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 كشیرانیما رهش هنمسق یجندرد كدلج وب نالوا شادیا بیر هنیرزوا مىق ترد
 فید وق وطیرلترضم ایو تمدخیک هن هنسددلب لوبناتسا «كلج هلیدیا ج ردیرللاح هجرت لصفم
 E را هجرت . یدقجملب دنلوب هدیرابسر هدناموب و قجهنلوا حاضیا

 ندیا لیکشت امروف شب نوا «نوا هدلح ینیدلوا شاریدپاب یرلهشیلق بولب ربدوبیرامسر
 . یقاکما یمریدغیص هدلج وب نالوا شمع ندقوج ینیعم و بولطم مجح ًاتاذ یتامولعموب

 . كلودج رب رررتسوک یعرلتناما تدعو نامز هلیرامسازکلای كنيرانیما رهش ندنکیدمهلیروک
 .ردشهلوا افتک | ها رد
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 ییادراو كنت اما ره ۰۷ ۱۷



 ییادراو كنت اما. رہش ۱۷۰۹

 بد ر دو هعالخ رب نم یقراصم و تادراو تەس ترد نوا تساما رپ

eترد نوآ وا یتجهلوا ناباسم ندنققدن .ردشعلوا جردا هی هفح ی ۷  

 الل رونک نولسم کیا نداربل كيبروسک زوبکیا هیدلبتادراو هدنفرظ هنس

 یقد رظن هدلودج وب هني .ردشلاغوچ مدتبسنوا هدفراصم عبطلاب هدهسیا شعرآ یلشمنوا
 اقر 5: ةا كن هحد و هنس ییاقحم آ یسیر ندناصوصخ نلک مزال یا بلج

 ا علب ینسهلضف ندنفصن كنهیدلب تادراو كتاشاعمو تاروجا یرکید
۳ 

 ام ۱۳۳۷ نوک یرایا ندتلب اھ هناد را وكف راصم ىس اف ا كتهحدو

 كتادراو مسق رو ندنسملای هجدوب ییا هرژوا قلوا هداعلاقوف یرگید هداعلالع ینیرب

 یمهجدو كاما یر, ندتنطورشم تیادب هدلاحوش ا هلضف

 ربارب هلکمامهیدبا ایا هیدلب تاصوصخ قوجرب ییالوط ندنوبو شمرتسوک راقیچآ مهم
 ۱ .ردشجا کارت یحروب هلضف ندنویلیم جم کیا موبلا كتناما

 رلفرصم قوچ ربقج هلايو شل وقتاد راولخو موهوم ماطر هنس هج دوب هنس یه هبفام عم
 یصقاتسو از تبس كن هیدلب تافراعمو تادراو هدندرظن هطقنوب ندنفیدلواشلدیا جرد

 9 ۱ مدنمح كيافراصمو تادراو .ربشمامهلوا نکم یلوصح تعانقرب ناعم هدنقح

 هدنسهحش یاس باسح كنند اقر نوجما قملشالکا ینیدلوا شملمهب دنا تباصا

 ۳ بر ندرهنس نالوا باخا . ردغادبا ازا هدلودج وش ریداقم ندبا نامت

 الا هدیسحنحواو هبهنس ینیدنلرا قسطت كتنوناق هیدلب موسر یرکید « هننامز هیدل 6 او

 ۱ : ردتفد نایاش هلراتعا كعا قلعت هیهنس كوص

 تادراو : فراصم تاروحاو تاشاعم یسهنس

 We و ۱۹۵ 4 ۱۱ ۷ ۱۳۳۸

YA ۷۵ ۲۷ ۰۸۳۹۹ (4 o1 44e ۳۳۹ 

1 ۱۹۲ ofA ۵ ۵۷ ۹4 ۱ ۱۱۱ AW ۰۵ ` (FY 

 هیدلب هدلورناتسا هخدمقج هيارل نویلسمیع رکیقرهترآ اهدیلثم نواربهیدلب تادراو
 ,زامهلوا داس ی اها ندندوجو



 ب

 شورعا

 ۱۷۰ ییادراو كنتاما رش

tn a a i a i ۳حر  

 تآاشنا . |قیتع عارز
 تاحاضیا و ۱ او لوط

 7 نا E e | ار
 ندنراهطوا اک يهدنر انم رخ هلغ وطو یهدناهناد ناتسوب : الماعت | یحرخ زو لو

 هتح یفارطاو اشنا هدرق :اقفون هنسهدام ىح كننوناق هنبا ۱ ۱
 یمهدام یخ oV كننوناق هضا ندنروناشورتام روتسمهلب اهدرپ

 ردقهوشرآ كسب شب : ًاقفوت هنسهدام یح ۷۵ كننوناق هننبا |دیدح كرا رب ماخ نوشزآ رب
 كس ەطب رخ و

 ییسرت
 نو تا وشزآ كم نش : افقوهتسمدام ى۷ كنن وناق هنا « «

 ردق هوشزآ كاس

 ندنسهدایزندن وشرآ كسنوا :اقف وتهنسهدامیحش ۷۵ كننوناقهضا « «

 ندتناما سلجم افلم 1 ربخاهدبابوب هلسهدام یح ۷۳ كننوناق هنا |هطیرخ زارفا | عوطقم
 [] اقفوخهرازف:نالوا رام | ۳

 ینایب شور
 یجرخ هطیرخ زارفا ۵

Clهسوق هعطقکیا " ۰ ۱  « 
 اقفوت هزارق نالو! رداصنیننامآ سل الم | خا  و )

 <. (یداشک اا لا ۱
 الماعل . و 6 یرم |
 زرسئص>ر | ِ ۱

 ٣ ندرلاجابنالیچآ ءازج |
 , |یساجاب وی وص ۱
 يدا ۱ زا
 اففوت هنسهدام یح ٩+ كننوناق هبنیا حح كراریماخ :
 دو و ی OR ندنمصو :هناکشاددش وشرا

 نالوالصا هدریدقیمدانوانکع یمیظنن هدنوکرب كن هطیرخ [1] ۰. لاتو ییالوط| . رب
 یرص+ ۳

 هحنت اما یناقاخرتفد یدمیشهدرلهسروب نوجا یغیدلوالوغشم اا ا هفیظو وب

 ,ردهدکلدبا افتسا



 یادراو فانتناما رهش : 1

 تاحاضصیا

 تبع < دا كراو نا | يداجريمست | اعم | ت
 ۱ ن | ۱

 کلا لاا قرعلوا دارا : المامت < | #۴
 ندنزوک رهب

 ۳ 2۳ و هم ی جو وه و ام
 ۱ ندنرهب كنيرلهطوا 3

|eو و  a Cu YU 
 هتیرزوا ؛ ًاقفوت هنس هدام ینتلآ كنسهمانم اظن متر ا تاد ددر |

  ۱ eندرامتخحر كجهلدا ]۱[

E ۱ ۳۰هتیرزوآ : اقفوت هتسهدام یجنشب كتسهمانماظن متر  

 توا ۱
 اأ اشنا هدنک وا رلهناخلحاس : الماعت EEL هد

 ۱ و یتمز : ًاقفوت دام ےک 6 كتنوناقهسا رخ لو ۱

 ندنرازوی یراناق عوج كرلهاخ نالوا ردق

 ۳ یر : ًاقفوت هنسهدام یح ٩۵ كننوناق هشا « ۱ 3
 1 ندرلهناخ نالوا لوس ندنعس ر

î »1 اعنا ًاددج : اقفوت هنسهدام ىج ٥ م هضا 2  

 ندرللح راسو هطوا نالیدبا بلق هناکد اربخا هلرلناکد ا
eه |2|  GE oA) 

 1 هېج قاقوس : « « و 9 ۱ « ۱

  ۱دیوارارندن  - ۱
 وا ےسر نانل۲ هسرولبا هننادرخالابهتیرزوا متحد ۲۱1 سا

 رادق«یخ ككت هتصخر هحنسح وم و ةدامو ر ونلوا ۱ ۱

 ۱ .رونل آ قرلوا ۱
 يخ كنهتصخر هحنبجوم هدام یجنشب اذک [۲] ۱

 ۰ رونل ۲ قرهلوا مالعا
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 قمع عارر ۱

 ابو لوط 3 ۱

 | ی شور هر

 ءازز زح ۱
۱ 
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 و ۳

۱ ۱ 
۱ 

۱ 
e » 

uعارزرپ  

 و ۱
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 یداعریمعل  ع

 ادع ا

 یداعریمعت 4

 . .یداعریمعل

 تااعنا

 و

2۷ 
 ا

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

 انا

 اففوت هنتسهدام" ىج ۱ كنتوا هشا ۱

 ندنحطس كرارب قجهلوا

 كن وتهنبآ

 ندن رلکوتوک نورف هل راناغزق تارکسبم موهملاب

 یادراو :كنتاما رش

 91 ند رخ اا aT E صو ا

 ريما هدنن ورد مامح

 نالوب هدننورد ناځ : اقفوت هنسهدام یح ٩5 كننوناق ها
 ندنرب یه كرهزافمو هطوانالوا هدنعسرت ن وشزا رووا یمزو
 نانلوپهدننور» ناخ : ًاقفوت هنسهدام یجنکیا ٩۲ كتنوناق ا
 كرلهزاغمو هطوا نالوا ا نوشرآ زوم یمزو

 [۲] ند رب رھ
 لی راراپید هصرعو ناتسو : ًاقفوتهنسهدامی ٩۳ ث

 ند ریمعل

 | بدراراوید مومعلالع : اقفوت هنسددام یک 6۷ كننونق هنا

 e مومعلاب : ًاقفوت هنسهدام ج 9۷ كن واق هشا

 ند راناغزف

 وب هنرارقیحشراا ۰ ثاذسهرت اد تامظنت تلودیاروش

 ۱ ندن راک وت وک نورف

 : اقفوتهنیرارق لمرات ۷۱۳۰۰ هنس ه راد تان ټلوډ یاروش

 اکا

 E ا ااا

 یحی هسرول وا هدنج زاخ ناکد ی رللخ دم بزا یراذطوا ,دنرادزوا 1
 9 . رونل ۲ ےسر هج ربآ هدنوجماآ رلن وب هنری و ص وب : هقشاب ندناکد

[r]۱ قدرلناخ ًاقفوت هن زا رق ت اود یار وش یهدنانلوا رام راپا  

 ۳ یاقرھ ندرلناعترابآ دوحوم هدننورد اترپ هلته ییا دوت

 لإ مسر شورغ رزوتوا سابق" هترهظوا .ناخ:هسرونلوا



۳ 

۱ “e 

N OES 

 یداع ریست | 1

 ا

 "روو ووا ینیمز : فو ا كان وناق هشا , .

 e ٠ نرو دز

 م ۰. . ودرشالوآ قرا نییساح نا ۱

 بوش غاب

 را ىلا ی یتمر : : اقفوت هنسهدام یح ۹ كنن واق هشا

 ووشرآ زوتوا ینبمز : اقفوت هنسهدام ىج ٩۰ كننوناقهینبا

 یادراو فانتاما رهش

 ,Ee یداع قوا منا رب :  هلمامت

 ۰ هب دلو نالوط نينا راع : "هلم اعت

 رخ ید و ا یاهو تات ی

 ۱ رولا

 2 یللا یتسمز : اقفو هنسهدام یح 6٩ كننوناق هنا

 . ندرلهناخ نالوا

 ندرلهاخ نالوا ردق هنوشرآ 9

 ها زوب مز: : ًاقفوت هنسهدام ی ٥٩ كن واق هنا

 E E ناملوا ینالمتشم بولوا هدایز

 وشرآ زوی ییمز : ًاقفوت هنسهدام ىج ٥٩ كننولق هنا

 اف [۱] ندرلهناخ نالوا ینالمتشم بولوا هدایز

 .TS ا .: ندراناکد نالوا هدنعسرت
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 :وهش 1۷۰۱

 تادراو ع و

 یادناع یلرسیموق راتکرش

 ینالصاح هنفرشو یلدب رب

 ییالدب یراهحول وصون تافقسم

 ینالصاح راهناخخلس

/ 

 یادراو ههانت اما

 تاررتمو تاماظا و نهنا وق ینیدلوادننسء كيادراو

 هنیزایتما یییزوتو بلج هتدامسرد كنبوص یلوک سوقرت
 ج ۸ كن همای هلواقم A ۳ شرق ٩۲راد

 -یضاقرادکسا لګ را ۰ لوا ن رشت ۱۷ و یسهدام

 یسهداه ىج )٩( كن سهمان هلواقم کر یوک

 یل را۱ ۲۰۷ زوم ۱ ۵ رتادهن زایتمایزاغاوه یوکی ضاقو
 يل را ۸ ناسا ۰ و یسهدام جم (۱ ۸) تن هماتط رش

 یا ۲ كنس همان هلواق«یتکر شىلور وم ىلقرتکلا یجازاغو

 یاومارتتدامسرد یخ رای ۱ ۳۲ یا نواک ۸ و یسهدام

 ییرا ۱۳۲۸ سیام ۱۰ لیذم هنسهمانهلواقه تک رش

 یلخرا ۱۳۲۹ نار زح ۱۷ ویسهدامیجم ۸ تا همای هل و اتم

 ی ۸ كنسهمان هلواقم لدعم یزابتما یرارواو چیلخ

 یزاغاوهیبغوا كب یخ را ۴۳ ۲۹ یاتنوناک ۴۰و یسهدام

 یس.دام یجت ۴۳۸ فا هماطرشو هلواقم یتکر ش میزو

 یجب ۷۰ كننوناق هنا یلخرا ۱۲۹۸ لوا نشت ٤

 هرقف یلخرا ۱۳۱۸ لوانرش ۲۸ لیذم هنسهدام

 ثكزسهاباح تراظن هباخاد هدنقح هرقف روک دم و هنواق

 یناننوناک ۲۱ و یسهرک ل یلخرا ۱۳۱۹ زوع ۰

 یسهدام یج ۱۲ فلدتقوم نواق ككالمتسا یخ ران ۹

 یسهدام ى٩ كدنوناقهشا یخ را ۱۲۹۸ لوا رشت ٤

 رخالایذاج ۱٩ نالوا رئاد هنسیمومع رب رحم كنافقسم

 یسهدام ی ۰۳ كهمانءاظن ىل را ۰۸

 ناسي ۲ ۸ویسهدام ىج كنوناقیلګ را ۱۳۳ ۰ ترام ۳

 ۳ لوانرش ۲۷ و یسهرقنرب تان وناق یخ راب ۱۳۴۰

 یسهدام ىه كنسهمانغیا یسهع*هشاعا تناما لات

 ضعل اهد هننسهجدوب هنسیه . ردترابع ندرلنوب ینادراو عبانم كنتناما رهش هتشيا

 ندنغجهیمهلوا نکم كعاديدح یداومقرفتم یکوب هدهسیاهدکلروک ییدلدیادق تادراو

 .ردشمهلوروک موزاهنسهآراهدلودج هلرلن وب ندنفیدنا وب لمتحیسلسک !بوترآ هبهنسندهنسو

 الماعتو ًاماظنو ًانونق مویلاهررح .دنسهدامجنشبیمرکی كننوناق هیدلبموسر قحن آ

 ا ا ا ف هردقجهنلوا افنساناک اک هراس فلاکتو موسرنالوا هدککهنلوا افتسا

 وشا هدرلن وا هک ردهدکلدنا تابح اهد موو مسرب ندا یقلعتەنا ریمعلو تآ اشنا ماخاب

 : ردشعلوا هنارا هدلودح



۷۱۲۳۰۰۰ 

 (دعبام) یعفانم هصح راتک رشیلزابتم

 یسایاش هیریوسو هفظنت موسر

 فراصم فمن غلو مریدلاقنالیباب ًاددج
 غلبم نانلآ یلباقم یسهیناشنا

 یمسر هيرو ِ
 ندنافسناقحو نرم ۲هحیلخ بولیچا رلیرب وک |

7 

 یالصاح رایرپوک

 | همش انیب یرپ وک كنبراروناوهبربخ تک رش

۱ 
 كن راتکرش كيرتکلا ونوفلتو یترجا
 .یرلهراحا هد وح وه ط وطخ

 قادراو راهناخ هتسخ

 یلدب نیمز *هلق

 یادراو كنتناما رپش

 - ۶ 4 ا ۱

 ۲ و

 تار کر تیرتکلا ور ات ۱۳۹

 2: یتکرش نوفلت خرا ۱۳۲۷ ناب ۳
 رش وصتداعس دو یراهدامیجم ۲ ۰ ۰ لدعم

 . یسهدام ىج كنسهمانهلواقم یلخیرام

 . كانون هبدلبتدامسرد یی رات ۰۵
 ۸ لد م یرلهدام ىج ۽ ۰ تا وا هب دل

۳ 

 1 وص ی موسرو نوناق یل رات

 همان امامت

 . اقفوت فرت رودم ندنتراظن »رح

 ۱۳۳۷ سوتسغا ۳۱9۱۳۳۷ زوم ۶
 ارت و هف رعت نانلواعضو هتیعمعق ومه را هینس

 یاننوناک ۸ هدنقح یاس . هوم نانلوا عیزو

 یسهدام ىح تك همای هل واتم

 هربخ تکر شیلخ ران ۱۳۰ ٤لوا ن رشت ۷
 !واتءنوفات خب رات ۱۰۱۷ ناسین ۲ و ىج

 كیرتکلا لخرات ۱۳ ۲۹لوانرهت ۲۱و

 یرهدام یجب ۷

 هدام ىج كنسهمانناماعت رلهناخهتسخ

 او هنس دارا یخ را ۱۲۸۰ سیام ۳

 راد قجهنلوا كرت هنابالو هل رله دلب ندهقیتعا

 . ثقوم نون یر ۱۳۲۹ یان رشت



 ۱3۹۹۹ یادراو كنتياما رهش

 تادراو, جو

 یو سر هبنف تاربختو تاریهطت

 یم مر یبوکریو معتم

 .یمسر هلالدو هدیآع
 یعوسر هلعتشم داوم

 یسهبنصخررلروتوم هل راناغزفراخسلادلوم

 یمسر باستحا
 یمسر یراوص عبنم

 یعوسر هبرحب بک رمو هیلقن طلاسو
 ا
 دناعهب هب دلب ا هاب راز راناپو رازاپ

 یمسر لافشا كرللح
 یمسر هنیاعمو اقم لاک او.نازوا

 یعوسر یحو هلک « راطنق

 یمسر رک وک نالینلسب هلقا س ةت اسایو ن وجم او

 قىلعتەلرامالقرو تانالاعا«یزایع ون ره
 یمسر رلهحول نانلوا

 یسدق لدب قیرط

 یفانم هصح راتکر ش ییزابتما

 تاررقمو تاماظنو نیناوق ینیدلوا دسمنم كنادراو

 یسهدام ىج 1( كن چاق هب دلب روس ۱

» )۷۲( 2 

OA) 3 

» E E 

e (Ne) -P 

SIN), 3 

SONA 

D (NF -» 

EEE ARD 

 087ھ 50
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 یسهدام (4) »

 ONY ترام۱ لدعم نسهدام یجنم رکب كننوناق هب دل موسر

 همای را رق یخرا NEY هليا نوناق یلخحم رام

 لوانرش ۱۷ ویسهدامیجم (۲۱) و هیدلب موسر

 یجب نوا كنسهما هل واقم ه ربخ تک ش یخ را ۳۰

 م هبريخ تکر ش یلخرات ۳۲٩ لولبا ۲۹ و یسهدام

 ۱۳۲۹ نار زحا ۷و یس هدام ىج رب ق رق كن یلخ | د ةمانماظن

 یجب د نوا كاتس همای هلو اقم لادم یررواو چسلخ ییخرات

 نانلوا لب دمت هدنخح را ۱ ۷ ییا نوناک ۷ كن همانط رش و

 ةمان هل واقمناتلو | لی دمت هدنخ ران ۱۳۲۸ سام ٩ ویجنکیا نوا

 نوفهل یل رات ۱۳۲۷ ناس ۲۳ ویرهدام ن٣ كەل ذم

 ۱ ۳۸ ۵ یا رشت هو یسهدامیجنم رک, كنس همان هلو اقم ین ؟رش

 ۸و یسهدامیجنکیازوتوا كس همانلاقم کر لنت فرات

 نوا كنسهمانهلواقم کر شیاومارت خر ات ۷٩ ینا نوناک

 , تداعسرد یی را ۱۳۰ ۰ ۰لوانرشت ٩۲و یسهدامیجنجو |

كنس همان هلواقم تكر نش مخ رهطلغو
 یبهدام ي تای کی 



 -ییادراو گنتناما رهش ۱3۹۸

 ۱۰۰,۰۰« كلذک هلنوناق ىل رات ۳۲۹ نا رب زج ۱۷ بنا ۱,۱۰ ۰,۰۰۰ هلضلافشبهدزوب
 عند راج رو کا رتم هلرامرابوب .«یدلوا روبحم کما دقع,ضارقتسا کیا قلارل

 ف a مجهم م »یدلدیا.ارجل تاعسوتو تاک المتساهدراققوسو تارامعا

 : دلب موسررب هدنتناما نامز كکب قفوت . .یدر ویجاقاخ هدندنشت

 وال ك هيهږاډ ندهراد هننب چ وا یبهجال. نوناقو + . یدنلوا دقت هتموکح

 > لوپنایسا هینتناما.نامز كناشاپ لبح ۰ یدلاق هداروا بوذک هناثوعبم سلح
 رقه بكه مالسنا تفالخم و تطاس ر مظعم ...یراقدنلوب ینوعیم هلتوعد هتناما

 وا تلط یراتنواعم بولیدیا .حاضیا هرلنوا . یلم .ملا لاح ینیدلوا راحود كرہش

 مسلح هبیرغوط ندب وط .كنقن اما رهشو ,یرلتیهاظم دعو ثانی رلثوعبم لوبناتسا

 ٠ : یدتیا تفطق بسک< قوناق هیداب موسو هنیرزوا ساق هلبا یمجا هیلام نناوق
 ۳ 1 ۱۳۳۰۰ طاتش ۷۹ ی 3 و موی طا

TOEة5 و ناماظن ر نیناوق ا كتادرا ۳ ۰  
 9 ۳۳ ۸تزام۳ه لدض دمی بانوی ءوشر ده مسر یسوکریو را ت

 ET ىسەدامىجك ٤ تم همان را رق هم

 زرت ۲ .« یسهدام ىج )۲( كتنواق هب دلب موسر

 ۱ ی هتصخ ر تاري كننواق ین یلخرات ۱۹۸
 اوت زوکذ مو یزلهدام ىج (6 و ه۸ لا ۲ ) ت چ ا رام

 یره ۱۳۴ لدعم ین ولهدام ىج ()۳و ۵۷ ۵و ) ج ۱ : ل

 ذم :نوناق ب كلذکو هیماظن داوم ىل را, E 2 ار تا اشنا

 ا تراظن هلخ اد رسقم یتسهدام یج تب
  eلعت ۱۲15 نیاز E ۰ ۱ یک

 ۶ ۶ یتفدام" ىج (۴) كن واق هب دب موتسر یم رەب دل رللحمنانلواتخورفتازکسم

 ®SET B هلتج رخنداشکو ۳

 و ی . لاشادرنواقوس هل دا یاب



۱ ۱ 
 ۱۹۷ یادراو كنتاما رہ

 دوجنا یآ نه اراعا ندنلولح كيآ ینکیا و البا هشورغ چ وا هلسهوالع هراپ

 0 لر زار ییا دش هتلوپس :تنالماعم یسلآ هزاب نوا ا
 . رووا ین یوصت هلفلوا راکرد ینجهلوا بجوم کک

 مزال هلهجو ینیدلوا روک ذم هدالاب هدننمض افیا ییحاوح كلرهش هیدلب هیموم تیمج
 یتتفنوناق هلبا ضع ًاحردت هدورلبا یتادحا قیقدتلادعب كموسر داع هبهدلب یجهروک

 ۱۳۲ ینا نوناک ۳ . ردیا ضرع ةوالع یتفج هللوپ یعاس هلاصحتسا

 هدهتسزههلروک زاح یتمیقرب هلیرابتعا ناسل ؛ یسهطیضموپ كنەيدلب هيمو تصح
 هآتاذ . ردتقد نایاش هلبرابتعا كمرتسوک ینسیلاملالاح كتناما هدنبقعینالعا كاتیطورشم

 صبقنت یتادراو سکعلاب هنکج هلیدبا هیاحو رادقا هحتموکح یتاما رهش هرک وص ندیالقنا
 دالب مومعلاب ردق هنامز کج هلیدیا عضو هتبعم مقوم ینوناق هیدلب ۳ مک هتن .ردشلدیا

 شفلآ هیهلام ةنيزخ یسوکربو كالما نالوا كورتمههیدلب هدهدلویناتسا یکی یدل زا دوش تم

 هحردقو و ندتتکعهبدبا لبوح هاب نکیآ هرزوا قغلا دی هو « فا ی
 [۱] ۰ ردشعلوا هدعاسم هتسافیتسا هجا قیاسلافاک شع لد هدلدراسنحا

 هدننامز هشاس:رادا ا هتیروبج و موزا نایدیاسحو امغر هبهس وناق *هلماعم وب ا

 .یدبا كورتم هتناما هنب یسللا هدزوب ندایاق و یش نوا هدزو ندەىلاح كت و كالما

 نالوا افتسا ورب ند۱۲۹۳ ربارب هلکلدبا دادرتسا هج راظنهلامرارکت وک زړو روک ذهرفسوب

 ییارهو شملآ هج راظنهلام- هدلاحینیدلوالخاد هدیسوکر و یقاق- یمسرءهرک ذت فانصا

 .ردشلدبایط ندنسهجد وب تناما 3 ۷۲۰۰۰ نالوا یعومحم تادراو ق

 هنمأت هب دلد هس وکر بو كالماو ههم وکح هک قواو هطضم ونشا كنهيدلب هوم تنعم

 نالوا كج-هلبا قسطت هدلومناتسا ارابتعا ندنسهنس ۱۳۲4 « یسارجا مض شب نوا هدزو

 رابتعاندنسهنس ۷۹ دل رای رپ وکو یسلپایمض شب نوا هدزویهنمانر هش كلذک هنسوکریوعتع
 یجهلیدیاتنایص كهدب قوقح هدندیدج نبح كنيزابتما یراروپاو چیلخ یر هتناما
 .یدشلوا رکر ارق « یلدوت هنس امارهش هدنجد ی اد ظا ضعل كنسەناخزاغ هحعاب هلوط و

 ردق هنسهنس ۱۳۳۰ یرلهراح تادراو دست امر هزارق وو هرادعو وب کو

 هرزوا ینجهلشالک [ ندنققدت كي هباسح هصالخ یهدهفص یح ۱۷۰۷ . یدمهللو الصا

 فئاظوو قایق یراقبجا وب تیام .یدروین وروک راقبجا مهم هنسیه هدنسهجدوب تناما

 هلبانوناقلخمرات ۱۳۳۵ طابش۷۶ الواتنامانوحاكملسهدیا افیانکما امهمیهیدلب تامدخو
 . زکسوقوا یتسهطبضم تلود یاروش یهدراهفیص ىج ۱۵۱۸-۱۹۱۷ 1
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 لحجم هلامعتسا وس عو ره ید هلیتبسانم قلشق و قلزاب و نالوا یعرم ردق هییدمش
 . لوبناتسا ردق هله . ردشلدیا بست هحتعج یعضو هنیرپ كم هع دق لوصا ناقارب

  كجهدیا نیست یتهجوب هدهسیا رولیهنلوا دع قلشیق هلیرابتعا ییاختا یمسقرب كنيراناخ
 ِ اغا یسهفظنن تمدخ شف و اا ك ریش لوساتیشنا رظن عطف ندنلاهحا لامعتسا وس

 ٤ جاز سکعلاب هلیتتسانم یلولح فص مسوم یسهیدلب تالماعم كرہشو ییدلبا باحما قعلوا
 نسخ كرلاوب نوزوا هدرلرب عساو ید هدلاح ینیدنلوب كرلهبفص بولوا مولعم ییدلیا
 ۳ ییدلیا قوس هفغلوب هد2ل راک ادف ردقن ییهیدلب یحالصا كرلەداج و ینهظفاح
 لا د كنهلح ینیداوا نکم هلترسع ردقن روبع و رورم هدرلاوه یلرومناب هدرللوب
 . ینجهلازآ هلهجو رب چیه كنهیدلب فئاظو هدنرللحم هیفیص ءانب هنفیدلوا هدکعا ققحت
 ۱ بسام هلتمق كکالما و هدنتسن هدافتسا نالیدیا ید یعوسر هیریونت . ردعقاو صا

 ا ةف موسر بونیروک موزا هنلل دعت یځد كوب هلکم ال ور ک فت ایز و ءان هنفلدل وا

 ٠ لاب اا ۵20۰۰ دجولاب هروک هنغیدلوا ارل ۲۳۰۰ هیریوتت و ارل ۰

 . هدنتبسن ییا هدکیب همانییسر هفظنت و هیریونت ندنسهبمومم تمیق كنافقسم بولوا
 . ك الما باحا ارل رب ندقلارل زوشب و ارل کیا ندک الما نالوا هدنتمق ارل كيب ىع
 ۳ دنا نأ روک ذم زاد قم مداح ییدادیا افتسا هيا طبق توخ یونس
 یتلوپس كتبابج كرك یور كتناباسح رک بونلوا بش و قفد لیدعت هل روص وب

 ۳۳۲ ۱ تا ما هتصوصخ یمارعا كنباحا هلهجواوا هلفلو| فلو یوق لومأم
 ردهدکلدیا راظتنا

 ۱ یالدب هفلکم *هلمع ثكنبرهش لویناتسا نالوا تراىع ندهراد ےک ب هفلکم هل

 ٠ دعبام ف ندنغیدمهلوا قرفرب ندنرهشرب رکید كن هسورحم كلام هلي رابتعا .تفلکم كنيرهش

تا هفص یهدنلخاد راود هل رک هام بش كرك هلغل وا لسم یجهلدیا هحاسم
 و ك

 | یالصا هلرالوب نالوا شورفم هلتروص یداح كپ اتق ايو كلورتم هتسیعیط لاح ردق
  هیعطق صاوا نالک مزال هدنقح کرت هنسیلج تناما رهش كنءروک ذم تالدب نوجا
 ردم دکل ۱ ماحرتسا

: 

 ا قا هفزمت ردق هاو هلکندیا ارت هتناما ارخا یراوید زاغ لقوبچ

  یعرکی هیهراپ زو هلیرابتعا شورظ یعرکی یدبح نالوا هدکلديا افیتسا هنشاب قدنص



 ۱۹۰ یادرا و ینا رهش

 هیدلب یکیرلخدتیا تمدخ هليا راضحا هلتروص نوها ین جاتحام كنيلاها ندفرطرب
 ا و ری نکلا فو هدنسمراد .تبسن یرقدلوا دهید ق راو
 یحابتحالزعلاهاردقهنآ وب هساصت رهنکیا هدقلوا دیفتسم هیدلب هدمه هر مه یلاحا مه

 یتامارهش هلس هدلاح ییدتبا لکشت راتکرش هل وب هدرلاروب قرهلوا نود كي ندنتسن

 ندکدلالاصحتسا ینقحتیرفت یفاکمتم هصح رب هنسیدنکهدنلخاد یسهدعاسم كناکما ندران وب

 روما ید یناللعت كرلنوب ریارب هلغلوا نویدمو طوب ص هلطارش ربغآ ید هنمسف رپ هقشب

 تلتسهدمتم لودابوروا هلع ءان ردهدکمریو هتکسلخ هل یهنماوو نسخ ها

 . زدی بلط هلتمه | لاک ی ری دقت یخ دهد نم رمشدعبام فكل همهم وبن د |لکشت امسقیتادراو هیدلب
 هص وصخ ءراداندیا رفسوربس هدنلخادرتاود هلباراتکرش نالوا قجالوب و نالوب ما دملک

 هرنادوهروک هنیاجما كرهسّومقجهلبتآ هندع هحاس دعبام یهلیایزابتمایراروپ او چسلخو
 هنامالاب هسبا رونیروک ترورض كب كرك هلاحالاب هراتکرش رک هرزوا داصتقا و نف

 زردیا ماحرتسا یناوصو كنسبمسر سا راد هنصبصخت هیهللج تناما كتازاتما كمتلشیا

 ندنقسطت الاب كتءو رک فم تاسسأتو هوم او هرکص ندنساطعا كئازاتما یک وب

 تست یسدافتتنا ندارم یک و كشامآ رپ ادقن هحنما فاعت انا هم ر

 لافسشا هدتیادم لات هلنمرهش و هیوست یتاما تاحاحا ییدمش كرتا مک اوا
 ذاحا قرهلوب لجاع یاود ید هبهرضاح تمدخ زمغیدنلوب نویدم هروک هعقوم ییدلبا

 دام ید كنسیضمب و هنلیدمت كنسکیارب ندهدوجوم موسر هرزوا كما لس» اب ات
 هجهلبوش هلکلروک یعسط قغلوا تسسشت هنطبر هتناما هليا هقالع كف ندسسر راد ینیدلوا

 : رونلوا تعراسم هتیفک ضرع

 تقو رب چیه هتمدخ ییدلیا تاالد ردق هنآ وب روک ذم مسر س یعوسر تافظنت

 هیوست قراصم هلسهراس تادراو كزتاود ماد بوسهلوا هدنسر هرادقم كجمديا افو

 لا هیاربل ۲۷۰۰۰ ینادراو هفظنت موسر یهنس ۱۳۲۳ الم هروک هنکیدلدیا

 لباقم هتمدخرب بودبا ققح هدهلسملوا زواحتم یناربل ۳۲۰۰۰ یفراصم هدلاح ینیدلوا

 هثلدعم یغارفا لاح رب كجهلسبهدیا اها ًاماع یسهفلکنم هفظو كمسر وب نانلوا لیصح
 وارده هلیارللوپ دوهعم نالوابتیم قرهلوا مسقنم هتاجرد ردق هلآ وب .ردشلروک قفوا

 هلعغارفا هلکش رب یونس و سن امام دعبام یف یرهش مسر ناقارب لح هتالامعتسا ؤس
 یطبر هنتتم ساسا رب هلیطرش قماملاق لح هتیفلکم فیصتت قردلوا هیوتش و هبفصو
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 ااا رش هلمبهسلوروک ناکما هتغارفا هنمسر تفناپ هلبا یلیدمت كنيرلوکر و فانصا

 ۰ بوسهلوا لباق یساراقج ندلا كنسه-هم تادراو هجیلشاب نالوا هدنس هدار ارل ۰

 . هتسءدیاع راودو هشاما رش كنو هحنجوم یع نوناق ءدلاو هرزوا ےدق لماعت

 ۲ اتتع ا كول تراظن هلام هلا دمأت یتسجم قلت نالوا

 . هلنرابتعا یهیوتحم سوفن یرهش لوبناتسا . ردیرورض كپ یسینع یل رویب تمه هنساطعا
 2 اراعا لاها ةمومع تورت ۲ تولوا سقم مزاتحا نک ت ندسرالو هرو
 ِ همهمرادقم ینیدلوا هدسر كنيرلهحدوب هیدلل كرارهشوب ندنغحهسهلوا هدش ههنایوو نلرب

 ۱ ۰ تاضارقتسا كنسهروپشم دالب ابوروا یک یجهسهدیا برقت یسهزاوم زع رهش
 _ نایسیترومآ نوجا یسافطا كنهیامرس كرك یضئاف كنهعقاو تانوید كرك قرلوا یسهتس
 روذحم ندنغیدلوا شمراق قوح كب یرلهحدوب هلآ ه هربثک غلابم نالبدیا صصخ هللوصا

 . كزرع رهش هدهسیا قوب تحاح قوحكب هیهدیاز تاصیصخ هلغمالوامقاو هدزب هسلا روک ذم

 . هلسلوا یوتح ینرللحاس جسلخو یجا زاغوب یبتنم هرح ییا دتم هدنرزوا هعطق ییا

 . فراصهلقلوا هدازا ندنایب ییدلیا بعصتو عیسوت یهدلب فئاظو یشنلوب مساو تیاغ

 3 . نمهلوا هتسراو ندجاتحا هبهربشک

 ۳۲ اما راهب هسوق نشارره هدنسدا ر قنارف ۷۵ هدهناو 4۳ هدنلرب

 هسوفنز واجتمینویلبمربهلیا هینجا ةعبتیخ دز یرهش هلغلواراکشآ ندراقتتسبناتسیا نالوتوط
 جاقرب ندارل كسب شع زوی یکیا نالوا یرادقم یبدمش كنسهحدو تناما یشلوا كلام

 تناتم كرک یتعسو كنیراقاقوس كرك كرہش .ردضیع هتسراوینج هلوا جاتح هدیازت تاق

 .هرزوایرضاحلاح بویلدا حالصا یصقاون رکیدو یتعباتم هیهنفو هبح تاباحا هلبایتفاظنو
 . هلیسهعضوم تیما و هصقوم تفاطل كنمرهش نالک هلوا تاب ورب ندرلرصع یسهظفاحم
 بناجا هنایسن و لاها وب کجهیمهللیا زوجت كنيلناتعر چیه هسیا بسانتم ًاسوکعم لصن
 یسهمنما ینجهمروس تقفاوم كي هرضاح تی کت هتیرللوا ناوخ فسا یخد كنحاسو

 ا ت رل هیوصت رظن كياعدتسم ینا هللا تاضورعم یهدالاب هلغلوا راکشا

 ۱ رنفتکم دا

 ۳ ۰ ۶ اقا ندا لكيت نادراو مهم ألا هدنراهجدوب كنيرارهش ابوروا

 تادراو دوخایو ناقماي یکیدتیا لفکتكرلابنابموق مقاطرب یک لیبوموتوا روپاو < قیرتکلا

 رلابنابموق روک ذم هل روصوب بودیا لکشت ندغلابم یرلکدلبا زارفا هدهنعم تدسنندن رل هعقاو



 ۱۹۴ یادراو ثنت اما نیش

 یفیدلوا قیال یسهجاع تاضورعم یکجهدیا بیسنت وقیقدن كل هيمو تیعج ها روصوب
 فراصم كرتاود رک كتناما كرك هدلاح یکیدلدا مور و بیوصت هدهجرد

 كنبرلاینابموق زاغ و لتخم اهمام هیموم تالماصم بوبمهلیدیا هیوست هلیب یرلهمریم
 قلکارق نوتسب كرهش هلقمالوا ناکما لک هیافیا یارل ۲۳۰۰۰ یکیدلیا باط ینسهوست

 قازوا ندندمآ برم ینیدنلوب قحتسم كن هناع تلود تختإب بولوا راکشآ هلیبیسلاق
 كنسهمزال تاباحما كنهعقاو تاضورعم هلاوخاب «هینامع تی كنتابعدتسم یسالریدنلوب
 رو تداعسرد یراظن هلام ردق Ee .ردد دش كب یعومع راظتا هنسارجا

 قرت رود ینءرضاح ناوا یکیدمش و ییدتیا كيرشت هنفراصم هیدلب واود یادراو

 هلام ینهنسح تآارجا ولردره كنسلاها لوبناتسا مدنامز وب یکیدلیب یلاعتو

 یوق ناضرب هنلوصو هناکما > كنیرلوزرآ وب ینلکشت كنهبمومع تبمجو یرلکدتیا دیما
 كمهم نوکیرب بیرق هنفصن كنادراو موم و قلاربل ۱۳۷۰۰۰ هدملقر, هدلاحیراکدتیادع

 راظتنا هنارمع راآ ولردرهو ردبا قلت هليا فهلت و بحعت لاک یششت هنعطق ندب وط

 هنعقاو بلط كنتراظن هلام هليا مور یزمهقحم تاضورعم كنىلاع باب هدتقووش ییدلدبا

 دما ینکج هی موکح هتمورح ندهیدلب تارامعا نوتبسب یرهش هلب-هارا تقفاوم یور
 . زردبا ماحرتساو

 عقاویرلتنواعم هیهیدلب هلتروص ررب كنسهنیزخ تموکح هدنمسقرپ كنيراتلود اپوروا
 ندن رلکدلکهدیا ریفوت ییراهجدوب یدراهدلب هلیسارجا ماض هنیراوکریو كالما یک یفیداوا
 كنتر اظن هلام نیزسقلاقلحم هنسا رجا هٌ اض هنمان نمی دلب هنسهرضاح تمس كنس وک ریو تافقسم

 . قفوابهنامز تابضتقمو ههیدلب تاحاتحا یتقفاومهبیطق موزا ییدرتسوک كنهمومع تصح
 ۱ . ردندناملسم ینحهلوا

  ربش ردق اوب ندنالصح هلاح هنس هلام هنبزخ ءا ههعقاو تاضورس
 ندنسهلام هنس ۳۲۵ هلیغالبا هبیرکی هدزوب یشبنوا هدزوب ینیدلوا شمرویب كرت هنتناما
 تاجابتحا كرباود قباسلایفاک اناس ندننالصح مومع ككرلهنس ینج هلوا دناع ًارابتعا
 یفیدلوا هدکملبا اطعا ندای مومع ردف هنآ وب هلیا كرت هرزوا كلدیا فرص رک

 ا هلبا لبمشت هنلبقام كن هنسوا هليا یسهنس ۴۲٤ زکلای یرادقم یللا هدزوب
 یلعق موزل ءان ههیلام ٌةمربم تاحابتحایذاضنا كنبصم رارق یصصخت و رود الك

 ۰ ردهدننح



 یادراو كنت اما رپش ۱

 كنمسر تنناپ یخد یرلوک ریوفانصا نانلوا تیابج هنیرامان یدنک و ندنفرط هیدلبرتاودو
 فانصاعونتم ررحم هدنسیموم هجدوب تناما هني ندنغجهلوا بلقنم هدیدج مسر هلیا یعضو
 . تناما هلصقاو بلط كنتراظن هللام ید كارل روسک ۷۲۰۰۰ نالوا ینوکب یرلوکریو

 ۰ یچو راطتق .ردندهعقاو تاضورعم یجهلیروک موزا هنحرط هدننابم یسهمومع تادراو
 ا هنکتسا تکه قرهلوا دج تیروبع تتاوب يارو ید رفت :هحتاک هنموسر

 ٠ سفانت امویف امو یسهعقاو .تالصح هلتسانم یرخا رارق نالوا عقأو هدنقح ىلصحم

 ۲ لو دیارتم E یاد فطر شللا ید هنسهجرد فصن هدلاح یکیدمش کما

 اريل ۲۰۰۰۰ ندنالصحم ررحم هدنسهجدوت مور فست هلغل وا مهفنم ندنناققدت هللاح هنس

 ٤ تولوا غلاب هیاریل ۱۳۷۰۰۰ هجنابدیا مض هتادراو لق یکیا روک ذم هدیراقو یخو

 گنقن اما رهشهس ردیاباجم | یط ندنسهجدوب تناماكن و هلهجو یساعدا كنتراظن هام هدهبتآ

 . طب باحر یا لزتت هیاربل ۱۳۳۰۰۰ ندارل روسک ۷۷۰۰۰۰ ینادراو یعوم
 ۱۳۳ نرومأم هدمظرب هدف فراصم هکوللاح .ردهدکعاققحت قرفلوا یحش

 ررح هدنسهجدوب هنس روک ذم یفیدلوا هدیسر هیاربل روسک ۸٩۰۰۰ تاشاعم موم ها
 یعاحرا هنشال باصن هلبا هنکم تاحقتو هدیدج تاقسنت ردق هنره تاشاعم هلقلوا

 ی رومام یباوتو هح هدهساناییو حاضیا ۂدازآ ینجهلوا فرصت رادقم رب هدنسهاس
 ندنسهللح تراظن هلخاد ینلوشراق هدنتسن یفراصم كناربل روسک ٩۰۰۰ نالوا یتاشاعم

 هسقوب بولوا نکع یی قرهلوا ندنلببق ناک ام حالصا ندنکیدلک هلیدیا اطعاو نصت
 ندن وبهدهجدوب هلبسح یکجهدیا صقانت یخد یسهرضاح تادراو هدنتسن هلباقتم تافرصت

 هیش اکوب یخد اربل ٩٩۰۰ نالوا یناصبصخ هناخراب, یکی کج هیهلبدیا نبمأت هدافتسارب
 هتاشاعم موم یهدالاب بویمهلوا لباق یسیرح تعفنم رب هدهجدوب یخد ندنوب بولوا

 . .ردیا ققح یفیدلوا هدیسر هیارل روسک ٩۲۰۰۰ یعوم نوکی هدنریدق یسوالع
 1 كنهيفظنت روما زکلای ندهراس فراصم نابع وروک موزا هدهقیثووب هناصحت كنتادرفم
 . هماقراکهدالاب بودیا افتک | هلا ضرع یتیدلوا یسهرضاع فراصم ارل روک ۰

 ِ . ردا یهاظن لاحرد ینج هلوا لاب هیارل ۰ روک ذم نوکی هدنر ده هوالع

 . لوساتسا هحنلیدبا حرط ارل ۱۰2۰۰۰ ندارل ۱۳۳۰۰۰ نالوا هموم تادراو
 ٩۰۰۰ زکلابهدلا هرزوا كلدیا رصح هننآارجا نوتب كرباود مومعو یتامارهش كنیرهش

 . تققحوب ثجهدیا باج ییراتقد رظن كتلود یالکو هلسلدا فداصت هنادراو رب قلارل

 ِ . زردپا طسب هنیرابهاکآ راک راظنا هلتیمها لاک یهعقاو



 ۱۹۱ یادراو كنتاما رهش

 یجنکیاوب كن هب داد هم و تعم هحنحوم یسهدام ىج ۳۹ كنن وناق هبداب تداعسرد

 یسارجا هدهرادهدهمنآ هتسو یرللودج هنزاوم هنا هنس ككرتاودو قامار یعاهجاهرود

 ءانب هنفیدلوا هدکعا داقعنا هرزوا كنا قیدصتو قیقدت ینالمعو تآ اشنا نانلوا میصت

 كنادراو نالوا ىلصا ساسا اکو و شلدا تبشت هنیراضحاو بن رب كنهبمومع هنزاوم الوا

 یهمهموب یناراعشاضمل كن سهلباج تراظنهللام هکویلاح هلقلوا شمهلیا باجما یررقت

 هرکی وامولعم امام هحلاعباب یسهرضاح تیعضو كنهللج تناماو شمصراص ندنساسا

 هنلاح :حالصاو تادراو نیمات كنهلبلج تناما كرك هنکلسم لیدعت كناملاراشم تراظن
 یردق هدنعامجا هرود كن هموم تعج هلغلوا شفلو یسط ما یجهلوروک یفاک نامض

 لاتا فرغ ندناسالصاو تاررقم نالوا ییط"ینارجا هاما تولید ۶ ٩۱
 كليدمنش هرزوا كلدیا ده هکدلدیا قیدصتو قیقدت تاضورعم ندیا باحبا یضرع

 كتهضورعم تاررقم قجهلوا یصا رادم هنسسات كنمسق تادراو اصوصخ كنهحدوب

 كنيفک هرزوا قوا افیا هعطق ةنزاوم هحنبجوم ارجالاب یسینواق باعا هلیا ییوصت
 یسهلام هس ۱۳۲۳ كنسهللج تناما ربش . رونلوا تردانم هنماحرب-ا یراعشآ وا

 هروک هبهلم متن نانلوا لام حتسا هحنمسقتادراو قرهللوا رکذت هلنقدلاک یلودجهنزاوم

 ندنوکیوب ربارب هلفلوا غلاب هیاربل روسک ۲۹6۰۰۰ یتقحت یسهمومع تادراو روکذم ةنس
 كناربل ۲6۰۰۰ نالوا شلدیا لاخدا هیهجدوب ندنسوکریو كالما قرلوا ررکم ییاسح

 هنابم نوکیوب .رولوایط یررقت هدارل ۲۷۰۰۰۰ كنهققح تادراو هک ا باح | لیزفت

 نوا هدزوبو اياق یللا هدزوب یسوکریو كالما تداعسرد ارل روسک 46۰۰۰ نالوا لخاد

 كنتراظن هلام هکولاح بولوا رادقم شلدیا قیر هنتناما رهش ندننالصحم هلاح شب

 كالما تداعسرد یراعشا نالوا عقاو ولورصون ۳۰۸ و ول را ۳۰ ۽ یناثنیرشت ۸

 هبهنامز تاباحما كناملاراشم تراظن هلغل وا نابم ینکج هلبدیا رصح هبهلام اما كنس وکر و

 تادراو هدریدقت ییدلدبا ضرف یل رو هدعاسم هحبلاع باب هنعقاو رارق نالوا رباغم

 عقاو هلم ران ینبع كنتراظن هللام . ردقج هلوا هدنتح بوحو لیزنت كمسق وب ندتناما همومع

 یناه نه هلغلوا راد هنضوف هنمان هللج هننزخ كنبسر تنناپ ید یباعدا ر رکید نالوا

 تناما ردقهنآ وببولوا لباقم ًامسق کوب هلآ هلآ رارق لنیصحت كمسر هساوا ا هتهج



 یادراو كنتناما رش ۱1۹۰

 . ردلعلوا تعراسم هنناعدتسم یحرط كنمسر اورتقوا هدهبقىقح تبس رب - ۷

 ۱ منام ا , هحضرکح مدیذخا نینرزوا اشا فا قعتهنلوا لاخدآ هزبش كناورتقوا

 ا لوق ینعضو هدددودح تروصرب هدنقح اشآ ناعم ضعل زکلا هدنروص ییدلدیا روصت

 لا كنادراو عبانم كجهریداوک ییزوپ كنهیداب رتاود اورتقوا . ردیرورض ید كنا

 ِ هللکلرب لا یرهلوا كي ست هدهب دلب هم و تسمه هاعدتسم یهداب و ندنغیدلوا یمهم

 . ردتیح همزال قمشلاج
 ۱ ۱۳ ا هرکوص ندک دلریدتبا بیرت نالپ رپ یوم هنمظنت ,كلویناتسا - ۸

 . یفارطا و یترلرب رازاپ و لاه نانلوا روصت ینادحا هحنیجوم نالپ وبشا هلفلوا ممصم
 . هتسعالارم وفرشسک هلتعرس مه كرلاروا كردیا هعیابم بقاعتم ییررقت كنالپ هجهیدلب
 ۰ .ودلماتوط رودندنقد شب هدكلیا كرادتداریا رب هراهداب ندزویوب هد مهو كيا تمدخ

 . دناع ترزوا راقع و كالما هدنسیزنکا كنسهءسج دالب ابوروآ -- ۵

 ۰ كنسلاها زمتکلم بولوا شلدیا ح رط یسوکریو هیدلب هدرب هجوریآ ادعام ندوکریو

 . بلط رب هلیوب هجهبدلب ندنفیدلوا یردق ةکمریو وکربو هرب کیا هلیوب هدلاح ییدمش

 . یسهنکس نولبم قم رب یک لوبناتسا هدهسیا نمهناوفلکت یضو ندنفجهلوا قاطی الام
 - اذهانموب یلاو ندیالاغشا یییضارا ورتمولک قوج رب ردق هنجوا رکید ندنجواریو نالوا
 | یتنکیا هسزالوا جه ندرانلود رواج كلرپش رب نیهمع رشب رامعا تسد ندنرزوا

 نوسلوا هدنفرظ هنس نوا شب هنارم رثا رب هدنسهبنرم یرلتحاپ كنیرانالوا هدهجرد
 ۳ ا أ كنللاع باب اتمات ییلوصح دلزعهناکب لامآ نالوا فوطعم هنلاصیا
 ۱۳۲ ناکنا یندعاسم لاا هدنصوصخ کرت هنشامآرپش الماک كنسوکریو
 ۱ كتنالصح هلاحو یسللا هدزوب كنتالصحم هقاس كنسوکریو كالما ًاتاذ . ردلغلوا تشت

 قاراکادف کجهدیا راتخا ندبکی كنهلام ةنيزخ هروک هنسلوا كورتم هتناما یشب نوا هدزوپ
 ۱ . ردقحهلوا یشرب كوس

 3 هدننوناق هی تداعسرد نالوا شما نارتقا هنفدصت كنالوعم سلجم یموسر راطنق

 كتو هحنلود یاروش هسلصت یه هدلاح یتیدلوا لر هام هد تادراو

 وح تادراو رب مهم هلیوب هنیرزوا یلدا نالعا هبییاها یرارف ییدلوا یراتخا

 اشالایرومح هلقلوا افتسالالپمو هدایز تاغ یسهصسوت هوق هکوب لاحو شلک هتسهجرد
 فر رصنوحما یسلریدنلهحبشن كنيراعشا نالوبعوقو هبیلاع باب كتناما هدنقح یغارفا هلاحرب

 1 . ردشْملوب مزلا كلدیا یعاسم



 ۱۸8۹ یادراو كنتامارپش

 موبلا یمسق رب كنمسر هح نانلا ندناناویح نالیربتک ےذ یارب هتداهسرد س ۳

 ربارب هلکلدیا لامکتسا ینابسا یدادرتسا ندفراعم كمسق وب بولوا كورتم هفراعم تهج

 هلیدحو و قسنت كموسر نانلوب هدقغلآ هدنروص فلتخم هایمان یعوسر هرطوق و هحمذ
 لمکم و مظتنم ردق یموزل هدنسهرناد هيف طئارش هدنسهبسانم مقاوم كتداعسرد

 یاما ىه نمشد رب ندنرظن ٌهطقن هحسلاظفح كتكلم مولا و كرلیدیا اشنا راهناخخلس

 هاصفر كراهشذم یصوصخ نالوا یراکهلبح بقد كوكا هدندنرظن هطق تادراو عاضو

 یغنالبا هنلثم ترد چ وا كنادراو نالوا هدقمناق لاصحتسا ندنوب هدهمظتنم رغ تروصرب

 ره سالم یسسات هاخخلس و نرانب . رذفملشاک ا باسما یا 9
 لرهلیدبا دقع ضارقتسا رب هليا ذاخنا قلوشراق ینالصاح كنوب و قرهللوا مدقت هشيا

 . رد الیذاحشا لحاع زازفرب هدهبدلب هموم تصح هرزوا قمالقاب ها اقفآ لوا لار

 تدم یاضقنا هدنسهمانهلواقم و هدننامرف زاتما كنيرلوید زاغ ناک هدىلقوبج - ۽

 تدم هنس نک هدلاح یفیدلوا ح رصم و ج ردنم ینجهلاق هنقنامارپش كرلوبهد وب هدهيزابتما
 ینمکح خسف كنماکحا همانهلواقم و نامرف روک ذم هحتلود هدنماکنه یعاتخ كنه زابتما

 وبهد روکذ م ًاعبت هنسوزرآ كناشاپ تزع نیزسکلریدتیا نایرج هلماعم رب بجوم
 هسکو ندهد تاسسوم یرلوبهد زاغ هدتکلمهو هنسملوا شلدا طبض هحهبلام ۲

 بقعل كشت نال وب ع وقو هل وا هاما هدیابوب هلغل وا یعسط یدادرتسا هرلوبهد وبشا ینبم

 . ردم د یعوزل یدک اتو

 قرهلوا هلاعشا ترجا هنسهناخزاغ هحاب هلوط نانلوب هدنسهرادا هناخشوط  ه

 یوا كئرجا نلیریو هنسهباصوق زاغ لوبناتسا باساب هرپ نالوا هدکلریو هعاما

 یونس هلئروص وبو كلدیا لسو هنبابسا ییزتت هنفال دح كترجا وب ندنغیدلوا غلاب هنلثم

 . ردمزال قفلوا فرصت ارل كس ییا نوا نالوا .دکلریو قرهلوا شحاف و هلضف
 قاطا هشناما هیرغوط ندیرغوط هرکوص ندکدرک هلو یاالماعم هناخزاغ رک ذم

 . رد رورض هدیساریدتیا

 هنت داع هتناما كنازابتما دناع هناریونتو تالقانم هدهثلث دالب و تداعسرد ام عل ت ٩

 تعفنم قوج كا نوجا یتامارهش قرهنلق لاصحتسا یبهبمسر ُهدعاسم كاا تموکح

 . ردللدا لما فارطالاب یروص ی-هلاحا ایو یسرادا هدلکش كحدیا نامات



 یادراو كدتاما ارش ۱3۸۸

 اکر هدر دقت کیدتاررقت هدهبعطق تروص یقسطت كذا قشوب قم[

 ۳ ربث یایسا یسالاق قاقوسر شمهلدا رت هدلونناتسا نوجا قماللق لح

 او عبنم کی وبشا یفلام یضتقم نوجا هیسیسأتو هئادتبا فراصمو لا لامکتسا
 . ردیلقا فرصو كرادت هلیدقع ضارقتسا رب لاحرد هليذاختا قلوشرق

SERE ی 

 تم ۲ چ

 ١| دتر وهراحا یتسضاراو كالما هحسح وم یسهمانماظل راقع راحما بس ۳۰

 ةدلوا روبجم هکمریدتیا قیدصت هیهیدلبۀرادا ییوتاروطنوقوبو هنیدقع وتاروطن وقرب
 ردنغیدلوا شمهمهلیدیا دییات هللولبح عناوم قوجرب تیروبحموب ردق هبیدمش

 لوا لداح تادراوعبنمرب مهمهراهیدلب هدریدقت کی دادیانیمأت ینابسا یذافنا كنب وناق

 کرب چیه ینوناروطنوق یرلکجهدبا زاربا كرارجأتسمو رجوم یرلهرادا هیدلب امدعب
 لاحرد هلهجو یعاظن فیرعت كرءهدیا افتسا ینجرخ رب هدزوپ كرهمریو تهزو 1

  ۰دیللا

 رب چرخ رب هدزوب ینوناروطنوف یحددیا دقع كالما باح ا هکراو ردقوش

 راظتنا تمدخرب هدابوب ندهیدلب لباقم هنغیدلتوط روبحم کم ردتیا قیدصت هیهیدلب

 واعاتدم یاضقنا هحنبج ومیبهمانماظن وتاروطنوق موللا نوجمانمأتیتهجوب ندنفیدلوا
 نوکشب نوا هحنکلررح تالواقم قرهلاق تجاح هنلاصحتسا مکح ندهمکحرب
 ۱۳۳۰ ما نالوا دیش ءدبرما الح لر جام ناف هدتماخ تم هشت
 رب داش لوصا یهدبابوب هجهللدع دعاوق . ردمزال كلربو هنیراهرادا هیدلب هعرفتم

 ۱ . رددناوف بلاج یسلاحا هبهیداب تهج كنوب هلقلوا

 رعد یتینک یسهلخت كعالما هلم وع ناه هدنسهندمتمدالب ابوروآ هلصوصخ
 : را با شات و ید یملوا

 . یبع هدرلرب رستمق هلرلدداح لتمف و یلفرش وشر تآ اشنا هنا س ۴۲

 ؟یدلدیا لیدعت هدهلوقعم تروصر, یلصفوب كتسهاننوناق هشا ندنفیدنلوب هدهجردو

 .ردراکرد یلوصح ءرثک دئاوف



 ۱۸۷ ییادرا وكنتاما رهش

 یرلنبج قرع كرابلاوز ناسک البرب هدنشاب كفانصا یارقف الا هکنوج .رلک مژال
 رلادختک نالوا هدکمنا كارتشا هلرلهلسو و مان نوک انوکو ع ورشم هجویبهن ریسک نالوا
 تعم رب نموم یرلکچهدبا باعا ندنراجما یدنک یروما كفانصا هدبوقلاق ندهتروآ

 قجهقلاق ندهتروا تالامعتسا ءوس و تاموتکم هع .دریدقت ینیدنولوا هرادا هلسهطساو

 ینیدلوب یتاق چاقرب كنلدب یسهرک ذت فانصا راهراپ یرلکدکچ ندفانصا كرلادختک ضعبو

 . ردکجهر و بوروتک هللا ینجروب نالوا «هدلب هنیوس هننوس فانصا هلتهج
  رط و نالوا تیاکش ثعاب نوح نفلکم هدننامم هیداب ءرضاح تادراو س ۲

 نوجمایمسر هیریونت نالواشعا ک ارت یمایاةقوچرب هدلاح ینیدلواهنس ینلآ زونه یلدا
 یی لواقش .رددبال یسیرحت ح رطمر, كجهدیا لباقت کوب اب و یمظنت هفرعت رب کی ای

 حدجرت یفر كکلزستسن نالوا تیاکش ثعاب كرهلیدبا اما هلیرضاحلاح كنمسر هیریونت
 شن نوا و نوا و شب و هراب زو هدرضاح لاح هروک هتتمق كکالما هدنروص ینیدنولوا

 هشورغرب یسیرغصادحو كعادسزت قونص نالواشلدا مسقت هدرد هرزوا قلوا شور

 نوحاقمامار لح هند او قمللق مد هشوغ شب یعرکی هدیسمظعا دحو لیفت

 لیمکت هدنجما یسهنس ربارب هاکنوبو نبمأت یحوصخ نرد یافتساو بلط ندقاکم یآ ره

 هنری ونت قمی یا قش .ردیاباجماكادمالیزتتو مارک | یشرب بسانم هراندیا هوس ةعقدینید

 باحا موبلا هدریدق ینیدولوا حیجرت یسیرح ح رطم رب رکید كجدیا لباقت هنمسر

 ناټلوا لاخدا هدامسرد هنر کن آ ملل وفا كير هرو نالا یف البا

 تاغ هسرولوا كجهلیدبا ح رط مر رز ناجم هنیرزوا یسولک ره كموم و لورتپ

 هماظتنالاحوا یبرهش نیزه كا كناپوروآ یک سراپ .رولوا لصاح ح رطمرب اقیتسالالپس
 كلوسناتسا هللروص رب هقشب ندننادحا هدنداعسرد هدهفشخ تسلرب كنمسر اورتفوا نایوق

 هدلحوا بویلوا ناکما هنلاصحتسا همهم تادراو كجهدا تیافک هریمعت ییرهبارخ
 عضو كناورتقوا هدهسیا صلوا ح رطم رب كج هديا رج ییمسر هیریونت « مومو لورتب

 . ردراکرد ینیدلوا بیصم كب مقاو فیلکت هدریدقت ینیدلوا لصاح تقفوم هنحرطو

 كنسهنکسرهش بولواكالما باعا زکلاب نالوا دفتسم ندنریونت لر هققطاق

 ضورعم هنفرصم ریونرب یصوصخ هروکهنلاح سکی هو هنسسلوا دیفتسم ندنوب یننصیه
 كرك یقبط هدلاح ینیدنلآ مسرب فیفخ ندمومو زاغ قجهناق لاخدا هرهش ارظن هنسفلوپ

 هنفرصم هو تاریونت هتروصوشو شما اغا یمسروا قرهلوا یربخ یک یمسر
 . رولوا شما كارتشا هج زسررضو هج زسربخ



 یادراو كدتنامارپش ۱۹۸3

 ۳ هزاغمو ناکد هلا فانصا نالواراسو قع وط سابقم ییراحا لدب كرلهزاغمو

 . ردقمرریآ هفنص ج وا هلباذاختا سامقم ینراترجا او جازت یربش

 هفاسا هدلاحیفیدلوا عتمتم نوسلوا هسرولوا هلتروص هنرهو قم هدلوبناتسا : بنات

 ؟یراو E شلاق جراخ ندنلومش كنمسر هرکذ ت یرلقدلوا هدکا ادا

 1 "وط حبات هنسوکریو هیدلب رب لتاقم هنسهراب هرک ذب ینیدلواهدکمریو كفانصا هدكران وب

 راس و تفاظن < تیرومعم كتهدلب و و شنعتم هدهدل وب یخد رلذ ون هلرخآ ریعت و

 3 Iw یاضتقم یرلک ارتشا هتل و هیدلب هلتهح یرلقدلوا دفتسم ندنعفانم

 تراجت وام هلا رلرجات هحیلشاب یلاها فونص نالاق جراخ ug هب داد

 فانصا .زدشل وط انثتسم ندنذخا مر دن فانصا ردق ه یدمش راح دةم هدنسهطوا

 رکو ا ۱ هم 4 هحرد هدالرا ار مارک هللا یسوک ریو متم عورب و

 اط ناس هدهمومع تنفلكم كسا یک ینیداوا یببط تب ی ارتفا

 یر رو هب دید نهضت رومام نالوا شعتمو عتمتم هلشاعم ی ندتلود

 ۰ .رولک مرال

 یسوکر و فانصا ناتوط مهم غلبمرب هدنسهجرد ارل كيب یللا هدننایم هیدلب تادراو

 لومأم یسلوا غلاب هنلثم کیا ككرادقموب هدلاح یکیدلدیا عیسوتو لیدعت ضورعم هو

 دوجوم و داره دنا ناصت یسهجردو تبسن كغلبم قجهلآ ندراح و نرومأم ندنغیدل وا

 رهبر دتی ررقت هده دلب هم ومت تصح كجدا داقعزا ۳ رق یخد كن سهفرعت فانصا

 او لاصحتسا ینابسا یضو ا عقومو یجاتنا لوا نآ و

 کم هلیذخا ہرک هر ذم یرارک راب یحوروس لب راهبارآ كن و كوب هدنسهفرعت فانصا

 | ردشمامهنلآ یثرب هجهدلب ردق«یدمش ندرارکراب هل رهبارآ یصوصخ هدلاح یرلقدلوا

 عونرب ءروک هلاح كزمتكلع بولوا یطق جابتحا رب قعاللوق ناوبحو هبارآ یصومخ
 روح ههرک ذن رب لثم کیا كنراناوبحو هبارآ ارک كرلنوب هلفلوا تهافسو ماشتحا رثا

 یخد كرادبسولوو و لسوموتوا نایالشاب هممعت ی کی یک ینجهلوا قفاوم یرلل وط

 3 ۳ او و شم روص تانسهف رعت یرک اذن فانصا .ردضتقم یر وط عبات همسررپ

 TE تی فاتنا ددنیا ین ک ادم فاض اخ یوو لیدمت
 اف یضتقم یلاصیا هلعف زبح « تارواحمو تاعلاطم یهدنقح یتابج تروص كنراوکربو

 رجا عقومو لوىق ىسەجمال همانماظن . نایدنالمأت یمظنتبولوا ندهحالصا تاثشت مهم

 |٤ دع ندنناممتم كنعاسم تادراو دبزت هدیوب هدلاح ییدلدا عضو

 ریش یک و

 دی نایت افق



 ۱۹۸۰ یادراو كنتناما رش

 نازار امام هراس یاویوتئاما لوا ندنجاجا كنود هموص تضج نهقمو

 ضیرع هجهیدلب ةيموم تیعج یسیجنکیا شا بیترت نویسیموق رب صصختم و بک رم
 هرکوص ندکدتیا نیعت یسلام لاح كتناما هدنسهحش تارک اذم و تاققدت نالببای یا

 . ردشعلوا دقت هبیاع باب بولیدیا مظنت

 رم هطیصم كوسم وو

 هدنوسدموق بک هرزوا كنا رک ذآ ییابسا یمظنتو دیزت كيهدلب تادراو
 :ردشهلوا ذاحاو درس هنآ تاررقمو تاعلاطم

 تروص كنهدوجوم موسر ندفرطرب *یش قجهللآ هتقد رظن هدنما تادراو دسزت

 میسوو كجا حالاصا یراتهج ناواقفاوم هتلادع و تس هدشابحو هدنعیزونو ح رط

 قفلوایعاسمفرص هنیدسزتهلبنروص كلا هدافتسا ندناکماوب كماسقانانل وب یتلباق هدسزت و

 لاح وا یرلهدب و هماظتتنا لاحوا یراهیداب هدنسهرومعم دالب اپوروآ هدندفرط رکید
 هنتورت ء هنلاح ةلزمتکلم كرمدا لمات شی رد ینادراو عبانم نالوا رادم هکمریتک هنارمع

 . ردكعا تشل هنحرطو قنطت هدهداروب كرانالوا قسطتلا نکم هروک هتسهدعاسمو

۱ 

 تایل اطم قلعتم هنحالصا ثنص وصخ یابجو ح رط كن هد وح وم تادراو

 هدیفانصا تداعسرد لباقم هنسوکریو معتم ینیدلوا فلکم كنسلاها هرشط -- ٩

 دوجوم یواح یتاحردو فونص كنيرک اذت فانصا .ردفلکم هلذخا یسرک ذب فانص

 :ردرانوش تاصوصخ نابراج هزوک هدلاح ییداروک ندققدن رظن هفرما

 یكی رایضمل وربغآ -هدلاح ینیدنلآ هتقدرظنیتم هجرد - یتشلکمكفانصا ضعب : الوا

 فقاو هفانصا لاوحا هدنباحاو هلیسارجا هیدج تاقققدت تهجوب هلفلوا ففخ سکملا

 قلوا ساسا هتاققدت كجلبدیا ارجا هدیابوب .ردللدیاقفوت هتلادع هلآ هراشتسا هدملناوب

 5 ناد یرلکدایا تعنص یارجا كفاصا نالوا مقم ؛ هدعاف ناشوا لو ییقعل هرزو



 ییادراو كنتاما رهش ۱:۸

 تادراو : مفیجنچوا

oo:یناداع یسک ۱۰۰  

Ne <۰ینادماعیرازوتاویربوکنوردوهی رخ تک رش  E 
 یناصصحم هناخراع 4 ۰

 ینوکرروكالما نالوا كورتم هنسءهدارااب 5
 | قاغا یسژپد زاغ یسهحغاب اشاپ ۳۰.۰
 هنصخر عاونا هلیرلک رسموژوآو ناتسو, ۷ رپ ۰
 ید رلهصیع ۱۷۳۳۰۰.

 رلهناخ یوم ۳۰ °
 یجرخ هدف ۳۱-2۸-۵۸۰۰
 هع ونتم تالاصاح ۸۸۰ 6۰

 ینالصاح وتارطنوق ۰۰۰
Eتا وسر هرواجم  

 ینوکی كمسق یجنجوا ۹ £ ۰

 لب رارومأم هنف تاریهطت و هبخ ته ۱ ۲۵۵ ۹

 یون نرکب ۳ ۹

 ومجلات نمو ندرانوب هیدلب تادراوو موسر هدنسهنس ینالعا كتطورشم هتشيا
 , یدبآ ترامع نداریل كمب و هک, نوصوا

 وا كعا هنارآ یناحنص ینیدلوا شرک هطورشلادعل كن هیدلب موسر و تادراو
 ت كتموکح هدیرگید یدسز و حالصا تروص كيادراو و موسر وشا جلب
 ینیدلوا شمروشود یتاما قرهلآ ینادراو لبخ رب رظن فرص ندتلالد هحالصا و
 ۱ دنلوب هدنخمرات هیدلب هدكنهقنو یياوب ندنغیدلوآتفد نایاش هلی رابتعا كمرتس 9 یملا
 ِ . قوا بيست



 ۳) یادراو كنت اما ربش

 یقراصم فرط لوص یأدراو یهج عاصو قلوا ترابع ندهد شل وا هاما هنس س

 ندقدنلوا لاصحتسا یسهینس دارا ضرعلادل بولیدا بیرت لودجرپ هرزوا كمرتسو

 شو ع

o AA ۰ 

A۹ 0۰° 

EEE 

0۰.۰ 

۲ ۸۳۵ ۰ ۰ 

۲ ۷ ۹ 

۱-2۷۳ ۰۰۰ 

«e» ۰ 

۳۷۲ ۷۰۰ 

\ ۵ ۰ 

 ۳۵ “۰م ۳

We» +۰. 

4 +۰۰ 

۱۳۵ ۰ 

۳۲۶ ۰ 

۱۰ + ۰۰ ۰ 

"٩ ۱۷۲ ۰ 

 فلک : ست ی جن

 یک رو فانا

 یسو زو یهبارآ

 یسک دن یس ها

 یسوکریو یحقباق
 یوسر تافظنت

 ی وسر هر ونس

 یون كمق ىج رب

 تاموسرو : مس یحنکا

 یساغع ساحو نازوا

 یرازاب بسا

 هد

 یاعرفتو راطنق

 راوص

 تارهوج وشراج
 یراماح زکد

۶ 

 یوم هجغاب
 یموسر یچ

 یوکی كمسق یجنکیا



 یادراو كنتاما رپش ۲

 لار هدککلبدیا لبصحم ورپ ندهنسنوا هح هر وک دام راد ندنفیدلوا شلدیا خسف نوناق

 ۳ هغملوا تیابج وە راد رکید لوتناتسا تولز لق ید تادراو

 ر هیدلب هدنتبسن ییا ءدزوب هنیروکریو كالما هلیسهمانماظن هیدلب راد یحنتلآ قحنآ
 نط ینیدلوا شلریدلاق كمضوب ءرکوص ندنحرا ۱۲۸4 نکيا هدقملوا لیصح یمضنم
 ۳ ردهدکلدنا

 طابو شما لاقتنا هتناما یروما یتمرادا هسا هرک وص ندنخ را ۸۹

 | هبام هیدب تادراو هدیسر یسیتصخر تاربست و تآ ان

 1 تادراو نانلوا صیصخم هل و اق هب دل ۳

 سلب هر ss یا اهد هلتسن هنسهمانماظن هدب ۵ یوناق هد ۳

 ry ر خ .رص اهد هب داد تادراو هدر وک مان وناق نوجا ینیدلوا

 ا دادعت هلتروص رش هلن تادراو هدنسهدام یحنجوا شکل آ كنوناق

 ا تنو و ندنموسر کج و راطنق :الوا ینادراو كنهیدلب راودو كنتنامارهش

 یراهرک دتفانصاو راج نلنید تئناپو هییاستحا موسر , وج هلوا عضو : انا نیجنااماخ

 دهعونتمموسر نالوا هدتعلآ هجه داد راودو اما رو یو فاما : الا ندتمسر

 لو هحشود هنیرزوآ یتیدصت كن هبداد هموع تعج و ینتلکت كنەيدلب سلاح : املار

 ۱ . ردترابع ندنراوکریو هیدلب هداعل قوفو یداع قج هنلوا

 . ردراشلدبا ثادحا هرخ الاب بولوا ررح هدنوناق یرامسر هریوتتو تافظنت

 اوصالاكناد راونالوا هدکلدیاتب ابجندنف رطیتامارهش ًاقفوت هلماعت و هراماظن ونوناقوب

 : قا ۀرادا هرزوا قلوارادم هنلامحتسا رکفرب هدنقح ریداقم ینیدلوا غلاب هلیعاونا

 «مروییدیاجردهبی آ هليا سابتقانمسق تادراوكنسهزاوم ۱۳۲ ندیالىكشتىنسەنسكوص

 ماظن وبشا هنناس هدلب موسرو تادراو هلنامز رو هرزوا ینحهلوا نابتسم ندنقفدن

 . ردشلوا لخاد اهد ماسقا یلخرب ناملوا ررح هدرانوناقو

 رطهب هربأد یهو ندکدلدیا لیزتت هنوایددع هبداب ریاود هاب عز باعا قح ندلاها

 داب هیموم تیج كنسهجدوب هیداب عبطلاب هرکص ندقدنلوابصن ییدمررب ندتلود
 9 هیهجالک هنسهنس ۱۳۲6 ند ۱۲۹۹ ندنفیدلوا شلدیا عفر یناکما یتیدصتو میظنت

 ّز ۲ نت نا دی ی میت یی او تا



 "۱ یلادراو كنناما رهش

 هنقیابجوذخ | وکړو عون کیا هرزواقلوا هداعلاقوف یرکید هداملالعیرب ندیلاهآ هیدلب

 . یدیا نودام

 ندرازاغ نالوا شقلآ رابتخالابو ًادرفنم ندراناکد و هناخ : الوا» راوک ربو هداعلالع
 قجهنلوا صصخ هراناکدو هناخ یالوط ندرلیدنق نانلوا عضو نوجما موم زکلاپ ادعام

 قجهللوا ارجا ندنفرط یدلبسلح هدبابوب هلیا یربهطتو هرادا كراقاقز ًابناث «ندرلوکریو

 ندرلوتاروطنوق الا ۰ ندیونس یوکریو قجهنلآ نوجما تالامعاو تاحالصا ولری
 ها اساء ندنمالماح یاموسر یلواو نازم ع ولره بار یا ها
 هفرعت نالوا هدهمظتنم تروص اسداس « ندنج.رخ هتصخر كجهلیر و نوحساسشنا

 . رد « ترابع ندنمسر هاب قحهنلوا ذخا هحنبحوم

 زرطوهدیدج قرط قجهللوا اشناو ثادحا هدنلغوا كبو هطلغ» < رلوکر وهداعلاقوف

 ندراوکریو قجهنلوا لیسصحت ندرلناکد و هنا نوجا ریل "قح هنلف اشنا هرزوآ ٍدیدج

 دوخایو هطع قجهلیروسب ناسحا ندهبنستنلطاس فرط الا «ندنسهآ ضارقتسا انا

 . رد ءترابع ندراهده كا رو ناک ته زئاب

 هدنتبسف یسکیا هدزوب كنبرلوکر یو كك الما یهدنلخاد هرتاد یحنتلآ ادعام ندرلنوب

 [۱] . یدیا رونلآ یمضنم مسر هيدا

 مسر ع ونرب هدنوجما رانوب ندنفیدلوا هدکلریو تصخر هجهیدلب هرلولاب « هراورتابت
 كنهرناد یحنتلآ یفیدلوا غلاب ءرلهن كنهیدلب تادراو هدنسهرئاد تاساسا وش .یدربثل

 اظن هبهجدوب روک ذم .ربقجهلوا نابتسم ندنففدت كنسهجدوب یهدهفح ی ۸۷

 شور نویلیم چ وا هدنفرظ هنس نوا ًارابتعا ندشنادحا تیادب هیدلب ةریاد یحتتل
 .ردتشف وم مهم هروک هنامزوا 4 ردشعا نامت تادرا

 تادراو نالوا صر.صخت هل س هم ان ماظن هب دل ۱۳۸۵

 هدلاح وش .ردهدکمامهلبروک دبق ان وک ربهدنقح هیدلب تادراو هدنسهمانم اظن هدب ۵

 نالوا هدکلدبا تیابج و لصح هعاما ور ند ۱۲۷۱ و رودم ندننراظن باستح

 صوصخ هبهدلب ةرتاد یحنتلا هلبا یمکح كنوناقوب ربارب هاکلدیا افیتسا ناک 6 تادرا

 .نکیوقوا ییهیشاح یهدهفیح ىج ۲۹٩ هدنفح یسوکریولالما [۱ ]



 یادراو كنتاما رهثش ۱۸۰

 تادراو رودم ند راظن تاستحا

 e غف ناس

 تراظن o نامز یتیدلوا مق هنماقم یراظن باستحا یاما رپش هد ۵۸

 .ردشعا لاقتنا هتناما اتع ید تادراو و موسر نایدیا افتسا هج هر رک ذم

 ا ندنفرط یدنفا مانح یحاح ینما رہش هدنخرات ۱۲۷۲ ش ۷ اذه عم

 اصتخا هلرلهلجوش یسهدوجوم تادراو كتناما هدمرک ذت هعطقرب نالوا میدقت هنتراظن

 یامارهش هلهجو ینیدلوا نایو ضرع *ینغتسم هنیرلهنافصآ *یعاس یاک اخ :ردهدکلدیا

 ٠ هح قاروا عاونا هلبا نیک اکد ٌههام و رک اذت ج رخ قحنآ تادراو نانلوب هدنسهرادا

 3 . ترابع ندنناعا

 . هحبح هقرو نوجما یمارجا ماض ضعب هنناشاعم نیرومأم هليا تناما ماقم هرباخم وب

 3 . نوا هحلساو هیرورع «ناکساو دیق هدرانامزوا .ردرئاد هنفلکت مضرادقم ررب هنیراتیف
  یدغاکنعالب ادعام ندرلن وب .شمریلیریو هجتتناما رهش یراربخولع تصخر نایدیا اطعا

 لاس یللاجضرع « یدغاک باکر قللاحضیع « یدغاک فقو « یدنس هلواق) نلسند

 :شمرنلآ تادراو یخ ندرلنوو یلتاص هحنتناما رهش هد ( یدغاک

 دناع هباستحا بناح هوا كرها لوق ینفلکت كتناما هلمتراظن هلام یلاع باب

 قلوشراق بولیدیا كرب هتناما ینالصاح هساح هنکس نالوا شلریدلآ هجهلام هرخ الاب

 و .ردشمنلق ارجا ماض هنشاعم فک یک ا شو ذاخحا

E eو ۳  

 تادراو نالوا صصخ هیهدل ةر او یتا

 بک هراد ینتلآ نالوا دوم واپ هب داد كلبا هدلوساتسا هدنسهبس ۶

 .تادحا و سو ید هددح تادراو صعل هدنزرط یراهب دٍاب اوروآ نامز یییدنلوا

 .یدشلدیا

 :همانماظن یلخم را ۱۲۷ لاوش ۲۱ ینیدلوا تراىع ندرله كيهروک ذم تادراو

 رادینتلآ رو .هنناح ددنم هروک ذم داوم .ردررع هدن راهدام یعنتلآ شل آ و شعلا



 ۱۹۷۹ یادراو كنتاما ربش

 ندنلکشت كتناما هلبوفل كتراظن هد۱۳۲۷۱ كرک ءهدننامز یتراظن باسنحا كرك اذهعم

 مادختسا ىجا ؛ تادراو ییدتیا تیابج و لصح كهرادا یاره ردق هنسهنس ۶

 ام رو هرلنالوا شلدیا غارج ندنغلحف اقو یحماح نوباه یارس رار يرلکدتا

 كرېش یک ییدمیش هیدلب تادراو ندنفیدنلوب هدکلریو قرهلوا شاعم هنیجاستح و هز
 رو 6ن رح .یدروشوا فرص هنتاریممتو تآ اینا لراقافوس تا

 ۰ یدششلوا هدهعرد هحتموکح

 نونافویو شلریآ هرکوص ندنرشن كننوناق ۱۷۹۳ قجنآ یسهجدوب كنهدلب هلتموکح
 كناکالمتسا نوجما قیرط مبسوت « یناربمعت و تآ اشنا « كراقاقوس هبهیدلب تموکحب ها
 یسوکریو .كالما مه ربارب هلکلبا لیمحت ینئاظو یک یسافیا كناریوتتو تافظنت « یسارجا
 كيبیمرکیزوب یونسردقهنامزوا هدمه شلآ ینادراویساسا نالوا كورتمودناع هبهبداب یک

 هنسهنس۳۲٩ 6 ند ۱۲۹۳ هیدلب رتاودو تناما .ردشمسک یتواعم نالوعوقو هلضف نداربل

 .هنیک هلیمسق رب كنسوکر یو كالما نانلوا كرت هرخ الاب و هلنادراو ررحم هدننوناق هیدلب ردق
 اهد یتادراو مسق رب كن هیدلب ًارابتعا ندنرانس ۱۳۲۹ و ۵ تم وکجهد الا شملس

 . زآ رب تناما ءرکوص ندنرشن كننوناق هیدلب موسر یىل رات ۱۳۳۰ طابش ۷۹ قحا بولآ
 تادراو یک وص و لوا ندن شن كننوناق هبدلب موسر هدلصفوب . ردشهلیهبدیا رادقا

 راثشت نالوا عقاو نوجما تادراو دییزتو هبنوناق داوم ییدتیا دانتسا هلبعاونا ك.هیداب

 . ردکج هلبرتسوک

 بیر ندنف رط رلناملسمهمفد كلبا كل هج دود هدلاح یرلقدلوا یهامكب هدکع | داتسا هنرلپدنک هلسهسلوا
 . ردتقد نایاش یرلغارک ذ ینغیدلوا یلام كمالسا هدكمسا وو ینکیدلدیا

 رشن كنبتکم هیلام . ردزس ههش ینج هوا تامولعم ه دنقحهلتسم ون هدهبهالسا تا ومورات هدلاحره

 اذه مه ردااضتقا قلوا شلداتحم ع وضوم هلئسم و هدهدنرلب تک هبد اصتقاوهیلاممولع کیدو دتا

 هبفقو دوقن یک هدننراظن فاقوا هکقجهلوا هلهجو یب رعت كفلژمیلاپوروآ هیمالسا تاساسا یکهدنقح هج دون
 هی و ضارقا ,ندنف رط نواه فاقوا شيتف ٌةمکح هفوقوم علایم لواندل 1 یتربغاح لک یسرادا

 . ریلیدبا طفح هدنجمآ قیدنصرب یوا یت > هدننورد 4 سکر یرآ یسهراب كنقوره هدهربص ییدلبدبا

 بلط زرت و یغی دنص كنقووا هسیاكحهلر و ندنقو یناه هدر وهظ بلاط هضا رقتسا

 . یدرونوق هنر هنب هقدلوبعوقوتالیصح ندلالاسآرهرخ الابو رولیرو بولیراقیچ هراپ ردقکیدلدیا

 مولع e يسەيەلعو هیخ ران تمیق تا هلثسسم مهمو ندیاقلعآ هنن رخافمو ثب دم كمالسا

 + رب کب لندن رله كنم راصصختم هداصتقا و هلام



 لصف ی زوقط
 ER ییادراو كنتناما رپ

 مش راب . ردقجهلوا تربغرب موزلی كعا هشقانم یغیدملوا بولوا یسهجدوب

 | نایبو قیقحت ینکیدتیا فرص هراءرن هحیلشاب یتادراووبو ینغیدلوا ینادراو یک هن
 هیداب تادراو تموکحردق هنیرمشت كننوناق هدم ۳ کت یو هو

 دوب كتناما ند رظن هطش ویو هدکجا لاخدا هتسهج دوب هبادع ندتموکح تادراو

 [۱۰۰] . یدیا هدقلداق هحتموکح هنسره

 هک كوچوک هدجزسنارف کساو ینیدلوا هجزماکنا كن Bud چم هجدو [۱۰۰]

 |> كکب دیوم تفر هدهسیا ررحهدنراسوماةزسنارف ینیدنلو ذوخام ند 0۱16006 نلک
 رک ی رکب کان هلاسر یتی دل وا شمریدت| عبط ورب رح هایمان » هحمالرتاد هنسهب دلب رومآیرهش

 ۱ : ردشل دا فداصت هدیقرب هلوش

 ع ناسا ( دج ) .رونلوا ظفلت یک ( تجم ).ردهجزیلکنا یمسا 100866 هجدو »
 مع ء!یفر قورافلا رع ترضح كنهجدو هعفد كلا . ردکعد یحور « یساسا ء لصا كئيش رب

 ويم هنلوا فرص هثیش رکید ینادراو كئيش ربو مظتت هرزوا فی رش عرش هدنراناشندامس نامز
 کا و ییدتا لاقتنا هرزیلکنا ندمالسا كساساوو ییدلدا ظفح یرآ یرتآ هلی یراهقآ قح
 ن e هب وتنلراپ هدنجما هروط نیشم قاروا نیبم قلود دارا و شا

 ۰. . ردشروک هدداصتقا اع خم راتییدلبا تیارس بد روآ ندهرتلکناوینیدلنالشاب هلاعمتسا هلکو» یشان

 سم فرب ىع یزو ¢ | كشيا رب ؛ ساسا و لصا» : ی یتسهلک (دجم ) كسوماق هقىقملاف

 متوضوم یا فن رعت هدنز رط « ربهر ی E ؛ مس نالوا نخ و

 ردەدكىشود بساتم

 اهدایز اهدیما هسلوا شهرو ربخ ینعبط لحمو قفل ملل داصتفا ملع خراب كب ديوه تعفر

 داجما كمالسا یرلپشقوچرب ندیاقلمت هتیدمو رخافم رلیپوروآ . یدبا یعیبط ینجهنلآ



 ۱۹۷۷ یغالوق رهش

 هاب | ES لخحرا ۱۳۳۲ ناس ۲۵ یتیدزاپ هنئراظن هسلخاد کر هتناما لدب الب

 . یدشمامهدیا قفوم ەد و یسملیهروط هدتناما ماقم یآ چ وا قجمآ طرف شعبا باط

 هقیق اف . یدیاهدکشیا بیسفت ییزاوج یجهکرس نوجما ینانوقرهش ؛ كيدمسالالج
 ین افسراح ناریدلوطینکوا یجهکرس كرهلیدیالقن هنیرافرط هیناصو وبقکی یناملوبناتسا
 هسریلپ راقبج هنجراخ رهش هدیوسایتسا رفودنمش ریارب هلناملو روروط هدنامل یک امدعب

 رظانتم هنیارس هحماب هلوط هنیرزوا یضارا یا یهدنتهج لحاس كنوساتسا یرس

 . رولوا قفاوم كمروتک هدوجو یغانوق رهش رب

 ا ردق هه نات زول هدف ولا هبا لحم ینیدنلوب ث كنسهراد اف ییدمش

 وو هنسعا فداصت هطسو كلوناتسا تمس ماف بولوا لاق تناما لحم یلاخ ندا

 رب هروکذ ملحم ءانب هنسلوا هجوتم هبهداج ررب قلورتم رزونوا فرط ییا یه كنهصرع
 ییادمنش ثشت كوص كلا . یدشلدا روصت قلهرآ رب هدیباشنا انسان یتامارهش
 كاما كنجسهصرع :یدروب .قلتسود قا + گرو نددنس شرف او ارش

 هطآ و انب ینیدنلوپ كنسانب تناماهصرعوبشا هلبلط قرلواقلوشراق هننابواطم کهدتموکح
 تناما . ىدا ترابع ندقع اب انب رب مش هنیرزوا یس هغو تله كرلیدپا دخون ەليا

 كرر كس كرهلبدبا دس هداح یهدنگوا « قلوا یلام كتناما لف یهدنلاصتا كنسانب

 كلب انیمأتهلصاوم هلباوبقموق وینادبم اشاپیضف هلبهداجربرکید قجهلیجا ًاعیسوت ندنرزوا
 هدنسهدارارل هج رلک زوي ندتموکح هدكتناماراربهلکن و و ینبدلوا قفاوم كبو یالوقتیاغ
 هدنطابشیمهنس۱۳۳۹ .رونلرایک یتقفوم كتناما هنجاتنا كشت و نوح ا ینیدنل و ینح 4

 هدلب راد یجنتل | هنیرزوا یسعا لاغشا ینساسیتنامارهش كنغلناد: ام وق هبل افشا یاوق رسنارف

 ..رونلوا افتکا دلبا دق کلا دیاروش ههیکیدلدیا دانا قامار كنان



 یغانوق رهش ۱1۷۹

 ندیدمیش هرزوآ كلدبا بوسح هدوربا هلسولطم لخاد هننام همظتنم ربغ نويد هدهملام

 الکو سلجم هنصوصخ یدبق حجصت همان یراظن نویاه فاقوا و یملست هفاقوا هنیزخ

 تراظن یناقاخ رفد قرلیروسب رودصفرش یهاشداب بانج ٌهنس دارا ناذتسالاب هلبرارق

 ۶5 كوا اطعا تامولعم هنتسهلیلج تراظن نویاه فاقوا و افیا تاغیلبت هنسهللج
 ۳ ۱۳ هوم ات رک قم ن رنکشا نوا تآ اشنا مسومو شمنلق رابژا هیماس

 1 ەدە راهی تنامآ ندنغیدلوا شلدیا غیلش هسه تیریده هوم تدنمآ یعوزل یرلهللخ

 « هدنیاب یناحما یارجا 0

 دارا وب هلتهج ییدتبا یرح رب بسانم ًاتاذ تناما هرزوا ییدادیا حاضیا مدال

 این هنلاحعتسا نالوا عقاو هدنص وصخ هبلخ لوا ناو یفانب كنتراظن فاقوا و هبهبنس

 ۳ تالو اب فراع) نناکهدنرزوا هداج کتب شرق ی رند نالا
 لوالوناک ۸ ارجالاب همزال تامیسوتو تاریمعت هلیفرص غلبم اهد ردقوا ربو همیابم هیاربل
 ۱ .  ردشلدیا لق هنغانوق اشابفراع بونلوا هلت انب یهدهفوصایآ هدن رات ۷

 تاما ندنشیدلوایثرهقشل ندهناخ هداملایلعهس هسلپاي هوالعردقهب ؟یعانوق اشابفراع

 1 ر دشل رب هلب راحشتسا اهدهناخ یارب هد اوج وار هام مقر لر هی هدی|بامیتسایرازومأم

 یرورض یساشنا ارپ كویوب كحهدیا باعشسا اا نوتوب ندرظن هطش وب . یدیا

 ساسی راظن هلدع هدنلعقیرح اشابقحسا هدننامز یامارهشكلبا كناشابلهندنخیدلوا

 ب ءزکد یسههجرب تولیدی كالمتسا هجاس کد ینلرش عماح دحا ناطلس

 ١ یماشلایماس یامارهشرب مهتسیس كوص هرزواقلوارظا هقرابو هتنادىم دما ناطاس

 8 هدرب نوجا یسژورپو نالپ كنانب قجهلمای و شلپب تاکالمتسا ایسق كرلیدیا
 3 رهشرب هدلومناتسا » یمارغورپ هقاسمنالوا ترابعندهدام یل نوا . یدشلدیا داشک

 Programme du concours هشاسم لللانب نوجا یمطنت كنسهژورپ یاس

international pour Uélaboration ıd’ un projet de ı préfecture 6 
ville a Constantinople, 

 ا

 ۵ اشا لو یر وهظكنموم برح هدهسیدیآ شلدا عیزوو عبط هدنتلآ یسهمان رس

 . ردشمهعا نارتقا هبهحش رب هسرروا یاکشا

 موم ةناخسبح هلیسانب یخ یتفد ران هننادیم دیجا ناطلس كب تلوبناج لیعاسا
 ا هرزوا تلدبا اشنا یمانب یتامارهش رب هرللح ییدتیا لاغشا كنبرابلا هسملا و



 ۰ یغان وق رهش

 ندیدمش كتا فرصوب هسیا هداب هءرضاح تادراو بولوا ج ماتحم هنف رص ارل كن زوي ییا

 نوت اد تماما زکلا ندغلابم قاتم .ندضارقتسا یک ینیدلوا دعاسم اصطق هنیرابتخ
 تروص وش هیلع ءانب بوسهلیروک قفاوم هدیصیصخم و قیرفت كنءراپ رب مهم ردقوا نو
 نامز ةتافا الب كنانب بسانم رب هرزوا قغلوا قلعت هتعسو لوصح هجهیدلب تادراو

 یءدقاس رود یسرضاح تصضو كامار: ودراو یطق موزا هتیذاخمآ تنامآ هرات
 ترایز ییهرئاد وب هدرما لوا هبنجا راوز ناک هلوسناتسا بولوا سقم تم لاح
 هتناما ةرباد هلقوس تحلصم هاکو ترایز هاک ید یسارفس هباحتم لود یک یرلکجهدپ
 هراوز یسناشیرپ لاح كنهرئاد هرزوا ینیدنلوا ضرع افنآ و هنراقدلوا و
 هلب وب كنه رب نالوا رومأم هننییزت و مظنت رهن رار هلقلوا تلاحخ ا ادج شرا
 دلو رکف رب لصن هدنصوصخ ماظتنا و نار لوصح یرام)ا هفیظو یافبا هداجم ر
 هناخ هتسس وب یسا هدنسهحش تاير نانلف ارحا و تیر ناب قا یجمد

 یرپ شال ) ینیدلوا یفاکو بسانم هناا تناما راد ةىو ر 5

 راد ءانب هنکیدلا نایت هنیاعلاب ییدلوا نکم هدیماشنا تاق رب "عوالع تاج الاید

 هما لاک ینسلرویب تلالد هنصوصخ کرت هتناما هليا لدب قجهنلوا بیست كن هروک ذب
 « . مرلیا ماحراس

 هغ راظن هطبضو نانلوا لاغشا ردق هنامزوا هنفج هلشارغوا هلتاثب شت دوسى یکوب
 ندغلس نانلواضارقتسا هلمدهف رصتلاب كنانب نالاقلورتم نوتسب هرک وص ندقدنلوا هبلخم
 تخ یاپو مشتح هدننزرط یراتناما رهش کهدهندمتم دالب هنرب بونلوا زارفا یرادقم ر

 ینجهلوا ببصم اهد هسلدیا لسوت هنبابسا یساشنا انبرب قیال هیامظع تفالخ ماقمو هبیامع
 هسندهنره نکیا لومأم هدیتقفاوم مایضنا كتموکح هدصا یادتبا هتهج ویو راکشآ
 قءهدهلام هنیزخ قرهنارواط لوا اهدیراظن فاقوا نر وک یلاحوشو شم املشانب اکوب هام
 هدنموکح هدكتناما هکوبلاح . یدشابلط ندتموکح ییانب وبشا لباقم هنسهقبتع تابولطب

 فاقوا كنسهصرعو ینالمتشم هلبا روک ذم یانب . یدیا راو ینولطم اربل كييزوب چاقر

 ۱۳۲۷ سیام ۲۲ كنتراظن هیلخاد غلیم ییهنس دارا یهدنفح کرت تروص هنتراظ
 : ردشهلوا جرد ًانیع ی هجورب ندشیدلوا دودعم ندهقشو یسر دن لح را

 كنسهرباد یتراظن هطبض یساو تناما نانلوب هرزوا كلدیا هلخت هلبلقت هلحمرب رکید »

 هننزخ كفاقوا هنیزخ یدب كجلیدیا ریدقتو نیمخت كننالمتشم هليا لحم ییدلبا لاغش



Y€یا وق رهش  

  ندهروک ذم ۀنس بولق ردق هتحشرات ۱۷۹۷ ینعی هیهرکوصهنسشپ ندکدتیالقن هیاروب تناما
 ۱[ ].ردشفلوا ص2 هتناما الماک راربیرلکدتبالاغشا كرهلیدیا لقن هتنراظنهللدع هر وص

  .ردشهلوبهدانبوب هلصاف الب هنس ترد زووا ردقهنسهنس ۱۳۲۷ ند ۱۷۹۳ تناما هتشيا

 . یسهلوا ارجا هدتناما كناصوصخ دناع هتلم یک یتاباختا نائوعبمو هیدلب بالقنالادمب

 ۱ دیا یک هلتموم یسکلوب هدانب ر مشتح كتناما قرەلوا ندننا رهاظت هام ا

 4 سم هلناعفد هجهیداب هموم تعم كرك تناما كركه دننمض یصدص انب رب هتناما و

 :كنغانوق عاخ بنیز نالوا نونفلاراد موبلا یتح . یدیاهدقلوا مقاو تاثشت هدندزن

 ِ . یدیا شملشارغوا یخ نوجما کرت هنتناما

 وکحهرزوا كل دن اذاخما ینتامارهشیسانبهناخ هتسوب کساهدنجم | سیامیمهنس ۹

eهج وم  e2  

 یر نر روس ز e 0 كب قا a هد دمتم 4 هفاک

 ۲ ارز ا

 ااو همرادناژ هسلا یتهجهحاب تولوا یسهناخفقو هطبض یرط رب كيءرباد وب

 E فرصم نوحا حاللصا و ریمعت ینسهموم تاهح ربا هلغل وا شلدیآ ذاا روخآ نوجا

 . هدنعقومرب بسانم كرهش و هدنروصر, قيال هنفرشو ناش كنهنایع تموکح نالوا شا

 3 فر ونک هدوحو هراد ۳ هدلو وب هدهسیا هدیوج و تح یساشنا یسرتاد یتامارهش ری

 3 1 هدنانابهرب هدننامژرلیاسن ازب .یدآ رار نانابهرب هدنب رقدم ناطلسو هبف وصايا تیوب ۱1

 3 كوب و رب ماب هلمات Rinia لکشلا عب ص هليا یارسر شلدا اشنا ندنف رط نهشتسوژ هدمایوا

 3 هدرا وحوا هنو یرلکدلبا ارجاو راضحا یک ام دا رتاقووآ هداروب یقرهلوا دوح وم ینارنس هبل دع

 . تالیصح كنيلاعیانب وبشاو کودا دوجوم كميسج یاننرب فورعم هلیمان 00۱0120116 نوغوتقوا
 3 یهناخبتکه درب قرهلوا صوصخم هنراسنا رفنوقو - هنسهبنف و هبملع تارک اذم كأایداو املعو رسو

 . هرات وبشا هدشرحرنلک هروهظ هدنلالتخا ۷۱6۸ اقن هدننامز نوئل یجربو ینیدنلو یواح
 ۱ . ردررم هانالبصفت هدرارنا ثحاب ندنسهقتع رانا كلوساتسا یغیدلوا قرتحم در هناختک

 ك هراظن فافوا و یشلوا سس دراهمکم هدارو هرکوص ندنخرا ۲۸۰

 . هتقد رظن هجرلیلنایع كنسهیخم ران لاوحا لو یسشلوب ممصم كنساشنا هناخبتکرب لمکم هتسهصرع

 3 .ردکر کهسلوا ندهنسح تافداصت هدلاح ره هلس هسزامهنلوا دع لیلد ررب یوق هن دن[



 ۱۷۳ یغالوف ریش

 قانوق نالوا هدقغلوا تماقا اساسا ربارب هلقملوا راتخا فراصم قوح رب یونس لولو

 هرژک ةيهفقاو تافضح بولوآ قيال ريغ هنیذاخنا یسرباد تناما یشراق هبهمومع راظنا

 داخ وشو نشملشالکا ینیدلوا روصتم یغارفا هرخآ تروص كنسزادا ناخد راضحا

 ینیدلوا شغلوب راکرد ینجهنلوا هملخ كذغانوق هطبض نالیروس داختا یسراد راضحا

 تاجره الاغ یشیدلوا ورقم کر هنناما هځدقا ندنوب ككنغان وق هک رک دم ناو یک"
 لاف و رضا يقاوم ءان هتعیدناف قفحت ییدنازا .ضیصخت تراظت ا 2م
 قدهدناز فراصم ضورعم هجورب هدریدقت ینیدلروس یرابهانتلاکو ترضح نایب تباصا

 ثانسهرناد راصحنا نانلوا رکذ هرزوا قلوب هدیریم ةرتادرب تناما ته هدمهو قلوتروق

 روکذم هدماس باوج نالوا دراو اليد و صلوا اعر « یسرویب صرضخت و 9و تاما
 هدهسنیا شخشلق نابتا ییدلوا شلریدلس هننراظن هلام قرت هتناما هدنسهملخ نح كنانب

 تافظنتتنامازکلاب .ردشمامهلشالک | هدهعطقتروص ینیدمششاطبونیشاط هیانب و كتناما
 . ردهدقهوا تباور یبدتبا تماقا هدنمسقرب كنانب وب كنت ريدم

 ۱۳۲۰ عی هنامز یحلبدیا اشنا هناخهتسوب یی ییدمش هروک ذم لح هقشل اف

 یراروچآ .تافظنت دمام هتنناماوپش مدنفرط رظان هاج یادم دف هتسهتس
 . یدیا هدقل وب

 ارجا تالدبتو تالکشت قوحرب هدهراد یهو نالعا یساسا نوناق هدنسهنس ۳

 یقبنطت كنالبکشت هروک هننوناق هیدابیبو شمل ای هدهدنتنامارهش تاددح ینعْنامز ینیدنلوا
 هفوصایآ هدهروک ذم هنس بسنتلاب یلقن هیانبرب بسانتم هلتلم ناش هدرصا لوا كتناما نوجا

 .ردشملوا لقن هنمسقرب كناس ییدتیا لاغشا كنتراظن هطبض هدنبرق

 هدلوسناتسا هد ۱۷۲۵4 بولوا یمانب ینراظن هللام ینعی یسوبق رادرتفد سا یساروب

 تروص هرزوا كلدیا ذاخنا « هلدع فراعم بتکم » نالجآ قرلوا یتکم هکلم كلبا

 لم تاب مک ی سندقدناب یم رام هلان لا باب یا ا

 یتآ اشنا یلاع باب و شملوا ذاضحنا یلاع باب ردق هنخرات ۱۲۸۰ بوننشاط یمالقا
 كنانبوب . ردشم القت هیاروب هناخن راحت یهدنشاب یر وک نامز ینیدنلوا هنلخن بولیدیا لاکا

 ۰ ردوب یبس كنسملمد ,یسهداح هنا راح ن الا هب هداح نک ندنکوا

 ربت هدهلمکم تروم هدنحرات ۱۲۸۸ ءرکنص ندقدنلوا هبل هج هناخش ا

 هبطبض هحشجوم یسهمانماظن ۱۲۸5 و شهوا ذاخنا ییریشم هطبض قرهالوا دیدجو
 یسضعب ندک اوب هکردشلدیا داشک هداروب یخد اع مسقرب نانلوب هدنتسم كنقیربشم



 یا وق نبش ۱۷

 یمارجا تایعطق هدندنس ههج عماج یی كنانب وب هدورص ییدنلوا ارجا |

 ییضو هنلحم 2 و بند تبل شرابس هنیدهعتم هدحرات وا هدرب و ییدلک

 ا فداصم هنشاب یرپوک كنانب هرزوا كادي اشنا تاپا كنیربوک ریمد نانلوب
 لوا تاق هنادنم هر هیدپ مده "اللماک يک دم یاس و بالا

 ا ردەدقملشالک |
 ا هدهسیا یو تکل هعاما هنتخورف كنسهصرع كنانب وب ا رب

 ۹٩ لوا نوک ۸ نالوا دراو ندترادص ماقم هنیرزوا یراضارتعا كکالما باتا

 ۱۳ ا اف قرفتاوا رظن فرم نينو رف هترزوآ هک دنا خراب

 وم ردق هتبطورشم نالعا رلهقاراب وب هکر دشملوا اشنا یرلهقاراب هزس هدنرکید

 هدر هتش رب كسک وب هنر قرهلیردلاق نداروا راهقاراب هطورشملادعب . یدیا

 سیدی ا علوا راحما اا وزرا :مرروا كلدا قلعت یرلهحول نالعا هتیرارزوا و

 E یبهفرش كاج طا هنادم ییدتا لاغشا كنهدرپ هتح ینعی یساروب

 3 اانا تشورف هاتم ارل كوا الاف جاس نا
 الو یسا كتناما هدنرا ۱۲۸۸ ینعی هرکوص ندقدقح ندانب 3 ا ناما

 هغمنشاط هدهسیا شلدیا هدعاسم هح رادص ماقم هرباخایدل هنصوصخ لق هنسهراد

 را «دیح نالوا ء هدکلدیا اشنا ناخفقو یجدردهتبرب موللا هنیرزواكنویو شمامهئلوا
 برح هدنرب كغان وقوبموسلا هکردشلدیا لق هنغانوق كناشاب ورسخقیسا ردص نکهدنلاصتا

  ردءدقفوب یناخ ااو شلدا ذاخحا یسهمومع تیریدمسبلوب هدنساننایم ومع

 یهراحا لدب هدهرص وا تاما ًارظت هه راخم رب نديا نایرح هدنحراا ۰

 قاد ندنفرط ماخ هروح یسهللح اشاب ورسخ ندنغیدلاق ضورع هنالکشم هدهوست

 ناخ یدنفادبس موحرم هدن رق اک نات رواد كغا ق هنبرزوا تماکش نالوا
 1 . ردشلاق مقع هدو هدهسیا شلوا عقاو تشترب هدنقح له

 هقنامارهش » هدهرک ذنرب نالیزای هترادص ندتناما ماقم هدنخرات ۱۳۹۴ ناریزح 6

 ینانوق كموحم اشاپ ورسخ اک هدنسهداج هیدیح هایسح قمالوا هرناد رب صوصخ
 هدیسر هغلابم یلبخ رب یونس یسهقرفتم فراضم هلا هراحا لدب هدهسیا شفلوا راحبتسا

 ۱۱۱ ۱ ایام راهم هنا یبمرضاح شه كغاتوق و هدنلوا
 ۳ ابر نوا تناما ًارظن هلك فراصم نلک هللوا ناشخا هدارپ ویو هنغیدلوا
 ا ا هیات تماشا ةمژال افراصم دهسا رزنرروک یلریخ



 ۱۷۱ ىغا وق رهش

 هرک ذټربنالوا مروظنمدهقبتع دوبق نوجما قماشالک | یتماسجوتعسو جرد كنانب

 هبکرس نالوا ممصم یداشک هدلوبناتسا هد ۱۲۷۹ ؛باوجوب .مروییدیالقن اع یهیباوج
 هدنسهرباد تناما هرزوا كجا فصت و هن اعم « ققدن یایشا نلک كنیدنفا كب منع رومآ

 لمرات ۱۲۷۸ لوا نیرشت ۲۰ نالوا دراو ندنرادص م اقم هدنقح یسجا تماقا و

 د9رف هدنننهراد یامارهثد : ردوا ندنفرط هاب

 بوروطوا یرلهدنب یدنفا نواعم هلیرلهدنب هدنسنکیا كنهطوا ىلا نالوا دونخو

 لاتروژ و تاربرح « هنزو کن يا اد ینماق تاموسر یرب كن هطوا ترد 0

 هلیراملق همالقویو روصو تالح یخد رلهطوا بابدنح نالوا دوجوم یناتحو ندنفیداو

 یترلپاسح ینامزقباس *یجهبساحمیتح ندنکر دیا ص وصخ هنیراهجش ول ینانصا باصقو حم

 لحرب قجهدروطوا ینراهدنب یدنفا رومأم ندلام ةنيزخ بناج هرزوا كنا تیؤ
 ییدلرتسوک هباروا بونلوا هل یرورض كنهطواقافوا رب ینیدنای كرابچهطوا هلیسمالو

 هطوارب هحلقتسم و كجوبوب لقا ال هسیا هنیراهدنب ( یدنفا كبیمنع یعی ) هلاامومریم
 هعتماو کج هلک مزال كل رتسسوک رب نوجما یظفحو هنیاعم ابشا هروک هنباحشاو قغلوا صیصخ
 یک ینیدلوارللحم اص هنظفحو ندنکح هلک هیاروا عبطلاب اشا قجهنلوا بلج هسیا اک

 ءززوا قمللق ارجا هتب تنواعسو تمدخ اک هتسرازف هلو شهر 9 ات

 كرن هدنشونصخ یم لغ نک رکا مسایل و
 « . یدناق رادتبا هتفک ناس هلسهدافا ینج هلو

 ییدرتسوک ینالبکشت و مالقا ینامزوا هدمه یاعیتسا هجرد كنسانب تناما مه هقیثو وب
 . ردمهم نوت

 هلا همانماظن نانلوا شن هد ۱۲۸۵ و ندکدشا کت یسهفظو كتناما هلنامز رو

 ۱۲۸۷ هدهسیا شتا باجشا کرت هرورضلاب كن ەرئادوب هرکوص ندقدنلوا عیسوت ینالکش
 داربا هدن را رشت ینیلاعباب فاناخ زیزعلادبعناطلس ینیدنلوب ءدانسواهنب كتناما ردق هتسهنب

 جردنم هدنسهخس یورو ۱۲۱۸ كعياقو عوقتو نایریو ندنفرط الکو هقطل ییدتب
 هد رات وا هدییدلدا بلق هب هصرع مدهلاب هدنسهنس ۸ و ندهساوح هضیرع نانل

 ردهدقملشالک | ندنالعا رب جردنم هدعیاقو مون

 هیویش وطندنک وا نیما هدرلحراتوا : هحنلک هنیابسا یعده هدنځ رات ۱۲۸۸ كنانب

 تاک المتسسا قوح رب هدنسوبق هحاب نوجنا یاومارت ندا ررقت یساشنا رد



 یغاوق رهش ۱۹۷۰

 دتسا ینیدلوا هدانب رب هدنک وا نما كننراظن باستحا هر وص ند ۲

 .ردشمامهلدبا هدلا تامولعم ییطق هدنقح انب هدهسروشلوا

 ها هداروب بولوا هدکعا قلعت هنتناما رهش هلبسبءالوط ؛ یسهفاک كرلانب وب هیفامعم

 ؟وص ندخرات وا كنتنامارېش نلیدیا لیکشت هد ۱۲۷۰ نالواكجهلبدیا ثحب عوضوم
 ۳  ردرلانب ییدهتسیا كعباو یيدتا لاغشا

 و ینوباه یارس وه وط كنبرانما رش قتع ردق هبهحنلک هن رات ۷

 هون ۴ ینکیدتیا تماقا ریارب هلبتبعم هدلحم نایند ( رابنا ) هدنراوج هرماع هناخشرضو
 1 راد هلوبناتسا كنیسوا هردن آ یریفس هسنارفو ندعیاقو موقت یلخشرات ۱۷6۷ و
 ۱ كنبراتسا روس ینامز وا هرزوا یبدلدیا حاضیا هدندنس یامارپهش طقف . زرویالک آ

 و هلساتعم ییدمش هديلځوا ندنغیدلوا یراهقالع لا هدلب - هقشب ندنتپ اشم

 . زکجهمهدا دع یماس

 نیرومآمنالوا كردم قامزوا رک « هنناحردنم تنامآ هقتع دوقو عیاقو عوق درک

 وا نماو هدنشاب راک یمانس . یتاما رہش كلبا [ رظن هناقضح نالوعوقو ندهعدق

 اوییدمشبولوا هاسب الوط یا ید کواناماهاروب . شع اهدقمل وب هدننادنم

 كکر ک یرانیما تاموسربولوادوجوم یرلانبلره ردق هیهحنلک هنلوارصعربهدنرب كنناخ

 اوب .ردشملیند کوا نیماهلیسوب هنادىم یهدنکوا كنانبوا نوجم | ینیدلوا یرلمآ ككویوب
 قدس ومدنس وشراقیمانب دار کكن هناخت راحت .شع هناختراجلواندنلافشا كار اظن باستحا
 شل وبهداروبالوانامز ینیدنلواثادحا یی ریشمهطبض هد ۱۲۹۲ .ردراکودهروک هنامزواتباصا
 ۲ هاتبنالآ ینمان هطبض کسایرلهرکوصو نالوا اشنا هدنربكنناخهتسوپ ییدمیشآرخوم
  نراظن باستحا هرکوضندکدتیآ هلخ یاب یءدنکوا نیما یقراظن هطبض . ردشمنشاط
 . یماروپ هد ۱۲۷۱ نالوا یحشرات یلکشت كتناما هلیوغل كننراظن باستحا و [1] شمنشاط

 ۲ یسویفرب بولوا ترابع ندقا وقرب باشخا رک. ذم یاس . ردضموا داما تناما هرباد

 1 تشير كن وبقیک یناخنک لویو شم اهدنتهج عماج یکی یرکبذ هدنلخدم ناک كنیر وک

 . شعا رلقخ ندیرکید رلیرک

 3 هنجمآ زاغو هدنالعا رب جردنم هدعیاقو موقت لوصوت ::« نانلوا رغف هدنخم را ۱۳۹۷ [۱]

 نداروا یترلیرتشم بوشاس هنفرطباستحا كد دج رمسج نوک « كرواو نانلوا صیصخ هرفسوربس

 . زدحردنم یسهرقن « ینج۲



 لصف یجزکس

 [۱] یالوق رهش

 یيالد ( قادراج ) هنیرقم كنيرلنبما باستحا نالوا رادهقالع هلبرلشیا هیډلب
 هد د ینیدنلوب كنسوشراچ شه, ییدمیش ؛ قادراچ [۰]۲ یدشلدیا نایب هبسانلاب هوا
 یر, ندنحتف كلوبناتسا هدكنبرقم فانصا نلیئد ( یسهناجماوید فرح لها ) . یدبا

 . كدشمروک یغیدنلوب هدراراوجوا

 هص رع كنبسانب قادراح هدحشراتوا ندنسهمانماظن ینراظن باستحا یل رات ۴

 قتراظن باساحاو ینکیدک هنلا كنجهحشارم رب هدنمسا رو یحاشو یفیدلوا هدنلاح

 .ردهدقملشالک | ینیدلواعقاو هدٹبشت بولیرتسوک موزاهنساشنا انبرب رارکت هداروا نوجا

 كن وضاقره بویلوا یهاکرارقرب نیعم كرایضاق نالوا رادهقالع هليا هیداب فّلاظو هني
 ۱۲۵۳ . یدیا هعرش همکمو یون راد هدب < یعان وق ۰ هدنامز ینع یسهناخ

 نیما الصا یرارقم ردق هیهجنلیرتسوک رب هدنخبشم باب هنیرابضاق لربناتسا هدنخرات
 . یدشمهما

de vile ][۱۵۱۵۱ و رفاسم + طاع . ردشلبا لامعتسا قرلوا ییاقم ۱۱۵۱۱  
 لا.تسا تروص هروک هتیسفلو قاب وقو قونوق باکو لصا دارا هلکو ی و هنسلوا كعد هناخ رفاسم

 . رولوا هدنرب مات

 هدماقموب هيلع ءانب . زاملوا یرغوط كا دصق تسانب ناما رهش ندننکرت یناما رهش
 : ندا اضتقا كلدا میا یامعتساو لوبق لاحهمهم .(یغال وق رمش )

 هقلخ .ردهدکمابد ( قانوق ) هنسان تموکح هدهرشط رار, هلقمالوا لمعتسم هدلوناتسا

 روم ت روذحرب هدکغا لاستسا هدنوجما ینا هدلب یرببت و نالوا هکروت زواو یک سونأم
 که.لوبناتسا اذهعم .ردقفاوم .اهد ندنربمت (هرئاد) نایلواقیسانم هللا ع وضوم هدلاحره .نمهلبدنا

 یههرمغط رار دلکملند (ینانوق رهش) هنسانب قتناما رهشنوج | ینیدلوا لع یرببت (یلامارهش) هه دلب

 هدن اجالک سنوم اهدندنرببن (یسهرئاد هدلب) هاها كعاهمست (یغانوق هیدلب) هدهنراهزئاد هیدلب

 : ۱9و هش
 .زکن وقوا یبهیشاح کەدەفىك یجم ]۲[ ۷۹٩



 یالیکشت هبدلب هدنانالو ۱۹3۸

 ا قور شرو هدنسهدام یحرب كتنوناق هیدلت تایالو یلخحرا ۱۷۹۳ لولیا ۳

 اس 3 هلا سوصخ نوناق ییئلاظو كني زاراد یا ون و قعهلوا لکت یک اع هبدایرپ

 ها تماظن لخرات ۱۳۹۲ ترام ۷۵ تفو وا اغد ًارظن هنسلوا هدکملند « ردقج هلق
 دن یرلف وناق نوموق قهدهندمتف كلام نوا یسرادا كراهبحات كرهلوروک .واک

 فوم کوب ردق ا نالعا هدهسیا شعآ ررقت یمظنت نوناق رب ص هوصخحم هرلروک

 3 .ردشمامهلوا

 اق تایالو ةرادا لمرات ۱۳۲۹ ترام ۱۳ هصاحلاب ن.تطورشم
  شقلوا ثبشت هنیراضحا یسهحال ینوناق هبحانرب لصفمو لمکم هجن راظن هیلخاد هرک وص
 كب یمهفناملس یردم تایالو هبلحم روما یراظن هلخاد هدشاب نوحا نامأت یدصقم و و

 ا كنابوروآ هدلاخ ینیدلوآ - ردشلوا یلکو شابیتنوکح دوانرآ ءرخ الاب ه5 د
  تاقیقدتهدواروا اک تام ر هاتسرافلت و ناتسراع هلحزا ےب رام کیم ر اک
 . زونه هدهمالوب هدهسیا شاریدا عبطو بیترت یسهحمال نوناق هدرب هقشل ایفو شمر هاب

 ۱ .ردشمهعا تبوناقو تصطق ب 7
 .٠ ردهدکلدا قسطت نوناق لح را ۱۲۹۳ لولبا ۲۳ هدنرارهش و هبعو كتاالو

 یی نو سلجم كليا بولوا ینیع ناه نامه كننوناق هدلب لوب اتسا نون ةوب

 ۱ . ردنمقبح هدک ارپ

  بسانتم هلتساحابتحا كرصع لوا نآ رب یراماظن و نوناق هحان رک « یدلب كۈك

 0 . ردبا اضتقا كلدا غارفا هإكش



 ۱۹3۷ ییالیکشت هدلب هدنابالو

 . ندنفیدنلوب همنادتبا ةطساو هدننب یلاها هلبا هبنس تموکح نوجا تآارجا و ماوا

 هدندی كرلنوب ریکلای كنیراهعقاو لاصم تیر و هبتم لاوما لاصحتسا كنيلاها و
 قفاوم هنساضتقم نامز مکح یسلاق هدلح مظتنم ربغ و قرفتم كراهیرق و یسلغارپ
 2 لود ةر لاوما رک دایراءراوا عیسو و ج حالصا كران وب ندنکیدمهلر وک
 یسهیوست قرهلیریدشیراب هلاصملاب كنباا رلاءدا یئزج كجهدا روهظ یلاهالانب كرکو
 كجا هیوست ییراشیا كوجوك هبوب كنهناهاش ةسورحم كلامي “لاها فونص یروص

 یراقدلوا راحود ینالوط ندنراتیروبح همتک هیاضق زک ارم عقاو هدرلاحم قازوا نوجا

 ندتنحعو تقشم یرلکدکچ هدنلوی یلیصحت كنبراهیریم فلاکت نانلوا صیصخت او ندتمحز
 مان لتوح كنیراسلحم زاتخا ارق نالوا کو اب هنجهلوا مزاتتسم ی رلروق
 یخد سلام یاضعا و ریدم و قرناق همست ( او راود ) هرانوب هلبراهرادا و

 لیصحت و كنيرلاوعد قجهنلوا هیوست ًاحلص قرهلوا لیکشت ًاقفوت «هبوغرع تروص وب
 وو شلدیا بیوصت قدر وک هراهباد نانلواژک د كنم هدام ی اا
 نانلآ هملق رمشم ییراهفظو و باا تروم لرارات و كنبراضعا و ریذم گكراهزناد

 ینیدارویب یلاع ریدقت و لوبق رهظم یناجردنم ندنفیداوا شمنلق دقت امل یخد همانم اظن
 ترضح نامرفورصا هدلاح ره نفهلوب یلاع نامرف و صا نوهم یناضتقم یافا هدلاح

 ۱۲۹۳ ترام ۱۸ و ۳ لوالامسر 1 ۰ ردک مالایلو

 تایالو ؛رادا یل رات ۱۲۸۷ لاوش ۲۹ نرتسوک زاوج هنلبکشت هبحان هدهینامع كلام
 لوق قرهلوا یرادا مسقت رب فرص بوصرو هیونعم تیصخش هراهبحات ؛ یسهمانماظن

 زو کیا هدنسهمانماظن ( یحاون ٌمرادا ) یل رات ۱۲۹۲ ترام ۲۵ زکلاب . ردشعا

 نالوا نود ندرادقم وب یسهناخ ددع و ًادرفنم كراهیرق عماج یهناخ هلضف ندزویکیاو
 یضتنُم ساع رب كلەبحان یه و هنیرلکجهدیا لکن يسرا هحان ررب اعمتح كرابوک
 كي همانماظن ااش هنسلوا دوجوم ماکحا راد هنفجهلوا ینواعم و ریدم رب بختنمو

 نامزوا اهد همانماظن .ردهدکعا اوتحا یتاساسا ضعب قلعتم زن هدنروصرب صقال

 شلدبا حالصا زی رایوک مه یدیا هساوا شلدیا عیسوت یماکحا اردن هدیولیدیا قیبطت
 [۱] .یدرولوا شلک هدوجو نوناقرب ساننم هلزعاحاشتحا ییدمیش هدرمه

 یسلیب لیشالک ۲ كقرف یهدنسهزا ییالیکتتهیحان یلنامع هلانالیکشت نوموق كرابلپوروآ ۱1
 ,ردباباجما یسهعلاطم هدەرەو كن هیشاح ید هفیع یج ۰ ۷ هصاخاب دارا هفیص ىج ١ ۲۰ ىلا ۱ ۰٩ نوجا

 زیغیدلوا 3 فیرح اقلطم یثیشه زمنیدلآ هنمانددجت نداپوروآ هکردکچهبدیا میلست هملاطلادمب
 زصمهمهدبا عضو زونههلس یناباقم مانکن هلک هدهدننالیکشت نوموق زیکیدتنا دیلش یک



 یالیکشت هدلب هدنایالو ۱۹3۹3

 ضعب نکرولکمزال یاب لرلیش ندیا اضتقا قیفوتهننکح تاهلعتوب [۱]ندنفیدنلوب
 وشراق كرهدیا رصح هنادراو لیصح زکلای یراهصوصخ ةفبظو یرلهیدلب راد
 دنلوا لامعتسا ءوس كتادراو وب هدرللم ضعب یک یرلکدعا تقد هت آ ارجا

 لاها هليا سیر رب یروما هیدلب اود هدتکلم ره هکوبلاحو هنکوها یورم

 ەرلىلاۆ- ندراماقمع ق تا ارحاو تاکرح هفاک هدهسیا لوح هنآر كیاضعا نانلوا

 تک سید راتراظف تح كن را بل مرادا هضاجایو كنیرارومام هکلم ردق

 !سینیدل وا رضاح رانی ات نت 2 ر ناار و نارات تک ره هجا

 :هلتفرعم یرازومام هلامروماو یراسلح هرادا یناساحم یسهیدلب یاد كتکلع

 ا سر یار هلقعلوا ارجا یرامکح كجهدیا بترت "دعو ًاماظن

 ادا رصح هرللح نالوا یمل عوضوم كنادراو قرەنلوا حالصا یبهراداو بیترت

 موم سلاحم هنیرزوا یرارتفد قجهنلوا قیدصت بولینوق هنسیموم سلجم هتسرهو
 |. ردندتحلصم باجما یسهلوالاسرا هبیلاعباب یخدكنب راهصالخ هعطق ررب قج هنلقمظنت

 تناللکشتهبدلبهرمشطهمانحاضیاوبشادلرک « یناجردنم همانماظن یلخم ات ۱۲۸۷ كرک
 )وزوا هدنمسف یحترب ككربا وب هکوب لاح . ردهدکمرتسوک ینکیدادیا سابتقا ندرابلپوروآ

 لوا شلک اب هدزب یتساسا كنیراهدلب ایوروآ هرزوا ینیدلوا شلدیا رشت هبیدازوا

 الو یلځ رات ۱۲۸۱ هچرک . ردهدکیا لیکشت رل( نوموق) نلیئد ( هحان )
 ِ هدنقح رلهحات همانماظن لح رات ۱۳۸۷ و هدتفل وا ثحم هدلد راهحات هدننسهمانماظن

 یا انعم ییدتیا دصق ند ( هحان ) كنتالکشت یلناع هدهسیا هدکمریو تاحاضیا هدایز
 ۱ تلخ ع دک و اعم یرطدتا دصق ندرا ( نوموق ) كرالابوروآ

 اس شلدیا رشت یبهمانماظن یحاو هدرب هحم ربآ هدنڅرا ۷۲ اذهعم .ردراوقرف

 هل متاط وب زدند قلا ءوطخ رب هتنالکننفت نوموف قبقح هدتکل۶ هدلکنوب

 ارا OST ةحأ رص ینممافتت دصقم ىس هطبضم هنج وم بابسا نانلوا ج رد هی آ

 ۳ : ردشما روک تجاح هلاقم لیوطت نوجا
 اتو رشن یرلسلحم رابتخا ارق نانلوب هدراهرشط هرزوا ینیدارویب یلاع مولعم
 بولوا خ روم هلبخمراا ٤ لوالامیر ۲۳ همانناملعت نالوا تح عوضوم [۱]

 e تاحفص كس را هب دلب تایالو .ردهدنسهنیه ص ٤۹۱ كن دلج یجنکیا كر وتسد یسا

 .زدیا باج ا یملآ هتقد رظن هد كن همانناملعت و ۷ ؟رونلوا

 3 ز ۲ وا . ۲۲۸۵۹ نا ۰ عیاقو موق [۲]



 A یالیکشت هبدلب هدنایالو

 هبهطباض ٌهوق یسهطباض روماو یانی رو تافظنت كتکلم مومعلالعو یا نلک,زال

 كنیرلترجاو هنمظنتو ليست كهیلق طئاسوو هلحمربره نالوا سان عمم هرزوا قلوا داع
 تراظن هتراهممولط قیرحو هراعساو هنتماقتسا انوناق كراراعمو ساقمو هنلادتعاو دارطا

 رهش لخادو هک اذم ینسیریوتت فراصم ككرالویو یتسیسأت هرببسم و رانادیمو هلکساو
 هب هبداب هراداو ینسهبمیظنت تامل كرلارحمو ربعم و قاقوس و قیرط موم هدهبصقو

 کالوا ترا نددرادا یتالماعم یتواروطت ق هرعا و نالا

 قوقح نالوا شلریو هنسههدا لوساتسا هلسهمانماظن هیدلب هرادا تداعسرد ۵

 . ردع ناه ناه كسحالصو

 روما كنايالو» نانلوا شن هرکوص هنس ییا ندنعضو تع عقوم كنهمانماظن وب

 یجنکیا نوا كنیمسر غیلبت لصفم یهدننلآیسهمانرم. « تاحاضیا ضعب هدنقح یسهرادا

 ردهدکلدیا فداصت هن ان اسب هدزرط وش هدنقح یراهب دلت هرشط هدنسهدام

 لیکشت راهدلب هربادهدرالحرنک !نوع افظنتو تامظنت كاراهبصق و رهشناب و هدنلخ اد تب الو

 یلویوصو كرامربدلاق نانلوب هدنکلع نورد ؛ یلصادصقم ندنلکشت كرتاود وبشا بوللوا

 هماظتناو لاحنسح ر كتکلم هلعیسوت كراقافوس ندیاباجشاو هلمظنتك رايش یکی رپ وکو
 ءوس قرهللوا تقد ماودلایع هتا.ساقمو نازوا یرلقدنالوق كفانصاو راحو یسوف

 كقازرا و ریاخذ صوصخ ارج کوکو یا ۱۱ سا
 نکس هليا هیداټم تقد *هلاحا هنسارشو مسو هنعونو سنج كنابورشمو تالوک ام و

 ندرارضا هاسلاص رلتش رضمهتخو كوروجو قوزوب هد مهو ندر,رغلو ردغ مه كالع

 ارقف بولیروتک هدوجو هناغهتسخ ررب هبترم ینیدلوا نکم هدتکام رهو یسهظفاح
 هدارف نالوا قحلم 6 ۲ هبا مدل یهو ینلشآ تدعو تر KK ۰ کوو

 یک تابفوو تادلوت بولبتوط هدهیداب رناود یرلرتفد سوفن كنللاها هفاک لسم لوو لسم

 كقلخ كركو هنلاوحا ماظتنا كراتكلم كرك لصاملاو یسلریدلس هننوک ینوک كنناعوقو
 كمروتک هلعف یدصاقموب قرهلوا یراهدام یسملشبااج ةدامو العف هنبادآ و تاداع حالصا
 هات هموسر تالصاح ضمب ندهلاج هنيزخ تادراو هنسهیدلب هرادا تکل# ره نوجما
 غاسمو زاوج ید هنسعیا تادراو لاصحتسا ندراهدام ماط رب نانلوا ناتو شلدیا

 ید تاهلعت ص وصخح هدنقح یسهبضتقم تاکرح كنم رارومآمو ندنفیدلوا شش و

۱۰ 



 قالگشت ه دلب هدنابالو ۱11٤

 E هیالتعا رب هلبوب هحنبجوم ینوناق (تبرعشیعاجا) یرامسق رکید هیلع ءانب
 . یدلآ ینمان ( قلخ ) هحنلوا یواسم هلرانابعا هلتک نلیریو یمان ( ماوع ) هدرود یی

 ۳ ۲ زاد صوصالع هلرهش كنسادختک رهش تاحاضیا نلیدیا اطعا ردق هیاروب

 مت هلبس هلخادم و باخ! كنتللاها هدهنامع تلود یتح یغیدل را تار وم رب رادتسانم

 نع كتموكح یراهفظو ساسا هجرک . رد:دکهرتسوک کوشا تیروماغ كلبا نانلوا

 ر هت یلاهاهر وک هنب رلدعامجا عقومو هني رلتورت هجرد یرلوک ریو ییدتیا بلط هعاج

Sk۳ تک بش قح وب تر زدیم دهسیدا ترابع ندکعا لص و عیزو  

 هتطورشمو تیرح هلکُمیا لاصحتسا ندتموکح یتحوب یلاها یسیرغوط اهد هلکمریو
 كنهدلب قوقح یک وب یسیدابم كتبطورشم ًاتاد . ردکعد شملت هوطخرب مهم یروط
 یی ۱ 2  هانااطما ودهن رادختک رپش ندننیدلوا مالش هللاصحخا
 1 . زامهناوا دع شلدیا اطخ هسراقاب هلب رظن

 3 هلکادیا لیدبت هشامآ رهش یاونع كنتراظن باستحا هدلوسناتسا هد ۷۱

 باستحا یتاما رهش ردقهبهحنلبدما رشن یهمانماظن هدلب ٌهرادا تداعسرد لمرات ۵

 باد یعتتل آ نانلوا داشک هد ۱۲۷۱ . یدلکد لوغشم هلئیشرب هقشب ندنفاطو كنتراظن
 هنسهرباس ماسقا كند اعسرد هرکصند ۱۲۸۵ قحش | یسرادا هیداب نلیدیا قیطت هدهیدلب
 ۱ . یدشاروک هدنصوعخم مسق هوا یتیدلوا شلدسا لسمشت

 هی هدن رل رش هر شط E ندنح را ۷ قحا : هحینلک هني رلهب دلو تایالو

 تیالو لخحشرات ۱۲۸۱ رخالایذاح ۷ هجرک . ردهدقملشالک | ینیدانالشاب هنتالکشت

 ادا حر صم ینح هنل وب ( هب دلب هرادا ) هده رف یه هدنسهدام یحشدرد تتسهمانم اظن

 3 . ردلکد یشرب هقشاب ندن دلت كنمالبکشت نوم وق وب

 تایالو هموم ٌهرادا یلخحرات ۱۳۸۷ لاوش ۲٩ یلکش كلبا كنسهیدلب_هرشط

 مامئاقو فرصتم لاو هروک هبهمانماظن وب . ردهدکلوروک هدنمباس لصف كنسهمانماظن

 سلجموبو قجهنلوب ( یدلب سلجم ) رب نوما هیدلب روما هدهبصقو رهشرب یه نالوا گرم
 كس یببط تكلم هلی سدنهم . ردکچ هدیا کرت نداضعا یا هليا نواعمرب و سر 2

 . ردندنسهعسط یاضعا

 4 اماظن فاقوا یمهیفقو تالماعمو یتآ اشنا هینبا فک : یسهفظو كنيدلب سلج
 هدننآ اشنا ابو نالوا بارخو ىملاصمو روما راد هراوص مومعلاىلع «رزوا قلوا عبات
 ومآ تالقو روبعو رور لپستو ینعفد كننارطاخم هلمده كنهنبا نانلوپ ناصقت



 ۲ ییالیکشت هدلب هدنایالو

 .یسهرود ( كلکی هرد ) وب ندیا بیقعت ییرود تماعز . یدتا جاتنا ییروهظ كراس

 تالکشترب یمسرو قوقح هداپوروآ مزیلادوتف زکلاب .ردینامز مزلادوئفقیقح كغليلنات
 . ردشلاق هدنتیهام تالیکشت رب یمسر ریغ هداکروت هدلاح ینیدلوا شلدیا مظنت هدننروس

 كفلملناتع : یدلوا رضم تیاغ نوجا قابلناع هلبرابتعا توطس یمایس یرود كلکب هر
 سرا لح كنسوفیود تلاصا طق . رالغاب اراتعا نمرود ل
 هد رود تماعز . یدشا نامأت هدهدناف رب احا قوح ندنرظن هطق یراشش

 « یرللوق یاق كن هلتاعوب رالناع نوو . یدراو هلناع رب زکلا هدناخاد اکروب نو و

 اط رب نالا ینمان (نابعا) هدنرود كلکب هرد . رلیدیا هدنتیهام یرایجتمدخ «یراریس

 ران وب . رایدشقلاق هنساعدا قلنادناخیرلکب هرد نالوا کم ندهبلغتم رکید هلرلبدهرر

 «یکلکب قاحنس « كلملستم « قلهدووبوو ندتهج رکید « ییراهعطاقم هناکلام ندفرط ر
 یساصا دق كنیرود تماعز نامز یراکد رٹ هلا هدنروص رب ینرا ی راماقم كلىكب رلک

 ررب كلام هتلاصا و فرش هدكنیرایدنک کلب ۰ راروسیُما راختفا هلکلهدنب و قللوق ی

 یراسح .قللوق و تبعر قترآ هلع ءانب . یدراروسروس یرلپآ ین رافدلوا نادنا
 . یدرومایوا یراوفیود تلاصا و تیرح هنر

 راهناعوب . یدروسدیا لکشت رلقاحواو راهلاع ی قوح رب نانلوپ هدنساعدا نانادباخ

 قترآ . یدراشلوا یحاص رکسع و هیعر یرابدنک یتح « راشمقج ندکلهعر قتر
 تبشت هشیا رب مهم ندا هرواشم هل راناءا هجیلشاب كنلیا مور و كنولودانآ راهاشد
 . یدبا هدنسهباثم یسهمدقم رب كوج وک كتنطورشم « یلوصا تروشم وب . یدراروت
 (ماوع) و ( ناکداز ) قلخ هلتروصوب . یدرولساب هنفرط ره كتکلم تالکشت لادو

 هدندنهج رکید « یلهیعر ندفرطرب تاهظنت . یدروییدبا ماسقنا ها ند یکی هلیرام
 كرانابعا رلعدآ وب . یدتآ مدآ كویوب ییا یرغوط هغلبحقلخ كرمدا اغلا ىل
 یار هدنسهرادا یعومع كتنکلءو كنراتف ترخو تلاصا ینیدلوا شما باستک

 . یدترابع نداق نقط کد یهدیغاشا کت رافح كمر
 OE هلت (مظنست .ردکعدیسملوا تارق نراك نوت و ىسارقومەد ۲

 اهن یرود كکيهردهدنمتکلم هلع ءانب . یدراقج هنسهج رد ناعا سد راتفصیماب
 یدقح هشوا نکع هل روصرپ چیه قمالتآ هن رود تطورشم ندنرود تماعز یدبسل

 .يدشٌعا هو شمروغود یبراوغیود تیرحو تلاصا هدنمسقرب كتلم یرود كاکیءر



 نتالکشت هبدلب هدنابالو ۱۰۲

 ۳ زوم و تل نیت و ۳ ۰ هه ۳
 me هرورضلاب بومهلوا باتردق هدقع و لح

 ا رزولوا مایا دنب یک هماعا تاوبم هجورب یب راتدم هلبا نابش و ضرع

 رم هدعاشا ناح ل ناع الاتیدح و نایدالا فعض نال وا یرلکلام یرلم وفرص

 موقت یتطورش تیلباق و کلم ردق كج هديا تیافک هیادا یتاضورفم و ملعت ینهمالسا

 لت یراتمس كتفو ذخا و تشورف لع نوک وا ناه نکیآ مزال

 صاوا ندنوابغ و تلاهح طرف هليا مزج ینغیدلوا ترابع ندنوب همالسا ریاعش یخد
 ۱ یی رلترمصب مشچ ندمالایوا تعاطا نالوا ضرف همالسا لها و صفر و كرت ییراب

 | هلبسح یلوص توالح بوراو هرصم هلیدسق تحایس یرب ندرایرهش یتح بودیا ضغ
 نوا قلوا انشآ هلوبناتسا نل هدقدتلوا قوس نوجما تماما هن ( دلبلاخبش ) كنقو
 ۱ رم هدروک ذم موب . یدشما مارغ و قوش هيام ینّزح و دنلب یادصو ماما یعوقرم
 یقو زاع بودا راقع و لام مامز ملسل هنيدي و رادهنزخ یر ندرللوک روب

  هربشط بولاق یزاع هلیا مدقت هیهلج یخد ماما و ماق هبهضیرف یادا هلتعاح هدکدلک

 انوع كمشتح رم نالوا زمتمعن یلو) و باطخ هماما دیدج رادهتیزخ نکنآ زفح

 ۱۳ ۲ ا ارا مضو وب یتدرب هلی تمرح كوت بولوپ هدنسو اب
 3 مامآ هراع ینکیدلبا باتع و شتزرس وید ( . ردةقحم مکجهدیا شمش ةمعط ینس
 . تلوص عفد ككرادهنیزخ هلبا هدافا ینغیدلوا اوشی هیهلج هدزاع و ادتقم رلماما و ۳
 ۳ اب غر ) : هكدا احر ییوفع ندتتاما دوی و یرضمو
 [ناش رنک م دانی و تمرح هدر, كته بوک هیورلبا كب یخد نس ماما نکل . زردا

 2 هحرد ءارلن وو یلاوحا كکولع و كلامو ییدلیا خو ويد ( كسروسدیا نیل روهه

 .(۱) ۰. ردروعش بابرا مولعم ندهصقوب یرلتلاهجو

 رلنتسیا قلآ تامولعم هدنفح یراتحالح و دوش. هج رد و یلکشلوص كکلکی هرد

 ہے و یم عل اطم كناحاضبا یی دتا اطعا هدنسهرص یعلاقو یسهنس ۱۳۱۹ كنخحرات تدوج

 یی كببلآ لوک اض ندبا قیقدت یتعقوم یهدزعالکشت یعاتجا كغلنابعا .رونلوا
 : هکروسدهدلاقم رب ییدتا رشن هلبا

 هرآ ءوج ووقلوا فلکم هایسهفظو ییزون هبیاها ككراکریو هدراهبصقو هدرارهش
 ° ققح هاسان (نانعا) هدتکلم ینادحا كنتمدخ ( قلناعا ) هرزوا كلدیا باحتا

 ۲۱۲ هغ ۰ ۱ ۽ دلج . جرا فصاو 



 ۱۹۰ ییالیکت هت هدلب هدنایالو

 بوبمشیراف فان و یضاق هنسهدام باتا و هنصن یسادختک رهش و قمنا تربع هرتاس

 بصن هلیراقافتا كنیلاها ًامومع صخسش قجهلوا یسادختک رهش بودا مازتلا فرط ربو
 قلناعا وبشاو قمالآ تح جرخ ها رب بوریو تح قحآ بان و یضاق هدقدنلوا
 ندنفح هسنیا رولوا یهاظ یتکرح فلاح هماظن و تک س ننیاوو هان ن تسیات

 دلرکو هدنعوقو میزوت دل رک یخد یسادختک رهش نالوا باا قافتالاب هلهجو ویو كمنلک

 فراصم و ارو هقآ رب ندتىعر یارقف نوحض یدنک: روس ن

 رادربخیلاها بونلوا فرص قرهلوا قحال یراملع هسیا رولوا غلاب هیهنره تکا حی
 نانلوا ریرحت هدننمض تکلم ةحیح فراصم وال ویو قماغلوا فرص هغآ رب قرهلوا

 لاخدا و مض هبح ربو ها ربهدایز باو و ةاضق و یزلادختک ربغ هد عیزوت

 نوناق و عرش فالخ یاثما كرانو و عفد لوصحم و رتفد ج رخ باون و ةاضف و كمهعا

 هلا هلتسو رب یراهلوقم وا هسیا رولوا ردا ترایج اناع و, ارس کا و دا

 نالآ هغآ هنفالخ كماظن وبو قمنلق تربع هراس لاهما الب بوبمهلوپ صالخ یاج
 ندنکجهنلک ندنراقح لاهما الب قیقحتلادعب كنيرهلوقم نابعاو ماکح و ناربم ربم و یلاو
 « ۰۰.۰ قمللق لامشوکو بیدأت ید رانریو هفآ ماظن فالخ هقشب

 )۱( ۱۲۰۳ ل طساوا

 یسادختک رهش و فارشا « نابعا هدنرلهعطق ییا مور و یلوطانآ كنهينایع كلام

 هدنخش رات فحعاو هکردهدکملیند ( دلبلاخیش ) هدنسهعطق رصم هیهبلغتم نالوا زئاح ینرامان

 : ردشهلوا سابتقا ریز هجورب تارقف نلیروک هدنقح رلنوب

 هیارما ریاس كرهدبا مظع زب بسک مز صخش رب ندهرصم دارفا تقوب تقو

 ینمکح ( بلغ نا یهو ) نالوا سان دزنابز هدنقح رص« هليا مشح و مدخ رشکت و بلاغ
 یسادا هدرصم سفن و لالغ نالوا بت هنشرش نیمرح بولوا بلاطو مرفم هسالتحا
 راس و هلاسرا نالوا داتعم یکردهش لاس رم ههسلع تلود و (؟) تاراردا نلک مزال

 هفاصاا یب فالجا یرلکدلبا ذاخحتا راداوه و صلخت هنیراهثبخ سوفا اهم اب ینابولطم

 یربه هدنطاب و داقنم هبهلع تلود هد هاط هقشل ندن رثک دلا صصخ ع وطقم ور

 هدن رلهشطاب دب یرابصن و لزع و نابصع راهظا هماظع ةالو بولوا داسهلارمتسم مصخ رب

 هليا بابسا بالسنا هدنراتموکح نح و نازرل ندنرازادکتقاط ترضم هلبسح قاوا

 ۱۳۸ هے هفيګ ۰۱۹۰ وصول .یرتفد ههم نواه ناوید (۱)



 یالیکشت هدلب هدنایالو ۱1۹۰

 اداع ندهرو هلب و نقر یرادق كنبرلما یعاظن قاناععا ندیا رودص امدقمو

 نفلوا رودص یازفا تباصا منورقمتکوش نویاه طخ هدنباب قعلوا صلخ هلهجو وب
 زالوا .اهعیدو یدعا . ردشعلوا لاسرا هلبا و رادصا مفرشما وبشآ هجنبج وم

 صوصخ هلسسهمزاح دارا یرلتناص و تیاج ندنایدعتو ماظم درع كنایار و ایاعر

 بولطم یرارقتسا ماود یلاعتهااشام ىلا كروک ذم ماظن بولیریو ماظن هلهج و رب هروبنم

 كرانديا تراسح هنفالخو ینغیدنلوا عفر كنمات نامعا دعبایفو یتیدلوا مارواد «ییطق

 اا نع صن .قفاوا تناص ندللخ روک ذم ماظنو كمن ندنراقح لاحهمهب

 . هلبراتطاسو رللبدت هلغعلوا رشت مهضرش ساوا ید هرلوق یاس ندفیالما مهناهاش

 .هراندیا تراسح هسیا رولک هعوقو اک هدلحم هنره نامرف فالخ بونلوا یرح

 دق هتنالححس عاح یفیرش سا هدقدلوا زکمولعم كزکهلح یجهل ریو نامز و ناما

 رجا تیؤر ییراروما هدنرانب یسارقف و لاها هحا و هبصق و اضق م نیزادمب و

 ا ا و ناطباضو ةاضقوتالو بودیا بصن (یسادختک رهش) و باخت ینهنسک یرلکدلید

 . ندلح رب رلنانلوا بصن هلهجو وبو قماقلوا هبلاطم هجقآ ربو هلخادم ًاعطق ندنرافرط
 ا ندارقف نوجراسفن و قمالوا جاتحم هدنس
 | مادقا قاقتالاب هنسماللا قرطت للخ هدنقو ربو هدلح ریو طبر هماظن هلهجو وبو تقد

  تردقم فرص هنبالحتسا هیربخ تاوعد ندایعءر نوحا مع ویاه فرط و تربع و

 . هدنباب زکلا

 (۱) ۱۲۰۰ ج طساوا

 : بوکوس ندنکوک ینلانف ندیا یدام یرب ندراهنس ید ماظن وب هیفام عم

 د ا وأ يقرا تداف اساسا  هدننب جت تنال كلا ملسد یداسمآ

 : هکرولید هدنامرف . یدلدیاتحم ع وضوم هاتمها هدهاتسموب هدننامرف تلادعو تاحالصا

 قاتل كنلاها هرزوا ییدارو ماظن مدقا ندنوب یراناعا كناضق یهو ..۰. »
 .*یلاو هنسوصخ یصن بونلوا بصن قرهلوا یسادختک رهش هليا هبعرش تح و یراباختا
 . یدارویب و یرلقدشیراق و قمالآ هحقآ ریو كمامريو یدلروس و قماشیراق تکلع

 مو ريزو ندیا تراسج هسیا رولک مزال قلوا عومسم یرلقدلآ هحقآ و یرلکدریو
  بوناک ندنقح لاهما الب قرهلوا فرط رب تباعر هرطاخ و تعافش و احر هدنقح كناربم

 ۲۸۳ - هفص . ۱۸۳ - وصون . یرتفد همهم قوام ناو د ۱(

E FTو ما کات تم شا اد نه تا  



 ۱۹۰۹ یالکشت هبدلب هدنابالو

 تسلها هغلناعاو یلاوحاو تربس كصخش لوا هلبرارضحم ضرع یفافتاو یمومع هسا

 ندنف رط مظعاردص یتیفک كصخش نانلوا املا هلهجو ویو قفلوا اهنآ ههللعرد یقاقحتساو
 یفرطرب قرهلوا فرط ییا بولوا قفتم اضق *یلاها هدنباا ناعا دوخایو قعلوا قضح

 هلا قیقح یلاحنسح كنيرب نداهدحا هسیا راردیا رابتخا ییرخآ یرکید فرطو ییرب
 نالوا یرادتقا هتّور یاضف روماو یربخ هتالو ءیلاها ندجراخ دوخایو یبجرت

 نا نوحبصن بولوا هیار مظعا ردصو یبعتو باختا هعانابعا كن ةنسك بسانم رخآ

 اباطخ هتکلم ک اح دوخایو هتبالو ءیلاو هنيدي كمدآ قجهلوا نابعا یواح یتصخرو

 بص نابعا هدل حرب نیزسکلریو یدنس مظعا ردص هلهجو ویو كلریو بوتکعو هگاق
 ندارقفو قماملوا لزع ینیم هیامنا فالخ یخد رلناعا نانلوا بصن هلتروصوبو قماغلوا

 یطئارش كمنلک ندنراقح راختسالایدل هسیا رازولآ و قمالآ هغآ نوجما یراش

 ییا مورو یلوطان ۲ نانلوا رک ذ قرهنلوا دیهم و طسب لیصفت هجورپ طورش راسو
 هج رک | رویم ماظن اذه انموب ىلا بوللوا رشن مهفنم ماکحا كلذك [۱]هنرللوق رجوا

 یراهاقو ندمتسو لظ كنسارقف اياعر دصقم ندمیظنت ینروص وب نکل بولوا یعرم

 ندرالاو هللذب هقآ قرهلوا ریافم هماظنوب یتحو قرطت للخ یخد کوب نکیآ یتحیاصم

 مزب) راهش تئابخ ندیا لاصحتسا ی وتکم قلنابعاو ذخا یرایدلرویب یلنایعا ید
 هارد كاف هرکی روغ وا كرو انک غرام فو ۰ ردق و

 هتشب ندن رلکدلیا علبو لکا و ذخاو همیمض رلهقآ نورب ندلمح ههلصوح هفلاکت رتافد

 هلش رط هعدخ و هلج ییلاهاو كرادت رارادفرط نوجما قلوا ناعا یخد یرارخآ

 یتلها هفلناعاو اطعا هرفاو توشر ندنترص ایاعر هنیرارادفرطو باونو ةاضقو لافغا

 یرلکدریو نوحلوصح یراضیغ یربیهو یلدبت یرلنابعا بولآ رضح ضرع لماش

 صا ویو هدقلوا دوېشم ینیدلاق ناوتو بات هدلاهاو ایاعر هلبا لسمجحم هتتعر فونص یغلابم
 ندنکیدلک مزال یارفا هیهنسح تروص رب هلهجو قجهبفلوا رج ارتف كنانتعالابجاو
 لاها بوقلاق یظفل (ناععا) ندناىعقو اهاضقو ندمهنارادجات هسورح كلام هرکص ندن وب

 هدنلکش ( یسادختک رش ) هدنرلنب هتیور ینطاصم یراتبالوو تاعیزوئو فیلاکت ایاعرو
 یذخا بوتکمو ییرلللا مادختساو باتا یراودنک هسیارتسیا یمک ندنراراتخا

 رادصا مهشرشهاوا یوتح ییرلماشود هننافلکت یرابست راررضحم ضرع هحنداعسرد و

 . زکیوقوا ییهیشاح یهدهنی ىج ۸۲۹ هدنفح یریبعت لوق [۱]



 یالیکشتهدلب هدنایالو ۱1۰۸

 ا ۱۳۲ تاز كب یتح . رلیدالشاب کعا قلەدووو و كاملستم كرءدیا

 ۳ سم او ندتناداخ هدنتفو كن سیلک ا درنالوا شا تردق و تور بک
 فاستعا و لظ قوچ كب هبیلاها هرخ الاب كرانوب .یدرولوا ما هنماقم كن آ یردتقم رب

 3 . ردشلوا

 هدیراهخادم هتموکح روم و ى الل «لاها هفت و یذوف كنبرلادختک رهش
 تروص هلرلن و هلب مش راماظن فو فو تموکح هلع ۶ ءان . یدیا هدتعرآ هدتنسن وا

 یدرویلق یلاخ نکا دید و ناصت ییراتحالص هجردو یبراتیرومأم قیدصت «ینانا
 هدنسهنس ۱۱۹۸ یسحنکیا هدنماکنه ینرادص كناشاب دم هداز نسح ماظن كلبا

 ردوا ن هدنځ رات ۱۲۰۰ یسحنحوا و

 بوس اوتحا یتامولعم مهم لبخ هدنقح ینلادختک رهش همانماظن كوصوب
 | : ردشعلوا جرد ی

 مز ىلصحم ںیمزاو هساونو ءاضف كرلاضق و ات عقاو هدلاوح لوا و هنسالم ربمزا

 : هکم کح هنیرارا شيا رایتخاو ناطیاض راسو هیهدحم

 Eu راثالوا ( نابعا ) هدحاون و رلاضقو راصماو نادلب عقاو هدمهسورحم كلام

 لاخ ندرادتا هنایدعت و ماظم عاونا عاق هایعر و لاها هلوا هدهدعاقو هطلاض رز

 هجو کیدلید سکیه هلصمح ناعا رشکیا فلس « فلخ هداضقرب اصوصخو یرلقدلوا
 همصاخو هعزانم هل راربربو مضهیلک غلابم هفلاکت تفدو بحاصتو باج ینسهنکس ارق هرزوا

 و ینصت رشابمو یرادصا هغ رشا وا و اتوا تایاکش هنایالوو هب هماعرد و

 لاکمتنج مرپک الاو ردارب ندنکیدلیا ققحت یرلکدلبا بارخ یراتکلع هلبا تاریوزت

 ارن یوتم « هدنننطلس نارفغلالاحس هلع تبص ناخ ینطصم ناطلس ناشآ سودرف

 یدنک تبالو ناکس هدقدلوا یضتقم یصبصخت نابعا هیاضقر, دعبایف هدنترادص اشاپ دم

 همرارق تلادع رابرد هلی را رضح ضصعو تاغا ی آ هسیامک یراراتخو ی یخ هد رام

 فرط رامظعاردص یوتحم ینزاحاهنصن ناعاك ر ات صخشم رکص ندقدلوا روظنم و ثاعبا

 ۳ ۱۳ و دی يات یاو رسم یلیاما توکم ال تاب وو بونکم
 ف روک ذم ماظن یتلهرآ قلهرآ هدعبو رشن هللج ماکحا هنلوق جوا كن لا مور و
 كلام نرزادعبو دیدجت ماظن روک ذم هدنرخاوا یجر یبهنس ۱۱۹۸ هرخ الابقرهلوا ااو

 ارد داحشاناعایمکیه هیهرادا ییراروما یناکسو ناطق كراصماو نادلب هفاک هدمهسورح

 ی تک اف



 ۱۷ ینالیکشت هیدلب هدنا الو

 جراخ ندشحم ع وضوم هدرانوب نوجا یفیدلوا رببعت ررب لمعتسم هدناجابرذآ و هدناریا
 e ]ر

 هلا ( نایءا ) یدیا یعدق ما ك( راح ) ییدمش هسیا (ریزک)
 : هجنلک هن ( یساختک رهش)

 رب هدنسهرا قلخ لا ( نابعا) هدنایالو ارابتعا ندننامز ناملس ناطلس ینوناق

 (نابعا ) هرکوصندراخ رات وا هدهقبتع بک و هعدق دوف . یدک هدوجو زاتع فلص
 نوا قع وط ینسن و سح كرانوب هداضقره ناهو هدکلدیا فداصت هنیرلهک ( فارشا)و
 . یدبا هدقل دلو ( فارشالابقت ) هدر

 لرامکح و نامرف نالیزاب هنابالو هحتلود هرزوا ییدلروک هدننادوق نواه ناوید

 قاحنسو رلیلاو ید نایعا کهدهرشط دوخاب و رلیردنوک هننابعا ككرارهش هدینیع رب
 یسادختک رهش هاک و نابعا هاک هرلنوب . یدرولوا یهاشداپ باطخ رهظم یک یرلکب

 هلهسردیا هشت هنکب رهش ی راکدید (اتسهدوب)گلرالب غیب رلادختکر هش .یدریلبریو یناونع
 (۲) . زرولوا شمه اطخ

 ناطاس ینوناق یمی ندیرم رصع یحنوا ینازابتما ینلادختک رهش دوخاب و قلناعا
 قجهجا راهلاغ مهمهنشاب كنلود كرەدياىق رت اح ردت ردقهننامز ینانناخ دوم ندنرودناملس

 . رد وا یحاص دوم و عقوم هدهح رد

 هم اور هدنشزا تموکح با اغا دجال و رو یرهفطو ااو

 میزوت ینفراصم تکلمع و ینرلوکریو هیربها تابتم هلع ءانب . یدیا ترابع ندقلوا
 هلبرلادختک رهشو ناعا راک اح هلرالاو نوجم| كملا فرت و بیترت ییرارتفد و لیصحت و
 راک یرابا لک یراثلا و هدیرلادختک رک . رایذیآ ر ون 0 و یا

 هدنسهرآ یلاها هليا ماکح و یلکو كنیلاها هجریدقت وب هکیدراردا هیوست هراشتسالب

 دوشو ندنرانکنز دراتکلم یرلقدلوآ بوسذم یرلادختک رهش . رارولوا كرد هطساو

 نیمأت راتعفنم كویوب كوبوب هرافرصتم و هرابلاو یرلهرکوص هلیرالوا ندنب احا تثح و

E 6 ۲اا ع تاس ميتعو كکو لاا لور نک  
 عقومو قیضو وشراق «یلادا كرتنلك . رولوا كعد مرتحم ك « كسکوب كب « كوبو اهد « رتنالک

 قوح تالا عاباوم مدنسهکروم راع رعیت هشت ار ات و سا
 .ردهدکلدبا نظ فرح ند( رتنلک ) یربست ( روطنالاق ) یراقدلواهدکل وس هدنقح راهسیک نیکنز

 . رولوا كعد شیک هزعاسل هلیسهطسا و یراکروت ناجابرذاو نارا روطنالاق هسیا یرغوط نظو

 . نکقاب هه یج ۰۰ (۲)



 یالبکشت هدلب هدنایالو ۱۰۹

 نارد دا) و (نابعا) هدراهدلب قوجرب رکیدو ندن ( یسادختک رهث) هدهزیو و
 Ls تاحاضیا هجهلضف هده رص ییدتیا دادمآ ی راضمب یخ .:رقهدکمشا تح

 ان زا زکات اس و هدی رلتحالاص هحردو یراهفطو هدنسهرص تاحاضیا وب

 کردی ثح ندراسکین الثم . ردلکد یلاخ ندهدناف یرکذ هداروب قرهلوا هنو كنجاقرب

 3 راو راو ندنابعا .-ردزاو یاعا « یرب ادختک « یرادرس « یستفم : هکروید
 ۲ اا یارس مظع هداروب یدنفا لیلخ یراسکین یسیدنفا ناوید_كناشاپ
 اتسادختک رش د هلیانیمارهش» هدنکر دیافیرعت ییرهشهنسوبو [۱] ردهسمک مرکی حاص
 ِ . ردهدکعد ۰ رک یزوس هفارشاو نابعاو هراجتو فانصا هلج

 ءام 2۳ )و( یخاق) هدرا نوک 4رلکروت تپاحابردآ و نارا

 ( رنک ر لپاقم هنیرلرومام هطباضو هیدلب یک ( یثابوس ) و ( بستحم ) كراىلناع
 یشدوحوم ر .دراو ومام هب داب و هرادا هدب راف ینا وجزر )۵ ( هعوراد )

 ۱۳1: زروالک | ندنسهدافا كب یلح الوا

 ا کو (یبادخنک ی وک) .دنریرک کوو زار كن یلیا مورو یلوطان آهنی

 داصت اهد ام وفدا سس نالوا هطسا و هر ترا وخ ی هدنرامان ( ریزک )

 "وا هدنفح بستحم هليا یضاق نالوا یمهم كا ا زمام نان وآ كبت لا

 ۹ هداروب ندنغیدل وا شلرو تاحاضرا هدهح رد اک كنم ینکیا كباتک

 ترا ت ند( یا ربع

 ۲۳۶ دلم ربع ةن ندمسا كل یا رهش) هلجخزا كتشادعام ندنوب
 ان رشد : وش نالوا ثحاپ ندنسان رش ا كن ىلج اىلوا تولوا كا هلبروک

 رهشالوط یرلهیرق هرکرب هدایب بانوب بولوا بوجوم هدنروضح اشاپ هدناوید ره یخد
 E نکوحزیدو هغ وراد هلبا رتنلک é1] رانا یوا هدیسهرقف «.ردیالصحم داوع

 1 ۱۹۵۰ فی ۲ دلج یبهماتحایس يلچ الوا [۱]
1 ۲] » » 9 ۵ » ۶۲۹ 

E ۲ « » « ]۳[ 

۱۷۰ » £ ® » EC? 



 ۱9 یالیکشت هدلب هدنابالو

 ناه هدهرص ییدتیا دادعت لزوک یشیلک یرلمآو کاح یهدناالو یلچ ایوا
 ردهدکیا کد اهر ات ر رفا س ادغام نو( یخ ) با( ناف ) نایب هد رهش سه

 0 ؛ ندن ( ین رهش) هدساوسو ناو < ساس « نیدرام « هطالم هلمح زا

 كن هثیبخ حاورا ی رلکذید وداح هرزوا یغیدلوا لثلاب قوبسم یعوقو كەر وک ذم تاشک قرەلوا

 هیملسا هدن رکدلبا سالا یریبدتو رابخا قافتالاب هدلب "یلاما یغیدلوا شغا تأشن ندنطست
 جاجا یسهدوو و هروک ذم هدم یمذ مان هلوقا روپشم هلا قلبجوداج ندنسایاعر ناغونو هدنساضق

 یخد موسم *یجوداج قرهنلوا قلرازاپ هشورغ زو زکسو بلج هلیتف رعم یرلهدن یدنفا كب شیورد
 هحوتم هراز یفنقو ك رح هدنرزوا یغامراپ ی هتحش روصمر هدندب ه رکصن دقدلوا دهعتم هعفدو رب دب

 و بوراو هناتسرام هللا ریفغ ج ندنغیدلوا ی رم كنیحوداج یغیدلوا هدرا لوا وداح هسرولوا

 دادملع ىلع یلغوا كيت ندنرهنوخ اغلم غاجوا هدنرلقاغاص هدکدلیا لمع هلبا هتحت هرزوا یتیدنلوا
 داشک یرارازم قرهلیشالک ۲ ینیداوا هدنرازازم كەشپ توافش شا مان رادملع یدبعو

 ردرد رجوا یرلقا رط و رمشو شلوا ینعض کیا كنرادسج نالوا هدنرلقاغاص یرادسج هدن رلکدلیا

 هدهاشم ریفغ ج هدلاح یرلقدلوا لکیهلاببهم ېک شت هایسهطاحا مد یرازوکو شمازوا یمراپ
 سافنا لتقو ضارعا كتهو لاوما بب یمی یتاداسف عاوبا نداغلم هنوخ هدنرلقلغاص ناموقمو شما

 ترضحهباویوط یاس كنايقشا ٌهنوخ نالوا یلاثما هدهسیا ندنعالم هورک بسکتص یعانش وللثم

 توف هدنالذخو ساب شوک ندنفیدلوا هدیسر هلاکیغد یرلنسو بوروک یراریمدنو رهق هدیهللا لظ
 هدنرلتاع وللثم تدسفمو تحاضف یرلقدلوا رساحتم هدضرایور هدنرلقلغاص ناموقص ناثیبخو رلشلوا

 هدبرلقح هم وقص هن وخو تفکرب اربع یر ها روضع یهللاداع هلیلولح هناموق ص كن هثبخ حاورا یخد

 بولوا تهادن نارق یودا یساضتقا تقنم تما کک هاشلیک ترضح نورد راسکنا نالوا راکرد

 دانباق هلیلاک رو قرهناوا عضو قیزاق چ اغآ ندنکبوک كداسجا ندبا لولح هثیبخ حاورا هلوقمو

 كناموقم ناثبخ هلقلوا ین رج كنبح وداج یفیدلوا عفدنم لام هللا ةمكحم هد روض یغیدنالشاخ هلا وص

 هقارحا اقلطم هدتروصوبو شیلشالک ۲ یکیدها رأت ًامطق هدقدالشاخ هللا وص ناغزقرب ین رلکزوب
 لئس » هدنساتش لئاسم تكهرص یاواتف ندنفدلوا شمرو ربخ یجوداح یکودا شلوا فقوتم

 مالع ترهظ نا یلاعت هللاب ًاذاع باجاو وزا لا قارحا نع ناخ نيسح ندلادعس مالسالانیش

 تصخر بجوم رب هلقلوا یعرش غاسم هقارحا بولیروس ود «ىپتا ساب الف ةغيبلا حاورالالولح
 صیلخ هدلب “لاها ندنرلترضمو رش هذه ةلاخا ییامت هدمحم قرهللوا قارحا ناموقص ناثیبخ هبعرش

 جوف جوف هعرش سلجم دوقعم هدنروضح هبلایوم دوو هدلب “لاما هل ما هرکصن دقدنلوا

 دارا وا داقنمو عمطم ه یهاشداپ ترضح نامرف ورندهوا یرلیلاها صهدل هدنراز,رقو دورو

 هد وهعم تنفنک یاموقص ناثیبخ هنفدو هدهسیا یروفنم كمهلج اغلم هو رک نعالمو یهاشنهش ترضح

 لظ ترضح تمارک بولوا فاعضا یلاها ٌةماع رفت ندهروک ذم نیعالم هدزمکیدلبا هدهاشم هلبرا
 یرادحا ترصنو ت ؟وشیاهدفورصم زکافواونآ قرهلوا رهاب یک سش هدندنع هلج و یهاظوممال ییادزب

 مالعا و ضیعهبالعارب رس اپ ردلاخ | عقاو دکل وا ی رلک دل ا تانعیاعدتسا ود رد زمدا معقم وا مالعا یغیدلوا

 فلاو نيت أمو نيب راو مست ةنس رخ الا عيب ریفرشع عساتلا موبلا فر رح .ردک الاهلن.ترضحصا قاب .یدنلوا



 لصف یجندب

 س

  فّاظو هدهدنابالو یک ینیدلوا هدتخت یاپ هدننالبکسشت یلناع یلوا ندتامظنت
 ١ تالکغت ن الا . یدبا ریلیدبا تیّور ندنفرط رابستح هلراضاق هدهجرد یحنرب

 8 ۱ ۲ روسو یتموکح هروح كنیضاقرب ؟ اضق نالوا لمعتسم هدهیکلم
 ۳ ۱ 2 وب فا دارت يافا زومام .هدانز ىع
 ۷ نیت زکر . یدیا راویتمهاو تمق هدایزكي كرلاحس نالتوط هدرهمکحم

 ع, 2 « ادا دق انع هناحبس همکح ء ررمآ نرد وك ايدو
 دم

  هدنسههجاوم دوهش هلتعجارم هبیضاق یلاها هدنعوقو هثداحو لاحرب هداعلاقراخ
 بیو رش ییدروک بوزک هدلیامور و لوطا یلجالوا یر را لخت
 اح یکوب . ردهدکمنا تحب هدنرتا ندرادق هداعلاقوف ضعب ییدتبا هعلاطم هدنرللحس
 قو وقت یتح ۰ یدرلیریدلس هدهلوبناتسا تامولعم یارب هروک هنتسهاو تبار هج رد
 ۱ ] یدریلیدیا رشت هدهلباهدیرج روک ذم یرلمهم تاب ندرت و کرم نورا

 ۴ 1۸ و یلخترات ۱۲۸۹ اج ۲۱ یبیرب ندراهنداح بیرغ نالوا تحم عوضوم [ ] ٩٩

 3 : ردشلدا 9 ًاتبع هاروب هرزوا قلوا هو لک روک هدمیاقو موقت

 3 تربع ع هب هماعرد تب دنفا e دجا ندما رک نیسردم یا یون رط

EE3 . ردشملوا عبط هلىنبع هکردیمالعا  

 ٌةهسدم هرزوا یغیدلوا لثلاب قوم هدنف رط یا مور هکردن راهنیک *یعاد ضرع هنکمتلودرد

 اد هب هربخ ذ هدنورد هناخ قرهلوا طلسم «مللاداع هدنوسو لزانم بورغلادمب و روهظ وداح

 وو قیدصب نانلوب هدک و و الما بار هننوردهاکو طاخ هنر رب هک ايشا یک لصو نغورو
 | را دتقالاعدع هتکر حو یشمهفت زونه تا شب ترد یحوهلحم ر دنا رر یغیدلوا ی هعتما

 ناسنانانلو و هدیشک نیک. د هنس وېق هطوا ندنشا رف یس هدلاو یریغص رفنرب
 اط و بارو شاطهنرزوا

 7 د دنج قرەىملواهدهاثم هنننر الصا هدنوبعو تخادنا هرز ندعف ص لح یایشا یک ناحصو

 اوا ۲ راسفتسا ندرلهنسک لوا هدهبیا اوا یررض یا هدم بودا لم هن رژوا تكاوسنو

 وو رلشعا رب رشت یترلقدلوا شمرو ۴ كع هت شعلوا لاک سوماجرب هنرارزوا ناک
 فوخ هیاها هلو له هرخآ لو دو ی رلهاخ یرهلوا روضحی ییلاما هلحم ددع کیا



 ۱۹۰۳ یالیکشت تالو هدلوساتسا

 . یدیا هدقمروط هتتم رح یوص یزوب ككب لضاف رادرتفد یردارب كکي مظان ر وتقود

 هدتموکحو . رولوا عنام تاذوب هسلوا عقاو تبشت نوجا دیحوت اب و وغل نامزه یه

 همادا تالکشت دنازوب هدنتلا یربثاتكمک الج اع .یدزامهراق> هلعف ندموق ی

 هجرکس هدرود وب یفیدلوا جاتحم هدایز ندنامزیهم هداصتقاو فرصت كتموکحو هدکلدیا

 ؟ ردهدقفلوا راتخا فراصم ارل



 یالیکشت تالو هدلوناتسا ۱۰۲

 ۳ زا تاصنصخ اول لفلم با رلکلتواعم قجهنلوا تابحا ندكب

 لن هبعش ییا مکیدروک موزا هلک ت 6 غلابم قحهترآ ندرناودو ند زوم اه ناللوا

 اج ۰ ههش هنغجهلوا لصاح ندنددشت كنلورتنوق هیدلب هدرلا روب هدینفراصم 6 اما
 E ٣ . ردکجهلبا تنافگ ۵4 وسن ةدایزعم تادراو دا و ناب الوا

 و بيتر ینسهجدوب هکلم یصوصخ كرکو هیدلب كرك كح یا هدتناما

 سلحمرب هرزوا قلوا مماق هنماقم تیالو *یعومع سلحو هیدلب ةنمومت تبع فظوم هلبا

 ؟یدمش هدرانامز ینیدالوا دقعنم تناما یوم سلجم . رونلوا لککشت هدتناما *یعومع

 تراظن هقیبطت یناررقم داع هبهجدوب یصوصخ هلسهجدوب هبدلب یک یرانمجنا تیالو
 ۱۳ ا كرو تاغا نینیسمرآ یتهر کرم نداد ترد هرزوا كما
 ك ندرانوامم قرهلآ یئرجا روضحو هروک هشيا نامز ینیداملوبو ینما رهش

 . ربا عاجا هدنلآ یتسایر

 اتساسا یدحوو عج هدنسهدهع تاذربو یم كنهاطو تالوو تنامأ هتشيا

 ویطت كران وب هکردراومتعانقرب ییطقو .ردرانوب یسهبموم طوطخ كتالبكشت مکیدلیاهظحالم

 ۳ اما اا تانلپ یرانما كنسلاها نمرہش قحا ۰ ردقجهلوا یعاد یالکسفم
 زدهغدغد یتتراظن هلخاد «ییالو « یتاما ! روبهلکب یتنوهیع تقو هکردهنس چاق یسهلتسم

 : هسلوا ید زسفرصم هدزرط مکیدتبا ضرع وش یتح « كنالکشت یلساسا قجهراتروق

 ]٩[ .مملس ها رب هدینکج هاسهلک هدوج و تقو هن

 كتناما هلتیالو . ردلکد قفاوم هتاساسا نلیدیا هعفادم هدرا وب یسهعلاطم كکب یناک

 یرلقدلوب ككرانونیموف نالوا شعالبوط تقو تقو هرزوا كنا هرک اذم ییدبحوت

 هسیا یرظن ةف یهدنقفح یددع كندر ریاود . ردقفاوم اهد لوقعم اهد لح زرط

 .ردسه رقف دا یل وسو تاحال و یتش مہم كا كنهشالوب .ردحورحم نوتسب

 کیه ندا ساع ندنفاب ههاتسم ویو ینلدنل وب رللاو هدشاب یر ندنحرا کشت هتشيا

 ارل هحرلکس زوي هنسه ندزوی و و هدقمروط هدنربهنب تیالو هدلاح ینیدلوا مذاق هم وزل ون

 2 .الو ردق هنلاوزكنسهقرف قرتو دانا ینمی ههکراتم .ردهدکلدیا رامتحا فرصم یلوضف

 ۷۲: ویو جا ۷ یا يي ۱۸ هصح ېس هع قرش کی 1



 ۱۹:۹۱ یالبکشت تالو هدلوناتسا

 ءازاتسا ینتطوبیح هتیالو كنسهرادا ىناقاخرتفد هليا ا < ینوناق یالو لویناتسا

 o کوب یتاما ینافاخ رتفد هد « ینراظن هللدع هن ردقهنوک وب هدهسیا رويل

 مدع هتیالو هلسسح یلالقتسا كرلهمكح . ردشمهمهلیدیا قىبطت الاح ینوناق باجما وب

 U كالو « روذح نالوا دوج وم هل رابتعا ینوناف لکش قحت ۴ هدنراطام

 ق هلا ریارب هلسلوا ییتدش هليا هوجو نوجما یمهرادا یناقاحرتفد نالوا ریثک ینابسات

 . ربلس 4ل و وط عبا هدهنسهدعاق ( ناک ام ىلع ناک ءاقا ) تیاهن رلذ وب هدهدب دج تالکش

 تبالو نوا ینجلازآ كب یسهفظو كبهمرادناژ هدننخاد یدودح یتاما رهش

 یرلقجهلوا فظوم قحن | یدارفا همرادناژ كرملبدیا وغل هدینلن ادناموق یال آ همرادنا

 . رلب ردنا هرادقم كحهلک اک هنامدج

 چاقرب هقالعوب طقف . ردرادهفالع هلا سلوب هدنسهلتس هیدلب هطباض « یاما رهش

 ییمحت هسلوپ هییرفوط ندغوط كنشاظو هیدلب ۀطباض هلهجو کیداءنوشود لوا هنم

 تناما هلیطرش یقلوا رهظاتوق باجمالادنع سیلوپ . ردیلمانوب یک اک هتهب
 . ردلمهلبا هرادا یسیدنک یتسهطباض یدنک

 یهو ردم رب مدنشاب بت و سه ندەر رادا هعش زوقط ینیدلوا ا كشتاما ریش

 هبدلب روما » كني ردم هعش رر هرادا وب . روش وب رونا هرادا رب هدنناب ےلردب

 هنفیما رش « هدنوجما هکلم فاظو قجهلوا میدوت هریدم . رلیربو یلاونع « ینواع

 هکلم ویو رینارق هوالع اهد نواعمرب كجمل ریو هجهنیزخ یشاعم یک یتواعم هبکلب

 ردم هبهرادا سلاح كحمابدیا لیکشت « هلیرابتعا اضقرب هیرادا همش ره « ینوام

 . ردیا تسایر هدنامز ینیدافلو

 . ردعساو هدایز كب ی رلهراد یلغوا كب « دیزیاب « جاف ندنتابعش یکیدمش كتناما

 هرم ندنرلءهرثاد دیزیابو حاف هبلع ءانب . ردمزلا ةرادا یسادلوچوک لاح یاب كرانو
 هطاغو هناخش وط « رب كردیا قیرفت یتالحم وبق موق « وبقکی « هیناص « هلقیدپ هدناحاس

 كنهبم-ش رب رکید هرروا كلا !وتحا ینارقو تالح یهدنسیلامث لحاس كيلخ هلی
 .روللوروک یرورض كملا غالبا هرب نوا هسزالوا چیه ییددع كنابعش هلیتروص ینادح

 ندنسهصوصخ ةبساحو ندنسهجدوب یمومع كتنالو : هحنلک هنس ل هحدوت

 قارادرتفد ین راشاعم عبطلاب یرلرومأم نالوا كعلى دبا اها هدنالنکشت وب هدیولآ شامم

 . ردرلکحمدیا ماود دنا ندنرلهزو هص وصخ ةبساح و



 یالکشت تالو هدلوناتسا ۱۹۰۰

 ۶ ااو كنکللاو لوبناتسا هنسهیدلبو هرادا تالکشت تخت یاپ هلتکر ح ندهطقن وب
 ِ . زریلیبهیالشاب هلبوغل كنيراقلفرصتم رادکساو

 یفارطد رب هدهرص ييدلدنا لکت رلهحان یی هدنشالولوناتسا هدنسهنس ۷۲

 زوقکب هدهطیرخ رب نالوا شلدیا مظنت هلیتروص كمرتسوک هحریآ هد ( "ات )
 رو قملقار طو ص ره و نالاق هدنلخاد یدودح یتامارہش كنیرلاضق لات راقو

 :ندنرلاضق هلع 2 یه رغ هزونکک لاترق نالوا قحلم هنساول رادکسا

 هدندودح تناماهدهطب رخ وبهنس كنس اضف یوکیرقم یکی کج هل هایدیا لنکشت اولرپ لقتسم

 ا لاح هداضق یجهدبا لکشت كنسارقرکی> كرهایدیا دعقحلم هرهش یمسقنالاق

 ۱ : رلي دیا قالا

 دل رلاضق یرلنما رهش نالوا كحهدیا هدهعردینهاظو تالو هدنلخاد رهش هلتروصوب

 ینسهبنوناق هفظو شتف ورود یناقحلم هنسرهو كنا لاغتشا هلسهطاضناو هبرادا روما

 . راربلاق هت.راو ندنتیدوبحم قلریآ ندرهش تدم نوزوا نوح اغا

 هتیرانمارپشوهنخیدلوا هلضف یسیرب ندرلنوب .ردراو ینواعییا نوکوب كنيرانمارهش

 قم لآ ندهنیزخ ینشاعم یسیرب ندرلنواعم وب ًارظن هنغجهنلوا عیدوت یمهیکلم روما كرهش
 تفطوت هلبآ ریوذت ینسهکلام روما كرهش هلتحالص یرانواعم یلاو یهدرشط هرزوا
 ریثب دیا

 هقشاب نداها هللاح هدهدلومناتسا ینهرادا سلاح نایالوا مزاتسم فرصمرب چیه هحتلود

 الح كردشملا لمح فئاطو عونتم هل وا هيمرادا سلاح رانوناق قوحرب . زدقوب هراح

 ناکما «ةم ریدلاق لوا ندهع ای تالدسش یوم و ییساسا کر مهم وب ا تالکشت ۱

 اار یضدادا سلحم لوبناتسا نالوا كجملیدیا اما هلع ءاتن . زامهلوا

 . رونلوا افیا ندنفرط یتواعم هکلم روما وب نامز یفیداملوب
 .ردآ هظفاحم یتسه رضاح تالکشت یهدنجا رهش یربدم سوغ «ینارادرتفد تالو

 یرتاود هیدلب هدنالحم عنات هتیرلهعش سوفت هلیرلهبمش لیصحو ققح هسلوا هسلوا .
 . ریلی .تالیدعت یئزج هلیتروص لقا هنسرکید ندنرپ هروک هتیرادودح

 تیّور ندنفرط یت دم فراعم ناک اک یفراعم روما ( ولناب ) كرہش فارطاو رهش
 7 ۲ اف هر ۶ و هربش يا و6 اکو نژزهام کن هرادا ویو

 | رو وفل نوتوبسوب یرلملق قاروا و ییوتکم هلتالکشت هعفانو هح كتيالو
 ؛ رویوحوم ا كححدیا افا قلاطو قطتم مرهراد وب هدنتناما رېش هکنوچ



 NATA یالکش تالو هدلوناتسا

 یباوب هاک هسیا تآارحا رد لکشت هسود رب هحیلتمرح هدننراظن هبلخاد راهال

 تا ری رومام ین هلماصلا یا6و نیر نقد ران ماک ملا هجا و
 . ردشملاق ترابع ندکلا عمه هدنسهدهع

 هرزوا كعا فا هدیننلاکو یاما رهش قرایالشاب ندنغلف رصتم یلغوا كب هد جم یاب

 ینعبنم كنافالتخاوب مرلوکروک دناع هرومأم كلهنس شب نالوب ماتخ هدنکلیلاو لوبناتس
 قوس ی هتسافا تاقفدت ندرظن ُهطق ویو راهظایموزل قمارا هدنالکشت هار نیصاخش

 ندهینوناقتیعض و لکشمییدنلوبیتنامار مشنالوا شلاقزسهبمومت تبعج نوکوب .یدیآشلب
 یا توعد هامآ یشاطوهدلب تصجیتسدمونع ساغ تالو كن. وکح را ی راروا
 هنخید) شالک | هدندهمان را رق «لاح وب طقف . ردلکدلب اقكم هم رر نم رهران اقابندح راخ

 موزلالب هرکر بو .ردربدن رب هداعلآقوف ثعبنم ندننآ او تاباحما كنءرضاح لاوحا «هروک

 دعاسم هناکشت لاثم ءوس یسهداعا ثهسوم تسعح رب شلدیا خسف هساوا یخو زسلو و

 . ردشادبا ذاخحا كرهلمنوشود ینحهلوا

 قرهیملقاب هنقرف تیالوو تناما كروما مهمكا داع هتخت یاب « ردت تقوم وش قجحمآ

 ینتیهام لیلد رب كج هلیا تابثاو هنارا ینکجهلمب هلیدبا تیژر ندنفرط هجختنم تيه ینبع
 هدنالکشت تالو و تناما .روسدیا زارحا هصوصح تمق رب هلتسح كجا باستک |

 یدبا هطق وب یروحم كدالب مکیدتبا هدفاکت لواهنس قحم چواو مکیدن وشود

 راهیدلب یهدنابالورناس هک بیل لا ضرع ینساروش لوا ندهمشیرک هنحاضیا كنالپ وب
 زامهلوا راح كمربو هنسهراداو تلوئسم تحت كنماقم یالو لومناتسا هدیتنامارمش وللثم

 یاب هراس لود یک یفیدنلوب یرلهرات تیدوجومرب انداع كنیرانیما رهش هدزمتخم یا

 هلتطوبمربهدلوب وب یرللالقتسا كران ال وبهدتعضوو عقوم لداعم هنکلنا رهش هدهدن رات
 . ردشمهلدىا هلازا

 هکر وییدیا باج | ییقعت لوصا رپ هلي واهد هي رادا ةيلم كج هلیدیا لس وت هحنقاربهدن رب ینا ر مش
 تو وض خاتم سر تالماعمو هدنراساسآ كننالکشت تالو لرکو تا لر ندن و

 ءراتهج كجد رادهفالع نلاها هسا نوسالوآ لس یا د
 نوا كرهلریدشکد یرارب كراوف یجمدیا تمجایع كقلخ « كرهبهملشلبا هبنرم نکم

 ؛ نوسلم هلیریو رارفتسا لکشرب هنالکشت ییاوب نالاق هدلاح رب تتشتم ورب ندهنس یا

 هفراصم یتمارهش هدهن « یسهجدوب یصوصخ كالو هن « هللام هسزخ هن ادعام ندنوب

 . نوسالوا ضارتعا بلاح ندزوپ وب هدیدج تالنکشت هک یلمالوغوب



 یالیکگنت تالو هدلوناتسا ۱۹:۸

 ۰ ردشماماراب هش رب هقسشب ندنابلا ینفوقو مدع یهدنصوصخ تالبکشت كنساضعا

 . هسلوا اس کم نتتاوخا نابناط ندنفاو یاماو یالو یار ناولو و لاح
 هدایز ARL تالکشت یک وب .یدیا سط یرلکجهرب و هحش رب ییا هشیاوب یدیا

 ۲۰ ردیا اضتقا قلوا دز یک ی هدتناما هدمه هدتیالو مه تاوذ صاصتخا تا

  هدنروص ولو حضاو لا یتعاتق هدنقح ییالو لوساتسا بولوا كبیناک هدیسیرندرلن وب

 . ردشلوا هلاراشم ندا نابمرد

 كا افا هدیتلاکو زی رپ قرهبالشاب اف لغوا كب هدتعاب » ككب یناک

 دیتا ج كنتومأم تاس سش نوا ماتخ ء هدنکللاو لوبناتسا هرزوا

 ا E هنتسها كنسهحمال نالوا مهلم ندتعانق و تبحالص

 ۱ ۶ الو لاتا هسرب هب داد هم ومع تعج خوسفم 1 هل !همانرارق ربنانل وا شن ارخا

 تان ك « یسهماقا كنئیهرب کم نداضعا نانلوا باخت ندربش هتسدهوم سلم
 . تالکتم ناکءدیاروهط ندنلخادت و ضراعت هنیرکیدکی كنف او و تالکشت تالو و

 . یدرتتک هرطاخ ینافالتخا و

 ۲ ...یکلیلو لومناتسا رلن ال وا ینسآ رهش هدننامز و دج ادبع ناطاس گردند

  رهش ینکلبلاو لوماتسا هدنسهبس ۱۳۲۵ و ۱5 و ندننالعا كتطو رشم ؛یدرلردیآ انا

 . یدشلدبا رشت صوصح نوناقرب ناربیآ ندتشاما

 . ییداریوریرب یزآ هدهنسلاو لوساتساهدنای یتسمارپش «یییدنالشاب هننالکشت تالو

 .E یدلوا ثداحیمهیراداهلئسم تالوو تنامار نوجا یراظن هلخاد ارابتعا ندن کر

 نانالرضاح «شلوا لوغشم هاب اهتسم ون رظان و نیما « < یاويبیه هدنف رط هنس يبانواوش

 ا برززا موزل كحهل رو ۲ هجتموکح » هلرشن همانرارقر هدنخرا ۱۳۳٩ ناسی ۲۰ [۱]

  یاواوش املاراشم تیعج بولیدما « خسف هرزواقملوا باخت ندیکی لوصالالع هدلب ةمومع
 «  هسیرش ٌهوق مه كتناما ناکرا ۰ و هماقا هنماقم هبدلب س تصچ تناما نمجا هدم

 و ندنکیدلا کش داضت هلا هق وقح تاب رظن یرامر وک ینسهفبظو هنارجا ۾ ٌةوق هده

 نک هدیلوعذ هعایحا كە دلب هم ومع تعچ قرهاساب تابان | ی "ءاتب هنسهآمهل بیا دقع

 هیموم تسچ » د)ر هلندی رشت همانرارق رب لکی هدنګ راب ۷ لوانرعت ۳ ندش همه وا

 یسهب دلت دودح تداعسرد كنسيمومع سام یالو لوناتسا هجن دم یفیدلوا ¿ خ وسفم هب دلب

 ۳۱ ی هيموم تعج ۽ ته لکشتم ندنراضعا بختنم ندرللح 8: اخاد

 . ردو همانرارق ییدتا ثحم كکب يیاک هتشیا . یدشلدا

1 
۱ 



 ۱:۷ یالیکشت تالو هدلوناتسا

 یفیدلوا تالکشتزب داز كنبالو ید هللاراشم نامز یرلفدشوب هدنتنامارپش لاو
 . یدرلشمریدتبا لوبق كرهدبا ضرع هننراظن هلخاد یبرارظن هطق یخ راشمروس ریدقت

 : لاحرد هجاملاراشم تراظن هنیرزوا موزا ییدرتسوک كکب ابض فسوب

 . ردافلم یتیالو لوساتسا - ۱ هدام

 . ردرومام یراظن هلخاد ارج ا كارا و -

 هد هسي دیا شمنتسیا كلدیک هنتمج یضوهتیعرم مقومناه هلیمیظتت همانرارق رب هدنزرط
 راتراظن ایو هرتاد یناه امدعب كفاظو نالواشلدیا لسح هتیالو هلراماظنو نوناق ددعتم

 هتاقبقدت قیمعوصیرع هسیاوبو ندنکیدتیا اضتقاكادیا لصفو لحیج هلیدیا افیا ندنفرط
 كحلص نلیدیا دع نقي ك نامز وا تیفک هلرظن فرص ندروصتوب ندنکیدلبا فقوت
 . یدشلدیا قیامت هنیدقع

 كلریو رارق رب هیهلئسم وب هدهرص ینیدنلوب هدتناما ماقم هعفد یجنکیا كناشاب لبه

 ا تراظن و راود رادهقالع هرزوا كالا سر یسهحال تالت رب و

 یماغلا ناه كتيالو » هدهرکاذم و هشقانم نديا نایرج كرهیدیا لیکشت نویسدموق رب
 لوا ندنرام كنوب هل هسلدبا زوجت اغلا و ینجهلوا بجوم یاشوشت هحاباسح كن هللام

 نفرت زومام نبرد رک ندر هلام م هال زا لوف هم ا ا
 « ینیدلوا نکم یغ یثان ندهددعتم باسا یعاود هدایز اهد كنهرضاح ةرادا » و ناس

 كتناما هلتیالو هلرظن فرص ندافلا هنیرروا یسلدیا ناسرد ندنناح اضعا رکید

 تالبکشت نلیدیا تح ع وضوم هدهفیجن ۱5۱هنیرزوا كنوبوشلروک بسانهیدیحون
 هتقدرظن ید هحالوب داتعمرب هحیلاعباب هدهسیا شعلوا دقت هبیلاع باب بیثرتلاب یسهحال

 ردشماعل آ

 فلاظو كنسکیا یه یتدوجوم ك ( تناما ) هدرب ( تیالو) رب هدلوبناتسا هيفام عم

 ا ا٣اف ةد زا رافا کیا یھ هلتسموو هنسعا توعد یخرامت هدرا یتحالص و

 ا هنس رو تدسس هنتادراو صقانت هدكتناما هدنامز یع قرهلوا فالتخا و عاز

 ضراعت كیءرادا یکیآ یه كرياب دیآ لکشت نوبسموق رب هدللاع باپ هدنسهنس ۷

 یسهفاک كناضعا ندبا لنکشت یوسسموق هدهسيا شادک هنتهج یتیرفت كنراهفظو ندیا

 هللد رب چیه یتطنم و یملع « ینوناق ندنرلقدلوا یفادم رر, یلترارح كنتالیکشت تیالو
 ؛ نویسبموق موزلوب .ردشمرتسوک موزا هنساقبا كتيالو هدلوبناتسا نیزسکما دانتسا



AP ۱:1 یالکشت تالو هدلوساتسا 

 3 یسهموم تیردم لو هرزوآ ق ۳ هر اظن خل

 1 راجا تلوناتسا هدنایکشت . بقع هدلاح ر لوئسم لاو ندشیاسآ هدناالوو شدا

 شل . ردشادیا قیر هنب ندهرباس تایالو

 . نامزرب چیه هداوبناتسا هدلاح یرلقدلوا هدنتلآ یرما كرلبلاو رایدلب هدمرشط هدرب
 ا ااف یر ندنلکشت تاد سکعلاب شمهلریو هتتصم تیالو اما ربش
 اأ كکرامو هدنکوص كيرح .ردشفلوا ءرادا هلیتروص تیرومآموالع
 . .ردلکو هدهجرد قج الواد عوضوم یرانلکو هتناماكرلکب اض فسویو ناک ن املس یسیلاو

  .رد.دنسهبایشال یههلخادموهقارقح كتیالو هدهدنرزواینالماعم فراعمیتحیناقاخرتفد

 , نانلآ هماقهدنقحیالکشت یتامارهش وربندنسهنس ۱۳۳۹ ءانب هتاظحالم و بابسایک و بهتشیا

 روك اکوا یتایکشت هد لرهلیروس ىراياىنلزسموزاكنتيالولوبناتسامدنسەفاك نامهلر اهم ال
 ۲ كتبالو هکودتقدنایاش هدهدنشابلا كرانروك یتروبعو ترورضوب یک ینیداوا شادیا منت
 كب تلوسناح لعامسا هلجزا . ردشهلوب یرلبلاو لوبناتسا هليا ینراظن هملخاد نالوایعجیم
 ۳۲۲ وب تالو كننالکبشت یاما ربث هدمرص ییدنلوب هدنتیالو لوتناتبا

  یتلاعفویعاسم نوموب كرهدیا هدرورپ ین رکفیملریوهنتصمییالولوبناتسا كتنامآ هلیلبزتت
 ییروعت نکیا شا رصحاکوب ییذوفت هفاک هایسب.الوط یتییوسنم هنسهقرف یقرتو داحاو
 ُ هلبا هدلب نامزینیدنل وا نعت هنننامارهش تاذیبع .یدشمام4لواقفوم هغمراقح هلعف ندهوق

 ۱ حس و یسقلتزرطویّور قفا كرەروك ندنقای كب قرف قهدنسهرآ یتسمهاو عقومكتیالو

 . كنئادحا تیالو هدرب هدنشابیای كنالکشترب یلساساو دق یک یتامارهش هدنخ یابلکع

 ۲ تیعانق ت وز كنسهمادا كتالك تت وب هلیراتخا همظع فراصم و هنغلزسانعم
 ۱  رصح هننمأت دلادصقم یجنکیآ وب یتااعف.و منع نالوا صاخ هنتاد هدهعفد و تورتک

 ِ جامارهشرب منتعو قلاف هب برکه راود نوو هدلوناتسا كردک یرایا اهدیتح شح ا

  بلط ندتموکح لع یدلوب كنسانب یعومع هناخسح هرزوا كلدیا اشنا یسانی
 . یدغلا

3 
3 ۰ 

 . هتفلزسموزل كننالککشت تیالو هدهرص یفیدنلوب هدنتالو لوبناتسا هدكب یناک نایلس
 یدشمل وب هدناراعشا هب ىلع باب هعفد ددعتم راد هنم وز یدحو هلا یامارهش ۶ كتسالو و

 دنامز ىع و هدنکللاو لوساتسا قرهلوا هعفد یح رب بقاعتم یهگراتم كي اض فس وب



 ۱3:۰ یالیکشت تالو هدلوساتسا

 لا: سان وک دنا گرا ۱۳۰۵ یا نیت ۸ نالوا دراز البد و شلاا

 رلاضق نالوا طوبرع هنیرلهللج تناما هلغلوا شعار وک یفاوم هتحلصم و لاح هلوحیم

 قوچ لاح وب هدهسیا شمللق ابنا « ینیدلوا شا ررقت یساقبا هلیلاح كنسهیلام ةرادا
 ول ندتلاما ید "ینهلام رازوما اضق قحلم ًارابتعا ندنسهنس ۱۳۰۹ كرهما ماود

 . ربشخوا لس هراز هلام

 یقلعت هتناما كنیروما تیالو كلهنس ۱۳ ردق هرات ۱۳۰۶+ ند ۱۲۹۳ هتشيا

 < هلش ردق هبهجنلک هتسهنس ۱۳۲۵ ند ۱۳۰5 ۰ ردنرابع ندرلنوب یراتهج نالوا
 الوب ةدیسرادا تاما یرلاضف هحمکح لوح ول و را ةطا زوقك 2 و

 هبیروط ندیرغوط یسهنلام روما هرزوا یيدلدیا ضرع الاب هجورب كرلاضق وب هدهسیا
 افا هجرلتراظن ینیدلوا دناع یراسصن و لزرع كنههکلم نرومأم و هم راظن هلام

 روما زکلاب . یدیا قوی یتبسانم رب هلتناما یخد كنبراهیدلب روما یتح بولوا هدکلدیا
 هانغلنادناموق یالآ تاقحمام نانلوب هدتناما زکص یسهبرطس هح روما هلا یسهطباض
 یاصصخت هدنوجما یراشیا راعموقرط . یدیا هدکلدبا تیّور ندنفرط یلشتفم رطم

 نوجا قروتا فاقواو کلندا تاقا مر دتا ا هرزوآ یوا نوت 5ک کک
 . یدیا راو یکلجهبساحم فاقوا نودروفرب

 یبدلدبا لاغتشا هليا تالکشت و هحدو كردیا عاهجا ناتوعبم ساع بال الادعب

 .ردپ رهش لوبناتسایتخت یابكن هبناععتلود » دیقم هدنسهدام یجنکیاكنیساسا نوناق هدهرص

 یسهرقف «.ردقوب یتفاعمو رايا بکر قرهلوایرآ ندهناغ ډب راس رو و
 یحنکیا هدلوبناتسا ًاقفوت هیهداموب ندنکیدتنا بلج ینتقدرظن كنيراثوعبم هرشط هصاخلاب

 یک ییداوا هوا د یباتعم ورک اب مدام ول ریعلشا ادا ۱ تم
 الوکرب یقرف ندهراس تایالو هفلکم راس او كارتسع < رو او ات هدست
 یرلکدلبا هدرورپ یئراقهلوبناتسا كنيراثوعم هرشطبولوا غد « ردقوب یتفاعمو زاا

 . تایالو اقلطم كنسهرادا لکش نوا صقتت یتسها هسقوب كرهلك یرلبا ندنوب هدظغ

 ااف ینهرادا تروص هد كرېت سرا ی کا یک یک ا و هیات
 او یرادا ءینوناق ؛ یالکشت تالو هدلوناتسا هللع ءانب روو راس

 طیرفت ايو طارفا ندا روهظ هدنرانامز بالقنا اعاد بولوا دنتسم هموزلو بسرپ یملع
 یبهرادا یکه راس تابلو تل وماتسا هرک وص هتس ییا رب مک هتن . ردسهحش رب كنسنهذ



 ینالبکشت تالو هدلوتناتسا ۱31۶

 رد ینحهلوا بجوم یلاکشاو تنشت هحلاصم یسعلوا هلارتشا ندنفرط هی رتاود

 كرانوب بولریدتیا هلخادم هجهروک ذم رناود هنیروما :هروک ذم تابعش ینیم هنغیدنلوب
 رحم هدغارف یانناو یرللبا تعجای هت سهم و ٌهرادا وکریو نانلوا رک ذ هدلاحیم

 هراتمق هاضفو نانلوا اعدا | ىج هلی ریدتیا ار ارجا تالبدعت هلمناس ینیدلوا شحاف كن راتمق

 ٌءرادا رر ر یخو كنتسهلیدعت تالماعم تالغتسم و تافقسمو دق هعیدو یراج رخ دباع

 هلام كنيراصوصخ یسلریدتیا انتعا هنسهیوست هدنفرظ ییهنیعم تدم هجنسهمومع
 1 ینلس هنتناما رهش هل رات راظن یاقاخ رتفدو

 هعطقر, رکید یلضحرات ۱۳۰۶ لوا نیرشت ۲۰ نالوا دراو هتناما ندنرادص ماقم

 مدح یتیدنلوب طوب هتیرلهلملح تناما یراقاحنس تسمزا و هعیرا زا اب

 ۱ ا هرادا كغاخحتن کیا رو دم هنرزوا را نالوا دما ارخا

 هلام روما كتنالماعمو فئاطو یرهللح تنامآ یسم هنسعلآ هب هاملح هنیزخ هب ی ی وط

 ۲ ۰ اجیلد نالوا طوبرع هننراهلج تنامآ هدنلاع اضق یک ینیدلاف یلمت تهج
 ۳ اس تادراو اسان كنيراباتحو هلام تالماعمو هتسهرادا نداروا
 7# هل ندننجهمهلوا لح عبطلاب هنسلریدشراق هنناباسح تناما نالاق رصحنم

 . كنسهیلام های لآ هرزوآ قلاق هفراهللج تاما ناک 6 یسیدلت روما رلاضف

 3 ۲ تیم ندنسهلملج تلاک و ینراظن هلام هدنقتح یطرر هبهنزخ هبیرغوط ند ضغوط

 ۰ شلدبا غبلبت « یراعشا كنهعلاطم قجهلوا عقاو هدباب وب هلغلوا شلردنوک ًافل هرکذن
 ۱ كنهلام روما » : هدهمانیاوج ىح رات ٠۳۰٤ لوا نیرشت ۲۵ نالبزای ندتناما فرط و

 ۲ تایالو هليا هیکلم ٌُةرادا لوصا كنتروص یرلدرادا یریآ یریآ هلشرفت ندهنکلم روما
 ۳ -هدیآ مازاتسا هجهکلم ةرادا كلاح وب ينالوط ندتنرباغم الك هنمکح یبهمانماظف
 eens ... بولواتبا هليا تایرظن یتجهلوا ترسع بیس هدهجهلام ةرادا ردق تالکشم

 ٠ هنزو یړیآو 8 یریآ قرەیلرردشیراق ًاطق هیهیدلب روما هدیسهییاح روما كتاقحلم
 | یک ییداریو باسح هتابساح ناوید یآ ره و یکیدلردنوک لودج كرملیریدتیا هرادا هليا
 رو تاد كر ردق هتنادرفم مداح ییداروسب ما هج هنج ةنیزخ
 ۲ هرادا هجهلسلج هنیزخ نالوا یسلصا عج كنهلام هوم تالماعم و

 اعراس e ءانب هنسیفلوب نکم یخد ینیمأت و مظنت كتاقحلم
 ماحرتسا « یسروس رظن فرص ندهلام ءرادا قیرفت نالوا ا باحما یی لک



 ۱۹۲ یتالبکشت تالو هدلوناتسا

 *یعاس ٌةمانهدارا یلخرات ۱۳۰۵ ترام ۲۸ نالوا دراو فرش هدنقح یی هتلود یاروش

 رباربهلقفلوا تردابم هنسارجا كل همزال *هلماعم هدهجاما ًاقفوت هنللج مکح یرلیمخفا ویدخ
 مقاطرب اهد هقسشب ندنراشیا تاک اح روک ذم سلجم هرزوا ینیدلوا نایبو ضرع *ینفتسم
 ءزاغم تارکسم نانلوا عدتسا یداشک هدهثلثدالب و تداعسرد اصوصخ بولوا فلکم هافاظو

 مومعلالعو یسارجا هلماعم هروک اک | هلبتملاس ققحت ندریذاحم نالوانعم ًاماظن كنبرلناکد و
 هتناماویسافا همفاننتسا تاقبقدت هنیرزوا تانعدتسم نالوبعوقو هحرلوکر بو تاراقعو كالما
 اعدا نمضتم ینعوقو وپس هدسوفن ریرح یانئاو یریدقتو رک ذن كائالماعم رلاضق قحلم
 طبر همالعا ینحبحصت كعقاو وس هلبا عاتسا یەم رال دوهشو ارجا هقس تاققدت هدنروهط

 یمتقم یدو «هنع ژمو هردتفم تله رب كروما نالوب رکرد یک اسایا ۲
 هف رصت همزنلم هدعاق ندنفیدنل وب ازای ةدایز عم یهبوامم فاسوا هيا یی ا واوا

 هدارا ورا قفاوم هلقعلوا هعل اطم ی اف یبااجا .هتلعوب تنور در ا

 نالوا ؟ارتمو دوجوم هدهرادا سلحم ینلم هدلاح ینیدلروس یرایهانب راد نت

 یماستو رود هنسلحم تناما كهقلعتم رتافدو قاروا هرزوا كماغا رخت راد وللثم و

 .هدنیابقلر وس نایاشی راه اتم اخف *هالج هدعاسم هنساطعاتع رس كنس هم زال تس نم هدننمض

 یاس باوج لح را ۱۳۰4 سیام ۲

 راعشا كنهروک ذم فئاظو هعلاط!ایدل هدالکو صوصخ ساع یرلتلود رک دن وشا

 تاباحا كرارق یهدنقح یسافلا كنهرادا سلح یسلاحا هتناما ساع هلهجو یراالاو

N Eشلدیا رک د یل هنیراهللج تناما كنساضتقم قاشا هیج ووا  

 یمارویب تمح هنباجبا یارجا هلقلوا
 طرر هتئراظن هلام هدیرلهراد كالما نانلوب هدهدلل راود هدنحرا ۱۳۰۵ هن

 ندلئاسم ردیا قلعت هیهرادا وب هماس ۀرک دن یل رات ۱۳۰۵ لولیا ۲۸ هکردشفلوا

 ردەدكما ثحم هلآروصوش
 ترضح هیس دارا اب ربارب هلیسهبعش یهدنتناما رهش یمەرادا وکر یو ریرحت عم د

 ندنایدعت كنيراتمق راقعو كالما یک ینیدنلوا لق هنسهللج تراظن هلام یهاشداب

 هدهدلب ادو هنفیدلوا رقم یتور هدهلام سلم یخو كناضارتعا قح هلوبعوقو نالوط
 هنئالم اعكرلنوب هلیسلوا ییابعشكنسهبموم رادا وکریو ریرحت عم یراهرناد كالما نانلوپ



iYیالیکشت تیالو هدلوناتسا  

 ثلنک كنههدقو هبانح تالماعم كفئاطو ىزاقدلوا رومأمو یراب اا ءروک هنسهدعاق
 ربلک مزال قم لوا داع i تامل یسعلوا تراظن هننایرح اقطت هنسهعوض وه دعا وق

 یکی نیدلوا هدنایالو فرا رم رام لصحو یوسموق یملقو كالما تداعسرد هدهسیا

 رکو كنسوکر یو لالما رک كنناقحیامو تدامسرد قلوا هدنتیعم یراهللج تناما
 أ هابناراتقم تناما هللا هللج هتيزخ ندنبضح هلیامزو تقو فانسرناس تفیلاکت
 ۳ تداعسرد هدلاح ینیدلوا ندهعسط روما قعلو لوئسمو بطاح یراهلیلج تناما

 1 اراش تناما هبیرغوطندبرغوط كننوسیموقشلالماو كنيرارومأم لیصحت و
 . هدهبولطم تروص كنالصح ما یرلماعا یقلت یناغیلست نانلق ارجا ندنرلیلاع فرطهایسادا
 ٤ ندنوپ یس اق لیصحان هنسره كنمظعا مسق كنسوکریو لوبناتساو ینیدلوا عنام هننایرج
 . هجداعسرد وللثم ینیدلوا هدنایالو نیزادعب ندنغیدلوا شملشالک | ققدتلاب ییدلیا تاشن
 ۷ هلن ما ورح هجورب زکلای كنهلبصحت نیرومأم هلته ریرحتو ینویسیموق كالما
 ا قلوا ا هیاهلاراشم تناما یسهفیظو تراظن ةهيباسح تالماعم دئاع هنبراتبرومأم
 ا تح اهلج تاما ندنلصحت كنم راس فللاکت هلیسرک ریو كالما موم

 1 بول ریدشیراق هننادراو تناما كنوکر ی ولاوماو یسغلوب هدنرلنلود تعم یخد مامو

 -  نافصآ یالاوفرط كنك بسناب یسنلق اطا هل یتجهنلوا هلاوح ندهلبلج ةنیزخ اھ
 . نالوا دراو فرش یسارجا كنباحما هجهنیزخ هلسلاع نایب ییدلریدلس ید هر

 . شلروس راعشاو صا هدهبماس رک ذن یورو ۳۳۲ و یلحرا ۱۲۹۵ ناس ۳

 | لاونم هلقلوا شمنلق هدام غيلبت هدهیاملاراشم تناما هلیسهدافا كنسهبمومع رادا تادراوو
 ۱ دن یناطتقم یاها هوزوا رحم

 شتا ایا اهماج ینیئاظو نانلوا عدو هنسهدهع هلتروص وش تناما ردقهنسهنس ۶

FEیراشیا و ریو هسانسح روما هلایمسفر ندتیالو فئاظو  . 

 . قاروا مدح یرود هتاما سلجم كنسهفطو تالو ٌةرادا سل غا نیتاما

 . :ردشملواجرد هی آ ندنغیدلوا هدکعا اوتحا یتاعلاطم ضعب تقد نایاش هدینروص هرباخم

 یئروص هرک دن یلخرات ۱۳۰۵ ترام ۲۵ نالبزای هترادص ماقم ندتناما

 ۳ ادا ریش تنام تاف رصت نالبروس ثبشت نوح نزاو لوصح هدنسهجدوب لاحلاس

 ربارب هلا هسلق ته كنسهفظو تاکاح لوح هروک ذم سلحم هلیوخل كنسهرادا سلحت



 ۱۹۱ یالنکشت تالو هدلوساتسا

 یتاعوقو تاضو و تادلوت سوغو ینالاقتنا و غارف راقعو كالماو كما ديق هرتفد ررب

 كراقعوكالما نانلوپ هدنلخاد هیدلب ٌةرباد ره بولوا یسهفظو كنملق كالما هدلب كع وروپ

 كرهلس ینفیدلوا رامک كنساخاو یبراداریا و تمنقو سنج قرهای ینسهطیرخ لمکم
 ندنسهساسا فناظو كنهیداب هرادا یسع وروی یتاعوقو نوا ك٤ا قفوت اک | یتتالماعم

 اکا ياا واق یف .تدامنسرد یسرادا كاما نالو هدنسهدیدخ میلامو أ

 تسدرد هنیراهللج تناما هرزوا قغلوا مسقت هیهیدلب اود نانلوب هدقفلوا لیکشت ًاقفوت
 هدهسیا یرکسعرس باب یزکسم كنتالماعم سوف كنهناهاش كلام وللثم یتیدنلوب لقا

 هرزوا قلوا عج هدئالماعم قوچ رب یسملیب یتسهدوجوم سوفن كنەيدلب ةراد رب
 كفاظو ییدلیا نییعت كنوناق هلیلقن هبهیدلب ؛رباد كنتلیه كالما یلحم هلیسلوا مهم كب
 سوفن ریرح نالوا مزاتسم یهداعلاقوف فراصم هرصهرآ هجهنیزخ هدننمض یبارجا

 یدنفا ررب ندنته یملق كالما هرزوا قلوا لاما هدهحو هلاس تروص رب یسهدام

 سوفن ىلع نوجاقمالاق تجاح هنفلکت رب رحت ًاددحمو قرهنلق نعت یتاک سوفن هیداب ُهریاد
 ررب یواح یتسهدوحوم سوف كلحم ینیدلوا یواح ثك.هیدلب راد ندرتافد کا زادا

 هیدلبهرادا هجنبج وم نالعا كجهلبدیا هتالو ارق كرملبریو هنملق كالما هليا ذخا یسهخسن
 نعت ندنملق كالما كنتاعوقو سوفن هروک هرلربخو ع كجهدا دورو هجوریآ نوجا

 قفاوم هتحلصمو لاح یسلدبروب هدهحبخ تروص رب هلیتفرعم یتاک سوفن قجهللوا
 نانلوب هدهلقتسم غرادا لبا تایالو استا كنباحما یارجا هروک اک | ندنکیدن روک
 شلریدلیب هرانلک مزال تیفکو شقلوا هدافا هطیضماب ندنسهرناد تایظنت یراعشا هراقلف رصت

 . یدنلقمقرت هصوصخ ُمرک ذن هدنقاس یس روب هلماعم قفوت هرارقوب هدهحناقحلم هلقملوا

 قرلوا دناع هماظعةالو یخد ینالبصح وکریو یک هیربما لاوما راس هدراتیالو

 هرکوبو یرانئیه ریرحتو یرانویسدموق كالما رومأم ها ارجاو تالماعم ال

 ةرادا یمی هجزک ص رارادلصح نالوا هدقمنلق قصن هحنجوم همانماظن نانلوا یبسات
 بوس هنسهلع تناما وکر و نانلوب ندنتابعش هللج هنيزخ هجماخما او هجهبباسح

 با رج ا:قرلوا هد یراترافف "سا كراو دنس ااو ی ات وات ویا
 یخد هحداعسرد ندنغیدلوا رباح ینمکح تالو در یرلهللج تناماو ندنرلقدلوا روم ام

 كرارادابصحاو كنبرارومًآمررحت ىنعي ىسمنلف هلم اعم قیفوت هلوصا نالوا یراج هجراتالو



 ینالیکشت تالو هدلوبناتسا ۱۹:۰

 : ندنسل اها لوبناتسا هدنسهنس ۹ بوعا ماود قوح لاح و هفامعم .یدیآ شمنلق

 ایم هنسعل ريدم هراود هللا صلو ليز هنوا یددع ك هبیدلد رباود < عزت تاعا

 ۲ ربصت و هنتیالو لوبناتسا كتبمزيا هلبا اغ هلبرابتعا هفاسم تهدمب الوا نامز ینیدنلوا

 اما یمەطبار ران ون رلروک ییدتنا لاکشا یالماعم یراتطو هتشامارهش

 س . ردشعلوا كف

 3 هاقملقار E رب داو هکلمریما ارا یرغ لای

 ا | تناماسلج قرهنلوا لکشت( هراداسلجم ) رب هدتناما ةرتاد هدنسهنس

 مهم) هتسیرب بولیدیا قیرفت هیهبعش ییا هرادا سلجو شلدیا رومأم هسلحوب یمسقرب
 ۱ . ید هست یخ( فانصا ) هبرکید

 | یراشبا لاقتناو غارف « یالماعم سوفنو كالما ربرحم هدنفرط هروکذم هنس هنس

 ان ا یرلتروص هربا قاروا یددای رپ ٩ ردشلدیا رود هتناما ییالصحم وو

 :ردراشملديا جرد هىا

 هماس هرک ذب ۱٨۹١ ترام ۵

 هدن اد یسراد هیدلب هدنرلهدام ین دی قرقو یحنجوآ كننوناق هیدلب هرشط د

 ءوفو كنسیماسا یرافرصتمو داريا و تمیقو سنج هلبرومون و قاقز كراقعو كالما
 اوت -ِ قالاقتناو غارف راقعو كالماو یدق هرتفد ررپ هقشب هقشب كنهدوجوم
 هس ا یونیا ندنفثاظو یملق سوفنو كلالما هیدلب یسادیروی كنتاعوقو تافو و

 رخ هسقوب ی ینیصل رازومأم یریآ یریآ نوجما یریرح اددجم كك الماو سوفت

 عوفو هتالاقتناو غارف هدنملق هناخ رفد و هنتاعرفتو كالما تمیقو سنج هدنسرادا
 خاستتسا كرارتفد دوخلیو یساریدلاق هنسهربادهیدلب هلسه ضاح ته كرافد یهدنسهراد

 دفرط ضعب یجهدیا باما یمیلیکشت ىتى کیا ایو رب ندکی هرزوا یاب هتنالماعم
 وا كدنونق هیداب تایالو هعلاطلایدل هدلود یاروش تیفک ةنززوا یسفلوا حاضتسا
 5دیق كنسيماسا یرلفرصتمو كنبراداریاو تبق كک الماو. راقع هحنمکح یبسدام

 1 اوفو تافو و تادلوتو یربرح كنهدوجوم سوفنو یمظن كنيرلطيرخو
 ره مقاو هدنلخاد هراد هحنجوم هدام یجدب قرقو كنەبدلب ٌهرادا ىسلدیروي

 هدوجوم سوفو ینسماسا كنياحاو ییراتمقو سنج هلبراوصون و قاقز كک الما

3 
. 



 ۱۹۹ یالیکشت تالو هداوبناتسا

 هدهدنتاقحلمو لوبناتسنا ارابتعا ندنسهنس ۱۷۸۲ یا كرهلیدیا افا ت هطس

 ( یرلاضق نودروق ) هليا هلاتج نلیند ( هعبرا ءاضق ) بولیروک موزا هنلبکشت تیال
 هرزوا قلوا لوغشم هلیروما تاقحلم یک هزوبکک لاتراق « هستش نلیریو یما
 هدنشرات ۱۳۸5 یک ینیدنلوا لیکشت سلحرپ همان ( هطض ءاو ۂرادا سلجم

 رب کامدلم زب نوپ هج هت هب هدنتح یمن 6 اح و هطباط < کیا ٩
 تفص ( یسلاو لونناتسا ) هنیرشم هبطتض هلا همانماظن وب قرهنلوا رشت همانماظ

 [۱ ]۰ یدشلدبا ء والع هدیتحالص

 هحمکحو رادکسا « لغواكی ء تداعسرد ؛ یرشم هطض ارظن ها و هب
 ء زوقکب « یوک یی « بوبا لاتراق « رلهطآ ءهطاغ و ندقلفرصتم ترد هلیراما

 هزوبکک « سوقرت « یسارقیلوبوص «هجمکج كوچوکو ندقاماقمئاق زکس هدن امان هات
 روک ذم . یدشادبا لیکشت قرهلوا ترابع ندکلریدم شب هدهلیرامان یرلکلریدم هش

 هلراف رصتم و یسهرادا تروص كنتاقحلم هليا لوسناتسا ندنرظن هطقن تبالو هدهمانماظ

 تداعسرد ربارب هلقفلوا حاضیاو دادعت یراتحالص هجرد و فئاظو كراریدمو كرلماقم#

 هدهسیا شلریو هننراظن تحت كنیربشم هبطبض وللثم  احم یهدناالو هدیسها زج کا

 تموکح یک یفیدلوا هدهندمتم للم نوتوب بولوا لقتسم صا یکیا هّئارجاو هبلدع هو

 هلدع هبماظن ک اج هدنخشرات ۱۲۸۷ كرلینوشود یتیرفت ندنرکیدکی كران وب هدهجهبنا

 هلیدعت هلنروص وش یسهیساسا ماکحا كنهمانماظن بولیدیا میدوب هنیرها تحت كنتراظ
 كتطورشم هد۱۲۹۳ یتیحالصو تفص كلللاو نانلوپ هدنسهدهع یربشم هطیضو شمار
 .. ریشلدبا لامعتسا ترو و ردق هننالع

 واود ادله یری سراپ هدلوبناتیسا « لیوحت هتبطورشم تموکح لکش هه ۲۳

 یسهطباض روماكنتاقحلمو لوبناتسا هدهرصینلدنلوا ارجا ینالکشت یتامارشوثادحا هبد)

 قحلم ریارب هبراقاحنس هطاتحو اغيب «تسمزیا هرزوا قلوا لوح هنتراظن هطض ناک (

 اغلا ینلفرصتم لوساتسا فاعتم یرود ویو شلدیارود هتناما ىکا هىلامروما كرلاض

 نانلوا عبط هدنسهنس ۱۲۸۹ كروتسد قیتع همانماظن ك هدام ۱۰۱ نالوا ثحم عوضوم [۱]

 عیلقو موقت یلخرات ۱۲۸5 هجم لایذ . ردلکد دیقم یخ رات هدنربز هدهسیا جردنم هدنسهخس

 ندهماظن کا كن هما:ماظن . ردشلدا لام هخ ران وا هدهداروب هزار هتل شلدا رشن هلبسهخس

 هتسلدیا خسف هلیسهمانماظن یه تفاعنمزد یخ رات ۸ ناضمر ۲۰ یاب یجنکا نالوا ےح

 . ردشلاق یعص ردق هسرود هتناما كنروما تالو یسهراس ماکحاو ماسقا کلا اب



 لصف یجنتا

 سس یالیکشت تالو هدلوباتسا
 لب نت سا

 هامرب هلیمان ( ییالو وبناتسا ) هدننايم یسهقبتع تالیکشت كهیناع تموکح
 و هلیا مظعاردص هدتحن یاپو یسلوا تطاس تخیاپ كالوبناتسا .ردهدکمالدیافداصت

 «یسافآ یرحنکب « ( یسضاق) یسدنفالوبناتسا هدرارود فلت هقشب ندهراس

 هطباضو هیدلب < هبکلمروما كن هداب یکی نیءارہشو یریشم هبطبض « رکسعرس « یرظان
 هلیرهش لوبناتسا ردق هبهجنلک هنسهنس ۱۳۲۵ هلیبسح یسهلوب عجرم ررب لوّتسم
 . ردشمهلدیا سح موزا همت لاو رب هحم ربآ

 ك یسرادا صا یطاظنا یدلب « <« کلم <« كلوساتسا ردق هنحشراا ۷۲

 ِ . ردشلوا نابتسم ندناحاضیا یهدنصوصخم مسق كرا ینیداوا ( یسیضاق ) یسیدنفا
 1 ۶ ندنسافلا كکی رحکی ندنف رط یا دوم ناو یعی ندنش را ۲

 : ۳۳ 9 0امزوا 4 هیدبا تادحا هدیدج تیرومامرب لما ( یتراظن باسحا)
 صم هیدجم ةروصنم رک اسعو یراشیا هطباضو راعسا « فانصا نالوا هدکلدیا تیژر
 ۱۶ تح هاراناقتجو نربک هلوبناتسا هصاخابو لیصحت كنهيباستحا موس نالوا ینلوشراق
 ات دردم هموم تدنما یو سلوب هلرخآ ربع و ی راتفک یسلریدنلوب هدهدهاشم و

 3 >وصخم لصف هطوا هدینیدلوا شادیا عیدوت هنسددهع كنابلاراشم تراظن كن اظو
 فو هننراظن هلام ف ندمک قوح ینئاظو یراظن باستحا . یدشلدا ناس

 ۳۲ ۷ آلا هدكئاطو ندیا لاقتنا رکلرکسع مو شعا لاقتنا کلرکسعرس
 گام و هطناض فئاظو بولیدیا تادحا ( یتیربشم هطبض ) رب هجهقشاب هدنخن رام ۲

 ۱ . یدشلرتسوک عجرم یساروب
 الور كلهدام ۷۸ هدنحم رات ۱۲۸۱ رخالایذاج ۷ رتادهنسهرادا كراتبالوهحتلود

 و هم ومع هرادا رب هج هقشل كلهدام ۱۳۸ هدنځنرات ۱۳۸۷ لاوش ۲۹ و یسهمانماظن

 . ۰ ردشل وط جراخ لوبناتسا هدهدانماظن ییا یه هدهسیا شلدیا رشن یسهمانماظن

 ؟ فئاظو و روما دنا هتیالو هدنفرظ هنسیمرکی ردق هي ۱۲۸۲ ند ۲



 ۱۳۷ ضخم كشامارک

 ندنتراظن هعفان كپيلاراشم نکیا شلدیا طبر هنتراظن هعفان تناما هلیا همانرارق رب لخحم

eتراظن كتناما هلمظنت هءانرارق رب رکود هدنځرات ۱۳۳۹ لولا ۱۸ هنرزوا  

 .ردشعلوا قالا هنتراظن هلخاد قرهنللوا كف یطاشرا نداهااراب

 هنفیدلوا ربندن رظن هطقن نوناق مه هرادامه یرلهیدلبهرشط هلیسهیدلب لوبناتسا اذهعم
 نوتسوب ندنابالو هدننالماعم تیالو كرک هدنروماهءدلب رک لاح تصوصخ كاومناتس

 دحوترارکتتیالولتناما هدلوبناتسا ءان هنسمعباجما یتیمبات هنادویقوماکعا قاطرب یر
 كئرادص كرهلدیا طبر هنتراظن هیلخاد هنپ - ردقجهلوا جک «ربا هک هلسب هسلوا شل

 .ردپا اضتقا ینلرتسوک عجر
 تراظنرب لّوسم ك ( ترادص ) اساق هنسهيدلب و هکلم تالکسشت هس تام وکح

 فلا یبطوبم هترادص ماقم هبیرعوط ندیرفوط كتناما هلبرابتعا یسمالوا یا
 .ردیا لیکشت انثتسارپ هدصوصخوب یسهرادا لوصا یلناع .ردیلما دیا اعدا ینجهلوا لوب

 نددت لاح یکن وکو ب هقدلوا هدنعقومیسهیم ونگ تیریدمرپ <یسهبعش رب كن راظز هما حاد تنا

 .زامهلمروق ال

 هرادا لصن یهزحعلاراد یتح رظن فرم ہ ندرلهم ومع تیریدم ینراظن هبلخاد هکنوح

 كتنامامه هسرولوا طوب ص هترادص .ردەدكمەجا قیرف ندرانوا هدیتناما رهش هسروم-

 هرلتراظن رکید هیدلب قوقح هدمه رولوا شملسکوی زارب ندنسهیوس هزجعلاراد یت
 .رونلوبشلدیا نماتو هعفادم هدنروصرب یا اهد وشراف هننراظن هلام هصا

 رظن هلتیمها كنهطقنوب نامز ییداریو لکشرب یمطق هنسهیدلب و هیکلم روما كلوبناتسا
 ۱ .ردیا ناکا ی | هت



 یمجم كنتنامارهش ۱۹۳۹

 ۔ر قج هنلوا افلا و صبقتت دوخای دییزت ایو حرط ندنکی و یا تلافک كتموکح
 ا كثناما هلرادس یک یشلوا تلالد 7 دی هفت ةدارا و لوق .كنهدلن
 ط دقملشالک ا ینیدلوئوط روبحم هناثتتسا

 جوا رم هننراظن هلخاد ا هدم راج داوم تان واق نا

 ا ییدتوآ دق ر راد هنفجهمالب نرسکغا ناذتسا هل یش رب قافوا

 را هتناما یتراظن هلخاد هدهداومناتسا هسراردبا هلخادم لص رالاو هراهدلب

 ۱۳ ا ل مت ألو یراظن هلخاد هلرخآ رت . ردواح یقوم
 داما هسروملبا لت یعاوا 4 ,هدیا ناذتسا هدناصوصخ یک هن ندهلخاد تایالو دوخاب

 ۱38 مضاو کوب ا ۰ ردمدکتا تکرح هتروص یبعو هدقلوط عبات هیلماعم یبع
 اب ۱ ءرادا لحرا ۱۲۸۵ . رد ( ترادص) انعم ییدنا دصق ند ( یلاع باب )

 ون هیدن ۱۳۹۶ ناضمر ۷ یک ینیداوا دوحوم یرسعت (یلاع باب ) هدنسهمانماظن

 س كن ( یلاع باب ) هنب هدلاح ینیدلوا رخؤم ندننالنکشت كوص كنتراظن هلخاد

 . ردهلئسم رب نایاش هتقد ندرظن هطق وب لوا نشر

 رنج ییدو هنتنامارهش كنیروما یتیالو لوبناتسا هد ۱۲۹۵ هکربلیب هلند
 ر رات هلا كتم تفجر و وزا تو
 ۳ ۱ ا رکید هدیولبدیا ثادنحا ءاحلا هد ۱۷۹6 یراظن هلخاد
 راظن هلدصقموب (تناما ) نالوا راح هدنتفص (تیالو) هحیلپ رتسوک عج هراتیالو

 او تقص ( یلاو) هدنراهدهع كنيرلنما رهش . ردشلریو هنتعم كناهلاراشم

 ؟ یرضوط ردق هبهجردرب -ربارب هلتفلاخم هننوناق هیداب- هلماعم زرطوب هجدم ینیدئلوپ
 : درادص ) هلهج و یتحارص كنوناق ییجرح كتناما هجنلیدبا عزن تفص وا هدهسریلیبهلوا
 3 ۰ . یدردیا اضتقا قلوا

 الکسشت رب نوا یتراظن هلخاد هدنشرا ۱۳۷۹ لوا نوناک ٩ هکردتقد نایاش

 ۷3 هتقبطوبرص هتنراظن هبلخادكنتناما رهش هدهدنوب هدلح ینیداواشلدمآ رشن یسهمانماظن
 :هسروسل وا فداست هنیربعآ (هیدلب)رپ هدنسهدام ىح دب هج رک .ردشماغلوا سرتسد هدقرب

 ۳ ۱ 0 ررع هدداصق اتر هزادا كتنوناق تایالو ءرادا لضاطاو »

 ا وک یشیدلوا یومش هنتنامارهش میم یسهرقف « تاررقم قلعتم هیەیدلب دومو
 3 1 هع تروص هدنسهبس ق ا یتطاوب هنتراظن هلخاد كشاما رپش

 ۳۹ ناس ۸ نانلوا رشت هدهرص یو یرظا هعفا اشا لس .ردشعا نعت



 ۱۳۰ یعجم كنتناما رہش

 هداوشاتساهحننج وم یسهمانماظف ملبءرادا تداعسرد لخرات ۲۸ رخ الا ۱ 8
 .قرللوا عفر یسهصوصخم تازاتما كنءرئاد یجنتلآ بونلوا داشک هیدلب راد ترد نر
 عجم ( یلاع باب ) هلبسهبموم ته هبهیدا راود و تناما هدهرص ینیدنلوا طبر هتنا

 نالوا شلدیا رشن هاعباقو موقت یلخحرات ۱۳۸۵ هدعقلایذ ۲۰ هدهسیا شارتسو

 یوو فئاطو كنتنامارش » : وش ررحم هدنسهمانماظن تالکشت ینراظن هبلخا

 هليا هفیظو كجهدیا نبعت هدورلیا و یا ارجا یک هیدلب راود و تانبزت و قرط هیوست
 عجرم كاناپلاراشم تناما هلیسلوا هدنلخاد یترومأم ةرباد كنتراظن هیلخاد یتالما
 لا .ردشٌعا لیوح هنتراظن هلخاد فک تج صوار «.ردساروا یسمس

 . ردشلادختک یمظع ترادص یاسا و :ردکب هس هدف ۱۵
 لیوح ( هنتراظن هجراخ روما) یربعت باتکلاسر هدنسهدعقلایذ كنسهنس ۵
 (هنتراظنههکلم روما ) هديا وع قلادختک هدننراظن نامز تاتا و... ع یو

 یرایاپوروآ هرک وص ندنسهنس ۱۲۹۵ هسیا یرییعت ( هیلخادروما تراظن ) «شادیا لیدب
 ۱ . ردشملوا لوق ادل

 شادیا هرادا قرهلوا تراظن رب یریآ هاک ردق هیهجنلوب ینلکش كوص ینراظن هیلخاد
 كرلبدبا كرت یربست تلاکو شاب ههنسهنس ۱۲۵۵ هلحزا . ردشهلوا بلق هترادص ه

 هلخاد روماردق هنحشرات ۱۳۸۵ اغلالاب یتراظن هماخاد هحنلپدباهداعا یناونع ( مظعا ردص
 . ردشلدا تب ور ندنف رط رامظعا ردم

 یبم هنموزل هدکدتا ماضنا هترادص ماقم یراظن هجراخ هدنسهدعقلایذد ۵

 ماقم ینراظن هبجراخ هدنرخ الایذاج ۱۲۸۸ طقف شادیا لیکشت ةداعا یراظن هلخا
 هرکوص هنس یتلآ هدهسیا شفلوا باق هترادص رارکت یراظن هلخاد هلغلرآ ندنرادب

 .ردشهوب هدکعا ماود ردقهنوکوب بوئلوا ثادحاقرهلوا هعفد جنجوا هدنم رح ۶

 هبهللخاد ايو ترادص كتناما هدننوناق هیدلب تداعسرد یخ را ۱۲۹ ناضمر ۷

 ؛دارا عبطلاب و ضرع هتموکح یتح بویلوا جردنم دق رب ةحارص یاد هنتبطوبم

 ماقم هلا هدلب ةيموم تممج هلیب یتح ییدصت ینسهجدوب نیزسکمریدتیا نارتقا هیهبن
 . ردشمامهلشالک | یتطوبم .دروص و بس ههلخاد كنتنامارپش نکیا شملفارب هتنا
 تانبزت كتکلم » ررح هدنسهدام یجدب كننوناق هیذلب دىق هناکی كجدیا اعا یر

 هبیلاع باب یراندیا اضتقا ندرلهطبضم قچهنلوا لاسرا ندهیدلب سلاحم رباد هنسهمسج

 هدندقع ضارقتسا نوجا ینیدلوا لقتسم راهیدلب هدرب بولوا ترابع ند « میدقتو ضم



 مر هات رم

 ر :امز ییدلدیا تیّور ندنفرط رلاغآ رامعم « راسستحم « راضاق ؛ هیداب فئاطو

 ۱۲۳۰ هوا ات یراظت بانحا هد ۱۳۸۲ . یدیا ترادص یرامجی۶
 امارهش نانلوا لیکشت هلیوفل كنتراظن باستحا هد ۱۲۷۱ ۰ یدشلدیا طبر هترادص
 ۳ ۳ اربخو لوو هنیرما تح کل تیزلتراظن هيلام هليا هضان و تراجم
 مامهلسثالک آ یمانضم كنيد هدرود وب اتاذ . یدشملوا دع ندنسهعبط یاضعا

 یربمست و اشنا كرلقاقوس 23 ینیدلوا شمهلدیاد ربآ ندنسهجدو تین کسب «ینادراو و

 راشیا ا.د لارا هنراظن ترا . یدشفلوا هدهعرد هج هلام هتبزخ
 1 . یدیآ هلسس الوط

 راظن رب كنسلح هیدلب هریاد یحنتلآ » نلیدیا دانک قرهلوا هلو هد ۷۶۵
 سل وا راکود ینج هلوا شخم تبنما هلاصم نایرج نسح یتیوسنم و طابترا هیهلیاج
 ۲ذ و ندنکجمغا باجما قیوعت كنهعمصم تاششسشت و تاعلاطم نوحما كنا ربارب

 دقدلشالک | یسهلعف لاوحا كن آ!رجا روکذ مسلح یسهمزال هدار كتراظن لحم نانلوا
 ناذتسا ندلاع یاکاخ هحهقشد كنسهدام تراظن ندنکحهلسهدیا نان هە رک و

 اق هنالکسشت ۱۳۸۶ ندندانک تیادب هبدلب راد یحتتلآ كرملب ز و وارق هنس

 اد و ینیدلوا دوجوم یتامارهش رب هدنداشک نیح كنءرتاد . ردشلاق طوبرم هترادص
 ریلی دوب یبهفالع رب چیه هلتناما هدلاح ینیدنل وب یسههعش ربو یزج رب كتناما هیدلب

 > یسهّسم تعج وبو یسادیا مازتلا كنتهج یطبر هتراظن رب هبیرغوط ندّیرعوط
 رد هرزوا ییدلدا نایب هلا یمسر ناسل یسلاق طوبص هنرادص هدردق هبهحنللوا

 دنترهاظ» و تنواعم كتاوکح عبطلاب و قلوا « شخب تینا هنلاصم نایرج نسح »
 هد هرباد تلا . ردفوطعم هنیدصقم كجا نامأت هدافتسا نوح اه رلي هدرادقم هاضف

 خا هز زرطوب یسهجرد كنتآارجاو تاقفوم یهدرانامز ینیدلوا طوبم هترادص

 . ر,رتسوک یباصا یک



 Ny یراهحفص كوص كننالکشن یتاما رهش

 کمتسیاهیشرب هلضف ندهرضاح لاجر . یدشادیا نایب هدنصوصخم مسق كرا ینیدلوا قفو
 نالوا شلدبا شحم هیهیدلب هاد حنتلا هد ۱۲۷4 هسزالوا چیه هلیبهسزامهنلوا تأرج

 ندنسلاها لوبناتسا نوتوب هدندع و قرت رصع وب كتنواعمو هباج «كتحالصو قوقحج

 رب یمریدتنآ رطاخرد ینفجهلوا ندتموکح تمکحو ندنلدعم مزال كنسهمنکعس

 .مردیا قلا هل
 كنبرومامرب قافوا كا < كما خادم هنشیاره « قمریدنلوب دنا قلطم زی یتتنامارپش

 موسر «قمرییهنامدخ یتامارهشیهزحو نییوسنم قوجرب هلیتروص قمشیراق هيمو لزم
 قمشاضواهلاخدا هننایم تم وکح تادراویرانوب رظن فرص ندتلالدهدمیزتو ریثکت یهبدل
 . زامهلوا ندراشی | كجهريو ناش هتموکح نامز رب چیف



 یراهحنس كوس نایت یتاما بش 1

 2 هیداب ةطاظنا فئ اظو امدعب هنلع ءاتب .ردجناو هدهجرد قجهشارب تجاح هلاقم

Eاندنف رط ی رارومام هیدلب ةطباض كلام هتیحالص ینیدلوا زاح كبل ۱۳6 : 

 اب اح اقا واینما ارهش یرمآ كن هیداب طب اضهج ریدقت وب .ردقجهلوا قیرطرب لسا قفلوا
3 

 ویدیاو روا امآ نسح یهفظو وب سلوب هکردشلشالک | هب رجتلاب یرب ندراهتس

 هاسا :روبمهلل و ناکما هدهنسا ریدنلا و < هد رده ییدتسا لا ما ۶ وس د وخاب ییدمهدیا

 ..والع كب یدل طاضزا دد راکوب < ردق وح كب یهفطو طرف 1 یرادقم كسالوب 4

 3 . ردلکد يرغوط

 کا لکسشت ِ زرط كتسهجدوب «ینادراو كتناما یناصف هلوص كنحال

 ۳ قاوایلوصح كماقرب صصخحتم لصف و ندا ۱ وتحا یناساساماطرب یداصتقاو یملع

 . ردنایاش هغفلا هتفد رظن نامز یه

 ۳ دا فا ننهفطو و لامحتسا ینقح نامز هن كنسلاها لوناتسا
 ار هاکنوب . نمهنلیب کجهدیا ملست ینقح كنهیداب هدبودیا فاصنا نامز هن هدكتموکح
 رم. زامهناوا زوج الصا ی.هرادا هدزرط وب تدم نوزوا اهد كنسهبدلب لوبناتسا

 . ردندروما ضلارف یس ریو یعاعق لکشرب هنسهیدلب لوبناتسا
 سان كا ندرلاکشوپ .ردشلدنا هشقانم رالکش نوو روصتمو برحم هدرنا وب هتشیا

 د راک ندممو نوسلوا یتطنمو لوقعم هکراو ردقوش .ردیاباجما یلوبق لوا نآ رب

 ءرف كمريو لکش ر یرصع هنسههدل لوساتسا نوسلوا هسرولوا دلکش هن هدنوسهزکی

 -راهنساهذ كشیاوب .رددلتسم ری ردیاقاعت هنتشحكتلمو تلودهدنامز ینبعو مزلاهدنسهچرد

 باب تموکح . .ردبج ومیرضم هدایزندهدناف ندن رظن هطق تم وکح یسلقاربهدهمشوروس

 تا كءد ردقوش زکلاي .ردبلعا یتلت هسسومر هاظ و نواعم لکد ب رغد ۲

 هرضاح لاجر كنلود یالکو نرتسوک موز هنلنکشت یتاما رهش هداوبناتسا لوا هنس ٩

 8 رک زن جردنم هدنسهفیخ ی ۱۳۷۸ - ۱۳۷۷ كن هلحم ینغیدلوا رورپ قرت اهد
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 8 لاجر ینامزوا هنیداشک هلراهموشود هنارارحا تیاغ هد ۱۷۷۵ مکهتن

 8 هدنفرظ هنیسنوا كنهرئاد یحنتلا نالوا شارتسوک تالیپست يح «شلدیا هدعاسم



 ۱۳۱ یرلهحفص كوص كنالکشت یامارپش

 تافقسم < زلکد ندک الما باعتا زب » « هکراروبد رایکوب . روییدیا لیکشت یک |
 هدنعوقو زواج هنطو « زروییدیا هعفادم زب ینطو هدرادودح نکل . زرومریو یسوکریو
 هلسسباذ یس هققلایف « ؟ مهیلوا بختنم ايو بختنم نده . زروسدیفآ یزماق

 هدیرالاق یحاباب هیهبام ٌهرادا یالوط ندنراقدلوا یحاص كالما كفنص رونم نا
 ندنفرط رلتاذ رونم هدایز ندک الما باما راهرادا لح کنوج . نمهلداز وجت

 ید رام شبراق ههل ةرادا كني راحاص الما اقاو .روتوا رود ٩۱

 هدنسهیدلب هرادا هتشپ مکهتن .هلطرش یساوا رونم كرانوب طقف .ردراکنا لباقربغ دناوف
 یرللوا ندک الما باخا نرو بو قوح لا كنمهم مق ندنساضعا یسلحم رش

 هناساساوب هدهحالهتشیا .ردب .هرونمفونص هلترثک | یرلدحاص كالما هدارواطقف .ردطرش

 هدا نیح یلاها هفامعم . ردشادیا اغلا ًالک یدیق وکر یو ًارظن هبهقباس براجتو
 جم هدساسا کیا ره هسراردیا حبجرت ین رلنالوا ندک الما باخا كنهرونم فونص

 ۱ . رولوا شلدبا

 ؛ودهادیا دانگاطرش توز ی لوا نودام ندلاط کمر ههنوجاقلوأ ب کک
 یراهلداح رصانعو یرانایرج تبلم « یسرادا تصوصخو یسهعقوم تىما كالومناتسا

 قبس یه رګ هدهرادا روما و شمروک للاع لیصح یهیدلب و هبلحم ٌهزادا ندنفیدلوا مولعم

 هعفادمو عضو صوصخالع . ردحاضیا *ینغتسم موزلو هدناف ی.دکعیا میدوتهناوذ شا

 فاععههطقن وب ندنکج هديا باخت ندننایم تاوذوب یرلنیمارسرش هناجما تاساسانلیدیا
 كجهلبدیا باعا ندنسهرآ تاذ رونم شعلا هجریدقتوب . ردیا باجما قهلوا تیما

 . زاعارآ نامز رب چیه ییران ما رهش کسا ینیما رهشرب
 هفیظورب هذه قحرب مه كباخا هدهاتسم رم قج هللا هتقدرظن هدصوصخوب : الا

 قح وب كرەدبانظ قحر زکلای یا ایلاهاردقهبیدمیش .ردیتفکیسمنلسب هجیلاهاكنغیداوا
 ابا یراقوچ كپ عطلابو روییدیا دع را ینسیدنک دکھا بیدا اتش نا

 هیلع ءانب . هدردهفیظورپ هدنامز نبع ربارب هلقلوا قحرب باغ هکوبلاح .یدراروبااقدقال

 . رد شادیا جرد ازجرب هیهحمال نوجما رانا اغا یهفظو وبو لامعتسا یقحوب امدعب

 زرطو عجرم كنيروما هیدلب هطباض هدهرص کج هلبریو ییاعقساسا رب هنتالبکشت هیدلب
 لبوطت هداروب تاحاضپا نالوا شادیا اطعا هډهفح يج 4۳ .ردمزلا ك دبا تیب هد ياغ

 س



 یرلهحنص كوص كنالکشت یامارپش ۱۳۰

 د كجا ا ا وک تانک اا ی هفظو كنتناما رهش
 مروعا یعروسدا لاغتشا هلا ی ريش لوساتسا یاما زی . رلک مزال قاوا تب

 ۱ . مدهلوب تقو هعشو قشحم ینوب ؟ روسدیا ردق هیهجرد هن ايو
 لوبناتسا ندنسیعاسم كنتناما رهش هک ميما ندنوش هدهعطق تروص هیامعم

 2 .رویترآ هنوک ندنوک یتنو# مدعو یدلاق دونشخ نامزرب چیه

 5 هر ینلآ كنسهنکس تخت یاپو هنغیدلوا كعد یسیر هیدلب ینیما رهش
 | لو هدهندمتمقطانم نوتوبو . یدردیا باما قاوا یضتنمو لوبقم كنلاها هروک

 تبون یتتلاعف نوا ینیدلوا یوصنم كتم نحو رد وصنم كتموکح هدزب

 e هدن ود ردا فرض هنیسلدونشخ بج كتموكح لکد هبالحتسا

 اوا نا

 ۱۳ ك لوماتسا هدتموکح کردیا بصن یتمارپش
 2 كن + . ردا ےجر یادا رب قجەلوا مداخ هنسهیسایس لامآ یدنک لکد

 ۱ قم یتاما ربش هاس یرامادآ شمهمروک هداب رومعم نوسلوا كح هنادرب هدنرارمع

 لاهاونسهلجاعتاج اتحا كدخیاب كوبوبوب ینما رهشرب چیه ردقهبیدمیش .كدروک

 كج هل هیاب ؟ینیدپا نوتوبو رويماپيىشرب جیهیتامارهش .یدمایالک آیتسهقحلامآ
 رونیروک زسعوس كب هبىلاها یتاما رهش نوجآ كلوب . رویلاق ترابع ندقلوا عنام

 کل هما هلارتشا هتیراظن 0 نالواقطنمو لوقعم كي كکب نیدلاباهش بانج
 تو هیدلب زسهمش چیه یساوا هلبا باا كننما رهش . نمهلیدیا روصت

 ابا رکید كنهمال . نم.دبا نيمأات یدصقم هدوب زکلایطقف .ردقرت ةوطخ رب
 دی نایدیا هعفادم هدهحمال : ردزیاح یتسها هدایز اهد کلب ردق هلئسم وب

 وا ق | هسرولوا بوصنم مه بختنم مه هدیتمارهشو رلیدیا قسطت و لومق هل س هموم

 قبس اور لع اع وس كبو ريل هديا تمدخ هنسالاها لوساتسایامارهش

 دمزوک ساسا مهم جوا هدهداصفوب ۰ ردرتاد هناباخنا لصف یبنجوا كنەحمال
 ماس وک ریو كالما قوجزا و یرللوا ندك الما باح إ كل رلختنمو لختتم : الوا

 صهرهشواقاوایحاصلالماهدرهشرب هقبق اف .ردشلدیا مازتلایساغلا كنیدقیرلغلوب
 دیرلهفالع هبهللحم ٌةرادا ككرلنالوا هدایز یتطوبمم هرهشو . ردا دیزت یهقالعو

 یک ینیدلوا هدنکلع مه تلم دارفا نالوا ندک الما باحصا طقف . رک ال قلوا



 ۱۹ یراهحفص كوص كنتالیکشت یااما رمش

 مه باما مه كانتا رپش :ساسا نایدیا لوبق قرهلوا یجنجوا هدنمظنت كنهمال

 هلن و ل تە ندقرط رب ؛ یسارش هفققخلاف . ردینفک یوا لا تک

 هیرادا فئاظو ینیدلوا فلکم ندفرط رکید و هلا باتا یماوا ینیماو یک و كنسلاها
 .ددیا باجما یتنیست هلبابصا یسغلو یرومآمو یتا كنموکح هابسح هینارجا تیلاعفو
 سا ا وب -دهغال کلک مزال ینلوا بوصتم مه ت مه تاندا کک
 كرهب دا لوف یصل قح هدكتموکح هدنناب یا ا وح كنللاها هلتروصوب .ردشادیا جم

 . رولوا شادیا نعمت هلتیرهظم هنیدانتعاو نما كنموکح هد مغ كنتلاها مه یتا رپث
 كنساحم مش ییرومأم كديرانما رهش هرزوا ییدلدیا حاضیا هدنسهقابتم داوم کنه ال
 هحنلوا لئاز یدامعا كنسلح رهش او كتموکح حما . ردپا دادتما همدم یعاود

 زیو "یرالیدبت قیصقبص كنيرانما رهش هکردقوش . رولوا روبحم هیافعتسا هدینیما رش
 کج هایبهشلاح كننبما رهش رب هدیدهبرحت و روربنارم « سانشهفظو یحو هنکجهمهلبدیا
 کءدننهرآ ینیما رهش هلیا یسام رهش ءانب هنساوا مزتلم ةحلصم یساقبا هدنماقم هجدم
 هدهنشوزرآ وک كنسارپغ یتنما ربش رار کت ویو كتا یه فال اره
 كمقاوفالتخا هدنروهط فالتخا هدنسهرآ ینیما رهش هلیا یلح رہش نوجآ یهاملق عبات
 هجدبا بیوصت یر كنسلجم رهش الکو ته ینمی . ردشمنا مکحت الکو سلم هنلح

 لوبق ییرکف كننبما رہش الکو سلحو ردیا عقوم كرت ابو داهنجا حیحعت ینما ریش
 . ردشهوا دغ راح ددافتنا دوخ و داخا لید ىلا ریش اردا

 . نوسلوا هشقانم رب هدنښلع یناللکشت ۍتاما رهش هدراهندرغ هکزمک نوک هدلوبناتسا

 هدننا كنتلاها كنسهرادا رک تس هک ندیا قوس هملق «هلحا هدنمع تناما یراهتدرغ
 .ردّساوا توم كتنسا نیش هدیره وا ین انا
 قیداوا .یرتاعز ۰ یک: هدم وم راکفا تا سازا کک

 كکب نیدلآباهش بانج ندز«راررح مانب كا هرزوا قاوا رادم هنلاصحتسا رکفرب هدنفح

 شا رشن هدنتلآ یناونع (یتاما رهش) هلیسهزغ حابص یلورعون ۱۱64٩ راد هیهلتسموب
 : ردشلدا سابتقارطس چاقرب ندهلاقمرب ینیدلوا

 : کروسد كب نیدلاباهش بانج
 .ردیلهجنلک | هدتتسنینیدوا زسهداف قشونوق رتاد(هنتناماررهش) هیهسسّوم تخم دب و

 هداج واو وج هلوا كم د یسبرهیداب كتح ياب(ینیمارمش)مهسروبم ادلآ هدنروصر ظیلغ كپرک |



 رم كوص كننالگشن ابا رش 3۸

 ۳ ۶ و تولوا راک دن و دق نایاش هدیدنحوت هاتاما هلساغلا كالو

 .ردقحهللوا حاضیا هحهقشل هدلعو جا ندنو یسهحوم

 ۲ یرب» هدساسا مهم قجهنلآ هتقد رظن لوا ندشیه هدننالکشت هب در

 یسهیلحم لاوماو عفانم < روما كلرارهش دو رو TI یر روق ندشاصو

 - . ردشلوا نابتسم هترلا نتقحاضاا یهدنمنق ی كداتکو , ینیدلوا كلورتم هراهب داد

 هدنسهرفن ر کور ۳2 ینیدلوا یلوصح كنهبرجم قارصعجاقرب هرادا زرطوب اساسا

 سخ كي بمشدما هجهنس تموکح ههرغلوق .ردشلدیا لربق هدهجهندمتم لود ها

 رقه | وب هحتموکح هدلاح یفیدلوا شلدیا لوبق یاررقم عبطلابو كارتشا هلیتروصكاردنوک
 و كحجهدبا بلط یتحرب هلی وب فسالا عم زونه هسیایاهاو شمهلریو قحوت هرلهبدلب

 ۳ ۰ ( ررواوا ریظن هتوکع یراداوا قدا راثم) تنوکستنوم .ردشسلک
 جرد هل هزلاح مزب هسلدبا لبوحت هنتروص ( رارولوا رهظم هراهبداب یراقدلوا قیال

 ادم روک هلاح زکنیدنلوب ) مالسلاهللعدم ترضح لوا هنس ۰ مکه تن ,رولواقبیصام

 ۴ ؟ یدیایمشمهع.د ( زکسرونلوا

 بیو ۱ رام ریس هواردكم نوجا كمامربو هتلم یراشیاد:ا:هتام اساسا
 1 یقح لصاطاو كمرتسوک زستلباق یلم «قلوب راهجوم بایسا دنتسم هرهعلاطم بو
 3 "صوصح هزب هدنقح ی وهفم ورک قعاقصف 6 فك رسا ندنعورشم بحاص یتقبقح

 دشرم كنلاها تموكح هدزمتنکا# مزب هصاخاب هکوبلاح . ردیلوصح كنىقا# رب

 . ردللوا یربهر و

 2 E و سید

۷ 

 لوک لی رابنعا یسهماع تیالو ربارب هلقلوا ندد زو تاتناسا وب نولو هدهحال

 تيظوفع هلحم لاوماو شلدیا ناتو لوف یشقارو تزاتف ی کمدی رزوا هاب

 "یراتسارحو ظفح قرهلس وط عب ناب کا یددنهتاوذ ۸ هموم لاوما هلب راءتعا تالوصو

 كنم مارپشو اشا زر دن هزادا ناخ با طو رشو دو نیو نفع ۲ ل تح

 و لاوماو روما ندنعیدلوا شلدیا همادا تموکح ذون هدهلبا یو باما زرط

 ی هوکحندنسهرادا ندنفررطبدلب هدهدلومناتسا یکی نیدلوا هدهندمتم دالب نوتوب كن هلح

 | . زالاق روذح انوکرب قجەلبقروق



 ۱۹۹۷ یرلهحفص دلوص اتالم اما رهش

 كمسقو زکلایو هنسافا كنسهیدلد فلاطو كرش سف. ینادراو كنسهیدلب لوتناتسا
 هج رلرصعاهد کالومناتسا هدنری دقت قااهرهش سه هدالرهش راوج نکیا لکد یفاک هنیرام

 یتیبطتو مظنت یمارضورپ رامعا رب مظتنم هدهسرولوا رطاخ دراو ینجهلاق هدنلاح هبارذ

 . زالاق لح هدهناضارتعا یکوب هسربلیدیارمشآ نوناق هدرب نوح

 ییدمهیدیا دیدح ولردرپ ثنیددع هیدلب راود هدرلنالبک-شت نالسای ردق هبیدمیش
 تیصخش) ربو ( هیدلب ٌهرباد ) رب رهش یه هدرلتکلم یقرتمو ندمتم هکویلاح يارو
 ۰ ردهدکلدیا قلت ( هدب رادار و لوماتسا یک یدنلوا دع ( هیونعب

 هللروص ویو یمیسقت هبهیداب راود ددعتم یک ینیداوا عفاو ردق هبیدمیش كلوماتس
 «داحا نالوا بولطم هدنهوصخ رامعا و هرادا هدنلاح یدو هراتئه فاتح كنهراد

 هلیا تاحاضیا نالوا شلسا اطعا لوا ندنوب مکهتن .رولوا شادیا لالخا ماجسناو دارطا

 . ردشاوا نایاع نا تهج وب

 راد یعرکی كلر مناتسا اساسا هرزوا ییدادیا تابثا للدم هدنموسخم مسق هوا

 یالیکشت(یرهم) كني رهشسراپ بوبلوا ینتبم هبیرادا موزلرب یساوا شادیامسقت هیهیدلب

 هب(یرهم)یم رکي كاسراپهدن .ظنتو نبح كذنوناق ۱۲۹۳ كرببدیانظ ییایسقت هب هی دار
 . ردشلدیا مس (هیهیداب د راد) یعرکب هدیرهش لوبناتسا لالدتسالاپ ندنسلوا مسقنم

 ا را(یرەم ) .رد (هیدلب؛رثاد)رب عبات هبیداب سلجم ر, یرہش سراب هکوب لاح

 یلخحشرات ۱۳۲۸ لوا نوناک ٩۷ ایو یعرکب هدلویناتسا ةع ءانب .راردفلکم هلا افا یتالماعم

 الصا هنشاما رهش چوا یک ییدلدیا هعفادم هح ا 2 زوقط هروک هنوناق

 اشا هلل وهسو تعرس یسان لاصمو یهداب فئاظو یتاما رهش . ردقوب جایتحاو موزل

 ات یرانوب هابرارق كنساحم رهش هسروروک موزا هرلهعش هدلکش هنو هدرلهرن نوجا

 هلتروص وب . نمهلیدیا دیدحشو دی هلا نوناقرب و نم ندلوا یرادقم كراهبعش . ردیا

 راسهلبا تاوما نفدوماشدصت كراسدنہم لح ؛هطسب تآ اشنا .درلههعش كجبدیا دانک

 یرومآ هیدلب هطباض هلینالیصح هیداب موسرو هلیسءهدعاسم كرل دبطیحم ؛هیخ تاصوصخ
 دانا نبش باجالایدل یرارومام هسجو لر وا اضا فرط از ۱

 تالم اعم كرهدبا هلاکم هل وفات هدندم رصعوب یتح « هرباخت هلراردم یرلقدنل وب علا

 .راریلیبدیا افیا لاحرد ندهگود هبهساطرق لیس زور



 ا وص كننالکشت یتاما رهش ۱۹

 Ea اسقا .یدلوبماتخ هداروب یسهعلاطم تاک دنا ماتم

 36ر8 یر قدس یا هی کبد فلج. یدلزوک موزا هنسابتقا

 و درس ی 5 E ر یر هبجوم باسا ا هلتهج ید

 2 هراهیدلب لوبقلاب زونه هجهینانع تموکحهدلاح ینیدلوا شادیاقیبطت مدقا هجرلرصع
 ادعت ايو اع هال نالوا تح عوضوم هکردراو دو ضعبنالوا شمهلدی !هدعابم

 نم ال هیدما رنلآ هتفد رظن هدهرص ییدادیا مظنت يک رب هدیرلیا هدیولدیا لوق

 ردشاروک تیروبح هنحاضیا هداروب كناعوعخ ضعب یک وب نلیئوشود هدننیترت نيح

 ردغملتسیا كلدا تشو ناعت یدودح كلوسناتسا هدنلو ی رب ثكيهمال هح زا

 مدیا مرصت هدننوناق یتالبکشت هیدلب كتهجوب ندنرظنةطقا یرامتا تعرس كلوبناتسا
 رک هدهدلوم اتسا یک ینیدلوا هدنرا رهش لو و كاتو روا هل ءانب . ردلهدناف كب

 ۱۳۲ ی ایت لوساتسا هات «هظحالم ویو شادبا لاخدا هنیدودح رهش رلهفص

 هتیرارانفلیا مورو یلوطانآ ندتمج رکیدو هیهحمکح ندنتمج لییامور « هکدنب ندنتهج
 واوج رهش لصا نالوا نوکسم هلتفاشکو دوجوم ًاعیدق .دهسیا شفلوا عیسوت زدق

 ( رهشراوج ) هد راک 8 هر رایان ریو نخ عطا )اکو یر لوا وا ر نو اةن
 ۴ ِ . ردشار و یناونع

 کریو یسلوا دوجوکی كنيراوج هلبا رهش ؛ یبس كنلاخدا هرهش كراهفیص راوج
 اربو هنسهرادا كرله داد ىلح قربلبریآ ندرهش كرلهفص راوح . ردسعا لکشن

 لکم و ۰دنو ی !اها یک ینج لوا عام و کلر كاشیراوج ها ره

 ۔ہج هدنرل وق رهش سه تكنموسر اورتق وا 13 .ردشادنا لاخدا هرهش زلهفص

 را كرهش د راوجو یسهالوا زباح تیناخحا هه راف < كنآ وما نقد هدرمش شو ینلشا

 ر ندرهش راوج « زهش ۵ سه تم الو ,ط یروبحم ی وط علا هماکحا ضعب

 د هکردهدکملنید ( وباناب ) هرهش راوج و( هتبس )هرپشسف كرههدیا قرف
 شا لوق



 ۱۹٩ یز كۆی تاد کنت .ینادا ېک

 ` ییدمش ردق هیهجدیا لماکت اهد یسهیدلب تالماعمو یسهملق طئاسو كرهش هفامعم
 ینراتهج یلغوا كب و لوبناتسا هروک هلکشوب .ردلباق روما ریودت هليا هبرادا تابعش یک

 ارز . یهننکع كمر دنا نکس يودع كراود هلع ءان وكلا هزادا لاو ور

 هلسەراد حاف . ردردق یعوتج یر یا ماف و دیزیاب ناه نامه یسهز اد لات وا تل

 هدنسهرآ كمتک هنی رکید هلکمتک هنبرب هکردنقای ردقوا هنیراربرب یرلزکم یسهرباد دیزیا
 یلغوا كب هدب وقاب هنترنک كسوف و كنالماعم هد:رتاد ییا ره . ردک قوب قرف ناه

 لرهدیا مسسقت هچوا ینلغوا كب و ترد یلوبناتسا دوخای و قیرفت هبکیا یخد ینسهرتاد
 هرزوا قاوا صوصخ هنیرلهراد ییغوا كبو لوبناتسا هسیا ندغالبا هییا نوا یرتاود

 دز هلا بیدا دع نیما اوم مراد کاو تلخ دنا هدف هو ۱

 طئاس و یزکرم كنتهج لوبناتسا هفام عم . ردیا باجما قمشیلاح هنیراحعا كرلاروب
 هحاف ندب ویا نوکوب .ردیا باجحما قلوا هدلحرب هدنراوجو کوا نیما ینیدنالپوط كن هلق

 . ردچوک قوچ ندکلک هبیجدکرس ندوی « كمتک

 ندیکندمش هجراذتفا ی زومام هرادا تاتش :ددمزال تاحالما این تو ا
 كي ق لوسناتسا یمی یسکیا:كنمرتاد نکس .وشا هدر ۽ ریا باغ یو یو قو

 یادراو كنه راد ییاره كرهلیدیا دع هلات اود یستللآ رکیدو هلصا رتاود یراهریاد لغ وا

 ییرلتادراو یافراصم كنهریاس رناود نوجا تدمرب و كملسهلبربدشیراق هنبربرب یوم

 ینسلبایراهجدوب درفنم هدنروص كجهمکج ینساراپ كزکرم رلراوج ینعی كجهبقنا زواج
 وزرا كن رانما وممس كياف رص و تارامعا هد ص وصح ول و یو كیاماظن ندا نما

 لوا هليا رصح هزکیم یت وق نوتب رهش هدهياسوب . ردی' باجما یساملقارب هنیرادانجاو
 اکر اب هدرابوک ..نیکیا ملا یلقا تاب :ینمداح یابق نوا و ردیا رامعا ینساروا هدما

 . زامهقلاق هفع ای رالوب

 مزال یصیصخت هرلنوب هلیرلورداف تالیکشن نلک مزال هروک هلکش ییا ره وش هدینآ

 وب و هنسهقباس تالبکشت كنتناما رش لوا ندنوا . زکجهدیا قبقدت یونس رادقم نلک

 [1] .دولوا بسانم كمیا فطع رظنر هلماکت راودا کید رک .دصوصخ

 فب دمسا لالج . ینالیکشتو )هال [۱]



۱۹۷ 

 : ردت رابع ندران وش راهقطنم قجهنلوا لکشت هدنسهقلتخم لاح كرش

 ام

e: 
 ن ت ۳۶ هنق روما ما زوما

٩ 

 اطا - ۷ وود طاضتا - ٩ « مرادا و

ET ES ha e 

 ردرانوش مقاوم هجلشاب نلک مزال یسهلوب كنیرازکر م :

 یجهکرس - ۸

 دیزیاب س ۳

 اف س ۷
 یارسقا -- ۽

 بوبا س ۵

 هطاغع س ٩

 ت وکتساخ ۰

 . راروناوب عبا هنیرهبعش کهدشناما هیرغوط ندیرغوط رلرومآ» یکهدرلهقطنموب
 ؟یرلیط هلحم و ربسل اسد رب هدیرا زک سه هدا هح روما س ۱

 ۶ 3 زوم

 2 تالصحم - ۳

 ۳ ت لس تی 1

 2 سوشا بس 1

 ٩ -- هدا طاصلا «

  - ۷هسافطا «

 رویم شوم الش .رولمهلوا یسهلات تانعش كنيراتضعب و

 : . رولسهنل وب ی را هصم هلبا هبلوق هدرارب فلتخت

D 

1 

» 

 E ۱۰ سه - ۸

 ۲ ۱۰ شاطکشب -2 4
 كب - ۰

BE ۱ 

 = هرد لوس -- ۲

 8 ۱ یراس>لوطانا - ۶

 ها سدنهمررب كجهدیا تراظن هسرعمعت ك رالوپ

 < هلع ردق یعوزلو روتکودن وق رم
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 ۱۹۲ یراهحفص كرو كالم یامارهش

 راهاطن» هدهسلوا دعاسم . ردلکد دعاسم یمهجدو كرش هسیا سات راهقطنم قوحرب

 .ردقویجایح | هنیدوجو اهد كنيرلتناما رهش ماطرب هدنشابیای كتنامار مشهرکص ندقدلوا

 غ كميس و .یندوبع هوژرا كما هژادا هبا هقلطم تب کن لوا
 رادکسا «یحما زاغوب بولآ ردق هیوک هتروا ندنراتهج لشبش و بوبا ندنخاد راروس

 ایوچوا یهیرادا تابعش « قارب هدناح راهیدلب لقتسم یرلراوج یک هریاسو یوک یضاق
 كج هنو شود كنسدحرب ندرلنوب . رولسهلوا رطاخ دراو یراکش كا ليزا هدرد

 دحوت تناما هلتیالوو یراقجهنل وب طوب هرلاضق کناه كنیرهیدلب راوج یرلهطق
 .ردکج هلیدیا هرادا هلتررصهن تدتالم اعمسوفنو هکلمفئاظو یهدرلاروب هروک هننکیدادیا

 كن رش لوماتناددافتسالاپ ندتحالص یس هرو هبرابدنک كوف ۱
 زاغ یسهدلن لاترق هدرانک الشم .رارولس هلو لا ارحا و ت

 ییدتیا ررضتم یتسهیداب لوبناتسا هدوب شا اطعا تصخر نوجا یماشنا یرلوبد

 ناروطوا هدرلارو صوصخاب . یدشمرو تسس هنیروهط كنافالتخا یخ هل-هح

 هدنقسطت كموسر یک هراس و اوورتقوا ندنرلتدلوا هدتفلوب هدساع هلرهش نامز ره یلاه

 كيهيرادا تابعش . رارولمب هلوا بجوم یرلکلحوک كوس هدنرادلتسء هیرورض ےااوح ر

 کنوج . ردیلمالوا هلببثحب عوضوموب :هجناک هنسهلئسم كمریدنیا هجوا ايو کیا ییددع
 لصاح یموزل یسسات هقطنمو ردیا دیار یسهلئسم قلقازواو یتعجاص كنبلاها هدلاحو

 یبدلنلبوس هدهدوراقوب .ردیا جاتنا ینسهازوا كنالماعم هدمهو یفرصم مه هسیا وب .رولو

 هلرانوب صوصخاب . ردقوپ موزا هنتناما رهش جاق رب هرکوص ندکدتیا سسأت راهقطنم یک

 هراهرتاد ندراهقعنم كنالماعم هدیرلهلوپ طوب هزکر م یکی نیدلوا رضم یسلوا لقتس
 هتالو روما هدلح ره. رولوا بجوم یسازواهناع ها و ویک او
 هسزادوک عامر كوب هدنصوصخ یریودت كتالماعم هررک هنلکش یدحوت كتهیدب روم

 . ردلوصا تسانم كلا هةلطم ۳

 تحالص هدایز اهد هراد زاد ینعی هنامعش روک ذد هروک هنکیدلدبا اما هب رادا تاعش

 یهدزکیمینمی كنیراملا لیکشتلقتسموضع ررب هلیرهبعشو یراتالبکشت یدنک كرەلبرب
 هوا یسهجدوب هراد یه و كنسمالوا یرلهطبار هلراهبععش یهدرناود كننیرلمآ هبع

 . ردیزال قمات كنسهملب هشلاح تسرس هد زاد عالم تر

 یراوجو کوا نیما ابو یجهکرس ینانوق هیدلب نعي یتامارهش هروک هبهقلطم تیزکم

 . ردیلهوب هدلحم رب نالوا زکرم هنفرطره كرهش ی



 یرهحفص ارم كننالکیت یاما رپش ¥

 ؟هنروا اذک ء یسک هنسهراد عاف نوجما یتالماعم كناذرب کءدهلق یدب نوکوب
 ۔وک اهدندنر ا۴ رک منالوای 0 دک وات سگ هی اغوا كتر

 3 ندنفرط رام یمدارو کالمامم و یتا راهقلطتم هنآ هدقلطف تب کرم

 ا سیا . رولسهیدیا هلازا رر و هدنسهایس یارک هحتجوم
 e ؟ سم لب وپ هدوا : رولوا ر .طاخ دراو اهد روذ رب

rیس ايدان تراظن ۳ ۶ ي کنوگ وب  itو  

 ولوا او ر دودح یرلتحالع وشراق هتناما رپش اع اد رادراد لباقم اکوب هدهسیا

 راق زکر او و نازک کے و کو یر هندلوآ ا اار ۳ هم

 ور اد 2 هراف سم یک ینجهلوب ردا مسقت یتلوئسم یراتعضو

 هحنجوم مارغورپ كن هی داد تآ ارجا هلسوه ماو هدنآ ارجاو تارامعا هلضف هدنلخاد

 و یتحهسهلوا رادفرط هنسلاق هدلاح رب لمهم كمواد یدنک هلع هاتبو هنقسطت

 اروا یلقرف ۱ ارجا و یرلهشوشود دناع هروما نع لراود فلت هساوا

 ورعم هتماقع و تالکشم ینیرلریدم هبعش یهدزکیم رلذوب و ینج هبمهنلوب كنهآ مه

 اد كنهرادا هروک هنسهحور لاوحا و جام كننما رهش صوصخ ابو ینجهقارب

 کمر .درللحم نیقای ینشبا كنلاها رلدرناد ینوکوب . مزار خلا ید لکش ر
 ۳۲ ناروطوا هدزونکب « ےک یضاق تادرب ناروطوا هدنجتاتسوپ . رومهدیا نیما

 د هدنلخاد رلهرباد . رویلاق هدنتبروبم كلک ردق هحاف ناروطوا هدب ویا « هنیراصح



 ۱ ۹۳۱ رو ِ تكدالرکعت اک

 قحن آ نوسلوا هسرولوا لوس ردق هن رارهش هرزوا ینج شاک ۲ هدند اظحالم وش

 یسهیداب سراپنلیدیا قیطت ویتلت شاک اهدزب یتح .رولک مزال یراهلواهراداهدنلاح هیدلب رب
 . رونلوا هرادا ندزکرب بولوا ترابع ندهیدلب رب ید

 كرک و ینتمجارم هزکیم رب كنيلاها كرك هدرارهش نالوا عساو یدودح هکردقوش
 هلقلبالوق اهد قرهنلوب هدعقومر, نقاب هماسقا نشود هنیرایدنک هلقاظو و مس كن زوم

 كرلهقطنم وب .رولسب هلیروک موزا هتسسأت رام اکو هبرادا تای اما یی رلهروک شیا

 هدنسهزاد هماظن تحالص رب یراناهلوا هدنعقوم كراشیا هسیا دصقم ا

 . ردقمریدشلبالوق ینالماع» هد محو كمربو تلوهس هییلاهاو قعازق نامز قرا

 تابعش یرکید هقلطم تیزکم یرب : رولسهلوا لکش کیا هدتیزکم هلع ءانب
 . تیزکیم ییهیرادا

 . رولک مزال كيا حیجرت ییرب ندلکش ییا وب نوجما یمهیداب لوبناتسا هتشیا

 وب و ینهرادا رب هدزکیم هلیرابتعا هیلقن طاسو یسهیداب لومناتسا : هروک هبیحنرب

 قلوا طوبی هنیربیه كرلهبعش ویو ردیا اوتحا ینراهبعش لوغشمهلبا هفلتم روما كنهرادا

 . روئلوب یرارومأم عبا هنیرلیدنک هبیرغوط ندیرغوط هدراهقطنم فلتخم هرزوا
 لوبناتسا - ردیک قوپ ناه قرف ندننالبکشت رضاح لاح هک-هروک هلکش یجنکیا

 زکر و . رونلوا عیدوت هریدسم ر یسهیداب تالماعم كنەرادره بونلوا مسقت هرتاود
 قلعت ندر هنسهفاک ناه كلرتاود و مظنت و شیتفت یتالماعم و تا ارجا زل و انا

 هدریدقت و . رلاق ترابع ندهمظان تشه رب نالوا لوغشم هلبا هم و و همهم لئاسم نالیا

 كروما یرلقدلوا لوغشم فرص یراتبسانم ۀجرد هلبرلهعش زکر كرلهبعش یهدراهرباد
 هرلریدم امام" یتاعرفت و یسیرادا تهج بولک مزال قلوا دناع هنسهساسا و هملع تهج

 تاعرفت دناع هریاود كزک یک تالبکشت کنوک وب هسقوب . ردیا باجحما قملوب لوح

 هبعش زک یم و یسروص ندرك نح یالماعم ولرود یه كراود یسا لاغتشا هليا روما

 ا ی یزرومام یدک یار ندا لباقت هب هبعشوا کەدرلەراد ر

 داو یالفلق براق هدهرادا یک یری ےس ییا كرا 1٩ و
 لا یرآ یربآ ا ا كلکش ییاو یدمش .ررو تسس هاشوشت ندا

 طئاسو و سو كربش روذح نالوا رطاخ دراو .كلیا هدهقاطم تیزکم : اندا

 7  ردنالکشم يراک زدف ءزکم نوا تالماعم تنلاها انس ا



 یراهحفص كوص كننالبکشت يانار ۱۹۲۰

 اوه هت رب یرض وطهدص وصخ وب و كملي ديا مطنتیتسم رادا لکش كس هیدابلوبن اتسا
 هزاللعا ققد یریذاحو دناوف كنءرادا لکشرع نلسهنلوا روصت یر یاسر

 ا الوا نوجا یسرادا كنس هی داب نوسو ها هسرولوا رهش رب یناه يه هبلع ءاتب

 ِك هوا امت یرب : رولتههوا طا دراو: لکش ینا قحآ هلیراعا

 ا .ردسعوب راهرادا لقتسم هدنرب ره قرهلیریآ هرامسق فلت ؛یرکید

 ۶ . ردراو دناوف كوسب هلیرابتعا تالماعم هکرک و تآ ارجا كرك ندنسلوا عبات
 كنلاها هدررهش نالوا دوقفم یسهلق طئاسو و مساو یدودح قجنآ هسیا

 اوا هسرولوا قوج ردقهن یسوقن :هحنلک هفاظو مسقت .ردنالکشم یهدنسلک ردق

 م سنج مدیا قیرفت یتالماعم هلکمریو رولا الا زا دوری لقرب

 : اهد هدکا .عیدوت امر هلیرابتعا سنج یهلماعمهو قمربیآ هراهبصش هلب رابتعا

 کف و سست راهقطنم هداکوب هحنلک هتنالکشم كنلاها . ردنپمدب ینح هلوا رلودن اف

 ۱ . رولیبهنل وب رلهراح هلسروص نمأت ینطئاسو یسمتب هدنلحم
 ۳۱« هض و اک روما دارپشوا نوسلوا هسرولوا لوس ردقه رهشرب

 ور یعرکی نالیپاب هدنلخاد هرتادرپ الث . روناوب رادهقالع هلب رکیدکی لئاس قوجرب
 اوا مریدلاق یداع نکیا تلافسآ ابو ورتم نوا هرندرب هحنک هنلخاد هرئاد رکید لویرب
 | وحاقجهقارب تک یادشوا هدتپج رکید هدلاح ینیدلل وب هده تادش هدفرط رب

 موم رب قلعتم هتبرامعا و مظنت كرېش « لاق بارخ هلضف كفر رب «یلربو نام

 اناسوم بقر هنیرب رپ هلدصقم اک تادراو هلضف «یسامهلوا لصاح قاغا ەدەژورب

 وا قلخ نانلو هدساع هافرطره كرش نامزره لصاما و یساطعا تازاتماو یلکشت

 ,u رللاه < رلهشذء هله یسلوب زا ا نم كنکلز« و نارمع كفرط رم

 را و دوس لو ىلوا كلرشم كنقلخ ی یب ات ردیآ قلعت ههومع

 رام لکشتم ندرایوک لوجوک كوج وك ینمی هدنلاح راءریاد لقتسم و فا
 اوك هلوچ وک نانوب هدنفارظا را رهش لوس قمدچنمس كلام نوک وب انا .ردنآ باحا
 ردهدکلدیا خلا هرارهش قرهنلآ هنخاد یدودح یهدل كرارهش یزد ید

 ۱۳۳ رک كحك رار هلا باا نمکیبتا کد هدورظوب هبا ي كنوب
 سش نانو هدساع» نامز يه هلرلاروا قرلاق رومعم رغ كنفارطا رہش هلبسح یسلوا

 , د ااا نمأت ینهافرو تجار كنتلخ

E iی یراق ی هو ا هن  



 ۹ یراهحفص كوص كننالبکشت یتاما رہش

 یبعلو قیرفت كنفراصم و لاوما و یدیدح و عیسوت كن رادودح ايو یرلطاترا كف

 .رونلوا ارجا هليا یتیدصت كنسلحم رهشو یبسض كنتنامارهش یلیدبت ایو هبمست كنسرامانو

 « لاتراقو یراقاخنس رادکسا و یلغرا كب و یبالو لوبناتسا س هدام یجنجوا نوا

 ف هلخاد یرلاضف هلشو یلرمت « هزونکک و وغل یرلاضف هحیمکح ٤ هارو راهطآ

 .ردشادیآ طبر

 هه (یبلحربذ) فلاطو دناع هنسمومع سلحم یالو لوبناتسا - هدام یحدرد نوا
 لوجوکو رلهطآ « لاتراق و یرلقلفرصتم رادکسا و یلغوا كب هلیا یالو لوبناتساو

 .ردلوحم هن ( یسلح تناما) فئاظو داع هنسرادا سلام یرلاضق هحمکح

 نت ارت هتل یاضماو ندنف رط یسلج ربث ؟ ی تف توی یحنثب نوا

 ۱ .ردلکشتم نداضعا زوقط نانلوا باعا هلبا

 تاسیردنو یسهیرطس و هو هعفان روما كنتبالو لوبن تسا -- هدام ینتلآ نوا

 تادواو هلسهباع تانیخ اب مرداد ولا تاو الام سرا
 .رونلوا اغا هحنسهقلعتم اردو تراظن یسهرناس روما .رددب ع هنتناما رهش یسهصوصخ

 نناوف لاو وروما قلم هناا كی لو ات. کک

 ارصحنم هئارجا تحالص و هنسهموم تیریدم سیاوپ هجنیجوم یسهصوصخم تاماظنو
 .رددباع هنتراظن هلخاد

 ضختنم ندنفرط یاما رهش هداب هطابطنا فاطر و روا هدام یجئزکس ا

 ندنفرط یسهطلاض هبدلب ثالام هتحااد و قوقح ینیدلرا اط كسل وب ایاظنو او

 . رهنما وينج یمآ كنه داد هطب اض 1 روئلرا ایا

 یاطعاهدنناللکشت هی دلب لواندهمالشاب هن رشت كناساسا ناد هز وک هدنمظنت كن هالو
 عوضوم .ردقجهلوا یلاخ ندددناف یداریا هدهرصوشهدك :اعلاطم كتاذرب رادتحالص هیأر
 لالج . ردکب دعسا لالج یتبسا ردم یسدرناد یوک یضاق ؟ تاو مکیدتسیا كق نح
 ارجا تاعیتتو تاققدت هدایوروا رتادهنکجهلک مزال یساوا لصن ا هب دان كلي دعنا

 هلاسرربهدن هنس ۱۳۳۲ یتاعلاطم ةحيش قرهنلوب هدنکلریدم هیدلب لغفلاب یک ینیدلوا شا
 كنتاکشت ۱۳۲۸ یارک ۱۷ مه ؛یسهعلاطم كکب دعسالالج .ردشءر,دتیاعبط هدنلکش

 لامها ق را عا كا هنارا ینغج هلوا هدزرط؛ كلامقتسم لکش هدمه كمرتسوک یی رلتهج مقس

 :ردشلدیا جرد ًانیع ندنفیدلوا مهم هدهجرد كجهبهلیدیا



 قا دوم كسالکشن یامان ۱۹۱۸

 قم نداضعاشعل | نانلوا باعا اقفوتهنوناقوبشا ؟ یسلحمرهش -- هدام یجنتل ۲

 2 : هرزوا كجا رود ینهبم و تالمأاعم هدنننامآ رهش 2 تب هک ىح دب

 5 یعوزلو یوم ری ترد هلیرلناونع هب رامعا روما و هد روما «ه ر وما

 RE .ردقح هلل و يعدو یو اکو نززمام هل رار دم

 ةمندننام صاصتخآ بابرا شمروک یلاعلیسحت ؛ رامومع ریدم س هدام یحزکس

 مأمهبراریدم هبعش . ری.دیا ارجا قیدصتلاب هجنساع اج رمش یراتیرومأمو باخت هاما

 شو یبسن كراموم ردم یرلقدلوا بوسنم نمدختس و هتکو

 قلزساود و كلزستلها روما ناردم . روئلوا نت لا ناسا

 ديال رع هخدعلو هماظنو هرن وناق باسا ایو هغ دملوا دوج وم قم بيسر لخمیر امام

 و ههوست هانلوپسو تعرس كسان لاصمو كيهداب فااطو هدام یحزوقط

 وهد تافظتت و تآ اشنا <« راهعش یرادا هدرللم ندبا باحا ؛ یاما رهش نوجما .

 دم ندبا قطن هصاصتخا و .ردکحهلیا ر یر کم هس افطاو یرلعقوم طابضنا

 دج راخ IS ا ا لحج رش كرك هرزوا كملا تيشو ققدت یهنفو هملع

 مهم تایل و لیکشت راسلحم یراشذنسا لرهرو روضح قح ندراصصختم ختم

 هرجا ی :راضحا و بشارت كس راهمانفشا کو هال « هژورب « نالپ كیهمسح تآ اشنا و

 ۶و تاشاعم لب هکر دقوش . ردکجهل هدبا عیدوت هصاسصتخا بابرا هلیا هررقم
 رفتم فراصم و یفراصم هطروغس و هراحا تالدب ها تاروجا یربغ ند رکلمدت 5

 ۵ ۰ . ردکح ازواج اف یال كاتنوکی ینههقضح تادراو كتناما یوکی

 دن ۳۶ ك هاد تادراو ندیا ققح هدنفرظ هتب وا كوض ؛هققح
 1 . ردتمسق جراخ ندا راو

 وع رادکساو یلغواكي « منافو هرلدلحم ددعتم ؛ یرهشلوبناتسا هدام یجتوا
 ا وا مسقنم هتالعو نانلوب هدناخاد یدودح كرهش . ردمسقنم هبهسبیاختنا ةرباد چ وا

 1 . ردهدنمکح هلحم رلهپرقو هحان

 ر ا ته بختم ندنفرط یسلاها ؛ یسرادا كراهحم هدام یجحرب نوا
 3 . ردط وص هنتناما ۱ ی تئهو عودوم

 و یدحوت كرلهحانو یرقو تالح ابو یلیکشت هل رب یکی س هدام ینکیا نوا



 AY یراهحفص كوص كننالکشن یتاماربش

 قحاوب شملديا مظنتهدنسهحبتن تاقیقدت یلیخر و قاوا كوص كلا هینوناق ةحال وبشا

 قلوازناح یتمقرب هدهجردقج هیمهلست آ هناسن ةشوکو كج هبسهلدنا لاها یک یلاثماهلرابتعا

 كيمکربلسب مک مویلا لرهلدیا جاتنا یربندخمرات ینیدنلرا دق هبیلاعباب هدهسردبا اضتقا

 . ردشغلوب هدقمروط هدنسهحمکح

 هایماع هد كن هح ال وب ربارب هلقمل وب ماضما هدنریزوولوا اضعارب نداقیس یتهدخ هدنمیظنن

 زامهلسای یسا اهد ندنوب بولوا لمکم تیاغو ,قباطم هناحاتحا كانسهدلب لومناتسا

 e قوحرب ماق ەدتىلقا هدندن ا نبح یتح .ردع بط مج هبمنلوپ هدنساعدا

 تالکسشت رب یا كا هسرک ندنققدن رظن رارکتكدلبهرب صصختم هفامعم . ردراو
 . ردزسهمش یفجلوا ینوناق

 یجنکیاو یجرب زکلاب كنهروک ذم ةحال نديا اوتحا هدام ۱۰۹ و یلصف یا
 هلتهج جديا هارا یرکف نالوا کاح هدنمیظنت كن هراس ماسقا لقن هیاروب كنلصف
 ۱ ردقح هوا یلاخ ندمتیاف

 هبا. یزبج .یزمرق .هدنرزوا هطیرخ طوب ؛ یرپش لوبناتسا - هدام یحرب

 ..رددودح هليا دودح نانلرا حاضیا یسهساسا طوطخ هدنریزو نایدیا هتارا

 نلیدیا هنارا هلا یزبج لیشب هدنرزوا هطیرخ لدردح وبشا - هدام ینکیا

 نالاق هدنجراخ كمسقوو ( رش سه ) هنمسق نانلوا حاضیا یسهساسا طوطخ هدنریزو

 . ریلذید ( رهش راوج ) ہرالح
 روما كن( ۀراد) وبشا .رد(هيدلب ةرتاد) رب یرهش لوبناتسا هدام ینجوا

 عودوم هنتناما رش یسرادا . رووا هرادا ندنفرط یتاما رهش یسهلح لاوما و عفانمو

 . ردمبات هماکحا یهدنفح تلود ةو لاوما هلبراستعا تدنوصمو تظوفحم ؛ هللحم لاوما

 نعل كن وناقو فرصتم هل وقنم ربع و 4 وقنم لاوما یتاما رهش س هدام یحدرد

 . رد (یونعم یهخش ) رب دیقم «تحالصو فلکم هلهاظو ییدتیا
 صخش وبیشا نالوب مبات هنسهبمومع تراظن كتموکح هلیرابتعا یسهماع تیالو

 .رد ( یسلج رهش ) یقارعو ( ینیما رهش ) یلثع كنيونعم
 ۱ ها ر یار ای ۹ ییما رهش  هدام نشب

 قبرفتلاب هل رارق الکو سلح ندننام دات چوا یجهلیا باخ ا ندنساضعا هاسسهقلطم

 . :روللوا بها هبنس هد را اب
 ا



 یراهحفص دوم كتنالکشت یتامآرپه ۱۱۹

 ۱ م او هدرانکسا « هدنلغوآ كب ادعام"ندنتیاما رپش هدلومناتسا

 ۳ با روصت تالکشترب رسدافو دناز ردق كجا سسات هبرادا همش كلوب وب
 ۲ دف رطرب یدودح کكتهیدلب ةریادرب كجماندیا سات ءدرادکسا اضرف

 س قاوق الثم ندلاما رم وب بولوا دتم هنغاوق یلوطان آ ندتهج رکید
 ا اکا ةت تاک هت زکر ع ةرناد هززوا تقریذروک یشیآ یتتینر
 صیتامارهشو هلوبناتسا ندقاوق کلک هرادکساندقاوق_هامبهسنلاوا ضرف کج هللشیا

 2 هدنصوصخ كلک لوساتسا یتح .سهلیدنآ روصت تالکشمو قرفرب هدنشرا تا

 . ردتحهلوا ربظم هنالهست

 ر نارو هدراییراص الثم هدنتهج یلیامور كنحما زاغوب كاذک

 ا هرکوص ندقدقج هبیرپوک بولک هلوبناتسا هلروپاو هرزوا كمریدروک ینشیا رب
 لرهدبا هجون هنللوص هلکمتک هنیزکیم هرناد یهدنشابهم ككرهود هنفرط حاف

 هلیدیا روصتترضمرب یکه نو قرفهن هدنسهرآ كمتك هنیزکم هتناما یهدنرزوا هبت
 ۳۲ , هدرادکسسا و هدنلغوا كم < هدلوبلاتسا ادعام ندتناما زکيم هلع ءانب

 ٠ ا روصت تمتمو تلوپس انوکرب نوجما لاعا .دنیکیت
 اب رکفرب هدنقح هب دلل تالکشت اشاب ماس ندیا فالختسایناشاب لبح

 ۱۳ یا ادم اش ره كتموکح ؟ یسدهاعم روهتس . یدیا
 :هاسمیالکشت هبدلب لبقتسرهدیآ بلج یتقد رظن يیدعا نمضت ینهرقفرب « هدنملع ايو

 اردنا u نوسدءوقرب ییرظن ٌهطق نامز ییدتا هراشتسا هلفورحلامتار

 ًامچاقرب ندنناماویوعدكءاصتخاو فوقوبابرا چاقرب ندج راخیتح ینجهلواقفاوم

 رظا هیلخاد هنیرزوا كنوب . مدشعا فلکت ینساریدشلاج هدکلرب هلبقمفرت هرانوب
 >اهعفد وا ییانویسدموقنایدبالیکشت هلتوعد كب دیّوم تعفر هلیا كب فراغ ینطصم

 وس كنهشیدنا رب یمایسو موهوم هدنترادص نامز كناشاپدی رف داماد هرکو ص ندکدتیا
 « نسحم نسح هداز ینیع ؛ نویسم وق هدنتلاکو نامز كکب للع دمع . یدلدغاد

 ورح امار هلرلکب خاص یرواش هبنجا روما و صلخم یریدمهقوقح روما تنامادیؤم

 لی ریدتیا هجرتو باج رانوناق قوجربو قرهنلوا لیکشت رارکت هرزوا قلوا ترابع
 و لاک | هدنتناما نامز فاکب لالج تیام . یدتیا ماود هناشقانمو تاقتقدت هجرلیآ
 یاجردنم هدكب لالج . یدلبا میدون هتناما ماقم یهسنوناف هال ییدتیا منت

 , يدلبا مده هنسهللح تراظن هلخاد ققدت یارب كرهدیا بیوصت



 ۱۹۱۰ یرلهحفص كوص كنتالكشن یامارپش

 تالح

 . ردهقطنم ء روح ندا اشا هدنسه ر ادیتحالص یه رادا تالماعم و هصحش ماکحا ؛هع

 یماما فیرش عماجو ییراجکب هلو .همرادناژ « سیلوپ « یساحم هلحم «ینانراتخت « راتخم
 ..ردیوتح یزکم هلحم ینیدنلوب عمتج كنيرابجکب و سیاوپ < سلجم « یراتخم هلح هل

 هحالنالوا شادیا سرت ندنفرط هصوصخحم تسهرب هد ۱۳۲۹ هدیسهالكی تعفر

 هنسدحوت كتيالو هلتناما ربارب هلقمانوا فیلکترب لمع ردقوا كي اساسا . یدلاق مقع یک

 قوجرب قلعتم هنیرهش لوبناتسا نالوا هدکلدیا اغا هجهبزکم رتاود ضیب هلفاقوا و
 كلاش لمح . یدیا هدکماا تقفاوم الصا تموکح هنکرت ههبدلل كم اظوو تاصوصخ

 تمفر هني هرزوا كنا اوتحا ینساسا یدبحوت كتناما هلتیالو هدنتناما هعفد یجنکیا

 . یدشفلوا میدقت هتموکح ارباب ریدتیا بیرت هینوناق ذحالرب رصتخم کب دیؤم

 سلاح لع یراهیداب روما كنيرلاضق زوقکبر یوک یرقم « رلهطآ هدهحمال وصوب
 روما طقف مامق یراطابترا ندنسهیدلب لوبناتسا هرزوا قلوا هرادا ندنفرط یراهیدلب

 یداب لوماتتسا هروک هال هب . ىدا هدکلدیا طار فا کلم

 هدزادکبساو هدنلغوا كب «هدلوبناتسا كرهیدیا دع ( هیداب ءرناد) ر هما ( ا رپث )

 هیدلب هطباض . یدقج هنلواثادحایرلعقوم هبدلب هدرالح كج هلبروک موزلو هیرادا ةبعشررپ
 هنيا. كنتناما رش سلوب هدنیسافا كفاظو وب طقف كج هلیدبا اغا ندنفرط سلو

 یرکید «(هککلم روما) یر بولوا یوا کیا كتنما رپخ . یدتجهلو عبا

 ندران وبیسهطقن مهم هحیلشاب . یدکحهدیا اما ینهاظو یسهبموم تیریدم ( هیدلب روما)

 هلماقفدن هدنلود یاروش كنهزوک ذم هحم ال نالوا ترابع؛ندهدام ۱۷ یسهموم تشهو

 اررکم قرهلوا مانعا رومام ندتناما هنیرزوا بلط نالوبعوقو و شلدا لاغتشا لبخ
 . یدعا تبونافو تعطق بک كرولا جاتنا دو رب هدهسیدیآ شمر و هدتاحاضیا

 ا لى ر ار هک یدو یغج هلوا قفاوم كن تست را چوا ا

 رار د وب كناشاپ لبح ( ۱۵۸۵ ۰ ۱۵۹۰ هفح ) هدلاحیراقدلوا شغا ناس هوا

 | یبس كنسعا عوجر هر هظحالم و
 زدشمامهلشالک

: 
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 یابعش یسهیموم تیریدم هیدلب روما

nT۱  

 زا و

 5 هه کا ۳ تایپ a يدم تياذب
 وم « یرلهطوا تعارزو ترا تداعسرد « راههاختسح «راهاخفقوت «یراود ارجا

 . هعیدو هبعاجا « هیربخ « هصوصخ

 ۱ ه رادا قطانم

 ۱ راد یتیحالص را هب داد و هنر رادا تالماعم و هصحش ماکحا 1 رادا هقطنم

 هوتح یناسسوم هلا نامدختسمو نرومأمو سلح رر هدرز .ردتناما ءرح ندا ایا

 ءهقطنم «یک اح حلم هقطنم «یرادبقموباک هقطنم «یسلحم هقطنم «یربدم هقطنم

 «یرومآموپاط هقطنم «یرومأم سوف هقطنم «رصبم « روتکودنوق ۶ یسدنهمهقطنم
 !اض همرادناژ « یرسیموق سلوب هقطنم « یرومام رکسع ذخاهقطنم«یروم اموکربو

 :«یرومأم نوفلت و فارفلت و هتسوپ همرادناژ « یقاط همرادناژ « یبرومأم شو

 جازجا قیر زعاب ا ا شی اص هرو رض ے.اوح < فروا كرك

 ۶ < تناما ا28 ؟ ء اوورتفوا « لوپ ۶ عاب یعومع « نامروا ٤ هلاسغ لاسبغ

 و هاب « ینه لوب « رابجرانف ء رایجمغل « تافظنت < یرابجکی ناتسرف و
 م) یبتکمهقطنم( یسهمدخ عماجو یناث ماما «لواماما ) « ینیرش عماج هقطنم « یسهلمع
 ۱ "هیرورض مش اوح هقطنم ,E هقطنم 2و ا هدو رصم ٤م

 یرابنا هفظتت و هب داب هباشنا مزاول هقطنم ( نیمدختسم و یحشآ ) یسهناخاعط

 ۱۲ ناشر تاس < يراهناخ ن وها هلمعو ناجاتح هقطنم « يسهاخاز زحاو هناعهاعم



 ۱۳ یژلهحفص كوبم كننالبکشت یناما رش

 كن رهش لوبناتسا و یسهبکلم روما كنتاقحلم هایرهش لوبناتسا هدام یجنشب
 یسهطاضنا روماو هتاذرپ ندیا مدقت هرللاو فنصیجحرب هلیناونع ییماررش یسهبداپ روما

 .ردعودوم هنسیموم ردم سوپ لوبناتسا هدنسهبنر یلاو فنص یجنکیا

 هایرارق كنالکو سلجم و یسامآ كننر اظن هللخاد یسموم ردم ساوو ا

 فا رهشند هدر وکلا روما هدنناقحلم و لوتناتسا . رونلوا لزعو بسا هنس هدارا اب

 .ردطوب هنتراظن هلخاد هدیسکیاو لّوسم یسومعریدم سیلو ندطابتاو شیاسا و

 ندبآ قلعت هب هب دل مارجو هب هم ومگ تحارسا و تو هبهداب ماظتنا هدب ریش لو ع سا

 وا هفطو یاها مدن هاد یبسش و یار كننمآ رهش ر ريدم سیلو هدلاوحا

 هتنما رهش هدهکلم روما یراماقمباق رلاضق قحلم هلبا ینادناموق همرادناژ لوبناتسا

 . راردعبات هنسبموم ريدم سلو هدهطابضنا روماو

 قلعت هتسهموحع ءرادا كراسل وو هنشیاسآ و تنها كن هسنامع کلام سەدام اک

 .ردداع هب هنعشرپ هلنمان ی ردم هبمومع تنا هدننراظن هبلخاد تالماعم

 كنسهبدلب روما یرهشلوبناتساهاسهنکلم روما كنتاقحلمو لوسناتسا س هدام یحشدب

 . .ردیامآ ریش نا ام

 . ردیوتح .یبرادا قطانم هلآ سلاحمو نرومام رحم هدرز ياا

 یضمو# وادا کیم یال رش

 تیریدم هیکملم روما « هیمومع تبابتک « یساج رہش « یعوم ساج « ییا رهش

 .یسهیموج تیریدم « هقوقحو «هیشیتف روما « یسهیعوح تبریدم هیدلب روما « یسهمومع

 ینابعش هیموم تباتک
 نزحجو هسموم دوش « یردم بساع یر + یک ناب

 ۰ و نمدختسمو نیرومأم هلبا ی ریدم نرومام لحس <« یت ردم قاروا

 ینابعش یسهبموم تیریدم هیکلم روما

 یناقاخ رتفد ی رردم تاقحلم «یریدم عیانص و ترا و تعارز«ییریدمآ فراعم

 راس نمدجتسم و نی ومأم هلا یب ردم



Oل دزص تاتنالکشت ياما ید ( 

 دود ررحم درب یرهش لوساتسا نالوا یاب كن همنامع تلود بس هدامیحرب

 ۲ . ردهدلت هرباد رب یوتخم یهب رادا هقطنم کیو دودح

 لاش یغاوف یبا مود : یدودح كنبرهش لوبناتسا - هدام ینکبا
 رهک ۱9 تر رد ناال هلراکس جیلق و ندهابم مسق طخ هلا اه یالتساشاط

 اک شوک وبوق یلریجنز كرهنليا بیقعت ینسهداج یلشبش هردکویب هلبرااوی دنب و ءرادنب
e eیسهاخهتسخ هلام «  r 

 a او ندا هني صذم هرد هجوق ه a هلآ

 سه تو ها مد كح رکو ا یغاط ا ندن 2م یاراب

 ِ ی

 وا وران نا ناچ هلبا مقتسم طخ هلخاد ندلحاس نیش كا دودح وبشا

 . هلصاف ورتمولکرب لقاالو ارحا هننف تاققد هدنرزوا یضارا هخنتناما ؛رهش هابطرش كماعا

  .ردقجهئلوا هنارا هدهطیرخ قجهنلق ملمتتو نیمت كرهليديا اشنا رلنوتم شاط هل

 < وبق موق « وق هاب « اف یسهیرادا قطانم كنیرهش لوبناتسا هدام ینجوا

 ۰ «زوقکب «هرد لوس « كبب « شاطکشب « یلشیش « یلغوا كب ء بويا « هیتاص « یارسقآ
 ۱ « ره طا «لاترق « یوک نرا « یوک یضاف < غوا نلهناشوط « رادکسا « یللیدت

 . قو و یو
 ا الدوح كلهرادا قطاتم ..رهبسقلم هال دمتم رلهقطنم بسا

 ِ لکشت هلمندکی ابو یلیوح كنیراطابتراو یلیدبتایونعت كنب رامساودودح «رادقم كنالح
 ا كتتراظن هلخاد و یرارق كنیسلح رهش تالماعم ع رفتم هرانوبو یساغلا ابو
 1 رووا ارخا

 - هریدنامص یرانآ ونع و 25 هلب رلاسضعق همت ءهللش کک تمدأم یحدرد

 ِ اومناتسا هدنسهرادا كنثناما رك راضق قجهنلوا لكل هرزوا قاوا زاغروب رهو
 ا

 .ردقح هنل وا نابع هت راظن هلخاد یمارفو یا و هل رادودح كرل اضق وہشا



 ۱۹۹ یژهحفص كوص :تلتنالکشت یاب يک

 تیمج كتناما نمجآ ها همانرارق ىح رات ۱۳۳۹ ناسین ۰ یک ییدمهدیا ەذخاۋمو
 نانلوا دادعتهدراهفحض ىج ۱۵۹۵ و ۱۵۹۰ یلدا وا نا ینهاطو هبداب هم و

 . ردشماماراي همشرب هقشب ندکمریو نادم هرارودحم

 هدنرومآ هیدلب هلکمر و زاوج هنلنکسشت هیدلب ؛رباد یخ کی لقد من ینوناق ۳
 كراتحالصو رادتقا هدیوناق ۱۳۲۸ لوا نوناک ۱۷ هسیا شا مازنلا یطارفا هجرد هن
 كمریدنبا هنسکرد يقوم هیدلب ررب هداعلالع یراهرلاد قرهریذل آ هتناما نکس یتسهفاک
 هلهجو ینلکت كنناما تنيو یرفام هلراطآ اساسا ۰ ردشمتک هطیرفت هلتووص
 3 ید وا نسانعم یسلدیا رارصا هجتموکح هدنسمالراقج ندندودح یبهدلب ا

 ىنا هیدلب راد یدب عساو یسورداف طقف زستحالص هدنجا زاغوبو هدلوبناتسا
 هربادر هدیوک یی زکلایو هدنلحاس ییا مور ثانحما زاغوب الثم .یدیا تالکشت رب رضم

 ادلب یک ینوک دوانرآ و هردکوبوب نالوا مهم اهد ندیوک یی كرهديا داشک هدب

 رویم تالکشت رب زسنسل ردق قمریدنلو یشواجهیدلب چوا ییا هدنحا هقارابرب قافوا

 : ردعاد یرارودح یکوب مد یزوآ وک خب هراد کیو : یمایدیا

 امر هنتیدوجوم ككتناما هنکزک « یساقا كاتیالو كرك « راهظق وب كرک لصاماو
 رظن یساوا هدقفلو هدنسهدهع كفاقوا هلراتراظن ضعب الاح كد فئاطو قوحرب

 . یدبا روماق یاخ ندکعا بلج قد

 تالكشتو هنيدحوت كنبالو هلتناما كب تلوماح لعاسا ءرکوص نداشاپ ليم
 قحا هدنناما ماقم هدهسیدتبا لسو هنغارفا هزرطرب طسب اهدو ی اهد كنبدلب
 . ردشعا جاتنا ینسامهوا قفوم هئیشرب یلساسا كلا راشم یسملب4اق یآ جوا

(eكننالکشن تناما یدادتما ردقهنسهنس ۱۳۳۵ كنيم ومگ برح نایالشاب هد  

 هدششت ر لساسا هدنسهنس۱۳۳۵ تباغ . یدلوا بج وم ینسملاق هدهمموروس تدم نوزوا

 تیت کو رک اللرع كب دزم ھر قسا ر هقوقح را تا الو
 ارام ېا بیترت هبنوناق ذحمالرب کی ندنیداوا تریش ب یراهحمال
 الر ندا اوتحا یهدام ۸ وصف یتلآ قرشا غوا لبخ كب تفر . یدادیا فیلکت
 هدنقحیب.هیساسا طاقنكنسهمالكب تعفر.یدتیایدوت هتناماماقم مظنتلاب یسهدوسم هینوناق
 : ردشلدبا لقا هبیئآ یداوم ضعب یهدنفرط شاب هرزوا كمليببدیا لاصحتسا رکفرب



 ی رسم هرم وک یار
 ےس

۳ E E ETE ۱ 

ِ  ۱۳۳۸تی  e یتاداوا قوم e كناغاب 

 نان زر هراروذع تر ر ی

 لج ویلا هرابتعا ینلاظو ریرقت كنهرادا تابش » قرملوا هجوم بابسا هچرک
 نوناق یک ینجهلوا لئاز اساسا یمسقرب ندراهفطو نالوا هدکعا لاغشا یتاما
 بایدیا 4 هیوستو تّور هدناکرا م نما هدهنعم فلاظو عودوم هتناما سچ هعاحا

 EN یعسط قلعت ههزادا 4 هصعشرب كنيرپ ره ندراشیا ویو

 تروص رب عیرس اهدو ماس اهد ثاصم هدنکرا نمجن نالوا كجمديا عاتج
 ارب ییراثیا نلصا قاتساما ناکراهدهتسیا رونا ناسرد«یتیدلوا ییسط یسهیوستو

 اع؛هنسهبعش لني رکید یسیر ندناکراو یراهت هدنمج| نوک جاقرب هدهتنه

 هحتسد رس .ًازارتحا ندنفح هبا غوا و ر هتفافر هم GF ارجاو



2 1 a 1 4 یالبکشش ۸ 

 هدلاو یرح عبانم ماطر اهد نوحا ینزاوت ك هجدوب هلع ءانب . ردقوب همش هنغجهلوا

 هدکلدیا تاجو ذخا هالو لوبناتسا مولا ارابتعا ندا هنس . ردیرورش کلا

 هراس تایالو .ردشادیا لسوت هنبابسا کرت هتناما ًامسق كنسهیدقن تالدب قیرط نانلوب
 ردوش كتسالو لوساتنا ہلا ییدلنا لیکشت یا ارق ینهمطع ترک | كتیلاه
 ینیدلوا هدکمریو كنسیلاها لوبناتسا زواحتم قولبمرب . ردقو ینابعقو ارق كجهید

 كرك .مریناص زامهلوا یرغوط یسادیا صیصخت ءرالوب کهدجراخ كنعوم ینالدب قیرط
 نخ لوا . ردهدکل وشود یسوالع مضنم رسک رب قرهلوا هدلب تادراو هدهنمسر

 هنآارجایساسا هرکوص ندنآ و كجهديانزاوت یسهجدوب تناما هدنامز ر نبق هک مرولیا
 نوجا تارع فاطتقا ندهدیدج تالیکشت عبطلاب همرتح “لاها .ردکجهلمهنلوا عورش

 یریآ یریا هیهرتادره نکلای .رارروب نقیتو كرد ینکج هک مزال كلا یأتو ربص زآ رب

 هدهصوصحم تروص كنسهمهم هل سە تاریهطت و تافظن و رجالا نات هنف تشه

 شملوب ررقم یسادیا حالصا هلبتفرعم راصصختم كج هلیدیا بلج ندهرجوسا و اقحلب
 ییدلروک نوکه . ردکجلک هلوصح ماظتنا رب قوج زآ هدهدلب تالماعم ندننیدلوا
 لاح زونه یسهفظنت و هیربهطت مزاول هیداب راود یک یراهبارآ وص و ی ورپوس هرزوا

 لیدبت هروک هرهنوع كاج هيدا بلج ندایوروآ رانوب ۰. ردهدهجرد كيو هدیادتبا

 لوصح یا رسب كنمهم صوصخ یرامعاو ملظنت كايناتع تخیاپ .ردقجهللوا دیدجو
 یرادن تادراو رک و یضو هقببطت عقوم كنهروصتم تالیکشت كرك نوجا یسلیلوا
 تادعاسم نالیرویب زارا و غیردیب یشراق هتناما ندنفرط ینارضح ماخف یالکو هدنما

 دع ندهفظو یرارکتو ضرع قرلوا لاقم هعاخ ینارکش دلوتم ندهصوصخم تالمہستو

 موسر كج هلبدیا ثبشت هنعضو ینرد دل رک و ینیلاکت دوجومكرکهدكمارک *یلاهاو رابا

 تابعش هلا تئاما تک او ا ها ا و ا هلسنامزو تقو هلبا یا نسح یهدیدج

 اباصو هلاب قجلوب ع وقو نوجا یراتحارتساو روضح نامأت كنلاها ندنفرط هبرادا

 و ير ترهاظم هننارود هدنشال روم كلەبدلب هلسروص كلا تعواطم هناسن و

 . مرایا اجر
 قفوم کمردتبا رشن ینمسقرب ندموسر یبدتیا جاا هدهمانناس وب اشاب لسم

 ییراکناه ندنتاشم و تاروصت رگید رهت اتا مات هتنامآ هلی وناقهدلب موسر ینیدلوا

 هدهرص ینیدللوا دادعت ینافومو تن ارحا هدنلاح هجرت هدینیدلوا شمراقنح هلعف ندهوق

 . ردکجهلیدیا حاضیا



 یئالیکشت ۸ ۰ ۱۹.۸

 یبدلیا رو این ترو ا هسیا ىتنم هباسا هه نکیآ شبا تدوناق تک

 » هنیرزوا ماثشت نالوعوقو هدنوز رضا تموکض  .یانیا شمام هلال هتناقبع]

 رات رضح یدنفا كب یرظان هلام هدیابووو شعلوا ژادتبا هتنالصح و تاقسطت

 ندهعونتم موسر ینیدنلوب دكا اوتحا كن وناق روک ذم رجلا قینب,یتمهو

 و هروشاوا نمک یجهلسهلیدیا نجات تادراورب هدنسهجرد ال كس ناسکس

 ۶و ,یدیاراو یسهلتسم یسهاعراغ هحا هلوط نالوا فالتخا نجوم هدننس تناماهلبا

 ا و هام رط هنسشدازاب «دملمتسا رود نکیا هدنسزادا تناماهبقو
 ۳ تم درک وب مدفالخاوب ..یدیا شل لاقتنا هالو هر هدبقامتم
 ۱۳ ۱۱ ا دارا لوصالا رعنا قالا و روی هتنام) تنناتزاغ روك ذم
 : نوجمآ یسهبمومع تاریونت كنبراتهج ىجا زاغوب و یلغوا كب تناما هلتروص وب
 هدمدشب اص یک ینیدلتروق ندنتالدب زاغ ینیدنلوب هدکما اضا و هیدأت ههناح زاغ

 ۶ا اهاد تاقرب هناریونت امدعب ۰ ردلومأم یسلدیا هدلا مت رب نیش هیاربل كيب یمزکی

 ۔.رآ یتراظن هلام هلیاینامارهش .ردقج هلیتروق ندتماظ ینردیرارب قوچرب«كج لیدی
 ۱۳۳ را هدتام هرودم كلالما مدیا کیدیاراو هیر یکید بچ او لح
 رزوا تقفاوم و فالتنا نالوب عوقو ایا یدبا ییا یمیتخحر یک زین نالا

 دزوی وبو یکعهلیدیا لاکاو ریمعت متر رود ا رکو لو او

 اروى یضاق یک ینیدلوا هدکلدنا نا. یسدیا هدلا غلبم رادقمرب

 وتو تافظنت ینالوا مهم كا هدننایم هدلب ةیساسا تادراو ..ودیعببط کج هلیا ماظتناو

 سهنلوا لیصح ییصن ق آ هنس یه ًاغر هنامایها هلم لاب نالوبعوقوهدلاح ینیدلوا یعوسر
 هدنومآ كنوب .یدروبلاق هدلاحرب افبتسا لباقان هسیا اربلكيب قرق نالوا یرکید فعاو

 ب یعرکب زونجوا كسب كنهروک ذم مونر قرهلوب فالتا نیمزرب هلیا یتراظن هیلام
 7 یساددیا لسوت هنبابسسا یلیصحت ریارب هليا یموکریو كالما ًارابتعا ندنترام ییسهنسس
 ا تاماوسر ضعف یک یرامسر تارهوحم « هحذ ادعامندنوب ..ردهوزوا كم

 هادتباهدیدج هنس هدكناموسر عونوب .یدروبما لباقت هب هلص تافراصم یسهیونس

 دو ا هدافتسا ةدام كتناما هدندنوب هکر دشلن و شوم یسلریو همازتلا ًارابتعا
 یا دادصت و ضرع هدالب . ردراکرد ینجاوا شللا ففخت ییئاظو راب ندفرط
 هاج تیروبح هضارقتسا اهد هنس اقرب و هنفجهمهنبق ینجآ هجدوب هلپا تادراو



EN اک ۱۳۳۸ 

 )ی فلاخ هبهیدلب تاهت . رویمهیدیا هدافتسا ندهداب هطباض ندنزو

 .یدرونلوا سح یموزل تمجارم هراسیلوپ رنک الالع نوجا یسهیزجت و عنم كانص
 بجوم ینانسحو دناوف "ةدام هدمه ًانعم مهیدیحوت كنهیلب طب منامهطباض هیلع ءات
 ,ندکجهربا هناح رب کی تکل# هلبا تالکشت یی وش هروک ههعقاو تعانق .ردقجهلو

 تم وتاحاصیا زارا هدبابوب نوجا قماعاضوا هلاخ رانکنا رخ لب ساک *لاعا طق
 فلاطو هح رک .ردهراب یوصح هطساو كماظتناو نارمع هلهجو ییدلس تکه .مرتسپ

 هاا تآار >| طقف .ردراو یرلنالوا رقتفم هتقوو هماها هدایز نددم هدننایم هب دل

 یسهجدوبتفاما هکردیلمنلبب هج ویا یماروش .ردیمطق جایتحاهبهمیاغع غلام ءدلاحره نوجا
 نی رلکلزم .نمهنلوا افا هلقح یهداروما كتکلعم هغدلوا هتسوس هماربلنویلمقحم رب

 " هنشاب سوق هنسه یادراو كس راهب دل یراتخ یاب اوروآ زمغیدلوا ناربح هنس رلکلاز زوک

 نالوا ین یاب كنتموکح اینامور نوشموق .ردبا فلاخت ردق هیارل یلآ ندارل قحر

 هحاسمو ینیدلوا ترابع ندکم رویسک زوپ ترد یسهموم سوف كرش شرکب

 زوییدپ یسهیونس تادراو هدلاح ینیدناوب هدنسهجرد یسهیدلب ها یو طاق یا
 غر هلتماشحو تعسو كرش ةا ىا تادراو لوساتسا .ردنو زفا ندارل كم

 مسقت هروک ههموخ سوق زواحتم قول رز . رومهلوا غلاب هیاربل كسب زوب چوا

 هم صوب هلا هایت 5 لیقول ۰ ها تیاضا یو شب و مدآ هسل واتح هاب دی |

 نکم یسهیداب ةرادا هدنروص كجهلبهلوا تیئونم و یدونشخ *یداب كتکلم رب مسج
 : روللوا هتف قوخ كب ندنلءف تادراو هتسره یمسق فرنصم كنهجدوب ؟ یعریلس هلو

 .ردایلكب یللازوبترد قیا هشيا هو .یدبا ال كمبزوبترد شا هجدو هنشنکب

 اضتقا نوجما ینآ اشنا كنقاوسا و یراحو تایظنت كنيرار نانا اشاب قحساو یارسقآ

 هشافح وش مکید:ا ضرع هتشيا .ردجراخ نداسحوب هسیا ارل كم یللا زوب لآ ندیا

 ینصوصخ تادراو دسزت ندتهج رکیدو داصتقا و فرصت ندفرطرب هرکوص ندلوصو
 لکسفت ندیکی قرهلوا نددلجوب . رولبشیلاح نوجما تادراو دییزت «مدلبا لما شیپ رد

 هردتشلوا لصاح یناکما یتیرفت هضح رب هنمان تناما ندراهننابموقو تکرش متون آ ندیا
 هال نالوا بیئرتو مظنت ندنفرط هقباس تموکح هدنترام یسهنس یعرکی زود جوا كسب

 ہو رکی هنباسح و مان تناما ور زا یسوکر یو عتع و تافقسه هحشجوم هسنوناق

 هدننروص هتقوم هدام هدنف رظ یآ سام هنثس نک هروک ذم ُهحمالو شما ررقت نیل

۷ 



 یئالیکشت هل ۸ ۱۹۰5

 هناقارجا هدنلخاد هیدلب راده هیمومم تسجو هنسلوا شلریو هیهیداب هيموحع
 ۱۳ ارظن هتکج هلبا کر نداضعا رشبتاا جاا زق یار مدایز ها هدنسهش
 ۱ یایماسا هل کا یک ,یمعز كنزا یملوا بوضنم كنناریدم
 اذ تم تعج اک هنییلتمار هیدلب راود هحنیجوم نوناق سا اریز .ردبا

ESرم و رولوا لوئسم نکیا لئاس كرهلیآ لاقننا هتیلوئسم ماقم  
 .دیا تیغ هرورضلاب یراراکفا لالقتسا نالوا مزلا یدوجو نوجا هقارم

 التخا هکلهت نن تکاح نالوا تنطوریشع ساسا هلبهعقاو تالیکشت مداح

 9 مرکل ر شارافیچ ی دب اوا الو

 î LL e رج نلیدیا ارجا یربدهرفو ناس

 "وب هددیدج تالیکشت هلقلوا شملوب هدکلدیا ارجا هلتفرعمراسلوب هدهندمتم كلام
 ا. رابع ندزو چوا یرضاح ددع كنیراشواجو شت« هیدلب .ردشل آ هقد رظث

 او هدهنيد زت یک ینج هلو ¿ نکم ارجا یتسهمهم ةقبظو هیدلب هطباض ها زادقم وب

 ۱ هسیلوپهروک ذم ۀفبظو هجنیجوم دیدج نوناق هیلع ءانب .یدیا لکددعاسم هرضاح

 ا هج اما یرلهرهش تاصصخم یرفن زوپ ییا ندنرلردتقم تانسراشواج هیدلب دوج ومو
 رطبب ر2 ۰ ردقجهلوا رود هنسهمومع تيرم يلو هوزوا كلدا

 :یشک زوب کیا هبهعئام ةطباض هدندفرط رکید ۰ رویترآ یسهطباض هجنددع
 ۰ نالوا لصاح هدنیسهزآ فانصا هللا یراشواج هدلب 2 ردتلاب هدرب .رویلوا

۰ 1 



 ۱۹و یالیکشت ۸

 هبرج یلبآ چوا . یدروبلکمزال قمالشاب ندنالبکشت هشيا هدرا لوا نوجا وه
 هلا باج یرانوناق هبدلب اینامور و اقحلب « اینا لا « هستارف .یدنالک | یتقیقحوب 8
 نم تک -هلماک تعانق ندا و تاقتقدت هحش و شمروک تاذلاب ۱ مدیا عشو قق

 ردقو هبدلب تالنکشت رب رزکب هلوبناتسا هدنرب چه كنهندمتم كلام مولا هلهجو غيل

 هیارغوا هیارضوا هتالبدصت هلیا نامز بقاعت و مداقت ییوناق هدلب هسنارف یتح .نمهلو

 چه رریدک | ینوناق زہغیدالابچ بوشیلاج هنقیبطت مزبو شا بیغ یتسیساہا لک
 ءدلب رب نلک مال یو هرادا هدنروصرب قن كي هکرلس هلزا لصف: .ردنشمالاق یر

 لات كلام هرلهحم وشود « هرالما عونتم « فلتح « هرادامجا هقشب هقشب هدهمظب

 مک هتن . نوسنلوب لقتسم سلجم ررب هدهدلب راد شانی نوسلوا راک هد

 كراو هدلاح ییدلدبا اغا زکر تاغیابت قوسجرب ردق هنوکوب ندعرومام تبا

 هرکوص نوک شب نو' ندقدالشاب ها ارجا دوخابو شمالدیا ارجاو قسط یرب چھ

 ندیا لکشت قەيدلب سلا كرك و یساسور هیدلب ر اود رک .ردشملقارب مقعو كور

 هلو رقم تاد رانا یس هتسافا قا تاسو را طو اب
 رمشم هعقاو *یعاسم ندنزوب كازنشاصا یهدنالکشت اضح هدلاخ یراقدلوا ندهربتعب

 قمقیب ینالبکشت یاب نوجا یتمالس كنکلم هلع ءانب . یدرویمهلوا تیقفوم جت
 یسهحش هحوشودو تعانقوب هتشيا .یدروسیدیا اضتقا قاي ندنکی هروک هنامز جابتح

 كرهلب ریو یمان « یامارهش » اکویو كرلیدبا ضرف هب داب هر ادرب لوبناتسا 9 و قره

 هدلاح ینیدلوا لخناد دذ یک یرقم و زاهظآ دهان هر ادر واو شادیا مظنت نوناقرب ی

 ساوا یرلکجهلیا یتلت و ذخا هحنیجوم هدیدج تالنکشت .ردشلبا ماسقنا «هبعش زوق
 تفص هنوکرب هقشب ندهفظو یاشا اتفوت هود تاماظنو ندناوقو هبهیزکم تاغللب
 هکردراسشلروس نیمو بن ندنلود فرط یاریدم هرو ذم تاصش نالوا یرانیحال
 تک اح هرزوا ینیدلوا مولسم . ردهدقفلوب تاذ جافرب هدندهقاس یاسر هدنئابم را
 رابتعاودع یمهعورشم كالما كنهدوجوم نکس رارهش .ردراهدلب یهاکنالوج کالیا كن هب

 اماد هدراتکلع یطورشم قحوبو شملغارب هنیراپدنک یسهراداو مظتن كلزلنوب قرهل
 تنعم قرهلآ هتسها و تقد رظن ییهسهم ٌهطقنوب هدهرخا تالکشت .ردشل وط ظوف

 ینافراصم و تادراو هبلم تیک اح . قدریآ تیک اح عقومرب هروک اک آ ههدلب مو
 تصخهدقحوب هکراپا یهاظن هاشروص كللا قیدصتو قنقدن یهجدوب نیهلبااوتحاو نمم



 یالبکش ۸ ۱۹۰.

 كنبابسا یبهیاقو ندللخ كنهبمومع تحو یلافظنتو تاربهطت یارجا هاهجو
 ۳ لب كنهروک دج تالصوصخو نسب, یعوزا

 ٩ لوا نوناک ۱+ و ۱۳۶۱ مرح ۸" . ردك نمدنفآ یمالایلو
 مالالا یرظا ی ع یرظان هیلخاد

 ندلالاج دمع  یدهلوب مطان دشر

 كو یاروشوء یرطانهىلدع یرظا هجراخ یرظان هب رحم

  تمکح فراع لبرباق مسر

 ۱۱ ارج تراختونیرنانفراعم ۰ یراناننوباه فافوا  یرانهیام
 فزد ضد نه رلادبع

 اض سوروزوم

 همانناب یک هرکوص ندکدریدشنکد ینالنکشت كلاس یلآ رووا اشا لح
 لاو ا ضعل داع هلابقتسا هدنانم وب و شما غ لت هتسلاها لوناتسا

 ۱ : ردوش ههانناس. ربتثعا ثح ER مصرب كجه ديا

 بیرت قرەنلوا ذاخما دا یه ناتقوق ها رف مدقم هنسیللآ زوتواندنوب

 د هاب یمرکی هثلث دالبو تداعسرد هجنجوم یتوناق هدلب تداعسرد نالواشلدا

 روص یتاما رش ررب یرب ره هروک هلالقتسا و تحالص نلیریو هرانوب و شلریا
 كماغتنا و نارمع ينيدنلوب جانم هلبا جابتحا دشا كتکلع .يدشاريتک هنادم



 ۱۰۳ یالکش ۸

 مظنت یسهال هینونق هدام رب هجوریآ هدنسهّیاد ضورعم لاونم هرکص ننکدنیا
 ترضح نامرفورصا هدنابلوا . یدالق رک ذآ یسهلاوحو غیابت هننراظن هیلخاد كنم دقت و

 ۱۳۲۸ لوانوناک ۱۰ و ۱۳۳۱ مرم ۳ رکصالا هل نم
2 

 لکو شر تلود یاروش 1

 ندرایا سیر هنمان كي دآوفداشر كبقفوت دشریطصم

 دعس دم یدمل و یدعل وب

 ماسدحا رفص نیدلالالح دم كب یاس ك یزار فسو

 یدملو یدملوب

 قفوتدحم نیدلامیم نیدالک نططف ممال ءادع
 یدمل ون

 ناداشمحرادبع كب و اسا نیدلااض دم یح دم

 یدفلوب یرون ییطصم

 هضورعم هک

 5 رب ج فاوغ (یاما سر هدل وناتسا هل وغل ثانسهب داد راود تداعسرد

 ندتناما ناکرا هدكم اطو داع هتناما شو کف هرادا تاعش هدهتعم اک ارم و ه دلت ۱

 نانلآ هملق هحنتنامارهش هدنتح یناماظنو یسافلا كر وک ذم سلحم هاسیدوت هنمجحنارب کم

 كنتراظن هیلخاد نمضتم ینکیداردنوک كنیرلهحال هبجوم بایساو هینوناق ۀتقوم داوم
 ندنسهبموم ته و ملخنت ندنسف رام تاهظت تلود یاروش هنیرزوا یرلهل وح هرکدت

 راود تداعسرد هلشاما رش هارقلا یدل هدزمهنازحاع نشا راهطضم نارا لذت

 نالوا لوتسم وربندندم رب هلبغارفا هلکشرب رمثم و طب كنسهرضاح تالنکشت یسهیدلب
 بولطم ٠ كرهشو یتیطت امام كنهبنف رپادت نانلوا ذاختا هدننمض یسلازاو عفد كلا راوق



  ۸ Aینالیکشت ۱

 سکع بولوا یلیلدو لاثمرب كنوب ینوناق تاقیسنتو یضتقم یلوبقو عضو رلنوناق

 هعاسمریغ ییدتیالصاح كننوناق تاقبسنت اذهمو هنفید]وبلخع ییرومأم قوقح

 - قفاوم ید كنهمریو کنرو لکش قیضترب هشيا هجننلآ هرابتعارظن

 < نانئمطاو تینما ندنرلءقومو لاح هنیرومأمو هنکو دیا یهیدب ینجهیمهلوا

 و هنقیدلوا هد وجو ةبترع كل ریو تیاهنرب هتعانق لزلزت نالوا ضراع یربندنامزرب
 ارا وب بولوا دودع یرادقم فر رمام قحهلاق هدقحآ هاتسهسلالام هدیدج

 ۱۳ کت اکو تا لک هد زآ رار کلش نماعهحقاما رپش
 ندتادفا هلج اا د یتا ترض و اب اللد ل ر ایدی التم
 ی تاوذ قجهلاق هدقجا هلرلشاعم مهم هغ دلوا ندنلنبق یتثیه تناما سلح اغلمو
 رکف قم روق ندنراب شامم هلضف كنتنما رهش هلیسفاوب هدافتساو مادختسا نایاش

 رک لحجم هنیزارتحاو فوخ ندنفجهنوب هدنتیروب كمریدشلرب یرارومأم
 ۱۳۱۰ بیو الا ركلاو شاوصتو لوف یماسا هرو رم ةدام هلیرتک |
 وتو حالصا الو داماو ا تاهتو امح ییاکشو تالکشم هدناقسطت و

 "یدلواار جا یاححصت هزاع هنر ضعل یندهدهرباس داومو کی

 یسخسن نایریدتبا ضیرت ءدنسمرلد همقاو تاحیحصت و تالیدمت كنەينونق

 ۱۰۱ رو اهل تماس قا هتعسهقعا امده اف سال هجوم

 - یچهدیا لزنت و بالقنا هبهرادا هبعش یدی هیدلب ةرتاد یمرکی نالوا دوجوم موبلا

 رب هدادا تابعشوبهجنمکح ینوناق ناثوعبباحتاو هنکجهدیا عسونیدودح كن هبعشرپ
 اسد یللاقرق رالوا ضختمیهدهعش یه .دلاحوا بولکم زال قلوا دع هاا

 r بج وم یالکشم E او ا بختم

 استکا هروبزم مال ندنفیدلوا قفاوم یحرد هپهجمالوبشا نالوا راد



 ۱۹ یالیکشت ۸

 لکنشت تروص كنهيدلب موم تصحر تحت هدنلوپ ینج هلیبای هلا همانماظنرب كنوب "
 هیداب سلاح افام كتاوخ قجهلوا اضعا هتمجوب هدام یجنچوا نانلوپ قلعتم هننکرتو

 ًاقفوت هننوناق هیداب تدامسرد كناباخما هدننمض ع .رصت ینفجهنلوا باتا یک یماضعا

 ندتناما ناکرا همرب كنا .ردافام. تنامآ سلحم » و هوالغ هراعرب نیم ینکعنهلیدیا ارجا

 هرادا تاش هدام ینشب رحم هدنزرط « هرخا یلا .ردسشادیا لیکشت نمجنارب کیم

 ردافلم هیداب سلام هليا تناما سلحم » هرزوا قتلوا یوتحم و دیفم هدیبراسشحا

 ررب کرم ندنناکرا هبعشوا «دهرادا هیعش یهو ندتناما ناکرا هدننناما رهش هنیرب كرانوب

 هلسب الود تالنکشت .ردشلدیا بیرت هدنتروص « هرخا ىلا .ردشلدیا لیکشت جما

 کرد اویو یلکحهلیزیو اماع هحتناما نہ یزالاس شامم تو ومام و سا
 قطان :یبراقج هناوا دع. لوز هدلاس یرلکدعا- نوب .ییزومام نالوا E اور )

 ی سد ر یاد تاهظنت كرهدیا توعد یهحابم زارد و رود هدام یحدب نالوا

 یسفلوب تریافمو تنیابم بس الب هدنن تلود تاماظنو نیناوق ندنفرط یدنفا كب دیعس

 هجینیجوم .ینوناق تیلوزعم هدقداوا لوزعم یرارومام راس كتلود بویلوا زیوجت نایاش
 مات هرانالوا لوزعم ندنرارومأم یتاما رهش ہدلاح یراقدلا یشاعم تیلوزعم تاحردلاع |

 كجلبریو ندقجآ هرارومأم لوزعمو هنکجهشود تحلصم ریاغم ًایک یساریو شاعم
 وبو هنفجهلبشبلاح هنیرالریدشلرب كرلنا نوجا كما هتسراو یتاما ندنلش راب كراشاعم
 یتاما رهش ءانب هنکجهدیا لالخا ییهالج هما رب یک یضیوفت هنلها كراتبرومام هسیا

 نابمرد یار کج هلک مزال هلماعم قیفوت هنسیموحم نوناق تیوزعم یخد هدنقح یرارومأم
 فكنا یز قرف هد دز موکت نووهام راس ها تاما نووفام ها 5 اا

 او تولا اورم یر نوال ها رووا ننفم یناه هوا نیرو

 ا یمرزل كلدبا اطعاو صصخت یشاعم تلوزعم ینیدنلوب قحتسم

 اماضو"تق تقو ینا نده هوصخو هبصخش بابسا هدایزاهد كنيرومآم ینوناق اوز
  تالنکشت هلبوب هلتهج ینیدلوا شا شیپرد یهیداع لاوحا یک یرالاصفا عوقو

 هغیچا ندرب :كرلرومام مقاطرب نکیآ قوي یراریصقتو عنص انوکرب چیه هایسییالود

 یاتتتسسا راریدت ینانتتساو هننجهمهلوا قیبطتلاهبام هدهداعلاقوف لاوحا یک یساراقبح
۱۰ 



eیلالبکتت ۸  

 ومآمو شغل هملق هدامرب ندیکپ ءروک هفلکتوب هلیساوا شادیا لوبق یخد ندنفرط
 بن هدنالکسشت و كرهبدهزوک یقوقح هدكتناما لباقم هیهدعاسم وبشا نلیرتسوک

 3 زدشهلوا هوالع هددتف رب ناو هن راکچ هلب دیا دع لوزعم هدربدش ی رلکدع,|

 ءارجا مقوم الجاع كنالکشت وبشا هرزوا قلوا یسهدام یجنزوقط كنەحمال

 ویش هتیرزوا فلکت نالوا عقاو ندنفرط هللا راشم ًانمات یتاکما یسمایبلیدیا

  شادیا مافنت هدامرب راد هنغج هلوا یعرم ارابتعا ندنحشرات یرشن هلعیاقو میوقت
 كيلءاعم بنرتم هنتعرع هلفاوا شمنلق دقت ًافل یمهضیبم هخسن كانسهعوخم
 2 . ردکسالاهل نم ترضح نامرفوها هدنباپ

 ۱۳۲۸ لوا نوناک ٩ و ۱۳۳۰ مرح ٩

 ِ سا مشر یسەر اد تامظنت دشر ینطصم نیدلالالح- در

 یدهلوب كب دعس نیدلالک ناداش محرلادبع یرون ینطصم

 ها هحل نوناق فوغلمو یسهقلعتم قاروا یسهادبضم وبشا كنسهرناد تاظنت
 ه رضاح تالکفت یه دل یاود تداعسرد هلشاما رمش . یدنلوا تارک ەدەىم و

 ا رک اا نالوا شادیا ققدنو مظنت هدننمض یغارفاو بلق هلکشرب رمثمو طیسب

 :رضح اشاپ لیج ینبما رهش نانلوب رضاح ًاوعدم و هبهبجوم باسا نانلوا نایب هینوناق
 مو لح قفاوم هیراتعا یسهمونع تشنه ارظن هاحاضبا نایرو اهافش ندنفرط
 ۳۱ ان مس ندا نایرخ هدمرصوو راد هتففدت هداع هدام هزار

 دنساوا ق كنهدام یجنکیا هکهلوش .یدناقرابزاو ضرع ین آ هجورب تالیدعت نانلق

 دیو ترابع ندهیدلب هاد رب هرزوا قلوا هدنتلا یناونع «یتاما رهش» یرهش لوبناتسا
 غ كنابمسش ددع یدنقا نیطنطسق نداضعا هلتلوا رحم ینیدلوا مسقنم ههرادا ةبعش
 و هروک هنتعسو ید هرادا هبعش نه هللا راشم ناما هدهسیا شا ناضرد یفیدنلوب

 هادا لمست و عیرست كسان تالم اعمو هدل روما هللا قیرف هماسقا ماطر هدهملات

 ادا تابعش طقفو بیست هج رنک | یساقبا هللاح كن هروب نم هرقف ندنکیدتیا نایب
 ربخا هرقف راد هنفحهنلوا قیدصت هحیلاع بابو ناعت هاما كنيزک ارم هلیدودح



 ۱:۹۹ ینالکشت ۸

 یا بوش هدهجرد كوسا هدننظوصخ لاتسیا هلعف هخاس كاتت داها و1
 هدننا 7 :یناونع:«یتامارهش» كرش .هاساغلا كنهروک ذم تالبکغت ءانب هنسلوا دک

 هدصتموب هلیسلوا شلروک حجار یمیسق هبهرادا ٌهبعش ددع ید طوبم هیهیدلب ةرتادرپ
 لتپ الب "لوبتاتتسا ۰ ردشادیا لوبق ًانیع هدهدام ینکیا نالوا شلدبا يشر هروک
 هیدلب موم تصج » هنکوص كنهدام حنجوا نالوا راد هننالبکشت كراهرادا همش

 یواست هدنسهرا رانابازق ار هدهمنات هجرد هنیرپ كراذدیا تافو ايو افعتسا ندنساشعا

 للخ هتاباخا یالود ندن وغل رله دلت و « هنکع ابدی ا قیرفت هلبا هعرق كرل وب هدنعوقو

 توسنمهدنسهرص یاب وعیم باخ | تداعسرد یساضعا هبدلب هموم تعه » هرزوا تم هلک

 اغا یئاطو ینبدلوا شمریو هرلهدلب كننوناق نان وعیم با ا هدهرادا تاعش یراقدلوا

 ینشلو یحدرد و جرد هرقفر هنگ كتهدام یحنج وا راد هنبرلقح هنل وب « فلكمەلبا

 . ردشلدیا ارجا تاحیحصت ضعل هجراهدام

 لوا نار لوا تلد اه ندنفرط یالو فاطو داع هبه دار هطباض دا

 یرلهدنافرب چه قاعتم هیهدن ماظتنا دلراشواح نالوا هدکلدا مادختسا دان واود هدا

 كئاظوداع ءرلنوب ًارظن هنیراملوب هدقلوا بس «دهنالامعتسا ءوس قوحرب هقشب ا
 یسافیا هج سل وپ كفاطو وبو ینجهلوا عفانم مزاتسم هتروصیه یسافیا ندنفرط سلو

 هننعمی هموم تیریدم سال وب كبزوبیبا ندنشواح هدلب زوحوا دوج وم موی نوح

 کج هلیدبا اطعا ایل كیبنوا ندنفرلط تنام هبهروک ذم تیریدم یونس نوجا رانوب هلیلقن
 ندنتاحاضیا لج كہلاراشم ینجهللوامادختسا هاما هدنسانن تالیکشت هد زوي رکیدو
 بسانم یلوبق ید كفيلکت وبشا نالوا قجلوا یدناوف قوج كب هبءداب ماظتناو شملوب

 هدام یحزکس طقف قیدسمت اع هدام کد نالوا شرا هروک هدصقموب كرهلیروک
 . ردشلدیا سرت قرهلوا

 یجتزکس كنهحال هلتهح یا جرد همزال ٌهرقف هیهدام صنجوا هدنقح تابا |

 NE هدوح وم روبات لای تالنکشت ندقدنلوا یط یبسهدام

 هدنسهحش كنالکشت قجالسای یراترضح اشابلمح قرهللوا عضو هب هثحاىم عقوم زرا

 ییراقحهروس تربغ هنس هامل اق هدقجآ كنهسک و یراقجهشارب لح هقسش رب ندیکی

 ةن نایات ةد زا .زکید كمدخل ناۋا ىلا ةدقحا رور 4 ا اورد
 هلاراشم نیما بفلکتویو فاکت هج راډ یساطعا قرەلوا مات هاما كنم راشاعم ردق



 ینالیکشت ۶۸ ۱9۹۸

 یسهطیصم نود یاروش

 5۳6 ددكماطو دناع اما للجو لکعت هیرادا همش یدب هدهنعم نکا رو
 | هماق هحنتنامارهش هدنقح یناعرفو یساغلا روک ذم سلحم هاصیدوت هنمحنارب کر

 وا فلکت هدعب یتنوناق هلم دق کلر هلتسهحمال هجوم بارسا كنه وناق هحال

 هنلودیاروش كنتراظن هباخاد نمضمیتسهدافا ییضو هیارجا عقوم ندیدمش ءرزوا

 لورصو یدب یمرکی زوینرد كبرب شعب و یل رات ۱۳۲۸ یان نزرشت ۲۵ نالیرویب
 قرا تاو :هدنشراو تایظنت ربارب هلیتافوفلم و

 اهر وک ذمۀین واق ةحمال هدلاح ینیدنلوبرضاح ًاوعدم یراترضح اشاپ لیج ینیمارهش
  كتبرهش لوماتسا ارظن هاجاضيا نالوا اطعا ندنفرط هلاراشم رادتبالاب هتتافقدت

 واح تناما ندننیدلوا هدکلا لاکشا یتسهرادا یتعسو نایلوا سبقم یاب

 ۶ رقمو ربهطابهداموب بولوا یریرحت ببس كندامیحن رب یسلروک یطق موزا هنی
 واج ینالکشت ینبع هدلاح ینیدلقارب هدجراخ یرارانف ییوطاناو ییامورو یرلاضق 2

 مق كزوقکب هدقدنلوا لاوس یبس یسلقارب هدلخاد دودح كنساضق زوقکب نالوا

 قاب اترا هتناما كلحاس یشراقو یسوا دودعم ندنسازحا كنحما زاغوب كنسلحاس

 ازدا ارطاهدنص وصخ نارم لوصح كنسهلوب .هدنلاهرادارب هقشب كزوقکب هدلاجییدلوا
 لر كنيزکرم یساضق زوقکب هفام عمو ینیدلوا ینتبم هنسهعلاطم ینجهلوا بجوم
 ادا ی  روعکب لج یتدلوا دوج وم زارق دجتم هحلود مدنفح یل هنسهصق

 یطبر هتنامآ هحنجوم ینهطیرخ هلحاس دودح نالوا تسدرد یتصت هعاما كتسهیدلب

 و هاغاواشاروک بسانم هدهجهرباد هعلاطموشاو شعلوا ناسرد ینجهلوا نانسحمزاتسم

 غ ورقم نانلواذاخحا هج هر دلو هم ومت تعج یتحو هعاما . ردشادا لوق تبع هریک ذم

 هیمیددب ر اود وشراق هلاحوبو هدقملوارب مقع قرهملوا قسطل هحهبدلب راود رم اع

 لطفا كتکلع سیا كنوب بولوا نک رغ هلتسسانم هرضاح تالبکشت يسافيا رب



 ۱۹۹۷ یالگشش ۸

 تاعدم كنامجارص باحاو هاسهلاوح كحاصم ناقبح ندهرادا تابعشو كنهدراو قاروا

 او نالوا هم لا مودل روما هداج .ینیداوا كجدبا لاغتسا هکملکید یادافلو
 ی چوا كتناما . زامهنلوا زبوجت عیاعلاب هدوب هکریلاق لطعم و لمهم شیتفو رود

 بولوا غلاب هبیدی قرق زوی ید كيب چوا نوا زوب ینوکی یدیق قاروا کهدنسهنس یدب
 ییروبح هعاسا یناعجارم باسخا و کیدلک مزال یسهروک یتسیه كرانوب كننیما رهش
 . زامهلاق ناکما هنسافا ثنسهفضو تراظن و هبقارص یهبداب تالماعم هدلاح ینیدنلوب

 . ریش دیار رکو تو هدنس-راد هلو هداه ا

 كتهفظو وب ندنغیدمهنلوا اغا قحم هی راشواحو شتفم هیدلب یسهفظو هیداب هطباض

 كنبرلشواحو شتم هیدلب . 9 یاد ون هسا وي یک ینیداوا ۳ هئدمتم بالام

 ارجا ینسهمهم هفطو هدلب هطباض هلبارادتم وب بولوا راغ ندزوب چوا یرضاح ددع

 هسل و كنهروک ذم هفظو .ردلکد دعاسمدریضاح تادراو + هدهسدس رب یک یفج هم وا ن 5

 رونا هطراض هلضف نایک جوا یعی هشددع سل وب كنههدلت هسیا هدنلاح یاد و

 نالواشلک هلوصح ردنا یار نوزاهتس دنا فای ا و راش واج هب دلب .ردقجهلواشعل وب

 هیداب ٌةطب اض هدیساوا هدکسخا لاکشا یطاضنا هفظو نالوارظتنم ند را دک قلزسنالابم

 یهیدلب اوا یراشواح هیداب هدرب . رد:دکما اس یتموزل یادو هسلوب كنسهفطو

 - ردق یهدمش هسیاوب بولوا روح هناط ینتنواعم كس و اباد ناه یراق هرانا افصا

 كن هیدلب هطباض . ردهدکنما مازاتسا یواش ت ود حب برین دقت آر ظن هب رام نلکهعوقو

 موناو هنفجهلوا شادبا فرطرب هدرلرودګ وب . هيا هدنلاح یدنحوت هلبا هعنام هطب اض

 هلب رد رضاح تاصصخم یزوبییازالوا ییشیریولا همادختسا كني راشواح هیدابلالوآ مدختسم

 انوکرب هدلاح ینیدلسنالل وق هدقا:ایدراغو هدنتامدخ تافظنت یسقابتم قرهناوا رود هبهطب ان
 هدنتروص هحوصخم تایلعت یئاطو هیدلب ةطیاض ءانب هنفجهلوا شمل ربو لحم هدهتیرودخم
 . قفاوم ییادون هال و كنسهفظو هیداب هطب اض هرزوا كلدیانعت رک هلسهرادا سل وب

 . ردشادیا مظنت هر مک مقام یا او نیا روک

 "لوصحت اف هنسهجدوب هیدلبو هننایرج نبمأت هدزرطرب قسنکی كنهدلب تآ ارجا

 نانلوب ندنباجمأ تكلم تعفن یضو هقببطت عقوم "الجاعو نالوا كجهدیا تمدخ هنزاوت
 يسار و تلالد هنسعا تبنوناق باستک | لوا نآ رب كنسهحمال ینوناق هیدلب تان وا

 , ردمرتسم هلتمها



4 ۹  ۰ 

 یالیکشت ۱۳۸ ۱۰:۹۹

 راداتامش مات هتفج 4 ریدغارارق هجاروا اساسا فرضلعو.تروص قرهنوا
 هو راح ییهیواطم فاصوا كنهروک ذ.تایعش ندنفجهلاق جاستحا هنلبکشت هیداب

 با ا اضعا رکا نوا ندناخاد یدودح هیرادا هبعخ هو یسەرادا هل.فررعم

 د5 كنهیدلب همومع تعج هلبقرفت ك.اذرشتلا نالوا تیرثک | راح ندرلنوب
 لاظم هدهنساسا هیدلب تالبکشت کوا هوم غ ترک اه و شاد

 3 ۱ . ردشل زق هروک اک | هدام ینجوا ندنفیداوا

 :سلحرب کم نداضعا یتلآ هلاربرر ءدناما هعاجحما رضاح نوا
 . نصتو عیزوت قح هلبا هصوصخم تالعتو تاماظن ینئاظو كنءهرادا تابعش

 یبداوا هد رلهرادا راسو هد رات راظن فاقواو هلام ه درواكعا عاجا هعقد کیا

 ینئاطو چ ارادا تاش هداح شوف لک نمحار ےک ںی ندتنما
 : | لئاز اا ق ندراهفطو نالوا هدکعا لاتشا ىتاما سلحم موللا

 ور < هدناکرا نمما هدهدعم فئاطو ع ودوم هتناما سل هعاحشا رضاح نوناق

 همشوا تالو ییرط قلعت هبهراد ا هعشرب كسر نه ندراشیاو و ندنکح لب دا

 رس اهدو اا اهد كلاسم هدنکرا سجا نالوا كجمدبا عاتجا هلیروضح يخد
 و هدتنامآ هلیوقل كتناما سلحم ندننادنلوب یبط یسهیوستو لح هدنروست

 . . ردشادیا بیرت هتروص وا هدام یجنشبو شمنلف بیش لکشت نمجنارب

 جد ارل كبب شب هدهنس یوفل كتناما سلجم هلباکشت هلتروصوب تنم وبش
 ا لاح كنیداز ةنزاوم و هنکجهدیا نیمأت یخو یفرصت كجم غلبمرب
 . هنقد ر ظن هجهقشد هدتهج وب هات هنغیدنل وب مزاتسم ینافرصت ارجالانکم هدلوب وب

 0 . ردنایاش

 اعم و هرادا یهموم تارباخمو تراظن همالقاو هبهرادا تابعش هدنتنامارهش

 ۱ ۲ ام و نواب یبا : رزوآ قاوآ بفلکم هل هفتو اضیا يروح
 روما رب رومأم هبیواعد . بیقمتو هظفاح ییدیدلب قوقحو یوم شتفمرب نوچ ا
 كویوب . ردراو لعق موزل هنیراتیریدم هخو هنفو هبباسح تنه هللا یریدم

 .نواعم ردق هبیتلا هرزوا كوا تنواعم هننهارهش هد رلهبهلب هندمتم كلام فک

 ا ادا ا ا ا قوام وا اکر لی هدشرکی یج
 اف وه نوک یه ساک ردها ندیا لاکشا یهیدلب تایتفوم



 ۱۵4 یئالبکشت ۸

 هارهشهروک هبهملاطمباحا ضب . ردکج هلسهلتوط یتا وشراق اق هبهیدلب ةمربم فراسم
 قملوب هعشررب هدرادکساو یلغوا كب ءلوبناتسا قرهللآ هبهعلاطم رظن یبهیعبط دودح
 زونهكنهللق طئاسو هدنعرهش هدهسیا هدکلدنا حسج ر یمسقت هب هبرادا هعش چ وا هرزوا

 ینیراهفیظو كنبروم ًاهلرک كسانلرکوهنعونت كنهیداب فّاظوو هنسمامهدیا عسوتو لمکت
 كن هبعشچوا ینبم هنسار وکاتح هنامز یددحت كناحاتحاو تاعجار كرەدا كارد هایقال

 . ردشتلوب راکرد ییافک مدع نوسان وق هسیاربانوق هبهجرده یتمهاو تیحالص

 هروک هیهضورعم تاعلاطم هدام ینکیا نالوا نمضتم ییهیداب تامة هلع ءانب

 وفا مظس

 یک یفیدلوا یسیدلب ٌةبمومغ ترعجرب كرهش هحنمکح یرضاح نوناق هیدلپ تداعسرد
 هلیساسورهیدلب راود ینیدلب موم تیم . ردراو یدلب سلجرب یخد هدیدلب رنادره
 وب كنهیدلب رئاودو كنهبموم تیمج . ردیا بکرت تاذ رشیکیا ندنساضعا هیدلب سلاح
 یاضتقم رارب هلقمالواقفاوم هلوصا یراح هدهرناس هندمتم كلام یلکشتو یک ر روم

 هصیرشت وق كرابدلب ندفرط رب یاسر هیدلب راود کنوج . ردفانم هدهتحلصم

 هدراودكناسٌورو هدقفوب هدنلاح هسارجاوق هدنامز نع ربار هلقعوب اا یسهطانو

 هبقارص ته هدهدلب موم تصج هدنسهرص یتبقدت كنتآارجاو تالماعم نلک هعوقو

 رتاود.درپ . ردمدکملا مکح یاطعاو هملاطم نایب اؤر وا هلی هدنسرص هک ا تو

 هدصوصخ وب هروک ذم تبع بولوا هیموم تیعج یخد یتقدت عجرم كنابساحم هیداب
 كناسور نالو یسهییاسح تلوم هلساوا هدکجا اها ینسهفظو تابساح نارد

 تالخ .ردرظنو لمات یا شو یو وادع تاک ا ۱ دا

 لوئسم ندفرطرب كناضعا نانلوپ هدهموم تیع> ندهیداب سلاح یتحو كنهیداب یاسر

 لالقتسا نالوامزال یدوجو هدهقارم تهرب یشلوب هدنلاح کاحو لئاس ندفرط رکید
 هندمتم كلام كن یداب موم تحج هلع ءانب .ردقوپ هابتشا هدنکجهدا لالخا یراکفا
 قرلوا هدنماقم تایساحناویدو كنا هبقارم یهیدلب هيم ومع تالماعم یک ینیدلوا هده راس

 هر زوا كما تاررقمذاخحا هدنقح هدلب همهم تآارجاو كلا ہکحیاطعا هاس ور یناباسح

 یسهلوب هدنلاح هبقارح ههلقتسم تنه رب قرهلوا یرب ندتلوئسء ولردره دلوتم ندارجا
 ثاررقم قلعتمهبهبدلب ةن وع تالماعهلبا تاضارقتساو تاک المتسا اساساو هتیداوایضتقم

 قيدصتو بیر هحسع>ج و ایراهجد وب كن هب رادا تاىعشو هنن> هزل وا داحما هجهبم ومگ عج
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  ۱۳۳۸ ۱۰۹یالکشن

 > جابتحا هلزمرهش و قیقدت یسایدلب تالیکشت یرارهش اسامورو اسالآ « .هسنارف

 مظنت "البدعت یهیدلب ءرضاح تالکسشت ی سابق :I a ر

 Sy ندرهش یر ربارب نوار ا ارجا یالکش 7

 اج نددودح رهش ۶ ياس وش دعب كب ندمسق

 .هسهلوا قفاوم ky عبات هرهش هجهیدلب تالماعم هدلاحینیدلوا 9 عات

 ا درا یدونخرپش ید تكیرلراف لپ امورو

 . ردشلدا بسر و هدام یگ ر ا رب

 a ۹ درک هنساها هات ۳ اظوو تآارحاق هدرلاروا

 م ۲ ات لد وه وم أ یخو چ هنتفاکم كنسلاها رهش  كتسلاها

 ۳ هتسهبحات ا e زر قم هدجتنسمرب ماد تلود یار ۴

 وا هرېش كزوتکب سفن هلیسرادا هدنلاح هحانرب ندفنص یحنرب دوخای اضقاب كنارواو
 . رهش یهدنتهچ یوطانآ و یساقا هدنلخاد یدودح رهش قرهلآ هرظن ٌةطقن یطابترا
 . ردمزال یدیدع ردق هغاوق ناک اک كنیدودح

 وناڈسایسکیاو بدله ر ادر هدزوا ةو تلا یناونع«یامارهش» هدي رش لوساتسا

 هنساهتنم یغاوق یلوطانآ و لیامور كنجما زاغوب یسکیا « للغواكیو هطلغ یرب «هنتهج

 . هدلح ینیدنلوا لیکشت هیرادا ةبعش رر هرزوا قلوا لماش هرادکساو یوکیضاق هدسکیا

 هرزوا ینیدنلرا نایبو ضرع ًافنآ یک یجهلیدیانیمأت یایرج هدماظتناروح كنهیدلبروما
 لام كجلک هلوصح ندنوب كرهلیدیا فرصت تاشاعم ندیا تباصا هبهیدلب راد چوانوا



Veh یالیکشت ۷۸ 

 ییدلوا فقوتم هنقثوت كنتراظن قح یهدنرزوا هدلب رباود كتناما كجا نیم ات یعاظتنا

 لبتفرعم هیداب سلاح لقتسمو یریآ یربآ بختنم ندنفرط یلاها هج اما رضاح نوناق هدلاح
 اتعم ی ظفل رب ادا یراظن نالوا دوج وم الاح كتناما هدنرزوا هیدلب راو نانلوا اا
 ههيدلبۀ راد یعرکب هح اجحما رضاح نوناق یرهش لوبناتسا هرزوا ینیداوامولعم .ردهدنتیهام

 یرب يهو هدنلاح هیدلب *هلقتسسم ته رر, هعاجا نوناق هنپ هیدلب هر اد ره بولوا مسقنم
 تشقفوم هماظتنا مات هجهبدلب تالماعم و تا ارحا هاساوا بحاص هدامجا یربا یربا

 هدنلکشایاصو تاغیابت نلکهل دنا ارجا هل رابتعا هعسط *هلءاش تراظن هعاماو هدقمامهلوا لباق
 هلببسوب و هدقملقارب مقع هج راه هداب سلاح یسارجا و لوق كرلنوب قرهنلوا یتلت

 هسریلبدیاهصالخ هفلاس تاضورعم .ردهدقءامهلآ یعاظتنا بولطم لکش هبداب هم ومع تالا اعم
 يناونع هدلب راود هدلوبناتسا كتيقفوم مدع یهدنعا یمیظنت كنهيدلب هوم تالماعم

 .ردیا نعل ییدلیا تاعا ندندوجو كنشاما رهش یعرکی بحاص هما لالقتسا هدننلآ

 رب گربش یه .ردفو هدلب راود دو ل چه كيهندمتم كلام

 .ردراویسیرادا تانعش ردقیوزل هروک هنسوفن توکو تعسو كرمشوا تولوا یمبداب

 یسهلصا ماکحا ریارب هلغاوا شادیا سابتقا ندنسیدلب نوناق هسنارف ینوناق هیدلب تداعسرد

 ر وب هدهنیا شهرمآ هنامسید ورآ یعرکب یرهش ینوناق هبدلبهسنارف . ردشمام ءا دی 4 ذفاح

 ی تاقت اچ < سوف ارت هدرلارو . زام وا افا تالماعم قلعتم ههدلب هدنرب یه

 فآرحا ندساساوب هسیا هدننوناق هیدلب تداعسرد . روئلوا تور با اد

 عراد لقتسم یمرکی یسهداب تالماعم نالوا دبال یساشا هد اک رب كلرهش قرهلوا

 .ردشلدبا هلازا یلاکما ینبمأت كماظتنا نالوا بولطم «دهیداب تآارجا هلبسوو شلرآ

 جاا ید هنلنکشت هیدلب هرباد يمرکي هداوبناتسا اساسا هلبرابتعا یبهمولعم دودح
 ردق هبیدمش یماکحا نالوا قنطت هرورضلاب و ناشلوا لیدعت كنوناق هدلاح ینیدمل وب

 فراصمندنزوپ تالکشت زسهدنافو زبسوزلویو شمریو تیروبح هنسهظفاحم كنلکشتوب
 هلیلیدعت كنهیداب دودح و تالکسشت هلع ءانب .ردسشهلو هدکلدیا راتخا همظع ٌهدناز
 هلتروصوب كنهمهم فراعم ییدلبا مازلتسا كنهرضاح تالکشتو هنیبرت هروک هجانحا

 تراظت نالوادبالو مزال یدوجو هدنرزوا هیداپ هموم تالماعم كتناماو هنللقو صقنت

 هلیاهعلاطمو دصقموب .ردراو یعاعق جایتحا هنمان تكلم نارمع هنقیئوئو نیماث كنسهقبقح



 یئالیکشت ۸ ۱:۹

 اغإب ليج نکیا شنا مس هیهیدلب هوا رب نوا یلوبناتسا یک یفیداوا هدننالکشت
 هسلوپ یهبدلب هطب اض < ثارحا گالن واعم ییا هدتامآ 6 ليز ی ی ددع

 تالبدعت كن قفوا رکید دوعا تکی ینلبکشت تناما ھا ندتناما ناکرا
 رپ جا ردررح هدن واق نمو هدهبح وم بابسا

 هعرح عقوم هلماع ینوناق هیدلب ۱۱۹۴ هلسالشا ۱۳۲۵ زوع. ٩۰ لصااو

 دیا ماود شکمشکوب ردق هننآ یبعت هتناما كاشاب لج ند رات یتیدنلوا

 دنا لوف ا ما بقعت رکفو مع نالوا نا هنسیدنک هلاراغم

 سا هلتقوم نوناق ر كلهدام ٩ یل رات ۱۳۲۸ لوا نوناک ۱۷ یییدلوا

 ر ردم درب بوصنم هجنلود طقف ( هیداب یاد ) رب هدنتلآ نع یامارتعر

 e اشا لی ۾ ردشما هر دتیا تس و ناعل قرهلوا ه رادا ۾ هبعش زوقط

 هديا شمرتسوک هرزوا اوا حراح نداوبناتسا یراهطا و یوک یرقام هدنفلکت

 3 ۱ ۰ ردشمامهل وا

 ۲ ِس كنود د هايس هط بفم هج وم باسا ییدریدتا مظنت كناشاب لح

 1 رد هلیسم رص ریز هجورب ندنفیدلوا هدکعا اوتحا یناعلاطمو تامولعم یل رب تقد نایاش

 : رد راشادیا

 7 و بینرت قرهنلوا دانا سانا یسهیدلب نیئاوف هسنارف مدقم هنس یتلآ زوتوا
 هبط عقو» ردق هتطورشم نالعا یسهیلصا ماکحا كننوناق هدب تداعسرد نالوا شادا

 نون :ق نالوا هدکلد ا ق قسط ارابتعا ندنالقما هتطورشم تا ید شمال وق

 ۱ < س تخت یابو هجانتحاو لاح 1 رظن هراج نلک هعوقو یرب ندهنس ترد كر وك ذم

 ا كماظتناو نارمع ینیدلوا جاتح روز لارط قب هدنف رطيه كن همناععهناس

 ات تسناوق هسنارف نالوا شادبا ان ذخأم هزعدلب نوناق . ردشماشالکا ییافکم دع

 غوا هیهمهم تالیدعت ءانب هموزل یکیدرتسوک ك ناجابتحا ناک هلوصح عبطلاب هللا نامز
 روک نوک یه نام هانسساما هرضاح تالکشت كننوناق هیدلب تدامسرد هدلاح ینیدلوا
 ا هتصفاو ل تلواح ىح هل وصح ینههاختناو هسارمع رالاو نالوا

 بولطم هدهداب تالءاععو تآ ارج ا: زام لوا یرضوط بلا قاوا لثق هنموزل یتیعرم



 ۸ ؛یالکش ۱۳۷۸

 ناسا ق هجو تروس قزاتلوا قیدضتو بیت رثا هجتمجوا .یراهجدوب كتا 1

 ندنفجهلاق جاتحا هنلیکشت هیدلب سلاح هدهیدلب رتاود ءانب هنفج هب ریدشلرارق هجارو

 نوجا هیدلب راد رهو یسرادا هلنفرعم راربدم لوئسمو راح یهبولطم فاصوا كراود
 هلشرفت كتاذ رشتلآ نالوا تبرک | یاس ندرلنوب قرهلوا باا اضعا رشکیا نو

 هنیروما فانصا و هبهجدو هدرانامز ینیدلوا دقعنم كتسجو یلیکشت كنهبمومم تبع
 یدنک كنهبمومع تعج هس هرزوا كما افا یهبنواق تالماعم قلعتم هناک الامتسساو

 قفاوم لیکشت « یدلب "یمئاد سلجم ه رب بکر نداضعا یا ١ یکجهدیا باتا ندنرا
 شلو قباطم هدهتساسا هیدلب تالکشت یهدمراس هندمتم كلغ تروص وو شر وا

 هليا رلشیا نلیروک هراشتسا جاتح . ردشازاب هروک اک | راهدام جنشبو یدرد ندنغیدلو

 ید كتاصوسخ قلم هلح كافالخا یهدنسهرآ تاصش و راودو ۳ 1 او
 قفاوم هلم یر هدنمحا رب کص ندشلاما نکا د یلدا ۱0 و

 هدندزوی» قرهلاق جابتحا هدهتناما س هشت ندوب یاضع ا ۱ سو
 .ردشع وقهرقفرب كج هدب (نیمأت یدصقم و ه هدامیحنشب ندنکج هلک هلوصح 1 تافرصل

 هللا ثالسهومش بناکرب هرزوا كعا تنواعم هننسا رمشو اما یهیدلب روما هدتناما

 هبنف ته هلیکلرواشم قوقحو كالبموم شتفمر نوجا شدتفت ینهیدلب یم ومت تالماعم
 . هدام ینا ندنغیدلوا یععق موزل هنیراتبربدم هبساحو هک ٌهیربخ تاسسژمر هو
 ینیعت هليا هصوخم تاماظن كف اظو داع هنیربره ندنابمشو رثاودو شمنلق مظنت هدلویو

 .ردشلدا بست ییکشتیراهبعش هیدلب هلیرارق هیدلب ةيموم تیعج هدمقاوم ندیاباماو
 ناما .هدزرطرب قسکب كاا تا ااو هه رام لوح این کک

 وبشا نانلوب ندنباحا تک قیدصت عیرسا و نالوا كحهدبا تمدخ «تنایرح

 باستک | هدنسهعامجا ةرود وب كنلم "یلاع سلم كنسهمال ینوناق هیدلب تالکشت

 . ردحرتسم هلتها لج یلروس تلالد ا تبنوناق

 روئقود ندیا فالختسا یپلارانم . یدناتب ونافو تعطف سک یسهحمال كبقفوت

 كب یقیفوت كناشاپ لی . یدتیا فیلکت الیدعت قرهردلآ یرک ینهمالوب اشاب ل
 كب قیفوتهدنسهطرضع هبجوم بایسا یهدینآ ینکیدتبا.دافتسا ندنرهطقن کناه كننسهحما
 يسهنس ۱۳۷۹ كي فول ؛ قرف یهدنزادرآ .ردهدکمرتسوک راء رق دوشم ندنشهح ال
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 : ۱۳۲۸ (oiینالکشت

 اش ینالح ردقهنسامنم یعاوق یلوطان  كنجا زاغوب ندرادکساو یوک یضاق یحوا و

 ۳ روح فلو روما ءدلاح یتیدنلوا لنکسشت هیدلت راد زوقط هرزوا قلوا

 لب راد رب نوا هرزوا ینیدنلوا ناو ضرع اقا یک یجهلیدیا نعمت ا

 ةه رم فراصم علام تاج هلک هلوصح ندنوب دلرلیدیا فرصت تاشاعم ندیا تباصا

 اط دودح كرش هروک هیهملاطم باخما ضمب . ردکج هایت وط قاوشراق امف
 565۳9. اب رر هدرادکسا و لغوا كب ء لوماتسا قرعتلآ هراتعآ ظن
 ۲ زونه كن هلن طاسو هدر« رهش هدهسیا شلوا دراو یتجهلوا حج سه یمسق هبءراد

 تاجاملرءدیا كاردا هلیقبال ی رهفظو كنیرومآم كرك كسان كركو هتسمامهدیا مسوتو
 الص كنءهرناد وا ینبم هنساروک جات هنامز یدیدح كنهئاد تاحاتحاو كنهسوی

 هلع ءاتب . ردشلوا لصاح هماتتعانق هنتافک مدع نوسلنوق هسرولبنوق هبهجردهن یتمهاو
 . ردشمنلق مظنت 2. 24و مم تاملاظف 3 یجنکیا نالوا نمضتم یهیداب تامسقت

 تم ون تام زر هل مش هحتمکح یرضاح نوناق هدلب تداعسرد
 : مراد

 ا هدلب رتاود یبیداب همومع تبعج . ردراو یداب سا ررب خد هدهیدلب راد ره
 ۱ 4تروص وب كنهمومع تعج . رديا بكرت تاذ رشیکیا ندنساضعا هیداب سلاحم هاساسژر
 هدهتحلصمیاضتقم ریاربهلتمالوا قفاومهلوصا یراح هدهراس هندمتم كلام یلنکشتو بکر

 هدنلاح یسهمظان و هعی رشت هوق ككراهدلب ندفرطرب یماسور هیدلب رباود توج ردفانم

 ۲ ۱۳ ن 0 وواو ل یاری ةع ايز غ رار و
 E هدنسەرص هگ اح تهو هام ته هدهموم تع هدنقح یقآ ارحاو تالماعم

  ققدت مجرم اا اع هیدلب راد هدرب .ردهدکلنا مکح یاطعاو هملاطم نایب اسور وا

 اغا یتسهفظو تابساح ناوبد هدصوصخ وب هروک ذم تعج بولوا هيمو تیم یخو
 ف الور نالو يانا تلوم هلساوا ههکا
 لالخا یراکفا لالةتسا نالوا مزال یدوجو هدهقارع ته رب یمغلوب هدندادغ

 يايدلب همرم تالماعم كنهيدلب ةيعومم تيعج هلعءانب . ردقوپ هابتشا هدنکجهدیا
 تآ ارجاو كجا مکحیاطعا هلی ور یناپاسح قرهلوا هدنماقم تامساح ناویدو كعا هىقارم

 یرب ندتلوئسم ولرد ره دلوتم ندارجا هرزوا كا تاررقم داخلا هدنتح هبداب همهم

 تاک المتسا اساسا و ندنفیداوا یفنقم یسقلوب هدنلاح هبقارم هیلقتسم تنبه رب قردلوا

 هج هوا ذاخشا هجهبموم تبع تاررقم قلعتم هیهیدلپ ٌةمومع تالماعم هلا تاضارتتساو



 ۸ ۱ ینالبکشت ۷۸

 زیموراوپو نمرو تیروبج .هسظفاص بانالبکشت وب رتقهیدمش یکجا
 تالش هلع:ءانب ..ردشل هلبدیا رایتخا همظعوهدناز تافراصم ندنزوب تالکشت سن
 ییدلبا مازاتسا كلورضاح  تالکشتو هنس ر هروک هجاتحا هلیلیدعت هی دودخ و

 ديالو مزال یدوجو هدنرزوا هیدلب راود كتناماو هنللقتو صیقتت هلتروسعو كفراصم

 . ردراو ىق حاحا هنءان تکلع نارع هتقشوتو نیما كنبتهققح .ترابظن نالوا
 یسهال هینوناق داوم نانلق ظنت "الیدعت ییهیداب ٌهرضاح تالیکشت هلبا هعلاطعو دصقموپ
 . ردشنلق مدت اف

 هدر کیا وي هدهسیا هدناخاد هیداب رضاع دودح هجرک رلهطآ ها یوک یرقم
 هاش یرطد را نوو سوپ تیک یر راس قوا شلدیا ارجا یالبکتشت اضق

 ندندودح رهش كاضق کیا وش هلبراتعا یساوا دعب كب ندنهتنیق الا ی

 یتالیکشت یراهدلب اضق هدرااروب هرزوا ینیداوا ررقم :هجتلود یاروش ًاساسا قرملبراقج

 هکلم تالماعم و هدکگهنلوا هرادا ءدنلاح هبحان اساسا یرانف لیا مورو یسارجا

 یسانوطعبات هرهش هجهیدلب تالماعم هدلاح ینیدلوا هدقلنوط عبات هننالبکشت اضق هجهیلدعو

 یسلقارب هدنجراخ یدودحرهش ید كانیرلرانف ییا مورو یلوطان آ ندنفج هس هلوآقفأ وم

 لوطاب و ییامور .ددشادیاببثرت هروک اک | هدامیح رب نالوارباد هدودحو شمنلق بیست

 تآ ارجا قلعتم هبهیداب هدرلاروا هجرلهیداب عبات هرهش هلیسهلوب هدلح دیعب ندنارم یرارانف

 كنسلاها رش كنسلاها لحس کیا وب هدلاح ینیدمهنلوب ناکءا هنسافنا هلبقح كهاظوو

 یتاوپس هجهیدلب هدمه هدیلاها مه ندنفج هيم هلوا تدعم قفاوم اساسا ید یکی رشت هنتبفلکم

 یطابترا عطق ندراهیداب عبات هرهش هدلاح ره كرانوب هرزوا قلوا بجوم یتعفنم نیمأتو
 كنزکم اضق وبشا هدهسراو یالکشت اضق یخد هدزوقکب هج رک. . ردهدبوجو هجرد

 هکیلم تان یاو کیش ندتبطومشم نالعا هلب رابتعا یتسانمو برق هبهقحلم یارق

 یج رب دوخای اضق ای كناروا و یل هنسهنحان یلرمع هرزوا ینیدلوا ررقم هدهحنسهراد

 یره | هرابتعا رظن یطابترا نالوا رش هزوقکب سفت هلیسهراداهدنلاح ارپ تفنص
 رادق,هغازق نک اک .كنیدودح نش یهدنتهجب نلوطاناو ییداقا «دناخاو یوادصت 2 رش

 ۱ , زنم زال یدیدع

 لومناتسا مزوک همهنازجاع براش نالوا لصاح یرندهنس کب نوا دو ا

 هنساهنم یعاوق یبا مور كنحما زاغوب ندهطلغ یجوا < ینتهج لوبناتسا یوا هدب ریش



 الیکشن ۸ ۱ ۱۹۸۸

 و هاتف دان یهدنسرآ كی مظاک نیسح هلیساضعا هیدلب هيمومع تعج

 | قفوم هالکشت ییدتیا وزرآ كب مظاک نیح . یدشاریو تحاشیا یلبخ

 ومأم یامدق كتناما كب قوت . یدتیا كرت هکب قیفوت یس ر تناماسلحم ینعقوم
 ی ار لوید وق ندیا- 36۳ یر نداتسهلنت ۷۵ هصاخاب و قلوا تاذرب رونم

ن وناق تالیکشت ییدتیا ملظن د كهلاراش« هاب رابعا قفلوب یوضع
 ا االت ی

 ۱ . ردا اضتفا قوا

 : بایسآ ندا ارا و ظن هطق یهدنقح یالبکشت هیداب كکب قیفوت هیع ءانب

 و رب هکر لاک توت اف یجرد ه هل انس هرم

 وا شاه مت لک اتشا كن اومأم هیزکرم اود نوتب هدنسسانم ۹
E 22 کوب و ءدکما ۳ ا  

e ۱ ۳ 

 : ردوش یسەبج وم بایسا كنسەجمال كب یرفوت

 ندر لاغا [ رظن هب را ندا قس یر ندنامز برف هیهنس ترد هدنرزوا

 اما هدنرژوا هیداب رناود ناسنلوا هرادا هابتفرعم هیدلب سلاح لقتسمو یرآ یریآ
 قرب یماشا هدنرضاح لکش كن هلاع تراظن ناناوب هدنتهام انعم ظفل رب انداع

 وق هو ج ملا نازم بانتک | كمظعم تخحیاپ نالوا رامعا جاتح هدهمظتنم

 ۳ ردق وب هاعتشا هنگ دا نا سنا

 + ا یم رکی هحناجش| رضاح نون ى یرهش لوبناتسا هرزوا ینیدلوا مولعم

 یربآ و هدنلاح ه دلو ههاقتسم تنه ور هحنمکح نوناق هاب هاو تولوا

 اباق تقفوم هماظتنا نماد ال تالناسو تا ارا هاست بحاص هداپجا

 هنلواتا: هدنلکش ایاص «تاغلا نالءدیا ارجا هلبراتعا هلماش تراظن هاما و همقماملوا

 الماعم هادسوپو هدقملقارب متع همراه هداب سلاح ینارجا و لوق كرلنو

 اغا هلن رابتعا یسهمولعم دودح . ردهدقمامهلآ یعاظتنا بولطم لکش هیداب ةبمومع
 لاو نایفلوا لیدعت كنوناق هدلج ينيدغلوپ ید جایتحا هنلبکشت هیداب یاد یعرکی



 ۱9۷ یاالیکشا ۸

 ینادراو مھم كا یک یسوکریو رایجشیاق اریل كیب ینلاو یسوکریو فانسعا اریل كیب کیا

 یالوط ندنسعا لز هیارل كسیدب شاز كاد راو ع وم هلسملد | رود هبهبلام ةن

 شمامهلوا لصاح تقفوم هبهدلب نارم ندنزوب ینادقف كنەراپ ینیدلوا فقوتم كشیاره

 .نمهیدیا روصق فاع هیهیدلب ٌهحتنم ته هدبابوب ندنفیدلوا
 هلو تاضا هدنمسهخج رد شافو زو .E هنشاس هدریخا باخ هفام عم

 هدنتقافر راردم كناضعا ضتنم هليا هصوع تاریدق ندنفرط یلاها هلتر وصوب بولوا

 ندنفجهلوا مزلتسم یئارخأت و تالکشم هجمالماعم هحتتلابو ینافالتخا لوصح یساریدنلوب

 ییهمومع تبعج كنيردق یعوزل نداضعا قجهنلوا باخت | هدنسهراد نوناق هجهیدلب اود

 سلام نالوا همیرشت یاوق تاهما كنسهمهم هدام ناوعبم باخنا و یراللا لکشت
 ییدوت هنسهراداو تراظن تح كربدم رب نایملوا بختنم ندیلاها فرط هلعز ندهبدلب

 كئاذ ررب ندهضتنم یاضعا هیهیدلد راود هلقلوا هاشا و رظن نیایش هوجولالکنم |

 بجوتسم یهرادا ماظتنا یسهظفاحم كنهینوناق ماکحا یهدنفح ینبست سیار هحتموکح
 و سلوا

 هحتموکح كنبرلسبر هراد یالوط ندنسادیا دیحوت كلهیدلب و هرادا روما : هصالخ
 . رولوا سانم قرف ندهبختنم یاضعا كرلنوب طقفو ینیعتو بصا

 . ردزاج ربغ ةحلعمو ًاعقوم یطابترا كف ندنسهیداب لوبناتسا كيوک یرقمو رلهطا
 كنهموع تعج ر کر نداضعا ردق یوزلو بختنم لوصالایلع ندهدیب ةربادره

 قلعتم هیمدلب نارعو یا یعاسهو رکف دبحوت هیدلب رتاود هلتروص یعاهجا هدنتنامار هش

 . ردیلدیا عضو هیارجا عقوم هلیسهطساو یراسین ر هیدلب رتاود و ینیمارهش تاررقم

 نوناق هیدلب بواوا هدنفح تالبومت نالوا وقم یمارخا ا هنر رب تالاب

 ندنساطعا تالبصف هدبابوپكرهلبروک یبط کجهدیا باستک | لمکمو یاق لکشرب هدوراپا
 تاضورعم هدنسرص یسیرک اذم كنسهحمال نوناق رکذلافلاس هلغملوا رظنفرص كليدمش
 . رون وا یم و ضرع هلتحلصم قوس یسلا هبهعلاطم رظن یخد كله آ

 یوم كرر دم بنات « هتیدیحوت تاما تالو الو كنیافعا هاب دیر
 سا ها ةهتنادیادع هادنجراخ یدودخ لوا ا انا او قوا

 ندهقئووب یرلکدتیا نابمرد تابنع ضعل هدمدنتح يدييزت كنید تادراو و یرلکدتیا
 ۱ ۱ ۱ : ردهدقملشالک |



 ینالیکششت ۸ ۱۸۹

 داتا تاررقم هدنسهراد همنونافقرط ندنرلسلح ناىعاو نانوعیم هلبالکوصاخ سلح و

 ۳ هسیا یراما هلنمرپفو ندشیدلوافقوتم هراس ءدوماقا هكرلنوبو
 ۱ لکشت یللوصح بایسا هحباشاب کنهیام ةبموم لامآ یک. ر ندشیدناو هدکلدیا

 -و دعا مو لوصا نالوا لوق هدهدمتم كلام نوجا یبمات كنسهضف تادراو دبیر

 Cg كنهدلب موسر كجهدیا لباقت هتاجابتحا هدنرهش لوبناتسا

 اد رهشو ییابجو حرط لیپست - ًارظن هنسلوا لخاد ربغ هنسهجدوب یمومع كتلود و
 (مزال یسدوالع هدامرپ هننوناق هبدلب هدنقح ییدناع هبهیداب كنازاتما مومعلاب كج هلیریو

 ۳ ۳ ۰ میل هبراتسا قارا یسهفیس تاوبناتسا « یوک یرقمو ربطآ
 ؟ ا اعا هلسیل اها لوبناتسا یسهنکسو ندنفج هم هلق جراخ ندنرهش لوبناتسا یک

 الءاع» یسهرادا هلبانوماقرب هقشبو یلره ندنسهدلب لوبناتسا كعقاوموب نانلوب ترابع

 »ربادیدب کیدلیالوبق كتموکح یخ دكرانوب ندنغجهلوا مزلتسم یدارطا مدعو تبوح«

 وار اودهبایمیسقت هبهرادییا ها هما سه ویدع هیدلب هر ,ادییا الع

 جن وا كىو ناق هليا ىلوققرەلوا اضقن وایت رومعم كن هحمکح كحوت لو 9

 ۱ ندا یه هیعببط تمسو كنیدودح یرهشلوماتساو لیدعت هروک ک | كنسهد

 زبهدن .هعلاطم ینحهلوا قفاوم 0 ییاخدا هننامم هیداب تادراو ید كنالد قیرط

 E بج وم نوا سا تالامآع» هنوز هو نالوا عساو یدودح هفشل ندرلد ون

 اجال هب هب دلی هرادا هد اص وصخ ی یس 2 تالکشتو ینادحا را !هبعش هرزواقاوا

 1 فرصت هد رش تداعسرد . ردقج هلوا مز اتسم یاو داوف هوح ولا اکنم یسار و

 ا ا یی رشهفرصمو تفلک هلمشادحا كرلنوبو ندنسالوا و شام هرادا والثم م اقم قو

 هداف رب هج هدب هرضاح تالکنشت و ندننمامل و: ید لح هننادحا تالکسشم» هلسس

 وا ییژر كراشیا یرادا یربغ كن هطباض روما ییالوط ندنفیدنلوپ شمهمریو
 ۳ هدهب داد تالکشت كلبا : هحل هننحم یی : لول ما ندتلود فرط كراربدم

 یک ییدمهدا نایرج هلهجو بولطم تاباختا قرهبلا هتیمها رظن هلیقبال یراهداب

 3 ۱ ا قرهلوآ لصاح قاهاو قاذو ا هدنسهزا هبدلب راودو هموم تعج هاشامارمش

 ردو شا اقزسارجا هدن رژوا دغاک یناررقم هم و تعم هدنقح هبدلب تاحالصا ندزو

 الوا ترابع نداربل كنب ناسقط زوپ کیا هدنروص یفاکربغ ههبدلن تاحاتحا اتاذ ندتهج

 : هل ال كبب شيقرق نالوا یسبصح يسوکرپو كلما كنهیداب ندهجدوب یعومت



 ۱9۸۰ الكت ۸

 هده رص وا هدهسیا نما مدنو مط دن هواد هح وم بارس | وا 4 ال نوناق

 هب زک سم راود اساسا .یدلکد یال وق كب كملسهراقبح ندهبعیرشت هوقییوناقرب ثكلددام

 . یدشمهعا لوق امام یتسهعلاطم كنوسسموق دتا هحیشلابو

 .یدبا هدّمل وا بج وم ینالکشء لح هدیدنح وت هلتناما كاما هلب وغل كتسالو

 مظنتلاب یرلقدلوا ضراع«هحرده هدهلکشلوص و كتساضعا هبداب هم و تب هفامعم

 :ردقج هلوا نابتسم ندهطبضم وش یرلکدتیا مدق

 كنسهحال نوناق نلیدیا میذنن هجهینس تم وکح هدنقح یساریدشلرب كتالو و تناما

 .یدلوالصاحعالطا هنغجهنلوا هرک اذم هدنالوعیم سلجم هدکلرپ هلسهطیضم هبجوم بارسا

 زمتعح هناب و ضرع هطبضم اب یناءلاطم راد هننالیدعت كدتاماظن هیداب تدا هسرد

 كنو ناق هیدلب : یدنلق تعراسم هنضغ "ةصالخ دز« اعلاطم قمدابوت غزا لو ام ان وناق

 هننعت .تروص كنبراردم هردو هننرادقم كسب راودو ټدول یر اا را
 سلجم یتعص ؛لروک ذم نوناق هدداوم یحراخ ككرلنوب بولوا هدکلادبا لیدعت یماکحا راد

 شلدیا حرصت هدنسهدام یجندب كتهبنوناق هحل نانلوب قیقدت تسدرد هجا وعیم *یلا

 هموم تعج نوسنلوب هسرونلوب ترابع ندهیداب راد چاق یرهش لومناتسا ارظن هساوا

 یراللا یعاسءو رکف دبحوت كنهیداب راود هائروص یاّیجا هدنتناما ریش كهیدلب
 . ی.لشالک | ینیدلوا شاروس داو هظفاش قحم كنم وناق موزا یهدنفح

 هسلوا شلدبا لیزتت هحاق یه یرادقم كهبدلل راود ا :كلەنس کیا وش

 یوا ادق هنن رازکم دز اود نالو یامراو ف ان راعا اا را

 ةمزالوب هدلاح ینیدلوا یرورض یترومعم نیمأت هیوسلالع كنفرط ره كرپش هلتروص وبو
 تالکشش ایثک | یالوط ندنسمهمهلبروک هینوناق هشرص تب روس: نوجا تیاعر هبهمهم

 عج هدنشامآ رهش كن هب داب هموم تادراو هلتهج ینیدلوا هدکعنا ثودح تافالتخا و

 هنیراهجدوبو هنسهبققح تاحاتحا كجبابدیا نموت هج هنم وم تصج كنه راد ره هایدحوتو

 ی .یسلا اتکا نهى واق لکش هده رص تروص كل وصا یسادا عیزوت هروک

 ریش یواح یسوفن هدایز ندا رام ی یکیاو مسج یک سراپ . ردهدکلروک یرورض
 . ردزسهمش ینجهلوا ینتبم هدصقم وب هدیسادیا دع هیداب هراد رب هجهیدلب روما

 یی میهن ولاف.طظلارش قوجرب یزادت هدیدج تادراو م هیداب هنهقلاطا را کوب ۲

 تلود یاروشو یلاع باب هدنقح فبلاکتو موسر نایدیا بیسنت یحرط هجهبموم تیعج ۱
۱ 



 یالکش ۸ ۱۰۸

 نک ینجهبمهوا تلدعم قفاوم یسملقارب هدتلافتس لاح شاعم الب كلرلنوب هلتهج یتیدلوا

 رانالوا شلاق هدقیچآ هدنشهرص تالیکشت نلیدیا ارجا هنیرژوا یرنشف كننوناق قیسنت
 3 دقنحآ هدنسهحش تالکشت قح هنلق ارجا ندکی هتیرزوا رثینونق حال وبشا ةلب

 | نیمدختسمو نرومام ج لاق یزاخ ورداق ندنفیدعل و یخو قرف "نام هرات وا" "رلت ال وا

 دام بسنتلاب اک و ور اقفوت هتک یلیذو یتوناق قش ههیدلب و هکلم

 Ea .ردشادیا ..جرد هدامرپ راد کا هب هتفوم

 ا سد هب ارا ىلا و اط یسر هیدلب ةرباد یجنکیا نداّسعا
 دم تولوا یوم یاسا ییا دن هلاطم نان مدقت اف بولیدبا اطعا ندنفرط .رلکب
 .ینیجنکیا و و یسرادا القتسم قرهیشلوا دحوت هللا هیکلم تالماعم كنهييلب تالماعم
 . كفيلاکت )و وتو هلب ارق هيدلب هم وع تصج ردق هییدمش هدنقح هبدلب تادراو دز

 . رش زاذلتسم یسا اوا شلاق مقع

 . گن هیدابو هکلم روما هلسس ییلدو هن ريدم هج و تما كى هطل اض هو فتاطو

 :es هدب راق وب ی ؟ ینحهلوا بج وم یهلام همهم تافرصتو قفاوم نەر رادا ادیحوت

 تسایز «هبذاب سلاح كراریدم نالوا كجهدا اغا ییهءدلب و هکلم فتاظو هرز :زواینیدنلوا و

 9 و سا كن هب دل تاررقم بولوا رودح رب چ رھ تو "دام .هدن رلع |

 ۳ كوم را ربارب هلغعلوا داخلا هجهبدلب سلام و هو تضخ

 ا تروض رب كجنهلدا قیمت هدعدلب سلاخ زنکلاب یراغآ تساو
 ,E هم ومع سلاح نالوا ۷ ندهختنم یاضعا کلا دل کو كن ادا

 1 ردهدکلدا افیا ندنفرط هفظوم نیرومأم

 تو 2 مو شلدا خود + هددج علانم ضعل هلوعف نشا دادعت ینهدلب تادراو

 ا ظن فرط 5 كلوماتساو یتلق كنهداب هرضاح تادراوو یماجو

 وا یشفلوب لوجو تج ىلا هتسها رظن هجشوکح رش وم یایخا تدش
 r . زدشهلوا كارتشا هنس رلهقحم ةعلاطم نالوا راد هصوصخ وب كن املای وم

 زوم هدب ولط۰ روم كنهدلب و هکلم تالماعم ییضو هقساعت علوم كن هس وناق هال

 یلوصح یام ری كتهحالصا را 1 قلعتم هماظتناو نارم هل اید ازت , تن هب داب تادراوو

 یتجهلوادناوف بج وم هجهقشل هلردمامازاتسا یجندیبهیلام تاف رضت روا مداخ تىما

 3ّ لا شن E هل.سارجا عیرسل كن هضتقم تاقفدت هحبلاع باب هاتهح

 ب .یدنلق رک ذت فاسو ضرع كنموزل یعدقت ها وعنم

3 

 نر



 ۱۸۳ یالبکش ۸

 هالما ءانب هشيدلوا یمهمهم اف یبلرتک هدوجو هبنیظتب راثآ لوا تکو داپ
 مصنم رسک نوا هدزوب "ةوالع هنسوکریو تنناپ ايو تک و یمرکی هدزوب "ةوالع هنسوکررو
 کو هتناما كنسهناخزاغ هجاب هلوطو ییضو هقیبطت عقوم كنمسر اورتقوا و یمافتسا
 كره روک هدیوجو ُهجرد ینادحا یمسرهزنت هرزوا ینیدلوا یراح هدهینجا ٌهندمتم كلام و

 . ردنلدیا هوالع رلنوب هلصف نرتسوک یهیدلب تادراو

 یلنخرب هراراتح هرروا ینیدلوا ررح هدلصف نالوا راد هنسهرادا تروص كرلولح

 سانمو نکم كمربدتبا تمدخ یاغیا اناج ءرانوب هلسسلوا شلدیا لمحت فلاطو

 یصصخت شاعم شور زوب ها رات و زوب ییا یرهث هلوا رات ندنفجهمهلوا
 . ردشازوک قفاوم

 زوب ییا ره هرزوآ قلوا یوا ینوم ردق هزوبکیا اب ل یتش
 هاا راد شو هباخجا هرادارب هلح شو هلحم رب هقطنم رب لمایش ڈ ینهناخ یللا

 ھه راد رب نالوا لماش یهبحا ردق هبیتلا هلتهج ینیدنلوا رابتعا هبحا رب

 حال یه هدرامراد یوا یهتحا هنوز ندا یاعا ا با یا
 مدختسم هدهیدلب راود و هدتناما رهشو شاروک قفاوم یا عا اضعا رب هلضف نوجما

 قحا بولوا ندنماحتا ی رضا نولاق هال یساهنلوا تاغا هشت وا

 بوسنم هیهراد کناه ارظن هبراجت نالوپ ع وقو ردق هبیدمش ندتیطورشم نالعا

 ةنيعم مایا كنیداب سلاح ینیست هنفلاضعا هیدلب كنهفظوم نیروام نوسلوا هسرولوا
 یرلمهمهدیا ماود هیهروک ذم سلاح هلبا كرت ییراهملصا فتاظو كرابکوب هدنسهعاجا
 :نیرومأمقالطالاع ندنکودیا هدقلوامنام هللوصح تیرثکا هدسلاجم رادرک قوج هلییس
 وکر و نوجا قفلوا باخت هفااضعاو بیوصت یسهملوا باعا هنغلاضعا هیدلب كن هفظوم

 هنغلاضعا هیدلب سلاح كناوذ قجهنلوا هدافتسا ندنسهعلطم و یار یدق تشاکم هلا

 هلباوکریو نوجما باختنا ندنکیدمهلیروک قفاوم هسیاوب بودیا مازلتسا یتسسامهنلوا ناعت

 تالیدعت ضمب هدلوبوب هجنلصف باخت | كرضاحنوناق لرهلیدیا بیسنتیعفر كنیدیق تیفلکم
 اتو درو هکلم روما هلآ دو هتیطت عقوم كن هینوناق ةحمال .ردشملوا ارجا

 یامشو تبالوو هیداب رتاود هلتناما هنیرزوا تالبکشت قجهناق ارجا هدننمض یسرادا
 كزمظعا مق ندرانویو ینجهلاق هدقجآ یسلخرب ندنسهدوجوم نامدختسمو روما

 لصاو هدح نالوا ناعم نوجا ي وصخ شاعم هحنقودنص تیلوزعم یراتمدخ ِتدم



 ینالکشت ۸ ۱:۸

 ۱ هاغرفد بولوا یذخام هلراضعا ساشا كرلنو بار هلقلوا تل یرالحمو یعون
 ا اان طو زرح هليا همدق طوطخ و نالوا هنکلدیا طفح هدنسهیاد
  طخ ناع و دودح یصضختم هنپ ادعام ندهبناقاخ دوق ندیا لکشت ندرلدلج هج راک

 هلخاسنتساو قیر 3 نانلوب مسقنم هداح زواحتم لدكس شب 1 ك هلا

 0 یلماعم مناص « ملآ را رب هلقلوا هدنجراخ ناکما یدبحوت هروک هناحو هتعوت كنكور

 ۰ كن راهف رصت ق وقح طاصم باحا ینه ههدو رسم باش ۱ هل هسا نای رح هدرللحم هقشل

 1 یشات ندنفج هسهلاق هتسراو ندن رلتیروبحم تعحلا ره ورا ها رافو هدا یققدت

 2 ربتکهلوصح ءرضم"م اتن كنصوصخ ىسارجا كنتالکشت هلاخرتفد هدننامشو تیالو

 ۱ وا مازغا هیهیدلب ریاود كتالماع« تادنس راتقو رب یو شفلوپ تبثم هلال یا
 ا یوم هدنوجا هو تافقسمو ندهبعرش کاح نوجآ كلالماو ندنسافاا هتفرعم رابتاک

 . ردق هنوکوب قلرسلوب نلک هلوصح ییالوط ندنسلريو یراتخ كسم ندنفرط ییکو ابو
 هلتروص یسارحا یوم رب رحم تلنسهلتسم دوق قیر هفاع عمو شم همهلبدیا هلا زا اماع

  هلبسح یعاسقا هرللح و عون ددعتمو فلتخ كنهر وب نع فاقوا هاسهسنل وا روصت یاکما 0

 ؛یلوتم نانلوو یرورض تعحاص هننامولعمو نذا هدننالماعمو تاعیابم هضقو تا

 1 هحرک ۱ بولوا لحتس ىيا دوجو تانا هدرللم ددعتم هدتعاسناعو نوکناع كفقو

 ۶ تن یاقسماف لوتم" ندنفرط بوصلم ال هدتنالماعع فاقوا نالوا لوه ینیلوخ
  كنهلماعم تروصوب هدنالماعم راد هفقوا نانو مولعمو دوجوم یتیلوتم دلنيا هدقمتلق

 نوناق رب دیحوتلاب كننالماعم ارش و عیب یثان ندنسناروک راج ريغ اعرش یرابتخا
  شفلوپ هدنسهعلاطم ینیدلوا شفلوب حجم یرصح هننراظن یاقاخ رتفد هلا صوصخم

  تهج و هدنناطومو تیالو نالوا كحهدبا اوتحا هلام یهکلم ی تالکشتو

 دوق نانلوا ناس یتیدلوا دود یعصختمو ررحم هلبا هعدق طوطخ قر«.ملقارب ناصه

 . نادس هننایرط للخ هبهفرصت قوقح هلرنادقف اماع كلراصصختم كرتافد نمضتم یهساقاخ

 ج عیرست یخد كنیم ریرحتو یسلدیا ترشابمهتخاستسا ناه هرزوا قمالق
 ِ . ردشمللق تسش لکا هنر وصوب كنتالىكشت تاو

 ا وخ ك لکد ههننارعو همظنن همظنت تاارجا هیداب ءرضاح تادراو

 | هیاتعاو تقد رظن هدایز كا هدهحمال ك تانا نود ندرادقم كج هذا تاقک هل

 نالوا حالصاو رامعا جاتح قرط ره هلپا یدییزت و تارا و تج حلا



 ۱۸۱ یالمکشن ۸

 فک قاعتم هراوص هرزوا قموب ینراظن قح كذاقوا هدناصوصخ ندا قلعت هبهیفقو

 یعاحق موزا کر هتناما تتالواخو.تالغ كفاقوا .دناط هراوضو ینا راد اا تلیالماعم

 یعوزلو یحالصاو مظننو اقبا لرانالب روک یموزل ندراناتسربق دوج وم . ردشهلوپ هدنټحت
 كبیح نداضعا هدننش یساغلاوفرصت كرلذدبا ققح یرضم هدننفدتاوما ا

 یساغلاو فرصت نوسلوا هسیارولوا هلسس هن ره بولوا قةجتمو تبا یتیفقو ًاعرش.كرباقم

 هاتمومع قرەلوا ندهمطق بئاجو قتیفوت هیهبعرش لوصا لاحەمېب كثيدشآره ەدنصا
 ییزو مظنت كرېشو یفیدلوا عودوم هنتراظن فاقوا یسافیا كنالماعم دناع هراناتسرب
 ییذلروک تیروبحم هنسارجا هلماعم رب هدنقح راناتسرق هدنسهرص ثآ ارجا یهدنما

 هدناثستءهرکص ندقدنلوا ااو نصت یناحما ءرباخلاب یتراظن فاقوا هلیا یامارهش هدنروص

 اف ی فم هدنفد ثاومآ ده سیا ما فامرد ےل ین 0ک
 هدنسهراد هنف لوصا كناوما نفد و یسهلریدتبا تاوما نفد هراناتسرق ندیا قفح

 هکدتک و شادیا ذاخنا هربقم مدقم رصع چافرب هلبساوا ندهیدلب فثاطو هل یسارجا

 مولاق رەوا تا وما نفد هنیرانورد یربندهریفو ننس هلبساوا ن وکسمو رومعم فارطا

 ینیدنلوا اغلا رلناتسرف ندیا ققحم اف نرضمهدننفد تاوما رایو نالوا شمالاق موزلهنی اقا

 یوکسهاکباوخ ثافالسا ربارب هلقلوا واعو نیش بجوم ادج یبسهفسوم هةرضاح ,لاکشا هدلاح
 ُّ ویلاو نالک مزال قاوا یولح یهمارتحا و هبماظتنا تایضتقم ولردره هلبرابتعا یسلوا

 لوصح یاع رسی یمظن و حالصا هللا هبسانم روص كراناتسربق نادا تاوما نفد
 باحمالایدلو شهلوا عضو دوبق نوما ینمات كتهجوب هبهدام ناسلافل اس ندنغجهلوا

 تا ارجا یکوب ربارب هلقلوا شعلو ییرط یسارجتا اقفوت هیهعرش لوصا كرباقم یاغلا

 هلتهج ینج هلوابجو ینالکشمو تاششت یاتنا هللا تارباخمو یتداع هتهج ییا كتهمهم

 هدیدع دناوف کر هتناما كننالماعم لم هلهجاو هعرش تاباحشاو یالصاو مظنت كرباقم

 قتح ینرضم هللا یفد تروص كناوما و هدنظنت كرباقم ااا رنا وفات
 کو كن هدام ۳۹ ءانس .هنغیمذل و رادهقالع "لو تناما هدنعنم كنفد هدر دش 9

 ۱ . ردششوا بس یماشا كنسهرقف الو رب

 ییمت ندیدمش گاتیرارومام و ردم ناف قد هتاص ها ی

 هما یناقحلم و تداعسرد یدنفا یردح مهاربا ا عرش یاقاخ رتفد هدنصوصخ

 كن روک ذم فاق واو ينيدنا وب ترابع ندنفاق واكفالسا يارکو ماظعنیطالسهد هج ود كج هنید
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 یالیکشت ۸ ۱9۸:

 هدنسهرثاد هبنف تادقرت هروک هبه تاباجحما بولوا دراو عبظلاب یلاتحا یسملقارب هنلاخ وب

 . شیتقت رب یقیص هرزوا ینیدپاب هدنقح هینابموق هاما قرلوا ییبط یحالصا كنيراج
 ر ی هظفاحم كەم وع تح نالوایرظن حملعم كلنامآ هدنقح رلوص تراظن و

SE e N13 شتها زا وه هستم وب هام رپش د كنتراظن وص ردقهبیدمشو  

 _ترابع ندهبفقو ةبعشرب شلدیا هماقا هدندزن تیالو انداع نوجما لیست یتسارجاكلنتراظنو

 یعظنم كانسهجدوب تراظن بقاعتم یتطورشم نالعا هلیساوا هدکلدیا هیوست ندققو
 ۱ یطابترا نالوا هتراظن هییرغوط ندیغوط ےدقل !نم كرهليديا لاخدا هيهجد وپ هدنسهرص

 یسملقارپ هدلاحوا كتشهرب ثج«دیا هرادا و نعمت مظعا مق تایی ی نفی روم

 سم کا الماك كنیراحمو شهلوا لاخدا هلتروص وا هبهجدوب عسسوتلاب قالکشت كرال ریو

 قرهلینل وبهدناشتشت هجهقشب نوجا غلابم نالک مزال فرص هدنما یحالضا-هالبوحت هیوروب
 هد كنس هناخ هتسخ نهملاسمیابیع طوبرح هتراظنو هنغیدلوا شعلوت هدکلدیا سقعت تارباخم

 نالب ریدنلوب هلا هناخامک نلیربتک هدوجو هداروا قرهلوا هدقملشارغوا هنحالصاو ظنت

 هدءرکنص ندنحالصا هلیلیوحت هیروب ریمد كنمراحم هلیتفرمم یصصختم یژولویبرتفاب
 یراظنوشتف كتناما اب 2 نکم یسملتهلب ردت ارحا تاللحم هدهک اد تّووصب

 هحراظن . فاقوا ناک کک ف كنتالماعم موعلاب كنيراوص دن هرزؤا قو هدننلا

 تر یهو نا اه 11 اتنا علوا لارو . ییفن وا. یضتخ -یمراخا

 هيه وب تج: هیرغوط ندبغوط هبسلوا یدیلوت هطساو. كتهمهم ضارما + ضمب
 هماسقنا هلیوب كنالءاعمو روما داع هرلوص نانلوب یسیلک قلعت هبهیدلب هلع هانبو یابترا
 ا ر هقتشب كنف هماماعمو هدرا رب كتنارمعتو تآ اشنا قزملید ازضوا

 مقع یهحالصا تاثبشت قجهلوب عوقو نوما نیمأت یتارضم “لازا كرلوص یبارجا

 روا هدکلروک اا رظن داانا كروم نیا نایرج هلوبناتسا مولا قرهقار
 كتراظن فاقوا هیفامعم و ندنفجهسهلوا زاوج نمهر هلتهح یجهدبا همادا یتلزسدق
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  طورش ندنکجهل هديا لاقتنا هدهتناما هليا ناطلتس نذا یلاکو تبلوت ینیدلوا راح



 ۱۹۹ ینالبکش ۸

 كروما راد هراوص مومعلایعو ینآ اشناو تاریمعت كنیرللو وص یعوصخو یوم
 نالوا قلعت تدش هبهبموم تابح و تح هدهسلا ندنسهلمح هبدل فاظو یساشهاو تور

 ثدح .مدنسرآ تماما هلا نواه فاقوا دوو هدکمهمب یا انتعا هاقح هب همهم هداموب

 تار ات هدنرزوا هموم تحت ییالوط ندنوب هلبساوا هدکلا ثاعینا ندنافالتخا ندیا

 تالماعم فک قلعتم هبهبنابح ههلتسسهو نوجا نات يک هاو نت شو

 ینراظن قح كفاقوا هدناصوصخ داع هبهشققو طورش و یسافا هاما كاثشتو تا ارجاو

 قرتوا یک دپ ی داع ناما یلمالزلح و تالغ. تلفافرا قامت مهراوه درز وا

 .ردشلدیا جرد هرقفرب هروک اک | ههدام یینم رکی ندیا دادعت یهیداب ۂیم ومع فئاظو

 تحك راوص نالوا ندیرشب .هيرورض تاجایتحا ندنفرط كبح نداضعا هجرک
 یساوارادهقالعندنشكنتناما رهش هنالماعموروما دناع هران و هلبرابتعا قلعت هجردههموم

 ندنراظنوشیتفرب یتیصهدنتسنیریثات هجرد هبهبموم تح كن هفبظو وب قحا بولواییسط كب
 يناجابتحا ندنزوپ وص كنقلخ تداعسرد هکنوج بولوا یرورض یسهمهک یرلیا

 یهقلخ < مسق ۶ همشج قرف .نایلوب هینسرادا فاقوا نوکوب - رظنفرص ندراویوق
 نیمات هلییوص سوقرت نانلواهرادا هلبتفرعم هبناپموقر یصوصخو یراوص یلجموروتو
 تاق رص ندنفرط یتارضح مارک نیضاو رلوص نانلوب هدنسرادا فاقوا قرلوا هدکلدبا
 نده ریذاحم ولرد ره هدهرص یرلکدلربتک هدوجو و شلدیا هلاسا هرهش هلسارجا همهم

 هلحوب . قرهبملقاب هرخالاب نکیا شملوا لامکتسا یاسا یرلتیرومعم نیمأت هلب راهظفاحم
 نانلوب اج ینتلکو تیلوت كنفاقوا _نیطالس مومماالع هدهسیا شلریو تبیس هنیرلاک

 راکدای كمارک فالسا هلیسهلازا رب ذاحو تارضم نلیروک ندرظن ةطقن یه یتراظن فاقوا

 ٌةداعاو ایحا هدن.هرباد یراهیربخ لامآ كنيرامظعم *یناب كن هفقو تاسسوم نالوایرادتمق

 تاوقت یزدی قرملوا تلک لاکا كنس ناخی راق نما و وی
 فات راجن فاقوا هلیبهبلدیا درت هاما ریش روما زاد هراوص لورا ع ے4ُک

 یتروبحم یسارجا هح راظن فاقوا كنسهققو تالماعم بولوا نکم یطق كنسهقالع

 تالکسشم هدنتابسانم نیعت كنراظن هليا تناما هدنتالماعم وص هدلاحوب قرعلاق ماودرپ
 سوفقرت نانلوب هدنسهرادا هینابموق تناما ندفرط رکید یک ینیدلوا ظوحلم ینودح,

 یسیدنک هایماج E نالوا ندنزوب وص كلومناتسا هلتهج ج هسەديا دیعضو 7

 ا e رابع عید راظنو شبتف یسهفظو هدنرزوا یمسقرب هن كرهمهدبا هرادا



 ینالیئششت ۵۸ ۱۰۷۸

 هنساطعا كنازاتما یهدنلخاد رهش كنهدام یجنحوا یعرکب نالوا نم ین اظو كننما

 ۳۰ ق هدنلقا یدنفا ننناخوا یرواشم قوقخ نزاظن هنفان هدتسدرقف نالوا راد

 ات نالوا قلمتم هننالبکشت كنسراظن همفان كنازابتما قلعتم هبهبموم عفانم هدنلخاد
 .هدهسیا شما نامرد ینکحهلک مزال یساطعا هجاهلا راشم تراظن قباسلایاک هحنجوم

 تسح كنازاتمآ عونه یهدنلخاد رهش هرزوا یتیدلوا قراح یخد هدهرناس هندمتم كلام

 ۳۳ باب ي يلا ی . بولکمزال "یماطعا هلیزارقا هيا ةيمومع
 هروکذم ته e اوت هلک كنتالىكشت یسەنف ته تناما یساطعا «ج هعفات

 .هجهقشبو سدنهمرب نداپوروآ هلیساطعا همهم تاصیصخت یحو لاکا مویلا سیا یتالیکشت
  یماطعاهح اما كنازاستما دناع هرهش هلیسلواشملوب هدکلدبا مادختساو بلج سدنهم ییا
 : . ردشهلوب قفاوم هدهنیرظن هطقت كنللاع باب

 ها اضا یتالماعم و فئاظو دناع ههیدلبو هکلم تهج ینمارپشو یسلاو لوبناتسا

 لو ژرادا سلح و هتیالو *یعوم سلجم هلبا هیدلب هبموم تعج یک یفجهلوا فلکم
 ۱۳لعا تواعم یاها بدنك هدناعومخ .قلعتم هتناماو تالو هلتهج کجهدیا تسایر
 ۱ ِ ردشلر و. ند4«زال یتعت نواعم رب هرزوا كللا تراظن هنسهمموم تالماعم كمالقاو

 مرمملاع هاییسحیایتحا تدش هیهیدلب تاحالصاو تایظنتو یتعسو كنیرهشلوبناتسا
 .هدزکم هرزوا كعب نایرج هدقسنرب هنیبزت تابیرتیضتقم یسارجا هدنلخاد هیدلب راود

  كناررقم یاعتم هبهیدلب ٌةمهم تآارجاو یداقعناو لکشت كنهیدلب موم تیعجرب ناکاک
 زار فا غلام هراود هدنبن یسهینارع تاجابتحا هلیمیظنتو ذاا هجتیمجوب كنجدوبو
 .هرزوا یقمالاق لح هنسارجا تاباتا هجهقشب نوجما تیالو "یعومع راعو یصیصختو
 .یاضعا هیداب هموم تعم نالوا راح ییاا قح كذلاها تا كنم وم سلجم

 یکشتو بکر نداضعا قجهنلوا باتا لوصالالع ندرلاضق قحلم هلوبناتسا هاسهختنم
 1 زردکلفا بب وص

 ۱۳۳ ر اور تو دوا نالوا يغرم مولآ تناما تلج
 ینیدلوا دقعنم هاب هو تعح و هنسهع تم فاظو هلروک ذم نیلحم سلحم هدهسیا لکشتم

 ناموا راج رات ندش اظو داع هیدروک دم تعجوتاصوصخ قلعتم هیهجدوب هدرلنامز

 فوم كلج وبقشا ی هنکحهلبدبا ققدتو تور هدتناما سلحم هلحعتس داوم

 ختم نوجا هتس چوا ندننابم یساضعا هدلب ههو ته هلا اضعا کیاو سیر رب

 . ردشلروک تحلصء قفاوم یک رت نداضعا چوا
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 ۱ ۷۷ ینالیکشت ۱۳۳/۸

 هک م او قرهلوا یعیبط یلیدبتو لزع كلراریدم نابن افیا نسح نوساوا هسیا رولوا
 شرو كنلاها هسیا هدنلاح ییعتو قیرف ندهیدلب هبجتنم یاضعا كنراربدم هب دل و

 کا ررظن یاح يعز ندنرزوا تاد قجهنلوا لزع ندتی ريدم كتلاکو قح ینیدلوا

 تا اون هیدلب و هبکلام راود هاسهعلاطم ینجهبمهلوا بس ام اس هدیساه| هدقلاضعا

 بجومرب هیدلب همهم تاررقم .ردشلدیا حبجرت یروصع ینییعتو باع هجتموکح هداح

 هچهروک ذم. تیعج هدیسهجدوب هیدلب یک ینجهنلوا ذاخا هجهیداب ةيمومع رییس
 ناچ ا ره مین را دیدیم اولھ دد بس هوا

 نیضو هیارجاو قییطت عقوم كنهروک ذم تاررقم ءانب هنکج هلبدیا رارق فا هچنسیدلب

 ههیداب قوقح كنتبفک یسافبا ندنفرط رلریدم كجهديا ریودت یهیکلم روما كنسهفظو

 قح هیداب سلاجم كرکو هبمومت تیعج كرك هفامعم بولوا شمامهلیروک یتهجرب رونوقوط
 هنفج هنلوبهدننلا هبقارصو شیتفت اعاد تا ارج | قلعتم هبهیدلب فئاطو هلبسلوا زناح یهبقارم
 . ردشهمهل دیا روصت زوذح رب عنام یتسلوا ین كراریدم هروک

 هدفنکلم اود هدنسهرقف ینجوا كنسهدامینهبنوا كاءفیحنج وا نالوا راد هسلاحم

 بولوا ررح ینجهنلوب هیدلب سلاح نوجما هیدلب روماو هرادا سلاح نوما هبکلم روما
 ندنف رط راکب قفو یسر تناما سلحمو زاتع یرواشم قوقح ینراظن هلخاد نداضعا

 حمدبا فة هدایز كم ها یید وب هنر دم هموم تنما كی هطلاض هموم فئاظو

 بوبلوا تجاحوموژل هنساریدنل وب هرادا سلاح هدراود نوجمآ ی ور كن هیکلم روما نالوا

 i HR مازاتسا هدیرابتخا هدر فر ات یک ینجهلوا عفانم دو نا ترض

 EE هدلئاسم قوج كب ن ام قج هاب ریدنل وب دالا تراظن هدراود هیفامعمو

 تأررقم یک ,یرلکچدی تکرح یقیفوت هنباجما غیلبتو سما یراقجهلا لرهمهدیاهقالع مطق

 بوسنم هراتراظن هدهکلم رتاودو هنغیدنل وب یعسط یذاخنا هجرلتراظن هام

 هب داب و هکلم راود قر هم هلو دنتسم هدصقمرب هقشب ندنامجاح لسپست یساریدلوب

 هدلح یرلکدابا تقدو تمدخ هننایرح لبهست كلاصمو روما و تراظن نامش لادم

 هرادا سلاح "ءانپ هنفج«لاق تهجرب كچ هدیا باجما یترئر هدمرادا سلاح ندهیکبء روما
 فاظو ادعام نیهطب اض ٌهبموع فئاظو هدهسیا شقلوا نامرد ینیدملوب لح هتنالکشت

 E | هلتهج ینجهسهلوا قفاوم ینایرج هدنفالخ ینوناق تایالو ٌةبمومع ةرادا كنەبكلم

 طیف یسلاو لوسناتسا .. ردشاروک موزل هنسارجا كننالکشت هرادا سلاح هجارآ



 روس كراج هلبا نئاطو یرلسلچ یحاون نما لصف «یهیدلپ تادراومیاسلصف ا

 1 ها ظوو شعلوپ نمضتم یناباحا عسا لبه و ینسهفیط و م راتخااو .یتسهرادا

 كيرومأم بولوا ییبط یایرج ًاعبت هنماکحا یتوناق_ تایالو موج ةرادا تاک
 تج کیاوش هحل ندنکج ید قیمت ا: نچ وپمنچ متلنماظف رج هح وطتروماما فلات +
 3 POE . ردشمهلروک موزا هنح رد داوم راد

 متقنم هیمراد یرکی جوو یوناق هیدب تداعسرد يرهش لوُیاتسا .,

 كن هبکل روما ندا ففخم هلا یدو هب ردم هموم تنما_ كنهطباض هبموع فا طوب

 8 مدنسمدهع تاذ رب كنتيالو لوبناتسا هليا یتاما ربش_دحیوتاب هلیا هیداب بیاطو

 را ۳ لب ا ءا هتتیداوا ررقم_مدهتم وکح اساسا تروسوی ا
 قجهلق ۱ هلا هطباض فئاظوو یبيسقت هبمرتاد رب نوا ربارب هاو كرہش

 ژاود هوا كيران 2 E زوتکپ و و و یلغوا, كب نالوا

 هراتیریدم ویشا كيهکلم فلاطوو یمجو ا فرط كني ری ریدم هییلب وب هکلم

 نيرومأم یادراو EES ندهب داد ةرضاح راود . ردشلدنآ لوق یماسا یدو

 5 :دلک لاخ هان داع هنناسزرتو تافظنت كتكلع هلتسوو ییدعا تم اقک هشام

 1 یسهرادا اح وت هلبا هبداب فالو كنهنکلم فئاظوو یدذع صیقتت كا هلتزج

 نی ید ینلوضح همهم تافرصت هثراصم "قلتم هيلا هتزخ كرکو ةن هی رب هک

 1 ۱ هم گی زا یا وف مزلتسم هج هقشل لرد آ

 اضقرب هدس ون افتسایا سو هادنلجاد یدودح زا لوساتسا یوک "یرقم

 كنسهحا رانفو یی هیاروا كیاضق ته نانلوب هدنیوک یرقم مولا قرهللوآ لکشت

 هزوتکب یا یویوص قجهلوا ات هسونافتسایاو قالا هنسهنکلم هاد یوک ی
 یتعم كنماکخا یو اق تو هدن رلهبحات تاج هلی 3 نوک یو یر علا

 3 : رتو بش
 یسراد هاتفرعم تاوذ قج هنلوا ناست نده دات هضم E وهيکلم را

EEهدهجدرباس تاهج یکی یدمهلیدیا فلات هلیساسا یسرادا دیحون كن یذلب و  

 رود وارب هلبا هکام فئاظو يندب روما کنوچ بولوا شلروک ریذاحت مزاتنم
 باخاو بیم یبستو با ندنلخاد هدودح راد رب هحتموکح كرلنالوا كجهديا

 هتروص 4 ییهیکلم فّاطو رباب هلقمامهوا قفاوم هبهعرم لوصا یءدنح نرومأم



 ۱ ۰ و یالکشن ۱۳۸

 شمل وب حرضمربغ هدننوناق هیدلب طقف شلدیا «والع هتساما رهش هد ۱۳۹۳ هنوناف یی نکیا
 ربا ودهدموناق ۱۳۹ هدر .ردشءال اب یثربهقشل ندنجرد كني راتحالض و هفط و كالا و نالوا

 < درا : یرل کم هدن ت ەحمال نوناق یی نکیا شلدیا لونق قرهلوا یعرک یددع

 e e [۱] لغواكب « یوکی« « شاطکشب « « اشاپ حارج « اف

 ردشلدنا لوق هاو تقوا هرزوا قلوا رلهطآ و یوک یضاق

 ندیرغوط یسهطباض هنمومع فلاطو كنیرهش لوبناتسا هلا هبنوناق هحمالوب هنيو
 ` وکم هرادا و هشربدم ههوم تاما هرزوا یوا طو رم هنراطل هاو و و

 رپ بوصنم خلود النا سا پشو یسلاو لوناتنا دن ون یا و رانا

 .یدیا هدکلدنا عیدوت هتسهدهع تاذ

 ىح زکلای ندنفیدلوا تهجر راکذنو دف نایاش هجهقشب هدنسهمال نوناق یی
 فوق وبابرا یلخرب كنو رک م راود نوجما كملسهلشالک ارظن طاق و قاوم یاد

 یسهتضم بوم باسانالوا ش ها دیا مظس هح ویسیموق ندا کر نرو صاصتخاو

 . ردشادیا جر ۱ نور

 ورقم ییدو هنتیرردم هبموم تبنما كنسهطباض هموم فلاطو یرهش لوبناتسا

 هیکلعهرضاح تالبکشت لرهلپروک پسان یسرادا ًادیحوت كنهدابو هیکلم روما هلیساوا

 كن هننوناق هحمال ندا اضتقا لماتاب یابسا یحالصاو مظنن مدنیس راک الو كن هب داب و

 نامروا « فراعم « همقات «فاقوا « هلام « هلخاد « هس رح هلبا هالح تخش» هدننمض یه رب

 با | هح ریدم هموم تبنما هلا یاما رهشو یرلتراظن یناقاخ رتفدو تعا رزو نداعمو

 9 بنش نیهر ناذتسا کهدنقح ییکشت نویسیموق رب بک ندرارومآم قجهنلوا
  اذم ندیا نایرج هجزءوسبموق . ندا عاهجا هدهنصم مایا و لکبشت ی

 ۲4 لوا ل اعف بولوا بت ص هنیرزوا لصف زوقط هبنوناق هال نانلوا ا

 AY قجەنلوب هد راهبحانو هدهيدلبو هکلم راودو E ى ل

  فئاظو عیار للصف « ینلکشت تروص كسلاحم ثلاثلعف «یننیستو باا تروص كرانوب

 سماخ لصف « یتیحالص و قوقح كننيما رهش و یسللاو دوبناتسسا هلا هیدلب ةبموح
 هب داب سلاح هلتناماساحم سداسلصف «ینس »رک اذم لوصا هلاییئاظو كنهدلب موم تبعج

 یعتتلا توان ايدا ثحم ع وضوم هدهبذاح ەدە ىج ۱۸۱۰ هدهدالیکشتو [۱]
 . ردشلدبا هظفاحم هنملع یهدنقح ینجهلواهرئاد
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 یالکشت ۸

 ۷ راشم تصخ او ثا رتکنهآ E تناما ماقم لب هب دل E تمج

 <p تنام هد ۱۳۲۵ < شمالشاب هدنرلتیاه ۱۳۲۵ .ینعب هدنسهنس یعامجخا بلا
 25 تناما هنا هدنسهنس هد ۱۳۲٩ و شلک ز ردق هنسهجرد یسیرح « هزار 5

 ید وا لبو هدهعطق تروص هنبایسا یلیدعت کشت ۱۲۹۳و

 رادهقالع هلساعش قوح رب كموکح هدل وبناتسا هاا یالکشت هب داب

 ٠ لکش رب بسانتم هلأ حاحا هرب هجتم وك ردق تناما ههم وپ
 وا هلبراود ضعب كتموکح هیدلب فئاظو و قوقح وخ رب ن الا . يديا هدکما

 >ركبرغ هسا یتداع تهج كنيروما هیداب هطباض بولوا هدقهلوب هدنسهدهع یتراظن

 17 شمهیا بک تصطقو ناعت زونه «دهدزمتکلع مر یک ینیدلوا هدنراتکلع
 ز ییدلنتسیا كلریو نیعمو تبا لکش رب هننالبکشت تفاما هدنراهنس ۱۳۲۹ - ۰۵

 ا یاقاخ رتفد هلیرلتراظن و نا الا ترا ی هد فتا ام

 انو دیاع هتموکح هلا هیدابو یدحون كتيالو هلتناما كارماشتسیا و ات رب صصحتم

 هحمال نانلآ هملق هدیاپو و شلدیا لذا تدم نوزوآ هلا قیره كرلنديا ضراعت

 1 . یدشعلوا دقت مر رب : بوم بایسا

 ۳رزوا ینحهلوا ناتس. ندنسهطضم هجوم بابسا قجهلوا جرد اع هی آ

 لیا ایا هجتموکح هدلاح یفیدلوا دناع ههیدلب هلتیرثکآ اضعانلیدیا رومأم ندهبزکم
 ا نوعا كم كرت +هتناما یلادراو ندیا عرف هرلنوب هجیتتلابو ینئاظو نالوا
 هحوتكتالو هلتناما هداضعا نالوا شلدیا باا هجهیدلب هم وع تسج يک ی ردقدلوا

 3 . رد رلشعلو ضراعم هنصقتت كنيددع راود و

 هال نوناقرب هنیرزوا هدام ۸٩ و لصفزوقط هاب رارق نوک كن ويسدموق هفام عم

 ٩۳ اسا طاق كنهحال وب . رىشىليبەلىديا مدقت هتموکح قرهلوا مظنت

 سابق ندنولنوناق زسنارف هدزاربو ندندحوتو جزم كننوناق تایالو ُهرادا هلینوناف

 وب تحاب ندنروما هیداب زکلای ینوناق ۱۲۵۳ هلرخآ رببعت بولوا ترابع ٍندرلرکف
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 الیکشن ۱۳۲

۱۰۷۴ 

 یکنامزوا یزرط كن هشقانمندیانایرج نا یراسلحم و یراسر هلم رش

 هلاقم لیولطآ هدایز اهد هدبابوب ندننیدلوا هدکمرتسوک هدنروص حضاو كي ییهبحور تا

 E لرو ت

 » زخ البو "کو الواكبقیفوت یس رتناما سلعه رکو ص ندنسافعتسا کی عطا نسخ

 ءرادا ردق هنسرب هلببح یسهرجت و فوقو نالوا .مولهم كرەديا زارجا یتاما م اقم لا

 مت عال د دخ تالکیشت هرزوا کج هلیدیا حاضیا هدیغاشاو یدلیبهدیا تفت

 نگر قرع ثاکب مظاک نیسح قرهسهلوا قفوم ها نا دوتا یردلبا فیلکت هتم رکع

 ينیدلوا فوم هکمرب داشت اشا لم يج[ هب یش راو ییدتسآ قمر دور ۱و

 .ردقج هنا واح اضیا هدنبسف یهدینآ | هد یناحفص كنو 4 رداد فا هلتقوم ناق



 ینالکشت ۲ ۱9۷۲

 ا نج ندا هشفانم و لیزادتعا قلوا یناجحرت كن هنم و زاکضا .ت ا

Eڭىدروښىد دیک چ كب هلاقم :شاب رب دز  : : 

 ن سو ارا کلا
 1 ا کک هسرزولوا روت هعقوم دریا هدنروغ وا ةخلطو یاسا هنازاک اذ

 قو هیأت تاسنا ماطر جزاخ لاب ا Eg کتا فخ

 اچ زرا ا فا لا

 ۱ هرکوع ندراهبرحت ردقوبو نروک یالکشم هوب نقیدلوا ضورعم کنم اما زبق

 ورا لصا رادتقا خاصرب ندا مکح تو یلاکما تامروک شارپ قترآ داما

 الوا طرف كب 5 یرادقم تفساتاعم ؟ ردا لوق قترآ یتسهفطو يدنا رخ

 "رارورود ب تنت نوجا هناقو ی زلد بش یدنک نتکل کف ژن ققح تان" بزا
 و ناما نش : ردکعد ا كەتا عادوت هردتقم دب رب نامز رب چه قاما رہن

 نم هلس هلهسنا ضّرف یزمغیدلوب تاذرب نالوا زنا واک تقاضا نبا تاعا

 ؟ردنمراو یلاحا كنسلوا قفوم هات راد ه رضا ارو لاوحا

 وبلاح .ردیا لیکشت ۍیعم ینقفوم بابسایحنر ها روم رب نانلار
 ادنفیداوا كش وك تیاغ ارظن هرضاح نوناق-هظرار یهدنس»زآ اتا رهش نا هلن راد

 ۳ كنهسمک ر هلوب هکروبزکب "همذآ رب للشاب یعزکی < نشب نوا یربش لوماتسا
 .رش رۇرتخ كنناعلو روک داطا هد اعا

 رو یناّوس ینجتوآ ه كایلوئسم ال هناق نکروئوشود ینج هوا هن ءازاوبناتسا

 کت هد قجهلوا هن لوساتسا یهمش قرتقار هنامز هقشاب یتقفدت كتح وب ناراقخ

 یی و كجهلسها زاقح ندرضاخ لاح لهسزون وشود

ef Eوس<واوب تاذ رب ردتقم هاما رش ثجمدا فافختسا  

 : تمدخ هنازاک ادق ندنشیدن ا لک ننام وش . < قاتا خوا راک ةهدایز اب

 ارەروك ینک تکیدنلکب تاعا تعیلصم ؛رادا نریصقمراقتع لشه لک تقف وخ و ترنغ

 :دیسهبح كوص ثنسهراپ ضارقتسا تیامنو كج هلیب كلسم قفاوم كا ینکلج هلاوح دغاک

 یراحول « هناغقلارک » هسرلرزوآ قرەنايق رث هب دب و یاما رهش نامز ییدنکوت هدنش

 ۱ .قجهلواانف ندنکنوکوب هدنکلب يلاح كلوبناتسا ریل مکو يتج هناوا يقيطت

 ی

 تفت سد

U E 
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 یمهیداع تاربمعت كرلمغلو لوب دوجوم اریلزوبیکیا كيب نانلوالوبق هدهجدوب وشراقهیا
 شیما ا هدەداعلاق وف ترض هتتم لاوحا نلومناتسا . ردلکد یفاک هاس نوم

 سنا ردق هبیدمش ندضارقتسا قلارل نویلمرب .تكنقراضت نان دلاقو یراح وب ناآ
 . شفلوب دهيد مو تعج : ردقیال هسلديا راغس ات ردقه هنشیدلوا شمهمب ریدت
 قرفلوا قاونشزاف هنفراصم یباغنا كن رام یک وب داغ هب هب دان اود زم راشادقرا نال

 ارو | رب 3 رای یغیدنلوا قیرف كنارما كبزوب ندنسهحفا ضارقت

 نا روسک كيب تردندازیل كيبزوب روک ذم هرزوا قعنشاهنساشنا هبا هتک تعر
 نارك: خرب یزنکهطبضم » هدزس . كدید « زردا احر یلاسراو قیرفت هزمهرت

 ممص دو كأ لضاح و هدنرزوآ هدد خر وات مدضقم . مدوفوا هلتس ون

 هدکلروک جایتخاو موزا ردق هیهجرده هشت رب هلیوب . یدیا قمصراص ندنرانادج
 : رویم روک شيا هلبا هرباخم ۰. مزل قذحم یزککجهدیا قیدصت هدالرازس ینفیدا

 یتقوو لاح ندزک را شادقرا نوجا كا بقعت هدتناما یرلیشیا زکفح هباب < مردبا اج

 ..نوستیا تسقهآ نو نگن اسکات تن زا کیا اما یاذ ر قالوا دعا

 لوصا رب شماریو شمشلهنهک صوص ایلعو هلتروص هقشاب .نوسلآ یراهراپ دوعر
 .مزیهظو ناعم هرازس هلع وق نوئوب . ردقوپ یناکما كملیب هروک شیا هلیا بیقعت ینهربا
 ردیا تارکسشت شرق رارکت رارکت نالوط ندزکتعجارم » نیشن رب هل

 ناسنل رب راکهجوت هدنقح زمتیه هلیرازوس « . مرولوا یهابم هلیا ین یزکتیقفوم
 لوا نوک وا طقف . . یدیا یخ رات ۱۳۲۷ سوتسغا ۷ هساوج ا .زکیدناللر

 می یدیا ی اتم رۆح یزمتنیه هرقف کم دن رادملع ندیا راش

 هنتمننتص كرلزوس یمدهرک دن . , يا هلازا .یریاتوب هناراکهجوت ا او

 نازو الا هنبربز نمهطبضم . هادتسیا ینیذکت كنهرقف یهدهتزغ نوا قم ان
 تفاوتی رن لر ءدیاضرع زکه لع ییا راکت ییفک کا ا

 :يراترضح مدنفا زرءدیا رارصا هد زمبلط مدن ما ییذکت هدهش رصو همسر ترو:
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 هد هزرط و اا 1 ینا ددر اا كنهفنطو نالوا لیاقت

 . ردرضاح نامزره
e 

1 
۱ 

 ِ 3 فر 1

 1 هه هاما ررش ندهراد یواش

 وزکر مانی هب هو یاها ی ەد رتاود رم زرال آ یزازوسوب

 هنارورینطو تاسح» هدهطبع» زمغید زای ی رو )اب ک ندرلزوس لزوکوا .قدالوار 1

 هدنخاب ۰ ردجروب رب نوحجا هيد نیرومأم نوتوب « قتلت نسح یناراطخا نالوا یر

 شا ریدقت یتسدقم سح هفظو كنیداب تامدخ نلک هلاحرر, فسا نایاش هجرد كوم
 ا اا امآ هلقح كن رلشیا هیدلب هدهدزمکلع یساوا یشلدیا هدهغرد ندنفرط تاذرب

TS۴ هزکتشفوم رار , شح دما كي  

 رو  زکرویب هدعاسم هزمه.هلیوس مزب هدزوس جاقرب هلا هلیسووب زک کلی . زرولوا

 نیما تناما هتفیدلوا دوجوم هدهیداب هاد یزکس كماضعا نایامارضوا هنتمس ثلا

 نن كن هب دان تاتو دلراماود ہل مظتنم وب طة , ٌژرویدیا ماود ات ا . ردیلاوا

 فلاظو تاسيساتو ریادت دناع هيهحصلاظفح . زد عناق الصا هنکیدنبا نیمأت ىتساغيا
 ؟5لخاد هب داد ةرادر هجر . راتوط عقومرب تسمهآ ر ا هدهحرد یحرت هدنمآ هد

 وا ءدرصا لوا نوجما كجا لصاح تعانق هنکبهلدبا تباخر هاماع هیهحلا طفح هاو

 هدنلخاد هرناد یحزکس هکویلاح . ردلقلوب شملیپپ هدلاحرب تم رامغل کءدنجماهرتاد

 هدنسوشراق کلې رب ینلع رهناخ کهدراوج « هدققآ هدقجآ .رلباکرح هدراریقوچرب زونه
 ا یرافشک هدنلخاد هرناد هرزوا یحهلیروک هدرتفد زمکیدتیا حد 14 . ردمدقملوب
 ا .ردم دکمه افق وتهارلروسک ان ترد یارک هد وج وكرار ذلاقو ارج شمنلق

 رام رداقو یراحموب ,دنسهحد وب نعه راد نانلوب یقرصم !رملزوبیل !كيبز زیکسوشراقهادراو

 كې زوز کس ييدتيابلط كنءرناد نوجمومت بآ اشنا .ردقوب يلوشرق هراب شبنوجا



 ۳۰۹۹ یالکشتا ۰

 فک م:خیرادمسقما الب نورتو راع و مخ اپ لرم دنا ةر قاما تاش کراتا

 یاعا هیداب رناود یروصق نوتوب قرهلآ هرظن چیه یبزاقنچآ هجدوب نلیریدتیا لاها
 دلم زا را ءزدقل زف اطنا کز ر دب | اعد اق كنا تنطع"هناوذ-ندبالیکشت یتسهنخیتم
 : نوا ساوه ر6 هتکلغ ءراذا كرمدیا لاغتغا هان راحت ردق هییدمش هققطاق رب

 نح ةناراکسومان كرهديا زارحا رلتیرومام هدنقوف یتسایر هیدلب هدلاحره هدزمجما جما
 كنوا یتحو ینتسایر هیداب كزانوب . ردلکد قوي هدرهسمیک ندپا موبلاو شما هفیظو یافیا
 تما الصا یراقدلوا مور ندهضتقم تردق نوجا اغا حح یهفطورب هدنقوف

 6 رل امل وا دات هام یتسهفطو یتسایر هب دلي ار 6 یا رکا اما . ردلکد

 زضیداوب یتواعمو دادما زمکیدلکی زب ۰ ریلک هزعرطاخ یشرب هداروب . ردهلئسم هقشب وا
 زوم ا و۱۳۷۷ ناس ۷ .قدنلوب ینشم كي ندنرلهلع تناما ردق هییدمش نوجما
 ٠ ياما شحال تابه ءرزوا ننجهلوا مولعم ندنسهملاطم كز راطرضم ىل رات ۷

 ۱ تردق یتساضعا مسلح رخ رلهرتادوپ اع . كدتیا هذخاوم هلرلناسل دیدش ء ر وم

 فرط کوب هسیا هلبوا ؛ ردراشمشود یتهنتربغ راث ذخارب هلکهرتسوک مور ندهیضتق»
 -« یدنفا كب ینیما روش مرتم لیاعازوا یزوس ؛ ردشاریو نادم لصان ندنرابلاع

 هددرکذ تب ن رد ل باب ندزکیلاع م اقم زمتمورحم ندهضتقم ترق مزب هکمادام

 :هدهعرد CE يدلديا بنت خۆ. . قفار هدرله غ یییدلوا ثح عوضوم

 هل وناق عجرم نکریروط بولوب مدقاراک ادف ًادقنو ًاقو نوجما افیایهفیظورب زمکی یا
 ینایرشن وب كرل هلع ءانب . زيهم ديا. لمح الصا هغلوا فده هنسهنارقح تارافشا
 یافیا هسرولوا. كاج هلد | ترا هدهشرصو همسر تروص هدنجما نوک يوا ییا وش

 : زرهدیا نضع ا یزمغیدلوا روذعم امطق هدهقظو

 فی همراه ی مزکس نادت اما مس

 ةدنب ی هند لب ردراشیا ..یعذط او. ینادتنا ملا نلمتهلکی ندزلهبدلب

 لزوم +, مدلیا توعد هیهفیطو یافیاب یم.راشانقرا .نوتوب. هکردییالود :ندنوب . ئاق

 مک زال»یرالوا :رتاتم؛ندنوب كراندیا افیا یتسهفظو .:یدیا دن "هغ ومع لکد هصخش
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 هتقامارپش ندهیدلب ةراد یجشزکس

  یزمسلح هدمرک ذن رب مهم نلیردنوک هننراظن هیلخاد ندنتناما رهش آریا

 وجوم مدع كناذرپ قيال هتسایرو راح ییهضتقم تردق هدنجما اضعا ییا نوا ندیا

 ۶ ا ف رادملع» ینکیدلمهتسیا هدعاسم هننیعت سر رب بوصنم هلسم

 00 | هرادتفا شود ینسهفظو تناما یرلبلاع تاذ . هادروک هدنسهخسن یلخرات
 !رضوا . زکیدامارضوا هزمهریاد اساسا هدنفرط تدموب . یداوا نوک شب چوااهد

 ا ا یبا نوا « رظن رب نوسلوا هسرولوا كلام هذوفن نکسک ردقه زکیدیا هسلوا

 ا ا يا تیافک هنیمت ندرب یتیلها تاجرد یهدهرادا تهج
 ام هنیذکت نوک چاقرب . كدشود هننظ یساوا ثعبنم ندراضتسا شلک اب ك هرقف
 زود ندتناما فرط یمافعتسا ربخ كکي یهاط یسر هیداب ؛رئاد یینکیا . قدلوا
 راد هسذکت كدانسا دنا هزب هدلاح ییدلدیا بذکت هدهرقف نلیرهدنوکه « نانطد

 ۶ كلدوروج ناباخا دنتسم هنواق كنهبدلب راد هکكعد . هادمروک یخرب هدراهتزغ

 ۶ فانصوا یفاک ههرادانسح ینتسایر هیدل رب كناود راح ینا قح ,دل وسناتسا هج وق ص وق

 لاثمرب نوجا كلديا تاسا یرلقدلوا مورح هدند رادتقا یناختا اضعا فصتم هلا

 نالوا باما هنیرکید رب ندناهج یادم زک ار یک لوبناتسا هقیقلاف زب .هلدارتسوک
 ۲ یندنلوب طاح نوکوب كفطل تخاب رب مع طوبفم هلتیرهظم هتعیبط بهاوم قونچرب
 | یفرطره كزمهرناد كردي هلازا ندرب هلبا طئاسو یفاکانوب یراقل رمماظتنا زسباسح
 و ا دلو هدنساعدا فاصتا هلسبه كتاب قجهدالراپ هلا نارمع راونا هدنجما نوک شب وا
  هدنسهحش یلایعتسا كباخا قح یرلقدلوا راح اونا كز راشادنطو طقف . زروبهلوو

 ۱ نوا اغا نسح یهینطو تمدخ یزهغیدلوا فلکم ًانونق « کراهل دنصوب زمکیداریتک
 راتب برا آ یزمغیدامروطیرک ندیعاسم لدب هدنسهجرد یسهدعاسم كمع

 و یک زمکیدایوس هدەدنمەطبضم کەدەتفه نک ایا زردتقم اا هلبراتداهش

 تقورب چیه کرد ناما یتسافا رقح كند تامدخ هدنلخا د شده یاد < كرلت ربعو

 شات راود لوماتسا نوو « لکد هیدلت هریاد یجزکس کلا ء قدلوا یهاد

 :ردشمامبالشاب کمربتک هدوج و ندفرطر,چسه یعاظتنا ران آ ینیدلوا قیالو جاتك رہش

 ماقم ندروصفو بعوب طقف . ردمظع بيعرب نوجا لوبناتسا . ردتقیقحرب هدنادیم وب



 ٤ ینالیکشت ۱:۷

 هلقلوا یفانم هبهلم تیک احو ردیا دقت هنیرابهانتناما *ییاع تاذ یہلا یموم ندنفیدلوا

 تطورش لام تا یل و ا رجا کش ندا رام هدیرمهازجاع تو

 . زرابا احر مارتحالاعم ندنرابرورپ

 , ردتفومو رصحتنم اقرب هفطو نالوا شلدیا عدو هنسدج همس اح هزاد

 هدتاذقح هللوا نابع هتسایر 5 ردن رابع ندنلما یسهعا ا كت هر زور ےاصم هددصمم

 . رلبهبالشاب هنیراشیا ردق هنوک چاقرب

۰ ۰ 

 هن اما رم ندهراد یر,

 موملاو دنتسم هتساسا هلم ده یادو هنسحهبساحم هراد كنهصزورتالماعم

 نداضعا نلیروک فک یرادتقاو هنغیدلوا یفانم هننوناق هدب تداعسرد نالوا هبلومعم

 مرات ۱۳۶۷ سوتسعا ۸ نالوا راد هنسلروس هدعاسم هست هتسایر كکب یردق

 یرابهانیتنامهیلعتراشا نالبروسب رب رح هنلیذ نمهنازجاع ةطبضم ولو مون ناسکسزوپکیاو
 كيمراع تالمام ورنا پخو ییدنآو رخ هل را يال  ا
 كنهلوحبم تالماعمو هنسلوا یانم هنماکحا روک ذم نوناق یییدوت هبلایموم ؛یجهبساح

 ندهاظو دنا هکلجهساحم یم هتفحهسهلوا لباق عیطلاب ینایرج هدزرطرب نوناق فلاخ

 روک ذم . یدلدیا راطخا هکب جهبساحم هدهعطق تروص یعوزا یسهمِا هاخادم هنسیربغ

 یعازنعا رومأم ندجراخ یک ینیداباب همراس راود قرهلرویب ج ورت یماکحا هطیضم

 سلاح هرزوا قملوا در ناه هدریدقت ینیدلروبب ماود هنلالخا كنوناق مکح هلیتروص

 كلبدمش ًاقفوت هنسهصوصخم دام كوف هیدلب نالوا یناکرحو لامعا روتسد یمهنازجاع

 كنهروک ذم ٌهطبضمو ینیدلوا هدکعا هفطو یافبا هدنتحت یتسایر كکب ردح نداضعا

 . رونلوا ضرع ینیدنلف مدقتو_ ةداعا
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 تا هدرت تناما هدنهجوت هناذوب كتساير هسیا رویلوا دهعت اسر یثراق هتناما
 یدصاقمو لامآ كتابا ندنرظن ٌهطقن تنابص ینیاها هعورشم قوقحو یماسا نوناق

 . . ردلکد هدلکشو لاحرب كجهیروک هشقانمو دیقنت نایاش یتاثیشتو تاکرح دلوتم ندنوبو
  گكتناما یتسایر فو و كجهدیا ماود هدهفیظو یافیا یساضعا هیداب راد یجنوا هصالخ

 كجهیهبا ش.رصتو نیصن یاد كج هلببهدیا افیا هروک هنناحابتحا كتکلعو هنسوزرآ

  تعناعو در رب رارکت . ردقجهلوا تعراسم هنساخنا هتسایر كناذوا هسیا رارولوا
E3 هنیرلتفلاخم كناضعاو یعازعا كانبرب ندجراخ هاتف سمر هیاروا هسرولوا كجهابرتس  

 . هبهیدلب 2 ا هرزوا كار و باوج ًاطیرس . ردررقم یبماملقاب

 هتناما ندهراد یجنرب

 دوهحم لذب هدنصوصخ افا هدهجرد ینیدلوا دعاسم كطئاسوو ناکما یتسایر هفطو

 . ولوو زکس زوب ییاو مرا ۱۳۲۷ سوتسغا ۲ یدنفا یزحر نسح نالوا

  كنءعز ور تالماعم لسا تمدخ كرت افعتسالاب قرهلوا رثأتم ندنرایهانیتناما ةبلع رك ذت
 یحنشب كننوناق هیدلب تداعسرد . یدنلق رابختسا ینیداروسب عیدوت هنسجهبساحم هرتاد

 یسلرومب ناصت كنسیر ندمهنازجاع هنابم هتسایر ًاساف هنلاثماو قباوسو ًاقففوت هتسهدام
 نالوا شمامایغوا هنلیدعت زونه كنانوعم سلع هلماعم تروص وش .یدردبآ باجا

 تالماعم هفامعم  ردفام هتساما هلم تک ا تلا هتماکحا یوناق ید تدامتقرد
 هدنداوح قاروا ینیداروب لاصحتسا یسارویب عیدوت ههلایوم *یجهبساح كنهروک ذم

 ةفبظو هدننام سلج یاضعا تحالصو تینوذأم هسیا دنتسم هتحالصو تینوذام نابروک
 یهفظو وب دم اهل هدزمهنازجاع نامو طورشم هلیسمامهنلوب تاوذ كجهديا افا یتسایر
 ندجراخ كنالماعم نیزسقلروس قبقح تهجوب هروک هنفیدلوا دوج وم تا هذ كحمدبا اذا

  «یهبساحم مدختسم هدنتعم زمسلجو دناع هزمتلیه یبا یت
 ییدلک ندلا ینسهعودوم فئاظوو زامهلوا تقبقحو تیطورشم قفاوم ییلدون هلایموم
 ۱ , زامالق لا ناکا رام یرمهنازجط تلج ندیا ترغ هیافا نسح هد

 . هفبطو كکب یردق ندراح و ندتافک و سومان بایراو ندنساضعا نمهنازجاع سلحم

 شما لوبق هیلابسح ینو هدیسیدنک یک زمغیدلوا نیما ندنکجهدیا افا قحب یتسایر

PENN TREY ۳تیم ۱ یی سا ار  



 ۱:۰ یالکش ۷ ء

 هاب ما ره

 هدغامحا لاح هدهبدات رنا داتعمرب هلسسح قاوا یداقعنا مون هل رمسلحم نک

 تیروم ام یاغيا و هس رب هلسادی ال نع كسرات رضح اشا ملحدیعس نسل وب سپر نکیا

 راد 7 "الناخ ینمزک ذن ر موتخم هلب رهم یتسایر هب داد راد لا هدئلأم یا

 امو رتشلا غیلسو ناس زر كرەلك تاذرب هدنمان كب نسح یشفم هیدن

 كناذ رب بوصنم هجتلود ندهضتنم یاضعا یسلج هیدلب راود هجنبجوم ینوناق هیدلب
 رکبد شا نارتقا هنقدصت كهصیرشت وق هلتهج ییدلک مزال یا داقعنا هدنتساير

 هدنروصرب نواف فالح كنهبدل یاضعا هعدلدبا طاق یمکح كن ونافوشآ ل نونافرب
 مهفت هبلاوم تفك ندنغیدلوا ییببط قلوا لباق ربغ ىسملا تاررقم ذاحتاو عاجا

 ا تدوع ندنکلدنک هلا یوم هرزوا كوا یقلت ی رایهانشاما ۶یلاع او نتشقیا

 تطورشم .ردشلدیا ماودهنارک اذم هدنلآ یتسایر كنبات سد ر نوناق بج ومرپ لسى وا

 هاتهج ینجهسهلوا لباق تقفاوم هاتشح قخلوب یرب ندلاها دارفاو قاوا لکو كنلاها

 گرا وایت هتشک ضرع ها ندزواحم ییلاها هل دمو هعو رم قوقحو قیساسا نوناق

 . یرلت رضح مدنفا یدنلق

 یرلقداواشمردنوک كنيرلت مضح اشا قیاس نشر یمارک یاضعا هب دد و یوا

 كارتشا هتناناب زستسو زسقيأل یشراق هتناما ماقم كرلنوا كرمدیا اضما ییهطیضم رب
 لو نایاش نوسلوا هسرولوا نار كك ںھ عبطلاب لاحرب هلو . یدرلشمهلبا

 هاش « لاح» نذیا ثدح هدنسرا هیدلب ةرئاد یحنوا هلبآ تناما رک : یدرهیروک

 مبطلاب هدوب هکردکعرد شمالاق ناکما هنسافیا كنهفیظو رب چیه هسیا زولوا كجهدیا ماود

 هتقوم تدم رب i نلبردن وک لە راد NS ردلکد یشرب كح هلبروک شوخ

 ویو هسیا راو تاذرب كجهديا افبا هدنبهرآ مارک یاضعا يتساير ةفظو . یدیا نوجما



 ینالبکشت ۷ ؛ ۱۰۰

 ۲ کهدقاسرود یک ینیدنلوا ضرع هدیراقوب یسیفک تآارجا قراتوط هدنمکح نکی م ناک
 3 چسه و نلیروک ردق هبیدمش یماود كلاحوو یتیداوا یلاثع رب كفلزسلوو تا ارجا

 . ثودح كنهضصا تالماعم نمهیدیا قفوت الصا هلتلادع و تطورشم رود هلهجورب

 نانلوب ارج الایعیم ن الا و نابعوا لیدعت ندنفیدلوا یهمدب ینحهلوا بس هنروهطو

 ۰ هاتناص تقوقح نالوا ظوفح انوناق کنیدلب یاضعا و اسور و تیاع هیهیدلب نیناوق
 ن تاکرح نلمدبا دع هبرض هبلم تک اج کیدابا شحم كابساسا نون

 3 باج هجوریا یسشلوب داع هبیلاها موم یربقح كنيرللکوم كنءهدلب ؛یلاهاو یسلدیا قوت

 . هدیالوا هاغل وا راکشآ صا ینح هل وا یراتفد رظل

 هد اما رهش

 ۳ او انامل هدکلرب كرااا تبئدم یاضتقم و قدم اعط راناسنا
 لاوحاو تناصو هظفاحم ییقوقح كنیرلرب ریو ترشاعم نسح هدنراس ندنغیدلوا ندنساضتقا

 قر كام رب قحن . ردراکشآ ما ینیدلوا دبال یسهلوا عضو نناوق ساو قبلا هسان

 كرملس عطاق صل یلود نناوق نانلرا عضو هدلویوا یلوصح مازتما هدنرلس و یبیلاعتو

 .ردنلمالدبا هش هنکحهلسهلوا لکا داشا و تعاطا لاک افرح هتسهجردنم ماکجا

 نالوا دوم هللا یساسا نوناق و یعرص یعاکحا مویلا هدلح ینیدنلوا لوق روتسد وش

 لکشت اضعا چا نوا تتم ندنفرط همرتع ءیلاها ینسلاج هبدلب رتاود هدننوناق هندلب

 9 یحهلکمزال ینعل هتسایر ات هحتلود ثاتسیرب ندهختنم یاضعاو یجمدا

 زرا كنهدلب راود و كتا لع قفتا ام فک ینساسؤر همدلب رتاود هدلاح ینیدلوا

 ناعت هرزوا قلوا ا یصاخشا یک هرباسو ناشواج نالوا دودعم ندنسهارجا

 نی زادعب بولدیا ناصل ندناح یسا اا را ود كنه داب نیرومامو یشدا و كرەلىدىا

 ندنتیدل وا راکرد یندلوا هام اعم رب یدنعو هانکش نوناق "ةتفخ یشاوا نیعل نو کرم

 هسهحمال نوناقرب رکید هک ومیم ساح ندنفجهلوا بجوم یریثأت ءوس یخدهدیلاها هتشب
 . هسهظفاح كن هبنوناق ماکحا نالوا لمعلاروتسد موبلا هکدلدیا لیدعت هدوجوم ناناوق
 نالوبعوقو ندزکلاع ماتم هنفالخ هموناق تحالص هلغلوا افکت ەل هنماکحا یا جتا

 .زرلبا ناییو ضرع اقفتم یفیداوا روذعم هدتباعر كنسلاحم ریاود هتناحردنم تاغلبت
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 لکد كراهیدلب هدهطقن رب چیه دایرفو دادمتسا ٌءزاوآ ناسکوی ندنفرطیه تالوبناتسا

 كب كقلخ و ینراقدعٍاب هاب یتراهفبظو ینادتباو یداع لا یتح تیلاعفو یراک ادف زارا

 هدهجرد تباه یالود ندلحوبو روپالک آ یبرلهدریو تبسس هننامجاو تایاکش یلقح
 ءزکیراشادنطو .ردهانک .ردقزاب .نوسریوفاصنا ها عهیلبوس« .مرویلوا رثأتمو ردکم

 یهیدلب و و .رکساپ هناراک ادف یهفط ونانلوا عیدوت كولا هک دا

 سدقمومرتم وش ییابطا هدنامزربهلیوب صوصخاب «یناضعا نایامارغوا هاب هنیراتمس كرلەرئاد
 كج هل هاب بنامزرهو .نوسروکهدفرطره نوکه یزسقلخ .زکیدیاقوسهشیاو هیهفیطو
 تکرحرب هناراکسومانو قلراک ادفرب هدقمقبح ندنحم | كشیا هسیا زامهلوا .ناسلماب راشیا

 شيا یرکید «كمروک شيا یرب . ردراو قاراکسوما وارد ییا هحداقتعا مع . رولوا
 هندی دنا رب هل وتم نارد میرا یا و ردفتا رد اقا كج هلسب هاب ینوب هحنمهروک

 رده مدال | كتکلم وبر مروییدیا راطخا اهدرب هرازس ینوب .گد عناق

 .مرويەلبا

 ندنساضعاو اسؤر هیدلب راودنوتوب انثتساالب هنیرزوا یدایرفقحموب كکب مظاک نیسح
 هتموکح <« راهمانناس هناعوطم .رابدتبا دقع راعاتجا .یدالشاب هفع وق تاضارتعا ناف وطرب

 مقومزناح هدنحرات هیدلب هیفامعن تربعو تربح نایاش راهمانتباکشوب .رابدریدغای راهمانتیاکش

 یس راد یوک ی ضاق هد ۱۷۹۹ ۰ ردشادبا جرد اع ریز هجورپ یسقرب ندنفیدلوا تیما
 یمرکی هدسایقم عساو اهد هعفدوب هلئسم نالوا شا تدح هدنسهرآ تناما ماقم هلیثیریدم

 ؟ ردیلکد ترابع ددرد م رات ا .ردکعد کوا راک ۷ هب دل راد

 هن-هللج تداظن هیلخاد

 كلاهم ینیدلوا راحود كزمنطو ندنزوب كالزسن اعر هیهعوضوم نئأوق هدضام رود

 نانآوقكکب مظاک نیسح ینیمارهش .ردناسو حاضیا "ییغتسم ینیدلوا ندداوم لب اقربغ یسفالت

 مزال قالا هنسقرت و نارع كتا را داخلا تاج ربهر هنسودنکو تیاعر هیهیدلب

 مولا یت آ ارجا نالوا هدکلکهلیروک نوکه و همانناسب ییدلیا نالعا و رشن نکرماک

 هنلزسلوب مثاطرب ینالماعم یدنعبویمهلیدیا قبفوت ًابعطق هلیاهیدلب نیناوق نانلوب ارجالایعیم
 قوقح نانلوا شم هتل او جهدا رادهنخر ینهیلم تم اح یک ینج هلوا
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 5 رشد ۱ شب نزرغر هارگ ادم او ر هم عطف اغا داس دوا

 ۳ لس رب هنارامش تصااو یعمص هلبوب نالوا مجار هنطو تدامسو ءزکتشحو

 مهم وب کیدتیا عیدوت هزکهدنب كنطورشم تموکح رک | . مراو دنشا هک

 م هسرولوا قج هیامهنولوب هدتمدخ رب قجافوا هعرابرمشهو قجهیهای هدزرط وب یهفطو

 oy ا هاقارب هاذرب كج هلمهروکيآ اهد یشیاوب یسقوم

 3 . ردهیدلب راود یماسا تاب کج تاسسومو تالکشت نوت وب هدتکلمر نانلوا هرادا

 ۳۳ لاوحا «ندهرادا ییدنک . ردا لجتو هات هلراهیلب لوا كا هبل تک اح

 وزرآ ؟ رلسهبریو لاتحا لصا هنکجهلبهلوا قفوم هدرلشیا هقشب كامدآ رب نالوا زجاع

 . كتطورشم هدهیاسوب ونوسلوا كلام هیهبداب تالکشت نیتمویدج یرهش لوبناتسا هکمردیا
 , کرمهیدیا راکنا .نوسلشالکا بولیزوک هدنروص ربحضاو اهد ینیدلوا كم.دهنكتموکحو

 . فوطعم هتموکح هبیرغود ندبیغودتایاکشنلی دیاندن راکل زستقف وم كنه دلب رناودو كتن اما

 " هیمومراکفا ندقلزسدق ییدرتسوک و شراق هنسهفظو كنيرومام هیدلب هرئادربو . رویلوا

 ۲ زیزعاهد ندزمشلراو «ندزماج ءزب رلشادقرآ . رویروک بناعمو لوئنمیتموکح تنه
  مظعم هلراولوآ «هلیراخاص «هلیراوص «هلیساوه «هلیرلناسنا نوتب مظعمرهشوب نالوا مزتحو
 هيد وج وملسمکت یصاح «هلبرراکلنکر چ وهلي راکلازوک نوتب «هلیرلهبا رخ «هلسینابم لیفسو
 هز«دنک هلب رامتعا قلوا ناستاو ها تناخ 6 وب ۰ رد«تنامأ»رب ع ودوم هزمس ومات مر

 _شياقوچكپ قجهلببای .)هشيلاج هدنروصربقجهلواقيال هرابتعاو تبثحزمغیدیود وشراق
 وا .)هلوا رختفمو یهابم هلتمدخ هزي راشادنطو هدزب .روبلکب تمدخ ندزب سکه .راو

 . زرولوا شمرتسوک یزمغیدلوا یدالوا كنطو مرتحتو سدقموب نامزوا یحا « نامز

 . تقفوم .ردنرابع ندقلوایهظونعم هناوذ قجهشلاح رار, هلع و كمروک شيا لما كويوكا

 . ردندقح بانج هسيا

 سا وش هراود را ۱۳۲۷ .سوتسغا ۲ و وص نوک شكب مظاکنسح

 فاق واهدنساننا زام یدشهرتسوک هدهدنکللاو بلح قا ییع ؛هملاراشم .یدشمرل ک

 ت

 یدّسا ۳ هلنآ ارحا تدش هدهدە رص ینبدنل وب هدنغل رطات

 م



 ۱9۹۱ یالکشت ۰

 نک زعراشادنطو نالوا بارطضا راحود ندنزوب یسسترآ یتکلهم رأت هنوک ندنوک
 هکدتبا یلاوت فاصمو . رایداضوا اهد هتک الفرب كوپوب یالود ندزوس ناماغ قیرح

 بوروک زوب وتوک نامزیه تناما روا راقجهلوا لوخدم اعاد هدب راودو تناما

 قو روک یرابآ ندنغلانف كتناما تالکشت لاحوب رک ۱۰ ردرلکع ءدشلا زوس ونوک

 یدنک ینعفانم كتکلم هدزمحما هک ما همش . لهدیا حالصا هلزع وقو تسمیمص نوت و

 یالوق كاو طب كا كتناما رک ۱۰ ردراو رامدآ كدسامهدیا ادف هتراتعفم یصخش

 کءهدقمایهابقحیبراهفظوو ندنراقلزسدق كنیرومأم نارسخو تبخ ییدشود هلیهدراشبا
 نوجا رلمدآ نالوا راکسومات هسیا ثعبنم ندنرلمها ریدقت یهقالخاو هدام تیر وح

 دام هنیدنک كسکره ارابتعاندنوکوب ارظن هنغجهمهلوا هلب ندشیا قمشلاح هناراک اد

 نوب سک ره . رول مزال یسلوا ناباتش هیافیا هلیا تمهو منع رب زملتسک | یهفطو

 كتناما نیرومأمو یننیداملقارب یرک قترآ ككراشیا كج هلسهلساب نامزیه ینعی ندقدالک |
 اا ند وکم راک قواتنا کوم ندک در کے رکھا اھو یا

 كشر هنبراتخت یاپ مشتحم كنابوروا هدنجشا هنس یکیارب یمظعم رهشرب نالوا كلام هسوف
 نامز واو راراتوط روذمم یرازب ییالود ندزمکیدمهدا رامعا هلیا ماظتنا رب قجهلوا روآ

 كيابسا نالوا ثعاب هنملاق هدنلاح یوک كوس رب كاومناتساو ینکیدلک ندهرن كتممورح وب

 هلیب هدرلشیا یعببطو یداع كا راز, طقف . رلردیا ریدسقت عبطلاب یفیدنولوپ ترابع نده

 ندزع,رزوالکدیک شیر شغلوا عیدوت هزمسومان یزعرهفظوو كجهرتسوک قلزسدب
 وارد رم اره رارپشمه ناموا قهسرولوا تجهدیا قلت هدنزارط هل ا اا

 كنسهفطو « هنعقوم « هنقوقح تک یه لوا ندشیه . زرولوا قيال هنیراعنشتو نعل

 هکمریلیب ییا كب اریز . مرايا تعراسم هنایب یمکجهدیا تیاعر هتحالص ییدریو هنسیدنک

 كنم رلهقشب طقف .رولک مزال كم وش شود هی وب هدنقح رلنوا نوحا كمهلکب شیارب ندراناسن

 ندتجآ یغجهلوا راکساعر هناححرو لضف ییدتبا شخ هنیرابدنک كنسرلعق ومو هنق وقح

 یدنک هلیرابتعا قلوا شلبا هدهعرد یتلوئسم رب عساو اهد كمدآ رب نیملیوس هفجا

 .. ردراکشآ کجهبهتسیا یرلغا تباعر كنبراهقشب هدهتیحالص ییدریو كنعقومو هنقوقح
 یاکما كاروک شیارب هفدالوانوصم ندضرءثو راکنا هلباقم فئاطوو قوقحوب هکنوح

 هطق مهم وب . زالوالباقیمافا هلآ ماظتناو دارطا كن هفظورب هدنجما جو جرهو زاما

 هسنارا و. یش رب مکیدهاکب ندنرومام نوت , مردیا تعراسء هنا ی کند رظن هسرزو



 ییالکشت ۱9۹۰ ٤

 هسردیا ثیشت کمد ( !سودیاپ ) هیهیدلب رباودو كمريو تیاهن ا ] وبییمارهش
 موج هناذوا هیدلب ٌةيموم تصح ندیا کر ندرلنوب هصالابو یساضعاو اؤر

 ما نامز كکب مطاک نبسح یلکش داح لا كنوب . یدرارالق روبحم هیافعتسا

 mm . ا فداصت

 نیسح نوجا كمریدتیا سج هدرلرظنو كملبب هیالک | هدیوا "هلهو یرودوب
 اپ كيلاراشم هحیتنلابو شا نایرج هدنسهرا یراسلحم و یرابسو راد هک

 . ردشاروک موزل هنح رد هبهلحم كارا هلساسرب نالوا شل ها جات | ینسملکج

 ۱  اودهدنخرات ۱۳۲۷ زوم ۲۷ ینیدالشاب هشيا كرملک هتناماماقم كب مظاک نسح

 ۱ : یدشمودنوک ممعت رب هل وش ادتبا هنتاسقر

 ا تیلاعو تای رار ردق هنوکوب ندتطورتشم نالعا كنتنامارپش

 وب یک لوبناتسا هقتلاق . ردقوب مدآ رب نبه تیاکش ینالود ندلاحوبو نیهملم
 :اروطاربع|لناعهدنجما هنسییارب یتکلغ رب نابلوانکم صوت هدنروصرب هقشبندیوکر ب

 نایب لوا بیصن یالوقكی كمريتک هلاحرب قيال هفلوا یتخیاپ كنهیناع همظع+ تفالخو
 الوا هدراماو مظنت یربش رب هرزواقلوا بس كوس كا اکو . یدلکد ندرلتداعس

 ۳9 الا قررا هديت كووب ینکیا . زرليبەرتسوك یزمکلزسهبرح
 رص هدزرط رب قجهلوا دضم هرهش یهراب رب یلتیلک ینیدلوا شا ضارقتسا هلنلافک

 روص كنوب یدیهسلوا هدهراب هدنلا كتناما هکریرتسوک هدوب . یدهمهلس لوي كما

 ندکلرسیرح «ندقلزسراپ .یدکجهمهیروک شیارب یلهدنافو كويوب هکدهمنلسب قرص
 > هام هاب هلسب هدلاحوش كنهیداب رتاودو كتناما ربارب هلکمهماراکنا یرلتبمورح نلکورلیا

 اس هننایاکش یلقحكي كنسلاها لوبناتسا ندزویوبو ین راقدلاق یرک ندرلشیا قوجرب
 كا هدتح یاب رب صوصخاب هدرهش رب هلوسو قرتحم . زرومح هفارتعا هد رلکدریو
 هجرد جهل هديا روصت ونامت كسکیه هفطووبو .رددناع هیهیداب زن اودوهتناما هفظو

 هلیاتیاکش ندنغلزست | ارجا كنتنامارهش هلبا هلیسویه هکمردیا دما . رداکشم هدایز كب

 وک اموتاقورحو هراعسا یالغالثم. . رد ۳ ربهلم ز,یتقضح وب زەر اب
 ناتسا تناما نیهمه وشودسدنرب چیه ا وشراق هنسهماسکو ي کند كام

 ارهلوق . یدلوررک قیال هناتعو باطخ ولردرهو یدلوا یضیرعت فده یقح كنقلخ

 ا
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 عیسوت وال ربطاراد هوزوا كا اوتحاهدیرلهرناد یجنکیاویجن رب و كددیا ذاختا تناما راد

 هناخش وط هلبراوبهد زاغو كنسوکربو كالما ردق هنقسطت كنسوکریو تنتاب هدنوحما تادراو

 تراظنهلخاد قاطاو كرت هتناما كنءزحملاراد نوجا نیما یمنم كلاس لدو كنسها 0
 اد «هیدلب مهم داوم هدنفرظ زماجا تدم ًافیدرت هناناببوش . یدلدیا راعشا هنسهالج
 كجهدیا نارتقا هیهنسح اتن هليا یناقیقدن یارجا كراهمال نالوا شادیا مظنت هعاما

 «. مرلبا اعدتسا ندهملا فاطلا یتقفوم لوصح كزمتعح هنیذاخنا تاررقم

 هدنسارجا كناقسو هدنمظنت ككراورداقهدیمهمرب كنالکشمندیا ثدح هطو رشملادعد

 هجنار دیا وغل تالکشت یکسا هليا هرکذت یلخرات ۱۳۲۵ سوتسغا ۱۲ . یدشمرت۔وکش اپ
 لکشت هیدلب راد یمرکی هلیسارجا كناباتا . رلیدارغوا هبییببط لزع راریدم بوصنم
 هدندحراخ . یدلدا مسقت هه اد اک راز وطام كنهرادنوا دوج وه نامز یکیدتبا

 تاپ هتنرترومام كنساضعا تاما ییا ننام کف ی ی لو

 هرزوا قلوا ترابع نداضعا یل آ هلیا سیر رب هدنسهراد ینیرعت كننوناق هیدلب كره ریو

 ادعام ندوومأم كسکوب چاقرب بوسنم هقباسرود طقف . یدنلوا لیکشت سلحمرب ةد

 هدنرارپ ًاقباعت هناقیسنت بیمومع یکینیدلوا هدتلود رناود ینیمدختسمو هبت مومعلاب كتنام]

 . یدنلوا ترشابم هتاقسسش هدهدتاما هد ۱۳۲۵ هلرشن كننوناق تاقسفت . یدلفارپ

 هنلخاد ورداق یتح . یدادیا قیبطت ورداق نالوا شادیا مظنت هجهیدلب موم تیعجو
 . یدلت وط علا هلسب هناحتما نیرومام یجەل |

 ندنسهنس ۱۳۸۴ یفیدلوا دعاسمهنیداشک هی.دلبٌرناد یمرکیایو تردنوا كنتادراو هیدلب
 هنغالبا هبیمرکی هنب كرتاود ددع هیطورشلادعب هدلاح یفیدلوا شلدیا هبرحتو شلروک ور
 فلطع هبسرپ هقشاب ندهظفاسح ینوناق مکح نلیرتسوک بصعت هدایز كب هدءرصوا تبشټ
 شاب هب یدرد یلزسرا هر وخ ننفدالتاب هنيا نودا لک ف راد امو

 یدرتس و

 ینسیدنک هرئادره هدهعفدوب یک ینیداوامقاو هدراهرئاد یجنزکس نواو یحنتل | هطوا
 تآ ارجا هلبرارق یسلح هرباد كردیا ىل روج رغ هنسقلت سا ندتنامازکعو لقتس

 کنه دابتادراو کو لاح . یدروسهتسیآ تو هرابنوا هتاما رکی ار هافرض

 یدلکد یرضوط هلیرابتعا ساسا هلماعم زرط وب ندنفیدلوا عودومو كورتم هراود ی.ابج

 یکمناه : یدرربم ا هب هنس لد هنس كانکرک یهدنسهرآ رامراد هلتاما هلع ءان



 را ۱۳۲ ۱۵ ۸

 9 یراهحفا تاناعا نالوا مهمو عونتم . یدلدیا لاها هدتاققدتو یعاسم

 هه داب و یدیزت كنادراو ۰ یدلشایغوا هنسهمةصت هاسفرع» ض وصخ نوسم وقرب

 هل . یدلدیا دقو طبض تاملاطم و تارکاذم یهدنقح همهم هراس تاصوصخ

 ۳ تعم ررب ررر اتوب ۰ یدنلوا لمأت یالبدعت و هنامز تاحاشحا كهي دب

 ِ . ردکجهلیدیا عضو هنقیقدت رظن
 تا هدنروصرب ترخفم ناياش هدنجما یابح خرات قلبآ تردوش كتنام

 ۱ هعفد رب ناه هدزمتکلع . یدیا یاباعا ناب رتمو هیدلب هاتسم مهم كا ینیدلوا

 زال نوجا یضو هلاحرب قیبطت لباق هجداعسردكنيناوق عرفتم هرانوب هلیساوا شلک -
 ک هیت سا راقد هلا صوع رغ ندنکبو نعلزیدتا ارجا تالبدعت
 1 . یدشلدیا لاصیا هیهحش نسح باما یاره قرهاشارغوا یلزودن رک

 تی تو ءرضا تسدم قحا ییارع كتکلعرب هرزوا ینیدلوا لصفت جاتحم

 هل لاصبا هتلمک« لاح كنسهح طئاسوو بانسأو یتراقم هیعاسم قفاوم هنناباجحما

 اکت قلعت 2 هک تاسسات رک و هدب نار ی کوب تولوا لوصحا
 یصوصخ رم هک تو ننفتم ییا هایوروا هرزوا قعلوب هدناققدت هدنقح هبندم

 وا هدهندمتمو هقرتم كلام هاب قرهل وا ندنحاتن تاقفدوب . یدل وط رود ندلمات

 1 دد لقتسم مجرم كناسسوم ىلاثماو هزجملاراد « هناخراج < هناخهتسخ یک

 صشرامعمو سدنهم . یدنلوالیکشت و ی هرادارب هاسان « هح هبرخ تاسسوم»
 لاه . ردتسدرد یسا رجا تالکشت بسانتم هلیا هرضاح تاددحت ید هدنقح

 هال ا تاسیساتو تآ ارجادناع هبهدلب تارو تاحابتحایک ەجتابىعو
 وشودیمظنتو بار كنالب ربیموم هد مالوا هدنوحایاقسطت كرانوب یک ییدلدیا

 ید راهصوت نالو عوقوهلتفص یحم ینامع ندنفرط یناکرا یسهیدلب سلاح ابوروا
 تنو بیت رتكنالپیعوم رب كشيا قجهلمیاب هدءوطخ كاباهدنصوصخ كم ارادتبا هتکلم

 یکیدلدما راکفا *یطاعت هليا (راوب) ویسوم یرامعهرسسراپ هدبابوب .یدلیادات ینیدلوا

 ا | هبرانارورپ نطو هصوت كس دنفا كب اضر دا یعرتم توعم تداعسرد

 ۱۳ را انب را نارا رسوم ندنساضعا رب نالم نالک هتفامسرد
 كوا عضو هققدت عقوم یخد قاروا ناناوا ادها داع هیهیدلب تاقبطتو تاماظن
 ۳و تسانتم احا یتشحو فرش تاتاما«یرضاح لاحكنسهرباد تناما



 ۱۰۰۱ یالیکش ۱۳۲ 4

 هک ندن شن كننوناق هد: ۳ هک تنسهمانم اظن هب دل هرادا ۱۳۸۵ لر

 همومع تیمج یک یفیدمهنلوا داشک هیدلب رتاود عبطلابو شمامهلسای تابات

 یاعا هیدلب كلبا باعا نالمای هد ۱۳۲۵ «دلحوش . یدشمامهدا عایجا ر

 موم تعج نالیجآ و یمآ ریا هح فداصم هنشراا ۶ لوا نوناک

 كي روز هدنداشک نح كتسع> E هطق هو ندنغیدلوا هب داد همم ومع تعج كلبا ء

 ندنفجهلو انده او تمقو تىما راح هدنخ رات هیدلب یحاتتفا قطن نانلوا تئارق ن.

EF ۰ردشهل وا جرد  : 

 ینکیدلیا عاعجا هداروب كنم رالکو یسلاها لوبناتسا نوکوب هجنبجوم ینوناقهداب
 ءانجا وب هکنوج . ردنوکرب ارس هدق هدنخران لوبناتسا دومسم موبوب .مرابتخت هک
 تحارتسا كنسهنکسو ینارغكنطو هددصتقمو هدقلوب عوقو هعفدكلبا هدز متكلم

 . کدوم رنایاش و دوع هلع وا: رد ښتو ف اه اا ٢

 کبدی كساما ریش ردق ا ندنامز ید رک هتطورشم 1 نمهیعامجا"

 نط رولوا بسانم كعا ثخ راو ناز ت

 . یدشلوب n دلزمتکلم مر ومأم هتتنامارهش 4 ردموا

 هدلاحرب مودعم انداع هدتناما تالکسشت نالوا شمامهرک هماظتناو حالص هرتادرپ

 كن هام و فانصا قوحر و ییاعحارص هناراکدادمتسا كناکیاوسب و هزحع ماطرب .یدر

 هنسهجر دوم .یایکجو یلاطم لزب ولرو یرطتتا بریم هری ۳ اد ور

 من بو طاحل ی نوتب ربارب هلیذاخحنا هنکم ساد هدلاح ینیداوا

 شمامهلددا ناصلو لکت كتابا ناکراو سلحم تدمرب هلص وصخ . یدنوا

 تاق زر نالکشم و ییافک م دع هلسسانعم نوت یخد كنەسارجا طئاسو مسقربو

 ولره یت رایدنک.ینسانم«+ فا رب لاج او فا ښا: قلار ا. یی شم بترا
 عانتما ندادا یهیدلب موسر هاب یا هد زوم كجا دع نوصمو فاعم ند

 ر كحمدیا هتکس راحود یهیدلب هعونتم فئاظو یسهلام هقاضم كنناما ندنر

 قوقح ماطر شادارغوا هعاض هلستقو و كرلیریو یمرک هنالببصح یا شداوآ

 مق وو ف هیدن ها یداشبلاح هبهرادا نعمت قرهللوا دادرتسا یو

 فوطعم ا تاحالصا ینیدنلوب جاتح نم یه ال هلفع وا لادشا او

n 

 یا

SERE: 



 یالکش ۶

 یک یفیدلوا هدنسهرادا همش یهو هدنکش كتموکح یالقنا ۱۳۷۵ زوم ۰

 دما هتفهرب تاذوو . یدلرتتک اشاپ فور فیرش یسلاو كنالس هنیرب كرهبداا

 قوت 7 هدتناما سل 8# هدایز ا نسحو تىلب اق کک روز ٤ و

 .ردشنا تأشن ندننن واعم كناوذ ۾ یک كب ن دلا ی حم روتقود

 رو فوقو ةلرابتعا قاوا یرومامرب رادتامولعمو مدق كتناما كب قفوت ی ی
  هقلوا تا ذ رب هاوخریخو لاعف LC نیم روتقود هداز یشاب , مکحو

 3 ربا ردنوک هیایوروا ندتناما ن هرزوا قعلو هدناقفد هدنقح راهبدلد اا

 . یدشعلوا نامت راهدافتسا ىلخ ندننآد ومشمو تامولعم هدكنوب

 رکب كن هیدلد رباود هلتعرم ؛داعا كننوناق هیداب ۱۳۹۳ یسهداح مهم كا كرودوب

 ام ساو تبج قو داحا .ردیتفک ترشاىم هنسارجاكنتابا هیدلب ویغالبا
 E ردشءالشاب هشيا وب هنرروا هلاقم شابرب نالبزاب هنس نع نتنط نالوا

 اا . یدیا راکم زال قلوا شلدیا لاک ا ینا هیدلب نوجا قعالشاب هتساباخعا

 ع کک كنسهدام یجن۲ ندیادع هصوصخت ةبعشرب یهیداب راد ره كننوناق
 : ۱۸۰ و لمرات ۱۳۷۵ شوتسغا ۱۳ نالیزاپ هش ردم هیدلب هراد نوا ندتناما
 اا رونا وفا تاکشت ا ههدمرک دب
 ا اا و و ذ « ینجهلوا بطن هلا باغأ امدمب كنسمتر ةيدلبو

 e ا يعرکیو لاک | تابات هب دلت هدفرط تدم ۶ لصالاو

 ۲ , یدنالشاب هدهنناباح | ناب وعم ًاقاعتم



 ۱۰۰۰ : یالکششت ۰

 كمشکد هلناعفد یراراتو رادقم هدهجیتاو قرهلو هدهلداحم تدم نوزوا هلن را
 ندننالصح هللاحو ینفصت ندایا كنسوکریو كالما نالوا ندهیدب تادراو اساسا هر
 قمشارغوا اطل الام : . زنیسشوا ینرف هانصتنا ینشب نوا 8

 یارالد رود وب نوجا قمراتروق ندنهغ دب كناملاراشم تراظن ینهیدلب تادوا

 رداقهیشره یسردنوک اشاپ ناوضر رب زتاح یبنموب زکلای - هنتنامارهش هدهدنیطور
 . ریلیدیاینع ممص نع ندقح بانج نا

 هلاراشم . ریل هنلوا حیجرت هنیرارگید هلیرابتعا تانسح اشاپ دیشر هدرود وب
 . یدربلک هيد راد یعتتل | ٠ هدنوک چوا ۶ هتناما هر اد نوک وا هد هتفه هسزالوا ع

 ماود هدسابقم عساو اهد یشیرفن هلا هکراب ثنیرلهداح ساسا كلومناتسا هدننامز ك

 هداخاب كرلیدیا رصح هنیراوج ینارس زیدلیب یمظعا ممق كنيلاعفو نارم طقف ی
 هليا اشاب ناوضر .ردشلریدتیا اشنا راراوید مسج هلیفرص اريل هج رلکیب هننادیه هناخم
 .راصابریغآ كي یسهفک تانسح كناشاب دشر هدهسیاق نازيم هسربلک مزال كلدپاهسپ

E 4فاؤښر اريا و شامم اتم هر ومام ها هاب تایر ر رک  
 ور اشا دشر . ردشمراتروق یهسک هج رلکم ندتمورمو تلد کمدننامزا

 ندنتيټ ءوس یسمامهبالشاب هدلوناتسا هتاسسات و تارامعا ینیدلوا قفوم هارحا هدنتب

 نالوا شارب مان رب یا كي هدهسورب هسفوب . راسهللوا فطع هنسمام4لوب تقو +

 هبالقنا هدرب م یدههلدیا همش هدنفجهلوا قفوم هدایز اهد هدلومناتسا كناشاب دی

 اک ىدا لک ام هنیرومام مسق یا ینادراو یتاما رهش د ردق هی

 هبهقبط كسکو ی زارب نانلو, مزتلم هدیہفرتو رادقا طقف نایملواتقابلو تیزر, یف <
 هدیرارکید ‹ ینلوا اضعا هتناما یسلحم هلشاعم یفوتسم هنس ٌءدارا اب رک بز

 قلصاوق هسیا راو یعاشوا ایو یساغآ قجهلب ریافو كحهلبدیا غارج ردقه كالاحر د دوغا

 سلح ندناوذ یکوب . یدیا یساردنوک هتناما هرزوا قفلوا مادختسا هدشیارپ یک را

 هل روص و یسهفاک ناه كلرلن وب هحنلک هن راشواح هب داب ا اضعا ۸ هدن

 یاما مه هروم رات هست و كوص هفاممم . . یدندرسیک شفا

 هاتسموپ هدیرلبا زارب_. هلس یدکو یدشت هرودو ناه ناه هدنصوصخ ینیمآ رو

 .ردکجهلیدبا ثحم عوض

 . ردشمامهرتسوک تیدوجوم هلتروصرب چسه هيدلب هدرودوب لصاماو

۳۶۲ 7۳۳ as ie ica Ohh Ua ki SES 



 یتالیکشت ۱۲ ۰ ۱ ۵ ه ء

 هغ حایص بوزای هلسمان یرلتداع یارس كباضرلع دعاقتم ندنفلزظان هناخقلاب -
 امسا كناوذنالوب ترپش هلبا اشتراو باکترا هدد روو هدرنارب ییدنیا رشت اقرفتم
 ۶ یآ ره » هدكناشاپ ناوضر هدهرص ییدلدیا دادمت یرلجازاق عورشم ربغ و نمخجم

 ا آنا هراب هدنسهدار « ارل كسب ناسکس زوبترد يونس ندکس

 کد یش یکجهلسب ر طلاب یتیدمهلوادضتسم نوجاهن كنهصاخ ةنيزخ ندەراپوب »
 . ردهدقفلوا دارا یسهلج « رلرید

 روب قهطقن کیا دناع هرود وب هلئسح قوا دنتسم هناعومسمو تادوپشم زکلا

 لب تادراو عبانم راس هلبرل اب یشاب هو مسقت اشاپ ناوضر .مرتسیا كنا حیضوت
 اما تۋر نداروا یبهیدلب تالماعم كرهدیا ذاختارتم هنسیدنک ینمرباد تل آ و لک ام
 یمراما حوا السا هی

 اما تعاس چاقرپ زودنوک هدنیال | فی رشهقرخ ندیافداصت هنشبنواكاضمرزکلای

 :دردپا لاغتشا هلیتاکرادندمسو كهروج قجهللوا عدقت هنیاموتایترت دناعهیال | كرهلک
 ءاب کیا «ناضمر هدرلنوا . یلیریو قلبا تردهدهنس قحم آ هسرومآم هدنامز اهناوضر

 افارص هدنروصر, ینلعقاآ زکس قاتم .یدرلب ریدتا فداصتهنیرانوک نوباهسولج و

 ف « راپریدربق هقرق تیاهنو زوتوا هدزوب < هنیرابجهطوا تناما ندیا قلفارص سرو
 ۶1 هرافارصو یحهطوا نالوا هطساو كرهلبرک هدنتروص شاعم مان هنیرارتفد هساحم

 اخابو كنفانصا لوبناتسا . یدریلبریو هیاشاپ ناوضر یفرط تسوا بولیقارب شب هدزوپ
 ۲۳۶ ۲۵ ناوضر یخد هتتقم تابع ییدریو هلسهطساو كلشتفم رس راحت ورف
 زوب هراندبا تلالد هراشنا وب یک رادهنزوو یجهبساحم < شافمرس . یدیاتادراو عینمرب

 رم و ر ران وب یا . مدمهلوا سرتسد هتیدق كنكيدلربو اق

 " ۰ ردهتسراو ندهبش ینجهیاص هباکترا قیرط هلتروص هقشب هدكنتعم هلیرابتعا لوا

 1 ۱۳۳ غ هکرا هدنرافاف تم لوماتسا هدیرانامز هلوص كماشا ناوضر

 ا یسکالوص كرلقافوس هدرب .ردبا باجما كما رك ذ یغیدنالشاب کلديا فطع تا
 !داوا ااا تکرح هدنتحت دصقم یکه هدهدب وب ۳ .ردشمالشاب هدننامز اشاب ناوضر

 را نالوا شلدیا جرد هبسانلاب هنیریز یسهفح یجح ۸۵۰ كنبدلج یحنچوا كن هل

 1 . لس هلشالک [ هٍابسهعل اطم كيرا

 ا ینیدلوا رطاخایعرم كپ هجیارس هدوا . ریلیبلیدبا رکذ ییقفوم رب زکلا



 3 ۱ یتالبکشت ۰

 تکی ندا یا ۷ ریس هبعشناکسا نقاوسموق ی هنکلریذم قاروا یاما رهش

 ۹ و لنو هتسایر یسهبعش ناکسا یخد كکب تحم یریدم قاروا هلا نیست

 یاروا یراظن لداعمو نامروا هنفاضعا تناما سلح هلش اعم شورغ كب یکیآ

 ۱ ۰ یدنفا نوا ناثل و دنگل ردم

 : ك لا ردم هراډ یجنکیا هنکلموع شنفم هد را

 ندنشاعم كشتفم رس هسرزوا كشورغ كيب قجهلاق ندنشاعم قلاضعا كناشاب دما

 تا را هلشاعم شورغ یللا رو یکیا كم كرتبدیا مض شورغ یللا زو یکیا

 ۰: یماروم وه دعابسه هنن كنيس امر هعاما هل رم

 ۲۳۷۶ زوم ۱۰ هلا تاوالعوتالبدعت قوجزآ تالکشت وبشا نالباب هدنسنس ۷

 ۰ ردشعا ماود ردو هسالقنا

 هدشیدنوب لاو یالو لوبناتسا هدنسدهع كتاب« قلب نالوا
 ۱۳۰۰ ءرزوآ کج هدا لصف هدایز اهد هدنصوصخم لصف هدیرلبا . یدیا هدکمرتسوک
 هلن هولا شعب اشآنسح یتالو هفطو نالوا عیدوت هنسهدهع ؛تناما ردقهنسهنس

 لعاما ی رای کر وو هتنانخ روما ها يسر ندسالو فاطو ارتقا

 نویس و اک و شکلوا رود هتناما سلجم یسهفظو تیالو ٌهرادا سلحم طقف عز

 . وکشانتبا عفر

 دیشرو اشاپناوضر « اشا رهظم ؛یاماماقم ردق هبهحنلک هنسهنس ۱۳۲۷6 ند ۹
 کجهلبدبا حاضیا هجری هدنسهرص یرللح هجرت .ردشعا زارحا تاذ چوا هدنرراماناشاپ

 مدنسمرآ یرارومام هدب كو یسلاهآ لوبناتنا لک كلاش اک
 هدزدف هک وو قالسا هدنماقم تاما رپش . ردهدکمالدبا تاور يق رک
 هرات یسهیدلب لومناتسا هدكناشاپ ناوضر نالوا شفلوب تدم نوزواكا هدنسهرآ یفالخا

 ۱۳۰۷ یرهش لوبناتسا .مدمهلوا سرتسد هننآ ارجا و تانسح انوکرب قجهلوا جرد

MEهدلاح  ینیدنل وب هدنسهرادا سما كمدآ ون هنس شل نوا ردق هنحش را ۷۲  

 رب هدهن < اشیا عیس ون ر نادم ریه «شملجا هداح ریه لشاب یللب هنمان نارم هدرهش

 تادراو علانم اشا لاوضر سکعلاب . ردشاوا لصاح تشفوم تدا هوم 4 ةسسۇم

 رشوت ت ر مس کما رصح هنیدنک ییهیدلب

۹۸ 



  شورغ زوب 9 تو ا ك ل ولع یاقمغاق یرازا هطآ سا

 فدا دیه یک اب کیا ند اف تاما هبساحم هنکلجهیسا اع هلشاعم

 9 ا ىج زوةط

 رارکسسا کس بولوا لماش یالع هبلیصح و هب رب رحم ما ینکیا نوا مدو

 .ولتداعس ا ا تا اع کاو ایام شورغ فان یئ: رھ راوج یسلکسا

 د ولت زع یربدم مراد یجنح وا هنیکلاجهبساح یلشاعم شورغ كسب یباو اشاب دا

e ۰ 

 هراد ی را

 دیک نق یزکرقرموءاخ یالح و هر ۳ تو ینچوا ۳

 ۳ ل و بولوا نواس ر هنکلزبم یملق تناما ا
 , یناعل هلعفرت هنیزپام هنا كنسەىلاح 4 هر کی يیفو ولتنع نالوا



 ۱ ۰ الکسا ۰

2 

 هراد یح:ج وا

 کو یە لقتنم ندهرباد یحدردو یتالحم هما صحو هر رغ راد یحنجوآمدق

 لغوامکح یزکم قرلوا لماش ینراهلح دم نادلس ناک هدنجراخ هاقیدیو یدنفا
 شتفم هبداب رئاود هنکلریدم هلشاصم شورغ زوبشب كرب کیا .ردیراوج اشاپیع
 یسجهبساح شاطکشب هنکلجهساحم هلشاعم شورفكم یياو كب دعس الال یسموم
 .یدنفا یر ییطصم

 ك 5

 . ردشامکش یزد کرم قرەلوا لد اش یالح هب رب رحم و هایم راد ید مدق

 یدنفا یهو ولتنع نانلوپ یریدم مولا هنکلربدم شات شور زو ٢
 . یدنفا دما نانلو یسجهساسحم نالا هلشاعم شورض زوب یبا كم هنکلجهبساحتو

 هراد ىح

 . ردبوک یی یزکم بولوا لماش یتالح هریرحو هیلیصحم راد یحندپ مدق

 كبو كب دما ولتزع نانلوب یربدم مولا هنکلردم هلشامم شورف زوشب كا

 .یدنفا دمحا نانلوو یسجهساح ن الا هنکلدج هساح هلشاعم شورغ زوب ییا

 هب دل راد تا

 ا قرهوا لماش الع هلصحم و هبریرم ٌهراد ینتل آو ینشب میدق

 قالب ولئداعس نانلوب یریدم الاح هنکلریدم هلشاعم شورغ كس ش . ردسوبف هلق

 ۰ اد یر هتکیلتواعم لاس شورغ زوب یکیا كن یکیاو یرلترضح یدنفا ك
 ترد نوا هنکلارج هساح هلشاع» شورغ زوشب کا تاشن ولت نع یربدم

 ,يدنفا نسح ولت نع یریدم هرباد ینشنواو



 ینالیکشت ۱۳۹۹ ۱9۰

 هنس هدارا

 ۱ e a هکردیراهنیک رک اج ضورعم
 - ویارب هليا هفوفام قاروا ۍرایهانبلاکو ةیماس ۂرک ذن وبشا نالوا مضعت بیز عیاصا

 یاقیا كن هضورعم روص نادیتسا بجومربو شلوا یهاشداپ روفوم ییاعم روظنم
 هرلکب قفوئو داوج املایومو یساطعا تبنوذأم هیاهلا راشم تناما هدننمض ینایضتقم

 ترضح نوپاه نامرفورصا نالیروسب رودءفرشو قاعتمیهجوت كرلهبتر نانلوا رکذ ید
 ۱ شمللف هداعا هنب رافصآ *یم ار بوص هروک ذم قاروا قرهل وا ندنفتم قوطنم یر رای رهش

 ۱۳۹۱ سیام۱۷ و ۱۲۹۷ ج6٩  .ردک مال هلنم ترضح نامرفو ما هدی الو اهلغل وا
 3 ظ

 1 داف ىلع

 شمللف لکت هرزوا قلوا مبیقبم هد دع نوا هلرذلب ربدشل رب هلی رل راد لصحت و رر

 ا راستعاو دع اقفوت هننوناق هسوح ةنزاوم هلزک ارم كنهیدلب . راود نالوا

 هلصوپ نابم ینسبماسا كرلنانلوا باعا هنیرلکلیجهبساحم هلب رلکلریدمو یفونص

 هراد ر

 ٠ رد راوجدیزب یکم 0 لما e ه رب رخ ۳ یک ر

 .یدنفادم ولت نع یسحهبساح ِ هاش اعم شو رغ روب شل كسیباو

 7 ید كرو ی كنتالع هل. و هب زب رحم راد رو دردو یکیا ےدف

 اف یزک رم بولوا لماش ینسادعام ندنردلم دمج ناطلس ناک هدنجراخ هلق یدیو

 ۰ ندنساضعا ینویسموق نیرجاهم هنکلریدم هلشاعم شور زوی شب كیا. رذیراوج

 2 ولت مع یوا هاعم هساح تنام هنکاج هیساح هلشاعم يشوع كب یباو كب . قفوت ولترع

 یا كبقفش



 ۱۰ ینالیکشن ۱۲۹۹

 هو رم و

 یرلترضح مدنفا ولتفوطع

 مسقنم [۱] هبهرتاد ییایمرکی مویلا یتاقحلمو تداعسرد هزرواینبداروسب یلاع عطا

 هجردوب كرتاود هدهسیا راو تيه رر هدنتعم كراریدمو ردم رب هدهراد یه قرلوا

 نوا ران و ندنغیدلوا عنام هننایرج هدنلو یخد فطام هقشل ندفراعم شکن رک

 هساسا ویو افا هجوریا كنهلماعم ناکمزال لوصالایع هحتلود یاروش هایلیزتت هيه راد

 كنيرارومأم هلسهطبضم تلود یاروش راد هنموزل یسفلوا حیحصت كنسهعارخ هروک
 رازق تاشامم ندیا نیسأت هنس دارا اب هعفد وب كنيراغاسو هاو ب

 ها هراس قاروا و رازتفد بفوفلم قسمرک ذب ثاتسهبهم تناما روش راف هنقسطآ هنسهمان

 نداهلاراشم تناماو یسارجا كنتابضتقم ناذبتسا هجور هلغلوا شمن ےدقتو ضرع ریارب

 یندنلوا ناذتسا هک نازلف مدت 12 ا تراظن هلخاد

 کب. داوج یماقمعاق یرازاپهطا نالوا شفلوا باا هنکلریدم هرئاد یحزکس هلهجو

 قباس نواعم نلیدیا باتا هنکلزی# یملق یوتکم كتناما و یساث فنص یلوا بتر

 شورغ یللا زوی یکیاكيب هنکلریدم .تافبظنت راسو یهجوت یزیام هیناث ةبتر هکب قنفوت
 تباتما دارا ورها مدنفح یباطعا تیونام هتنایا نوعا نیست كا , اعم
 مکح هسیا رولبروسب رودصو حونس یازفا فرش هلهجو هنره ینابناهج بانج ٌهداتعم
 .مدنفا یدنلق مقرت یروانن ُهرک ذن هلینابب ینجهنلوا تکرح قیفوت هنلبلج

 ۱۲۹۰ سیام ۱۱ و ۱۲۹۷ ۳
 دعم

 ند ەرئاد ییا ی رکی هدهضو رعمة رک ذ نون ا ی وا هر ادیرکب كلواتسا [۱ ]

 شلداداشک اماع هد كن هر اد کیا یم رکی هدهضو رع« رک ذوب هنن .ردشمامهامثالک | یابسا كنس دب ا £

 چیه ور لند ۱۷۸ هدهسا ضشلرتسوک یمنی دنلو ته ررب هدنرلتعم هلب ردم رب هدهریاد هر

 .ردقحهلوا شهلشالک | ندناحاضا نایدا اطعا «ندراهقسو ددمتم ناناوا جرد یغیدمهنلواقف وم نامزرب

 شلدا حرد هب ین آ ییروصو یوزر کا كراود نانلوا لیزمت هنوا هکراو ردق وش

 ادعام ندهرباد قلا نالوا دوحوم ور ندهوا هدنسهژآ ۱۲۹ هل ۱۳۹4 ًارظف هب هاصوت نالوا

 شدی هناوا داتک اهاد هرثا دیبا هدزواقلواكرتشم هدنکب رکبو هجدکاق یرکیدو ءدنا ال یو
 و زدشمامابدیا داشک الصا هب دل ةرئاد رک هدهبسا



ù ر AE EI 

  3 ۱:۸یالیکشت

 لر كنشوف رز ندنشامم شورغ زوبشب كنب ییا مرم هدرتفد كندناکشاب سلح

 شاب قر هل وآق وج هاتباغ یسهب رب رحم طاصم كسلحم یدنفا ینمر هللاراشم هدقدنلوا نامرد

 نکیا شور كبچوا یشاعمو هنسواندتافکو تفال بابرا تاد ناالوب هدنتمدخ ا

 ر یتمدخ هسیارولواكج هلیدیا لبزبت اهد شور زوبشب بولیدیا لبزتت یشورغ زویشب
 هلبانامب ینغیدنلوب موزح یسلیهلوایدوم ینلبطعت كنلاصم سلجم لاحوب ارظن هنکجهدیا
 كتاننقم جزدنم همان یناصصخ ییایههقیتعتابساحو هلفلواشلا هدافا ینموزل یساقبا هلیلاح

 هدکلریو هرلرومام نالوا مادختتسا ةقوم هرزوا كمریدتبا تیژر یرلباسح ییا ید
 كن رلاضتقا ارظن هرللاحوش هلقملشالک ا یجهدیا باجا یهاطعا كلهنسوب كنوب « کودیا

 ررقم هرزوا قاوا .دع یمرکی هیدلب اود هحنمکح ینوناق هیداب تداعسرد هدرو یسارجا
 قرهلوا نداسقوو شادیاجارخا ندی راود تور یسهب داد زاد رلهطا نکیآ

 ارق ضعب هدنلخاد یدودح هیدلب راود هدنمظتت كنوناق بونلوب هدنراوج ت.اعسرد

 ینیدلوا هنس ةدعاسم ناهر یلیزتت هوا كراود هليا تاقسسنت یهعفدوبو هنسلرا شفلوب

 بوئلوب هدنجراخ رهشو یحیحمآ ندیکی كنب رادودح هراد نلپ ردشلرپ هلب رکیدکی هدلاح

 هروک هساساوب هلیا یپبترتو میسقت كرانالک مزال یقاحتلا هرثاود هلی رابتعایرلهیعقوم تبسانم
 هنسرزوا هیضتقم تالیدمت ینبم هنکجمدیا باجا یمیظنتو حیحصت ندیکی كنسهطیرخ
 هدندررو كتهطیرخو هتناماباح كنتروص یلاسرا هتلود یا روش هلبمیظنت كانسهطب رخ

 یاروش ید كنموصخ لیدعت هحنسهراد تایظنت كننوناق هدلب هروک هراساساوش

 روکذ مو رک ذت یني لوب یرایهانبتاکو بانج بلع ؛داراو یر نوهیم یسهلاوح هتلود
 [۱] ۰ ردكم الال نم ترضح نامرفوصا . یدنلق مدقت ًافل رازتفد

 ۹٦ سام ۷ و ۲۵۹۷ رخالایداج ۵

 یرهم تلود یاروش مس دی دنسلا قفرلازوع یدنفانیدلا ف مس

 یدمهنا وب

 ا نال های ٠ تم یدنفا وقنا
 جاما

 گان ون دلبو هنگی دلدبا جارخا قدننایم یسه هلب راود تدایسرد كنسهلب م اد رلهطا 1
 چردنمیروص هد ی ۱۵۰۵ و ,زدشمامهبدیا فداصت هنامولمو دبق ر راد هنفیدنلوا لی بش

 ندهبنس ةدارا یهدنقج یو كنا هايس هو الع هنخامم اقمک اق نانلو لحنم كنتساير هب دلب رلهطا و

 , رک هلوا طاف



 ی یالکش ۹

 و ید یسلضف شورغ قرف یرپش كغ تادراو د 9
 ےک كنوسسدموق هحنلک هرتفد رکید راد هنناشاعم یبرومأم تناما ؛راد وللثم یک ا |
 هیرغوط ندبرغوط قرهلوا هدنجراخ كنتادراو هیدلب راود هحنمکح یسهطیضم

 ج وا رر دج كب جوا نوا زوی شب نوبام کیا یرادقم كنادراو دلع هتناما رب
 كئوسسءوق هنزاولادنع هلبا تاشاع. رادقم ررحم هدرتفد وبشا بولوا ترابع ندشویغ

 ندنرادقم یسخ كنهن تادراو هننقم تاشاعم هرزوا یبدلرتسوک هدنسهطبضم ینکیا

 مکح هدنص وصح تاشاعم | رظن هتیرادقم تاق هبسللاب كنادراو هدهسیا شا رک دایز

 كرتفد بولوا و یدنفا یزمر هلا رات ینغجهسهلوا لباق هلماعم قفوت هوناق

 هدنصوصخ تاشاعم قسش هدقدنلوا ع ورش هاقفدت یارجا هنرزوا یاحردنم تادرفم

 نوا یشاعم یتامارهش هرزوا ینیدلوا حرصم هدهینوناق داوم ینیدلوا لماش كالصف ی وا

 فأیالو ل یخد كنتاشاعم تناما مو علوا ناعل هرزوا قاوا شورغ كس

 شنوا یشاعم كتلاما هدرتفد هدلاح یتیدلوا شلرتس رک .یدیدح اسا اک رو

 رز رک اب اانا زانم ید یراشافم قلجوتکمو یهو هززوا قاوا و

 هنسهصحلاوماتاقحلم نالوادناع هبهنیزخ یرادقم ینیداوایضتقم كنوناق مکح ندرانوبو
 هدهةلتح تاعش ول« ینیدلو شم جرد هرزواكارب و ندهبدلب تادراو یسفاب زارفالاب

 ۰ زواحتم یهدار ییدلوا یضتقم كن وناق ید كنناشاعم هبنک مدختسم

 هدلاح ینیدلوا ش دل و قانم هتنوناق تاشاعم قسش یدخا شاعم را فرا ندا کیا

 یلردم قاروا وللثم تروص نالوا نامرد هح اشاعم قلح وتکمو یجهبساح تناما

 هبوست ندنتادراو تاقحلم ینصنو تناما قصن ید كنيراشاعم یلکو اوعد تناماو

 رادقم نانیروک هدایز هلا تالعافع قیفوت هنوناق مکح ینبم هنسغلوب دیقرب هرزوا قهلوا

 یدنفا یر هلاراشم هنیرزوا تالاقم نانلوا درس ها ییزتتو لیدعت موزل كياشاعم

 تقدراظل سن یزاهوکوم فاظو كن همدختسم نرو تاشاعم رادقم جردنم هدرتفد

 ماظتنا ٌءزاربش نیما جا تالت ندرلن و بول وا دیدم و مضو هروک اک | قرهنلا هرادتعاو

 یسهبنکهلبتلیه تناما ساو شلیوس یغجهلوا یدؤم ییروذح یساوا ریذپ لاخ كنەرادا
 یرکسعناطب اضوندنسهعسطیاضعا كاع یی ینیدلوا هدامرب ساق وقف وتللباق هن اشاعم
 شو رخ كيب یا صصخت هقشب ندننهمآ و شاعم یمه رکسع بلر ن وج | سدنهم رسمدختس«ندنفنص

 شف 0 تاشاعم قس كلحم وبشا بولشاا | یودیا شقلوا اقا ياع شاعم

 كرهمهلتتدینر یخد هدنفحرلنوب ا رظنهنسغلو شنا لکشت هبنسهدارا اب هرکوص ندننالعاو



iSینالیکشت ۱۳۹  

 ینیدنلوب ررقم یلاخدا هتناما هيمومع هنزاوم هدننمض یسیوست ندهیداب تادراو
 ۰ رد رادع ندنسهدافا

 ا طراح هتمراد حلصم یاضقا ترزوا قاروا وشآ .
 "تا و تاحالصا هل وعدیرات رضح یدنفا یمر ولتداعس یسر تناما سلم و قرهلا

 كناننقم رادقم هدصا *یداب هدشیاوب قرهللوا رادتبا هناقفد یارحا هرزوآ هروصتم

 ۳ آرا رظن هبنوق مکا یءهدنقس یتساقیا زوج ینادراو سخ
 قرصتو طایضنا هجحاشاعمو هرادا یرصح هیهرناد نوا هنرزوا یاس هیلبصح رتاود

 یتد رلءهرادا زکم نالوا نعت وللثم ییدنروک تاتسحم بجوم اساسا قرهلوا بجوم

 یراهربادرادکساو یلغواك رخ ربا رظن هتاننریم ارقد بروا ساتم حام تاجا

 هنیرلتسها هجرد یخد یرلکلریدم هراس راودو یرقلف صتم ثلات فنص یرلکلردم

  هاشاع» هراس نیرومآمو شلدیآ یدفوت هتناشاعم یراقلماقمع اق یاو لوا فنص ر

 رادقمو ددع روا ىدا یمر هلاراشم هدهسیا شمالدهزوک تبسنو ساقوش

 تاحشنتهدایز اهن زوماب ددعو ندناشاعم رهابد:زوک تافکو موزل اساسا هڪ اشاعم

 8 ( درک هنسهنزاوم كنادراو هليا تاصصخو شل وس یننجهءهلوا لباق یسارجا
 سچ كنافراصم رادقم نانلوا دیدح نوجا هیداب راود هدنسهطضم یهعفدوب كنوسموق
 تادراو رادقمهدنسهطیضم ک ادتاكنوسیموق هدهسیا روبهلیرتسوک یودبا نود ندنادراو

 ررح هرزوا قاوا شورغ زوقط زوتوا زوبجوا كنب زکس شع زوب ید نویلم نوا

 كنافراصم نانلوا نعت هرباود هدرتفد هدلاح ینیدلوا لخاد یخد یفراصم رلهناخزاغ قرلوا

 بالا دنع ندسنکودیا شور یللا زوی زوقط كس ییا یللا زوبییا یسیرهش رادقم
 حاضیتسالایدل ندیدنفایزمر هیلاراشم یساروب هک روک زواحتم ینادراو سمح تافراصم

 لاحردهنیرزوا یسلیوس ینموزل یسهلوا لآوس ندیدنقا ولتزنع یسیجهبساحم تناما كثحموب
 . تاققدت یارجا هجدوق هدکدلدبا تحلصم راسفتسا هليا بلج هیهراد یدنفا یحهبساح

  كنهربادیجننل آ كرهروتک یرارتفدآ رخ وم .یدیاشاری وهنسودنکر دىنار زواقهلوا
 . یللا زویچوا ربكيبزوی ترد نویلیم ترد نالوا ینادراو نکیا شمل وق هرتفد ینافراصم

  شلریدشارب یتکیا هدنالبدعت یهعفد وب و ینغیدلوا شملقارب هدجراخ اوچ شویغ چ وا

 کیا وبشاو شا هدافا كدا باجحما یقیقدت هنیرزوا ساساوب كياسح ندنفیداوا

  هیتاشاس راود كشورف ییا ناسقط زوبیلا كيب زوقط شه زوپ نویلیم شب نوا



Ull یالیکشت ۵ 

 قاوا ددع نوا هاب راود كرهليدبا قالا هنیرارکید هراد چوا ناتیروک دلزح و سا
 وا نانلوپ هدنراتهج رادکساو یلغوا كبو دیزاب ندر اود وبشاو شفلوا بیئرت هرزوا
 كنيرلکلریدم هلبسح یتیمها كنيراء_اداو یتعسوو تماسج كربلح ینیدلوا طع كنهراد

 هن راتمهاو تعسوكراهرباد رکیدو كيب رشب ًاساق «دناشاعم راقلف مهتم فنصحنحوا یشاعم
 رش كسب رشکیا ًافساعت هنتاشامم كراقلءاقم< ق فنع یجنکیاو یجشرب هنیراکلریدم هروک

 یددع كنسهریاس نیرومامو شمناو بیترت شاعم شورغ رشالا زوب رشیدی كسو زوي
 تاشاعم قرن هبنرم نکی یراشاعمو ددح و نابعل هجنسهبقیقح باجایتحا كنه راد یه

 هحنمکح هدی دج تاقسشو تاسر وو شلدیآ قرفوتو بیر هفونص نایرتسوک هدنن و اق

 یک ینیداوا ناصقن ندنسخ كنسهبمومع تادراو یاهصخو تاشاعم كنەيدلب راود مومع

 ا یم هندصقم هرادا نسح لوصحو نالوا طوب ص هبهبدلب راود هدلاح دش

 یاشامم هدا راود یتناشاعم كنسهصوصخم ءرادا راهناخزاغ نالوا روصت لکا هج هقشو

 یعنتلاو شا ققحت یجهمغا زواج ینسهجرد سم هنی هابهسلوا شادیا لاخدا هننایم
 شور قم لآ ناسکس زوبکیا كی ینیدلوا هدکمرو قرهاوا یشاعم نیدعاقت+ كن ءرباد
 نوکب كن وب هحیلک هساشاعم یبهمدخو هرتکو را فاّبباما رادو نشی هحهقشل

 نال ر دشلرارق هوا هدلاح ینیدلوا شورغ ون ی ترد زونوا زوب کیا یسلصا

 سام نالوا لکت اددح هنیرزوا تاقسنت نانلق ارجا هعفدونو تاک تالیدمت

 كس کیاقرفزوب یرهش تا دخت نوکیهدلح لزا لخادیاشامم ننساضعاو ریخت ما
 لباد یب كنادراو نالق هتاما هفرصم وسشاو شعا لزتت هشورغ شب شعلآ زو یا

 اضم كتناما زکیم یساقبا هدلاحوب كنههوقرم تاشاعم هديا شاروک یکجهیمهدیا

 ی اوا شنارا دعا ندزوما تایرورتض نوجا نما یسرادا نج ك

 اا قفوب هتنوناق,تاشافم قیسق یناشامم رادقم تنم راس ندتنامآ ۱ ۴
 ندنسه زو تناما رو نالوا ما یهیکلم فلاظو هد مهو هبدلد فلاظو مه هداسیا

 ندنفح هلوا بسانتم هلسهص و تسمها كنهروک ذج فئاطو یساطعا شاف رادقم ید

 شب ناسعطو هوس تور كنسهقشع تایاسح كتناماو مظنن کا رلرتفد

 نانیروک مو زا ا هثوم هرروا قاب هنساذیتسا كايا نالوا ردق هشام يج

 ڭشاەم نانلوب a هننلرزعمر نيدعا تم ضمب هلا شاعم قجەنلوا اطعا رز رویاف

 ِ فراه يساناخهتسخ اسل یک اخو کودیا شسلق مقر هرتفد لذ ید یعرتج رادتم



 یالیگش ۹ ۱:۱1

 اع لاسو تالنکشت اا ا اا نوو قرون هلاوج

 ۳ زوم + كته :دهسلا داع هب هب دد هم وح تعج هحنمکح ینوناق هیداب قفا

 نانلواملظنت نا وا بسانم ییؤر هحتلود یاروش كداوم یکوب ینبم هنسملوا

 ان هلوحم قاروا هلغمنلق اطعا ا هلخادو هلاوح هلود یاروش هلسهعرفتم قاروا

 . یدنلوا هعلاطم عقوم

 نل اوي .E دغ كنافراصو تادراو كرماشیرک هتناقفد فارطالاب كحل مم

 ۳۲ تاعاو لا كنیراناصق نانبروک حالما جات هجمریاس تاصوصخو

 Ll یحزوقط نوا و شاروس نالعاو رشن یوناق شاع قن هدلاح ینیدنلوب

 ابا لیدع" یتوناق هیدلب هلا جا رخا ندنسیدلب تداعسرد یسیدلب راد رهطا نانلوا
 ۳ خان نانلوب هدکصاخو هنغیدلوا شلوبعوقو ید یخد كنتناما رهشو
 ار اما رهش هدننمض یسه و تی هل تاوزا و مافراتشنو یخالاو

 ءا شام قیس ا نرومام ۳3 هنغیدلوا شار ویب راعشار غیبت ماا اا

 ومام ردقه هجهیدان راودو هح اماو یاسر حیح ھت كرانلک مزال یتفوت هنماکحا ینوناق

 ا ااو, ققدت كنکحهدبا اضتقا یماطعا شاعم رادقم هن هرانوبو یمادختسا

 او مظنت كنيررتفد ندکی هللا یسافا كنساضتقا هاهجو هلع هدرا یخد

 . یدشفلوا لاسرا هاشاط هئوحسم قاروا و راعشا هرک ذم اب

 ت یاو هطبض ییدلیا ظنت كنوسیموق نانلوا لیکشت ندیکی هدتناما راد

 ام فم هعلاطلایدل هلقفل را لاسرا هللا باوج ررح هنشهاه هرک دب یسهعرفتم قاروا و رتفد

 هدامس رد هحنساضتقا همانماظن نالبروس نالعاو رس ا هدنقح لا وما لمص لا

 ان هلصح راود نالوا دوجوم ندخیدنلوب ررقم لیصح هلتفرعم هدلب راود كنسوکریو

 1 .هدنسد رضاح دودح هبدلب رود ی روما قاحتلا ههیدلب ر بو

 یر هروک هندودح ثنیرلرتفد لالما صو دخ هب هلصح راک یه لوا تششدیا

 ٣ یییدنلوب جاتح هفرصمو تفلک قوجرب هسیا وب كرديا اضتقا یطظنت ندنکیو

 1 ریاودو کا راک رد ینح هل وا زار هتک كی هما. تحت ثالام اعم ناکد هنل وح

 ا اود هقشب ندنفج هلوا فرطرب ودا ونشا ددلوق هار ریادد نوجما
 ا واود ننک دو سو فرصتو طادصتا هجەر یک ایا للت یددغ

 1 غ

 الاما یتیدلرا یراحز ینالحم ند ران وب و بسا یدیدحم در دح هللبصحم رادد



 ۱: یکم ۱۳۹

 نالاف تامارا تام نوک وبا ردو نهو قفلوا لی هنود
 هرنک اضم كنناما کرم هدهسیا شعروک ییدتیا زواج زارب ینسخ كنادراو

 اشا هدلحوا هرورضلاب هرو ذم تاشو نوضا ناما یتسهرادا نسح كنسهعونتمو

 فئاظو هتناما نیرومأم نالوا رتا ییهکلم فئاظو هدمه هیدلب فئاطو مه یک ییدلدیا

 رر ید ندنسهزو تناما هدنروص قجهلوا سانتم هاسسهصوصخم تسهها كنهروک ذم

 منت ندنفرط صو نوسموق هدیالوا وللثم قمنلق اطعا شاعم رادقم

 هنسهلاج تسایر تلود یاروش هرک ذناب هلفل كرتفد هعطق ییاو هطبضم هعطقرب نالوا

 وا تل راود ككو كتنایا زک ك رک هدهسیا یشادبا نا ی اا

 روما هس وب قرهمهلوا نیما ندن ارا یالوط ندنابالقاو تاحیقتت ا

 هجهرادا و شمالشاب هغلوا هتکس راحود تالبسح همهم روماهلصوصخو هبداب تالماعمو

 هیداب راودو یسارجا كنهدیدج تالیکشتو تاقیست هسیا روما نایرج نسحو ماظتنا ماود
 ترضح هنس دارا ندیا باجما هدنقح یرانعت كناوذ نانلوا باعا نوا یرلکلریدم

 راتیرومام قافوانایلوا ناذیتسا جاتح هاب هغیدلوا فقوتم هنلامحتسا لواوآ كنهاشداب

 شرعهنبرایمخفا رواد *یماس روضح ال هدیها لوا هرزوا یالوا اا ٩م مذم

 كلاح یاضتق. هدننمض یضو هیارجا عقوم كنالکشت روص ررح «دهلصوب نانلقو مدقتو

 مرايا ماحرتسا یارو نازراوغیردیب كني رلیمحفا ویدخ هاع هدعاسم هنو وخ یسارجا

 ۱ ردک صالاهل نم ترضح نامرفوصا هدلاحرهو هدیالوا

 ۱۲۹۹ سلام 4 و ۱۰۹۷ رخالایداح ۷

 یسهلع.طم تلود یاروش

 روا و هنماکحا ینوناق هبداب كن رادقم یسخ تباہ ندننادراو یتاما رهش

 تالیدعت نلک مزال هدننمضقرص هدنهل عضوام كنيروسق هلیرصح هنیراشاعم همدخو هبتکو

 هدتناما هنیرزوا یعاس راعشا ندا قبس هلبرارق الکو *یلاع سلحم راد هنسارجا كناحالاهاو

 هنن ویسی هوق هلام تاحالصا رتفد هعطق تردو هطېضم نانلوا دقت ندنویسیهوق نانلق لیکشت



 یال ۱۳۹۹ ۱: 1

 ۱۳ نا یناطعا ا رادقمم هرات ویو یادختسا رومام ردغ هعاماو یاسر

 ۲ با تسایر ر تلود.یاروش یلاسرا مظنتلاب كنيرلرتفد ندنکی هلققدت یخد

 - راد نا 2 روصت ندنفرط صوصخ نوسدموف هنیرزوا یسفلوا راعشا وما

 هاظن نالبروس نالعاو رشن هدنقح لاوما لیصح ا عن ءرروا ولوا نهج

 ۳ یاوا ررقم ل اقر هیدلب رتاود كنسوکریو تدامسرد هحنساضتقا
 ۱۳ ۱ رور رومآ قاحلا ةهدلب رئاود کتهلصح راد نالوا
 الا صوصح ههاصح ٌهرئاد یه هلوا كج هلیدیا اقا هدنسهرضاح دودح هدب

 لا وب بودیا اضتفا یمظنن : ندکیو قیر هروک هنندودح كندا رئاود كتیرلرتفد

 ودح هل صح رئاود نوما هیدلب رئاود قرهلوا جاتح هف رصمو تفلکو هتقو ق وح رد

 یددع كنه داب رثاود هقشب ندنغجهلوا فرطرب هروک ذم ریذداح هسیا هدنلاخ لوق

 ۲ را رضو تاعلاطموب ندنکج هلک هوجوفرصتو طابضنا رب هجهرادا یک كن
 ندرلد وب هم ندقدنلوا دیدح هاسالحو دودحینیدل وا طح كن هما صحم راودهب دیب

 اد كرەليديا قالا هنب رارکید یسرباد وا نلیروک لبلق هاتسن هک الما ینیدلوا یواحو

 کس تاق سو تا روو شعوا ترت هرزوا قاوا مسقنم هددع نوا هیدلب

 8 هبهحردرب نود ندنسمه كنسهم وم تاد دس شاعم كن هد رئاو

 ةدلوا طيح كنهرثادجوا نانل وب هدن راتهج رادکساو یلغوا كبو دیزیاب زدهروک ذم a ودو

 چوآ یشاعم كنیرلکلریدم هلبسح تیما ك رادار سا 4ا

 a سر قرەلوا شور كس رشل اساق هنناشاعم كراقلف صتم . فنص

 کیا و یحرب هنیرلکلریدم هروک هنتیمها و تعسو ید كراهرئاد رکبد یک

 ۲ رز رس ك رشکیا ساق هتاشامم رادقب لر قم فص
 : لاک كنزا رم یددع ا ا بولیدیآ سر شاعم شورغ رشللا

 2, نکم ید یرلشاعمو دیدح و ناعل هروک هنسهققح تاحاتحا نانلوا هن زا وم

 ومأم ELÎ او شمنلق قفو و بیرقت هف ونص نلب 5 نلیرتسوک هدننوناق هم و هنزاوم

 1 كس ترد زوتوا رو ییا یسلصا نو و كلو :هحینلک هنت اشاعم یمهمدخو همنکو
3 

 و تالاب دعت نالبریدشارارف همش وسدهوق هحدقا هدلاح ینیدلوا شورغ رگ

 ءاضعاو سس ر كتناماسلحم نلیدبا لکشت اددحم هنیرزوا تاقسش رانلق ارجا هعفدوبو

 ول كس کیا قرف زوب یرهش تاصرعخ ل هدلاح ییدلوا لخاد یخد یاشاعم
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 هل رظن فر ندنیلح كروك ذمغلبم قرهقارب هن رله افصا رظل مادلوا راودبما ةصاخ یر

 . تأرح هنماحرتسا كنيرابهانتنءا . ءیلاع هدعاسم هنفرص هنسهمهم تآ اشنا کنمزآ
 . هدب ابلوا مرلب

 ۱۳۹۰ سیام ۱۳ و ۱۱۹۷ رخالایذاح ۵

 یهاتش اما باوج

 كنهبدلب رتاود : هلا ایدل هبهبساحم تشک قرەلوا یروانت مولعم یرلالاو راعشا دافم

 او هطرشو دق اکر هدننوناق هیدلب هدنروص كحهر دتا باحما یتاتفسا ندن رکبدک

 دوخایوندهرتاس رتاودهدلح ییدنوروک موزل هدورلیا نور لهيب راد و هنسمانواتحارس#

 دونم دوج هلو اراضن هنسفلوب راکرد ین ېه هرو غا اهو اف رفت
 ناسآ طنارش ماطرب هدنقح یلکشت ساسا كنءهراد هلىلاسرا مدع كنيدوجوم قودنسم

 كنها نانلوا بلط هلبناس ینجهمهلوا راج یسلتوط انثتسم ندهراس راود قر«لو

 نقف هدافا رک دماب یموزل یزامتشا هنبرالاو تورص ااوج ك ات تا نا

 . ردیا باما یساردنوک لاحهمب قباس راعشا بجومرپ كروب غلبم هلغلو
 ۱۳۹۲ سلام ۳

 هکردشاوابجوم ینتبحالص دیدحنو ددع صیقتت كنهیدلب رئاود تالماعم یکوب هتشیا

 : رذهدکمرتس و ى هدراهقو وش

 هنسالاع تناح یسهللج تراظت هلخاد

 ناک مزال هحناشاعم هیدلب نیرومآم هدننمض لاما هدنه عضوام كنهیداب تادراو
 بولوا لماع ییرارف كنالکو *للاع نسل هدنفح ینارجا تا۱۱ او

  یهانتلاکو *یئاس همانهدارا نالوا دراو فرش هتناما ماقم هلم رات ۱۳۵۹۵ هحایذف ۲

 مظنت ندنفرط صوص نویسیهوق هجدقم نمضتم یبربادت یسهمارجا روص كنماکح
 هدلاح ینیدلوا هدتفلوا قیقدت هدنسهرباد هلخاد تلود یاروش رتافد هلبا هطبض۰ نانلق

 لیدعت یخد كتنوناق هیداب یک ینیدلوا شلروبب نالعا و رمن ینوناق هجدوب ارخا
 حیحصت كراذلک مزال یعابناو قیفوت هناکحا هجدوب ندنبرومآم تاشاعم هلیسلوا شلدپا



aSالیکشن ۹  

 واشعا ناب رج ترآ تاما ماقم هلا ی فر هب دلد RR کر کی ندا لکشت

 ب رپ یقه وآ جرد هنص وصح يقهر رلبا هدر ر وص تار اع لم

 یسهرک دن شرب دم وراد وک و

 ۳ ورا و نوا كشور كسب نوا ندهخآ ناناوب دوجوم هدنقودنص هرناد

 را یلاسرا هنسهزو یرلهللج تناما قرهلوا هیدحم هاسهققح تمق تكشوف

 راهانشناما هدارا رب ره .یدنلآ یرافارفلت “لاعمال را ۱۱۹5 سیام ۱۱ لماش

 ۱ سفت رصح ل وش رابرهو روا ندهضیرف ینمشلاح ادج هنسارحاو ةافنا
 دتساو ماحرتسا نالوبعوقو ندلاها بناج كندرباد حنا هدمهسیا رونلوب هدکیا

 وأ فرص هدنلخاد یسرناد ینافراصمو تادراو هدنلنکشت نبح هبنسدارا اب هنیرزوا

 أ ااا سے هتافظنتو تایی كنهبرف یک ارم تالصاحو
 1 5 مربمیکو بو متحشرو مریدلاق هجهیرق هاسلوا هدنظفح الاح كننلاها هسيا طرش وش

 هتروا یعاکحا یبهننس دارا نالوا رداص هدرما لوا هدریدقت یددنر وک موزا هت !اشناو

 ۲ یرلقدلوا هدقملوب هداعدا ًارصم هدنلاح یرخاتو هدکمنا زیجمتو میدصت قرهاینوق
 2 ینکیدلریو بولبریو هلع رکید كننالصاح هرتاد هدیالوط ندهدیدج تالکشت

 رام یسهنس لآ ناسقط هلجزا و هدکلدبشیا بولیروک یراقدلاق یلاخ ندصحفو

 لوا ترشابم هنآ اشنا ملو مرو مر هلق قوچرب نایروک هدب وجو ۀجرد هجه راد

 ا مظنتلاب یرتفد بفسشک نلکم زال ینبم هتعجارع نالوبعوقو ندلاها فرط هرزوا
 ۸ كنيدوجوم قودنص یدمبش نکیا شلدیا ناذتسا ےدقتلاب هن راهان ناما للج

 ا نانلوا ضرع هدنصوصخ یلاسرا مالل الاتتما كما نالوا كعد یسلک

 ك ق وج رب كن هب رف نکد هبیدمیش ندزو ویو راکرد ینج هلاق لطعم عیطلاب یالع

 لاو لیق ۶ قجهلوبعوقو یلاهالانب كتربغو تم نالوا هعافظنتو تانیرت هلفرص

 ص نال وا ماعم كنبرلاروب هاساوار هاکشآ ید ینج هلاق هدنمکح نکی .!ناک یالوط

 ر كنلاها وربند هنس دنحو رادتا هنضع هلسسهلاوح هنیراسخفا ربشم *ییاع

 2 يسمالدارغ وا هضارتعا هطقن هل روص وش كنهرادرب نالو هدقعارق ینتیدونشخ و



 ۹ ۰ یالبکشت ۰

 هفرصت هدهجدوب یمومت ۶ شلریص ًابولفم تلود ندبرحرب كوپوب هدراهرصوب
 نالوا شلدیا جرد هوا یاروص . یدشاروک جابتحا هب اقىل دن روا

 نوا و ینتلآ هلحزا راهراد لکشنم هرزوا یيدادیا حرصت ددد تناما سلب

 یحنتلآ قرەلواهلضف .رایدیاهدکارارصا هدقماعاط یتاما نکس هدهرصوا را را رک
 یدروس دیا بلط زا یا ندتنوکحو ندتاما نکس اعاد . یدبا هدنحما جروب هر

 هبداب ُهرباد لم قوحزآ هافرصو تالماعم هدلوبناتسا 42 را ۳

 نوا نوما كمليب هديا لاصحتسا ر هدنقح ییدابا دبلوت راروذح یکهن كنيداش
 هزار نالواشا لایرج هدنسدرآ .تناما ماقم هلشریدم یسراد و ۱ ۷

 هدنتیریدم یسهیدلب راد یوک یضاق :دهرصوب . مرویدیا رد هی[ یروص كنقارب

 ۱۳۸۹ تاذوب هکیدیا ه«ةملوب یدنفا رواپیطصمیمادختک كناشاباضر یرکسعرسناهع
 كرتاود هدنخرات ۱۲۹۹ تارباخم یکوب .یدشقلوا اقبا هدهروک ذم تیریدم هدهدننالکق
 رو ے رات ) یک ینبداوا شمریو تببس هعفر ییراتتحالص و هصیقنت ییدد

 هطورشلادعب نوح اقاوا شم اتارنا اهدهعفدرب هدهدنسهحاس ه دلبر وما یب زوس (راتراب

 همطق J ندهسر یجنجوا a ندنغی دوا هدنسوزرا كع | فیطلت یهلا موم لاح همهم لاعب

 . ردشاریو قاشن يدم
 ىلع فیر كم دار اک نداضعا یسهطوا تراجم تداعسردو هب دلب همم ومع تعج

 . ردشلوا فلخاربخ هدتامو تلود تمدخ مه هدرا كلسم مه هنرد بولوا یلغوا كنید

 گن زب زع رودرلن ون .یدشلرب و تاحاضیا هدهحرد یناک هدهفص ی ۰ هدنقح یرارجا ھر

 هکملکح ندنراجحم ةحاس ارد ۰ رکو ص ندرلم راتوب هدهسیارلشدس هدیاتدوجوم ۀظفاع ردق هنرلتاپ

 تشر نبمأت هلمسروسص یقشوق هنس راق اف تموکج قجما هسا یدافحا و دالوا رشلوا زوم

 دالواو ندرب دقآ یلکش ینجهلآ كن لهحاس ترامو تاداصتقا E تات زا هریخ . ردرلشملسهدب

 تاورهدزواقلوا لبلد هنرلقدلوا زحاعو لفاغ هحردهب ندکع وشود مر دشتی هروک اکوا ی دافحا

 شمروک لیصح هه دفشر نالوا كعد یشرب مهم هزوک هرودوا تنسو ندا ینابق ة غاب : هکریلب دب

 داولسه رام و تعنصر هقشب هل اكر راک مومو غاب قترآ هنیرد لو 1 كرەدوک اک ارق آ | ىلغو

 * یشیرآ تسو ناناب یر ندنامز زد اا « هسیایرد . و وات لزج هدنقح یر, دشب

 ندیاتا اسم هقشب ناغواو رب د «رزامهلوا ینغتسم ندیشییاو هدر وط رانا هداسد . زروساپ

 هحرزو و هفع اب (ردد وصقم لورتب) وصر ناتیح ندنتا ۲ كرب EE تدمزآ كم هکو لاح ۲ رد | من

 هدكن رجان هیریخ راکهظفاحم مبطااب .یدالشاب هک رلغای نالبراقچ ندهناوح و هان داوم ع و
 رغرسانع ندبا دانتسا هنتفیقح كملع هدایز ندناملاطم یدنعیکو د . یدلوا طقاس ندتیها هدیسه رظ

 تح «كرهدم رک ا یرلن سل ینجا < كرهدیاریهجم هلا هب رصعموع و نونف یبرالغوا هسیایرلرجان هماس

 ندرعاو یهجرد ینوکو دارهرهدن وک هب هینج | كلا



E یالیکشت ۲ 

 ندهبداب و واك لب هب دلب اف یمرکت هلا قسلعت اع ینوناق هب دا ۳

 . یدروسهنلو ناکا ولرود ر هفاطتقأ لدناوف نالوا بولطم

 Eos تاددح و تاحالصا ضعبو ققحم یاسا كلوب هدنسهنس ۵۶

 ۱ ار للخو قالب یریدم هرئاد یحنتلآ «اشاپ اضر فسوپ ینیما رهش هدنناماٌ؛رتاد هرزوا

  یداریدنالشاب هشیا قرهنلوا لیکشت نویسبموقرب کرم ندرلکبایو یدنفالع فیرشو
 یدشارفو هنسیبا هلیلئاسم قوجرب كتناما نالواشمامهلدیا جاتنا هلسنوکوب نویسم وق

 ْ ]٩۸[ ۰ یدمهلوا قفوم هیشرب ییشاب یللب طقف
 ا لندن داوا شنل هدشاما ماقم هعذ د یا اشاب اضر فسو نود یک شا هدارو ]٩۸[

 ما و هه هدیلاحهجر دن .ردقجهنلوا جرد نده یه لاج ر تارا مارش سز هاملاح هجر

 ا هامولعم و. د مقرب هدنقح تب او یدنفا یار لباخ . ردجردنم هدهفیگ

 رخ هيلا اموم ن 1 یساضما هدنقاروا ضمب كوه وق : هحنلک ه یدنفا ىلع فیر

 هرم دود و یایصح هسردم كرهدیا دو هدهشالع هدنخم راب ۱۳:۰ . ردندنراج

 - تایاجما ه دنص وص> تراحمو رونم ۾ ردشمالشا + رام ا هل رار دار هد ام راج ییدتا ناهس

 ۴ ۱۹٩ و شلو هدنفلاضعا یسهطوا ترا ٠ توم نوزوا زدی اب ایام كردم ینامز

 .ردشا تافو هدنسیام یسهنس

 یاد یس هيوم تیر دم ی رحاهم موملاو لاک هدنسوشراق یراتس نارا هدناغوا لاغح

 . یدنا كنم دنفا يلع فا رش قاب وق نالوا ا

 ہکرد ورم هرزوا قلوا هن او ر  ندنبقانم كنىرلنىكنز ناب تم گشاد اسد یراجم هر ريخ

 . كبهناختراثس ان نالا «یریفسناربا نامزیتیدالشاب کمرب دنا اشنا یغاعوق روک ذم یدنفایع فبرش

 ۱ .شعا یتسل دبا تخورف 4 رافس تان هص یعو ر او هانح ل وک 7 سه ز طه

 : - یدنفا ىلع فرش

 د . نمەدىأ ۶ ندنسهف رهن قوقح ین س م رو. یھ هلس هاشداپ نالوا ممحفم وبە «

 ». رد اح ه ارتش ٹا هلیلشم لدب ییساش هناخم رانس ی فد رش هسا ربا تقفا وم یرلت رضح

 3 ۰ ردشمر و ج
 چ 7 هب را دص هراد 9 شلوا ب> وم نت م كنىلاعباب 3 كت , دنفأ ا فا رش

 ۲ ۲ هایم وم هدهسا شا هتسا ینبطات لا هسررب كره دنا

 هسا شعد « ریشرقب هلود نرومام هسر لصد أ عامجا هدمدآ هر هرات و تعنص »



 ۱۳۷ یالیکشل ۲

 یسهموم تالماعمو هرادا كنتناما رهش ندنالصفت نانلوا دا ,او ضرع هقشب هقشل

 یط ینا هفظو یافیا هروک هنیرادتقا و داريا كنهرئاد رهو ندنفجهلوا ىلع لع نيهر

 نالوا هلام اساسا و الصا تالکشم ینیدارغوا هدهیداب تاظنتو تانیزت 7 ٠ بولوا

 هبترهن یادراوو رولوا یلاع لوق نیرق هعقاو تاضورعم ندنکودیا ثعینم ندنفلزسرادتقا

 ةباوتبانع ةياس كناریهطتو تافیظنتو كکننارمعو ماظتنا هدهجردوا هسیا رولیدیا دیبزت

 .رد ش٤ روک ندهبعیبطروما یلوصح هلاکو هلیراهنام رک ةيلعمه هفاضا هدهناکوام بانج
 هلفرص راهغاو تمه هحبلخ امدقم کوب هکردبرازاغ لوبناتسا هدیش نامهاسایرب هتشیا

 نکشفلوب نکم كب ییاهشاهلفرصمزارب یدمشوشلوق رانفو یروبو شلای (یرتمو زاغ)
 لاحو هدقمروط هللاح هلقلوا جاتح هيهغا ردق شورغ كس زوب یسهبرهش تافراصم

 تاب هسقو . ردهدقفلو راکرد یحهمهلبدا لاعشا اهدتدم قوح هسیا رولاق هلی »

 ردندهبیدبو همولع» روما یسامتمو ءدبم بویلوا ندرلرش زمنلس یسلباب و زلاب هیداب
 تالکشم هلئروصه كنهرئاد حتتلا هلذناما رش یسیرغوط كا لزوس ینعی یسهعالخ

 هره دارم وشود راساسا هلیوپو قرعیغلا هتتح تاو قفدت ییدنلرب ا تا وعصو
 كرهلدیاثادحا لافو لو مثاطرب هاتاکشو ثحم ندروما ثادرفم هسیا یم هضرغو داره

 هفرهنفر یپلعفوفوم كرن وب هسیالاختیه - .دفاضناو لدع ریاغم كغار ین ا

 یند ینجهلوا شلدا اغا «لهجو یلاعبولطم یخد تانییزت هقدارویب ارجاو لاصحتسا
 . ردک الاهل نم ترضح نامرفوا هدیابلوا .ردشفل ون راکرد

 ۱۲۹6 یا نیرشت ۳۰ و ۱۲۹۵ هحایذ ۷

 هیدلب ۱۳۹۳ نالوا شلدیا رشن قرهلوا یندمرثا تالا هلسالعا كتطورشم لصاما و

 شمامهدیا کش هب داد راود ەدە عاجا هب داد هم و تعجب كل رهلدیا قسطل ینوناق |

RSلس  
 تیرو هیصبقس كنبددع راودو هنلب دعل گان وناق هب دل ه دیس هبس ۹ ندنغب دل وا ۱
۱ 

 ۰ ردشاوا لصاح"
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 : الکسا ۷ ۱۹۳۹

 تر یناصوسخ كفا نفوا یتاعتم هراهرادوب ردق هنالکشت یارجا كنهروک ذم راو
 نالبدا بار اود هح وم هلع ٌهدارا نالپرومب قلعتم ناذتسالاب هرزوا كعا

 تاصوصخ مه هلن هطساو وب قرلوا تسدرد یلکشت تعج ر فر و ,یاسور

 قید یرلم* نالکمرال ققد ا ندنرلاوعد فانصا هد مهو یه وسآ كبهروک ذم

 ۳ ره ع 2 ندشدنلو ررقع ییب منت كن هلص روماو یسا ضرع هسلح و

 كنتنامارهش یک ینج لوا شلدیا لیدعت و فیفخ ردقههجردرب یشیا كتناما سلح هدهیداع
 قرهسهنللوا ارجا یسهمافویو یریرحم كفانصا دارفا ورندننامز یراظن باسستحا اغلم

 ندنکیدنروک ریاخم هتنطوضم هدعاق یسوا دکل دوور ا هنرزوآ هقىتع تادوق

 ىو E لاسوحض هاد وقو قفلوا افىتسا او ااا

 .ردشغلواتبشتهنیریرحت ندکی لوفلوق كفانصا هاسف رعم و روک ذمتیعم

 نالوا شفو هدکعا هفظو یارجا هذه ةلامسا و شف لکت مدقه ندرئاود

 .هنسهراداو لاج كانسهیدلب رئاود راهطاو یوک یضاقو هببارطو زوقکبو یوک ییو یجتنلا

 ههنطو یافبآ هروک هنیرءراداو لاح هقدلوا یبهقهب ندمرثاد تلا هدقدنلوا مالک لش
 كننالماعمولوصا ورپندناکشت ءرثادوب هحینلک هنسهرادا كنه رثادینتلا بولوا هدکا ما ماود

 هایصوصخ و ندنلاک كنسهلام هم اضم ندبا ماضنا کوو یا هات و وب هدطابضا ت

 نالوا یسهعط تطوم هلتحلصم هرادا هدتلالقتسا تروصرب كنسهدوج وم

 ساحو ندنرلماعا تعجارص هدنسهرئاد یعاظن هداصم نالوا ناذتسا جات هشاما رهش

 «ءرثک نویدو شل هلاحرب بذذمكيیرادا ئا ندنرل»الا ماود یخد كانساضعا

 یتسراپ زاغ یغیدلوا یلجروب «هناخزاغ نوسروط هلیوش تانییزت راس قرلوا راتفرک
 نالوا دناع هنسهصح هرثاد ندنسوکربو كالما هچرک | بولوا شتفلوب هدکمامهریژ ید
 یال e ورق هات و دا شاروی 1 a چب 3 رگ و

 0 کاخ ماه و 0 ر اا فقوت قرلرا نوشراق

 [ TEH:ودضانم هناحاضیا نالوا شلدا .اطعا هلبقئالو هدرئاوس هدافا یهدنقح هر اد یتا ۳

 هب دو هل ادراو ؟هاضف ارل كس کس ه3 هلت یوا هابط رش قعرا ه هنس ندهس 1 رابعا ندناکمن

 کیلا لا هنتسافنا ارق هدا ةرئاد يو هنيراجعا كرم یادراو هلضفوو ییدتنا مت
 یدشهلوا لاس وا هدنص وصخ مسق هوا . 1

 ك هزادا ه و ندقدنآ ۲ هب هلام نب زخ ينادرارو ندق دنا وا غد قیحالص كەر اد یبا ۳

 13 , زدپمیبط یجهلک هلاحرب بذپ ذم



 , IATیالیگشن ۱۰۳

 كتناماو ندنک ودیا ندنادراو دناعهرهش فرص ًارظن هنیرانا نالبروک هدهندمتم كلام راسو
 انعو تارهوحم ونشراحو یرازاپ تآ و هبحذو راطنق ینادراو نالیرتسوک ینوکپ دالا
 كفتقفواو ندننالصاح یسوکریو فانصاو یرک اذت فانصا هلبموسر ساحن یافع و لعاو
 نالکءزال نوعا یمظنتو نیزت كتكلم ندنیدنلوب ترابع ندهیدلب تادناع مئاطرب

 هدافتسا ندرافرط رکید ضورعم هجورب هدلاح ینیدلوا داعهرهش كركه رشک تایل

 ر ندرلتر وص نالبرتسوک نوما یراصم تافظتت درکو رووا كرب تادراو نالب.دیا

 ۱ [۱] ۰ ردي دب يجهیلورلپا هسیا رولپروس رایتخاو بیس
 یدیدح نوناق هب دا تناما الوا :هحنلک هتنالماعمو فئاطو هاسسهرادا ته كتاما ۱

 نار ندنسهلبلج تراظن هبطبض امدقم ًاباثو یسیموم عجرم كنهیداب روما هحنیجوم
 هکلم ٌهرادا كنبراضق نودروق هاب رلقاحنس هعیرا یاضقو دیمزاو اغس نانلوا قاماو

 همان تناما سلحم امدقم نوجا هیدابروما .ردی رظانو سا هلیرابتعا تیالو رب كنسهلامو

 با یکن ارا ند رومام هطداهنردو یوزر كىسەل روا تا طرز
 تاک ایا نا اجت رم یسمانماظن تاالو هرالکمزال یسهک او لاا هاب
 لایق اع اوا هرادا تلر نشغا لش هتناما مراد اسد و و اش
 نالو اعاده را هو روک دم نواف اراتغا ندنسادتیا ناک ا تو
 همسق ا اساسا یخد یئاطظوو بلق هتناما سلح یه هرادا سلح هدنسهرص تالکشت
 تاّقحلء یرکیدو قلوا کا عجم كب هیدلد تاصوصخ یمسقرب قرهللوا مسقت

 نر 5 E سلاح هرزوا ا اک روما

 یعوزل هلبا یان اکو بناک شارو کیم ندهنعسط یاضعا ییاو هاد یاضعا زکسو

 تروص كتهبداب راود ید یمالقا كتناماو لنکشقت هدلاح ینیدلوا تراءع ندهک ردق

 نیرومآم شاعم هجننمکح هثوحبم تالیکشت و" شادی حالصا و لیدعت هروک هنلکشت

 سلج .ردشلوا لصاح فرصت شور روسک كبیللا زویشب نویلمرب یونس ندهرئاسو
 یساوا لوغشم هاضاظو كتهرادا مسق یا نالوا نیابمو ریافم هنیربیرب هلیوب ناما

 تالکشء هدنالماعمو فئاطو یافیا هایسهسیالم یسامهنلق لکشت كلهیدا» ریاود زونهو

 هلسلوا رکنم ربغ یودبا هدکمنا تزیغو انتعا هبهرم زور اعم هرادا ربارب هلکدروک

 هبطو رشملادعب قجما یمهیزورم ا ,ايدبا بلط هاثح ندنت داع ه هب دلب هد ۱۲۹ [۱]

 هدگعا نيم اول كس شت یونس هتناما ا وا هدهیآ شلیو هتامآ هدنسههن ۳۹ و
 مویايسز (هلالد) جم ندموسر رکید ,ردشل 1 هب هیام هنزخ یمسر یسهرک ذ فانصا نالوا

 , ردهدقللوت هدننا تاما تادراو



(okiیلالیکش ۲  

 روبرم غلبم هرورضلاب ۍشان ندراتیاکسش نالیروک اجماج هجاغظنتو تاریهطت كتكلمو
 هلتلافک ینیرظ ویسوم ندنرتشع نوتیز هدنساضق قجاویا هدنک كشورغ لوبشب یمزکیپ
 هلرهمبروک ناکما و ءراج هقشب ندنسهیوست ندنناعآ رلغای نالیتانص بیر ونک طوبانپ
 غیبت هتسهیلج تراظن هلام یماطعا كنسهمان هلاوح" ندنلاو |. تاقخیلم 99و

 لیدارکت و ضرع: تبمزلا و تسها هدنجشورت .كعقاو راعشا .ندنفیدلوا شمللق رامساو
 . ردهتسزاو

 o كت ی مزاولو یرب ندناح اتا نالوا دناع هرهش یخد هضظنت روما

 دوحوم هدنسهرادا تافیظنت موبلا هدة سيا هدکماَعا رود ندررظن شن یهطقوب تناما

 نک هليا هراس تاوداو تاناویح و هبرع نالبدیا .دییزت ردق هیهجردرب هدنکو نالوا
 کت وج بولوا.دقملوا ارجا همزال تاریهطتو هدکلریدنرویس رازبنالوب هدنکوا زوک هبت ره
 كنتادراو هدوبو یریفوتو عیسوت كنسهرادا ةهمزلامو تنسح كلدک هنسورلیا كايا

 فازحا هيا هفظنت موسر نالمد قلوشراق هافظتتو ندنغیدلوا طونم هنیراتهچ یدسزت

 هکوبلاح بولوا ترابع ندەغا نالوا غلاب هشویغ كيب یلل قرق یسیرهشو نانلا ندن رلناکد

 عیعاب ندنک ودیا هدقمراو هشورغ كرب یللا زوی یرهش یفراصمو شام .كنءرادا موبلا
 ۱ حس هد یبا كليا هوین.نینسیاس,تادزاو كتناما قفرط.تسوا

 یالوط ندنسمامهملوشراق ینفراصم یداربا هلا لاحوب كرکو یبااق «دهفاک رغ تروص

 :یاود كشیوشو بذبذت لاح ییا یک یسیوست نقل راف قرا یاس تتاما

 ۱ ناکدو هناخ هاب هدبابوب هرزوا قلوا لاسو حیح راج هدهرالحوش ندنفجهسهلوا لباق

 یک ریو كالما و ی وط روبحم هکمریو یسراب یدو وس هدهلداع تست رب كنباحا

 .كشورع 2 رتفوا ربع هتسلا رالوا را تزوص و یا ندنیسلشا افتسا

 لا ده ار ی را طاهر تام قره نام کرو ابا
 یار فلاح باحا هروک هب هط وسم ET ندنفیدنلوا نادتسا ندنسیماس بناح

 . ردندرومآ تانحاو

 هب اما رامتحر و رالح نالوا رهط جاتح هدنلحاوس یحلخ هثاژ :دالب و تداعسردهدرب
 ۳دی زوم ا نا ندننادراو جسلخ هدلاح ینیدلوا هدکل ردت ریمعتو ریهطت

 توس هعسو هاخقلابو ندنسهنیزخ هبرح ینالصاخ هرفصو یعوسر هردناثو ناملو

 هنیرخ < هلام هدیعوسر هلالدو هباخراقو ندنناما تاموسر یخد يیالصاح یلوردناب نونوت

 u E تبعضو تاموسرو تادباع وش قحا پولوا ةدقخلوا افتساو ذخا ندنسلیلج



\ at نالکش: ۲ 

 فرج هدنشاال روم كا هب داد روما هلا ها رادقم ود نانلوب هدلا هل تهح 3 رک کلن اس نو

 هنام رسوب تناما هسیا ھل یه بوسهلوا لباق یسهب وسل كقاقز رب هدهمظنم تزراوص ىح کد

 شنلوپ هدکشاو شمریدتیا ریمعتو اشنا یبرامریدلاقو هسوش كزلقاقزو هداج یلعوزل ابا
 ییدمش هدقباس ننس قرلوا هدکللا ماود نکما امهم یخو هبهیفظنت روما یک ینیذاوا

 ندن وتلا تدشنوا قراعم *هلحو شیره هلب رلءریدلاق تاب مظتنم ینسهداح یشاب هدازهش

 زویشپ نویلمرب هدهرصوا هنو [۱]شمادانکو عیسون ینس-داح هیدیجهدلاح ینیدلوا ترابع
 تناما ادهعم . ردشفر تک. هداوحو یس4س ردم رک هفوصایا هلو رص شو غ ك ردق وب

 نآ اشیا ندف رط 1 رار هاغل وا هدکا ءراذا جاف Bo هلا تادراورب قح ردقوش

 یجمدبا ادف هنیرغوا تکلع .تاحابتحا و یبدریدکیرب فرصتلاب نوجما هرثک تالمعو
 بانج نویاه نيام هدننهج شاطکشب مقا ندنوب شورخ كب ردقوپ كوب شب یرکی
 اطعا ًاضیوعت هفس ٌههاراب ندنسهزو تفاما ًابوسحم هننالدب كالما نالیدبا هعیام هج هناکولم
 لامر هلب وش ناذل وا فرص هب ی ربع كنهل عضوام قدتنانا تادراو ور دام زواو شلربدتا

 دق قرهلوا نویاه كالما هصقاو تاکالمتساو ندنسهالرتسسوک یسهبوست تهج كن هلک

 ندنسهلام هقاضمنالوا هدنادم هلسهسنالم هیدق لاوحا كتناماو [۲]ندنسهلوا صصخو

 مو هنعیسوت هعذ د ینکیا هدب رهتس ۱۳۳۰ ۱۳۷۸-۰ هنطورهلادمم كنسهداح هب دی .[۱]

 ناخ تقو یج درد هن زب هلا مده لیبسو تیکت ء تراک نالوا و یرک ورا داره ررک

 هدهسا شهلا اشنا .هدلم هقشب كره لا دع ندناقوا امع یخ یبا ترا : ردشلدیا نا

 هادنس وش راق ی وق كقراپ لیس « شا این ز یکی هدنرذزاد زرط و هدیجاتسو ی لوادح .یءدارو

 ككح هد | لات قنقح یرغود هغاق وس فا ردشلد القت هنشهشوک  ینرش عماج ناطلس بذ زو

 * ردة E يک یړک قرهلزوب اهد هغد یجنچوا رب یوا شلدا اهنا هدروص
 لاطاس لکم اهدو ا هرژوا كلا هر هدهسیا هدقمر وط هدر الاح یسهسردم هر بز

 زونه ..یدا قجهاسای ناخ فقو یجنشب هنر كهسردم . ردوا اشا هلک يرام حاس

 . ردهدنلاح رز وصت

[r]دشروا وضر «رعظم هصالاو ردقهتسهنس ۷ 6 ند رات و یمظعا مسق كنتادریا و هب دلب  

 چ اعناو تاک ایسا دارلهحعابو ك رالو یمن هارسو E هلسار مس زب همت اعا ناز كرلاداپ

 هايس هراپ كله لب هرزوا یکی دادی اتح ع وضوم هدارو .ردشلدا تر نم ا ودش كتنا دمه اخبلعت و

 فاما رف .ردتقد ناباش هحهقشب هدیلدا ارحا كس را دہق هنمات هصاخ هنر زخ رحم نانلوا كالمتسا

 كس زو تزد چوا غابم یییدلوا شا فرص هن رامعا كانالمتشم سو داب هدیدیج رود هصاخا

 ,ردنا اضتقاقفلوا لاهحتساو دا دزتسا دتمروکح قجو هل ره : ردن ورع يقداوا :دكچازواجت ينارمل



 1 را ا ۳

 یالیکشت ۷۴۰ ۱۹۴

 رادتفا كنناما هدرصا لوا هلتهج وب ندنغیدلوا اتع هبهغا یلاصیا هلعف مقوم بولطم هجورب

 هلام تاحالصا هدنک .ردندهمزال تلا اربا و :حرش یتالماعم عرفتم اکوب هلبا یسلام
 عون هدهنزاوم نانلق مدقتو مظنت هنیرزوا بلطو صا نالوبعوقو ندنسلاع نونسموق
 هاهجو ییدنلوا لصف یسهجوم باا هدنراهاخ تاظخالمو کیدلرتسوک ینادرفم و

 رود و فی سقز وب نوناد نوا ینه تادراو یونس هدا یمدمع كاما ریه

 هنتباهن هنس یشورغزوب زکس كيبشب یمرکی زویچوا نویلم زکس ندنوب بولوا شورغ
 هلئاز ةلتسم یشورغ زوی ینلا كسب زوقط زونوا زوی زکسس نویاهربو لیصحت ییردیب ردق
 هتکلع كنیراضهب و ىلا قرهلوا هعرق لخناد كنْقاط رب ندفانصا دارفا هدنساتنا

 لالا لدب يدر هبهاو راذعا ضعب ككرامزتلم ندنادراو نانلوا هلحا اعوطقمو یسمتک

 ایا هیهیتآ هنس عبطلاب هلیسهسبالم ی لا یوعذ ةماقا بودیا فقوت هقا رادتم رب
 ات رتفو زوحوآ نولم نکس نرک ههنژو ندنادراو هداحوش و هدقفلوارود قرعلوا

 کیا شب زوپ یا كیچوا یمرکی زویشب نویلم جوا نالوا نیرومأع شاع ندشورف
 زوب ترد ك یبا ناسقط ,زوبیدب نانلوب هراس هقرفتم فراصمر اعا هعوبطم قازواو

 ی ندقدقح شوع ییا شفا درب كس ىلا نوا نوبلم ترد اج E نابقط

 قاوشراق شورف زکس زوتوا زوی ینلا كي.زوقط نویام ترد لب اقم هبهیدلب .تانییزت

 هدقعلوا نط لباق تحلصم ةرادا لبا قلوشراق رادقموش هدا *یدابو هدکع روک یک

 ۶ ا ده لا لول وب زکبم ی ندی وب ناف و راو تم یا
 نوید نانلوب هدقهلوا هیوست ییردسو نالقارپ هتناما ندنامز لوا نوچیا یناکالمتسا رتاسو

 د هرم لوس قلاراوآ هب هلاتاتمضتو نرهقع
 ۳ 1 ب یا ولر ناط خخ كالا سارو ضناف كيرلا تاب زوخوا ناتوا

 [2راهف/ویریمعتو اشنا غلو هسوشر مرر لاق + هدقدنلوا لیزنت شءیغ نکس زوتوا زوبيدپ

 :قج هلو داك اددح یه هنموزلو ینالدب رلهصحرعقحهناوا نیمضتو هعیابم نوحستءاقتسا

 قوا هیوسن هس جو هک فرابصم یک یتاریھطتو تافظنت كراقاقزو یناکالمتسا لرلءداح

 شورغ زوی زوقط كب ییا.ناستط زوبجوا نویلم کیا زکلای هدنلا كتناما هرزوا
 3 ا

. 

 ناخ زو نخرعم یوا مون سه اد تاش و یم دالا ین الامر مزاد كاما

 دب دیاع هتک« تاحاتعاو قعتسو ور تءانج كةل دالتو تداعسرد هله>و یغیداوا



 اه ینالبکشت ۷

 ۱ ین هب یییقح باحماو جاشحا نالوا ناس .یدلوا یح مولعم يراتچاییس راعشا دافم

 E ERE ا ر هل رایج هبس اح راودندیا a یدا یک یتیم

 هتمارجاكنیراهنعم فّاطو هلرلبدیابلج هصوصخ لحرب هدنسهراد یرلهچتناما كناذ

 یرلشیا ید كراشواجو رسیهوق هجنیجوم هدیدج تایر رارب هلسساریدتیا ترشابم
 0 ندنرزوا دقمو بیرت نالوا هدهبنس ٌهدارا تحت كنيراشاعم بونلوا مازعا و نات هنشا
 ,ردبرتداعس تم طونم یساضتقم یافیا هلغملوا بیست یساطعاو هیوست

 ۱ 46 ینا نیرشت ۱۰ و ۱۳۹۵ ذ ۳

 هننالنکشت ۱۲۵5 هکراو ردقوش :روسهلشالک  ییدتیا ماود ردق كنهرادا زرطوب
 كننالکسفت هن كلد راودو Ob ردهتسراو ند4مش یيدلدا روما هرادا هل روص و ردق

 ۰ . نیسهتس ۱۷۹۵ .یدروساف یلاخ ناکا باج ینتقد رظن كتموکح یسامهبدنا جاتنا
 تیفک هدهجناما ساح و شاو وص ندتناما ییابسنا كنوب هحتموکح یرغوط راجا
 ند تام ا متر دف

 رب قلم ه:هبدلب تادراوو تافراصمو یتاقفومو تآ ارجا کهدرلخم راتوب هني كنهبذلب

 چ یتسها هداجرد قحهنلوا دق هتحرات داد هطیصم دغم ندیا اوتحا یناللصف یل نخ

 : ردشهلوا جرد ریز هجورب ندنکیدلروک

 مربدلق و هدقهامهلفاب هاشال هن | ریهط و تافضتت كنرلقاقز هل دالب و تداعسرد

 تلاوحا وش هلا ناس ینیدلوا ی یخو ریادت داع ها اشنا راسو
 یگیدش و مت همانناس رب نمضتم یتسهمومم تالماعم كشاما رشو یتسهبحوم باسا

 هدارا ندنرابهامتناما *یلاع فرط ًاهانش ینیدلوا ندهانلاکو ترضح ٌهلع دارا یاضتقم

 : رونلوا ضرع ی آ هجورب همزال تالصف هلغاروس

 یناصوصخ قرط عیسوت هبا هبدلپ تانبیزو تافیظنت یسهیساسا فئاظو كنم رهش

 اچو مشیاباضف بوارا یبهبضق ی راد وپ هدلاح نسح كرل وب ویریمعت ك رل هس وشو مر دلقو



  Eی 1
  ۱۳۹۴ ۱۹۰یالدکشت

 2اد لاغوت یعانندتسها تا ا ینو وسو تور هاما ةراذ ید كناصوصخو
 تادزاوادعام نک دابا لاکشاو"تنععآ یعاص نایرج هدهجرد بولطهحنسهلصا فئاظو

 کیف گن هیداب رتاود ضورعم هجورب هلسلوا ۰ یناصح خات ید كن بنر
 5 0 0712 تاریرحو كلخ هبساسحم كلرلن وب ربارپ هلقلوا هدهنس ةدارا تحت اساسا

 بولوا لخاد E یسهنس ترد ناسقط یشاعم راز هام تموم یک.یلخواحو

 ۱ 9 اوت هلسنقاو تح هنت ارا نالیروم ناطق رش هدیماطعاو فرص
 مه كلیدمش هرزوا كلردنوک هراهریاد یرلقدلوا بوسنم هدنر ,هظفرش كنهن دارا

 هزادا زکر هد محو هنسهاقو ندنفلت كنهبتره تادراو و ندهتکبس كنهعقاو طاصم

 راجود هبهعیتطتالکشمو تارخأت هاتهج نیرومأم تاق یهیوستو تیور بونلکوبهنبرزوا
 ۱۳ ۳ وا الف هتسدراذو تمم كجالوو تاما تاعرضتو رومآ نالوا
 ۳ امام او تو رک لد راس دتهمو ند اک تار زن هلی راخ هس اش
 ۳ ۱ شام هرات ناصوم مرام قرفم کام لح هلرطخو تاج

 نکیا شور ناسکس نوی رنشکیا یراشاعم مدقلانم كنيراشواح ياما رش هدربو
 كراود هدهسیا شهلوا غالبا هزوب ردرد یناشاعم رلشواح موم هحنیجوم هدیدج تاببترت

 قرهنلوااطعا ندشورع زویردرد یراشاعم فات راک واج تناما ڑک ع زکلاب رذق هنیدادک

 ندشوغ ناک زو اا وللثم تاس یراشاعم كرلشواح قحهللوا مس هراود

 بجومالب كنهمدخ فنصرب نالوا یواسم یناکرحهفاکو ییامدخو فئاطو هسیاوب بولوا

 یساو نانلوب دوجوم هدریو ندنکبدلبا لاکشا ینرامادختسا نسح هلت واف كنب راشاعم

 ۱ تاسرب بولوا ترابع ندره ناف رک وب یسهفاک كراشواح نالوا هدناخاد فکس

 . دنتسم *هنس هداراو لخاد هنسهجدوب تردناسقط یخدیماطعا كنبراشاعم هل رامادختسا
 و هل ای تاهم ید لح رب زار هله تنیراشواج تامآ ندنک ودا

 میبهناهیمهسارجا طلاسو سو یی دهن مدنلوب قرهلوآهدهتفوم تروص هد هد راس

 اس ندرودح م ادختسا 2 ردق هنداشک ۶ راود قلرا ند کیا لرب ردق هنسهجرد

 ناعت هنشاب یراشبا ید كنبراشواحو رسدموق هدیدج تاسرت هاقلوا ققح ینجهلوا

 هوست ندنرزوا رادقموب بير نالوا هدهبنس دارا تح كايراشاعم هلبرامازعاو
 ۲ هلاخ تفقح ضرر زارو تناما حت هلفلوا مزلاو مها هتا-عم و الا یساطعاو

 ۱۳۹6 یا نرشت ۱۳ و ۱۳۵۵ هدعقلایذ ۹ , یدناق راستجا



 ۱۹ يالا ۱۳۹۷

 "راسم الا یاضتقا هجشرههب تنلما ررحم لاونمرب هلفمناخ مداعا اهل :لوبچب ریا
 . یدنلق مقرت چ دک دن هدنقابس ریپ فا

 ۱۲۵۵4 سلام ۲و ۱۷۹۵ لوالایذاح ۲

 ند ۱۲۸۶ اساسا .یدروسهدیا ررقت ولردر, یالکشت هیدلب راودو تناما هفامعم
 ۱ تادراو هدهحرد یفاک هبهیدلب ت کس یاس. نع ر دلا كوب .یدشمامهنایماسآ هدور
 كنیرجاهم یا مور هج رلکیزوب 4وناتسا ءدهرصوا .یدیا یشوا شاد نسخ
 با دلوت ندنرخأت كنالکشت .یدروشارب تقوهیارجایالکشت هاب هدیسعادورو
 كنسدنهمرسو یجهبساح هلی رابتاک شاب ك هیدلب هریاد یعرکی نوجا قمالاقنادیم هریذاحم
 تناما هلرخا رببعتو یغالبا هزوب کیا كنيددع یرلبشواج هیدلب و یج هدتاما ا
 ر دته وصخ یتسطت نوسلوا هلتروصوش كنوناق هلعیسوتهدنتبسن جابتحاو لاح,كنتلیکشت
 : ردهدقهلوا حبضوت هدهجرد یفاک راتهجوب هدهقئو وش .رد شل هتسیآقل | ءوطخ

 یازجاضرملایدل هاباقیدصت ندنموم سلحو قنقدتو منت هحشاود یاروش امدقم

 هجینبج وم یوناق هیدلب تداعسرد نالوا: شبا قاعتفرش یهاشداپ بانج ةن هدارا هنماکحا
 هبهنسوبو هروک ذم نوناق نوجا یتسلاحه داب راود نگ مال کت هدهثلث دالبو لوساتسا

 هنیرزوا تابا نالبریدتبا ارجا اقففوت هنمکح تایلعت نانلا هماق هرزوا لوا ص وصخ
 قاتلوا قیرفو تالا ندلاع باب بناخ هتسايز ندرانویو هنیراقلاضعا هروک ذم سلاح

 نوا زوب یياو ے رات ۱۲۹۵ ناریزح ه یلودج نانلوا مظنت نابم ینسبماسا كناود
 کیا و 2 را ۵۶ زوم ع هدیسهطیضم تابا ا اف ىلا نالق هبورک و وص و

 هنیرابهانبنلاکو بانج روفویلاعم روضح هلمهنارک اج رک ذت هعطق کیا یلوصون یمرکی زوی
 ندنسهلصا بئاطو كتناما ةرباد کنوجو ندننالبکشت رخات كراودب یدک مدقت
 یتابیترت و تالبکشت كرلاود ءانب هنسلک مزال كيا ماسقا هرتاود مبطلاپ یقاط رب
 تفخ یجمدیا بک, كنلغاشم یخد یاس كتناما راد مدمرص شیلا يرفد یداهب

 نیس هدهنس مدارا تج اساسا لکشت دراودو یا دنس, ف ی هواداو
 تایر نوجا ینیدلقاب هلیرظن ممعم هنفج هلبناللشاب هننآ ارجا هدبیرق .دهع یالوط
 ندنت رام یمهبتس تردناسقط د تالیدعت ندب أقلعت هەر اوت هاا هد دچ

 دا عییفبب د رلنا یکشت رس 0 دلم مات یدمش ن وا شل وق هبارحا عفوم رابتعا



 یالیکشت ۱۳۹ ۱:۸

 یاضتتا و نوناق مکح یرادقم كراشاعم قج هنلوا صیصخ هرلن آ و كنيرلروم ام. هیلامو -

 نرومامقج هلق هدفیچا هلیسارجا هلهچ ولوا ید كلوب ماتب هتکیدن رک قفاوم هتحلعم

 هیهدیدجتابیترتو,یسلزیدلببهنتنامآرهش :تانیراصوصخ یس ریدشلرب هلهجو رامشا كنهبتکو
 كلام ندیا اضتقا ىل ربو هلضف ندلوصح تافرصت هرلشاعم.قجهنلوا ضصخم هروک

 صف ترکی یناتضتقم یاها هرّوک هزارق كجا ریو هاسهرک اذم ا

 . هدیالوا ناغمناق مدق ۳ لودح و زد كشامآ رش

 ۱۳۹۵ ترام ۲۶ و ۱۲۹۵ لوالاعیر ۳

 13 نالوا رشت نش یمونغ اع دک كلت راو تداقسرف
 لودح ورک دن -نالؤا E راد هنناعرفاو هتنالکشت تروص ًاقفوت

 تر یاب :هعلاط1!یدل هدالکو س ج رارب هلا هط ضم نالا هملق دود یاروش هدیانلوا

 هنلاصحتسا كن هموم عفاتم بت كنافظتنو تامظنت نایاش هنسعفوم فرش كتاود

 ندننیدنل وبدب ومیخد هلبا نوناق مکح تروصوب بویلوا هربّوم ُهطساو هةشب ندهیداب رتاود

 ویا هلهجو ینیدنلوا قیدصت یخد هجتلود یاروشو ینیدلریدشالرارق هعاما هرباد

 زوم ردیرهش هغوو یی رب ءرزواقلوا ترابع ندددع یمرکی نوناق بجومرب كرناود

 هج رلههب تناماهبهخاوب هلیا یصیسخن شاغم, شوزرغ ید ناسکس زومترد كسب یدب شل

 ۱ زومحوا تم چ وا نوا رو نالا دی! فرصت هدلنسرسد رص هدد تاحیقس ناشاوا ارحا

 ۰ زوشب تسیدب نوا رو نانلو یس رهش تاصصخت كنءیاد قا نالوا دوح ومو لایک

 ذاا قلوشراق شور چوآ قرق زوب زکس كيبزوتوا زوب کیا امج کشورغ شب یلا
 : ادد ج كشور تر د قرف و یا كن ىلا زوت وا زو ییا نالوا یرط توا قرهناوآ

  طارضنا و ماظتنا قجل وا لصاح رب ار هلس شام هغرا, ےل راوي .طقف بولوا بسام یخاطعا ۱

 ا کیدعا لہ اھ هناصیصخم هما رک ذلافلاسن تاد راو *لضف نال وا: لومام_هلسهرم

 واال نرم هددع تاصصحو لیل هدوجوم ا كارەنمنتسيا یشو ندەنزخم

 شلو ببین. یالیکشن یارجا ناه هلیا طرشوب كنهروک ذم اود یبم هنفچهلوا لباق
 . هیلام قروب روس رودیصف شو قلعتم هدژزکر وا یهاشداب تانج هنس ٌهدارا ناذنسالابو

 .هلسروص, رب كاسطیضم تلود یاروشو هلغلوا شلربو تامولعم ید هنسهل اج تراظن

ِ 

: 



 ۲۶ 7 یئالیکشت ۴

 تاحولتضا هحنسهرادا یتامارهش اقفوت هنماکحا یدیدج نوناق یسهیدلت تداعسرذ

 یراعشاوقیدعتكنتناما رم قرهبه را ج ردیابسا هایساوا ندلاح باحما یمارجا كنهمزال

 تالیکشت دلا ینیدلوا دوج وم هدنسه اد تناما-هدهسیا شعلوا نارد :ندنفرط یآررب

 یرکیذ یتامارپث یسیرب. ندسلح ییا نالیریدشلرارق.یلق هني رکی دکی هحنساضتفا هریخا

 د قفوت میترا تایالو كنسهیکلم ةرادا تجافسرد چنو مانتو و کد
 انسودمذا كنسهبکلمروما هرزوا قاوا لوح هننراظنهطبض هلهجو یتباس یسهطباض روما

 ةنسهدارا نالبروس رودصف رشو قلعتم هدنفح یفاطا هنتنامارهش ریارب هلی رافاحنس هطاتحو

 هرکاذمو هیوست ینسهنکلمروماكناقحلم لرو كر كرك هحنیجوم یهاشداب ترضح

 یەک اج نیرومآمو قلوا مث هنمامقم هرادا سلاح یهدنرازکرم تیالو یوا کما

 كالاارچا هیلوا تاقیقحت هدنراقح نیرومآم قجهللآ هتیلوئسم تحت هجنمکح یبهمانماظن
 ینیدلوا هقشب هقشب ییئاطو كرلنوب بولوا یملح هرادا نالبریدتنا لّ ندهبطنض هرزوا

 قجسلوا ارجا هدتسمراد یوناق هیدلب تیاعسردو زاعرغ یساردشار ها یا نفخ

 هدنسهراد یلوصاتبالو كلوبناتساهدهسیا مزالقدوا رصحنم هنسلحم تناما زکلای تابعارت

 شهلوب ندهمزال یتسطت هیهراس تایالو ید كنسهللدعو هرادا رومآ هدنلاح یسرادا

 دیدجت ايو لیدعآ ماظن رب هداسیا شماهلوا رمشن زونه ینوناق تایالو لیکشت هجرکاو

 یساروب ندید و ندنساضتقا یمکح یماسا نوناق غص كماظن قشع ردق ا

 هلیح و یییدنلوا فا رعت هدنسهمانماظن تالو نالوبهدلا كنسلحم هرادا ندیآ اضتقا نوحا

 ییاا تروص كنبراتبه یرلساحم هرادا تایالو ریارب هلغلوا ندهعسط روما لیکشت

 كنتيالو تداعسرد اذهعم و ندنفیدنلوب ررح ءدندیدج نوناق تایالو لیکشت ینئاظوو

 باختا ندنفرط یلاها یساضعا یسهرادا سلحم هدنلاح یلیکشت ًاقسطعت هنسهماننوناق تایالو

 عقوم كنیدیدج نونق تایالو ندنفجهبلوا یفانم هنافرصت هلتهج ینجهلوا فوم ربغ هلیا

 .. كه, یماوش رامشا نوم وب هرزوا قخلوا هلماعم قوت همانا تب یا یار دا

 5 قاتار شام ماون هان :كنسهلامو*_ ادار وع ام لب او هدر

 بولوا حرصم هدننوناق هیدلب یماسقا كرارومام قج هناق مادختسا هدنراهرباد هیدلب هخنلک

 وام یا لکم زال قاوا بم هروک هنتتسن ینماضجو تعسو كلارنس ران ولا طقف

  هیارا هدلربجو هننیدنلوب ندلاح باما یسهلوا تبار هتسنوا یخو هدنرادقم ثتنراشاعم

 هړادا نالوا ببترت نوجا هیدلب ةرتاد مرکب ینیدلوا یواح كنداعسرد هلهجو ینیدناوا



 یلالکش ۶ ۱1۹

 ثروصو لکش یکیدلیا نیمت كنوناق ندنکجهبا لصاح هجتشرب ادعام ندنرابتخا هدناز
 دریک کا یسهبتکو رویا لهدا ناو هک هک: تشک و شا قرەلوا برد

 هلس هبلامو هر هاو نیرومآهیالوط نینلککت یار تي هب دلد رتاودو ییدلوا شمنلفس

uثكوناق هلغا وا را ی تب رب عورگ تو هح رد كند راد رب سه  

 ۱ سر نوجا یرب یه كرلەر اد ًاقفوت هنسهدعاقفاط و قیرهو لب مصو هنئاحردنم

 راک و شدند ده یلودح هعطقر نیم یاشاعم رادقم ها نیز ول عاونا نارد

 و ناسکس زوبتردكسیدب شل | زوبترپ یسیرپش نوکی تنباش اسیراز زهام

 هلودج نوجا یلوصح هیباسح هنزاومرب درج یاشاعم رتاود یاسور ندنوبو شلوا غلاب

 باحا كتحلصم یخد یسادعام گرا طونم هر لیدعتو اهآ قرهنلق مقر و عضو

 ےدقلا نم قراصمو شاعم تناما نوا کتوج قرهنللوا سر هدهجرد ییدرردتیا

 تروص امدقمو نداعقاو تالصاح قرهلوا هدنج را یسهموح هنزاوم كنهللح هنیزخ

 ږاهطاو یوک کیو هسارطو یوک یضاقو زوقکبو یلغوا كب نانلوا لیکشت هدهمظتنم ريغ
 یدنک نک ند یفراصمو شاعم نیرومام نالوا ختم مولا هدنسهیدلب راو
 هاهج وکیدارتسوک هدنسهناخ تاظحالم كلودج هلع ءانب قرلواهدقفلوا هوست ندنتالصاح

 ا تاك ندنتاعامن راز ومام تاما ندیا" لاغتا هما هلن زوما فرص
 زوقکیو لغواكب هلباشورغ زکس ناسکس زوجوا كیبے وا نوازوبیرهش نلیدیافرت

 کشورغ شیللازویشب كيیدینوا زوی نانلوب هدکل ریو یرهش هدهریاد ترد رکید هلی

 نالوا یاشاعم ینرومام هدیدج راود شور چوا قرق زوی زکس كيزوبییا عج

 كنهدیدج راود طقف بولوا شلریو شاعم شور ترد قرف زوشب كم ىلا زوتوا
 كتادراو كج هديا دیازت هلسهرع طابضتاو ماظتنا نالوا ییسطیلوصح ربارب هلمترشابمهشیا
 لواف ى كامل ةهرادو هنفج هش و شراق ها د ھا اکل لیس
 تلها 23 راد هب داد یخدهمنکو نام نالاق هدتحآ یشا ی بت

 هفحا ندقحآ هلن و هدکب ۶ ءانب هسراقج هنلوا نیعل هتیرومامو ت.دخ بسا هاب رلتف

 ترا راه و تاع تار !ادنفدنلوا یخ شامر 2
  ینج هلوا شاریدشارب هراتمدخ بسانم هلیآ هلیسو وب ید هنکو یرومام نالق هدقحاو

 3 یساریو تازلا هرزوا قخوا ترشامم e ارحا و تام ہف ندان ر ناه هل اس

 0 ردشعلوا ناس

O O TC E I ATO A 



 ۱۸۷ یالکشت ۷

 شاعمر یک هنچا ندقخا هلپوا e انس هننجبهآ و نیت یاد تناسب .قفاومو

 هراشیا ,بسانم هلبا هاسووب ید ا ارام نالاق هدقحاو شعافلوا صصخم

 هرزوا قالوا ترشابم هنت ا ارجاو تایلعف كیا ندنایرب ناه ندنفجهلوا شلرریدسشلرپ
 . هدشناپ ی راعشا وا تزب رهبامخف هبلع هدارا قجهلبروس قلعتم هدنفح ضورعم لودج

 ۱۲۵۹۳ ترام ۱ و ۵ لوالاعسر» ¥

 :ردشا رو رارقرب هدزرط

 نالیر دشالرارقیمارجا هحنسرادتناماوهننالنکشت تروصثنسه دلب رباودتداعسرد

 نالیروس هلاوح هتلود یاروسش كنسهللج تناقل رهش راد هتنالایصفت كناخالاصا شعب

 تئارق هدنسمرناد هیکلم لودج فومام هلیسمرکدت ییرات ۱۳۹۵۰ لوالاعیبر ۲
 ۱ . یدنلوا هعلاطمو

 نون ترد ناشط و یوناف ةدال تداعسرد هدام سدا تک کی

 بولک مزال کک هد د اک هدنسهمولعم مقاوم كنداعسرد ارارتعا ند رام

 دانشك ر اتمحلا ددعتم هدنمض اتخلا یارجا ًاقفوت هنوناق مکح كنساضعا یملاحم رتاود
 یا ندنساا دورو هززوا تک كني جاهم هوسا شاریدتا اد هاباخا كرهیدا
 هدنامزو تقو ییدلبا ناست كنوناق عدوا عیدوت هرانمجاوپ یراناکسا و هتشایا ما

 شک یشاطرب هنس رزوآ لک اا نلیدیا ارج هفامعم قرهم+]ا یسهقرا كتابا ا

 نعت كن وناق ید هعاما و هایس ەمسلالام راد ,E شو تسدرد یشاط رو

 كراشیاوب هلکلک مزال یسارجا تاحالصاو تالیدعت ضب هدنروصو لکش ییدایا رصتو
 دیا لا نوسوقرب یر ن ر ا ضعل دنس وادا نوحس ەپ وسل

 یقایجشوتنک» هلبرادریاد هبساح و سلحرب یتلیه یتاما رهش هجنمکح ینوناق هیداب و ینیدلوا
 ارخوم كلرهک مال قلوا ترابع ندشواحو شتفم .ردقیوزلو ندنتراظنوصو هناهسدنهو
 صوعخهنسهبوسن و تبّور كناصم یرلاضق نودروق هاب رافاحنس دسزاو افسنانلوا قاطا

 هدسیا دوجوم هراس. نیرومأم هلیماق هبسساح ربو هرادا سلجرب هجوریا هرزوا قاوا
 فاطم هدو و ندقللاتح هد راعم طاصم یا كئئه یا هلیوب هقشب هقشب هدهریاد رب



 یالبکشت ۳ ۱۰۷

 شلدیا بلق یدکی ته وشا قرهلوا هدعض و او تر وصو کش کیدلی نیل كنو ناق
۱ 

 . ردشنا میدقت هجوریا یسهعالخ نایدپا مظنت بیتزلاب مروک اکایبهبتکو نیرومامو

 . هسهلامو ءرادا نیرومام ینالوط ندنالیکشتیارجا كنهيدلب رتاود مومعلایع نیربانب
 ۱ نوناق هلغلوا و یەو بس رب رک استا هحرد كنءرباد اب یا كنساعم

 نوجما ئه لرد اد اتفَوت هنسهدعاق فاطو قیرفو لمع و هتناحر ردنم كن وحسم

 مظنت وه و نیک ا ی اشا راقم دیر نیر سا غاونا نایذیا بمر

 . یدنلف مدقو ضرع 14 لو هعطو رب ناب

 یرازومام هموقرم رتاود هاهجو ینجهبروسب یرادخانكاکو *یلاع لع نهر ندنسهعلاطم

 لاب هشورغ یدب ناسکس زوبنرد كسب یدی شقلا كوب ترد یسیرهش نوکی نفاشامم
 مقرتو عضو نوجا یلوصح همباسح هنزاوم رب درج یلاشاعم راود یاسور ندنویو شلوا

 یسادعام یک ینیدلوا شلو طونم هنیرلرهانلاکو نیهرتیاصا نیزریارییدعت و اعا قرهناق

 . ةرظن یسمومع نوکی كرلنوب .ردشلدیا بیت هدهجرد ییدریدتیا باجمآ كحاصم یخو
 0 ا راو شاعم تناما نیرومآ. هکنوح بوسهنلوا راثگتسا ءدالوا
 هدهمظتنم رغتروص امدقمو ندهعقاو تالصاح قرهلوا هدنجراخ یسهموح هنزاوم كن هالج

 اوك رلهطاو یک یکیو هبارطو یوک یضاقو زوقکیو لغوا تب نالوا لکشت

 ندننالصاح یدنک تلذک حد یقراممو شاع- نیرومام نالوا مدختتسم موللا هدنسهیداب

 دارو ودر 9 هد هاخ ناال "رگ دم لودمخ لع اا قرفلوا ءذقفاوا هو
 هاتسح هدیدح تاللکعت قدتناتاعم ا تناما ندا لاغتشا هلا هیدلب روها قرص

 رکذ یا شورغ نکس ناتننکش زونجوا كن جوا نوا كوب رب قرهش ناددیا فرصت
 نوا كویرب نانلوب هدکلریو یرهث هدهراد ترد رکید هليا زوقکبو یلغوا كب نانلوا
 . شور چوا قرق زویزنکس كرب زوتوا كوب یکیا اعم هکشوررضشب یللازوب نبكي یدی
  هشورغ وو فاس ید نشا كو ترد اک دم لالوا اقام E e هدیدح راد

 . قرف زوج شب كم ین زوتوا كوب کیا ندفحلا لیزنتلایدل قزهنلوا داتا ئل وتش راق
 لوح رار هلس رم دارم هشیا كيءدب دح اود طو :یزفوا شلرب وناعم سور ترد

 كلا کل ندنسسهلصف كنادراو تاج ها دارت هاسسهر ٤ طا.تزاو مااظتنا نالوا یعط

 | فان ندنمظنتو حاللصا نوناق نج وهرب كتناما هادو -هنغجهشل هشراق هللا هب وست هدنیآ

 ۳ هل راتفال و تلها دنر اد هب زاد حد هبتکو نیرومام نالاق هدقبجا عبطلاب

1 

 و



a یالکشت ۲ 

 هنسالاع تاج هللج تلاکو شاپ

 كن هیدلب تافیظنتو تاملظنت یدقمالا کلیو یرب ندنسهلجاع تاحایتحا كنداعسرد

 لاغدا هطابضنا تحن ید یفانما روما ُهراداو لاصبا هلعف عقوم یناحالصا ینیدلوا جاتح

 "الابقتساو الاح یساریو تیام رب هنسهیلاوتم تایاکش نالوا مقاو ندزوبوپ كقلخ هليا

 دراوفرش یلورصوت ۳۵۷ و یلخرات ۱۲۹۳ لوا نیرشن ۳۱ و هنکودیا یضتقم كب
 ترد نابقط هحنجوم ینوناق هد تداعسرد نالبروس لاسرا هلیا هبماس هک ذی نالوا

 لکشت هب داد را ددم ي هدنس 4م ولعم عقاوم كيتداعسرد ۳ انتعا ندننرام یسهنس

 یارحا اقف وت هن وناق مک ؟ح كنساضقا ىلا قر لود هدا لوا ع هنکندلک مزال

 كني رجاهم اربخا بولوا شلریدتیا ادب هناباتا كرلیدبا داشک رانمحنا هدعتم هه تیا ا

 نانلوا ر ساق اعا سا نو یاب نفیس دوور ها هداعلاقوف ا,

 قرهب؛هنلا یسهقرا كتابا هدنامزو تقو ییدلیا نیعت كنوناق هلغملوا عیدو هرلنمحا

 تشسدرد ید یقاطر و شک یقاطرب هنسرزوا و یایاصو نالبدیا ی هبفام عم

 ج.رصت و نیبعت كنوحبم نرناق یخد هما ةرباد هلیسهسبالم ریاود لیکشت وبشا و شفلوپ
 یالکو یک کیدلک مزال یسارجا تاحالصاو تالبدعت ضب هدنروضو لکش ییدلبا
 مومعلایع یخد هدنوسموق نالوا دقعنم هگهلباج هنیزخ هدنک قردلوا کم ندم اخف
 رکرارق یضیوفت هنبابراو لها كروما رادو یمظنت هلسسارجا تاحیقتت هجهلاع راو

 کرم نورما ضبب هدەدنسەرادا تناما نوحسهبوست كراشیا وب هلغلوا شملوا

 دو شا لکیت فرو رب

 نالبروس نالعاو رشن هللا یهاشداب ترضح هنس ٌهدارا یل رات ۱۲۵۹۳ لولیا ۳

 - هسدنهو قل وکم هلب رل هر اذ هاچ ربو سلحمرب ینه یتاما رهش هحنمکح نوناق وشا

 ا كرهلک مزال قلوا ترابع ندشواحو ,شتفم ردق یعوزاو ندنتراظن وصو هناخ

 تیر كنلاصم یرلاق نودروق هلیرلقاحنس دیمزا و افیب نالبروسب قالا ارخۇم
 هراس نیرومأم هليا یملق هبساح ربو سلمرب هجوریا هرزوا قلوا صوصخ هنسهیوستو

 ۱ ات ب کی یو, تب هتک ممد یاسا هوا
 ندننچهمهلوا دیفم ينهنسح هح رب ادعام ندنرابتخا هدناز فراصم هد وہبو ندقللاتج



 ا

 یالیکش ۴ ۱۰۷۱۷

 رال ا و هرلهطآ و نوک یضافو هیرپوک نوردو . هنجما نزاغوب و رادکساو
 هنکت كرازوباو .روکذمو ةتيرامالأ یرتسشم هدایز ندنلمح كنبزاباق هلکساو كرلروباو

 زیزنع نانو هنیرابع كناسابقم و لاک او نازواو  هتسباریدتیا هنیا:مكنقناتمكرلهنک امو

 هرات ورفو هنقیطت هنماظن کا كنان و زفر هاو ازا .یسهتشنارکو  "نزولاماتو هاف
 بسانمو هنسمام اص یر ناوخ تفحص و هتشخو الار دو ربع نان هدنزوص یکاد

 2 ام یوعو هتسال ردسک ناوح هدرهش لخاد هلساعنا راهعذم هدر
 اشنا هناخخلسو ناکد رونلوام ذ نا ,ح هقشب ندرلهاخخلس دوجوم هدرهش نورد نکد

 ی لو فنر هتد تک طفح ال راے اخخلسم دوج هم و هثتسال دما
  eهنلاصحتسا هرب احملاب هلس راظن هح كائاسو نالوا رادم ه هبموک تح هاتفاحم و هنتحورف ۰

 یبهییرت كراقجوچ هباویبو منیو نابزیو یمعا و هنس ا یراماج زکد هدرللحم تسانمو

 هدننمض یسهشاعا كجاتحا بابرا نالوا ردتقم و و یسیوادت كنحاتحو ارتفو

 هلمایو هنعنم كلاّوس لذ هلا هسو ویو هنلک شت یکم عیانصو هاا صو هناح هتبخپ

 كفانصا و هنعنم كراكتحا بابراو هنفرص هيهيدلب تاحاستحا و هناصح كنهءداب تادراو
 دنرابع ندکعا انتعاو تقد هتسرادا

 فئاظو ندیا کت هليا دیدج نوناق هسرلیرع ندزوک رامرقف نایزبچ یرارزوا
 قوجزآ هدنسهرآ یسکیاره ادعام ندرلنو . ردیا یهاظت ینیدلوا ترابع نده كنهدلب

 نایدا یش هعف د و E ییدلوا دوح وم د ساف اط ۷۱۳۸۹۵ ۰ ردراو هدیرلو رف ةراع

 شتف هاش ر ع٥ یرلسبط كتهراد ھ راهاخازجا نالو هدا هراد 9 ه رقف هناک

 هرباخااب م هسط دن هدر دش یلدنلو از ازجا كوروحو عون بونلوا یرحو

 . رد « لب رب دتبا دی دح و عفد

 یمسق رندفاظو نیل امحم ه هبداد هاب وناق ۱۲۹۳ دل رک هیسهمانماظن ۱۳۸۵ درک

 : عیانح ال راهش دم . ردشمامه دا اما رونه هدلاح کیک تدم ردو وب ا گیرا

 :رهدنسهراداق راظن هبلخاد قرهلوا یقطنم ر رع هسیا هز دیعلاراد ۰ ردندهلحو ارام

 ac اتنا هدكنتالک شت هدلب نالوا شاد عضو یاسا هانوناق ۳

  حاضیا ینا e .سا يطل و كن وناق قلاو قج هنلوا ا هابسه رص ها . رم کیا رک

 زنکجمدنا



 ۱:۷ قالبگش ۷

 باستحا فئاظو ییدلدبا روا هبافنا هدهرص ینندنلوا لنکشت ناما ریش هد ۹
 كيءرتاد یعنتلآ هد ۱۲۷ .یدلکد یشرب هقسشل ندفلاط و ینیدلوا هدکهروک ثنتراظا

 تداعسزد ۱۲۸۵ و شش ادا غارفا هکش رب : یرمضع ردقینیدلوآ نکم هد نوما هللا کشت

 ,یدشهلوا لیمشت هنداعسرد لکش نانلوا .قسطت هدخ او جنتل ۲1 هدهس همانم اظ هب داب

 ی هجورپ ندنغیدلوا شادا عیس وت اهد تاق, هدب تحالصو دودح هلن وناق ۳

 : یدنلق رادتا هتنام

 كرامغل و مریدلق و هنمیظنت و میسوت كرللویو هننآ اشنا ۳ یفاظو هبداب »

 وصیعوصخو, یو. ءرزوا قللرا هیوسآ ندفرط .ینیداوا داع قواصم هن ههو

 هززوایملوا ارجا ندنتراظن ن نوباهفاقوا یسهشقو تالماعم وهننآ ریمعت و تآ اشنا ڭى زالو

 نا ف اانا یو نالوا بارخ فرشم و هروما ز ماد  هزااوتص مومعلایلع

 هک كس :اریمعت و تآ اشنا هربا هاو هنعفد كننارطاخم هلمده كن هشانانل و

  كراقعو كالما داع ههدلب راودو هکالمتسا نوجا همومع عفانم راشو قرط عیسوو

 هنسهعفادمكرلاوعذ نانلوا هماقآ هدنماع هب داد رب اودو هنتخورفو مسقت و هلدام هایسهرادا

 هدنلخاد هرادو هنسهماقا اوعد هنملع رلذدیا اضتقا نوح ا یسهظفاح كنقوقح هيدلب راودو

 كنيرلدارياوتمقكراقعو كالما ا و هنیر ونت هلمافظنو تانییزت كرالح ناناوب

 كنهدوجوم سوه و هنماظتت تننرلهطب رخ 5 2 ھو دق كتسماسا یرلف صتمو

 هیعیسوتو مظنن كرلهکساو هنسادبرو كنتعوقو .تایفوو تادلونو هنیریرحتو دق
 هئأدحا رانادیم هدهبسانم مقاوم نالوا زاوج هفرط ره نوجمآ یضو اا ۸م اوجت
 كنرللح رازاوهنسهىلق بابسا لهست كدلاها ے ۾ اوحوهنسهظفاحم نسح كرلذادم دوحومو

 یزلهءارآ كو « كس < ارک و هنحفاصا و هماقا هدهبساسنم عقاوم نالوا نادتم

 هدلاح مالغاصو مظتنم ك رارکرابو ةاراو هنمظنت كنيراهفرعت ینآ روجا تالقو یرلترجا

 هنا تالحم كنراذکو تشک كفانصا راسو هترامروط هدلم قحهنلوا نیس و هرمون

 راد هیهمومع بادآ و هبطباض روما و هنعنم كنيرامروط هدراهداحو وشراج هلبرصح
 هوهفو هظناقول مومعلالع هرزوا قهلوب هدنسهرادا تحت یلراظن هطض یراظن

 تزاظن هراریانپ هلیرلرب ربسو هلحم ربه نالوا سان عمو هراهناخ زامناحو ورتامنو ونیزاغو
 هلاوحا قفد و شته هحنسص وصح ماظن دلراحشاق هلس اتم كني راهاق هلکسا و

۹3 



ofیال . ۲  

 1 هو رم هد

 ران مضح مدفا والود

 1 راهحال فوفلت یسهطضم دکر سلحم راد هنیرانوناق هیداب تایا!وو تداعسرد

 اعتم یهاشداب ترضح هننس دارا هاهجوهنره هدباسلوا هلغمنلق عدقتو ضرع ربارب

 ةرت یروان رکن هلبناب ج هيدي ذافنا یببالع قوطنم هسیا رولیرویب رودصفرشو
 ۱۲۹۵ ۸ ۲۱ م .مدنفا یدللوا

 هنسم هدا را

 هکردنراهننک ر کا اح ضورعم

 الو هضورعم هطبضم هلبرایهانپترادص ةيماس رک ذآ وبشا نالوا مظعت تسد هدیسر

 العادیرلهجمال نانلول رک ذ ناذیتسا بجومربو شلرویب یهاشنهش ترضح نویامه ر :افنم

 اروا قرهلوا ندنفبنم قوطنم یهاشداب باتج هیللس دارا نالروس قلختم یتنوناق

 هرضح نامرفورمما هد: الو ا هلقلوا شمتاق هداعا هنیرابویدخ *یماس بوص هروک ذم

 ۱ ۹۵ 0 . ردک الال و

 رخ ران ۱۲۹6 رخالامید ٩ ور ۷ ۵۲ كنانومبم.سلجم كلیا ینوماق هیدلب تداعسرد [۱ ]

 ۱۸۹۱ ۰۱۸۵۸۸ هقاو تارک اذمو شلدیا .هرک اذم هدنرلعامجا یجب ۱٩ ۰۱۸ ۰۱۵ فداصم

 r ۰۱۹۳+ هدیارک اذم كاعا ..ردشملوا رعن هامباقو عوق یورو ۲

 3 ۱3 ۱۲۹۶ ناضمر ۲۷ یسهیموع ته, تكنواق .ردهدنرهخسن عیقو موه لو صو ۲

 قوم موق لومو ۲۰۲۹ را ۰۶۸ كرەدىا نارتقا هپهنښ هدازا هد نخ رات ۱۲۹۳ لولا

 , ردشماوا يالا
N ٩ 



 ۱۱۹ ییالیگشت ۳

 كتادراوینالعاو ذاحتا كئروصوب بول وا هراهقشب ندنسح كرلندبا للعت هدنبد یاداو

 هدنفرط یساقبا یک ینیدازای كنهروک ذم هدام ندنکجهدیا عیرست ینسافتساو لاهحتسا
 هبهظوبسم تاک ادم هلفلوا نتملوا لوق انیع یخد هدام یحتدراف شو قاب
 بينتو لوق عقوم یسهحح مم ٌهخسن كنهروک ذم هحل نانلوا حح تو لیدمت ًاقفوت
 .ردکمالاهلنم ترضح نامرفوما . یدنلوا دقت ی رایظعاردص *یلاع

 ۱۲۹۳ ترام ۱۵ و ۱۲۹۶۵ لوالامیر ۲ 0

 یردق مهارا نیدلافس مسب دو فورد مهار با بیدا یِیح

 بحاص دم نما اد ندلا لالح دو نیدلالالح دیش , .داوفلع

 5 زار ترم. وشاب کرس “یوا روس
 تخم ۱ روحش  نامرو تمکح دما

 ی هطمطم لک و سلجم

 هدنداقمنا یانلا یراهحشال نوناق هیدلب نالوا شیلا هملق نوعا تایالوو توارد

 نابعا تئیهو لوبق هلا تالیدعت ضعب ندنفرط نانوعیم تابه كره رب و هبیعومع سلجم
 هعلاطمو تئارق هقتشب هقشب هدصوصخ سلحم ندنغیدلوا شعلوا قیدصا ید ندنناح

 یلوا توصنم ندنلود فرط كفو هدام یمهم كا كنهضورعم" تالبدعت .یدنلوا

 كناضعا قجهنلوا باا هحیلاها نوا هنس کیا كرانوپ نکیا شفلوا دف هدهحال

 هیدلب تداعسرد ادعام ندنوب بولوا یسهدام یسمللق نعآو صن هحتلود هني ندنجا

 كنابمژر-رک دلافلاسو شمنلق هوالع هصوصخ ٌهدامرب راو هتفلاطو تار وطل وق .هتن ناف
 هعفادلاب ارخؤم هدلاح ینیدناوا حجر هدهمادتبا تارکاذ هجا وهی ی اوال اها بختنم

 یتینوناق كرلهحمال روک ذم هروک هنساوا
 ترضخ  نامرفورما .هدلاوحا ةبطاق ةدهسيا ىد اق بش ایکس ی قز نالتفاو

 شدا لاصحتسا یرارق كن ەحو رشم تروص

 ۱۳۲۹: ن ۵ . ردك دفا صالاىلو

 توقع ٠ تدوجدمحا رورس یدمهلوپ اشاپدومم لیلخدسلا  مهدا مهارپا
 دیشروخ یاد .یدمهلو EE اشابیدمج اضفسوپ دیسلا . یردق

 ييطصم دسلا یدءهللوب اشاپیدح دحا لاکدحا دسلا بلاغ هادبع دسلا

 ڼیدلالالج در دسلا چیماج سناخوا فندم يهاطدم



 دالبکشت ۴ ۱9۱۸

 لنت ینیک ملک كم هنیزخ تادراو لدرو وب بولکمز ال ق قو كر هنسهب داب ر ,اود

 درب نام وا یووحو مدلاح قدم از ا هتسعلوپ هدهوق زونه روب نم مسرو ینح هلوا

 اعا هه ولطم 4 هحرد كنهیدلب تانیزتو تافظنت كرلەرادو قفاوم هبهدعاق یحرد هنوف

 :هنیزخ هلتهج ینیداوایلکكي یفیچآ یکن وکوب كنهجدوب هدهسیا رونلوا وزرآ یتتفوم
 جو بسانم یضیصخحن و كرب یشرب هیارخا تهج نوساوا یئزجولو ندنسهرضاح تادراو
 راضعل ندهدوجوم موسر هدنسهرئاد نوناقو هدنجراخ هجدوب هلراتهج ینجهمهلوا
 زوا قملوب هرات هقشب هنیرادقا كراهرثاد هدنلوپ یادحا مسر ندیکی دوخای یدییزت"

 ۱ رو ناروا نفر ط ازا لا یراق ندارو كسننر تن

 جاو نمضت یتسوکریو عتم هلیروکریو فانصا داع هنتنامارهش یدمیش یمسر تنا
 نالکمزال قلوا دناع هرئاود هدمه كماغا باغ یداریا هلیلج هنیزخ مه ندنکجمدیا

 لوا لصاح ندنسوکریو فانصا كنمسر تنا هرزوا كمالا مورح یرلنآ ندقح

 رابع ندنسوک ریو عتع ینعی كنسقاب هلساطعا هرثاود قرهللوب هلداع تسنرب كني رادقم

 دریک اهدهسیا شفلوبهدنفرط یسلوا دناع هبهللج ةنزخ ناکاک كنمسق نالوا قج هلاق

 رتهبهبدلب رئاود هتنادحا كنمسر تذناپ هجرلترافس هاهجو ینیدنلوا ناب هدطضم نام

 سا یناحا ندمسر و یسریو هبهنیزخ هلتهج ینیدنلوا تقفاوم هاطرش صحو

 الح ینیدهلوا افتسا ندمناحا هدبونلآ ندهناعع دارفا Rr مسرو ندنفحهلوا كما

 و هر تک اغا ندفتلوا قلع اتوا افا اجرو يوا

 . ردشُملوب هدنفرط یساقبایک ینیدازای ندنغجهنلوپ یانم

 جوا شیلا ثح تبون هرکوص ندقداریدشلرارف الاب هجورب هروک ذم هدام
 صحت سا هليا طئاسوو بایسا نانلوا دادعت هدنسرخا ةرقف كنوب ی

 اسم 9 رک داو ندنفرط یسلاحم رئاود هدلاح یتیدمهنلوا ارحا هاتلوپس

 ِ اف یراودتک هترزوا یر را هط طعم مکح كح لب ریو ) اه الادعت هدنقح رلت ویدم

 9 دنید یادا ارا ضمب بولوا ررح وید ( ردقجهنلق لاصحتسا یرلتمذ هليا فقوت
 جا 3 نید یافتسا هاتخورف كنساشا هدلح یراقدلوا تردق كرلنویدم ندیا

 فود وللثمو ید هحهیدلب رئاودو هحشامارش یسمهنسوا ندلوصا ىع هحنتعح

 ۱۳ ۹ او یساندبآ فقرو تخ دلرهتدیا نیذ یاقتسا هليا تخورف یماشا

 اج هوا راج سیاوب بولوا فقوتم کلرک هنسهاخ هجتموکح يخورف كنمابشا



 ۱۱۷ ينالیکششت ۲

 یجنکیا ا نابلوب هدس لا يیاونع یادراو مارا كيهبدلب ریاودو تك امار

 كالا هدراهرمشط هدهسیا سوا EE ینصل كنسوکریو كالما تداعسرد ههداب

 نوناقوهتفیدلوا هدکمانریو هصح هیهداب ریاود قرهنلآ نوجما هیلام, هيزخ اک یک ریو
 سم هجشاظوو قوتح هلبا هیناع هراس دالب ییرهش لوبناتبیبا هسیا ٍیکح قوای
 یبوکریولالما تایالو »دا-ینیدلقارب .راود رکریو بصف روک ذم هداروپ "هانب هنفیدت ول
 هععادراو هنبوخ هحباسحوب ق رهلوای رورضید صح هنیراهرباد هبدلپ یریاح ید, كنف

 دصت.ندناکشت كنهیدلب راوډ هنیرزوا یسهنلق نامرد ینجهلوا شلراتبچ ندلا یشرب, ي

 یہ هیضق یباوا لوصح یاس رسب ینانیزو تافیظت يضتقم هجتهچ یه كتكلم يل
 فراصم كنهراد یرکب قحهللق لک دپ یسهدوجوم تادراع فایل ا . قرار

 هدنن کشت نی رستعلوا نیمأت یبادراو راودو ندنکجهما تیافک هپ هب وېسجآ ییرلهیروررض

 تاعلاطم وش ندنکحهلیروک ترض« سکعلاب نوسروط هب وش تمدخ هدیصقم ساسا هسی

 من شا نیا ووهل یر هراود كفا ی ره كالما روک دم هج ونیبموق هنیرز+

 لک یموز یس رب داراز هقش هراود هلوا دراو هققط اش رود نانلف نابمرب
 راک "لرد تط كئموسر راطق هدنسهحش كناثحام نا ناروب هدزگنعو كرن

 صاخشا ضعبو یکرت هراهرئاد یخد هداروب هلتهج ینیدنلوا كرت هبهیدلب راو هدنریاف
 كالا هانتسلریو هرتاود ید كنمسر, یح هرزوا قلوا انثئتسم رانابلو هدنسهدهم

 قرهلل وا بلس هاش یباراقج ندارو قرلوا 10 هب هنب رخ امام ا 9 رب

 0 رفت موسر نالوا كح هاب دو ندکیو .ن ثلریو هبهبدلد راوق سیف كنارآ نالاق هدتلق

 هما هما ت دفق 9 هدلاح وب بوما تیافک هنیراهرورض فراص

 ندنسابل كیاسلا سه ید یرکید مسقو قسم وارب ه رازد كن رو ف ما 2

 كل ینیدنلوب كننکسم يهراب یجهریو كصخشرپ نوحکن |. هلتهج يوا دودو

 ند غچ هوا راشو دع ندهلجوب راقع طقف بولوا یضتقم كعا فرص هنس زو فظن

 8ا كنسوک ربونکسمو هبهنیزخ هبیرغوط ندبیغوط كنوکریو نانلآ ندراقب
 دناع راو یغدوب قرهللوا مالک لش هنموسر تنئاپ هدعبو شنا بیوسصت کوا بنا

 عت هه سور ثالاء هرزوا یلدا لباقم فن عت ا مسر هدهبسذآ و

 ندبیغوط وکریو روک ذم یدمیشو ینجهنلوا رذل یسوکریو عت ربارب هلیعضو كوپ
 تابالو كرک لوماتسا رک هاسالقنا هنمسر تنناب نکیا دنع هبهللج ةنيزخم هب یخ ول



 یالیکشت ۶ ا

 کبد ۱ رک ی دیار ب كحال دادم لو
 تر نالوا هداشک نوجمآ قلخو هتمومع كرالح نانلوا ارجا دتسو داد مار ند داموبو

 او دا ) راو را ترا :هلشوا یکلی رک كتلو یمام ناما پس

 ردشازاي یسلج ( یکجهلیبهریک كموم نوا
 تن زوقط زوتوا او هدخنار لف فر هنباع۲ ترو كتساضعا یراسلحم هداب

 ا تعلالصو قح هباعا بولوا یوتح یفاصوا نجهلمنارآ هدنراخحتنم اضعا هدام
 ۱ ا فا وک رو ,شوارغآ لیلا اوو ئن نوع | كالماء ززا قشلوا يس ۳

 نبدلوا كترد یبلاحم جاو نالوا لیکشت تسدرد هج زلهرتشط ی رالح هیدلبو شخ و

 یسنلوب یخد هداروب ایما .كطورش .نالرنوف نوجا .یرلرختم هروک دم سلاخ هلتهج
 تیانج انوک رب چھو نالوا فرصت هنسسهیخشو هينده قوقح ) كرەنبروك ییمته
 ىر ةو نالوا ناه یافص نالوامزال هغلاضعاو /صشلدا هوالع ی والرش نانلوا موکت

 ا ا واهداز 1 رفا هبهنام د یضاج اتو کیو نتو وا نو شپ منا راک یاد ام

 زوب یا هلتهج ینجهمهنلوب هسمک کلب ءدادعام ندنسرتاد چاقرب كلوبناتسا ناوجا
 وا ج جرد هنسهماننواق تبالو نوما یماضعا یسلاخحم هبحات ید هدارو لپزتماب هبیللا

 اس ف ( قداقلوب هدنساعدا هبنجا تبعات )ویل قعلوب لقعلاما ) ندفاصوا

 :دهراد ینیدلوا مقم هدبولوا یک الما قوجرب هدنلخاد هرب د ریو شلزاب طئارش ردق

 ران وب نود ندنسهدار شور یللا لول یسوکر بو دوخایو ناممرو وکریو -و . خلسه

 و هدریگ لحاد ندنشجهلوا را پادا مورح ندباعا قح en یبدلیا تماقا

 اک. هدنلخاد هراد ناه كرانریو وکریو هدایز یو شور یللا زوب نوجما یک الما
 1 و هرزوا یسهللق ناسرد یلدا باعا یفح لئان نوسلوا هبسیا رولوا

 ۰ ۳9 تب اتو هوم اق وا ةدعاق و فعل تاعا اا هو یمن ثانی را خم
 رد ورغ یلنآ زوي یریا یریا هدنخاد هرتاد جاقرب كرل« مک ض عل ریارب هلقمامهلوا لاماش
 اوا بضم هدمرتاد چاقرب كمدآ رب هلتهج یچ هلیبهلوب یک الما ریریو وکدیو هداز
 9 هنناح | هلقىقحم كعيدل وا ک الما ردقه هد رلدررت اد وا نه دا ریاکم ال

 3 کا هرو Eg ندنخح لوا ےظع شا ورا ا یسارحا كنالماعم

 نذهدام چوآ یمرکی جردن» رو لطفا اصن نوید اونا وو اک اما ها

 هر قرهن هناوا ارحا هم زج تاححیدآ هدرلهدام یح کس یللاو و یدرد ىلا زکلا

 . ردشلوا لوبق اع



 ۱:۱ یالیکتت ۷

 هدهاشداب ترضح هاب امت هنع ید ی را مرادو كناروب ندنفغجلوا شاخ روت
 قلاب راتعج نانلوا رک ذ هدقدلوا لصاو هنسهجرد یسهیدلب رباود اوروآ هلامو لاح
 تروص ےردنم هدهروکذم هدام هدلاح ییدمیش هرزوا قم وا لاکا صیافت یکوب اهدو
 طقف اهالاب هلکع راد ساق كي قرهلوا طسوتم دحرب قفاوم هتحلصمو لاح باحا
 هب (ارجا) یبهک مکح) و شوق یظفل ( ققدنلاب ) ندننیدنئوا هملاطم هدناز هدف
 : وهشقل وا .لیدس

 فلکت كببس ر ید هفظو رب هدهدام ید. نوا ندبآ دادعت ینفاظو هب داد

 لع ا نانو ا اعقاو بونلوا قیدصت یصل و لن وا یحهدیا

 ندنفحهمشقاپ هنتفص قلاضعا یساوا قدصم زکلا هدر اضعا هدهسیآ یتح كس ر یصن و

 ءرکوص ندقدنلوا هظفاحم ییح ید كفرط ییا هلبا هوالع یسهلک ( قىقدنلاب ) ید هیاروب

 تمغنمو هیربخ روما ًاضعب هچرک | بودپا لاقتلا هنسهرقف تیئوأم هضارقتسا تح
 تآ اشنا قجهلوا لباقو راح یربخأت قرهلوا هدنلخاد یراهفیظو راود نوجما همومع

 هو هیت

 ها هد رضاح یم» هنفداسصا ا هنئامز ر یلصحو مت كنتادراو هدب ولوا روم هنال و

 تولوا ندهمزال اوا جن ردا ر هلب وش هرزوا 1 كلدبا لامعتسا هدتقو رب ینادم4 و

 یحروب لالهنسرب هدهسیا نمەنلوا ۳ ید رادقم نالسوق قرهلوا تە ووام یاب

 هدنحما یسهنس ) ازارتحا ندنسُما کارت رلجروب قوجرب هديا هديا رود هبهنس یستریا
 یخ ز زوقط نوا و ی E نوا و شلدیآ هوالع یسهلج ( هرزوا قاف ندنتادراو

 رارق هدنسهادتبا ٌةرقف كنهدام یغرا یمرکی .ۍرەنلوا كف ًانیع راهدام یجنمرکیو
 هننجهلوا لخاد سیئر هم ذوب هکوبلاح بوناق طرش هنیدوجو كنم كناضعا یساطعا
 كنسرخا هرقفو هیهدایز رر ندنفم اضعا ددع ندنفج هشلوب تر | هداضعا 1 راظن

 راهدام نالوا ردق هب یح زوت وا ندحنکیا یکی و شعلوا غالبا هب اشلت هاتهج یا

 سس ر اقف وت هب هدام یجنحوآ نوا ا هدام یح زونوآ ربع هاححءآ طفل رج

 و یاد د رو د رب هدنقح تافرص نالوعوقو فالتخا هدنن _یحهبساخح هاب

 هدهدام یجنکیا زوتوا كرهلیدیا اقا هللاح هدام یحرب زونوا و شاراقبچ یخد ندارو
 هرس مع اتع  هل رللحم شرک داسهره نوا هفظو یارجا هلراشواج و ریسا+ وا

 حرش هرخالاب كنظفا هاکتراجت بوليرو تیئوذام هلوخد هراعقوم نالوا هاکتراج
 نکسم نالوا نالعا یو ءم ندضرعت هدیمادسا نوناقو ینب.هنلوا جاتح هنیریس#



 ینالکشت ۷ ۱۰۹۱

 ا واود ةو نار واند مدل متلوا لخاد ییامم اتسور هاهجو

 اغا ندقدلوا ساب هدنساوا ففظوم كناسؤر هلتهج یجهیمک ینسخ كنادراو رلشاعم

 ا ما او يانا قرفتول اها هللاع یناروب ندتیداوا دو تعنذم
 و یو راد همیلآ يوم نرومامهرزوا قمامآیشالک ۱ یراقدلوا زینشام ولام

 كنهدام یحتزوقط هبا لوبق رلهدام یجنزکسو یحتدب «یجنتلآ و شلل نریم (فطوم)
 لسصحم هلنامزو تفو كنادراو هلهجو ینیدلوا ررحم هدنرب كنارقف ینیدلوا یواح
 اجو عج كنادراو هدهیا ىعسط یسلوا دودعم ندنتاطو كاحهساحم كنسافدسا و

 یهسارجا هطساو كنتهج رب ندنسهفظو كلج هبساح ندنغیدلوا ضوفم ءرارادلصحم

 شفلوا هوالع هلجرب ارصت ینوب هابساوا دبال یرافلوب هدنتیعم كلجهبساحم كراثلوا
 هدام یحنجوا نوا بونلوا اا یک ینیدازاب رلهدام یحنکیا نواو یجنرنوا « یحن واو
 ۱ ناروغو فالخا هد یا ها نما بت هدنلیف
  هدهصوصح تروص رادهزو هدلح ییدریو صا م رع , ككرهدبا هدهعرد. یا وو

 ۱ لحعتسو هداعلاقوف درج اعقاو هرتف راد هنغیداوا ۹ هف رص یهخآ نالب رو سا

 ۱ هسدصقم قمریدنلو ر هدد یتبما يش هرزوا قمل وا لامعتسا هدیار وهط لاحرب

 | یک شل ربو هقاطم ی میام .هنفرض وا ااا فک هننمایش>هحهنیآ ر شغلوا جرد ینبم

 | اانا هوس قزز نالوا لمت یروهط هدورلیا 5 یا لات

 هح هنیرزوا هدام حنتل ۲ نوا و شخلوا جارخا هرقف وب هرزوا كمالریو هلیسو هنعوقو

 نا و رخ لرز ا ادا بولوا دناع هک احم تازاحم مکح ہدقدنلوا زاغآ
 [هروک قم تازاحم توتلوا نامزد ینملفارب هک كيوب ندنفحه وقوط هنمولعم

 دهسازج هففخ هیلماعع كجهلیدیا هرلنانلوپ ٌردنکرح ی افم كنهیدلب تاش درج

 ندقفا ؛هشيا هقشب رلهنکحم ىج هنلوا هلاوح هلیتهج ینزثک كتاعوقو هل وقموب هلتلوا ترادع

 نر 6 نلاخا نآ زر ندعنکالوط :دنورآ رلاوعد هد او اب و یراق
 ی دی تاتو ینجهارغوا هنارخات یا كابا رپش هد لاک مه
 ki ههل هلس هدهدمتم لود هات واکس وش هتشیا ندننیدلوا راکشآ ینح هسهنلوآ

 .هدزاتفج" نالوپ "هدنمان « حاض ماکح » هدرلغراد توارد وک هرهمکح یناوجن كحامف

 فرط لاک ت رانج هبوپ هج هراو ره" ةهو ینو هداروب هلتهج ییدلک هلوا مکح
 فرم ر ةدوېب ینجهمهلوا ل يحتم كن هيدلب ثادراو هنو كن هنیزخ هل هسيا رولیدک
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 ا یالیکش ۴

 ,یساوا اتسم كرهواه ندلوبصا و ماظن نالوا هدکعا نایرج هدنقح .كالما ,نائلوا
 .«والع یدشق هلساضرا تنیاصحا هرزوآ قاراتروق ند رلههشو و یجهسلکم زال

 رانم نوزوا نوزوا هدنقح یرابتخا كنبرب ندنراقش یسمنق اما ءان *هننکم لس هاو

 ا دلو هدنفرط اغلاو یظ تیزثکآ هدقدنلوا تمجام آوا صالاتاهن كوییدنا

 نا روت او نیر یلخاد یدودح كبهراد یهو شل راف پخش اج

 هذناخاد هرتاد » هنیرب قرلیراقج یظقل «ریث» ندهلج راد هیهفطووب ندنغیدلوا ییرط
 : یرلفرمهتم و كنيراداریا و تمق الراقعو كالما هلطابو شازاب یسهرابع « كرل نانلوب

 قلوا ندنسهلج تارک اذم ندیا نایرج هنیرزوا یرلهلج یریرحو دق كنسيماسا
 ندتداعسزدو شدوا یرگسعرمم باب یزک سه كانتالماعم سوفن كنهناهاش كلام هرزوا

 ینیداوا لح هنساریو هیهداب رتارد نانسهفظو سوف ریرحت ندنفجهنلآ رکسع ید
 ا هاب هقیذلوا دماع هاو یسارجا كاالماتم باع ثداعسره قران نامرد
 فرس بابو ندنغیدلوا یهمیدب تیروسم هنسلدوروب كنالماعمو هنیریرحم سوت

 ارج روح نو ندفرطوا هدلاخ ییدتسیا یقه وط یرتفد سوغ هجورآ نوجا هعرق

 ثكنیراقباق كسا شتلوا اقا انیع هروکذم تارقف ندشیدلوب عنامرب چیه هنسلدیا

 تراظنو تقد قحهلوا هللاوحا یقدو شتف هحنص وصخ ماظن كرلصحفاق هلضاتم

 رلهطآ و ینورد یریزکو یجا زاغوبو رادکسا یم هنموزل نالوا راکشآ كنسهفظو

 منض یخد یرلهالآ یرتششم هدایز ندنلمح كنبرلروباو سونافتسایا و ییوک یضاقو
 ۰. تا قاطلاو

 مفاو هدیناب يلصف راد هن کشت ك *یعومش سلحم ها ها یاود و, تاتقناما رب

 كناسژر هلهجو یفیدلوا روکذ» هدددام جنشب قردلبقارب یک یتیدنلوپ هام ۳
 شمافلوب رادهقالع هدءیاد واو شمالوا رهظم هبیعوح داتعاو تنه" ,یلتسایر یییطوت

 شیو قرهلوا یرخف هنیرلتسانم ندنور باا ندنکحهروشود هنلا لرلهببمد نالوا

 ناسنا ینروص یساریو نواعم رر هلراشاعم یزج هنتصم كرلنآ كرلیدیا تسایر يما
 یک ینج#لق هدرانواعم تسایر كرهبمهسمه» هدکپ ین راهلوکوم رومآ رلنوب هداسیا شالوا

 اب رومآ و ینجهممهلوپ :یحیحک لم یخد كتلوئم كچهدیا بترت ندرادا مدع

 - تفوقو .هدن اشیا هیداب كنس راتسایر راودو ینجهلوا شوشمو بذپذم دنا الاس دوسش

 یاران او ر یجهنلف انتعاو تقد هن لوا یضیوقت هارد برج :نابیار



 دال 4¥ )۵4

 اشا بلاغ ولتلود ینیما رهش یتسهحال ینوناق هدب هلیسهطبضم وبشا .كناهظنت راد
 هحشالو . یدشلوا هعلاطم هدههمومع ته هدلاح یرلقدنا و رضاح یخد یرلت رضح

 نمصت ا اوو دودح ندا زیاوب بولوا يوتحم ي هدام ترد نکل آ و نلسفترد

 9 مو هو یاراود مقاک مننتبسام نیر لوا لصف رنالوا

 (,ندنسهقرآ سونافتسایا ) ندشجهبشالک آ یک اق دودحزا جراخ سونافتسٍلآ .هدموص
 هعق ومو لاج یدودحكنهرباد یجنجوا نوا هدهدام جنکیاو شل آ هدودح راد كرهليند

 یلقوبچ ) ندنغیدلوا یعیبط دح نوجیتهجرب كنهرادوب یسیداو یلقبچ كرهبعروک بسانم
 شفلوا 2.رصت ینیدلوا هراد لخاد یخد كالوقهرقو هوالع یسهلج ( هنیزغآ كنسهرد

 شاو نالوا دادعت مدد دک هبهدام یحنحوا نالوا هدنقح یسهبموع.فثاظو كرتاودو

 هوا ءرقف رند هنناربمعتو تآ اشنا هنبا زکلاپ نكيا عبا هنسهصوصخم ثاماظن لج
 یداوآ دارو قحم آ نفو ایوک یسهلح ( اقفوهنصوصهءانماظن ) نالوا شع وقف
 راقع كالما ندیکی ) قرهلوا ندنفاظو *هلجكنهیداب و شلراقبج ندنکجهدبا ماهفاینسانعم

 هراود نوجما هموم a راسو قرط عیس و هدهرقف رب رد د بولیباص ید ( یسهعیایم

 رب نوجیسیدنک هراد اضتفالادنع الثم داره ندنوب هاتهح یتیدلوا شلریو كالمتسا .قح

 ندنسهضف قلوا نو ام نوح! قمر دياي یئ یک كنوب اهدو هناخهتسخ و قلا قان وق

 نتفاطظو دناع هراود امقاو كالمتسا نوح ا هماع عفانم بونلوا ناب یتیدلوا .ترابع

 هجردش ینیدنلوا دع هفظو هرلنآ ,یخد كنا همیام راقع و كالما ندنکی هدهسیا

 هنسملبهدیا كرادن داریاو راقع یک دارفا نوجما یرلودنک ات یصوصخ تینوذأم هککلمتسا
 قئاطو كراود یسارتشاو اشنا هرناسو هاکتماقاو ینچهلوا رسهدعاق كردي عسوت ردق

 وللث۰ ینیدلوا ردق هبیدمش هل دو تااد موزل هراش هلبوب بوسهلوا ,قحال هنیدادع

 یماربو يح دالامتسا هراودهداروو یحیلسهدیآ ارتشاو دخا اتفوت هنسهص وهم دعا وق

 فو هصوصخ ماظن نوجا تآ اشناو تالمع نالوا لماشو ماع یتعفنم یک یر ,ط هبوست

 ات كلو بولوا نوجا یسلم هئلوا هعیایم الما قرهملقاب هتساضر كني رابحاص

 لتا دارفالانب اداع ارشو عیب ءهلمأاعم قرهلوا یزاح یمکح روک ذم م ا ا

 ER هدندن فلاطو كە و ههاح هلتیح ینحهللوا ارحا هایوا هدەجترا ود هسا

 ندهبهومش عف ہفانم هسیا رونلوا یف ھل وہو یلدا یط ندننیدلوا ی ل رضمو روك یرکد

 هاهح و 7 لا هدالاب ندنع- هلوا شءاندیا نودام رباود 0 نوحا ینرب هتشب

 دا ندير م قر هلو ك هرقف وث هداروبو ینجەلق هدقجآ دما هکتاقا



۳۰۹۱ e ۱۳۹۲ 

 لکت رام ادت لب دوت اعا ف عن زلاعم یارک نا تقفاوم نوا تنس تک توت

 عون کیا وش ربارب هليا رارکت یروبزم طرش یرلناجر ترافس هدنوسیموف نانلوا
 زدق هک هرکاذم ساشا یتمظنت هجدوب هجوریآ راد هنفرص هیهیدلب تانیزت كئاوزاو
 کتک ا یعوسر تشاو اوروتقوا ومشا هدنلحمره كندرباس هندمتم كلام اعقاو بوشقلاق

 كنهیدلب ٌةرادا یمسر تاو هنغید لوب هدقهلوا فرص هنسهمضنت هحیحیو تاحاتحا

 تا۳ 4ا وله لاتسو سهراب کد هل وکر او فان صاو زا ناو او عیانم

 غوتهدام ناکاو کر هبهندلب وادا یخو كنادراو ق ا ونش 7 هنغح هل وا مق هر

 نیمافلوا فنزل ید یوا رار هوا قشیراف كي هدهسیا راو ءروك اتان

 باعا راتبا باغ هما لوصا نالبرتسوک هدنسهحال ا ی داوا

 رولرا تاک یادراو نالوا ندنرلکالما هاهحو ییدلوا هدق و ا وا

 اهد تامولعم نالوا دقم هدنرتفد كنهداد بوبمهللوپ تح هدکی هدنوب اعقاو هده ا

 هبهبداب ید هدنوب ندنغیدنلوب هدقلاب هليا وکری و هدرپیهو ندنغج هلوا دامعا بجوم هدایز

 هدنوناقوب قلوا بختم و یجاختا ندهینجاعت و یفااتبسف كنوکریو نالبریو یونس

 نادنفیدلوا ظوحلم ریذاحم ضعب ندنساوا ندینجا ید كنسکیا یه اعقاو بولیدنا منم

 ىح هبهمنایع هعم كراضتنمو یحاعا ندنفیدلوا یراح دکل چه ها وو

 هنس هناخ كرلولاثموب هدم اس كلام بوبلوا یلوصا عوضوم زونه كتادراو لیصحو

 تانسا هداروب هدهسيا هدکلدپا لاصحتسا قرهللوا تخورفو طبض یساشا هلیا لوخد

 یفادلواررح هدهدام خوا شفا ندنیدلوا لباقا یسارجا كتروصوب یثان ندهددعتم

 لمع یا ید نا هج ردو هل ا رجا یخ ا كالم میل متم هنک المال وز ال راد

 حالصاو لبدعت هجهرابع هراس داومو شالوا قیدصتو لوبق داحالاب كلرهنیروک بسانم

 اس هعل اطم هدف وم ته هلغاوا شف مدت یدهحیحصم هحیسل رب كەمال قرەنلوا

 ردک الال نم ترضح نامرفوما هدناب یسارحا كناحما

 ۱۳۹۲ طاش ۱٩ و ۱۲۹٤ س ۷

 جلد . .نیلافیس یلع واي زكرس دماح روځ



 یالیکش ۴ | ے۱

 ذر قح هلقاب هحفانصنا و هشاو قرط هدنلاح یددمت كرباود کنوح هدودنا آ هتفدن و

 ههرواجتم ٌهراد رکید ندرط نانولوا ًادب همیظنتو عیسوت هدهراد ربو ینجهلوب تلوپس
 بجوم نستا ماا بسك هدنحما تقو زا كنهماع قرط كرديا قاصتلا هلقلبالوق

 یمهعلاطم كنویسیموق ندنکجهدیا نیمآتو میرستهدایز اهد یلطم لوصح هلتهج ینجهلوا
 خر رتسوک نوجا هب رامعاو هرورفر راصم هرک اذم هرکوص ندکدلدا قیدصت
 ۱ . یدلدیا له

 لکد یرادق» كرانوب هلیسلوا ترابع ندناموسر عون جاقرب هعدق ُیدلب تادراو
 هاضا نههرورضفراصم ییدتیا باما كنالکشت وش هنسهروصتم تاراحعا كتكلم

 نالیرتسوک بولوا یضتقم تادراو دیبزت نوجمالوصو هدصقم لوصح ندنفیدلوا یفاک هاب
 نالوا ياا تسدرد او ینالنصاخ وتاروطنوق هلفصت كنسوکریو كالم راقلوشراق
 ینیدلوا عوضوم نوجما تکلم ظنت ًاتاذ یسوکریو كالما قرهلوا یمسر تنناپو اوروتقوا

 ندنوب لاخاتسح هدلاح کیدلریو یسکیا هدزوب هيم راد ینتلآ امدقم ۍنڼم هیهعلاطموبو

 7 ره بوک ایر هلن لخت ی یسهرادا- یکن هدم هوا افا یز
 هبولطم تیطوبضم هغدملوا كرت ههرنادوا هجنلوصا ورتساداق یریرح و دیق كنکالما
 كالما ررر قحهناوا دا هدرا در اد هجنماکحا هماننوناق و ندنفجهسهلوا لصاح

 یسهرادآلالما کهدهنیزخ هلتهج یج هدیروب یتاعوقو سوفت نانلو هدنلخاد راود یرلهرادا
 نریدتبآ باحا یهداملاقوف فراصم هرصرآ هجهنیزخ یقرنلوا مق هرلهرتاد وب

 ندنفجهلوا لصاح هدهحبحصو هلاس تروص رب یعببط یخد یمهمهم ٌهدام سوفا ریرح
 هدیادراو صیقنت كنهالج هنبزخ هدتقو وش كرهیدیا صیصخت هیهیداب نوتوب نوتوبو
 وناروطنوقو کرت هبهیدابراود كنفصن یسوکریو كالما رارق بج ومرب ندنفج هبمهلوا راج
 نایرج یسهاوب هدر هاسهرادا ر رح هقشب ندنسیعط قلعت «هدلب راود كنسهرادا

 عاونا مزلتسم یسرادا ندزکصرب نوجا تمجارم بابرا هلهو تبنما 2 هالاماسعم

 ندنغیدلوا ثعبنم ندتبوعص وب یسلاق زسوتاروطنوق كعالما کا ربازب هلغلوا تبوعص
 اج یبهلصا تصضو كنءروک دن ةزافآ ,ةرروا ,قلوا .لباع هرانآ یو ینالصاح

 ) 5 ردشع روک هدنلوب یمسم هی دلب

 قرهلوا ندنسهل> هبدابمزاول یادحاو. عضو كرادوب :هدنک هدوسر تشابو اوروقرا

 هنساف سا لندن راهم كيوب هلط رش قالوا فرص هبهیدلب تان ییادراو یخو رلترافس
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۲ ۱ a û 2 
 ثاداخس رد ناڪ هذ اخ نوناق یف تالا ندشم نشج هدو شلوا شک قلدص)و

 ردشاوا یی رند وناق او و

 تحالص o راهب الو هدم لجو شلدیا مند هل ر وص هب كس وناق هب دلد

 كملسهلوا ملام هس ب راق دنا وب ماد A یک تله کک ه دنص وصحن وک تادراو و

 هجنلود یاروش یساسا كنهحال . ردمزال یهوقوا ینسهطضم هبجوم بایسا نوجا
 ر نوناق ندناسعا و ناب وع سلح ندنشدل وا شادا ا یو صرع

 نانلوا مس رد ها قحاهعقاو تالاب دع و شما اب تالاب دعا ر چه ییساسا نکلی دا
 ۳ 3 3 ی

 : ردش+ا راصحا هب هصن کیا هرزوا یيدلرتس ول -ودهضوضم

 رد علل اا میدن وچی وق ر نوم ام: هیت یس جان رزاق هی دنیوی سایز وال

 اط ردنم ةضالخ كنسهحمال نوناق.نانلق اطعا هنسهزناد تامظنت:بونل | .هملق هنیوزوا هدام

 كن ارومأم .هللکشت كتةیدلب سلاحو ندندودحنیمت هلسیسقت هیهریاد یعرکی هند اعسزد

 ضلع تشک یاضتقاهلغل وا ترادع ندا یاحردو ءاونا كنتادراوو ندش اظو ناس

 کو ےظنت هدنناهنش س ر ج ها قشو

 . .یدلدبا قیقد قرنل ] هیهعلاطم رظن ید یهمانماظن هیداب نانلوا حیحصت هحتلرد

 قاروش هدنلالخیهنس زوقط نا

 زاکرد یتلبف هرو مظنت ولردره كنيرهش لوبناتسا هکردنفت.سم ندنابو ضرع
 تکل نییزو مظنت یشان ندنسهرادا ندزکم رب كنسهیدلب رومآ هدلاح ینردلوا

 تآ اشناریارب هلبا تالکش» عاونا هحنعج أم بابرآ هتشر ,ندقدمهلوا لاسیا ههبولعم هچ رد

 تادراو مثاط رو هدقمامهلوا اغا هلبقح ییقدتو هنیاعم كفادصا لاوحا هابا: تاریمعتو

 بناح هول یاو كلوچوک نادرا لیکسذت هدرلفرط ضاب ارخوم نکیا .هفقلاق هدایاق

 هی راد وچوم تیلام قرهنلوا لص .فعاضتااب دلتا مس تادراو نلیدیا قیر ندتناما

 نیا ان ازو كن ناسا :نوناقو روت جو تان زو ٠ تامل عا هاتف

 لک اقتحم شیخ ساشا ندتتخیدلوا شعلا یه ههحشو دضتم وب ید داخ

 مسقنم هند راد تردنوا رارب الساق لم هثلث دالب و لواتسا هحنسهمانماظ) هب دلب بوناوا

 هی رامماو هیرژرض فراصمو .یغالبا هبیرکپ الرتاود هحنسکح یسهشال نونق وبشا نکنا
 هح امد توم ی ریاهدام يه ب كرلقلوشړاق نااپ هپ رک دادن هداه ینکیا شل قرنا ۱



 یالیک دا ۳

 یناقییطتهدسابقم عساو اهد هبیداب هراد چلا هد ۱۲۷4و عضو يساسا هد ۱

 تاقا مومملاب كمدامسرد,هد ۱۳۸6 کړو ندهبرجت هنس نوا مداروا كرببدیا ارچا

 رلعرک عفاب هدنلخاد يدوبچ,ءرباد چنل آ قنا ندننالیکشت هیداب نایدیا لیمسشت

 برد نوا نالوا کر ارق .لیکشت هایی هم ازماطن هب داب AE ۱۴۸۰و شادا فاطتقا

 لب ها دالاد و. ا هد ۵ نکیاش اول لاج تقفوم هنیدا شک ام اع هاب 2 5

 كن اد, ترد ناول .هیدلن  تادراون . ربیع هم یمیس "هبهب دل واد ر 4

 تربح هنغیدلوا شلدیا داشک نوچ كنهرناد یعرکب نکیآ نعهدبا تیاغک هلبب هنیداشکا
 لا

 ج ۳

 شادیا ذاا ساسا ینبناوق زسنارفو ینالککشت زسنارف ورب ندناهظنت هدزب هبف «عم
 هدكنيرلهرناد لوبناتتما ینلوا شلذیاممسقت هبهیداب راد یعرکی كنب رهش سراپنوجماینیدلوا
 . اكر هببلوا شمریدتیا باجما ینماسقنا هبیمرکی

 یمهقطنم ارجا ررب هب داد راودو شلدا لوف یل وصا مارک سم هدننالکشت ۱۳۸۹

 لقتسم ےک نادتناما هداوماتسا هلرظن فرض ندو هدننالنکشت ۱۳۹۳ نکیا شادیا دغ

 . هتتهح یداشک هیدابءراد یعرکی ۷ و رارب هلتناما زد سم ینعی هیدلب هراد 7

 هد د وح وم Maire هب دد ا مد i هدهدس راب هج رک TE کیدلدک

 نلیریو ندنفرطهیزکرصتموکح قارات وب هلهجو یکیدادیاتحن عوضوم هدهفضت يج ۸
 ركع ذدخاو سوف ریرح و تزاظن هنّعطن كنتهلام و هنرکسع ناناوقو داقنا یرماوا

 - راردیا لاذتشا هلرلهفظو یک افا یحالفاعم

 دقفل | هتقدرظن هدایز كي هدراتهوکج ناناوا هرادا هلتطورشم یالبکشت هیداب
 2 هدکعا لک یتکلام وهب تازاتماو قوقج كنلاجا یتساسا كتطو رشمو

 ۲۳۱۲۹۳ دشا شمرتسوک تاعا وا عزرا یهدنمسق نر كباتک هضاب

 كتموكح نامز یفیدنالپوط .یرلثوجبم تله هلا لوح هتطورشم تموکح لکش
 لوق ینوناقوب یراشپا كلبا هدلراوعبم و یسەحال ینوناق هیدلب یسهبده كلبا هراثوعبم

E E ES APRF PO E NPT a he 
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 TT ماس هرک دن

 كنسهلام هاضم نالوا بس هننآارجا و تالماعم جاحوعا كنهیدلب راد یجنتلآ
 هفراصم مهمو رم هجهراد كلوب يدفع ضارقتسا رب ها هلدتعم طئارش هدنمض یفد

Eلوصحو مظنت كانتالماس ُةیئارجا طئاسوكنهموقم راد  
 هعلاطم یتاع رفت راس هلبراهدام یمنمو راضحتسا كربادت نالوا یضتقم هنءاظتناوتیرومعم

 ءداعلاقوق سلجم رب بکرم ندناوذ رحم یرامسا هدلصوپ نانلق لاسرا ًافل هرزوا كجا

 راد قرهلیرویب قلعتمفرش هینس ُد را ناذیتسالاب هلبرارق الکو صاخ سلجم هنایکشت هیداب
 . یدنلق مقرت یبح ۂرکذ هدنقايس لاح نایب هلقمنلق تیفک راعشا هنتسایر هروکذ +

 ۱۱۹۱ ترام. و ۱۷۹۲ ره ۰ م

 یاضعا ج هاوا باخت ا نوجنا هداملاقوف ,سلجم

 یشماسا گارا رک

 دوصقم «یرلترضح یدنفا بوغآ وادداعس «یرلترضح یدنفا كب زکرس واتفوطع
 ولتداعس «یدنفا سوردپ ولتداعس قیسا یریدم نداع«ونامروا «كب نومس ولتداعس هداز

 وسوم ینیرظ ویسوم «یدنفا فرشا ولتداعس ندنساضعا هب نیل «يدنفا ک اتسرخ

 هرادا راردنهش «ووهد وسوم ندنراروتکرید یایع قناب ء یبیود وتسوم « جون افتسسا

 [۱] .ردنانرف ویسوم یلکو كنوطناش تنوق «كب تعفر ولتزع یریدم یسهبچ

 هرنو ییدننا ماود ردق هل هسیا شعاا « کیدا بودبا لکشت كنوبسبموق وب
 ۱ اف رظ هس يركب یرب ند ۲ ۰ ردشمامهلسشالک [ ینیدلوا قفوم

 نکردیا باجما كلرتسوک ددجتو یقرت راثآ هکدتکو كمنلس ینیدلوا كمد هت كنهدلب

 .زد :درلقر يجر ص وخ هزمتکلممزب قمالشابهنانکشآنویسدم وق هداعلاقوفەنب هد ۱

 ۱۹۹ هفت ۰ ۱ ورمو یرتفد ماظن كتاما سام 7



 ینالبکشت ۶ ۱9۰

 اضءا اقفوت هنماظز دە ا نوجما یرثهب دا راد ینوک .یضاف هاب زوقکی

 ا ا ر رح یسیماسآمدراهجم فوفلم | كابدخیخ هودا طل نمت
 هنص وصخ کشت  یدلب سلحمرب هدهداعااقوف .تروص هلیرامادختسا هدقلاضعا شاعم الب

 نادیتسالاب هل رارق تلود یاروش هسرزوا راهشا نالوبعوقو ندنماقم یراهلباج تناما

 هدنقابسیماروس. تمهنسارجا كانباحا هلغاوا شلروس قلعتم .یهاشداب بانج هبنس دارا

 ۱۳۹۱ لولیا ٩ و ۱۲۹۲ نابعش ۲۱ م ,یدنلق مقرت یروانت هک ذټ

 یسماسا كن اضعا قحهنل وا نیعل هنسلح يسهبداب راد زوقکب

 يدنفا ننسح یحاح يدنفاسومنآ یدنفادجا يدنفاقفوت یدنفافرشاولتداعس

 ِ یدنفاروف رک يدنفابوغا  یدنفالماک دما

 یسیءاسا كناضعا قجهنلوا نیک هنسلحم یسهیداب رام یوک یضاق

  ودنازولوسوم یبیوتویسوم مووتافتساوسوم یدفاضر یدنفاتزع ثبرواپ
 یتنجهنناخحت یسهللج تراظن هجراخ اغآ كراخ یروق را ربویسوم ییارویسوم

 []  .یدیلفوراغویسوم ولوپوقارتع.د وسوم یدنفاروقرک

 هنسید یر ندنمشن كنسهمانماظن هیدلب ٌهراداو هبراشو یعادم ردقو لصاحطاو

 ا دا كلا یتج .یدمهناول کشت *واووور هدلب راود اغر هتسلوا شمع
 یاصوصخهبوب یسیرنک | كیلاها نک اس هدارزا هرزوا قلوا بس هنیداشک هدناغوا كب

 ۱۳ 2241 نتتسودنک لباقم هفرصم جوا ایچ واو شمال او مرک ةيکلاع راس
 ۴ هاریلدیا رک ذ ینیداوا ندرلمدا یشملس-ینغیدلوا چک هفظو رب یماطعا كنه ۲
 ۱۳ هات قو هدنفرظ ( ۱۲۰٤-۱۲۸۳ ) هنس نوا كادا یسلاها هراد هققطا

 ۲ هاسهمانماظن ۱۲۸۵ هدهبدلبهراد یجنتل ,هدهسیا اشمرتسوک هقالع هنیراشیا هیدلب هدهج رد

 ۱۳۲۲ تر 8 هنر دور هوا کو نک دارا هتسهرم هراس راود
 ۲ سلحم هدامااقوفرب -هرزوا قاوا هباغم . هلوضا "نلیدا قسطت نامز یفیدنالشاب هنالنکشت

 ۱ : ودشجا لسوت "هنسازبو مان لکشرب ار ها راد عسل آ " هلللکشت

 :ردهدننکس رمو شمنلیوس نوجنا ینافو فرا ین ۲ اتداع هنس دارا وش

 ۲۵  هف + ۱ وږمو ۰ ,یرتفد ماظن تناما ساج (۱]



 ۱۵۰۵ یالیکشت ۱۳4

 نسحكت هبدلب روما یسرادا ةوالع هخاءاقماق كنفاظو یتسایر یسهیدلب راد رهطآ
 یار وشال رفت ندقلماقممن اف قباسلافاک كئم ورک ذم تسایر ندنیکیدههدیا نمآ یتایرج
 یزاهتل تناما یضیوفت قرهلوا یرخخ هنیرلت رضح كبقالب ولتدامس ندنساضعا تلد
 هلغلوا شبلق بش هنرزوا رارق نلیریو هدنلود یاروشو راعشا نالوعوقو ندنماقم

 , مدنفا یدنلق مقرت یروا رکن هدنقابس یسارویب تمہ هنساضتقع يارجا

 ۱۲۹۳ ترام ٥و ۱۲۹۵ ںرالا عبر ۱۱

 هلسهوالع ید كنغاظو قل اقماق هنتسایر نانلوب. لحنم كنسهیدلب ةرتاد رلهطآ

 هنصوصخ نما قرباوا يرضف شابعم الپ كشدنفا یارو :نانلو هنکلنواعم
 رودصفرشو قلعتم یهاشنرش هبنس دارا نادتسالاب هنرزوا یرلتداعس راعشا نالومعوقو

 تنامآ هلفاوا شلریدلیب هنس لباج تراظن هلام یاجما یارجا هجهتیزخ و شلرومب
 ۱ مدنفا هدارا وا هدنباب قاروس فورصم یرلهبلع مم هنساضتقم یافا ید هح رهماع

 ۱۳۹۵ ترام ۱۹ و ۱۲۵۹ رخالامیر ۸ .. ردکتیراترضح

 الب وللثم ییاثما هنتسایر هنداب ةراد نالوا ررقم یلکشت هدنیوک یضاق هنس دارا اب "
 ظ بسانم یت كنيدنفاكي ید ولتنع ینواعم هجراخ یاش رشت قرهلوا شاعم

 یوم ریم هالاح ینیداروسب یرایهانپترادص ترضح *یعاس نامرفوما قفاوم هلک روک
 ی زوم ااغ يراخاتتاکو ترشح هد اعم دعا هنصومخ یرومات یر تاپلا
 ۱۲۹۱ زوم ۱۳ و ۷۲۲۹۲ رخالایذاح ۰ ا

 یماس تا وج

 هلهجولوا كيلااموم. هبهروک ذم ټسایر قرهلوا یهاخم مولعم یرانفوطع راغشا. دافم

 هلیذ مقر هدنفايس یب وا تم هنساضتقم یاغبا هلغلوا شلدیا بیسن یبعت قرهلواشاعمالب
 ۱۲۹۱ زوم ۲۰ و ۱۲۹۲ رخالایذاج ۹ م.  .یدنلق رادتبا

 ۲۳ هني ۱ ورم .یرتفد ماظن تاما سام [۱]
۹ ۱ 

 ۹٥



 یالیکشت 6 ۱9۰4

 مدق افل هرزوا قلروس یرابهانبرادص .ترضح روشن قیاقد رولغنم ریارب هلبا هلصو

 نیرقتباصا نیزر یار طونم ینیبعت اضعا كمېلااموم تاوذ باعا بجومربو شمنلق

 . ردکمالالوترضح نامرفورصا هدیابلوا هلفلوا شفلوب یرایمظعا ویدخ
 ۱۲۹۲ لولبا ۲ و ۱۲۹۳ نامش ۵ ۱

 ناحما كمهلایموم هلاوخایدل هتلودیاروش یافوفلمو یرلنف وطع , ءرکذت .وشا

 هنفلاصعا روک ذم سلحم رامشا بجومرب ندنغیملوا نثلدبا قیفوت هنسععوضزم معاف

 قارواو هدافا ندنسیمرباد هبکلم یفیلبت هنیرابفوطع بوص كنصوصخ یرامیلق نیت

 . یذّیلق راتبا هبییصلخحم باوج مقر هدننقابس یناحما یارجا هلغمنلق هداعا اف هرو نم

 ۱۴۹۲ لولبا ۲ و ۱۲۹۳ لاوش ۷ 3

 یرامسا تیاضعا

 ۱ یتماضعا رنک هظآ

 یدفا یذانطامنا یدنفا ک اغروب یرالسپا یدنفا لاتوب "یدلقا قیوظ کالوفت

 ۱ یسهظآ ییهیکه

 یدنفا زونافوص کرون یدنفا یدظوبانب لاخیم

 | یسهطآ زاغروب
 3 یدنفا بوغا وات مع یاب یکم : ندنسهطآ یلهق « یدنفا فوراخز وقای رک

 ایا .ردشمامهناساسا یاللکشت هیدلب ولردرب هدنسهرتادراهطا لصاماو

 جم و ییدرتسوک كنارباخ وبشا نکیا شما, کشت یسرثاد زاەطآ قرفلوا ینکیا

 القتسم هاک هوالع هنلماقمک اق هاک کیم ندنعضو هقیطت عقوم كس همانا ۵

 ها هقشو وش ییدتا ررکن كلاح ینیع را اپ ندنن وناق ۳ یک یتیدناوا هزاوا

 ۱ . ردهدلکش و هلم هدنوکوب ًاغر هنسمک نامز ردقوپ ندمرآ . ردهدقلوا تا



 و یالکش ۰۸

 ثاراظن هطبض راد هنناذتسا یلریدشلرب كمتر ندننیداوا شعروک نج وفا ینلاتخ

 رم را رس تااما تفکو هلاوح هود یارو هر توی توش

 هدناضومخ قلعتم هبهبدلب روبا A فوفلم كذسلحم تناما هلبا باوج نانلآ

 نداد (ییدلو تالکشم انوکرب ہدتمجارم هتناما باح ا قلماقم اف روك ذم

 رلهطآ ندراود ینیدلوا مسقنم كلەثلث دالب و تداعسرد هدنسهمانماظن یسیداب رتاود

 موی تعج أم هتناما ناکاک هحنسهبداب روما ندنفیدنلوا رابتعا هاا یج درد نوا

 هدلاحوا هسیا قجهلوا زابتعا یساضقرب كنهناهاش تایالو ربهطا., رک بولک مزال

 يحدیا اضتقا یسریدشیا هرادا نداملاراشم تراظغل یخد , كنسهداب .تاضوصخ

 هدنرازاظا تح ناف رصتمو هالو ینهدلل زوما یرلاشف هرشط اغقاو تولوا"شازتسوک

 قحام هبهط.ض تراظن هللا راتعاو ید یسهیدلد روما یتلماقم؛ اف راهطآ قره وا

 تداعسرد یک یرابوک یجنا زافوب رلهطآ_هدهسیا زونیروک یک رولک مال قلوا
 رتاودو تا دع ندنسه دل راود تداعسرد ید یسهبدلر ةر اد قرهلوا ندنناقحلم

 روما كنماقمغاق رلهطآ و ندننیدلوا شئلوب راکرد تانسحم هدنسهرادا دا كن هروب نم

 ریاود تشهراداوب ندنکیدنهنروک تالکسشم نوک رب هداف هر یا اب

 دوخایو یسلاحا هرلماقمگاق كنتساير هلساها هدنراه.م, تناما ناکاک قرهلریآ ندهریاس

 یسلفارب چبر ایپل کانی ناهبب تاید (تانسل ی دچا هجا الناز اب اد
 یافبا هلهجولوا نئفلوا شلدیا هیاکحو نایب هباملاراشم تراظن تسفکو هدافا هطیضماب

 . یدنلف مقر E ءدنقاس یسلوا تم ههضتقم ءیلماعم

 ۱۲۹۱ طابش۱ و ۱۲۵۹۴ مرح ۱۸ م

 هر دیش

 ءدعاق  هرکوب نوجا اضعا نلک مزال ینیعتو باعا هنسلح هیدلب هاد یحدرد نوا

 راد او هنساشا كساحاو هنکیدل ردنوک كى هاص وب ناديا من نامه ا

 روک ذم هنززوا درافإ نانلوا ندتنامار سلاح هلا وا ۵ رب 27 دو روم لندن سایر هروک ذم



 ییالکش ۸ 6 ۱9۰

 ِ هدهتسم وب ارو هبه راح قاروأ نالوا فو هی آ یرلنروص هدهسلا شدا هلاحا

 او نیستی شاملي الا وق تش اسس کب تبا نامز 1 چیه

 سمی ۳ ا نانلق داخحا هراد يک رد نوآ هحنجوم یسهمانماظن هیداب

fو ناو قومتسم نرخ اقم هدنقح یول ثكتسایر هلسهلاوح هنفلماقمعق  

 ا رک دم كنسهدلب زوما هتوف كتتسايز هر وک ذم راد هنیرزوا ناذتساو

 مدق ا یروضو نالوا دراو فرش ًباوخ ل ارات ۵۱ لوالاهییر 1 یتهلحا

 ۱ هدهطناضوهر اوا رومآكملااموم ماقمک اق مةلا 5 رو نام رفومآ هدهماس 7 ناتلف

 هدنروص ییا مهو هنس ټعحا رح هتناما بناح هدهب رب تاصوصخو هنسهیلع تزراظن هطیض

 هتسماهلواهلخادم هتس4ساسحو هب دلد تالام اعم e هعامابولوا عبا i ترا

 ِ كنءروک ذم راد ردق هبیدمش هسیا ندتناما فرطو هنفیدلوا تحارصوصا انوکرت راد

 كنهرباد یحدر رد نوا هدهمانماظن نانل وا رک هکر ردق هوش بولوا هدقم اماقاب هنشیارب چیه

 هداراورصاهنوکرب هدلا راد هخسف كماظن مکح یک ینیداوا حرصم ینیدوا طوب ع هتناما

 هداراوصا قحهلوا 2۸اسفرش « هرژوا قلوا اا هد اب وب هخاما زا هشیدعل و

 “یدو تآرج هتخاضتناو زانفتسا کتب رانهاتلاکو ترک دا اسا

 ۱۳۹۱ رو ۲۳ و ۱۳۹۲ خر ۳

 2 ار

 | ماقمماق . یدلوآ یح مواعم یعوهفء یروص هرکذت فوفلمو یرافوطع رافشا لام
 . تمجایمهتسراهچب تناما هدهبداب تاصوصخو هیالأر اشم تراظل هدهطباض روما كلا 14

 . "ما یارجا هروک کا هلفلوا شاروک قفاوم هتحاصم باحتاو بشانم یزو یمد
  دایستو هداعا یر وص « ید زر دوز رادتا هد مک هدنفاس یزللا ته ا

 J] ۱۲۹۱ سوّسغا ه و ۱۲۹۲ بجز ۹ ۳ و
۰ ۹ 1 

 ۱ رب و یالوط ندنسه وا قالا هةل اقمع اق رلهطآ ثنسهب دل راد زاهطا

 0 تروضو هدهسلا ررقم رقم عح هنس رله اقا هد هب دد تاص وصحو هر هطرضباب هدهطلاَص

 ۲۵۱ هغ + ۷ ورضوت يرتد ماظن تاا سام



 ۱:۰۹ )قالىکشت 4

 کت زونه ویک غم زاد جم دیا ندهمزال لیدسو جارخا كانفصن هع رقاب هني یر

 رهو نم ندنش دلوا شمام دیا سس طو لصح هلام : هب ولطم تاقسش یاب ندنسا

 كن اضعا هنس تحك ظقفو یساّما كلهنسوب ایت الاب بم ملا يم ومې اضعا :م دننمض تاللام اعم

 یی وشو یلیدبت كازم ومت م اظنلا سبح هلس4سلالم ینچ هلوا لښکت يرلهيباعا خم

 كنار نابلوا يعالطاو فوقو هننالوا ك هدوحوم و هبراح جاصم ع عیطلاب هد هی آ تنیس

 كيمبلاعوم یاضعا مرزا قم الاف جاج هرلاروب بولوا و یجهدیا اضتقا یی اضعا

 يأ ر يسارجا كلح یاضیقا ا راغ هنغح هوا بسا یجار حا كنم هعرفاب هنس كچ هلک

 . ردط ونم هن رایهانیترادص ترضح نیه رب اش نیزر

 ۱۳۹۱ ترام ۱۸ و ۱۳۹۲ رفص ۷ 6

 یماس پاوج

 يٍارف كنسام ایا هلاوج لا يدل هتلود ياروش یتفوفلءو يرلفوطع مرک ذت وشا
 كيلبیا جارخا ینبن,هجرفاب هدهینآ هس ملیساقبا الماک هنموب .ثاملایموم یاضعا هاهجو

 . قارواو هدافا ندنسهرتاد هلخاد یل هنیرلالاو بوص كنص وصخ یماضتقايار >ا هرزوا

 م . یدنافرادتا هب اوج مقر , هلسناس ینیدنل وا هداعا اذن وقر

 [۱] ۱۲۹۱ ترام ۳۱ و ۱۳۲۹۴ لوالامسر *

 یجن ٧4 ۵۷ ينيدنلواليکت هبییب هرئادرب لواندن شن كنسانماظن ۱۳۸۵ هدرلهطآ

 هەی ویانا يسه راد را هطآ هډ رکو ر ی انماظن ,یدشبدیاتح عوض ومهد هفت

 راد يج درد نوا اراها هیهماس ؛رکذت رب ییخمرات ۱۳۸۷ ناسی ۹ یتج شعب ما وڊ

 اما رهش هرروا قهوا هیوست ندنتادراو هروک ذم مراد هبیدنفا یربجاپ يسيار هیداب
 دلو رداصفرش اس هبنس ؛دارا هنسصخت شاعم شورغ كسب کیا اللخدا هنسهجدوب

 هعدتیا مامضنا هدقلزسهراپ هنیدوجوم كنتالکشت هیداب هدمه اضق مه هدراهطآ طقف

 لسسوت هنسنبرادا هلیروص تیرومام والع هغلماقناق هک هنیوفل ماک كننالیکشتاهپیل
 هام اقع اق یهفطو هلوغت كنتساير هبدلب هدنیاد یمن ۱۳۹۰ .ê زا , ندیبهلوا

 ۲ ا .هنح ۱ ومو < یر ءاظن تای سا



Noeیال ۶  

 ا و نقدر هاب کا
 بنقح ینیست كناضعا نانلوا با هنساحم هیدط راد نالوا ررقع یلیکشت هدب وکی ی

 هلنا هلضوب نال وا نیم یتسماسآ كج اع وم ییاضعا هرک ذب نالوا مظتت ندتلود یاروش

 ا ا تندرکذتو اررجا اا اھا لام ههناول یم یلابرا ًفث ار

 م .یدناف مقر یح هرک ذن هدنفاس سعوا

 [۱] ۱۳۹۰ ناس ۲۵ و ۱۲۹۱ رخالامیر ۰

 یسهاسا كیاضعا

 ۳ دنا ا سا یرضم هراو یان ضح دفا سورذ اولین ناو
 O یک تیم واقع یدنفا ناوو ولتداعس یلعوا نامش

 یاس سیر یسهمکح ىج رب ترا سلخ ۱
 یدنفا ك یلع ولت مع ۱

 رفقا ین ر یی لب ی
 زداترق لاماد ویبوم كب دما
 []-يدنفا نونآ هداژ یئاب یحروعت وجو هر هلوج وبسوم

 ۳ جارا كنفصن هعرقاهدعتراق یتهننیرب ناق تانمناتمعا یاب نل یوککی
 ۲ تیادب .كنهروکذس باد هدهسنیا ندنساضتقا اط ینیمتو باتا كن رارکیدا هثترار

 1 ثانی وه ی ضغعا اننتسالاب كلهن وب ندنفید+ هل وا لاک | زونه ینالماعم هللیهخ ییلکشت

 هدیانل وا ب ندا" ډراوت ندنسههم ټیسایر تک می ا یاد چک ناھا ینساققا

 . ناییویضرع هد رک دن روک ذم .یدنلق دقت ان yt :هلیافثرک دم نالو و ندنشلحم تناما

  كتسافضعا یادلب ساح هخیننماکعنا یسهداه ىج زو وا كيدل همانماظن هرزوا ینیدلوا

 ۱۳۰ هک 2۲ ولو. یرتقد ماظن تام شف [۱ ]

 ع ویا ووشو یزد ماظن تاما ساک (۳]



 »۵ ۹ یالبگشا ۶

 حر هدروب نم لی هرزوا قلوا داخ اروا تادراو دناع هرهشو قوا تک رج ناو
 هدنن ود :یاروش رو دنا نال وتعوقو هنا لاها یلیکشت ,یویشموق هی
 ام ندنافا رص نارتعم یر هنتسایر .كنوسسموق وشا قره ریدشارارف

 ید یهاشدا بانج هاش هدارا ناذتسالابو شلدیآ باش یھ كنبرلت رضخ یدنفا

 مقرت یروان و رکذت هدنقابس یسهلوا تمه هنباحما یارجا هلغلوا شعل وب هدزکسم لوا
 ۱۳۸۹ ی نررتشت ۱ 1 Bi EE ES [۱] . یدنلوا

 یدارف تود ,یاروش

 یسهمانءاظن هب دا اود كتساضعا هد راد نالوا لکت درک یی ان داراب

 یر هو ةي و قیرفت هلساع كراقجهوا بضتنمو ختم یناعا ًاقففوت هنماکحا

 سو ف م هندوجو كنيس زرا با لک كنءرتادو یماتخ كعالما

 وللثم ینیدنلوا ارجا هدنلکشت كنسهیداب مراد هسارط هليا ةرتاد ین قدنکو دیا

 هام رب یشک زونواتیا 0 ندملاها ناربتعمو ندک الما باح اقر هلوا ص وصخ هب هنس كابا

 : لر اا ایا یراتح هضارتعا هرکص دالناسا تاعاه عد ی و ا رعد
 ندنرلجم |بولبدب ابا |یشک نواندنامولعم وك ااما ب احا هج وکه نيه دقع تعمر كرهلب راس

 یرامشا هتساټر هروک ذم ساد كنس ر داس هبیلاعتاب كنتسماسا هرزواقهوآقیرفت یکم

 ,ردشلریدلس هسه تناما رہش هل راهانب رادص هبماس و رک دن س هراسفتسا نالوا عقاو

 ناناوأ دقع بكرم ندلامها ناربتعم و ندکالما باح هحنجوم راعشا وبشا
 ی ِ شما رفد ینسماسا كتاذ ىلا نوا نانلوا باختنا ها ازآ تیفکا هدتمج
 هلنشهرکذت هعطق ییا رتاداکوب كنهروکذم تسایر هلص نانلوامظنت نیم یرادقملراپ 3
 یاروش هدنخرات ۱۲۵۱, رخالامیبر ٩ بولیردنوک SY نداهلا راتتشم تناما ربارب

 ˆ ندناوذ رزح هدهلصوپ روک ذم هئارقلایدل هدنسهرئاد تایظنت لقمر ويب هلاوح ۹

 ٠ نوراندبا مازآ هدنوک شقو زاب یسیژنک او ندنامولعمو كالما باح نانازاق فازا والا

 : افطار ناف مد هلبا ریرح .هیهلصوب رب یسماسا قیرفتلاب رک دراۋۈا:ۇموا

 هظلاضخا ییشح .ةزاوكذ مة راد كران وب هادلاحت ینیدلروس بیوصت ناهز هدنرایهاتتلاکو

 نا : هدنباب یسهلاوح هیاهلا راشم تناما كنساضتقم ..یافیا هدننمض یننعت
 ۱۳۲۹۰ ناسی ۲۰ و ۱۲۹۱ لوالایر ۵

EARتن سوی سج بتا وتو بت تن  

 ۲۰ هنصک ۲ ورمو ۰ یرتفد ماظن تناما ساع 1



 اه او

 نالک ۱:۰

 ا لم راد لوطا و هبا و ط ۱ نالوا شلدیا داشگب وا ندن مش تاتسهمانمالغن ۱۳۸۵

 9 ۳ هدنیوک یضاق هلزوقك م رو هدي وک یی ادتبا فاعتم ینسهمانم ظا ۱۳۸۵ "گه

 ج ىىھام ی یخ رات یاروا هر اخ داع مزلن وب ۰ رد شعل وا ثژل هداك میاد

 ة را رلشادبا ج رد هاب رص و هحو رب ندنکیدلروک

Eتاحالصا هتفر هتفر وللثم همارط یخدكي وک ېک ددن رادکلم  

 اف و کلا با هبه وک ییز وام اتو انعاو وفقا هنابظتتو
 سس س سس سست سس

 مس

 ۹ شدم e ۳2 ۳ هنرزوا هدراو "۶ اذت هدر و و ۲ ءا 7 ی بلا ۳ قرهناوا

 خوم یعاضت ۳و یداون IG هژ وک هنتیا ةجرد دل یک اذن قعهلز زا 3 نا ندقل زاب

 ق قرەملوا تحم نداما هب یدازوا نوزو و قرهلز زا هدد معتخم تزوصر و هجوریآ هرزوا قمانوا

 یر هدننشع قرهلینالشاب هدناو ( ردساوج ha ا یخ را و و هو نالف هدنقح هدام نالف )

 اق كهدراو ء ک دذ یزناق هدانا تافوفام زکلاب هدریدش یک بجا یا هل رب رحمت کان هملاطمو

 ثي هدعاقو ل ا وصاوب قرەلوا ۳و اسا هل رح يه لوا ل لاسرا ۳ هت وز و ۴ هتحاصمد وخدو فو و

 3 هلغا وا شلر دا 3 هب هراس رتاود تفک و نسوا بسه ی وط | رحالایع ص هدرباود هل

 هلاح f e هرز وا یا رقم تکر ح هفتم راد هدعاقو لوصاو ید هحازواو قلوا ء ولعم تر وص و

 ۱۳۸۵ لولا ۱ و ۱۷۸۹ ب ۷۰۰ .یدناق رادتا

 ١ ردشلدا "ایحا لوصا.یعضو (ج مینماید ااا ینب» هټمکح یکه هرکوص یا رب هیفام مع
 ۱ نالو ! شرنلق | زحاو A 1 ۱ هدنقح یھ هل رهم كن هبمسز رک اذت نال زاب ندنرادص ماقم »

 ۲ .مزلتس* درد تافلکت یاود كلو یالوط لس اخر کا نخ رگ نوا هچ رک | كل وصا

 مات هنوک رب ها رح شا هع دق دعا نالوا دل ویوو هنف> هلوا بج وم یخاصم ربط هد وب و

 ٍ قحءناوا یطت ندسحم ماقم زا دمب هکر كب فا هدب دح ل وصا را هن ودنا: نک 5۳ وا فداص چ رضەو

Iشلر دلسیخد هب هرتاس داود کو و بقا یعضو )2( جو یمهع دق هدعاو هب همسر  

 ۱۲۸۹ ش ۰ . یدنلوا مقر ىح ةرک ذن هدنقایس لاح ناس هلفلوا

 ماطم هنر راب Sy هد هەطق ر كتو (2) نالوا ذاا لوصا قرهلوا هعفد یبنکیا

 دل اخ نامر هر اتعا .ق اوا هاخدایر شوت نا ناخ دیا دع ناعاس :O3 .مدمهوا

 کما وتع عا رد تباه هنتطاس یادتا كپلار ادم كدا, نظف قیمقاءنعام ههر اخ هلاز ومر

 ۱ | . زدند الاتحا ,یاوقا ییدتبا ماود ردق (۱۲۹۰) هنلب وج هتلاکو شاب

 es روک الصا هاغذاپ يرتارو کم ها م ایرو قرلوا ههناماش مان ندنوام ناوید
 دارهلر روک ن دنف رط مظعار ردص هدكب هبهاس رر E ى ی دلا اتل وا اد دانتساهبا رغط یهدنرزوا هدلاح

 ةداعا كنمضو (م) . ردهدکلدا نظ یا هدکلدیا عضو (م) ندنباح یبرب کیو او رام
 تک ه وق  یظو هدیلدآ تیم لادیالکنم هدا ی هد قع



 ٤4 یالبکشت ۱:۹۱

 یمسلشت هنلسهازو" تاما تتشادراو"هتدلت رناود نالوا نوصتم لیکشت هجثدامتسزد
 او 9 یک هنلوا ررقم یساطعا ندتناما بناح كنبراتشاعم یرلرومام راحو

 عا ور ندنلکشت یادتا شاعم شورض كسب نوا یرهش نصصحم هس ەپ غیاب

 راس كنهرزاد یحنت و شقا رخأت لکشت كنهروکذم رتاود ءدةسيا|هدقفلوا بوت

 تالیف یرایش بس نیلووم اه ور تبار لرد یجدرد نواو هبسارط هلبرار ا
 کیه ۷ یه درک: افرام كتناماو ینیدلوا شمل وب هدقمه وا. اطعا ندن رلهعقاو

 تسایز لینا یودیا بجوم ییدیازت كنهعقاو ترورض یسریو ینشاعم یتسنایر ەر اد

 "هتناذتسا يدق نقر هجاروب هرزوا قغلوا هیوست ندننالصاح هاد كنبشاعم هروک ذم

 :دیابوا هلغل وا شنقا میدقت افظل ر ریارب هلن وفلم هطبضم نانلوا مظنب ندنسیلح شیناها و و

 .ردک یمالاهلو ترضعع نامرفو ما

 ۱۳۹۰ ترام.٩۱ و ۱۷۹۱ ص ۳

 یاس باوچ

 كنشاعم هروک ذم تسایر هلهجو ییدلرتسوک هدهلوحبم قاروا هلیرلهبم هرکذت وشا

 تیفک قزهلوا بتسانم یدیق نیقرت هجنرلههب تناما نوجا یسهیوست ندننالصاح هاد
 مقر هدنفاس یرالا تمه هنباحا یارجا هلغاوا شاربدلس یخد هنسهلنلج تراظن هلام
 ۱ [av] م . یدنلق رادتبا هلیذ

 ۱۲۹۰ ترام ۲۰ و ۱۳۹۱ ص ۷۰

 بح قفد رظن ینجوا هدنتاب و نالوا شاساجرد اسی ال وط هراد یجئتل 1و ا ]۹۷[

 اا سوک هاف رح زر گن رایسا ایر روبه نر و و . ردقجهلوا شغا

 f he الب ذهن راد ا ناذنتسا = .یضو(م) هنر اضما هنر زهبماسو هضو زعم را ا ھو

 تاخاشا هدهعرد یو هدرا هغي ٩۸۳ هدنقح ل و یجم ٤۳۹ هدنقح یسښجلار ندرلنود

 هدیلانو یلعتم هصوصخ و ندنغدلوا تیفآ راح هدنخ را همسر تاتک هاکسم یجنج وا .یدشلر و

 :ردشلدیا جرد ی هجورب
 هرک اذتنالب زا ابا وع د کو اسار كرك ندیلاع باب هج اما لوصا نانلواذاخما ردق ه یدمش »

 خاص هذاا اضما ههتقو رب جبه نا (م) وبشا تر هدقنلوا اتثک | هاطضو (۸) رب زكا

 شا نادم ءا هنغح هسوا ب سان یس و هدلاح ون كل همسر قاروا قحهلوا دنس هاتهح ینیدلوا



 یالکشت ۱:۹ ٤

 «یدنفاترع ون دا مو ید خیایوعب هلن و هبف وماآ . میرم

 رق اهالی اعم یہ ال یررظاف کرک جزا +: » .: ا دا .یازسقنآ یتکیا
 ».  یدنفا كباطءدجا ولتاداعسقبسافرصتمیسرق ..» »: + اف.یجینچوا
 ایدنفا رو یحاح ولتف رندنسهقن بس یاضعایملح ییناما رپش 2 » ۰ ب ویا یحدرد

 ۱۳ رجوی ر ما ر e اشا مساق نشب

 نارات رضح یدنفاكيراتخم ولتداعسیسب رعروک ذمادالاح . » »۰ اغوا كىتا

 ۱ » داخ تحنولتداعسندنسهقباسیاضعاینامااتناماوسر »  « شاک قب یکی

 ا ایل اونی هد دب نیک را
 ِ هی دوتفا لپ کارا یقبما :یرطا ناس ینا اد چ ا موون یی يقل

 2۰ کی ىس ولتنع ندنسههاس یاضعا ییتشلحم ینمارهش »۰۰۰ زوقنکبیحن وا ت

 زر سید اصولتف وطعیسو ریسهیزگر هتک كانال. » یکی رلکپ ئچ ربنوا
 «یدزفا یر واد اهنج وفا زوج هو »اهتمام هنو هرادکشا یجنکیانوا

 و :. :ونیرضفولتزب باس یصاقمن اقا تک »۰ »ىو یخاقیحنجوانوا
 اات یک رار یه راد الات و و طا درد نوا

 EAN كنهیدلت راد ترذ نوآ هدنځرات ۱۲۸۹ هروک هنسهتسا تاہج ول وب

 ّ رب یلقاب هبا هبترټ یک ولقوطع «ولناود کدهتسیا هدهنیا هتسراو ندهبش یفیدنلوا

 "هبدلبتادراو هدللح ره هسرینلآ هقد رظن یلککو ی كنتاشاعم نیرومأم یهدرلخمراتوا

 ندنوبو يحهسهشش هل هنشاعم كرل رقم ون کل لکد هتهرباد ترد نوا نانلوا لکشت

 »+ [۱] ۰ ردنا هات یغیدمهلحآ نامزرب چه دل رلو راد وب یالوط

 ۳۳۹۶ ءدیاروا مرباخ کءدنآ نالوا تخاب ندنشامم كتر هیدلب راو يلا
 ۳ ر نالوا دوج ومو ل کنم ور لد ی ۷۹-۱۲۸۰ ىغا ر ردو هت را را

 ۱ ردهدکیا هئارا ین :کیدمهدیا ن ۷ الصا كرتاود | ادعام ندنسهر اد رلهطآ و

rس هراد هارو هدلاح. ۶7 هسز تاهجو هد اق و" عوق  

 1 وا یزک هراد یبازوا _ هسیا مقم هدر. تا ین بیا قلروس غارح هلنتسایر هدب

 یک هدلب هر اد یا . ردوا اصل هنتسار هر اد راو وک فم لم ےک قولوا لو راح تلات

UU۶ زونلوا نەت سد هدنسهدژ لوا هب هر ماد ر شغا تدوحوم تاساور کشته ور ند لەن  

 لیصن. هقشاب یلرتک تناوذ زر الا هنسهرئاد ییرلکیو رزو EE ناوم

 ؟ رل هوا



 تانه .روسور و ۳ نابع یدیارن باس كنيد |رظن هرم وا رل وسان یر لھ "کیا

 هلا ماش هنساد وس كأ رتس هلفراصم یشیرغ هم هب اب ی رلهعقاو تاباکت را هماوقس

 بودیآ مدتتو مظنت رتفد هتخاس زر, نم ییابش e شا« نح ا هبیلب ار

 هرزوا قلروا هن راراو وو ناواط كنعان وف هیداب ت اد مان ( ۍوراغ )ب وتس وم ندن رلجما

 ییدتیا هبارا رتفد رب راد هنغیدلوا شلآ ی | یلتمیق رلاط كيب؛زوب ئیدی نواس, کیا
 كجهدیا شیرف و هطاحا یلحم مبرم لم كيبیدبنوا نوجا هرباد یدتاد رب رکیدیک

 ېپ وفوا هناادنص هدع كس توم .نونوا .هدیسهقشب و یکی هی اش دل ملک ردق

 کیایمرکی زویو بوط كرب ىلا زوتوا نوجما یسهدیشوب هبانق یخد "تاذ مان ترمسا
 . دیره نعب قاط: ر ران ویو راشم روو .رارتفد .نمضتم یکی دلی ارتپشااز واو اخ كس

 بعاتشالتها كنغاوق هیداب هدنفزط هنسب نوح ییا یو ریل هت زاب هنکز هه بشر زاب دع

 رارک رابو ران وطباف لزوک هحرد هننوحما هیدلب هرئادو ینغیدناوا شیرفتو نزت هلبا هست

 عاونا ییزلقدلوا رهظم هراتشفوم هع كراهبدلبو ینغیدلریدباب راهیفیصو ا ںالتواو یغیدنل آ
 . ردرلشمشقلاق هلافغا ییهماع راکفا كرەريدتیا نالعاو رشن هليا تاغلایہ

 رو ی ق رهآشالک | ینبدنل و و بک "راو e هدنحا وا e هل يه

 ]1[ $ رود هر اک وب ابحع نمک تناول . لاح ب ولام یقفازمو ماظتنا هنا

PFهنل وق هج را دنجا كدمسر اورتقواهصاطابوهن رادقا هاد راوك ۳ ا  

 شمالوا ل چه هدنص وصح تادراو ا لا با اطت es کیدلدی | قلعت

 E ندخ رات یکیدلدیا شن یسهمانماظن هیدلپ ةرادا ت داعسردو
 ۱۲۹۳ هکراو ردقوش . ردشمامهلوا دا e امام هیدلب ةرباد ترد نوا هدلاح
 یسهنس ۱۲۸۹ یسهمانماظن ۱۲۸۵ ارظن هیهرقف رب جردنم هدنسهچوم بایسا كن وناق

 ییدتیا راصحا هناصوصخ یک ه كناحبحصت هدهسیا شمارغوا هناححمت هدنفرظ

 هاب وشهدعلاقوم وقت یلوحون ۱۵۲و زن امر ات ۱۲۸۹ ناعش۱۷ قحا .ردشمامهلشالک ۲

 هلن احر آت یهدنح را ۱۳۸۵ كلامج وت وب طه a هنسهتسلل .تامج ول رب

 : ردهدکلدیا نظ ینیدلوا رادهفالع

 سد عیاقولاقب ۳۸۱ وضو 2 ۱۳۸۸ حر ۷: نور از
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 ا فادح ها وب هنطاخاپ كانال اطه یو یهددقخ راد دلو كرر( تناول)

  قیاقح نملاطموب درده روس ربدقت هتبلایخیدلوا:لوقعفو قفاوم هجردع هتاماسا نلیدبا
 رحم ینیع هوب لاح شما جرد هنس نع هم رتلاب دکقجهلوا شلو بسانههدیررح حیا ولا

 : ردشعا هطادقم هجزد هن ىکا نايا هدنملع كن هب دلو نا وش

 هل ندننیدلوا هدلحرب قفاوم هبولطم كنهیدن ةرياد:یجنتلآ یسهنزغ سعی تناول

 نالوا ی هدایو روا یسعلوا باا ندلاها ق رط 0 هرادا تنه کمد ۲۳

 نامت هرزوا یلوصا باخت امام كنسل اها ه روگ كم 2 ماک هتسد رالوا چه E CI دعا

 ِ صعل هبیداب نسل ید ندفرط هبنجا هعس ن گیر دلا و ُهرادو ا سج

 ۲ همزال تافل یارجا هبیلاع باب قافتالاب ككرلترافس نوحا یسلریدتنا باا 2

 ۲ ودنک یاب رونآ اپنسالو یسهلخاد 1 انصم كقظخره ,طقف روب دیا رالعخا ی
 Fo ا قح هبولخادم ملی نذنف رط ینحا تولوا نده وصخ ق ام

YC 

 هذاروا ند را و .هعش ونک د وخایو یاعا تر وصح كنه لب رار هدءردن ول نا

 .خیلسترپ هنتم وکح هرتلکنا ندنف رط هدنحا یا رفس نانل وب هدءردن ول هدنمح ین وغرام

 یروتلوا لوف هسلدیا

 اق ماد خاو هداوزوا تونا حد شار نها كنبراودنک یراهترغ كن رف رس

 و فوچ كب یحدبا بیذکتو حر رح E چ رلاعدم هدرلهسیا دم ر زایرلهب رحیفذلر رە ردهنب و

 .رویلش ج ان رلت ای مشل ورم کم ید ینیدنل و رللاح

had SEDی یو سام زا توکار  

 1 ناو یواح یراطخا نانلوا ید هن یمهت نغ سعات تناول ر ؟ دو هاح زا

 دا هرادا یرپش قرویو هعفد وب :هکردیا نالعا هلو یداوح نانا ی هدنس

 ی . ردهدنروص اار کا رب سه ناه باک زا ندیا نم هدننابساحم

 عوم كنتسهیدلب ٌهرادا یرمهش قروبون هدنسادتبا یسیدالم هنس ۵ کلب وش

 ا ر نکیآ رلاط فرق زوب زوقط كسب تزد یمرکی زونوا نوبام زوقط یمرکی ینود
 . مامضنا ج رو هلضف زواحتم ندرلاط نولم زو هنیرزوا ثكحر وب نو دم هدنف رط هنس

  قرصمر هداعل اق وف چ رر ردق و ی رو هدف رط تدم وا كن هی داب و ° رادا ۰ ردشعا

 کم ندنوزب بایرا هدن راتنعت و باعا نيح یساضعا هرادا تله و هنسلوا شم هل وع وق و



 ۱4۴ یالکشت ۲۸

 یلاها ولار وهام هکنوخن . رونلوا لیکشت هناا كنلاا اقلطم هدا رثاود هدایوروآ
 یلاعلا اضرفو + نازالنوا روج هتقج هاساع ههل تاهظنت هدلاح یرلقدلوا لوئسم هدندنع

 قا هتنسیاوولنهتسیا .هران وپ هستیاا یخد ناو ضرص یاهماتتحا هایتسهطتساو رله رخ
 حرط بولوا یاس یتا ندهید رثاود كنلاهاو . زاریو هسیا رولیبهتنیاا رولیریو
 بدلوا فرص هدنماظن كنهراپ کیدریو ًاماظنو .رلبا ددر هدنساطعا كنوکریو نانلوا
 . ردا هنامم

 كراو هاتهح یتیدنل وب مزلا یدوجو-ید هدنداعسرد كنهدلب رثاود هسیا لاحهت ره

 0 ا ناسو ضرع هدهننا *هلاقم رب هد رلبا ی رلقح هک هدللح ماظتنا هدنروصهب

 ا ندا تا و

 لاذنسپ راتو شیراز كيشا توی |تناضا" هع زول ؟ كرم نال 1 هدر دق ول كج هاسکو بر ر رق ة شیراق

 .ردنسمهغا اقا یتسهنوناق هفیظو كاتسبیر هدلب نادا غوا هت الف وب ۳ هیلع ءان رو

 ,ردشم | موك نت ه دل و ۱ اقح یییعدم , کاج هن رژوا نفر ز رطو

 یناناویح زمکیدروک ریقحثاب یتح یرلناسنا لکد هدناصوصخ یکوب یی دمو قوقح :مالسا هکوبلاج
 ا کات رش لکد هات مالسا ماع نکلاپ هاس«الداع و لاعفا نکا و هح رده ها

 ۱ 4 : ردهدکمرتسوک یمهبقنم وبشاكلرمع ترنج نالوا: ې رخنم

 یفیدلواننروا نالبروا هتسهقرآ كامودزپ هدنلا رکیدآ باقرب واوط نارطق هدنلارب رم ترضح
 نشو وصیفدا وا ةد مک هب هر ها هلو .شعا فداصت ىلع تربضح هدآون نکراقیح ندهندم هدلاح

 شل ناب رح هرواحمر هل وش لزا

 يلەراب كىس ەق تا هود , مدقاب هب و روا .شمروشودهدلوب نوت زوا ندنسهقرآ یرتفاب هود

 یا )کیس تاتح ملت رضا نيرا ۰ رلګح هدناا جا جاعزا" ییهودوا رل برا, < « رک یدک ا یفتدلوا

 تاتع دارهبد ( .یدلوا ر روضحیب هوذوا هد كدا تقذا نوي .مدنات هنلخ هنتسوا اقوام ی ! و

 . ودا ۱ ك |یسهدیشو كرهرو وس نا رطق ز 0۳ بولو یهود یللاوزوا مهزا ویباج , كح هدیا

 ؟تاسیمقج هیقار هصحرب چیه راد هتلادع هرلقح هلوا هفیاخت مدرک و نادنتفن ! های

 تا فالثم . شهر ریش اش یزو دن وک یمهیک هکر دن ۹ و هاب وا ی .4ب وش هان وا ؛یلغا یا

 كنرب ندرلن وپ وق! 9# نداروا بوتیلد یر ندرلءرب ۳ نا الو هدن رحم قازوا لا كنب رارهم هلحد دابو

 هدلاح كيدلوا رصع اح نوج ایا هدتم ی ندا ورک تاس ميل 4 فی یاد یا
 ندعاقولض:مکیدتبا ضیوفتاکس یتایخ هدک دم ریدنیا ربمعت بودہشیاایو بوز وک کیاد ناناوب هدیزپ وکو ا

 هلاخ ی لعاب ناما ؟مکجەرب بو باوحەن هديا تاتعهید تاور وا تدم هنسل رق كن آ تكقولخم زجاعرب

 لدهنیدم كارەدىا بقعا ی زیا كهودو شعد .«هشش هنیدادما تمود راده رجو یللاژزوآ قار

 یھ رت رهماه - ندنرتآ ا یس هنق رش تایالو یناع کا اتفاق ما لع ] .ردشدقخ یزاثرط

 [ :4-۳ ۷ هیس .ردنوخما ریتنیا رفت - هایجوتیزیآ كاکب مع
 : EJتحر ۲۸۰- لوطا ۱ عاقل قياقحا ۲۳۲۸۸



 ینالنکشت ۸ : ۱:۹

 . ؛یسوکر ربوهیدابنونیلوا دسیا رولوا هلت روصهیحاص هناخ ره نلصاح .رولوا لضاح تادراو
 3 یوا ناخن هب اعا

 ۱ e کلپ ب هتچب ندقدلوا یراتیفاعمو زابتمارب یلرتارم باحا دوخایو :نیکنز
 ۱ هلع لس ؛وولتوط اتسم ارقف نابلوا یرادتفا ن نیکو ردیا اطعا کاو هبه راف .هدایز

 ناب وب. هوم فدا لا لا ءدب ني خب نی راقانروق نیکنزو ندنرلیارس ناکدازلبصا

 . كرادمکح و يراهبا یریم ز کیلو ترا کر و هدنریدقت یرلتمق ندرلهناخو ناکد

 ۱ . روا وط فاعم یرلبامم

 . یفیدلوا قالو قوقخ هنسهقو كنهمونع بادآ و هنحرط وکر و كنهیدلب اود

 هدن روضح همکح رب یک ات دارفاهدنماع هب دیر اود .ردزاو هدىیزلەفطو لباقم هزانوب 4

 ك رانشنال و یسهفیطو را اسو ثاس رپ ور یدوخایوثا وب رب هب دل رباد ربالثم .ر رول هن وأى وعدهماقا

 در, دقت ییدلءاتاریا ت رضمر هنلام هوخای هنناذ كنب رپ ندیلاها مدب ودنا لساکت من رعت

 بوق یخد هبیکعو ء ربلیبهدیا مایق هنماوعد تانیمضت هسیا رتسیا مدآ نالوا رارضتم
 . ریریدتیا نامضل ییررض

 برم وفا وا هنهاخم یر رووا وم یذق و ترضم ون تقوا رک اط
SE SE o ARRON o oرونلوا صح اش هک ا هد رده ییدعوا اأ .رونلوا لاح نالعا هلسهطساو اس ناو ات ین تر سنی . 

 مکحهوزوا تبناقح بوتوط هدنماقم هبلغ یعدمرب یداع یهیدلب ةرئاد یغد کاح

 . دوخایو هلح ندنغیدنلوا نالعا :دنسهننعم تاقوا یرلهساحم كنهدلب هرئاد [45] . ردا

 ۱ , راقبج هادم ق هدتسهاس تالم اعم ییفدت هس هسلوا تاکت را

 ۱ رک کریو شلوار وجم هاف! وش راق اکو .ردار ۷ درب > یتسهرزا دا. دن یی ها )لتکلیع ندنجم ۰[ ]

 . يلراک ادنیدام ېک یتا اغاو هقالع ییدرتسوک كتبدنک . رتسیا ییا نده لب هلاقلابو رربو هلتیونم

 هتموکح یک ییدتا تیاکش وشاف ه هیه و ا هو یتلاعفو تمدخ تاب هب دلت هدنتنسن

  ررضتم است ورم ی < ید كنو نج يام ب ۳۹ زامر ؤط رکن دمج | هدهناب وعم ساو

 3 . رلتعجا و كلاع ر٣ رتهسوک ره ین سس ملت تراخ كع ای قح قاقح | هاتمحاسم هب همکح هس رز ول وا

 3 هاب دار ۸ كنزا ز کلاهرزوا قلوا قفا وم هب هما الم قد دم هداروب هدهس ریس هاب رم روت رللاث» ددعتههدنقح

 3 زره ول ظتک زا
 ۰ یتمافتسایرب و . شمرولت 1 U زا وه دف رطر اک ن رهش رب .هداقنسآ

 3 . ریراثچ ییژوک و ردنا تناصا 2 ک كمدآ رت راک قزهریشاش
 ۰ ست . زدیا وعد هماقا هنملع ییر,هبدل اتام هب هک نوک ىنا دف یا ناقتح یزوک

 9 ی رخ د یعدم ۰ رار ی

 ۱ . رد ۲ ندنرزوامربهلاققوزوب كنتف و ش ثل وق وچ زدقشی راقر قره ز و هام رو ەر

 را هرب داق نامزوا یدیهماوا سخت FR هخ وا فودیا غا یتسهفیط و ی ۲ ؛



 ۱۱ ۱ یالنکش ۶

 هلتهح و ندب راک لبا ناعل و بصل یرلرومام نالوا مزال هنبراودنک, یخو رلذ و و لشو

 قل وسنم كالاک اكرانوبو .رواوان و AE لاکا ینسهص وصح تاحاتحا كرش تلود

 هدا ساکت E مداتتندنا ر روا نفت اضو ٠ هر ۶ شه هرثاد جو .رونا و لوح هر هب دل راد

 ي رولوا وشم ید هادی لف و هد رده یییدالو

 تاماظنندیا اضتقا هاطرش قمالوا فلاح هتلود ت و هساسا یناوق هبدلب هرئاد "

  .ردتا و یه دلب

 هززوا قوا فرص هب هب دلت تااشنا کو ثمر و ی رل شش او٥ يار كرک

 هناعا_هنلاصچیتماو ءرادت .كاتاچناتحا كنود رب د وخاپ : پز ك مادام ياا جرف رک ند
 ئیدلول یتحالصو قح هکملس یغیدنلوا فرض ههر كنهقآ ییدریو كنیلاسها ندیا
 یک یر کد ایا و اس تسمه تاق وا ی ررتود ف رصمو دار 1 توز نن زات .ردراکرد

 . رد |نالعا كاذک ین فاش دا زبا ید 4: داد داود

 راود ا .ردروګ کا تعاطا یک تلود تاماظا هر هب دید تام اظل لاها

 هلاحنسحو هافر كنيلاها ىکا كنیدلب تاماظن . رونلوا لیکشت هلیباخم | كنللاها هبدلب

 شیاسآ و تکرح بدا فالخ هدنرالح رسو هدراقاقوسو انزو قلشوخرس الث» بولوا راد
 ,زدیا تراظن و تقد هنب دأت ا و هنعنم كبالاج ندیا لالخا ينەمومت

 ران وب ندنفیدلوا زاسهراع هرلنالوا للعو طتسو هب نلاها یارقف هروک ذم تاماظن

 تای شست رک لا .ردراو یراهناخهتنخ و ترا قرهنل وا اشنا هشا ددعتم نوجما

 ناماتومازملا ینتحارو ءافر كنيلاها مومع كركو لاصحتسا ینسهمژال فراصم كەر کل

 حرط ر اوکر یو یصوصح هود لک ضعت هب دلی واود ده دننمص ارحا یطاسو و بابشا ردا

 .زامهلوا فلکم یسلاها ار هلساطعا ر ا ووپ کرانا

 ایرعمعت ۋە وسل كولقاقوسوىلاعشا زاغ یراهحک هدراقافوسو «یسارحا وص هرس ام

 نالوا ذخا نوجا راش ولاثمون ندتفرط هیداب راد .رولیهلوا هلشواعم موم كنلاها

 هدننمض .قیقحش ینکیدنیا ید دوخای قرت كرانوب بولوا هدنتسف یتمیق كکالما راوکریو
 ندرلراکتعشص ع ونه نانلوب هدرهش لخاد .رونلوا نیعت ران ندفوقو بابرا تقوب تقو

 ! یلیخ هلیتتسانم یساطعا یسهرک ذب تصخر یخد ندراجاکد وللثم ینیدنلآ وکریو ررب



 نالبکشت ۸ 6 ۱۰:۹۰

 ۱۲ اشنا هو جد ی ییدلدیا وزرا هدهسیا شندیا توت رهلاسرو هنزغ نالوا شعا ,زافتنا

 ا یزکیډ هټنپاما نش یبیرب هدهننغ_یهدنمان » عیاق ولاقیاقح » کلا _ِ فە اصت

 لما :جرد 0 سانیقالاب هلاقم هلاقم کیا 24 3 مرزنوا قلوا داع هر اد نیا

 کیو الق ندان نغ هجزرکنا کدنسا ( مات تالال یشقنم دانا فا طاق ین
 : ردتفد نایاش ندرظن هط رب هقشاب هدیسا راشتا هدب اع وماعم

 ِ 8 یسهماترس » یالبکشت هب دد راود هدهاهاش هبسو رحم كلام » كمياق ول قی اقح

3 ۰ li 
 د وس یم عا اطم «۱

 ۳۱ 4۳ وصا اوروا هدتنمنخ یعالصا ثنهلخادهزارا لوضا  ندنفرظ هتل تلود
 ۲ ءانب هنغیدل وا یاماضن هب داد واود ید یر ندهدددح تامان لالو ی اا لر وس عضو

 ِ دل رام تا وت <. ردشمل روس لیعشت یوم ماد هب دن يرل رهش هل 2 ون وب کا هی توارد

 | هدام و هرلکنا و هسنارف ید تداعسر رد سه تونل وب یخد یرلسلحمو یرانصازپش

 ۱ . ردشخفلوا مسقت هرلرتاد ددعتم وللثم ینیدلوا

 ۱ شا ددلاح لم 2 نهم اق هطلع و یعوا ك نان وا دع هب دل را5 ین ۴

 ر نکلر وس صا یهاشدا تارصح ٌهدارا بو شلخ رب , نالو 1 ناعل هلا تا

 ۱ اا ردفا عدو هپلا ر ا یر و سا رج وق تالار اشور ادو : زده دف و

 1 يدلؤا یّتسم هعاظن ر هدروص ین ی ین وت طو لص همس هم تااتا رش كتتسابر

 ا سم صمد هدنسهنام یتاما رهش هلا هراد یجلآ "هرصهرآ هدننامز هقباس تناما هلتهج

 . یرامدقم هسه تناما رش هذه هلالا طقف . یدیا هدکلدشنا ییدلوا هدکعا تدع

 . یسارویب نیمت [۱] كنامشارد تاذرب نالوا شالوب ندنرلرومام نازم هریاد خنتلآ

 : فر تر وص ل رلث و و هنعیدلوا ین مه هن رزوا ساسا هب كه دلب رود هدایوروآ هسرزوا

  بسانم یساطعا تامولعم ضعیرئاد هنفیدنلوب هتسیاو هنیذاختا ین یراتی احج رو
 . یلاها عشقم نینیلترو فت مرادارپ یتیم داو نوما شل ریزی کلوش . ریدخانوک

 " رونلوب هدراقلانف ضعب ینیدلوا هدا زآ كرل رق هدرهش رب ربارب هلیمیظنم كرهش نوما

 ۱ دوو كنود ناو هیلع هانی رس راع ندققاب هتبمرامن لر اقلانفوب نیننیدلوا
 . ,باخا یزلودینک ین راهیذاب سلجم و ی رانما رهش یلاها هدایوروا ,ردراو یناماظن»یواح

U 

 [یهنا هدقعل و کلی اجر ىلع فو رعع هل هان ك يلع کا RA ره هده رص ول ۱ ١
 ۰ ۰  ۰ ٠



EAA یالبکش ۰۶: 

 نفر هدنراوعد .هراحاو هسنبا نالونعوقو هدنلخاد هروک ذه راد: هدام جنب

 وللا هدلح کیدل روک موزا هیهک اح اساسا دوخلیو یرهدقیا قیدصتو لوق نهطاضم
 قج لوا ردابص نەر 3 ف هک و تور ا هدهمکح نالوا هدننناما رهش ۍواعد

 هدهساظن همکح نالوا هدنسرتاد هسلدع ماکحا ناوید هدنعوقو اعدتسا هسشادتبا ماکحا
 . ردقحهلوا فانتسا

 . ردقجهلوا عبات هنسهللج تراظن هلدع ماکحا ناوبد هحلص همکح : هدام ین آ

 هنلکشت كاننهحیاصو ةقوقح کاحم تداعسرد یمکح كل همان رازق وبشا : هام ىج دب
 ا ودم هام کش كنءراد ینلآ ہک وص ندنیسات نا لوک ارد
 [۱] . ردقحهللوا

 ۱۲۸۷ سلام ۳ و ۱۲۸۸ رفص ۰

 هم رکی داوا ذاخنا ,ینامارش یسانبهیداب مرتا جنتا ناپ هتیادب ین ۷
 ینیدنلوپ دوجوم كنبرلهمکح قوقح هلسهرناد ارجایلغوا كب هدنلخاد "اسب روک فء ردق
 هززها كا كلتا هلا هیدلب .«قزلطد ارصحتم هعفد كلبا هتشیا . یدیا كرو
 هلوصوب هکدیا مسوت ینالکسشت هیلدع ءرخ الاب همکح رب قافوا نالوا شادی یبسأت
 ایعام نک دینارلافخ] مدت رول وضقهجراهیم اقر كنا یک ندع ید کش
 هیلخت ییهرتاد هدنرلهنس ۱۳۳۳-۱۳۳۵ تموکح هنیرزوا موزا ییدرتسوک كنتراظن هبلدع

 یدال واقوم طقف شیشلاح هلس کیا مچ اهر ا
 حاص ررپ هدهبدلب اد ره یک یغیډلوا هده رد ینا هدننالکشت هب داد ۳

 هبهظحالم رب یکه ن ندبدلب رناودو تناما كقحوب سکعلاب هنکج یدک هنتهج ییکشت ,یسهمکح
 .رذکجهلیروک هدنسهطبضم هیج وم بایسا كننوناق ۱۲۹۴ هدیراپا ییدنلوا عزت ءانب

 ینرات کناه یهو ندهقشو رب چیه نکروئلوا بیتعت یلماکت رس كننالنکشت هیدالب
 نامز يه ندنتاح ردنم كميافو موقت هدنابم وب . ردهدکمالرتسوک انغتسا اللتصا ندرا رب

 كلام .ردش«هلدبا لاها هدیتهح ققدت تاناعوطم یمسر ربغ نک“ ییدنارا هدافتسا
 قهیضیهلوأهدکلدنا دع ینامرت كل هس ومع راکفاو یال فاغاخ تانا شود ات

 هااالنکمشت هیدلب كل هساو# راکفاو شمل ریو تها هجرد هل هصوصخ وب هتقو هدەدزب
 :دنانکشتنیح كنهیداب هزژوا كنلسهريو رکفرب هدنفح ینیدلوا شمرتسوک .هقالعهدشسنهن

 هم م هفت ۱ و سعود , .يرتفد ماظن تاتناما نمل ۲۱1

 ۹٤



 قالك ۶ ۱:۸۸

 یهفیظو ات تغ هم وا یعذ یشظلوا تک رخ لانم اکو هطءهرباو ینتلآ نکیا شلوا

 والد واحد ندیا اقا یوسف امکعو قلا صنم هداوم قالوا ا وک لباق ام

 وضع ناتو a ۳ تالا هدهئادتنآ 4 هحرد ردق هنانکشت ترک اع یدأع ات

 نالوا ند هم ىا را ةر وک نم کا ی تب ۇر هدههاظن هک هده رنا هحردو

 ماکحا ناویدو هدنزک م هیدلب ةرئاد هرزوآ كلدیا وفل هد وص ندنسسات كن هحل کا
 ارت یا هخلص ةمکحرب یکم ندناذ ج وا هدنشقرادا تحن كنسهلباج ثراظن هیلدع
 تار ةن هدارا هتماکحا یارخا و نالا هملق هدبانلوا و شاریدشلرارف لیکشت و

 شربت کز اف ییا تد خف . كيهمانرارق و .ةيماطق تا زتقفنالفروس ملت اشنا
 ۱۳۸۷ سید ۸و , ۱۳۸۸ لصخلس م .. هدنقایس یسابروپبب تم هنناضتقا یارجا هغاوا

 ناتلوا لکشت هدناداد هل هراذ ىلا

 همای زا وک ۳۹ هب 4بحیاص هما

 ءراجاو هینبانالوا مقاو هدناخاد ییسرتاد یینتل [. كاتدامسرد : : هدام جوب
 هحلص ما رب هدنزکیح یهدلب ةرادا هووک ذم ةرباد ءرزوا قلوا صوضخ هنیرلاوعد

 , ردشملوا سست

 قج هلو کر نداضعا یبا با سبر رب هحلص همکح وبشا : هدام ینکیا
 ۱ . ردکجهدیا اط ید ینتهدخ ا یرب كناضعاو

 ۱ هنبا نالوا جات همسخو لصف امكحو هیهعفادن هحللص همك : هدام ینجوا
 مالعا نوجا دوو تیر ال هنلاحا وذا تقفاوف نئفرط یبراوغد هزاحاو

 1 كدب ذخنا دنتس رزب لدن اا صم نفرظ نیم یهحاض تروص زکلا بوصرو

 1 . ردکعحهلنا اطعا ةنفرط یتروص رزب قدضم كرادنسو

 3 فا ود شوان فال نک ر ا وام ا وزد
 اهدخا تولوا E ثملع یعدعو یعدم هبحلص تزوص یتخهز دشالرارف قرهلوا

 ۱ توس دک اعروماع هک: اعزلزارف نلی تور ادهکیلص هال یکیدلیاعاربا دنساب یتل زد
 ِ as نازک نیا جوک ؟یتاادنن یرلدنف رط ار هدف ىج للو

 _ قفاوخ كارەديأ ققدتینفیدلژا بولوا قفاوم هنلاوضا یرازق كنهحلص ةمکحم ؛همکحم نالوا
 ۱ اا تیژروهک اح "ةيادب یاوعد ءدلاعينیدلواو كج هریو مالعاهنیافنا هسیالوصا



 ٤ ینالیکش ۱:۸۷

 هنیکحدیا باحا یرلفلوا سبح اقفوت هبهسیوناق هدام صوصخم هرلنوب هدنلاح تعاطا

 هبهلعیض باب هلتهج یجهلیریو ندنسلج تناما ًاناذ یمکح یمهلوا سبح كرانوب و
 هدنسهللج تراظن تراجت ما هنفج هلواتسانم یراعوا فقوت هداروا هسیاندن والردنوک

 هدهج رد و لاح ییدلبا ناصت كنوناق ییالوط ندلاح ییا نانلوا رک ذ زکلاپ یک یفیدلوا
 هرزوا قلرا ص وصخ هصاخشا كجماب ربو رارق ندروک ذم سلع هنیراسحب هلن دمی زج و

 کن ساعا توخام هنیرافوطع فرط هدننمض یذاخا هناخسبح رب هدتناما هراد

 .هدنفاس یبعلوا تمه هنیاحشا یارجا هاغل وا شمنلف هدافا هطبضم اب یتیدنلوا بیس و

 وشراف هنته هرتاد یتتلآ كتموکح هدنصوصخ كما شخ اضق قح هبهیداب
 ثحب ع وضوم هدهفضت یح ۱:۳۷ هل وا ۰ ردهدقملشالک 1 ینلدنارواط راکهدعاسم اهد

 هدنلخاد هرناد یک ینیدلوا هدهرباس كلام هدنداشک تیادب كنءهرناد اهد هرزوا ینیدلوا

 هدهسیا شلرتسوک موزا هنیداشک یبسهمکح حلص ر, هدنتساير تحت كنیرلسیر هیدلب و
 هدنسهنس ۱۲۸۷ ۰ یدشلدیا نابمرد یسلوا عقاو فلکت قرلیای همانماظنرب هجوریآ

 هدعاسم هنسیسات یسهمکح حلصرپ هدنتحت طورشو دوبق ضعب ه هدناخار 4ا ا ین آ
 ندن راظن هطق ه داب هطب اض هماظن واو هلبا هج وم باسا داب رک ر ادلرا

 : ردراشملدناجرد ریز هجورب ندنفجهلوا دودعم نده و راک ذ و دق نایاش

 هرادا روما كنسلحم هیدلب ةرناد یجنتل | هنیرزوا راعشا نالوا عقاو ندنرلهیب تناما

 راد هنسهبوسو لیدعت تروص كشاطو و تحالص ینیدلوا راح هجهفوقح *یواعد و

 تاصوصخ یعاهجا 9 هد كنهیداد سلحم ۳ ندا نایرح هحتلود یاروش

 كنءهرناد یآ ره هلیدقع هرکرب هدهتفه نیزادعب ندنفیدلوا یفاک رغ هنتسهرک اذم كن هعقاو

 یماوا روبجم هیاطعا هني راهي تفاما هانهج یسهیعیبط تیطوبم ینلامحا ینایفرصو تادراو
 مالعا ندنفرط هیداب ٌهرناد هدنقح رلاوعد ندا ثدح ندنتاراحا كالما و ندنطاصم هناو

 هلاوح هنسهلاج تراظن هبلدع ماکحا ناوید هلساعدتسا زمو فاننتساقاروا نلیریو هدنماقم

 كنامالعا نای ریو ولامینیدلوا یتبنوذ أمهنش ور كنیواعد وللتموب كهيدلب را وپ هو هاب طقم وا
 تالماعم زسلوب ماطرب هدنفانیتسا كنيواعدو هدنذاخنا كنبرلرارقو قیرفت هدنمظنت تروص

 .aa اساسا هجتلود ندهرادا لاصم كنیواد روماو هنفیدنل وب هدکمیا نایرج

 یرلارو نوجا یفیدلوا شلدبا دیق هلا یزاپزب اف تباغ هنیرتفد ماظن كتناما سلج هقیو وب [۱]
 , ردشمامه وقوا



 یالکشت ۹ ٤

 نعت زونه یسهاداعو همهم فئاطو [1] كاما رهش نالوا میدو هنبراههب ٌهدهع

 كانسهمهمهضق هیدلب تانبزتو تافظنت هله زا بولوادوجوم راتباکش ییالوطندنسمامهدیا
 باج ا الب كقلخت هدتسآرج | ربارب هلقملوا یعاسم لذب هنسیقرت بابا لاصحتسا ماوداالع
 یالعتععره كنيراترضح زمهاشداپ نمدنفا تمعن یلو كعزوک ینلئاسو یسالدیا جامزا

 یآافنا هناو ییسونو ریهطت كرلقاقوس الثم و ندنفحهلوا قفوا اهد هنیرلهأرورپ دابع

 ربتعم كراش قجهلماب گرهلیدروتک مسر ربغ نم یراربتعمو ادختک فانصا هدنابشت یک
 تحلصم هسلشالک آ ینجهلوابولوایمهححض ترضم هنوکرب یخدهحیلاهاو فانصا قوئومو
 تایلعت ضعل هنس رلهبه تناما نوح كوب ننتکعسا نایرح هدتءاقتساو تسونم روح

 ,یدنلقرادتبا هن راطخا یسلروبب تمه هیهلداع ریبادت هدلوب وش كالیدمیش هرزواكلردنوک

 یتاما رش :هدنسهدام یوا كنسهمانماظن هیدلب ٌهرادا للخحرات ۱۲۸۵ رخالایذاح ۸

 «.ردرومأم هنتنژرو لصف كنيواعد دلوتم ندنآ مه و هیءرادا زوما رک اذم مه یبلحم
 .ردهدکلدیارک ذکج هدیاقلعت هاصوصخ یکهنكنيواعدوبهدهدنسهدام یجنربنواو هدکملیند

 هلکمامهیدیا ارجا یاب هیدلب موم تمج و کما رخات یتالکشت هیدلب رتاود
 سح هجرآ و شلدیا شخ اضق قح ردق هیهجردرب هنسلح تناما هدراخراتوب ربار

Êردهدقملشاللک | یتیدلوا شلر و  

 هل وا یواح یهفاک تاحاضیا رو ههاس 1 ییعرات ۱۲۸۷ ناس ۰

 : ردشلدیا جرد ریز هجورب كرهلبروک تیما زئاح هدنراخشرات هیدلبو هیلدع
 هم ۱ و فانصا ندتناما بناحو یو ترم تام وسر فاع هبنهزادا رپش

 . هیزج تدم كصاخشا نالوا دیدم قحتسم هدننمض یذافنا كناپنتو صاوا نانلق اطعا

 را هلوقم وا هدنسهناخسح هطض بابو ندنغیدلوا هدکلروک موز هنفقوتو سح هلیا
 ندنفیدلوا ص وصخ هنایانج باحا ید یعوم هناخسح یک ینیدلوا لحم نوجا تحاق
 رب بسانم هدتناما ُهراد هرزوا قلوا صوصخ هراقجهلوا سبح هلتدم هحیففخ وللثم وا

  فوفلم هرک ذت نالول دراو ندنرایفوطع فرط راد هنموزآ یسعلوا صرضختو هيه كالع
 ا ا كناپنت و صاوا نلیریو ندتناما اعقاو هلاوطایدل هتلود یاروش ربارب هلیا هطبضم
 مدع هتموکح صاوا كن هراس و فانصا نیهلیا درع هدافبا ی راتمذ و نهقیا تعراسم

 . اضر ىلع یردب كکي اضردجا نالوا روپشم هامان تا ىلع زیلکنا هتيم پک هدخ رای وب ۳1

 ۱ ,ردشعا دورو هتناما نوک ۳ یش دالشاب هشدا کک اضر ىلع هیماس رک ذوب .یدیا هدقمل ون تي



 ۱4۸۰ : یالبکش ۶۵

 تاتا کت هبدلب ریاود ټالوا شمامهلک هدوج و یرات | ردق هنیسهنس ۱۲۸۵۹ هلحزا

 باب داتعمرب هنسوا ینغیدلوا مزمامو بولطم هجردهن هحتموکح كنبراما كاوبناتساهجیتناو

 ضيع نالپ زای ندنناج یلاعباب هایت الوطیتارق نویاه قطفو یعوقو هناهاشبفیرشت هبیلاع
 : زرویالک | ندنرلهرقف وش كن هیباوج

 پولوا قاعټم هنسپدلب ُهرادا تداعسرد ید یمهم مسق رب كنهیساسا تآ ارجا»

 للاح يامظنت لراهداج ضعل هدینجراخ و لخاد كنهلعلا ةفالخاراد_هدهقبایس هنس

 كب .ند«طاغ وللثم ینجهنلوا مشت هنمظنت كرالحم ندا اضتقا ید هنسویو .ینیدلوا

 لوب روم هراهدح ضعب نابنلق نیضت ی یسایشنا لوي روع رب ضرالاتح هنلغوا

 ندیا ررمط نوجا یبلدلشیا كراهبارا نلیند یاومارت هرزوا تاما ,تکرچ هلبا

 كني رال ناک مزال ندنلود فرط ككراهداح تج هماشیا یاومارت كرهلب ریو زابتما هراهینایموق
 يليا مور ثذجما زاغویو هنسلاوح یلغوا كب ور ندندم ریو شهلوا رادتبا هنعیسوت

 هدننمض .یسالازاو عفد كنهمومع هقاضم ندیا تاشن ندننة كهام یراج هنلحاس

 کرا یباریدیا اهد دک رب ادد و .ینارافع وص ها هنک ام ندهید ادعا

 ةر ارج [۱] ناو هدنهاکشن ياما ریش و شمنق نالعا یمارهآ یس فرهوا

 شرازم ی ایا ماد مب یدهقتم و بسه یضو ی مظتنمو لومعم ندروم
 راود نانلوا نالعا هدنس هنس شب ناسکسو شلریدشلرارق یس وق هنلحم هدنش قرهئلوا

 ندنرادقا موزل هخگادراو لریاود«.كلجهدیا لکشت ین | ارجا رخات كننسهمانماظن هیدلب
 تایظس هحشجوم_راجال .نالساب باد کا ندقارط ياما رشد قفا تان
 هحرلت الوو شعوا راهحتساو EF ییلوشراقكفراصم نالوا یضتقم ا تاحاتحاو

 ِتامظنس قرهنلوا صیصح تادراوو لیکسشت هیداب رتاود ید هدهبصقو رهش ندیا اضتقا

A[۲] . ردشعوب هدکلدا ماود  

 كل هبدلب ةو تیعج قردهیپاپ تاباختاًاقفوت هنسهمانماظن هیدلب ردق هنرات ۷
 كانیرلربتع و اهختک فانصا هرژوا قمل وا ما هنیرب كوب هدراخ راتوا ییدسهدیا لکشت

 لوس وب «ردتسات هلسلد اهیصوت هتناما ندنفارط یلاعساپ تلدسادیا هواشنتس اهل رلن وا هابلخ

 : هکر ویلسد هدهشاس 9 لحم واتا ۷ لولبا ۸ نالوا ثحاب

 هاربا . .یدنا هدنشاب یړ وک ناخد یلاذیم کوا نیما مولا یسانب ئامما رهش ابا 1
 , ردقحهنا وا ثح هد ندو مدد رم ییدلدنا دادعت و ينا یرلانب تناما

 ۱۲۱۸ وحول - ۱۲۸۷ مرح ۲۸ بس عیاقو موق [۲]



 نالت ۹ ۱+۹4

 اوج تا راز ه.اام

 فراعیسهنس ناسقط كنيراهم تناما . ردشاوا یروان مولعم یرللاع راعشا لام

 س ر ولع كسب یدب ناسعط نولم زوفط نهمختالع نوحبسداءلاقوف هرم
 مر  قردلوا فر. هدنرتفد هموم هنزاوم هایمان ( هلخاد رئاد ) رویم غلبم بونلوا

 ید او ينيدلوپ هدننام هک یمرکب زوو زوقط ,كيبزکس زوتوا توشی نالوا
 هدهنس هدازآ تک قرص کلا ندرون نم علبم هرزوا یتیدنلوا راجشا جا هر ؟ یاب

 هدروکدم بار هدهسیا ندهعسط روما ی فراصم E نر ذماخ ن راتلو

 هلسروص طاخا نوجما شاعم مضو تاقراصم هداعلاقوف و تاروهط ضعب بولوا هلص

 . تافراصم ینجهلوا راح رص هحقدهلوا لاتا ىسەنش دارا كل.« نلیدبا. عضو

 8 و فا هوا زاورضا هدیابلوا هلغلوآ شمنلق هداقا ه نوت اب ندتسهم ءاجم هم و

 ۱۲۹, ِترام ۲+ و ۱۳۹۱ ص ۰

 ی نلیریو | تارک .:: هجننلک هنآ رقت: قاتلوا ءا هدهدام یحزکس

 . كلربو هیلالع ارل ىللا زوي قد زکلایو ضئاف ىل ۲ هدزوب هلهجو قا وش راق نایرتسوکو
 ۲ تاب, یللأ زوج ههنا بدی یا نراک ۷٩ ندی رکاب هطلع لبا ینا یاب هززوا

  كنهفارنح هما وبا نالوا یضارتثتسا + کیا كتاما رد نشانیا" ضا رفقا ل ٠
 ی ۹۶ كننرتفد ماظن د (۱) كتناما سلحم یروص هجزشتارف كن همان هلو اقم

 1 ۰ رددقم هداسهقح
۴ 

 [ دیس لا YAS هززوآ ینخهلشالک | نده و نال وا شلدنا جر رد ردق هی رو

 1 ê قرهنلوآ شن یسهمانماظن ه دا  را دا تداعسرد یلخگرات ۱۳۸۹۵ را یا

 و كلکیر هدنالکشت هب دل هکلدبا مس هد هب دل اد ترد نوا هل د 0

 لها و رهو رویمروط ورک ندنزاریا تب نسح هدبابوب تموکجهچرک .یدلوا شاروتک
 1 یلاخ ندنالعا یکی دتسلا ASSES یالکشت هاب یرصع هدلوبناتسا هدافتسالاب

ِ 
 ېدر ومل اق

 ۲ ی وا ر وتوت + یزد لطف تن سا 1



NEA یالبکشتا 4 

 نامرد تاعلاطم ضعل هدەشاح كەدەفى یح ۱8۲۹ هدنقح یسو ریولالما یعننلآ

 هدنسهطضم هبجوم بانا كننوناق ۱۲۹۳ نالوا كجلیدیا جرد اع هدیزاباو شقلوا
 تموکح تادراو رارکت هرکوص ندروک ذم جرات یسوکریو كالما هرزوا ینیدلوا ررح
 ۱ .ردشلدا لاخدا هنئام

 13 ۲۲۲۵ هاحر ا نال وا ا هج ر اود ضعل دقم هدو ون یدب

 زوقط یعرکی هدلوبناتسا ینوکریووب هدرلخ راتوا بولوا مهمه ا ی هن انس نا وط
 ۱ .یدیا هدکمر و فانصا

 دارا راف و تلنفانما لوساتسا هدن رلتنطلس نامز كئلات ملس ناطلس

 هد ی رام كنسازپوک ینابق نوا نانلوا اشنا هدننامز یلدع دومحناطاسو شرک افي ومع

 و هدهسیا نتو الفا اا ندنمادخنسا هلع هلنامز رو .یدشمنلف لسح هنف اتصال وبناتسا

 اد شا ررقت یشل | کر ورب ندهموقیم فانصا هلبمان ( یسوکریو هناسرت ) لدپ اکآ
 لاقتنا هتناما هلیدق كلدیآ"فرص هنسهیفظتتو هشیزت روما رهش یموکریو هناسرت
 لسم تیاهنو شلوا بجوم یبکْشو عازن یلبخ ییابجو لیصحت تروص هرکوص ندکدتیا
 فلکمهلبا هعونتم موسر یفانصا ل وبناتپا قرهلوا یقیقدت هدنروص یلساما هجتلود یاروش
 هلرماب روك اح رغ ةلدعمو ًانوناق یا میر هلیمان (یناک یو هاخوا )ل هور تالا یقیدلوا

 ۳۰ ياخوا رداصا هنس هدارا هن وفع ارابتعا ندنیشهبس ۸

 هدقملشالک |ییدنیا ماودردق هننالبکشت ۱۲۹۳ كنناعا نانلوا نایب هدءدام ىج رکن
 4‰ ردەدكمرتسوك ینوب هدهقشو وشو

 کک ینافراصم تادراو اما: ریش هرزوا یی یرایهانپتراظن *یلاع مولعم
 شماوا میدق هتیراهللج تراظن هوا ندنو یسهجدوب ینهیس ناسقط نان وا مظنن

 هب هج دود یوم نالیروس مظنت هج هل دلج هس زخ قطا ینهبلع كوب هلام هنزاوم .دهسیا

 ناتو وست تسدردهنسو هرزوا ینیدلواحاضیا و ضیع+ینغتسمو لخادرهغ ینافراصمكتناما

 رتادهنسهیوست تروص هدلاج ینیدلوا هدنناىم هننقم فراصمیسهداعلاقوف فراصم رال ضعل

 ر دم یفدنکودیا لباق رغا)یاظعاو “هوت كرانوب هحقدلوا راعقاو ا ر دلا
  ترضح نام رفوص أ هدنباب یراعشا ورا E یسهبوست كقراصم نانلوب هدوجد وب

 ۱۲۹۰ تارام ۱۷ و ۱۲۹۱ ص ۱۱ ردکصمالا4لنم
 یک نرو یسوکر و O I] ۱۶۰٩ . ۳ و صوت یرتفد ماظن اما ی 1

 ی ۱ كنم رتفد ماظن یلو موب ۱( یرادقو تاد رغم تنوکر و ی رلکدر و هل رلمسا كفانصا زوقط

 [ :رددنقم هدنسهفنص .



 یالکشش ۸ ۱:۹۲

 هسدنهتناما كفاظو داع هرلن و كوملیدبا وفل یوسبموق قرط تاحالصا هاسدرادا هنبا

 . یمشوا نفور ند ر یا

 راز 0 هلکف تنطاسرا ندنرهیزخ فاقوا و هلام تاتتسرادا وص -- و
 ۰ یادو هتناما

 ۴ 9 هتناما تسوک و هما

 ضعب یک یعوسر رکرابو یسوکریو هناسرت نالوا هدقملآ هجهرباس اود - ۷
 ً یمافتسا هاما هلی راتعا قلوا یسعسط قحو یقلعت امدعل كيادراو

 ههتننسفار شو INN tes یونس هتناما چ هلام هنزخ ردق هلآ وا سا

 نونى ۰ ینعب هسلک ۰۰ اع وطققم امدعت نکیآ ریلاشل وب هدهب دع توام

 0 ۳ یساطعا هاسروص هناعا تاشو غ

 هدرلهداح فلج هک یاومارت هرم رتسوک قلوشراق یسیراب كنهدک ۰ هو س

 . یدقع ضارقتسا رب نوجما یفراصم هراسو تاکالمتسا ناب رت وک موزل

 .یلھ هنسو رداق تناما ندنسورداق هطض ثاشواح

 .رلسشالک | ییدسا راصحا هبهدا« نوا هحیلشاب ۳11

 . زکجهروک هدیرلیا ینکیدلدیا خسف هاینوناق ۱۲۹۳ كنسیجن رب ندرلنوب
 قلعت هلوق ینمسر اوورتقوا كراسنجا یاالکشت هب دلو راود ررح هدهدام یحنحوآ

 شمامهنلوا قفوم هدردف هن هک وب یک ییدمهب ریدتبا لوف هدرلد رص وا هنسا ممروب و شادیا

 ۱ ندنسنل آ اشر رک دم راود هرزوا یجهلبد | حاضیا هلقئا و مک زارب ندنعیدل وا

 3 : ردشمامهبدیا داشک الصا یسادعام

  هجهیدلب راودو تناما ردق هنوکوب هنف روما نالوا ثح عوضوم هدهدام یجندرد
 3 ۰ رنک هنل وا اا

 شع و هدنسهرادا تناما ردق هنمهنس ۱۳۲۰ یسرادا وص نالوا هدام یجنسشد

  یندنلوا مبطلرلرطسوش هدهسیاشهل [ندتناماءروک ذم ٌراداهح راظنفاقوا هطو ركادعب و

 :یدیاهدقنلواتاررقمضعب هدنفحیسهرادا کرتشم هلتنامالرلوص هجاهلاراشم ترااغنهدرانوک



۱:۸۱ ENE IKA 

 رکذ تادراو نانلوب لخاد هنپهیمومع هنزاوم كنهنبیزخ بونلوا افتتساو صا هاب راهبهب
 هبیرغوط ندبرغوط كنفرط تسوا هرکص ندقدنلوا ليز ندهسک كسب یمرکپ نانلوا

 راود هلاتناما یسهسک كيبنوا كتهسک كسیمرکب وشاو یسمنلق اطعا هبهاململج هنیزخ

 كے نوا نالوایروصق قیرفتلاب نوجا يسهضتقمفراصم هلیشامنیروم امكنهبداب هطوبيم
 ۳ دا دفع ضارفتسا رب قرهلوا هما رش هدا قلو ید یه
 2 ۱ هفرط كلت ناذنساواما كنس قره ریدشل رارق یمهضتقم طلا رخ و رادقم

 نوما هیدلب تانییزتو تاحالصاو یاومارو وص كدلابم نجهلوا لصاح ندنوبو ۍسهلاوح

 ۰ بانج للحج هدعاسم نو رقم تاعلاطم نالوا هدنقح یسمللق صصخ هنافراصم قح هلومع وقو

 یا یون نالک مزال کرت هزهش هدلح ینیدلوا داغ هیهرماغ ةناسریو شلروس یهاشداب

 اب تسیاد و هدف تادراو نشورض روهک مک! نوقط یعرکی زوب ییا كم

 زوب زکس كيبزکسس نالکلیریو  ندنراهلبلج ٌهنيزخ نوباه فاقوا و هلام قرلوا یش
 قجهللوا مادختسا هدهروکذم رباودو هدنما لق هتناما اعم هایناصبصخت شوررغ ردقوب

 هدنصوصخ کر كنتاموسر رکراب نالواترابع ندهسک ردقوپیللازوب یا يونسو راشواح

 روظنم یند رکات نالیزای هنیرلهلج تیریبشم هیطبضو تراظن نوپاه فاقواو ه رحم
 تراظن هلام یک یفنیدنلق لابرا ايل هرزوا كلردنوک هنیرللحم هرکص ندقداوا یرلالاو
 قوطنمرب ید كن آ ارخادناع هن رلف وطع فرط نغلوا شلدیا تنفك ناف ىخدەنسەلىلح

 ۱۳۸۲ ناس ۷ و ۱۲۸۷ م ۱۲  هلیروس تمه هتساها *یعام هنس ٌةرارا

 كاا ضل یا انام زو نالوا وا اح تاما دمو فروش یا
 . هسرلک مزال

 لقتسمی که راد يعناا لردرناد قجنهاجا یی هدنالتکشت هبدلب راودو تنامآ ےب |

 رر زاد باد قرهنلآ تاما م تادراو و راذتقا «تحالنص نوتوب ا باولوا

 ۰ یسشردن و هداج یقوم هیدلب ايو هعش

 گ یر وا کلا بولدبا م ادخت با ۹ هلضف هدهریادره هجر دقو س ۴

 .یفا راس ةا ۋەمدخو کرنا یساقفر هلباسدنهم رب «ېتاک هبساحم ر وتارب رحت

 كنمسر اورتفوا ینعی هلوخد هدردقن یفیدنلوا لاصجتسا یتقفاوم كرلدنجا س ۳

 یسابیتساو حرط



 . ییالیگیت ۸ ۱۰۹+

> 

 aE |. یدونم لاع نامزف

 یراترضج یدنفا ولتفوطع ینیمارهش

 اما و لکشت هر ومن كنهيدلب راود نالوا ندهنفس دارا یاضتقم لکشت
 ااټراهرک دناب راد هتکج هلک مزال یتغوا متو مظنت هلهج ون كننادراوو هرادا كنيرلههب

 بدو ضرع هرکص ندنسهعلاطمو تارق هدنروشم ضوصخ نقلا كرتافدو هحال نانلق
 5رلالاو روم "نهاشداب تاجا ةننس ؛دارا رر هنشهاه كتیروان رک نرمضتم

 اسهچ زختسم تروص كرافدو هحال روک ذم یروخ نالبریدئبا ځارخآ هرزوآ قملروس
 دخ تاراگقتو تاسر ههج و وی دلرسوک هدنروم هضورعم ٤دم .یدنلفلاسا ارپ

 هاتیزو تاحالصا هایتسیونس فراصم كنيرارومأم هیدابراود هللا تنما هحنساضتا
 ا ی د ور هاو تاراز نا تاعا ومصح درعا ها
 ا ا کا تایم تنادزاو ینازجا تلالکشت وا طقف تولوآ هنا وب
 9 8 را والحاج هلوبناتسا رهش هدننام هموقفمتادراو هکنوحو ندننیدلوآ

 ت لود ,لوصالاتسح هد رما لوا كنتفک .تاموسر قحهللا هاسا هلوخد نییراسو

 تا ك ویر هیلوخدنانلوا رک د ندنکیدلکمزال قاریدشل رارق هک اداب هلی راترافس
 رارومامو اا جدل راود هرکبص نک دارو رارق بولشایوس هلراترافس هلهج ولوا

 ۳ سس یا نایت شا ا و وتالما کلا هرززا قفاوا نیمتو باا

 ۰ غیا كنالبکشت هفامعم ېسارجا كن ءرئاس تاعرفتو یسفلوا ثبشت هنلامحتسا ارابتعا
 ر ةدهرآ نكد هیهحمدیا نایرج نتالعف كارت نالوا راوف ره تارا رفت رار

 واوا ندهرورض روما یبترت قاوشراق رب تقوم نوجا یسرادا هدنحا نامز كجهديا

 ۳ورغ ریقوب نرم یانو ندملنلج هنیزخ نرحما تناما هدنسهتش شب ناسکس هکنوح
 ا ناتو ناقتاا طماع: راو ین لا ناتتکس» هدهسیا شللیا صصخ

 دننچ هی لا لباق یساظعاوبتترت كعلابم زادتموب نوجا هروک ذم هنس هخنساضتقاهف رصت
 عو كبو دف ازت فراهم هلشاعف و هفاک كن هب لب هط وب مه ریاود ها تناما

 , اد اما یزان مم هیدن تاسزو قرط 4 ی فرضو نالوا ررقم یلج هنف رط

 رم قرهناوا صبصخت هسک كيب یعرکی هلتروص هناعا ندهللج هنیزخ هرزوا قلوا



 ٤ ینالبکشت ۱:۷۹

 ید هدامرب نئیروک موزا هنیرکذت هقشب ندهحورشم داوم .ردشلروک بسانم یسهلاوح

 دارج الف كنار نالوا یلوشراف كدمافراصم رار هلسارجا كالتکشت شا

 ید زر قلوشرافرب تقوم نوحسهرادا هدنحما نامز كحهدیا روم ن نکد هب هح دب |

 ام لاکا ادا كار ادم ندیانایرع اد دال ول فک
 اتم ر وتاحالصا ركل هقفب ندنسریاس فراصم شام نیر ما ا ح تنامآ

 هدهسیا شلدیا صیصخت شور ردقوب نویلیم یبا نوا ندهلج هنیزخ نوجما هیداب
 نت ای تشک رام یه e الف یا مظنت تسدرد

 لباق یساطعا و بيتر” كلام رادقم وب نوجا هروک ذم هنس هحنساضتقا هبفرصت لوصا

 تناما ردق هیهجنانوق هیارجا عقوم هلیماع یعاکحا كنهموقم حمال ندنفجهمهلوا
 در بس. يراه ات E ةفاك كنيدي هطوبم راود هلا مر

 یراصم هیدلب تانیز و قرط هیوستو یقرصم وص نالوا ررقم یاج هنفرط ییغوا كبو

 سی هک ل یک ها نده هی و ام
 لخادهنسهبمرم هنزاومكنهنیزخ بوناوا افتساو لبصحت هامتفرعم هروک ذم تنامآ قرهللق

 كف رط تسوا هرل وص ندقدتلوا لیزتت ندهسک كن ی کپ ناو و تادراو تال

 نوا كنهسک كيب یمرکی وبشاو یسمنلق اطعا ندهللج ةنيزخ هبیریغوط ندیرغوط
 یا فرا هل زوم هطورف یاود اد هی لس
 قرلواهنما رمشهلبذاخنایاوشراق ید كنهسک كرب نوا نالوا یروصق قیرفتلاب نوجا

 قرهلبریدشارارق یسهضتقم طئارشو رادقم هلیراسلاط كنوو قملوا دقع ضارقتسار

 لاج ندوب هاساطعا تسوذام هبمروک دغ تاما هرزوآ یف ناسا ایا یبا

 هنافراصم یتجهلوعوقو نوجا هیداب تانب,زو تاحالصا و ياومارتو وص كغلابم قجهلوا
 . ردشعوا ی وت يا صبح

 قع 2 ارات ولوا ندنلسق هصقا تاعااطم هحورشم تاظحالمو تاروصت

 هساسا روص وبشا ینابناهج بانج نایب تمکح نامرفورما نالوا یلمکمو ممتم كناکدنب
 جررک کز هسیا رولیروس رودصو ح وئس یازفا تباصا هاهج وه یه یخد هدنقح هضورعم

 اق. راس قارواو رتافدو هحمال نانلوا رکذو یتجهنلق تردابم هنناعرفتمو ثاضتقم یارجا

 .مدنفا یدنلق مقرت یروانن هرک دن هلا ینیدنلق مدق و ضع

  ۵هجلایذ ۱۲۸٩



 یالیگشت ۱:۷۸ : 

 0 هدنناسهموق تادراو کنوجو ندنغیدل وا تفوتو طوتم هنلاصحتسا كيهوحسو

 ۱۳الی لسآ هلرخد نش راسو تالوک ارد قا ززا جال واللا 4 وماتسا رپش
 قلردشازارق یاصحتسا هرک اذلاب هلبراترافسهباحتملود لوصالابسح هدمالوا كنتفک

 بولنشهب وس هلراترافس هاهج ولوایلاصحتسا كنموسر هلوخد نانلوارک ذ ندنکجهلک مزال

 وکلاب هززوا قفلواناستو تاغا یرلزومامو لکتن هیدلب رئاود هرکوص ندکداربو رارق
 a 0۲-0002 راف یسهنس ىکا ناکس وبشا كنسوکر و كالما
 هدر اود ضعل واس ده لا ا بوتلو هدننام هرم تادراو و یبهلاوح هنتناما رهش

 كجهلدنا قاطاو كنادراو قجهنلوا كرت هنەروك ذم تناما هدلاح ینیدلوا هدقملوا افتسا

 تبوصت ین رال ندیدمش هراود یرلقدلوا بوسنم كنرلقاطاو كرت تروص كرلءرادا

 ۱ . ردشنلوا
 ۶ مو و منا لک اما ریش ید یرادا وص هحنساضقا هزوب ره تالکشت

 ربمعت جات كرلوص نالوا یراح هعقاوم عقاو هدنلحاوس یلوطاناو ییا مورو لوبناتسا

 ههقا قوج فی كلا غاجرا هتیرومعمو لاح نسح ییرارک و ارحو دنب نانلوب
 قرهلوا جاتح هفراصم اط رب هنسل هنس یخد قعوط هدترومعم لاح ریمعتلادعلو

 نوحا همهم هدام وب ندنغج همهلوا یفاک هیهرادا ینسهلج كراش وب هسیا هیدلب تادراو

 یقراضم jE هرضاح تاریمعلو هنسساتو کت هرادا و ر ند دمش ید

  قوقش نانلوا ناس هدهموق هال هدیاب وی و و طونم هلم تادراو یفاک هتمات

 . نوجما نیست ینرادقم ینافرص زاغ هاکرت ۳۹ وو تل وضا هروصام کبدی نده

 بولینوق ورتمام ررب هماحو هناخ ره نالوا بلاط هغلآ وص یک یندلماللوق ورتم وزاغ
 کج هرتسوک كاساقم هسیا شوق تاثف هت هیهقوا ره بولیتاص هلبرابتعا هقوا راوصو
 ا قران و ترها لس یشقا بالا ووا ثاقرص زادقم

 قوص یدمیش هسیا لوصا وبو هنغیدلوا شم روک حجم یتش یسلتوط قلوشراق هیهیداع
 ههق هسیا راو ینوص ه هر وصام چاق كن هناخ رب الثم بولوا قعاص وص دی م رلت انل وب

 كنسقا كنا هسیا ناوم "هدایز ندبفح : كرم و هنیرزوا زاستعا وا هلبا لیوح

 ۳ نیکی ءرانالوا بلاط هنلآ وص بونلوا یوصو یسقلوا افتسا باس

 ۱3 تر ادا و و ها هات شا وا ا اع ارم هتیا هدغاق ویو هنکودیا كد
 ههروک ذم تناما كنسهلوا ترشابمو «دب هنتسارجاو ترت هلهجولوا هللق ندیدمش



AY AS NRE 

 یھ مان لوا هن كنملق تاري رحت نکلاي ندنیداوا جایتجا هنیرامیظښت و, لیدعا
 اید نوجا تیابسپاجم شتفو یباها هلبما هیساحم ید ت ءا نانلوب هدنمات یسهطوا

 هپهبدنه .روما هفاک هلیضیسف كنسمرتاد هشاو یویسیموق قرط تاحالصاو لیکشت گرا

 یملق بیک نوجا ققاب هبفثک تآ اشنا لابو هناغبسدنهرب مرزول قلبوا نکس و مجم
 ينارک اذمو تاقیقدت كلاصم ةفاک راد هنناصوصخ وصو یبارت هم وې تبهرب هایمان
 تارمعتو تا اشنا راد هیوصو قلوا هبعش هیهناعهسبنه پونلوا هلاوجب هنس يتنامارهش
 روما هلکرادت راسدنیم انشآ هننف وص نوجما قمناق ارجا هبیرزوا رلهحمال ,يرلکچهریو

 تفت اب یرارومام هروک دج یاوجد ین تنه رج ن و ایپ ا قهر
E ۳۵هبا دل باحبا و یبیاقفرو سدنهم ررپو یتاک هبساجم و ر ررو  

 يواچ كس رلدنب یحنشبو ید رد كتهحمال هدنصوصخ یساوا ک 5 ی ندهریاسو همدخ

 هدیدج تالبکشتو 0 وا رل روک تحیاصمو لاح فا وم ید تاظحالم ینیدلوا

 زوي شب نولبم, ىلا يبهونس بفراصم لس زن هب بلو اوف هاش امار هنس اضتقا ۱

 هعقاوم ضعل هلیرلم رط هبسوش نالیایو ییظس دل رشوییا زوبوا زوب ټرد كس يدي

 نررومام نابروک موزا هنمادختسیا هدیینمض یسهظفاجحم ورا نیا یاد سیر
 كرامردلاقو ارج ضسبو هلکساو مترو ېر وک عقاو هدراودو قرص وپ شاعم هغدو

 یخد هیداع فراصم ڼالوا عوقولایماد ېک یریونت هليا زاغ كراقاقوسو یباشنا و ریهطت

 کیا وبشا هلتهج ينجهلوا هدسر هشورغ زوب شب كيب کیا نوا زوي شب ڼویليم زکس

 زوقط كب زوفط نوا نویلم شب نوا یبیونسب نوکی كنهیداع و هئاد فرایصم

 لیاسقم هرلن وبو غلا ههسک ړدق وبش بلس زوتوا باسا الپ ین هش هر ردقوب زوب

 هعقاو تالبصح .هطساولاب ابو. هبيرغوط ندیرغوط كنتنامارهش هرزوا قاواب هد تادراو

 كنادرراو نلک مزال .يادحا ندنکب هات مراسم تاموسرو یراوک اا آو یسهیونس <

 هال رک ,ذلابلاس ,ينجهلوا هدیسر ههنا هسک ىلا زوب كسب چوا شقب ید ,یبیونس

 یاووم ام رژوم قجهبا ول لیک شب لپا هنگ نم تناما ندنوب قرملوا ناشی ل نارد
 كيبزوتوا نانل وپ هدلادتعادج و نلک مزال قوا یسهیداع فراصمو یفراصم هرادا هاشاشاعم

 یا شفا كایبجیاا قزق نالول یروبصق لیزتنلادعب شورغ رویسنکو.هشکزوفط نوفا

 كلهم وقم هجمال مدل عا یبمنلق صیصخت نوا هیدلب تانزتو تاحالصا كنهقبا هسیک

 تادراو, بارچا لالالبکیفت وبا طقف بولوا ش٤ روک ءدسلوپ ماکحا ینیداوا یواج
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 ۳ روص لوا كنهزوک ذم ریاود هجننلیلج یانهتقم يهاشداپ ترضح ناونع یلاعم نامرفورما
 . تافراصندیا اضتقامدبابوبو یمیمتو ملظتت ۱ اتم زاد اما زیو یتنارختاو مسعت

 ٍ لوا هلا وح ههر وک دم ا قیقو راعشا كتفك قرهنلوا باسحو ققدت تادراوو

 ۱ تافرایصم لیمو می ا هاو لک تروم تمرر دم اود یا

 ۱ ندا اضتقا قلوا قلوشراق کوبو كلاس نلک مزال ههیذاب تاسزو 4 هک اد

 | ندنسلحمهلسهرک ذب كنهروک ذم تناما باد هنیرادقم كنيد و غ رضاحو للاخ تادراو

 0 هعلاطمو تئارق هدنروشم صوصخم نمجنا هرئاس قارواو رتاففو تال نالوا شقلوا میلظنت

 ۱ یدردو یحنجوا لالو کمک یبهمدقم كنسهامتشم داوم كنەحمال نانلوا 9 ۱

  ققدتوشح مقوم هدام نوجشا یروما ةرادا كنیداب رتاود هرزوا ینیدناوا نایب هدنرادنب
  قرهلواهدنسهمم وع تراظن تحت كنتنامارهش یسیحرب كقيرطو تروص ییا نالوا شلوا

 همدخ یاک هبهیوستو تور یهبدلب داصعو روما هفاک مدنلخاد یدودح كەد راھ

 0 كو دخ من راداهلف عضو ارا ىد کو تات ر مو
E,بولب رب دتا عاجا هدنشامارهش هبدلد طاصمو تابلو هبلام هرادا نوها یشجنیکیا#  

 ا ا كنهمومع ,تمج هلهجو ییدارتسوک هدندنب ینجوا كنسهمنماظن 7
 ٠5 ترانو هرادا كئاروا هيدا مون تامالصاو یتاظو یجهطا
 تابلك ین هتسختکیا ةديلؤا هرن هدعاق ىح رب هجرکا بولوا یرلء-ءق یسلدیا ارجا

 . هراد تلا هةهسیا روتیروک بجوم یتطوبضمو حج رش هننروض ج هزکرمرب كروما
 ۳ تک ایلام رومآ مراد تمرر دک راود ارظن ةراغ دا تقتسن هجمراسو

 هدتسانارپش ۸ تنناصوصخ قلعتم ههسدنهو روما تاماك ىنعب یعاحا هد رک صر تالاس

 همر وک م تناما هلبالیصحت ندرتاود یرلندنا باما كنهیداب تادراوو یسازجاو ءوک اذم
 . فرصت وهرادا نیچ هدنلاع یسهوستو تیّورب ندرك عرب فلنتادراوو تافراضم كرلب ریو
 ا ا تر زوا,سابناوم عفو ارت اد کیر ین چچی وإ عزیز یهاط: یل واھھ تان ماضق

 اعطت هبهدعافوبو ,شغلوا قیدبصت یمارجاو لوبق هک روک حجرو بسانما هلتروصره
  تاريرح و یرابلج هنباو یناماربش ند لیکشتو منت تروص كنهروک ذم تناما

 ۲ زلف نیسادا وبا هیدنهویراملق سومو كالماو :هباسحروما شاتفتو هسا

 را تا لیکشت ار ؤم .یراسلح هیناو ینامارپشون نهنکجهدیا اضتقا یتاوا ت
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 هیداع فراصم هلفراصم تالکشت ۳۵۰۸ 26
۷ 

 نالاق هبهیدلب تان بولوا یروعف 51 ۱

 هدافتسا ندندوجو كنهیدلبو شلزاپ كرهلینوشود یا هحقدلوا یس تاما یل

 ینکرت هیهیدلب كنادراو ممقریو یتساطعا راتحالص ضع ندتم ِ نوجما كاببهنلوا
 تقفاوم هشراکفاهو قلت هللروص ه هجم وک ES بلاطم . یدشما بلط

 : ردقحهلوا ناتسم ندقلالو اسا ینیدلوا شلدبا

 نزاو قاوساو قرط هبوستو مظنت كن هننسلاةفالخاراد هلهجو ینیداروسب یلاع مولعم

 ەتو هدا راود لامکتساولاصحتسا كنبابسا یادزاوو تون ماو

 ههر ادتردنوا ثنحا زاغوو هثلث دالبو تداعسرد هظحالم لا یدل امدقم ییدلوا فق وتمو

 كلدیا ممعت هکدلروک ینانسحو قم وا هنوع رب قرهلبریدشلرارق یسسأتو لیکشت هابمیسقت
 سیسات هلبمان هرناد یحنتلا تقولوا یرلفرط هطلغو یلغواكب ًاقطت هروکذم مسقت هدزوا

 كنالبکشتوبشا هلتهج ینیدنلوا هدهاشم یتانسحمو دناوف قوجكي كنوبو شمنلق لیکشتو

 نالپرویب رودصو حونسفرش ناذیتسالاب قرهلوا ممصت یمارجا ًامیمعت هدنداعسرد
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 ارجا ر و هنفجهلوا جابتح هنامز یبقح ندن رارتفد ها کم رز وا یتققح ارات وب

 ریز فالف لک نداننشا نالوا ررع یسانجا هدهفرمت ارن هناقضح شنل نالیدبا
 ندننوکی یرتفد هلوخد مسر هليا رابتعا وب كرهک مزال كمتک هیهراس تالاا یرادقم
 رد لب هسک ردقوب زوحوا كسزوقط

 هنفیدلوالصاح ایا ولتلک هلسلوا تالکشم قوح كب هدناصحم كنمسر رک راب هدربو

 هبطیض نکیا رولک مزال قلوا لصاح یش یخ یونس ندروک ذم مسر نیضتلادنعو

 تسدردسک ردقوب یللا زوب یا و ی ونش ا رظن هرتفد نالب ریو ندنسهلىلخ تی رشم

 ینیدنلا هلوخد مسر شورع ییا ندنسهلک كنهرا هلیوفل كروک ذم مسرو هنکیدلیب هنلوا
 لبخ نيزك زواج هنسیربغ كنباختا لاح ٌةعس یک یفج ةنلوب تلوم هدناصحت هدلاح

 هات ر وتت وا ید یمسر هللوخد كرعش ین هنفحهلوا شمنلق لاصحتسا یدتادراو

 . ردشمنلق تراشاو جرد هیهفرعت

 ینیدارومییاع لوف نیرق هحورشم تاعلاطم هلهحو ینجهلوا نانتسم ندناللص وبشا

 كرك مزال یوا غلاب هیهسک ردقوب زوب كببجوا شت یسیونس كنهیداب ثادراوب هدلاح
 هدالایو ناش ک :هدهمدقنم .رتافد مرزوا یلوا هال هنداخ وام ب قو. 0 ندفو
 تاس و تاحالصا هدقدنلوا لیزعت هسک زوقط زوتوا ثاهزونوا ف کیا نانلوا حاضیا

 اصتقا قالوا شلدیا لاصحتسا هیامرس هس ىنا شهلا كيبچوا,عقرق ئوأس روا هيذلب

 هنلوب ییصحتو ذخا تروص كنهرئاس تاموسرو كنس وکر یو كلاما هلبا هلل وخد مسر.ردیا

 زامهلوا نکم یسلذیا تسدرد هلساع كنهروک د. تادراو پچ پولس یحرب ردق تا رک

 ار او عضو هصوصخ دعارق و لوصا نالک مزال یفاختا هدلیصحت ما هدهسیا
 هب داد تادراو رب یا هنایرح هدنشال روم تحلصم tC هلا نیعت لا ندا

 د نو ا ا ا لب نانلق هارو باسح قروا

 ىلع بیش نیهر هضورعم روص هلغلوا هتسراو ندهشو كش یجهلبا دیازو قرت
 كن همانءاظن نالک مزال هنیرزوا یصح و عضو تروص كنهلوخد مسر هسیا رولیروم

 . ردکیهالاهل نم ترضح ناهرفویما هدقداروسب یلاع لعطاح ینجهنلوا رادتبا هنعدقت یخد

  ۱۳۸ EKلوا نوناک ۲۰ و ۱۲۸۵

۳ 
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 . قردلوا قرت ییفاوم رومعب لاو ناپ هنیرب هدحوا الوماتسا رهش كرک هعوقو قرح

 ۱ الف هسا نالو هدقعلوا ابشنا ندفرط ربو نالی هپ تنا

 ید یتادراوو تمیق بكنءهووجوم راقعو كالما . بویهیابق ینیری  كتامیاض
 ۱ هاو روف ابا هجرکا بولا لر ىلج هلتسن هشلوا و خراب

 کجا دار هنوک ندنوک تانا اباق هلوا هنیس کیا رب هدبهاپغیاب ترضح
 ېد ازا ندهبمش کجهبلبا قرب ید كکالما وب دا ريا هکدلبا تعسو .بسک اطعاو دخا
 . تاجالصاو هدبیرق دهع هرادقم نالیرتبوک هدالاب كکالما یوکریو يلاعت هلللاشنا هلغلوا

  بولوا هاتشای ینجهلوا لاو, هدنما نامز زآ .یخد هتف چاق رب لبس و راپا بناب
  كالما ندتغ> همهلوا لباق یلبصح اماع كروب غابم هدنفرظ هن ینا رب وش .طقف

 ا اا مصوب تاج هدنیبهجنید, هک كی یل قوم كنسوکرف
 ا ا تالتجالم زیکلج بولو لير هور رک دم رفع. یرادقم یارب هللا
 . ردشعلوا, افتک | هلچرو كطابتجا

 رايو قازرایک ینیدلوا یراح هداپوروا ید یرب ندنادراو نانروک موزا هتئادحا

  تایو شم ضع ,هدنرهش,سراب,ردهجقا ناناق روصت یلبصح همان یمسر هلوخد ندنالوک اب

 كل وک امو قازراو كرلیدیا هجرت یسهفرعت .هلروک ذم مسر عوضوم هنیرزوا تال وک ابر
 لقلوشراف يرادقم ,كنهحفا نانلق روبصت یلاصحتسا هداروو نانلا هداروا ندنعونیم

 | یازرآ نالول لخاو هلوناتسا رخ هبنفرط هنبسر و چو هفرمت نانا مظنت هلرهلبرتسوک

 ۳۳ ۲ ۱ ی رادقم نالرا قق ندنسللج تنامآ تاموسر كنالوک امو
 عد هلا وصون ترد ځد یرتفد هصالخ نالی بابت اب رع هحقا یحمر و هف رعت

  تامولعم , هنیرزوا یرادقم,یسهونس تافرص تتیلق جاقرب نیا تار بم شتلوا

 غلاب هسیبیونس ,رادقم كمبسر, تجهلبدبا لاصحتسا ندرلنوب هلتهچ ینیدمهنلا هححص

 جرد هیهفرعت یرادقم كمسر نانلق روصت یسْلا نداشا هلوقموا ندنکیدمهنارب ینجهلوا
 ا ززک دی رفو رده مقام قیجا نتفدر ی وک یی یو تالصاج ,قريت وا
 ۱۳۰۱۲ یار کل مووی وال رو تر ظن ری ماهچ و عن وا نایت
 بارک مزال قاوا علاب هببسلک. ردقوب كسیللا یسیونس . رادقكنهلوخد مر قجمنلا

 ییرادقم كاا نالوا لخاد هتداعسرد ندرلرتفذ نالبربو نداهلاراشم هلباج اما

 واو هڼغیدلوا مدکلردنوک هءراتلایا راوج ندتداسرد یزا رپ ندرلنوب قرهلوا ېوټح

 هد رولک مزال يیزو و قیرفت كنبرادقم هلتهچ يتج هم هلا هلوخد مسر نداشا وللثم

۱7777 e cA hE NDE 

 EP ناف دا
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 و هساا غلام نالبدبا رتفد ته هلسات هیدلب تادراو قرهلوا فوقومو هتسباو هنیرابتخا

 هرادا لوصا رب ندیدمش هدنقح همهم هدام ویو هنغجهسهلوا اک ههرادا یتسهلج كراش

 ناصتوس ر تادراو ضعب یفاک هنمأت یف راصم هلمقتسم و هرضاح تاریمعاو سسائو عضو

 ینج ههلوتروق ندنتیرومحم تعجارم هتلود ۀنيزځ هدنعوقو تارمعت یئزجو یلک هخدملوا
 قاصلاو قاحلا هنسبمومع یارح كرهش بونلوب لقتسمو صوصخ# عبنمرب هدفالسا نامزو

 هفدهلوالرتهرهش نوجامومع یشرادق«ربقرهلوا ارت قح ندوص ناناوا فثکو هکدلدیا
 لی یرلهرکص هلمان یسهلضف همشحو دنب نکیا لکد راج كلریو وص هیهصوصخم كالما

 هحمالواهدلع ینیدلواوص هرطق هدراهمشح نوسروط هلب وش یسهلضف بولتاض راوص قوح

 ندنلسقیشال هسیا ها نانلآ ندرلنوب هلسان هراحا كربدیا ارجا هیهصوصخم 2۱0۰۱ رلوص

 ناعت ,ییرادقم یتافرص زاغ هلکرت كنتاعرفتمو كلوا اروصام ییدمنش یه هنفیدنلوب

 (یزتمایم)ررب همامحو هناخره نالواباط هفلآ وص یک ینیدلنالاوق (یرتموزاغ) نوجا
 گم o ه ههقواره براشام هطواعا هوا یا

 ههیداعهب ریمعت فراصم كنتالصاح لرهلیدبالبصح یسهغا باطلا هنبرزواتاف رص رادقم
 هدلاح ینیدلوا راش شلدا فقو ندساح تأرخ باا دوخایو یسوط قلوشراق

 شدوا لباف ید ترودویو یتملعازب هتاما رپ لاف هاب ادم تام تبزادا
 نزادعب كنهبرمعت فراصم یزحو یلک اقل هوا نالوا یراح هذهلالآ دد

 ندهبعنط روما یساشا كبهقنع ةرادا لوصا هاساطعاو بار ندهللام *هلماح هنیزخ یخد
 ۷ رولک مزال قاوا

 هنتیفک تادراو نانیروک موزل هتئادحا ًاددحم بولوا یواح یتلاث لضف هروکذم رتفد

 مط هاتف رعم یسهراد الا ری رحم هلغل وا یسوک ریو ك یسیج رب كلوب :هحنلک

 یحتتلا هرزوآینیدلوا نابتسم ندهصالخو رتفد نانلق مدت هلیارلو مون یدیویتلا بولی دنیا
 ىجا زاغوب یربغ ندنتالحم یلغوا كبو هطلغ نانلوب لماش یتسهقتع دودخ كتهرناد

 هدعاق ندراقعو كالما هفاک عقاو هدنرهش لوبناتسا نوشب هدلاح ینیدلوا لخاد رلهطاو

 ژادتقم" كنس زی و "كالما نالک مزال یاضحتتا اس ییا هدوو اغفر یخ

 یفتسم ندنابیو فیرعت .رابا اضتقا قاوا ترابع ندهسک ردقو كس ید قنیوئس

 هدننار,زح یسهنس ناسکس زوی کیا كبب كالما نالوا دوجوم هدنداعسرد هرزوا یفیدلوا

 راد یاراترضح سدق و یلاعت زعر - بولیدپا ردقو نم نادراو و تمقو رر
 چاق رب كح وکو هلوس هرکو ض دوو دف ورق د ناور ولان ولم ءدنشن اینپ اخخ
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 دور یند هدمراس مقاوم بونوق هنتروص یرانخا هددرتاد ینا هداح ينيداوا یرربج
 دک ۷ ییروبج یطبرهیونآروطآوق ید كراقع ندنیدنلوب کلا کرج هدنلاج هاتشاو

 نام طه قق یسعا دیاز لخ كتءهررحم تادراو ندنسکبا وب هدقدنلوا نالعاو

 یمسرووکریو رادقم كنواروطنوق كرکو كفانما كرك هلبسهملاطمیالواشادک هتیرزوا

 : ردشل راک هنلصف هددج تادراو هلهجو یلصاح هقاس هنس

 نکشو ندهراس هلع هاسهفاط راو ندفانصا هلهجو ینیدتلوا نایب هدننا لصف

 لیصحتوکریو مثاطرب هلبمان امرغو یموکریو هناسرت ندنسهحفب هزبس هعطق شب روتوا زوب
 در کر كرب ییایسیونمرادقمو.دقه وا ملست هنسهللج تراظن هیرحم قرهللوا

 یسمانماظن فانصا نالوا مظس تسدرد.ردهدتلوادسر هشورع ردقو زو ترد ۸

 قرهنل وادلرت ابک هعونتم تاموسر ناک ووا لصحو ذخا هرزوا هما دعاوق هحنساضتقا

 هنیرزواهدعاقر اساسا طقفو هروکهنلمحت هجرد كنتمنصو هنتراجمرادقم_ كفنصره ندفانصا

 یر دج تاموسر ضعب لماش هنس كرلندا قلفانصا ندهینجا ةع يو تنم

 دهد و ينو هناسر هتلالوا رک مزال ,قعلوا

 ندهد تادراو هوا تاوسز رو وک هکر وه ابداع تر تاب

 هدقمنقملس تب هیم *هللج هنیزخ ینالدبلرکورلنوب رک نم هنکحهدیااضتقا قلوا دودعم
 الماو دق هروک دمرتفدقرهلبتوط هدنلخاد یاصصخم یتامارهش تاموسر لق جوا نالوا

 ۱ ۱ . ردشلدیا
 . قدنراهللج هتیوخ نوباه فافواو هلام قرهلوآ یئاعم رومام كتسهرباد یراظن وص

 ردقوزویزکسكيزکس لقرب هدنسان لصف كر وك ذم رتفدهرزوآقمللق اطعا ندنتابت صو

 راسو ندنرافرط یارضح ماسنا رخ ماظع ناطالس روبزع غم بولیرتسوک شور

 اع نخ ریو همشحو ارجو دنب شلدنا احاو اشنا دن رابناح تسهو رخباخا

 نش هدنلباقم هراس تادراووراقعو كالمآ شد صصخ و آ 1 هیدصقم یرمعت و

 ۱ هقشد هحنتن امار هش رهش هدلاح ییدمش كنسرادا وصو هنغیدلوا ی رلشاعم رومأم نالبروس اطعا

  ندهروک ذ مهل دلج نتازخ ید نیزادمب كروب رم لب« ینبم هنفیدهلوب .یناصصخو تادراو
 "4وبناتسا سفن دريو رو روک کححسط رومآ یماطعا ایا رر نوک راس تاتو
 ارجو دتب كراوص نالوا یراج هذهةلالا همقاوم عقاو هدناحاوس یبا مورو یلوطانآ و
 قرب اف كعا عاحرا هت رومعمو لاحنسحر_ یرانوبو ریمعت جاستح اک و

 9 ام ماطر هنسل هنس يند قعوط هدتن رومع» لاح ریمعتلادعل و هشوع نولیم
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 شورض رب شعب زوپترد كيشب یرکب زویزکس ندنفراصهو ریمعت عارذ ییا قرف زوب
 ندفرط هو هدقمامهلوا لصاح بولطم هلیا تاریمعت رادقموب هدهسیا هدکیا تباصا

 یفراصمو قرهلواغالبا هنلثم کیا تارمعت رادقمندنکو دا هدکگهعوقوتاعدتس» و تا

 هدهرااد ینتلاو ینیدنلوا جرد هروکذم رتفد كرهلیدا باسح و مض هنیرزوآ تبسن لوا
 فرص شور كسییا یللا زو ییا یونس نوجا یریهطت كنيراضعب ندراقاقوس عقاو
 ندشورغ كيزوبترد نوباهییایونس كنیرهش لوبناتسا نوتب هلسباوت اتاق هنفیدنلوا
 - هلیارل هسوش نالتای هدرافافوس نام یومارو كرهلکسا بوسهلوا لباق ینیظنت یعاشا

 ٌنسح كرلجاغا نالوا شقلوب هدقعلوا رشکت ندفرطرب و شلدیا سرغ هعقاوم ضعب
 لقال یخو یتراصمو شاهمهمدخو نیرومآسم ناسروک موز هنماهدتسا هدننمش ینسهظفاحم

 باوتاحالضا یاس یلاعت هنعیک یفجهلوا غلاب هشورغ زویشب كس کیا شعلا زویشب یونس
 ادا داکا ید هدنرافرظ لوساتسا و نالوا هدا ناز نابنآ هدیهاشدا ترضح
 فرصهدهراد یعنلاو هنیرزوآ ددع كسيیا هدرلبدمش یرارانف زاغ نانلوب ورقم یسشلوا

 با یوتشا ید نوه كلو هدقدنلوا باسح اقسطت هنفراصم ضعبو تأف 4 هآزاغ نانل وا

 قرلوا یطابتحا بستر هروبنم غلابم هلتهج یجهلک مزال كلدنا فرصم شورغ نویلم

 ید نوجا فراصم غلو هکساو مح رو یرپ وک عقاو هدراودو كيب زوبشب نالنرتسوک

Feره یونس نوک کی هب داد هر داغ فراصم را دل رب هلأ شوع كه زوي  

 هنفزاص« .هرادا یځد هحقا ویو قلوا هدسر هشورغ زوبشب كی ییا نوا زوشب نؤبلم

 شب نوا یونس هییلب رئاود نوجما فراصم يداع كرکو مراپا 2 رک هدقدنلق هوالعو مض
 . رولکمزال قوب جاتحم هشورغ یا زوتوا زوب زوقط كب زوقط نوا نویام

 هنیرزوا لصف چوا یخد رتفد ولورصون کیا نانلوا مظنت هلیرابتعا هبداب تادراو
 هعقاو تال. صحت هطسا ولابو هیرعوط ندبغوط كنتناما مش یلوا لصف بولوا رم

 ندهراستاموسرو ندنراوکزیو فانصا هلبا هروک ذم تالصحم یسات لصفو ینسه ونس

 سنج كن وکربو نالک مزال قادحا ندکی ید ىلا لصفو. یتاضوقم هارناود ضعل

 , ررر شيو راه او
 كن اا..مح نالوعوقو هدنسهمور اتش نا لاب نالوا جردنم هدلوا لصف

 تجاح هحاضیاو لصف هنیرزواكنوب ندنغیدلوا یحبحع رادقم شفلوا جارخا ندنرادیف
 ینو روا هلهجو ینیدنلوا نایب هدنسهناخ تاظحالمل وک دم رفد هکردقوش بولوا

 اساسا يلوصا وتاروطنوقو هدقدلنوق هیارجا عقوم همان اظن نالوا منت تسدرد هسرزوا



٤ 
  ۱۴۸ ۱:1۸ینالنکشت

 جک هلوصح هلسهلطف شورغ زکس شعلا رویشب كببید زونوآ زویکیا نویلم کیا
 كنسةماتماظن هبذآب طقف . رولوأ نابتسو مولعم ندنسهعلاطم یسینات لصف هكروک ذم رتفد
 قرف كنلصف يجرب نوا و یخنکیا نوا كناصف یحنتلا و یجندب كناصف یجندرد
 یرلسلحم هنبا یتامارهش 43 لو ام یاما رهشو یاما رپش هحنساضتقا یزادس . ی درد

 هن رخ بیر وط ندیغوط یشاعم LS ATT E وا 5 رود ابو اضعا

 ها یرادقم یراب ونس شاغم ا و ندنکج هلک مزال قلروس اقناو هیوست ندهلملح

 روبن غلم ندنغیدلوا لاب هشورغ شهلا زوي زوقط كرب شب ناسکس زوبترد نویلمرب
 هدلاح یتیدن وا لی نوک یسهیونس فراصم هد دج تالنکشت نالبرتسو هدالاب

 زب یعرکب نویلم شب رکلای یسهیونس فراصم هبت آ ةراداكیدلب ریاودو كنتناما رهش
 ماع هرم ادغام ندوب .رواک مزال قلاق ترانع ندشورغ یا شع زو ترد كر

 زا 0 م هاش نیرومام یشسرا ورب هده هلاعا كلاصو رومآ نالوا

 لاقتنا هنتناما رهش هاتقاع طاصم هلوقموا هدنالکشت نبح قرهلوا هدقمنلق | یوستو ۇر

 هدهبدلب ر اود هلهجو ییدلرتسوک هدالصف ینکیا كرك ذما شقد هلع ءانبو یجهلبا

 یسهیونس فراصمو شاعم كشواج رفا زوي جوا طباض عم نانیر لک و هنمادختسا

 لنت ندنفراصم هطناضروما شورغ ناسکبس كيبشب یمرکی نوی کیا نولمرب نالوا
 هغلاطم وش دوخایو هسلوا نکم یذاخمآ هدعاقو لوصا رب یخد هدیابوب هلتهج یجهدیا

 هطبض لپاقم هنیرادقم شواج قجهلوا مادختتسا ندهطباض نیرومأم هدیولوا احمو .دراو

 هبونس فراصم قرهلو لصاح فرصت یلک ید ندنوب هسنلوا كرت وون شته و

 قااق ترابع ندشورغ ییا ناسقط زوبجوا كسب یا ناسقطزوب ید نوبلم چوا هبدلب
 زوب ترد كبچوا شع زو ترد ,ندفراصم یدلبا باحشا كلح ییدمش هس ا هرادا ینعی

 ۱ . ردیا اضتقا قلوا شلدا هوسا هلبناصق شور کیا شعب
 ۲ ثاربضتو تااشنا كرش لصف یجنجوا نالواررح هلی .هداع.فراصم كروك ذم رتفد

 i یافراصم نالوا عوقولایعاد یک يريونت هبا زاغ علراقاقو س و یافظت و

 < و دامصم ینیطاتحا

 | سن دیدم هدنفرظ هنس چوا ردق تا ناتسکم .ندتستم ترد 39

 ر شب ی مر_دلاق عارد ز یکی کی شوش كس یتلا یت رکی زوب یا هدنناقحامو هدیداعبرد

 ۱ گرصت شورغ ترد نوا زومرد كم ىلا شمت زوب ترد نوتلم با نوجا كنوب و

 کس اا رک زوب يا «هنسر هدقدنلوا تبش هروک دم تارمعت ندشیدلوا شلدیا
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 فو
 ندنناح یاما رش ندنفجهسلوا لباق یسدرادا هدلوب وا نیزادعب كمهم سا رب نالوا

 لدهب داد روما مظعا یک .یسهداموص قرل وا کرم ندو 7 ۳ اقر هلا یرغو

 اه هک یاد هتناصوصح وص هررقا او ایش تی و
 راد هّوصو قلوا همش هبهاخسدنهم قرلوآ هلاوح هنبلح یتاما ربش اک اذمو

 < ا ف رص نوا یف ارعا برزوا راحل ی یر باتو ا
 تشهرب یندنوم |یسهعشوب كن هیدل روما هلکرادت سدنهمولهطبارو دعتسم ییا رب انشا

 هلتروصاوا سنا لصف كروک دم فد قرهلوآ روصتو رک ذن یک بسانم ای اا همظتنم

 هراس تالماعم كرکو هییاسحوهپریرحترومالرک هدەیدلب راودلابو .ردشنلویقرتو منت
 کوب ندنکجهلیا روهظ كاجوک هدهشبتفت روماو قاةشیراق هدلاحییدع | نایرج هداوبرب

 قلااشا هیلو را هشنآ ربارب هاش رو لنکشت عقاشافا شف كراو نوجما قمالاق لحم

 كنابساحو راتاملعت هقشب هقشب هنرزوا ینالماعمو تکرح تروص ناتو قره یزد

 ید راهوع رلبآ هنارا ی ي وط اپ كرارفدو یا نا چ اا
 ا . ردشعل و مجرب تسدرد

 و :هجینلک هنشحت یسهرادا فراصم ناعتو ییکشتو منت تروص كتهبدلب راود

 كحوکو كوس E E هدهج رد رب گالماو سو .ازادقمو یدودح تعسو و

 نیبحنو ضرف هراد زکس یسیجنکیاو یتلآ یننج یجنرب بولپدیا رابتعا فنص ییا
 یراشاقم رادقم و یسراس نیرومامو هشت و یراهرادا به مرزوا ساعم قیلوا

 یسهناخسدنههویتامارهشهیدلبهمسج تاسیزتونتلرتسوک هدا لصف كلذک كلر وک ذمرتفد

 ها سهطساو یسهیساحت یتاما رهشو یتاما روش كلذك طل اصم تایلک دناع هنایساحمو هاینفرعم

 باصتدح نر ا E دل نوجا هراد ره هحنسهدعاف قمبلق هوسنو ارجا

 ۱ , اردو هدلادتعاو

 ینیدشلوا ناس "الیصفت هدنلوا لصف نالیا بازا ریا فرا لر ۵

 يوس فراتص» هده هلاتطا كنه ةتسنم یاود ضعب هليا یتاما رهش هلهحو

 غاب هشورع ترد N زوتط" شل زو ییا نویلف ترد

 نا دالا یرمراد هلن و یسراد هرو دم تاپا ا و

 زویشبنو ایمی آ یسهیونس فراصم یراءرادا هدلاح ینیدنلوا لیکشتو بیرت هدنروص نانلوا

 هرضاحفراصم ر ون غلبه ر لک مزال قلوا هدیسر هشورغ یبا زونوا زوشرد كسبیدب

 ندنس هبونم فراصم هرضاح هرادا یفراصم هدیدج تالکشت هدقدنلوا هنزاوم هليا هیونس



 ة , + ۶

 ینالبکشت 6 ۱:۹۹

 كرهش دصقم ندنلکشت هیدلب رتاود ادعام ندنوب بولوا راکرد ینجهلوا شمقبج ندلا رب

 رخ راثآ یفاک هلاصحتساو لیست :ینسهیمومع تاجاتحاو ینیزتو حالصا مومسلالع
 هیاواقفوت هباس كن هلعلاةفالخاراد هدەيدلب تایر قرلوا یرلهبضف نیوز ثادحا

 كنا نیزادب قرهاینوق هنادیم یسهموم ٌةطیرخ نالوا مظنت تسدرد هديهاشداپ ترضح
 لوي رپ ردق هنساېنم ندنجوا رب كرېش الثم هلته کج هلک مزال قمنلق تکرح هنیرزوا
 یک ققووبح لاد كچ ي يراود ېچ وره رط لواو هیکدتبا اضتقا قنلجا

 یرب ره ندرتاود هلوقم وا هدلح ینیدغلا هزکیم رب هیمومع تآارجا هدکدلیا باجما
 هيا هدنوو کحهلک هتیروبحم كما ارجا ودنک ینالمع نالیا فداصت هندودح ودنک

 ۱ ا هجر رک هادو باج تخم یاو نایاب هما اا

 تکاب هل رپ صوصخ هو او هناخ ی نوعا اب الثم یو مدع یاادجا هیرخ
 یسیوسلو مظنن بولیا فداصت هنلخاد یدودح كنیرب ندرتاود ید رلنوپو بولک مزال

 ا رو ادو شالوا لاق ارا الاچ هو مدام اقا اوما اح لوا
 یادراو كرلءراد نالوا. یوټح یتسهیرق یضاق هلراهطاو كنیرافرط ب ۶ار هلعقاوم لص

 ندلسقوب هابا تاعااطم وشا قرهلوا ندناملسم یجهبا تبافک هبهرادا هلس ینفراصم یداع
 یج هزکیع رب كنهبداب تادراو كرکو كنهرادا تایلک كرك تابقک و لاوجا مقاطرب راس

 هدعاسه نوه ص هحورشم هدعاق هدهرادا صا هلع هنو روش ورک عج يمو جور یت ر وص

 كبالکشت تروص نالبرتسوک ارصتخم .هدناو كنسنالصف روک ذم رتفد هرزوا قلوا هبنس
 . روند تردایم هنیرسه و حاضیا

 اوا کو هاو تاریخ هلیرابنلج هاو تامل رپ یسمرتاد یتاما نہ
 جا لکشت  ندنته یسرادا وص هلبا هناخ سدنهمو یرلملق سوقو كالماو هباسح

 ع همظنتو لیدعت هارو لک اروم یرابسلحم ,یتاما رکو ,هنبا كمك مزال
 »بو اقا هیا تالیدعت ضسبو مان لوا هتنا یملق تاربرحت :نالوا دوجوم ندشیدلوا
 ۶ هلوا یک هلاصم مرادا ًابنآ ,و هلمان هبساحم كملق نانلوب هدنمان یسهطوا تاموسر

 9 | هدیداتک كراودو کشت لق رب اددح نوجما تابام شتقو لیدعت هلتروص

 ااف كنسهرباد هنیاو كروکذم نوبنیموق ندننچهلاق موزل هننوبسیموق قرط

 >یسدنهم رب هرزوا قلوا زکمو عج رم .هیهنسدنه روما هفاک قرلوا ماق هنیرپ

 ۲ هک .هززوا قاب هنفشک تآاشنا هلمجاب هلهحو یییدنلف میده هم وا یمهمانماظلو

 ان وص هلبمان یساج وص یسهرادا وص ییدمیشو ییئرت هصودخم تليه رب هلیمان



 ۱: شالکشت ۶

 قواو هئازا .یهراذا رضاح لاح لرا لصف بولوا نمضتم یتسهیونش ٌیداع فراظم
 كن هدددج هرادا رب ثلاثو ینا لضف هدهسیا لکد جاتح هخاضیاو لیصقت هیساوا ترابع
 هرن و حاتطیا ندنیدنل و یوتحو نمضم یماتسقا او عاونا ثف راصم ینیدلوا جاتح

 . ردم روک ماتم هنسهنارا هجوم باساو

 كرد ققدتو هعلاطم زك هدام قیرطو ترونص یتا هدفیداب روما ءرادا

 هدنلخاد یدودح هیدلب هریادره قرلزا هدنسهنمومع تراظن تحن كنتاما رهش یسجرب
 دارا ودنکو هنمادختسا نرومآهو همدخ یفاک هیهونستو تیر یهدلب اضم روفا فاك
 هرادا روما یتحتکیاو ققلوا لکن هدنادهرپ ڭكحهلتتەلوا رادتقم هدوادا لف رصم و

 یتنجوا تكنسهمانماظآ هدلب بولپردتبا عامجا هدتناما رهش هیدلب اضم تابلکو هلام

 تاغالفاو فلاطو کعهلبا دید و نیت كنهمومع تعح هلهجو ییدارتسوک هدیدنب
 راوص ءودسسهدغاق تادا ارجا هدنتحن یفوضخ تراظنو هرادا كناروآ هیدلب هنماوع

 لهاهریزوا قاوا. هدناخاد یوم تاراظن .تح .كدتنامار بش یی سرب نامراک دم
 كنا نوذأم هآ ارجنا فک هدنجما یبهصوصخحم تفلاظوو هنیعع دودخ یهبدلب راد
 هنسهبضق یو ه یک لوب كر وهاو لس اصه تانک یخ تروص رگید هدلوا هرظل ینمدعاق

 هاباهعوتتم :لئالمژ هعقاو برا هوننا رۇت وک اب تنطوبضه : تجنوم هکلبو حج ف

 ندننیدلوا نیتمو هاظ ینجهلوا لصاح «دهرادا تروض یننکیا كافرتت و هژادا نسخ

 ید یلئالدو بابسا بوناوا مافنتو بيتر هنبرزوآ هدعاقو ساساوب یرتفوهبنآ تالنکشت

 : رونلق نایبو لیصفت ینآ هجورب
 ردتقم هیهبوسلو تبّور هنواعم ال یلاصم هفاک هدنحما یسهثتعم دودح هیدن اود

 ندرتاود هشلک مزال كلدیا لیکشت ءدلاح رب كج لينانلۆا ةراذا هلفرصخو داریاو قج ها

 ددعتف نوجا هیریرحو هعاسح روماو قملناللوق سدنهم رف شب نوآ نوا هدنشیزد |
 تیاغا رهن e ینهبرح هد زاذ شنل آ هسیا قيرط و كر: ديا اضتفا قملحا رلملف

 ینجتهلوا قماعناط یزانآ ییدرتسوک كنب رخت كلدک هلوب وا قرفلوا :زادا رب لفرصم
 هاو ئاما نبش زوما تاک بوشضوا راستا هنادا دعا یب هوندزلخ تاالش
 هلا مانت :یزلهطب رخو هک افتد :هداروا ثانض وصخ زناد هبهشدنه همتسج روا قرنا

 رهش لحنا هلتفرعف رناود یراندیا باجما ندهیدلب تادراو و ینیدنلق ارجا یناتضتقم
 هدنربه كرتاود هدلاح ینیدنلوا هرادا ندزکیم رب هت: ومع فراتقم كرهلیدیا عمح هدنشاما

 هعقاو ۸ابممو شار وک شیلا هلفرتضم زا قرهلاق تجاح هنمادختسا هبنکو شدنهم اقوحرب



E 
  ۵۶ ۱ ۱:۹یالبکش

 ۲ لساخ هسک یتازوی كجوا شعبیونس هرززا قلوا هیدلب تاذراو هدلاخ یفیدتلآ یتشرب

 ناتو دال ریلیر وب یلاعٍعنیهر ندهر زک ذمقاروا كلذک ید کج هلک مزالقلوا
 هافرصم ةراذا شا یک ىج ههل ۋا لباق یسرادا و لنکشت ال راود با ناصق ندفرضد

 و CNRS جردنم هدنافراتضم "رتفد ناشلوب هدننام هروک ذم قاروا

 ىلا شا كبجوا قرق زکلاب ندهموم تادراو نوا هیدلب هلك تاحالصا هدقدنلوا

 ید یلاصحتسا كنهیداب ةبولطم تانییزت هليا هیامرس زا ندنوب كرملک مزال قلاق هسک
 ۱1 کم و قیام سو هيا رونا هلا فا
 تمکح ةداراو ما یسارجا كنبراضتفا هذلاح ییدارر یاع بش ناهز تاعلاطم

 ترضح ءىلاع لع طاح ینیدنلوب ندداوم فقوتم و طونم هنیراهافصا بانج هدف

 . ,ردکیهالاهلنم ترضح نامرف وضا هدلاحرٌ هدقداروس یرابهانب ر اظن

 ۱۳۸۵ لوا نوناک ۷۵ و ۱۳۸+ ش £

 "یافراصمو: تادراو هدنداشک كنهدلب راود نالوا هنس هدارا یاضتقم لنکفت

 یسراد یاما ریش نالوا یسهرادا د كنةرۆك ذم راودو ینخ هلوآ غلاب هرادقک

 ا كج ديا اضتقا نوجما تالکشتوبو جه مزال قمت هزاداو لنکشت هدلویه

 رد اک روک هدوج و یهبدلب تاخالصا نالوا للصا دصقه ه رکصن دقدقتح هن زو رض

 E هشلا هحفدع وق هنادىم هدهخګ تروضرب یتجةلوآ نک کچ لاتا هنام رس

 ۱ یرهنل وا هعل اطم هاب آ تفد لات در رک تاص وضح هلسهعل اطم ینح هسهلوا لضم قفاوم

 براون یار و بولساپ رفد ییا ةسرزوا حیحص باسخت هدناذراوو عرض مور 8 هدف رض

 ِ .*یدنلف , عده ضرع ةا یرلهضالخ ێواخ ب ةضتقم ت تاع اضصرا توقف - تزاشا

 کا اما رمش ینکلوا تولوا مرش هس رر وا نصف وا نوسختزب كز دش رافد

 یگ هبءرادا نٽسح یرلد و كر اود یسحنکباو قسه رضا فراضم او اۋد نالؤأ بوم

 اذا NEE فزاضم ةدنلنکشت هشدار شاما زه ادوار روص حلوا لفاک و فک

 كاا رسو ةلراوذ یخو ىشختخواۇ ا ردنشکلوا زد هزاوک دم زتفد هلم ی رتو

 ا تد اک یک
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 ۱ ۴ یالبکشت 4

 مراد ترد نوا سک مه هدهمانم اظ یک ینیدمهلوا قف وم ۷صا هدیرافلخ هلبایدنفا

 جم ردشمامهن وا داشک هلماع نامز رب چه هده دل

 روش هدهخ رد اک قئاو قجەللوا جرد هلبا هرص ۳۹1 هجورب ییابسا كنوب

 e هناح اضلا هحهقشل نوجا یحهدیا حض وو

 هنس هللج تراظن 4 !خاد

 هنکجهلک مزال ییظننو لیکشت هلروصت كنسهاد یتاما رهشو كهیداب راود
 فرصمو داریاو ناناوامظنت ندنسلج یتامارهش راد هتفحهلوا غلاب هی قادراوو فراصمو

 ترضح *یلاعروظنم رتافدو هطضم نانل وب نمضتمیاقیقدب و تاقشح نالیدیا ارحا هنیرزوا

 حاضیا هدرلرتفد و هطمعم E ود .یدنلف مد ان مرد فا قلروس یراهانب راظن

 هدتنه قجلوا ردتقم هلاصم هرادا نسح ید یسرتاد یتاما رهشو هدنروص نانلوا

 صیصخت شور ٠,۰۷,٤۳۲ یونس نوحفراصم یراهرادا هسیا رونلوا بیئرتو لیکشت

 قمنلق هوالع شور ۲۷,۲۳۷,۵۹۸ هنیرزوا فرصم نالوبعوفو یدمش ینعی كلدیا
 هرتاد هليا یئاعم یلنواعمو یتاما رهش هحنساضتقا یبهمانماظن هیداب وللثم کج هلک مزال

 هدا شل ناحو EE مزال قلروس اماو هوس ندەلىلح هنیزخ یشاعم ی رای ر

 نعل هنتسه رلهراد یساخ نداصم ٍ,يیدلوا زوجلم هنت ژر هده اساسا هو ن هوم ام

 س لواو یطاصم .كفرطهوا هلع ءابو قلوا لخاد هنشاظو ةراد ا وه قح ناف
 . نعل فراصم مسق ییآ وب ندنکجهدیا اضتقا كل | تفحم ا یرادقمرب ندنفراصم

 ارلثواح قرهلبروس هوست هلهج و یرارق راشاعء نالوا ررقم یساطعا ندهلباج هنیزخ

 هدیدح,.تالنکشت هسلوا نکع قمنلق اطعا اه رف ندننابرت .هطباض روما یخد یناصصخم
 فرصت شورش 4۷۳2۷۲ یونس ندهرضاح فراصم هقشب ندقدملحا فرص.« کی نوح ا
 تادراو ,كنتناما رهش یر رولوا نام ندنسهعلاطم .هروک دم قاروا ینجهلوا شلدیا

 هب زا وک ریو تفانیما ضعب نالوا یشمناق صبصخ هرتاود نکیا مزال قاوا ندنیسهبیبط
 بواب ریدشلرپ, هلی هراس تاموسر و یسوکریو كالما ایش یک یناموسر یرلناتسوپ هزبب

 فیفخ, هلپما هیلوخد مسر ید ندهرتاسو قازرا ضع هرزوا یفیدلوا یراج هدایوروآ



 یالکشت ۶ ۱:۲

 یمظنتهمانماظنهدلب كهلاراشم هرزوا ییدلدا ناس هدنلاج هجرت كتیدنفا رورس

 ا ا انس یاومارت هلصوصخ ءیداشک دلراهداع  یرامعا تلوباتساو
 ٩ دن هدییدلوا شلزبتک. هنتاما رهش هلادصقم و اساسا , ردشها قبس یتمدخ لخ

 : ۱ . ردحرصم هدهروک ذم

 هدلاح ییدنلوا دافکو" نسات وسرباد هیداب رب ةدلوناتسأ هد ۱۲۷۷۶ هکردتقد ناياش

 هنسهنس ٩۲۸6 ند ۱۲۷5 و شهلدهزوک هطبار رب چیه هدنسهرآ یتاما رهش هلکنوب
 جرد انع لوا ندنوب . ردشلاق هدتعضو رب یحابای هتناما رهش هیدلب ةراد یجنتلآ ودق
 اراد یجنتلآ هدنانکشآ تیادب هرزوا ینجهلوا نابتتسم ندقاروا» مربا: نالوا نشادیا

 مر وا ال او خا ایرو رابط تیک ولم نیر وط طب
 رک ذی حرا ۱۳۷ ل ۳ جردنم هدهفخ یم ۱6۳۱ یروص قحا .ردشمهما و

 هاصم نایرج .نسح یت لنمو طاترا هبهلبلج تراظن رب كراتسلحم وب » هدهضورعم

 اسم تافل تاملاطم نوعا كب یار هلتساوآ راکردا حج هلوا ین .تنا
 روك ذه: سلحم یسهمزال دار, كتراظن لحم ناسناوا رک ذو ندننکجهنعیا باحما قیوعت

 رکن ندیدمش نا الدنا دنن اہ رک وص ندقداشالک | "یلهلعف لاوخا كن ارج
 یو قلا وا تواظف لر هلدا رخ اتو یساللقاب هنسارجا كنماکعا رلهنضم:ناثاوا
 هدرلّسادبهرزویبدتناتلالد هدكنيرلهرقف « . ۰ . یسمنلق ناذتسا ندیلاعیایاخ هج هقشب

 بوک« رطاخ اصاینامارهش نالوا تیامحو تمه جات یسیدنک اذ هدنسهلتسم تصجیم

 طاترا هنسیرب ندراهلخ تراظن نوجا« قلوا شخحم تنما هن اصمنای رج نسحم» كن هب دل

 سا هدهرص ینیدنلوا لیکشت كلبا هدیتامارهش مک هتن . ردشلدیا حیجرتیهجتباوسنمو

 ا قره ا هک عا تحت کنی رلتراظن هلام هلبا هعقانو ترا «كنالاو
 رش هدهسیا شارتسرک عجم هیهیداب راد یتاما رهش هلیرشت كنسهمانماظن هیدلب ةرادا
 اد نالوا شنا اسا یالکشت هدم رص ریا هب قرذلوا هدننامم الکوتشه یرلنما

 ای رغ وطن یغوطه دان راد ینتلآ هکردحضاو تبا ندشیدلوا شاریو هنتعمكنس زاظن
 | هدشاب هک وص ند ۱٧۸4 هنارامعاو تاشفاوم نلک هلوصح نامز یتیدلوا و هب رادص

 ۱ د رد راما لزا یط ناسا تر لو هام دارا اما

 ا اف اماع فتسهماس اظن ها اراب ۱۷۸۵ ندراثژ طف وب
 O تل ماقیوپ هامقت هدهبمراس راوخ نیر تاةتسنوا



۱:۱ A ۹ 

 نالعا هتروص وس هدچیدتبآ نارتفا هبهنس ءدازا الزمدیآ سطو بک به ا
 ردوا

 راد ددع ترد نوا هدنتاقحلمو تداعسرد هدیرایرمش ترضح هباورومغ- هباس

 ڭا ثآ اجا نالوا یضتقم هحتکلعو هحقلخ هلشاطو تاحرد ذل "نویو لیکشت هیدلب

 هللا همانم اظن نالسای ندنفرط ىس ەە و تابه تلود :یاروش هدنقح یس هن روض

 نالعاو رشن هدرانک .ینیدنلوا:ےدقت. هپیهانپ زادص ءئماس ماقم» كنهطضم :ناسل آ :هملق

 رارق نیرو هلبا. هعلاطمو تئارف .هذالکو ص وصخ سلخم «ههانفاظل روکاقم ,یدنشناف

 نام زف وما هلح رات ۱۲۸۵ هرخالایذا ۱۸ هنصوصخ یماکحایاوجا ناذتسالاب هنیرژوا

 رر هدرز نروصرب ندننیداوا شلررویب رودصو حونسف رش :یهاشداپ ترضع .ناییتساح
 ۱ [۱] : رادشمنناق "الماو

 كنه,اظو هی درو یهدام ۰۳ و لصف چ وا نوا همانماظن نالوا شی عدوضوم هداروب

 هنفد كلبا هرزوا كما روما رود .هدنسه راد همانماظن وب . .ودهدکنا اوتخا.یتاساسا

 هلقناما رش كنندنفا رورسو هنیرشن كت همانماظن .ند(اشاب) .یدنفارو رس .تادنالواینمارهش

 هقشب قد" اظن باج ایام ر مشرق بهجت هنس هم ا٤۸ !ند۱۷۷۷ لخت ۽ ننن
 هدعقلا یذ نالوا تحلب ندشیروم ام هتناماكنیدنفار و رسهکر ادم ال وطندن وب هش اید لکم یشرب

  ترضح . هناونارمع . باس .اكنههنس تنطلس تحت یاب» :هدهبنتس ةدارا یخ رات 4

 یلوصح كنوبو ندنفجهلوا قفاوم هبیلاع ناش یماظتنا نسحو تیرومعم “قرت هدیها دشداپ
 یعیمعتو میسوت هدنروص قفاوم هعقاومو لاح باخجما كاتاماظن هیدلب باد نت | هسیا
 اف لکشت تروض كلوب ندنفیدنآوب ط ونم نیکشت همظتنم ٣ص وصخ درادا رب هلبا

 هرزوا قعلوا ناذشساو ضرص بولا هملق ندناب رب تاماظن ,كحهدیا قت ینهاظوو

 ناسوب فصتم هلا هبولطم تافص بولوا یسر هروک ذم ۀراوو یراشتتسم ترا

 ی.هلحاو هجوت كشاما رش هلبا الاب هنر هنسهدهع كنیرات رضج یدنفا رورسولتداعس

 یدنفاكی نیسحولنفوطع هلنهج ینج هنلوا لیوح هاکش هتشب ًاک یتاما رهش یساهدلاحوبو
 بفقاو کلم نومآ كن هودنک و هتفیللوا يبط یاد ختا هدتمدخن نشا اتاق ج

 تلوم ار شاما نالوا يص ندشاما رہش یم هننیدناوب ناهگیلت یامدق
 رهش ردق ۹۱۲۸٤ لد ۱۳۷۱ ہدافازرط O ناسهدن ز رط.«ینبعل هنغلاضعا

 . ردهدکم رتسوک ینکج کم زال قلوا هل هدهرک و ع ندخ راتوبو ینفیدلواهدلاحهن كنامآ

 ۱۲۸ 6 لولا ۲۵ س عیاقو موقت ۱]



 یالیکشت ۱:۹۰ ٤

 كتداعس ایم یاب هاو :بفطع هلآ هفطو و كنسهم تنامازپشو

 ۱ كاا اجا ناکرح و تآ ارجل نشت كسره هلجسق هدهدمتم اود
 [۱] .رددکلتا قق جنود یاروش یخد هحمال نالبای یواح یتالکشت

 : : هسیا هده رقفرب رکید

 لا كناهج ؛ يرپشلويناتسا نالول هبنایع تلوم ماکبتحو هینس تطلس ۂرابارزکرم
 ۱ تال مدنروص قجبوا نایاش,هنسهصط تفاطل هداج ینیدلوا یرادتمف ُهطق رب. یلفریث
  هجرک ]وندنفبداواش.راقج ندهبوغملاکشا یننک امارقاوسا رنک ا یسمامهلقابهنمانبزتو
 مات كنيراوج هطلغو یلغوا كب ایم هیداب ,ةرباد یجنبلآ ,نانلوا لیکشت امدقم

 قیرح نالوبعوقو ارتش یناروتک ک هدوجو رانا یخ راد هنافظنتو تایاظنت یشدلوا
 هنس دبا, اشنا قرهلوا و تقاسمو توس هنس دارا اپ هداعسرد هنیرزوا ریک

 اط رب ندیکی و شملقاب . هنابت يخد كائابسو و بابسا .قلعتم کوب بولبریو رارق
 نوسموق صوصخحم و شلدا یک یسماظن دبح كنه داع قرط قرهاحآ راهداح

 انتعاو ماودنکما مهم هبهبمظنت ةمرلم لوصاو هنسهدام قرط عیسوت هذهةلاجلا و

 كخ هلس هنللوا قفوت هنناشولع كالود هاکتخت هفورصم تاثشت هدهسیا شعلو هدقمنلق

 كنبراوج و لوبناتسا, ندخیدلوا هدهدار كج هلبا نیا ی داسا ِقح تتقتکسو

 هدنقح کشت ممعت كنهداب رئاود هدنناقحلمو تدامسرد نوجا ین راتاو تاماظتنا قرت

 دعاوق . یدبشمنلف نالعاو رشت « هنگ وفا هدقعلآ هملق همانماضن رب هحنلود یاروش

 دادمتیا یبدرتسوک.كنامزو رصع يخد هجاروب یهیدلب تامظنت نالوا ندنهزاول كتيئدم

 مقوم لو نآ رب هدیهاشداپ ترضج ُةياونساحم ةياس كنهداموش نوجمآ كملا قیفوت هناباجماو
 هراد یحنتلآ و لاکا یبرت هعفدوپ كنهمانماظن نان وا رک ذ ندنفیدلوا مها یلاصیا هیارجا .

 هلشاطو تاحرد كرانوبو لکشت هیدلب هراد ترد نوا هدنتاقجلمو تداعسرد ربارب هلی
 ۱ Babe جرد یبهمناقت تروص كني هعقات تاارجا نالوایمتقم هحتکلعو هحقلخ

e IF |اقم ریارب هلا هطضء« نلیریو ندنفرط یسهموع .تئه كتلود  e۱  

 هنس هدَعاسم نورق» یمکح كنەمانءاظن نانلوارک ذو شمنلق مدقتو ضرع هبهانپترادص

 3 [۲] «.ردشفلوب ررق« یسهلوا نالعاو رشن هدلاح ینیدارویب يهاشداپ ترضح

 ۱۲۸6 زوم ۲۸ -.میاقوحوق [۱]

 ۱۲۸ ع لولبا ٩ ج عیاقو موق [۲]



AXES AYA, 

 یمیسش ههدلب راد ترد نوا كهثاث دالبو لوباتسل

 . نایدنا راک هددت رم راد راهطا هلاهبنارظو هب رج وب یبیطت هنن قد مری اق یتتنا [
 قوحر هحنل ود .یدیایدصقم ساسا كتموکحیمشت ههثلثدالب و تداعسرد كنل وصاهب دلب

 یاروش اک كرلاشاب تحدم و یلاع « داژف و نالوا یراهنش ثثت هاحالصاو تاددجح

 هد را هنس ۱۲۸۵ - ۱۳۸۵ ندبا فداصت" نا یراقدنلوب هدنلاکو دنشم رک هدنلود

 هدهربااد یحنتل ا هامسق هبهرتاد تردنوا كنماسقا نلیند هثلث دالب و تداعسرد كوبناتسا

 کر از يا د2 نادرا و کارا نازک سی دف او مش کز تا ها
 راشم مظنت همانماظنرب هحتلود یاروش نوجا نمات یدصق-وو شلوا

 ۱۷۹۳ یسهطیضم هجوم بایسا كنهمانماظن نلک مزال یس اوتحا یتالصفت قوچ رب
 وشو شمالدیا هداعا اهد رب بولب دلا ندقاروا هنیزخ هدانا ینیدنلوا مظنت ینوناق هبدلب

 شل آ هفرط رب دوخایو شعای هدنشرح یلاعباب ۱۳۲ دوخایو ۱۲۵۵ اب هقشووب هدلاح

 . ردشمالاق یشرب هقشب نددنس وروق هدقاروا هنیزخ مولا هک قحملوا
 هدمیاقو موقت راد هنفیدلوا شلدیا مظنتهدنتحت قلاوسو بابسا یکهنكنمانماظن وب هفامعم
 هدروار لصفم نالوا شلدا مظنتءهرزوا قلوا سم یا ارجا كلهنسرب كّاود یاروش

 هرزوا یناوا اق هنماقم هجوم باسا كراهرتفوا ندنکیدلدیا فداصت هراهرقف ضعل

 .رد دم هنر وک للاخ ندفداف نم رک د هدازوب

 : رود ةد ر لا زا رو

 تایم هدلاح ینیدلوا یرادتمق هطق رب لفرش دا ك. اهح عقوم ینیدنل و فدان رد

 هجاوخ یسهنس ۱۲۸۱ ) رک قیرحهحرک او ندنعیدلوا قيال و رحم ندهعانص

 شاجا راقاقوس ندکی هلیسهرم هبمظنت لوصا نانلوا داما فاعتم یتعوقو ( قیرح اشا

 ویو شلدیا لست یساریدپای قرلوا رکراک كنددیدج ةشاو شٌفلوا مبسوت یشاطرو

 تافیظنس و تاهظنن كقاوسا هدهسیا شل رو هنتیعم نویسم وقرب صوصخم تاحالصا هلوقم
 عفانم یک یلاعشا زاغو هنتسهوست و رامعا كرالع نالوا ماظتنا لخاد زونهو هنسهماد
 ندنفپدل وا مزلا یر هصوصحم طباسو نوا كعا انتعا هتئادحا كراش داع هب همه ومع



 ینالیکشت هدلب رئاود هدلوبناتسا ۱:۰۸

 ۳ ا0آ دلو هدقلاتا كراكو“ .نفتدلوا قفوم هر تلتهریادوب
 موقت لحم رات ۱۲۸۲ نابعش ۲۹٠ ییدتلوا داشک "هرتادرب ید و اا و ندرلهطآ

 ندنالعارب ثخابندرابخوع كج هل برون وچ با لاقتناوغارف هدنسه برد هببارط هدعیاقو
 ندتناما ماعم كنفیدلوا هن كانتادراو كلهتسرب كنسهیدلد هرباد هسارط ربارب هلقلوا مهفنم

 یل رات ٩۳۸۳ مرح هو ندنساروص ندمهرتاد لیا هرک ذترب یل رات ۱۳۸۲هدعقلاید ۹

 ندنشادآ هدعاسم هناضح هجمراد كدتادراو سمرا هسارط هدنلنا هرک ذ رب رکید

 هدقلاضءاو تسایر كرامک و ییدلدبا دع هرئاد یجنجاق كنهمارط هدهسیا هدقملشالک ۲

 اراق وا سرن ھاران قلا لطف مسر هقشاب داخ یدو

 نوناق هش ندنسهمانماظن هبداب 5 یتا ردق هر هحنلک هشتم ۵

 ه.ش زاهظا و هسارط [ رظن هتسهامهنلوا سرتسد هنیدق ییدلدنا رشت كن همانماظن و

 : ردن ونظم بوق یرلکدتبا هامافم قنفوت سازند اهن ترک یسلآ

 هدهرک وص ندن شن كنس همانماظن ه دابٌهرادا تداعسرد ۱۳۸۵ هرزواکج هلب روکهدی رلبا

 هلتیرنک | یک یوکیضاقوهببارط ءرلهطآ «یوک یی «یلغوا ك -هطلغ كني رهرنادهیداب كليا
 .كنسلوا هدکلدیالسوت هنلکت هدقطانم یراقدنلوب نک اس بنام هباهاع میت )مرغ
 هدکلدیاناس ختم زکجم هو فی یجع ۱۳۰ و ۱۱۷ ۵ هجرک یناسا

 هدرادرصو ت .ردتفکرب ارس هتفدو لما رقح یشیلوا هدزرط وب اساسا كشیا هدهسیا

 رها لک ات لا لو هک ها مادر ازرق

 6۱۲۹۱۲۹۳ ۰۱۲۸۵ ًارابتعا ندخران ینیدنالشابنمالبکشت هیدلب راود هدلوبناتسا
 هژرل:لاکشت وب هلفلوا«نشلدبا ضقت هاک دست هاک یددع هل راود هدن راخم رات ۹ ۳۷۵

 .ردکچیاب دیا حاضیا هلبا هرص ینآ هجورب یناحفص



 و 1

 E ۱ لصن ید رد

 ییالیکشت .هدلب رتاود:هداوساتسا

 هلترویص هن كنهلب هاد یجتتلآهلیرلتناما رهش کیو کسا هدرالصف یلوا ندنوپ,
 , یدعمنلق عضو :ینیداوا شلدیا فاطتقا تارم یک هن ندنالبکشت ویو شجلوا لیکشت

 هدوبضورعم هک دب یل را ۱۲۷4 لا ۲۳ جردنم هدف ین. ۱۸۳۱.ینریوصرب
 رانا و قچ هناوا ترشایم هنسیکیااه لد هممبصم رباود هک وی ندو راد یی[ )ندوب ر«

 تردابمهننارک اذم هدناهظنت *یلاعسلحم یندكنوب كج هلک مزال یناتا رارومام لصن نوجما

 كيهيدلب هاد یحیبلآ و هنیبیاوا هدکملند «۰.شخلوا رک ذب هدییوصت ضرعم یسادیا
 یحنتل] , ءانب هنسفلوب فوطعم کل ریس وک ییهفطوف ٹن یاد هوم رب هقلج دصقم نبنایکشبت

 ینچ,هنلوا سوت هنیدابثک .یرلهرتاد هیدلب هدهدرللحم ندیا باجحما رکید بقاعتم؛ینهرباد

 اچ ااف وب قنا ..ردغمامهنلول سرتسد دهپ رپ ټا وعمران یک وب هدیابوپ هدهنیا یببط

 سیسات هلیما ( هیدلب هریاد یحدب) هس دارا اب هدنسلوا ترادص كيايشاب داوف»

 اود ییدمیشتقووا ( وف ندکدد ¢ مدنلوا نابع هنتسایر یس هدب هرباد رلهطا ناديا

 هلبمان هرباد يجدب قرهلوا لات اک او هیداب هاد ېحنتلا نکلا بویلوا .دوجوم هیبلب
 1 طی 1J] ا روا. ییدتا هوالع هدیدق ( یدبا راو یس داب ار !هطآ

 یپکتت خراب كتبمر اد هب دب روا یچ دب نډنغدلوا زحوم تباغ یسهدافا كاش اپ دیعس 1

 هجرت اذاپ دعس .ردلکدیثرب جر ک كما قنقحو نا یون .Db روممهلمثالک ا هد همطق یر وب

 سوفن و كالما هدهسو رم كلام و نادنتب اکو شابرت رحم هدنخ را NTN 2 یلوا ندنو كلاح

 هو ابقلوتم ین وو هدکٌنا ناس یتیم هنتسار Ng نرل بتبا تب ندنتبرومآء هنر رح تان هم ومع

 هنکلر بدم میاقو موقت هلیمامضنا یت دم هعبطم هرکوص زر و هرصع ابطم هدنسهب رم انس ۵

 E یر ۱۲۸ هلا ۱۲۸۰ ییکشت كنسهدلب رهطا هذلاحوش «ردهدکغا حاضیا یتنیمت
 شیوش زار یهملاطم ون یسهرقف« یسیلوا ترا نم كناشاپ داوف » هکراو ردقوش ۰ ردا باجا

 دادتما یآ ترد نوا بولوا فداصمهنخ را ۸ یرادص كلبا كناشاپ داوف هکنوج . ردهدکعا

 ف رکبعرس هدف رظ مر وک لف ی فا یتکیا . ردشلاق لوزعم هد ۱۲۷٩ و شما

 رد ار فا و شا ماود هس چ وا بولک هعوقو لاح یغیدلوا BE كلمرك | رواو

 كناشاپ درعس ندا ناس ینفیدلوا ی اک شاب رب رح هدنسههس ۸۰ هباع ات .ردشنا لاصا

 .ردنآباجماكعا دادتما هنسترد دوخابج واوقلوا فداصم هن رادصیجنکیا تن اشاپ دآوف یار هب دل

 كا كناشاپ داوف نالوا شادا تح هللافد ندنسیدنک ندنرظن ٌهطق تمدخ هه دلب هدریاوب

 رلهطا نانلوا داش گیم نوت سواد یلغوا ك یاد و ۳1 دم ەدى ندنرلتهدخ كوو

 ۰ ردنسکا نسا و باخ | هنتسایر يبه دلب راد

۹ 



 هبدلب راد یجنتلآ ۱:۰۹

 هنس قم کیا هرکو ص ندنلاصفنا نداہلاراشم ترافس . ردشعا تمه هنسیقرتو عسوت

 زوما» هلو یاروش هنسوا هنيو هنکلریدم تاعوطم تدمرب هد ۱۳۹۳ ی هلاق لوزعم

 ناصتلاب هنتایر هیدلب راد یحنتلآ هليا شاعم شور ۱۰,۰۰۰ هدنسهنس ۱۲۹۵ و شلوا
 رد شلو هدهروک دم تروا هنس کیا نوا ردق هنسنس ۸

 ۱۳ ا اا قریب را هنن تراقب یک مدنفرظ ورک دمو
 نیعتهنتیریدم هیدلب راد یحنتلآ رارکت هلتدوع هتداعسرد ندنکیدمهدا جازنما هلیساوه

 ٩ زدشعآ تافو هدنحرا ۱۳۱۱ ناریزح ۰ ]۱[

 كب قالب :هکرویبدیسهتزغتامولعمنالواشیارمشنو ج ردینمسرو یلاح هر تهدننافونبح
 تنطلس تمدخ: یدیا تاذرب زاتع هلیا یلک فوقو هدهبکلم و هبسایس نونف و ک د ثباغ
 هدنسهفاک كراتیرومام یراقدناوب ورب ندنسهنس ۱۲۵۸ نالوا یرللوخد مرا هبهبنس

 یتماقتساو تشح هوسک هلروصرب چیه تقو رب چیه و شعا تیور و تیلها زاربا
 مزب صوصخابو تفارظو نافرع بحاص و تبح شوخ هلاراشم . ردشمهما رادنکل
 . یدیا تمق راح هدایز كب یدوجو هدندنع یساحا نالوا لخاد هنتفلا

 هدیق ناناواجارختسا ندنرارتفد شاعم هرزوا ییدلروک هدرلهفیع ىج ]۱[ ۱۵۰-۱4٩
 ا ۱۳۰٩ ناسب ۲۷ - ۱۲۹ ؛یناثنوناک ۲ ی ردم هرئاد كلبا ككب قالب ًارظن

 . رولواشټا دادتما هنس ۱ ۵ یربدم یکباره ًارظن هنسلوا ۲۱ نار رح ۱٩ - ۱۳۰۸ طابش



 ا هی راو یا

 هدنسهباس د هض ندهماصح تدم ماتخ اتخ هلکعا مولع لصح یکم براب نس رومش»

 رانك قالب رکنوج . ی رصح هننامدخ كلود کیدا هب ونعم من باستک |

 شم وط هدهسامعثالام ربارب هلغلوا مسلارف

 كناذ رب شما هقالع عطق تكلم اناذو

 تدالو كرك یسدنک هلتهج ییدلک ندنیاص
 لنابع هلرادبتعا تمدخو تست كرو

 . رد و

 ناطلتس و هدنسهر هنس ۸

 ن : هدنتناماس ئارا . كناش اا
 ۰.۰۰ هدلاح ینبدلوا هدنشاب دم

 ر یسهطوا نامل هلشاعم شورغ

 ی میل وخ هتسب تردد را وا سا

 نانلوا سیسأتقرهلوایمسر من هد ۴۷

 یسهزع ( لپون یتاطسلوق ود هیروق )
 ۲۵۰۰ ندنفرط ىلع باپ هتکلورحم

 اراز و هارو وغ

 هدنسهریرحت تسایر كهتزغروک ذم هنس یدیو شمالشاب هکلیج هت زغینعب هننکلسم كنيردپ
 (هشان [) هنتبعم یسهبنس ترافس سراپ هلشاعم شورغ ۳۰۰۰ هد ۱۲۹۹ هرکوص ندقدنل وب
 . ردشغلوا نبعت

 ۰۰۰ هرکوص هنسربكب قالب ندیآ كاسم لیوح هغلنامواسد ندکلج هغر وسو

 یلوبا هد ( ۱۲۷۷ ) هرکوص هنس یدیو هنتباتک شاب اماراشم ترافس هلشاعم شویغ

 ترتیب افانسح هنس شب یهروک ذم تیرومام .ردشهوا نست هنکلردنبش

 هنسهنسترافس نوتغنشاو نانلواسسأت قره وا هعفد یحرب هدنسهنس ۱۲۸۳ و هدنندوع

 ارخوموشادیا رومآم هل وت یسیناث فنص یلوا هبترو یمیمنت شاعم شور ۰
 . ردشعلوا غالبا هاربا ۳۰۰ یشاعم هدنلئاوا یسهنس ۸

 ۱ هسامع تلود هلا روهه اما هدنرلتراغس تدم ندیا دادتما هنس ید

 هدهروک ذم ا كهینامع تراحتو هنسهوقت كتلاسهو تنداخم نالوا رکیاج ور ندهتوا



 هیداب راد یجنتلآ ۱:9

E EL CTL)ا تک "یا زجنا  

 نالوا یوا یدنکی غ هلوا بسانم یسواج هتطلس ماقم هبیرغوط ندیرغوط هلع ءانبو
 . ردشعا راخا اشا 5 یه هلتسهطساو 1 لماک بقلم هاسقل یسللدم رشح

 راح بولوا لبقم هدايزاهد بقاعتم ییاخ دیادرع سولج ؛ كب لماک هللا راشم
 هوباه شو یدنلرا لیوح هتراظن" تاضرشت ء یناونع ییادحتاشرشت هجراخ ینیدلرا

 ۳ رکوص تدم رب طقفب ونلق میدوت هنسیدنک هدیسهفظو تراظن هب همعطآ ص وصح

 3 ی وع وقو یافو ناوهنق یو RF . یدلوا

 هی رک ذ تان دنع ران دب تکی لماکهلهج و ی یدادیا تح عوضو» هدهفیخ ی مش ۸

 اف . ردسلآ ینزاتتما یونص سوقرت ربارب هلکب ولر سدنهم هدهنداحرب قجهلوا بیس
 كرمددا لاصحتسا تاوذ ذوفن یذ یک كب لماک قحا یرازابتما وللثم وب هدرارودوا

 . یدراربل آ ارل كيب نوا شب بودیا رود ه ینخارپ لاحرد

 كب قالب درا ودا

 ۱:5 فداصء هنسهیدالم هنس ۱۸۴۲ و هدنرلنویاه دوع ینا ناخ دون ناطلس

 ۱۳ ا اخ ر لهر .هجرسنارف هما ( ناموتوا روتنوم ) هدنسهی رم هنس
 ندنامومو رک .بایرا هدنمسآ ( قالب ) وسوم ندنسهع ییلاود هسنارف یمهب ر رح ٌهرادا

 و ین آ نوا هدهسنارفقالب وسومو [۱] یدیا ھوا ضیوق هناذ رب

 كم هک بالقنا هسنارف هکیدیالغوا كناذربهدمساوب هتي ندرلناقووا روپشم ندا هدهعرد

 شلوا روح هدعاس ندهمنارف هرکوص ندرلرات (۱۷۵:) ینیدالشاب یسهرود رورهت

 وتم هتشيا . یدشللا تماقا رابتخا هدرعمزا هرم ههسنامع كلام رارب هیردپ نالوا

 وسوم تاقووآ و ی ودح كرد م یسهن نع ناموتواروتس وم نانلوارک ذ كب قالب دراودا

 ترا هلا شاعم یرلفدروس صصخ كنا ناخ دوم ناطلس كب قالب

 م ب ا

 شا راعتا هدنت ادب یار 4 یذاج یسهنس ۱ ۷ یسهیسرز دن رح علاقو معوق ۲۱1

 روت« وم) تنه كلبا ًارظن هتل ون شماادیا رشن هع هقشاب هدهبنامع كا لوا ندنوو هنسلوا

 تاحاضااضمب هدنتس رهف تاساتک يهدنت اهن دلج هدنقح علاقو موقت . ردنا اضتقا یلوا ( ناموئوا
 ۱ ۱ اب بر رج , ردقحهنا وا اطعا



 ۱۳ ۱ هب دلب راد, یبتل |

 : ردهدکلدبا فداصت هباحاضاوش نالوا قاد هدنربرب |وکید ككربا روک دمر

 نیزسکلروربخ هننوک ینوک هبیدنفادارمدهعیوو نیزسک | كنيناخز زعلادبع علخ »

 كپلاراشم یسهجومع هرکو ص نوک چاقربو ی وقوط هننهذ كسناخ دار ناطلس یعوقو

 نام نوتتسل هدیسهعقو نسح نک ی ندا نایرج هدنغانوق كناشاب تحدمو یراحا

 هدنقح اشا یدشر محرتم مظعاردصو یساوا التمم هیهغامد تلع نالوا مولعم بوریترآ

 كناشاپ یدشر نالواسوسوم ًاعبط یتا نوکت رللاقولبق یک ( یدهسفب ینلهاشداپ )
 ماقهنی هدکد لبا تحس ُهداعا دارم ناطاس هرک اذلاب هلا اشاب تحدم بودیا دییزت ینماهوا

 یتوعدهروما ٌهرادا قرهلوا تنطلس فان كنیدنفا دادب هدازش هرزوا كلرتک هتنطلس

 ینغیدلوا دعاسم هیمهرادا هلتبانن یتمها كرلشیا هبلاراشم هدازبش هکردهدرانوک ییدتیا ررقت

 نوجما او ضرع هب هناهاش ةبتع تع ییااصا وم UL هدقدلوالصاو و هاش رط زکد تاحصتسالاب

 کک یارغاتوش هنت راظن هبحراخ

Moi animal arrivé bonne santé. Kiamil. 

 یاوح وش لاحرد هسیا اشاپ دأوف نالوا. روبش هلبفا رظو نانلو یرظاب هحراخ تقو وا

 و

Vous animal partez immèdiatement Paris. Fuad. 
 كن یهاشداپ ۂرئاد . شمروسدبا لاما هنواه روضح ب لک « یک ریس هناا 0ک

 N 6 ! زسکیلک هرم هقرآ « ورود ه ریفس هدننکوا یس وق

Monsieur ۱ Ambassadeur, suivez mon derrière 

 . رلیوس ینسهبی "هاچ
 رر دا راضحا هلم عطا هصاخاو و ٹفابض هدنغا وق یدک هناا راک ضمب نوکر هن

 :شا ج رد هدلوت وش هراهتسیل ینیدرب دب وق هنکوا كنہاتوعد ره بودا هجرت انبع هد ناسا دارلا و

Soupe d’oreilles یسابروج قالوق 
Guisse de femme یدو نداق 

Ventre fendu قیرابی راق 
Fond de chaudron ید ناغزق 

Turban ۵ ههرو ینیراص 

 . رولوا تخوم یتربح كس وعدم عیطلاب ناسلو

 l/affaire est « : قرەلوا ىب اق« »¢ یداللاناج شب ا وو زوس كملاراشم هن

devenue fourchetteر ىر هات عود »  

 (a cette ۳0۲۲611۳۸06 est ù 01S€İg£ 18U) هدی ریست < ردکمدناهدارا هدىابلوا »
 , رونلوا تاور ییدلبا هدافا هدنزرط



 هندب ةراد یجنتلآ ۱:۹۰

 یلمقیحندنجم ا كرهرتوح ههفطلیشیا ندنکیدروک كلس» ریاغ یخد یناوح رب ایوب هلتهج
 ۲ مو ی -...) یه ن ۰ = راشیکو ب مدنفا ) هلیا دع ریبدت رپ بسانم هكا

 . ردراوتم ییدید

 تاریعت هجزسنارف ابادو یدلقم كنرف هدلح ییدلس زا ییهجزسنارف كب لماک وب

 وب كموحرم كب نودیرف یریفس دیردامنبسا یعودخم طقف . یدیا یبیلقارم یلامعتسا
 ینجهب هیالک | كن آ هدناقالم هجزسنارف هلبردب ًاضعت ندنفیدلوا هدایزیسهرهمو فوقو هدناسل

 ۱  یشراپاض بو وسو رارف هنلغوا ؛كب لماک نديك وس یساقتنهلا هدزرط

 بنر اح بیر بیر ندنکیدتیا هلیتروص هجرت ندهک روت اهاد یتادافا هلناسل

 1۵1121۳6 est 46۷60۷06 هدننروص ماهفا یتسانعم ( یدنللاتح شیا ) یتح . یدردیا

 ]٩9[ ۰ ردروپشم ینیدنلوپ هدرلهحرت زرسانعم یک كنوب اهدو ییدد 6

 لماکهت .ردهدکلدا ت تاوریقانم بارغقوج كم اهد دناعهارضاحمو هناسل كکب لماک ٩[ ه]

 عقومرب هدنسهطفاح كتاوذ ضمب ردق هن وکو تر وا قم نالوا لوقتم ندتندنک ك

 : ررتسوک یغیدلوا هدنخ ثعاب هخرد ه هدرودوا كن رلاطخ ناسا یک وب دیاع هک له اک یسع وط

Un jour j'étais ã la 1696۱۲۳6 assis, et Kabouli pacha il passit. 

Bxcellence, où allez? — 

Aller meubles chercher. -— 

Meubles chercher? Venez que nous jouons au Tavle. —- 

 ینغیدلوا راغم هچرد هل هلدعاوقو هوبش كنالوا كن هرواع زرط رثنالوا اے هننابل نارق

 . ردشمهلروک تجاح هحاضیا هلتهج یرلقجهبالک 1

eكارب رحم مج ك مرک ادنجرایریدم یهدلب ةراد ییغوا ك  

 : ۳ رد رز هجورب رکشتا |. ۰ ندنرلقدلوا شعوب هدنفطل

 اطلس رود بولوا بولجم هللا طارفا هخا هفنا رفال آ موحص ك ما را هیموم تافرشت

 قیباعت هدنع رح و سه یدنک لوا كأ ین ەس رغ تاداع قطال ما کا ممعت زونه هدنناخ زب زعلادبع

 قردلوا یا كترزمأم و ۰ هدقدنلوا بصن هنغل رظاب هموم ا . ردر وپشم هلغل وا شا

 . ردشلوا قفوم هکع رکوا قالا را و ناسل و شلوا روبجبم ه.لعت یهجزسنارف

 هاتبدج لاکو ردا فرم هجرتلاب هب هج زنا رف اع ین هیکرت " تاراع و تاطلغ ضمب هکز دی و

 ۰ شمرر دلو ۳ یک هلاح ون یغیدلوا یدصتم

 تارقف نالوا لوقتم هزحاع و ندهیااع تاوذ ضمب نالوا ضعاط یهلاراشم < هلج زا

 3 : یدنلوا ف هدارو نوجا ییدلروک قبال ا هفمهل ون و وا

 یراقدروب ادهآ راو یو یروطارعا هسنارف یرلترضح ناخ ز زعلادبع ناطاس ناکمتنح

 نا یغدكي لماک .ردبا رومأم یوحرص كب لماک نوجا لاصیا هسراپ یتا برع مدلا صاخ سر رب



 ۱۱ ها راد يآ

 " یبهصوصختابح هدایز ندنتبریدم مراد یجتلآ و ندنلاح هجرت یمسر كکب لماک
 ج رد ینا هجور ییفاناو لاوحا: ضعإ م ااو ا علطم ا ESS دق نایاش

 ا
 1 یلاحر ین اعم هدب رش رصع ینجوانوآ « .كرلكب بلاغ دم و هدنفح ثكي لماک

 قالخا كناشاب دشر هدنرب رب را . ORE ثح هعفد کیا هدنرلرا ربتعم ا
 هنسهیعوصخ تابس كناشاپ د شر » :هکرولبند هدهرصییدادیا رک ذیهیصوصخراوطاو
 1 هلاراشم هکردندنسهلج زعامولعم نالوا راد
 مک ندیلاع باب یرلماشقا زنا ترشعالصا
 ¢ مراد مرح هج رغوط بولک تقو

 هرفص « راقیج هفلمالس بوریدشیکدیتسهسب ا
 رس هقلارفالآ هرفع ر 3 دا

 شلک هترایز ینسیدنک بولوا ءدزرط ناناوا
 . شمردیآ تاقالم هدهرفص هلرثرفاسم نالوا

 ندمرحو هنسلک ندویق كناشاپ یو رلرفاسم
 رادرهمو ادختک یو ك راکیمودخمردقهنسمقج

 هدن رهط راو مراد .تننازحتم یاد یک

 «راقاح فک یرلنالوا ترشعلها بوروطوا

 شقوزای . شع راتاج یصولخ هدیرلنایلوا
 لر اغا دشر شعا وولو بالوح هدکع ره
 ر هکردقوا . شمنموس چیه یری

 ۳ هدو .ڭ هع یر هد ویو هو ام ء«هم وس رنا هدننشب یراکو لاحر

 و نالوا بقلم هل.هقا ( یسللد+ رشحم ر) کر را لق هرزرا قالوا ندناکح ضم

 یالوط ند اوا یدلقم ك رق صو صل ا ىلعو ییدوس تیاغ یربنبب كب لماک هج راځ

 دشر یرب ندرلبذعم هدهرفص ماشقا رب نوجا یی دليا حیسچرت ةا یا یرونقور

 (زامقلاق ندءرفص هکدج رینپ هکروس ری, ردق وا زکهدنب كب لماک مدنفا ) ًباطخ هیاشا
 هجشدیا لاوس وید ( ردیعرغوط یراکدید وب یدنفا كب لماک ) اشاپ دیشر هنیرزوا ید
 هست (عوس . را )و او فلاخوشرا هاش هسید ( مروس..توا ) فی لماک

 ییدتیا ییوکتداریادا طقفو ییدی لالعا هيد (عهلوس هدنالاپ اما ماعوط نيد هچرک)



 ۱:۵۰ درد يآ

 یرالاصفنا خم رات یرانیمت رات او راه ردو را

 ۰۱۳۱۱ ناریزح ۱۹ OR لا E قالب

 ۱۳۲6 ضوتسغآ ۲۵ ۱۳۱۱ ناری رخ ۰ « لع دک

 ۱۳۲6 لوا نیرشت ١ ۱۳۷۲ سوتغآ ۷۲٩ (لکو) » کیش
 ۱۳۲6 لوا نوناک ۱ ۳۲ لوا 6( )د

 ۱۳۱۷ سبام ۸ ۱۳۲6 یا نواک ۸ « ناسحا یحاح

 ۱۳۲۸ لوانواک ۳ ۱۳۲۷ سیام ۲ » یدنفا یزوف

 ۱۳۶۸ ینا نوناک ۳ ۱۳۷۸ لو نوناک ۲۶۰۰ (لکو) ۰.۰ "كي یرکشدوج
 ۱۳۶٩۹ طاش < ۱۳۲۸ اغ نوک ر ل نايب دجا

 ۱۳۱ لولیا ۲ ۱۳۲٩ طابش ۲۰۶ كب ىفطل
 ۱۳۴۵۰ ترام ۱ ۱۳۰۷ لولبا ۷ « فوم

 ۱۳۳۹دوآنیرش ۳ ۱۳۳۵ سیام ۶ / ل
 یان رشت ۱ ۱۳۳۰ یا نیرشت ۸ ۰ لعدم
 : A. LA « مرکا دنجرا

 1 ك لماک دم 1

 را ۱۳۳ نکا هدقعل و منا هوس یبهطوا هجرت 1 ران بینا لجیس

 قرلوا هعفد یحرب هدنح را IVE) + ر لوا یسحاف رشت هج راخ اودع

 هوالعید یلړدم فارغلت هنسهدهعهدن رخ الایذاح ۱۲ ۷۹ و نیت هنش ریدم هب داد راسا

 هد ۱۳۸۸ و ندر فا رغلتهدن رخ اوآیسهنس ۱۲۱۷/۹ و عرف هد NIVV ردشعلوا

 الا ناعل هنغما اف رشت هحراخ نا هد ۱ تاما لربع نمةلىح اف رشت

 مس ۲۹ ا تاو هل هدّتم دج و هنس ترد بولوا یشنفم هل دع یوالع هد ۱۳۹۳

 1 رده وآ نفد هنسد رطخب یسهناحش ولوم وش کی هل رهدیا تافو هد ۷۹

 لیوب هصق ( قجهلوا ییاق) یحانجاب كناشاپ داژف هداز یەک » هدیناع لحس
 7 رد دکملیند « . یدیا تاذرپ مالکلاذفا « هینباایوق

OS. ۱۱1۰۱۲۹۰ لند ۷۶ او یدم ال دا فداصت هنن رل هسا كراريدم  

E CE N DDS 

 هردا باجما قفلوا قلت هلا طاتحا دق هدرلخشراب نایدیا تراشا سرتسد هنامولم۰
 زرد شام كن داد و تم که رم هد ۱۲۹6 .ردراغملو اندا هدر فاتخ هکنوچ
 . ردقو لح هددر و تدم اسا "هانب هندلوا دقد

 نرو اد

 ی یدم«دل وا



 E 1 ر

 ۱:۹ هبدلب راد یبنتلآ

 یرامسا كناوذ نالوا قوبسم یتهدخ هدنتالکشتو تاسیسأت هیدلب راد یتا

 نالوا لسمریف یسیرٹک | .ردهدکلوروکهدنریز هریاسقئالوهلرهطبضمنالوا شلدیاجرد هوا
 رکید .یدیا شلدیا ثحم هبسانلاب هوا هدندنرللاح ُهمحرت كنيراضمب كمهلاراش۰ تاوذ
 ندنغیدلوا شمامهلیدیا لاصحتسا تامولعم راد _هنسهصوصخو همسر تاح كنمسقرپ

 . ردشمامهنلوب ناکما فسالاعمهنسهرطاخ رک ذت كران وب

 ندنفیدلوا سبقم هیهراس رتاود ییصوصخو تسها كنەيدلب هرناد جن | قجمآ

 كل دیاتح ندن رللاح4جرت كنسهفاک كرانالو| شماغ او زا حا ینت-ایرو تیریدمهروک ذم مربا
 لاصحتسا تام واعم هدهجردیفاکهدهدنفحراریدم یل وا ندنسهنس ۱۲۵۹6 هدهسیاشلدیا وا

 قرەنلوا افتک ا هلبارکذ زکلای یرانلیدبا عالطا بسک هنیرامسا كرانوپ ءانب هنسهاملیدیا
 سسسات هیدلب راد یعتلآ هلا كب لماکنالوا یسیئر هیدلب هعفدكلبا هدلوبنا سا هدنراجما
 ردق هنس ۵ اج هدهعفد ییا ةر نافداوا قفوم هبهندم یلخرو ندکدتا

 یرپش هدنسهزآ قلخ هسلصت یه هدلاح ینیدلوا یناقفوم انوکریو یهو هدنتبرتدم را

 . ردشاروکبسان» كانا جرد یترالح ٌهحرت كکي قالب نالوا شلوا عياش

 یرالاصفا رات یرانییعت خش رات یراتسا اسرار راه

 ۱۳۷۷ ۱۳۷ كي لماک
 ۱۲۷۷ ا ۱ ۱۲۷۷ ص ۶ [ اشاب ] كب صا نما

 ۱۳۲۷۸ ار ۱۲۷۷ اح ۲ یدنفا اص

 ۱۳۷۹ ن ۳ ۱۲۷۸ ب یدنفا هالاربخ

 1 ۱۲۷۹ ن 4 [ اشاب ] یدتفا رورس

 رورس . رویناوا ثح ندنتلاکو هدمرک ذت یکه دهفبح ی ۱۸۰ |

 . ردا فداصت هامز یغیدنلوت هددب رک ارومأم كنىدنفا ۱ یوا دم

 ۱۲۸۳ م ۱ ۱۳۸۵ ب۰ كب نیدلاحالص

 ۱۲۸۷ J ۲ [ اشاپ ] كب یردق
 ۱۳۸۸۱۸ یدنفاسناخوا

 ۱۳۲۵۰ ا ۱۲۸۸ Ù Yi ك راز

 ( هعفد ینکیا) ۱۷۵۹۰ اج ۱۳۹۰ شا ) كب یزذق
 ۱۳۰۹ ناسا ۲ ۱۲۹6 یاننوناک ۲۲ كب قالب دراودا

 ۱۳۰۳۰ روع ۹ ۱۳۰۰ ناس ۷ ۳ تح ماست

 ۱۳۰۸ طاش \۲ ۱۳۰۹ زوع ۳۷ « : اب



 مت

 لب هرنادیجنتل | ۱۸

 ٤ ك یدمش یدیا هسنا وب مەك. یا و تا واعم ینیدلوا شعا لادبا

 1 قوح . یدا زرسههش زمضجهلوا دهاش هیهنندم ت قوح كب اهد هدنراتهج

 وسهرباد یجنتلآ یرلدرئاد نالبچآ یی كلوبناتساو شلوا سکعرب هلتسم هکرونلوا
 بم وب . وند لر ید ا هحبه ینعع هنسهلزنم كل رلذ و ه روک ذم هراد هنغح هلي راقح

 یتنلآ هس زالوا چسه < یسامهلوا ثالام هیورتسا داقرب كلوتاتسا الاح : یدهاوش

 رجب ری چه كلوسناتسا « یر.دوجو» م دع كنسانن تاما رب هدنتعاسجو تهسو

  یمومعو .یعوصخ هدنتمس ره كرهش « یسضلوب شامهیروتک هدوجو كنهچتا
 و لامالام هلبا نام باشخا هعاح « هءرد كلونناتساو ییدوجوم كرارازمو

 ۱ دهع فافوا ا یا اف یصاخ رودم هتناما ندنتراظن» هطیض ایسبابما و
 1 قالطا هناخهتسج هح راهراد هب داد لوساتساو یامارهش ادعام ندن رلهناخهتسخ ابر

 ۱۳۳۲ اا للو شار اك مدوحو كنه هنمقمرپ

 | یشرب هقشاب ندهناخرب قافوا هلسانب هرناد ییا رب نالوا شمله دیا اشنا هرکوص

 ۳ ا < رکا هالك نالوا قرابرب لزوک انسانا میعانوق تناما زک يم
 رخ تابا هي رخ تعحوشملم هلسای ینوسواب کیا جم آ هلته كنسهرادا هبت

 3 نالوا شلدیا دا دک كر هاب دی | لڳا یصقاوت یک ه :اداب « اویص هدندنفررط تسمه رب

 آ ارجاو تاقفوم لوا هنس قرف زوتوا ا یتتلآ عطا یسهناخ هتسخ

 . ردلکد هدتهأم کو هب هس اقم

 ۱۳ اوا شک هنس ٩۶ ندمرآ هکدونلوا رکلشن قوح هسیو ةعقو

 ۱ هتبرلهح وشود یهدنقح هیدلب كنلود لاحر مظاعا هصامابو تاوذ رونم كا هلس
 2: (یتنهذ یدنفا ینطل) یهدنفح ینالنکشت هیدلب نالوا ندتنندم مزاول . ردشلوا

 3 نوا لهدا نالعاتطو رشمهکراو ردقوش . نم ریدسک ی جەدياماودردقەن
 داب ادا هناحالصا هللکشت كسرلهرتاد هیداب لوا ندندانک تلناوعم سلحو

 ۱ قجهراقح هلعف C2 یئیا وب لصا هدلاح ییدلرتسوک موزا ندفرط یه هنسل الشاب

 ۳ یارعو مزعو ىب نسخ کكنساقفر هليا رلاشاپ داوفو دبشر هل هدهذفانو هلوئس
 : 7 ؛ فرش هک دیا ۶ .ردشلدیا قاراک ادف یرادقمهرذ ندنتنهذد یدنفا ینطل هدهب

 ا هدهرص یبدادیادیدحت یعاسقا مومعلاب نالوا شمارپب كنسهنک ام تلود بقاعتم

 و  تحالص نالوا ششدیا شحم هيه راد ینلآ هد ۱۷۷-۱۳۸۳ هسزالوا چه

 يلا اک ی یدمتسیاتناما ا و . نونا مورح ندتنواعم نالوا شمناق

 .  . ردهدقلوا نابتسم نددیقال یرلکدتیا زارباوشراقهیهیدلب ینیداوا قاقحتسا



 ۱:۷ همدلب رب اد _:یجنتلآ

 كب لماک یباق اشاپ داوف یسیح اف رشت هبجراخ . یدنلوا عورش هلحباجحما قره
 تامولعم .ردقوا هدنسلاها هراس ریاود نوسلوا دج . یدلوا ربدم ههراذ یل

 ندهریادیجنتلآ هلیداتعا كنانم یکراهناخراقو رلهناحشحف هدنلخاد یرلهرناد ندنغ
 [۰] « ۰ رایدلآ ت

 هسرید هن یدنفا ینطل نامز سیو هعقو نالوا زجاع ندریدقت یتانسح كن هیدلب

 هنس نوا نالوا یرود رمثمو لاعف كلا هریاد یعنتلآ ندبآ لکشت هلتروصو ن

 و هسندم و اب یلخرب نالوا رافتنم ندنسیدتکهدنف طظ ۱۳

 ۱ رافق روک هد

 یلغوا كيوهطلغ قرهلوا شیاكلبا' هرزوا ینیداواشادیا شا الصفت لوااهد لج زا
 ادعام ندنرارازف مالسا یهدرلاروب ۶ شمریدتا مظنت ینسهطیرخ ورتساداق ك

 هدنشابه « شلوا قفومهلق هل ییدناهاراو صصخم هدللشتشو هدنجراخ رهش ی

 قیوسشت یشحف یک ینظ ك_دیون هعفو « شمرونک .دوجو هجاب یعوم ررب هدمی
 هناخهتسخ رب هدناخاد هراد نوحا ینناصم هوز ناز سکعا اب ادعام ندک

 هحراحمو هبراضم ناک هعوقو ها رنک هدزا حوا هسو a نا هدینفرصم هلبا دا

 یسهاخهتسخ نیحورح رب نوما قەراتروق یرانرک هبذکلم تحت یرلتایح هلیسیب

 ندنریک قیرح یلغوا كبو عیسو هبترع نکمینیرللوی كناغوا كبو هطلغ ##شمرب
 ۱۲۸6و شما تزدقم فرص هیت ی الحنا رک راک هدنلخاد هاو اوس (۷۸

 یيدر.دتیانزوت ینسهجدوب هدنفرظ هنس نوا هرزوا ینیدلوا نابتسم ندنسهجدوب ی
 لاصحیتساءهس تادراوهلضف اریلكسنوازکس. هدهجرد كج هام هاب دیا فرص نا ام عام

 هرخ البو ۲۰۰۰ یيدتازارفاهدن هنس ۱۲۸٤ هلس ال وط تادراو"هلضف و اضحم و شمل

 ندلاغشا ینسانب تناما كرلزسنارف هلبا هور زرستسها یک ارل ۰ امج هک

 شا تورد بوک نقرا باا قرم و نسف فان و ۵ ۶

 . ردشمروتک هدوجو ینانبمشتحم یت
 ۱۲۹۳ «مسقت هيم راد ترد نوا هثثدالب ول وبناتسا هلیس همانم اظن هيدلبۀر ادات داعس رد ۵

 یعنتل | هدنابم وبكر هلی دا لی زنتهن واهل ت اکشن ۱۲۹۱ و غالب هبیم کی یددع رباودهلس وناق

 هدننامز رلاشاپ داوفودیشر ینیهدتیادب هدتموکحو هسلواشهلدیا عفریتیصوصخ كن

 یف وصخ كکب کد د ازم زاهدا رش لوعفم . هجا هم زا ( ۹٩ دل ۰. یخ راب ین ۱۱1

 + ) داس ۸



 با یجتلآ ۱۹۹

 ا یی كنسارل كيشي نوا نداربل كيب زوتوا وب هفامعم . ردشمالوا بصل

 3 . ردلماعوط رود ندتقد رظن هدیننیدلوا یسوکریو كالما

 8 هلساتنا قوح 1 هراد یوم لس ندنرشن كننوناق هد ۵

 فا ردق هیهجرد رب یتتیزاتغ هدبقاعتم یالکشت ۱۳۸+ و شما تیدوجوم

 :هدورص ییدنلوا لبزبت هوا یددع كهیدلب رتاود ارابتعا ندنسهنس ۵۹ هدهسلا شما

 هدر ۱۲۹۵-۱۲۹۹ ۰. ردشلریدنبا هنسهلزنم هریاسریاود ید دل هراد ىلا

 ندم وکحف رط هرلهرتادو لیزتتهنوا یددع كنهدلب راود هرزوا قاوا تالکشت ك وص كا

 یناتنواک ۰ نالب زای هردم هراد ینا ندتناما م اقم نامز ینیدنلوا بصز ردم ررب

 .لیکشت هدتلبهو زرطرب هقشبكنهدلب رتاود » ر ولو صون ۳۱۳ ويل حرا ۵

 یا بره : هننالکشت هم وقص راود ید كنتئه تاد ېا یالوط ندنسشوا

 لرتفد نالوا جارخا نابم یت رلذاعم رو هلبددع كم لر سال هرباد نوح رب هاتهح

 .تیعوسخ كند ی آ ارابتعاندخ رال وب ءانب هنسمنلق غلبت « ییدلزدنوک قببطت یارب
 : د . ردشمالاق یتا و

 هم وق هنس هرزوا كلدا اشنا ترب نوما هراد هاهجو ییدلبروکهداجدوبیهدال

 ۱15 رشهلواعضو شوع ثاس یللازوب هدهتسهچجدوب هر 1 هنسو كريزوب کا هنسهج دوب

 نلیدیا حاستتسا ندنقاروا ةتيزخ یلاع باب كرك « ندهیاقو حوت كرک ردق هیاروب

 ( هال راد یتلآ ) نالوا شلدا و اک تروصو شک ها همسر قئاو

 لاو لفوقو لا لرصعو نالوا یروم یمسر كتلود یدافک خاتم داد هنوع كلبا

 دق هلروص هن هخځ راتو شهبا قلت لصن سیو هعقو ناک مزال یسفلوب یلجر رب رونم

 5۹ دبابوبكنیدتفا قطا سيول هعقو ندنفج هلوا ندزاهنداح كجهلبدیا قام ینداوا شا
 ینهمان رس(هیدلب راود داحگا)هدننابم یملاقویسهنس ۱۲۷۵ هملایعوم.مروس دیا لقت ًانعینسهعلاطم

 ىلغوا كب هلا هطاغ .یدنلوا مست ههبدا زاود هثلث دالبولوساتسا » : گردو هدنلآ

 تات حو موزل كلايدلب رتاود یسلاها ك | كنيلاوح لوا قرهللوا ذاخنا راد ىحنتلا

 نداروا ادتا مرزوا قلا لیا همایش رای نر ٤آ فقاو هلوصا اوروآ و

 قحا ۰ ردشمامهلیداکا یفیدناوا قفوم هدخشرات کناه هنت اشنا لاکا كنسانب هرئاد [۱]
 راد هنفحهلوع وقو هدنحش ر اب ۵ زوم ١١ كنسهعطق ؛هلاحا تك اعنا یغاموق هراد یجتتا 1

 ۱۳۸۰۹ ۳ هراد اا .ردشلديا فداصت هنالعا ر هدعیاقو موق یل راب ۱۲۲۸۵ روگ ٩

 . ردقجهلوا شادا لّع او اشنا هدیراهئس ۱۲۸۷ او



 ۱۹4۰ ی هایی |

۰ 
8 

 1 ۰ 2 ۽ ۱ 0.

 تاه وا 0 تادراو

 شو رغ شوغ

 یشام كرار ومام e كالما یوکربو )0+۰۰

 هبریونت فراصم ۰ تاموسز و قاط $

 كرارانف قج هنلوا عضوندىکی نگه یی هی یجهیدسویجربکر اب ع«نیکاکو

 گراصم یس رخ فک ا E ك اذا ۱۳۰۰۰۰

 ناسا وئار وطن وفا ۰

 یسهیمید رو هیریمعت فراصم كرام ریداقورا ۰ یحرخغارفو لاقتنا . ۰

 ۱ هیساطرق فراصم ۳۰۰۰۰ | یمایدق هضو ره قالو ۰

 هعونتم هداعلاقوف » ۰ ۱ یدم یازج ۰

 یلدب هسلا كراشواح ۰ یالصاح راکرس +۰

eوشو اچ ١ ب  eیراحم 2۹  

 E ay واب«یالصاح نوکودو یناج) #

 یراجحما كنغا وق راد ۳۷۰۰| «ینالصاح كن رد «یرلهننصخ را ۰

 هرانفراضموراجا ةدامااقوف ۱۷۸۰۰ < یالصاح |

E oesصیصخهنغان وقهرنادقج هناوااشنا ًاددح ۰۰ نکا  

 نانلوا ی رخ مالعا ۰

 تالامعاهملاح هنس بولواتادراو لف ۰ یموسر کجا ۰

 لا0 زا صیصخت تسهل يور لک ۰

 ی وسر راطنف ۲ 6 ۰ ۰ +

 هداعا | وف تادراو )+۰۰۰

EN ۳ ۸ 

 هدنفرظ هل نوا -1زابتعا ندنلکشن تبادب هذا اذ قنا اظن هبهتشو یاو

 نزاوتمل ادراو *هلضف ارل كيب زکسو شلک هیهجردرب كجهربتک تادراو ارل كس زوتوا

 هتننامارش زونه نکیا یه هزن ردقو ندهرآ لاحو هکردشلس هلوا كلام هبهحد و رب



 داب ٤راد یجنتلآ 4

 ۱۳ رت رالف كلر قا 6> تف شور رهخ هم ۰۰۰ لیقادمب
 3 . ردشلدیا لوق هيلونمملاعم هدوب بودبا ناذبتسا ینفرص هیهمومع تاحایتحا

 رد ه یدمش كشوف ۰ ۰۰۰ صصخ هنس هم وم عفانم یسهنس ۳ ین هب راح هنس

 :همظتنم ریغتان وید نالوا دنش دصت تح كن ء رنادهاب روصق كنوبو شفلوا هند أتى و۲

 هني ینکیدلدبا هجدوب لخاد ندنکو دیا شل و لام یرالداق ندنتالبصح هقشع یایاقب

 سس ۱۲۸6 هلسلداف ا ياا یسەنسچ وا بود !هداقآ ی ردهرف وسوم

 سا هدنقح یسلتوط هبساسحم ندنکی قرلوا لیکشت رارتفد نوجا یتافراصمو دارا

 ۲ دصت و لوق ید e ی نل كرارق ینیدلوا شمربو مدقم ندنوب كننويسموف
 .هیداشک ا رند ام داتا هتس.قرهلوا لوق :ههیجولوا  هلسقا اقا قبملوا
 بیس نوا كنرام هتسیه هلیوب ندن وب ج ونافتسا وسوم .. ردشهوا اطعا توذام

 ىنا. داحا لوصا ینقفدت كيهعفاو تافراصمو تادراو كرهدیا عامجا ير ر لج

 باجمل ا ىبشاب هشيا و كمومع سلحم هنیرروا یسلا نایب یتکودبا هدنراکفاو وار

 همزال تاققد هاماکشت نود وفرب س ندننک چاقرب ندنساضعا موم ىل پۈبعيا

 هرزواكما ققدنو هنیاعم ی رارتفد تافراصمو تالصاح یسەتم ۳ بیسلاب یسارجا

 فرشا یحولابو ی اغروب لغوا ناوحغاب « نوبل ویسوم «یدنفا سناخوا یدریوادخ

 .ماقم یئان ندنسازوک هدنلوپ كنسهرادا یسنس چوا ناسکس . ردشلدیا بام | رایدنفا

 ا اکو تب ونع راهظا هنمان مومع سلخندنناجنونلآ ویسوم هب یگاد ,یاضعاو هتسایر

 ارجا هم زال تار e قرهلوا هنما یدنکو یاد اع ید ندتسایر ماقمو نشعلوا

 ۱ ]1[ ۰ ردشلوب ماتخ سلجم هدربنوا تعاسو شمنلق

 عرب ۸۳۱ وصوت . ۱۲۷۸ ترام ۲ . ماقو وه [۱]

Eرا تا اس فی  

r 

NE EEE 



 NEE * هدب راد یچتتلا

 ترم هضارقتسا هلفئاف نوها نوح ا كما ا ا كس رب هلبو نالوا راکشآ

 ولتفوصع ندسومح یاضعا كاذکو شا ناب و هدافا ینکجلب هلیرتسوک غاسم هففلوا
 لکو یسهدافا كنيرلت رضح یدتنفا سلاخوا ۳ ید یرلنرضح یدنفا كي لماک

 هداف یتفح هلوا یراکفا و یر قفاو« ید كنيرات رصح اشاب داّوف هاناود ولتما یرقدلوا

 0 اید شنی بیعومع سلجم قجهنلوا دقع هدورلبا كمسر یعان وق هریاذ قج هلمای هلبا

 3 .رد راشءروب هیصوت
 هناظرف فراصم  كراملق هلا ماود ا لا هال را رکن اک <

 راسو

 روس

 یروهظ هداعاقوف 39 شاردتبا لزتت هب یخ ن

 یز هلغاوآ نام یفراصم هسالا كراشواحو شور 4,۰۰ وللثم یتباس هنب 1۳ هظعالم

 كن هناخ هتسخو ینیدنلوا صحت شورغ ۳۰,۰۰۰ وللذهیتلاس یخداکوب ندنفجهیمهلوا لباق

 هنساطرق فراصمو شما هدافا ینغیدنلوب "هد رادار شورغ ۱۰۰,۰۰۰ ی.هیونس فراصم

 ۰ :هدکب كنفرانصم هنا هتسخ یراضعب نداضعا هزکوص ندقدنلوا لوبق یناهب هبنلا هليا
 كنهناخ هتخروک ذم هدرلهسیا شمرویب مازتلایتفرط یسافلا كن هناخ هتسخ ندننکیدلروکی بش
 نایب .هاسهالع هتکسه تاک ندتسایر ماقم یزادفم كناعتسخ نالوا یواش» یاس

 هنسهاراکشناسناو هئاص راکفا. هل راضح یعوزل یسوت یوغل لکد كنوب بونلوا هدافاو

 انئتساالب كيهناح هتسخ ویو هلسملرو ید تاحاضیا نلتتهتسیا هدصوصخ ضعلو هابسملقارب

 ینادافاكلایموم سیر ۳ ید ینیدقاب هناکراح و هزحعندهذمو تلم فنصم

 كن هناخ هتسخ روکذم هزکوص ندکدندبا بیوصت یساها كنهناخهتسخ لوبقلاب هبا ارا قافتا
 شم هلبتروص هناعا ندنناح راضح قرهلجآ رفد رب هرزوا قوا رادم هنامزاول لک ا

 1 ردشمنلق اطعا یوتل 1 هد ییا

 ۱ رجا ینسهضب رف هدب اب وب هن راد هلن ندنف رام« قاوسا رهط یج رد ەرف و

 نونو ر او بولوا رفت سفت هم راد نوت كنتسدام قا اا

 ین آ كنەدام وش ندنکجهدا اضتقا ىلا یسەحمال بولینوشود هایتفرمم ص وصخ

 هیصوت یمبظنت تعرس كنەحمال روك ذم هليا لوبق نسح هدوو شا فلکت ینسملقارپ
 ی

 ندنادراو نلیرتسوک تافراصء ررح هدالاب هلبا ناف ا همالک هب یحردهرف وبسوم

 ر نوسالنیچ یرلفالوق كن رلاضعا هبدلب ييدميش ۱1



gE 
 مسن اب ۶

  E ۱ ۷هب دب هربادیحنتل

 ار
 ام وا تءهرباد تادراو هدنسهنس ۱۳۸۵ : ًاباطخ هساحم یجمرد» ر واسو 7

 3 تافراصم هدهسیا قرا بوق یدبازت كنادراو وشاو یننیدناوا نی. شورخ

 ءاولقع فا ریتم كم زا ود نزم ا قرص لب اقم تادزاو وه كي هننتم خو
 8 ورب هلأ ناسیتکیذع وشود هم وه وم تادراو مثاطرب یو. وق “جدوي ندزکیدب 9

 ۱ : : ردشعا ضرع یەنمت ت تافراصم

 ,ur اد سلجم نوجا ایرج بولطء هحورپ كنه داب هراد اص

 :هب ونستاشاعم هدهسیآ یک رو رو چاقرب هرزوآ هققح و

 ردهرف ویسو» یک ودنا .سش بیش زواج شویغ ۹٩۰,۰۰۰ نالرا

 1 روا لوق

 f و ع 2۲,۰۰۰ هرهش یساپم زاغ نالوا هدقفلوا لاعشا مولا

 او شب وبشا ندنغیدلقارب هدتماظ هذه ةلاملا راقاقوس رثک | هدهسیا هدقلوا غلاب هشورغ

 960,۰۰ «یسیونسكنفراص. زاغ هلا مض اهد شویغ كيب یتلآ زوتوا هشورغ كرب ترد
 اقرب هدنروص ییدلذیا ربونت راقاقوس هلهجو وب هنس ره و شلدیا غالبا هشورغ

 اویعوقو نو ير وسوم هدنقح ینجهشل وب اف - هدنفرط یه كنم راد ردق
 . ردشماعلوا ضارتعا ید هبهدافآ ۹

 نا هدهسیا شورغ ۳۷۲۰۰ *ردق هن "ره یتیونس راجا [۱] كنغانوق هراد

 اشورغ ۰ هدکدلدیا مض قراصم گران لع نوما ییضو شا هنناربمعت كقت

 وکو بطح رستقو هاسماغاو لح یتجهبوق روموکو نودوا ادعام ندرلنوب بولوا لاب
 اوس ناجا كرملک هع وفو فراص. هاضف شورع كم. شب نوا « نوا ید ندنسهعیأ»

 ۱ هد مه قلاق ههراد"فراضم وش م ندنکونا 4 هدسر هشورع ۰

 ۴۳۶۲ رال ل مظتنم هروک هتمها و تو ااا هما تک ۲ ده افاش هام

 ۱۳ کرک ندهبضو-یتاقنا كنعان وف هراد رب قیال ا تخم یاب هرزوا

 دن وارک ذن ییهیصخت شوسع۱۰, ۰۰۰ ید ندنتادراویسورابآاوكس زو کیا ندنتادراو

 دف رط+لجیس اشنا ناههلهج و هدو رس طارش تانغات وقهرناد وب هاس اهدافایحش ردە رف و ىس وم

 اوا تاجو ولتعاعتس هداز نفط نامو رااح :یاضعاو نیل وا لوق نار
 یفانمو تا هلس هساوا دعاسم لاح هنساطعا وصحت وللثم ییداربو رارق كروب نم غلبم

 ا ع هدزاوج وا هے هدلب راد لوا ندهلدما انآ یسانب هرئاد کی [۱]
 :E ۶ ۴ 45ت 1 ۰ یدا هدتعل ون



 ۱:۱ . را1

 دوصقم « افآ سناخوا داماد « یدنفا سناع وا ولت نع یدریوادخ « كب نارد ولت د اع

 کروب یلغوا ںاوجتاب « اواص یک الواپ « اغآ نجمو سالوح « كب قینوا زود « افآ نوم
 یر « یناوالغ رابصق « وتیز اوسنآرف « نولآ « ینیرظ ء كب قروغک ولتدامس « ید
 وطناش مارا « ج ونافتسا « یحرد هرف « هبنبسم « لجملفور ادایسا « یر

 هرادا ساج ۰ یاضعا

 یدیتسیرآ ولتداعس « كب یمسا « یدنفا یمجت « یدنفا بط « یدنفا دم ولتدامس

 < ینیرط « سالوح نحو « نومس هداز دوصق» ‹« كب نارید ولتداعس « یراترضح ,

 . یچرد هرف « یروف یرب « جووناف

 هراد یا زانلوا دّع ۳9 یجدرد نوا كنطاش یس هنس ۳

 یواح یار دم مصالح كنسدهوع سلع ه داب

 ردي روص طبط

 كيداريد « كب قداص « یدنفا سناخوا رفنط « یدنفالماک اضعا « كبلع سر
 یقیرط وسوم < یجردهرف وسوم « كب یمسا « یدنفا بط « یدنفا نومس دوس

 یدنفاسناخوا داماد « ییروق وسوم « یدنفا اواص لوب ء نولآ وسوم « یدنفا م

 تور قوم < یلغوا ناوحا «یدنفا سالرح « جونافتساویسوم <« تبهرق وبس

 هللاحهنس :هلبا زاغآ همالک کو شپ : ردشعلوا ترشاىم هنارک ادم هدد تعاس

 هدناولح ترام رهش كنيرتفد تافرص هليا تالصح ندنفجهلیدا هدطابش هباغ ینابس

 رومام نداضعا یسهجدوب هیت هنس قحن بونبروک ندهیرورض روما یعیدق و ےل

 سلجم و شلپاب هلراتفرعم رایدنفا سالوح و نومیس دوصقم و یحشردهرف ویسوم ناب
 نانلق میظنت نوجما هجدوب ررک ذم ندنفیداوا شلدیا توعد نوجا شا وب زكا 1
 هنسهدافا كنج ردهرف وسوم ندنساضعا 0# نوسموف یاس و هدافا كلام هک

 ۱ ردشعا ها

۹۱ 



 هیدلب مراد یجنتل | ۱۶ ۰

 ۴ یسکیا نوا یماسالا ررحم دهل ص وب نازاف یرلسخفا ویدخ بانج روشل مراکم روضح مده ۱

 . هداعمراکم ةدعاسم هنصوصخ یراتبرومام یارحا هلفلوا شلریآ قرهلوا اضعالایگاد

 صالا للو تَرَسح نامرفوها هدلحرمو هدناب یدروس یازرا كنيرابهانت اکو ترضح

 ۱۲۸۳ سیام ۲ ۱:۸6 مرح ۰ . ردکناسحالاو
 در

 هبصو رعم د

 یرهنعم تدم تان یاضعا نلک مزال لپ تام درب هدهبس چوا سه سلم نو یبنتل آ

 یتسماسا كناسعا ىلا زء وا نالرا شمللق ارحا ییاا هرکوب قرلوا هدسر هماتخ

 هرک ذن ناله زایندنف رط یتلاکویتسایر و کد راد ندصتم یغیدنلف لاسرا یسهلصوت ناس

 نداضعا یعاسالاررح هدهلدوب روک ذ. .یدنلق مدقو ضرع ربارب هلبا هلصوب فوفلم

 ی_اتیرومآ« یارجا كرانوب هلیسلوا شادیا باختاو نیرفت قرلوا یمئاد یسکیا نوا
 ۱ ۰ هتسلا رول روم رودصف رشو قت یهاشداب ترصح هاش هدارا و ما هلهح و هب یه هدنقح

 . مدنفا یدنلق مقرت یرواتن ۂرکذ ت هلیناب ی هناوا تکرح قرفوت هنفن قوطنم
 م ۱۲۸۵ مرح ۱

۰ ۰ 

 هحلس هدارا

 ؛یلاع رولت: هضورعم قاروا هلیراهنافعآ ٌةيءاس رک دن وبشا نالوا مظعت تسد ةديسر

 یرلتیروهام یارجا ناذتسا هج ورب كنهضورع. یاضعاو شلروس یرایرهش ترصح

 قاروا قرهلوا ندنفین. یاضتق» یهاشنمش . رضح نامرفوصا نالیروس رودصو ح ونسفرش

II PN1 جد یا دال زیرا را مش یوم یخ نیازی ی ور اف اه  

  ترضح نامرفورصا هدبابل ءا نیفلوا شمناق هداعا هني رایهانبتلاکو *یعاس بوص هنی هموقم
 ۱۷۸6 مرح ۲ . ردک الایلو

 یم ومع سلجم یأاضعا

 ۰ راع « یرلترضح یدنفا كب لماک واتفوطع « ی .:رضح اشاپ داوف ولتلود وات

 . یدنفا دمحم ولتداعس « یرلترضح یدنفا رورس ولتداعس « یرلترضح یدنفا كب یحبص
 ۰ یجاح « یدنفا فرشا هداز یحولاب « یدنفا یمجت ولتزع « قدنفا كب قداص ولتزع
 ۰ یدبتسرا ولتداعس « یدنفا مهدا یحاج « كب یمسا « یدنفابط «یدنفا للخ یحاح

 ۰ یراترضح یدنفسناخواولتدامس«غرلت رضحیدنقابسوغبولتدامس «یرلترضحیددقا كب



 ۰ .مسف

 TS هاب یاد سا

 لارا یررض هبا زامهلیرانح یفرصم و ضئاف كهحفا نالوا شلریو نوجما

 هنباخا کسا هن ال. هسیارولیدیا راک سکاب بوناواهبوست الاخدا هنسهبموم فراصم
 ندننجهلوا هلماعم رب هنالداع كپ یسیرغوط یخد ینروص یباطعا و مسقت 7

 تخورفواطعا هنباحا "ةعفد و الماک یالدب كالما و یتیدلوا زوس كجيد رب چیه هد
 یا رب یخد ندنباحا سا و قعلوا ارحا یلوصا هدیازص هدناح راهصرع را

 نالوا هدنلکش هلف هلیراود هعلق بارخ نانلوب راک كنهطآ و قلوا نوذام رلناتسیا

 قلاب زاوید رب هن اددح ,ندننفرط .هبدلب راد طقف بوناوا لاغدا هیهموح وت لح

 هنیراهضقو تالماعم هلروص راس ویرلهراحا كني رللحم قحلاف هعاقوس كراهصرع وبشا و

 قنلوا و ا اانا كر اظن: نوب اج تورا اتطت فرما نوو تا رض

 بولا ۰ 9 یراحرخ 2م تقو ینیدنل وا عس دوخایو مدنسا شا ناح كرل هص عو

 هد هنأ زحام هن امم ییاباحما 4 هب وست هل راتهح یساوا هدنل وب ید یرلهدام قا ایک

 بانج *یلاع هاکشی مدقت هطیرخو هطبضم ناناوا رک ذ قرهناوا بیوصت ادم ید

 ۱۲۷۵ ن:  .ردک الال نە ترضح نامرفومماهدبابلوا .ردشمنلقیرایهانیترادص
 دمرګ اشاب مدا اشاب یاس یظفح یطصم اشا دوم

 هدتیز ومأام هدن دوم ام کد هبح راځ ها لح تراظن

 : رلب دنلود هدنتلاکو

 اشا ا لالح دا یدشر دمح تدوح دما

 یدمهنل و

 یجنتلآ نالوا شادیا حاضیا هلو الا هجورب لکت .تروصو بس هدنحرات ۷۵
 كنلالقتسا قحنآ .ردشمالروک تجاح هل هدایز اهد یتاقفومو تا. لر ةرناد
 رکفرپ هدنقح هراد هدنرلهنس ۱۲۸۳-۱۲۸۵ ندافداصت هنب راح رات یعزنكنتحالصو ییفر

 هدنسهرادا سلح هلسسم ومع سلحم كنهرباد هدنسهنس ۱۲۸۵ هرزوا قلوا رادم هنلاصحتسا

 هامنارک اذم یعومع سلحم هدر و یتقاروا هرباخنس«یتسماساو باخت | تفک كناضعا ىح هلل وب

 : مروییدیاجرد اتبعي آ ینارک اذم ةصالخ نلیروک هدیافوعوقت هرزوا قلوا یواحینسهجدوب

 هب یانی تاکو ترضصح یا مام

 ا ا ت, كنساضعا ن اک مزال لد 3 هدنس جواره ثانسلحم هربادیجنتل

 ۱ ۳ ِنداضعا يت ۲ زوتوا نالوا ۳ ارحا یاخا هلهح و یاع رارف رو قرهلوا هدنسر

ّ 
3 
3 



 هب دلب درزا یی ۲:۳۸

 یرلبه انناکوتیلاع لعطاحم ینج هللوارادتبالیاراختفالاکهنساضتقا یارچا ناه ءانب هنفجهلوا
 ۷ شش ۲۳ لا دیه ردک ص الاهل نم ترضحب نامرفوصا هدلاح یه هدقدلروسب

 لماڳدم 7نرباآ ناوطنآ نحو رس Septime Franguini اوص دلوس ونام رج

 و ماروآ . نوسناغ ساراج . ياخد مومن 1011227 يداينام

 یس هطبصم تامظت سلجم

 رسج نالوا ندهلباج راثآ یراوج یسوبق یوک هرق نالوا هدنجوا رب كدیدج رج

 ندهجردكجهمهک ناوبح ییا ید هبارآ ییا هدلاح ینیدلوآ رب كجملک بودک هروک ذم

 هنا مماط رب نداروا ندننیدلوا رلرپ قشیراق همراق ید یجما بولوا قاقوس رب راط
 هعطقرب كنسلحم یسدلن راد یلغوا كب و هطلغ نم یهیوست تروص هرکوص ندقدنلآ
 كئوب ار ر هلاوح" هتایظنن *یلاع شلح هطیرخ نانلوا طس ديالوا هليا یسهظبضم
 1 . یدناوا تفک ٌهعلاطم هنبرزوا

 هداب نایزتز کل ایدایعندقا وا طیطخت و میسونهدرارشهرزوا کی دارتسوک ید هدهطبضم

 نمروک شنوک راریویو تبثم سما یعوزل كنوب یخد هجهطباض لوصاو هماع تحت بویلوا
  یغاحوا دانم یسه قرلوا ترابع ندراقاقوس كوجوك كوچوک زامآ اوه یهو
 ۶ یضحر ااغ نما هال كيءروک ذم ةا هلغول یعاناب سرخ تداعو
 هروکذم راد یساطعاو فرصو یفیدلوا جاتح هبهقآ یخ یبلک هادیم كنوبو شفلوا
 یسعلوا راضحتساو هم قرهلواضرق كنها وب هدما لوا هدلاح ینیدنلوپ دناع هنسلاها

 . بولیناص هرکوص ندقدنلوا هیوستو قیرفت راهحرعو ندقدلجا راقاقوس هدهمظتنم لوصاو

 ردراکرد ینجهلوا را هییلاها تیفکوب هروک هنیرارق یسادیا نید ةيدأت ندنناعآ
 هوب هدقدنالشاب هفطاب هدماظتنا لاح رب هلیوب هليا مده ندرب هطآ رب هلیوب صوصخابو
 ندنفیدنص هرناد یالوط ندشجهلوا رادتمیهدایز یراهصرع هلهجو ییداروک یلاثما

 بسانم تهج رهزا تبشت هثیشوب هلیساوا شخلوب یوق لومأم ینج هیمقیچ هل هجق آرب
 ۳۱2 دارم ناتوانادشبا ا اراپ تحم هرگصادقدناف قیدصت یتجماوا

 چافره هنیرزوا یرهطابنرا تشبه ییدمش كرارب قجهنلآوبشا روکذم سلجم بودیا
 مان نالوا هدنقح تامیابم دناع هیهبمومع مفانم هسا رواک مزال یوا یرکد شور
  هنماظنو لوبصا هسا تروصوب بودپا شپ,ردینسار دتیا لوبق هنېاحا كنا هجنیجوم
 . رانوپ مدقم رکا هدنتخورف هیوسنلادمپ كرهصرع صوصحاع و قفاوم هفاصناو



 ۱:۳۷ ههدلب ةرتادیجنتلآ

 هنماکحا روک« "یلاعماظن كکالما نانل», .دلحمنایرتسوک هد روک ذم هطیرخ : الوا

 . ردقجهنا وا درشت له هنباخا كره ریدتنا ریدقت یرلاپب هللا تباقح لاک اقسطت

 ندنف رطهبدلب ةرادا مو "الماکلدب ی الما كسکیه هنبرزوااهب نانوا ربدقت ۽ ۳

 . ردقحهن وا هیدات

 قیرفتو ضرع هروک هنباجماوقرهیچآ رافاقوس هرکوص ندقدنلآ كالما وبشا : ال
 هنتخورف هرزوا یلوصا هدام رکو ص ندکدلریدلس هلیا تانالعا عون یه هوا قرهنلوا

 ر یراواکتسا ید كکالما باحا نالوا مطقنم یرلف رصت هدهدیامو قچهنلوا رادتا

 . ردقجهنلوا تقد ندنف رط هیدلب ٌهرادا ید هنسعل و رلي نوجا كىليب4

 كلوو هحق | نالوا شلریو مدقم و هدنتخورف هدیاژلاب كرلهصرع وبشا : اار

 هنسهبموم فراصم كنهراد یررض هسیا زامهلبراقبج فرصم و ضئاف نلیرو نوجا
 رولیدیا راک هر وص ندقدقیچ فرصم و ضئفو هیامرس سکعلاب بونلوا هیوست_الاخدا

 هلضف هرلهسمیک نالوا شلریو یساهب بونا یکالما بول وقوط هنس اجقآ رب چیه هسیا
 . ردقح هنلق اطعا و مسقت هروک هنیراهصح هرزوا قلوا عتع

 لع نالوا هدنلکشآ هه لزا هلق بیا زن نانل وب:مدنزانک تان هطآ شا + اتاق
 [+] دروسا رالف ر هی ادد نددفرظ مزادا قفا بوتاوا.لاغوا بهم ور هوس

 ینالماعم هلتروص اسو یراهراحا كننیرللحم قج هلاق هغاقوس لراهصرع وبشا : عباس
 هویت هلتنار ماضنا كنتراظن نویاه فاقوا ًاقسعت هنلوصا هلتروص كجهیلک ررض هنیرافقو

 یرلج رخ غارف تقو ینیدنلوا عیب دوخایو هدنسارتشا نح كرهصرعو . ردقحهئلوا

 . ردقج هعلوا هدعاسم هنسفلآ کک بونلق اطعا قرەلوا ۳

 هبهناکولم بانج ٌهداعیلاعم ةداراوبسنت یه هدنرتدهانبرادص *یلاع دزن هح ؛رشم روص

 ندنفرط هیدلب ٌءرادا یراد" كنهحفآ نالوا مزال اکوب هدلاح ینیدلروس قفاوم ید
 یبهمدقم كنهداب تاحالصا نالوا یلاع بولطم ت ہک وشو هنفیدلوا شمنلق راضحتسا

 رثا دزوک رپ نایاش هنلوا هوالع «یهاشنمش ترضح ههالج رث ام مکوب قح قرەلوا

 لواتسانانلوا کد هدراهفبص یج ۸۳۰ ۰- ۸۳4 ثالحم یهدنلکءهلق نالوا تم عوضوم [۱]
 نالوا یسهتنجا أفس ریس مویلا هنر هرکوص ندنمده ثندلق . ردلمتم یلوا یرقم كنساغا
 هدمدیرب كنناخ هسرو نانلو هدنسهدهع تناما هدرضاحلاح .ردشلدیا اشنا ( یسهنالوغهرق هزبزع )

  یفلم هدنقح اوعد رب ثدحتم ندنک "الناز ول كاخو . یددوحوم ابر هلیمات ( ناخ یضوح )

 , ردجردنم يروص مالعا رب لصفم هدنرتفد ماظن یورو (۱) كتناما سلجم



 هیدلب جرم ادیجنتل ۲ ۱:۳۹

 بولوا جات هنفرص راهقآ لیخو هتقو یسوق هیهبولطم تروص "ةعفد كرللحم هلوقم وب
 ندهجرد كحهشش رادتقاو ندر نالوا نلموزل كا ىنعي قفلوا و یحردن هلتهجوب

 ید ٩ فالوا هدنندوزب هلدیدخ سچ .ینیم هبهعلاطموب . ردشلروک لوب راقحالا قا الشاب

 روک ذملحم بولوا یسجنرب كراش قجدایپاب هجهیدلب تاهظنتو .داحالصا یفارطا كنسوق

 ییا یجما كنوبق « لاح یفیدلوا رب كج هلک بودک هروک ذم رسج نالوا ندهلىلج رانا

 قسشیراقهمرافیخ» یحما [1] بولواقاقوس رب راط نمدهجر دكچ هی ناوحکیا لکددنارآ

 یسارو هدهسیا هدکلدیا هوس و قیرخ رارب هلو . زدمواعم ینیدلوا رل

 هشا نوجما یلاصحتسا تادهبولطم هب وست هلو" ترابع ندهشا رکر اک بزکاا

 تخررف هنی هیرسنلادعب كرهریو بولوب ییهثآ نالوا مزال نوجما یساهب رکد هروک ذم
 یمهبیوستكنو هجرک | .نمهنیروک هراج قب ندنسافتسا كنهفآ ناناوا فرص بوئلوا
 یرلکع هدنا كرت هغافوس بوقس ینیرهشبا .كدالما باا فک هلک ںج هلا نوجما

 هرا رطاخ ید یروص یرلعاب هنا قرەلاق هدب رود هنيرلهص رع نالاق هلضف ندلحم

 ههانبرلهصرع راناکد كوجوک ماطرب هلیبهسلوا یراجوب هدننح رلهنیا كونو هدهسیا شلک

 دوش دخ که رط هنیرب هشا نم هنلاټحا كمتن هغاقوس یسهدای زاهد کلب یرافصن

 شتاب هبنس دارا اب هدنفح ازا الما نوجا موم عفان» هکیدلاق . ردشمامهنیروک لباق

 هدارون كروک ذم همانماظن ندنشیدلوا شفلوا ذاتانوحما لاوحا هلوقموب همانهاظن نالوا

 هتفرط یسارنشا نرالا ایداع الم اریژ . رولک مزال یسارویب ةدعاشم هنماکحا یا رجا
 نوتبنوتب رلهسلناهدىاعم یشییوا ندنرلجما هدیولوا یضار یسه كک الما باخا هسادک
 كنهصیعر نالوا و یلدب قرهلواهشا طقف . ردراکرد یراکحهدیا روما لالخا

 كك الما نالوا هدرلریوپ یدمیش هلیسلوا ندهدومشروما یفیدنزآ یساهب هیوستلادمی
 هدلاح ینیدلتاص ءزکوص هدیولیریو كره ریدتبا نامخت رةدایزعم هروک هنیرضاح لاح یساهب
 شد راد ید" یسهزطاخ یرالا ضیرعت اکو كکالما باخا هسرولوا كجملب دبا راک

 راک هلضف هدشیا وش لیزئلادعب هعقاو فراصمهرزوا قلوا هراح .یخد اکوب ندنکیدلدیا "

 ا یسمللق اطعاو مسقت هروک هنسسهیکلم هصح كکالما باح .كزا سيا رولوا قجهلوا

 رک دلا آذاو» هلع ءانب . ردشروک مفاد یضارتعا ولردیه .تروصوب قرلوا روصت

 کا زاستخا هنساعدتسا ئسر وس نازرا هئس تصخر هثیانرحا

 ی ۱-۷۲۰ “چ یيلراظنایدیاقاب دخ رات ۱ ۲۷ 4 كنشاب یر وکو كننادب یک
 ..ردندلئالد ندا حسیضوو دس أت یال اطم یهدراهفبص



 ۱1۲ ار

 شور
 نوجا هناخ یجهناوا راحتسا ۸۰

 یساهم ۱ ةا نوجا هناخ )+۰

۰ ۰ ۱۸۰ 

VNیک | كنیرلتال آ هسدنه ثاط ر نالوا مزال هدنملق كرتید وسوم  

 تالآ نالوا مزلا هقشب ندرلنآ هدهسیا لومأم یسغلوا كرادت ةيراع
 . ردنا باجحما شورع ۷۲۰۰ نوما

 شوع
 یرصم كما ناناوا صصخت هراسدنهم ۱

aفرص لق كرارومأم نانلق نیعت نوجما فشک  

۱۰۰۰ 

 . ردشویغ زو ییا كسب ترد نوا زوشپ اعج 6۵۱ ۰۰

 ندکیب یللا كنهرونم فرا هلبسح قلوا یر فراصم نابرتسوک وشا
 ندقدناوا ظنت رتفد روک ذم . ردو ءاي ید یا روهظ هلضف ردق هشورغ كم زو

 رامع« رفت ربو یرلنواع« كران آو سدنهم رفت ییا قرهلوا هدنتیع» هیداب سلحم هرکوص
 كراهدام قجهناوا لیدبتو كجهدا روهظ ندیکی راد هراسدنهم هدرهش نورد و یسلوب

 : رولک مزال یساها كملف ص وصخ کا رب رج نوحسهب وسل

 . ودرلن وش هدقاروا وا د دب ةا كا یرپ وک هلمنادم» یوک هرق

 : ردهدکمعا اوتحا هدیهلماعمرب هنالداع هدنفح كالمتسا لوصا قارواوب

 ندقاوسا طیطختو عیسو هدرارهش هلهجو ینیدلرویب یرابهانبتلاکو بانج *ییاع مولعم
 نما یموزل كنوب یخد هجهطباض :لوصاو هماع تح بویلوا هدلب نبیزت نکلای دارم
 نالوا نیقاي هزکد. اصوسصخو یرارب قوچرب كيهطلغ نانلوب هدهراد ینتل ] . ردتثم
 قرهلوا ترابع ندرلقافوس كوجوك كوجوك زالآ اوه جییهو نعروک شنوک یرافرط

 نالیرویب نیبعت هزههنازجاع سلجم هلغلوا رللم یعانای زسرخ انداعو یغاجوا دسافم یسه
 :یدنلق هعلاطم شی رد يد یسارجا كنهمزال تاحالصا .دلوبوش هرزوا قاوا ندشاظو



 هبدلب ةرُباد یبنتلآ ۱:۳

 ۱ كران | هدریدقت یشدلوا هدنسر هماتخ هدیدم هام یتلا یسهدام رتفد مظنم وشا و ندنفیدلوا

 ۰ رولوا غلاب هشورخ زوی کیا كيب زوقط للا زوب یکیا اج یربشاعم یتایآ یی آ
 2 نوک ._ ۰

 3 رونلوا نایب یراشاعم كراهمکقج هناا هقشب ندرلروم ام اط یبلآ ناناوا کد

 ۱ ۱ شورع

 1 « 2 رلن واعم مو و

 و کد ر یا ا
 یرلشاعم همدخ ره ترد ۲ ۶ ؛ ۰

 « ضا وق ددع کیا ۷۱۳۰۰

۱۷۳۷۰۰ 

 . -یل آ قوی هرزوا باسح وب ید یرلشاعم قایآ یا آ كرارومأم وب ۰

 . ردیا شور زو ییا كس

 اک كن رار وماء ق ىج لوا نما لوک : و

 شو رع

 0 یرلشاعم هراس اک رف تود >: ۶۰

 83 ۱ یشاعم رامعم ۴ ۰ ٩۰

 ۱ ىراس طلا رخ یبا نت هم
۱۸۹۰۰ : 

 رب نوا زوب هرژوا باسحنوپ ید یرلشاعم قلیآ یا آ كراروماموب . °
 ا ..ردبا شورغ زوپ یا كب



 ۱:۳۳ هدب راد یجنتل آ

 هنخیدلوآ هش هننکع هدنا مادقاید هفرص صقل تن | نالوا دوحو هر کوک و

 لاصختساو ر هابتفرعم یبلخم هرز دراو راشاد " نلیرتسوک هدروکذ+ رتفد یو
 هب هلام *هاملح هنس رخ تاقوالا ن٠ قو و قمنلق اطعا و هب وسل ندهد دح تادراو قجهنلوا

 فو هطبض» روکذ. قرهنلق رطخت .یک بسان» یتناطعاو صیصخ هلیطرش ےک الا راب
 هنیراب و دخه ىلع هداراو ما ییاجحشایارجا شمنلق یرلهانبترادصهانتک | قیاقد هاکشوب دقت

 ۱3۷۶ شا ۰ ردک الان: ترضح نامرفوحا هدب امل والغلو | شغل وب فق وتم

 دن اشا 130 اشاب یاس یطفح ییاعص. مددوم

 هدر ومام هدر ومآ» رکید

 کوش لال> دما قد تدو> دا

 كا هطارخ هل رافد لالما رحم رووا رعت یرتساداق

 نم م

 رو هر ا ا ر بل نر

 مادختسا رفت چ وا و ینواعم رفت ربو سدنهم رض رب هدننمض يظن دلرارتفد وبشا

 یادختسا كرلرومام ماط یا هل وب قرهلوا بن ص ندصا وق رب و همدح یرلکحهدیا

 ۰ ردا اضتقا

 شو رغ
 یشاعم سدنهم ۳۰

 » نواعم ۱۸۰۰

 یشاعم همدخ یرلقج# ال وق رفن چ وا ۱۸۰۰

 یشاعم صاوق 1۰

ee 

 زوب کیا كيب ید یراشاعم یایآ ر كرارومأم ماطرب هلهج و ینیدنلوا نایب هدالاب
 خابهشورع زو کاٹی چ واقرق یرلشاعم قابا ربكرارومام اط را ا ینیدلوا شور



 هبدلب مراد یجنتل ۱:۳۷

 .مروییداج ردهبیآ قئاثو دیاعهنسکیا ندنن | ارجا كالا كانسلحم ايفل اورا ینتلآ

 . ردهدکشا قلعت :هنعسوت كنتنادت» یوگهرق هدی کنش: هنسورتسااداف فا باف ینیر

 هحنشاما رهش 8 < كل .مناتسا غر هنسا وا نیک هم( وق: کو زد ۷۶

 شدمهب هتک دوج و كنسورتساداقرب الاح هحنسهراد | اقا رتفد نالوا رادهقالع .لصا رک

 هری رتسوک داوا نشلواقفو-وشقیا ثبشت ها رب مهم هجرد هنكنهراد یخنتل آ یسلوا

 یسهطبطم یسلحم راو سالا

 ؛رخویسهلوا رتفد تا هلیریرحت كکالما ةفاک نانلوب هدنلخاد هیدلب ُهرناد نت آ
 فراصم ییرقتو یرارومآم ناک مزال هنسوصخ یلیکشت تنیزتساداق نوجما یساریدپاب كنس
 بانج روفوم یلاصم روظنم رتفد ییدتیا ظنت كنهیداب سلح هدانمض یسهیریرح
 مدقا نآ رب هسلوا شمنلق یراهنافصآ یاکاخ مدقت ال هرزوا قلروسب یرابهانپرادص

 ات فا نواب قلروس نایاش یرلهنارواد هبنس تصغر هنسغلوا ترشانم هرب رحم صا

 AVENE .ردک الال نم ترضح نام رفو عادی الو .ردشمنقرادتبهم دقتدلزسهنارتک

 لماکدحم دسلا ىن ۷ و ماروا تسویدلو سونامرج

 یر را “د فوج اس قلا

 هطررخو ریرح كنهدوجوم سوفنو كالما ٌةفاك نانلوب هدنلخاد هیدلب هراد یحنتل |

 ۲ راد هتتصوصن يال, ننن هارارومام نک رال نوجا یر كن رازفدو
 هرلنویو هطبسض» نالیروس هلاوح هنامفنت ساخ بونلوا دقت ندنفرط یسلح هروک ذم

 . یدنلوا تئارق رتفد فوفلم نالوا نم یرادق كنءراس فراص و شاعم كج هلو

 ترضح ةياوتقفو ٌهبیاس هلصوصخو ندهنکل تاماظن مزاول یسهدام كالءاو سوفن ریرحت
 رتفدو هنفیدلوا هدنمکح سانا هنتن.او تطوضء كنهیدلب ٌةرناد نانلوا لىکشت هدهناهاش

 یمارک هناخو راشاع. نج هنلق صصخت نوجا رامعهو سدنه و تاک نلیرتسوک هدروک ذ.

 بولطعم یسدام ر رح نالوا مزتلم رک ا بولوا فرصمرب یی.وزل هحتحاص. یخد هریاسو

 فراص:« نلیرتسوک»یسیرغوط هدنروص ینیداوا كم. هلک هلوصح هدنسهعوضومتدم هلهجو

 هنکیدلرتسوک ییرقت هررم فراصم هقشب ندنکجهمعا اضتقا كنا ثح الصا نوما



 ۱ ۱ هدب .ةرب ادیجنتل |

 كنوکر یو قجهنلوا ذخاو كنادراو نلیرتسوک هرزواقاوا قلوشراق هنفراصم كنءرناد وبشا

 *یلاعم ینلج قرهلوا هدکلرب هلیتارضح ماخف راظن ضعب یراهدام یصیصختو ناصت تروص
 قجهلوا رطاخ دراز ییالوط ندوکریو صبصختو شفلوا هعلاطمو قبقدت لزوک هدروک ذم

 یدودحدب دح كنهروک ذم رادو هنکو ديا شفلو یسهبسانمو هلدتعم تهج یخد كقاقد

 شاعم هلا رارومام قجهنلق نعت نوجارآیریرحت] كنهدوجوم سوفنو كالما ةفاكو

 نانلوا ضرع هدنقح ییسو كنيراوج یسوپق یوکهرقو یسیوست كنيرافراصمو
 طیاضد قوطنمرب كنمررغ تاد هاب اک درر تام قلا وا ام

 نسح یتیبوسنمو طابترا هبهلباج تراظنرب كراسلحم ویو یسغوا رادتبا هنیرلاضتقا یارجا
 تاثشتو تاعااطم نوجا كن آ ربار هلسلوا راکرد ینجهلوا شخم تینما هتلاصم نایرج

 سلح یبهمزال ٌهدار كتراظن لح ناناوا رکاذو ندنکج هیقیا_باجما یتیوعت كن هممصم
 ندی دینه نون کج هلیمدیا نیس هنر وس ندد دا یادی لدزوحا فا جا اں کیپ
 رام . تداظن هارانلدیا سهیاتو ىلا مارچ كنم را ابا وا رک
 یدعاوقوتاماظن كنءرباد ینتلآ وبشاو ینسنلق ناذتسا ندنلاع قاک اک چھپ ,یند

 ار ی شام یکتا نوش راوی کیس ندو
 هتتارک اذم هدا لم سلم ید كنوب كجهلک مال. یاختآ رارومام لصت نوجا
 لاس روځ خم مریک دم قاروا و یوا رک دیت وصتا نفت یسلدیا تردابم

 - هنره هدباباوا هلذاوا شنل دقو ضرع هاشاط"نوجما قاروبب هناکول« بانج روفوم

 قوطن» هسیا روایروس حونسفرشوقاعتم یهاشنمش ترضح ناب تباصا نامرفوما هلهجو
 . مدنفا یدنلف مقرت یروان هرک ذن هلا ینج هناوا ذافنا قینم

 0 ۱۳۷۶ هنس ل ۳

 رواغنم هموقع قاروا هلبرلبهانبترادص ٌةبماسس هرک ذن وبشا نالوا ریقوت یارب هما
 ضهاروس ناذیتنباوزک ذی كنة وک هم تاصوصخ وشمل ر وسا هناکول«هترضح روفوم ىلا

 یرایرهش بانج هینس ۂداراو ما نالیرویب رودصفرشو قلعتءیسارجا كنیرلاضتقا هلهجو
  شمناق هداعا "هنیرایفدآ یاغاوص بوص هنپ هروک ذع قاروا قرلوا ندنفینم یاضقم
 ۱۲۷ J ۶ . ردکمالاهلند ترضح نامرفورهآ هدبایلوا هلغاوا



 هب دن رند آ ۱ ۳۰

 هص و رحم هر ظ

 ا سم ین راد لغوا كبو هطلغ نانلوا ذاختا یل

 هملق ندروک ذم سلخح اطر هنس هح رذنم ماکحا كن همانماظن نالوا ینا فاظو

 ناناوبءدنلخادو یدودحنیمتثاهروک ذم 4 لیمو عرفتم ET هلب | یعوم م اظن نایلآ
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 لب راتشاعم هاست هراروُمام نلک مزال هدننمض یربزح كنددوج وم سوم و كالما هفاک

 .هنیراصوصخ یعیسوت قرهلوا هد4هاظتنم تشه یخد كنيراوج یسوبق یوکهرقو یسیوست
 ترد نانلف مقر ندناظنت *یلاع سلجم هنیرزوآ یرلهطضمو هحل هاروک ذم سلح باد

 . یئرب هینستطلس) یراهاوخدب هلع تلود هکن وج هعلاطملایدل صاوطانیب هطبضم هعطق
 رشت بیذاک | قاطرب ولو (رونفلوا تمه هل هدنفح یحالصاو نایت كتح یابو رونما
 :ندنراقدلوا هدف آ هنادىم ید ی راند رف الج مهلک هلعف تان هبراب او و هدکما

 هنلکشت ناه SRL راد واااو او ل تربع هدل وب وب داور خش

 هليا یعومع ماظن نانلوا 5 واوا رد ییالوآ مزلا ید هجهبضق و یتملقاب

 كرتيدياداجتا هرخآ عتمتلا لجال هدبولوا راقع هدنحما كرلن 1هنوترد هدكب لدنتمیق كی الما فک

 تە كن راهناخا رفت نادلوا ردتقم هنساطعا وکر بوو یلدبا ناب وکر و ترد هدزو :یغد ا عصا

 . ناذیتسالابهل زا رقالکو ص وصخ نما هب یخ تقوا نت هدعاقرب نزادعب نوچ ایس انا ندنس وکر بو

 هدنقاسیهلوا تره هنسافا كلاح یاضا هر اخیاب هاغل وا شاروبب قلعتم یهاشداب بانج 4 هباس دارا

 E1 ا ۱ وسو یرتذ كس انا ايام E AS یو 4 تگ

 کومو دق دنا مند یتلصوصخ ا: لد جل 1و ندک با لسم هل وساتسا یسوک ید كالما

 .نوجا كملسبها ۲ | هصح ندوکر بو تناما طقف .ردشلدا مو رحم داسا ندوکر و وب رله دلب و تن اما

 IF 9 TR ۱۰۹ كتناما هلج زا .ردشمالاقیلاخ نامزرب چیه ندتعجام هننراظن هبلام

 کل ك همایصح نروم ام هلتیهرب رحم و یوسیموق كالما » نامز ییدلربو هنتیعم هب دلب رئ اود یرهعش

 هرزوا قلوا دا ةا و یسهفظو تراظن هب هس اح تالماعم دناع هن رر ام هلساب اخ | صا

 تناما 0 )را یمللوط لوئسم كنناما ندا تهرئاس فلاب هلسوكرو كالما مومع
 قح هناوا هلا وح ندهنیوخ بوملر دشپ راق هنادراو تناما ك وکر و لاوما هکردقوشو یشلو هدنتسعم

 لاح ندکبش۲- همح ندوکریو هقدلاق زسهراپ تناماهکو لاح .ردشغا ررقن هحتلود «یسنلق اغا هام
 را دم هع اما و دنص وصح لیصحم هلبسل وا ع ودّوم هتاما ییالصحت کاپ وکر و ص تنا او شمالاق

 د تافیظتت كرف ارصحنم هقا قحهنلاو كلدبا ارجا تالهسنو تایواعم قجهلوا ترس
 . شهلوآ كرب هتناما « یوا هدزوب كننالیصح ۱۳۰۲ هل اباق هلیطرش قملوا زارا یراث ۲ هللا فرص
 . یسهرادا رب رح ,ردتشلدا غالبا هشب نوا هدزو هدنخ راب ۱۳۰۲ و هوا هدزو رادقمو هرخ الابو

 نوجا ییاغیا كه دب تاصوصخو یزامعا كلو ناتسا هدهد ۱۳۱۶ و 0 ندقدنلا ندتاما

 هدرارادقمو لکش فاتح ردق هتطو رشم نالعاو شهلوا كر هاما ینصن تاایاق هل رظا فرم لدهبلاح

 هلن رابتعا ساسا « ردشلوا .ز وبحم هنق رفت را هصحت هدراآدقم رب کک ر رو هتناما یراظن هلام هرزوا قلوا

 هدب تاج ایتحا دوخاپ بلاو هتناما الماك ا هرز كالمأ لوتاتسا ی ۲ یتیدلوا هاد ەز اس كلام

 جن . دا اضقا قفل ۲ ۱ و کرو هدرادقم مهم هدن وجا هب دلب ندک الما هدنتتسن



 ۱:۲۹ هبدلب مربا دیجنتل

 اعقاو بولوا ندنباجحما یرارق روکذم سلجم یسفلوا صیصخت هاتسف یمهبوئس ةراجا
 هلهجولوا ندننیدلوا قیرط لسا كا هیوکریو صیصخت نوجما هروک ذم هرئاد تروضوب

 قم ادا تلوپم. تمس هدنلاصختسا .كن کیو شا ؟ردقوخ :بتزلوا دویدن اما
 نوجا قمانروط ورک ندشیا تقولوا هل روه تالاقم ضعب هرکص ندشعت هغیاو

 هتفجهلوا ندیشیدنآ رود مزاول یس الق قیقدو نابمرد كنهامتحم روص هدبابوب ندیدمش
 اس ها فیفا لاقو لق كجماسهدیا روهط هدنسهدام درو شا و

 قجهنلوا صصخ رهسمک رقفو هیاوب و رلنوتاخ هزجاعو لوط ضب ندلاها و
 كئحاسم ندا نارود هدیابوب ینم هنکح هلس هلک هبورابا ند رلقجهلوا درونسیشخ :ند ول سو

 ءراهراحا قجهنلوا ذخا وکر ۰ نوما قماملوا جاعزا هزحع هلوقموا یخو هدنسکلدف

 یونسو شورغ زوب هيرش ندنفجهلوا نایاش هبیهاشداب بانج هنس تم مع ینبصت دحرب

 وکریو ندنباحا نالوا نک اس هدننورد كرلوا نالوا لمحتم هبهراحا شورت زوی کیا كيب
 عقومو اح ینیدناوب كراقعو كالما ضمب . ردشع ور وک بسانم یساغلوا بلط تاموسرو

 اچ ندضح هوا لاح ارک هدایز ةدلاطوا هسپا ردا لوخم ارا ےک و اغا

 هدهدن ج, هلکم روک بسانم كما عفر ید ینلاتحا كلدیا ریدقت هراحا هدایز هرلهلوقموا
 ]1[ یشلوا زادتا و و صیصخ ومسقت هلب رابتعا یرضاح لاح كکالماو راقعرب نه

 6 | هلرب بیوصت یسللا عابنا ید كنهراد ىحنتلا اماد ههموحع ٌهدعاق قجهنلق ذاختاو
 ریارب هلبا زیارت هموقرع حمال نانلوا یسحآو . ردشلدبا هوالع ید دنب ییا هروک
 ترضح نامرفومها هدلاح هو هد ال وا .ردشمن ةیرلهانتلاکو بانج ىلع هاکشیپ مده
 ۱۳۲۷ ش ۵ . رذکس الا نم

 (6مدشووپاه .. ۰ (یدشر سل کور
 تالج دن یدشر دم تدوح دما

 رب رحم هدهبناهع كلام ارابتعا ندنخ راب VVE 5$ ا ندنالعا ك هب ريخ تامظن هجتلود .[۱ ]

 شلرو تسما اهد تاقرب هشیا و هد ۷ ۵ و شلسک هنتهج یذخاوکریو ندک الما هل رمش اهکالما

 هرلیک هدنآالوكالما باح یهدلوسناتساو بوسنم هفقورب یربره كنك الما لوبناتسا مومعلالع هدهسیا
 وا ریو هاضف ادد هلی ( یسهلد هاسز ) هنراظن هب رگ ها راظن تاست>ا هد مه هفقو مه هلتلسن

 هنس ۲ وکر و ر هجم را قدنک اا لوباتسا ردق هنلکشت كنهرئاد و ندرلفدلوا هدکهرب و

 زکلاب هرزوا ینیدلوا ثخحم ع وضوم هدارو هدنخ راب ۱۷۳۷۹ یدشمهلدیا لسو هختهاوکح

 .ردشع الشابه ذخا وکر وقر هابپیورتسا داقهدرب و دارهل دن ارت رخ سوش و الا یددنلفتاو ةا دىت ۲

 ماسقا كلوتناتسا ارظن هبهيماس ةركذ ىل راا ۱۲۹۰ زوع ۲۹ نانلوا جرد هی آ ییروص
 هلا هثلث دالبو تداعسرد » ۰ ردشعالشاب هزکص ندنخراب ۱۳۹ يوا هنن ذخا وکر و ندنسهواس

 ارابتعاندننرامیسهیلام ۀنس :نادفطوبشا هلیتوج یاتخا برقا كک المارب رحت نالوا هدقهوا !رجلهدنناقحام
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 هنیزخ ملست ندنوط یحرخ ونار وطذوق ندمروک ذم تاد زاوا | رظن :هتن راءوافا كني رات رضح

 ندهموقص راد هلق دق هلاحاو مازلا  هرمزتلم هلبرابتعا هثلث دالب یخد یرارکیدو هلغملوا

 هجرک لماتلاید تفک هلیس.اشالک آ کودا لباق ان ینیرفت تانغیداوا تالیصح رادقم هن
 زونه كنهرادوب رارب هل لوا راکرد یحاتحا كنهیدلب رتاود هتادرا و هلب « هسلوا لصا

 شماملشالکآ یفراصم یجهیا هليا حیح موزلو شاشلوا عیزونو ح رط یسوکرو
 وللثم ینجهسهلوا نکم یسشراقج ههاط ندیدمش ردردق هبهبنرم هن جاتحاوب ندنغیدلوا

 هدکدتیا ررق یسامهلیریو هارک راقعرب چیه زسوتاروطنوقو هدقدنلوا ارجا یلوصا تن
 هج رد چاقرب یرادقم ییدتبا ذاحا قلوشراق كب هنیزخ قرهلوا لصاح یش نلَسلک ندران و

 یییعت كنکج هلیبهلوا غلاب هرادقم هن خد كنوب .دهسیا یوق لر یا رواج

 ندنفچ هبمهنل وبهحض تبسنرب هساریو رارق هتروص یننقرهو ندنفجهمهلوا نکع ندیدمش

 ندیا نایرج هنیرزوا كنوب .ردشمامهنلوا دع تحلصم قفاوم یسارجا كنبرب كراتروصوب
 تادراو هلرب كر و نوجا تدم هنسرب یییر كن هءفاو تالصاح هدنسهحش كتاثحامم

 ناسحاو صیصخت هبهروک ذم راد مرکص ندقیچ هنادیم یسهحبحص تالدب كنهعوضوم
 هثیا هلسهلاوح هراودنک كراشوب طقفو یبلدیا نصت تقولوا كرادقم قجملیروس

 ۱:4وا نوقع تادزلو برنو رابتعا هنس سار :یخرات ئولت ایم

 . ید كرلهلوقموا لبصحتلاب ندنفرط رامزلم ناکاک هسیا راو رلبش شهلوا هلاحا هرامزیلم
 یسهسمارجا روص كنوو یسمنلق هلاوح هنسلحم هرئاد هقدلوا هضقنم یرلهمازلا تدم

 ۱ هب هللح هنیزخ یروسصق فقوتلاب یر كنا هسیا رولوا تالصحم رادق۰هن هامرم یخد

 . قوا باسح تورم یسلحم هرتاد هليا هللج هنیزخ هدنماتخ هنس بوللوا ملست

 كنو كردبأ لاقتنا هبهدم تاموسر ثح هلقمل وا بنس اختم یسریدشلرارف هرزوا

 ۱ كجا توعد یادصرب فرط قجهلسارا بوىملوا كجەبدرب هجەلىلج هن زخ نوما

 ر قجەللوا لیصحو یسهنارجا رو كرلنوو ندنغیدلوا یساریدشارب هل روص

  یارجا تقولوا ندنفجهنلق نایب ندنفرط روکذم سلجم ءرکوص ندنوب یرادقمو عون
 | یسلدیا صیخرت روک ذم سلجم هدنساهناو نایب فارطالاب كرانوب هرزوا قملقاب هنباجما
 و تقد یخد هنناماظن هشا كنساحم ه اد وبشا . ردشلروک تحلصء قفاوم

 ۱ ۳ را تم ااو اجرت تان هام تاما بوم یتطوضم
 وک دم یاد هضم رتختلوا بوصتكلريو هرو د.سلحم را کلا

 . كنهدوجومنک کدو كالمار راقع وکریو قجهنلوا صیصخت نوجا نیک کدو راقعو كالما
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 نح زکش شقلآ كنهسال [۱] ۰ ردش# وا تراشاهننرلالاب هج و لوا قرهنا وا بی وصت ًادحتم
 قلعتم هبیهاشداب ترضح هنس دارا هنللصح قرهنلق صبصخت و نیت هدیلصا ةمانماظن هدندن

 یحرخ یبهتصخر هنناو یاموسر وواو نازبمو وتاروطن وق ادعام ندرلوکریو نالیروم
 تروص هحناحا رارق یمدقم هبنس ُهدارا اب بولوا ترابع ندنیک اکد مو هدلاح ییدمشر
 كتهدیدج تاموسر ضعب یرلکدتیا روصآ ینبیرت هلبا یالصاح تنتاپ قجملیپاب هدهمظتنم
 کیا ویو ندنکو دا جردنم یصیصخت و كرت هرزوا قاوا قاوشراق هنفراصم هروک ذم راد
 یدیرکبدو شمتلف ذاخناقلوشراق هنهلماج هتنزخ تافراصم رلد وا ع وضو: ندتادراو ما
 نوجما قلراقج هنادىم كنکج هلکم زالكمليند هن هدنفح رانوب هلسساوا شهوب ندناثدح
 یرظان تراجت دلریلروک بدانم یسلریدشارارق ۶ یاذلاب هرات راطن یتیدلوا" طوبس

 هناظنت سلحم ینارضخ رلاشاب ولتلود یرارظان فاقواو هنلامو هحراخو یسر لاو ناو

 راد ندهبئس تطاس فرط هدنلضا همانماظن هدکداشیرک هتحلصم رک اذه هلرب توعد
 هعوضو« تادراو ناناوا رکذ ًاعابتا هنساوا جردنءین» هناقصیصخت تادراو ضعب ههروک ذ.
 ه ییغوط ندبغوط زکلای یلاصیا هبیولط هجرد كنءاظتنا هدلب رتاود اعقاو بواینتسی
 ندراشیا نالوا سانمو دناع هرباود یسهرادا قرهسهلوا لباق هلآ اروا نەک

 راسو ولاروطنوقو هنغیدلوا هتساو هنصصخم یش زارب ید ندتادراوضعل قجهنا طنا ول

 ءږاضف قجهلوا لصاح ندراذوبو یساروک هلبتفرع« یساح هرناد كراشيا یرلکدتا نام
 كنهلبلج ۀننزخ یرب ندهتوا رانوب هدهسیا قفاو ۰ هیلطاوا کرت ههرتاد یخد كنادرا

 ندنغج هنقوط هنسهررقم فراصم كلهن زخ هسنلوا كرت ًالکقرەلوا ندتنسهننقة تادرار

 هرارطاخ تروص ییا هدقدناوا راکفا *هلوادم هدباباواو رظن فرص ندنزوو كتحاص

 یش ردقلوا هبا دق یش رادق» هن یدمش هب هلل هس زخ ندنادراو و یسیر . ردشم

 یرلقج هتوط كن راودنک هکنوج بولب ریدریو قرلوا هددهعت تروسهرب هنسلح هزتاد و

 هر او كف رط تسوا ندنکچ هدا کی تادراوو هتسلا ترک یراعسو هطوبضم لوص

 را یئرب تب ندنایج رک اش اکو یو ی هقودنن
 شمن اطعا قرهلوا یاد هرزوا قلوفا تعدخ لدب رب یل ثا یالوط ندنغح هلو

 ۵ يراد تنادراو یرکب د مآ لزا هوا ارجا ین هو ام هست
 هلاراشم یرظان هیلام هکوب لاح كرهلک مزال یسمنلیب ؛ ردهدقُملوا لاصحتسا ندهروکذ

 لیکشت ( یسهبکح حلص ) رب هدیدلب ةرئاد یجنتل ۲ هدنشرات ۷ ۱۳ هه
 , ردکچ هلب دی ا حاضبا ه داصف ی ینیدنلو
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 هدلب ةد بلا ۵ ۹

 ندا عدا برو ضع طقف لماش و لوقو و

 یسافلوا 2 كرواتم هبا اعا ناو ا هد ی مه

 ربع Et كرواتشەو اضعا هلب رالگ و سر ید هد رلدنب ىج رکيو یجنتلاو

 نوحما ا حاضدتسا ندنغیدل وا شرمامهئلوا قو هب هبساسآ هدعاق یرلهر قو یساوا دود

 اما ناک < ی ..هدام كارواشم ها تاج هنامظنت شلح یراضعت ندنساضعا نوک د نماحم

 یلآ رب كرارواشمو اضعا قجهللق نصت هروک ذم نلحم هحننجوم یلصا ٌهمانم اظنو شلدیا
 : هلساللشاب قحا هراش نالوا وزرا یلوصح هدنحما هام تدموب هکتوح هدنلاح لیدمت هدیآ

  نانلو هدهرباد ون كرك ادعام ندرت وب و هدن راحتسا و راحا كن هل و ربع یاشا والعم ۱

 كرارواشهو اضعا هلثم ندنغحهلوا عياض .تقو ردق هبه هرکوا ییا اضعا کیو ندنکج لی

 شمنلق نیعت قرهلوا هملصا نام رویا را E تدم ددم

 هققطاف بونلوا داربا ندنفرط اضعا نانلوا رک ذ یعوزل یغالبا هزکس كناضءا یدی نالوا

 هننجهلوا عنام هتنایرج هدبولطم تروص كحیاصم لیدبت كناضعا هدنفزظ هللق تدم هلبوب
 هدهنسرحوآ ینس هنغحهسیوا هب لصا هاا ود یساوا دودح ربع كنب ا

 كرەبمهليروك ساب چیه یخد هدنغالب مرکب ل | یاضعاو كرهاب رب و راز هنلبدم رب

 یهفقو قوقح هحنجوم دنب ینکیا شقلاو ردوا حجت هج هليو هروک دم هحال

 ۵۸ 9 ارم یتدنوآ دهن ندفرط هرو دم راد هتسهدان فلت راهرو هلقفاحم
 . ید ی راهنمحم تمقو راطخا هنوباه فاقوا بناح ینالولحم نالو عوقو هرزوا كلرو

 ۱ كنهروک ذم هخمال . ردشمنلف تراغا هلخرس ید دق وب ندنفجلوا تسانم كل ا ناس

PE e 
 هص صو هناح نانل وب هدالخاد هرباد ونشا هدب رد یاش شالاو ترد شقلاو جوا ش هلا

 اناعا زواج ینو زوسشب هد هسک ییا ناللوب هدمراد ییا كرو مدآ ییا

 .یءاوعد قوقح هلیوب بولوا جردنم یبخلوا مکح ندنف رطسا قح هللوا دّقع هرلاوعد

 ee اد هعرش ماح یبحو لف ید هسعآ روا یدو زو شب ولو

 - هعلاطم یسالاق ندنشيا كب ءزجع مثاطرب بولیربتب هلبتروص حلص رلاوعد كف قفوا درج
 Fa یسارجا هلتروصوب هساوا لصف یه هدهسیا شمنلق ناس ینیدلوا ترابع ندنس
 . هنصوصخ اوعد عاساوب بولوا جاتح هکهشلیوس قدمو ضیرع هانسهظحالم یسملمبهنقوط

 AT ندنفح هناوا اطعا هت یلاع باب قرهلیاب همانماظنرب هجورآ ندنفرط روب نم سلح راد

 .یمااق زسمکح ك! هدام جوا ناناوا رکذ كاپدمش ًاقبلعت هرارق كج هبریو هرکاذلا هلدورو



 ۱:۳۵ هدلب ةرئاد یجنتل |

 ۰ كنهناهاش بانج داتعم ترربخ دارم هدهسیغوب_ نعهصوصخ. عفانم انوکرب هدیابوبو

 كرازب نانلوپ ندهینجا للم صوصخ ابویسلوا یعاس فرص ندنفرط نهج هنلاصحتا
 قرهنلوپ هدهناهاش هسورحم كلام وربند هدیدم تدم هدهناکولم ترضح هیاومراکم باس

 لئان هنقوقح كلبرپشه هدیهاشنرش ترضح ههللج فطاوع هجئوب زمغیدلوا رهظم
 تقفوم *هللح قاب هدهاننتفالخ بانج تاک ویک. تاد یر قوای بدلوا

 كاماظن وشا قجهلوا همنامع ْم راوت فاح هحولرس قرهلوا ندنرلهنس تمشاهج

 .ردهاتشاو یییدن و ندزمتمذ هی رف كا تردقمفرصو تاقوا رصح هنسارجا نسح

 یمهطیض ۶ تامظت سلع

 باد هطنغر یلغوا كب نالوا شمنلق داخلا هرئاد یحنتل | یهاشداپ ترضح بنس ٌهدارا ا

 هملق ندناظنت سلح هدننمض یسهساسا فاظو نیصتو یلیکشت تروص كنسلحم یسهیدلب

 ی زکس كل ەمانماظن نالیروسب حشو هلا یهاشنمش بانج نویاه طخ یسالاب بونلا
 راد ا چ كوروصمو هررقه تآارحا هدرها لوا ندنف رط هر ک ا ا

 ندنفرط روبزم سلحم ًاعابتا کوب ندنغیدلوا جردنم یسفلا هملق یسهحال یعومع ماظنرب
 بوللوا دقت ندنفرط یرلترضح یدنفا كب لماک ولتداعس یریدم هروک ذم هاد میظتتلا

 كسلحمیاضعا یسهمدقم كلهم وقر هحمال هارقلایدل هال نالبروس هلاوح هنامظنت سلح

 تب نسح كناکرحو لوصا یراکحهدیا ارجاو ثبشت هلسسهبلع تصخر كن هننس تطاس

 ندهبطاخع رب هرات رج هلاراقم نا دما و یمزا یتتداوا یتیم نا هاو
 همدقم ندنفجهسهلوا یماکحا هقشب رب كنسبناعمو تارابع كتهمدقم وشا هلسلوا ترابع

 ندنا قرهلوا دع زسمکحو جراخ ندتاعلاطو تاماظن روطسم هدهحال نتم هروک ذم

 رک دم هاب نوح مدقدلوا رادتا هننارک ادم داو نالوا نان ې دجاج
 لسم ساسا قفلوا تکرح قفوت هبهننس ٌهدعاسم هدنت | ارجاو تاعلاطم ةف كنسلحم

 هدنراقح هدنراراکفاو تاکرح رب ره هسیا یناضعا كروک ذم سلجو ندنفیداوا ییرومام
 رارکت هشبم راختفالاب ییراقجهنلوب هدنسهلاع ٌهریاد هنس تادعاسم قج هلیروسب ناسحا

 هلداوم كج هلک هناذیتسا عقوم ارخوم یتاماظن هدهروک ذم هال ندنرلقدلوا هدکلا راعشاو
 تاساحو هنلاصم كحهدیا نایرج كروك ذم سام وللثم .ینیدلوا ىلع ثجهشلبا ید

 بسانم كبو بجوم یتنهاو تطوبضم نالوا بولطم یخد رادنب نالوا راد هننالماعمو
 اب ید



 هندلب ةرئاد یببتلآ ۱:۳

 قهوه تاحارتسا كقلخ یخد ندفرط رکیدو ندنسفلوپ هدقفلوا تراظن ندهبنستنطلتس

 یکالازام یثات ندنراقذلوا هدنزاکفآ قلوا دنمهصح ندنسارجا" كلئاصوصخ ندیا مازلتسا
 كنقتاظو ر لج هلیترباغم هنیراماظن هيلع تلود هراس تراظن كانتاماظن هدف سلجم
 فوخبجوم عبطاب یراتقابل مدعو تلاهج یخد دلراهنسک قجهلوا رومأم هتسارجاو افبا
 ت ههر اد ترد نوا یسهدلب روما هرادا كئداعسرد هلجزا . ردهدقلوا تشخو

 تاک تعسط قفلوا وغل (کلریدم هشا) نانلوب ندنتابعش ینراظن تراجت هدلاح ینیدنلوا

 هعل اطم لدهبنس تنطلس ف رطیمهظوحام همان ثنسسات قم اظن هی دلب سا اعقرهل واندنساضتقا

 ینفئاظو كراتروص ضعب قرهلوا هدنعفانم هروک ذم سلاح كتهللع تلودینیدفملوا بونلوا
 .ردیآ اضتقا قملشالک | ینیدلوا بونلوا هدششت كعا وهلو لللقو لیدمت هروک هنباحما

 هنراتداعو قالخا كنلاها یسارحا كناماظن نالوا بسر هدنقح نواب یه هکنوحو

 بیرض ندنفیداوا رصحنم هنسلوا فقوتم هنیراهلاوتم تفلا نرق دعب ارق هکلب و قفاوم
 هلبوب كنکیدلیا اضتقا كلا ادف یترلتقو زارب نوجا تمدخرب هلیوب نایروک ولتحز و
 راکرد عبطلاب كرهلوقم ویو ندهاکشم داوم ینارشا و مهفت هراهسمک نالوا یتقلا هاش

 یترلمامهلواقفومهنسارجا هلهج ویال كهروب نم تمدخ یراشهاوخو تباها مدع نالوا

 عقاو هدنداعسرد كادعاسم كجهلب ریو هشعهرباد مزب ۰ ردنده دب روما یشوآ مزاتسم

 ینجهنلوا ضارتعا ندهملع تلود فرط كنغیدلوا ندهمزال یساطعا یخد هبهراس راود

 لزمهرباد كلکعا ااو ارجا هليا هنکم تافرصت ینفاظو قوقح ینم هنسهظحالم
 ۱ رکو یسهدام فالتخا نالوا ناب هدالاب Ke . ردقجهلوا ندندعاوقو ار مدقا

 ار دملا ارو یراتبلها مدع كرلهسمک ىج هلوا نامت هنقلاضعا هاب سلاح یاس
 هراد كبحالص كجهلبریو هزقرطو یسهظحالم ترضم هدنسلریو تحالص هدایز

 ا نسل هدنفح سل ورابا تمم اج تاماظن ویشآ نالاتا یهو هدرامتخا
 ون هدایزنددح هدنسادتسا كماظنرب نیا اجا یزب هنسهلوا دشو تربغ هجرد لاک

e: 
 و

3 
3 
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 ۱۳2 دان یو ناصقش و نود کت هر وب نم تحالص دوخایو یسعلوا تنالص راد

 . كزکهنسحتسم دصاقموهب رخ راکفانالوا عقاو دصقم ندهنآ زجاعتادافا وشا ۰ ردلکد یا

 1 . ههلازاو ترحو یهمهم داوم نلک مزال یسارجا ندزکفرطکلب لکد Ha اجا

 روکا لرەديا هملاطم شیرد هلوا یناوم نالوا ظوحلم Ta غل مزاتسم یرغ

 : زد راع ندنسهنما كع ردا یاش هاب نالوا طاقت ردانشم نوا قفلوا تکرح
 :ینجهواهدهاشم ىس ەق رک ندنعیدل وا شخلوا لوىق هلبارابتخاواضر نسحت راهداموب قحمآ



 ۱:۳ هب دل راد يبنتلا

 یقلت زرطو هدهسیا هدکملند « ... . قرهناوا دع زسمکحو جراخ ندناعلاطمو, تاماظن
 . ردیاباحما قمربترآ هدایز ندصبقتن یتا كرش ناسلافا اس یخد

 یر رق كیوسموت نالوا لک هدنم یر ثناماظت هبال

 هدهسیا شقلوا لوق ندزفرط زکفلکت نالوا مقاو راد هنیبرت كناماظن وبشا
 قالوا قفوم هلهجو زکعاولد قبط ءانب هنفیدلوا راکرد مناومو تالکسشم ضعب هدیایلوا
 ید الوو یی هدنقح تداءسرد یسهدام ماظن وشا هکهتوش . زمهدیا تراسج کد

 تنهيلع تلود هدلح ییدلک مزال یفلوا ارجا یک ینیدلوا هدنراتلود ابوزوا و ینیدلوا

 یجهدیا تارا هتکس هنسهفلتم تابعش ماطر كنهلخاد ءرادا هدنسهرضاح لاوحا
 یسارجاو ماود كرانوب هني هسلوا قبض ردق هنره یتیحالصو فئاظو ٌةرباد كروب ماظنو

 راتبرومأم كوجوك ماطربو ینجهنقوط هنیرهناذ راکفاو عفانم كرامدا قوج كب

 بس هنیوخل كرهدا تانا ینموزل مدع نوتتسب ید كنبرلضعبو بولک للخ هنیرابتءب
 ندزفرط هبهنستنطلس تموکح لوصا قرهللوا نامرد هدا لوا یراصوصخ ینج هوا

 .ردبا اضتقا زمکلکعا یعس هلاصحتسا ینسمالریو یسانعم شفلوا زواجحت و هلخادم

 تحالصو قوقح ٌهرباد عسوبلاصحتسا ندهلع تلود اشاح دا ندهدافا وب حما

 نابمرد هدهطوضم تروصر ینسهصوصحم فاطو كهبدا سلحم درج بولوا كجا

 هنیرزوا لئاسوو باتسا تجالوا هدنفرصتو تحالصو قوقح ینجهلوا راح كرهدیا

 راهظا هدنقح روبزم سلم . ردنرابع ندلاصحتسا ییهضتقم تاحاضیاو تامولعم

 رکشتم تیاغب ییالوط ندیهاشنشبانج ةبنسفراوعو هلیاج فطاوع نالپرومب راوازسو
 لوصا وللثم ینیدنلوب جات هدیقتو تقد هلسهدایز یرادب كئيشرب یهو زمغیدللوب رادتمو
 هدصهرومام روما هلتهح یتیدلوا راکرد ههظع تارطاخم هدنلیدس تعرس یخد كياماظن و

 کتیا يرق هعراسلب یسارج کالبدمت وجار دس ندا ا ای

 ردهابتشا

 هعلاطم ید وب هسیا شاوا رداص تالک ضعب رولوا مزاتسم ینربغ *هلازا هدالاب

 روما ٌهفاک هدهلع تلود تاماظن هلتسن هبابوروا هراس لود : ردیعا تا نده
 هدنروص یقج هبمهلوا نکم یبارجاو ندنسلوا مجار هدحاو زکم هدهقلطم تروصرب

 فرط هللا هناردپ تقفشرب ردق هبهحراو هنیروما یئزج كا هيب كيوک كچوکربو كرهشرب



 هدلب راد یجتتل | ۱:۲

 قاشوزغكم زوب لقاال هدنلخاد هربادیسیربه رانو بونلوب اضعا یدب جلع مریاد

 .هب هبدلد قوقحو نطوتم هدیداعسرد ورب ندهنس نوا یعاشا كاو ندرلنالوا فرصتم هکالما

 .یدرلرونلوا یت هبنس هداراابو باعا ندیلاع باب بناح هرزواقلوا ندرلهسمک لئان
 هدنسهرک اذمكنهساسا تاماظنقج هل و مظنت نوجا هراد هقشپ ندهیلصا یاضعا وبشا

 .یدراربلیدانیعت هبنس داراب بوناوا باعا اهد تاذ ترد ندبلاع باب هرزواقلوا رواشم

 ناقای كا یک كلوب ایو هجوز هدنلخاد هرناد هدلح یرلقدلوا ندنباا هیدلب قوقح رلنوب
 هدلویناتسا ور ندهنس نوا یعاشا .كاونانل وب كلالماقلشورغ كسبزوم لقاال هدنرزوایمابرفآ

 ینیدلشالک | .ةحارصندننتمكن همانماظن «یدزدیاباحا قوا باخت | ندناوذ نالوا رفقا نطو

 ری و نیت اضعا هبه دی هدراسنخا نان وب هدنداعسرد هلئتدم هنس نوا هلهجو

 هدنف ی یا دا .LS a یحدب نوا كن همانماظن

 یاجما هاهجولوا ندنفیدن وب ررح یسعلوا مدت هی اع باب براءدیا مظنت ندنفرط هو
 ج6 و 06

 صوصخم هنهرباد ین 11 فاض هنیرز ی ٩ هدنش را ۱۲۷ لاوش ۲ع ارجالاب

 ۱ . ردشهلو" ر منسم وم ماظف زب
 ردشادیا هدلا یروار رب كب ونسموق ندا مظس از ینهمانماظن

 نالوا. هلدا ناب قرهلوا هداز امی همسر تاتکد هنن ر رحم زرط كروياز

 قاروا ۰ شفلوا هجرت هیهکرت ند رکو ص بولیزای هلناسلرب ینجا روپار هسریلقاب هتاعلاطم

 كنبرررحم ندنشهنلو یسهجحرتم حر تن قرهلوا دوحوم ىلصا هدننابم

 هید راد یجنتلا ندیا لکشت " ةعفد كليا هدهسلا وشف | ینیدلوا ران

 [ ۱] ۰ ردراکشآ ینیدلوا تاوخ لخاد هلتفع ( رواشم ) و ( اضعا )
 ۱۲۷۱ ینیدنلوا لکشت كنهیدلب کردیا باحما كا ضرع هتقد رظن هدیتساروش

 هدلاح ینیدلوا شا روم نامز رب هلضف ندرصع مرای ردق هیهحنلک هنوکوب ندنخرات

 منامینسمامهدیا سسات كنسرادا هیدلبرب هدنزرط رک یب کیو من ناتا ن الا
 هدیرابا .ردشم رآ نون ونسو هنفج هلازآ هک دتکلماوع و بامساتحم ع وضوم هدروپار نالوا

 كب هدنخراب هیدیب هلبا تراشا هداروب یهطقوپ نالوا كجمل دیا حاضیا هدنص وصخ لصف

 : مروسدا جرد ا یر رک كن وسيم وق ندا تاحا یسلوا تنها راع هدایز

 كنهمدقم وشا » : تر ثحم ندوب هدنسهطبضم تاعظنت سلجم ردق هن یه

 روطسم . هدهحشال نتم.هروک ذم همدقم ندنفجهبمهلوا یماکحا هقشب كنسب اععو تارابع

 یی اساسا .ردزبسهبش .ینیدازاب هلبا هحزسنارف نالوا یوم ناسل هدلاح ره رواد [۱]
 کیا هو ردیا ناپرج هجزسنارف هد مه هک رو مه ینالماعم ردق هنخرا ٣ ندنداشک گنءرثاد
 . یدرونلوا م ادختسا راجرتمو روم صصختم هالیاس



 ۱:۱ هدلن راد یجنتلا

 یتیم هننکچهللریو ید شاصم هجوریآ قرلوا ندنباصا هناغ هدنلغوا فلب ارخومو
 نر سیا هرک اذم یسادیا تصنف ريدم یخد كاپللاراشمربم

 لنع هحنجوما كروکذم ٌهمانماظنو یبدلبا قفاوت هبیهانشداپ ترضح هداف قیاقد دارا
 هلا یهانشداپ .ترضح نوسنتکدوش نوناه طخ رام یسالاب هلهجو لاا هدنباب قوا
 یرون رک هنا ینج هنلوا تردابم هنساضتقم یارجا هدلاح ینیدلروس حتشونو نیز
 م ۱۳۷۵ اح ۰ . مدنفا یدئلوآ راتبا هنمقرت

 ۰ ی

 هششس ۵ دارا

 هطبضم نانلوا رکذ هلیرابهانبتلاکو ةیماس هرکذت وبشا نالوا ليج تسد رویز
 هررم تاصوصخو شلروم یهاشداب ترضح *یلاع رظن لومشم قارواو همانماظن و

 رک لاافلاس قردلیرویب ارجا یسیلاع باجما كروك ذم ةمانماظنو شع روک هدنلویو بسانم
 هانی وا ايلا لک داما .هنیرایفسآ *یعاس بوص ت رار هاا 9
 یاش کوب تنا هاما یدازاو مما نالبرونب نویس رعو اند یا ار اا
 ترضح نامرفو ضا هدیابلوا هدقدلروب یرلهافصآ - للا لعطاحم ینیدنلوب ندنفنم

 ۱۲۷ اج ۱۱ ۰. ردکمالایو

 ندهعت نانلوب ندک الما باحا هدنجما هبدلب راد

 ردنایلیا ندراجم یردارب كنفارص رصم موعن یجورتابت اوص ندراجت
 سناغوا فارص یدنفا اص هداز یحولاب كب یداشلبم

 ورم هاد نف نیترآ یجکیزلب هراد رامعم

 فارصتم هکالما دنا هیدلت راد قرهلوا هدنرزوا یناقلعتم

 راهسمک یقجهنلوب هلتفص رواشم هدنسلحم بولوا

 یلغوا كنوطناف ییکنارف ےتپس نوسناخ نویلآ
 هرباد ین آ هدنحرات ۱۲۷ یوالایداج ۱۱ هرزوا ینجهلوا نانتسم هاهانو وب

 هروک هبهمانماظنوب ۰ ردشع وا رش همانماظن رب كلهدام ۱٩ هرزوا قلوا صوصخ هی هیدلب



 هبدلب راد یجنتلآ ۲۱۲۰

 هاو تم ونک

 لوهاتسا هدننمش نیظنتو هیوشت یلرانتیدلاقو نیل رجا قاتما جان تو هنن
 نوما ءرباد ره مدورلبا قرهلوا سقت هیءهرناد ثردنوا رلهطا و یحما زاغوبو هثلث دالبو

 یبتربنوجنا یلغوا كب نانلوب هدهرئاد جن ءززوا قلوا هنوع هراهزادا قجهللوا حظنت
 زازاب یحنتلا یعرکی تقاس هام بوثل | هملق ندنابظنت *یلاع سلح راد هیهرادا نلک مزال

 ندراضح بناج قرهلوالویق یسهجردنم ماکحا هلیائارق هدتر وشم نجما نائوادقع نوک
 روفومتکوش روظنم هللا قاروا نالوا ربارب همانماظن هعطقربو هطبضم نالوا شمنلق هک
 یسماسا هدهلصوب فوفل« بولوا شمنلق مدشوضرع هرزوا قلروسب یهاشنهش ترضح

 روهام یخدریدمرب هبهراداوو یرلغلوا نایعل رواشمو اضعا هبرادا ونشا كرلنالوا ررحم

 هحلاعباب كدب راترضح یدنفا كب لماک ولتداعس یس افی رشت هبجراخ بولک مزال كلدیا
  هتسلوا فقاو هراشیال ویو مدقم یسودنکو دعاسم هنسقاب هشیاوب یسرومام لاصم نالوا

  هدیرهم كاثا ردنکسا ( یبلاو هتشيادو ) کی رلکب ند و

 رز دنمس هام هرجا را وک

 (ردنکس ( هسر وس ینشخر هدربن

۱۰۳۱ 

 . ردهدقلوا دوشم هدهقنو رب هحراحم ییدتبا | وتحب ۳ هنازاکتماهش هدبزرط

 « حودم هلوا دم مانمه » :. هدنررهم كناشاپ ح ودع دم قیسا ام .هیلخاد ندزع رلرصاعم

 : مدنرزوا یرابا طقف هدهمدمروک ین نهم كنيدنفا ىلج دلو ای الوم هاکرد

 دلو اب الوم نا وا لار اچ

 كما قیقدت یرلرهم کسا نالوا شلدا جرد یسهوع چاق رت الاب هجور هتشيا . ردررع _

 . :ردهدکغا لیکشت عوضومرب هیصوت نایاش نوجما رلیبتتم ]
 نویسقلاوق ر ندررهم ینیدلوا شعاللوق .كريهاشم : كموحرم كب رقج هدازقورم ٠
 ا لظاخ لس ا .كکب رفعح هدمادقا كب لداع نهرلادبع ندوأعدیالکو یفیدلوا لتمر هدوحو

 هدنوسقل وق و كرک هد وقیج تمه بحاصر .یدروسدبا ناب هدهلاقم رب ینیدلوا شا صیصخت

 هدقلو هدننايم هعدققئاوکهدیلاع باب هلا هبنقو هع دق دوبقصوصخ |لعهدزع رلباتکخغ راتو تاس دا رک
 یاثماولاتسو تراق < لو نالواهد وم تب هدهرص وش هسزاپهمانعبت رب كروس قیقدت یر رهم نالوا

 - هنا زا یل د و شا تمدخ هتناعايجا و تاننع ۰ خم ران ینامع هدایز ندرنوسقلوق
 . رولوا شلرمتک هدوجو ییاسدا رهم هدر هدنامز نبع



 ۱:۱۹ هب دلب رب اد یجنتل ۲

 هدقدلروس یلاع ا یتجەنلوا رادتا هنفدنم یاضصتقم ةم دفنت هسیا رولیروس رودص

 . رکمالالو ترضح نامرفورما
 ددر ا چ ن نقال دنع | یل نیا دیاد لاب مر لی ةا اوا
 اضر . بلاغ ىلع. ىققش ىلع . داؤف دم لماک فسوب [۹4] هللادعیالاق

 ببسح دم دیسلا فراع مدا مهاربا لعام یاش نهرلادبع ۱

 نیما دم .لالج دحا :.دجا دسلا .  راتخح دم

 نا لاق, » هدع ص ةووس ۽ هرابع و .زدهدز رطون ی رهم كناضعا رب هدئمسا هادبع ]٩[

 هزوک ذم تا هردو هدک ا ا یتسه رقف كلبا كنسەع 79 71 » ۳ یناعجو باتکلایاتا ۽ هادبع .

 و ینج هلوا مولعم e 2 ردزوس. ییدلت ونم اب هل ارمبا ی یب كمالسااهرلع یسیع حر

 موق ا شش 471 هد ور وغ وط یالساهبلع یسع هدلاح ۳ لهأتم ؛ مے ترضح

 ةلنیسا .یسهرشمه "كنوراه یا < كداب یشر ب س ص یا » نامز ییدلک هندزت ىسەلىبقو

 تراشانلغوا مع صترضح هنرزوا توب .رل دد« ۰.۰.۰ یدلکد زتسومات د 6 مدآ انف گاباب

 یتفح هلو أ نکي قمشن وق هلا قحوح نداشت ل سا رسا ی ه, يدهتسا .نشلاوووس ندنواویدتا

 CF 217 رج درک اب میلوق كهللا ی» : مالاسل | هيلع یسع ترضح هدهرص و مان ء رل دل وس

 .ردستقم لدنيا و رابع ق هد رهم نالوا ثحم عوضوم هتشيا .ردروب « یدأب ریمغس ینویدرو

 هزمدنفا مرکا لوسر هدهرک قوچو یراهتکن فی رظ دوخاب « ییهعقو رب هلو اب زفالسا
 . یدرلردبا لاهعتسا رارهم یواح یراتب و عرصم ررتسوک یتدوبعو مظعت طرف هوس ناذناخو

 دم ز مان تفاب » هدنرهم كنسیرب هدنمسا تعفر دم هدنراهفیصک یجب ۱۳۷۰ و ۱۳۷۲ گرا وب

 : ردشلزوک رلتب وش هدهد رهم كنمدضمب ندرللل وتم یک ییدلروک یغیدلوا شوقنم « تعفر

 دهاوخ یدمرس یانغ ایاطعلابهاو ای دوم عرش بخاص قحم رسیم لیق براي
 یلومردزا (دخ)  (دمځ هدبع) (دگ) لبق ميفش نسایادخ رتسیاک اضر(دواد)

 باطل ای رفغا ۱

 تسپناف هلج تسوا همه (قاب) : تسینفو ورد ناهج تسیاف :" هدنرهم كنیقاب رعاش
 قفتم (۱۰۰:) هدنننو رصاحم هاو كناشاب ینطصم هرق .رددیقم هدهبدا رام یشیداوا لیزاب

 هلس هد هم كنىلەكوت هرعا یارق راع نالوا و هدنو اهیودرا هلمتفص

 ها مهرزوا تعاطا ماع 13 نیعم

 ۱ (هرعا یلکوت ) مان هک زاجام هروا لارق

 هرخ يالا , صو .هدهلس تموکچ تمدخ و لوا دوم هللا ثلاث دمحا ناطاس و
 : هدهدنرهم ك« لاوو تن وق » نالوا شا .راهشا هلبمات اشاپ دمحا یجءرخ كرهدیا ادتها

 لاعتم : ءاطع .. ردمالسا ند

 لاونوب (.دجا ) اکس,تمعن ولوا
 الماو لکش كنتراشا ساو هلیسهیبرع لک لاول .. ردهدکلوروک .هدزع رخرات یفیدلوا .یلیزاب
 فر ردود بسانم كم انعم ییدتا هدافاو یتماشم هنمسا ( لاونو ) هل رابتعا



 دلب ةرئاد یجتتل۲ ۱:۱۸

 بوپای كتیعح زکلای هلسلوا بسانمان قملقارب زسفوقو هتحاصم نوتب نوتب یراودنک
 ا تان وارا ولس هتالاغ ییدض لوف كنود هلن ولت ضزرظو
 تلود هعن طقف بولوا بسانم یسادیا نقل ,وشک مچاقرب یک نجف روا قفلو

 كران وب E قاقحتسالاب هدنسلح ا وبشا هلتشح یراقدلوا ندهلع

 یا ناعتو باعا ندهنس تنطاسفرط هنب كره ریو یا (رواشم) هرزوا قلوا قرف

 . ردشع وروک هدیسنت مقوم یساریدنلوب یشک شب زکلای هرزوا
 مزال یاب لحرد هدهرناد وبشا هرزوا ییدارتسوک ید هدهروک ذم رک دم هدربو

 هیاها هر ندر كو تولا اضتقا یا ناشي ردق هسک ثبحوا نوجا راش نلک

 ۳ ید قلواراب ههللج هنیوخ یکی نج هلوا و و لاا نیمراد

 2 یهغآ رادقم وب ندرللومتم ضعب نانلوب هدهراد لوا تح یاضعا ندنفجهسهلوا

 لیصح ندیلاها هرکوص هليا عضو هنغيدنض كنءهریاد بولوب هليا ضئافو هبسانم هدعو
 ۱۳۱ وا نت تتار هدر طخ قرهلوا لباف كما هنویبت نیو رو جهلا
 نده آ یجمریو كنءهرباد هدعل ویسا وا لفاکو نماض هيهات هدهنعم هدعو كنلللج ۀهنيزځ

 تباسا نیزر یار قفاوم .ردشمنلق رطخ ید یسربو ینضئاف زکلاب هرزوا كلا افتسا

 هدالکو *یلاع سلجم هدهرک رب هرزوا یلوصا كتضک, هسیا رولیروس یرابهاښتلاکو نرق
 هدیولوقفاوم یخد هبیهاشداپ ترضح نامرفوماورونلوا لوبق ید هداروا هایسهرک اذم
 هسا رولیروس یقلعتم هناکولم بانج هبنس دارا هنساوا ارجالایعم كروک ذم ةمانماظن

 عطا Er یسهلوانامت دا ار وب نیا الا ارا تی ی مرگ اأ

 ردک الاهل نم ترضح نام رفو صا هدلاحره هدقدلر وب یرلب رواد *ییاع

 IVE تو 0

 دا وف دم مدا مهاربا لالج دحا یدشر دم تدوج دما _یعاسنهرلادبع

 یسهطبطم الا و سلح+

 هونههنازجاع نام ساد نانلوا ناب هدهطضم وشا هدنقح هیدلب تان زتو تافیظتت

 رکذ نیک ب ساتم یسارج كنباحا نیغلوا شم روک قفاوم هتحاضمو لاح یاضتقا هرک اذلا
 یازفا فرش یهاشنهش ترصح نامرف و صا هلهح و هل یه هدیالوا هدهسلا شمنلف بسشو



 ۱:۱۷ هدلب مراد یجنتل 1

 روک ډم 1 هملق همانما ظن ص وصح e 5 دیا للاب هدنروص یلساسا رب اهد

 یرابهانیرادص هاکتسد یلاعم هاکشیپ ےدقت ریارب ,هلیا هروهم حبال نلک ندنویسیموف
 . ردشمللق

 رک رارهش ویوب یک لوبناتسا هلهج و ینیدلروسب یرلبهاذتلاکو ۶یلاع مولعم ادتبا
 هدندامسرد ,بولوا مسقنم هرلهرناد ددعتم نوجا هطیابض روما كرکو هیدلب )اصم لوب

 كل ريدټیا تحاصم عح هدهبمومع ٌهدحاو ءرادارب هرکوص يخد نوجا هيدلب ۀرادا قجهاب
 ندنکیدلیا اضتقا كلدا مسقت هيرا چاقرب هروک هنباجحا هدصا لوا هدا رولک مزال

 یجا زاغوب هم دالبو لوسناتسا هرزوا ییدلرتسوک هدهلصوپ هعطق رب نانلق مدقت اش

 هی رو صف .ردشنلوا روصت یسلوا مس ههراد ترد نوا رار هلا رلهطآ و

 هدنسهرص (هرباد ین آ) شفلوا ذاا هیدلب ُهریاد رب قرهلوا هدکلرب هطلغو یلغوا كب

 ندنفجهلوایفلکتو هطلاغمقلبایندرب هدلوبناتسانوتب هبسیا هنرهیش قجهلیب,ب بولوا شغل وب
 ینیدنلوب انتعم هاو هرثک تاراقع هدهطلغو یلغوا كت نانلوا دانا ( مراد یبلآ )
 شمروک هدکلام اس یناصوصخ هو يد يبيژثك | كرانالوا مقمو بعاص ول
 یتناطعا كنه قجهلآ ندنسودنک لباقم هفرصم قجهللوا هلتهجوا و شمالک او

 بولسالشاب ندارو هشيا وب ندنراقدلوا ندرامدآ شملیب یفیدلوا هح ٌهفطو رب
 هعل اطم یک بشان یشکا ممت ةف ندقدلالک آ هفرطره یسهوع نسح هجاروا

 هرزوا قلوا رصحنم هنسهراد هطلغو لغوا كب زکلای روک ذم همانماظن ندنغیدنلوا

 قعلوا نیست هلسیاحنا كنسيلاها تالح هرادا نانلوا لیکشت نوجا هیدلب طاصم .ردشلباب
 هر ندرب الوصا هجزپ هدهسیا وب يخد لوپ یرغوط كا بولوا ندنساضتقا هضوم هدعاق

 هدنشیا كهراد رب رکلاب هلرظن فرص ندو نتنفطهمالوا سام كادک هراروب

 باا هحتلود هرزوا قلوا ندنسلاها هراد لوا كنبريدمو كنساضعا سلحم قجهللوب

 نانلوا نم هللا روك ذم ةمانماظن ندننکیدنوروت لاح قفاوم اهد فروض یسالوا ناعتو
 تحلصم قفوت هنسهلاع لوصا كنهنس تنطلس قرهلبتوط ساسا هدعاقوب هدهیدلب ٌهرادا

 یندوبقرهلوا ندنساضتقا هیدلب قوقح قفملوب هدرلشیا هلیوب هدننکلمربیه هدرب .ردشلدیا
 روما هدرارپ نالوا هاکتراحت ضعب هدهسیا صوصخم هنسهعبت كلود نالوا تكلم بحاص

 كلاعو ندنفیداواققحینی دنلق لوبق یراتکر اشمیخد كبناجا نالوا ندرهش ٌهنکس هدهدلب

 هدهبیارلیا اضتقا كل | رصحهب هبنس تطاس هع ,یریاتش وب نالوا ند هی داب ,قوقحیخ د ,هدهناهاش

 ندنراقدنلوپ نبهینجا هعبت یخ یسیژک | كرانالوا مقم هدنسهراد هطلغو یلغواكي وبشا



 هدب زیاد ۶ از

 یسهطیضم تامظنت سلپ

 امدقم ها ( نویسیموق رهش ماظتنا ) هرزوا قفاب هنبرلشیا هیدلب تانییزتو تافظنت
 ا تراظن ثراحم تصحوتشا هرکوصو شفلوالیکشت تسهجرب هدنسهرباد ینامارهش

 ۳ ج نینفوط صج نویی وتمت فاطر سب همفموپ .زیددبا شادی | لقت نفر ط
 . ندنکیدتیا دورو هک ذی نداملاراشم تراظن. هر وهم رک نالوا شعلآ هملق ی واح

 . كاصم ینیدلوا یسهیوست رومام كتيعجوشا ؛ یدافم,هصالخ بونلوا هعلاطمو تئارف

 .هلشورو نیست كنافزاصمو یآارجا كناصوصخ یجهریو رارق ءرک اذلاب یسا راقچ ,هلعف

 . تیئوذأمو تصخر نوجا یلاصجتساو عیزوتو یهیصخت كنادراو نديا اضتقا ,لباقم اکوب

 1 . ردشهوب ترابع ندتساع+تسا یر و

 " لوبناتسا نالوا هنسلاتفالط راد هلهجو یتیدلرویب یرلیها نیکو بناج ءیلاع مولعم
 . هسنلواهوالع هعانص ټانپزت هدزآ رب هنسهعبط تانسح قرهلوا هناکی هدايند احس یرپش

  یبیرغوط نکیغوب هش هدنفجهلوا یلزوک كلا كرارهش ,لزوک كا نالوا روهشم هداپوروآ
 وب ندتفیدلوا هدنروصرب انف كب رامریدلاق هلجزا . ردلکد هدلاحرپ قیالو قفاوم هبولطموش
 . لباق یالصا مدهسیا هدقفلوا فرص رله آ یبخ هرص هرا و هدکل وشود ام اد هدام

 . مظتنم هراقاقوس زکلای نوجما قع وط هدلاحرب لزوکو قعپاب یرامریدلاق هکنوچ بویملوا
 ..مزالكما مظنت ید یی رالوی وصو ی رامغل ربارب مکن وب بویهمیا تیافک كمهشود شاط
 ا هنقاس لاح هدنجما تفو زآ هنی هسیا رواقارب هدیولباب هرکرب رتشوب وللثم ییدلک
  زکلای یلاح ماظتنا هلرهشریو ققاب هنلاصحتسا كنبابسا یسهظفاحم نسح اگاد ندنکجهدیا

 . ندیا انضتقا نوجا كنوب . ردمزلا قمی رايش قوج كب اهد بویلوا رصحنم همريدلاق

 . دیفتسم ندزلتشوب یکینیدلوا هدربنه بوبلوا قال كالا لمح هتلود ةنيزخ یراهغآ
  یخد قمریدماب هقلخ ینوب هدهسیا ردیا اقا كللا هوست هلیسهیدق تنواعم كنلاها نالوا
  دوخابوشلرهش رب هدریره نوجما كب وب ندننیدلوا فقوتم هنییقعت لوصا رب لتینما هجرنآ
 | کم ندنسهنکس قرهلوا هدنلود تراظن تحت یناصوصخ راشو تایظنت تكنالحم ماطر

 رش ماظتنا نانلوا رک ذو . ردشمنلق دانا قرهلوا هبمومع ةدعاق یبملقارپ هبهزادا رب

 . ندنوب وللثم یفیدمهپاب یشرب هدهسیا شهوالیکشت نوما عیب یشرب هداوی وش ینویسیموق
 . هتیرومآهیارجا هسنلوا تفئاظونمت ردق هن"ندننیدلوا قفاوم هیغدعاقوب ًاساسایخد هلیوب
 . كتحلصمقرهلوا هدلو نالوا برج و سم ینانبحم یخد هدکلاع راس ندنغجهسهلوا قفوم



 ۱:۱ ۰ هن داب واد یجتنلل1

 طقف بوللوا رابتعا )٩۳( هیدلب راد یجتتلآ هطلغو یلغوا كب هليا دودح نانلوا نیست
 " ندنفجهلوا یلفلکتو هطلاغم قع الشاب ندرب هنسهفک كراش قجهل سای هدرهرباد وشا
 یدو اتسم هشا و هرشک ثاراقعا هدنلغوا كب و هطلغ نانلوا ذاضفا هرباد فلا و
 رک رات کلام یراسش هلون یحد ىر كرلنالوا حو نحاص وللثم

 "بواسالخاب لمر وک دم هَراد ادتنا هما وب ندنراقدنلوت ندرامذآ شمال | ی اخو

 ه]هح و سهو بسام دیا ممعل وف ندقدنل وا هدهاشم شا و نسح هحاروا

 ینعی یت كنیراقاقوس تالخ نانلوب هدهرئاد وشا لسم روک بجوم لوسا و رسی
 یقین و رها و ینعوب هدلاح نسح رب ااو یه وست رامغل و يلون وصو مرردلاق

 ندیآ اضتفا نوحا رلن وو $ ا كبابسا كحهدبا لپ یروعو روم هلن روصیهو

 ربنوحا هزادوشا هدننمضیضجهفو دا كتادرا و قح هنا وا صصخ هدنلب اقم هاش وركفراصم

 هداروآو كعا هرادا و تور ینحاصم راد واو ما داحا هب دید هصوصخم هرادا

 با ییعت e هرزوا غلوب هدنتساير تح یخد سلج نابروک موزل هناکشت

 ینبدلوا رداصف رش یهاتشداب ترصح هنس هدارا هنن رلص وصخ «یسنلف وام ٌهوالع

 . [۱] ردهدقمللق ناس

 هنبوخ یلاع باب یتالنکشت هریاد یجنتلآ ییدتیا تح هدنروض رصتح كميافو موقت

 رد ر زهجورپ ندنغبدل وا نکا e هدایژ اه قلا و نلیدا خاتشتا ندتفاروا

 ۱ ::ردشلدبا

 ا رولکم زال كعد راد یر ) هنسهراد هت وع رت ناچ قرەلوا هعفد كلا )٩۳(

 یحتتل 1 ینزب ر ومعم نا كسداپ نایدا داخما هن وع هدنن الکشت هل 2 یبس كنسملسد هراد یجنتلآ

 هرزواییدلدا ایا هدهیمسز تاغیلس - هدكاوساتسا وی الیکشت ,یمق نانلوا وابتعا هب دلب راد

 ةرادا یل را ۱۲۸۵. تهح و یک م ردسلوا یراتهح یلغوا كبو هطلغ كنور ر ومعم هل

 .ردشلدا هظفام هدهدنمظنت 3 كن وئاقه دلب ۱۳۹۳ یکی عیدنآ ۲ هتقد رظن هدنس همانماظن هب دلب

 (هرناد یبتل1) یوگتساغ دو نالتسهو اد بونا یجنشب هلب رابتعا هرص هروک هنایسقت نالا هلج زا

 .ردشع و اذاخما ( هریاد یجنتل [ ):قباسلا ناک لغوا كب و یجد یساروا نیکی | ریلک مزال كدا دع

SS 0یجنکیا معاف 1 یجرب د زا نام ییدلدبا لہرا هب وا یددع تاب هب دل رئاود  ,. 

 0 هرئاد ىج درد یلغوا ك ًارظن ههرص نلیدهزوکو شقلوا رابتعا اد یجوآ اش حارج
 ۱۳۲۸ قم رد وا دع شاطکعب هوا یج درد بولدقارپ هدنقاس غلات هن نردنا باح ا

 یاان ( هرئاد یجنچوا ) هنتهج یلغوا كب كرهلرو .هدادکسا یمسا یخ رانو تان هر اد هدنب الکشت

 ِ شید
 ۱۳۷ ج خلس . 0۱۰ وصون عیاقو موش ]11[



 لصف یجنچ وا

 ۱ هلب ةرئاد یببتل ۲

 3 ارتش رالابوروآ و ندکدشلیربصع قوج زا تم وج لکش هلس العاكت امظنست

 رهلکو دهبقذاورب ایت ترا لوطا ادم وسخ وندقداوالخادهتتک#یسدیدج تاینشکو
 می رتح ون عا لکشزپ دکن دب/روما ےک ر رک شلهداوزطالتخ ناجا
 امان اظن وب هدهسیا ش لق مظنن هد ىس هح ال همانماظن ر وثادحایت امارهشرب الوا نوجا كلوب و

 ۶۶ ا هنکج همه ربتک هد وج و كنسهروصتمتاحالصا و تالیکشت هد دنس راد یسەحال
 iy ام ۶ هود

 كب یجنرب نوا ینیدلوا ںیکرارق یمیظنت و ببآرت هلیتفرعم نویسیموق وب كنهیدلب تاماظن
 تاذعاسم و تنحالص نی باجما هنوسموق هکوبلاح .یدشملوا ماضیا هدناصف ینکیآ

 ییرارظن ا کیت یادی تالا ع

 تراجت نالوا یعجیم ثنتن اما رهش نامز وا یهطبضم یرلدتیا مظنت هرزوا قلوا یواح

 غ هلتمها لاکر ههو کیس! تنفک هنیرزوا یرلغب مدقت هبیاع باب هلسهطساو یتراظن

 1 . رله رو رارف اتك :یبمراج,هوع رب هدرما.لوا قرهنلآ هتقد

 : کروبی هرزوآ قلوا ثحاب ندنوب هدیمسر غیلسرب نانلوا رشن هلعیاقو وقت

 یر :۶ تانبح . نوسرویب نادابآ و رومعم نوکب نوک یراترضح سدقتو یلاعت زعر د

 ۱9 همیط تاینسح كلوبناتسارش-نالوا هننلاتفالطاراد هوا قلوا ندبهاهداب باج
 ۱۳ ری ماد و یل ردو واس تر هایشفوالع هیعاص+ تان هدزآزب

 وبه دالب و لوتناتسا رش یبم هنغجهلوا تخوم یی اتسع یبمنلق تراظنو تقد
 صالوا هزواقملوا مسقت هبهیدلب ةرناد ترد نوا -ربارب هلیا رلهطآ و یلحاس کیا كنجما
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 ۱:۱۳ یتاما رهش

 بوسلم هنمات هدنناعراشح ییا وترا ینایع قلاب هدهطلغ هن .ردراو یار هدهدنشا

 : ردهدکلدا هرادا ندنفرط یدافحا بولوا دوج وم هقنابر

 راعو یسلوا نالعا تاواسم هدنتسا زا هع هل مشت كنه ربخ تامظنن هد ۱۵

 سف هدنشابطقف هدنتفاقیلمك رايد وه ینامزواهنیرزوا یسادیاهدعاسم هنسمک سفەدكراماس
 هننولاصراظتنا كنیروتکهرید یمهقنابوطناف یهدنناخ رابتخم هکردشمردږایمسررب هدلاحینیدلو
 هلرهدیا تافو هد ۱۸۷۳ ناس ۱4 . ردقفد نایاش هلبرابتعا تفاف مسروب نالوا قلع

 هدهحیلد وس . زن وفد م هدنسهص وصح هربقم نص هدنغاطاشم یدوہ اک روا هحل دون

 . رددوح وم تاقا هدرن ,بوسلم هنم

 : یدنفا میرم لعوا یفرازج

 رلکرف ی رداد وجا و اینغا یم

 كوب کا هد رص یبدلر و هماز

 هدننالکشت هب داد ۰ یدربلاق ه درس ه 4

 .یاضما هد هط.ضم ینیدلواقوبسم یتمدخ

 هلوتناتساكناذوب . رولشالک آ ندنسهل

 رسنا وا هدنشرا ۱۷۹۹ هد مدر دن

 هدنزوآ رلق زاق هد یوکصاخ 4

 شمربدتیا اشنا یریوک رب یجنچ

 ناد ( یسرپوک یدوپ) ۰ ردبنسل

 ا ر ردشع ایهد۱۲۷۹ ۰ یرب وک باشخنا

 ندنرلشیا مازتلا ؛یدنفا م.درفم

 لاوما هحتلودكرهدپاسالفا هرخالابینالو
 هدهسیا شمتیک ردق هتمبات لیدبت نوجا قمراتروق یرانوبو شلدیا زح ی الما
 یسهناخح رافس ایرتسوا یهدهرد كوو هد رص ییدلدیا رح ی الما ۰ ردشمامهلوآ قف

 هلیا یانع قنابو نتاکمدرابق ارط یکینیدلوا شبا (لاقتنا هتموکح هدلاحرب ماع ات یاب نال
 . ردشُم_|لاقتن اه هلامهنب زخ هلن روص وب هدناخ رب نالواهدکل دی لاخشاندنف رطیسهبمش لیصحت هب

 هجرت لصاحاو یتعنص و كلسم و یتیلم كلاذ وب : اوص فسر دلو سونامرج
 : ۰ ردشمامهنلوا سرتسد هنام ولعم انوکوب .هدنقح ل

 ید فا جد رخ لوا لرازج



 یامارپش ۱ ۲

 لجس : : یدنفا چسرماچ سلاخ وا را

 سک هیهقرش هنسلا هروک هنسهدافا كن ینانع
 قناب هد ۳ ۰ ملک زا روظنم هلف وق و

 قراظنهیلام هد ۱۲۸6 < یجهساح هب ین ایع

 نیما هموم مسا هد ۱۲۸۱ یشتفم تابساحم
 :د ۱۲۹۳ « یسلحم ت ارحا هد ۱۲۹۲ «ا

 راحت هد ۱۲۹6 « یماضعا تلود یاروش

 ۱۲۵۹۵ < لکورظا هعفا ةوالعو یرظا
 الا هک وص نوک شن نوا ءیرظان هعفا

 تابساح ناوید هد ۱۲۹۷ « یر هلام
 :ردشعاتافو هدنرات ۱۳۰۰ بولوایبئر

 لخاد هیالکو ته هعفد كليا ندراملسمربغ
 . ردشیرب ندرلنالوا ۱

 رقناب ۰ ردندنرارکناب یوسوم فورعم تكنطلغ : یدنفا وطفاق ماروا

 ثعا لباقم هنیراقج هلآ و رونلوپ هدناضا رقتسا ندرافارص یک وب تلود لوا ندننادحا
 :یدیا یفارص كناشاب .دنشر وطنام ماروآ . یدربر و هلاوح هنایالو هتیرزوا هراسو
 کهدنمان یلاجر یلناع هد رح رصع یحنجوانوا یتصوصخو باستا جرد هیاشاپ دیشر
 : ردهدقلوا نابتسم ندهرقف وش جردنم هدرا

 ۶ شمروک شالترب هدنلاب هدک دک هبلای یرزوا ماشقا هسیا وطناق فارص روہشم »
 ( یدتک اشاب < یدنک اشاب ) بوقج هبیراشط ناه هدهحنلوا فقاو هنتافو كناشاپو
 ٩ دکر اشاب) رلثالوا راذربخ وه ندننافو كناشاب . شمالشاب هفمضاب ويد
 ولوم ییدلوا شمالغا كرمد ( یدتک هرلتج < یدتک هرلتج ) هدنراقدروص وید
 ییداوا بوسلع هدمه هنصخشمه هلسالوط ییاستنا هیاشاپ دشر وطناق « .ردعومسم

 ۳ یفیدلو هدنفلاضعا هرتاد تی ردشعا راتمدخ كوبوب كپ ههیوسوم تلم



 ۱:۱ یتاما رہش

 زدیآ فرم ا تایل عاف هدافمتساو باسش بابرا ییدررک قیال ها راصت
 ندا یا دل واي هلتقرممو كارد كرف ارام كلاب تایقسا)

 «. یدرلیا ییوشت هبقرت كاسم ینطر

 كلبا كن هسط ی يیدتا راک ك لد دو ناطلس  یدنفا اص

 Os و شقا كواس تا بقاعتم یتاشن ندم وینی لاو ا یرا نب
 e ۰ هلسسهسر ییسنابیلوا و

 0 ( یاب مکه ) یرایرهش .ترضحیابطارس
 ترا" ددم هر و ره

 هدزتیشایر , "سلام, « ۳ راق وادی

 هراد تلا. ءدنرخالا مسیر ۱۳۷۷ |

 هدنعل رطان هبط بتکم هعفدییاو هدنتساير

 مسو كباشاب دشر . رد وا

 نمحما شدوا عا ا هدنروص زا
 نما ۰ یدشلوا نيا اشءاهدهشناپ

 ردساضعا ندبا تافو ءلوصملا كنار
 هوره اهلنلاو له -نيە 02 ىا

 هنشاتصاوصت 4 هربقم هدب ویا قرهلو ع وقو

 ي هاا: نخ-تمارا رتعشفا وا نقد

 هرک وص ندکدلدا ین ]تخم ندنلاح

 < سم رق اق 5 اا

 نیملعملاراد ردق هننافو . یداسط رب قذاحو مقتسم < سهام هدنان ان نف « هښلا فح

 ۱ . یدیآ رورو سرد ندروک ذم نف هدهکلم بتکمو

 رومام همظنت ینسهبساساتاماظن كنسەراداهنت ارق للم انب نیند یب ريدم هح دودحموبلا

 نامزوا هدهفظوماتخ هاکلدیا باتا اضعا ندهبنستموکح فرط هنوسدموق طلت نلیدیا

 هعفد كوصو كلبا هنیرزوا یرارصاو حاج ا كنساقفر ینحا نالل وب هدنوسدم وق

 تاذرب اشا ناسل « و نم, فر وگه هتنامفزم رتشع زاقح نم لارا ارا قرەلوا

 . رق لا ابابا يسار دل وب قرهلوا اضعا ناماسم هناکی هدرانوسسنم وق یکوب یسوا



 یتامارهش ۱ +

 لالتخا هسارف یماباب كرلنوب . ردشهد راق وا نخ اناا نا وطنآ ٤ قاژ یانو ١

 لتر هینامع كلام نیهسنارف (۱۷۹۳) هدمرص ینیدالشاب یسرود:( رورره ) كنیرىك
 ۰ . ردراشعا دلوت دوز و ون یلغوا چوا ناسلافلاسو فا نط وتل واتس

 ۰ داغ ااغ راب ایرتسوا قلهرآ رب هدنرزوا متر مومزدک رول وا نیزای یسهلاع ول اب

 ۱ تماقا و وو کەدلح ینیدنل وب كيهشراع و نو نشقو ەدىلاي نالوا شلدیا

 . یدرلردبا

 ی ی رمد هدنلحاس دو رق هدیتمتفرب كازا ینهناع نون 31

 هنر می. مر ون هتنوعم داملا رویال انا ےک ام ہرا کن نر
 هدهنمساكغاقوسر هدنسوشراق ییماح ا هدنلع وآ ك یک ییدلوا دوج وم همشح ر بوسنم

ss e raft i ie DS EG 

 ۰ ردشع وا همست ( یعاقوس نولآ (

 هدیر e هسلعاسم كر اانا اسا (نولآ قا ر) ندتسلاعنوبل 11

  كنهطرصم . ر جا تأشت ندن و لب برق کیر رق دولا ) و شا کیت

 4 ناوطن آ .ردیآ تلال هنتشحو تو هح ردینعلوب یرهم ل (ن رول آناوطت 1 ) هدنشاب كأ

 1 هنسهربقم ها کءدیتلاتنا رل متک. هنداعسر د یتعل دیس یا توو هدهسلا رف لول ۴

 , هدهمآ و یسهقفر كنبال [ رمز سارق رپ هدب ول ؟یرتمزکلایمولا ندلاع وب . رد دشعلوا نفد

 . ردتاسرب یتهیرک نو آ

EE)ام مدلوا سرسد همسر هده هنلاح هجرت لصفم هن كناذو . 4  

 ۳ هابواعم وچ هرب ای ودا( راسن اغ کی )کم قیفوت 39 كلا

 ۳ فا یتصبا هرتلکنا لح ینیدلوا ندنتسلاها همی ریارج لصانع < ۳" ورد
 ینیداواشعا رشن ًاباطخ هناع زیزعلادبع ناطلس "كناشاپ لضاف قطصم ."ردمور رب شا

 یالکو یرب ندنرود اشاپ دیشز ا تاذوب . ردشعا رش هدنداعسرد ینوتکم هجزسنارف

 . لدهمهم صاخشا ندیا لیکشت لصو طخ ۰ لول نن وا هدنحا یارفس هان | هلس تیل

 دادم و سومان 7 ی لالخا ردق هرد کت با ۰ یدی
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 ۱:۰۹ یتامارهش

 هدیساضعایسلحمرهش كلبا .ردشمامهل روک لح هثحم ندنسهفاک كران وب هدنح ران هیدلب نوجشا

 یتسکاط ل كننالنکشت هب داد لصا هل رظن فرص هدندنو هد هس راس هلن دنا حب و

 علطم كتاذ یدی نالوا شبا اضما ییهطیضم یهدهفصیت ۱۸۰۲ ندیا ییکشت

 راظنا یرامسر مکیدلیبهلوا سرتسدو یکی ثحب هذبن رب ندنرللاح هجرت مکیدلیپ هوا

 : ردرلنوش هلیسهرص یرارهم

 كب هدزک اسل نوجا اس ینسهجحرد كنکلنکنز كنهسمک رب 7 نولو ناوطن ۲

 ۰ یونس راکت ر لیناتسما نالوا یداریابس كس ربعت » یک نوفل آ » نالوا فورم

 یغیدلوا هل دصقم یعده گن هفوصانا هدكنسلوا شلدا اهنا كعماحر مثتخ قوح ندهف وصايا ندنف رط

 .ردبا اضتقا كا قلت ترابع ندننظرب كماوع هدو هدهسا یورص

 هرزوا كلدبا عضو هب هيف وصايا نامز لا لوناتسا قرەر داب نار كوب و تاغ كراسور

 رب هب هیفوصایآ كنلارق راغلب هدنبرح ناقلب ۰ یرلقا ریهشت هبیلاها هدنسیرب ندنرلنادیم هوقسوم ةقوم
 یرلط | ذاخا لامآ فده یبهبفوصایا كن هناخق رطپ هلرلبلناتو تاپ كاو ینا دهعیمریک هدنرزواتآ ضاس
 هب هظفاحمیب هیف وصانآ هلرکسعروب اطییارب كتموکح ورب ندهکراتمنوجم |یساع اروهظ هداحرب هد رش ندزو و و
 را وسيد هسرارد هل رلندبا قلت ترابع ندنرلنیغس قار وطو شاط قیلدم هسرلنوشود یسلوا روبجم

 كرللوبناپسا هدرصع یجنشب نوا .زلک ندلا كمامروقح هترورض یسایس یهدنقح یمده كن هنفوصایآ
 قرش درلبنمراو رغ كرليلن ااو 0 هدیلب مور كن راتلود ناقلا هدرا رصع ىج ۹ “د دنیا -

 شل وادحلودهم هرلتیادم قوچرب كرلکروت لباقم هت اس رخ یرلقدلوا شعاب هبهیمالسا *ینابم هدیلوطات ۲
 توت كناپوروآ یبالوط ندن رلکدتا هظفامردق هن وک وب یهنادمرات ] یهدنراتکلم لماشه هعطق جو ا نالوا

 درلیلپوروا یبینابموم رلکزوت اساسا .زامهلوا یثرب هقشب ندقان وردفاص كمر لکب ر دقت الاح ن دنتینه ذ نایتس رخ
 هنجیلق ےک هتن . ردراشتاهظفاع نوجاینیداوا یتلمرب یادم كاكنایاد یرایدنکل کد نوجمآ بلج ینهجو
 هدایزندنهچ ون كنایوروا هدیصرو زابتما ندنلببق تفطاع,ههناخش رطب هدرود رب ۍیدتسا مار یانن اک

 . ردساجما یا كند :ینیدلوا بوسنم و ییانجولع كکرو

 رلکزوت هصاخابو شماعایوا یحتلم هدنسهزا رلناملسم ردق هرلنامز نقاب : هحنلک هروصت یجنچوا

 شا دع ناملسمو برع هدایز ندبیعینرلیدنک كرهدبا حییجوت هرات یراثیام ورب :ندهنس کا
 لوبقهد قرلوا یناسل تموکح كحنافیب هجم رع یرلقدلوا سنا .ذاخنا :یناسل ملعو نيد انا ذ:ندن رلقدلوا
 ندیا تموکح یارجا هدیلوطان لوا ندرلیلنایع مکهشن ۰ نمهللدنا بارفتسا نوچا رصعوا یا
 .یدرلشعا لاا قالوا یسز ناسل ییسراف هدی رلکر و قوحلس

 شک هنسا ۶ ۱۷ دق هب هجنلک هنس هنس ۷۷ 6 نالوا یفوزم .زام كناشاپ دیش ندنحتف كلوبناتسا
 قلوبق قرلوا یمسد.ناسل تهکروت هنتموکح دلروترب كتسايس *یهاد رب یک اشاپ دیش اعر هنسلوا
 یریغ كن هرو ردق هتنامز اشاپ دیشد بویلوازسساسا هدكب دازوصت نانلوا دانسا هحاف یا هیصوت
 . ردنآ تلال هنت دوج وم كن رارادف رط ىلوبق قرهلوا یمسر ناسل كناسلرب

۸۹ 



 یتامارهش ۱ ۰۸

 یامارهش هد ۱۲۷۱ ن ۲۷ كناشاپ داف مظعا ردص هداز یه : اشاب داوف

 شفلآ هملق هجنابظ سل نوجا یالکتت |
 راد هناکشت كنهریاد یحتتل آ هلیا هطبضم نالوا

 یساضما هدطضم یل را ۱۲۷ ۱ نالوا

 ۳۲۱ طك کیا ره ارظن هتسلوا
 .ییدنللوب هدنتسایر تامظنت ساحم هدننمز

 هجاوخ هصااب كناشاب داژف . ردهدقملشالکا .

 راما كلوبناتسا هلیسی.الوط یریکقیرح اشاپ
 مق لوا ندنوب راد هنکیدتبا تمدخ هجرد هن

 ندنفیدلوا شاریو تاحاضیا یخ هدنصوصخم

 هدازوب كنلاحهحرت نالوافورعم كب كہلاراشم

 8إ هاو و جرا ظن فرض ندرا رکت

 |. ردن وفدم هدهصوصخم هبرت هدنسهداح هناخکیب

 سلج و تامظنت سلجم نالواشادیا جرد ًانبع
 علوا سم هجا افا همسر تار هکا تاوذرکید نلیروک یرامساهدنراهطبضم الاو

 اشاب دآوف

 ۰ یاهد یا تقفاوم هناکشت تموکح رب نوجا رلمور هدهروم كد ناطلس اف

 ائ هدنب وذح دار اهابیع ار وهظ ناصع هددروم هعفد كلبا جک حق ترد هکنوح . ردا تلالد

 .. ررتسوک یرظن تباصا كحافو یتکیدمهلدبا لبثع ندنفرط رلکروت هجرل مع كەر وم نالوا لحمرب
 2 کک هکشاک ) دارو ره 1 زوک عضو ینیدآ ۲ هعف د كل وص تاب هن اش رطب

 زامه ۲ ین دنک ندکعد ( ید هسعا ع وحر ندنروصت

 3 ندرلرصع كرلمور هلرلسور . ردراو زوس قوچ كج هنلیوس هدنهلعو هل كروصت یجنکیا
 .هقد رظن یرللوا هدکعاقوشو جسم  یما وع نوجا حتف یلواتسا كرەروس یرلا یبهبف وصایآ

 ناسکی ها كاخ یتسانرب هسیاندقمراقج ندلا "الماک یرهشر هدهحش كرهروشودهدیما یمشد هسربنآ

 ,ندنکیدمیش دل رلبلاپوروا یدباهسلوا شل ای هلو .یدرولوا رییدنزب بیصم هتبلا ندنرظن ٌةطقنتسایس كا

 1 رامالسا و رلکزو هتشا . ردیلمالدا ورا دانسا قلرابرابو یفاتشد تئدم ه رلکز و 4ز

 هظفاح ور ندرارصعی را ( ± كنتعنض سناب یک هیف وصايا هاج ز زا یتسهندم رام کان هع دق ماوقا 5

 3 . ردماودرب ارتفا ینیع هن ها یرلقدلوا شع

 ۲ یعرم هداطسو نورق یرکمع نامز ییدربک هلوبناتسا هعقد كلبا اف |
 تب هنوصایآ ندهلاراشم هسیا یرغوطییدید (م اب « كرس مانغ ) هجن وز وکل وغشم هلا امنای یرهش

 لوا دجا ناطاس هدننقاب تو هدنسوشراق کن هف وصايا هدرب .زامهلوایرغوط كمهلکب یشرب یک یمده

۱ ۱ 



 \ ۰۷£ یتاما) رش

 هسلوا شمهمشکد قوجز | تموکح زرط كربلبدا نالعاهبربخ تامظنتهدنش را ۵
 نال 3 ومشم كي یلاح هجرت یماس.یدقج هلوا شلاق رگوصقوج هدیالکشت هیدلبیدبا
 هنئرادص یحدرد یالکشت یاما ریش رددها زا ا نرادض ماقم هعفد ۳1 اشاب دىشر

 ردهدکشا فداصت هنامز ینیدنلوب هدنتساير الاو سلم هدیادحا كورا تاو
 .ردشا قبس یتهو تمدخ هدنروصیتمها هدهدنالنکشت ییاره كناشاپ دیشر هدلاحوش

 كراكب بلاغ دمو اضر ىلع یرافلوم یلاحر یلناعع هدیرمم رصع یحنجوآ نوا
 : نوجما یتکوشو ناش یا كمالسا لع » وش یرلکدتیا ناب یتبداع «ملاراشم
 : 1۳۷ ؛ یضلو اع لآ هلال تعاطاس : انا 4 یوا مالسا نداشتند :: الوا
 یر 0 یا هر یناوا کرو تنسسرناس طناب ۶ ییلوا لیست ایا
 لوبناتساو دق یتاور وب رلکی بلاغ دو اضر ىلع . ردهدکعا لامحایتسایس روتسد

 فورعم ك كنولوبا هدنفحیتیمهاوعقوم كلوبناتسا هليا فیرش ثیدح روهشم یهدنقح

 یتاید سح ندفرطرب اشاب دشر هجوق » : هکرار ورد هرکوص ندکدتبالقنییزوس نالو

 [۹۲] « ۰ ردشمهلیوس یزوسوب هلیا یتسایس رکف نالوا ییراجت لوصح ندفرطرکید
 ۱ نام اور هدتسمام اف یار و
 : ریلپدا تیاور ینیدنلو یروصت مهم چوا حتفلالبق هدلدم ناطلس اف ۹۲7

 لق هب هروم رار هل رار وطاریع | یرلمور یهدارو هسرولوا قفوم هحتف یوباتتشا : لوا

 . قعاب « لوبمالسا یعب » یرپش ناملسمر 1 یوباتسا كردن

 . كما ناسکی هللا كاخ دو راآ ر ایر اا ی ا دازمور : انا
 . كم اقیبطتو لوق قرهلوا یمسر نال ییهجرع : ا
 رکید هحاف یوا شلریدلوا ندنفرط یرفن بزعرب كنیطنطسق روطاریعا حتفلادمب هکوب لاح

 .ردشماشار ناکما هقیمطت ی رل هج وشو.

 ظفح .راهباکعو رلهر رقد یخ را قو تب بوتکمربغ طقف ةف شمهلدنا فداصت هدرا ر رمتعم

 ینکیدنا قفاو هرات ردق هره جرد هن " كتىاور و میدلوا شتشیآ ندناذ رب نسم نالوا شک

 سنا وهود هلو هل رابتعا ساسا اف هکراو ردقوش . ردهفظورب ردا بترت هرلخروم هشقانمو قىقد

 قرهنل | هتفد رظن رلاکش ار شل | كنبراهلفسم هناخش رطبو لوناتسا « نال ؛ تسلم هلس هسل و

 ۰ ردلکد دعبتسمهدیساواترابع ند نع رب هدنز رط (یدرولواییا اهدهسلوا شعب هلون افر اک رس

 كيب قفر دجا خروم ییدتا قفاو قوح <« 31 هنتاور تخم رات كرو e هیفامعم

 :ردهدک | دات هلا هرففوشیهدنرثا یلدا ( ینازیولرو "

 یفار هرطرش ولردره نوجا یسلر دلاقتهرصاسحم . یدردنوک مدآ هد ناطاش روطاریعا »

 ییدتا تقفاوم هنسوزرا وب یس الست هنسیدنک یمنازب كروطارعا هسیا دم ناطاس . یداو
 دارو هدهسو رتع دهلبا ساموط یثهدراف کیا < یتکچ هدیا بصن یرادمکح هزوم یروطاربعا هدرا دق

 « .یدلبوس نکجمهرو ررب ندنغار ول



 یاما رش 1 ۱ ۰۰

 رلرصاعم ۱ سواج هلت ینامع هدنحش راب ۱۳۵۵ و دلو هدنح رات ۷۱۳۹

 : ًاحبملت هنلکش كراقر نالوا هدکشا هارا ینو ؛یتس ولج را یسیرب

 ج تل کا یار
 1 كلم یدلوا دحمل ادبع

 : عوضوم هللا هوجو هدنحرات هدلب یرود دحلادبع ناطاس . ردشعا ادا هل

 ۶ هدزمتکلم هدنتنطلسروخ كپلاراشم یفراعمو تاداع « لوصابرغ :ردبا باحم|قلوا
 الات هدرودوبهنی قرهلوا هعفد كلبا یزاغ اوه هدلوبناتسا «شمالشابکم |

 . رمشمریدسا اشنا هلاراشم هدییارس هحغاب هلوط نریو تز هنیرهش لوبناتساو

 غیا راتلود هد رلتنطاسماکنه
 .ورنالوازمنمشد یی زا هدنسه : رام رقادعام

 ا هدنسنارفن وق سراب هحستنلابقرهلاح هہلغ

 شادب قیدصت هیت راناود ابوروا | هسنامعهکلم

 وروآ هعفد دا هرکص ندنسهب راح عرف

 رټوبو شماملجا وټوب قرەليباي ضارقتسا
 "زن یارسو نوک درلهراپ لوب نرکهتکلم
 لاها هدنامز ینع هليا فرص هتافارسا یک

 لادبع ید) هسلوا شمالریدشیلآ هتهافس

 ۳ ۶ امزریدومسمهلاداربشارصعییرود

 . یدزمهلروک روذحرب چیه

 او داع هرضاح رصع كنبناع رات

 انهو قفد هلهجو ییال زونه هصامابو

 وسو بایسا كن هب ربخ تامظننالواشم هلی دبا

 وا د ال برون دصلادع ناطاس كراخروم هدهرص ییدلنی ققدن ءرخ الاب ینالعا
 . ردزسهمش یرلکچهدیا تسمها فطع هدهناللکشت هیدلب

 رد اشاب و مظعا ردص هدیسرب ندن رللماع مهم كا كنتالکشت هب دلد

 ا كرهدبا ریدقتو قیقدت ۍتالیکشت كنبرلتلود اپوروآ یتآ ارجا كوبوب كا ؟كناوب
 اسا نوق كليا نلبئد ینویاه طخ « هبرخ تامظس » قیوشنلاب یناخ دیجلادبع

 . ردیشیلوا قفوم هالعا

 اشاپ دیشر ینطصم
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 یاما رپش 1 ۱:۰

 ت هفاک نام اتساضعا ن وسنموقو ییدتنا تالد كرف« ندنیداوا

 ٩آ ارجاوتاثشت وب نوتوبیتیلوا ندلاها ناربتسمینجا و لاب نک اسهدنراتهج یغوا

 ناتسا ندنکیدرتسوک یتفیدلوا ییز و رامعا .كنتهج هطلغو یلغوا كب ادتبا دصقم
 لقارب مهتاب لح تتراظف" تانشنحا هدیتاما ربع و منا عا یتهخ

 اک ىم الشاب هدنلغوا كب ادتبا هساقسطت كداوم ییدرتسوک موزل كن ویسیموق

 دابة راد یعتتلآ -نالوا كجهلیدیا حاضیاهواصف یحنجوا ًانیمأت - یدصقموب بیسنتاب
 ِ ۱ ` ۰ . شفا لب ندا

 روم یمسر كتل ود یالکشت هیدلب و ین اما رهش نلک مزال یبسلوا هثداحرب مهم

 لیدی قارم كنفیدلوا شاریک هلنروص هن هرات لناتعو شادیا یتلت لصن ندنفرط

 ٩ سي ون هعقو ینهنداح رب مهم ردق وب هکوبلاح . ردزسهش ینجهلوا ندرلهنداح

 : ردشعآ هق هرات هدزرطوشو هلرطس چاقرب قا یدنفا

 اا هدیدج تیرومامرب هلمسایتامارهشویوغل كنماونعینراظن باستحا »

 شا دح قبسا یربشم هیطض اکوب قرهنلاوا لیکشت سلجرب هنتیمم هلیمسا سلخ

 ۱ [۱] « . یدنلوا بصن ییما رهش اشاپ خاص قباس یفرصتم هیساما

 کت
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 اوست تنیس كنتالکشت هیدلب راودویتامارهش لوا ندمریو تنا هلصف ون

 ابو . ردندنمزاول قلسانشردق كم رك د هدى رالاح هجرت رصتخو ییرامسا كلاجر

 رام هاشداب .ردیاباجحماكعیارک دینی دنلوبكناخ دحمل ادبعناطاسنامز هاشداب هدنشاب كا

 ۱۳ 2 تایظبت ناو كیالقاوا هد رود نيد هرج تات
 ھام هدهشاح کده ۷۳ و شلوا ثحب عوضوم هاب اعفد هدنمسق ىج رب كنهلحم

 اج ۲تن ناطلس ندنغیدلوا لیاقم هدزع است كل « ۵:06 » نالواشلدیا و

 ر » ندیانیقلتو هصوتهنسیدنک یصوصخ ویو یتمدخ هنسهیدلبو هبسانس تالکشت یلنامع
 ع ناطلس . ردندمیاقو یجهدیا و هلبا ریدقت ناسل كحرات یسعا هام ییاشاپ

 ا ا نام دمت لوتقم . هن همزإ » ۱6۵ نیم ۰4 ج۰ را طا 1١
 ۰ < هدنسهناتبتک یصوصخ .كکب
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 ۱۹ یاما رهش

 نوجما هیموم عفانم كنهيلء تلود هدعب بوليرو اطءا هغا [1] هدنتروص تان
 هب هلماج هنیزخ یسادعام لیزتألاب ندهروب نم غلاب هبسیا هن هم رادقم یتحهروس ناس

 نویسبموقو ردیاعدتساو ضرع نویسبموق روک ذم ییراصوصخ یسنلق ملتو ه

 قجهلوا 7 مو هلسومانو ناش هغدفلوا مظسو لیکشت هدنروصرپ لا ام اکوب روب
 ینسهحورشم تاعلاطم ینسهنغیدلوا یهیدبما ینجهمسهلوانکم كجا ترا یاغاهله

 اطعا تو رادتقا نالوا ررحم هدالاب ریارب هلا ضرع هنلوق عفوم كنهیئس تل

 رابا دع ندنتمذ هضِيرف ودنک یا دارا ید ینسافعتسا هدریدقت ینیدلروس ناس

 ۱۲۷۵ ص +۷ . ردکمالاهلنم ترضح نام رفومعاهدلاح رهو هدنا
 نویلآ ناوطآا یالعور اص دمحدسلا چیماجسناخوا وطناقمار

 ج .درفم اوص فسوب دلوسونامرج ۱

 ازس هکلدیا دع یشاط لم «دكنالبکشت هیدلب و یسهقثو مهم كا كنم رات هیدلب
 ًاساساو نانلوب یسیرب ندنراعجیح ددعتم كنتناما رہش نامز وا ییهطبضم وبشا نا
 ماقم اش لیعامسا مکه یرظان هعفانو تراجم نالوا شارتسوک مجرم هدهلوسب

 : ردشعا ده هلبا هرک دن وش هرا

 چسهردق هیدمیشندنفیدل روس دیدحو نابع ی رومأم فلاطو كنسلحم رهش ماظتنا

 داوم نانلوا ناذنتساو رک دن هدروک ذم سلخ هٍاتهجینیدمهنلوا ردتقم هنسارجا كن

 قلوایبحالصو قح هنسارجا *یعاعكناماظن قجهنلوا ناسحتساو لوبق هدهبنستنطلس

 روظنم هطبضم هعطقر, نلیریو هبیرک اج فرط بونلق مظنتلماش یناصوصخ ضعب هر
 شمنلق میدقت هنیراهنافصا «یلاع یاک اغ ًأفل هرزوا قلرویب یرایهانتسیر روفوم ىلا

 هدهم وقص هطبضم هلهجو ینجهاب روس یرلیرواد *یلاع مع ناهز تیفک ندنسهعلاطم هلس
 ید هنیرام رب دلاق كنسهداح ىلغوا كب ردق هب یدمیش یالوط ندناصوصخ نانلوا

 6 روادناهر تب اصن زر یارهدلاحرهییساضتقا یارج اندنفیدلوا شلاقبوس هتل وا .تر
 . ردکالاهل نم ترضح نامرفورما هدلاحرمو هدبایلوا هلفلوا نشوب ندداوم ف

 ۱۲۷ ار ۲ ۱

 یالوط ندناصوصخ نانلوا نایب هدهموقم ةطبضم » : جردنم هدهرک ذن وب

 شلاق بوسهلوا ترشابم یخد هنسرامربدلق كنسهداح یلغوا كي ردق هبیب

 . ردشملقار قیچآ هدنلصا یر ه ۳ [۱]



 یتاما رهش : ۱:۰

 3 ی الوا ورد ۱۲۷۱ ن ۷ نالوا a E هدلاح و

 2 و ید شه لنوو هدر هعفد تا

 یس هطبصع۰ كىو دم وق

 a هدننروص ( لایئس وم نوسيموق ) ندهنس تنطاس فرط مدقآ ندنوب

 ولی رومام فلاطوو ندننیدهلوا مظنتو لیکشت هلهح و قيال هدهسلا شلروس ا

 هنلاصحتسا كد اص وصخ نالیر وہ دارم RA كروب نوىسدموق ندنغیدلروس ديدحمو

 ۰ ردضع و راکرد ینیدمهنلوا ردتقمردف هب یدمیش هنساررحا كّسشرب چیه قجوا رادم

 تلود بناج ندنکیدلک مزال كلریو تیاهنرب هلاخوب نالوا علام هنسلورلبا كشيا هاتهجوب

 هدنروصیمسرو روم و مظتنم اهدروبنم نویسیموق هدننمض همومعفانم شورت اضح ندهیلع
 . قفلوبمدآ ررب ندنراهعبت كنيزلواشابیللب لا ندهفلتخ لود هدما لوا هرزوا قلواسسوم
 هدروبنع نوسدموف هدورلباو یسروبب ناعت كياذرب ید ندنسهعم یلود هبسور نوجما

 عج نانلوب هدفرطوب نوجما یساریدسک کوا كنفلاخم انوکرم نالوا لمتح یعوقو

 ربارب هکنوبو یسمنلق راعشا كننیدلرویب سیساتو لیکشت كنویسیموق روک ذم هراترافس
 كملسهروتک هلوصح ینلاما و بلاطم كنسلاها تداعس ها و یهبنس تنطلس *یلاع هاوخد

 م یىل روب ناسحاو هلحا كتيوخآمو توساپ ندا با دید رسم ق نوجا

 لیدانقداقيا لا ؛ ىسلروپوس كراقاقوس ًبناث ؛ یماشناكنيرلوپ غلو وصو كرامربدلاق الو
 هص وصخ وب انا < یلدبغوط هلعسوتهس ییدلمهلوا نکم كرلقاقوس اار <یسهدام

 هعطقر هرکرب هدهامیلآ رہ وق لوا ص وصخ ەنسافىتساو افا كنادراوو فراصم نالوا راد

 كغیدنص وب بولوا ینیدنصرب كنوسموقروک ذم هرزوا قمنلق نالعاو مظنت یرتفد هزاوم

 قجهلوبعوقو هتآاشناو تالاحعا نالوا رک اسداس ؛ یسوا دناع کا یسهلقتسم ةرادا

 لیصح ندک الما باخت هلبعیزوتو حرط كراوكر یو نییا باج ا هرزوا كما افو هفراصم

 كتاماظننالواناسحتم او لومقنیرقهدهینس تنطلس د زن هدب ولی اهدروب نم ن وسم وق اعباس؛یسملوا
 یسوا یتحالصو قح كلروبنع نویسم وق کم اتراظن هبیرغوطندب رغوط هنسارجا۶یماع
 هلویسیموق روک ذم نوجا كمليبهلينالشاب ندرب هت اشناو تالامعا نانلوا رکذ لصاحملاو



 ۱۶۶۰۱ یاما رپش

 ناکد هبهنس ییا ندیآ ىلا راندیا تار لو هاکترا و مهس نن,ندنآ چوآ رلنالوا

 . ,ردرلکجهروک تازاحم هليا عضو هبهفئارپ
 راح یو هدنتمدخ كللبدش اهد رب رامدآ نالوا ولهشاس هلوقم وو

 ]٩۱[ ۰ ردقجهلوا

 هنامولعم راد هنفیدلوایناثشت و تآ ارجایک هن اهدادعام ندران وب كننویسدموقر هشماظتنا
 ینیدمهلوا قفوم هش ر یلشاب یللب هدكن وسموقوب هکراو ردقوش ,ردشمامهنل وا سرتسد

 زونه هدلاح ینیدلوا ی ییا ورب ندنځ را کشت کنوج . ردهدقملشالک ۲

 نلبدا فداصت هدهطبضم یخ را ۱۲۷۵ ج6 .یدشمامهرب ویعطقساساربهننالبکشت هب دل

 ذخا ندناجا نک اکد و توسو یتسهوسل و مظنت و هس اشنا تروص كرامربدلاق وشا »

 لصحتو ذخا تروص كغلابم قجهلآ هام هام ندهرن اسو یکراب و هبارآ هلبا هغ قجهنلوا

 كنوسسموق ویو ندنکیدلیا باحما ییکسشت نویسبموقرب هرزوا كما هرک اذم یلظفحو
 یتسایر ندتفجهلوا بجوم یلومس یسلوا هدنتفافر یت اما رهش هلتهج تحلصم تسانم
 یرلاضعا سانم ندنرای ربتعم كنهعن فونصو ندنامولعم بابرا و قلوا هدنتناما رهش

 هلبسح قلو ا لند هب دل هعفات روما صوصحوو یسلوا لکشت نسح هرزوا قمنلف باخا

 هنرزآ موزل نلیرتسوک هدنزرط « یسنلق ذاخا عج رح كنسهلبلج تراظن تراح کوب

 هتموکح نوسدموقوب قرهنلوالکشت نوسموقرب هربا کم ندیشک یدب تان كا

 تیافیماضعا نوسموف . .ردراشعا ناسردیسهتسل تافیلکترپ ترابع ندهدامیدب هحیلش اب

 یرلهطضم ران وب ندنغیدلواتراعندناوذ قاط رب تشح زناحو هداز آ ندنتنهذ را «ییغتسم

 ندناسرد هدیرلکحهدیا افعتسا هدرب دق ییدلدیا لوق یرافیلکت قرەزاي هان اس رب ییطق

 . زدراشمهمنکح

 هدهنیح 1:۳ - ۱۲۷ هدنفح رااوصا نانلواقیبطت هداصوصخ یسهزجت كفانصا هدلئاوا ۱1
 ی تاهین و لوصا ریاغم هدهدراهنص یجب ۱۳۸۵ ۰-2 ۰ یدشلرو هیفاک تاحاضیا

 ندنرشن كنازج نوناق . یدا هدکلدیا تع عوضوم ینجهنلآ ( یسهآ رذن ) ندراکخهدا
 کلدا لامعتسا ممعتلاب_كرهلدنا لیوحم ه ( یدقا یازج ) یریبعت ي رو ها ون

 نالواشلداجرد هل هفت ی EVR) دشا ا یهطقرت هل هلئسو ول . ردشء الشاب

 الثُم قرهبسهلبشالک | یغیدلوا لمعتسم هنسانعم یدش یازح نی رببعت ( تاروذ ) جردنم هد هقدر

 هدهسیاشل درو تاعلاطم ضعب هد هنگ ىج ٩ ۰ ٩ مان اکو هلا قلت ددا (كم ارذ نابرق) هب هرب رب

 شدشالکا هعف دول یغیدلوا هدنس انعم رب ذحم و فب وخ ىع راذا + ك ( رذ ) نالوا ثحم ع وضوم

 یالما دارا (رز) رک هده یج ۱۴۳۸۰-۱۳۸۵۰ هدر .ردشمل و دراورغ هعقاو ا هدلاحوشو

 . روئلوا ناب داذتعالامم یکیدلک مزال قلوا ( رذ ) هجر دقنو یحیحص



 یا 1 ۱ ۰ ۰

 رد اا هم وکح میکند نار یراق( ا ت رجا و قطآ از و هلض»
lehê a Aa SKN aE 

 : . هروک هنيرادقم كنسهلضف تاثیف و ترجا و هیرهش و هیموب یرلقدلآ و كّش یرلقداص

 1 هب هغنأرپ ردق هآ شب ندا رب ریس نه در ور هنباحخا و لصح نینراودنک قرف

 ۰۰ ردقجهلمن وف

  هلبا هلحنقح كقلخ راناتراط كسک | و راناریدشیراق داسف هدننزو و لک ندفانصا

 ۰ تازاحبولینوق هبهفنارپ كلذک ردق هیهنسرب ندیآ چ وا رانوب هلسلوا كعرد شا تقرس

 و ردرلکجهروک

 یساهب و یربغ كنعون هرلکلتبرش و قازرا كجهدیا لوبق تبشوشفمو تالوک ام
 - رلهلوقم وا ندنراقجهنلوب شبا باکترا ینعون رب كفلراکهتخاس راناتق ییایشا نالوا نود
 ٠ كسان ايشا نالبناق طقف .ردقجهنلوا بیدآتقرهنلقمضوهبهفنارپ ردقههنس ر, ندیآ وایند

1  

 ۰ ردقح هنلف

 .ردقجهنلوا ارجا یناق کیا كنهررحم تازاحم هدنرقح یرلررکم ككراهحنج

 ۰ تازاح هدنراقح اقفوت هنماکحا ازج نوناق هسیا رولوا ندعون كجهديا لالخا ینتح

 ۲ ترا نالقارب هفانصا هنیرزوا ییاّسف كناشا نا زارو ناتا بناح

 قاق ناکد نوجما رشکت ینراجن نانلق هارا هدنلوپ قلزسفاصنا هلتعانق مدع هیهلدتعم

 عابتا هرلنآ وهیهنس ییا ندیآ یلآ قیقحتاب رنالوا قایآ كوا اکوب هدنعوقو تکرح وللثم
 . رکتحهنلف سید هلسازح هغنآرب ردو هبآ شل نسبا زب رلندیا

 . هحفانصا ینقاط ضرع لها نابعوا هتسراقاتا نالوا هدیش زسلوی ضب كفانسا
 ندنفیداواكیید ذح زواحت قفلوا تأرج هیهرضم عاضوا یک قایق یت اکد و كما هفاخا
 هب هغلأرب ردق هبهنس رب ندیآ وا هروک هنلخدم هحرد رلتدیا تراسح هعضو و نیزادعل

 ۰ ر4ت

 ۳ 1 ی رند کر تمافتسا فالخ نود نالو هدننصم یتاما ره
 رتس هليا لبم هباکترا هدبوروک یعراقدناص اشا ناصق ندننزوو لکو هدایز ندخرت

 ندفانصا كرك هلشرط هفاخا و هلیدانسا تحاقو هحینج هفانصا رضرغل دوخایو رانالیا

 ام نکا نت ئالو ههیمضو: تفعوبروحام و ریافم ندهرب اس كرکو

 ًارجز هيا رولوا تباث هک اجلب یراقدلآ هحقآ هنوک ربو قرەنلوا جارخا ندکللیدبت

 یلتمهت هليا هحاسم قرهنلق اطعا هرانریو ربخ یرکید و هنبحاص یلثمرببونلآ یلثم ییا



 ۱۳۹۹ یتاما و

 یسهییرتو بیدات یارجا ًاقفوت هیهمانازج مکح كرلندیا ٹکر ج هدنفالخهدریدقت ییدنروک
 ید قا را تانصوضخو ینمنلف اطعا هدیدج تیرومأم هیابلایوم :تناما نوا
 ندهسنجا ةع هرزوا رارقو طقفو یسهلوا رادتبا هترلاضتقا یارجا هطیضم قوطنمرپ

 دام مراد هلتهج ینیداوا غاسم ًادهع هالماعم یجهنلوا هدنتح فا | نالوا
 كنسهواتقد هنسمالربو تدسس هنایاکش هنوکرب هلع وقو تالاح یالخ .هدهسیا نههادندینرب

 ا و و دیو شل وا ےب وما رام | نرد ینا کد اتو نان اهلا ی ون ایا ید

 هدیالواهلفلوا شمنلق عدقتو ضرع نوجما قلروسب یهاشداب بانج *یلاعروظنم همان ازجو

 رولبزویب حونس یازفا تباصا یرایرهش ترضح نایب تمکح نامرف وما هلهجو هنره
 . مدنفا یدنلق مقرت یروانت هرک دن هلسناس یفجهلوا ذافنا یسلاع یاضتقم هسیا

 ه ۱۱۳۷۵ ص5

+ 

 هنس هدآ را

 هطیضم لک ذلارام هب رابجان زادص هبماس مرک ویشا نالوا لاچار هلعا

 هرزوا ینیدارویب ناذیتساو بیوصتو شارویب یهاشداپ بانج روشنلاعم روظنم همانازجو
 تیرومام هیاهلایعوم تناما هلهجنولوا هلبسهلاوح هنایظنت *یلاع سلجم كنهمانازج روک ذ م
 ینهلوا ارجا كنيرلاضتقا هطضم قوطنمرب ید كءهراس تاصوصخو اطعا هدیدج

 هاملایوم تناما ید كنسهلوا تقد هنسمالریو تبسس هتااکش هنوکرب ررح هجوربو

 هناکوام ترضح هنس ةداراو صا, نالیروسب رودصفرثو قلعتم یستلق دک او ناب
  هداعا هنیرهنافصا . ءیعاس بوص هن همانازجو هطبضم روک ذم قرلوا ندنفنم یاضتقم

 ۱۲۷ ص ۷ . ردکنمالایلو ترضح نامرفوها هدیانلوا هاغلوا یشمللق

 همام اطن كح هلی ریو هش امار مش

 یتامارهش ندتموکح بناحكفانضاةفاک نالوا فولام هلتخورف اخذو اشا و قازرا

 هدنشيا هنیاو یرلکدلبا تخورف اشاو راخذ و قازرا هنسهدایز كخرن نالبرب و هلتفرعم

 ارک و رابج هبارآ و رابحش قو هو هدایز ندنناتف كنءراس *هلمع و ناخن نالبنالل وق

 ندنسهنیعم تانفو ترجاو هصصخم هيرش ید یرللاح رکراب و هقرآ و یرابج وکر اب



 یامارهش ۱۳۹۸

 روك ذم ةمانازج نوجا قلوا یعولعم كنهلح تیفک و یسلروس هلاوح «اهلازاشم تناما
 I DT ایم دا

 ردك الآل نم ترضح نامرفوصا هدیانلوا هدهسیا شعلوا ین یک ساتم

 ۷۷۰ مرح خاس

 .لماک فسو هللادع.یا لاق اص ا ا نا ا هاب ىدا تونع

 (یدمهنل و )
 قداص تعلط 0 مولظم یمهف كب ناسح یدنفاعفان دم

 (هدشدجارو ز) (ینطصمنوسلواروابهتسف) (یدمهنلو» (هدنوسیموق) (قیدصزدها وخ تعافش)

  یدنفا هللاربخ مس دم دلا حز ,A نیدلارخفیحم دسلا
۰ 

 (هدنترومآم رکید) ۱

 ىح لعاسا دیسلا بج دج دیسلا لاج رم دیس كب هللاروت
 (یدمهنلو )
 یاد ترش دم "هرات ام فور دم . . .قطصم اضر

۱1 

 و

 كنایشا هلمعابو ریاخذو قازرا یرلکدلکءهدیا تخورف هیهنکس *ییاها كفانصاو راجت
 نایلشیا هللا هموو ارکو ترجاو یسلریدتا تخورف هلسهلدتعم تراحو هال تمق

 ا یسامهدیا تآرج هرارضا یتلخ عاق هیهمویو ترجا نالوا ع وضوم كفانصا
 سلجم هنیرزوا كنهمان ازج هعطقرب نانلآ هملق ءرزوا قلوا بجوم نهطباض هجفانصا
 یستریا رازاپ یجنشب یعرکی كمارا مرح هام ندبا نارذک هطبضم نانلق مقر هدالاو

 روضح هلبسلوا عوقو شخ تنمیم یهانیتفالخ ترضح نویاه فیرشت یییلاعباب نوک
 دومشمهدنفح هل هئارقلایدل هدس رم ءیلاع سلحم نانلوا دقع هدهناکولم بانج رونلایهاب

 یخامارهش هلوب ندنوب هحنسلاع باحا یهاشداب ترضح هملسم تناقحو تلادع نالوا

 هدنقح فانصا نانلوب ندهبنجا ةعبت كلرکو تاماظنو لوصا قجهلبتوط هدهداموب ندنباح
 بجوم ینسهظفاح كنشياسآ و قوقح كمللاداعو بسانم تالماعم قجللوا ارجا

 لوصا قفاوم یعاکحا هاسهلاوح هنامظنت *یلاع سلحم كن مانازج روک ذم ندنغیدلوا

 هارلنالوا قوم ا هدننالیکشن دلت یسلدنا جرد هدكرارهمو اضما یکهدنرز هطبضم [۱]
 هدنقح رلنوا ٤ هح هحنلک هراهلکو تص وصخ نایروک هدرارهم ضهب هدارو . رده دصقم : یسهرطاخ دي أت

  ردشلدا اظعا هیفاک تاعاضیا هدهیشاحر هج را هدیرلیا ز 1و



 ۱۳۹ یتاما نبش

 تزاظن كنسعوا لاصحتسا یابیسا یسامنلق تفلاخم هدقدنلوا ترشابم هتنایلعف

 هدنتعم اهلاراشم تناما هدنریخا دنن كروک ذم ةمانازجو یسهلاوح هابلاراشم

 ندنفیدلوا شلرتشسوک ازج هسیلتدش هلیتهج  یعوزل هرللبدبت نانلق مادختسا
 ليم هباکترا هلغالبا «هیاشک ةر كنيراشاصمو یلاوحا حالصا یخد ككرلن آ هاتسانموب
 واتف وطع یننما رهشو هنفیدنلوب ندناضتقم "یلاصحتسا كنسهراج قماملقارب نادم هنیرالا

 قرهلوازواحتم ندرف زوئوا یدمشرلن و هرزوا ینیدنلوا هدافا ندنفرط یرات رضح یدنفا

 هدکی دت ردقویو هنفیدلوا ردق هشورغ زوجوا ندشورغ ىلا زو یخد یراشاعم

 لها رف شب نوا تباه و نوا ندجراخ دوخایو ندنرلحم | ینمم هنکیدمهنیروک باحا

 هرادا ییراودنک كراشاعم نلیربو يدمش هلیباختا مدآ ولنکو دمتعمو فشعو ضرع

 یبیدمشو یعیدقت ید كنبرتفد هلبم.سقت هلئروص كجهمریدتنا لسم هباکتراو كجهدیا
 ندننالصاح اهلاراشم تناما هدیهاشداپ ترضح ٌهیاوتیانع یاس هدلاح کیدا تیافک شاعم

 ربارب هليا تاحالصا ویو یسعلوا ناذنتساو ضرع هرزوا قعلوا هوالع ید یشرپ بسانم

 بولآ نوعا كم با هرادا یراوبتک هدرانآ و كماغا روح هلح یک قاب ما
 لصا ندفوفو بابرا هدارو كرکو ندنرادروم رک كناشاو رباخذو قازرا یراقجهتاص

 هام هامو تقو تقو هلتتفرعم اهلاراشم تناما یسراسو هلق" فراصمو ییامو تاسف

 هلدتعم تراجتو بولینهرک وا هلبا قبقحت هزوک هتفېب هتفه یناّف كرابش یکهزبسو هویمو
 خرتهنافصنم هب اشا هفاک ندیا لوق خر كرکو هرلنود كرک هلا هوالع و مض ید یسهفاکو

 یسالوبعوقو ردع اعطق هنالآ و ناناصهحم اما تمعنیلو بره هنس تام نسح بوليرو

 یتلوغشموتاذلابرابره هلاراشم *یدنفا هلهج و ینیدلوا یبرومأم هفظو كناملاراشم تناماو
 ندیرح وشتف یتالماعمو تاکرحكفانصا بوزک فرط فرط تاذ نانلوب نواعم هدنلاح

 نیت ندیکی هرباضناب هلا ینراظن تراجت یرلهیموی كفانصا قلعتم هیهبنباو یساماق یلاخ
 لصاحلاو كنبرابجرکراب ارکو كنيرللام هقرآ و رکرابو یهبرعو یحقباقو صصخت و
 هسکه هلیا بیترتو مو قردلوا هدهلدتم ٌهدار ید یرلترجاو هیرهش كفانصا هلمجاب

 تاقیقدنهدننویسیموق اهلاراشم تناما كرلندیا تکرحیفالخ هلیومندنوب بونلق نالعاو رشن
 ف ووو دات ابقفوت هما رک دم همان ارج 4 رج ا 9 »

 قجهلیناللوقهدکللیدبتو ناسکقج هلینوقههغنارپو هسبح هنیرزواكرارقوشویساملوا توف
 هسیا ردیا روهظ ندننجهلوا زئاج یعوقو سالاو اجر ندفرطر چیه هدنراقح نیرومأم
 هلی ربطست یرالاع نامرف هنیرزوا ضایب ید كنيراصوصخ یسانلق تقفاومو لوبق ًاعطق



 یتاما رهش ۱ ۱۳۹۹

 هحنسبلاع باحما یرایرهش ترضح ةا تیااقحو تلادع نالوا دوهشم هدنقح هله ءان

 هلرب هعیایمو لش هجراخ یناشاو هعتما دوخایو هليا قوسو بلج ندرلهرشط كراج

 بناج قراصمو تراجمو یسهخبخ تمق كنەرباس قازراو اشا یرلتجهناص هفانصا
 ا ان الان تانسا ا قفنع دننوعوف تاما ربشو قیضحت هاعدلم ندتناما
 خرټ بولیریو خزت هنیرزوا كنآ قرەنلوا صصختو مض یخد یبهلدتعم تراجم كراناو
 رولی یک هلا ناتراط بوم وا كيك | دوخایو ناناص رباخذو ایشاو قازرا هدایز ندنیم

 نیت كتازاحم قجهلوا و هاکءوروک یوق موزل هنسفلوا هیبرتو بیدآت هجیلتدش هسیا
 هاغمالوا نیعمو ر ازخرب زونه هدنقح رلوللثموب قرهلوا ندتناقح باحما یناحرد

 همانازج رب هلتروصقجهلوا بج وم یهطباض هحفانصا هعلاطلایدل هدالاو سلحم یساضتقا

 ا سن اجا هلسهلاوج هنامظنن «یلاع سلحم كنوب نغلوا شفل آ هملق

 یک رادقم هدلاح ییدلبا قفاو یخد هنیرادهانبرادص بانج هلع هدارا ورماو ینیدنلق

 2 هدنفالخ كی آ ن زادعب هاساطعا هفانصا نوتب قرهنلوا لس عبط ىرلەخسن

 هدیدج تیر ومامهاهلاراشم تامان فا رە روت دات تارا ًاقفوت همانا زج کردی

 ا الا قجتهلوا هدیراقح فانصا نالوا ندهلع تاود هعو یساروم اطعا

 ا یر مرانآ و ردا وزرا رالکوک یتسارجا .یخد هدنفح رانالوب ندتسهمب

 ارق ا اا هدهشقآ ربا دات هرات ییجهلبا تاریا سای مرانوب هدریدقت
 دعاسهدوحوم دوهعهنن رالریدنل وب هدنلاح تیر ورح هعابتا هاساء هبهنس تنطلس تاماظنو

 زسفاصناو رسنوفیوا هلیوب ید كرانکمزب كرهلذید قجهمهلمبای هرلنآ یک ینجهیمهلوا
 یاوق رادم كنهعن تله ید کملسد نوسیاب یتکیدهلبد سک یهو هسراملقارب هدلاحرب

 یتدكتهدنجا هعبنو قعلوب ندناملسم یحهمددا زاوج هئارا هبساس هعورشم روما نالوا

 ٠ هلدسح قاوا جاتح هنتمه ٌةهفاضا كنهجراخ ههللج تراظن یتالماعم حالصا هبت نکم
 یرلذااص راخذوقازراو اشا هدایز ندخر یخد ككراذدا قلفانصا ضعب ندنسهعس ینجا

 ۱ ۱و دم هک او ارال حا ناش ١ نازقا ناق دوخیو
 یشرب ههدایز ندخرن هلیوا هدورلبا هللا لاسرا هسراهرالحتق یخو یرلودنک بولب ریدناق
 دهعت ندنناح یرلهرالحتق هنیرلقجهم راط بویعاللوق نازوا ناصقنو هتراقجهع اص

 هتنناسناوتیاقوو هظفاحم ینشیاساو قوقح كهللادابع درحم هداموبو ینجهلریدجآ هحقدغلوا
 هترافس ربره یجهلک مزال قفلوا تقفاومو تنواعم تهج یهزا ندنفیدلوا كعد تمدخ

 ندنتنامارهش هرکص بولبریدایب هللا هبسانمو هبمسر رک ذم هقشب هقشب هدما لوا



 ۱۳۹۰ یتاما رش

 قابناهج بانج ةنس هداراورما نالیروس رودصفرشو قلعتم یماکحا یارجا كلهم وقرع
 هلغل وا نغمللق هداعا .هنیراضصا. *یاس بوص هی هطبضم ناسلارامو شل وب ندنفن یاضتقم

 ۱۲۷۲۲ به ردکمالایلو ترضح نامرفوما هدیابلوا

 كنتراظن باستحا یتاماررش هرزوا ینجهلشالک | ندناحاضیا نانلوا اطعا ردق هارو

 نوحماینیدلوا شلدیا سسأت هرزوا ققاب هنیراشیا راعساو فانصا نالوا یسهفظو هحیلشاب

 عضو هقیبطت عقوم و میظنت همانت الت کیا ءدنقح رامریدلاق هلا قاوسا تراهط و ماظن

 | رصحنم هدنوجما یحالصاكنتالماعم راعساو فانصا نالوا یسهفظولصا ریارب هلکمریدتا

 شمریدتیا ضرع هبیهاشداپ نیدصت و مظنت همانماظنرب هرزوا كلدیا قیبطت هفانصا
 هرخ الابكن همانماظنوب نالوالوقعمو یقطنم تیاغ طقف لتدش هقدلوا هروک هنامزوا هدهسیا

 هتیعرع عقوم كرهدیا نارتفا هیهنس ٌهدارا بولیدیا قیدصتو ققدت هح | ظنت *یلاع سلح

 . ردشمامهنلوا سرتسد هنامولعمو دىق انوکرب هدسلاع باب راد هنغیدلوا شال وق

 ۸.رشت هئروص وش هدنسهطضم الاو سلم یمظنت هبجوم باسا كنهمانماظن

 وهدايا

 یسهطیضم لاو سلجم

 هبهنکس ءیلاها كفانصاو راجن یتاما رهش هرزوا یییدلروس یرایهانبتلاکو *یعاس مولعم ۱

 هلسسهلدتعم تراحو هال تمق كناشا هل ابو ریاخذو قازرا یرلکدلک هدبا تخورف

 ترجا نالوا عوضوم كفانصا نالشیا هلا هبمویو ارکو ترجاو هنسلریدتبا تخورف

 وومام ید هنسادهزوک  كنسهضق ,یرامامهدیا .تارح مراوضا قلح هک  قو
 فانصا راک | وربندتدمرب هدهسیا هدقنلوا فد ندتناما بناح هصوصخ و هحرک | بولوا
 هرارضایبانهلباهداز هبمویو ترجاو هلاغ تراحت بورهدک ندلا نوت نوتب یفاصنا ٌهتشر

 ةلاا ناناللوق نازواو لک ناصقنو ناناص اشا ههدايز ندخرنو هنیراقدلوا شلبا مایق

 سبحهلتروصوبهدهسیا هدکلدیا هیبرت هليا فقوتهدهناخکلپیاو هدنسهاخسبح تناما هذه
 | قار اقریلوا اأ ندنفرط یانصا دوخایو یرلهتسوا دایزعم یمهقفن و هبموپ كرانانلوا

 دار ندخ رو کوا یمدیو برحم یتیدمهلوا لباق یرللاح حالصا هلکنوبو لصاح

 . هنخیدلواكعد .تقرس انداع ید قع راط بو وا ناصفو تفلاخع تا قئاص اشا



 یامارپش ۱۳۹

 ۴ صور ینعدا لنکشت,نتصب هوزوا-قمنق باتا یرلاضعا .نشانم, ندنراجت ربتعم

 ٠ یسنلق داخلا, مرم "تكنسهلج تراظن ترانجت اکوب هلبیسح قوا ندهداب فان روما
 . كنامظنت سلح ید کوب قرهنلا هملق تالعت رتاد هداوم یرلکجهدیا ارجا كرانوب و

 ۱ مسرون كرك هدنرافرط یلغوا كب هلبتهج عقوم یاضتقا هدرب و یسلوا یسهلماش تراظن

 ٠ ناشلوب هدننفرط كرامریدلاق قجهنلوا دیدجتو ریمعت كركو قج هلبیاب ادم ندراشاط
  هتبوعصو تالکشم انوکرب هدنما یلیصحتو ذخا كفلابم قجهنل آ ندنباحا نیک اکد و لزانم

 . انشآ ناسل ندنرارومأم یسهطوا هجرت هرزوا قمالوبعوقو قلزستوفیوا و قمالوا راجود
 . چاق رب ندراحت ناربتعمو ندک الما باح او یلرپ نانلوپ هدفرط لوا و كنيدنفا ییا رب

 . ردشننلق هعلاطم ندحاصم یاضتقا یراصوصخ یساریدنلوب ید كرهمک

 . یارجا هدلاحینیدلروس رودصف رشیهاشدای ترضح هنسهدارا هدنقح داوم ررح هدالاب

 ۱۲۷۲ ج ۶ . ردک الاهل نم ترضح نامرفو سما هدنباب یناجا

 و ی عدلا د ٠ لاف لغ قفس لغت داوفدح

 هدص و رعم و دی

 هنصوصخ یر هجو كنغل وشراقویمظنت تروص كنرامربدلاق هثلث دالبو تداعسرد

 یمهجردنم ماکحا هلیا تئارق هدالکو سلم هطبضم نانلآ هملق ندنابظنن “ىلع سلحم راد

 ضیعنوجآ قلروسب هناکولم بانج «یلاعروظنم نغم وا شملو ریه یربز قرەنلوا بوصت

 ترضح نامرفورصا هاهجو هن ره هدنقح یماکحا یارجا كن هموقمهطضم .یدنلق مدقتو

 هرک ذن هلسناس ینجهنلوا ارجا نم قوطنم هسا رولیروس رودصفرشو قلعتم یهاشداپ

 ۸. . ۱۱۷۲ ۳ مدنفا یدنلوا رادتبا هنهدقر یروانت

۱ ۰ 
 هملس هدارا

 روظنم هطبضم ناسلوا رک ذ هلیرلهنافصآ هماس رک ذت وشا نالوا مخفت لمانا رویز

 هطضم لهجو یغیدارویب ناذیتساو بیونضتو شلرویب یهاشداپ ترضح اروفوم یلاعم



 ۱۳۹۳ یتامارهش

 جارخاندنندعم شاطو یسلریدتیا باج ندرللحم ندیا اضتقا هرزوا قوا غالبا هنسهبنیم
 اشنا هناوام ید ندنفرط هصاع هناسرت هدننمض یلجو لقت كرلشاط قحهئلوا لامعاو .

 . یسلرویب تمهو تنواعم هنساضتقا یارجا كراش یک یساطعا هلمعو

 كئاناوحو هبارآ نانلوب دەت دالب هلیراتفرعم هطبضو ینامارهش .دنلولح ترام
 نانلواصصخت قرهنلوا ذاخنا هنس سار ینرام یسهنس ییا شع بونلوا ترشابم هنیریرح

 مسرون جهلا رک نوجا رامردلافو قحآ و یوا لضخ ما ءام كیراوکریو

 هدلا هحنشب نوجا یسهیوست كنتافراسصم راهداح قجهنلوا ربمعت كلرکو یساه كراشاظ
 "ةوالع هنیئرت هنا هقشب ندنتاصیصخحت مریدلاق ندنفیدلوا مزلا یسلوب هحقآ یفاک رادقم

 5 تل چوا هنیرتفد یسهنزاوم تافراصم نالوا تسدرد یمظنت هجهنزخ هنسوب

 ندهلیلج ةنيزخ ًاضیوعت هکداک مزال هحقآ نوحا هروکذم تافراصم هلیلاخدا كنهحق
 . یسادیا بوسح ندنسهحق | هناعا قجهنل | نوا رامریدلاق قجهاماب هدورلبا بوللا

 نسح كرامغلو یرالوی وصو قیرط كرک هنسهوستو مظنت كرک كرامریدلاق وبشا
 ینافراصم رامریدلاقو كمي هیوستو مسرت یراهطیرخ ناک مزالو تراظن هنحالصا هلتروص
 كسدنهمرب لتامولعم هدراشیاویو ردتقم هلبا تسانم شاعم هرزوا قهلوا افا ندنناصصخ

 0 ؛ یسلق باا دا ياشا

 . هدرام ردلاقراشاطقافواقرهلو| لکشلابعکم هلهجو ییدلرتسوک هددنب ینکیا هدربو
 هنکجهدیا اضتقا یسریدتا لاعا ردق ددع كم کیا هموب هلتهج ینج هلسناللوق هجهدایز

 نوجما رامریدلاق ینبم هنکیدنروک فقوتم هنسفلوب هآ هلیتروص باس ایلع ید وبو
 باسطایع ندهفلآ هسک كيب چوا نالوا قجهنلوا لاغدا هنیرتفد هنزاوم
 نالپربدلوپ هدرا یراصو يساطعا ندهنیزخ بناح كشور كيب زو کیا هلشروص

 رخآ لح ادعام ندرلمربدلاقوبندنکج هلک مزال قلوا صوصخهرامریدلاق وبشا یندعم شاط

 و هرزوا قماملوا ج ارخا شاط ندندعم و نوسلوا تدم هم وا شب لقاال نوجا

 تونو سه وسل مظنت و هیاشنا تروص كرلمریدلاق وشا . یساریو زاتما تدم رادقم

 قجهنلآ هام هام ندراسو رکرابو هبارآ هليا هحق آ قجهنلوا ذخا ندنباا نکاکد و

 باجما لیکشت نوسموقرب هرزوا كلا هرک اذم ینظفح و لصحو ذخا تروص كلاس

 یلوپس ینلوا هدنتفافر یتاماریش " هاشهخ تحلصم تلسانم كنوسسم وق ویو ندنکیدلبا

 كيهعن فونص و ندنامولعم . بابرا و قلوا هدنتناما رهش یتسایر ندنخجهلوا بجوم

۸۸ 



 یتاما ارش ۱۳۹۲

 | ا یرادقم هسک كسب نالوا لومأ« یلوصح نیم هجورب ندنوب یونس قرهنلوا
 | تسورد كنتالداح نیک اکد ةيموب هنیرزوا هسک كيب کیا نالوا صصخ ندهلیلج ةنيزخ
 . هدنقح هبموح مفانم دییزت ندن آ هلتهج یجهدیا دیازت هحنساضتقا یعاظن تاپ نالوا
 اهد و زوي ترد هرزوا قاوا هیرخ هوالع هبهللح تم نالوا هدقاروس فورصم

 كيب زوي هیرهش ندلیلج هنیزخ هليا ءدب ندنترامیمهنس کیا شع, مسقتلاب هروهش هلیمض
 احا هاد تادراو هنیدیدجتو ریمعت  كرامریدلق غلاب.زق کیا وبشا .هلرب اطعا شورغ
 ا م و .ندنتادراو تداهسرد هني قرهلوا ندنلاوما ءرشط كنهروکذم ةيرهشو یسلوا

 ا ات تاموسر نالوابدقملوامرادا لقرب یتاما ريش ندنتجهلوا بسانم
 ۲۲ یی یرالوا یزلهلدق تاموتسر تنیراهاوآ قاقوسو كۆي ومنشاو یمتلق
 ا ا ق لداذخا كن راهعادق..تاموسز هلتهج :یفجهلوا.زرکم .یسغا آیند
 2 فرات ا هنرقات هج رک ۱ اعا راک زالت ینا و :ندسقرط یلاحا
 لوا ظوحام فس اتلک راق زط دا :هدهسیا ردیا ياا قوا سن

 قحهنلوآ اشنا 8 رد عو هر هعفد "رب رک * كلا :ندنفخهلوا لنس راب هبیلاها كمريو یتفصت كن وب

 در روزا نلوا رضع «تاففا نک دز توس نال رب ہدف رط راک زط
 ندراشاطمظتنم قرەلوا مسرون هروک هنتراحو تعنص و تهجو رادتقا و لاح كنيرابحاص
 ومعل هنروص یداع و هشورع زوب شب ندشورغ یللا ندنرلتندما فداصت هشرط قجهلماب

 . یشدندنباحا رناکد و هناخ عقاو هدنفرط کیا رللوب کید كرامريدلاق قجهنوا اشنا و
 یساوا صوصخ هبهعفد ربو نود یرادقم هدلاح یتیدنلآ ردق هشورغ زوی ندشورغ نوا

1 

 یسارجا هلهجولوا ندننجهمهلوا لب راب هیهسمک یرهلوا فیفخ كب تروصوب هاتهج
 یسلآ هناعا هصح ندرهلوقم وا و ندنغجهنلوب یراهاخ ارقف ضع هدنراهرآ تالحم طقفو

 ۳ 2 اا كالم هغ نالوآ رق ك هوا ندننج همهلوآ بسانم
 ۳۳ 0 رعا . نیفلوآ لوفیخد كلام یرلکمدما ضع رنات كمرو هداز

 ۳ ۵ تر مدقدتوا رک اذم یو یسلوا ترشابمو ادب ندقو هن هتموممت و دیدم
 كرادت كنءرب اس تامزاول و شاطو هلع هدهسیا ندهمزال تردابم هنسهیوست و مظنت لوا
  ریمعل كرام ریدلاقوشاو ندنغیدنلو اتش مسموم ید یدمش قرهلواجاتح هتفو یخ یلجو

 . تافک یدوج وم نابنلوب هدنداعسرد ندنفیدلوا جاتح هنسهامع ییجربدلاق واتیلک یساشناو
 هد یا شازاب رابوتکم نوجما یلج ندرلح نیهلپا باجا هدنک هچرک | كرينا



 VEN یتاما رهش

 قرهبماقبج هتاف ردقواهلتروصوی و هنموزلیساربدبایقرهلوا مظتنم تباغ قرط ترد هدهسیا
 هنیرله وه هحساح هلبا بج یرلهتسوا ځشاط یم هتفیدلوا هدقعلوا تلط یفیسق :زارب

 هوا تیک قرهنلوا رکن یسهمع ییهاطو .ظبو هنادنسو مطق ینگ یاو اعا
 نالواروکذم هدالابو یسلوا ترشابم هترلاشنا هررک اکآ كرهلپریدتیا مادقا هتلاعا

 ند رلوداع ونشاو یساریدسا اشنا مکحتسم وناتم قرەلوا ددحم. ندرلشاط رک ید كرلەداح

 كنس رە ريدلاق رلقاقوس نو ا هدنرا وج 2 راهداح وب ید هلراشاط یداع قحهتح

 : یسلقاب هنسهوسل و ریمعل

 كن وب :هحنلک هنشحم فراصم نلک مزال هنیربمعتو دیدح كراش رط نانلوا روصت وشا

 لصاح بولطم هاکنوب هدهسیاراویاصصخ هسک كم ییا یونس كنهللج هنیزخنوجما

 رامریدلاق ناالوا مع و ورب تو وا هسیا یتا رخ اشم باش كرامریدلاق و .بوسهلوا

 ناکد .نانلوب هدننفرط كق رط نالببای وک دفا و ندیربم فرط ییصل كنفرابصم

 فرط, البمکت قرهلوا كرتلوصا وب ورب ندتدم رب نکیا رولبریو ندنبناج یرابحاص
 یرلهبضق یروبعو روره تک. كناناوح و هبارآ ثاط رب و یسلوا لبمح هبیربم

 چیک و لاها یافراضم هلوقم ون كتنکلم مهرزوا ییدلوا نیختسم نده لو ندنفیداوا

 تفاظنو تیرومعم كلرهش یه هقشب ندنعیدنلو هدقذلوا هیوست هلبرلهناعا هلهحو بسانم

 هسیارارهش نالوا تلودزکیم بولوا یبطا وساوا دنمهصح كنسهنکس مو ندنلاح

ey,تیک وب . هدندنع, راتلود هاش هلتهح ینجلوا یسمومع لاح نسج وز  

 هد هو هنسهللج ته كنهلع تلود مه یجالعاو معت كرامریدلاق وش هلساوا 3

 ندمریدلق زی٤ اا یعع قرةلوا هحرد هجرد یځدوب بولوا جاتحم هنّ واعم كنلاها م

 ول یجهلک مزال یسا تمدخ ههداموب كراکج هلک ب E تخار و اا

 یرلفلوا تورعو هبهناعا ید كنک کدو توس باح ا قجهلوا دچا ندنسهموم تهج

 كراقرطوشا قج لسا كركو یناخا تاناوحو هبارآ لک هالو وب ندنغیدنلو ندا تاحما

 یاضفا یوا تواعم هلرود تااش ند ساس ی سنا یک وو ا ا
 ۱ ر ا ا

 قوه ا» رک اذن« NT وبارآ نیل یهو
 كرلهبازا  صوصخحم هکویو ارک كارکو نالبناللوق اناد هدراقانوق رک هلتساوا نشا ررفت

 کر اب: كولو كتب عون رهو نوا ندنسمل وکر اپ كتو ؛ یعرکی هنهام ندنشتسا رکراب تفح
 لاصحتسا وکریوشورغ جب رشکیا ندنسیربره ك رلزاخو رشب ندنسار ره ثانبرارتساو



 یتاما رمش ۱۹۰

 ًاقیطت هتسهنوم ندندعم نانلوا رکذ و هننیدلوا ندهمزال یرالوا مظتنمو نهتم هلیشح

 . كرلهداح وبشا ۍنبم هنفیدنلوب متصم یمظنت و جارخا شاط رادقم یعوزل لکشلاسکم

 اتع هیهیلک ف راسم نا وتو ویا | یاب قرون روک نذراشاط وب
 ر لخ ید یساشنا و.لامعا كشاط مظتنمو مسرو ر رادقم و هقشاب ندنفعهلوا

 مسرونوشا كن رلذالوا مهاومزلا كا كرا رطوب ندنیدلوا فقوتم هغا ای یحردن عساعلابو

 ناتم هليا راشاط كجوبوب كنيراروصف بونلوا ترشابم و ءدب هنسل ای ندرلشاط مظتنمو

 هدنداعسرد هلتهج لحو عقوم بسانم وندنکجهدیا اضتقایسملقابهنب رلریمعت و اشنا قرهلوا

 . هتسشاب هدازہش هاتشرط راجه زو ندنل و هدب زباب هلا یو ناوید هلا اد ند وياه باب

 .ندراشاط سرون ردق هنشاب یرپ رک ندنکوا تور عماح كريز هشرط افو نداروا و

 كشوقوبنالواهحمراوهنهاکردیسویقهلق ندنش وق وبیشاب قدنخهایسهداح یسویق بعویسا" اب
 ندنسهفرآ یضوح هرماع هناسرت ندنشاب قدنخ و كنبرامربدلق هلیسهیوست همت یاکما
 او را ىح ؛اقمطت هتیرضاح لا كدمرپدلاق قیرط نالوا. یهنم هنانشا میلق رک

 یارس هطلغ ندنآ و «نیزغآ لوپ ترد هدنلغوا كب ندنسومف هلق دلوشتوگو يار ادبا

 ندنویاهبابو یسارپ اب ندراشاط مسرون كاذک هحراو هلوقءرق یددنکوا سه هلتنوداج

 هزوک هنکیداریدتیا ن رام یرامو دلاق قح هاساپ نو راشاطامشر اهم ونة ەش امى زې وک

 ندنشاط رشق | نوا هعارذره و عارذ ییلرلقبق ةو یذ ؛تس وا قز یه رت با
 یک زوب نکس كيب زوقط ناق لوت: لإ راپ تلشاط |قج والفرص قالوا

 قرق كوب یدی نوا یاری PY ندشورغ رقرق یعارذ رہو هددع ییا
 یهدمسه ندنسوق الق تاج کو ناییفلوا خلاب هشورغا .نایللکش فایر كى نوقط
 . عارهت یعمل از وب نار رك یلعزکیی یخ. ی زام رود لاق یی راق ناو ا هاو هیات وقر
 ید ریت زیرا !تانجفوا قق: كرنا و نیشاط ره ۲ترا افکار ذ لپو همیار
 چ شورو تود اكر مکس الا توی کس فر الغا بندن واو رر یا وزر م هنیوهشاط
 قرف و نرانو كلاب )وا یو زارا هتلی هزراواباضصاوپ ق بانک ودیا یف واخ و

 خام زس دل وب نیلا قو کیم خم این اوکب 1 امج ايراني ییازژت وای ومات ییچنوا
 تنه ف لیل ىا لت واج يطق فلک وب ج ژ Sah بولتن 7 رجالا DATES ناهس

 لری واع زا الد ةع اتا رخ ندی وا ل واخ اوتو و عا اینم
 ایکو یاعاو ارج اتاعا طا وا دھو بڑا زا ادع ل اعا ی ئاس یعناک هه اه یرالوا
 اتم واشوف دیر ابق رخ تا کشا نمم شر ها« لس وال فقر رخ



 ۱۳۸۹ یتاما رهث

 یر تام یا اردو لپ واور وارو هوزوا یینازا دوپ اقا

 .هدقملوا تقشمراحود راندیا روبعو رورم قرهلیزوب هدایز ندنکیدمروکه بلک تاریمعت
 تافراضم اأ لباق ا١ یعایاب یسورلبا هسلک مزال قلوا كرت هلا لاح وب ادعام ندن راقدلوا

 ا ا هما, تاج .هدبرادکلم تر هاك وغ بانو ندننجملوا جاج هب هملک

 دومشم یسقرتو دیازت ن اب نآ یلاصحتساو لامکتسا كراش هلوقهوب _بجوم یهبمومع

 ناتم هلتروضنسح كرام ردافوبشا ًارظن هنسهلو, ندنموزلتیرومعمو تبادم نالوا نایلاع
 لهجو هن ككرلمریدلاق و ها لوا ندنکیدنروک ندلاح یاضتقا .یدیدح .قرهلوا .,ناصرو

 ب واک هرطاخ تراوص وا هدن وب هدقدنل وا ه اسو هعلاطم ینحهلوا نکمو تسانم یاب

 لکشلابعکم نانلقهدقتیسنوع یسحنککیا و ندراشاط مظتنم وب وب لکشلا بم یتسحرب

 هنساضتقا و قرهلوا قیص تباغ ندراشاط باج ویو ید .یسدینجوااو ندرایشاط اوتر

 ساپ هلهجو نیصرو نیتم قره وق زولوم هنبرلارآ شاط الصاو قردلینوق هنکید هروک
 لب زب ای ا رک نیم تای مدیران لر اخیر وا یت
 راییراص طقفو هنغیدلوا ءدکروک یک ارجالالکشم قرهلوا طونم ههبلک فراصم یس اي

 بوراقبح ندندعهوب هلرب بلج ی را هتسو یشاط یضعب لسم رخ یندعم شاطرب «هدنراوج

 وشراحب ءانبهنشیداریدشارارق قرهنلوا قارازاب هشورغقم چ وا یویرب هرزوا كجا مظنت
 نالواردق هنس وق یرازاب تاب ندنسویق هبنامعروت هلتهج یساوا تسانم و طوبضم كانحما

 نالبرویبقلمتمقرهوا بسا ند وصخ یمظنت ندراشاط رک لکشلا مب رم وشا كه رط

 : ورشو ترشابس تشرد هحتنجوم هشس هدارا
 روم ترنک ندرانوبقرهلوارالحم ع ارذ قوج كپ رام ید ةفاک كن هینس تطال ا راد

 هیوپقبوط .هیسهداح یارسقآ ندنویاه باباکراق رطنال و امزلاو محا یه وست .هلبتهچیروبعو
 هلتسهداح یراخش ما و یاخ هود ندنکوا هناخفافخ و هنس وق هنردآ هللوپ اف و دیزیابو

 یرولس هلق رط یصاخ ندنسهمشج اشاب تفس و و هنسویق بوط نداروا و هب هحغاب ی

 ندنک وایاعباب هلق رط هبفوصایآ و هیملق یدب هل رط وبق کی ندنناهل هغربداق و هنسریق

 یرپوک هلی راقب رط افو و كريز ندنشاب رابحتس و هبوبا هلسهداح رانف ندنآ و هنس يق هحغاب
 هیوک هترواو شاطکشب هلق رط هناخم وطو  هبهطاغ .هلسهداج یس ویق بزنع نداروا و هنشاب

 بويا و هدمحا هج رق ندهلکسا كوس هدرادکسا و همست هلق رط یلغوا كب ندرسچ بابو

 كا كنهثلث دالب  رلنوب . ردرللو نالوا ردق هنسهداح یمار هلس وب وشراح ندنسهاکسا

 قوا یرللحم نالوا عقاو یراروبع و روره هرزوا ترک موب ره, و یراهداح یلشاپ



 انا پف ۱ WAR د

 هدایز ندد رکراب تفچ هبارا-یلرکراب كتو یراکجهلسهدیا ررض ثاریا هرزوا قاس رپ
 ینیدنلآ نو رص رشب ندنسهارآ كونو رثوآ هیرهش هیوسلایلع ندرانوب هلراتهج یفدنلوب
 ندتنحال وب عوقو تالضاح هدایز اهد کلب تبومشود یغاتفا ندنهاس بمر هدلاح

 یساضتفا یارجا هطضم بوم رک هاقل وا اسو هدنل ود یهو رعم تاعلاطم كل وسد» و

 ۰ زساغع مکه ندنفانصا .دننلعن نیزادمب نوجاقماشیراق هاحو داسف هناموسر قجهنلاو

 یاق کیا كنبررقم مسر وللثم ناریجاق لام ندکرک ها زولوا كجدیا تخورف لعن
 دو ااا یراعووتس یتعتلق هس هحساها ریش یخو كاتت وصخ قاراخ قرهلآ

 رودصف رشوقاعتمیهاشداب ترضحنامرفورما لهجو هنره هدیالوا هدهسیاشهلوا بوضتو
 . باج زوفوهتکوش روظنم هطنضم روک ذمو یتجهلوا ارجا تنم قواعنم هسیا رولیروب

 . .مدنفا یدنلوا مقرت یروانت ةرک ت هلیناسب یتیدناق میدتتو ضرع نوجم اقل ر ویب هناکولم
AY۳ هر  

 هنس هدارا

 روظنم هطبضم روکذم هلبراهنافصا ةماس ةرکذت وبشا نالوا زانعا بیزلمانا
 یک دن هاسلوا ۱ دلو تسانم هررح روصو شر وس هن اک ولم ترصح روف وهلاعم

 ةداراو معا نالیروس رودصفرشو قلعتم یسارجا كنبرلاضتقا هلهجو یتیدلروس نادبتساو

 . ردك نالا لو تربضج نامرفوما هدیالوا هلقلوا شمنلق هداعا هت رانفصآ

 3۷۷ ن ۱

 یسهطیضم یو سبوق رش ماظتنا

 : ةنگنکع تهشم راک بولک قربایزون هدایژ ك یرلهربدلاق هل دالب و تداعتسرد

 كب هدورلبا هدنروص یتیدماقاب هنیدیدح وريم عل هدب ولاق و ید تقوزارو ندنعیدلوا

 ناق لگا هجدقم هدننمض یسیوستو رفعت یارجا ندنفجهلوا جاتح هفراصم قوج
 مک تناحا رک قاین O هنامرکفاو هملاطم نالوا نان ندنوتسموق
 تیوصت و درک اذم هارقلابید هدص وصخم اع نالوا دقغآ رخ ومو بشهرکص ندنایزج

 3 7۳: رولوا ناب دن دنب یآهجورب هکردروص نانلق



 : ِب
 ۱۳۸۹۷ یامارهش

 هدننمض یسهباقو ندهعاضا كانها نان ولواسرت وبشا ین e ول وب نا هغا

 نانلوبهد ادب فانهاوراج بثعرد قرهولوا حیبقتت هبافلابح ین اف رخ فنفانصا دنلعل

 لصح ندفرطرب ثغلابم نالک مزال قردنلق ارجا یمض دادعلاب هاتف رعم زار رالعت

 کوج هجنلک هثحم هبرع . ردش كق هعلاطم کج هک رال یسشلوا ترشابم هنیاسا یسقلوا

 ررض ثاربا هرزوا قابسرب هنیرامریدلاف قاقوس یسهفک كرلابرع یلرک راب تفحو كل

 بوعااضتقا یدیدح ناف هقشل نوخما یسل رک راب كتو تفح كرلنوب ندنراکجهلسەدبا

 هیوسلالع ندرانوب نیربانب بونلوب دناز ندیلرکراب تفچ هبرع یلرکر اب كت هلصوصخو

 بویمشود یغاشآ ندناس بیترت هدلاحینیدنلآ شورغرشب ندنسهبنع كوو روا. هب رهش
 هعطق ر كنف راب یب ارکو وب ندرا عیب و, یدال وکو تالایصاحت ا اهد کلب
 قانوق هدرصا لوا ًاقسطت هلوصا قجهنلوا ذاختا وللثم ینیدلوا مولعم هدیتتناما رهش یددعو
 هلسق رعم رک تالحمو ها یخد ثارتفد نالکمزال ناب ییددع كس رله رع هناخو

 هدنفح هحورشم روص هدسیا شق لوا کد یحمدیا اضتفا ققلوا ترشاسم هنمظنت

 0 ۱۲۷۲ ش ۶ اردک هال اه رم ت رخ نام رفو ره زا فو

 ماسح نتسح داهرف نوللا .لاص دج دیسلا ی الهور وطناقماروا

 2م.درفم وقنارف . سونامرح ىطاسوف رامعم

 هصز ۰ و

 رویا هد ات !وشراق هنفراصم یاریمعت برام ریدلق قیرط هثلث دالبو تداعسرد ۱

 اه راد لاو بیر تروض كناموسر نالوا ررقم یدخنا نوا و تاناوح

 ناالوا دقع هک 3 هطضم نمضتم یتاظحالم كیوسسموق نالوا لنکشت را

 هجددعیاناوح كل ویو كنس هدهئلث دالبو تداعسرد اعقاو بوللوا تارق هدص وضخ سلجم

 ندناس ینجهلوا لکشم هسیا تاموسر. لصح ندناناوبح ندک بولکو هدایز ندراهارآ

 ها د كرت لاصسا عمق اا لا كاز قلا هاتف وک
 تاموسر قجهللوا مض هلتهج ینیدلوا ررقم ییز كتناتف ییدبش فكلعنو ندنفج

 هلیتفرعم یتامارمشو ندنکج هم هنبروک قرفرب ید هحقلخ قرلوا هدنرب هعقاو تالیزنتو
 قج هنلوالاصحتسا ندرلهبارا و ندننجهلوا بسانم یدییصحت قرهنلوا اغ ترض «رللما

 .هنیرام رها قاقوس یسهفک كرابارآ یلریکراب تفجو كت هکنوج ید هدنشحم تاموسر



 یامارهش ۱۳۸۹

 تاور تداعسزد هکریفوش بولوا ش ملف ب وصتو د نیک هم

 یا ۱ قم هی ناار نیک بوک ورک ند رله ع هحددع یناناوح و و

 . كنلمن کم و رزوتوا هنلعا قایارم دره ورتساو تا ندش فا ریسع صا یتیم اصح

 . لوصا ندنرافرط یرامت لجن یک رونا هاش مس رام مرا ےن ھا رب تاک
 . ندنره وو دم تااوح هدریدق یشادلروہ بوعت یدخا تاداع هلهحو هررح

 . ندشورغ قم ییاو کیا ندشورغرشپ قچهلوا لاصتساو .ذخا هنس تاهلعت بجومرب
 . كنسهلسم ناویح متک هدنسارجا كنتروصوب .هدهسیا یهیدب یفج هلوب. لزنت شوررب
 . ندنسلوا قوچكپ یعوقو ثنسهمنللعت نوح هفد کیا هدا صارو نین قوا

  یقفانصا دننامن مولا هدمهو ردشع ولوپ لوماب یو 2و ۷ ان هر رک و هبرپش

 شب یمرکب ینتفچ ك و 1 نوآ یرکرابو بسا یداعو کیا یمرکی یاو هناطق

 ۱۳ ۰ ۰ باف طق نالوا هدکمرو نیئافو ید راک و هدقمهلعت هشورغ

 . قجهنلآ نوحا مربدلق ر كن ها یخ هنو لنز و ندنعیدنل و تسدردآ لنت

 3 نر < تا قا اھد ڻدنأف نالوا یراح مولا هدنربدت یمض كنهراپ

 نیا یوا ۳ سم نیر لک یوا هدر و كقلخ تر

 3 قانا یدنلجن زوکوا مر ی تا ایز ا ی . رفع قحر ےل ینح هلوا

 . هیداعسرد زك تاناوح رانو ندنراناکدكران | ندن رلکدلیا لامعا یرایدنک ندرللعن قستع

 . دراوت ندرلام راسو هفوص ما و ندکح هحفب مت راوج دمزا یک | بوی وا لامعا

 . تداعسرد لدهرشط ید هخا f هلمض هنیرزوا اف A هلتهج ییدلنا

 ۲ ا ذخا ینام را ام ناکا ایک ندیا دراوت هنکرک

 ۴ روت دم تناما كرار هنتناما ره .ندنفرطن لر :رللعت نالوا حک ةا لوا
 ۱ ا ك اهلج كفو شي ولوا اف برض دادن
 ME تأف كلعن رر رک ذم یبا کچ درو یخد راحم و یشلوا ذخا ندنرام

 كنصوصخ يلا فرصو س كرادنلعن هلهج ولوا لردبا تخورف هنفانصا دنلعل هلمض

 و از ک هتیدنلوا یخ تا ییذازولل هداراو تنش نخر یزاخما لوصا

 : قانصا دنلعنو هنخیدلوا ووو لعت مک كيشب نوا نوا نام هحورپ هدنرادب یراخح و

 ٠ ش٤ ولوا مض هدعب هل رم كنتاف قلارآ وش اس زدن هدعمهلاعت هلن اف تیک و ید

 اما دنلعن هسلوا شملفارب هرزوا لاح هروک ذم تافو هنفجهلرا یداب هبیدرقال هسلوا
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 ۱۳۸ یتلاما ره

 لاوحا ضمب نانلوا روصت یبنم بولوا ریاغم هنسهبولطم هبضف قاوسا تراهطو ماظن

 *ییاع روظنم هلبا یسهطیتم هعطق رب ثنسلحم رهش هحال نانلوا ملظنت راد هیاجماث عاضواو

 تاعلاطمنانلوا ناس هدهموق هح ال .یدنلق مدق و ضرع نوجا قلروس یهاشنهش بانج

 هال هعقاو تاظحالم هلبا ققدت ید هدنامظنت *یلاتسلحم قرهلوا راش بسانمو والوت
 هلغهواقیدصتو هک یلیذ كتهطضمناسلارامقرهنلوا تراشا هتسرلالاب یرادنب كن هم وقم

 سا هلهجو هنره:هدنفح یسهلاوح هنتنامارهش تنصوصخت یرلاضتفا یارجا هال ور

 رک ذن هلیناسب ینجهنلوا تکرح هروک اکا هسیارولیروب قلعتم یهاشداپ ترضح نامرفو
 م ۷۲ اذ +£ م افا یدنلق مقرت یروانن

۱ | ۰ ۰ 
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 هطیضمو هال نانلوارک ذ هل رابهانیترادص ٌهبماس هرک ذتوبشا نالوا جرکت یاریپ هلع
 یارجا هال بحومرپ ك هضورعم تاعلاطمو شلروس یهاشداب بانج روفوت هلاعمر وظنم

 ترضحهنس ٌهداراوصا نالبیروب رودصف رشوقلعتمیسهلاوح ههر ذم تناما كنيرلاضتفا

 هنس رله افصا ۶ یعاس بوص هنب هطبضمو هال ور دمو هلو ندنسلاع ٍیاضتقم هناکولم

 VY اد o .ردکعالا 4ل نم ترضح نام رف وم هدب الو اهلخاوا ماقا وهداعا

 ندرلهرن و كراك هنواا مریدلاق لوا ندنلکشت كنتنامارہٹ
 حاضیا اصحاب هاش او هدنلصف ید كيابیح زوقطینیدنل و هدکلدیا هب وسل هل ر وص هنو

 هنناپ هیداب فلاظو یراشیا مردلفو لیکشت یتاما رهش هد ۱۲۷۱ ۰ یدشلدپا
 رکف رب هدنقخ ییدتیا افا ارو ه یهفظو وب كنسلح رهش مه کلا لادا
 قادرا ] ینا فیکت و حرط موسر یک هن نوجا ینریمعتمربداق هدمه قوا لبصاح

 ی ودا جرد اع هب شا قر4را هنوع قانو کولو نوجا

 یمه یر رم مات

 قرهلوا قلوشراق هنسهب ریمعت تافراصم كنرلهردلاف قیرط هثلث دالب و توام دو

 نوا .ندنسیلناوبح كىو یم 5 كنس ا وبح هتفج كنب راهب رع كوو كثب س ںھ

 یلاصحتسا و دخا هیرهش شورغ حج کیا ندو شف ندنرارتساو بسا كونو كو

 نانولوا کدو شع ولوب روطسمو ررح هدهبنستاهلعت نالبروس اطعا ند اظن *یلاع سلح
 لوعا رکذتلاب یخذ هدرههنازجاع نوسیءهوف یصوصخ لرصحو تلر هلهجولوا فنی رپش



 اقا: رش ۱۳۸

 هلبارایش یلاتماو یوفو تیسو قدنص ندنرافر طظ راحاکدو هزاغم : یسحزوقط

 ۲ هلاتشوب هل یزاغابو دغاکو اک داسو ہہحاحز تاوداو هعتماو انشا نانلوا هعیارم

 7 مرفو قوواطو ورو "ثتاود ریس نانلوا لوات ی توس و هاڪ و ی رلهظفحم

 ییاهتسخ هحةلح تانععت نالک هل وصح ندرلت وب تولوا هد وا املا و عضو هغاق وس یرلولوا

 نزادع ندنکی شود راغم هلاک یخد هب هب دلت تراهط هقش e دكا توعد

 ۲ ی اد ماردلایلع هنص وصح یسار دتا الا هبایرد ۰ بوش "۱ هراقاق وس راش هل وقموا

 ۱٩ را راهطو تفافلو بسام تووش ااو
 ۱ ا یارعا هاهعواوا هلدتوا توم

 ۳۰ اب تسا نزک شو یا ا جاا هدقا تنا ماتيو هو: .یبیعوا
 . وبق وللثم یج هلک مزال قعلوا طضو ذخا ندبیم بناح تاناوح لاس ایاز وو كناو

 . كصاخشانالوا رس احتم هرابش یک كا جاعزاو عنم یر بولکو قمالغب تآ هن راهقلخ

 دف نویسدموق یرلهغآ رز قبل[ قرهنلوا ارحا ییازاحم هلبا هیدتت یازج ید

 . ردقجهناق فربص هنفراصرهش هليا ملست
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 هدب مشندنغیدنل وب ردم هدهمانن وناق نالوا تسدرد

 . چک القملقاب تیا یارجا
 2 نانلو هدرلاروا قره ربدش وق ناوح هد رللح كالهلع راةسميك ضعب : یسیحرب نوا

  فالتا ككرمدهنکبج ران واخ رابتخاو قجوج هرص هرا هليا دنزکوررض لاصیا هلافطاو هزت

 . هدرللحم نالوا سان عج هلوقم وا نوسسلوا هسیا رولوا مک ره نیزادعب ندنفیدنلوا نوفل

 ۱ اج ینیدلوا بک ار هایب هساوب ع وقو اضق رب ی ار خروارضالب

 .' ردتجهلوا رهظم ه هیدق -تازاحم كلذک ید وین کا ندقدنل وا

 :یارحا هدهمانن وناق رشت هاخل وا نالنقوا ید و

 ۰ یحهدیآباح | یساضتقا
Lale A SNS CTف  

 و ترا كتان نالوا حاضیاو نایب دنب دنب هدالا : ینیجتکیا نوا

 . هروک هنتماسج ۀجرد كنمهن ره یرلهشآ رزن قجهنلآ هرزوا قاوا هبدق تازاحم ندناسک
 ردقح هنلق نارب ضرع هاب | هال هح هقشل ید قرصو دا تر وص قرهنلوا لپ دم

 هاب هح ال هتشد ندنیدنل و جردنم هدهمانت وناق یدو
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 هرتاسوقلاب هلرلهنکتو هوبموهزبس هلیاراهلباطو هف وکو تيد هدنرزوارلمربدلاق : یسحدب

 هكرلرک رابوهبرعر لیدس یانبا هلا قدضتندبناح کیا یغاقوسیدو بولوا هدقفلوا تخورف

 یناحتا یراهف د تیس روک ذم هدنفداصت ربرع یقلوشراقو هدقملوا بح وم 7

 رض هدنقح یسهعتما ید تانبحاص ناکد قرهقونص هني رانا ناکد ,ییدلک تس

 هزبس هلبا هؤ ؟ و تاس هلوقموپ امدعب هل سموا هدکما توعد یعادصو یدلزس هرخ ۰

 نه یەنسل ینجهتاص راندا تخورف هراسو قلاب هدننورد راهطاوقو هنکبتو هومو

 بویمهلا ترساحم هتخورفو ع هلا عضو تدم وط هنب راشابهشوک و وشراح ییدتسیا

 شل آ هدرلاروا كرهدک هشرارپ رازاب نالبروق هدلرب نوکه هدهاشداب ترضخ ٌهیاس

 . ردقج بت وط نوذْأم کا شیریو
 هدن رزوا رامریدلاق هلبا راهلباطو هفوکو تبس هلوقموا

 نالوا راز ناب وهو هوس نال و دقت اه
 هطنضبثاح هدرلرپ نالوا رازابو هم ر رازاب هدرالح

 یساریدناضهدلح قح هناق هارا ندنفرطینامارمشو

 ینعقاط :تانوخا متهم کرارا یدک وا یول مرچ رانا ضبا کیت
 ناوحو مدآ یلاصت هللاذاعمو رشود هغاقوس ءاضق هدقلارآ یسیرب كراشسقاصوب بولوا

 ینج هلوا جوتسم یس فات کلبو بجوم یفلطقس هلسهدایز هسردا تباصا هنیرزوا

 رایسقاص وبو ندنکجهدیا ثیولت یعاقوس قارپوط هلبرلهچراپ یقاص وللثم ینیدلوا ید
 هف دالوص یرلکحبحو هفوکش ناسنلوپ هدنرانورد یخد هدلح یراقدروط هدنرلرب هلبلاح

 چھو نننکع توف نام هتفاظنو تراهط ید وب كرداکو د هغاق وس تلذک نلوص ناقآ

 تسانم یرازب ندنکحهمر ولا هدکب هنقا و اوم كن هب اضیبحاص ضعب ید سهام لرد وق

 ناز کیف هه ب ومارد یش رپ ها ار دی راک ناک اچ داوا قام نالوا ظفر
 قجهنلق اا هلوقم وا هرزوا قمایقوط یم ید اک بولکو یا تفت بوشود
 یلروماح هتیرزوا مریدلاق هثدنالوص هدربو یس الغاب هالغاص هرارب ینادروط كرا.قاص

 ند اقف ووخایو کت هلا .رابتقاس روک دم نوا مالک وب تالاب نون

 رك موال قلوا تقد ايدام ندنرلفرط احا هنیراصوصخ یبشلوا عضو راساطو هلباط

 . ردقجهلبتوط لوّبس رانالبروک هدتک ج یفالخ
 یا رجار اعشا بج ومر ا ورکو هدنل وب هدام ؤب

 یساضتقا



Afیا رفقا ۱  

 5 راناکد .نتاک هدلوبمالسا ید اھم غورو ا كبو هطاع شک 1: یت رد

 حول ندراجاس روم طوع ه راق رص هحنوزوا اهدو هدنیوب نوشرآ جم رب هدنرلرزوا
 دن را لامعا دوخیو كنبحاص هلیکشو مسا كن هعتما نانلوا تخورف هدرلناکد لوا قرلوا
 ودا ترابع ندایشاو مان نالعا دارم ندقلعت یوو یدلوا ررح یرهشو مان كن هق رباف

 ۳ ندنعیدلوا یرادتم نوشرا تح ییا قم ییا را ندنمز كن وب اا یهید

 ۳۲ سو مدقع وقوط هرو, ها كرو ۲ هقعب ندفدلوا هدکه زو تاع هو وعو

 i ندنسهضق هعتماو مات مالعا هسلا یققح دار نانو و ندنغیدلوا هدقمراقح قاطقس

 3 لعت قرهلوا قصالم هنیرزوآ و و هنی دوخایو هراوید كرلهحول روک دم ید ویو هنغحهلوا

 ۱۳ ٣ من اج وولس واوا مرکسزندنوپ مانب هک اب هاوا لس
 3 : ردکح هاسهلب رب و تصخر هنطار هک کو هنیرارزوا

 شا ندنکجهلک مزال یسەوسل هلروص لوا ید كن وب

 3 يافا تاي ا هلهج و

 ٣ ٣ کک يوا تا سمی. هرزوآ ناوا ربس هشنوک یی
 عة وسو هدقلوا عنام هنتکرحو ریس كرابلهبرعو ولتآ هدلاحیراقدنلوب قرهلآ یراقی رصو
 اکلروک یرضمقوح كب یخد كنوب ندنغیدلوا هدقم ریدشالراط ید ینسهلاح تعسو

 اب هدنن ورد هلشاصا شن وک هناکدو هزاغم لوا هدر ده ی وغل بک هکردقوش بولوا

 رەلوا زبوح یخ دوب ندنفج هاقص هدرانوک قاحیص رلت الوالخاد هدننمض اطعاو ذخاو

 ا. ثارا ترضم هن کر هرلناوحو هبرع هد مه و قالوا هظفاح ندسمش مه یزآ

 اد لا طبرد ی ندی راق وت نوش را تز ت قشم كرا رص و وک ذما مرزیا

 ۱ . ردقچهنلوا تقد هنیراصوصخ یسمال وق قیرص هراهتنت قرهلوا هدرب یجوا
 ۱۳ تب اا نج ر ك روج یخ ابا تها مدن ید و

 ۱۳۰ ر نیا و وو هیات كا قلا
 وا لصاح اک تانفعت ندنوب قرهلوا ءا تیولت یرلقاقوس رورضلابسح یراهحک

 ٩ا هدنرجما یرل دک هسیا یعنم كلوب بولوا هدعمامهلوا یلاخ ندنافرخنم رام دلاقو
 اتکیدوروک مات هنسهوالعو اشنا رلالخ او و

 رد راالخ اقلطم هراناکدو هزافم هلوقموا نوا یلاصحتسا “يمام كنیداب تراهط
 ِ . ردکچ هلک مزال یسلوا هبنت وا اد | هنیرافرط ییاحا كنهوصخ

 انا كنساضتقا ندننیدنلوپ هدنلوب ك



 ۱۳۸۱ فٹ

 انف كب راندیاروبعو روص مه ندنراوصرومغی ناق  هغاق وسند راقاحص هما :یسکلوا
 ندنتیدلوا هدقلوزوب رامریدلاققرهنالروقوخ یفزطکیا كعغافوس د هو هدقعالصأ هدنرو
 قجاقآ ندرلقاحص نانلوا رک ذ هرزوا قمانقوطیرضم نیزادعب هراهربدلاقو ةرانک بو

 یرودصرش تانیعطق یارب هدننمض یسارب و هرلمغل هلبا رلپروب و قولوا كنیرلوص 3

 . ردشهلوا هعلاطم ینجهلوا بس

 هلهحو ینیدنلوا راعشا ندنغیدلوا تحلصمو لاح قفاوم تر وص, ونشا

 لو یساریو هایا رایرو و قولوا كنبرلوص رومغی هرارب نالوا مل

 یسغلوا عضو ردق هرلرپ یرلیروب قاحص هدرالح نالوا

 نالبراقج هرشط ندینبا  هلجلاب ناللوا عضو" هبوص هداتش موم" : شختکپا

 كوساهد ندنسالماد رومغ هدتقو ضعب وص هانس نالوا لصاح هلترارح وغوب ندرلیر

 لئاز یخد رب كردبا تباضا هنسابل كرانک بولکو هدکملوکود هسرزوا رامربدلاق قره

 ندنفیدنلوب ندنانکم ینا اشا هما رلیروب هغ كب وصوبو ندنفپدلوا هدکمهللکل بوش
 ه هسمیگ قره آ هبیغاشا هلبا رلیروب ها رک ذلارام كنیراوص هبوص هلوتموب هلیوب ندن
 . ردکج هلک مزال یسادنقآ نک وظف

 یساضتقا یارجا راهشا هجورب ندنغیدلوا بج وم یرتهطتو بسانم ید وب

 هلا یسجوف رو هلادراص هدنکوا كنرلناکد یفانضا وانمو لاق : یسجنخوا

 ریدنقج یاثماو ینادنص هرتشوم نلماح یدهدنرلناکد فانصا راسو تولوا یرلهفوک مر

 هلوقموا هدءرآ و ندنفیدلوا عنام كب هتسراذک ریکرابو هبرعو نولطتف هسیا ران وب بونو
 هرزوا قماعاج هراررب كرەلك ندنسوشراق ید هبرعرب افداصت یک بع رب ںد
 هرتسومو هفوکو یحوف رکدلافلاس هدکداک مزال كنا رابتخا یم هفرطررب یخد یسا

 یخد ییاوح كنسيضعب هدانثا لواو بونارغرا ه ,رزوا ۍرلټدنقخ ناکد لاثماو ینید
 رکذ و ندننیدنلوب هدقمنلطقس یخد مدآ هقشب ندنعوقو تاراسخ یلیخ رب بوک
 یاو هلعضو راهنسل والثموا هنیرزوا مربلاق جراخ ندنناکد هتسیا تک ناکد نا

 كارت هلبوب ندنوپ كفانصا رب چیه هراسش هلو ندنفیدلوا تح اب اعطق هغم رب دشال ر

 لصاماو تاسو هفوک هنکوا یناکد نوسلوا هبیا رولوا تامکره بونهلوازیوحم یتراسب
 عله هللا یمادقو یمومحم منم بویاریدبوق یشرب چه نجهلوا عنام ردق لبق هلبس یا

 . ردقح هل وا ندهرصع تانسحم قار

 یسارجا كنباحما لهجو ET دنلو توو نانلوا ناب
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 هةم وب هدهسیا شیهعا تیعطق بدک كردن نارتقا هبهدارا هج رک همانماظن و ۵

 مکا كيوب هع وسد ه وقر هش ماظتنا :نالوا ش ادا لکشټ نديکی نوحا نام ات

 را .ربدلاق ا را یار ا ی اع رہش .قرهنل وا ماود هب هفظو یاهآ ,هدنسهر اد

 2ا تاررقم ضم هدنقح ىه زج كفانصا هدربو قاوسا تراهطو هداب ٌةطباض
 ۳ و ا یار شما منو هتل مقوم بونلوا بوصت موهجتموکحو

 ندف رطربو كمروتک هدوجو ی .همانماظن تالکشت ندیانرب كن ونسدم وق رهش ماظتنا

 اوا رادم هنلوصح رکفرب هدنقح ییدتبا لاغتشا هدراهجرد هن هلیا هیذاب-تارامعاو تایظنت

 زاهنج رد هیهلجم كنهقیئو اقرب ربرت N OTR وه نوک ریم موی
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 بدو | کع ندرامک كنساضعا نوسم وق رلاضما یهدنریز كراهقشووب .ردشاوروک
 : ردهدکما تارا

 نوا ضمب نالو روصت یم بولوا ر اغ« هنس راهب واط م هیضق قاوسا تراهطو ماظن ماظ ص ۱

 هال هعطق رب نانلق مق : ندنمداکلب نويس هوق یواح یدنب ییا نوا ر راد هاحم اب

 امرفورصا هدیالوا ناغمناق راسحا هبء ده ۳ هرروا قلروس یرل ناف آ ۶ اع ر وظنم

 و ۱:۷۲ ل ۲۵۰ ۰. رک الالم ترضح

 ا نح داهرف  ینطصم نقر " نولآ ناوطنآ " یالهور  وظناق
  اص ج.درغم  فسوب دلو سونامرح هلوکیرب نب وقنارف (  یقیدمهلو )

 . یرارق تاج سام

 طلایدا هلغارویب اطعا هنامیظنت سلجم هحمالففونام هلیسهطیضم وبشا كنسلجم رهش
 ا دقت قرنلق تراشا هلبا خ رس هتیرلالاب یرلدنب یتایاج ا اعطت هیدرک اذم نانلوا
 ا6 اا رج ا تایی راق هدلاج یادو وم یزاهنافصآ هفس ءدازا یفاوح هلل وا
 ۱ ۱۳۷ ۵۳ .ردک صالاهل رم ترضح

 یا نالوا روصت ییا لولا ب اتم هنن رلهب ولطم هبضق قاوسا تراهطو ماظن

 رونلوا ناہبو E دن دنب بتا هکردەحمال راد هب احم اب



 نیرف ئاما تپش

 ندیهاشداپترضح ناکدنب مقتسمو فیفع ًاتاذ اشاپ طاص ولتداعسو هلیساوا ندنسهصوم
 اهلی رج وح هادا وکر کوب او روم س تایی

 ماکب هلشیا هقشب هدورلپا هدهناکولم ترشح هباوناسحا هباس هلیسملشالکا هبرحتلاب یی

 ینبمآ ها رک نالوا برح یامولعم هدلاصم هلوقم وب هنر هلی وفع ندشاماربش هرزوا ق

 هدهسیاشهلزا بست و رکذت راضلانب یسفلوا بص كديدنفا ماسح یحاح ولتداعس ید

 رولپروس رودصو حونس یازفا یلاعم یاناهج بانج نامرفورم هلهجو هه ید هدباب

 2 هانا ینجهنلق ترداىم هنسارحا كنفىنم قوطتم نالوا تباصا ضحم ۾

 م ۱۲۷۳ ار ۶" ۍدنلق 9
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 یر وص AM دارا

 رو روظنم یرلهانبت زادص هبماتس که وشا نالوا لاحا عیاصا روز

 لمکشت نوشدموق رب اقوم هلهحو یارو نانتساو کدو شاروت یرادنافس با

 عقوم بسانمرب نوح رلعاهحاو نا كنيرلت رضح یدنفاصلخم نیما ید هنتسایر بون

 كن ناتی روم اان واد ین اما ر پکو رک تاس دساج هشز رح لاونمرب و یسادیاصیم

 قاوا ماکی هلشیا هقشب هدورلبا كناشاب لاس هلامومو یسملوا را كابدمش یسار

 قلعتم یسلوا بصا كنيدنفا ماسح یحاح هلااموم هنیرب هلیوفع ندنتناما رهش

  هلفلوا شفلوب ندنفنم یاضتقم یهاشداب بانج نواه نامرفو سا نالی روم رودصف ر

 ۱۲۷۲ ار £ . رد مالا لو ترضح نامرفوما هدا

 ك

 هعداض هدهلبروما تافظنتو كرلشاب رامعم هلی راشیا مربدلاق لوا ندناکشت كنتناما رهش
 . یدشا یا منی وداع طا لطف هدالاب ینیدلوا فطوم وكتب رار و

 ینکیا كي همانماضت ردن اع هدالاب نالوا شلدا مظنن : نوجا تناما هد ۰۱

 هنلاح نسح لر .E هتنارهطا و تاف ظنت نالوا e كتداعسرد » : 9

 نورد » : هدددنسهدام ید یک ینیدنلوب نادر و ات لطفا ناس 1 اا

 سلح هدنقح « یت... ر تامظساو همز ال تالاف وج هی

 ولو هانا نا « ییدازگ روعام هنر سا اماما ( تن رهش :) دلروک
 رش« .هدنرها یتاریهطتو تافیظتت رادو مبدل اتم هجوم د فسا تفت ام یز
 ن ی هدآسانم هاب راتراظن تراحم و ۳3 كنت



 یامان ۱۳۷۸

 1 ینچ هیالک [ هرهدنآ هسیاقء هللاح كرش نا وا ی ید و ماظتنا كلود. تناحا

 قوح كم هدرب هم نوجا وب کولر ندلللاسم م زلاو رها كب یار اس تاهحو تھ

 3 هتفر كىلە ۰ وب هددها شن ت مش هبا وتقف وم هان هنکو دا هدشم لوا فرص رام

 ِ قلعتم درهس هل و و ندنشدل وا طظ ونم هنیعل و مو كياماظا قحهلوا شا ی وصح هتفر

 ٍ هبوسل هل ر وص قحهلوا راب هاف مهم هتل ود هدرب سه ه ی رع وط ندب رع وط تاص وصخ

 ر ترور منام هبت ره ضعب تادهاعم ماکحا هنلاصحتسا كن وبهجزب هحرک | قرهلوا هدکنادیا

 | نکی ا الار تالبدعت قوجرب یخ هخدوهع هاا درب لساتساو یشاب هدهبیا
 ىس ماظن ك تولتونشود نفارطاو بولبوط هدلوپوپ تحلصم هدا لوا

 1 توعد رم انوکر و یحل وا لباق یسا رجا هدرلش وللتم و لةو بولوا لاح باح ا

 ۶ تاب و ینظنتو هرک ادم كناماظا تاج هک هلف یسلومام ةدناف سكعلاب بوغا
  «دنسهحال همانماظن ناییلارام كنسلجم رش هکوبلاح بولع مزال قلوا یتبم هنیرزوا هحیح
 ۱ برو مظن كرنا 4 اوا فک هارحا یاماظا شنای یکی تروص رت <

 4 اا ر وهام هدعورش اد BINS هت شل ندنفجهسه وا ردنقم هنري رحم و

 ۴ خرو هنکرادنو دورو هانامزو تقو كناشا نالوا ندنحاوح كنللاها ی یتهمسج

 موي لک لوا مه - ردیرلددام تاکاحم قلعم هنناماظن قافانمار تانصوصخ راد هباشا
 1 ندنفح هىم هلوا دعاس یک یقو ا كن ەشاشا ت ا اوف ھا هد مه تودیآ اشا

 1 یش ر طو لوصا هظحال هلفارطاو هلشال هنیززوا حب فوقو یهموقح تاماظن

 . هدراشیاوب یساضعاو ,تعوق هنادیم بوپای ید یبراهمانماظن نییم ینسهمارجا روضو بولوپ
 او اجرو هلا نانکو نار نش قا ااغ تلوم ةع ناتق نالوا انوا
 | ندنرانالوا یابرا تاموئعمو فوقو كنهینجا عت نالوا دودعم ندنلاها ولرب بولوا قم

  ندنساشعاالاو سل یخد هنتسایر بونلوا لیکشت نویسیمرقرب اتقوم هرزوا قلوا بکرم
 ۲ یلدا ضرصخت عقوم تسانمرب نو رلعاختاونمعت كنیرات ضح یدنفاصاخم نیما ولتداعس

  هدنرلساح اکو هدعیو تامظ هدا: لوا هلهجو یلوصا تاماظن ینجدرب دشارارق كرادوبو

 ۱  یتامارهش قره وسط لمعلاروتسد -دلاحخ ینیدلروم بیونصا ید هدرلاع دزن هلا قان

 3 تای اد سلم رهش راظتنا ۲: رلهحم ال یراکحهرب ویران کس هک مزال قماقاب هنا تا ندنفرط

 ا اتنکس طقف بوئلوآ ربخآت كایدمش یسارجا كدب راتیرومآم :الئواعم یتامارهشو یلیکشت
 : مد هلدتفم تاحرد تا نفخ وام يلف 2 كناسشاو قازرا نالوا ندنحما ءح كيداعسرد

 ۲ فئاطو كنمارهش یدو قرەلوا یش قح هنلوا تفدو اینا هدف و ره هحتموکح یایرج



 ۳۷۷ يانا

 هاللیدبت درهب رب و یس انع» ینیدل وا یاک ك« یسهر زج لص وح « كم اشاب طاف ینیما رس

 یسهحمال همانماظن هیدلب رب هروک هرلساسا یکی یک یفیدلوا شاربتک یدنفا ماسح یجاح هنیرپ

 ]1[ كيدا صاع نما ندنساضعا الاو سلح هدنوجما گلمر ونک هدو | تالیکشت و ظنت

 ولرب بولوا مقم هلساما ماف هدب داعس رد هلا ناکو تاوذ ضعل ندهباع تلود هعم » هدنتسایر

 ¢ هرزوا قاوا بکس ندنرلن ال وا اب را تامولع. و فوقو ك هدنج ا ةع نالوا دودع ندللاها

 دخلوا فت هنلکشن Commission municip4le = .یوسموق رهش ماظتا رب

 ناچ ندنفحهل وا تیمها ا ر هدایز ك هجیذح راب هر دید راهقس و نالوا ثحاب ندران وب

 . ردشادبا رد اع

 هبم و رعم 7

 وا روز ن لاو خام شاو یسایامآ اخف شرا ییا کک اا
 اع: اک یواح ینسهساحا تاماظن كنسلحم رهش نالوا ررقم لکل قزالوا هدننش

 سلم نالوا دقع هحکن ک هحال نالوا شارویب یلاع روظنم هوا بوللا هملق ندب امج
 تاعرف كتجلصمو بونلوا ترذام هنقیقدت كنسەجردنم ماکحاو تئارق هدصوهخم

 كسل رهشو ندمت ,كنتناما رپش رب کنوح .بونلق هثحاسم نامرو ید ی راس

 اوا لسا و اا هدهاهاش تر شا ونک و ک ها سادوضقمو ةا دنا کبغت
 لاصحتسا یشدندزویوب هليا تد هلبق ال هی هیضتفم یابشا راهساو تافو هنسهعونتم مماوح
 هنناریطتو تافظتتو تاب دنر كنهلیلاتفالطاراد رار ةلسهضق شیاسآ و تحار
 کوچ اندک تن ییا ی تا ام او هوا هیووا یی ا
 یج هلی ردتبا تقدو مادقا ندنرافرط یەم وم تنه كنساحمو یاما رهش هننا ارحا

 E ؛ناداپآ ناب نا: ق باج اچ زا بولوا راک لساسا رلودامو هوسلا راکرد
 وش ید .تلودرب ی ؟ تنطلس و .ینیدلوا ریت ر هحعق وم تداعسرد

 نوچ یراق لا اغ يرااو قاوم نیر طظ ودا فا او لف ا
 ما ككل هو تبرومعم رلتخم یاب هدنلوډ صو هنفیدلوا هدهبولطم تروص هلساع

 یفخن و عیسوتو نیز یني رهدامو هدلوا ءرظنو بونلوب «دلاحرب قجهلوا یه وع و

 هدهسیا رونیروک یک هدهیناث جرد یرلصوصخ هبا لوا حالصاو قاوسا ریونتو

 ..هدید هبرجت هروک هرود یفیدنلو هدلاحره . مدمهلوا :سرتسد هنلاح چرب كاذو .[۱ ]

 . بلک مزال قلوا يسيرب شهزکو.شمروک ییهبرغ كلا صوص)ایلعو انشآ اس ۽ و

A۷ 



 یامارهش ۱۳۷۹

 ینآریهطت و تافظنت او مربالاق كیاعسردو هلسراظن تراحم هدداوم قلعتم هنسهىمو#

 هده طخ 1 تراجم كلذک TEE شریدشلر یتراظن هعفأت روما هدنمآ

 . ردقجهنلو هدهحوصح تاسانم هل راتراظن هنطبض یخد

  هعوصخهمدخ ردقیموزل هلیمان (یماوقرهش) هدنتعمیتامارهش — هدام یحنچوا نوا
 . .ردقجهلوآ باا ندراهسمک پیداو قرهلوا یلابفک هاتفرعم یدل رهش رانوب بولوا

 ۲ تراظن هیهقوس تاماظنو قملقاب هنحماروراعسا كفازرا و ابشآ -- هدام یجدرد نوا
 ۱ ۳ سا راتک و تک هرفاوسام راز يرانا نما رخ هزروآ تا

۱۳۲۷۲۱ ۷ 

 € ر مال تفای)
 داژف دم تعفر دم ۰ یطفح یدشر دن اشا مدا

 ( یدمهناو )

 ۱ ینجهلوا شملشالک ندهاثو نالوا جردو ندناحاضیا نالوا شلدیا اطعا ردق هیاروب
 . حالطصا هنسهملصح هیملط ُهثدح تاموسر ماطر » و هلة اب همانماظنرب هحشامظنت سلح هلهجو

  هدننالبکشتهیداب لوبناتسا هلکلدیا لیدس هنشامارمشیمسا كنتراظنباستحا « نالواشاوا یک

 ۱۳ مار زاها نالوآ تجدنا لکت یتساح رش کن وج . یدیمامماب روتکهدوج و كلکب رب
 ۴ هدنراتسایر یکیفیداوا هدنبسهلزنم چبهو صقان یراب رج وفوقو یهدراشیا وب كنناربتعم
 ِ .یدلکد تک و ندنرارظان باستحا هدقامواعموفوقو كني اتما رش نانو

  تثه الاو سلحم زونه هدیمهحمال همانماظن نالوا شمل هملق هجشایظنت سلجم اساسا
 * لکشت یتنامآرهث هلبونآ كنتراظن باستخا هکوبلاح .یدعماعلوا لوق ققدلاب هجنسهم ومع
 9 اب ار وا و هنر طی رهن (وروآ منا باتسا ء دصقت ندکعا
 لواندششیه هدلن وب بولوا ترابع ندکغا نفسا هدیدج ٌرادا رب لوغشم هلغاطو نالوا
 انشآ ناسا شماشاب تدم نوزوا هدرلاروا « شءروک ین هبرغ كامو زهح هلبنافرعو لع برغ
 ۱ . یدا یسط یجیلهلوا نکم هدنسهاس تهرب کم ندناوذ

 یسهنس ۱۲۷۱ . ید رخأت هدک اردا ییهطقن مهم وب تموکح لاجر یدامزوا
 ۳ مرا اکل ییا ہن نالوا ش هم ویماسا هلت نسح رپ كویوب هدنناضمر

 كابا کوب هجنلبروک یکیدمریو یهجیتنو هرم رظتنمو بولطم هدلاح یکیدک یآ ترد جوا



 ۱۳۷۰ ۱ یامارهش

 د ادم او ی ع مدت لات او | ربا كاا ۳ و

 سلح ناب نآ هرزوا يلوصا ینرلهال هموم تاماظن ینجهپب هدلوپ وب بولوا ررمأم
 موم تاعلاطم راد هراصوصخ و ید ندب امظنت موم ردکچهدیا اطعا هنامظم

 0 . ردقحهللوا هدافا هحیقدا وا

 ا هضم یاب یا دهه زوم رخ روما تب ما
 نام یرارف ییدریو تنسلغ رهف هوه روما تنوار جا ندنفرط نیش راو
 ی نامرف نوحما یسارحا بونلوا مد هیالاو سلحم ندنفرط یتا رهش هط تم

 ۰ . ردقجهللوا اها یاضتقم ندفرط ینمارهش هدقدلوا

 رهشآ هدننعط نیس دم كناصوصخ نانلوا ناس هدهقاتس هدام س هدام یحمزوقط

 ره نانلوپ یمارهش هسیا رولواهدام مهمرب رک ا: بودیا عاجا نوک ییا هدهتفه |یسلج
 هدسلحب هاش زب تاذ نانلو یقنمارهشو . ردکچ سدا عج ىلع وسا هدنوک ییدتسیا

 ۱ . ردقحهل و هدتسایر عقوم یسیرب ندرلن واع» هدلاح ینیدمهنلوب

 ی راک اع لب اعا تحلف نلت هناماللقلفاتخاو هتشارصت عزت وا ا
 رز سا یا اا ندع اع*رپع لس رنات رت وام یسا را زورعا توز
 هحینناضتقا یو همانازخ نالوا نەم هلنا "ارجا یاک احم هلوقم وب تول وب هدسلح

 رهش تحنایق حاتم هللا هطبضم نالبیاب نوچ یسارجا كتاردأت یراکعمدیا مکح
  ردقخهنلوا لاسرا هب هطض بناح د 4

 لګی وتس ر دکر رک نالوا وا دام یک یف رک ا روا
 هقشل ندنواعم ییا ناتنلوب یو یاضعا و و لالو نسا E ندقدنل وا

 هک ترد یساحرهش هس رار بوقخ ندتفدج ها هعرق هنس رم یدرد كناضعا نالوا

 ترضح هما هدارا اب: ہدلاح ینیدنل وا تسش هداروا هلا نأس هبالاو ست ها شا قرلوب

 1 رد راقج هنلوا ناعلو بصل یهاشداب

 ها تام تو دی داد ها تاب او املا سهراب ینکیا نوا

 قجهنلوا هلاوح هنشنامار ا ادو كناصوصخ هتش ندرومآ نانلوا هلاحا هنترا ظن هطض

 هبالاو سلم ۱و ام نوج) یرانالوا یامتم هیلاها م خارجو هناماظا دا وم

 قرهلوا قلعت هتنراظن هتلام هداصوصخ نالوا قلعتم هت الصح والم ینجهلوا یتطوب رم

 ن ا ا ا فا تکرح هرزک اردا یوا نشت لاق رف ا



 یامارپش ۱۳۷

 ۱ یاضتقمیراب رمشترصح هنسهدارا و مانا روس رودصف رشوقاءتم ید عت و صا هليا هح و رشم

 ۲ هن وا شمنلق هداعا هراتفصا *یلاعبوص هني هحالو هطبتم رک ذلافلاس قرهلوا ندّنفنم

 3 رسما ترضح نامرفوما هدب اہل وا

۶ 3 ۱۳۲۷ 

 : ۳ مان یتاما رهش هسرب قرهنلوا اغلا ینراظن باستحا هدام یجرب
 . ردقجهلوب د یسهمومع تراظن كنهلدع ماکحا سلم بوئلوا نیمت

 ندنسهیرورض ے.اوح كهللادابع نانلوب هدنداعسرد یتهدخیتامارهش - هدام ینکیا

 كئداعسرد و هتقد هتناماظن كعاةانصا مومعلالعو هراعساو هنکرادت لیست كناشا نالوا

 ا مرا ها نسخ زا و قاب سا تایل رز تای نالوا هک اش
 كعا ماست هن هلام هزخ هلن | افذسا ید یهر ءاسو تاموسر نالوا لئصح ی

 ردندنسهبلصا فاطو مو وشا

 ۰ نک ومو دمصم یهاشداب هنس ءدارااب لما (یبمارهش) هتبرومآهوشا لس هدام حنجوا

 اعاد هدنسهدهع هحنساضتا یتطوم نالوا هیالاوسلحم كشنرومام بونلوا نیعل تادذر

 . ردقجةهلوب یتلاضعا هلع حاحا سلع
 هدناصوصخ هفاکرات وب بولوارومآمییا هلسان(نواعم)هدنتعمكننمارهش - هدام یحندرد

 . ردرلکجهدیا تمدخ لسپستو تنواعم هننیما رهش
 رب هلان (یتسلحم رهش) قرهلوا هدنتح یتسایرو هدنتعم كننما رهش س هدام یحتشب

 هدنداعسرد هتشب ندنواعم ییا و عصا رهش نالوا ینتسر ؛ سلح وبشا بولوا سام

 را هسمک کیا نوآ و ردو رتعم تفافماو فبهاهابش هل فتصخ نکمتع

 . ردتحهوا بو 0 شن نوا ربار هلا سر

 دورو هلسامزو تفو كناشا نالوا ندنحماوح ٹنل اها یس ۶ رهش س هدام یتلآ

 یآرکاذم رارق بودا ء گام ماودلاىلع یاصوضخ 2 ,اد هاشا خرو کرامو

 ا فاتصا ییا و هساماظن قلفانصار روا | ارجا تاذ نانلوب یبما رهش

 ردقجهنللوا تور هدنسلحم رهش ید رلاّوعد قلعتم هاعزانم

 یسهنکم تارت و تایظنتو همزالتافظنتو تاریهطت كرهش نورد س هدام یجندب



 ۱۳۷۳ اما رهش

 نیعت نواعم سا کیا هنتعمو صصخح هدیدج را هلسناونع ( یامارهش)

 صوصخ سل رب هلبمان ( یسلجمرهش ) بکر م ندنناربتعم یفانصاو یسیلاها كتداعسردو
 هعوننم جماوح كراد لیست هدهناکولم ترضح ةیاوتکوش ٌةیاس بونلوا لیکشت ید

 كنراصوصخ هیدلب تاننسح دییز ولردهو تافظنتو هبضتقم یاشا راعساو تافو
 ندامت «یلاع سلحم لماش یاعلاطم ضمب هنیرزوا یوزل كنسملقاب هنناعرفتمو ساسا

 هال هعطقرب دنب دنب یواح ینسهساجنا تاماظن كدیدج سلاح وبشا هطضم نانل آ هملق
 . یدنلق عدقتو ضرع نوجا قاروس یهاشداب ترشح روفوم قیاقح روظنم ریارب هلبا

 هبانتعاو تقد هلسهدایز هدکزان تقو رب هلیوش صوصخایعو هدنامزره رلهدامو اعقاو

 دز هاب اا نیکی رر دلو یورک تمام فرق ا
 كنهحال نانلوا رک ذو یناعرفت هدلاح ینیداوا بیوصت نیهر هدمالالظ بانج دفوتمکح

 ناذیتساو ضرع هدعب هلا قیقدتو هرکاذم هدنمومع سلحم هلهجو هدختم لوصا یماکحا

 هنسهدبدج ,تیرومأم یتاما رهش نالوا رکذ هلیوفل كنابلایموم تراظن هوزوا قعلوا
 تلهاف رادنقا تهج زا بلوا نود كن راق نجس اشا دع اوو لاب اخر

 اشا اس واتداعس قیاس فرصت هبناما نالوب یی .یتناحجر هرانلکهرطاخ وابو
 هدیابلوا هدهسیا شهلوا و رطح نی ا یو بصن هلبا هحورشم تروص

 رولیروس رودصفرشو قلعتم یهانتفالخ ترضح ناونع یلاعم نامرفوصا هلهجو هننه

 ينج هنلق تردانمهنسنارجا تلتسلاع یاضتقم ندنفج هلوا هدن | تیاصاو نخ نک ها

 مدنفا یدنلوا مقر ىرۆۈا ى هامناس

 م ۱۳۲۷۱ 5 ٩

 یروص هدس هدا را

 روظتهمالوهطبضم روک م هل ربهانپترادص ةيماسرک ذت وبشا نالوامضیفت بیزباصا
 هباننعاو تفد هار هررح داوم ااو: ردشلروس یهاشداب باح روفومتک وش

 ام ید هدام ساساو هدنلوو یسهدورتس تاعلاطم كتامظتت سل بولوا نایاش
 یماکحا كنهحال نالوا رکذو یناعرش هلهجو ینیداروس ناذبتساو رک ذب ندنکیدنروک

 تراظن هرزوا قعلوا ناذتساو ضرع هدعب هلبا ققدت و هرک اذم هدمومع سلح
 تروص, كپلاموم یاشاب هنسهدیذج تیرومام یاما رهش نالوا رک ذ هلبوغل كناملااموم



: 1 

 ترضح هیاوفطا ياس هانسههربخ تس دابع روما ليست كرهلک ترفو هقازراو اشا تافو

 تقد هنتسهضق هماع بوق باج تهح سه زا قرهلل وا تعا هلسهدایز هراهدام وب هدهناکولم

 تر اوا رب باستحا رلددام و هحرک | بولوا ندلاحو تمد هضب رف اس کمک

 یدونشخرآ هدهبنم قتجلوا یلاع مریم ندهرضاح ٌةرادا هدهسیا ندنسهبساساو هصوصخ

 هلال هبهضتقم یابشا راعساو تافو هعونتم مشااوح كرادت لبهست قرهبمهلوا لصاح

 تقورب هلوش ندنخیدلوا دومشمو سوسح لح یعوحع راظتما هنصوصخ یسشلوا تقد

 نادنج یسلقاب هلیا یدق ین رظن هبهمهم هدام نالوا یسهبموب تاربثات هقلخ مومع هدکز ان

 هداروب هدهسیا ندهعدق تارسعت یظفل باستحا دقه هو ندنغجهمهلوا ز زاحو بسا

 هباس یرلمدقم کوب لاخو لوا یک حالطصا هنسهباصحم هسلط هثدحم تاموسر 17

 هل سلوا شلریدلق یسهبملط داوم كنهبباستحا تاموسر هدهناکوام ترضح هیاوتیددحم

 قلوا دودعم ندنسهعسط یاضعا كنالاو سلجم قره وا وغل یراظن باستحا یدمش

 ۱ RAE بسام کیا هنتعمو صصح 3 هدب دح فان هلساونع ( یتاما رهش ) هرزوآ

 سر هما ( يلع ریش ) کم ندارم یانصاو یسلاها .تایداعشردو لاصت

 یتیفک یسلقاب هتناعرفتمو ساسا لرنصوصخ وب بولطم هجورب بونلوا لیکشت ص وصخ
 تاماظن هروک هنسهظحالم ینحهلوا هلوقم ٌهوالع هبیهاشنش ترضح هب رصع تانسح

 شغل | هملق یسهحال همانماظن هعطقرپ دنب « دنب هدبارلوا هرک اذلاب هدنامظتت سلجم یمه اجا

 یرلاضتقا یارجا هتروصوب هلقلوا شعلوا نایب حاضیا هجورب یراتیر وماق تروصو

 قرهللق تجاح هنساه كنتراظن باستحا عبطلاب هسیا رولیروسب یراهنس ٌهدارا قفاوم
 ندنیاحا هلدتعمو هحودع تفصو هبولطم تامولعمو تارد هلسا ( ینما رهش) هس رپ

 ییاخا تروصو یاحما یارجا هدهسیا رولک مزال یشلوا ناتو بص كناذ بسانمرب

 هدبالوا هدقدلروس یرلهنافعآ *یلاع لعطاح وود ا ندداوم نالوا یرلهبنس ٌهدارا طونم

 ۱۲۷۱ ن ۷ . .. ردکمالاهلنم ترضح نامرفوما

 داف دمع ( زما تفای ) یطفح یھ ډم .اشاب مدا ۱

 ةص و عم 3

 تن

 هرژوآ قاوا د ودع E س هع سط یاضعا كبالاو سلح هلب وغل ت كن راظن باستحا



 ۱۳۷۱ یاماربش

 کت یاما رش . ردشعا سح تیروبحم تلود لاحر هتلروتک مق رو یالکشت

 : ردهدقهلوا نایب هل روصوش تیفک هدیمسر غلبت نانلوا رشت هلعیاقو موقت هدنقح

 تالبپست هدنرهرورض ےاوح هفاک كمللادابع نطوتم هدهثلث دالبو تداعسرد »

 یسافاو لاصحتسا تانسهماحما بایسا كنهیداب تانسح راسو یسارجا ینشاک كنهضتقم

 یسملیباب هدیدج تیرومامرب هامناونع (یتامارهش ) و هلطبر ههیوق تاماظن كذب رلص وصخ

 *یلاع سلحم یسالوا لیکشت ید ساجر لما ( یسلحم رهش ) کر ندرلندیا باجماو
 ندنباحآ تحلصم تعط یوغل كنتراظن باستحا هدلاحوش ینبم هنسلوا رکرارق هدناظنت

 هام رم هبنسامآ يود تیرا صح شاد الود ین ا الرا

 یامارهش وبشآ هلسلوب یتلغاو تالو رادتقا نسح تهج رهزا.گناشاب عا ولتدامس
 ترضح هب هنس هدارا هنص وصخ یپمجوت هنسهدهع هلا یوم یاشاب تانسهدب دج وام

 ید هدیمسر غیلس رب [۱] « . ردشمللق ارجا ییاحمآ قرهلیروم دا

 كرا لن كناشاو قازرا هفاک نالوا ندنسهرو رض ےاوح LS تداعسرد «

 هنس هدازا اب قلعتم هتنامارهش هدننمض یلاصحتسا كة دلب تافظنت راسو یاف نیوهتو

 لایک ت ع رھ همزال باسا هرزوا قملقاب هنسارحا *ءیعاع كاماظن نلرو

 ماسح حاج ولتدامسا نناس یمآ ید هما ید كمر دم تاماق یشوا ارجاو
 [۲] ۰ ردتهوا نایب « ینیدلوا رداصفرمث هبنس هدارا هننراصوصخ یسمنلق هلاحا هبیدنفا

 قنا وداع هنسةمادتنا تالنکسشت یتامآرمش نالبراقح ندتاروآ هتک اع باپ

 یا انش هروکذم یاو هلعءان . ردهدکمرتتسوک هدوم لصفم اهد یراتهجوب
 : زدشعلوا جرد

e N ۳ ۳ 
 ینسهطم نم ره تامظن یاب سل

a »د لوس روم رومعم ناب نآ هدیهاشنرش < ها  

 كالعو قاوس او f صخر و یز 0 اشا 3 و

 یم هيوا یاع لح نایاش ه انتعاو تقد هنن انس ر ولرد هو تاریهطت و تافظنن

 ترک هی هلسهج ه رضاح لاوحا هدهتسلا هدقملقاب مدقلانم هرلص وصح وب هحنرک

 5 . ۰۲۹ وصو . ۱۲۷۱ هحایذ ۲ . میاقو موقت ۱1

 ۱ ۲ رخ الا میبد ۵ ۰ عیاقو معوق



 ینامارهش ۱۳۷۰

AEنیما یتداعسو هافر ثكهعن هنالعا یویاه طخ هر رخ تامظنت یە  

 .ردقو هبش :دنکب دلدهزوک هدیسهیاغ كوو روک سو «ااوروا ر رپ لقوا وا یرکف

 ر ناخون ی رلکدتا تیاکشهدایزشللرالاووروآ FE وج

 رو رکو موزلوت ۰ ردمولعم یکیدنیا لیکشت یزاهنضق یرامعا ةدلاخ را یجب اشی كرلزش

 هدرا هن ی ۱۳6۰-۱۳۵6 .یدراش اردد تلو د لاخر نلک بودک قیض قیصهیپوروا ۰
 دج یرامعا زرط رو یسهظیرخ نوساتنا نالوا تم عوضوم

I7 ب د ا 7 9 یخ  
 ۳ 42ت ۸۳ "لند دهرا یح یراقدل وا شک | هل راسخ می 9ه قد ه وطب كلنأ كنلاخر

 ۱ ار حا ندنا ررق هدهقسو روک ذم رونه ءلاف ینیاداوا رک

 : مروسدبا سح تر وب هدنق هافسا لاک هوای هوا شمامهلوآ قدوم

  (BA A AEE u Raاوراس زسلارف زاكا هل ومناتتسا لش ال وط یتهب رام مر .

 ) ینک هلوضح ساع تدم نوزوا هلراذوب هلیدورو هلتیفص قفتع تدب رلرکشسع (انلاتنا |

 .جرد هبیاتشآ زار اکنوچ . ردشما عیرست" یتاصوصخ یساریو لکش رپ هیهیداب ۰
 ا نهال رق جات کیم لار کالری خرشو و نالوا اتیا
 | كغ ندنكيدلولوا هللا. كننراتح یاب یعلباق ةجرد هندع كتلم رب هج را سلب رغ

 . هتسهیعیبط نشا فالوب اسا هدنجما رارباز نلک لوپن اتسابوقلاق_ندنرلهدلب :رومعمو یقرتم

 ا روصت ك نجل تیاکشآندنشیلوا لامع هتماقاو باوخ امر هنسهمقوما تفاطلو
 . ضوصخوبهدنبار طاخقرش نالواشادیاهجرت هدەيەک روتكناکتلوم لاشهرام مکتب :زامهلوا

 . .تنیرلن الوا رادع هرلکروت .هاصوصخ كراینجا .:ردشانای .یزای هجاراهفض ه3نقح

 . + ددارو .ردیا لیکشت داجرب لو وپ هسنالنوط راءرقف یرلقدلوا شمزاب هدنقچ لوښاتسا

 ا هینوغ لفوتهتیرعاشزسنارفهلجزا .ردشفلوا افتک | هلخرد كنيبهدفا كحابسیبا نکلا
 : دل تکست ینیدلوا شمزاب ( ابدذ ) ندلوناتسا هد ۶۵

 هطنقول كجهب كع «لئوا ثح هدیا تبار # فاو ثلج هند ب ردلاق كجه وروب «

 :E ندنساوهو هرظنم تفاطل ینیدلف ناکیار للتع.ط 4 دل و قاقو هرس .ثچهزکب رىب هرطاخمو

 کرم نالوا شک هلوبناتبا هد ۷۹ یک تیداوا لشد ٠ راس هلوا يسم حاییسرپ

 ۰ هدد رص کید با هبا 3 تک E هدیرر و زیلاس

 ۱ یزوس + دووآ لمجش هبهرادا تابس ولرد یه قلخ رب ندا لمحت هیورپوک وب 1

 . ردشیاملآ یک نیکو
 نەی هدیایرشن یءدایوروا  عیلماا را هکتشبا اعاد یادش یک وب 2 ود لاحر

 .  یامارپش رب هدنزرط ییلیدلب ابوروا هدنشران ٩۷۷ رباب ۰۰ یدراروهروط ظ

۱۱۳۱۹ 

el al TORQ ALT PTO DRTو  aو  



 ۱۳۹۹ یاما رهش

 یسبیا اهد ج هسرب كش نالقم هاسرتک او ندنعیدلوا قرف قوح ۳ قاب

 کا كعد ند ران هط وب ندنغیدمهلس وق

 یورو هنکجهلیدیا عفر ءرکوص ندنایظنت یاران هه دلب فلاطو كراضاق

 ٤ اح هلغجهنلوا داشکو سیسأت هیماظن کاج و ه لوا شادیا هیوقت اسایق هنیرلهبدب
 هبدلب هطباض ربارب هلقلربآ هیدلب هلا اضق دوخای هسناوب شلدا حالصا و قست هبعرش

 هدیرلهبدلد یینامعع یدمش ید هبلوا شلدا شح اضق قح هراس ر هب دلب .هدنص وضخ

 یغاشآ ندنرلهب داب و یلاثما هدنرلصوصخ تالمابم تعرس هصاطابو تآارجا دفن

 یلکشت ندنغیدنلوب مولعم یزج کهدنصوصخ هبردلب ةطباض هصاخاب كزع راهداب . یدزاماق

 شم همهرتسوک .تیدوجوم رب الصا ار لوا شوک هنس ٩٩ ردق هک ندنح رات

 هسرولوا كج هلیدبا هسیاقم لوصا یلوا ندنامظنت هليا لوصا نوک و ندرظن هل ویو

 . ابد (ردحج ص هنکیدنش ل وصا یسا) زس٩مش چه

 راپ هلکمرتسوک تاحاضیا نالوا شاربو هدرالحم فلت هوا شابا كن هعلاطم وب
 یک دا لات هدهلاصوصخ قحهنلوا ناس ما

 باستحا كن هبدلب فاطو نالوا تنور ندنفرط راضاف هرک وصا ندا را ۲

 كاتراظف باستحا هفامعم . یدشادا نایب لوا زآ رب ینیدلوا شادیا رود هنتراظن
 : نن ا یماصتو تسقا بسک ارابتعا ندتلکفت :... یدمهدیا.ماود یو«: لکش وب

 یک ییدادیا وفع هجنلود یمسق رب یتح « عزن ندنب سهدهع اردن یسهفیظو تادراو
 مفر هلتعسط هدیبهفظو هطلاض هنس رزوا ِ كنم ریش هطبض هدنسهنس ۲

 نانلوا تیابج هدهجاما هلرخا مان الح هلیراشیا راعساو فانصا هلاق هلاق . یدشفلوا
 ین فّاظو ضعب دود یک لس كنموسر باستحا

 كتموکح واود كلرهشلهدایز طالتخاو ساء هلا رالایوروا « ا ندنسهبرام معرق

 احح هدر ییداشارغوا لد رک چا غ دات نزاع "نالناعغو تالکسعت
 كرایلاپوروا و شلروک موزل هنئادحا هرادا رب هربا هرزوا قالوا لوغشم هلیروما هبدلب

 (یتامارمش)هدنح را ۱۲۷۱ قرلوا ى باقم 616600۳6 16 12 ۷۱116 یرلقدنالل وقهدماقه وب

 ییاقممات ك prefecture 46 12 ۷۱۱6.۰ ردشلوا ثادحا داش رو هام ات

 هوا ( ینبما رهش ) ینعی ریبعت رب یخ رات نیقای کوا هدهسیا رولوا كعد ( یلنما رہش )
 ثادحا هعفدوب هلبرلهفطو كنرانما رهش قبتع نوح ینیداوا كورتم طقف لمعتسم

 .ردشنلوااحاررک ذمریمت قراتفل | هنقدرظن قرف یهذنسهرآ یراتحالصو هفطو را



 اما بش ۱ ۱۳۹۸

 ۱ هر كنهیداب چواوبو یلیکشت هیدلب ررب هدن رادهچح رادکساو ىلغوا كب « لوماتسا هليا

 ۱ 03 ارا كلبا فداصت ی وچ مرهنسهب رظن یس رآ همق وم ایورهقطنم

 .راکنا لبق هدییسا قفاوت هیهیداب تالکست میدق قوچ زآ ربارب هلکمهمروک لوقعم

 [ زانو ؟وقوخ ا رادهتالع هلل اب تلاظو هدیراغآ و نیما باستحا هدلناو
 ۲ اوا يال, لنت هل هطباضو دوعا را رجا هتوف دل رپضق

  تباغ هبسیا رلازحو علرس هدمه یطف مه یدومن یمدنرزوا تفانصا صاخب هل راضاق

 ۱ قلفانصا ندرلیرحبکب زکلای رابضاق . ید راع ندسح هجرلبآ ینیذخ كلا  یدیآ دددش

 یراندبا درع بولوا داع هلکش ءوب هدهسید ارارد ا ف داصت هالکشم زارب هدنسه رح كران دیا

 FE ER لیا مور هدرلازج فشفخ هلطرش قمسشناط هنساغآ یرحیکی

 مرج رپ هدرلرودوب . یدا ندنسهلحیتحالص ثنضاق كم ریدتا سدح هدنسهعلق رحىلادىلك

 . هکدعا تلافک اکرتم فانصاینیداوا بوسنم .یدمهلیدیا قالطا ند سبح یالوق یالوق

 باتا لدم هم راتضاق . ید مهل راقح هنمک ندهناخسح هحقدلوا رداص هبنس هداراو

 ۱۲۵۳ لاحوب . یدرونلوا اج اشا هک هاب نمک یزاوا 79 رازیلب دا
 1 نوجا ینیدنلوب رلهطوا شو هداروا اضح هدهروک ذم 4 هنس . ىدا ماود ردق هنسهنس

 | كريدي هوالعهتخبشم هاتر وصوب یتبطوب و عج ی ڭرايضاق هلک لدیالقن هنننهربادنخسشم
 1 یدن وا عقرب یالقتساو لير هتسهلزنم او لوغشم ا

 بخار اتا ا یراح رات E ۱۲٤۲ عل لوا زا رب اا

 ,ay ىلخرب كراضاق هلکلدا یک سر کا اوت مورخ الو 6 :یراظن

 . لکشتهماظن کام کرم نوه ربخ تایظتتو شدیم نان راه د هع یمه دلب تیحالص و

 ف یی هنمسش ثاريمو هیات حاکنو قالط یتحالصو دوش كراضاق هدهکمل دیا

 : شش دا ا

 : سال هدنسهطباضو هبکلم روما كاوبناتسا ردق هب هجنلک هراخم را وب گو لح

 3 . یدرداآ قبس یراتمدخ مهم كرلضاق هدنرلشیا راعساو فانصا

 eo لکشت یتامارهش نالوا كجهلدیا حاضیا .هدیغاشآ هد ۱
 ی تدور هلروص هن هج رله دلب كم او یراقداوا شما افا هجرلرصع كرارضاق

 ی ررض هسق وي یراک هلقمزوب نالکشت ےدق لصاملاو یتیدعلوا بونلوا قفوم هدنوو

  هلقمقس هدزمتکلع مزپ راو ردقوش . ردقجهاشالکآ ندش او نانلوا جرد ییدادیا



 ۱۳۹۷ ۱ ابا یش

 هنسسر ال ( نوموق) هداینایسا مولا . رذدهاش هدیهدب تالبکشت لوینابسا
 كسورال .ردینیع امام كنسەلك (ضاقلا) ؛ و هکردهدکلند ( ۸۸206 تک داقلا)

 نح ندئسهدلب تالبکشت اتنایسا هدنسهدام ( نوموق ) هدنراوسهد رصعیحروقطنوا

 داقلآ نادا باا ندیکی هنسرره هلیتنواعم كنسلجم هبدلبرب اضعالارثک » نکریلیدبا
 ۶2 یدردا رود یاصوصت نوو د (نوبرق) لالا یال ا هاش
 : رسو ناروا که سام كسها تاک وا ید ره

 لوق ودا اضف. هدنلکشن"لئازا هلراتعا قاوا همالسا تموکح زر هداشابع تاود
 هلبا ( یخاف ) ا يبدتنا ناعت كلبا كنبزاغ نامع تلود شسسو.و شعا قسطتو

 ندیا قلعت +هدلب و نلیند ( زازاپ جاب ) هدكمسر" ییدتا حرط كلباو ( یئابوس )
 ندنوب "القن ندزع راک را رسم دا یک هدازاشاب قشاعو یر ینیداوا ("یتسز زازاب )

 هدکتدبآ افا ندنفرط زایضاق كنهبداب فلاظودرب : یدشارتسوک هدنراصوضح مسق لوا
 هدنص وضح مسقو شلدیا حاضیا hE یلدوا یرلشیا راهساو فانصا ؛ یبس كتم وا

 كتیضاف ۰ یدشا روس هدهجرد یفاک ینحاوب تامولفم دنتسم همان نالوا اطعا

 رک یر ندر و فاتیتسا تاک يدربو «یسلوا یناترهمکخ رب  هدنامز

 هدافتسا هدهجردیمظعا ندنالکشت وب یسملیبهدیا مکخ یاظعا هلتعرس تاغ ص ی ۴ و
 ی شدا ندناحاغرا نالوا شلدیا ا ا د ی رب كدا هس ی اما

 یساواهدکدیا باختا هدننام ماکح فنص كنیراسر هبدلب هدایت املا هدرضاح لاح هرزوا

 ی رله مت ر ید مخ 6 هلند نا اما تا هرز یا تا رکناو
 هده ندیآ قو اوا را مات تک ارا (رقم )هدف رس رانا و یو
 هاطابهنب را ر داب تاک ادت روب یا تنابوروآ له ویا یلک اح لضهدرپشوا
 مدق كنسهبداب تالبکشت یلناع یسفلوب شا دیا شحم اضق قخ هدنراشیا هیدلب هطباض

 . رتسوک ییدلوا قفاومو لوقعم كه كنبزرط
 هتل دالب و ا هدنص وصخ ر ؟لوبناتساردق هب هجساکههببخ تایظنت

 (هبهبعش ) هیهمکح قرق هجهقشب اضق تردوبو شلوا مسقت ( هتولوم ) هیاضق ترد هلیما
 هبیرغوطندیرغوطو ردا ق وف هسه (یسضاق)یسیدنفالومناتساهدنحمادلرانوب .یدشلرآ

 یا یشطاف لوتاسنا یسر هاو او لاو ترک .یدرابا وک ا یا راھ
 یرلر دم هز ادایویراف رصتم ك ر الح یراقدنل وب هد یراضاق بویا و هطلغ «رادکسا ناشد هثلغدالا

 ياما کو مردم تا کلر و لک شرب ییهسالنکعن هیدلت هدرضاخلاح .رابلباهدنمکع



ê ۱لصف  

 « ددجح » یاماربش

 ۲ تتکتلت اوا شادیآ تادحا ادلف یرالسنارب هرکوص ندنحتف كلوبناتسا
 ۴ تنها تولیدبا وغل دام ۱۷۷ تیام كردم ملوک تدمر بیرق ةرضع تزد
 هدلسصف یحرب ینیدنلوا عیدوت هنتیریدم هصاخ نیا نانلوا لیکشت ًاددح هدرصوا

 . یدشادیا حاضیا

 یلکشت كتلود هرزواینجهلوا نادسم ندناحاشیا نانلوا اطعا هدرامسقیجنکیاویح رب

 زا رام «رادستحم «راضاق هحیاشاب هد فئاطو هدزب ردق هبهحنلکم رضاح رصعندنخ رات

 لقتسم قوا لوغشم هلبا هیدلب روما هفاک كربایدیا تبؤر ندنفرط تلود لاحر راسو

 . «دهیطقو هیدج تروص هلبا ابوروا هبناع تلودو شماغلوا ثادحا ماقمرب رادتحالصو
 3 . ردشمهلوروک-یشد موزا کوب ردق هدب سام

 فانصا نالوا مهم مسف رب كنهیداب فئاظو هرکوص ندنوفل كکلیرحیکی هجرکا

 . لنکشت یراظن باستحارب هدنحرات ۱۲۸۱ هرزوا ناوا فطوم هلبراشیا راهساو قازرا
 از ما یخ او شماشوک آ ندااضم دردم هدنسوصخ بای داتا تقوا
 ل ا اک را را لما یت ا کک یار زا كرا
 . ادرار نالوا ینلوشزاف یفراصم کشت هد .هروصنم ر ۳ اسع یتح ینلرظان هیطبض
 ِ . زدنرابع ندیگرب یک ینلرظان هلام هلرخآ ربعت ینارومأم تیابج

 ۱ هکلم او 2 < هدلب فلاظو لصایخد هدهنامع تلود یک هیمالسا هفلاس تار

 هاش اوو تالصف رلتهجوت . یدرلبدا تیّور ندنف ف راو هلا هطل اضو هلدع

 ۱ تالکشت ك ثجملا دا ناسمرد ورک ندوترارب هلکلدا تاساو حاضیاهدنصوصخ مقر یار

 تیرو هنسادا هضالخح اهد كل نوجا كملسهاشالک [ ها قرف را لەر ۴ هاب |

 : ردشاروک

 ك٤د ترا ص وص2 هنلصف و لح كن افالتخا ندا تد دتا قلخ 6 ءاصف

 ۰ ردهلس» ال وط یراهلئسم راعساو فاذصا هدیراهلخأدم هنیروما هب دد كرلىضاق ندنغیدلوا

 .یکنوکوب هنکیدادیا افیا ندنفرط رلضاق كنهيداب فئاظو هدننالکشت مالساو برع



 ۱۳۹ و اا رپش

 كاا رهش یمسر غیلب یهدعیاقو موقت ریارب هلغلوا دقم هدف ی 5۸۰

 جرد ریزهجورب ندنغیدلوا تفد نایاش هلیرابتعا كمرتسوک هدینسهفیظو یهدنرانامز كوص
 ۰ یلدا

 هلخاد ا یتمدخ كنفرصتم یتامارهش نالوا یسوهبنر كدام انما مف زا »

 یارس همدخو تراظن هنیدیدجو ربمعت كنهیرم هراس هبنباو نویاه نورداو هجراخو

 ندغلابم بتم ندقلقاحوا ضعب روئلوا هرادا ندکر د ینبرلهفیظو هرکرب هدیآ چوا كنوباه
 يلهتسخ كنیدنفا ءارخ یفرصتم كنهروک ذم تناما نکل بولوا ترابع ندکبعا اطعا
 رود هقسشب ندقدلوا هدکلدیا هرادا هلاکولب یساطعا فئاظرو یناربمعت قارس هاتسانم

 تالردشلر )اعم قنغاط یعی قدحو تهج كروما یه هدهاشداب روطلانسحتسم

 ما ابا مو دتا مار مات شو ا یار و هات ی هال هما
 بولبریاق هلیاشاعمرب یب اقم ی ما باکشاب ندهبنک نالوا هدلم نلند رانا ناک هدنراوج
 نارا هو تمام یفرداو اما وا رام رو ها وتو یا مو
 ا ا هم ایک هر ندیم رخ نویاه بخ ادا تا ترو
 قاب ی برف ترتو تاس یخرادا داو ااا
 ناسا دارا ندآ رودص هدنباب یمخلوا هلاحا هبیدنفا مطادبع نالوا برح یاردو

 هلسناونع یکلریدمهصاخ ها بولبریدشل رم قاشاب راءهمویتامارهش هجنیجوم هناهاش ُهدافا

 هدنرتفد تایجوت یسهبنرو ناسحاو هجون ههلایوم قاطالاب هنوباه ناود ناکحاوخ

 ناداش هلا تابت طوبم هاما رشد شاف نارفالازاتم هلبا دق هنیریز یباتکهروصنم

 0 ۱ ۲۱1 ردو

 . . ردشلدیا اغلا هللروص وش هد ۷ ا یک ندا ماود ورب ند ۸۵۷ هتشيا

 ندناحاضیا كجیدبا اطعا هدنغاشا هدهسیا شهلوا ثادحا رارکت هد ۱۲۷۱ هجرک
 . ردقوی یتسانمرب كن هلیا یتاما رهش ےدق هرزوآینج هلشالک |

 ۰ ۲ ومو ۷۱۹۲ . عفو موق [۱]



 یاما رهش ۱۳۹

 ا هکمکح هنسضاق لوساتسا

 ان | نوا یمادخ كنار ا و هطلع بورد و 5 نی کم اه

 مدعم . نس شا ضرع بولیآ نیہ هل لهرواشم یراهربخ ها نرلف صمو جرخ كبابسا

 ترد و هه ید شع ناتفق عبر شب قراصمو جر رخ كياسا نالآ هرلبامم نانلوا ک د

 ها آ نکسیلا ناتفق عبو یکیاو هیهخآ شمل آ ناتفق عبر جواو ههخآ چوا شت ناتفق عبر
 هماح ززو ڭلكوك « ه هخآ چوا قرف ناتفف یوب نوهرا و "ها شب یللا ناتفف عیر ربو

 ناروی یدابو ههآ شب ناسکس ملکو هیهغآ زکس قاشوق هجالآ و هیهغآ قرق هلغاشوف
 نوفهروبهرقو»42 جوانوقدصبیداب و بقا شب ناسکسیسهکز وسیغآ وهيه ناسکس

 نان ویدیقم هدن رفد ما رشک و داكا رب دکیدبولواه هنا ترد هب وفولرزو هبهقا تردیمر کی

 هعدق تداع هدبایوب هدقدلوب لوصو هکمدروبپ بودا ما قملوا لمع هلبا هع دق تداع
 زا وح هفت بونلیا نام هحنجوم هع دق تداع نلکلوا «شلکلوا یراح هاهحو هنه

 ۱ [۱] ۰ [ ردشاریو هنیبما رهش نویاه طخاب ] نسهیمرتسوک
AT TTY۱ 2  

 ینیدنلوا لسوت هناددحو تاحالصا قوج رب هجتلود هرکوص ند ساغلا ككل رحنکب

 تماقس یهدنساوا هدقشیزاق كلرابشاب رامعم هدمه تدنرلتمارش مه هتسراشیا انب هدهرص

 هدهنناشاعمو تافراصم یارس قرفلوا هاضف كترا رهش یک یکیذتیا تج د رظن
 مرسلا بسس ی ول ی ود یتحهمهلوا یتسانم هاسهفطو رگند كتسمشب زاف

 ده لالا كنصنم یاما رهش : : کروللسد هدنسهطبضم اکو سلحم نالوا نمضتم یوغل

 هبیرامعم نف ید یرافرصتم قرهلوا یتمدخ هس قجهلوا جاتح هرومام لقتسم

 هنسلوا هدکلازوک هاتفر عم كرلذانلوب یاب رامعم هضا روما نونو هاتهح یرلمالوا فقاو

 یدنا ملطادع نانلوب یشاب راهم هذه لا ا رب ریدر و او ارت

 ۰ « ۍہجو ای هنسهدهع تن هلتسح قالوا ینراهم هدهسدنهو یرامعم نف كتب رالوق

 خسعم انعم تا تدتامارهش 2: هدومآیاصصخح و شاعم كننمار همش هدهطعم و هنن

 دهام چوا رهب ندهصاخ جرخ هغو هغآ زوی هبموب هلبا تانععت زارب بت ندنرلهضاع

 ۰ دک و ینیدلوا تزادع « ندشوغ رو كرب

 ودر وکدم رات اک ندا ماود ودق هە ۲۷ ۷ ندنحراب ۸5۷ لضاحلاو

 نروص كنوياه طخ هلبا هضورعم رك دن نالوا ثخاب نداوغل تشک . ردشادنا وغل

 ۱ e هفت 9 قیر دا - یانح لوساتسا هد رگ رصع ۶ یعوا [۱]



 ۱۳۹۳ یتاما رهش

 هد ۱۸۲۹ كني سوا هردنآ تنوق نالوا یریفس یجنجوا قرق كنهسنارف هداوبناتسا
 ۳۳66۶ 06 ۷116 نوجا ینیمارهش هدنرتا راد هلوناتسا نالوا شادیا عبط ءدسراپ

 inspecteur du . palais du grand s€igeUr هرکص ندقداناللوق یيريعت

de capital165 ید هدنخاشآ زارو رسه هدننروص € 69 5  inspecteur 

edifices pubsردهدکلدا دارا ىرلەلک  . : 

 یهاط یرابنآ تاریمعت هنیراتعمو هیاغآ رامعم هلا ینیمارهش ًارظن هیاطع خم رات
 . رایدیا هدقمروطوا هدنرصق راجدس هلبا یکشوک یل راثوب بوابند

 : ردران وش رانانلوئ هدکلر هاب نیتها رپ هدرلاز ول

 وای وا یحرک « یساغآ لوتاتتشا ¢ یرطان وص 6 اجآ .دارتف < یسمارهش

 ٠) ئم تارمعت 6 ا رامعم < را عە رس 1 یتاک ی شرب ناسا « یربدم

 غلبت یلخرات ۱۷2۷ نالوا شادیا لقن ًانبع هبیغاشآ هلینایب كناطع ۸. ران هکوب لاح
 .Apres عهلنعع هو :saite-ir61€  وش كسوا هردنآ تنوقو كنبمسر

vient l'hotel des monnaies composé 4 batimens spécieux, 
mais qui n'ont rien remarquable; ct a coté des bat'mans de 
la monnaies sont ceux habitès par le Chehir-emini et le 
Jasniy ؟.effendi Cee du, chef des  eunuques noirs). 1 

 دوم مرک لک ینا ها ضو ردن ود یر ی دیش تا ا یخ یاس

 مرحو یغیدنلوب هدلح نانلوب هدنلاح هصرع مولا هدنف رط عاص كش رط كحهنیا هن وياه

 هدنبرق هنا رض یرصق راجدیس . ردهدکمرتسوک یغیدروطوا هداروب هدكنمناک یرلاغآ
 . زالاق هطقرب بجو قالتخا هسیدا

 رب ادغام ندندش فاناباسح اک راک هاو ندارم تآ لا تل سا روش
 ۲ ردماخ و ر یر طا قرم ودع وط اهدو"یناادختتک كن واه یاب هدیدهفیطو
 هنزا وم نلیدیا مدقت همهاربا ناطلسو مات هدنش را ٧٨۹٤ ندنفرط اشاب دجا ىج وخ ر ط

 رهشو » :وش نایروک تردرومشم هلمانیهحالاشاب دما یجاوخ رط هدزمخرات هکدنزتفد
 هطلع یارسو اشاپ مهاربا یارسو قیتع یارمس رک او تایجاوم رک | ندندب یرللوق ینیما

 فرص ها هسک قح ترد یارک نو یدب هدم هنس طاف سای مج نوجا

 .ردیا تلالد کو یسەرقف « رونلوا

 ی راتشدعم نسا هدننامزمهارب | ناطلس » :ردتقد نااش هدیمهدافآ و ش كان خروم

 یروق یبارقف « هلک یراسس ( هللا هل ) نوکره ندنیارس هلطغ نوا یکیدمهدیا نیما
 ۰ رد:دکعا اوتحا یالصف هدایز اهد هسپا هقسو وش « . یدربثک هلبا كما

 ۱5 هغ [۱]



 یاما 9 and دا

 كد ملا تو هود ارات ۱ ,Tz ا كم اب کد هدرب

 لاقتنا E هلس : هفظو داع ۾ شا اسب هدراذامز ك وص کردکج هلی روک سرولوا

 یذاخما راد 9 نوجما قیرح عنم « ء یسالوا بولوا رکراک كب | اشناو شا

 یانپ :هباوج .نانلآ و قرهب روص یرکف كنیمارهش هحتموکح هدنقح کج هک مال

 .ردشادیا عضو: نوناق دن هراتسو و لب [ اغنا « افترا ثكتهضا كرمایدیا هعل اطم

 هدهتنام ته فلح مدیا مارعا نو[ تك هاسالوط ياز ها كنم مش
 ۱ o یغیدشیراق, هدهشیآ وب هلع ءانب ا قفر وا

 رھ نالوا یرومام یارس RE نامز یری هل یربغ كاوبناتسا رلهاشداب

 نا روس نالوا قج هناق ارحا هدانردا هدنسهنس ۱۰۸۵ الاثم . یدرل اردک ر ار هدیرلنما

 قلب ینفیداوا شا هلخادم هلتروص من تادنیمارهش هنآ اشناو تابیئرت قج هلی هلیسییالوط
 3 . ردتفد نایاش هرقفوش نالوا

 بوئوا مهف بمان E مساو ناذم نالوا ریبعت يتاديم یلررص »

 هند هدنویاه مرح نوا یلوا هداد رارق قلوا و هدروبنم لح هیروس تبعج

 یال تا ا هلصوح كن نکل بولک مزال یرانا رب ندنرصق یالآ نالوا ران

 [۱] «...ندشیدلوا نامرف یسانب هلرب تعسو لاک هبیدنفا درجیشمروط نالوا هدنتمدخ

 : :ردمدکمرتسوک یتکیدتما هاخادم اروم هننراشیا وچ كننمارهش هدهقنو وش

 ۱ : کک جنهن رهش
 ا ااا ناروتک ایا مدنی وشراج هاخ ده یمدنب رقیب وق ردا

 بوليرو ندجرخ هصاخ یک ر اهم شچ نایروتکندنفرط منویاھ ۂصاخ ریاس یزال جرخ
 یوی وص یخد ها رب نانلوا نیست ( نوما ) كلزوک بوروک همشجآ نانلوا رک ذو
 نالوا رکذ هرزوا مرا کم دروب بودیا صا نیسهع زوک لوابولیریو هرلنالوا یئاب
 نی رخ ها یک یودلک ولبریو هراهمشج ریاس نمزال جرخ نالوا عقاو كنهمشج

 .بوروک < > نانلوا رک د هسرولوا یثاب یوم ا فا نمو الط بوریو

 اي اے لوا هکرتفد تولوا طور اکآ تار لوا نالوا ناصت نوا كلزوک
 : نسهلیا

 [۲] ٩۷۳ ناضمر ۲۹ [ یدلریو هکب لع هرق نابکس ]

 ۰ : - هفص.. یسهاختک .تنم .-یدع هماروص [۱]

 ۲۵ هنيګ . قفر دجا . ینا لوناتسا هدر رصع یج وا [۲]



 ۱۳۹۱ یتاما رهش

 عوضوم هدنسهرتف « یدنلوا لق هنتناما رهش هرزوا ینایع هماننوناق » یهدهرابعوب

 . ردشمامه دیا عالطابسک هنینامع ةماننوناق نایدیا تحب

 الوا الثم . یدراو در را و مهم هدنایالو لکد هدناب زکلا ها رهش

 ا ا هر هارو هد رک سا كنهتثبادوب ىلج
 ام .ردقو یردسع 4 رد نما رهش ۵ اح یجترب قرق » : ید نوجا دادغل هاش

 ندن رهش هتسو تاد غ هس 1۱] ۰ ردهدکید « . رول روص لنډون یز والحج كل رهش

 هفارشا و ناععا و هراح و فانصا هج كنسادختک ربش هلبا یبسا رهش » کردا ثح

 شل هکردشاب زامغم طباخ یف رف » هدننامیراد اخ دادند ورلیفهنسهعد [۲] هر یزوس
 قددم لط هیتر ۲ ك رظن یناحاضیا یهدنزرط [۳] «.ردهدنترامع هعلق هليا مدآ زوب

 هدیرابا یرلهقطو بوشوا فظومو لوغشم هلا تا اشناو تارامعا شلتساراتما ریش

 اشوک یاد تزانم نداد ف نالوا تادا حاضیا ةدنص وصخ لصف

 .ردهدکادیا نظ ینیدلوا تیرومأمرب لباقم هرانوب هدك ( دللاخبش ) یهددرهاق زصم
 .ردتنامآ رادلوصح » : هکرویید نوجما ینبما رهش هدنرب رب رکید كنبرتا ییلج الوا

 . روئلوا ریمعت هلیلا كلوب یرلانبو ینامرع یریم . رولوا هللا كنیرانیما رهش وب یشره
 ]٤[ « ۰ ردراو یباوت رفت زوب جوا . رولپروک یسهبساحم هسک كسبجوا ییا یونس

 هد هس رس هل دیا نط ییدلبا ضراعت كنسهفطو قاشاب رامعم هلسهفطو یلنسمارم

 ادعا لوا لیا ادا: لاح رح كنکلنما رخ . ردراعشا ییدلوا یر را هن

 هحتموکح هل راءتعا قلوا هفطو و تر ماهر یملعو یف قلشاب راد ینبدلوا شادیا

 یهدنتعمهلبا یثاب رامعم لاک |ینسهنف تاعرفتوراضحا یتالب كتارىمعتو تآ اشنا قخدلساب

 هلراشیا یکتراظن هیهلمعو یا وفا کر دم هدكننما رش بولو ادناعهرارامعم

 . ردراکرد ینیدنلو لوغشم

 نوحما تارتا کات هلخادم هدراهحرد هنو هرو هن هب زاغرا وصو انب كانمارش

 لوصف باب یزوتط . ردشمهلروک تجاح هیاعدم تابثا هلبجرد راهتثو ددعتم هیاروب
 هیاروب . رلیبهریو رکف رب هدباب وب یمهعلاطم ثكقئاثو نالوا شادیا جرد هنسهددعتم
 . ردقحهلوا افتک | هلجرد كنهقشو رب رکا

 ۱۳ س هفت س ٤ دلج . REZ . یلچ ابلوا (۴) و 3

 E و و و « [۲]

61۱۹ DET » E1 
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 اراک ۱۳۹۰

 یاهالا زا 8 لاو ییعالاراختقا : دل زاب تو هالا کر و هتلمارقش و
 ی ال ا » . عادلا اللا تیانع كد رک ساق مزاک الاو

 بصل تروصو لاو كني راتما نېک u نار J رقف ون كنید همان وناق

 و قا داناو یاد رار نرو هام رس او اھ اقر
 : ردشادیا فداضت هدنقرب هل وش هدنعمآ وط | ةشدح

 کود ۹ ینطصم احلا ظفاح ندرلنلک باند هدهلموب بولوا ندنلاحر زهتقو»

 راع خاص . هللوو لخاد هنسصز یرابناک یسرناد قاطلس برضلاراد هدنلاح لئاوا

 داره لا هیورخا تمدخ نوجما یدحسم [۱] كولو نالوا یدلوم . .یدشلوا

 هني رالی دذق ولسع عمش رک ددعینا نوا ینارح كروب مدحسءو راد فقو رب بودا

 و تاققتسم تحهدبا هزادا یرلنوب هلتتعت همو همق نوجا تمدخو تیز نغور

 EF یرابلاهنعیاعت هایضریردخ اة یش وبا نالو ای زا وج محك رشدحسم و و بولا

 یدنفاظفاح هلااموم هقشن نده رطکسا نوجا یرلمامکح تبوعص كرلندیا دار ترایز

 كفش 3 بورووب كراد لپسا قیرطرب هدالاصتا یسوق هعلق نالوا هدنبرق

 ءدتقر زاو تعراسم تلو رخ یاد سوو ترشابم یتوک یستربا رازاب یحدرد

 بصنم یدنفا یطصم هلا اموم ندآ دا ےک یرو قاط. . یدین تمدح ماعا

 هدعل . یدلوا لق هاما رش هرروا یاعع نواف بودیا لک یسهنس هدر وب لم

 1 یرادرماع ترا نالوايراهدر ک انب نانلاللا هللا هديا ناخ دخادع نامز ناطلس
 9 1۳ بولوا ىا ان هدرافطل رخ رانو فرش .عماج يرلقدروي اشنا هدکیرلکو

 صالخالام ا ہدقدلوا برق ةا ع ورش ید اا ع هرو هللج هردم هدنماع

 ا و ت رور ارد یک یش تنش رخ الا عداخ غرا ۵

 لوک یستریاو تدوع هنیرلهناخ قرهلواسارهو بعر راحود هیافلاقوف هلقلوبعوقو هدیدش
 نر هاکهید هت قاهقوط كوب وب عقاو هدنج راخ و فر بولا تلحر هام راد

 « . یدنلوا نفد هدنراوج یعیدلاو هدلحم

 ۱ . یسهلم هدد ےھارا لقوط هدیارسناوآ ۲۱]

[Y1]اف دم هدیاقت تراعو . ردیتراع هدب نایدیا انب ناخ فقو یجګ درد هترب مویلا  

 هد یرلفارغرایوف وف: شل ۱ .مدملا لبق سارب کلو وہ .تاحاضیا  مدنرفا جا زاغو و لوبناتسا .كکب
 كندا نیسج ابا یتیما ارب هدالالع نامز یغیدرب دياب یرااتپو كتىدنفا ینطصء . رددوجوم

 عا تراذن ېا اتا یکو يراهلصا فت اظو كت رلتیما رهشاسا سا :هدهسیا رول ۳ ندنسهدافا 13
 1 , يدا ترابع ندکلتا راد یهساشنا مزا و



 ۱۳۹۹ یتامارپش

 تالبکشت سل ازم هاوس ندکدتا سس ررقت هدلوساتسا هسامع برک هبلع ءادب

 ااا نسهفطوو فاو نما یخ یک یوا ساقاو ذخا راتوصا سس ارادا

 ا وم زتیلفلوا روم ام هنناریبعت هما تاب ایا یس نام ا ع
 مدنی تم رک كنسنات نوناک یسهنس ۱۳۸ الثم وا دیش کا ندراهباتک یهدنرزوا

 سورک نانلوب ینیما رهش نامزوا . یدشملقس یراروس لوبناتسا هدهلزاز رب نالوبعوقو
 یاشنا تروصوشلدیا اشناو دیدح "المکم دک را هم ادقا ویعس كن طنطسف

 هحول رب هنسسالاب كنوبق قهراب نلیند سوقرهکولسک | بولوا رظان هحباخ هرزوا قوا نايم

 : . یدشفلوا عضو
 هدنوک ن قلا ی راروسوب نیطنطسق ینیمآ رهش هليا سوسودوت روطاربع | » : هدهجولوب

 یسوبق نوبکیرب نالوا وق كوص هدنتهج یزکد همم یکی نیدلوا ررح یسءرابع « ندا
 1 ر ناطق سما و دیور ا و یو وق » وش هدهدنرزو
 ۲۱] ا هد « یدتیا اشنا هد وک

 دا هتموکح هدنرللحم رکید هلرهشو هدیارس مدیرب كنسهفظو ساسا ٍكتیرانسمارهش
 هلا هوست یقاقحنسا كراناشیلاحو یناعا كرادنلاب یتسهرناسو همزلام كنارضعت و تآ اشن

 ینیمارهش ینامزوا هلی ربعت نیمارهش ییدمیش هدلاحوش . یدیا ترابع ندقع وط ی راباسح
 . ردقوب تاسانهر هقشب ندنتماشم طفل هدنسهرا یریع

 هدهسروسلی ریو تاحاغیا هدنقح ییاقلا هلیشاعمو همئر كنب رانا رش هدنسهمانن وناق ثحماف

 : گر لمد دانا وق , رد ا یه
 باتکلا سو هلا كوا ا ا ا ره

 قا ۰ رولوا فرصت هبهفولع ها یمرکی زوب قصا رپشو . رارروطو

 « هنننهارهش د نیس رق هرادرتفد هدهان یتمارتفد اما تا ردصت هب اا ول یتا یک

 0 ۱ « . هدیآ ردصت ا

 یناقاخ رتفد ینعب ندننمآ رتفد و هدننادحاتادب 1 رظن هن رلەرةف وشك همانن وناق

 نالوا یرظان هبجراخ كنامزوا و یسسیر كنیرابناک نویاه ناوو ها ترک ندب رظ
 . ردتبرومأمو ناونع ر هلو وب ندباتکیلایسا

 سا یک یف دنا وا ص.صخح رب قلا ا مومعلاب هلبا تنطاس نادناخ هوهماننوناق

 )رانا ۸ رصت یسادیآ باطخ هلا باقلا وش هد وج

 ۲۷۲ - ر اک اض دم . عا. زاغوم و لوتناتسا [۱]



 ا یر نوا

 یااکیت هاب یا ودرو ی اماروخ

 كلام هلیرابتعا مدق الوا هحنساضتفا لوصا نالوا ذاحتا هدنریرشو سرت كدلح وب

 تالکشت لنامع . یدیا شعلوا ثحم ندنشهبدلب تالکشت هنمالسا كلاع ان < هس رع

 ک55 ۱0۷۱ رار هلکنوبو شلدا سانتفا ندننالکشت قرش مه برع مه یسیداب
 هدمت رب نوجاینیداواش+الوبق - هدنزوصرب صقان طقف - یا بر نوت و سرب

 . ردکجهلیدیا ققد یر سفت لوصلا كاتسهب دل تالکست ین ت

 لصد ىج ر,

 « قتع» یتاما رپش

 دوق ردق هبهحنلک هنسهنس ۱۲۷ ندنحرات ۸۵۷ ییدلدبا ذاحا تخح یاب كلومناتسا

 و و امت لا (یما رپث )متتتام تلو نرومآمو لحر هدەجدق تکو
 را اا رومامرپ هما )ی ییمارهش ) هدهنردا و هسورب عتفلالبق هدهسيا
 ندرللسنارب كنسهفطو هلمناونع كننىمارهش هلع ءاتب . ردشمامهنلوآسرتسد هنامولعهو دقرب

 تآاغناو تارمغت نانلوا عید و هنیرانمارهش کنوج ردهدکلدیا نط یتیدنلوا سابتقا

 كخحمراوتلاجات هنغیدلوا هدکلدیا اذا ندنفرط (یشابوس) لوا ندنحتفكلورناتسا كنسهفظو

 ا 2| نلالد یسمرقفوش
 اا یاو ما كبناملس دک دتا ریمعت یتسورابو روسو ریخیست یلوبناتسا حاف «

 [۱] ۰ یدلبا ضیوف اکا یرهش ( یقجهلوا هنسانعم رامتا ) ریمعت هليا نهیعت یسیشابوس
 ۲۷ - هغی , ۲ - دلج , 2 راوتلا جا [۱]





 یرامعا تر وصو یس هطب رخ كتىرارب نعنأ ۱۵۰۹

 دا ل E وا بایتردق هتآ اشنا رکراک كنلاعا یارتف قزل
 هدنلحم قیرح رج ۷ رک ر ر هطورتشاادل ىح . رشتا لاصحتسا هنس هدارا

 دلك نده رظ ناع هدنوجمآ ىح و تاااشنا باشخا

 دانتسا هنبسهدام یحناکس سوحتنموش ثتنونق هنآ هدلءاعتو لوضا رضمو مقسوب
 : وکلا

 رسق ضعن ندرلرب نالوآ طورمشم یساوا ریکراک هجینجتوم هدام یجنزوقط شد
 هسلوا أ ناصت یراتماقتسا طخو شملجآ یراقاقوس هدهمظتنم تروص كرللحم رانکو

 یار تام مش یتالوا لب دتم ها افنا رک راک لنهج قرورضو نقف تاعا هلس

 ا ا ا هراس یمدرللح ولت را هاج یا نا وادع هجتود
 ۰ ۰ ردقع هلوا زاح يلا باا اطورش اتتسالاب اففوت هبماکحا ةد هدارا قحهلوا

 كن | اشنا باشخا یدنفآ كب لالج .ردوب هبنوناق هدام كج هلیدبا خسف لوا كا هتشيا

 هو مت E E DE ,یدشما فلکب ههوو تسر a نونافرت نوا ینم

 , ری و هدقم وفا هدلود یار وش الات زن

 كوك كا ڭنيرامريدلاقو ارح ربارب هاقلوا راکرد موزل ء1 اشنا رک راک هدنرارب ناغنا

 .ردشملسهنلواقف مهدنلقلرحرحرح کلی کوب .ردیآ اض3آهدیساشنا اقف وة ةف طنا رش

 قفوم هاهآ ردق ههنس زوب تئاما هلادراو و ینمریذلاقو ارع تنیرللحم قیرح رکید

 . ردیآ اضتقا قاوب تادراو یبا مه EY DFE او



 ۱۳ و یرامغا تروصو یسهطب رخ كنبرارب نفنأی

 ندا عیزوت راپاح هدرا كلبا یدبا هساوا تادقنتو تاضارتعا نيا دانتسا هباسح

 هنسهلازا كنار نکسم ناکما امهم ها روصوب كرهلیدیا هدعاسم هبا اشنا كلخو

 . رعدپ.قجملوا یشمالخاب .هنافتسا یراو رو هدتموکحو سکا و
 نالواشلدا مظنت شیا عفان هناکب قجەلساي ب E 6 هقلخ نوک ول : هصالخ

 هنگ :ندنوک هلبا لح كولم هلخاوا شا یهاظن شقرا نش اتع هطو رخ
 ماحرتسا یلامکتسا كنبابسا یساریو تیاهن هنتایاکش كقلخ نالوا هدکعا دادتشا
 . رونلوا

 لاربشا بی تابه س .یتح تناما نما هسندە مه هنیراظن هطق ككب اض

 هدکعا هعفادم یی رظنهطقن كراکهرکوص وب هدیدنفآ كب ل۷> ینما رهش نوجمآ کیدا

 زارب یرلقافوس » هدنراتط یرلفدتیا تئارق هدهبداب همومع تصج هلاراشم . یدیا
 وز رطو هی لاح باو ای دبا هدف لس صبا یاب ا لا کس هک

 چیه هدنرلحما . یدلدبا قوس هالکو صاخ ساحم هلم. رلیدلبا تفکت لتا یم

 . یدمهدبا جاتناو لح یهلئس وب هج رلبآ الکو ته نانوا دا

 هح را « هنولاق « هنف 6 رتساتا کیدا هعفادم کاکب اض یک مکیدتیا ضع رد

 . ردقوی همش هنکح هنلک هرظن هطّم وب کر ا نوحما ینیدلوا دنتسم هلماعت یتحو هبه رحم

 كتم وکح .ردشءاملوا بحاص هنسهصیعردهنس ترد هکردیلاها نالواررضتم روم را

 . ردلکد زا ندررض ینیدلوا راجود كنلاها هسیا یراررض كنهدلبو

 كراقاقوس نوسلوا هسرولوا تکالف *یداب هجرد هن نوجا كالما باضا راقمرح

 ن وا . ردلکد هشقانم یاح یرلقدلوا هلسو هنیرامعا ك رهشو هنعسون

 تربع سرد ندتک الف و نالوا شمر دن وس ناعاخ هح راکس زوو شا رک هلن اعفد

 نالوا عنشا ندماط مد ااا یبس هدكنو . ردشمامهللوا هدافتسا هاقحو شماملآ

 كنا هدعاسم هنآ اشنا باشخا یالوط ندنتر ردق مدع هرقفرب . ردح صو تقفشرپ از

 هجراکیبو هجرازوپ هليا هلیسو وبو كما راضحا هلبسو ا رب ینکیآ هرکوص تدمر
 < ترد یا كنو یسلاها لوا کردکعر و تابلس وا دامر لدم كک الما

 ص وصخ و هدن داجیجنشب كد هی دلب روما *هلح . ردشمکح هعفدزوب شب «تردهدنف رظ رصعشل

 ناه هاس هدرانامز وص کردا یهاظت هسرونلوا ققد راهنس هدارا نالوا رداص هدنقح

 قا كوا راحفادنوف هدنفشح « تقفشو مر بابرا ثاطرب هدهاط هدنقع ناغنایره



 . یرامعا تروصو یسهطیرخ كنم رارب نیفنأ ۱۳

 | وه اج یازب ادار ام ندید رب *ندآراهلگنم ناق هتسها
  هلیسهصعهیکت رک هتیرژوآ مالغا نانلآ هتہلغ یرلهابلج تناما نفاق وا ذمک نوحا

 هر زا ین" ر 2 رکید دیاع هنسهللح تراظن فاقوا هدلح ی ادک

  كرمب مدیا ارتقا هنقدصت هد كتناما نمجنا ارجالاب یسهدیدج تاسف لوصالالع ارظن

 . .ردیسفاوبشلدیا تحیلطم هرادا هلیتروصقفلواعیزوت هدیراپاجوشلریدتا تین وناق بک
 . هدنلحم قرح حاف هنی . میودننظ ردلکدلباق اتوناق كما لاطبا ینمکح گكراپاح وب یدمش

 . هدنفارطاو هتساطعا تدباح ازظن هتعضو یی كنەصرع ولومو هطررخ ۰۱

 ۱۱۳۳۷ سوت غا ۷۹ كلناما نما هننلتاص قرنلآ یلدب تلخ یلام تاما نالوا لصاح
 ضیا اا نا لبو کیدا روا راف هدنعابجا خراب

 | داضت رب هلیرارق ولورمون 4440 و 2 را ۳۳۷ لوا نولاک ٩ هدنقح یسددع
 ۲ ره": اردتدقمانلتخالک ۱ ییدلتسیا قلایم هدرارق كوصو اساسا : ردهدکعا لاكن
 | هدکلدیا جارختسا انعم رب یک نجهنلوا قیطق یسهدعاق الرات هد مهو قیرط میسوت
 | كنلاح ا ردزاو یدام ناکما يدو یوناق ناکما هن هنقسطت كلکش وب هدهسیا

 و كنيزلبروب زاغو وص هززوا قوا یز نباتا نریدتبا باا یتسهظفاحم
 رس ردق ول 1 ینکزوت زاغ هدنمظعا مىق كنلحم 3 رحم اف هکونلاح .رولروس یرلدا

 1 هطب رخ یر رول نو را فلز هود وک ن ا ا هحالک هنس رلب ر و)

 ۱ نشنا تاحما ا دارلارح هرزوا ینجبرویب نابتسم ندنققدن . مدریدنا تراشا هترژوا
 1 . ردلکد هدلکش قحالوا عنام هنقسطت كرلهطیرخ نالت دنا مظن یکی نامزرپ چ به رامسق

 ۱ هلراقلرلکادف ییدتیا كرهدیا فرص هراپ كنتنامارهش ینارمع لاح کنوکوب هلو رب
 . هننهدعاقالرا كنلح نعننایزواحتم یزوب چوا نالوعوبقو یرب ندنحم ات ۱۲۷۰ بولوا
 هجاوخالثم .ردهدق ملشالک |ندنق دن رلهطب ر خد وج ومهدهناخستکینیداوالصاح ندنم ظنت اقف وت

 سس يک یسهداح یو ناوید نالوا هدنضیع نوشزا تک ید مدقم ندنهرح اشاب

 هدكنتمسو ین وکو ب هکوبلاح ."ردشلوا لصاح یعسو ینوکوب كربلبدا غالبا هنوشرآ

 یزوبوا یربندهنس:شع نوے زاما هلو زهش . ردراکشآ كب ینیدلوا یفاک ان هجاتحا

 مظنت ًاقفوت هتسهدعاق الرات هدلکش ییدّتنا ضا كننوناق هشا یمهطیرخ نغنای زواحتم

 ندباباجما یساوا شنا فداصت هزعامز قرتم ككاو نالوا كلوص 71 هدلاخ ینیدلوا یشلدیا

 ۶ لایق كلت لقعّرب حجه كیا سا یرلقاقوس جوعم بیرغ کا هدهحاسرپ كوس هاب وت

 ٠ رب چیهو یاو 2 وب هلهجو یکیدلدیا حاضیاو ضرع الصف . رمتقیقحرب یکج هی



 ۱۲۰ یرامغا تررصو یسهطیرخ كنار لبنی

 یسهبحطس ةحاس» هدربدقت ینیدابیاب هلن روص ,عیسوت آر ظن .هنکب,دمشود یعاشآ ندورتم ۲
 افن هلاح نائلوا ماظن یکی هک حلوا ییارص هرتم e 77 ۱۳۵۹۵۹ یر

 :ردقح هنل و شمل وأ زاح یهحاس هلضف یل رع هزت ۱۱۰۱۹۵۷ 44۷۸۳۵ 2۲

 نوما یتارفا هلح راقیچ كراقاقوس زامقچ نالوا خلاب هددع ٩0۰ فوت هتنوناق هنبا هرلنوب
 لوب قجهلچا كالمتسالاب ندیکی هدنسهحاس یل ەرتە 6۰5 ۵5 و لوط ورتم ۳۸
 ورتم ۱۳۸۳۵ .یلوط ع وم كرالرب ارظن هلح یکی هبسرولوا كج هل دنا هوالع هدیسهحاس

 ردقجهلوا شاوا هلضف یب رم هرم ۱9۷۰ ۱۳ هدینوکی یسهحاسو
 يركب هدزوب , هیماظن .تاعیاض هدهطیرخ نالوا مظنت یکی :. هحینلک هناکالمتسا

 لکشتیکی یناهیزونهسرعنوجا یکیدهمک یش یمرکی هدزوب نالواقام رادقموب .ردچوا
 . زا باحا كالمتسا هلس هرتمدناسرب هدریدق ییذلدیا ارجا هلساع هدنلخباد رلهطا ندیا
 یدورض فدا هدریدقت ینیدالوا لباق ییزون 1 رظن هلکش یکی كزلەص نع ضعل ادهعم

 ا كج رو ار واوا قسم را لا ابا کا اک ہک هایش یکوب :هدهسرولوا

 هدیلاحا یساوا هلضف اهد 13 یکج هلسهدیا لب اقت ی هر اتمیق .ك رللحم يلام. تناما وبشا هنتالدب

 هت ا اشنا یالوط ندنعیسوت كراقاقوس هبرولوا ل قیرط عیسوت 4 وبلاح . ردراو

 هکالمتسا یرلهللح تناما یراهصرع قجهلاف قافواو رسم .دهحرد قجهلوا دعاسم

 نوتسب دوخایو قجهچآ ای هدیرلفاقوس زامقیچ هجنبجوم ینونق هینبا یکینجهاق روب
 ماط رب كج هديا فداصت هسرزوا لوط .هرتم ۰ ام نوجا نھ هکر دتج هبامق

 زامقح روک ذم یرلهمجو لخدم هدردش یییداق یک.:یبییاوا روک هک دال قرص

 ردقوو قجهلوا روح کما , كالمتسا "ام اک دا راهصرع . نالوا هدنلخاد :قاقوس

 اشنا , كرالوو م هدیږپ .ندراهنسم. مهم كا. . ردنح هل وا لیاقمكناکاللمتسا

 قجهلیبای ندیکی ارظن . هنیرهدام یجدرد یعرکیو . چوا یعرکی كننوناق»هبدل» موبسر
 یک ینجهللآ الما باح ا, یهدقاقوسوا ینصن ,كنفرصم ,تآ اشنا دیاع هرلمغلو لون

 یراحا , لاما دیک یون کی وام ق ہد تی راو اغ یددخنکوا

 .رددناع هتناما عبطلاب یمهیداتم تاریمعت ..ودرو بجا هغمریدباي

 هدنتبروبحم قاب ندیکی هني هدریدقت ینیداپاب هلماعم هلیتروص ینیرط میسوت هبلع ءانب
 تناما ینفراصم ولا ندننجهلوا لخاد هنمسق تارا ینآ اشنا دلرامغلو لوا زمغیدلوا

 یهدار رب اسرفلمح فرصم نامز وا هتشپا هکردتج لاق: هدنتبرونجم .هیوست یرالبلج

 . ردقح هل ون



 یرامعا. ٹر روصو یسهطب رخ تان رب نفنأ ۱۳۵۰
ٍ 

۱ 
 ۱ بک. ندنف بابرا صصختمو دی کا ته ندا مظنب یرلهعلرخ : مدیا ض رع

 . اهد ندنتسیج رب نویسم وق نلیدیآ دکن نوحما لیدعت» كارل ەطو رخ ورام هدلاح یتیدلوا

 ۴ نیر یا هک تعا کا وج نالوا ناہتا۔ ہک ےکر ییا باعا یہلیا هدرادنقا كىكوب
 ۵ _ینج هلوا ندافداصت ردا ی-اوا یحاصتخا هدشیاوب هسیا كرلر نو یدیا کم

 0 ا كيا ,ss فای یک ی تیرا ف جاع داخ . ردیعط

 ۱  قفازم نامزرب چه یسریدتیا بب رو لیدعت هلسهطساو ته رب :یراع ندهاصتخا

 ۱ . رد راکشا هدینحهلوا رضم نوا ت - کلم هحیشنلاب یک. یکجهبمهلوروک

 1 رد دوجوم رکف فلت چوا د دوو یبایچ ل را و

 AE یراقافوسکسا ۲ ۰ تقارب ًانبع خکیسیکسا یر الح یر بس ۲
 3 : تلعا بست یخ نایدیا یظنت ەز وك هتسهدعاق الرات ۳ ۰ قعاب

 | كقلخ و تکلع یک يفیداموا ناکما ان وناقزاک وی: یقتر یک. ینیکسا ی رالحم رز ی

 ِ RE لکد < کوب :ندنعیدل وا ناش رب هدنوشآ تسدم رضاح رصعو رضم هدهنعفام

 3 ۲ ندا وع اد ند اتسرتعفنم ییا رب - یتح یتاماریش نالوا فلکم هاسهبلصا هقنظو

 ِ یادی هی با : هدج راخب هعیاشون مکه تن. زامهل وا یضاز ید هسمکر ب به نالوا

 ِ و ی
 3 ۲ بلا و نا کف وا ن کج دای اس

 2 ینیداوا.نفاوم كپو شل وشود لزوکر ةقبقج : كرهطیرخ یی قز هلوا|ببس هداکوب
 ا د ا نجوم یی تورا یاری وکلا
 | هدهسیامدکلدیا نظ یکجهلیبهایدیاقربطتهافرصم ز آ اهد هس یلیباب,هلیتروص عیسوت راقاق وبس
 1 . غیب مقرا کیمیا ضرع هدینآ ی :ذیدلوا ترابع ندنظرب فرص .توشوا دنتسء«هیاستح رب وب

 1 ددم هدر

 3 رو ظن هرهطیرخ E یب » ۰ زدهرتم 54545 یلوط ع وم كرالوب کیسا
 ِ | قدمك نوا 1 اسرق. هنس د ۳ ار ظذ هنغیدلواورتم ۳۹۵۷۰ لوط ع وم

 لوبق یغیدلساپ هناربل یجرکپ :قرماوآ رطسو كل رط ورتم ینآ اشنا غل هدنلوط هرتم كم نوا

 ا ارت یکینجتهاوا نآهلضف ندا وب ایل كی زوم ییا هلترابتعا ےل اشنا غلیب هستن
 2 هادو ىر یر لس ملا ابا ۳ یسهداعم

 ج هرتم 16۷۸۳۵ یمةحطس هجاتسه حو ذآ رالو هد رله رخ یکی

 تر طو یو تابه لرل وب هدربدش زمغیدن اب هل روص میسوت یرانکنا



 ۱۳۹۱ `  یرامعا ٹروصو یسهطرخ كنررب نیا

 یطئارش هلطاب ییدتنارصا لداصتقاو نف فلک هنمأت یتاحاتحا كتکلم ادج دراهطی رخ
 كنم رهطیرخ یرالمییرح هاب کیدربتک هدوجو ردق«یدمش كنم راهلباج تناماو عماح

 ضرع راختفالاع» ییراقدلوا شا مظنت هدنروصرب لمکم هززوا قلوا یه ا

 كرم دیا بلج راصصختم كوي وب شم <| ےظنت ری شو « ندایوروآ هقىقل اى . مریاییهدنآ

 لوبناتسا هدلکش جهدا ظن - رز وا طقف . یدربلببهل رو لکشرب كزوک اهد کلب

 یتسهظفاح كنمهمامتادبآ هن رانوا ارز . یدرولوا یرهش ابوروآ رب کلب .زالوا لوتناتسا

 اقومکهتن . یدبا قجالوا یسوقوق قرشرب هدرهش یرلکدتبا مظنت هدهن «رلکچمدبا لمات
 قیرح روک ذم . ردلاثهرب زراب كا کوب ىلع ییرح یارسقا نالوا شل ردا مظنت هراینجا
 اعا اتداع كره ریدتنا فداصت هرالوت نعهیامو هند تادپآ و دباعم هلماب هدنمیافتت كناحم

 یدنکق حنا ؛ زمتکلع كلذ ىلع ءانب :ردقوب هدقطنمو نف هدنامظنم یک ییدلنتسیا كادما
 هلن ر وصوب هد تيه مکیدتناضیع هد راق ونو ریلی هل دنا مظنت هلسهطساو یف بابرا ییدریدشت
 نامزرب یکهنس قم ییانروس نوزوا ردق كجهدەكون ىب راربص كاد زق رح .ردش | لکشت
 نم رلهطب رخ یکیدتا مظنس تای روک ذم هلیفرص غابمرب برق هارل كس شب نوا و

 نازک وب یراهلماج تناما كرهدا یسطت هسرزوآ نمز ی 5 لاک | یاس هص ع

 هدنشال روح هلو شيا . ردشمربتک هلاحرب كجهلسهدیا هدعاسم هنت آ اشنا كناکدزهرح

 هنسهالج تراظنهلخ' د ندنفررط یزالاع فلس نکیا شلک هبهمرق وق یلاک | كردبا نایرج
 نالوا شادی مظنتیالوطندنکی دم هلو ر وک یسهقطت تساباف كلرهابدباتعج اس هلبا هرک دن رب

 كن وب ٠ یدیا شلدیا بلط لکت نو موف ر نوجمآ ییدعت كنرلهطبرخ یرلرب ناغناي

 یزیدم رهناخسح نالوا یمهقالع هليا نفو كلسدنهم هنمان املاراشم تراظن هسرزوا

 ررب ندنتناما یاقاخرتفدوندنراهالح تراظن فاقواهلاهعفانو هلسام | كن یدنفا كب نیدلالسفا

 و E کا رتشا كنيشکی یا درا رو ھارا
 که دصوصخ وبنوچم ا غیدالوا اور ایر راد وار تو ی ور اک یاد ا لکت

 . مروسدیا رظا فرص ندضیع یک اعلاطم

 هیلخاد نوجما یلیکشت كانویسهوقوب كنيرلهلج تناما کے هديا ضرع نوش زکلا
 هرهعا دانتسا هباسحو عبق < قق دنرب چه یتعج یتعجا نالوب عوقو هنسهللج تراظن

 تاقفد كن وسمدهوق یشان ندنیدلوا هلبا یاس تاعلاظم رسساس ی شادورو ندر, زا

 یدنکه کلا تاذییا نانلوب هنمات راهدزهرح . ردشااف تر عسطلاب ین۹

 یتسهسیاقم كنوسموقییایدمش .رددش«ەج اناس رد رکف رب هقشب ندکمآ وشود ی راهصع



 یرامعا تروصو یسهطیرخ كنبرارب نیقنا ۱۳9۱

 و رسخته بس هلبسیالود هداهلاقوف هءرضاح لاوحا - ثكمربتک هلوصح ینارامعا وب

 . زامهلوا راج چیه یلاها كناب انتعم هفیظو وب نوجا یرلربنوفنای طقف .ردلاح

 مشکسا زة ها مظنت یرللم قیرح نالوا کرم ندننالح مالسا هدهجرد .كج هنبد

 راوخ لباق - هروک همازجاع تعانق - ققارب هداکشرب فاحعلابحا « قیشیراقهمراق "

 تک الف وب هسیا تک الفرب لص نوجا ز٤ .نهش « نفی . رولوا اطخر مظع ءدهجرد

 و :زاقاقوس هکولو - هدنلاحخ یکسال و نا ظنت ین رلاحمقیرح هدافتسالابندن وا ءهرکص

 نیو ءدلاحوا . ردقجهلواشغا فغآ ینتک الف نیغنای ققارب - هسلوا هدهاتتروص

 Lie دناج ها بدو وا تج هسا هتطخت ردقهن تبندمو خم رات « قلخ ینتنامارهش

 ۱ اک ندهداب ةمومع تعج رو رارق هافا یناحالصا وب یرللاع ماقم لوا

 ا ا یدالشاب هشیا هللا بلط تاصیصخت ارل كيب
 . یدتنا اغا هلیقح هسنلوا هدلرخأ زا رب - ناکمالاردقلع - زدق هیدمش
 جالا یکی كنسرارب ناغنای ریارب هلیسهنف ته یدن ك هلرمدا توعد ینرانتفتم كلوسب لا

 ات سا راشتسم هعفا « لیلخ یریدم هزوم هدننهوا . یدریدشا نعت یلکش

 ف ته یامارهش ردفا كم تعلط یسر هنف ته فاقوا « ندلالاک رامعم

 :۲ یدتآ كيللخ یردم هزوم . یدراروشلوبلخاد یرازجاعو[۱] یواعم « یردم
 رات تمق رار هرم و قرف ثنسراذدبا باحا یرلهظفاحم كنه راتو هبمالسا

 o یسارو نوجا یتش كنلبقتسە لکش كرم رهش ًارظن ةضص هلم تانعنعو

 کا هسِیا یدنفا كب راتخش سدنهم . ردشءا نامآت رلهدافتسا كوس كب

 i امغم . ردندزمنف بابرا هناکی نشاط اهد بحاص ادام هنتنارا ی کلم
 وار یراراسم كىكو ال متکلع هرزواینیدلوا یرلیماس مواسم هدرابدنفا كب تعاطو

 3 یرطاترا نالوا هر دک كراقاقوس ندنرظن هطش تآ اشناو كنم

 ردراشعا اضا رلتمدخ لوس كب هل رلهبصم تاعلاطم ی یلکنشت ترزوص

 ۴ رر نالوا یساضعا رک كه رو دم بولوا ندتناکرا یرلهاملح

 ع نوحا زمکیدتیا لاغتشا هلیتالماعم داع هراشیا هطیرخ هاا كنس رل هاج تناما

 اع هحوبو ینسلدا قفوب هتنوناق ها نالوا زعربهر هناکپ كرلهطيرخ نالیدا
 رتک هدوج و هل روص و قرەشىلاج E قشاوا دکب یت طن لباق كا ادانتسا

 ف
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 ما یدروشاو راک بسیج هدکنلن واعمو تدوح هدنتیربدم هنف تيه هددرصو [۱ ]



 ۱۳:۹ یوزامعا !تالوصو یهر رخ کاتر 5 نیش

 رابتخا یزرط قیرط عیسسوت هکوبلاح . راروییدیا یشاحت ندفرصم نلکمزال یرابخ
 غالباهنلثع"نوا هیدلب :ةرضاح تادراوآساسا .ردقجهلّوا شا وتروق ندفرصم وب تناما هلقفلو

 وب .ریزتسوک جایتحا هاب مهم" ك لغو و تم لدا نامعا بش الغیب لو
 یرب ند ۱۲۷۰ هلع ءا . زامهنلوا قفوم ةشرب چھ هادوشاتسا اد هتسزلتا نما

 . علاق هدنب هنغجهقبچ یلقح كکیاض .ردقوپ لح هنیربغت كلوصا ندیاماو

 هدعاسم هن | اشنا و یمیظتت كني هلو رخ یر نان ایل وب وب شک ر لکم ر وهطهرکوضندتنط و منم

 ءیداب هعفد كلبا ۰ ردراویمهبشران هحفحررب تنهانایاش .قوحت زآ كنب راط وصخ یناطع

 مظنن هدنروصر هنافقاو كب كك یعیدنهم زی Ss O رج نالوا عاز

 قفاوم ك دادو رامعم نانلوب نشت و همنف ته نامزوا ینهطب رخت : ینیدلوا شعرا مست

 ر و وصوب طقف ۰ شیر غیب هراس دهم ردنقمو ییتکع ی

 ىدا عوجر هنسهطا رخ كاکب ىلع هن. نوحما یواش دا روهظ نفریاغم هدایز اه

 ر رخأت س چاقرب یراتیفک هیعانم چا ناو نارا سرا ا هسرصندزوبر و
 لک هام الوط باتا قزعر رکو هدیره یکناهجو رها فا رز علایم

aRو نا سویی تایل فرح را فر  
 ی راع ترا ك رح هده رم هیکیدسا ماود یعوبع برح هدهسیداشلدیا ارجا هدینامسه

 ِت رفق هم سا رج مو ر لمراقح ندلا هلا ام زوجوا كجا ا

 - حاف یلاح طقف .یدلب» .هلب دی ا هبارای رله عهد ننهراتم قم | بولبد

 ی تي و .یدجا قوفت هنسهفاکْكلران وب تالکشءو زا اب ی ات نم

 . زروالکآ ندنروبار وشا ككب ابض فس و

 یروار تک اض

 تادلاطمیهدنفشن یرلاح قیرح لاا هب رایهانش اما *یلاعصا مکیدابا ینلتقرش ر اهافش

 ر نو ر كناهح : دا ها ۷ | هخورب یمهناز هجا

 ؟ كعبا غارفا هلکشرب قیال هت دم رضاح رس صعولفاک یە شب تاحاشحا كرءهدنا رارعاو ماظن

 قەراتروق ندب یغلکش ین وکوت نالوا هدقک رازق یز: زوب نامز میش زاق هنناځآ یزمتخا

 یامارهش هصاخاب یک ینیدلوا نوجما درف ره یسارجا كناثب ےن نو نالمزال نوه
 هدرارب یریغ كنب رال قیرح نوکوب ۰ ردهیلصا هفيظو رب مهم كا لاها لباق ربغ نوم



WEAیرامعا تروصویس هطی رخ .تانبرارب , نغنأ  

 باج «ینعقوم <« یتسهحطس حاسما تاکالما.دوحوم «,یذدخا كزسهطز رخ ساسا تانلحم

 كتابا مم نالوا یتعتهیهفرصت وب روق و هی ورتساداق یک یمظنت كرتافد ريرتسوك یتسیماسا

 كن یاقاخرتفداکنوج .یٍدیا یلقحهدغاکت و تناما .یدشادنا فلک هما جا« اقاخ رتفد

 ح یی كنب رل وطرح دودح ديدحت و ف ردت هروک هنیزارارق اروشدیدتم وهنسهمانهاظن تالبکعت

 ۲ كند راد رھ » هدیاوج ییدریو ي راشم تناما لباقم کوب . یدا نده اظو دناع هب یاقاخرتفد

 0 كن رلهطورخ ساسا یرللح رج هعقاخ رتفد بولوا نیعم هبا تاماظنو نیناوق ینئابظو

 9 یکم كرلرتفد نابم EE هل ر ل هنحطرم هخیاسم ئل دل راهصرع دوج و مو مع

 هنبا ییداع هنتنامارهش كف اظووب سکعلاب بولوا تخم رب هدهدوج وه تاماظنو نناوق راد .

 | Ea هما كغلام ندا اضتقا فرص هدیابو هر وک هتفیدلوا حرصم هدننوناق

 ءراش مد رعم هغاکت رب هاب وب یرب ندان ااا تیادن ,ییاما.یاقاخرتفدو یکچهدیا

 اهل وب «دغلبم رب كج ەل هنلوا ذاا قلوضراق هفراصم و هدنسهجد وب ال شماهشی راق

 ٤ . ردشا ربدلس « یمافیاو هدهعرد هعاما كفراصمو هفظو یهدیابون ندنغیدلوا
 و رز کت تا اک اجل و رها ف نکس نوا: شا وج دراز اطا

 قارح نوعا ینو وست ندنسهناعا قیرح تارو نم میم هم دیا در ینفرصم هطدرخ یناقاخ

 یف فب ؛زچکوب لح .یدنلآ در باوجهدنډا ردا دانا و هم ارم ولان ريخ وق
 ۰ یدرولوا نکا فد هنلحم هدایز ندسسش يه یهناعا یدا هتسلوا شمر_ و یهراب و

 كران وب. نلیدنا رادهقالع زاد زق رح هدایز كلا: هدنسمتب وا نیک كن طر رخ کن اوج

 ۳ وج يرام تعاماو هلفرصم كتناما كن هفطووبقآرآ هچنلوا ناکما:هنسورب چھ

 کیا هدویق هنهحینلک هلوصح تعاتق وب" طقف . یدن هلشاب هشيا لر رنک. تلف هنساها

 1 ۳ لاغتشا هلم كن هطب رخ هدردقهنس قحرب ویدنالشابهذخ تب اهن یا

 + رح ۱۳۳۸ ات نوناک ۱ "هک هدراهققد + ینیدسلوا عبطا هلرارطسوسش  طقف
 | رش كب: اض تفسو یریدم"ییسهبعش هظیارخ هننف تله یاتسا یدشم هملهح

 هد آ تا مدقت و 2 هننرزوا بلط نالوبغوقو ندنفر :ط یدتفا كب لالح

 3 :ریکعا هباکح داش هدروبار

 وشراق ,هتاقا ماقمو نمحنا كلرک و و هبنف تابه و كکي ؛اض فسو

 اسجو تدالج ینیدلوا شمرتسو رک هدنهوصخ یسهعفادم كتقیتحو لماءت « رات < نف

 | ءیداب تانا قی رح اشاب هجاوخ هسرولوا قف وم هدنرظن هطق . ردر دق نایاش هبندم

 ارام ای راضراعم كکب ابض .ردق>هلوأں دا تمد لر زدواشا داف نالوایماحاو
3» 



 ۱۳۷ یرامعا تروصو یسهطبرخ كنار نغنأ

 ثكلر مدا "دن هحنتاما یناقاحرتفد كرەدىا ذاحما ساسا یه ةا رخ یو و یر

 نوجا e قسەم رتو رتشاداق نالوا نیل الثاب اچ اهر یس نلسهتسپ

 نالوا روک هدوجو هحاما یشکنا هدلاح وش . ردراو یر هسلدنا لاحعتسا ودق ه

 نغنایره امدعب هسرونلوا لاکا هدیسهطی رخ ورتساداق نالوا یمهم كاویسحنجوا كن هطدرخ

 . ردقج هلوا شمالاق لحمو موزل ةنم ظنت هطيرخ نوجب

 رکفرب راد هنغیدلوا شادیا متن هلتروص هل هدكنبرارکیدو كدربو ماستخ هثحم وب
 .- لاج ندا ارحا تاير هدایز كاو نلک هروهظ كلوص كا نوجا كملس هوا لصاح ىلا

 . ردشتا باجا قهزای ینسهحخشراترب رصتخم كنا قيرح یر ىلا - ا
 هب هحینلک هن سهنس FUE US KY یک لاک ناف و شک اف  لاح

 یناسکس یربندتیطورشنالعا اساسا ۰ ردکویوب كا هدنجحما رانیغنای نالوا شا روهل

 ا «یارسفا ء اشاب قحسا ءرخرح « هدننام ران وب و شل هک هعوقو ناغلاي رواحت

 ىلتيمو رحمو ملا كا كب رح نكيا شادل ون نا رحمه دايز كب ودنا وصخ ن سد ناتا ی را

 هدناراوص یدک هد یم یکی «هد ىلا هایساواشع ایهشاهحرا ۷۵۰۰ هدنشنایلوصو هدنرودر

 ےب راما شنی راکھ دوا نا رو دیر رخ زور فلاح توا وا ر
 تاسسّوم و ندنراننکنز برح ندنایرب : یدرونشا روضق هدلسوت هرنادن قجهلوا راد
 ندننوک یستریا كقيرح یک ینیدلوا قفوم هنعج هناعا اب نوع اب و نما

 هبیاها هل اف زوجوا هاساح رل هتسا ن اتسراحام « یغج هنالشابهنیدخآ كرل هطی رخ خب ارا

 كرهدبآ لوق هنیروضح یتایهرب ندیلاهاهدنل وقهر ویا رممقا اشابتعلط ماری هد

 . ىدا نامأتو دن

 هد ماظن یهطیرخ تناماربار هلة, اي تم وکح یدعو .یدنلهحب ب هلدعوزب ؟لایشیا ليف

 لرهروس یرابا ینعیدلواشغل | یاس تج كراسدنهم د ا لوا تناما ور وت یارو

 کوب ینراظن هسرح . یدشعا بلط ندتموکچ ینصخر را سدنهم نانلو هدننلآ حالس

 هعیخرت ندراسدنهم نروک یلدناف اهد یکلرکسع هدهسیا شا ممعت یتفک هتاعطق هلتقفاو
 . یدنلهحش قحن هدهنسرب هر اوب طقف . یدلوا ندیآ تباح

 ۱۳۳و ناس ۱۷ نالى زایهنشنامآیاخاقرتفد ۰ یدنالشابهبهرب ام هلب !یناقاخرتفد م رکن 1

 نیرو ندیانلنکشت نکا كناباع ندیآ باح ا یسای هدن رللم قیرح » هاو کد لحم را

 ىلا ۸۲۸ كنبدلج یجنچوا ثنهدلب روما "هلحم یراهمان هلواقم ټن هطررخ یومعو یکنرین ]
 ۰ ردجحردن« هدن راهنیه ي 2م ۰



 یرا۶ا تروصو یسهظیرخ تانمرلوب نیفنای ۱۳:۹

 ت E هصاخاب ویاماروش د حال 3 شمواسیبدنهم را یرایض 2 كلاحر

 1 1۰ راشمالشاب « هعیس و هه
 TE e یهدهفح ىح ۷۱۰۷ ییدلک بولکهلوب وابا ك (ن اس وه)

 نط ترابع ندهبدنع تاعلاطم یانارب كک رهظء رامعم نوچا یک خام

 تاحالصا هرکص ندنفرح اشا هجاوخ یو ناوبد هليا یادم هف وصايا ْ ردهدکلدا

 ۲ یدشاک هدوجو هابسعاسم EE قرط

 هنس هنس ۱۳۲ ند ۱۲۷۰ . ردنا اضتقا قمربآ هبییا هدیتاقیطت یسهدعاق الرات
 ا راو رلقاقوس لک نوا ۲۵ نها قرەلوإ یمظعا لوصاوب ردو

 شاباب تکاامتسا زآ كپ نوجما كنوبو شادیا قربطت هلیتروض یداشک راهداج قافواو
 هدنتتسو ورتم زوقطیسیرغ-ا دجو زوتوا «یللا یییمظغادچ هرک وض ندنیظورشم نکیا
 یسورتساداقو یالب یورک لوس اتسا کو لاح و هداك رثذآدبم عساوور لهداح

 ۱ ۱ رلنآدبم و رلءداح لو وب یک وب لوا ندهجا تعلق شک ىل مةن ا كرها دبا مظنم

 یيدریدتا باحا یاکالمتسا قلارل بک نا ک ساق و سوز تاشل هک

 ۱۲۹۱ هدثشت رب یکی اهرکوص ندنرلا ك نکن وم نرجما ینالپ لوبناتسا .ردرضم نوجا
 یاطباض هس رخ ناکرا كرمدا ماود ردق هنب راشر هاو hs AEE و عقاو هدن رشر 5

 مسر یسهطیرخ هدرب داع ا رییدزک ؟لاب وب چا ندنفر ,ط یرایسدنهم ینامعو

 a ردشمامهلبروتک هدوج و راهطل رخ اخ ها ماسقا از ةا شمل ر دتا

 یمهطیرخ ور ساداق نالوا رک وچو هحینتلره هر داد حاد ىلا هد ۸1

 ۳ ES a زیکلای هدهسيا تيما زتاح علا
 فاطتقا هد او نالوا بولطم هدلدب ون نوما ینیدلوا شلر و تعسو زا كب هرلقاق وس

 ردشمامهنلوا

 ناربزخ ٣٤ ر اب ریدتبا مطنم 2 هاب اهلواقم لمرات ۱۳۲۷ ۵ینات نی رشت ۷هسطو رشم ادعي

 هاسانوا شم رک هبءرآ 1 كم و کب زح طقف نام هتسيا تلر دتیا مظنت ةا هلواع۰ی ا را ۱۳۹

 قاوا ندهبنف قاوم هم كا هدص وصح و هطل رخ ی و نالوآشمامهلیدیا م مجاسل ول | 5 1

 ۳ یش كنلمةتسە لکش ثال ویناتسا هلاک | .لوا نا 2 نکلا ردراک دو دق نایاش هل رامتعا

 ردیآ باجما

 1 3 و صوت یسهعوج هاکرد ۰ رهظم زامعم . یسهظناحم دارا قساو یزامعا كل وساتسا ۱۹



 AN ۵ یر اغا تروصو یسهلعا رخ كتى راز نیغناب

 فدانصت هدنحش را ۷۲۷۰ هندقا هطیرخ كليا هدن اانا ینا ته تناما

 نا | هوطخ رب كل وی و كب هدنمنظنت هطدرخ .دننشنای هلال یار قا هد + .ردهدگلدیا

 [1] .ردشهل و ته رثا كنیراروتسا سنهم نالوا شمل آ هتموکح تمدخ هدهرص وا هدوبو
 كنس رلرب نفنای قرهنلا یسهطی رخ كنغنایره ناه كوحوک  كویوب هرکس ند ۷۰

 هدنقببطت فالوصاوب هیفام عم . ردهدکروکییدلدا ارتا یسیوست ًاقفوت هتسهدعاف الرات

 رد دقماشالک 1ینیداتآ هرکوص ندنسک یقیرح اشابهجاوخ (۱۲۸ ) هدكندوطخل وب وب كا

 تاحاضیا نالواشادا اطعاهدنقحقوموققرطتاحالصاهدرهفصیح ۱۰۱۷ - ۷

 هدهشاح یهدهفض ۱۰۱۸ "قحن . ردقجهلوا شا رون هدهجرد فک یرلتهج وب

 یمیسرت هطیرخ هک مهدنتیروبح كا ضرعاهد هعفد رب هداروبربارب هاکلدیا تح ع وضوم
 یرلسدنهم تاما بولواشادیامادخیتسا سدنهم ینجا رب هدنمسا یراروتسا زکلای نوجا

 نالوا نفع و ا کلنه eS ردرلش« کوا ندناذ و یمسر لوصا

 هدننغلاب یلهلال _ یارسقآ هعفد ث او ینغیدلوا نر اش كت یراروتسا یدنفا دم

 یا هک و ینغیدشلاح «دنعم كموق

 : ردقیفحو درب" جانم یسدافا ک.دبنآ كکی رهظم رامعم هدلاحوش
 زب زعلادبع ناطلس یناراکدبلقت ابوروآ نرک هتکلع هلبا لاذتنا رب ةدنرود تامظنت د

 بخ افا ز٤ رلقدلآ ند راک و هک شلورلیا هلوا ندنزو قازستفاب هدهدننامز ڭموح رم

 یاعدبوب هدهدن ریمعت كنه رش تاربخ . ردشمااشاب کش زا وجار هو رو نالوا

 هزمتیلم یدنک یرلتلم رکید « قمتیئاط « كمريدوس یتیم هتلم . زروروک یرلهیس وب
 باور هكراتعدب وب <: مزال اتا تانغ « هظفاحم یادبآ نوا قلق زاکشرح وشراق
 هتسراپ هدیلوبناتسا كرهروک راد داخ شینکو مقتسم كسراپ هکر دراخم ات وا ینیدلوب

 ی(ناسوه ) سدنهم یارادمامزع وشم هلحورزست اهو راک ایر كنامظنت نبهتسیا كع کی

 فرصا .یدمش . رلگمالشاب هفحآ راولوب ر هرژوا قاوا هقوصایا قدم . ول

 دل ا ا . رد راع ندنحغنالشاب كرا ولوب وا هتشيا مىق 0 نادم

 . زکیروک ربخ ندنعماج دیزیاب و ندریک یوشراج « ندهیناعرون هجندیا
 راک سای و موحص زر زعلادبع ناطلس .یشرب یلاربل نوبلبم شب یسهژورب كناسوه

 ینامز وا .۰۰ شمالوایضار هنسملقم كنم ەشد E زەكيدد تادیآ نکا. شمهعا

 تاعلال طم ضعب و اطعا تاحاضب | هدهمشاح کد هغی ی ۱۰۱۸ دمی .-یرازوقما سدنهمم ۱1

 ۲ يدش دا نامهرد

۵ ۸ 



Etیرلتتففاب نأ ویس اتنی  

 نظیسسح یب راقج وچ نکر زک هلک هتجنالب ءدنزوموا هدننسهزآ_تالحم انس : مدرالک |

 dE. a قدسقرآ بومروط هللعا كيلببهو# رازمصح ندیتحاسو رتردما
 2 7 . « وویلوا یراتیداق كروت هسیا راناقاب, هلصعت و تربح هدایز

 ._ روسزاب « بوی او هم هل فینرحوپ )با رظف هننادافا كل راشادقرآ .هلروت کمد اب

 ( ؟ كجمنحرکول "یعندزیلیب هکروتوب هدرویملیب یلوبناتسسا هاشداپ همقوپب ؟ رومزچ
 هفعالک | یر هتوآ هرات راشا اب نوح زمغیدمالک | ندضناسل" كاز رب ربا . شمراربد

 عونع قعراقتج ےسر هدتمالسا .. یدرلردا ار اترا یعرامسرو رلری ثلا
 نددنفلم زا" كغاشایرب ناهه هدنم .یصا تسفککوب نالوا "لاخ یر اقا رم« هدازز لا ند نیر لوا

 رز نوربزب ىلمجع كز منو هانیس کا اکی رک نویژول نان رلرظی روم من
 یدناهنلوا دوج وم افا خوطف زوب جارج شملتصاب هلن وب هدنای رک ۱۰ مدربربو هت رلادتک
 كب هتییدنک كنافاغوطفوب یس کعروسدا نت > مدربربو هناذرب هتنهتسیا ینمسرره
 1 .یدکچهدبا احدا یغیدلوا د 0

 مراظفاحندن راغتفلاوق وص هک بومررظ .رازولوا قشنام اهن راد وې هلراموز

 [؟ ]ید رار دیغاظ یک یسویروس لنج یتسیهو روروب هتنرزواذلرات [همد (مرهشه قادی)
 ..رویلیشالک ۲ ینیداولا نت ناف رظ دکل وم تات وطب رخ نوراهدافا وب هعشیا

 دن ناخی تک نتکع سد یودنلخ ویلا رنصح ین و خارش عقاب توش
 زی رخوب نالوا شملقارب هدتناما ردق لر قحمآ .یدشادبا ققدت شاربتک هطبرخ رب

 هفامعم . مدمهدیآ ققخحت ینتیدلوا تاحورشم و یزاب یک ها هدنرزوآ و مدمر وك تالاب

 تاحاضیا ینیداو| شم ربو كکب بیج انهم ی ززد ین هبعش یرامعم نالواش اوقدتبوروک

 یر لو ساتسا ".ردمدکعآ دات فید واهطی رخ نالوا تحت ع وضوم هدربخوراع كوب

  ییهننوقرب هدنسهناخستک تناهاخدلاح ره كي هظبارخ وب و هداعلآقوف هدضشرات
 ح . ردنا باحا یار

 0 ناف تو وا وازواینت جاری رکی تماما دح هدنح را ۵ کند نایاش

 ۰ مظنن هدن رحم رات ۱۳۹۸۵ ۱۳۹۶ و شم هلدا قبل الصا نکی شارو راد هدا

 ۰ .ردشادیا لوبق قرهلوامظعاردح نوشرآ نوا نوجما ریلوب هدنرینوناق هنبا نانلوا ریشنو

 ۲ زدم هطب رخ یرلفدلوا شیریدتا مظخو بیرت وتوک قلا كنلاخو تاهظن لصاماو

 .. ردشاریدتا همادا قیاس زرط ردق هنییهنس ۱۳۷۰ كرەيلدىا

 ۳+ وصو, راکناا ریوصت يک : يتلارطاخ يرش بکنم لادرام [۱]



 ۱۳۰۳ یرانضناب لوساتسا

 هتساضتقا یارجا هلهجو ینیدنلوا بسنتو هرک اذم ندنخیدلوا ندداوم رولک هلوصح هتفر

 نورمتکوش نویاه طخ كرابم هدبابلوا هلقلعت هناکولم هبنس دارا هنصوصخیسلوا رادتبا

 كرللوب نانلوا رک ذ هرزوا ینبنم قوطنمو شلرومب رودص ةف شافرش یهاشنہش بانج

 ندیا باجا هدنرلهمیابم نبح كراهصرع ناک مزال یسارتشاو هوالع نوجمآ یمیظننو هیوست
 نانلوا ناب هدالاب یخد كنصوصخ تاراحاو اطعا هنباحا ندنوپاه فاقوا بناح كانیرلاهم
 نانلوا ممسرتهجدقمو هقسشب هنسهلیلج هنبزخ نویاه فاقوا هدننمض یسارجا هرزوا لاونم
 یخو ینمسر ندیا باجا هرزوا هحورشم لوصا كنهروک ذم لاح هحنجوم . هطیرخ
 فک قجهنلق اشنا اددحمو كرللوپ قج هنلوا عیسوت هلبوب ندنوبو تعراسم هعردقتو مظنت
 هرزوا كعنا تراظنو تقد هنمها جا یتنهلوا قفوو قسطت هماظنررح هدالاب ,كت هشا

 باستحا نوح | قلوامولعم تفک وهقشب هقشب هنفرط یدنفا ولتنع یریدمهصاخ هشا الاح

 ترضح باب هرزوا یقلوا مولعم تشک نغلوا شلریو رخورع هقسشب هاج ینراظن
 ۲۱] ۱۲۵۵ ار ۷۵ . قدارو رحوزع وشآ ید 6یرخسعرس

 یر رک ی مب وحول غلو سجا اتیا ًانیع ندنتادویق ,نویاه ناوید
 نامزوا نوحما میدمهلوب هدلاح غیدارا تدم نوزوا هدیلاعباب یئاووقاروا نالوا سابا

 غیدلوا شتاب هدجراخ هرخالاب , مدشمنا مکح هنغیدلوا ترادع ندروصتر زونه كلوب

 هنادم یبدوجو هدمه ینلمع كیهطیرخ نانلوا تحم هدربخ ولع مه تاعشو تاقفد

 . ردشم راقبح

 كلامومینداواشلروتکهدوج و ندنفرطکتلوملاشهرامكنسهطیرخ كليا كلومناتسا
 ناطاس هکبتوم نالوا نالا رب هرزوا ینیدلوا مولعم . ردهدقملشالکآ ندنتارطاخ

 كنودرا < شما هننمدخ هینانع تموکح هدنرانامزلوص كنتنطلس هزود كب لدغ دونم
 رادرس هدهبرام نالو .مقاو هدهیروس هلرانرصمو شلدیا مادختسا هدنحالصاو قسنت
 هدییبوطانا هليا هلسووب قرهنلوب هدنتسایر برح ناکرا هدنسودرا اشاپ ظفاح مرا

 شمراپ هايم ندلوبناتسا هد ( هرڅ هنس ۱۲۵۳ )۱۸۳۷ طاش ۲ وم

 : هکروسد هد وک ینیدلوا

 هدرلفافوس مدیالوا هدتحت یارب هقشب هدمروبنوشود . مدنیا لاک | یتالپ كلوبناتسا

 رد (هطیرخ) هجنوروک ی راکروت ۰ مروییدیا كزد یمفجهمهشیلاج هلتاوکس ردقوب
 ین رلکدتسیا كم د ( مهقاب بوروط هکزبامالک | یشرب »مزال نمە ) ندنرازوپ . یدرارک

 . ۱۱ هغی . یرتفد ربخو ملعو یدلرویب نوبام ناود [۱]



 یرلنیغنای لوباتسا ۱۳:۲

 نلک مزالیسالآ نوحما قفلوا هوالع هرلاون هدرللحم قج هنلوا رامعا روك هروک ذم مسد

 یسهلیلج هنیزخ هناهاش نویاه فاقوا یرلاهبندیا باحما ندنفیدلواقلعتم هفاقوا رلهصرع
 نالوا نیعم یونس هفقو بناج لرهصرع قتجهنلا وبشا بونلوا اطعا هنیاحا ندنفرط
 یراهعدف . تاراجا كرلهاخ قجهنلوا اشنا هدننشناحو كنهصررع هه ید یرلهراحا
 قجهناوا اشنا قرلوا رکراک هدرللم ضعب هنس ٌهدارا بجومریو قغلوا مض هنیرزوا

 لزانم ج هلسبای بونلق صصخنو نیست هدمسر نانلوا رکذ یخد یرللحم كتوببو لزانم
 نداذحطقف قرلوا را ینودام بویلوا قترآ ندنعافترا عارف یمرکیو هدایز ندناق وا

 كنيرلهناخیرلناکد كرانالوا یراکتسیاو قماح لاي رایشموزل ی وللثم ناشنهشو همقج جراخ
 ینیدنلوب هفینم دجاسمو هفرش عماوج هدرللوب قجهلوا هیوستو قفلوا سیسات هدنراتلآ

 نکگو عورشم ىل راسو همشچ قرهنلوا كرت هرزوا یلاح رباقمو عماوج طقف هدلاح
 لک د ا ؛نالوا .تسانم نقدا. نتاج هننسیا نوتلزب هدرالخ رمق وفیوا راش نالوا
 تافراصم یسارجا "ةعفد ًاقبطق همسر نانلوایظنت كلومش نساحم لوصا وبشاو كمل ريدتيا
 نوجما قمالوا اعور یروص رسعتو یدعت ندنفیدلوا جاتح هبهعونتم تافلکتو هبلک

 رلانب قج هنلوا اشنا هرکوص ندنعوقو قیرح یلاعت هاذاعم رک و نالوا یلاخ هذهقلاا

 راناسهلوابانتردقهرک راک نوتبو قرعلوا رکراک هروک هنتردقكنب اا اقیطتهروک ذم مسر

 . باسشخا طقف بولوا راج یرلمریدبای قرهلوا باشخا هسیا راردیا داره قاب ندباشخا
 | هدنسهرآ هناخ کیا هرزوا قلوا دودسم هلا راوید رکراک الاب ندنسهنبا ییفرط كنهناخ

  هنسک كجهدیا اشنا هناخ ندهرکو ص ًاقاصتل هبهناخربو قفلوا انب اکرتشم راوید نالوا عقاو
  نانلوا كد هدالبو قمنلق اطعا قرات فصن كلراوید نالوا كرتشم هلوقموا ندنف رظ
 و و ايو تاو نام كنا ققا وزاو دهد ای دا
 رب یهقرهلوا قلوشراق هیمروک ذم فراصم هدورلبا ندنخیدلوا ممصم یساشنا هرزوا

 اشنا توس رکراک ررحم هجوریو قمنلق ارجا قرهنلوا صیصخت مر: ر هی

 كرانوب قرهلوا یمظعا ءزج  كرلەنبا رکذلارام شاطو هلغوطو چرک هدلاح یتیدنلوا
 هدیرادناهج ٌهیاوتلدعم ٌهیاسو هنکودیا ظوحلم یجغدیا دیار بسک عبطلاب یرلام

 ثاصوصخوب ینبم هنفیدنلوپ یلاع بولطم صخا یرللاب شیاسآ و لاح هیفرت كدابع هجا
 سلح و یلاع باب یاروش رادو هدر وک ذم سلحم یراصوصخ قملقاب هنماظن نسحرب یخد

 تانسحو مفانم یمظنت هلهجووب ككروک ذم صوصخ و بیست هدهیلدع ماکحا یالاو
 هتفر بولوا یش رولک هدوجو هدنفرظ هلىلق تدم هدهسیا رهاب ینجهلوا بج وم یءهرثک

delهد سا سس یا و بک تب نی هیت تست ار  Aجز  
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 ۱۳:۱ یراتشاب لوس ایا

 لکت وتار اودع و عییس ۲ كراقاق بو یتمامهبای هاچ باینیخا پکا چه هنسورآ دا راز آ

 هنیرلهراحا هروک هنباجا يجند ررض كجهنبروک هجییضارا هرافقور یال وط ندنفچ هیلوا
 نده راثرط,ب رل الوپ يرردم هبصاخ هشا هصوصح ویو. قال تافاکم هلمض.ینرادقم رررب

 هسیارولوا قچهللواب لیکشتو قیرفب هلجرب ندیکی تفوهن یه, قرهنلوا تراظفو ِتقج اد
 هدرا ر,قجازوا| زانرب هبللاح یبدمیشو.قفل وپ ربارپ ید مدآ رب ین راهم ةا نف

 هباظنو لویصا یک یقافلوا تمنام ید, هنشاط. ارقفب ضعب كچ هدیا اشنا ناخب باشخا

 یبم_هنغیدلوا ندنفنم یاضتفم یناناهچ, بانج ناونعتب اصا .نامرفوما یحویصخ یطیر

 هليا, باج هب هعفا روما سلج هعفد چافرب قلاسب يريدم هصاج ها هیلع دارا قوطنمرب

 مرلع رهشرب یک هنایشآ تداعس هناتساب هققطاف , هرک ادلبایدلهلضا رطا..روک ذهب ص وصخ

 یوم یدین ی. تطلپس تکو شوا ناشدیازت هیلط هر یسهییوست .هدزوا درج لاوتم. كریظنلا
 یراکدلک هلوا راجود, ثالوم اتسا کش هدنعوقو_ رلشرح, یلاعتهاذاعم ,هقدیشب نینعیدلوا

 هابتبشا یب , ینچ هلوا , يداي هیسانتالماعم ليهو تب ظفح هل رهو هنعافین | كران

 هلویصج :هبفر .هتفر پولوا نددانوع. رونلوا مظتو | رجا نو هيرب هدام وتر هدهتسلا

 كرللوی, نانلوا جبت یسهیوستو اشنا هدما لوا, هلیبسح اوا نایاع و ها ییجهلک
 عافتراو سرو. تراشا هلپا ناولا یلقرف,ندب بر, نوچچا قلا: مولعمیواضرعو, تیماقتسا
 مات یہ همی رخ هعطق رب كد اعسردا هرزوا ققلوان مقرتو جاپا ید رلشقوم ینعی یضاارا

 هنیرلوبق هناشولومو یولس ندارول وب «ارسقا لیل وپ ناویدندنویاه,باب ءرک وط ندقدنلوا

 ندننایلهغربداقو هیوپقیرک ۱: كرهلیک ندنرازاپ هبنشراهچو هنسوپق هنرداا نددیزپاب,ناطلسو
 یرابلا هنعءایضر یرایصنالابوپا یا هللا ادب, ندنسوقجاب هدروبسب لخادو هبهاقیدب

 عارف, رتش«رکیر راش رظ .قچهلوا یبنم هج راو. .هنیزاوج یراهفبرش ۀب رب بای رات رضی

 قرءامیاب ینرلم رب دلاق-ایایواتعسو. عار د ذ ردردوقفلوا نیب زت هلبسرخ راجیشا هنفرظ یک اقرەلوا

 راق رج هل اب ادعامو: قملقارب ناددبم عارذ ییا: نوا هبیرلروبعو روس: كره اوا و رک راب

 جراخوپ قمال وا قاقوس .زامقح الصاو قتاوا عارذ نوا تیامو یر نوا و شبنوا:یجد
 شاط هج راو هدب دج سج ندهرماع هنا وطو هنناق نوا ت ویالشاپ ندرك لات ها ریس

 راچیشا د هني رام ایی نوشرآ . ردرد بولییاپر رالوپ ع ارذ, رشع رکی فیلذکب لا راهلکشا
êهروک هاا. ید. :هفوویبس لخادو ېدل ضع كارل هک ا ویشاوب كلير تیا  

 هفی رشر عما وج هرن ر. كجه هب وا ید, زانادمم ویو. قملقارب نادم رږپ دد رل تسانم

ENFهدعل قرهنلوا ملت مر همعق رب هرزوا« قفلواا فا هدنرلف طا "  



 ترا لوا ۱۳۰

 ینیدلوا تابحرب یتسشاب موم رص وا طقف شلاق صو رعم هنغنای هان اعفد دحسم یو عماح یه

 ۱ .ردشلدا احا و راما ندنفرط ريح ساتار هزگیو هدنسهعفد سه نوجا

 هلاک قیرح طالاب » نکر لیدی قرح لندن دحسم اف کا راک ذم هلح زا

 ید یدحسه رب هدا رض ئاق دل وا روماق هاشساب تلاد لاخر كرلعماح نالوا قرح

 .CE ردهدکملسد « ردشلا ات اغا دما كلم

 هدلوبناتسآ ردقهت هجناکهخ رات ¥ هززوآ یا وا ندنسة ست دم سه دز و رىسەوزلوب

 ییا كنملاع ر هدهب و شملقارب ناديه رب هت «قاقوسر ك اک نا يک کز

 ننشلدآ ارت ان ا مالغاصو نانم هدهح رد كح هاسهروطوا هدنن ورد یدالوا .ن

 لح لوا لدن وب ه دنقح یرلعاف را هلساشنا زرط ل رلاسو یعصو كرلنادىم 6 ی

 . مروا رظن قرص ندنرار کت هدار و ندتعِیدلوا شرو تاحاص)ا

 »3# روضت هلاح ره یتمتق ها زا انک هلص وصح ك و شاش ناناب هدرانغنأای وب

 2 تام و لکشرب اف اهو 0 زرطوب . . ردهدنف وف

 ۰ زدشعا ماود

 ةدص وتقخور ثالاعار .تاغظنت .یرلکدتا دقت هدافتتنالاب ندفلتسو نه دلرضاخ لسن

 ف اعط یهنرافعا زرط كلومناتسا . رام فداصت هنسهنندم تدالجو منع رب

 ینغیدلوا یرہش رب دابرب كاو انف لا هدلاح ینیدنلوپ هدنعقومرب لز ک كا كنارند ۳

 هقو وش ینتمه كنلاجر تابظنن نالوا شا تبشت 7 هلاصیا هبهج رد ینیداوا ,قیال و

" EEE 

 رام نالوا تادا للاخ نهار اھاش تامسک و تاک یلامت هاحبس هقفوتب
 زاتعا اشن تانخ تسلط نل تم او هخنساضتقا تیددحو یروریکلاع رک

 تن رۇم هدنردژاطاهج ب اود دخ باس هدقاروس تفورضم ةدنهیرخ هتضق دالو كلام

 جازا ةڅاف لا نآ ین زلهئاک وام دنتسب ناهج هتتنخ را هڪ هم واتس یزاضماو نادم«یادابآ و

 ڭتاناىل افا ازاد نالوا هنس تنظلس راد یکی للم ییداوا هدقلوا روهظو زورب
 قلا تج وم ینهبلس کو ناش دیار لودلانانو ی هنهوم و داوف عاون ا د

 لک کوا هنضوصخ توسو هناخ قحهللوا اشنا هلبوب ندن ویو یسیساتو ظنت هرزوا هحو

 مالسا نالوا ردتقم هدیناتس یتک توضح هاوتا یاس كرهبملشود ةهباشختا زسمشر

 هرکو وصو یلتعسو یرافاقوسو قیرفت لحم ررب هرانیتسیا كا اشنا هناخرک راک ندایاعرو
 قرهللوا قفونو قسطت ههسدنه دعاوقو هوست هلشروص كجهلسهنلوا ددغو هوالع

 ۱۸۰ ف. ۱ دلج : مماوملاةغدح [۱]

E > 



 ۱۳۳۹ یرلنضناب لوساتسا

 یراهلتسم یمیظنت هطیرخو تآ اشنا هرکوص ندرلنیفناب

 هدهجردكجهربو ترحملقع كرانىغناي نالوا شلدا ناببو دادعت هدلصف يلوا ندنوب

 . ردشعا بج یتقد رظن راسنا ندیا ررکت یبسط .. مرو تجاح هحاضیا یننیداوا
 یبرانغناب یلابج هليا اشاپ هجاوخ زکلای . ردقوب موزا هدادعت هداروپ یتسبه كرانوب
 هدنفرظهنس ۱۲۷ نالوانارذک ردق هنسهنس ۱۳۹۹ ند۱۰۳ .ردفاک كمریدتیار طاخرد
 کد کوب دیدار ک ییداب روف هات شرم یراقح نیلا نیل ھو کس
 كهس ردیاهوالعهدینىغناي ك وص نلکءهروهظ هدنخ رات ۱۳۳۵ سیام ۳۱ رظن فرص ندنراقافوا

 ینیدلوا شعب هعفد زوقط هرزوا قلوا یلابج یندبم كنماسقا مهم كا كنسرهش لوبناتسا
 هدنسهعفد یهتت وب هدهسیاهدقل وب یزکسهلبرابتعا ددع هدینغنای اشاب هجاوخ . ردیا یهاظت

 هدرانغتاب لویوب قافوا رکید ۰ ردلکد هدهنسهجرد یتیرح یلاج هحاس ینیدلوا شقا

 ۰ رلس هنلوا ساق هرانو

 هعفد ره « شمروک ینتمدخ یرابنآ هتسارکرب وربندندم رصع ترد لوبناتسا ایوک
 تدمرب « شلدنا فسا هتسیرب هنسهنوآ ر بولبرثک راهتسارک فاطرب زارکت ا
 هک تاسف دلا ارو ی اور یو ارا رد

 هسیا شلوا نیفنایر, نامز هن ره .ردتجم و تقفش زسموزل و یلنب ٤ک كتموکح یبس
 هنا و اش اه سا و قرهلسای راماظن «رلنوناقو قرلوارداص رهدارا ماطرپ هدنقع

 رامکح هراهاکسا راوجو هتایالو لصااو كرهليديا عضو راخرن و راتایف زوجوا هيه اشنا
 هدنرب لرب هسک ېه بولپریدتیا تلج همزلام هلضف ندنموزل هلومناتسا كره ردنوک راهدارا

 ورک ندنسهارا و زاربا تالپست ولرد ېه نوجا یسلوب هدنآ اشنا هدزرط ییدتسیا و

 . ردشمهلر وط

 عفانم یک ییدادیا زاربا تالبهست و تانواعم وللثم وب هدنساشنا كرلانب دناع هبیاها

 ربح باحا هلا لود لاحر هدلاح ینیدلوا هاشداب هدشاب ید یانم ندا قلعت هب هماع

 ناه هکربلیروک هسربلیدیا قبقدت عماوجل اقدح. . یدیا هدکلدا ابحا ندنفرط تانسحو



 یرلنفناب لوسأتسا ۱۳۳۸

 یر تا تا. رات اگر وچ تس اں یال ی بزر :.دع

1A۱ وق هن ردا ك هرق  OV»5  

 9 هطآ یلهکع - ٩۵
: ۱9:۸ 

۱۳۳۹ 

 ۱۸ ۱۳۳۹ سوتسع ٤ ايک نار وادلب رلهط وا شاط ۷۰

 ۱ « لولبا 4 رادکسا یا ۷ ناملس) وبقتم

 1۵ ۰ ۳۳۰ناررزح ۲ یشاطن اشن ههوشل . ۴۲

 ۱۵ . ۰ ۳۴۰لوالوناک ۵ ؟ رلهطو ی بذج» , ۷۴

 ۱۵ ۳۳ سوتسغا ٩ (یغافوس یدنفا نما ) یشاطناشن ۶6

۱۷ 

۱۳۳۷ 

 ۰۰ ۱۳۴۷ سوتغآاه .رادکشا  یسهبتناطلس هیداحما هلی ۵
 ۸۰ ٧۳۴۷ نار زرح۱ شاطکشب اتاھج ۷۹

 ۲۳ ۱۳۳۷ لولبا ٤ جس یوکصاخ ۷
 4 . ۱۳۳۷ لولیا ۵ ثحوکیحاح (یشابتلآ كشوقو ) اشاب دوم ۸

 e) ۱۳۳۷ ناس ىلغوا كب وق قهراب كج وک ۷۹

1 ۷۳ 



 یمسا كنم یقیوح دلع
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 یللیدنف

 یک کب
 .. راتجافوط
 هب دا « رياك

 سرم ی 1-اف_.یلابج

 فو
 سا راغ و (یغقوسا :ایسا)هردلو و

 نانسراژوای- رایج رغاص
 یسهلحم

 زمسق ال وق

 یشاط ناشواط

 4۰ شد یروف

 . را یراص

 راجت وبات
 در یجاحلن) هاخغاب

 ( یسهلحم

 ۱۳۳۷ یژلنضتاب لوتاتسا

 یرادقمتان هبنانادای یخ رات یو ومشم تمس

 ۱ ۱۳۳۳ وقى < ۱ ا

 ۲ » لوانرشت ۱ هشامص
 ۱۸ ۱۳۳۳ ناس ۶ هل واطاط

47 

۱۳۳ 

 ۸۰ ۱۳۳ یا زاغوب
 AY « رادکشا

X3 »۳۳۰ « لوا نی رشت  

 ۱ سیام ۱
 6۰۰ (و) ۰ سوتسغا ١

 ۷۸ ۱۳۶ لوانرنت ۹

ASN“ 

۱۳۳۵ 

 ۷ و دیزیاب
 >۷ « سیام ۲۷ یاب نوا

 RN « اشاپ مساق
 ٤\ زوم ۲ دی یاب
 e 4 ا زاغوب

» » ۳۲ 

 ۳ / رادکسا

» » ۱۸ 
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 یمادلتلحمقی زج ٠ .ددع

 عراب وب

 اى چنو اسنان نیلاصقیج ۰
 ورسخالام ۳۹

 یشوق وب جهرم ۳۷

 یسهلحمنیدلارون نیما ۸

 رادرتفد ۳۹

 ریکناهج ۰
 قحسا جارس 0

 یسهلخ زوکهرق بن د

 ویت جز ۳
 هطآ هوس 4

 (یعاقوسعماح) اشابس را ٥

 هسارط €

 ىسەچتاب ىجمالق ۷
 یراصح یلوطانا ۸

 هحاشن ٩

 فو

 لغواكب

۱۳۳۹ 
 یئابهدازهش
 هنا وط

» 

 وق موق

۱۳۳ 

 یاب هدازپش

 اشا مساق ۳

 ی کضاغ

 یحازاغوب

۱۳۳۳ 

 اللصم بوم موف

 ٩ ۱۳۳۰ناسن ۰ ٠
 لولیا ۱۳۲۰

 ۱۳۳۰ ینا نیرشت ۶

 ۱۳۳۱ لوانرشت ۱

 ۱۳۳۱ زوع ۳

 ۱۳۳۱ لولتا

 ٩ ینانیرشت ۱۳۳۱

 ۱۳۳۶ سوتسغا ۵

۱۳۳۲ 
۱۳۳۷ 
۱۳۳۲ 
۱۳۳۲ 
۱۳۳۲ 
۱۳۳۲ 

۱۳۳۳ 

۳۲ 
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 ۱۳ # یرانغناپ .لوساتسا

 یرادقم تك هضانان ی یج ران یر وسم تمس یمشسا كلغ ق رح یا

 ١ ۱۳۲۷ لولیا ۲ دن زا یس كبنیما" ۱
 ۷۱ ۱۳۲۷ سوتسغآ ٩ لات راق هیتلام ۸

۱:1 

۱۳۳/۸ 

 ۸5۰5 ۱۳۲۸ سلام ۳۱ دمحاناطاس_هف وصایآ ا قحسا ۱۵

 ۳۱ ۱۳۸ سلام ۳ ىلغواكب یشوق وب یجهربج €

 ۸ ۱۳۲۸ لولا ۱ هب احم وط ` سابق

 ۱۳۰ ۱۳۲۸ سوتسغآ ۲ ۳ وشراح نوزوا ۲

 AV ۱۳۷ ۸ ینا نوناک ۱ هن اخ وط رات زداق 0

 ۳۳ ۱۳۳۸ ها یبیسا 6
 ۲۳۳ ۱۳۳۸ اشاب یطصمهجوق ۰

oS ¢۱۴۲۸ زوع رادکسا  vo 

 ۷ ٩۳۲۸ لوانوناک ۳ طالاب یس ہشج ناطلس 0

۱۳۹9 

۳۳ 

 >۹ ۱۳۲۵ نآریزح ۸ : (رکمماج) اشاپ ساق 3

 ۳ ۱۳۲۵ ینا نوناک ٩ الواطاط -لغواكب هج راقآ كوب و ...۵

 6۰ ۱۳۳۹ ناریزح ۱۷ هف وصايا نانابهرب ۰

 ۸ ۱۹ ثا ۷
 ۱۳۰ ۱۳۲۵۹ ناس + دخاناطاس_هفوصایآ لاقصاق ۷
 ۱۳ راجراطنف ۴

 3 ۳۱ 1۳۳۰ ناریزح ۳ ىجا زاغوب یللیدنق 4
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 یرانغناب لوساتسا ۱۳۴۳

 یرادقمكتهنا نانای ىج رات یروثمتمس یمساكنلمقلرح ددع

۱۳۳ 

 ۱۵۰۰ (و) ۱۳۲۷ سوتسغآ ۴ 1 ماف رحرح ۱

 ۰۷ ۱۳۷ 6 ںولیا ۱ هلق ید ۲

ev ۱ 

۱۳۳۵ 

 ۲۳ ۱۳۲۵ لوا نیرشت ۰ اف دحسم یلیموق . ۴
 ۱4 (و) ۱۳۲۵ . ناس ۵ یوکصاخ قاواق ىلە 1

۳۹ 

۱۳۳۹ 

 ٤ ۱۳۲ رادکسا

 aT ۱۳۲۹ طاتش ۳ رادرتفد یسهلحم BF دواد

 ۹ ۱۳۳۹ [ یشاب هلکسا ] هطآ وب وب

 0 ۱ ۱۳۷۰۱ طاش ۰ اشا لع قس یسهنکتنیدلارون

۱۳۳۷ ۱ 

a ۹۱ 0+ ۱۳۰۷ ناس ۲ یک اف  

 ٠ ۸ ۱۳۳۷لوانرشت ۱١ دمحاناطلس [یسهلحاغا دوم یساغا وق]قیبقا ۰

 1 ۱۷۳ (و) ۱۳۰۷ زوم ۰ دب زاب A را
 ۳ ۸ ۱۳۲۷ سیام ۱ ىجا زاغوب قحنغزوق ۲
 ۲۶۰۰ (و) ۱۳۲۷ زوع ۰ یارسقا ۳

 ۳۸ ۱۳ ۷لوانرشت ٤ هلق ید كيسالا روخارم ۶
 ۲۷ ۱۳۲۷ زوم ۹ یوکصاخ ینهلحمدومیشاب . ۵
 ۳۳۶ (O ۱۳۲۷ زوع ۱ 2 الا 7 6

۳۰۹۸ 



 یرنیفلاب ,لوراتسا

 ه زود یجح وا

 ردق هنتیام نیسهنس ۱۳۳۷ ند ۲۳۲۵ زوم ۰
 هنحرات ۱۲۹۵ ند ۱۰2۳ . ردشلدبا رابتعا ند ۱۴۷۵ زوم ۱۰, ؛ هرود یجنجوا

 طیضو دیق هلیب یرانغلای زستسها كا كراخروم هدنفرط هنس ۱۲۷ ندیا روم .ردق
 صصخت هبهرود یجنرب ینیدلوا شا روهظ نانا ۲۰۵ قحا ار < زاوا شا

 یسهنس ۱۳۲۵ ند ۱۲۷۰ مکیدتیا دغ هروذ جکیا .یدشاروک هدرامسق نالوا شلدیا
 ندنوب یفیدلوا شلک هعوقو نینلای ۷۲۵ هدهدنفرظ هنس ه٤ نالوا نارذک ردق هتیزلادتبا
 . ردشلوا.نانتسم ندنقلقفت كلودح يلوا

 هدلاحینیدلواشمک هنس چوانوا جا هسیا ردق هیهرضاح هنس ندننالعا .كتطورشم"

 عقاو نبغنای بيرق هزوپ هرزوا قاوا هجا یکی شنوا یسغاشا كا هدنفرظ تدم وب

 يدنا چ وا ندهنس یکعلاب هننجهلاز آ "نیغناب هکدتک هدل و نایاب ووا

 موزا هنیرارکت هداووب ندنفیدلوا شلدپا حاضیا هدرللصف یلوا ,ندنوب ییایسا كلوب

 تا رک یار یفدع اس کرج نی ۱۳۲و زر و تار رک
 .ردشمک خسرف ختسرف یهرود ینکیا نالوا ترابعندهنس (۵6) هدیرادقم هبا نانایو
 رارکتت هلتاعفد هرکوص ندتطورشم نالعا یرانغناب یحشرات كوبوب كا كلوسناتسا لیصامناو

 . ردشء ود هرازهبارخرب لوماتسا ندزو ویو شما

 دوهظ ناننایرب هکرویمک نوک ناه هدرهرص ینیدلعاب بولیزای كرارطس وش هله
 شمالوا امر لدبم یحاقرب ندنشاش كوبوپهلار لزوک لا نوتات هدنفنایوبو نش هجا
 .ردشاوالساخ تیزوب کما رفا فرص لددق یک كراو الع ءا. نوسنلوپ

 نوصم یهو نوسمرتسوک اهدر مر »: كرەديا دیلقت یدنفا ینطل خروم هدنب
 . مرتسیا كام ریو تبیان هلصفوب هلیا اعدرب زتتهدلاف هيد « نوسرویوپ



VYیرلتفناب لوناتتا  

 هعوقو هدنفرظ هرودوپ هن قحا ریشا وب ماتح هدارو, یرلذغنای هرو یکیا
 اتراشا هدنرز كني راهطیرخ - -یرامظب ا هدهب یرلع وقو مراد ه هدلاح ییدلک
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 ۱۰۷ ۱۳۳۶ نارزح ۴ یجمآ زاغوب یسهداجینابیر وکی وک یک ۰

 ۱۲ / شيام 6 یحازاغوی-راییراص یورپ راسم ۱

 E , ٠۹ یجنآ زاغوب ی دوانرآ ۳۲۲
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 ۱۱ ۱۳۱۸ طابش ۱ یرازالحیچ - یموشراجرصم " یسو رایجناتک ۸۸
 ۳۷ ۱۳۱۸ سیام ۶ لقدنف ۹

۸ 

۱۳۹ 

 ۳۵ ۱۳۱۹ ترام یشوقوت اغآ - یارسقآ یشوقوب اشاب ملس ۰
 ۱۲ - ۱۳۱۹ ناشی ۹ ماف یس وشراح هطلام ۱

 ۱ ۱۳۱۹  یسوشراف فیرش عماح كى
 ٥ ۱۳۱۹ ناریرح ۱۷ اشاب هحاوخ  قحمادىم راسبوخ ۳
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 ٩۱ ۱۳۱۵ لوانوناک۷ سن یا هل ی ۱
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 ۱ یرانغناب لوساتسا ۱۳۳۸
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۱۳ 
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 ٤١ ۱۳۱۲ ناریزح ۲۹ ۰ یسلحم شامرف - طالب ابو ۳

۹۹ 

۱۳۳ 

4 4 © © 
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 ۲ ۱۳۱۵ سوتسغآ ۷ یوک یضاق هدوم . ۵
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 ِ یرتشاب لوناتسا ۱۳

 یرادقیکاهضاناناب ۱ را یو ا تمت یمسا كنلحم قیرح ددع

2 ۱۸۸۹ : 

 ۱۵ ۸۵ مرح ۵ شاطکشب ىلع جسلق " ۰

 1 ٩ ۰ ۱۲۸۹ سلام ۳ ېچ ازاغوب (هداحیحنرب) هرد كویوب ٩
 ۱ ۳۸ ۱۷۸۹ رقص ۱ یجازاغو هرد ویو ۰

 ۱ ٠ (و)۱۲۸۹ سیام ۱یراوجهناحم ولوم يلغوا كب ینهلصی وفهاشا ۷

 ۲۹ ۱۳۸۹ ناعش ۰ رادکسا" - شمالا ۷

 ۱۸۲, .۱۳۸۹ لوانیرش وق کی یارمق ۷ رب ..هغنلا كویوب ۳

 ۵4 ,۱۴۸۹ناربزح ٩ ىجا زاغوب قحنعزوق" ۶

o۱  
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  عم ۱۲۹۰لوانرثت ۳ شاطکشب یار و

 ۱۵ ۱۲۹۰سوتسغآ 6 دجا ناطاس یسزحم اغآ نانس,یساغآ وف ۷۹
 . ۱۲۵۹۰ لولبا ۱۲ یسداحراحشوط _هطلغ + "یسهل دزاب ناطات ۷

 ۱ ۱۹ ۱۳۹۰ شاطکشب ینشابایربوک ۸

EGا نارا  
 ۱ ۱۹ ۱۲۵۹۰ لوالایدا-۸ روحروخ - یئاب هدا رپ زاد و ۸۰

 ۱۸ ۱۲۹۰ سوتسغآ ۵ همشج روقج ياخ راجهمزو ۱
E۱۲۹۰ اشابیطصم هجوق - هساص  WY 

 ` 0 ` ۰ اتکا ها کی ۳

 ۱۲۹۰ ناسی ( راب و رسهرص ) وبقیرکا ٤

۱۳۹ 
۳ ۱٩ ۱۳۹۱ 

 ناربزح 7 هطأغ یسەداح نکا
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 ۷ ۱۲۹۱سوتسغآ ۰ یسهیرق هاخ دعک ۸
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 یرادقم كن هسا نان ی را یر وشم تمس ییسا كنا قيرح قدع
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 ۹۰۳ ۱۲۸۱: سوغا ۲۵ ینو هاش فلل و وق موق ۹ ۱

 ۹ )1 ) ۳4١ زوع 4 هلق ید اه اک
 XK ۱۲۸۱ سیام ۵ ادا یسهلکسا هناحشوم : ۳۳
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 1۰ .۱۲۸۱ ترام ۵ شاطکشب هک ب ۷
wg 

۱۳۸۲ 
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 ادم ۱۳۸۲ ناس ۲۱ ۰ شا اح یکی و رو 4
 ۰ ۱۳۸۹۲ ( یا وشراح ) یټ . ۱
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 : نره لوس ۳۳۹

  ههاسو اواو لق هرلر داح زواج دست کیا نلیدیا راس یتمراو هتنادن»

 هظفاحم .نسح ریار هساطعا هراض گاززاو غ نا هران و هدنهاشدای بانج هب | ومحال

 رلهمشخ فرط تررط هدنزلهرا ریذاحو .هدقمللق انتغا هلامکتسا كتانسا یازاتساتساو

 لالژ هلروصره هدنرافح نارا نالوا تسصمو تکالف شت 1 هتد یقردلسای ید
 ۱1+ ردشفلوب هدقهوا ارجا تمعنیلو تح صو فطل

* 

# ¥ 

  تروصیعوقو رات كرانىغناي هداودج یهدینآ نرتسوک یرانفنای یهدهرود یجنکیا

 هامظنت كرلهميرخ رلخرات نانلوا هنارا هداروب ندنفیدمهلوا نکم كمرتسوک هده رص

 یعوقو ربارب هاکنوب . ردهدکمرتسوک حشرات یکیدادنا اطعا تصخر هت اشنا ینعی ینقیبطت
 حظت غم رات كرک هدرب .ودشلدیا عضو یتراشا (و) رب هننای كراتلیدیا عالطا بسک هنخرات
 .ردشلدیآح هراس یورو, ییرع یکی نیدلوا شمامهلیدهزوک هرص هدراعوقو رات 19

 | كلەماللوق رات ولرد ترد الاح .ردشهلواراتخا زرطوب ندنیدلوالکشم قیر یرانو

 . ردوب هدیسیرب ندنارلترضم
 تبشو دىق یغیدلوا شا روهظ قیزح هعفد جاق هدا ر هدن انا هرود ینکیا

 ندنققدت كلودجوب هتب . راریلسهدیا باسح رلندیا قار یو . یدمهلوا نک هرکی هدكما

  رولوا ناشسم ییدلوا Pe مظنت كنیزاهطب رخ هلس كرلرپ نالوا شعاپ هشا باب ن

 [«هیوستوعیسوت 6 هلع ءانب شمهمروک ننای چ نه < لوصارب بوشوا هلیو شا

 كرهروك نغني هوا و شادیا یقببطت هدنقح رللحم نالوا شاروک موزا اقاطم

 ..هعفد یحنجوا او ینکیا هد رللح نیا یمهبماظن تاعیاض < شادیا عیس و یراقاقوس

  هتننهتس ۱۳۷6 ند ۱۳۷۰۰ هدلاح وس ردقماخلا یزلهطب رخ رار 2 هدن روهط قیرح

 انتا قاوا هلضف ءاهد ندرانلبرتسوک هدلودج وب یددع رانا نالوا شلک هروهظ ردق

 رب ردق.ه يه رافاوف « رلتکم « راهش < رلاتس لویو ضعب نالوا قرتحم . دیا

 E چاق رب یو رب ییسضعل ندرانوب هلیرانتعا نها :تمنق هيوا ت ا

  هدنافلاطم كحمابدیا انب کویو هدنسهغلاطعو ققدت كلودج هنلع 0 نلسهنلوا دع لدب

 ۱ ۱ . ردبا افتقا یسمال وط ردد ندتقد رظن هداراتهح وب

 ۲۷۳۵ ورمو ۱۲۸۷ والاسر ۱۱ ۰ میاقو عوق [۱]
ll۰-۳ ف  



 ۱۱ ِ ۱ ۰ ی لوباتسا

 یرلقدلاق ,هدنحشا كشت آ رادام و ی یراودنک یک یراقدمراقبح یی رلاشا بوباب

 کود نا 19 راتاوط داراب رکرک یرلکدلبا نصح هدیرنوردو یر هیات
 یراتضعو یرلقدلوا شن شما هنیرلنزڅ ثنیرلوا هلیدنما قمراتروق یی راسف هحالشا

 هدقحآ و شا بو نج ںیم ا هلتهج یرلقدمهلو یخد نزځ

 , ردشعاي نوتیسل يو یانالا

 كب سوغ ا لغوا زود نوح قمراتروق ینیراسش قرەلوا ندلسق و یتح

 ا یر الهاک ےک یلانوا کا عمت هنسهناخ كروقرک یر خلکو ا

 و هدنرانزڅ كنبرلهزاغم ریارب هلبرلراکتمدخو ابلماف رایج هناخسمو یجهزاغم ضعإو

 ارخّوم كکرارب هلا یزبق كلوتقرپ هدنشاب یتلانوا ندرانانایق هدرانزخموبو . راش ا تافو
 یزکس و مور یرب شعب ردق هنماشقا نوک یلاصو شاراقچ هدلاح یرلقالوا تایحرب
 رفت ترد زو امج هکندنتلم یلوق مرا یمدنا رکو لوق قلف ر اواو یم

 ٠ [۹۰]. ردشاریدتیا نفد قرهلوپ ىشعن مدآ

 انو كلکوروح ره یلغوا مکحو یدنفا ناسحو راصقنم ند کد زد رج

 قوچرب ثانا و روکذ ندیا عمجت 0 هلواطاط هلیرلهرد اشاپ مساقو هدراقلرانم
 غوا كب هحنجوم صا نایریو ندنفرط یرلت ردح اشایوللود یریش» ,هبطب ض 0

 هلساشا و لاوها یرلکدلس هراتروق یمه ۳ هلک ر ادت هیارآ یفاکرادقء ندنبناج یتلفرصتم

 هصاغ هناتش وطو هنسهاشق یشوط نایدبا هو يلح هد رای رش بانج هیاوتیانع هیاس

 ٤ ا1 نیاک دن كن هل شف هلی رلهلع مھ چ كنب راترضح | شاب ولتلود یرشم

 هدنصوصخ قلتزرط ییهیهآ تردقو لکو ترا ابتشرخ ندهد یدد ی 1

 نارودالاح هدسان ةنسلاقح .ردهدکنرتسوک قوا هدتالیصفود . یدشلدنا رک ذیرلقدلرآ ندرلناناسم
 هنکی دل | ثح ع وضوم 2 اقمرب یھی دلوں E و هنسیدقرق كکی اع یجرتهرهماهو هنکی دا

 ۱ راف ا قرەدوي یراانب كوو « كوح 9 نک فا ندلوق جاقر نغناب » أ رظن

 لاب وش یتفحهلوا بس ام ةا ف دیس ادو ام: ٠ كاا "راق نامز ییدتا ترش

 .e رر و یاوج ( ردرک راک ها خم واف هلا لہاناق قوغص نالوا صاخ هرازلکنا ۽ رقد

 ناس . ( قخیدلوا ساىق لباق هلرلن وا ک کرک ر اک كونا راغ ) هحیئاب دا راطخا ین دلوا هدقگا هدگرلات

 ۳ فا دونا هدکلر هل راقاباق وع نا کین هس رل رچ هناجر رافس هکر نعاس مراب هکوب لاح + ردا

 . رولو روق 8 لاح ریفسو
 [ ۱۳۳۶ او رک ا ۷ ۰ وشو ت ءادقا ]

 i زكي وقوا ًافطل هد ين هیشاح يک هد هفیصص يج ۲۴۱۹ ]



 یرلنیغناب لوساتسا ۱۳۱ £
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 هجناشنو يموت هغر داقو یرلهقرآ كدحا ناطلس ردق هب هب حب جنلقو فرط و شن هداح

 ردقوپ ندنروهط هثزغ یمسر ربغ هد دزمکلم . ردشاقس بونا [۱] راک هتخجو

 e ,ندشهاملنل و هدو :تمدخ العا كه رحزت مسج

 کے ادر ددا اهل رک ه ۳ نوک تزد ندنه ر ح اشاب هجاوخ

 یراهبرت ابشاب دیشرو دیزباب ناعلس یسرب قرهلوا لوق ییا هسالوط یازو هلتدش

 فرش هدنسهلحم ثب نیما هددب یاب هدیرکید ردق هنسههاج "ارق مفارص م یسا و هنسوشراق

 کی دی كنمرح اشاهحاوخ كرەدبأ ماود ردق هنیرافاوق كیاشاپ _بلطلادبع
۱ 

 ردششا» هدی راهجاس

 E یر زار ا و ۱ تلر

 ۳ نوسرویب نوصم ندنافا و باصم ولرده یهسورح كلام هفاک قح تانج

 اک ام کو هدنفاقوبس هدف ورا ےہ ر ارا وید تماس یک قازا

 HT | شب هدنعلاةفرط هلسسجن دش طرف كرد, ملا ندیا روهط ندههاخ یییداوا

 ترغومادقآ قوح كب هنسافطا ما ندنفرط یسلح نیر ۰۱۰ ردقەن یه قرلوا مسقنم

 كو و ندنفرطتل | كمسق«ندنشابالراتءندراح یفرطرب قرهمهنل ا کوا هدهسیا شخلوا

 بوتیا هنسمرد لباب ندننادیم راقشاع یفرطریو هنکوا كنتناطاس کم قرهقبح هبهداح

 نددودح یمالڅ یرورسو هنیراوج ینیرش عماج نیما هاسهداح یسیرپ وک نایاب نداروا

 یهنم_ هنهاکشب كتیاطاس بتكم كلذك قرهلآ یسهناخرافس زلکنا ندهمشج یهنیآ

 هاو زوقسا تد الن تلا ̀ كنغفوق >ینشولاف درک تعاتس هک تراک قیرخ ویو
 باشخا و نکراک لس ارام الاخ هدنحما دودح ونشا : یدلوا یفطنم هدنسهلحم

 نده رح هلسربعو مادقا را كنيرومأم نک کدو توب ا ندزوب شل قرلوا

 .ردشاواقرتم نک کدو تویب ردق كيبجوا اتمت هروکهیهعقاو تاقبقح بولاق نوصم
 ا کاو لس کره ا نالوا تاعا هجرکا

 هدرا ا ریش و اف صوتا اکو راو نالوا تگ راک هدهسیا راشمراتروق
 ی راقاف روع كتب رل ەر ك EET ءادلوأ رکر اک تان را راغمو ناکدو هناخ یراىضەعب

 af » ۳۹ 2 : ۳ ۳ ا ء تو

 . یدشارتبوک مدهپ داحرب دەن ىج ۱۰۱۲ یبقوم كرانبلک هتچ [۱]



 ۱۳ یرتیفناب لاوساتسا

 ندننیدمهلوا نکع يتم زا یسافطنا یخد زودنوک هرکونص ندقدلوا دتم ردقهحاس

 راق رح كوپوبنالوبعوقو یزنک | هدنداعسرد .ردشما ماود ردق هي وسا یمەخىك هبنشخ
 نوک ترس تباغ یخد هدروک ذم موب وللثم ییدلک هديا فداصت هیاوه یسیرغوط نوک

 راکزور قرلغاط هلوق نوا نشب نشت ندنخیدلوا شخلوب هدکمسا یزاکزور یسیررغ وط
 قفرظورب ندرلنشدصو یرللم زاک | كنلغوا لافج هلیراوج اشاب هجاوخ نانلوب هدنکوا

 یناعل هغرپداق یخد ندرلمناحهقرا و یغاشا كرهدبا برق ننک هتغانوق اشاب نفان یفوتم

 توس قدی ناشی نا كنهداح ردق هتنادس دما ناطلسو هنیرلف رط هحاشو وقموقو

 قرهلوا لکشم ید یجارخا اشا هدشرح وب . ردشاوا لحمضمو وح هرندر لزانمو

 كفساو رض رثا ینیدلوا شقارب هبیاها كنوب ندنفیدلواشملقس بونای هلفاطراهناخ رکا
 هلحو هفخ فاطلا كنيراترضح نيحارلا حرا بانج یسهعیرس تافاکمو تافامریج

 زمتنم ین تمعنیلو ید هدصوصخ وب ربارب هليا زاینو ماحرتسا هللا عرضت لاک ندنسهینابر

 ارجا لاحرد هدنقح ی رهراع ناکدزهرح كسرلترضح نمدنفا هانی تقفش هاشداپ

 یک را بولق نالوا نازوس یرابهانیفالخ بانج لیلج فطل رابیوج یرلقدروم
 تم وکحهاهج و یساضتقم ت مف یل و بانج نایب تحض نام رف و مما نال روس نایاش و شم ل | ناکشت

 هشیاتسو زکسشت لاک لج ربیدت نانلوا بیترت را هجورب یخد  ندنفرط هن

 تنفک هدراهحوصخم ٌةقرو نانلوا نالعاو رشت هدبالوا هلساوا رخ سا رب ناباش

 [۱] ۰ یدنلق رادتبا هننالعا هج ردید هلصوب ندنغیدلوا جردنم هشتم

 یسیرندرلن وب . ردراوتامولعم للخهدنقحقی رحهد رله نغیمسر رغادغامندعیاق ووقت

 2 : ردهدکا نالعا هلتروصوش یتیرح
 لرمدیا روهظ شنا رب نداشاب هجاوخ هدنرارارف :سشب تعا یی : هیننشناهج

 [۲] هنسهنبا نالوا دوجوم كرلبارس هتفچ هرکوص ندکدلبا بیرخت یتفارطا تدمرب
 بسک تماسج هیلب هننرزوا كوو شمریدشتوط یتفارطا هدینآ و ییاروا قرهتآ شک ا

 اشاب هحاوخ ردق هغح رب تعاس یسهحک هبفشح هلا ماسقا هلوق نوا نشي كرهدىا

 هحراو هننادم دحا ناطاس [۳] ندزاشدصو یرللحم شک | كنلغوا لافجو یراوج

 ۸۱۵ وسمون - ۱۲۸۲ رخ الامیز ۲۷ و لولا. ۵ عیاقو موقت [۱]

 هدنلاح هصرع موبلاو فداصم هنبر هللا ئر ثانسانب هیهومع نود ییدمیش رلیارس هتنچ [۲]

 که هسردم اسهر اشاب یناعص«هرق ندا یتایقج رب هب هداج هدلون ناود رلبخدص [۳]

 ۰ رداع ناید یرازاپ قوواط مویلاا ينيدنلوم
N۳ ۱ 



 3 یعنتلا كلاح هام ۰ نلوسروس لوصم یدالبو كلام هام اب ی رضح قلطم فاح بانج «

  هدنسهم اشا هجباوخ هدنداعسرد یلاعت هتمکح هدنرارا رق شب تعاس یسهحیک هبنشراهچ
  قرعلوا تیارسو تشهد شاپ هزارتش هنفارطا هدنسقنهربغ نآ شکرس شتآ ندیا روهظ

 لل ےس ری لا تاتا تماس

 را وجةضافا هتهدم تاعز وس رخ شت ؟نالواشما فیاتو 5 عاونار رادغادیدابعو یلاها بولق

  ةفاک نوجما كنو ندنخیدلوا شعوا e نوو نوو هلا نیجارلا را ترضح تجرم

 لظ ریارب هلا هضو رعم تاعرضت ضرع زود وکو و هک هنر رقم لات بر بانح هان

 3 هانب تقفش احد نالوا زلاح تداعس و ت تاج و روق ثعاب زمتنم یب تعنت و نالوا مر بز

 نواهفرشا فرط هدنقح یس هعافدنا باپسا کكنهروک ذمتاع كنبرلترض- نمدنفا هاك 1 لد هادنهشو

 باج دنسب نوطالف یارآو دنوس و ريادي نالوا شرون رجا وص ا مو لک نر ولم

 كوب كم ۰ هرایدو دال کیس کاک راک و راغص رادتا هدو رکشت هضب رف یافنا ییالوط ندهاشداب

 فونص ناو هدیداسن زد هدیاپ ود ندنشیدلوا رامشاو دىق دز یغیدلوا راختفا و تاهابم رادم

 هلرا همان رکشت نالوا شمللق مقرو مظنت هقشب هقشب ندنرلذرط یلاها ناربتعمو ناکد و ناعا و

 تاوذ ضب ندءراس فونص هلا مارک اشم و نیسردم و ماظع یاملع ضعب رلن وک نکات
 یرلمان رکشن رک دلافلاس هلا تعزع ه یهاشداپ ترضح نواه یار. یلافطا هبنابیصو هدشر بت اکمز

 باتح 4 ج تا وعد 1 ید انش كرەدىا یهاننفالخ ترضح هاکراب عدق مق ءمقاص مقاط بفنص نه.

 ناک ا :یاتلاتطاهروگاذم بام ربارب هلا تاوذ هجو نالوا و ا
 العا *الم نک اوس مماوس لاصیا یسادا تقر یادص نیمآ یرلقدلوا نایوک لدو ناجزا قرلوا

 رحم تست لو یرلتربضح لاعتسم بز تانج نامه . زدرلشعا تدوع ًارورسم ی .هلج بقاعتم یتفیدناق

 تخت ىلع تخم هللا تکوش و تمظع و لالجا دمو تبفاع و تح لس یر ندا زمهاشداب

 اد ندنشزاو هوامس ت ا یدالو كلاع داع ٌةناکو ن نوع دیا هدیراهت اکولم نواه

 ۰ نیمآ لوسروس ی وصمو

 ۸۱5 : ومو 2۱۲۸۲ لوالایذاچ ۷ لولا ۱۵ - میاقو موقت

 یخی داوا مظعتم تیاغ كاهلاراشم ناطلس هدیالقاسا یدنفا تحدم دجا هسرو وع اد | ین مهظفاح

 اضتفا كدا | عد لاح 4م هدناب او هدنسهرقا ا هدنسادتنا كرل هضب رع ناتلوا مدق هنسدنکو

 ندنفیدلوا شمزاب هلدصقم هنا رادماع هدزارب ناتکوب یدتنا ی یدروسدا ناب کیدا

 راهب عبودیکر دق هارس كرهدا هنا نس هاتم ارلوق رب كئیلاما هدهسریلس هناوا لمم ههغلابم یزوس

 هنامع IE نادناج-. يدو لکه ات تا رح هن اص صج ردق هب هدددناص وصخ 9 نینجا مدق

 یعوحصمز نعلادبع نانعلس کر ندقدلوا عاطم هننداوحو كمي اقو موقت هدهسیا تسبا همزال تمرح

 : بوروک روذعم ۱

 « ررولوا رهظم هتم وکح یرلقدلوا قی ال رلتلم » و «زکسروئلوا هرادا هرو ۲ هلاح ز ,کغیدنلون «

 مدتبا ناعا اهد تاقرب هنتیولع تكنراروتسد

 تم ی

PAINEی ی  



۹ 

 ۱۳۱ ۱ یرلتشا تل واتس

 هدهتسلآر اسش زاب لاا صم رله نع یو کید ا قو و یھب یه رج اشاپ هجا وخ

 ۸۹j] .ردشلدأا حجر e یسهدافا كعلاقو موم

  یفداوا ام رفهکخ ثااراوق لتشهد هدرب a هده رص یی دل وبعوقو ی رح اشاپ هحاوخ 1
 هلتیم و .یساوا عدنه هربندرب و و ا كنىغنا . ردهدقدشالک | ندنناب رشن شرع
 ریست مزدا هه ةدرقعو هن ۲ اردا 4 هر وس " كتاخ فنصه هت داحو ۳ هلقلوا بحوم یربح

 دمق راهن یمسرریغو یمسر نالوا شکا را نامزوا ین داحوت ردفا لح هدنندل وتو

 هدهلأقم ر ار فن یا وش هل یا یللا ندنعوقو ك كب اطع یمجرتم رهعاه رار کما لقو

 ۱ : ردهدکا هک اج هلتر وص وش [ ۱۳۳ ناریزح ٩ ۰ ۷۱۹۰ ب مادقآ ]
 سا ا ی راکس تایفو یو قرەلوا ضو رعم هب ارا وق هدخزرا وا لوبناتسا «

 .ردشعا [ ند فیر هن رزوآ الب یجنکیا قرهبجآ هن رالوق هللا ] هرو وک هنس رکفتروص كرلغامد

agهدنف رظ هتفه ها طوقس هنسهحردر هدنوا تابفو ارات یا و كش رح  

 شقا تایشاق ؟ اما ییدلبآ التسا هحناشاب تا هوک نیو تیم ارلوق + عافدناو . ردشلوا عفدنم

 ۱ 1 « ردراکشآ یچملندنا ریسفت .هلیسل وا

 هده هنف مه یریسف تاک اتع ا رفمکحت هدا شا كنق رح اشاپ هحاوخ زکلاب اراوق

 ناردا دع یس ( هاوف ) هراس ضاوصا هلجزا هدن رام رکید كاوساتسا طق .رلسهلوا یفاوم هلقع
 هدنفافدنا تا و -.ردقو همذ اکو 1 نظن هام هک دن هی دآ دوجود ددر یک طالب «یوکصاخ

 ..ردا اضتقا قمارآ باس. هقشب هدزارب

 مکیدتیشپا ندزابتخار نالوا شا كاردا یرودوا _ بسر یونعم طقف ها ندرلیسو

 ۳ تب 4 رللقع 6 هک ردق و كن ۰ هد دم مع ین ر ۶ هر ۲ . مزوسدا لق 0 ۱

 هدقمایابا بونانبا هد هسا رولیروک بیرغ زا رب كا ع ندرلیذ هلو هدرود رب ییدلیدویبس
 « قاباق ۰ قایاهقس » كرة هرو بوذحمرب لوا ندننفناب | اا ` کلب وش . ردرادخم رل راق

 و هدف نسح هدنقحو رتاساط یودمو ۰ شهرورو طر: زک هدنرلفافوس لوعاتسا هلسهزاوآ

 یس هجاصلدرمدابلا می راز سون ظق رار دنا سج کج لک البر هن رل شابه دقات ك كرەدىام ات ندنرلزوس

 و عندنم هدا را وق: هدنقع حج غنا اثاب هحاوخ . مر وات مع ۷ هدرلن دیبا دع

 اکهانک ل رال وق قاب :ردراشغا لیوات هللروصوش یازوس « قایاهقس » هصز ندنا | اظ نسح هبوذح

 تربع هسا ندقمقس هلا اراوق یرلتو .ردعهلا یانب ناسنا دوحو طقن .راردقحتسم هازج عیطاابو

 . قاب یرلوا نوجا یرلعا رانغتساو هو نزا
 نوسلواهابیسرپ یدام و هام یتا رتسیا ر 0 ی وئعم یکیساعد ك وذح ر رتسبا نم هدلکش هه"

 یثرب قجلساب هقشب ن تگ ها هر و که همالسا ةدشع هدصوصخ و . شقلاف ندهروا قترآ اراوق

 هیاب و هلیتهو تیددق كموحرم زی زملادبع ناطاسایوکقرلواهاضن نکا شاب هدهلواو رک ال قمانوا
rاا اوا  Eیار كرهدنا باخ رلتتیه «قرهزایراهضپیع كنبراذجوچ  

 ؟ ریاس هناوا لو هللرو-م + اب یرلاوا شا رکشت هملارا »هاب قوی ؟هنوناه

 2 رد وش ین ر ھو تحأب ندو تام اقو عوق

 ور ندندمر هکنوساوا زانو دج راز ۵ نارازه هنرلترضح هناث یلاعت محر دنوادخ بانح »



 هرود یج:کیا

 نلک هروهظ هدهرود یحنکیا ندا دادتما ردق هنیزوع یسهنس ۱۳۲ ند ۷۰
 . ردهدکلروک راح یتمها یریک قیرح یلغوا كب هلا اشاب هجاوخ نکلا هدنما رانغنو

 هرانوب هلیرابتعا هحاس ییدتیا بیرخت هدهسیا شاوب تربش هدییغنای رابجهتسارک هاچرک
 . زامهلوا سقم

 هرانامزوب یسیرغوط اهد شمهعا طض رلخروم یرلنغنای ندا فداصت ههرود وپ

 ندرلهطیرخ یهدنسهناخستک یسهنفتثه تناما ندنفیدلوا شمهادیارشآ زونه راخمرات داع
 نغني نالواشلدبآ سرت هروکهراهطیرخدوجوم .ردشادیا بی رتلودج رب قرهنلوا هدافتسا

 قلوا شحم تسما اهدو 2 اهاد ندنرلهدافا كاراسیونهعفو یددع هشا نانای هاتسماسا

 . ردبا اضقا

 رلنوب ندنکیدتا اوتحا یتدوصخ ضعب یراهرح لغوا كب هلبا اشاب هجاوخ قحا

 رتل يسع اردو دعا ہا قید

 دلوت یتداعس هدایز ندتکالف نوجا لوبناتسا یریک قیرح اشاپ هجاوخ كوص
 : و ردذعا

 هاسمالوط ناغنایوبیوسءوق قرط تاحالصا نایدیا ناب هد راهف ىح ١۰۱۷-۷

 لوب ناوبد « یلاعباب نالوا یتمس راك كلاو رومعم لا نود وب كلوسناتساو شا لکشت

 ناسلافلاس هدنفح هلتسوب . ردشملسهلدیا رامعا هدنسهیاس نعغنایوب یراراوج اشاکدک

 حاج هنیرا رکت هداروب ندنغیدلوآ شل ريو تاحاضرا هډهجرد یفاک هدراهفخ

 زدشمالروک



 ۹-۱۷۳ یرلنیغناب لوتاتسا

 ناشسرخو مالتا ید هدقرح نالوعووو هدنفرط هطلغ مدقم لدهبرخ هعقو 7

 هد رح واو شمنلق افطا یرلنورد شتا هلیساطعا هریفو یایاطء هقشب هقشب هییاها
 . شعاشاواقرتم یرانکسو هناخراذس كراج رو ارفس ادعام ندنسهناخ رافس اروا

 بناخ و لاسرا یرلهلباط هومو هفوکشاءرهماننب عت ندتسایر فرط هنعوحم كرلترافس

 ناس ییرللاح ترورض لاکرلناجرتو شفق جدت( هلبا ینادهاراطوق یهو ندنهاشداب
 ارجا هبدقت تانواعم یخد ةرانوب . ردشع.د مداوا جاستح هبهقدص یار اسورپ هدنسهرص

 ۰: ردشعلوا

 ع لصحم هدننسهسردم اشاب ناسح هدنسوشراف هناخحا من ها وا رتف خروم

 یاجردح هدنعوقو كقرح . یدیا هدنراوج ناق نوا نهناخ .مدیا لوغشم هلا

 هنغانوق , كنیدنفا رم یومطسق ندللاوم یامدق یسهجاوخ تموم مهجاوخ هدنراوج
 هد درص# یکادلک" شل ۴ رلاروا اکو ندظاسخا نکیا لوم هل ایسا باد
 هدقدلراوهبهناخ بوشوق لاحرد هلسارو رخییدلوا هدقلوا نازوس یخد كنتمس نم اخ

 رر تورا یراهورح هرشخو ردار ستو هع چا هو او
 هبهسردم هليا شالتو فوخ رازه . یدلبا هطاحا شت | یرطیه زامقج راقح هنفرط

 هناح>ا مت یسیراپ هحکو شاوط هلساشا كا ةلخ هناخجارس ا كتهسردم ,كلدلک

 هسردم یشد ندفرط رو ندنفیداوا شمشتوط ید تالحم یهدنسهقرا كنهسردم ها

 یدتجهلوآ مسم زمصالخ کیدشلاف زآ ندنفیدالشاب هنعای رلجاغ آ یهدنسلاوح

 اهد رب مر . یدلوئروق یراهطوا هسردم هلیببس یراهمردوس یرلجاغ | كراهتخوس

 « نبمآ نوسرویب نوصم ییهلجو نوسهرتسوک

 ها تنه تست سوز مسعاتقس



 یرلننغناب لااا ۱۳۰۸

 اشا ماس مظعا ردص ها تماقا هدنسوبق غآ مالقا ةهبتکو نرومام هلم ابو مظعاردص

 باب ناخ كنلاع باب نانق اقا ا وام یابآ اتب تکی لا یردار

 ندتیدلوا شما یخد یالجس دە اغا دوم هدش رح . ردشهلوا داخلا تخیبشم

 دق ترحا الب هسرونل وب هعرش تادنسوللثم مالعاو تهدید اک یهنوهروک دم همکح

 تبفک هال «یلاها .هلیریدصت رابدارومب هني زاغ ضاق لوسناتساو ةف دالب نوحبساریدتا

 « .یدنلف نالعا

۱۳:۹ 

Ss لاج - 4 

 هدنراوص یدب تعاس ینوک هح یجندرد نوا كنیرخالاعسبر یسهنس زوقط قرق »
 هفا رطالاحرد انوا ز وهط ندنن ورد اک هدنراوج یبوف لع بج هد داعس رد

 بولیغاط لوق لوق ندنغیدلوا شخلوب یلراکزور اوهو شلیا زواج .هروس لخاد هلتیارس
 اغآ اط هدنس هام اشاب قاط یرقرو 6 لقارغنح هدنرراوح ليوا لوق ۳

 ام رل ق وص یلوق رکیدو همس ل هود هدنف رط دم ناطلس وق رو هنسهکت

 هاسارویسهبکع نیلاءالع یلوقرو هنفرط یدحسم مدق شوخ هلبایناطزمفو روخروخو

 هم املس هامادسم اف وو هنلخاد یتنوف ةمازاوآ هدنرا وح یهانساوتف تاب یلوقربو هبهمشح راق |

 ردق همش عولط یوک قستریا قرهلوا یهتم هنیراوج ینیرش عماح هدازهشو یسهناخمات
 لحمضمو قرتح رلانبووشراح مسج یک هناخفافحو هناخجارسو لزاتهو توس قوح كب

 : ۰ ردشا وا

 هدنرابلوج مماجو ناکءین قلخ قوچ كب: هلقلوا نازوس تالح نی هنفصف كلوبناتسا
 یا ا يدا هرلندیا كتسياو, كمر دما هاا چنان یراذوب نالوا ناک و نالا

 .. یدنلوا نالعا هبلاها هلحاب للام یداروس نادلوا رظست هنشطاق نوبناتسا هززوا

 راش یرلفدلوا ات قلعتم هنمزاول و هنبا كناکدزیرح هلیتسانم روک ذم قیرح
 لیثع و عبط یرتفد خر نانلوا بس رب هلسف رعم یسرادا هصاخ هبا نوحا یراهم وب هام

 . یدنلق نالعا هب ییاها كرملب و دا

 EES سا یا ید



 ۱۳۰۷ یراتفاب لوتاسا

 دن ۷

 «ینکیا » اح ناطلس - ۷

 روهظ نیغنای ندنفرط یا ناطاس هدنراوج عماج یکی هدنسهرکب كرخالایذاج

 ..ردشعاب ناکدو هناخ قوحرو شعا دادتما تعاس شب هلا

۱۳:۹ 

 اشاپ هجاوخ -- ۸
 » یج دب «

 یتراتماقا هدراریداح هدنسهحاس نوباه یارس كنود ناکرا هدنسانا هبرخ ٌهعقو »

 هر ییاعباب ید یژلز وام ىلع بابو تدوع هنب رلاحم یھ اط راد ر ندنفیدلاق شلا تحوم

 هدسان ةنسلا یلاعت هللا ءاضَه ردینوک یک ۷۷ كنهحطایذ هک-هدانئا یرا نعو تد وع

 : هکبایوش ۰ ردشعا روهظ ریکق یرح نالوا دای ود یتغلای اشاپ هجاوخ

 رادهلعش شت [ ندیا روهظ هدنسهلم ناولا هداشاب هجاوخ عقاو هدنداعسرد هدر وکم موی

 لو لف ندیدم را ع :ینافطا قرهلوا ناشتنآ نئاب .مرارش هفا طا هدمیمقنم رغ نآ

 هرکص ندکدرویس بولس یبرافرط دوکسمقلاص ‹ وق رو « اشاپ هجاوخ بوایباپ هنالحم

 یخد هنجما وشراج كوسبو ینالحم یهدفارطا هليا یلاع بابو یرلیارس هتفج « ینلغوا لافج
 دیزیابو هناخشکمس ندنشاب رابحقوا كرهدیا نازوس یوشراح نورد ردق هرادحمولاب هلتیارس
 ناخ رکراک قوج كبو یهتتم ردق هیوبق کي ندنسارو هناخشمکسو وبق موق ندنراوج

 هدنگاو یرافرطضعب هلسویف كانناخ رب زو ریش هلتط وفحم ندن اصا قیرحو تناتمو و

 كم رح.یدلوا دتعتعاس ۳۹ كلرهدیآ نازی کات توس هع و یسوُ شعب ندبا نصح

 قلهرا وا ید كراج هبمولط هلرابرحبکی هقشب ندنتدش كراکز ور یدادتما هدهجردوب
 . ردشعا تأعن ندنغب دنل وب شلدىغاط

 قرملوا مست تسد رد ۍاشورفمو یرلهطوا هاصصخ هاوتف باب تكنسوف اغآ

 قرهنلوا ذاا یلاعباب و ساروا ندنغیدلوا شما لش یدنفا مالسالا خش زونه
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 ج ۱۳۳

 « ینکیا » نوت دووارآ ب ۱۰ 6

 رک دم بوحا روهظ قیزح ,رحسلالع هد وک دوانزآ هدنبسکیآ نوا تامدا ید

 كمظعا ردص هدنتسوا نوک دووانرآ هقشل ندقدناب رلهاخو ناکد مومعلاب دوج وم هده رفق

 ..ردشعای رابلای قوجرب رکید هداحاسو ( یشوکشنب ) ینیدلوا شمریدتبا اشنا

۱۳۳۸ 

 رکا هناجش وط - اغا زورف س ۰٩

 :هد# ا لا نکیا دوا: تعایس وک تنس یجدی نوا تا رخ لای حس «

 هتنارس هفارطا نعنای ندیا روهظ ندنسهناخ كنرتاخ هرقفرپ هدسرق یعهاح اغآ زورف

 :.هلفوط یوح-شرک نبنآ و هتماج لقدنف ندلوقرپ . يدلوا دتع تعاس یدب نوا

 یلغواكی ندماطق [ و رکهمروصیوقربو هنشاب ناتسب ندنغاق وسشابهرقو هناتسرق نالوا

 هلا ناکدو هناخ قوج كي .یدناط هيهناخ هزوبو هنسهصرع یساسیلک ینمرا عقاو هدنبرق

 كنم وناق ناماس ناطلسو یرالم ضعب كه انکودو یراهلشق یهبارآ و یجوط ربارب
 .یدنای دجاسهو عماوج هج هلیا عماح ینیدلوا شا انب هنمان ریکناهج یلغوا

 هکربدبوزای هرقفرب هلیناونع هبیرض هرکوص ندننایب كه رحوب هدنشرات یدنفا دعسا
 هدر" ےک قیرح مو واچ نالوا نک ذ کارل عوبسم ندفوقو لها ضب
 .رولوا نازوس یسهناخ بویالراپ بطحو نازورفهرجم نکردیا خبط بویوق تا هنسهرجت
 رب هلبوش هحکوب نب) هنسوشموقو بویوق تا هنسهردق هرزوا كتبا خبط ینوک یستریا

 نرو شرف نیک هم ر هرزوا قلا كا وب(دلدهزوک ییهرجت مدروک همقاو یلتشهد
 بّارض سیا باعیتسا شت | یروک ذم ةهناخ لاطا ی نکیا هدکمتک هرزوا كم زوک ید
 ۱ e <. ردندرکزور
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 ۱۳۰۵ ۱ ۱ یرانفناب ل 3 وات

 یدابع ناشیذ یادخ ناه . ردلکد هدناکما ٤ راد یرعتو لبصفت كراش نالوا قرتملداعم

 1 نیما هلبا ثاصم هعاخ یوو مالآ وش هدنقح

 اشالاو انکسلاقرتحم

 اطع رمش

۱۳۰۹ 

 یراژاپ قلاب - ۳

 هدنسی زاشیط كنيرازاپ قاب هدکیا تعاس یسهجیک هبنشراهچ یحنهرکی كنەجىلاىذ
 هدشرح و و شعا دادتما تعاس ر نوا كرددیا روهط قیرح ندنسهلکسا ریصح نناک

 < رایحبطوق « راروبلم «رایجغای نوتیز رابجهتسارک «رایجمولاب « رایجشاط «یرازاپ قلاب
 قرتح یءاح یلج یناو یرلنزخم رپ « یرلوشراج راجتبس « رایجراطتق
 هنشاب وشراح نوروا هد یوا رو هنسهاکسسا یغاط- روفکت یحوارب كنشناب قرهلوا

 ۰ ردشک ارط

۱۳ 

 وق بزع د 6

 « یتکاد»

 تعاس ید هلبا روهظ قیرح هدنلخاد یسوبق بع یسهحگ هعج ینم رک كلاوش

 رف قرق زوتوا هابا اغآ رضحم ندن اطااض نیا یخ هنسافطا كم رحوو شا دادتما

 . ردشاوا ح ورح



 یرلنیغناب لو اتسا ۱۳۰

 : بویهلوا رکراک بئاصیآر هبئاصم ران وبشا مدنفا مث اذهعم

 زعا راک ارم واط هحاق کو 6 بع 7 و

 . رلیدلوا تیانعو ددم روهظ هج وتم ندقح بناح قرهلوا دمو قیرح همدخ هيد

  ارو تداهش هداهناب هنتمس هقسوق بودبا قرض هشت آ یایرد یییهلال ید قیرح

 كملاراش هلقلواظوفح یراهناخستک نوردو تبغر زاسهبنک هنسهناخستک كنیرلت رضح اشاپ

 هلترارح لاک ید هللاراشم بولوا راذکو زوس یاس نج هلبا رذع هنیرادقممو هبرت

 . ریدتیا زاغا هتي وبشا ۰

 كنسردشوپ كرا زبخ هیرک مچ یا

 كنس ديوب كلربخ هرجا  شتآ

 ۲ یو را باسو بار یوا ترک ندد وب هرکی

 قرهفی بوریوج آلا ندشنآ رب هیهفلال راصح هبا نکاکدو توسرفاوو هدنسر
 بئارغ یس جولو «راهاتهوهق نالوا هدننورب و مورخ یراشبط ندنس وق قرهقس

 . رددهنامژ

 لحمضم هداروا زو روم را رکشل ندنساوا با رکش هدي راس هلا ایرد ڭلحاس

 ۰ را ها ناشر و

 اک ب ینورف که | هدلح قج هلوایبتم هننوق یرواس ید فرط یهنوا

 ارد یر ارا رارم نات هل نالوا فوم لاو 6 واتساپ یامنرق )
 اشاب نادوبق ) ید یان رب رددوا ندنوکس هد یدادشا شیو هدنبرقهناخشکمس

 یسوبق همزایا و ( یارس ولوص ) یخد یفرطرب : ردشاوا تماقا زادنارکنل هدنبرق ( یمام
 .ردشاوا نالفاسلالفسا نهج نیشناحو نامزرعق هتخادیا هدنلخاد

 نالوا تشهب تفه هلقلوا تعاس 6 یتاوکس ماکنه ندنروهظ لوا تشکر س شن آ
 کو ربفص « هناخزواحتم ند ۳۰۰۰ ان خت بودا ناشن ندخزود تفه تاقبط لوبناتسا

 تفت

 يسهنبا راسو لزانمو تویبو ماج۷۹۰ ًابیرتتودباعمو ارقف هاقناخ ۳۹ « دجاسمو عماوج



 ۱۳۰۳ یرلنیفناپ لوباتسا

 قیرح كرەديا رطاخاریغم ینسهمبرا بناوجو صبخرت هنتمسس ( ناراپوق زوت ) یرک
 د شاط هرلپداو

 تربح ناهدرب تشکنا انرب ورب بولکود هیاشاب ینطصم هجوق یخد یسهقرف چاق رب

 اشاي یلع ہداز میکح بولوا لوص و غاص هدنآ هنی و لوفشم هقح زانو عرضت قرهل

 یحالع ك وب اب ) یکم كنفارطا و یسهمدخ هحنلوا مارآ زاسرود هنشرش عما

 : نالوا رداص ندنتساحور كموحص هدنراقدلوا وجهراح هيد ( ؟ رد

 مهدرزآ ندقارحا شتآ ییاها یا
 اک زالوا دفم نک یهتیلست یاموم

 یفانک | بوبا لوبق مایا لک شتآ بویلیا طاح هدر یییلاها هلیئومضم

 كاب ران رضح یدنفا لینسو هاا زاردهج هب اشاب ییطصم هح وق ندنکدتا ساایو راع

 ۰ هو شل وا لالحیمضا هدي دن | زخ هلت کر فور ف

 . ۍدپ ) ید یتمس ربو جراخ هل (یسوبق یرولښ ) تاعوقولانم برغا ید یتمسرب
 یشک | «یعاجرکبع یضاق ) ید یفرط رو لخاد یک رس تفه ردژارس هنتمس ( 4
 ولع حرط هنفیرشعماح یلهلال قرنا هاسساحناو فارطا هدنسهداح ( يارسقا « توقهرا

 . ردشعا راز قیاقش دننام یرلارواو راهزا تو

 ندیا نصحت كرهدبا تاشورفم و لاقا و لامحا كالمام عضو هتنورد درک ذم عماج

 رانی ) قرهلوا ( نامالا ) زوس هلیتف لدرپ غاد افعضو ایوقا راکو راغص ناوسن و لاحر
 هادادع قالوا ناک طلا ها یاد یتا ندا زفا تج را € اه ادب ی

 ع وضوم هدنسبلاوح هر .ردققحت دح ٌهدیسر ینیدلوا زواحتم ندزوی ترد

 تا یمن كرب ا ا ی هلخاوا نرخ لآ بوشونوط ندز یعوج كناشا

 یک فالو افت الاب و نیک شا ار < اب ہد هی ت یا تندرا
 بارش ماج ییرلهدبد ترارح لد و تداهش زوس کتبی ینعو ثلران انلوب هدننورو

 . ردشلبا ازج زور تافاکم ءیراوتم كرهدیا اورا هلا ر وک



 یرانیفناب لوب اتسا ۱

 زرهدک كد هبافو ف لوا

 ورسخ الم « راجوق ) و روبع هیافجو روج بناجو رور ندافو تمس هح دافم

 ر ر ندنسارو هناخرانع یارو . یداوا روش نکفا داس هنیرافرط ( یثاب هدازهش
 هل ( یسوشراح راک ایرت») راوهناوید شمالوا بایاهر زونهو رارطضاو خوش یک

 هدنزاوجو مبه ین راقدلوا نوحیعم هن راک ایرت لر 25 راک اوت رم هاکنو قوشرپ

 كموحی هداز فطاع لوانتلادعب ین ( یدحسم راک ) قرهلوا قوش نیحدوس

 فوطعهنلوق كشت یهتوا بونا فوطع اعطق هنادناخ واو تعرزع مامز فاعع هنغانوق
 ج

 ( یلغوا مح ) لاثم نایخ زود باقع بوداشوق ین ( یرگ نافطزوب ) یخد فرغ
 فظن دما ناتلوب لام لغوا شواح مدقآ ندوت . ردشمروس تا هناز_ف هنئادىم

 هبا فعضت هرازهبارخ یانکس و توس راسو فیت a زا آیین كتيدنفا

 . یدسا.نار کا هينا ین دیدم قرهلوا یمنم (  راهطوا یسار ) و نار و

 - ی ( راهطوا یی )یلوق رب « ی ( دزوک یراص ) یلوق رب كناخ دم ناطلس
 ًافطق دن رافدوود همالس یسهف اط لوق ناّلوب هدننورد بویالمالس همد - ردنداع یسا

 ۱9 یو رخ )+ هدکدتیا بارخ یهشاتکب نامدود وا بويا تافتلا

 ریه لآ هحسلاق طسب هیاضف لوا

 شت | ٌهحبلاق ونب و یدراقج راکنروا هن

 خودم سلطآ شن ا لزق بقیدنشود

 یرونیو زوک وا نکراقاب هتنربیرب ندنتربح سکه بودیا رادیدب نت ومشم

 ( اہ نکسع یضاق « هقسوق « توق هرف کا ودا 6 قاسقا ) بوناشوق

 قرفتم یکن دحوم یاصع قش ندنفرط یارسقآ و کا بیا دکبنامب هح ندنرلراوج

 بولوا

 رارش وب ردهامز زوس هلعوح بهل

 هقرف و صصخت هتناسم یصاخ ینسەقرف قرەلوا هداعلاقراخ هحنسأدوم
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 رکوال یت | نالوا سکه الوان اود )کر ندکدتبا ییزو دا او

 ریذو ریز هاکلاب یهراسو مءاوجو هبنبا عقار هدنناوج بولوا هدسر ه (كريز) بناچ
 پولس هاقمالوا ترارح لباق کج لوخد هس وردو تفارس هب هناشاک_نیاک هدنسهورزو

 هنود یبراقافوس نمرکد عقاو هدنراسیو بورك ( ماجیینچ ) عقاو هدننع, بوروپوس

 شا بارخ بوقای هنود

 زراک تد ون هدز كد لک ه شد بای

 . رشا قور کید یلاوحا كاا هجنسا وحف

 ندنروهظ یادتبا بودا روباط زکس ییرکیپ منهج رکسع شت آ ۂرارش هدمپ

 یفارطا بوبوبوب هد ( رازاپ كوچوک) رارکت کیدیا شا روح تعاس جوا زوتوا
 هدک.دنسا مومس داب لاثم هن (یسوبق اغآ ) مومه شابررش موه ندننفزط كرهدیا زوسرپ

 كنکشوک ( یلمکت ) نکیا قاطناب قاطرپ « صوصرم ناینب مناک » صوصخم یارسوا
 یو تب خاق و نوا ه ( شوک عاجلا ) قردهل و قرد ا ءدب ندنسد اتح

 : قرلوا هداس ندا كلر اسآ ناوغرا ل ۳

 زمشیربا رضح هحنملاکوب لوق

 هلبا یارس هح رک هابرالوا دوجنوم هدم آ یرلت رذح نمدنفا هانیلاع هاشداب هجنل وق

 میترا ۲یهدنفارطاهلبایهاشداب ترضح هجوت نم یاب هدهسیا یدلواقرتحم اک كشوک

 ۰ ردشلوا عفدنمو

 هدرلهراسنم سک یه بویمهلوا نکم عج تالص ءادا لکا فداصت هیهعج نزکوا

 یک نو قلو هفت تیاوتقا هنمایصتسف تك رج قاغا یدو رل زا ناتا

 . ردشلوا نایاع ( یرس كنبرلکدیدماریاب لیزق ) هقبرح كنهورک ی حامغاب ءرکوص

 : بودیا منع یرغوط هیافو ید شت آ ندیا لزب هنیریز ریز هدعب



 ا یرلنشنا ویا )۰۰
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 هدب رلوصچ وا تعاس یو Sa نش یحنجوا نوا كنه رشناضمر یسهنس ۱۱۹٩ وشا »

 ءاضق ندنسهاخ كنلع جهن وعم هدنلاصتا نمر د یقارغنح عقاو هدننورد ىلع بج

 ون برو ناآ اس هل ولو هاسادص ( ةدقوم هللاران ) نازوس شا ندا روهظ

 زشت آ هنس ( همشچیئاب باصق ) و لابمو نامارخ هنبناج (اشاپ قشاع ) یک راسخر

 8 هدنآ نکیآ البواو شخب هقارط هب ( ولپوکسوا ) یکبوک هعلق پوط هدقدلوا لاعتشا

 ( ماح یضاف ) یسبناث قش « ناشف هرارش یرغوط ۰ ( ردح ) یلوا قش بولوا قش

 ندنخیدلوا هراجهقشب نداضر هباضقونازوس (هنسهمشجیضاق) بود - یوتفلا هلع - و
 و بوقایرباح ریاج ینفانک او فارطاودوعص هن ( یشوقوب یقلتوا )

 2 زود شقا نالوا راد: رارش ندناح (ردبح ) بودیا دورو هنفرش عماج حاف هراب زلا

 اس بولوا زارفا زارف تماق هنتمس ( هیزارفا ) هدلاح ینیدلوا راکرد هدراسیو نی رادم

 منوروش نکف تشهد هنسلوح كعاحو جم هد هسلکلاب 2 هلزانمو توس یک الب

 نشت آ هحسلاقلاقناو لامحا كهللا داع نالوا :دخدق ندشتآ داب هدروکذم *یلوح هدقدلوا

 كيد یرلهرام بورک سکو ک یبهبق كموقرع عماح برلوا مادهنا نیمز ٌهدرتسکو مادنا
Aابر” كموحم ماف كرهدیا فاوط ینفارطا ندننیدمهلوا بای:هرذ هلوخد هننورد  

 ندراکز زور تدش هدقدلوا ناوخ هحاف هلصالخا هترلرونا دقرم هرایزلادعع یب رله رش
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 ۱۳۹۹ . یرانیفنپ لوپناتسا

۱۹۹1 
 « یجنحوا » هنا هه ر

 کودنراوج راتابارخ هدنسیلاوح هینامص یسهجک هبنشراهچ یجنزوقط یمرکی كبجر
 قرت ناکدو هناخ زواحتم کم هلتیارس هفارطا قیرح ندا. روهظ ندنرلذاکد یهتسارک
 ۰ ردو مک ندقدل وا

 « یحنجوا » طالاب 2 ۸

 روهظ قیرحرب هدطالاب ۍرغوط هماشقا ینوک هبنشراهچ یحنجوا نوا كنابعش

 هل | یفیرش ی ماس ناطاسو شتا ماود ردق هماشقا 2 هحیک وا كرهدیا

 . ردا ینهحاس ی رد e نجف رو

 ۱ د ب
 « ید » لاج ا ۱۰۲

 هدنجما ینیرش ناضمر یسهنس ۱۱۹5 هدننایم یراتکالف نیغنای کیدربک كلوبناتسا

 نیغناب رب .نربتک هللاح نامودو لوک ینسهبظع تیک | كرش الردیا روهظندیلا بج
 لویناتساننایوبندبا ماود تعاس ٩6 . ردروهشم هلبمان ( یرک قیرح لاج ) هکردراو

 رب ینیدنلو هدمایص لاح كناعا لها مومعصوصخاب . شاوا تسصمرب كوب وب كب نوجا

 نه رج ياقا یج..شعا ارجا ست ۱ ىلا نادم ت ا هددرص

 . یدشاروماب هف رش-یاوتف هدنفح یندلوا زاح یرلعا م ایم ضف كراناشمااح نوجا

 راو هس هت یاشا تقووا رارب هلغلوا ررګ هدندوح رات ییالبصف كنىغناي

 مدق بولسا رتاد هنیروصت نیفنای كنيدنفا اطع یلکینالس ندنرایشنم یلناهع نالوا شم ای

 : ردشادپا جرد ًانیع هبیت | كرەليدبا ےیجرت بوتکمرب ینیداوا شمزاپ هرزوا



 یرانفناب لوساتسا ۱۳۹۸
» 

 تم
/ 

 رج ا
 ۳ س ۳ 4

: 1 

 ما روی

 ایر سم 36 E رک
 چ :

1 

 غ روا تلاوت وشا ( ؟ هدعرن )ندنسهناخ كناغآ نسحلوتقمینیماهرص » 0
 بالا تارا یابرشوه لبا دادتما تعاس شب نوا و بابلا شک هنابز شک س
 ییارب نکیا شلوا لئازو عفدنم لسکل هل وا هليا ناطباض یعمو ناعتسم نوع
 ٌاصم یالتبم ۳ فرط لوا تعاس نوا و عقاو قیرح ید هدرکناهج هرکوص
 . یدلوا دانم لضف هتفا نوکس یخو یاسا یالبوا بولوا

۱۱۸۰ 

 و کاتی او ۸

 او ردم ی 3 مک لو نبدا شآ ن روش ا
 ص ی سس اس ے ےک تا

 ۳ و e اا د اف ق ولاتاذ ا رک شل وا

۱۱۹۳ 

 رانج هب رع - 9

 لوح ار هدکیا تعاس و دا یحنجوآ كرخ خالاعسر

 e . ردش+ا دادتما ردق هب ید یاس حایص هلبا روهظقیرح



 ۱۳۹۷ 1 یرانبغناپ لوساتسا

۵ 

 « یچنچوا » یو نودوا -- ۶

 راجراطنق بودیا روهظ ست آ ندناخ هتحرب هدنسوبق نودوا هدنرب یمرکب كنابمش
 هلا ۳۱۰ تی اصكنشف »رکو صندکدتیاقارحایرایخ ادنوقو

 ندنشیدل وا شلم رانالوب هدنفارطاو نک اس یخدشت افرا رل تار از مدآ ر او

 نارود رواد فعل ریظ» هبا تاقرو ایاصع ناطباضو تار نالوا i یربع

 . رایدلوا

۱۳۹ 

 « یجنجوا » نو 6

 راج رد ب د ناغلای ناقح ندناکد هدشآ اف هجیک هد ز كي هدعقل اید

 . ردشفای یرلناکد یهدنفارطا هامناخ راحشاطو

(۱۱۷۷ 

 ؟ -ت ٩

 ثانسهفلخ تاغاح هرک وص ندنوک چاقربو كنسهفلخ شاب یماق هایس هدنرخاوا مرح

 یربتاکیربمنغلواقرتح ًاعمیخد یربم رتافد رتادهنافاحبولوا قرتح ( ٩ هدهرن ) یرلدناخ

 ریخت و تاساو ر رو عج هلهحولوا بوئلوا ريد یشلوا عج هر ص نکم ندنرتافد

 هلقموا ندنلسق تیاعر «طاستحاو مزح هطبرش تاجو اقا ندتفا هلوقموب ید هسیدنلوا

 هب هناخرتفد رصعلادعت نوکیه بوس و هنیرلهناخ ۍتږرارتفد ییاتک یملق رادرتفد دعب امف

 هبهروک ذم تک یوهفعو رادصا یلاع ما فا هدساب كجا عفر .حاسصلایلعو عضو

 ۱ « .يدنلوا راعشاو 2

AY 



 ج قرشا لوتاتا ۳ ۱۳۹۹

 . هری چاقرب لوفرم بولوا لوق چاقرب هلسس دیدش " خر بوبه بولوا ربشتنم هنلخ او تمل

 قفاوم یيرامادقاو یتسو رکر اک هسیا رلبدتبا ېس هنسافطا كفرط یننق ناطیاض بويا

 یفرطرو كدهنماح اشاب نادوقات یهبناماسو یتابق نوا ینجارپ بولوا ردقو اضق مکح

 جراخو ییراسیو نیع كلدهتسویف هفللو یرلهطرا یساوینعماح هدازش ندننادىم افو

 تاو هناخجارس ورک ريز یفرطربو افا ییانب راث | هاب ةت او هرج لحاس هدروس

 ینسهلکسا اشابدووادو یبرازاپ تروعو ییهاشق جاقرب ندرهطوا کیو یارسقاو ینادس

 اشاپ فطلو یتسوشراح اشاپ یلعو ماس ناطلسو دمت ناطلس ندفرط ریو

 تور باحا هو نوبزو راز یلوبناتسا ةنکس بودیا نکی ناک یوبق ییو وبقایاو
 ۳ ا ار ا زك قزق هبا لو . یدلیا نوخ ى رکج كناماسو
 را ردژا ةمعط سوفن رفاو بويلوا دوبشمو عومسن شتآ هلو یربنداوبناتسا حف
 3 « ۰ ردراهشا بای رتاوت ید ینیدلوا

 هدنفنایوب کیدارکدیتیدلوا کوبا كرانناینلک هروهظ یرب ندحتفكفهاوخ روم

 ناخرب « ما ۷۰ نورفو نمرگد 6۸۰ هدنجا كرانوب هکرد شتاب ها كس زکبس

 [۲] ۰ ردهدتملشالکا ندنسدافآ كرعاه ینیدلوا ناکد ردق كسو عماح ۰

E ۱۷۳ 

 دلم س ۳

 قلرح 2 دنا نکیآ هدشل دی: یسک قنس ینکیآ یر رک ۵ رخالاعسر

 هل اع قوحرب هدرلهناخد وو بولوا ندنساضتقا نولاقیلواباشخا كن راهناخ ماسمزوع هصاخا هدلئاوا

 .زدهدکع اتأمن ندنو یلوا هدکعاروهظ هلترثک ندراهاخ دوېم در لنیغن اب ندنغب دم ون نوکسم هدهرا زن

 ندنف رط ماوع هلیدوهم ::تیفیخ . .ردهدکلما طفل « هاخ تشع » ما وم نی راهاخدوم ]

 را دارا هدتغل ۽ د وحج .ردف رم ندنرهلک دوهح ابو دوحج تابه ع هدو . ردمسا ر نانو

 رکنا هدلاح یر لکل ی هب دن توس قدص رمل دوې اا دا رده نات نادنا 6 یج دا

 هدنصوصخ یس هت اراشا كمالسا ند هسیا دوهج .ردشلوا بیس هنسهيسقەللا مات و داراب دون یرلغ

 £ ردەدکكسد هایسب ال وط یرل | دهج هداز

EYIكلو رف هد وخا ید وج و« نو رفرب هدننا ن ۰ رکدره هدرلنامزوا ,ردیاماادیا ماظعا : نمرکد ۰۸۰  

 رتهرکد . یدا لسو رخ چاقرب ییضعب لخاطر منی سد رخو یی كلم 1  یدراو ینمرکد و
 + یدراروناوا تاب رح هلرک کرابو رردیا نحط ط نوا ردق ي راکحهدبا فرم هدنرلن و رف يدنک قجآ



 ۹۰ یرلنیغناب لوبناتسا

 لاح یب سان یافعض هلا لقا هرب ندر بوس هنلوا هظفاحم هلبسح ناکم قبض ابشا نانلوا

 یسهجاب افآ بوریدتیا دا نسوق همشح قوغصو هدهاشع سفنلاب نامز هاشداب نغیدلوا

 تلود ئاش هلمسلس انا ی فعل وب اذک و یاب هل رلل وا هداد تصحر هیابشا له هنسهحاس

 . روما تور كدهبحنل وا س یسویق اشا .رلیدلوا اعد تار زادنارب ه حس نوجا یهاشنش

 ه دن رله اخلحاس یرلن رضح ناشلاهلع ناطاس انا بولک مزال صاصتخا لکو نوجا دارم

 . صخو# فانتا هرزواقاوا یتنولقاشات یرابارس:نالوا هدننام هغر داف هاش هتیرافتلوا

 ) .یدنلق ناود لحو ناکم همظءاردص رول .ذ:یارس هدنسالاتحا

۱۱۹۹ 

 بت

 هڪ و بهتلم Lb جت 1 « ندهناخیم ۳ هد هسمص دی روت رک كاو الایذاح

 هليا لام شزوس یمنهج رک نالوا هناخس بحاص بودا بلقنم هرتسک اخ یبهناخ ایاعر

 و یدابا اوج ٠ هم دم تور هداسدو الا هشل یهو رظل هنلاح تک نالوا لصاح

 بس ۷ س

 لاج س ۲
 » ین » ٠

 ترا تنیوق ىلع ج نکیا هدکیا فا ا ل ی رکس كا

 هلیا قارحا ینک کدو توسب نالوا هدیلاوح وا و يهاظ شتآ ندنرب [۸۸] كراهناخ دوم

 یدوہ ددعتم هناخد ورم . ردهدقاشالک | یمادقح ندرا « هناخد وې » رلغناب قوخر [۸۸]

 تورو کنم تک هرات اعراپآ ییدمیشرلاموب و هدکملسد هرلانس ی رلکدتا تماقاو ناکشا هدءزآ رب كنم رله اع

 .روبا,ثالک ایر کیتا تماقا هدرلوایمومع و كرتشم كرل وسوم كلاب هداوناتساردق هب هحینلکه رع ك وص

 یسوبق هجتاب هدلوبنتسا ول دوب یرب ندننامز نلیاسنازم ,: . هکقحهلوا یدو 2راد

 هجن دا وزرا ق اب مماجهمق وم وب ندنف رط ناطلس هدلا و نکیآراردنا تماق هرارب یو ا كدماج کی و هدنزلذ رط

 شخم هنتعاج یار یا اشنا هناخ قرق هد وکصاخ لباقمهک المتسا لد قرهناوا كلالمتسا یس هلت یدوپم
 نیز هراجا هنتعاج اق ندنفرط یسا وتم ب ی, دق هب هحنلک هنلوا هنس زود تح . ردوا

 ,يدشل وط .فاعم هدندفیلاکت یرانک اس هاخ قرق ویشا « یدرل روا



 یرلنغنا لوساتسا ۹٤ 1

Eبس چ  

 ا تک ممه

 ۰ رادشعا ۳ لح رب

N ا یر ا ف ی اعا ET 

 1  ندنناکدراطعرب هدنسوشراج یناملغریداق هدقجن رب تعاسیسهحیک ی لاصینکیاكلاوش

 رد سان اشاب ییطصم eT لوق. رب ها رش هفارطا بودیا روهظ شتا

 ردشاک ردقا هب رو یداح هب رادزد هدی وق

۱۳۹۸ 

 و اشا هجاوخ - ۰

 را ااغ کاتا فاس یسحک ر ازا کک تا ر

 چاق رب هلا راک زور تدشو روهطظ شکهنابز ها وح 9 ندهناخ رب هدنساذح وڌ روع

 ۳۳ 6 ال را هحغا ندفرط رب بولوا رومخو لقع لاس قرملوا لوف

 ۳ هقاشاب ندفرط ریو ینا لدم رک لقب بّوشآ ندنراوید هملقو یار هداز نسو

 دف رط رو یهاخرتفدو هناخرتهم ندالوب ناوودو یسو و و رادرتفدو یسهناخراک رادزردو

 اف قون سوت راج هفوصایآ ندفرط ربو یاخ رلجهفوح هدنسوشراح اشاب دوم

 ۳۲ یلنالوا را الا جا داما تعاس یلآ زوتواو نازو ةلوهتنسلاوخ
 رو ار یلنع هوا O ها بابرالابز تقل تاد تانا بودیانآوتو
 13 ۳ الا ا نرو تی اط هرات الوا تالقلاب طضم هلتارس



 ATE یرلنیننا لوساتسا

۱۱۹۹ 
 ۲ ی » E هق

 هدروس لخاد و ج راخ بودا ر وه شت آ ندلحم مان یسوق ایآ هدنن رق ىلع بج «

 بودا و او یالتىم یهسمکقوح یقو کا شاخ ایاعر ضعبو هدم

 « .یدلوا وا دن راویفا ز ,طا هلا راب 3 کو رواب ادخ نوع

ES ۳ ۳ 

 وشراح نوزوآ - ۹

 قداصلوا روخاربم نکیا هدقمم شب تعاس یسهحک ىلا یحنشب كمارطامرحم »

 فارق نار های بلا تان کات واو اع رس یک رس یتا ندا لآ
 تورت بابرا هج و نازوس هیلکلاب رلداخ نالوا هدنفارطا وشراح نوزوا بولوا احاو

 بارطضاو فوخ ندا تولقو ییطنم هسیا لاح هن بولوا نان كرادت جاتحم ناماسو

 . یدلوا ییتنم

 لاغشاو روما تیور لاح هناحاح بایراو قالات یا كناغآ قحاص : هقحال

 قاوا ناکم هنسهعتما هدمنشانو هدیدان كتکلم ره و ناک هفتو قیرافت ) راید یه بولوا

 نارصاک هیامن سافم هح بولوب قیرط هتراغو بهت هسمک قوچیف هدفی رطاةلل هلتفح
 « .ردناقتا بابرا درک قبقح یرلقدلوا ناوارف لاملئان ناوتان ربقف هع و

 تی تی

Jk a AYیا  

 ندنسهناخ .ثالملخ یحجارخ هدنبرق یعامج ناطاس یسهحنک رازاب یحدب كل والامسر

 € نواو شایاد هربحفا رطو راحقشاق ندارواو هنماح اشاد ومش قرهقح ناغنای

 : ردشعا دا دما نام



 تب
 یرلنفناپ لوساتسا ۱۳۹۲ ِ

 ار یسمو ناكر با ءوجو هاداع نالوا بانطمو دحز راسخة ذاا وب

 لبا ترورض سمو اجتلا هنیرالزنم ابحاو ابرقاضعب یربره بولوا لابلابرطضم هدنکر ادت

 ۱ تام هدنر و نوک چاقرب نکیا شلوا ادیوه یرلتلاح دوجو یانفا

 رلقا رحا مظع هدرللم ضعل یاسیو هدنتحش هقسوق بقعردو هدنناح دیزیاب ناطاس هدعلو

 قاحوا هدرب نالف یو روهظ شتا هدهاخ نالف هدیلالو مایا لالخ ادعام ندنعوقو

 نجارا قفلوا اقلا رلقادنوق فرط فرطو عومسم رربخ ويد یدلعاب یو یدشت وط

 لاک ههللاداع او غرا ساهعماس هثدح تشعو رپ تلاحوب بولوب عوبش ید

 ۳ ی سا عاواو مه رخ تغرم هلاک مورک مو کو البتسا تعخو فرد

 راهظا هلیا راب ضرع هزاسهراج هاکرد هدنباب یف كزوس رکجبرب هلبوب هح رک | هلیرالوا

 « . را دابا اکو زوس

 س 0 س

 یللردنف س ۳

 ندنسهناخ it یدنفا قراع هدیلابدنقیسهحک هبنشراهح یحز و ةط كاوالایداح »

 ردشکاب لا ارو ده ڭرەد| روهظ ا

 ل س

 هفلل س ۶

 رابجهمصاب هدشبرق یسوق یی هغنل یمهجیک رازاپ یجدرد نوا كاوالایذاج »
 تا به رطا هلسح ندش. كرا نیر تولوا یک هایز شکر شت ا ندنبناخ راک

 ناک اکد رفاولتمه هنسافطا بوشنپ رارومأم ریاسو مظعاردصو تقفشرپ رایرهشتعاسردو
 نیا شک .تشهد هلا بواوا قرتحم یوالی ابطرو نیما: توپ ردق ذوب شق كمبو

 جالتخا ندرانالوا برطضم هلبا تیارس فوخو عفدنم یمظع هلب وا هلبا بوم تبانع

 نردیا اشاع وتا ندنساغناهج یسهناخ یرب كصخش . یدلوا عفتمو لئاز نورد

 عارف هنسهناخراک راجهمصابو روهظ یثرب لکشلارودم هباشء هنسهناد بوط ندنایس |

 نملا یار ییراثتنا هفانک او فاررطا:تنسمرا رو ازجا بولتاحب هلبا دنلب هقارط قرەلاق

 ۰ ردشعا ی ره يک کیر هدهاشم
ne 



 ۱۳۹۱ یرنشنا لوسابسا

 هن وعل 2 رهدیا رودقم لد و رومام هبات سما هصاح نارامعم رس الاحو رودص یاش رش

 « .. دب ول ۋا رواظنملمکت تروص رر فقال هددانلق تد یلاعت

 ا اس

 رادکتا بس ۷

 لدارقف هدنسهقرآ كنيارس همزايآ هدرادکسا رهظلادعب یه وک کورد نوا كناعش

 توس رفاو « هلت ارس هنفا رطا هل دش كراکزور بوق ح ناغلای نلدنس هن اح ك «دنمدرد ) ر

 : ردشاربد وس هوس ندقدل وا قرن » دب اعه و دحاسم ددع جافربو نک اکدو
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 یجنچوا : اشاپ كدک» لا . هقسوق « دیزیاب «ملس ناطلس اشاپ كدک س ۴
 3 «یجنکبا :ملس ناطاس

 روو تاک زبمآ روک ضب هدنفرظ نابعش رهش وبسشا هکردندهقافتا کاو

 اییوک یراتروص قفلوا .تاروظحم هه عفد هلیا تاکرح بجرم یطاشن هدعبو كم
 هلا عوبش هدسان ها وفا مدقم ندنلوخد موق هامو مست رم هدر اطا تارا اک ول

 كموقع هام یابرءاضق مکح هحنساوحف یا مالقا قلاةنسلا . یدشاوا اع عومسم

 یاخ یحوباص عقاو هدنبرق یمامح اشاپ كدک هدلوبناتسا هدرصع لیبق یثوک رازاب یحنتلا

 هفارطاهیاالبتسا هبلکلاب هروک ذم ناغوروهظ شتآ ةهادب ندناخ هتح رک فورم» هلک د

 بولوا یداّیمو یراس هبهلاع ةا نالوا هدنلاصتا هکدتک قرهلوا روشو رش شاب هرارش

 هر لحاسو ینک کدو تاوم مقاو هدزاسیو ني ردق هیهجراو هیوبق موق ندنلاوح لوا

 ساب هدروکذم موی بودیا انفاو قارحا هلکلاب یهرشک شبا نالوا هدروس جراخ هجم راو

 اپ رک تلاخ «نالوا + نعت 1-دا فا تعا اد وو ال ندق اط شک اشف ناشاد

 نوزفا پهلو: نازو هرزوا تدنفش هدهنتر رب ینو یلاشداب ادعام ندشیدلوا امهم و رضاح

 هنعفرو هدیسر هنیرلهبنملاقاوا لئاح هنکوا بوریدتبا ناشورخیکر ليرد یشکر س شن
 ندنروهظ .یادتبا هلبرللوا هدیمر هفارطا هلیا لا تفعضو رغ ةضراع لاحر نالوا وجهراح

 هنس تاهجوو یهلاتبانعو نوع هرکوص ندکلبا زورع نامز یرادقم تعاتس یعرکب

 . یدلوا رسم یسافطاو نكست ةٍلستاکرب یهللالظ



aیر لو  
 بولوا ادب اس نایسآ شا رارکت ههادپ ندننورد یخ ج الجر هدنسارو یرازاپ تس

 عطق ندفآر رطاوتدش مارضلاتاذ هک دنک و تا رس غا طا راپ هراز ران یارک زور بوره

 ا هوا 1 هلفلو توق یدادتشا زورفا بهل هدنلوا تقد و ماعها هبافطا و

 ندنجما یرازاب تیب هدعد یعانوق نالوا قرتحم هعفد چاق رب هحناک هتقو وب كناغا لام ا

 راجابعو قوس لها نک کد نالوا نیما هلهجورهندشتآ تف و نیتمو رک راک بوسیروپ
 نازوس وقرتح هملکلاب ران زخم و رلناخ ریکراک هڪ عقاو -دلاوح لواو راحقلغایو راجاغروبو
 اا تا ال كبح بایت ي لات یک راک ییمرفیزامما یک لواو

 فلت دهل كی اشاو لاوما كاك كب چاقرب راهش, هحب بودیا انفاو لحمضم

 یسلاوحوف قمراب هرشط ادعام ندنفیدلوا راد رک دب یاقشا و اف ا ید رک

 رلهناخ هح ردق هبه راو هنبرقومف ولتاطو تما رس هلزانمو نکاکد نالواهدنسارو ,رلیق واو
 هلبآ یهلآ یاضف شنا یلاوح لوا هحراو هشب یرامن تعاس یسنرپا و رانلاب قارحا یخد

 ناگست قرهنلوا مطق یفارطا هاببس یعایها كماکح یلاعت هفلطاب . یدلوا رادوع ندران رک
 . یدنلوا تردق لدب هنسافطاو تیام ندتیاصا هناوحو تدش

 حنا كقوس بابرا رف كسب چاق رب نالوا التبم هزوسناماس یاضق وب یلاعت هللاذاعم

 فلت 16 ی رابیوخنوم هدام رود وبا و قرتح یرابسکم نکیا فوق وم هراکوتسک یراشاعم

 ینیدلوا تفکر طونم هن برو ص نامز یبادم ناکد نوجا ارشو حس دعلامف بولوا دوقفەو

 ترورض یربرهو نوزحو مومغم هلبانورد شزوسیخد تاقرب هدقدلوا یرلدومشهو مولعم

 تیانع واتح لوا E تآ س زادنا نسکع ینیدلوا نوخل یرکج هادسح

 هتارو هتنطلس لالظ هامادا مرغ ایرد هاشنهش مع منلایو تقفشو تحرض راحز مزلف

 a ها رام 2 ۳ نذ ناکا هنر قاب راترضح مالاقراف» ىل

 رکراک نالوا مدهنمو قرتح هدونس راج امو هلقاوا یراهناهاشداپ برام ءالعاو

 باتو چسب یالتبم هلعسح مان جایتحا بارطضارپو باصم هلتراسخ هنوک وب یناحعا نک اکد
 قلوا رک راک لوالاک نیراذاکد یره نکیا راکرد یرازح هدناصح توغل توق بولوا

 هدهللال اظ یانشآ حول ی انعموپ و ادیوه یعودلوا لاح ءهل وقم یرلما انب ندلازبت هرزوا

 ۱۳ رادو ترا بولق هراو ناشمح یاساضب همشح ےہ نفلوا اعفیاج

  مدهمو قرح كلرکو یرللع رکراک نانلوا الطا وسراح بورویب ناسحاو درب لالز

 اد ندنراهنکولم فرشلآرماز فرط كنهنیبانالواضراع ساردناو لزلزت هنساسا كرکو
 یرانایرجاضف نامرو هنساوآ نادابآ و ر ومعم هلأ ه وجحوو احاو ان ماکحتسا هحورپ اب با رس



 ۱۳۹۹ هفت لو زاتسا

 ترشابم لا هکلرو ه هسک اسکیس نش هحورب ندیرم فرط باسا لعو

 زرطو تشهو مسر هرزوا یتیدلروس نوباه هدارا بوللق هلاوح هنمادقا شود یماءاو

 ملعت ههلااموم نیما یفجهنلوا مسرتو شقن هدانسح تروص هنوک هن هدد وېش یایا یتفاطا

 لکت هدندم زاآ هار ملقا تفه رایرهش تایآ تمارک تاهجوتو دقت یعدیفتو

 حرط تناصرو تنازر و نساحم نودرک یاش کار كاسلافلاس قا هقلوا
 ور ورف رسونارخو نمد نامز نازک هسدنه یقد رف ناد اقع قم لو هدنساسا
 : ردقلوا نام یافت تاخعتاو ترض یارک هاو نا روا یواز

 یارسالعمو عوبطم یال دان و البو دنلباسآ هوک ةورز ناک تفر نامز اعقاو
 دسح یادعامشچ و ناست یلام ( نیرظانلارست ) همالسا لها نامی اشاع هدید بولوا الاو

 . ردنالاع مولعم یغوداوا نیرق تفارش نازک رثا رب ردیا نیزحو روک ینییآ

 الاو (ج) یو واتس نان رصف نالوا سم هلمسا ( نو نغلاب ) اصوصخ

 اغاهج یاح رب ازس هک ۳ جوا زیاط لکش دوخایو اه هناشآ اوهر اک کردشلوا

 نیرب ریهسنارتخا قارتحا لکدنامز یوزر رح ندنسالعم هرکنکتاحردو تاحواالثم بولوا
 « .ردانعم رب ادب وه هانشوه مشچ ینیدلوا لباق قتلوا اصقتسا هدید یاب هریظل یخد

 ۳ نت

 یسوص هاب س ۷۹

 1 دی مالسالا خش هدز وقط تعاس یسهجک ر ازاپ یجدرد لوا كاال عبر

 قرح قان وق 3 كم کلا قرهقح شتآ ندنغا وف 6 هدنس وق هحاب كن یدزفا

 ۰ ردشل رب دصاب هدلاح ینبدلوا

 ةت ست

 4 یجنجوا » نیک. یاوشرا در۵

 یغللوف ناح ص هدوشراح نکا هدشل تعاس ا نا یحنم رکی كلوالایذاح ۰

 ماعها و یر وضح كماکح راسو مظعاردص بقغردو روهط شنا ندناخ هتح رب هدن رف

 یلاعت هللاءاضقب هدنرورهتعاس ییارب نکیا شلوا نایاب یدامخا ناسآ هجورب هلن ایرلروفو



 ۳ چ ۳۹

 یراتشناب لوناتسا ۱۳۸۸

 :نادناخ لواو نازوس یک نمشد قورت ناسا رس یاس لوا هاو نآتیوشوا اور
 ناسک لانمو لام نایاب بودجي بولوا ناریو یک ناشن تبخ یادعا ناعاخ نابنبلا میفر

 یستریا ندجم چبا ا ےک لیماتاو یدلوا ناشبر و انفا هدنارکنالات ی

 ماکح E بولوا کمو ناكف هبارهز هفارطا شوردژا شت [ لوا نکد هنبت ولصل ناب

 لوا نالوابولق زادنابع,یشا ندب راها ویدخ قاغشا محارم یرلت رضح مالسا هاشداب .اصوصخ

 ۳۱ ۱ تیاضتم رات هك ةو ما تاقا ا وشاب نه را
 .یامششوج یرلماما دوج عسانب هدارجاو هلاسا هفارطا راب تحر ربا دننام هلبران یابی
 هات وا مات مادقا هدهفخو هللج بابسا كرادت رولوا ثعاب هنیداخاو افطا بولوا ماحتقا

 لو اغلا و نكت ندتارس هنفارطا ادغام ندهراد نالوا ردقمیلاعت هناحبس ها فلطلب

 ورم و نایاهر امض ی نالوا بيرق هليا افطنا یاریذپ هسلکلاب هدرصع

 ۱ . یدلروس احا و

 ا نوربو نورد قارتخا ندبات رپ شن ۱ باپلا رحم هجوزر هدیانو ج یاننا وب

 : بآمتفاطا ا نیرابارطضا زومناعاخ شزوس كنلاحر یسوق اغ آ نالوا تاو: بارخ

 یی تا ااا. ظیم هابسهدارا تئارا یغیدلوا راکرد اط روهظ ةدنراقحو تیلست

 .غاس هنورقم افص رطاخو مال هنویاه عبط نالوا یربال تادراو راونا قرشو
 3 اوا

 كەسلا هداتفا هع مع رولوا تعفر باس

 زالوا رومعم هیلوا بارخ هک ان انب رب

 یراهناهاش تمه نایب ینرح قرلوا ناب تحالم نابز هيارپ یوم تیلست نومضم

 . لاحرد بولوا شورخ لحاس نز مطالت یراهناکولم تیم راخز هلو شوج زیر هجوم
 تاق چاقرب  ندنعدتسم حرطو مدق مضو ادعالامر ىلع كلامشا تبانهم هاکرد لوا

  یاشخفرش یرلنایرج اضق نامرف هدنبابيسعواءابحاو نارم ندیربم فرط هلهجو العا
 ۳ ون هدیه كنبابرا قاجوا  یزا | واو نومعم و .نش هشت هیشاتکیب نامدود ناو دص
 E جاب ا تایاغ یف تایانع ۵ راکرد 0 0 ِ



 ۱۳۸۷ یرلنیغاب لوداتسا

N ۳۳مش  

a Aیشکیا « طالاب  « 

 بولوا عفاو مظع قیرح» هدنلخاد یسوش طالاب هدشآ تام یسهحک یحن وا ڭكلاوش

 راک زورو « یداحا و قاضلا هک راو ر لوا یراناخ قدوم یک هدلح نالوا

 « نک کدو توس رفاو یتق» تودیآ ماود ردق هنسل راب هحک ناغناب هاش سح 3

 ۰ ردشلوا ن

۱۱۳۹۰ 

 هسامو - ۷

 تنم لها وک لاو" من های یر رقم تینا اک ر و قوا رک

 شبا تیما سک نیفنای هلبتدش كراکزور قرافج ست « ندلح نالوا عقاو یر
 ردق هنقو لاوز یستریا « هلغلوا توس یافوف قصال« هنری روک ذم لحم

 ۰ ردشعا ۱

۱۳۳ 

 رازاپ كچوک -- ۷۸

 هداننا ییدشا زواج ینحم ییا تعاس هدهعنرا هلل ی یک رک كرارة هام »

 ندنرانو .یلنت لعبا او كرخ رک نا سلخاد یوی کرو اوا اف اب
 بولوا قفر و ورشپ هفصاوع بوبه تدش قیرح راب هلعش ران نالوا روهط شاپ هر

 رادوع ندسوحم هدکشت آ ییراسیو نیم *یحاونو ران ةرک لئام ییراوجو برق ۶ل
 یرلقانوق رک نالوا كالفا قاط یارسمهعقاو هدنسارو یسهناخراع هبناملس یلوقرب كر

 ثرموح یدنفا فطاع قلاس رادزتفدو رور ندنساذح ییماح افو ید لوق ربو قا

 نک کدو تویب و نیمر ناسذب نالوا دوش صرع دوجوم هددودحوب هليا قاصتلا هنس
 یسوبق اغا ید یمسهبعش» بش رب ادعام ندنفیدلوا قارفلا یایوک هتناحصا هلن لاح

 تمالس هحش ندارکو ی راک شک و همدقمو التساو تیارس اسآ بنلاتاذ ءاد ۾



 ۱ یرنیننپ لوباتسا ۱۳۸۹

۱10۸ ۰ 

 ۱ هناسرب د ۲

 ابی رايد « و نزح » دنا هدنتفو هلکوا ینوک یحنشب یعرکی كرفص
 رع یتمآ هناسرت هليا هلبسو ویو شک "الماک نزن روک دورو چلا ندا نوه ندنراما

 ١ مز نا نت | ۳ و

 ےن ۳ دیس

Aیسدلح دمو رگ دمت  

 .هدنسهرآ یرلویق طالب هلبا رانف هدقجحم شب تعاسیمهحک ی لاصیحنزوقط كنهح اىد

 قصالم هنیراربربو قاقیص تیاغ روبنم لحم » كرهدیا روهظ نیغنای ندنسهلحم دیمهرک ناک
 مقاو هدنفرط تسواقرهلوا راکزور ورشدپرادولع ران هلقلوا یرلهناخ ایاعر تمذ لها کا و

 و .ردشلواقرتحم لزانم یرادقم زو هم یدیو تیارس ید همالسا لها توس ضعل

 سا

 ۰ < یجمدرد » اشاب هجاوخ - ۷6

 اردا روهظ ناغنای ندنسهلح راب وخت هداشاب هجاوخیس جک یجنمرکب كنەحایذ

 . ردشءای قانوق زواجتم ینوا

۱5۹ 
Voراک وک  

 اب Ss لود هدەطاغ E EE یک یح درد كلاوش



 ۱۲۸۰  یرلنغناب لوناتسا

 دالوا یرلترضح امرف تلادع رادجات نالوا قافشاو محارم نزخم نکیا شفلوا ش

 هتنرافدلوا هداداضر هسرالوا راکزور «یدیاتتشتم هلا رارق یاحمدعو لاح قبض كنلا

 نالوا هدنرلکلع هضیق ریز عقاو هدنبرق یمهاجهدازہش ندنراهناهاش تیانعو مرک ضحم
 هرلودنک هلا اشا یرادقم كاهسک یللازوب ادعام ندناشو رفم هاب عقاو هدننورد ی

 : دوم نوسلب دوبعم هحنمریو : نالوا مانا هنسلاروک ذم نکیا رلشهروس اطعا و م

 تراظن لاقل کوک ترا رضح هلا راشم هلزا تبش» یاضتقم رب هرزوآ یرورمش

 رونت هتسج رب یئان ندقاوا قارنحا هجرد براقتم یرلعلاط ٌهراتسو طابهنا لبا ندد

 بوشوا افطا لباق هليا سید نسح لالز هضافا التبا زوسناماس ٌةرارش نالوا اضقو

 شتآ رب ندموقم یارس یلاصت هللاةداراب یناجک غ رک نوا كنلوالایداع
 نایمرد نماد هنسافطاو داخا ناطباض و ماکع بولوا شک هئابز هنامسا بناج شور ر

 نوح رلکدلبا ناح صیلخحت رلنانلوب هدننوردو نازوسو قرتح اشاو لاوما هاماب كلدهح
 نکل . رایدمهلوا بادتردق هنجارخا لالخرب دحاو درف ندنرلجحما بودیا نادزب ر

 یارس بوی ا. تاصا ررض هنیرب E عقاو هدراوجو فارطا یلاعت هللاب

 . یداوا ینطنم هزکوص ندقدلوا قزتح امامت مو

 بیس ۷ سم

 هغرداف -- ۷۰

 . ردشفای یهناخ چاقرب هلبا ناکد نوا شب شت آ ناقبج ن

۱۱۷ 

 یسویف یجایو -- ۹

 ینا هدنسوړټ رلیجایوب هدحاف هدرب تعاس یسهحک یجنرب یمرکب كلوالایذاح

 ناسا یوم و هجراپ چ اقرب هدنفارطا قرهقبج شنآ ند



 ی 8

 یرلنبغنا لوساتسا ۱۳۸

 ۲ ۱ ا عا تار هرم تونب نالوا هدنناوجو فارطا خد
 د كابو غ اينانلوب هدنر 0 راس ما دلراهاخ لواو لامتشا شک هنایز هنامسآ

 واردرب ےک ا راذک هنک کد مقاو مدنناخ مشرف اب[ لص شن آ بول | یو

 قربو هبهناخ هبح ندنهاکشد یمرح هف وصايا یلوقرب بولوا ریذپ ناکما افطا ندنشب و

 1 ناخ دما ناطلس یخد لوف رو هبهناشالسر ۲ ندنسارو صاج هف وصایا ید

 رد ادتا نکیا هرزوآ باتش و تعرس ییغود هنساح لاقصاق ندنفرط یسهسردمو

 ٩ هلبا هبشاتکب نامدود تارفو ناطباض هلم اب هليا اشاپ نسح یباغآ یرایرحیکی یلاع
  تفه ردژا لوآ بولک هموقرم لح یهللالظ ترضح لاحرب و یهانیترادص بانج
 ااط فرط فرطوهطاحا نذنمانش بناوج یک سنت | نالوالاعتشا ناشف هرارش لاثم
 اقا دعاس هتسهطاماو افطا هلرهدیا ارجا رلرابیوج هننورد هلیا تلآ نالوا ریعت
 >هرج یراقدروس لوزن ادا داعلل هناص یرلترضح مظعا ردص ادعام ند راکدابا

 رالع ضعل كموقم لزم هیار ارقو e راهظا هدنسهاخ كتندقا دما ل "اک

 ۶ دعبامقو افطا و داما یک SE لوا نکشعا تاصا قا ید

 2۱ حورش نھ :نالوا رک > " هقدلوا ادیوه و رهاظ یجهیما تاس هرخآ
 و س هیاس هفدلوا ینطنم یک کرک رویم شنا ید یراترضح هانیلاع هاشداپ و
 ۶ ترامحو تیاقو هقشب ندنرلقدلوا هداد اضر هتکرح هوطخ رب ندلحم یرلقدلوا مارآ و

 ان هدموقره لع ید یروحس ماعط هليا تحز و تفلک رابتخا نوجما نیملسم
 هز نرانوزفا زور لابقا و تلود یاعد نعغاوا مانا هماع دومشم و روظنم یراقدروس

 ا یافطا نا هدهاش«یلاحوب یخد ناطیاضولاح ر نانلوب هدفرطلواو بودیاراحساهباتک

 ااو عطق نیدلوا هدسر هماج نانلوا ی هاوخات و هاوخ و ماها نامرد نماد

 | نالوا ران هرک هتسوس هليا لاعتشا و باهتلا هنوکوب لاعتلا كل اهللافطاب هلیرلع مادقا
 روبمیاننانکل بونلق افطاودامخاهلرب رورپهدنب هاشداپبانج هلباج ممههچ رک ا رکم ردژا

 رزوا ید كناغآ یاب یحرغزو رادخزو قرتح هنسک رفاو ندنارفن و ناطباض
 « . یدنلوا لاسرا هنسهناخ هلآ ههرع بوشود هتک

۱9۵ 
 » یعنکیا ینابهدازش ]9

 E فرط یساشاولاوما تماصوقطا تب ران رضح اشاب دا قداس رده »



 ۱۳۳ یرلنغنا لوتناتسا

 ناسشآ سودرف ناطلس هموح نالوا ی رلهمرتح ٌهللح كناشاب دمع هداز اشاب مهاربا

 کان شتآ نالوا لاعتشا شاهرارش یلامت هاءاض ندنغاحوا خبطم كنسارالد یارس
 راکزور دعاس لاحردو تباصا هنفتس ُهرانک كتهلاع هسا بیرق “هم وقر تمس روهظ

 لع كاا نارا کدو تیارس ةنساتش بناوج قرملوا لامتشاو تالا و ها
 بونلولآ ندرب یعومحم كرلهطوا نالوا هدنسالاب دهبهحنلوا رادربخ راندیا تماقا هدنسادسو

 ماکح رانو یرلت رح مظعا ردصو كب ادختک و ادب وه ی نمرخ رب هدموقسم لح

 بولوا "امسلاو ضرالانیام اعردژا شت آ لوا لدهحدبا دورو هموقرم یارس ناطباضو

 عقاو هدنناوجو فارطا قلا هلیسح قاوا فوقوم هنقارتحا امامت وصوصخ یبافطا

 ینیدنلوب سکھ هجنلوا قرتح اماتو عضو رهمولط اجماح هنیرادجو فوقس كازانم
 لاوما ناذلوب هدننوزد موقم یارس ندتهج یرلکدلیا مامها هتباقو ندر تباصا یلحم
 لات هاتفطل نکل بولدا نارونسو قرع اهنام لا تایاو تالا و اداو

 سپ .یمعا تباصا ررض یرادقم هرذ هنیرب ندنوسو لزانم نالوا هدنسلاوحو فارطا

 یتملسم داع مرزوا. یراش وطیمواخ یارضتقم یو ی راو چ فای یک ا
 بوم رابتعاو ید اعطق هنصالختسا كنیرلاشاو لام ودنک هليا دقو حییجرت هنیراسف

 یلاعت هافرط نم لاحرد ءانب هنیرلکدلبا دع مظع فعل ینصوصخ یساقیا تیارس هرئاس
 هضاىف هدروبزم موپ ناه بودیا روهظ یازجو تافاکم ثكنیراتنابص هنوکو ب یهالادابع

 یرایرمش لاو ایزد مراکم فکو للا ناحیه ناشفا بآ یرادجات هنس فراوع رابرهک

 نامرف یرالآ دید و سسات هرزوآ يرابهاوخد پولوا لا نیبح یا ؛لیبیم
 9 یدلرومب

EEهد  

 » یجتیکیا « هف وای |. بش هاو

 هدزوقط تعاس یلاعت هاءاضتم یسهحک رازاپ نشل یمرکی كکرا«!ازاضمر هام »

 فارطایاهک ا شت آ نالوا روهظ زادنا هلعش ةعفد ندنناکد لاق برق هریک ةفوصایآ

 هب هناخ هج موق لح بولوا ناو و هندغد ثعاب هلزانم باا عقاو هدنسلاوحو

 ناطیاض زونه یثان ندرکزور تدش نکیا باغا لامحا یدوصخ یسافطنا لاخردو برقا

 ندنآ و تباصا هلزم هنهک سکرب قصال٭ هم وقر ناکد نیدها دورو درفرب ندنارفنو



 ریرلءنناب لواتسا ۱۳۸

۱۱۵۳ 

 3 رادکسا بس 6

 ثراج راحقو راق هدنبرف ماه كويوب هدرادکسا یسهجک_یجن رب نوا كنابعش
 ردن وس کټ ندقدفای یهناخ وناکد چاق ر هدرا وج قیرحندا روهط ندناکد 2

 ا

KOکیا « دب زیاب و  

 ءفد ندنناکد ۳ هدد زاب وضشراق هحارص ود ل ۳ كلاوش

 هرکوض ندقدقاب ینغانوق كناغا دم یسادخیک هداز هلافج یهدنلاضتا قراقح

 کمیس یلوقرب « هنسوشراج رابجدغاک یهدننای یعهاح دیزیاب یلوق رب قرهلبریآ هلوق
 ER ردشغ اباد ردق

 we ~~ س
۱ 

 هفوصایآ مس

 : شتآ ندناخ رب هدنبرف هفوصایا یهحک یاص یجنشب نوا كلاوش هني
 باغ ید لزانم عقاو هدنراوج بولوا لاعتشا شک هنابز هاا بناح لج رو

 ارانب یهدفارطا قج۱ كرهسهایروک ناکما هنسافطا « یشا نمقلوا لصتم هنیربربو
 وا ندنرابحقللاوق یجهبج و یرجیکی هدمده یاننآ . ردشملبهللا کوا هاتتروص
 2زآ دعب اف» نکل . شفلهراب هدیمسقرب و شلوا كاله قرلاق هدنتلا ضاقا ره

 هناخ شب ترد هلبا ام ءهلاساو انب مده هاوخ انو هاوخ هلکمهلریو لاعتشا تصخر

 « . ردشلوا افطاو دامحا یلاءت هللافطلب هرک وص ندقدلوا

۱5: 
 دجا ناطلس - ۷

 ةباذاضتایعانوقویق یرات ضح اغآ ی طصنالوایرلادختکت نهانیرادص بانج د
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 ۱۷۸۹۰: یرلنیغناپ لوسأتسا

 رال يلا رز ُهضافاو لامالام نیرللام 7 ةا هلیالاضفاو مامنا لالز لابا تا رلقاحوا
 ناود قاط ندالابوریز لالا هلیرللوا رادتباو مادقا نشخم توف هنیرارادتقا دعاس هلبا
 یخو یلاجر هناسرترا هقمریو تردابم هعطقو رسک ینشیو سپ كشت | نالوا هدیسر هیهناخ
 ییراظلخ نوبل رونوا رمت هناموق ناک ے قو یاو ا انسطوا شرم ناتو کز

 هکالفا بق لوا هليا مانا رایرهش ترضح ماها یوزاب روز قافتالایلع بودپا دنب مکح
 لوانکل .رایدلیا ناسکی هلکاخ بوراپوق ندنرب هاوخانو هاوخ یناملانبتم خ اک نالوا ربارب
 راود قد هک ےک رم شندرباسو هام اشاع ناترب هدنفارظا تیقم فرم شا هنلااخ
 هرکصاد وب سپ .یدوا ریزو ریز یسیناک دنز ساسا ییرمهقوریارب کا یدوجو راوتساو

 هات وآ لصافم ام هب رق هرات دبا مامها و ىس هنسافطناو 19 رادقم رب هرا تروص

 هلرب یرایرهش هلبلج ممه *یرایب ۲ )٩(. بویلریو تصخر هلاعتشاو بالا رارکت دعیابف
 تسد هليا یدلوا لاعتشا شک هنابز ندناح ههو ارج ارا را وج فرط فرط هشنورد

 ىنطنم هنلكل اب لانعتلا كلما هافطلب نيغملوا انفاو رنک هلرب یرادجات باج ماها *یراپ

 لا هب رالاوما و كاما اددع لزا بالا نالوا ةدواوخو فارطالوا تن او واختار
 . رلیدلبا راودریس هتسوس یلاصخا دوم هاشداب ترضح لاصتا دبا تلود یاعد هلقاوا

 هطاتحاو مزح هرکص ندنسافلعنا كمظع قارتا ندا روهظ هلوقم و ررحم هجورب

 بونلوانعصت هلنارفن و ناطباض یحاقرب ندنراهطروا یرحیکی یرادقم نوک ترد جوا ؛ةباعر
 تردام هتسافطآ هشوخر كرا ؟ یشعاب ندفرطرو تسارح و فا راهو ل

 ندنفیدنلوا كرت لاح ىلع بوبملوا تیاعر و رابتعا اعطق هبهدعاقوب نکیا دبالو مزال قخلوا
 رادقم رب یرلعار نوجا روف نالوا عضو هموقرح لس و دادعا هیاحا درع ادعام

 ییرودنک بوغارب هیرزوا كرلهتسارکشءاب نالوا یتطنم یک یرک زونهو ارا قلتوا

 نالق یا یر HS I EI E او
 بولو لاا و تالا لري تاجا هفتم نان وا کد هاا توه وا یا
 بوشپای هنیرهطوا مرح نالوا هدنلاصتا ندقماعلوب یخد هنسمک رادس هدموق لحم

 بولوا نامزو نیمز زادنا هامش هدایز ندنکلواو  نامسآ بناح هتسوس هنب لاما

 ندقدلوا ناسکی هاکاخو قرتحم ید یرلهطوا مرح هلم ابو نازوس یرادقم تءاس شب
 تباصا ررض هرذ رادقم هنسهناخ كدرف رب ندجراخ بولوا ییطنم یلاعت هافطلب هرکص
 « . یدلبا ارجا ینمکح هلباقارحا امام یروبنم یارس ادخ بانج ریدقت کمان

۸۱ 



 یراثیشاب لوناتنا . . ۸1

 تست ماکحو ناطباض هلی رلقا لاها هدمايما هنسافطا هاسادوس جارخا یلقناو لاما

 شتآ ناسلوا رکذ كدەجندا دورو هموقم ل اع لیا تارف عج بولوا ریبخ ندهموقرم
 ضرع عقاو هدفارطا لاحر رد نیغلوا شک 5 ات خم 1( ئوس شکمد ىدا دننام

 نازورف لام هدنزوس مش ییهلاع ها نالوا ایا راس ویا و و ییطوا

 یداخا و افطا بولوا ناسکی هلیارات رک نامساوج امام یثان نداوه ,ةدعاسم مامضنا و
 ها فی اچ هدروب ن ءا نکشهواو هنیراهبنم قاوا نارذک ندناکءا و لاخ زیج

 .یرکسین لیدر ی رلهصاخ ءابط ارس الاح لصتم ههوق رم یارتسماشنحا هم

 رادمباحس بولوا مالسودرب شح حور هنیرلهاخ كن راترضح یدنقا هداز یابح نالوا

 راسو یهبجو ی رکا نالوا هززوا ماتحاو یع س هرات یافطا ندنراناسحاو فط

 ۱ ندرت كسات او رک و .رآ راکرد ا اا هاخ نالوا هوالع هب یلاع باب .ردشلد |

 ا ٤ ا هل ز وو یسهلحم هزونو ا هص رع

 ۱ در لی هطو اد لھ رار يک .هردخمالوا لا ا رهن دش رح ادابهحاوخ ۰

 ۱ قزح هند ین یا تاود یاروش ندا:فداض هنامسو "كتسات لاغباب یا ندنینت

 ردشلدیا دنا را گم مق درک ذی هدب درود قرهلوا

 یکدردیمز اه نوک هردو ډک ق دا ەت ۷:۳۲ نک ءابهیند ید كراع بأب

 ناتج ندنسهطوا فا رغات اا ىسەراد تلود یاروش وشراق هحاسص رک ترا رازاب

 ۰ هدنعاب و ۽ ردفا ادق یرتاودو مالقا هہاخ اډ هلبزادصو اماع یر اود املاراشم یاروش شا

 ۰ ردشلاف نوصم نددت ۱: یراق هبجراخ هلرادص تچ ا ۱

3 
  هدنسهزات ۷۷ £ هلا ۱۲۲۳ نرو بآن یرلکلوا امد ؛ دتا طل نیو هعقو

 كښ نکلتا نا و ا کو هدهنس نوا تاشابو هعند خا كنا باب

 . .ردبیغوط کا هکروسد < یدزولواالعاهت قدناهلوا ن رشا د! فرد درو لاک ما رلن مهمو كما نالوا

 ۲ یرملوا وا مات کتار ۶م اودو داراتکم « كرار هسند# ېه هردمهومع درد و هفام عم

 8 ی نایاب هدر را ۱۴۲۳ 4 ناغارح نایاب هدنخ زا .Ee ردشمام هاش[ ولردر هتساشنا

 = رظاخ ملا ینلواقرتع كنماقا مكا كننوناه یارت,زدلب هدنهتس ۱۳۳۰ هلا یتاطلس

 درک د اا یک < همانرنه.»ددنتشنا زیدلپ هله .سهلدیا ریدق یمقهنکافنانای هدتنورد چ

 : وةلا یکرالط لباقا .یشنالت نو هش مدیانص یسلوا شعاب کانبرثا يتاتغ رب

 3 کد رالا قدا ةلۋا یسوغۆد نطو ردق"هرذ هدرا داب قح لععاساو روا هدنسآسا اب ترج

 . دنازو,وزای هحرازو هدر" دعا ندنآ رمعرت اس هدراسو اشا و وک یرف ةام هلطاسو و تحالص

 اشنا ل بأ هسزاذوا چ هن رلةجەقأر , E ەدىرلتواو هن راکج هر وک هدوجو هبرکسع ؛ییابم

 امد ها شیدکو 1 2 باب . یدرازوا 1 زار هداجا راظنا یامو تموکح هدیدراردا
 دات هل يآ ینغج هلاق هدنلاح هارخ هنس چا



 ۱ ۲ ۷ ۹ و ازاپ لاا

۱-5۳ 

 [۱] یلاع باب س ۳

 هدنرد تعاس یسهحک یسرباهعح نالوا یخلس كنهدعقلایذ هام قار ریدق یاضتقم رو

 یرلاغا مرح عقاو هدنلاصتا یموبق مرح هدنرایلاع یارس كنيراترضح مظعا ردص نکیا

Eثعاب همادخو رطاوخ تعم اک اب قیرح ندیآ روهظ ندلح یراقدلوا  

 یدنک سکه نکنا ررقم تلوهس هدنسافطاو داحا هدما لوا بولوا یناشیریو هقرفت

 . یدایموکح ةرئادرمه یهاکتءاقا مه كرلبظعا ردص یک تخیشم باب کیدمی# ییاعباب [۱]

 هدهسا رلشع | اشنا قرا رب رک شر اتم راس و یراهسردم. « :یرلعماح زفالسا

 هناکع كنامز کسا هتشیا . رذرلشعاب باشخا یرلات داع هموم هنن e و یرلقا وق تموکح

 .ندددرشز وا ولاا نالوا یاد تفوکح

 یچنکیا.زروسدنا فداصت هدنخ راب ۱۱۰۲ نایدیا ثحم عوضوم هدارو هننیفناب یلاع باب كلبا

 ناطلسامما لاک. د هغر داف ردقهب هحناب دبا اشنا را کتو ما هدنق رحاشاپهحا وخ ۱۱۸ قرهلوا هعفد

 ردشعلوا دالا لع باب یار

 اک یدا هال را كسان امار ا ت هدیراظن هام لسو یرادرتفد باب هدنہغنأب و

 يدا

 ر + ردشعاب هدنسهعقو اشایرادملع و هدنخش راد ۱۲۲۳ ناضمر ۲۷ قرلوا هعفد یجنجوآ

 قار مجنمر» ینوک یجن وا كنم رحم شب کی زوکا كىپ داو ندقدلاق هدنلاح هصرع ردق

 هحخایذ ۲۷ ۰ ردشادا اهزا نشان هاس راظن و تن اما كن یدنفا حرف یسح نداکحاوخ هاف رم هحقا

 > اسمظعار دص هعف دون وشعايقرەلو | هعفد یج درد یلاعباب هدنش خاش هجا وخ ناک هروهظ هدا ۱

 هوالع بولا اه د لو ین صد ندفار طا رول دبا بن نی | ا ك لیاخ یردار كاب

 یاشیرف هدهیا شملق ذاخما اوتف باب یسوپق اغآ بیات, یهررخ ةعقو . ردشفلوا اشنا كرەلىدا
 .ردشملواذاخلا یلاعباب e ناروا و شەمە ال اقز ونه یدنفا مالس الا خمش قر هرم هن وا ۹

 یسهر ادهیاخ اد كنب ام نا هو قو تیر فو وک یسربا رازاب یجنشب  كنسهدمقلایذ یسهنس ۲ 6

 ی 2 هد زبان رژوا كبو و شوا الماکق رەلوا همت دیبنشب یی انب شت 7 ناق ندروخآ هدنتا ۲

 ب و ن ا نش .ترد هدهس أ شتلوا داخ ا یلاعباب 5 ا نونفلاراد ی ؟ بیش یاب وق

 هطضو ی امارهش یسا - هنسوبق رادرتفد سا نالوا شلدا ربمعت .هرژواآ E ذاا ( هسافرع

 ىسەنس ل ۰ بولس الشاب دەنا را کت كراع اب دیار ن زد ردشلبا لقت هتسانب یراظن

 . ردتعوا ارحا یداشل مسر كار هل دا لک ا ودا وا ترا

 2 ES ۰ 2 اک ی مو 3
 هو الع بول ید یس اص رع قاب وقو E یر ندننا رطاریارب ا ره راک هيو دو یلاعباب



 یرنیتنای لوناتسا ۱۳۷۸

 نازو ند وزد یاض تنعلم ءودللاراد مقاو هدنبرق حتفلاوا عاج كاتت تطاض
 «.رلیدلوا رادهصح ندنلاصتا تسوح راکو راغص توس باب دو نالوا هدنراوجو

۱۷ 

 ینایق نوا ۰

 تعج ياا قیرح ندا روهط هدنلخاد ققد ناف باب یار رده یاضتعم رب »

 تاعفدلاب هدشاس راکزور ندروک ذء لح بولوا یناشیریو هقرفت ثعاب هکالما باحا رطاوخ

 !نازویس لج یتیدلوا راحود هدنشد و سپ شکمد یاهردژآ دننام شت | نالوا یک هنابز

 ترد یدنوادخ مایها اب نکیا شک هدا شوشمو هدنک ارپ یرهش ی لاوحا 2 رودیا

 یساغا یرحکی نالوا یسافطناو ء افدنا راکرد قحا تولوا یطنم هد رو ص نامز تعاس

 ۱ اکو کو درخ یرلتشکنا نکردا مده سرادنالادعتسم فقس رپ اغا هالادبع

 ع طاع ییدتیا تسب كنهآ هليا دوع محز ندا تباصا هنزوب اغا ینطصم یثاب یجهبج
 .نارکیب فاطلا هنازخ قجلوا یرادناهج نویاه مولعم یراهدیدنسپ تامدخو یرایرهش

 رادتقا ةتیدق لذب هقرح ع افدناو راتید زویشب هنابیلارام نایشاتکب ناطباض ندهناویدخ

 ارزو شب هتنانعتم هروک ذم ٌهدودو یاب یهبجو رادقم لوا ید ناطباض راس ندیا
 .«.رابدلواناتس یتکورسخ یایاطعرهظم ید ینارفن یرلقاحواو ناسحاو اطعا رابعلاصلاخ

۱۱:۸ 

 هناحش وط
 2 9 س ۱۰ هدن و 2 ۳ ۳ آ 2 5

 ا قیرح ندیا روهظ هدنلخاس هناخحوط ی.هجک رازاپ یوا لرخالامیر
 . ردشاریدنوس نیزسقلوا بجوم یهمظع

 و او

 یشاب هدازش - ۲

 یرداربكنیدنقا مهاربا قیسا رادرتفد ندنیسردم هدنشاب هدازبش هدهجیک روک ذم هنی
 ردشاریدن وس هرکصندقدقای ینهناخ ییاربهدنفا رطا نغناپ ناقجندنبهناخ كنيدنفا دما



 ۱۲۷۷ یرلیخاب لوساتسا

 یرلهناخب ,ید هم یهداروا « ندنفبدلوا شو تیره مددادعتسا هلاعتْثا یی باشخا رظنلا

 a ۰ ا ۰ یک

eهما ماکنه بواری وق وص هنغاحوا ا ۱ هاب | راهمهولط ندعب را بناوج و ششاب  

 ۰ نوا « لج.مم و دوان هاتسلک نک د

۱:۳ 
  5۹ینجو لئدنف  Eجا 2

 هلشت آ ناق ندناکد رب هدننادلیقوبج هدیلفدنف یتهخک ىج ر کس یار کی كاوالاعیو "
 نجلک دننام هلا تا رظحا را تا یراتورد كنشلاهاو نازوس نوک اسمو یک اما رفاو «

 e یدلوا نازو رفا

 سبک 0 رو

 امج کن بس ۷

 ندنسناغ "كناغا یاو بارق "یعاح نکن نوک هبنشراهج نشب :لرخالاعینوا

 ۰ دشا رت هاب وادا یل -لوا قرح اح رو A٥ وتکلاب قرهقرح شد ۰

۱:۵ 
 0 وق انا ۸ 1

 باب بودا شوشمیالما باحتا لا وحا کو شا ندا روهطظ هدست مہک 11 «

 ندک اشاخو سح هاب بولق یم ندان رانا یلاوح لواهحینلوا یهانم هب وه ۹ ندم وقص

 ی اما لزرا یرافدلوا نک اسو کیتا رخ اه ک اتسمو نک اکو نالوا نیم

 لدایرد فا مادقاو لداعم ی ر.دص نکبا :نکم اهر یتا نان راقاصتلا تادش هرکی دکع

 راد قا نیزستلوا یراح یروسشم لم سنی شاپ هدشناپ یروقو یرایس ه ربع هلستاکرب /

 «. رایدلوا اضرُهدادرس هصاخ ررض سکه اضقو ردق یاضتقم رب هاسافطنا

۵ 

 ماف - 4

 ( یلالز) ندا ناغطو ین, هر ان ,لاعشا .بولوا :ناباعنهرخ نز شات مدقآ ندنوب»



TELETعنا .لوناتسا  

 7 ی

 ا رایج وظوق س ۳

 مدت نادنز ءدلوبناتسا بيرق هال فصا يک ج یرکی رصد
 را فاو روهط شکم شتا هامش یلامتدارماپ مدنسوشراح راحبطوق عقاو

 كالا روعشءار ةدركك یریشلاخا وا تحارو شانتا ناب هداپ رس نانابسا

 ماظع یارزوو تعراسمو باتش هتتساقظا تجر باحس دننام یرلت رطح مظعار ردص

 هلتیاغ ا روبنح لح نکل ءراب دیبا تردا هنعفد هاب ماظنلا یدبا تلود ناکر او

 هنیرارب رب كنک اکدز و قضو كس یاوسا بواوا ی لومقم

 قا و نالوا رک د نوا قلرح تفآ تار ی یزالاتصاا تدش

 و رادرک اش ضعت راحبطوقو بولوادوبانو قرتح هدندمتعاس ییاربیرلناکد راروبلعتو

 ندنراناکد هلیراقلوب هدنسهاب .لقوبجا نوجا چ رفت هرزوا داعم نوجا "یمهراقچ داتسا
 ندنک اکو نال | رکذ قحا بولوادوتفو لج کلا یراعام لالو غا اذعام
 ا ر راو ته هتئدقت لد تورو یک مظعار ردص  ناحاسد لزاتم ادعام

 ۳۴ .یدلوا ناو نوصم ندر أ تفآ و تیارس هللا یر راس انعو

Eتم ۲  

 یرازاپ تروع ه٤

 كنهلوک مج رب » ندنسهناخ كشواح دم .ندنژاشواج هاپس هدنبرق یرازاپ تروع
 اا ندفلرا قرتح هناخ ییا رب قرهلوا ادیپ قیرح « هلیپس یتنام تاش
 ی e ۰ ۰ كاسا

۹ 

 رادکسا دا 60

 ر رب هدنب رق یسلاپ ناطلس اق با اق هدرادکسا کب نذهلکوا لاک جنب ی 5 كلوالاعیبر

 این طو ندبناضتا تدتش .تالز ام عقأو:هدروبع لحج » بوقح و ند ( ههاشدوم )



 ۱۲۷ و یرلیفناب لوساتسا

 ثعاب هلل اب هنسل اها یلاوح لواو شا هرارش هرناح یهو شک هنابز ردژا هلا دادن

 فاح و رو ښخ ناخو لزمم وکو ریغص زواحتم LL 6 نا قره وا شاعت راو سد

 » .رطدل وا قرتغهو ناشیرپ هما وحو فارطا هاا

۱۳۸ 
 هعلق هح -- ٩

 قرهلوا ادب شتآ ندنناخ یشکشیپ هدهماق هتحت یسهحک یجترب یکی كناتهر

 . رد ییرثناکماح كنماح هعاق هتک و یرلذاکد و یرلناخ هنهک یهدنفارطا

 تای 3۷ اهم

 » یتکیا « یارس سا تی

 ینا راج افا هتتیوخراف قارس سا یرغوط همادقا نک ار کارا

 یارس نداروا كرهدیا وهظ شتآ هرندرب ندهناخ ینیداوا شمریدتبا اشنا زونه كناغآ

 وا چاق رب هدنجراخ هابسهطوا راجهطااب هدناسم وب و شا تیارس هغلتوا ی هدنویاه

 . ردش«اب ناد و

۱۱۳۹ 

 ماح روفوچ = ۱

 ندنسهناخ كن زاب الم هدنتمس ما روقوح هدحاف یسهحک هباشراهچیجنشب كرفص
 . ردشاریدسک یوا قرهلمقس یفارطاقحنآ هرک وص ندقدقاب یهناخ یبارب شتآ ناقبج

 ا

 «ینکا» اشا ووا 0۷

 هدنسوشراج رادکر وک هدنبرق اشاپ دوم ینوک یتریا رازاپ یجنزوقط كلوالواعیبر
 ۰ زدشنفاب ناکد چاق رو نٿا ماودتعاس کیا و قرهقبح ناغلاب



 ار ۱

 تس ۳ تب

 e رلحیلاخ س غه

 هدلم مان کشوک رابجیلاخ هدانا فصن یسهجک رازاپ یجنجوا یرکی كنابمش
 رشک اي هراح يا رب های | ناکد چ اق 8 كرەدىأ روهط شنا ندننکد یجهحاب ۳ رب

 کک ۶ تست

 لوا ندنرلربسا مح كلکهلا سم صخش مان لطنح هدنرق یماح اشاپ كدک هداوبناتسا »
 شلآ هتساقتاهج كنهناخ هلبا لح تخیاشتقا اوهردریم هدر وسكر  ییدابا ارتشآ هدانا

 رازه یسودنکونخلک دننام لرم نکیا تحار رتسب ةدونغ هدراتبش نامهراعو نکفا

 ناو عزا باوج یرش هرارش كنب( شک رس ردزا نکا ناوز زاماعر هبا تحجز

 تاذلابندن هناورسخ محام لاک یرلترضح هاقاو هللادلخ ءانلاع هاشداپ كح روک ینغیدلوا
 مادقا هشتا یافطا فرط فرط ماظع یارزو یاب مظعاردصو مودق هقرح نمارپ

 کرک بولوا كنت یراقاقزو لاصتالادیدش هلتیاغ یلزانم كتمس لوا قحا بودیا موجو

 یدحسءو یمام اشاپ كدکو لزانم رفاو نیفلوا لاح ما *لوقمتالآ و لاجر لاتا یک
 1 ۱ ینارجآ یاضعا كنك انا 3 لزا هج ناثوب هدفرخ نماریو مدعم قرح
 یلاوح لواو ررقم یلک یافطتا ثیرق هحبص تقو بولوا مدهنم و قرغتسم هلیا مده هشد"

 < ,یدلوا رتسم صالخ ندبارطضا بات هنیرللاها

 سس ۵م س

 لس ناطلس - ۷

 هدنب رقیسهمشح یعارح هدمسلش ناطلس یه یتبقراهصمت یح زوقط نواكلا وش

 . ردشء ایهاخ نوا شب قرهقح نیغنای
 ساخ 4 دوپ

 «یچوا »۰ ۰۰۰ اھا جاوخ -
 عقاو هدنتمس اشاپ هجاوخ هدالا فن یسهجک هبنشج ینا نوا كنهجح ایذ »



 .FN ۱ یرانیفنب واتا

 دعتسم ندهرارشر لاثم ترک راف اشد وہ هنھکو لاصتالادیدش هلتیاف:بولواےل زام رقک
 لئازیثورخوشوج كشتآ نیکنا لوه یایردو لئام هیاهطنا هعفد اقرب نیغلوا لاعتشا

 وق یی قرلوا دیدبو رهاظ شتآ ید ندرب ررب دعبو رود ندقرح ٌهرئاد نکیشلوا

 ووا مادندایرد لوت ینه هر وک فح لحب و لوا قرت نکو ناص هج واو تسیاکسا

 [۱1«:یدلوایت نداتب وان آ .نلاوح لوا همراو

 ج -. ©5 سسس

 روخا ريم س ۲

 ندنسوشراح روخارم ها راوج و ید یسهحگ هعج یحش زوقط نوا كنه اید

 هوش ندقدلوا مدهنم یحاق ر و قرنیح ناکد هابا هناخ چاق رب قرهقح شنا

 ۰ ردشآز دصاب

۱۱۳۷ 
 < ین » یلخ النم س ۳

 :ندل رب ءدنیرف یعماح یاحالنم هدنافدنف اک زریاهعح نج كنا و

 ابر دضتاوا قرع هناخ چ اقرب های" نیاکماح كنماح لقدنف قرهتجت نیغنای

 ا ج

 «یینکبا « اشا هجاوخ س ۽

 ۱ ۲ ام دلیل اف صز هدنبرق,یعماح اشا هجا وخ نسهجکی حن زوقط نوا كنه رخ الایداح ءام «

 هلا دابدنت بوبهو لاصتالا دددنش هلتاغ یرلهاخ كتمس لوا بودبا روهظ قیرح

 یرالحندیا اضتقا لبا ینصآ زادنا ءوکتمه نکیآ لاحم ما *هلوقمیسافطا كشکرس شت آ
 مدعنم یروشو رش ٌهرارش كاقرح هدتعاس چاق, رب هلیا یرلناسحا ناراب نالیسو مدهنم

 یرلهناج كنیدنفا دما هداز یریسا یخش .هفوصایا و ناریو لزانم رادقم رب بولوا

 رور اها ردص ناغلوا نازوس و قرتحم یلاعت هللاءاضش هلغخلوب هدقرح مراد نورد یخد

Eیارس نارو هلہناسحا ها هنگ کا هلام وم نوحیساس هناخ یرلت رطح  

 < ,رابد رزم نادا ى فز وس ی ورد
 م ۰

EN]ویقاب | هلا یابح ۰ ردلکد وق و هلبرزا هو وبق موقو هدنلحاپس 6 سه ص ۾ وق کی و  

 ۰ ژد.سا ثال ومق ر ی



e e 

 هک یالئینناب لوساتسا ۱۷۲

 رر و کال
 « یجنکیا » اشاپ ینطصم ۔ كچ وک ۷

 لک دوس وش راه یماج امان یلص ا زا یز زکس كلوالاعيبر

 ردم ايوا كر هلا ناکد یارب قرهقح شن آ ندنورف

 تفت ۲ ی

 و سونا هی وبت هان و هيت ا كرخالاىذاج
 ۱ ۱ ردشعاب هلماک قان وق كرديا روهظ نغنإي ندنغانوق كناشاب

 مس ۳ بس

 هیاباس -- ۹

 ندنسهناجت| كدا لاس دج هدهتنالس نیساطک یت ری اهعج ید و 1 ثیحر

 ۱ هردشاردنوسهاتروص ,یعده كنوناخ اقر هدنفا رطا قحا ناغنای ناقج

 اهن س

 .یرایکتیا هی ۰

 ندا وهطهدنب رف ینلرشعماح" ناطاسهدلاو هفرادکیبا ییمهچنک نورد نوآ كياعش

 ۲ ن ا ناکد واڪ ق وجر ونشا ما ود لجسد ناغلاي

 ری

 زر گنده لاج _)

Jىلع بیج تونهخک يتتقب نوا كناعش  edهدروش جراخ  IYارو  

 رک تلود ناکراراسو ماظع یارزوو ترم فتا دف لرد ةتسافطا كشت آ نالوا

 Me نالوا کت یا راش#ا مایهاو تمهلذب هتسافطا و هلازاو مادقاو یعس



 ۱۱ یرندنا لوسانیا

 س تتس

 راج ربصح س ۳

 نالیقیدهلراهمولطهدهضلا شمشتوط یسیرب ندنران زخم ریصح یهدنناپلاب هدن وکی یعەنب

۱۱۳۵ 
 رادکسا — ۳

 r هک یجاکرب هدنس رق ییماحناطاس هامو رهم وا یسهحک یحزوقط كه رحم

 هناخ یهدنسهرآ ران ویو یعام كح هک هلبا هناحفافخ و یبرازاب تس «یهناخات نفنای نان

 .ردششای یرانا

 س ۴ س

 « یبنکیا » یسوشراح نامهرو - ۵

 ر وهظ قلرح ندنبسوشراح نامه رف وب یسهحک هدنشح ی هک كیهجایذ

N تس 

 لق دف مج ۹

 یسهمکحهناخ وطهدنبرق یعهاج یلچ النم هدیلقدنف یسهجیک یلاص ی وا كنەجلاىذ
 لژانم نالوا هدنفارطاو تباصا شتآ یلاعت هاءاضه هنلزنم » كنيدنفا یطصم ندنرا

 تحررا دام هلا تعرس لاو یاب رخ مظعاردص هداننا لوا بودیا تمارس هنک (

 یافطا رازابرس نالوا زادهصح ندنرانکو سج راب ایرد باحسو لزا هقرح نم

 لزنم چاقر, قحا هلغلوا لصاح نوکس هب ردژا شتا بهل هلي راجا رادتقا لذب ۾

 نالوا لاضتا لکو ناروس یتارسلجام اقا لع. لا ردس رو کو کوو د
 فقس كنسهطوا یار, قحا یرو رض نوح صبا ینسەناخلحاس كنيدنفا نامع یە

 « یدلوا نایاع مده هشس ی رانا



 یرلنونناب لوباتسا ۱۷۰

 ےس 0 ۳ دا

 طالاب س ۳

 یسیعیاج ندنتالع لوبناتسا نکیا هدرب تعاس یسەجک یحنشب نوا كلاوش هام »

 ءاضقب ندذناکد كنیدوہ یزرد رب هدنسوشراق یوانس كوسب عقاو هدنلخاد طالب هدنسهلح
 هنیر تب كنهرتاس ةيفباو نیک اکدو تویب عقاو هدموقم لح بودیا روهظ قیرح یلاعت.ا
 مظعا ردص بقعرد . یدلوا لاعتشاو دقوت بس ا لالا و یلاصتاو قصالت تدش

 یرلترضح مالا ماشدا ولتکوش اقاءتمو یساغآ یرحیکیو اشاب یجناشنو یراترضح

 لحم بوقبچ هیهرقو فیرشت هنیرلربارب قیرح هلبرلاتمهیب هقیلوف رونلوا ریبعت شاب هجماق
 كنت یقاوسا كنيراهناخ یدوهب ] یرلترضح مظعاردص نکیارارروس باتش هندناج قیرح
 هنر قحهمهلوا نکم روبعو زورم هلهجورپ ادعام ندنعیدلوا كنسو كاشاخ لامالامو

 یصخلت وید [ رانوس دویب اعد رخ هنسافطاو نوکسو اشام نورد هدایرد هلقملوا ماحدزا

 رذح نوجا اغا هقیرح یافطا نکست قلخ یرلودنک و .رایدردنوک لاسرا ربخ هليا اغآ
 یرانید هتارف راسو یرحیکیو مارآ هدعقاوم بیرق هقرح بورویب فرطرب یرطاخو

 عقر تیاغ هبنیا . رایدروسب مات مادق هیافلاةیاغ هقیرح ران نیکست هلقمردغای لاثم ناراب

 ج وایمرکی عقاو هدنسهعل را بنا وج هلغلوا باتو فت لوق دفتسم ردق ممش لتفو بارخو
 یرلنورفنیزابخ ددع یتلاو یتکمو یسهسردمو یدحسم شواجو یراهناخ مالسا لها ددع

 نکاکد ددع یمرکب زوبو هناخغابد ددء تردو قورف یکروج ربو نمرکد ددع یدیو

 كنيدحسم یسع یحاحو رانلاب قارحا یرلهناخ ءرفک د دع قرقو هناخ یدو ید شعو

 یراناخهرفک ددعزکسو یرایوانس یدو ددع  واو یراهناخ ناملسر نواو فرطرب
 « : یدلوب نوکس هاجوک هلا هبترعوب بونلوا مده

 تب ۲۶ تس

 اشا مساق -- ۷۷۲

 روک ذم نیغنای ناقج. ندنسهطوا ( مق ) كربک م اح هداشاپ مساق هدنسادتبا كنابمش
  ردشلردوس لدار و لح هنتنارس هب هناسر تو شاي یراوج عماج



 AR یراق و ناتسا

9 

Aاشاب ك  

 وه قیرع هب هدنملاوخ ها لنک یسک یل تاشو یلاعت هلاءاضقبم
 یتهشا هل قاوا یی مقاوم و هب وغ ر عضاوم کال وسناتسا لاوس لوا بود

 ف دست ا راش هددحاو نآ برا قنصالتمو لخادم هنر یر

 ماضع یارزو راسو یرلز رشح ماعاز دص و یرلت رضح هانی نکو ش هاشداب تالاب نیا

 یشا یخ انج ویا ناتو یماغآ یرحتکی" اصونصخت زانالوا هدنمات تلود ناکرا
 توشیّرا تعراسم هحور "یرلاغا قاحوا اسو یک یشوطو یرلاغآ ناداحلسو هاس

 هرایدلیآ مالک الام تنهلذب .هنافطاو ماها کمر دک نفارطا كتشآ ندیناخ ر

 هدنسعلرا بنلوج بوللوا دیفهریدنو یی كاشاخو راخ هیاتقران نافوط شزرخ نک
 "لوکس زانآ «دفتاوا یم هل مان یا نایاب كرد رتسک اح ک اواو توت نال
 ایل هغردق بولولاعتشا رک ولع زار کت هدنزورم تعاسچ اق رب نکیشاوا" نایام افطا

 هغردق و هنفارطا یرامهاخ قع «یجناشن و اشاپ میهاربا هدنبرق وبق موق ندنآ و ها م

 لزاتهردق هت وشراف هیزا ید هعلق كلدهللرتم ك یدنفا نیطصم جالا قلاس رادرتفد قدننا

 فاز دک یکوا تکا یدابا رالاو یا یهفورعم هسنکو یخ هسیازاو هروهم

 هنتسه اط شر کب قلی ید تراک ده كنهداوهعم ةسذکو لزانم صعب نو

 چ رلرن زت بولوآ یدوم ههعراقم یر هغزانم کب رک ضع "نشود هنيدى تعنا

 اس

 ارم

 ع هدام لصف و قارحا هاکلاپ نه" نت تا SE لی راکت را

 : "1 ] «."یدلبا قاقش

۱۱۳۳۳ 

 شا ندبا روهط هحاشاب ییطصم كا وح وک هدکیا قاس ق .رازا یک وا كناضمر

 : زد ایا یمرا قهدلح ینا دناون كنس وادق رطب دا ۳ و هد وهعم دن اب



4 ۲ 

 یرلذنفاولونناتسا ۱۳3۸

 رهقا يدخلو عماوجو تات وسو نککاکد هم وب نالوا هد ناسیو نا او سیو شد

Eعارهصوا شاپ لیعاسا :ریزو و ندن وزوآ یارسق]ی دل وقرب وین هیحم رونل وا نيرعتةخنل : 

 ,رالاوحو فارطا ون ااا نی -دازهجوم قیسا مظعا ردصو اشاپ فسوب قباس

 رک نیراسیو نی كهارهش نالوا یهتنم هر یتلآ بودیا قارحا نعماح اشا دواد و

 و . یدبا رارق هدنسههرت یدتفا یش و یدنفا بوتعی ندمارک اشم هنعا كرهلیا رات

 اب دم هداز اشاب نیسح لوا هحما زور الاح بودی م وه و هجو هنفرط كرز یخد لوق

 1 نامعلو راذک ن ردنسسغاشا یرلهباخ كموح مم ۳ هللادبع هدازهیا مالسالاخشو

 اج ناخ دم ناطاس ندناو یرازآ تا ا ندک ایا رانلار قارحا 2 یقاطلس

 ونفرط یارسقاو هتسهرت موح سم اشا نسح روبن قیاس مظعار دص و ینرامع یلرش

 اطلصم هجوق ندنر روا يارس اشاپ دم در رو هدعل و یرازاب تروع ید یلوق رب نالیربآ

 تیکیآ«ررب هدنجما دودح راد وب نکلو . ردشاوبتیا هدرانچ عقاو هدنرزوا یلوی اشا

 اوا بارخ و مدهنم نوحا راءافطا ناه بوماوا.قرتحم « هناخحارسو راههاخرتوا ءرشب

 ر ۱ .. یدلوا بایاهر ندقارتحا هلکلاب
 ۱ امس

 هوم: زک و كرات رحت نال وا A ees ی دوس ° لازا منع قیر رح ول

 عجارم و رلهطوا یسا نراناب یتمس اف وو یرازا تآ را ینارس ناطاس هدک ریز

 ارطاكنهمشچ یلهالو هغل كوجوك نکراناب یتیاناخ كناغا دحم قوح ینوتل 3ا مقاو هدنکاب

 ر وشآ هلع چاقرب ندلحم رب تشتآ یلاعت هللاةمکحم یک قمشتوط ینادم ت آ نک رانا

 اراشا هكرهسمک قوچ یت بوریو ید شیوشآ و"شالت ولرد رب هقلخ یسارحیص
 مات او یدپ هد رللح يرلکدابا.ل اس ود :تمالاس یاح هلتقشەو عل را ره دتا

 و ناطباض و ماکح . بونای یلاوتلا لع تعاس. ید يركن ندنتفو ٠ قلش رق ینیدشا وطا

 هد ربو نیغیدملوا دضع یراکدتا ټردق ددب هنښاقطا نامز ردق تعاس نوا :شد

 1 | تالاح وا ده یهنبا عقاو هدنفارطا رئاسو كام دک نفارطا كثت آ

 ویا ۱ اب روهط راشتآ هدد دعل عقاوم راد هدنق و تحءدیا ظا

 ةازوا هشثآ زوسااع, موج هاوو ا رب و ن لا یثان ندنراقدلوا

 وین كن رک يترا رازاپ ندنتعاس یجندپكنسهجیک.ر ازا لصاا . ور

 د هنر یه یک ییدتسپا قرح شتاب نامز ردق تعاس:یدی یمرکی كدهنساربک
 ». ېډلوا وطنم هر ر ئهلا ؛ ؛تیانع ف هدعب ترلوا



 ۷ یرلءنناب لوباتسا

 موح یناهم ینیدلوا كلام كنیدنفا دوم قباس مالسالاخش » هلبا ناکدو هناخ قوجرب

 « . یدلوا قرتم یخد یسناخ رظلادع نالوا فورع» هلکد یوا

 س

 ارب ۳۹

 روک ذ۰ زکلای هدنفنای نلک هروهظ هدهناخجارس ینوک یحنشب یرکی كنم دمقلایذ

 ردشلوا یقرتحم وشراح

E 

 رلبح# دنص بیش

 نافلای هدنس وشر راح e هد هطاغ هدر ور ات یس ۹ح ک یز ۱ وقط نوا كلاوش

 re gy هدن رلکوا یاق غایو شا ماود ردق هبل آ تعاس قرهقح

۱3۹ 

 < یجنچوا » ا -۲۸

 یموبف ی اع بح هدلوماتسا E ES سم یحدب دلدحا ءو ۶ ی رکس نوا كنا عش هام»

 راک تودیا زوهط س iT ندەاخ ق ر ا هدنحر

 لوق لوق هلا و وور تحج بودا تیارس هبهعلق نورد هر وص 1۳ ۳

 یسوبق اغآ و یسهناخرام هیناملس ندنآ و رایجراطنق هلیلوب رازاپ كوچوک لوق رب هلغلوا
 اشاپ ینطصم مرکم ريزو نالوا قوت الاح عقاو هدنبرق ییماح افو ید یلوقرب و هننا

 قارحا یترلهناخ كنیدنفا ركب وبا قباس سیروكني رلترضح اشاپ نامعن قسسامظعا ردصو

 مماحویب رملع و هالک كني راهرانمو یفارطا یییرش عماحهدارمش یوقرب و هم وقم عماحك ردا

 نام ناملغونیرلهطواکسا ككراپ رجىكيوىنسەەشودعءاجوىسامشا كقلخ نالوا هدنجما

 ندنناب تلا كنهمشج یلهلال ندنرزوا همشجروقوج هرکوص ندکدلپا قارحا یرلهطوا



YEیرلنیغناب لو اتسا  

 درا یبهسردم اشاب متسر یروشآ قاقوس هدنسهلباقم و یعماح نالوا هدنسوبق درآ

 4لکلاب نڳ کد و و هیاح او هدفا رطا لواو نمو ورد و یکییا و ناعماح نداق هاد

 . یدلوا یار هکاخ بولقس یغد یرانلوا صالخو رک اشو

۱۱۳۷ 

 د زیاب - ۲

 اشن كرهدیا روهظ قیرح ندنسیرب كنناکد یکوک هددیزیاب ینوک جندی كبجر
 اب كرمدیا هجون هدیزیاب رارکت نداروا هرکوص ندقدقای ردق هنسبلاوح وق موقو

 دو هزاح اوو یهناحش رض ناک هدنرب تن هاشم ییدمشو یا

 : ردشقاب ؟ اا

 ۷ دین

 یوی بزع بسی

 هطنغلایرب هدنس وق دک نەز یدکیا هلا هک ءآ ینوک یجدب نوا ثلم رحم

  ردغع ےہ ندمآ یداک هدهتیا شعا

۱۱۳۸ 

 یارش یا دن <

 لوا رببعت یسهطوا هوهق نیدق راوسهش كقبتع یارس» هدیدی تعاسیسهجی ماریا
 رفخەو موحصو نویاه هربادو یرلدطوا كن املاراشم بودا روهظ قیرح هدام

 ون هحنراو هرالک عقاو هدنبرغ كنماج هدناروخو هرتاد نالوا هدنرصق دارم ناطاس

 ». ردشعلو|ناکست هلج وک نکیا دکر لوا عاص

 بس ۷ تسب

 . وشراح نامهرفق -- ۵

 و ا هدنسوشر راح نامهرف یا ۰ یعرکی كالوالامسیر



 ۱ ۲۰۵ ۰ یرانیف لواتسا

 20و یی اص طک کو نام ی رلءرا هلا راماج هجالآ و ناطاچ

 وا ی ها یسالوقم انح و ناتک ردی,وشراچ ربو - هدنسوشراچ رایجشاتک
 ) »۰ یداوا او

۱۱۷ 
 هناسرب بس ۸

 بوخت وط یرابیاهتسارک چ اسر ندشنا یبدقای كراج امناق یبا ل وص بناضر

 ۱ ا نر

۷۱۲۹ 

 رابجهزو س ۱۹

 هدش رح و نلک « روهط هدنس وشراح ا رو دهرا رک ےک نوا كلوالاعسر

 .ردشلوا یر هناخ چاق رب ها راناکد یک هدوشراح رب

۱۱۰ 

 «ینکیا» ۰ بویا 3 رز

 تا ناقج ند هارو هدنشا ا هدنسهچک ینجوانوا كلوالایذاح

 ردشاب "الماک یو وشر م هم رش عماح و یا ۳ کدراوج و وا

۳۷ 

 - اشاپ هجاوخ س ۱

 هدف تاس قو یدرد یرکب ( شالایداح ) كرر ام لم ا
 تاصا تا ا لع یک هدلتسرف یار اسوخ عقاو هداشابهجاوسخ نکی

 ڭكنسەناخ هداز قحر یحوحعم و كس راداکد یخ رشعفاو ةدلاوح لوا یلوق ر 2

 كنیارس هدازهلاغج یخد یلوق رب و هبهمشح نالوا هدنسوشراق یماح اشاب دوم ندندرآ



۳7 vw 

 یرانیغنپ لوبناتسا ۱۳۹

 1 » . یدلیا راسیو تورت روحهم هددحاو نا

۱۱۱۰ 

 یبما رش - ۵

 نکیآ رصحنم هنیراهن اخوزاب كينالسو ربمزاو یلوبک یبرت توراب ور ندمایالامدق »
 هداوبناتسا هک اروهظ هقاضم هدنورابهلبت رفت ران ولاقنانل واترشابم هنساشنا یسهنس ۵

 روهظ ندننرارح كخرح یلاعت هللاءاضًم هدهناحوراب نانلوا ان هدنبرفقوس ینبما رهش

 یدب ندملمع نافلوا بابلا رک ولع ندروغوا رب ثوراب راطتقنوا زوب وا هلبا هرارش ندا

 ترد مقاو هدنراوج " هليا توراب ةمدص و كاله یرلزکراب خ رج یا یعزکیو هسمکر فن

 یراق وب ینیرش عماخ-ناخدح ناطلسو یارسقآ ندنغیدلوا بارخ هناخ ردق شبیمرک زوی
 لاجر ضعب اجاجهدنحما تویب نالوا مدهنم بولوا راسکنا و تسکش ورادهنخر یرلماج
 ل هدفتاوا رابمتوم زدضو رم ییدلاق هدکنسو تشخریز لاسو ناوسن و

 . ةصاخ قیادح عقاو هدایرد بل هدلوبناتسا رهش م زاخ هلغلوا مهم و مزال قفلوا انب هناخراکرب

 انب هناختوراب هموق ملح نالوا طقاس ندرابتعا رظن مان یسهحاب یلج ردنکسا ندهاشدا

 بوئلوا ناسحا نوباه نذا هدقدنلوا ناذتسا ندهناک ولم نوباه فرطو ناسصتسا قملوا

 یییاعد بالحتسا ندلوبناتسا ناکس ٌةماع هلعفر ندرهش نورد كک انرطخ لح هلیوب

 ۱ « . یدئلوا نایاب
۱۱۳۳ 

 «یجنکیا» (ریکیوشراچ )ناتسدب - ٩

 روهظ هدنبرق قیتع ناتسزازب یسهحیک یحنچوا كيجرلابجر هام یلاعتللاءاضقب »
 . یفارطا دیدج و قتع ناتسزازب هلغلوا شک هنابز هلبا راک زور تدش دادما شت نديا

 «. یدلوا قرتح هلعاب یسوشراج ناحرصو یرازاب تببو یناخ راجهکو یسوشراج هاپسو

۱6۵ 
Nما هجالآ دمت  

 .یصاخ بودبا ماود ردق هحاص ناغلای رب ندیا روهط ی وط هماشقا هدماح هجالا



 ۱۳۹۳ یرانیغلاب لوسناتسا

 ید هعضوم رب یروشا هل چ اقرب شنا هرارش نکرونلوا مایهاو یعس هنسافطا كشت |

 . یدردی | زاغآ هغه ید یرب یربغرب!نیدلوآ ینطنمیلحم رہو زاورپ

 سوسح ینیداوایپلابضغو رهق را قلطم كنوب هرک وص ندنسهدهاشم هبیرغ تلاحوب
 هقارح تیفک هلبا زج لاک بولواسوب ام ندنسلوا ریذپ افطنا هلبا یس كشتآ وب سک یهو
 هیهدصب ؛عضاوم نیرلایشا لوبناتسا *یلاها نوتوب یئان ندشتآ موج تدش و رظان ندقازوا
 قیرح زوسناعاخ شتآ نابز ربق .تعاس یعرکی هلهجو وب . رایدلوا رضاح هک لقن
 تویبو دجاس و عماوج هیام یب بورتسوک نالوج هراسیو نیمی" یک نانعلا قلطم شخر

 ندنکیدتیا باعبتسا یرهش فارطا كشت آ راهسمک رفاو یقادعام ندنفیدلواقرتحمنک اکد و
 ثنسبضعب و هدنجا نک اکد و هناخ یرلکلمام و لام بوسهلسب ناکجهدیا لقن هبهر ینساشا

 «.یدلوا فلت یرلاشاو لاوما هلماب هدعضاوم یرلکدلی|لقن ید

۲ 

 «یبنکیا» یسوپق همزايآ س ۳

 فوخو روعش ین زونه ندنلاوحا ریک قیرح ندیا رورم یرک ذ یسیلاها لوپناتسا »

 نجوا یسهجیک یجنتلا نوا ( مرح ) كموقهام هني نکنا راروضح ی هلبا قیرح شتآ
 یسوبق نوطوا شتا بوشتوط و یر رز میم یسوبف همزایا هنب هدتعاس

  رسب رسا یرراناکد رجهتس رک نالوا هدقرط راسیو نیم هلکما هجوت یرغوط هنفرط
 دن رو 4 هاو ل هرهش نورد ندنسوق نوطوا هرکوص ندکدلبا ا قارحا

 ار هو ترا ناب هننارس اشاپ ىلع ج املا قباس مظعا ریزو عقاو

 لاها بولق ندنمباتت راقیرح هنوک وب و مدهم و قرتم تویبو نا اد هيا ی
 «. یدلوا مدعنهروضح و نما هبلکلاب ندلوبناتسا

۱۱۰۹ 
 ( رک یوشراح ) ناتسدب - ٤

 ربدقتب شتآ نالوا روهظ شا هرارش هدنفارطا ناتسزازب هدلوالایداج هام رخاوا »

 كناتسزاز, بولوب دادتشا هف.دنلوا یعس هنسافطا و نیکست ودادتما تعاس چاق رب یلاعت هللا



 یرلنبفنای لوبناتصا ۱۳۲

 نخلک رتسک اخ هددحاو نا یسانبهتسویپ هک الفا كروبنم یارس بولواروهظ شک هنابز میظع
 -«:"یدلوا اضق هران هتخوس ید نکاکدو توب رفاو یق عقاو هدنفارطاو انف

۱۱۰۱ 
 یسوشراح بوبا س ۰

 شتآندیا روهظ ندنناکد یجابک رب هدنسوشراچ بویا ینوک یجنزوقط كنابمش
 .ردشقای ًامسق یتسهرانم رب هلبا فرش عماحو الماک ینوشراح

۱1۰4 0 

 «یجنکیا» یلاج س ۱

 هدنسهلح دجسم قلک ارق هدنبرق یسوبق لعبج هدنرد تعاس ینوک یجنچوا كلاوش

 مماجاشاپ لاص یلوق رب قرملبریآ هلوق ج اقرب شتآ ناقیچ ندنسهناخ كدمحا ندراجت
 هنسوشراح راب ات وم هدی رازاب تا یحو لوق رو اتنا اسنلک دک رز یلوقرب «هنه رش

 ۱ . ردشفای ناکدو وا كيب چاق رب كرمدک ردق

۱۱۰۵ 

 یسوبق همزایآ - ۱۲

 ناقیچ ندناکد رب ناک هدنب ینایق نوا هلیا یمویق همزایآ ینوک یحدرد نوا كمرح

 یلوقربو شفای یرلناکدو وا یهدنجراخ روس ردق هنسوبق یاج هاتدش كراک زور شتآ

 ندننادیم افو یلوق رب < هیهینابلس هلبقیرط رازاپ كوجوک بورک یرجا ندنسویق هعلق
 ندارواو هیهناخفافخ و هناخجارس «یرازاپ تآ ندنشوه كریزیوقرب «هنفیرش عماجهدازهش

 یهدنرازاپ تروع هدنداروا و شمتک ردقهنسهلشقیرحیکی کهدرانفوص نلبند راهطوا کی

 . ردشماب ینهحاس ندا دادتما ردق هشاط لیکید

 مع و رهش ناطباض » . هکروسد نکردیا ریوصت یتیرح وب یدنفا دشار سیون هعقو
 قاط هنیراتقاط هلبا دادتما *یداع و دادتشا دیازت كراندبا یعس هتسافطا و نکست ندسان

 نالوا یلوتسم هلع رب بولروک هدهرح رب اعطق تشک نانلوا هدهاشم هدنوب اریز . یدلیا



 ۱۳۱ ۱ یرلنیغل اب لوسناتسا

۱۰۹۱ 
 یسوشراچاشاب دوم -- ه

 ناد یلبخ رب هدنفارطا شتآ نديا روهظ ندنناکد كربرب رب هدنسوشراچ اشاپ دوم
 ۰ ردشعا قارحا یراهاخو

۱۰۹۳ 

 یسوبق یک روک - ٦

 لغلوا یدایتم لبا داب تدشدادنا » نقاب ندیا روهظ هدنبرق یسوق یکروک هدهطلغ
 « . یدلبا هآ و هلا یالتبم ی احعاو هابت ینک اکد و توس ها عقاو هدلحم لوا
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 نزح لنوشروف ۷

 هيا ین هدننورد بودا ِتیاصا ا لامت هللاء اض هن رح ین وشروف عقاو هدهطلع »

 نکیا هدقعای هلجردت ردق نوک شب نوا هلغلوا دودسم یسوبقو دوجوم یزاول تافلق

 نوزخح هدنحا بونلولع ا هلا | وهدادما هدقدلحآ یسوش ینوک یحنتلا كرخالاعيبر هام

 «.یدلوا قفتم

 هند ۲ تبسم

 «یبنکیا» یموش قودوا ۸

 ناغناب ندیا روهظ هدنسوپق نودوا یسهحیک جندب كنيرخالامیر یسهنس ۶
 ندیا دادتما ردق هنعماح هیناملسو یسوبف همزاپآ بودیا ماود ردق هیهلکوا نوک یسهنریا

 ٠ ردشماي ناکد و هناخ زواحتم ی هدهحاس

 اد 0

 یشاط ناشواط ٩

 شتاآ رب هدروخد بشهناسم و2 نهنسهزاح ك یدنفا نسح رادرتفد هدنشاط ناشواط



 یرانیغناب لوناتسا ۱۳۹۰

 (ماشیام الا کلمق یرحال یدلاناحسف ) 1 ۰ یدلوا تثم لللد و تربع بس نکیا

 اف يعرصم وب تقو لوا و . " یورت سوک تاس قلزاشتا هقلخ ریذقت مک راک داتسا

 .رلیدلب وس ځرات اعم و

 ریک قارحا هدچوا قرق كيب یداوا

۱۰ 

 یرازاب قوواط -- ۷

 :نتنابناقج ندنناخ رسا یسهجکهبنشراهچ یحنزکسكنسهجل|یذ ىنەنس ۲
 اشایدومم « یبراوج شاط یربنج ردف هب هناخیکس < یفارطا كنوشراح < یرازاب قوواط

 هرق مد زوف رب و هو ی را وجع ناج رع ردق هتنراظل هسرح یی هاب یا < ییتاب

 هدندارواو هیاشایکدک بوقای ینشاب را الاق 6 یراشدص ° ییراوح یسهرب اشا ییطصم

 ر ماود هخکر هو وج ورم و شع یاد هتنامل هغربداق

۱۰۳ 
 یسوش نودوآ تا۳

 یسویقنودوآ هدیدب تعاس یسجک زارا یحنم رکی كنسهرخالایداح یسەنس ۳۴۳

 راها « ینسهلکسا شع_ « یهناخ هزبس نغني ندیا روهظ ند ( هناخ شاب ) هدنجراخ

 هبهحشراو هنیرابنآ هيرا رکراک « ینسهلکسا ربصح « یراناکد یهدنجراخ یبوق نادنزو

 یرقماتیرلاغآ باستحاو یسهمکح هلعماح یلج یا هدنفنایوب .ردشفابیرایحنج ردق

 نوجا ینیدلوا هداروب یرارابآ هزبس و قازرا ثلوماتسا .ردشعاب ید (قاطراح) نالوا

 . ردشملکح یدنقص لبخ هدنصوصخ تالوک ام قیرطادعب

۱۰۸۹ 
 ۱ رائف س ۽

 بک شتآ میظعرب» هدنراوج یسوبق ورتپ هدنبرق یبویق رانف هدنسهنس ۹

 . یدنلوا ناکست هلج وک هرکص ندقدنأب نک اکدو هناخ رفاو هدلاوح لوا بولوا

 هلاوحأ : ار درک شم هد هغی "ىج ۱۲۱۸ ید هاخ ییا ییدتا تح كاهمن (۱)

 ودیا لیکقت لائربم



 ۱۳:۹ یرانیفناب لوباتسا

 كرش هن یک لوق زب . ینا قارحا ینازانم كنيرنک | ندمارک یاملع و مالا رودص

 هلریزوهننایق نوا بوییروب هنیراتمس ییماح یلبوکساو اشاپ ردح بوتوط نیسیرحب بناج
 هکیدلیا دوبان ییارس اشاپ ینطصم هداز یاب یجنوشروق بونی هجنلوا یهتنم هنشوقب
 شلتروق وب بونا یلزنم كن آ هدنقارحا افو اقباس . یدیا یتصالم كنيارس هداز یججنرپ

 قاحوا هک یلغوا یججرپ یحاص اما .یدلوتروق وا بونایوب بولوا سکعرب هعفدوب . یدیا
 لذب هقآ هدایز هییربغ و یرحبکی ناشبلاج هیافطاو مده . ردروپشم هلا لوم ندنرلاغا

 علق یرلدنب هتحن و یراقاحص قجهشبابشت آ بوریتک هیوزاب فوق راو ید رلن آ بودیا
 هنیرازابتآ بوئود ندک ریز شت آ بوشود قفاوم هرودقم .ردق یرامآ رزیقب ها

 كنعماح دم ناطاس و یهبیزارفا نداشاب قشاع .ردلوق هتروا هک لوق یجنجوآ . یدیرو

 یراص بوقای یهناخجارس عى و ینامهرق كوجوک و نامهرقویوب هدعب بوقای" نئییناح
EEمهرساب ارزو و یرحسکی هلمحو هلیارلجناتسوب دحیف هانیلاع هاشداپ ولتداعس .یدیروب  

 بودا ذافآ نئردق یاضتقم نوحا راهظا نیزح كنیدابع ىلاعت قح نکیا راشلوا رضاح

 عرضت «رایدلاقزجاع یسهلخ بولوانکم یسافطا .رایدتیا تقد ویعس قوج هردقلابسح
 رس نتمس طالب هلیرلاخا یرحیکی . یدلاق ناکما هیهعفادم هلبا هنسنرب یربغ نداعدو
 رس ان ندنراهطوا یرحیکی بول آ رلهطوا ی ندفرطورب نکرروق هحراو هنيدرا ملس

 رد نم دیبا بولیکچ ورکر اچا " شلاق ندقملشانب کاران دو کا بودرکس

 . رابداوا
 لنت را نافط بولوآ اتکا یک مع بردار مرکب ا یر وفا

 راحنلاخ هدعل بولوا دوبات رلهطوا عیح بولآ عماح هن روا كدەنيرخآ وسا .یدیا هرزوا

 یک هد هحک تسو یل وکه عح لصاما: یدروت ار ال ندنآ هک

 و تی هدقدلوا یهتنم هنسوشراح قار الم بونای بوسهلوا نکم ت ا  ولتخاس

 هرانم كنعماح دم ناطاس . یدنوط زوي هیافطا بو وق هغاشا رک زور “اا هللانذاب

 . فافواو تناوخ و قاوساو كالماو توش 9 تاماخ و دجاسم و مج هحن وب و یراهالک

 ًاضرعو ردلوبناتسا ضرع هک هج راو هبنأروک الم ندرحب لحاس "ال وط بونالوط هلم ابو

 اشاب ییطل و اشاب یاب ندراتمس برق" هنیراوج اشپ حیسم ات ملس ناطلس ندنسوپقراق

 لينن و یایقنوا قرش دح هدنناذاصبولوا دح ییارس نابوخ هاشمقاو دخن ی اهماح

 بارخ هحنلوا یهتنم هنتمس یسوشراح رافوص و یرلوا هداز ناتسوبو یرازابتآ وراقوب

 شلوا رتسک اخ یسهفصالم فارطا مج یلاعت هلارهاب لزنم ییا هدلم ییآ الا یدلیا



1 a لوبناتسا ۱۳۰۸ 

 ار نوما کیدمروک هدنافرب هدقمزاب هلسالصفت نوتوب ییرانغنای لوبناتسا

 ًانبع یرلیمسر غیلبو ی. رلهدافا كلراسیو هعقو یتح و قرهزاب هحلصفم زارب یراروهشم

 كرانیغناینالوا شلدیا مهداروب".مکجهدیا افتک | هلیارک ذ ةصالخ"یب رارکیدكرءدیا ج رد
 . هدهدنسپ رغالراخ رات غیدلوا شمر وک یتح . ردزسهمشیدوج و مر انغن اب قفوآطقفهدنج راخ

 هنشابلشابیهلتسموب هدیرلب|یتهجوب .ردلکد دعبتسم یسلوا شلدیاثح ندراننغنایقوج رب اهد
 . ردشلدیا افتک | هليا المع ندنرانفنای لوبناتسا قرهقاربهنسی رب كج هدیاقیقدن

۳ 

 یلابج

 هدنجراخ یسویق ىلع بج هدارک هوحض تقو هع امو یجندب یعرکی كرفص هام
 شتآ هلفلوا دیدش# راک زور مربلاهلاءاضم نکردیا تافل یک بوقای هدنوف یج افلق رب
 هدکٌعا روهظ یو را دید ر توی تاصا ااا ناو دلا لوا

 نک یسافطا ندراکور تدح بوشپاب هوس ضعب بو رک هبیرحما ندن راصح هعلق شا

 یسوشراچ اشاب ینطصم و یسوبق یلعیج و یسومقایا , هحنشیرپا لوقواغآ و اشاب هلغمالوا

 اشا شاب هزحک یلزبم یدنفایموءهرق بولکح ها وه یک نارپ ردژارا هنابز لاثمهرانم بونای

  یدیا رلانب , یمیدق هقبط شب ترد یرب ره هک ییارس اشاپ حم قصالم اکآ و ردییارس
 هددحاو" نآ "بولوا لباق هفمشانب هلهجو رب بوشتوط رلنآ نیعلاةفرط یف بولوا دوان
 هک لزتغ یوا یک نامسا ریرش نوا نیدتفا یخ بویروب "یرغوط هیاشاپ قشام

 بوی ایک [*:قیدا انبرویزرپ لیا دروجالرژ :فوقسو لزانم [۱] تۈك شاب هنامنا ق

 ناطلس كردبا قارحا ی رز ضاق یلوقرب بولوا لوق جدا ن رم آ

 نالوا هدیلاوح لوا بویعرد ریما یارسو ریقف تير A ًاضرع و "الوط هنتمس ملس

 لبخ هدنقح یرلعافرا ان (۱۰۴۱ هفص ) هدندن  یجنشب كنلصف یجنشب تاب یئزونط [۱ ]
 ندنوشرآ ترد نوا هدلوناتسا ردقهنیرلخرات ۱۲۵۰ ینمی .هدرلنامز كوصو شلرو تاحاضیا
 كامن . یدشلدا حاضیا ییدلدبا هدعاسم هنسلروتک هدوجو انب هلضف ندتق ییاو مفص
 رباک | هصاثاب هدلئاوا ندنرهرقف « بوکج شاب هنامسا یاقتط»و » ان یع دق هتط ترد »

 کیا باج ل تکو ول هرخ لا .رویایشالک ۲ رز کا هدوجورلان و و

 ردهدکلدا نظ ییدلدبک هنتهح ید دحتو رصق كن رلعافرا ناکد و وا کا نکن و



 ۱ یرانیفناب لوساتسا ۱۳۹۷

 ۳ یر
 ۱ ۲۱۹ لا ۷

 زود ااو اغ اخ: س هجا ییاقو یوا ندرس لترا: فان دنا لوح

 تفطع تسمهارب یخ رات هنفنای نوجا ۍنیدملوا تسمها رتاج هدینابیرخت و ییدلک هعوقو زآ

 هنلوا فصن كنیرم رصع یجرب نوا (۸۰۷) ندنحتف كالوبناتسا ندنفیدلوا شمهلدیا
 [۸A۸] . ردشمامهلبدبا فداصت هنیدق ناغلای رپ میم هد زی را رات ردق هبهحنلک

 هدكن هنداح موُئشمو زسروغوا ویو . زرولوا علطم هدنح را ۱۰۳ هنسهداح نغناي كلبا

 . زروبیروک یغیدلوا شفای ینسهمهم ماسقا كرهش كرهلکه روهظ هدیلابج هعفد كليا

 كرەدبا روهظ هدلابج هنب هد (۱۳۳ سیام ۳۱ ) ینغنای كلویوب كوص كلوساتسا

 قجهلواهحاس هرانغناب كوب و هدلوناتساقثرآ .یدشعا ناسکی هلبا كاخیرهث ودق ههنا
 امدعل ندتفآ وب كر رهش هلی رانفناب یلاخ هلوص و كلبا ندنفیدلاق رب شمام ا هدهجرد

 . ردانمتم .خدهیهلا فاطلا یملوا شلوتروق

 هراخ زا وش هحیلشاب نوجا كما نقع ae یتسهبخم راب مباقو bis تلود ]۸۸[

 ردق هتنافو كلوا ملس ند ۹۹ ن مارتا بس ۸

 ردق هنرود ھارا ناطلس. ندنسولج تباملس ناطلس ییوناق یخ راب یو ۴ ۲

 ردق هنځ راب ۱۰۷۰ ندنخ راب ۱۰۰۰ « ا -تخ ۲

 « « ۱۱۳۶ » شا ۸ و دشاو تب 6

 « « ۱۱ » ۰۱۱۳۵ مصاعهدازیلیهلوچ وک --

 « « ۱۱۵۲ ندنخ راب ۷۱۶۳۰ . یر ی اا

 [ ردطوبضم ریغ یمیاقو یسهنس ۱۱ ۵۲ ]

 ردق هنخرا ۱۱۰۰ ندنخرا ۱۵۷ یخرا یرزع س ۷

 ردق هنخرا . ۱۱۸۸ ۰ ندنخرا ۱۱۰۰ ۰ یخیرا فصاو س ۾

 ردق هنخرا ۱۲۶۱ فدنخشرا ۱۱۸۹ یخیرا تدوج = ٩

 ردق هنخراا ۱۲۸۵۰ ندنخرا ۱۲۱ یخ را" طل د ۰
 و .ردرلنو رلخشراب مکیدتا قا ن وج | بقع هاسهربص اا لوساتسا هبا

 نیفناپ لیخرب هدهدرلخگ رانو . رد رلخ رات یصوصخ یمظعا مسقو رددوجوم یخ را لنایع هجرازوت اهد

 تعحأ ص ا ی کو ص و رلندیا وزرا تالیصف هدایز اهد . ردزسهببش ینجهلوا رک ج یاماقو

 نداین . رداع نالوا شا تح هدنخرات كزهزنو تیمها هرلنبفناب هعفد كليا . ررلسهدنا

 جرد هنیرارا یرانبفناب يکیرافدلوا شا دیلق ییاپمن هدصومخو رلسیوت .همقو نلک هزکوص
 .ردراشلواورب هایم هدهدنصوصخ كما



 یرلنغناو لوساتسا ۱۳۰۹

 رلکوب یتیدلوب عوضوم زودنوک لراهتلیش نلیرس هنتسوا ريصح هدنماقم قات یرلهحک
 .ردیاهطاحلا الماک یر راسفقوب هدنرهطوا مرح بولوا لس به زاهر ۰ رددوجنوم
 هن روا كنهطوا یراهحک هن زالو رايش یک هزیوآ و هنآ ایشان + معا دراو ا

 . ریلپدیآ ربونت هتروصوا هظوا ۰ زاری ربو کید هناد جاقرب ندراموم القا هدرلانسلک هرب
 اص زالاخ جاق رب شلزید هنب ناي هدهفوص ايو هطوا هدنماقم" تنیز هدزلو هک

 قحهلوا رسم تقوره ون ی نوسلوا كنتنهنادرب هدهسزولوآ ژکیژ وطنم

 هر وا هنگ زا قالار ی . ردقو ینولاص كع هدوا رب چیه . نت او داس

 راقبطكچ هنی بولیریتک ر یزیا یریآ رلکع_ .رولوروقهرفسرپ نیهتخت ءیون ندریقاب
 هتیرژوالرلودنم امدا كحهیب هدنفارطا كنهرفسوب . رلیتک هنتسوا كنهرفسر هلیا اه رص

 هليا یرللا یراقدانقیب لوا ندزامروطوا هیهرفس زسفاح «زسقابق «رسقبطو روروطوا
 ندندعم هدوا هدهسراربنالل وق هدرلکع یلوص هداس شاق... رارب ندرب به ندنج بع

 نان هقنراوأ .نکنز یراپاص هراقتهاف ی وابوو ون او قدا ۷ . الد

 نایک ےک نآ رق 1 ردراو صن هدنقح یسالوا ندشوک نکل . ردیلهشاق

 . ردشمروم ( رولوا مورخ هدنرخآ نانالل وف شوک

 كرلګروت هحناقاب ندجراخ . ردیک:یلیع كنیرکیدکی یسهلخاد ةرظنم كرلوا
 یزاهناخ كلزاملسم . ليديا قیرفت قباج ندنراهناغ ايار یرلهناخ كنيرازاتم اصوصخو
 .ردیایوبهلیا یزمرق ًاصوصخو لیشی « یراص « یوام اینک | بوئلوب هجوتم هزاغوب په
 لوک هدیرلیوب بولوا هج وتم. هزاغوب یرلکوچوک قحن كنيراهاخ للم ريغ کوې لاح
 رانروک هکرارایوب هیایوب ییا یریآ یریآ هسرولوا هطزوک اراضق وا طقف . ردهدنکنر
 . نوسملا راثکتسا یتورت كناياهر كرمدبا نظ دناع هبینک ییا یهناخ

 هدتکلعوب «. رددناع هتنطاس نادناخ اقلطم رلانن لزوک لا یسایو یسرظنم و عقوم

 [۱] ۰ ردسوزرآ موکحو عبات ائاد كمظاعا و راک قوقح كنيلاها

 2م رات كلوبناتسا هرود یحنرب . رد شلدیا مسق ههرود جوا یراضناب لوساتسا

 هتیزوگ یسهنس ۱۳۲ ند ۱۲۷۰ هرود یجنکیآ « هنسهنس ۱۲۹۹ ند ۸۵۷ نالوا یحتف
 . ردیا دادتما ردق هنقیامن یمهنس ۱۳۳۷ ند ۱۳۷ زوم ۱۰ هدهرود یحنجوا

 ۱۷-۱۸ وصوب .. راکفا ریوصت کی 31



۱۲ ۵ ۵ 

 . زکیدیا روصت یراقجهنا
 زبهجهلرلقابق ربمد ییراهرحم . رلیدالشاب هک اشنا رلانب مسج ؛ندشاط هدنلغوا كب

 . روسریدشتوط ندفرط رب بوروواق یوا یندش كترارح /یم.دقج نغناپ نکل ..راردیا
 ۍراهناخترافس هرتلکنا و هسنارف نابلوا یلاصتا هفرط رب چیه هدنسو رجا هاب هکردقوا
 یرلقرح وب ناسهلوا نکم یبافطا هلا وص . ردبشمامهلاق نوصم ندنشنآ هلس

 ا ر, برس ًاضعب . رلریشیلاح e وس قراقس یرلوا هدراقازوا ندنلم كنىضغناي

 . رقرپ قع یرکمالیمکت

 تقو قجهراتروق ابشا ۰  رلردیا صیلخت چوک ینراناج اینک | رلهدزاکالف یللاوز
 زالوا تمسق هسکره تقورهوب طقف . رارافیب هنجما كراعماح یهدرازاوج هسرارلببهلوب

 ندقات یعدید ( راو نیفنای) یحآ یحآ یکی یسیراپ هک کن وج . ردندراتمعت

 ناباتشهغمالپوط ینسایشاربغ آ هداہب «فضخهدکو ب ناه .ریربشاشیتفج ایه هلقلر وخ نایالرف
 راط و كسکوب رانویدرم . روروک یننیدناظ هوا كنفنای ندهمع قوجت نکل ۰ رولوا
 كکلهبلغ هلیب هسلیب اقبج هغاقوس .نههلبدیا لقن هراغاشآ رلکند كویوب یم ندننیدلواژ

 هیهنوا . ارولوب شمشتوط ینوبدرم ابرثکا هدزفرح . ریلاجگایو ربلیزا هدنتل آ [یرلقایآ
 نيف زط ترج. هذا طقف .ربشيلاح هغمالت 1 هماط هقشل رب برق هماط .روروا شابهبیرب

 . ردک رولوا لوک دنرکو ب یرللا .رولق هدنجما شتآ
 ابوص . ردعساو ردقوا هدتاس رخت یرلقدبای هسرلک هروهظ یال وق زدقه رلنفناپ

 او لاغمات یراهطوا كنسهنکس یلرب ثاوبناتسا ندنغیدنلوب "هدنرلوا هرانجا«قجشآ
 هسیا زاها اص بولوا قباح و قض.نوجحما كنآ نغنای . نلبدیا نخست هليا ریدناط

 ی زالال اشار قرهلآ هتقد نظن یتسیوق لاّیحا ىع ای كنبرلوا هدنحما" هک و "نواز ¢ نوا

 هدایز كا ندنسهلئسم ناغنای رابجارک ندن رلکدهتنیا قمراقح هدنفر ظ مت تدموب ضف عم

 . ردفنص نالوا ررضتم

 هدازآ ندتبوطر دوج ولا یرورض هدرلانب رکراکو یتفارظ«ینانسحم هناکی كرلوا باشخا
 هديا رکراک هکردسلوب ترابع ندهرج كنجوا هدنرد كوا هدینانسخم "رکید ."ردسلوا

 .راراا رایتنیقیچ «رابتنرک قوجرب نوجا كملبريترآ ؛ینددع كرار . ردلکد نکگوب
 .ودعوضوم رونتسوآزیدنب من روزا فی
 هدهدننفرط كنوبق « وبق هدنحما بولوا هدنلکش بارحم یبهتروا كراوید یحدرد



 لصف یبج وا

 یرانیقای لوبناتسا

 الماک هدهدننامز رلیلسنازیب یسادعام ندهیمسرو هبفید *ینابم ضعب كنيرهش لوبناتسا
 نبفنای اعتاد هدهدلوبناتسا یکیرارهش یطسو و یلوا نورق نوتوب نوجا ینیدلوا باشخا

 ۱ . یدیا هدکلک ءروهظ

 كرەديا دیازت یسوف و فعاضت یتیمها هرکوص ندنحتف ندنفرط رلکروت كلوبناتسا
 نیفنای ندنفیدلوا شلدیا لاغشا و شاوچوک رلنادم و راقاقوس « شمویوب اردن رهش

 . ردشهالشاب کلک هعوقو هدایز اهد هدنرود رللنامع ی.هلب ۱

 حاضیا هدهجرد ییاک هد رلاصف یلوا ندن و یرلسس یعوقو توك كرانغنای هدل ومناتسا

 نلیدیآ لقت اع كراسيونهعقو نکر ونلوا نح رربررب "نیراتضفایوب هدا ریاربهلقلوا شلدیا
 ینراهس كنعوقو قیرح هدلوبناتسا قحنآ .ردکجهدیایضوت اهدتاقرب یتیفک هدیرلهدافا

 یتایسه و اشنازرط كنبراوالوبناتسا لواهنسییارب ندتامظنتو كم هلکید ندنناسل كن ینجارب

 هبهبنستموکح تمدخ هدنتطلس رخاوا كنینادونمناطلس نوجش|كمروک هلیزوک ینجارب هن 7

 اف ینتسایر هبیرح ناکرا كنسودرا یلنامع ندیا برح هایسودرا رصم هدهیروس « شمرک
 . مروسدیا لقا هبیآ یرلدرقف یهدننارطاخ قرش كندکتلوم لاشهرام نالواءشعیا

 : ردهدافا یهدنتح یرلایوب كرلوا هدیتهجرب نالوا تقد نایاش:كلنارقفوب

 ۱ : هکرویند هکشلوم

 لومعم ندهتح هلس یرلبارس ناطلس یتح . ردباشخا یرلوا "لمکت كل وساتسا

 یرلکرید هنیرزوا . رارانآقلعترب ندشاطا هداروب . ردلکد 'یشرب هقشب ندرلقاراب گوی وب

 . هدیعاط . رارروا هليا چسب روماج یتسیرجا ".راروروا همالباقژرب هليا هتح . راریراقبچ

 . لومعندحس رک هلیوب قترآ .ریریوبقج هنادموا هدنفرظ نامز زآ یعرایدتروا هلدمهرک

 " قباچمنهدنروهظ نیغنایرب هدرالع هجوق یرلکدتیا لاغشا هنسهجشمرک هنجما یربرب كرلوا



 ۱۳۰۳ یرلوص لویناتسا

 ینسهرادا كراوص فقو هرزواقلوا دناع هفاقوا یفرصم ینوناق هیدلب ۱۲۹۳ هحرک

 وص ردق هنتیاه یسهنس ۱۳۲۵ هرزوا ینیدنلوا حاضیا هدهلوا و شعا كرت هیهییلب

 یهراداوب یراظن فاقوا ارابتعا ندنمهنم ۱۳۲۹ «هسیا شعلوطوبم هتناما یراظن

 ۰ ردشل آ هنسهمقا صح تح

 هدرانامزینیدلوا لکشتمو دوج وم هیدلب : .ردزسانعم الاخ یسهلخاد« هراوص كفاقوا
 هبهیدلب هرز وا كلدیاتباعر هاما هبهضقو طئارش - كراوص فقو نالوا شا ا

 . رندر وما منلای
 عوضوم هلب اعفد هدنسرا تناما هلفافوا یر ندذئالعا كتطورشم, _هلئسم وب

 یجنشب كانهلح ییاحفص كنوب 2 رک رواد یارو اا وا تح

 ۱ . ردررم ( ٦۰٤ - ۵۸۵ هفح ) هدندلج

 ندا نقانق وب هدکیادیازو لاقتنا هلرلرص كنا و2 ت هدلومناتسآ لصاماو

 هدارهش كو ۶ میانص و تراج رک ادغام ندهیرورض 2۸ .اوح ولردرهو یسهاقو
 یسملسهلب ریدالوووص یو لودىم «حهیداب نوا یسهظفاحمو همادا كنئراضخو تفاظن

 6 هلاک رو شخ هيهيدلبا كنتالماعمو عفانم «قوقح ةفاك كراوص مومعلاب قحن آ

 .رونلوا ین یتیقفوم اکوب كنهللج تناما



 یرلوص لوناتسا ۱۳۰۲

 لنسهقااضءوص ینیدلوا هدکمکج كنلاها هدمسوءسهو نامزرههیلع ءانب .ردهلضفهدتسن وا
 داسیسات و تآ اشنا یی ینیدلوا شما هدهعرد هلزاا دیدم كتکر ر اقا ایف ب
  ندشماوا کی لب روک هووح هلوانآ رب

 ارلدیا هلاسا 0 یر سوقرت یراوص كنتهح ید یضاق هک یکتا

 دنناص E برش لباق هدرضاح لاحندنغیدلوا هدکبعا کر ندنرلوص عین دنب اتوا

 )دراوص یح كا و یا ككا هسنلوا هضصت ًاقفوت هنیدعاوق هحصلاطفح اهدزارب ربارب هلقلوا

 . ردقجهلوا دودعم

 وس وت منم كرانفنایو نيف كتهقیاضمنالکج لیکشت راک ر نوجا یلجوص هلوبناتسا
 :ردقوپههشهنغلدلوا حجر هنسهفاک كرلربدن نالوا شلدیا للسوت ردقهبیدمش هدنصوصخ

 دايز ندنتعفنم كلاها - ژانالوا هدنلا رارادیامرس ینجآ صوصخاب - راتکر رشیک وب قحنا

 کا د هبهفس تمول حو دىم وتود سەد كب را ومایو كت رارادهصح

 ردنغیدلوا هدکمریو قح هکر هدایزندمل اهایدرلهفرعت هر اهمانط رشو همان هلواقمیرلقدلوا

 . ردراشءامهدیا نونع ینلاها نامزّرب چه یرلتکرش وص
 تنحح نالوا یربلتم كنسلاها لوبناتسا هصاخابو كنهلاح تنامایسهلازآ كلراعنام وب

 . رنک ندنرلته كتساضعا هیدلب ههو

 صالح

 و-صلودب, یواح ییهبخ طئارش نوچ یسافتسا نی.ات ثجماوح ولردره هدر هش رب
 ههدعاق وب هدهنهدمتم كلام هفاک بولوا مولعم یتیدلوا هفطورب دیا بترت هیهيدلب كنسلریدنل وپ

 ءرزوا ینجداشالک [ نیا ضیا نالوا شلدیا اطعا ردق هیار وب هدلاح ییدلک هلیدبا تاعر

 ۱ : کنوج . ردودقل را نیر رکید ,هدیصوصح و یصدارلوماتسا

 یرلوص یهقلح و همشح قرق ندرلوص نالوا هدکلرتک هلوبناتسا هل ر وص فاتح شب

 ۱ . رددباع هننراظن فاقوا هبیرغوط ندبغوط
 ۶ رر وین ا یک رشت و یاب یوا سو نالا و:شیقبت

 4 . تک وام اما یوا وار تروس یی کلا
 یو ا ںی طلارشو .فاسوا.ملرانوب ت ::هجنتلک هبیراوص یم

 هدهسیا هدکلدیا راجا هقبطت یریادن.ودشا یرللقا وصو ذاخنا رییادت ضعب نوجا

 3 . ردقوب یسهلخ د قحرب چیه كتنام هدنرزوا SS هلب را وص فاق وا

 ب



 یرلوص لوماتسا ۱۳9۰

 رک رارقیلج وص هدرادقم هلضف اهد هلوبناتسا .ردیاباج یتقدرظن یشلوا مامان وناس

 وب وب ر ځنکیا یسهشقانمكنوب وشعهلیدیا ارجانوجماییدتبا قلعت ههراپ هحبش طقف .رول

 هلتسم ون هددارک وص ندنرک قیرخ یا رسقا نلک هروهظ هد ۷ . ردیا ماود ردق هن

 یجنشب كن هل كنالاراشم یاروش .ردشمتک ردق هلود یاروش قباسلا یک قرهقج هیتر

 ندنکیدتا اوتحا یناحاضیاهدهجرد یفاکیرارف ر,لصفمج ردنم (۵۹6-۵۷۸ هفیح )هدندا

 : ودیا اکا یسیلاطت وا وزا هدا
 قرق هدنلحاس یلیا مور كنجما زاغوب هليا ىلغوا كبو لوبناتسا : هحنلکهنیوص ىلاملا

 یلوطاناو رادکسا هدلاح ینیدلوا دوجوم وص عون چ وا یک سوقرت و ییهقلح « همش

 ی فرا لرطا ۲ . یدیآ هتک یدنقبخ هداققرف بیا نخ اوم ید

 نوتتسب ترورض و جایتحا یهدباب وب هرکوص ندکدادیا ذاختا هیفیص هشاب ندشاب یهاکرد
 . ردشلدبا ثبشت هنبلج وص هدهنتهج یلوطانآ هنیرزوا كنویو شمرتسوکر

 اشاناقاههوبر یراوص هدکدنروک موزلو وصکو ک »هد رات ۱۳۰۱ لوا ن رشت ۷

 ییراوص رومنای كجمليدیا عح هلیسهطساو راد وبو كقیا سیسأت رادنب هدنرایداو ی
 ندفرطرکیدو هنیدودح یللیدنق( هدلاح ینیدلوا لخادیللبدنق ) ندفرطرب عسفزتلاب هليا هنک
 عیزوت ه هرالح هاب ندیا دادتما ردق هندودح یوک نرا ( هدلاح ینیدلوا لحاد یوکنر

 هی شب شفا هبیدنفا ناحاوص تبهرق نفت روا یسهقناب یناعع هرزوا كا ارج

 نک یضاق ۳ یزاشما ینیدلوشعا لاصحتسا یدنفا ناجا وص .ردشلرپ وراتعاهلت

 تآ اشنا ندیاباجغا روک مک یورک ارو هتکر شندیا سنت هفت[ یہا یتکرش

 > رخل پدیا ترامب زو یل ماجتسهننس )۱۳ 2و ۷اس
 دودح كتکر شیک ی یدنلوا غالب هبهنس زوقطناسقط زابتماتدمهدنح ران ۱۳۳۰ ناری زح ٤

 يدو یاهتنم كن هبنلام ندنتهج ی وکی ضاقو كن هحسلک اقندنتهج ىجا راغوبید یسهیرا
 .ردشهلوا دیدم ر

 نیهعا زواح یعافتراورتم ۰ ارابتعا ندرح حطس هدهحیلءاح حک ره ادعام ندرلن و

 زواحت یعافترا ورتم شب شب ارابتعا ندرحم حطسو ییدودح یاهتنم كزوقکبو هر
 . ردشعا هدهعرد هدیالعو تآ اشنا ندیا اضتقانوحما یسهلاسا و میزوتوص هرارب نی

 . ردزاح ینقح یتسطت هفرعترب لقرف ندنرلرکید نوحارللح وب تکرش هکردق

 هدیجابتحا وص ندنغیدلوا عساو تیافیسهحاس زابتما كنتکر شوصیبوکی ضاق - رادکسا



 یروص لوساتسا ۱7۸

 فرص یسهمومع هم لاوحا كرهشرب » : ندنفرط هفورعم و هروپشم یابطا هقیقح اف
 یراسمنامآ لا كيوص نلکرپشرب 5 و « . ردعبات هنزادقم و فاصوا كرلوص ییدلیا

 عضو راساسا نهتم نلعم ییهیعامجا یخ نیناوق یک « ردامح هرق كج هیروک هدرهش وا
 ۱ ۱  ردشلدیا

 .دننج لعوا كب (رظن هفت سناتسیا نالبنوط هدنسهلاسا نيج كنيراوص هناخدغاک
 مرکب - یعرکی هدزوب هدهنس ینکیا « شبنوا - نوا هدزوب ینلهتسخ وفیت هدهنس كلا
 :یدعقا ضقانت شع هدزوب هدراهتس یحنشیو یج درد «یللا هدزون هدهنس یحنجوآ « شب

 . ردلمتم یسلوا هدایز اهد كصقانت هجرد هسِیا نوک وب

 یراوص لالاو سوق -- ۷

 هناحاس ییا مور كنجا زاغوب هلیراتهج یغوا كبو هطلغ « لوبناتسا ندنلوک سوقرت
 هدب كليا هدلوبناتسا و یسحناف رشت هجراخ هدنحرات ۱۲۹۱ نوا ینهلاساو بلج وص

 لراوروپ هدلوبتاتسا . ردشلریو زابتما هلام هنس قرق کب وئرت سدنهم هليا كب لماک یسر
 نانلوالیکشت هدرلهرصوا و ندنرتکت كجاتحا یثخم هنیرابلاط هابتروص زابتما كنیلج وص

 ندنسامهلوالباق یسزادا ةلرلوصقح هنلوا كر ادت هلطئاسو یفاک اب وینادتبا كني رلب الا هشافطا

 یذضعب یرازاما یکوب هدزمتکلم هرزواینیدلوا تداع وربنده واقحن | ..ردضدکلکیرابا
 اهد یارود هدنلباقم غلبم رب همهنکر شینجارب هرکصن کد ربک هلاندناببق تفطاع تاوذفوفت
 یلج وص یراقدلوا شعالاصحتسا هدنحشرات ۱۷۹۱ كرلکب ونرت د لماک ندنرلکدروک یلراک
 هنسشبهدتکر ش «شخلوارود هتکر ش منونآ ربهدنخمرات ۱۲۹۵: وهرکعهنسزکسهدیزابتما
 سوقرت هنتهچ لوبناتسا ۰ ردشملسهدیا لکشت هدنح رات ( ۱۳۰5 هحملایذ ۲۳)ءرکوص

 رپ کھ یناصت هد رک. ینہ ۱۳۹۹: هبیا یسشلاتنا تل ھم
 ةمانماظن هلیرلهمانطرش و هلواقم یسهبساسا ماکحا كزابتما و یلکشت تروص كتکرش

 یرلتروص ( ۷۳۳۰ ٩۲ هفض ) هدندلح یحنحوا كنهلحم ندنغیدنل و ررح هدنسلخاد

 رانا هک لا تفت بت هيات و زوک دم نالوا دش

 تیادب ینیدنل وبیصقاون یکنو ییدع,ابودیالباقت هناحاتحالومناتسا كنیراوص سوقرت

 .ردشمش|وا یخ هدنقحهاتسم وب هیدلب هلیاتموکحو شم واتح ع وضومهلتاعفدوربندزابت ا
 كنيراقاصوم قیرح «یسهیافک مدع كنيوص سوقرت هدنبقع نیغلای كوبوب ره نامه



 ۱۷:۹ یرل وص لوبناتسا

 یعکم ورته ۱۲۰ هدنفرظ تعاس ر هبمولط كویوب کیا ییدتلشیا كنهنک ام کیا وب
 رنک اف : رولهدیا قوبیس هبهفابس ورتم۲۳۰ فوود اقرا متم یا
 ورتم ۲۳۰۰ قرقلاق هعافترا ورتم ۱۲۰ وص وب ۰ راروزیاح یتوق رکراب شب ناسکس
 هلا قیبضت ندننورد وروب رب شملیاپ ندربمد هکود هدنرطق ورتملم ۲۷۲۵ هیهفاس
 .رچکیفش هانا وس ی کرک یاس ناف ا یون

 ةبذاح و تلق فرص ندیزآرت وب نالوا كبسکوب ورتم ۶ ندرحم حطس وص هتشيا
 نانلوب هدهفاسمآ ورتم ۳۰۰۰ هلیا توق رب هجلضف ندیمیسن قییضت ۱۳ ًعبتهتنولاق هیضرا
 هبهنیزخم رب ناتم تاغ .هدنسهعس یعکم ورتم ۱۰۰۰ ناک هدنراوج ینوپامه كلتفج ىج ومل اب

 نالوا شلدیا اشنا هدزرط رب فیرظ هدرلح فلتخم هدنلخاد كرېش نداروب . رولک
 .:روئلوا هلاساو قوس هراهنشج

 ۱,۲۰۰,۰۰۰ نعل یعکم ورتم ۱۲۰۰ هدنف رظ تعاس ۷۵ یرادقمییدمش كب وص

 یرغوط هنیسیرلپا كنیداو کنوح . رله ریدنرآ هدیرایا رادقم وب . رد رابع, ندهرتل
 اهد شمر هنیرضاح رادقم كيوص هسرلک هنتهج هقرآ كنه کو ادا

 بایهصحند وص فاص وب هدیتهج لوبناتسا هسرولوالصاح تبقفوم اکوب هک ںیلیپهنلوا موالع
 . رولوا

 ییداباوزرا یتقتح ندن رظن هطق ضرا ۳ كتح ظفح یضارا یراق-للوپ ككراعبنم وب
 هلیتهج یساملوب راذش یک نک اسم و ارق هدراوج وا بولوا عماجو زا همام یطئارش
 هتیزلدنب كرهلوزوس هنسهجرولوزوس ندکزونس رب یف هدنسرآ هلاخ «یضارا راوص
 . ردهدتهوب ناما و نوصم ندساوش ثیولت ولردیه وزش و وکک

 ك اضر ىلع رک ایمک نالوا شتا لی ین رلناوم فلتحم كنيرلوص هلاخ دغاک
 " : هکرویید موحرم

 ,دنداسرد نوکوب , .ردلخاد هنفنص راوص فاص كا یراوص عبنم هناخدغاک د
 هد رلهشیش اب و رایچوف هدزمرهش یک ینیدلوا قثاف هنسه كنبراوص همشج نالیناللوق

 فاص اهد ندنراضعب یتح و لداعم هلسماک هدهنمسق رب ندن راوص عبانم نالیتاص هحیلا

 رب نلیدیآ طابنتسا ندناللح و ناثلق ارحا هدنلخاد هنف طئارش نماكا ناب وب. ردیخو

 ۷۹ “ردنا زا و كش دارا ندنفیدلوا هبنف تققح



 یراوص لوباتسا

 فورعم كلوبنا-ا . ردءدقلوا تیابج یعوسد لو هجنتناما رش ندرلوص وب
 لاح و هحج!.اح « رادکسا . دنا زاخوم . ردلکد ترابع ندرلنوب زکلاب یراوص

 یرا,>اص یمسق رب كرلنو هک ردراو راو و فورع» وج و و رلوص قاط رپ اهد هدمر ادب
 تراظن نواه فاقوا نوجما ییدتیا نامر هدهبفتو "یضارا هدیمسقر رکید ءدنیهدهع

  ردودنسهراوا ی هلناجس

 هدب رایج . ردشملدیا دبمضو هجاملاراشم تراظن هنیوص ناد: شاط هلحزا

 « شامیس هدزوقکم « هبن زوک هدیلقوبچ « كب رب « ىع | قرمط « اغاپ بیسح
 ی ءدنراوج یو كوحوک . ردراو یرابحاص كنبرلوص ریجربح و راکنخ هدرب یراص

 رددنام هتناما یفانم كنادعام ندرلن . . ردزیمدحاص فج هدلاو

 رم هیت
 چوا شمل عقاو هدنراوج نوک سوعرب هلیاءردنجو هدنسضارایسیرق هناخدغاک

 راعبنع قوج رب کهدنسیداو هناخدغاک نوجما ىج ككرلوصو « ددرلو نانالوط ندمینع

 راخدا و مچ قرهلبردشیزراف هدهنبزخ رب ویو عبانم و نوس یک یلدا دو دس

 رابستو قوس هنسهنیزخ فرص و عیزوت هلی هلطسا و هنک ام رب ع تیاف هدنداروبو

 زدم دقوا

 نلیدیا دنب و دس هلبا وف ررب یفدیلک یربآ ۍربآ یربیه ندزعبنم هک هلهجووش

 ررر هد رق ورا ۱۲-۱۵ یسه كراتو هرکوع . روش وا عج هرلکجهن زخ

 نالوا یهنم هنسدننزخ راغدا هدنراوج یمدریوک زاغرو رگ هلسهطساوارحم هوحوک
 هورتم واک زکس نوا . لوط عوج كرلارم وب . ؛ولیریدتنا قاحتلا هنسو رو ان آ

 .کیآ یفاک هتباعتسا وص یمکم ورتم ٩۰۰ یر رم یسهنیزخ راخداو مج.ردهدقلوا غلاب

 نوت كهابم قوس ړلع و یرامعم نف توک رب رلهنیزخ وب . ردنرابع ندهنیزخ كوبوب
 هدیسل ای قزهلوا تفجو شمایبای هلبا همزلام نيم و مالغاص كا ًاةفوت هنسهمزال طقا بش

 دنتتسمو یتیم هنیدصقم يراملبب هنلزبع رر, « رر نیزمسکعا لبطعت یاایرح كبوص
 ۰ ردشعلوب

 بولوا مثاط کیا رلهنک ام. ردهدنناب كنسهنیزخ راخدا و عج یسرتاد هنک ام

 تل آ رب رلهنکام وب نالوا هدمت یس دنوباماق . راردکر حته هلا راخمو عوضوم ًابقفا
 وزر آهدنتش تدش رب نلینهتسیا وص كرهديا هراداو دی قبضت هلسهطساو همظان

 . رترملسهدا یو هل رب نالوا



 یرلوص لواتسا

 یرلوص و

۱:۷ 

 عساو یک یراتسس یلغوا كب و لوبناتسا هدنتهج یلوطانا كنجا زافوبو رادکما

 یراقدلو هدرافازوا یرلحاص رخ شعب بول وا دوحوم یامسقو تاعرزو وص هد اقم

 هلج زا .ردراشم ر دتبا هلاسا هتیرلیوآ یا زافو و رادکسا هدننورد رلکنوک یرلوص

 هبلاراشم بولوا یربخ را كياثاب هاربا داماد 5 یراوصه>ل2اب كنتهج رادکسا

 لودسنالوا یوزل هناي قحاءدلسف و .ردراتم ری دتا اشنا همشحددعقرف هدراوح وا

 ی رلوص عبن+نایدیا فداصت دن راب وک یجمازاف وب هلیراوج لوس انسا نوجا یکی دادا تح ند راوص
 لصاح تامولعم ر الاما .دهدنقح رلنو اذه عم . ردهلدیا دع هدنجراخ كعوضوم
 . ردشلدیا جرد هیآ لودج رب نابم یراتیفاص ٌهجرد و یرامسا نوجا قلوا

 نالوا باینرهش یحو هدایز لا. هلسرنک «هلیکلییا كنیراوص مبنم یرهش لوبناتسا
 كباضر ىلع رک ایمیک یعلعم یناب..و ییلحیایمیک هببط بتکم یراوصوب .ردیر, ندرارهش
 ۰ ردشهلوا جرد ه ی آ تاللحم هد و شما نالعا یاس كرەدىا| لیاح موم

 یس ۹> رد سنا

 ۱,۸ نلد شاط

 ۲ قالوت هرق
 ۲ یغاط شياق

 ۷ هبقز وک
 ۳ ییوص راکذخ

 ۹ فوصیزاربک
 ندنرل وص هنادقاک

 یوص هسیلماج

 1 | وم «مزاپآ
 (قجهقب)
 ۳ وص رچ رح

 1 يٍ ص ەچ
 ٠( رادكصسا ىبوص الا

 0 یوص تکر ش ی وک یضاق
 ۲ ۲۵ یوصسوقرت

 یهدنسهرتیلرب
 مود وسر ولق

 ما رغیلیم
۱۷ 

۹ 

۳ 

۳۳ 

۲۲ 

۳۸ 

۳ 

o۲ 

۳۱ 

۲ ۰ 

۳۷ 

۳۹ 

۵ 

 یهدنسهزتیلر,_هبوضعداومکهدنسهرثیلرت
 ( ةبسفهيهض وم ادل وم)

 مارغیلیم
 ۰و ( ۵

۵ ۰۷۲ 

۳۰ 

 و د

۰۱ 3 

 هو ع ۰

۵ ۰۳ 

 ی اب 4

 هو ۵

 ۰و ۲ ۵

 ۰و۲ ۵

 ۳و ۰

 ۳و

 سان و تبوژآ

 ما رغیلیم
۰۱ 

۰۱ 

۱ 

۰*۱ 
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 ۰و ۵

۰:۷ 

۰۵ 

۱. 

۱,۵ 

 )ر دف واط هنب د صقم یس لرب ها شالک 1 كقرف یک هنر اهزآ یىل ر دنا و هدلودج و هد كن رل وصیالاو سوفرت)



 یزاوض"لوناتسا ۱۳:۹

 ندارو . ر ولک هتسوزارت ما كح وك ؛ ل لآ ؟ یسوزار bT و یسومت

 رکید هشهجاشا یلع ی غوامکح لوق رب «هنتهج ۱:ابینطصءهحوق لوقر, قرهلی رب اهلوق چ وا
 ۱ . ردیا میزون وص هنتهج یسهلګ راذچ ءدنراوج هایص لوفرب

 یرو وص اشا دونو یلهلال - 4

 هنناربخ و _ههرش عماوج كن یلو یاشاب دوم موحم و ناح ینطصم نااطلسس

 وضوط . ردهدلحم مان اشاپ ماریاب هدنراوج یسهناخهتسخ هلام یب كيوص ندیا ناورج

 ریما «اشپ ىلع یسا « قالوف ابق , ناتسوب یه وص هدنراو> قیدامراص « ىلا راص»
 هود < یماج اش ردنکسا «. یشاط زق « ناتو یلناق « یمهلح الوا هحاوخ« یراخم
 هدازپش ؟ یعاح اشاب مهار < یمهسردم اشاب نن ح هحو# ؛ یاب نان ء یاخ

 هنسهرتاس تاریخ و ترام و ینیرشماج یلهلال « ینادرم همشچ روقچ * یلوقءرق یش!
 م قرهلوا زارفا لوق ر هجو را ندوزارت کیدننا د« همشد روقح . رونلوا عیزو

 وشراج « یسومف راک وک « ینادبم زباب ناطلس « یناخ یحنویاص راج هنزو « یعامح یلغوا

 . ردیک هظارش عماج اشاپ دوم هل رط رایججنلقو هینامع رون «یثاب رایحقابلاق «یموق

 هلح مان راکت شاط كام وح ع افا ساق هدنسوشراق یسهناخ هتسخا-ن هدیکصاخ
 ین كصاوق . ردیناسوب یلغوا یوواط هداشاپ مارا یعنم كنیوص ندیا نایرج
 «یراعماج زامعم و الا« یتلا رامحیموبق هنا ولوم « یسهداج ویقوط كره ندننورد
 هلسءداح یصاخ «یغاقوعافا ر و « ییاروک الم ؛ یعاحیجودیعم . یسهداح یشابهطوا

 . ردنا نابرج هنسهاخ هتجاسا یمهلضفر هنسهمشح كلا یوم فقاو

e Aیرالو وص اشا یطصم هج وق  

 ید و هداشاب ما راب یعسم كم وص ی زاح هتناریخ كم وح يص اش ینطصم هحوف

 ی فو نوزوا ؛ رل ج 4 اشن < یہ هلع یج هع 6 یسود هام ولوم ردهدب را وج فاس وف

 . ردیا نایرح هنفیرش عماح اشاپ ییطصم هجوق ندارو . رولک هبهجراقا هلقرط
 . ردهدنسهدار هلو ۵ ید ینصا كتيراوس همشح قرف یرلوص لی هقلح



 ۳:۰ یرلونم .لویناتسا

 مبقت هرم نالوا شادبا صبص# نداروب كرهك هغالصام يهدنفاق بس افآ ریو

 . دوئل وا میزوت

 یرالوب وص اش حارج -- ۱

 وص شو . ردهدلحم مان راوبق شال هدنواوج یلثفج وججیج یینم فابوص وب
 « ناتتس وب یللم رف «هداژ یوبح , ۴1 رامح « وض وط « ی رله هداز سابلاو یه

 فالصام هتفج ءداوف ر, و هغالصام کءهدنشاب یشوقب هنا ورا لوق رب نداروبو هننادبم یارس
 یهدنفافوس اغآ روب ندارون و هنغالصامیرانف اللم كره ندنرلةالصامردنلقو یجوحمم
 . روللوا میزوت هیءرت اس تاریخ كرههګ هغالتصام

SEیرالو وص هاب  

 «ایراهیلج تاریخ راسو تراه و هفرش عماوج كناخ نامع ناطلتس

 . ردبساف رم ییلنفچ اشاب داهرف ءدنراوج یمه رق سوزنل یبم كراوص ندیا نارج
 « یوق هنردا « ینل | راصح «اشاپ ماریب « یسهاخهتسخ هلام « هرد یلاوبا « همزا |

 ساب آ دامعم « یاب هناخجاربم « ینیرش عماج یلغوا رکلود « يلاخءود * قیشامراص
 نج " یادم لغوا مگ « قیر عماج هدازپمُم < یا شا ھارا ‹ ارش عماج

 اداب لع قبتع هلبعرط وېق قمداپ « یمافوس نابق ېم « یسهداج یاومار « یخ ءٍرف ابا
 ینیرش عماج هياء دون نداروب پولوا لبصاو هبهنیزخ ریس, ی هدننو ره, ینیرش عماج
 . رولیدپا عییزون «راهمشچو هبیردمو عماج بواکود هنسهنیزخ ترام ی ههنسیلوح

 یرالو وص یلفوا مکخ -- ۳

 مان یزاغوب تیفیج یعنم كابو ص یراح هنناریخ ثكموحم اش ىلج یلغوا مکح
 « يمام م سورتبل « یراقاجوا شاط « سودیو « ییلتفح یحقبشاق نداروب . رده

 هناخشولوم « هرد رانج « غاب یلزیوح « وق دوم « هرد یلاوپآ «یلتفح اش داهرف



 یرل وص :لوناتسا ۱۳۹

 ۰ جج هدوقر روع هدىراوج یم هاخ هتسخ هلام یم . ردیا ناب رج هن را هم شح

 د | راصمح یمتءزآ یروف هناحم ولرم ها وضوطو « یسهلحم یه « نوص شوک

 راقیح هو زار کهدننورم ناتسو یللض رق هلسءاقتسا ینبیع هداز یوبح « ناتسوب یجنکیا

 . نون وا ےس ۶ هراهمشخ رک ذلا فل اسهدارر وو

 رات وط ین . ردیا نایرجح تاریخ راسو هننرامه هل مث عفاج دا ناطاس وصو

 PFO « یسوف :هب ردا « یزغآ یاح . زد راهع 6 نالوا لصاح هدن زا وج یه رف

 یرارد ناغط ژوب « یرازاب تأ « هناخبتک یءهدنسهقرا ىة او غەرق اف « كرم ەرق

 اشاب ىلضف 6 شاط یلرینح 1 یرازا دافرا < « ناجرلاب ن ندارو و هادم دی زاب هلع رط

 . رونک هنف رش عماج دا ناطلس هل تاقتسا

 یراوب وص دومسلاوبا س 4
gmیا  Eتا  

 رد ۰ دنساع ص وح هدوقرویت یش كي وص یراحهناربخ كنيد فاد وع لاو | م وح يع

 « بدم شاط « وضوط < یاب وحیچ هدنراوج یسهلحم یجهبق < نوح شوک نداروب

 كېلاراشم روفغم قراقرح هنس وزارت راقالصام هتفج هدنراوج یجوحعم و یتنارپش

 . رونق عیزون هنناریخ

 قیرالو وص یلځ ورو ت ۶

 اقسا یراهجغب حورو یهدنراوج یلتنج وحبج كناخ دمع ناطا اف

 یددنزاوجب :یرم اشاب یله هدهدد اربا ئی . ددو یرلکلبا احا هرزوا چا
 .یرلهماق قارب فداصم هنهاکرذکو  نایرج هفالصام ندقالصام هلبا گنوک . رده

 وف دوع « یعالصام قلموت <« نارو یرهال_شاب ندنکلتفح ونجح . ردنا ذخا

 « نورب یلکک * یلآ راصح « یو هناختواوم « یسهحم هیت « یسهداج اقا دواد
 هدیکساخ :لبقرط یعاخ شواج ۶ یراتفلت « یسالح ردنق « یوم: ینادیم یارس



 4۳ یراوص لوا-ا

Aیرالو 9 دب راب ۳  

 لوا راوص . ردهدلحم مان یعاجوا چ هرک هدنراوج یه رق یجهبج یی كيوص وب
 اشاب عقاو هداراح اش قرهلآ ی رلدعاق ماطر نداروا و نایرج «۶غال سام شاب هد سا

 نداروب و «نغالسصام یثاب قاس كجوک قرهلآ اهد راهعاف ٌقاط رپ رکید نداروب ٤ هنرک

 هدنرارج یس رق رای وط ؛ وق روی « وچیچ * ناخ دوقچ « یلدوکس ؛ یوک كج وک
 هنیرلوزا رت كرک ءرف ؟ ینات هو رای وک ؟ یس ورق هتردا ندارو و هنیرتقالس ام یزغارباج

 هلرک درم ناو زا دّرکدرف واجر لوفرب هنهج مدا ندب یاو گزکهزفو
 یعوزار نوئ هدنسهلحم یاطعلاو وزار یی هدنغافوس یحموعام هلآ تخت یسەداح

 ءدنراوج ینیرشعماح اف هلیش رط یغالصام راغ وواق ؟ یسوزار بتکم هدهمشح کیو
 راب هلن یرک ناغطاو و یزازاتآ ندارونوآ فال صام یادت مزا را ؛رتسد
 سرادمو ترام و فب رم عماح كر هلکهغالص ام ی ,دنلاصقا رکن هناخ رفاسم ی هدننادیم

 . روناوا مشو میزوت هراس تاریخو

RET 5یرال و وص كلکی  

 یشن, ..ردیراح هتلر اغ > ی کک ةفوتمایا .كلوا ناه ر داو ناعاظاتس وص وب
 هیحتف « یر مولظم «یعالعام راکنخ « یعءرد انیآ : ردرل هی قی.دنوازج نوک هما اق

 هنردا (رلنحم وط ؛ یلتفح وحیح نداروبو هبهق کءهدنسهب رف ضاوع كره ندنسهرد
 نافطزوبو یرازاپ تآ «جاف ؛ وق یلرجمز ؛ كرک رق ؛ یناتسوب رلیحوکل « یسوبق
 یهننکوا ینراظل هلام هرکعص نیکدتنا زارا ییوص یترافت هبرع هلیق رط یر

 عماجان اب یف«قبتع « یدازاپ دان را « یسهبرت اش اپ دیشر « یادی دیزیابنداروب و هغاللصام

 هب وزاز که دالاس نوناه باب هلنتماقتسا یاقرس-قاروطو یتهز دو ناطاس.« قیر

 هرکم ندک دتیا زارفا ییرلوص لوشن ههر رام قرش مماج دف وصاب ندار وب .اراقیح

 ۰ ردک هواه یارس

 یرالو همشح ياري ۷ س

 تام كياطلس همطاقف و ل وا دوم ناطلس و عبار دا ص ناططس وص و



 یرلوص لوبتاتسا ۱۳۹۲

 یرللو وص لیریوک - ۳

 رانچ كچوک نداروب . ردیساوم یلتفج یلدا هرق هدنراوج دنبرد الو یبنم
 « یلتفح وجیچ « یسهیرق ضاوع « یسهدد هیحتف « یره لوزعم « یلتفج یلیباب یضاق
 یرازاپ تا و ناف , همسشح یی « یاط لآ « یناتسوب رلبجنوکل « یسوق هردا

 هس هداج یاومارت ءدنداروبو هغالصم یهدنکوا یتراظن هلاملرهع ندنرا رک نانطز ویو

 . ردیانایرج هنیرلءر اس تاریخ كيبلاراشمموحم هلیفرمش عماج لیریوک هدشاط یلرینح
 هنیراوزار وص هدعتم ېک ییدلبا ذخا یرلهباق «دنراوج ارج ییدتا بیقع ید وصوب
 . ردیا رو ص ندقالصامو دوعص

 یرالوب وص هي اجلس 4

 یغالصام اباوص روک ذم . ردیسامم یججن رب هدنراوج دنیرد هلو یعبنم كيوص وب
 هبا وص نلک ندلحم مان رانچ كحوک هدقالصام وب یک ییدلک هغالصام نانلوا ریست
 . روشهلر

 وجیج قرهلآ یرلهنق مقاطرب ندارویو هفالصام راچوا ءدنراوج رکءرت نداروب
 « یلآ راصح « یسوفهنردا ندارواو هیوف روم هدنراوج یبهناخ هتسخ هبتلام * هنسهق

 ینوصیماج فیرش ۂقرخو هک رگ رف * یناتسوپ رابجنوکل * ق.ثامراص « ی۔هلع ناطلس
 ندنسهقرآ یمهناغوفهرف حنافو ندرایجناخروب « یعام نامهرق ءرک وص ندک دتیا زارفا

 ضعب بولک هغالصام یهدننورد راباصق نداروب . رولک هنعهق ینیرشعماح حاف لر

 هامل هلی رط یر نافطزوب « یرازا تآ هرکوص ندکدتیا زارفا یاصیصخت رللحم

 یهدنک وا یراظن هلام ندنرک ناغطز و ى ييدرو یراوص سرادمو ینارش عماح

 یم« .ددم شکناک " یرازاپدافرا « یسهلحمكي نیما كر هک ندننادیمدیز ابندار و « هغالصام

 .رولک همسقم قهدنسوش راق(نیملما اراد مولا )هىکلم بم هلتماقتسا ییسهسردم اشاب نانس

 ییدتبادوعص نیراوزارت وصو رورمندرلقالصام قاط ر, ءدنهاکرذک والث:یرارکیدوصوب

 . دونلفحیزون هاربخ نانلوا صیصخ ندرلاروبیک



 ۱۱ يراوص لوپناتسا

 رر, هدورتم قرف - زووا یه و یسحک ندننورد رازاهد كنبراوص همشج قرف

 نابرج ندراکنوک .دكنیراوص یلوقاح هسیا روډ "یعاد ردق « اتق یمهلوب اجاب
 هننورد كافر م هیراوص روما قرهنلوب هدنسهروا قاقوس كرافالصام و یا

 کاو اتا مولا هلع ءان : ردبجوم نرضمراف وا یو برق هرامغا و یسمشنراف

 یئ زهقشب ندقعالخآ هدیزاس ضاضا راسو ةبوقیت هلی كما یراوص دنب
 وص و ثانی ندنسهمهب ناسا كنشوا هداز هحردو كاف و هدلوشاتسا . ردلکد

 ۹ زدملع قفتم یالوا یاس

 ندیا نایرج هیهرااس تاریخ و هفرش عماوج نا ۰2 ی عفاوم ك دام رد

 . ردهدگلدا لانا ندشرط فلت ىلا نوا هلرلارحم یرآ یرآ یرلاوص یلهقلح

 یرللوب وص لرز -- |

 ندەماق ییا مقاو هدرلجموط . ردیناریخ رتا كلى ناخ دوج ناطلس
 ندک رکهرفو یناتسوب راج وکا « یمومف هنزدا . ردبا نایرج ندننورد كلوکو ک ارت

 يجاشن و اشاپ ىلع قبتع ندارو . رولک هتسوزار ینیرش عاج اغآپ ىلع قبتع كره
 زکس وص وب . روتوا ميزو هراتاربخ راس نالوا صیصخ هلبراهفیرش مماوج اها
 . ردا روض ندقالصام ددع ر و دومص هنسوزار وص هدع

 یرالو وص ماس ناطلس و حاف -- ۲

 یان واشادرف چ وا و نالوا لینصاح هدة, لات رف .دراوج یاتفح وڪج وص وب

 یایحم وط « وش روی «یلتفح وجبح .ردنانای رج ندن ورد هثلنوک وز ولکندهبانم نلیرن و

 اشاپ لع .قسشع « كیک .هرف « یناتسوب نل وک) « قام راص «:یهومق هنردا ء ینغآ ربا
 یسداح راباصق ندارویو هنا رش محاوح حاف لس ناطاس هلی رط اشاب ظفاح « یان

 یکهدشکو ا یراظن هس رخ هدننادیم دیزیاب كرك ندنوزوا ی رک" نافطزوبو یراژاب تا

 بیقعل هوس و . رولوا میزون هناریخ رگید نالواص-م نداروو . رولک “غالم

 هدنهاکزذک یک نتیدلبا قاحتلا یخو راهم اق راس نالوا فداصت هدنراوج ارحم ییدتبا

 .ردیا رو ص ندرلفالصامو دومص هنیراوژارآ ص ددعتم



 یراوص . لوناتسا ۱9۵۰

 ا €

 اورآ ین رالع عفت كلوبلاتسا . رووا قوس هلوبناتسا هلیا راوروب و رلکذوک وصوب
 هد یزلیزارآ وص هلرا رک ندهقسع را | دوحوم هدلوتاتسا و رد وص یهقاح راوص ندا

 . ردصوصحم هننوص یلەقاح

 قمراپ ید یراهحیماثاب . ردراو یراعون قوج ر, كراکنوک نالیناللوق ندیکسا
 دصقم ندقهراپ هداروب . ردینوک دووا:را « كار کسا« ینوک اشاپ « قمراپ یلآ
 و . ردشماعالل وق رایروب نوشروف هدرارر ضمب . ردکعد ءدب رط# یتمراب نوشرا یدب

 نوشروق بوبلوا یک رلیرو نوشروق هلک نداپوروا زمکیدروک یدمش رلیرو نوروق

 ندنسلراصهلنوک و كنب رارز واو ن دنس رک ,دنروبص زمسمهل هنيا یرب رب كرهلوک وب یرلهح ول
 . .هنوتسوا ییادبوتسوا رب ندراوروب نوشروق و هروک هنیربعت كنامزوا. ردشلک هلوصح

 .. ندهحول ییا ب « ,ندهح ول ر اب ین ۰ شمرا و یرانالوا ردق هوتسوا یل آ تیاچ

 كب هدنمنص وب نایجشوشروف یلرب هلبتقو . ردکعد راوروب نو-شروق شما بولوکوب
 راوروپ نوشدوف هلراکنوک یا و یدورو هلک كنبرانوشروق ايوروا نکیآ سهام

 نونووقو تنوف نلک نداپوروا هدلاح ینادلوا لمحتمههدایز ندنقسضت یمسل یاوه رب

 ارم مانب تیمور ل یم ردق هنقییضت یس یاره شب یرکی ندشپ نوا رلوروب
 . ردشعلوا حیجرت یرایروب ابوروا

 هسیالوطیرامالوا لمحتم « هدایزندنقییضت یمیسایاوه ر ثكراوروب هل رفکن وک هتشیا
 یقبضت یمیسل یاوه رب قیضا كيوص ینعب ییدتیا زواج یورتم نوا یعافترا
 اک وب ندنکیدلک مزال یتمامالطا كنورون و یسلرق تکنیک ًانف نامز ییدتیا زواج

 قوا اودع و هنروص قعباب قالصام رب «دورتم نوا يه هلمتف و نوجا قماملاق لحم

 هلزاقااق ربغد یتسزا ءدراقاقوس و ىغا كنك ندزاتالصام كبوت للةقلخ . ردعفلآ
 راد تأثف ندو هدى د وحوم كرلفالتصام یو روا

 قشر ندنعون رکید شملاساب کتکو ت اهد دل زافاللعام و ه-یا یرایزار" وخ هلرارگ

 .Rat كا كل و اتسا هل دال وط یدوحزم ةكرابزازت و را ره . ردلکد یش ر,

 . ردشلآ هنیمأت تح يمهلاسا



 ۱۳4 یرلوص لویاتسا

 : ردهدکلدبا میزوت هلهجو وش یرلوص كرادنب یراج هنفرط یلغوا فاب

 لوک ره
 هلو

 یوک یی 3

 هنفرط قلصم هللا نواه كالفح ۱,9

 هنبرلتهج ینامل هاعلاب « یوک یجایو « نوک ریم ۹
 ههمشح یررف هللا ی وک دووانرآ 3

 هنفرط یوک هتروا ۳

 هسا رس ناغارح ۹

 هنسهلحم هقاحسا ۱

 هننوباه یارس هحناب هلوط « شاطکشب ۲
 هب هلواطاط ۲

 هرااع هتسخ و هلشبق 1

 هنمیسق یلعوا كب ۵
 هنیارس هطلغ ندنعبنم یاتفح دیول 5

Ve 

 : ردهدّفعل وا عییز و هل دوص وش هدوص هل وا o نالیر و هنمیسق لعغوا فل

 هل ول

 ههناموط و شاطاق ۷
 هنیرلف رط هطلغ و یلغوا فاب ۸
۲6 

 . رد مزلایمیظنت فاس هطب رخ وص رب لمکمفلل واتس ا هلک ارت شا كرلت کر شو تناما ۰فاق وا هيلع ءانب ۰ضحهدیا
 مظنت هدنخ راب ۹1۲ هدنسهاختک تلم كس دنفا ی ربما لع هک عهدیا ضرع هلا هلیسووش

 هطیرخو نلهدیا ف صون هلیپرکرت « بي همان راک » ۰ رددوجوم یم«طیرخ یو وصرب شلدیا
 ناطلس هلروفغم و موح ص » : ردررح هرابعوش هدرز كهطررخ . ردهقس و ر :نایاش هققد

 ؟فاسر ر وهب هر یگ وص م نس : بودیآ مظع باتع هدوادهتسوا نالوای رظا لو وص اقب اس دا

 . هیلیا تهر یخاد هن.دکیاره یلاءت یادخ «شعٍاب یگ همان راکوب لیجعتلالع یغاد لوا هدکدید

 ۹۹۲ هدعفلاید . نیلسرلادیس ةمزحم نیمآ



 قراوص لویناتسا ۱۳۳۸

 شاطابق یسیرب قرهبریآ لوق چ وا ندمق و . رولوا لساو هنسهیزخ ميقا رک
 . ردک ههناسرت هدیسحنجواو هیاشاپ مماقو هنیارس هطلغ یرکیدو هناخموط و

 یرالو وص یار هطاع

 . ردشا ردتنا اشنا هد راتتطلس نامز یاب دیزیاب ناغلاس

 كل تفح روک + : ردیکتفج دی ول ین ۰ ردیدع ون نانلوا رعت ی هقلح وص وب

 .ردیا عمجم ءدنغالصام انا قهدننورد كللتفح یرهلوا لصاح ندراهعاق نانلوب هدنراوج
 لشاط و كرهک ندنتلا یرک اغا نسحب هدنراوج وق یرجنز ها انبي ز تانک تب
 هنغالصام ینغا غل کهدنراوج كفتفح كحوک قرهلا نهعاق رب رکید نلک ندنراوج هرد
 ندازو و هنغالصام هه وشق هلنکتا یمهرد یلشیش ندا یمهناخهتسخ زسنارف ندارو و

 . اجسیطت هییرح بتکم و ندن-دجناب یراقانوت كلاشإپ مس موحرم ییییو نایعا سلم
 یلغوا كلب هلا ورو روع نداروا و هبوزارت قهدنورد یاتسربف یرا رورلاب ندنسه

 رولو لصاو همسقم نانلوب هدنکوا مسقت كره ندننادیم هلشبف هليا یسهداج یسهلشیق

 رکید و دلاسا ههراد تاریخ هبراهظرش عماوح ریکناهجو ریک ههروص لوق رب ندادوب
 ۱ : زولوا لصاو «نناطل- بتکم هی بک ةداخ یلغوا كلب یخد لوق رب

 هام و رهم عقاو مدننورد هناهربخ هلرلهمشح ضمب نالوب هدهحللدوسو یوکصاخ

 هدکلدا ارجا رلوص ناک ندتهج هاخ دغاک هفیرش عماح نالوا ندنفتو ناطاس هدلاو

 . رادکسا قر«الشاب ندنسهجءغاب اشاب ید هدنلحا- یلوطانا كنحما زافرب ېک ینیدلوا

  صوص هنارخ راسو «مشچ و هفیرش عماوج یک هدرالع نالوا ردق هنیوک یضافو
 . ندنتیداوا ءدیبارخ لاح یک یرارکید یسیلک مسق كرانو ءههسیا دوجوم یرالوب وص
 (۸۷) ۰ ردهدکماعا تیافک ههیلحم تاک زاهتساو تاحاشحا هروک ذم ءام

 "گر وص فورعم هلرلوص یلالا و صوترت « هدیچ « فلو مولاب یراچ هلوناتسا (۸۷)
 .تاسم راسو نزع « ضوح «لیبس «همشچ یهدهثلث دالب هلا لویناتساو .یرل رجم دنب « عبنم
  هدزرط و عدت واط فاقوا ۰ رد راکرد جایتحا هنس هطا رخ وص ء لمکمو لصفم رر ص وک یهنه ايم

 ا فلا كناقوا هجنسهینف تمرح تناما ۰ ردصوص هرلاوص فقو زکلاوو هدهسیا دوج و« هطورغرب
 طب خر ندیکب كره دبا ه دافتسا ندوراتسو ندسهطیرخ فهن یش سوقر هايس هط رخ نالا

 یا ی دصقم مکیدتا ضرع هدهطیرخو .یدیا شلدا ادها هن-هزوم هح ملاظفح نولیدا پی رت



 ۱۳۳۷ قرلو د "لوتاتسا

 هللا نایرج هدن ورد مل قرهلا ید یوص نالوا سمت یسهعاق هاو وص دن و

 . دوشلر ةلوص كدن, یلزوط ءرکص ندفدلآ یوصهیدج دنهدهفاسم عارز زو و

 كبو قتلوا صو مح هنتهج تداعرد یدنب و ناطلس هدلاو هام و رهم

 كيوص ردق هلو ییا هلبس و و یرلکدرردتا انب هرزوا كلدبا هاوآ هدهنتهح یلعو

 نایرج هنیولتاربخ عفاو مدنراوج بوبا كناهلاراشم هفقاو یروصق و هنتهج یلغوا ك
 یلزاریک نوجحما یتهج لوبناتسا یا ناخ دون ناطلس ہدلاح ییدلوا هدکلب

 .رد راشمروس صاص هنتهج یلعوا كب فدا یونس یدن هاو كرءریدتنا اشا ید

  .هنب للزوبط

 . ردشلوا اشنا هدنراتنطاس رود لوا ناخ دوم ناطلس یدنب یلزوط

 هدیرلوص كدنب و . ردهدنعافترا نوشرآ ۱4 و هدنتهج یلاش قرش كنيوک هحفغا
 هلب را وبص كد ددع کیا رکید هدهفاسم نوشرا شب نوا < نوا كرديا نایرج ها م

 . روشلر

 ذخا یریاق .ینیدلوا فداصم و نایرج ندننورد مل رلوص نشر هلروص و

 ند روب و. لضاو هل مفاو هذنف نط :تس وا ان رد لوس ندرم یو هحاب كرەد

 یر هق یه ناطلس یخد هدنسهن ناطلسو یوص یتهج یوک کی هدلحم مان املا یآ

 هلسهناخلحاس اشا لیعامما قبسا ویدخ هدنجراخ یاب دم و ندک دنیا اطعا یروس

 ابو نداروم . رولک هلع مان قالصام ءرکص ندکدلبا زارفا ییراوص یتهج نوکرب
 هدندارون و هنغالصام یابقاس كرمرو ییراوص یراصح یلیامور, یرصنفاغا زاپا «یوک
 نه رک ا نش هرکس ناک درو یو رد کک دور وا را ات و
 همشچ يروف و یرصن یلریجز نداروب . راقبج هنیرک اطل هدوبق یلریجنز كرة
 تالحراوجو یرلیارس نافارح و زبد قرهفآ ندننورد ل و 2.هزبوی راوص یتمدخ

 زسلارف «دنلشسش ها هرکوص ندک دتبا زارفا یرلاوص یتمدخ یوک روا هلیراوص

 زارفا یرلوص یتهج هلواطاط هدغاشا زار و یمدخ هقوشت هدیلاتناپو یسهناخ هثسخ

 بتکم كرهرو یراوص تالح فارطا هلییارس شاطکشب هدنراوج هیرح بثکم و
 روت امس ءرکص ندکهربو ییوص كبتکم هداروب . دولک ود هبهبف کهدننورد هیبرح
 شاک ءدنافوا كب كز ندیزارت کءدننورد ناتسربف قمرا ھا ورو نوشرزق "ادسق و



 یرلوص لویناتسا ۱۳۳۹

 قاوهدهجغاب یکی ندن رکیدو اروصام ۱۳۹ نوجا ءریاس و فاقوا یفداصم هتالحم نالوا
 . روللوا زارفا اروصام 4۲ هتندخ لزوک یراج نداروا و همسة

 ودیا ارجا وص هنمیسقت «شج قرف ندنمیسقاوق یرک | هسیا یتهدخ ا یرافوب
 نتمدخ رابنعو ۱۸۰ نالوا زا رفا ءرزوا قلوا عییزو «رلل فداصم هنهاک رذکزغل

 امش قرف كنسبفابتم و ندنمهلاسا كيوص ااروصام ۹1 نانلف صصخحمب هدزوا لوق ییا

 . ردنرابع ندننورج همیش

 لوق درب هنیرلتهج ازاپ كچوک « عماج کی « هملق هتح ندنمیضت همشچ قرق
 اتم هایم ور . رولپرواروصام ۰ هتعدخ یتهج یارسقا وادوص ام ۱۸5 قرهیریا
 اتمدخ ءرق یشک | هدنام وب .ردیا نایرج همیسق عقاو هدننادیم هفوسصآ هلیمغلان |

 « ۷۹هنتمدخ اش لدک ۲ ۲٤ هنتمدخ اغآ لورا ا« 6۸ هنتمدخ همش روقح « 6

 [آ ندا ارجا وص هنمیسقت هفوصایآ ندنیسقن مچ قرف و ۰۳۷۲ هنتمدخ وبتموف
 ندنمسق هبفوصاا. رووا زا رفا اروصام ۱۲۰ نوما رالح ددعتم ید ندنمغا

 ۲4 نوجا یمدخ اما قحسا ۰۹5 نوجنا یرافاجوا بالود ینولاه یارس ویقوط
 تمد اشا هجاوخ , یلاع بای 6 4۸ هس رلتمدخ وق دوم هبط بتکم یا " لاغر

 . رولوا زارفا اروصام ۹4 هتتندخ وبفوط 1-9

 رجاو زلرفلا ردق هيس ربك ةيفوصا | ندنبسق هب کی هدیوباهلئروص وب هتشیا
 . روهلو ۳۰۱,۵ یه ارو عام ۱۱۰ ىع: كارلوس نانلوا

 یتح یلغوا كب

 ج قص

 ر یعرکی . ردشلریدتا انب هدنحم رات ۱۲۵۵ ندنفرط یان ناخ دو ناظلتس

 ولره ندنرزوارکو قرهلآ یخو ین وص«ءاقرب یراوص كدنب و . رد:دنعاه را نوشرآ

 .روشراقهوص یدل هدلا ب

 یدنن هدلاو

 . ردءدنعاهرا نوشرا ۲۳۰ ردشلر دتنا اشلا ندف رط ناطاس .دلاو ءامورهم



 ۱۳۳۵ یرل وص لزاما

 تردیم رکب فو - كدنن و . زدهدنءعاقن را عارز نوا هداه قرش و هدنسهفاسم زد

 . ودنا قاحتلا هنیراوص رک دن ها غل قر اغا هو و هدک وا ندو

 ید دا ویآ

 یفاوروق داونآ : ردن علوا اشنا هدنراتنطا.ت رود ك ینطصم ناطلس یزح وا

 نالوا رابعا هلاص نوسص كدنب و . ردهدنعافترا نوسشرآ یتا نوا و هدننو رد

 روا و. لغو غ بوک ندقامزق و. رقي كره وو غودص رود اقا وپ
 ی زاوص هرد جارفاب و روا هدارو . رولوا قحال هتمغل وص ناس ناطاس ناکندهرد

 ندرادنبرکید هدضوح شاب كرد ندیرزوا رار مان رک نوزوا و یر تروف قرهلآ

 . دوشل ر_ هلبا زاوص ناک

 ندنروزا رارک مان رک هلزوک و هدالغامو ندننورد ځل راوص نشل رب الدو و

 كه رط انا ییدریدتنا اشنا كناملس ناطلس نولاق هدنراوج نوک یحهیج اره

 .رلا اتدرا كالو یک بار وک لک ناو را یف روس وقام و
 كنسهرد یحهبج ندنعبالوا مدهنمو بارخ راتو هده سزا راو دنب قافوا دد-ع یدب

 روح هاو رک لز وک كلر ەك ندننورد مغلو ل هلک ههرقسا یک ا یرلوص

 «هردلیغا «ندنتسوایوک شواج وهلسهطساو رارک كج وک كج وکو ندنن ورد غل نداروب

 عقاو هدي زک كج وك ندرارک ما یر یلقلابو رک هتفج و ندنرلء»د قتلوت نوزوا

 همی نامل وا هیمسآ هبق یک: عفا و هدن و | رە TI یلک سو نداروا و ههرقسا

 دنب وشا هدراوص هماق یهدنراوج یهاک رذک قیرط انا ردق هبهحنلک همش" ون . رواک

 ۱ . ردنا قاحتلا هنبراوص

 یهدننارا یمیسقوق یرک !هلاهبف کی و (۱) هنتمدخ بونا اروصام۱۸۶ ندهبق کب

 زارفا هنتمدخ یارملاوا ید ار و صام, ترد ی رکو و اعا لاز اروصام ۲۴ ندمغل .

 . ریلک هنمیسق وبق یرک | رارص نالاق ءرکص ندنزارفا كرلتمدخ وبشا و .: رونلوا

 . رولیریآ هلوف کیا هلسان یتهدخ انآ یراقوبو هلق ید راوص نالک ندمسقت وب

 ردق هیارسقا ندهحغاب ۹ ندنسل قرلب رآ هل وف یا هج هقشر یمدخ 4: یدب

 2 روثل وا ریبهآ 6: تم زوم » هنبد ودح راد كنصهتس ءا یو و ۶ 4 )۱(



 یرلوص لوناتسا ۱۳۳

 هلی | همش نالوا فو رعم هما هم روقوح هدراوج ی هلال ىسى

 یقامهصاب ۲۰-۳۰ هنسدضعب ب كراو هک ردوج وم ا هدنب رق ییهاح اسنکهدک رز

 دهدکملنبا ھا نابدر ورب

 ورتمشاس ۵۰-۵6 و هدنعامرا ورتم ۱,۷۵ ردق هلوساتسا ندنراهح یهبرف دارفلب

 كنلروتک هدوجو دز یلخرو لنو ر هدنلوط ورتم ولك ۳۵۳۰ لقاال و دص

 یمهجرد كلتمه نالوا فورص. هدباب وب هسرولتوشود ینج هلوا نکم هلفرص« ردق هل

 ینیدلوا هفلابمكرازوس ییدتا نایًافطع هناملس ناطلس ینوناق فلیلج ال وا وریل,ثالک |

 . رونلوا میلست

 هلاساهب | یراحم یرآ ضرر هس راتهج ییغوا كب و لوبناتسا یراوص همشح قرف

 یراحموتاسسوم نالببابهروک ک او قیرفت همسق ییا یرلتوب هدارو ندنیدلوا شلدیا

 . ردکجهل دبا قیقدت یرلهاک رذک و

 یتهج لوبا
 یدنب زوبط

 تعاسمراپكنيوک دا رفلب . ردشهلوا اشنا هدنراتنطلس نامز كالا ناخ نامع ناطاس

 فارطایوص كد و . ردءدنعافت را عارز زوقط هدننهح لاش و هدنسهفاسم دعب ردو

 . ردبآ قاعتلا هننرلوص یک دن قرهلآ ی رهعاق

 هدن را وج نوک دارغلب . ردشعلوا اشلا هدنراتطاس رود كلا ناخدحا ناطلس

 هراضوح هتفحندیآتمدخ هننسرت كب وص هلی غل ین وصلدنب وب .ردهدنعافترا ع ارز ییا نواو

 نالبر و یانرگ ,قووقویرد زاقر و« ا هرق وری اجو ماج هح الآ و یلغوا یل هود ندارواو

 . رولوا لصاو هلحم ماا ضوح شاب نداروا و هبوروق هلزوک كره ندنرزوا رره

 یدنب دوم ناطلس

 تعاس مرا رک دنب - ردشعلوا اشنا هدنراتذطلس نامز فلنینان ناخ دوم ناطلس



 هدنمسو كنجهلس هزک مدآ رب هدننورو 4 رزیلهد و لٿو و ۰ ردشل اب لئوت ندننروم

 نایرح ندننورد . روویټ اش ۵ ااو ۵۰ یطص « ورت» ۱,۷۵ افرا هک ردشل اب

 كلوت هلهیوس فایوس ندنتیدنلوا نیمحم و ضرف ورتا یللا یعافرا كيوص ندیا
 خارفمدآ رب هدهفاسم ردق و و . ريلاق هفاسم ورتم ۱,۲۵ یرافوب یغاشآ هدنسهرآ یناواط

 رای ویو ص هدنموفو لاوحا یک ینیز-س و یاقینافط « قلقوزوب . ریایهزک خارف
 هدنش روبحم كمل ارجا تاریهطت هجا ایر و كجا هتاعم بوزک هدنبورد رازلهد

 هنیرلب,اب یرای وب وص نوجحما كملببهزنک هدننورد زیلهد هدلاوحا یک وب ندنراقدنث وب
 ه4رلادنم و رالاص هدرزوا وص دوخاب رریک نولاطلاپ نیشم ابو همز رب نیشم ردق
 وک

 یه ردق هنماهتتم ندنتدنم نوما كليپ هقیچ بوریک هتنورد زیلهو « قلآ سفت
 . ردشملجآ ویوق و اجاب رب ءزلهد ندضرا حلطس هدورتم 4۰0 -۰

 فداصت هللرئک ءراوبوق هدفون و هدنجراخ روس كرک « هدنلخاد لوبناتسا كرک

 . رولبنبا هلراقامهصاپ هنیرایضمپ هژرانوب یتح . ردهدکم دیا
 کیرضم منم ر نوجا یراوص همذج قررق مولا رلاجاب ندا ف هاصت هنلخاد رهش

 ویوق ادام كلرءدیا فداصت هنلآ كراوا یسضعب كرانوب ارز . ردشمتا بانک | ینلاح
 هدرضاح لاح ندنغیدنل وب هدقمشیراق هراس وتافرخ ض هد نسوفعبو هدکلدا لامعتسا یک

 تالحم كرازیلهد یسیرب ندنرادیس هاکی كنسلوا ریافم ههحصاا ظف> كت اوت دب

 هتشيآ . رذیراتفک یلامعتسا دلا ویوق كرااحاب و ییا ندنتح یابم و ندنسهرآ
 هد هسلآ شهلوا ثدشآ هل امفد هنسهلاسا ندسورد رلوروب روم هلراوص ا هن رار و ذم وي

 یالوط ندنسمامهلوب ییاوسشراق كناريل كزوع چاق ر ندیا اضتقا یفرص هدیاب وب

 ملی هل زوو: كنه لاوحا لوپناتتسا هیفام عم . رد یتسوا زوب هدهلتسم وب

 یال: سوله یزو مدنی لانا ین زود درایو رخ رم و دارا و انت هناکی نونا
 .ردلومأ» لوصح تیقفوم چک ريا ندنراقداوا یأراادحتم نارادهقالع نوت ءدفیفوا

 كنك وب كاوبناتسا یراوص همشج قرقا هل سمالوط راو قوس ندننورد زیلهد
 راق ورتم ۱۵ « ۱۰ ندضرا حلطس هدرارب یبک دیزیاب ؛ اف الث» هلرهمهع ندضفاوم
 هدن رل وم عب كل وسناتسا هک رد هلی ال وط تبر وبون هني ۰ رد .دکما و و ص ندکلنرد

 كرل هم شوپ رد شهلا همشج چ اق هدناسهوس مارح یوص همشج قرف

۷۸ 



 یراوص .لوسناتسا ۱۳۳۲

 مهمشح قرف : رد ,دکلدیا رک ذ هدننل آیو ما کیا هحیلشاب راوص یراج هلورناتسا

 یرامهملاءدهبیا ددجتم بابا ندیاقی رفتند رکیدکی هلن روص وغ یرلوص (۱) . یلهقلح
 اصوصخردق هلرناتسا ندنداوج ءردک ویوب و يسيرق (۰) دارفلب ات كنیوص همشچ قرق
 دنول هبیاكننوص یلهقلح و یا نایرج ندنورد ( ارم " ما ) زله رب شادی اشنا
 ندرلقالصام ددعم هدن ورد راوروب نوشروف « راکنوک ندنراوح و یفهقلح « یلتفح

 . ردسعلوا .هلاسا هلوسناتسا هلتروص .كاربع ندنراوزارت وص و

EFIیوقت هدتبرفو لات فلوساتسا نوجما یراو همشخ-قرف ذلرک «  
 .ردشروتک هدوجو ردنب ددمتم هدراقازوا ورتمولک ۳۰-۰

 كنوا كردي د ینلح راط كلا كغامرا رب دوخإ كرد ر, : دصقم ندقعإإ دن

 .ههماو راورو الو کک «نازلهد یوص نمالوط هاروا و قمالبّوط ینوص هتیرک
 ا ددر یرلوص رضا هریک یعومم اهد . ردکمعا یلاصیا هلحم نالوا بولطم هبس
 لئاحربهنک وا هلرنوا هنکجهدک بوقآ هبیغوط ندضوط ندهیهایم هیعامجا طوطخ
 هر وص ندا مه هدنجما راد هوجوم . ردت راعندکما لکشت ضوح رب یبط بولنوق

 هملام الب ردق هلوساتسا كزلوص ۰ ردیسنف كا یدنب یاب دوم ناطلس نالوا شادبا اشنا

 ندنرزوا رارکیمارح وص یعب رلزاهد قرهلساب زار ءدرارب ندبا باجا نوجا ایرج
 هژرهثیلد یخو راغاط <« رامنامنالوا كسک وب ندنسههوس كيوص یک ینیدلوا شریک

 هرذنکوو و همشخ معاج دده قرف ندنکی هدلوتاتشا لاخ ناعلس قاط یوا (۱)

 هل هطسا و رازمله د و زاد يبدر دتیا اشنا یبوف و صصم رد ھا وغابو ج ارفاب «.هرد هن زوا هدب زاوح

 رکید,هزخ الاب , ردپل ۲, نما نوح «هنچ فرق ییالوط ندنسلوا ,ننمربدتاا هلاسا هرلهمشج وب
 قرهلساب رد ددعتم و یرهنلو رلمنم هقشب اهد ند رلف رط تاریخ باسا و ماطع نطالس

 كيوص هدلاح یفیدنلرا دز هد یددع كرل همنهح و یکیدادبا هلاعا ندارح ىع هدیرلوص فرات وب

 هد هج دل هدنسهرآ نل هقلج هلیوص .همشچ قرق اذه عم ۰ ردات همشچ قرت دوهیشکد :یمسا
 : ودیا اهد لدنوص ییهقلح یمعط كنیوص ه.شچ قرق . ردراو قرف

 | یسیلاهانامز یغیدالوا حنف دا رناب ندنفرط لاخ نامیلس ناطلع یوناق هدنخرا )۲( ٩۲۷

 هل رلمور ال_ماک موبلا ۰ ردشءل وا نیترات هرق ووک ذم بواترعتک هیارو قره مدل نداروا

 ٍ : ندراو ید رانامروا لزووک. هدیزاوج بولوا ندب رهرعسم اعا نایاش كع یابو نوکسص



 ۱۳۳۹ یرل وص لوساتسا

 قج هل هناکماتح یسهظفاح ندعایضلرلوص نالواعیاخ هدنسهرآ رلجهاکتسد هلباوق
 . ردقجهللوا قفوم هنسهلاسا هلوماتسا اهد كیوص هلوا زوتوا یعرکب هلتروص ویو

 اا ندنقرط نآتس رام امام ردف ها م هک ندنزامش لار هدراوط وب
 یا ا نکیا رومعم و دوجوم حتفلالبف ردق همیسقت یهدهیفوصایآ ندنیوک یحهبج و
 رم هلتفرعم ناس زامعم هب البدمت و ًاعسوت ید ارحم مدق نالوا لطعم هدحت
 نوزوا نورارک نانلوا اشنا .رزوا كما لیپست ییرورص كراوص . رددوا حالساو
 مدقمندحتف را رک نالوا یرغوط هنتهح لورناتسا كنس هبرف یجهبح هرم هولقم و 3

 ردعلوا حالصاو ریمهذ ندنف رط نانسرامعم هدرانوت هدهملدیا دوج وم

 كري لها یلوا LL ید هسنامع مطاما قو حر لکد رلهاشدای زکلا

 ۰ رد رلشم رب دا ه والع هد رایکی احا هرلنوب رار_هلکسعا عیسون و ریمعآ ی رالوب وص

 ههناخهتسخ و هلسشق هبراوج اشاپ مساق اشاپ نسح یزاف یلرازج ارد نادوبق هلجزا
 هلارام ناقاخ هدکدتبا بلط هدعاسم 7 وا دونم ناطلس كز ددعا دارم یتسهلاسا وص

 ندب راقدلوا شمر و ییاوج ( نودا هرکوص یناریخ نرسلو یوص ) بویمیا تقفاوم
 لا درسا عیتسوت هلبس « والع نوشرا ترد هنن رز وا كانید یزووط اشا ید

 . ردشمر دتا صبص# هتنآر یخ وص هلو وا 4 نالوا

 هظفأاع نسح هلس ی رادوح وم راز هلکماعا درزا ىرادةم 2 رلت وب الا فنأتلاعم

 . رد رلشءامهدنا

 ییراسداط نمرکد قافوا هرکوص ندناسیسأت و تاراعا كناماس ناطلس ینوناق

 ندننادقت مدع كفالخا اضحم یرلوص لوبناتسا نالوا لوذبم (۱) ردق كج هردن ود

 تج ا دنا یحاتحا نالوا هب 3 كدام قدهلوا با ررخ ینالوط ندغلسانساب ردقو

 ردشعا هم وص سوفر هد ښه رهش هک رد هلن هاب هحش جاتحاوب و

 هرجا دوح و ید ت را ی ۲ ینج هلاق

 ینیدنا و ول نم رکد ا زادت هل رلاو رم دشن یرلشاطهد واچ وا کیا هدنراوح افو < یلجایلوا ۲۱]

 قلوا نکنم هدزاو حوا وه ینیدلوا یامولم ندب » كنغوج ر ندنسیلاها لوسناتساو

 ۰ ردهدکعا حاضیا ه دنس همافتح اس یفیدناو فناو کوب هلب راشعا



 "یوس لوښناتسا ۱۳۳۰

 راث آ و یاعخاضیا نانلوا ج رد هدنژرطهباح كن ىلج اوا ۰ :دناخ ناملس ناطلس-

 EE a 3 وخ دعا ها را ینهج زد ثاتم دخ وب هدوح وه

 شعرا هدیجاتحا وص هقدلافوح یموف كاومناتسا هدننامز ناهلس ناطا- ینوناق

 چاره هدنراوح یوکداو | ناس رامعم .ردشروک تیر ومح هنیاج وص ندکی هلوبناتسا و

 ییدریدتا اشنا هلما یرک دروف بویالبوط یراوص میام ضعبو یرءهرد هتروا و

 فداصت هدهاکرذک ردق هبءق یکی هدنسهلحم كب مالسا .د را رامالاب ندنرزوا

 هلوسناتسا له ریخت ندکزوس یکیدتاافزا هد رلکوا هرد ما و یوک یجررج یکیدلیا

 قرهنل وا هوالع راوص ضم اهد هرخالاب . رددوا ین ۰ هنسهلاسا وص هلو نوا ز زو

 هد رضاح لاح هل الوطیناقوژ  كرلارج .ردشلدیاغالبا . (۲۰۱,۵) یرادقم كرلهلول
 مهم قراظن فاقوا هد وش رد« دكمملب هلک وص هلول ملا « یللا قحنا هلويناتسا

 ,یزک ۱ هصااب ًارظن هنسءدافا كنسءرادا هنفقو ءام ندةیدلوا هدقعاب ثا ملت هاو

 یرلرگ «-هچ یقرف هکردبراج یخد یسهمیظع تارخ رب هرجا لوبءالسا"كناخ نابلس [۱]
 ځرا ۱۳۸ - ۱۱۷ روطاریعاو کوا ردا ىسرغرط ) و قلاب یرک تاقرب . ردسو ص

 ددع قرت هجا لوپمالسا بوللوا اب هدن طع ( یدشمردتنا اشنا یرلرک زوک ذم هدندیدالیم

 رب لوبا سا یلاع) هجناک هناخ نامل س نامز بولوا مدمن اجاج هللا مایا رو اما . یدیا ه.ھج
 هقیاض. لاک بودیا شطع "مند كرهدبا"شون وص ندرلووق یزوط بولوا جاتحمهوص مچا
 ۰ سسرل رکچ تاقو

 هل ومال سا هليا هسدن+ لء بولو رلیای ی هددن) لرام ر هدننغ گالوبمالسا ناخ نایلس

 ندلح وات رولوا سیم کس هہبظع تاچ تن و و مهاشدو :  نانسرادعم هدکدندا داره كمروتک

 زک هسردیآفر ناوارف لام ردقو یهزردهجو جوا یرلهی . ردلزبم تعاس رب نوا هلوبمالسا
 : ناخناهل- نامه هج د « ردلکد داق كلم ر هناربخ و الاورول وا بیمن ءزستاربخ و

 :هدوا مد «؟ زدیمنکم فمتیک هرزوا ه-دنه هلوب-۱-۷ بات پآ و الوا ناتسرامعم یا »

 هحواج وا یرل هسیک نس » : هاشداب . مد « ردنا نابرح یک مانع ی . ردنکم مهاشداپ توا»

 ییا لصتم هایم نامهو هناب ناب ی )هتک هااشاا ن . دیدم راو هلوساتا وصو دهسرزد

 هتساسا بودیا ران هنا كن ویعروک ذم یو 1۲ هسک ر هلا «للا ب نامهو رد « ۰ مهزید قالوت

 شیکچرس هک الفا یرلر ضب هکرودلو اا دارك زوبیدب می هد بید ۰ رلیاخ ورش

 یرلرمک .همشجقرفكنو-ةناب هد رق یرازاب _تآ بوریک هلویناتسا هلرلهرط-تق تاقرجوارشیکیا
 ۰ ی لب E هرجا ل !وب ءالساره 2 بودی ا!ضتقاكم رک هرزوا

 : دلج « یلج الوا



 ۱۳۳۹ یرلوس لوبان

 یک یدز واك ریدر, كيب هدكنیرزوا كج رهص وب هدنمهبوست نیح كنلحم قیرح یارسقا
 هدیابووو شلدا روصآ یسلروتک هدوجو نقرایرب یافوا هداروا قرهلفار یلاخ ندهشا

 قلعت ههدایو aE یمه هدهسرأ شعا ناپرح هرباجم هلا یر دم نواه زوم

 . ردشمامهنا وا قفوم هش رب نوجا ییدتنا

 « هد یی وجعم « هدمیلس ناطاس مویلا ندرانوب : هحنلک هراضوح قیحآ یتسوا
 كنسضب بواوا فورعم هلبمان ناتو روقح یرنائوب هدنسونق هنردا « هدهیناص

 كن لبا مور ی ندنحتف كلوساتسا . رددوج وم یخد ینایم و تالحم هدننورد

 وب ندننیدلوا شلددیا عفر یسکلهن هرصاحم ندنتهج ءرق هبسح یساوب هدنابنایع دب
 . ردشعلوا غارفا هنلاح هلحمو ناتسو هلامز روص یقرهملاق جاتحا هنیدوحو كراضوح

 . یدیاضوح رب قیحا یتسوا ید لحما ینیدناوب كنهاخجارس حدقهدنراوج اف

 هدانا جا رس هرژوا كادیا ذاا هاخیحارس یتساروا ناخ دن ناظلش حتفلادمپ

 هناخجا رسهدهرص یدل واه وست یضارا هرک وصندش رح رح رج . ردراشمروس ناسحا

 یرکبد زوئوا یسیر ندنوردو شلدیا الما هلقاریوط لحم روقج یءداروا لالمتمالا
 هد رضاح لاح قره لآ هداج ییا ندنک هحافو هنس وف هردا هرزوا قلوا ورم شب نوا

 : ردشمالاف را ندهاخیخارس هد ندضوح ه هدروک ذم لح

 یراوص همه قرف - ۳

 ابحاو ,میسسوت « دیدجت ندنیناج رایلناعو نانلوا عضو یماسا ندنفرط رایلبنازب
 هدهتروننروک یراع ندا هرولوا تج هلقاب هلرظنرپ طب هبههایم تادسوم نلیدیا

 هد مک هنف مه هدیاب وب غار Î هک ریا ےالاک | هد رده ییالدبا قق قیقدتو مش هلن ال

 . رد راشلا اما رلتهدخ كوبوب كم هتگلع

 حانضبا الئسصفت هدیتاآ ینیدلزا شاروتت هدوجو ندنرافرط هبات ماظع نیطالاس

 ییراتدلوا شمع خسرفخسرف یرایاسلازپ ءدصوصخوب الراینانعرلارجمو رادنب قجهلوا
 ینوناق ندا تمه لذب «داز كا .دنموصخ یاج وع هلوبناتسا اذه عم . ردکجهرتسوک



 یرلوص لوساتسا ۱۳۳۸

 كن هاب هناخیاک < ٤ یر مص ساق وف رف ناک لاا ید ہرا م اشا درج س هد رز

 یراهجیلش ا رهص قافوا نایاب هل وامولعم یو ندیاروهط “لء ده وس ناو ( كفراب)

 ۰ ردهدکما لکدت

 غ رص رب ندننالمتشم یتکم هقفشلارادو هدنسوشراق كناتسوب روتچ هدمیلس ناطاس
 ۱ یجا هدل وف عاصو هدننیاد ناه ثك هداح ندک ه هذش راهج ندحاف یک ینیدلوا دوح وم

 ین رص 5 یسهیاسوف شوفر قلد ردراو اها د عر صر مچ ول وط هللا وص

 ۳ یدشعلوب هدنابشل نوا ىا يرد وص

 « عنصم تیاغ ترا یعماح اشاب حسم هلش رش عماح ی هلال هدنلم قنرح یارسا

 نوتدسبهرک و صندنن رح یارسقا 2 روص مسج یواح یرانوتس ددعتم و لکشلا عب رص

 کن وجت .ردوت ینالواهدافتسا نایاشهدایزلا ءدنحمارجررهص یکه دلو ساتسا .ردشمقبج هلام
 هلس هطسا و لحدم ر قحهنل وا داشک ندنفرط ۳1 هل رابتعا قلوا ینه هدضازا ر یللنم

 ریل هل وا هدافتسا هلئروص يه

 هربوک اروم نکیا هدقمهیلاما رایجکپا هلیتقو هدننورد تاجنرهع وب نالوا اخ فاسو رب

 لباقرتغ مولا قربهط ریدلوطامسقهلبا ضاقناوزولوم هدنشاشنا ومیسوت نح كنسانبتئاما وفاریوط و
 ٠ ردشاروتک هلاحرب هدافتسا

 ینافو كن امتالا و هد۳۹4و قرش هن رت كم ( یالاو ) هدنسدالبم غ.را ۴۳۷ < سونسودوشت

 هدنسهزا لغوا کیا کلم لوا ندنافو و ندیا دوفص هدنلروطارعا برغ و قرش هدترژوا
 یضارقنا بدس فلنل روطارب# | قراربیآ بیا همای ! مغو قرش ینفل ر وطا رپ | امور هلو وص و میسقتلاب

 وکلا همدق رب گالهنس روسکز و 3 ك ج رزهص و هجر دق وش بولوا رادمکح نالوا

 هعفد کیا رب هجهلیلچ تناما مانم نوا یسلریتک هلاحرب یی اللوت هلبریهطت كالنساروب
 كطاسو نکیا شعالخاب هدهاریهطت :دنفرظ لوا نیرشت یسهنس ۱۳۳۰ حو شارو اطقا ضا
 ۰ ردشملیقار ماعا یمال وط ندنادقف

 تااغسآ هر زاوا نوجا قلا کوا كنا شرت «رونلوا ربهطت هداهلکم تروص غرهصو

 تناما هسا ریلیدما یون : هدهلقىرتکلا قره_لوا داشک رللخدمو سفنم ندا با او رو هود

 یجنرهص وص لوا وک و و 1 هل ۰ ردقح لوا شابا هدلا ان زامهنلوا رب دقت تمیق نوجا
 وتس اعطق قادیرل زاو د هل رابتعا قلوا شلدا ادنا هدهنیتم تروصر ندنفر طظ رللساارب قزهلوا

 كناري هلا ٠ ردق و هد تبوطر هجرد وا هدارو یک ییدلدیا نیمخ و نط هل هح ینیدامرن ص

 هلج زا بولوا نکم هدافتسا هما هدیدم هوجو ندر وک دم یانب هرک وص ندنسا رجا كتاميمر هدزاربو

 لحرب راراب هرلشپا قوح رب هعاطایدل رفا رب هلقل راقبح «هاظ ابر لند هقیتع ر ۷ هلترو-ص وش

 ندنکلبم ولردره نوجا كناما هلتب هسامارای هثیعرب چیه یماروب . ااا ینعتهلوا شلندیا هلا
 رتلهروک ینسهفیطو رخادم رب هدازآ



 ۱۳۷ رو لویناتسا

 نکیا شعلو طور هتناما یراظا وص ردق هان یسهتس ۱۳۲۵ ند ۲۳

 هنش رر ده .هفقو هایم یاب موللا یرهلوا رود هنرا ظن فاقوا هدنسهبس ۹

 ه هایم باسم وم یدو ا

 كد رل لس ا رب هدینرنداسا ندیادع زر ی رها لر اطا هطق ةع 0 كل وا ا

 . ردقفدُت نایاش رلجتربص هیرارکوص هصاطاب هدننام رانو نالوا یاو اوم لا

 اعسوت ندقرط سونانتسوژ رصف رار, هلقلوا یسانب را كسونایردا ندرلنوب
 یلهقلح قرهللوا اب ندنفرط نطنطسف كوو هلبا یرک سونابنتسوژ نلیدیا رمه

 هللاعفد نردفرط یراها-هداب ینابع یر سلآ ندیا لاخدا هرهش نورد یوص

 رصف یخد یرک ( ناغطزو ) رومشم یک یرلقدلوا ندهقبنع ام ش هوا دیدج

 . ردشفلوا اب هلبضافا كنیرارو- یک یضاق ندنفرط,( یسنلاو )

 . ودراجت رپص هدیمهم رندهبهایم رانا یفیدلوا یتهدوتک هدوج و كرلیلسنازب

 راخود هب ههاضم ندننادقف و تلق ثكي وص هدب رانامژ هرصاحم و هدنیص مسوم رک روس

 . ردشهلوا اشنا راضوح و راج رهص مرج هنسهفتلخم عناوم كلوبناتسا نوجا اماما

 .یدرلیدیاهظفاح قرهنل وا هلاساهرلحم رص هلراضوح وشا رلو-نالاق لطف ندنجاتحا كرهش

 فورعم هلبمان نانایءر هدنبرق هفو تا رقیه دوع روح ندرلج رص موبلا

 ندیآ عم یتسهلسضف كنوص همشچ قرف قرهلوا نیز هلکررد یک اص ددع ۳۳٩ و

 هدنفبح و موسوم هلال « كرد رب كيب » یفان ندننشک كنيرظ رد ؟ مرهص مسج

 نسفولف نالوا ,ثمشلاح رابحکما هدننورد تفو ر قرهلوا یواح قوتس ددع 6

 تیبا نر اندک وا: شان اي امار هیت یی ایف ورم ا نج لی ا ربع

 ید زص (۱) سویسودوئت حنصم تیاف ندیا فداصت هتل آ كنسدحغاب ییمانبتناما مسو

 ۱۳۷ نکیا هدقعل و ه دنس هده ع اشاپ فراو هوا ٤ ج رهص و نالوا ند هنیتع را 1 (۱)

 فداصت هنتلا ی, داج اعف و كنس هچغاب قاوت نالوا شلدبا ذاحا یسانب تناما همالاب هدنسهندب

 هدنل وط ورتنم ۵ ۰ و ضرع وريف 6 ایرو و یوتح ی وئس صحيح ددع ۲ ۲ ۰ ردهدکعا



 یرلوص لوبناتسا ۱۳۳۹

 .ودشجالاغتشا یلیخ هدموح ص كب یصواخ سدنهم یقبسا رظان هعفان هلسناسابقم وص
 نالوا راح یرطف هرتم ۰۰۰۲۹ و نانلوب هدنتحم قسضا لضافت هرتم ۵ ؛هللاراشم

 هرتم»۰:0۱ و هدنتح قضا لضافت هرتم ء٩۸٩۱ و هلوا هنافرص یهدهنانرب تن همقن رب

 (۱) .ردهدکمیا ریست هروصام هدهننایفرص یهدهیناتر شزهبقترب نانو هدنرطق

 یتدنهم وص ثناما وبا فلت .تملط ینی را ینهف تانه یداظن فاقوا هدنرانامّر كۈي

 كرءهدیا ذاحا ساسا یفیدنص نالوا شلاق ندننامز ناما- ناطلس ینوناق كلبیماح نیسح

 : ردرلشاوا سرتسد هیهنآ جماتن هلب-ارجا رل رج بوپ تاسایقم کی ضع

 هه م ۹۹1

 E oe ln ۹ بک اچ ر رھ, یرامسا رسا ن TED | ك راسابقم
 E e ۳ 3 :_ ع

ES۴۲ ۲  
  هیق ولیک 1

 ۱:۳۹ ۳ 2۱۱ ۰ ۰۰۹ ۰,۰۵۰ ۵ ۰, ۰۵ هر وام ےداپ

 ۱۳ ۳ :AS LSA AQ: 1<j ور بازا

 ۷۰:۹۹ ۹,۱۳۲ ۰۰ ۰:۰6 ۰,۰۸۷ ۷ شما رب

 ۱۳,۰۰ ۱,۸۵ 1۷0 ef ۰۰۸۵۵۵ ۵ هلو مرا

 ۲۳۰۵ ۳۳۳۱ مد ام 7

 یجرخ اہلا ندنسهدایز اهدای و اروصام فصلالرلوص نانلوا ارحا یالاقتنا و غارف
 غارف كراوص نالوا ناصع ندا روصام فصن و ۱۰۲,۵ هدنلاقتنا ؛ ۲۰۵ هدنغارف هلسان

 فرا وا قا رس هما اودخخ وا ٩ بده تانک ہک والس ناف و
 تهج هدالاقتنا و غارف كنبرلتهج قلی وصو شو ۲۰۰ هما یحرخ هتصخر

 هدکسب هما یحرخ هجو ندنرزوا تمق ناناوانیمحنو رده یفانصالانب هبهروک دم

 رای وص ردتقم و یلمدق كلا كنبراتهج لیلی وص نالوا لوا- و شورغ زو
 ندیویوص نالاهدنرزواه-رولویعوقو تابغر ع اطقناهدشوغ چ اقره ہدیازملاب هدنسهرآ
 . رونلوا افتتسا یب كوص هلبماب یلدب مدیام

 دارا هتنراظن وص رد۶ هلحګرات ۱۳۹۷ تادراو نالوا لاصحتسا هل در وص و

 یامارهش هنناسح و مان یسهتیزخ فاقوا هرکوص ندروک ذم را .دهسیا شادیا دف

 هنسا روصام ركنیوص ميس هدنلاقتناو غارف كرلوص . یدا هدقمنلف میدوت هنسهنزو

 لدې شو فا رمشیکیا نواهنساروصامرهب كنبرلوص ی هةلحو همشح قرقو كرب شب نوا
 ' . یدروللا ج رخ شوخ شب نوا هدکرب هدالاقتناو زون وا هدکرب هدزعارف هل ريد

 یمهعیطم قوام "یرب هناخدنهم 4 ۱۳۱۲ - ۲۵ هغی ۰ هایم عیزو نف )



 ۱۳۳۵ یاد راما

 یبلریدالوپ وص رادقم یموزل.دنعوقو قیرح ویبهظفاحم كنسیراجعوص هارادن و یایقت
 كنیراکد غا بودا هفیظو یافا كن رابل وب وس و یتفاظن نیمأتو یریمعت كن رالو وص و
 قلبت هنامارهش كناحاتحا نالوا هیوص كتكدع و تامولعم قلعتم ءرانوو یورتنوق

 كقا ریل انالیااهلاوخب تنم شل اود هغو درک دو:ناما مارک قامت هوس و
 قدیف كئادراو نالوا لضاح ندنالماع راس و لاقثنا و غارف.و یضو هیلعاعن .مقوم

 قتقدتكنافوفوو نیست «سهنزو یتامارهش هلمیلتدت ت احن هات هام كن« ارتم غلابمو
 یک ییزو هنیرابحاص و یلوتم هلبرابتعا اررصام ثكقراصم" تآ اشناو تاربمءآ و یدقو

 ۱ . یدیا تارا لدتا ۆس

 ؛زفالسا نالوا شهدوتک هدوح و یرلارحم «یرادنب زمهیدتا اشاعه ربح مولا

 ! یون هلا ۰. رد رانا ذاخا تاشابقم ضعب :دنوجما كيا لوارطاوق یافرنص وص
 هنراظا وصاردق هنوکو "نیدنسوب هکژددلادیا لاها .(قیدنط) رز هدشنافزآ ناس "نافاس
 هده وس ىع .ردشلدیا طور رورو هدرا رط* فام هرس هې رب ثمر ددص ؛زدش دبا هظفاحم

 .رد(«۱۰۸۸۷۵) قمراپ۲ و۵ هفاسمناتلوب هدن-هرآ و یک دنت وا كل مج 4اراورو نانلوب

 ءرکوسندک دریدشیا تک رح ندو یو ناس ر وس نالوطوندق داررهاوط هل اوس ی دص
 قح هلو نام دی او م ناقآ ندرلورو هدهقیفد ر و ربئالت اب هبهب رج .قرهلبحآ روروت

 بایت اب هلراهچرف کیر تاد ی راقم وس طقف . الا ها اعراساقت

 هلول كرک . رلردهدک.ا فداصت هالکشم هحفدلوا نف بابرا هدنصوصخ قلوو قمالکا

 هد هساا هدکملس هل وب هل راروتسد هاير یدالوا قالطا هبوص رادقم هل كنهروصام كرك

 ًافطع ه هفلاق ےھار ا ی رای و وضو ندا سود تلخی داس هارادقم نالو هضابرلاب

 .. رد هدقماعوط یر رب رارادقم نالوا مولعم [رتاوتو

 :راردهدک ما عبشتو فل رعت هل دوصوش یاساقموص ) :رل لو وص

 یرادفمكب وان یک دتا ا را5 را وک هزب اسح كلب «فیلخ مهار ا

 ۲,۲۰۰ ۰ (لالع) هروصام اے ا ,زدلاوج ۰ ۲

 0۳ هات ونا ت اک ر ولاوک 4
 es) ییماح ا خافو وفم ۷

 ۳ هو(. کچ هر بت اب

 ۹ هول ۱ + رسا نشهاق ٤



 یر وص لوساتسا ۱۷۶

 كم زااوعوص ةن اتوا ثق تفت کاو تماعک تایی رو وض :یراز امام فعک
 را داال س هلا سازاو قیقحت ئیلا زغال ربو س وچ هتل چب لوم هدتحت هما هه دحاشم
 هدناصوصخ قاعتم هفاقواندنکیدم ر وک نراقمهتحگراهمانفشک نالینایندنقرطرانوب هرخ الاب

 . ردشلوا هلاوح هنیرلسدنهم فاقوا یمارجا كنافشک یکوب

 هلن رلا رحم UT ق هادنچ راخ روتس كن زالو وص نەق و همشخ قرف : ۰ رار وف

 هدنعوقو قلطقتس و یتنبس قرهشالوط هلیا هوانم نءرتاس عاص تالاا و رارک

 هتنداظن وص هدیرانالو یلک و ارجا ن درافرط یک یرانالوا ندنلنق تا نج

 علش چافآ ناو رادو هتساعلوا ترس وص ند رلهحعابو عابو كما راختا

 . رلردفلکم هلسهغ طو كجا تقد هتسمالر دتا

 كمریتک ه راظنهدناحا ینیرل هقلاق و هتسوا 6 یاب هل ول وب هل راس وب وص و كمر و رخ بولک

 . رلود لكف هلفاطو یک

 که دنسو رک دو هتیراهظفاحم نح بول وب ءدنشاب كرادنب نامزیه : یرلظفاحم داب

 و آو تو ه۵, یزام قو صم داوم لامار هشال فا وح

 ی_راقاواص دنب نامز ییدسا لساح ی دادمتساقهشآ ندنرزوا دن راوص یرهغای هدایز

 .رلریریو وص ندزادنب هجين وم هزکذن یرلکجءرتسوت كرار قو راراجآ

 هدزوا قلوا یسارجا لحم كفاظو قلعتم هیوصو ىج الرا رومام نالو دادمت

 روما ردق ههصنلک هيرا ۱۲۵۲ . یدبا راو ( یراظن وړ راوړ ندغدق

 یک ییدمیش كدلبذیا تیر ندنفرط رارظا یصو مخ « رایباج « رازلوتم فاقوا
 ردق هنامز ۳ فا ا یراق فور یزفا قلا یم كفا
 ۴۰ ینعمرت تادحا نرالا وم هدر را روا یلوا لوفتم روما وص ارصحتم
 هدهسیا شعلوا طبر هفاقوا یتراظن وص هنیرزوا نلکشت كنراظن یاقوا هروکذم زخم رات

 تاقسش ناللبناپ هدنح را ۱۳۹۷ و شل و هع تناما تراظنو هلو 6 ه دل»دا ۴

 ۱ ی یرومأم تو ترا« اک ییا ٤ بتاک شابر « یرظا وصر هحشجتوم

 . لکشت ته رب یک ندننجهظوا رو "یظفاح دنب ییا شواح ییا « یجوروق

  یارعلا هلرلوض مومعلات یزاخ هيلث دالبو تداعسرد یسهفطو كنراظن وب . یدشهلوا



 ۱۳۳۳ ات

 هدصقمو هنف كناریمعتوب هلا ینید: دوا فرص غلبملبخ نوجاتاریمعت هرصءرآ
 . زدهدقلوا ابهو وح فرم یالوط ندنلوا قوزو هراسا-او ندنسمال هروک

 هنسوا . ردینانلوا لاک او ارجا هدنسهئنس ۱۳۱۶ تاریمعت مهم لا هدمرخا نیس

 ندا ارجا یسا۷ فشک كنارمعت . یدشهلوا یمعت ینرالو وص همشج قرق هصاخ اب

 ند راسدنهمیامارهش هد یسدنهمرس یاامارهش هلبااشاپ ها را یماولربم برحناکراو
 ندراسدنهمیمهبنف ته هعفانو ندراکب تدوج ندنراسدنهءیسهبنف تشههعفان «دشروخ

 هت ت قاروا یء.دناخ رایو یبروار كيج نالوا بک ندهوبر ویسوم
 هثحم ندنناحردنم نوجا یفیدلوا تبمها ناباش ردقواكب . مدشموقواو شمر وک هدننایم

 ۱ . ردشمام هل روک تجاح

* ¥ 

 هنیراتمدخ ا كرانوبو نیبمت رابجل وي وص نوجما ینایرج ماظتنا نيمأت كراوص رافقاو
 کیدل هل وا غارفهرایود وص وص رکیدقلبوت وص . ردراشلا صصخم ید راشاعم لباقم

 . ردیا لاقتنا ًایوس هترادالوا كکرا زکلاب یمدخ فن آ هدنتفو كنلو وص رب ۳

 . رولوا هیجوت هدیازلاب «>اپرا رکید لولحم یتمدخ كرلندیا تافو دلو البو

 دیبعت هتسوا هنیرایطوب وص هرئاس تاریخ و یاب كولوب هنیرای لو, وص ماظع نیطالس
 یمهفلاق یو وص ره چاق, هر وک هنتماسح كنتءدح هتسواپو یاب كولو ر .رونلوا

 باجماو ینایرج نیمأت یلزودنوک یلهجک هاراوص رانوب . ردیا مادختسا قارج ییا رو
 یهدنرادپ هراهتسواو یشاب كولو هدرضاح لاح . راردفلکم هلشاظو یییزون هرالحم "ندی

 نالا وس ی رام ندتکیدما تیافک غلبم نانا صیصخ و نعآ هحنیجوم رلتارب

 ۰ ردهدراماحوناخ هدیرلهدافتسا هحلشاب#اراذ وب . را ردیا نعمت هلقلب | یرلترل | ندرظلحم

 . ردهدقلوا بیس هنیاصتفا كانقوقح ككرالحم رکید لاحو

 هدرانوب ندنرلکدم رو یشربءراقارج و هفلاق ندفلابم یراق | هنروصو رایطوبوص
 . رازولوا دیفتسم ندغلبم ییراقدل | هلبمان ( تاربءهل ) ندراندبا نایرح وص هنیراهناخ

 دنب « راشواج « راج روق « یرارومآم فشک نوجا ینایرج مالفتنا نیمأت كراوص
 ۱ . ردءدقْل وا مادختسا یراظفاح



 یرلو لوماتسا ۱۳۲

 روصامرب یقه وا ,ضصخ ءداجا یوا وص وللمءر اس تافقسم هدنر را ۰۱
 كياراحنا كلركب 6 تالو كركا نکا .ردشهلوا رردقت هراحا شوغ زوئوا يونس هیوص

 نهج وب کوب لاح و ندنفبوا فقوتم ملا انتعاالبصحت و هک !دوروب دق مظتنم یلیصحت
 | یدیاهدقمارغوا هعاض یخ فاقوا تادراو ندزویو ندنکیدلدیا ترمها رظن فا-ء

 فراصم یمه, كهفرط هرانانلوپ هدنسامدت-.ا یهعیایم وص ندنسهلضف كرادن

 لحم شورغ كسب ىلا نوجحما وص اروصام ر هرزوا قلوا داع هفرط ندیا همیاس
 اضتفا یعاظن ینام رفت و یراجحما و عیب هیردق هلحوم هراحا شورغ زونوا یونس و

 هد و ؛شورغ كلب شب نوا وص اروصام رب هدرالحم ضم) یراهرکوص . یدیا ندنس

 یراح هرالح راس هلبا هللج تاریخ ندنفیدلل آ ربخ ینیدلوا هدقلاص بول آ ههداز
 وسلاص وص اددحم « نایت یسهباقو ندنلف و هتکس كنرادقم و سرت كراوص

 نیا وللثم مامج «ناخ یم هتسلک مزال یسارجا هنیرزوا هحیح ةنراوم رب كنصوصخ
 ورق نتاک هدنیناج تداعسرد و كيب شب نوا هنساروصام رب كراوص یراج هیهفوقوم
 وجا زافواو كاب شب نوا هیرلوص یلهقلح و كب کیا نوا هتراولص همشچ
 لح كيوم ریو یشلوا ریدق تأف شورغ كب روا هنبراوص یر, ناک هدنرافرط
 قازوا ضعب و یدنق داریا هفقو. كنا نانلق ریدقت هسیا ندنعون یفنق هدنعوقو
 قزهلوا هصر بولوا بارخ رخ و« نکیا راقع و هناخآلصالاف هدرلعقوم زیفرش و
 یراح ءراهتصرص و | كلم ضعب هلبا رالع نالوا شنای هحغاب و ناتسو و شلاق
 عارف وص و یمهلاحا و هديا هجهقشب كرلنوب هدیا رولو ع وقو یلولحم كراوص نالوا
 زالوایبهراحا دقو رم او اک تن ذم تافكنسهررقم موسر هدنعوقو یالاقتنا و

 ۱۳۷۸ یصیصخت هلج وم راجا شورغ زونوا یونس ندنساروصام رہ مومعلا ىلع كراوص
 . ردشعلا هرارق تحن هدنحراب

 ارال ندبا باجا هسیا لوما نانلوا ذاختا نوجا ینایمرتو تاریمعت كنيرالوب وص

 اا ققح رک وص ندقدتوا افا یرلینا فشکو ا اجا ییا ریمعت ندنفرط رای وب وص

 هدکلکهلوا فرص غلام نیک هتروصءو هدکل دیا اهدتساوبلط ندفاقواةهنیزخ یفرصم
 قوا كلو ءرخ الاب ندنفی»هیراق تالامعتسا ۇس مقاطرب ءداکوب هلنامز روم نکیا

 الف ندشورع كي روس قرف یون نوجا تاریمعت موم و شلدیا نیبعت مظعادح رب
 . ردشل ز و را رق هتسمالدبا لوبق فرص

۹ ۱ 



 . رشم ریدتبا ريمعق ندنفرط ینراظن فاقوا یرلمغلو یرالوب ون
 هلراهنکام كننوص همزایآ یهدهناخ دغاک هدنرل سولج تیادب ناخ زیزءلادىع ناطلس

 ساوا قکوم هامون و تاج شیب اواو هاا هتازاوجت یار قریب مقر
 هلیرابتخا فربصم رب ردق ا ریل كسب زو یخو ینا ناخ دیخادبع ناطلس يک ینیداو

 ق هلوا هدننورد رلوروب و هلیسهطساو راهنکام كلذک ییراوص عبانم یءهدهاخدغا
 هلا سا  هنجا زافو ردق هیهمسشج ېروق و هنیرلتهج هطلغ « یلغوا كب « زرد
 ۰ ردشم رد

 : ردشل وط عبا هنالماعم قوجرب للاقتناو غارف هلن ویو فرصت ءراوص

 كراوص یراقدل وت هدور هد هب وا تاربخ بابرا راس هلرک € ماظع ناطاللسح درک

 ند راق هوا شما صیصخت فقو ها نیم قاوشراق بسانم نوا ینایرج ماظتنا نیما
 هنع رش تج هططو وو نائل آ نفت هی پونا یو هراوص كم و هلناک < هرلوص بق

 ie بوبا ردق هن را ۷۲ یراهلعاعم لاغتساو غاز دلرانو و رووا فرصت هلب

 فتوا هلاقتنا و هیغارف "هلماعم هرکوص ندخحرا و . یدرلیدیا هبوستو تیّور هچنب

 زلاوص وللثم هرئاس تافقسم هتسیا ید شوا شلدیا هلاحا هنیسهرادا تادنس یمهنیزف
 . ردشعل ون هدکلکه بیا اطعا یناقاخ دنس ندن هرادا هيمو تادنس نوجم

 رب اقاخدنس نانلآ ءرخ الكرك « راحو تاکسعانلون شلندیااطعا هلثوا كرك اذنهعم
 زان یالوط ندننسالدیروب بقرب یزغواهودنتسم هبهقب تاقیقح و تاقیقدن هدنقع

 . ردیراع ندنققحو تح یزک

 دح رلصلا یرادقم كيوص قجهلآ ندنرلهناتموقوص یلالاو سوق یدمش هدرب
 ها وص نود ندا روصام مراپهدنوجنا یرل وص لوتاتسا هلہتقاو هوا ژامالوا نود ندنء

 چاق هوص اروصام م.دای قحا “کت کدیا عدم یلردتسا نایرج ناد وردا زلارو

 قم اوا دام هلواحم یمهصع كراتدبا تافو دلو الب ندزرلنوب هدهنیارولسهلوا فرضتم ی"

 هد_رللح ضعبقآ الا راوص یک وبا قرابملآ هتفد رظن مع یخدراتهجوت نکیا رول مزا
 ً ردشءل وب هدکلک ءدیا ناپرع



 (۱) یروص لوبناتما : ندهّمافطا  طئاسو

 یمهخ ر اب تاحشس كس را وص لوساتما |

 هلاسا و بلخ ندنراوج و فارطا هلبرابتعا ی۔هضرا تیعضو ؛ یرہش لوبناتسا

 هدننامز رایلسلازب هتهج ون ندنیدنلوب هدنتيروب كما تابح ةمادا هلرلوص كاج هلب ديا

 اا و دارم ۶ یرالووص « راد ددعتمهدنچ زاخ رهش كرهبرو تىما هحهدایز

 . رد ةْملوا تربغ هنساشنا راهمشجو راضوح « راجت رص قوع.رب

 یرلقدلوا شمروتک هدوحو لرلل-:ازب رک وص ندکدک هنلا كارلدلنابع لوبناتسا
 تانسحو تاریخ راس و راهاشداب هدراخرات فاتح ربارب هلکلدیا هظفاحم هیهایم ران آ
 هس رود دیحمادنع نامل قرهلوا رشکت و احا هروک ذم Rai ندنف رط یرلبحاص

 :هرک وم ندید رود . رد وا فرص ته هداعلاقوف هصوصح ون ردق هب هجن اک

 یرادوجوم ادعام ندکدیهلدیا ءوالع یسکی رب ههبهام تاسسؤم و هفقو هام مدق

 . ردشمامهنلوا هظفاحت هدلاح نسحو رتمعآ هل

 عصام یناعضم هداز یم مالسالخنخ ندیا تافو دلو الب هدنخشرا" ۱۲۹۲ قحا

 هدناخادو جراح روس كن وص لجن وروط هل ها وخ ود وش یلتسلکن الاق هل الا تدب كت یدوا

 یرادن و ی رامغل وص ردو هر و س لحاد ندبراوح یه رف داري راو ان آ ا را

 تاحاضیا . ئدشلرو تاعاصیا یخ هد لح یجنح :ا كتل هدفقح یرلوص لوپناتسا )۱(

 یجنج وانوآ قرمل را هلضف «هفد و ۰ هرد ج او؛ج رد را رکتم الج ون دار لب دیا م يس وت آمو راش کا قەرۈك ذم

 والعهد ىوش .ردغفل واهداف ماه ؛ندنافقدت كلى دنفا كلب اض ر ىلع ازم یایحلوسناتسا هدب رڅ رم هع

 یال فقم تامولعق هدنقح راجا ص و رلرک « راد هصاخاب ء یرلوص لوبناتسا هک هدا ضرع
 روصء هالا كرةءاه نوف نالوآ شالو نوژوا هدنفلرظا سرد ېتکم سدنهم قرهلوا یراح
 رئاو ۰ ردشنامهناوا ةدافتسا ندناجردنم هلی فوقو مدع ةا 0 شلروگ هدیرگارب

 .ردعع اذاحعا مالک هحاسد قرزاب هلا هبرع فورح اے یک لک ءالانم اتعاجو »

 ۰ ردقح هلوا رار «هلاطم ناپاش هدلاح. ره



 ۱۳۱۹ هطرونیس

 یخبدیا هن یهود ضصدفا دج ترص درک هی کوو قرهفار شو یثا ی

 نمدنقا ل لوس ر نام ز ول. رایوسیتنیدقا رر شوب یاب دقاق و الکو تم هال ؛ ینا معا .داروص
 یسءام ایكنیوا هارل:املسم هتشیا .رارر وب تیا تناماههالا هرک وص الغابالوا یم «لکوتو دقو

 . ردیا لیکشآ لاثم رب هدوب هنج هلوا هللا هطروخس حا .د یرلاکو یک هدنفح

 مه یی هد زر ده یش .ردوب ءد لکوت و تعواطم «ردق یبدسا هصو كتیهاللسا

 یتسالوا نيغاإإ ندهالا قرهصآ راهحول یک وب .د مه كم رار عا هدنساشنا انب باش

 هت دهد نا نشو هدر تر یاو یک رس یا ا فیت
 یسامشتوط كانوا دوخاب و كمر دشت وص هغوق ر نوجا كردنو- نک ردیا ما و4

 یناه ره ملی هدنرزوا رلنامل بم ضمب نکربلک مزال كما لسو هراربب یدام نوح

 هد كلوب .راردهدقع وط وش راق هنیفااپ قراقج هنءهاط كوا بویالفاحوف یهحولر یلیزایاع
 رثناملسم هبلع ءان . ردلکد هظحالم و قیقدت یاح ینجهلوا یسهدناف هجرد 4
 لامحااکوت هک هل ههلوا ا هطر وتس هنن راکج هریک ههانک لر هدک هلو شلک | هل و

 ررضتم دام كرەديا راتخا یمریک ههانک زللزوتص وا هات زالوا چیه - مروه ارز
 تهج و هاملع یبمأت كنسدعرمش تهج قلوب. ردندن-اضتا ىراتعفم یرلنا-او

 ناک مزال یسلوا راد قالغ با دیز و نمت « هظفاحم ن هلم تور هد یا كنسهذاصتق

© ۱ 

 هکر دند هيب تیک » : هکروبید یدنف یحبص سیو هعقو نکر دیا ثحم ندنینئایرب ناک هروهظ
 ًاددحمهدسرف نامز ناکا ندةلوا نازوس یس هناخ امدقم ۵ رحاب ر ندنوس تاجا نالوا هدموقص لئ

 ثماقا ب واک هم وقص . لزنم مدقم نوک چاقرب .لبا تاناو ایشا لقنا هنر رد ماعالا دعبو ر سا اعض

 رجا رلکغا روهظ ندلع بيرق تباغ هلزنم ناذلوا رکذ هشب روم قررح سپ: ی شتا رارفو
 حیج ر هنناج یلام هللا هظحالم نتردقوتنکم مدع 4>ارخا ید یسایشا و هشهاش» لاح مونس

 نکیهق ملت هنولاکكا« ینحرر تعاس ییدلیا حورخ هرشط ندلرنم هلاشالتو لوه لاک و مد

 للخو ناصق هلالخر ندنهایشا هدنجماو ررض یرادقم هرذ هههاخ نا اوا رک ذ یلاعق هلة دارا

 نکهروهظ هدهننل یسهنس ۱۱۵ « ۰ یدلوا ادج ندننا هلیفوخ لام هزاع, لوا جت بوی

 شا وا شتآ ردزژا 4دظ یاو بول وا هدط و یس اخ ےل نک ماب ییاعحء 2 ا یفیاتا نفت

۰ 3 5 ۳ ۳۹ ۰ ۰ ۰ 2 - 

 .هتأتال بول وا س وسع ییدملوا راډ: خر 3 سو رج ندرس يا ا یس هب ح كم وتي نکب

 دوح و«قرف یک هن هدنحه زا رال اس« رم هل رل.اسء هد ص وصح یا زرط ی+.هلاتردقو لکو ۱6

 هدورصو ,ردشا زا اهد هیشاح ر هلي ال وط وک قیرح غرآ كب ۱۲۸۷ هدیرلیا اد هنفیدلو

 [ ۰زکیوقوا هد ینو



 لاقتنا هرلکروت ندرابلسلازب هاا وندرلتلم دقتعم هبهلطاب نایدا تجوب و ج وباب یکسا
 یج هم هلکبدادماندقجحم وب یوام و ج وب سا كناملسم ریتیقح ندنخی وا ندنافارخ نکا

 هدلاح ینیدلوا شم رو ین هضاخ قغ هاشحا ؟قح بانح :هححنلک هراهحول ه:روزتهنش

 دج ناو ) كا ماحرتسا ینسکع هلقمصا هحول ر هتیرزوا كر هديا اشا انب باشخا هنب

 تمسط نوناق - ندنراترضح یلامت بجاو هحن-اضقا یسهعرک تیآ ( الیدبت هللاةنل
 یقط 6 ون هکر دقفل وب هدیک فلاح ههللاتبس - مدیا لانا یتعیرشناسل هد هغد

 كمهلفوا قردلا شتآ هللا هدبوبوق قو.ایهلاب رب هنفرط رکید توراب یجوفرب هنفرطرب

 هده رزوا كغومايو (ناکهللاءاشام)هتسوا كنسح وف تورا« (ظفاح ) هنشاب هدامز یندعو

 ندنلسق كمتسبایسهصاخ ماقا ندش7آ ربارب هلکدوب « قمصآ یتسهحول (هللالع تلکون)

 . ردنجوم هدیرفک هدتبسن ینیداوا جولوک هک رولوا

 هنیرارزواو راراپاب انب ندیهمدو ندوطنح «ندهلغوط « ندشاط نامزه ره رلناماسم
 .رولوا یضوط نامزوا داقتعا ءردق و لکوت ههلا لصا هتشيا هسراراصا یرلهحولوپ هد
 قوح زآ كنس هتشيا ی داپ ) هکرلرولوا شعد هقح بانج راناملسم هلنروص وب کنوج
 کوب لاح .قدیاب نکسم ررب ءزعدنک هلبا اشا كخيدلوا شمر و ینسهصاخ قماعب هلشت آ
 قوب نوت! یتحو باق هراخم ءریسرا « راقاپ هدیرثنوب كههلا تمظعو تردق كنس

 هدرل:اسنا زب یتح كل « لام . ردلکد هدنصدب مزب كملس هل وا منام هرانوب . ریایبهدیا

 رانو اةریصاق «هلزاز .ااب یزع را وا.دیآ رب .زردبایارتعا ینمزجع.زکقولخ ا

 هدزیراقج وج هرکوصو م هنیرابزب .جنهبناحُهردقتدم الناص ندهبضراو هواممتافآ

 ینخیدلواهلیوب [۸1]. ريلکمالقلوا وب یسانس» كلکو هتشبا (رانو-دیاتحار زار هدنرلجما
 : ردرلشروس ےاعت هدالیا هعقو وش هرلناممل م ضدتفا ریمغس تروح هنب

 « رتیا نیا ود .دنک وا كيداعس هناخ . راک هبهتیدم اک ار هنسهود یسیر كننبايها

 ییدتبانظ زع اب گرلناسنا یقح بانج هدلاو-ا انشتش» ضعب ؛هروک ه هیءالسا دیقع هیفامحم [۸ 1]

 ینسهصاخ قعاه یکی راق دروس راهظا یفرصت ایام فک هدایشا و تردق هلرومء یا اب راش
 .ر رت وکی س ەیهلا تردقوتمظ٥ هد ؛تروصق-3۰ هدلاوحا هداملاقراخ ضب هد یایشا لالوازتاح
 .ردفورعمو مواعم هجرلناملسمزب یسماعاب هدلاح ینیدلوا سان ۲ هقتآ كمال لاهلع میهاربا

 ..ردهدکلدبا فداعل هنجاقرب کلا وحاهداما!قراخ یک و لامزره هدهلیسهالوطی للن ناب لر مناتسا

 سل روق كنم بامخا ضوهب هدلاح ینیدلوا شعب یفرطیه هدرر ههتوا هدننقع نینلای كونو ره

 .تهوسهننا دود كارل هاد اح یونعم «كرلتساور ماطر ہد رغ نلاعا هد یب- ارسهل روقو رمایروک ینیدلوا

 هدهغربداق هدنسهنس ۱۱۵۰ هلجزا ۰ ردرلشتا طیضو ديف زءرلخ رات یجاقرب ندرلنو .ر رو



 ۱۳۷۲ هظر وغیس

 نوتب موبلا اروم یرلکدتیا .عاقما هننورت « هنقالخا . كنه رمشب تیمحكنابهنموت

 یزلنوب لؤا هنس روسک زویچوا كيب كنيمالبسا نوجیا یفیداوا اسما و مولعم هجناهج
 یرضوطیسهسیاقم هلزانوب كنهطروخس طقف . زددنتسم هتمکح ر كوي كي ,یشیدبا منم

 هیصوت لک د عام كتيمالسا هلی الوط تمدخ ییدتیا اغا هتکلم تور سکعلاب بولوا

 ندننیدل وا راکشآ یدناوف یک قوتندعایضو فارسا هد ویو فر مت,« طابتحا ییدتا
 شان ی ندو ر كنتم هد م كنیدنک مه سکعلا هلکم ر دتا هطروخ -ینک الما لسم ر

 هجا لای كيمال-ا رصنع یفغیدلوا ندندارفا هحیتلاب و شهراتروق ندعایض « ,ندفلت
 تلوزعم و .دعاق هنا هر قجهلآ ندهطروخ.-- :رولوا شا تمدخ هنیساپندو نرد
 دعاق همالسا یاملع ندشیدلوا قرف ردق هرذ دفن, وآ خام نا آ ندتم وکح نوحا

 قرهلوی وف(لدف)ر هس زالوا چیه یک یراق دلآ ءوسءوسكر هبا ضارتءاینشاعم تو زعمو

 .ردندناعوصخ "رول واو زرا هد یر مبا غر و قی دت سکعلاب یلکد رفنت ندهط روغفس یتلخ

 یورو اک و نداباپ هل وساتسا هر وص ندتمط ور ثم زنکداپ رظا فرص ندن زا رکید

 ینیدازاراحو» ندنزوب .قلزسهطروفیس كسلا, ناملس» كرب ىع رکی ناناي یسهناخ نالوا

 . رولوا رده ییدلک مزال لاحعتسا هچ ردهب هدشلا و هس ریا وشود ررر

 دقال نوتسب وشراق هراسخ و ررض « نقاب یی ههطروغ س هكراناماسم هام عم

 قجهزاح هزوک كا كئو نامز ییدلدنا اشنا هاخ رب یب. ردنلمادبا نظ هدی راق الا

 تفاح « هللااشام ) :هدەتل ا كغاجاعو رلقجت وت یوام هلبا جوباپ رب کسا هنسهشوک ر
 یراهلک یک (۸۵) ( هللاع تلکوت « تاللا كفام اب « نیحارلامح را هو ًاظفاح ربخ هللاف

 نوجا یساءایهصاخاب و یسساماضوا هباضقرب یرلکنلم قرهسا راهحول یواح یراهرابعو
 ۱ . رلرویلوا شما هلاوح «ینادمس نوص هلروص وش

 كم ےک یتماعاب كنکلم هلی روص قصا «- وا لرک ویا کسا لک کولا
 کنوح . رد ضحم رفآ هجن ساضتفا هولع ماکسحا ییدتیا نقلت كمالسا لبلج ند

 هدف راد آدهم كل رفا م ینجارب مرنم و كنك وب ندهاها 3 ف ط اداب داوف رمد ندنایها (۸۵) ۱

 هدنرزوا كا هلاخ ره هدام مالسا نکرثرزک ی رال اناع نایا د فلوبناتسا ۰ .رعلیدبا نییعت
 یخی دل وا هب ردیا باح یتفد رظن دراز ینحا یدوحوم كل هح ول ۳ هدلکش و هعطا فل

 لاحرد رو ند دد ر هاب ييار ةا دا و . راز وص ها اب داوف

 .راقبج+ا فا رظ ندنجما كبمیا كرهرو یاوج رب رلهتفاب كښ رلتک رش, هطروفیس نامایسم
3 



 4طر ونیس ۱۳۹۹

 ندرو ؟ دم نون اق هلت هج یی مذ دیا لو: 5 یوخل كرف و. سال وتی اق هح هه لودهرک وص ا

 یراقدلوا بو- زم یراتک رش : یثجا هلع ات .ردشمام هل دبا فاط ۰, داف نالوآ رظتنم

 ی ربع یه روت هد هعایع كلا و هدکعا ماود د دايم الاخ اقفوت هننواق كرلتلود

 «ییدملع یتوناقیلاها .رد,دکباا طا ہت تادنسو قارو" هلرلئاسا ینیدمالک ۱ لر روت و

 یالتخار هجالعایدل نوحما ینادلوا روح« هلمامم هتک رش ین لآ رب ینادمالک ۱ یتادل

 ءدنکلام لرالود یرافدلوا بو -:.یراهبزک سم هرادا كراتک رش ینجا هصاخاهدبروهظ

 . ودهدکنزوک ررض هحشلاب و هدقمامهلوا قفوم هبارعد بقمل و هماقا نوجا یقیدلوا

 هد هج رد کج هه هدیا هطاحا هلقلیالوق هلسب كنیرارونم لا كر اکر وب یناباسح هطروغیس اساسا
 یک ینردلوا راجود هراررض میظع هدندزوب وب قلخ هته یندداوا قشیراق و كسک و

 رب كراراسمس یدومو مور «ینء:ا ندیا طسو ه هلواقم دقع هدنسهرا یلاها هل راک رش

 ردهدکما فعهآ یرلر,م نایدیا تحج هدر هلبح یرلقدای داتعم

 رب « هلطرمش قخوا عبا هب هلع تلود تاماظا و نیناوف د مد هجرت

 قلاب هد كوب هده سيا شعلوا لیکشت و رس ېو ت یو هطروفرس ینامع

 هو بیاوکد ون تالواق »یکی دتیا یطاعت با یلاهاكتکر شوب .دد(یلناتع ) یان زکلايک یناع
 ردقو قرف ندراتک رش یفج | رکیدهدكي ود هدنص وصخ كب وشودیتعهنم یدنت ؟ هدایزندیلاها

 هطروفیس یلم هدر, هد هرج یغیدنلوا س دک تل قو هدنساتیا یوم ب برح

 یک زیاتک يش لم رکید هدنساننا هکراتم هدكتک رث و . یدشلروتک هدوجو ۶
 . رد رسههش ينبدلوا روس هنالماعم ل طك

 ینا نیرشآ ۳ هلجزا ,یکجهنوشود یئاسیبک و كلم وکح بفاعتم یحلصر یلفرش
 هد هلن تم هطروغس قحا ۰ ردزسههش يحهدیا قسطل ینماکحا نوناق ىل را ۱۳۳۰

 تاساسا كننالماعم هطروخس رلناملس. ردهدتمضو ر زرت ور,ندهوا مالسا رصنع
 ردقو اضف هلکما عضو هب 4ط ر وغم د ینک المآ ك رهدیا داقتعاهنغیدلوا رراغم هب هسمالسا

 . راردهدکشا نط ییراقجهلوا شا تفلاخم هبیهلا

 نوجا كيوب 4 رامتعا قلوا لوصا 3 شلدیا ثنادحا هد ربخا راصعا هطروغیس

 1 كن هطزوخس ا وس ۰ رداکد ی وط عبعلا قعارآ شل هو هیهالسا هعدق بک

 ۰ روبام+الک ایی الدیا هسث 1 هرات وب وا علاط ناشف هب و ارب« ,راث



 هطر وفیس ۱10

 شنارطاخ و كلاهم قوج ر نیايا مالآ راحود یرشپ یک هراس و قاهتسخ « سالفا

 . رولوا ارجا و ذاخحا وشداق هنعوفو

 لوصا ییا یالماعم هطرونس هلطاب نوسلوا یر, كرک یرحم كرك
 هک رد Assurance ù prime هطر وغ س یلارجا یر . ردیا نایرج هرزوا

 هطروغبس نوما ثّما اشاینانمأت و هفظو ییدتسا هدهعرد هسمیک نایاب یهلماعم وب

 اعوطقم نونسلوا رتسیا نو لوا اشقر رتسیا هحنجوم یمهمانماظن ندهسمک نر دتا
 یترجا او یلدب هطروغس هغلبم ویو ۰ ردا باط ینهدأتو اطعا هتیانو هنیعم ترجا رب

 رلاینابموق هوس نانلوا لیکشت هدنرللکش تیدناموق ایو ,ونآ هداعلایلع هلماعموب ۰ رود
 : رول وا ارحا ندنف رط

 هب کهن یبعهدوب 6 ردلوصا نلسشد Assurance mut uel هلب اتم تانیمأت یسیحنکیا

 هبکلپ و هلا هللاقتم تادهمت یراق كرل هسمک ماط ر ناللو ضورەم

 .رازمناهیدأت ترجا رب هوا رلندیا كارتشا هنادهمت و . ردترابع ندنراملا نیمأت وشزاق
 كررض و راسخ یفیدلوا راحود نامز یفیدلاق ضورعم هباضق رب یر, نداکرش زکلاپ

 هدننرومم كجا هیأت یرادقمنشود هنسهص> هدنلاح یش ا ام هد, یراشادق را

 نفرط و یندارجا تروم كنتالماعم هطروفیس هدنتکلم یدنک تموکح یه . رونلوت

 هدنناسسوم لبسق وب كنهفلتخم کلام و شا رشت همانماظن رب نیم ینسهظفاحم كنق وهح

 ەدە اع كلاغ كنم الب اعم هط روغیس : ردشعلو ج ردنم تالماعمو ماعحا قوح رب كرتشم

 . ردشهامهناوا سرتسد هنامولعم رب یاعا راد هننیدنلوا قسطا ًرابتعا ندخرات یناه
 خم ران یفیدالشاب زع اسانم هبیا ندا هلبا اوروا هصاقعاب و ندهبربخ تامظښت هدلاح ره

 ردهدکلدیا مکح هشیدلوب لوبقیاح هدزمتکلم ءرکوص ( ۱۲۷۰ )ندنسهبراحم عرق نالوا

 . ردلکد كلام هبیتسپ مم و لالقتسا هدنصوصخ یالکشت هطروغس زمتک۶ع

 هدهننایع كلام كنيراتک رش هطروفس بوسذم هتلود ره یردوجوم كرانوسال وتساق

 . ردهدکمر و نادم هنسعا تلاعف یارجا طرشو دم5 الب

 و رن مش ر کپ نامذ _ییدادیا وهلا رات وبس ال وکو 9 ا وم ءدنتساننا یو نرس
 مقنه هماپسا یسهامرسسب و منوثآ كرهليدیا رش تقوم نوناق رب هدرا ۴۰

 هدهسلا شل وا عطو تاساساو ماکحا ضد هدنقح یر رمش هطر وتسمومع اب هلباراتکر ش



 هر کن

 یلوصا هطروفرس یشراق هنینناپ

 ین-دقالت كر رض نانلوا راحود هح اق هدنح زاخ رش تردق یعنع نویس كداب

 وب هده یغكلاغ یلوصا هطروغبس هتشيا .ردندرلریبدت قفاوم كا و لوقعم كا كم وشود

 ۰ TEESE ثادجا هل دهم

 رد ۸99۱۲۵966 یسهجزرسلارفو خرج اق Sicurta اتر وک هجا لاتا : هطر وغس

 نا ا رب نق كاف و كالماء اشا نالوا ضورمم هدا © باشت
 ي ۲ مان ) یو اع .رومدقملوا لاما هام نمآت نوا نهي

 . ردراشم | لقن

 كلوا ى قوا هتسخ و.دز راسخ «قعاب «(قعای :هطروفبس 1 رظل هه رضاح تالماسعم
 ناید ۶۲1۲٣۲ یترجاهطروغیس هژرلناوح و ناب زا هلبا اشا ضپ نالوا هدنتهامودادعتسا

 هدلاح یفیدلوا را ًأتم ندهنوک ضداوع نالوا ظوحام یعوقو هدنلباقم هنیعم ترجا رب
 3 ردکما هلواقم دقع هتک مث ر هدننمض ینمأتو نیمضت كرار رض و راسخ

 ربارب هلقلوا عوقولا ريثک هبسنلاب یراهکلهت نئافس ریس . ردکی كب ییدیم كن هطروغیس
 یرادک مت و یرکف هطروف- هدرصع یحدرد نوا ندنفیدنلو رادهقالع هد هلن راجحم

 یک ینانیسأتتراج قوقس رنک | وشما روهظندننایم یراهجوشود كمليب داف رطر
 اضق رب هکردشما عسوت هجردوا هذه لا . ردشلو دوجو هدالاتبا هعفد كلبا هدرب

 ۱ . ردهدکملسهل دیا هطروغیس یش ره نالو ضورعم هیاکله و

 یرب « هطروفیس یرحم : راریلیرآ همسق كوب یکیا هلبدابتعا ساسا رلهطروغبس
 ۱ . هطوخیس

 یر, بولوا لء.* هبیرحم یاضف ع ون ره یعاکعا و لوصا كراهطروغس یرحم

 یره یابو« دایمنایغط ول وط ¢ قلر> صوص | كار اسح o تاف ! هدرلهطروغبس



 ۷۱۳۳ یالعا تروص فانرفن اب

 قسط لاثم نی هدرالکش رکید ّ ریاکح هسا یءهدنتلا كن راکه رد تاس یقفا یاریاپ

 : لبه دیا
 ردقهنسهقطنم سونافتساآ ینراشا یفاریاب ینعرق دنا هلع نيع و رلتب- تفج : هیشاح

 قاراب یراص ںیم هل نیع ابو راتبس كت هدفرط رکید تفچ هدفرطر, «همسق نالوا 7
 قاریاب لقب هلیاراتس كتو ردق هنسهقط:م قاوق كنلحاس ىلبا موركنجما زافوب یراثا
 . ردلماش هنمسق نالوا ردق هکدنب هليا لخاس نلوطانآ كنا زافوب هسپا ینراشا
 . ردل> اد هدراهطآ



 ینالعا تروص كنيغلاب ۱۳۲

 هدنسروربخ بودک هرکوص تعاسمرابكمدآ رب قترآ نکیا نکرابخا هلنوفلت هنلح

 بوذنک ثاذلا هدوا .هکیدیازاو هدناف رب هدنرابخا ككرللکشوک قجحنآ . زاملاق هداف ر
 یف منش هج رک یدیا نما نالعا هقلخ هد كراكو و یسد و رڪ ازاخکب

 راس و ةراجکب یتتفک .ناه هلرالوقهرق هدهسیا رویلیدیا رانخا هرالوقهرف. تیفک هلنوفلت
 . نوهدقعازآ یاس لوصا یتسالوا یفاک یلعثاسو نوجا رابخا هرانالوا را هقالع

 : ردتزابع ندنوش نالعا لوصا كوض لا

 یرلت راشا نیغذاب كجەلىكچ هنس هلق د زاب

 . ردتراشا هشیدلوا نبنلاب هدلوبناتسا هسدولیکح تبس تفج هننفرط كنالق - ۱

 نبذ هدنلغوا كی هسرولیکح تبس ك هنفرط رکید تفچ هنفرط رب كنهلق ۴
 . ردنراشا هشدلوا

 . ردنراشا هتشیدلوا نیفلای هدرادکسا هسرولیکح تبس كن هننفرط كهل س
 هس ردیا روهط نیغلای هد هقطدم رکیدن ءا دوجوم یر ندنتمالع تدس ههل £

 یدوم كوب یهدنجوا كيهلف قاراب وب ) رولکج یقاراب صوصحم ههقطنم وا

 ) رولیکح هک مرد

 صوصح هنغناب ندیا روه .هدهقطنم رکید دوجوم یر ندنراتمالع تاس س و
 هسرولونعوقو نبفلاب یجنکیا هدراهقطنم رکیدایو هدهقطنم نیمه نکیا شملکح تراشا
 كهقطنم نبع ؛ زکلاپ . رولکج كر هلى دیاءوالع یسهنادر ندقاریاب صوصح هبهقطنم یه

 دوحوم هدننلا كرافانح لکد هکهرید یدوم كور ی ؛دنجوا كنهلق یرافاریاب هلضف ندر
 . رلکح هنیراببا كنيرلکرد تدس قفا نالوا

 لغوا هاب «یزمرف نوجالوبناتسا یراتراشا قاریاب نلیکح ادعام ندراتبس س ٩
 : لمدبا رکذ لاثم رب صوصخحم هرلتراشا و . رذلیشب نوجا زا دکسا « یراص نوجنا
 نبفلاب هدنلغوا كب ( نکیا راو نیغلاپ "داویناتسا یی ) نکیا راو تبس تفچ هدنفرط
 هدلګ ندع . رولیعح قاراب یراص ر هکر ډ كوب کەدنجوا كي ولف هسردیا روهط

 یراص یجکیا هءفد وب هسرولوا كاج مدیا روهظ نیفاایر یجکیا (هدنلغوا فای ید )

 



 یمابرفاویالماءدتمسوا بربالکا لوان ار ییدلوا هدر كنغلاب سک م .رنال رضاحلو
 .یدردبا تعراسم کمتک هرزو! كما باتش هنصلح هسیا راو

 تراشا هلتس و هلفاراب زودنوک ندنسهلق دیزراب هب هیداحا نوجا یسملس | پوط
 هدنس*مج .هچ وتم هب ب داحا| تانس هلف ديراب ۰ یدربلمق ای بابام ید هک ۴ ییدلرب و

 هسرووا ءدنجا زافو  نیفناپ . رددوجوم صوم لح رب نوجما فو الت
 یوط رایخارب هسرولوا لسساوه طةف .ریلپ ر وتراشا هاباتام هنس هلو دیر اب «دندهب داجحما

 ا نده اط هسردبا فداصت هب هک و رولوا هدنلحاس یلیا مور نغنای . یدریلس |

 ییدروک یناتام هدیمهلف دیزاب . یدریلیقای باتیام ینعرق هسرولوا هدنتهج یلوطان |

 تراشاهدمب راق باتیام ر هدکنروا الداقتم هرز واتم ر ذلس یتفیدالکا یراشا هدریدقت

 ۱ . یدراسآ یراراق

 تبس یا نوجا ییا مور « تبس ینرت رب نوجا یلوطانا هداج هسیا زودنوک

 ه یدرب رو تراشا هبهلق هلنروص كمکح

 ر هد ییا هفرطر ییا نزودنوک كنه دیزیاب هس رولوا هد نهج لوعاتسا نغلاب

 هنابره هسرولوا هدنراتهح یلغوا كب و رادکسا « یحما زاغوب و ددع ترد ًاعج هک هنن رط

 ۰ ید راضآ تاس ددع رر

 هسردا فداصت هزود وک و رولوا هدنتهج لوبناتسا نینلای : هسیا هدنسهلق هطلغ

 تفج لئسوا لآ نلهحک و قاریاب تاس هدزوا قلوا یزمرق یرب < یداص یر
 قاریاب زودوک هسرولوا هدنرافرط یا زافو و رادک ا « یلغوا كب داش و ران

 .ید ریلکح راق كى هدکنرینحرفایو ضاس هروک هنب راتهح ییا ورو لر نا هحکو

 احیا وا له رح دن فا هد رامکشوک مرک وضندک دادیاندا+ ار وص و شرح هتقیا
 تاوذنالواهنویآ وهیهمسرراودزودنوک بودک هبهقطنم نالوا صوصح هنسیدنک هشوقهشوق

 كه رح 4 _رلرجکب هلع ءرزوا كلدیا نالءا هقلخ هد مه هرانوب مه هدی رل هحىک هلاحر و

 . یدر رو ربخ ینعفوم

 نوجماینیداوا شمامهلب ر ونک هدوج و یاسسات نوفلت هدلوماتساردق هننالعا كتطو خم
 نوفلت هدفرط يه هبطو رشلادعب « نالعا لو ماو نالوا یلاخ ندهدناف هدرانامز وا

 ارجوا كا كلویناتما هدهبنانرب هقيقلاىف . ردع۲۱ ئاق یتیمهاهنرزوا ىلا یناسدسأت

 فک



 یالعا تروص ثكنینثاپ ۱۳۰

 هناش وط یسل آ پوط هعفد كليا نوجما ینالعا كنفناب هسیلبفاب هنسهدافا كرابلكشوك
 .(۱) ۰ ردشلدیا ذاحما لوصا ندنفرط اشاب للخ یریشم

 یدنا كب اضد لج لوم اح لوتناتسا هدیرم رصع یحنجوا نوا
 هنسهلف قیرح دزاب نوا یساوا رادربخ ندقرح لاحرد كةلخ هدنج را ۹

 یسلریو تراشا هنسهلق هداجا یهدنسهن نامنک بولقا باتیام رار هیعضو راف هجک
 غالبا هبیدب هر" الاب پوطوبو ذاخا لوسا ی | پوطشب ندهناخشوط نوجحما كنوبو
 - ردهدکما هوالع هد یه رقف وشو ناس یغیدلوا شلدیا

 ندرلهرج بوشالوط هدننورد هلق هدرلنامز یفیدلوا یو :یمهفیظو كنیلکشوک»
 هدنرلهرا .ردقمریدنایوا لاحرد یتساف ا هلق هدلاح یروهظ قیرحو كما دصرت قیرح

 : رک هرواحمرب هلبوش

 . یدلوا كةجوجر اف[

 ؟ یعالغوا «یعزبق س

 رابتعا كکرا یتهج لوسناتسا ؛ زق یرلفرط یجا زاغوب و هطلغ « رادکسا هکنوج
 ندبالوط .راقلاق ناه اف . ریو باوج هروکاکا یون هنلاژوس وب تزاخ | ندنفیدنلوا

 تراشا ینیدلآ هدیساروا ۰ ریریو تراشا هه داجا . راقب بوراقج یناتبام یقاج رب

 تراشا یهنهلف نیک د هنسافطا كعرحو رولوا شما نالعا یتبرح هلق | پوط هنیرزوا

 ۰۰. رونلو شملص  یراراف

 ندهلریو ربخ هنسیدنک هلیرابتعا قلوا تاذ رب مهوتم ینا ناخ ديما دبع ناطلس
 نام هلفارغلت ندن-هلق دیزباب ادا هدنعوقو نیغئای هبلع ءانب . یدزامهلن ۲ بوط لوا
 ندهلق هرکوص ندک دنا غیب هنس دارا . رلیدیا تفک راعشا و ضرع هوباه

 هل ۲ بوط و . یدربلبن نا بوط هراپ یدب نداروا هدب در هلیر و تراشا هب هب داحما

 ندمرو ربخ 3 ران الوا رادهقالع . یدراو تر قوح كب كلوصا

 کوص ۱۲۸۸ یلیا . ردشلدا نییعت هن کلریشمو رظا هلا وط هعفد چوا اشاپ لبلخ (۱)

 ۰ رویغ« مقتسم ۰ ردراو یابقفوم قوحر هدنناحالصا هن اش وط .ردهدک2ا فداصت هنر هنس ۹

 ۱۳۹۰ لوالامسر۲ ۵ .شمریاکبودیکد اره روبردقهننورب نوتبز ند ها وط بولوا تاذ رب هینبلایوق

 هدنآ وا نولیقی راود هنبوزوا نکرریدپاب راود هدنسهناخ نایاقیچ رکلود ايدام هدنراب
 هردن وفدم هدنس رعطخ یهاج اشابلء جیلق .ردشنر !تاف و



 ۱۳۰۵4 العا تروص كنينناپ

 ردعمل ا هناخدص ریسهمننامنک هلد- هلق هی داجحما هرکو ص ندننالءا كتطورشم
 یژرءرتادلخ ادكنیرب نوحایرلف دلو شاد ااشزا لر هل دهز و ۲4 .ملو-+ توسان راهلق

 هایی یکی یدلروک ندا هدایزلا یزاوج بوبا الثم .نعءروک یرکید ل نالوا
 دصر ندنسهلث دیزیاب هدیرالحاس ییا مور ردق کب كجازافوو یرلقرط هلة یدو
 نوک دوانرآ هدننهج لیا مور و a یاو هد دو یلوطالا كجا زاغوب . رلیدیا
 .دیرانژب ندنشیدلوا نکم فمروک ندنزاهلف دیزاب و هطلغ ینسیرافوب ندکبب هلی
 هنشلدبا وغلا هدا ا یدنمیتش . یدغاکم هل ةف ظو رابخا ءراهلق وب بوروک هیداجما
 درود رب یتمخ دونخای ةدکلدا رابخا هبهلق هلن وفلت ای رلدغلاپ یکه دنا: زاغوب "مان

 . زدهدقعل وا فشک ندراهلق

 ینالعا تر وص كاي

 سرتسډ هنامولعمرب راد, هنکیدادیا نالعا هلتروص هلته رح هدکشوک یهدنسوق افآ
 دعا یسلق قیزخ یس ر ندنراهداتم هبا ادع: قزهناب كع رک ق اما ودنا هل و

 تر هتسلوا دوجوم تیاژررب یاد هنکب دلی قالعا ةلراقاراب اا ییا
 . ردهدکدریو لاح هعردلوا تفک نالعا هللروصو هدزدکش وک لوا

 لزوم قلا لوواط ارظنهنم هدافا تدوج عزرا هتزانالغالوتخأ یکهدنشهلت هطلغ
 ةفارطأ تل وواط دەرت یغیدنلوا ريم هد راب ۱۳۰۸ 4s ىح : یذنا هدملوا عقاو

 هل ) سوک ) هنر لوواط نوا یغیدل-+الک ۱ ییدمهبدیا عاما هد+جرد فک

 (مع) =: . :ردشع الش

 لوتصا نالوا یس ردق هامز وا هنرزوا یماشزا كلف دیر هد ۶

 9 هل س یہما مسو ی ضغوط هلغوا كب كع طالع و شون شکد نالع

 (نقآ ربا ) یرازودنوک هنیرب وايد كرا ول ددا ناس یتتدلوا "ینمدناف را دد فلت لات
 ااف یرآهحنک و تیس یرازوذنوک هدهنسهلق دیزاب یک ییادیا هماقا زا راځ
 : ردشع وا تاس ضو

ES (A) ۱ریلی انالما لک و رلرنظ هدنرانادیمبرخ .رد كوو یلثمنرا 2 ین گاا و واط  

 چاقر هدنسهژوم یرکع ندرلنو .یدربلم د (یناقاخ سوک ) هریک ویو رییشاط هدانربص هود

 نەمر و ثییمها اتش كفن نافوا . ردراو قی رمبعت «شههلکبد سوک» ر, هدزعاسل . رددوجوم هناد

 . ردضاو هرن هجو ۰ رت هلوسهدنت> راهب
 مس
۳ 



 یر هلف لا ۱7۰۸

 رک راک نوو هلق وب هیلرا ندياڅ حا یراق ون ندنلح راک, تكنکشوک نىا

 هدیشک نوجما ثمالع هنعوقو قیرحو شعلوا ترشانم هات هرزۋا قلا یهشوک تردو

 ینبرش عماج هبابلس نک د هبهجنوب مانخ یاب ااکزک دزو ڌم تبس نالوا قّیعتو
 ». شما كج هلک هنسار ككراهرانم ىلەفرىش چو ند>ارام

 لامعتسآ تدم رقردلوا رادهخر هدنروض لّساسا هلق ءذنضْرا تکزح ۵

 . ردشهلوا ریمعت هدننصر تروص ندهنکقوج ءا هنتیهاو موزل ادة ا نشمانیدبا

 یس هل هر داحما

 افنا ,«هالئوود یا دوخناطلتس + ردنم هدنریص. یهدننیسوا .یزک یاد

 ئاير, «دنهسا . یدنفا ناعنک یشوک و . ۱۳ اشم ككشوك رب نالوا شادا

 ۱۲۷۰۰ كرهلیریو یعان ( هیداجما ) هکشوک . ردشما هیده هدوم ناطلس بوریدتا اشنا
 هنناطب اضزبلکذا نلکهلوناتساهدنسم رص یس هبراح مر ق . رهشعل وب ءدننابم هیس ك الاما رد هنس هنس
 ( هداحما ) ههلق . ردشاوا قرح هدانا وا و شلدا لاغشا تدم ر هبا صصخ

 (۸۳) ۰ ردهلسدب الوط كش وک یعلر و یاب

 زنا تمدن دن رایاکش وک . ردشا رم و مان (حریک میکع )ندنفر طینان دوم اطلس تادلابکشوک وب (۸۳)
 ؛یرلراود .ردیملوا دابا سمشو راداوه كنساروا هم بس .ردهدزک ص و تیاور نالوا

 نالواشلک هلوناتسا هلینیالوظ ك ارتشا هنسهراح مرق .وددوحوم الاغ "یرلجاغا (قتسف و « یزخ

 قزل ماتخ هیرا هلج زا . ردرل تقارب رله رطاخ ضعب یرنرکسع نایلاتا و زیفکنا < زسنارف
 هلتیموم هدرلهلبهق یرلک دنیا تماقا لوا هتفه رب ندنراکچهدیک بوت یرلثبا هدارو قترآ

 هلن ودروا هدق رح اننا حیطلاب . رددرتااپ هدام و هدیمهلشف هیمرلس هک زدشعا روه نیذاب

 ريح و كرلنایل با و زسنارف « هدلعبش هی یالوط هبزامو هنب . رد دعاي هدقاروا تایفرص
 هنس يه هک رد-هل دیا صی.صخ نفدم رر نوجا یرطکتع نلواهدیرح درزیلکنا هداشاپ

 ۱ . رلیدا ارحا مسام ضءإ هذرلاروا

 اماد ترا رکعزسنارف وب هکر دمر دنا زاق یربعت ( نودید ( هدر ۶ رخ ایل یسهب رام معرق

 هلو اسا هرکو ص ندیعوع برح .ردفرع ند (018 )۵00٥ یرلکدتا باطخ هم رکیدکپ و ظلت

 هرل-ورهدندزن ماوعلصا ( وشاراخ) یرلقدناللوق هلرئک هدنماقم ( یسیصص) تانرلرج اھم شور نلک
 شال ابهکملمد ( نودید ) هدهرلک:رف هلتیمومعهرک وص ندنسهراح مرق هسا شلدیا ذاخا لع
 لتفاق نودد ۰ یللاقتص نودید هدهرلتامللسم نیمزکب هکنرف فايق و یروط « ىلاةص هرخ الاو

 ازم ارو زب نهم ولط للبآ هدلواتسا هرزوا یکیدلدیانایب هدلصفیجنتل ۲ ردشملقاط رل.-ا یکفررح
 ۰ ردشوابس هنصهبمست (نودید) ەدە هبمواطوب هرخ الاب یسملوا شا لامعا



 ۱۳۰۷ یر ها ندئاپ

 روهظ هدرازاب كوج وک نوک هبنش راهح ی یمرکی ك رفص یس بس ۳

 قیر ادءهب هد مه یییرح مه .ید اب هد خش ک نواب هدنابمو ویتسوءفافا قارح ندیا

 ی را رقفوش كنیدنفا (یزع) سیون هعقو ندپا رروصت ینسانب یسومقافا نالوا شلدیا اشنا
 : ردهدکما ماضبا ین ( یشوک نیفلای)

 هک رد ےل وا الاو )٩( قسوج رپ ا-نامسآ رصق ,نالوایمسم هلیایشوک نیغلاب اصوصخ»
 الثم بولوا امنناهج  یاحرب ازمس هکع» ای جوا اط لکش دوخایو اه ةنابشا اوهرب اییوک

 نیز رهس نارتخا قارتحا لکد نمز یور قلرح هدنسالعم هرکنکت تاحردو تاحوا

 اشا هایوت مشچ یفیدلرا لباق یوا اصقتسا ُهدید یایب ءرظن یخد

 قرتحم » نالوا شما ریوصت هژرط رب هنایشنم ینریبک قیرح یلابج ۹
 ناغلاب یهدنسوق اغا هدیرارطس وش كل « اطع دهم یننالس انشالاو انکسلا

 روناطی رکی مهج رکسع شتآ هزا رش هدعب» .ردهدکی احاضیا ردق هب هچ رد رب ینکشوک

 كوح وک ( رارکت هک یدیا شما روض تعا چ وا زوتوا ندنروهظ یادتنا بو.

 (یموش افا) موه شاپ ررشموش ندنفررط كرءدیا زوس رب یفارطا بوب وبوب هد ( رازاپ
 نکیا یتاطلاب قاط رب ( صوص نابذ مناک) صوصخ یاربس وا هدکدا مومس داب 4

 هن ( یشوک نینلای) قرهلوب قرت هکدنک هلبا هدب ندنسینات كنکشوک ( یلاکت)
 هوا سانت نواب 1: نآ زرا لا ینو ایر ناھن دق

 ید ا هداروا هدكننهلف . قیرح نامز ییدادیا ناکا یرکسعرس یا یار یسا
 ندهناخاوتف هدر ده یییدلوا یماضتفا ید كنکشوک قیرح» ندنفرط یذعد و ناطلس

 نیسح افا هنیرزوا نامرفوو شلرومب نامرف ییدلک «مزالیلیوحم و لقا هدوک ذم یارس

 بس . ردشلدیا لاکا هد ۱۲۵6 بولبردنالشاب هنساسشنا قرهلوا رک راک ندنفرط اشاب

 بونج كنسهدءاق ثبت هل هباتک رب درج هلمطخ هداز یراس و نام یتساشنا تروص و

 . زددوح وم ه دنسهج

 هب هرقف وش «دنفح هلف هدداوح ه.اب رج لو صون 4۸ و لحرا ۱۳۹۲ بر ۹

 : ردشلدیا فداصت

 ۲۱۷ هغ . یراب یرع (۱)



 فرش« هرشط یرادق عارذ کیا ندتورو كنهلف لاو درشت هلبا رک ریکر اکو ددجتو
 هفص ر هفارطاو ان هطوا چ وا هتنوردو كش وک یماح ددء ترد 4-هعبرا بلاوج

 هدن روهظ قرح و شلو ماتخ هدانئا وب قرهلوا العا ندکلوا هلبا اشنا هناخاوید و

 دهن كرك نوحما كمابهنلوا تشک نالعا هءدمب لاح نالوا لصاو یمادص لبط

 E رد شل وایا او و هنا اخو عقاو هدس رق نواه یارس كرک و هب روک ذه

 راد هلوماتسا كغنلهم وسوم یرامعم كن اث ملس ناطاس یلکش ینامز وب تنهت

 . ردجرد م هدرا یفیدلوا شه زا

 .هدءهرص یفغیدن وا ربمعآ یارس هطلع هدنهنس ۱۲۳۵ و هدننامز یا دوم ناطلس

 ییدمش ۰ ردهدکمرتسوک ینوب هب مک ق هدیرزوا یمود هلق ۰ رد علوا ریمعآ هدهلق

 . ردلکش یغیدلآ هدناربمءت لوص یهدنحم را ۱۲۹۲ یلکش

 نوید ص شاط همدق ۱:۹ هدنجاینانیلاق درل راو دون .ردنلاق تباق یر راود كب هلو

 هراقلنح باشخا ددع شب شملساب هدنرزوا كل هلق رلنویدم . رلبقبج هیوراقوب هلبا

 ندجراخ هرلنود . ردبا ماود هرزوا قمالغاب نود رکید نداروا بولوا یهتنم

 . ردشملجا یرلءهرحم لافزام نوزوا هجا ءراوبد هرزوا قلا قسشیا

 . یدیا هدنوق اغا یسهلف قیرح ردق ههحنلک هنخرات یوفل كکلیرحکی

 نویاه طخ ییدردنوک كنیلدع دوم ناطلس هدنقح یذاخحما اوتف باب كنسوق اغا

 هلناعفد هلقوب نالوا با-شخا یک یمانب ینو اغا :ردهدکمرتسول ةحارص یتهج وب

 لامتسا هدندصر قیرح یسیر ندنرهرانم هبال ردق ههحنلب و شمل

 هلویناتا نیک یفیدم هوا سرتسد هنامولممرب ,دنقحیعاقترا وللکش گناهقوب. . ردشلدیا
 (یشوک نفنای) دوخای (قیرحصق) هدرادق ساقا .ردهدکمام هلب زوک هدهدرامسردن ط

 ییدلدیا ریبعت ( یلکشوک ) الاح ءراندیا دصر قیرح هدرصق و و ریلقاب هتسلید

 كشوک ر, كسک وب یخ ندنسهراسماسقا كنسانب یموقافا كنهلقون هسربثلا هتقد رظن

 . ردهدکلدیا نظ ینبدلوا



 یرلهلف نیفناب

 طاع .ردح وا را لو نالتتالاوق هد و صح نالها و نکا طور كارت هدلوناتسا

 ۰ هب داحما ¢ د

 یسهلف هطلغ

 مدرهش یا ونج نالوا بجا ههطلغ (۱) ارظل ناب تکی دن ا لالج
 راروسهرژوا كإلا هعقادم یا اهد یررش و كملس هدیا عفد یرلم رم قج هلوا عن

 اشنا اهد هلق رب هجشرآ هنسهطق كسك وب 2لا كتهطلغ یک یرلکدا انا رلهلق ةر

 رک « یملض ییا یهدنتهچ هرق كركو هدنسهطه ۵ اح لا نایهطلغ هلفو . یدراش

 ندشدلوا هدعفوم رب قجهردنل و هدننلایراظن ینف رطره كیهطلع لصاماویننهج زب

 هدا یتنعضو یه دن رلت زت لغوا كب كنمشد ناکنادج راخ . یدیا كونو كب یب

 ۱۳۶۵ یدالبق كننا اكا یت هلق هطلغ ئ دیا لباق كم روك ن دار وب ققیاقو نت هدنف زط نلفاز
 هد ۳ :یدزونلدد یسولت سه هو وا هب هلو و .ردر رحم هدهباتک ر ین دلو ماتخ

 هدنلکشهالک ئر ور فقس فاهلقوب هدراهطبزخ یسا نالنپپ ندنفرط ( هتنولد نولو
 . رولیروک ینیدالو بلص زر هدست بو

 ضعإ كنيراروس هطلغ «رزوا قلوا تیک اح تداشا رب نامز ینیداا یلوبنات-ا حاف
 تیاور یشدلقفس نوش نوا هد كنهلف وب تقو یرلقدروس هدارا یمده كماس

 . رذشمروک ربمعآ و ڻشم ای عفد؛ددءهتم هدننامز رالنامع یتهلق هطلغ . ردءدکلب

 ۱ : اک رولیند هدندوج ځا
 قرت ید یهالک كنسهلق هطلغ هد رخ نالوا عفاو .دطلغ هدنسهنس ۸ نک »

 قیرح و قعلح تب و هدرلجیک ادعام ندسهحگ هد هدنزوک دم هلق هک ون لا وا

 ت رشابم هنیرمعل و اعلا لاحرد ندنفهدل وا داتعم قلوا ناع۱ هةلح ها ٌلبط هدر وچ

 ترابع ندهطؤا ییا هلباءالک رب کای عوضوم هیرزوا زاوا و شاط لشالاف ټول

 مَهَراوید شأط نالواهدزقیرخ یزادقم غ ارذ جم ییا رادان اراد ہدھلف یالاب نک

 یا كنس هلق هطلرخ هدب را كکب سا لالح ] ۸۱ هفیح ٠ یرلاتو هطلغ دشا ۱(

 [ رددوجوم ولباترب یخران روصم یننلای ناک هروهظ هدنسهنس ۱۲۰۸ هلیلک



 راباکشاوک ۱۳۸

 . یدیا رفن و شواح یسقابتم بولوا زئاح یناونع یجننکیا یرکید شاب یر, هدننايم
 . ودرلشا هظفاح تدم نوزوا یتفاصوا كلنرجکی رانو رار, هلک 1دیا وفل كلبرچکی

 ندنولاطااب دوخاب راولاش و تک اج رب ینمرت یک یفیدلوا لمعتسم الاح یراتفایف
 ر طاق رر هدننلف هوا شب تزد هتیرادابا راز هلک توت هدهلف هل وا. یدیا تراىع

 یارو خو مللت کد طاق نکیاراربےالوط دن کن هلق رات وب .راریک
 ىە( هرزواقاوایحراب زازکرب ریسکیا ر ندرارطافو .شهرواوود ندفازوا
 .ردشلوا بئاف ندهروا هدنساننا تاریمعت هدهسیا شما هلیدرا هظفاحم ردق هنضرا تک رح

 هسدلا تافر هد هنسندنف رط یراظا هنطرضهرک وص ۳ قزکتع رم باب الوا ہرا ۔اک شوک

 هد هزار «ددع چوا ءزاشواجوتفح ج وا هبیحنجوا «ترد هباغا یحنکیا «یتلا هیافا شاب
 هتیرالب « راربشاط جبلق یک رکسع هوا راہاکشوک . یدریلیر وینیمت دارفا تفح رر,
 شوفق رب هدنشلا یفلتادناموف زک صع هرلنون .یدرلاتوط هیرح هدهدنرالا و رازاقاط اقوط
 کي 2 شبنوا ماشفا يه هدناضمر . رازاباب هداروا رانالوا یوا . یدش)دیآ صبصخم

 ۱ . یدرازکح تفاض هسک یه نوک زوتوا قر:ردبای كم هرف

 تعنص یعهفاک ناه . یدرلشل وا رهظم هدهبافاعم و تازاتما ضم) اهد راہاکش وک

 بوقارب ینشیا یهدنلا هدنعوقو نیغلا ىجا . رایدبا هدکمبا تشیعم نامأت هلتراج و
 رج كرەدک هه ةطنم نالوا نیبمآ نداروا هليا دوجو تاسا هدهلق لاحرد
 هرائش یبک رویاو « یاوعا رآ هدنتسوا لوب ندراقدلوا فلکم هل هفبظو كمربو
 هدهجندم یرلکدتیا تمنص یارجا یک یغیدملا هراپ ندرلنوب .دریدق یرلکجهش
 . یدرل رو یمسر هر دی

 یراک درو یرخ قدرح رار, هلآ مسد درب ندرلندبا تراپز یرل هلف رلملکشوک

 كانا 2۳ یدرارب آ تادا رر هدندناوذ ىلا ص و حر ضمب هللا همسر راود

 . یدرونلوا لبصحت هدهنس او هدبآ بولوا ع وطقم هدیمسق رو نیشپ یمسقرب

 هد یراف یصمو شامم كرادکشوک یک یغیدنل وهدنسهدادا تناما موبلایرلهلق قیرح
 . ودهدقلوا هوست هاما



 ۱۳۰۳ رایلکشوک

 هدجراغ رلنوب . و یرلشاعم كنیدارفا هبهولط ی هدهدلبو هبزکم راود

 نیفنای هلا لاغتشا هلتراح و تعنص هدلحم رب نیفای كا هبءهاد :یرلفدلوا بودو

 بوشوق هبمرأد یراقداوا بوسنم ناه هلنراجحو تنص كرت ءدن ۲ یراقدلا ربخ ینعوقو
 ييدتيا رابتخا نوجحما رلذوب كراهبدابو تموکح . یدراردبا باتش هقرح لع نداروا

 هسلا تاقرب هده:س «قمامادا یمسد یسهرک دب فانصا ندرلندبا ترا قحا قلراک ادف

 . یدیا ترابع ندکلا هارا لع قجهاب درب و كمریو كتا تفح رر هدنوک و

 یو درک یک یک ینیداوالوا ندنلکشتهبافطا كني راهبم ولط تالو هب زك سع راود

 را را ت فو .یدریابروکی رله اف قوح هدنص وصخ قماشار لع هنعسوت كق رح

 تالح .یدراردیا تمدخ یخ ردق هب هجنلک هینافطا وریشدت هه رح لحم لوا ندهافطا
 قره وقبلا نوجا یسهناخ هدناباقمه راپ رب نیعم كلاما باا ت ردق یذ هدیتمسق ر ندن رل هبم واط
 تیاربس نکما امهم یک الماک هدنراوج و لاصتا هد هر ینسهناخ یدک مه هلت ر وصوب

 ندقدلرآ ندير نا هے اطا 9و نیک دنوم ناب ۰. یدراردبا هظفام ندقبرح

 یس)# هیدلب راودو رلدجهطلاب ءیمسق رب. ندیراههولط تالحم و هبزک ص رثاود هرک وص

 هلع هقسشب هلا راک زور قوس كرلشقا قجهقیح ندضاشا تواق هدشرح لح

 هلققس .یراعا « یراراو و لاک ۽ تنی دوس یضایقا نوعا یمهافهخا تیام

 . یدرلیدبا نیمأت ندنفرط هیدلب یراهشاطا ید کوا كرلنو . یدراردبآ لانا

 راباکش وک

 [هسفیتح فرح طقف دوجوم هدنسهلقدیزابو هتاور ندیانارود هدنسهرا رالکشوک .
 یس رز هدنمسا (با۲ن بج) نکیا هدهسورپ تام تم یوم اغا هب هم وظاهر نوزوم ريغ

 نامز یغیدناوا لش هب هبردا ت یاب هل تف كننلبا مور و شادی نسآ ی روم قارح

 . ردشعلوا ذاا ي۶ دصر یز ( هاکرظن تخردرب نوروا هدهد! ص )

 رلیدا انتعا كب هلتفو هنسملوا راهدآ لکشم هدالخاد وطوا ر نيعم لرابکشوک

 مادختسا قرهلوا یاکشوک رلهدمک یلربق زو و ییهالع نالوا یلدوحو یبا هدایزكاو

 «زکسنوا هدهطعاغ «یعرکی هدنسهلف د زباب ردق هنالشا ۱۳۲۵ زوغ ۱۰ .شمرا رول وا

 ران . یدیا ,دقدلو یلکشوک شب هد ويا و یلآ هدالوتهرت رادک--ا «چ وا هدهیداجا



 رایج هبم ولط ۱۳۰۲

 یهدتنامآ بولب تک هرکوص ندقدئوا قیدصتودسأت ندنفرط یرومأم لوقءرق یتیدلوا
 یرتفد هعطق ی كن نافطا تاودا و ل دوح ود ەدەلع و یملی دبآ زارا هب وسلم وق

 ظاح هدیدز نونموت ی هدتناما زک ۱ ع ریار هلا دن نيم یکیدلدیا مست و

 .یدزونلوا

 هتیاتعم هچهیراتخا تانه تاوداو تالا هسرولوا كجءدبا تمدخ كرت یسر

 تالع موت هلروص و . یدریلپ ریدتنا نیمضل هوا ریلی ر وک یاصق نولیدیا دادعتو

 کناه ةهممولط رب و . یدرولوب یدق هدنودساموق یکم ازش كن. رلهبم ولط

 . یدیا روح هتعا-طا هزار ون هنافطا كلي, راد وا 4 با هدنلخاد ترو

 هم ولط مشکی 1 هد هدب زود هللا هب زک ص ناود وا ؟ اا رهس و هطض «یلاع باپ

 نوجما یسهظفاسح كنسانب هرتادوا ,میرب هر هم ولط . یدروللو دارفا ردق یعوزلو

 . یدربایدیا قوس هش رج لع هدنعوق و قل رج یرکید « رای رب دنلوب هدلحاد وا اعاد

 سف یللک-و كہا یئام هتبرا شاپ ودیا ارت ییءدق تفایق یرنالوا بوسذ. ه:هسق هیکلم الاجر

 زود ىسەناي كلذك هنتسوا 6 هرس یلک) نوژوا و ىلەقاي زود هس را ةر صو هک ا ضا هنجا كف و

 دور اس "هشفا دوخایو ندلاشایو ناقنشاف ماشز دن و نولاطاب لو یسهجاب و نوزوا اهد یرلکتاو

 رلتا ذوب . ید رل رال غاب یاب نوب وب دنبل د ضایباب و سفناج ها. ر دق لبدنم +: وکر اچ هن رلت هل و ب وک لاتنمیلاوق
 .بسح یک یراقدا وا رص« هشنس وصخ هظفاحم ی رلفابق یدنک اغر هی ال و ییدرتک هلوصح كنامز

 یدرلوق-یا ثعا مورح لدرلسوءو وزرا وللخم» هدیرل-نک ندا ليم «ماظتناو ددجم هبرمشیلا

 دودعم ندهناکنرف تاسوبلم الو تکاج « توغر < كالم وک یلەل وق هدنرلرننع تانقاط امدقو

 که د هغ یجاسفط ] ۰یدرلردبا عیبغو فن هلایکلداقم كنرف یرلنزک هدتفاقوب ندننیدلوا
 [ زکیوقوا ییهیشاح

 اب هما ی رلقووات دراز وب ۰ رای دا هطفاحص اهو هنس چ وا کیا ی رلقوواق و وب یماط همدلع

 شن لو «ترزوا کروک مسوم هش راهترآ هدرارودو ۰ ردفداص« هنس هنس ۱ ۲ ۶ یرلغا لبوحم

 یدرف رک شواپ تنه یراص هن رلقایآ و رشقاح مچ ۶ ینلا و

 یفدب « هتلاصو راولاش لوب یغآ . رلراراص ینیراص ینابآ ابو یلاش مح هنیرل اب یبقاط اسا

 ی جلان یل ۲ كرلینعو رلربک ین ینمرفیروب- یتر», هنیرلقیآ < هبج ر وا ریبعت یرصءو هجراط
 لاد یی راس روكا اردن و هک اهم ندنرلحراا ۱۲۳-۱۳660 . یدرل-د رعطا هران ال وا

 , رلیدتا لب وحم هنین راقسا لغغور ی رلدنع < هس

 لک هارهدیا لدبت نامز لامز یلاقو یلکش كسف ولرک < یرلباق قایآ و هسهاا كرك هبف فام مم

 ردن هنامژوا هجنلیدبا نالها تاوانسم ودا هع هرک وص ندهبریخ تامظطت . ردشلو یر اح

 رلماتن و رلل وصا نلیدىا تباعرو ایتعا وه دنةح یرلهز ک ہدرلتفامآ یرآ یرآ دا رلماسم ريغ هلرلملسم

 هرامیک یسف نالوا یرلبلم راهش و زارط كل رابنایع و مالسا هدكرلملامريف هصالارو شفلوا عفز
 ردشل دا هدعابیم



 ۱۳۰ راج هبعولط

 . یی دل وا طفام ندا قلبح هی ولط راو ندهو# برج افا و ندتبط ورم

 (۸۲) . ردشیملدا لید هنولطتا هرس شا وای شاواپ هدیرلتفابق یک

 یهو كوو ندهس افطا هرزوا قلوا لوغشم هلبرلشبا قررج و هیمولط مدن امار

 هیدلب رتاود هنوسیموق وب . یدردیا ع اجا ینویسیموق هنافطا رب هدنتسایر كطباض رب
 هب زک سم رود درک « یمهفیطو كب ویسهموق .یدشادیا نیت اضغا ج قم ندیآدوماج

 قجهلوعوفو نوجا یناودا و تالآ «یجماوح هم واط ندءربشط كرک نیویدلب راودو
 تالحو ندکعیا قوس هءربشط ومات ءراود بولا یرانوب قزهلوا لوغشم هل راشراپس
 تدابع ندکلا تراظز هنن راملوب هدلاح نبح و قىسا « يظن ییروما ېرلهبم واط

 . ىدا

 هبعولط .یدروُل وا هرادا هلا هاب نالتنالب وط ند: اها 4 ٤ یرل«.هولط هلحم

 بو سلم ناحردنم رڪ و ع راب ر و لغ 1 ها .یایدنا نیعآ نی ر ندنفرط

 یفدلوا شلدیا لامعتساو لوق قردلوا یرکسع شوبرا كرف هدنخرا ۱۲۲ .(۸۲)
 ەدە فلام .هعشناابو لوتاسا « ىدا شلدا جاضیا هدهبیشاح ید دف ی ۳

 موزل هنساطعا تاحاضرا ضا هلا هلیسو و ندننیدلوا ندهد لئاسم یی نفاق

 ۰ ردشلروک
 هلا هیمرر « ۱۲۳ » هرکوم هنم ییا ندقدیهلاق یابرجکی یا دوم ناطلم

 ها راح ھتسا ینبرش ۵ یاول هدنشراا ۴ لوالا:یر ۵ هلاراج. : .یدعاوا ږوب هبرح

 هيله تاود " لار هم اب ندنکیدلک مزال لیدس هت ودب كتب رح ةفاک » هدهرص یفیدقنح هراس

 «ا ہیک اراولاش توراص لاش هلکر كا راقوواق نالوا داتعم كاف كهن س تاطاس ناکدنب عوچو

 نژیاهرفس » :هنیا هدیسز غلترب نایدیا رش هرکوم یآ ترذ . . یدرلبهرویب هدارا یبراللا
 اد هدهسیا شمتلق ارحا لج نلوصا تفایق لید هلیسهصلاخ تی تیودب ليم یر ندنعوتو

 شالوا لاخدا و قیئو هبهنسح "هطباد یشربیه هدلاصادومم هاشنپش ترضء یاس لامتااةبهاوآ

 هل اب همانجوم هباهاتش هیس مدارا نالیرو- قاعتم یخد هعفدو ياب هنغېدلوا شنلو هدقنلواو

 تلود لاجر هلآ مازک غراشهو مارتحالا یوذ نیسردمو للاوم راسو ماخف رودصو ماظع یارزو
 یرلکدلیا :اسقک او سبات هدمرتاسماناو همولعم مور مدنلانم كهینس تناماس ةمدخ مومعو هيلو
 هلجلاب راسو یارزوو هحنارفو هما لالو ندامام هلا كر ید یرلهدامو همسر باوثا

 ,یدههلمد «۰۰۰ تیفیک نالوا ریکر ارةهلنا ارآ قافنا هدیابلواهرذواكمنیا اشک یا ورخو سن ماوع

 چاق رب امله هللا تلود لاجر راکهظفاع . یداروک هدرلرکسم ددجت کالا هدنهومخ تفاق
 راکه فام هدرودو ًارظن هنیرلهدافا كنيدنفا كب اضریء .رلبدتیا هظفاع ی ړل هم دغ تفارق اهو هنس

۷۹ 
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 رایج هبم ولط ۱۳۰۰

 رو كنتفاو ۳ هبه

 1 و قرف نفخ دار ا ید رو ند ۳

 : روسدیا ریوصت هللدوص وش ینتفاق و لاکشا رایج هبهولط و یتالیکشت هیمولط
 یجهیعولط) ندا ترا هنیراهتمولط قیرح بتص كيهرتاد یهمدقم نده ریخ ةعقو

 یکی رایج هبم ولط هصاخ نایناتس وب . یدراوصو حر ومام ندنناربعم قاجوآ هلیمان ( یاب

 یرچیکیو ندنرلیلناقیلد فانسا ینآرفت هدهسیاشادیاداپ هلیما یرجکب یسیضمبندنرلجا
 یک یعاط ابروج هدنراباب ینارفا هبمولط كغاجوا رم هدنروهظ یتیرح بولوا ندنرلپبشا
 قرهشیشوق ندفارطا هلبا راساط لنا-شآ هسیا ندهتروا یحنحاق یرارزوا و نیالق

 هدنرازومواو قیراصر هجوقردق رو هدنرلشاب هدرلتفو راس و رر رب ویلاطهنلحم قیرح

 ین هنیراقایآ قرهلوا قالبج یرلریدلاب و طورت یزعرق یرلک دا ریبمت ( دانق لاتراق )
 هدیرکسسع رس باب زکلای ندشیدلغاط یخو رانوب هرک وص ندرابرحکب ..یوزارک
 ید ینارفن یرکسع و «دقعلوا هزادا هل مثاط هعاح همرد باحالایدل رادیمولط نالوب

 ریدمر, هدننمض .یلعیر هماظن هلقلوا زسلوب یمهرادا هر وص وب هدهسیا ه هقمنلق ما.هتسا
 « . یدلل وا تردایم هنن رز رحم تارف ندحراخ هب هم واط رب هیس

 هلیا اع ینو هود و وق یهللوقوت یراکدند ( ناتنم ) راج هم ولط هدرانامز لوص

 . یغاشوق سلبارط هدهنتسوا راربک سف رب لووت رفص یبلاقو ءایس هنیراشاب و روطوب
 را قو ی راقاشوا هدهنیراقایا . یدراراراص یغاشوق دیرک هتیرالبو لیدنم یلکسا اب و

 «یلهفیطق یسهقی نایند اقونانپ هد یرایج هبمولط اسددک .یدرارک نیپراقسا ی هوا هطروع
 : یدرا رک یولاطناب رسلارف لوو نام یاکلیا زاراح

 3 رباود هلص و صح هراس ر ۰ یدرافراصكتسوک شوک هدر ندنزوموا لوصكشر

 ۰۰ یدزاو هد یرلتراشا رب ررتسوک ینراهبنر كنيرلنالوا بوسنم هب هیدلب و x ص

  هدیورو هللا یج راف cr ینکیا ؟ ۳ هسرزوا یموزاب كل ق لوص سشد یج رب

 . ید دراراقاط رلناشت ناریدآ | یورو (۸) و یلهمریص رشکیا" کاذک



 ۱۱۹۹ رایج هبمولط

 قمل وا كسم رب لوپةم تیا هلسیالوط هیناسنا تمدخ ییدتیا اغبا « قلیجهمولط
 هلی e ناخاک ی ریت ( یهبەولط ) یشالوا هدزرطو كنبراکلا.- نکیا ریلک مزال

 (۸۱) ۰ ردشمربتک هلاح رپ ماوت

 كنسااها فاص هم هلو هرزوا ییدلدنا جاضبا هدرلهفیخ ىج ٥۰۹ ىلا ۹

 . ید رشتا ناخ اتفاق رب هنیرابدنک هد رانج همم ولطی وک ینیدلواد وج وم ی هص وص تفابقرب

 نالوامتاوآربخا . یدشا د ااطغا تاحاضراضب هد هغ ی ۹۹4 هدنقح یرعب هت یبلاخاک (۸۱)

 ۰ ردهدکهریدتبا باجنا یلیدعت هجردرب كنهروک ذم تاحاضیا تاعالطتحا

 رلکر و هرکوص قدحتف «ماح وب .شعایاه اشاپ دادک یاجام گالیا كنيرايرم مس لوسانسا

 نالبدیصرا وصو نالبقاب شا دورو نوجا قمتصیا یماج. ردماج كالبا نایدا اشنا ندنفرط

 زس ر نادنفیدلوا هدزرارب كحهلم هنراب رلهسدک قوج رب هدنفارطا یابی رتو تا اهلا. كنناخاک
 < یماج اشاب هل دک هدلاح وش ۰شهرلوونیراب هدارو هدنسانا شن هال اب قیر لیخرم زسدرو

 . زههدک«هزکب قوح زا هرل ۸ هاب ) نده رخ تاسو مدق نانلرا ثحب هدیاب یجترب نوا

 رایرسرم رالواهدقعاپ هدرلناخلک ردنا اا مراد ممرس هدیراناخلع دراماج مپ رکید هرخ الا

 زارا اراب ۰ یراق + تولاج < رلرزک مدلاح رم ولپوط شک الالع .یرازودبوک
 یرلندلا ند رلذانصا رام اخلک ۰ شمرل راب وص یراکدلک تسار هدرلقاقوس هدیرل دیک رار رو وط

 یسپههسرولوا فاذصا ندا رارصا هدکمامر و یشر زمرا دیاش را صر و ینسه راپ كمال وک أ٥

 زبسهراپ هتیرلیدنک هد اضب ۰ شمراردا رارضا هلئروص بیر دوخاب امنی ینلام بوشوشوا
 قاباق ی راکم ا «رانآ كلعا شعارغوط هننورد یناکد كرالاق نرتسوک تالکشم هدکنرو قازرا
 شمرل رم رولاڪ راك وك ليزا هبیرجلا نوجا كنا رارضا ىلاقم كرمدا تسوا لا یاد و

 تاحاضیا یرلقد روی, اطعا لاؤ سلا یدل كنيدنفا ك اض ریلع یناژمیایح لوپ اتسا هدب ر رصع یجنچ وانوا
 که دراوج وا هدنلب اقم هراپ روا هدنناخاکی اه ی وکه رق ردت هب 4: لک هرلنامزنیقاو تح .ردهدزک صو

 . رددنسهلج ینادافا ےک یدنفا كب ا رله هس یرلکدهجنک افرا مسرس

 ندنرس ر یجه.هولط یکم سا ینادلوا شمش كس دنفا تحوم یرومأم هافطا تناما زکيح

 ایج هبعواط هلاك نکیا یتا زوو لهم ا ها ا وو ریو یر
 ی هد هفیح ىج ٩٤ هيفا ۰ ۰ رددب و« یو هدیاع ومسم ندرلیدنفا دشار لک -ردشتا حجر

 ًاجلم هیارشا رلناخلک هک مادام .رویلروکل ایحالادیمب هد هج ردقج هباوا فیل أتلباق رفن ویهلا تامواعم
 هلسروص فیقو ردق «حایص یرل هسمیک لوه ی. وه ی راکدلک تسار یرلهجک كرلیجةللوق .ردشلوا

 مقاو ر دراو ه.یرللوا شخ قوس هد را رب هرس و هرلن خاک هززوا فا هرم نوسل وا

 دازفالساو یتاسیسأت نا: دارا ی راکبناخلک یدا *-لواشماعای هلناعفد یماجاشاپ لدک ریلس هلو

 .یدکج هلسهلوا نک قال | نوکون .یخرلقدلوا ش؛وشود هج رده هاب ینهؤ رک, لفاسا ېک و
 نداف رط ی.هبلط یسهدافاجرودانم هدهفدص ی ٩36 كددنفا كم فرش نهرلادبع هداحوش

 «شمهمرو«هناخلک یبراکب اناپ كدک یا دوغ ناطل- هررک هناحاضیاو .رد-شادیا طبذ شاک اب
 ددا نوکروس شمتیغالم رایرچیکی یبراکب ناخاک اسی هلدک



 رایج هبمولط ۱۱۹۸

 ییا هسندهره . یدرولوا عقاو هلتیرثکا ءیرلاغوغ هلب رکیدکی كراج هبمولط

 یرارب رب.« راریناللوق یخزوک « زوغالف ایرثک | رلنوب یعداوا نمشد هنیرررب قیدنص
 رب یر, ندرلنوب دیا نکریلک ابو ردک هنر نفنا هدنروهظ نافناب كليا .راراتهزوک
 هسراراقبح هنکوا كنیرلرر كرهديا روهظ ندقافوس یهتوا هدیرکید ندقاقوس

 )ر د ایراع ,نص س مش .رالاغوف ی هوا .رشودهک واقیدنص نهو وک هنسیدنکنامزوا

 :یدزال الا وفهجابط فا «افیرلل وا .راروشوکو ده لبااپو صو قوصوب : اقوط«هب روطوا
 . یدرولوا شهدم كب رلافوغوب هلسفو

 و اود .نردراو یرلدآ یرآ یرآ كن راقاط هم ولط ریش د ماط ر هیشک ترد

 : رد ( ولشوم ) یدا كثاط یحرب ایرنکا هدن راشاط قاحوا «هدنرلهم ولط ا

 *رق.. یدرلر رو ولرود ولرود هرلثاط رکید را ( قاشوا ) دوخاب ( سر )

 .یک ءراسو تاورخ « نادوبق «ناحاق

 هیات ارس اغ هلح زا ی را كني راته هرم ولط ینعا كرلفاح وا

 «ینکیا «یحتلآ .رد راووپشم#لا هبطیطباپورادکسا «ینادسهمشح «یسوبقاشاپ «هبمیلس

 ۶ :ووجشم هدءدنجا یرل«.هولط اسلک . رلیدا یلترهش هق دل وا هد یر هبمولط را یحنج واو

 : و . یدراو یرلئالوا

 . توفصكالبا كلیرحکی هدهرص ینیدنل وا لکشت ییاج همولط ىلا هاکرد هد ۷۲

 ماظتنا يا ءدنصوصخ لوقو دق هغاح وا هصاطاب < كرءهدبا بلاق ندقوح یتیدجو

 یشدلواشلدی» ریدق هلتسما یرا ك (دواد كح رک) هدهسیدیا شحقلاق ندهروا تادض و

 ییدنلوا لوقو دق رکا ۳ یهمز ال یاصوا هنغاحوا یحهمولط هدتادب نوجا

 یلسمو نامزیشیدنالشاب هنالك دق همولط هد هلع ره هکر دقوش .ردهدکلدما نط ًایوق
 ۱ ۱ یرلکدروک دعاس هلون احو هل اتاي یراکب ناخلکو راق و وق « وی ماط 3

 .. لوینتسا قوح رب نالوا كسکوب یراعامجا علوم هليا هرانوب «راشمهس ناهنوجما

 3ھ . ردرلشعا سوه هفلجهبم واط هدیراحنک

  قرهویو-ع هدنروهظ نیغنای رلءداز راک هجا ردقههحنط ءرانامز نیقای هلع ءانب
 ۰ كننولاطناپ الاد هک ددشاروک یرلکب و یرایدنا لققوج كب .یدیاراراشوق هنیفنوهلکل زرد
 . هدنشاب صام هسنالغاب زاعوط رایوط ینا و ردا هام ینکلزرو یجهیمولط هدننلآ

 ۱ . یدرازامروط وا



 ۱۱۹۷۲ رایج هبم ولط

 تربع هخمامرو ی راقاشوا . ر رو ی صا هم ریدشکد اط هدهار یاثنا ؛ سر

 Ee E ثمر دنص 29 , زرک هفیدنص هلس ی هساا یلئوف 6 ىلج وک یتح . ردیا

 . ردیا لیکشت یژثکا راندک هدنرزوا تآ و
 هلواقم رب هدنسهرآ یه هبمولط هللا هناخ بحاص نوجا قمداتروق وا هدرانمغئای

 . رارونلو لاعف هداملا قوف هدیاب وب یراهینایهوق هط رز وغ.س . ردمولعم ییدلدیا دقع

 . ندیشا یعرکپ و یلسید یبا قبدنص هک مدیا ضرف ءرزوا قلوا باسح رب قالراوو
 ید رک ( یاری N اریسا یم رک هو کلا هد ەراپ ن ردن راع

 رشکیا "كلذک یحورو هلا یراق ۲ سر ینکیا ۰۳ سر ىج ر . رلراپاپ

 ا وا نوجا یحراتق 6 یجنکوا ؟ «یجحورو . رل ر دغاط هرافاشوا یتسدقاپ . را ربا |

 هنیریدقت كاسر اپ هدنراهبمولط هلع ضعب . رول آ ءراپ رب هلمان ششم یجوروب
 -هسرلآ نابرت ندنفلاقیدنص . ریلی ء رر وءهدایزهنکیدنکب هسرتسنایسد ۰ ردشملقارب

  كثناق هچ ریدقتوب . ارك ین راقالوق .هدنري نیفنای كناوبح الوا - ردمقاو هلتیزئکا وب
 هسدولبسک امام نابرق دیاش .رارروس هنسوبقلوا هدیبزاریو هنیرلهتحت هنيا كفيه ی زارب

 هدندوع + ناراتضاب وص لناق وا هلا هرعار ندانسسهقر 1 راریدبقآ هنا خر دنص اق

 بوم قره آ یر هوا اهد هلا هزاب یرافدالپ وط بوسک هدلم یرظعر منا

 هدلئاوا . ردراو یتیها كویو هدندنع رل (قاشوا) كنبراسرواف | هبهولط . رارجما

 اف طقف .رازامرب داق هسید كرر دلاق یهبمواط هداك سل وپ ابو همرادناژرب هدنرب ناغلاپ

 . یدراردیا هافنا لاحرد هج رو صا

 سد ی وی ع کد « هدرازب جدمهود ن کیا رلک و ن ؟ردیک هن هاب رایج هم ولط

 نایوس یهبدلوایمههولط كەر .رایآ رله رعت هد رلهداح قل هبل غ یغی دنلوب عمتح كلاحا

 نالواشءال ريف هرلفافوس هدنساما ناغل ای : هدقع آ هرم .یدرا ران وط رات اهر شوب هدا و

 یغیدل و آخ دنم دا اادصقمر یک قامار لح هنیرل همنمکم ج بولیزا كر دیا ظاها ییلاها

 (۸۰) .ردراو هدید مم قعاص فاح یک

 تکدمر دیک نامای»هرکوص ند( ت.۰۰ت۰..اه), نایکعیرادتم فلا یا ۲ نوا رلهرعن[۸۰]

 قوح زا رنو و ردراو یراهرعل هقشب هقعب كنسهبمولط تمسه ۰ ردهدنزرط «یلرب الف راتروق

 هق ئاد ۰ یرلیح هبمواط اثاپ قافصم هح وق الە . ردب رابع ندرلزوس كج هديا اعا یرلتمسوا

 هد زال همشج یلزاق ویله هلب ڼاتيغاط .ه رکذن هناهج : یرلیح هپمولط هب باب یللبف- ترضح نت وه دن آ

 ندا لاو م بوروص رلندیشرا یرازوسو و رل رد ریل هن امت اص ن کاک ال او

 . یدرارالکآ ینغیدلوا یمهبمولط كەر



 رایج هم ولط ۱۹۹

 | كنیدارفا یقاط قیدنص ادام یحرانق . ردلکد نکح راف هدکوا ؛ یحرانف

 یفیدنص هدرلنامز ینیدقلوب كنبنات سید ریارب هلقلوا یناخآ مقاط یحراتف . ردیسافآ

 قوزوب كلوب ؛ یحرانف_نکعرآتف ءدک وا نکردک هنغلا) .ردز اح هدیتحالص قمربدلاق
 هفلقالصبا هدقاقوس هدهار یاننا .ردفلکمهلم-هفیطو كمرب وربخ یننیدال وابولوارو وحو

 ربخ هی د (راو همالتآ )هسربلک تسار همریدلاق قوزووروقوح و (راو امالای) هسردبا فداصت

 (.ردهدنل |كت و یتماللس و تا.ح كن هرم واط ی رلهحیک هصاخحاب هردمهمو ربغآ یسهفظو .ر رب و

 عومسم یصا ‹ یزو هدنروهظ افوع تم ( یدارفا ) یرلفاشوا هبمولط

 ادعام نانو . زمنلکید ردقوا هدیابون یا كاسر ۰ رد ( یراق ) قحآ نالوا

 دوخاب ( شواج ) قهدرافانصا رکید ؛ ی ( رضح شاب ) كه هبمولط ىح زات

 . ردزناح هد ینسهاپ ( یشاب تکی )
 اسللک « ( هفص ) هدنرلفاجوا هبمولط تالح و هزکح راود ینب هدرلتشه وب

 یتهر كن همکجو . ردراو هدیمهمکح ازج حلص عونرب هيمان ( ناوید ) هدنراتثه

 . ریکهنصوصم ماقم هدنداقعا لاح ك ( ناوند ) یو ( هفص ) بولوایس ر لصا كنم ولط

 (۷۹)  .رارروطوا هدنسوشراف بولک هدیراذاشوا هیم واط

 یجابریقکهدنلالرهلکهی(هفص) ًاحصتدمونظم (یجرانق) ءرک و صندقدنالبوط سکه
 | ییا هدراهمکحم و . یدردیا دادعت و حرش یتحاق فای وام هدعب .رقارب کوا كسر

 . چابریق « قرمط : یدریلب روا زج عوب

 وا هسا شادبا نییعت نوک چاق یسازج بوروا هغئار هنغی ۱ كنوظم : قرمط

 کیا رب ندقدلوروا هغورمط موکح طقف . یدیا تدابع ندقلاق نلغاب هدشونق نوک ردق .

 بولویروق «دموکح .ریلیجا لاحرد هفنارپ نامزوا هسردیاروهظ نیفنارب رکو ص تعاس
 7 یدراشوق هنشناپ

 1 یدریلیدرا ارجا و دانا لاح رد هسردرا مکح هاد چاق سبد ۰ چ اب ریو

 ۱ کهدنسهفحص یج ۱٩ كن هام .ردندنتاحالطصایرحیکی .ردهلک نلیدا ظفاتاف و د :هنص(٩۷)

 و یدعلدا جرد هد روص تنسهرک ذب هنصر و شلر و همزال تاحاضيا هدنقح ریعتو هدهیشاح

 ۰ ردهدکاروک ییهلدیالامعتساهدننووص ( ابوص ) و ( هرفص ) نوا ینیدمهلوا مولعم ىلصا كن هنص
  (یداورزتهفص) هایلامعتسا یردصمیاوروق فن (هفص) ببسهباه ذوب قم ب ویل وا تجاع هلو توپ
 | ندرلرثا هدنریوحم كف وب مکهتن ۰ ردیساوا هدکلدی.تبا كرل یک ( ریلیروقابوص) دوخاب

 . ( ديلیدوق ابوس ) هدكب اضر یلعو ( هرفسهتروا) یریبعت وب كب مسار دجا میدلوا شما هدافتسا
  «ددریبعت ر, یغراتو -رد (هنص) یک مکیدتبا ضرع یمبیغوط هکوب لاح .ردرلشعا لاممتسا هدنزرط
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 شف یج ×

 ینالعا تروص كتو یر قیرح « رلیلکشوک « رلدج4هولط

 رایلک شوک « رادج هبمولط نکردیا ثحم ندنرلافطا تروص و ندنرانةناب لویناتسا

 هدهساکد نوتسب هرکوص ندمو برح هلصوعخ ندتطورشم هدنابم ویو هراهلق و

 دع دئاز یماطعا تاحاضیا راد هتنالءا ترو.ء كنغتاب نالوا شادیا لیدمت هدنر وص یلک

 . ردشلدبا صیصخت هراتهج وب لصف ىج د هبلع ءانب . یهلیدیا

 رلیج هم واط

 كکايرحیبکب « یغاحوا هبمولط یلاع هاکرد » نالوا شادبا ثادحا هدنسهنس ۴

  ندحاضرا یراقدلوامبانهناماظن و لوصا یرجیبکی تانیرابوسنم قاج و اندی یسه.عش رب

 دی" ی را .جایم واطیغاح وا ی رحیبکب رل. 4م واط ا شر هداروب .ردیتفتسم

 . ردرلج هبمولط نالوا شمهرون هدنالحم هرک وص ندنخ راب ۱۲٤۳ هص الاب

 راود و و راشم | طب رهماظن رب هد ییفص یه.هولطوت ی ؟ قلخ فاصه زمالسا

 والثم یغیدل وا نالا یدال یج هم واط رر هل. اب ( یاحوا) هدیر نه كلود

 ۰ هیمولط رب هغ ریآ كناسلک ره لر هلب ریدتالارتشا هدف رم اسلک ) هل زاو اتمام فاتح

 : ردشاک هدوحو یا

 ررب هلم (سمر) هدرانامز لوصو (اآ ) هدتیادب هدهدنجرا كنالکسشت چ وا و

 ر یحنکیا نوجا كما هزادا ینندنص هدنااح ار ای كسسر . یدروناو ( شاب )

 یهو یجنکیا یهیم واط زمتک هنضلاب نیس لصا هدنراهنمولط هلحم . ردرار اهد سز

 یورو «یج رانف هرک و ندس ر ييا و یا "هلا قدنص .ردک هنضْنا بو ر داق

 (ردنابوط یورو نوجمایسم مشودو ندا دراپه ور وب ناقص وص هنغن ای) 6 ید وک

 (قاشوا) و ندءهزادا یهبمولط رلنوب هکیدبا یواح ینهبنه ترد اهد یک یججوظ رخ

 قوس كنهبمولط هددارفا ناریعاح هد ( شادزوموآ ) ی رکیدکی هدنراهرا و نایدیاریست

 : ۱ . رایدب !لوئسم ندنلش و



 - . یلالیکعت هافطاو یئادحا هبمواط ۱۹4

 ندرف نوا شب هدلوق ءرقیه یرهلغاطنوتبسب یالا هدهدنعوق و یو برحو شلروک

 ِ . ردثماماق هسمک هقشر ندطباض کیا رو

 رکمع ران و هدلاح تققح هدرلة سا ا ىلە ك تفس لو واط هس افطا

 كرانوب . ردفلکم هلا خوسر تابنا هدهیافطا تعنص هکر دص وصخ فنص رب هدنسهوسک
 هدنرلهرا یدنک هلهج وو . صابر دشت ندهسافطا دارفا یهبندن رام اهلتیرتک | ی راطباط

 یرایدنفا ناقیچ ندبتکم كمردشنکد یناطراض هن یه هوب . ریلک هلوصح لماکت

 ییدردشتب فلت هبرح قرهلواهلطف .زمنا لصاح یهدناف نالوا بولطم كم ری وءرارون اطوب

 هدیرکسع كس یرانوب «ندرانوب ینودرا هلکمنا درج ندهیلصاهفیظو یو یناطباضنک

 . . ردیا مورحم ندفر

 یسلردنوک هیرح هدكيالاویسادیاقوس هدعاقت كناطیاض یلشای هرک وصندنبط و رشم
 رانغلاب نالوبعوف و بالقنالادعبو شمریدنبا هنسهلزنم چسه ی البکشت هسافطا هدلومناتسا

 . ردشلروک یربأت مظع هدكنون هدنسلوا عساو ردقوپ كنسهحاس

 هینافطا یکم هغ ربا هدنلکش شلدیا حالصا داراجهمولطک هدزب هدنراهدلب اپوزوا
 اوروا كنيروما همافطا و ءلرلبج هبمولط ردق هبیدمش هعاما هدلاح یتادنلوت یرانثه

 قیرح عسوت عنمو افطا اساسا . رذشمالک هلوصح تیتفوم هنحالصا هدنسهجرد یرلءدل
 یهرکسعءوسک و تفص یرابالاهنافطاردق هرهنوحا ینیدلوا ندهیداب فلاطو یراتفک
 9 ی٤ا ع هللدب یاناوبح هارا « ناوداو تالآ قلبالآ وب ءدرلهسزا سب الو را

 نویام ر یونسهااما هدرضلاح .ردهدقملوا هو هاما رش هدنتسا یسهدعاسم فال هج دوت

 . ردهدقنلوا رابتخا فرصم زب هدنسهدار شوغ

  یحالصا كننالکشت همافطا هسربلک هروهظ نبفنای رب كونوب نامز ه یه هدلومناتبا

  هجدباقامت هءراپ هحش طقف .ربای ر ورارارق «رداداقعلا رل: وسیم ۰نوحمایلاکا كنصقاون و
 هدرادکسا هدنخم رات ۱۳۳۷ سوتسغا ۱٩ .ریلبغاطنویسیموق نیرسقلوا قفومهشرب چیه

 ..هلنالیکشتو تاحالصا هٍافطا ءدیدنفا كم لالج ینیما رش بقاعتم یقررح نلک ءروهات
 ۶ شیرمتاما ین بافطامدنوشیم رکو .یدشمرب دتیادقعرانونسدموقددمتم قرهیالشا هاا
 ۲ تاررقم ضعب هدنقح ءریاسو. یارتشا هتفراضم قیرمیافطا كنیراتکر ش . هطروغس
 ۱ . رد مهمهت زونه هديا شلوا ذاخا



 ۱۹۳ یالیکعت هشافطاو یئادحا هبمولط

 یراوص كچهذپآ نایرج هجراخ ندنتلصوم هلضف هدمب و هنجا حرص رک ذلافلاس
 كرهلیدب لقا هلیا یروب ررب هنالحم نانلوپ هدنراوج هدرالحم نالوا نکم بویلدیا عداض

 . زدنا اضتفا قمر وط یورد مم رهص قح 4 قو شوم ید هدرلاروا

 درب هتیرلنورد هراناخ كوب هلمجاب هرذوا قمنلق هول ندنفرط یرلیخاص نما
 هقنشتغاشا و ولاىف یزخا هدرالح نالوا بسانههدننای یوق ثهناختیه ر ره هللا ضوح

 بووف ینحوف بارش كوویررب هرزوا قملو قازغا رب یلهدیو ءدووا كلی ریو
 ۰ . ردقج ها زن ولعلي وخ اھا ات وب

 قلتتصوم یلدنلک زار ناف رط یرلبحاص هنح راخ ندنسهنبزخ وص كما رز يه

 امور کیف له هت سوا طابتحا نانلو هدنراو یر ندنحاتقم پولی ردقاط
 هجا اید قر هلو هدندز كمدا ربقح هلوا دوج ومهدماح بشوزر لس اطاو یسج اخلک

 وص هدنر له كنالحم هرزوا لوصاوش .ردکچ هلی ر و وص هرلاةس ندةلصوم دوك دم

 كراهمشج و مرض نالو هدرلاروا ناههدنروهط نفناب دلع ر هد رکذ ادخ بولوا شعلوب

 ه راجحم رص روک ذم یرلهبعولط لا قحهنلو هدک ولب يه کیس ندقدلحآ یرلداک

 همشچ و ضو > نالوا ث.سکوب ىلع و یسلآ كيوص ننوروک موزا كرهلبردنوک
 كوجوک یل هدیو ینفرطءدااح ینیدملوا قازوا ك یخد یرب نیفنایو یغیدنلوب رابحوف و
 هني رل نغا كرا بحوف و ضوح و همشح روک ذم یجوا رو كره | هتیراز رز راهوطرخ

 هرانم ولط هلو لاب كیوص هدفدلحآ یرلقاصوم قرهلبنوقهنغاوص كنهیم ولط یحوا رکیدو
 ییداروتک وص هلسهطساو رلاقم رک « هلتروص و كرک يد ندر رئاسو یجءرک
 ۱ . ردراکرد ینج ها و وص رةدایز مم هدالحم نا هدر دمت

 جرد نوجا ینیدلوا یت ا و تمیقر كنيدنب وبشا كنس«مانماظن ینالیکشت هینافطا
 وص دنا نی كنهینافطاو لواندنس هلاساهلوبناتسا ثانیوصسوقرت اضحم .ردشمهلدیآ
 .زدشلدبآ جرد هلیدصقم كمرت-وک ینفیدلواشلدیا لسوت ءربادت یک هل هدنعوصخ یرادن

 «هنآدتزت 6 ےس 6 رغ سم باب هحیءاشاب راروناط ویردق هتسالشا ۱۳۲۵ زوم ۰

 تذاغنزد یدارفا بال الادب نکیا شارد لوب هدلاح رب واب وط دن رال + یرکدع یک هیمیلس
 ظااتو و نلرتک هلاح ر یءدناق ی رانا وا رک یک دش طاق رضنب اهن دابو

 نقلژژوب لرکسعالثهو شلروتک هدوج و تالیکشت یلیخ همه كنتنامارهش ایسقدهنافطا
 شاۋا هام رلهبمولط ۶ راروتوم « یرالسوموطوا هبلقت نوجا یسمایهشش هقارح لڪ

 تیرومح هدقوس هبرح انس كن رلب الا هرافطا هن رزوا یروهط كز رح نالا هدهسزا



 - ایگ «ثافلماو یادحآ هبنولط ۱۹۲

 : هک هلوش روئلوا رادقبا هتنایب لب هناراکط

 « هیناعلس « هدا ر هقشإ ندهب یع ةا ضمپ هرزوا قلوا یطابتحا كنتهچ لوسناتسا

 دنیا رلاسبلک ضعب هلیراءفرش عماوج دما ناطلس ء هبنامعرون « یلهلال « دیزباپ ناطلس
 لباق یغیس اهداف ندرلنوب ك هلحم رب یههر وک هنتماسج كب هراد[۱]هدهسیاراو راضوح

 ات «ردح «هنخراهح«لر 5 هراق , قشعمراصهرزوا قلوا هوالعهرلنوب ندنک ودیا

 اعابلدک « اشاپ ینطصمهچوق ءاشایح ارج « ۱ءا هجاوخ«راچراطتق < رادج رصح هدنراوج

 لوبو هحلشاب هرلرب بسانم ید هدنعنارع هده او یشوف وب هناخم وراب « اغاپ دمحم یللوقص
 وص هحیلیخ هدلا هدلاح ینادل اب راضوح روک ذم . رونیروک ندهمزال یباثنا ضوح ررب
 یقو هعاضا لق وص ندرلنا هدنعاننا قیر> ندا روهظ هدرللحم قازوا هدهسیا رونلوپ

 هرزوا قفلوپ وص هدولع سم هبنمنک۶ ندننج هوا بجوم ینسمامهشیتب هدنموزا نح و
 قج هلوا رک ذ هدیغاشا یخد هرالع نالوا قلا هدنراوج كراضوح كوب روك ذم

 قر هل یرلزنغا همشح ند ص لکشلایاوطساو راضوح كوحوک هدنتماسج راضوح

 لدرلضوح كووبهلهط-اویروب ريمد كحوک ررهدرار نالوا نکم كنيراوص كژرلنوب
 ثنغالب وص كن همشح ر س نانلوم هدناللحم ادعام ندرانو و یلریدتا نایرج و باج

 هدنل وام ورم چ وا و هدنصع ورتم ییا قدهلوا رارب هلبا نمز یساقوف حلعس هناي

 قلب 2 رهص در هدزوا قلوا نو یوف هلحرخ صااخ هدنکلن زد ورتم کیا و

 ربمد هد رطق وريم اس ها هدنرژوا هو قجهنلاو رار هلا نيمز

 نایرج هننورد حرهص هله > ویساتم ندننای كروب یب وص كر همشج قزولتقار قاق یلقانق

 قعلر ولاس هج راځ ندنفاص وم نانلوب هدنفرط رکید هسیا رولوا یسهلضف و ین ردنا

 راهم شج هلوقم وب ندننیدنا وب هدکمنا نایرج هری هدوهب یراوص كرلهمشجزاقا ::ودمزال

 هدنخرا تدوج . ردلکد یسا كب یرلامشنا خراب كراضوح نالوا تحم موضوم [۱]

 رب ند هر داوم نالعوق هیارحا عقوم هدناواو » کو ول وا ثم ندنیاقو یسهنس

 لقامعاهلقشال كرل هغواط هنج > ناق هد رالخ ض.+ب كیوص هدنعونو قیرح ههواتسا هردو ىد

 لبرل مساج یهلالو هرن لع < هینیلع « دیزاب هلیسلوا هدکلکچ ترسع هدنسافطا ندندیدمهلوا نع
 «,یدشلرور اشنا ضوح رب هرزوا قمر ط ولع هللاوصهد رلدل وح ییماج هدلاو متاو هدنحوبق ها

 دو نا موزا هنساشنا هدة نعم  لاحم فک هدنسهمانماطن هعافطا . ردهدکملسند

 ُه ردت ۷ هاتسم ام ليديا یفداصت هنراب 7 نالا یخی ۰ .هلوا لصاح تہقفوم هنسامشنا



 ۱۹٩ الکی ااو ابا همرلط

 هایم یقروهلمالبوط هرل-وح ون ید راوص یحآ نالوا ءدققا هشو و كرهب ریدتبا رفع

 هکر وص ضب یک لق هنب رکیدکی هلسهطساو رایزو روعت “اق و ندعیاض كنسەدوجو

 لواب لوانورارو اط روک ذم هده یا ندنتاجردنم هطبضم ناسلافلا۔ یتیدنلوا رطم

 هلام هنت لارو بیوسصت هدضهنازجاع هنئام یکم كنيرواط یتهج شاطکسع

 رک ذ نیکد هنک اردا كازو هس ندنفبدلوا تدم یآ یا هلولح كترام نالو

 نوحمآ تاودا راضحا راد و تاما# یارجا البهجورب و كتفراصم روباط نانلو

 ردق هنرام رهش كلذك هرزوا كلدیا رابتعا ندناکشت كروباط وبشا و قلوا قلهعفد ر

 رک ذن ادحتم یسهیوست و لوبق ندهلام "هلباج؛هنیزخ ید كنافرص كج هی دیا رابتخ
 كتهمافطا بایسا ندفرط رب هدیرادکلم ترضح ةياونساح هياس و شمناق بسا

 كراقبرح هلنایمل اماظتناو تعسوبسک كرهش ةا و قرط هدندناجرکید و یلاک | و هب
 ىلاع لع طاع یغیدلوا شملوب عقوتمو لومأم ندهیناحبس ةميع فاطلا یمقلا کو
 ۱۲۹۱ بجر ۲۱ ردک ضدتفا صالالو ترضحنامررفو هدارا هدلاوحاهطاقهدقدلروم

 نوعنیسح یمھفنسح .. لماکفسو . ار  دفانمرکلادبع دجادیسلا

 تدوج دحا فک ام دح توفص مدا يارا لاک دهادیلا
 یوم دم یسح دحا ىااةللادعديساا هللادعسا ديسلا

 كجا قرااص وخ قاسم هشاما رپ ېد یحمزکنس یغرکپ زکلا كتهماناطل
 «ءهاس دز د یلحم »اب ۱۳۹۰ لولبا ۳۹ هلب دف قلوا لصاح تامولعم هدهحاروا هلغلو

 : ردوش درک قم هدام هک ردشلدیا غلب هتناما 4

 دعاوتو نون یجءدیا سردنو ملعت ینسهدوجوم تاوداو تالا روک ذم یالآ
 ها هد زانای لوس كب یلاعت هفطلب هدلح ییدلدیا لاتا نمح ًافسعت ههعوضوم
 ا ا ا تونس نی ین ی ییا اک هه ھا نا تفرش کش

 هجرک | بولوا یم هدام یدوجو كيوص هدهیانک 4جردج ابتحا یفجهیوق هئادیم هدهجرد
 یفاک رادقم هدلحم و تفو نلمهتدیا هکه راجه (۱) هدهسیغوب تلق كلب هجوص هدندامسرد

 بوسشلوا لیکشت ةعفد روباط تردینجهلوا یواح كروک ذم یالاو هنک ودیا هدقمان هلو

 ماعا ینامزاول هفاک و لیکشت یرویاط یحنرب قجهنلوب هدنسهراد لوبناتسا هدما لوا
 لاکا كاعرفت رب یه هابداشک می ردتلاب ینو كرار واط راس هرکوص ندکدادیا لسکتو

 : ردیلکددناز یرمنهدههیغو تلق كپ هحوص هدب داعسرد )۱(



 "یتالیکمت هافطاو يئادح| همولط ۱۱۹۰

 وایکتما هلی هبدلروتوک ردق هتسهچرد یقاراک ادف فرابصم كج هلیدیا هدصوصخ وب

 قیهاو موزل كنبلروتک اک نم كيهروک ذه ریبادتو ندفدنل وب راکرد یفج هم هل وا

 قفحا» ۱ تبا هلیسسهبلب قیرح - نالوا دوهط یا هلعس هدنایحا شک ۱ یا هلعف را آ

 كسه یهاظ تا قیرح عوقو هدنابلب روهشم ژک ۱ كناوروا ادعام ندقدلوا

 كخرا رک نکیل دوجوم هینافطا ته مظتنم و لمکم ریارب هلنادقف كنيرلهحیلشاب

 فرش عونا هلقلوا یمع تّطاس و تالخ كبروا رقم و نالوب هدنسهطف لزوک لا

 قبال یدوجو مدع تنه ۳ هرو صلوا هدماطعا داوس نامایا نارا بک هس عو

 شذآ ةملق امدقم كومو رک دالاس نغلوا شماغوروک یفاوم “بىل ناشو
 نامرد ددالکو تروشم نما ون رم زا یخدءرک ون رون ن ااا هللا هع.ضم یتددلوا

 دوج وم موبلآ بولوا داع هیءریاس و تالحهلهج و یفج هوا نابتسم ندنرهماطمو شقلوا
 قرهلوا یجهطلابو هشولطقاغنالاب هرزوا قلواحالصا وملخهتفر هتفد كرلبمولط نانلوب
 هماقا روناط ەي زاد ںھ هلم هن اراد خرو ك دامرسرد و لکشت یالا ر اد

 یالاربمزب كیالا وا و ینح هب ولو هم ولط ییازو وا اط مم هدنسعم رواطهو یج هلیدا

 راس و یاکرح و ره روصو باب رز و قیس ا ناطراض میدونی هتسادیام و

 هل کت تروص یرلهج ردّمداومو ماکحا و ین دف سو لسعف ید یاعرف ۵و

 8 قرملوا رب ا وا هسالا و تاسعت و شاعم و شک وروک هدبولطمو

 ند لودج ین> هلوا غلاب هه نکس نوا زو ۳ كم رنوا یون قرض

 شوخ لارل ام زتسم هدنهاگداب تلادعلا رهاب تموکح رز هلغلوا شلوا نینمو مولعم

 روفنم مدب مد دة یزانیمأتو جالصالئاسو و ظا ولاو ۱ ۶ دال و داع نالوا لاح

 تکو تشا تناحو قلرا هنن هقفحال هب نیهاشدمش "هفته تامادقا و و يه نالوا )ام نبع

 اقا یتهبسدقم او همهم هفظو هیریخ تاوعد بالعتتسا هتمغ یو بانج بلاح

 دی هنسهجدوب ینهنس و ناسقط ید كف رصم هل کشت و تارت كنءروک نم تش هرز وا

 دم عقاوم ظوبا یک دادن كبوص نالوایسهیلسا دام كرح يافطا ما و یلاخدا و
 رارم هنیرا وج زاكي كروب 8 وبلاح بولوا هدقعلا وص ندراض وح نانلوب هد«مولعم

 1 ءو مهل وبناتساكروک نم یالا نوح و ندشیدلوا ییمداف وعفن هعازوا یرهلوا افطا

 ن دا اضتقا هجم رل هربا رو اط واقفوتاک | یرارکید ,هلردیا لکشت هوا یرواط ید

 الویناتسا ا ئ نوکیا تا ا ر قلبو /اقیبطق هتدعاوق لوبناتسما رییادت

 راوروقب هنیراوج هللا | راضوچ هدرادقم و تء-و نلک مزال هبهبسانم مقاوم هدنراوج



 ۷۱۸۹ یالیگفت هنافطاو يادحا هبمولط

 كسب ۳۰۰ هنیرابحاصلالما یراهینابموق هطروخس ندنزون یماوا یرتح كک الما نالوا

 یاورش نال یرظانهلخاد نامزوا ی راضومقم هرک وصندقدللوب هدناپوآتهدنداز ازل
 ا یاسا ك هسافطا ااو هدلورناتسا هللا زارا هباغا ی شر هداژ

 ردراشما

 ههشافطا لوصا ندایوروآ بول | ءرابنعا ران ییاهدتسا و تمجاموب ینراظ هیلخاد
 حج هنساه یتالیکشت هسافطای ,دناتسراحم هدک دریدتیا همحرت هلیا بلج یناماظظت قلعتم

 هب هناهاش تاذ یتسهطمضم هبحوم بایساو همانماظن ییدربدتا ماظتن هتلود یاروش قرهلوب

 تنوق ) هرزوا كنا تراظن هننالیکسهت هئافطا و شما لاصحتسا ینسهدارا هلبا مدقت
 . ردشعلوا بلح طباض لعم هدرب ندناتسواح هدنمسا ( ینرجهس

 یرب و قلوا دوباط ترد ًرظن ههمانماظن وب نالوا لخرات ۱۲۹۰ لولبا ۷٩
 ًارخؤم یک یفیدنلوا ثادحا ینالآ هّمافطا رب هدزوا كلدما لیکسشت هدنتهج دومناتسا

 ی رد هل وا نجا یرواط هس افطا ه رحم هدر

 یمهعبضم الکو سلحم نرتسوک یتسهبجوم باسا كنسهمانماظن یتالکشت هبناقطا

 : ردشادیا جرد ریز هجورب هلکْما اوتحا ییامولعم تقد ناباش

 نالوا هدقلوع وفو هدهملعلا هنطسلاراد هلهح و یهبدلر وب لام موزام قداقح مولعم

 جاشتحاو موزلكتهمنافطا تاوداوپایسا یسمرا تماسجو دادنما سک كنسضمپ ند راق رح

 كلنلاها ٌهيلام وهبکد«تبنما و یلاکا تااصقوب بوديا تأثنندنفردملو هدنسهجرد یقیقح
 ترد ندنوبندنفیدنلوم نداملسم یغیدلوا تموکح تمذ متم یاصحتسا یندندزو وش

 یتحلصمو لاح باجما هدبابلوا كنويسیموق نالوا شلدیا لیکشت ًاصوصحم لوا هت
 مقوم نکد هبیدمیش كنهمانماظن ییدلبا میظنن و بیترت هلرب قیقدت و لمأت فارطالاب

 لوصو قیرط هدنروص زستفلکو فرصم اهد هروبنم دصقم یساعوق هیارجاو لعف
 ثاقولخحم وام م وج 71 راهاهاش تفاعو رع مایا قح بانج هدهسا نما تاتش ندتمارآ

 كلم ام نآ و نیح لک كني رلهناکولم تاپ هنکس نوسروسب ناوارفو دیزا ندامو ضرا
 نارسخو تبخ نشلرتسک ,اخ یخ كلو ناشفااررض شتآ هنضص كنبراناماس و
 تعرس كنهنافطا ریادت ندنفیدلوا نابسح هب یهاشداپ ترضح ٌهلماش محارم یبیلوا

 اتقاوو شنلوب ندنلیلج یانضتقا ینابناهج بانج نابع تباصا نامرفویحا یسارجا و ناخا



 ینالیکھت هب افطاو نادحا هبمولط ۷۱۱ ۸۸

 كڼهرادوا نوجاهرادا ییهبمولط ویو یسلریدنلوب هبمولط ررب هدنرازک ېم هیدلب راودو
 ذاا لوبصا یسلدیا مادختسا تارو ردق هزو ند شپ نوا « نوا هروک هنتماسج

 یراهغولطوبو هدقه ریدلل ون هیمولطررپ هدنرهلحم یدنک ید تالحم "یلاها یک ینیدنلوا

 « قللاح هدرازپ و هدوسشراچ هلتیرثک | . یدیا هدکمنا هرادا و قوس یرایلناقیلد هلع
 فرط هتنرایجهبمولط هدب و هیمسد راود ندیا لاغتشا هلنامدخ یک كلربحمر

 0 رب ا و نیت تفچ رب لوک هر رب قا قا ندیم و تموکح
 .یدزاملآ یمسد هرک ذن بو تصخد یک فانصا رکید ندنرلیدنک هدر بولیرو هسبلا

 ودیارت لرد هبسپا هدشيا هنره هدننآ نالعا كرح رایج هبمواطنالوا زئاح یزاتماوم
 . یدرلیا دوجو تابا .داح یغیدنلو كن هممولط ینددلوا بوسامو

 یرلفدلباتقرس باکتراو شروعش عاقبا هدایزندق رح یافطا كانبرلهبمواط تالح
 هدنزله-حم قحا هكرانو هخنجوم رارارق نانلوا ذاخحما تفو تقو هنيرزوا یملروک

 نامز رب چنیهاکوپ هدهسیا شعلواعنم هلنامفد یرامتک هنسادعام ندرانیغلا یهدنرانةایو

 . ردشامهک هلوصح تمقفوم

 یرب ندرارضع هکدتیا کنت نکاسم و هحفدلاقوح سوفن هدلوبناسا هیفام عم
 یحالصا كراج هم واط لاخ وو یدالدعاب هغل وا عنوة ولا ونک اهد قبرح نایالوا كسك |

 یمارحا تالکشت ر یرصضع اهد هدنصومخ قار یافطا والت هراض ئالام دوخاب

 ۱ ردشلا تاد .ینتقد راغز ف وک یدنهوصخ

 تاحالصا هدیسعاشحو هداعلاقوف نده رح طلا بسح كناخ ز زملاد,عناطاس

 قص نوح این دلواباشخ | الاماک یرافرطشاطکش)یتح .ردش1وابس هی رست كناددجحم و

 رکف یغج لوا بها همعط هدكنئواه یار هې ابهلوطنوک رب یسک هعوف و قلرح قص

 علام هکله قیرح رب كج هلک ندنفرطیجحمایوک و شاطکشپ نوجماییدربنک هنیرلهناهاش

 هدلاژ و شم ر دتا اشلا هدنف زط تدم زا یرلتراقع .نالوا د وج وم مولا هرزوا قلوا

 كالمتسا قرد هدق الما یهدنرافرط هقحام و هداز هندشبو هلبا .یهمسشح

 مساج والكبد رظان هه هلوط و ینبسوت یرغوط هراتهج وا كراتراقع كرەديا
 تنطاستدم هلاکا ءدهدیا شءالشاب هدهنآاشناو تامسو بوروس وزر | یساشنا فیرش
 . ردشمالوا دعاسه یراهناهاش رمع و

 .. لهطدوفیس یژکا هكرءهدیا روهظ قیرح رب مسج هد اغوا كب هدنخرات ۷



 اه کا ا الا یم واط

 دوحوم بوزک یرالح نالوا رک دایوانم هججو ربا رلنوب لرب مادختتسا" اهدن واتسما خد
 باب بولک ی زاناصقن و ریدعت ندیا اضتفا و كعءزوک بوقاب هنیزلهولط قیرح نالوا
 لا هللافاس و ثامن ا دیرکسع مش باب زانو ل یار زکیادو "كن اقا ا واع "رس
 بودهزوک ین رلدرئاب ع تاعرغ و تامزاو و كمت لج لوا ىس هلم هددعوقو قیرح
 هدنراتمدخ و تیغر هات راوروصق هدرلنو و قىلە داما و طاقت ادعامندتم هب اف و ندفلت

 باخت ایرارخآ هنبرار هلر لیدی قعد هسا رول وا اع ور یزلتووض تواخرو لاک
 .دوخاب و یتاشنا ادد دل ز هیکرس | OS نالوا ودوم هل و ندنو و فما ناذعلو

 وارا هرز وا قالواار >ا یتاضتا 2 طلا ه نحو زع هدک داک مزال ی راما ولتسک

 یژنفادسناذا دم یر طال لب رات رض > اشاپ دو تست واتا وات یرک عرمسهروص:هرک اسع

 قرهنلوا جارخا ی-هعزال دوبف و شعلوا امناو هداف“ هلی دقت رب ره ا شال اب دن راف رط

 زادرتفد ولتداعد کو دبا فوت ههشس دارا _یمظنت هلهج و لوا لرو نم صوص

 هلتتواشا حارث روک ذم ری رفت یشان ندقلنوا شهلف هدافا ری رفت ابد ,ندنناج ید
 ةحیقدنوا یز وما صوصخم كراهمولط وب اعفاو ضردلایدل هبهناهاش نویاه یابک اخ

 هلهج و یراراعشاو, اما كنامملاراشم قبط هلغاواراکشاو راکرد یک هیمولبدهزوک هلی ال

 فارغ :+یهاشداب بت در تکروشب برش اخو ایم, هد وی ملا رازرجنا.و مس

 دق رنو اه ناود روبص صوصخ هرزرا قم یواعتم هلغلوا شارومب رودص زر

 :یسهخ.انزورهروصنمیکانیعو هبساع شاپ قرهنلوالیذهنسهماننوناق هدوصنمرک اع نالو
 نامرف نالوا رداص یل را ۱۲۳ ص ۱۰ ءرزوا قوا اطعا یرارب> و لع هی راف رط

 یظاو داشم رکسع رس قره وا لیذ .هنوناه همان وناق دیقم هدر وب نم مق هحنیج وم .لاع

 هدزوا قلوا ربخو لع, یخد هیهیساح شاب نیما اصعا,رلرپ> و يلع هنیراف رط االام و«

 . يدل رو تروص ,وبش

 اهدا زارب هلئامز دو س یارو اط ود و ځایو یغاع وای همولط ,نال وا ابحا .هد ۳

 : ییرامیلعت زرط هدزارو یتسهسپا + زكا لاک وق رتو دەبا .یهتیا قو لماک
 : یدلکد یش, 4 .ندکمر شیک د

 € لکل j 4. س ر ۳ اود تراظن ید 4 هدلوتاتتسا 9 ندير تاظس

 یافطا نام ید را داش هب در رتاود هد ۱۲۸۵ و تادا ی ریشم ه.طیضص هد ۲

 اما اش هلا ی زمش» هل اض بوتملاارب ها لب هر کدع ته کاپ یسهلنم قرح



 یتالیکعت هئافطا و ینادحا هبعولط ۱۱۸۹

 - هبعولط یدیا قیرح یافطا تلا نوج
 یدقح هلوا مداخ ک ۲ یرفن قللوق

 هیاضق مکح ردن هراح حة اوا رووا

 یدناب ینالوق بوشآ وط هبمواط هدقللوف

 ك ایرح کی رایج هبم ولط وهمم واطنالامئالاش اب هکل دی الامعتسا آرابتعا ندنس هنس ۱۱۳۰

 هر رب یلساسا هدنفرظ هنس ۱۱۰ ندیا نارذآ ردق هسهنس ۱۳2۱ نالوا یحرات یوذل
 سزتسد هنامولعمو دیق نوک رب هدنفح یغیدلوا بولوا رهظم هالنکشت رب عساو و
 هدءرص یغیدلدبغاط یغاحوایرحسکی هدنحرات ۱۳4۱ هدعقلایذ ٩ قحا. ردشمامهل وا

 هک وللاح .یدبا شلدیا وا نوحما یرافدنل وب هدننا.م رلب رج کی هدیعاح وا یج هم واط

 یقیرحاشاپ هجا وخ ینوک یج دی یعر کی كنس هجا یذ هم وق هو هرکس نوک زکسقرق ندوغل
 . ردشلروک تیرو و موزا هنسایحا و لیذشت ندی كاغلبح هبم ولط کلک روه

 : ردبقم هل زوص وش هدیرتفد «یرکسع همان ون اق » كن واه ناو ثادحا تیک

 یثاب یجهبعولط هلیسافلا و علم لک كنارفن یجهبمولط هلبا قاب یجهیمولط
 لحربو لقا «یرکسع رسباب هلینامزاول ها" یراهبمولط قرح نالوا دوحوم هدنغانوق
 ندهروصتم رک اسع ناو هدیرکسع رض باب نک د ه«یدمیش قرلوا عضو هلر صبصخم

 مادختسا یخو یراریمت ندیا اضتفا و هدقلریدقاب هل رات:رعم راما ذو نانلوب یجتون

 بیت رت رب هدهسیا هدک!ریدتیا میظنن ور ممت هلی راتف نی یحوطروخ و رکنا>-نال وا هدمعلوا

 بوعار,یئابزو ن ایرومدقمندب راه دلواهرزوا ت و مش بوت ا تماقا مدل ما و دا یع

 یبرومأم كلذک یخد كنآ بوقاب تدم رب یخو لوا قرهنلوا .هلاوح هنرخآ بودک

 راکود یعوقو تافلت ندننیدمهنیقاب هلال ءرلهبمولط یز | هدر یسک ءدنعوقو
 ژافو و هدنراهناوقهرق هدوصنم رک اسع ناک هدنحما زاغو و رادکسا و تداعس ةناتسآ و

 یو رضاح اعاد قرهلمفاپهلبشال هتنامزا ولهفاک كلرلهم«ولط نالواهدنرل باطوهعلقروک ذم

 هملقف قد رخ ندنتفوا رادیدپ یودبافتوتم هتبست یلمدآ ساپ یلاصحتسا كسابسا
 دنسمالبو باما رف ییا ندنراراتخا نانلوا جارخا ندنرلطباضهروصنم رک اسع هل دبرها

 قرهنلوا اطعا یانست مخهبقو رشهرایو نان تفیح رب هموبو هبهام شوع رشیالا روب
 رومأم هرزوا قفلوا مادختت-ا هدنصوصخ یراریمعت ماودلیلع كرهبهولط نانلوا رک ذ

 ی وابوو رج ره کیا دارای هلبا هیهام شور رفیم هرکی و قمللق



 ۱۱۸۰ الکول هئافطا و یئادحا هبمولط

 یخد رف ترد شعلا هلقلوا مزلا قلوا مض یخد تار رادقم ر هلاما یرلموطرخ

 نوجاتارفتوزاحا قرت هغاقرف هیاغآ یشب یجهبمولط نوجما یفرصمراموطرخ و مض

 (۱) . یدادویب نیبمآ هلودن تفج شب شم و م هیقو روا هیموب
 :(یهدآ رلکرید ییدمش) یسوشراج اچ همابق هدنشاب هدازش هدععاوا قدح

 یرجیکی هدنلاصلا» : نکربلیدبا ثحم ندندجسم یسهلشیق رلنالغوا یم ناک هدنب,هترا
 ناطلس رانوب .ددراو یمهلشدفو یسهاخراکرلىج هم ولط هدنلباقمو یو رف هلودق كنعاح وا

 كرفت هدنرزوا و . رارک ساط یییالق هتیراشاب هدرا ر يار , ردفتو كالا دما

 هد مک دیبأت یتسهدافا كواسیون همقو مه یسملیند « . ردشلزاب هلقر .ینیدلوا یسحنجاق
 . ردمدکما هارا ینرقم كرلیج هبمولط

 ندراهبمولط ییدم شو لاطب تیاف هبءولط ییدلبا لامعتسا ولاا كلبا كلدواد كحترک

 یمرکب زوب یسهبولء ماسقا نانلوا ریمت (قادراچ )۰ ردزسمش  هدنیداوا نلقرف كب
 كرهلبدیا كرب هرخ الاب نوجما ینیدلوا لکشتم ندرلورو یندعم هدقایغا هلضف ندولک

 هنسهمواط كدواد كحرک . ردشعالغاب هکلدیا لاعا یاکش فبفخ و طس اهد

 .ردهدکملند (ی.همزو نودید) «راهمولط ییدمیش نالواییدعم لکش كباو (نو دید)

 تلی اوب :ندترابغندنسهنک امهمنصاب - هعا ر یداع 4تل آ نابندهنمواط م ویلا هلع هانب

 هلر,«:شملفاط قیریص ترد هغیدنص وب . شاردشا رب هننورد قیدنص ر.قنجآ یتسوا
 ثانسهنک "ام. ردشع وق راهم راباق نلیئد « قا ربط »هنسهشوک ترد هد وجا كما علم یتسام

 نالبفاط موطروخ یرتکدید « یو هوءهد و » « ی« كلهبتا» لیا یعسق.( قادراح د
 ترو كخیدنص . ردهدلاح رب زیور وک یمهتیزخ نرو باوا وص طقف هدیادیم ینغآ

 ..ردزاو هدرامسر شعب هدنرزوا بولوا لوب فرط

 هدزمتکلم مزب هصالاب یسلدیا دیقنت كره روک شوخ هحقلخ ممق رر یاککی سه
 هتنورداب كيهبمولط رپ هدنسب ,ندرال وقهرف هدننادحا نح كنهممولط ندنشدلوا داع

 یاب هد یاب لوفهرق بولاي قرهشاوط هلد-ر هقشب دوخ اب هلنررص 2 هراس م

 یهلتسهوب عاش ریو شلوا بجوم ییدوقیدید هدنفح هم ولط نالوایاا قد رحیافط

  ردععا دیف هلل ر وصوم

 Ve ۲۵۵ هفي## یھ راب مصاع هداز ېاچ گل و (۱)
 ید



 یالیکعت هّئافطاو یادحا هبعولط ۷۱۱۸۶

 ایهوهیهادوب كراءدازنامد ود هې ورایدتداع قلوا نازورفونازوس رهناشاک هج و نارو و

 راهبعولاط نانلوا رک ذنکیا زادیدب یراتدلوا یزوننک وا لوک هدندمتعاس چ اق ریهلیدس
 عقاوقطا ور ندنامز یفیدللوا دادعا و بیرت تارفن نوجا ر لاما ءداضتقا نيح و داجا

 كننسه و ینطنع هدلحم ییدتیا روهظ یر ۱ بولوا قعآ یلا كراقرح نالوا
 كندنسح و هلقلوا تنم هلا تیارمس هبهاخچ اقرب نالوا .دنراوج یرورض یررضطو رش

 ۱ . ردراشلوا نابزمهو لدکی ناماک و عقف و ناوج ورپ هدنرکش

 مان اغ آ رواد كح رک یداب هتتروهظ و ثودح هدهلع تلود كرلهمولط روب شم

 مایا زاریو تلخ ر هتیراید كنف نکیا یلهسنارف لتصالایف روب سم بولوا یدتهمدم
 یمرکی هلبلایعو لها رفت نوا و تبحم و لت همالسا ند هرک وص ندکدتسا تماقا هدنآ

 مدارا رزوندنا تافو نکیا یسلاو هدنق بودیا تماقا هدهطاغ بولک هدنشرا زکس

 كياج هدهلاقم و هلباقم هلساغ ود ك.دن و و ناور هلیا نواه یامنود هدنغلنادوبق فناشاپ

 ناسحاو تانتارهظع ندنق رطهلاراعم رزو هشت یانز هات ینلزادنا پول الو

 هيما ( دواد كجرک ) و مالسا بانفر# هللا یلاعو یلغوا ءرکص ندندوع بولوا
 . یدشلوا ما فورعم

 هلقلوارداق هنعارتخا راش مدیدان هلببس لابخو رکف تقد و سهام هدتعنص هروب نم

 هراقب رج ندیا روهظ دوح دوخ و داجما یهبءولط روب نوما قیرح یافطا هل وپس
 روظغنم یکیدلیا دادم میظع هنسافطا كل آ هليا هبلوط ءدنفارتحا هناخم وط اصوصخ بوراو
 هرزوا قلوا قاع هبیمحع ناملغ ن.انغاحوا یرحکی قحیلوا زوزپ یلاها ردنص رظن

 هدعاسمف هدیرفدروس ضعه یناطلس نواه باک رنوحما ن زهلوا عضو یعاح وا یهمولط

 هفطو هب آ یع رک, زوب یعوب اغا دواد رود ښه هدو ۱۱۳۲ بوایروس ینازرا نواه

 یا یعرکی و بیتاک رب هلبا هجقا یعرکی و ادختک رب هبا هحق | شعلا یو و اغآ هلبا

 رفت یللا هلبا ها شب نوا و یاب هطوا رب هلباهغا زونوا و یفاع شواچ رب. هلباهها
 ی زل توش و یراهصوصخ هوسک نی رلاقس و ی رلهبءهاعط كنب راتب ور هد رل هجرك و :یج هيم واط

 یدشعلوا نيت هلا ناسةط نوما یربمعت یراهالک ع ونصم ند اح فلتارفن و

 صوصخاپ نابع یرلالوط د تاعفدلاب هد رج یافطا ككرابج هبمولط موف هقیقطاف
 یربغ ندامس برق نوص هللا راموطرخ ییدلبا عارتخا نامز دعب كنافا دواد روپنم

 دوبنم نکل بولوا نایاب ییدتیا" لاصیا ءرالح مفتح نادلوا نکمبآ ٌءرطق یاقلا هليا



 ۱۱۸۳ نتالیکمت هیئافطاو یئادحا هبعولط

 هلا شکلاو بناک ر لیا دلا یرکبو قاع شواح رب هلا 2 ا ترد یکم و شواح 2

 - هیفنوا هننراهءروا و لیمکت هددع یا زوی ینارفن انبو الشقوینلادختک غاجوا هل
 موط رخ نیصتو یسهیماعط یو هیمو هلا ناسقط و هبموب زبن نان تفیج نامجو
 یهبج . یر ندنرفن (  یقرتآ) قرط ها قرف یموب هفلافآ نوجا هللوط و

 . .ردشل وا یسیئاب یجهبلوط یجیوط یروو یماغآ یجهبلوط ی وط یرب ویمافایج هبلوط
 (۱) ۰۰۰ ۱۱2۶۰ ردشلوا غارح یشاب هطوا هلبا تمنا ها زوقط رک

 هن رالوصاقیرح یافطا لوا ندنلامعتسا كندسولط كنیدنفا مصاع لعایسا سیو هعق و

 تاحاضلا کبد رو راد هننالبکشآ یغاحوایجهبمولط هصاحاب « هنعارتخا كدواد كحرک و

 : ردشملروک بسانم یسلر,دناون هدنایم وب هد كوب ندنفیدلوا تقد نایاش

 نایجهبمولط روهظ ببس و دواد كجرک لاوحا رک ذ

 كعضاومرنک ۱ یربغندشی دل وا هعونصم ندیاشخایسهع ومطم هشا كل وبنات-ا یالما راد

 ادعام ندنلاصتا تدش هنیرا رب ر ترک اسم و ك ام او تابا لصا وف دام ۍرلفاقز

 یروهظ قیرح هدلحم رب یلاهت هالاب ذاصلا هقلوا تاومس ءرکنک رمس#ه یراهمفر تاقبط

 هروک هنساضتفا گالحم ینیدلوا شک هنابزشتآ بودیا رومش: یرهش یلاها دیبپ و بیرق

 ی.افطا هلهحو یرغ ندنمادعا و مده كلك کد و لزانم نالوا هدنفارطا و بناوج

 مدهنم راهنخ هڪ .دنرنک | ؛رلقرح ندیا روهظ یامت هللاءاضق هلقمالوا ر ذپ ناکما

 غارد ندافا دواد یدتهم قاسانش ردق رب نایلیپاب هدنفح هسیک رب چیه ندفالسا (۱ )
 هلبداط شاپ كايد ینلیجهنلوط و یاستفوم و مادتها تروض كیاذد و ٠ ردشمهلداا

 شو ہس هالا و هفودنص . هليا شاط و شلدبا كح و ررحم هنسههج ییا كنشاط هقودنص
 ندناشواجو ناتباض ه افطا كنامزلوا و ناهنفالخا هدناب كياغا دواد . ردشع او ها اب وب ییغغاب

 ۱ ۰ ردراو هدیرلرام كان لیضعب

 كله صرع رب مساو قرچآ یفارطاو هدنس وش زاق كنس ویق فداصم هب رف كنس هبا هتسخاسل یصاخ را له

 هب ی دیش یرلشاطراص هدلاح ییدلوا هدقهانس وا رلقج وج هداروا هکر دنارکش ناپاش .ودهد:س هشوک

 "هلاسر)نوفدم هدنسیل وح ترامع هدنسلکسا ناتسو ندهرخأتملاجر . ردشمهلدبا بیرخ یک یایماردت

 دجایرابرپشدامادیربشهاشوطنوفمهدنسه رمطخ یسه رد و لاطلس هلااشاب تعفد یناژم(یقالخا

 اغاب یحتف دجا . ردشردزا هنسهعب را فارطا كن هقودنص هدزرطو هدیاح چرب كا داب یحتف

 هداعینیدنل و. شلدیاكح ه2 اط هرکتع.ندنافا هل روصوسش لاح هجرتو ینبداواتاذ رب فورعع

 :ردکمام هلی دب افهاصت هنلاحهجرت وهنمسا هدمالعالا سوماقهده هدیامعلسسه كيلاراشم کر دییغ



 یران ولاقو ماظن ها قبتع ۱۸۲

 یحهیعولط هل !هفیظ و ها... (دو'د كج رک )روی نعءرزوا قوا لامار وک ذم تالآ هدنعوقو

 رازوبزمو ناسعتسا ققلوا نیبعت ی هبمولط هلراهفیظو (۱) ها . . . هنسک رفن.. ویا
 . یدنلوا نامرف قعلوا ناکسا هدنرلطوایمج منا هدنراوج رلهطوا یبهدنشاب «دازهش

 راقرح نالوعوفو یربندنوک یغیدنلوا بس رتو ثادحا راج ههولط نانلوا رک ذ اعقاو

 ندنفیدلوا ییطنم هدر نامز ءرزوا تلومس بول وا یدایم نادنچ یلاست هللاةيانعب
 ناج و لدزا هماقم یلاع مظعا ردص و مانا هاشنمش ترض> نوجا صوصخ وب كهللادابع
 . ردلکد ناسو رک ذلباق هلهجر رب یرافدلوا ناسللا بطر هليا ریخ یاهد زورو بش و

 هلیا ری یاد رلنالوا ببس بولوا یقاب یریخو عفت كلدهتمایق كيارف رثا وب هکر ولیب قح

 (۲) . ردشلوا روربم ضارب قجهلوا روکش. یرلصس سائلاوهللادنعو روک ذم

 :رووش انع دق قهدنرازخ كن ٌةباتک نالوا ثح ع وضوم كىۋاد كح رک

 هاف نوح حور كح رک دواد موح م یمیناب ی هباوط ی رای رجکی ىلا هک رد

 رف نوا واوا تراشب هلمالسا و تیاده هودنک ںولوآ هدناتسکنرف هدئلصا

 یج یها وجح سوق ن اس هدهطالغ بولک هد ۱۱۲۸و مالسا یوزرا هلب دال وا و لاع

 ندنصالخ بویلوا نک«بودیا دا ص مسقو ذخا و زیهنسا هجحنرف تنرف مان ناشص

 هتسامت ود كيدنوو یعلرا رب مظع بو دک هس رقم فا.دنو ییسحمهبا اشاپ ها رانادویق ءرکص

 ندناشلهدتق و نزج(ینوط ) ینوت هراپ ترد شعلازوب زوقط كيب هلبتفرمم و یلتسد زت
 ند بولکو یهاظ نراهم بواوا قرع ضمب ء بونص کرد كنالک هنیرزوا بو آ

 داجما ( هلوط )و رظن هئولث قرت بوشیرا تفآ ءدنک وا هاسرت و لوفتم هدي

 یمهبمولطهدریک قیرح ندبا روهظ ندهاخ كنفون .دنخرات زوتوا زوب كيب بودا
 هو یخو هدنفرح هبا وط هدر ون نخ را و یعف هدقلوا « یوق افا صالخ 

 سراب اش میهارا ریزو هدنسهنس کیا زوتوا زو كيب ءدقدنلوا هدهاشم یمهدناف

 رشپ نوا یعوب و یلاع هاکرد نابج هبلوط رس ینودنک هلن همموب ها یعرکی زوب نواه
 هباه | یتلآ یعرکی و وئابهطوارب هلبا هلا زونوا یعو و نیست رفا ددع یلاا هبا هل آ

 هد رلاروا هدلاح ره .رویمهلبروک تامولعم و دیقرم هدرلرب نلیک هلرلهطقن هدنخراب دشار (۱)
 هج لیوا شاما وا عاطم ءرلنو خ روم نالیشالک ۱ .یدردا باجا یرک ذ رادقمو ددع ضعب

 یکی فیدآ واررحم هدهتنو لوقنم ندرانع فانسٌهباتک كوواد كچرک رادقمو ددع هکو بااح .شمزای

 ردووک فم هدهده رقف نانل واسادتقا ندنحم رات ع

 ٤٤١ هغی ه دلح ءیغراتټدشار (۲)



 ۱۱۷ یال کیت ,هنانطار ییاهجا هبمولط

 ًارظن هب هقرب و اڪ هبعارټ نا نالوا شلدیا كح هنرزوا شاط دواد كج رک

 هناخوط ناک هعوقو هدنفرظ هنبس وا هنی اناث (۱۱۳۰ ) هناخکنفت هعفد كليا كنيم واط
 هم ولط هعفد كلبا هدنحراب دشار هدهسا رودشالک | ييدلدا لامعتسا هدب رله ای

 نلک هروهظ هدمیلس ناطلس ینوک یوا كنناضمر یسهنس ۱۱۳۲ حجم آ هنیدبق ییامعتسا
 : یو یدنفا دشار سیون هعقو .ردهدکلدیا فداصت هد رح

 هللتارقن ردق یللا زوب یزلابم واط ییدلبا داحشا مخ رب هدنمان وواد كجرک »
 كرلابمولط :نانلوا رک هلب لا ( قج هلوا لامعتسا هر وک هبهدافا زرط ,ییدمیش ) لاما

 هنیاعم یحظع فا هدافطا و ناکسآ یھت بوبا رجیص ھل ع ینو نانا و راشف یوص

 قلب رج نلک هعوفو «دننامق لاب هد ( ۱۱۳۴ ) .ردهدکعا فیرع هدنزرط «ندنسدن وا

 كنر هلام ریصح هدنر, ندنولن زخم یصح هدنسرلاوچ لسع ناق » هدنک ردیا فیرمت

 دوحوم هدنزحم هلم قارتجا بعرس تب هصافاب ندشآ | یزج نام وا داها نوچ ور

 -اورد و رد نیغمالوا ظوحلم تلاح یربغ ندهظفاحم یتیارس هرشط بوشتوط راریصح

 تیارس هلحرب ندجراخ دج اهلل بول اهفمریدغاب یک ناراب وص رایج هبمولط ندنراهز
 (:)ردهدکعد«یدلوا مالآ و هودنا دوس مال.الها نالوا هدنژاوج نیغ وا ینطنم نبدا

 راد هنلامعتسا همولط هدقرح واو هن رح هنا وط نلیدبا رکذ هدرانم كنس هباتک

 نیغلاب نالوا ثح عوضوم هدهساا شمامهناوا سرئسد هام ولعم و دىق رب هدنګ راب دشار

 . دیفارتحا كلنسانب هناشوط نلیدبا لاعا پوط بویلوا یننای كنتمس هناخ و ط

 لواندلامعتسا هممولط هدنسهرص ناعوقو یسهنس ۱۱۳۵ ندنفا بشار سیو همقوهنی

 : هک روید «رک وص ندک دتیا حاضبا ی رلوصا قیرج يافطا

 مرک هنیاجما میانصو فراج عاونا كانیرات ریصچ رومش نوطالف مظعا ریزو »
 رادتقا هیامسد راهظا ,هد رلونسل قاعتم .هامهم كلل هبلع تلود اصوصخو لوذیم .نافتلا و

 بارا نایب نعودلوا لوبقم و بوغص هدنرارابتعا و دادبتعا ناد هقیقد رظن رلندپا
 كچ رک ) ندنرلهتیاتافاکم عاونا ؛دهاشمو تاقوا فرص کا تداهم ضيع فرامم

 هرانم هدراقرح بودا بیرت نیتلآ هیمولط نانلوا رکذ یدنهم صخش رب مان ( دواد
 رک ذهرکو ص نده رج تاعف دلایه دک دنیا نیرو و ض یرلکج هدیا ناکست یشآ آ نالواءدلحمین وب

 راقب رج یلاعت ءا ذاعم نیفلوا نایاع ورهاظ یفیداوایمظعلخد هدنسافطا یھت آ كتل آ نانلوا

 14۱ : هقیحص « ه : دلج . یخرات دشاد (۱)



 لصضف یحشت ۲

 یالکعت هسافطا و ینادحا هیمولط

 هدلصف یجنشپ فدا واءدکلدیا افطا هلتر وص هلك قرح لواندنل امعتسا و ثادح اهرم واط

 هنامزوا هلیمان ( هبمولط ) هننا؛هسافطا طقاس و هرک وص ندنس هت ۱۱۳۰ ۰ یدشلدیا حاضبا

 . رد:دکلروک یفیدلوا عاق كبل ارب قاف هنسهفاک كطئاسو دناو

 رسا زفر هدنمسا (۱) « دیواد » كيهدیالامعتساو لا اهم ولطهعفد ككلبا هد زمتکلع

 مصاعو دشار سیونهعقوو ندءدافآ لوقتم ندنرانغ كن هباتک كم وف رخ یفیداوا یمیدتهم

 . ردهدقملهالک ۱۰ ندنمولعم یراکدتنا اطغا ك رایدنفا

 .دسراب نالوا یت یاب هضااب و هدهتنارف هلن راشعا یسلوا زشتارف  (دیواد )

 هدنسهدالم هنس ۱۷۱٩ هدقدنلوا ققدت ىح رات یلامعتسا یسهمولط نیغنا تاليا

 كلبا نا یمان (یرللنفاحم هم ولط 22065 ۱0۳۰ ) ندتف رط هبرهود - هرومود

 ییدلیدا مسسو هلنامز روس كنالبکشت ویو یفیداوا شا كنتالبکسشت هافطا
 . ردهدقملشالک |

 ۱۷۱۷ باس ابیمهیرهنس ۱۱۳۰ نالوا یخ رات یلامعتسا كالا هد زمتکلم كن هم ولط

 هدزوا ییدادیاحاضیا هدهشاح یکه دهغی ی۹۷۴٩ «دهسیاهدکها لیاقت هتسیدالبم ځرات

 هلدس> یفااحت كنيرلشاب هنس هدنلیوحم هبیدالبم كنیرحم و هبیرج كنيدالیم خراب
 اضتقا قلوا ۱۷۱۹ ىلباقم مان ۱ ۳۰ ارظن هن.دوا لصاح قرف ردق هنس رب یمظعا

 هدهدلوحاتسا هدهنس یفیدنالشاب هلامعتسا هدنتمیاب كنهسنارف همولط هحردقت وب . ردا

 لعفلاب و ءمروک یلامعتسا و لامعا هیهولط نکیا هدهسئارف كدیواد . ردشلدیا قیطت

 كسدنفا معا سیو هم و هفام عم . ریل هلیدیا ضرف هللوق یغبدلواشمشلاح هده افطا

 نوجا ینیدلوا شک هاوماتسا ندکنملفهرخ الب شتا تر هکنملف ادتبادی اد ار ظنهنتانا
 1 رد راکشآ یفح هلوا شه روک هدکتملف دوخایو هدنرل رهش رکید فان هسذا رفاب ی هبم ولط

 هندی اادتها (دیواد) .ودن د هارب یاسا نالواهدقط الل وقهدنلکش دواد هحرلناملسم :دب واه (۱)

 .ردلخا اغ كأ هل س هوالع كند ص (كحرک ) رب هنلوا نوجایب_فت زکلایدر«لروک موزل ه:ای دن لمس |



 ۱۱۷۹ هشافطا ریبادن كلبا

 تداظنتح كنیرازک ص سلوب یراقدلوا عبا یرلهیمولط تال : «دامیجنتل آ نوا

 .ردقجهللوب هدنسهفا و شفا تح كننادناموق هشافطا ناناوب هدنراوج و هدنها و

 با ردق هنیدورو كنبراهزرفم هرنافطا یرلهیمولط تالحم : هدام یحدب نوا
 تربغ و یس هنسافطا كمرح قرهللوپ هدننسهدادا ثنیزکم سیلوپ یفیدلوا
 عبا هنسادناموق سا كننادناموق هزرفم هدندورو كنيراءزءرفم هنافطا و راکچهدیا
 1 رد راقج هل و

 كنهسافطا نوجا كمهمروشود یتءطت كن رانجوف وص هیدلب :ءدام یجحزک- نوا
 : ودعون یا وص ندنراقلصوم قار دو و۳ ر وا دوج او هدهداح یفیدلآ وص

 ندنراقلصوم قیرح یک هدرالح رواعو ندرلویوف « ندزکد هلیراضوح قبرح زکلا
 . رتریلسهدنا هدافتسا

 نوا رج یافطا ا هاش آرمان ورش راج یا ی مان نوت وا
 هننادناموف هسافطا یهد هبنر كووب لا یسادناموق سما انهنواعم تامطق نایدیا بلج
 ۱۳۳۵ لوا نیرشت ۲۸ و ۱۳۳۷ مرح ۱ . رد مصعمام



 هشافطا ریبادت ےللبا ۱۱۷۸

 . ردقچهنلوا نم هحسلو« یسافنا ندنف رط قلخ كلربادت ونشا ۰ ردراقج لوا

 نانلوب هدهاکرذگ هدنرلت نح یاسا هقرح لح كنيرلءزرفم هسافطا : ءدام ې دا

 کمری و لو یقره-حاف ندتماقتسا رل ومو وا و هارآ «قرءهرو ط رایاومار

 ۰ رارد رز وح

 هنتماقتسا كراک زور هزرفم ندا تلصاوم هعفد كيا هنلحم قیرح : هدام یجحنرب نوا

 كح هلسهدیا هفظو یاغا هدلحم یلکلہ كا یتسهبعولط ءروک هنتنمضو و لاح ككرلاتب و

 كننادناموق هزرقم ندیقاحتلایقاعتم یی او كجهدبا ترشابم هشبا هلبانیصل هلم بسام

 روباط کسا ددم رلءزرقمو .ردکچ هر و ینامولعم نلک مزال :دنفح قیرح .«دندورو

 طباض یلمدق و یلهر كوب كا ینس«عوحم تنه كقرح ردق هدورو كننادناموق
 2 ردکح هبا هرادا

 هدنلاح یک ارتشا یرلءهزرفم رواط ییا ارظن هعسوت كهرح : هدام یجزکیا نوا

 هفظو یافیا هدنلخاد هقطنم نلیدا همارا هلیرلهزرفعو كولب یدنک یفادناموق روباطرم

 كنفنا تاذ نا و ی.دلم دو ندرلن و وو هس دورو كنلادنام وق یالآ و كج هديا

 1 ردخح هدا هرادا ینسهعومج تشه

 هزرفم نالوب ماتخ یمهفظو هدلحم یفیدنلو ندرلهزرفم : هدام یجنحوا نوا

 ندیاهزادا یقرح اسلم ندتفک و كج هديا رابخا یتفک هنقوفام بقعرد یادناموق
 . رنکچ لب و تامولعم ردق هنادناموق كوبون الا

 دیاع هنسهبمولط یدنک هزرفم ندا تلصاوم لوا هنلحم قیرح : هدام یجدرد نوا

 هدردق ییدلوا دعابم طئاسو و نامز هرک وص ندک دا راضحا و كرادب یوص

 . ردکچ هدیا راضحا وص نوجا هزرفقم كح هلک هرک هص و

 ینیدفلوب وص هدنراقلصوم قیرح باجحمالا بس یراهزرفمهمافطا : هدام یجنشپ نوا
 یک یرلویوق ناتسوب و ضوح « زکد هدنالحم ناقلوپ یناصوم قیرح و هدرانامز
 هدنرالحم قیرح هلیتفرعم سدلوب درد ینیدعلوب ید رال یجهلیبهلا وص كراهبمولط
 نیعو ۰ راردزوبحم هنک راد وص ندنرلووق هناخ نرد هلبا رلهغوق بیا قجهلب ر.دنلوت
 راخت رهصو ویوق کهدراوا . ردرلکچ هلسهدیا هدافتسا هدندنرابحوف وص هیدلب هدنامز

 . رلیریهذلوب هدامآ هتیرها كننادناموق هیافطا



 ۱۱۷۷ ۱ هشافطا راد كلانا

 قلنغآ دن ام هنیراقلصوم ,قیرح هینابموق هدنرالوقهرف سولو نبعم : هدام یجندرد

 هدنلوط ورتم رشمرکب « یسهغوق وص ددع روا «موطروخ ددع ررب هليا راراتخانآ و

 قزل ر دنلوب دوحوم هجاقو < هطااو ها دقم بساتم هلبا راف رز و بیا درع رشکجا

 ردق هندورو فا ها هطا هللا قوس بقعرد هرلقرح قجهلوعوفو «دنلخاد یسمرادا

 ناماتو راد وص هب راش وام هلحم ندزلویوق و ندنراقلصوم قیرح ها طثاصو یءدنلا
 یطئاس و روک ذم .دندورو كنهمافطا و كجهدیا ترغو ىي هنسافطا كه رح كرەديا

 . ردکچهدیا كر هنیما هینافطا

 لاح زدهراش رح نالوعوفو هلحاد یمهرادا یرالوفهرف سل و ناعم : هدام یحشپ

 بسانم زانا فای اکدزش رح بویمر و نادبم هنل و اح كل رهردنوک روم ام فک رادقم

 كج هديا تراظق هنساراقیچندراومف هللا عنمىسمللا ندرل رخ كرلاشاو تلالد هلقن هرالح
 هحتسپ رم كنیراته هافطا را هنلق تبرم كيابشا كرك قرهنوط یرلشاب قاقوس و

 فااک دزقرح . ردراکح همهربو نادم هماحدزا ق هلوا علم هيرا هغطو یاما

 . ردکچ هلیدیا تنواعم هللا یرانوساق هافطا نوجا یه

 كننادناموق هسافطا ىلهرتر لوس كا هدنرللحم قیرح یراهاسوق وص : هدام یحنتلا

 ۱ : ردقجهر دنل وب یجراتخانآ رر نزن صا

 یاد. يرالبوموئوا وص هلا یرابحوف وص دوج وم یراءراد هیدلب : هداج یجندی

 قوس ناه هراقرح قجهلوبعوفو هدنلخاد یرلهراد قرهریدناوب لوط هدنرود
 هصا یراقج هل ا جام هننآ دناموت هسافطا لتر لوس كلا هدنراتاصاوم و رال
 هندزوآ یتمجاصاكنادنامو4 ةتافطأ هروک هنلاح تهرح . زدرکجهدا تکرح هرو

 . ردکچهدیا كارتشا ید یرابجوف هبدلب نانلوب هدنراوج

 كرام هه قرا | .دنزو لت هلع ترس یدارفا هباقطا - مداب ےک رک
 تەجاص "سلوتو راکج هلسهدیاهدافتسا ندرلباومار ندیآتک رح هدنتماقتساقبرح نوجمآ

 ۱ . ردکچهلیدیا هلت یلاها قرهللریدزوط یاومارت ناه هدنعرقو

 نک راس ًافرصتم كرك: ارجأتسم كرک هدنالحم نانلو راوچ هقرح : هداه يجنزوقط
 هلرامیلک و یلاخ یرلفاحاص و قرءریدنلو وص هغوق رمشکبا رر, هدنرارزوا یناج ران الوا

 ملام هنجون .هلیئدوص همالتآ كنپفنایو كجءریدنوس یرامجلغق نشود كرهتروا



 هسناقطا ریبادن لا ۱۷۹

 هر اد هد یفیدلوا کم ككراق رخ كج هلکهعوقو هرکض ندقدناوا لاک ۱ داوم نانلوا

 قبرح هدنلخاد یر ره فلت لا " اشو هن ريم نک اما یک یجهلوا د دد ی نا ار

 هنب ندنرالوا باشخا یرافقس ءدلاح ینیدلوا رکراک یمارنک ۱ راز, هلعضو یراقلصوم
 هدهفس وهم لاوحا ناک هع وق و هد رکو ب یراقدلوا هدقمامهلسروف ندقلاف ضورعم هب کا

 یکی فقس كل هبط بتکم یرانق- كنبرب» نکاماو هلام "ینابم یک ندنفیاللوا شلروک
 "ینابمقج هنط اشنا امدعو هدر دقت ینادنوا نکم ی الید2 كرلنوب و یساشنا قرهلوا نوت هب

 ۲ ردهسط شیپ تان هدنرلاثنا هوجو و كب هبریماو هبلاع

 ها رهبارآ رلءداج ندیا برقم یلحاوس وبشاو یلتعسو یلحا وسكنمرش لوبناتما
 هرکیدکت اضتقالادنغو :دنرهلکسا بسانم كلخاس یا ره هلو ناکمالاحدع یعطق

 ءژزوا قلب ءدامآو رضاح ترا( ناثلوا صصخ :دنروص یادو كجا تنوامم
 رالخاس هلساربدنلوب « كرابنغریاق طوبرونوم » كلام هريس تعرس هدرادقم بسا
 . رد مزلا ىس ل [ هنهأت جو

 هرک وصندنق رح ضع سی 1 - خاف لاج ۳۶۵ سلام ۳۱ هدهمانساعلعت یردمآ

 . ردشلدیا نالعا هلعیاقو مع وعو ظنت هحتموک>

 راد هنعاطو فن هم افطا تشه لبا هبدلب نىرۇشامو كالو هدنسانا قرح

 تاملعت نانلوا بیوصت هجالک و صوصخم سلم

 نوفلت "یرازک سیل وب كرک یرارومأم دصرت هلقا لرک ینعوقوقیرح : دام یجمر
 : ردرلکج ه زیو ربخ هل وقهرف همافطا ناتو ءدراوخ هليا هظنساو عارم كلا اتو

 طا عر اط زب اع شاو نلطا ی را رنا نوفل: هدام یحتکیا
 د ا نمأت را رە یو ساتسا هعافطا نانلوا

 هلب راقل صو قلرج ناتلون ءدالحاد يسه زادا یرالوق هرق سال وت : هدام یعجنح وا

 ضوح « ربع دوجوم هدرادجغاب و هناخ هلیا یرلو وق نات وب و یراضوح قدرح

 هدندوزو كهساغفطا كرهنءرک وا هلماع ی رالح رص ی هلسهدبا هدافتسا كنهنافطا یک

 ِ ی تامولعم هتنادنام و۶ هزرفغ تقغزد



 ۱۷۵ هئافطا زیباد فللبا

 یسهلاعف تکیه هنافطا هدنکلم هدریدقت ییدادادحرت یناوداو تالا رلهبمولط زوک ذم

 . رولوا شلدا دب زت هتم نکم

 صوصخ هنیراقلعوم قیرح داف هترلهبنابموق وص رادکسا و لوبناتسا - ۲

ELT2 ردددع چ وا هرزوا قلوا )۱۰۰ و ۰ ۷ رلقا نغآ و هک _ راقا غ  

 هدنطاتف بسانم هدنلخاد یسهقطام یدنک ااا هراد نه هاراموطزوخ ق6 رادقم
 قیرح هدرکنادخ بولیریدنلوب هدنرلهراد همرادناژ و سالو, هل راهبلق هیدلب و هداب

 تالح ردق هبهجیناک کولب هسنافطا قرهحآ یرلقلنغآ یک هدنراوج بقعرد هدنروهظ

 ۱ . رولوا نکم یسلردتآ هدافتعا رد رل همم واط

 ندشدلوا عساو تیاغ هلیرابتعا یراوحو رادکسا دعوا فای < تداول

 كلب هقطنم ندا تباصا هزعرهزرفم نلیدبا زارفا ندزعوف یک ه:رضاح لاح

 لزع راءزرفم ردق هقرح لحم ندننآ یربخ كفرح هلتهج یفیدلو هحیلتم-و

 رادتبا هبهفظو زوښه كدارفا یک ینیدلوا بحوم یعایض نامز قوج رب ییاکرح ایسغام

 هل راهقطنم نوجا یلریدصاب هدنعفوم كمرح ن انکید رو تسس هنسورو هد ندما

 هکر ودیا باجا یماسقا هدهحرد کج هل ریدشش كه افطا هدنفرظ نامژر, ذآ كب
 همه كروناط کیا ايو شمالا ز یل كوف اهد ردقوار ره یه ق را لاح هداکو»

 ماظتنم تیاف نوجما یسلدیا دادربخ ندقرح لاحرد كرلءزرفم و ییکشتو سیسأت لاح
 تکلم تمالس و ًامطف یطیر هلرلنوفلت هرزوا كمهلدیا ؛دافتسا ندنرلطخ را ود رکیدو
 . ردمزلا ندن راظن هلن

 هد رر دق قیدم هلوا نکم كالیدمش یدیازآ كنبرارادقم كنیرلهزرفم هس افطا - ۴

 «طالخ یلریجز یحوارب « هجناق نوا « هطلاب نوا » یناودا بیر ررب هیدلب هر اد ره
 ه ارا كننادناموق هسافطا نانلوب ءدلحوا هدنعوقو قیرح كرهدیا كرادت « نابدر یی هجاق

 . ردللرردنلوب هدامآ ههفیظو یاغا هدلحم یحهلیا

 تال | نانولوا كرادل ندتفرط یرلهلع یدنک هدنا ید یرلهبمواط تالح

 هفطو یاها قرل ا وص ند راقل و» قیرح هلب راقل زبغآ راتخ ان آ نانو ما دادعت هدالابو

 . زد راک هبایا

 دا.دمآ هدالاب و بول وا كرادب وص هد صا لوا هلهج و یدنلوا ناب و زر ذ هدالاب



 هی افطا ریپادن هللا ۱۱۷

 یرارزواو ندنسماتاسک وب كرامرردلاق هلت رښک ۱ ندنفرط نام وش رفقا قم مو

 یبک رادآ هنیفد لاح وب یالوط ندنماوتروا هلراراقو راوص و روماچ و زوت شیقو زا
 . ردهدکلکه وا بیس رهجیاغاب هنعسوت لراتفناب و هدقلوا بیس هنعارض كنقو هچ رلتءاس

 زودنوک و هجک یرالحم كن رافلصوم قیرح دوحوم قلطء قلطم نوجا كلوب
 هقراف تعالع ددع ررب هدنرونص یجهلسهروک كموم هرزوا قعلوا قیرفت هلقلیالوف

 م . ردمزلاو مها یضو

 یک قیرح ینیدلاق ضورعم كزعرهش ههجو ینیدنلوا نایبو ضرع دهوا ۷
 هدنزرطهندمتم كلام هزعرهش ندزمنجهلسنآ ,هلباوض مدقا ندشیشیه هنکوا كتك الف رب

 نوسلوارپ هدورتهزوبکیا هدنالح ةفاک كتکلغ -سزالوا چیه هلقفلوب لاح یمیظنن ناه
 نیا فوت. وددیال یشاوا لیوت هنسهوا .یضو یراقلصوم قیرح یناک هودا
 لئاعکوب و یراهبناسوق هطروغس نالوا رریضتمو رتاتم هدنروهظ قرح هلبا یتامارهش

 . ردبا ا ینسلک هلوصح هدتفو زا كدصقم یرلک ارتشا كيدا *لاها ولما راحت

 هینابموق هدرادقم زج «یلک ردق هبه وق هیارجا عقوم روک ذم صوصخ س ۸
 ثانبرلدوجوم هلیعضو یفاص وم قب > هرالګناملوا یفاصومقیرح و هثاوسا ندیادورو ینوص
 یکیفیدلواهدیوج وۀجرد هدلاح ره یدییزت كنبراددع هروک «هفاسم نانلوا نایب ءدالاب
 كج هلیدیاه دافتس!هدتجاح نيح لثام اک رب وماحودجاسم و عما وج هدنالح نب هم ریک ینوصهینابموق

 هنسهفاک هد كالع ناملوبو یلدا تراشا هیا راو راضوح لوذبم ینوص هدهجرد
 ینوص «هدایز اهد و زا اهد » یعکم ورتم یللا هدرا فوم : جهل روک بسام هج هيف تيه

 هل روص و . ردللر دنلوب وص هدرادقم یفاک جاا .دهلح یه هلرلود یفاک هیامنسا

 . رولوا شلدیا عنم سوت كنفلای

 یاهجور هک م ندنسهلئسم شما ثكيوص یفاک هجایتحا نالوا مدقا ندیش سه

 . ردمزلاو مها یلاک او ماعا كن هتافطا ریادت

 یاننا هلفرصم رب زآ ندنراهبمولط هل نانلوب دوجوم هدنلخاد هریاد ره - ۱
 ؛دماسقا لاح یرتواب هلیرامتعا یتموم كزعالا . ردنکم یسلدیا هدافتسا هدشرح

 یراهقطن» نوجا یحالصا كنيراهبمولط هلع یک وب هرتاد یه ندشیداردنلوب زرفمو
 هلسناوداوتال آ دوجومزع ال !همجارلابهنفلنادناموق کوب هعافطا کهدنراوحایو هدنلخاد



 WwW هافطا ریپادن كلبا

 یدلوا وص یعزلا و ا كن هنافطا تاکرادتو طلا و هفاک هدضا لوا ك ٩

 وص هدلح رب نالا عاج یهاثطا طئانو هلا و تاودا و الا لنمکم لا هلتهخ

 . ردامشت یفج هلوا بها همعط تالحوا كرة بوک شبا رب هتنژاعلوب

 لکشت هدراتهج یو یضافو رادکسا « یلغوا كب « تدامسرد هدشاس رود س ب

 ر یک قبرح مش «نکیا رونلوااطعأ زابتما هنیراهناموق وص یالاو سوقر ندا

 ره ,ثود الصا ندنف رط رلئالاهدهت و رلتر و یزابتماب یتهح یصالخ ندذناما ف تفآ

 كم وروآ یک شع وا تار هدهص وصح ول ءدءرآ و شم زوک ی راء دافتسا ٣د تهج ییا رھ

 عضو یراقلصوم قیرح هرالح ضعب بسانتم ربغ هلیا ینالسح و قاوسا كرش هیدصقم

 قاوساهیاشاب كنیراتمس یغوا كي و هطلغ , لوساتسا يسرك هدلرلنو هک ردشءلوا

 یعرکی نانوق هتنراتماقتسا رلهداح روک ذم هدزوا قعالوص لباقم هئرجا رب یرانوت زا

 تیافک هسعالوص كراقافوس قحا یراوص كرلذ و . ردهدقلاق رصحتم هراقلصوم كلیدب

 . ردهقمامهن واهدافتسا هد رانغلاپ هلتهح یجت هلس هدا

 یمن دکما بنقل یر هداح یلشابیفلبیک و ادد دسیا یراقلصوم قیرح رکبو - ۳

 چ اف ر هدنماقتسا وا هسا شلوا نشات یتهدافتسا ندراوجو تمس ساه كب هسابهوق

 . ردءدقلاص شملا افا یئادهمت هلعضو ىناصوم قیرعس ددم

 باچا الی ایس تند و ارادا لغو كم لیا ا

 رک و شعهم رک یوص یالا ؟ 3 سوفر ك رک هال نالوا قصالم یس اھو

 يروا هد را راعق یک هب ء رادا یول وا هز امسح ىتعفەم یادم ۲ هینابموق قحا هل «ہسا وا

 3 ېه هرلاروب 3 ردشعآ اه اهلا هلاسا ی وص یهتقم قرص مدارا دلرلوا 4.دن ره

 یک وب ریو نه فا زا وط روڪ هایم وف دانو نوو زلدیا عضو یلص وم قا رح

 .زامهش روف ندقلوا ضورعم هرلتف |

 هلقلیالوق هل كرلاما یرللخم كرلنوب یک ینیدلوا شخلوا عضو یراقلصوم قیرح رب
 تشنه 7 كلا r E . ردشل تا غار و هلاح 7 یرلکح هلو

 ا دی و دق ۹ ین دلوا مزاو مهآ



 هنافطا ربپادب تاليا ۱۱۷۷

 ال رءلید.!یط مدام روکذمو نایب یقیداو) بولطم یربهطت كن راچا قاچ واو ابوص هعفدر
 . يراق وا روبح ًاماظن هکمریدتاریهطعا ءرصءرآ ین رلاجاب یرابح صهناخ ءدولنالعار. رکید
 داتا هدنرمآ یارو, روھ منم هلرانفاب هلثح ندینکیدادیا تیاعد هناربهلعت سما ہدلاح
 نده بلب كرلاجاب نالوا شمهلدبا ربهطتدزوا قلوا ندنسهلج رببادن نانلوا لمأت یتیبطتو
 ندن لا 4اخ كاق رج سیا رولوا لب هی رهو یس رر دز هلبتفرعم رای اج وا نان وا نیم
 . یدبا .دقهلوا خ لبت ییدلبا ررقن یملا

 وشاهلبرلهدام یجنشب نواو یجنکءا هصاخل ابك رک ینسهبم ومع تيه كنایاعت رک هک وب لاح
 دوغ یەت ردیاب هقلخ یک اغا و ماوا قوح ر رکيو كشامآ یمکح نالعا

 زکلایعبطلا صار ندنشیدلوادوحوم هیدییأتةوق یخ هناوادانتساهج الا یاو تبحالصو
 قسطت یو هدنالحم .یدنوکحهفمروط هدنراهسود موم هدهیدلب راودو هدنرانوتس هزغ
 هدندرظن هطقن وب تناما ندید و هدینالنکشت هب راتخا ته ایو تعامج ر مظتنم كح دبا

 : . یدیا شلورو هدوهب

 هدایز ندرلصا قساعت لباق ریغ هدنسهنس ۱۳۳۸ دوخ ای و .درصع یحرب یرکی

 حالتصا یهسافطا هلنفرص رانومام هدوب هکردبا اضتقا یذاختا راد و طاس و یدام

 كنف نوجا رهش رب یک لوبناتسا يرلوص یلاثما و سوقرت «عنم ًایلک تآ اشنا باشخا

 هدكقلخ ریارب هلرلتو . ردرلئنش یک رتکتو دز هدهجرد ییدرت-وک موزا كالع و

 هر اشيا وبدناچ هنیرلیدنک یک یغیدلواهدءرناس كلاع لرهمهلکب ندهیدلبو تموکح یئیشیه
 1 ردا اصتفا لاا لاقتشا هدهد تروص

 هیت افطا مدباب وب و یفیدنلوب حالصا جاتحم فنهشافطا هحقلویعوقو نیفنای و وب یه
 قاروا ینیداوا سما عدق رونار رب لیصقم هنیدباه مج رع كناشاب ینجمز یادناموق

 نویسدموف رب ناه هدهدننامارهش ابو هدننراظن هلخاد هدامز ینعو ریایدشدا هدنداوح

 و لا دا ءا دلو راهتفه نیم قو طقف . رتا رخ یتدیوا لکشا
 هروهظ هد ۱۳۲۷ زوع ۱۰ زوبار کودتا هتک, درر یییدلغاط هدر كنوک

 هک رد علوا مدق و ماظن داتعمر هعینخلنادناموق هینافطا مارا وص نده رح یا؛تقا ناک

 . ردشع ولوا جرد هرزوا قلوا هلوع



 ۷۱۱۳۰۱ هشافطا ریبادت كاا

 تود هم راهظفاحم نسح و كح هل دا لسوت هثیایسا یم ر دل وط هساا راو لحم ردق هب

 ۰ رد2> هن ولوا

 یک هراسو هغوق « هبمولط یرلنالوا لها ندنراججنک هع «رابتخا ته (۸)

 ۱ 3 ردکچ هدا ووا نوحا لامعتسا و هرادا ین هسافطا طئاسو

 هارنشمنوحما افطا ه دلم یادتح قلرحهنقلخ هلعوا هدنعوفد قدرح هدهلحم )٩(

 . ردقج هنلوا ذاا یپادن كجهدما نیمأت ی رللوب هدبعاسم

 یراهاخ لاح رد ثكرةلخ هل نوا یرارس مم هدن ر وهط ناب هد را و ) ۱۰ (

 یه تاصوصخ یک كمردوس یرلیتآ كح هشود ر ی هداحس قرهقبح هنتسوا

 . ردقج هل آ هتطوبضم تحت یرلمغا اغا

 هنسافطا كمرح قلخ نووي لوا ندسش سه هدنعوقو قیرح هدهګ (۱۱ )

 2 ردقخ هشدل اح

 ۰ ردقح هل اب تالکشت ندا باجحتا هدتمص یساها ۹۹1 تن واعم هلسروص قوس هباروا

 ندن راقلصوم سوقرت یصوصخ هدنلاح یناجشا هدرالع نابفل و ینلصوم قیرح (۱۳)
 جور ید كيوص وشا و قح هللا وص هدشاقم هقسو یحمرو تكنسهدناه روم

 ۰ ردکج هل دیا هیوسآ و لوف

 روب هنساطعا هدعاسم هننذخاوص ناه یبحاص هناخنالوا یحنرهصو ووق (۱6)

 ا ل ر نتدا ىم كن واه هماننوناق ازح هدردٌق ییدعا اطعا بواوا

 . ردکچ هلب دیا

 هتفه يه یراورو ابوص هل و احاب رک كنب رهناخ یهنکس هلع نه (۱۵)

 . رلردروبحم کلر

 نوجا یغبدلوا شمهلدیا سر لرهل رشود : یسهدام یحنشب نوا فا همانناملعت وب

 وک وب كب دلاخ قفر هج زا . ی داوا بوه یتسازپتسا فلام وبطء م الغا نچ

 (یسه زغحابص ۱۳۳۷ لوا ن رشت )٣ .یدتیاثحم ع وضوم هلبا بولسا نالوا صاخ هنسیدنک
 هدهنتس لکد رب هدهتفه هللالعا ر ییدربو هرهزغ یلوک یستربا تناما هننرزوا فالوب



 هي افطا ریبادب كليا ۱۷۷۰

 و« .دلاح یندلوا شیک رار ن نيرا افا حجه كرلنو هدلاح یییدلک مزال قلوا

 1 . ردشمامهنلوا فوم هل نوک

 هلن رفا نایدب نیل بولبنوشود نوجما قیرح یافطا هدیرجه رصع یوا
 بکر م ندننا ررهمهیدلب ر اود هدننناما رهش هدرانوک یتیدنلوا عبط بولیزاب كرارط- وش
 نایدیا غلبت هراود ییبطت بولید.ا ذاخنا ( ۱۳۳۷ لوا نیرشت ۱ ) هدنویسیموف رب
 كءرتسوک یفیهلوا قرفرب امرهتسلوا تم نامزر ودق .رصع تود ندنسهرآ ییادت
 ۱ ۰ مروم دا جدد اع هب نآ نەمان امل عت وش نوجا

 قرهلوا ولع هدلحم كج هلیروت بسانم دوخاپ هدنسفلوح ییماح كن هلحم نه (۱ )
 . ردقجهلب ردنلوب هعوق ردق ,زونوا ندنوا هدشتسن جابتحا

 غیلبت هنسیدابتخا تأیه تالحو تیشت هجراهداب_یرللحم یفاصوم سوقرت (۲)
 دەلو

 یراقدنلوب كراو نوجا یسملیهلوروک ىرلەجك هارللحم یرلقدنلو كراقلصوم
 .ردقحذنلوا زک ر راف ررب یواح یماح لشب هعقاوم

 ندراتجا و یو هود قح لب ر اب هرز وا كدا هب وست ندفرطیلاھا یقراصم ۳

 ۴ ردکچمدبا تن واعم را هب داب ءدی زاضدا و لاما كوو ىج هلو ذل و د۔اعرر هدلح یه

 خطوط رول ردنا لاک | سقاو ؛ تالح دوج وم ییهمولط (€)
 ۹ ردکح هلب دی | عدیدوت هنت رالي £ تل وسم كلدمتعمر تحسه جه راتخا

 رار نالاف قازوا ند" ا۶ و ندشدلوا فک نوجا هلع ج اق رب هبمولط رب (۵)

 رر ندنفرط یلاها هدیوک ره نوجا ىجا زاغوب . .دقجهلآ هبمولط ندیکی نوجما
 . ردقج هلب ریدناپ هیمولط

 . ردقچهلب رر دنلوب رلهبمولط هجر هدرایوک طوبم وهدنیوت یضاقو دنیا زاغوب
 هدزادقم ی رلقح هر دشلارق کب ادا یسب رات | ته هل چاق ر راوحمه ) ) ٦

 وص ندراو بوټو رلکچ هديا كلرادن یهمزال طئاس و یک نویدم و رجحنز « طالخ <« هجماق

 . ردراقجهرداڵوب اغوفو بیا نوجا كمكح

 یلشر,ولا هغم ر دنل و وص یکو هدو هز لمعتسم و كورم دوح وم هدنالجم (۷ )



 ۱۱۹۹ هشافطا زب ادل هللبا

 یرلیجوف ولود هلییوصو یرانابدرت ءووک هنیرلوا رزوا معا بوروک بوتلقوت تاذلاب
 ن رلهع ارح هن یاب وتس تاو وط ی رلءال وا هرزوا لاها هد ا رجا ی بو افلوب

 فاکو دلبا ء ك راد و هبش بول را دمقم هليو هدصو صح e نەدا بیو أت :بور دل آ

 () ۸ ده SA ., نسهدبا ضرع

 فا .د ولط نک ردیا ع ندننادح او لات ایی هیم واط كدواد كحرک ؛ دشاز سیو هعق و

 : ردهدکعا هباکح ها ر وص وش ینسافطا تروص ال ره رخ لوا ندنلامعتسا

 ءرلهحماق قا :تالا قجهناوا لاا هتننکستو افطا هنقدل وا عقاو قیرح ءدلئاوا»

 نانو هدنسهم) را فارطا بلع نالوا عقاو قرح لع تاغ ید كنا نولوا رصحتم

 ردقوب هدنلامعاو بیرو مده نوجما تیار لاف عفد یک اکدو تو ینیم نداشخا

 هل دصق افطا یش ١ ت کرج وب هچرک ۱ ,یدیا روصقم یا بیدعت ايو كاله اب سوم

 مده هلباراهجاق هنبا هدول آ هبا نغورو تفن شفلوااتب ندهتدارک ایرثک | نکل بولوا
 ًارارکی نیدلوا ثعاب هنلاعتسشا و باهنلادیازت کلب لک د افطنا هدقدلقب هنجما شت ۲ بوللوا

 هعفاومی روش هلع چاق رب ندلع نالوا قیرح یرغ ندنو . ردشنلوا هرو هدهأش م

 ةو سی بو م الوب هراح زی هلدیس یعاعرا تالجح نا دروط بونارحیص رک |

 نوک اهون هليا ریبدن و یعس هیاچ ینو تقشم رازه هلببپسس یسمشتوط هليا اوه دادما
 ءرک رازه یغیدلوب لامتسشا ادد ندفرط رب را رکت كقرح ناتوط زوم هبهلو

 ۱ CF3) . ردشملروک

 هرکصند راحت را وب ۳ ,راهنس ۱۱۲۸-۱۱۳۵ سادنوشا ییدتاتحم كدشار
 قحا .ددزسهمشیفدلواشم راب هشبا یلیخ هلتیسلهنفاس كرهلیدیالامعت-او لا2ا هبمولط

 افط اهباهبمولط ی رانرفنانابلوا كيسک !چیه كن ءدلب ر باشخا "الماکیسیناب» یک لویناتسا
 كنویو ندنغیدلوا تباث هدهلرل هب رحم یکهدرضاح لاح ینحهمهوار ینیدلوا نکع فان هما

 راشغناب و و لا ادعامندک دملنسک | رلدءعلاپ هرک وصندنناد>۱ كه ولط یاد هو وب كلا

 كا . ردشلاق دودحم هد ىس هداف كنهبمولط ندنفیدلوا عقاو یرلهزکوص اهد سکملاب

 ٩ ا ون لوا ر كم ردتا اشنا ریکر اک یرلات « هٌ افطا طئاسو ییهدنا اف

 ترابعندم ر دناوب رلهبمولط كوو ددعتم « قعوط شبنک تیاف یرانادیمو یراقاقوس

 ۸۷ هفبحص ۰ یلایح لویناتسا هد درجه رصه یوا (۱)
 ۷4 46۱ هني ۰ ه دلج ۰ یحراب دشاو ( ۲ )



 لصف یجنش

 هشافطا ریبادب كالا

 یافطا هلرلهطساو یئادتبا كي لوا ندنلکشت كنه افطاو ندننادحا فنهمولط

 یسهظنافر چبه یک ثعرس هنیفئاب بوبشاطوص هلراهغوق المو یننیدنلوا لسوت هقبرح
 كراکزور نیلا هدلاح وش . ردقو تجاح هحاضبا ینکیدلدیا تیام ءرارپدن نالوا
 هروک هتقاقایو كلر كزلانب یهدهخاس ییدتبا :تابیرخت .یازخاو هنادهو تماقشا
 هقشب ندکمکب یتسع وس هنسدنک یدنک هرکسلدفدقاب ردق ینعهفای كرمدیا ماود تد رب

 ییدلءدیا هدافتسا قوج زآ هلیئروص قمقیب ینانب ًاضعب . یدروبلوب تیاهن هلثش رب
 یتیدنل وا ذاا رتیادب یک + هدرصع یجن وا نوجما قیرح منم مکحوش . يديا عقاو

 . ردهدکمرتسوک

 هک مکح هنسبضاق لوماتسا

 عفاو بوبلوا ىلاخ ندقلوا عقاو قرح انایحا ىلاعت هلا ةردقم هدلوبناتسا ٌةيح
 ندنسلاها هروزم ةع نافلوا مزا و مها قاغلوا لرادن یامهم عفد و من. هدقدلوا

 كوسب رب هدنرلوا و كما راضحا ناپدرت یرادقم تیافک هفءةبح هنیرزوا یوا سکه

 نسیضاق هک نبس هدقدلوب لوصو هک مدرویب بودبا ما قاعوط وص ( وحوف ) دوجوم
 کن هردتیا ادن و هی مکح هنسدلاها لومناتسا ةع پولوا دیقم تا ذلاب هصوصخوب

 نابدر .رون هنکلکد و یراوا یدک بومعا فقوت الصا نوسلوا هسرولوا ےک یه

 یلاما هللا ةمکح بوئوط دوجوم هدنراوا اباد یو وخوف لوس و . راهلیا راح

 مرللوق یرجیکب بوشوا هلیرابشک وقو هلبا ییباوت بوح اق یک یغودلوا قرحیک كونا
 ماها و ی کما عفد و منه یثتآ هلوص بویوق نیرانادر هحاشرا قاخ رئاسو

 ییا ره هسنتلادعب .راهمحاق هلک جا زارتحاو فوخ ود ( یدالشاب ها موا ) بودیا

 نالح نالوا بیرف هرارب نالوا ءرطاخحو فوخ ندقرحو بیرق هبوشراج هدیآ چوا



 ۱۹۷ رلنالوا رومأم هقارح یافطا

 قاح وا . یدیا ناک هدهشوک لصتم هنسهرت كالا دم یحاف یرکا هدنسوشراق كنوق

 لاحرد هلیرله رق یلکوت مراربک راب هدنروهط یتا رح هدنجا لومناتسا یسهفیطو كنقلخ
 هنیرلتمدخ وب هدرلاقس . یدا ترابع ندقمشاط وص هژهمولط پوشش هقرح لح

 هند ءانب . یدراردبا تراجت و رارااص توا وس لد الب ندراهمشح باقم
 بوشوق هقرح لع ناه كرهديا تراجم كرت هدنآ یراقدلآ ربخ ینفلاو یرلاقس هلح

 وک رو ولرود یه هل سو الوط تیرو و و روج هغمشاطوص هراهمولط هل. هب ريق

 یرانو مه یسهفبطو كندتفم یراسا وص ندنراقدلوا وفعم ندموسر و
 نیت یرراعا هاسا و قر یم هدا قیرج نو رار یص سیره قالا
 . یدبا ترابع ندكمر دتا

 كرانوب . رلیدیا فاکم قرح یافطا هد یفانصا رکلود نایئد (یجهطلاب )
 ندقع ر داق هلتعرس ینصاقاو قمقم یرلاسب یرلکح هرتس وک موزا هلن هسافطا یمهفطو

 ۱ . یدیا ترابع

 یسکناه یرلهطقن ءانتسا كنانبرب هلیزابتعا قلوا رامعمو رکلود اساسا رایج هطلاب
 رانو نوما یرلکدلس یتتج هلمقس هلقایالوق اهد انب هسیا رولیسک ندنسهرو ینغیدلوا
 هدقرهلوا لباقم هنیراهفطو و تمدخ وب . یدرولوا هدافتسا هدایز كپ ندنراتمدخ

 رب هدنوک ياهلا تف ور هدهئس . زالآا یمهرت ف فانصا ندرانوف تناما
 هننراظف هبلام یمسر هرک دن فانصا هرک وص ندتطورشم نالعا .یدزرو ك٤ا تفج

 كرا یرلاقس كرك یتراظل هبلام نوا ییدتا بالقا هنمسر معتم و لاقتنا
 ربج هتمدخ یاهاقیاسلایفاک یرلنو هدتناما عیطلابوشم هما اناقسا ندمسر ی رابج هاعلاپ

 . ردهدقمامهلل وا هدافتسا ندنتمدخ كرلنوب یدمش ندنغلدلوا شمامهدیا

 هللا باحصتسا یهراب قافوا هروط ر كننرادهژو «.طیض هسا ا ءدنرانامز نیا

 دبف نایاش هجهقشب هدیسعا میزو هراپ هرلاقس نوجا قیوسشت بولک هقرح لحم
 ۹ ردراک ذب و



 رلنالوا رومأم هقنرح یافطا ۱۱۹۹

 قیرح ند یرکسعرس باب هدهد ۱۲ 44یک ییدلرونک هدوحو ینالبکشت هینافطا

 . یدشه وا لاک | هدیآاشنا یسهلق

 هیطبض هفطو 3 اط هر رگسف م هدهرص يیدلدیا ثادحا ی ریشم هطیض هد ۴

 . ردشما لاقتنا هن را ریشم

 رک هبیضغوط ندیرظوط كزک ارات و كنسافآ باستحا « كن-يضاق لوبناتسا

 راد هتیراقدلوا رو أم هقرح یافطا كرلءالوا لوغشم هيا هبدلب فئاظو هلی الوط

 ردق هب هج ک هندهنس ۱۷۸۵ ند ۱۲۷۱ نالوایلیکشتتیادب یک ینیدم هنلوا سرتسدهدیقرن

 .ردشمامهلیدیا هدلا تامولعمر, ی اد هنغیدلوا رادهقالع هليا هفطو رپ یک وب هدكتناما

 ندح راتینردلوا ثادحا یرلهمم ولط هب دلب هدتناما رک ص هلب رازک صهب داب راود قحمآ

 . ردشهالثاب هفلوا لوغش» هلبا هفیظو وب هیدلب هرک وص

 نالوا ین. یتالماعم هلدعو هبکلم «هطباض ثاوبناتسا یلحرا ۱۲۸۹ مرح ٩

 هیطبض هیمسد راد هناکی نالوا رومأم هقرح یافطا هدراخراتوا [رظن هنلأم كهم انماظن

 جرد هنلسهف کءرکوص ندنوب لکش یفیدآ كوص لا كنهفظو وب. یدیا ینراظن
 ۱ . ردح رصم هدماننایلعت نالوا شلذیا

 زکص « یررظا هیطبض هدنعوقو قیرح ردق ههجنلک هنمرا ۱۳۲۵ زوم ۰
 ` لاح همهب هحعک و زودنوک كنيرانادناموق یرلبالا هینافطا موم « ینما رهش « ینادناموق

 راروابندشبام هکدتبا یداع نیفلای . یدیا ردا اضتقا ی عا هوجو تابثا هدرح لحم
 اا لاصحت-ا ءدنفح قیرح هد م < غلبت یهفس صاوا مه كرهلک هق رح لح

 .-یدرل ردبا ضر هبهناهاش تاذ ینامولعم

 كف قافوا ىد مىش . یدل رب دشسک د ا و هرک وص ندتطو رشم نالعا

 . روشوا نرو تما هرانغناپ

 یغیدلوا هدشاب یرلسر رایجهبمولط یهدنسهقطنم يه كلوبناتسا هدنعوفو قیرح
 هدر ندننرالنا وص هدشرح لح ادعام ندرلنوب . یدراردیا باتش هقرح یافطا هدلاح

 ۰ یدرونلو شتفم

 هلشا « یعاحوا رلاقس » هرزوا قلوا هدنتعم كن ران وص هدرلنامز یدسا اهد

 لرتوت نالوا رمعت یدو3 یجرک# كنعماح هفو-های | قاحوا وب . یدداو قاجوا رب



 لصف یندرد

 راذال وا وومأم هق رح یافطا

 " هتشافطا :هدنع وق و نح عیطعلاب هلی یفیدا وا قررت تف آ یدرد كو وكلا تالو ناتسا

 . یدرلردک هلبب زاهاشداب تالاب ءراتغناپ كوبوب . یدرولدیا رودضق هدیعاسم فرص

 اعمط هناسحایراقحهلآ رک ةمرحههاشداپ كرك هنیرزوایرلمتک هناحم نیغناپ كراهاشداپ
 .یدیاهدکملب+1[ کوا كنغناپ لرهلیرتسوک ,تلاعف هدایزاهد ندنف رط رانالوار ومأم هیافطا
 نیغلاپ اشداب ] هدوا هک یدشلوا بس هنلوصح هدیقع ر هدنسهرآ قلخ « لاح وب
 . ردترابع ندنرکف [ روس هسزولک هل

 كنيراآ یرجیکی ربارب هلمظعا ردص هدرانامز یغیداوا عفاو قیرخ هلع ا
 . یدیا ندماظا یرلعا قسطت و ذاا یریادت دام هنسافطا بولو هد ح لحم

 عونو لوا اهد ندنسافآ یرحکب و مظعا ردص یهاشداپ تلصاوم هرلقرح كوبوب

 یافطصم ناطلس یتح . یدیا ندءدختم هدعاق یخ وتو مرج كنامملاراشم هساآ رولو

 ادص هدنعوقو قیرح ندناکیدزک هدرافافوس هدننزونض لیدبت یراجک رک ۲ تلا
 - وقروق یهاشداب بضغ نوجا ییدشن هنلح قیرح هطوا ندنسافآ یرچینکب و مظعا
 یانا یرحکی و مظعاردص یا ندنلما قمراو هقرخ لع لوا ندهاشداب ابو ندنس

 نالعا هدک دلروک یراق قلرح هدهلف بوردلو یلرکا ناوبح رج وا اعاد یزهچیرک

 یفیدلوا ندنساضتقایسهفرظو كرات ون یسمنلق رابخا همظعا ردص هلیااغآ لوا ندزاملوا
 .وددیقم هدینامع "یرکسع خم رات "القا ندنخروم كنرفر

 ..یوزاردبا.دوخو تابثا هدفرح لح ریارب هلیراتعم.هدرابش اب یجهبجو یجناتسوب

 یرحکی هتیرزوا ییادحا كکل رکتسعرس و یوغل كاکای رجیکب هدن راب ۱۳۹۱

 هد یسهفط و قو رح یافطا یک ی ید « را رک رس یمن ۹ط ایز او هب رکیسع هفیظو كنسافآ

 ,نابکی هدي رکدسع رحم باب هد ۱۳:۳ ی همم ر هتشاا ۰ یدبما لاقتسا ها رکسع سم



 یلادحا لامزو یماعنا یراراو د نلاب ۱۱۹4

 . ردشلدیا مص> هیاسغا زکلا - هلتحصو تقفش نالوا لوذبم كب - یداود نءذا

 هعس فوئص» : هدندنن یر نوا كس همانهاظت هيا یل را ۱۳۹ ج لئاوا

 هنثف رط هدلح یدلوا ردتقم دنقم رلندیا انب ناکد و هناخ قرلوا باشخا ندهفس تطلس

 تیام هدنروص ینیدمهل وا ردتقهو . ردقج های راوید رک راک هدنعاق را عادذ کیا ندیناح

 : ید هدد ینکیا نواو « ردکح هلکج راود هلهجو لوا هنر ناکدو هناخ نوا

 هاخ لوا ینسام كنلحم داود « یفراصم كراوبد قج هل اب هت راهرآ رلداکد و هاخ وشا »

 « ددکج هيلا هدأت يناحا میسقناب هدوک هنتمسوو نوشرآ كنسهصرص یسهنا كراناکدو

 ۱ ۱ ردهدکملند

 ران دیااشزا هاخ نامغ ندتمف هسک ز زوي شب :هسیاهدهمانماظز يلح راب ۱۲۱۵ ص ۰ ۱

 رک راک هدیولوا ی.همققح ترذعمهلتهج ضمب راهلوة وب قرهنلوا قیوشت هنساشنا رک راک

 یفجهریدباب داوید رک راک هنفارطا هرزوا قتلوا كسکوب عارذ ییا ندانب مداح ینیدم

 هننارطا یحاصو ینداوا باشخا راناکدو هناخ قجهلییاب یناخآ ندتیق هسیک زوب شب و
 راوی رک راک رب هدناکدو هاخ شب تیاپن ءرلهلوقموب ءدلح یفیدمهلوا ردتقم هغعا ۲ نوک

 « ردقح هر دفا رب ید هلصافو قلقبجآ و هحغاب هر وک هنلمحم و تعبسو كنلحم بولبرب دی

 ۱ 1 ردهدکملسد

 هدنررانوناقو ماظل لا ۱۲۹۸ ۱۲۸۰ یناحفص یهرکوص ندنوب كنيراود نافنا
 یهدنقح تاصوصخ نالوا شمهلدیا حرصت هدرانوناق و ماظن وب یک یفیدلوا ج ردنم
 هدارو ندشیداوا شلدیا جرد هنیدلج یحشب كيهلع ید تاررقم نیم یماکحا

 . ردشعلوآ رظن فرص قدنرارکت



 لصف یجنچوا
 یادحا نامزو یماشلا یراود نفئاب

 نالوا ج رد هلناحاضیا نلیدبا اطعا هدباب کسلوا ندنو كرك هد رللف كبابوب رك
 هدنقح قارح عنم هلیر وما هشا هدلئاوا هرزوا ینح هلوا ناتسم نددسهءااطم كه ابو

 ۱۳۳۳ هدلاح یفیدن وا عضو را اظن « ران وئاقو ذاخحما راریدن ق وح ر, نودم ريع: «نودم

 قجمآو شمامهلسنوشود یماشنا یراوید نیفلای هدنسمرآ راهناخ ردق "هبجللک هنسهنس

 لاخدا هدوب هننابم یریبادن قیرح منم هلساهنا فلئاذ نالوا ینبما ریش هدروک دم ران
 لها» :هدنامررف یخ را ۱۲۳۳ نال وا شل دبا رد آیه هل هف یلواند و هققلا یف :ردشموا

 عارذر, ندواح هدد هناخ ییا رانالوا تردق ید نوسلوا ندایاعر « نوسلوا ندماللسا

 هنساشلا لراود رکراک قجهلیباب وبها و قاب اوبد زیکر اک قزهلوا عقارا رادقم
 « ینج هلو ا عنام هت رح تیار یتلریدیایكلر هل رو ی راصم ارتش الابنوجما قلوا رادم هتلوپ

 . ردءدک1دنا رک

 قیرح عسم نانلوا رشت بفاعتم یقیرح شاپ هجاوخ نلک هدوهظ هد ۱

 ييدلم هب وا یهاشنا ههرص ر كنراتاکد رابحف رص نامل وا را » : هسلا هدنسهمانماظا

 اپ راوید شاط كسک ون رب هشمانصا هنثاب تسوا و هنشاب تلا ظفحتلالجال هدنروص
 هدزرط وب نوجا ینیدم هل.شالک آ ینیدلر دلاق هیءر یراناکد یحترص هک رونابئد « رلءدیا
 نیا كرابج راطنقویج و طوفموبلا هدهسیاروس هلشالک | ییدادیا بوایدیااشزا یراود نیغراب

 یعدق : هدهمانماظن رک ذلافلاس هنی . ردعسط ىج هلوا یثر یک راود یهدسنفرط

 ییا نوا كنايامر و ترد نوا یرادق ثاترااتب مالا لها یخد هلو ندیو هلهج و

 دوخاپ و هنسرانالوا تردق ید كنباجحا لزانم قم بوسلوا اشنا هرزوا قالوا عارذ

 عادذ رب نددیهرک هدنسهرآ راهناخ نالوا لصتم قرهلوا اضرا ءدنفراصم لزا باحا

 تروسص هد ۳ هس ریلیقاپ هنس ممد » هلبرب +. اب راود ربک راک یراقو ی رادقم

 نایدیا مما یفج هلی ریدپاب هدنسهرآ هناخ ییا هدیقفو نیکنز « لسمریغ «لسه یني هدیموم



 رلماظن راد هقبرخ منم ۱۱۲

 صیضلتماظنوب هدنامرفر نالوا رداص ا اطخ هنسیضاقلومناتساء دنح رات ۱۲ 6۷ اح ۱

 ۰ ول هرک وص ندک دادبا

 هجا يماو ا لاخدا هماظنو هطرار تح یرلهدقم یراصوصخ .. .»

 كرهیعا تیاعر هروک ذم ماظن رانا واب هذه لال ندیدم هلوا تقد و دم هل. ال

 هنسهدام تیارس هدراق رح نالوصوفو یلامت ءاءاضش هل.-اشنا ناکدو هناخ یک یراکدتسبا

 یایح و كط و لام كسکیه هسیا خاطف داوم نالوا رکذ و راک رد یرافدلوا بس
 - هدیا اشنا یناحصا هصرع مویلادمب یان ندقلوا رادیدب یک ودبا ترابع ندنض رخ هظفاح
 ندفارطارلنالوا یلئردق و كمکح راود كکوب هتسهرآ ءروک هنعقوم دا یرلکح

 تو ایت هک ون فرتوک همان ید غیاب لاق ییا نو زار
 نالوا شلریدتبا سودیاپ بونالشاب هدنرافرط هبناصو هطلغ هعدقم ءرزوا قعلوا انتعاو

 یزیدم هصاخ ها هنسارجا كروكذم ماظن و یساریو تصخر هنیراماعا و اشنا كةن

 باب و هیلاد باب هدا رول یردیا تفلاخم قرهلوا مادقا هلللاک ندنفرط ىدا
 هلمقلعت یهادتفالخ بان ةن هدارا هنصوصخ یسمللق رابخا و هدافا ههیزک ع رس
 هنج وم یهاشداب نورقمنک وش نواه طخ نالوا رودص هغ یازفا فرش هدیادلوا

 هقشب هقشب هملااموم یریدم هصاخ هنا و هرایدنفا ولنلبضف یرابضاق هثلث دالب تیفک

 هدافا حورشم هجورب هرلنلک مزال یتیفک ید زس هلفلوا شاریدل هی رطست رايدر و
 )۷٩( ۰. « وند سهلا تردایم «مهشو

 كنم رانوناقو ماظن هنا نالوا شلدیا جرد هناصف یحنلآ كاب یجتزوقط یرلتروص
 چ ردق هبیدمش هرزوا ینج هلشالکا ندننهعلاطم كنیراطبشم هجوم باسا هلن زلذتم

 عنه هیاف نلیدهژوک هدم كنه هسا شملت سزا قلاب یوناق و ۹ هشا هعفد

 قرهلوا كوص لا و شعلوت ترابع تم راءراح نوجا قلرح حسوب مدع دوخای و

 ّ نگر تک هدوجو هلدصقم و هنن هدیلونات هبا نالوا شلدا مظس هدنسهس ۷

 ۱ .دفشمامهلیراتروف ندنفنای الاح لومناتسا هدهسیا

 ندشیدلوا شلدا حاضیا هدنسهددعتم لوصف ككرلباب ىح واو یجحزوقط ینابسا كلوب

 . ردشمامهلبروک تجاح هن رارکث هداروب

 ۸4 - هفب . یرتفد همهم نواه ناود (۲)



 YY راماظن رثادا هفزخ منم

 ترد كلزانم آوا < هل رو تصخر هراکج؛دیا اثن لرس رک راک ندمالمنا لها و. هم روک

 . هلوا داوبد هل وط فرط

 هل رض سض عیسوب ي رلهناخب نک نه یاب نددرقت مدع «دراق رح نالوعوفو هلوقم و

 را هواي ز ید تاب و قهدان رشکیا ررب ندهداح قیرط نالوا یقح كن رباءو نیرام

 هدراق قوس راظوللثم واندندب دلوا شعلا و نو س ةلراط یر افاق وسی رک 1 كن داعسهناتسآ قرهلآ
 فیرشعرشفالخ هرالحمنالواناوسا رقم ه دنراقدفایموم «جیک قرهلواه هرم هرو زاهناخ

 لرد بویم هلوا نکی ظفاحج «دنعوقو قیرح هدرکبنادخ و یعوقو یتراظل كرکیدکب
 رارومأم هضوصخ يشأ هعفد وب هلقلوا  ندهمزال _ ییفد.دلرلقل سا وفیوا والت تیاربم

 هرابجراوند و هفل اف هرز وا قماغلاعر هزاداکد و هراوا ندررالو قره وافد تیافب ندنفرط

 رانانل وا قیقحم ینیدلوا:شعلا ندرافاقوس هلوقم وا هدرلمدقم. هرک وص ندک دل ریدتیا هی

 قبض تباظو .هلیریدتنا كرت مامهالاب هلناکسا و اضرا هنامکح ندنفرط رارومأم نکما امهم
 راو سم ضو .هل رردقارب عارذ رشهدای ندنف رط هوا رول هلوا نک#ء هدرافاقوس نالوا

 ندرالوب ررحم لاونمربو . هلوا تفدهنعیسوت هبنم یناکما كزلةاقوم لرولرکچ وریک ید
 هنماظ) هاا هیلو ندهرطابح ي راودنک یراوشموق .هدنروص یغیدنلاچ ری وراوا و نام
 یفانصا و هنیراماما تالح یفچهلفاب هنساضنقا قیقحتلاب هدن کد ریو ربخ هناطباض رومأم
 احر شم تاماظن قرا یدنفا يسضاف لوساتسا :مرذوا قعاوا رابخا هتبراا دخبنک
 هاغا رامعم و یمافآ باستحا هیماظ|تایفک ویو رتو ج رد «یداروسب قج هلیزای نیم
 . هنلوا هل یدلروساب هقشب هقشر یخد

 نوحمآ كما دیازت یتمیف هتسارکو یس«.موب هل هلبتهج ینرنک فلهذا هذه لالا

 هعوصخ وب بونلوا دیدحت و عامو هقیال تأبف ههتسارک سانجا كرك و هبل یونس
 هج هقسشد اا هانآ رامعم و یافآ باستحا نوجا ىلا تداظن و تفد اء اد

 0 . هنلق رادصا یدلروم

 یقر هل وط ا دز اف هده مزا هدنفح رالع نالوا یقرنحم ماظن وبا

 هج هلا دق هنملق نواه ناود هرزوا یقتلوا یراح هدنرل-ةح هيا ع و ۱صتالای دل

 هدنفو رب هنفالخ كروک ذم ماظن هللا مارتلا و تعافش بولرتوط نایب هدنراقح

 (۱) ۱۲۲ ص ا . هبعلوا ترسا

 ۲۱ 2۳۱ هفت . یرتفد همهم نواه ناود (۱)



 راما دناع هقرح منم ۱۹۹۰

 ندحاس یرلقاعص راناکد هاب و . زاهرافح یزافوب نددشهر ید یراوید و
 هلغوطو ج رخ صلاخ یتلا دیمهزک هدهسیا رارایاب باشخارلناملوا یراذدتوا بواب ردنا

 یرلکسرد بویلبا اشنا قاط یداددب هللا هونص هتیرزوا كنم ینتحو بودهغواو هلن

 قرهلوا ندرا هتخ هدي راپ یرلکشک بویلوا كنك ا هدرلن کدو . هل وا ندرومت ید

 یرابالود ناتسزازب دوخان و . رلءهدیا عضو هنیرهحکو ظفح هنت یرائاکد یرازدنوک

 . هوا كن همروس دوخاب تكنک رولی مشود هد

 یکروجو یجاولح و یجرکشو باصق یرلکجهدیا تتوتیب كنباحگا هدنرلجما و
 نانلوا رک ذ بوبملساب هطوا الضا ءران6د هقشب ندهلوق وب راس و. لاق و یخفاظقو

 توش هتیزلودنک زکلای بویشلوا اشنا هطوا "یلونقو نابذرت نالجنراخ یاد !هدزاناکد

 یاسای را .هشلوااشنا یراناکد ءوهف رامزو .هللوا انب هرزوا قالوا! صوصخ نوجا
 قرتح هدهسبا ندهمزال یدلوا رک راک تے راوغ راج یراکدتیا نکع بولوا رشک تمض

 رلهطوا ناک هدنناقتأا كن رشفقو یلهلالو جاتخهتفو یماشلا یک راک كن رحم نالوا
 هدلع نانلوا رک ذ كالیدمنش هروک ذم یانصا یننم هنفح هلوا ناو هحوغ ردقزوب تره

 ندنفج هلو" بجومآ یتعفنم ید هفیرش فقو بناج هسا رارتسیا قلوا نک اس هزاجالج
 هروک دم لحم هليا فیرمشفق و نذآ وع رشتفرعم كر هديا باج .ییهموقم یفانصا هنفرط
 . هنلق راعشاو هنس هلئرادصا الروب هیدنفا یسضاق لورناتسا یرلناکسا و لق

 هاکشیپ واکس امطق هدرانوب قزهنلوااشنا قرهلوا زیکر اک بونملییاب ناخ باشنادمب اف
 هوا اغنا ناکد باشخنا لتضتم هرک راک بوعلوا ان یش قلعتم هباشخا وللثع قادراحو

 كنابامر و ترد نوا یرادق كنيرلانب مالعا لها ید هیون ندنوب هلهج و یعدق
 هننرلنالوا تردق یذ كنباسحا لزانم قحا بونلوا اشنا هرزوا قلوا عارذ ىيا نوا

 نددیمهرک هدنسهزا رهاخ نالوا لصتم قرهلوا اضرا هدنفراصم لژانم باتا دوخایو

 بو وا ناوقلب هدرلهاخ قج هلی و . هر دیای راود رک راک یراقو ی رادقم عادذ 4

 چ رخ یلئاشهراوخ و صااع همربتاب نوح اقعغنوطیدیمهرک یک دج وا نالوا ءدنرز وا قاحیص

 ندهلغوط فحمو فلتوک راتاجوا نیزآ دیو . هنلوا اشنا قاحنص روتلوا ربمت ییزک ها

 ندقمراپ رکن نوآ مدقلاق اکو امناهج و شوبهتح و .هنلق اشلا لروبف رک زاک بویلا
 باشخا الصا هدژوب وب قرهلوا یلاوبص ېو را (یرک ا) بویقلوا انس نتشنهش هداوز



 ۱۹ رلماظن راد هقن رح یانطا

 فقوتمهلاما شتا ید یراتعنص كنفانصایجهکاو یحهرتسدو ترابعندنلاعا هتسارک
 قلوا دادم هظفح بابا هللق هرالح بسانم ضعي كنبراتاکد كرانو ىا ندقملوا
 یرضعو روذحم راس و هاا لزانم نائلوب «درالح قج هنلوالقن و هنیک کد باحا نوجا
 ' روک هنسایضتقاو لق هرلاروا قرهنلوا قسح رالحم بالم و ىلا قج هیلوا بجوم
 كنيرلناکد رلیحف رص نانلوا رک ذ بونلواناکما هاخ (نزیاب) ید یرارب كراج هرتسد
 هیفانصا هنشاب تسوا و هنساب تلآ ظفحتلالحال هدروص یيدل هوا یساشنا هیهرصر

 . راهدبا انب راوید شاط كسکوت ر

 يرلتسوا وراء د شاط یفرطترد هدندف عارذ شب ی راناکد راد صةمو رایج هابط

 یراکواو یلناوط ءویص ناسهدوخ ینلا و یلدیمهرک همریتاپ یرادزوا دوخاب و رک سولط
 هرزوا قمالوا هلبا قاحصو كن باشخ ا الصا بولوا روتسم هلبا وقو داق ندجاس

 مدعو اقا هدنرار هسرارديااشزا قرهلوا ریکراک ید راجا وو .راهیلیا انب قرهلوا رک راک

 . راهلوا ل هع .تسانم:یخو راجایو هدنتزوص یرازادتفا

 هست والا هدنولعوا ینزانا6د یفانصا اشو یحخوبف قج هلاق ادرک یوا
 هلصافنال واهدن راد كنب رلکدک و كني راناکد بو اندنشاط هل ام دوخایو ندهلغوط یراکس و

 ینا اچ اوچ یا فا یاو راھ کس هترازوب یھ كنب ره
 ۱ . راهنلوا اقنا هدن لر, پوباپ ًاقیبطت هماظن

 قرهلوا ربک راک یخد یراناکد مکهو رایجنب-ا قجهلیباب هلیوب ندنوبو نالوا قرح
 هدالابو .هل ریو تصخار هلیدادصا یدلرومب هنفرط یدنفا هصاخ ءایطارس هرزوا قعلوا اشنا
 قج هل وا لقن ءرالع بسانم رار هلبا هرااسفانصا یفانصایج هما ضوط هل يج و ینیدنلوا رک ذ

 ندفانصا نالوا یلموزل ایر | هانوللثم یفانما رکناحو یجهمایضوط ودا هدهسیا

 هجیقرفتم هد, ال بسانم مآ مآ كيراچ رر, هروک هتبسانم و تمس یرلذاکد كنيزارب
 . هل ردّسا اشنا

 كنپزاقاج وا نوجا, كمامشبت هاشخا مجلغف ناقیچ ندنرلنورف یحدیمس و یکدوب

 ظوفحم رب نوما شالط و انب ناوط یلناسهدوخ دوغا بوریوچ رک ریکداک هنیزغآ
 یارجا لغت آ راس كرت و رانوو .راهملآ شالط هدایزهلهج و یراهاظن كرء..ااشنا لع

 بود. !هطاحا هلیاداوید شاط قرهلوا یراویدانآ یتفارطا كنبراند یفانصا نیلا تمنص



 رام اظز راد هقن رج ج ۱10۸

 ۳ ةع e ر رقت ا راعشا و. ناب ینیسال ریو .تصخر ال صا هیایاعر پواوا

 ادا نام ا ا ی e هصاخ و هلو "یدنفا یا

 Fin و هطاحا یل هیس ءدارا ناو هنص وصح هینا وشا یدعا هلغملف دک ات و هے

 ول رح تیارس هد روه هع رس "ی وامد قلعتم هراد و هللا دق و تا یخو هی الا وحی رب و

 اوډ هلاصحتسا ینایسا یاقو ندالخو ضق كناماظن وبشا نانلوا راشخا نوجیعنم
 اوبناتسا و هبلاداشم رکسعضاق ود زسهلیا تردابم هلامکتسا ینلئاس و یرارمتسا و
 مهر هدم وق ص ج ین د اباطخ ءراب دنفایراذتفم فاق واو یرلضات رادکساوهطاغ و بوياۋ

 یه ۳ )۲( و 0 . یدنلوا رادصا هلع صاوا هقشْب

 د رج اش اک لح راب 0 ماظل نلیدا رم كل وص كلا هدو قبرح عنم

 : زدو> هک رد:دکع | یفداصت هءرک وص

 ار هما فلاح اهطقوالصا نداهبنام تاردقمهخرکا دیر اللاعف ترضح هل زاءدا را

 رلطم بیس یوج هراح هدیابشا ماع ونشا هدهسیا زادندب و نقتم یجهلک هعوقو مرجال

 وا مس رهاظ هدشرخ" نالوعوفو ىلا هل ءاضف هایش هنعندلوا ندب مش تداع قالوا

 رووا رک ذ هکر دداّوم نالوا زظاخال راد هظفح هلبفنم كراش ننیروک بیس هنسهدام
 اد یراتءنص یاضتقم كازانج هما وط و ىحف رق نالوا قرتح هدرنک یوش راح

 ۲۹۷ - هفیفح ۰۱۱ _ دلج ۰"تدوج خرا (۷)

 ارلت ر وص كل رلیل ع دامرف نالوا ود اصاب اسخ هني اق لو پناتسا هلیساآ یرچیکیهدخ_ رات ینبع )۲)

 لی دنک يالا » ۰ هدامرف نلیدا باطخ هنصاغآ یرچکی . ردروطسم هدیدوج خراب ید

 محارا هجا قو < راو ىلصا ںودیا جوک یا را٣ یثداوح ) رآ ارت قادن وق 1 رلمدآ

 تو اوح روا هبا هتسلا هدنزوهظ قبرح بقاعتم یر من ور نده وا و یراکالدا راسةحا هسرشن

 دکل رم درب ضعإ ةا ىف یشاتندهلوا ندهم زال ید مامهاو دیقت هدهبیا موزجمر دقه یه ییدنک هوا

 دنسهلوتم یجامنپ < یرسرس « هر نداعآ و ندو لوهحم ینیدلوا ندر هنو قو یخدم
 یهملفاپ نبی یارحا بول: روک هلا هنها ردا ترا هتحاصف هل و هل دصق رزارضا یمللاد ب۶

 . ردهدقنلوا رک ذ بلب ۳ ت هروق هرق فان راص وضخ

 اه | هماع ها و باصم وللثم و ۰ : . . » هسا هدنامرف نالوا 3 هنفلصاق لواتسا

 زافنتحا راد نو ا یفدو ماودهتعاج هد رلف رش مماج هد هج تاقوا قرهنیفیص هن رات رضح لامل یرکتناع |

 درلهناخ سک له دعبافو بلجو مج ینراماما تالع هال اب یدعا یشانندقل وا تناید «مزال یرل) | ماشا

 ناضتفا هنیارا و جانب لاوح الا ل وهج هدی رل هلحم و تفد هب هظفاح ینبرل ودنکنداضت بابسا ورعهطت ی رلفاج وا
 ا هيلپ هليا تموادم هتعاج هد دج اسمو ععاوجهدتقو شپو تردابم ه راطخ (هنس همکح لوساتسانوجاقماتاب

 افغتساوزا واعد نورد زا اوو اا او ترضح هاکرایهدضارف باقعانوجبعفر و عفدندن رز واهادابع

 Ei a ردهدقمنلق غيلبت یغیدلوا ندتساضتقم هنس مدارا < ىراملا تردابق هی هاو و



 ۱۱۷ رلذالفف" اد هقیارح مته

 ولت دن راتو قبض تبا یرلذصیصاو صفا هنوشرآ نوا نوب وب یسهشا كنها

 اقاهجو ارآ وناخ و شوب هت نالوا ندنامونع یرورض ندنبدلوا نود ید. یرادق
 رقتسم یعاظا دك ام ییهروک ذم تاعونع هل ندنراقاوا روح هنااا رلبش»یسهاون

 هننسهوالع نوشرآ یبا رب ءروک هنبراذق هلراهناخ یرلقج هیاب دمبایف و ینلوا رانا
 بناوج “ةياقو ند قرح تیارس یرلنالوا رد تقم قلب هنا باتا و یسلوا هدعاس

 كرت ياخ قرهلوا هسجاب هلرب همیام هرکیدکی هصع نالوا رسوم یمارتشا ندنسهبر

 یناح زار بوما ثادجا انب هنس#ح كنسهصع یدنک هدیروص ییدلوا بودیا

 ندیالاح ردیا باجما قتلوا هشو صا یصوصخ كمهلریدتا اثنا هطوا قرهفار قنج

 فقو قرت هرز وا یلاح پولوا هدلخا د فاقوا كت هصی نالوا رسام یسارتشا هد سا

 یلاخ ندهعزام یرانحاص هصرع هدنس-هعیام هرکیدکی و یفج«همهللوا زوج ندنفرا

 ندفارطنا بولوا یلاخ یرلا و یلتمیق یرلهصرع كنايمر تمذ لها هةشپ ندننجهلو
 كر لحم یلاخ هدوربغلا ندبرلقج همهلوا بایتردق ههناخ تعسو هلسارتسشا هصس

 ونشا و یرلقج هلوا رویم هغعا. اس هنیرز وا كنه صع هلاک هرزول یم:ا بوسصهدب

 نوسلوا ندایاعر نوبلوا ندمالسا للها هليا كرت یتصوصخ هصیع ٌءوالعو.هناخ مسو
 راوب درک راک قرهلل وا حفرت رادقم عارذرب ندوا هد هناخ ییا رانالوا تردق یز

 یفراصم كلا رتشالا نوجا یت وا رادمهتلوپس هنساشنا كراوبد ریک راک قج هلیبا وبشاو تع
 ناک هدنسیلاوحو هلغلاةفالطاراد و1 ینج هلوا عقام هقرح .تیارس قار دیا كد

 همالباق هتح یراقاج ص تافلق و یرافرط ءرمشط فلنءراس دنا و نیک اکد و توپ
 نیک کدو هناخ قجولیاد, قلوا ءوبص رک راک یناسارخ صلاخ هاب بویلوا قاجصءرقر
 قمل وا انا قاخوا ( نزوبق) رک راک كرهنروا هلغوط بونم وا, ندکنوک یراقاحو

 هدايز, ندنلادنم كلك و یتاهمصآ و راک ون« شوب هتحن هنیرزوا یراقاحیص ناک اکد ر

 قوا صوصخم هنیراودنک یماغلا هطوا هنیرزوا هعونتم نیک کد و قمالا قاجس
 لها و یسمالریو تصخنر هنصوصخ یزاجنا ءرخآ هلیصاشفا ونقا و نابدرت ندجزاخ و
 هیس رر دباب, یک راک مج, اج اج كنبراهاخ یرلکجهدیا انب هرانالوا تردق یذ ندمالبسا

 راوند شاط یفارظا بولیپاب ره ندهلغوط وللثم راناخ یک راک هدندوص ییداررو.تصخر
 وکر اکے وبا هدعاسم كجلریو هنیدق فلنهنا باشخا و قلوا باشختا يسهشودز
 صوصخ همالسا لجازکلاب یماباا هبنیا یک راک وپشا و قلوایراچ یخد هدنقح كنهن



 شلوا نام تامونم هلبا همزالتاظح-الء هدصوصخ وب وب ,ندهزا وتمذ همزال قرلوا

 e ثااح رب یهندب قودبا شما شکن هموقنم با سا ندننردفلوا .تیامر کیا

 دارا هنسمنلک ندناقح كرزاندیا تکرح الخ بونأوا تقد یک کرک هدیا وب دمبایف

 هفرط ر, چیه ندنلاوح هرشط قلها نالوا اشنا انب دعب اف ندنغيدلوا قلعتم هذس

 قمامقح هبلوج بویملیاپ نشذهش كبوکو قلوا اوص هرژوا داتعم بوک الباق هت

 ندنسهعدق ةناعم دودح كلل هبا لاو قلوا قاجص نزک هماوص خد یزافاخص و

 راندبا تراسج هنساشلا یریاذمكی وب وتراظل هنیراص وصخ قمافلار ریش رب ندهداح «دایز

 هدنباب یا تردایم هبهدافاو رابخا نوحما علوا تا نوسلوا وا زولوا مک نه

 ید رم. یدنا هذعلوا رادصا یلاف ضا هنرزوا ضا اباظخ 4اخا رامعم هقد وب

 < ال هنو ضا فالح بودیا تراسج هدام وب مکرهو بلج یزاماما تالحم اب
 هنسالافا یسهلح یدک سکه یفجهثلوا تعراس هتیرامدأت یارجا هسیا زدیا راذما
 هيا رولوآ یردیا تردابم هنساشلا هنا یفالخ كنلاع نامرف هنی بویلوا هلثم و هدافا
 ییدمریوربخ ید راماما نیهمریو ربخو تعراسم هدکأتو هینیک کرک ییرالنا رابخا
 . یدارویب وید زسهلیا تردابم هل هنیراشوه شوک ین زاقج هوا بردأت نوا

EMاه هو فک یک را  

 ۲ ردشلدیا دیک ات یماک>ا نامرف وب هد ۱۲۲۲ هدمقلایذ ۱۷ ]

 یلاع زامررف هنکل رکسعضاق ییا مور

 ناکفالابسح هدنع وفو نح هدهسنغ و هراح هنسم هجا روهط یل رح هدی داعس هناتسآ

 رادیو رقتسم و قجهلوا رب 9 اط هه رامعم هدعاق یشاب ندقملوا ندهمزال

 نامرف اب هبیدقفا ینیما رهش.مدفا ندنو یصوضخ یا دنب .ههطبار نمسح یقج هلوا

 هنر رظ همطق رب ییذلبا دقت هدنالوا هلام وم "یدنفا ندنفیذلوا شعلوا هبن لام

 .یبیا نوا یدق ك هبا مالا .لھا لصااق هدهبیا عونع ردق هه صوصخ و

 ایر و رحز و منم یسامقح ءدایز تولوا نداق ماظف قلوا عارذ نوا كاياءز و

 ٩۸ - ورمو . یجس یفلیضاق لوباتسا (۱)



 i زاما راد هقبرخ منم

 دا نرل كلا زج ناماالب یاب ندک داشاو تعاطا همدع همهنلع ساوا هدننیدا وا موی

 كل | تاجو قوت تباغب ندنفالخ و 3 هزوک اک ۱ باب ان نفج هل وا تا زا

 0(: ۱۱۳ اد لئاوا - . ردشلوا رداص ماشلاع نامرف هدن

 یدءفا وانلضف یدضاق لوبناتسا

 ی راناکدو ی ی رها, ای نددتآ تب (۷۸) روس و و و رب نده وا

 هدلالخ وب نکنارام هدا رهط هوت ص هج ص ین راهو وف كراقاح وا و مامها هب هظفاس

 یروهظشتآ نوا سو e e E یاب ندمامها هب هطفاحم ۴

 ی رلادخت ۲ فانصا a تفق و ا © ص ندب ر 0 و ی AR تالب

 شاپ و روت بوک ود هن راکوا یسو قو ربهطت هک لف ی راموروق كرلفاحوا بود ضا

 ی۔ھ4ع یاما كل ەلح سه یراللا مایها سک ره «هظفاحم یک ۲ یرک ی راهاخ ندشت
 يدنانصا ندیا فقو هشت یراتءنصكلذک و هبش نوجا كالا موم و هدافا هنسلات

 ىرلملا هظواحم ۹ کرک شل اب نالوا رانا ی وید راقج وا E دیاد هح

 بج وم یرالساکت وجاست و ی راما هما هفانصا ی رلادخ" ؟ كثفانصا سه ید قص وص:

 ود نس ەليا تردایم هر ذح هلا دیک ات و هدافا یفج هلوا دیدش ررذ

 (۷) یس | ۱۷۹

 یدنآ والصف یسک لوماتسا

 قفوت نوع راق رح ندبا روهظ ءدقلارا یلامت هلل داعم «دنسنلاوحو تدامس هناتسآ
 ندنضئارف هللادابغ تناص « تقد هنسهیرهاظ ابدا مفد "هاکتا هنیاظفاطاربخ تربضب

 ۱ ۳6۱ هنمص ۱۳۲ ورمو ۰ یرتفد همهم لوا ناود (۱)
 نوجانیخسآ هدنرل وال ویناتساردقهب «دعناک هل وا هند قرق "4 ردات .ردریدنا یدزنایژ رونت (۷۸)

 يالاغنام هلمکسار ك کو . رو وق شا 1 هلانلام رب : اھ هنناس گارانهیت هرود و ۰ .یدریلسالل

 ۱ یراةاب ۲ ران ایقسیا قءنصیا ریلی روا ناغررب رب هدهننسوا كيهکسا و ریلی رک هنفارل

 نال والمعتسمموبلا. شمربنیص ار هکج هس ید هد ی افرو بودازوا ی وط هتل 1 كهلمکساو الاغ

 كرل داق نک ر روطواه د: ای ردنا میز .ردرین تر كلج هر دتارظاخ رد یرودو [*مان ردیاب

 رال!تههوب یناجردنم هل رلزوس نایووکی کز سانهمودیعب لدتفنحمویلا هکر دراز وس « راصم.یردبابو
 نا مع «رلرا یراع ندهیملع و هدا تمیقو انعمیب ى

 ۲۰ - وصون 9 یفلیضاق لوبناتسا(۲)



 ایفا سا ی و رلماظن راد هقبرح منم ۱.4

  یلاوحا نلکمزال یعنم بولوا ثعاب وغو تسارح و ظفح ندایقما یتسٍلاوح كرکو
 . تکرحءرزوا ءاشا و تربصب ینښ اک هدصوصخ یه بولیاعنم نوسلواهسیا رولوا هره
  دیقم هلبادپرو طض بوداکب ههجو يا بویوق رابجقللوق هلع دمتم فرط قرط و
 هلا بودیا مادقا و دج هسبا شما روهظ ندقدغارب قادنوق قیرح وب رکا .نسهلوا

 هلیا طاح هالا ییصاح .نسهلیا مالعا بول یا سبح هدک درب هلا بولیا یس کمروتک

 بووا افصا زکباوجو رذع هليو رب هسيا رول وا كاج هليا روهظ یخد یلثمرب كنوب

 لرد ر و طبض صاح بوجحا زوک هروکاک | بولس ررقم کل وا بتاعم هلا تابوقع دشا

 مورتمتک و ش نویاهطخ هدنباب زكملا ماتها ومادقا . . هبىلاها تنايصو تیاخو تكلع

 , ردشلوا رداص ماشیلاع نامرف هدناپ زکلا ل2 هحجوم

 (۱) ۱۰5۱ لئاوا

 هک مکح هیهدحم ماددم یشابزاهعم هصاخ

 ربضت كرک و اشنا اددحم كرك عقاو هدهلیلاو تافالانع ىلامت هللااهاح هینبططسف هم
 دوو یعذو رشکیا نوا هنیرانلوا ناملسم ندنباح لزانم ندیا دارم ی دیدج و
 ندنوبهرز وا قلا یقاحص فرا ندهلغوطو .تصخر هعاه را اد عارذ رزوقط هنیرلوا

 ول هدر هنفالخ بولوارداص ماشبلاع نامرف یواح یدوقو طورش ح ورشمو لصقم مدقا

 تاج و تعا هماخ عمطود (ردک یک وب یدرآ كشمر كل مو ) نکیاز عااضتفا را

 قحتسم ندلحا زککیدلیا هدعاسم ههدایز یراغم كمردقلا لباج صا نوجا تعفنم

 كمهلع صا وا نالوا رودص شخنشف رثالاحو ام دةم یدمآ.رذکس شالوا باتعو خس ون

 رخل دوخابو اشنا هدر رح نالوع وتو یاعت «الاءاضش و لمم هرزوا ینهفش نیماضم

 هرانالوا نامل :دزوا جو یفیدنلوا رک د هدالاب هتباحتا لزانم ندیا دارم ی دیدجتو
 اروطو بویلوا هیهدایز ندنعاغرا ع ارد رزوقط هنیرلنالوا دوم و یعذو یکیازوا ادق
 ه.اکلاب ندنغودلوا لةم تاع هنتیارمس هلزنم رخآ نلرم رب كقرح ید قادیص

 هدننوریو نورد راز و راز کالزتمرب هلنلوا یممدب ینیدلوا سما رب عفا هبهلج ی

 تصخر هرزواقءای قاحص یر ندهلغوط ی4ج ودر و نذا هن اشنا قحص اروط

 صخشو شف العو ارس یخد هرکص ندنوب . نسهلیا ... زارتحا ندد رخ هنقفالخو
 عمس ۀدسر فاکیدلیا هدعاسم هدرف رب ریافم هنطورش كنار هلع اوا بذلوا

 (ردقیچآ هدنلصا رلرب نایک هلرلهطقلن) ۱۰۵ ورمو ۰ یرتفد همهم نواه نواود (۱)



 لصف یجنکیا

 ماطر, هجاموکح بئاعتم یزوهظ قارح هعفدیه یندءدلئاوا یک ینیدلواعقاو الاح

 هاساسا یک« كرانوقو ماغن وب . یدیا دو اوا رادصا راماظن و رانواقو ٌذاسحا یاد

 قالو یواح یاماظن و شلرتسوک هدنسهددعتم لوصف كباب یکلوا ندنوب کیدتبا قلعت

 عوقو علم ًارصحنم طقف هدالخاد تاساسا وب هنب . یدا شلدیا جرد هدنایم وا هد

 : ردکج هلندبا ثحم هداروب هدندرلن وا .ردراو هدرلماظا ضمب رلادتم هق رج

 5 مک هب یتشاب نانکس و هب یاب یجائدوب eT لورناتسا

 ,فورعم هلککرد یراهطوا ایلوا عقاو هدنبرق یسوشراج راجافروب هدلوناتسا هی

 مدع كزس هلقعوا الا همهناورمدخ هيلع عماسم قیرح ندا روهظ یلاعت هللاءاضق هدناخ

 نویاه طخ نالوارداص یدما .ردزمشاوالوئ-م بوللوا لح زکال اکو لامهاو دیقن

 الح كرك بویمراقیج ,نیشنهاش هبهنبسش مویلادعب «دهموقص ٌهندم ... منو رقمتکوش

 ...ناکد رونلواربصت هنشیرخ هاناهروادپ هدرالحم راس كرک و ,دندل-اب رالحم نالوا قرتحم

 نالوا ساب عمو عنهدز وا قماملیفا قلا قوح هدرلوا هرک وصندوسآاب و بوشردای

 بوللوا ل2 هجننجوم اعاد و تب هنالحس یم نومضم كمف رشا و ... هدرالحم

 جابو ۰ یدلوا قرتح ناکد رحاق ندوشراج یه هدرح وب بودا اصقتساو صخغ و
 هرزوا یتةقح و یتح ؟ ردرادقمه نانلوا مده و . یدلوا قرتح ناخ و ناکد رادقمهب

 اک ر ر س> و دخا ی رارجأتسم هل اب كموفم ناخ و بودیا رتفد

 قادنوق هسقو یدلبا روهظ یم دنت اولح هقبقلایف تفآ وب بولیا دقنو راسفتسا

 نانلوا سبحو ضرع هدزوا یعوفوسیا شاوا هلهج وه یه ؟یدلوآلصاح یک دقماغار

 کز سو .نیسهللا قالطا هحقدلوارداص نوه نامرف بودیامالعا يهامالاوع ی زا

 یررشالرک بودیا لوف زودنوک و هک زم«یشابنامک سو یشاب یحاتسوبو «ءلاراشم رزو
۷۲ 



 یراببس كنه وتو ی رحهدا وأتسا ۱۱5۲

 كه رتکلا هدهرک وص ندنمطو شم نالعا و یممعت كلامعتسا ابوص <« یسوا شع الشاب

 یمح هدنروص قفاوم ربغ هبة طارش درهدیا قوفت هنیزاف اوه و لورتپ هدزمتکلع

 هنسل اللوق نوجا نا رر ونت تاسیسات نال اپ دنور در لانب رک راک یتح باشا ندنف ر طراحی غرا
 هروهظ هرکوص ندتیطورشمو شمریدنرآ یرابس نالوا مول عم نوجا قیرح یسعالشاب
 . ردشمتا دیبأت یرظل ةطقاوب هدىسملوا هلضف هلتيسن هرانامز یلوا اهد كراقرح ناک
 هدنزرط لتئوا كل رلانب باشخا هل. الوط یدیاز كسوش و یارح نلاتسم هرات ون

  «دننورد راهم وا هل زا هدرللحم یریغكخبطم كنهلعتشم داوم یکونربسا «نیزتابو یلامعتسا
 | ها مقنلاع یتهوالق هدلرابیس یکینلوا ءدقمافا هدراپوصو هدنراتاجوا زاف

 . رلیهلبیاص شاد دادعت قوج زآ یراببس كنعوقو قیرح هلن
 ردققدت یاح ییدلک هعوقوهللرنک یعهدنساننا شيق هسقوب یمهدنمسوم زا كنىغئإ

 زو « ناریزح رنک الالع نیزاب «دهسزالوا كيك | نافنای هدمسوم رب چیه هدلوبناتسا

 و هکرباند ( ینامز هغ رازق ناحلطاپ ) همسوم وب .ردهدکلک هروهظ هدنرابآ سوتسغاو

 ییسار,وتبیبس هنا هليا لاعتشا نک یيلبترازبق ناجیلطاپ هدنغاب نوتیز هدمسوم وب هلریبعت
 ٠ ابوص هلرامجلفق نایارحیص ندرللاغئام ندنزو كلزمتفد هيا نيشيق . یلیدیا دصق
 او هلیسلرود كراهبمال .ددهدکلک هعوقو نيغناب ندنراتهج نیقای هپهمالپاق كنیرایروب

 .. ردعوقولاریثک شیف «زای هسیا راقرح ناک هدوهظ هلرخآ روص



 ۱16۱ یرلییس كنع ولو قیرح هدل وساتسا

 ریکر اک « عیفر یراداوید عقاو هدلوبناتسا 4سورحم مدنا ندنوب و بواوا ققحتم و

 هلتلوې ءو دس هقارح هلفلوا رایارس رفاو لمتشم یرلهحگابو یرابلوح حساوو یرلهطوا

 لوا و ادیب یراهفلق راجو رلهنسک ضعب ورب ندندم زار, نکیا رولوا بیس هنسمویوس
 هرژوا قلوا راقع هرلودنک و علق ی رلانب هللا شردت و كلم هل-قرط رر یرلیارس

 نالوا بیس هش رح عفد بواپ رلهطوا لصتم هنر رو قض ندیوح ندروح و ند هتحم

 ناکما هنتسافطا هدنروهظ قیرح یلاعت ءاب ًاذابع ادعام ندنررلکدلبا لحیمضم یرلبارس

 ناغلوا یدوم یدسافم هج یخد و ثعاب هنیدادتما كشرح رلهطوا یراقدیاب بواملوا

 كتههض ربع روما نالوا یدّوم هدسافم و ثعاب هنیرالوا ررضتم كهالاداع هلوقم و

 ییمارهش هک زس هلفلوا ندمهبلع تلود روما مزلا و هيد تابجاو ا یفر و عفد

 قرت هدنسوشراق یراراوید «ءلق هعفد وب ییامت هاءاضه زس امملااموم یثاب رامعم و

 نوجا یاصم كن هعلق هرزوا حورشمهجو هدنرلعدلیا ع ورش هانب یا لزانم نالوا

 یا دحا انب ریاغم هعدق نوناق هدنرژوا ندب و .دنلاصتا هءاق و هدیضارا نانلوا صیصخت

 هنسهفناط راجن ناک مزال ین راسو هنیرلهفلاق راحو مهفت نغودنل وا منم هلبا یلک نم

 دي عضو هبات هدنرزوا ندب و هدنلاصتا هعلت و ینیداوا صوصح ههعلف دعب نم ید

 دعب اف و . رسهلیا رجزو علت و تداظا رابه و دکأتو ەم ع نوعحا یرامالا

 بوسرو تصخرو نذآ اعطف هربت و لیدم نی رلهشا و هنمده نامرف الب كرلبارس

 هیت هرانالوا یضتقم یبا راس و هنیراهفاق نو رام لا د. فک یسهفاط راحت و
 بولیا تفد و ماها هدنیاب یسارجا و دشت و هعاشا و نالعا یمهرش سا نوم و

 طخ نالوارودص یاشخیف رش هدناب زکلا تساحو یشاح تراش ندتک رحهرزوا فالح

 . ردشملوا رداص ملاشیلام نامرف هجنبج وم مورقمتک وش نوباه

 (۱) ۱۱۳۱ ش رخاوا

 رکید هیئافطا طئاسو هللا یافک مدع كراوص نالوا یدحنکیا نده رح بایسا

 ۱ ردشلدا حاضرا ه2 رآ هد رالصف

 و طقف . ردشلاف ترابع ندرلت و ناه نامه قالرح بادسا ردو هرود تامظن

 ا هدننأایم هر ونس طلاسو كنم زاغ اوه م اهد ر کال ورتب هرک وص ندرود

 ٩۱ - هغ ۰۱۲۹ - دعوا ۰ یرتفد همهم نواه ناود (۱)



 قرا كنعوقو قبرح و ۷۱۱۰۰

 7 نالوا رداص بق اعم یی رک قرح هناخیک نفت ناک هعوقو هدنس بس ٩۱۳۰ الام

 ا هرا وص ندک دلدیا هک هیدازوا نوزوا قدرح هدنامرف

 هتیرلانب هدن رلکدلیا دارم ريم و ان ًاددح یا لزاتم و توس نالوا قرتح

 هدزوا قم لاب یقاحی-ع ینرک هلنعاب بویعازوا ءرمشط یرلناحیم قحنآ بوبعلوا تعنام

 هلا باشخا هنیرزوا یرلندب هملق و هرللح نالوا لصتم هنراراود هعلق ًاددحم و هیذت

 یناحا بولوا یتسو هان رکراک یرارب و بورت سوک هدعاسم و تصر هقفاوا 2

 اتب رکراک نیراناکد هراهلوقم لوا هدنرلکدلبا دام انب ی راناکد نالوا ندامنغا یخد
 رک راک بولوا ماتیا و ا رقف ناک کد باحا قحمآ بوسلیا نکن ات و هنا هرزوا كل |

 یدسصت هتبفک رولوا ثعاب هنیرارطضا كنارقف هلوقم لوا هسیا زالوا یرلتردق هیانب
 نامرف هدناب قلوا بانتجاو زارتحا تیاغب ندتکرحو عضو ریاغم همضرش سما ب وعملوا

 ٠ كمدزو : ردشلوا رداص عاشيلام

 ۲۷۳۳ 7 0(9: ا ئاوا

 عزا ه > را هة كم هلک, د E كتموکح ی ریس كه رج مسو و عوقو

 . مروییدیا ج رد یهقو مهموش نوجا ینجهراتروق ندشحز قءزاب

 هک مکح هبیشاب رامعم هساغو هننمارهشو هنسضاق لوبنات-ا
 هدزوا مدق نوناق یضارا یرادقم عارذ شب یرضوط هنیراوشراق ندنراراوید هعلق

 كمروک ینلاصم یمیمرتو ربمعت ندیا اضتفا كعزوک بوروک ندنقرطت لالخ یراراود
 هراهلکس-ا و ءراوبت ادعام ندنغوداوا ندهبریم "یضارا نالوا صصخت و نیست نوجا
 هلیج و رب نغل وا ما یف ید ههللادادع هلغلوا قد رط لمسا یخد نوجا روع و روض

 رانالوا یا زاص هصاخو یماریق هدهقاس نینس نکیا لکد زااج یضرمت و كلع
 رانالوا فرصتم هوب و لزانم هدنراوثراق یراراوید هملق یان ندنرابمامت و خاست
 یراراوبدو ثادحا رلاتب هدنرارزوا راندپو هدنلاصتا هعلق كرهدیا زواج مراربلوا یلوضف
 ر كنهعاق ید هدنعوقو قرح یلاعت هاياب یربغ ندنرلکدلبا لالخا هللا لامعتسا

 هتقارت-ا تانا نالوا هدنفرط رخآ راب نائوا ثادحا هدنرژوا ندید هدنلاصتا فرط
 يماط یررض ههالادابع مه و هب هغاق م هلغلوا .دهاشم و هساعم تاعفدلاب ینیدلوا ثعاب

 ۱۸ - هغ ۰ ۱۲۸ - وصون . یرتفد همهم نوام ناود (۱)



 باب یشوا
 یالیکشت هنافطا و یرانینناپ لوبناتسا

 . ردیمهالب یخرات و یقرافم ريغ مزال رب كلوبناتسا ییانب باشخا ( نیغلای
 یدب هزعدروب انآ هل زمتخ یاب یرازوس « ینہغلاص ث كنل وطان | « یبغلا گالومتاتسا »

 هتشیا . ردهدکمتا فیرعت هلبا هلک رشیکیا یاصم و ایالب یفیالوا راجود ور, ندرصع
 یراسس كنعوفو نغنای هداوبناتتسا هرزوا قلوا یس كثحابم داع هينا هدیاب وب
 ثح ندهمافطا طاسوو بابا و ندرپادن قلعتم هتیارم مدع و هنع وقو عنه هلا
 هح اس یراکدتا بار هلب راع وق و خراب كس ران اپ رومشم كلا كلوتاتساو كح هل دا

 ردقج هنلوا جرد تامولعم نلیدا فاطتفا و مج هد-دقح كالما و

 لصف یجن 7

 یرلبهس كنعوقو قیرح هدلومناتسا

 : هجلشاب یعوقو قیرح قیص ققیص ہدلوبناتسا
 یسوا راط كراقافوس « لصتم هن رکیدکی « باشخا كرلانب س ۱

 یناذآ كيوص -۷۲
 ناصق فلهبافطا طلاسو -

  aریلس هل وا فطع هببس چ وا .

 ضمپ ر ادهتخیدل وا باشخا نوڪ كانسهم ا لوہناتسا هد را هنر ى2 ۱۰۵۷-۰ 4

 كهمزلام یا لم هب 4با باشخا ی لاها . یدژملوا جرد قلاو و دارا تاعلاطم

 كنلاها یارقف ندنتففشو فطل لاک ابوک هدتموکح ریارب هلکلک یرایا ندنلزوج وا

 . یدروسدیا هدعاسم هتسه رز دیا انس باشخا



Aیاري ەت عيراق لوساتسا  

 هبه رجوا یعارذ كمریدلاق نالوا طو-اخم هسرول رو اکب ینلادختک راج ردلاق )

 یلصاح هدقدلوا عقاو یم مریدلاق ندر, چاق رب بولآ هنسهدهع وید ( نب یدهشا

 مردلاق هدنق یه ءرکص بودنا رآرف ندعا زولحت یآ ییا رب نکماعیا تیافک هنجرخ
 شاط نکل بونلشا ههغآ رچوا هرزوا اہ نالوا هدرضاح هسرولوا عقاو ینامم
 بارخ هدنامز زا بوبملشا نداط كلم یشیا یرلکدلءا بوقبج ها هدایز تالآ و
 سوصخ و بو وا بی رر رض یلکهب یرب» لام بودیک ها هجنهلذلو اعم رت راکت بولوا

 كمك ندنراقح ويد رده ثعاپ هغلوا هلیوب بوایروتک یمادختک راجر.دلاق نوجا
 تفاط کملعا «رزوا لاونمو . قدلوا نویدم بوقبح هاب هنس ھه ) هدقفدنا وا دا ع

 با سح یراتالاو یئاط كمردلاق دیدج بولتوط یشاح هدنرلکودید ( زنهروتک
 .هدنق یه نیغالوا ررقم یرلررض بوریو لا قحا هيه رزکس یعارذ یه هدقدنلوا
 ی رلمردلاف لوا الوا بارخ ورک ندعا هوا چوا هسرونلوا تمص مردلاق

 بواسا یرلاہب كمردلاق یرلکدل2ا نغالا هنیرلهدهع یا میمرت یراودنک ورک سه آ
 هدیابوب ندلجا كکودلیا ضرع ینساجر كارو فبرش صا نوجحما كلربو هرزوا قباس

 هدفدل وا عفاو مردلاق اددحم هک مد مدروس بودیا عا نداقلوا لم هرز وا كکودلیا ضر

 هرزوا قداس بولسا یخاد هدقدلوا عئاو مردلاق طول و هی ها رزکس یعارذ یه

 .دیز ینما رهش ه مادام هدک دلک مزال قلب یاد یرلهردلاق اب و بوئلشا هب ها ردرد

 هب هر زکس نالوا ًاددح هرابحردلاقو راسك رفع ر دلاق همراو هسرزوا هد

 زواومو جرح یعرب دلاق هکایوش هرکص ندقدنلا هبا ردرد هرامردل اق نالوا ط ولح و

 هلام ص .هلوا فرشم همارخ نیدقنا رورص لب چوا راقاص ندزوک بودیا انب هلشاط
 ens هرکص ندقدل وا هدزوا لاونمو . هی ردنا نامضت هراحمردلاقنرارب جاتحم

 (۱) ۹٩۷ ص ۲۰ ۰ نسهنایا ضر بوزای یراندیا تفلاخحم

 ینیدنل واءدقل اب هل روص هب ندنفرط رام كنا رمعل و تا اشنا مردلاق قلاو وش

 هدنسهنس ۱۲۸۲ هرزواكمالاغتشا هلشیاهبدلباضح یلکشلوصلا كنوب .ردهدکمرتسوک
 ۱۳۸۰ ۰ ردىلوىسەموآ قرط تاحاللصا نالوا شلدیا وغل هدنسهنس ۱۲۸۵ و لکشت

 ۱۲۷۱ ی لوااهد . ردشعا لامسا هتناماهفط و و هلس هم ادم اظز هبدلد هرادا تداعسرد

 هنسهدهع كنيدلب یاریممتو تآ اشنا مردلاق لوبناتسا هدهدنلنکشت کیا كتناما هد
 ناک اک و شمام هل دوتک هدوجحو شا ر یالوط ندقل سهراب هدد سدا شلدیا لسح

 . یدشلدبا اشا ندقرط یراظن هءهفات

 ۹٦ هفی . قیفر دجا . ینایح لوناتسا هدیرحه رصع ین وا (۱ )



 4 یاریمعت مر داق هدلواتسا

 نام رف بویلیا ممرتو ریمعت یرامریدلاق كرالوب نالوا مقاو هدنکوا یرانک اکدو هدنکوا

 نالوا عقاو هدنت وا یناکدو یلزنم بولوا ندب رکسعو .راهیلیا رذحندلاه وقوعرباغمهنویاه

 بولبر داس هنیراطباض هلبتفرعم یرلماما یرلهلح راتدیا تءااخح همسمرت و ریمعت یع ر داق

 . رلور دا ممر و ریممت هلبتف رعم راطباض

 ترابع ندءراب چاق كنا ریمعآ لدي ل یيدسا تنراامز رام هب رج« هل كرام ر دلاق

 : ردقج هل شالک | ندراهقس و وشینی.ال وا

 : هک مکح هنسضاق لوبناتسا

 عقاو هدنک وا نیک کد ففو یژک | كقاوسا نالوا عقاو هدلوبناتسا هسورحم الاخ

 یسوشراح رافاتوم نده بوشرا ریمعقا تولوا فرشم هبارخ یرلمردلاق پولوا

 رک | هلفلوا ج اتحم هریمعت بولوا با رخ هدایز یرام ر دلاق كنسوسشراچ اش دوم و

 نالوا عقاو هدنک وا كنك کد فقو قلعتم هبهفوعایا رک | و هدراوشراح نانلوا رک ذ

 ی هلمح ردرلم ر دلاق نالوا عناو هدنک وا كن اکد یاقوا ا رک او. ردرامردلاق

 یشابو دم ندمرلرامع٧ هصاخ 4 مدروس بودیا صا كاريدتیا ریمعت هتیرادلوتم فاقوا

 فاقوا راسو یاقوا نتطالس نالواعقاو هد هرو نم هسو رحم بول وادبقم هدب ابو قواو

 یلوتم ېره هکنسهللیا دک و هسا مکحم هنیر یه یاد بولیا راضحا نرمل وتم

 هللاراشم یرامریدلاق بارخ نالوا مقاو ءدنکوا یزاهدوا و یرلناکد كفقو یغو داوا
 هسرولواقلعتم هفقو رام رر دلاقنالاقبارخ هدنتلادءب .راهیموقبارخ بودیاربمعآ 4ایتفرعم

 هومن و اه وا ےک یه هيلا لاها یر وتم .دوشلوا ربهعآ هحیایج وم مفرش صا

 كم رشما بولوا دیقم یک کرک ہدص وصخ و . هلیروءهرخآ یراتلوت هکنسهیلیا رو

 ائاد کنسهالا دیق هطوفحم لحس ینیرش مکح وبو نسهیلبا مادقا و مس عاونا هدنسارجا

 (۱) ٩۸۰ ل ۱۱ ۰ هللوا لع هلیا یومضم

 ۱ 7 7 مکح هدشاپ رامعم

 رام ریدلاق یشاط كرامریدلاق نالوا مقاو ءدلوبناتسا هسورحم بوردنوک بوتکم

 رشیلآ یعارذ یه ور, ندیناقاخ حتف دقدر دباب مردلاق اد ( پولوا ) بولا ندننا
 کر ندنراجما بواکونلشا هب هل | ردرد یعارذ یه كمردلداق نالوا طولخحمو هب

 ۸۸ هنر ۰ یناح لوساتسا هدیرم یصع ىج وا (۱)



 لصف ید

 یتارچ۔ ەق مر دلاق هدلوساتسا

 4 ٠ و ۰ یدشلدیا اطعا تاحاضیا ضنب هدنقح یرافافوس لوتناتسا

 نال وا ؛یخ ران یرود «تناما دلرهلیدیا رده یفادلوا ند« دب فاطو كن ریمعت مر دلاق

 ندنفرط رثمک وهلتروص هن كرلم ر دلاق که دنرلقاقوس لومناتسا ردق هب هحنلک هنسهنس ۵

 .ردقجهلواحاضبایفیدنل وا هبوستندفرط یناه كفرراصم یءهدابوبو ییدادا اشناوریممآ

aیرحکی هدشاب كا هناریمعآ هرزوا یفج هلوا نام نده او نا وا ج رد  

 د او کرا ءدیرانما مک قشع ءرزوا قلوا یثا راممم و یماخآ

 یددعتوب كمجص . یدردیاتراظنو هلخادم هشیاوب هلبرابتعا قملوایسیمو۶ ؟اح كرهش

 هدقر هل وش هدننادوش نونا هنا ود هک قج هل وا شع ربشاش «دیتموکح
 :ردشهل وا فدا ص

 : هک کح هنسضاق و هنماقمماق لوبناتسا

ج ترم-ع هدر وبعر و صبولیز وب یرام رر دلاق ضعب كنس راقاقوسلوبناتسا
 هلغهواعاّسا یکیداک

 هدنساذح یناکدو یمهناخ كمك ؟ردولعلواربهعت هلهج و رلءریدلاق نالوا قوزو هلوقم لوا

 ربب دن و رکفت ماع هدصوصخ و ؟رولوا هڪ رلردا ریمعت یعرلیحاص ناک کدو توس هسیا

 . هدنناب كاملا مالعاو ضص همرادعل ود رد الحعم هسزا بسام هلهج وهن ره بودا

 )۱( ۱۱۱۱ ص طساوا

 كنذلضاق لوبناتساهلحزا .یدشادیاقسطعتو ررق هلناعفد هوا ریمعآ تفک هک وب لاح

 :ردهدکما حیضوت یهلثسم هقئو وش یلځرات ۱۰۸۷ نلیروک هاجس واو صوت ۸

 یرلترضح یسیدنفا لوساتسا ولتلضف
 تالح راس بونلوا ریمعت ندیربم بناج یرلمریدلاق كرالوب ولوا عقا و هدلوبناتسا

 هنیرلهصح یرلبحاص نیک اکدو لزم ییرامریدلاق كرالوب نالوا عقاو هدنراهرآ نیک اکدو

 ةسور# نیغل وا رداص نوباهنامرف دک ؤ٥ هدنناب یرللا ممد و ربمعت ی ریدلاق ندیا تباصا

 ندزکفرط هتیراراتخاو هنیرلادختک فانصاو هتیراماماو هنب رلبلاها تالح عقا و هد هروب نص

 یرالزتم سک یه هحنیجوم نویامه نامرف نالوا رداص هدنوک وب ناه هکزمسهلیا هبش مکحم

 ۱۱۱ . وصون یرتفدرهم نوااع ناولد )۱(
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 زاها لاا ا هنبا نالوا شمهلدیا دیدج و لیدل ورید ۸
 هدیرلهشالنوناف قوحربو شادا سش هلاعفد ورب ندتطو رشم نالعا موزلوب . ردلاحم

 . رد شما تن وناقو تمطق تاتو نالا هدهسلا شمل رردتسا محبط یتح «راطحا

 دوخ اي شلبدبا هجرت ندنرانوناقهشا اق جابو هسنارف ًانیعایراهژو رپنالربایردق هب ید میش
 نوجما ینیدلوا شلروتک هدوج و هلئروص كادیا لیدمت زارب ینارابع كرلنوناق دوجوم

 هدحوا زونوا زویجوا كرب یسهژورب نوناق یا لا . ردد تیما راح ردقوا كب
 نیدلالاک زامعم هج هيف ته كرەلدا ذاا ساساو هجر ینوناق ها یر مش ( خینومه )

 هدیرازحاد هدتنهو .یدبا هدقل اب ندنف رط تهرب ص هفتم ندا لکشت :دنتساپر كب

 غیدلوا شمر وک ن دنبقا یراق دلواشمتا رکفلاحما هللرو ههل كصاصتخا نف بابرا و ش۶هلوب

 هدام ۳۰-0 قجم | هیفام عم . مدیا هدنتعانق ینج هلوا یمهژورپ نوناق یا كا نوجا
 / یدشلر و اپ هعامحا ر شملم هلیدیا میس

 ادعامندنسهبنف نرومأم تناما هصااب نوجا یمیاظنن ینوناق ها ر,لمکم ویرصع
 همریدسک كا ید  دشلاح هدشناوب دل ران وا كرەلى دیا باج صصختم جاقدب هدندح راخ

 رد رط 0

 هدنف رظ یس هلع تدم نوا كمل هالک آ ینخیدلوا صقار دبا هن كنون اق ها خر ۸
 تیافک كمتاققدت یغیادلوا شلدیا ربسغو حیضوت «لیدمت هعفدچاق كنسەجردنم ماکحا

 ندا لکشت یس هغ روک رو للا تتاح یب كه دلب روما هلع هدو . ردیا

 داللاةکلم هلبرابتعاهعقوم تفاطل و هیعبط نساح یک لوبناتسا هلع ءا .ددتبات هلناورقم
 كن رۇ زاما لتس ەوە هراس دو زا یا لانا اه ریز نوا تولا
 ندننیدلوا راکشآ یفجهمهلوا نکم هلنوناقرب یفاک انو صقان ,شادیا مظنت .اواهنسقرف هلبوب
 شان هبنق تايه هنمیظنت كننوناق يابا رب عماج هيف "و هیرا#ا تاقیبطتو تايرظ كوص كلا

 .رونلوا ینءو وزرآ ًادج یتیقفوم
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 وشداق یسهدام ىج ٥٤ كنوناق یلحرا ۱۲۹۸ هليا یسهدام یح ۵۲ كنوناقوب هدر
 چ كرش یه هدتیتلطمرود هيقامعم . ردا هاظت قرف N هسرولواقح هل ر دشل

 نوناقهلح زا بولوآ داتعم كلرتسوک یرهاظو یداع بسر اقلطم قرهلق توکسم یزو

 باسهدهیماس هرک دنولورمون ۳۷ و یل رات ۱۳۰۸ سیام4 نالوا نيم ینخسف كروک ذه
 ۱ :ردهدکدیا نایب هللروص وش خسف

 لیدعآ كنيرانهج ضب ی الود ندنالکشم نلیدوک هع ابطا كنيدیدج ةمانماظن هینیا»

 نين ا قیرح تبارس فل هناو ققلوا تالپست هلارا هقلخ هنر نکم .یتنم هنوز

 هلاح رب ارجالالباق كروک ذم همانماظن هدزوا قلوالماش یدویق كجهدا تلالد هنسهیاقو

 لیکشت نوسسموف؛ر ېک صع ندفوقو باپرا راس هلیرارامعم راود هدننمض یغارفا

 یسارجا ك هیضتقم تالیدعت هددساآ شال وا تلسا هل وا یحصصت كوپس ی هدهمانهاظنو

 بارو هیاشنا ًاقفوت ههماظن مدام رلنالوا كج دبا اشنا هننیا پولوا تقوتم هامز
 یسلاق زسشیا كهل متاطرب لاح وغ و ینیدلوا صقانت هجنا دراو هلتهج یراقدمهلوا
 .تالیدعت ندفرط رب ازات هنسمشلق راعشا ندنراهللج تاما ینو بحوم ییروذحم
 یرانلود راعثا ءرزوا قفلوا انا و قیقد هحمرلهیلح تاما یمارجا ترفیک كنهضتقم
 ترضحهنس هداراناذتسالاب هنصوصخ یمافاهلماعم ًاقفوتهقستع همانماظن كليدمش هلهج و

 هنباجحما یارجا هلکلریدلس هدنسهللح تراظن هلخاد تفک قرهلوا رداصفرش یهاشداپ
 . یدنلف مقر ءرا ذی هذتقاس یملروس تمه

 ع, رص یسهرابع «یرلقدمهلوا بای ردق هیاشنا ًاقیبطت هبهماظن هدام» هدهیماس رک ذن

 ریارب هلکزوب . ردراکسشآ ینیدنلوا حل هنیرلهدام یحم۳۵ اب و یجم۳۲ كوناق هدهسلکد
 .روشلوا حاضبا هد ییدلوا ترا ع نده كوم نانلوا بیس یحیحصت

 هنسلوا ۱۳۰۸ سیام 6 خسف راتو ۱۳۰۷ سوتسغا ۱۱ یرشن مرا كنوناق
 هدایزكب هنونافوب كتلود یاروش .ردیا یهاظن ینیداوا ارج الایعص هلتدم ءام نوا ًارظن
 ۱۷۹۸ كنسهنفو هیراما تمق .دولشالک | ندنسهیجوم بابسا یفیداوا شما لاغتشا
 هدنجزاخ تیحالص یهملاطم نایب هدنقح ینیدلوا بولوا یا اهد ًارظن هنوناق یخی ران
 ندنرظن طق هبدلب .مهدنتعانق ینج هلوا دیفم اهد ندنسیکسا نوجما یلاها ریارب هلکهروک

 ندنروذح یساق زمشیا كنهلمم .ردیسلوا شلدیالیزفت كنمسر تآ اشنا خسف بیسلصا
 كمريدتبا طاقسا ندمکح ینوناق كرهدباهفاخا ییا ناخد ادع ناطلس هدیسناوا ثحم .

 . ردندراریدت یکیدا لسو كناشاپ ناوضر ندنوجا
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 كي هحم ال نابمل فلاس هلی تیس یساطعا تصخر هن اثنا قرهلوا باشخا هلا ط رش

 مدش و ضیع ۴ حیویصتلاب هروک 5 ی رهدام یحشلآ شو یعالا و یحنکیا زو وا

 هسا رولیر وب ببو صا نه ر هدی راذک.ام تر اع دز دص و روم رو ص هل ءل وا شم

 ۳۰۷ سوتسغا ۷ و ۹ مرک ۶ ردك ك لالو

 مظعاردص مالسالاخ هش سز تلود یا روش زد ۰ رط

 لماک درج ییاعل ر# یعوردوب ن رام دا نب فاص لع

 اص نب دو ن تک مهارا

 یرظطانهرش یرظاهءلخاد یرظانههجراخ رومآمهبزاکو ساع یرطان هلدع

 قسم نسح رشدهادنسلا دیعس دم (۱)اشاب تدوح ۳ )ییعدشاا

 ناس ن تانیظتت كنساطعا كاسرلهرکذب تعخ رنال وا رتادهن | اهااوتارعمعآ 4ا( (

 : . ردعلا عانتما ندرمهع هللا ضارتعا هنقیلءت هنلابعحتسا ید كدمسر

 یرظانن واهیاق وا ي رافال تعارزو تراحم ی رظا فراعم یرظانهملام یراشتسمترادص

 یهو غطصدنسلا ۲. ..تفئاد فلما فظادحا قفودگدسلا
(۱) 

 ۱۳۰۷ سوتسغا ۱۰ نالواشادیا ماظنن هرک وصندناشءامو تارک ادم نوژواردقو

 .ردشع وا خف ندعا روهتسر, ندجرات ینیدتواعضو هقیبطت عقوم ین و اق هبا یل رو

 هدنسهدام یجن۳۲ كروك ذمنوناف ارظل هناقبفم مک دنیاارجا هدنقح یتیخ وسفم بو

 یرفصاو یمظعا نایدیا نیست هرزوا قلوا بسا هلو كرلقاقوس كنیرلعافترا هبا

 ضمپ ماکحا ک هدنسهدام یحن۳۵ هلبا همنوناق تروح یهدنسالوا نوزفایو نود نددح

 بجومیابفو نالغ كلنهفاطم تنوکعو شلوابجوم یان كراك نارک هک الماباحا
 هنسافتسا هجنشاما رهش هدنوناف ییا یهویفوخو مهوک هدنصوصخ قماشار لع ه هداح رب

 باجحا ینسدردلاق ند: ء ص عقوم ید دايز كقرف قءدنسهرا موسد نایررو زاوج

 .ردشعا لسا و

 رل مک هدنسهرک اذمكیوناقو : دصقم هدنسلدا ج رد كيرا: اواو هاساضءاتلود یار وش ۱(

 هدا لامحتسا رکفارب كرلادبا «ءااطم هدنفح رلتهجوب ؟ ردراشقا دارا رلهماطم ېکه نو شلو
 شا فاکدفسا ندا.ضما ی هض و رعم 17 هلبا هعلاطمر لصف كیاساب تدوح هلمج زا . رد رلملس

 . زد, دن شا ۲ ند همشاح یهدریز یحسا یی دا وا
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 بویگلوا قیلعت هنسافیتسا و لبصحم كنمسر تاف.ظتت هلیسهراحا فقو و یموکریو

 رادم هننالصح كتسوک رو كالما تدامسرد هدهسنا کا یفح هنل وا اطعءا لاح رد

 تصخر رک ذلافلاس یر و هلا هلربادت نالیدا ذاخحا ردق «یدمش نوجا كملس هلوا

 كلا قلعت هاا كننوید نالوا ندنسوک رو كالما كاحما یتساطعا ثنیراهرک ذت
 قوح زآ هلا هطاو وش كنوکریو نانلوا رک ذ یمانلا فلئروص وب هلیسیلوا یبهدام
 هرزوا ینیدلوا ناسم ندهعفاو تادافا و هنکجهدیا رازهنکس یتالصح نالوعوقو

 افتسا هدهرص و رثکا ید یار تافظنت نالوا ندننادراو هج وا داب كنتنامار مش
 تصخر كج هلیریو نوما ربمهت كركو یساشنا هنا ًاددحم كرك هلیسهلوب ,دقملوا

 تافیظنت هلیسهراحا فقو و یسوک رو كالما هلهحو ینیدلوا یراج مولا كنبرلءرک ذن
 نیم كنها قح هل وا اشنا ثكي هم ال و یلدا قلءت هتسافبتسا و لصح كنمسر

 شمت نالوب فرعم ینسهیناشنا روص كلها و یجنکیا زووا نالوا راد ه :عافترا
 كنک اما و توس یمکح كن.دام کیا ولسا ها هحاک هتاحردتم يرهدام یحنلآ

 تنم هنسهعلاطم قعلوب مظتنم یخد یرلهبجراخ ٌةرظنم و قتلوا م ندنروذح قیرح

 قیطت لباق هحرالحم رنک | هروک هنیرلبلام رادتقا كنلاها هروبنم ماکحا مدهسیا شل«

 ندنسر وک یاق نوا هلهحو لوصا نالوا یراح ید امدقم ندنکیدمهلب روک ارجا و

 ندننغآلوب ترد ه هذشاب هناخچ ارس هلیسهداج ما یلزیچ ندنشاب یشوقب كررز هلبا ادب
 تساوی وال .دنرداع هنلهک وا یهاطوغهرق یازبقآ قد و هنود روزو
 غاص كطخ ومشا و "الماک یتهج لوص كنءداح نالوا ردق هنسورق یکی هغلل ندنآ هپ و
 ندنسوبف یخهدوج ینیرش عماج حاف هلیاادب ندنزع ا لو ترد هدنشاب هناخحارم هلفرط

 هذشراهج ند سوق یجایوب ینیرش عماج ځاف هنب و هنسوبق هنردا هلیسهداح وق یلریجمنز
 وق پوط هلیس.داح باصق شاط و اغا فسو ندنس هنا وغەرق یارسقآو هل وع هرق

 یمن هبوبا ندققد ناق و هبهلق ید هلیرا.داح هسامص و زم تا ندن--همشح دالج و
 وبشا و یسلوا مات هنسهدام یجنلا شم فانءدوک ذم هحمال یراسپ و نيم كيءداح
 غاص كرلانب قج هلیباب هراناتسیا قعاب هاخ باشخا هدنالح ناک هدنتهج غاص كقرط

 هدلاح یغیدلوا هلصاف هدنضع نوشرآ زکس هرزوا قلوا یسهصرص یدنک هدنرافرط

 قرهلوا لصتم هينا رب یو نود ندنضیع نوشرآ زکس و باشا قرهلوا زتسراوید
 قلاب داود هلج رخ صلاخ ندشاط عفتم ندفقس هنیراتهج غاص كرلانب قج لوا اشنا



 ر
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 هحسهناخ هس دنه یامارهش هدنققدن یاننا كنهحال نالوا هلع ثوحبم ینجهلوا قرف رب

  هجرد قعهللوا سح نوجا راقحءریدیاب انب هدوب بولوا نابتسم ندیاسح نالیدیا

 مدداپ هنمسو كش رح و لالخا ینماظتنا كرهش نوجا قرف رب ینزج هلبوب ینه هفیدارا

 ندنک ودیا فلاح بیلا دصقم و زناح ربغ یذاخنا ةداما كلوصا رب كورتم كجهديا

 هلذل را شمللت ےدقنافل روک ذم ةمالورک ذن ینج هلوا بسانم یسافا ًانیع كنهثومحیم داوم
 ۳۲۰۷ زر ۱۵ و ۳۰ هحاید ۲۱ ۰ ردک ص الاهل ن ترض> نامرفوصا هدبالوا

 هصورعم هر دکب

 رک راک كراهناع هرزوا قعلآ کوا كراقبرح نالوبعوقو قیص قرص هدنداع سرد
 یه وسآ هدهمظتنم تروص كرل هداح و قاوسا و هرب ادب ندا اضتفا نوحیساشنا قرهلوا

 غلبم یهلاک ولم ينس هدارا نالیرورپ رودص و ح ونسفرش راد هننامرفتم و هنیراصوصخ
 تامظنت تلود یاروش لماش یارک اذم نانلق ارجا تاعفدلاب هدیامل وا و هصوصخ کد

 ندیکی "الیدعت ییداوم ضمب كنسهماننوناق هبا هلبا هطیضم. وبشا نانلآ هملق ن مر اد
 . یرلدیا هعلاطمو تثارق هد ضهناک دنن هناىم هال نالوا ماظن

 یسهلج ناه كنيرلوا لوبناتسا یابناهج ترضح نویاه نامرفو ما لیلج مکح
 حسجرت ییهشا باثخا ید رلنریدتیا اشنا هاخ ندکیو یوا لومعم ندباشخا

 تنطلس تخل یایو كنسهرطاخم نیغ نالوا دوجوم نامز یه هلتهج یسلو هدکعا

 هرظنم نک رح رب كنيراهارخ ناعناي قوح ض نالک هادم هدنسور هدنسهب وا كيهبنس

 هنشارت داوم لخت ینهیموم تح بوریک هنلاح هلبښ هلبا نامز روم كلرهدیا لصاح

 صخاو فوطعم هنیدصقم یم و عذد هلرذام قوج رب نانیروک یک یساوا لحم

 نبمأت هشيم كنبراهناکولم ناتسد ریزو هع درج یرادکلم بانج رانآ یلاعم راکفا
 قرتلوا فورم هسا لایت ا قابا یتطوظح و هافر دا ر نحارسا
 تالیدعت نالبدا ارحا هو اح ردم روک ذم نوناقو رکو تدمعو رکشت نایاش هوجولاب

 هلسلوا قفاوم هتحلصم و لاح باجا و هبیهاشداب بانج نوم داعس نوا دصقم یخد

 هدنسهدام یحنالا كنهحمال نانلوا رکذ یت آ بولوا شعروک بسام و هدنلوب اساسا

 كالما كنیراهرکذت تصخر كج هلبریو نوجا ریمعت كركو یماشنا هبنا اددحم رک



 یرلنوناوو ماظن هنبا قییع ۱۱4۰

 یبعت «دنروص قجهلوا بسانتم هلیایرادتفا و لاح ثاک الما باحا و یرابتعا كنءقوم
 هنیرافرط درب كنهبابآ قجهلبریدپ ندباشخا كل ءدام ىحنتل ا شمت نابلافلاس و

 قلوس هدهحقلخو بسانماهد یحیحصت هدنلوب یم)اب یرارا ود هظفاحم كس و ندفقس

 هروک هناعلاطموش كنبربلحندیا باجتا هرک اذلابكهحمال نانلوا رک ذندنغج هلوا مزلتسم

 . ردشلرتسوک یحیحیصت

 یاریمعت و تآ اشنا هينا هرزوا ییدادیا لیصفت و ضرع یخد هدهطیضم نورد
 لیصحم كنيراجروب نالوا ندوک ریو كنباحا كن ساطعا یرلهرکذت تصخ ر نوجا

 ندنفجهلوا لخم یرومعم و بجوم ینسامهیلورلبا كنت اشنا ها یتیلعت هنسافتسا و
 كکالما رارب هلقلوا دوجوم یسهلصحم طئاسو كناموسد راس هلا یموکریو كالما و

 هلیلاح كنهدام یحنللا رک ذلا فلاسندککج هدبا نیمأت اهدناق رب ینسافیتسا كنوک ربو یرامع|

 هجالکو یلاع سلح هعفد و واهدقم تروص وشهدهسا هدکروگ بسانمهچهراد یافا

 اشنا كيهحالو ودا یلاع یأر طونم یساضتقم یافا ارظن هنسلوا شلرویب نابمرد
 فرعم ینسهمناشنا روص هلسهدام یحنکیا زوئوا نالوا راد هنعافترا كنهنبا قجهنلوا

 قطف لباق هدرللح رک | هروک هتیرلبلام راذتقا كنلاها یسهدام یحلآ شمت نالوا
 كلوب هلهج و ییدلیدارتسوک هدنسهفرو طض نانلوا رک ذ ینم هفجهسمهلوا ارحا و

 یفجهمهلوا لباق یسلریدیاب هدعافترا و لکش رب كنهذبا مومعلالع :هجنلک هشحم یلیدمت
 هروک هنتمسو هلرافافوس بوشدیا ریرحت ًابعطف هنبا عافترا ًاتاذ هدهروک ذم هدام هلتهج

 هروک هنعقومو فرش كرافافوس كعافترا ویشا و شقلوا نیست یرغصا دحو رک ا دح
 قجهمهلوا ارجا لباق هدهدام وب هلتهج یفیداوا شلدیا مش رصت اربخا یفجهنلوا نیبعت
 طخر,ردقءزک د هلسهداحروخروخو هرز ندننامشنوایک یفیداواشمالاقتوج رب لکشم

 هدنف رط غاصو قف راگ هدام ییاروک ذم ی هشا قج هل بءدنتهج لوص كن و كار هلکح

 یخ یس درک هنتهج یسطل هل وصارب رکید قج هلوا بساذتم هلی را دتقا كک الما باا كر لاب قج هل

 هبرجتلاب و ندیا نایرج مدقم ندلوصا نیعم هلیا ینوناق هنا نالوا ارجالایعم موبلا
 یسهداما كنهلعاعم رب نالوا شوا لصاح تیروبحم هنلیدمت ًاریخا ینبم هموزل ندیا نیبن

 نیسیعآ هدزوا قلوا ع و یجنجوا هدقاقز یه والثم ینجهسهلوا اح قرهلوا كد

 هدلو ویو هن.لوا غاسم هنساشنا انب باشخا یلراوید هظفاحم یفارطا ندمسق نالیدیا

 یزج ردق شویف قرق زووا شفا ره هد انس باشخا یداع هليا اسرب قج هلسای



 ۱۳۹ یرلنوناقماظن هبنبا ینیتع

 نداضعءا نداضعا نداضعا نداضعا

 نایرون نیطنطسق مهدان بلاغ لبعایما یدو بكب دادس

 نداضءإ نداصعا نداضعا

 یدعلو هدر« نح كب هللاد۶ قداص ن دعا دن ميل ادبع ن سابع در

 نداصعا

 ییعصم ی دب رف ر

 هلیسهرو طبض الکو "یلاع ساجمیخد هرکوب هینوناق ۀحمال فوفلم و هطبضم وبشا
 . یدلدبا هعلاطمو تئارق هدنسهراد تامافتت ندشیلوا دعا هتاود یاروش

 هدنلوب تالیدمت نالیدیا ارجا اربخا هعایوتح هال هدنسهفرو طض نالوا رک ذ
 كج هرو نوجما ریمعل كرك و یساشناهبنبا اددحم كرک هدنسدام یحنللا قحن پواوا
 لیصحت كنموسر تافیظنن هل هراجا فقو و یم کرو كالما كنبراهرک ذب تصخر
 البا توارد :ههسیآ شا اوا ی لوا اطعا نارد تولوا قلم تاقتا
 تصخر :دنلاریمعتواشناهزبا ادع یرتوملا كربپاد:نالم هلوا رادم هننالبصحت كنسوک رو
 یمهدامقیاعت 4:-افتتسا كنود نالواندنسوک ریو كالما كنبات كنساطعا ییسهرک ذب

 نالوبعوفو یقوح زا هلا هط-او وش كنوک رو نالوا رک ذ یسافلا كتروص وب قرهلوا

 ثكنمرلهرک د تصخرهلهجو قیاس رارق هاب کچ دنا را دهتکس نوش نوت یالرصح

 هنسافتسا كنراجروب نالوا ندنسوک ریو كالما زکلاپ كناحا كنصودخ یماطعا

 زوتوانالوا راد هنعافترا نیست كندشا قج لوا اشنا و یفجهلوا بسانم یسادیا قدعت
 هح رگایمدح كنسهدام ىحنتلا شعب تو ره هاا رر كنهناهلباح ردنمیم دامیجنکیا

 هدژرط ر كحهمرو نادم هنع-وتو قد هوا اس ندنررذقیرح كنک اماو توس

 نالوا رک ذ هد هسیا ی دب یک ودیادنتسم هنس هعلاطم یسهل وب مظتنم كاس رل هج راه ر ظن و یماشنا

 هنغج همه هلواارجاو قاع لاق هج رال عر کا هروک هد رل لام رادتفا كنمل اد اییاکح ا كند ام کیا

 ردقءرک دهلس هداج روخروخو كرز ندننابقنوا هلهج ولو د| نالوا یراج ی دامدقم ین٥

 كنساشنا تروصو عافترا كلها كاج هلدیا اشنا هدنتهج لوص فالوب هل هد شک طخ رب
 فان هی اشار وص هلیراعافترادلرلانب قج هلام دفرط غا صو یتیفوب :ہکح هدام ییا روک ذم



 یرانوناقو ماظن هیثبا یفیتع ۱۱۳۸

 رب ؟راک قرهلوا هدهمو ۶ تروص قلخ اذه عمو هنکیدلبا رودصفرش یتیم ةساسا و

 هدیابونآر ۳۹ هتفج بهلوا ن ۹ یتیم هتسهدعاسم مدع كهموم تور كيا راجا هنحاشنا

 ضا رع جون هژراب دنفا دم و لماک امپبلایعو» را یسملس هلو قیرط ر ارج الالباق

 فصل ز رک راک مان كيهدا قجهلساپ ادد هد هجن تا ارم ندا نایرح قسم و

 یع.سق هعون چ وا قرهلوا باشخا هرزوا قلوا طاع هل رلراوید هظفاع یفارطا و رک راک

 شکلا هک ۰و 6 ۱ مدام یجندب شع الاس لر هاب دی باسا هجآرآ نو |

 هنالیدعت هقشب هجارآ تبرثک ا هنی هدنقح هدام و نالوا یفاک هنمأت یدصق۰ ندشیدلوا

 كج هلبووک موزلهج هیظفحت و هې دعاوق هدنماشنا نيح كنانب بو یکیدمهلیروک ناکماو لحم
 یط كنهدام یجشرب ناسکس نالوا راد هننجهنلوا نیست ندنفرط هدلب راود كریبادت

 یضب نالوا یمقو فرش اقوم هددسبا شرٹ وک هدنسهفرو طض زوک دم ینا
 تح راغم تماقا ک قمر دشدغص هطوا قوح رب هلدصقم ءدافتسا هرادصه كوج وک

 هت كن هينا وللثم و قرهلوا مولعمو دومشم ییدلوا هدکلدااشناهنیا هدنروص قج هل وا

 ندننیدنل وبندهمزال نم كلاوحاو باا لخم ییهبموم تو ندنک ودیاراکرد ینرضم

 هربا ندباتأرج ها رنو تآ اشنا نوناق راغم یک ینیدلوا ب ساتم یہا كن هر وکم هدام

 یجن ؟یانآ کس نالو! راد هب رال دیا عنم ءندتعصیارجا اتق وم هيا یذخ اید یا زج ندن رل هفلاق

 ندراهفااقوللموا قرهنل وا عفر یص وصخ عنم ندتعنصیارجا ررحءدراهدام یحنج واناسکسو

 تا ریمعتوتآ اشنانوتاقریاغم هدهسیا شغل وانا یس كفافتک ۱هلبایذخ | یدقنیازح ز کلا
 یازج قجهنلآ زدراهفلاق نالوا هنارجا 3 و یناحا هبا نالوا كجءریدتیا ارحا

 یدق یازج زخلا یرلهفلاق هنا هل. را راکر و یراکج هدیا هی وت یرل ودنک یخد یی یدقن

 راغ یرلذلوا منم ندتعنص یارجا ًاتقوم كراهفلق ًاتاذ و ندنراقج هیلوا هضتم هلساطعا

 شندیا نعت تاحرد هدیان وب هدهروک ذم هدام قرهلوا طورشم هلررکت كيالمع نونق

 هدیدشماکحا نوجما ینبمأت هلدصقم یهدنقح یماظتنالبا هفظاسح كرش هلتهج یغیداوا
 رک ذن ًادحتم یماقا هللاح ید كن هدام و ندننیدنلوت ندهمزال یدوجو گانهینوناق

  ییهی>عم هخسن كره دیا لیدعت و حسحهآ اففوت هي هض و رعد تاعلاطم هروک ذم ةعالو

 . رذک صالاهل ن٠ ترضح نامرف و صا هدنباب یماضتقم یافا هلعلوا شملن مدا ۳

 ۳۰۷ سام ۲۳ و ۳۰۸ لاوش ۰

 یاروش  یسر ینهراد تایظن نداضعا " نداضعا نداضعا
 تلود ندلاع دما قفر دما و را ہہ اد



 ۱۳۷ یران واتو ماظن هبنبا قبتع

 كنيلم سلح كلذك هدام ىحنتلا ىللا نالوا رتاد هنغجهلا شور زود شپ هدنلاح

 لیدعت روض « ینجهللا شویغ ىللا زو ییا هدنریمعت كراناف زف » هلهح و یرارق

 1 ردش) دیا

 یحنشب یللا كل ەرةف نالوا راد هتیراراوند دس یلخاد كرل٬حیغاب هدهدام یجندب یللا
 نالوا فاعم ندمسر هدام یحنشب یللا نانلوا رک ذ اعقاو و هنسلروس تیس لذت هب هدام

 یللا كوب یم هنسملوپ ندلببق وب هدیراراو بد دس یلخاد كراهجغاب قرهلوا راد هناربدمت
 شفلوا لوهذ هجهراد هدنرک ذ هدهدام یجګدب یللا نکیا راکرد یتیسانم هبهدام یحنشب
 شلدیا لش هیهدام یتش ياا ءرقف رک فا فلاس نالوا راد هسرا اوو ا ندشادفوا

 افیتسا ندنتاريمعل راقع ةيسل همسر قععلا ندننایمعآ نکسم هدهدام یحشلا و

 هلنيج ینیدلوا سقم هنکسم قحآ بو وا نابهرد یر رحم قسشتلاب كمسر كل دا

 یلیخ ندلبخ یمسرهنا هدریدق یلیزت كمسد نالوا هدقتلوا ذخا نوجا یربمعت راقع

 یحنشعلا نانلوا رک ذ هلن-هظحالم شا وا یراط ناص هبه دلب تادراو كردیا لو

 ندنتیدلوا شملغارب یک یغیدلوا هدناصا بویغلوا لیدل هدنسهرک اذم نیح كنهحمالءهدام

 كن رافشک تادرفم دو راهفلاق هللا ساب داحآ والثم یفجهیمهلوا بسانم ییدعت

 هدشورغ زوب كنءدام یجنشَع نالوا راد هنفجهلآ جرخ شورغر, هدنشوغ زوی ره
 هحرک او ندنکیدارتسوک یحالصاهدننروص یسعلا هراپنوا هدشورغ زوب هنیرب شورغ رب
 هراپنرا هدزوب نوجما رلهفلاق میقتسم ودمتعم هدهس)ا «دایز هراپ قرق هدزو هدرافشک ی وب

 هراپ یعرکی هدزو هرزوا قلوا طسوتم رادقم كنو هلتهج ییدلروک زا كب ترجا
 كنسهطب رخو ىهدح كرل ر ماخو هلهج و و هر وک ذمٌهدام ندنخج هلوا بسانم ینعآ قرهلوا

 هراب ییا نوجا نوشرا رهب ندنرادقم نالوا ردو هوشرا كسب شب هدنلاح یمدسرت

 نمضتم ینجهلوا ذخا جرخ باسحا هرزوا قلوا هرابرنوجا یسدایز ندکینواو
 شورغ زویکیا ًاعوطقم ردق هئوشرا كيب شپ) كنسهدام یجنحوا شمن نالوا
 كنيلاع سلاح یحیحصل هدنلوب ( یفج ها هراپ رب نوجمایعارذ رہ كنيرادقمهلطف ندناو

 ید هروک ذم هدام یم هنسلو لدتعم و تساتم رادقم ويو هنسلوا ندننارک اذم لج

 .ردشل دیاح حصآ هل ر وص و

 ندیکیكنءدام ید شمت یءدنقح هنیا قجهلوا اشلا ًاددحم ءدهثلثدالبو تدامسرد

 هعسوت و قجهلوا اس ندنروذحم قرح كنک اما و توس هده را شعلوا ناسرد ییقدت

 ید یهاشداپ ترضح ةن ٌهدارا بولوا دوصقم یماشلا هدنروص كجهبمریو نادیم
۷۲ 



  ,یرلن و اقو ماظن شا قبتء ۱۱۳۹

 ندیا یمن یرلعاف را هحرر ثكیهذیا و لیدءت هدنروص ( هدنربمعت ناح كن رط زو

 تروص كرلاحابو قاحوا و یریرح اقفوت هنلاوحا كالوسناتسا كن ءدام یحنجوا زو وا
 . هروت ذق تاعل طم و هوا رر# حاضرا كنسهدام ی دم زو وا نالوا فرع» ین.اشلا

 یحنج وا زون واو حص هح ج وم طض دام یح کیم کی هل سملو قفار م هسعالا سفت

 عرصت یفج هنلوا نامعآ ءروک هعقومو فرش كراقاقز كنعافرا هشا قحهلسیا هدنسهدام

 . ردشملوا حیضو ید یمکح كنسهدام یحدب زونواو

 یسوکر  »لالماكنیرلءرک ذن تصخ ر كج هلب ر و ر وجا ریمل کرک و یناشناهنا اد درک
 هنفج هنآ وااطعا لاح رد بولو اقماع هنسافتساو لیصحم كنم وسر تافظنت هلس هراحا فقوو

 یشلوا افتکا هللجرد كنسلدیا افي كوك رب و كالما زکلا .د .دامیحم رب یللا نالوا راد

 نوجا یا رممعآ و تااعنا هنا هلهجو یفبدنلوا ضرع یخ. هدهطعع» نورد هد4 سنا

 هنسافتساو لیصحت كنبراحرو نالوا ندوک رو كنباحا یساطعا یرلءهرک ذب تصخر

 فرص ندربممآ و اشنا یراهناخ رادایمهلوا ردتقم هافا ینو هسرولوا كجهبدیا قیلعت
 كنت ااشنا هنبا تروص وب كرءرب.تا ارجا هج ولزک یاریمعت دوخای و كرددیا رت

 ندناموءد دئاع هتنامارهش یک یفجهلوا لخم یترومعم هبلع ءانیو بجوم ینسامهلورلبا
 ۱ ۱ واز نیک مر متد هعاض و تاسقر
 یسافتسا تاوکریو یرامعا كاکالما هلصوصخ براوا دوحوم یمهلصحم طئاسو

 تااشنا هنیا و شعروت بسانم اهد یباا هلیلاح كن هداموب ندنکچهدیا نیما اهدنقرب

 یم عارذ ره كنتاق نیمز ) كنسءدام یحنجوا یللا نالوا راد هنموسر ینارمعتو
 ( یمض كنفثم ر نوجا تاق ره هسیا رولوا تاق چ اقیه ان قحهلسای و هزاب روا نوجا

 هنا قلب بلاغ ل رلردنفا نایرون و نیاهط-ق نداضعاهح رک انولب دا نام رد یحرحصآ ءدننروص
 یهیدل وا هدهج رد یفاک اتاذیادراو رلهدلب و 1..4زا نداد را و 1 هب هب داب 71۳و یعوسر

 كنموَسر نیا هی ویراک رد یرلکح همنکح ندهیدأت یروک ذم مسر كتراقج»ریدپاپ انب یک
 هدهسیا راشعا رارکت و ې ردنم هدهطیضم نورد «دنقح ینجهیمهلوا بس انه یلیزتت

 تمق و فرش بس كکالما ی كت | انا ي وف هلاح ر لدتعم كنموسر هشا

 نایب ؛جالکو "یلاع سلحم و هنکجءدیا جاتنا ییدیازت كنسوک رو كالما هدو و ینسعا

 بجوم ینالءمست هدایز اهد ندنالیدعت نالیدیا ارحا هوا هجهراد .تروص نالیدویب
 حیحصت ًاقفوت هتروص ررح هدطبض رک ذلا فلاس هلتیرثک | هروک ذم هدام ینم هنکیدنزوک

 لیدبایو ریمعتو كيب نوجمایضو كناغزق ره قج هلنوقهتر رله رافو ءزافم تارکسمو



 ۱۱۳۵ ی ران واق و مامن هينا قانع

 لوبف و بیوصت اساسا یئد هجالکو یلاع سلحم هینوناق حال فوم ر هل طم وبا

 رب یتامارهش هسرزوا تاظحالم نانلوا نامر. كسنیداوء رک دلایا طقف بولیروس
 میل هدیابلوا نوجا یحیحصت و قیقدن ندکی لآ بلح ىدا دم ووا ی.دنهم

 مدنسهر اد تامظنت هلفلوا شلرومب هداءا هتلود یاروش رارب هلیسهقرو طیض نانا

 دی هلا يوم هدننارک ادم یھت و لیدعت ناناف ارا كلروکذم نوناق هملاطلاى 4

 یو هاو )یبقا لماک واوا نبش نارا وند ساضعا باما ا هبا یدنا
 هد هقرو طض نانل وارک ذندنکیدم ها روک ح هنیلچ را رکت كني دنفا دم هيلا ېم وم هلل وا

 1 یدلد و ه هر ادم و ثح عقوم هحهرباد توعلصم باج ا هسرزوا تاعل اطم چ رددم

 هد راقاقوس نالوا شماوا ننعت یتهاقتسا و تعسو شان همنوناق هال هدمروک ذم هفرو

 كرت هلو » هدنسهربخا هءرقف كانسهدام ىج زکس نالوا راد هرالحم قجهنلوا كرت هلوب

 عفانم یلدب كتسبقاب هسیا ردیا زواحم یعپر هلبتبسف یلنیرد كنهصیع راز, قج هللوا
 «ینج هناوا اطعا هبا | نادهب داب هر اد نامضعلاب ًاقنطت هننوناق كالمتسا نوجا هبمومع

 نوا و یحریحصت هدنروض ( هلساضر كاا یلدب كنسفاب ) كبنهرقف و هدهسا زرع

 نانلوا یضار هبیوست كج هلبدیا ارجا اف هنمکح یراهدام یحدرد نوا و یمینحوا

 درحم هدننوناق كالمتسا نوجا هموح عفانم كنسانب قرهیماقاب هنساضر كك ۸۰۱ باجحا

 عطف قره همالعا و مک هتک رو ا ور هم یندلوا قلعتم افون هن ه ×عاق

 موزل هتعجاص هبهمکحم نوجا كلوب هده سيا ررح هدنسهدام یحنشب نوا یسهوست و
 كج هلیدما كرت هقرط انوناق امقاووندنکیدارتسوک یسادیا یط هكروک ذم دیق ندشیدلوا

 یسلوا هلماعم قیفو اکا هلیساوا حرصم هدن-همانرارق كالمتسا هلماعد یهدنقح رالحم

 نیت روآ دم نبتدام ندنشدنوا لح هنجرد ماکحا هج هقشپ .هب هح ال ونشا كر هلک ز ال

 غاب هدنراقرط یا زافوب و هجیلماج و ینوآ یضاف یک ینیدنلوا حیحسمآ هلهجواوا
 قجهللوا اشنا هرهصیع كجهلیدیا قیرفت هرروا قمانوا نود ندعود ررب ندرلهحینب و

 كله دام یحزکس نوا نالوا راد هنناعرفت و هنمیظنت تروص كنسهطیرخ كراکشوک
 هدنقح رانوب و دودعم ندضارا ماخ رارب هلوقم و هقیقلاف و هنسلوا نامرد ییط

 و ید هروک دم هدام ینىم هنسعلوت عبا هنسهص وصحم دعاوق هلماعم كاج هلب دیا ارجا

 یاقرا ندنمز ند رام نالوا دوحوم مولا ) هدنسهدام یحزکس FF شادی

 كنهننا وللثموا ) كیهرقف نالوا راد ( هننکجهلدیا وغل كرلنالوا نود ندنوشرآ شب
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 رک راک ح یلشرف یدیمرکاوظ هلبا خرخ یلروماج یرزوا تفقد و باشتا نقش و

 هدعون یحقنکیا ینقسحو ناسا زدق هنفقسد نذل ید كاعو یخنعوا و یتشملوا

 هلرارجتخ روت ءدناق نه ینمیرا فارطآ و یلشرف یدیت رگ اوط ءدنروض نالبرت-وک
 صلاخت هد تره 4عوط رب هرزوا قلوا عضخ عارذ رب ندفقسو قالوا طبز هاب

 اددح كنایهو شازیدشارارفآهلترنک | یرلتروص یسلبات قرهلوا یلراوید هللا جرخ
 نیت ندنفرط هیدلب ر اؤد كلربادث كا هلىروك موزل هج طفح و هک دعاوق هدنشاشنا

 یراهغورشم ریغ عفانم اراک یهشا یراظدلیا هدهعرد كشتنرهفلاق هتنبا و یتتوا
 اشنا قرهلوا .یریافع لک كفارصوا و لاکشا جردنم هدنراهقانهلواقف هلیضرغ لاصحتا

 كللاوحا وللشمو هّلنَج یرالوا ءدکعا ارچا یارمعت نالوا عونم ًانوناق ءداضمپ و

 یتزاکج هرب و هبهیدلب هرادا نوجا یرلهاقو ندراسخو ررض هل رانا ردیاب انب هلنعوقو عنم
 هیارجا ینهعونک تاریمعت و نانلوب هدنابلمم نوناق راغم و هدنفالخ هطلاب و متح متسر

 تدم رب هدنلاخ یررکت و هلیذخا ید یازجن هروک هنماخما دا لهفلاق نالوا رتماختتم

 نانلوا رکذ روک ذم هماننوناق و تیس دخت یزال ردنلازح هعنم ندقل ران نوما
 میدقن اقل یسهضم خسف قرهنلوا ع حما و لیدمت ًاقیئو هلاح باتا و هرانتتانا
 چ هریک كفانا هلهحو ید_لوا ضرع هدالاب هدر و ی.اضتقم ئاغا هلئلوا شملف

 هلتنروص راکتخا ییاسشا نالوا ندنسهملصا یازجا كاریک راک وللثع دنههرک و لغو و
 هدنقح رلئوب باجمالادنع و هنبراماغا رارمضا قلخ و هتراماقاص هتاف یرلکدتسشا و

 هنماکحا نایرح *یعاع كتنوناق ها و هنسلدا تيش هنبایسا یسارحا هت وناق تازاحم

 كلرم-دقدبودیا ناجا كلدنا تراظنو تعد ايدام ندنرلفرط هدلن را ودو یامارهش

 هاهلاراشم تناما ید تابرلاروت ندننعهم لوا"لباث یوصح لات مقم هعیقذلوا ماوتترب
 ترضح نامرفو صا هدبایلوا یدنلف رک ذن یسهلاوح هنتراظت هلخاد كدا غلبت

 ۳۰۹ یا نوناک 1۰. و ۳۰۸ رخ الایذاح ۱ . ردک ضالا هلم

 یاروش  یبسر یسراد تاغظتت نداضعا نداضا ناضقا
 تلود نردلانع دعا قفردما ورا 0 دعشا دم

 نداضعا نداضعا ندان ۲۰, نيات + :نفاسه۰-۲ ۰ ؛نیاضفا

 نزول ٠ فنطتطین  ٠ مهدانیبلاخلیغایما ٠ ادت ىلع " طاممنیدیرفدم لب اذن
 نداصعا ندانسءا یدیلون هدزاهک ناح



 ۱۱۳۳ یران وئاقو ماظف هذیا قبتم

 كب بلاف هلیارابدنفا نيام قو ناب روت نداضءاهحرک | رولیدیا نام رد ید یس تک

 هدهجحرد یفاک " اباد یادراو را هب داد و ام مس وا ند او راو: دام هب هب لب ر او يور هاا

 هلم وب راکرد یخد یراکج,منکح ندهبدأت یروک د دم ممد هارلقج ءریداب انب بول وا

 هلغلوا هدایزموسر نالوا هدقفلاموبلا هدهبیا رلشل ا نايب یفج هیمهلوا .بسانم ليز كلو

 ندننوشرا می رهبدلراناخ نانو یلناقيياونالوا یفاشا نداوشرا زو ینمز الثم را

 یناف چ وا هدیولوا زا ندنوشرا زوب او نالوا هدایز ندنو شرآ زوب یومزو یعرک,

 ندنفیدل و هدکشدیا افدسا هدنر وص فاتح یا ۲ قعلا هرابقرف ندننوهرآ كرل هباخ نانل و

 مسمر بونلوا لع هق رف ندنکحوت ی گل هاخ كاج هديا اشنا هک وبااح ر ۳

 تمیقو فرش تسکكک الءاو ی زك تك | ايال وف لاج ر لدتعمو و اب هاروک فم

 چ اه كنان ندنکو دیا مزال هلتهج یغج هلوا بجو م ی دياز كنس وکر و كالم اهلع ءانب ویسا
 یسعلآ مسد هراپ قرق ندننوشرآ عبر ره كنناق نیمز زکلای نوسلوا هسیا رولوا تاق

 ندنرانزقتارکسم نالردبا لیدنو ريمعتو ندرلواود هظفاحو شلدیاببسن هلتسرثک |

 ندیراراوید هظفاع كرلهص ص زما یل هبا هلتهح یغیدملآ ممر هن وکر ردق دی یدمش

 عضو هنیرل هقریافو هزانم تارکسم و هراپ یعرکب نوجا یوشرآ ره كناوط زکلا
 هدنلاح یلیدج و ریمعت هرزوا قعلا مسر شوغ كس ناک اک نوعا نافژف رہ قحهل وا

 هنتماسج كلع مه كنموسر هبنیا قجهللا هدرهرشط و یس مىر شور زویشپ ید

 هينا اک داو هدرا هيصق نانلون یسوغن ردق ك نوا ی یمىسقا هناحرد هر و

 ثكفصت هدا بصق و رهش نالوا یسوم ردق کسزوب ندکم نوا و. كاسر .دشب كئمسر

 . تداعسرد و شلدیا E یساف سا كلما هدرارهش ناناوب یهوق هل ضف ندکسزو و

 جک | هدک دلدنا مالک لع هنثحم یباشلا تروص كهذا جەلب اددح ەدە دالب و

 ااقیطت هه طئارش كلها قجهلاب راكب دادسو بلاغ هبارلیدنفا نیطنطسق ونایروت

  هب روقلاپ اینو تاسو و ونهقرهللوا افتک | هل رک ذ كندجهلل وااشاا قرهلوا رک راک

 دار ینناماعب رک هتناه رهت مهدی و اف و یسماعلوا حرصت كن هم اشنا لوصا یءالوا تبان

 نجوم یم اشنا راهناخ دل وب کید هلیدو هدنروصییدتسبا تک يه ترو ص و ههدهسیا راشعلوت

 هنڌ ارس و كحهمررو نادم هتيم نم هنعوتو قیر هسیا یلصا دصقم قرهل وا

 كلها e اعنا اودحم هروک هنسلوا ىس ادام یماشاا راهناح كح هل هدیا هلا قم

 ینةسس و شیرک ندنروج لەرتوو ىلج رخ صااخ كىو ىج ر هلی هع وب چ وا

 یلراوید هل غوط هلبا ج رخ صااخ كلذک كندو یجسنکیا و ریکراک مات یلوطلافس ا



 "یرلن وناقو ماظن هنبا قیتع ۱۱۳۲

 ناکد زکلاب نزلوا هنا .دنرزوا هدراقاقز نالوا شمنلف نیەت یمسو د تماقثسا و

 اوه دورا كراناكد نالو اوع الب قرهلوا تاق هدنرزواو یسمامهلیدیا اشزا .زاغم و

 با تش ینو ناکد آے ئر“ رولوا كاج: دیا اقا هبنبا تقو تما ره ؛یغاص
 نادت دت القا هصح هماقتالاتسح هدد و اوا هدنهاظن یفرط و هغع اي ندنک: هلهج و یقباس

 یخاص اوه نانلوت هد رهط كل نانلا هلضف م الاح ییدلک مزال یسشلا ری هقزط هلضف

 ناکدلرکاوه دل رک یکی نوار وبحم هکم ریدر و هننحاصناکد هلباثم لدن ءدلاح :یفیداوا نکم
 ورد هلراقاح واو یسهوالعدویق ضء) كح هدیاهظفاحمی رلدکرتشم عفانمو قوقح كنبحاص

 قج هلینای هدنجا كنهنبا ید كنيراقاجوا هوهف هلبراوروب ابوص بویعوق لطخ جافا
 ا ساب ه رالحم اس ندرودحم كراهزاغم رود و هتتسارک و لر ندرلقاحوا

 قح هلوا رادم هفراصم نیو نوجا لاس یا اشقا هنا یک یغیداریدشل زارف یراساسا

 كنم وسر چهرک و هلغوط ءروک هناقبقحت نلیدیا ارجا بولوا ندهمزال یخ دیذاخما هلربپادن
 یوفع كلو و یفردلوا ثرابع ندشوض رون شب كم 7 سه لو یونس را دقم

 ءدسسآ وا یت د هن راطنق كاج رک و هرابتردچ وا قحمآ هسزو رپ ك هلغوط هسا درک هننهج

 2 و وخ نوو ااا خا تاتار یی
 .رانآ اا یرهاتص اتاما تاق هک كفاتماو یتخ نوا ینددافشا

 هن سهل ون زاکرد یخح هل وا عیاض هدوهمب كنادراو دنا ,رله داد هدمرص ونو یفجهلاق رصحتم

 هلغ وطوچ رک كز هل دیا تد ايدام هغ امارهش تهجقج ها رآ ءدایزالا هدننوصخ وب (رظف
 یملوت هراح هرمنا را رضا قلخ قرهناص چ رک و هلغوطهلیاقافتا وراکتعا كراناناص

 مال ی غ درا هلرکید تروس هفراصم ناو و هآانشلا لیست 3 داوا یندان
 نوجا ییآریمعآ و تااشنا هما ات تارک اذم ندا نایرح هتدزوا كن آ هلکلک

 لصح كراج رو نالواندءراسو وکریو كاماحا یراهرک ذل تضخر نالوا:دکلریو

 ندنااشزا یسیرنک ۱ كرلنامهلوا ردتقم هیافیا یو هدهسیا هدکلدیا قنظت هتسافتساو

 تروص و كره ر دعا ارجا چو رک یاو دوخایو كرمدبا رظفرص ندنارمعتاپ و

 هقشب ندفدلوا لحم یترومعم هلع ءانبو بجوم یتسمامهلورلیا كئنااتتنا ها
 | رحم كرك ندو 1 رک رو تبسم هنعاض یحد كس ر ندموشر دا هنت امار هش

 "یموکریو لالما تنبراءرک ذن تصورا ر هل ریو نوا یمعت كرکو یناشلا هنا
 شل روک بعاتم یتهاعلوا قالعان اق تاو لصح كنموسر تافنظتت هللا یسهراحا فتوو

 هلاح ر وراق و لدتعم كنو هلسهج یه رتدارطاو یل -دانز كنمور هشا ده رص و و



 ۷۱۳۹۹ یرلن واقو ماظن هضاقمء

 هنا هیلع "ءانب و یلامکتسا كنباب- یساشلا هدنروص كجهمریو نادیم دنعسوت كف رح

 -هلیلج ماکحا یهاشداب ترشح هذ تاداراو داوی كح هديا نمأت یدصقم و كننوناق

 قلتوا لماش یخو هرلهرشط اا هماننوناق وبشا و هلی سلوا ماتم یی دمت ًاقفوت هنس
 یساعلو هدجرد و لاحر هكراهصف و رهش نانلو هدنابالو و شخدیا مظنت هرزوا

 ندنشیدلوا شع روک یعاد ینالکشم «اةببطت یمظن" نوناق یریآ نوجا رلریشط هلبیس
 سا رجا اقاعت هنوناف وب ناک اک هروک هبهیلم تاباحما كننالماعم_هبذنا ید هچرلء مه

 یاسر حاد یادت لاک اب نوفا نزاع | ےک ا و فسا پا
 همان وناق هرکص ل قدنل | همزال تاعاضیا قرهلوا بلج مور اد یدنفا دم ولتداعس
 . يدنا وا رادّتا هدقیق دن كر وک دم

 یکچ هلهلوا بس مهرج تبار كنبمالوا مساو هدهحرد یعوزل رلواقز هج رکا

 رارهش لوس تعسو نالوا شادجا نصت هدنسهدام یحرب كن وناق نانلوا رک ذ و راکرد

 را ات لوس هداملاقوفقح هنلوا سوتا دمخ و هلراقاقز دوجوم موما لکد قاک نوحما
 یجدرد ینجهلوا میو ردقه-عارذ قرف ندیم رکپ هجا ایډ ءروک هنلمح كزعقوم
 زکلا بوبم هلب روت لح هنسارجا تالیدعت هقشپ .دیابو هلنتهج یلوا ررګ هدنسهدام

 ر ریش نام. داالدا کور مهمی یطن رخ قسط نوا ت اود دک
 هدرا ورشو یب رت وکو را ورا كنتعسو وتاج ردك راقاقز هدنراهطی رخ كاج هلیدپا مین

 یبیملیبهلدیا صبقتتو دبر كنیراتعسو و لیدءت ڭدیرافبص وهج رد هر وک هبعقوم تاباحما

 هلیتعسو هداج یه هلیءءبقن هناحرد هروک هنفرش و عقوم كنیرلفاقز تداهسرد و بیس
 نیبلانع سی دهچرک | هدک دزلک هنسهدام یه ہت ثنعا راهحرد كه قچهلساپ هدنانف رط

 ییدلیدو هدمداج ییدهتسیا ٹک ره راکب دیرف و دعسا و یدنفا وریا نداضعا هلبا كب

 ماظتنا لویصح كرش ه- ډا رولوا كلج هدا هدعاسم هنسمردناپ انب هدعافرا و لکش

 ك: فرط هلبز وكن همذیا نالو مدو رک كرکو هدنرزوا قاقز كرک ندنغج همهلوا نکمیتنیزو
 قجولياي هنفرط كفاقزر یهو یلدا ند.مآ هروک هنسهچردو تعسو كرلقاقز ك:ءافنرا

 یبار,دشل رارف هج هب دلب راود .رزوا قلوا یوا سم یسج راخ لکش و یعافت را كنها

 كانیراصوصخ یسالریداب انب قحآ و عفت رم ندنآ قرهللوا ظنت یسهطیرخو مر و
 یملر دپاب هدعافترا و لک رب امو كل هبا هدهسیا راشم نامرد ینموزا يجرد هنوناق
 كنهنا قچهلبیاپ هدقاقزیهز کا بویلدک هننهجیدیدح ِكنعافترا ندننچهیمهلوا لباق

 یل کن ا ایی اکا هلرنیعت كنلفا دحو ربک ۱ ړح «روک هڼنتمسو + ةافز



 ۰ یرب وناقو ماعنهیننا قیتع ۱۱۳۰

 كلام كنیراتکرش مع ونآ ینجا و ینبمت هدیدش تازاحم ًانوناق هدنراقح رلنریو تیبیس
 نالوا رداصف رش یمهینس ٌهدارا مدقم هنس کیا هدنقح رهممشیرلکج هديا داشک هدهناهاش

 لح هرقل رسالو اوس یسالدا ارجا ًاماع نکیا یوتح نانصات یخ یعاکجا همانماظن

 ندنراووم ام هطروفس رارب هل اما همزال ربادت هددمح راک اش ویشآ ندنفیدل وا هدکمر و

 . رد رابع ندننادافا یلدا غوا هب هنوناق تازاحم هل راندا نیش یرلتبانح

 ها لباقم هکالما كح هلبرتسوک قلوشراق ندناصوصخ نانلوا دادعت و رکذ هدالاب

 هطد رخ تداعسرد و هما هش كاما ر هدنفودنص تەما هرزوآ كما ضا رقا

 تالغتسو تافقسم نوجا یسلیهدیاند نیما كك الما واردیهو هتمظنت كذسه,مومع

 كن رله یحهع ولط وللکوک نانلو دهر شط و تدامرد و هتنالاقتنا موس و كر هفق و

 رلئالوا رساحت هفلغادن رقو رلذدیا قیرح عاق ادصقو «ن-هلآ هطابضتاو ماظتنا تحت

 ىجا و هنازاحم ناک مزال یتیم هدنراقح رلئریو تبسس هنعایض و فلت كرلنامروا و

 ضرع هجءرت اد راد .ییبادت ندا باجحما یزاخا هدنراقح یرلهعش یراتک مش ,میوآ

 رلهاعضع نانلق میدقت هدهفاتخم خرا وتو ورا وربآ یحاتن كنازکاذم ندیا نابرج قو

 هنسسانابموق وص كرانزخم راس هلا یریک نزخم كرد رب كيب یک ییدادیا ضرع هلیا
 لصاح هلقلوا راع تسدرد هبا یاما رسو یزاظن هعفات و تراحم یخد یسهدام یر

 هم رزوا داوم ندا قلعت هننوناق هذا ندنکودیا ررقم یضیع هج هقشب كنهحتن قعهلوا
 . یدنلوا تارک اّذم یارعا

 قجهنلآ هناعما رظن راضم و راسخ یفیدلوا هدکعا ثارا كنهننا باشخا اعقاو

 قوح رو قودیا یسالب نیفنای یرئّوم كا كنیابسا یلزت ثهبمومع تورث هسیا رولوا
 هل لوا شف بن آ رب لنت ءاذاعم كنساشا و لارا نالوا يرم لوصح كالم

 اد نکس هدف تیهاخ و هد. ر ر كرها ناخ یاماس و تور" یاتیلحخا
 همانا هما باشخا هتک ا كقلخ هجرک | بولوا مولعم همقالد یلاثما یتیدارضوا
 مهدها رويا تأشن ندنسلک هدوجو هجوها هلتبسن ءرک راک قالون یرامرتسوک .لیم

 ینج هلوا مادهنا و بارخ لئام هدنجما تڏو زآ بویمهنابط هدایز عیطلاب كنانب باشخا

 هلک ترضصع نوجا هنیزخ تعفم هلتهج ییدناو هدنجا یسهرطاع نیغ نامز یهو

 باشخا قوح رب هسلوا نیتم ردها ید انب رکراک و هضجهمهلوا یرضوط یرابتخا

 كنك ما و توس امدعب یم هفجهمهلاق نوبصم ندویران تافآ هجقدلو هدنجا اب



 ۱۱۳۹ یرلن واقر ماظل هينا یقیتع

 بول داب هنساشلا هنا هدنزوص یج هملوا دعاسم قور كنيحاص هلبا لافغا یصاخشا
 هدقمشواص هللا نام ییفج هی هلف رصم ی راک دد کف ندکداک ردق هب یراپ

 للمخ ءرلاجاب و یرامامارآ ء.نرا رضا كقلخ ینراهصخش تعفن كرارامەم ندنراقداوا
 كح هدیا نمی د- 2. یراما تقد هغماعا یرادش كج دبا لیست ینیغلاب یک قعوق

 رد یم طی روم فعاخا دعازفو 4 س

 غابشینک نیزادعب ید یاجردنم ةصالخ كنسهطیضم ییویسیموق یرکس- شیش
 كذساشلا ها باشخا نوساوا هسیا رولوا هدهرت یه هرزوا قلوا اتسم یرلجا هحابو

 كانیرلهیظفح مزاول تنيرلهزاغم یجرو هلرالع نالیئاص هتسارک هدنوناق ةا و یعنم

 یراهزاغم روک و هتسارک مقاط رب باش | سا ہین نکيا راو تحارص راد هلامکنسا
 هه ادا اکو تایقا دی زط ره دار ا راد رق روندو و یک ودیا وخ وم
 نابلوا تحارص هلسارجا "یعاع كماکحا نالوا ج ردنم هزز وک ده هماننوناف نده دل وب

 نلک مزالیسارجا هع اشنا هنا كننوناق هينا و یسهوالع همزال تارقف هدنوجا داوم

 راودامذعب هلسلوا ,دکلک هعوقو بست هحنارجا كنيداوم نالوا رب اد هبهنق ریپادن

 هتعسوت هلتعرس كمرح یسالوا زودو ینلراط كرلقاقز و یسلدیا تقد ءرلنو هج هیدلپ

 هدهبافک دح یسهدام ىج ر, نالوا راد اکوب كتئوناق هينا و ندنک ودیا هدقلوا بیس
 - هب هوم هطا رخ تداعیسر اد و ییسشدنا حسعصت هروک ها پاحما كدام و نرغید) وا

 تشه رب بک ص ندنناطراض برح ناکرا مداد ET نوجا یمن كاس

 كتنه وشا ندنعادل وا لیطعت هساصت یه نکیا شاک ههسرق هو شا و شدا لک

 .یتلرتدنتا لاکا لغ رک انکا رارکت یر اوا اطعا یراشاعم یا تلا قا
 هنیا رب صوصحم هنایالو ندنغیدملوا مان و لوصا رب لاد هنآ اشنا هبا هج رلءرشط و

 یبادب راس دوخاب و كادبا دیزت رلهراحا كرهلیدءزوک یفانم ثفاقوا و مظن یوناق

 ید رج هراح هنستماس هل دیا نیهرت كک الما ورد یم هلب راتروص یقمنلف احا هساسا

 كن جاق ر ولام و راس و کنن یادم ديراب هلبا یریک نزخ رد رب ك وز
 نت

 سالو رار, هل رازاتض یراق وم ی كن راراتخ | هلیکرت هنهیابموق وص

 ددا ترد ار و یلرتتا مست هراطزاض هدرالوغ هرفو هرارسموق هد رک ص

 یسلآ هماظتنا و طابضلا تح كنيراتاه ىح«۔هولط وللعوک نانلوب هدرلهرمشط كرك و

 هع اض و فلت كرلنامروا هل رب: ال وا رساویم هغلحفا دوو و ندا عاشا 'قارح اد ےو و



 یزلن وناقو, ار هیشا قمتم ۷۱۱۸

 باشخاو نداراقدلوا هدکما حبجرت یهشاباشخا هرزوا تبرندا یخد راذریدتیا اشلا

 كهنت تطلس تح یاب ین یفبدلوا دوج وم یمهرطاخ نیفزای نامز ره نوجا راهناخ

 وشراق ءرابعا و رای راظنا كنيرلهارخ نەغناي قوح ر نالک هادم هدنس رز هدنسه وا

 یندسهومگ ت الرء رک هنلاح هلبښم هاا نامز روم و یسعا لصاح هرظنم رر نیک رج

 وش ندنفیلوا مزلتسم ید یرذاح قوسح , یک یسوا لح هنک ارت لداوم لخع

 یم ردا قرلوا رکراک كنکاماو توب قج كوا اشنا امدءب نوجما یو مفد الرالاح
 هلغوط و يءرک هحلشاب یملک ؛دوحو ىلا كرك راک و یسبرح لوصو ٌراج هنیدصقم
 كنسءاسو هشا هقرباف هليا تاوداو تالآ بولوا هدکشا تأشن ندنفلقوح كنفراصم
 2 تاله ولرد یو یک یوُمع .ندموسر دة اد تروص كتالومعم و

 نالوا یفرتح یهر اس الما و هناخ هدهرح و یسارجا و هارا كتهمزال تاقوشت و

 ردنقم باشلا را رک قرهلوا باشخا هدهن و رک راک هن یرانو یمسق ارب ندصاخشا
 قاوشراف یهفوفوم و هفرص كالما یرلعدلوا قرصتم كرلهلو-ةم و ندنرافدمهلوا

 نوما یاروتک هلوصح ثنناکما یرامایب هلو هقآ هلضفاف نوها تاق كلرءرتسوک
 دوخاپ و لیکشت توش ي هل طا رش قفاوم هتل تاداع و تلود تاماظا و نناوف

 ها بسانم یسغنق ندراتروص یلامعتسا هدشیا وب در رتلاب كنسهامرس یقودنص تیما

ATلیهست نروص یسملساپ رم راک ك: هبا قحهلوا اشنا و ییضو هارجا عقوم  

 ییدمش پولوا یممدب یسعلآ هتفد رظن ید كدام ىز و ماظعا كرش هحننلوا

 تصخر هن سمر دباب هینا هدعافترا و لکش ییدلید و ءدداح ,ییدتسٍا كسک یه یک
 هدنرلرمش مظتنم كناپوروآ ندسفج هممهلوا نکم ماظتنا لوصح هسیا رولوا كج هلی ریو

 نوجا كلروت؟ هدوجو رلهداح مظتنم ین هنس تنطلس تخت یاپ هلهج و ییدلدوک

 هلرتعسو تل هداج يه هلسمیسقت هناحرد ءروک هنفرشو قوم كنقاوسا تدامسرد هعامارهش

 قرهلیره شلرا ة هوا یبسر و یعافرا هجرد كنهنا قح هلسبای هدننفرط ریارب

 ی وط هاتی روب ج تح كنساشنا هروآ هرلنالپوب كلها قحهلمای هل.میظنس كانبرانالپ
 یحاق رب دلرانایغا قلم یرلنردف هنساشلا هناخ هجنیجوم نالپ قجهنلوا ھازا و
 نوجا یمشلوب هدلاح ر نیز و مظتن كقرط ًاجراخ نیا یراقجهریدبای لرهشا رب
 ودنک "الخاد هرزوا كم دنا اشنا هدنلکش هناخ ر قفاوم هنالب یحءرتسوک كتموکح

 كنالبست ناک مزال هنیراودنک كنيرامریدتیا مست هیهاخ جاق رب هدلوب یراکدتسیا

 ماط رب كرهدیا دهعآ یکی ها زوج وا راهفلاق ضعإ و یذاحا لوما هل.ط رش یسهارا



 ۷۱۳۷ یرلن وناقو ما هایش | ی.

 قفاوم هرصع تاحایتحا كرا همانماظا لحم رات ۱۲۵۹۰ AS ۰۱۲۸۱ و iA كرك

 . ردشم د بارش و مظنت ینوناق دین ارپ ندکیهدنح رات ۱۲۹۸ لوان رشت ۲ قرهلالکاینیدل وا

 ندنعیداوا هدقعلوم ارجالایعیم هدن الا كرهلدیا قیبطت ور ندهنس 4۲ نوناق روک ذم
 ینیدنلوب ییابصق قوج رب هام عم .مدوسدوک موزل هناحاضبا هل عن .هدنفح كنوب

 دارا رفو هک ردنا هلی وا رداص یرارق !روش هحرازو نوجا رب هد فرط تد مود

 دوها اچ یب د یہ ی تی تن دام ی ایہ و یاو ا ر ع ندر
 ۰ ریلی هلشالکا هلضفدت كه الو ررع هدنیلج یحنش» یا هیداب

 ییدنل وا قفوم و ثیشت هنایدعت هدنسهنس ۱۳۰۷ تئنوناق هشا یلخح را ۸

  نالهعوقوهنس وا نالوا قلاس هنممظنن ینوناق هشا رب ندیکی ایو لیدعت . ندمدکلزوک

 هزل ریو دا یک و هسلک هعوقو قیرح دلو وبر نامز هن نه ۳۳ .ردب رک قی وح زثدج هتسا رک

 بایسا مه .ردن دهلخ وا هدنوناقو هتشبا :یدریلیدیا تمشت هنمظات ناماظن «رلن وناقو لسوت

 قیبطت هد شل وشود رله هدنقح لب راتاو قب رح عنم هد مه نلواشهرتسوک یلیدعت ج وم

 لصفمكنوناقهشاخ وته« یل را ۱۳۰۷ سوت غا هر روا كم احاضواینغب دلو شمام هد: |

 ملظ نوا . ردقج هلیباب ین واق هب ارب یبهدلاح نھ .مروس دا جردهب قآ یتسهبج ومباسسا

 : رد زم همش یراکحهدبا هعلاطم لتا ییسهططم هندبوم باسا وبا دل رلکج ,-.|

 رک راک كراهناخ هرزوا قفل وا كرلقرح نالوعوقو قص قص هدنفامتسود

 هدهمظتم تروص كراهداح و یاوسا و ءربادن ندا اضتفا نوا ىدا الا قرلوا

 حونفرش لماش یناظحالم و تاملاطم شب راد هنناعرفتم و هن را ص وصخ ینه وس

 طرض الکو صوصخت سلحم بولوا غلم ییا داب باج ةن هدارا نالیرو رودص و

 ما دلا لاو ر د نالیزوس لا ےک هود یلروش رو ر یسهفزاو

 هناکوام نواه نیبام نمضتم یرییادت نالک مزال یذاخنا هدسنقح ییسو و روهظ منم

 هنیرزوا هال نانلق العهبتع ضرع ندفرط راکپ (۱) دبم و یتح ولتداعس ندنرلحرتم

 نالیرو لارا لود یاروش هماس رک دنا بول آ هملق هڪ وان وق یرک_ع شفت

 . یدناوا هعلاطمو تئارق هدنسه راد تاهظنت كرهلبر دما رب هطیضح

  كنيهاذداپ ترضح ةن تادارا نالیروسب غیبت هلبا هیصوصخ رک ذب رک ذلافلاس

 هاخ ندیکی رار, هلفلوا لومسم ندباشخا یسهلج نامه كنيرلوا لوبنات-ا یلداج مکح

 یدنلا كب دیمندنساضعا هع روما ساو ااب یف مو ص ,قسساردص (۱)



 .یرلنون اقو ماظن هبنبا تمتع ۱۲۳۹

 تعلصم ساسا كهراذ ندنیدنلو هدزک سم وب ید هلاع راکفا و بسانم یلامکتسا و

 عورش هنقیقدن كنەمانماظن .هركوص ندقدنلت قیدصت و.لوبت یمارا تبرغک | یکءدنقح

 نیزادمب هدنعهدام یحنشب طقف بولیروک قفاوم هلاح باجحما یمهجردنم داوم هدکدل با

 هلبا ج رخ صالخ دوخای و هنتسوا هلغوط لایطب كنيراتیمهربک كنهینبا رنک راک قج هلبپای
 لمح هنتلق فن هلغوط ریارب هلا تیمهرک ,یتسیناج كلبا هدهسیا ررح یفجهلب ری دصاب

 ییدب یرلقج هلوا راجودهفراصم هدایز كنباحا نوجما ,قعای؛دتناتمو توق كچ هلعهدبا

 هلسل رب دصاب هليا ج رخ صلاح هر لتیمهرمآ هیفامعم قرهلوا منام لیست كنس اشنا رک راک و

 ندنسه ربحا هرقف .كیهدام و هو یط ی-هرقف ییضو هلغوط ندنغج هل وا لصاح بولطم

 یج هنلروچ رارب هليا قاحس یاوط كراهبموج قج هل سای هدنناق تس وا كهذا ریکراک

 ندنکجهررو تبیبس هرج تیارس هدرکنادخ رلهبموج یناقوف هکوبلاح بولیرتسول
 هروبم هرقف پتلا یسالرو تصر هساشنا هبموج هدنناق یجنج وا ف ها

 : ردشمنلف جیون و حالصا یارابع ضعڊ كيم راس داومو ححصت هلهجووب

 رک راک :هجنلک هنت یونع كنموسر و جرخ هينا رک راک هلیموسر هلغوطو جمرک
 هلغوط و چ رک هلییمهعلاطم قلوا تبنوها هجقلخ هدنعضو تیادب كنلوصا یساثنا
 كن هلغوطو رک هدهسیا شالوا عفنتم یلاهاندنوب راتقو لواقرهللوا وغل ًاتقوم يعوسر

 تادراو و عتمتمو دیفتسه كس رالماع زکداي ندهدعاسم وش بودیا دياز ام ردت يسا

 هلخاډ هدرلنک هلبسماشالکا هلبا عقاو ققحت ینیدلوا هدقلوا میاض هدوهب كتلود

 ناک ک كيوب ندنکیدلدیا هداعا هروک ذم موسر هحنیجوم هطیضم نانلت عدق ندنسهر اد

 ضعي یساعلوا وفع ینم هن لوا یللوشراق یفراصم هرادا كجرخ هشا و یپماقتسا

 هتسلتاص هلبا هلدتعم تأیف كنهلغوط و رك هددسبا شمنلف دارا ندنفرط ارآ

 هج راقج هباب هذیا عبطلاب كتيفاعم وبشا هسیا رولیدیا تراظن و تقد ًایداهم هجدةنامار مث
 یماذلا و كر كنموسسر و جرخ هبا رک دلافلاس و كلوب ندننچ هلوا یسهدن اف و عفا

 نيغمنلق ميدقت ًافل ىسهضييم ةخسا كنهمانماظن نالوا هلع ثوحبم بيوصتلاب لترك |

 ج رد هراهتزغ هدلح ییدلبا قفاوت هت راها رادط ترضح نیرق تباصا یر یأر
 رو هلاوح هنسهبچ تنامارهش كنصوصخ یعاکحا یارجنا هلسالعا و رشت كرالبریدتا

 چرت رارب هلیسافا تاقوشت نوجا یساشنا یرهفرباف هلغوط هطیضم قوطنم
 هدنناب یسلروس هبصوت كدا بشت هیهرت وم رماد هدن صا یابلق لمست تا هلغوط و

 ۱۲۹۰ یا نوناک ۱۸ و ۲۹۱ هحطایذ ۲۷۲ رد اهل نم ترضح نامرفوصا



 ۱۱۳ یران وتاق وماظن هنا قیتع

 با ج رخ ضلاخ دوخاب و هنیرزوا هلغوط یرلتههک كنه رک راک + یشوا سولوط

 عفت« هرلنونو یماریداق وراقوب نوشرآ رب ندنفقس هربا كنيراراود ناب پول زدضصاب

 هد رالحم ال وا فب رعتهدهدان ی هدد دام ىلا یک یدناوا نا ور ذدطوزشو دوف

 هاها تاراهط» وتان نا وا نوار ان قادها م وضخ هبات لاج اما یوتفا
 دوخای و قرتح راهزاغمو ناکد نانو دمتسم هذعوفو قرح دوخایو نالوا .يرودح

 فق ها ئای اوو راهرو قالت و تفخر بفم ولا بزا قفل وا دھن
 ید و یلردتبا لق هلا قجهناوا نامتو بوسا هحنتاما رش كفاذصا نا قسرا
 قز4لوا نود ندنوشزا ود یز و دوخناب و او چر ہادیرا ون: قاف ذ ةو کلات اک انام
 هتف وما ین هام ید دد نوا كنتسسهمانماظا هنيا هدنقح زاهصرع نالاق كاح وک كب
 وغ فیدفوا- ااا ژینانوسوب ور مرکز هلغاوط دام یک ژوکسو ی الدنا هلان
 زنکلاب بوغا مور ناعم دنسهمانهاظن تاموتسرو ج رخت ها نوجا ہا رک راک

 نالو دوجوم یقرهلوا باشخا هدهدام" یحزوفط و یذخا یجرخ یسرل دن تمخر

 رار هلفاوا یراح یعاکخا راد ه هعونع تاریمعت كنم همام ااف هبذیا درم كتا

 ن و واّراح یر دجحم رزق هلع ۳ نوش رآ شب تنس هل اف كف طەقراو كنهج و كنا ر

 یزااموصخ یوا وم هلبا ج رخ. صلاخ هنشوایدا دغب " الماک هشیاردپا زواح و
 E EDS تانناختقم هر هملاطم هدهذولع تثیه نیتمنلق لیصقتو زره

 رادم هع ابا نو كرانو یسلوا اغلم لک یاموسر چ رکو هلعرط هلهجو تو وام
 دوجوم ییدمبش همنا ر وذل وا سست راهش راف صوصح هنااا هلغوط هدهتبا ,ولوا

 هچردر رارب هلسنالامصا یعرک كنهلغوط ناو بولوا لصاح تباقر هلب رات ورف هلع وطنالوا

 تاقشوشت نوجا یماشنا یراهقراف هلغوط هالتهو ندنفجهلوا بحوم یأف ن وې اهد
 نکمو روم هدايز كا هدنما یادش لیست كراو راز هلتسارجا كنهمزال تاسغر و

 صا هدنیاب یسهیصوت هنسهبم تناما رهش ید كدنصوصخ یمغلوا تشل مربا ارجالا

 ۳۹۰ یا لوک 3۹£ هحعطا ید ۸ ردک س الا هل نم ترصع نامرف و

 ییفیر هیمومع یکم, یول اوا ی هه طم شا كنس واف راف
 دهسا, دونلوا . وزرا یی وا رک راک لج كهذا قچ هلی هدهنسلا هنطلسلاراد هما اطالا
 ي ونا رم,ةياس:ندشجن هلوا تالکشم بوم هجقلخ یعنم , ةمفدو اک كساشنا باشخ |
 ذاا ,هج رد هجرد كربادت ناك مزال نوجا لوصو هدصقم وش هدیهاتشداپ ت ريج



 یرلن و اقو ماظن نیا قبتع ۱۱۳

 ىا اوا وتار عب تاق رخ دصقم لصا دنه دوا یدنلوب هدنفرظ یسلوا باشا
 كن هذاا قجهلق اشنا" هلوا مسق ندنغج هلوا لصاح هلیسع هلوا :ریک راک كنط وع .ثنانب

 نایهلوا7 هیوسق ءرزرا یلوصا الر بولو هد مق و یوا ریکراک تنطحم زکلا `

 هشابییا وبشا هدر دق ییدمهلواو ینملکح ۍرا و د هظفاحم هزشاب کیا كتی رالم قیرح

 قنعاو یرلفرط هفراو یراز و كول ج و هلوط یسچ راخ فرط لرلانب ندنا فداصت
 كرل وب اضلحاو یو ادو ص هللا جرخصلاخ هننرزوا یدادفب یسههپرا تاهجهسیار ونلوب

 هلقعلوا هدعاسه هنداشنا باشخا یعزدل ران ول هلتهج" ینندلوا قاغا هحاب یرلفرط «را

 غابو یضلو روج اوا کچا هک یرا و هظااحم هتنف رط ءدنساشزا ددی رارب

 نادنک ودبآ ی لف شا نددناح تیک ۱ ی واک زا كنشاوا تاشخا كن رلکهوک

 اف ینه الا هنانناظن نالا هملق لماش یدام زوقط و هندقم رب هنیزژوا ساساوش

 ٍ + قلق عدو

 ییدارن-- و هدو رمه تام بش هدهمدقم هلهح و یغجهلوا نا.تسم ندنسهعلاطم

 زا وا لو ما 0 ها دا زافو با هل دال د توارد دادام یر
 ماخ قج هنلوا عضو هنلاکش هلع و هدرلفاقز و .داج قجلیچا ًاددحم هجنسهدعاق عیدنوت
 شرتحم ردق .هیهناخ باب نوا هدینان مسق ب ءامتوط عونعم ًابطق هبنیا باشخا هدنضارا

 یفیدمهلوا و یساب یراود هظفاحم ه: شاب يا كم رح لحم هدرار ناشوا الر هدولوا

 ا و هلرط :ثخ رلفرط لپ ارواح یوا غا ییا نا قر دروس
 ی.دواهوص هنرروا یدادغب كنس هعو را تاهح 4.دارون,ا و قیحا و ی رلف ر ط هقراو یرلزو

 هسر یر طقف بولوا اف ندنهوص زو و ندرک راک ییسهشا لحاس هدا زافو و

 كنماصا کا هدبشک یراوید هظفاحهننیف رط هدنماشنا ًاددحمكراهناخلح اس نالوالصتم
 هد را هداح نالوا هدنضیع نوشرا .دایز اهد و شب نوا هدءدام ینکیا و 9 روح

 هد هدام یحنحوا و یسل وط زاج كاسادتار مدءافرا عارذ تود یعرکب كلەنبا رک راک
 قدهلوا باشخا كرل« فیس یک یشوک غابو كنيرب مشود هلیرلهل د, نیلخاد كل هبنبا: ریکراک

 ناکدعون ره نانو ءدیناتو لوا ممقهدرلددام یجاشب و یحدرد و یسلوا رتاج, كنعاشنا

 توامباب فرهلوا ریک راک هدقدلوا قجهلوا اشنا ًاددج راهناطاعا هلم جاب راس و هقراف و

 نرانو و یماوبص هلباچ رخ صلاخ هتتسوا ی.ادغپ كنبرلذاوط و روت كن راکشک وق

 كنيرارزوا رارب ا واقور هسه اظن شال راکج هلندا تماص یارجا هش, هدننورد



 ۰۱۳۳ یرلن و"اقو ماا هشا قبت

 رهش هليا هنلاراتشف ری ندنک ودا شفلو تباضاو ربخ ضح یهانتفالخ ترضع ناش

 عاوصوه .تحلصم هدلاح ینیداوا رضاح یدنفا كب تحده ولتداعس یوو« سلحت یتاما
 هدعاسف ًاعطق هناشخا یخی یملوا رک راک الما كلها قحهلیپای نزا دعب هدکدادبآ ثح
 رادم ناوم ل وتصوت عرق تروص و توناق ناسرد ندنفر طظ ارآ ضمب یتماملوا

 ندنتهلصا مزاول كلریک راک یسعلا هنتح تبع ون قالطالایع كنهیاشخا تآ اشنا هدهسبا

 هلغوظهدوب بون هیس وسخ یدادت لیپسق و تأبف نیومت ككرابش یک ېک و هلغوط نائوب

 لاحو رادقم كانون قرهلوا فوت هنحالصا ؤو درت كنب رلتاح وا و هشراف جرک و

 كنسلوا ريكرك كن اشلا موم ندیدمش ًارظن هنسمال وا هدهفک وه ولطم ةع یرمضاح
 دصقم وش ندنکج هملبا ما راسا نالکشم و تب 2 هحقا> یتلرردنا وب غ تد و

 یمارجا و مضولرپپادنو لوصا بسانم هحلصم تمیبط نوجا لوصو هچ ردهجرد هبیلضا
 هدتیروبم تح كن آاشلاربک راک هدنمسفر, هلمیسق هیکیا كاوبناتسا سفن هیلع "ءانو

 نانلوا عیسوت هبرالحم قیرح نالیدبا هیوسآ هلی روص الراث ید هدنمسق رکیدو ی وط
 ضهب هد رالحم ادعام ندرلاروب بولوا رک راک یک راک هدلوا مسف راس قح هلساب هدر هداح

 عاسم ها باشخا هرزوا قلا یراود هظفاحم و هوص و هلوط ین هلبا دوش

 تابع رامیسق نالیرتسوک ندنفرط املاراشم تناما طقن بولوا ندهمژال یسلرت-س وک

 ی اثاپ مساق و هلواطاط هدنلحاد یدودح هرلاد یحنا وللث,ییدعاقفاوت هلال ءرهش

 لاخداهمسق یحر قج هلا رک راکیخد رالحم نالوا یرادتفا هفعای هشا رک راک كنسلاها
 یوقهرفیارمقا هلشرط روخروخ و یاب راجت وكر ز ندقیف دناف ندشیدلوا شلدیا

 یتهج دیزاب كضورفم طخ نالوا تراشا هدنسهطررخ و نالوا ردق هوش یی ندنک وا

 یضوط هنهاکتماقا كەر اد یحنتلا ندوق بنع و ینا مسف یتھج جافو لوا مق

 بودک ندزف رط لوص كنهمشح و هب هم شح یا ندلو قهدنناپ ثالوغهرق نکیا ردک

 یقرظغاص كضورفم طح و یرهلوا لخاد و یرف و شش ندنسهرد یحافا زفاس

 ندنسویق بع او مسق یحنکیا یفرط اڈاپ مساق و هلواطاط ین فرط لود و یخ رب

 یاشفخ یحولات كرهدک ندنسهداخ یلوغهرق یلششو هداح لوس نالوا ردق هیوک هنروا

 ردق هب ها هب هدا كوس نانلوا رک ذ ىلخاد كطخ نالوا دم هب وک هراوا ندهن هرد

 هلا یوک یضاف و یجما زاف و و هثلث دالب روھ هرزوا قلوا دودعم ندنسق ىج ر,

 قج لاپ هدلواآ مسق یار رب و سیلز دارا رق' هلترنک ۱ یسهلوا رابتعا ینا مسق كراهطا

 تی راهلو و هلغوط كاع زکلاب كرل هدینات مس و رک راک یراهلوتو ىا هلرلانب



 یرفن وناق و مال هبنب۱!قبتع ۱۱۷

 تول وا ر ومعم ا ویعوقو عنم كه رح هدهلث دالر و تداع راد ؟ كيهمانماطز و

 هلا طورش و دوق "ضب هدمسف یا کیا و رک راک lé هدرلر نلیدنا دع مسن ىج ر,

 ندنسهدام حر شدوا مطا هاادص2۰ كا روع ییالخ هتساشزا هنا رم " راک 2 دام

 لر لیدی قیبطت قح هدهدیا رورتتوک ینو دیجی وم تائسسا و" رویلیشالک آ
 . ردققم ین ده وا هدافتسا

 هظفاح لرسم نلبرت-وآ موزل لا هدرالحم نالوا قرتحم دق هبهناخ باب نوآ له

 هل-هالوا دوجوم كيرالا مولا یفیدهلوا قلا :دنریرب چیه كاوبناتسا یرازاوید"
 : ردا

 یاروش یل رات ۱۲۹۰ ین نوناک اه نرتسوک ینءظنت هجوم بایسا ك ةمانماظن

 تیمهازتاح هبرابتعا قلوا ثحاب نداروصت یک ہدنقح قیرح عنم ؛ یسهطبض« تلود

 :ردشدبا لق فا كرهلبروک

 قلعتم یملوا کر اک الماک كنهنبا ج هلي. هني رللحم یلفرش كرهثلث دالب_ تدامسرد
 سه ندنشدلوا ندنسلا یاضتقم یهاشداب ترضح ٌهنس ءهدارا نالیرویب رودصف رش و

 هل راق رط وشوش اغا و یشاب هدازش « افو ندنم هلکسا قیفدناف هلیممسه هبییا الوب انسا

 ینویاه یارس وق پوط كطخ نالوا ردق هنس هلکساوبف ییندنس هنگ وقهرف یارسقا
 هوا. روک ذم طخ و ین ردیاب: رک راک المک كنهشا یا ورال قجالق هدننهج
 شاطکشب و+هطلغ و یماشنا باشخا كنسادعام.ندنرار, قیرح كمسق نالاق. هدنفرط

 شاطکشب و مدلبارو هاب هلوط و.دناخاد هرباد نتا لب اد ندنسوبق بع یخ د هج اتهج

 سا و یسلوا رب راک كنهنبا قچ هلی ردق هنسراشاط ناشن و هیوک هتروا نداروا و
 ضمن یادق ینارخا توان ان ياقا فان لاجب تی ماف رط
 صوصخ نجما هطررخو یر ذ» فوفلم كي هاب هسدن»_هلیسهرک د كاس هيم تاما رش

 یفارطالابیناجا هلرهلیدبا باج یرلت ,ضح یدنفا كب ولتفوطع ینی.ارهش هنآرقلاب هدالکو

 تامظنت هلغل روس اطعا هتاود یاروش هروب قاروا ءرزوا قلردشارارق هلیا هرک اذم

 قجهلوا نایاش هب رلاع ناش هلسمساظتتو راما كنهن-لا هتنطاسلا رادهعلاطلایدل هدنسهرباد

 لوصانانلوا, ذاخا تقولوا هد هسا شمال وب هدناثمشآ یخ امدقههدنسا یبلروتک هلاح رپ

 كراش رح بوی هلوا لصاح هل مام دصقم هلبس زاصقت نالوا هدنراتیج ضعپ كدعاوق و

 محا نامرف و عا نومضم هل. لوا هدقلوا هدیدراسخ ندزوب وب ییاهاهلیءوفو ماود



 ۱۱۱ یرلن واقو ماظن ها قیتع

 ه دکل |نایرج قرهلوا ص وصخ ماظن رب هدهساننتسا تروص هرکوو لواندننالعا كننوباه

 ًاقفوت هنوناق مکح كرکو یساقبا كنهقتاس لوصا كرك هدنقح رامیتخمر وشا . یدشفلوپ
 قلعتم كنهاشداپ ترضح ذس ٌهادرا اقلطم یسارجا و عضو كنهدعاق و ماظنرب ندیکب

 نورقم نما م نواه ,سواج هل هج OEE هنسلروس رود هفرشو

 فقو هد عیلعلاب نامیتجگ ز نالوا هدقمنلف اشنا وربندنع وف وقف رش كنيرادکام بانج

 هدقلوبعوقو رلاعدتسا ًاضعب هدنقحیماشنا متخ ر و هنفیدلوا هدقمامهلوا حییحصت هن رش

 هننیدناوب ندااح باجحا یذاختا و مضو لوصا رب راد هنالماعم قجهلوا هدیاب وب بولوا

 كالما و هاخلحاس هلوقم وا هحنمکح یمهدام یحنذیا زونوا زو, ثلدوک دما وناق ینبم

 هننج هلوا کلم كنيحاص مومعلالع رامتر نالیاب هرزوا قاوا صوصح هءهراس
 نوجایربم بناح هلتساعارذ رادقم و عون كرل رج هوا اشنا هبوب ندنوب ار ظن

 یساطعا تصخر هنساشنا هرکص ندقدنلوالامحتما و ذخا مالعا ج رخ وهینصخر مسد

 هدنیهت وو تکام هلتهج ینج هل را طو ص ەە راس و هناخیاح اس یاداوالصتم رامتګر وشا و

 ولت ود ی ران همفات تالماعمو لوصاندیا اضتفاهدنقح یسهراستاع رفتمو یرلذ وا حبا هرانا

 هرک ادم فارطالاب هدلاح یراقدلوا مضاح هدناماظن و ناناوف ه راد یخدیرلت رضح اغاب

 یمهحال ةمانماظن نانلآ هملق یواحیءدامرنوا هدیالاوا قرلب د:!رارف هلبا قیقدت و
 یمکحو كس هلفلوا شمالق مدق هتیرلدهادتلاکو "لام هاکشس راز هلا هعرقت» قاروا

 هشسهدارا هنصوصخ یماکحا یارجاقرهلوا بیذنو بیوصت نیهر ءدنراهنافصآ "یعاسدزت

 هشم و عبط كنسهختسن رادقم یسوزلهدلاحینیدلر ورب رودصف رشو قلعتم یهاشداپ ترضح

 نواهیاق وا و هصاخ هن زخ هس هلا وح هنس هلل تراظن هعفا كنص وصخ یساضتعء یارجا

 هدقدلر ورب ی رل هاو دخ *یعاب لعطاحم کح هلک مزال یسا د و لاح ناب یخ دهن را هل ماج تر اظن

 ۱۳۷۹ ژو ۳۰ و ۱۳۸۰ رفغص ۲ ا ۰ ردک نهالاهل نم ترضح نامرفورسا هدیایل وا

 .ردراشماهظفاح یغ راتتعیم ردقهنش را ۱۳۹۰ رلهمانماطن یخ را ۱۲۸۱ ۵ ۰

 هدایزلدن دصقم ین زر وراما كرہش «مسو یاس هاکی «لیدعت كان رات اق هذا هدرا رود و

 یدصقهو ندشدلوا یمهلئسم طظفح ندرانهلاب نالوا یمهلب رب یخ رات كلوتناتسا

 هلز هل دیا تمشت هللیدمت ,دنسهنس ۱۲۹۰ كرانوناق رک دلا تلاد نیم هلیروک فک هنمأت

 (۱) . ردشنریدتنا رشا همانماظن ر كلهدام ز 7 .دنخم ات ۷۳۳۵۰ طاش ۹

 .رد درقم هدنسهفیح یجن و ی To r لع و 0(

۷۱ 



 .  یرلنونو ماظن هبنبا قیتع ۱۳۹

 یل راو وک ذم هنس ؛ هینیاوقرط یخ رات ۱۳۸۰ یلوالا یداج۷ یسهجیلشا,كراماظن وب
 هنا یلخرات ۱۳۸۷ كوالامسر ۱۵ و تاموسد و چ رخ قجهنلآ ندهنبا عو یه
 لوالا عید ۱۵ و هحال یواحییرلتیرومأم فتاطو هلینبعت و بی رت تروص كن رارومأم
 هک رد یرلهمانماظن رلم.هحشر یلحش را ۰ رخالاعیر و دفشک موسر یل رات ۰

 ناکما هرارکت هداروب ی راهحردنم داوم نوجا یراقداوا لصفم و مهم ,لبرانوب

 (۱) ۰ ردشمامهلبروک

 هدهسنیا دوجوم تامواعم تفد نایاش .مدهدن راهبمبظنب هج وم بابا كرا همانماظ وب

 كنسهمانماظن رار قحا بوسهلیروک قفاوم یجرد ًارارتحا ندهفصګ رثکت

 هلیجرد كټوب زکلای ندن کیدلدیا فداصت هنامولعم یصوهخ ضعب هدنسهبجوم باسا
 : ردشلدبا افتک |

 ندیرغوط یسهرادا و هدنجما زافوب هرزوا یفیداروب یریهانبتلاک و یلاف مواعم
 هدنهاکشی هراس كالماو اضاحاس ناک هدلجاوس نالوا ظو ص هب دارد هی عوط

 الا و هیوست ندنفرط ییاحتا قرهلوا یتطوبیم هفرط رب چبه امدقم رامتخشر نانلوب
 هتی راس رشبفق و تاب رات رمضح ناخ دوم ناسا ناکمتنج ناقاخ یرلورکص نکبشلک هل وا
 یرلترضح ناخ دی ادىع ناطلس نابشآ سودرف ارخۇم و ندروک دم فقو احیحصت

 زور ییاو روا نوجا متر نوشرآ ره ردق هنوشرآ زوی هدنمظنت نیح كنفرش فقو
 هلج وم هراحا هرأپ رشفکیا هنر ترا رپ یراقو نیو را زون ییاو رمشپ ردو هنوشرا

 ةهماننوناق یضارا یلوصا یسمناف اطعا كس و تصخر ندنفرش فقو هیدیحم هلصيص#

 ۰ ردج ردم هدیرلهفیح یھ ۱۱: لا ۸٩ كنیدلج یجنکیا كهیدلب روما هلع رلهمانماظن (۱)
 وش هدنسهفدگ یر ام اس رتفد تایظس سلجم یجن کیا كم وا ناولد هدنقح رلماظن و

 ردشلدىا فداصت هدبق

 یکح كماظن وبشا 4-ننحوم یسهحال ینوناق هنيا نانلوا مش هدنخ را ۱۳۰۰ مرم ۴ »
 یک قنیدلوا تراتشا یخ رام ۸ رخ الامیبر ۲۱ هدندیف نالوا هجناق هذ4سزاشلوا ختم
 هتنونتت دنکیدفر وک ثش اب هدي غ زاتییا هاتهح یکیدلزیدعا محبط هل را ۱۲۸ ۷ هروتسد

 هدن راپ نوناق روک ذم زوک انی دنلوا لاس ندنداج یا شاب تلود یاروش ینحهنلوا رابتفا

 دم هل ران ۱۳۸۶ اچ ۷ هدروتسد هنیا لصت نع هدهسیا شلشالک | ینیذلوا عقاو fk هج راب

 یدیف هخ هلي و ندنفج هلوا تحوم یدونق شیودت و شید لید هر وا اک من غرا ٌارظن هتسملوا

 هد تس هفت یم ۳۳۰ ك رتفد تاهظش یجندب هلغا وا شداق هداقا یصوصخ یسلر و حرش هنسالاو

 »۰ ردفا لاق یمکح كاماظا وشا هحذح وم PE نو ات نالوا دیقم



 ۱۱۱۹ یران راق وماظن هشا یرتع

 نا ناسا و هدنرل لوح فیرش عماح و :دنرلنادیم کا ۾ هدام یحنکیا زونوا

 . ردکج هارو تصخر هنساشا هنباولرب هد رالحم

 تالح رک هدنجما وشراح كرک هد دالب و لوساتسا وام یحنح وا زون وا

 عام هسا رولوا ندیا تک رح ماظا فالخ و بولسوط لمعلاروتسد همانماطت وشا

 بای اید هلو ندنوو . ردقح هلق بیدأت هفلاقندبا اشنا هنا یفالخ كماظن بول وا

 رس . ردقحهللوا هوالعو ليذ هساظن دا وم ضعإ هک دتا

 ماظن ها هدرا راب وب همانناس هلراهمانماظن ون نالوا شل دبارمشآمدن راهنس ۱۳۹۵-۲۶

 كن هماننابب . ردیاتلالدهنفیدلوا شنا هوطخررب مهمهدنصوصخ یملریدشانکی كیرانوناقو .

 قجحنا یرس یهدننات» هجرد كن یابم ضعب هلاق ندرارودوب . ردوو قوج هسلآ یتهمق

 كنسهبنف تشه یامارهش مولا . ردحاضبا ینغتسم یتبمها هلتهج یکجهرتسوک هماننابو

 هنن راقج هالل و همزلام یکه و هدراکچهدیا تک رح هدژرط هب كرانایتسلا قمر دياي انب

 ماسحا تمواقم ایم مرومهلس ینغیدل وا بولوا یسهمانشرمت اپ و همانناملعت 7 راد

 قمالوا فک یردق و هدهسیا شار دتا رمشاو مظنن لودج رب ریس وک یاباسح

 . ردا اضتقا

 ماظتنم اهد و شل تالهکشآ ر عساو اهد هدننالماعم هنا ییفوط هنسهنس ۸

 . ردشلروک ییدادبا رشف ماظن چ اق ریو شل وشود یلفارطا و

 شلدا ملا و میس ه رو ص ندهماناب هل ا «مانماظن رکید یل را ۱۲۱۵ همانماظن وب (۱)

 هد قرفقوح هدیرل هزآ هلبا همانماظن کارا ایا ردشمامهلیشالک اهدهیعطق تروص یخ راب هدهسیا

 دوجوم یخ راب « ۱۲۹۱۵ ص ۱۰ یف عبط» هد رز ےب هست ع وبطم نانلواخ اسنتسا . ردق و

 ۰ ردشادالوبق ق رهنا وا رمز خراب و 1 راتل هنسلوا

 قدنویقاوق ك.یدنفا چ واهرف یریدم هسوناق تانودم یلاعباب « یسهمانناس هنیاءلرلماظن و
 رد ند زع,رلعبقتم و قق دم نىم هلی دب | فد اصت هنسنکیارب هدزمتکل#م« ی دنناچ وه را ۰ ردش ادیاخ اانا

 روتسد ردت هتنط ورمهم رود يک یفیدلوا ی كرارواسڊ نالوا شمر دتا حبط هيط و رشا ادب

 ۰ ددهمرو؟ هدوحو ړل رومک .زونوا ازم دا مچ هدیباوت و تاماظا نیمی سود هدنلاح

 هدقم هقارب ناکما هعبط یرلوهلج و نالوا ینایاک تاماظنو نیناوقریرادتمیق كب هلام ةرضاحلاوحا

 عبط یتسرهف ینیډوا شمروتک هدوجو هدزرطرپ یماعنوجا رل اج و كن ىدنفا چ ول هر هد سیا
 ..ریلیدیا دیما ندهبنس تموکح یناسانش ردق كامرب دنا



 یران و اق و ماانت ها قبتع ۱۹۹۸

 ناموا یناقحا هحرد قحهدوروف بورس یراروشاح ضعا : هدام یجشب ی رکب

 یفارطا و یلهمشود جاتو لشیربک روت هراندیا طدتسا یتساشنا شوب هتحن ندنباحا رهنخ
 . ردکج هلبریو نذا هلیطرش قلوا یلباق جاس كلذک ید

 شبتیام یرلکلکسک و كنیراناکد فاما قجهلماب باشخا : هدام یحتلا یرکی

 نوشرا زنکستیاهنیدیرادف یرلناکد فانصا نالوا جاتح هیهطوا هنرزوا یراناک» و
 . ردقج هی اب قلدمصا هتیرلکوا و هنیرارزوا بولیرتسوک زاوج هتسلوا

 یرلتعنص ندفانصا هرزوا ینردلوا مولععمو فورعهور ندهوآ :هدام ىج دی رم رکن

 یراناکد یرلنابدر نوحما رانالوا ندنلسف راقلاق روتا هدنراناکد یرورض هحنساضتفا
 یساشنا هطوا ربهچرد كجهدیا تیافک هنیراجشیا وهنرلهتسوا هل طرش قوا هدنلخاد

 . ردقجهلوا هدایز ندنوشرا قرق تیاه ًاعسرت هطوا قجهلسای یفرهلوا زأج

 هقشا ندرلوش راج نانا وبه دنس هر تالح و هدن رز وب وش راج كوب وب :هدام یجنزکسیمر کی

 . ردشلر و تصخر هنساشنا ناکدرب زکلاب ًاددحم هدنراتل آ هناخو هدنرلهرآ تالح

 هناخهدنرزوا كن راذاکد ندفانصا نالوا جاتح هشت | ین الاعا : هدام یحزوقط یعرکی

 هلجرخ صااخ«رزوا قلوا ثاسک وب نوشرا ییا ندفقس یسهلث فارطا هدلاح یفیدلوا

 رد ةح هلساپ راود رک راک

 هل وقموت بولوا ا وص یدادشدوخایو ولباق چ اس یراناواطنال وا هدنرزوا یراهاکتسد

 هدلاح ینیداوا قجهلساب ًاددحهدیواوا هدنلآ هناخ ندعدق یرلنکد فانصا فولأم هلآ

 ۰ ردقج هلسای رک راک ماب

 رک راک ییسهثل فارطا ءارادورف و خرم د هم اب قح هل اب ًاددع : هدام یجنزوتوا

 هدعا. سش هرلفا تیا قوق هنوح راح ماح هنیرلک وا یرلناکد و ردقح هلوا راود

 . ردقج هل وا

 را و دشاط یا رطا هرلناتسبا قم اب موردوب نديك لآ ی راناکد هدام یحم رب زوت وا

 ییدلوا نکع بولبجآ ندنای یوق هدلاح یفیدلوا نکم و بولوا رک زونط یرزوا و

 . ردکج هایرتسوک غاسم هرزوا قعوق ءرح یلقلقمراپ رویت



 ۱۱۷ یرلن وات و ماظن هشا قیتع

 بودیا اشنا هلبعصو دم هرک هليا جرخ هني رافق سو قرهالباق جاسهنیراقاحص هلبا دانق همر وس

 راویدوهنسل ریک راک قرهلوا قلقاطب و قالوص یرارب عقولابسح یخدا یعسق یججنجوا
 هلنرالحم ,نالاف هدقیحا ینعب شرط شوط كنسرلاکد هدروص ینبدمهلوا لباق هنساروح

 یرلفقس كنسهلح بو الباق چاس یک یرارکید هنس راقاحیص و بووا ندحاس ی رادان

 ۱ ردکچ هلسر وا ا دی هک ىلج رخ

 قواجراج كهرح یسلوا ولباق هتم یسوراشیط كنها: :.هدام یحنرب یعرکی

 ندنیدلوا مولعم هرحتلابینددلوا روذحم یخد هج هبا هقشب ندضج هلوا بج وم یتیا رس

 بولرو تصخر هنس اب همالباق هدتف و رب چسه كرهاخ قعنلوا اشنا هلیو ندنو

 قره رب دن ای یدادغب هدر وص يیدمتسیا بو ای راو د هلوطهلا هلغ وط راثایتسیا هنیرپ همالراق

 هاش اق ناتک و موق هجا دوخاب و چ هرک همزوس و نا هاروخ یحراخ كنها لاح هم

 كرهلیکودا یساویص هدنفوزآ هدلاح ینبدنلوا تقد هنجرخهک ردقوش . ردقج هلیردناوص

 تقد ماودلالع ندنفرظ یرازومأم هنیسلردناویسع هلجرخ . ضااخ ندنفج هلوب انف

 . ردقح هل

 لصا كناکد و هناخو ناخ هلماب باشخا كرکو یک راک هلرک : هدام یجنکیا یعرکب

 قاقز كرلن6د و هتیرارزوا یراوبق بولوا هدنضیع قمراپ زکس نوا یرلقاحص

 ندگلیلکا قمرا زاکس نوا قولوا ندجاس روم یرافاحص قجهلیباب هنیرازوب
 . ردقج هلوا هدایز ۱

 ناخو ناکد هلیراخبطء كراهناخ هل اب قج هاب هلیوب ندنوب :هدام یعتنج وا مرکب
 صااخ قرهلوا یروشف رک راک ندهلعوط یلاطاخ روج یرلاحاب كنيراقاح وا یراهطوا

 يرافاحوا هوهف قانوقو . . ردقجهلوا هدنعافترا عارذ یيا یلقا نددیمهرک هلجرخ

 دراناغ باشخا و . ردقجهنالباق چ اس هنناوط وهنیمزبولس وق یروب جاسیند هتټرلاجاب

 . زدقجهل اي خسطم هنیرزوا باشخا هنساق هتروا

 نوشزآ شب ندنیمز رلندیا دار قمریدبا ابموج هنیراهناخ : هدام یحندرد یمرکی
 یدفو هدنضیع عارذ رب هلبطرش یمالوق هنبلکش نیشنرش وقمالوا یعاشا .ندنعافترا

 اشلا قرهلوا یلیئروا چاس یدزوا ویلکتسد روم و قاقمراب روم هدنکاکسک وی هر

 اقسطت هنماظا یحد هرلنانساا قاب نوتلاب دوم و 1 ردکچ هل زیو تصخر هنر | ۱

 . ردقحهل وا هدعاسم



 ۶ < یراتوناقو ماظن هینبا قبتع ۱۱۹

 بجوم ینایزو ررض قوح كپ هنناحا هدریدقت یغیدلوا قرتح هلتهج یفجهلوب ابشا و

 لء ید رلانب هجسج نالوا ۍقوم تراجتو تادراوهلوقم وا نزا دعب ندننج هلوا

 قره وا رک اک ندهلغوط و شاط یدام bS هدلاح یفیدل وا لمویتم ییقوم هنعص و

 . ودقج هلس اب

 ینیسوا ثانساتب هل. اما هحرع كراناخ نالوا رک راک منو رک راک : هدام یحنتلا نوا

 "اماظت و عرش هدبولوا رک راک ی و ربا راک یخو اس يحهدیا هواء هسا رولوا ندنا دايح

 0 . ردکچ هلبر و نذا هدلاح ییدلیا ققح ینیدنلو یروذح انوک رب

 ن شود تاج مدیا باجا هدننورد كنیرلهطوا ناخ ربکراک : هدام ید نوا
 بولاپ هبنیآ نداسشخا هتنادیم فلناخو هنجراخ هطوا ادعام ندرابش ول بالوطو
 ندب رلبحاص هطواو ینیدنلوب یعوزل ءروک هنامحت ككنادیم طقف قرهلقارب نادیم یراهتروا

 هدا ا ا یناکد ير ددع رب قرهلوا یک راک هدلاح ینیداوا یرلاضر كسیزثک |
 .ردکح هل ریدّسا ثادحا هبا هليون ندنوب هنیرارب هروا ید ثاسرادوجومو . ردقجهلل وا

 ءرلنالوا ج هاب رک راک موص انداع هدیولوا ندرادتفا باحا : هدام یحزکس نوا

 ی راکوا و داود زولم ینفارطا كنماکد رانا-لوا ینردق بولیرو تصخر نیسحتلاب

 كن رزوا بودالپاق جاس یخد ی رلکنک هم روسو قاح-مس رو بوب ندهلغوط هبنم یناکما

 . ردقج هی دصابهلج رخ یلموق یو هلج هریک ناساروخ یرادسهرک

 باشخا هنیرلارا رلناکدو هنا نالوا رک راک هدنفارطاو لاصنا : هدام یحزوقط نوا

 نوا زکبس الث» ندنقج هلوا راتفرک ید یک راک هیهیزان ةرطاخم هدلاح ینیدلریدیاب هبا
 هنسابشلا ان بابتشخا مدنرارب هدآ نکیا رولماپ هءهرص رب قرهلوا رکو ناکدو ها

 ثكجهلسااب رک راک ندجراخ دوخایو هناباب زیکر اک .دنلاصتا یمهصرع بویلرو تصخر
 . ردقح هل ردناص هنلاط چا

 هنس را ەڭ ورادتفا كنبات و ەنى رلعق وه ك رانا د قخ هنل وا اشناهب و ندنوب : هدام یحنمرک,

 بو ابزاولدیف رطچ وا ینعیقرهلوا زك اکییراناکد یمسقربقرهلوا میس"همسق چ وا ًارظن
 هفقسو قمالباق چاس هنيراقاڪص قرەاب ندحاس هرزوا قلوا همروس مهد ون ی راداف

 لقتسم یراناکد نالوا دوجوم یمدق یجنکیا و انب هرژوا قمریدصاب دمءهرک هلجرخ

 (دحاس كادک و یسهدشک راود هس راتاو هقرا هرزوا قلوا هدنحا هرناظرب یک یشراج



 ۱۹۹۰ یرلن وناقو ماظن هبنبا یبتع

 هنسلردباب هدلاح ینیدلوا یسءاظنو یعرش روح هنوک رب هناعلاب هلتفرعم یراروم ام

 ییا رپ یروک ذم دودحم عارذ یعافترا كلها رک راک اضرف ندنکج هلبررو تصخر
 . ردکح هبمانید ی رب هرات ۱ ردلا- ندروذح هک مادام هوا رولوا كاج هک نوشرا

 قجهلوا ردتقم هنساشنا هناخ هدایز ندنتمیف هغ آ هسک زوب شپ : هدام یجنرب نوا

 كرلوالث موا هدلاح ینیدلوا كج هدا اشنا هلبا اهب دادقم لوا ند.کی ناسک و هع فنص یه

 . حاحلاو مادقا هرزوا قلریدپاب ریکراک اةلطم ںویلررو تصخر هنساشنا انب باشخا

 قرهنلوا قیوشت هنساشنا رک راک راندیا اشنا هلاخ ناصه ن.اتمنق هسکزو شب بونلوا

 ییا ندانب هدلاح یفیدمهباب رک راک هدیولوا یسهیققح ترذعم هلتهج ضعب راهلوقم و
 هسک و شپو . ردقج هربا راوید رک راک هنفا رطا هرزوا قلوا كسك و عارذ

 هغعای راو د هنفارطا یحاصو یفیدلوا باشخا راذاکدو هناخ قحبامای یاشا ندنتمیق

 ا راود رک رک رب هدناکدو هاخ شا تا هراهل وقمو هدلاح ییدمهلوا ردم

 ۰ ردقج هل ریدقار ید هلصافو قلقیحآ و هجاب هروک هنامحو تمسو كنلحم

 راودو ینفراصم كراوید قج هل اب هنرلارآ رلذاکدو هناخ وبشا : هدام یحنکیا نوا
 مسقتلاب هروک هنتعسو و نوشرآ كنسهصع یسهبدیا كراداکدو هناخ لوا ینساهم كنلحم

 ردکچ هليا همد ات یاحسا

 دوخاب و رولوا ناکدو هناخ و ناخ رک راک هدنحما كرلتوب : هدام یحنحوا نوا

 ندنفزاضم راد دباؤ ا راوید رک راک ندنفرط ودنک هنفارطا كنسهنا
 .ردقجهبلوا لخاد هیهحاسم د.دع راربک راک نانلوب هدارآ هلوقم و بومریو هصح رانآ

 تعسو كغاقز هنساشنا ناخ رک راک ادذحم نع زالوا بءانم : هدام یجدرد نوا
 یقیدبو فقوال عربتیحاص هدبواوا فقو یسهصرصطقف بولپ ری ونذا "اقبطت هنسهیماظن
 یمهشاو طرز هننمز هطاقمهصرع هدلاح یفیدعلوب ید بلاط هقشب هغعاییرهلوا رک راکو

 نالو دوجومو . ددکجهیرو تصخر هنساشنا هرزوا قلوا رک راک قرهللوا دع كلم

 كمر دشیکد كررد ییار_ دوخایو اوبصو هویچراجو قمراطف ۲ دمهرک كراناخ باشخا
 بوق ندلع و هنسهلوا رمعت هدنلکش قا هداسقو یأب هدنهب زج تاربمعت والثم
 ناخ پاشخا ندیکیو هنسهوالع هبا باشخا دوخاب هنسطاب هناخ باشخا رارکت ًاددحم

 ۰ ردقچ هل اب یک راک هلوجو یسیلصا ماظن بویل ریو تصخر ًامطق هنساشنا

 هعتما ولتلک هدرالحم نالوا تراجم و تادراو عقوم یک هزاغم : هدام یحنشپ نوا



 یرلنواقو ماظن ها یقیتء ۱۱۹

 یسمکج هی ورک یناحا اقیبطت هنموزل نهزاغمادتباهدلاح ینیدنلوب نودندنماظن دحیتسو

 : ردکچ هلر و تصخر هنس.والع و اشنا هشا هرز وا هدلاح ییدمکحو

 نا وقت و رثاسو همشچو بتکم و هو فیرش ساج ندیکی: هدام ییا آ
 اشزا ًاقبطت هنسهمماظل تهسو كقاقز ییدنلوب هدلاح ییدلوا قچهلسای هیرم و هبربخ

 ۱ . ردقح هل وا

 هدن رلکوا هدیودیا فداصت هرتاس تاربمو هسردمو عماح هدلحم قرتح : هدام یجندب

 . ردقج هل واهیوست "اقیبطت هنماظن كلذك هدلاح یتیدناوب یسیلوح ویناقبحآ

 بج وه رب هدک دلیافداصت هنسهشوک قاقز ییا انب رب هدلحم قرتح : هدام یحزکس

 هما یماظز یخر هغافز یهدفرط ناب هقشب ندلح یجهدیا كر هنفرط هداج لصا ماظن

 لحم قجهللوا كر هنفرط ناي وبشا هدلاح یييدلک مزال یا كرت رب رادقم رب

 لر ناق قرتح هدنسهرص لح لوا هسیارادقمهن اغ ىقدنلاب هلتفرعم یرارومأم

 ,زستمسو كني رایضب ندراهصصوالث ریو .ردقج هنلق هیومآو سقت "الساستمهزوک هنرازو
 هد ر دقت ینادنل و رذعتم هب وست هلهح ول وا یالوطندنسهلوب هنا رک راک مپ هدنرلارا وندنسل وا

 روناق نیمخت هش و غ چاق یعارذ رهبهجترابتعا لحمو رولوا عارذ اقام رتهحاسلابروک ذم لحم

 یرلزو كرلەص رع قج هنا و هدنس رص كلذ ک یتمیق كج هلک مزالقرهنل وا باسح هر وکاک | هسیا
 زا ینروص قمثلق هیدات هنیحاص انب لوا و لیصحت ندنباحا مسقتلا هروک هنسهحاسم
 هد څو هیهداج مه هدیولوا قبض یسهصع كيهاخ ندیا فداصت هنشاب هشوک و .ردقج هلوا

 قعاص كرهمهدیا هدافتسا ندهصیع قج هلق یحاص یالوط ندا ربو رپ هقافز ناي

 . ردکجهلبرردتبا غارف هنیراوشموق هلبتمیق هدلاح ینیدملوب یلاط ندجراخو یکیدتسیا
 انب رثا هدننافاضم و هثلث دالبو هدنجراخ و لخاد كتدام سرد : هدام یحزوقط

 كلذكو ناخ ریکر اکے و رک راک ًاددحمهدلاح ینبدلوایروذحهنبرزوا راناتسوت و یضارا نابلوا

 ترضح ھا ر وارا اید یصوصخ یساشلا ها راسو ناکدو هناخ باشخاو رک راک
 . ردقج هلوا فوقوم هنرودص هناهاش

 كنهبنس تنطلس ةع هفاک قرهلوا انثتسم یعافترا كيهيربم هلام ُهيبا : هدام ىا
 ترد نوآ راو هنابط تسوا ن انبمژ یعافرا كنهنا باشا یرلکجهدیا اشنا
 هناط تسوا ندنمژ تالذک هراندا اسفنا اب یک رکو . ردکجها زواج یعارذ

 هدها لو! یسهدام عاضرا وو . ردکجهل رو تصخر ردق هعارز نیرکی هم راو



 كار ءداح كوي وا قفلوا 5 سوت و هب وسآ هع دلس ای هد دج هشا + : وام یر

 ناصم ندعارذ رشنلا هل رافاقز خو اف كراهداح یدع و نوا تیام یراتعسو

 هرافافز ندرالحم ویشا و . ردقج هلبحا هحق دل وا ناکما ید رلقاقز زامقحو .ردةجهملوا

 "ةفصانم ندرالم ینجهناوب ءدننفرط لح كجملک مزال یمهوالع نوجما یعبسوت ًاءاظن

 هدررو یفصت كلح نح هلواكر «فاقز هللا ددو یر ندنفرطو . ردةج لاف ه وأ

 و رب هو تا ما کیو سد فلا دع قو افق ا را
 . ردقجهنأوا فقول و قلعت هدب ر

 ی.هملاح تا .ه رلفاق ز نالو ییتع بو اهد دوخایو قفاوم هنماظن یلشک :هدام یجنکیا

 زواجت ه ورايا قهداب ۲۸ ندنع 8 مضو هينا ر eR هدرا رب یلاعسو هل وب بولاق هرز وا

 ندنکی هدنزو قاقزو ناکد و هناخو ناخ یتجهنلوا اشنا ًاددم : هدام یحنح را
 هب ورک یرادقم لوا هساا دولک مزال كرو نوشرآ چاق هءاقز ماظن راود قج هلساب

 ۱ : ردکح هدر و تصخر هتساشنا هحکدلر دکح

 ناکدو هاخ و ناخ نانلود شعاب قرهلوا ريك راک هدلحم نالوا قرتح : »دام ی درد

 تاذلاب یحاص و ینیدمهلوا نک < یسملکچ ورک هلهج و .یماظن كنءرئاس ٌهنیاو هزاغم و

 دو دد دوخاپ و هدنساشزا ادع كنها لوا هدر دق ييدعا تقفاوء راهطا

 هنماظن حورمشم هحورب كنهروک ذم ناو. ردکچ هلیریدکح هیوریک لاج همه هدن ریمل
 تصخز هنسهلک تاربممت هجفدنلوا تقفاوم ندفرط یحاص لام هنسملکح ورک اقتسام
 هدیولوا هدوم تعفنم دنا وداق و ترضم هدندوجو ثكننبا هلوقمویو .ردکج هیلریو
 ید دوخایو هع اص ی>اص هدلاح یندنا وا تر هایش هلمح اپ رکد ندنفرط تلود

 . ردقج هلوا روبم کما فرطرب ینرضم نالوا بولطم

 كغاف زو ین دلو اق ج هل ای هنیدزوا یاقوسهبنیا والثموا رتاسو هزاغم ریکراک : هدامیجنشپ



 یرادوناتو ماظن هینبا یقبتع ۱۲

 هدنقح هبا قحهنل وا اشنا هداتش مایا طقف بولیر دباب هلحرخ صلاخ یلناساروخ جمرک

 یروص یسلررو تصخر هفعای همالباق هلسهظحالم يفج هیعوط اویص ممولا بسح
 هدنا رطا كرهناخ یسجا تماسح بسک و تیاربم كقهرح رثکا هده سوا شلرتسوک

 ندنسلوا دمتسم هدایز هفعای بووروق یرانوک زایو ندنسلو یلایوب كرلهمالباق نالوا
 بوسهدیا تیارس شآآ قوناح راح ها هراهناخ نانلوت لەو ص قارطاو ندنکیدلبا تعا

 قرهنل وا هظفاحم هلا همولط رب رلدناخ نانلو یلهوص یارطا هلوا هدنرالم قبرح یتح

 نالوا یلءویص یفارطا هلترو صوب بولیریو ربخ ندنفرط یرلرومأم قیرح یفیداراتروت

 برج یفجهیعوط هلال اوبص هداتش مایا ردق هنرهو ندنفج هل وا یمهیلک ءدناف راهناخ
 هرورضلاب بوسهناوص یخد فرط 2 كراهاخ نالوا اشنا نیشق هدهسبا یبدیو

 هدنمسوم قرهفارب هتقو لوا یخد ینساویص ج راخ هلساوا هدقملقارب هنمسوم رای

 هلغوط یرلهلوب كن ها والذم یغیدنل وا اشنا یرلمدقم هدر و ندنکحهلک مزال یسعاوص
 ندشحهنلو یلشیر ولا اهدهبوص هقشب ندنفحهلوا یلّناتم هدریدت یغیدلباب راو د هلوط هلبا

 رائام یا هر همالباق بولرو تصخر هنس اب همالباق هراهاخ تح ەلوا اشنا ن زا دوز

 یجراخ كيهسنبا لاحهمهب قریب ردبای یدادغب هدنروص ییدمتسیا بوباب راوبد هلوط
 هدلاح یفیدعلوا تفد هنحرخ هکردقوش و یناریدناوص هلبا موقو ناتکو ناساروخ
 یرارومآم هنساریدناوص هلحرخ سصلاخ ندنفحهلو اف كلرهلک ود یماوص هدتقو زآ
 هنیرهناغ و ناکد والثم وا رانامتسیا اوبص هنیرب همالباقو یسلوا تقد ماودلالع ندنفرط
 باشخا هدنساظن هبنبا نالواریکرارق هدرلنک هدرو (۱)یملرتسوک غاسم هنسالپاق چاس
 رادقمو هدهنرا شازنسوک تصخد هرزوا قلوا ردقهوشرآ زکس نوا یدق هلراهاخ

 یفجهسهنلوا هظفاحم ندهیرات تیارس بولیروک هحءدایز ءراهناغ ناشخا كلکک وب

 یدق نزادمب كراهاخ باشخا وللثموا ندشیدلوا شلریو ربخ هرحتلاب ندءرکوص
 هدزوا ثاریو تصخر ردف هعارذ یعرکی هراناپب رک راکو قلوا عارذ ترد نوا
 یخدوب هكرمدیا سوه هفعای ریکراک رانابتسیا یهریدیب وباب كسک وب هدنریدقت یسهیوسآ
 داوم كرکو فان ءداموب كلرک هلب-اضتقا یارجا هروک اکا ندننجهلوا قیوسشت بجوم

 1 یبعلوا لیذ هدوک ذم همانماظا كن هشاس هح و رمشم

۸ 3 ۱۷۹ 

 هییابم یخ ر یلاریص یرازو شادها انا هدزرط نالوا فی رمت هدنسهمانا- هتفا )۱( 

 ۰ ردهدکدبا فداصت الاح هر هناخ هطورش» هصاخ ار



 ۱۱۱ یرفن وئاقو ماظف هما قیتع

 ندهلغوطو شاط یدام ةفاك هدلاح یفبدلوا لمحتم یقوم هنءضو لم یخد رلاث هحیمیسج

 . یاب قرهلوا رک راک

 تاواسعم و همزال تاشوشت هتراشنا هززوا قلوا رب راک ید هلراتاکدو ناخ

 رقم باشيان از ندتمف خا هما زو زب دلم هل سارا اا
 هلتهج ضعپ طقف بول وا مادقا هنر دای قرهلوا ریک راک مدنقح همت فص یه قج هل وا

 راو د رک راک هنفارطا لاحهم هدلاح یفیدم«ریدیاپ رک راک هدیولوا یمهبقشغ> ترذعم

 رنک ؟داندنساشنا یقرهلوارک راک كراناکد ز هذا قچ هاب ون او یمقلوا حاجا كنسل اب

 قلوا نوها هسک یه مه بویلوا هدنندوص رک راک موص با شاط کوک اقلطم یک ناخ

 ندشاط یغاس یفرط چوا نوا قعلوا لاصحتسا تسناو تناتم نالوا بولطم هدمهو

 ترابع ندننروص قلریدصاب هلجرخ ییئاسا روخ ید یرادمهرک بول اب راود زولوم

 تیارعب رار, هلکد وب قرهلوا زج كب قرف هلبا انب باشخا كلوب هلتهج یلدیوا

 رک راک موص اتداع هدب واوا ندرادتفا ناخ ا ندنغج هل وا شهلوا هظفاع ید نده رات

 یردق والثم کج هممهلسد یشر هقشاب ندنساطعا تصخرنیمختلاب هدلاح یا وا قج هباب

 مسرون بوپاب ندهلغوط هنر یفاکما ییرلکواو را وید زولوم ینفارطا كنناکد رلنابلوا

 ناساروخ ید یرادمهرک كنيرزوا بودالباق چاس ید هنبراکنک همروسو قاحیص

 . یشردصاب هلحرخ يلم وق ايو یلحهرب

 دزکس كرلفاق وس نایو روا هلهج و یعاظن هبا كرافاقوس و هداح هدرالح نالوا قرن
 هان نا زا تا فج كران داو نا قه( یغاشا ندتبغ هسک زور شب و دنشلقا ینو شنا
 تقدآ هن هع زفتع تام اظل اتنا هلا دپای راو: هک نیک ناک یب هد هناخب کب اقییلطت هنماظل
 تمه هنسماغارب هل .افو قلقبجآ و هاب هروک هنلمح و تع و كنلحمو یسمالق استعاو

 ِ یسعلوا تراظن و

 قعاط هدایز نداشخا .درو قعلوا هظفاحم ندش رح دوصقم ندنساشزا هینبا رک راک

 هدننمض یساشلا قرهلوا رکراک كلها هلو ندنو ینیم «تفیدلوا تراب ندنضغ

 رک راک ینسهناخ سک یه طقف بوناوا تنه فرض هنسارجا كيههزال تالمستو تاقوشآ

 یس-هاغفاحم نده رح رف نکگ والذم یفج هم لوا رابجا کو هلته یغج هوا ردتقم هغع اب

 بوناوا هرکاذم هدنساحم هنا هدنک هج رکا ٍبولوا ندوضورف ید ىلاصحتسا كسابسا

 بوبا الباق هتح هرل هبا قجهنلوا اشنا هدنرب كراهدام نالوا شلوا لیذ هنماظف هنا



 یرلت و اتو ماظن هنبا قیتع ۱۱۹۰

 یسلیناللوق هفاق هروک هیوباب قحهلیبا ندنک ودیا مها یتراهمو دادعتسا هجرد كنهفلق
 طفارش بودبا هدافا یتیفک هتساحم هینبا هدا لوا هسیا قحهباب وبا عون یغنق هدهفاقو

 ند لج بناح هلهحو یعاظن ہدلاح یغیدل وا قیدصت هسا یمودنک هرزوا هررحم

 یا اهر ۶ ی دا تمخر

 كلم راتاو هعبتو ارقف شیاسا لوصحءدلاح ره هدیهاشزمش ترضح هیا ومراکم هباس

 لثاق ريغ هنس تلدمم هنسلوا هدیدراسخ كدرفرب چسه قرەلوا ىلام مزلم یمهیضف ءدلبو

 هدم ول هحردیراتدیکم و رشعفد یخو فلب اراکهعدخ نالوا ناز قوشمىرەلواررضتلاو

 انب رانالوا زج وکو زيا ضعب ندنراهفلاق رکلود و قلوا لئالد دق ةدازآ یودیا

 یلیدتمكنیناب قر هبالشابءرازوس ساساالب بوناج هاتروصر ر, هاوذنالوایموه هغەرردباب
 کدب هليا اب نود كي یهناخرب نوشرآ زوی ینب هنسهبذاک تالاقم كموس هلتهج

 قرهدالشاب نیم هنسعادلآ كربد مرايا اما هدراهجرد نصور وق ینسهتسارک زکلای

 ام دعب هلیتهح قاب ی رلذاح گلناوسن و ءزجع کب و كلاسك اطر هلیانایز یاءدایرلهرک وص
 هلبسهفلق هدرحا لوا ناسک نانل و هدنراکفاقم رب دمابهناخ والثموب هرزوا كار دک کوا كلوب

 ینجهقبج هشویغ جاق ینوشر آ هلیا هارا ینمسر كلاب یفجءریدبای كلرهلک هسلحم ربارب

 دعاسم یسهلام ةجردو هیلاح تعاطتسا بوبالک آ ندسلجم بناج هلسهمولعم تاثف
 هدراهجرد یغنق ندرلهجرد ررګ هدالابو كجمرو وروتوک ههفلق هدنروسع یغیدلوا

 یفینیاک یطقارش قرهیوق یهرئاس تاوداو هتسارک صوصحم هعونوا هسیا قجهریدباپ انب
 كنیف_رط کید وب «وش ًارخؤم قتر ( طبرلاب هیوتاروطاوق هج.لحم ءرزوا كلا ارجا
 فاصوا كلاب یفجهردیا کنوح هدلاح ییدهرو یروتوکو قماملوا یتحالص
 شملبب لحاف یترادسقم كنه آ نلک مزال فرصو شمالک آ هج_۔ اج یلاکغاو

 كنبرلءرص قمردیا یش نابسچ هنلاح هليا فرص هغ ۲ ردسق یدوجوم ندنتج هلوا
 هلبسو یاعت هظفح ندەبراب هرطاخم و هیرا#ا باسا هدنقح هبا یاشنا یلردشل رارق

 نالوا مولعم هلبا هدیدع هوجو هرلانس باشا كنهبشا رک راک هرزوا قلوا هظفحم

 اشنا ربک راک مومعلا ىلع كرلناخ قج هلی هرک وص ندنوب هدرانع ینم هنسهملسم تیناحجر
 نالوا تراجنو تادراو عقوم وال هزاغم هدهسیا سلوا لیذ هنماظن هبا یمهلوا
 كب هناا هدرد قت یغیدلوا قرتح هلتهج یفجهل و اشاو هعتما ولتماک ید هد رالحم

 نالوا یفوم تراجم و تادراو هلوقموا نیزادمب ندنیدلوا بجوم یایزو ررض قوح



 ۱۱۰۹ یررلن ون اقماظن هذن: قرتع

 یراشپیک همهشود و شوک هروا یرلناطو ندبالود هنفج یرلت وتس كهربا نالوا

 یغلنازیو هنراقس یزاکدصو شیرک هتروا كلذک یراهنهامو صارق.و یانازیق یبا مور

 هذلاح یغیدل رد اب ندنکلوک دوخاب و هل یزلءوبح راحو مەت ماح ی دنههرک و

 0 ۱ . یفجهنابط تدم هنس شب یمرکی «یعرکی

 نددوماچ هداشفا نیخ هداج یفیدلوا هلوط هلبا هلغوط یمهبرابناوج كنه فکر
 یسهوروح هدتفو زآ هر دبا ۳ هرلهدننایو هنوتس ناذل وا هماقا تبوطر قج هلوا لصاح

 رتساا ندنکجهدیا ثاریا قاربغآ عون رب ید هیانب هدف الب هتشپ نیننچ ه وا نجوم

 . هباوط یراق و ندب 1 بورد هل وط هلبا هلع وط هی اکه نت یراهک وس هر ۶ ءدلاح یغددا وا

 یهجو یجراخلراراود قح هلسا یر هلوا یدادعب وبشاو و ردق هب هجم راو

 0 ِ هک هلب و قرهلوا یسهددع2« رذاحم هدو هد هسرآ هد الباق هلا و

 ندحازتما هرکیدکی هلبا ليام هغلر وبناق بولبرک | هدتفو زآ رلهتح نال نالباق رشا

 جدی روح لر هدیا فشن ند راک لر و2 ابو راقهداتشیاننا ند ن کت دیا ادیب هت رف تولت ر وق

 یهبااح وق ەق رح كنهتح یلابوب هدنریدق یر هه ظا قبرح هدنداوح یلامت هللاذاع# والثم

 هلا هتحم رلهشا قحهلییاب ام دعب نطق كل لب وش ندنکحهدبا ما زلتسا ینهعب رس تبا رس

 چه زك كلذکو موق هجا دوخایو چءربک همز وهو ناتار وخ هجا صلاخ یقرءنعالباق

 هل ءاف دا كن هطوسمر ذاحم هد مه و بح وم یهمشراتئاتم مه ءدلاح یغبدا وص هلیغتاق ناتکو

 ناریدیاب هداتش مایا بوربدیاپ اونص لند ا كت سیا ندنفحهلوا بج وشم قان یار

 یسهعالباق یسهتش تذزاح یلارج هرزوا قلوا ىلامالو لتس رپ رانابتسیا قالاق: هتحو

 مزال یاب هدمسومو ید هارارک:راک بولوا فیص مابا یمسوم كناونص اوشا طقف و

 كبنتخادر, یانمو تناصدكناوص و یفح هنملوا نوح یس و هدانش تقوا ندنکحهالک

 یکجهلک مزال قمنلق ماتها روک ک ۱ ندنفجهلوا لصاح هلسا ایهحااق ال

 باواوا لا او وک خاتم درو یفلقابط كنهتسارک قج هلسناللوت هبهناو

 هرکوص ندکدلکج یرلوص ینب ردق هئرام ندمساق رور یعطق مسوم فلنهتسارک هکاوج
 تباصا تدم نانلوا نیت هدلاح یفیدلرید اب هلبا چ شم الو ا مطق هدمسوموب بلوا

 ثكي 26 ندا ناح کلن ها وللام ی EE بوم زوج هدنشآ تقو زا بويعا

 هساردبا تواخځر ةت اندا هدنسهروفناحو هدننسهالغاب ی هبنباهدب ویا وا یمهلماک تامولعم

 كج هدیاءزادا نون ابو یساغلوا عطعق هتسارک زسمسوم ندنکع ءریو للخ ههزبا تئاتم هن



 یرلن واق و ماظن هینبا یفینع ۱۹۰۸

 ندننابطهشیم لاطپ ین دی رلهبهام و صا رق» وندنسامالل و هتفج یتلنابد ر كن هک هدنوک ی راشو رک

 هروک هیهننا.پاحتسا یاعورف راسو یم ای ندهماللو یدام یت آ دیههرک هل راکت معو

 یساملییاب ندجافآ یربغ ,ندنجافا هشامیرلهوبج راچ ةفاکو هیوستو ےظنت هلبیأ» كنه
 .ینج »اط تدم هنسز وب هدلاح یغیدلوا ن وصم ندناف | هضراع انبنالمیاو قر هل وامضنم یطارش

 امدقم ید كة نبا ناراو هکرب ییا ندب یعارذ رادقم یعی نالوا دەنا هچ رد

 هتفح مان یناق هترواو تلا حرطلاب قرهنلوا ارجا یعافترا موزل ندنهزو انتغا هنساشا

 یشرک هشبج هتفح یرلنابط و هلمسهماقا ابد یی ابداع ید یاق توا و اند یی

 یعند یرلشیرک ناوط و هماللو ولقب یراشیرک و اند یی یداع كلذک یرلهدنابو
 هءاللوپ كلذك ید حده رک وند همالل وب ا داع یو اد یی یصارقم وهمال ون یعارب

 هدلاح یتیدنل وب هدبهاا نوص و یشیدلریدای شدم یخد یرلهوبحراج و قرهالاق هلا

 . یغج هلوا یساق هنس نایک

 هجور ځد كهنا قجهلساب ردق هعارذ كر ندزو شب ی عفاو هدهللاب هحردو

 یراتوتس كنناق هرواو تلآ و یعضو هرز وايمرک كل راکرد هلتقد هتساسا ماکحتسا ر رحم

 ندنیشیرک هنشيم هتفج یرلنابط و اند کی یاب یخد یناق تسوا و اند یکی پاج
 اند کیا یسهیهامو صارقمو ندهماللوب یعایب یراشبربک و ایند نی یداع یرلءدنیاپو
 كلذک یره وج راجو یقالباقی.هتحش وصهرق باج یتح دیمهرک وندهماللو یرلکنلحو

 . یجهرولا هنس یللا هينا نالیپاب هلوب . بولک مزال قلاب ندهشیم
 تناصر لوا هلایحد كلي ها نالوا هدهعیار تن قدهلوا نود ندعارذ زون شیو

 هنیرزوا لم قج هلی راقج هدایز دوخاب و یرادقم عارف فصا .ندنیمز , تقدلاب هتساسا

 اتداع هتیوزوا هلیعضو . نابط ندن_شیریک هشيم هدللح یتیدعلوا تبغر هنعضو یشاطیسرک
 هلجابو ایند کی میداب ,هدنروص یفیدنا وب یټ تنسوا و كیا هیویست :نوتس  ندایند یکی
 یراشیریک همهشود و یشیررف + شیم یرلنابط و ایند کی میراب كلذک ید یراهدناپ
 ندنشیرک هروا یرلههامو صارقم و ندتلنازیت لیامور یراشیریک ناوطو هءاللوب

 قلوا یشونف دنسم یلاریج یتحم دنههرک و ندسنغلناربف لیا مور ثالذک. یرلک.تس و

 هدنروس ویو کج هلک مزال قل ردیاب ندنجافا هبشیم یک. نراراس یخد یرلءویچراجو
 : . یفجهنایط تدم هنس زوب وا هینیا قج هلیپاب

 هدنلها یسملیباب هب یجلوا اکسس . لباق كنارقفو هزحع ینعر هدننودام فلوو



 ۱۳۰۷ ران ولاقو ماظن ها قیتع

 یساقار هنتعنصو تراهم هدهعكسهفلاق راهدام ویو دیالو مزال یسلا مامها هحرد

 . یفجهلوا بسام

 هدلاح یغیدلوا قج ها موص هراکب یراود هدووک و فارطا را رک راک مات وشاو

 هدرخ یتورد هدیولوا موص یفرط ییا رک او نوشرا ر ردق هدق نو سا ےب نوا

 ندشاط یغایب یرلارآ بولوا موص یرلهشوک رک او قحم رب هسیا رونق الما هلراشاط
 کوب بولوا هدهیافک هجرد یسشریو قلنلاق قمراپ زکس نوا نوشرآ رب هسیا رولیا
 قلنیلاق هروک اکا یخد هنساسا هسیا ردبا مافترا بسک ردقهن یدق كرلهبنا قج هلی سايق
 مزال قمنلف قلعت هنتعنصو تراهم هدهع كنسشاب شيا هفلاق یخد تفک و و كلر و

 . یح هلک

 رک سوق ردف ههجنراو هعارذ شب نوا یرطق هجرد فكلنا ریکراک الاب نایب ربو

 ناک مزال قدهلیباب قاط هدنروص ییدلبا زواج یعارذ شب نوا بولک مزال یساروج
 هرلهباپ ناک هدراهشوک یتلقا رک و ةف ويعا طقفو یساثنا هتنرزوا كلا كنهيق

 هتاصر و ماکحتسا ام هدانا نبح كرلقأا وبا ندنکجهلک مزال كلريو

 یفجهنابط تدم ناناوا روصت هبا لوا هدلاح یغندناف تقد و مامها ندنفرط یمهفلف

 تدم هدنروص یغیدبا روط راغم هب 4> و رمشم تارفنک هدیولوا یاش ناما مدع كن هفلق ولم

 هزایکی یسهدووک هلهجو یفیدنلوا ناب هدهاتس دن و ینج هم هلوا هادیسز هب هر وک ذم

 موق هاو جهرک همزوس جرخ ناک مزال فرص ءراود قجهنلوا اشلا ءدزوا قلوا موص

 زوطو موق طقف ید هراود قجهلسای هدنمکح یداع قرهلوا موصو ناساروخ دوخاو

 اهد ابو ردق دوغ ایم اج هدنسهرآ بولوا یعوف وص يلتاط یخد موق وشاو قل وق جد ریک

 یکج«اک مزال قمایپاب ندهلئوط یی ید ناساروخ قج هل اللوقو قفلوب لیقاج هجابف
 هنا ندیا زواج کسب ییا یعارذ رادقم ندهشا ندیا باحا یماشنا قرهلوا باشخا

 یادلوا تاق چوا دوخایو ییا اس قجهلسا هدرلحردو بونا وا ذاا ی وا هجرد

 ماها تیافب هنسهدام یماسا عضو هلی و یفید وا نایب هدشاس دن هد صا لوا هدنروص

 نابط هنیرزوا لع وبا و كرهبلدوشود یغاشا ندعارذ فصل یعافت را ندنیمز كلع قر.2وا
 تل ندنرانوتس ٌهفاک فتا وللثم ونو ییسلوق یرلشاط یمرک نیک قرهیملوا هدیشک
 هرانوب و یسعلوا هماقا هناضیغاب یداع هنناق تسوا هلبا یاق هترواو هناخغاب ربک هنساق

 هلحو یعضو هدنیاب نداد یی ما بولوا ندنسشبرک هشام لاطب یخد نابط كاج هل.کح



 یرلن و اقو ماظن هبنبا قیتع ۱۰۹

 یاشخا هدلاح ییدلت تقد هنتناصر و تناقم هدنساشنا نحو یفیدلیرد ای ندنجاف [ هشم

 هنسهضتقم و همزال تاریمعت كروك ذم فقس هرص هرا طقف بونابط هنس زوب ید
 ندعلاوم وللثم یدنزص و هلءاط كجءهرو لاخ هنثناتم كرک راک قرهلف ترغ

 . یلراروت

 فوقومكنسلوا هدر هدم نالوا رده هتنزاعتسط رع كرازکراک روطسم هدالاب
 هدیدم ز | ك هړلاح یدنلوا لامعاندناط ف وک مالغاص بولوا یسهدام شاطیماپلع

 هدنشیاشباق هلن هبکفوک هدنزوص قياسا ند والطب ءایس ول یج هشلکر ب بويان اق
 ترد یر بواتساق هدهدس ید شاطهرقو هدهنس جوا یو س بولو قرف زارب

 هبررغ هاراشاط سلج وو ندشج هوا دوج وکی هرکص ندنشیاتناق هدهسردیا رخت هنس

 رکر اک امدعب ندنکودا لوهح یساعاط تدم نالوا ریدقت «دنروص ینیدلاب رک راک

 . یسالالل وف شاط ادءام ندشاط سنج ییا وشا نوجا

 یس«دام جرج قحهللوا عضو هتنورد یخد یر ندا.شا ناک مزال یعاها ك راو

 موق ید یعو رو ناساروخو جم رک یعون ر یی ترابع ندعوا ییا یغد و قرەلوا
 قعلو شاط هجاق اهد دوخایو ردق دوخ اجحماح هدننورد بولوا یعوق وص یئاط یر

 ناساروخ یناق رو جءربک یتاق ییا هدلاح یفیدایبا ناسادوخو عتغیدلوا تباث ندج رک و
 یجهلک مزال قو هرزوا تاواسم یعوق هلحهربک هدنروص یفیدنلق اشنا هلبا موقو قلوا

 نانلوا لاتا طولخ هلبا موقو هدندم هنس جوا اس نالا هلج رخ یلناسا روخ هکردق وشو

 عضو قاریوط اعرذ هجرخ وبا طقف ا اک دیا جازتما هلشال هدهتس یدب لحم

 قاربوط اعطقو الصا ندنکجهدبا ثاریا للخ هریک راک تناتم هج رد یغیدنل وا ءوالعو

 " یسالر,دشیراق

 هنکجهدیا تناصر بسک یعبط ینامورف هدلاح یفیدلواتناتم هدنتساسا كنیش رب رهو
 هنکج هلس هلوایسدام یساسا ماکحتسا یلحمنایاش هتفد هدم! لوا دارلریک راک ودا اصوصخ و
 یر *. نبا رب یی بوما زکب هرکیدکی عقاوم نانلوا دارس یساشنا رکراک کنوجو

 عقاو هدلاسموقو شاط همسک ید یر یضعبو هلوط ندهرکوص یسیضمبو كوروح
 هز وک ی حم ینج*ا هدما لوا هفلاق قج های یان ا هغحهل و عقاولا فل ید

 یضع قرهبوق هرقسا هنیرب یمکو قمروا قیزاق هلح یمک هروک هنیاحمآ بودیا هتیاعم
 لاک هب هسا سا تاب اکا والثم كجا عضو قرمط رک هل را ط رک یخو هراز



 یسهمانناع ها
9۵ 

 هطاضتاد لوصا نسح زک ص داوم رب یه هدهاشنهش تر ضح یا وشیاسآ ٌةیاس

 لا.هحتسا ینهیماکحتساو هبننصرت لئاسو هدا لوا كنسهبساسا داوم كشهو لاصبا

 لیکشت هندژوا یراکفا دالب و كالم راتاو دابع هشا روما لیست و هنکیداک هللوا

 كرل ها قجهلسا یماساسا كنارک اذم ندیا نایرج هدهسنا سلحم نالوا شلروب

 ییرلاروش روئایط تدم ردقە هسیا رولیریو ماکحتسا هلتروص هلو یرلهیقیقح تایفیک
 : هکروئاوا را دتا هلروصوش هنناس كيم ارتک تاروصت هان هنشردلوا ترا ع ندماهفا

 0 یک راک هنب رکید رک راک مات هرب كيوب بولوا تدابع ندعون ییا هذا رک راک

 قج هليا ینعپ یمهبعو تهج یانانب باشخا هدهسیامواعم يعون ۀجرد كوب بولک هلیند
 كيهنا باشخا وللثموا امدعب هرزوا كمال یرلاروش ردعقاو هدهجرد یحنجاق هناا

 ییا ندکیبو لوا هجرد ههبلاع هشا ندیا زواحم یعارذ كرب یا هلیرابتعا عون ترد

 ها هحرد هرانب ردف هعارذ كم ندزو شو هان هچرد هراقحهلساپ ردف کس

 اهد كنو و ندنفح هلوا هدنمکح یداع هدهمبار هرم ینودام كعارذ زو شب پول د

 هحرد راهناخ یرلقجهریدیاب قرهلوا ندیوجروچ كرهمک ندارقف یمی هنسبغاش آ
 . یسلتوط اتسم كران | ندننکچ هبمهریک هل

 نورد كنراراود هدووک یمسنقر بواوا مسق. جوا یخد رک واک ماتر وک ذم

 ا0 .یفیدلوا لرد ندکنس دوخاو هلغوط یرزواو ندشاط موص یفارطاو
 هسلارونل و صااخ یحرخو مالعاصیخد یشاطور وا وا لومعم ندروع یلمطاخ ویمهاوزو

 کا ها رووا لاما ندرفاب قرەىملوا ندروع رلت ویو هنس كب یس عبط رم تدم

 رولوا یلهناویزو رانکروهت هنيو رولبریدبای متحد یساد | و موص ینفرط رکاو هنس كيب
 راس بولوا موص یراهثوک زکلایو هنس كب هسیا رونلوب ندرفابو زوی شب هيا

 لریک راک ماو ینجهنابط هنس زوب ییا هدلاح یفیدلسپاب ندشاط یعاسیب یراحم هدووک
 هک ردقو-ش بولوا سابق هرلنو یخد یرارم تدم بولوا یک ریک راک مان ید یاسقا
 راوف هدهسنع هلی ز و لک مک ندنفج هلساب قرهلوا باشخا یرلکتیو صا رقم كنفقس

۷+ 



 یرلت وناقو ماظن هنا قیتع ۱۱۰

 کر غ هدف ریصق هدو و لق نشا و یسهرظام كلوب هسلوا قجدریدنای هبا رب
 اوا رک ذ قرهلوا ینلاهتعا ةجرد ندنشجهلوا عئام هقیوشت یساشنا ها رک زاک
 یا یع رکی هزلاتب یک راکو رک نوا هلیطرش كمال رد زواج هنعافترا كنهشا باشخا

 فرغم ى زارو ماف هدا لوا یسهدام عافرا وبشا و یهلوا تصخر ةئارا ردق هعارذ

 اج هیر و نذا هتسلریدپای هدلاج ییدلوا یسیاظن و یعرش روذحم انوک رب هنیاعلادمب
 دق نوشرا ییا زب یروک ذم دودحم عارذ یعافرا كنهنبا رکر اک اضرفء,دنفیدلوا
 اف هدر و یساملیند یش رب ۰ رانآ ردلاس ندروذح هک مادام هیسیا رولوا كچه

 اکد و هناخ ضعب كج ها لوف یز .دنحرط هصح هغاقز ینالوط ندنکلکحوک

 هرکنادخ هقشب ندتفج هوار اږ هناظن هساک مزال یال وط ا سم روو ندنفج هنل و

 د هرطاخم یهقالغ باح قوج رب نوجا هناخ اب وناکد لوحوک هلو هدنعوقر یتبرح

 دنکچ هلس هلوا لح ترد چ وا قحآ هدهنس هدرازب هلو و ندنکج هلیا اضتفا قم ر

 اقوندللخ ین هیموم عفاننو ندردغ یباحا ناکدو هاخ.كج هسهدا لوق یز هلوقم وب

 دنروهظ یرثبحاصهق)ء ندارتفهلوقمو هدهناک ولمترضح هیاوناسحا هیاسنوحما كما

 جا یناجمآ رهبر و ىش رادقم ر ندهلذج ل باح نوجا یرلاضرا و تاکسا

 اک .دنسلحم هبا قح هلوا لیکشت و بیر هلهجو یکیدلرتسوک هد هروک ذم ۀطبضم و "
 راما یے رص تو عضو ارامش راس اهد رتاد هنماظن تاینسح هلرب هرک اذم هبنیا تاعوقو

 فک و شالوا بس یسملق الماو لیذ ههمانءاظن هترزوا تاعوقوهدنروص یبدلیا

 اراورصاهدیایلوا ناذین-الایدل هلیا ضرع یا ناھج بانجیاوتحامراکم یاک احكرابم
 ۳۷۲ یتامقا رزرو ین قاطو لرو زودصف رشز قاتم یو اقوام هس

 ا فافوا و هنسهللج ةتنزخ هلام ها دف هنیلت نواه ناود روک دم همانماظل
 -رافرط وراظن باستحا وهطبط ر هرومعم هناحشوط و ءسماعهناسرتو هنسهللج تراظن

 دفا ولئنع یریدم هصاخ ها هرروا قلوا مولعمتمغد هلفلوا شلر و یراربخو ع

 6 . . یدلق اطعا ربو لع وبشا یخد هنقرط
 ۱۳۹۶+ ج لئاوا

 ۸۳ هف ۰, یرتفد یدلروب نواه ناوید ,(۱)



 MY _  یرانوااقو ماظن هبنبا قیتع

 رولوا قجهە-لوب هدروقج هدنفرط قاقز یراوفو قاوا رد زونط یرزواو راو و

 بولیرو نذا هرزوا قمال وطقیج | قره وق قافروع هل.سادح مر دلاق هنیرازغآ هسنا
 ندای یس وق ها نکمو هنس وق هرڪا ىلةلقەراب روم هفاقز ردو قح هلا قلنا

 ۰ ردکچ هلیرتسوآ غاسم هنس

 نادیم راسو هدنرابلوح فرش عماجو هدنرانادیم کتاب :: ی ی رک رک <

 ردکچ هل رو تصخر هتساشنا هشا ول ر هد رالح

 تاللحم درک و a هجا وشراح ك 2 دالاب و لوتاتسا 8 لا ی زوقط یم رکب

 ۰ ردقج همم أ الا یرل٭ طو ا راک لقتسم ارد دس

 یک كرانالوا تجدنا اشنا ها راک و ناکدو ناخ اددسح : دنب ےک ووا

 لرهلیردنوک راسدنمم ناناو روم ام هلتمجاص هنفرط یدنفا یریدم ها هد صا لو

 كننهصعو ق فوت هنهاظا ینه ا قح هلساب كرهدک یرردم هبا تاذلاپ هدن ر دق ناجا

  یواح یتصخر ههفلاق قج هاب ءیکص ندقدسل وا قیر و در دم یر كجهلب رو 4۶اق

 بیس راب راءرکذت ویشاو گره رو هرکذت روهم و ممم هنیرزوا هصوصخ هح هقرر

  هشمم تاموسرو ندن سها هحیحص ٌةقرو نوجما ءرکذت قره لوا ریخأتو یتیوم
 : ینجده | هفآ رب لجو یخ ادعام نده داعم

 نیقرتل ابی دق كس هقیتع تاماظن و شم لوا قق د یخ د ەدالاو ساع ەر وك ذم داوم هل غلو ای را هدام

 لع هرالع نلک مزالءدزوا قلتوط ارجالایعم ماودلایلع هلیوب ندنوبوقمل وا دیق هنلح اد دو
 یحرصلولدم هعجا رلابهربخا مان ویغاهجاطایداو هنصوصخ یساریدتیااطعایرا ربخا
 الار سا وكللا هطیض»یتساضتقاو ءرکاذ«یهعقاو داومقلعتمه هینباوقعلوا | رجا ین

 ندید وام فطومو سالم ضءب اق طا هنساحم ینراظنوص هرزوا قلوا هدننراظن تح

 ندنف رط الا مسلح ماو هنلیکشت و برر تروص ۰ العضو یساح هراز ندا باب را

 ر دمداوم قرەنلوا تئارف ىخد هدیمو* ساحم روک دم هما ماظن هلا هاعیضم نليرإ

 نیزادعببونلوا ذاخحنا ساساربخاماظل وبشاینبم هنغیدلوا شع روک هدهیافک هج ردو یلفا رطل
 هددنب یوا طقف بولوا بساسن- یسارجا كنبا-حا هلهجولوا هلتمجاو عابتا 6
 هرلغج هلوا ربک اکو ییا یر کپ هنعاذئرا كن هنا باشخا قج هنل وا اشنا هرز وا ینیدنل وان

 الثم بولوا هج هدایززارب كلکسکو هجردوب هدهسیا شارتسو غاسم ردقهعارذ زولنو

 رک راک هدنعافترا عارذ زونواهلیو هدلاح یفیدلوا رلهناخ اوج وک یسهعارا بئاوج یس.



NNیران ءاقو ماظن هنثبا تع  

 ات اظ و ی رب رخ قاب نوقلاب روم ۱ ردکح هل رو تصح ر هرات ا

 ۳ ِ . ردقح هنل وا هنعاسس*

 ا 2 یهو نار یوشهما شیپ + دن یجتمرکد
 یارطا و یل.شود و یلشیرک ا هراندا امدتسا ینساشنا شوب هنت ندا ا

 . ردکچ برو نذا هلطرش قلوا یباق جاس كلذک یخد

 یدب تیاهن یراکلکسک و كنرتاکد فانصا قح هلا باشخا : دن ىج ر 79

 نوءرآ نوا تیاهن ید یرادق یرلناکد فانصا نالوا جاتح هبهطوا هنیرزوا یراناکدو
 ِ ردقج هل اب قانا هن رلکواو هتیرار ز وا تولیرتسوآ زاوح هتسلوا

 یرلتعنص ندفانصا هرزوا ییردلوافورعمو مولعم ور ندهبوا : دنن ینکیا یمرکی

  یرلناکد یراناپدرت نوا رلنالوا ندنلیبق راقلاق رونا هدراناکد یرورض هحنساذتقا

 هطوا ر هوهجرد كج هديا تیافک هنیرلجشیاو هنیراهتسوا هلطرش قلوا هدشاخاد

 رم هوا دات ینوقرآ قرف تاج ر هطوآ یهو قزهوا راح ییاتلا

 ندرلوش راح نانلو را تالعو هدو رازو وشراح كوو : دب یحنحوا یمرکب

 .ردکچ لب رو تصخر هسادحا ناکدر زکلاپ اددحم هدن راتل و .دنرل هر | تاللحم همش

 هدنرززوا كن رلناکد فانصا نالوا جاتحم هے دت 1 یتالاسحما : دنب یجحدزد یمرکی

 صلاخ هدزوا قلوا ك کون نوشرآ ییا ندفقس.یسهشث فا رطا هالا یفیدلوا هناخ
 واپاق چاس ترلناوط نالوا هدنرزوا یرلهاکت-د و . ردقجهاب راوی ربکراک هلبا جرخ
 اغ ندعدق یرلناکد فانسا یفولام هلشت آ هلوقم وب بولوا هوبع یدا دغپ دوخایو
 . ردقج هلساب رک راک مان هدلاح ینیدلوا قجهلما ًاددع بولوا هدننلآ

 ست

 نبات ناخ ران و رهو نهرا ؟د ها جی وسا جدی: دن یحنش) ییرکی

 . ردقحهلوا راوبد رک راک

 اتم هراناشسا قعوف هورح راح ماح هم راک وا دل ران کد ۳ لیست یعتتل آ یعرکب

 بوااص هدناکد نورد یرلتا كرهملربدلوب یرل- جما كني راناکد باصقو . ردقجهللوا

 ةر لری هناط کنج. دنا
 شاط یفاراطا ءرلنایتدیا قاب موردوب ندبکی 423 یراناکد : دنب ییا یمرکی



 ۸ : یرلنوناقو ماظن هبذیا قبتع

 .ردکچ هل ریو تصخر هنساشنا .رزوا قتلوا رم راکقرهل وا دع كلم یسهنیاو طبر هنمژ

 تیا و هوبص و هوجراح و قمراطقآ دمهرک كرلناخ باشخا نالوب دوجوم و

 aS سةق ەدەسقول ساپ هدنسهس زج تاربمعآ والثم كمردشل .د لر د یار

 باشخا دوخایو هنسل اب ناخ باشخا رارکت اددح بوق ندلع و هنسفلوا ریممت

 یسلصا ماظن بولرو تصخر الطف «تساشاناخ تا جا ندکیو هسدوالع ةا

 .ردقج هلمباب رک راک هلهج و

 : هلق اطا هصم ہت رل ها صا تاه هل رنداخ نالوا ر راک و رب راک ای یحنش) نوا

 ریکراک مع و ریکراک ید انب یج هیابا هوالع هسیا رولوا ندیا دامع ینهیسون كنسانب
 .ردکج هلب ریو نذا هدلاح ییدلبا ققح ینیدملو یررذح رک رب اماظنو ًاعرش هدیولوا

 همهشود كجهدیا باجا هنیرلنورد كرلهطوا ناخ ریکراک : دنب یجنتل نوا
 بو اب هاا نداشخا هتنادیم ثكراخو +-هجراخ هطوا ادعام ندراشش والم« بالوطو

  ندنرلیحاص هطواوینیدنلوب یعوزل هروک هل مح كنادیم طقف قرهلقارپ نادم یراهنروا

 دعا هنسل اب یاکد ریز ددع رر قرهلوا رم راک ءدلح یشدلوا یرااضر كنسیرتکا

 .ردکج هلریدّسا تادحا هينا هل وب ندنوبهنبرارپ هتروا یت د كنرادوجومو . ردقج هنا وا

 لسا كناکدو ها و ناخ ا باشخا رک و رک راک رک رتدنش ید نوا

 قاقوتس كراداکدو هترارزوا یراومش بولوا هدنضرع قمراب زکس نوا ی القاحاص

 هدایز ندننکللکا ىا زکس نوا قرهلوا ندحاس روم یراریس قح هلبناپ هتیرلژوب

 . رذقحه) وا

 ناخ و ناکد هل راخبطم كراهناخ هلمحاب قجنهلساب هلیوب ندنوب : دنب یجتزکس نوا
 لج رخ صااخ قرهلوا ییزو رک راک ندهلغوط « یلاطخ روهتیرلاجابكنب راقاج وایرلهطوا
 ید هنیرلاحاب یرافاحوا هوهن قانوفو .ردقجهلوا هدنعافترا عارذ کیا یلقا نددسهرک
 هروا كراهناخ باشخاو . ردسقح هنالباق چاس هنناوطو هننیمز بولینوق یروب چاس

 ۰ ردقج هل اب خمطم هے رزوا باشخا هاف

 نودرآ شپ ندد مز ران دیا دار قمردپاب ابنوج هشیرللاخ : دنب یچزوقط نوا
 ی: ادو ه:۱تضصرع عارذ ر هل.ط رش قماا وق € نیشنهش و قمالوا یغادآ ندنعاف را

 اشلا قرهلوا یلیتروا چاس یدزوا و یلکتسد روت و قلقهداپ روهت هدنکلککوب هرج



 یرلنواقوماظن هبثبا ینبتع ۱۱۰۰

 مدقتلاپ دز بخاخ یرازو لرل اص ع قحهلوت هده رص كلذک یان كوب هلک

 هنشاپ کوکو ۰ ردقج لوا اخ ی دوص قمسق هدا هنحاص اس لواو لصح ندنباحا

 ندنسلر و ۳ هعاقز ناب هد څو هب هداح م هد ولوا ریغص یس هصيع كن هناخ ندا فدا مآ

 یلاط ندجراخ و ییدتوا قحاص كريم دبا هدافتسا ندهحرع قج هلق یحاص یالوط

 : ر. کچ هی ر دنا عارف هنیرلوشموف هتم ءدلاح یفیده و

 نالوا اس را هدنافاضمو هثلث دالبو هدنح راغو لخاد كيداغسرد : دس ىح زوةط

 بانتخاو ریکر اک كلذک ناخ رک راک ًاددحم هدا ییدنوایروذح هرز وا رانا:- وتو یضارا

 هترودص هناعاش ترضح هنس دارا درع یصوصح یاشنا هدا ربا دو ناکد و هناخ

 . ردقحهلوا فوقوم

 ٠ كةن تطاس ةع ةفاک قرهلوا اش یعافترا كنهبرمم ةلاع ها : دنب یوا

 . "یعارذ کیا یعرکی هج راو هناطتسوا ندنمز یعافترا ك دنیا باشخا یرلکح هدیا اشنا

 یر روذحم هدنسهدام عافت را و و ردکح هما زواج یعارذ زون وا كارلا رم زاکو

 یفر كووذح قرهنوا قیتدتز هنماعم ندنف رط یرلرومأم هدریدقت یتیدنلوب یسیماظنو
 . ردکحیب رو تصخر هنساشنا «دلاح یت لوا لباق

 ران دیا انب ناکدو هناخ قرهلوا باشخا ندهنستنطاس هع فونص : دنب جر نوا

 ردتقمو .ردقحهپاب راوند رک راک ,دنعاف را عارذ کیا ندسناح هلفف رط .دلاح ینیدلواردتقم

 : 1 راود هلهح ولوا ا ناکدو هاخ نوا تراه دوو ینبدم هل وا

 قلا هتعس و و eê نهم یعهشا a هباخ رو 1# ثنلح

 . ردکچ هديا ھه دات یا

 ثنسهشا دوخابو رولوا ناکوو هناخ و ناخ رک راکهدنجم | كراتوب : دن یحنح وانوا

 4 صحت لی ندقفراصم راود هسلا رونلو شعاب راو د ها ندنف رط یدنک هنفا رطا

 ۰ ردتج هل وا لخا د هب هح اسم د د۶ع زا ویک راک نالو هدر وآ هل وقم و بوس ر, و

 - كغاقز هنساشنا ناخ ریک راک ادد هدرالم نالوا بساتم : د یجندرد نوا

  ةعطاقم یمهصرع هدلاح یادو یخو بااط هقشب هععای قر هلوا رکراکو یفیدعاب فق وال



 ۱۰۹4 یران و اقو مان هضاقرتع

 ندیکی هدیزو یاقزو ناکد و هیاحو ناخ قح هل وا ها اودحم : دس ینحوا

 هک يراق لوا هسرولک مزال كلربو نوشرا چاق هقاقز اماظن كراوود  قج هاي

 ردکج هل ر و تصخر هنساشزا هحک دز رردکح

 ءژاتمو ناکدو هناخو ناش نانلو شعب قرهلوا نیک راک هدلحم قرتحم : دنب یاد وډ
 راهظا تاذلاب یحاصو ینیدمهلوا نکعیسلکچ هیرک هلهجو یماظن كنءهزاس ناو
 هدنربممآ هدننروص دیدم دوخایو هدنساشزا اددع كبها لوا هدرردش ییدعا تقفاوم

 ورک ًاقیبطت هنماظز حورشم هبجورپ هروک د دم هشاو : ردکج هاب ر دکح ورک لاح هم

 .ردکج هبل ررو تصخر هنسهباک تاریمعآ هحیق دعوا تقفاوم ندف رط ىح اص لام هنسماکح
 نیټ تلود مدیولوا هو تسفنم هدنسلریداقو ترضم هدندوجو فتوا هلوقمویو
 نالوا بولطم یفد دوخایو هنعاص یحاصهدلاح یفیدنلوا_تیغر هنسارتشا هلیساهب رکد
 , ردقج هلوا روح کا فرطرب ینرضم

 كغاقز و ینیدارا قج هلساب هنيرزوا ها وللثم وا راو هزاغم رک راک : دن . «یعیدشپ
 ورم یحاص اق مآ هنماساطت يه زاغم اذتاهدلاع ید نود ندنمارظا دح یتعسو

 1 باک ها و ناد هند هوااعو انشا نشا هرز و! هدلاح ییدمکح و ردکح کج

 هیربخ هینبا وللثم وب راسو همشجو .بتکمو هبرتو فیرشماج ندکی :دنب یجنلآ
 ۰ ردقچ هللوا اشنا اقسطت هنسهماظن تمسو كغاقز هدنفبدلوا قج هلی هیریمو

 هدن رلکوا هد ودا فداصت هراسو تاریمو هردم و عماح هدلم قرنحم : دن یحندن

 . ردقحهنا وا هب وسآ ًاقیفوت هنماظز تالذک هدلاح ینیدنل و نا یناقبحا

 تجود ر هدک دلډا یداصت هنر هشوک قاقز يبا اس ر دلم قر : دن ی زکس

 یماظن یخد هعافوس یهدنفرط ناب هقشپ ندلحم کج هديا كرت هنفرط هداج لصا مان
 لح قعهللوا كر هنف رط ناي وا هدلاح ییدلک مزال نیل ا دار ر رادقم ر هاا

 نانلو قرا هدنسهرص لع لوا ها رادقم هب اص قفدتلا هل.تف رعم یرارومأم

 ندرلهصع وللثم و و . ردقج هلق هوسآ و میس هل نام هروک هزي رازوب كرل هص ع

 هلهجولوا یالوط ندنسلون هينا ریکراک ضمپ هدنرلاراو ندنسلوا زسنعسو , كن رایضمب
 لو دولوا عارذ چاق اعیبرت هحاسااپ روک ذم لح هدریدقت یفیدنلوب رستم یسهیومآ
 مزال قرهنلوا باح هروک کا هسیا رونلق نیمخت هشویف چاق یارذ رب هج رابتعا



 : یتسهمانماظن هد

 مدقم هدنقح یسهراس تاعرفو هماشنا روص كنهشا هدهثا دالبو تدامسرد

 هدلوا تمجارم هرلنا هحاا یدل قرهلوا شملیباب راماظن هلبا هفلتخ راو رخ ومو

 ندنشدن) ورذعتم یمارجا هسا كرلهدام ضعبو ندنغیداوا حرص رارابعو ظافلا هدهسزا

 یمهباقو یهاظلابسح ندشرح تیارس هدرکنادخ كلها قجهلساب ًاددحم ادعام

 كن هیدلب تاماظن هدامو, هلیصوصخ قرهلوا رسعتهیخد یراتیفک یسانتو تعسوكرافاقزو
 ا درع کا ترس مج نیاص رص لابت قرت و هنیدوا .یسهجلسما
 ه هطباض و تروص نسح صوصخ رب یه هلاکر یراداهج بانج تایا تدسدن تاهج و

 لوصا رب هدزوا یسانم هجو ید ك هدامو "ءانب هنفیدنلوب .دقملواو بونلوا لاځدا

 دام یشیام و كلمزک لراقاق ز هدء ره یماشنا هذا ايدو فا عضو هیهنسح

 ما هنا هلا ارادا ض.) هدنسهراد الاو ساج + هعفدو هدنننض یسل وق هلو یخو

 ی . بک يم ندرلندیا باما راسو نالوا بسان م - دی رلهفلاق هشاو یدنفا یردم

 اقیطت هب یرامعم لوصاوهتعلصم باحاو els تاماظن هدص وص ع ساع نانل وا

 رب زوتوا هدبابلوا بونلوا هرکا ذم یسهبماظن روص ضعب هلسهظحالم یمهصوم ةد اف

 :ندناصوصخ جردتم هددمانماظز هعطقر نانلآ هملن لماش یدن

 رلهداج كويوب هرزوا قوا مییسوتو هیوست هجقدلمای هدیدج ةبنبا : دنب یجرب
 ناصق ندعارذ رتا رافاقز راس و ريكس رلءداح یدامو نوا تیاهن یراتمسو

 ۱ ۰ ردقچ هلبحآ هحعق دل وا یاکما یو راقاقز زامقح و ردقح هبل وا

 جلو هدننف رط لع ثح هلک مزال ىسەوالع نوجا یسوت اظن هرافاقز وشاو

 یفصن كالع قج هناواكر هقاقز هلا دید یر ندنفرطو .ودقج هناقهوست ةفصانمندهینبا

 یسهوس كنسه هح فصت رکید یخد كلا هدردق ینیدلاق اب قهدننوشراق هدیور و

 ۹ زادقح هوا ففولو قامت هنندیدجش هدو رلیا

 تشه راقاقز نانلو یلتعسو اهد دوخایو قفاوم هنماظن ياشنک : دنب یجنکیا

 قءداپ رب ندنیدق عضو هنا رب چیه هدرلرب یلتسو هلو بولاق هرزوا یمهلاح
 ۱ یدک هل ریدخا نواب هی



 لصف ياا

 یرلن و اف و ماظن هبا یقتع

 ردقو هم هنغدلوا شادنآ رشت یرلنونات و ماظن هب ها ددعع» هدرازود فاتح

 زوقط هرلمذ یحنشب بو وا عماح یتاتیفص فاتح كا روما هنا راتونقو ماظن ود طف

 قرفتم"هدنفح هله یه هرز وا یمدلوا تبا هد هلن رلنو یاو نالوا یلدا عم هددنب

 یک هنیرلریصت ماظنو نّوناق كنامدق . ردنرابع ندهبنس تادارا و رماوا ضب ددعتم و

 ین ع ۷ اداس ایک ی هلبشالک آ ندقنان و جردن ہرا وب یرلکهتا لامعتسا هدینام
 . ردنا حیبضوت هلام هدتاعلاطم نالوا شلدیا نایمرد هدنقح رلربعت وب هدف

 هماظن ایونوناق رب شا دنا نیودن هد لاح هدام و مظت:« ردق هب هجینلک هب رود تاماق هلع "ءانب

 ندنماظن هننا رب یلحرا ۱۲۱۰ ب ٩ هدننادونق نواه ناود . ردشمامهلبدیا فداصت

 زرط ندق رج دوخاب و یراعافترا ها الت هلم رب درم ءد.النون دهسا روبل وات
 هج هقشب ه دنقح قو رح منم مک ه تن . زد زمم4مش یغح هل وا ترا.ع ندماکعا ضمب هدنقح ليز

 . ردتات هقهل رلتال وا جرد هناصف ر كتاب یع وا یبدل وا ی رام اظن

 هدنسهمدنقم كنسهمانهاظا هنا لح راب ۱۳۹۵ نالوا كحل دبا ج رد انیع دین آ

 مدقم هدنقح یو ام ناو ره و همانا روص كنها هدا دالب و تداعسرد » ور

 هدهساهدقُ وا تعحاص 1 هجا ای دلقر هل وا شااب رام ها هفا خم ځراوت رخوم و

 ادعام ندنشیدل و رذمتم یمارجا هسیا كراهدام ضعب و ندنفیدلوا حرص قاداع وظافلا

 هلراقاقزو یبهاقو نهاظلاتسح نده رج تارس هدرکنادخ كب هينبا قجهلرنای اددحم

 یتیدوج وملرلن وناق یا یزلهرقف «... قرهلوا رسع:۰ ى د یراتدفک سانت و تعحو

 . ردنقد .ناباش هلبرابتعا كمرتد وک یتیهام ربارب هلکنوبو
 هربا ًاقیفووت ههدیدح لوسصا هدهربص یبدلدیا لسوت هناددحم یلیخ رب تایاظتتلادمب

 قرهل واهعفد كلبا هدن رلهنس ۱۳۹۵ ۰۱۷۲۹۵ هلدصقمو و شملنتسیا تلدیا نود .د یراماظن

 . ردراشلدیا ج رد هبآ هلیءرص رانوب هکر دشملوا رشنو میظنت هماننابب رب هليا ماظف ییا



 :یراوآ لزبناتسا کسا ۱۹۹۹

 هل راماظن ها ,یلخشرا ۱۲۹4-۱۳۹۵ یتساشفا زرط فكل ی نابم داع هرانامز كوص

 نوعم ندقرح هدنسیر, هدنسهتوا كلوبناتسا یک ینیدلوا نکم قتمالکاندنس هماننایب هینب
 .ردوج وه هدرلهناخ ضدب شادیا هظفاحمردقهن آب ررر هلکم ر وکت اریمعل جاقرب هام مم شلاق

 یزافاحص ندنخیدا وا یهود ص هسرزوا یدادغب یرلتاحیصو یرلزوب هلترنک | یتح

 وا باشخاو ریآ راک کیدمیش هیفام عم ۰ ردهدکلرتسوک هد یرلاشتا خرا هدنتلآ

 ,تامظنس . ردراکش | یدالشاپ هکعا ممعت هرک وص ندنشرج اشاب هجاوخ كن زرط

 زرط ینامع نالوا يعرم ردق هنآ وا هج دشاهدایز طالتخا هلرلبلابوروا هرکص ندهبربخ

 . ندنیطورشم جما . ردشالشاب کل دیا «ءاقا یزرط پی هنیریو هکلدیا كرت هد یسب رامع»

 2 كزرط هکردهدکلوروک یکیدلدیا عوجر هنسیرامعم زرط یلنامع مدق هنی هرکوص



 ۱۹۰ ر4ا یا

 هلا« یرلهعاح » نالوا نلقینایاد ردق قج هلاق ثاریم «دالوا نداباب کج هلس « كرادکسا
 . یدریلیدبا شیره

 ابو شوک لفایآ كسکوب « رالاضنام مر نالوا یع ونصم كتکلع ةع هدهنووا

 رظن راقلتل آ یسوس نیشم ییفاق رل هک ود شوموک هدننتل | كران وو لنا دماتتش جر

 ۰ یدراپ راح هتد

 ادرار لغ ق. ندنلا راک ص قح كا هلب رامتعا یدال <« یدلح « یسزا

 هشناییه شاپ هلتفدر وج هدر هداعلاقوف ندنرظن هعف یغلجاع وا ةت « نراوزج
 راهحر فیرظ شل ردیاب راهمسک ها اوحوک هجرازو ییشیدلیف « هغب « فدص
 لیزاب یتسوا كخاک ابو هراهخوج یرلبانک سدقموب . یدرورود ع وضوم «دنتسوا
 ی ید را ه و4 لزوک لا كاکلبحف دص ی رل4.ءام نوئو . یدرا را راص هن راشامدب دان

 كلبج هلو « یلبحشبا ابرهک « راقلقویوح نانالرطاخ یراقلنوتماب ییدمبشو شل اباد
 هنا راه لوح وک هدراراوود . یدّمال کا د ا لمکم كب .دنسیداو

 . یرلیلب مبشج قز وک راقدراپ « رایتسد یسیناوا لوبناتسا , قینذا « هیهانوک شهوت
 كرمان « كل راقیلعت هد وا زا وح راح لزوک هرکص . یدرورود یر د شی راک: ر

 رظن هم رآ یار ناواط . یدرولوب شلدا EI هبا دقو مرکت راح: لا
 . یدردا تیافل جا فوت هدنسوزا | یدنک یقد

 ر 7 کوا نورا تتر یتسا ن یتح هدزافانوق لکو دیا روا لکد
 .یدرلر رو تها دداعلاقوف هراسهد « ءراشش «هنکللزوک كنان هلس هدرلهناخ هوهف

 هدنرارشضپ كنیل وطاناو هدهسورب « هدنجا زاغوب « هدنراف ر ط باصف شاط هدل واتا
 « روم چو ناق یتیوک زا کادر ار یاو ناو کیر ال
 یرلهطوادلرت . یدال هک. !وروک هلسس الوط ماس قود ييدسا ت تل الد هدیرافار قو واق

 یک اد . یدجلام هاسز . قیع رلنالوا صوص هخهروطوا ؛ کم * ,هفگاپ تم ترا

 هڪل وا هحیک زکلاپ . رارالفاص مد رم یراز و دنوک یراق. نوجا ینیدالوا را هل و راق

 كس ؛ریلسآ راهلش هنفارطا . ریلی رک یس رب هدنوحا كع . یدراررس یراکشود

 یرلنو هرکوص ندعع . راروق یراقشاق ندهفب یو ندنشید لی یلیاص ناح هس وا

 (۱) ۰ یدرارربدلاق نور, به
 ۱۲۱۹ هفیح , دلج یجنهب ۰ یدرو كرو (۱)
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 یراوآ لومناتسا یکسا ۱۹

 كنبرانوک یتح .رد الیکت یتنقبح رب ییضوط هورابا هنتوا یناق نیحرب یا ینکیا

 یا وق یفارطا ندنرلءرح كراتاق یقالراشید وب رانیداق نهر یلابق هدوا ینمسقر كوبوب

 رانو كلك وشزاق ۰ دوم یوفاپا ب كرو" کما .یدرا رایبهدا ریسیالوق

 لاکا شیماق و ۱ ۱ یلسا یک امف كتروتک دوو هرظم نا زاوب

 1 رانداق هدرلکروت . یدرداب تیا 1 نالوا یسهحاب . یدریلیدما ناز ھا هسدنه

 یدای ءاقمر دلو هاب رب همون اپ ا نوا يس مجلس هسزک 7 اوه كرلقحوح

 دادن هلا وب یا هدننان ز د.ه هر ؟ رنک الا ىلع ؛یرلوا .یدشمشلسوم

 Eme رر مکیدش.دب ه رهنس وص ارم , وا ءد را هاب

 ST ور
 3 زیاکتارپ »۰ راپراچ هتفد رظن یثاط كني ر _ ا ا یاد ام

 تآ «رافوط ol كرون رب » هسیا ییفوطردق هب كءد « رول وا دک «راغوط

 ؟دوج و كرلحابس یا" راو هل وساتسا .یدیا یرغوط ردقوا هد كء د « رولوا هد رص

 ۳۳روزوک یتیوآ ماد هلرلیراوم تفت راقاقوم لوماتسا نکا مرلباتک یرظهروتک
 کدنفا ناتمط * ناکا رتقووا هرات ۴ یرافدمهروط هدننسوا كز رل: یدمش

 مرح كرلوأ . E هلا تحارو تينما یک دوووطوآ ءدنزدنم هشوک رارامتخا

 راتا_وا را یاد ها لوا لو اهر قوخ ندفامااس یر

 ج والپ هدراخبطم صوصخاب « رایج زالبک «رلیجهوهق « رای وب وح « رازاوبا « رلایهاک
  یدرونلوب ی رافاما یا ورایجدآ قوحر هرزوا قلوا یریآ یحاتاط «یکهرو

 اق . یدیا یلونروا هلرااحاب یک رارمش یعانص كوب وب ييدمش لوعاتسا سا

 ین 2 E نار دنن راپ 3 هجرازو هدقلمالسو مرح لکد یرلاحار هش راف رلنوب

 Ly | یشور ەد« یش « ی.هجاوخ « یساجاح شلک ءرزوا قلاق رفا نم هجراههس

 تكنامزوا یرببعت «یدرس یتسوو» . ید, رافاحوا قنطم كرلفاوق ناکنز هجراکس نابلوا

 لا نوجا كمروک ىتافاشكنا كن لم عیانص . ردزو رب نریو ربخ یاىح كلرفاسم

 چوا یک یرلهمصاب ایرتسوا ی رادلاح كنرف یدمسسش . روباک مزال كمري ؟ یرجا

 ا هکوبلا- .زر او شنقوص ةع روا هب یرلارزاجا و وک
 یرابلاخ سه كناتسمح ابو ال عرش فش اوبس « كفا شع « كسودروک یرااف و

 5 یدرواوروک رر دم لقاهقرآ[ تره و < هدو راوید . یدنا راز روا

 هر



۱۰۹۳ 

 هعاق وم ندننورد هناخو هسوردهاخ نالوا مرح ندفارطاو ندقافوس رک « قو لوح

 لوصا 7 قفاوم و عده تانعبع و تاداع و كرد انا رلراو د و هیس 4ملت

 راد هنغیدالوا بولوا دوجوء هللژک كراوا نالرا , عاد | اشنا هدزرطوب .۔لوبناتسا

 .ندقاق وس كس گل راس داق کراو ردق 2 مدم هل وا سرتسد هنامولعم و دق 3

 شخدنا اشنا هلب دهد یمامروآ یرلکک را نع ندفاق درس كرل داق دوخاب و یسمالدیشرا

 یفداصت هراهسمک ه دتیمهذ و و هنسهاد چاق لہ نوک ون هدلواتسا ندرلوا ع و

 هتعیدل وا یدرو> وم هدرادٌمم یخ هدل وساتسا هد دلرل وا عوب و هدلاا وا هس اف اب هم دنا

 ۰ ریلی دیا مکح

 داداوه كرهش هلتیرثکا رلنو هکردیراتاتوق ابغا و ارک روا مسق یجنکیا

 ..طفارش قوح زآ هدنساشنا زرطو شلاب هليا هرو لوت هیرزوا یضارا مساو « هدن ال

 یوشلاداد ینامع .دیفرعت رب لمکم كرافانوق وللثم و . ردشلت ءزوک هسسیدیو هبنف

aو كلسم ثاب ی.ع هادج . زر و رک وا ندک» یعیص هازمح ییملعم عیادب  

 یسهدد و یساباب اساسا رار هلغملوا شعا ققد هافناو كب ەل موب هل راتعا یماصتحا

 کسا ییدتیا فصوت و . غيرعت هلاراشم نوجما ینیدلوا (۱) یریزو یلنانع ررب

 كاکب یبص دادح هلا . ردشمروک هللزوک یبشیهو شماشاپ هدنمشت# كا كنیوا كروت

 ۲ : ردا اضتقا قلوا زن اح ییهصوصخت تیمها رب ییاققدت

 هرابکنوک ون زع.رلدج هک ردبا تابت اهزب یوا كرون کسا هلیرابتعا یسهرظنم یجراخ

 یس هم رک لو « لوب كشنوک هرلوا .یدراروبلیب یا اهاد یردعاوف هحصلاظفح هلتبسا

 نم تان یدرا ایا هر هرص ییا هتسوا .تسوا هدناف ره نوعا كما نامت

 طقف . رولوتروا هلرل درب < ا هرزوا یغیدلپاب الاح نوجا یسههعوروک كرانداق

 و دن وط هل رل « ودح راح ی 11 ۰ کو ۲ . یدریافارب تبا رمس هما یراءرح هرص ینکیا

 كوا . یدربنالنیدب آ ینف رط یه كوا «رر ی رجا ندرلءهرب, هرص یجنخیا و شل

 هلنفرع و عهد یسیکیایم هرداشاپ یاس یردب كوو و شاپ یر یردب فاکب بص هادج (۱)

 . ىدا هام نلسند یمهقرآ نادیز یکن ینااوت كناشاب یاس .ردند هماشع یارزو ردم ۱

 ۰ ردز ورم " مكب هسا یکشوک ەد ەجلماچ كاب یه ص ردغاروت کهدوح و هل رب یطمیش م داس هص رع



 ۱ یرلوآ لوناتنسا ,یکسا 1۹¥

 نک دوروطیدانک و ص هدقو . یدیا كلزسب ها .تهچ نیا ون هزابتخا یزرط و

 .یوک هدیضارارب قاقاطبو_طحنم نکیادوجوم لحرب كك واو راداوه«هدرب در قاروج
 رب هدمدب وب ها راکر و هک ص هلی دیا ر ص تامر كج هيما ررده یتغج هملوا قفاوم ۲۳۹ سم

 ۱ . نوسل درو لاحا هنبرلکدتیا لیکشت انتتسا
 ین راوالویناتنسا نالر ا شادی صخلت الاب هج ور یمهمموم طوطخ اما عم

 زا اح یلتینک نوشرآ جم کیا « کیا یس ر ندرلنوب . ردیا اضتقا قمرآ کیا
 ا *الوناتسا هک ودراهناخ قصالم هنیرکیدکی کا راول قل ەلاغ ندنا اولى قاق

 هنغوج 11 ءا را هناخ ی و نا BE pF ضع.نالوا شلاف نوصم نده رح ةا

 اهدود ییدتیا لرد تم ا هدلوساتسا كرل ها روک ذم ردهدک مدیا فداصت

 ءیاج لوبناټسا هدب رجه رصع یحنحوا نوا » كن یدنفا كب اضر ىلع نالوا شمشنپ

 :ردهدک دیار وصآ هلن ر وص وش یلاح كنم رافاق وس هلب رلوا لوبناتسا یا ترا گیت

 دارا یلایوبو زسایو یسیلکمسقو بایشخا یراوا لوتناتسا ردق ءرلنامز نیقای ه
 نی رلوا بولوا ثرلم هلبراو روق روماح یرزواو نوا هلعم ایوب یثآ هدزلقانوق كوب

 » هک . ید توقف هدیرلجا و . یدرلائیش  للتخةج < یان وک " قبصابو قصالم

 ی زالوج . ىدا یلتوسف هدی راجماو شع وط ناکم دانگ را راف ف رلاتب

 «قیراح «یسقم وا . یدرازبص باکرج هراناقوسبواوا یناجولوص و قالصیا , شول ام اد

 یدک و هلبزحو یلروماچ شق «.زاب یرلبید كراراوبد ققیب « قید «درافافوس یتبشارباچ
 ولوام هلی تاروزاق كوا كوا رانا بو« رلهصورع یکه دنس ءرآ هلو ولم هل راهشال  رافو كب وکو

 تب ۰ ید زام هل وا نکع تیبا ماركا كرم همش هکر بواک ندنغب هلوا

 یسهداح اسشاپ هجاوخ یک ییدتیا هارا ءرظنم رپ هنالبفس هلبو, یرلهرآ هلحم كلومناتسا
 لراهاخ یلقاوشراق ناموا زاط تاغ هدلاح ینبدلوا یس.داح یلاع باب كايا كلا
 هوشراف وراق هل رلنیداق ندنرلاموجو ندنرلهرج كراوا و رالت ا رلیدک ندنراماط
 قبرح اذا هحاوخ یتعسو ییدمیش كرلقاقوس ۰ یدراریدیشبا راک بولک یرافدنوق
 ۱ .e ردهرک وص ندنريک

 طا رشو فاصؤا ضعب .دنساشنا كا زاوا ناملسءوكر ۳ ورهن لابو هد و طابا

 هرزوا قوا راه دا یتا دا, نوچ: یس و قلناص.< رانا یل آ .هدرانوا هک یدرتنارآ

 دنيا وا هلفاقوس بولدا انس هدنزم قاقو * 8 ترابع نداق کیا هظعا



 ۱۹۱ ۰ < ۳۵ وا لونالدا سا

 ید یموزل كنسالوا انتعاو تقد هتسملغار ىلتعسو قرهیملنقار راط راقاقوس ءدرالح
 هننارمضح مارک نی دوما راسو ماظع ةالوهلاب نضتمیح ورم تنفک ویسمنلق نابب
 جرد هروک هنساضتفا هداوح مدرح و عباقو موش تنشد وراط ءا یعاس همان صاوا

 ینج هلوا بسان» [رظن هنحاصءو تفوقمالف راک ذن و نالعا هلع هدعاسموشا هلصمام قزل وا
 <, ردشنبلق رک دن هدالاو بل

 زا دصا ردق هوا نوجا قیوتشتو بغرت هاا علا وک راک یرامولبنا هاب س
 و نالوط نده كنلاها و شمهلدا ىت قط نوح دراتو ۶ و ما ظذ نالوا نش

 رو دک شوک هحا رص دا رفوت یغیدلوا شمهعا ءدافتسا میاد

 هل ندنفرط هبلغتم ندا روه تفو تقو كرك تموکح كرك كنیراقانوق راک او ابنغا
 هیراز وک یناموتوو .ردراو تاع وقو يل > هد زی را رات 1 اد هنبررلک دلدیا برج و ارایه روص

 نسو كوب وب ًازارتحا ندهمیخ و تیقاع یراکدلس یی راقج هبارض ها رانیکنزقوج رب نروک
 ضمب نا و ش٤ دنا تور هح زس زو نابلوا شیدا رود . یدراردیا اسماهدنساشزا وا

 مقرم و ی را اهاسلاوحا (یک یناهصم یخ ابق وح او > ى حنح التم )هسا كنه ور ك یلغتم و لها

 ندنزو رافانوت یرلفدلواشمریدخا انا هدتملمکم هج رد قجهشوا بسام هل رابعاع- |

 هیاع ءاسنب ۰ ردهدکمریو ربخ زیرا رال هنب هد یرافداوا راحود هتابوقع یک

 یتثد رظن ندجراخ یراهناخ راهسمک قوح رب ندنتسوفروق لتق و ق“ ا۶ا

 سغ تاوذ شیدنا رود یک و. یدراردیا اشنا .هدزرط و لکبش كعتهقنا بلج

 هسا اک وق و اعابو نان هج روب هفاد عم . یدیآ ناو اهد هدنجما راملسم
 هدنقرب هدزع رخ راب ی اد هتکیدلدا احغاپ كنس راوا اسم ريغ ادعام ندفارص رکتحم چاق رہ

 ۰ رد :دکمام هلندا فدامت

 كسك انامز رب چیه یدا امرفمکح هدایزاهد .دللوطانا یموقروق بب رخو احاپ

 ندوب هتشيا . یدبا یمشد یجنرب كرابوک رومعم یمایقشا ( یلالج ) نابلوا
 ر هدارواو كج هد هل روک ندرافازوا هتک | ناه یرلیوک یلوطانا هک رد ال وط

 غاط ییا مورح نداوهیتح« هراری ونوق هدهجرد یقج هيم هلن :الکآ ییدوجوم كروک

 دعاسماهد نمسا یوکرانالوا شهزنک یلوطانا . ردهدکلروک ییدلدا اقا هنسءرآ

 یرافداوا شمشاقض هک را موآ غاط مرز وش وق هلو هدلاح ینادلوا دوحوم الرب

 یزاابوک یالاوز هده با رار دا ماما هلک ل زمنا باو كلزمتسح یتسدلبرک یلوطالا نوجا



 یرلوآ لوتات-ا یسا ۷۱۰۹۰

 دو خرم هی تهذم 3 شنج قیرفت الب هدرا رق ر نالوا شلدیا رشت و داخ

 e : ردوش یرارف الاو سلح .ردءدکلدا قیوشت ها اشنا

 یونص ةفاك ؛دیهاشنمش ترضح هیاوانغ هياسدایم ندنسارجا فلت هنکلم تاقیسذ »

 بجوم نیهعبتو كلم تیومعم وارد ره هنبرللاح ةحارا انثتساالپ گن هينس تاطلس ةعبت
 یخو یر كلوب قرهلوا یرلموصخ یلامکتسا و لاصحتسا كنهمزال بابسا قجهلوا
 هدشابناهجت رضح هيا وتنما هیاساهقاو ی.هدامهشانالواد و دعم ندهمسح وهب رظآ تیرومعم

 دریک !طقف هدهسنا هدقم ر دياي هعونتمهشا یا ييدتسیا سک یه هدرل مشط و تداعسرد

 هذارک راک یمدمک قرهلوا یسهدیدع بایسا كوب بوک هلوا هشکشا اشناقرهلوا باشخا

 ةیاوئردق هیاس كنيمنک و ندنکیدع كن ردقهلغلوا ج اتع هفراص» هج هدایز ندانب باشخا

 هدهسلآ زاویسوز را ید تكاتسودند و یمهلام تردق هغ اپ انب ربا راک هدهاکولم ترضح

 مهسرریدیاپ رلاتب رک راک هوای ) هحن-اضتفا هرضم ههاس لوصا ین ندنتراسج مدع
 هلسهمها و ( رارروس هفرطر هر E یدوخایو رووا 7 ردعونع دیاش

 ناسا لافا ور رکو یرات رضح لال زعر ھو لا یول شاک ۲ یرطتتکج
 هی رصعُهدن زک رب اک كرات صح نمدقا تاسنک وج پاھ رج تمبایلو :نوسروس

 اباع ر e ی 9 a "هف اک ین م قرهلوا ندا ع یراههاهاش

 كنهسمیک رب كنەلع تلود دخاهل ندنراقلوا رهظم و لئان هشیاسآ و تنما تمعن
 ییرومعم لوصح كنهمنو كلم یلاع بولطم قا توفوا یزوک ءدنک الما و لام

 . ردینتتسم ندا یفیدهوا نایاش و لوذیم هنس تادعاسم راد کوب قرهلوا یصوصخ

 تد احجر هبا باشخا هلیراتهج قلوا ماسندهران ءرطاخ كرک وقعامط رک فلن هبذباریک راک

 درج قرهءاوا هلس رو ص عنم و ريج اعم لب هع "هفاک هلع ءانب . زدراو ىە د

 یالعا كنقیدلر ورب نازرا هلع تصخر هتساشنا انب رک راک هدلاح یرلکدتسیا یرلودنک

 یروزحم هرک وص ندنو هلغلوا دودعم ندهلعف "هیراما پابسا ویو كلاو همکلم تانسحم

 قمروطوایراو دنک ادعام ندهمولعم “هنا نالوا فوقوم نادتساوع ون هدرالحم نا.دوا

 نششناد كووو لوحوک نوجا كل رو هارک هلبروص تاراقع دوخای و كمالشيا و
 هبهلع تلود هبت یاناعزو مالسا ناتسیا یغهرڕد هقربافو ءزاغو ناکدو ناخو هناخ
 بط مسرو ج اوک رب هدلګ رب چھ یالوط ندهنسمریداپ هداج هدا ولت

 قجلساب رلانب رک راک ًاددحم طقف و یسفلوا نالعا و ناسحا هموم تصخر قرهمغلوا



 ۰۸۹ ۰ ورا قو ناتښا یسا

 هدرانامز وا یراق لوا شامهدا هدافتسا ًابسطق ند.دعاسم وب كرامالسا نکیا شقا منم

 . ردتباب هلیسمام هدا یفداصت هنس اخ مالسا رب شاوا راداپ .الاحو شلدیا انب

 که درود وا فالوبنات | م دنس ؛رقفرب كنسهمانماظف قیرج یلدا ۱۳4۲ ص ۱
 نالوا قح كن راعو نیرام ضر ہوا ی را ہا یہ ک یه یا ند دیش مدعو : یرلوا

 . یرلفافوسرنک | نب داعم ةناتسا قو هلارب مدلی داضهبو قاب مشکباد رب ندهداح قیرط

 قرهلوا يهر رح رلهناخ هدرلتاةوس راط واوا ندنفیدلوا سولا ورم و یشمشلراط
 یراظل اک ق رش ع رش فالخ هدرالم نالوا ناوسن رقم هد رقدقاپ موم هحیک

 وثم تیارس لحرد بوبسهلوا نکم .ظفاسح هدنعوقو قیرح هدرکنادخ و یعوقو

 . ردهدکلدیا فصو و فیرعآ هدنزرط «...هلغلوا ندهمزال یفد كراقا م- ونیوا

 ددعتم نوا یسالروتک هدوجو تآ اشنا دارهلدیا زواج هراناد.م « هرافاقوس

 . ردهدقملشالک | ینیدلوا رمثم ثنس ر چه هاد شو الاح یی دلوا شم ديا مض و رام اظن

 هنس را رژوا هما « ىس املا يار ما ندن ران اب هعلف «یسالدا ز واحم هس رازاود هعلق

 دارا هلئامد هدنوسجما یمالروتک هدوحو رلانب لصتم دراهماق و یساملکید جافآ

 یو یح دات ۱۱۳۶ ش طساوا هلح زا . ردهدکدروک هدیزدلوا رداص رل ٣ ہنس

 هاف هسورحم نالوا مەيلى اهفالقا راد و هیفس EAN رقم اصوصخ عالق هما و

 قعلوا سرخ و انب راحشا و. هبنا هدنرزوا یروس هلبلاو تافالالک نع یلامت ءااهناص

 الماس رزم رک ص۱3 روت رد ادغام ناتو نیا وب ندمابالاحدق

 فآ رطا یعوتو راجا و انب هدندزوا هلغلوا یربک تفالخ كلام هرم طح و یملتع

 تلود یالکو و مینشتو نمط كراو كني رلبعا یراصت للم ندیا دراو ندنانکا و
 هک رو :دکملسد « ..: ندنهح ینندلوا عیذش ضار رواوا ثعاب هترابا بامعآ ی هناع

 کیا وک كرپش هدنصومخ یسمالتیا رواج هراناذم و هرافافود عبطلاب و هقیثو وب

 ندنعاشتو نعط لرلدجا هل هدراشراوا هدایژندندصقم هاقو ین ورثو تح كنلاداو

 . ردءدقلشالکا ینیالوا قاس یرکف زارتحا

 هلبا براق | و ىو تاواسم هدق وقح ی هعرد من العا اب هب ربخ تامظت

 گاوبناتسا هدهرصوا ې ییدلوالسوب هناددجن ,لبخرب «برزواینم كنب رالوصا هربداصم
 . ددشل" ۲ رلدوطخ مهم كي داو قرهغارغوا دون ااا و یتیزتو راما
 هجالاو سلاح هدنح را ۱۱۹۳ ی رکوص هن یدبندنش ارف كنم رف هب یخ تامظنم هامحزا

۹۹ 



 یزل وا :لوشناتسا کما ۱۰۸۸

 هن هئ ۲۳۳و تیرو نانا دو ناطلم یددڪ ثمر هم امع تطاس و ت وس

 هدنقحن یزلوا یا كلوجاتسا یمهرقف چاق رب نالوا جرد هیآ كنامزف زی اع

 : ردیضاو :دهج رد قح هلوا ر ادم هتيم دیا رکف رب یطف

 ندنعدقماظن قلوا عارذ نو كنایاءرو ییا نو یدقكن هذبا مالسا لها لصالا یف د

 رضا هنوشرآ نوا نونو یسهنا كدتهغاط اءرو رجزو عنم یسمقیج هدایز بولوا

 ندناءونم یرورض ندنع دلوا لود یخدیرادق و ولت هدنرلو قصتباف یراهصصو

 هلذم ندنراقدلوا رو ه-امنا راد یسهلوق. اغاهج و ارآ واچ و شو هتح نالوا

 لرل هلاخ یرلقج هاب دعب امف و یساوا رادیاب و رقتسم یاظن 3  كلور وک دم تاع و۶

 یرانالوا ردتقم ك هناخ باح او یعلرا .دعاس «نسموالع نوشرآ ییا ر هدوک هنیرادق

 هل رب همیابم هرکیدکی هع نالوا رمیعیمارتشا ندن, همررا بناوج "ةياقو ندق رح تیارس
 ثادجحا انب هن- لج كنمهعرع ودنک هدنروص ینیدلوا بودبا كر یلاخ قر هلوا هحاب

 قوا هینتو سا یصوصخ تمهلردتیا اشنا هطوا قرهقار : ی و نوا

 ]اس بولوا هدنلخاد فاقوا لب 4 سع اوا وخ یک ايشا, هدهینا نک لا تاجما

 ی رادجاص هض رع هدن-هدایم هرکیدکیوییجهم+]) وا زوج ندنفرام فو 9 هرزوا

 ياغ یرلام و یتمسف .یرهصرع كناياعر تموم لها «ةشب ندنخج هم هلوا نلاخ ندهعزانم

 یلاخ مدورضا اب ندنرلتج همهلوا پاستردق هدناخ تعسو هلیسارتها هحرع ندفا رطا يولوا

 یراق هلوا روع هغ اي ۳ هن رزوا ثك. هصع هلح ءرزوا یگ دق بویم هدا كرت لج

 ندااعر ,نوسلوا نددمالسا لها ها كرت یصرصخ هصرص ةوالع و هناخ ع. نوت وبشا,و
 قرد+ل وا میف ر رادق عارذ رب ندولاج هدنس هناخ کیا رلنالوا تردق یذ نو لوا

 نوجا قلوا رادم هتل ومس هنساشنا هل را وید رک راک قح هلا وشا  قعاب را وید نیک راک

 ءنانالوا تردق ید ندمالسا لها ۰ قل ردیاب كر هلی رب و یراصم كارتشالاب

 رکراک هدندوص ییدلریو تهخز هنشرذپاب رک راک من اجماح كنيرلهاخ یرلکجهدیا اس

 قلوا باسشخا .یس«هخود و راوند شاط ینارطا بولجاپ ر۵ ندهلغوط . وللثم ناناخ

 يخد هدنفح كنهنا ريك راک متا ویا هنس هدعاس» كچ هایریو هنیدق كنهنیا , ماشخاو

 صا ه ایاع ر بولوا صو هم همالدا لها.ز کلا و هاشنا زیا ی ؟ راک وشاو قتلوا یداح

 رهن اح حف ي و رک راک تعوکح هکرو ثالک | ندهقسو وب « ... ثمالرو .تصخر

 ندنو یرلما-ما ریغ و صیصختر رص> هرامالتسا .هبرابتعا قوا هک اح تلم یتساشنا



 ۱۰۸۷ زنا زا ابا کا

 نوا نده ربخ تام یه هدنس هنس ۲6 1 رظا هنناس كندا ینطل سو هعقو ۱

 هدرهش قرهلبپاب سوف دیر رب هلیتتسانم طح ناک هدوهظ هدلوبناتسسا لوا هنس رب
 كنسهحاس هديا یفردنرآ یوق كرمش . ردشملشالک | ینیدنلو سوف ۹
 ا ادسوصج یبيسأترابوک هدرا لاحمو هدنجما ژافزا ؛هدنجراخ اا یسوت
 هدلاحر خشم هدنلداد روش لاها بو: .ہل شان الاصا هته و نکیا ردا اا كرس وک

 راناتسوب مسج ۶ رله ص س یلاخ « راقانوق « رلیارس ءملاق ندیکسا هبلع هان رار
 شم الشاب هغملای راهناخ باشخا هنیرارزوا كرهدبا ماسقنا هراهحراپ قافوا قافوا "مردن

 هلی ر و شد ف ا چ وا هدهرارومأم رادهثالع و هجي روک ییدعا تیافک كرلن و و

 هسزااوا چه هدننامز رابلسلازب « شادیا زواسحم هدهرانادیمو ءراقاقوس داع هموحم
 لیهفت هددننیجنلآ هلیدیا هل دياز واج راقاقوس ناکمزال یسلوا هدنکلشیند نوشرآ نوازکس
 راقاقوسس یهدنرارآ هلع و نوسشرآ شب راهداح كووب هدرانامز وص هرزوا ییدادیا
 كیابم كج هيدا اشنا هدنرزوا قاقوسر, راد ردق و . ردشعا لزتت ردق هت وشزآ نما
 .ردلکدشنا رب چ وک هد كما نام و ر دق یننج هلوا راح یهمیدیو هبخ طنا ما هج رده

  ندرح كوجوک كوجوک هلتروص هن كرلبا رس و قانوق كوبوب دوجوم ادق هداوماتسا
  شاداجود هنلصف رب كباب یحن وایندوص هلغیدلوا شما بالشنا ءراهناخ باشخا ندیوح
 : ردبا تلالد هدیراهرقف وش كنهقبثو یخ را ۱۱۳۱ نالوا

 عساو « ی راهط وا رک راک عفر یراراود عفاو هد ورام سا ةسورح مدقا ندنوب »

 . هتسعولوس هللوېس و دس هقرح هلغلوا رلیارس رفاو  لمتشم یرلهجا ویرالو>

 رر یرایا رس لوا یراهفلاق را و رهن ضبب ورب ندندم زارب نکیا زولوا بیس

 لعیمضم یرلیارس نالوا بیس هقرح منم و علق یرلاسب هلا ج ردن و فای هل رط

 نذآ اهطق هنیرببغت و لید كنيراه+ا و هنمده نامرف الب كرلبارس دعب اف ندنرلک دلبا
 0 بوم رو تصخرو

 هدلئاوا ءرزوا ینجهلوا شملشالک | ندنسهعلاط كرادنب یلوا ندنو لس الطاو

 كنعاف را ها 6 ی-دوا ش ا وک قرف ساوا را ملم رغ هلراملسم هدنصوصخ هشا

 یک یرلل وط رو هن اشنا باشخا كراملسم رغ و رک راک كراناملسم و یدی دم

 زون ترد لوبئاتسا ندشیداوا شعا ماود ردق هننالسعا گانهبریخ تامظنت تادیق

 < رضم» هت هکدتنک سکعلاب هنکچ هلن دیا ح الصا اردن شارا هنا ززو هنس

 . را هلند رد شمر دتا همایا و هلیفابم ییتنکي رب نيک ربح



 اس یجزومط

 یرلوا لولا سا کسا

 دوج و«سوفن كيبزون تیا دزېش ؟نامزیفادنل وب ه دنکح تحم كراباسنازب لوبناتسا

 یتح ندللیامورو یی وطانا هرکوص ندنطمض یلوتناتسا كحاف .ردهدکلرو لامحاهشیدلوا

 ارا هد ییدلدنا تهدخ هنسوف ربث 57 كرش هلایلاها ۸ سم ريغ ومس ن ناینک ندع رف

 تحدق هنلاحر یرمصع ك ی هدرهلم وو ك روع قوح ر هداوسآتسا . ردشان
 تیادب یسوفن كرہش ۰ ردیا تلالد ءراما رکف یهدیات دج ناطاس یلوا هدکلدیا
 كرل لهرىشط راک میقم و رانامز قوح ند کیدا هکدت 3 ًاراشعا ندح

 هل وات سا 0 یغویوج ینتفج كراهدمک نابند ( یجوکوا ) و قوس هنسراتکلع
 حرط وک ریو رب ربغا هيمان « نازوب تفج ممد » هراهسمک والثم وب نوجما یرامالک
 .ردهدشهاشالک |یغی دل و هدو رز و تاغلس اعا و هدیابو هدهن ای الو نداعباب رار هلک 1دی

 مورهدییر,ندیابسا ندیادیلوت ینارح نکسه هدرهشو ناتلافوحینسوفن كالومناتما

 یتاتاا و یس وچ وک ر دق هس رابقهلوط ندنک وایراروسهناپو كنید ودح یلناتع یک هدیلیا

 . ردیرلتا .تزج هلوبناتسا كنمسق رونم و روما« هصااب كنلاها

 الرک و ندنزوب كالزمشیاس | دوخاپ و تک و راک را ؟ كنسلاها رشط هتسشلا

 هحردو ىلا تابح هدهجرد ید یا نق آ هلو ساتسا اوا هل هقناس ترجاهم

 . ردشعا دلو یارح ن ۳# هدهنات

 هدرار ودوا اساساو ییدلدیا ءدعاسسم هلقلب ال و هنعءس ون كرش ر دق هب هج لک هن دود تاهظنم

 « رللح هدراقازوا هجراورتمولک نداوماتسا یک ییدمش یلزشافک كنهلق طئاسو

 راست ار رار هلکدو . یدععلوا حاضیا هددنب یحنحوا یکدم دیا مدعاسم هنلکشت رایوک

 شذدیا ناکسا سون ی یماظعا هدناخاد راروسس ها اب و هدهحاس ینع هدرود

 یردوبحم قمر, دنیراب سوف كم زو ش هد ترد هدهجاس ینع هنی هدننامز ران اع نکیا

 . ردشلرا لصاح



 ۷۱۰۸۹۵ . یر همزلامو ی جا هل

 هیاوتک وش هیاسو كمما ارتا اشا لس لطف ندنسهعوضوم تأرفو اطعا همون هدایز نوجا

 رسد هدنسهعلایم قرهلو هرزوا تژک هدفرط یه هبولطم یابشا هد هلاک ولم تر طح

 ی كلغ راو رکود راد قم ی و ل هت داعسرد لاحرد هرزوا قلوا تلوسو

 راموشانالواماع ةرومعم زاس تذ زهلذلوا شا ردنوک همماس تامه رالح نالوا یت ةم نوجا
 تکوش و رم یا یاعد نالوا تیدوعو تمذ هضررفو قلوا یعولعم كنهلح هلدج

 یند یسهمو هم و لیثمو عبط هلع و تیفک هرزوا قفلوا تبطاوم هب یهللالط ترضح

 . ردد اف کک و نالعا هدرز

 یاب ىح اس ود قارح رکلود ۶۱ یشاب نسا ىجا دل

 شور ۰ شور شو رف شو غ
ré ۸ ۱ ۱۹ 

 یجداود قارح یحهتس وا ی راود یسهغلاق یحراود یعارح یحیلس یم همس وا یجراس

۰ a 

 شو شو رغ شو رغ شورغ شورغ
A ۸ ۱۲۳ ۱۱ ی  

 یاب ی هوص یار اج ی” :هسوا یا یسهفلاق یح اچ

 شو غ شوغ شو رع شو ع

VN: E۳ ۷  

a 

 یراکملق شاق ٠ یشاب شاه . یزاکءدام حهوص . یراکماف یهوص
 شو ع شوق :: شۋ شرع

۱۳ ۱۱ ۷۳ ۱۱ 

 رب ر یحج رخ لاح یاب داق را

 شورغ شو غ شوش

۱۰ ۷ ۷ 

 ۳۹۲ وصول - ۱۲۰۸ اذ ۲۱ - مداقو عرق (۱)



 ر همزلامو کیا هل ۱۰۸۶

 . ناشگ هک. ۰ یحراود طسو ._ یحراوید دانا .  .یهفلاق یجراویو
۸۰ ۷۰ 9 ۳ 

 یاب لاه یجریدلاق . یبهتسوا یجغلا . یشابیچشیا جا
Yo6 دف °  

 ناداعرا ىجا داغرا ات لاج

 یححر> ۶:۰ 0۰ ۹

 ی هفوک ۵
 کپ ۲

 یع.د یخ یجکود سول وط یک ود هلغوط هداس

 رد راب ۱ یه هزاب ۲ یت لک د را 0 یمەلد

 صدقا ناشذ تحح هاشنہش ناھج تمع یلو زہتنم یب تمعن یلو قح بانج

 صیصخت و هسوارح كلام فک ٠نو سروي ,ناتسحا لابقا و رم زمنک ون هنیراترضح
 تقفشو حر زالوا هدقلدوس لوذیم هدنفح یرلهناهاش ةع هل اب ناک هدهلعلاةفالْطاراد
 رودص یازفا تمار ید هعفد و هرزوا قلوا یساع دیدج رثا كتيربهاشزمش هس

 ل كهاادابع هجنساضتقم هناکوامب ترض> ناونع.تباصا نامرفو صا نالیروم
 كنهعونتم هنیاقجهلعأب هلو ندو نوجا قلوا رادم هنسهظفاحم ندهیرات ترضم یهاظلا
 ناچ ییهیلی هست بابساو همزال تاهوشت هدننمض یساشنا قرهلوا رک راک هر نکع

 ربشز و عبط هج دةم یقردل واهدفلوا مادقا هنب راضتقا یارحا قرهنآ وا هعلاطم ومادقارک ذنءدالاو

 هح ور كرالحم نالوا قرح هدانناو .یدشغلوا ناو و هدن رەخ عباق و عوقت نالوا

 كنس هيمو هلع صوص |یلعوكنابشا نالوا ىضقم هبهنیا هدننمض یءاشناهلتا وس بولطم

 لوا صوصخوت هلم روک مدقم دیهرتاس بابساو مها كي یمفوا نیمآ هدنقیالا هجو
 هنیرزوا رتفد و هطبضم نانلوا یدقترتاد هنیرارق تروص هرک اذلاب هدنسلح هینبا هدا

 هیانوشهلوا نامرد یخد هدالاو سلح هلبا فوقو بابرا رتاس و یرلرومأم هنبا تفك
 ومارجا كنهنکمبایسا والرد مه یالوط ندنسهدام هنبا هدیدادناهج ترضح ةیاوتح یم
 لدتعع مام یراد2:كنهمو هل نانلوا دیدحمو عطق رتفد,قوطم رب هلبساوا ندهمزال

 بولوا شوب هدنلو تإ ید تاله ت قالوا هدنقح هنبا یاهشا و شم روک نوهاو

 یرارومأم هعوسصخو بوناوا عنم یلررد رو تأیف و هیموب هدایز هیایشا و هل هحرک |
 كمرش ینشا یدو رم ران ال وا جاتح كپ هدهدام و هدهسلا قج هل وا تقفدید ندنف رط



 A) . . یر همزلامو ینرجا هلم

 كنوموق ص هدنراکدلیا امدتسا یسلوا مخ رادقمرر هننراهردقم همو كرلهلوةموا هلغملوا
 عفا ههللادابع ارظنلاحو تقوو هعلاطم روک ذمدیق هلنلواد,قم هدنالجس یراء ردقم مو
 ` رادقق هبدسوت نالوا صتان ندلادنعا ضب قرەلاوا هرک اذم و هظحالم تروص رواوا
 راضار یمهلج هدقدنلوا میهفت هلو موقع یروص قرەلوا اهارلنالوا لدتعم و مض هانک
 نانل وا مده هن را اع روح و ماظن هل هج ولوا و ده هت یماعا هبلاطم هدایز بول وا

 ۱۳۲ نایعس ۲ . رول وا ۳ د یآ هور هکر دب رود

 راجن طو ٠ راج العا یل داتسا یسجهناخ راک .یمفلاق رام
 ۰ ۹۰ ۹ ۱۰۰ هر ۰

NP ۰ V+۱۰۰ 40 از  

 یجهوص راکمداس عا یووص راکماق یعاس یه وص راکملق داتسا

۸e 4۹9۸۰  

Ve۷۱۰۰ : 460  

 شافن راک هداس شاقل راکملت یغامب شاقل راکمات داتسا
Ve Ao : ۹6 

 یو وصداتسا یدرک اش یحاح یجاح داتسا یدرک اش شاه

3 ۸۰ 0{ ۸۰ 

 یسدج هاخ راک شاط .  . ییفجم یدرک اش یو وص یی وک ول
8 40 0 ۵۰ 

 یساج هناخ راک یحاح  یدرک اش یحشاط یجشاط طسو یشاط داتسا

۸6۵ 40 V۰ ۸۰ 

۹۰ ۸۰ 4o Ve 

 یس ەغوقو ی قدنص ‹ ىح سفف ی هما رع وط یدر ایم وا یجهعیوا طسو

۸۰ 3 #۰ 



 ۱2 زت هم راوی نو جا هم ۱۰۸۲

4 

 : رونلوا رک ذ هک ردنأف نانلوا نعت هبهلغوط ساتجا هدلاح یراقدلور

 رضاح یفانصا یجهلغوط هانرلتفرعم اغآ هصاخ رامعمو یدنفا ینمارهش واتداعس

 هلغوط وشراح یجرخ هلغوط وشراح و كلکب هلغوط ج ابوطو كلب
 ددع " ۰۰ + ا ۱۰ ۰ + ۱۰ ۰ + ددحع

 هیربم بناح ۰ هب یری بااح ۲۰۰۰ * ی ريم باج 4٠

 هسا اس ۲۶ ۰ + هسات 13 ۲ ۸۰ ۰ ها راس ۷ ۶

 یس#غوط هاب  هلغوط هناخشش ریدص  هلغوط هناخشش رک . هلغوط ل طب

 ۱  ودع ۲:۶ تورج ۲:۶ رد ۱ ددع

 ها ۰۱۰ ۰ هبیریمباج ۹ ۸
 هساب راس ۸

 ی4لغوط فوم یسهلغوط كى یسهلغوط هرانم

 ی ٣ ود هثا ۷ ها ۷۰

Veco 

 یدنفا اضطر فسو ولت ندن وياه ناوید ناکجاوخ ینیما رهش الاح ندهلع تاود لاجر

 كهللادابع و هيريم ةا ناک هدنسولاوحو تداعسهناتسآ هدنرررق ییدلیا دقت كانبراهدنب

 موب كفنص ضعب ندرلهموب میدق كل ناللوا مادختسا هدراهنیا یجەدیا اشنا

 تراسح هسذدخا هیمو دايز ندنساحاهنا یار اهل رب تعانق مدعندنغردل وا نود یسهرفقم

 فنصیهو قفلوا دنب هماخز ریروپنمصوهخ بواوا یراطللخ هنیراماظن هلهجو وب و
 نود اظ هلاح و تقو بول وا جارخا یرافد كني راتأف م.دق هرزوا یراهال كلل

 مس قرهنلق اما رائالوا هرزوا یشالو مض رادقم ررب هدزوا یماضتقا م رلهمو نالوا

 هنسالاب روک ذم ررقت ییدلیا دقت هلا قیلعل هنیرلهبنس دارا هدنصوصخ یسهیوستو

 نامرف نالوا رداص اباطخ هتیرالوق اغآ یرامعم هتصاخ و هبلا اموم "یدنفا هل رلیعادوب

 یرلقدلوا رضاح هدعرش سلجم دوقعم هدنرابعاد ُهناخاعد امملایعوم "الاثما هنیرلبط
N RETرایج هماغوط و یراهتسوا جءویصو شا و یشاب شاقن عقاو هدهیلع  . 

 هنیرابغاو ةناخامذ راهنسک نالوا روا مزال راش و یرلهفلاق راجن و یحاحو یمادختک
 ناصقا ندنشال یسهردقم هبمو كرا عب نده فونص هدنراقدنلوا قاطنتسا و بلج



 ۱۸۱ شرت ملاپ ینا ام

 هد لع 1 درب هرک ا دع كرا ره هزدوا قاوا نیتم و نشو العا تاغ رولک

 :ایاطخ هد ایعاو / بان ېوکر هش هدناب علوا عجب هشو غیا نوا ءاتشو ًافص ههللادابع

 . ردشلرا نالعاو هیذ هنبابرا هلتفرعم اغ  ًارامعم دقلادعپ هزماج-و رداص یلاعیعا
| ۷-۰ ۱۳۱۹ 

 ناکد یه هلشادحا یسهطبار روسو دودح هدنرلس یفانصا یحاسارخ هدراتنا و

 راشمر ورارف هرز وا كم ها عج ناساروخ و چه رک هیرغ ندنراب شم نالوا هر ونس

 چه رک ندراناکود هنک رت كنهطبار وبشا هلغلوا یذاو ررض همالادابع لهجولوا بواوا

 هع دق تداع. فتا لق هن زاها هللاخ ترجا الب نهالادارع ندیا ارششا ناساروخو

 دم ایف و هات هراهلاخ یناسارخ و چ هریک یردکدلیا عاتب ۷ ترجا الب لوالافاک هلغلوا
 یراتدلواذهمت هع هرزوا جرت ئر یه هلهج وینیدلرا دیقع وروطسم هدیرامفم هدیرخ

 . رد" هدظوفح لاش مالعا نایریو قطان

 ۱۳۹۹ ب ۵

 رنو ج هریک هفاویا مام قر هل وا ههل بولوا رک ی رابح رو جهرک ,شازوس

 هب هر ن ههالاداعءیشهقوز وب

 ناسارخ ج رخ هلا هلک یلاغمت صلاخهلا هلک یل غغ

 لک یل ناسارخ
 هزاب ۹ هزار °

 روت دمو قوا تخورف یک ینیدقح ندنورف قرهلوا طواح بوغوا تک العو

 . ردشنلوا ماظن یلام نام_فاب قولوا باح

 تن ۳ ۵ a مس ۰ و ۳۹ ۹ ۰ ۲

 یقردل راویعاشایدوفو شاذطهرک وص نک دلزوس و عضوو کت یه ەددورو رک

 چ ہیک ههالارابع ۰ چ رک های رمه تااح یاب یج رک دناوء

 9۶ ::وردع - ۸ را ۱ قداق

 و ۱ ۳ 6
 رایچج هریک ينرجا كةراق نالوا يلیمح نروحا قوا لمس ج هریک روک دم هدالاب

 ! یال روح رش )جم وڈ یتددلوا ندتماغز نایررو یلاع نامرفاب ید كلر و ندفرط

 یسذتس ۷۱۳۳۰



 ۱ شرب همزلانو رجال ۱۰۸

 فار طابوبهلیا ارشو س 3 هم ةح ی را هفن اط ر کت ینجا ادعام ند: رادح اص

 الا رم نالوا رداسص ادق باوا یم هننفس هتعارک دعب نم «رالح اتو هرلدل ای

 هرز وا قاف خرو جارخا نراعاتم ةن اب هلکسا فالبوح نالوا یر دانم هح وم

 هرزوا یت تسارک نانلوبهدنرادی بولد دنیا | رشو عیب هترراهغناط رکتحو !مدیب ههللادابع
 ۳اخ الخ نوا قفلوا عفدو عنم هیلکل اب یرلهمناط رکو عیزو هفانصا و «هللادا,ء

 .تادرفم روه یرلکدریو كانفانیصا نانچهتسنارک و هد ماو دا چ اا یشاب رامعم

 داباف نافثوا هدزوا حورشم هجو یراهعدق تەق هدزوا یفیدلوا قطان یرارتفد
 لحب .هارشو حس ندهد بويعا ا اط یدەشاط کز بویغلوا غیب هدایز

 ر فک: مود 3 قعاعلوا لسا هتتسار ؟ عاونا هلح یرغ ندنسهلک-ا كلب وچ نالوا

 ۱ لحس دن هک لوس انا. فد: خم یرلکدر و كامل اامومو ىلع سا نالوا روذص

 ترا ندنک رج و عضو هفالخ دعب نمو دیق یتد هه: ماع شابو د.قاادعب هطزوفح

 :یاءالوم یسدضاق لاو ناما هک نس یخردلوا باوص فو لرواد د ص: مش . ب رش صا ,ززوا

 دو هبهدساحم شاب روک ڌم رتفد هجوم كمالعا نم هلناضف تدر مےح رادع هلااموم ۱

 ا اوفا تروص رویم :یضع هلساضما .گنءولع ماد, دار اما مرادرتفد شاپ لنفلابو
 هن رار ةتسا ما و دلا لع لر وک دم م ظذ ید عش هلذنلوا لاسرا هنس رالح هلمدش رش سا واو

 رادصا مف رش سما وبشا نیخلوا منامرف.زک-تنایصو تیاقو ندتقرطت للخو تراظل

 : تأیف دنباف كەت دارك سانجا روک ذم هدالاپ هدناوصو.یدعا . ردشفوا, لاسراو
 سل وا تفدو مامها هننرلص وصخ یساعلوا تخورف دع ن« ههدایز ندنسءدق هروک دم

 ۱ یکم واڪ ید وا ناز رفد یمع نا وا 1 همه ریش صاوا هن رال ع نوجا

 .للخ و تراضن هنیرارقتسا و دادتما ماودلایع كر وک ذم ماظن نایرپو یتد: رس هدقدلوا

 عیب ولرود ږ ههدایز ندنسسهدوک ده تأیف بویلیا تناصو تیاقو یک کرک ندقراعت
 هد اار کل ۱ تدناحو اقا تیافب ندکمزتسوک زاوج و, ثصخ ز هنیراازشو

 ۱ 1 ۱۱۷۰ ب: لئاوا

 | هلب رلدوا ر رصتم وجواب دص وصخ و هالادایع بول وا یاعورذعو هتح ان موبلارلدمهءرک

 هرن دنا بولطف دیم هرک هداح ییدریدشیا لابا كموحم اشاپ دم رادجلس دعب, ایف
 یاب یراقو و قمر تردنوآ المان هرکس ندک دارو تصخر و زاوج هن را عبا لاا

 ازد شا نوا رو ترد خطا ادعب ق هراب شش اردد مای یغادآ و قمداب | )دف

 ۱9۱٩۹ ورمو ۰ یزتفد هدهع نواهناود (۱)



 "الوطویتل ] زونوا ینابط روماخا كلبواک ددعرقمراپ یتا آًاضرعو عارذ شب "الوطو

 هے زگبش مردن ددعر عارذ یلا "الوطو 4آ ر, ندا قالوف ددعرب ع ارذ چ وا

 ندا دورو ندراهلک عا نالوا عقاو هجنراو هنطراب ندراش هق. آ هدهارس رحم لحاسو

 ددعر قمداب تزد اتتع عارذ شب نوا «ترد نوا "الو_ط ید ندهتسارک سانجا

 "الوطو یدبیم رکی یلوبهنیاددعرب ع ارز زکس " الوطو یعرکی زرب ترد راورو هتروا
 نان کب , وه تراد + ی دفع زو كنماح زکد هرو قمرا نو اضعف عرارذ ق کی

 ترد "الوطو یرجیزو ید یددع زو ره كنکر وک یریا ع ارذ رقم کیا "ال ولو

 ترد یددع زو كنم هتحم لا ع ارذ یا "الوطو ترد ... یماج قاتنف ددعرب ع ارز

 "الوطو شل آ زوب یی ۳ ی هشيم عادد ق وح ییا "ال وطو NT زو

 ًالوطو زووا زو چ وا یددع زو كنسهارق یوک قمرا ترد ًاضرعو عارذ ی

 شنل آ زو زوةط یددع زو كە رومالخا قعداب روا 1 ارو عارذ قحم ییا

 ق یا ًالوطو یزکی زوب چ وا یددع زوب كنس هناتسک یرزح عادذ قچ ر, ال وطو

 ییا الوطو هيه ۲ یمرکی زوب ید یددع زوب رې كنم هتحت یلغوا یاب هطوا عارف
 یا. الوطو هبه ] زود ی 7 یددع زود رام فا ت یعهارف راحی> وڏ عارذ قح

 هام ددع رب عارذ قحا شب "الوطو هه آ تزد نوا باح کی ددع رب رولک ع ارذ

 یلآ ًاضرعوقش شب "الوطو به قرق یددعر كعارد شو هبه [ نشب موش هول

 رع ارذ شب ارقد ق ید كراو هب 2 ] یللا زو یمهام یارس ددعر ع اد

 ییا نوا عا ترد اضدحو کیا نوا لوط هب هو [ یللا زو یسهتفح ز هک د هر ددع

 رک نورا ینا نواو هب شا اتش زو ییا یددعر كنس ەلفج نورا

 ر :كعارذ غمو نوشرا یا نواو ه 4 آ یمرکپ رو ترد یددعرب ثادس هتفح

 ها رک یی ددڪرا نوشزا ییا نوا عارذ ترد افر ا زکس قرف یددع

 قا هتتناررک رول وا یی ی نوشرآ 3 ادقو ۶ ترد اش فو هەق ناز زوپ

 شال آیت رغص هرق ددعر عارذ ترد اضرعو یدب ل وطو هه ] ناسفط ی دعر

 وکی "ال وطو هب ها شم یعاح شرغوف ددعر زکس او ید الوطو هه شا

 یهقروعواهنشفو| ددعر عارذید الوطو ىلا زو و !یهعروموا ی ا ع اد

 نا "الوطو ه ها شک یسهغروموا سودرک ددعرب ع ارد نوا "ال وطو د ها زوتوا

 هنس چ وا کیا بولوا یه دق تأف ها نا قط توت نافتسا ددعر عارف

 انو رارچ ا رکو مس ههالاداعو هفاصاو ج ارخا ندهنیف س قب رطالق هنآ ١



 . یر همزلامو یئرجا هل ۱۰۷۸

 همسینردلوا رهظاررضو ردغ و الاداء بولوا هرز وا ناصقت ندنباح و هتخم ان دیم د رکنانلوا خط

 مهلا تناعاسلا رادص وصطا لعوههالادابعهدمتدطلس لث وا وتداعس مایا ب ول واقح ۶ و اه

 موم اناا هغیدلوا ر رخو ردع هله جور, هن سلاها لورناتسا هسورح نالوا

 ید دور ف هلةملوا مهاهاش دام یاصتا یرارمخ یاءد بالحتسا لب رالاح هیف رت بوموا

 هک نس ىدا نغاوا مامرف را تاعاص هرزوا قلوا لمعلاروتسد رول نم ماظن

 دعب ایفود.ق هالحس هدنرلهمکح روک ذم ءاضف یمش رش صا وبشا نس هلااموم یانالوم

 هرزوا روک ذم ماظن نا رس اعملااموم یشاب رام و یاب یحاتسو یدسهرک ید

 E یدیمهرک" ناو ناصف زر و لوطو یرادقمو نژو بوردتا خطو علعف

 ؟دنبا رک الا زا تحا هداپز هدکلزتشوک زاوجو اضد هتقالخو بیداتو ريد ییاحاو

 ۱۱۳ ا رخاوا . ردشلزاب ناشبلاع نامرف

 تدز ... یدضاق لومناتسا و هیءولع ماد اغآ دم یباخآ یرایرحکی مالعم ءاکرد
 ۱ هک کع هبماناضف

 ندقارحانالوبعوفو اب اقاعتم مدقا ندن ون هدل وس اسا هسورح نالوا همس اک رقم

 اچ قنا درزو لرد ندنلعاوس زکد هرق و ندنسلاوحو دیمکنزا مدقم

 سا رک دق زاو یفانصا راج هتسارک ؟ یمهعیدق تافل دف رعم یاب رامع» هصاخ كيهتسارا ۶

 لوا ندقارحا هدک دار وک یو یمهقمنع تادوفو صحش ندشافس یاسور ی ولأم هل

 ع ارذ زکس "الوط ندهتسارک سانجا نالوا دراو ندنسللاوحو دیمکنزا مدقم هنس کیا

 عارذزکس "الوطو چوا زوتوا زوب چ وا زکس هتفج ددعرب رولک قمراپ یدب ًاضرعو

 عارذترد نوا "الوطو هٌ ینرکی زوب هنسهتفچ رفص هرق ددعرب قمداپ یتا آ ًاضطو

 اضرعو عارذ ر نوا ال وطو رق زو ییا راتورو هروا ددعرب قمرا ترد اضرعو

 چ وا اضرعو عارذ رب نوا "الوط هنو یللا زوم رانورو هشيم ریفص ددعر, قمراپ چ وا
 نکدوک ددعر عارذ ید "الوطو هلآ یرکی زو راورو ریغص نک روک دعرب قمرای

 یسهتحنماج ددعرب قمداپ یتا آاضرعوع ادذ قج یکیا "الوطو هبهق یل آ زونوا ینیج
 یەت اه[ یدوک ددعرب قمراپ یا ا ضو عارذ قحم ییا "ال وطو قحم 2

 ی هتحن اغ هشده ددعرب قمراپ یا ۲ اض عو عارذ قحم یبا ال طو هە آ زوقط

 هغ ۲ ترد یمرکی ماج قلتف ددعر, قمداپ نوا ًاضعو عارذ چ وا "الوطو کیا نوا
 ۳۳٩ هغی . ۱۲۷ ورمو . یرتفد همه. نواع نارد (۱)



 نوا ر با لا ارو فانا نیرو در و ما و
 ییننط ین هلوا دامر لدم كنمتءا م دم «درلةرح ن راک هعوقو قیسص < ی

 - هدیا اشنا ادو ها لوا نار في اط هر. ةع یعووو كل رلش رح هلو

 هدهتراکتتحا ت تیرارحاب هتتسا و هل « اود هدنامز ینع و تا ن ی رام

 یک یيدلدبا عضو خر و هب هس انا ر هتسارک هحقارضاق هرزوا قماشار ل#

 فاتخ راز هلکنوبو قلوا هوع رب . یديا هدقهلوا مدت راهفرعت هدنوجما یرجا هلم

 چاقرب هرزوا قلب مداخ هلاصحتسا رکف رب هددنقح هیموپ و تاف دناع هراروب
 .ردشروک بمانم یداراو ج رد هب هل کلا هو

 هک مک هب یشاب رایعم هصاخو هند ان یا رلصاخ و هب یاب یجات دو هصاح |

 یالآ نوا الوط هدقدنلوا مطق نکیا ماخ دیمهرک نانلوا خبط هدرلهناخ دیمرک .

 زاکس  یشاب یراقوبو ءرزوا قاق قمراپ ترد [ )٩( نوا ] هدقدنلوا خبط بواوا قم را

 تولوا قمراب یدی یشاب یغاسشاو هرزوا قااف قمراب ید هدودنلوا خط نو وا قددا

 نایک زو شب شعب زود شب یسیربیه هدزو هرز وا قااقا قهراب ین :ا ] هدقدزا وا 5

 ج ورشم لا ونمو بودم شبا هتسخاب و تلف تولوا هت یک کرک هرزوا ثاک مرد

 هرزواقفلوا تغیورف هبهقآ یللا زو ترد دیمهرک ددع كاره ؛دقدنلوا خبط هدزوا

 مخفم ریشم مرکم روتسد هلقل وا عفا ههللاداع ماظن هله و ویو بوليرو ماظن امد

 یلم نامرفاب ید ءدننامز ینلمافمماف كن هلالجا یلاعت هتنامادا اشاپ نامع .مرزو اما
 یاب ندندیهمدع كناطیاضو ةاضق هل مایا ر و ص ا ر دب ماکویتسا و و رهن : ماظزوب

 هد را ناخ دیمهرک عفاو هدرالح راسو یوکصاخ عبا هروب نم ءاضف الاحو قرطت للخ

 طعا هذاك تالیمش 6 ۸۷ یا ۲۹۳ هغ » هداب یجب هدننح رار هوا

ِ 



 قرن ناک ءزاوک 1۳ رلما.مرزمغ لرل لم هد صز صخ هذا ۱۷۹

 د یتهلحم ی داخ نیا نیت دش ةدرادکسا و کارو هنایاع ز نوت نوت هل روک

 ردنغیدلوا شفلوا راخعسا یفبدل دلو ید یه راتم و ی عماح هنتشنو فولوا هو

 لاو ردا اط هر هک یرابحاضو ردندتفو یو روا نانو هدرالحم نانلرا نکذ

 رفد هرزوا قفلوا ءرک اذ« یعاضتقا قرهناق قیقحم هلفارطا ؟ ردزلک زلنا نکع

 رک ذیهدروک .ذم"یالاو نتاع یدهلاوح هسراتداعم بو ع كن را موخر ین زدتبا مد

 ر هناخاش نان نوتاه یانک ان قرهنلوا تاوصت ید هدعومع "یا ساحو تو

 و وب یتسناخ اعر هدنراوج هقی مش عماوجو هدننالحم مالغا ول وب ناذتسالایا
 ول وا تنورف هنن هفاط ینجاو ایاعر هلنروص لوا درالحم نالوا صرصحم همالسا و

 رر۶ روص قروه را ندهچاو لاخدا هنت ماظنر كصوصخ ون بودوا اور و قبال

 ان رع ود ىلا والا لدار وغو لاق ءا اشا لا: هلعبسا رعنا هللهجتواوا كنوراوکاغم

 ج د كانیرلتنفک الج و عهارج زکید و یهلوا دادرتسا ندندپ هم وانما كنه روک ذم
 زدداوم نایاش-هاتعا و .تفد هدنامز میخ صوصخ ویو" یسهافاب هنداحما هلهجولوا

 وتنارخا ا تال تاسدات لاعرد هنیا رولوا یلدا تکرح .هفالخ وته ؤا

 را لک مزال واع ولد دف رط 3 دم تزاظن هلو ندنو و 0 هنک وديا نوهمزال

 ءادقاهللاک هنسع هباقو ندالخ كرو ذع ماظن قر كوا ماها و تقد هلال ندنراباخ

 قلم و رودص بز ةا یهالللط ترضح ةداعناصا هدارا هتنراصوصخ یسخالق

 تره «ارجا یتساضتقا .كندررحم تافک هنس هدارا قوط:« ر "هلتقلوا "شلروم

 ۱ ۲۵۵ اح ۳ : (۲) و (۱) . ۰... ود رسالا

 . یرتفد یدلروس نوا ناوید (۱)
 كندلب رومآ هل « تاررتم دنا هنن رل حص یکه رک رص ندهرخ تایظن كنهلئمو (۲)

 . رددنقم هد راهن ىج 10۰ - ۷۲۳۸ كن داح یجب



 ٩۰۷۵ قرف نایدهژوک هدنسزآ رلدلسمریغ هلرلءلسم هدنصو هخ هیثبا

  فراصم اب هنغج هل وا اور و قيال یو كن باخ امر هلوقم و هدراوح فا رش

 هسیا دواوا غلاب هرادقم هن اح هلرب قرقحت و فشک هلبتفرعم هلااموم ريدم هروک دم
  ندمالسا هدعب قرهلوا اطعا هم هم وس ع ندفرط یسهنیزخ نوه فاقوا هلبعم ن

 دادرتسا ندندپ موسص كنهدوک ذم صرع هرزوا قلوا تخورف هدنروهظ یلاط

 لها والثم و و یسلوا بالحتسا هربخ تاوعد هه اک ولم ترضح فرشا فرط

 یلوتم هدنغارف هلتخورف هایاعر و نمأتبم كل طر و هاب نالوا هدنربهلحم مالسا

 فالخ و هدقلومعوفو یرلتراسح هاکنرا و عمط قاارآ قاارآ كرلنانلوب ماقمماق 7

 ندنشیدل و هدقلو ۱ غارف هبایاور و ام یو و لزانم مالا هدارا و ماض

 فاقوا ادا N لامتنا و عارف قح هوا حیص ندنونامه. فاقوا تراظز نزا دع

 تراظن هدعع قرهل وا تراشا عضو و تئارف قفدتاا تفر ءم یدنفا وانارسضف یشتفب

 ی اص ی قرح و مد دوخاب و یسهناخ مالا لها و یسملف حص ندنناح هدوکذم

 ند قاماق قو یوم هلر تخورف هنرب ندایاعر دوخاب و هنرلبزاق ع نهأتسم

 كکلل وتم نالوب هدن .سهدهع یلوتم هلوقم وا قیقحتاب هسوا روناق ت هنغا رف یخو

 ببرغل و یف خا راید u بیدأنلالجال یراودنک هلبحارخا كماقمع اق و یفر

 والام وا هاب هلا ما مادفا اد ندنرلفرط یشنفم و تراظن نواه فاقوا و یسالوآ

 هنتح و رف یمهاخ ماللسا لها هایاعر قجهلوا ن اس یهود ۲ دوخایو هناا اضر رراغه

 ندایاعر دوخاپو فارص اوب هد ین-هناخ یر ندمالتسا لشو یسماملوا تار

 یدنکو كنا تخورف همالسا لها هسرولوا روح یرورض كمرو هنسولجرو رخآ
 رولو ندهینارصت نادو یسلرتسوک ًاعاضیا هدکسع كح هلی ریو یراطرش قمالوا نکاس
 یساماق زوج یعارف هک دعا قفحم یغیدلوا نده تطاس یایاعر یحوز هساآ

 هلبح ضب و هایمر نوسلوا هسا رولوا للص یه كازم مالسا لها یعدق لصالاو

 ندنراقح هنلوا بیدأت ررح هجورب یاجو یلوت+ ندیا ترا دج هغارف هنمأتسم هليا هعدخو
 هاءاشام ىلا تروص وب و قّملو دام ید هشیتفت فط هلبا فاقوا تراظل یتیلوئ سم هقذ|

 هرالع ندیا اضتفا هليا دیق هنملق نواه لاوید كتفك ءرزوا قلث وط لمملاروتسد یلامآ

 یریمحآ صا قرهلوط زوب هبارخ یعءاح نوناخ هیاد نالوا رکذ و یماطعا رارب خو لع

 هبا ونک وش تن هل سهل وا راخا کج هلک هلوصح هلفراصم شوع كرن وک «شب نوآ

 ینشک قیقحتلاب كروك ذم فیرش عماج نوجا قمن لق لاصحت-سا ینایسا ریمعت هاش

 هلا ایامر هلام ید لح مان دجسم یلهمصآ هدنراوج هناحشوطع و یهلوا ناذبتسا یتیفی
 ا
 تاب



۶ 

 یقرف نایدهژوک هدنسهرآ راداسم ره هل راهاس+ هدنص وصد هنا ۷۱۰۷

 اخ عمط مهناکولم هت ریاغم هک هان وش نسهلیا تداظا و مادقا دب هنن عا یک نوت تا

 8 یدوهظ روک نم لا نام رف: قانمو یوم عرش فالخ ةبغر هتعافشو اجرو

 تلاع و ردع ود مدهریو نذاو تصخر و مد مدمتسشلا ها ر واک مزال قفلوا

 ۳ دنقح ینازاح كلرناکت هدروما كغردلوا دومأم بولوا نایاش هراشعا اعطق كباوج و

 صحشو سج ید نس نسهلا اموم یاب رامعم هصاخ ک نس و یغجهللوا ارجا

 ودق هکهدیرج یعاشبلاهنامرفد تکرحولمع هجنزجوم نامرفوما یاضتقم بودیا
 دنا رفع ازا هاب ردا روھ تیارو انار کالا راسا رده رد لیودیا
 ۱ ارّممو هددع ریذاحع هلعفد و ع ها یلک منم كهورکم صا و نر ك١ . ردققح

 نحتسم ماظن و تقدو یس لاک ما دم هللامکتسا كنبابسا ی لازا و عفر كڵەددعتم
 هو خانا هرد رادقم بولیا تردمم فرص شوا ربدعمه و ی نم كم وق رم

 ۱) .هدنیاب قفلوا تداحو قوت تباغب ندقلوا مه اکو لم تادىعو قعتسم هلدس یعوفو

 ۱ ٩۱۷ ش طسا وا

e O a مدح هتسوب ق «ةسو وشنالواش شاد ارمشز لوا یآ کیا ندنسالءا انش تا ظنت 

 ٤ :ردهدکمرتدوک ی راظن هطق ینامزوا كتموکح

 کد اشناهنسدصع یفددلوا هفرمصتم هدن راوجهمشح یل هنیآ كن همنا رصن مایه ابخا

aiمدقن ساق هن الت نا ین ثكنهلخا؛م نالوا عناو ندنفرط هلع لاها هدزقح  

 هیهلدع مکا یالاو ضا رارب لاح ضرع كلب هموق رم "یلاها لاحضرع ییدلیا

 ابا و هنسهدافا نالوا عفاو ًاربرحت كنیدنفا ولتداعس یرظان یواعد ناوهد هلاومایدا
 اد یل م الییضا هروک ذم 4 هصع رظف هلام یالعا: كی دفا یر: دم هصاخ

 ہنارصن قرهلوا هدنلاصتا یرهصرع ییبرش عماج نوناخ هاد و هیمااا لزانم

 هسا شعا تصخر لیصحم هن. اشنا ها هبهدوک ذم هصرع بیرقت رب امدقم هم وسم

 ةراصم ا نع كنهدوکذم صرع ىه هنیراماحرتسا و دایرف كەم وقم “لاها

 هلیتهج یرالح رقف هموقص لاها هدهسیا شلرب و دارف هنیدادرتسا اطءالاب كنسهمقاو
3 

 8 م هصرع ام ہحاص یمدقم و شعلو ۷ FE تگ ته ص ندهلع تاو فرط

 شمل شالا کودنا ندنابیزج یش نایند فراصم و یغیدلوا ی ؟ردق هنیدادرتسا كير

 عاج هلص وصخ و هدننورد یسهلحم مالسا ی ترضح هیاوناسحا هیاسو هنغب دلوا

 3 ۲۷۸ هغ ۱۰ ورم * یلجس یمناضاق لوساتسا ۱(



 ۱ : قزف نانو ف هد رآ نافاس رب هل رلملسء و دن ص وص هدا

 هوا راکشآ یودیا ندروما قعهلل وا تقد و هظحالم صوصخ و و راکرد ید ۶

 نالوا مد راراوج هه رش E و عما وج صوصخابو یکسم و یلزنم مالا لا ندهد

 دوو مورو "یمرا و نماتسم هلهجو رب رولا ع رد رام نیزا دعب نیم یاوآ

 مهناهادش هعاق ْهدارا هنصوصخ یرلعفد و مند هلبا یلک منم بویغلوا تخورف هنیرل هه ال

 هغ وارودصف رش مناشیلاعساوبشا آری رحمراهیباتو ادات نوغس ماضن یمدقم هلک را قلم
 قوا ن هعونشم داوم قعهلوا هظحالم و تراظن و انتعا مادم هروک دم هدام یدع

 یودیا مزاتسم یەک رذاع یعوتو تواخر و ضا هدمامهالامژال صاوپ هلمسح

 رابیداصعقاو هدنرازاغزب زکد هرق هداج راخوهدناخاد لومناتسا هلیوب ندنوب هلفلوا یهال
 i اسم و ارام نال وا هد راف مهآ مالا لفاهرز وا تاکلمو تفت و راه هرد كوو

 هدارف و تا. نالوا هدیراراوج هم رش دحاسم و عهاوج صوصخ ابو رل هما یخ 4 صرع فو

  تعب رم یالخ دل 9 از هرس رل من اط دوو مدد و یمرا و نمأتسم نیهلسم تو

 تقدو تراظن دیم ماودلایع هنصوصخ یینم هلبایلک منم بوتملوا تخورف و عباس

 ندنمسا ناماسمنامر۶؛فالخ رک او كمامرو دنس راو مو تح ندنرافرطباوو ةاضق

 ین نرو اف نوا لاا هو اس لر و تاج هی )ها نو تو لات
 فاوواو بید هاب ا لع تل اء نرو تجهییاروتا وا ع امسا كا رو دن-و ك٤ ندفاقوا

 ندعدق صوصخایو ییدد مزال یدرت ی.ازجو فد یخ د هلا هطزرشء و یرلاوت

 لا یاد ھا کھ دام یخد هلاخ ؟یضارا"راس و الرات نالوا ایرو
 اشو نداهنوک رعنا و نامرف هاش دمب نم هوا" شلزیو 44 رص تلخ و نو اه طخ
 بلاطم"صضخنا یددد؛زوک هلهجو ییداریو ماظا امدقم "مدام وب هززوا قماملوا ای هب

 ها یمفترش اونها زس مملاامو یانالوم هک زس هدقدلوا زنکمولعم کودبا مهاروا

 یون ندیا اضتفا ندزکفرط یسوا تکرح و له هاج وم دقلادم) "هنالحیس هقش

 نیزاادعب بوردتبا دیو یازوص ررب یخو هننالجیس یحاون و مهفتو هدافا هنیرلبا

 رس دی دش د.ءعورهظم هسا رد اروهظ تکرح اسا راشم هدناخاد يمول كا ےک ا

 ما ورا لء یخ د رس و تردایم ماو الا هحتش وح رب هس رادهابش | عماسم ید نهج هل وا مدیا

 ازا ؛هتعوقو تک ررح یفالخو .تقد و تراظن هالا ییفد و منم" ثاعورنشم ما و
 یفرتم سا لو طم یخ د نس نس هبلا ام وم یشاب ی اتوب 64 نشو رس هابا ندع ا هند تصح

 دمر لا دک ات و هنا و هدافا هح دوخ رب هرندا اقا دو شر و هراظزاض و هراهتسو

 هعوقوا تااح یژیاغ« هدلع رب و هتل وط لمعلاروتتسد كموقيم بوغرم ماظن نز
۹۸ 



 قرفنلید هز وکه دنس زآ رلءلسمربق هلرالاملس هدنص وصخ «زبا ۱۰۷۳

 لیصف هددنب یجنج ءا تهج وب : هجنلک هقرش یکهدنصوصخ یمسر دتصخر تآ اشنا
 . ردشغلوا

 هناخ و كالما هدننحم ورش و دوف یک هو هدرلءهر هاراملسم ربع راهقسو وش

 : کبک شر تا

 یسشابیجناتسوبهصاخ و مهائاضف تدیز یرلبضاقراصاخ و هطلغ و رادکسا و لوبناتسا
 : هک مکح هیاه دح دیز یسهویوو هطلغو یثاب رامعم هصاخو هبهدحم ماد نیسح ج احلا

 نانلوب نیم م یاوأم بونلوب هدنرلف رصت مالسا لها هرزوا تیفقو دوخاپ و تیکلم
 هدک دلیا دا ص غارف و مس ینسهصرع و یلارنم یر ندنراقرم تم كنو و لزانم

 نداراصت كبهصررع و توب صوصحم همالسا لهابودیا تخورفهنیرب ندمالسا لها هني
 یرایضهبندهرفک مدقا ندنون نکیاعونم "اعرشیسقلوا عیب هراس كرک و تمذ لها كرک

 ندنرللحاس فرط کیا كزاغوب هج راو هغاوف مقاوءدنجراخ لوبناتسا و كرت یفولأم نطو

 ویمعتوارتشا یرلهبلاخ صد یلزانموتوببصوصخح همالسا لها ندنپاوتو لوبناتساو
 زاتفرل نیدحوم توی نالوا رونم هيا دیحم بر تدابعو دیحوت رون هلیا انب و
 فالخ یتکرح انوک وب كارلروفسم بونلوا اما و رابخا امدقم ینیدلوا نیکرمشم "یدایا
 هدنف رصت مالسا لهآ فقوكركو كلم كرك هلبی-قلوا رکنمو یدر صار رهطم ع رش

 هرانالوا ع ون یم اعرشرتاس و هرفک راهملاخ هصرعو توتو لزانم منصو رک ناوت
 هش رشصاوا نالوا رداص تاعفدلاب امدقم یواح یعنم كهورکم راکوب بوشلوا تورو

 یلک نم قباسلاقف اک كندعو رشم ربعو هبض ص ان تکرح نالوا عقاو راغم هفت داقم

 اتعا ماودلالع رو ح صوصخ نیزادعب ءاپنب هنغیدلوا یتقمو مریم یسغلوا عنم هلبا
 قفلوا ترناع ندتصخر هنعوقو تلاح یوبل ع رش رانمو یلاو صا فالخو تراظا و
 ا یال راسم رسو هیناب یجاتسوب هصاخ هدنخح را شا زو واح یتاهش

 ماظنوب ءررآ هتسهفنم نیماضم كنهفرش صاوا ندیا رودص زررفرش هقشب هقشب

 تزايد تمد همزال تردامم هن هاقو ندللخ هراعو تقد هن ساق و ماود ڭم

 ا یعوقو تواخرو ضاحنا هداروک ذم مهم دام نکیا ناینو دف هتسراو کودیا
 هدنحا زاغوب راسو هدهرد كونو هذهةلالا هللا یبس تصخر ھارا ا هعاخ عمط

 هرهطم تعیرش فالخ هدنسهج رد شمالاق هناخلح اس و هناخ ناناوب مالسا لها هدنسارقو

 یرلملاپ نالوا یراهراد لاحرو املع و ماشم نوید راد موروۍمرا و جم رفا

 س بولوا سابق اک وب ید رال را و یفیداوا شفلوا تخورف هلهجو و هلی



 لب ی دن

 قرف نایدهزوک هدنسهزا رلءاسم رغ لولم

 هدنباا كنلحمو هدنجرخ هبتصخر «هدنسهجرد كنعافن زا هدنساشنا ززط فلتهشا ا

 انتعا هداعلاقوف هنس-هظفاحم كلوب و رلیدهزوک قرف تەر راماسه یخ هلراماسم "

 . ید رو وا ۱

 ماههتیژلنو رد«یمالواریک راک یراهناخ ماسمیغ ءرزوا یفیدناواح اشیا .ددنبیجتدرد
 قج هلی یک یفیدلوا ندنساضتفا یدق نوناق كمدلريو وص و كمل هدعاسم هنسال اب

 هنشواقرفر ردق ع ارد کیا هرکوصو چ وا الوا هلراماس,دهدنص وصخ یافترا كاتب

 ذاا نوجما قیر یراملسم ربغ هلراملم نالوا هک اح تلم؛ و یدروناوا راجا
 . یدنآ لوصا رب شالوا

 بیرق هبهمالسا دیاعم هلی ءوصخ و قمردیاپ وا هدلع یرلکدت بیا رلملسم رغ
 هل. ال وط تاد رقت یا و هتشیآ . رایدیا مور هدندنقح كجا ارتشا یرلهاخ لصتم و

 نوجما قعازاق رب ضف هدر . یدبا هدایز یتمق تک الما یءدن سءدهع ر راملسم رق
 هک یدراروم رر داپ رلااهح ee قاط رب قرەلوا ج راخ ندعافترا نالوا یماظل دح

 . ردراکشآ ینیدلوا بس هقرح عسوتو تیاربم گو

 : هدیامرف یحرا ۱ ۲۳۳ هلجزا

 پول واندنب دقماظن قتلوا ع ارذ هلن اعر و یبانوا نوایدت كنس هبنبا مال لها لم الا یف

 یراهصم و رصق هنوشرآ نوا نوت یسهیا كن.هفناط ارو رجزو عنم یمقیج «دایز
 نالوا ندنامونگ یرورض ندنغیدلوا نود ید یررف و ولتمق هدنراس و قبض تیاف

 تامونع هلثحم ندنرلق لوا روع هنساشنا راش یمهلوئم اعاهح و ارآ وناج و شو هتجم

 هنیرلدق كرلهناخ یرلقچ های دعب ایف و ینسلوا رادیپ و رقتسم یماظن دیک أت كن .روک ذم
 یرلاموییتمیق ی رله ء كلام ر تمذلها و یسفل واهدعاسم هنس هوالعنوشرآ یاد, در

 .ددهدکماند «ندن واقج هم هوا بایت ر دق هب هناخ تمسو هلبسا رتشاهصيع نډفا رطاپواوایلاغ



 نعسو دا راقاق وس ۱۰۷۰

 . زکس تیاهن ندنوشد | ینلآ كرافاقوس زامقیچو ینفج هلوا عارذ زکس كنسيجنتب « نوا
 0 . ردهدکمرتسوک ینفج هلیراقیج هنوشرآ

 . نامز رب چیه نوناق ی راا ۵۹ رک همانماظن لخدا ۱۳۸۰ رک اذه عم

 یدل وب هدنرع يع عقوم همانماظن یر ۱۲۸۰ هله زا . رد شمام هل دا قیطت ًانیع

  شلریوتمسو ردقهنوشرآ شبیعرکی.هراهداح یک یلو ناوید نانلواداشکو هوس هدءهرص
 ردق هی ورتم یللاو زوم وا هدلاح یفیداوایراج یحکح نوناق یخ ران ۱۳۲۹۹ موللاریاربهلقل وا

  ییدددیا هدعاسم هنیداشک یقاقوس یعاهآ ندورتم زوقط و ییدلدبا داشک . راهداج

 . ردهدکلروک



 ۷۱.۹ . . یعشو كراقاقوس

 ۍرړذا هرزوا كمرو رکف رب هدنقح یتعسو كانیرلفاقوس لوبناتسا یهیاکح وش

 ەدە رد قح هل دراز وا قجوح هسررگید ندوا 3 هس رک نامز اهد زار ندرآ .مروریدیا

 ي ردکچهلر و لاما هزغر دزل و قاقوس راط هدل وساتسا

 یحاح ناع وع لوا زار هدو رو دز ئ رل رطس وش كره دیا رطخ یهیاکح 1

 هب ی ناک waw ۱۳۱ 6 ° مدا ارا تاقیفدت هدی رز وا تامر یل یار نداق

 تبا ۲ یلششک كنغاقوس :ناتسوب هتاف كرلقاقوس راقبج کەدەلع روک ذم ردو

 نولو اسابقهرلن و امقاو .ردشملروکی غیدلوآ نوشرآ هد یلشنک ك رافاقوسزامق> و ۲۷,۵

 نمکی هنس ن داق اح هد هس ښه ل راد ردنرابعندنوشرآ ۲,۵ ۰۲۷ یرلفاقوس لوبناتسا

 : ربلشالک آ ندنقفدت ثانیرلهطبرخ یرالم قبرح یفدلوا دوجوم هلع هجرازوب

 كل درك نوشر | © هدرلهداح سا ا قهدنراوح ىلا باب و لوب ناوبد

 هتمارک كنا فذک شجهلوا ردق هن كنتعسو هجرد كرلفاقوس یهدنراهرآ هع ه-رولوا

 . زنا فقو

 "کد رال ترا نالوا دوجوم راناخ رک راکددعتمو مدق یکی اق لاب « یلا هنش 1

 ا و ھو نارو ۱ ۷ 3 یراق ےس یا هبص | هصانا  راقاقوس
 ۰ ردهدکهالروک

 یرکب ؟ یلشنفک كرافافوس هدلومناتسا هدنشرات ۱۲۵۵ ک ردتفد ناباش یسادوش

 ۱۲۰۰ و ۱۲۹4 نکیا شما درقت هرزوا قلوا عارذ نوا تیا و ییا نوا شب نوا
 كرل, داح یداو 6 نوا تباہ لرل ,داح لوو هدم رل هم اذن: اظ هنا ناذا وا رشا هدب را ګګ راب

 . ردشلدیا قیبطتو ےب رصت ینجەلوا عارذ رشإل | ,دلرافافوس راسو زدکس

 مسق هفنسص شب یرالو یمهمانهاظن هيا و قرط یل را ۱۲۸۰ یلوالایداح ۷

 كرانانا و هدفنص یجنکیا « شب نوا لقا ال كن کلششک مام قرط فذص ىج ر. كرەديا

 هل راقاقوسزامقبح « زکسكرالنانلوب هدغنصیجدرد « نوا كراکهدفنسیجنجوا « ییا نرا

 . ردءدکمتا خرصت ینجهلوا نوشرآ ینلآ

 قرریآ همسق شب یرافافوس هسیا وناق ها خم را ۱۲۹۹ هجایذ ۳
 فانسح درد ؛ ییا نواكنسحن> وا « شب نوا كندحکیا « یعرکب یلفا كنسج رب



 قشم دار لااقوس ۱۰۸

 یس هر اباب نامعهدنن-.داج یاومارتو دنس وشراق كلب ردق هبهجنلک هنهنس ۰

 هرو هاب هد ن ۱۲۹۷ - فالشینک یهدنسءرآ لسسسهلبا ههر. یدبا رواو یتتقیج رب هلبمات

 ندنوشرآ کس ءروک هناقففدنمکیدتبا ارجا هدنرزوا یس هطب رخ ىلع قیرحرابج همایق ناک

 هسریلیدنا زا رفا هم , دلاق هداب ی هدنک وا كالسس هدنوشرآ ییا كنوشرا زك . ردیرابع

 را یرج کا کردیا یهاظن ینیدللوب هدنتټسو نوشرآ ۸ - ٩ كفسهداج یترآ ,زلکرد

 نشعاپق لوب هدنک وا ۵۶-4 یب ءداروب هصااب كن_.هبارآ توا نالوا یسهراما ناصع

 وتت یسلوا

 ور, ندندمنوزوا هسا ره_-دینتعسو هج ردكرلفاقوس یهدنهرآ هلع هدلوماتسا

 یک-اتهجوب :ددنکمق قم -ارظن مراقاقو تک هدرالح ضد نالوا شلاق نوصندش رح

 ندزع,راهاکح فورعم یو رارب هلقملشالک [ "ةحا رص ندنراهطبرخ كن رالح قبرح

 r کاکو یف راج یک الدا دیو

 ینتعضو یلوا نداعاب هدنسهنس 6 زوم ۱ كەل نداق یحاح هدننادق نوا

 حالو شموقوا هدباتک رب یتح شمتشبا هللا هليو ولو ییایب - هلبراتعا قلوا ممس

 هنیرکید ندا رب .کیدیا راط ردق وا راقاقوسسهداروپ ۰ مرالرطاخ راينا نیا رب

 قلآ یو قعازوا یر یا شمدوسدوطوا هیوشراق وشزاق هد هطوا رب راط ان داع

 هدرافاقوس ندننپدلوا شمشیتب هنیرگیدکی نامه ناه .هسیا ی رافاحیص دلرلانب .. یدک

 .. ہر یدیا مورح ندشنوک

 « سهدال» نیداق وشموف ییا نالوا وشراق هنیرکیدک, هلیوب .یرلوا هکر دب وی
 .۰ رازامهلوا قفوم لکد لباق ورلربشاااح هفعادلآ ین رکیدکی ايدام هتفه رب «رارشون وط

 نداق وشم وف ییا هن نوک ر : ردنا بقعت « .دملقع» زر, لاحرد یدرو شلاآ نه

 رب انق هید ( یآ ) نداق یلقجوچ نکربشاضوا هنعادلآ ییریر, بوک هیوشزاق وشراق
 نکیا هدب ربح هد ؟ یدلوا ه یروا . ر راب و قلسفح

 .مشهدراقموز وق كسبمدالابوا قجحمزآ ینج وحوش ,مدمایف نزاع یدنکیااهد.روطابشاوک -

 هدبولاژوا ینلا یسوشموف  طقف . ریتازوا هلن سوشموف ندءرجن ینجوج و رد

 هج رپ غاب هید ( سهدال ) هنیوس هنیوس یبانآ قجوسچ هدهرص ینجهلآ مان ینجوج
 رزوبقار لاحرد یفجوح كرهدیا رطاغرد یفیدلوا بولعم . رالاشاش هدن اوا یهتوا

 ردنا تافو هرلآوا موصعم نشود ندعاق را نوشرآ نوا رک عیطلابو



 ۱۷ ۰ قالو هازاقاقوس

 دما ناطلس كل هداح هسرایدا ارجا تاقیقدن هدن رزوایهطب رخ نرتسوک یتعضو یلوا

 هنس هب رند ورم ناطلس ۵ يلشنک یالدسارف ینارش عهاح افازورفو هدنتهج ناقاپ هنادم

 هدنتعنسو نوشرآ ۸ كنضهرآ یس هر لبو وک هلتتراظن فراعم ۰۷,6 كنمق ناب

 هدنکلشنک نوشرآ ۸ لا ه یلوب نواه ناوید و یارس كلورناتعا .رولوروک یفیدنا و
 لالدتتسالاپ یفج هلوا هدنعسو ه ةلراقافوس ی ءدنرامرآ هلو "فان زرد کی هنر واوا

 , یلیشالک |

 رلهداضمب نانلوب رلاثب یل-اسا یک ناتسربف و هر « هسردم « عماحهدنفرط یکیا

 هچرد كراو . رد نشم همز وک زواحم و لیدمآ یر, ندنرلاشنا تیادب هک ردراو اهد

 کراو ردق وش . ل هلوا ساقم رب هنکاعانک كنرافاقفوس لومناتسا یا هدیتعسو

 ها هقرش عماوج بولو هدنفارطا هقیرش عماوج ضمب قجنآ راقاقو- یک و
 هداح مومعلاب فلوت ا ندننیدنلو هدنشروسحم قمالبوط قلخ هجراکبب نوکیم
 هسیاقمهلرلهداج یهدنفارطا عماج نالوا شلاوط عساو زارب هدورضلاب یرلقاقوس و

 ۱ . زامهلوا یرعوط كما

 ندرادج هک ود هليا هداح ندک هتخب گم ند راهداح قهدنفا رطا ینیرش عماج هام

 هسلامتره ینونغراح کتو 1 اردهدننس.زآ :نوشرآ نواءزکسهدیمنو فلاح نک
 كالش هنکو موز وا کید ییح هد هفت ی ۱ ۰*٠ هد هسوأ شا وطهدنتدو نوعرآ ۲۵۰ ۲۷۰

 هددتهجیراوید عماج ین هنفرط رکیدو رلهمردنوصباشخ !هنفررط ر مرخ لار هل روک هلضف
 رکید كلودناتسا هدیساروا هلناموزرسع هلتتروص ثلدیا اشنا یراناکد یعودو یحرانف

 : ردشلد کد هس رقاق وس ,

 مها را یلرهشون هدنسررآ رلکرید هدنشاپ هدازهش هدیسیر, ندنرلهوم و ونم مرکجا

 یک تدان + عماج « هنردم فرط یکیا هکددهداج ندیک هیافو ندنک وا یلیبدس اشا
 كغاقوس و هتشيا .زدطاح هلا نام ندا تیدوج وم هظفاحم یر ندنرلاشنا تیادب

 ارجا مدام موم تیاف هدنسهطقن وب هلرهش هکوب لاح . ردن ولے را نوا هدیکاشنک

 ردیا میدیقت تبرش قادداب رب یسافآ یرجیکی نکرک نداروب هاشداپ . یدربلیدیا

 ردقو .یرجا ی رشهدنرزواتآ نوجاكءرتسوک یتبطو مو داعا هود را هدءاش دابو

 هدهسیا ردا اضتقا یلوا شینک هدایز كب كالع کج هایدیا ارجا كمساص رب مهم

 ۲ رد هن..گع كلو تعضو



 . یتعسو كلراقاقوس ۱۰۹۹

 والت وا ندنشدلوا شعلاونع و شمس ثلراط یرافافوس ىك ۲ كتدامس هناتسآ قررلآ

 . نالوا ناو رقم هدناراقدقا موم جک قرەلوا هیدرج هر رلهناخ هدرلفاقوس زاط
 : هظفاحم هدنعوق و قنرح جون کهادوسو یعرقو قراظن لر کیدکب فرش ع رش فالح هرالحم

 وشا هعفدوب هلغلوا ند«مزال ییفد دارا هل رسا وغن وا والم تیامس لاحرد توس هلوا نکم

 قماملاح 34 2 راتاود ولا ندرالو قرء:اوا تفد تیاس ندفرط فخر هصوصخ

 نعل ندراقاق و هلوقم وا :درلمدقم هرکصندک دلریذتنا هنا راج زا وند و ةفلاق هژزوا

 ٍ در مایه الاب دلناکبنا و اض را هامکح ند رط رار ون نکما ایمم رانانلوا یدقحت ینیدلوا

 ری عارذ رشمزات ندننیفرط هسرولم هلوا ن ركع هدزافافوس نالوا قیض تیافو ۰ هلن ریدتسا

 ۲ هللوا تفد هس ول تن سه اما هلرافاقو ان 2 لر هلکحت ورک ید رلاونمو . هل دفا رب

 ياقوت راودنک یرلوشهوق هد رز وص یندنلاح رر هرارار ناکد ندرالو ر زر لاره رو

 ۲ هرات اف تالع ینح هل قاب «نساضتفا قىقحتلاب اب ءدن رلکدر و ربخ هناطراض زومأم هنماظت ها

 یه و رمشه تاماظن هنف رط یدنفا یسضاق ل وبنات اهرژواق وهلوا رانخا هسرادختک قفانصاو

 ه اف آ رای i تانشح !!هنءاظټ tip حج رضتو ج رد هن ی الروس قج هلت زاب نام

 . هنلوا هس یدلروشاپ هقشا هقشب ید

 ۱  يهدنرزوارل؛ دا اواو كن زلءداح و قاقوس E ۱۲2۲ هقسوو هتشوا

 ۰ راکم اک 4 ةحارص ى ةج ردو لکش كازلاتب

 i انار هدنرزآ نافاقوس ی هدنزلءرا ل کھل رل واس گلو ساتن

 نج هرات EF یک ینادلوا ن ۹ نقضحو قفدت هد ا قرفزب ردها یغحهلوا

 ۱ را هلشاللک [ .ندرا هرقف ضم ناشالوط هدننغآ كقلخ .داسو

 | هد رص یتبدقح ت هاشداب ر يب روا ۲ هنکیذلدیا فداصت هلت شک ۱ هدزع نلح را

 اة دراشيام شعب نوجا قل یششخح سولج نامز ییدرک هلو اتسسا سیا هدیرح ودرا

  هنک وایسهلشف یرحکب ن اند رلهطوا کسا من هدا زس رک الاغ هدیایمو وروق و

 ۱ هدب رلبا یتهارآ توار» نامزیهیداوروصیرافف و باسا .روروط زر ندر هداروا ول ر هک

 1 كب ود زا رب بک سندشک هج راک زن هدلوراتسا هکردناتلالد هعقوو .یدرارد «شمایاقیللو

 . نوشدآ تزد «جوا یمظعا هک كاسباراتوارب تیاهت راءداج یفیدنل وب ءدزنب روک
 ورا ها8 وفروا ج لب دنا لاعش

 ل اومناتسا نوجا قمالکا ی :کیدتبا قفاوت هج رد هن هلاح تققح كنه رقفو كخرات

 . ندنقیرح اشاپهجاوخ كناوت نا وند نالوایمهداح مهم كل هدلوا ندنایظنت ی ۲ یفیدلوا مولا

 نی ته سد

 زن یا اب ی سا



 ۱۰.۹۵ یعسو كرلقاقو

 هدنرالحم ضع كراهلکسا وبسا و كلریدتیا سرغ داجشا هنیرام زړ دلاق یاب نوشرا
 ید راتادیم وب و قملفار نادبمررپ هدرار بسانم هروک هناا یخد هدروس لځاد و

 هرزوا قّملوا سدسأت هدنرافارطا همیسج نیا رباع و هفیرش مماوج 8: کج هل وا
 .. قجهل وا راما هروک هروک ذم ممد هدمپ قره وا می ظنت ممر دهامو ر

 ih eR هل دوصوش یرلساسا ی راما فالو ناتا هدر ۱۳۵۵ شرا

 ءوطخ رب هدیاب وب ردق هنیروهظ كنيربک قیرح اشاب هجاوخ هدهسیا شل هتسیا
 . ردەدكىملر وك یادم

 هنیراقجاپاپ انب هدعافترا یرآ كراماسم ريغ « یربآ كرامالسا یتح «هنیراعافترا انب

 شلدیامضو رام اظا د دعتم راد هنفج هنلو هدعاه را ردقهب فی اکد صوص هتماص ۶ ھو

 ماظنر هدنقح یفجهلوا شک .دتبسا ه كراتاقوس نالوامهم اهد ندرفنو, هدلاح ینیدلوا

 ال وا مک هتن ردققحم ییدوحوم كراماغا هلبوب هدلاح ره طقف . مدمهلوا سرتسد هنوناق و

 هدرز وا: ولت 1 نوک نوتو » نا ردیا تح ندراشواح يک هدنشعم كن شاب را عم یلح

 هنسهباخرمقفو بیرغ رب دوخای هرزوا ماه قیرطو هرشط نددودح بوشالوط لاتا

 « رلرواك ندنقح هد كداتسا ناباپو راراق بواک ندنقح كراناایهاخ قر لوا هلاو>

 تلالد هند وچ وم كماظل رهدو هک رود

 لح را ۱۲۱۷ ذ ۲٤١ نالوا جا راماظنرت ادتم هش رح عنم كباب یع وا

 قماملا رب (۱) ریش رب ندهداج هدایز ندنسهعدق ٌهنیمم دودح كنهينبا لا » هد مکح

 نوساوا ها هسرولوا مک ره راندا ترابسح هنساشنایراغم كرانوب و تراظا هزیرلص وصخ

 ام ًاباطخ هیاغآ رایعم هعفد وب هدنباب ترداسم هب.دافا و رابخا نوا قالوا بیدأت
 ندههش یردوجوم كماظنرب میدق ًارظن هنسلوا دبقم « ینیدنلوا رادصا یلاعیما هنیرزوا
 سرتسد هدقرب ر اده هقشب هنیرادقم كلل« هعدق ٌهنعم دودح » هدهسیا رویلیروک هتسراو

 . ردشهامهملوا

 شلدیا جردهلصف روک ذم هنی قحا هنامولعم ییاعقو حرص كلا هدنفح هلئسمو هیفامعم
 ۱ ردهدکلدیا فداصت هدہکح یلحشرا ۱۲۶۳ ص۱ نالوا

 : هک روملمند هدنسه رقف كل وص كاك رو دم

 هل رض غ موہ ی راهاخ شکر یثا ندده مدع هدراش رحنالوعوقو هلوقم و »

 رر هدایز ید ًاضعب و قمراپ رمشکیا « درب ندهداح قیرط نالوا یقح نیرو و نیرام
 ۱ . ردهنسانم شیزاق : :رمش (۱)



 یتعسو كرلقاقوس ۱۰4

 که د را هفح ی ۲ ۱۹۸-۱۰ دنقح را رمشنانل وا سست هد رصمهدقا ص هدننامز رم ت رطح
 زمکیدت-ا كاا ثحم عوضوم يرافاقوس لوبناتسا تقو وا هسرونلوا هملاطم تاح ضیا
 شعا قلاتف هج رده هتمالسا ندنه- وو شاص هرالو شاکاب ردقهب هلکه روشود هک رد

 . رلیشالک ۱ زمغیدلوا
 زکلام هطئاسو ددعتم كجهدبا قضح ینتعسو هجرد كنيرلقافوس لوبناتسا سا

 هدنسهناخیتک هبنف ته مولا و نانالشاپ کددیا ظنت هرکوص ندنسهنس ۱۲۷۰ هصاخاب

 . رددودمم ندهانو ربتعم كا هدصوصخ وب یرلهطیرخ یرظلحم نلاینالوا دوجوم
 یسلیکی د ر هنفرط یيا « یملجآ رلنادیم و راقاةوس شنک هدلوبات.ا

 رو همی ایم زاس و هفرش عماوج كرلقاقو-س و یداشنا میتخار هسرازانگ زک د

 ج رد اع هن ءوصخ مس ۶ هدیرلبا ینیدلنالشاب هدنسدنس ۱۳۵6 قحا هراکلکی یک یداشک

 : ەكر ونشا هدهقس وب " 9/0 ندهقثو لمرات ۱۳۵۵ ار ۲ نالو! كج هلبدبا

 مواعمیراضرعو تماقتسا كرالوب نانلوا میمصت یسهوساو اشنا هدصا لوا ....»
 راشوقوب ینعب یضارا عاضرا و مشرتو تراشا هلبا ناولا یلفرف ندنررب نوحما قلوا

 هرک وصندقدنل وا مظنخ یسهطب رخ هعطق ر كيداعسرد هرز وا قفل دامقرت و حاضیا یخد

 نودیزراب ناطلس و هن رلوړټ هناخشولومو یرولس نوارواو هبارسق | هل لوب ناو د ندن وياه باب
 ههلق یذی ندننامل هغر داقو بوق یرک ۱ كلرهلک ندنرازاپ هنشراهچو هنسومت هنردا

 كني رات رضح یرابلا هند للا یضر یراصتالا بو اابا هللا هدب ندنسومفهحیغاب هدروسلخاد و

 ییا قرهلوا عارذ رمشنم رکی رلش رط یتجەلوا تم هحمراو هننراوج یراق رک همر

 قرهلسای یرلم ردلاق ایی ولت مسو عارذ ردرد ز قعلوا نیز هل س سغ راحشا هنفرط

 هلسخاب ادعامو قملقار, نادم عارذ یيا نوا هنیرلروعو روص كراهبارآ و ربک راب

 قاقوس- زامقح الصاو قلوا عارذ نوا تیام و ییا نوا و شپنوا یخو راق رط

 رسج ندءصام ةناخرطو هتنابف نوا بویالشاب ندن؟شوک یلاب هدروس ج راخ و قمالوا

 ردرد پولبباب رالوب عارذ رمشهرکی كلذک هليا (۲) راهلکسا شاط (۱) هجحن راو هدیدج

 ینابقنوا نالواشادبا ادنا هد۱ ۲۰۳ ۰ردلکف یسیریوک یو هرق «دصقم ج _ممج(۱)
 . ردشلاب هدنم را ۱۲۹۰ یسیریوک یوک هرق . ردیسیریوک

 یساشناعت ر نایدا راهظا هحملود هدنسهنس۱۲۰۵ ۰ قجهلوا كعد متخ ری لکسا ا )۲)

 لحرب دابرب كا كناندمویلا لحاسکهدنسهزآ یریوک ییا .ردعمالک هلوصح امام هلیبنوکوب یسرزرا
 نوما کیدا نبمأتتعفنمرب هتک مش" هد هال ءاشهدهرلارو یزایتما مي هر ۰ ردد کما هنارا ین هرظنم

 ۰ ردی دنهاضتنا یعفام كاما كا رابحا قک ره . ردشمهلدىا اشنا الاح هکق ج هلوا



 دن جا

 ىدە و كرلقاقوس

 نوزوا , ردق و همش هدنفن هل وا راط كب تایظتاالہق را ا

 درا یون راهطیرخ یکسادوحوم هلرافافوب یا نالرا یو نانا ورندندم

 اهد یرلفافوس ۶ اسم اهر زار ی مث بامز یراکداک هل واتس نا6رو . ردودك ا

 هدشءضو ر یزاوم اکوا اب و هدر كل وب ناو د ییدمیش ردققع ی راف هاو عساو

 « هدشاط لر « هدهفوصایآ و يتفیدلوا دوجوم فلت ؛داح ساسا رد. ناید ( هزعم )

 هدرار قور, راس اهد و هدنشاط رف 1 هداشابحا رج « هدحاف « ءدنشاب هداز زهش « هدد اب

 ۱ الاحرار هلکهرو رم ا ثحاب ندنسهقشع د كلوساتسا فالو رانادص ماو

 هک نمای دبا همش چه ۽ .ردهدکع|تداشهنیدوج و كران 9 نا روطییکیدهدرلار وب

 شاروتک هدوج وهدنفاطا كن ودا و ,یدشلدیاز 3 رز 4م هم هب روا كاد. مر وب وب شاط راح 1

 نوجا یرافدلو شوب یادم یزاساا یادم اما راثاخ « رلعماح نالوا
 دارکب هدنص وصح مس اا رلتهج وب ۽ ودیا .تلالد هننیداوا شاروتک هدوج و وا ۱

 ۱ , ردخج هلبدیا ثح عوضوم -

 فر دن و :قاقوش هدو هلدضف ندنوشرآ نو ایکن هداومناتسا ؛هدننامز اشنا

 . یدقوب جایتحا هنسهلطف ندنو هدالعسو نورف کنوج. نهی و لاعحا
 هول جاف قو رطا یی مهلنخ دا ه هرزوا ؛ییدلدبا ح اضرا الا در هفت جم ۷ ۰۵-۰

 نونشرآب یدب كف رط تعسو هدهدمالسنا ام ادانتسا هی مش  تیدح 6 ع زا هرس

 .ردشلرتک تعانق هفجهلوا هدنسهدار

 هدنصوصت یلشذک . كراقاقودس راکرو زرار هلقماذوا یرضوط. تعانق وب

 تماع و اللصا :مد ماکحا تش یش ' قید یک زمغیداوا ش دم داش هل ام یرااساارب

 . ردءدگُما تاس رافافوس راط یمداوشاتسا یزمغیدل وا شمامهدبا



 ى ۷۰۹۲

 ٠ ی ۳۳-۳۹ كننوناق هښا یخحرا ۱۳۹۹ نانلوب ارجالایعم هدرضاح لاح
 نوحا رارک راک و یرکب ىغا نوجمارانن باشخا .رزوا ییدلدیا لصف دنر هدام

 ر ةت رولو « ؛ یتا هسزاماوب هطوا هدنژزوا كراناکد باشخا و عارذ زوتوا

 | 2 هبذیا هبقاهعم ۰ ۳ هل دیا لوبف عارا عارذ نوا هل مو نوحا رلناکد

 [VY) ۰. ردرنو هدیسر ندنرا,دام ¿ن نیهلدیآ قمسطت

 هدهسزآ شلدا توده نیوعآ لر وناوو ماظن ددعتم هدرارود فلت یرلعاف را 4ها ) ۷۷(

 ۰ هلضف ندنهعم دا« اد توتا تیعس اة ترانا و وب ىس ەد اع نزا ارك نلاقا كلارك

  هالامعتسا هوس هلآ هداپ یا رن تو كنلاهآ اکو ا ردزسهبش ینیداوا شلاپ انب هدرلمافترا
 : مظتنمو بم كاتتارل ساس .م هد:سرهلس هلب وقس وک بیت E اواو قلو

 .یوشرا زامعم 4 عارذ هدهبایع کلام هکنرچ . ردهاوا لماع رت مهم هدعصوصخ و هديسسانوا

 ا ڊط كرل ابقم ون بولوا e یرلما فاتح یک ی لح «هزادنآ « یوشرآوش راچ

 ۰ ردهدکمش که ذ هروک هت کام سه ہڈی رفو یارب هلفاوا قرف ا

 - ایقم یاب با قبب هدراب ؛ورتم زمن؛دالشاب هلامهتسا ه رکص لدا رخ نایت زو

 .هدكزع الماعم هجاسم ی ییدوا ه زع رلدیا تو لاکاو نازرا دن اا یس والء ها۵ گل راس

 9 ء ردیا رهاظت ینپ.اوا شل 1 ملاحرب .درط+ ریغو مظتنم ربغ رده
Bll ©وشراچ رار هلقمانوا مولءم ییدتا لباق هلیماء ۰ « نوشرا » كريب « عارذ »  

 : انماظن تاسایقهو لازرا * ردراو قرف لخ هدنسارا هزادنا هلرلنو هنو یاوشرا رامم ودا

 هیلع ءانب ؛ردهدابز ندرانو هسیا قرف کهدعسهرا نوذرا هلا « هرتم » نلید نوش زا یی هدنسهم
 ۱ قوس هلبح یی احاو یانصا« هلامتسا دوش اوهمام یدوح رم كنس و وا هحاسمعونتمو قر ةتمردقوب

 IT كنيهج یحاشب كنه لب روما لع . ردهدکمرو تیس ه ااهاعم هدنفالخ نوناق هحیفتلاپو

 OGG نازوا هدیسیر دنا =| تیکح كهدلب هلهح و ییدلديا نایب هسا اپ هد هدنس فو ىج

 ردن هن وکو هدلاح ییبلوا هاقو ندفع اهلا قا Er ها طبر هاوما رر اسو یرغوط نا ابقھو

 . یدیحوت كاك و کم هچتەوکح سافا یوم ترح . زكا طیب هک هل وصح تیقف وم کو

 ی ضعب یک ا یلامعتصسا مت كتعاس یاوزو للوبف - فردلوا صقاب طقف - كنب نغ موق
 . رونلوا وزرا 8 هدیوم> تیقفوم هنیدرچ و كنبرل-ابقم هجاسم . ید وا .قفوء

 ۲ و ر3 لثم تر رب زر « ردهداروب نوشرا هوا هداروا باح » د

 هداروا یا 5 یمیرغرط كلذن نرضوت کوا لاح .رالیدیا دارا هدنفحا روسارت نایروک دسب هلقع
 لەعتسم هدیرافرط ةيطالم ةليتيلاردتا ٠ باح 4 یلح ردهدن زو * ندودازو نوار هسا

 ا ا2 غا فتناول مایا ور e کای لاهو لوش اتما د( لدایناینم هایم موز
 هقالء ر هدنسهزا « نو را » هل « باح » مد زا هلو ها شالوا دزنابز هدلکش یجن

 لحن » فكسی رب كف > ابوک و شیلنتسیا تادا ا را : نرتکی هل زوک تدسانمو

 قوشر ۲ هتسیا هداروا تاح ) گر هل دب | ماظعا یروس لټ اقم سد € مدالتآ نو هنر اب رد

 مک هنمکج لذم بزرض زول موا هدرلشن د «هرد.ء يغرط قاب ٠ ۰ هر وا e لک . ردهدارون

 های امم .رذس الوا ررحم هدزرط ین کیا یس یف وط بول وا هجو رعغ « هرج و و ۰ ریل د

 3 . مدمهدا قیفحم یننیدلوا بولوا وج لوا رر یواسم هنب کیدکی كنوش را

E. EES TE 



 ۱۰۱ یا ر كرلانب

 یزمکپندنانصا عفاو دروس ج راخو قمام ایانب ییاشخا ع اونا وال ءروصقمو ناورشو

 ریشل | یرادقرورمضاا بسح كنب راناکدیججحرب ندا تخورف راخذ سانجاو یحای تیز و

 هسرزوایراکنا و یناح ررحمهجورب بولوا عارذ جب رشیتلاتیاهن یرلذاکد ىج وتوت و

 ىج کود ج ع هد آ یتعدص هدروس لخادو قاما هینیا و۰ ناو ربشو شو» هتحن و کمپ

 فولأم هللامعا هناسر تامهم ندنفانصا وشراح نوزوا هلبرلناکد یجراسنق و یحاغزف و
 یناج كلذک بونلوااشلا عارذ قجحم رشي یرلناکدلاق نالواهدءراس لاحو فانصا نالوا
 قرتهدروس لخادو ج راخ و قماعلوا س یاشخا اب وک راسو کس هرزوا یراکنک و

 راس و یهنکن و یدوهفو ر رو راطع و یجشاط و یحنعو یهک و یحاع نالوا

 یرلکنک و یتاچ كلذکب ولواع ارذ ردرد هیوسلایع يرثدقكنسهح كنك کد هلوقم وب

 قمالوالخ دمو سفمو فق كسک ون قرهیفلوا ثا دحا انبیاشخا راسو هکیپ هنیرزوا

 ماظن وشا و قماعلوا تن نکتسم و لع نداشخا ا و رلهیاخ دومو یرهطوا راکب و

 ریاغم ےک یهو كمەلررو تصخر الصا هنفالخ نولتئوط لمعلادوتسه ىلاعت هللا ءاشام ىلا

 قمنلق ازج بسر ققحتلادمب راوالثم وا هليا رابخا ندنفرط یناطباط هسیا ردا تک رح

 فالخ و تراظن ماودلالعو تقد هنسارجا و دانا هللا هش « را لک مزال یتمذک هرزوا

 یئاب یجاتسو و NE یرحیکی نوجا ىرزلإلا ترذاس ةن هعوقو تلاح ماظ

 نامرفهعطق رب هرز وا ضارب ایاطح هندشابرامعد هصاخ و هنب ران.های رلکر گ ناخد وهمتماو هاف |

 ماودلایعو دق « هبساحم شاب هتراسب ییامنامرف وبشا یغد زس یدعا هلفلوارادصا یناع
 ود رسءردتبا اطعا تروص هنسشاب رامعم هصاخ نوجحما یمارجا كانساضتقم

۹ 3 ۱۲۰۹ (۱) 

 ندنو » هد مکحن الوا شلدا رشت هدنح را ۱۲۵۲ ص ۱۱ هدزوا قتلوا راد هقرح منم

 هدزواقلوا عارذ ییا نوا كناياعر و ترد نوا یرلدق كنبرلانب مالسا لها ید هليو

 . ردشلیترآ یرلعاشرا هناخ هدرانامز ھلوص هسریلنقاب هنساوا هدکملیند «بولیدیا اشنا

 نواهسرولواهط وا هدرارزوا و ید یرلعءاهرا ناکد هدنماظن ها ی رات )1£

 عرضت یغجهلوا عارذ زوتوا نوجما بک راک و یعرکی نوجما باشخا یراءافترا هناخ و
 یعرکی نوجما رب راکو زک-نوانوجما باشخهلسهمانناس هینبا هرخ الاب هددسیا شادپا

 ترد نوا نوا هنا باشخا هدبا«مانماظن یلخح را ۱۲۹۵ و شملوا لبزت هعارذ ییا

 ین رکي كنس«ماتماظن هینبا یلدا ۱۲۸۰ و شلروو رارقهناوا عارذ یعرکب رلرک ر اکو

 . ردشلدیا لو انع رارادقمو هلسهدام

 ۴ هغصع ۲۰۵ وصولا . یرتفد همهم ناود (۱)



 یعافرا ككرل انب ۱۰۰

 رو رضلاتسح كنيدق یرلناکد ن دفانصا نالوا هدحراخ بولوا ل متم ههعلق راوجو

 هدنبابیمظنتو لاخدا ه هطباد تح ریو, قیرفت یررتنالوا ج اتم هم دايز ندنوشرآ ترو
 نالوا لصتم ههعلق راوج هلریراضحا یخد رلنالوا یعوزل ندفانصاو عمج هلحمرب
 قا همصا و املاتحر هکیب هرز وا یرلکنک بولواع ارذردرد ماودلا یلعیرلعافتر ال راناکد

 قم وا اشنا قرهلوا رک راکو ط.بو قمالوا كس وب ید یرلفقس قرهمللوا ثادحا

 ندرانالوا هدروس جراخو لخاد بویلوا لصتم ههءلق راوحو هقشب راهلوقموا هرزوا

 هدالا كاذک یخو رلنالوا جاتح هبهدایز زدنوشرآ ردرد یدق هروک هنیرلتراجمو تعنص

 هدافا یعاظن تروص بولیردتبا رتفد هقذب هلهجو قمذوا اشنا هدزوا طئارش روک دم

 هعطق رب نانلوا دقت ندنرافرط میلانوب همفدوب , یدشمئلوا دک اتو هیت یسئلوا
 رشکیا ندنراشاب تکیو ندنرلادختک یفانصا نالوا قرتحم هدروک ذم قیرح هدرررقت
 نالوا مقاو هدهملق لخادو جرا بولوا لصتم هبهماق راوج هلا راضحا یرفن رچوا

 ندفانیصا عئاو هدزو ج راخو قلا رک راکو عارذ ردرد یرلدقمومعلایلع كنك کد

 رو رضلا بسح كنبرانکدیججنر روناوا تخورف راخذ سانجاو یحغای تیزو یجزمکپ
 هدروس لخادو قلوا عارذ ج شنل آ تیابن یرلناکد یجباخدو رشیتل آ یرادق
 ندنفانصا وشراج نوزوا هلیرلناکد یحرا-طنق و یحاغزق و ,یحهکود ج اتح هشت آ یتنص
 ق شب یرلناکد لاق نالوا هدهراس لاحمو فانما نالوا فول ام هنلامما هناسرت تامهم

 یحشال و یجشع و یج هک و جامع نالوا قرتحم هدروس لخادو چ راځو قملوا اشنا ع ارذ

 هولا ىلع یرلدق ناک کد هلوقمون راسو یهنکت و یحءورف و ررر و راطعو یحقلابو

 ا فک قولوا تادحا کیپ هتیدزوا یرلکنک و یتاچ بولوا عارذ ردرم
 نداشخاراس و راهناخهوهق و یراهطوا راکب نالوا قسف عو قمالوا لخدمو سفنمو
 یئان ندقلوا شمنلوا اجاو ررحم ییدلرو ماظن هرزوا قماملوا انب نکسمو لح

 ندفرطرو ماظن ریافمو یلاعحا یالخدمپایغضریلادمب هبهناکولم باطتسم باکر تیفک
 رج هناا هسیا رونل وا تردانم هعندصت یلاع ناو دو,نوباه باکرو تعافشو احر

 یرابیدأت لاحرد ثكراندیا تکرح یفالخ بونلوا ارجا ماودلالع ماظنوب بوایربو
 روك ذمهدالاب 4ه2لوا رودص همنافرش نورقمتک وش نوباه طخ هدننومضم قم وا | رجا

 كنك کد عقاو هدهعلق لخادو جراخ بو وا لصتم ههعلق راوج هرزوا ییدلرو ماظن

 بوی قاحاص نوجا قمصا یرلکنکو قلثاب رک راکو عارذ ردرد یرادق مومعلایع

 شوبهتحنو هکیبویاچ هنسههج و یلدا زوا شیرک هجفیفخ ررر قجهسآ یرلکنک طقف
۳ 



 ۷۱۰۹ : یعافترا كراش

 نورتهتک وش نویاه طخ بجو رب هنیرادزوا راناکو راسو یراناکد باتیوم و یجهکو
 كتب راک و زاساح قت 1 هرزوآ قماملوا اب راناخ و رلهاخهوهو و یرلهط وا راکب

 یرلن کد دما عارد رشإ یرلدق كت رانا باث وم و عارذ ش٣3 یرادق

 زسخ رحو عارذ را یرادو هززوا قعلوا اب یناتح بزم وا اب هسرزوا راروخآ

 یراخرح هدنتح و عارذ رزکسد یرادق كنمرانورف یکروحو یراثورف یکعا

 كن. راثاکد یحالفو منو سو یجهوجاب : لاش و عارذ روا یرادو هژرلتمرک د نالوا

 دات نوا عارذ ردزد ىزلذق كراناکد وال ثم راطع و وام و عارذ 2 یرادو

 هرزوا هچو غیا لوا هش دق داتعم رب یشان ندقعلوا اهنا ندکفرط یغیدل وا عدق

 دع اف هدرالح یربع و هموفسم لاح نالوا قرع كرك نکل كار و تصخدر هنیرلاس

 دا ۴ و ولا ± »وھف و یراهط وا راک و ناخ ا اود هلع ساوا فالخو نواه طخ راقم

 هنناذحبا رلناکد و رلفزع اد و رات شن قلآ و رل ڈو هت و رلمور دون و اغناهح

 روهظ یرفیداو لدافت و هاش دواب كلرو تصخر ندنرامدآ و افلخ و ندکف رط

 یهغونم هشا و . روللق ارجا لاحرد ازج نلک مزال هدژکیرلقح ها رولک مزال كما

 لمأت ءراوک 61: رارونل وا بلض زعتغلا ةربع یخد رازاجح و ی را وب و ندبا تزاسح هناس
 تراحم ردح نداد و نزدق لذ ماودل ایل ها را یتسهفمام نام اضم كنەاللعصاواو

 (۱) ۰ 1۱۷۵۱ رب . وو نسهلیا

 یراوید هعلق نوساوا ه.دا رولوا هلوقم هرم هشا نالوا هدروس لخاد لصالاق

 ماتم ونا دیش هق رط لواقرهلواهلصاف ه هعاقراوح هلکز "هق رط عاوذترد ندنفرط

 نالوا مادب وز یراوید هغلق هدروس 7 راخ و ىما لوا ثادحا هشا والثم قلهمصاو

 كماظا وب وزب ندندمر, نکیا ندمدق ماظن یراغلوا اشنا ح ورشم لاونمر, ید فلنا

 راوج هلیذخا هرک ذن ندنساغ | دعلق هحق دلو تصرفیاحا هنبا قردیهلوا مادقا هنسارجا
 رو هرزوا كراتاکد نالوا هدروس جراخ للا ثادحا رلاس والثم كشوک هترزوا هلق

 ندنفرهنلوا ناکسا یهلوقم صاخشا هنرلنورد كنك او ان یرلهطوا راک نیرقت

 راوج مادظن فالخ هنلوخد هروس لخاد كفرح نالوبعوفو یلاعت هاءاضق هداتناو

 هماظن نادر .نیزادمب بواوا یهاظ :ینیهلرا تبس یعافترا كتهنبا نالوا لصتم ه هعلق

 یجاتسزیو هنداغآ یرحکی هدیالوا یئان ندقلوا قلعتم هبلع ةدارا ص وصخ طبر
 رادضایلافما هعطن رب ًاباطخ هتساب رامعم هصاخو یرانما ی رتکرف ناخدو همتماو یئا

 9 1 ۱۹۰ س ویصو . یرتفد همهم نواه ناود )۱(
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 ی یعاشرا .گرتات

 3 رد: دقماسالکاندهع دق قانو یدل وا عبات هما و لولاق زره كن رلعاقرا اتهدلاوا

 ۱ لس ریغو "اسد یک ینیدن وا لوبق یعاف را یرآ یرآ داراهاخ و رانا «راداکد هدیاب و

  ناماسهط وا رظنهنکحرب نلحرات ۱۱۳۷ ۰یدّنکد یواسمهنب رکی دکیء د یافت را كن را هناخ
 هنلاع نون تی ساشلا هننکلکسک و عا رذرزوقط ثانی هناخ مسهریغو رمشیکیا نوا كس را هناخ

 . كرنا ناملسم هعارذ نوا كنعافرا یسهناخ ابار ەدنامرف ىل را ۱۲۳۳ نکیاشعوف

 ۱ ردمدقع وا نایب يیدل یا غالبا هعارذ ييانوا كنیرلهناخ اسم ریغو ترد نوا

 . ردشمامهلوا فذاصت هدبق رب رت اد هنفیدناوا لوبف عاقترا رب نيم نوجا رلناخ "
 نونافر كضصوصخ و ه-راقاب هواقت و قرف یتیم را یرلعاه را هارلناخ دوجوم

 عاقترا نوشرآ ترد قرهلوا ساسا : هجنلک «رلناکد ۰ رولیشالک | ینیدلوا مبات هماظنو
 عافترارب هروک اک ۱ هسیا كج هنلشیا تمنصیناه هدنن وردلراناکد ضبب .دهسیا شا دیالوبق
 1 نده دو قلا و یفیدم ون نداووت# كمساشاا هطوا ترزوا ناکد و یکیدلدا نامعا

 یبمهنیدصقمی ر هام ریو تردیسهقب رح باج و تیارسیسمالوا عفت م كرلاب .ردءدقماشالک آ
 :ردتفد نایاشراهقس و وش نرتس وک ی راعافترا ناکد هصاخلابو هدب ا .ردهدکل دنا نطیادل وا

E 

 | ضو كنءراس نکاکد و یراروخ | زابناج نالوا قرتحم هدنرا زاپ تآ هدانا وب
  هاخجحا رس همدقم نکل كجا ایدنسا هءفد و یا وا انب هدزوا یرلدق

 . كرددیالاحض ص یرایریغ و ینانصا یحرمسو یجهءءضزابو باتوم و فافخ و یفانصا
 1 ]رفت و هواه طخ یرنکا كنراهطوا راک و هناخهوهن و رلناخ نالوا قرتع

 احا هدنیقع رب قیرح نوما قلا ارک هدایز نکیا ریاغم هیهلع اوا نلیربو
 . روهظ او و یتح بولوا اونا و ناکا: لرارا و صاخشا هتسرلتورد و انب ببرقت رب

 یک ذلارام و ابنا یتیدلوا بولام یرلتحار و نما هلغلوا ثعاب راهلوق» را هشرح ندیا .

 ا ءانب هتیرکهبا ایدتسا باقلوا ا راش و هناخهوهق و یراهطوا راکب
 دعب اف هحنجوم یلاع صا نالوا رداص امدقم و یاذرا یناورسخ لاج دعاسم
 شدد رش هدساپ قماعل وا اس یرلهطو" راکب و هبا ه وهف 9 بول وا 2 ران ا> ادع

 | یراروخ | زابناج نالوا اطدتسا یرلانب یدما هلفلوا قم یفیدناوا اطعا تروبص
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 ۱۷ تآاعنا باشخاو ریکراک

 یراماظن نیا یل ا۱ ۲۹۵ و۱۲ ۹6 تاساسانانل وا عضو هیر ارق نایبل ا فلاس فان الا و سلجم

 هلقلوا شمل دیا حضوتو نیصرت اهد تاق رب هلیسهمانناسب هبنبا یلخرات ۱۳۹۵ هصاماب و
 .م ردیا هیص و ینسهعلاطم را رکدت كنس همانا ها هساندکمجا رارکت یهدوکذم تابا

 رمصح هراناهلسم ینساشزا هناخ رک راکل وا ندنامظتن تموکح کر دتفد ناباش ی.ادوش

 فداصت دنسهناخ مالسا ر شلوا رادیاب الاحد شلدبا اشاا هدرلنامز زا ه لاح یيدسا

 كرهديا هدافتسا زا ردیا لاصحتما ییهدعاسم وب رلث وا هجناک م راما سم رغ .ردشمامهنلوا

 قرهلوا رک راک یا بقا هدزوب ناه گاکالءا دام هراملسم غ هداویناتسا نوک و
 . ردیلدا اشلا

 ندای روجر تالش مدل اهم هنوزم یر رقابت وا را
 . ردشهلوا افتکا هلردقو هداروب

۷ 



 تآ افناباشخاو ریکر اک ۷۱۰-۹

 .هدنجحا وشراح پویا عنه ندانب هلتفرعم اغا رامعم ییرلهط وا ناخ: شوا ترشابم

 .هسیا تردق يذ یاح ا ین راهطوا نالواریمءت و انب جاتح كرل نالوا هدنسلاوح و

 هداداضر رانالوا هدنراوج هسیا لکو تردق یذرک او كما انن زک راک هرژوا یعیدق

 .هدزوا قلوا باشخا یتقسو رنک راک یراراوبد نوح |قلوا نوصم ندق رح هسوا رازولوا

 .هتسانب ندیامخ  هكراهلوقموا هسیادار ناخ شلوا .مدهنم ھا و كاریو . تصخر هتسانب

 قوب رکاو,انب یک راک هيا راو یردق هنسانب زیکر اک كنیرایحاص بوماریو تصخر زامنز

 هام و تداظن اماد هروب نع صوصخ هرزوا قنلوا :قعلوا انس .یرا هاخ نالهأتم هسوا

 .هدیابوب هلغفلوا هی هليا رایدلرو خد هیاغآ راممم و هنسافآ یرحیکی ولتنعا هروب ص

 (۱) ۱۱۸۰ ص ۲ وید زسهیلیا .تردابم «مالعا نوجمآ بیدأت هسیازالوا هبفتم یک یه
 باستحا ىلج دا ۱۷۶۳ تاررقم كوص كا قهدنقح .یرلهلوا واکس و راناخ

 . رد ررح هدهفج ىج ۳٤۸ و هدنسهمانماظن یراظن

 وال ینیدلوا هددالب یک ماشو باح « هدیلوطانآ كرلهناخ هللصوصخ و كنينابم مومعلاب

 هجتم وکحهب نوناق وب هدهسیدیا ندنساضتفا و وناقو رارف ذختم هحتلود یسلاب رنک راک

 رک راک .یرلهاخ لرهدیا ریدقت ینهدناف کءدنو یلاها هده شمل هلبدیا قیبطت هلسام

 ید ریلیوهزوک ید قرفهدنسهرآ ماسربغ هلمالسا هدنساشنا هناخ یک راک یتح .ردشمر دا

 اطر » :یدریلب رآ .اعاد ندنکنراملسم ربغ یعافترا ءلرک <« یعون كرك كنبرلانب ناملسم
 «یودیاندساضتقم ماظننلیریو امدقم قماناصوصو قمالای ماحو قمالوارک زاک ی رالزنم

 خراب یک ینیدلوا حرصم هدنامرف یلحش راب ۳ جرخاوا نالوا جرد هب هغ ىج ۱۰:۸

 هدهدبلاع نامرف رب رکید جردنم یندوص هدنسهفبگ یجحن ۷۹۷ كنبدلجیجن ۱۱ كندوج
 « یسهلریو تصخرالصا هنایاعربولوا صوصهمالعا لها زکلا یماشناهشا رک راک »

 ۱ ۱ . ردشلدیا نالعاو هنت
 عبطلاب هجنایدبا لوبق یساسا تاوام هدنسهرآ هعبت هلسالعا كيهيريخ تایظنن

 كل همبنلسم ريغ رک « اتم كزک . یدفوا طقاس ندتءنح عقوم طورش و دوبق یک وب
 هاناعفد ثتلودءدااح ینیدانلو اصرار کت نوجا یمروتآ هدوج ورلات رک راک

 تیعو و لم اشنا هشا رک ر اک نوع كلل اغااعر هنناق وشتو تابضرت وشا نالوا عقاو

 کیر فوت وه ود راش یکن اهد هعیلاعا رک « هعهتلود رک هدصوصخ واو ییدعا

 .ردشادیا وچو ی زوقط یرارق رب لح زات ۱۳۰۲ فلئالاو ساع هرزوا كمرتسوک

 ۲۰ وصون . یلجس یفلیضاق لوبناتسا (۱)



 ۱۰۵۵ تا اشنا باشخاو ربکراک

 قهالوا نکع یاح هن-هلوقم صاخشا لزارا درج رلناخ نالوا منم یاب هلعوباه

 یرلاشا كفانصا قجانوجماقلوا نوصمندروذح والثم وا هسا راهطواو بولوا نوجا

 طمقف -.یراساقلا هلراروبنم هلیرامعا ائاو رابخا نینیدلوا ةو قلوا صاوصت هنظفخ
 مخفا ریشم مرک | روتسد بولوا روذح الب - ندتهج یفودلوا نوح هظفاح یرلاشا

 نسح يسلام تقادص قلطم لک وو مشهد وتس مظعارزو مالامظانم مظان ماعلا مان

 یرا هساص راکفا تک فن هلارقا و هرادتآ د اا تفءاضو ۹ یاعت هللا مادا شاپ

 داز ی رالامشا تقادص لارخ مامزو فروطعم هدتدس یرلتهافر و تحار ثنا رقف گاو

 اط و. هلل هب سح هگدقم ندو هلقملوا قطع ها نراد تداعس زارحا هلبا داعم

 یققویرالدسو هسردم یراقدلواقفومهنسایحا و ان هد رق روک ذم عماح یلاءت هللاةاض رط

 هدهلم نانلوا نیهآ نامش ىح هدنرف یرلناکد كنةموق ص یانصا شا ندعلوا هدنا

 هصرع مقا و هدنسوشراق لبس لصتم هما دیزیاب ناطلس نالوا یرلک الما كلس هدیشک

 یسیناقوف هلبطرش قماللوق  هنتس ینجا بوناوا عضو یرلایشا تفانسا قحا هدهلاخ
 ع واه هدعاسم هتسانب هدزوا قلوا نک اکد ضعبو نورف یرانناتح و رلهطوا زکزاک

 قلا وط ربتعم و  یعّنص هروبنم طورش هلیراما اجلا هعقر عفر «دنناب یسمنلق یناززا

 تیانع نواه طخ «:مالا یرالاحعضرع ود ( ردشلف نازرا مولد تصحر ) هرزوا

 یاش ف رش رسام مل اامومو یشاب رامعهو الالوم کس یدعانیفلوا زودصز,رف رم و رقم

 هدناب قمل وا اشزاو انب هحینج وم موخشمتیهوم نواه طخ نالوا رودص

 )۱( ۱۱۵4 ض طساوا

 هک كرلناخ ندمک هنسیمرکب ندهرآ ار هتدش هاراو تادف ردق و هیفامم

 . زدم قوا هدهق ووش .ردهدکلروک یفیدناوا هدعاسم هنساشلا رکراک

 ید زاتلبضن ياا لوتناتسا
 یاس اودع ا هنغیدلوا بج وم ی ریثک ناف یو: رانا ةدیدافب هات

 رامتعا هنع رف هدقدل وا قرتحمو سردنم رانا نالوا باشخا ادعام ندشدلوا ندیاع ون«

 نددلب نینآوق مزالیسهطفاحمء روب نمٌمدامبولب رو ماظن امدقمهدزوایملواانبربت راکبویعلوا
 یرایضعپ كني راهط و انا رک راک نالوا مادہ اف رشمو مدهههدهلزاز نالوا مقا و مهقمندن وب نک

TE REهنساس نداد دخ اهلوقموایدعا اک ر و رخ ینج هنل وا ترشابمهبانب  

 ۱. L و يص ون ۰ یرعفد همهم نواه ناوید (۱)



 تآ اشنا باعخا و کر اک ۱۰9

 منا جو تو تب و دق هظوفح لح ۔ هد راهکحم نوجا قعلوا لح هلبیساطتقم

 تطال لارا اضح هلی طورش وب . زسهلبا تقد و مع لاک و تداظن کیر ره

 ار, شملوا رایتخا نوجنا یمارآ و تحاد,و ءافد كهللاداع و ېاظن نسح كيهن.لا
 نالوا نامرف و صحف و سج یفاوم, وال وب اد  زکیر ره مانب هنفیداوا لیلج
 دج هلبا قاا و ماما. ارج ا هزوک هنیساضتفا كوس طورش و ههفان موو

 هدنباب کلا ااو  رذفح تیانپ ندزا ,حو اضر :هنفالخ هرذ , رادقم بودیا .دقو

 رداص مناشیلع . نامرف هحنیجوم منورقمتکوسم نواه طخ نالوا رودص شخفرش
 4 کهدزوب هردش) وا

 (۱): ۰: ۱۱46 .طساوا

 اشنا رکزاک « نوجا یسالوا نک یاج هنسهلوقم صاخا لرارا ه كراناخ
 هرص خو چب یدروسهلوا قسطت هلماع رب دن یلئدش و ناناوا E هد یسمالدیا

 . راناخم .دناصرو تلمکم هجرد ییدتیا وزرا هن قرهلو هح قدرط رب مد آ ر یذوه

 نالوا یساب گلستس و هسردن ناکهدنسوشزاق یمان نونفلاراد یم . یدروم رر دای

 هقع و نانلوا سرتسد هدنقح ناخ ربا راک ییدرردتبا اشنا هدراوج وا هنب كناشاب نسح

 ندراناخ رکید یساشنا زرط نالوا روظنم مولا ثانساتس ناخ . رد_ذعوا حج رد هی أ

 قماح وق هن ینجا بونلوا عضو یرلایشا كفانصا قحا » نكيا لکد یلقرف الصا

 هنسانب هرزوا قلوا نیک اکد ضعب و نورف یرلیناتحو رلهطوا رک راک یسیاقوف هلسیطرش
 , ردهدکلروک (یفیدل ریدیواهاتک) هلتر وص وش كشرا هکر دش#ل وا لاصحتسا « نواه هدعاسم

 _ هک مکح هيد دیز ... نالوا یثاب رایعم هصاخو هنسالم لویناتسا

 هلروفغمو موحی هددشطنطق هی هنسلاتطلسلاواد نالوا مدلع تفالخ رقم

 كنبرلهفاطیجدنادو یجینیو یجدغاکهدنبرق ینبرش عماج هار باط ناخ دیزیاب ناطلس
 هدرلفرج نالوا عقاو یلاعت هللاءاضم ندشیدلوا ندباشخا نیک کد یرلقدلوا نک اس
 نوید یشان ندنراسخوب رلهنس تردق یذ هح هلقلوا فلتو قرتح یرلامشاو لاوما

 راجتسا . هلیرللثم رجا یربیه هلک مزال قلوا رلهطوا رک راک هدنرافارطاو قرغتسم

 هلا لقا هتیراذاکد هدرازودنوک و مرلهطوا یک راک نانلوا رک ذ ییراعاتمهدراهحک بودیا

 طخ امدقمو اما ینیدلوا ققح ینجهلوا ریذپ ماظن یرللاوحاو نیما ندفوخ قارحا

 ۲۲ - هغی ؛ ۱۳۸ - وصول . یرتفد ههم نواه ناود (۱)



 ۱-۳ ت٦ اشنا باشخاو ریکر اک

 هلاوحالاةلوهح صاخشا عقاو هدنرلهرآ تالعو ,دنرلجما را زاپ و وشراچ هدننافاضم

 قولوقهدنروص یزاناکد دنلما و یرلهطوا راکبوناخ هلوقم لوا نالوا نکسم و تسم

 ذحا بونا» زاماراید تواقدش هنظم و تمہ بحاص هدنر كاع نالوا ربی یراناخ

 یمهلح كرانالوا نک اس هدنرلجما كنيرلتاکد دنلما و كراهطوا و ناخ لوا هدقدنلوا
 هسا هدنسهرا تالحم نوجا قمالوا نک اسراکب ید رو دن یراوقو هبلخم و جارا

 قم زدنا یراناکد فانصا هروک هتساضتفا هسوا «دنجما رازاپو وشراحو یرلهطوا ناله

 هرژواحورشم هو دنا ردیا راذتعا و د قو مت ردق یحاص رک او هه هننحاص هرزوا

 هراهبنهنک "تردق یذهلط رش یم اب یراذافد فانصا هروک هتءفوم دوخنایو یراهطوا یلوا

 ندنزلهطوازاکب و ناخ هلوقم لوایلامت هللاب ادابعو قفلوا مارا نوجما عیب هلیایثم تمبق

 ید یرانالوا ج اتع هد دوم و ریمعآ بولوا ها رخ دوخاب و قر E دنلعل و

 اددم بوليرو نا هةم ر داپ یراناکد فادصا وایرل«طوا یلوا هرزوا ر ک ذلاقیاس هجو

 هنتسفلوا اس یراهطوا راکب هدنرارزوا یراناکد دنیلعل و ,ناخ و یراهطوا راکب
 نانلوا داریاو كمهلرتسوک هدعاسم و تصخر وزود رب دم نم هتیراریمعل و

 قعاص هراندیا راهظا تردق مدعو قمی راناکدو یرلهطوا یلوا هدنروهظ تلع
 هلبا مایا روم یرایضعب ندرلنالوا ققحتم ییردف هدقدنلوا هبش هرزوا

 نوکو دوخاب و راهطا تردق مدع هل. هظح الم كجا اس هرزوا یدا نع یدک هت

 یهاظ ییدلبا راستحا هربخأت و قوع هلرب تاقوا راصا وند مردا تخورف نیراپ
 بولرو تصخرو نادم هرللوا تهاذ ههدساک تالاب هلوقم و ها رولوا راکشا و

 مدعو قلریدپاب راناکد و يرلهطوا نیلهأتم لاح یاب هدلاح یفیدلوا ققحتم ینردق
 ۳ و هلع رش تفرعم بوشوا اغصا یتاع و رذع هدنز وص یعودلوا ناعتم و تاب یردق

 ندنیسا كس کا ی را هط وا راکب و ناچ نالوا دوج و: مولا و قلرردیاص لسا

 ندقدنلوا پیدأت هرزوا عرش یابضتقم هدکدلبا روهظ مینبش تک رح عرش فالخ
 یخد راجهطوا و رادجناخ نوجا یرافدوق هنیراهطوا نا یزاماراب والثم وا هرکوسص
 طو مایتها ديم هلبا داحنا و قافلا زك هلهجو و هدزوا قلوا بیدأت و ذخا
 ندیا زارصا هلا یدعت و تراسح هش دارا تلع و رذع راغب هنافک نانلوا دنهع و

 قلوا تعبصت بس و تربع بج وم ® نوساوا ها رول ما مک یه راقع اجا

 هد رلقح هروک هلاح یاضتقم و بیرغت و قلو فسل و قبض هللا سيح و دخا نوجا

 مك ءراندا اضتتا و هدافا نزاةجهللوا بیدأت هلسسارجا كم و رحز نك مزال

 لا هاا شام ىلا بولبتوط لمعلاروتسد دعب اف طورش ویو بوذیا ماهفا و هشت



‘erتآ اوا باشخاو رک ر اک \  

 صا پویعلوا ید هتشک رولوا ثعاب هن را رطضا فمارقف هلوقم لوا هوا زالوا

 عا-ثبلاع نامرف هدتباب قفلوا بانتجا و زارتحا تیافب نکو عضو راغم همش رش

 )۳ ۱۱۳۰ ب لثوا . ردشلوا رداص

 یدل رب دی ای ریک راک كن هی موعلاب:دلاح یفردا وا لخا هد را هاخ ه دن دی زب ندهقیوچ وا وش

 ینمل رب دنایرک راکهسیا ندا غا یرانح اص لر لتاکد هل رلناخ ز کل د کوا ر کیدا نکیا شادناصا

 یرجتکب ةفاک ناهفانصاهکنوح .یدرویلک هنشی كل ودیملوا بک راک كراناخ هک و لاح
 هدکملیدیا هعفادم ی رلیدنت كرهدا نصح هدرلناخ هدنعوقو نایصع هرصهرآ بولوا

 تموکح نوجما قهتیغاطیبعح وب .رلیدا هدقمل وب هدلاح ر وایوط هدرلناخ رکراک نامزرهو

 :کرولنوهدهقنووش ردشمر ورارق هنسمام اب رک راک كراناخ هلرهدیا ع وجر ندصایلوا

 هصاخ و دعا ینما رهش و هیافآ لیعایما یساغآ یرجیکی و هنسیضاف لویناتسا

 ندفانک اویارط!هبهءنطنطسف هم نالوا مهیلع تفالخ رقم :هک مکح هدمت یشاب رایعم
 ندیا دوعقو ثکم راپ ایرو طو هدیدم تدم هدنرلهطوا راکب و هدراناخو دورو
 تداعس هناتسآ و یدابو ثعاب هرااتذز موطتلق هدنابحا رنک | ینرنک كنهفلتم _سانجا
 هتیرللح ترحنض و لابا تتشت هلبا هقاضم و ترورض كنسلاهاو نك اوس كمهنابشآ

 یرلهطوا راکب وناخ ًاددح دمب ایفهدنناقاضم و لوبناتسا سفن ندنغوداوا یعمر یدوم
 یدعاهکدعا رودص هناورمسخ نواه نذا هلفدر تک وش فیرش طخ یصوصخ هنسانب

 هدعا مو تمخر هدرف رب اعطق هتنادسحاو داحما نا هت كرك و رک ر اک كرك اود

 یسهمیمضهطوا ندبکی هدن راجا ندنرلهیلصا تأیه ككراناخ نالوا دوجومموبلا و .دویملوا
 غاسم و زاوج راهز و راهمز هنراهلوا عیسوت ةلهجو راس و قاا هصرح ندج راغو

 نوامه طخ نالوا رودص شخفرش لمتشم یەدک | تاریش هرژوا كمدلرتس وآ

 قملوا ندنسهّ كماظن و نکل . یدشلوا رداص مفرش صا هجنجوم منورقمتکوش
 یاصقا یتحارتسا ونما كهللادابع _هلبسارجا و هفاضا یهیهتسحم داوم ضعب هرزوا

 نالوا بولطم یماکحتسا و تشم هلبا داحا و قافلا زسمملااموم هک سو منویاه دارم

 لوبناتسا سفن هنو ندنوب یدعیا هلغلوا مامرف زکمایهاو تراظن اعاد هیهعفا هوجو

 ۱۸ ۰ هفیح . ۱۲۸ ۶ صو . یرتفد همهم نواه ناود (۱) و



 ۱۰۱ تآ اشنا باسخا و ربک راک

 هلود كنيرنک ۱ بولوا ندباشخا و حا ولا یمانب كنسهلح كناخ یرادقم شب یرکی
 قرح هدروم قیرح و دودسم ها ت هلوقم لوا یخو یراراود ی راک دنیا ربیع

 نالوا هدفانک او ارا ةد رکاب دام ا: هلیا باشخا و حاولا هنب یاتصا هلغلوا
 هنیرژوا..«ةصرع یناا رانا رک ذلارام هلب راما لاح مالعا هعوباه ناوید یمافعض و ارقف
 نالوا: رک ,ذ بولوا صاخشالژارا ها ید ی ااو انب رلهطوا ت هقط هقط

 بوبمانغوا ءرللحم لوا كراطیاض نمزنک ءدلوق یرهجک هلقفلوب هدنلخاو كراوبق قمرا
 ندرا ودنک تدتماو ررر هم ندن روهط ثلاح رولوا قرح تجومو تعانش و داسف

 هنسانب هلبا باشخاو حاولا كنک اکدو ناخ هلوقم لوا و بودیا رابخا نغودلوا عفنم
 هک زس یدعا نفلوا مامرف یلریدتا انب رک راک یو بولا مرام یاضر لطف
 سما ویشا زسیساب رامعم هصاخ و یاب ناک و هلا اموم یانالومو هلا راشم رزو

 حاولا هدرالع نالوا ندنتافاضم و هدلوتناتسا دمبایف هدنلوصو |اتتماللبجاو فرش
 هس رزوا راهصرع نالوا قرن بوع وا ات ناک کدو نا هل سهل و٥ هروادب و تاشخا و

 ناخهلس هلوقمهرواد و باشخاو حاولاو بودر دتا رک راک راندیا دا ص نک اکد و ناخ

 مع واه نامرف نالوا رداص نمضتم یدو و طورش امدقم هرزوا قعاعلوا انب نیک کدو
 مات تقد هلیسهدایز هدنصوصخ یفرو مفد و دک ات و هیت مآ یخو ؛هفد و هجوم
 تناحم تیاغب ندتک رحو عضو فلاخم هاطعاهج فی رش صا ب وشیا مامها و مادقاو

 . ردشلوا وداص مناشیلاع نام رف هدنباب زکللا

 (۱) ۱۷۲۹ ج لئاوا ۱

 هک مک هنلکو یشاب رایمههصاخ وهبیشاب نایکس و هنسیضاق لویتاتسا و هنماقمعاق هناتسآ

 هنرلاث هدنراک دليا دارمریمعآو انب اددح لاا لزاتو تون نالوا یر ۵

 هرز وا قلاب قا ی کا بر ازوا vd j ی رافاحیص قحا بوشلوا تعذاع

 هلا باشخا هس رژوا یرلئدب هعاق و هراز نالوا لصتم هسرراود هعلو اددحم و ها

 ې د اا .دولوا یعسو هاس رک راک یرارب و تونم رت سوک هدعاسم و تصخر هل وا 9

 كل | 2 رک راک ی راثکد ه را هل وقم لوا هدن رلک دلیا دا ص اس ی رلذاکد نالوا نداهنعا

 0۸ هفت ۰۱۲ ۱وصو . ۰ یرتند همهم نولام ناود ۰



 ری

 تآ اونا بافخاو ریک راک ۱۰۵۰

 هد را ران فلت هد ن وجا یس وا ریکر اک ك: ینابم هادی امو ی یدردا اا تاررقمو ریب ادب

 : ردرلت وش یرلضعب ندراماظن . ردشلدیا عضو ماظا قوح رب

 یرنترضح یدفا ولتلبضف ولت یه یسضاق لوماتسا

 نالوا س تا تعم هاا را نکاکد و توس مقاو هد وتو لوسناتسا

 هللادابع بولوا نوح ودا یلاعت هالاءاّض2ه هدنعودنل وااس هلبا هروادیو باشخا و ح اولا

 رب ندرلددیا دام هبا ات و نیک کدو ها ادع مولا هقب هدلوساتسا هلقلوا ررمضتم

 قاواظوفح ندقرح تفآ بویلرو تصخر هانب هلبا هروادو باشخاو ح اولا هدرف

 چ رکو شاط هروک هنلاحخ سکه یک هسا نالوا د لوطا ا راسو ماشو .بلح راید نوجما

 یروعتشو فوق هداصوصخ اب یلصاح بوبا قاحیص یرک و بولیا انس هليا روماجو

 بلا عارفا هل وقعم هج ۇر قج هوا نوصم ندقت رخ تفآ یاعت «للاهظفحم هلا رلنالوا

 یدعانذلوا رداص ماشیلاع نامرف لورق تد وش نواه طخ هدنیاب قعلوا مامها یفشاک

 هننروما اب راس هی افآ رامعم هصاخو دق هظوفت لعیس یاشلاللج مانالوا دراو

 دا هیشآ ان و یک کدو هاد اد دیر اف هک زم سەميا ا و هبش کج هراناش) راق

 ندقیرح,.تفا بولرو تنبصخر هیات هلیا هزوادبو باشخ او حاولا هدرفرب ندراثدیا

 هدوک هنلاح "سا نه یک هنا نالوا ؛دنا وطان لر ماشو باح رايد نوحما قلوا ظوفح

 نومضع كاد هبلاع نامر نالوا زراص ةرزوا تالا . با روماحو چمرک و چەرک < شاط

 ۰ یالزویب وند راهلیا مالعا هلیرامرو مسا یرانابلوا ع ون بودیا مامهاهنسارجا یفبنم
 .(۱) ۰ ۰.۷ ل

 رامعم" هماخو یاب نابکسو هنسخاق لوساتساو هیاشاب دمتم ربزو یماقم٤اق لوساتسا

 هیاغ | یا

 یدازجاكنبرثک | كتبا راسو نک اکدو ناخ عفاو هد رالح نالوا ندننافاضمو لومناتسا

 ندشیدا وابراقتفو قصالتمهنیرار و وندن هلوقمهروادب :وحاولا و باشخانالوا یب رح دعتسم

 یرلاوامو نکسم كهللادا.ء هڪ و رسمت«یفد هدقدل وا عقاو قرح یلاعت هللاءاضه یان

 نداولباو راشه وقم وب .دفدل وا قح ال وباه متسمدق ندنو یتیدل وا قرتح یرلامشاولاوماو

 باشخا و خاولادعب نم هت رز وا ی راه رع نک کوو ناخ هلوقم لوا نوح ا تناص یهالادابء

 الع نکشلوارداص تر رشا هرز وا قلو اان یکراک بوشلوآ رلاب ندنسهلوقم هزوادیو

 نالوآ ءدرالح ضب و هدنراهرآ تالح هدقرح عقاو "هدلوپناتسا هعفدو یلامت هللاءاضقب

 ۲۲ - وصول . بس ینای داق لوپاتسا (۱)



 دن یجم درد

 [ هبنیا باشخاو درک اید یعون كن[ اشنا

 هءاأاع یابم یک هبرتو هناحبنک «تراع « هسردم  عماح هلییارس وش وط «دلوجناتسا

 شیارمسوخ اع:هدهدننامز رایاسزانب .ردمولعم ینیدلوا باشخا كلها ادعام ندراناخ هلبا

 . ردهدکلدیا نظ ینیدلوا باشخا كنسادعام ندیابم ضعب هدنراف رط هطاغو رانف هلبا

 هلتیتسن هریک راک هدهسیا هدقفلوا فطع هنسوقروق هلزلز یشدبا سوه هبهبنیا باشخا

 هدزرطوب یرابلنامع رک یرلیبلسنازب كرك یک هلاد م زوجوا اهد كلها باشخا

 یک كلها باشخا هدرمشر هک ون لاح .ردق و٢ مش هنغیدلواشع | هلاماو قوم هتساشنا اذن

 ناعلس ناطلس یواق هدهعیدق تادوف نوجا یبدرردتا باجحما یعوفو قارح قص قص

 هک ردهدکلروک یفیدلوا لصاح تیروبحم هسذاخا راربدننوجما قبرح عنه ًارابتعاندن روو

 ردش)دیا ح ضیا هجا آ هدیاب ی وا رل صو صوت

 عتساو < راقان و رک راک كونو كوو لوا ندا کت سوق هدلوراتسا ه.فام عم

 ندهروا هلئامز رویم رادو تولوا مولعم ینیدنلو راتادبم یلخر « رازاتسوو راه اب

 فرو هم زا ۰ ردهدقملثالک | ید اب هیشا تاشخا قافوا قاقوا هف رط یه قرهقلاق

 : رد هد وا نام هل دوصوشتهج ود هد هقسو کرا ) ۱۳۱) نانلوا ج رد هاب ی وا

 عساو و يرلهطوا ریکرک « مفر یراراوید عقاو هدلوبناتسا ةسورحم مدقا ندنوبا »

 هتسکووم هلتلوهسو دس هقرح هلقلوا ایارسرفا و لمتشم ی را هعیغابو یرادل وح

 یرایارس لواو ادیب یراهفلاق راجو راهسمیک ضعب یر ندندم زارب نکیا رولوا بیم

 ندروع و ندهتح هرزوا قلوا راقع هراودنک و علق یرلانب هلا ج .ردنو كلع هلقرطا روب

 لح ضم یرایارس نالوا ببس هقرح مند بوبا راهطوا لصتم هنیرررو قیض ندپوج

 رلهطوایراقدیاپبولوا نااکما هنسافطا هدنروهظ قیرح یلاعتهلا ًاذاعع ادعام .ندن راکدلبا

 ضهب نوجا قیرح عن تعوکح هدوا یک ینیدلوا یعم الاح هدنبقع نیفلایره



 رالحم نایدبا هدهاسم 41 اشنا ۱۰4۸

 هماظا نالوا رانکرد نکا پودبا ریرقو الآ هعرش سلح هعوقو یلع یر, يه هلعرش

 ولتداعس ینمارمش ؟ ردمراو یریذاح هقشب كننادحا انب هنیدزوا هدوکم هضرع اراق

 ضرعلایدلهبیهاشداب ترضح نو اه باکررو نم صوصخ قرهللوامالءتسا ندنفرط یدنفا

 هحر دقت ینردلوا ربخ ضحم هرو نم فقو یادحا انب هتسرزوا هروک دم هدودحم ص عا

 ندنراق_ ےب هدعاسم مدع یلط نامرف بجومر دوخاو هدعاس هګاډحا ان فقوال اسخن

 «ملاراشم فوو تناح هلهحو لوا هسزا ردیارودصو حوس هاداش هلع هدارا همس

 یساطءا یراربخ و ع هتسراف ر ط اغآ رامعمو ها[ یا یجناتسو و 6 یدنفا یسمارهشو

 *یدنقا ینرهارهش تفکو شفلوا مالعالاتشالاندن راف رطام ماااموم ناشتقنو یسنضاق هطلغ
 ترورض كتنادحا ان هتدزوا هروک ز دم هصرع مالدتسالایدل یخد ندنفارط دما ام وه

 لح یرلامدت نا كت اعا هراوآ ؟ ذم هصرع قا بوم ءهلوا مولعم یر ذاح رظن هلاح

 رک راک ی رلل رم اطرو هاط ینیدلوا ترابع ندنماحرت-آ یساشلا یرالّرتم ایر هروب نخ

 هاو ی: یودبا ندنساضتقم ماظل نات رو امدقم قمالاص وصو قماح ماحو قعالوا

 ضف هبهاهاش نواه باکرالرابم روب صوص ماظن بج ومر هلت ندنفیدلوا

 یمارجاو مبطن هروک اک ٣ هسیا ردا قلعت هنس هواراو سما هلهجون یرهللوا ناذبتساو
 ضرع« ی را دنا ج باتج یاسمراکم یا اتدفک بودناماللعایتک ودنا نادا مو ناجا

 شمل وانا ید لوا ربذاحمان وکر ہدنص و مخ لزانمیاشزاهنبرزواءروک ذمهلاح ۀص رعەدقدنلوا
 هله ولوا قر هناق دک هن روب نص ماظ هرزوا كنالک للا هماظن نات ريو ام ةه هدهسیا

 رودنص شخفرش هناهاش فیدرتک وش فرش طخ هارانمود نوسنلوا رادتا هنسارجا

 بولیریو حرش هنیدبق نالوا هدنوباه ناوید ءرزوا قلا تک رحو ل هحنبج وغ هلقلوا
 یمهنس ج وا قرف زو ییا هدننومسضم قلو اا طعا رخو ع یخو هب هاج شاب

 نونا ناوناد تنفیک هرزوا یوطنمیلاف نام رف نالوا رداص هدنحشرات یسء ی مارح امرا

 ودشا هرزوا قالوا رخ وزا هت هت ساع شاب هلکىلر و حرش هنا یدنق نالوا هدنفرط

 ۱۲۳ ج رخاوا . یدلریو تروص

 ۲۲ وصولا یرتند هرم نواه ناود (۱)



 ۱۰ ۷ رال نلیدا هدعارم ه ۱ انا

 لعقلاپ الا كرر فقو هدروکذم دوبقمم لح هدلح یرافدلوا رضا و

 هاشم یل سم لک و لسم ندنفرط یدنفا قراع دوغ ندناضف یفارشا یسلوتم

 هروکذم هیرف هدلاح یفبدلوا رضاح ىلع جاطا دیسلا هللا یدنفا نسح دملا یاک

 وشا بولوا ندننافقسم ییقو ناخ یو دیزاب اطلس هلا راشم ناک هدناخاد یدودح

 قیزط روناوا رعت قوس رمزا ندهعب را فا رطا نانل وا یل عرش سلح دقع هدننورد

 هموسسص ندنففو اشاب یفاعص. هرثو لزتم نالوا هد ف مسا ندرو دم فو و ماع

 لکومو رالزنم نالوا هدنراف رصل یدوهب . فصای یلغوا یجرکبش و هینارصن هبشکنم
 قیرط ندک هیملحم ییو هرد و ناسوب نالوا"هدنفرصت یعذ رو:احخ فارص موم

 هليا همولمم هعطاقم رمشع لد یونس هنلاخ ةع, نالوا انی رثا دودحم لب ما

 یسیغ داحشاو يعرز تابوح بولوا قلابق هروک ذم دود هصع نکیا ءدز#رصت
 رپ ره ندشیدمهنل وا عافتا هلا هروک فم هدودحم هبصیع هلهج و لوا بوم وا نک

 انب هتنیدزواو راجا هلو هوس نولکوم هلمزب ندفقو بذاح هلبا هم واعم "هلح وهم ةراحأ

 ید نوموسص نولکوم و زر بولبرو نذا ندفقو فرط هرزوا كجا ثادسحا

 داع ثادسحاو انب لزانم هنیرالحم ,ضعب فق ول ًاعربت هلا فرص و جرخ ندز رالام
 نوروک ۰ نارامعم كي هروک ذم هدود# ص یھ لبرل ا توا e صع هدزهکیدلیا

 هروکذم لزانم عارذ شب زوب ییا و هلیقرط هلع یک عادذ زور جوا, هلیراهحابسم
 نش زو نک كر ید زوت وا افسر و دوز هل. رط هزژد عارد ىلا زو و فرط

 لزانم یحم رنک او ثادحاو انب لزانم هنیرزوا ىلع ضعي كنهلاخ ةع عاد شب

 هدنسوضهب و نکمتم نعودنک هدنسیضمب هلرب كرت هرزوا قلوا ینافحا كنءهروک ذم "

 ءا هنشیدلوا زیدارم .دیرصق و غارف یلوتم یأراب هتیرابیلاط,ندنهورک ضرع لها

 ةلم زر یساطعا ناشدلاع ںامرف هعطق رب هزگ دی یواح یتصخر و نذا حو سم. هچورب ۱
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 یک و یلوتم هللا نام وب نورضاح نالیکو ویو ردیراپ ولطم كومو رم نولکوم
 هقبقل اف .هدنرظدتیا ماعوتسا و اطدتسا لهدم ك یدنفا نسح ديلا ووپنم رضاح

 بولوا نکم یمغ راح شاو یعرز تابوبح بولوا قلابق هروت دم ٌهدودحم هصع

 ید یروذحو بولوا "مفانم و ضح رخ هرو فقو ینادحا و انب لزانم هنیرزوا
 ۷ باس دن و یہا جالا 8 ییاعصم ماما ندنسلاها 0 نور و لح نارامعم ینیدل وا 1

 قیرط ىلع كران روا ندر ىلا لاو ۰ بدیم شم ناماس جاا ]
 ءانما ثومیم اعم و ریرح و بک هد لحم نوروبنم نابناک ییراکدری و ربخ هداہشلا



۳ 

 رالع نبدا هدعام ه 1 اشنا ۱۰:۹

 یشثنفم فاقوا هلبا یدنفا ولتلیضف یسیضاق هطلغ روبنم صوصخ هرزوا قوا مالغا

 عرس تناح نوا یقیقحت و هيام هدنلحم تصوصخ نآ رک ذ هلا ولا ید هب یدنفا

 ترضخ تنراطازومأم هت ۇر هعلاپ و یدتفا فيزا اترا نزا ندارغ

 یددا نون اع درج ندمار °5 ناس ردم یلفم فاق وا ها هدنمالس) اهملس مالا الا خش

 زاتم دمحا ندنساعل هضصاخ زامعم و یدنوا یینطصم ۰ دنا باک لاس ندنفرط

 ناطلس ناعش رفعم و موج ی هدوسا .درلاراشم ترهح تراظز (۷٦) هلا رادغلخ درج و

 یوک هتروا هفاض. هبهطلغ هسورحم ندنففویرلت ردح نارفنلاو ةه رلاهملع ناخ یلودیزباب

 بوراو هرزوا هلاځ هصرص فقو یآ رک ذ ناشوا ان را عفاو :دناخاد یدودج

 هب هدوک دمه نع دن راک اشا لا ع رش سلجم دقع هدنرلر وضح نیملسم یعاسالا ط وضم

 قز وب: ج ءا نالوا اورام نیتراح الاب هن راق وطنم یاکسع یوتم هعطق نوا

 سناحوا تب هشفنب هفرعم یصخشو رلسد ما ناخوا مادرو دلو نسااخوا یئاد روو

 ماحارا تن هبروت هللا یعذ مات ناحموعاقارح دلو رودادیخ فأ ر صو "ةلاصا هسا رص ما

 یرل ع رد یل کو ندنرافرطیمذمان سناخوا دلو نیترآ و رلهمناریهت مان نافتسا تذب اغاو

 نیر" دلو ضوغوب یلغوا یکزهلس و نافتسا دلو سیوا یغو اداقرو, یجوف

 راء م نودنا دو قروغک رکید ندراحم ندع رش لک و كلدک ندنفرط یعذ مان

 یعج كم و اب و «هفسلخ »ربع -ردمولعم یی اياد هفلاقەرلرام«ەورکلود ینو هراناباءانبهدزع ابسل (۱)

 یج۱۰۳ ۸ ار کار وکی ی داند یرل هما اق راج «یرل هفلاق رامعمهد هقتع تاررح , ردفر عند «افلخ»نالوا
 ینلامعت-۱ زرط كن هلکو ەد یرعبعت و ES ا ها هی فمک» ررجم هد«

 تب رو کد افلخهرارایعمنایدبا مادختسءادنسهرادا ها رقه هنس ۱۲۸۵ .ردهدکمرتسوک
 ۰ و تلالد هدی.وزداق ینهرادا هی ا جردنم هدهفص جم ۶

 هند-دار یا:فلخ ندا تلاک و هربهفس تربضح ادا ۰ ردهنسأنم نواعم او لکو ۰ هفیاخ

 هزدیس «فیلخ كةح باتح هدن ز و ر هد مدا تروح ارظن هب هن ا رف ماکحا هیفامعم ۰ ردوا قالطا

 « هفیلخ » هرانانلو هدنقهمو تقافر فانوآ هبا شلروک شایرب « صآر هدهرن یه هلامز رور
 یکی یدلج دیسافلخ یدمآ هب هبتکن انل وب هدنقیعم كاکب یجدمآ ندنلاج ریاهبایالتم ۰ ردشلوا ربع یقالطا
 ۰ ردهدکلسد (یسهفلاق) یس هفلخ شم هدهباذ نانلوب هددتقفافر و هدنتمم ثنصهحا وخ بیم

 ظلت یک یفیدل وا لمعتسم ه دن ر ا هد راع ضب ڊ رمیهآ ون هک رولوا ناشسم ندناحاضیا وش

 ی راظن هبلام ی یرادرفد بان : ردهدن) وق هدنروص ) هفلاق ) هدرلر ضعإو ہه دک لدا رب رج و

 * رود( هفل اقیحاح ) هدیناونع نالوا عواشهقن دارا ۇرا هسا اب كن ىلج تتاکر و#«نالوا ندنهافاخ

 یم هفلخ كن یثای رامعم كل رلز و نیمه ( ( هفلاق ) هر زامعم موبلا یک یتیدلوا لمعت.م هدراهقر و و

 . وغ مبطلاب - هلتیموح هرخالاب ٩ ردهدکلک یرلیا لدنسلوا یلیک و هدنراسبا فدک یک وب هلجزا
 .ردش# واقالطا هرل زامعم ملسم



 ۱۰1 رللم نلیدا هدعاسم هب ۱ اشنا

 درم و یسهر ۲ .دب ندا یاب رامعم و یسهدوبو هلعلع و یاب یجاتسو هن رارزوا

 سابسا منو هلنکس ییزلع تماهزو دات و بقو "یلوت و هلبمالعا كيمأاو یضاق
 قماغلوا ثادحا انب هدلوا ىلع نامرف ححصم رعشم ینذا بویفلوا نون- بصلو

 قالوامالعا هلیرامسر و مساو نم بقعدد هسیا ردا ترمثابم هیانب نامرف الب مک یهو

 رانربو نذا.هسیا دونلوا اطعا یسءرک ذب نذا یضم دوخایو خاستو ضاما رک ! و

 هک زاوک یسهفن اط راجو یخراویدو بیدا راندیاضاحا نکیا مزالیینم هنیرزرا یرابخا و
 تصخرهنعوف و تک رس یالخبولتوط لدملا ر وتس د ماقا وبشاو قفلوا .ازج بیت رت هلا عضو
 یجناتسوب هصاخو هنیرابحاف راصاخو رادکسا هطلغ هدهقلتم مراوت ءرزوا كمالتسوت

 ییدک .اتكمهبلع صاوا نالوا رداص- اباطخ هننهدووبوو هطلغ و اف آ رایعمو یسغاب

 رادکسا و هطاع ء« لوتات-ا دمبایفو هقشب هدنرلحرات زوی يیا و ا نا ةط یواخ

 هلعاع و :یشاب یحاتسو هننرزوا هصرص نایلوا انب رثا هدنرابلااوخ پویا و ینافاتطمو

 او تففو. یلوتمو هال راض صع تئاناو یضاقد رحم و هلت هک دنندایشاب رامعمو یسهدوو واو

 قذاوب ومات زاها هنا وام خلوا ناوت تاهو سابا عض وهل کسع یم زام تمامزو

 مس و عنم بقعرد هسا ردا ترشابم هتان ما یه نقلا یلاع نامزف ححصم رع

 هنسا رونلوا اطعا نذا یضگ دوخایو هحا-م و ضاع رک ۱ و قفلوا مالعا هلتر شو

 ول یفیاداوا شعلوا طبر هيه وقا ماظف ءرزوا قعنلق بیدأت راندیا نفامتا و ران ربو نذا
 یو هصوصخ وب هلغلوا ندناعونم لصالاق قلاب مام و قلاص وض هنسهناخ هرفک

 . فالخ و تبوقع دشا رهظم راندیا تراسح هتک رح یفالخ بوللوا انتعا و تفد تیاغب

 صنصخت و نارامعم كل اهنا ىا دأت یرعتاپ هسیا رواوا یددیا تکرح ماظن

 هسا زاغلوا رانا و رولک هعوقو عضو رپ هلوا هلفلوا یرلتمذ هفظو كراسشابرامعم

 كیاس یسهفلاف رکاود ندا اشنا ماج و یو وص ندیا ان یلویوص و بیدأت رارومام

 یرلتدبا داص ان هسرزوا صع قرن هدننلءرآ تالح بیرق ربو باص هنیرزوا

 رمعق" ىنا ەن و یماس هطوا و رصف هب هلاخ هصارع عقاو هدننورد یسلایو یسههاخو

 ماظن وبشا و قفلوا تذعایم ندرارضا هليا منم هجری میدق رافم یرانالوا هدنمهدارا

 كف رش نما نالوا رداصهدهفلتخم خخراوت هناهاش نواه طخاب ر وا ق وط لمعلاروتسد
 هادننوک ىج زکس یعرکی كنسهدعقلاذ یمهننس ىلا رک زونکیا یواح یدک ات

 یجناتسوبو هنیرانتاق رادکسا و هطلغ وبویا ویئابرایسم وینبما رېش و هنسیضاق لوبناتسا
 ندنوباه ناو د یرلدبق هلع ها وا نالوا رداصهقشب هقشب ندهبساحم شاب ام هاخآ یاب



 دن یجنچ وا

 رافع نایدیا هدءاسم هتآ اهنا

 ندنمسف تداعسرد ندافداصت هنلخاد روس كل وماتسا نلت هثلث دالب و تداعمرد

 ردق هبهحالک هب هبربخ تاماختنو زاما انب هدلحم ییدتیا وزرا یه « نک سه هدّنسادعام

 اسب هدرلهرن هلع مات . یدزل رو نادیم هموت هنکیدلس هلآ كرهش یک ییدمیش

 هدهععقف تروص هه | اشنا هدنحراخ هنعم دودحو ردیا نیت تم وکح یک دالیل

 ءوس ورود ولرود و E نرومأم هد هلت سم وب یک ندا وا هدئئش یه . یدرایا تعنا۶

 ۲ ی و یرلکج هدا لسوت هاابسما

 یاد ر ندرلن وب . ردهدکعا اوتحا یهقسو یلمخ رب هدیابوب یادوق نواه ناوبد

  همساحو دعاوق یک هنیعوقو تآ اشناهدنجراخ هنسم دودحهدلئاواهد مهقلوا هنومن مه
 : ردشادیا جرد ًاتع ءرزواكعا هارا ینیداوا شان وط عبات

 یراهناخ هدق رح نالوبعوفو هدعداعسرد مدقا ندنو كرلبمذ مان قروفک و سناخوا
 ندننافقسم یفاقوا هارت باطناخ دبزیاب ناطعا-موحم ناکمتنج ندنشیدلوا شلوا قرتح

 ساب هليا رلهنارصت مان هشفننو هیروت ناک هدنراوج قوس ینغوا لربمزاهدیوک هتروا

 . هترالا اشنا هئاخ باب رب هنيرزوأ هيلا هصرع دودطاةمولعم یرلقدلوا فرصتم فقو

 اطدتساهلیم دقت لاحیضرع همهاکولم باتناهجباکر كرابم یتسلروسب یازرا هبنس تصخر

 . یرلم سهام تراممو فرش عماج كملاراشم هعجارلایدل دق ندلجا ی رلکدلیا ماحرتسا و

 فرا لزاما ءهاقوس یریمزا نالوا رکذ .دوک هتروا عبا هنت اج هطلغع ندنفاقوا

 سااخوا ناموس هرزوا كل ا شا ذخا II هب هل اخ هصرع دود اةمولعم مقاو

 مولم» راسو هشفنب و هروتو رامذ صوغرب یلغوا یک زالو روداجخ هليا قروغکو
 یبا مود ندهجیلدوس و ندنرارتفد هللارایش» هغو یفیدلوا هدنرارزوا ناسک یاسالا

  بویاو .دناحاوس ارق و تابصق عقاو هجراو هنغاواق یلواطانا ندنسهبرق یضاق وهنغاواق
 هلاخ ةصرع نابلوا انب را لصا نع هددوس چراخ هجحنراو هیهلق یدب ندنسهبصق



 ۱۰:۳ یم تصح ر تا املا

 یدیدج رثار, كتمشاهج یلاع هبنماوب هتشيا ندشیدلوا فوطعم هته ربخ هبضق یرللوا

 یرل هناک ولم4فس هدعاسم نورقه رارق نایرو هدنقحیساغلا تل تاموسر ید

 نالعا رار هلبریرکت و دای كنیهللالظ تکوشو رم "یداسع یاد هلفلوا شارو

 . یدنلق رادّسا هتفگ ریشسو



 یمهینصخر تا اهنا »۰:۲

 ۳ تن باسا يسرا ا كامو هد كنمسر

 موس قاط رب ندنباحا هینیا نوجا یناریممت و تا اشنا ها هدهرشط و دارو
 . هتاوهتنزخ یمفلآ تاموسد ندنناریمهتوتآ :اشنا هنبا هلنروصوب هچارک ۱ بولوا ءدقفلا
 | بارا یماکعا كنسهمانماظن هيا وکلا قرهیاوا هلیت یلج تمفنم و راک رب هجیلشا
 نالوا مزال هتکل# "اضعب هدر و قمراقنج ین زاغاعم هلراسدنهمو ر ومأم نالوا مادختا

  ههصنع یلاخریاپ یماسا كنوب هدهسیارول ماند یش رر شتاب نوجا قلوا دادم هنامظنت
 ٠ ییا لصاطا و هدنلباقم یرممعت كنا رب بارخ دوخایو یاشنا كراقعو نکسم نالماب

 ۱ بولوا تراءع ندکما افشسا وک ر ورب قرفتم یا تا هترومعم ید هدنروص

  هجتلود نذنهلطف یسوک ریو كالما نوجما یسهیدلب تاشیزت كنهبق و رهشره هدرلءزشط
 فرص هتکلم تاحاتحا هلرلهطسا و هیدلب سلاح رلذوب قرهنلوا صدصخن یش رادقم رب

 . تاموسر ندنیم# ايو ندنس افا فلل هبنبا ندا ر كالءا هدر نکیا هدکلدیا

 هدرار نالوا قر روض ندرك قیرح یخو هدنداعسردو هننکح هلک ریغآ كلي قمل

 . شلروک یسدنافهجنا اشنا می ست كتفاعموب بولیتوط فاعم ندسرهیما قج هل وا اینا

 هشیا هلبداشک كنهدلب رتاود نالرا ررقم لیکشت هدنفرط یه یا داعسرد وللثم ینیداوا

  تحارتشاولرد یه تموم و سو وفظت و مظس كرلقاقوسو یلاعشا زظ هدنراقداللشاب

 تآ اشنا هذاهدلاح لوا ندغجهنلآ یش رادقم رب ندک الما هدنلباقم یلیهست كنجابتحاو

 هحرلءرشط كير وک ذم تاموسر ات هنفج ها لع و تحاح هتساق كنموسر ییاریمعتو

 . هلیدادک كني رحم هدلب راود هدامسردو ندیدمش هدرار ندیا لکشت یمهیداب سلاح
 . كنبهموم:تشه تلود یاروش هنساغلا هدقدنلآ وکرو نوجا تکلع تاجاتحا

 ۱ یهاشداب ترضح ءدافا نساحم ءدارا برا هحنحوم یمهرک ذم رارق

 . ردشلروس رودصق مش

 ىسملوا لوقم هحيةلخ و عو رشم ثعنم یش نالسنارآ هدنعون یه كتلود تادراو

 هلری4هسل وا مزمام هدیاف وک اتر هجتلود ندنعضو كنتاموسر هشا وبشا بولوا ییسهیضق

  یدلوا علام ید هتیرومعه فر یک یفندلوا لاح یسدونشخ كموم هدننایرج

 | راکوا كسرات رضح ندنفا هانتک ۱ محارم ءاشداپ زمتنم یب تمعن یو و ندشیدلشالک

 | شیاساو ءافر عل دنم هاو ندزو یه كنن راهاشداب و موم یرلهناک ولم زا فعل



 4 یم هیتصخر تآ اشا

 قروص رنو د

 ریدنفا ,لمعامما یاح نداصعا یدنشا دشار نداصعا یدا اص یحاح نداصعا

 شوغ شو رض شور
 ندنسهس زخ فاقوا ۰ ۲۰۰ ندنسهس زخ فاقوا , ۰

 ندناللصاح ۰ ندفافوا ۰ ندالصاح ۰

 ۱9۰. ندنالعاح ۰ ۱6۰ ۰

 ندناکجاوخ یتفد  .ندناکجاوخیاک سام .یدنفاقع.ظفاح یجاح .نداضعا

N e.یدنفا تا یدنفا تءفر ندنسهنب زخ فاقوا  

 ۷9۰ ۱9۰+ ندنالبصاح ۰

.۱9 

 ,یدنفا دشار ی اکزتفد یدنفا تبا یقفد رگید .یدنفا قح یقیفد رکید

۰ ۷6 . ۰ 6۰ . + 6۰ 

 یدنفا دشار یک هرک ذی یدنفا مها ربا دبقم یدنفا بغار یتیفر

Yo: +۰۰۰  

 یدنفا هحاوخ وص دعاقتم ندافلخ یدنفا نامع يک تالصاح

f۱۰ ٠ 

 افا لبعامسا یروهأم لوبناتسا قباس یرارومأم هنا هثاثدالب و تدامسرد

 0 1 ۳۰۰ یر رق ٩
۱۸۰۰ 

 یدنفا یعاما هناخحن رای

۲.۰ 

 ههدخ رو یجءوهف
۱۰۶ 

 یسه راد هنا افا درگ كوج و دءاقتم ندهمدخ ۳۰ یر یک ۱۸ همدج

 یرل-ج هطوا ۳۰ 1 ۵۶ +

 ۱۲۵ یرم رف ۲ ىلا هم دو یسحوش هنا رای

۲۷۰ ۳۰ ۰ ۲۵ 

 نوکی
۱10۹4۰ 

11 



f 

 یء.؛قیعخر ها ۱۰ +

 وم تنا قترا كرهل دال زن هش م رع ناسقط زو زوقط كس نشه وا ید

 نرومأم هدیابل واو شعلو ندهمزال نوشت هلهجو وب بوق لمح هیر و لبر

 شم8 میدقن ًاطو صرتفد آلو ایظنت نبی رلشاء» رادقم و یعاسا كني رهدنبمماااموم

 هر ترضح نامرف وا هدلاحیهو هدنفح هر ا-تاصوصخو هدیاب و هلغل وا

 ٠ حرف

 شنا لغز اوتو لی كتب رها مه موم اامومن رومأم هرو “اح 2 اعقاو

 هنر ید مام وم یاصعا ول کح هلک مزال یهو ناذ سا تم وه ی ندنعدلوا

 ندقلاضعا هرز وا یی قوام هر 2 را را نال. رو” یقلعتم هک روم ی هننکیدن روک ەدەقاك

 نالوا رک د كاشاعم هل راغا فرص ندننع كسرخا هنر تك یدنفا دعسا ناف جار نا

 ۴ : ۰ یددا یط ندننوکی ت تاهقامم

 هلب دب دح دلرلج رخ قح هلآ نمی او هینا واح نامل وا روت هد دالاب و تداعسرد

 كن رشاعم یرارومأم هنبا ندننالصاح جرخ قج هلا وبدا "اةفوت لوسا قجهلرا ذاخا

 سلاح یی هعطق ر لماثیدنندنح كنساح هشا نان ےدش راد هتنادتسا یبوست

 نار .جارخا هلال روک ذم تارکاذم ندیا نایرج دباب وا هلاوا دل هی الو
 | یاحما یارجا هله>ولوا ندنتیدنلوا تراشا و مقرت هلا خرس هتیرلالاب یرادنب كننروص
 ید یهالالط بانج هنس هدارا قرهلوا ناذیتسا ند هاتتالخ بانج یالغهشع و بش

 كمهااامومنرومأم هلبا تروصنالوارک ذبولی روی رودصف مث و قلعتم ءدزکيم لوا
 شدیلوا ناب مدجر و یبالاع قوطسم هوا اوا و اطوم رفد نام یتسماسا

 نراتج 2.در ۱۱۹۸ ب ۷ هرزوآ قفلوا ته و اتعا ترا دفا یازجا هلهجو
 یاضتفا نغلوا رداع لام نامرف «دبرزوا ضاس ًاباطخ هتبراترضح اغا وانلود یرظات

 انرایمب یرتفد شاعم هلتروص هحمال طوبیم لآ و سلایدل ندنسهبساحت تراجم یسیوست
 اضتفا ی.اععا و ر رحم ثاتسرا یخ و ع ندنا ناجحا یلرتفدیمالاب هلا دیو هن هسا تراجم

 تراجت نیفارویب یماس نامرف كلربو یراربخو لء هجنجوم قرءهلوا رانک رد یجهدیا
 «یدا ریو ربخ لع وبشا یخدهنسلج هنبانوجما قتلوا مولعم تفک هلبا دقهنع هبساحم

 ۱۲۹۸ ا ۰

 نر هد یا



 ۱۰۳۵ یمهقصخ ر تاادلا

E 
  4 ۱هدناو تروصنالوا نار هدنقح یظفحو مسآ وو ج رج قجوهللا

 هب یدفا ولتداعس ینواع» تراجم یرادغاک یرلاعدتسا هد مالوا كاسا تصخ ر هدهسیا

 هبهبسساحود د ( هنلوا نایب یتفیک باسطاب ) ندنفرط هلااموم یدنفا بولیردنوک

 امان یحرخ ) هدکدلک یدغاک هلبحت كلام وم "یجهب ساح ارجالابییاجما قرهلوا هلاوح

 تداشا رارکت ندننناح هیاااموم نواعم والو ( هلبرو یسهرک ذن تصخر ملستلاب هبهنزو
 مظنن ندنفرط هلااهوم "یحهبساحم یرتفد لاحا نوک رو و یسمالریو هرک ڏن هحن دعوا

 تالصاح هدنانخ یسهتسویساریدتبا ظفح هللا هدیش حصوهارا هنفرط لا اموم نواعمو

 هحهراداوتالصاح یسءنلث معدن هب یلاهباپ كنیرتفد نوجا قاوا لصاح تامولعم هبهمقاو

 یمارحا كاا هلهج ولوا ندنغج هل وا ماسه یطامنا هداز اهد .

 هدام
1 

 ای هو هدیروص يبيدسا روهط تامل قره وا فق ون هد ۹٣ و ص هنس زخ د اج

 لا

 یبدروک هاف ندشاعم كح هاب ر و هامررو هنصحر جرح ج و رشم لاوم تا

۳ 

 قحهلوعوت و هدورلیا كیهل-فذ قج هلوا لصاح هلهجو ییدلرتسوک هددنب ویشا

 .یساغا كنناضتفا هح چ ولدت هلواند«همط روما یاو هدننروص ولوو زا هاضومت
 لح كنهرتاس و یناپب هنساطرقو هقرفثم فراصم كجهدیا روهظ هامره ۲

 ۰ ىر وب لوق هدلاح یتا داف عدو یرتفد داراب رتسوک یرادقم و قرص

 :ح رش

 شحاف درهای رس وک یرادقم و فرص لح كنراس و هساطرف و هژرفتم فراصم

 ندنیاجحماتحاصم تعیط كالذک یلوبف هجننجوم رتفد قحهناوا عدقن هدیاح ییدلروک یش

 . یماضتفا هیوست هاهحولوا هللا

 هبیدمش ارابعا ندنلبوح هرکیدتروص كلها لوصا هلهج وی دلرتسوک ءدالاب ۳
 یعهرک دن تفخر هت رفتم فراصم زا یخ را و همد و همشک هلساضعا سلع ردف

 هش دف زوب شب كس ییا یرکب نایرو ءا ءام ندنالصاح یجرخ تامالعا و
 تادناهكجرخ قجهناآ امدمب هلی هنسهجرد یماظنروک ز. ج رخ هرک وب بولوا غلاب
 ی را. اعم كلامو من رو ءأم و د» رص یدب دو نیم هروک هلاحو تفو باا و هب هدف



 یس هبت هخر تاادنا ۱ ۰۲۳۸

 هدام

 ی

 ی را رتفد نه قلعتم هواه فاق وا و هب ریمآ هبا و ی رخ واروطذوق شو رغ ج وا

 ]رک زکلاب ادغام ندامالعا و هطیصم نالی زاب هترزوا یاروا هرمشط ا هلاوح و هرز

 اح مدکس سا رولوا غلاب هشورع جاق یراصم تر هبا نالعاپ یروت وک

 رخ مالءا ردف هشورع زو ندشورع یللا ندنامالءعا ج هل زاب راد ههر ا و هلق

  یهاها یر تیز ندنو قرهلآ

 1 : حرش

 اروطاوق شورغ چ وا هلسباسح هدکړب ندنفراصم كنهنا نالا ۍرو وک لر وب

 دعام ندتقاروا هرمْذط یلهللوح و هفاقوا و هبریم نا طقف بولوا هدنلوب یه | یحرخ

 ودنکج هشود یان هنسهبراج لوصا و هموع هدعاق یرادق« كجرخ قجهلل آ ندنامالعا

 < رخءراپ رب هنشاب شورغ هلبرابتعا یسهحرح تمیق ندنمالعا تاکدک وللثم وا قج هلیزا
 ) + نن مالعا

 درجا شو ضرمشللازو هت رم كلا ةلخ كج هدك هعازن ةودقو داع هنبا فذک ۳

 اا اھو یمرکب ید كنهمدخ ندیک سودیابو یس رو هرمون

 موم
 سه اعم و فشک هدنعونو عار یالوط ندنسهذیاك و كلوش یریغ ك هب ريم ها

 ومدخر چه هنیرومأم سود و یللا نوجا شيا كلنوک رب هنیرهب ندافلخ كجەدنك
 ودافلح ندنکبدنو رو هحهدایژ یساطعا همدن ترحا شورع یرکب هلتهج ینج هوا

 زک د طتف و یسلر و ترجا یفصآ كن وبمراکجهردنوک سودیاو ید ی رکی هر ءور هراکج دک

 زا ویح و قیاقندا اضتقاند عج هم هل وایناکترحا و هدر ده ی رلتع نه ءرالح قازوا یروشا

 ]لر هلک مزال یحالعا هدب ولا انب ماظن فالخ و یماععءاهج هقشپ ندنف ر طیهدم كتنرجا

 ك ههلاق نابي طقف كرهءهلسس هد كب هزبا باخا یعوضوم ماظن هدلاح یيدلردوک رومام

 افسشک كو هرزوا اوا ا ربع هلاثما و ازج ع ون ر ندنفج هل وا یعولءم لاح “مم

 ب كنت جا نالوا نببمت كلەمدح و افلخ نایردنوک هنساریدتبا سودیاپ دوخایو

 : ۳ کا نداس هما اق

 ریخذد ریارب هل رتفد هل نالا لصاح نوک رم ندتصخرو ج رخ ررع هدالاب "و

 ژدنف رط يرلهدنپ يدنفایجهب-اح ولتنع یرتفدلامحا ءا ءامو یس وا ميلسآهنسهنیزخ
 ۱ .يسدنلق مدقت هنیرلیح ان راظن لاا یاد اخ



 ۱۳۷ یمهیتصخ ر تآ انا

 جروح هحل وصا ه لی دج ها U دند اید ةا رولوا ندبا دا ص قاب كجو ناصم

 ندنوشرآ و ید قاوا اتسم ارقن كلذک ید ندرلنالوا یمعت هدنگش ساف و یمالا
 ابطا هناساسا نانلوا تحسم هدنقح ها قحهلوا اشنا | رد هرزوا قلا ندنسو راق و

 كج هل ریو زکلایو یساملآ مسرو ج رخ هد هرز ج تاریمعت طقف قرەنل آ ج رخ فصل
 . سلا هر قرق هرزوا قلوا ام دغاک ندنسهرک ذل تصخر

 اددح هلراءزافم رک راک و هناخ رش و ما و ناخ نده ا هل اب ررح هدلوا دنب ۲
 یا یخ تاهو ق ن رنو ان ات وا یدک هدنلکش" لیفت وا و وق ,یللا نو دن افلا
 ندنطسواو شل آ ندنسالعا هلیرابتعا انداو طسوا ء العا ید كنیراناکد فانصا راسو

 فما ثالدآ :ندرلناا وآ رع و هک ساق و شور شب نوا ندنسانوا و زووا

 جرج ندر "اسو نیک اکد هل وقمرب نالوا جاتح هب هس زج تاریمعت قرهنل آ یر تصخر

 نوا یسهراب دغاک كنسهرک ذب تصخر قج هوا اطعا طقف بزیهلآ

 : حرش

 دودعم ندهر اس ةا كنک اکد ها ءزانم نیک کد و هنا رش و ما و ناخ وبها

 ندیا لصاح ام و ارک ولتبلک هزاغم نیک کد ناخ هد هسا زک مزال یساشنسا هلته ینبدلوا

 قحعلسای اددح هلغ وا لمحتم هنل وط ىلقرف ندیرل رگید اتو زکلا ندنعبدل وا رل ش

 مع تادسادعام تو آ جرخ شور ررب هنشاب نوشرآ ندهزاغمو ناخ رک راک هاوقم وا

 هدنحرش دنب يجنکیا هلماعم قج هل وا هدنقح ییاعرش كحرخ ق هللوا ذخا هدنسامزا و
 تهج ضمب یخد هدنو ق بولوا سان قعلوا قیبطت هیهدعاق و لوصا نایرتسوک
 هدرارب قازوا را اهد یک كلوب و ,دنسوق هنردا الث هلکک مزال قعارآ هیاثتسا
 هارو لات هفقارطا و ید ؛نشوام و ددا نامدا ھا نادر نالوا
 ندّح هلوا نواف قوج كب هر راج كرا ءزاغم نالوا هدنرلاح یغوا كب و هدهطلغ و

 هسلوا هسلوا بومهلوب تلادع هدندت وط هبیزرود رب هلسلوا هروک کا ید یرلتبق

 ندنربتعم كا كرلنوب هليا قیقدت یراتمق و جاور كنيرلکدک و هلبراتعا و فرش یرالحم

 هبنره یسهلآ جرخ شورف قج یا نوا ندن--اندا و شب یعرکی ندنطسو و ییا
 ها اجلا یارجا هلیذاخحتا ساسا هدنفح راتو ید كرو ص وب ندنفجهناوت ءدلادتعا

 . يدا هلار> هاتهو مادقا ك راز تراحم ېځر یسافا هاوو هنت اقحو تفد كنسلحم



 ۰ مو

 یمهشمخر تا اعزا ۱ ۲۳

 هلسروص لخادت ردیا کیا رب. یرلثاعم كمبلااموم نرومأم و یجهمم هديا انا یخد

 - اشن ترضخ هيلوتکوغ هیاس یناعت ةف وت و هشدلوا راک رد ودا هدتعلوا هب وسآ

 باجماكنهءدق تاد اوع هم هنکودیا شارو عارفا هد 4سس > بأاق داوم ر یھ هدیه

 تح رب هدزوآ اوا دودح و مواعم يف و تفك هلنهیوست و لیدمت ازظل هلاح و توو

 هنام یساضفا كرە-ىروك ندنحلصم و لاح تاج ا یاخدا و قوت هب هطرار و ماظن

 دن دنب هدرز كس هجا كنار ا۰ ندا نایرح هدقدنل وا 2 رک د ہد هنا رکاح

 : رددعلوا زا دتا هر رحمو ناس

 ندنودشرآ یللا كراهاخ اب قجهنلوا اغلا ادد ءد*2: دالب و تداعسرد ۳
 زو کیا و طسوا ردف هنوشرآ یللا زو کیا نیو شرا زوب و ينا ردق هنوعرآ زو
 ندنط-وا و شمل | ندنساندا قرهنلوا راتعا یلعا هوملاینء رانالوا هدایز ندنوشرآ یہا
 فصت ندررانانلوا رعممآ هدنلکش سفف و شوغ یللا زو ییا ندنسالعا و یترکب زو

 0 كح هلب رب و طو بولا ج رخ ایج تاریمعت !دعام ندونو شمع ی رد تصخر

 ا كن-مراب دءاک كسهرا دم تصخر

 : ح رش

 ج رخ هنسوزوا هلث تاح دد هلهج و و ندرلهناخ قحهنلاوا سمت و اشنا هلو ندنوب

 یرادقم كناعرد نالوا نیمآ هدهسبا قثاوم هعدق ماظن نانا نابب هدهمدقم ی 1

 هدنرلجحما كراکج هد ! اشنا هناخ ربارب هلکنوب بوتلوا هنیرزوا هلدتمو هصوصخ تبست رب
 یم هنکودنا شمام هنلوا انا ید یماروب هلتهح یقجهلو ندناکدزغرح و ندارقف

 اددحم نزادمب هل لوا ندلاح ههزال یسلوق هح هلدتعم تیم رب كنسهدام ج رخ وش
 راصت>ا كنهناع قجهاوا اشنا باشخا ورك رکراک ق ك ًاقفو هنتسیراخ ماظن و

 جرخ شورغ شب یرکی هدنعارذ زو رهب نوساوا ها رولوا هدهجرد هن یماسج و
 کیا الشم باسم اب یارذ رادةم هروک اکا هلرب ذاا ساسا و تن یذخا هنصخر

 متد هدزوا ساق وب ندنسورافوب اهد و شب شم ندعارذ زوبح وا و یللا ندعارذ زو

 یب هتبلا یا هنا نالوا ردق هنوشرآ زوم هکردق وشاو یسلریو یسهرکذت بون |
 قره | ج رخ ندرانوب ةحرم نودلوا كرك ,زوسلوا هدزقرح كرك ندنفج هلوا تردق

 ناکدزش رح و ارقف زکلای اشا رو حک ءا كن-هرک دن تعصخر یسح هجورب

 اد و وخر | زوب اچ اضرف ندنانک نالو ردق ید بوازا صوصخ هنیرافنص



 ۷۱۰۳۵ یمهشهخ ر تاا لا

 هماظز تحم ر یرادبعم لداوع ناناوا رد ندشدنوآ دودیسم یتیفیک كن هی ا فص

 تیفک هنیرزوا رره نالوا میدقت ندنفرط یرردم هصاخ ها هدنقح یهلوا طبر

 هدرادکاو نی زاغو و هطلغو بواو هدنسلاوح و لوعاتسا هدفدىاوا نابمرد هرب اذم

 ندنط-وا و یعرکی زوب نواب ره ندزءالعا كیاردماب هاخ اددح لد نا للم نکی

 ناکدو یراد2۰ فا ندراندبا ریمعت هدناکش سفن و شور یمرکی ندناندا و سعلآ
 قاعتم دق یی راس باع رم و یا داوع سد شب هو آوا ودار دال
 یاجما یارجا هجن لام یاضنقم یهانتفالخ ترشح هف- ٌهدارا نالیروسب رودصف رش و

 هدصوصخم رتفد ربخولع لصام ندیا دورو .دنخرات [۱] 4۲ ن ٩ یا ته

aاھم 1 رڪ وه ن کیا اش وا هرادا هلا دخا هروآ دم دناوع هح وه قرهلوا د  

 صوص ساح و ی نان هذا هام يج یا تعاسح تسک هب ضعي كنها

 موزل هنمادختس.ا رومأم ءدایز ندنکلوا هدلاخوب بودیا کت ید تحیاصم هلل رک شنت
 هدهناهاش ترضح هباوااسحا ها هننراردس یدقآ نالو یریدم هصاخ هذیا و شعدوک

 بوش وا لورق ندنرافرط هموقم تالصاح ندنیدا وا شارورب ناسحاو صیصخت شام

 هدقخلوا هرادا هلهچولوا قرهنلوا صیصخ هسه وست كن راشاعم ها نیرومأم و هیتک

 هالیوح تروبص كنءروت دم لوصا هدنحشرا ٩٩ اح ۱۳ هدلاح ید وا

 موزا هن سملو اطعا و صیصخت شاعم ,رایدتفا نالو اضعا هدسلحم و هنیدیازت كنیرومأم

 روک ذم تادناوع ندننکیدلیا فقوت هالصاح هدایز ید یسهرادا كلرلن و كر هلبر وک

 اک تاربمعت و هدنساذنا كنىرلەر اس و نا کد و لزانم كياامر و مالا بوایدراو

 بونا آ جرخ هلهجو یاجما ندنامالعا نالیزاب راد هبهراس تاصوصخ و هنسهنزح و

 نیزومآ. و ا هلا عا شاج هام رج روک د. ج رخ ردو هے را ۷ اح ۱

 روک ذم ج رخ اراعا ندروک ذم رال و شعلوا اطعا و هوت هلیئروص شاعم هیءهر اس

 مادخیتسا هذه هل ا ها نالوا لضاح هدهامرپ هد هبا شلرردتبا لير هنسهچ رد یعاظن

 هدفیسص مایا هموقرع تالصاح هحرکا و هنفیدم هلوا یفاک هنیراشاعم كنیرومأم نانلوا
  یفصل كە راس تافراصم و شاعم قرهلوا لصاح یش زا كب هداتش تقو هدهسیا رونلقرف

 هدا را ۲ ۰ رد انرعوشاروک هدهقینع رتافدرودمهتناما ندنسهرادا ها هالو )۱(

 هنر. هلو هدکادا نو ندنکل رب دم هصاخ هيا هدهقئوو . ردقفحم ینحلرا قل شاک ایر

 یهاوا ۱۲۰۲ كم ران یهدارو ارظا هنسا وا ۱۲ ۷ هسلا ی ادحا غ.رات كنهروک ذم تیر دمو

 ۰ ردظ وحل. ابوت



 دب یچنکیا
e. ۳ 

 ی .ر هدصخ ر تا اهنا

 هتتیدنل ] مسر هدرادقمو تبن هل ندنن آاشناهنا ردق هتشرات یوفا كفليشاب رامعم
 ییدتا هلخادم كرومأم و ماقم یلیخ رب هنن ا اشنا هنا . مدامهلوا سرتسد هدیق رب راد

 ًارظن هنسلوا ییبطینجهبمهلوازسهراب ییفد كراهلخادم ویو هنکردادیا حاصبا هددنبیجشرب
 هیریما "ینابمیتح ۰ ردزسهمش یغیدلتوط عدا هرامسد شحاف كب كنيرلبحاص انب هدیاوا
 . ردهدقماشالک | ییدلدک هنتهج یذخا ترجا هدنتیف شب هدزو هل ندهفقوو

 هشا هروک هیدلوا نابتسم ,ندهضورعم رک ذن جردنم یروص هدهفض ىج ٩۸۱

 اشتسم یراهلشاف هروصنم رک اسع « م.دق ماظن نالوا لماعتم و فورعم هدنةح یمسر

 ندیکی هل-ورامعم جرخ شب هدزوب كنبرلبنا فاقوا و یربم هلحاب راس هرزوا قلوا
  ندماظن وو هدکمرتسوک زاوج هننح هل مر ندن « راهناخ هنلث لام و نک کد نالا

 رر دک لکا لالدقسا ی اعم ندہ ۔ر كنيرهاخ ناملسم

 د مد دا لا هه الف لس نازه کادو مر هوا
 هدنسلاوحو لومناتسا » : هروک هماظن رب نالوا رشف هدنحشرا ۱۳۹۲ ریارب هلقمام هلوا

 هارلناریدباب هناخ ًاددحم نده: للم نکمتم هدنادکسا و یحا زاوا و هطلغ و بوبا و
 شور یعرکی ندنساندا و شهلا ندنطتسوا و یعرکی زون ندهناخ رم ند العا
 رمشل دو ساا زع ندرلنار دياب ناکد و یرادقم فمن ندرلندآ ربع هدنلکش سو و

 . ردشٌعا رر « ی.هلآ دناوع شور

 لگدا ۱۳۸۰ لوالا یذاج ۷ هماماظا یحمراا ۸ نا وا ج رد بی آ نرو

 داع هنامز یلوا ندنرشن كنسهمانماظف تاموسر و جرخ قجءلآ ندهنا عون یه

 هنا ا ماج قامولعم ییخرب اهدراذ هتنالعاعم هناو هنمرتسوک_ ناموسر

 : ردشلدا جرد tie هلک لر وک تىما ا هد نګ رات

 تادرا و كج هديا افو هی رلهنعم تافراصم كراناناو هدنتمدخ يا رده هات ةا

 امهم قره دناوع رد یيدلس هل وا نکم نددشا نالساب لوو بوشلوا ی رلهص وصح

 یف> هلاو دودحم ی رادقم لر وک 3م نب اوع هد4سلا را اک مدیا هرادا ی ار نکما



 ۱۰۰۳ ۱ رلذ دی | اطعا تصخر هنااهنا

 شرها: ناه كج هوا ) دنا وا دیاد تانکر وک . یک دلا هلنس اع وا قالا دارا

 اوج ندبحاص اب یراکاددنرت فاجر هدنشاب هتذه . راک هقیح درک ایو دارا رب

 بو هربددیراق ینسهقشب هبانب روما . ریلآ یدنک یتسیقاب .رروءهراجدیا یی پولآ
 لصاح هلهجو ویو :ریلک مزال قلا هنتفرعم كلا به هراس تامزاول و رسک | ٤ هتسارک

 .یدیا یلاق هنیرلرننک یلمفاب بوزیو هتبرراشادلوب نالوا شاب یروادقم و كعلابغ نالوا
 یدرلردا هباهو  ظفحا ندنساضرعت كلا رشا .یاس یرلانب .ناشاب.دافرا وب هنفام عم

 هدقدنلوا ع ورش هنساشنا كنساسبلک ینمرانالوا قرت ( ۱۲۳۳) هدنقیرحوش موق نکا

 لع و یآرفن و ناطیاض قالوق یهدنداوج ندننارابط كلوب هلون قلوا انب رب مسج

 بوسا قاوا دنمهصح ید یرلییادابق هناخءوهف یناشن « یلمان ء یراسون وقوف

 كن دیک ناکه دهسا شاشوخ ییرارطاخ هلساطعا هراپ رادقم ررب یخو یسلوتم اسلک
 هل ین هل ۶ ًاضعب بویهشواص هفرط رب ها یتسهراپ اد رارجقالوق تح زملدک یدرا
 داغرا هلی رارومام  هطباض هلق وفوط هنتعفتم كرلشاب داغرا عطا اب لاح و . یدرار دعاط

 یک ینزدلوا .لوتفم یحاقرب * جور یاافر ۰ یداک هعوقو هلناقمرپ هدنسهرآ راریجترو
 ندرت قجوح « نالماب نالبیآ .یدرک هنماج رایراق هلا ناع لوه هدیرب ندنارف

 . اید لف بوالاقاب یر ارگ ر هفرط رب

 یاصع لک هنو غو یعوح هنیرزوا یرارومأم هطباع كرار رو داغرا هنو

 اندا واد وح وم ,. اشتیرحکی هدن راکه ر وک هد كرل شاب داغرا طة .یدروب رردک |

 (۱) . یدشلاق هدنلا ( دافوا و .هافرا ) تموکح .یدریااص رکسع

 هلماعم نشتون .یدیا ندهمز الی | نذاندیشاب کھ هد لر اکج ءدیا اشنایاکدرابچندسا

 كزراهاظت هبا هایطرر هننراطت هعفات هلص وصخ و هلاکت ثددهرادا هنا عج سم ددءتو

 نوناق ناناوا جرد صوم لمف اک کوس ندنزا یے رفا ماود ردق هنیرشت

 ندرارک .ازارنحا .ندایوصت نوجا ینج هلوا نابتسیم ندنسهعلاطم دلراماظن و

 ۱ . ردشع وا رظا فرص

 طلغو یفاوب ریغ هلال خدعاق هلیظ یج كن( اغآ )اب .یدمهایشالک 1 یمانعم كداغوا›(1)
 ؟ ردنرم یی ند(تاوقفا) لالالا وف قرهلوا



 رلن د اطعا یخ رخ اهنا ۱.

 یضاقو هنغاواق یی مور ندهحلدوس » : هرزوا یغیدلوا ررح هدهقسو لصفم نالوا

 هب هلقیدب ندنسهض بوبا و هدنلحاو- ارفو تانصق هح راو هنغاواق یلوطانا ندنسهبرق

 یثاب یجاتسو هنیرارزوا هلاخ صرع نابلوا انب را لصا نع هدروس جراخ هج راو

 یوتمو هلمالعا كانووضاق درح و یسرک دو نذا یثابرایعم و یسهدووو هطلغ و

 دم یذا نو لوا نوت ست بصا و ساسا منو هلکس < یمزیلم تماعزوراء و فو

 ردیا ترشابم هیانب نامرف الب ےک ره و قم ءاقلوا ثادحا انب ہے دملوا یلاع نامرف ححعم

 یمع دوخاب واست و تاتا کاو قتلوا مالعا هلل مر و مناو منه بقعرد هيا

 رلن دا ضامانکیامزالییاء هن رزو!یرابخاو ران رونذاهسیارونل وا اطعایمءهرک ذن نذا

 . یدیا نوناق « قفلوا ازج بیترت هلا عضو ک روک یسهغاط راحت ویحراوند و بیات
 مدتنورد یسلایویم هناخ و یرلن دا دا صان هرزوا هص رعقرتحم هدنرل مزا تالګ» هدر

 مدق ررافم یرانالواهدنسهدارا ریمعت ینسههک و یسانب هطوا و رصق ههنلاخ هصرع عقاو

 رامعمو ینیما رهش و هنسدضاق ل انا مرزوا قفلوا تدعابم ندرارضا هللا عنم هجو ین

 هقشبندهبساحم شاپ ًاباطخ هیاغا یثاب یحاتسو و هنیراضاق رادکسا و هطلغو بوباو یشاب

 هنیراشبا اترلهرقف وش هلاع ءانب .ردررح هدءهروک ذعهتو هدینیدلوا رداص «هیلعصاوا

 قطا نوجا رهش ج زاخ هبا لوصا نانلوا قنبطت هدنلخاد رهش و یفیدشیراق كرلمک

 رد دکر ک دلو ىق ف هنتسمرا ماظن و لوصانایدیا

 هلتمجارع الماک هراماقنو عع نانلوا دادعت هسمک رب نالوا قجهرب دیدیا انب

 ا اشنا و زامالشاپ هسا مال لادم بولک هنب هل الآ تصخر بورو یردباوع

 دولکیرف ینرحکیرب هدردقت یکع . یدریلک مزال كما اضرا هدیوا هسیا هدنلخ اد
 " ینسهجرد لمحت قترا ییدعت و ماء یءدصوص>وب لرایرح کی (۱) (یدراصآ هطلاب) هیانب

 ۱ ندیدمرب :هک ر ولد هد دوج غرا هرژرا قلوا دام هنعلاق و ىس ۱۲۴۳ .یدشمشا

 ندا عور تم هبات ر قرەلوا لخادهسدادع یرجکی یسهلو» 4 و رحم ر قاط 4

 یرلکدتسبا هلکلءدنوک تاق ییا. یدرارولوا طاسم هنیرزوا ریقفو ی لسم وعو لسم

 هصاخابادع ام [۳ ] ند راکر یحکشا «یحاوبع < شاه « ید دن و ندا تمدخ یزح ردق

 زکیزقوا نهیشاح یک هد هنر ی ۶ ٩۲۰ هدنقح یربست ق.دصا هطااب (۱)

 مگنرممت كروت . رداباع هتقد یندلوا یاناللوت هدانعم و ماقء ۰ كىرەت دارو (۲)

 . زدیا تداهش هدلابعتسا زرطو هنکیدلدا دم ريق»



 لصف یجشس)

 یرا ه>یفرص فاتع فر روما هد ۱

 داع هراودا یدوا ند امطس هرز وا یيدلدیا حاضیا هدناصف یرلنواق هاا قمتع

 سرت ةد, ههمانءاظن رب | كج ەر سوک هدلوا "هلعو یاحعاص نوو كنيروما هي

 یرا ك هحفصه و ینیدنل ون یراهحغص فاتح ثكتنالم اعم 4 ذیا هني هدهسلا شمامهل

 : ردود2۰!-الک ۱ ینددل وا عبا هم اظن

 : هخا ناب هرزوا كمرتسوک هلشانو ندیا باجما یاحفص وبا هدف وب
 راز ما المعا بهر ماه و
 در هتصخز نآاشنا س ۲

 ۱ رالح نلیدیا هدعاریم اع
 ( یاس باشخا و رک رک )رو كن آاشنا س ۽
 یعاعترا هلرلانب س و

 یم و ارافاقوس س ٩
 قرف نادهزوک هدنسهرآ راماسم ريغ هلراملسم س ۷
 ینر همزلامو یرجا 4 - ۸
 یراوا لانا کسا 4

 هد كار رغ۰ ق هدنفح تمط وفم نده ر > کو .ردشلروک سام كجا عج هددننزوقط ی
 قرهنا وا رابءا ابر یواح یرالصا ددعتم هج ا یاب هنتسهامدهسیا زولک مزالیم وال

 . ردشادبا رار هللروص

 درب ید

 رات دیا اطعا تصخ ر ه اشنا

 ندیشاب رامع» زکلا نوحما تمل اباي تااشنآ اریمعتایو اددحم :دنجراخ و لخاد روش

 جدد هدنب ین وا ,یدیا راکم زال قلآ تصخرو نذا هدندرل عج ص قوح ر, ردید لک



 یعورداق یسهرادا هینبا ۱:

 یسهیلاح هتجالب هیءراد یجنکیا . ۸
 نالیر و هراهفاق ندم هفشک 0۰

 هة ۳۶ هوه ۷.

 نالر رو هارقف ۰

 یفراصم هزو 8۰ ۸0۱۱

۹۹۱ 

 وک تاف راصم و تا هل اب ۷ ۱ ۰

 يس« وس :تروص

 ندننالصاح قا نرمشآ 81۵۱4 ۰

 هعقاو تالصاح 1484۷ ۰

 هزر راشاعم ی وا نر زشت ۵ ۱۵

۶۱6۱ fo 

  ۳۰۳۵۲ ۰یآللصاح لوا نوناک
  ۷۱۵۲ ۵نالصاح ییا نوناک

۷۶ 0۰ 

 قحهل را ا-اععا هبههدنخسم نر نا هدست نرشت ریش یسهنس شب ناسکص

 كيبزوقط نالوبءوتو هدروننص هام هليا شاعم شور زوقط نوا زویجوا كثب شعلا
 كشورغ نوا زوبشب كس ترد ش٤ الاب هجورب اج کفراصم شوغ ر ناسقط زوی

 ندشتالصاح یناث نیرمشت یههداپ شب یکی شورض ترد نوا زوبسشپ كم رب قرف
 یروصقو ندننالصاح لوا نوناک یسهرابیمرکی شورغییا قرق زوبحوا كس زونواو

 ندننالصاح ین نوناک یخو یسهداب شب زونوا شور کیا یللا رولا كسب ییا نالوا
 ترضح نامرفوصا هدنابلوا هلفلوا شّلوب ندلاح یاضتقا یمارجا كنبوسح اطعالاب

 ۱۳۸۷ لاوش ۱۳ ۰ ۱۲۸۵ لوا نوناک ۳م . ردآ حالا هل ن?

 هنننا هد رادا سا#

 قملف افا و هوس هاج وم

 رو مس



 یمورداق ی-هزادا همش ا
۱۰۳۵4 

 .۱اظا یع ءوھق ۱۸۸ ۰
 ۸ یلعیحاح قف ر ۸۳ ۵ ۰ ۶

 ۱۷۲ ىنا

 نابح هوه

1o۹یوکی تاشامم كل هبا هم دختسم نرو هاب  

 نانلوا رکذ هلسهبباجما تاراجا كرالحم نانلوا ذاختا یریاود ها
 یناراحما اود فراصم نالو.ءوفو هدرا نرشل امام

 هنا نارا ۰
 هزبا ااف ۱۹:

 نیا عباد راد ۳۰۰

Aها سماخ مراد  

 هصوم نا دا

 رول وا ناب رز هور ۳ بولوا ی.هغاو هو رفتم تاف راصم

 یمه ری معآ هو. .ج راح ماح لس ورم واو

 او ده راود ٥

E (E METي هبریمنآ  
 ام رو كر اود . ۰

 یا ای و ۳۹2 نا. وا مط ۱۱۸۹ ۰

 نیا لوا ناسا حط ضوص هلق فک . ۰
 یعهعضو هبوص ۱۵

 ۸۰ ۽: هنفد یسهرابخا قبرح ۰

 هنسهلق قرحقدهلوایهلا. فررش ناصر ۰

 یمامم دیاک هللا قیربص نانلوا همیایم هنملق شیک. ۷

 هراسشاعم هس هلا قیدنص ۵
 تافراص» نالوعوف و هل دیافا دم یاب ییهطوا ۱۳۹ ۰ ۰

 نا ودا هسدنه نا وا هما ههراد یحنج وا ۱۰۰



 یا ورداق یعهرادا هنا ۱۰۷ ۸

 أ دا ۴ ۰

 ۰ دجا رکید آ ۲۹۱ ۰

 « نازهد 0ء

 ندعاقتم

So IT ۰یدنفا  
 ماخ هراس یبا رک یج هما وتم ۷۲ ۰ ۸ \*

AY : ۳۲1 4 او یسهدلاو یدوا ی  

 9 یم هکر را ىد یرو وتم ۱۰۰.

 » هما یسهجوز یدنفا فرام شوم ۲۰

 لاثءایسهع رک « « « ۳۲

Aاقا  

 « نامل ۸۳.

 ۳3 هل.اک یسهجوز یجوف . ۶

 ىدا ماما ۳۲ ۳

 ناج هط وا

 عا رو یناب جهطوا ۱ ۱۹4 ۰

AV ۰2 دم یسح هط وا ف  

AV Te WEY f°یرک# یحهطوا  » 

 یثاس» نا. وهف هلا یشاعم هم دوس

 یدفا رجا یرادق وح وف ۲۰۸ ۰

 1 ءادبء همد ر ۲۶۳۳ ۰

 , نس> ۷۵

 هشا ةه و رګ ۲6۰

 7 فراع _ .۰

 « لامع ۲6 ۰

 ۱۲م س همدخ شاءم نوک
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 ۱۰۷ یه ورداق یسه زاداهینبا

 « قداص

 1 فنطا

 « مصام

 « بغار

 2 یدک دم

 فا سهاط یحاح

 9 یرون یجاح

 0 ر

 2 نورا یدو

 5 ۶ ٣ ٠
 ی رومام هراد یا

 كب مسول سدر

 ىدا لعام ا

 « یس> دم

 0: دو#

 0 لام

 اغا فا رش

 وطاف شواج

 یرومآم هرباد یش

 یدئفا نت را و

 « . با نواعم

 9 اطر

 « بار یحاح

 « وایو

 ا درک یحاح
 ؟
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 یسورداق یسه رادا هش

 یددفا : ناما

 ا نح
 2 ا

 3 دا یل رسم

 یر وام ۳ د یحنکیا

 یدنفا رم ول تفر یشانکسب ۳ ۲

 « لماک یحاح

 « ی یا نوا

 9 ور

 : ےرک

 تکو

 اغا دا

 درج

 0 نما

۶ ۳ ۰ 
 یرروام هراد ىجا وا

 یدنفا فردا شر

 2 توغص نواعم

 قل
 5 در

 2 ۱ تی

 , لاح

 ناو

 ی ردومأم رو یج درد

 یدئفا فک اع شیر
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 یسورداق یمهرادا هشا

 2 یم ر نامل س

 1 قف 1

 1 مه دا یا

 « ینسح یحاح

 ۱ ی

 هدیروأام و تزعم
 » هدا یماقا لوق |

 2D یقوش نایلس

 « لماک

 هدر ا « فرا

 لاج او
 9 یس نا سج

 « د وع سم

 8 س

 2 قلاف

 0 در

 « تأمز

 « لاح

 « یان

 ی روما« هراد ا

 یدوا د وعسه یماغالو* سار

 « قفر نواعم

 « یربص

 « مدا

 : نا
 « ی رگ دهم

۱۰۲ ۵ 

U 



 یسورداف یمدزادا هيا ۱۰۲

 یدنفا یدهذ ۷۳۳ ۰

 » _نایات ا ۰

 0 کاش ۵۱۳ ۲۰ ۳۰۳۳ ۰

 (۲) یشاعم افلخ

E. Neeیدنفا  

 « ىلع یخاخ ۱۳6۰

 ي د ۰ _ 

 , تر 0

 لعاما ۰

 3 ناسح نسح ۸۶۳ ۰

AFC ۰۸۰3 فن  

 « قراع کک ۰

 3 نارو ۸۳ ۰
oبی نیدلاسمش ۸۳۳۲  

EY ۸۳۳ ۰ » 

 , تعفركح وک ۸۴۳ ۸۰

OA ۰واح یجاح  / 

 , ر ںع 6۸۳ ۰

 2 یهو ىلع ٩

 » رکبلریکناهجح ۵

 « ار

 9. فرشا ليوا 1۲و

 » یردقكحوک ۵

 اپ 1 دما یحاح

 رب هدیرلیا زار هدنقح هیئت بیس . ردهنسازمم ررا مه ؛ رلسدنهم ىمي ۽ رلهفلاق « افلاخ (۱)

 ۰ زکتاب هاروا , ردراو هیشاح
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 ۱۰۳۳ : یسورداق یسهرادا ها

 یدنفا فرجا +

 « دما ۰

 « بام ۱۰۰

 « تعفر یتاک هنزو 0۰°

 قفوب رادهزو ۰

 یرل رل وق 2 بتاک ام لغ

 یدنفا نا لوا باک 0۰۰

e ۰اغا فرو  .| 
 اغا نسح ۲ ۵

 1 غا ۲ ۵ 4

 ی ام دن ۵۰

 ۱ اغآ دجحا ۰ ٣۰۸

 اغا ییطصم ۱۳۹ ۱

 ظ ہا زی ۱۳۹۹ ۲
 7 نیدلایم ۰

E TR۵  

 « نی

 0 یزکش ۷
 « فار یحاح ۰

 , یربخ ۰

 , ته ۵

 یملق تاریرح

 يدبفا لالج بناک شاب ۱ ۰



 یس همش تثه تاما ۱ ۲

 لوح هتربدم هل .هامقنا يلروا دم نف یاونع تایر ادال کشا ی.هنس ۹

 ۲ هنف تفاظن یددجنحوا «ریاعمو قرط یددنکیا « تاقا و تاعش یسحرب و

 ا هش نشا هموژفا قاوا عیانصر هک ام ىش قاناوحاب و ی رامعم یسمدرد

 ۱ راز

  ۱۴٣ردشلآ و | وش راهبعش راز هلکادیا هعفاحت تام اوب هدنسهنس :

 کا < ثالسدنهم « قارامع« « یتاه نا فک و نک و ققفد < تبریدم

 ته هد کل رس« هوق کر هدنالکشن كوصوب . یر !هبعش یراهدد رخ رهش < عيانصو

 اون یلربس. و ی مو قز هلوا هوالع هنیرید« هنف تثهو شادا طبر هبهنف

 <s یسههطلار ثاکلل رسه وق نکا ی 9 كياشاب لس هدرا شاربو

 رجا اهد تالبدعت ضل هب هنس ندهنس هدننالکشت هفتم : تک ناف تاه

 ٠ .راندالف قەاتیوا هدن رزوا 5 ها یثرب لانا ا هفامعم .ردشادیا

 ابو ( اا دهم ) یمیسا كنسهعش ریاعمو قرط هدننالکشت ۱۳۳۷۱ هل زا

 ا ا ورو راك رمد درو ةا اما
 تاما هه یرعوط ند عوط وم ندنتالکىشت هدل ۱۳۸۵ ؛ كنسهراد هشا

 ۱۳ ۱ هام رکف رب هدنافب واو یااگشت یوم ص یلدا رود
 رد اع هی آ یلاحا فرم« و شاع« هطق رب غم سرتسد داع هنهام رب كرود وا

 ۱ : مروسدیا

 ۳ نروهام شان ندیا "اضتفا اطا هدرا نربشت رش ینهتس نشب ناسکس

 ردرتفد نام ی رادقم كيف راصم نالوعوقو هدر ول ص هام هاب

 یملو هبساحم

 یدنفا یمج ولت نع ی هسا ۲۰۸۳ ۰

 « بغار زم ۱۰۰ ۰

 « دیم ادع قواعم زمگ ۰

CGI » 
 « اص ۱6۰



 ۱۰۱ یس هینف تای ت( ا

 عقاو .دنفرط تسوا كکس یدودح : هدنسوشراح نوک رم یدک هواي یجنشل

 طخ یفرط رادندنآ هنیرانف یلیامور (۱) قرهلوا جراخ هیبارطو یوک یی هليا ءدب ندرلای
 .کودیترابعندرللح نانلوب هدنتهج لحاس هاش رط یلغوا كب ندهردک و وب نالوا رسکن

 یدودح . هدنرهظ هناخوقهرق كوو هدنسوشراح رادکسا یزکیم : هراد یجمدب
 اشاپ ردح ندارواو هرادکسا قرهلوا جراخ یس ا زوقکب الان ندنرانف یلوطا ]
 نداروا و هناغوا یلهناوط هللو وشوق ندنفرط یرب كنبرياج اغآ مهاربا هلسهلکس

 .. ینیدلوا یهتنم هنیرانف یلوطان ۲ ندنرلارو وک وکو هحیلماج كوپوب هلش رط یلتسا
 .هدنبسوشراف كما یی یک : هدشاطکبت یزکم (۷) : یسراد یتاطکش

 هج راو هزلابق عقاو هدنفرط تلآ كسرادح لبا مور هدلحاس ندهجتاب هلوط یدودح

 (م)ینیدنل وب هدنلخاد یدودح كل هر اد وب یخد هج لحاستانق رط یلغواكبهدنفرط ی رهط

 کیم غد دةر ی دنل وا لب زات وا ینه ل راد «تداعسردهدننالکشت یسهنس ۹

 .ردشعا ماود ردق هنسهنس ۱۳۲۵ لحوب قردلبریدنلوب هناخهسدنهرر هدرلهرادو هدتناما

 هبهنف تله هاخهسدنه دنن تالکشت نالسای بفاعتم ینالعا ثاتطورمشم

 .ندشهلوا لیوح هکلسدنوم رس هدیراسدنهم شاب هرناد « هتسایو یوق سدنهم شاپ

 تشهء«هحاسم تشه < هب رامعم ته : یسهشف تیم زک ق دواک ینەنس ۵

 .ردشماودهلتالبدعت یز ج ردقهنتالیکشت ۱۳۲۹ تالیکشت ویو شمل ریا هجوا هل رامان هسدنه

 یفکرا تناما هدنسهمانهاظن هیدلب هرادا تداعسرد نخ رات ۱۳۸۵ هرخ الایذاج ۷

 حرم ینج قاب هننآ اشنا هنا ةفک ی.هرادا هیدلب و ینجهنلوب كسدنهم شابرب هدنناب
 هیدلب ۀراد ترد نوا هدنداعسرد كرهلبدبا قسطت هلساع یماکحا روک ذم ةمانماظن هدة

 كن وناق هب دلت ۳ یرلدرتادهنیا نانلوا هنارا یرلدودحهدالاب نوح ییدمهدیا نسا

 . ردشعا ماود هدزرطوب ردق هیهحدبا سسات هیدلب هاد نوا هدنداعسرد هاقسطت 4

 هلخلوا لکشتهناخ هسدنهرب هدتناماز کیهان وناقیداب تداعسرد یخ را ۱۷۹۳لولبا ۲۳ ۰

 0 رک رارق یادختسا سدنهم رادقمیوزل های سدنهم رسررب هد هب داد هر اد یه ربا

 ةر هدنآرطو یوک کف هفتم فا یر كم اتات هد اا تاتو ©
 ةرلاد والت« هرئاد یجننل آ یروما هیننا كرلارو نوا یفیدلوا شادا داشک یسهرئاد 4 لب

 .ردشمهلربدتنا الخادم یسهرادا هينا قرهنلوا تور هج هد

 هدهسردبا اضتنا قاوا هر اد ( یجنزکس) هلرابتعا هرصو تاق یسهرل!د شاطکشب (۲)

 زده زاش انع نوجا یغیدلوا شمهلدا حرت یشرب هدذخ آ

 ۱۲۹۵ یوم ٌهمالاس (۳)



 )مک هزیآ ۱۰۳۰

 را هنا یدب هدناخاد  رادودحآ هجورب نا هنساک مزالیمیسقت «رناود كنتالماعم
 ۱ ردوا داشک

 و ندققدناق یدودح تاجرا وا یامارش یکم او یح رب

 . ندنسهداج هنشچ روقوجو ینیرش عماح هدازرش ندنسهداج افو هلفرط لوص كنسداج

 ی
 i . الرا یہنم ردق هنجراخ قفدناف نانلوا E بوشالوط -

 اف یدودح . .دنامرف دلوبوب هدنراوج عاف یزکم : ءا ینکیآ
aهوق پوط ندرابحم وطو یسهبرق كب ىلعو هيرا و یراعتالابوبا ی  

 .همشچ روقوح و رش عماح یلەلال عرغوط هلبا هداح قیرط كرهدا لوخد ندارواو

 . ینیدرا وردقهنحراخ ییفدنادقو كرز هلبسهداحافو ندننورد ینلرشعماح هدازش هلت رط

 غ یجەش ندنجراخ وبش وط یدروتج . هدرانح قوای هراد جنحوا

 تال نداروا هلبراهلکسا وق یو تا ارس و هناخاد و ج راخ هلق یدیو هناحم ولوم

 ۳ رنوط ا یارمقا ر ير مل لاال وخل دم باو
 . یتیدلوا یہن

 ؟دغاک یدردح . هدن رهظ یسهناخوقهرق هطبض هدبوکصاخ یزک : هرتاد یحدرد

 ثداروا و هش اپ یسهرد اشاب مساق و کا هحیلدوس هللحاس هرد ندنسهبرق هناخ

 ۱ . یودیا یپتنم هبهناخدغاک ندنسارو یادم قوا

 ES ۱۰ و زارو در هنب رکیدکی شک هدیراتاف وی اچ میا مدزادکسا
 .ماظتنا نایروک هدنرظرط هنا [رظن وو لیتیتج « لیگ داف ط نم نام كرادکساو
 : . ررتسوک قفیدلوا یناخدم كتف بحاصرب هدنراعا كنساروب تماقتساو

 رب ىا كتلات 2 ندا ا یبنکم. سدنهم یدتنا كم تزع دم یرتحم ررح فراعلاةرئاد

 نی دناو ی ط داز كمااراشم دراعاو ماظتا ربا نالوا دوشم هدهم:لس هماع ءاتب یتخدلوا سده«

  گرهدریتک هلوناتما ونار فا (غنیاهم) تاب حاسهسا یدننا تاب مدا لیاخو ناب

 الحا ندنآ و ندنحراخ یسو-و کک هغلال « نددح سە هجالآ و شاطلزقو ی هلال

Eنفت  

 هتل من یتسا رجا تاق مظتن« هحرد و هدرود وا < ا یر ەچا اشنا هیلاع نابم ضم

 ییدردنوک كنوا نوا یغیدلواتس ودهلنویلوانثاان ےلس دوخای ك ( غنیاهم )ای بویءهلوا یرغوط فامع

 ك ےاس < یسدنیم كن هبیاس . رازویناو هدنسهعلاطم ییدلک مزال قلوا یر كسدنهم ر و

 E هدوجو هدنراتنطلس نامز كهل رب مظتن قرهلیا همند كلبا هدلوناتسا هلس هسلوا

 رقافوس مظتم زکلاب هدهییاس . ردهدقآوا بیس هدا هلتمرح هدنخرات هدلب ینمات كهلاراشم یناوا

  قانوق ریکراک و مظتت ررب هنراسثاب هشوک هرزوا قلوا هنوع بویاوا ی افتک | هلداثک

 .دوحوم ق الا یسهناد جاقر ندرلنوب رو ناسحا هتناکدن قیوشت یارب بورا انا

 ۰ رردهدکعا هظفاحم ینیراعم مدق زرط هلسی ادتبا لکش هدلاح قیدروک ریست هتاف دو



 ۱۰۱۹ ۱ یراهرت اد هينا

 ۰ ردشادیآ تب و ره سو رادا ها به یرهلبسقاوسا م 6 ی رلهمش حر یا اشنا ها

 ر هل رامتعا هف طو بول وا هدنسسهح رد و زر ط هب رد راود ييدمش تاسع و طرف

 : زد هحور یک از اتا كرلەراد . ردهدش.اشالک | دلو: تاسلا

 راد ید رد مراد یحنجوآ ینکیا یک و ير

 اشاپ مساق ها جا ناطاس هفوصاا یی هذا راد

 هرات ا او یحدب هراد جنش

 رادکسا قحنغزوق . یوک دووانرا

 یک ی هکر دهد و رشابم ییا رب « لوا ق شر ریو لرا تر هک ماد ره

 شور ر وک كيب كنيرلشاعم لوا رومأم . ردشهلوا لیوحت هتسایر ناو لوا روم
 . ردا یهاظت - هروک هنامز وا - یرلقدلوا تیمها زناح ردقوا كب ا طن هتسا#

 ینیدلوا فاکم هاا اها هدرلنامز ینیدلوا طوبیم هنتراظن تراحس كنسهرادا هنا

 كنيرارومأم هذا لخت رات ۱۲۸۱ هلیسهمانماظن ها و قرط یلخمرات ۱۲۸۰ ؛ فثاظو

 نوحما ینیدلوا ح رصه هدهمانماظن یواح ی یا وام تل قو هلسعت و بر تروص

 هدنزک ص هیداب راد یه هحنبجوم راهمانماظن وب . مرویمروک موزل هرارکت دار
 هدنداعهترد ردق هنسهنس ۱۲۹۱ ند ۱۲۷ . یدیا ېچ اا ردو یرار ومام ها

 ها هکو_ لاحو هنسامهدیا سمت NR اه راد یتلآ

 . یدشلریتک هدوجوهلسنادیم ررب قافوا هلروصكمسکیراهشوک هدنکوایعماج هدلاوو هدرارب نالوا
 مظنت یرار وتساس دنه» هد نسهر رخ دارو ذ1۰لحم ه هو وص هتسو ندقدنا یارمتآ ةد ده ۷۲۹

 تا مضت رادقمر ها یب٥ هببس هه هیراروتسا سدنهم ه گو ندنرلخم رات ۱۸۹۰ . ردت

 م ET هقیتع دوبق رو. م ندنسهرادا هيا دادو هت ام دارا رو

 لح هکردشهامهنلو هدمیظنت یتسهطیرخ ككنام قیرح اشاپ هجاوخ یراروتسا هما و

 هجاوخ ۰ ردیژم یو هدرهطبضء نالوا شلدا جرد لوا اهد قرلوا نیبم یتسهوست كروك ذم

 « ردعوضو+ یرهم كنسلج هبا هلایرهم نادلالّک دن ديلا هدنسهطب رخ ىلع قیرح اشا

 ك (ناسوه ) یاو ے روید لا كسراپ  یدنفا كب مدا لیاج ىل ضاف دم نواه زوم

 هدوجو تسهم رخ يلام قت مظتنم E SE كناع قبرح یارستا هلرالک هلو ا: سا یتاهرآر

 د.ق وک ر ەدەراس عیانم هدا « هدننادمبق تاما هل هدیاب و هدرا هيا هدقمروب ناب یکیدروتگ

 تر 1۱.۶ فا جوا كناسوه یالرا ندالحر ۱۸۸۹ - ۰۹ ۰ مدمهل وا سرتسد هامولمم و

 دعورغوط ت :اوروب ها لکد سدنب»۰ ناسوه ۰. ام م هردل.تم یوا شخآتحم لدنو هدننا رطاخ

 هده رد يغدر هدلوناټس ۱ هلیش رط تحاس و هلتروص ت_عد اد هکراو ردتوش . زامهناوا

 .ضالدا ا.تسا یناوا شال آ كنم هما طم کە دبابو و شادا هدانتسا ندنسهب رج < لندن رپش



 امام شع

 1 لصف ی۶ درد ۵

 یالکشت هتف تو یسهاخهسدن» تناما < یراهراد ها

1 

 هن ه دلب نفل هرهش كنسهرادا هينا ردق ههحنلک هنس هنس ۱۲۷۸ ندنخحم را ۷

 هد ۱۳۷۶ قم آ .زروسهروک - هلدسح یاو نادتف هک لاتحا - ییتلاعفرب ردیا قلعت
 ندکدلریو ماظتا زارب هنیرلشبا قرطو هبا هداروا كریلیدیا لیکشت هیدلب راد یحتل ا

 تحدم ینمی هدهرصوا بولیدیا لسوت هنبابسا یرامعاو مظنت هدكنتهج لوبناتسا هرکوص
 یدنلوا ریدقت یحاتحا ددح كلود نناوق و ینیدنلوب هدنتسایر تلود یاروش كناشاب

E ELرشت یسهمانماظن هبا هدرپ هدننابم رانوناق نانلوا مظنت قلعتم گام  . 

 هدنسهرادا هنبا هروک ههمانماظن وب نانلوا عضو هقییطت عقوم هدنځرات ۱۲۸۰ و شفلوا

 .ردشلیپاب تالیکشت ندیکی
 اا ۰ با بح روا < فلک «نواعمرب هلا ردعر هدنسد رادا هغا هدنالکشتوپ

 زدن اس لارخ سل ندنکیدا باعا یادخت ما یرارومام هحاسم و قرط

 قوش ناسح ندنرلهجاوخ یرب هناخسدنهمو هنکلریدم هبنبا یدنفا یزحر ( ولتداعس )

 هنکلجهساح هنبا یدتفاهاطو هنت رومآم ففک یدتقا دعساو هنکلنواعم ریدم یدنفا

 سدنهم و هنکلسدنهم قرط ةو یدنفا یرخ یساغآ لوق ندنساضعا سلم ریاعمو
 )۷٥( .ردشعلوا نعت هارو هحاسم یراروتسا

 ۲ ىلا كن هثلُث دالب هلتداعسرد و ی ادد زارب یتالکشت یسرادا هنا اقاعتم

 ۲ کیدناخاد رلهرتادوب بونلوا مسقت هيدر اد کس یاسقا نانلوب هدنجراخ یدودح هرناد

 ۲ هدزوآ كغا ذخا نسهطبرخ كنم رحم ورح .ردیسدنه» 9 یراروتسا ول (۷۰)
 دشلمتک هلوبناتسا هللا واروطن وق

 سدنهم ) هدنربز یرهطررخ نایدا ےظنت كراق رح ناک هروهظ 2 ندنتمهنس ۳

 كپلایوءآ رظن هنسلوا ۱۲۷ ۲ یح رات رهمو هتلرو کی تیدلواع وضومی هم (یراروتسا ج ,ول

 قالوا تم رم ندرت و .رلبشال 7 ینیدنلآ هنتمدخ یسهزادا هبا هدنسهنس ۲ ۷۴

 .ردددکلر رهم كنیرار وتسا "ایک دیم مالسارب کند دوخاب اد ةنم اب هدنر ز كب هاد رخ

 دوم هن رکی دکب a A « لوا ندننفنا یسهنس ۷ كنبراوج و یارمقآ

 یړغ لوب ترد ی ۲ همولط لش یت .یدیا.دکلروک سیوا هدلاحر مظتنم ينعي هدتیعضورپ یزاومو



 ۱۷ فری وق قرط تاحالصا

 قص وصخ ه دل ح ینیدلوا رشک ًاهذ یطعئاسو € عساو اهد یتحالص كنم | رش مولا

 یرلرفس ددهتم كنتتاوا یتمامهدبا تمدخ تيرا غال ونناتسا هدنسهخ رف نوتفوق رب

 ۰ زدکخ هلی دبا حاضیا هدنشحم نالکشت اا هدب رثبا راسو .رد أو



 یویسیءهوق قرط تاحالصا ۱۰3

 راحغا كرېش هرکو ص ندکدلدیا رود هتناما هبیرغوط ندیرغوط یالماعم هنا و لوی

 هرکوص ندننطورتشم . ریلپدیا مکح ددرت الب هنعیدلوا شمالا یشرب چیه داع هتنیزتو
 ندرجرچ هبفام عم « نایدیا داشک هاسءالوط راقرح نلک هعوقو هدن رللحم فلتخم كرش

 ع وضوم عیعلاب رانادیمو .داح نالوا شمامهلیدیا اشنا یمارحم و مریدلاق الاح كنسادعام

 . ردا وط ج راخ ندثح

 . رنا اقا ا ارا یوم ر ر ادعم هدنخ را یرامعآثلوسناتساهطیضم کیاوپ لصاماو

 هداب ور نت ه3لوساتسا ی 1 دیس هلرخآ رعمعل و یلدالوا دوحوم كنتکم سده

 ۲ یاسرح هحاس هدرودرب یتیدنلوب ارا کک او شعا لصح كلسدنهم

 3 قلرح یراوح و اشا هحاوخ نالوا قحهاسشالک | کرو ی هدنرزوا هطل رخ

 | کاما باح و میت هدنسمهادهیف طلارش هدفا تدمر زآ س هطر رخ كنلح

 . كني رلقاقوس هد همام تروص هذا نار و E اخآ لعیغاب یجمغل و هنارا ین رلهصرع

 ؟ ادا 3 ینلل وب ساتم یبدمشیتقفوم كن وس« وق قرطتاحالصا هيأ رحا یىسەب وسل
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 یرندر لمس كس رلر نغلای يدمش هدر و رولوا ثكحیابدبا هیاقمهلا یاقركتفو ا

 نارسخ هرضاح لساو فرشو ناش ددص و خو هفالسا هنرتلآ هتفد رظن ید روط هللاح

 . نیل دیا همش مدنکعیدا تاصا تس وححمو

 ۱ ج واح | هدنا ء قا رح مافو هئس 7 ندنع وقو كم رح « هد لحم قِی رح ریکناهج

 . مردنا ۳4 هاب ض

 ۱۳ مو مطرح و اع ناو ده نوع نک هآاعنا یکراک یل
 . ردتقد بلاح هجهقشب هسیا تاقوشت یک یوفع كنمسر هرک ذت هلا هساشنا

 ادار ردنم كرلهطم ف٠ وب هنب یتیدلوا لاب هعارد نیم ری ر دم هیات

 ٤ باحاو « ےہ ایا لرل صع ؛ یمظنت كني راقافوس « ی.هیوست كالح نت نالشالک

 ۱ رابتخا نوجا یساروتک هدوج ویلا«: ضعإ هدنایموپ و یساشنا مریدلاقو ل هرالح ندیا

 - هدیتیدلوا شوغ ۶ 6و۰ ۰ ۰ ییعب و شل قرف ع ومجملاثح نم كف راصم نایدیا

 تمدخ كو وب هل هیره لوبناثسا كننوسموق قرط ی دو



 ۱۰۵ قوتي ءو قرط تاحالصا

 زارا قلراک ادف هدن اعتسو نالوا رد مهاتخ بونلوا یتمها رد 2 تالح نالوا نشماملوا

 ایوق یج در وس تمه قط ید هددراس تاعسو تاه تنامارپش نالوا شمروس

 ۰ رد رظتنمو لومام

 هدنتح یساریدتلشیا هلیساشناكياومارت دلع وب : هجنلک هنکللکشم كنشذا یارسقآ
 هددرت رم كم رط لوط ههلیوش . ردکجهدیا هوست یللکشهوب ریادت زمکیدایا اما

 شب
 نالوا ممصم یلامعتسا وللثمیجهدیا هدازآ ندنلاهعتسا ناوبح هدایز هدرلشوقوب یرهبارآ

 كلکشمو,هللروصوبو یکجهلیا لست ییرود كزع راهارآ هدشفا ید (!) كریک عونرب
 . ردتنث» ینچ هن وا عفر ندهتروا ید

 شاو هد و وص2 تروصر وج هل وا لامعتساه دطخ ینکیاویهیوسآ ردو هرتمشاس

 اهد_هزاس تراک ضءب هرزوا یتیدلوا زکلاع مولعم ادعام ندهبساسا تالکشم وب

 ی هنسهاقل و مظتنم كرال و هد رام ۳ راذک وتک كرم وار هدوا بولوآ

 هدهسیا هدنادم ینج هلوا لئاح هنتعرس كزع راهارا كراشور وسو كاابوح قح هلمالب وط

 نیت هدکلر هاس ەلىلج تنامارهش نالوا شمامروس خیرد هدهرصر به ینسهلع تمه

 (۱) ۰ ردهدکعا ترغو مادقا فرص هنعفر ید كلاحوب

 یزاءداج نبا تاونات سا هام تک کا یا انار و: 6 تكامل و سالا

 ندنسویقبزع هعفدكابا و شع الشاب کل دلشیا یمهبارآ یاومارتهلرهلیدیا میس و هدراهرصوب

 یستریارازاب فداصم هنحرات ۱۲۸۸ لوالایذاح ۱۸ كرهلدبا لاکا طخ دتم هشاطکشب

 هداج نانلوا شیرفت هلرشاط هگراپهعفد كلياهدلوبناتسا . ردشمنق ارجا یداشک مسر ینوک
 قوت آ هسیا یطخ یاوءارت یارسقا - یوانیما . ردیمسق یوکهرق - وبق بزع كطخ وب

 . رد اها یملشیا هدنناضق و یس ۱۲۸۸

 هنفد رظن راقاقوس نک یرامسا هدرلدرتف نایدیا سابتقا ندمیاقو موقت هلرلهطبضم

 مهم و یساسا هةشل لد رلت وب هد رل تېخ یلغواكبو لوساتساردق ب ندرلګ رات واو ۲

 هرزوایبدادیا ناس همساذلاپ هد هف دم ی AAA ه سرمای دیا لات یغنیدل وا شمامهلب دیا داشک هداح

 ۱۳۲۱ وصو ۱۳۸۷ هدعتلایذ ۸ . مدیاقو موق ۱(



(i$یویسیهوف قرط تاجالما  

 جرد ا كرلب روک لتیما لب راب"عا قلوا ثحاب ندنکبدلدبا اک ككراهداح و قاقویس

 نیوشا

 ظنت تست نوافمرد ور نشدم هدهاشداب ترضح هیاوتیرومعم هیاس »

 كنف رش عماج هفوصاپا نالوا ندهمیسج ها هدءرصوب ندنفیداوا هدقارویب تمه هنقسنو

 یس لج تراظن هلامو شا راقج هنادیم هام روک ذم یان هلبهده كرلانب مقاو هدنفارطا
 ندارواو شنای نادم رب لزوک هرزوا قوا لوب هسوش لفرط ییا هدنهاکش« یسهراد

 هنیرافیرش عاج ثانی رلترضح مار باط ناخ دیزراب ناطاس نایسشآ سودرف ناکمتتج ان
 رلیکوک هلیایسومق رلیحمادغبو شقلوب داشک هداج مظتنمرب هلیا یعده كنک کد ضعب ردق
 دلو و عا خو فو ارا تندرد یفر قلب هطآ عقاو هدنسهرآ (۱) یسوبق

 ندنسملکسا هنا وط یخد هدرانوکوب وللثم ینیدلچآ یتیرطر مساو هنفیرش عماج یلهلال
 و  كنلو مارا ( قتجهلوا یبهداح نک زافوب ) ردق هنلغوا تاب هلآ ءدب
 نالوا ردق هیهحاب هلوط ات ندهناش وطر شالوا ترشابهو ءدب هننالم یارجا كربابریو

 « . ردشم ديا عیسوت قبرط

 . ردم ولعم یتیدلوا یاومارت هدكنسر ندطتاسو مداح هننارع عیرست الو انا

 كجه یاومارت تناماو تلود هلکلر و زاستما دسر یاومارت هدنحراا

 كنتکرش یاومار ًامسف یادهمتوب و شالو هدنادهمن ضمن نوجا سوت ةلرافافونس
 قفوم هیافبا هیت آ اجلا كنامز و تاعوقو یک یرط میسوتو نبرح .دامسق هل واعم
 ؛ ردشملسهلوآ

 ترداوا ا 2 ا تنتک رس فاول و ندا داقنا هد وارد هد هم +

 اس تینا لس ع يااا راحل ۲ تارقف نالوا فوشا» ندر وار
 ءردشادیا لقن رر د تما نایاش هلته ییدرتسوک یدل وب هیلو كنهاکرذک طخ

 تنامارهش یر, .یدیا راو تالکشم كوب وب ینا ید هدنسهدام قیرط هیوست .. د

 كاسا طخ یاومار یرکید « قرط تاعیسوت نالوا طو مش یسارجا ندنفرط یتهللح

 . یدیا یسهلوب یلهوروجوا كپ و ییشنیا كلح مان یارسق آ هداوب یجهدیا رو

 ر ج هک راهداج هدوم هلا راح وطو یم سوت كرالوپ ماطرب لوا لکشم

Eارجا ییاهعسوت 9 ردشذلوا هوت یظعا مق هلیس رو رارق رب هدنس ز  . 

 كداب هالك ۱ ینسهعدق تعضو كنب رلهداج فو یارست ۲ نک نداروا هللا یادی. مزی (۱)
 , ردنا اضتتا قیتدن كراهطیرخ ظوفحمو دوحوم هدنسهاذبتک یسهیف تيه تاما نوجما



 ۱۰۳ یویسیهوق قرط تاحالصا

 یراهطب رخ كرلقاق وس ىا ندنرافرط طالب و هنامص نالوا قرح ا رخ م

 قرەلوا مقتس» كپو یراو م رطش هرزوا قاوا هیبش ه راتکلم نانلوا مظنت یی كا هدایند

 تراج ییا وسی رر قجنهلوا دافک لوا ندن کشت كلوت وق واک ردنا

 هد یب الرا لرو هت وا اغ وطقم :هتشورغ یخ روا نونشرا چم ندقوط یزاظن
 قرق ینوشرآ ره مادقالاب هح وبسمهوق یربهطت و هیوست كنيراقاقوس طالبو هیتاص وبشا

 كسك ه هدرا لوا یلاعت هنع و شلوا مازلا هتیرلبلاط نانلوب هرزوا قلوا همراپ رحوا

 ۱ . راشلریدتیا ءدب هنیرلایوست هرس نوجشا كمابایرتسوک یرلرب

 صصخم كنبرومأم ینافراصم نایرتسوک كنهممهم تآ اشنا وشا هدرتفد نانلق مدقن
 نانلوب یبهیامرس كنويسیموق هلقلوا غلاب هشورغ كوي شیقرق ًاعج ریارب هلبراشاع« نالوا
 یماعا راو هک و ندوات و ےک شور ت رووط کا چا رک

 هډ هس ندخورغ لو ر ټوا نالوا رر یداطعا هرم نیل ی زخ نوجا

 هتشب ندنکجهدیا تبافک یساروس هلاوح شورغ كس زوتوا كوب یبا یرکی زکلا
 رل احلف و رلناکد قحهناق اشنا هدنسهداح هسناخروا هلرلدطوا قحهلساپ هدنناخ لیا

 یماقالدا كلك كب جاقرب هنی هدنلا كنویسءوق وللثم رلهصرع قجهلق ندنش وقوي
 هراسو نک اکد هموب هنيا ندکلریو هلاوح ندللاوما هرشط نوعایظنت كلوبناتساو
 هرطاخ یک بسانم اهد برت هلاوح ندنادراو ضمب نلک هلوعح ندلوبناتسا هني وللثم

 یلاعم نامرفورصا یناجحما یارجا كنددورسم تاروهت هلرک كنءداموب ك هدهسیا ساک
  هدیالوا هدقالروس یرلهن افصا *لاع لع طاح ینیدناوب طونم هنیرایمضفا ویدخ ناونع

 (۱) ردک مالال نم ترضح نامرفورما

 میدم هلوا سرتسد هش انو ادعام ندنسهطیض« ییاوب كوسم ەوق قرط تاحالادا
 ۱۲۸۵ هکردقوسش . مدمهدبا قیقح یغیدلوا ینایقفوم و تاارجا یک هن اهد نوا
 لاقتنا هداما ربع هراعآ تلاقف یتدارا هدا افا کی وتسنم وق هر ود ندنتسهنس

 . مهلیدیا همش هنفیدلوا شا تلاعف لطعت هدرلخراتوب ندنغ لوا شعا

 نویسدهوق هبنآ هرقف نلیروک هدمیاقو حوت یضرا ۱۲۸۵ سوتسغا ۵
 یک ه اهد هرخ الاب هليا تامسوت ضعب نایرتسوک هدنلاح روم هدنسهطیذم
 9 م

 ٩۰۷ ووا ۱۲۸4 ترام ۴۰ ۰ مراقو موق )۱(



 یویسیهوق قرط تاحالصا ۱۰۷۲

 ردرد هدتماسجو مر رب یس هيا یسلماود و العا لا رام ری دلاق براک مزال قا

 فرصم هدایز كي کوب هدهسبا یتروص كلديا مظدت هلکن آ قه رفا راشاط هشوک

 هرالوب هسوش و ندنکج همهلیدیا فرص ها ردقوب ندیدمشو ندنکجهلکم زال كلدبا
 یداع ید هدنمیظنت یادتبا كنهسوش هچرک | بویلزوب نامز قوچ كپ هدلاح یتیدلقاب
 نالماپ هدننروص هسوش هدهسیا ردیا اضتفا كلدا فرصم هدهحرد یلثء ییا كرلمریدلق

 یاک یک رلم ریدلاق یداع هدقدلوا جاتح هریمعت هرکع ندکدتبا رورص نامز یبخرب كرالوي

 نشاط هنیرزوا كلوي هلفرصم زآ قرهملوا موزل هفعای ندیکی بوزوب یلوب نوتب هلفرصم
 نالوا هدنبسهقرآ كنسباع یارس شاطکشب ندنغیدلوا لسا كب كنا ربمعت بوریدکو د

 كیارسقآ ندنوباه باب و كعرط یهتنم هنر عاج یوک هتروا ات هليا ءدب ندهسوش

 كندداح ندیک هحاف ید نددیزیابو كنلوب ناوید ردق هنسهداح اشا فسو یهدنتیام

 یرلمریدلاق ایی یلکا هلیراشاط قاق هنیرفرط ییا دلرلاوب و و یرللریدای قرهلوا هسوش
 : دغا هظحالم یساشنا

 هسوش هیاروب ندنغجهلاق شوقوی زارب مقولابسح یبهداج رابحناحنف قجەلبچآ

 هرزوا قاوا یوقو مکح هلراشاط یوتسمو نوکزود هلدسح ینجهمهلوا بسانم قاریدبا

 ا ق ید I AM Ce وللثم ینحهلوا بسانم یساریدیاب

 كرالرپ ندیک هبویا ندنرازاپ قلاب و هیهلوق یدی (۱) ندرانیلک هتفچو هنکو دیا مزلا قحا قاب
 ندنرلهج رد فمن قرهنلوا ثبشت هنیدیدج وه وست هم واندنوب هلغلوا قوزوبكب یرامریدلاق

 باب ندهلکسسا كوبوب هدرادکساو یلاک او ماءا كرلنوب یتیم هنکیدادیا مظنت یرارب هدایز

 ترضح نمنسوبق هنردا و ندنفیدلوا شازوب هدهیاهن هجرد قاقوس ندک (۲) هبیرمشم

 دیدجو ریمعت كنیرامریدلاق تالح ضمب راس عقاو هدهثلث دالب هلبا هداج ندک ءدلاخ

 ۱ ردشاروک موزا هنساریدتنا ریت و دیدم یخد كرلاروب هلتهج ۴ اعدتسا یرلغلوا

 هردهبرت نیک زر تلخ رواج هک مرا رو ا ا ویق موق ۽ 9 ۳ ۱

 دار وک ذ ەل هسریلبقاب هنا دوحوم درلاب رم ؟راک شل کوب و ها و مظتنمو نشینک كغاق وس یهدازو

 زىلا ییدلدا ترش هنس زامعا هدرلخ رای و

 یدننا هادیع هداز یرد هدزل_ باغ وط نالا ینا یسربت 2 ی هرخ "لا ۰« یر باب ۲۸

 هدنااغشاتح كن رارکسع زیاکناو هدنسهنس ۱۳۴٩ رلاس یهدروک ذ۰ لح e ی كنغان وق

 قرەلوا قرتحم رغ مويا یدا هدارو هدیسهب دلب O وانت aia ەد یغیدنا ون

 . ردشااق یسانب هناخنیتو کی نکلا



 ۱۰۱۸ ی ولسبهوق قرط تاحالصا

 كىچ روت مز هتناظحاام یجهلیدبا تخورف ید هدنروهظ یراسلاط و یجالسهنلوا

 )۱( 2 ردشم 9 رطح ید رو هب وسل هلې ج واوا ید

 راد ر بدانم )۳( هدهب ام راح هدب زود یيجهاسهدیا تماقا كرار ومام نوسم و

 كج هدیآباعتسا فو یاد هشاو لوسا وق هس 4 د سع r هدنراوح هناخحم راح بولو

 دوج وم هم زلام نا 3 شاط وا ق> هل ر داب اس ر یرادقم نوغشرا زو شا هدروص

 نوح ا تاود هساوا تق وهنه كات بویو یا یہغوط هشورم لو جوا هلیسح یارا

 هاب وا هدر و A لح ندنفج هوا ك د تاع یس اربداپ ] رظل هنس هح الم ینح هار اب هشیا

 ۰ ردشادیا ا ید یساشنا هر ادرب

 هنس كج هلک ندراقاقوس نالبریدحآ اد دم یرغ وط E ف قآ ندنلو ناوبد

 قوح كب اهد هدب رالګ قارحو شرت لرلن وب هلغا وا یدئفم یوا اش | 3 رر زکلا

 هقش ندنغیدا وا موزا کا هب وسآ ae نددم.ش ی زام ر دلق هلتهج یادم ردیاب رل ناخ

 وا ود افا ناح لوا و ندراقار وط و زو ناقآ ندرلهارب و رلم ردلق قح هاساب

 بولساب یرلءر دلو لد دم ےش كرالوب و ی هنغح هل وا بارخ و دابرب ندرلز ول وم وحهلوا

 هحرد ثتت رلم ر دلاق و 2کس نکا تک تورد نسح راقاقوس هلساشنا رلهناخ

 مھ رلمردلاق نالوا هدقار دبای ردو هب ی م همش هدلوساتسا و و شرف یرلء«ربدلق اب

 ندنعیدل وع وقو تافراصم یلد هد وې بوس هدبآ ماود هدایز لندهنس رپ هسنا وا مامها ردقە

 هدیولب ریو یافرا-صم مریدلق عطقتبال هلیوب بونلوب هدلاحرب نم لیک هنی راقاقوس یالوط
 مکحو مظتنم كب نوجا ق.الزوب نامز چ راهریدلق هسیا ندقماماراپ هشيارب چه

 كا هايتي هلا هب زآ هب یلاع تاب هدهسا شار داب نامزوا رلناکد نانلوا نح عوضوم (۱)

 هل وا ردا ییدشا لاغدا كن راظن هما هلا ی اما سو زدق هب هڏ اک ھالقا هناخ راع )۲۱

 هام را ن یغاقوس هام رام ال 4۵ هاح نک قیتکوا . یدیا هدارو یراظن ترا

 . یدیا شادا ذاحا ییراظن هملام ی یدادرتفد باب هدنرود یاب دوم ناطاس یسان

 هیطورشاادمب .یدشلدا لقت هیارون یلاعباب نامز ینیدناپ یلاعباب هدنق رج اشاپهجاوخ ۱
 نوجا نویسیموق .ردشمر دتا مده فذوا نک و ندکدتا هاش یراظن هبط رض هل ا اک

 ساق یدمیش .یدیا هباذایق وت هوا .رددوجوم مونلاو ردشل دبا اهزا ۳ نالوا ثحم ندنموزل

 .ردهدقنلوا لانشا ندش رط یسهمشرپ کتی ربدم



 یویبموف قرط تاحالصا ۱۰۹۰ ٠

 كل ریو هغ یرادضم شون هاوب ترد هناکد ییاربب هلبا هناخ چاقرب ندیا باحما ی آ

 رالاط هارتشا هرزوا یاب ناکد ی رلهصرع ىج لاق ندرلاخن قج هنل وا م ده هدهسیآ ملک م زال

 بوق یسا لاصحتتتا همام یه | یجهدیا فرص اکوب كنوب-دهوق هلتهج ید

 ردات رک دی یساریدای ید كلوب وب ناه ندنعیدلوا وام

 میسوت ًاقفوب هنماظن هدقبرح نالوعوقو یسهداج قاق نوا مدقم هنس نکس ندنوب
 هیازآ ییا ینعی هدن اس لاح لح نالوا یبتنم هیوبق (۱) ندننهرکد روپاو هدهسیا شقلوا

 ندقدلوا هلا انف ت هيا رلناکد نالوا دوجومو شالق هدنزوهرب ا هناب ناي

 ر هلتارس هفرط هقرا هساوا كجهدیا روهظ شت آ ندنرب ندنرلجما یلاعت هللاذاعم هقشب

 ا ٠ و + تيارا لوب رکرد لوا نیس هتسانفاو وع كالع ,قوخ

 ید كننوبق و یعیسوت ردق هیوق كندداج روک ذم هداناهاش ترضح ةیاوتیرومعم باسو
 .ردشهل وب ندناعلاطم ءباج ید یل كروبعو رورص هاخسف

 یمنم هناده یشوک یالآ (۲) ندنهراد هطنض هدنفرط تلا ثانسهحاب یلاع باب

 ید یمربدلق و هلقلوا مقتس» كب یبهداح هسناخروا نالیدبا داشک ًاددحم هرزوا قاوا

 نواه یارس كوب نکیآ شاوا یلوب رب لزوک كا كاوبناتسا هلغكق مظنت قرهلوا هسوش
 یاظتنا فالوب هابسح یسدلو هناخ ییا قرتح رغ ذه ةلاا هدنشاب نالوا هدنتهج

 اه ط دل آس 5 كراهاخو هر ر لاخ نالوا هدنلاجتا كق ط نشيل زو
 ردقوب بولبقس نوک رب قردلوا بارخ كب یدس ثدسهحاب ییاع بايو یسادلهزود هلسماع

 هسوب یتهجرپ كقیرط هقشب ندنکحهدیا دابرب یل ب رب لزوک هلیوا ناک هدوجو هاف رمعم

 قربابریدقس دس نانلوا رکذ ندغغیالوا هدکیروک انف قرهلاق یلاخ ندهشا هاسس

bbندقدلوا لداح هصیع لخ رب قرەنلوا لق یار كنلحم دق کرا ا  

 هل سه رص هرزوا قاوا هدتتهو مسررب یسهلح هراهحرعویو هساداب هی و رک را وید ماگ

 یلاع باب هدنروص كجما_مهلقج هلا هبار ندو كغاقوس و هسنلوا اشنا رلناکد

 هدقص یاسا هقشب ندنماظتنا لوح a فالوب هساحآ وق قردلسای لو رب نوما

 رای احرع هسیاهدراناکد قج هلو يج.دیا تاوهس ےک ار كپ كمتک بولط هیملکسا
 ۳ ست نایاب زخم ین oon تا دا فسا نتفاتما راسو

 مدیا هکرولوا كعد نمرکد دلرحتم هلراخش ارظن هتساوا هتسانمم رام ۷۵ 06اد۲ دواو (۱)

 د ا یاو نوا نالوا یسهقراف نوا یرکع ا .لوساتسا

e ورم a SEE e ییدبیشیمدرت اد هیاعبض () 

 ات یا اب



 ۱۰ ٩ یی ءیسیموق قرط تاحالصا

 زوزو ناتو هدضوت «ییالوا تن احلم تا لوب ناو دو یناشنا ادد ززو
 كجم رک هشناديم دحا ناطاس كنلوب ناوید ةینبا ضعب یءدنجراخ كنفیرش مماج افآ
 هارد کج ورک قلارآ رب مومعلل اعنا كني ابم نالوا منام اکوب ندنشیدابق انف كپ ینلحم

 یءدنکوا راول و یسا لصاح لاعتا هلیا نام نالوا رک د كمتسح قدا نالحآ
 روسهت یسادیا ءوالع هنادم یهداروا قرهنلا یراناکد دوجوم E هاوحوک رب
 قض كب ی.وف رابحادغا هلسوبق رای وک كحهدک هننادم دب ناب ناطق وا

 ها و هدکمکح تهحز كب ا لذا ما دراهارآ راندا روبع و قرل وا

 للخ هل هنشیاع و ساک لادم دیزیاب نا ماظتنا بک هدرهاتشداب ترضع
 ندنرافرط یاا هوا ندنوب رانب نانلوب هدننب كنوق ییا وبشا ندنفیدلوا هدکمر و

 یلتعسو نوجا كمرک هنادیم كره ریدکح هیورک هلهج و ینیدنلوا تقفاومو وزرآ راهظا
 نو ناوبد دات سفت یارنقآ نالوا مرد هماط نا لا امتقمو ید لو و

 ا هد ینیداوا یقوم یلقلهبلغ و رم لا كتداعسرد قیرط هقسوق یهدنب
 یان لاها ندا روع و رورع قرفلق ةدشه تنام رغ و هدنمکجت زاقو رب
 یساریدجآ اتفوت لو يارسقآ یغد كن داوو ءان هتشیذلوا شالو هلس هدنسهجرد
 (۱) .ردشمناف ممصت

 لوبرب كجهاشیا هبارا هلحاسو هنسویق هاب ندنرافرط ناف و یا قا وزا

 زوموک و نودوا نالوا ندنراهرورض ۸م .اوح یلاها نانلوب هدیلاوح لوا هلیببس یسالوا
 رکراب كرهمهریدتبا باج هلبسهبارآ كوي ییهلبقث یابشا یرلهدتیا همیابم هلوقم وب راسو"

 هییرکسعرس باب ولیم یراقدلوا جاتح کا فرصم هدایز هلع ءانب و 6ا لش هلا
 لدنیدلرا هدقاوع قو تافراصم و ا و د ید :دننش فا ل نالآ
 مظنت یرغوط هنشاب وشراح نوزوا كنشوقوي رل احنف یهدنفرط تسوا كناشاب د وم

 هداحرب هرزوا كملسهلشیا هیارا هلقبالوقو كا لاتا هنسهداح ناحرم هاعسوت و

 هحجرکا نوا یساروتک هدوجو توب هلتلوا رڪشا كب یتمهاو موزل كنسهلوا دادک

 ,ردیسداج هبنرش نالوا هدکتک هه رد كرهع ندنگ وا ینان یلما رهش کد (0)
 مشاه ی رظان فرا هرخ الب شاقب قرالوا راد دخر هدنضرا تکرح ۱۳۱۰ ییاخ اشاپ نایاس

 هد تانا یا بار ها شادا اشنا تاراتع و قان وق هنر بودا لاقتا هنسهدهع ادا

 .ردشلدا مده هرزوا كادا اشنا یدرو قاتسهد دال.تسالاب یار هلا كالماو هصرع یددنفا رطا

 یسق ندا فداصت هنکوا یهلالو همولط لیذب كنسهداج یارسق آ (۱)

 .ردراو هیذاحرب هدهفیګ یج ۱۰۱۸ هدنفح رلاپب ینسهوست كنسارو .یدشمروک هوستو شما
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¢ 

 ۱۰۰ ۸ ینویوهوق قرط تاحالصا

 لمده فد رانو ناکد نالوا ردق (6) هب داح یی نالعآ راک ناخ اش

 .دوجوم قرهلوا هيام قرط كوا كنناخ یعلیاو یسادیا قوت هقرط تعاقتسا
 هنرارزوا هلبا ناکد ردق نوا یلهطبار هرکشلدک داک هبورک زی مدع رهطواو و

 ید كیوب ندنغج هلوا یثرب یلشناع و لقتشفای هدلاح ینیدنلوا اشنا رهطوا هرض ییا

 ییا نرو ل هو رط تماقتسا كس هس ردم اشاب للع قبثعو یمن هل ز وص لوا

  راهطوا دوج وم رد كرل هط واوب هنج وم یمسر نالب رداب در لب ری دسک تك هط وا

  یروبوو یرورض كيا مط اشاب داّوف ندننک, دمر وک شوخ یاددجو تاتیډت یو همو+ راکفا

 : یغج هلوا ازم رح هدهاوما رام هلکعا لیفت هرظنمر نیک رج 4سا ریلیقارم هلملاحو یغیدلوا

 یرلرت نالبح ۲ بو ریدتا لیطعت یاییده ردق نوک یعرکت نوجا ست قیدصت هدهقلخ اض

  نهشنیهلوا قرچ كب یرادیباع هدرودوا كنلاجر تایظس یک انشاپ :اوف ۰ شقارب یک یفدلوا
 ۱ 1 ارجا اد اپ داف قرلوا بوم یاقو لبق .هلسهدابز یلدا ا هووق له a اا

 ییدتا تراظن هب ارم ھه هدناو ناوید هس نوکر ىح ۰ شمل وا شح تا خب هد هما وء كا دا

 كناساپ قرەلوا ناج رت ا را اا قرت هزوک "یقه رابتخا را هدنشاب ش2 هدهرص
 . هلبا هدافارت ظرف تودیک هنیدزن

 اما ثاسروع, رب دلاق ندانروا بوو د ةر هلو یرهبرت و یر ه-رد۰«یراباچ و نس ناب س

 هداشاب دا ٌوف نال را رومشم هاغلوا باوج رطاح شد رلقح یر کو هنر ا يضح فا قاخوب سراب

 : هلقلیلن اق ق وذص دار«مرت ۷ لاعشا را الصا یشداق هب هد افاو تعحاص .زرط

 ربلک هدیدافاو دالوا كرلنوا هسیارل ... رام قلخو منجاباب قو, یررض --

 لصاماو .ردشهر و یاوح ۰ رثرات ] هزکد تورو وک یر هر دا وط هنب رک :ا « رو رول وس یرراکلس

  یهداج دكرهیمر و تيما الا هناجاممو تادیقت كماوعو صاوخ هدنصوصخ تارامعا اشابداژف
  شمهالشاب کا ردق سکه كوج وك وب وپ ه رکص ندتدلوا قفوم هاشنا یررامر دلاقو دایک

 ندنلوب ناود نوکر كلب نیسج ی ما رمش فو ر مم هلال یساغ آباد-تحا ندنراضداعم كوو كلا ىت

¢ 

 هدراوجوأ نک ردك هنغانوقکهدنف ر ط هغر داق دارهک ندنادیم اشابلصف بوپاصندنسهداج هنرشو

 ۰ | قارا یرافک تنسهقاس تاضارنءا و تادیقت مه ایوک . شاک تساد هی اب داف نانلو ىغا وق

 هلب دصقم كا رکفت یالوط ندنابال وت قکیدروک« هدزوعوزوم هدمه

 هداشایداژف .شعد یدلوا لزوک كب یرامریدلاق دارلهداجوب هدزکتلود باس بس
 . ردشلاب هلراشاط نالہ هز رلمریدلاقو !توا --
 .ردشهر و یاوح

 تن

 ٩۱۳۳۰۰ ATI یفیدالشاب هکر دتا میطس راقراب هداوناتسا ید اضاب لی هډ رل هنس `

 ۰ مردیا نط رده 2 ەتەك نها ر دق ی دمش 8 یدیملو هدنهاع یکم نامز



 ۱۰۰۲ یلویسموق قرط تاحالصا

 ماظتنا بسک هلیماسع كننکلع كرهیرردسک رالوپ مقتسم ريغ و زستیسانو گرهبدب
 یسهدعاسم كلام و لاح هنهمظنت دیو كرلنوب هددها راش نالوا وزرا a یبع

 هدر رز وص فلج هما لوش حالصا هلقلب الوف و قوا ان لب یھج هف وصایاو هش دل و

 هجابو هنک ودیا فقوتم هنرابتخا یفراصم یلک یسیوست و مظنت هلییسح قفلوب قیدیرا
 بولوا ندلسقو ید هداح ناک مزال یسای ردق هنشاب 3 فی اشاب دو ندنسوم

 هیناملسو یول كن رط رایج هنزوو هشیدٌملوب عنام هنیروم هیارآ هوا كليد:
 هرادّقم یل ید غلابم قج هل وا فرص نوا یش ءهرخآ لع هلراناکد یهدنراوم

 نانلوا دادستو هلهجو ینیدلوا ارجا هدنرلتکلع كرلتلود راس ارظل هنفج هلوا غل

 هنس هدسنابناپج بانج هیاوتردق ةیاس یلاعت هنع كرلعقوم نایک هرطاخ راس اهدو رالف

 کهدزکوا ندرلنوب هجنسهدعاق مملایع مهالا دقت هرزوا قملوا ثبشل هننايظنت هنس
 : رونلق رادتبا هننالبصفت كرار نفیروک مزلاو مها یرالاب «دفبص مسو

 هننادیم شاط یلربنجو ندسنکودبا شملوا ترشابم ًاناذ هنمیظنت كنلوب ناو د

 یءهدناصتا (۷) فنونفلاراد نالساب کیو یفرطرب (۱) كنناخ یلیا نالوا رظ

 ندشیدنف وط هتهاقتسا كف رط ,EZ دار ندنغلفوغص كما کک ہداروا هلا نادد چاقر

 نانلو هدنسوشرافو ( ۳ ) ییاعف رادقمر ید كماحو یمدنه اک همیابل كل ران کد ومش

 ناعلس نداروا Vé) ( هلمس هظف ا كلنناتسربق رلءای رب وک نالوا مارتحا نایاش ندناتسرم

 ترافس یاد هدنلفوا كل .یدبا هلم ینیدنلو كن همام هعبطم موماا : یلاخ یجابا ( | (

 هرزوا ییدلدا حا ضیاهد هنگ یمن ۰ ۷ ىزا ذات ماا مدنا و رانا لواندلدا ثادحا یرلا۔:

 یدرلردا تماقا هدشاخ سولاي نابن د یابق لاب مویلارلءجابا هد رود رایلسلا

 . ردیسانن یراظن فراج ییدمش اب نلمد قوتالاراد ( ۲ )
 كماج .ردهدکمرتسوک یرضاح لکش ینیدلوا شلدا ارجا تایعطت هحرده ندماج ( ۱

 .مده یسهبق هدهبیا SEE زا ر هد زدنف رش مماج لی رپوک ندا فداصت هنسوشر

 هد كود هلنامز رو .رد.دک غا لیکن ینقجر هرم داج یمانب عماج هذرضاح لاح نوجا یکیدلد

 . ردزسههمش یچ هل دیا طس

 كا گاوساتساو هدنسه وست كنيرللم قیرح هللا یلیکش كننویسیموق قرط تاحالصا (۷)

 یج ٩۸۷ کیدا قبس یهكناشاب داوف هداز یجهک قيسا ردص هدنهیسو و دا هک كانبرل هداج ۳

 كىاشاب دارن یا یداش هک كلوي ناود یهدنتمسو نوش آ سب یمرگی . یدشلدا نایب هد هفبص

 هل | مات بو ات ی ایم نالوا شا نوصم ندشرح هلاراش . ردفاوا عتاو هلابتم

 لیروک هرو یی دالشاب هب (ةيبامتو ت 1ح كره دی | مت باشلا رارگد ههنلخ اد یتمافتسا كةبرا

 هدرودوا .شکوهدن-وشراق قرورض یسلکح یربک هد كنب رلربت كنیدانحاو دالوا هللا اشاپ دم



 یلویسیموق قرط تاحالسا ۱۰۰+

 یراغا لاصنا بسک هنفرش عماج هفو هایآ و یمظننو عیسوت كلرالو زستیسانم قوچ رب
 همده كنهینبا ماطرب نالوآ شا هطاحا ین-انب ته یغاس كف رش عماج هلی

 ناطاسندن وب اه بابو ) ۱ ( یس راقبح هنادیم هلا كميسج دعم ر هلی وب م دق هدایز كا هداند

 نالوا هدننب یشاب هدازهش هلم وف رابجنک مو یسادیا عیسوت كقبرط ندیک هتنادیم دما

 هنسم روک كمیظع یانسرب یک ینیرش عماج هیناملسو یسا وف هلاح نح كننقرط رابچهنزو
 ون (۲) قرهل ر دلاق هر بسا رخا یراناکد یحاودو یخ راتف نانل و هدةملوا عام

 هنراکوا ازواحتم هغاقوس ندءرک وص الراناکد ریکراک مدق نانلوب هدنسوشراق كرلناکد

 یتماقتسا "یا و لوصح كل و ناود و ی راقیح ها دم كر وک ذم فل رس

 كنشوقوت راجاحتف نالوا ةدنفرط تلا كلاعب دوم و ىشوت كن هداح هقسوقو
 ۰ ِ 9 ۰ ۰ - ی

 ه وسآ هدب رالحم قلرح امومعو یم ظا كن هشا ضعب ناو هدلحاد قصد ناقو

 كلوبناتساو یملرپهیاب هدهمظتنم تروص كنبرامری دلاقو منل كراق رط نانلوا داشکو

 هیوسق هدزرا قلوا مظتنمو نیتم یرلم , داق یخد كرلهداح نالوا ءدیراعق وم راس

 کساینیداوا شاناباق هجر هل هلبا ینابم باشخا ككنفارطا دبعمرب یغرات يک هبفوصای 1 (۱)
 هرزوا قلوا نوتفلاراد هدنرود دیجاادبع ناطلس هحرک ۰ ردهدق اال | ندرلهطبرخ هلرا سر

 ها .ارحا تاک المتسا اسق هدننارطا هففوصای ۲ نامز یتیدئلوا اشنا یساتب یتراظل هیلدع کیدمیش

 لنلجافا فرط ییاویزا ومهن-انب هیفوصاب 1و دوعهنس«ممج یتراظن هیلدع هدهسیاشل اب تاعیسوت

 . زدعادیا داشک هدیزود زیزلادبع ناطلس هداج

 هد رخ ۶ ۲۳۰ فرار یا دو هدناک هادم اک هات کا یءاح هیف وصای ۲ هل دما ناطلس

 هل کیا ج یادم روک .ذم هلو . ردها هدنتناما نامز تئاشا لجو هدیرهئس
 روک ذم هلیسیالوط قیرح ناک هعوقو هعفد ییا هدنرلهتس ۱۳۲۸ - ۱۳۲۷ ۰ یدا دوجوم
 باق هنادیم دژرهریدشا گلالهت-ا ی رلهصرع ینابم قرتع اا لیج ندنفیدلوا شعب الماك رلهلحم

 ۰ ودشمر دتا

 ناطلس نالوا یید"هنوعرب كنهنامثع تیدمهليا هیفوصای1 نالوا یرلا هاش كدتمنص سنازبب
 هلبتبظم و تاهم هال وا هنارک اشاع راظنا هد ینسیکیاه قرهر دا لاح ةر یەاچج دجا

 . رثردنارکش نویدم هناشاب .امج یمیلاها لوسناتسا ییالوط ندنسا وا قفوم ههارا

 ۱۳۹ یرلذاکد یجماودو یحرانف نادلوا ثحب ندندوحو هدب زاوج ینبرش مماج هسایلس ۲۲]

 گال تالاب هلیرا رق هب داد "هبمومع تسج هدهروک له at یدبآ هدقهروط هدنرلرب ردق هنسهثس

 كاران اکو ریکر اک کهدنسوشراق 2 راناکد و . ردعاراقح هصهاظ یراوب د فی رش مهاج كر هلي رم دا مده

 ۰ ردهدکلدبا مکح هنغیدلوا شاري دلاق هدرا راتوا ارظل هتسمالوا دوح ومن الا یرل «مرد وص باشخا



 )۰6 یاویسموق قرط تاحالصا

 قدر كب هلع.طم یشکتا

 هشم كارلا فح نهدسفا رابالالیلج هاشنهشو رادتفا دنلب هاشداپ قح بانج

 بانچ ؛تیثم دنلب .تمه دا نویس ر وپا نوزفا و دیازنم :ییراهاکولم نوا لاقاپ ربع
 ولل.ییدلکهلواروهظ ُهحاس ٌءدیسر هب صع قاف رام هع ها هلس هلبلج هرم ینابناهج

 رب یک لومناتسا نالوا هدیدان لثم هدلاع هليا هعقوم تانسحمو هعسط هعونتم تفاطل

 نرضح هاو ةیا س ,یخو,یاببسا یانیرزتو تایظتت ینا قبال رکا واب دزوک
 قیرح زکلای یروم ام كننویسموق قرط حالصا نوجا قعلوا لاصحتسا هدیدایرټش
 ماظن هتفر هتفر یخد یرلعقوم یاب یک بووا رجم هنس هب وسا تان رالحم

 كنوپسیموق هرزوا قاریدیا هللروبص نسح یرامرردلاق كراقافوسو قوا حالصاو
 كبش ورغ ردق وب كو زون وا نالوا یاصیصخ هعف اب روماو ىسملا یعاسم فرص قاد

 یال رړو هویسسموق ندهلیلج هنيزخ هنس رهب نوچسهوست كي افراصم قج هلوبعوقو
 ندنالجیاضتقم یهاشداپ ترضح ناس تباصا نامرفوما نالیروسب رودصف مث آرخؤم
 يانار نآ ۱۳۲ رب هلا تآ اعناو تاعالصا نانلوا تشآ ور ندندمر و «عیدل وا

 نطو ینم هشیدنلو تبثم هلشالد هدوهمشم رانا ناکه دوجو هدنجما تفوزا یجهلورابا

 رابره هنلئلاتسو لاک سا كنهبریخ همهم هدامر هیون یک یعاظشا لوسح هلزمتکلع و
 یی هدنننش یعاظثتا اما ثمسج رهشرب هوب هچرک | پوتآوا راکفا فرس هنازجاع
 نالوا رک ئبز رطقت ییظتتو ونک هدهنبا لکد نکم یداریاوادادمت كلش نلک ذال
 كنفجهللوا ترشابم هنحالصا كنیرایغنف هدهبنآ هنس ندرلنوم هلیسهدافا كرلعقوم مهم

 نا ی رادقم ندیدمیش ید فكلنافرص قج هلوءعوفو دلو رو كن اذتتسا و ضع

 بیر كنغلوشراق ندا اضتقا هليا یا قرهلوا ی رهو ینہ هددسیا زامهلوا لباق كجا

 رادشبا هتنانب فانهیموم تاحالصا نالوا ممصم ندنکیدنروک ندتحلصم باجا یسمللف

 : هکدلبوش . رونل وا

 یلتمسو یرغوط هنیرافرط اشاپ دوم نالوا ینراجت رقم كلوبناتسا ندنسویق هجا
 یی بولک هیراجت یایشا واتیلک هلراهارآ عطقنیال ندرلاروا هک وب لاح بولوا قیررطرب

 هدرابجاجینفواشاپ دوم ندنس وږق هاب ندنکیدنرون .جابنحا هدایز كي هاو دوی وب هلببسح
 نالوا هدنسلاوح هفوص ایا و یداشک هداح مساورب هرزوا قلوا یهنه هرالو نالبجآ یکی



 یاو ھم وف قرط تاحالصا ۷۹۰۰ ٠

 یدنک نویسموق و رپ ندنلیکشت نيج ناذیتسالاب هراس نرومآمو,«رات»:فا ,بتاکوسدنهم

 ادب ی ی.زدشلوا رو کم یو یکم زیاامم ندا میم

 تادرفمال شش نالوا شا ردیاب هاتراظ فلیوسموق ردق هب | وب نىلقا یادتا

 هل هنازجاع هطیضم ورشا هرزرا قلوا یرلمخفا ودخ *یاع لع نیهر یخو یفرصم

 :(۱)لو شب یقرقیعومش كنهدرحم تافراسصم هلهجو یيدارتسوک هدرتفد ناناق معدن اعم

 ییدتا لصاح فوسموق قرهوا ترابع ندشورع یتجحمرب یللا زوب کیا كم ترد
 كيب ,رثب شم كوب زوقط قرف یاضوبقم هفاک ربارب هبا وطنوق ا شورخ كيب ناسقط
 كوي ترد كيویسموق هدفدلراو یعاشا ندنون هطوسم تافرام» بولوا هدسر هشورف

 یرگسعرسباب هقشب ندنفج هلو یدوجوم شورغ مج زکس فرق زوبیدب كب شمن
 راهلعوط دوجومو ییدلیا افتسا یابولطم نالوا هدمصاع هناح وطو هدنرزوا یرلناکد

 ا ییدیا لاتصحتما یر وضق فلا وج نلرو نوعاصیصخ و دتیاهنفف[ تنی

 یمهیامربس .شویخ قم کس قرف زو کیا كيب زوقط شعلا كوب نوا كنوبسموق
 لومأم یسا لعاح شورغ كوت کیا نوا هده هنس ید ندنمز "هلقو ندننجهنلوب

 نوع احالصا هيت آ هنسناناوا ناذیتا یسارچا هدنمهمازجاع ٌهطیضم رکید ندنخب دن و

 كوب کیا یعرکي زیکلای هدقدنلق لیزر هیامرس وشا ندشورغ هلو شب قرق ندیا اضتقا

 صحت نوجا رامریدلاق هنس ره نو هلملج هی زخ بوایروک موزا هشورغ كسب زوبوا

 ءدارااب لوا ندنویسلریو هنوبسدموق هنهرهكشورغ كب ودقوبلوب زون وا نالوا سترو

 قرهملآ هلماع تاضیصح وبشا هنس نک هدهسیا ندنباجما یعاظا نالوا نیک رارق هیس
 هنویسموق كناصبصخ یدهنس كج هک یک یفیدنلوا افتک ۱. هلیذخا كشورغ كوب یعرکی

 هداع ینیدنلق اطعا شورغ ردقوب كوب یا یعرکی زنکلاب كرهلک مزال یسلریو المك

 هنی یپهدایز. ند غو رغ و زکس ثناضص , یار هللوصح كنهروصتم تاحالصا
 نامرفونعاهدنانلوا ءدقدروبیراهنافسآ "یماس لع طاح یفج هلوا شلاق هیهلیلح هنیزخ
 . ردکص عالاهلنم ترضح

 :یدرلرید هنیزخرب هکون نوا كوز هبهچقا كرب زو « «سیکرب ههچقا زو شب امدق (۱)
 ..ودهعالغاب "هکادا لامعتسا شورغ هدر هحقا هرکوص ندکدارابتعا سابق دحاو شوغ

 هنسهامهلبددا فدامت هتفاعضا كرلنوو كو ء هبیک هرک وص ندراغرا ۱۲۸۲۰ ۰

 . ریلیشالک ۲ یکیدلدیا كرت هدرلخرابوو هسړیلړقاپ



 ۱۰ ییوسیموق قرط تاحالصا

 مسج هننادیم هفردقو هنتهج وق موقو هنیراهداجهینایع ندک هنفارش عماج هیامع رونو

 ردشلزر دنا اشنا مه ددع شب هدللوط نوشرا زو شا كيبح وا هرزوا قلوا نیصرو

 هوش یرلم ر دلاق ثكي هداح كوب جاوا ناو هدیاممفا و هدراوح لاءبابو هم امعروت

 ر کلم و كس را ندهقرتحم عقاوم والمم یدل ردیاب نیتمو لزوک كپ قره وا

 كنم هعونتملاح كنه دالب وانت اددحمیرام ری دلاف بیرف هنوشر آ كييزور كن راقافوس
 ون ممد و رمعت یرام ر داف یخد یرادقم عارد كس شملا

 ندنراقدلواشلاق هدنرزوا لوب قرهلوا قرتحم ناکد رک رک ددع نرد هدنلوب ناود

 ورک یخد كياکد رک راک دداع ترو لذت ۳ یکیدلریدتا مده لک هل رس هع ايم

 .ردشل ر دا اشنا اددحم نيف _ط زونسموق قرا ید ندنکیدن وروک موزا هب راماکح

 نیدام قوح كب یماد قرهلوا یهاکرذک كنفانصا یشراح ًاموم یتیرط اشاب دوم .
 كاد رک راک ردق فرق نالوا هدانف رط ندلغدلوا را ط تباغ هدلاح یتددلوا نر امو

 هب والاب یخ د شوق ود هلع و كوو شمر داب ندنفرط نوسسموف در لب ردسک یراکوا

 . ردشلدلازآ یک رک

 . یسوژارت وچ وا نالاق دن رارزوا ی هداج زاحصارةمو یلو ناوید هدهدیدج هيوست
 وص مسج ندریمدهلبا تافراصم یلیخ یک ینیدنلوا اشنا ًاددجحم هرلرب بسانم قرهللوا مده
 رد وا شرف ید یرابرو

 وص كن همش مسج ها زا هلا دنت نانیزوک موزا هنس اپ هدٌلاصتا یناه هعردق

 ییدریدتیا لامما كنوبسموق . ردشلر دباب اددحم همشجر یغد ءدقبقد نانو یرللوب

 هکلر و هلغوط یراد-قم كرب یللا زوب شو ید هنس هبا هضغاع هناخم وط ند را هلغ وط

 نالب ردپای هدنراوج یرکسعرس باب والثم ینجهلا نداروا نوسموق ینساهب كنو

 تراع نان وا هعلامو هنساشنا كياءد ترد نوا هدانا یيدسا تراظن ا كراناكد

 شمررو شورغ كيب ردقو كو ترد ندنناصصخ یدنک نوسهوق یخد هتساپب هناخ

 . ردتجهیارآ هجهقشب ینو هلغلوا

 رکراک قچ هلا نیزادمب هدنسهرص ینأیف نوهت كنابشا ناک مزال هیهبنبا ںیک راک
 كنسهراد هينا ینم هنسملوا شارویپ وفع ةمحرع ید یماقلآ ممو ندراانب
 هیافیا یاشاعم كنهدوجوم نیرومأم كرهدبا بسک یندن لیخ نالوط ندنوب نتالصاح

 نانلوا ارجایثات ندن رورض هسیا كرارومآهو سدنهم نالبالاوفو ندنشیداوا یفاک ربغ

 راو دک هتنالرا اعم یرلفذلآ یلوا نوحما یرامامردشیراق داف اوکرب هدرا وست

 هاب نالوا مدحت سم هد قیرح ندنغیدنلوب یهیدب یموزل كساطءا ناصق الب



 یلویسیءوف قرط تاحالصا ۱۰

 هوسسموف قرهلوا ندلسدفو هلتهج ییدمنک هفاقوس لماع مس قتلا بسح ید هدرلعفوم

 یخ د نوجا نبج اتع ضمب .ردشلزاپ تادرا و بو] وا تخو رفهنب راءلاط ید را هص عزا رب نالاق

  نکد هبیدمش ندنشدلوا هدکلدیا رفح رویوق ندنلامنویسیموق هدیهاشداپ ترضح یاس

 .ردشاوا هدنسز هددع کس یعرکی یرادقم كرلو وقنال, ریدجآ قرهلوا ندلییق وب

 ندهبنسهدازا یاضتفای ورم كنفراصم یشراقهن رومحیرلابا اشنارک راکت ور باا

 هده>رد ىج رب یر هنسهچ ردات باشخا كف راصم ربک راک ةدلاح تققحو هغي دنلوب

 زوی ییا یکیبا رم كنهلغوط قرهلوا ندنبابسا كلوب "ءانب هنکودنا یش كج هلیدهزوک
 نیو كنننامزاول هلا رکراک ننکیا رولیناص هشوض زوقط یراطنق كجەركو ىللا
 . چوا ند فرط نویسموف قره وا رابتخا تافراصمو تافلکت ىلخ هلدصقم ینا

 راندنا كتسرا هلحم له بولیریدفای ید جرک واتلعو بولیریدتیا لامعا هلغوط نوما

 کلواو شانوق هرارابنا نالبریدپاب ًاصوصح هدهدیدع عقاوم هدزوا كمليبهل ۲ بولک
 ا رپ كجهربکو شب زونوا زو کسب رہ فلنهلغوط هرزوا قلوا هدنسهج رد نصف كنساه
 . ردشلناص ههللاداع هشورض ىج رشب یراطنق

 اذه عمو ندشیداوا ییلقت بجوم كفراصم ىلقل لیمدت ید كنهسنبا :امزلام

 راکچهدیا اشنا یرلوا ندنتیدلوا قیرط رب یلتعسو یفاک هیاشا لقا هلقلبالوق ند: اس

 یسملحا هداحرب ندهلکسا لواب لوا هرزوا كمروک تنوهاو تلوم یخد ندزونو
 یا زووا لو لا اخ ددعا یعرکی یرغوط هنسهلکسا ریزو ینم هنکیدتا اضتقا

 داشک هداج رب مس ًاددحم بولیدیا مده همیابلاپ ندنیاحا هلیساطعا شورخ كيب
 تالش قوح فل هلانصم بالا و هننیرومأم یلاع باب هداحو هلکسا وو شادیا

 )۰(۱ ردشمل روک یسهدنافقوح كن وب هدنمزاول لقن كرلوا نالساپ هنس نک هقشب ندنکیدر و

  هسلیپاب مر دلاق هدندوص ییمایها ردق هل هحقدلوا ربءغل مسج هد | ك زاقاوتوس

 راروماع و راوص هراقافوس ندرومغاب یلزیخو هدقلزو رام ری دلاق هحعق دلح | رامغل رهدنکیا
 هدصا لوا هراقافوس قج هلمباپ هدنروص مظتنم یریدلاق هلنتهج یسلوا هدکمعا کارت

 نالوا ىسنم هلاع باب ندوب ناوبد "ءانب هتشیدلوا مزلا یسعلوا اشنا رامغل هحیمسج

 هعاخروا نالح ۲ هدنک وا یلاع بابو همزن ندک هنسهلک-ا رزو ندلاع بابو هیدوم

 . ندنساشنا كن رفودنمشلیامورو ندنفیفناب اشاپ هجاوخ ۰ ردیسراکسا یجهک س ؟ یسهلکسا رب زو (۱)
 یراناکد یجشاط هلرلوا ندب وج رج هدارون ۰ یراندن رال دابرت كا كلوبناتا یراوجو یجهکر سلوا
 ۰ ودن و دم هرفودذهش یب ر ومعه یراوجیجهکر س , یدیاراو



 ۱۰۰ یویسپوق قرا تاحالصا

 كلا یعارذ رهب كنهصرع ر نوشرآ زو هداشاپ هجاوخ قبرطالیق الثم هقشب ندنرامد
 نوک ینوک و هدرلا روا نکیا ردبا شور كببچوا قجحنا ندشویغ زوتوا ,یمزکی هدایز

 شب یعرکی هدزوب هسسنلرا ردق اهب شورض یللا لفال نوجما نوشرآ رهب كراهصرع
 زود ید ین یحهدا شو غ یللا زو یدب كينحوا كل ەص رع لوا هرک وص ندنناءباض

 هلهو هبیلبا زوب کیا ند بشورغ زوب هک و لاح بولوا ماسم نضا ینجهناز# شوررغ یللا
 ر هدتماسح وا ارا هنسوا هدم اص بول ردق هشورغ زو ترد چ وا یرار, ناکد

 نوت یس د ەد راعق وم ااو هل دل وا لصاخ یراد شویع زو شا كس ید كم هص رع

 هلببسس وب ینه هښکیدتا قر و دیازآ پسک -هللسهرع تاحال-_صاوت یراتمیف ككراهصمص

 .دزوب نانل | ماظنلا بسح قرهبالک 1 یدیرابحاص لراهصیع یودیدع دناوف ناک هلو عح

 . ردشها؛اسد .یشرب قآرآ ندنف رط هب ہیک چھ هدکمر و یاعیاض شش یمرکب

 رادقم عارذ كب. یللا زوب ترد هدنرافرط وق موفو وبق روعو اشاپ هجاوخ

 مس هع ون صف هروآ هس لعق ومو هنساضتفا ی رل تماس ار راه رط نا وا داشک

 هب رواو مرک یشاط یجنکیاو رج ی رکب یثا-ط ید كراهداح كوو قرهنل وا

 نوشرآ رک یخو ی رلفاقوس نایو ر وا یخو یشاط رکیدو رمش) نوا یشاطر لرل هداح

 ۱ شل دنا عیسو هرزوا قوا

 یسمام هلوا مقتسم هلبمات كنیزار كراقاقوس یءدنرافرط یغوا لاغجو اشاب هجاوخ

 لرلاتبریک راک ج تچ هممهلوا لباق یساجاو مدهو هرلف رم عماج ض هرالوپ نالیجآ
 نوحما رو.ءو ررصو قلیلازآ ن کما امهم رل-ثوق و یهدلاو ۸ واو ندنسعا فداصت

 ندر وع والثم قلوا لصاح یرالاضتا كرال و یی هنیراق رط كنالحم نابلوا قرتحم
 . ریشعا ت اف

 ندنفیدارا طیسب یرافرط وب رو نابریدتیا مان هلتراظن فله ویسیموف ًارخو»
 هدزو یناعلاض كرلاروا هلع انو شمر داب عساو و مظتنم كل رالو, نالرحآ هداروا

 . ردشمراو هزونوا

 كرل رط و ضم) ۳ نیح تاما -ض نا آ 1. فوت هنس هدم هدعاق

 ندنف رطنوسسم وق هد هنا ما رار هدایز ندنماظاینالوط ندنکیدعا تیافک هنعسو

 نال آ هلضف وبا قرلوا رابتخا یسهعیابم كراس نه لج هلبا ملام واتیلک ًاصوصحم
 اطعا یا تار تو اندا كیا ضد نیر وو فلز ا لباقم هرار
 ضب تاعیا-ض شب یرکب هدزو نانل | ه وسا |یلع اقامت هنماظن ول« یتهدلوا شتلوا



 یوسف وق قرط تاخالصا : ۱۰ ۰ ۰

 دل نخ ها ز جا بروم هان وا شالوا دع تاهانم یاس دلو ون رب ینافنا كنو یقزرلوا

 كآ ارجانالوا عقاو ردق هتسادتنا ترام نالوا یدنم كەر 14 هشم ات ندنسادتا

 نواه تاضصح ی كافر نالوعوتو نوجا هدام وش راز هلا قم ضش

 نایرو ندنسهباعا ناکدزش رح هلا هننک زو کیا كوا نالیرون ناسا ند هلاکو لم

 یعرکیناناق هلاوح ندنسهلللج هتنزخ هللامقرهلواندناص,صخح هنفالو كم یللا زویز وقط

 .ردشلوا تعذهبجاو كمروییاسح كنهجفا نانلوا فرص دق هبیدم.شندش ورغ هلو

 اس ویو ی e ور ندناکشت تیادب شوییموق ۷# هک هل وش

 اشاب هجاوخ یقرهنلوا ف رص هنکم "یعاسم نوجا كما هب ارا لوا نار یراهصع

 هارا هنرابحاص اللماک راهصع نالوا هدئرافرط ورق موقو یو ناویدو وق روعو

 كرار روصق وللن» یکیداریو هنیابحا ید یسلیخرپ كرار یهدننهج وق موق بوزلوا
 هدنامزږ, قولاح اهد كراهصره ومشا .ردیوف لوم ام قلا یمهفرآ هدززانوک وش یخد

 نالوا غلاب هعارذ نویلیم شب كقرح راد هدهسیا شلوا وزرآ یسلریو هنیرابحاص
 RF كنلکسشم صا یممسش كک الما هم وب و یماظتن : فان راهطو رخ هحنساضتفا یتعسو

 ټک رب اا زز اددج مدر زو ا یضانیا ر. لاج ایج رف .ردشمامهلوا .لباق یماعا

 ین راقافوسناه قرهملوا فداصت هبهبعقوم عناوم انوک رب هسلک مزال كلدیا انیو سيس ات

 . ردلپما صا كب هلتمسن اکو قمریدشلدارق یرهصرع راهاخو قحا یک ییدلنتسبا

 قجهلیجآ ًاددح جاا بما هلرافافوس قاطرپ زمستیسان» لبو هد کلم لخاد کوب لاح
 فذاصت هبهننا ریکداکو نیتمو هفیرش عماوچ نایلوا لباق یمده یرلتماقتسا كرالوب
 نالوا راط یرالوب ًاناذو یسلدا مظنت كنيرلهطیرخ ءدوک کا قرهنلوب ناکما هنسساما
 دپ ندنرار,رب هني هرکوص ندقدنلوا مییسوت راقاقوس هبسیا راو هناخ ردقهن هدنالحم

 هدنشاب هشوک لصالایفو یاو هراح هنر دشقبص هن رالح یدنک هرزوا كماهشود

 ندیا روهظ والث» یلریدشا رب هرارب یلفرش هلیوا هنی كرلهناخ نانلوب هدعقوم لتراظنو
 .ردشجا ربخ ات عییطلاب یس ارا كرل هص رع" تالک شم

 نالوا مظتنمربغ هةر ندف هوا شخبتدیز هتکل# یعلوا مقتسمو عساو هلرلفاق وس

 لیخنوجا هطباض روما هلبیسح یفیدمهلوا لباق كمروک یفرط رکید ندشابر, كراقاقوس
 كب كاا تداظن هرلعقوم نربک هماظتنا تح هدلاح یفیدلوا جایتحا هنسلاللوق روم"ام

 رلهناخ هله بولو | یهیدب ین انج یخ د هج هب دل هطباض كق رط حیی- ون ندننکج »دنا تل ومسبسک هدایز

 - افتسا نالوا لصاح یالوط ندتسءا هخه رحو تداظتو نداوه تاج هما كنساحا



 ۹۹ یو,.رموف قرط تاحالصا

 روهط كنسهه رخ تاروضت فل هنس تموکح هدیابوب یخو كنسلاهاو هنکسو یجهدبا

 دوهش روآ كشر یفومیک لوبناتساو راکرد یراکج هبا روصق هدننواعم هنسهلعف ران آ

 زوج هلهجو رر چه یبلاق هدلاح رب انف هلو .دیالایما كتنکلع رب نالوا ناهج نادلب و
 فرص كنهمزال تامادفا و یعاسم ولرود یه هصوعخو قترآ ندنکچ هلک مزال قماعلوا

 . ردراطخاو دف هدازآ یتج هنللوا تربغ هنسارجاو

 یروص کت هضم یجنرب

 قیرح نیا روهط هدانا احا خب مدقا ندیون : نونو ادر ی تات

 لا كيهبنسلاتنطلسلاراد هدراشرح نالوءءوفو هد؛ماصو وق موف اقام یآ و هدربک

 هسلا و قرهل وا بارطضاو راح راحود كالما باحا هوو بارخ یراز لزوک

 قمارا یرلخشرا یا نوجا كمل یر كنسالب نیغنإ وو بوملوا یش رب یی

 نامز وش تل هرظذ شب را رح نالویعوفو ورد هنس ر ىللا ر کک ویک مزال

 فلت رالام رسیاسح نوجا كنوبو شملیباب ندكي بوي ییرای كلوبنات-سا هدنجا
 هنیرللاخ یدنک یاحا كرارپ نالاق نارو ید هدراقرحو «زدهدنادم ینیداوا شلوا
 ندیکپ نوحمایدوشودوحو كس یه هذن هسا رت وک غاسم هل اب رهشااباشخ | یی هسافار

 نالوا یحاص یرلترضح امت قح وللثمینج هلواكمدقعای رابوبو هدکشقا قاط رب

 ندنسکع کد زکد نالوا ءدنفارطا نوسالشغاپ ءندنفا زهاشداپ زمین تاما یو
 قلال ىسىق هل رافاقوس قسشی راق هم راق هل وا كرش زېش وش ناشوا یا هدانند هقشب

 دراهناخ قجهلسا هدزوا قلوا ندنسهعئام ژرهاظ بایسا كنسهیلب قیرح ندنفیدوا
 هلغلوا وزرا یسملق مظنت هللروص ندح رب ید كرافاقوسو یساشنا ریکراک دعب نم

 ناکسو هعبت هفاک كنبراترضح نضدنفا هاکتسدهام :اتشنمشو هادتلدعه هاشاپ ریارب

 یرهاکولم بان قافشاو ما لالیروب فورصمو فولعم هدنفح یرلهناهاش كلام

 داسخو هقاضم بجومو راب هیهسمک كري ما وش .رزوا قلوا ندنسهللج رانآ
 ندا یاضتقم یرانهاشنمش ءداعتمارک ءدارا ینلروتک هلوصح زبح هلنروص قجهلوا
 نمهنازجاع نویشیموق "هلیدفطو قدشیلاخ هنماستا تمکح ماکحا ةافنا کیو یرملوا
 هج راسو ثالحم و قاوسا میسوتلابمهنازجاع تیرومأم هر اد ارخ ژمریارب با لکشت
 ر و شملف هل وح ید یصوصخ یم ظا كرام رب دلاقو یارجا كراحالصا نلک مزال

 كنمللالظ بانج ناشاتلدعم نامرفو صا نالوا تیانع ضح هدنفح سک یه هفظو

 تمدخر هازجاب ید هنحراشاد.طو هقشب ندقدلوآ هرخفم تمدخ رب ی یارجا



 زا لوھ قارطا تاحالصا ۹4۸

 هک این

 ند-لاع باب باح هدلاح _ييهشا روهط یش رز هدنحراخ كداوم ررح هدالاب

 (۰)۱ ددکع هلب دی | لیذ هب هال وشا ہرا ردا باج او قج هاف ارجایماضتفا قر ەل واناد.تسا

 ندنراناسل یدنک هنی ین ابقفوم ۀج رد هلسعاس زرط كنو س« وف قرط تاحالصا

 .رد شمل دیاجرد اذیع هب ی آی روصیمسدغسابترب هل هطبضم کیا غی داوا سرتسد نوحما كمتشرا

 یروص .مسد غیب
 هعونتم تفاطلو یسفارعح عضو یسهدلب لوماتسا هلهح و ینددلوا تجاح هه رعت

 قرهلوا ریهش رهش رب ریظنو لثم ېب هدوکسم عبر هحن-اضتقا یسهبعرط هراس تانسحمو

 ندنفداصت هبهشا رغحا تافداصم هرصهراو ندیابسا ضعد نکیا دعتسم هماظ2 ولرود يه

 ندنوب بودیا رخأت هرورضلاب تانییزت و رامعا یجهروتک ةنادبم كنسهلصا تلباق یا
 شلوا بارخو نازوس یرالحم رک ا ید هدرک قیرح نالوعوقو لوا هنس ییا

 تحهدیا تلالد هب هعس و كلام تورو تیرومعم یرلهباکوام تا و راکفا هل زرهادایو

 فوطعم هنری انها صا یلاصیا .هلوصحو لعف لح كنهمظتنمو هعفان لوحاو داوم

 كنس هل امکتسا لئاسو فلنافاطنن و تانیبزت یراق دلوا جاتح هار ې شو ندنکو د| شلو فو رصمو

 یسوت كرالو هسلا یمدقا كتسهرهاط باسا یروهط مدع كنسهبلب قبرحو یمظعا

 لاصویتسا یناهظنت ثس رال قرح ندنفیدنا و یراههضق یساشنا قرهلرا رکر اک كلراهناخ و

 یرادکلم ترضح هنسهدارااب هرزوا قلریدپای لتر وص نح یرلم رر دلاق كرافاقوسو قوا

 ۰ یدیا شلدیا لیک ینویسموق قرط حالصا رب صوصخم
 هدورلیاو شاوبعوقو نیکد هلآ وو یسهنآوو همقاو تآارجا نویسیموق وبا

 روضح رانوبندنکیدلبا نایبو ضرع هل اراهط بضم هقشب هقش)یتاف راصمنالوا قج هلو,عوق و
 هدنفح هبنآ و همقاو تآ ارجاو شرو یلاع روظنم مدقلایدل هبیهاشداپ دوفومتکو ش

 رهلم.طم روک ذم قرهلواناسحتسا رهظم یخد هدهناهاش دز تاروصتو تالماعم نالوا
 ۰ ردشعلوا عبط هدر ز یدوص هععق کیا

 تاماظن نالوا لیکشت تسدردو هحنساصتقا هیس م دعا تم نالیروم نایاش ًابرخ وم

 هدهناهاش ترضح ُیاونا رم هیاس ندننکجهدیا میسوت اهد تاقرب یفآ ارجا ٌهمدقموب هیدلب

 اظتنا بسک یرامریدلاقو عیسوت یرافافوس هدنفرظ تقو زآ كنهنسلا تنطلسلا راد

 ۱۲۸۳ رفص ۱۷ و لار زح ۸ .مهاقو موش (۱)



 ۹۹۷ .یوی-وموق قارطب تاحالصا

 قجهل ماظن هط م هت وسدم وق نوجا رايش مهم قجهنلوا نادشسا ندنل اع باب طرف

 نت تا ی زا رتفد دوق نوجا تاررح هل ابو

 هارلءدامنلیرردتنا دق هتیرتفد طبض بولپ ریو را 8 هرک اذلاپ س هدام یج رپ نوا
 7 وذکج هدا اما عضو ادرفو ادر هدوجوم یاضعا هلا یر ندهمانماظن وشا هرز

 ط.ض هلب رام یدک ندنف رط هفلاحم یاضعا تفلاحم بلس هدنعوفو فالتخا هدن رلپ ارو

 ,ردمح هنا وا تراما هم رارتغد

 تقفاومدنالماعم نایرج هنیرژوا هیهافش تافیلبت نویسموق س هدام ین کیا نوا
 كنناطباض ٩م رح ناو را یجهدا مادتتسا هد هشت روا دل رک هلع ءان :ردکچ ها

 رد شال 2 رر ینادافآكنیراسدنههورومأم هما رکو كرارومامو ققحت راسو

 هلام و هدنتجم  یسیموج تراظن كرده ییدنص نوسدموق س هدام يحنح وا نوا

 هدن رل هص وصحه رادا ینماق ودنصر, هلداکباسح رر نانلوا نعت ندتف رط یمهللج هن زْخ

 یااک باسحو هکدلریو دنس روهم ندنبناج یسهیهب تساید نویسیموتو قجهناو
 .ردکچهللریو هم آ هی هسمیک ن دق وددص هد منلق تراشاهدنس و دق هجوم رتفد ندنف را

 تایف رصو تاذوخ ام اع ادهن رارتفد فرصمو داریاقجهلاوب هدندز یخد ینیما قودناص

 هتسایو بناح نابم ی.رادقمو سنج ید وج وم لام هدنعاامج انه كن وسم وق هلا دیق ین:

 .ردکح هدا مد یعهلصوب ربخ و مع هعطق ر

 هعفا و تام رصو تاذوخ امدنعاب یآ رم يروب ام قودنص س هدام یحدرد نوا

 اطعا هنفرط یراتنک باسح ینلاحا هعع ر یواح ی رادقمر سذح ثكهدوحوم دوق

 نوسم وق ام ندک دتا دق هصالخ رپ قسطا دب هللا دوف نالوا هدندزت یو وا

 اطعاه یلام باب بناح یس هيم و هبساحم هدنحلصم تیامو . : دکج هدا ضع هنس تاپ

 .ردقح هنلف عده

 دیا بش ۰ رک وھی ندک دت ىەداځ ی ازا و ےس كرل ۹ص رع — هدام یحنش نوا

 . ر. د رووا قلوا تعجا سس هدنر وه هعراسام ان وک ر هدب تا رلهصیه هد و زاب

 هلیعضو اضغاو رهم ندنزلفرط یناضعا نویسم وو هس رال ب ادم كلرلهطب رخ قانلر

 هردتج هنا وا فد



 ینویسیموت .قوط تاحالصا ۱ ۹۹5

 ةد ھارا ےس ناح هب اوا كرلەص رھ هلت رع» یرارومأم س هدام یجشب

 ندنشه هدءداموبهلءاصفو لح كناعزاسو تافالتخا نالوا ظوحلم یعوفو قوحزآ

 . ردکح هلس هفظو ناسا هتسودنک یتا ہا عف کتا كردن ع و نه نالوا قوقح

 كرامو قرط قجهنلف مرر دوخابو قجهلوا داشک ادع -- هدام یجنلآ
 هدقاقز یرهماوا قرن اضبو یساشنا كرلمغل و مردلاق ناک مزال هلفراصم یسهوست

 كدیزانالوا بار ندراهزاغمو ناک دریک راک ندنا باح ا یسل ر لاق طرح بج ومر هدیولاق

 یعده كنلحم زادقم زب هدیولاق هدنرانک قاقز دوخ ایو یمهمزامە هلبرابتعا یمهلاح تمق

 زائ الوا كح ردنا اشنا یسهاخو یسرو لدب رادقم تسانم هتاحا هسلا رواک مزال

 دوخ ابو شف هقرط یرلهصرع یا لرلنانلو ندجاشحا بارا ةققح هدنفا

 و وق نانللو هدنشهسع یسا هدب واوا شلرت- وک هصصرب رکید هدعاقلا تسح هت ودك

 لامءسا لباق یرلع دقو ینیدملو هدهصع یب نابرت- ول دیاش روش یک یر خسطمو

 یساطعا هناا هداتشنا نیح ین تفو لوا ك: هلم تالدب هدلاح یفیدلوا یمعتو

 قجهلوا اقا هدنرلهدهع یرابحاص رلهصرع هلیوا هدزیدقت یفیداوا مرهصو نزخو

 هوس ہدننرپ اا هص یه رکید هزود هناحایځد دارلزو هدلاح ینیدمهنل وب 'یاکما هدهساا

 یس هب وس كنه برو رض ف راصمكج ءدیاروهظهجشویسیموق ر اسو یسلروتی, هلرتروص اضراو

 . ردقجهللوب نوذأم نویسیموق هنیراصوصخ
 هنالاتعاهلصوصخ و یساطءاو فرصتروص تالاب«قج«لوافرص س هدام یجدب

 ر ره والتم یتج هنلوا ارجا هلسارآ تبرک ۱ دوخایو داحنا كيویسعوق تنه یمسق دناع

 .ردقح هئاف تیاعر ههدعاقو یخد هدانا رک ادم زارق كء هدام

 ۲5 دام رکید هکدمرب و رارق ها هر اذم ىەدأم نوسسموف ته بس هدام یجزاکس

 .ردقج هر وق هءرک اذمو شرح عقو»

 هرک اذلادمب بولوا ی.هبتک ردو یعوزلو ی اک شابر كنو-.موق -- هدام یحنزوقط

 كقاروا هللا قجهنلوا یطاعتو هنیرتفد طبض ؛مطقرب نانلوا داتا راهدام نالوب رارق

 - رارت یسارحا هیغوط ندیضوطو قج هنا وا دنق هنیزتفد هک لم هعطقر یراکلذف

 ۳ ردقجهمل وف هارجا عقوم ط.ضل المق داوم نالب رب دشا

 تولوا روهأم هب همباکم و هراخ هليا فرط سه یتایو نوسموف ج هدان يوا



 ۹  قویسیموق قرطتاحالصا

 هناساملما نیم یش اظو یا دم وق قرط تاحالصا

 هوي موق هلبلوب ناوید نداساپ هجاوخ یرومأم فنویسرموقو = هدام ىج رب
 هدن زا وج یر کسع رپ یالا و باب هلبا رالحم ناک مزال ی:هوس و نالوا قرتحم ردق هدیزابو

 .رد صحخ+ هنئاعرفن كرانآ و ه آاشنا نالوا

 ته الاو ساح بونلوا میظنت هلیتفرعم یرارومأم هنیا همدقم س هدام یجنکیا
 ةن ُهدارا هتناباحما ُهيوست هحنیجومو نالوا قیدصتو بيسأل ید ندنفرط یبمهبموم
 راعمو قرط هيو هطر رخ هعطق چ وا نالیروسب رودصفرشو قاعتمیهاشداب تزضح

 باجما طقف .ردقج ۰ وا ذاحما تآارجا ساسا هدنصوصخ ی بش هكراهصرعو هدنقح

 یتنوذأم كب وسه وق هن الی دمآ صم هدنم و زل ققحم هح 4 ده نفو هروک هعقوم و لاح

 . ردتحهلو

 عارذ شب یعرکی یلو ناود هحنیجوم راهطب رخ نام وا و دن فا یحنح وا

 باب هل. هداج هزر نع قج وا يا رذک کوا یک رس ندیلاعباب بولوا .دنضم

 هسناعع وهنلحاس ینامل هعرداق ندارواو یسهداح هدو نالبحآ ردق هلو ناود ندا

 نوشرآ رشیمرکی رلهداج قجهلیجا ردق هنیراوج تاخر اج ندنبسوبت ییرش عاج
 كوو قحوالوا دتم ردق هدام هغر داق ندنس هلکسا ی رسو . ردقح هلوا هد نص

 هلبداشک و مده هدنضیع عارذ رشمرکی كروس نالوا فداعم هنیراشاب کیا كق را
 هوست لواب لوا كراقرط كوبوب و یلرردپاب قلقمراپ هنیرانیو راوق دو
 هدنضص عارذ شب نوا و يا نواو نوا و زکس ید ندفرط ی هلیداش 1
 ٠ هنناا را صرع یهدرلح شم ناه هقدلوا لصاح یراهءوست لراقاقوس قج هل.جآ
 قج هلو ه دنتسعه نوسیم وقتآ ارحاوو .ردقجهاق ارجا یاس یمهدام یصصخو هار

 تهرب قجهناوا بک راو بیرت ندنرسدنهمو رومأم قب رح و هبا هلیناطباض هیبرح ناکر
 .ردقج هلوا هلس هطسا و هزرش

 كنسهمهم هدام یصضحو هنارا هناا هلیشرف كراصرع س هدام ىج دارد
 نانلوا نالعا و رشف هرک . ینسهشا راسو هلاخ سکیه ءرک وص ندقدنالشاب هنسارج
 .ردکج لب ربو یراهرک ذن تینوذأمًاناحم نوجا یرامتااشزا قرهلوا بک راک ًاقیبطآ هرامس



Eیویسیموق قرط تاحالصا  

 یعرکت هدزو هن هله كرا هصیع هد هدب دح هنوسسل قرهلوا لخاد راماحو ناخ رک راک

  بولوایشرب ینیمخت با جوب هدهسیا شملشالک ۲ یجهدیا تباصا تاعیاض نوشر ۲ ید
 رادقمو و ند هم هل وا هدایژ ندشب یعرکب هدزو 4-ءقاو تاعلاض هدهوسآ ناح

 -انلادنع یخو هب وست 4.ضتقم فراصم وال. ینجهلوا قفاوم هنسءدیدع لاثما هساا یسعل |

 هدزو و قعلوا 5 ۴دم هان چوا یا قلوا هشو رف ق چوا نوشزآ ره هصق

 . هلتست هشيآ یجءروک" هتفه رم ینادعام لا یل دنحلصم مانتخ ینمرکی
 هدنراهدمع یرتشم هلبا ظآ یلع یشابیحمخل هدشو غ ردق وب كس شب كوب زوقط هرزوا قمنلقاطعا

 . كيهعئاو تآارجا و هسهوست ندننابنیم كيهضورعم فراصم ندشیالوا شاملا ررقت

 . ندنرافرط املا یموم دهم هلبطرش قمنلت تان ندنناج نوبسبموق درح لاونمرب
  ناک یوا ًاددح هرات قیرح وبشاو یک دلا تیر هكراقا روغ هوجوم
 . قجهلوا یهتنم هوب ناود ندارواو هیلاع باب نداشاب هجاوخ یبهجیلشاب كرااوب
 | مزال یس الشاب هدلونوا هریاعم هوست هلهج یسلوا رم هدایزكي كارو بولوا هداح

  ودق هبیلاعباب ندنهاکشیب هیطبض باب قرهلوا رادتبا هنباجما یارجا ناه ندنکیدلک
 ۱ فا هداحو و هتسلوا شو ماظن تسدرد ید یمورلیاو شادا لاع ۱ لح نالوا

 | تد ناس نر كموم ءان هنسهلو ررقم یلاصیا هن امل تداعسرد ضورعم هجورپ

 ۱ داشک و مظفن رکیدو یت وذم. هبیهاشداپ ترضح ین ما لروک ذمیرط نوجا ینایب
 . یتبسن هیهانتفالخ بانج ماتا ترفغم ماظع دادجا ضعب ید كراهداح قجەلوا

 ۱ شلرتسوک داطدرخ روک ذم یربره یراق بسن یمسوت ها هتسانم "یماما راسو
 ۱ اس تارو هنلکشت هزار ولير ویب ىلاع ن زر ا قفاوم هضو عم تاعلاطم هلقملوا

 _ نراظن هملام هلبا اپلاراشم تراظن كتيفکو یسلوا رادتبا هنناباجا یارجا كتحلصم

 | یخد لرایش قلعتم هنت آ ارا قجهلوبعوفو كنویسیموق روکذمو یسلری دلی هنسهلیاج
 باا كناطباض .هاجهلیریو هستنویسبموق ندهبرح ناکراو یمملقاب هنیرلاضتقا هدمب
  هدیایلوا هدهسیا یدنلف رکذت یمهلا وح هبیا-قمعاق یالاو فرط هدنصوصخ یتساو

 (۱) ۰ ردک الال نم ترضح نامرفوما

 ۸6۰ وصون »۰ ۴ هحلایذ ۲٤ و ترام ۲۹ ۰ عیاقو موش (۱)

۳ ۲. ¢ ed ۴ دف La 



 a ینوسیموق قرط تاحالصا

 هتفچ هلوا هبنس تحصو تادعم قفاوم یبهوسآ نده رېش تاب نالیرویب ناسحاو ۱

 یلرضمو ردغ انوکرپ هدسنقح هسک ر رر اونم ر كنهصفانو هیر تآارجا وب ینیم
 كننافراصمو تایی و یماعاو لاک ۱ هله و قجهلوا شح تبنماو قجهءلوا بچ وم
 - هیوست كراهصعو كلدیا ضیوفو میدوت هد راظز كنهصوصحم تابه ر یساشاو دخا

 هلبا نرومأم هد هب وسآ یاتا هدمهو كمما تفدو تراظن هنسهدام یدایشک كراقاقوس هلبس

 لاح رد هدنروممظ تافالتخاو تاعزانم ینالوط ندهمقاو تآارجا هدننیب یناحما راهصيع

 ثمینم ندهصوصح ُدامر, هلیواو كلدبا حالصا تالماعم لوصا فالخ هلشیتفو قيقح

 ناب اضردق نوا نده رح ناکرا هدتعمو قلوا یورو لصف عجم كس واعد قحەلوا

 هرادیبارب كاع قیرح هدمص و یدب د ك رالو و یمه ل رهصع بولیر دنلوب

 نوک چوا دوخایو یکيا هدهتفهو قمنلق ارجا هصوص خو تراظن ندنفرط كراتا هل راتعا

 تحس ینیدنص كراهبآ نالوا بترص نوما هیدلب تایظنتو ككرمدا عاهجا هدفراعلاراد
 فلاطو و قمل وط ا هیا روا حو ياسج فاتاءعوفدمو تاضوقم قرهنلو هد تن راظن

 قج های ریکراکو كلدیا نالسعاو رشت هسک یه بونا آ هملق همانالعارب نیم ین-هبلما
 ندنفلاطو هج یسرکاذم كنافک قلعتم هنسهیرامعا یفراصم نیوهنو هنت اشنا كنهننا

 ولتحامس ردن-اضعا لاو سلحم هاهحو یيدارتسوک هدهلصو نالوا يظن هرزوا قملو

 كب لماک ولتفومع یسجافیرشت هیجراخو كب فیفعو كب یحبص ولتفوطعو یدنفا قیفر
 رورسولتداعس یراشتسم تراجمو یدنفا ینطصم ولتداعش ندمملا راشم یاضءاو یدننا

 یس ر +سرح ناکراو یدنفا دیرف ولتلضف ندنرلاضعا شرفت همکح هللا رطح یدقا
 نومسم وقر ص ندیدنفا رات دا ولتاّضف لدی رلاضعا اروش رادو اشاند ور ولت داعهسب

 داوج یرکسعرس یالاو باب هدیهاشنمش بانج هیاوتیرو مم یاو شمللق لیکشت

 نه سن :هاگشب هطبض باب هدرو ۲۷ ]یا رفت هلراناکدنالوا اشنا تسدرو هدنسلاوحو

 هقشب هقشب نوجنا یرلهدام ینه وسا كن هداح نانا وب ررقم یداشک ینم هم و زل هنس هلکسا

 هنورسرم وق قج لاپ رک ذلا فلاس كنهاظو هلیساغلا هلرانوی-یموق نالوا شلدبا لیکشت

 یسهحاس» هعفوو هلت ف رەم ا ااش» تراظن كناحم قبرح روک ذدو یسفلواتیروم ام هد والع

 قرص هنتس هوس  كرهص و یدهطب رخ نالوا تراس ند هءطق چرا كرهل ر دتنا لاکا

 4دناعف ید رلث 1 ندغب دل وا شلردنوک هيلا باب یرتفد فدک كغلابم ندیا انتا

 لبا رفات سری٤ و برو سرا دهو مم اوج نالوا یقرتحم هروا راسا شور بونلوا هملاطمو

 . زد رشادب | 2 و هب هنفهاارادهرز واقاواراةءهجتم وکح ران امز وا. زد راناکد ییدتا لاغشا گر لیج رقاب مو بل ۱ 1

 . رد دم وا صیصخ هب هقفشااراد هدهرص و هرات اکد یک هدنتل آ یرکسع هناخرثاسم هلرلتراظن هلدعو هیلام |

۳ 1 E 

 ا



 یوسدموق قرط تاحالصا ۹۹۲

 كنقاوسا ىلع قیرح نانلوا ركذ بوديا اضتقا كالا مطتتو عیسون یرافاقوس هلروص

 نالوا یراح هدن رللحم قیرح هلووب هلو كيهدوج وم تاماظن هسیا یرامعاو میظنت

 هداموشندنغندل وا طو م هنس هب و ق و هح انسه هرز وا یمهدعاق ال رات رل هص ع هجنساضتفا یماکح |

 هروک هنلاثماو ماظن هدهوست قحهلف ارجا هلهجوو یسعلوا رادتبا هتنالعف كنهعفان

 باحا ندناعلاضوب هدهسلا ندالاح یتعسط یلردتا كرت رب هغافوس ندرهصرع

 ناتتک | لد هد دح ةو سل ڭكعقوم سکعلاب لر هجا تقرت راسخ و ر رض ات وک ر هک الما

 قیحدا دز یراتمق ندبا ناپرج لوا ندشرح هلرلهصرع راشغاو فرش یحهدیا

 "یعارذ ره کكنهحيم نوشرآ زو هدنرالحم قیرح نالوا رکذ الثم بولوا راکرد
 شب یعرکی نوا هدیدج هبوست نکیا هدنتمق شوا یترکب قیرطالق

 تمق ی.«.ارذ "هلحعم كل قحهلاق یاب هرک وض ندقد دلا هعافوس یر لوتدا

 لرب یفجهقارب هقرط یحاص كلة رع هدلاحوا كرەديا زواج ىل رب كنس هقیاس

 برج هلدلالد یلاثم ىج هنلیا افتسا ةدا زعم ندنتهیق "قرت كلخع "قج هلاق هدنلا ىنا
 هاو رار 4سم وروک اس ندنارضم و رودحم ینمج و كشيا ندنغندلوا مول عمو

 دل راهصرع هلبسه وسلو م حظ ندح كراقاقوس هدام نالوا نایاش هتفدو تراظن هدایز كا

 نارودرد ادعو هه اظ راد گلو 11رجاو تالماع« كحءدیا نایرح هدنهاراو ماسه

 ورخ روکذم :رز وا یعیدنشت ناس هدیراقوب هلسالوا ندتحلصم باما یر دا

 تراظن هدیناشاب قرهلوا یشر هدنجراخ كر هبداع روما هلتهج یتهاسجو تعسو كنلحم

 و یفلدنلوب دتسه هم اماظف ماک حا «عفاو تآارجا یک یغیدلوا جاتح هتفدو

 التهج ىج وا عتتو دیفتسم "الابقتنساو الاخ سکعلاب بویاوا ورضتم لاک شح
 تاعزام قوح ز آ هده ر فاو هحالم هاراهص صهدنیا زامهلوا یجهید كنهبمنک اوب

 pe الراب یک یغیدلوا ظوحلم هل.تلالد یلاثما ضعب کج ہک هروط تالکشمو

 ر عدق دوخایو یداشک قاقوس ندکی ضرفلاب هدنرالم  قدرح نلیدیا هوسآ هرزوا

 OR كرابش یک قاعواو ووقف دوج وم هدراهداح ضعإ هدنة رص ییسو كق رط

 دمت ؟ ودیا قوس یعوقو راتناکش یالوط ناديا فداصت هفاقوس نوت نوت ايو

 r دوخایو كح هديا اضتقا یمالاق هدقاقوسو ید دح و مه هنالداع كرلهص رع

 ندا كنیرارگ خیطمو و و كج هلک مزال یعده هلفداصت هع رط هدلاح یغیدملوا

 قدی ردیاب راقاح واوري وق هتیرلهصرع كنبراتاسالوا ردتقم هفهردایو نالوا یحایتحا ورقف

 2 رک ذلاف لاس كنفراصم هرزوا قلوا تمعن ىلو ترّضح "هللح تانسح ءوالع



 ۹۹۱ ینو بیموق فرط تاحالصا

 یداع هدلاح یدلوا ترابع ندنالکشم قددننیلکت ه یلابها كانروص قعای انب رک ر

 كمل ےب هبا هدنسهرآ شورغ زوب چ وا لیا یللا زول هروک هنعون نعارذ رب كریکر

 یر ند هنس رب یرکبر یهدام قاوسا مظنو هوستو شنل تدشآ هب هم ژ ال یو دن رو

 ردشعل وب ترابع ندنسارحا هدهب وق و 4م تروصر كناماظا نالوا یرا

 یارجایخد رب اهمو قرط هدنسهرصیماشنا هدزوا هدعافوب كنهبموع بیا هيلع ءان

 نیهد هدیوورهش ترضح "یلاع دزن تیمهاو موزا نالوا راکرد هدنناحالصاو تاعیس
 فورصمهشیمه نوح تکد# .تیدومعم دییزتو تلم لاوح |مظنن قرلوا فاعساو بیوس

 نوجا دصص ريخ دصقم وش ةوالع هنیرهناکولم بانج ٌهصوصح ممه نالیرویپ فوطعم
 شلزویب ناسحاو بیرت هف | هسک زوب شپ هیرهش ندنراهناهاش ۀبفس تاصیصخت یخ
 ترضح دفو یلاعم دنع یترومعمو لاح نسح دیازآ كنيراهءاعلاةفالاراد ریارب هلیسم

 لدع ءدعاقو هعوضوء تاماظن هدنسارحا ناح كناحالصا هسپا مزیلم ردق هدیهاش,

 ید سما هعوقو" تایدءت و روج هدنفح كالما با-او تالاح یالخ كت» اقح

 هدکلرپ كدصقم ییا ویشا قرهلوا یهاشداب بوحصم تلدعم بولطم هنم ل

 نالیرویب و دصف رشًآهافشیسل ری دشل رارقءرک ادم اب ك رد ادت و لاوحا ندیااضتقا نوجم | یلاصحت

 هدافاو غیلس هب لاو سلح یودیاندنسللا باجاهناکوام ترضح نایب تح يم نام رفوس

 كنيرایرهمش بانج تکوشورمم دنازت یامد نالوا تیدوبع تمذ ضورفمندنشدل وا شاد و

 ینیدنل و اداریا و ضرع هدالاب: هظحالل | ی دل تحلصمیاضتقا هدن راه انتلاکو "یلاعروضح هلب راک

 جردن ابكن هربا دخا هبنیادرفنم ریدننالواهدبیها ید كن هيرا تارطاختهطومناتسا هلهج

 هنارجا بایسا كلوب هدسالالظ ترضخ ٌةیاولاعم ٌهیاس هلساوا یتروص یلیوجت هریک را

 ندنسهیلصا یازجا كنها ریک راک یرهلینوق برک اذمو ثحب عقوم هطوا یراهیایسآ
 حیسوت یک ینیدنلوب یتبرط كئلقم راقیج زوجوا ینالامما هلیتاف نروہ كرابش نالو

 باحما قملفقار هنمه | صا یمارحا نح كماظن نالوا دوجود هدنسهدام قرط هوس

 ۱ . رد

 هجرلءرمشط وربندندمرب هدزوا یفیدلوا ندنسهیلصا بابسا كن هبکلم تیزوسم هکنوج
 ندهم ز ال یهارتسوک لاثه رب ید هح داعسرد هب هبم و# تأمادقا نالو عوفو هدصوصخ

 هنا هدلاح ییدک چ وک هلیب ناوح لکد هبارآ ندقاوسا ییدمش ول یو
 ل رک راک هلته ج و او كم رب و تآ ومس هاش لش هلمسانوا تب وعص عاونا مدل یس

 كج هريو , ناکما هلق هليا هبارآ ییاشا ءرلانب نوجما قملزوحوا اهد ز آر, ین
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 عوتولایع اد هرزوا قلوا ندنسهعببط لاوحا كنهمباشخا هبا هقشب ندقدلوا بجوم
 تور تاعیاض ییدرو فرط لفرط الش. رهشو هدرصعش هلسلس راشرح نالوا

 کودا شلوا ثعاب هج رد هد هنساق ر مدع كتير ومعم یماو همس دیو صقاتت كن هموم

 یهتنمردق هیوبق موق نداشاب هجاوخ هدنک هسا یا فست لامر, كلوب بولوا مولعم
 یعفاوه بیرف هنفصت یاب هلبرابتعا یسهرومعم لاحم كنداع-رد هک رد رک قیرح نالرا

 ین ها ماد لاحوب زد بارطضا ر ا راجود یهنکنس یلاها و بارخ
 نالواوزرا یرارقتسانررانبو یفج هلوا قاب ید كنه هحفدلباب انب باشخا هدو بناتا

 كنهداعم ةلب وش یک ینیماوا هابتشا یاح یفجهسهلوا راد اپ كروفعهو تورت نان

 هلیعیسوب هبتیع نکم كقاوساو قرط یسیرب فالوب بولوا جاتح ءریدت لشاب یراهسیا یفد
 قرهلوا یراهدام یلیوح هرک راک هدهمومع تروص هتفر هتفر كل هنا یرکید یسهیوست

 یرک وب یرکا بویلوا نایاش هلیب كلرو یمسا قیرط هنیراقاقوس ییدمیش كفوبناتسا
 هدنجما كنیر ندرانوب هدرکنادخ هلیسلوا هدنلکش راکید راط قاطرب شوقوب شواو

 کابولام كزلنانای نونروط هلوش لامعتساو لاخدا یهّئافطا تالآ هسنیا روهظ شتآ
 بایسا وشراق هقرح یسهدام قاوسا هیوستو میسوت ندنشیدلوا لکشم قمرانروق یتاج

 ین د نوجا ت ظفح هلتهج واو تفاظاو تراهط وللذ۰ یتیدلوا یوونرب كنهمئامو همفاد

 ىع كنا هظفاح ینامروار قیشیراق هطباض مما هدلومناتسا ءدلاح ییدمشو مهاو مزلا

 گن هطمضدوق و تادمقت يیدمشهساوا لصاح رالو رورو یحوا رکیدندف رطرب بولوا

 هدلوب وب كنس هدام قرط موت هل هج ینج هلوا لباق یسارجا كنهظفاحم تمدخ هلیفصت کلب

 ۰ ردم ممریغ یا یس افو موزا ید

 بولک مزال هلی كما ثح عوسضوم یتعفنمو ريخ كلوب : هچینلک هب«ءدیا رنک راک

 اداع نانو هسسلپاب ریکراک ه.انسهرآ هدیولوا باشخا هبل شک | کینسر تقد یاح

 ۳ كق رح ندنغجهلوا هدنماقم یسدنخس شاط ماطر شعارا نوجا قلوا چ رک

 الصتم كنهښا تهج قجهلسار ۴ لصا هلسل وا لسم ینج هم هلوا یم ەد“ اق هنعمو روهط

 تحلصم وش هدیهاشداب تربضح دوعس» رصع یلاعت هقفوس . ردسهدام لیوح ءرک راک

 هنبایسا یصالختسسا ندبرات تارطاحم ثكيداعسردو هنا ارجا كن هعف ای تایظستو هی ربخ

 هرالم نالوا یترتحم هدریک قیرح رک ذلا فلاس نوجا قلو! شهلوا ترشابمو ع ورش

 رب هدنویو شار ویب نایاش هبنس ؛دعاسم هدنک هنصوصخ یسلوا ریک راک كرلانب قح هلی

 هج یلزسن افک كنهموم تورث و یلهدایز ثانفراصم هنا ریک راک ید انتها لح



 ۹۸۹ یوسوق قرط تاحال صا

 تیفک كرلبدیا ضرع « یدبق نیقر ناه هلرظن فرص ندنسسهدیازم هجهنیزخ ۍخد
 . ردشما نارتقا هبیهاشداپ ترضح هیذس دارا

 بیس كنوسهوف هدهضورعم هرک ذل قهدنفح یلکشت یویسموق قرط تاحالصا

 : ردهدقعلوا ناس هلروصوش یس ەفىطوو لک

 یحالصا كراق رط و هصرع نلک مزال ی.هیوستهجدامسرد ینالوط ندربک قیرح »
 فئاظوو تکرح ساسا كنوبساموق نالوا لیکشت نوجا كما تراظف هنی راصوصخ
 ندهاشداپ تربض> ةيتسهدارا یاضتقم یسلوا رمشل يولدا تاملعتر یواح یتیرومأ
 لرله ص نالوا قرح ردق هدیزیابو هوش موق هلبلوپ ناوید نداشاپ هجاوخ هلسلو

 قجهنلق ارجا هدقح رباعمو قرط موت هليا لوصا قج هللوا ذاا هدنمیسش هنیاحم
 ساح تامام نالوا شل آ هملف نمضتم ینسهرادا تروص كنويسبموقو ینالمام
 ترصح هباوتقف وم اش یدل ميدو شضیع رار, هللا هطبصم نانلف مظس ندالار

 هل راعم و قرط قحهللوا ماظن و هوسا ؟ دصقم ندنلکشت كنوسدموق وشا هدیهاشدا

 تساقحو لدع كنسهدامیمسش هناا كنب رل هص رم رالعنالوا قرتحم و هلهجو بولطب

 یسمامهلک هنادبم تافالتخاو تالکشم انوک رب كرهلیدا تراظنو تقد هنت آ ارجا هرزو

 ناه هلفلوا یوتح یساساوب یسهجردنم ماکحا كنهروک ذمتایاعت و هلقملو یتیم هنسهبضا
 هدارا هحینجوهكرهلبدبا صنع «یساطعا تد ودام هنوم-بموق هدننمح یماک-حا یارچ
 . ردشلوا رداصف مت هشم

 : رووش یمهطیضم الاو سلحم نانلوا ثحم هدهضورعم هرکذن

 هده ولم تايه كراه رط قچ لرحآ اد دحم لیست تروص كالع یک قیرح

 ییاجما یارجا هجحنیج وم ضرعلایدل بول | هملق ندالاو ساح هدنقح یسهوستو مات

 . ردنروص فلتهطبضم نالوا شلزوم رودصفرش یهاشداپ بانج هس هدارا نو

 هس تفالخ زکص ۰ نوسروی ظوفحمو نوصم ندهبنوک تاف آ ةفاک قح بانج
 هم رب یلفرش كا كناهج یرهش لوناتسا نالوا هرنامع هلع تلود هاکتخنو هممالم
 یرومعمةراد میسو كن همظع دلي وب هلبسلوا یراختفا ةناشن كتلم تثیهو یرادتمب
 نایاش هنسعیط فرش هسالوا رادتبا هلئاسو و بایسا وارده مه هدنما ید رانا رت
 كنقاوساو ىم وا باقنم هباشخاكنت اسمو توس هدهفلاس راضعاهدلاح ینیداوا را وازمم

 یلاقهدنروصو لکشرپ یفانم هتسهصوصخم تیم یسامناق اتعا هلشال هنماظتاو تعس



  3 ۹A۸ینویسیءوق قرط تاحالصا .

 را هتفد رظن یرلقدمهلوا قفوم هثاشرب چیه كراهدلب هلبا یامارهش هدنفرظ نامز

 کی قیدلوا شادی اطخ كوب ور كب هدنسل یا لاخدا هتنایم ینئاظو یتامارهش كنیروما ها

 . لک مزال كجا یارتعا هلفسا

 یلاعباب « یو ناوید نالوا یراختفاو تاهابم رادم كاومنات-ا نوک و هققایف

 لب ودوم وق و پھرا هداج مهم رکید نانل وا دادعق هدراهطیضم هلیراهداج هیدوخم « هینایعروت
 ,ةاعتم یراقرح ناک هروهظ تقو تقو هرکوص ندنواو شعلوب ندنسهلح یتایقفوم
 امز رب چیه هدنصوصخ تان زتو تارامعا هدهسیا شملجا راهداج ضمب هحتتنامارهش

 ۱ . ردشمامهلیدیا زارا تیقفومرپ هدنسهجرد یسعاسم كنویسیموق

 اشداب هدشاب نامز ینیدلو هدنلاعف لاح نوسموف هک ردتقد نایاش هدیماروش

 راتیسشتو اشاب داّوف هدایز كلا هدنجما كرلتوبو تلود لاحر هصااب هدلاح ییدلوا نامز

 !دقدلوا رود هتناما هلا دع نده داب فئاطو رلشیا وو شعبا هعفادمو هبا ی هیراما

 . ردشلدیا غیرد ندتناما راهاح و تن واعم یکوت هرک وص

 E و هدرلهطیض« كتموکح هدنلزوتک هدوجو تآ اشنا رک راک هدنرلرب نفنا

 دیناسضرت و تا وشت یک ك جا اطعاو كرادنهمژلام زوجواءقمالآ یحیلز تا اشنا نایدا

 الوا شعب ا اب وب ةد رماح لاح هاقوشتو تاسغر والثموب . ردنارعش نایاش

 دا یفیدروط هللاح یرلر, نیفنی یر ندهنس نوا هدهسیا جات هدایز كي لر مناتسا
 . ردمولعم ینیداملل ون ؛ داق وشتو تابفاعم نوک رب هچه ر طاح تموکح

 ۱۰ یتیدلوا شادیا اغلا كرامسر یک ههلبتقو نوجا قیوشت ه آاشنا رک راک یتلخ

 : ردمدکلدا هک هلل ر وض وش هدهصو رعم هرا دب یلخحرات YAY مرګ

 زال وا نده س هدارا یاضتقم جی قرهلوا رک راک هدن رللحم قلرح رام رد «

 ءوغل موزا كنيرام-ر هدننمض  ىاثيف نروم كموقو هلغوط یفتقم ه«موم ةا
 رال | هملق ندالاو ساح هنیرزوا یسهرکذت كنسهل.1ج تراظن تراب رتاد هنصوصخ-
 کرک هلهجو ینجهلوا نابتسم ندنلأم . یدنلق حد و ضرع ریارب هلفوفلم هطبضم
 انوش رانغا هلوتموا هلبدصقم كلك هدوجو هلماک تالي هحقلخ نوجا قبا
 غوط نکیا شمللق افلا ید یمسر كجهرک هجدقم بولوا ندهمزال کرتو ونع
 رک ذم تاموسرد ندشداشالک | ییدلدا لخاد هرارقوا هسلصت كنبرلمسر موفو



 لمه ناچ وا
 یارقفوو تاارجا « یوسموق قرط تاحالصا

 یيدلدباتبورندنفرط رامک ودق هنسهنس ۱۲۷ ندمت کالوتاتسا كنسروما هذا

 هد صف یی دب یو 422 تاد ةص ان هرارودوا رارب هلک.لدیا حاضیا ه دلصف ی رب

 هدلویناتسا ار هنت دوج وم كننالبکشت یسرادا هنبا نالوا حاضیا هدلصف یجنکیا
 هدنح رات \ YAY قحا یتسعامه هلن زلبا هوحرد ب ولاعم كن راص وصح تاراما و تا امنا

 هد رنضاح تادقر فال واتا لماع مپ. یا ندا ادْلح هددرصواو شعا تاج یتفد رظن

 . ردشمریدتیا باجحاو هيرست ییرامعا ًاقیفوت هیهبرصع

 یدالب ابو زوا كنلاحر ثا ؟ اشا یلاعو اشاب داوف «اشاب دشر : لماع ی رب

 یراهالک آ ید وقفم هدل ورن اتسا كتف اظن و ماظتا «تیرومعمیزاکدووک" هدراار واهدن را: رايز

 شما گمسق ز هل وب وب فالو اتسا .هلرع وق و كس زيك قلرح اشا هجا وخ هدهرصوا هدیرکیذ

 .ردشا وا نشا روهط لسو نوجا تاديدجو تارا عاهل ع ءانب

 : هلبلکشآ نویسم وق رب تا نداو زد روم هغ دلوا ینیلاعباب لماع ۰۰ یباو هتشبا

 گالوم ات سا هرخالابو همیظسو هب و سس ی رالو كاع یقلرح اشا هجاوح هد يا لوا

 . :مکچهیقیا رارکت یتاجردنم كرانوب هلبا هیسصوت یتسهملاط» هلتیمها زکلاب ندشردلوا
 تاحال صا ی ندا راذك ردق هب هک هنامز و ندنام زوا و ندقدن وف وا را هطیصم قا

 با یتایقفوم کهدرود ینیالوا لوفشم هلاهدلب تانییزو تاراسا كننویسیموق .قرظ
 نعاردق هنوک و ندخرات هلوصو كرهديا لاقتنا ههدلب هفظوو هرک وص ند ۵



e ۹Aیمهرادا هبا  

 ندا هفظویافیا "القتسم ردق هرات وا [رظن هنغیدلوا روک ذم ةحارص هدهقشووش

 هبا هدرب وا شالوا لیوحت هکلنواسصم.یلاونع كرهليديا طب ر هنتراتظن ًهعفان یریدم هنا

 قیقدت هدعفان "سا هدءرکرب كناصوصخ | کج هديا رکذن كنومب كر هليا لیکشت یسلحم
 یيدشا بانک لکش ه ردق هنن هنن ۱۲۸۶ كتهرادا زرط و , ردثلدنا لوبق یلوصا

 موزل هرارکت هدارو ندنیدل وا جردنم هدن راماظ] ها نانلوا مش هدرلجراتوا

 5 ردشمهاروک



 ۹۸: یسهرادا هینیا

 لصااو هتسهلوبقم هيوست هليا تقد هتسمالوا عقاو زاسخ هلا فرصم هدایز ندنفثک و

 كلها. تامزا ول هل هح تنایص هدنسهدام هنا كنيم بناح كرك و كهالادابع كرك

 هدرلورشطو هنلابکتتسا كن ص وصخ لادتعا هدنرلام بول و هرزوا و هدف ررط سه

 كرماب ردن وک سدنهمو(۱) ی راهفلق رامعم ندنساح ها هج الا یدل هنفشا كاله ريه هيأ ۱ نالي

 رب یه اغاج ندنفرط همفان تراظن هدهسیا ندناناک۶ یسل ورک وا یساهب كنهنزال یاشا
 رارب هلتقد هنسل هرک وا كنسسامو تأف كنهنبا یایشا نالمنالاوق پولوا یعوزل هدلح

 یعمنلق یعاسم فرص هنساشا كمادقا و ته نالوا مزلا هنتر وم ءم لاصحتسا تلف رطره
 هلاوح هنتراظن هعفات ندنلاع باب راش ندیا روهظ هدنقح هادابع كرک و هبریم ها كرکو
 هروک هنساضتفا هسیا هدهرشطو هنفشک_هلنع نع تاذلاب هيا هداداعسرد هشاو بولوا

 ءرکوص ندکدلشلیو . هدنسسلح هبا بولیقاب هنسهیوست هلیسهدهاشم بولیردنوک رومأم
 هلبم.ظنت كنسهطبضم هلهج ولوا قرهناوا هرک اذم یخد هدنسلحم هعفات هروک هناا

 ندنشدوایمهضقیسل اب هدنمس وم یش قج هنلواتقد لصا «دهینبا هدریو یسعلوا ناذیتسا

 هلاوح هنیناح ینراظن هعفات هدما لوا راش نانلوا ناذبتسا هدنقح هرم هارب یه هدبابوب

 الروب تصخر هنالالشاب ههنا راز هحقدملوا نایب نداروا یمسومو تقو قرهللوا

 همفان هدلاح ییدلبا اطتقا یریمعا كنيراتالوا هدهداح كرابروک نالوا هدراهرمشطو یسم

 ندننقو هدلاح یندلوا ینفو رایر وک نالوا هدرالحم هباص بولوا تیّور ندنسهسزخ

 یلاها یافراصم ءدردش ینیدلوا نکع یخدواو ندنراف رط رخ باحا هدنروص ینیدلوا

 یییدمهب وا ید وو یهاریداپ هل را ظا یراسام هرشط هرزوا قعلوا هب وسآ ندنف رط

 هرشط هلو ندنو ندنفبدلوا ررقم یریمعت ندنسهننزخ هعفات هروک هنموزل جرد هدلاح

 قرهللوا هلاوح هنئراظل هعفات هدما لوا یرلهدام رلیریوت نالوا زان یریمعت ندرل

 ندقدنل وا ناذتسا هرک ذن و هطمطم اب یرارف تروص هلبا هرکاذم هدنراساح هعفان و هينا

 هیدن وا تیاورو یسهافاب هنساضتفا قرهنلوا هربا ید هلسهللج تراظن هیلام هرک وص

 هدقلوبعوقو یراتکرح ریاضم هبهبماظن لوصا شعب كرلنالوا رومأم هنفشک هنبا هدوک
 یسا هدافا و نايب هعلاطلاب یهیضتقم تاشک راد هنسهمزال تاحالصا كرانوب ندنفیدلوا

 هدنراسلح هعفان وبا رابش رولوا بحوم یمام عف هلنروص راس اهد هقشپ ندنهاظن هننباو

 .یسمناف ناذتسا ندیلاع باب قرهناوا هرکاذم فارطالاب هسیا رولک هرطاخ

 شرح هداروا همس تړ ردراو هیشاج رب هدب رايا زار ه دنقح ی ربع یرل هناق رامعم ۲۱])

 5 و رهشادنا



AAیعهرادا هنیا  

 هدیاف یار هل اتم و کک ف كرەدەژوك ینانب مسومو اشنا تفوو هرکاذم هلسابراو تفد

 كل اصم دنیا | راظن هر وص ویو یتعلوا تم هللاصحتا كتر وصلوا هدرا هدفرطه هز

 یسلحم هبا و یرازامعهو E یریدم هنیاو هنموزل یسعلو هدنتحم یراضن هءفان ید

 هنبا ءان هنکح مدیا باجما یشلو . هدنتعم یزاظن هعفان هلماع یرازومأم هنا ریاسو
 تعجاص هبا ارا ثم تراظف هدهشا روما هفاک هاب وحم هنمان یلت واعم هنا كزکل رردم

 عوبطم هما اظ یە كل رلو متط درک و تداعسرد كرك, هلو ندنو هرزوا كما

 هلا واب هن راظن هعفاب ندیلاعباب هردو هنساضتقا داوم, قلعتم ههشا بودلوا ارجا هجنجوم

 رهط طم قج هل بای هدنفح یراهعارجا تروص كره ردتیا هرکادم هدنسلح هينا نداروا

 هل رلهرک د: ییراظن هعفات کر ندفدنل وا قیقدنو قمةحم ب بولیروک ید هدهعفات رل

 یت.ذک هشب هدارا قعلیروس قلعتم هدنفح يراضتفا یارحا بول وا مد هب یلاع باب

 <E عفانم ربار هليا هیموم عفانم هدنسهدام هینیاو یر ورب راعشاو نایب هننراظن هعقات

 اشنا و رممعت یعب رولس هلوا هلهحو هل هنسزخ حس هدصوصخحو قرهنلوب مرام ید هللج

 لبا اب هدایز ندنرک د یک یتیدلوا مزال ناهو رسمسوم يبهمزال یابشا كرلانب قج هوا
 هولعء و دوشم یددلوا هدقلوا تافراصم رشکت کلب لکد هنکع تاف رمصآ هدیاپوت قرهلا

 بادسا هلوقمهن یدلوا صخر كنسام و مالغاصو زرع كهذا هم زال یابشا ندعردلوا

 هدهدامو هک ردق وشو هنسارجا هرک ادلب كیروصل وا هسیا طونم هب هاست وهنک# لئاسوو

 قرهلوا لیحتسمو قفوا هتحلصمو لاحو تقو هدها رواک هرطاخ راتروص قوح كب

 تم- ید هدراش هلوقم وب كرهلبدءزوک یماما كنهتسح روص ثا هلک هلعفو یمارجا

 رنکتلاب كرهلورلیا كنهنیا تالوصحم هليا اب نوها و كرهلنو-هود هلیف رطره تلوپس
 انا راسو هفلق رواسب یرامعم لوصا ردقو هدهناهاش ةیاس هدرو هنسلريدباپ هليا رانآ

 رامعم ینجا هدورمضلاب هلبتهج یرالهج نالوا هدداوم ضعب كرانوب نکیا راو یماط
 یلعو یرزومأم هنو ندنتیتفوا دکن :باجما مبنا دارا واخ شنب ؛راهفلقو
 ره لیصح جاتحو ناصقل یخد ءدراصوصخ و ندنفجهنلوب هدنتح اهلا راشم تراظن

 لیصحم هلش ال یخد یدامعم هدعاق هده وام نواه رصع قرهلوا لصاح ید رانآ هسیا

 )رکو تداعسزد هنس ره هد هاش ترضصح هيا وفطل هناتتنو یسعلوا مح و

 زارومآمو تاۋ نالوا یرابوسنم ادق هن ره هيم هنا نالوا هدقلاب هدرلءرمشط

 دص ا لوا بولوا لوح هنتراظن هعفات یراظن هدهسا رولک مزال یسهلوا اشنا هلب رلتف رعم

 هنسهبولطم تناصرو تناتم بولوا صلاخ كلها تامزاولو «. اشنا تروصو ینشک



 را دتا هنتسا رح و ظنت هل. -ساطعا یرلربخو لع نلک مزال هرزوا قعلوا اکا یتعلخ

 )۱( . ردەدقملروخب ۰ نوسنل وا

 یساتسا ردو ههجیلک هراس ۱۳۲۱۶9 ۱۳۹6۵ ندننادحا خراب تان هتهزاقا هدا

 فدا ص هنیدق تآارعا 2 ثح هدیا تلال هنغلدایغوا هناحاللصا و تاللب دعت هد ر وص

 یسهدام هنا رارب هلکادبا عضو یراماظت هلا اددحم هدراخراتوب جم آ .ردشمامهاوا

 هنثسعم قراظن هعفان نالوا دا ارد هدهرصوا نوجا یدلوا دودعم ندهعفا روما

 ۱۲۹۵۱۲ نالوا ثحاب و فرا ی لنک نک تروص كیاملاراشم تراظا . رد شارو

 : ردشهل وا ساقا نا ور تارقف قلعتم ه هلئسم و ندنس طم لاو ساخ یلحرا

 قرهلوا ندداوم ناش هیاسنتعا یئد یمهدام ها هرزوا ینیدلوا ینتسم ندشرمت
 رک زاک هدزوا قلوا هظفح هلسو ندهبیرات هرطاو هبرامعا با سا هدنفح ها یاشنا
 هملق سوصحم ماظن هدنقح ها 8 ینه هتسهملسم تیاحجر هراس باشخا كبها

 ندشدلوا دودعم ندهعفات داود یسهدأم هساو شک وا درو هن رال هس هدارا اب قرهنلآ

 شعلوب ندتسلصم تعط ینحهلوا لماش ینرا-ظن ید هیانتعم اوب كنتراظل هعفات

 كرل ریدتیا دق هنسلحم هعفات هلدتفرعم هلاراشم یروص رب كنماظن ها ندشدلوا

 ردق هیدمشو یسعلوا انتعا ندنفرط یسلح هعفانو اهلاراشم تراظن هنسارحا ماودلا یع

 فذ هدا لوا ًاقبفوت هبیرامعم لوما هرم هدا نالوا هدقعلوا اشنا اددح و ریممت
 a ع و کلاب و کا نددغب دم هل قاب هش ال هفذک نالوا عناو هد همساا هدعجلوا هنیاعم و

 هل.مسومهد رب و هدکعروک توا یخ هدنفشک نالوا هلی عمعل یا تا كي هنا نا وا

 زایی قرا تد رو یاشا ندنفرط یرازومان هدنساشنا نحو قر+لاپ

 اهفح یهاک ید هراصوصخ و ندنف رع املاراشم تراظن ندنک ودیا هدقلو عوفو هنیزح

 ندنلصا یهدنناب. قو دنا هندود یا ناخ دوم لاطلس هدنقاروا ةنيزخ یلاع پاپ (۱)

 ردق ه+:الک هنیرود یادی ادع ناطلس اد < ردقو یجرات و یساضما . ردش# وا خاسنقسا

 یدریلهوق (م) زکلاپ هرلهیماس ةرکذ ىح . یدا لکد تداع ییضو اضاو غرات هناررح یکوب

 هفامعم ردظ وحامیساوا شا تاش ندو ه داشان ول رعت ) كم هام م ) و قوق (م» هثوش رب

 هدمزوک ذم هنسكانمس و خیل کهدنقحیمهرادا هینبآینیدل وانت هنس هفس ۱۲4۷ كن هض ورعم رک نیو
 هدیرادص ماقم هد رابوب « ردهدنعل وا لالدتسا ندنسسوا شادا , رغ هلو اف و عوق ندا راعنا

 یئاو کهرکوص ندنسهنس ۱۲۵۵۰ یقجنآ یقاروا ٌهنیزخ یلاع باب ۰ یدیا هدقملو اشا ورسخ
 کب هدر وص رب هدنک | رب ؛قاروا یلوا ندخ راب و نوجا ینیدلوا شا دیق هرتفدو فزذصت

 هع» .ردشمل و اند امت هل رو غوا هقس و ول . ردودن و زد راوط



 یمهدادا ها ۹۸۲

 . هنیزومأم هسسنلوا هلاوح هفرط یفنق نه یلبصح كلوب و ندنرلکچ زیو ًانونم یمدق مسد
 . هلساقا هدنلاح لوا هنی كلا ندنرلکچ هبا تقد هلبشال هدكي هلنهج یفج هل وا مجار

 . لوط یراقش یسهلوا صّصحم و, بیر لیدخت هجورب هليا یص.قت ,هروک اک | كراشاعم

 ۲ وش لوزا نزول یسیونم كاتا وشا درخ الا هدهبیا شعاوا رویمتو رکذت زاردو

 ۴ انف ی رلالهرف هز وصم رکاسع 4 و ماظن یدوا 5و لاح قرەلوا خلاب هشوف ردق

 . هشاعم هجماسح ندنشیدلوا كعد یشرب ید یجرخ.كنیرلهبا فاقواو یریم راس بولوا
 ( لار یخو ءو وک م موسر نلک هلا ندنک کدو ندنراهناخ ایاعر وللث. یفجهیل وا لبا-ةم

 . شام. ادد گالیدمش سیا ندقلرا هلنوب ندنکیدنروک ناجا یعیصخم ءولهنیزخو
 . ندنرلهنا فاقواو یربم هلهج و یعیدق ماظن هنب هلر رظن فرص ندنتروص یهیصخ

  رامیمو هندسعلآ هداتعم موسد ندنراهناخ هثلث للمو نیکاکدو یرامعم جرخ نالوا ناعم

 یدمش طقف قره وا اطعا تصخر هتسارحا ثكي هع دق لوصا ید هدن راقح یسافلخ

 كنتناما رش هدزوا قلوا دادم هنفرصم ُهدایز ظوحلم ندنکجهلک رب رب تیرومأم چرا
 . شوع زو كس نایرو هرک رب هدهام جوا ندهصاخ چرخ هل هفط و هغ زوپ هيمو

  هنکلریدم هتصاخ زیا كتا دل نالوا برم ندنرلدساع خبطم زکلای اغلالاب شاسعم
 مدنابو هده را نشعلوا 4عل اطم یک, بسام یرلتر وص یسشروسب ناسحاو تا اصیصخ

 هدنامحوت رتفدكنسهبنر ویت رومآ» هليا تالهجاوخ هلهحولوا كنرالوق هللااموم "یدنناو
 یارب هحاس یراهاذنهش هداتاصا دارا هلهجو ه هدنراصوصخ ید هروک ذم لع
 ندا انضتنا تفک قرهلوا اتکا یتملخ ندیا اضتقا هروک اکا هسیا روادوب رودص

 هننرللوق یدنفا رادرتفد ید یصوصخ یماطعا كنیراریخ و ۳ ناک مزالو دق هرالح

 ول تمارک واتکوش نامرفو صا هدقدلر ورب یرارنابناهج یارا. او لع طاح ینج هل وا هلاوح

 ,ردکتیراترضح مهاشداپ مدنفا متع لو ولتردق ولتباهم

 : ےک واک طخ نالی را هنسالاب هضوزعم هک دب

 اشاب ماقمکاق »

 .ردشلواوباه مولعم ىلأمو روظنم هكریرق وبشا كلکیدلبا ضرع ءرک اذلاب هدسلحم

 | بوليرو كالهجاوخ هبلااموم "یدنفا . شملشلبوس هدنلوب یصوصخ یلرردم هینبا وب
 ندا اتوا هروک کاو دف هروب دم لح ,دنرتفد زم وی اه تاهجو ید كنسهسرو



 ۹۸۱ یسهرادا هنيا

 رک و ندنشدل وا شعلوا قالا يوالع یخد و هنیرالوف یدنفا هاریخ یتما رهش ی

 -ومأم هت لرانانلوب یربدم" هصاخ هينا هلو ندنوب یخد یتمدخ یراظن عالق ناتوا
 قلشابرامعم بولوا یراق یسهنر كمصم قاما رمشو یمهلاحا < ۱ هرزوا قلوا ندنشر

 كنسودنکو یسهتروا كئسکیا هلدهج قلوا نود فا كنمراهللع .تلود بصانم جد
 ید كل جلا وخ ندن راهناک ولم هبلع فطاوع هنرالوق هدلایموم "یدنفاو قلوا یراىءا رادم

 رکاسع هدیراتویاه تاجو رتفد كنهروک دم تیرومام هرزوا قلروب ناسحاو هجون

 راضح هل ینجهلوا سام یرلتروص یسهنلق تراشاو دف هنیریز كنتپاتک هروصم

 یدمش هروک هلن زل هم دق تادراو كراترومأم وشا هلر نایناوبسن" ندی قاف رط یرالوق
 كلاما رهش هرزوا یمدلوا ناناسم ندهلصو هعطقر گر هلمشد یک » هنسدرقل یتبمعآ شاعم

 ندهصاخ جرخ ٌهفیظو ها زو ههو هلیا تانیصت زارب بتم ندن رله عام خسیطم ینانیعم

 هعطقرب یخد یادراو كنسهمذخو كغلبشاب رامعمو ندشو لغ زوب كيب هدهام چوا رهب

 یرلالشف هر وصنم رک اسع هلهح و ییدلوا نابتسم ندندمف یعاظن ناناوا جارخا هب هف رو

 هلی رامعم جرخ شب هدزوب ثدبراهنیا فاقوا و یربم هلجاب یاس هرزوا قلوا انتم

  یتاما رهش بولوا ترابع ندنراءداتعم مرر یرلهناخ هثلث للمو نیک کد نالا ندیکی
 ریش نیو ]وا مدسرا هوز نوا نصب قلا انیمخ یماه)ه رشا الا هل تاغ برایت
 هبلااموم یخو كفلیشابرامعم قرەلوا یک مولعمیمهبونس .تالصاح كلوب هدوک هنکیدلر و

 هلصاح تادراو هدنف رط "ام میل 9 ردق هب یدمش ننک ا .تیادب یدنفا میل ادبع

 قدام لوا دارطا هدنسهدام هبا هدهتسیا شالا میده ییرتفد هعطق رب كتسهعفاو فراصم و

 ارظن هروک ذ» رفد هسياهنیه بویلوا هدهداررب هنسره ینالصاح كخابشاب رامعم هلییسح

 كلا اموم ید فاو ندنغیدلوا شلرو چرخ هحلسخح نده ريم هنیا هدهم وق تدم

 نوحیشیعت رادم هرزوا قلوا هنسا رب نرل هينا نیزادمب ید هدهلصوب یکیدلیا عده رکید

 اج هلادمتعمر دقمو باکو یمادختک رام ناک ۰ زال یعادختسا هدنتعم و یدک

 هجرد هروک هلاحو تفو بولیرتسوک یصیصخت شاعم شور زوب زوقط كيب نوا هیرهش
 لبا اغلا اک یادراوو تانیعت كنتنامارهش دمبایف هلراتهجو ندنکیدنروک یک هدهلدتعم

 . یخد هدانعم موسر ندنراهناخ هلل للمو نکاکدو قمافلآ حرخ ندنراهنا فاقواو یری
 فاطلا دوخاب و قمللق هنیزخ ملست هاب هام لیصحتلاب هلنتفرم« یرارومآ باستحا الاثم

 یش قوح كب هروک ذم موسر قجهنلآ ندراهنیا قرلوا هنسح ٌةمیمض هنیرلهناهاش ُهِلع
 رادقءلوا یاعر هدلح ینبدغلآ هقآ یمهلوقم هبماظ ندنفرط راراذعم قشر ندنوب قرهلوا



 لصف یجنطبا

 یمهزادا هپ

 هد مه را شاب رامعم مه هر وما هیشا هرزوا ييدلدیا حاضرا ه دلصف یلوا ندو

 ناطلس تیام تماقس یهدلوصاو ندبا ماود یرب ندرارصع .یدر ریشبراق یر نها رهش
 یسهدادا ها رب هلیدبحوت كنسیکیا یه كرهدیا بلج یتتدرظل هدنرصع ینا ناخ دوم
 هضورعم ۵ اد وبشا ندا نارتفا هنیوصت كپلاراشم ناطلس ۰ ردشاوا رک رارق یسیسأت
 : رددکشا حاضيا هلتروصوش یسیسأت تیفک

 مهاشداپ

 مدنفا متمعن یلو ولتردق ولتباهم ولتمارک ولتک وش

 وشام یا راع هلبتناما رهش هرزوا ینیدلرویب یرلهناکولم موزام یلاعم مولعم
 هلسح قاوا ندنفنم یاضتقم یرلبهاشنمش ۂدافا تمارک ُهذارا یسلردشل رب كنيراتر
 نارات و یک نالوا دامن یک .هشلخ راسو اعا رکسع مد یک: راز یلوا
 ناسردو رکذن صوصخو هداروش نمجنا نالوا دقع هدلاح یرلقدلوا رمضاح یراهدنب
 هرومأم لقتسم هدهةلاملا كنصنم یامارهش هدنسکلذف كنهعقاو تارک اذم : هدقدنلوا
 یرامالوا فقاو هیرامع» نف یخد یرلف رصتم قرهیلوا یتمدخ هبنص قجەلوا جاتحم

 ییا و ارظن هن ملوا هدکلروک هلتفرعم رانا لوب یشاب رامعم هینیا روما نوتب هلیتهج
 نف كنبرالوق یدفا ملطادبع نانلوب یشاب رامعم هذهةلاطا كرهلیردشلرب تبر ومام

 هليو ندنوب و یهجوت ًاددحم هنسهدهع كنآ هلبسح قلوا ینراهم هدهسدنهو یرامعم

 باخت | ندرلمدآ یتلها فقاو هبهسدنهو یرامعم نف اقلطم یخد هدنعوتو بصلو لزرع

 هصاخ با ) هتیوومأموب هلهجوینیداوا ۍرایرایرپش رامتفارک طاح عاتتو:یمادخیتساو
  نالوا هدرلءرمشطو یسههمست هلهج ووا ندندج هممهلل و معاالعا ندنر ذل د رمبعت (کلردم

 یرامدقم هدندوهظ تخلصم انو ریو باوجو لاو رتاد هنسهبنا یراهیناقاخ عالق جاب
 بواک«ل وا هلاوح هنیرالوق نا وب رومأم هنن راظن عالق یسح+>ورب ندنرلهملع تلود لاحر



 ۹۷۹ قايشا رامعم

 بليا نش هدروک م را هد۹-ہسرا شما ماود ردو هن رات ۱۳: یشل وا لوسمو

 تزوهافر کی 9 ) یلريدم هصاخ هشا ( لدب هرات وب بولیدب | ول قلاب رارعمو

 . ردشلدیا ٹادحا

 . تراهم هدهسدنهو انب نف» بولوا شاب رامعم قیاس هشرردم هصاخ هیننا کالا

 تیرردم تدم یلمح تاذوب . رد شل وا نیمعآ یدنفا ملا درع 6 نالوا برع یاردو

 ا هآ انا ي هدف رش مرح هدد رود .کوض ندک دنا اشا یهاطو هرو ذم

 .ردشما تافو هداروا هدن را ۱۲۷۹و شلردنوآ ءزاخ



 قایشاب رام ۹۷۸

 هنسهناخ ریقفو بیر دوخ اب هرزوا ماع قبر هرشط نددودح بوشالوط یواتسا

 «رارولکندنقح هدالداتسا ااو راراقس یراوا بولک ندنقح كرلناباب هناح قرولوا هلاوح

 ربا رب هلفلوا «دنکشوک رایج دبس هدننخاد یلارس وبق وط یرقم كرلبثاب رامعم . یدیا
 . ردندنناناب هم كلی لج انوا ینیدلوا یسهناخ راک یئاب رامعمرب هدهدنراوج افو

 مزال قلا بر ندشاب رامع» لاحهمه هنگ نالوا قجهریداب انس رب هدلومناتسا

 تصخر هنساشنا راهناخیم Ef مساق رومشم یرامعم فرش عماج یب یتح .یدبا رولک

 لاک | یسیر, هدنمان اظآ ینطصم رامعم یروک ذم عماجو شلدزا لتق هلیتمت قلوا شهری و
 دنصوصحم لصف هدیغاشآ یندشد راق كرلمىك اهد ءب اثرا تصخر هت اعنا .ردشل |

 .ردلدیا حاضیا هح هقش)

 لر لانب 3 ا هدیرلنما رهش هرزوا ییدل دا ناس هدنص وصخ مق ا

 2 هدنس هح رد راشاب رامعم راتو هدهسیدیآ رونلو مدحتسسه هدنناربهمل و تآاشلا

 . هدیرانما رهشو كنيرانمارهش رابشاب رامعم هلنامز رورص هفامعم .رایدیا ل کد تنحالص

 «یریده زانا «یشاب یححرک . ردهدکملروک یراقدلا یراتحالصو قوقح كرل ئاب رامعم

 .یدیا یتعم كنابها رهش هد مه كتاب رام عم مه یردم تاریمعت « یتاک یج رب رابنا

 فلکم ترام هدهتناریممت كرامردلقو هننآاشنا یرالو وصو رادتب رلیشاب زاهعم

 راشابرامعم هدهلصف و لح یرلنوا ءدنعوقو عازتهدهبف هت قوقحو هدنزا رفایضارا.رایدیا

 یراختفا و تاهایمرادم كلناملسمو كکلکروت نوک وب هدنابالوو لوبناتسا . یدرل بشی راق

 یرامعم كحماف ۰ یدیا رارامعم ناملسمو كروت به راندا اشنا یهلاع ایم نالوا
 یراتتع يرل "یاس نک هرناسو هدازهش الم «نرنلالاک یراممم ا ۸ساآ
 دع یرامعم دما ناطاس «ینطصمندیا لاک او «مساق یرامعم ایا كعماج یی « ناذس

 . رددزعرلراکتمنص قجهلوا دای هلتمرح هدناموب

 هراتابتس رخ تعنص و لرهشود ندتبمها یفل رامعم ناملسمو یناعع هدرانامز كوص

 ك رانایلوا تعنص لها ییدمهزکب هنیرلعهاج دیزیاب اف «هیناهلس هیلع ءانب .ردشمک هلا
 اهدو سا اشنا هفلاق نویس ی رلعاح هینابع رونو یلهلال نالوا هدنهدصت تح هلیب

 دامعم . ودشهدوتک هدوجو هفلاق سوناموق نالوا یدرکاش كنو هدیرلانب ک ءرکوص
 .ودیدوه زر هدنسا لئافر هدیسیر, ندنراقارح فاس

 لوضشهنیرانیمارهش .د مه رایشاب رامعم ممه هلیراشیا تارااو تآ اشنا ینمی لاحوب



 لصف یجدح وا

  یایقفوءو تاارجا « یلیکشت ینویسیموق قرط تاعالما

 یيدلدیاتبو رندنفرط رامک ردق هتسهنس ۱۷۸۷ ندنعمتف كلوماتسا كتير وما ها

 هدل-هف یخاشب یخو هفلتخ تاحفص دیاع ءرارودوا ربارب هلکلدیا حاضیا هدلصف یحرب

 : ردکچ هلب رتسوک

 هداوبناتسا ار هنتیدوجوم كاننالنکدت یسهرادا هنا نالوا حاضیا هدلصف یجنکیا
 هدنم را \ YAY قحا یسمامهب هلى رلیا هوح رد ب ولطم كنم راص وصخ تارامعا و تآ اثنا

 er s4 ال وام ۱ لماع م4 ییا ندا دم هدء رصواو شعا تاج یقد ر ما

 . ردشم ر دتیا باجماو ميرس یرامعا اقفوت جمع

 ی دالب ابو ر وا كاحر تام ۳ اشا لاو اا دا و «اشاب دش ر : لماع ىح 2

 یرلنروک یت رد وةفم ه دل ورن اتس ا كتف اظن و ماظتا ۰ تیرومعمیراکدروک هدرلارواود رل رايز

 هل ءان شعاب كنق كوو كالو ساتسا هع وق و كن رک قلرح اشاب هجاوخ هدیرگید

 : ردبس وا یا روهط هلو نوجا تادیدج و تاراا

 هلمایکشآ نویسم وق رب نمک يع ندناوذ روم لوا نیلام باب لماع م4 ییاو هش |

 گالوسا:سا هرخالابو همناطتو هوس یرالو كنلحم قیرح اشا هجا وخ هديعا لوا

 . زدشم | قوس هنعیس ول و داشک رالوت ناملو یرورض یداتک هدنهاسفا رکبد

 تآ ارج اهلننادحا تروص كنيرامما تيك نایرو ىع ییویسیموق قرط تاحالضصا

 جردنم هدرهطباطم نالوا شلدیا ج رد هبقآ یرلتروض تالصف یهدافح یابقفومو

 مکجهبقنا رارکت یتاحردنم هلزانوب هللا هنتضوت یتسهعلاط« هلتسها کلا ندنفی.اوا

 تاحالصا یعب ن ابا راذک ردق هیهحنلک هنامزو ندنامزواژ ندقدنوقوا رلهطضء قحا

 هلیا یابقفوم یهدرود ینیذلوا لوغ-ثم هدب تاب رو تاراسعا كننویسیءوق قرط

 نع ددق هنوک و ندع زا هلوصوب كرهديا لاقتنا ههدلب هفظوو ءراوص ند ۵

۲ 



AYAقلیشاب رابعم  

 هنسهناخ ریقفو ببضر, دوخای هرزوا ماع قدرطو هرشط نددودح بوشالوط یلواتسا

 هراروکندنقح هدالداتسا نایاپو را راقس ی_راوا بولک ندنقح كرلناياي هباخ قرهلوا هلاوح

 را رب هلقل وا هدنکشوگ رابج دبس هدنلخاد یارمس وب وط یرقم هل رلشاب رامعم . یدیا

 . ردندنناناسب هح كنینلح الوا ینیدلوا یسهناخ راک یشاب رامعمرب هدهدنراوج افو

 مزال قلآ تصخر ندیشاب رامم» لاحهمهب هسمک نالوا قجءهریدپاب انب رب هدلوبناتسا
 تصخر هنساشنا راهناخبم اخآ مساق روپشم یرامعم فیرش مماج یی یتح .یدیا رولک

 لاکا یر هدنماب افآ ییطصم رامعم یروک ذم عماحو شلدا لتف هل. قلوا شهر و

 دنصوصخم :لصف هدیغاشآ ینیدشیراق كرامک اهد هنیرفشیا تصخر هت آاشفا .ردشلا

 .ردشادبا حاضیا هجهقشب
TEكرلانب داع هتعوکح هدیرانیما رهش هرزوا ییدادبا نایب هدنصوصخم مسق  

 راح هدنسهچرد رابشاب رامع راتو هد هنیدیا روون مدخت-سم هدننايبمتو تآاشلا
 هدیرلنیما رهشو كنبرانمارهش رلیشاب رامعم هلنامز روح هفام عم ,رلیدیا لکد تیحالص

 «یریدم رابنا «یثاب یححرک .ردهدکلروک یرلقدلا یبراتحالعو قوقح كرابثاب رامعم

 .یدیا یتتعم كلاما رش هد مه كنشاب رامعم مه یریدم تاریمعت « یتاک یحمرب رابنا

 فلکم هلئراظن هدهنناربمعت كارامریدلاقو هننآاشنا یرلاوب وصو رادنب رلشاب رامعم

 رلشاپرامعم هدهل صفو لح یرلنوا هدنعوقو عازب هدهف رەق قوقحو هدنزارفایضارا.رایدیا

 یراختفاوتاهابمرادم كغلناماسمو كکلکروت نوکوب هدتابالوو لوبناتسا . یدرلریشیراق
 یرامعم كحاف . یدیا راراهعم نامل مو كروت په راندا اشنا یهیلاع ٴینام نالوا

 یراهعم فاتدبلاط "ینایم یک هراسو هدازہش «هراملس «ن دلا لاک یرامعم كلدیزیاب «سایآ

 دم یرامعم كدمحا ناطاس «ینطصمندیا لاک او «مساق یرامعم كیا كعماج یی « ناذس

 . ردندزمیراراکتعنص قجەنلوا داب هلتمرح هدنایموب

 كرلنامتس رخ تعنص و لر هشود ندتسها ین رامعم ناملسمو ىنا هدرانامز كوص

 ا ت ا ود توات دا «ناف «هبناملس هبلع ءانب .ردشمک هلا
 اهدو ش٤ا اشنا هفلاق نومیس یرلعماح هسنامع رونو ییهلال نالوا هدنف دصت تح هلس

 دامعم . ردشمروتک هدوج و هفلاق سوناموق نالوا یدرک اش فلنو هدیرلانب کوک

 :ردید وهرب هدنمسا لئافر هدیسیر, ندنراقارح فانانس

 لوفشمكنيرانمارهش هدمه رابشاب رامعم مه هلیراشیا تارامعاو تآ اشنا ینعی لاحوب



 با یجزوقط

 و

 ىنارەمەت مردلاق

 هرخ الاونوما رس « یاب هم ادا قرهل وا راد ۶ هاب | هب دلي ¢ یر وما همانا

 هل را روص فاتح ردق 4م هیت ۷۱۳۸۵ م هک « اد رفتم هاک ندنفرط ی ر_دم هينا

 هبهباب هب یش وط ندبضوط ؛شلنءراداوب هرکوص ندررکذم عراب قحن اوب شلدیا ږږودن
 ندشدلوا شادا عید و هثناما بوس یهطبار ندنراظن فان قریب A یقین

 ر زد شال وک تنام ی# هدیابر فكلاماظنو نداوف متع دف هب هاو كنتاحفص نو و

 لضف ىج ر,

 قلیشاب رامعم

 هنيا یساسا --یدریلیند هناخهسدنه لوا ندبالقنا هک س كنسهینف تره یااما رهش
 هام اب رامعم ءدال هو و هلام هه 9 . . رد قا شاب رامعم هد یہ اتا سهرادا هشیاو یحهرادا

 . ردکچ هلن دیا ٹح ند امانم هشاو BER YS هينا

 یهعفاو هب رب> "یاس و یراءعماح 6 یرلبا رس صوص# اقا راش ۴ زامعم

 نالواشلدیابیرخح و یرهعاق نالی بود هلبا ودرا هدثنامز برح رار هلکما ایزا

 انب هج رآ ردق هب هنا وب ماتخ ee الا لراس . كوو . یدرلردبا ریمعت یرایر,وک

 .یدرون وا مادختساو نامعا هدیرانیما

 یهدل وا زا رامعم هو >> رد یجنکیا ۳ یا رامعم « رامعم رس . هدنصم هلرل.شاب رامعم

 هدیرژوا رلت | نوک نون وب « ران و بواوا مدح تسمه ید شواح و ادختک لیخر ےک



  ۹ ۷٦تار ون ۱ ۱

 شمشآ یلبحت دح اذ كرد رويا لیاقت همسر للا یفرصم قفلت هلغ ءانب
 هی E لج هت اھا الاوز هدو و داتععر قرءریترآ یمسر كالما نالوا

 ی.ددع رارانف ج ها اع هسزالوا چیه ق قرهارواظ ظةمتم كنتا رضح روا یاد وا
3 
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 اما ماد قوةح نالوا ش ادا لاها ردت ه یدمش نوسل وا هللروص وشو هدرز ۳

 .ریک مزال یراعا اعا هتناص

 1 دن ؟ یض ةوادکساو ۳۹6۳ نفر ط یمهاخزاغ 4۶ یدب هدنتهج لوبناتسا
 ٍ ۱ .یدشلدیا نانب لوا زار, ینیداقاب رانف ٩۵۳۷ امجد هک دع ۹

 ا6 رشو نکیآ هدنضهرادا 7 كەموكى ىي كتابا نا وط یماناخ زا هناي هلوط
 ترجانوجما راف زهب و هدقفا اراق ۱۸۱۵ هنباسح تناما هدزاقافوس لوا ندلدیا زود
 هدرانویام یار ا یادا هدقعلو اة وسا ارمل شب اعوطقم ی مار هاما قرهلوا هلاغشا

 ۱ ردو لاو 4 ا عببطلاب راراتف نالنقاب

 ۸۷۷ هده ق باب 2 لومنات ا لوا ندمالشاب هارو قیرکلا ه دلاح وش

 ۳در ی كا وا هنن رار هلقمافای راف ردقوب هقام عم . رد راکشآ یا داقاب رانف

 دنا تملظ یس ااا اک .یدیآ دکل دا جوت ی یراق وس هداج رد ینکیاو

 ۱ ۳ يلاها . روید جاب جا هرانف كس ۲۰-۳۰ نوجما روج ىح یرہش .یدنا

 یلدا ,دکعا هاب یک ور همه اب بز و موسر - نو.لوا هدهجرد كج هبعا تاک

 نوک 6 E .رداقج دکمهتسیا ىسملوا رونم كن راک وا یهاکتراج و هاکتماقا نوجا

 "ها یبهجه» ماقا كتنادراو هب دلب هک وب لا . ردروبع هد ةراداو ا ه دلب و

 نم سر تاریونت ب صدا تیام هنیداقرا رابو ردق و هنن هل هش دیا صصخ هارون

 اع هات .ردیااضتتا :دكماندک هتهجوا راز هلقمالوا دعاسم نیا الا ها هدییزت

 رد و وا . ههل, نوجما یراق دلوا ینجاو نانازاق هراب لو لو هدزمنکلع یقرصم و

 نسج .زدق وب هراج هقشاب نا لیمحم هنیواتک رش قیرتکلاو زاغ ناوا :دیرلءد اف

 وبنات یهطع وب هلع 9 . ردو هنمأت یدصقم و یراوز رآ تمدخ هرمشو تان

 نازحب یاما ماقع هاب :یعار ؟ یایصخا هد هموم تورج نالوا یرالکو كن نیل اھا

 هیادجو 4 هجو رب رب کک سرع e هلت.مها كب همرتع تاوذا نالوا كعهدناو ن

 e ۳ : و

 و ۳ 5



 A تاراز

 هر 9. ۱۰ و قمح :(۳۳۰) ی: دع كرلاممال ثاحوک كوا لیدس  اا

 ۳9 قلو" موم یللا روک
 اسمو تعا E ۰ ۰ هس قات رلاءم ال كوحوکو ییصل كرلاممال كوو اا

 ٠ 1 ۲ ٠ ۱ قاب تعا )6 ء۰) د دهس یس

 هیوا و تالابدعآ هساصت یھ روایت داوا تحاح هحاضتا و س ادا لب دە هلب رلط رش

 رد وا تج وم ییتعفنم فتا هد مه تک رش م

 هد وف مود ۱۵۰۰ ی )۲۷۰ ٣  رظن هب همان هل واتم لوم یکن قیرتکلا هدلاح وش

 اع ىراف ۵ اج هرزوا قلوا كوجوک هدننوف موم ۲۵۰ ی (۸۲۵) و كوو

 NT قحا ره هرا وص ندنالماعه و ,تاراخ یلیخ رپ دانعمرب بول وا روبج هغ

 هغمر دقاب كتناما ادعام ندرلن و . ردشهالشاب هار ونت رد ارابتعا دنیا ۱۳۳

 هو 4 هد هه اط رش و هلواقم رلت رجا یلتالبزت ار و نوجا را را یددلوا روك

 ا

 هلم رتکلا نایررو ةوالع هنتک رش زاف یوکیضاق - رادکسا هدرا ۳۳۹ زوم ۵
 هنغ> هل قاب رانف انا هنن ا ج هب داد والت« یلاثما ادا مو هدام 6 راسما رحو تارون

TF TENE ۰ :3  
 یخ نوجا رلابم ال كح هل دی ا داشا هح هب دید ءدال شام هل دا یقداصت هدنق رز را

 .ردهدکلز و ینیدلوا شلدا لوف هفرمت رب یئالبز

 ج کا نوا هدزو كي وکرو قدهلوا فرص تار وتت ندک الما باح ا هح هت زد

 .ردهدکلروک ییدعالباق هفرصم نالوا راشخا كمسرو هدهسیا هدقلآ میدرب هدنشی

 هارفا یادم ر ندنالصاح راو ققاب زا انا رک كننرانک رج قیرتکلاو زاف
 : شلدا نامآ هر اک هس | تعم یرلکدتاد ارآ هتاما هلب راتروص كا اطعا

 نک رلیرب و زاما ەت وک کر شیک وب ات هرد دم سەب اثم یش ال 1 رظن راد نال

 تک ای قح تا هسزال وا چیه لر 21 رفع صا هدد عمه هنس د هب سه لا رک نده

 .راکمزال كمهلدیا لاها رابش یک و هدرودر شدلوا شعا زارد

 توخ هدشاتا برج ترک بش .ردءرزوا مس یزابتما فاس هناخ زاخ هلق یدن هدر

 هلوط . ردهدکماتشیا یهاخزاف هلتسامدا یفیداوا شالای تان رخت هدهشرباف هچ ه رکن

 رد ماما شاب هشلا هدنسدهراد همانط شو همانهلواقم کین الا: هدیسهاخ زا هح

Aنداد تم وکو هاتسا هذ وش ینجا هدایز نالدعو قح هدبااب و کر  

 .ردکج هشل ر یتک رشقیرنکلا هل راتک رش زاغ چک «ربا هکر ویلبشالک آ هلپ وا .رد دک ا هدافت



 تاروت ¥

 ۲۹۸۹ هدراقافوس قرهلوا هتناتتحو مان هیدلب هجنتکرش زاف ینوک یضاقو رادکبا
 قالدب كنسادعام ندنددع شم ناناوا داها اناج كراراقوب . یدیا هدکلدبا داقا رانف
 ۰ ىدا .دقعلوا هد هفت تو راف طارش حسب هد هدام ی رب نوا كىەمانهلوا_ةم

 شمانلفاط هشیژو لبتف هرلراق مومعلابو كشك د یآ ره یتوکی كتهلامشا ترجا

 هااعشا ترحا هتک رش ش هاما هرزوا كماسهر و لاا "وک زف هدیاب وب رار هلقلوا

 1 دسار شو رع ك ناسقط ىلا ی هن ناسکس هلساس> شو رع رود ارل ها هام قرهلوا

 (۱) ۰ .یدبا هدقملوا هیدأت خابمرب

 هد رص ینیدنلوا دادم هلئدم هنس یللا هدنح را ۳۳۹ زوع ۵ ی زامتما تاک« رش

 . ردشلدا غالبا م ه (۱۰۰) یددع لرلرانف قچ هنآ وا دانا اع

 كلريمآ ییاذوا یره اناح ارظن هنسهدام یحاکیا كنومانهلراقم «دیتک رش قیرتکلا

 جوا ندابمال زوب یا روک ذم . یدیا شل وط روح هنیداسقبا امال سوف ددع زوب یا
 كس کا هدهنس یر كنددع زو: چو رکید و تعاس كس ترد هددنس یرم كسزول

 قچهلفاب ردق هنسدراب هحیک ءدیسراب « ردق هحاص یسراب ییعل قعهللوا لاکا تعاس

 ر هرزوا كماعا رز. ءا یزو کیا یو ندراامال سوق 1 رظن هب هدام ون هب .یدیا

 كا بلط یو ءواامال بوعتم یلت ندعم هدنتوق موم نا روا یرهب كرات
 یللتیدمع ددعشپ لباقم هیابمال سوق یکیا رهب ہدلاحو و شاریو قح هنشاما رہش نوجا
 .یدشلدیا لوق ایمال بهشقم

 :مدنح را ۴۳١ ترام ۷ یس.دامو كيهمان هل واقم

 (۲۳) قلوا مق ۱.۰ال بهشت یتاموم ۱۵۰: هنیرب ابمال سوق هلتیمومع : الوا

 .زکناب هنس هفض نج 6 كتداج یحنعوا كنهدلب روما “هلم (۱)

A a sa EN ۱ a ۳ 

TT O O ar PONE Ce 

 ا ايض هليا قیرتکلا سوت نایرمتک هلو ص ی یم؛جراپ روموک کیا : ابمال سوق (۷۳)

 فرص یبرغکلا زا كب رلابمال عوو . ردهدزرط وب رلروت؟هژورب هلتیم وع هکر دانعال ندیا دیلو

 قوب واز هکمزتلنوک,- انچا هبهمزلام» ه:.دخ اعاد ناز ندا هل هک دی فا FE هسرلردیا

 .راردبا مش ایض ىلتوق اهد هلتبنهرلامال بهدتم رلامال سوق هم اعم ردلفرصع اهد هح هرادا

 | یللت یندعم کناه ره ندا رم# اض كرمك هلاح ضان هلرثأت تلتزارح : رلامال هع

 . اهد هچردرب هدرنامز داوص هدهپا شادبا دارا هرک وصند را ابمال صوت رلامال عولو .ردابمال

 ` كرلامءال بهدذم . و :تاک هوم ا هن رشق ابيض هتسهحرد راابمال سوق دارد دی | حالصا

 . لوبناتسامویلا .ردزآ یف رم ارم رک اف رصهاضف قیرتکلا هلتبس هیابمالصوق .ردیالوق لامعتا

 رد رلابعال بهشدقم ىع یللت یتدنم به رلابمال نالوا هدک ادا دانا هد رل اق وس



AV ` تارو 

 كوص یتح شادی عنم هدهدیدشو هءعطق تروص هجودشسم هرادا یاخدا هزمتکل# ید

  ییادلوا هدعاسم هناسسأت قیرتکلا مدنرازکص تایالو یک كينالس «یک ماش هد رانامز
 هنریونت ؛لقباقنکلا فن رب. نالوا كلما ةرمنجو ناهج طوبفم یک لوپلاتسا دلج
 هد۱۳۴ 4 زوم ۱۰ .یدشماعلوا هدعاسم هنی رج هل رتکلا ,كنهملق طاسو یک یاومارتو

 :یفتنقآ الت تعود دف یا داد ولسا ناک رج یارو ایک طب قوقح تلم
 طفارش كنيزلتكر د زافو یاومارت یشرو كنيزابما قيرتكلا هدلوبنات-سا هیفامعم

 و 88 الاب طقف : رد شالوا بجوم ین یالک شم لک هلصسح یہا ضراعت هلسهزاتما

 زاهتما ۰ ۱ ارو زاسب هما E ر ىلا ة اب هنگ راب ۱۳۲٩۱ كرد دنا ا تاک شم

 قجةلوب 5 هدنناریزح یسهنس ۱۳۲۹ یناشنرفتو تادسأت قیرتنکلا ارظن هنماکحا

 ناقلاب ینآ اشنا كنس هه راف قررتکلا نانلوا تر#اسم هنساشنا هدافآ رادحلس طقف ,یدیا

 نلک هعوقو هدنداسرد هد ۱۳۲۹ لولبا ۱۵ یک یناداضوا هرخأت هلشسانم یس راع
 قحا ههرباف هلئهج یدلوا یداب ههمهم تاراسخ هدنسهنا هشراف بالتس ر یلئدش

 ۱ (۱) ۰ ردشمالشاب کلا دبا لاک الاب هدنترام یمن ۳۰
 هنساطءا قبرتکلا بلاهاو کماشبا یسهشرافقدرتکلا هدنهتس ۱۳۳۰ رو هره

 , ردشادیاءهدب هدنرل هنس ۱۳۳۷-۱۳۳۷ قح هنر مون هس اسح ه دلب ل رلقاق وسه د هوا شم الاشاب

 هاج و ما هیدلب هدرافاقو- هدهرص یییالررو زایتما اک مش قیرکلاو زاغ

 وب الثم + ردش وا لاصعتسا هد تا دعا سم ضعإ هس ص ره «دنفح یشر,دقاب رانف نام

 . ردهنتبروبجم ققای راف زوب یکیا ال تا ادات یک وش راغ ل ایا نوران رش

 ب قر4وا تای تناقا دروس لومانیسا لوا ند رج ربارپ هلکنوب
 زو ییا نالوا هدکل دا لاش انا هک یدیا هدکندیا داشا رانف سس همای هل و2۰

 ا. نسحو ییدم كرلهشرشو لشفا نالمفاط هرانو س هنسادعام ندرانف

 هلماسح شویفزوب ارل اج --هدلاح ینیدلوا لخاد شزي ۲۱۹۸۹,۵۰ نالوا رص

 (۲) ۰۰ ۰ یدبا هدقنلوا هدأت شورغ ۱۳۷۴۱۵,۷۵ یربش
 هجهقشابو یذاشا راف زوم کیا انا هناسح تناما ید هحنسهناخزاخ هحغاب هلوط

 (۳) .ددشندا دهعت همان هلواقم اب یمارجا تالبرت ضعب هدنوجا رارانف قج هلی ردفاپ

 7.زکقاب هنسهفیص. یجن:۷۷ كنبداج یدچوا كنهبداب روما هام (۱)
 .نکسفاب هنس ىج ۱٩ كن دلج یجنحوا كهداب روما “هلع (۲)

 1 ?PACE RI, 8 I , « و7



ss ° ر ۷ 
٤ 

 . .ودمولسییدتیا قوفت هرانوب كرهدیا بیقعت قیزتکلا یتایفشک یزاغ اوهو لورتپ
 ۳ ندننایرجقیرتکلا هدهسنا دالشاب هد ۱ ینیقرت یهدرضاع لاح كفکلا هققنا ىف

 لات سا n قبر جور یون وجا كمروک یکیدادیا هدافت--ا قح
 3 رذیا باا كلك ردق هب رلتنام دل هع یحزوقط نوا نالوا لّصاح ناکنا هنفوسو

 . زد هالش بهت وا لامهتسا هدهموم تارو قیرتکلا 46 ودهرک وص ندزلخحراب ون قم 1

 هرک وص ند ٩۸۷۸ نکیا شعالشاب هدنش را ۱۸۳۸ هناروت هلزاف اوه هدنسراب"

 هده قا : كلاغ تار وب و وط ۳ رب كره دیا لوف ید لوصا تار وس 4ا ىقئرتكلا

 ۰ زدشعالخ 1 کلدا قسطت هدر وضرب هداعاا قراخ

 دیرین ون كنف هلس رارمش قافوا كا ءدنفرط ه كناهج ادعا, ندهتنامع كلاع

 هست ودا و تالا قد رتكلا یک" لش وم وطواو نوفات هدلاح ییدلوا دیفتسه هدنناتقم عسا و

 هجرت هزعانل هيبنجا راتاو هکدشلهدابز طالتخاو ساء هلا ابوروآ هرگ وص نده ربخ تامظنت

 ردع شاخ ایا عوق نوتبو هکر د عع شا کادا لاءعتسا یدالم خراب هدرب هکذلدبا

 كتالیوحم هدام هنس یی رج هقسو ه هرم هنس یه البم هت نایدبا فداصت هدهملاطم یاتبا

 لاضتسا زایجروتسد یهدنآ نوجاقاو قرن یکهدنسهرآ غرا کیاره ندنفیداوا یرل-زوب
 ِ ردة

۳۱ E 
a 

 تن ۲۱ به ج
۰3 

 ندي دال رات ادا نوجما كا لیوحم هب یر E ییدالبم مع رات هروک هراروتسد و

 تا جراخ هلن ام مسق 4 ۳۲ ددءول ۰ رد ر ۲ یسمش رات مر نالؤا لصاح «روئاوا لیزت ۷۱

 .رولوا شلدا EE یرغ "یرف عزا هدکدلدیا هوالع هتنیدنک

Eبودیآ مسق هند دع ۲۳ ی هب رم " هنس ال وا هدنوجآ كا لی وحم هب یدالبم غرا : ین یر  

 غراب مفر ناقیج هس وابد امض 1۴۱ هحرط لا ۳ ۳ حرط لادن قمسق جراح ناتج

E+1 تن . ر رتسوک ي  
 ر هلبا هب دالرم هتس هدو . .ژامهلوا هلصف ندهتسر هدهسلوا وهم هدودنتکیاره

 »۹ ۰ رتا تان عتشالوا قباطم هترب رب فان رااب

 لیوحم هت .رگیدکی ییدالیع 2 رات هااهّلام * هنس یتیدلوا شعا ثادحا كسدتفا ناجع لهزوم

 هدارو E تا هدنلاح روتسدر و ه3« ااش ادا عضو رلصاضا ضم) هدرا

 ٠ یزاغ نا ّوم كنافارغومزوق ل 2 ی هدتتسا زا اخلاضایر هدنتح راز موقت .ردش«الدا تح

 . ردشادب هجرت دەب رعو زدراو قلا اور ریتم لدآ (نينسلا عو ۱ كناخاب راتحم

 كن نطل عزاب نالوا شود عبط لرله والع ندنفرط كل فرش نجرلادع سيو هعقو

 ۱۹۱۱- ۱۳۰ هد و دج رب نالواشلسا جرد [اتتاندنسالسا ایفارفح و زاب مل هرس وا هت داج یجنزکص

 3 .ردجردنم یرالباقم شو باس كرل را: یرحو یدالیم ردق هنسهنص

 1 مایع نو تا

E Nیک ی فی  

 قوا تک



 ۷۱ تار وش

 س چ نډنقک را یسعلع هلوا مولعم هدر یر لک هد كفش ورډ هجا ممعت دون

 [ هبدالبم هل ۱۸۵۲۳ ۷۰ هملاراشم ناطاع .ردفداصم ی رودو هب هزک وص

 اريل نوبلس شب هروک هتیاور نامژ ییدریدتسا اشنا یتوباه یارس هحغاب هلوط هدنخحمرات

 هناخزاغ.هدرب هدراوجوا نوحا یر ون كیارس روک ذم نالوا روک دو لف رص

 یب رلکب هرک وص اهد ,ردش) اب یمهاخزاغ هحیعاب هلوط هلدصقم و و شمل روک موزل هتساشنا

 دوشه یمهارخ مولا هدنما هر هدقعیغزوت هد هرم ییدلردتا ازا یوبام یار

 )۰ ردشلروتک هدوحو اهد هاخزاغرب یکی نالوا

 ر وس یزلیارس يهدرلادوا هدتاد ردق هېه یرلهاځ زاغ قحعر روو هڪ شاب هل وط

 . هعراصم نا وارابتخا و م قوا تلوم هبهبدلبو هقلخ مه هدهسیا شلر دتا اشنا نوجما

 كرلتاقوسو کل ریو زاف هدهجراخ هرک وصندنخح ران ۱۲۷۴ ءرزوا كلدا ذاخما قاوشراق
 ۱ رد و ئ رک ههداح لغو کب هعفد تالبا و شع الشاب هرو

 - هلوا نکع .هرک وص ندنج هن ۱۷۹5 یسهدافتسا ندننار و زا كنتهح لوساتسا
 قا 1 هنس دلشیا کم شن هناخ زا نلیرردتیا اشنا هدهل۶ یدب ی اما کنوح ردشملس

 )0 وا هلوصح تقفوم هدز وک د» را

 و تماعز هرک وص توس ۱۳۰۹ ٩ هلیداشرا كنيد رفا | نامع یهروم تتو رادرتفد »

 تاصصح هلاتاشاعو تیابح هبیرغوطندبیغوط ندهیلام هنیزخ هبرمذع تادراو هلیسافلا كنلوصا

 هیسهک رووش هدهبلع ثاود هلام ندنی دالشاب هتل ءا اطءا ندهلام بااج «یغوط قدیغوط هت

 ندنشیدمهناوا ذاشا هيما هئس ر الاح طقفو شمالشاپ نددیاس ناطا۔ نامزیعي ندح راتوا ید

 طرف :ودشاروک موزل هنحیحصت .كمفاو نواقت هل ایس هنبس (شو, .س) 5 هده رف هنس چرا زووا یھ

 نادم د ىە لمم ) شویس) ادیب ياز قندر ناک: هعوتو یالوط  دنمط ثكنهیمو ماسسا

 ۴ ««ردشامر و
 2۱۲۲۲ طارش۸ نجآ هام ا ۳ دانم ندن 0: :هنلوا ذاحما الاح كناشابتدوج هدر

 "نوک یک یدالب» مرا قط قره لوق رام دعا ندنسهنس ۱۳۴۲۳ هلا نولاقرپ نا وا رشت

 شا اد هرزوا ییابح هب رق هنس دن هناوا هد هسا ا ذاا هن هه لا كالا كانا

 نوجا كا ناستک | تیام یا ویا لما زدم وا یب شالا تالدرتت نام هنس نالوا

 کم هه رات وا كرهلب دیا لیرفت ۰۲۱ ندنس هنس ۲ ۳ غرا کبدلدیا ثیشآ ههلمامو

 , ناص هدکلکی یه زذا ندایوروا ۰ یدرلک مزال كارا راسیتعا ۱۲۹۵ هیسمش 0 رگ

 . ردشلرن-وک یلهقشابرع هدهد هل ول مس ندای وا ندنیدل وا زی واع قار قهح

 رلن و و را تروم كهف هب غ "هنس نالوا یخ رات نا كتلود ردق هنیرود ثلاث مياس

Eیدشازاب شاخ ر هچ رآ هد هغيګګ ۹ ساو هنازومز . 

 .زگفاب هنس هک ی ۳۱۷ كن لح یجنجوا كلب لب روما "هلحم (۱)

 .زکیناب هنسهفیحح ی 4۱۰ كلج یجنچوا كنبداب روما هل (۲)



AVتارون  

 قا هجا ضخ هرام وم هاب رالیدنق ىتاي نوتیز نالوا .دقلاللوت ردق هیامز وا لورتب

 كاوبناتساو شع الشاب کلدیا لاخ دا ,درادقمیلک هتکلع كرءدیا ممل هربند رب نداد وا

 ندزوب 2 یبکلج قیرح نایالوا تکا اذ نوجا ینیداوا باشخا یشناس رکا

 ها تح .هدرلاروا كرازاغ سات راوب هد هدرهش جراخ هرزوا قمامرترآ نوسلوا

 1 113 (ارب رشد سام یر دا

 یارجا لار دوم یرانوبو hE نیراب نایدیا لاصحتسا هل هیفصت كلو رتب

 ؟رییکخا فداصت هرانامز 0 8 لاممتسا ممعت كاطاس و نایدیا مارتخا نوجما

 ید كا کدنک لورتپ ۰ رلرهش كو و ا الرو ا هک هک یزاف اوه

 5 هر [2Y هنخح را ۱۸۱۲ یلاصحتسا زا ن. ی ؛یزان

 رک وص ندا ورتپ e تبا كمو۶ ندنوب رارب هلقلوا لوا ندلورتب كرەديأ فداصت

 رب [هب رج هنس ۱۰-۱۲۲۹ ۲۸] ۱۸۱۳ قدهلوا هعقد كالیا هدایوروا .ردشلوا عقاو

 لوصا و هده رغ كلام راسو هتسلا رف هدعب و نادر هل زاغ اوه یرهش هردو

 9 ردیدهلج و هدزرات . ردمولعم ۳1 تدحوو دارطا هدرا قور )۷ ۲(

 مداد هرم هنس قدرلتو هام «هب دايم رش :نذدکعا لامعتسا زات ع ون چوا هدرضاح

 ۳ رد علر تب وک دیم هن وين ترجو شلدا ث !دحا ندورط رع ترض» رول وای دهس ر څرات

 .ردلوحتم هيا هرم هنس« نیوم و تب أ یک یدالیمخب دات هبیمشهنس ا هل رقاب هب رقو همش

 تیا .ردیوک ٤ ها هئس رو هققد ٤٤ : تعاس ۲ «نوک ۲٩ : فا هدهب رق خپ

 دیآ ره .ردهدکلدا زاسعا نوک یرکید زو وا یر A E هکر د ءا هږ سود

 یهدهرآ هلئر وص و هک ردا هققد ۸ تعاس# هدو و هتققده ۲۸ هدهنس هققد عن الاحاو دارت

 تا تعاسه «نو ك ۳۹۵ هبیایدم هلبشش هب :نولوا نوک نوا هدهنس چوآ زو وا قرف

 ردا تعاس یرکی نوک نوا قرف /کمدنسهزآ یبیکبا یھ ندنغیدلوا
 11 لود یی نعمریف كدتای هتس و یسالوا تاب .تاسنرف ی غراب

 2 نادا چ ب « دانس همد أت تا اعم و هدناضح تكتلود تادراو نوجا يبدتسا رادهنخر

 الا هدرا رات فلتع یرلر طا هبلام یعا ی رثرادرنفد هرزوا قلوا هزاح رم هب اهواض و تالکشم

 "عماد لئا زادرتند هدنمهنس ۱۰۸۸و هدامز عیار دمت ناطاس هاجزا .رد رلششارغوا هللا موقت

 ماكنه كلا ملس ؟یدنفا ینطصم راد رند ه دزح راب ۱۱۵۲ و هدنرود لوا دوم ناطلس ؛یدنفا

 ونعم هد ټه دح تر ءص هللاهلئسمو یدنفانامع هرو« رادرتفد هدم هنس ۱۱۰۹ فداصم هنقنطاس

 عزا نبا كذا نا لاما نالوالاهتسم مولا هرزاؤأ قوا ترام قدیم «ردرلعلوا
 + ریلی دک 1 ندشاناس- یهدنآ كناشاو تد وح ینیدنل و یاصق یک هن هد كلوب هیفام عه

 7۱ ءزکقاب هنسهفبص يجن ٤٥٨ كن داج ېچ جوا كاهبداب روا لج (۱)



 ۹4 9 تابوت

 یرازابنآ راف ءرالح بمانمو یراکجهدبا تقد هرو هلرازاثف رادهمت : ًاسداس
 قد رافرط زاده ینهع تتقراصم کج مدیا افا دا وب ج یر البا دا
 : . ردقع هل وا اطع

 هدنروص قجهلوا تلوم. بجو هشدخ رالخ ی وا داغ یرازاما اک : امیاس
 .ردک+ هلک مزال قملوا هاراو نیس ندنفرط هیطرض تموکع

 یراتخمو ماما هل یرهلوا هد نراظا ه طض تم وکح ید زاغ كع ل د ا

 .ردقج هنل وا هبد 0 هاع هام هلمتف رم

 راف لوم ا قج نوا عضو ندنرافر طا لاها هدنراقاقوس هناک کی دامسرد

 . تل ومم هحیلاهاو یا ده. زارا سه وسوم هلا طارش درح هدالاب هرزوا قملف

 نوها ندنو ندنشدلوا شعوب ررقم یارحا كتروصو هرزوا قلوا بجوم یتئوها

 یج هک مزال یرللا تەجر هب هبط هض باب هدلاح یدلوا را الوب بلاط سه راذا هلنا لد

 )۱( , یدنلف ادب 4 فک نالعا هلس ام

 هلبداحا مرا كهي رر ونت طئاسو ییدمش هد هرص يبدلدبا ثح ن ارو ا

 هدهدنقحل زلت وب هلع ا ردعسط یجهلک هرطاخ یسمنلب د كنة قامز ورک

 1 : زد څار وک موزا هندارا هلک اقر

 هدایو روآ دو نامز زا فولیدناآ شک د داناو لانو دتا دوا مرا ۹

 - هل وا مولعم ًارابتعا ندع رات ین اه هدرا الام فلور نایاب کجا م محل لامعس

 و هامولعم و دقرب راد هشیدلوا یشلدیا باخ دا هز چد Ce 0 وص e هز کبد

hesندنلامهتسا و مممت تیادب هدایوروا هان رامتعا قوا یعاتم تراحم ورت تی  

 یلاح هلرابینجا ادتباو لاخدا" 2ا فاع ندنفرط زا ندمع ناز قوج ارات
 .ندلورت , . ردط وام یلوا شلذا لامعتسا ند:۶رط لاها لر نالوا خاتم يق

 «یعای نوتسز و یوم وم خا نوجا راربقف « یوم لاب نوجا ارا کنز هپ روت طئاسو لو

 دلا غاب هداس هرو وک هنو دن ردوا هنلحم یت

 كالورتب ًارظن هنسملوا قداصم هن هرڅ مرا ۱۳۷۱ یمس ۵۹ یدالم

 كلاغع هدنسادتنا یرود ناچ رز زءلادبع ناطلس بو هدنرخاوا ناخ دی ا د,ع ناطعاس ده

 .ردندن الاعحا یاوقا یوا شلدیا لاخدا هه

 ۱ ۱۲۸۱ A داج هو لولبا ۷٩ میوو ۱(

1 

7 



۹A4تاج وَ 3  

 كاقإ لیدنق هدنکوا یمهاخ هلتساءر هلوصا و یخد ندااها نت ..ردراقچ هلوا ر وم

 ٠ راثاقاب لیدنف هل شهاوخ و وززآ یدنک ندلاها هاهحولوا هلتهج ینجهنلوب نوذام یسک نه

 < 6 ردقجهل وا ناسحمو ريدا هدنن :وکح وزن یراتکر ح وبشا هيا رولوا

 هدنرارآ هجَو هی قچهلوا هتیرلادختتک یا زما ندنسهنچب تتناما ره ۷
 ندنربز هدزوا قالوا هوس هدنرلنب یقراسصم یخد احا ناکد.نالوا دوجوم هناخ

 اكە تاما یرافا يذق نیت ازاوا میدآ یللا قرف

 ررب و شاپ ندهط.ض باح نوجا قلوا .دمضرو زر امور راراف : ًامبار
 (۱) . ردکچ هلک مزالیسم رد راق كتك نه اقطت و نالوا شرب ء .طباضیددع

 ردهمانناس ودنمص یر وب هلن | زاغ یلوص كنراوحو تداعسرد

 ردهقرو نایردنوک ناد هیطض باب

 مظتنم كس رالح 7۳۹ نالوا روئم هللا زاغ كيداعسرد تاود یعاسنالا ررع هدرز

 یخو كيداعسرد اقیفوت هراتخم اب راسو هنعدق و ضرع كةر طلا رش نوحما یرون

 بودیا دادتبا هلومق هللا روک ذم طارش یتتمدخ یسلوا رادابض كني راقافوس موم

 ۱ ۱ ۱ : هک بوش
 نوت كلارق عقاو هدن ام هجو هدنجما زاغوو رادکماو تزداد :الوا .

 .رلرذبا دهن هدنفرظ هنس رپ

 شور جم یتا یرکب لوب یریونت ابال ددنع رب نوجا هام ره اا
 . ردقح هلوا

 ا ماودلا نع ردف هنتفو قغش حاص ندسمش بو شقو رای رارانف : هات

 نیعت زامدآ ندنفرط یر هم رادا و تراضنو هتیداعا ءقیعهلوا رب وئ هلا زاغ

 .ردقحهلوا و

 ندتفرط دهعت بولوا كعخءدبا ك راد هلع ةزادا یرلا.ال زاغ لبا رلزاتف :٠ الار

 هود هر و راتقو اسال

 ناکمژال هنیدیدحت لرلابمال نالبربقو هرتمعتو هند و ةدلاح وبا كراراف : انما
 . ردقجهنلق افاو هوست ندنفرط دهعتم یراصم

 ۰۱۲۸۱ هدنفلایذ ۲۰و ناس ه *میاقو موقت (۱)

۳ 
ِ 

EREیز + را اد »ِِ  
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 ۷ تاریوش

 با هدافا:یلاح مدا, هداح ۰ شمهتسیا كما قوس هب#اط وفرق .بوریوج لوق نوجا
 یراهبطرض نکل شم ادار كما هارا یراقج وح پولک هیاروا رارکبت هدنمض ترذعم

 لتر وصوب یترذعم ثانی وپ یللاوز .رایدجاق هف رطرب یر, یه هكراقجوج یک یراکدروت
 «. یدلزدوک هننکسم كرهلدیا قفر هبطرض رب هتسادنل ندنفرط لوو 1 یدزشالک ۲

 ۱۲۸۵ ربارب هلکلدبا ثادحا ۱۲۷۱ یاما رهش هرزوا ییدلدیا حایضیا هلناءفد

 تافظنت هلبا هیدلپ ةطباض كرءدیا لاغتشا هلیهاظو یراظن باسستحا قحا ردو هرات
 . یدیا عود وم هنت ریشم ه طض تاصوص> تارونو

 زرط یلوا ندشتکلا هلبا یزاغ اوه م یم-ر غیلبت چاق رب ناب روک دعپاق موقت
 نوجما یکیرتسوک یت دام هیاهلاراشم تراظل كل هفبظووبهد مه یناحاضیا هدنقح تاریونت
 . ردععلوا دد ه ی آ

 قلنديا ك رلقاقوس یراهحیک : ارنا ۳ غلبر نایدسا رشت هدنح را ۳

 هدن رکوا كل راناکد ناک .دراوشراج هلثحم ندنفج هلوا تعفنم مزلتمسم تهح زا یسعلوت

 یرلهناخ كرلنالوا یلکتسیا قرەیملوا زوج ینروص ربج هه سمك و السا لیدش
 لورت هرخ الا م Rm ینادنلوب ندب ام هح هدیرلغا قلعت راق هنه اکشس

 غیلم وش هل راه نغ قرهلوا تشت هارون ۳ ما ةه عساو اهد هديا دورو را

 : ردشلروک ييدلدا رم 3 ياز یمسر

 نالیروب قلعتم هرزوا قلوا ندن-هلمح هل یهاشداب ترض هیرصء تانسحم»
 نمضنمیهبلع تاشو دق لیدانق لاعشا /هلجو ینینم قولعن+ یهاشداپ ترضح دارا
 و ردسروص هصوص# هفرو نالوا شعلوا شل و عبط هرک و

 هت دم و تیرومعم هدحرد ید یلدا قلنیدآ هلا لید ی راهح 2 رلفاق وس

 زمنونیوا ماطر, ی ؟ یه لوا ندنلئاسو لوو كنیراءفتم كيهماعو ندیایسا را تا الد

 ی سس ید هجهطباض قرهلوا رادم هترامامهلوت نادم هتنامخ یارجا كصاخشا

 ج ءفنالشابر ردق هبدجایفای زاف موم هدورابا هدیهاش داب ترضعهیاس ىلاعتەن ,ردملبم

 كج هلا لامکتسا ین راتعف-م ودنگ هن ىسملردقاي راف هب لاها و نرومأم نوجا قذرا

 فرش هنرژوا یرارق هملدع جاکحا یالاو ساحم هعفذدو ندنفیدل وا یر یمزالو لزوک

 ةفاک الوا هلیو ندنوب هرزوا ینینم یایضتق» يها.شنبش بانج هذس ُهدارا ندیا قلعت

 هفشاپ لیدنق رشیکیا ا و رر یلژاپ « شف هدنراکوا یرایلایو هناخ ناکدنب و نی دومأم



 , تاریوس ۹۹

 ؛زک زسراق و ندشیدلوا رونم هللا هلزاغ یک ییدمش راقاقوس ندیکسا »
 نوا كمزک هدقاقز سک یه ندندنلو عونم هحنساطتتا هطباخ لوصا یتقواوا

 ء رایدءا روبحم هنک رادن ران

 رارافدغاک هدر و 6۷۱( ماح یل ويح رج لومعم ند کنت یو هعمشم مدقلا نم زء راراذق

 . یدیا یک رصحنم هرارانف دغاک اینک | یناجاحتای قعاق راف كراقجوح

 ند ربا و ندید وا هحیلف رصم ك-ا كرادن را-ف ماح انو ةهتمعم نواب سا

 راقح وح .یدرارزک هلرارانف دغاک ساب رنک ۱ ندشدنلوا هرادت راف دغا نو

 a ر ندنرلجما . رلربنلزیک «تیرلشاب هشوک كراقاقز یحاق رب نوجا یتا رانف

 بوزوس هب قاشا ندی راقو یعدآ وا هدهققد ييدروک ینکیداک كن رانف دغاکر بوزک

 قجرج ندوصوب ناه .رریو تراشارن هد ( موزوا ) الثم هسیا مدآ ر, هجشغلاد رک |

 دوخایو ۲ رابق » اب «راقای» اب یرانف 3 شاوب شاو ندنسهقرا كل راف و بوق

 (قدف ) یزوک هما ېک ی هدیلیزآ یراق . راحاق رات وط ینا.ط نامه .رتالطاب

 2 زامقبح ندوصو هد رر و تراغثا هد
 و

 هفارطا بونالبوط یرایدنک یک یراکدروک قجوح ر ەدقاقو» را. وب 5 |

 هطفاحم قرهلآ هنگ وا نو وط ندید هل لارکید ندنس هقلح هل. رب ی رانف و هغمنقاب

 راسس قوج رب نکرک ندنزاوچ عقماج اف یبهجیک ناضمد رب . یدرواوا روبح کما
 رب هللوب كرلنوب رکم .كد مک هنیرلناب ریارب هللامقفر نوجا قمالک ا هلک لد .ثرا

 هلو راجان .شم هم هدیا كرادن هدرانف هقشب .شلاق زسرانف زاکحدا نایاغوا هتیراهطرو
 ینددلوا زممرانف . ما یداصت هل وق هیطیض هدهار یانا د طف . نشو دوبج هماود

 روحس لز هدهقزا رانف همکشا هلا

 ناربس ردکرلهراوخ کش هدنتقو هک

 ءاقوس لوبلاتسا .شمویلند ( زاتف هبمکشا ) هرلزانف ابماشوم ندیکسا هرزۆا یکیدلروک هد

 ندنرلقافوا هناراکتعنصو فبرظ كلا « ندب رایداع درانو ردق هب هجنایقاا یرانف یزاغ اوه هن رفاق

 یعهت روا «ج رب سوال .یدرعلب ر وکی عاولا ردق هب هج راو هن رکو وپ ءدهجرد كج هاب دب |ماظعتسا

 راد كتر اکنر هسرلرزواو شلدیا لامعا هدهنلتم لاکشا نددغاک + اب ندنرلنالوا اماشوم

 :یدتیک نولوا وع هدتمنص فبرظو هک قبزاپ .یدراو هدیرلنالوا شل اب

 ( ےب یولولایهاط ۰۱۱ ویو .یسهعومم لفحم )



 416 ۱ تاروت

 : لس هلو رگق زا دن وا تار و یا

 ۱ یراتض یف تضف ولف ىدضق لو اسا ٠

 كراناوا بولوایرا.دکب هرزوا داتعم هدنفاوساو هدنتالع ضب كلورناتسا هسورحم
 یدزم هداسف ندلحا یهدلوا یرادتفا کمزک پولوا هدنام لگو راتخا ی ربا یا

 هش یک کرک هرب یه بودروتک نیرلادختک ینانصا هلیرایلاها تالحم یدعا هل
 رفرشکیا ولتوف ولج وک هاب رالبفک رارب هرارب ناکهناوا عضو رایجکپ هدعدق هک ن دهب
 كمزک ناک دهحاص یرادود> بوق یراراتف هورلر نالوا دانعمو نیصت راک ۳

 نالوا دانم هدوش راحو هل یننف یھ رک وص ندن و , زاهمایا دیک ۳ هل مک هرز

 فانضاو یراماما هسیا زالو رارحکی ااو" رف رشکیا هرزوا حورمشم هجو هدرال

 ندرالوآ و ناو اا یبدلوا اس نیک ھو .ردررفم یرالوا تاکی یادت

 هنکو ا ی راوبق یرل:اشن هرزوا داندم بودا همت یراقاح وا هدر ریو نوا,

 ءرکوص ندوست_ هایوب ندو . راها جاتحت هفهلوا هی هللا نامرف رابره بودیا عش
 هسا روناوا ذخا نواوا هسارولوا مک یه بوممزگ هده رشط هک; راف رکا ولر

 (۱) وید زسهیلیا هاک | بوریدتیا ادن رایدانم .دوک اکا .ردررقم كمناک مک ندن
۱۱۰۷ 

 یرلترضح یدنفا ولتلضت ولتع یدیضاف لونناتسا

 راناکد نر انف نیک د هح اص بونملکی هلا جز یرل.جکب هلع نالوا هدنحشآ لوتاتسا

 یترامامآ هلا, هلح یدعا هلکمرو رخ رانزنک هلا لوقو یهاظ یرافدو وا هد 3

 یسحکب فلان لع یناذ ره واوا یسک هر وص ندنوب هک نس هليا دک و هل تورو

 ید یعامای.هلحم و رەت وک هسلار ونا ود نک دورو وا بوقای ناف نکد هجا

 ۱۱۰۲ نسهلیا تفد هرو کا رووا لپ

 هدهران رک )مارانف هبفامعم  ییدنیا ماود ردق هرضاح رصع ثاشع ون كامزک زسرانق

 كنتداع كل رط عاطف ر ةدنسانقم قافوا اتداع هدنلخاد رمش یزهلوا طلسم رلقح

 یهدنمان « ینا لوبناتسا هدنر رصع یجنحوا نوا » تاک اضزیلع ینادلو دوج
 : رده تبا هدهبراهرقف وش كتيرا

Eج وصول رک وا لویناتسا  



 رز دوج وم ار و یوم وقت لوا ندنفدک كل ورت, و هرات كف رتکلا

 یحنحوا نوا .ردقو تحاح هعمردش راق ی راحم راب نوجا یشح و تک یقج هم هلوا

 هرانف e هدا تلو یراقافوس لونا سا ردو E كر صع

 . یدیا ع وغ و ی کد مه قمقشعح - هعاقوس

 راهقیئووش (۷۰) .یدراردنا هلزجمو رریوج یرازسرانف یکوب نلئزک لوق یزاهجیک
 ار هزج یارب كصاخدا نانالاقا و «"یرفدلوا هدکمزک لو# راک یرلهخک (۷۰)

 گاج هربدتبا باجتا" ینبح یاتحابت . یدشلدا ح اضیا هدنصوص مست یتیدلو هدکلدیا قوس
 ن ناک نمیاد لکد قال وطنك رت راف هدقاتوسیقو هخکژ ib هد بویلوا هدهجرد

 هرااوق هرق رج یارن طتف - ریایروج ندنفرط رلز زک لوت هدر در ترا نرد>ا توعد نەش

 ا راج هرروا قاریشازحت ةلسروس یار دقولاچ ردق ٤ح بم توله کا رانادزو

 ۳ ندزاع حابص راما و دوج وم مام ریکر اک ی هدنسهلحم يه نامه گاوساتسا . ئدرآریلیدیا

 نز ۳ زسرانف ندنفدلوا ندنساضتقا هدلب تدا یل ر دنلوب و و رذاح لوا تقاس ییا

 ندنتجز قوس ردق هرللوقهرق دارن وا , ی یلدا هرلحماج هلروصوت تلصاذیشا لوهح ی وه

 قره. دیلاچ هدیرلن اخاک ماج یرلن و نوجا نات ی وامامز ؟ زسراتف ذهد رب هديه + ۰ قللروق

 1 ۰ ردیتیم هن دصقم قمری یراسف نزرع 3

 ۳ رلینرا هاسرغک ۱ هرلئارا قاباا نالوا دودعم ندرلشبا سیسخو ريغ هجقدأَوا

 «قدشاط نودوا ردتهحاصیرألتح ابق هلص اكطب ات نزک هرود رااخاک ندننیدلوا هدکاذب | افنا

 9م موزوق یراشاب یراتسوا نیلحابصو راریتاللوق هدرلعبا ېک كم هلزیع یراناجوا ناخاک
 بمان هل راتیصخ شو هل 4. بلا, < کلپس اس راشاب وتسوا كد اخ شا یک ؛ید رار رب ویل اص هدلاح یخی داوا

 بولایصاب هدر رب نلهجک و روروک یرلند سکره نکردک مرا يوقج ندناخاک ندنفیدلوا
 اد هاش رط یالآ هرانو و رالک | ینیداوا لا سبح هاخاک گر روح ندنن رط لوق

 یاخاک ابو ٤ کب ناخاک » "هر هنمنک ین هلوق» 2 یوو هویت اه تقی .یورلرد « یی

 3 ۰ ردهدکغا تأمل ندو یسملید

 مقر ا رلن اضغاک هد كرلوراشاحو یرسرس رکید هربشهزآ ,ادعام نوزلنزک رم رانف

 : ردهدقهاشالک 1 ندنسهبنآ تاداف یکی ف مش نهرلادبع سیو

 :ردهآاق ندازو یف كللکب ناخاک هتفيا -یدشمروم هناخلک دوغ ن طاس یراکب اب كدک د

 رک ۱ «رلردبا ماظعت بوقلاق هغای۲ یعدروک راکب و یی جنا خاک . رل رولز ا یتمرا رلیجناخلک ندلوا
 ۲ ¥ نی < .رضاجرصع خزان ] «.انف یرلدتیا هسرلزغا تمرحو تیاعر هرلجاخاک

 راد هدنیدقلاق هغا 1 -ةمرح هرانواو هبغیدقروق ندرلیجماخاک یتمرا كي رلکب لانا, هفامعم

 .ردهدکعرو یهناابم زارع تارقف نالوا
 ینکیدست هنیسح شیورد یصانش قیسوعو روپشم ند راکب ناخلک |: اککو ؛ كب اتر ىلع

 RE ناد را یکید رس وک یراوطاوعاضوا .یتیدلوا کبناحاکر_ هابتتو كراتبخا كل اسکسوا و

1 



 ۳ تا

 كرک و ثادحا تیردمر رزواقلوا طو ص هب هنف تمه هل مات (ی رده هبذق تفاظل )

 لک رب یفهلافظنن قرهناوا لكا یراقا رصب۰ «یرلکلدتف.تافظنت هد راو دكر رک م
 هب و رب هب هت زا كانو e یرل هک «قماقسیراقافوس هدیانم وب و شلنتسیا كد رپ و

 رااوصا یلهدیافو لزوکیک قاوق رلتبس «رافودنص هرالحم ضمب نوجا یال پوج
 یکی هناخالامعا هبارآ « یرلروخآ تافیظنت رااح یه طارش یک یغیدنلوا قن
 هدرلنامزوب روخآ یهدومفروخآ هلی هناخ الاما هارآ طالاب ناد كتلو ا اشنا ودا ءدرلان
 تهدخ ىل هدیابو كکب نیدلاحالص سدنهم یریدم هینف تفاظن كابا .ردشلدیا اش

 .ردشعا قبس یتمهر

 هترااسومووا وص «شعا رزو 3 یتاسیمأتو تاددجت و نو وب جو الف یمو# برع»

 كچ هيمهلیدیالامعتسا هلنامز روم رلهبارآ «شلوا د عضو هجهبرکسع تهج هراناویح
 ودشو نلاف هرافجوح و هرانیداق یشآ نان قرهلآ ءرکسسع 4و ساک هبهدارز
 .یدشلوا وع تالکشت ینیدلواشمروق ناسا هاف رص ارلهج راکب كناشاپ لدم هت روم

 كرش یزا مسیموق هفالتا لود نالآ هنلآ لاغشا یلوبناتتسا هرک وص ندک رات

 تیام .یدراشم ردشقصهحلخ یاما هدیابوب قرهلوا رادهقالع هدهلینافظنتو تاربهط
 تدوسص رارکت هلیراشیا تافظنن هدنرازارحا یاما ماقم هعفد یجنکیا كناشاپ له
 نیارب هلکطدبا داضحا مزاول و لاکا صقاوب ولرود رم ۰ یدنالشاب هلاغتشا هدهیدج

 نابع هنت زر دمه تفاظا تاذرب زملس قلروو تتعم « لاعف هدنمسا فلت عیدو روتفو,

 ی امافراصمنایدیا رابتخا هدنابوب هدهتیایدلریتک هلاحرب زي یرافافوسلوپناتسا لر هلبدب

 غلبمر ردق ارل كب ىلا قجا ندیلاهاقرهلوا یمسرتافیظنن هکنوج ردشعام وکم هسالف

 هتناما قرهلینوط قاوشراف هنضارقتسا تناما هح راظن هللام هدفلس و و هدقفلوا لیصم

 6۰۰ ٤٠١ لقال نوجما هفظنت روما هنس یه ةجتناما هدلاع یفیدلوا هدکنالدیا هیدا

 لر یجەدا ماود ردقهن اهد كالا و . رء دل وا رابتخا فرصم ارل ك

 اھا ینهیدلب فاطو نکید كرهدبا یصح هتفا-ظز ینسهفاک ناه كي هدلد تادراو

 نداسبط دعاوق قلوا تمعنرب هدنلناقن كلكه :ردلکدیثرب یرغوط هتیلا ثمامهد
 یسلاها لوساتسا ینجاو یلرب نهتسیا كما هظفاحع یت هحدنلابو یلازع ندشدلو

 لحاو لا 6و ها تااما . راردبلعا هدأت هری رجا ڭكتمد > نلیدبا اشا هج هب دا

 ردمژلا هدنسهعرد ضرف قلوو قمارآ راخت



 تافظنت >¥

 قلهتسخ یلاعتهللاذاعمو زسقشیفایو سج تباغ یراهارب هلبوب هدبوءرو وس ندنراقج هقبج
 ین رثآ ( ناعالانم تفاظنلا ) هقسشاب ندشندلوا ندداوم ندنا ثازا بلق توسقو

 قباسرب یثان ندقلوا ندمامهالا.بجاو داوم هدمالسا راعش كلک ابو ترامظ هنا ول دم

 یلروماح و یلکحموروا یرلوف و یرازو قاقز كراناکد و هاخ ر قاوف وهلم وا ررح

 تقد هنسمانلوا اقلا راش یمهلوقم هشالو هم هتنرلکواو هندلوا كاب و زيت بویلوا
 ۱ (VD) یرللا

 . یدیا هدراهدارو یلریم كل و اتسا | رظن هرلهقس و کیو سا شا

 بوحروح » هدهمانماظن نانلوارشت نامزییدلدیا لنکشت ینراظن باستحا هد ۲

 شعلآ هل ما دناوع ندنساضمب كنمرلناکد ایاعر نامهننالوا فرصت یلاع تا راب نیست الب
 شم وقف ص یاب ند ةعلوا قیقح یفغب داواش ها لصح وذخا ردقههراب راسکس ندنسضعب و

 دا قار نال واهدن دیو عفد ندنسءدهع ر وک ذمقاسشاب وس یتههنق رک و یک رج او رفقا:

  یسهرقف «هلیدیا هرادا ندنناح بست هلو ندنون روک ذم قاشاب و - هلفملوا نیفرت یدقو
 , زدشلوا رود هنت راظن بایستحا هدنخم رات ۱۳۶۲ یم هلم تافیظتت 3 هب لر وک

 ۹ ندنسهعلاطم فی هم انماط رک ذلا اا جودس هد اص وص م ب كن راظن باسحا

 یمسق رب ندقناظوو تولوایرلدیا هطراص یمهفیظویغآ ومهما رزوایغج هلوا نانسم

 قرهنلوا وغل یزاظن باتشحا هدرا ۱۲۷۹و شعا لاقتنا 4 یرگسع ېس پاب ا

 هد+سیا شوا ثادح | رارکت ءرکوص یآ جواپهحرکو شل ہا بلق هنتیریشم هبطبض
 هیداب ۱۳۸۵ هیلع ءانب .ددشذاقهدنسهدهع ی ریشم طض ن اک یروما تاریونتو تافیظنت
 دع ندهبدلب فلاطو یروما تاریونتو تاغظنت ردقهنحشرات يتسطنتورشن كنم همانماظز

 .ردشهلوا هرادا ندنقرط ی ریشم هط.> رلذبا وب كرهیلدیا

 ی ءدنلخاد هروکذ مراد هرکوصندنلیکشت كن دلبءرثاد یحنتل آ هد ۱۲۷6 اذهعم

 یالکست هيدا ةر اد یجنتلآ هد ۱۲۸۵ ی ۲ ينيدلآ هما 2۱ لاحرب یروما تافظنس

 راو هدهرص یفیدنل وا مت هب هب درد رب اد ۱: هنلئدالب و 5 تام لتمشآ هداعسرد

 تافظتتهد رانامز وا و شاردا لامعا یرلهآرآ تافظتو نییعت ی رارومأم تاعظت ادد

 . ردشلک هل وا ءرادا هلسروص هلاحا همّر1* هاک هحاما زا یاووحا

 كرهدیآ رر هدهعطق تروص یسهرادا هحاما هژرظن فرص ندنلوصا هلاحا تیام

 مدننالکشآ ي.هنس ۱۳۲۹ كناشاب لح .ردشعا ماود هدزرط نع ردق هنسهنس ۹



 ۹۱ تافل

 هنیزلتداهش كناوذ نالوا شماشپ هدرارودوا كرك «قرقاب هراقاقوسوب كرك هیلع ءانب

 قفالک آ یفیدناوب هدلاح ه ردق هر هجینلک هل وا هنسیللا قرف كلوساتسا هرهدا تعجاصع

 یمن درح یابح, لویناتسا هدیرحه رسسع يحنج وا نوا هلج زا . ردلکد شر, جوک
 ۲ : کو كب اءر ىلع

 نالوا یو و زنمایوب یسیلک مسف و باشخا یراوا لوماتسا ردق هرانامز نقی »

 بولوا ثولم (هلیراوروق روماج یرزوا و نولم هلسایوب یشآ هدراقانوق كوب وب ضعب

 هدنسورجمآ كراوا « یدرایش ۰ ییتنیقبج « لیتنبریک « قیصاب و قیصالم هنیرارپ رب راوا
 ."یدیا یتوسف هدبرلجما و" شع وط؛ناکم رارانگس ء رلءداف هدنسار | رلاتب هنک

 . یدرازبص باکرح هراثافوت بولوا لئاعولوص قالعبا و شول اباد یراباوح

 یروماج شیت ءزاب یرابید كرارا ود قرققیرای هدراقافوس قیشارباج «قیزاچ یسقموا
 راهار و و راع یهدنارا دلحم و ولع هاب راهشال هراف و كيوک و یدک و هلو

 كنها هارکتسا «كمهمنسکبت هجک دخک بواک ندنشندلواولوط هليا تاروزاق كب واكي وا
 قیدتا هنارا هرمز هب الا هلو ی را و هل تالوساتسا هتشيا . ید زامالوا نکع

 ندع آوا را کاک دلا یه اینا داع هان باب امنا الا ینفا دانم شا هئا یک
 هلرلنبداف ندنرلاسوج و نان رل هلراوا و رالنآ "یدک ندنزلماط كرات نفل ۇش راق
 هجاوخ یهو یید دش راف وس یر داما راذع بوفک ی راقد ال5 ت وشراقا وشراق

 ۱ ۰ : ردهرک وص ندنمک .قدرح اشاب

 كلب كني راقافوسلوناتسا لرب هدن رار ۷۹ ارظن هننایرشن كکب اضرلع هنب

 لوا ندنلولح كنه رش ناضمر ی.هنس ۱۲۵٩ ۰ شقو "قرف ندنسکسا هدنصوصخ

 نایدیا سابتفا كنهرک ذل ینیدلوا شمزاب هنسدضاق لوتئاتسا كناشاب ورخ رکسع رس

 :ردهدکم ریس وک یتفاظاهجرد كرا هاو تا راقاقوس لونناساهدرودوایراءرقف کود

EDیهشال تالاوبحو هلب نم بو وط كابو ربع ی رلک وا كنسراهناخ و ناکد سک یه  

 هد هبا شقفلواهسنت هنیرالوف زمشاپ صاوق یمل ریداسب هراندیا اضتقا كترامام | رانش یک
 بولار ص دوماح ور, نده رفاو ناڏس ام هنیراوف لرل هاخو قالو ضع . ۳

 هدنک وا یرلء ۶ و ینیداوا واقر, ندروماج كرهنلهدایز هنیدزوا هنس رهب و كرهبمنایس

 ةیاو اسحا باس هک وملاح و هدکلوروگ ینیدلوا هدقمقراص راکروا بوط بوط ید

 ˆ" بورک یزاودنک كرانانلواو ندنفج هلوا یرازاوب آ كنيرابحاص یانوقوالتهوا هدهناهاش

۱ 



 تافظت ۰ ۹4

 ۶ ی رللا تو هنموصخ .یریهلمت ندهشالولبز بورویوس یراقافوسو ی راهاکشیب
 ۱ ییدعزووس ینکوا كناکدو كنبوآ نونلو هنر ودیا: لساکتو ضامتا ا

 ةفانصا و یماما كنه وا بو هلو بیداتو ریدکت یحاص ناکدوهناغ زکلاپ «-رواوا

 1 هند وج شک ارز ی رلقچ هنل وا ییذآتوفعتا یرلشابتکیو ادختک كرانالوا

 ۱ ناسا ید یرلشاب تنک و ادختک قانصاو هتسلاها یرلهلحم « هعا یتفک كرءهدیا

 5 8 هر هقشر هة شب ی رلملا ترداع هل و هداقا یک کرک ټنو قج هلآ یرانهذ

 :راظن و ماها د ورس هناك هعوقو تکرحو عضو اضروا فالخ و ترداسم

 و ۱۲۲۸ اذ >£ . نالا

 ا هوزرط نع هنسرمناه .ددیفاک یداریاهنوم .ردقوب هدنقح تافیظنت لوصا
 ا وک هطقن ندا بلج ید رظن هدر هقسو و. . ردهدکلروک شوا عفاو تاغلست

 وک هدن رهناخ یک راماسم ربغ ؟ راناملسم ۰ .دیسلدبا تح هلناءفد ندنرلهشال یدک و

 لورو هدرافاقوس راکبوک .ردنداع قمر نوب یدل  جاقر اور .دوآم ,دهجرازملبپ

 e درام ها یراقنرآ كع و یراق قلع نالا: نخ زاوا و .زّزک

 < وک نزک هجتسورس و هلک هدنرلقاقوس لومناتسا ردق هنیراهنس ۱۳۲۷ - ۰۹
 وس 2فآ سرخ قره ر دنالبوط هلیرارق هدم هوم ترعج هدرا هنس روک ذم

 . ردرلشلدیا اجا هدار وا بولیدیآ

 ودق هبش هتفیدلوا سس اهد هک زو هلتتسا هيد كلوساتسا هدلئاوا

 دا اوتحا یرفاقوس زامقرح هلترتک ا و ج وعو راط < مهر داق « رمسمغل هکنوح

 ج وا ضمب كلوبناتسا . زامهلوا تفاظن هدر مشر, نالوا مورح نداضو شنوک عبطلابو

 . رددوجوم راقاقوس هدژرطو الاخ هدنراهلم

 ۱۰۷ ويحول یلجس ینلیفاق لویاتسا (۱)



 ۹0۹ تافیظن

 یراناکد و هناخ یدنک. اا نیکاکد و توسب ن اک هدرازاپ و قاوسا و دوجوم
 رل ءاما ییراذلا ریهطت و كاب هللاک زدهشال و تانول» عاولا بوروبو م اع اد ی راھاکشی
 یاکد و هنا كمك سه نزادعب و درک و هن ههل هلب راتف رعم یراادتیک یانصا و

 بودملوا لأوس ًامطق ندنرابحاص ناکد و هناخ لوا هسیا يول وپ هشال و تانولم هدنت و
 اقلاتورنهداف) مطب وه شوک .ینفج هنلوا بیدات لا زد یبادجتک قاتما و اما یی

 رهاطوزمء كرازاپو قاوا ماودلایلع یځد زمو تردابم همش یرلطا ماها ءروک ها هلی

 ۱۲۱۸ ۱ و را ریالی هو دیس

 یدنفا ولت ضف یسضاق لوماتسا

 یربهطت كراش اوم والم هشالو لبز هدنهاکشد نک کدو هدقاوساو وسراج

 اا تاو یراتالفا ریو ىدا هدا كبقلداع نول هوو روا
 لبز هلوقموا هقاو ساو وسراح ندنءیدل وا تقدمدء همها ها وب ور ند دم رب ر ۱ ید+م رز

 دومشم یودباهدقلوا یذأتم هددشودمآ هللادابع, هلبا تو ولت و اقلا ر وفر والت هخالا

 هسلاشاوا ممتحراتیش نفعتم راسولبزو هشال مدل هله هدرازاو یاوسا دمیایف هلذلو

 هنر ذح و عنم هرلت دا الا ید ندفرطرو بودریدتا ربهاعآ و لقت هرزوا مد دادم

 دک | هیش ندزکفرط هراندیا اضتقا یاو ییکبو یرامامتالح ءرزوا قعلوا ترداب

 رااش نفعتمو هشالو لبز هلوقموا هدلحمرب هدرازابو قاوسا یخد هرا وصندن و بوذل و

 هتسیا رامیک رانالوا رساجتم راسو یرابجکپ ویماما كهل لوا هسیارلیا اتقا كلر رک

 .هدافا هلبفارطا یرالا تک رحو لع ءروک کا بواب ققح ی راقج هلوا با یالتب
 ۱۲۲۷ ج ۵ ا نسال

 یدنفا ولتلضف یسخضاق لوعاتسا

 نفعتم وللثم هشالو هلبنع هدنراهاکشب نمک اکد « هدنرلهرآ تالحو هدرازاپو قارسا

 كنلئاسو یرامالوا ررّضتهویذأت» كوللا دابعندیا روبعو رورم هللا یریهطت كراش

 تالحو هدرازایو وسراح هلیاتقدمدع همهاصاوب نکیا ندهمزال یمهلوا تقد هنلاصحتس

 ٩۸ ویو دس یا. داق لوساتسا ()

)۲ » » » » ۱۰ 



 تافطن : ۵ 6 ۸

 دا و هبش هنیرلماما تالح او هرزوا قعلوا تکرح لو هلبا ورقم تعاطا

 رر رس رقم و انب داوس مظعا هلفعلوا ل.اکت هدریهطتو فظن یک کرک نکل بوئلوا
 ساحا كن هدنطنطسق ناسهآ د[> ءدلب نالوا یرک تفالخ رقتسم و یمظع تنطلس
 یتاصو ریهطت ندصاحرا نالوا اذا ثروم راس و ههبیرک اورو باکرج و یاندا و

 ییدنلوا نیعت نام-ای ءرزوا مدق داتعع هثاوسا و تالحم نیغلوا ندهرورض روما ما

 قفا وسا و تالح و نیعت راصد روو س رحوا رمشکیا ءروک هلمح كنهلحم یه یک

 ءرزوا قلوا لبصح ندنناکس یرلترجا نلک مزال و ریهطت و سنک ا«اد یرلفافوس و
 ناوت ثعاب ی۔هحارا كهالادام- ها.س هلا زا هرلکل اب كتنوفع تولیر و ماظن هل معا رش صا

 نکاکد و لزانم یراترحا هرزوا ثمالعا هلغملوا مالعا ندکفرط یقیدلو باس

 ( هلبنمشا رف ) یرادقم تیافک وللثم نابساپ هقوس و هلحم رره هرزوا ثمر و یناححا

 هوا رولوا ردیا هدناعم رک ا و دکاتو هشت هرزوا قهلوا ادا یرلترجا هاب هامو نیصت
 هلرلذارف و لا را هع واه ناوید بوسشرق رلمدآ هني رنا نوجما كلك ندنرلقح مکحم
 الب هسیا رولوا قج هلو یدن ون وس ءرذ رادقم هد رالحم نلک مزال هدر رق دهع یخد

 هدصوصخو ید هراماما و هه یعوداوا ررقم یراقح هل وا عضو هک هروک فتو

 نسحتسم ماظن وو بورو ماظن ین اک و هب نوا یرللا ماعها و دبقت هدایز

 دق هلحم ینروص رر كمشرش صا وبشا هرزوا ینءملق لمعلاروتسد و تئاص و ظفح
 ود نهلیا تقدو ماتها هدن--ارجاو ذافنا و تکرح و لحس هلبا یفبنم نومضم اعاد و

 )۱( ۱۱۳۱ ل رخاوا . ردشزا"

 یدننا ولتاضف یسضاق لوبناثسا

 هدهراح مایا اصوصخ و هدنامز عج یمارت كتالوام هددازاب و قاوسا هدهیلعرد
 رلندا راذکو تشک یرغ ندنضیدلوا ترضم ثعاب ههللادابع قرهلوا تانفعت ثروم

 ی ودیا ۰۰۰۰ راعش یاض۰ تفاظن و تراهط هدلاح یه اذه مم بودیا ثیولت ینسهسدلا

 همفد ویو مدق» زور دنح هدنباب یربهطت لرازاپ و وشراج یشان ندقلوا تلاح رب یهمدب
 تالح قیمت بونا وا رادصا هلع صاوا هنیرزوا ()ضابب ًاباطخ هنماغآ یرچیکی ولتنع
 هدنالح ٌهف5ک عقاو هدنداهس هناتسآ یدعی هلغلوا مزلا و مها یسلوا یهطآ ید كنقاوسا

 ۱۰ هنگ ۱۲۹ ویحو . یرتفد همهم نواه ناود )۱(

 . زکقاب هرلهیشاح یهدرلهفیص ى ٩۰۱ و )۲( ۸۹٩



 ۹۷ تاغ

 كلپوج هک مدرویم نیغاملوا مالعا ی ودلرومس یربندنامزیلیخ رالع نال وارک ذ الاح نکیا

 نالوا نیل بربلیا ل# هلهح و وا هٌ .هسلا شہاکلو !هلهح و ند۶ دو ,دق دل وت لوصو ید اب

 . یدلر و هنشاب وس هل ضع ن دنا رب هاعآ ول بودر ود یرالع اد 1 وا E هرب مد

۱ )۱(۸۹۳ ۹ 

 ۱ یرلترمضح یدنفا ولت طف ولت رص یسضاق ل شا ۱

 با یبسیزالها كماکح نکیا یهاقم قعلوا ر ھمت رابره ینالح و فا رسا كالوعاتسا رب:

 هب یشاب سبعو یشابوس هیغلوا ندهمز ال ىسملا ربهعت بول وا ممد لاشاخ و راخ هدر ال ضمب

 یرالبشم. نالوا: هدنسهدآ .تالحب هک رسهدا هی هرالاها یخادزس . ردشفهلوا هش

 هدنک وا یناکد مکه ءرکوص ندنوب .رانوستیا ریهظت یک ی یکو اقلا هیایرد بور دلاق

 مامهاو تایل زو 6 ا رول وا ریزعت هسیا رول وا هلع و یدل دروس وک یسهلحم و

 ۱ NV 9 وند ننس دليا

 یرات رص یدتفا ول 1.مف ولت ع ی.ضاق لوہا اا

 ال رازاپ و ا و ا دجاسم و مماوج و یراتالح ءروبنم ه.ورح

 نکیا شلوا ۾ هی تاعف دا هنیرلادختک یانصاو یلوت» هما نوجا قمل واریهطت نده و

 فا صا و یرالوتم . یر لاها تالحم یدعا هلا قماعلوا زبهطت نالا بود وا رو

 عماوج و نیراناقفوس یرلهل یراررب یه هک نسهیا هی مکح بوروتک ین رلادختک

 راهنلیا اقلا هایرد بودیا ریه ندهلبشع و هشال یرازاب و قاوسا و نرل اوج دجاسم و

 ةدراراپو قاوساو هدنرلیلوح دجاسمو عماوج کاو .دنالحم رکا هر وص ندنزب هک هل ود

 ندن راةعج ك ولادتك فاس لوو ماما هساا رول و هشالو هل هدندودح كمك یه

 ۱۲۰۷ ل یا نر (۳) وید رلءریدتیا هیت یک کرک ہروک اک ! ۰ ردررقم ك ناک

 هرز و هفج و یربهطعت و فدا  كراداز و وشراح عقاو هدل واتا هور

 نومصم كلا نامرف نالوا زدات هم مدقا ندو هدناب یماقاار لش هب ه رشط ثالبا و

 ٩4 ء ھر د قف ا 7 ینایح لوساتسا هدب رده رصع ی وا ۱۱

 ۲۲ ویصو لابس ینایضاق لومنات- (۱

)¥( » » 



 ۱ تایفاخت : ۹07

 هدال رلنوب هدنسهتسدل فانصا نرو یسهلدب هع هناسر" نال 0 رود هتناما ندهطضنامزوا

 راعادا ار طف هنسهدافا كراتالوا شما كاردا یرلنا,ز وا . ردات هلبشلوب كنیرلتا

 یز عین 3 بولاخ رب لرلوا ریشالود هد رلناقوسهلس«زاوآ ( ماراخ حل پوچ )

 رارالتسآ هدرلاروا توروتک هرالجم ناعم راسو هراهلکسا كر هب کوب ءراهفوک ی ددنرهترآ

 ن زا رگ و رکاب دییسقامتمهرک وحندف لا یاهو ۶ ارواجاب كک ندازوهط ددسورو

 هصاخاب ییدلریدروآ را راهش !كنام دخ سدسخ یک یابح « كلح وح هدلئا وا

 .ردءدذةملخالک | ندنسهدافا كم یماح ال وا

 ترابع ندرامک ترانالوط لّوسم ندارهطت مدع هب رلو-ا تافظت مدق

 . ریلشالک 1 ندن هملاطم كرلهقثو نانلوا جرد هلسهرص یرارشن خم ران «ینآ ینبدلوا

 دک ا مراملسمرغءهرانامز ناعم رانا دیم,:یم و ندنناج ردنم قو وب
 كراقاقوس یهدنرلمرآ هلحم و هدکلريدنروبوم هلترعم یبافآ یرحیکی كراءداح و

 هلآ قز وس .ردهدقملشالک | یفیدلوا هدکلر دنیا ریهطت ندنفرط هلحم یا هسیا
 هدروکذم ےرات ءرزوا ینیدلواررحینالصفت هدیداروبب یخ ران ۱۱۴١ نالوا شادیا ج رد

 ج افر, زود هل ههل س هرزوا كلرو ند:فرط یرلبحاص هناغو ناکد یرلترحا

 هللااشام ىلا قرهنلوا ذات نوناق یملدیا نییعت یجورویوس ی ( هلبم شارف ) رفت
 ررق كنوناقوب هده يأ شاردتا دق هدهلحس تیفد نوجا یشوط لمالاروتسد
 ناکد و هناخ هن یتفک یدردنلزع كنیرلک وا كنبرلزنکدو هناخ هرخ الاب الرهنم, دا

 . ردشر دا لمح هز راح اص

 : یسدفیظ و كن وب هک رد دکل دیا قدامت هنمسا قاج وار هل مان ناشک هلن ښه دن و اه یا مس هد
 .روایدیانط ترابع ندکعا اقلا هزک د یراشورپوس بولرع یراود نوناه یارس

 هک الا هزك دبونال» وطن : را و رب وس هبرم»ا زا ودهب اهل یرچیکی» دەدا

 ترجا هللروص هب ك رانو هدهسیا هدکلزوک یدق یرابج هل م یربم فظوم

 . ردشمام لشالک 1 ی راک دتا اھا نەغظو و هدناباقم

i 

 هلروفغمو مرد ضو ءرکرب هدل یتنادیم تا نالوا عقاو هدمهروننم ةس وزحم الاح
 هدکک هدا ریهطتو كاب بوروس هرک کیا ءدآ ینسالاوح هار باط ناخ دب زباب: ناطاس



 06 تافظنت

 . یدرلعاص یتیعم ك یمابوح ید هبرکسع فونص یک - ندا مده ەل

 یشابوس هدن وا لا ةدنمسر دیک نایدا ارجا هدننامز عبا ر دا ص هدنشراا ۸

 یأتصارکید نالوا غلاب هفنص (۱۱۰۰) ءرکوص ندرلنوو رار هلبتعم نانلوادادعت وبشا

 لا یخد هدنیالآ ترادص كناشاب ريشا . ردرل دعا رو هللا هرص یلاه و رک اسع

 ندنالص ییدتا اطعا كیلح ابلوا یدک ادشاب سسع هللا یاب وس هدک وا

 : دودا |

 (یجارا) هدنلباق»نیعم غلبم رب یونس یرلیدو روس ندیاع ار هد راقاقوس راشابو-

 .یدریلندی-دشابوس كلپوح هنیرل.دنک ی الود ندنوب هتشيا .یدراردیا هلاحا هفانسا نایند

 شلدوک قفاوم ات رلرببمت و . رددزتابز هدیراریمت یسشاب وس هل نم ,یئاب كاپوح
 یغ؛دلنالا و ی رسم (یشا و سهاط) ل اقم هس ربع یسشاب وب كا وح a 4 قح هلوا

 ۱ ردهدکلروک

 : ردبا فی رات هوش یقانصا یعارآ یلح الوا

 ر لاغر مدلوبناتسا سفت یرازاک . ردو ښه هسا وچ كلپوج هقاتط و و
 ردنرانک ارد بوبشاط هللا رالدز هوا راو كاشاخو راخو هل نم ردق هن هدرلهارهاشو
 راریذلفافک بولو ابشا انو ریغو رامسمو ریغنام « ها هدنجما بوباقیب هرجا رلهنکت
 نی لا مناخ تمق یذ و قاشوق یلرهاوج و جوغروص و نافتسا هدرالم ضبب اما
 رهاط هم اط ول + زالوا ربمجآ هکر ارولو راش تمیذ یسهلوقم رهاوح شمشود

 . رلردبا قایعارآ هرجا لوہنا-تسا بور و دناوع ها كب شعلا یونس هبیئابوس
 . رلؤک «مرح ها لاطب ردق هنیر اقرصاق ان بولوا ردق زوب شپ قاما یعارا و
 هدن رازومواو یرلهالک دبحو هک: هدرا شاب ها ران اتفق نیشم هاس و ینحرف هدنرارزوا
 هدنرللاو رلهنکت جاغآ رو ام هدنرلدقرآ و رلهمزاق رویت « اپچ هدنجوا راق ری نوزوا
 راحو رارایدو ل دز هدن را زوم وا و راکهروک و رو و . هدنرللا كنراضعت و راهم راق
 )۱( . رولو یراتدس كاشاح و

 زدق هرانامز كوص كرابعارا . رددناع هنسهن- ۱۰:۸ یناحاضیا و كانیاح الوا
 .رلددهدک یار طخت الاح رلهسمک یلاب یر اقدقدلآ پوچندراوا بوشال طاق و قات و
 ینیدنل و دوج وم كنف ا ىج ارآ هد ربص یاد ) وا داشک ۵ داد رو هد ۵ یتح

 م٤١ هفده ۱ دلج ۰ یهمانتحایس یاچ ابلو ۱



۰ ۳ 

 لسف یحسل

 یراوصا تارونو تاق.ظت هدلوسنا--ا و یتا شاب وس كليوج

 تاهطن —

  تانیظتت كنسنشابوس كلی وح ندرانوب و یفیداوا دوجوم یتلیشایوس عون کیا هدلئاوا
 ۱ نیا یدشلدا حاضرا هدندنب یګ درد كص ی کیا ینرهل و شادا زَومأم ه هد,

 ۱ ین او دز رو ریدر لب تل رووا جن و ھا درو ناک وا جردالسهوص

 ۱ هب افت ید رامالو-م و یرلادختک فانصا « هلن روک و ماما هع ەدهسۈدىأ لّوسم

 . هتموکح یناریمعتمرب دلاق لرل هداج یعومعهلرانادیم .یدرا ریلوط بتاعم یالود ندتقد مدع

 . کیدا ریدتیا ارجا هاتفرعم تموکح هنیمد كنم ریهطت و تافظتدل رحم یک وب یکی فیداو اذن
 ..دد.دقماالک | نده انو و تادوق یئیدللوب هدقمش راق كنسافآ یرجکی هدهشیا و و

 سسعووس ندنرادص ماقم هدمساصیلاقما و یرای ال جاق «یرلمسر دک یزرکشع

 هدامآ هرورص هل ریهطت كراو, لوا ندمساح . یلیزاب (۱)یداروب ضان ررب ءرانماب

 ردک هدکوا كا رار هلت يثاب وس هدیالآ . یدرونلوا یا یس رردناوب هدلاح رب
 بقعل ییئاپ وس هدیاب سسع . یدرولآ هنمأت تح یراهط و تفاظن كراو و

 هرکوص ندرانوبو رايا تربغ هنفیفحت كماحدزا و هننیمأت كماظتنا هدرللوم هدوب ردنا

 . یدرالشاب کمک هسه رص یالآ لصا

 نقادن نوا ییدتک هرع هجان ایه بولوا هدیمهرکدسع تفتم كنشابرس
 رایج را نهندیا نفد ینادہش - نازاقروک « ینانصایعارآ « یرانالغوا یمجع « ناملغ
 قاطابو بورق یرنامروا و یرلحانآ ندیا قداصت هلوب هدرفس یاننا «  ناداوخ الص

 ندیاقداصت ههاکردک _ نارادربت « نارادلس « - ناحآ لو « ودرا بو ردلوط یرلر

 ندنیمز ریز كرلعلق نایکح تالکشم هدنح» و ناجآ لوب بورای یرلغاط رورفامنت
 کوس ندنرعبعآ « هشرق » هدهبناح روک ذء ] .زکقاب هی هی اح ی هد هفیخ ی ۶ ۸۹5۰ €

 ۲ ۰ وغلا كيسكا قرەلوا برو وپس یادا « ندد



 A0۳ ۱ هب دلب هطباض

 تاروجا ك رک كرەمەديا اھا ینئاظو یادلوا رویم هنسارجاو اغا اب ون اق كي هب داد

 یو جد هب ه ز و رض جراوح كرك یو هل ی تما قطت كرلەفرەت نالوا راد هب 1

 هتل | طا._تزاو ماظسا كفائصاو یسمام هل وا لصاح تة وم هنر دا ص هله حولوا 4

 1 نادم هنب ریمخآ و ششعت ڭ( هبر 9 ره جا وح و تابورىشەو تلو امو یمه

 اد و لمهم ك هب داب یا اط و درهم هل دنا نیم ا7 كب «ماع تمالاسس , تو هس الح ید

 دوح ومو د وقغم كەوا مادام كح هاب دا قسطت هح هب داب ؛ دیابوت یسلاق هدزاحر نا

 هر واق ةف اک تح الاص هب هب دلب و Sl ی واح رع یهمزال ت>حارصو لش بان ران ال

 هتد رظن تما لاک هدتادب یس ۱۳۳۵ يیدتسا ثاعما نیس و شه« دا رش

 دا ى ۱۹۸6 .كرازجنواق هرزوایلوا ما هم اة هدف ىج ۲6۷ لدع» رەئ

 یج ٣٣۲و كننارقف نالوا ر ادتم هبهدلب تای كن. هدام یحت ۲۵۹ هلیسهرقف ین

 ا تقف وم ۴ إلا هد هسنا شلدیا ف لک هتموکح ید ی هذ

 ید کم كن هب داب هطر اض یا هب دار تلامف يح و ییدلدا ص س هدهلوا اتو

 یما رم قح هلرا قفوم کو ۰ ریاس هل وا نت هلا یتسکلام هب هب دی ات هوو هدكن و

 . ریلیبهنلوا دع شاي شيا رب كوب كا هدتن



 هیدلب هطباض ۹5۲

 یک و هلیداستعا یتمدامو عون )53 .رولوا مایا تحوم هدنوحمایاثما رارب. .هلتملوا عنم

 اب و روا رک _.رووا هنال-اع اهد یعادیادءع تح او 3 هدا ز ندهح > كار <

 SS ی هدز هدهسد!شلدیالو و قرهلوا هحی:> رام رخ عوو هدب رارضمو گل راز روت

 نا رش رادهیام رسولو و هلت تک اراناخ یرلقدلوا هدکعا هرادا ) رابحم اخ هداعلا ىلع هلا

 هک وب لاح .زما لوبق سابق عبطلاب های راناع راپآ و هناخ دوس بوروا نانلوب هدنفرصت هدهع

 هرداصم ناه هرک وصندفدلشالک ایش وشم دوس ین داوا اس كنج دوس هد رمت ۱

 هسرولوا قح هل | ید یازجر هدهحرد كح هل د رعا ۳7 ندنودند یار هلکلد |

 .زامهل وا روصت ناکا هند زا رضا كّماح و ماود هل راکتحا

 تجاق كفارح لاماو وشا هلع ماب ..دیزاح لاح نع هدمدفح هراس قاشا

 ۰ ردشآ روک هدی رج و ا یدع هدم هج رد

 نوباص ادعامندنابورشموتالوک أم هدنداوم قلعتم هناصوصخ ی کوب تنازح نوناق

 را دا تخورف یداوم يک ویو ریذآو شغل یداوم نالواندهرورض جعاوح یک زاتو

 كج هریک هلوصح هر ۰ تربع هلا بهر و رجز ی رساحتمو قح هل اب هح هدلب هدنقح

 هلبدع تک رح و لاح ر راغم ه هب لب توس قحابواوا دوح ومر مکا ر راد هب هلماعم رب

 مر راو یلولاق غاس هنسافتسا یدقن یازج ردد هغو (۷۵) ءدنقح ی ساختم

 31 هل --هوالع نرا الثم ايو شوشذم ی وک ییدلوا ییاک ءدعقم دوصح ازج وشا

 0 نەما تعالسو ت ندنفجهم هل وا عنام هنتخ ورف عل كزاغ نالوا کا ا بج وم

 یازج ردفهشو عزوب هسزاملوا چه ندران د| شوشغتو رشت یهدورض ج اوح والتموب

 كتناعا قرنا ص هدالرانلم هلوا رااح یتخورفو یسعلوا هرداصم راز هللا ید

 3 ددنکع هد ینهات تادراور قوح و هب هب دل ءدیامز ناع هل درو ذا را هج ه دلب

 تالوک ام هاا رال نال وا هاکعامحا و اک هما و2۰ ورتا ء هطنق و « ناخ هدر

 هلبمیظنت كتب رهف رعت هبلقاو كن هیدلب تاما یهدنقح راهزاغموناکد نالساص تابو معمو

 هخر ع وضومو هغر هت نانل وا نالعاو مشآ هلغل وا ندنهلمح هاب فاطو SE یضو خر

 ی درد یالا زو ییا یک ینیدل وا دال یلاخدا هنمکح هداموت هل د-ح یتسها كنتفک تیاعر

 ید هدنقح رلندیا توام هب هب دل تاپش را نالوا لخاد هدلومش راد تاتا

 راد كنهدام وب "الماک هرزوا كملیب لیدی نییمترازج هدوک هنتسها كنهسقاو تاهبنت
 . ردسانم یلاخدا هل ومش



 هب دلب هطباض

 دارو لسم حورنوسناوا تّژر هحسلوب كر ؟ «هختاما كرك هیدلب هطباض اذه عم ۱
 ینیدلوا دوجوم راتاماعتو راماظن « رانوناق لمکم كي هدزمتکلع . ردهدن !ارجابویلوا ۱

 هداب هطباض هتشرا . ر عبط ینج هلة مقع كسءاسم هسزالوا ی رد هوف كرلتو هدلاح

 ۱ ۱ ۱ . رددنص زو هد یم هلم

 یتسا كناغلاس و تاش نالوا عفاو هج ه دٍلب قرهلوا قاعتم هبهمومم تمالسو تح

 ترم. كیازا نالوا ناعم نوجا معارج قلعتم ه ه دلبر وا یسالوا ران اح هدنشسل

 هلا هرضاح تاحاتحا كنهنوناق ماکحا ی هدیابویو ندنسمامهلیدیا ارجاو قیبطت هلمالسو
 ۱ .رددلوتم ندنسمالوا ی واح نوهدافا لومش تساتم

 ۱۵۹۶ كنو اه همان واق ازج كرەديا باج یتادرظن هدنسهنس ۰ لاح و هح رک

 نالوا قاعتمهب هبدلب روما هح مرا دامو هد هسا شل ردنا لیدعت یرلهدام ىج ۲۵۷ و

 دیدم و نعل یالود ندنشدنادع هدنس هچرد هاج كرهلدا ددشت یسهحرد كارح ٤

 ارح هلتعرس هدنقح یرلر ساتم هلوسح> یماق ءدنجراخ یماضققح كنەدلب ؟ تازاج ۱

 كنیجدوسرب ندیا نیمت ینردنام توس طول هلا وص الثم .ردهدکماملیدیا ارجاو یی
 هدنقح هچهبدلب هلدح سموا هدنسهچرد هحینج هحنج ود هروکذ" ءدام یتاو لعف
 یقاروا با م 1 ہسآ 4ب یاد وس هس یدوس ط وام هلا وصو مظس ی مه رو طء هک رز یش  قح هلساب

 . ردنرابع ندعیدو ر ه هل دع تهج

 رکا رلهمکحم صوص ا لعو ندغیدل وا میت هباحرد یرلاوعد هج هک ون لاح
 هنامز یسلوا ريد لصف كي هلئسم هج هنا دع م ندنهیدنل رب لوغشم هدالاقوف هدلاوحا
 ۳ لصاح هحش ییا ندنرخأت هللروصو, كنصوصخ ارج قفا قرهلوا فقوتم
 ه راهطو تفاظن ی هطعنقولو یجاخوماود ها راکتحا ی د وس الام هدفرط تدمو یرب
 قوس هد ۳ كنم راهرو طض قج هل وط لرد ف هدلاح یبدلیا را رصا هدعماعا تیاعر
 لوح یدامم مر هم اتمی 6 ارج + عامحا لادا هل هسل ا ضرف یراتسو
 نوجا یناح ردن مدربا كرل دق رو طبض .داجمالایداو یسل روت هللا ازج رپ كنبات ا هلبیس>
 یسامهلیدیا هاراو راد هلا الوط میا زور تابش دوش كج هلبروک موزا هنیاج
 بولطءندازج هلیراءتعا هناخهدءدلامحا ییا یه رکردیراشنا تار لیصحم كئانصا هلبیسح

 رک هک و لاح i اش هلبا مرجازجو یک هلومح هرم تربع نالوا راظتنم
 یسداع و رر کت هسر ولوا كج هل دیاقسطت و نعت | زج لاح رد هد ی اص دلرک و ی. دوم
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 یک ونیزاف و امهنیس و ورايت هدیرا:حیک و یرلعا هفظ و یان ردق هتفو چک رولا

 هلغال كفاطو و هه ینیدلوا مزال یرلا شتفو رود یرالع نالوا سان مج

 عناوم و رمنموف هدلب هطباص یر له ک یک یغیدلوا هدنعواوم سبل وب نوعا یساها

 ۲ ۱ ترهو تماقا راد هارو هوز كنیرارومآم سلو و نواعم

 . ردشهلوا بیر هدنسهراد یاسا »و یمهدام یحدرد كنهمانماظن قرهلوا

  ییدل دیاپوایدبا اف نسح هنن وکی وک كب هدلب ةطباضندنف رط نیرومأم ار ظن هالبکشتوب

 | هدنراقح هیدلب هطیاض نیرومآمو قلریدنلو هد آ هقانم و شتش ما ردلالع و كم

 | ةطباض نالوا هدقلو هدنلخاد هیدلب راد یه و یو قق د: كنايکش قجالوبعوقو

 نیما یطابترا و هلباقتم تارهاظم و تابسانم نسح یهدنسهرآ هیدلد ةطباض هللا هفالتا
 وج اف هدنتالامکشت یسهبمو# بر دن سال وب نوجا یماشا كدمهم فلاطو یک

  شافمرر یلفنس باو یلشاعم شویف كسحواو زوش كس با نوجا هدب ةا

 رظن ىأ عمو تياها و مدق ندننابم رللوا مدنمتسم مولا ككرانوب بیمذتلاب ىعادختسا
 قرقح هصاابو ندن رات وذأم همااع ب "اکم یخء هاراقح هل | امدعد و ین رفت قرلا هرابعا

  لمأت ینجوا پبصم یونی سیجرت ندناوذ انآ نال هلرانالوا مرو یلیصحت

"7۳ 

DL a 

 اار لا ن ف 4 ف

 دود هتود راظن تادان د ی هدنمضن فلت دام یش ندنغيدلوا شلدا

 ۱ هل هدلاح یلنکشت قرهلوا عبا هنبا كن هدب راود و لقتسم ف هدلب هطباض

LÎ ندهمزالیمیظنت كن راتسام:هجرد نالوا هاب رلرومآ«سنل و رادهقالع هلطایشنا و  
 ۱ في همانماظ در هلسم 29 سانا هل اقم تنواعم و ترهاظم یحد هدابوب هلته يب دار ون

 اا تالکشت طور و لوا بیرت هدنسراد یاسا و یسددام یجتزنکس
  یراساوف و رومأم عفاوم هلب رلرناک و رومآسم هزادآ  نلیدا الا یر رومأم هحننجوم
  هطباص ءرزواقلوا سانتم هل رثتفابل رانالواییشیر ولا هنارختسا ندنرل مهم هتف تقاظف و

 ةطبض و هدنراترومأم سیلو و نواعم رسیموق عقاوم و هدنراتاتک و رسیموق هبدل
  یخد مدنراذنیعت و قیرفت كرانو و یرلکج هل هلدیا مادختسا هدنکلهمدخ هیدلب

 ۱ هدكسار دم هب لب و رار هلغمل | هراتعا رظن یراتمدخ تدم و یرالاح همر 1

 1 نیما یب ادع دق ی راوق تن ۶ راشیدا اغلا یرلتیرومأم و ی لآ كن رل هعلاطم

 ۱ ضع اعم هل سو رداق تالنکیتت نهنازجاع هطبضم وشا ندنشیدلوا شدن ل امت یچمدا

 ( ۱۳۳۰ لوا نرشت ٦ . ردشمنو مدقتو



 .AMA ه داب “هطباض

 مقا و ردق هبیدمش ینیدلوا لماح .دیاف ر نوجا دیدلب راود ندهدلب هطب

 روش و لقتسم ض یفندلوا هدهسزا رف كە دب هطداض هلتهج یفدلوا تاب هاب رام نآ

 یان ع موجولاک نم یلیکشت .دنروسع رب عبا هنبرصا كنناریدم هیالب راود هل
 للغا یتهتژاوم كنسهجدو رتضاح لاح كنالکشت وو شلدیا لمأت یفج هلوا بج

 هد ما لوا ندنفیدلوا شنل مرام و بولط+ هدیمارجا هدیلام ما ررط رب كج:

 تناءارهش "الا هنسارجا كالکشتو قرهنلوا شی رد تهجو هچنمهنازجأاع نویسم
 هنا هبموح تیریدم سلو قرهلوا یغلوشراق یدارجا كنفتاظو هیدلب هطباض هععنسهلم

 هی باک ووومأم :هزادا مدخشنم "هد دا اود ۵5 ربا كنم شب نوا یوئمنالوا دکل
 هطباص ۳ هلیذاحما قلوشراق كنناشاعم یرلقلصاوق و رومام عقاومو رصبم هینف تفا

  نالواءهدنلدیا اقا ندنفرط یراصاوقو ر ومأم متاومو هرادا لاح هدمه و یر

 و ه«.الب روماو قوا بز هنناردم هبدلب راودو ثكجعاارحا یه رادا تالق

 ا ینفاظو «لدع ةطراض قلعتم هب هب در و نهراداو هب داد هد هطداض با تالم ام 4

 یک ر ندنت دب كل ودح e طوب ص سالا مف هب دود هرزوا ت

 دوجوم ن ا ا .ةرصت تح و نكع ىلکشت هدلب هطباط رب مظتنم هرزوا یفح هلیشالک

 لشاعم شوف اس ییا و زوشب كس یرهش هدالخادهبدلب هراد یه لکل, وک ییا

 هرروالل | ماد را هدن هب ز رحم روما و یيلرسموق هب دزد هطراضزوقط ىل ا کیا

 هلفس تندخ و كلساک ررب لفنص یبا كلذك و لشاعم شور یللا زوبیدب و ك
 هطیاض و لیکشل كنهمدخ یفاک رادقم هدعقاومو زکر هرزوا كادامادختسا هدهلیق
 تار و دوو تفسق یا هر هب دل راود هل طرش یوا طو ص هنس راک میدم و هد

 عقاومییفاس ربو یلشاعم شور یللا زول کیا كيب یرہش قرا ءرابتعا رظن ییالما

 شد نع كم .یرهشو قاک رادقم هدنرادز و ید دست يان واعم ریموت هب در هطباس

 تام ؟شت ط ر صو شلدیا hl ینج هلوا سسانم یعادختا كنم رومأم سال و ی دا

 یدشملاف اظ هدنس مر اد ااو یراهدام یختیموا و :یجنکیا یار كنس همان
 یرل رود «فانصا با صو ندن :؟ را یراحاص هدایز كا تان لو وام هب دا هطد اض ۰

 یراباشقا یک یغیدلوا ندنم هج یراهلصا فئاظو یرانیامم و شفت یراجدوب
 تصخ.ر الب هارو رز كح هم هدا لاکشا یروع و رو هدرازاب و وشراح ی

 یلخ 4 راوزار قوزوب یرابع و مهرد ناصف كفا انا و یسالدیا عضو و داشت کر

 نام هات ی هما تالحا یهمو# تګ كرهدنا ششخآ اونم و تالرک امو را



 هب داو هطباض ° ۹۸

 |۱ دل طة ا اقان رطیرار ومان تنامآ هس كىەغطوو لزهر دتا هوالع یغافم

 زر سم تن س
 ۳ ,ردشلآ هسم» تح یشواعم كساوت

 دارعا یرلمالوا طوب مصهتناماهب ییفوطندی و ل راول وب هلب زانو اعم روه وق هک و لاحت
 اما هدنصوصخ یه زج كرانديا لامعتسا ءوس یرلهفظو صوصطایعو هدطابضناو

 رسا ندسل وب كيهبداب هعباضءدنتناما نامز تنناشاپ لاس .ردهدقشارب هدعقومر کام

 نوجا كوو شل وشو د یسهرادا هدن سهر !دتالکشت رب قجهاساب هاما كر هلى ديا

E SEدر ناالاهدهسیا شالشاب هس راضحا یەم النوناق هدر, با  

 اہکشت شر اتاما .ردق وند یناک» |قمقح هح ند رلنشت ی و FE ردشهامقج-

 ؟ رولوا ن ركع لصن كما لح یهیدلب هطباض ندعا نوعآ

 طمع یر دم ی راص> : نیدلاماظن ییطصعء ی ردم ترقه ماد د زاب هام عم

 صم یکیدتیا م غ كوم ھوق ندیا کد ند راکب یدع ری رده یس هر "ادى وک یضاق و

 ۰ ا باا یدرردلو هدناموت هدكي وا ندنکیدتآ ا وتحا یاعلاطم صعب

 ھو تح كقفلخ نانل و هدنلحاد یسهمنوناق دودح كن هللح تاما ره ۵

 ارو راعا ع « هنس هاق و ندراکتحا و 7 كن هم را و هیایح تاحاسحا

 ادا هبعس مسقنم هر اد زومط و كش اما رش ندا یعاس رے هب اعا شب هب دلم روما

 و یه و حب هنيا كتسهبه و تور ب نم سال و ںولوا , يااا طااسو كب هب دلب

 دوم e هلس ؛اعم رس وق 54 نایدا قا ر ۳ ند را یار ومام شات

 باو ضرع * , يسه ید دلوا یفاک رغ E رحا ری E 1 كت ؛وما هب دد ةطراض

 17 یرما كنار دم هیدلب راد هد ی ی وط ندب یعوط مل اام وم نیرومام رار هلن زا

 ی ب و هر تاصوصخ ندا قامت هه رحاو نا اندو هب .O لد سح ی مالو

 ۱ تا مدعاسمو صا _لاصحتا ندنرل مردم وف و ا 5 رخ نانو قوفام

 لصوص 2 ردهدکا جاسا یا وا E راحود كل هب داب كاا رخا یسهلدیا

 ب چو 3

 رنة فلاظوو+:-4.هوع تیر دم سال و هل زامعا تط وب مع كب هطباض ی هدرضاح

 ۱۰ هر و صد تاا رجا هل + یسلوب توس ) هاعما ولپ هدوا ) هر هب دل ر اود ید

 او 8 ان راف رط مهملاام وم روا 29 دا هام هلت دیا لاصختسا داف و تع رس نالوا

 ا ءوس ی>و ندیحارت و لیک نالوا عقاو رنک a ه مه یماها كنه دیاب

 8 دلار یلشاب ییا ندنزرب ینماقلوب هل ىبقعتو قیقحت قح ك هب دید و او یالوط



 »۷ : ه دل "در

 شب كيبحوا :یعرکی زو زکس رادقم قجهلاق هجعللیدبا ,لبزت ندر و نم غلبم یا هم

 ینسهینارچا هاو مهم كا كتكلع یک هیدلپ هطباضتناما . ردیا لز هشورغ شعب زوب

 دلا ي یوم لاقت کو شا لاعتتنا تیقفوم رب هلینروص ا كما رود هسلو

 هن رد سیا و لس راهب دلب اب ور وا هک یدىا رونل وا شا ا و هراب رر ردق ارل وو

 روا هلتاص .تقفود رب و هج: FES راغآ هماظع و و ات دیک یرلقدلوا شمر و

 هنر زوا ی مش د كن ردم سیلو نالوا نسا اضماولوف یهمانفالتنا نامزوا هدهسل

 . یدشللق هدتقلعم لاح ردق هنامز ییداک هتناما هعفد یحنکیا كناشاب لمح هلم و

 صا و ی اما هر د كج هاب دنا رود هسدل ون هب کلر هطداض هدنتالکشآ A هک و لاح

 هدعاع هد یم سو رو نیل هرلهفیط و ویکی یه ج كلرلصاوف و شمزو هدیالکشن

 2 چبا ,نشمالآ میشل زق هد هنیارب كران داب تاکو یک. یودتیا .قر

 هدن-هتس ۱۳۳۱ ییهمانناملعآ هنداب هاعااض نالوا یلدا سر هدنسهس ۹

 ى دک یسافا ندنقرط تناما ایو سالم شانهیدلب ةطباص .یدیا شاذیا لاک | البد
 هد اض اس وز وا یت 3 وا كاا واد و قروش نوزوا كنم را و هلماسعم

 هتیرارهش كناپوروا دنر ۳۳۰ ۳۴۸-۳۲۹ قرەلاق زمسعج نوتبسپ هبدلپ
 لاح یوا رصعرهدلب طاضتا « تراهط « تافظنتنالوا شمشالقاپ دق هبهجردر
 ۱ . ردشعا ع وجر

 صاوادلرانوب یشواشهشالآ هدندودادیارجا اشیام فک هدنساننا برحت كفانصا § 

 هفت« لود هدنامز نیعو تالکشم گو دط امضزآ راد هلماکحا قیاس تاررقمو

 یرلتهجاس نالوا عقاو هدنفح قسطت كن هیدلب هطیاضو ت راهط « تافبظنس كني رارسیم و

 تالو ام نالا ءهدرارازاب وناکد هدنلخادرهش ) یساسا هدنخ رات ۳۳۵ ترام۲۵ هرز و

 قره 1 هملق تاماعت ر ن دیکر هرزواقلوا ترابع ( ندنفاظن و تراهط نمأت فاو رشا

 .ردشلوا هدعاسم هحنس هلللج تراظن هیلخاد هنقسطت ن ذشسالای4

 یشرا یدالشاب دنس ەن ۳۲۸ هدهرصیرهدنلو هدشامارمش هعفد یحکیا ۱؛ اب لبح

 هطواسض دو ہہ ص كرەر و اريل كسب شب نرا هدهدس هم و تیر ذده س لوو شا ما

 هنمأت تح یهادختسا سال و ردف یعوزلو ینواعم رمسذه و ر هدزوا عزا ۱ لاغتشا هلبا هدب

E ۱ه دل هدب اض یم رکی ذا ہم ش ٠ رع زو رش كس یبا هدهیس و رداق تماها هدنام زينع  



 ا ۹۹ . 

 ا ندزوب و هندلب تاارحا ندنراقدمهلوا خام ندنتن واعم كالو هدااوحا زيكا
 هده رم یتا ااو( دمام ارون شاش اپ لس :یدرما اقرولوا تماقت موکحنو وس و دوخاب 3 ۱

 ۱۷ نو و وج یاد و و ڭى هب الد ا هرزوا قدر یوا لرذاح یا کو

 هحتهوکح هفظو و هلب-هدام نا ۲ تی وناق هدلب تالکشت لترا ۳۲۸ لوا نوناک

 مظنت یسهماننایاعت هل هعباض و لمکع هقدلوا ,دنامز نیع . ردشملوا رود هلو
 عضو هتعص عفو+ كر هلن دیا لوق ققدتلا ندنف رط ی زدم ں سال ون هلتناما ماتم و

 هج هغشن هد همانه ان نایرت-وک مو زا هک دقت و اظ هدهرنوناق ءدام ناسلافااسو شادبا

 تیرردم سلو هدهسیا شعلوا ده هتلود یاروش ققدتلالجال یر وا سرت

 كسدارقا سالو دوج وم هدلوتاتسا نوحما كهل هديا هدهعرد یههنظو ون ینهیموم

 یهیوست هعاما كنس هراس تاصیصخم هلام یسلو زوب ییا كرەروش یرابا ا

 هدالراصاوق مدحت هدهبذلب هحداص رز ها وا _ ینارمیصحت و تاما ۾ ردشما بلط

 تقفاوم هقماکت و تیردم هدهساا شعلوت لیامعم هلوف - هلسروص یرودآ هسل و

 هوش تم یناحفص كنءرباخم . رذشلاق هدهراخ و تبقلعم لاح هلئم وب ندنکب- ما

 هدقط نالوا تئارف ندنف رط اشا لمح هدنحاتتفا مسر یسعامجا هرود ۳۱۵ كني ه داد

 نر هم وزرا ین كشاا و .دهج هب دلب هوم تعم و شادا حاضیا

 ندیا نایرج تدم نوزوا هلبسهموم تیردسم سو .ترزوا رارق و وزرآ وب
 هتدوج وم یشان ندنسهلوا هدهعرد كتسهغظو هبدلب هطباض دنه هراخموهرک ادم

 نواه ر یولس ههلام هسزخ هعاما قرهلوا یاصمخ سلو زر ییا كجهیدیا هوالع

 ءدنناما مولا یسیلا رو كلو ذوب کیا وشاو قمناق اطعءا شورغ كيب زوی قتل آ
 را تاب فوم تیر دف ساو و كلدا یدره و باتا ندرلعاوف مدختسم

 تور دهند ۹> دوب تناما هی رعوط ند ص وط هند ره ءرزوا قعلوا فرص هنسهف رفتم

  یرلتروص ثلدیا هدا شورغ كس شعلآ زو شو انعوطقم هج ربا هاهلاراتشم

 1 ۱ . یدشل وا لصاح قالتا قردلب ربدشل رارق
~~ 

 9 ید شریک هی روس )نوار هد ر  كتناما  هحرک
 ست یرلهوئس تام صحو شاع« بولوا مدحت »هدر ود نںاح هدهسرا راوننروک e هدر وا

 ص

  راصاوق ركذلا بلا نالوا لاب هشورغ زونوا زوی ترد كس ,ولآ شما زو



 Ao هب دلو اهب اض

 یلځرب كرهدنا تالک دم بک یریهطتولق كلونو كرير, یدنورپوس فوج كب ه دذجیا
 یفد والم یغیدلوا لا: ههماع ترض لراتبثهلوقم وب اذهعمو هنکجهلک هدوجو هلفرصم
 كرالاح نا نناوا دادعت هدالاب امدعب یبم هنغجهلوا دناعهمو# یخد تیفنم قج لوا هدنآاح

 . یاحا هالاح یغیالواردتفم كراهنا ریو نایملوا یسهدرپ هحشوراودو یسهلدوتک هعوقو

 زا لف نایلون لاوجت لس ومشو مسا كقرصن» هدنروص یفیدلواو ىس رر دباب ندنفرط

 یرامآومو زک ص هطیض هصودخ ویو یملریدلس ههطض باب لانزوژابتیفک ندارواو
 قازسدق و نیما اغصا هسرزوا كسا و ندنجهنلوا .تراظاو تتد اهد تاقر هنر ط

 همش اعطت هدن راتازاسحم یارجا نوباه 4هاننوناف بحومر كراوالث موا هسیارولوا رلندیا

 بناج كن رس زال یسعلوا تکرح هروک اک اندنفرطسک یه ندنفیدلوا ر تاج دل دیا
 ۱ (۱) .یدنلوا رادتا هتنالعاو ه.ش ند هبط

 : ردهدکشا ت ار هد هندي دن اع هلو كي هب دلب هط)اص هد یعس عدم د

 رلهاخوقا وق ضعب ه الاح یغیدلو ازمة ماقنساو راط یار ۲ ك راقاقو- تداهسرد

 فدا مت هن راک وا قر های هدنکناکسکوت نوشرآ رو راپ ندنیمزی راکبشا كنبرلوبق یاسا

 نا و یک یراکدتسیا نوجماقهراقبچ هباذحوا یغد ی رامر لاق اب ندا

 ندن زلف زم او غیوا كل راق:هصاب نالو هدد وا ی رل ومټ ع 1 کد و لزام ناو مو هات دالاب و

 كنبرامربداقوبت كسا وی والت هلیرالوا ه ککح تقشمو تحز راک بواک یالوط
 هناخ هلم-هب ودل ككراتامهصاب مسن وغی وا هلیواو لزا هنسهچردییهژ كغاقوس هلخیسف لاح رد

 ساغ یلریونبا ردقهنامز ماظن تغ وم رتید زاب روب کت نالو هدنرافقس كراتا6دو

 هد زک صو یخد نهاشداپ بانج ت وارا ناذنتسالا قرهنا وا بیس هدةملدعماکحا یالاو

 ی-هلدج تراظن ترا و یا ریشم ه.ظ .ض ندشرلوا هلروس رودصا شو یقاعت»

 كنهلخ تفت هلخاواقجهلوا مشت هنااعف یارجا هلضست رارومأم صوصخم ندنرلف رط
 ۱ (۲) ۰ ۰ .یدنلق زادخا هتنالعاهرزوا قلوا یعواع»

 هلو هبدلب ههباص هدنف رط کا كس ناهج هک رولوا تبا هلناحاضیا وش

 قدهیملآ هقد رظن تفیک مهم وب هدن-هیدلب تالیکشت كزمت كاع هدناح یفیدلوا ع ودود

 تقال راثآ ردق هن هیدلب نیرومأم . ردشل هنللوا مادختسا یرنشواح هیدلب هغ را

 هلد .حیمهدعاس» مدع كنيرلهمن واق تم> الصو عفوم رانو هسراردبا زارا تلاعف و

 ۱۳۷۹ اد ۱6 ج۰ وضو نیاقو موق (۱)
 1۰ ۰۱۲۷۷ 6۱4۰ میاقو موش )۲(



 هی دلپ هطباض ۱! 4٤
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 انہ هنیرانکتسا دا و بک اس هری رل شدقم دل رئد وب یک ینیدلوا ن ندا لب وع هش واح

Aددهدکلروک هد ءدن دوق یيدلمد رسدم وق هرخ الاب . 

 ادر وزرا كرو ندع e ر هالك هب دلی هرک وص ندنمراا ۵

 مانی و هوا لوح هنشواح هدلب ؛ وشواح نویسههرف و هشواج شاب ؟ مسمو هدءرص

 . ردتملوا دک ات هلنوناق هدلب ۱۲۹۳ تالکشتو ,

 یدو هب رب هطراضص هدلحا د هب دار او ین نان وا داشک و لس ات هد ۷۶

 .دندلج ینکیا كن هل یتیدلوا شلدبا رش همانماظنرب شرا هل مان یوناق رللو نوجما

 : یدشلدیا ناس هلا هعاطم ه والع

 .مداخ هنساضا لمس گن هولب هطباض هج دارك ت فئاطوو ععوت تالماعم هلنامز رو

 ۳۳۹ رلآ وب هک رده دیا مشت همان امامت شي جردنم هدی دل > یینکیا 0 هرزوا قلوا

 مد حج یهدلوا شما نایرح هدنسهر "اد, رم اس" یک ك هدم هطراخ 7 ردق هنس ەپ

 ۱ .ردب و یناح انا

 وع زکلاب هرزرا قلوا تم« یی دن *اع هلو گن هب دلب طرا ردق هرنامز وص

 ۶ و هل وا i | هلحرد كیهق و

 صوصطایلعو ییاکرح و روماج كرلمغل و ویوق نالوا ه دعوا ریهطت هد رالم ضیپ »

 من جا هل و هره روا قاقوس بول ر دلاق یرلهغال تاناوبح ضعبو یدنوریوس عو ره

 .هیامو ۶ تح هديا نفع نالوالصاح عطا ندنوبو ندنغیدلوا هدکلک ود ءراها رو نالوا
 نوا واهسی رول وا هدام هره امدد ندنخلوا راغم هنسهمزنام هدعاق دل تفاظن و رضم

 لا رد یومملقار هدنرلهروا ققوس كنسهلوقم یدنور وسو كتاف رح ع غلو ووقف های وب

 هناخ و مژاخه و ناکد هدر و یسماکود یدو ر و هرلفاقوس كی ۹ہ ہک چیهد ی ر دلاق

 ۳م قو یرافافوس وفا رب یاری وطو یا توا ید اتمو اک ناشی
 ِ اک ب واک هسیاوپو هدملاق قار وطو زولوم هد نا هلسسس قبرح ید او هدقمافو

 8 ید زانو ندنش لوا هدکمربو* ترجو تر هتک ترانو تاناوصت و هنارآ
rهدنرقح هيا رولوا راندا نان > هرالح وش ەس قرهعاط ی كتموكحو  

 دارا نالوا قلعتم یلریدلس ه هلح هل وا كنفح هل وا ارجا كتازج ا بر انوناق

 رکا ءدوب و تولد و دهرا IE هلو ندنساضتا هلع

 هر دوخایو راو د هک وب لاح بودن ناجحا ندنفیدل وا یهدرب هو راو د كرلهارو

 تقوزآ ینالوطندنسلقارب هدقحآ هلقل زم دق درج نکیا رولس هل اب رم یزح هدر



 لو یجدرد

 ه لد 1 4 طر اض

 في ه دان طرا كام ولعم نایدا توت هد درب ۷ یا كيا ی

 هحاضبا هدارو ینغاالوا تراع ندر ی راک ش فلت هدرانامز فاتح

 هک را هةم هطباص تالا ماعم و جسم یا روما E فاکدب رک, هد ۱۳ ۱۸

 هفظو و هتیدزوا لنکشت كنتراظن باستحام شارتسوک .درلدنبوا هنب ییدتسا بالقا

 هد ۱۳۹۳ و ررکسع اف هسهدهسلا شعا لاقسا هنیرلرظاب باسشحا هلی رامتعا تفوتکا

 هطتن یتح . ردشک هللوا شا هد ندنفرط راهمطم,هدنسءرص یلکشت كننراظن هبط
 نایدیا رومام هت عم یربشم هاش وط بولوا ثادحا لوا هنس رب ندنابکشت كن راظن
 نام هد دن قلشاب و وط ینبدل وا در رد هطباص هد كتر ندسهق.ط و ساسا كىلو

 هدلاوحا ۳3 هب و هب داد هطد اد هدا ص وصح یک a هراس و كرل ضاق هلمتف و ۰ ge دیا

 ۰ . یدشلدیا حاضبا هدنراصو هخم مسق هدیرلکدتیا با ی رلهفیظو هبقالخا ةطباض

 ه دلب هطباص هدورص ییدنلوا لکشت یامارهش هل وغل كن راظن باتحاد ۱

 نونسسم و سا صاوت قادرا و ناھا را (+5) صاوف هرز وا قلوا لوغشم هل س۹ف طظ و

 ) 3٩اکر كرافت ۰ ردکعد یدقوا و ۰ زرد اوت » یلدا لصا ك « صاوق» شلاحی 

 » داتعم قمشاط قوا و قع 1 قوا هدن۶اوا . ردرببعت رب هل اق ندرلرود یغیدلوا ترابع ند « قوا

 ندیا افیا .یهفظو و هتشيا ۰ یدا مشاط یرلقوا داع اکوا یی هدنراکوا دارلکو و بولوا

 مدختمد دنتیعم لاح ر را هرزوا قاواهدننودام دارلش راحءرخ الاب .ردش لسد «سا وت» هراکتمدخ

 نالا هدرلهب اش ولد وو ټر س یقباس لکش رل « سا و ۷ ردعع وا قالطا سوق هدهدارفا حام

 هد زل ربا رپ هدم رص ی راکدتا ترابز ی هيم اود كرل ولسا وقو ر فس ی رلردهدکعا هظفاع

 هلو . ردهدکیلنبد « ساوق » ههم جاسم ندیا یالربه ر دارهدنک مزص یراکوا و نانلو

 ينواج هیداب هدرلفامزواو رلیدیا حاسم ردق هنخرات یرود هيلو كهي لب هطباض هدیرل « ساوق»
 یدرلرم اط ینماب ۰



 ۱ 1 یراظن هطیض ا ۹۲

 زارحا ءدیت>العو تنم ( یدلاو لوتناتسا ) یراریش هبطیض هجعنیجوم همانماظنوت
  .ردراو تالرصف هدنشش یالو لوبناتسا .ددرلشعا

 شر و هم واز تک كش مت هطبضیس اب ازج کا تداع-رد « : 6 رویلسد هدن ونافوب

 تنطلس قبرهندنرکیدکی هلتهج ینیدلوا لقنسميصا ییا «ارجاو هلدع ٌهوف کوب لا و
 تح كنتبربشم هطض كاسحو هننج هلوا یوم سا--ارب شعلوا لوف ید هج هنس

 ر كک اع هدودیدح تالکشت یک یفدلوا رافم اک هنیاسا و ةا یمگلوت دنت راظ]

 هنردنا و هدکعا دات اهد تافرا سوز را ندءرادا راود هلطبر ههلقتسم تراظن

 تر رومأم هطباضو قلئالغاب ندنداع-رد قرهلوا همدقم همسمت هدورایا یلوصاو ءا

 هسازج احم تداعرد هدزواكماک لاخ ناک اک هتیرامادختسا ءدنتبم» هنازج اح

 هدنسهنس۱۲۸۷«قرهنل وا بیوصت ادحتم ی لو هدننراظن تحت كن هلدع ماکحا كنسهقوقح و

 . ردعلآ ندش مشم هطض قحوو شلدا ارجا ییاجما

 ندزمشش ع وضوم یسهرا تاحفصو هبرادا تالکشت رکید كننزاظن هطض

 ۱۳۳۰ بالقت الا دم کلا هل رظن فرص ندن-ا-عءا تال. هم هدناب و ندنفبذل وا جراخ

 لک 45 ی ریدم سل و هدرو ثادحا ی رده هەمو تا كرد وغلا هد هه

 هبحش رب طو ص هنتراظز هلعاد ی ریدم هه و تدنما هدنسههتس ۱۳۲۹ و یکیدلدیا

 كن ردم سلو هدهجرد جر, ندنشداسآو طاطا كتداسرد كارددیا بالقا هللاح

 . ردشهلوا افتکا هلیرکذ كنتيدلوا شل وط لوئم



 ۹۱ وا سرخ
 هءلعق رب و 5 هما هات ناه زوم اوقام شراب و تم و یاکشتو بسر تر وص

 « هلغلوا شف مد راز هلا شاد هعطق يا رک ذلا نااس تولا هہلف هح ال

 . كرەلديا ردش هدنحشرات ۱۲۹۲ موزا کی هدر را ییا غرم شاپ هطفاص روا

 هنکلیلاو ادع كناشاپ دم نانل و یربشمهطیضهد۱۲۹۷ نکیا شلدیاارجا یناجماهلهج ولوا
 شلوامودوت هبیرکسع رس یالاو ماقم رارکت تراظنما هدطیض روما هل تسانم ینیمت

 نییعت اشاپ ملطادبع قیرف هبمدوکذم تیرومآ كرەليديا ثادحا یناماقمع اق هبطیض رو

 تیرببشم قلءدآ رب قرهلوا ثادحارارکت یاردمهطض ندمکقوح هد بیا شعلوا
 هطنض هدنحرات ۱۳۹۳ و شالوا تادحا رارکت هد ۱۳۸۸ و لیوحم هتراظن یاوع
 ییدنلوا رود هنشاما رهش یهکلم هرادا ییاقحامو لوساتسا نانلو هدنسهدهع ی ریشم

 را رظاب ندهبکلم بت ر ەر وص ند ران واو لیوح هن ران رارک : یا ونع تیرمش» «دء رص

 ۹ رد ءالشاب هنعل وا نیست

 لوغشم هلب ر وما شفانصا کلا :د قراظن تاساحاو ینید وا لیکشت زونه شا آرش

 هد هلا هب دلو فااط و ماطر یک ت افت ¢ تار ون 3 ی ری ڈیم ها هد را راب ینردنل و

 هدیرلا طق قحلع رکید هل عادل هلاتح نارد همیرا ءاضق نامزوا یک ینیدلوا لوغشم

 ۰ یدا رویدیا ه را را

 باست | كر ەل دن انا یوا یتتسانم هاب | 4 طض كرو ءا باتنحا هدنح راب ۱۰

 لوغشم هلی روما تاسحاو شهلوا عیدو هندی ریشه هعرض یسهفظو بولیدا وغل یراظن

 تالش ی هدیابوب . رد_شهلوا لیکشت ( یلح راعسا ) هدر هدهطیضباب هرژوا قلا

 ۷۱۳۹۸ ۳ بوما ماود قوح لاح وب هیفام رھا . ردح ردنم هد ینراظن با ہۃحا

 .ردشلدیا تادا زا کس یراظن باستحا هن رز وا هراس هدارارب نالوا رداص دنګ رات

 رب یسهکلم هرادا هرشط قرهناوارممآ یەم ماظن تایالو رادار هدنګ رات ۱

 ۳۱۱۰۲ یوا لوقعم رب روما یا اه هل ا هدر دل ماا لاح رد هةخرد

 ڭا هطرض و هلیم اب ( هطض ءا ول ء رادا ساح ) هدنش را ۱۲۳۸۲ یه دک وص هس ر

 كن هرادا سلجوب .ددشهلوا لکشت هرادا ساغر, رکید هدنراظن هر اد قرهلوا یربغ
 تداعسرد هدنشرا ۱۲۳۸۹ هشرزوا یا قق یيج هم هديا تراک دص قم نامت

 قره وا رہا همانها-ظن رب یو هم هم اظن ماحمو هیکلمو هط) اض هرادا یاقحامو



 یراظن هیطيض ۹:۰

 ٠ نان ا لارو ىر را اقا ق لاو براق ر كران وو هنر دم
 ید یشاعم یلرمشم-هتطَص و د و یعرصخح رال ےاعم رادقم نانلوأ مر هدنرتفد باب ر

 و کال رمسشع ندنفج هم هل وا لداق هرا-ا هلعنو قرەلوا نود ندهافک 4 هت ص تقولا بسح

 | مدقت "افل تاذک و سفلوا هملاطم یک بسانم یغالبا هشورظ كب نشم یخد كنشاعم
 یماضعا ك: لع هطعض ییدمش هلهجو ینج هلوادافتسم ندرتفد ح ورشم «ءطق ر نانلوا

 | نص رکید" بولوا قجهلوا مدختس هڪ اجا دیدج سرت یلص رب قرهلوا فص چ وا

 هل تعط قره راق هتمدخ همش هدداهاش دان رلد ون ندن راق دنلوب ERE زط

 ۴ رکیدرب و یرامالوا ؛دودعم نداضعا ءرکص ندنوب ملرلتوب هل رالوا شمقح ندقناضعا
 ردوا ای نرانو داو هد راس اجما ادیت لوسا یکی یس
 1 هدورمّهااب كلیدممش یخو رلنالوا یشاعم و قرهلا ی را2 اعم نکد هح وا نی

 او یاعدو :تمافا ددنراهناخنا ودق ی هج ایرباق یا ات چنا رب قرهروظ :مشانم
 مادیت ا هحک د-شود راتنرومآم بساتم تودا تعوادم هیهاشداب ترضح یادالا

 شا هرزوا ییدلرتسوک هدنازم« ررح هدنلیذ كنيرتفد بیرت رک دلا فلاس و یرلغلوا
 كا یرادقم شوغ زب زو  ه رهش هنشاعم هیطیض باب هحنساصتفا دیدج ارت

 : ی رونلوا زوج 4 يج ور یمهبضق فراصم دسزت قاراشا ەچ کز بولک مزال یمض

 : ۱۳ ندا اعم داوە ناف ومهدام هک او تساس لوصا هطباص روماو هدهسلالکد

 " هدایز ندیشیه یتاد رظن كنهمام هدنکلمیه كردبا تکازتو تیما بک هکدتیک هقشپ

 ا مرغ الو نیسان ثدنما بالسفا قلزسم اظفو قل رال و هرم انداو عو ۇن: هرات وج
 اعاعا باس ًارظن هنسلوا فوشکم و یهیدب یفیداوا عبتتم یتموکح ارابشا: و. ناش
  یساملوا خیرد كفراصم نانیروک موز نوجا همهم تحلصمهبو هد زا دکل توت

 احا هخنجوم یاکسحا كنوناه هان ازج یب راز هلکنو قرهلوا ندلاح هحاو

 هملاظف تددرذ یاماظت بولک مزال یدخا ندب واعد هاب |یدقن یازح قح هل[ ادعا روت

 ٠ قلوشراق هءامض نانلوا رک ذ كنادراو كج هلک هلوصح ندنسهدام ا وعد ج خ نالوا

 ارصحنیواعد جرخو یدقن یازجقج هل آ ندننیدلوا یو لومأم ید یج هلی هلوا

 هرزوا قلا هنسهللج هتبرخ هلام نوجما قلوا یناوقراق یفرا-عم هک اع و سلاح

 8 قفاوم یرلصوصح یاطععا و صصخ عاش نالوا رک د ندهلملج هنر

 كرلرومأم قجهنلق نيپعت رأس هلا رلساح قجهلاوا بیرت كرهنیروک تحاصم و



 ۳4 یراظن هیطبض

 قزهنلو ,هدنتراظنو نها تح و تعد كني عم هبطبض بولیرو یاونع راشم:

 ص وصح هنک ار دم قرمطو كما تراظل و ادناموف هنن RE هط ص نالوا هدنداعس

 هطراض ید كنر هرزوا كالا اقا ینامدخ یک كمت هقرح و كمزک لوق نال

 ل هحرد ها قب ره ینه نالک هه طف القا یا نیعآ و بصل هلسات یوا

 ماست هراههاخفوت نالوا نعم یرلودن؟ و هلاوح هساحم ندا تاجحا ی رالاروژ هرو

 باک جوا و ییا هشمم ب واوا خاک یخو تیز دنه قد ۳ ر ءرزوا ك

 هنسعم ها ردم هر أحع دل رب هرروا قلوا رو ام هنطرر و طیضو لاح نح كارلو اح دخ

 ۳ ۳ هلا مظس هح قز ااو کو والعم کیدلب دوک تساتم یسعلوا نیعت باک ی

 نشرب قرقح س ج رک ذلارام قح هنل وا ل اکشت هلهحو ۍغج هلوا ناه ندرفد 3

 نداضعا اس 2آ قلوا ندهماسم رع س ی ره و و مالسا لها یره شب 4

 ند4هاسم ۶ هعد ی رفن ترد و مالا لها یرشن هلا سید رب ید هط.ط ناو

 یی راشن ثم هطیض درج هجورب كنساید قق .س اع تولوا ب سم نداضعا زوقط قره

 یدنفا قیفوت ولت دام نو اغ «ط.ص هلا یعالبا هشورغ كسب ی رب او یا و

 اا تینا طیف وا بانان ین هو اط نانوتد دو ی اا هاو ده مر

 ههینوناق داوم (۱)یراهدنب كی لالج ولتنعیمینان بتاک تامظنن یلاعیلحم كردیا ان
 لهنا هند یفیدلوا راح هلتسلوا ندناکدنب فصتم هلتبارد و تفع ٌهیلح و ف

 یخو هلت ایر روک ذم ناود هللا یھصح شویغ زو شب كم یدیو ییفرت هه

 ا مرج عاونا ندذس تطاس بنا رسم ویا و E نیبعت كلام

 ی راقح هل وا هص وص تل اه دم یا رجاهلبا قیفدت و یقفح هرز وا یرطسو لدع

 هنب واسدآتیازجا | ام دز رچ هاش درج زب نلاهیاضز ا هاب رزم

 ندنتیدلوا ندلاح ةمزال یرارادتقا هج رد یراکج هلیب هنگ نکماامهم نوجا قالو ولن
 راس و كيب ردرد هرانا ندنفحهلوا ندنارا همم ع قیرط یرلاضعا درب كسا م

 ریل دوکذمو كيب رعوا هیوسلایلع «نیرااضعا نالواندهماسم چی ةع ومالسا ق
 راهاخسدحو هر لت عمو یر م قیرف وهن واعم هطضو زا و وام قاطتساو هزس 4

 هنر رام درج امها یوا كب دا: له یرامتبم نرادم يروم اخو ۱
 اک لالج ییا 4 ج "یلاعساحم ناذلوا ثحم نددنیعت 4:.سایر هيامبض ناوید ه د هم

 دوو كيیدنفا كب دارو ىلع ؛ كل لالج . ردقوب یحراب هدنرزوا فسالامم . ردن دناک و

 ..ودینلراعتسم هلخاد یزومأم هاوص لا 6 رد یر

 یا



 یراظن هطض ۳۸

 ناباش لصا تلنهضقوب قجنا . یددعلوا نالعا و رشت هليا. لغو عبط نواه هماننوناق

 ف او تک هلبیسارعا 6اک دوج تاققدن هدناک اع یتهج نالوا تیمها و تقد

 ۰ بولوا یسدام قلوا شخم تینما هدنرظن رابغاو راي رامکح قجهلوا و قمالوپعوتو
 ندا پایا هرزوا قلوا لمعلاروت-د هرادا و د نالوا م یداشک نوجا فاو

 هب هقبم تاعلاطم كنوب ءدهيا میظنت تسدرد هدیامظنت "یلاع سلحم ی-همانماظن تاک اع

 هرن رف ضعإ و هو و زار نیل ول نما سه یسمقمح هلعف كن ا.اک هلت هج یسلوا نایاش

 ۶ یو هدهطیض باب رلنالوا مهت» هلتحاق رب یزج هذه لاو ندنفجهلوا جانح هفراصم

 هنالکذم هنوک ندنو یتحلصم محارج تاک احم هدلاح یراقدناوب هدسدحم رب هلبا رلقراسو
 هنسارحا مس را همک اع و قاط دسار ال وا قحتسم هنسا زج سدح نوک شب جوا قرهلوا زاحود

 یفاصتا هدعاف نالوا یهاشدا ترصح "یلاعمزام هسیا و و ی رلف دلاو سو. یآ چاق رب نت د

 تداتک لرب اود هل رج یدال وب هدکعا دایرف هل انا و د رد یرلص وصح 5 ورد دیدم

 قح هل وا ارا هدر رو 4۶ یادت هک ندشدلوا دام لاح هتیریخأت ڭا صم ون ردو

 هلم لوا ندئاح هضیرف قلوب لجاع بدن رب هدصوصخ و هرزوا قلوا همدقم هتتایلک

 ندنعاضعا نالوا ساتم لا هلساعلا تنساحم هت ییدمش هدقدنلو؛ نامزد تشک

 5 یارحا لر هل د e هر ناو د »در بونلوا لکشت سلح یا هدهطص باب

 كنهحنج هلا تحایف : اونا نالیرویب هلا > هنیریشم هیطیض هبیرغوط ندیغوط نوک
 ناود درهلد د «قشحم ساع» هنیرکرد و یفعلوا مکح هک اما هدنا یس ۹ن عم هجردرب

 ۱ کلا كابانج اونا هلا را هویج نالو هدفوف م كي هحرد نالوا هلاوح هب هطیض

 ۹ از صا هله یجەدا E يلهم مچ ملرج قق لج را و یمهلاحا

 هلیصوصخ و هنکج هلک مزال ,قلوالمکم و بتیح ینایسانالوامزال هن-ارجاهفاک تاتقدن

 سلج ناسلوا رک ذ ءانب هتنیملوب  ندروما تاجاو قلوا مات ماععا هقاطنتبا لوصا

  یاکقاطتت-ا رفنواو یک قاط سا رغ نوا هنتعم هلرلیدنفا قطنتسم رفت نوا هتسعم قق

 قره وا وذل هل هج ی مام لوا قفاوم هلاحو تفو كيعت یریدم قرمطو ین دمآ یعزالم

 تم و اعم هت رب ثم هم. ن6 E اک روما نالوا قلعتم تیزر اس داوم رک و اک دا رک

 42 واعم هبط ص کیدمش ءرزوا قلوا ی رومام "ءوالع ید ماز یقسفح سلحو كما



 روك دم كلن واهم كس رلت رج هلاام وه رم هلسلوا ندناود فصتم هللا هلماک تیورو

 نسردم و نادر ناو هع فراعم یک و وار هرو نه نیلح ا هنترومأم

 طا را هند روک ذه تیر ومام تل واق باتتعا و یتفه كدا کا ۳ ندنهر فراعم

 یرظا وص هل رل ارض یبا ك ناس وات داوس یرطا ب احا ندغردل وا یسعسط

 یدنفا دعسا قیسا ۰«. هلهجو هصوصخ و ماد تیرومأم و كنیدنفا معادع ولتنم

 لیعامسا ندنوباه ناوید ناکحاوخ یامدق و یدفا دما ىا فدا م ضعاع ا 3

 هرس وا ضرع دل قرهنا ,ا تب ی رج وا نیفآ و تصا اعا كنند وا یسدق

 )۱( 4 رد دلو ناب 6 یددل وا رداصف رش

 تولید لکت لج کیا لدن کو و رول نیل هلک ءرد او تد ناز

 مکحه) اح اب هيس هنعه هحردرب كیهحذج هلا تع او عاوا دنرهلسند هطیض ناود هنر

 ناود بوئلوا همست قیقحم سلح هنیرکید ۰ ردشفلوا هح وب هسا و خال
 قیقحزکلاب كنايانج ع اونا هلیا رلهحاج نالو دقوا كب چار د نانلوا هلاوح هي طض
 نوا و یساطعا مکحو 0 ازح هدهسلا شلر و هسلح ی کیا وب ہد ی رای ِ

 ۲۳۰۳ ۶ بس(  هالاو سل

0 

 هدیاب و 4. اع ءان . ردمدمبن ا کب كتب راظب هیل دع یالکشت و تا رم هطص ۱

 نشو ظا هطش یال ۹ هرل دع هدایز ندنش را هطباص هقس و 3 شو هتیدوج

 ؛؟ ردا تلا ی در دنلوا ا ه دهم ندنکیدلروآ تکا را

 حس وب ا وا اا یر ید یرابهانتلاکو “لام طاح »۰
 اسا یتهوکح قوقح هلا بهرو بید ار | رج باحا یمهجولشاب رب ار نالوآ

 ىب هنسلوا یساهباتعم هلئسم كالا علم ییرایدءت ءرکیدکی هلبا دابع یق ۴ قاقحا و

 ین رابهللالظ تافصاایام تاذ هدلاوح اهبطاقو نوزفا نهناهاش تکوشو ر۶ قح پانچ

 لج هه رم هس رله اک ولم تا تل دعم تاذ ۰ لو- سرو نو رقم هم ا اخس تاقف 1

 باجحا تنیرابهاتشداپ یورپ تلادع و تمناقح دی زک رب فاصوا نالوا ادم

 ینج هل وا قسم ندمهر و ڭا و رد تاحرد هروک هلل ءوس س ۲ یه تن لا

 بر نوناق بجنوم زب ةا رانالشیا كاهل او قغارواط هرزک اک ۱"هدیوایب ناز
 نالوا میت هجدقا نوما قمالق کج هیدرب هلیب كسودنک هدنسارجا لنازج كج هديا

 > لا وضو ۷۱۲۳۲ لوالامجر 6 عداقو موقت ( )۱



 ِ 0 ینراظن هیطبض ۳۹

 ورک طقف و کج هلک مزال یبنرت سلج رب نوجا كيا ناس ات و هرکاذم یناجا

 واجب هلیا ا واورم ووك م نیا ارك و كلاشاعم نواعم نغلو ست

 رانو ىب هتسهعلاطم قماملوا راب ههللج هنیزخ هلته وسا ندقیجا كنيراشاعم اضعا
 ا یرام هم تخ ذل اتا یدل یابرا ,هلتهج نیح هلوا بعام یاا ندناکدن : یشاعم

 ر هل قرهنلو هدنراظت باستحا تدم ل امدقم یدنفا كب ناعع ولتداعس

 | نشغوروک حج رع رانا هرطاخ راس هلقلوا "ندناک ب یلتیارد و هزبرج اتاذ و یفوقو
 هدنکل دم ءرخذ هده تدم یدفا تعا ولتنغ ندناضعا هلام هيساحم سلحم و
 ندغلوا او ندادن نالوا ه رحم یسهعاذ تامادو و هرادا نسح هلا مادخ دیتا

 هلایموم و هننکنواعم یرمشم هدطض هلسلاح شاع» كنيدنفا كب نامع هبلایوم یثات

 تان و ا راو دم ال ر دم لم ھم صصخ ندررک ذم ساح جد كزیدنفا تص

 هلهج ولوا ندنضح هلوا هتراو ندنفلکت یساطعا شاع. هلءلج هنیزخ هدنلاع یسارحا

 هلو ید كنساضعا 0 نا وا دارا یو 99 2 تریلر 1

 کوا ندنیاجا ۴ ۱ و ندناوذ زر یتساب ERE ا ترصح

۳ AN. ra ج ا ۳ SP I I ۹ e ی TE e 7 ۳۹۳ یه ی ی یاو یا ٠ قرەلداب هن رادقم كج ها نا ثتالعاح كح هک هروهط ند اوم ع رفتم هاررا و 

 0 ی وا غاسم ا 3 راکت ردق هشورغ زوشب كم ییا نرا ندا زود. دم شاعم
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 كن هعقاو تا ص وصخ هلسهعیالم قلوا ند: مسو بوطخ لمقام یهعونتم و :رشک

 1 راک دن و هلئحالد ۳1 تساتم هدالکو ساخ سل ناتق دقع ینوک را زا و شا یافک "

 ۱ درح لاونهر, هسیا رولیروس یهاشدپ ترضحءدافا تمارک دارا قفا ود ننلوا شمش

 ۱ . مدنفا یدنلو مقر یروان هرک د هلعاس ۍټج هنلوا تردایم هب راضتقم یارحا

 تاعوفو و لماش یهدیدع تاعرق یروما هطص » : هدهدنمسر خیل رب رگید
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 ۰ .ندنکودا ىضتقم یدوجو ك ددعتم یارآ و راک فا ءدنهض یمارحا و کیچ نسح

 ۰ (ینلع هطبضا) ید تهمه تحلضح وب قرهلوا تراسیع ندانشا اصم تاوذ ضمپ

 در هجا ج رم هلفلوا ردات صف رش هش دارا هنصوصخ یلکشت و بشارت كاج رب هلیناوع

 ۰.۰ لمأتلایدلیراسانمو .لحا هدزوا قلوا.اضعا و یتتمو یی روللثم یلاثما هروک ذم ساح
 ۰ ۰ تاذ تنا-ظطف یرلترضح .یدنفا كب نامع ولتداعس نایدا بصن ییواعم هبطب هعدقم



 ۵۳و ق ر اط طش

a تر 

 بستلاب یهصخم ىلع هبطمط ید كنساروا هلمتهج قهر ییتسانم هفرط نه یو

 قوطمیرایرش بانج ناونع تباصا نامرفوصا نالیروس رودصف رش و قلعتم هدبابلوآ

 ناف نیا هنتسزتصخد بجو يراتراح ارادو ارا یتا مینا نا
 هتتیروم امقرهلوا زاسهبصان هب هلاک وله بانج یاوتحا تکوشیاکاخ هلت نع هنسیماس باج
 (۱) ۰. ردشروس اطعا و قلعت هدهاهاش روضح یاشیذ ناش صوص

 هلقفلوا لیکشت ییربشم هطضر هر وص وش هدزوا كما لاغتشا هطباض روما ار صحن
 ثادبحا ساع هدر و كل واعم ر هد ۱۳۹۳ رغص ۱۲ ین هد راح رات وا هنن رار

 توو ین-هدحور تلاح هلرود وا هضورعم هر نالوا نس یو هک رد ول

 ٠ رددیلوا ج رد اع هلغلوا نده الو

 كنهبفتقم باسا رولوا رادم هب هب دلو تونم لوصح هرزوا یتادلروس یلاع مول عم

 هدن راند ىدا كب ا یرظا باستحا و یرلترضح اشاب ولتفوطع یربشم هبطیض

 - هلوقم یرسرس و كناسک لاوحالا لوهحم نالو هدنداهسرد ی هنسارجا هرک ادل
 رھا ناو بدو نماخشا یوا كنم ی یاب البراق داو فط ی راب كنب

 اه ناو ااا داب یرا فوم" .نیمسلقاب هتدسات ید تلقماظت نان 9
 قا بولوا راکرد ینج هناوا رادتبا هتسافا ثنماجحما ندنفیدنا وا هلاوح هیامهملایموم و

 یتنماو شیاسا و رضم هلوقمونو تقرس نالوا هلک ود ینداوح هدقلاتروا ور ددم

 هد4 سرا یمد و رهاط دا وا هدهحرد و ترو ص .یعوفو هح رک تسفم هوس لا

 او لازا و روح فداوح فو قارا هایساوا شود بابل هقاسا اک
 رک سعد کود هاش بک هد یو نداری و ای ا اوا تا
 واتاود و هلاراشم ريشم یناضتفا هار ل يطق "یدلدوس همطق رب هتیرلتمضح اشاپ
 لا رضح اشاپ دیسشر ولتفوطع یماقمع اق هصاخ رکاسع و اشاب نادویق و اشاپ یحتف

 .و- نظم ضعب قرهلوا هملاطم و هرکاذم هدنرنام یرلترضح هیلاراشم نکنی را
 قوا لمف كنانداوح وش هلا یمارجا كمر اس تا.ضتقم و یسرحم كناسک نالوا

 یریش» هبطبذ هدهرصوبو یسلریو تیدومأم هنسهدافاو ضرع كني راتروص یسارردسک
 هطیض یبودنک و هنساریدتیا مقر كنهیاجما ریراقت و تاریرحت هتقیعم هلاراشم

 هرز وا كل | تراظن هنعهوسآ و تور هلو كندمفا و اص هحق دل وب هدتنعاتوق

 تاماظن هیاروا هلستفرعء كنا و كبملاراشم هدسعب و یترومأم ثناذ رب یلقلف نواه
 ۲۹۷ ویو . ۱۲۲۲ رفص ۸ ۰ عالقو موقت (۱)



 لصف یجنچوا

 یراظن ه.ط ت

 ناس ہدلصف یلوا ندنو یه رات تاحفص كهطیاض روما هدهنامع تأود

 تینما یفاظو كنراظن وب هده را لخاد هتاحفص و هدیراظن هطیط . یدشلدیا

 همش یا نا کیک هتل ا یرانا یمهضوم تیر دم شلو لوستسا و همومگ
 یعبصخت لصفرب هحمرآ نوجماه--وم چوا و ندننبدل وا ءدکلدیا افا ن الا ندقرط
 : ردشلدنا بیس

 و هدنسهنس ۱۲۱۲ . یدشلر و داو تیرمشم هدننادحا تیاد هنترا_ طز هط.

 . ردهدکلدبا هیاکح هلروص وش هدیمسر غیلم ج یقادحا بحس و تروص ات ریشه

 هرادا ًاقاخا هبیرکسع رس للج دننم یفلظفاسحم «لعلاةفالْطاراد و رندهنوا »

 هظفاحم هحنساضتفا هبذس تنطلس تاماظفو لوصا كرك هللود هدعاق كرك هدهسیا هددلوا

 نیدومأم یعاهجا هلبابرکسع تفدخ كنوو قلوا ندهکدام ةمیسج روما یسهدام دالب
 هدر یه هسیا هظفاحم او تراع ندالامما یراهماظن تمدخ و ندلاغشا ناهمدونج

 ًاقفوت هنسهحح لوصا كروک دم قلظفابع هلسهدالم قفلو تیرومأم رب اعا نایاش
 رادکسا و تداعسرد كناذ قج هبروس رومأم کوب و ندتحلعم و لاح ةهزال یقرفت

 هاطفاح ناک هدام وق ن لاعو یتمشالود خیاو رگ اع اد یهمزال عقاوم و ما زاعو و

 یا كابرا هب هر وک ذم ا هلرلتهڪ و و یمشلوت ده ك یرارومأم

 یرومأم قرلیرویب نییمت و بصن یسیلاو لصوم هدرانجک و هتقیرلوا ندروما تابجاو
 اشا طتفاح ولتفوطع قیاس یبیلاو نشم نالوا نیا هتدامسرد هرژوا كا تع ند هاج

 تیدوماء قرهلوا ندنلاسپ و تربغ باحا و ندهذش تنطاس ماخف ناربشم یراترضح

 كن راتیضح انا ظفاح هللاراش«ءانب هنفیدناو ندتاوذ ردتقم هیءرادا لقال ییهروک ذم

 رادکسسا و یرکسع رس باب و نیبعتو بصذ یریشم هطبض فیقولاب یت نع هلصوم
 توا ناک هدنراوج یس وق هحغاب ءرزوا قلوا هدنرلتعم یسهنک و همدخ یراق رمط



 At هطبان روءاهد را اع

 بولوا راکرد یزات :امز مدع هلع تاذ نوفدم همناحورلاب هلساکرح ازال ولر» ولرد و

 بونلوا ناب و ریرح یغیدلوا یراصنالارفمج ندمارک باحا ءدنرزوا یسومق یسهب رو

 حتوم وب بوليرو ریون و ریهطت هبمالسا دالب ةفاك هدیهالالظ بانج یاس + لاو داف

 یسوق نادنز هنسویق یها .داب هملقوآ نادنز نالوا يعدق مالو ریل جو وب یخد یلام

 هل رله رش ما هنیرزوا «ح ول ره رز هن راالاب یو«ع)9 و یه ر رفعح ترضح و وغل

 ترصح مان دن راف رط رافقوو ماکح دم اما و یار رحم و و رفعج تروح ) ء ار هل هبنک

 هصاخ هنیایفج هلوا بجوم ی راهیاحور یاضر لیصحت اضح یسقلوا رر هلا هلاراشم

 بوت وا د هاج وم هلغملوا جا راعشا هد:عهر وک دم هحم ال یدنفا ولتدامس یردم

 . یدلریو ربخ ع وشا یخو هن همکع لوبناتسا هلفاوا شارو یراربخ و لع و

e0 ۱۳:۷ اح  

 رد ووا اب یفلیضات لوساتسا ()



SF 

  ۳«ط:اضروما هدرا( ء

  یرلءسعاح تراس كنیراتربضح ناخ دحا اطلس یراسوبح .ندنانا و روک .ذ نالوا
 .هلبمظت رللحم قدرفتلاب هنیولنورد راهذیا رک راک را-و(۱) هناخ واط نالوا هدنراوج

 . دالیدوی تن و ناتا نوجما یرفتالوک ام ندهناکوام بناس عدقلانمو یرللقن

  یرادقم تیافک ءداتش مایا ندننورف ءصاع ترام و یناسحا هلهح و ییدق تنی راتا:دما
 را ۱ ناور تبا کد فوفو تورز وال و ابدوسش وقم هوادط :یارقفو شف

 یدههرک هدنرزوا كالع نانلوا رک ذ ویسا رجا كعوصخ و بووا ندهرخ تاوعد

  یسانشنا نابدر نوحما دوعص و یدادعک رلدرح هنیرلرناح هداعو مون دنن وردو تلف

 ۰ ۰2:: دام هد اج تسوا هل ورت هب ر وراوئد رک راک هاب والم هنا وقءرق هاب تفرش هنر و

 ی نالوا ر د یرلا-هزا ت كا سود هر هل. ورک هاو هرو مسرو اودع وش راق

 هلی هسبالم قلوا رک راک رذاووو یکجهلک هدوجو هلیسایرلهمیابم زنکلای كنبراناکد
 ٠ ی رم قو قير ندا تاو ننه رام تام

 لدقر ط یر وم یار . یم سا هل رب لع هعطق ر ندنماق ... هوا ر ولی روس قلعه هملع

 ید ۲۹۵و قو ,ط یرلکدلیا ذاحما ندشدلوا هدنند اغلب هغاط لالا یف ... لحم و یناطعا

  فقو و عضو زاس رج لاو نادر ی.داوج هری ) اب ) هداغس تاذ لوا هرزو
 سس هس تربت سس بس تست شبستر تت توس لا ال ج ي س سس سس تست سس سس ساق تست وطن س بس تا س

 ٤ تءاطا هنب یدک ول ی  یماصور هراس نایدا ال .مروذعم هدلو و ی رظفة طق تکی اض

 ا یراح ابتحا هادا یر تا ایزیک هرتاس و و همزاآ « هنس داشک رل هپ رت هنهات رز رع موه وب نوما ثمر دتا

 رج 9 هی راب قیاقحو ههسرتادومتهتعیا ءرد داداع ندیا لاعتناندرلل_زازبب بع رلن و. ردقو

 همالابو ماوع هلرلهبرت و صاغشایک وب روم رتسوک یننیدلوا صخش رب لیخ و موهوم هلو هد
 فوقو هادا غرا هصاماب هنخرات « هنشولع كتيمالسا لاوحا یکو طقف ۰ ريل هلبدادل رلنداق
 ی دلاخ ویا ابا نالوا مولع یعتوم هدح راب الثم ههلاءایاوا مظاعا رکود هدنسهزا رلرونم ندا ادم

 ..زقا راکنا دامز رب چیه یایونع یررح هلحم ۰ زدیا دلو هدیاژستهرح وشراق هب یراصنالادیز
 نرم یرلقدل وا شعا لاما یاب ولعه دکن هثب دح و ها رق < رلکر و دارودک یرطا انهد تح

 یک یجنا فال ناد ییدخا راختقا لو وسم -هکرمق وش . ریشاط یسهدیقع, یرلکدتا .یادم
 را لزا نوجا كعروتو هلو یر وط ی هديا ل وة کال ةع ی رلناسنا دیم داق ینافارخ

 له امد 4 رد دام زوی ندو نوجا بوفت ی هبلمیاوق .ردلکد ندرلنبد « ای1 اد وانا

 ۱ یر هفا رخ یو 2 هیمالسالاةمکطاراد ۰ مردیا رارکت ۰ ردنرح كب داهل مدت اللا یلهتبم

 یرلدنسم ق اخاویونمرکید دنت دحء هنارق قجهلوارهظلاةوت هدمه هلازا نوتهب ابو حیحصت
 : ۰ ردفاکم رلکهرتسوک لو یرغوا هقاخ بولو

 هدا هنگ ی جد ۰ كلج رج درد قط هل دنفح رلهباخاب .ردطلغ ندهاغاب . هاخواط (۱)

 . دعوا اطعا تاحاضرا ضءب



 ۹ هطباض روما هد رللبنامع

 تر هعاق نورد بواک هیلو جراخ ه لا سل نتروک ذم نعفوم ادعام ندنشدل وا

 هد رامقارم عقاد هدهعلق نورد مهفلادهب ج هلوا یرب رک اسع ندنتقر و هظفاحم

  بجوم وها هح رفاو یراهءیاس و ترابع ندناکد باشخاو رک راک اط ر قافوا قاف وا

 رثعج ما باا نکیا هرژوا هعلاطم هدنصوصخ یریم تناص ۳ هنفج هلوا هدامر

 و س»۰ صوصح هناا و رول ذ دن TEE یرله رش  دهشم كس رلت مح یراصت الا

 هنیاعلا.اءب بولوا ع ومسم ینیداوا لحم رب ولهینیا ربک راک ناقوف یناتح راح نالوا فیاوتو
 لع «. افالاب هننرلت رضح اشاب رکسع رس واتفوطعو واتلود هلفارطا یروک دم صوصخ

 هدندلروس یا دوهشم بولبژاو اعم هلن رلیدنک بول آ یالاربم نوجما یمهنیاغم كروک دم
 بورت ی رل ەفبا وشا هلرظن فرص ندرللحم ناایووس باسات هدهملق لخادو ج راخ امدقم
 هدروک دم لګ نولی روم نام ینج هل وا یار هز رلتعاقا كرك اسع كولب ییا هدنرلنورد و

 لو )هت رزوا یر ۳ اط روا Uk رالع کا فخ یس وہق نادز یرارطسوش

 : مد | ه والغ یر هرتف وش هدهنکوص و شعا مدشن کد اہض دم ین و «یجا زاغ و و

 هغظو یافا هلو راو نولوا دوجوم راد رت شب نوجا بخش موم ومو هدرضاح لاح »

 .روغوط قحوح ندور .ودراویرلهدانلاقوف :اقنعا هبهبرتو كنراتبداق لومناتسا شزدهدکم
 ك فحو> و هدکمک ندونو هدقء وقوا بودیک هیاروا قره ۲ هده موم هتد ر, لوا ن :هم

 بوغوأ قحوح .ر:ەدقملقار هده رت "اکر رد هرات ی هدا دلو هد یس هک و ریشاماح خە

 س هدرل:امز یيدتا قا زاها راب ویاب راش احهصا اب س هعفد چاقرب هد هنس رد ةهب هجماک هنشاب زوقط کس
 زامهیل وا دعشلدب !هطروفیس وشراقهرل رظن «هراق هتسخ هک دار ندحیسآ نوک رو ول اروا ۱:لطم

 ۷ یاس هلو نیرو ۲ اور وشراق ه ههدجا 6 رهاحم تناید هد ه,مالسال اةفالما راد نالوا املع عج
 نسب ًارخا هدنص وصخ یر دلاق le كرل هر صومعع هراصخش مرهوعو دلرل داةتعا زرسساسا
 كن همال الات ل اراد یغوداوا یقح هکمرلکب رلتمدخ فوچ كب كرل البم نوو نددیدنک گارمدنا

 « .مردیا دع هبعجاو هند ٌةفیظورب یک بلج یتتد رظن

 ندرلرص««هنناداقنعا كقلخ» : هکر ود هرکو صندکد تا ریه "انیع یرلرطس و هد را كن ایض

 وغ یس راکن وفا تارث ۶ دلرلدتس یونعم هدنناب دكرلتوق "یدام .یماع وقوط هننظ نسخ ناک یر
 یهدهبعاجا تاسح كرل داةتعا یون ۰ ردراو لاثما قوح كب كنو ه دبط یح ۰ رد راکنا لباق

 ی هلا هیمال-ا تناید كيو ۰ رلوویعهدیا راکناو در ها رانالوا تسرپ تایدام کلا یرثآتو ترق

 ور ET هیلع ءاب ۰ ردنس هام تعانقو دارج رب و هساوا هساوا ۰ زروبهروک هد یتسهنالع

 « هدلم هکذوج ۰ زامهلوا قح اد ررف هكا تسوا تل ۲ ینالاح یکو شمهلروک ینرضهو شا

 یهبلع یاوق راتله ضب ۰ م رو دیا رارک# هن .مدایوس هعفد قوج نح ؛ردهنعنع رپ شمل وا لام هرات

 ةمكح اراد .رلرومدبا عادباو داجما رلدنسم یوم قجهلوا رهظااقوق .رلهنعئع ندقو نوجا هب وق
 « ءمالسلاو ردکر ک هسل وا فوطعم هرل هب اغ تاریک و اهد تام دصقم كنهبمالسالا

۰ 



teهطراخ و وما هدرللنامع :  

 رفت هدنشابهدا زمش هلسوق بطحو هاب نولیروب قلعتم هنس دارا هتیرلاشزا

 بیعت یسو4 نادنز هدهاس هدهسلآ شعلوا ترشابم زونه هلیتف رعم یرومأم هنس راثزا

 نالوا لوا مفوم ند E نالیروس باسا هدنحراخ یمو و3 رفعج ترّضح رول وا

 یراهمیام : .دنرلداحا زکلا ان زاقفراعم زاربغ هارلناکد باچ وا ندنراناکد یحش< یروق

 ۱ ترلراو> ووش راح نوزواندنراتح لرلروک ذم ناکدو ینج هلوا نفای هشومع كب یللا
1 
 يیرادقم هغ كاج لپ رر و هنس رل همیارم ںولوا ہدک جا روع یرلمغا كياکرح ندنا نابرج ۳

 ارخوم هدنلاصتا,یحراخ دار وک دم بابو اط یح هلک هدوج و یرالع کلا هل ف راصم

 ِ وا یمهمیاش كاع ناخ ناک هدنرهط هاب راذکد یجانع باب کیا نوا نالیرون تسر

 ارزواب ولطمو 7 يوو . . . هلحم ا رالع و وینح هراو هنناعا ثنناکد یحشع

 لاا نزف کج هلت هدا باعا نکما امهم یرک اسع گول ف_صت هدیراتورد

AAهر وا ا و و ومو تاذ و هدهع"و  

 < ) هدننارب دارلرادهب ر” هد.رقف ک:دعباقو موق هدلاح ییدلدا ناس افطع ۵ هانک یهدیزوا

 کد نبات هبا یرصع دیضرلانورام و هتسلوا شارته وک قزهلوا تاذرم ندنیمبات هلبما (قداص

 هدیرلع | نیت هرلت رومأم یکوت یلوسر دالرا هرلبسا.ء اذعمم بواوا یرود نیبات مت ۶ هک

 ۱ ۱ ررترآ 3 یتیمودو» ۲ تامولعمو نالوا ضتا یر کی دکی هات تھ دعته

 EE 4~ ت لاج ر هاهو قاس كن یاج الو! دوخاب ندنی دا رعسیا نح احصا رتا هلع دا

 سنازبب و تیغ EF ارا هلوساتسا هدننامز رللسناربب كصخشر هدنما رفج نولوا یمیرب

 E هے رل وا و هد هعطق تروص ینیدل وا نوفدم هداروب ها و هک دلر وک هدنرلم رات

 ر یر. یلمو ید ندا تافو اوو ًانوتنم هدیادیز هکنوچ م ودقوپ ناکما اکو
 یت هل اهزکد نالوا نق.كب درخایو یتج هل زاقتح هج اخ سکعلاب بویلدیا هدعاسم هنتفد هداروا

 هدنزرط هیاکحو «نیطل هکولو -- یتدوجوم هدرنرب قوچرب هدلوطاتآ كرفهج اپاپ س ردیمبط
 همش هدننجهل وا یهر ندنعو (یرلترضح نالوق نوزوا ) نالوا هدکادا تیاور س نوسلوا
 "هدارو مدج مت كنبنادنز ۳ : هک بس یبهدافا نالو! حرص كب كنيلج الوا ااا .نعرلبدیا
 ذاخا هر یاروا قره وق هننح هتل یتداعد سرس ( ای ول ۲ ) تورا ینسهماج لیشپ دكرهب د رد وفدم

3 

 ER ه وق e هيو مو س ردةدلأم ی 3 لک أم ةن و

 قد فرط هلاراقم لاقاخ كنههرت ودزاق هتلوهحم و ندا مت هاب هدننامز یدع دوم ناطاس

 نالغ ناک هلومح هدنان ناعذا هک و ندنساغا گاک لی رحیکی : هج.ک هتناسا یسایحاو ریمعت

 هیلاراشم ناتاخ هرزرا قاوا د ید هدلاح ره -- یراداو یسانص ریدر وشراق ههناراکبصعت

 باحعا 6 ںارج نال وا ا لیخو نوش یدوحو هلروصوت هدر قوحر یا اوناتسا

 کم تروص هدیه و هددرصوا كرەدبا مارا ینتسایس كا احا ی رلماقم كم كمارك 2 هظعو

 .ردشلرئس وک هدهباتک م وظن که دن رزوا یسوپق هر تهجولو شهر دتا صصخم فلاظوو رمت



 .NNR .هطباض روما هدرایناهع

 یخد یوغل رو اف ناف هلهح ولوا ند: هشارش یر راوجو دو دعم ندنسهعیدب رای آ

 باکر تیفک ندنشردل وا نوعور ینج هوا هله ترا ر هندیاحور كولا راشد موم

 هنسا رج هلهج و یرلراعشا ثملار.ثمرکسع رس نادشسالایدل ندههاکولم تانج ب ا

 ا یارفا فرش یرادجمات نودیششنا رک نو ام مخ هدبالوا هل ةلعت هناهاخ هنوارا

 كد را رخو اع ناک مزال هلغلوا شاردنوک ندنفرط هروک ذم همالو شارویپ رود

 ححصم هنرزوا ضان هدنباپ قوا تنه ةن ازا كنساضتفا ررحهحور ساعا

 دداا تیا اان م تله آ ام ال واست داش ونا و, نواب ور ابظا.یلاع نار ف

 هنیراتهافاكنهروصتم رک اسع نانلوا لاسراو نیعتن وجا یرلتحارتساو هظفاحم رانو لبل

 ناکا كرك انعم دم زاناو ردا هرزوا هروتعتم نوناقو شلاق ندعدف زاهناط وقهرف صو

 هر زاوا هل نوت تنم هد چت م ۳ دا نا وقر 0 هر کو ندهدلوا لاع سا یراتحار و

 یاج اب وا هل فا ص لک TT شادیا ثادحا هب رت رب هو و هداروا غر هتم وه

 روت رو رخ هلروصوش
 ف « ناطاس ولوا ر ندمار تاداس ف هدمدا یادعص قژرلاد.ء ییادیز جیش ؟ ی اچ ایا ءا

 یس روف نادنز هرو نوجا ییدرک هر ند بت و هارهدبا كارت ثا هنسه رصا- 7 لوساتسا
 و بوک هب هيي: سڏ هللا کال حابا هد صء دیش رلانؤرا_ھ كا ادر م جهش و یکی دلبند

 یسهماع لش ى حتفلادم و یفیدل واندن دانحا ۶ ك «/ناطلم را هجاباپ , » ندا تافو هدنادنزو

 نا یکیدتا قارادهرت هنس سش بو وق هل علت اه رد ۳1 ا 8 اا » ی.

 نوفدم « هشاحورلاب» كرفەج هد هغو ل را ۱۲۷ اج ۲۵ نانلوآ جرد هنتم هک و لاح ۰ رويدا

 كنخیذل وا یراعنالا عج ناشار باح ا هد نات را یعومق هر و ی» ادا 5 كزغيدلوا

 ٩۱۲۷ و لترا ۱۳:۷ ندفرط _ کد ۳ ردضتا ین سو ی رات کاک ا دم لو زرع

 ° کرولسد هدییسر 3 رب نالوا مشت هلعزاقو موقت ىل "صوت

 ( رفعح اباب) نوفدم هدننورد كن دز عقاو هدراوخ ی وف ن ناز ن.داوایئصح لو۔اتسا
 تما تاذ نالوا. شلزاب هد ) دا رفعج) ی2 هدننآرب كرل راده وت بول وا درزایز ليما

 هددبء لوا بول وا ندنسبات هرزوا ینیدلوا دافن-م ندهم وظن نالوا موم هدنس ومق رد و تای

 هام را ا ید دال نع یلدا نوندم تدع وا و نه ھوا هلبطارظ تعایم
 بول وا كر ددم هدا و یرلب 6 رد شما رواج 1 تا وش یاہو شوت هدم) تعاقا اسب اا

 نادز 2 جز هنن رلتذپ اح ر ر . كفش تاذ مان ) ینه) شا ادتما هال الد كى او ۹ ا

 هلل وب ند + 1 اعنا هنا وق ر هنر نواب اب س داق هب 4ب احمر نی اه دا اوج نياي ا وە

 : ن اطا رآ ووو تاهل هس ة دارا "هرزوا قوا رک ذ هلبءات [ رتعج . نا ] ںوکک ده تاپ

(i>شیدا رخ ها: داي هک  EA)اور کشا كبخ+ ار ف و م هدرا وح هش تاك  

 "هتمح ارا 1 یرلهروس ثیاءو و تمرح «فب مش تاذز لوا هلا لع لیدبت هلهجو ول, ناد راک واو
 «۰ ردهاششا ی يک ودا دوم قد ول هباهاش

۹ 



 هطب ا زوما هد رالنایع ام 1 ی

 ۰ قالطا ( بب ) هدنقح هلاراشم قرهلوا فورت ءتادر («۵)۸دنآرکواسنا ید تاذزالوا

 یا تكننرات رخ هار اط ناخ دا ناطانو هنشیالوا یزاماب ()كنفاط ( افلم)
 شل آ و ابرو و نا ندقرط ترا هرزوا قلوا هاها 2 بانخ هقدص فخ سفح

 ٠ هنس سوق نادر هليو ندنو ا هنغج هل وا ربخ ۶ ون ر دن روض یادو اطعا ید

  قعلوا همست ( یمهناطوتهرق رقمج باب) ههاخوقهرت قحهللوا اشناو (رفعج باب )

  هرالم ندا اتضتقا راس و هنفرط یراترضح یدنقا ولدان ین لوبناتسا هرزوا

 ۳ ندنقرطیراترضح اپ رکسعرسولدلود یتیدنلوا بیست یتروض یتاطعا كنیراربخوع
 بولواشعلوا راست هال ییدلبا مد كنيدنفا ی ت هساخ هذا هدیابوب و راعشاو هدافا

 روک ذم بابو یعصخحت هسح كلروکذم هناا هرزوا قالوااشلا ها وقءرق-روک دم لح

 كنهناهاش ترضح ماست نساحم مکن ًاعقأو یعصس چلم ( رفعح باپ ) و ندنو

EF (٦ ۸)ا رظن هناح اض ا اطءا هدب رتعع 8 ق اه ذنماب یا زاغوو لوساتنا اک | اڪ  

 مولارتق 2 رذ رفعح کرس قند دال وا نیس ماما تاذ قايدا دات عا ینیذلزا نوفدم هدارو

 ۱ «ردكنهدد ىلع نایوج نابند اباب لع یجادنز

 ۲۰ ا تلف یو فا غب اهن راما الن دیویطل تاب تن ناملوف + قفرا نهی هدیلم -»
 ۱ هلوازارت قدرلدوروهنشازبب كرات ۰" ردعاک هب هغ طط ق رلکاحلا ندنفرط دیشرلانوراه هقیلخ

 رلءور هلراب نع نالوا شتا ناموو ناکسا كرودیا ل کشت هلم رب هداشاب ي ینطصم هحوق و ,ندعدق

 قاقوس هجزانوک ادهن «ش.ثود دش بک را ندرلناملسم بال ویو هل افمرت هدنههزآ

 3 هسلازب دو وصقم م حد هللا ر ةع> دی س هنيا . زد رل عامر دا ن ةد حیطااب و سس هدنسهبروا

 ۸ ۰ ۱-۲ و یر روطارمع ۲ یار هلقیفز رج دننس .ردفدامم ها و یدورو

 3 یالوط ندنرلوآا تراذح لاما هدرهروا قاق قا هلت ون كب اش ڙامز ینیدقیح هتنروطح

 ۰ شعا شادبا سبح هنادنزو هلا دار وطار ندننیدل ءا شعا "مالک مرادا هازاودایز

 . ندروصاب یناق هدهروک هتلورز, هد هيا روزای یتکیدتا تافو اوا عاقل کیس یلچ ایلوا
 ۶ دژ وص وب هر ونل هنقد رظن. ی ةودا وآ رب روم ی تبوطر نا شن و و او كادر . رده |تافو

 هيا دوصقم خش یتیفد "شا تاذرب او or توضغ رفح ديس ۰ ریلکم زال ىع تآ هتاور

iLایت هک زیبا لاصحتسا هدعادم هدناقال«یاننا هلروطاربع اندی لوا ریکجانحو عالم اهد  

 ۱ < ردنعاوا قفوم ههمر ذّتسا نقد تا یزرلقدلوا .ینادهش هل 2 و اعم كرامدا

 ۳ اتکا داش ادص هجوق ك رک «یفیلک هلوبناتسا,هلتراهع :فانقفر هلرغ.+ دیس رک

 9 دن د وخاب قسپاب « ادا ین یوه گر نح . رداکد تبا هز ر وص یٰطق "اعراب

 یبدید هدد ىلع نابوح كب 8 هاذ نوفدم هدنناب هدر .ردا وهع هد ییدلوا بول وا ندههصاع

 و نولو . زدهدکلروک؛ یفیدنل وا هنت ابا لغ یدنهم هددرتف لوعام ند,یاقو مرق هكا هدلاح

 زد داغر ىب داال وق ىرەت (انلم) هلترومو نوجعا ڭمەلدبا ظفاتیمسایرچکی (۱)



 ۳ 3 AYY هطداض روما هدرللنام۶

 كجءدیا ریون هلهج و ییال یهلثسو هقئو کهدننآ .ردشملوا لسوت هنباجما یارجا

 ردو هب هاك هنآ وا هنسل زا رەنا وقهرق نایرتسوک مو زا هنساشنا هدهقسو ون .ردهدتهام

 هع راظن هلامهدنس هنس که دنس وق هاب نرانو .یدیا دوج وم ه دن رال ضب 2 زه بش

 دار هلیکح یرک نوجما قیرط عیسوت یهدنشابهدازپش «شا اب یناخ یلوطانا هنر قرهلاص

 .ردشعل وا لیوح هب اح هل الی دعت ضع ق هدنسوق بطح ؛شلدیا اشنا ندیکی هدزرطر هقش)

 بلق هب اديه رو صم یدا شک هداروا 4رسلآ ها وق هرف نالوا دوج وم نالا هدیارفآ

 . ردقحهل وا

Dعئاو هد هناشآ تک وش ناسا  Iرد اتو مدفو باش >| رال نان وا هماقا  

 رک راک والثم ی رانا وقهرق هسرح تامه» ندنیدلوا ناسح ربع هنسهماقا هدم هروصتم

 روک دم باب ید نوجا یا وقهرق یسود نادرو شعلرا تدشآ هے رلاشا قرهلوا

 تمرح ةقودنص ظوفح هدهفرش براو بولاق ند (اغلم ) روک ذم هنا وقهرق هنیاعملایدل

 ی۶فیدلو شما كن و او ريش ىلع ندنسا رعشیاتنح نوجا تاپا یقیق اف هب هحم غ هلی هک رب )۷(

 a . رل عب ندا بسا مړو مرر ك: طالب بودرا هوالع « لو » هّظافلا ضبب) هد € نيتغللاةك اع

 یلاثماو یاس ا چ لوا سای « رادمد حلوا دنح 3 نسهکی.ر 4 لوا °٠ رلرالبت همدم تفص

 ۰ زوم دکل د( يک

 گیت لا (غ) هاب | ) ف ( بولوا لپ داك ۳ هدنسهک و ینا هلک و

 دعای ندنانصا هل ر وص و و شعلا تالقا 0 ) لوق هرق) یمالما ه رخالاپ هل الوط او برق

 لوق كماخداپ رک اسع یرح ویر هلج زا :ردعهرتسوک شاپ تاریسش شب هدنقح هلک و رلکلدیا

 برج هدزکد ۲ ) لوق هرف ) هرل دیا برح هدهرق هدنروغوا هاشداپ ندنکیدلدیا دو 4 یس هد (

 یحنالوقه رق « هنا وقهر ق انب هنط وو شادیا نظ رړیاک مزال كعد « ىلوق یو لاق » هدهرلن دپا

 ۰ ردش وا ثادحا ی رارییمت یغلل وا یوبلاق و

 دم رکسعیهدنایالو ؛یرکسع تخ یاب یا (یوف وبت )هرلرکمع ی هداویناتسا اساسا هکوبلاح
 (لغرال وق) هدهرلز ول «رونل وام والع رک. هلنا رغ : (ىلوقىل 2 هرک ض»ب .یدریلشد ) یوت 4 (

 .یدرلر د

 ییدقالامعتسا نوبااق زکلاییرک اسع هرح هل هسا قیشیقاب هدنفح هبرب رک اسه ؛یلوقهرق

 .یدردا اضتفاكء د (یرق زک د)اضر زد هزار اموزل هک لوق ىج و اق ارو هرن و نوجا

 یاو وا ناد هناا قد أ زکا یناونع و رووا كعد یرکسع ۶ یوقهرق هکم ادام هدر

 ۰ یدربلک مزال تاماند ( هاش وتهرق ) هنیرلهاعت رکسف هماغاب بویلوا یرغوط هبمست هرلانپ

 هدزوا یبا ضرع هیس هدهدرلهبشاح کلوا لدو : و رش وک- هد هملاطم : تی

 زت سامو نوززا یک وب ۳ یوم 4 ل 5 « نالوا ن ی e هساا

 ۰ ردراهاو و راشارآ رلهجو



 هطباض روما هدرایلنایهع , - ۹

 تاماظن ارح الا یع رم رادتم 4 همسر هد و دعم مایاراسو راد تار نمو دیو اق رخ

 راد هتکلع ةطباضو شیاسا ندح نالوا یلصادصقم لعااو هنیراطخاو رش كنامنو

 رومأم کلا تقدو تزراظن هننراصوصخ یلانیکتسا كنءعفان تاماظنو همژال یناوقربره

 هدیابو هرک وص ندنو ءدب ولوا یراهاتسود مولعم هحورشمدآ وم هلسل وا شعلو نوخآافو

 ندنرلفرط یرلددوجومهعسهناراطخاو تامش قج لوا نالعاو رشنندنف رط روک ذم سلاح

 هدیاللوا ندننیدل وا ندنافاصء و یتسو دمزا و یرلص وصخ ی وا تعباتمو تیاطرنسح راهظا

 همش یرافدلوا فوصوم هتیزارا كهل "یعاسم نالوا رظتنم ندنرلههاتسود فرط

 تیفک ویو را دتبا هلاح نایب هلیساقلا یسعلوا تمه فرص هعاجما تعفنمو یهاوخ ریخ
 . یدلوا راشو دع هلم هلو هالاومو تمرح مسا ددجح یخد

  ۱۲۰۱۱ ]ار ۱

 تیم راهم وغهرف هدلوساتساو ۷ -- ۸

 كي وا هتح الص مساو اهد هنیرزوا یوغل كکلی رحکی هد ګرا ۱ كلركسعرس

 كلوماتسا وللث یرلافآ یرحیکی هدننادحاتیادب .رد عملوا ثادحا هرزوا قلوا ما هنماقم

 .یدششلواهنچ وت هرارکسعرس هد یراهفبظو یذاخحنا كن باد: قیرح عمو یمهطباض روما

 ھهق رف ندکل رکس> كنیروما هطراضهدخم ران وا . یدتیا ماود ردق هنخراب ۱۲۲ لاح وب

 هرزواقلوب لالقتسا راح ردقهبهجردرب هدهرادا روما طةف قلوا رکسعرسب ىج

 . ردررم هدلصف ودا تالصفت ی هدیابو راوی دا نادحا یم هطنضر

 هدنخحمران۱۲۵۲ هدهسیار اش اهغنظو یافا هدنسومف اغآ هدن راک شت یادتبا رارکسع

 ذاحایرکسع مع ماقم یسارا یرهنلوا هملخم یارس ما هلتامرف كن یدع دوم ناطلس

 اب . ردشا ررهتبا اشنا هدنحرا ۱۹۸۲ یناس یراظن هیرح ییدمش .ردشملوا

 . ردي را كناشاب ىلع ندرلرامعم هدیزک ییدریدشن كيهاخسدنهم

 كندثلث دالبو تدامسرد هدرلنامز یراقدقاب هسهطباض روما لرهش یرلافا یرجکی

 هماوا زکسع هدرادق فک هننوردو نسا را هاخ وقهرق هلا قالوق هدنرالم بسانم

 یتقدرظن ینیدلوا بسانتم هلا جایتحاو باشخا 2 راهناوق هرق وب هدرلهسیدبا هدکم ریدتبا

 بیسضفتلابهجلود ياشنا راهناخوقء.رف ددحمو ربک راک اماج هدنشرات ۱۲4۷ لرهدیا باج



 ۹ هطباض روما ها۵ رلیلنا,۶ع

 هنفررط یرلترضح هلاراشم ریشم تفک هرزوا قعلوا تردای هنسارجا كنیراضتقاو

 مومعلایلع هلهج واواید كن رلت رافس هباجتم لود مة هدهلع تلود د زا هلذلوا شلر,دلس

 نانلوا سسأتو عضو نوجا یرلتحارتساو نما لوصحاضح كنهئسلا تنطللاراد هك
 نانلوواذاتحم ارک ذلا فااس ندنفردنل و« یاعم وز یرلقج هلوا ظوظحع ندهبکلم هنسح تام الخف

 روک ذم سلج دمپایف هک هلبوش .ردشملوا بیس ینایو غربت هراودنک كتهساسا داوم

 روص هلبا ذاما ییهتسح تاماظنو نیناوق نلک مزال راد هتکلع هلخاد سراہا و تینما
 هدنفرصتو كنهیربم هبا لاب هلیسهطفاح تهجرهزا كنهماعشیاماوماظنو هنیراهمارجا

 تفاظل كتکلعو هننراظن كمقاومو لاج يابو رازابو قاوسا نانلو هک ریشم قوقح

 هطماقواو كنب رالحم ناراکیب راسو ناو هللامکتسا كنلئاسو و بایسا یسهللخاد تراهطو
 عضو كنهیضتقم نزاوقو لوصا راد هنماظن كرلهلاخ رفاسم هل اب نالوا رببمت لتوهو
 هدرالح هلوقمواو كنك امانالوا اوهو قسف لحو هنیراهنارجا روص كللذک هلیسأتو

 یثیاو هنیررذح وعنم هلیسیرح و شیتف كراهناخ راقو كناوه با انانلویو كرامدآ نکاس
 یرسرس راسو هو یجشبا نالوا ءدنضرغ دابع طاصم لطعت قحا هلبا كرت یجوک
 هنتف هنوک ره كجهدالالخایهماعشیاسا والثموب رکو كانبراماحزوترعمج كنبراهلوقم
 یلرردسک قوا كنعوقو قازستوغیوا هدلاح یه هل هلازاو عفر كني رتبمح داسفو

 كالا رةرو رض ريغ نم قرەملوا و هلا شرار هدلاح یی دلوا اضعالامات و هدنص وصخ

 هنیرل هدامیمارجا نسح كرهدیا ذاحا لدتعم ماظاو لوصارب هدنفحرلندیا زریحمت ی لخ هلا

 ع رفتم اکو هان راظن هنماظا یراروبعو روم كرل + ون ندا تعحایسو رس هدکلاع لخادز

 یتکلع بولاقتعنصو راک البقرهلواندا رقفو هنلامکتسا كنهعفان تاماظن هفاکرتاس نالوا

 تیناسلا یاضتقمر هنیراهتسخ كراهلوقمواو هنانک نانلوب هدنسوزر [كعا تدوع هنیلاج

 نالوا مک یراتتسوبم هنعم تدمرپ بوناپ هلفو هد راهب اخ سرح و كتواعم ناک مزال

 هدنصوصخ یرلتدواعم هنف رطیراتک 1۶ كناسک لالا ریقف نانلق هبلخ یرالبسءدلاماعادمب و
 نالوا دوجوم ه.لاوحاهفاک قج هلوا لخت یهماع قالخاو بادآ وهن ءارجا كنهنکم تالت
 قارواو لئاسرو بک عاونا ندیا دراوت ندج راخ رابرهو هنن راناکدیحماتک و هراهناخیع,ط

 هدنندض یسهجالکا كقلخو هنففولو عنم كنبراکمزال هلراظترا را رشنلالیف هب هعوبطم

 هناک راد هبهصش تانما هدنرالنووارتاسو ورااست نانلوا داشک هلبا هص وصخ تصخر

 ص ومع هننارک اذهو تالماعم راج هغ اط نالوا ریست سرو و وی زانو کما تاش هربادن

 یطبر ههاغن نحر, گنسهف اط راسمسو لالد هلبسهظفاح كنهیاخاد تاماظن كرالحم



 هلزاض روما هدرلانایع + + ٤

 هلهج وین د لوا اما قبط ندنغیدلوا راش بسانمو مزلا هدنةح هب دلب هطباض هعلاطلاب یخد

 قهلواترشابم هصوصخیمارجاو هیوست كنبرلاضتفاو باجا هیدق هنملق نواه ناوید

 ماتم هرزوا قلوا یرمولعم تشک و یساطعا و رب رج كنيربخ و لع ناک مزال نوحما

  یالاوساحیملریو راهبمسد هرک دم هنیرلت رافس هباحتم لود ندهبجراخ تراظن یالاو

 یفیدلوایواح كنهموقض هطبضم اعقاوو شعلوا هدافا هطیضم ابو بیس یخد هدروک ذم
  یفیدنلق ناذتسا كنهض هرعم داو. ندننیدنلو بسانمو مزلا هدنقح هیدلب ةعباض داوم
 ۱ انتعا هنسهرع لوصح هلئسلعف یارجا یلاعت و یناجا هبوسل هطیضم قوطنم رب هدزوا

 . نورقمتک و ؛نوباهما هدیالوا قرهلواقلعتم هناکولم ٌهنس هدارا هنصوصخیسلوا تقدو
  هموقرم هطنعم هرزوا یننم یاضتقمو شلوا رودصو حونس زرفرش ینابناهج باخ

 یخو ندنناع املاراش م تراظن ررحم لاو رب قرہنلوا دق هنماق نواه ناود ام راست

 ناس هدالاب و قلوا مولعم تفك هلغلوا شلریو راهبهسر هرک ذم هقشب هقشب هراترافس

 هناحشوط نوجا قمناق تربشانم هنسارحاو هیوست كنيرلاضتفا و باحما هرزوا یغدنلوا

 ۱۳۲۹٩ ار ۱ () . یدنلق اطعا نو وشا هنشاح هرءاع

 هدلب ةطباض نسحلاهحت-ا درح هدیرادکلم بانج ةياوتقفوم ٌهیاس عرکلاهنع

 مضو یخد هدهنسلاتطاسلاراد هلسس هه ربخ تم هنکسو ىلاها تنما بابتا لا شاو

 كب هطیض لوصا نانلوا رب ؟سیلوب نالواهدقملق ممصتو روصت ور ندندمرب ۳

 كنه و ۲ دم لوصاقر هل وار کر ارق یذاحا هحینج وم هناهاشهبفس هدارا نالیروس قلعتمهدن

 ااب ىلع دم ول ود یرمشم هصاه هناخحوط هدننمض یهرک اذم كنسههساما تاماظن

 هلرب لیکشتو بیر صوصخ سلحرب هدزواقلوا یراتراظن ءزوح لخاد ثنیرلترضح
 روکذ مسلحمو شف ارجا یران هلوبصن كنيرارومأمراسو اضعاو سیر ندا اقا
 هلل رشابمو عو رم هنسهثحایمو هرکاد« كنهمزالنناوقو هعفایتاماظن هدیابوب ور ندتف و زارب

 هنیذاحما كنهساسا داوم ضعب نالوا ندنسهمموم تامدخ كيهروک ذملوصا هدما لوا

 باجحما نزادءب قرهنلوا لوفو قردصتیخدهدهلع تلود دز هروک ذمداومو شم و زارف

 ۳۲۱ هنگ ۰۱۱ وصوت .یرتفد واه ءا نواه ناود (۱)



 Ae هطب اض روما هدرا ينام

 کوا كنعوقو لالتخا هلیسهلازا و عفد كنيراتمج داسفو هنتف هنوک ره كجهديا لالخا
 . ترراثم و تل هساسا ی رب دسک

 مرادناختعط هدناصوصخ ٌةفاک قج هلوا لخم یهماعبادآ و قالخا : یسجنجوا نوا
 9 عاونا ندیا دراوت ندجرا و تربصبو تقد هتراناکد یحاتک هل اب و هناحماتک و
 .تفد هففوو عنم نلک مزال بوافاب رشنلالق كفاروا و لئاسرو

 هصوصحم تصخر ندن_فرط سیل اه دد یس همنا | كم -اخ : یس درد نوا

 ءروما هفاک راد ههصخش تبثما هدنرالح نوبوا راسو ورتابت نانلوا داشک هللاصحتسا
 بارسا یسهظفاح كشیاساو ماظف ًاجراخ و "الخاد هلعفر و عنم كنعوقو اضق رب و
 . تریص) و تفقد هسذاحا كنئاسوو

 ناو نالوا یعصص هدنراقح هدو .اعم مايا ۷ هب رسهو دنع : ییسیجنسش) نوا

 . تردایم هترابخا و راطخا كیا و

 تالماعم كرا هفاک نشیدبا 1 سرو و ونیزاق 1 قضحشل نوا

 كنيرلهلوقمراسمسو لالدو تراظن هنس هبلخاد ماظن كرالحم نالوا صوصحم هنتارك اذمو
 هم" كراندبا قاراتسمس تصخر الب هلیساطعا هرک ذنن هنیرادب یواح یراتننوذأم
 ۰ ترراثم

 ینتق نداحآ هدیدع باسا یوم كنهنسف رب هدنباجا و اعدا نيح : یسجندب نوا
 یک دهر اس و نینچ طقس ۶ ردهتسخ ندییس هل ناسلو هتسخو ردشلوبعوق و ندبیس
 ید ایشاو نداهم نالوا اعدا هل اس ساج شب و ردم هلماح ربع و هلماحو . ردهتسح

 تراظا هرژوا قلوا ءربخ لهآ هدنالکشم ییاثما و رلنوب . ردعدطاسب و تاد ب و
 دشا كحارج رفن رپ و بیبط رفن ر و اک رس رب رهام هدف نوا هزوک ذم
 یساحم سیلو راد هنیراصوصخ تیوذأم هننیمت و با ید ككرلنوب هلفلوا یموزا
 تاعورف یو ندنو یلامت هنع هلا یغیدن وا مد هلع.فم هعطق رب نا | هملق ندنفرط

 ,دزواقملوا تردایم هنسهرک اذم و مظت هوروب نم سلحم دلراهمانماظن یواح یتسهلصفم

 یصوصخ یس اطعا كن ربخ و لع ء ندیا باجما هلبدف هنملف نواه ناود قل هر وک ذم داوم

 یرلترضح اشاب ىلع دم ولنلود یربشم هصاع هنا وط الاح هل. امضنا یراظن سال و

 هدهبآدع ماکحا یالاو ساحهروک د ۳ هساسا داوم بو وا ام اما و هدافا ر رهاب ندنفرط



 هر اض روما هد رالنابع : ِ ۹۲

 هلن واظن هنیراروبعو روم كرا ويندا تحایسوریس هدنکلع لخاد : ییحنحوا
 . ت هضاظعا كس رلءهرک دن رو ص ندا اضتفا

 ناتو هدنرادپ كتبرفاسم نالوا دراو ندیریغو ندهیلع تلود ةع : یسیجدرد
 هنساطعا یرلء ؟ نی تما هت ردي هل طفح و دخا كتيراطرویا رو رور دن رو ص

 . تقراشم

 ناکمزال هس رادب ماظسمص یتنوذأم رابج وآ ندیا لایمتسا هرات تا یسحعش)

 ۰ تردام هتساطعا كراهمانتصخر

 كەقاومو نان وب هک شىم قوح ہدف هلو كب رعما هنیا هل اب : قتل

 . تربغ هنلاصحتسا كنباسا یمهظفام تهج نزا

 :رورض رغ نم قرهلوا یولأم هللا شيا ر, هدلاح ینیدلوا اضعالاما : یسجدی
 كيءروک ذم لوصا هللذاخا شتهتسحتسم لوصارب هدنقح راندا زحمت تلخ هلبا كالئاس
 . تردقم فرص هنسارجا

 كما تدوع هدناح یتکلع بولاق تمنصو راک الب یقردلوا نداق : یسجز کس

 ناک مزال تساسنا یاضتقم »زا دن را هتسخ كل را هل وقم وا و هرلناسهدک هدیولوا هفت وزرا

 . تموم هتسا رحاو فرص ثكت واعم

 بونلوا مکح یراتیسوبحم هنمم تدمرب هلن راظن و تقد هراهناخبح : یسیجنزوقط
 ٠ ىراتدواعم هنفرط یرلتک ام كناک لال اريقف نانلوا هل یرالمس ةدلا ماعا دعب
 تن كم قرص هتسارجا كه ضتقم تالهست هدنصوصخ

 .رفاسم هلطاب نانلواریعت لتواو هتنقواو كنبرالحم ناراکیب راس و ناخ : یسجعوا

 . تراظزو

 نالوانک اس هدرالحم هلوقم وا و كنک اما نالوا اوه و قسف لح : یسیجمرب نوا
 . تعراسم هب و ذحم و عنه هلسورح و شدت كراهناخ راموف و كقسف ناجا نانلوب و

 هدنشف دابع للامم لیطمت درح هلبا كر یجوک و یشیا یسحنکیا نوا
 یهماع شاسا تم و لرک و كنيرلماحز و تعج كنرلهلوقم یحشیا و هم نالوا
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 .ردشهلوآ میدوت ءراشابیحموط هدیسهطیاضوما كنیراوج هللا یلغواكبو هنا وط ادعام

 قلشاب یه ىع «قاشاب یه ج هديا عسوت الما عم هناشوط كرهدبا یر قلی وط

 راشم |هفیظ و یاب هح رآ كرهديا باعشزا هبهبعش وا هلم ان قايشا ینیکو د دوخاپ یهر

 “وا اب یجهبج ندیاتماقا هد وق ؟روخآ هرز وای دل وا حاضیا هددنن یلوا ندنوو

 . ردراشلوا رومأم ههظفاحم ینشاسا راو

 هطباض هدهسیا شعلوا لیوح هناونع ( ی ریشم هناشوط ) هد ۱۲4۸ قاشاب ی وط

 هنیرلافا یر رکو رارکسعرس .دراخشران وا بویلدیا عزت ندنسهدهع كراربثم یمهفب ظو

 راوح و لغوا كب . هطاغ هد یر شم هناحم وط ی 5ک یراغدقاب هننرومآهطراصض كل واتسا او

 سالو قرهلوا ةعفد البا هالو رنات مد ۱۹ ىح . رایدیا لوی ندنشااس ۲ كالع

 .مدلوبناشبا ,ردشا ریو مب تن ویو هناخش وط راسل ور نامز,یکیبدادباسح موزا هلت
 هنلاصحتتسا رکی ر هدنقح سلو ناللوا ثادحا لوا نسر ندنلکعت نت راظت هطیض

 هیا رود ډو هم ادم اظل با همه و هرک دمنانل وا یدو هرات رافمنامژوا .رزوایالوا رادم

 ۱ . ردشلدیا جرد ان٤

 "ةيادب كي هبدلب هطباض نالوا شام هلیدبا لج ی داع تهج ردقهلوک و 6 ردد نایاش

 . زدهدقماشالک | هدندهمانماظت و ی دل وا ع ودوم هسا وب

 یقاظل شلو

 هلیا هدلب ةطباض نسح لاضحتسا هدیوادکلم بانج ٌهياوتیقفووم ُهيابس یلاعت هفطاب +

 عضو هناهاش بنس داراب لب هر تیب هنکسو ییاها تینعا بایسا لامکتسا درج
 ناس ۹مو تامدخ كنهبطبض هدیدج لوصا رووا رعت «سیلو» نالوا وهم یکم ۱

 یحتقم یرلا رج | كل دم.ش هرزوا قملف هوالع و لیذ هروک هناا نیزا دمو قلوا ۱

 : ندهتساسا ادا وم: ضعپ ناننروک ٍ

 هات ك هنس قم تاءاظنو نان لاد هتکلعهیلخاد نشیاساو تیئما ::یسیکلوا»
 ۱ ," تراظن هتیرلارجا ,روص

 هو الون زق مپ و رب فکر لب هتف اجماع شباناو ماظل 3: یسجتنکیا ا 1
  تدوذأف هننرامادختساو بلج اضتفالا یدل كنهماظن رک اس نالوا



 هطب اض روا هد رابل اع : ۰

 درک و نواه یارمس تالذک . و یرلحل,ثد لوصو عاصو هم نانلو ادختک. مولا

 رددیا تمدخ لکی "قیرطلابسح؛ندمدقم هدنرلقاح وا هصاخ قّادح ,کددج راخ
 زابتخا رانال وب وا و شاکی و یاسا شاب و ی رابچیکب نواه رصق هذه ۳۹

 مولا هدكنیرلطمب هقتشپ ندشیدلوا اوران یزلجارخا موم قرهلوا رامدآ رادکیا و

 ۱۶ نوت اوا رامالتختا وداق اادبا تل ترویج مدراتمدخ یرقدنا و
 لک یازغ ااا وا یاو وک تمدجخ واتم یراناحوا نادک لب مو بالود

 قج هلی دوس هدارا راتالوا نااش کادعاق قرلوا رابتخا و هدناملمم راس و قلریدلاق

 ههاننوناق نالیوونب دودص یاشخیذرش هعفد وب یراصو- صخ قارویب غارج هلرانیش

 و كن رط کالبحا-هب نانلوا رک ذ الوا یان ندقلوا دوکذم و جردن هدنواه

 ی. و یرا حلر لوص رة ید و غاص ر ره .یدب مولا هما اطاایدل یصوصخ زر و

 رف یدب بولوا هنس رفن ۍدپ زوتوا امج هکراپشاپ كولب رفت یتلا نوا و راشواح ره
 وبام ,نوردنآ و نایعادنص هنسک نالوا ادختک قیرطلابسح ندرابجلشب غاص
 رعت جعل رق كب هاهاش نورقمتصع نونا مرح هدنواه لق و یطراض كنرلتاحوا

 ی ندا .كلذک و كرابحقاق رکید ید راشواح فن یدیو كلاس ر هدنراهاق نالوا
 نواه تمدخ هلیرلتمدخ بالسر كراهاف نانلوا ست كدب یخد رلسشاک واب رفت

 یط طفل قلادخی؟ ندادختک نالوا رک ؟ ندنعد دل وا مک وا تمد ان و

 رابثاکولب رف یلا نوا و یراسیر چفنلرق راشواح رفن یدی و سیر شاب قرهلوا
 والثم یرلفاس سدر شاب قرهناوا اغا هدنراتمدخ قباسلایفاک هلما یراسر كدب

 ۰ قلوا سد د یاب هللوب يرلکسا هدقدلوا غارج هلا تماعزو تاوتو یاتک هاخ هرس

/ 

 ینالکشت سل هدل وساتسا و قلمشاب یجوط - ۷

 رو رب دک ود راب وط مسج هدهج رد شم هل روک یلثم ردو هرصعوا ناخد ناطلس جان

 لح ینیدنلوب كنهناشوط ییدمیش حتفلادمپ نوجا ینیدنلوا حتف هلیتوق پوط لوبناتسا
 هدننامز ناملس ناطاس ینوناقو شعلوا تم هنسیقرت كخلحوط كرهليديا ذاخحما هناخح وط .

 دنسهبرکسع هفظو بولوا ندرلتیرومأم انتعمو مهم قلیشاب یجحوط هلع ءانب .ددشلدپا



 ۹۱4۹ هطباض روما ەدراىلئايع

 ی ریشم هطبغو شملوا اغلا ربارب هلرایرحیکب قلدشاب یجاتسوب هدنح رات ۱

 ۱۲۹۲ قرهنا واهج وب هرارکسع رسنام زوا یهو ران هرز وا ييدلدبا حاضبا 92 تب

 بوئلوا ثادحا ی ریشم هیطبض هدروک ذم رانو شهلواهدادا هلدوصوب هدردق هنر
 1 ردشلدا عیدو هنر ریشم هیطیض یطاضنا سما كەل دالبو تداعسر

 هدم رص واو یییدمل و هدزک سه هل یالنکشت لر حاسوب هدنسو مص یوغل هل راپ رک

 هرزوا قلوا رادم هنلامحتسارکف ر هدنقح یفیدلوا شالا هلماصم یکه هدنقح ران
 راه رقف نا وا جار دیتسا ندراهمانما-ظن نایدوک هدنتفدیرکسه همان واق نواه ناوب

 : ردشم وا جرد ان هب نف

 رک یي ین رفت هصاخ .ناینات .موب نالوا هدنرلءرادا ریز كرلاغآ یاب اتو

 قوغوصو هناخشاقفو رلدحتتس و شوک یلایو وشوط ن اک .دنلخاد نویاه یارب

 بالود و یاو هناخاک و هاخشوق و رابجهبماپ و رلج هماسشا و رلرحغاب و همش

 یاب هرق نانلوا ریءت هصاخ قادح هدجراخ دلرک و یرلناحوا نمرکد و ناشک هلی

 ویو و ردنلفو نوکربمو كيب و همشج یروق و یوک هنروا و شاطکشپ و هاب هلو

 یسهجغاب هلوق و وص كوچوک و یلقوبچ و یهچفاب اشاپ و هیاطاس و تاقوت و هر
 اش دووادو هرولفو راف و اشاب ردح و قجالص و هم زایآ و یسهجغا زادکتاا

 یرلقاجوا یوکصاخ و جاغآ هرت.و هناخدغاک و ینوک كب یلع و سودیو و راحشوط

 هتسوا طقف هدنسیرژنکا قرهلوا ماظنلالتخ هلا نادزا رورص هذه ةلالا یرلتارُ

 هجرومعم ضب و بولوا دووم هنگ یز ندر# هدام له جافر و یشاک ولب

 قلاق یک رصحنم ت کال. جکب هدفاحوا یرلفدال و ناه ید یراتارفت كنبرلن الو

 رابتعا هدنقح یوط قرهلوا قرفتم هلیدع قاحوا رب یرب یه كرانوپ ور, ندندم رپ
 تداىع ندهللق سو قرفتم ثاط رب هداح ییدرمش یعاحوا هصاخ نامناتسو نانلو

 یراقج هماراپ هتتمدخ تلودو ند نوکرب اھت الا یدل رانو هرزوا لاح و هلدسح قاو

 . ناداحضار

 هقو رکید

 قثادح قهدجراخ و نواه نوردنا نالوا هدنرلء,رادا زز دل رلاخآ یاب یجاتسوب

 یدعاوق و لوما كسا ندننیدلوا ماظنلالتخ هلبا نامز رو نم: یراقاجوا هصاغ

 _ بواک ندنرط کالیحلاشی هروبنع غاحوا هلجزا بونلوا تابنا و وح هروک هنساضتق



 هطباخ روما هدرالنایع + ` ۹1۸4

 1 كابا «یماب اب 6 راک زن —

 ۶ و یجأتس وب زود شب تردهنتیعم یثابیحاتسوب نام زوا . یدشم ربغاب هد

 هدعضو رز لکشم یرزو ثميهارا ناطل .یدرول و وق هنساقعل هدیمسف رز «رونشوت

 مظعاردص نروک ینراذدششوف a هحالوا كراجات سوب ندنسهقرآ .یدرولوب

 بوالفاص هدر ی ودق هماعقآ توام . یدرونالک آ یشدلوا نک كالو روق قترآ

 تا كفش توا رب هدنراوج دجسم یللعن هدارواناهو روبرو رارق هیاحاق نیلهحک

 مزانقمازآ یال :زاشمرک هیات كن طق اروند ات وب هود رنطوب قدر ون القا

 .یدراشمقیچ هراوید قلا یءدقرط دجسم تیاهن
3Fیدشمراقح ه ادم یتسرهنک یا دل هدنسهزا یرلنغب توا ادا نوه رک  

 هل سوف روق ناح اشاب نطصم ەر .یدرلشمش وشوق هرز وا لاح ردرانروک ینهیدادل كوا

 .یدشلاق هدنجراناققلاتروا «شمرابینسانق با قاع یرب كنراتسوم تیاهن .یدرولهراپ

 . شمتک ربخ همیهارا ناطلس زاع القا ینالاقاب اش ینطصمءهرف

 .رلنوسروت؟ یتیم بودیا لتق

 هدنجا راناق یمظعا ریزو زالآ لا یهدارا یشاب يجناتسوب . یدشاک هدارا هبید

 و و .یدروسروکر لقل رضاحنوح ا یلتق .روربریتکه نکو ا هناخادس

 . یدروسراولا هب یاب یحاتسو » شاعر

 . ردراو مۇس كج «لیو ء ههاشداب . درو وک هدنز هواه روصح ی

 38 زوم یلعهرفدالح تیام زیور وبٍآ قالوف هک هتساحر طقف , :یدروسد

 هملکر ید هرک وص هقفد جاقرب . .روعو هددنک ر یریزو یللاوز هدنس«هجاوم

 « .یدرولیرونوک هواه روح شاراص

 هدنرلءک ویو زارب كرابرق یهدنرللحاس یلوطاناو یلبا مود كص رم هل ما زاغرب

 روناوب ینارفن یحاتسوهزکلای هدرلهیرق قافواو تارفت ددمتمو یجحناتسوب ر هلسان هتسوا

 قئادحو یارس یهداروا هلرب هدرالع نالوا قازوا ةبسن هلوبناتسا یک هانچ .یدیا

 . یدرارونلوب کا یرایجناتسوب ثلنویام



 ۷ اطاق روا الام

 ییاشلزای هغاج وا هدنتروص مزالم هیفام عم . یدیا رولوب تارفن و ناطباض ردق وا
 هدرلهسیا لوغشم هاراتءنصو راک یک قلناوحتابو قلیحقیاق کیدبا راو اهد یشک كیبج

 .یدیا رارولوا عمت هد رالم یراقدلوا بوم بقعرد هجاطای

 كنفزایو راردیک هقرح لح هدنعوفو قیرح رار هلبساغا یرحکی رابشاب یب اتسوب
 یرلقدلوا لژسم هدهجرد یحر ندنسهظفاحم كيواه یار .یدراردیا تربغ هنسافا

 ا اک مدیوناوا یخ عادا , . یدیا مهم كي يراهفظو نو
 یسهمانرس ( راریزو لوتقم) كکب قیفر دجا خروم .یدرونلوا مرلست هرایشاب یان

 یسهآ .تارقف ثحاب ندناتف تیفک كناشاب ینطصم هرف شکناک كرا ینیدزاب هدنا

 روصم یلاوحا ینامز وا هد مه ی رلکدتیا افا لصف یهفیظو وب كرلیثاب یحاتسوب م
 : ردشع وا لو e 4 ]وا نوحا یدل

 یثاب یجحناتسو . یدراشلاق هوشراف وشراق یاب یحاتو هليا مظعا ریزو قترا » ۔

 یرهم لاحرد هاشاب « شمالک | هتسانعم « لا یرهم »و ید ( وو ل ۱ ) كه اد

 . شلورابایرغوط یراشدطءرکص نیک دا ملت یرهم اش یناعصء . یدشعد كر

 شمس یشدمالک | یثیا كم رح هور وک یغیدلرا ینام چه كشاب یاس

 .یدشهالریف هتنارس بوو هنا وا تالف نادتم رفا

 یراهعالحالم هنعاسا «رویاباقیراوف هدنیارس .یدبا هدنحما شالت اثابینطصم هرف

 : هدیه . یدراروسالک | یش رب ندنناکرح كناثاب یاک دنب طقف . یدروسدیا م

 یریغرب ۰ رارروک ندجیلق ینمهلج .ردیرهش لوبناتسا وب . ردریبدت ءوس لصا هنوپ
 . رون-ٌشوق همرح مظعا رزو ڼامز وا . یدراروسد « روک 111 هساا راو كەرا

 ےل ردیآ لیدس یتفاف روک یدح رس هخوج ر « مدقمر لیشپ ؛ همایاق رب هایس هر 4

 مهارا ناطاسس هدورص و . ید رونجاق یرغوط هئفرط دحس» یللعا ندنماط مرد

 . شم ریغاح ینیشاب یجناتد

 ؟ لدتا كه سج

 یکیدنت بودیا میس یرهم كمظعاردص یاب ی انسوب طقف .یدشما لاوس هید

 ۰ هدنجما شال مهار ناطاس جن رد رلب وب



 هطباض روما هدرلیلنایع ۹۹۹

 رووا هحیک یھ .ید راقاب هطاسزا هدیمادختک او < یدراو هناخسدح هدر هلا

 . رویرو ربخ یاح حال وا ی راکدزک لوق هدنلخاد رش هل رارکسع كبادو و شب

 قلیشاب یجهبج -

 هدن راف رط ومف جا رارک سعود ,ردرا رکسع ندیا لاا هسرح تا.هم ؟ رارچ هج

 ردا تءاقاهدلحم ید لوب كعباے بتکمییدمش ناسد هاخحاق لامحا بلغا و

 كنیرافرط وبق روخآ و اشاپ هجاوخ «هیفوصایآ هللا یجراخ نویاه یارس كالوبناتسا
 یو . ریلیدیا لّوسم راشاب یجهبج ندنشیامآ و طاضلا ما

 ۱ قایشاب یجناتسو - +
 :یراحاتسو رلن وراه مق و یا رم. ًارظا هننايب كناع قوت نالوات ثح ابندهع دق تالمکشت

 وش وط هاکم رک هنتنده یعاح وا رکسع عو ر هلنامز رورص ربا رب هایرهصومحم تمدخ

 "یار قاواو و هاب رانف < هبا دغاک هلی راک اتفح یار و اشا دواد و كننواه یارس

 هرانالوب یاب یجاتسو یسهفیظو یتدارحو هطباض لحما زافو ًاموم و تنسیلاوج

 6 هزدک وب ! ول 6 یلاوبح 6 وص لوح وک و هدننوک لکح هلا هروک ذم عقاوم . یدیا لوح

 یقاک رادقم و هتسوا رر و یغاحوا ی ابو ررن جزا ولا همشح یروق « یامل « طلا

 ندنف رط رل,سءاب یجاتمو EF قوا ست نامل ییدمش . یدیا راو تارة

 . یدرولوا تبّور

 تاذ هدهیمسد مایا و تماقا هدهصوصخ رئاد ناک هدنکشوک یلاپ رل.ثاب یحناتروم

 هک دتباباجما ,زودنوک و هحیک پدیا مع هبا قعالاوق یننهود كغياق ییدنم كل هناهاش

 ۰ یدردا رادک و تشک ی-«هرادا ۾ هروح ی ير عم دواب یمیدنک تاذلاب اب ۱

 ید هدعاا و» نا وا f وا یا لوا ی اتوب زو ترد چ وا هدن واه یا مه

(11Jهنا كە رح مزاولو هحاساه ۶1 وا : هناح هبح «ههرز نالساب نولو هداك هتلح 4 هج  

 «رونل وا ظلت هب اغاج و هەم هب (ةهم یک هلک « ثنعف <توراب موبلا .رونلوا قالطا اع ص وصع

 ثلا دجاو ی هجا ا هسزخ 2 4 هناخ هج جا 3 1 : دو هنسهژوم یرکسع یبدمیش

 ۰ یدریلید « یرا اا هس رح ۶ یرڵە نو اعد و « هحلسالاراد » هد ړود



 ۹۹ ۰ ۱ هطب اضروماهد رابلن ام

 كج هديا ترشامو مابف هصوص-.و نکل بولوا دی الی د ىه كن رالدس ندفرط

 یاتسو زونابوسو ین سسعر ع همدخ وتاوذ قحهلوا دهاشو لیفک و تالح *

 ها ندنرانالوا نایاش یلریسهیلخت كلن هروب نم ٌةاط هلیاتیعت هماخممط ثلنارفتو ماد
 بیر رب یخو نیرانابلواقالطا هتسیاش كرەديا غوردو بیذاکا بیرت ادعام ندنراقد

 ندهروک ذم هسصزیدعا هلغملواراخیتسا قرهناواسسجحت یراکچ هديا راستجا هتقاللطا ,

 یعامایهلحم ندنرانالوا ااش هفالطا بولیا سه هکر كدشحاوفهورک نالوا داب نا.

 هنسهبلخ یرللدبس بوللوا ذخا یرال فک داراپ هنکج هبا شف باکتراین درب هلتفر

 مدقترجا كنهنسق ندنارفنو همدخ رتاسو اع مادخو تالحهْئا ندرانایریو تصف

 سفن هکر زونهاصوصخ ودیک ا هراناکمزال یه كنصوصخ یسمانآ هل ره مال لف قح
 دوهظ هتک نوح لاهاو ماما ندیا . کمریدتیا هلخیلیسهبدمما هقآ كتبا
 تاید وداسفدی ازت ثعاب هني بوشلوا هشتم و تردق لدب هنی رج زو عم یرهصتلایدل هسار

 وشاو تردا همالعا هل رو مما نوجا كاک ندنق> هسا رولواندی| یدصت «الاح روآ

 تقد هک«ریدتنادیق هتنالحسكک احندیااضتفا راسورادکساو هطلغو بونا نروص كر

 (۱) ۱۱۹۲ بجر ۰ . ويد رله

 یلارد دادوف طب

 . ردندارزو ندیا كارتشا هواه ناود و نانلوب هدلومناتسا ؛ ارد نادوق

 نادوبق هدیسهطباض روما كنیراوج هطاغ و اشا ساق ادعام ندنمهبرکسع هفطو "

 هداحاوسو هدنرزوا هلزکد رار هلغلوا یتتسانم هترایهنک « رلاشاب طقف . یدیالوحم اب
 هرزوا  ینیدنا وا و هدنص وص مس ۰ هفیطو وب . درزا! ه هطر اض رو

 نوجا شان نا هدنزاوح هطلعو اش ارمساق رلاشاب نادوق . ىدا هراشاب یجانس

 هماقا یرلرکسع نانلوا ربت ( یجحولاق) هنرانورد كرءریدتیا سسأت رەنا وە
 كب مونلا .یدریایررو یمان ( یفاوق یحولاق) هرل ناو هر یک وب تام و رارد
 تدمر ی رانال وا موك هک ءروک .ردراو روهشم تمسر ناسد یغللوف ىح ول اف هد

 نادنز هدهنآسرت نوجما كمردکچ كەروك كرءرو رايك هجالایدلو كما س
 4۲ وصون لحس . ینابضاق لوناتسا (۱)



 هطباض روا هد رلیللاع ۹۱

 هدنجراخ وهدناخادلوبناتسا دمبایف یثانندقلوایدومشم اماد كراهنسک ها یراد او
 ندنسهلوقم شحاوف م راکشآ و ورک هدعتاوم فاو هدراوآ هدن رءرآ تالح هدفارطاو

 عومسم ییدلیا راذک و تدک هدرافافزو دلو تعرفو تقوهارجا یتنابخ یی

 یعاما كن هلسحم نالومعوقو تشام هلیوب بونلوا قشحو سسجم هتلاو هتیلا هبا رولوا

 احا تدسفم ندیا روهظ ندنرلهلح هسیا مکه ناطباض نالوا طوبم هنسهظفاحمو
 عفد یرلکل ریدو تماما نوجما یراکدلیا لساکتهدراضحا هیویفوزخالاحرد بول | رب
 یراراکتنابخ والثموب یرلدلاها و یراماماهلحمررک او یراقج هنلواالجاو ین هبءدسپ دالب و
 هدکلک ندنراقخ هراذوخأم دوخ ایو هدنراراضحاوذخا یک وص ندنرلکدریوربخ هاطباض

 یراط |هدافا یتینک بوقح هب یلاعناوید یرغوط هع یلاهاوماما هسراردیا ضامتا ناطباض

 هبا هليا رابلاعنامرف هقشب هقشب هراندیا اضتقا راسو یمافآ یرحیکیولتنع بونل وا هدارا
 هدقداوازکمولمیودبا دبال زکماتهاوتقد هنمزاول یینم كرکمما ویو یفیدللق دک اتو

 یهو مهف هنسهلج درب رربیموهفم كنيلاعنامرفو راضحا هعرشروضح نیرلماما تالحم
 بجوم اعاد هرکوصزدکدریدلس هنیرابلاها كانبراهلحم هرزوا لاونموم ینا وبشا یر

 ماودلالع ید زسو دیدشتو دك ات یک کرک یرالا ت ؟ رججو لی هردو یساصتع.و

 هاما تدسفمو تکر حریاغ» هبیلانامرف هليا صحو لاوس ی رانانکسو تاکرح كرانوب

 رکاد تردابم هرابخاو مالعاءنمروضح ین راتیفکو لاح كراندیا روهظیتصخرو ضاحنا
 ا مایا زارپ بویلوا روذحمو .عو# ًارمتسمو اياد هباریذح و عمو یرل رتاسو راماما

 هراس رو الموب هوا رلردیا تا رس ههلءاعم . .. تصخر ههدفو ا وه بایزا هی هد-ړو

 مزالیدیخیدنلوا هدارقاو هن یعطق قمنلقذ اغا یلاعنامرف یاضتقممادم یرهنلق تربع

 ۶ OL Au . وید راهلیا ماهفاو داربأ ءدکدلک

 یرلت یّمح یدنفا ولت طف ولترع یسضاق لوبناتسا

 نالوا رشن ًاباطخ هناطباض یرت ی رابدآتوذخا كشحاوف هرز مدقا ندنوب

 رهنلوا دنب هننادنزرفهحایب بیدالالجالوذخا ندفانک او قارطا هحنجوم رایدلرویب

 ب نادنز كوه هجندیا سف حالصا تناوسل ٌهفلاط ندیاداشتحاو کارت هدروک ذم لح

 "دشو شف بکس ید رب لراندبا نفت هکر و هوت ندنرلجحما ءرکوص ندن رنقدلوا

 دوا ذا یرللبفک راراپ هدکاح روضح هلیراتفرعم یراماما یرلهلم هنیراقجهلوا

 ٩۲ وصون حس ینلیضاق لویناتسا (۱)



 ۹1۳  هطباض روما هدرایلامع

 شاب یارو ق كيوغص و نسسحسم ماظن ویا هلغاوا بایرا ف ینج هلوا تزعلاب

 الا یکودبا یعاود ثعاب مو بت اها کلر و ىە اق ربخ و ع بول وا دیق هی هرس

 هدر رش لیذو جردنم هدنسالعا هلکع | مالعا یدنفاد فدرش نالوا یسضاف لوسا

 هلبدهمت طورش "ءانب هنفیدلوا بولطم یزارمتساو ظفح كماظن تروضص هلشءت ی
 هن هسا شاب هدزوا قالوط لمءلاروتسد بولوا رارق رب یلامت هالااشام ىلا كروب نم ما

 هتشب هقشب نوجا قعلوا تال هتیرلرتفد نادنزو هنالحس یدنفا یسضاق لوبناتساو ,

 مالعانالوا رداص و مالعا لصا نغل وا رداص یلاع نامرف هدنیاب كلر و یراهمأاق ایوب

 لوبناتسا هلکل ریو خو لع هقشب نوجادیق هنیرتفد نادنزبونل وا ظفحو دیق هبهساع ی

 ..یدارو یسهماف رخو لع وبشا نوچ ا دیق یخو هننالچس كلااموم یانالوم یسیب

 )۱( ٩۱۸۰ هدعقلاید

 یدرونلواسح هننادز رفعج ابابیدرلنیداق نالوا دومشمیراهرج یک از « تقرس

 ردهدقماشالک |ینیدلوا مقاوراقل سل وب انوک ضو هدنعوص قالطاو سبحرانبداق قی
 .یدشادیا حاضیا ,دنصوصخم لصفهدالاب ینیدلوا لوح هبیضاف كنسهفطو هبقالخا هطب

 راقا رسوب یک هل هده سم و يدلروس هع کیا ونشا نالوا رداص لاطخ بی

 : ردهدکمرتسوک ینغردلوا ع >

 ی راک ر س ی دانو ولا اقا واتای یاو ل واتا

 كنابشخ وال ویو کودیا ندایاضق نالوا انتعالابجاو اعرش انزو شحاوف منم
 هنآ رق تایآ یییالوا بیس هز روه كنابوو نوعاط نالوا یاحسیضغرابآ یروآ

 ر ذحن و منم یشان ندرکنم لعفو یم ساوب هلغلوا یهاظو تباث هلبتلالد هوم ث داع
 هی را هلع هلبا لم هب هقآ یرلماما هل ن کیا مزالو تجاو هدیاوا هليو اصوصخو هدنامو

 ىد ی را هلوقم ناطباضو ضاماءدرابخا ه اطزاض و ماکع دی یرلهازو ا نانی

 .ضعبو هدرلفاقز هلبس هنا لاوس یخدرلتروعو رازق جن ک ضءبو یراکدلبالاهاو لمآ

 راضحاو دخالبا انزتمیم اضعنویراقدلوا هرزوا رادتبا ءراذک وتفک و تماقا .دیشآ

 هدشحاوفواوه باب را هتهج کیدل رب ویلاص تروا ارجا ازجنو بدنیا فلا راز
 ا ال هدرارقفو هدرلفافزو یرلءلوح هغ رش عمار 1 بوياق یشاحو فرخ#

 ۲۹ وصول یلجس يلا لومناتسا )0 1

0۸ 
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 هلسباض زوم هدرایلنایم ۳ ۹۴

 اشا ماغ:تروعو لاخداهماظنةطباضتح یب رادهعت هادایمدخ هدزوا تقادص
 اطخ هنس رت صحت ا ل وسناتسا ود A یتسشرو یراربخوړ عو دیف

 رروص یرل وسع "ناتل وام عضو ۳ رقعح ابا هبواز اا ه یلاع نام رفنال وا رداص

 ادنز هدن رافدنل وا راضحا هبهرهطم ع رش سالح روب نه ناطباضو همدخ نوجا یرلماظن

 اقدس اواو ر نع نان وعمش یرلکدرو كارخ باحا نوحا زلال واس وخ هم وق ص

 ر : همدآ یک یعون هرزوا یعدق ماضت ءرلنالوا سوح ندهحقآ نانلوا عح ندنارودنو

 ر ندندم ر قوا خبط والب یسهحک هعخ لهو ابروح هلک هو زرنع نان كلەراپ

 ماو دیق هدزوا یرلماص بوشا دق ًاماع یرامالعا رلنالوا یرابناک و بواوا كورتم
 ارابکصاخ موتیم نادنزو یرلغا ارتجا هرانکرد هجر اداس نوجما یراتعفتم تلج و
 ربو بولوا ربثک مرج و لام لیصحت و میرج هليا سبح یزاهنسمک ضعب نلاوضف

 رامن و دو و یرللافغا و طااغت یعاکح هللا كولس هارب وزت اما فالخ هدنباب قالطا

 وزوا سابق ءرلنالوا.ندمال-۱ لعا هل رام و هلآ و هبا ندنفرط یرلموق یراسونحم

 لوک املا وح هیونا تاکیترا دعب اف یتعلمودسافع والثم وب راشو یزللوا تخار

 الطا و بویغلآ یر هلتمات یسهخآ قاتن هدک دلک سوب ربو تقد لچک هدنص و صخ

 ارح ده ء راي یر کی نده قرق توا دف و هراب زکس نوا هرزوا داتعم هدقدنل وا ۱

 ؟رلتعفتم رج درج بولیرو ماع یرلکءاوابروچ موب ریو یرامالا بلط دايز بولا

 افاو هبش یفشاک هراودنک یرلماعا تیذاو روج نوناق و عرش فالخ ماتم نوجا

 رک ما دهع هماعها و یی هرزوا ماظن و حورشم هجو ر, ید نورو نع همدخ و

 اد. دک هرازابو شارفو خابط ماعط نده نانلوا عج ندرودنو تاقدص نر و مر وص

 ضف جارع الادمي قداس یب هلا یحکلدد رم و لیدنف و i و نوطوا و یرجا

 و ما هر وه نم علم خاص دسلا خسشلا راده واز تونل وا ربه# و سک رو غل غلم :نالاق

 : اف لوساتسا هعفد زب هيأ ترد یه نوجا: ظفح هدندن هزخهل وا تم زظان یشاب وسو

 راو دم نالوا یتردق ,مدع هنید ئادا هبا ۳ نالاق ههبضق ور تیّور ینا هلتفرفم

 لوا لاخدا هماظن ةعباض تحب ءرزوا قغلوا المع نوجا حلنع لدپواضرا یرانیاو
 > هجو هدناونع مراکم ءاشنهش ناشف ارم نامز كياوتلارذتم باو صا وب دملا هلا

 ا اخ نارا ضح ماف خو اوتف نالوا.یداب ةمیهو و نتیدفوا بار وج ها
 ږانع و تاقفوتفونص "یعدتسم و تلود ورم ماود یاهد مزاتسم بولوا یراءرایرهش
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 باذع عاونا یالتم فلاح همحر فور باتج یاضرو هم دق عضو مالسا لها ۹

 هنراطباضص نادنز یاقدص نلیررو ندنفرط موق یرلهش اط او دوو ه هرفک و ت

 هلع هداراو رومالاقفوم هللا و . ردهدقلوا تحار هليا ساق هب هما أ تام کلر

 ناودو هدنراظن یرا.ضاق لوساتسا رو نمنادنز مدق زا یراهاظن تروص هدقدارو

 وا وا ضونب یه وس نادنز روما هل ابو بولوا هدنمکح ها راتانل و یابشواح هديل

 .ددرومأم هبهظفام قم آ راشاب سسعو لوئسم ( یسیننک ) یذودنگ

 تراتظن هشيروما یه ثانادنزو بصل یشاب وس راذک راکو را وطالا برج رب الوا ۱

 دایی ازم لول قولل یو نودا :تفرتلاک هدنحوصخمیزابال رام هاواس وب
 ندناقدص نلیرو بیدانم ندنسهرح هلقو بوم زال ج رخ هدایزندهراب یم رکی هرز

 مون رچ بولوا بضا رظان راشاب اوسو یلوتم یراده واز رفعح ابا هبهقآ نالوا

 نالوا یرظان یهغآ ناالاقهلصف هرک وضندک دار و هدزواداتعم یراکعاو ابر وح تاناسا

 هعقد رب هدیآ تردره بول واظفع دیدی یوتمو ربهع 9 سک رد هل تف رعم یوتمو یاب و

 یمیح بولوا یبد هليا هقآ نالق هلضف و تیّژر یراباسح هلبتفرعم یرایضاق لونا
 لا ییالوا یفاک ها ندار وهط هلضف ندرلن و دمنالوا ین ودقمدع هاداو یدا

 اقا رانک رد بوش وا اطعا نوح ا جلب لد و اس را یرلناد كرلنالوا

 رانک رد انا هبارقف نایملوا یردقو نوا ج رخ كدهب هزاپ یعرکب نده قرق دک

 هر مک ندا تکاب رح هل فالح بول وا دیک هدایزو ناصشالب هع رس مالعا و هملع ضا ۱

 ه.دجا رخاو مضوهسیا رولک سوبندف رطهب نهو نونلک ندنراقح مکحو ن

 رصشمو سسحتم و راذک راک ید یرایکصاخ نادنز كاذک قعلوا انا هاخآ .مثاب ش ۱

E:رددب ال قلوا  . 

 هلاذاعم بولوا ءدزوا هابتناو ظقبت اباد هدنالارجاو ذافنا یاش ب نالوا یشاب وس ب
 رونلوا هدهام ینالاح تیعبت هماخمماعو مقاو یروهظ تکرح هلفالخ ندهنسک رب ی
 ًالظو ,ماظنل اظفح یراتروص. قلوا بیترت یازج ناما الب كنالوا یشاب وس ها

 رخ و لع هنفرط ییسضاق لوساتسا و هنن رارتفد نادنزودیق هب هسا شا مالعلا اللات 2

 بانج یاض ر قفاوم یراصالخ ند نس دیت رار عام فااد ز لها تدمر هلال رب و ی رله

 فتو نالوا یوا ظنو یە روا نص همدخ و ناطيابض : هدقدلوا رره ینیدلوا ةزعلا 0

 ۱ هلهج وونو هدافاءرلودنک یعاظنوبشا نانلواباوصتسا و هدارا تودروتک" ینسلوتم كرو
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 ۰ ره موب لک ندنسهقآ تاقدص یرلکهرو كر لها ءراندیا ادب ندنسهرم هقو

 هه راسو عمشو نابرق ندناروذن بولیر و ابدوج هساک رر و كعا كلەراپ رب هسوبح

 نوحا تیاتک هک یا اضتقا رانک رد 9. روش وا میذو هاسوحم هوسلالع هسا رولک

 ماع یرفمالعا كرانالوا سونح یعرش مالعا ابو . رونلآ كد»ءراپ یعرکی ندهقآ قرف
 . تاشو رفم او هو ملک هدک دلک سوب ر, هدلاح ییدمدش .ردندن راطو رشقعلوا دىق

 . رارولآ كدەولآ رب همان یە قاتب هدک دروتک .
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 نلیرو هتسادانم هر و رلرول | رادقم یرلکدل-هلآ هدقدنل وا قالطا سوی او + ۲

 یو طةف بولوا عوف لک یبزو و خط ابروح هراسوح ندنسهقآ تاقدص

 هدنراتب یرابتاک نادنز ینسهآ تاقدس نالوا ع ادعام بورو كعا كلهآ رثکیا
 یرکی و هشيا رولک هرم یاس و عمشو نابرق ندنارودن و . راردیا عیزو

 عیزوم هدنران رلبتک و شاب هطوا و یشاب وس یتسادعام بوریو مع هبق و رب همدآ
 - وق اظآو . رارولآ هلدهشو رخ شب ندهداپ شّفلآ .دکد لیا اضتقا رانکرد ربو . راردیا

 هدک دار و هنفرط یوق افآ هني ندا فاذتسا «انشاب شواح یراسوحم ناک ندنش

 هلا بوتا دق ما یرلمالعا كرانالوا سوح هيا یعرش مالعا و . رلءدیا هدافا

 یراکصاخ نادنز و . راردیا رانکرد هداضتفا نیحو دق ماد هرزوا یرلماص هلسنوف

 ب ولطم نور وق و رادکو تک + لبمقم :هورتش نوربب و نورد هليا رف اق رب

 الاح نکیا وما هنفخا و یش فامرتاس یابقشا و لتاقو قراس بولطم سس و

 لها میدق داتعم فالخ رادشاب وسو تولوا دقم هیرلتحار و تراحم رانالوا یصاخ

 نایو هطساو یرلوپعنکو .رارولا ءراپ رشیکیا هدهتفه ندنرالثاس دوچ و اراصت و مالسا

 چ وا هسیا قجهمل» رتاو رکا بودیا نادنز عضو و ذخا هدقاوسا یرلقراس و یک

 الا ماظن داسف هلهجو ویو . رارریو لوب پول آ نیرلقج هلآ ہد ەپ و سبح نوک شب

 ندرلنالوا للق یعرج دوخاب نویدم ای ندرلنالوا دنبنادنز اضتقالاسح بولوا نهاظ

 تیغر هکمرو هقآ بولوا ینردقاهکمریو هلآ هنیرابتاک نا.:زو یثاب هطوا و .یشابوس

 ریٹ یعرج ردق هنره رلنریو هلآ هرانوب بولوا بدم هلا راباذع عا ونا ءرانابما
 ماکح و راتفص ولدود هو رلاحضیم یقالطا قیرطو . ,ونوط شوخ ییا ید هسرولوا
 نیرامالک و بوشود هتیدق لافغا اعاد وید ( كدتبا سنج شمغوب یعرج ) هناطباض و

 یناطلس نجس راتفرک اضتقالاب بیرق رب : رارولو رلمدآ كحمردتا قیدصت



 ۹۰۹ 0 روما هدرایللیف

 هد يسير ندراناشیراق هنتالماعم نادنز ,رلیدیا رومام هب هظف اع هدراشاب سسع بولوا

 بولطهربغو بولطمندنف رط وپ ورا ذکو تشکل صتمءدرهش نوریونورد» هک یدیا رایکصاخ
 نادز و یاب هطوا . رلیدبا رماد « هتیدذخا و سس شان زاس یاقشا و لتاق و قراس

 هدهقسو نالوا جرد ۰ ه دنقح تروا و . رریلسهدیا دادعت هدیابم وب هدیساک

 ۱ . ردراو تالصمف
 ویو .ردی دومام ارجاكرلا وعدنایدیاتیژر هدنوباه ناوید :یر ومآمقلسدابشواح

 قلشاب شزاح ۰ رابدبا هدنمکح یواعم كنشاب شواچ رلیدنفا یجءهرک دت هلوحوک و
 ینیدلوا یسمسر یادختک ترادص بولوا تیزومأمر دق وف ام ەك قل ود لاحر شک ا

 ۽ یاد راش تیوب یخ د ینا مم ضعب ۱ كلي | هدرلنامز

 ناوید)هدز وک دم را تودیا ماود هدلکش :ناع ردق i ۱۳0 قلعا شواح

 . ردراشلآ یاونع نواعم یخد رایناتو لوا قش رک دن و لیوحم هتنراظن (یوامد

 ثانی ودحم ردق هنحشرات ۱۲2۷ . ردقفدت نایاش هد یمهلئ-مم هشاعا مدهناخسح

 در زاما زایی ًطعا تامیمخت نوک رب هجتیوکح نوا ین هاا
  هلرک قحمآ .ددهدقملهالک | ندهقیوک هدنآ ییدادیاهشاما های رانابرق رذنو رلهناعا نلیریو
 هدیی دنا لامعتساءوسندنف رط یرارومآمنادنز لر هبلدیا فرص هنا كن هناعا رک «تاروذن
 شعهیلدعهقسو ندبا هیاکحو نایب هدنروص رب شررص كي یرلتهجوب هک ردهدقملشالک |
 ییاداع قمادآ قادآ.و نابرق هرلهنردم « هراهبزت هدزب .ردزوآ تلاحخ كانوا یحرات
 ارظنه«دافاشور .دو,دقملشالک !ینبدا وا او تاعربت هدل و و رو را هاب یک ین دفوا

 كج ەى «كريوهاعا هزب «زجآ دارو زر راناسنا یا» : كمذآ رب نوک ره هدنسهلف كيادنز

 دهدکلدیا نظ یخیدربغاب نوجا تخيص بلج دنا كردم وک

 هدلخاد و ا كرار وۈمأم و ,تایاکترا نالبای هلندبف لوصا | كران وب

 .:رمر رع گالیصفت هدهقبثو کهدینآ راتهجوب بولوا تقد ناش ماظم یرلکدتیا عاقب
 راضا هدنجما هافد هدایز اهد ندرامالسسا كراملسم ربغ نانلو هدسېح نع نجمآ
 رکفا یهدراناتتسرخ هدربو افج و اذا ییدکح كزاناملسم زسهسمک و یرلمیا تاقوا
 هقو ناساا فلاس هلبا هلصوت یک وف وأ هلتسها .كراهرقف دام هننراصوصخ ياخي تبلم

 : مرومدیا جرد ع يل همهم

 طقف بویم مو. هراپ رب هدنمضو ا ناجح نا وبج , نانلوا عضو هنادنز رفعج ابا »
 . رد را ځکه ریو هرابکیا هلمان یسهقآ یحکلدو هراپ زکسنوا همان ج رخ هدنراقالطا



 هظباض لوا هدرلللناهثع ۹۰۸

 هه هلق یدب یسارفس هراس لود یک یسکسا هچتموکح لب ندنامز تلا مياس

 لار تد سا ید هدنصوصح ینه ر كنهمایع لاحر یک ید سدح

 كن هاچزرتهم هد ۱۲4۷ و شلوا لئاز شاواب شاواپ یتمها كننادیز هلق یدب ندنعیدل وا
 : ردشفاوآ در نوب یناروا هک وص دداا یوم هناغ یس

 هک هدوک ندشاها رارب هلغلوا هناخدح نوجا رامرح یرکسع یراصح یبا مور

 . یدریلی رر دتا سبح هننهعلق رحیلادس رتک الالع هدرانلک مزال یو

 صبصح هناذدح یهدنسوق نادیز نوجا راتوندم هلا یابرا هففخ مارجو هڪ

 .ردشلدیا لامعتسا قرهلوا ین#اخسبح كتلود ردق هنځ رات ۱۲2۷ یسارو . یدشلدیا

 هنافوقءرق رول دم یاس بوئلوا لقت ه هام یهددجاناطلس هناححسدح هدروک ذم جرات

 ۱ .ارت لوا داخا

 . ردراو تالصم هدبابوب هدهقنو نالوا ج رد هسدنب كارکسع رس هفسآ

 یسغاب یموق كس ناخ, دم ادع ناطلس یبانب هناطوقءرق هدنسهننب ۸

 نامز ییدرردتیا اشنا یناخ ییدمش كرهریدتا مده لاقتنالاب هنسهدهع یانیحانوراه

 ییدازک ,هطوا هبا ج رب .ددشل" وط روبج هنقار هللاحیجرو ییهطوا کهدنقوف هلبا هبرت
 . رلتسدیا رکفرپ هدنقح یاس لاج فانادنز هدازیدقت

 هنسهناخراج نولاءاد ناک هدیکصاخ اسف نیفوقوم  یهدرانادنزوب .هدزانامز كص
 هنامز یشیدنلوا قيرفو صیصخح لح هد نوجا اسف هلیعسوت فان هناخرتهم هلرهیدیا لم

 لیوحم ههناخهتسخ هدیساروا هه ۵9 شعلوا ذاخحما یسهاخفقوت اسف انب ووک ده ردق

 . ودشندیا

 هدلونناتسا یتح . یدا راو راهاخسح هلسان ( قرمط) هدرادکساو لوساتسا

 كن هناخسدح ر هدهداروا هلتقو مان ون . ردراو روپمشم تمت هدرب هلسا ( قرمط هلاص)

 هدهلحم ییدتنا لاغشا كت ودیازوشمونلاو هدنسوشرات كسلاع باب .رداتلالد هشدوح وم

 نتراظن یواعد ناود ارخّومو یشاب شواح "۰ رد:دقنلوا قالطا یاد قرمط

 .یدناینهاخسحكت ىلا باب ینه راد قرمطونشا هدهرضییدتنا هفظویاها هدا تاب

 7 یا شواح ردق هحراب ین دار دلاق هب هناا ک هددحا ناطلس هاخسح

 بولوآ وفم هراشاپوس نادنز روما هاب .یدیا هدنتخن ییراظن كنيراضاق لوبناتساو



 ۷ لباد روما هدرابفامء

 حیاوح انو قازرا نالوایموزل «رلکهدو وق .رددوحوم راوبوف ید هدهاغرتهم

 قلک اراف«مورحم ندذفتم«نیهمرم اضو اوه هدزعاسل .ردهدقلدىت راص هیعاشا ندیراقوب

 اف هلال نادز مراهافتسح ندنکسا.ردمولمم ییرلتند نانو هرطح لتنوطرو

 . وواوآ رادن هلاصتتفا كير هدتقح نماشنا زرط ار يا

 طبضو دیق كخمرات .ردصوصخ هرامرحم یماس یهدهبنر اسك وب ییادنز هلق یدب
 یلویاشاب دونم یمظعاردص كحاف ندناوذ رومشم ردف هبیدمش ارظن هناموقو ییدتا

 سدح هدننادنز هلق ید اما د یصصد یامط « اشاب ناسح .یلد ندنراحناف دب رک

 لکت یر ندب راهفو نینوخ كلا هازمح راب یهثدلوا شلها مادعا هدراوا و

 ردشک هعوقو 0۳ هد یس هع ینا ناعع ناطاس ندا

 هرک وص هنس رو هد اشاب دؤاد هرق یلهنسوب نریدتا سبح ههلق یدب یناع ناطاس

 كراشی دبا مادعا هکرددوحوم و وق هدر «دننادنز هلق ید . ردشلدا مادعا هدعقوم ىع

 . یدربلینا هباروا یراهلک

 ندنحهع.دق لوصا ثلعا سدح هلق . دی ی رافس تشه كتلود نلیدیا برح نالعا
 ۱ . یدیا

 وتستور  یلاغشا ندنفررط یلهمنیصور كاتس یلاعباب هدنسهنس ۱۱۸۲ گن ری الثم

 كن اما اراشم تلود هر روا هنس تنططسهنس رد هئدیدو هراع تاو دع دق تاداع » رار هلکعا

 لاجرو املعو هغرش یا وتف نایریو بوایرر لاق هبهلق یدب یعادا صاوخ و یمادنتک وق

 ولتمارک ولتک وش مارک نیقاوخ مخفاو ماظع نیطالس مظعا هلیرلقافتا كيهيلع تلود

 نمدنفا مدخ ردننکسا ءاشهنش و مشحاراد ءاشداپ مم لو ولتمظع ولتاهم ولتردق

 «تعینع دنبرق کما داهجو انغ هللا شورخایرد شوبج هنیرزوا یلهیسور یراترضح
 0 ورا

 ندنشیدللهتسخ هداروب ( وقس روا )یسبحلبا فوقسوم نالبردنوک هننادنز هلق یدی
 هدهمانءاج رتسا یرلکدتیا میده «هناهاش تاذ كنیرابحلیا هراس لود مقم هدنداعسرد

 رابصح هلیراعا بلط هدعایسم هتنراعا تماقا هدهناخر هدنلخاد هعلف كنسوبحم امدمب

 ةظفاح ردق رف یللاو یاب كولب یا ءادختک رب هافآ رو صیصخت هناخ ردق نوا هدننورد

 اشنا دحیم ر كوجوك هدنوجا یرامتا تالص ُهضیرف یادا كرلنوبو نیصت یرکسع

 .یدشلردتا



 هطباض روما هدرللنایف ۰۹

 دز وا قوا تمحايص اضتفالایدلو یتددنلق یرلهاکولم روا عمال رو طح ضورعم

 واح ىسينم هسرالوق هبلا راشم كرهلير دتا دیف هنرلق یرلنویاه ناوید روک ذم رتفد

 ۲ ذلارامییدلوا شقا ریرحت ههبمان یشابوس هلبزیرحت بوتکم همطق ر.ندیرک اچ فرط
 دعت هلسهلاطم هنسن هدایز ندداتعم هنسارقف یلاها هلبا طبرو طبض هلزوک یرکسع

 ن تاهبش راد هنسملا تودو تراظن ماو دلا ىلع ا هعوقو شجرو

 نیک سال نان رنا نامرف وصا ەدقدلرورب یرابلاع لع طاحم یذج هنلق

 ال زا ندنفرط یلدع دون ناطلس هتسالاب هضو رعم هر 5 زن ندیا صخلت یهکقوب

 ردشاوا منویاه روظنم رتفد یيدردنوک هلسهماق وشا كفاح ندو » هدن وياه طخ

 عااراشم بولیریدتا دق هلهحولوا هنملق رع واه ناوید هرزوا ییدارتسوک هدخرس
  .رذشروس نامرف هد «نوستلوا لاس اور باوج هروک هتساضتفا نمضتم یسنع

» 

 یس رادا ی اخسفح

 ءو لوبناتسا .ردشملوا ذاا هناخسبح رلانب ضعي هلاق ندرایلسلازب هداویناتنا
 واگن 1 یابی ) ینش رب ندر هناا سنازب ًارظن هننان دربتعمرا یکه دلما یا
 یدیا الع ناد یموق نادنز موبلا یرکید ٤ ینهلق ( ساما) یهدنتح یر
 ردشمافلوا فداصت هدبق راد هنغیدنلوا لامعتسا ندنفرط رالناهع كنسهاخسدح سامها

 اوت ید ییدلوا شمریسا اشنا ادیدح و "دلیدعت دم ناطلس حاف لباقم اکو

 . ردشعلوا ذاخما هناخسدح

 و هب اختسلح اعاد رالحم یک و نوجا یتیدلوا رلعف وم مک راجر و راهلعلق

 ران الوا یمازح ریغآ كب بووا يک ووفق رب اداعیرلناق موردو كراجر . یدروللوا

 . یدویلیدیا سفح هدراموردو ون

 "لب ربمتوبوق هبا هناخخسبح هدناروت «ینیدلوا هدنزرط وبوق راهاخیسبح كليا اساسا

 بیس یفیدنلوب سشلدیا سبح هدوبوكفبوی ترضح هداکوب و کودیا ندهفدا رتم ظافلا
 .o .ردهدکملرتس وک



 0 هطباضر وما هدارللنایع

 كښي اب وس لوا یدل اها شان هی رقیه قر هنل وا داعقاو هماقا یشابونسررب ندنفررط یرانابعا اب

 هدنمخ تفو یربغ ندنرلکدلبا اطعا والاب ینکجهمب و مبا كنناوبح یفیدلوا بکا
 . هشيارب راشاب وس وب هکوب لاح بوک هنمکح تدا ید یرام ریو هریخذ هيمان قلز
 هلو ندشیدلوا هدقمقج یش دادقم لوا كرهلند تداع هبا ندا رقفو ندنرافدن

 لادا هندادع رکس: ع و رب ییعاب یشابهبا دن هبهطبار تع ی ناتو ها. ند

 چاق رب هليو كرک قرلوا رابتعا هرف رب ارق یلهناخ یللا حوا یسکیا الثمو یس

 باخت ا يثاب وسر ههناخ یللا نوسلوا هیرق رب .الق-هكرک و نوسلوا هلبعامجا ك

 كرل ردا هرادا هلتف رحم هتسک لوا یروما قاشاب وس هرزوا داعم هر نی

 رب یخو هلهجووب كرءهریو هلهجو یرلکدلک هریو يرلهداتمم یوکریو یخد یسبلا

 نواه یابک اخ هدیاب وا كره زر بسانم يارو هلوصح رک ع یراوس ۱
 یرگاحبیاکم الصفم هنیرااوق یفرصتنمرج ویسلاو هرتساس ناذتسالاب ندنراها

 یاوج كن آ یسیافوشا ندننیدلوا شفلوارامشا ید هس لوف هلاراشم والت یفی
 یفیدل وا یواح كس رافاحتس ىل وئکش و ندو ادغام ندنساضف یونرط هحننجر

 تادرفم هعطقر هكوهدیا رحم یشاب وس رقت زوب ىلا هرزوا تادش رامسا ندر

 یسهق و دنص < یراصو ریست "المکم هر و هکر دیا وزرا لک بو رد ربع سرد هاشا ب

 يهرب و نوسلدما تيش هحول رمرم رب هنسههبج قطا یتبوه ن وفدم .ارهلیدبا ایحا یم
 دبا رب یسیدا هاکنوکس كنغيما رهش رب یخ را دازاوساتسا ترا ریهطت راکاسی نالوا

 . نوح هبادنم هدنلاح

 لخ را ۰ کلکب نایلس نار دشب راق هيلا اموم هدد رقفد هسا ظ وفحم هدنسهرادا فاوا هور

 ۰ ددراو یاتوا هد رپشیکی . . ردلخښسه و دقه ی

 ( ك اض د# . ۲۰۱ هفصع ۰ ىجا زافوو لوشاتسا (

 یا ا مزدا قارا ایران و ةبازام کیدتنا هدافا هدافا هلرلرطبس وش كلب ایض د۸
 هل احاضیایکه دنت: یغیدلوا ثكء د یبما رهش فا :مشاب وس ال وا : راجا كا عیضو هد ی هطق

 یجنچوا ییدتبا نظ ینیما رهش یییشابوس ېک كب ابض هد دلرهماه خروم هیفاممم . ردها
 یتیم -رهش با بشق نالوا كع کوبوب ا دارلزازا » : وش یهدنسهفیحم یمن ۲۷۸ 4
 ندهنصهرفف « ۰.۰ فلما: ,سیتف یرهش هدلاح ینیدنل و هدننیقاب تاتنیدنک یشابوأس نالوا ك
 ۰ رد هدفهلشد

 نامیاس ناریدشبراق نالوا ندنلاجر رود ون "؟رظن هنساوا ۸٩۷ یحتف خراب گالونناتسا "ام

 ؟ ردیم ۸٩۰ غراتو ابجء ۰ ردشمام؛لیشالک 1 یبس كنسلوا ٩۹۰ كنم رات یسهبقو



۱ 

 هطباض روماهدرللن اب ۹٤

 تجاحهحاضیا ینفج هلوا مهم هجرده كتیرومأم رب كج هلبدیاهیج ر" هتنطللس نادناخ
 ا . ردقوب

 ثلخحم راوتلا کت . یدیا تیرومأم رب مهم ردق هنحتف کالوبناتنسا , قایشاب وس

 هدکدتبا ریمعت ینسورابو روسو ریخیست یلویناتسا » : دم ناطاس حاف ًارظل هنسهدافا

 .یدلیا ضیوف اکا یرهش راما هلیا نیبعت یاب ءوس ینلوق مان (1۵) كب ناهلس

 (46۷ هفح . ۲ دلج )

 هدهرادازرط کیدا لوف هرکوص ندک دتا ررقتو نکع هدلوتناتعا هتنابم تاود

 . زدشا بالقا هتنرومأم هطباض قافوا قلاب وس

 هتنراظن باستحا هللروص هو نوچ .د ۲ ثانس هفیظ و یتلشاب وس كلبوح

 + ردو .هببموصحم لصف یفیناوا ندا بلق

 یسیجکی رق « یظفاحم رهش هدراخشرات وا هب هسیا یفلیشاب وس رهش دوحاب و ربزاو
 لمرات ۱۷۵۳ ر ۲۷ نانلوا جرد هبیآ . ردشمتا بالغا هبهمرادناژ یدرغوط اهد و
 . ردیاتابنا ینوب هرو

 ردشهکاق كعغلظفاحم ندو

 هدووبوو هدنرلارق یرنک ۱ كنلبا مور هرزوا یفیداروس یراهاکولم نوبامه مولعم

 كنرلهر ناکدازپشو نطالس یهدهیدارح هدهنوزب ؛ كب نایلس نازندمی راق یئابوس(+۰)
 قلوا هدزع رامعم زرط فلیا هدنسهرص یا كنياب ناخ دا .ناطلس هدنتهج نونج قرش
 .ودب وفدعهدنن ورد هبرب رم فیرظ و نیتم « یهبق شا هلا لطخ هلغوط « راود شاط هرزوا

 هلیتقو حشو رها .گردهدنلاخ هطلحو "تارخ موبلا اقا (نتعا ةدتسهبرزا هجي نینآماسا ج
 ۰ ردقو ناشف و ماب ندرلنو یدببش ۰ شمراو یمهاتک « یرایم كنس «یسهتودتص مظدنم

 هدیربتیاکب نایلس یکی رلرانح تلم یاربک وتلود لاجر مظاعا رک | کهداوبناتسا ید ةدهسورب
 نالوا نیما رهش و یسیلاو كيا كلوبناتنا . ردهدلاح رب .فطأت و تربع نایاش هدایز كب
 مز . ریتالرب یرلکهرو تراقح رظن وش زمکیدزتسوک یگراق هنسیذا هاکهد ونغ كمبلایوم ريم

 هنبرادهاحم مرتحمهلل ومشیانعع «هنرحناف کالباكغارب ءط زمفیداشابهد رزوا صوضخابو هنقالسا یک

 : ردروپشم . لصر وک انهد تلم رب نرتسوک .گزسقمرح ادام « ناروط دیقال یشراق
 ۰ ریلاغوچ رلهدا فلج هل یزدق هدنشهزا رلتام نلنب ردق

 هنس و رج قدس ەر تاب ولُم هل دصقم ترایز هد یتسهب ر ثكاکب ناتلس ناردشیراق « زحاو رر

 ههسور, هدننمض راد هویم و هربس نوجا یراشادقرآ حالس « ا 9 نکروبشنلاخ هکمروک

 صعب نذل هدنفخ نوفذم لكما باخ یرلتفد رظن فاتنارقن ارتسزآ و نادآ ضعب نالوا شک

 نوجا مزن « و . رلیدآ۲ ینمسر هدانل امتشا ثغ-۱ لاح قەبر هدهرصت و . رلیدتسیا تاحاضیا

A 



 ۰.۳ هطباض روما هد للنایع

 هدنسهزآ یک قاحنس هلبا کايهاس قانشا وس ارظف هنتسهدافا لرهمعاه خ روم
 ثحم ندنسه صاحم دعفد ككلبا یهایو كيایلس ناطلس واف رهعاه الثم . ردهبنز رب

 كس زوتوا ناراو كلبا هننلآ كراراوید هکیدئلوا نالعا هدهاکودرا : هک روید نکردیا

 هتسیا هدنسهجرد یهابس هدیولوا كلام هتمامز رب هیوا رک | «قجهلآ تمامز ر قلها

 .ردقج هبراقج هتکلکپ قاجنس
 هدیسبر ندرادومآمنانل وا نیست و ثادحا البا هدنسأت یادتبا كن دنانع تلود

 روما نامز ییدتیا حش یراصح هجءرق یزاف نا نامع ناطاس یتح .ددقایشاب وس

 [14] یدشمنا هیجون هزودنوک یشهدراق یغلبشاب وسو هکب ناخروا یلغوا یتموکح
 .ردشلرتس وک هدنر وص فلتخم «هدرل را فاتح یمهفیظو و یس)ما درط 6 یب انعم كنیشابوس[ 7 4 ] ۱

 دةم هد الاس هلا ۶ دز ول ن ردە دکل روک ید یشاب وص هللا ) ص ۱ هدصا لوا

 یشاب وص (یغاب كرلانف) یشاب ءرس « ( یسیر هلیفو موق) یشاب یوص . ردیثایوس یمالما یسا
 . رد ( یشاب وس ) یسییغوط كا دارو ۰ ردمناو هدییدانهد هنسانعم ( یثاب كيوص )
 یشاپ وس هدرایقوجل-.. ردذوخأم ندردصم رب هکروت هنسانعم افاتار - تامهلوص « ( وس )
  قرلوا هلضف هدرلبقوچلس ۰ يدنا لمعتسم هدندوما هظباض قرهلوا هنسانع. ك هناداژت

 هطباض لانلوا ریبعت یشابوس هدرل بش هل رسک فادیش الا هسوماق : هنحش .ردړاو ( هنحش ) هدر

 هدماو ناسل الاخ .رولوا یفاک هنص وصخ یطبرو طبض كلرہڈو بوصنم ندناطاس فرط هکر وند

 . رانایلوا فقاو هانعمو ..یدیا راو یمهب رکسع تفص لرل یشابوس هدهدزب .ردلوادتم هلحتف كانيش

 داب وص) هدیکرب "سوما كبیاس نیدلاسمش یتح .رارویدبانطینیدلوا هنسانعم (یفابكوص)
 هل راظن هنمسقت تروص هود نوجا یضارایاوراو تافاودحیافسا هدرلرمب ینادنل»ث تبق تلی و

 ریغو زسم وزل لیوأت هدننروص یشاب ءوس .یسادختک .گلتفح «هنحش -مدآ نالآ یتکوا كتاعزانم

 . ردهدکمالز وک تباصا هدهدنرظن ةطق یدنک هدهسیا هدکا نایمرد یتسهعلاطم ( ردو

 هبد (دروخیع لسع ) بوروک ابق هلینط هکرو یرږیبعت ( نع, لاب )/ رلنالوا بهاذ هنظوب لصااو
 هکر د رلشعا ثاهحا یرعبعت (همشچرس ) هدقرهلوا لپاقم تیشابوص یک یرلقدالل وت ینلباقم یمراف

 لع دم "ندا اقترا هنتیودخ رصم قرەلوا یساهد مرغ قح ۰ ردهبر یرکسف ی هدو

 وش نه وا هبنررب یک هن اچ سس «یدا ها ههشح رس یم هتل يلوا ندنابصع هتلود كنان

 ۰ رويدا حاضیا رله رقف

 یمهبهآ هلاوق داهن توافش ی رلکدید اشاب یلعد# وش هکر دمولعم هرزوا نابع هجو ههلج »
 ربا هلا یلغوا كنسيجاپرؤچ هتشوارب قزل وا نابکس یغاس هدنلاح یادتبا بولوا ندنسیلاعا
 هدنرتیعم . كننارضح رصم ةالو هدفدلوا فرط ر روك ذم رفسو بونلوا مادختسا هدنرفس رصم

 هدارزو هباس و E تافتلا واوا همشح رسو یهشاک واب وبق و یشایکس هدعل 6 یشابک ولب

 میاقو موقت ۱۲۷ ن ۰۰ نكيا شلوا لابقاو رابتعا بساکو لانمو لام باصل كام _

 ناکس یراوس : همشج رس ] پا یک ه دنس هفیضگ ىج ۳ رفاد رفد همهم یلوصو ۱ ۷

 ۰ ردا دیأت یهدافاو هدیسلسهد ۰ رد دآ فانطباض رب قو و كنتادب ول ۱

 ۲۰ هفص یخرات هداز اشپ قشاع ( ۲ )



 هطباض روما هدرابلنایع ۰۲

 وب ههدنقح رسسع یلح اوا .یدراقاب هطایضلاو رونلوهدتسابس لح هلک ولب هدنعوقو

 او: هر وص ندک دید «ردندرابجابروح ردک هرفس هلا رکسع هطوا رب ندن رلهطوا كولوب

 وجآ یرلیجاشاع ندیاماحدزا ءدنفرط کیا كهار ءاش .ردرارف یلفوکسوا مشت« یلاصع

 ردرارومأم منا لتق هليا ع رش صا ی رابغاط یرکسعو کما حسون یماع قیرط
 . روسدیا هوالع یردق

 انس رلرآ هلع « كرارازا « وشراح كرهزک لوف یرازودنوک » خراب : یشاب ولبس

 بم یرلاتب مادهنا لئام < كمر دتبا ربمعت یرامر دلاق شلوزو <« كما تقر هتتفاظن

 ةیقوت نشاط زسنونیوا كر زک لوق یک یاب سسع یخد یراهجیک و كم ریوربخ « یئاب
 اا وس و کیا اساسا .دهسیا رویدیا نایب یقیدلوا م فوم هلسهفیظو كل ا

 بس هلب نم دوخای كالپوح یرکید یسشاب وس رهش دوخاب و ررزو یسیر بول وا دوجوم
 ادشلر, و هدیناونع یئاپ وسیهاطیک ییدلمد یثاب كلبوج هنک هرکو ص وب . ردیسشاب
 ربا كنسدشاپ وس رزرو هلا یددشاءوس ثالیوح هدرارهش كویوب ی ءدیا مود و یلوطانا

 یدرو هدهرص یيدتبا ثح ندرارهش ددعتم كنیلج الوا ینیدلوا تیرومأم رب
 : درد هود قناس لک ایروان

 و هارهش بولوا 6 اح یریا یمیشاب وس كپوج ) نکردبا ثح ندناو ال
 اع هانب ۰( ۽ دلج ۱۷۵ هفیحم ) ردهدکیا هوالع ینیدیق ( ردا ریهطت ی راقدنخ و
 ر یاب وس نالوا فطوم هلیروما هطباض هداروب هلا كرت هلصف رکید ینیسشاب وس كلپوج
 / . ردقجهلوا ثح

 دلب مه و رارونلوب هدنتلا یا هلرسانو راضاق ربار, هلفلوا رکسع رابشاب وس
 اب وس هدر هداروا هرا راو یاو یضاق هدر .یدراریشیراق هن روما هطیاض هد مه

 دراردبا هفطو یافیا ربارب هلراشاب سسع رک الایع راشاب وس. یدرونل وا مادختسا

 دزلررو تمنوذأم هغمبشاط كنکد - هقالاف طقف روللوب هنوزاتو جابرف ءدنرللا كراتوب

 هوصاب یراهناخ ضعب راز هلا همکح ودکمنا دنب و دق وصاخشا یرلکدنل «مبش
 |ودداو ینا سسع هدر, . روسدیا نا ىلج الوا ینراقدلوا رومأم کلا یرحت
 ۱ . ردنرابع ندقلدالح یمهفطو

endarme chargé d’empécher ۱00۷۵۲۵۵۲۵ : یشابوس هدرواصت هعوجم 

maisons de 0ردهدقللوا فرمت هدنزرط مع  . 



 ا ٠ ١ ةلطباط روما" هدرايلنانع

 ردق یمرکی هدنتعم بولوا ندنرالید عون رب كرلبرجیکب : یرادقوح شاب هلاص
 وشراج یسهفظو كلوب . یدرونلوب یلارفلیدبت هدايزاهدو یلئءهرب كلوب ءروک هنباب
 بجوم یهماع ترضم هدنراناکد رزرو هاخهوهق < كمزک یرالحم کالهلغو یرا

 ریدکت یراثدیا باکترا ینهرضمتاببع لئام کوی و راق نالوا بجوتسم یابخ عار
 همماع تقو یفیدنوقوا ناذاو كمريدتيا ریذمتهلبا لاصیا هنسومقافآ ید ی راف

 ندنرلهلشقو قماللوت هعماجت كرءدنا برض هلبا یجباق کءهدنلا یمراسو فانصا ن«
 هماحو هتیزامزک هلبرابداو ضع دارابرحکی نالوا شملغاسط هرازایو وراح هب

 نالوا هدنراررآ ناتشربقو هلو هتیرامامراسقنح عادصو عاز انوک رب تقو یرلک

 هدفرش عماوج كراقجوج هدنراهحبک فی رشناضهرو هنیرلتلازر عنمو عفد كراهش
 كعا تراظنو تفقد هتسمالوعوقو كىاخما لاوخحا لئام هرلنو اه دو هنراماعا ت

 . ردن زابع ندکمر دلس هنس را یحآ ی هدنسونق 3 كرهدیا لاروزژ یهسزور تامو

 دهدکلتتد MSS e de ماع هترادفوح شاب هلاص هد ر واصت ع

 تفاش یلاوتلاېلع رودنوکو هحک دارم ندنس-هبمسآ یرکسع لیدی هملاص هرلئو

 یسیر, ندرانو هسرلقاپ هغاحوبو هشوک ناهه « رزک لیدبت یاءهرکنتم تأیهو هف
 روت دم بقل یالوطندن رللوا رول زر دلاع هتمدخ هو رولوالاح مفقاو «رونلوا هده

 لنشب یسهسهدیراشاب هدنفویراقدنلوت هدنرلهلشق یرارادقوح هلاص .ردراشادیا ببقلت

 رونلوا رببعت ( یریپریپ ) یعرف هنیراهقرآ و قاتلاق ندنسیرد وزوق ءانس یفارطاو 4
 (۱) ۰ یدرارک راولاش هلود هنیراقابا و

 gendarme ۷ هلآ یمسسر هدرواصا هعوجم : یشاب كجو

les voleردندنرارومآمهطباضهدون .رذلیزاپیسهرابع 0۱2786 06 ۳6۵6۲06۲  

 اوا دج ایاب دوخاب هنغانوق اتاسانأ باستخا ابو هنسونق افآ یمارج باحا قا
 نوار دنک یغالوق ثانمک /ییاوق نمک « یلأ كنمک ءزوک هاا یرلکرلشیا .ررب

 . یدراو هدهمدخ نداق هدناعم . یدرلبا مادعاو باص هد ی راندا ر وهط یه

 تای و را یانشا هیوا ندزارکبوت هلک ندکایحسکنایوندقل زس رخ راموآ ید
 !یدرزازا -قفوف اماذ نا دس راقع 8
 مادعاو باص . FI اکو ل ىج ۲۸ ۲۸ ندنراهلروا یرحیکب : یاسا

 ۱۲۱ هفیح ۰ یلائع یرکسع خرات 0(
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 .هطباضروما هدرللنابع : ۹۰۰

 ۶رشنکسومرحم ان بویلوا یسوبق کیا دعبابفو راضحا هعرش روض» ینراماماتالح
 وا هدر مولاو تباع ندکمرو .تصخر هتسعلوا عضو مدآ ییا ءرلاخ نایلوا

 کومندنوبو ی ربا ترداسهنتراجارخاهسیا راو یوفرعاتیم رمشکیا كرا هباخ هلوقم

 ر یلتماما هبسیا رولوا یردیا ټک رح یلاع نامرف فالخ بوما مایها هصوصخ وب

 ۱ مه و هدافآ هقشب هقشب هنر یه ینیدنل وا هس یعطق قعلوا بیرغلو یف نود و

 هرهتکر > نامرف وا یفالخ ندهعا قرهبلوا تراظنو تقد هنانتع الا مزال ماو اعار

 e نامرف نومضم هلرب هدافاو مالعا یشک تقعرد هسیا رولوا ررسوک تصخرو

 ۱ . یدلروس مد زمسهلیا ترغویعس هنسا رحاو دانا ماودلا یع

EIN EY۱  

 یراترضح یسیدنفا لوساتسا ولتاضف
 روا ېراکنح راو تروع ارا ر مظعا دص ولتداعسو ولتلود مدقا ندیو

 - درک هدرلوا , هدرلهلالاح نکیا راشمر ورت عقدو عم ندهعا بعلووهل هدرلتیعمو

 وبا وهل و بل یعیالام بورتک راک هدن رلکدتنا تعج بودیا نا ود لاحر دلرکو

 راماما كيالحم هلج- هک ردک رک هلنعلوا عاهسا یدال وا ست ی لا هش رش نامرف

 همروتک ینچهدک دتیا تعهورف ر هدهلحمرب دعب نم ب ملاک اتو هبش مکحم بو اح

 :رلهلحم یعند رلماما .رلهلا تیم هلیایذر ندناشف قلعتم هوهلوسلو زوسو زاسو

 لزم هلدرف ر هدهلګر . هک بوش . رلهلیا عقدو عم ندرلدش هلوقموب ەل “لاها عقاو

 رو رخ یرفتهج ءاراماما .راءدنابملووهل زانکدح .هلوا هنانح و كنحو زوسوزاسرب

 رانسالواع ون بولوادنق# هلیعفدو عنم بولوا هرزوادرق روک اک | .هلوا شل .زام "روق

 ۱۰۷۰ وید راهلیا مالعا قم روپ

 یمهراداههاخسب» و قلیشاب وس - <

 ۱۳ نیس رم لاھ وس .: دن وجالس ایا اب نابکس كۈك یناافآ یرجیکی رک

  نیشاب ثحو <« یحهقلف « دزاح ۽ یرادقوح یلغوالوقلیدس « یرادقوح شاب هلاص

 ۴۳ ی رلهفظ و بیج هقلف و دالح ندرلنو . یدراردبا مادحتسا یرلبرحنکی

 .رد,دکعا حاضبا

 ۹5 ی 8 و



 ۸8۹ لا رانا نام

 بودیا نفذ نیفلوا توف کولم دعییارب ءدنوا ودنک یجریسار, هدنسهحم ابق همسک
 هبوب نکیا شلک هللوا نفد هرباقم بوئلوا جارخا هلبا نذوموماما رلنالوا توف هلوقم
 یرلحرح بودا فشک هلعرشتفرعم بوراو هرو "هلع یدعیا ؟رده بیس هل
 هل بوش وا لاوس یلاوحا تسفک كنیحربسا ندهلحم "یلاعاو بونلوا هتیاعم ؟ردیمرا

 هنهروضح بودیا تو لجو ریرحت عرش هدنرانب هلع "یلاها هرزوا یعون
 . وه هللوا لاس

 یدنفا واتلضف یسضاق لوبناتسا

 نادص نوجا یرللوا صدمو روهقم كنيدیادعاو رفظمو روصنم كمالسا رک ات

 رشللازو و دزوهدراهجک هلیداجما ییدلرر تصخر هدنباب یرللا ترشابمهیامد نینمٍ
 راذکو تشک ءدنراهرآ تالح و یفاوساو مارتخا هعونصملیدانق ناص ناصقن و هدایزین د
 هنیدبلوت تاداسفنوک انوک ولوخد لزارا صاخشا صعب هلیدصت اشاع ید هسرانورد

 یدعا هلذلوا یضنقمو مهم یراعءفدو عمو داکرد یسەرطأ رات هرا رش ندنفح هلوا تا

 هنبرلعنم ید لافطا ءابآ و بویلرروتصخر هنیرلج و رخ هقاوسا هلیا تمجكافطا دعا
 یا لوا ات یز ور چ هلاوسآ مورآهجیک ےب لاف ضا ناما يرش فدو ا
 هفت یک کرک ولا اضتفا ینفج هللوا هذخاّوم رلنلک مزالو یرلهحاوخو یرا

 () ۱۱۳ ر ۳ وید نسهب

 ىدنفا ولالضف یسضصاف لوماتسا

 نکسم هرلنالوا مرح ان هنر, رب هدنرلءرآ تالحم مقاو هدندامس ةناتسا لصالاف
 نک اس كلەسمك رشکيا ءان هنیراماخ عمط یراهعا تالحت هراهناخ نایالوا یعر
 ماها هصوصخ مه وری دیده ر, نکبا عو رشه و عونع یرلم رو تصخر هنس رام

 یعرش نکسم مرح ان هلوقم لوا هلبا تسبت هماخ ممط یرلیضمب ندراهما یشان ندقمام
 فرش عرش نالخ یلاعت هللاذامم هليا تصخر هعضو رجاتسم رشکبا هراهناخ نا

 كعو مشمانورکنم ما "انهشیدنلوا ققح ًاحبحصیرلقدلوا تاع هنعوقو تحاضف 4
 هاب یدما هلغلوا هدیوجو بتر قغلوا ماها ههللادابع ضایصا هظفاحم هلبا یفدو ٤

 ۲۳ وسول .یلجس یفلیضاق لوہلاتسا (۱) |
: 
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  , ۸٩۵۸,بطباض روما هدرلیلنامع ,

 ۲ کک ۲ هنیرارقتساو ماود كنیهاشداپ غاسپ نالوارکذ لءردیاعنم هملکلاب ین رللا ارتجا

 ۱۳۲۳۳ ب ۹ (۱) . یداروس ود نسهلیا تفقد و ائتعا

 ۱ ماسقا فله ع روم هک کی رلق د شر راقم راش ىق وخ كىادعامندەقالخا هطباض رلضاق

 ۱ یصاوا هلستفو هد راماما هلع راز هکنو . ردنا تاساینوم قلا و جردنم هدنسهر اد

 . رولیشالک یفیدلوا یرلعق وه مهم هدنسارجاو قسطت كتموکح

 : ردشملوا جرد نوجما یکیدلروک تقد نایاش هوراهقشو وشند رافآهطقنوم هتشرا

 یرلترصح یدنفا یسضاق لوساتسا واتلضف

 چارخا ندراهلسح دارلنالوا لینکین بونلوا شیتفت راه عقاو هداوبناتسا الا

 هدلوناتساهدنا وضو .ردشملوا ناصت کم ۳ ند نعرلاقا هلن وا ندروما ها یرم لوا

 لنفک .رل:ریو لک هنر ر پولیا توعد یرللاهاو یراماما هساراورلهلحم ردق

 بواب ر دیا جارخا ندنسهلحءروک اک بودیا مالعا بوزایهسیاردیا روهظ راهسمک یراندلوا

 )؟( ۱۷۵ .رسهلیا د هدهصوصخ و

 یراترضح یدنفا ولتلضف یسضاق لوتاتسا

 . دوبعو روح ندنسهشال رهو باکو بولت و دهل بنما .دنسءرآ تالحم هلقا سا ضعي

 تقدویسعمر,دتیا ریهطتو كاب بودیا هی هتنراماماتالح نیکمکح تربسع هلاداعندبا

 E AES . ئهرويب واد زو هلیا

 2:2: .ییاآ دمو راج ییددقتفا لوپناتسا ولتلضف

 مکحم ءرانالوا مزالو نولیریو خر ها روا یسهیف هوسلایلع یا وزوفو نونوق

 ول | هدایز ها ر نولب ردنابص هب هثآ رت وا هرکوص ندنوک و بول وا دک اتو هش

 1 لس دعب نم بولوا شال .رونلک ندنراق> كرنا تخورف ههدایز موللادعب .هلر دناص

 )>( ۱۰۷4 . وید ههر دیا

 ۱۳ وص و لحسیغفضاف لوناتسا) (۱)

 ۱٩ وصون لحس یغلیضاق لوناتسا (۲)

 ۱ ٤ وصوب ىل س یغلضاق لوساتسا ۳

 )٤( ورحول حس ینلیضاق لوئاتسا ۱5



 AAV هطباض روما هد رایلنایع

 هدنراقح هسیار لو اهنتم نی زادمب و نا و همس مکحهنفانصا یزرد یراماعاتطاخ هجارف
 قیرط بانو قملوا نیقلتوهدافا هلیفارطا هنیراشوهشوک ینج هلل وا هماعم هلبا ازج بین رت
 تانبوجاوزا ؛روکذ فئاوط اا راسو همدخ ولاحر دارفا یک و رفصنانلو هدکنلردو
 دح یرلکیو نوزوا ردتهنکبتا یراهقو ولکنرقبحآ هباشم«رانو و هبن و یراص یاتاممو
 هدرلء ریسمو عج هلا راقامشب قحا هاشم هب هینارصت هفاطو استکا یلهجارفنوارپ ندلادتعا
 یراهلوب هدتفاق قحهشقای هناموم لصالاو یرامامریدشیا ارتجا هراذن و تشک

 فالخ هلبوب ندنویرکا پونل وا هی ههم هلبراتف رعمیراطباض یرلالا لاصحت-ا ی ابسا
 بوشواافتک اهلا ییطق كنسهجارف كن وناخ لوا زکلایهسیارولوایردیارادتبا هتکر حاضر
 یدوب و یهداومور و قلق بیدأت ید مدآ لواهسیا یسهقلعتمو یسهجوز كم یه

 استک | هحارف ادعام ندکنر هاسو عنم ندمیشت و دیش همالسا لها ی راناوسن یرلتلم

 مویلادمپودیدشآو هبن هنیراماخاغ وقیرطپ یرلل ارجز بلک ندکمب شوراپ كيدچ یراصو
 یروکو ءرکوصندتدنلقیاوسر هلعطقیرلهه یناوسف كران دبا تک رح غاسیوعنم فالخ
 رادکما و بوی هدبابلوا بولوا را رارق قملوا ریدکت و خوت هرزوا قبال ید
 ضاس هراندیا _اضتقا و ,هنیدومام راسو م رلیدنفا ولتابضف یرابضاق هطلع و
 ءربسمو هدرا اپ و قاو-ا یک یکلوا یهاشداپ ,غاسی وبشا ها رادصا رایداروپ هنیدزوا
 تفادق هنابدا یب و نامش قبجآ و هجارف, واجرخ هعیوا و كرد دی نوزوا یه هدم و
 افتکا هلقعلوا بید ات و اور یراودنک و عطق یراهقای زکلاپ انار سا نایروک ها

 هقلعتم و یردبو ج وز قیقحتلاءعب هسیا یمهقطعتمو یمهعرک و هجوز كمي یه بولوا
 مالقا "یاسر ینجهلوا .ددشق و خیبوت هبراتفرعم یرلطباض ید هنس ینیفوا
 قرهلوادح تیاهكنوتاخ ایوب نوژواكيو شم راعشاو نالعا همادخو عبا و هو

 یی لیقنو رک و قتلوا عارذ مرای یتحسو كرلاوق هدتیاغ هحردو عارق رب یسقر
 تکی و ادختک كنفانصا یزرد یدعا نتغلوا شلر و ماظف هرزواقمالوا یم«مرق نک وکر ٍ

 میهفت یخو ءرلنلک مزالو دیک أت و هیت هلیفارطا یتیفک وا بلج یرابحاص زوس و یش!
 هدر و نوز وا یهاشداپ غاسب فالخ كنناوسن مالسا لها هلوق. وا هلر دیدشآ و

 كج هنیروک یرازوی وللش ها رضنو یزامک هجا رف ولجرخ هعوا « فانردب ولهق رونوروس
 هشت و دلقت همالسا لها ید یرلیراق هثلث تلم و ییرلهمزک هلبا یا قلع مذهب
 هتک رح والثم كم شوبا كیدح یراص و اک | هجارف ادعام ندنعون هابس و یرلمما

۷ 



 اع روما هدرایلنابم ۸۹1

 یدنفا واتانضف -یبدضاق لوبناتسا

 - هفیدرتلدمم یاضرو فی مشع رشبادآ یراتفایفو سابل فناوسن ٌهغاط ور,ندتدمرب
 یا جا كن ه رهاعم تعب رشماک اهل خدا «ءاظل و هطباض تح رب كصوصخ و ندنفیدا وا ریاغم

 اتکا را جارق ولکی لوبو وله نوزواوثردب كنه اطناوسیم هشیدلوا ندهمزال

 هزادآ وت تشک هدرازبح و عمو هرس و رازابوقاوسا نا راق مشی قجآ زمشقای هماللسا لها و

 دک توش هلن رادصا رلیدل روس هرز وا (۳۹)راضاس قلارا قلارآ یحوصخ یرلماعاارتحا

 هلرلندیا تراسج مرد هلبسهقاس تفاق بویلوا هنتندرل هلوقموا هرک وصندقدنل وا
 ۶ تزود هغدلوا قرهنلوا انتع' هتب زاقایاو .ر هلبا عطق ی رلهجارف نوزوا یسهقو كنردب
 عو ره ءددیشو دیدشتباسالانم انو لدبنكناطباض هدقلارآ نکیا هدقلوا امور هینت
 هدک.ما دیدیم ی راءعونع تفایتو هسلا لوا لاحرد .دنرلکدروک ی رلاستو روتف

 كسهغاط ناوسن ندیارا ذ و تشک هد عمو هریسدعو رازابو قاوسا الاح ندنراقدلوا

 یرلههرو دب یریلکن ر كنب راهجارفهقشپ ندنفیدم هلوا قرف ندهبنا رصن و مالالا ی برکا
 : ادعام ندنفیدراو هتمرح4ج رد هل رق ف رمو فلت ندنفیداوالوب تیافبی رلکیو هدة وط

 موم ام وهف ا ءو هشتن ه)قرهلوالئامهنیرلیر : هرقک ندن کد زکه هلبا راق ایق یه وى

 ها كسی رات رح یلاعت هللا ؟ هوجولالک نمراتروصو هل -هسبا۰ قلوا قدصام هل وادم

 بود عدده تما لومشتحاضف لوصاوب ندنشن دلواینالخ هلاک كنءرهطم تمیرشو یفانم
 هرو دالواولاع قرهلوا روفنمر ضوقیم هدنرادنع كن هلم كرانالواناعا بحاص

 هب یرب غب ترمضح فیرش ع رش یا رجاو یرابیاضر لیضح ها مایها.رجزو متم ی اقلعت و
 لها دمباف هلسرش قگوا ماوعو صاوخءهورک موزحو مانا موم مولعم یراکجهدیا مانق

 یاضرو قباطم هتعل مش باد دآ كس راکنروهق ك . راهحارف كتف اظ ناو ندهالسا

 . باشم همالسا لهایخد یرلبراقهرفک وذاخ|قسا رب نوجحما یطیرهلادتعادح رب قفاوء هبیلأع
 كل ما ززو تاج اتکا دیا وای رک ندکت رءاسو نوسک شواپ ید "یا
 لمعلاروتسد یلاعت هللاءاشام ملا فان رو-و و قملوا تیاعر 4)اکهلوصا لوا قرهلل واراتخا

 ندهنزال قلت وط ولفارطا وعلو افتکا هليا هن هن راماما هع ز کلات نوجا ی وط

 ولج رخ هءواو ولکی لوبو له نوزواو هاو N o ۱ هات هتفیدل وا

  (1r)وارا ىز را ٤ ندیغوطقرهیاوا هارو هصراثک رد هس رزوا لطایوآ ار ۱

 هنرزوا ضاس ۰ ردندهعدق تارست ۰ ردکعد یاوارداص ار هروک هرعت ییدبشو هیرغوط

 ه یدیاهدکادیا همت «قلوا رداد هح رق ة9 هدرلنامز كو هب ون اھ طخ و هفس مدارا نالوا زداص



 A۸۹0 هطباض روماهدرلیلن ام

 ضر هددازاپو قا وا هلبا قهشاب بسانم و راشاب عدق بویمک رلشاب لوچوک و
 هلبرا دصا رانامرف هنیرزوا ضا صو صع مدقا ندنوب یراللا رادد و تشک _هلیرلیدا و

 یه كوبوبو واک:ردب نامرف فالخ هلوقم وا هذه ةلالا نکبسشعلوا ديك ات و هشت

 بولوا دوشم هلبا قدشای قیجآ وراشاب كوج وک و هجارف لومعم هلبا. هلدروق ینرف
 هلیمسنح .قلوا .ممصم قغلوا انتعا هتراپیدات قرهنلوا كاج هلیرلتفرعم ناطباض دعب اف
 هزکص ندنو و قوا دک ات و هنش هسک ره هلبتفرعم یرلاما هل ید ءرک رب هوا

 هلفعلوا بیوصت قمنلق :هدارا یرلدید ات هلیدادصا نانامرف هناطواض هسیارازالوا همنتم ید

 .هشاط ناوس هلبا راضحا هزن روض- ی رلماما تالحم هاب نالوا چب تام رد یدعا

 هنابدا یو رلغاب لوحوک و هجنارف 9 ویو و ولکنردپ فالح كنیهاشداب غاسی كنس

 نواخ رف رب هللا ته وللثم وا ء کز ندنو کا و یرامامقیح هقاوسا هلا قمشاب

 زسهنلبا تعراسم هد اتو نا 1 مهفت هناطااض یزامد ات هسیا رولوا دومشم

 ۱۳۲۳۲۲ تجر هی . . .وید

 یداقا ات یش یو انسا

 بودنک نوجا اعاع و رم هب هی راپ و چافآ هرقو يلا د اانا و كنا وسن هش اط

 هدانیف و دوو قدف le و کوب و عضو فن یاضر راغفمو فا رش عرش فال

 هتکرح هلابدا ی وللثم وب, هلمیسح . قهلوا قیقحن و رام: یراقدلرا .هدکما راستجا

 هقشب ندنخیدلوا بانه و زن اج هدماکنه هلو صوسصطایع و ءدنفو رب تراسح

 هنفدلوا یریاغم هلهوجو ید تنیرادحات ترضح یاهآرا نی یاضر و كیراب ما

 دابآدعس هیش رط اشاع و رس هدرتاس مایا كرك و ءدرلهعمج كرك ندهموقض ٌةفاط مانس

 لاحم و یمهمشج یدقا یو و یرباج یحرح و اشاب دود و هيرا و چافآ هرفو

 4او سا نا قیچی ذوا ضا دره اا یاب ایفا قانع ی ار
 ةف اط هلرب بلج هزکیروض» یراماما تالحم هاب یدعا هلفلوا نتلوا دک ات و هبش
 هنسشلاها یسهلحم یمیرب ره ینغودلوا غاسپ یرامامتا هراهاک هربسم رک ذلارام كناوسن

 تالاح نامرفو صا فالخو هنیقاتواقلا هتیراشوه شوک هلبفارطا یصوصخیرللا مهفت
 ۱۳۳۲۹۱ ۱ ر ۱ . ود نسهشیا تفقد و ماها د نم هنسماک هعوقو

 ٩۸ ویو :لجس یغلیضاق لومناتسا (۱)



Aهطباضروماه د ران ایه ٤ 

 یرلیدا یب ضءإ كل هم وف ص هد اط بوکید هسلا عاونا هناکنرف هللا هلدرت و یرلهع

 ااا و را زاسو اراپ و قاوسا هلبا سنلت یهجن فا هاو ٌهجارف اوقف ون
 هبدیک اتو هغ هرایزرد كصوصخ وب هلي رانا ر انتج ا هتاکرح هابدا ین ولری زاذک و تشک

 هنب هوا روانکید اونا و هجارف هلهجو ه ندغدق بویملکید راشکید هلوقم وا دعبامف
 تمارک ءدارا هنعفد و منم الك كالا هناکنرف وب او هنسوصخ قوا لا۶ا هلهج ولوا
 ین رلماما تالح لعاب ناک .دندامس ةناسآ یدعا لکا قلعت یرادج ات بانج ةداقا
 ىلە هوم اس هفاط اے دعب امف هلیا راضحا هع رش زوضح ینسادختک یفانصا یرردو

 ینیدلل وا غاسب هنفانصا یزرد کاککید سابل هناکنرف رثاس و هجارف یلهمکوب , دیرشو

 کرک هنفلخ یسهحم ودا عونع كمریدک.د باوئاو هجارف وللثم وا ءرایزرد دمبایفو

 دی رشو ی هقلوبوب والموب یئدكفاصایزردو هنیراماما تالحیرللا هو هدافا یک

 یانصا هلوقمواو نما تدعاسندکمکید یمال هاکنرف هلا هدرقو هجارف یهمکوو

 هساا راردیا راہتجا هعونع راک و هدرا هطوا ناخ اف هارک و هدن رلناکد هاا درک

 ىج ةا هلماعم یربغ نفدتوقع هدنراقح ققحلایدا قرهلوا سم ًالعو ارس
 ومر و غاسب وب و تردام هماهفاو نالعا هب یماب یزرد یتسما همس مک هفانصا

 ندداوم شعلوا منم یهاشداپ بانج هنس ُهدارا اب درحم بوباوا سیقم هغاس نالوا

 سا وب هجن۔ا- فقم یعرک صن مکس یمالایوا و لوسرلاوعبطا و هللاوعطا ندنشیدلوا

 یدرا كصوصخ وب هقشب ندشیدلوا تناید تمذ هجاو ههلح تعاطا هلاتمالابجاو

 بیرقآ رو ینج لوا یررح و س۶ ماوالایلع هلجارخا رللیدبت صوصخت بویمللشوت
 هدفدنل | ربخ یی دکید هج ول رک هدانس هو 9 هاش 4 وا یرردر یاشا نالوا عونم وشا

 ققح یراقج هنلوا بعرت یمازج هلبا لتقو بلص هدنکوا یمهطواو ناکد نر” اسف ةربع

 هعوصخ ویو نقلت و هدافا هجولا رب هنشوه شوک كنشاب یزرد ندنک وديا ررقمو

 تقوهلباد, هالحس كسلاء نامرف وشاو تفقد هدک و هش ی.راللا تراظن ماودلایع

 (۱)  وید زسهلیا تربغو ًانتعا ید رش هنسارجاو دف ثقوب

 ٩۲۲۲  رخالاعی ۳

 یدننا واتاضف ییضاق لومناتسا

 هجارف شک د هلبا طبرشو هلدروف كرف یلهقب كويوبو كنردب كنسهف اط ناوسل

 ۳۹ ورم و حس یفلیضاق لویاتسا ۱(



 ^۸۹ هطباض ر وماهدرلیلنامع 0

 روظنم هدفالسا بولوا عونع ندکمک هجارف یلاقای كویوبو كنر اکنر و ندقمالغاب شاب ۹
 همالسالها و راشابرغص یلقامشای تاق ی.ا و هجارف یفاقاب لوح وک هرزوا یفیدلوا دومشمو

 یرفنامواهبنتمو هدافا.: هلح ند دمش ی رلبا رادو تدا دا رانا هو ضرع نایاش ۱

 هنیرالاها یرلهلع یغد ید وا هذ هرزرما.قهلوا بهرتو عم هلیراتفرعم ناطباتم
 هواها صا یارجاو ماها هنسازاو عفر كل هيض مريع تابه هلرب ےک ات ی رار ةن
 ۱۱۹۰ . ۱ بجد )۱( وند زیسهیلیا ما یعس

 یدنفآ ولذلضف یضاق لومناتسا

 رکجو قا و شاب كنب ارق قجهلوا عد هدامرف تربسم یاحضا دیس دبع وشا
 هنفیدلوا ثداح هپیرک هحار هلسس اقلا هورلقاج ویو هشوک و یاو ءا نابم یراتالضفراسو
 كنسهفلاط ناوسن نالوا ندناعون یلاع نامرف ابو كرانالوا تاعو بيس هصوصخوب "ءانب

 هلنلوا یتفمو مهم یفدو منم كنيرارا ذک و تشک هدنراءرآ تالح و دازاپ و قاوسا
 ندننوک یبادتنا كفش دنع وشاو توعد هعرش سلحم ینراماما تال, یدعا

 بوبما راذک تشک هدنالحم و راز و فاوسا یسهشاط اسف لدهنماکنه یماتخ

 اا قار نام یا وتا وا یاد رکع. و "شا راما وه ولدا را فا
 هبلاع نامرف میکره و تددام دک "ات و هنا ییراسوصخ یسافلوا اقلا ءدراقاج ویو
 مامآ رب یه کو دیا قفح یراقجهلوا بیدات يک یرک نیا دولوپ هتک زافم 1

 نوجا یرللا تردایم همايفآ و هدافا ددهتلاهجو ىلع هسرابلاها یرهلحم هقشب هقشپ

 0 ید روس ود زم« هنيا تعاشاو نالعا ىلا نامر نومطم هنیهلح 1

 ٩ هحایذ ۱۱۹۳
 یدنفا ولتلضصف یسضاق لوساتسا

  Eنالوا «دهبلع  SECsهمالبا لها لرء.دا تیامر هبادآ وضع هدعا

 ساو ور ندیدم رب نکیا ندهمزال یرللا تاع ندا راوطاو سبلت هسلا ناش |
 یفانسایزرد یراهلوقم زممبدا ضعب :دهموقص ُهعاط ندنغیدملوا تیا عر هماعهالامزال

 هرزوا یرل د هاوخ و بلط كب هم وو سم ههاط هل تع هماخ محاط ید و عامطا ٍ
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۱۳۳ 0 

 2 is هحارف كرهد روهطون ن ښغ هللا شوق اواو كيرد و همآ و و د رش مدو میر فالح
 ۳۹ ورموت .لجس ینلیضق لوبناتسا (۱)
 40 وو یجسیفلیضاق لوناتسا (۲)



  + - Aداضروما هدرالنایع 4

 و ندنغيدنوا فرط رر یصوصخ رتست نالوا بولطم هلنلوا رافم هعدق روطو زواجتم
 ییراقایهجا رف بویلراو هطارفا دعیابف هليا تیاعر هعدق بولسا و تغارف ندرکنم روط

 باطن هیدنفا رتالضف ز تگ مدقا ندنوب هدنبابیرلا ےب غ هرزوا یعدق یرلشا و

 .-:یدیا شهلوا دک "ات یرلطا هغ مکح هنیرلمادا لع ۳ هرکی ا تب مش ما

 كوبون هل وقعا وا اجاب یخ اتعب هلبسح قفلوا سادعا نواه تروض هدنذنفتن قحا
 ع خط هات هن راقایو راذک و تشک درا زا و قاوسا هلبا «جارف اقای دلو و و شاب

 نواه مم لصاو یراکدلیارادتچا هعارتخا ید فولسم(ا) زرطر, بوریدکید ینیسح
 نالوا فول ام ندج دق بونە ید هجارف لینسح نزادعد رل هغ 4 وا یهانتفالخ

 هلقل وارودص زی رتباهم نورقمتک وش ره صا نوجا ی رب | م ظن هرزوا بوعص روط

 هقنبطآ هبدق, تولا ی رلاقایو شابو تک ر ی رز دک اتو مدقم یدعا

 یر ال آت دعاس باب :ندنسالت 1 ندتعضو اضریالخ كرءلیاتقد
 هحارف لر بیح و یاقاب كوو یحد .رابزردو مه و هدافا هلا راضحا ی رلماما تاللحم

 تعارف ندرکنم روط وب بولوا هنتم هرک وص ندیو و تد و یس دک اب یخ شادی

 ورک یرللا انتعا هدایز ءرت-ت بولطم صاو ینکج هنناک ندارلقح هيا رولوا راناعا

 ۱۱۸۹ لوالا م مر (۱) .یدلروس ود نسهلیا تردقم ی هدیدش هیش و هدا 1

 ید ولتلضح یسضاق لوماتسا

 ناوست ءان هنقیدلواندهماللسا كالا« هح «دلعلاواد نالوا ینابناهجهبنس تنال هاك
 هدانا و نکیا یراناذو ضيهیاضتقمو لاح همزال یراتاعر «داو ضرع ك-هعاط

 ثا.دحا رلهجارف های كلر اکنرو رلشاب هوجا نادلوا نایاش همالسا لها یسیزتک |

 یرلکدلبا راذکو تشک یلابا ال هللا راوطا هایدای قحا یرازوک و یک وک و یرازوبو

 هعورشم ربع ته هلوقم وب دعب ايف ا «هندلوایرادناهج دو, ثم و روظنم ناعلایار

 بونلوا بیدات ریفلل ةربع هسيا رولوایردیا تراسج هفالخو غاسی و منم هلیا یلک عم
 هلفل وا دودص یازفا فرش یرایرهش نواه سا هدناب قعلوا رادتیا هنماظن رارقتسا

 قاوسا 5 وص ندنوباه یاعانود مانخبوروتک ءزکروضحیراهعا تالحم هل اب یدیا
 هله تعترش قفاوم و هداو ضرع یسهضاط ناوسن كجهدیا راذکو شک هدرازاپو

 ون وب هليا ق.شای تاقر, نالوا مولعم ینرو شف كلی هدهرشط بودیا تیار

 ۱ ۳۷ ورو ىلج ینارضاق لویناتسا (۱)



 ۸5۱ هطب اس روما هد رایلفامع

 ردا لورتوق 7 قسص ا هد رز رس و یشقہح هرلقاق وس رل داق 6 یرل هل سم

 : یدیآهدقمشپ راق هل هنس هلا كرل داق تم وگح رد | یاد لو

 رل ؛ماسم ریغ $ ید را ریل وط رو. کرک هدتناق یرآ یرآ را هایم رع هل راهم - ۰

 مال 1. یدرلنعهک ج وناپ كيدح یراص هنبرلقایآ و هجارف ندشاق ادءام ندکنر ءاس

 منم ندکمیک هجارف یلکند قیجآ یلاثماو هبنب « یراص نلیئد كلر دب هديا یرلنیداق

 ۰ یدرلش دا

 هشفانم بج وم هرص را هد یانوزوا كن راکب هل اقا كرهجارف ادعام ندرلنو

 كب » : هدهقیئور دام هتیرود یلدع دوم ناطلس و جردنم یروص هدبنآ . یدرواوا

 یعسوكرلاوف هدتیاف هجردو غارذ ر یه قرهلوا دح تیاهن كنوتاخ رب یلیو نوزوا
 رک دید را « شل رو ماظذ هرز وا قعالوا یممرق سک وک ییا. لق ورک و قمل وا عادذر

 .ردهدکلروک ییدلدنا تح هدندنتعونع كراهسدلا ل هلدروق هدراهقم و و ەل . رمدکلدیا

 ییدلوا یخ هدا ېا ( روهظ ون ) هدهدرانامز یتسا كنهبلب نیا هدوم

 ۰ رداد نایاع تاحاصرا نلیدا الطعا دة یرله-دلا ن داق هدرایدل روس ۰ رولشالک |

 قاانو ۰ ردهدکلا ازا یفیدنوا یشر یکی كنم هتفانم رتسا هدز لانو وب نوتون
 : ردرلنوش هروک دم

 یدا ولتلضف یسضاق لوساتسا

 هدنرلارآ تالعو رازابو قاوما كنسهفاطاسن هدنمايا فید تجم فرش دع

 توعد هعرش سلحم ی راماما تالح یدعاهلذلوا ندناعون یلاعنامرفاب یراراذک و تشک

 هرازاپو قارا یسهفاطاست ككدهنماکنهیاتخندن وک یسادتبا هلرطفدبعوبشا یلاعت هو

 رکاو هیبن هدنصوصخ یملردتا تماقا هدننوم بوسمزک هدنراءرآ تالحمو بویمقج
 تل روزا تاز قاوساو ترا تچ هل ب یاع نامرف رافم هدنمایا فب رش درء

 یراماما هر لاها یراهحم ینیدلوا ققحم یرلتچ هنلوا تیدأت هيا رولوا یردیا راذکو

 ۱۱۷۹ ن خلس ود زسهلیا تردایم هماهفاو هدافا دیدلاهج و ىلع هلرتفرعم

 یدنفا ولتلیضف یسخضاق لوماتسا

 ی رلودنک یرلهمیک هجارفویرلهمالغاب همرقمو قمشاب هنیراشاب كمالسا لها ءان
 یلادتعادسح یراثاب و یراقاب و ر,ندندم زارب نکیا هدننمض هظفاحم ندمناجا و مرحاب



 هاب اض روما هد رللن اینه 3 2 24°

 دنا ینمکحو یضاق هرلودنک یروبښم یانالوب یسلاها عومج كرر لوا بولوا رشابمو

 . رلهبملا زواحم ندننحا بویلبا ه وټه یعوجر هدنراهعرش یایاضق بواب یراحو

 راک 0 وا لک لوا فرض + رم هلا اش ادا ھو
 هدیرغ و هدنصوصخ تمسق و . هرتسوا تموادم هیاهد ںوجما لود ماود من بولوا

 رلضاق . راهملا .راط تمسق هک مادام یرلثراو كنافوتم هک ردهنیرزوا كيوب مرش مما

 ندش رش عرش لبق . هلوا رینص یفیپ تنههرو هک هلیوش . راها تمسق هلبا ريج بوراو

 . رل هالا [بلط] تمسق ممد بودیا تج یاریم نالوا دناع هرلریفص پودیا نیبعل یصو
 ییدلا تمسقو رلهلآ ءدایز ندهآ شب نوا هدکع هدقدلوا تمق 4لط هرو

 یاکورتم كنافوتم نوجما قلا هدایز تمسق مسد و . رهلآ ممد ندراقعو ضویع
 یل ها نيو تالحسو . ءروک هبا ءرخ لهابودبا رذح ندقع وطو بو وط هب دايز

 هتګ و ردرد نوا هلحس تروص و رشد هلحس ءرزوا دق نوناق بوالآ ها طارفا

 نوا نوجا اضما ین رلرتفد یحانغا مسرو یحجرخو ینسهبساحم رللوتمو ءانماو رزوتوا
 ودنکنرللفک كنبرامزنام یریمو . هلوا لع بدس هرانالآ هدايز بوآ هغ رشکیا

 هحنیغدیا مولعم ماع ندفوقو لها ردیمیک یرلکدید زونالف زب كالفک و ۰ ءزوک تاذلاب

 او . هلی دا نیمشت هب یضاف هسیا رولوا ,هاظ یفالخ هرکوص . همزاب هبراریرغ ناه
 هرفک و .همربویلاص هبیاون و ارت ی رانا چنگ مزال هرابلط یرایجاوعد یو فیرش
 هیضق هداضق جراخ هبرل«مردنوک لوقو هليا یرابوتکم یی راکیو . هلآ میر ندنحاکن
 رم ساق بتک ادعام ندرلنا . راهدیا هب رلیدیا تحصن و ظعو ندعدقو . هما عاسا

 بو ردنآءرلت ال وا ی هدبدب هنع دلوآ قبال هت صز و طظءوو رداق هنجارختسا ثیداحاو

 لاونم وب ۰ ءزای خم رات هیره یودلیآ لار هج دام هو . رایدا عنم یادعام

 (۱) ۰ ردهررقم همان نواق هدنسهس ر ناسقط زو زوقط هرزوا

 ال یارو :زد,هنقعت یل هک دقو هنضرتش تاوه كالو اشلذضاقد یننادافا كامات وا
 وزرا تللتسوت ینهلخادم تروص ههقالخا , هل راض دصااب ی هطراض فثاظو کلا

 ۱ زد ءالکلدیا

 تقافو رتست ارظن هرلهقیو نالوا شلدا ج رد هلیسهرص یرا رشت خراب هی آ

 TY و مع و یمسقننآ وق یه است تام فلت ی دنفا ی ریما لع ۳ هرز اع "همان واق ۱(



 ۸۸۹ ۱ هطباط ر وهاهد رایان ایشع

 ك افآ هدلورناتسا رلبشاب ناکس نامزیراکدتک هبرحهلبا ودرا یرلافآ یرحکی .ردراشااق
 ۱ 0 ."یدراردبا اما ینسهفطو یاماقمعاقو یتلاکو

 هنسهظذاحم كنسلاوح و لویناتسا » : یرلهفیظو ساسا كرابماب واکس هدنرانامز حلص

 نایافا و یرلطباض قاحوا نالوا رومام هن-هتففاحم لوساتسا « هارفت طیرو طو

 ندقلوا (۱) « یرمآ كرابشاب هطواو ناشواحو راشاب  كولبو رلیماپ او نیدعاقتم
 ۰ یدیا ترامع

 قلصاق ۳

 یراکدشااها . ردرلضاق هدوسر ندن راهه لشاب هل رلنالوا رادهفالع هل روا هطباض

 نجاد اح ٩2 رآ ( ۲-۳۰۸ ۵۷ هفت )دياب ید >واندرلضاق هل سو الوط هیدلب فلاظ و

 دل را ضاق د ايدا شن وا تح ع وضوم را.ضق هس هدهد راب ابی الاكشن فائصا هلب راشبا خر و

 هداووب . یدل دیا را د یراتیرومأم لا اردا رتو یرفطو هطباضو تموکح
 یزعرالاح یمایعا قءدضامو كج هليا اطعا تعاضرا دیاع هرانهج و وها هدا

 ندیا قلعت هفالخا با و روج اتفاق و < تل« ن هماطا و نزتسوک
 ۱ . ردق -هنل وا رداع یانو

 : ردهدکلزتسوک هللا رو ص وش هدینامع هماننوناق ی . هیساسا ةفبظو كلراضاق

 اب 4۸ ۰ ٠

 س تار يل_و.صم

 رد وقحو ررح هوزوا لاونم و هدهماننوناق مدت

 اهعراش لع لسو هيلع هللا ىلص هدبون عیارش ماکحا یارچا بولوا ؟اح یضاق

 ندع وق عرش هدنموصخ لصفو یواعد عامسا تولوا كس هب اونو نما واو یو ورع

 | نالواامف فما ندهبفنح هما ادعام ندنادیدتا فاقوا ریناندو مهاردو .همرتسوک فارما

 تالچسوالوکص بتکو . هیلبا لمت هلکنآ بولوب لاوقا حصا بودبا میت" ین ییئاسم
 تبصاولزعو بئاف لو ماتبا لاوما طبضو اطر ثراوم تمقو ار اف و اف 2مروزو

 فرصت لامکلا و ماعلا هدة عرش ءا راعو ایاصو دقت هحکنا دقعو هاو "یصو

 ۲۵۰ هغې . ۱۲۹ ووا یرتفد همهم نواه ناود (۱)



AAAهطباض روما هدرابل امم  

 قاتا ناک ول نیلاغا یرجک ک۴

 نبرلاخآ ېدنک رلیرحکی  یدیا یصآ كنيرکسع یرجیکی ؛ یباآ یرجکی
 ۶ ناو یک ابعاپ نادوقو مظعا ردص هدنلرلافآ .یدرلررد ( یمافآ لوفكيب قرت )

 رشم وتیّورندنف رطافآ هدءرتادوبهطباضو هیرکسعطاصم :اکبولوا دوج وم یسهرتادو
 هروطوا هدهراد نالوا شلدیا ذاحا تخیشممابقم مولا یراافآ یرحک, .یدرونلوا

 ازش هلراهطوا یی کهدننادم تایلند ( هیدمخا ) یدمش هلا یرارکنع یرجکیو

 . یدرلردا تماقا هدراهلشق نامند رلهطوا سا یت هدنشاب

 وا یو کیا هد هتفهنوجحما یب داواقاب هنطب رو طض كتخ یاب هدیسهفیظو رب كرلاغآ

 قوس هلدصقم وب رلافآ . یدرلرزک ی رازاپو قاوسا لوبناتسا زودنوک رایو هک هعفد

  وشاط كنك 2 اقالاف هدنسهقرا نوحارلندیاباجما ىم ندلااها تقو ینادقص-

 رویا ایا هبیرفوط ندیرضوط افآ فک الالع نهفظو وب طقف .یدردک رومأم
 . یدردیا میدو هب ( یاب وس ) ی هدنتعم

 رولو هدقررح لحكنيراافآ یرحیکی رار, هلماظعاردص ءدرانامز ینیدلوا قیرح
 اهاش دا ادب ہرا رح ك ول .یدباندماظن یرلغا قنطتو ذاا, یریپادت دباع هتعافطا
 اوا اهد ندنافآ یرحکیز مظءاردص یهاشنمش تاصاوم هقرح لحم طقف بودک هل

 ءافط مم ناطلس یتح .یدیاندهذختم ٌءدعاق یخ ون و مرج كناملاراشم هسیا رولودعوقو

 ۳ دم هدنعوفو قیر ندنکیدز ک هدراقافوس هدننروص لید یراهحک بوک | ثلا

 و ندنسوفروق یهاشدای بضغ نوجما ییدشیتب هاحم قیرح هوا ندنسافآ یرجیکیو
 اد یرلهحک ی.افآ یرهیکیو مظعاردص یثانندنلما قمراو هقبر- لحم لوا ندهاشداپ

 )وا ندزاغلوا نالعا 2 دکل روک یزراشا یکرخ هدهلف بوردنلو یل رکا ناوخ رخ وا

 ی مرکسع خم ران يدل واندتساضتفا ىتتهفغظوا كرتون ىمقرابخا همظعاردص هلبا افا

 5 ۱ ۲۰ )جز هدیناهع

 ا تاود لکشتو لوا ندنخاافآ یرجکی هفطوو ¦ هحنک «علشاب ناکش

 ّ یدبا یاب نانکس یا الو وب لا كراك یرحکی هددنادب . ردشندیا ثادحا

 ؟ نواعم هاخآ رطءهاب نایکس نامز یيدلدیاثادحا ینلافآ یرجیکی هدرا ۱



 ۸۸۷ هطر ضط روما هرابلب ایع

 همان لالقت-ا رامظءاردص ءدنن زادص نامز كناشاپدجم یلیرروت وشعا تاو توق هام
 . ردراشملوا قلطم لکو هلان عم مات یرهلوا رهظب

 هدننامز تلاب دها ناطلس قرەلوا ظفاس ندتیمها هاامز رور یلوصا ینازو هق
 هرامظءار دص ىلا باب ( ۶۰ )مهدنماکته ی زادص كناشاپ مهارا داماد اکو ویلا
 نام هک هدنتل آ یتسایر كمظعاردص تلود روما ردن هرات و یدارا ذاحما رق
 . یدرونلوا تیّور هرهلبدیا عمج هدن زا دص ناخ ء6 ء ناود دقع دواب

 رزو هةشب نداشاب نادومف هليا مظعا را دص هداوم اتسا هناا اغلانوتدسب یرازو هق
 روماددنرءرص یوفل كرابرج کب .یدرردبا هفیط ویافیا هد: رشطا رزو رکیدقرهیلریدل
 ص» و سرو رادرتفد و ادختک و اثاب ناد وس لبا یدفا مالالا خشو مظعا ردص تو
 ضوصخ سلحرب قره ر.دنلوپ یر ندرودبص تش یرومآم ر |
 .یدرلی رو رارف هلشف رعم سلحو هب همهم روماو هح راخ هساس لاصم هلب دق

 لوح یمهدادا لکشكنا ود هرک وصندننادحا كدیدج ماظن هل خسف كنغاح وا یرجیک,
 کشف مس «مالسالا خش هلی دصقم كم رر و یاکش یک اد سلح رب ی د هسام و هدهرص یبدل
 ندنراسیر الاو:سلح و یلاعباب یازوش هلیرارظان هبلامو هیجراخو هلخاد اغا نادونا
 (نلم باب )هر رص ونو شماذاختا لوصا نیکشت ( ضاخ لج )ار هدزوا قوا بک
 ۱ .رده#عا بالغا هلکشر 2

 هر وص هتسر_ هده سوا شعا لوح هتلاک و شاب یی رعت امظعت رادص هدم رګ ۶ ر
 ادا را رکت ۱6 و شاب هدر ول ذم م رانوشع) ماودردق هت را ۰ لر دا هد
 . ردشعلوا هر هرک وص هب ترد كلدک بولي

 هطباص كرادص ندیا دیازآ اردن یتحالص و تب رد و هنوکوت ندنادحا تیاد

 یاو لب رافآ یرچکی . ودقو, تجاح هحاضیاینفیدلوا عج ی لو. لا هر و
 ۰ یا رامظعا ر دص هدی ما و E ها رلد ال وا لوغشم هل روما هطر اع راو كرب

 ی رلکدتا هلح ادم هل ر وص هن تاذلاب هب هب دلب هډ اض هلرخآ رستو«:.روما خر كرلمظعا ۰
 ردشعلوا حاضبا ہری صف ثحاب ند ( 2



 هطباخ روما هدرایلنایم ۸۸۹

 يجوب نکیآ رولک مزال كلديا دیحوت یروما :طباض هنیرزوا یوغل كکليرجیکی
 ادا كنتهج لوبناتسا هلحزا . یدلدیا ماود هدزرطرب رردت | یقباس هس بولدک
 هنیرلرمش# هناخ وط یلحاس لبا مور كنسحما زاظوب هلا هناخح وطو هرارک-ءعرس یسهطباض

 ؛رلرمشم هصاخ یتهج رادکساو ءرلایرد نادوبف یراتهج اشانمساقو هطلغ « یلغواكي

 رانا قرخط و زا نصا وق هان روما هطیاض و هدنتمم لر. یدعلذنا ضيوف

 . یدرو وا مادختسا

 تع و یضاق «رکسعرضاق « مالسالاخ مش ؛ندرلمک اح ییدسا دادعت كنیلج ایل وا

 انعم مان راتو نوجا ینیدلوا هدیرلهفبظو یانسا ادعام ندنروما هطباض كرابک

 ووا لقسم انا ذهدی رانى یثاب سس «یشا وس رکید , را مهل دی اد یزوم امهطباض

 صا یک یشابیجناتس وب «یشاب یح وط « یباابیج هبج «یساغا یر کی یضاقنانلوادادءآهدالاب

 : ۸۰ ٩ دکچنلدنا عراع ندراک رکو تمدن ساب ءدللصف وین راق داوا طو نس

 ترا دص

 ف ؛ کالم تصانم ردو هب هاك هزعامز یزد اک كە تلود ؟ توادنس

 تموکحیارجا كرولا تلود لکو را ظعاردص .ردشلوا دع یکویوب كا كتهبملعو

 بأ مور قلمظعا ردع كيا هليلاونع اشاب .  ردراشلوا دع قلطم لک و ههاشداب

 . ردشعلوا هجوت هب اشا نبهاش الال یسیکت راکب

 اظاس ۰ یدرولوا ٠ ااا ندننام ناكدازهش رامظعا ردض و ریزو كلبا

 اپ نامل یلغوا كوبوب فناخروا ناطاد و اداب ندلاءالع یلغوا ویو كنخ ناع

 (۱) ۰ ردندهلج وب

 والشاب ک غا کت یدارفا هحمدیالاقتنا هنهدرمغ ندتنطاس نادناخ ترازوو قلاشا

 وصا » . ردشهلواثادحایلوصایرازو هقهرک وے ندک دتیاررقتهداویناتساهنامع تلود

 ۶ هرخ الاب هدلاح ییدروک شبا "اکرتشم هلیراریزو هف ماظعاردم هدم ییدتیا ماود
 اقم ترادص هنسرزوا یر كلوصا نالوا ذخم هدشمل و با ا یسا رزو

 0 رو تاح اضباهد ثاح ی هد هغ ىج ٥ ۸ هداقح یم هی ہن هح و كد ريب عت اشاپ )۱(

 . زکیدیا تمجايمهباروا



 ۸۸۵ ۱ هطبات روم هر اع

 . ردض ف تحاص . ردب رادزد هلق ید کا یز کت نوا

 نودا ندو سلبا ا 3 « را لویمالسا . رد. اپ رامعم ا یخ زوةط نوا

 ۰ ردم زال ق

 . ردبا مکع زورو بخ ملرد بولوا اشاپ ناد ورق کاج یمن کب
 هنمرج هسلوپ مرج رب هدنتمس اشاپ مساق هک ردیسادختک هناست ک اح ىج رب یعرکب

 ۱ .:رولسهدبا ید تمانسو بید ات مر

 . رد راحت ر وق و یءایج هن اځ منل عت ندنغاح وا ی رجب هدننادس قوا 2 اح یج کیا یک

 ,هنمرح بوروتک .ه شاب یجشا رله وط هذا نما رح مہم رب توشالوط لوف هدښلاد ده م

 وب ا . زلردبا ناراب ریت بودیا | بلص, هج اغآ رر هلیسهلچ كراباب دوخاب ۰ ودیا بید ات هر
 کا هکر دراو را رم طخ شعلوا دد ندهاشداب نهو دریم ریتم اف هدب رللا هرب

 كلو.هالسا لصاجلا . راردبا رادربهتخ رد رب بوبمررو ناما هيا مرع بولوا ندرک

 ۳۵ و .ردک اح ۳٣ هم دات و ارق نالوا هدنناح کیا كراغوب ا هدر تیولوم ت

 ندرلاّضفو . ردیس هط و رشم لر امشاب محم هک رد هقشب یاض» زوقكب 2 ردنسضاق هب

 یراقاتشاپ وص ۳۹۰ و یرااضت هبحان ۱۸۷ "هدنمکعن نع ا هلم كتنولوم نزد

 شقلیشاب وص یقافوا تالار هدر یو ردزاو یرارادرسو یراقللوق "یرعنکی ۷

 ۱۳۶ ۰یسهلح كراشاب وضو یضاق هدنتیولوم ت راد« كلو مال تل ایا مالک هحعیتن ۰ رد,

 یخو كفانصا (18۶) هدر تبولوم ترد یربغ ندرلنآ . ردحتنلاوا نوناق . رد

 (۱)«:ردیرامک اج قیراقحما ,ردرالکد نوذ امهتسای-و تماما .زمزاو يا و طب

 عاونتم ردق هلا( تتشذم ردق اه كلن هطبابض روما هلتقو ین وش كنیاح اوا

 تیپ اار اا اب داتعا یاسا ونا زر و ی رپ
 هنبرلاثآ یرحکی یسادعام ندنراراوج نوباه یارس كلوبناتسا سفن پولوا ممقنم و
 ه ریش اب یی دج -رد رافر طوبق روخآ هاشابهجاوخ «هو وصاآ هک - یحراخ نواه یا

 یرل:مس یلغوا كب هلا یقرط هناخم وط « هرلاشاب نادوف ی.هطداض هطلع هلا ۳ م

 ییا كنحمازافو « هناخدعاک ٩ نونا ۰ رادکسا نالو هدنجراخ هل ران و و هب یاب کا

 هراشاب یجناتسوپ یب هطباض روما كنيرافرط سونافتسایآ و رلهطا ‹ نوک یضاف « ی

 و ۳ ىدا ماود ردق هنسهنس ٨٤١ هژادا ھه روص و . ىدا ۱

 ۱۲۰ هغو ۱ دلح . یبهمانحایم اچ ابلوا (



AASهطباض روهاهد رادن ایع  

 مس

 . ردسحاص سبح و ریزءت كلذک . ردسالم بونا سد درد

 . ردذفات یمکح هیلاها نالوا دنگ تح . ردی-الم هطاغع یحنشب

 ردا اا ورز یو وب ردیسالنم رادکسا کک اح یجنتلآ

 نوجا وزار و مار هفرح لها ندعرش تاح . ردس اب قاآ ۶ اح یجحد

 . ردسحاص رب زمت

 هت-ایسو رر زە بودا م ؟ح هعبانص لها ميج هک ردیساف بتاششخا ها ی £ کش

 رس وا هڪ ونو رر7 ك هدبآ فالح هدنسارشو عو

 ۳9 هچرک ۰ ردنشاب وص E یج وا «.یشاب رم ا یجمزوقط

 و | نالوا یرهظم نکل : ردقو یرلکنکد هقلف اما .ددراو رلهنایزا و

 نذا ی رلکدتا تسابیس و. را رد رومأم هغمصای ,یراهاخ ضب هل اب همکح و کجا

 ..راردیا ارجا هلبا عرش

 ارد بش ره ۰ ر دیشاب:یج اتوب: یجنکیآ نوا «یساغآ .لوپمالسا رک /اح یتا نوا

 هنمرجهجود ,یعرج"بحاص, یه ارا واذک و تشک هلدهحابص یتابصقو یرق هل اب هرزوا

 . ردبا ردکو رب زعآ هد وک

 :یرلمج ایر وحی رج کی یا نوا كدا حاس هک ںھ .ردناجابر وح ا یحنح وا نوا

 نیروبق و دنبو دف قر هبوط یرلمدآ مہم بوشالوط لوق هلصیاوت رزوب , شا ءرش

 ۲ 2 ۰ دونلک :ندن رلقح هللا لاسرا

 لو بالا . رد وصتم ندف رط نیس 2 رو .. رد را ا ی ورد نوا

 زە, ید رانو م رلر د نیعبرا 2 اح E . ردراو همکح قرف هدر یو هم تر

 ۲ 0 اجاب ها ینجبو

 ۶ زعت اما . ردب رکیسهیضاق لوطا | یحنتلا . نوا < مالسالاخسش اح یحنشب نوا

 ..یما مکج هناضق نال را ودل وطا | هلک اود ترد . ردلکو یعبا

ها دا تار و مکح هان ی !مور هک رد زکام لبا مود اج ی ون وا
 

 ۱ رد رومأم هرز وا عاف نوناق هنی رب رج

_ٍ 



 لمف یجنکیا

 هطباض روما هدهساع تاود

 كت هط رش ب>حاص و ييدلسد هط رش هنس روما هطلاص هغننامز هما ا هفلاس تام وکح

 تهوکحر.یددلدا حاضیا:دلصف يل وا ندن و ینب دل وا واج یتحاللصو فلاطو یک ه

 ودا میدوت هرللا قوح ر ییئاطو هطباض هسیا هدهناعع تلود نالوا هیمالسا

 یفلاخآ یرجکی «ترادتص : یسهعاشاب كرلءاقمو هرادا نالوا لوغشم هل روما هطدا ْء

 قلشاب یحموط «قلبشاب یجهبج « قلایرد نادوبق « قلیشابوس « قایصاق « قلشاب نابکسو

 ماود هدرالکش فات ردقهنسه:-۱۲۹۲ هرادا زرط و بولوا ترابع «ندکلرکسعرسو

 دیح وه دماقمر یثاظو هطباض هرز وا لکو كشت ريشم هطیض هدهروک ذم هنسو شا

 (یرلگ اح كلوبناتسا) نلیروک هدیلح الوا مدقم ندم دریک هننالیصفت كراو .ردشملوا

 . مروییدیا لقن دیاروش.انع هلفسح قلبت هلصف وب اممق كندنب

 ران الوا بصن  اح هلوبمالسا هدحتف نیح

 ردق لواو هکیدلوا نادابآ و رومعم هجرد لوا هدنجحما هنس جوا لوبمالسا رېش

 ندهعبس مملاقا ارز . یدلوا لکدم یراطررو طیض هک قا نک یمارد نالا

 یرجکیهطوا 7 هاش یدو م اغءا رزو ادتبا .یدا ش هلو ۱ وا عم مدآ یاصعا لباق مع

 یجنات-و ریو. یرلشواح بّنعو یحوطو یجهبج و یرار, ادخیتک ءایسو انآ رضع ها

 بیدا ین هاط یلرهش و بورو ی هرطءر و یک و فر ندب رجکی و ی.دشاب هطوا

 لرهدیانارود ءرحما لویمالسا بودا لوق ینوک هنش راهج بوروا كنکد هقلف نوجا

 ی.هلک سا نشی ندی ا . یدنبا بولک هنسهناخاود فرح لها نالوا انب هدننابف نوا

 هنناوید هناخ زاس ندنآ ۰ یدروا خرت هیءویم بودیا ناوید هليا فاما هج هدنغاد راج
 : یدل با تدوع هتسارمم قرهروا خر ها بواک ه هاخخلس هدعبو هاو هراس بولک

 . یدلریو دالج بولیریو كند هقلف 5 | . نابکس 6 اح یجنکیا



 هطباض رواهدهیمال-ا تاموکح او

 ,راسند « نارا د » هدرللو . یدیا تداعقمااق ی راو اق قاقوسکءدزبش هرک وص ندا

 لزوک هدنرلرزوا .كیوک رربهدب راپ «رانف رر هدنرالا هراحکی وب .یدرلرزک رابحکب

 (۱) ۰ یددوللوب حالس

 كیدعت نلیرینک هعوق و هدیمسق كوبوب رب كني راهفیظ و طباض هدههالسا هفلاس تام وکح

 تا هل مات « لدعلاراد» نامز یو هلا یر ندو نیدلارون هب روس . ی دیا قو

 م اضتقا قلوا هیلاراشم یمسّوم كنهلدع هلع هاب .یدبا شمریدباب انب رم فلکم

 ۴۱۷ لولبا» .هطباخ نوما هدمالساو ۱۲۰ هغګ « ۱: دلج . ی را هبمالسا تیدم )۱(

 : ۰ یسهزغ مادفا



 ۸/۱ ۱ ها اخر وما هذ هئم السا تامّوکح

 دوخایو هن سور نده رکسءیانماو رول وط ریتع+ كا قل ەط رش بحاص .یدیا ی-هف.طر

 لس هلعسا و ءط رش تبع اڪ یناحا ترش ءوسو لاها .یدر ول وا هیچ و هاذ 3 ندلاحر

 ۰ یدرونا وا بسر یرلازجو شدت

 یرکید (هطباضلوبوب ) یر یسرادا هطباض :دسادنا ارظل هت راب همالسا تدم

  اسورو لاحر صاوخ هطباض كویوب .یدشلدیا مسف هب کیا قرهلوا ( هطباض وچوک )
 هرابآ دوخاب نداق ایرفآ دوحاب ندباود و . یدرافاپ لروما قاعتم هتنام باحاو

 كل هطب اض لوح وک .یدرباک نادنقح كلا 4لو هدیدعت و لرب یر ندذ وه بابرا بو سە

 ر نالیر و هدنسومف هر ادم یس رهطباض دلو .یدیا رمص>:۰4-ان ما وع هسا یہکح

 ردآصیما ندسررانوب .یدرارذبا مقومذخا .دنفا رطا یناکرا یتمو روروطوا هبهلادنص

 هتکلجاح كرادمکحدوخاب هرازویصنم لس رهطراض .یدرازامادل2 ندنرار ندلوا

 دوخای ( هنیدلا بحا ص ) هیهطرشلا بحاص . یدروللوا دع ج رخ ( هتکلحشام )

 . یدریلی ریو دیا (لنالاتحاص )

 یاو ریشم هد رم: : هدزوایفیدلوا رر درا رصم يهدنمان راصبالاكلاسُم

 .یډږلرلا تامولعم نوک یهندرارومام ئراقدر دلو .دنرلءرادارز یا اک او
 ءر زمل ‹ مرج « صاصق .ردشلدبا لید مث هب « یلوتم » یناونع هطرش بحاص هرج الا

 لیوط كننکلم تور .یدیادنام کوب قماپذ بوج" ی راوبق رش « شیتف یراهاخیسبح
 ناکهدوهظ شیاسآ لح هد رش .یدندنف اظو"هلح قمشالوط یرارازابویثراح یفیدنا وب

 بیا همانهدعاسم ر یر رح ندرادمکجح هله قعلو لوئسم ندنسهفاک كلاوحا

 یر نم برک هدنسو راشط كرېش یهحد رب

 ددعت هدیرلمسا تبار زبآ هطباص هد یددعت ثكتهبمالا تام وکح

 هتب رومأم كلبلاو هدر رح تاماسقم هلحزا ,یدیاهدکلا ع ونت رهفظو یراکدروک و
 رومامهب هناعا هنسهن فاع ندا شا كرم وصءهم؟ریعآ ون .ردهدکلروک قید د «ه وملا بحاص#

 « ه وعملا سدح » هنسهاختسح هیعاق دنګ رات یز رقم هردشل رو ءرلاو نوجا یراددلوا

 یاد تکان ٹروماو ی ہور كن یلاوا هدمهاق او و یکی دادی یالطو

 هککب یرلوب و . رویلبدالکا یغیدناباق یرلهجیک ي ونلوب ياق رر هدنسهرا رلهلعو
 لوب هدسلدنا .شمربالغاب «نیربرب ندنرللوق هیدرلنوسلاچیثر, یرلپدنک رانالوا روم
 كنيزاع دحمنو هدا كلهجک هدسادنا کنوح .یدرارید « نبراد » ۰رانیلکب ی راق

۰۹ 



AA?یرلوصا هشاوا  

 ثادحا ینوب بولواهنسانعهدوم ام ناشالوط یربش هحک لصالاف (۱) ؛ یمه هطرش
 هنکیدتیا اطا ھت وص ه یرهفظو و یراهحک كلاراشم . ردرمم ترضخ هدندبا
  یسیرندرانوب . ردراو رلهرقف فیرط تياغو قرح كب هدنراباتت بقانمو خم راب راو

 . ردشنذبا هجرت هدهر هکر وت اظن ندنفرط كن تفک اف دمع ندزع را ص اش وب وب كا

 تح هدندنوب هداذآ زارب کر دشءالشاب هغ الل وق یربصت سدع هنیری.هطرش هرخ الا

 بسک تنها هدقل « هطرشلابحاص » هحکدوبوب یالبکشت تلود هدتمالسا . ردهجهنلوا

 ندنفرط راضاق ؛ دصقم ندنوب کنوج .ردشمالشاب هفملوا دع ندنباوت اضق هطرشو شما
 كما ذاا یریبادت قجهلوا مقام هتعوقو كعارج دوخاب ذیفتت یماکحا نالوا رداص
 هیاضفهطرش هدلاحوش .ردنراهندکلا خسوتو ریزعت یرانمنکح ندعارج باکتراو

 هرلتضاق « هطرشلاتحاص و هدن صا ی رامرح تابا كرام رحم . ییا هفظو رب مداخ

 كتموکعتهدنوحما یذنفنس كرامکح نالوا رادصا ندنفرط رلضاف یک ییدسا تنواعم

 نی ودار چاک هرات رسا احا هد یاران ین ا هاو
 یک كلوب .یدردبا ارجا ءدودحنالوامزال یمهماقا عرش هدنقح رانانالل وق تارکسم

 تاصوصخ قوجرب رکید نانلوا عیدو,ءراضاق " ةمرحهت راهاقم بولوا ندهعرشروما
 تاود ق هددادفب هرک وص اهد . یدیا شلدا لاغدا هانم فئاطو دام هبهطراض اهد

 هب ؤط ندبقوط هدنرانامزهنمطاف تاودیهدرصم و هیوماتلود یهدسلدناو هسابع
 مییدوت هب «هطرشلا بحاص » قره آ ندرلیضاق یفئاظوكعنا هماقا یدودح و ققاب هنازج
 .یدلدبا

 ۱ : کروسو ندلع نا

 فم را قالطا کا هدهشرفآ هدزمامز هنتیرومأم قلهطرش بحا ص
 فب یذوفن را رومأم و . رازد « لاو هک چ رصف كلام « هنملا باص » هدنتموکح

 مرج یانج بای رآ هطرش بحاص هد روق ناتسامع .ودیراح هدیرزوا هماو . ردکو بو

 كن هط رش بحاص یمارجاكنهیناسج تازاحم « قلب هکلم ن رومام ینابثا كمرج ۰ یدردیا

 ورقولاپسا ندبا فالختسا یرلبرع هدنسهعطق سلدنا هدهبشاح کهدهنیح یج )۱( ٩۰
 هد «هطرتق» و یا دشا هست 210606 دان ه«یضاق» هقرهدا لوبف ًانیع یاالیکفت برع
 .یذشادبانایمرد تاحاضیایضمب راس اهدو نایب تراک بالأم هنیرلتاسل هدنزرط 2۱1۲12 هطروسک

 ندهیبیع “هلگر ب هدوفریصت و ارظا هتسسلید 21112211 لپژآ وقلآ هنبرف سیلو ههایناپسا
 .ردعمامهلدبا قیقح لصا#لل هروک ذم هلک هدهسپا دکل روک ينيداوا فرح



 باب یجنزکس

 یدوما هطباض هدلوناتسا
3 

 یراوصا تارونو تافیظنت

 عودوم «سيلوب مولا هیداب ةطباض ًاماعا . ردعدق یراتسام كلل دلب هلبا هطباض

 ندنتبحالص كنيرلروم ام هیدلب هفرظو وب هد» هننالیکشت یلناتعو, مالسا دق یک یفیدلوا

 باستجا قلهرا  هرزوا کج هلیدبا حاضیا هدنصوصحم لصف ین . یدهشلدبا دع جراح

 نئای هدر . ردعفاو هديیدلدا میدو هب هلعباض نوسب یمهفطو كرهيدیا وغل ی راظن

 لصااویسلواشءاقاب هع راظن هبطیذهنیراشیا تاریوتتو تافظنت ردق هیهحنلک هرانامز

 هدهبدلب روما لګ ی ام هسیلوت كی هیدلب ةطباض هد رضاع لاح كرک ,هقالع کءدیضام كرك

 [۱]) . ردشه ردّسا باحما ییحم «دندب روما هطباض

 لصف یجرب

 یروما هطباض هدهیمالسا هفلاس تاموکح

 هط رش ۱
 .ردهدکمانی«هط رش» هرانالواروماام هنشناسآ هماداكرا رهشهدهسالسا هع.دق تالنکشل

 ها:2 ران هطباض جما گرهیمهل.دب ریک هنالبیصفت (هجئلوا و هیاف یکهدنم ندندنروما هطباض [۱ |

 دعسا یریدم یو# ملف هيمو تینماو ېب یسهلج سیلو . ردکچلیرتسوک یسهبمو ع طوطخ
 دلج ر هلسهلح سیلو قرهزاب یخرات هطباض ر لمف« . یدبا هدکتا لانتشا هلصوصخ و كلب

 .رونلوا ىن یراتیقفوم کهو یرلغا ءوالم



 یرلاوسا هشاءا : ۸۷۸

 شلدبا رشت هدنروبار  كکب لاک نوجا یسهشاها كلوبناتسا .دیعونمع برح وب
 . ردراکشآ ینیدلوا قرف ندزع روصا یخرات هد كلوصا نالوا

 ءدهج رد فاج هسهلیدیا حاشیا لا هل شب جوا هم وب : هحناک هتسهجرد كالع

 ا هریدتیا"قنضح و ققدت یبا و.هدندوص رب نتمخا هیاقب و تموکح اساسا: زدنهع
 .هن یسشاما گنودرا و كلوبناتسا هسیا مزلا هجردهن قمریدزاب یتخشرات كن یوم برخ
 نوجما قذلوا هدافتسا هدنعوقو اهد یو برحرب هدیریا- یتکیدادیا نمأت هتروص

 ۰ . ردها هدتنسل وا هدكمر دا تش _

 | یسهتسیل تاف یمظعا رب هدنتاهن یآ سم یسهرادا هبموم نوید ا ا بوح

 كيب کیا هرب قرهلوا یلع-و ینأف هيرورض جیاوح ًارظن ءرلهتسیلوم . یدیا هدکمنا رشف
 .یدراو هدرانالوا شعا عفرت هدنسهداز كم شب « ترد هر .یدشعا عفر هدسهدار

 . لزیت ردق هبهزاپ شمل ؛هشومغ شعلآ كعا صاخ نالا هءهراب قرق لوا ندیرح الثم

 هغو شعلا زوب تا قلشویع ,وشب یسهق «هشوف زویجوا رکغ هیف رب نالوا شی
 نالوا نک یمهمی ابم ردق هبهیدح یا « هیاربل زون وا زاف هکنترب نلیبهل آ هشوض نوا

 سفر, نالوا شمشود ی"ایف ردق هشوض نوا «هیاربل شملآ هسلا تاق رب داملا ىلع
 نامزرب چیه لوبناتسا هکردشمقح ها رل شب نوا نیطو رب هداملالع « اريل شب

 ۲ ردشمهمروک ینالغ ردق وب

 ینخرات كننارحم هشاها هصاخاب هلهسیاروتسا قلا تربع سردر ندیرح لصاماو

 . ردا اضتقا كمردتیا تیثت هجا



 ,AYY یرااوصا هشاعا

 هجو هباذ نالوا رومأم ندهملخاد .ی.هفطو تگ ل کد5: نح او د ۲ نشو مریخ توس دی اتم تل عن

 1 ر E .ردشنلوا

 ره داماد هام همان رارق ر هلو نالوا رش هدنح را ۳۳۹۱ سام ۷

 هران وب و یمیلظنت كن هشاعاو هب راجم و هیداصتفا لئاسم و یم 1 هب زا وه هدیاحارخناو تاالاخ دا

 تراجحهدننمض یزاخما ربادن نوحا یسارجا و قیمطت فاناررقمو تاماظنو نننا وق قلعتم

  هتراظن هنفان و ییا ندننراظن دیلامو ےب نداهلارابشم ؛تراظن هدنل آ :یتسایر كن رظان
 شهاوا . لک یه .داصتقا ب.مرزوا قلوا بکم نداضعا درب بختنم ندتتنامارهش
 رارب هلسافا كفاظو نبعم هلیا هدلب تاماظنو نیناوق هدنقح هیادغ داوم هدنامز ینبعو
 كنسواق هدلبو یعیضو تایف یمظعا هب هم اد هيرو رض جا وخ یک كما ںاجحالادنع

 لراکتحا و یسهفارع كنتخورفو لاما كع هلساما كعاظو حرضم هدنهدام یحنج وا

 هدوجاما كرهلیدیا كرت هتناما یسافا یهتاصوبصخ و ربادن ولرود له .یضتقم نوحما یی

 ۳ . ردشم الشاب هکلدیا فی هلیسیسب ات هرادا رب تقوم هفیظو و

 قیطت ةا تیاوو # اف :یماظعاو هحز ۷ یحاذژد ك همان زارق لوصو

 . ردشهوا اظعا رل الص شعب هاما هددقح زاازج قح لا
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 يلوا ندنو . یدلوا .تدابع ندرله كن راوصا هشاعا یمدقم ندهب ريخ تامظت

 هتبلا نب و نانلوا جرو اعر نوجا يعدم دییأتو ,ندنعیاضیا :نلیدیا.اطعا ءد.رلاضت
 ۱ * ودل ا

 : هسریلکمزال كما هصالخ هلبا هلم چاق رب یرلنوب

 ثلجحاوح و نازرا هفاک « شادل وب ضورعم هننالکخم .هشاما نامه ثلوساتسا
 باج هل.تهطساو و تو بل كتموكح كن هع وم جاوح و قازرا « ینیدلتوط عب ملا هحر

 تور اد تا ناس وا نیست هحتموکح ی مز هحنح وم خر 2 ناعم بتوليد

 ی ۱ تافورحم « یبالردتیا تخوررف هلیئروص كلدیا زاروا ترا 4 زآ لب ءرلمباب و

 ا تای مراحم لا ید قواد ور ترا نونا رظ لاها ماو ضم
 نامز رب چیه كنسبلاها لوبتاتسا لصالاو یکیدادبا ءرداصم سکعااب نوسروط هلیوش

 یراث دمهلوا لکا هتشاعم تءسو و هافر - ,درل,رصیما دلوا یلاباق رازاغوب ها.صوصخ -

 . ردهدقماشالک |



  ISOSروزن شال ۱

 رکج تاتسح یقرتو "ات ھالا بک رات طة ,یندئا ینم هایصقم و هد یو

 1 رو نوجا تاعیاىم اک ون اکو ی ینحو شلاق مع تاششآ وب نوو هئرزوا سا

 . راه شما هاب دی اید سا 214 ران ناف زین 1 ین در شناوآ ارل هچ راک زو نالوا

 ات اوذ یلیخرب ندر الوا ضراعم هبیفرت و داحتا هنتراظن هشاعا هرکوصند هک راتم
 اود هن زاقل دوم اف 0 رک فم هضاخابو هن رار وم اه مھم رکید كراظنو ,یدنلوا

 i تده نوزوا كرا رك هک وشو وز وک یه رف فالخ او. تتوج

 نزلنا ك هفالتنا لزدالرک ندنسلوا نم همنا قتس یرهر 2 هدصوصخ و و شکح

 كوبناتس !نالوطندنسالاق نردقو توقیک یسکساكتموکح یقرمردل و .دنلآ انشا

 فالتناو تبارخت هکنوج . یدالشاب کد“ لوالا شالا هللا حر و هد: ر شرا هشامآ یسلاها

 كجا راحت ۔١ اوب هرتنانالسا هد زر زاوا متخ ر که دنکو انماو یس هس ردم هيدي هد ینو وسذم

 € وحو هعتما ندایوزوآ و قاز وږ اپ ندملوطانا هک وند هکر اتم. یدشمالشاب هال هلسر ول

 و اسوقازرا هل ویناتسا قرهلحآ یزافو هعلققانح .هدندنآیر و هع امل اق لاکماهکم ربثک ر اس

 یناننونک ۲۰ لرهلروک موزا هدسهماا هدنلاح ترالظق ۳ فلز هجا هعالشاب کلک

 اتعارز و تارا هیات كلر هلی ذنا وخل یراظف هشاحا ا همانزا رف نانلوا شل هادی رات ۳۳و

 رای هشاعا ر هرزوا .قلوا .لوغشم هان اط و ةلعتم هنهشاعا زگلایو قحلم هتزاظن

 كل ءذام» زوقط نوا نانلوا را هدنحم زاب ۳۵ طاش .ءییدنا شعلوا لکشت ىش

 ایر هوا دن اه هح رد رب اما یقثاطو یهو تير دم ةنشاها هللا همانرارق رب

 جا وج وه ادغ داوم یضتقم هنجهشاما كنلودن وومأمو ییلاها, نیجاتحو هناهاش یا /اسع

 فر كرامیسا .یالغ و یتشیعم لیهست , كنءهراس,یلاهاو,یناطعا و كرادب كلتا اس
 تبرر دمو شعلوا عیدوت هنس د هع یسهظفاحم كن هیداصتفا هنزاوم هدناعارخ او تالاخداو

 Ey هدا یار تاوذ یلیخرپ ندننکرا یه۶ رف فالتباو .تیرحب ەۋ ىك

 نان وارشن هدنجم را ۳۳۵ ترام ۲ وشمامهدا. زاریا تیدوچ ومب هدهدنهج رد قالسا

 .رهشوا طبر هننراظن هللخاد یسهبموم .تیرردم هشاعار هلبا مادا

 هتشاعا هللا ةا ر كلەدام ییا نوا نانل وا رش هدنح رات ۲۳۵ نا ار زح ۱۹ ۱

 )رواج هدایز لا ندنتبفک وغلوو شولوا فر یک کما هتنوو وغلا نوتسب ینه یم و تیره

 هفام عم.ردشعالغاب هتناطعا لد كکا ۱ هدنتتسن یراشآعم | ازان ۇب نوحما ینیدلوا" رثأتم
 "ندنناکرایاما زهش4 رلت ران تعا رو تراجم ەم «هلانهزز وا یا والوغشم هلب مونا هشافاهثب



 یاود كکلر رفس یقرهناوا عیسوت اهد هجرد ر یهو كنسهموم تیربدم هشاما
 نیملممو نیرومأم ؛كنلاها جاتح هد.رشطو كنقلخ لوبناتسا هبا نوباهیودرا هادم
 عیدو ههمو# تیر دمو یسهشاعا كنسهلط همسر هبلبل باکو كلود نیددختسم و

 ِ یدشعلوا

 هموم تیریدمر طو ص هیهبرکسعتهج كنس روما هشاعاندیا بسک تیمها هککدتیک
 هب هن قهدهر رر كلن هغوو ندنکیدمهلبر وک هدنافهدتسآ ییدادیا وزرا هدءهدنم ور هدالاح

 تیاد ههروک ذم تراظلو شلدبا بیسن یمافاهیتفرعم لوئسم رظانر قجهلوا لخاد
 هدفرط یه كتبمحو شعرآ یسهرج قرهنلوب هدننشاب لراتکم ش یم ورب ندرح
 نالوا شر وک ییسط یتدقف وم هقرل وا هدشاپ یسیدنک هلیسی الود یالکشن نالوا دوج وم

 . یدشلدیا بصل كم لاک یصخ لوبناتسا یتیمج یقرتو داحن

 هلا نویاه یودرا قرهناوا رشف همانرارق ر كلهدام ۲۸ هدنخم را ۳۳۸ زوم ۰

 وزادت هراس جیاوحو هبنادغداوم یضتقم هنسهشاعا كتلود نیر ومأم و كل اها نیجاتح

 یسهظفاحم ندعفرتو الغ ییسط ریغ كرامساو یتشصم لیهست كن هراس یلاهاو یماطعار

 یسهشاعا موزا هعنلودو لمکشت ییراظن هشاعارب هرزوا قلوا لونشمو فظوم هلبروم

 لافتشا هلتنواعم هقلخ نجاتحم ندههررخ تاسصحو تاسؤم هللا راقج هلآ هرارق تح

 یهفطو و و عیدون هنسهدهع كي راظن وب هدیناحامتحا نرو كرلنالوا تبا یراکدتب

 . یدشلوا صیصحت ایل نوالم شب هنبصا یتراظل هشاعا نوجما افب

 تلاسف هدنناس یدارفاو ناکرا تصح ؛ نامز ینیداوا یرظان هشاسءا ؛ قاب لاک
 تالیکشتر عساو قربالپوطهتفارطا یناوذ ینیدنلوب نیما ندنسومان عیطلابو ندنرادتتاٍ
 هنفرطره كتکش# هلسهطساو راناذ وب ارل نوم شب نانلوا صدصخت هراظلو هغ,

 .یدیاشمالشاب هعهعبام هرورض ماوحو قازرا ییخر, كرءردنوک هبهدنجاكلاع یت

 هراشبا وب هدنیادب قرتو داحنا کنوج .یدربلب هلبدبادیماینح هلوا قفوم قوح زآ كکب لا
 ییدنهزوک لکم ا لکشت ی رانعج فانصاو یرلتک رش ناللوایموزاهنسر دنک ككردب | لافتش

 مزال كما هدلا ییناچ رفظ كرءزیدتا همادا اهد زا, رح یدمش .یدشمریا هب ها

 ۱ كر ديا نعمت ینسهشاما كقلخ هدهجرد ینکیا كل رک هدهجرد یجب هدون .یدرو

 ردقهنامزوا و یدرولوانکم هلقماقار, نادبم هنس الزص كقلغ و هلالتخا هدنسهرآ رکس
 هدننلراکادف كم هضقوم تراظن کاکب لاک نديا هرادا یرلذیاوب هدنروصر, لوئسم رب



  AYیرللوسا هشاعا ۱ ۳

 ند هداف كراك منم کو لاح . ید شمل دبا رصت ینج هنآ یدقن یازح ربغ ] ندزاح و یقانصا

 تاذلابو شمقلاق ندهروا لام وا هسیا یدبوق خار هر هن يه «شعوفوط لرقم هدایژ

 ینعسا « راکتحا عبنم » کوب قلع نوجا یاداوا شمالشاب هغعا راکتحا تاه و

 .یدشهر و

 یهدناف رب چیه يلع یسعاسم كتیمج كرك كلهدلب و تموکح كرك لصااو
 مقع هبرکسع تهج یثبشآ رب یناه ره كنهیکلم تهج هکنوج . یدرونمیا نامت
 . یدروتسا كما هدافتسا ییدنک قحا ندن_-اوق و مبان نونو ت کلم و روقارب

 یدیا« نوا رکسع یث هد هر رک هتي نالوا ام رفمک> هج هب رکسع تهح نامز وا

 نالوا یسهامرس اريل كيب زون چاق ر شواجرب ابو مزالمرب بوسنمهمزاول یتمهدصقمو
 هب ضوبقع رب «داملایلعهدنلباقمو ردبا دیعضو هقازرا «هیابشا ییدتسیا «ررک هب هزاغمرب

 یلکسا الثم ابشا نابلوا یتبسانم و موزا هرکسع هدیابو یتح . یدنعرو او درو اپ
 . یدریلیدیا هوداصم هدیرلباروح ین داق

 هرک وص ندقاهش اک ۱ ینجهسهلوا نکع ینیمأت ةد هل ربا یک وب كنسهشاعا لوبناتسا

 تهج نالوا هدقمر دلو دلا ی هلق طئاسو هفاکو ینوقو تبحالص نونوب هدهرآ رب

 لسوب هنباجما یارحا لرهلس وش ود راحان و راح یاغنشا  هیشا 7 كيه ركع

 هننواظل هسرح هلا نوناق رب كلهدام ییا نوا نانلوا رشن هدنخحمرات ۳۳۳ سوتسغا ۸

 هع دم یعاود كکلر رفس و لکشن ی-هسوم تیردم هشاطا ر هرزوا قلوا طو ص

 نیمأت ینسشاها كنسيلاها رلذح نالوا یجابتحا و كناسسّوم مومعلاب ھيا نوباه یودرا
 ندیاباحماو یمهمیابم .2اابوبح كلع و كالع, « كلکیک ۱یهدنلخادهمنانع كلام نوجا كا

 ندرل:و و یاج ویم«ءداىم كلر وك ذم تابوح ندهد جا ثالاع ویماطعاو یبزو هرالع

 تافورحم هبا داوم كچ هب روک. موزل نوجما یسهشاما نیبأت_كنلاهاوودرا ادعام
 تالآ « یوا كنابعرز و راد « , كغلمخ و داوم  قلعتم هاریوننو

 ش#لوا لاخدا هلام یفئاظو هل كنهموم تیریدم هشاعا یمهعیام هبعارز تاوداو

 .یدشلدیا بصل یسم و. ر دم هشاوا قرهلوا تیر وماق هوالع اشاب لیعایما یسیز مزاولو

 هلوصح تدح و هدءرادا « رگ ام ندگدتا لکشت یه و# تیر دم هشاما یرگسع

 "دەبا شلوا یک درک هلو زا رب ینه یمهثاعا كن وومأم فا كعا كرهلک
 . یدشمالشاب هذع ال زص رلنو عیطلابو کلدا لاها هل نرومآءو یاها هر ؟ وص تدمر

 هلن و اق هی« و 4داوا ا زوةط نوا نالوا رشت هدنح رات ¢ ناسف ٤



 NM ا صد

 یحاتخا هی نوراه یودرا هلن وهنوناقرب یا ا رش هد wy زوع ُه

 ندنرب هلراهقطنموب قیرفتایهقطانهننانع تام نوعا نیما اعا كل اها رالحم نالوا
 هیلخاد هدزوا قل وا ح یونیم تیمش ینراجت م ریخذو ش ها در :!منمجار > اهریخذ هر #۶

 یراتراظن تداجنو هلامو یسید هبموم تامزاول یراظلهبرح هدنل | ساز كتبرطا

 کج ها( بش كنب رظانهبلخادنج راخ هلبایسموم ردم یمهقناب تعارزو یراراشتسم

 نصیصخت و رصح هتثبه ر كلام هرومآمردق یلاجاو زا نیونعم تیصخیشو ېک م ندناوذ
 چوا هدهنسهجدوب ینراظن هیلام هرزوا كلريو هلیسبریرم بل كنسر تیهو شلددیا
 رشف هد را ۳۳۲ سوتا ۲۹ .يدشهلوا هوالع هداملاقوف تاص.صخ قلاربل نولیم

 قلا هماظتنا تحت یسهقسطت روص كنوناق هلبا همانماظنرب كالهدام ینلآ یمرکی نانلوا

 هلرهش یتامارپش : هلنقوم نوناقرب ڭلەدام ,ترد نانلوا را هد ۳۳۷ نوم ۲۵ .یدلتسا
 شان هراس ماوحوهبادغداومو روم و نودوا ییدتیا راضحاو لاا هدنتتسا یحابتحا
 ندیا لاما هنادغداوم هلباهیلقن طقاسو یرحو یربلمعتسم هدنالق یکوب نوجما لق

 یلشلدب یراو هزتنآ و هزاغهنوجما یسهظفاحم فلنءروک ذم داومو یراهعانملارادو هقن راف
 .یدخیا لاصحتسا تین وذاع هیارتشاو راحعمتسا لا

 لک و سلجم: هبا نوفاق رب كلءهدام تردا نوا نالوا رشت هدنخحم ران ۳۳۷ ناسین ه
 هنادغداوم یزلکج هلبا نالعا یعاونا راهیدلب هدرلهرمشطو یتامارهش هداوشاتسا هل رارق

 مس زرو هعلایم ندن رژوا تائهوت هجا | یدل و نعت تانف یماظعا هرات ماوحو

 هقربف نلیدبا لاما هراس جاو و هینادع داوم و کما عضو لوتما مدنقح میزوت و

 رانا هللا لثملدب یهبلق طثابسویرح و یررویراهضزاو هزانم هلرلنورفو نمرکدو

 هلشامارهش هک ردق ونش شادیا دغ زا دننحالص كما !رتشا " هلساض هوا كن رانعناص اب و

 لبنيه زك هيموم ها هلبرارف الکو سلجم ككراتیحالص و هفیظووت نلیزیو راه دهب
 ۱ ."ردشلو ندناکحا روک ذم نوناق هنن ییدوت هنيا وموفق ىلا هشاعا هرشط

 ندزو وو رلازج قج هئاوا قیبطت هراننا تیاعر هنماکحا هدن هراس داوم فانوناق

 . ردراو تاحاضیا یلبخ ر هدنقح راس و یرفر لح فلت ی وامد كج هدا تند

 نار زح ۸و شالشآب ههنظویاغا كرهدیا لکشت یتثیه راکتحا منم هدر هدرصو

 هدلاح یشیدلوا یوجوم لام هدنناکد : هللا نوناق رب كل هدام چ وا نالوا رشف هد ۳

 نیمی تک رح قپفوت هنناراطخاو يماوا كنتثیه راکتحا عنمو نديا افخا و و نايعاص



۹ ۳ 

€ 

 . یدشملربو سفاوآ اریل كيب زوب ا الب هی هاو هتنابا جهلا سرخ

 ی امارهشكحماوح و راف نانا واعيا » نکر لی هرک اذم هدناعا سلجم نوناق و"

 یلامکتسا كنمابسا ييز وب هد هلداعتروض بیلاهأ فرم وام ته ر قۇم ندنفرط
 ۱ ۱  یدیا ند اورم لج * ین ةتماوکخ تایم

 هدلوبتاتسا : هلتقومنوناقر رکید کاهدامیبانوا نالوا دز هد رات ۲۲۲ ناس ۸

 قغ هرانورفو هرانمرکد هجاطاذنع راهیدلب هیایتنوذأم كرل لاو هدنابالوو یامارهش

 داوم یجهدیا نالعاینعاوناو یجهدوک موزلو هکلبادب عضو هلیساطعا ترجار لدتعمو

 هذیعت ینتخورف تروصكنهروک ذم م اوحو هنمضو تایفيماظعا هراس ماوحو هنادغ

 رايد یازح نوجا رانا تیاعر هنوناق وو شلدیا م.رصت یفج هلوا رادتحالص
 . یدشملف نیصل

 ماکحا ضر هدنفح یبزوت تروام ثقازرا «یلاها ندنفرط یتنامارهش هنوناتوب هنب
 .یدشلذا جرد

 ییدروک كي تاومناج لیعامسانالوالوغش» هلقلآ ین وصتمقح ك! هدلب هدنراشیا هشاعا

 قرهلواروبحم هکملکح ندتناما هد ۳۳۲ ناسی ۲۸ هنیرزواتالکشم نلیدیا عافاو قیضت
 مداخ ثتبمج طرشو دواب كب یر دب .یدل تک كب یردب ییسم و ردم سالو ور

 رادومام هیهرشط ندنفرط ی ریدم هیداصتتا روما هدننامز اکب لعامسا .یدیا یلامآ

 هکلدیا عیزوت هنالحم لاها هدنرارابنا رگ هعونم قازرا نلیدبا بالج كرولبدیا مانعا

 ییدّبا وزراو هدز رط یيدتسا یاژراو نالوا شلدا راضحا شب .یردب «یدشع الثاب

 تیام . یدشلاق زسمجص و زسحاصیراشیا هشاعا .یدعاب یثرب هقشاب ندیزوت هناوذ

 .یدالشاب کا لاغتشا هلشیا وب - هدنروص یمسررغ دانعمر - تدعم هنب

 تهج نوجا تدامسرد هتقوم نوناقر كاءدام وانانلوا رشت هد ۳۳۲ سیا ۸

 ینیدعلون راح یهیولطم تسافنابو ینیدلوا هدرادقمیفاک كاککا نائلوا كرادت هجهب رک_۶

 لصاح تیرو هنسهوالع ندرلن وا ینردلوا نشر هت اسخ یدک كشامارش هدرلن وک

 قرف دن تأف یغندلوا لام هتنام كرلنوا و هتاف ییدتیا نام قلموکح هدقدلوا

 ینجهلقوا هوش ندارل ۵۰0,۰۰۰ نالواشادیا صیصم هجنسوکح نوا یاو ید
 ۱ . یدشلدیا خم .رصت



 ۸۷۹ یرلوسا شاما

 یفتقمهاناویح و هسوفن دوجوم .درهش : ینئاظو كنيرردم یسهمش هرورض ماوح
 قازرا را و توا یروق و كک ناص « هیرآ . ماسوص « روغلوب « فالوب« یادفپ

 غاب نوتیز « غاب هداس « غایهرتو كناح وذم راسو یزوق « اناط «ریفص « نوو ك رتاخذو
 «روکع ون یه و كن هلاَم راس و هطروع_ « نویاص «ادوس « زوط « رکڈ ۲ ستان « عر,

 «هلغوط شاط« چ رک «وطنجو كب هلعتشم داوم و تاقورح راسو لورتپ « نیزتاب « نودوا
 راس كج هلیدیا بیسن هجناما ماقمو كنهبناشلا داوم رأس و دیءهرک ماح « هتسارک « ریمد
 هتقد رظن یهلمنحم لاوحا ی رفسو ریس عاطقا و طحقو اتش تدشو , درح لاح كداوم

 كتنابسا یراخداو لقو باج «كرادن ندج راخاپو ندلخاد كنرادقم ندیاباجما یر هلا

 قفاوم كا هنا هدلب هل رانلب روک موز هدرادقم كج هل هديا همادا یاغف لدتعء و نا

 .هساس هرتاس حاوح و هبنادغ داوم هببنجا و هینامع كلام و یمیب و یشرابسو ارتشا هلناتیف

 كني راقت ااتسیا هراس جباوحو هینادغن داوم ناناوا فرص و باج هرهش و یقیقدن كنيرا
 . زدی رابع ندنناص وصخ ید رت

 قج هل وا باج هرهش ندلخاد .ن- >راخ :ینئاظو كن ردمیمهبعش تاءهیزو و تالق

 كج هباب| لیهسآ ینعیزوت ولف كانبرلوص مینمو ندممو كنءراس جیاوح و هّنادغ داوم

 ییهرتاس جا وح و دینادغداوم نانارا شرابس هنمات تناماو هلازا یتناومو راضحا یطلاسو
 هدیرم ۰ یاننا و میزون هداروص كلجهدیا ررقنو راخدا ءراوبد ندیا باجماو لق ءرهش
 طظقاسو هسنجاو هيلع گلاعو ارجا ینامیزوتو تایلقت هدنسءراد تاررقم نانلوا ذاحا
 .اتسفاكفاوم نانلوا عیزو و لف و لاصحتسا ینام ولعم قلعتم هرات رجا تاماق و هن رل هلق

 : رد را ندنناص وصخ بهر یتقشسآ

 رللاح یرظبوم سوا لوبو هارآ رک ندیا رفسوریس هنباسخ تنامااپ و دیاع هتاما

 ناو عمت كنیراپامتسا هح رد هلبتناتم قیقدن هاربارآ و هلرابک . ردط و سحههبمش وبشا
 . رددیام هبهرنف ته ی راهظفاحم هدلاح

 ینیدشاضوا نوختا كمريدتيا رود هتناما ییراشیا هشاها ؛ كب تاوبناج لیعايسا
 قلعتم هنیروما هشاهاو شلآ ندنموکح هدیاصصح نالوا یعوزل هدباب و هدءرص

 هلن وناق ر كل هدام زکس نانلوا رمشن هد ۳۳۱ طابش ۲ هلجزا . ردشمرردتبا رش رانوناق
 تهح نوجا ینمأت كنيراجابتحا . نالوا هکاکک | كرالحم نبيهم ديا كرادن كلكك |

 راهیدلب هنت ر اظن هیبرح هجهنیزخهرزوا یتلواقوسو كدادت كلکع, هنمان راهیدلب هج هبرکسع
 . یدشلر و سلاوا ارل كس زوب شپ قرهلوا هتباسح

 نویمانیمأت ین هر رض جاوح ؛ارهش هلتفوم نوناق رب نانلوا رشت ۳۳۴۲ ترام ۰



 قزفوما هشاما ` ۸۷۰ 

 هدراهفطنم راوح و هدربش سو یمأت وج وب هدهافک رادقم ثاوجماوح ی او

 ما وح و تاقورحم و تالوک اسم و اا را و هد و رارالرک هنیاسح و مان رله

 و یافیا قلمطاب هراعسا هبا یذاما ربادن مداخ هنتخورف و هتاف لدتعم رک لو و

 إو هنیرفسو ريس عاطقنا كنهلقن طئاسو و راکتحا و یساغلا و ییضو خرت هجا ادنع

 یلوصحت انف عفر نوسلوا هسرولوا هلنروصهیهو هنیروهظ رللاغشا لیطمت و رلهغدنس
 راتکر شو راتعح یداصتقاو یتسطتو ذاا هطاتحاریبادن یشراق ه همت لاوحا بحوم
 هنسهصوصخح تاماظن و نیناوت و هماکحا یهدنرهمانماظت كنیروما فانصا مومعلاب ها

 راهاکتماقا یلءراجا نوعاو یمهداداو سيس ات كرلهناخخل و لاهو یمهیقام ًاقفوت

 شراب و تخادنا و یراهناخشالامما و یرلتکم تقفش و یرافودنص تقفش و هیدلب و
 تاش وشت«تاب شا مداخ هنس راهمعایجا و هداصتقا تالمکن كي راد لاها هلب داشک ی رالجم

 هاب قجهلوا رادم هنفاشکناو طاسنا كنءدلب هیداصتفا لاوحاو ارحا تالهست و

 ةيداصتقاتاسّوم هلبا هیداصتقا تالماعمق هدنامشو زک ص و یماغا كنالماعم و تاثیشت

 .ردهدکلرتسوک یبدادبا ثادحای ریدم هیداصتقاروما ر هدتنامانوجما « ی .هرا دا كنه دلب
 هرورض جماوحو « هداصتقا هقار ‹ هدا متقا تاسسوم ؛ یر ذم هبداصتفا روما

 كت كنب رل هفبظو كرل هصش وب. یدشلرآ هه زکر م 4 هبحش ترده ماب یرا هصش تامرزون و تاملق

 یداوم كل همانناهلعت یکه دیابل وا ندنکح هدیا اضتفا كمال هده رص وش یه دل وا تراس ند رل هب

 . ردشلدبا لف هی آ

 كنیرلوبدویرالک هيرو رض ا وح هب داد :ینئاطو كنب رر دم یس هدعشه داصتقا تاسسؤم

 تقفشهدلب و كرا هاخخلسو لاهو هلرانورفو نءرک د نالیدلشبا هج هیدلبو كنیروما هینحطو
 شیدایوتخادناو كت راهاكتماقا نيجاتحو كنيرلهناختالاماو كنيراتکمو كن راق ودنص

 .ردنرابعندنناص وصخ ید ر كقىتسقاتسيا قاعتم هه داصتقا تاسس وم ویمهرادا كن رحم

 نیناوق یر وما فانصا مومعلاب لبا راتک رشو راتعج :یفاظو كنب رب دءهیداصتقا ةبقا رص
 نوها گنءرناس شاوح و تاقورحو تالوک ام و هبقارص ًاقفوت هنهصوصخم تاماظلو
 باسا هجاادنعو ابا قلملان هراعسا هلیذاحما ريبادب مداخ هتمیو پلج و كرادت هلناثف

 بجوم یلوصح تاثیف عفر و فیلکت یساغلا او عضو خر كردیا نایب ین .هبجوم
 قلعتم هنسهداصتقا روما فابهبینجا و هبناع دالب و ذاحتا رعپادت وشراق هی همت لاوحا

 قلعتم هنیرلهععامجا و هداصتقا تالمکت فال هدلب "یلاهاو هحرتو قنقدت و بلج ینامولمم

 رادم هقاشکناو اسان قاب هب داب ةيداصتقا لا وحاو نا تال.مسآ و تاقوشت و تاورمل

 ۲ ر دن رابع ندنناص و مخ بهر ' قنسناتسیا دام هب هعش و ایا نانیشت قج هلرا



 ۸٩ و ا

 : هک یدشع,د ا 2 ی انک تاذ افرا تر دن فانساو

 یافت هلتساسهلر کس .يدتسا دانتساهرا .i روس: ع ادتا یتس قرت وداحتا »

 ` يجهل کح لا چک ريا ندنو ندشیدلوا سم هحشاهج نولو ینیداوا یشرب یضوط

 دعو روا ا ہک ود و شاعم لوب هفرف یناه هرلن وا : هک راز وقاف . ردیعط

 یروذح كنءا دانتسا هر وما هلرکسع « دولیرو قیدتبا حج یقرط وا هسردپا

 یبلدیا توق ذخا, ندرلنوا هلبا ییکبشت یراتءهح یانصا هجنا,شالک [ هلنروص وب

 یناتسمما هلسهطساو رالوئسم باک نایدبا هماقا هنشاپ لرلتمج و هتقح اینو یدلنوشود

 فانصا نالوا ترابع ندتلهبلغ وروقر هده دل |, هناکءا تح هلاما هفرط نلیدیا وزرا

 قرت و رداحما درود از هدلاچ وبشر, ردمدقماراپ هبشا هدب اشیا یاق وس یا

 ایدز کلم نک ینویاوا مده دجتم تاز اس ,.هلع اچ روسمداوافت ما یتمج
 ارا دیبا تخم رب :گلنتمج قی واک یار اب ددنکر یدو و رب
 ¢ هناکشت ۷ یلع. تعج هلدصتم و و هدجزعا باح | قمشلاج هنت د وح وم

 رومكا تري هيرا مشار هدنلاح تیعهر رب 2 راحت و فانصا ناما س داشک هم ابر

 هكزمدا هلخادم هترلشنا هشاما نالوا لدشاطو هب دلد كاع ی ودا هتعرا

 .ردب راع ندب و تمکع و الا اس وشم تصحو هتم هد كعتع نالوا مقا و

 تال ڏک سکعلاب نوسروط هل وش كما ضارتعأ اک وب كس راما رهش ه دهف یک ۱

 ماقم نام ییدسا لاختشا هلراذیاو یتسمج یقرو داشا .یدشلدبا ناس یراکدرتسوک

 :«ید زار هدد ومار لعشم یت ا یافو كعب تجمع «یدرو.ل وز ك. تمصع هدساما

 لعام ۱ نالوارومشم هلی راکفالالقتسا ولمنف ربا رب هوا بوسنم ەتە قرت ود احا

 فالخ سا یب تمصعو زارحا ینماقم یاماررش هدنحش را ٩۳۳۱۰ طا ۽ كی تل وماح

 .ردشا وا كجا دادرنسا یس وناقو یعتسط قح و شاتنامایشیا كلبا نامز ییدتسا

 تاق رب كب لعامنا رار هلکهرتتسوک یتیداع هتنامآ كنهفیطو و هیدلب ناناوق
 رم هام اظ هدر هد را ۳۳ اپن o راد هنناللبکشآ تاما هل دصقم دات اهد

 . ردشمر دا

 تافورحم و :تالوک أم "یطتقم ءرهش > .: : مدننبهدام»یجنتل ۲ كن همانماظن روک ذم



  ۱ ATAیر وصل ا :هشاعا -

 ندن اینک "یراتبعج قاناصا نالوا تاع ینسهصوصح | تینما كزکەدنو كتناء| هکلب
 فانطا و ؛نشل دبا ارجل رعم هبارا ۶ تنه رب نلیدیا لیکشت هدنتقافر .كن رایضعپ
 كفانمأو ندهببیزوت ترجا نلیدبا اطعا هنیرلیدنک ییالوط ندناهیزوت زکلای یرلتیمج
 ار در لشجلا هدافتسا ندنراهلصخیش تاف رتصت یرلک دتیا كلوت ندناعتع ینیدناص پول آ

 ینیدلا كرت عبطلاب هبرلیدنک لهجو ییدادیا ریوصتو ضرع یراهبصذش تافرصت
 كنترل هج دوب وی وضعت ك راتب عج فانصا یخو غلابم نالوا لصاح ندهیمیزوت تارر جا 1

 هءروک ذه تالماعم لوا ندر و مانخ هزوس . ردشلذا هظفاحم هخرا نوجا یزون

 نالوآ هنادسبادخ و یتربغو تللاقف یرظدرتسوک كنراعادورا ندا هرادا نهم

 ته دوس یمکیدلیا دع یمانشت مق و ر یادش و رد tle ۽ یماةتساو تلضف

 ها ب روح هنرمندی

 تایطمتو قیقدن همت تلیه هرفنوق لزعااسح نلیدپا لیذت ریذ هجور
 )1 لاک (۷) :) . مردنا احر یلوبف گام هیات ۳

 ار ید دل وا ما 3 ا هب هسروما هناا كنج فقرو شا هدزجما

 اراک هزتسوک

 هلو 1 a ہلا ینئدلوا دوج وم هيدا هدرب تموکح رب هدلوسا ا

 .نصهلیدیا هپش هدنکح ه هت سرا كا طرن كخمرات یبایسا كنسعا هدهعرد ی«ةظورپ

 هلنروص هی هل. و كرلنالوا ج وا یخ رات كل رادق رف ات كلي یعومع برج

 نالوا لوذشم هدایز كلا هل رل شيا و نا. زوا 4 ردقوش . 7 مدیا نیت یرکچ هدیا دق

 ۱ 8 او دعا و یر طن هطقت ر  غیهوا ش مشا ندناذرب

 ویو ىسملوا زانا كرماوي هر ؟ یی / نیدکرت دا ليات کیپ نانلوا ثحب هدرۋ ار

 قچ هلکمزالیذاخحما ةبادن یک نوجا یدمانهباشاب د كراج و فانصا نامانم .هتکلع

 هل ښو يخ وب و :نتاروک .موزا منسهنلیب كنم کشت فانضا یکم دیضام: هدمرض یی انوشود
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 و هدهشا جرم یم وجالب ا نلیدا تبوو دار کر یخ * لله هدنناپم دكروار ۲)

 ۱ (وکقا* هغی ی ۷۸ )۰ ردعل دما ی )۴ هدنحرد هبهلجم



 AY یرلاوصا هشاعا

 ىلام كنيراج و عارز ىلوطالا نديا لاصحتسا هنادتبا داوم تالوصح ىل

 یاایرج ًامظتنم فلاسانم یکهدنسهرآ یراجت جرخ هلا لاصحتسا زک ص كرەرردنلتمېق

 راشو اصقتسا یبهیاف رر یک كما نیمأت

 ر, یلتوف كه داصتفا تالکشا نانلوا تحم و كما را دم "هاو یرلتک رش و

 تاهتف نالوا لصاح ندهیراجت هروک ذم تاثیشل یش قج هلباب نوجا كل عضو ینساسا

 .ردكمللا لیکشت هقناب رب نوجا

 فیلکت یک ہدنقح لق هب هاب روک ذم فک ارتم هيام سو ییکشت تروص ی هاب و

 ندنالءاعم نالیدارا ذ یر ندیراقوب هک مرتسیا كما ضر یساروع وا ندهلدیانابمرد

 ندهامرس نالوا عوضوم ءراتکرش كرك , نانلوب دلا اد و ًانبع هلرک پولوا لصاح
 یفرصتیاهدا راندبا هرادا قو هده « یوم صخش هل هامتع نالوبعوقو ردق«یدمش

 نه ندیا لصح ادعام ندهرورض ٌهمفاو تافراصم هلتهج یکیدمریتک هرب هرطاخ یلعو

 هرورتمما ر قحهلوا عفان هتکلم عسل اب شاو و شادبا طفح 20 و ًاماع عت ع ون

 تامةحم ىج هل رویت دعا سم هتسال وا ری ذیسسأت كب هب ريخ هيام رس ر, یلماود هل صصحم

 تعراسم هنضه رز هجور كيهملاطم یهدیالوا ندنشیدلوا شلدا دع ندروما

 . ردشملف

 كبچ وا زوتوازوب وب ینوکب گل هیامرسس عوضوم ءراتکر ش نلیدیا ثحم هدراقوب
 هک اربل كيب قرق هسیا یتمیق عونم كالام نانلوب "انیع و ا ان « ًادنس هدلا پولوا اریل زوب
 ایل كيب زوبحوا ًامح هدریدقت یکیبفدبا لخاد هدیسهبقیقح تمیق كلام دوجوم هدفا
 نالوا یوق لومأم هنس و كلهراپ عوضوم هدراتکرش و هنکجهدیا لیکشت غلبم رب ردق
 كعد دوجوماربا كيبزوب ترد مویلا هروک هنفجهلوا غلاب هیاریل كم زوم لفا ال یخد ین

 كن هنر قلارمل نوبایمرب هک ارتشانیم ات كنيلاهاو هلیذاختا ساسا فان هیامرسو, بولوا

 یهو فقو كالا سأر هیامرمس وبشا كج هلیدیا عضو هب هاب .ریلیبهنلوا رادتبا هنسیس ات ناه

 كله وبشایسلدباهبغت هنروص كم امض «یصا ةیامرس یتساع قجهلوا لصاح هنس
 تجوم یفاشکنا و عسوت هوهح رد ر | زف ربح هدسرف دهع هدمه « یاود نایض 2

 هدوجو ییداتا هطقرب كوبو كا كداصتفا لم زمغیدلوب هدنددص یسهیاج ندنغجهلوا

 هاروب . زغجهلوا شمر,و تراسج هرانکرش یک وب كجهدیا و ش٤ا لکثتو شرینک
 ةنساا هدوک نم تالماعم هک ردشملیهالک ۲ هتیلا ندناحاضیا نلیدیا لصفتو ضرع ردق
 تیولدبا رود هنماب ی رلیونعم صخش كنب رام یانصا هرزوا ییدسا نارود هدقلخ



 یرلوسا هشاعا ۸۹

 زمنهذ لاحرد یرکف et ههداصتفا تالیکشت هدزتلاعف هحاص هلع هانب

 . یدتیا رداس

 روسدا ماود هدناسا هرج و لع یفإفلوا یرللا راک اهر كرلتلم رلهامرس یئوق

 زالوا كجهدیا عضو یتسیداصتفا "یئآ كنکلع هلبا هیامرس ندبا کارت هدزلا هدر

 زالو هدنرزوا یرلطځ هتوف _ ءرقآ . كدن وشود شست كنمراضعب فدراتکرم*

 زب ىم«امرس فمن تبنما یییدتیا شحم هنفرط فلتاسانم نایدبا سیسأت هليا رفح

 ولاربل كيب زوم ییا هدزوا تولوا عضو ندنفرط یراجحت یلوطانآ یسهیامرس فصل

 ؛ فلتک رک و .یدلوا یدو> و ثعاب تاک رک تالوصحم یم یلوطا آ ۰: ك

 یردیب یخو كنبراتک رش رایچکعا e تبغر و رابتعاییدروک ههجراخو لخاد
 . ردشملوا بس هرس

 روڪ هباح ندح راخ بواوا ندتکلم همهم تاکالهسا یک «وهف “ رب < « رگش

 .یدناوا سسأت یک رش هیراطتت لمهدزوا كما لافتشا هلیروما یلاخدا كداوم زمغیداوا

 .دهتکر ش وب یک یکیدادیا كيرمشت یراجت یلوطا هنتکرش تالوصحم یلم یلوطاآ
 نیما و لیپست یکارتشا ءدسابقم معاو كرللاغ ۰ ددشلدیا رادهم- یرللاف لوبناتسا

 لقا ترجا هراپ فرق هنشاب هق رب یالوط ندهلماعم وب بونلوب هدننامیزو رکش نوجا

 لیدبت هننادنص هصح یسهلصاح ناما و قیرفت یراج فصل كرالاق نالآ عیزوت و

 .ددشلدیا كي رشت یراقوج كب ندرالاغردق هبیدمش هتک رش روک ذمهلیتروص كلدبا
 یمهصح فصل هدكيو بول وا ترش ر قلارل كر زوي ییا ید تک رش وب

 : ردشع ولوا عضو ما ندامتع

 کتک یا هامزش ز قلاب ثبت بو دک ر رکا اک رک یخجوا
 ینصاو شلدا عضو قادم ورک ذم تامتع اعا ی.هیامرسفصل هدكتک رش و . ردشما

 . ردشلثوق ندنفرط راجکک |
 عیز ون نوا هرانوب هستم هایدصم یرلک ارتشا نیمأت هتک رش وب هراحکع |

 شا ریدتبا کارت یراهلوا ةیامرس هلینروص قفلآ ءراپ قرق ءدنشاب لاوج هدانا ییدادیا
 سایت بید رم هلن | غلابم یرلکدتا هبوسسآ هجورآ كرک « هراب و 3ک رخ الابو

 . ردشل وا رر ذقیقف وه

 هبدصقم نیمطت ی زج رب فله« داصتفا تالکشت لهج و ییدادیا ضرع هدیراقوب

 ,رددوجوم یی اعهدلرارکف هقشاب هدنلکشآ كنیر ره كراتک رش وبشا نلیدیا سبات

۱ 



 ۸6 ۳1 را وصا هشاعآ

  كقلخو ینهشاطا ناماک كنکلم ر نالوا عماجیسوفت هلضف ندنویلمرب یک زمتخت یا
 ناو شلدیا هطاحاو كاردا هلفارطا ینددلوا ند روما تامظعم یدسزت تنسهمواقم هوق

 هققطا یف .ردشمل لسو هب هشاعاقارطو ىغا رک وصندک دلدبا تعجایم هرپادټ ولرو

 i . ردشعا حاضبا هتوف نوس تاعوفو یرظن تاصا یی مدنرابتخا كلو هاو

 ام تک ر زکلاب یش فا هعناو تالماءم هر زوا ییدلدبا ثح هدرا هد وا

 هدننو طخ نوت و و یل دا هدهعرد ندزفرط كيهلماعم .ردشدالاق رصحنم هن 1 لادتعاو

 هلوا تادشحم یسر, ,ردشه رو هچش مهم کیا ییرشت هشیاو كنبراجحت يل وطات ۲ نادلوب

 تیا یعرکی هدلوطانآ هدانا ییدلدبا ترشابم هنساطعا نوغاو هرات .د رولوب ماتخ

 راج دودح كب نالواقفوم هنلآ نوغاو ندننأاف هریخذنالوا یشمشود هیهداب شب یم رکی

 رلءهدافتسا یلک ندلامر, زآ قدهلاص ردق هبهداپ شم شال ا ینهربخذ ییدایب دی قوس

 ندلا ینلام هتاف رب كح ها لاق هل هنس هل اصحتسا فراصم لباقم 6وو شا نامت

 . ردشلوا ررضتم عارز نالوا روج ؛نمراقبح

 غالبا ندزفرط ردق هبهراپ شب یللا هرخ الاب  ترد قرق ةلهو ندهداپ یرک:
 شح طاداو تعسو رب كوو نوا یراج و عارذ ىلوطالا یا هرخذ نلیدیا

 . ردشمالغاب ه راجم تام هدساتقم مهم هدف رط یه ًارابتعا ندهقفد و ء۱ ندنشنب دل +! شما

 لکشت د اف نوک و كراج قاط رب نالوا هناکس هنس هساس لوبناتسا نود

 لویلاتسا و ییرلهراجم_هةمسچ , تاشثت كرءدنا تک رح هنشاب رزق نو ام ساو

 دنا ضارتعا نافوط مفاطربو راختفا هلکمروک یعقوم یراتداوا اچ هدن بسا

 . زروییدیا فاطققا هلاروص وب ینسهبونعم راج كزءمعامو عام نالوبعوتو
 دوصقم .كدباش«هلیوس لوا زآ ر ینغیږملوا یراجم دضق دصقم ندهیراحم "ههماذم وب

 یالیدمش كامن وب « یدبا راکرد یبمأت عن رب مهم كنالماعم مسج وب ید هسلوا و
 4.-هیداصتفا لاوحا كزمتکع هحیتللابو كنلوط ابا . دعا ددرتهدنبعل یلامعتساتهج

  يدبا"نتمرتسوک یل و نجوا ھار وف یقج,و .نعء رک. وآ رلتققحب اط رب زی سام

 .نرلکمزال قماغونوا ینفیدلوا نوندم هاهو تالیکشت رب هدننشیه یاقرت ناهج
 لئاوع توا ءرادا تنطورشم و شاوا نمشد هنالنکشت وب یسهرادا نارخ :كمدق رو.

 یداصتقا »یعامعا نالواندنسهساسا لماوع تتكلم قرهر دلاق ینشاب ندهبج زاخو هلخاد

 8۰ . یدیا شمامهلو ناکماو تّقو" -هئالکش



  A٤هشاعا امواری 

 نالوا ممصم یلکشت هرخ الا هلایسقزب كعتم نالوا لصاحندنو و نهب همام هنیرزوا

 یفیدای کہلایموم :ردشماریتک هدوجو لتکمرب هرزواقلوا هنوع" هتیراشکم قار عليل
 ی دلوالخاذ تآدنس و لاو ها نان واو اع هالا عت نالوا لصاح ردو هب یدمش ند ههاعم

 ضارقنا لثام هلیاتامتع وبشا نالوا غلاب هنسوداز | ریل روک كن وکی نوا هدااح

 ایا هدکشنلسن یراف یماجا هل ست تک هنلبج هموفود ؛ نالوا

 کم ندک دادبا نحط هدرا رکدوباج هیارو یادنب نایدنا رات ندلوطا

 هنیزخاوا فانه رش ناضمر هتس یل وا کلا تخو رف «یلاعا دف البو عیزون ۲ هرلن ورف

 یمام هلدیا ارج |هدهد رطم و همظتنم تر وص ر كنتالقیل وطان | هدهسیا شادا ماود ردو

 كرانوا نالواشلدناراخدا هلعسح ینلک یادغب نود ندجانتح۷ رادقم»تاقوارتک ۱ یتح

 یسهینحط همام كرلنم رک د هدینالوطندنادزاوم ناصقو و كرهلبروك موزل هنف رضا رد

 كرادن هلسنامزو تقو یرلنوا کج هديا: لالمسا :رنورف هرانوک ضعب كر هديا شوشت

 یتالاح :ییسامهنلوب ككا دنن یتمجارح كقلخ مسطلاب هدیالوط ندوب و یسانهدیا
 غضو-یلوصا یمارجاهلتفرعم سلوندرلزورف كنتاعیزوتكک | هدرلتیادب هلکعا ثدحت

 هبهماظش» لوضار كنناعیزو ككا ندشیدلوا شمام هر وك تنقفوم هدلوصاوب .ردشلذیا

 ثنقرتو داما نالوا شعا لاکا یالتکشت همانماظت بج ومر داره وشود یطبر

 لوبا فرم هزوکذم تالنکشتو لرو رارف هءدافتسا ندننالنکتعت لوتاتسا
 کت هماقا تارا ویژسنسأت ىلع عیزون كکارب دهل ره دلربدیا رفد تی یصنکس
 ك۶ا شتف  هلیافرعم یرالوئسم او هک ناو رم ام كته ا فاتقوا و

 r قح هلوا یت یتس ون بجوم كقلخو شلر دلاق ندهروا نارحم هل روص

 .ردشلدیا ارجا "یقاعیزو

 مولا ندنکیدلدیا رود مراد داب ات E ادن زا ۳۳۱ طاش ٩٩ ءرخ الاب
 وفل .زدءدکعا نایرح هدنشرئاد هروکذم لوصا نلیدیا شست ايزو” كك ا

 یارجا تبعخ تالکتت هدهدتناعنزو رکش نالوا هدکل رو 1 امظتنم یا فو نور

 .ردشعا نەمات ردق ه ی دهم یایرح نسخ ڭكەبزوت هتل اعف

 ندهحش كج هديا رک ذ[برقو ندنسباقو نایدبا رو هاو ضرع یرب ندیراقو
 بوشوا یراج دصت دصق» ندهلخادم ههمیزوتو هراخ "هلماعم# ءرزوا ینجهلشالک |

 بديا هدافتما نانتنلامف .نیغوضوم تنها هل رضا ایرخآ !ردعلوایاتحا نیمأت كحکلع
 «یدروسدا عا یبجوت هنعمو كرام فدهزب كءدوج وه یاوق كجا



 تلاصف لب ووا درادناتسا یداد.ا تل زا وب هعلق قانح . یدیآ هدندب راح ضب ندیا

 شملسک یادراوم موطاب هنیرزوا یرحنالعا كیهسورو شعا لنطمت یسهراحم

 شمامهلوا قفوم عبطلاب هدهبیولطم هجرد هننالاخدا زاغ نداینامور ید نمور لاوتهو

 هلی رایضهب ندنراج راغلوب كرهلیدیا لسوت هنباسا یلجزاغ ندناتسراغل « هبلع ءانب .یدیا

 ناتسداغل وب هدنوجما یلقن نیمأت كلرانوبو شلدیا هلوافم دقع نوجما زاغ نوغاو زوم ییا
 قج ا ندرلن وغاو روک ذم هدهسلا شیللو هدنادیشآ یا ج وا اویل هدندزب اک

 کک ارتشاهبرحهدكناتسراغلوب ینسیقابتم مسقو شمربولا تیقفوم هنیلج كنسهناد نوا شب
 . ردشمالاق ناکما هل هر یه هه رکسع تالفانم كطحو

 یسهقرآ كشياوب "ءانب نسما لیکشت هلئسه رب مهم كي نوجما زمتکلع كنجابتحا زاف

 بقاعتم یداشک كنطخ قحسورو یماتخ كنسه رکسع تالقانم راغلو قرهملفار

 شلرد وک ص وصخ وام هیانامور كرهل وشود یلجزاغ هلّشرط رفودتهش نداینامور

 كج هلیانیمأت ینجایتحاز اف كل هنس رب كرېشىنەي نوغاو كيب نداروا هلنالکشم وارد كيبو
 . ردشلدیا هلواقم زاغ هدرادقم

 تابلق ندنامخیوتشز هرک وصندک دلدیا لقو قوس نوغاو زکسن یعرکی هدندزافو
 لق ندزفرط كرازاغقابتم ًامغرهبءرمتسم تاششت نالوب ع وقو هدیابوب ندنکیدادیا منم
 ندتناما فرط ههنقح یرود هنسدنک كنسهلواقم زاغ روك ذم كلذ مم هردشهامهل وا لباق

 وربج هتناماهدنحم راب ۳۳۲ نار زح ۱۲ هدهلواقم رو ذمءانب ه وزرآ وبلط نالوبعوقو

 . ردشلوا لصاح تبقفوم هنبلج كنوغاو چاقرب جا هد هاما هدهسیا شادیا

 < روغلو « هیرآ ندداوم ییدتبا بلج ندلوطانا كنزا هصوصخم كنالبکشت

 كغای هبا نوباص « هیرآ ندرلنوم .ردپا لصاحنوکیر مهم هقدلوا نوباص « غا « نوتیز
 یاتحا هلن اسف یی دلو الام ناه« دانو زو روغلوب «عیدو هه رکسع تهج یمظعا مک

 نلیدیا باج هدنایموب یک كرم « رب « هیاوصف .ردشمالف میزوت هقلخ ندیا ددشت

 هفانصا هدامسقو كلربوهن-هبخ تاس ۇم كتناما ًامىقىخدرانوب هک ردراو ابشا مسق ضعب
 نک هدرب .ددشعا تمدخ هتکلع هلروص قلریدناص هلناتیفرب لدتعع كره دیا عیزوت

 یراقدمهلوا یتفوم هنجارخابولوا یلوصح كب هعلققانج نالوا هاکبرح متولا بسح هنس
 . ردشللای هلماعم مانب هننعجام ناالوب ع وقو كنباحا هنیرزوا یلوصحم طو الب

 ندهمسر تاسسْوم هلبا ماتالاراد 4تف رعم فای ام یاکیتسج رایزرت هقشاب ندن و

 داوم صعب قاعتم هکلسا و قوم نوجحایقانصا رابج هموق وطو هب هرز وطافسنام نوما ی رایضمب



 یراوصا هشاما ۸

 راجا نالوا یسهنادتبا هدام لرکش هدایرتسوآ .یدشم ر ولا ناما هنلج رکش ندایرتسوآ

 هدایرتسوآ ندنزوب یسامهدیا لامها رکش كن رلهق ریاف رکشو یساوا ناصقن كنتابعرز

 قیقحتلابینیدملواتقفاوم هحنتموکح ایرتسوآ هجارخاو ینیدلوا ناصقا كب هدكنهتل وقءر

 شمال وهدهمزال تاثبشت «دندز تموکح نوجا یسکلو) هدعاس لاصحتسا قره شالک |

 هلیفرعم یمبنس تدافس ناتسراحوابرت-وآ كرهدیا یتاتنسح یعقاوبلط هبنس تموکحو
 تحدق هدایزكي .ردشلواقدوم هنلاصحتسا یسهدعاسم رکش نوغاو يوا زوتوا زو زکس

 یبهعفا تامدخ هتکلع نوجا ییزوت نسحو ارتشا نیمأتلرکش ندبا سک تردنو

 هبهبراجم هصوصخم تليه نالوا تباث یتلهاو تقابل هریودن یهمیسج تالمافم یکوی و

 ترشا دن ران ۳۳۱ یناننوناک ۲۸ هنبلج لرکشوشا ندنتیداوا شلدبا بیس یییدوت

 لاوح یدب ناسقطزوب زکس كيب ییا زو وا ردق هبا نک رش هراطنقیلم قرەنلوا

 تد« كنوناق کهدنفح یدناع هبهرکسع تهج كنزوتوا هدزوب ندنالاخداو شلربتک

 د هرکسع تهج یزونوا ءدزوب كنمسق نلک هداعسرد ندرادقم رکذلارام هجنتیعص

 رو عینوت هنسلاها تداع رد هلماظتا لاک و هلهح و لوصا نالوا مولعم «دهش و اطعا

 كن رلت مضح یدنفادوع ند راجحهج و ربآ درب .ردشلدیا قرش هبه رشط هدیسانم رادقم

 ا ياا نن دام ءزب قرهثوا بلجو ارتشا رکش نوغاو یا نداینام [.هبک ارتشا
 .ردشعل وب هدقل وط

 ینجارخا هءهعاسم لرکشنانل وا همیاص ندایرتسو | : هک ردرک ذنایاش یساروش هصاخ اب

 ناسح مرت رمفس تیاپو شملشایغوا ًایدایم ی !تردن وجما نامأت یقوسو هعناساو

 هلیسهرع یاددوتریغ كکب تحدم نایدیا رومأم هديا ویو یت كن راترضح اپ یماح
 ۳۳۲ سیام ۳ هرخ الا ید رگشروک دم نایدبا بالج .ردشمرولا تقفوم هنسهعیام

 .ردشلر وماتخهثیاو هدهجهروک دم تنه كره ديا رود هتک و هب راطنف ىلم هدنحرات

 ًاغر هبهفلتخم ربیادن نلیدیا ذاا هجاماو شا عقرت هدینأیف زاغ هلروهظ كيرح

 ققاب هليا یدقال ندزفرط هدهشباو هلتهج ینیداوا شملسکو ی هنوک ندنوک تأیف قرف
 یربث هدنقح زان فست عم هد هسا شل یا لس وت ءربیادن قاطرب هدیابوب ندننیدمهلوا لباق

 ۱ . ردشمام هلوا لصاح تقفوم هثدشر كج هلسهدا انا

 ندیا راج زاغ هارو نداضیمآ هحیلشاب یرب ندهوا یتالاخدا زات هلوبناتسا
 بلجزاف ندموطابویسهنابموق «نمور لاوت4» هلیسهبناموق اهرم ۱ «لیووا درادناتسا »



 ۸.۱  یزاوضا هشاعا

 كاتشب رص زونه یسهیزاجت تادراوم ایرتتسوا ندیا نیمأت - یجاتحا یکهدشیسل شعب
 زب كنجابتحا رکش هلعءانب . یدروبنولوب عطقنمیالود ندنسمالوا شارب دلاق ندهتروا

 .:یداکد اتع هتناهک كما ار دق یغج هلو تورض یامرفهکح هدنروصر دیش كب نوک

 4 هد ندنهح رکیدو شلدنا وهذ لاحرد نک رادقلاروک ذم نالاق هدفا نوجا فایو

 رومأم نداروب نوجما یسهعیایم كركش/نۈغاو زوب ییا رب نالوا مولع» یفیدنولوب هدجافآ

 هنسل وب عاوقو یسنافضان كارتشا هر كنالاتیا ةدمرصوا هدهسیا شاردنوک صوصخ
 فان رخ اوجد روا ن دا کیدا نا ونجا رجال را کش وک ذم فاتنش اتو .یم

 ۱ 0 . ردشماااف ناکما

 أف رکش هد هكا ۰ یدشعا تىق سکا نوتوسو رارکش نانل و هدلا هدلاح و

 ندز یو شتلانکو ردق هال نوازکس ییأف لرکشلاوح رو لا لام هعفرت قارآ
 هنیرژوا فراکت نال عوقو ندنفرطتناما :دءرضوب .یدیا شنالاق احا تلکر کش

 هو هندو ندهارو رض ےاوح ال کش دا هتفوم نون اقرب نلیدیا عظم یي لک

 قانو دب ضرار کش تناما هنی دز وا رارف ییدلیا لاصحتسا نذهدلپ هوم تم

 زای قبطتلاب ینونافوب لاخرد تناما .دومیدیا زارخا یتبحالص تخوزف هلاف کج هديا
 کس هفانصاو منم یشلاحص ترس كرکشهلبلط همانا رپ نوجما لام نالوپ هدندب
 هر ی E هنشاب سوفو هلعضو تأف شوف یتحم د هب یلاها

 ! لا تی تا ۰ یدټیا ماود هنعب روت ًادیقم

 نه کا تایی :تانه نوا توخنم نایدیا قوس هنالوعم سلحم هددرصو

 هارو ر مارکت هو هر وص ندنولو شادیا عفر عوضوملوصا ندنفیدمهلوا ی ونصت

 و هو اتهج دام ز ی .ردشمقنح زدق هش وغ شمت یسهق هلرهدا یر

 "الو قانامو دارن ترد یارک درک نالو ةدلا ندشیالوا نشطدبا ینخا جاشیتحا
 هلافطا نا وا مرد کیل نما: هلال هناخ زچاو انا هتسلخ :نادشو ی یتیم یدب یسهنف هدیرادقم

 ای ؛یدشاه نیملجت»یدیفش خابتفساا كرش و ایدبا مییزونا هل هقينو تناماو .صیصح

 ر رف ید کیم وکی زا یف رم کشو کا ها شا
 تاج لب یکجا لنز اک واو وم هدنکلع ىغا وناق سدنو نلیدیا

 ايدا 0 2۰ یدنا"یلج کش هیاروب ندخواخ ههئیم بولوا نرارع ,ندنفوم .رییدن رب

 زاناو زا دبا نامآتهلطاوم الرا ابواروآ "تاب رب الاف نداتروا ناتھ للم هو ضطواما.ب



ATs,یروصا هشایا  

 ۱ قجحنآ رد شمالا هفعاص هنکیدهلید هل "ابف ییدهید ندننا [ لا كزءدیا منک یرکش

 ندنطخ ییا مود و یسلا تفخ بسک كل هرکسع تالقانمو تادیشح ,هزکوص یاب
 شهال :ابکلکر کش هلوماتسا ندجاخ اهدد هنرز وا یسعالشاب کندی صصخ نوعاو هراجم

 برج اهدرب همفد وب ,یکلزسهدناف كنلوصا خرب نیملدرا دین هليا هیدیقت را دن ًاساساو
 ینصوصخ یشردتاص هليا هنک وم لوصار دارل رک OE هديا دورو هرهش ندفیدلوا شلدا

 فیل ات یعفانم كقلخ هدمه, « كراج مه هلعءانب . هل وا لصاخ تیروبح ىع ودود

 قعاصءهرهش ینفصنو كیا قوس هیءرمشط ینغصن از رکخ كجهلک هیارو نوما هظفاحمو
 هلراحم .یدلوا لصاح ی روبخ ناتو ثادحا ین وصا قلبا هتنما تر یتچن اط رپشو

 هدنرادیفانصا یج هدا هبازا كتناما هداوناتسا ینفصن لرکشیرلکجهدیا باج هتداعسرد

 کار 2 ھا وا هدیماصلیادیرززوا یفلصا یی ی رکبو نتماور طتفح
 ندنغج هلوابحوم ی رات رو دغم یهظفاحم تدم لوط كرکش هدنرادب هدهسیا شما نایرج

 یک رم هلیا تاذ ییا ندتناما هترزوا فان و ندن رلکدتنا ضارتعا هلوصا وب راح هلم

 هلفانصا كرلیدیا "لیکیشت .نوسیموق رب بک ندنناک یتعج رالاق و یرسیموق لوب
 شوم یربد تعناع تا دب رک تفت تطاتو رکاب دنر ات

 .یدنشعنا تیاکش هدندلوصا وب راحم ندنراکدمءدیا اطعاوذخا هليا ه راپ نر قاتضا هدهسدا

 هصوضصحم تنه ءرزوا قلوا ءراح کون تناما هدتسوشزاف تیاکشو تعضو و هلع ءان

 یسوزوآ یلیزوت هفاتصا هلسنهمبام رکش هرذوا ك دنا هداج انتشب اما ندنف رط هیات
 ندزمزظ:دشا وب ءووک هنسلوا یحاشحاو هاو نما كتکلع دقو هنلا راهظا
 : ردشلدیا هدهعرد

 نایذیا قیرغ هرزوا قلوا دناعهربش ندنفرط نویسدموق روک ذم بولک هب ی هکر س
 .. درولیدیا عپ ز وب هفانصا هدارواوقوس هرلو ءدرا کش قرهنا و هونت لاخر ر ی لزل ر کنش

 رادقم یلکهیارون هلق رط جافا هدو شا ماودردق هنحرات ۰۴۶ ۍناتنوناک ۲۷ هلماعم وب

 ندهلماعموب .عیطلاب ءدتناماو شمالشاپ اط وقلت یأف رک فش ندنقیدلوا ضمتلق لاخ»ا لام
 یا كنب ییا هدلا هدانناو .ردشلر و ماتخ هنسهفطو فلت وتسموق روک دم "هل رظن فر

 و 1 ۱ .یدیا شلاق رکش لاوح شب یللا زوب

 عس ۰ ۳9 ندیرح نالعا كرکشنالوا دیدش جاتحار ؛یجنکیا هرکوص ندک 8۱, .

 هدزوب -ب ینمهممحق كنچایتحارکش هینابنعكلایتح «لوپناتیا .یدیا ایلاتبا قن کرااد



 ۸۹ یر وصا هاما

 « رکش . ردشمالاف روصقم هنشرا یادغب زکلاب یسهلماعم كن هی راحت هصوصخم ته

 هب هلخادمهدهداوم ندا لیکشت ینجابتحا دشا هحلشاب كرش یک نوتیز « روغل و « زاغ

 انتشار وه تانسوم دقو "اتسا زا هیازکشع قلا هح اب دن ربا تاو اونم
 . ردشکاي تالماعم هدهتیرژوا داوم ضعب ءا هنسهعقاو تابلاطمو هنحاتحا

 هداوناتسا یربخ یضرعت نالو عوقو هدزکدءهرق هنهاعانود كنسامانود سور

 نوا ندشویف جب چوا هاتف رط :تقاتس ترد یی رب یف رکش زالوا رولوا عياش

 راکتحا وب هب اشاپ لمح ینمارهش نانلوب ضراعم هللوصا خر . یدتیا یقرت هشو رغ

 ینوک یمتریا . یدتبا سح یندوبم تمجام هنللوصا خرت هدنک وا راظتنا ماکشها

 : ردشلوروک العا ر هدلو وش كتناما هدرهب نغ

 س ینروص نالعا

 تنامانانولوب هدنمنم كما نیمأت یراجت "یتسبرب- هلکمهجا عضو خرن هثیشرب چیه
 هلکمهمهدیا مک ینفسأت هدنسههجاوم لاوحا نالوا قاس هعوجر ندرکف وب ینسیدنک
 هرکوصتعاس۲۶ یمسهیق كرکش نالبناص ردق هشوغقجم جوا یاشف | ماریاب . ددرأتم

 تف ًاغر هنسلدیا عضو خر ًادرکم .یدلراقیح هبهلضف ندشوغ نوا « یسا درف ینب
 هسشوغ قرق ینوک ماریاب كن-کنت ره كزاف نلک مزال یسلاص هشورغ قزق یسکنت
 داخا ندفرط قوحر ییدلرو ناوج « ردشماماق زاغ هرانامر و یهداپ و و یتیدل اص

 هنیذاخنا هلجاع ریبادب نوجما ینیدلوا مدقا ندشیا ره یسهلاع عفانم كتکلع . یدنلوا

 . یدلوروک تیروبع

 اکو ندرا# .یدادیا عضو خرن شورض شب هنسهیق لرکش نالبئاص ندنقرط رالاق
 هلضلنادناموق زكي ع . ردظوفحم اهاعق یخرت زاغ . ربلک مزال یرلع ولو هدناعیابم هروک
 رولوروک راکتحا هداسشا کناه یه . ردشل رو تامولعم هدهنسهموم تیریدم سل وب

 هدنقح راناپیالقاص یردوجومو راناسجا عابا هځاز ۵ ردکج هلن دیا عضو خر هداکوا نیا

 « . ردیا ارجا ینسهینوناق هفظو عبطلاب هبنس تموکح

 خرو هلتلومم ندنفرط یلاها رکش نانولوب هدنلخاد رش هلعضو خر هلئروص وب
 نانولوب .دندی یراضعب كفانصاوراجنو شدامهلل 1 هنیمأت تح یصوصخ یدادن هلعوضوم



AOAیرللوعا هشاعا  

 .یدیا شع الشاب کمانرو نوغاو اینو هدءراجم رکید ا رابتعا ندح راتوب ندشدلوا

 تاعیابم كمزاو و شنا تالکشم بسک نوتویسوب یراثبا نوغاو هرخ الا
 رلنوغاو صصحت هرهش ندنیدلوا شمالشاب هضراعت ینایفوسو تامیایم رهش هلساقوسو

 فالتنا نالوبعوقو هليا ههرکسع تهج تیاهن و شعالشاب هلیمحم ندنفرط مزاول یخد
 رهشو كادیا ملست هیهرکسع تهج هدنرللحم رلیادفب نلیدیا هعیابم ندزفرط هنیرزوا
 كلروءمخذ هدارو لباقمهلامنانل | ندنرلحم ندنفرط هبرکسع تهج نوجما یحاتحا

 فآیف "قرت ایام نیفرطو نالکشم ورد كيب زیات و . یدبا شلدیا راتخا یتروص
 یدیحوت كنامیام و یعارفا هلکش رب یی كنناعیابم یادنب ندنغیدنلوب هدقلوا بجوم
 ندشیدلواشلدا بیس هجتموکح یسارجا هلتفرعم راتیالو كيهعیام او شل وشود

 .ردشلدنادبفک ًاماع ندنتیفک یمهمیابم یادفب هدنسمنانوناک یسهنس رب زونوا زوبجوا

 یسهنس رب زوئوا همیایم هلعاعم وب نایالشاب هدنلوا نیرشت یسهنس زوتوا زوبحوا
 ندلوطانآو شا ماود هلیدم هیراجت صوصخ تالکشت ردق هنشب نوا كنلوانیرشت

 هلتفرعم یتمج راجکک | و نحط هدرانم رک د قهدارو رلیا دغب نلیدیا بلجو هعلایم

 هلواقم .دقعنم هلتناما یهمیابم صا ًادابتعا ندخمرات وب . ردشمناق عیزوت هراجکک |

 نلید ا لیکشت هجنتنامارهش هدیبهبنحط روماو یک رش تالوصحم یلم یلوطانآ هجنیجوم
 هدنامیامیتک رش تالوصحم یلم ردق هنشب نوا یناننوناکو ككرءدیا هدهعردیسهرادا هنحط

 ندتموکحفرط هعیابم هلهجو ییدادیا حاضیاهدهدراقوب هدهرک وص ندخران وب قرهنولوب
 .ودشل ر و تیاهمهشنا و ینه هنسملوب ماتخ هد یس هلو اقم كنتکر ش تال وصح ی مو شادیا ارعا

 كنناتف هربحذ هلسسأت هذا وم ر ودی وزا راتکلع كام و لصحتبم — ۱

 > یسهظفاحم هدنروصر قفاوم هلعفانم كنفرط

 . یضو راساسا هبیراجن وضعت قرهلوا تماقتسا یانهر هنتراجم یلوطان ا س

 ةه قات تراجم رب لد نده راحت هعفاو ا تل ۳

 . ریلس د ,رثل درا لاصحتسا یراهحش

* 

* + 



 .AN یرالوصا هشاعا

 . ردشلدیا با درصرم ییا هدهلواقم دقع هلا رام نالوا بلاط نهو هلتاثبف تع

 كح مدیا ددعت هلتروصو هدیرکید یک ارتشا هب هبراحم تنه الما كراج ی وطات | یرب

 . یدیا قمات كنساعلآ هلن اف نود كن هربخذ ند ۱ وک قرهلوا بقر هرکیدکی كراج

 ا اوا اا ارت رزوا یوا یوو دفا ۶95 تلال اام یک یر,

 ا اا میشد ان نود ندلیوک , ق روا اطعا همزال اوا و تات دی وسخ
 بلاط هتساطءاهریخذ ناف ندننابف راح بوم رو هراجم یلیوک .دوخاب « ,ینیدنلاو ران دبا

 . فک گرا هوب روا هعز امم هدر ده ییددلوا

 هدهراصح هرقو رمشکساو هیاروا هعیام تروص ون كرهلبدنک یشد ا هبه رو١ ءرخ الاب

 هثالوساتسا مه. كرهلیدبا جوزا هییکفتکب تلطو ضع هلتروص و و شمناف لیمشت

 .. زهر شمالروک ردو هب وکو نوجا یراج ی هد مه < شدا یحاشح

 ۱ ردشملیح 1 تورو هافر

 لو هناعیانمو دقع هلواقم نداوطان ۱: هکږدراک ذنو دق نایاش هدیساروش هصاذطا

 . تیادب.یدیا یشمالدیا شومارف هدیتفک یناطعا نوعاو"تسب رس را هدانا یدل دیا

 ینرکیو ی رکج ق آ .كنرادقم نوفاوآ لیادبا غالبا هبیلل ءرخ" الو یزد طا
 هلتناماهدیما تیادبا ءرزوا كابدیا مس راجتلانب یسقابتم بولیدبا اطعا هزل هتم یشپ

 شلدا میزو ندنفرط رافرصتمو یلاو هرک وض تدمرب ز او ندنفرط یسهطوا تراح ۰

 هدهسیا شا ماود" ردق هم را ۳۳۰ ناننواک ۲۲ یبزوت نوغآ و هتنرزوا لاونم ونو

 نوغاو هدافتسالاپ ندنسود ءاسم قح گل راه راحت فاصوا راح ضیب نانلوت لام هدنرللا

 هیاموق و ندنراکدتا لامعتسا ءوس عفوم عید یراهقسو وو لاصحتسا یهقع و

 ارجا ندزفرط ندنکیدلدیاتیاعر هلیماع هتنیمات كيولطم ماظتنا هدندنفرط یرارومام

 بشر یرانوغاوو هدقلاق شورعم هالک-شم وزد كنب نآ نه نالا وخذ: نایدبا
 . یدبا هدکعا سح یکج همدا ماود ثالاح وشا یحد هب رک سع تها ندا عیزولو

 فینم لع یراشتسم هلخاد نزجا تانا مظنن یشیا و"قیقدت هدنراعنم یایقوتس وب

 ارجا هدنرزوا یراطخ هرقآ و هینوق هلرایدنفا كب تفر یرردم یمهمش رارفودنمشو

 تایلقتهدنامز ینبع . یدلبشالک آ هلیفارطاو هلاک تالکشم وب هدنسهحبش تحاس نلیدیا
 یجاتحارهش زکلاب « ییداق ناکما هتساطعا نوغاو تی رس ہرا نالوط ندهب رهسع

 شمار رق هج هبرکسع تهج کج هل هلی رو نوغاو هن رلدهعتم یادغب كج هلبتک نوجا



 دج و هلتناما هب وز وا كن وب . ردریعا رومأم نوجحما رودیو تراظن هديا وب یزکهدنب و

 . یدنالشاب هشیا كرهلیدیا يعاسم میهفت و دصقم

 > ردرلن وش رییآ دم نلیدا دانا هاما هد رص وا :

 صبص# نوعاو قرفیو نده رکسع تهح نوا ییااقا هربخذ | صعنم تس ١

 ِ ین ردا

 ..یراعیتسا اقف هته طقا مث هلارکسع واتم راد ۲

 هرزوا قوا رام هنلج و همد ام یادع وب € تزع یاک یتعح رایج , ۴

 . یساطعا سناوآ

 هب راج تأیه ندیا مکن هدنتفافر كکب تزع هنیرزوا رببادت وب, نلیدنا داتا هاما
 نویلنم رب نده رک ۶ تهحو هعنام یرلیادع وب یزج رادةم ناک «هسایب هدصا لوا

 كرهدبا. هاعتسا نوا لاوح زوسشپ › كب کیا او یادغو واک كش کیا قرف زومکیا

 هدهعرد یلامتهقفوتب ینجایتحا كنك | كاوبناتسا ًارابتعا ندنحرات ۳۳۰ یناننرشت ۵

 قوس نوغاو یعرکی یموب هلبا تاذ زکس ندنراجحم هینوق نانولو هدارو نام و شا
 . ردشعا دقع هلواقم نوجا یادغو نوغاو زو ین آ كيب جوا هلیظرش كعا

 نیمأت كالوناتسا قترآ نینکیدتیا بیقعت تالواقم رکید ینسهلواقم یادغوب وبها
 . ردشاوا لوصح یاع رسی یحاتحا

 هنیرزوآ یسعا سکع هتیالو هبنوق هلواقم روک ذم نلیدیا دقع هدنقرظ لوا نوناک

 كم ربت و رکشت نایاش ثبشت وبشا نالوب عوقو نوجما السا و لقن یناوصح كتکلم

 دورو فارغلت اط ر لماش یتساحر و بلط یاسمشآ هددنا راحت رکید كلوب دهرا

 كقلخ نالبقبص ییالوط ندهیبرح هبعیبط ٌةقاضمو یدییزت كنءریخذ ًائاذ هنیوزوا یسجنا
 < نامه رق 6 یاک راو تع نع هیهننوق ناه هل راء قلوا ضهباق ساتسا یدصقم یو

 «یدلدبا راذکو تشک "یزک | رخ دیک ناخ نداق

 هنس هسا لوساتسا هلا رحم رام ویسدم وق زکلا ردق هیدمشو ناو هدرلاروب

 هلیس هل كرهلیدیا حاضیا :ءرضاح تنعضوو باج راج كوباوبو ا كوج وک ندبا قوس لام

 د یدادیا دنع راهواقم هلبایف ییع



 A:ê یرللوصا هشاوا

 یادفپو یتبغر هنبلج كنهعتما نالوا هدایزیسیراجم عفن كراج نالوا زتاح یتحالص له

 عافترا لابم اأد ین اف یادغ وب ندنزون یتکرح هنافاصنا یب زآ رب هدالراجت نربتک
 هد کج هم هلي دیا نامت كجا تحا بولطم رادقم هلسهطساو راح یک ینیلاق هدنعصو ۸

 زا نا نرش ل و. یدیآ مادا 1 یک ییا ترد .فانکیا هرکءیبا
 ييدشا تبلج ها همان 1 كتناما هلهح و یيدلدا ثحم هدب راقو . روسدبا ماود

 هربخذ ناولو رخدم هدندب راجت بولوا لخاد لع پرطالبق و نلک ههسابب ه رل وا

 ۰ یدرونل وب ضو رعم هند دش یقدضآ كجاتحا ر ملا لوساتسا نا وا ءرادا هلا

 هلرلنوا نانولوپ هدهساس كرک و هدندب یدنک كرک تااما هدنحمرات ینا نیرشت ٥
 قردلوا هراح اک كرەروك ینکج هلس هدا نمأت ینجاشحا فان وک ترد كرش قآ

 ییا كننأاف كك اهدنلاح یلج كنوا و قب آ . ردشموشود ینبلج نوا ندناتسراغلوب
 لسصاح هلثحم ندغیدنواوب یرورض هدیسهظفاحم كخرا و ندنکجهدیا عفر هشوغ

 صاخ سلحم هدیاب و هلتمج اص هب یلاع باب نوجحما ییمضت ندنسهزو تناما كفرف قج هلوا

 , ردقلوا روع هل اصحتسا یرارف الکو

 بلط لومناتا و ضره یلوطانآ ديا كاردا زونه یلوصحم هدءرص ون کولاح

 .یدروسنولو هدناکما تم نوجا هب رکسغ تهجح یاطعا نوغاو نکع رادقمو هدنعف وم

 . یدبا شمع ندقوج یتقو یمهملقارب هبیراج "یببط قوس كشيا قترآ
 یدیایلاخدا هریخذ هلوساتسا ندیلوطان آ هلبا هطساو رب نیما یش جهلا یدمش

 ندنسعاسم تش اما هیمسر تالبکسشت 1 یدلسوشود زاردو رود هدنسسدش زاق لاح ون

 لاصحتسا هب واطم تارع ندا س هجا كى هب اهم ی تاشو و تایسغرت نالوبعوقو و

 . یدیا شما بوجو بسک یذاخحنا بدن رب یدجو یعطق هروک هنغیدمهنلوا

 هدشاب اب تزع یاک هدوک دم تسمح ندیا هرادا یالکشت یتمج رابحک# ۱

 یجایتحا نوا كلوبلاتساهلتروصوبو كمربتک هدوجو هبراج تالیکشت رب هدلاح ینیدلوا
 . یدلوا لصاح قاشا هدنص وصخ كعا ناما

 هعافحاب « تصجندیا بقعت هققدب هقفد یارحم ییدرک یربندآ ترد لوس اتسا

 شلوا رونحم ههلخادم هشیا ون "انب هحابتحاو لاح نلیدیا ریوصت یزنک لوبناتسا
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 یيدتسا تدشخ راهطاو تغارف ندنلح لام كرايم ندنشندلوا شلدیا ماود هددب عض و

 زو

 لخاد كرهروك موزا هنمأت و نیمطت یرلیدنک و هلازا ینتشخو هدر و كراج

 كند هدرردق کیدل دیاد عضو هج هبرکسع تهجهلاوما هل را كاج ءديا بلج لامندج راح و
 میحشآ ىلج هربخذ تناما هلئروص كمریو هصوصخ تادنس راد هنکجهلیدیا نیمضت

 رهش هدافتسالاب ندنسل و ماتخ هدیافوس كليا كکلررفس هداننا وو شا قیوشتو

 هلسروص طسوت هنصیصخ نوغاو زوئوا یموب ءراج ندنطخ یلوطانا نوجما یالقانم
 . ردشعا میحشتو قیوشت ینیلح هربخذ

 ندنرارومأم تناما دار هلینوشود یسهمیایم هربخذ هنمان تناما تاذلاب ندتهح رکید
 هدندناحاضیا نالوبعوقو ینآ هجورب یک ییدلدیا مانعا هعیایملا لحال هبهنوق تاذ رب

 . ردشلدیا لسوت وادا نوا ندارامور هرزوا ینج ها شالک

 زو تچ ای كزانوا نجا قوس هاوباتسا ندقزط اجالا ن رار اینانوو
 نانلوا دقع هل ماا یوم و شمهلبا هعیابم تناما هد ۴۳۰ زوم ۳۰ یلاوح یل آ یّملآ

 عیزوت و بلج اهد لاوج كيب زوتوا هجنجوم هلواقم یلخرات ۳۳۰ سوستغآ ۱
 ۰ ردشع ولوا

 هبیدنقا كب تعلط یعرتحم رظات هلخاد نالوا شعا فیرشت یناینامور هدهرص وا

 لاوج ( ۱۳۷۰6 ) هدندنفرط هلاراشم هنیرزوا تمحاح نالو عوقو ندتناما فرط
 ندشیداوا شلرشآ هاسهدوا هساصا رانوا وشا هد هسا شلدبا قوس و هعیام نوا

 قفلوب هدههصوصخ تاثبشت هلیتفرعم یموتالوساوق ىلع و كمردنوک صوص رومأم
 هعفد یجنجوا . ردشماسهلبدا بلج هیاروب رانوا روک ذم هلنالکشم لاک و هلیئروص

 لاوح كيب زوب هدننع تناما هليا وناجالاف هدنحرا ۳۳۰ سوتسغآ ۲۶ ءرزوا قلوا
 نکیا شک ولوا یحد اتما عضو ه هلواقم و شلدا تشت هنیدقع هلواقم رب نوحما نوا

 هسیاقمو تاسف قرفقیفدن هدنسهزآ فلکت ییا هک دا فلکت نوارآدقمیبع ندفرط رکید

 ندنکبدلبا هلارتشا هب رح هدهلع تاود فحش او ندنکیدلدبا تاقوا را صا هلبا طفا رش

 همیام كتناما . ردشلوا بناعم هلتسورحم تناما هدندنسکیا یه كرانوا نلیدیا فلکت

 یهعتنا ییدنسبا هلرلنوفاو نایریو ندنطخ یلوطان آ و یلق كرانوا ییدتبا دلا هل رط



 ۸2۵۳ یرللوسا هشاما

 نزهینجا .دالب هلوساتما هدنسهش تاقفد" نلیدیا ارجا هعاما هسرزوا كنو

 هدنف رط هتفه كوص كرادقمو نکیا هدقلوا لخاد نوا لاوح كس شب یم رکو هدهتفه

 نالعا كلر رف س یخد هدهرص و و شملشالک ۱ يبدلیا كاج ردق هلاوح كب یک

 هشورغ ناسقط . یدلروک عفر 0 هدننأاف نوا فقامتمینأالعا كکل ر رفس . ر دشادیا

 هدنفرظ نوک چ 6ر, ینح وشملسک وب هشورغ قرف زوب لاحرد نوا لاوج رب نالیتاص
 ی هدنسهرا راو رف هلراجتوا رایجنمرکد « شمدیراقهساب .ردشملو یو زوب چ وا

 راح رک د « ندننل مسفاصنا كرابج:مرک د راجک 5.١ . ردشازوب هيراجت ةيعيبط تاسانم
 لاوحا وب . یدرتسوک زوب ییارح كد | هعشنلاب . رایدالشاب هتیاکش هلع ندقل زمسیادغب

 ناک مزال یتیبعت و داخلا هدبیو ندنکیدتیا بلج ینتقد رظن كل هنس تموکح عبطلاب
 یراف ضتم رادکنا « یلغوا لبو یسلاولوساتسا هدزوا كالا ءرک اذم یهساسارپادن

 نویسموق رب ترابع ندنساضعا ینسهطوا ترا نالوا رادهقالع" هیروما حماوح و

 ع اجا دقع هدشبالو لوبناتسا قزهلوا هدنراتتدایز تح كنیدنفا كب یرظان هلخاد

 دوبع یبید یمطوا تداجمت هاراکب یفطبا یوم ,شتنم و یازس یتواعم تناما یک ییدلبا

 تراجت نویسیموق يجنکيا و .ددشمهبا لکشت هدنویسیموق رر یجنکیا بک سم ندیدنقا
 یاوذ ضعپ نالوا, صصختم هدنروما جیاوح وب «عاحا كليا ییدلبا دقع هدنسهطوا

 تارک .اذم و تاةق دب ییدلیا ارحا زاردورود هلروصضح كنس هل هارهدبا توعد یخد

 - ءدهنسولک لكك او شورف نوا زو,هلاوج رهب كقبقد قولوا( تاررقم ةت دو
 رش هلداوح قاروا یلځرا ۳۳۰ زو ۲۳ تشک ندنکیدادیا عض و خرا هداب شب ی

Eككا هلیا مض هو هراپ شب هدن را ۳۰۵ زوع ۳۰ م شدا نالعا  

 . ردیاوا لصاح تیروبحم هنغالبا هبهرپ ش ھا كتاف

 هجرا و رف ۳۳ لارا درک تار رق:نانل وا نامدار طضالابهدنتح ككاو ينو ا

 ندنلا ها و کمهلزک یراق و د دوج وه هدلا رل هری ذ ارز . یدمهلوا عاسالا مزال

 يهدنقخیدیز كنخر كو ادب رام ورف یک یراکدتبا تشت هفعاص هلق كسکو

 .هلهج و. یيدلدیا رک ذ,هدءدیداقو : ددراتمالاف لاح نددښز و ررکت ی : راتعج |

 زواحتم یآ رب قرهلوا دی منمو رهن رفو دند یلوطانآ هنیرزوا ینالعا ,كکلربرفس
 ندیلوطاا و شلدا رصح هب هز کشع, نالژاب و نارفودنمش  ووک دماي 51

 هچ هب رک سبع تهج هدءزانزا ناک و شم «مهلک نوا و, یادغب نوجما هتفوم تدم ر,
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 ۲ :ردش وارد اتبع ریزهچ ور ندشنیدلوا نر او ج۰ یدویار يابد لاۋا 8ق اىتم

 هغم رر دش و وط هنابندشاب ناپو دوآ قادنوفینردبوق هنجان ارتسوا كن :ک برص رب

 برح و ءداهطآ ی راهنکتسم تموصخ قفالتاو یاشا همنظع هیعز یبا . یدسا تافک

 هدلاع یملزوب كناهج ؟نزاوم « ینالعا كلمو برح .رثرداو تصرف هالعا ییمومع

 روا ییف ردتبا باعا فیرخ هير هع تاضامو هداع نبناوق ندیا نایرج
 هلیسد الوط یسهیداصتقاو هبساس تابان و ی زاردج تعضو . زدکعد یلوا مق

 ترح وشا هدیسهداصتقا لاوحا دل مو نالوا راد ساتم هلا هراحم منم ییا یه

 اه زخ 0 ا قوعت و ااا ۱ رقم کوک ارت یو اتم مام ندعو
 . ردا وا :لصاح تروى ەك ارتشا

 ییدسا ثارا تلاطع هک ر ءا ا هح راخ تاسانم یالعا كنموم برج

 نا .یدلوا تعاب هفقوت لهو ینعهیراحم 41خا د تالءاعم هدنالعا كکلرب رفت 1

 ۰: هنیژاهطآ زلاوراخ : یدلوا ماف هر کا بلد تاضتقم ةر قاخ هيدا تاج
 تهح هریادت ندا ناجا یداحا نوجاینمآ كنحاتحا و ید ك.سودرایناعع نالوا

 قازرا نانلاوب ہدنایلو هتمظعا سف فهالقامو ا لو ین هنسلدنا لسوت هچهرکم۶

 .یذیا شلوا لصاح تیروبحم دکذدیا دی مو هنسهفاک كتهمزال یاشاو

 ینهدینادغ:داممهملاو هبلج نداپوروآ فسأتلا عمیزء۱>ارتحا ردق هکبلینا ندهنکیا
 یخ و هور « اینامور یماسقا مهم كا و ندیلوطانا اف هلن یادعب ندا لک

 سح لوا ندبش مه بفامتم یالعا كکلر رفس ندزمةیدلوا رونحم هک رادب ندانلسدام

 هرج كل هسوراو یدادسنا كنيزافوب «ءلق قانح .ردشلوا یجایتحا نوا حاشحا نلیذیا

 نوا هداعامود , یعبصخت هدیرکسء ةه تالقانم كنس رلرفودنمش یلوطانا « یک ارتشا

 کمرتسوک شابیجابتحا نوا «دلوبناتسا هلببسح ینایرج,كنسهلماعم دی عضو « یفرت كننأف
 ° یدالشاب

 ندننالعا ككل زق : ردنشغا سح یبطوا تاج لوا ندرب یه یاتاوب
 ققد"نلک ندهننجا الا نوجا لومناتسا هدهرک ذن رب یفیدزا هتناما مدقا نوک ترد

 یتفدت نظا كد اما .رهش هلتحم ندنفیدلوا هدقلازا د یک رس و کر

 , یدروشدیا باخ
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 ۷۱ یرلاوصا هشاعا

 هرکو صند هیربخ تاهظنن ینالکشم هشاعا وب لهج و یراک دنیا نایب كنسدنفا ینطل خروم
 ییدلدیا نایب هبسانلاب هدهدراهفض ىج 2۷۸ - 4۷۱ . ردشلوا لئاز شاواب شاواپ
 یندحت كن راحت تباقر للملانيب « یموتنو ترثک فلنهیلقت طا--و تایظتتلادمب هرزوا

 تشوعمرارب هلقلوا یدابهنضارقنا كنراحمو تمنص هدزدتکلع یتسعت هعیانص كرلهنک امو

 . ردشمروتک هدوجو هافدو تعسو رب یسن هدنصوصخ

 كي كخروم هدنصوصخ قللوبو تشیعم تمسو ؛ یرود ینا ناخ دملا دبع ناطلس

 لاعوهرزوا قلوا زوج وا اهد هکدتکو شم هد ېز نع یرود ییدتسا حدم هدایز

 .ردشلوب ضارقا هدهماخاد تراحمو عیانص زار هلکءا ماود ردق ه یو۶ برج

 هعاذ اب و ت راحت و تعنص یک ییدشا ۳ هدص وصخ سه یابد نونو یوم برح

 هدفون قجهنجا ونسب یرنتکلم نالوا یر ا سل تاتا هدنصوصخ ثعارز
 . ردشلار

 تحالصیبرلهیدلب تحت یاب هصاابو یراهلب ؛رلتموکح هدرانامز هداعلاقوف هلیوت

 ما زونه هدزمتکلع هدلاح یرلکدتا رنات هب هرو رض ج .اوح نیوجو كرادت هلبا هعساو

 هک قج هلوا شمام هدبا رردق یتا قلب هب دهب الاح هسا تم وکح و شم هم |لکشآ هیدلب رب هس انعم

 هدام عم. ردشمام هدیا هدافتسا رر ندندوج و كنتناما رش یس لاها لو اتسا هدم و برح

 هدروارنانلوا جرد اع 1 لر ,دیاهدهع رد یتعمح یقرتوداحا یراهفظو دام هب هیدلب

 هدندناح ردنهكرونار وا ربودتی دوماهشاعا هتناسح تناما هدژزرط یب4دبا هناکح

 هلیراتعا قلوا هرادا رب یمسر « شمل هناا تناما راشباوب نوتوب هدزوا ینج هلبشالک آ
 هزیجوب هد هيم ر رغ تر وص رلسنا وآ یهدنسهدار اريل هج راکبژوب ییدر وهتناما كنموکح

 یقرتوداحنا-هرزوا ینیداوا تبا هلراتک رش نانلوالیکشت-هدینراجم مطااو شادیا رود

 . ردشاوا دام هنتسج

 ییدر دهلنکن زیتعجدارفا هدهلبایمتع وافای راهغرظو وب دنامهب هیدلب ؟یتبعمح رت و دانا
 -ادعام ندکی تلوساح لمعامسا هیا اشاپ لح - نیا زارحا ینماقیامارهش هدرلنامز

 یدارفا تیمجو قماهلراط ییومع زک يم نوسرود هلیوش كع وشود یقلخ تاوذ

 نا راو رم ی 0 اهد ندتناما تسحالصو قوقح نوجا كجا نکنز اهد هحرد رب

 كجا تدوءرار E زا وضو ار هثجم و ,یدر اروبا ودر داك ہکج شکشیب هت.ههح هدی رانا و

 هنیروما اور درس زا لاکی مخ نص لونا ت سا كنتسج یقرت و داحناهدصا لواهرزوا



 یرلا وصا هشاعا ۸۰

  هدهتفه نوحسرادا هثاثدالب هلبالومناتسا تقو لواو شما الک آ ینیدنآ و یمون ۳۹
 . ندنشیدالشاب هکماک ءرمخذ ندرلزاغوهدهسیا شعا رولب رو هربخذ لک كس قرق هرانورف
 بتر ندیلوطانا قرهلوا هنمان رکسعو علا لزب" هبه رد فصل هربئد رب هریخذ قلهتفه

 شلاق جآ نوک واییا هدهار یانناللرک, رب هداوبناتسا هدزواكمِک «ییامود ناسک
 .ردش] وا بجوم ین هج هقشب یسهرادا یخ دال رانون .شعاشاوا فلت ندقلحآ یرایذهبو
 طاتح الالجال ندنکسا بولوا داف نرق ید راخدذرخدم هدنرارابنا كلکب كلوبناتعا

 . شموروج «شقوق ماطر, نالوا شماماقاب هنلادتساو رود وربندهریفو نينو شعوا مضو
 . عماج حاف یسکسالا كرانوب هک راثشیک زوروقوقو رادواجو یراط شمشلهجلک اندامو

 هرانورف هسنارا ورلهربخذیسا ردقهیکو .یدا ظوفحم هدماحروقح هدنراوح ینیرش

 نيرومأم نوجا سوفن رہ ماشقآ « حابص «درلاسیلکو عماوج رتفد بجومر, عیزوتلاب
 نوموصرب ءایس مس ردق قوصوب یر .یدیا رونلوا میزوت كعا هناد ررب هلی رات راظن
 ییدراقبح كعا كرانورفو .لکد یش رولیدو روانی نوسمرتسوک ا-هد رب مر هک یدبا

 وش .یدزامهلوا نکع كما ندرلقاقز ندنماح هزا كنلاهاندیا عمجت هنیرلکوا هدراتقو

 ناخ زی زملادبع ناطاس زمهاشداب زمتنع تمعتیلو نانلوب یبحاص هک زنهتقوزمعیدلو
 هلب رظن كع یا هدنشاب قاقز یه هدنر اهن وام هباوتلادع هیاس تنیرلت هح دا

 تمعن قح یافیا كنسهنادرب كرازبزع نان زمفیدفوا منتمولکباناسمو حصو زمغیدقاب
 اس هیادها |بتغالانب تقولوا یسهنادرب ندرلکعا زہغیدنلوب رصاقو زجاع هدنسهرکش
 للعو ماقا راحوداحا ندیالوانتهدب ولآ هلفلکت کما لوهعههلبا هتسارک ون هتشيا .یدیا

 عباقو ریرحم نیحندتفو لوا .ردرلشاوالجا ساک شاطعرانالوا دوج ولا فعضو للعو
 ترد یسلاها هثلثدراب هللا لوشاتسا هدنفرط هنس ترد قرق ردق هنسهنس ۱۲۸۸ نالوا

 . ردشمشالقاب هل

 ترورض فح ندایامر نالوا شل هل ساتسا هدندملقا ندهن-نواو ندنقاط راک
 ندنرزوا قازرا راس هلیا ءریخذ ءردشمنلق هداعا هنیراتکلع سوق ردقكب ترد نوجما
 باج هریخذ هجتسپرس ندلحم ییدلید كکرم قرهرلوا عفر یلوصا خ رنو دحاو دب
 هجا هیهقاضم عفر تصخرو هدعابسم نانولوا هتسعاص هلناسف ییدتیاو هنسلا

 (۱) .ردشملوا رادم

 1۲ هفیحم . ۲ اج ۰ یتطا را (۱)



 لصف یک

 یهساقم فان رال وصا هشاما کیو یسا

 كنبدورض حاوح یلاثماو تا « كما « هریخذ هدنررالصف یلوا ندنوبكياب یجدب

 هب ندمت لو تف کانی خب نن یټ هلی تاحاضیا نانلوا.اطعا هنظقج یرادت زرط

 درس هدنص وصخ هسلاقهینسکی هلی لوصا کسا[ ۰2۷۱-4۷۸ هف] هدنلصف یجنشب هصاح ابو

 :ردحضا و هدهج رد قچ هما رب توجاح هی هل سهم ھل د یدازوانوزواءداروب تاملاطم نلیدبا

 ردق هیهجناک هبهیربغ" تاهظنت :هک رلیئد هسریلک مزال كما هداقا لیا لحرب رکا
 همش هنغرداوالکشم اهد ندهجرد زمکیدکج هدموم برح یسهللسیبهشاها كلوبناتسا
 هدهسا هدکعا حسضو هدهحزد یاک یرلتهج و قلا ونالوا شلدنا جرد ههل . ردف و

 هدهننداهش كرخر ومر, نوجا هسیاقم یبزاهشاما زرط كرود یلوا رصع مرا هلزعامز

 . رد دنا باما تمجاص

 «لوماتسارد طقه راما روهظ» هرزوا قلوا ندنعباقو یمه-- ۱۲ 4ع«دیعا خرا

 ۱ گز وند 9[ ىن ها تم

 زکد قآ و یرقت یرفوط هنیراداوج یزافو کد ءرق ددیراهنیفس هسور »
 هدا مسرد هلستس یمالتسسا كنيراضمپ .ندهرواحتم لحاوس و یسهقولبا كنيزافوب

 ید لند هدو دال ا هب رف و شا یوا اا قازرا و هرحذ كح هلک

 هلوسد كرانامرف نابردنوک هملستم رثاد هتسکردنوک هرخذ ها هو زا: کی جوا
 هدور هدهب وا یعوح هده سلا رولت هلل و هود زون چ وا هدقاح تنس نو و هدناوج

 قوس ءرمخذ هنفرط ترمزیا التم هرتسا یار ناکا وب نلبب هلیدیا تسدرد ندنفیدلوا
 رطح هبهودیشیا ندنفیالوا یسهقیاضم رتاخزهدندام .رد » هتنوتکمكماستم نیمیفیدنا وا

 همانباوج هله رابع « یتهلوایی. هناا راو ق وس ناه هسیار ول وب هک هن هقر هل وا اب راح كر هرجا

 رب نط نان هز وک هب هد وج وم س وفن هلته ج ینج هل وا یدوم یالکشم یدادنما كترورض.ردشاردنوک
 هحنیجو» فد نایریدتبا مظاتلاحرد یسیلاها هثاثدالبو لوبناتسا هرزوا قولوا میزون
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A4۸تاق ورع  

 لابسا یسعلوا لسستو لاسرا هعامسرد یردبب المح هراشاق نلیردنوک ندف رط

 رکن ناو رف تاق ندنفالخ و تفدو انتعا دی قافتالاب زك هلح هلاصحت-ا

 رادصا مردقلاللج ما شا اوو ندع وامه ناو د ًاماهفا و ابنت نیغل وا مامرف

 انتعالابجاو پویلوا سیقم هیمراس داوم صوصخ وب ىدا . ردشهلوا راست و

 بطح نوزفا نداومأم هغ داعسرد هدرانوک وش هرزوا ررح لاونم انب هنغیدلوا ندروما

 ضاحا هدیاب ویو یودیا مهناکولم بولطم یلطق ندزس یلاصحتسا كنبابسا قوس
 تیفک ون هسیا رولک مزال كمکج تقشمو تحز هدنرانوک شق ههللاداع هلتواخرو

 لمحت حورشم هجور هدقدلوا رک وام وج لوا اتما مزاتسم هدزکءح

 ترينغو مادقا هدایز داحالپ زکهحو تفادصو یراذک زاک همزال افا هلتکرح و

 (۱) ۰ هدنباب زکللا تدعابمو اقا هیافلاةیاف ندنفالخو
 ۱۲۵۱ اح سا

  E O So) o Iکو ها ۳۳۹ 9

 :یرتفد همهم نواه ناود (۱)



 ۷ تاقورح

 (۱) هدناب رکا ٽو او ردح تیاغب ندشالخو تربغو یعس روفو داح ال اب همش رش ضأ

 ۱۳: ا رحاوا

 هتکلع ءوجوو هنباونو تاضق هاراهلکساو اضق عقاو هدنلحاس یلوطانآ كهايس رحم

 مهیلملاةفالاراد ندنکیدعا دورو بطح هلشال هیدام برد هدهک رابه هنس وبشا

 "الیمکت یطح نالوا .یعوزل هنیراودنک یمهفاط نازابخ صوصخ ابو یمهنکس
 ههللادابع رانی ینم هی دهوا اور هقاضم و ترورض دائآ ندیدمسش قرهملآ
 زارب ندنرالکسا نکوکو رفا فح وک ناک اا اس ل وطار اب حا رحم اصصخ

 رلنوب كرکو ندنغج هم هلوا لصاح دانع هقاضم مفد کن ا اوا ر تط

 راو مهنا زاناو یراقاح وا چ رک دیرم شا نالوا هدقعلوا اشنا هذه ةلاملا كركو

 نارذک ن اب نآ یخد ارد مسوم قرەلوا راکرد یموزل كبطح ولستیلک نوجا رلاع
 هغ رش اوا هرالح ناک مزال لماش یهضتقم یایاصو هدیابلوا هلثحم ندیداوا هدکع

 ی رظان باستحا مداعسرد الاح ندمهلع توو لاحر یصوصح یسہنلف رابسآ و رادصا

 هلهح و ینداوا ییغتسسم ندناس بودا هدافا رره اب هولع دز مها را ديلا زاحتف

 دقو تحارتساو هافر هشيم كهللاداع نطوتمو نا ان هدمهنانشآ 25 رو ناسا

 كماحما تیربخ ماصوبو مزتلم «دمهناکولم دفومراکم دز یراتباقو ندنرورض و ها

 فقوتم هنیدوج و غلبام ًافاب .دنمسوم و تقو كنيرلهب ورض جاوح هلوقءوب یلوصح
 نآاک هدنلحاوس لیا مورو نلودانآ كهاب- رحم یثان ندقلوا قر دق یفتسم یودب

 لاسراو قوس بطح واتیلک هعدامسرد هدرلزوک وغ ندر بسانم راسو ندراهلکس
 شالوا رسا و بیرت راشاق فا و رادقم هلتفرعم رانلک مزال ندفرط وب هرزوا قعلو

 ةاضق هکزمس هلغاوا شاردنوک ماه رش صاوا رکبو هرااج ناک مزال نا هدیامل وا ر

 ن اک هدزکهرادارز یتیفکیند زس هدمفیرش صا لوصو زس مہااامومر اسو باوند
 مهفتو هدافا هراندیا اضتقا راسو هنسهفلاط یحهطلاب نالوا فولأم هلعطق بطح .درالح

 ررو لیتو لقا نودوا ولتنلک هراهلکس-ا نیزسقعلوا e تقو راما امطق مد

 ۲۸۲ وصون .یرتفد ههم :نوپاه ناوید (۱)



 ثاقورح )1

 هدقالوادک اتو ها همه رشضاوانالوا رودصز فرش هر یصوتخ یشالریدتبا

 ر کروا لومأم4ء هلع ا جبلت وا هنعیدلن ار واط هشت و ردهنشجافرب و هنغيدلوا

 هر و نم صوصخ هابا ټکر ح هم وا هد4# رابه هنسوبو نهاطیتددعلوا لسساو ق وسط و

 هدارا یسعلوا لا راو قوس راک تطح ولتلک هعداع-رد قرهنلوا تقدومامها .دایز

 ماد اهدای تاق چاق  ندکل واه هدام ون یشانندقلوا رهابو یمدب کو دیا ندنداضتقم مهبئس

 هل رلءارآ و رطاقو رک رابو جارخا و كيرع ندنزادروبو ندنرلرناه راجهطلاب قرهناوا
 صاوا ص وضخ «هفدوب رافع نلکمزال "هرزوا قعلوا لابسراو قوس هیهزوک دم "یلاوح

 رطاقو رک زاب و همللفک و یح هطلاب - ندنس دهه اط ایاوز یجهطلابو رس و ردصت مهلع

 یرلطباض یروفو یرلشاب وص فاغوا هلبسهبلاطم وک زیو( راسو یلط ها هجا هبا رآ و

 باولو ةاصف هک نس هلعا وا شمنلف ر رحم و راعشا ىج هک هعوقو یدعت و ربح: ندن رلف رط

 هراغاط ناههاب رلارآ و رطاق و رک راب یرلتجهطلاب ندیادورو هلوقموا ز زس مل اام وم نات

 یردس كر هلي ریدتیا لیزمت 2 مطق بطح ندفرط ر هلر حرحاو قوس

 هو هه وس سم | یایا زة يلو )لاب زا بطح و روک تک هع داعس رد هدایز نا امج افس

 ماما قاشالاب هنصوص> ا هعوقو یدعآو ربح ندفرط FY هز ول هم تامل اطم

  رادصا مردقلالياج سا وشا اصوصخح ندعاطتسم باكر نیفلوا امرف زكإلا تفدو

 اا ههللا داع مه وهم هللع تاود 2 ترعوما دوا هص وهخ وب تواوا ندیرلهر و رض مزاول

 و و« زر عطق بطح ول لک قر+ وا جارخا«راعاطنامه راج هطلای هل وقم وا هلقل دا تمدخر
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  هروکذم یایاع ر هلب راعف د و منم كل راکحا باب را هل وقم وا یان نقل وا بچ وتمومزاتسم ی رلذوا
 تخااع هنیرلل | لو هتیرلهلکسا نوقایرو و بوک نودوا ندهم و ره لادح قیاسلا اک
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  لایساو لاسرا هعداعسرد المح هراقاق ندفرطرب بولیریذتبا لی ءراهلکسا و قرح
 هلیح و یرلف دل وا 0 كب هم وص یایاعرو تقدو مامها لاک قا الاب هاما یمشلوا

 نوت ۳ e هزکیرلهلکساوقرح روم و عطف نودوا بولک هنعاط هجمارتسا

 یس وصح یسعات وا تک تک را عضو والت دمو ری لا٤ روک دم تامااطم و تعنام ولردر

 هم داعس ر دند رلطحم عقا و هد اکتموکح تخ كرهدیادک توت یک کرک هرانذیا اضتفا یخد

 هنسو عوو ترداسم هعهشس هداراو صا یارجا هاهو قو-رومکو بطح واتلک

 ءررح هعدامسرد یراتفک ھت رہشو مصا نوحتتنارجا یزاتبدأت نلکمزال كراتالوا

 هسیارولک هعوقو حماستو نامعا هدبایوی و کودبا مهباهاش طق بولطم زکلاا تعراسم



 ۰-۸ ثاق ورحم

 خرو لق بطح هعدامسرد هللا دشو دمآ هرلهنیفس نلک بطح هدنمسوم یلقت بطح

 هعفد رب هدهنس ندهنیفس رک ذلادام یرلاغآ لوبناتسا بودیا ع ههللادابع هرزوا یرام
 ا كنسادءام وهقآ رقرق ییسکچ ك.طح یرادقم میام وللم یفیدنل | ندب راقق بطح
 كرک و. ممصام دابنا كرک و قلا هدزوا یراج خ رن بویلآ هلساسح هراپ شب یلل
 هموق ص تام هدک دلیا باط بط> هبا یر و جار یرلافآ لوساتسا نوا تاندم

 انا ندف رط قلب رطب مور یرودص مرش صا هرزوا قم هلوا تءلاع ندنف رد

 ییا زونوا زوب ییا ًاسایق هبیلاع ما نلیریو هتفان-ما نازابخ: یتیم هتفیدنلوا امدتنا ر
 ۵و رط هم وس ص تام مالعا قیسما یسضاق لوماتسا هدن رخ الامير طساوا یس.

 هبلااموع یانالوم هک نس روبنم صوصخ بولوا دیق« و روط سم ییداربو مه رش سم

 هدعاسم ءا هتبدلوا للاب قوبسم یناهدتتسا كپلااموم هدقدنلوا هلاوح اک نس

 قملوا لع هحنحوم كمالعا لكما مالعا ینک وديا طونم هر یسلروبپ نازرا مهين

 تصخدر هئاراو ترداسو ماها هتک رخ و لم ح ورشم لاونم رب یدعا نیفلوا منامرب

 ۱۲۳۵ اج لئاوا (>) 2 هب هدییاب قیلو

 زو رسو هدمو یسهددیمراو یسهرد رومالخا عفاو هدنلحاس یلیامور كها.سرح

 راغابو یرو نوتیزو روو یامل هردو یلا رک وی وب هتخا و دوغالفو هطآ هاو لوابابار

 ك لاق یراقدلوا مباتكرالع مان سوغرو زوروبو یلوب ءزوسو یسهلکسا هاکذجو ین آ
 مکح ههردق دیز ناطباض راس و یمانما هلکساو نایعاو هنباونو ةاضا

 ندنغاط تارتسا بولکی مایار یرازای راتاو هلف و یوکصاخ و دابآ هجح و زوا ور نده وا

 هرب لیمح ءراقناقینردیپولقن هنیراهکسا كرلحم رک ذلافلاس هیقرح رو و مطق نودو
 نود وا ینا مداعسرد قر هنل وا قوس روک و بطح ولتلک هع دامس هناتسآ هاسنامز و تقر

 رک ذ هدرلهنس ضو نکيا راشلک هوا هتسراو ندهقاضعو ترورضدف هدنصوصخ روگ

 راک یعیدق یایاءر بودیا روهظ یسهفاط رکتح هدنغاط هجارتساو ,درلاضق اوا

 تجخورف هب هدایز بو ردقا روھ و بو رز دیک نودوا نر راف ودنک و منم ند

 تشکو ندنرلکدلیا رادتبا هلاسراو لقا هلا مردن هعدامسردو راخدا نوجا كلل

 هایم راتفرک كهللادابعو بجوم ین-الغ كنساہ هبتلق كروکو نودوا .دعدام-ر

 ۱۷۹۰۱۷۸ هفیگ ۱۹ مو یرتفد لوساتسا نو اه ناود(۱)



Aفا روح  

 نامرف فالخو یوذیآ مهاهاشدا ىللق بولطم رکا زو ین دوخ هاناو

 روکو بطح هرزوا لومام همهملعرد هل .ءوقو تواخر و روصق مههاهاش تاهبش راغمو

 هم هل عرد كنن راتشک هلبا تیاج راکتحا بانرا هلوقموب وقماغلوا لاسرا و لقن قازراو
 وارد رب زکتلعو رذع هوا رولک مزال قلوتعوقو تئاطبو ضاسحا هدنما يربرحت

 زکمولعم ینیداوا ققح ینجهوا ارجا زکبیدأت لاهما الب بویلوا افصا و عمس نیرق

 نسح رب ههالاداعع و هواه هدارا وا داقناو تک رغبو ل ح و رشم هجو رب هدفدلوا

 هلرسهیعاد راکتحا هني انلعو ارس ه هلیوش . زسهلیا تریغو یعس دین هنیزاربا تمدخ
 یرانالواهرزواع انتما ندنقرحروگ و عطقنودوا و یراندیا تراسج ءراخذیافخاو مک

 فالخ و تعراتسم همالعا ءءهلعرد هلیرامسرو مما  سپح مکح و ذخا لاجرو
 رذح تیافب ندقلوا ببدأ رهظظم هلبا زوج ییضو هبتم ادا اضر ریافم و نامرف

 (۱) هدنباب زكملا تیاحمو
 ۱۳۳۳ ار طساوا

 هنیرات رضح هللاضف تدز دماح یسیضاق لوتتاتسا

 كنهدحم ماد دحا ديلا ینما کر لوبناتسا ندنرلیخاب یجوبق مالعم هاکرد
 - هرورض ماوح كفسهنکس ,هبلع ٌهناتسآ هدنریرق هعطق ر یکیدلیا مدق هعداعس ءس

 هتسداو ندهقاضم دق كهللاداع هلیدورو هرزوا ترثک كروک و بطح نالوا ندنرا

 بیر هجوم مهباهتش دارا و وصا ندیا ح ونس هحدقا ندو ءدنتمض یرالوا
 یسافآ لوبناتسا ندربنح همطق رب ینیدلوا شمریدتیا اشنا كرلااموم ندنئافس نانلؤا

 تعفم بسک روک ذم ربنچ بولوا هدقملوا هلاطم بطح هللا هیریم تأیف ندنقرط
 هلثح ندننیلوا شهلوا انب یبم هن ضع هادابع هقاضم مفد درع بوهلوا اشنا نوا

 مفرش یا الانف هلاما هرزوا قماملوا هیلاطم هبریم يام ندنفرط یرلافآ لوبناتسا
 تمجایع هماکحا دوق ظوفحم هدعوباه ناود یئان ندقعلوا اعدتسا و ج رد یرودص

 ندنراقاق روك و بطح رادقلا مولع ندا قلعت مهيلع ُهدارا هن اشنا امدقم هدقدنلوا
 هی ریه تاق ندنفرط یبافآ لویناتسا ندهنفس همطق رب نانلوا اش. ندنفرط یتلم مور

 هلضف بولوا قاعم ندنس-همیابم زکد هروبنم هنیفس هلیناسب یفیدنلوا بلط بلعح هل

 ٣۲۲و ص ول یرتفد هم نواه ناود (۱)



Af تافورحم 

 راسو نارادرس و هنعیاوو ةاضق كرلا-ضق مقا و هدنارطا لص هرق و د.مکنزا

 مکح هردو دز یرارا شبا و یناطباض

 روک یرلقدل وا جاتح هلبا جابتحا دشا كهللادابع نطوتم هدعاب دعا تلود كا

 اخذ سانجا راس و تم و ادوخ و ریمش و هطنحو رس و ناغوسص و بطحو
 هت راعفد و "منم هلیا یلک عنم كنسهفاط رکتحم ندنکیدکهدا دورو دد.اوطوا یرثک |

 تفد و انتعا دیهنیدورو هرژوا ترک یردس شب هم وقص یامشا قرددل وا ماما

 ماودلا ىلع هصوصخ و [ رظنهتفیدنل وا ءدقفلوادک تو هی هلم هه رش ساوا راب یھ یشلوا

 یاضر ریاغم هلمسح یرثمامهامدع نکیا یرلتمذ همزالكناطبان و ماکح تراظن و مادقا

 هدرلل روتس» لطفی وی طخ و هدرلنزخ هدرافرطل وا یر وک ییم ماط رکتحت مهناهاش
 وقتا ست 4۶ دامدنرداه لس هلعاد ثخ و زغب هیاهب هدایز هلشقویخذ یهموفسغ اخذ و افخا
 یحاور كل هتسارک هذه ةلاا ادعام ندنراتراسح هراخدا و فقو هدهموفه "یلاوح

 رو و علق بطح و موخه هنعطق هتسارک ,وخد نالوا فولأم هلعطق نود ها ورد ردهدایز

 نالوعوقو مهاع یاضر فالخ هنوک و و یلحو یهاظ یراک ریا دد فک ندنقرح

 یاس و روم و :نودوا هللادابع درر ص یفیدقلوا مادقا هنب صا ییفد و منم كناکرح

 یراتلم و تا كراکتحا بایزاو یراقج هوا ترورض یالتم مدل راد رتاخذ
 روش و بطج یمهنکنس مهنلعرد هلهجو و و دا نیا زا دنا دیار تشک اموف و

 ه هشاضمو نوت نک زاد یا سانحا نالوا ند راهرو رض جاوح و ۳ و

 5 زبس هلندوا یغتسم نده رعت یرلفدلوا راسن یالیم هلدهج رامسا یا و راتهر 1

 عفد و منم هليا یلک عنم یراکتحا بایرا هلوقم وب دعب اف زس مهلا اموم راس و انالوم

 تقو هليا الا و ر رح هم دام-رد یراتیفد_هلیرامسر و مسا كرانابملوا هبنتم و ع ىن و

 عامرف زكا و ا د هنلاسرا هراس قازراو روک و بطح واتیلک هلینامزو

 هلا و راسا مه شا وبشا E ندع و اه باکر ءاهفا و اهن نيم زا

 . ردشعل وا لاسرا

 ك راکتعا نابرا هلوقم ودر وص ندنوو تعاشا ونالعا ههل یعاشیلاع سا نومضم

 هل رامسرو مما نوجا ارجا یرابیدأت تنرانایلوا عفدنمو ع ونم و هنصوصخ یرلعفد وعنم
 واتلک همهلعرد هرزوا ترک یار دیو تقد و مامها هباناو رب رح هعداعسرد ین راتیفیک

 قوس هراس رتاخذ و كج و دوخ و ربمش و «طنح و نافوص و ری و بطخ و رود



 تاق ورم ۸۳

 یلاخ ندهدیجن رو یدمت بحوم الب یرلیداش یسافا لوبناتسا ید یطح زمکیدروتکا
 ندنرلک درو یندیا تباصا هنیراهصح ندنسمیام ارد هتقرط یماقا لوبناتسا هلیرامالوا
 هدن رلکدریدتبا لقا «مهیلعرد بوملا هسک یلعح یرلک دریدتبا عطف هدنلحم هرک وص

 رجز هسا رل ردیاو كماعا ضرعتو لخد رایربغو رلیداش ندنفرط یمافا لومناتسا
 یل رکسیضیل وطاناروپع ص وصخ واعدتسا ین. رودص مف رشیصاءدنبابقفلوا بیدأتو عمو
 هدقدنلوا هلاوح ههنا ضف یلاعتهللامادا نیما دم نالوا یسضاقلویناتسا لعغلاب هل هاب

 ءوجولا لک نمو قباطم «مفیرش صا نالوا نایب هدالاب یرلر, رفت كنءدو نم یانصا
 هلا هنیفس یراکدلیا كرادد كنبرلرتاس و هموقع یفانصا هاب یتیدلوا عف : ههللادارع

 یسافا لومناتسا هدمهللع هناتسا كرك و هدالحم كرك بطح یرلکدردتبا لقت همدبلعرد

 مکح هسیا رولوا ..ردیا ضرمت و لخدرت ۱ بومبا ضرعآ و لخد یرایریغو یرلیداش

 تقوو ىلع بطح ولتلک مرماه وب ھا وسو وب كنهروننم فاتصا و قفلوا فوات

 "مرا هناخایوت ی رادقم یموزآ هرا ودنک بوما راکتحا هر, حس هب هدایز ندخر هدههاّضم

 ائالوم کس هدنناب یرلا تخورف ههالادابع هرزوا یعخرت هدرلهلکسا یتسهدایز ندنموزل
 یربخ و لع هنفرط یساغا لومناتساو رادصا مفرش صا اباطخ ءس زم«مهلااموم راسو
 حورشهجو یدعا نفلوا ملامرف قملوا نامرف هحنبجوم یعالعا هلک ا مالعا ینساطعا

 هراودنک بع> یرلکدلیا لش هب هباعرد هلبا هننفس یراکدلیا كرادت هموق ص فانصا هرزوا

 ههالادابعهرزوا یجرت هدرلهلکسا ینسهدایز ندنموزا بولآ هنیراهناع هبوب یرادقم یموزا

 هدنح لر بطح یرلک دیا لق و ینیدلوا مهناکوام بولطم یرملا تخورفو عیب
 ضرعاو لخد ندساح رایرغو یرلیداش یمافا لوساتسا هدیهلع هاتسا كرد و

 یرلقح هنل وا بیدأت کح هسیا رولوا یردیاو یتیدلوا مهلع یاضر هلهج و ر, هضجهلوا

 نومضم هدقدلوا زکمولعم ینیدنلوا اطعا یربخو لع ید هنفرط افا ساس

 یرلکدلبا كرادب كرديا ديك اتو مهفتو هدافا یک یکرک ءراندبا اضتقا ینینم صا
 هلهجو رب نامرف فالخ ندنفرط هسک هبطح یراکجهدا لق هع دامسرد هل راهنفس

 تفد و انتعا هدایز هن صو صح یه هع وف و تکرح و ثالاح هن وک ضرعتو لخد

 هدا رکا

 ۱۳۲۱۹ ذ لئاوا ۱
 ٩۱ هنگ. ۲۲۲ وصون. یرتفد همبم نواه ناود( ۱)



 ۸:۱ تاور

 مای همیابم ردق هتماتخ ینهنس ادالادمب امام یننطح ارتشا رادقلاروک ذم نالوا یتابولطم

 یناغآ لوساتسا یر رک ذا: تجار و رفشم یک هل رز دنا ضرعت هلبا رخآ مانو

 وا دق رظ" ی رانداش و" ینافا "لومنات--.ا .رکوس ندقانلآ نالا لاو نفر
 بوک ام تاج هدلاح" ینیدنل وا ضرفت هنافس عملا مرک دب هتیرادیو شمرتس یش هشام
 ندهروک ذملابج دهمت یاضتقم رب هل رب مهفتو هداف یک یرگهننافس یاسر ی راما افا

 بجوم یدابع شاعم مراد موت هلبلقت و مطق بطح عاونا ولتلک هداتشو فی ماپا
 نامرف فالخاو تزدابهو مادقا هد همت یاضتتم یافاو لاصحتسا تئالاحو لئاسو رولوا
 مان دانشا و یشاح تیاغب ندقملوا تماغوو تمادن یالتیم هلتراسج هءضو دهعت یفانمو

 ۱۳۱۷ ش لئاوا () ۰ دنیا زکشا

 مکح هنبرلرا شوا و تکلم هوجو و نابعا و هنا یماضق دابآ قالب

 ا لوناتسا هاتم دا لا مفاد .درایاوح و اکو ا یک 1
 لومناتسا ردف هنماتخ یسهنسهلریاطعا هلمنامزوتفو نافسیاسود یودوا نلیرو هنفرط

 ندقدنلوا اطعا هرک دن روهع رعشم ییرلادا هنیرادب ءرزوا قماط ءط ندنفرط یسافا

 رارکستن هنفررط یمافا لوپناتسا هنیرلهننفس بطح كجهدا دراون قدهموقرم لاحم هرکص

 تا و ذخا هسا رولوا یردبا ضرعت هلهحو ۳ و یاب هرورمو ذخا رایداش

 . یدشلوا رداص مفرش صا هدننابعش لئاوا یمهنس یدینوا زوی کیا هدنناب یراملوا

 یرودوط یرلادختک كنفانصا رلج هوب لا ناک .دنجراخ یسوبف یی هغنل هذه ةلاا

 يراك دليا دقت هعداعس ةد كرابمذ يماتسالا طوبضم راس و ی یراشاب تکبو

 قیاق ررر كفانسا نوجما دابع هاضم عقد هدم هيلع ةناتسا مدقا ندنوب هدنرالاحضیع

 هتساضقدابآ قالب هم وفح یفانصا لاما هعاشلاع ما نالوا رداص هدننا یرلا اشنا

 لمحتم هنسهلوح بطح یج زوب كنمذ یک الاخبم ندنسیلاها هیرق مان یلرطاق میان
 لاج هرو نم هیرف و راجیتسا یجهطلاپ رفن زوقط ندنسایاعر هروب نم هیرق هلی هننفس

 هقناضم عفد ههجولوا و لقا هنیراهاخراک هاخایوب لوپناتسا و عطق بطح ندنسهحابم

 فولأم هلبلقت و ماعق بطح هدا نكيا خا باجما ضرم و لخد ههجو رب بودیا

 ه هلعرد هلبا هنفس قر هل وا یرالام ودنک و دخا یوضف یلمح زمکیدردتا عطعق ران الوا

 ۲۱۰ وصول یرتند همهم نواه ناوید (۱)



At:تاقورحم  

 لاک كحتهدبا دراوت ندنراهکسا یرلارقودابآ قالی سفت ردق هنماذخ یناهنس هلهجو لوا
 هلهح و رخآ و یمن هرورح و ذخا رلیداش رازن ندنفرط تاقا لوبئاتسا هتسراهنفن
 لاحتضیه ب بولک هبلاتباب لاح دد یساسژر نافس هلوقم وا هسیا رولوا یردنا ضر ەت
 کج هنلکندنقح مکح ید كنسودنک هةشب ندن رلقج هل وابیدأتو ذخا رلیداش هل ر هدافا

 نالوا رداص مدقم یشان ندقلوا شلوا دک اتو همنت یلاع نامرفاب هنساغآ لومناتسا هلناس

 وا قمر داتعو تا ماا لاب تک رو "لا وک یاتتعم زر هجوم رظولق قا

 نالوا دوج ومو لیزر هرهکسا و عطق بطح عاونا ندهم وقر لابج هدرلح وم و

 بطح ولتلک همتداعسرد قزهلوا نوزفا ندلومأم یناس المح هنئافس ناراو ندفرط ربو
 نامرف "فالخ و تردقم و ی لذپ ءدهمت یافیاو ءدابع ٌةهاضم عفد هلیابستو لاسرا

 اه و ًاماهفاو ًادک ات نیفلوا مامرف زکلبا تباحمو رذع تواب ندعضو دیمت "ینانمو
 هب وبندنو یدعا . ردشلوا لاسرا هلبا و رادصا مرش صا وشا ًاماتهاو

 شل آءرگ ذن هنیرادیوشمرتیب ینسهعیابم برد ندبطح نانلوا لقنو عطق ندهموقم لابح
 ندنفرط یمافا لویناتسا هلرخا مانو یعان همیاس ردق هنماتخ یسهنس ندننافس یادور

 هنساسؤر ئاق نالوا شمرتیب ینسهمی رم ایردو کج هبلریدتیا ضرءلو لخد هلهجو رب
 مظعا ردص نوجا قماعلوا هلخادم اعطق ندنفرط یماقا لوبناتسا ردق هتماتخ یبهنس

 ءرکوضندقدلآ یئ رک دن نانلوا رکذو ییرلل آ ءرک ذت بولک ندا یتاک یسادخبتک

 ضرعت هلهجو رخآ و یان هبرورم بولینوط ندنرلفرط یرلیداشو یسافآ لویناتسا
 هداقا نیک هل دق لاحضرم هن لاف تاب لاح رد یا دور نافس هلوقم وا هسبا ووا

 یتمدخ كهللاداع صوصخ وو یودبآندهمزال دک ات ء ةد «هموقرم یاسّور یرلطاا

 ندهموقرم لابج دهم یاضتقم ر كرهمردتا تواخرو روصق ومرس هدیابو بولوا
 لیزتت و لق ءراهلکساو مطق بطح عاونا هدرامسوم وب صبصخ و هداتشو فص مایا

 عاونا غلبام اف هیهلعرد ییردیب هلا عضو اف نازاو ندقارط رو نالوا دوجنومو

 "یطق بولطم کلا مالئالام ىس و ماها هدابع هقاضم عقد هلایساو لاسرا بطح

 هدنقح زک هج تکرح و مضو دهبت "یفاتمو نامرف فالخ ءدبایوبو ینیدلوا مهنارواد
 ییدارو یربخو مع یخد هقرط نوا قويا و القا تمادنو تماحو تنه

 هعوقض ناف ناسلارام ءدقدلوا زکمولعم زس میلااموم راسو نابعاو انالوم هک زس

 ملستزا ربغ ندنسارقو رویم ءاضق هلا بطح رادقلاروک ذم یرلکح هديا ادا كنساسور



 ۸۳۹ تاقورحم

 قیرفت یرونس ك هموقم لابج ناک هنلوا مطق هتسارکو نودوا ےدق زاو دودح كرالع

 یدودحو جارخا یرلایاعر یجهطلاب فوام هلبعطق نودواو عضو هلصاف تامالعو نیک و

 سنج یه هرزوا ترک :ندفرط.رب ناه هل لاسراو قوس هبهحایم لابج نانلوا عطف

 لیمح هتنافس ناراو ندفرط رب یودوا دوجومو لیتو لقن ءراهلکساو عطق نودوا
 ترورضعفد كوللادابع هلب رب ستو لقن نودوا ههبلعرد غلپام ًانلب هدرامسوم وش كرءدبا
 هنلحمینامالعا نیم یدودح نانلوا مطقو هلاصحت-ا ییئاسو ر ولوا بج وم, ی راهقاضمو

 مع رش ضا نالوا( ندای مدقا ندنوب هدښاب قعلوا تردایم هعدق همهلعرد نوجا دو

 . لوصولایدا هلیدب هدج دیز یدرف نیسح ندع واه ناود ناکجاوخ نانلوا نیبعت رشابم
 ھو ندو بو وا عضو تامالع و قیرق یرارونسو دودح هاب را رابخا كف وقو بابرا

 یو وط ةنایص ىع وناهیو روق4.-هسبالمقلوا دودح مهم واه ور وقهر وک دم لاح

 یکعاویحاج یسهلجو جارخارلجهطلاب هرزوا كماعا لخاد هبهحای« لاج یحرکو

 "الیمحت هشافس همرردکچ و لبزتت هراهلکساو ملت بطح عاونا ههالادابعو فانصا رتاسو

 مالعانالوا دراو ندکفرط نسهملاامومیانالوم هک نس ینیدنا وا دهعت یلاسرا هم دامسرد

 ندنرلارقواضق دابآ قالیو شهلواراءثاو جرد هدنررف ییدلیا دقت كيلااموم رشابمو

 شب كب کیا نالوا  ییواطم لاو نامرفاب_ًابوبسحم هک رام هنس وبا كنسظآ لؤي تا

 زو ترد كس نالاق قاب ماست زا مع ندن-ارتشا كوك یح زون شبو بطح یح زو

 كرلارقوروب نع ءاضقو كما ادا ینیرلارتشا فتوک ج چوا یللا زوب چواو کچ یتا نوا

 ندهنفس هعطق چوا نوا ردق ها و نننیافس هي ییا قرف ندا دشودءا هنیراهلکسا

 هنس وبشا هنفرط یساغا لوبناتسا قرهلوا یسهعیاپم ایددبطح یح یتلا قرف زوب ییا
 زوقط یعرکی ادعام و یکودیا شمل ربو ءرک ذی روهم هنیرلدپ هلبا ادا ًابوسح هبهک رام
 یفیدلوا ینابولطم قرهلوا یسهعیابم ای دد بطح یک زکس شمت زو, ترد ندهنیفس هعطق

 هبیدمیش هلغلوا شاریدتیا حارخا هلیردمسا كنبرلاسّور هننفس زدنرتفد یسافا لوبناتسا

 شه رو ترد ندیا اضتفا كب نفس هعلعو ز وقط 9 ادعام ندیطح نالوا ملست ردق

 هنمانخیمهنس هلهج و ا ادالادعب هنفرطی.افآ لوبناتسا یخد ینهعیانم ایرد یک زنکس
 روه«هعطف درب رعشم ی.راادا هتبرلد «دزوا قمال وقوط ندنفرط یساغا لومناتسا ردق

 یاکادختک پولک هبیلاعباب_یماسور هنننس هلوقم وا هرک وص ندقدنلوا اطعا هرک ذب

 بول وااععا هرک ذل هعطق ررب حجم هن رلدي یاس ور هنیفس هلبمسرو مسا ید ندنف رط



AFAثاقورح  

 كلردنوک بط> یایب نیکی هداصح تفو نددمیش نوما هللادابع هتدامس هناتسآ
 انآ نایلس یماغآ لاا الاسا همرالاع نامرف نالوا رداص هترزوا ضا نوا

 كراقاقو اسؤر_ راسو ناحا راربنجو یرالرق اغآ لیعامسا یمادختک رل بیرو یرالوق
 شو ۲ لا صعا صن و تئارف یلاع نامرف و عج هک رک یرانالو هدلعرد ندنباا

 بطح یرلاسٌورو ناف باح ا هلا تعبت هماخ عمط دعب اف بونلوا نيقلتو اقلا هترلشوه

 یراودنت و طض ام ی رب A مزالیرلهروتک هت ارك بونا لیمحت
 هولکج و راربتح ناناوا مقر ہرالاب هدقدنوا مهفت یک کرک یتجهنلف بیدأت ناماالب

 و دیا 2 ندنرقدلوا دوحوم هدداعسرد یول .دنوک و رلقاق راسو یلحف یروسو

 هتراقدلوا رادربخ ندلاع هبش وب هيا رار ولک بولوپ لومحم هلسهلوح هت.ارک هعفد

 نوا هلفعلوا هیت هرلودنک هححذنجوم یلاع نامرف ینوک یجاشب كنهحمایذ ویشا یتیم
 زاسی راماعوا ریدکت هنارولواهدبا روهط هتسارک هدرلفاق وقم و كده روم نوک

 بح ودرب رولوا یخ ندنرلری رب یراشاق فانهلکسا ره هرکوص ندنوک نواو راردبا

 بول و رضاح هدر وک ذم سلحم ود زرلدهمتم هتخورف ههللاداعو لق بطح ىلاع صا

 هنیرلا-ژرو هنباا یراقناق كنرلکسا رب م ید ءرنناملوپ زاهنسک نانثوا رتفد یرانسا
 یرلکدلبا دهعت هتک رح لام يا تجومر بودا لسحم نودوا یسهلح و هکمر و رب

 .ردکنب رلت رضح مناط مدنا الت سمیه و وام زوم ا ا یرلتلود مولعم

 واتلبضایسضاق لوبناتسا و دق هلعوبشا ىلع نامرفاب یررق وبشا كنتبما كرك ]

 (۱) ۰۲۱۵ ص ٦ [ ردشملررو یرخو ع هقرط یدتفا

 مکح هنیرارا شياو تکلع هوحوو ناععاو هست یناضق دابآ قالی

 ةناسرت و هصاخ ٌهناخشَق و هقشپ هحایم لاج عقاو هدنرالاوخو كيكو دابآ قالب
 كروك ینهلح كهم وقص لاح ندنشیدلوا هقشب لابح زالوا عطق كروک هنفرط مهام

 كا یرلکدریدنا رادصا ندنفرط هصاخ هناخشاق ابا قالخ امدقم ود ردغاط

 هناخشاق بولیراو هنیرژوا" كنهموفم لابج هلیسح قلوا شعلوا نقرتو عفر یدق

 قح هنل وا معف كر وک ددع كس جاوا لک هل رز و قلقاحوا هحور همءصاع هنا- رو هصاخ

 )٩( وصوب یرتفد لواتسا نوامه ناود ۱6



AY تاقورح 

 تراسع ندررکتر 2دا ۰ ردءدش .اعالک | ید وا قرف ۵ مدمر لوسا ييدتا

 ۰ رد ی وطردق یتیدلوا

 ی داکروک رحم هل و اتسا .یدروشدیا فداصتهالکشم رد نودوا هدنلح جزا

 لو هاتسا هک قح هلوا شلای هل ه دصوص> و ق ۱ .یدرولس هل تک هدهلرل هود ۳ یک

 هدکلدیا یفداصت هدر ر هوش هدالحس لوو ۳۶ i "۵ 9# هی ۱۱۳۸ ثغلرضاق

 ءران زخم هدرالحمیرب ندهبرقمان سونافتسایآ یرود یراکدلیا ارتشا هلبا هنیفس . . »

 ریس ههللاداسع ورد روکا غا وزو هو ناتساو لمح هراءهود ه دول 6 عصو

 ۳د كرالاهح ندا جارحا ار یررد یک لا ند را هلکسا وده عت هرزوا كماعا

 .Cu ی دل وا ها قرف ی كس رب یه یرلن رجا ندع دو

 تا هش ل هدي رارتف د خرت , یدیا مر وو تقو هدیحرت روک و نود وا

 1 ردشعل وا افتک | هل دار | لاثم یار هدارو .ردراو

 یدرا زسزو « زشاطو صلاخو كاپ نیک دهمساقزورندرضح زور » هدنسهنس ۸

 رم و ذی رون یسهفو زو نال دم رصح زور ندمساقزورو ها و سەف و رم دار وک

 ۱( «ردشا دیا دوتلو ینا هرز وا كجا ميكاب ی ۲ یی ی هه

 هند ۳ ٹا و دوا یکعا هم هالا «زوب وا هتک كنود وا خسطم هشت ۰

 (۲) .یدشا رو خرت هراپقرف هنسکح كننودوا یجامح نالوا رببعت كولو وشب زوت وا

Blڭا 4 كروك مادته ۱۳۱۶و هن زاپ شعلا سکوت كي ودوا هدنج راب  

 یسلرد۰ هشو رع ق تردد ڭى ەق رو ır رود نلیرتک هلا ها را و هب ها ترد

 (۳) .یدشارو خر نوجا

 کە دا یک ۳ رم ٤۷۱ نوچ ا قمالک !ینیدل وا شعافابو لدتهم ردق هب هح رو هب دل ران اف و

 ۶ . رول وا احر یسلوا تعحايح هنلصف ( هدلب جارو ىە كن هراب )

 باسن حا A۸ اکعت كن راظن با۔تحا هلل وغ كلک.اب رح کب ؟ یم هف.ط و كناقا لویناتسا

 ی انآ نالواشل دبا باما قرهلوادناع هرانامز لوص ةبست .ردشعیا لاقتنا هنیرلرظاب

 : ردکج هلی دیا فداصت هناح اضنا تفد نایاش هد ۷ و

 ra وضو 5 ینلیضاق لوااتسا (۱)

(۷۲) « » » » ۳۸ 

 ۲۰۹ يرتفد ههم نواه لاود (۳)



 تاقورح ۸۳۹

 . رد رلشعا لسوت اع نودوا هلرانو كر هديا كرادن هننفس رمشکیا ررب راندا تراب و

 هواه ناو د نوجا یسماعا هرداص.و هلخا دم كناغ هرلن ود وا یرلکجهربتذ هل رل هنب اس

 قرهلوا هتف هس دا ارامکح هدیدورو هل وب اس لب فلا یراق دل آ مک هلتعح | مم

 نوناهناوید .یدردباماودهدءرداصم لر ,دیاقسطتیلوصایمهمیابمایردهنب یساغآ لوبنا ا

 ردهدکلدیا قدامت هتاکش هجرازوب نوعا صوصخ و هدنراز فد

 ا2زا,اوخا و مج سج یا نا او کا قیقد ناق هد ۱۲۲۹ هلجزا
 ا - مھ

 یبک یڑاهنیفس بطح یرلکدلبا اشنا یلاع نام رفابام دقم یخو هر هنرقس همطق کیا یرلکدرید نا

 وا نام زک دوكط اداشک, قاراپ وللمقاراب نالو صوصح هتیرلهدقس ن ق

 لوپن سا و لقا بلع> هت دامس رد لرل شو دمآ ء راک با نه نام یوم ل نیو

 :ندراهنفس اان یرلاخا لوتاتنا بودیا عسههللا دابع هرزوا یراح خرت ءدرهلک ءا

 قرف ساک ır بطح یرادقم هعنام ولنینیداآ ن درلقاق بطعحر اس هعقد رز هد4

 > ae ی رلل ا هرزوا یراحخرت بولا ها ه رای شب یللا ج كتسادعامو به 1

 .ردشمالوا یاوثأت هني هدهسراشملا لاصحتسا مکح هدر هدلوب ولو راشما اع ر

 ندنسهضوح ءصرم هله حاس یلوطانآو یلیا مور كزگدءرف هدۈزكلا هلوبناتسا
 تجاحهحاضیا هدارو ییکیدلربتک نودوا ندنرلف رط لبسصهرق « هولي « تسزیا هصاا و

 هنسیه . ردکجهدیا حضوت هلال یرلتهج وب رلهقشو نالوا ءوالع هثحوب .ردق م

 وو رولیردنوک نامرفر رپ هتیراضا هروک دم یلاوح ندنوباه ناوید هدنا ولح یمس.

 لاح هم هل ر هاب دیا عرصتو ۳3 د ااو یحابتحا تدبش هافورحم كاوساتسا هدنام ة

 هتیرزواتاغلسو ایاصونالرا عفاو ندنف رط رل فاق .یدرایدبا غلب یممللو هدناقو .

 رار هلیرارطاق رافلب و مود كم چاق رز هئس یه ندرلفرط واسو یلوبخآ «زوناق « هب

 هدارواو رارر دنیا هلحا- یران ودوا یرلکدسک ندرلنامر وار هلک هنیرلفرط هجارتم !

 ایاع رم رلغاطءدهدن راتهح هص ضو یل وطات ١ .یدراراناصهنساسور نافسنالواهدکعا راظ- |
 تاللقوتاقوسو« .یدروللواقوس لونا او لی ردسک نودوا كره دیاقوس رلیح هل
 لوتاتسا هدمدندورو ه4وناتساو یبلردشيراف لاممتسا ءوس قوجزآ هشبا هدنصوصخ
 یوابحاص هنفس یل هللا ام زوجوا یتمظعا مسق هلال ( یسهمیایم ورد ) كنساغا

 .یدبا هدقع وقروف

 قسطت فاناشا لعامنایسرمزاو هدیوم برح هلیازرط نانلواحاضیا ردق هیاروب

 و



 ANC ت و رحم

 یرلهدتا كرا ها تالکشم با با .یدرویالشاب هداروب اط را هتخرا

 اهدر یحاع هته هملع 20 ر و ارج هللدب نود ییدلوا شمار دش ثاموکح رلنود وا

 ههشاضم هداعلاقوف یسلاها لوتاتحا هوا ندژوب و .صهدياترا ج گرتک نودوا

 كنب راشابیدن یییاهایهلخادم هنالاظویلوضفو كنسافا لوناتسا .یدرازوارا راحود
 تماص یارجا هدوشراج رب ءدلاح رب ولپوط هصاحاب ندران و شا روبح هفشاب هنسهراح

 تتقد - اعناسا یاد وه ناطلس تفاتق و نامز کیدتا دارت ا هنشلمال هعج هاتفاق مع هدند وع ل ناتا

 . شل ر وسه دارا یسارهتک «غاءالس داراب رم دما سنهرک .عزولاط ر هیچ كاج هلک "شا. بلح ینسحم و

 ندنغیدلواه دکال وشودیغنارفاهنحتسم لکشر هلیا ینیف كنسهسبلا هروصنم رک اسعهدراهرصوب اساتنا

 اتنا كىاشاي و رس هتشیا : شما هدکلدا وزرا ۳ 7 وترا تو هدرف- هدهنرلشاب

 فايق کس ینیدلوا شمر دنا ی شفو شثا رهجمو بیر هدنزرط یرکسع هیداهحرصع

 سف كس یللا فو هک نکی سقو هترزوا كنو . رهشلدا لیمش هودرا موم در هلیفکپ

 یواهم.دنعارتخا, لامعا رلثیش یکو قرهنلوا ثیشت هدهنلامعاسف هداومناتسا یک ییدلدا شراپس

 هرات زانو ول هب اشف ی هد راد رتفد . رده وا نم ی رظان سف یدنفا طصم هداژزبتاک یرسزا نلیروک

 . رده وا اشنا

 ندتطور#ش. ۰ ردها ماود ردق هتنالغا كتطورعم یامحتسا قزل وا شرکت شورس كف

 قرنل را كر” سف هدهیرک-.متالکشتو باقیسغ نانلق ارجا ه رکو - ندنسهثداح ترام ۳۱ هساابو
 ه ردشع الشاب SIRI رلقابلاق و قالاباق هد راکش ولرود ولرود

  هرک و صنداکراتمو شام دهیکد هد یشوب رس كنب رک اسعهب رحندیا هظفاحم یسف ردق هی و بر
 هسبلاوهدنمچ  یشو رس هب رحم دارهدما كرت نوتچسب یغنابلاق و قالاباق هیلمیاوق ندیالکشت هدیلوطان ۲
 .ردشتا لوبق شوبرمسرب یکی ندفشاق

 aa دھوك ٍذن عر ۰ ردهرک وص ندنخ را ۱۲۰۵ یلاممتسا ندنفرط یلاها لیوبس كس

 شو رس ر یرآ نوجا یب رفت ندنرگدکب ردت هیامژ را ند لما نالءعا تاواتم هد 3

 کمیک سف هلتیم وم هرکص نده ريخ تاهظنتت هسا هع یلتسم ریغو ملدسم نالوا روب هنلامعتصا

 دام هرلرود فلتع تهجو .ردراو قرف یخ اوا رایگن وک و هل رلیسف ینامزوا ۰ رهشهالشام

 .ریلشالک ۲ هدندرلمسر

 : ردهدک ادا دع یعالع سرم و تیرح ش برس یحرق هدنرلغ را لالنخاو بالقنا

 یصرق یرب ند(۱۲۰۵) هربخ تاملظتت هل | )۲٤١ ١) + روح هعق و نالواییالقنا دلو و كلا كراکرو

 ایا ری و ترج, اتل داروو هنکیدملهحین الاح گبالقن ,هداگرو یرلغا لاهعتصا شو رس
 لاخهدیل وط 1 ۳۳۷ ناس ۱ ۵ )هدر هقیقد یر دنل وا عب .ط لرل رطرس + و .ردیآ تل الد4: دی دل وا لئازونه

 یفح هقیح قروه وا رفظم فآ رم ون و دار وب اک لالقتساو تا.ح" نالوا شملشی رک هلتمشد ر

 درو نامزوا ةثاقبا + را ومأم ندقح نوه یفجد ر دب ازاقا لالقنساو تبرح هدنروصر مان هتلمو

 هب یلاها مه مر گیسع م قرهل ور ءق ندالب لوکس و نالوا یشورس لمو مدف ًاقاذ هدتانلم

 شب ترد نالوا هدکمتیک هجراخ هنسره ندزووو یمعا قیبطتو لو شو رس ر یکی صوصخ
 ۰۵ ولوا وزرا سا فانبابسا یسلاق هدتکلم زخاد كارما نوم



  Aتاقورح ۷

 .یدرل,دبآ مادخیتسا مدل كل رلد ود وا یندلآ ءرزوا خر ندراحم هل رک ۰ ييدردتا باج

 رانو وی رلق دل وا .دکمک (۳٩)سف ینرفونوزوا بولواهدکماسندیداش هراک هدي وک هرف

 كم تکه بوک ءرق یقریالتآ هنیراجحما بول وشراق.دزانوب یراهنیفس یلکوبنودوا یسهفیظو
 ,یدیا ترابع ندکمر دتا قیرش ینودوانالوایعوزل هخیطمو هبا رس هدارواو

 ردد ا هارو وخ یتیم كاسانا لوتاتسا یل الوا
 هیربمندنو ناڅه .ردهدنجراخیموف وکه رف : یعاحوا یتسافا لویناتسا م
 ار توا زاد تر رکو اذواق ياشا اغوا نکرارو هالند
 ۷ بولوا راو هتیراقاق لوف .رلرک جوناپ یزمرقو قاموط ءابس هنیرلقاا بوک هلود
 بول آ مەلا لوق ندرا هل بودیا حج ی راک نود وا مرا و هت زاغ وب ڙکدهرف

 (۱). .رارکج گ.روک هرزوا قایآ الر موك ضا هدن رقق

[r]قدنترظ یل اھا اد هه رق ادا + كوب رس یلکنر یصرقو 1 ننک و و ین سف  

 هرقنآ « هیوق یبدمیش هدایفارغح خراف + ایژیرف ۰ . زدهدک2ا هب اکح غ را ىغيدلوا شلالاوق

 cE ندا نکنی مدتها فنيل وطا ۲ رایلااڑیرف ردد و ههحاسىغیغناو كىرلتىالو ريمزاو

 هلرل.!امورو رانلاینودک امهرکوع هاو هلرا-ارا هلرل اید) «هل رل.ةتبه نالوا هدکاد اده ند راکر و

 نالوا ەدک1ا ا ەت Bonnet phrygien مولا . ردرلععا ردع هر و كرهدا ترح

 وليل هجاطراق نرخ الاب شعا لاقتا هدیفسرحم ر ارج هطرادتعاتیرق الوا یش ورس و كرابلابژيرف

 ندن رام و ردیف ر ارا زج . ودشمحک هد هتک )ام امت یاع رفا یک. سنوو راز > «ساو هلیس هط - او

 , ردسفەد ىش ول رس هناکی موباا فا .دلاها ىلا: یاق رفا ۴ یفیدل وا دوحوم ۳ ی و الاح

  وراکشآ ی دی دا وا ذوق ندن.سا كنس«هطق «ساف» كن .رببعآ «سف»

 هدن ایم و ندن رزدلوا شعا داجما شور هدردق وا هيا راو یلاها فونص رده ؛ رللناهع

 نر طه تالاق رف لایه الادمي رد راک اویس هدندچ و كند سف داوخای-سف
 ی رلشو رم-آراناک مهب هیناهع هراس ند همطق روک_نعهضاحابیسل, اک و مدتنا ار اھا تک اح

 هد یغیدلو!هدکنر ی رق كانش ون رس كنم زاف ناب زمهاشد اب ىج ر .ددشریدنا ناجا یرلغا هظفاحم

 ۰ جی یاور كع راز

 شواح« رطاش «یداش : رثدا لات | سف قزهلوا تفانف یمسز هدتنایم ینئع همدخ و رگسع

 یا رکیذن اک اش هداص رل رطاش ندای ندرلن و هیقام مم رد رلصا وق و-یرلش راچ ها سر هضالا

 . يدرلراراص هدقیراص ررب ندهعقا یلاثءاو قدنغاذوق سلبارط یلکیا هنیرزوا سف

 لپ هدنفح یراتأبف و ینیدنلو یعون چاق « کیداک ندرلهرن كرلسف .دنرللجس خر كلراضاق
 ۰ رد راو تاحاضبا فوج

 ۰ روم هکغا فداصت هنسفس ۱۲۲ یلامەتسا مست و لوبق قرەلوا یرکسع شوب مس كف

 ۰ شما فوا هساوق هلبااعاود هد رص یفیدنل و ایرد نادومق ؛اشاب ۇر یسلاورصم ۵ وص

 :شهر دیک سف الماک هنسهصاخ رک اسعوهنفلخ یتیعمنانا و هدنسهدار یمک كس کیارب نکیا هداروا
 4۳۳ هنیح ۱ دلج یمهمانتح ايس ېلچ ااا (۱۱



 کر دن تروص فلات ورح

 و
 یفلاغآ ل ۇاتسا

 لافشا یی یم وکر یتفکی یزوت هلنافلدتعم هبیلاها هنلجروک و ودوار ناتا

 وب ماکحاو صاوا نایروک هدبعرش تالجس هلینادویق نویاهناوید .یدیا هلئسمرب ندیا
 ار هل ده ردق وب ادهمم .رده دکعا هیارا یکیدتا عا هوو كتموکح هص وصخ

 كماک او صاواروک ذمینیداوا ,دکماکحیدنقص ایادهدنصوصخ تاقورحم هدلومناتسا هنب

 هنلج روکو نودوا هنیراباسحو مان یدنک تاذلاب كنيااها هبا فانصاو ندنریرحزرط

 زسلودوا هدابد نولوا هسرولوا هدرود ناهه .ردهدقملشالک | ندنرللا ثیشت

 قلوا لوبناتسا هلیرابتعا یسیفارفجمقوم هدیمیرب ندراهداب نلک مزال یسمالاق زسروم و
 قلخ لوبناتسا ندنزوب لظو قلزستالبک-ذآ « كازسهرادا فسالاعم نکیا رولک مزال

 كف رسطااسو ردق هب هح رد رب کوب . ردشمکح یدنقه هحرا رصع :دنصوصخ تاقو رحم

 .دیسم وا مآ هشیاو كنصباضیرتبکیر, نلیئد ( یسافا لوبناتسا ) هدهسیا لی هلوا بیس
 بولوا یطباض كنهتررا رب هدنسالشیق رانالغوا یمجحیمافا لوبنات-ا . ردندرالمام مهم كلا
 ندرانامروا راوج یودواینیداوا حاتحم شيق «زاب قلل: صام خط هلا نویاهیارمسیمهفیظو

 بولآ هرزوایراح خر یم ف 4 ی و د وا ييدربتک هلرلک دراحم و "فانصا كمردسک

 ندرارکسعییدتبا مادختساهدشیا و كناغآ .ردنرابعندکمر.دتیا ميزو" هبیاها یتسیقابتم
 هدن رصق راج دس هليا یش وکی لای هدنویاهیارسیمسق رب رکید (۱) ءدراهطوا یسا یمسقرب

 كرا ك تایاخآ راک هدنیا رس وق, وط .یدرازونلو هدا : قءدیو هرق هدیمسق ر یجنج واو

î 5ه ع س فله داج یسهرآ راک د ییدمیش و نلسد یمهلعت ران الف وا ۳ رطتا  

 ردشدا م ده هلشق و هرک وصندهبریخ 4 هعقو . یدرعلسد هفس هلشت ی ردبکب لانل و ناک« دنف رط ی ۰ دنتهج

 یماج یغوا مم قرلوا طلف ندن«یماجیسلشق رانالغوایمحت» و ردیتاب یاج زک )اب كنهدف مولا
 ردهدکملسد

۳ ۱ 



 تأ ۷۲

 هفوصایا و كنفقو ادعام ندنراقهوا ثعاب هنیرلپارطخاو ترحض كنسيلاهاو هنسا وه

 رهناخخلسنالوا ثدح ًامو# هلی رت لوا یدابهنلاطبا كنعوطق»لامدغآ كب یعرکی رک

 ًاددحم ءرزواقملوا ل2 هجنجوم هیلعصاواو نواه طخ نالوارداص ءدصوصختو و عقر

 هدن رانامز هلا راشم هلروفغمو موج صم دجام دلاو نیک ءااج ر تیانع هدنبابكملربو ملویاه مکح

 یلاعتهللارالا یاظع دادجا هجوم فیرشصا نلیربو ۰ ۰ . هلبرات ورقع داعش نواه طخ

 نالوا ثدحبویغلوا ریضتولیدبت یرلهټ حران نالوایراح ورب ندجتفنیح ثكمهنحارب

 عضوو هک ویاه نامرف بویملزافوب ربغصونوبف هدر یربغ ندهلقیدیو لاطبا راهناخخیلرم

 هدنباب علوا لع هرزوا معدق بولا بونلک ند راقح هلرلندبا تکرح فلا هبدق

 )۱( . ردشلوا رداص ماشیلاع نامرف هلت ورقمتک وش نویاه طخ
 ۹*۱۱ ب رخاوا ۱

 تاعلاطم ضمب هدنصوفخ مسق هدنرلیا هدنقخ هحمذن نالبر دباب هدجاخآ ءرف هاما

 .روذل وا اعر یوا عاش هدهآزوا .ردشلر و تاحاضباو

 ۰۲۱۹ وو .یرتفد همهم نواه لاود )۱(



 ۸۳۱ ی تأ

 هدر ود نص لع یریفیصو نوفق ڭكلورناتسا هل بودیا فقو هنعماح ریش ةف وصایآ هرک وص

 یسهج تونل وا رتف د هب رامسر و ما ین د ین هغ اط نا مق ن ندیاتخورفوذ ریغص و بونا زافوب

 یتهتسا رز بول آ نغای راحونو نرلیرد رلغابدو نشاب رایحشاب هلغلوا طومعم هدر رب

 نوش رادقم هدنوک "هرس ادعام ندنکو دمنلکح هشافمو ترورض هلکمامک هج راځ

 كرادن نوق هلینامزو تقو راباصق نالوا نیمتم هدنرانامز هقاممو مولعم یودتبا تیافک

 هدنچ راخ هعلقباو | لەپ رناغم هوقو هدعاقو و لک هرزواهحوو توردش را هرهشو

 یفر "هر هاخخلس نانلوا تادخا هدیراصتا بوتا ابا ترضح هبصقو هدنحما لوماتساو

 ددعتم هدنزانامز"منیهار یلامتهللارانا مدادج او ابآ نزجما یرارقنسا فیوف م بواساو و

 فلاح ة٤ دف نوناق یمه اط باصف هني نکیا شاوارداص هناواو ههرش طوطخ

 هناخضاش ةدنرلارإ وشراخو تال عئاو هداوبناتسا یررهو كر نرلهناخخلس هلق یدب

 یذأتم قتلخ رهش 0 هلل رج | م.د ریفص و نوبق هدنحمآرهش بودیا ثادعحا

 ا یک احو ابو . . نداوه تنوفع نوکتم ندنسهنئم تالضف یربغ ندنغودلوا

 دعبایف هلغل وا ا ساناا نیب یس ەرشد کما یاثما یوم و دلوتم ضا او تاع

  كراهاححلس نالوا ثدحم بول وا مد هد۶# ید لوالافاک رنصو نوفق نالوا ځد

 هدن رن ارتقا تداعسنامز كهار' باطناخ د ناطلس هلروفغمو موح رع مدجامدلاو یەلم

 بل هدنح راغ 4۶ یدب كب ا شاب ینطصم هلاراشمو عفد هل رنو رقم تدعسم نو اه طخ

 مد نوجا همردصایو لمهرهاخخاس باب چ وا زوئوا يیدلبا فقوو انب ًاددع هدایرد

 هعط اقم هلآ ك یمرکی ید هنفقو رک هنفوص پا و نیت تاون یخد هراریغیص نانلوا

 ییا نواو هنیراباصق نوق هاضحاس بابزوقطنوا ندرلهاخخلس نالوا رک د بولغا

 راب اصقو نیم یرلهصح لر دن اخیخیلسرب هو صص هن راب اصف رضرصید هناخحلسباب

 هلب راجا ض رعت هتیراهصج بانیرار رز بودی راق بااحا هن.رلارآ نکشعلوارر رحم یماسالایع

 رر اد دم یغوذلوا دند :دهع ك رشچاف ندیراداتحا باصقو یمهصح قلب هناخحلسر يه

 نال وا رداص هرزواكلر و كس هب لومعم ندنف رط فو "یلوتم هس ر هو دق هفقو رادو

 نکستهلوا دق ید هنسهساحم یوطاتا هدنسهئس یا ناسقط كب هجوم یا ا

 یسوق هنردا راغم هيدق عضوو هبلع اواو نویاه طخ نالوارداص هدروبنم صوصخ

 هدنسهصق یراصنابوب ابا ت رضحو هدنح راخ یرلوف ياو رانفو طالب و هیئاصو وءةموقو

 ضق ك[ هروب ورح بو)زافو یخو هدراناکد هدلوبناتاو ثادحا راهناخخل, ضعب



  SANثآ 8

 كص وصخ و + هندفرو ہفد كاظم هل قاشا هل قره وا باج نلعوآ ندرلاص# هب رب رحم

O glو ی  aھا داش قو راک دن و اه د رش  

 هلااموم یات تب یا هرز وا قمل وا یول ەە e تفک هلغاوا رودص یاری«

 ۱۳0 ن )۱( .یدلررو ربخو اع وشا هنفرط

 كر:ءدیا ریذقت لوا اهد زشالسا ی یه موزا یهدنساعلو هدنلخاد رهش كرا هح ذم

 ردررح هدةقسو نالوا جرد هب ی | یرلق داوا شراب هننح راخ هلوق یدب یراهاضخیلس

 نددحذم یعوم ینادمهلوا قفوم ن الا ءدلاح ینیدشا روا یرب ندراهنس یا رهش

 : هلحزا . زدهدقهاشالک | ییدتیا نعمآآ هدافتسا هل هدیدع هوجو كتموکح هلتقو
 هرز وا ینیداواشمع یرک ذ هد هم. ىج ۷۵۱و هرلحشاب « ینشاب كتا اوبح نوا

 .یدراوی روبحم كمريو ندنرزوا نبعم خر هرلبحموم ینغایو ( ٩۰ ) هرلغابد ینسیرد

 یءدینآ هدنةح تارضم كحدیا دی ندنزوپ یسعلو هدنلخاد رهش كەم

 بن هظفاع وف هلس ۳ و رظن هام تک هدهقس و

 و کخ ار انتو زاغاادو یسلوتم ااا
 د و یدیلوثم اس ا E I قوتن قیاس مظعا رزو

 یو نوه هدنجما رپس هدق دل وا مالا لها رقم هرو نص هم بودبا حتف یلوناتسا

 هلا انس رک راک هدایرد بل هدنسو مشط تای + یدب بوماروک تسانمو ل وقعم یسعلزافوم

 ندقدنآ وا نیست( ۱)تاقوت یخ ره رار بخ ص نلک نوحاهمریدصاب واس اخس باب چوازون وا

 . ۲۲ وصو .یرتفد همهم نواه ناود (۱)
 زوجا رلرمنیص هدهتسو و. یدشک ىرەت ( تاتو ) ر هدهدهفحص ىج ) ۰ ( ۳۹٩

 «ریخآ دايو «لیغا» یسانعم یکهدارو ك( تاق و ) .روهدکلدارکذ هدر ییا وا نیصت (تاقو )

 ؟ ردطلفیم ند « تافت و » هلکو اغ . يههلدیا ناس هلتعطق تهج و هدهسرماک مزال قلوا

 ندرلبرد و رلیجدغاک . یدرلد)ل وط روع کفر و یرد هدهنرلهناخراک دقاک رلباعت ۱(

 ردق هنسهنس ۱۲۲۷ ۰یدرل رمنالل وق هدنلاحعا دغاک رصوو رم راقبح یهدام نلسد «یب وصدغاک»

 یروص هدنلجس یلورصو ٩۸ كننلیضاق لوبناتسا یفیدلوا هدکلدیا لاعاد اک هلتروصو هدزوتکب

 زوقکب كنب راباصق لوبناتسا هدنامرفو ۰ ودهدقملشالک 1 ندنامرفلخرات ۱۲۲ ؛ لوالامید جردنم

 كورتم هدزوقکب موبلا ۰ ردحرص» یراق دنلوب روبح هکمری و یردزوتوا هدنوک نوجما یمهناخدفاک
 یفح هلوا هدر كنه راف و كنەاخدغاك یالوا تجمع وضوم هدنامرف . ردراو یسهقر اف دغاکر

 ۰ ردت دوجوم كىوص راّآ بیس هئئادحا یس هش اف دشاکه دارو ۰ رد زس همش
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 ریز و رامشا یسشلوا لاسرا هتداعسرد كرامدآ رالک آژوسرندنح نداضقرپ اعم هلبرتفد
 هرزواقملوا عفدرلیجماسدهبایف هدندورو كرامد !نابنهتسیاورتفد نانلوا رکذ هدمب قرهنلق

 هدنشال ذدح كنبراهبریم تایفو هنساطعا ع وطقمهج ور, كمانغا یرلکجءرو ندنرلاضق

 ندهناهاش نوباه یابکاخ تقولوا هلرءلبریو تروصنسح رب هرکاذلاب هنسهیوستو لیدعت
 قرق زوب یمتقم هانم لیمکت هدنریرف كيلااموم رظانو یسلفاب هنساضتفا ناذبتسالاب

 ۱ ما ههننا نکات رک یک ا ناجا یو یی ایاز ياتاضا ناو كس
 زار, هروک ذم تانست ندشیدلوا هجهدایز زار, ینسآ مل مهرد رزوب هیموا هنیرف ره

 ندنکح هعااضتقایم لام هلا ج ار هج هقشب هلت اک كر هبت مم مانغا هج ری ده ینودذل وا ففخت

 یدارق تروص هرکاذلا هلراترضح اشاپ رکسعرسهلاراشم هلو ندوب یخد صوصخ و

 شال وا تست و رک ذب راضحلا ناب یرات روص وا ناذش-ا و ضص هب هباهاش نوب اه یا اخ

 باتا نوجحما ییورلبا هلیسارجا هج هوب كلهنسو یخد هدهناهاش تفویلاعمدز هلغلوا

 اضتقا یرادصا هسیا رولیدو- ناسحتساو بیوصت نارق یدوص قعلواتبشت هنسهمزال

 هک دلکی رتفد ب واب ر دنا ر دصت قره وا جرد هحو رشم تدسش(۵4) هنیرانام رفلوق ندیا

 رادّسا هنع دو ضر نوجا یحشوو نیز هللا هناهاش ن, اه طخ كنرلالاب داتعمر

 قرهنلوا رامشاو هنش هبلااموم "ییئاب باصق یسهدام مادقا هنیرادسافم عفد كرام اسو

 یطب ر هماظن رسح ًاددحهدو رايا یلاتهنعو رادستراهمانقت هج هقشب یخدم رالحم ندبا اضتقا

 روضح یراسوصخ لملف ویالو ریرحت بیناکم هرللحم ندبا اضتقا الاب هجورب نوجا
 هلعفد كن راشبخ ىجا وش زع واه دام ندنوب لصا» ضرءلایدل ههناهاش روشزمراکم

 لوصا هنب رولا یدک تقوهتسوب هدهسبایصلخم و هباقوندنایدعت و ماظم كدابعیارقف

 قج هللوا رادصا و ارجا ویظنت هلهح و و تالهتسوف هسا هب يه .كجهدیک رايج اس یک قباس

 رابوتکم نوجا كلريو تروص نسحر, هدورلبا یرهلبزای دیدشویلتقد تاهبش هرانامرف

 قاط یوطات1 و لیا مور هدرانامز یفیدلوا سمهلدبا دابا فارفاتو ثادحا هتسو )۰٩(
 . یدزبلیدبا همت لوق هرازپش نالو هدنرزوا هاکرذکو قیرطرب . یدبا شلدبا میسقت هرالوق

 و تلود لصاوا ۰ "یدرلرونلوا قیرفت ندنرکیدکی هدهلراریبمت یک لوق لوص لوق غاص اضعبو
 لماع ینامزف *یدرونلوا غیابت هیهیلح تموکم. هليا هطساو زوار كح هل رد وک ابیقعت یرللوق
 دق هناخس تكننکح یننبع كنامرفو رارغوا هرلرپش یهدهاکرذک کیدا بیقعت شواچ نالوا

 وا هلئروضو و رذیک هر رگید نداروا بول[ یناذئاع نالوا نیههو"لئنم هرکوص ندکدر دا

 ی )اظ نخ هقاخ هدكرلز ومأم و .یدردیک ردق هندودح كوم كتكلم ینجهل » تباهن گالوق

 .ردهدقملشالک ۲ ینیداوا
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 هديابول قرهلوا هتسخ زونه یعدیئاب باصف هک وب لاح بولک مزال كمربو زوس هب هزادا

 یدو رو هب یلاع باب هل.تهج کل هتسخو هنتقافا كنسودنک كمنلیب یجهریو باوج هلهج مهن
 یرانویق كرالع ضعب هروک هشیدلوا تیاورو هنکیدنروک فقوتم ههامرب هلیوبندنوب
 ندنرال بیرق هرضح زور یتانغا رمشیکی هلجزا بولک مزالقملوا لیصح هداتشمسوم
 یفو كماسعا قجهنلوا سر هلتهجوو هنخیدلوا یرانداع كمتک بولیغاط هراقزابا

 ندهعدق تا بنر ( قىچا ) وبشا لصاملاو هنغيدلاق یشرپ زآ هنسمع
 ندمانغا دوجوم ندنرلکدلبنید هراودنک یتوب یرایلاها هسورح كلام هلمجاب قرهلوا

 هدهسدعو ) اک ( و ۹ نمار ر .هدن وا قاس هج ور, هرزوایتح

 ریکترہش رخآ و لوا یخدوب عقاولایف بولواینایدمت كنيراروواک یجماسیراقدقروق لسا

 راحماسوش هدهالالظ ضمفلا مهاب رصع هلیسح قلوا دودعم ندهرمتسم اظمنالوا قاقآ

 اچ لا ی تای ی اماه دو مهر ندنرادزوا یسيلاها ( ر اذک .)
 او یفج هلو ا ندروماتادسم یماظاو تروص نس> ر,ندیکی رب ره هج ور, هلروص

 هد و رايا یلاعتهنع هنغ دل وا ( ازت ) ید كنهدوک ذممانغا هذهةلاا هدهسیا

 كل رو تدوص نسحرب هنسهداممانغا وبشا هحنبجوم ناقش ییدرتسوک كيلاامومرظان

 ( . اذن )ناک (کهنیقره وا راغز فرصنداوصا سا هنب كل هنسوبیرو رضءدز وا
 دا دعت هدالاب كرايم اب هک راو ردق وش بولمقاب هنلج كنه مانغا هلرتف رعم رابجحماس و

 یرلمامریو هبح ریو هارب ندفرط رب چبه دمبایفو یمنم كني رایدملو مط ناشوا
 هرزوا لوصا ییدلبا ارجا هدرهشکی فانیذنفا رهاط هملااموم كمانغا یراقج هل و
 نوجا یرامامیایدعت هراریرخآ بونل آسأررب هدنوا دادعتلاب هلیسهرص ندنرایروس مانغا

 تفدو انتعا لاک هننیصترامد | امم هنیرانو ید ندنرافرط یراف رسه و ااو تاجره
 تمارک نویاه طخ هدرو یسشلوا جرد ههبلعصاوا قجهللوا رادصا ینادک ا یسشلوا
 یرلاضق یسلاوحو هنردا هرزوا یفیدلروس هناکولم نویاه نامرفوحا .دهناهاش نورقم

 قیرف "ةلح یرانالوا شکلهدز یخد ندنجا كرانوب ندنرلقدلوا ناشیرب كب هققطاف

 رادصا یلاع نامرف هلبجرد هدوکذم تاپ نوجارلاضق نابعلهدز روصف طقف قرهللوا

 تقو تیعوطقم هجورب بوليرو تروص رب هه مانغا هدورایا یلاست هنيو یسعلوا

 هلی ر رح راب وکم هقشپ هقشب هلحم رب یهندیدمش نوحطبر هماظن هرزوا قملوا بلج هلینامزو
 | ها شالوا ملست هلآ رادقمه هرابحمابس ندلحمربره هدنراهنس ترد قرقو جوا قرف
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 ھیتهج یاکترا كماکح هسیا شم آ مانغا ساركیب نوا ب وم رد زای هنماع یماع ی رادقم

 بوبوق کر ماعا یبدلباذخا لدبیمانغاینیداآ هدایزوبشاو شلآ مالعا همأر كیب ید
 رتا وتلاب یرافدلوا هدکا تارج هتحاضف هع هع وللثم قلاقهن و نوتب نوتب هلا ینیداآ

 یراقج هلآ هدنراهورو لرابحماس ندکءرهشیکی یدنفایهاط هبلاام وم یتح بولوا روہشم
 ساز ر مدنوا هسه رص كرءهدیاهارای رانو بق هاب مانغا با بوبم ر دل آه دنر وصوب مانغا
 باج او شاک هلو صح نوق یرادقم سا ر ثكرب ناک ووو و و شم ردلا قیرفتلاب

 دیو ندنراقدلوا شالا رارکتیهناهاش هيربخ هیعدا كرهدیا رکشت هلیس.دااز ید مانغا

 بير هلهج و تیعوطقم ندرلاضف نابلا قیاس مانعا نالوایضتقم هدیویهنیک رایجماس هلبرب
 اطعالاب ی راهصح ارکشتمو انوع قرهلوا یضار کوب اضق ییاها هاب ءدنروصینزدلدوس

 هایتسشا یب ینجهلوا بجوم یهبریخ تاوعد بالج ما ید هب یهاشنہش فرشا فرط
 مظنن ههجو یا قش نایرتسوک هدروک ذم ر رقت راتهجو هلذلوا شالا دارا یک ودنا

 وا وا كرارومأم كي هیردنوک هدیونلوا مادقا یخد ندهلع تلود بنا قوا
 كتروصوت ءانب هنفج هلوا نک یمارجا هدنروصینیدنلوا تقد هنیرلءامغا تارج هتحاضف
 مهدایجاح هلاام وهاعقاو هدن.هکلذف كنارک اذم ندبانایرج راضلانب هدننمض یمارجا

 یسلر و ماظن هنسهدام مانعاوشا هرز وا قشیجنکیا يیدلبا اما هدروک ذ مر شف ف یدنفا

 یاننا كمانغا نالوا بلجو همیابم هلتفرعم راع اسردق هبیدمش هدهسیا بسانم اب

 هشیدلوا هدقعلوا تیّور هلراعفانم یدنک ندنف رط رلي اس لح ینافراصم نالوا هدهار

 یرانوب قرهلوا هدیسرهمانغا یاركيزوب شب قاهدنوا عم نوطكنهبنيم مانغا وباو
 لوبنائسا هلربلج هر نور كمانغا ردق وب كءدران وستبا ملست بوروتک تکل۶م ییاها

 هنغج هلومزاتسمینافلتیلکینف هلتهج یسهالوالحم یقجدنلوا یعرو قجهیالثبق هدنسیلاوح

 هدنلح یمانغالوف رهشکب المو قرهلوا یمسومر تقورب كنمانغا كلرقره هکوبلاحو
 یاس قرهللوپ بتر یرالحم قجهیالشدق دراو رب هدهسیارونلوا لیصحت ءدمسوموب
 ناناوا بیر ینهبنیم مانغا هلیتهج یراهسرامو تفلا هلکنوب یرندهنوا كنيرروواک
 كاج «ءلسب زدق هنممطسآ هنف رط یشابباص# ۷ هسا لک د یمالسل تفو سا ذخالادعب ندرلر

 ویو هنکودبا یرالوصاكلا ماست بوریتک هلیمسومو تقو قاط قاطو بویلسب هدنرارپ

 هدنناذیمهدادانسح كن هر, تاندصت هلساج و لیصحم ندنر, ور كن هبل مانغا یراتهج

 هج هلل وب هدب وکی لقع ینکج لب هرج كرابشاب باسصت ینهداموپ یقرهلوا ندهمیسچ روما
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 رومأم هنضق هربخذ یربم نزادعب قرهلوا ءوالعو مض مانغا سار كيب شب قزق ینو

 هنیرلناب هنیمآ رامدآ فصنعو نردتم ندنفرط یسیشاب باصقهصاخ والثم راءدآ قج هلوا
 یر هنآ وا صرصخ را هیهامو شاعم هلهج و یسانمو قیفرت نابوج ربا یمانغا انلوصا و بناک رفن رب
 رونابط هلوپ یتبهصح اضف يه ةیامر هنطورش هیوستو لیدعت هدنراقدراو هنیرللح ران
 زفد ندیا اضتقا بودیا ملت هلبماع هرومأم هنضف اعم هلیفلهدنوا دادمتلاب ندماغا

 ىس« ريم تاثف عدق كمانغا قجهللوابعنرتو قوا دف هنملق بولک یتامالعاو تاریرحتو

 یلقوط و هیدام ریصیق و رشبللا هنیرانوبف كشيش و رشم هيره كرانوق كك راو ترا
 ندشالوا نود فلب نرو قم تاثف هدهسیا شلوا صاصخت تأ هزاب رقرف هب یک و

 هنباحا هسیا رولوا هدعاسم نایاش یمض زادقغ ینیدادویب هدارا هعفد و یخد هنانف مدق
 هرز وایمض تافراصم قج هلواعفاو رو ملا س هدهار یاتئاو هرم تاف كاج هل رو

 هلل رادقم كمانغا قج هلوا قوس و تیّور وهرادا ندنفرط یشاب باصقبونلوا زتفد تس

 هدب ویا زاربا ییتفد_ حص, تتاکو .رومأم هلا: مدا ندرك .همانغا ضق یتکا كنناقراضم

 نبح كمانغا ويعا و قهنلق ارجن ینهقال تابیدأت هسیا راردبا تراسج هباکتزا انوک رب

 هلرخآ ما دوخای و هرشاب« تمدخ و , یجرخ مالعا و یدناوع یدارویب هدنلبضح
 بودیا فیفخت یرادصح :هقالع باحا ندنهوجو تکلع و قماعلآ هغ ندفرطرب ۱

 هسیا دواواردیاراستجا هرهف وطنم كلك هعوقو تایدعتهلرخا هجوو كما لمح « لاها
 هجو قتلوا نیمل رارومأم هنقبقح ندهبنس تنطلسفرط نوجا یمازجا یدأت لاح رد

 كنب زاضعب ندرانالوا رضاح هدسلح و شعروک بدانم ندنروص یلوا اعقاو یمظتن

 یمهلوب هدنلرادرتفد رهشیکی كنیدنفا یهاط ولتفوطع یرظان نویاه اقوا و یفرقو
 هلساطعاه | قاط ر هناطباضو ماکحویلاو كراحماسوشامقا و هدنراهدافا نالوا عفاو هنتهج

 رایج اسوبشا ادتبا6 هلب وشب وىملاق یدعت و لظ ی راکدمیا هتسلاها راضف هدرللحم یزاقدراو

 یلاو نالوا «درلحم یرلکدتک ءرک وص ندک دریو (۰) مفاتط رب نوجما یلصح یلنجماس
 هدمپ عاهطالاب هلیساطعا رائیش هما هیدهو امهجشون قاطی هناطباضو باونو ماکحو

 قلا مانغاسأررب ءدنواردقهنره هدندادمتنیح كمانغا یرلکج هدبا همیابمهلبا داریم "تأف
 باجا هدنسهوس مانغا یرلکجهدبا دادعت بول آ هلبس «رصیمانغا یراقج هلا هد هسیاداتعم

 ندنمک هلتهجوب بودیا فک ینساطعاكنا هديا یسیفتقیه یرانویقالعآ تیاق كمانعا
 كمانغایراکدتبا لیصح یخو نداضق یمکو بولا هدرادقم ییدتسنا یلدب كمانغا ینج هلا
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 لأم هارقلایدل هروک ذم رتافد و رقت قرهلوا سلجم دقع نوجا صوصخ وب هلغلوا

 ل نالوا راکرد هنارقف هدنصوصخ یم همزابم هل تفر ءم زاما كنه مانغا هروک هرب رقآ

 نزیاهیااخ مردقنیسب رب هک هلیوش بول وا شا رتسوک تروص یا هدنقح یفف رو فد كن دمتو
 ك:لوق .داهب ابوس هنسهنس شب قزق هلهجوینیدفلوا مقرت هدهلصوت نالوا شمناق هناهاش
 كس یعرکی زو ندرلاضق بسام رکید قدهنلوا رظن فرص ندنزلاضت نالوا شل دز

 دارا یرلزکین بولیربدلاق یمدق تعوطق»یرلاضت ءونرطو نیدو ندلوق هجارواو

 ندن رانقیعاجینس كينالسو كيب یم رکی زوبندن رلاضق یلوق وقایصو كيب ناسقط قزهلوا

 رب هلهجو تیعوطعقم مانعا سأر كيب شب ندنرلاضق یغامنس هلاخ رتو رمشیکیو كيب یه
 هلو شب قرف بای ادع قره و اغلب همانغا سر یللا كوپ تردماع هدلاح یغبدنل وام رت هنس

 كيبقرفزوب هلجیار هدندوص یکیداریو یماع شانهیریم تانیمت ندنغجهلوا .دیسر همهبق
 دعباهف هلرب .غارفا هلادتعا دږح هدوک ذم تانیعت ندنفجهناوا روبحم هنسهمیابم مانع سار
 تیعوطقم ندرلاضف نانلوا رک ذح ورشم هجورب كمانغا نالوا یضتقم كرهبمتک رابجحاس
 یهلح بوشا ر مانعا بای | هروک هن ر فلوق نه هدر دق یقیدلر وس هدارا ییز هلهحو

 بول, یمانغا یکجهررو سک يه, رار هنطورش هیوستو لیدعآ بولیتوط ناسکی نایس
 نده وا هلقیف رترامدآ دمتمهقشبو یعارنوجماقوسیمانغا نالوا یسهصح اضقیه هر وک کا

 لوبناتساو هشيم ید یرضوط هدنج.تقو لوا هنیهسیاتقو هل یمسوم كلوق رب یه ور,
 ندبراهبنم ةصح كناطقهو قتلوا میاست هنفرط یشاب باصق اط مقالا بوروتک هنبرق
 نبلحم ینیدبلوب مدآ نالوا رومآ ندنفرط اضق هسیا ردبا .روهظ افلح هدهار قاغا
 مانعاساررپ هدنوا نداضق ره ندنغجهلوا كلح وک لیمکت یاصقت كر دیا همیایم ه],ممار

 يرظان هصاع هناخشوط هدسبا یروص یمنظنت هرزوا قفلوابوسح هننافلت بول آ هدایز

 كچهٍدبا دوهظ و یمانغا رادقم وب هنس رب اضق "یلاخا هلهجو یتاهلا كيلااموم یدنفا
 هد رام هنداعسرد كرديا هرادا و ادا ینسهءقاو یفراصم نالوا هدلوو لاک | ی افا

 یمارجا كلر وصوب. ندنغج هلوا تقشم هبیلاها هدایز ندنکل وا هلدتهج یولب موم اعقاو

 سأر, رب هدنوا ندرالحم یرلقدلوبا هدرامدقمینمب هلهجو تروص یحنکیا بونلوا پسانم

 هعوقو رهق وارد هدیودیک یجاس هلیمیدوت رفت زوب یتاا شب هلوق رب یه نوه ذخا مانغا
 تیعولطقم هجو, هنس رب ندرفلحم نایلافلاس بویمتیک ناجم اس دعب ابف نوجما كمالک
 نوچ افت كمانغا رادقم هلیباسح رب هدنوا بونلوا بدتر مانغا ۳ ر كر ىللا ك و ثرد



A4یا  

 را.سآو ضر كر وک ذم فی رشا هدننمضی زا و حشو هليا هناهاش نورةمتک وش نوباه

 یازفا فرش هنسالاب یلاع ریرقت نانلق هناکولم یایلع ةتع مدقت هدن راد هتفید نلق
 لوق راهم ندنناس ص قلشاب باصق » هدهباکولم نورقمتمارک نواه طخ نالبروس رودص

 هرزوا هیریم تادف هلیتفرعم ایما ندرلاضق عقاو هدنسیلاوح و هنردا هنسروب هلیرییعت

 ارقف یک یبهمیابم مار یغایب هدام وب هتشيا هدهسیا هدقملوا هعیابم مانغا سأر ر هدنوا

 كنبرلاضق یسلاوح و هنردا هنس و صوصخ اب .ردهدقلوا یدّوم,یملط _هدنقح

 هارب ندفوقو پابرا بولک هررب زس . ردهولعم كزکهلح ینیدلوا را دهنخر هجرد هب

 فرط یرارف هرک اذا ینصوصخ یطبر هروص نسحار كنه رک هدام وش هلر قیقحم

 شک ود هنیرب نیفلاپ یسیرنک ا كرلبضق نانلوا رکذ هدا . زسهدیا ضم هع وام

 اعفاوو شلروم هناکولم نویامه نامرفو صا ود «شمامقبح ولهسور زونه ندنرایضیب و

 هرز وا یدلروم یادش ناشئ ما نامررف .هدهاهاش ند رقه کوش نوبام طح

 یالوط ندناس ءدام یمهعیابم مانغا سأو رب هدنوا هدزوا هیریم تأیف هلسیتفرعم رابجاس
 هدام وش ندنفیدلو" هدقلوا عفاو رلثیش یدّوم یماظ مظع هدنقح ارقف ېک یسهعیام جار

 افا وک ر اعط یش دک اھم كنس تخت یر فرو" نسخا ر کاپ هر

 هلرب .عمجت هبیلاع باب اغ آ یشاب باسصق هلبا راتدیا اضتقا راس و نیرومأم و یراترضح
 یدعت و ظ هیا رقف كمانغا نالوا یّصتَقم هم یک وام و هه ريم تاشعت هنس رب

 زاردورودیمءراداو بلج به رتلاب هدزوا قم و اة عنان هل راتف رعم را ماس هدن و وصقحهلوا

 كمانعا نالوا یعةم هراس و بریم تانسعل هل اب هد هنس رل هرخ الاب قرهلل وا هرک اده

 لوق راهب هددنسرب ندنتجهسدلوا نکم یبارجا و بهر دوخن دوخ هکدمللبب یرادقم

 لوصا ندنرالوق هجازوبا و وقایصو كينالسو رهشکیو ندنرلاضف یسلاوحو هودا هما
 هن ريم تانسعآ هدهنس رب كاذک و رد« یرادقم كمانغا نانلوا بلج هرزوا قیاس

 ندک دنلسب ققحتلاب ندنرتفد كلااموم یثاب باصفردشنل وا فرص مل رادقم هن هبءرتاسو

 دمبایف هدنتمض ییفرو عفد كنيدمتو لظ نالوا هدنقح ارقف ندنفرط رارجماس توج

 يلج هلهجو قجهبلوا ېدعت و لظ هیارقف كمانغا نالوا یضتقم بولیریداق رایج اس

 یرظانءساعهن اح وطر و نحصوصخ هدزواكللا .دافا هرکاذلاب هلبافوفو بابرا یتروص

 ییرارتفد ندیا اضتفا يخدهلااموم یدنفاو شفلواهلاوج یدلرو اب هیدنفا مدا ولتفوطع
 شا ارساو مدقق ییەروك ذمرتافدو اما ر رقتلاپ یا نسج كتيفیک بور دتا مقر



ATF تأ 

 هرزژوا قماعلوا یدعت و روج هوحولانم و بورا وط یشاح ندنفرط یراراس و

 نوق یدزبس هدقدلوا زکمولعم یقیدنلوا دیک | همی مکح ءرانلک مزال یهیش هدفرط وب

 هل هبلاطم ه ۲ عدیلاقیرطیلع ریافم هداتعم هدرادیک یرلکدهباروبعو رو م ندرانروتک
 -اضقو دیدشن و هب مک هراندیا اضتفا یراصوصخ یساملوا ءدیمرو هدير وارد رب

 انت و رلیشاب باصق بوروتک یعانغا باحا راس و یرهفناط بلج و ناکرت هدزکیرا
 كنبرانویق یرلکجءرونک یلاعت هنعو ریرقن و هدافا هنسهلح یذجهل وط یتشاج ندنرلفرط
 یرالا حس زات یک یرلکدتسا هیرااضر اےک يه هرزوا قلاق بوعود ورک یددع ر

 هداپز ندنرللومأم ندمانغایرلک د روتک یرلبحاص نوفو یغیدناوا ماها "هساخ نوجا
 ی هل هلق نوق هرذوا ترک هعداعس هناتسآ ككرهلیا ریشدنو امنا ی_رلکچ هدبا هداف
 بوزاقج هلو مدقم نوک رب ینرائوبف نالوا دوجوم كمانعا باما هلا بعر و قیوشت

 هرمسآ و قوس هف رط وب" ةعراسم و فلاح هر تینءاو تمالس كر دا تیهاظم و تواعم

 . رسهلیا تساحو قوت تیام ندلساکت و نواپهرذ رادقمو تفدو یعس

 نویت مه و هنیراترورض عفد هدنصوصخ مم كهللادابع هدعداعس هناتسسا صوصخ وب
 یآنناو هدرزآ "ومرت هارانووتک نونق هیلو تاسو هلو "هتیراتمفنم اک كت اجا
 هک هلوش نکشو مغرش یاضر اعطق هنیرللوا هدجنر و یدمت هرذ رادقم هدهار
 رخآ هوخایو یمهلاطم هف آ دانم فالخ ءدهار یاننا هلا تکرح ریافم همفیرش صا

 كار و ربخ یراةدش وا هدنجر هللا تایدعت هوجو لصالاو یعوفو یدعت هلهجو

 ک ۱ ,ردهابتشا ین کج هنلک ندنراقح مکحع كراهلوقم وا هسیا رولک مزال قفلوا تیاکشو
 نامرف و تعاشا و نالعا ههل یتفک و تک رح هرزوا ماها هدایز زکیرب سه هروک
 (۱) ۰ ردشلوا رداص ماامرف هدنیاب کلا تردقم فرص هنسارجاو ذیفنت كناشلاع

 ۱۱۸۲ اذ طساوا

 یوق اهن ابوسح هن-هننل شب ی رو روپ ییا وشا لدا ص لشاب باصف هصاخ
 ءرزوا هیربم تأف هلیراتف رعه یرانجحاس ندرلاضق عقاو هدنسبلاوح و هنردا نانلوا ریبعٹ
 نعرح نوجا یس همام هل> و یطو رش ثءانغاساررت هدنوا نالوا ست یس علام دانعهرب

 طخ كرايم والثم یرلفاس كنفسالاب لاف نامرف نالوا زاد ضا ًاباطخ هراس و یفرصتم

 ۱۹۹ وصول یرتفد «.ه» نویاه ناود (۱)



  AYYنأ ۱

 یغاجوا ایاص ) فاکم هلسهفبظو كا قوس هتداعسرد هرزوا كادبا فرص هنتاجابتحا (

 یداصم هامش بررغ كنسهرق یار ؛یدارفا قاجوا .یدشلدیا سبسأت قاحوارب هلیمان

 ن الا (۵۸) یغاح وا اص . یدراروللوب ددرابرلیا اهدو هدنراوج یوک ,كحوک
 رددوح وم ۰

 ةاضقكنیحاونو اضعت هلمجاب نالواعقاو هجنراو هوا هل وقغاص كنلوطانا ندرادکسا

 یرلطباض یفاقوا و ساوفو یرارادمس یرجکیو یراز ادختک و راماستمو هاو و

 هک مکح هتبالو نایعا راس و رلرادجاب و یرلبشاب وس راعو تماهزو

 یارقف نک اس هدارف و تایصقو راصما و نادلب مقاو هدیلوطانا تیالو ور, ندهنوا

 یمانغا نانلوب هدیرلدب كلاحر لئافو ریاشء رجوک رالوقو لب رام با را راسو كتعر

 رابشاب باصق بوربتک هعداعس هناتسا یردیب هلا یرلشها وخ ودنک نوحما تخورف

 صوصخاب و تخورف یرلودنک نیزسقعلوا خادم و ضرعل ندرخآ فرطو ندفرط

 هرلهنسگ یراکدلید یسهلج كرانروتک مانغا هلم هغ رش يماوا نالوا رداص «دهضام نیس
 زکلاوو بولوا یعواع كنه یراکد لیا راکو بسک و راب عانا ها عیب حاز ال
 ندنرلفرط یلوطاا بوبا افو ههللاداع نالوا ءداوبناتسا مانعا ناک ندسناح ییا مور
 ندمانغا نفك ندنرلبناج یلوطاا اب هشیداوا یضتقم مانغا هرزوا ترک ید

 هعدامس هناتسا هدراربممورعو ءدرادنک یثان ندقملوا منم هلا یلک عنم ی وط ینشاح

 نوجما عي هلوقمویو قمافلوا هبلاطم هنسا ع دیلا,قیرط ىلع ریافم هداتعم ندرانبتک نوف
 ماهرف یرفطریدتا رایصاو رعبست هفدامس ةناتسآ الاس و ًاننآ هلبرلمانغا كرانروتک مانغا

 ردشهلوا لاسرا هل و رادصا مفرش صا وبشا ناغلوا .

 یرفنوق یرلکدروتک هراراسو كنمهفاط بلج و ناک رت جو رشم هجور, یدما

 رایشاب باصق و قوا ماست هنباحا ًاماع یرلاهبو عیب هراهنسک یرلکدلید هلیرلاضر

 ) )۰۸هدیراجاس ررع هدهقشو ىلع را ٥٤۱۲و اضتقا قلوا « یفاحوا یباص » یسییفوط

 هدالتمودلاح یکیدهلهداس هجک دتیک هدراسوصخ ضعب زال .ردیا باج ا قمزاب یع اصهبا(ص)
 یک ینلرومم مانفا دادمت . ردععالتناپ هکادیا لامعتسا یمهلک «دادمت» دارید, ا كرت ییاس .|

 هلیرابتعا قلوب شا تیدوجوم ٌهظفاحمردق هنوکویو یتلوا ندزءالیکشت مدت ؛ یفاچوا اباص
 كدارفا قاجوا .ردهدکلدیعیا یفیداشب هدتاج وا و الاح كکایرچبکی -ردهسوم ر قبقدت نایاش

 ردهدکعا تلالد هنتیصوصخ كرلنوب یمچ تاوکسوپو یلکش اسف ھلبا هب یرلکدیک « یفایق .
 طتف .ردهدکلدشیا ریش لیخ رب هدنفح قیطوح تیفیک هنب رل مآ كوارفاو یطایضنا كغاجوا

 + ردهلگبسم ر نایاش هتیقدن هدنلم تاعومسم و



 اقا تأ

 ۱۳:9۵ ۰ رواشالک ١ یشدنلوا افلا ندف رط راراغلب ندبا لاغتشا هلةلن اب وح هدرارود وا

 هداسیا نهو شود ى ذاا بادن ضعب نوجا قمراتزوق ندنملظ كروب مول هدنسهنس

 هنیدزوا یسهطیضم نوبسبموت ندیا لکشت نوجما صوسخ وب . ردشامهلوا قفوم
 1 4 : هدنوراه طخ نالوا رداص

 ماظم كداع یارقف هل يفد كنبراتبخ یاس وش زم وياه دارم ندنو لصا ... »

 . رررتسوک یو دیس دیا حرصت كنفیداوا « یصالخت ندنایدعتو

 نانلوا را-ضخا هدنراوج هحلاتجو لوبناتسا مانغا نلیریتک ندبلوطانآ و ییا مور
 . یدرلیدبا قوس ازد هربشو رلینوقلآ هد رااح

 نامز وا .یدزامهنلوب ناکما هنلعمانغا هلوناتسا و ینایاق لوپهدنراهروا شىق اضب

 هقیو وش . یدزاملقار زسلأ لوبناتساو رلیردجآ زالوپ قدی ریدشیلاح لاها هنب
 : ردءهد نایاش

 یرلیشابوس و یناطبا د یرلابضق یارس و لروح و یشاب یحوآ و ییبهتسوا هم انج

 یارب وور وچ بولوا پت هیهراستانیعمو هبیرادناهج ت رطح نوباهسیف سفن

 هکدتا اضتقایرایرو + هیربم مانغا نانلوا عضو هغالشقمدحمان هشيم یلد هدنبرق ۍرلاضق
 كمانغا یثان ندفرب ترثک و اتش تدش هدانا وب کلک هنلوا لقا هبهبلع ٌةناتسآ یردیپ
 رو ص هروب نم مانعا :دوایجآ رکح رالو هان هی هاو آ دودسم ی راه رط كچ هديا راو

 اضتفایلقت هتدامس هناتساو ع وضوم هدروحقالشف یدعا هلغلوا یضتقمو مهم كاریدتبا

 هرز والادتعا یرلبل اهاارف نالواهدنرزوالو نوجمای رلد و رو كن هم وق ص هيرب م مانغا ندیا

 هیت و ,بوجآ رکج هدزوا ییدلکیلوا هدقباسهلهج و كل ر وندنفرط یشاباصق ,یرلت رجا
 كمانغا و هبش هنیرللان»ا هروک ذم ءارق هلازکیراتفریمو تفد هنیراز اما كيءروک دممانغا

 هرزوا داتعم و مامهاو تقد هنسارردنبا ریهطت یقیرط بولیجآ رکج یسهبنرم یرویم
 ولطثم كما باط ها و یدعت هراس هليا هاب وب بوریدجا .هنیرابلاها ارق ندبا داشک

 ود زسهلیا تاناحو یشاحت هیافلاهیاف نددارضاو روج ع رشفالخ هلا هناهب راس

 )۱( ۷۱ اح ۹

 یا رس هقدل وا موزل هرخ الابو كمل تدم ر یعانعا نلیربث؟ ندشیا مور

 ۱۱۰ ورمو .یرتفد همهم لولاه ناود (۱)



 لصف ین درد

CG 

 رکید يآ نالوا یو نوحنآ یلاها لاک یداتخا رکسعو یار , رک ماو اتنا
 هقلخ ینسیقابتع بووقللآ یرا دقم یوزل ۰ رثربنک ندهرشط تموکح یک جشاوح

 هنفیدنل وابلج هرتاسونویوف رادقم هنندرلهرن ,یدرریدتیا عیژون ءراباصق هدزوا قلاص
 لصاحماو هنس هق آ باصق «هنکیدا تک لورناتسا هد طارش یک هنو هلت ر وصهن كرلن و و

 للا,دی ابو طقف ,ردهدکلدبا یداصت هنام ولعم س ضد دزی را دات راد ؛تناحفصنوتن , كخراوب

 كکب قسفر دما خ روم . رد دوج وم هدننادوف نوداه ناوید تاموهم طق كلا و قووم

 هلماک تالبصف هدنسەعوم قلاب و دبا هبی رم رصع یع وا ین دل ها شمر دا عبط

 ۰ ۳ رددوج وم

 هزمامز ةبسن هداروب . ردها ماود زرط ینبع هدرارصع یجنکیا نوا« یجنرب نوا
 هقشورپ قلعتم همانغا نایدیا بلج ندیلیا مورو دناع هرصع نوا نوا نانلوم یتیب رق
 افتک | هلبجرد كنهقیئو رب یجنکیا هدنقح مانغا كجهيرمنک ندنلوطانآ هدرب هلیا

 . ردقح هنل وا

 هرشط ندنکسا ًارظن هتفردلشالک | ندهقنو یلخرات ۱۳40 جردم نروص هدرنآ

 شرارکچ رلتحز هد٬جرد قجهیمغص هلاخ و رطاخ نوجا كمهاسب یلوبناتسا یسیلاها
 كجهلتربتا ردق هلوتناتا هدمه . كجهلیریو نویوق نالوا یموزا هلوبناتسا مه
 هسلا ردبا لا رادقم ر نا م ددع هل الوط رلتف مو اض ضعإ ردق هبهحک و

 ندسص ناعمو ددع قرهنلا هتقد رۆ ان تالامحا ولرد سه دوخایو كحهلبدیا نمف

 . كج لب ر و اهد رادقم ر هل

 ندنف رط ( یرلرو واک یحاس ) هلو ناتا نده شط كمانعا هدرا ةو نانلوا تحم

 كنهفیظو وب ٌارظن «هدافا وش . ردهدکلدیا نابنا یلاظم كراو و نامرد ییداریتک



 ۸۹ 0 هویمو هس

 هج هو كنبر,یهلر هلی دب اارتش ا هلی ااه زوج وا ندیوطندنماج یانصا یجءزسو وانم هليا خرت
 هدهلدتعم هبن ًاناذامو خرت نانلوا نییعتو هنیرافداوا هدقعاس هقلخ هنیرلکدلسءریدنوط
 هر رلو ۸:۳ فاز م ال ر+.هدلی رو" ی رماه سنا وا تة در دقه هنساع شاو یک ییدمهدیا نارود

 ثەسشە ندهسانمات تالماعهوش ىن ۹ هنب راق دمش اساللصا هص قس یامرادقم ی راک دما دی دم

 یتع و مجاد e E یمسف رکیدو هعارزو یجاب یمسق رز فابا رضمنال را

 ماود لاحوب قرهلوا داع هرابجءنیسو وانم نالوا تاآ و هطساو هارجایفرح ییاوش

 قازراع ون یهوندننج هم هلو انکم یل كناحانحاوش هفداواقاب یضو كخرنو هک دتبا
 هژاب ندشیدل وا ندهب رو هلک هد ءاققلوب یحس و قبال یاه هليا ارش و میم "یتسیرساشاو

 یمابنیزادعب بولبدیااغلا امو راخ را نالوا عوضوم هبءوبموءنس عاونانالیناص ققرهلوا
 دالب و تداعسرد ندنناح رانالوا ولکتسیا راسو ندن راف رط ی رابحاص الراو راناوحماب و

 تخورفو مسبفلخاشسا البو هبیرغوط ندییفوط كرهبروتوک هزات هویعو هزبس هبهلث
 كيا هجم ایف قرهناص هحتسپ رس یراثیشوب سکیهوینالعا ف هبموم تهوذأم نوجماقملوا
 عجب یتسرسرش یک ینجهلوا رهظم هبهمیظع تالبپست یلاسعا و کج هلیروک لزت قوح

 كناءورنعو تاسو رغم قرلاق هرابحعابو عارز لصا تعانمو منع ييدلباشح كيآ رو

 ههوو هغ دنلوب یوق لوم ام ىج هلو! بج وم ید: اف هې اهدو ییضارارا#ا "یر هل کت

 ب و وا مها یسهظحالمو هنزاوم كن ههضارتعا تاالامحا ودوبت ضعب دنا ڭى ربارب ها

 یرلنویو ئسهاقو ندنه ورب وس "كراقاقوس هدنلاح یتخورف یتدپرس ك هوبهو هز-یحدوب
 هب.دایز ندنآ هلت اه هدنرلشب كرديا قافا دقع هدنلکشا هیلام وقرب ككرامدآ قجهناص
 عفدینعوفو كلامحا ىج ر, قدهلوایرلهبضق یسلاماوعنم هنناداءوراکفا قماعاص هناص و

 تخ ورف هدرل ر نالیتاص ریش هلوق را یم دق هزسوهویه نایرون وک مرا هلکسا نوجا

 هدن رلشاب هشوک بولی ر دناص هدنلحم راز ید ه٩یداروت؟ هني راورجا كرهشو ثلر دسا

 ندا ی را رک م هطب اض كر رھ هدلاح یرلف دقار ۳ و روس هغاقوس دی وناص هلبا هفوک

 هل وا وللثم یفج هلوا بسانمیسهلوا انتءاهننروصقار دنالپوط هنبراودنک هن هلتفدو تراظل

 ناعمه دنس هدام ی۹ فاازحنوناق هسیارول وارلندبا تراسج ه هجعار تافدیدح قاشا

 یساغاا كخرت ندر هوم ررګ جور و یرالدما بیدأت اقسطل «ماعحانالوا دودحم و

 ندبا با ا تفك بوایروسقلعتم یهاشدای ترضح هبفس دارا ناذیتسالاب هن رلص وصخ
 )۱( .ردش) ر دل هرالح

 ۷۰۳ ویو ۱۲۸۱ مرح ۱۵ و ناریزح ۸ ماو موق (۱)



 ه ومو هزبس ۸۸

 ةءالوا یرللخ دمو هقالع یخدكنم هشاط یلهدکنویجهفوک ناملوا یسهقالع هدزمتمصو

 ۶ رشو یجاول> و لا هدنش وب نکیا مظتنم هلهجو وب زملاح ماظن بوی وشراف

 ال وا ص وصخحم هنسهفاط یحرازاب بو٤ا تعانق هی راه ک و راک دنکی راهفاط یشاطف و

 راکدلید +هدایز ندنراعخرت هدن رکوا یرلناکد و هدن راناکد هلباموحه هنسهلوقم ر ءوب»

 لوا یرالخدم و هتالع .دروک ذم عاتم بولوا ندزفانا كلذک و عیب هلا ام
 و هليا راهفوکو تبس و هلباط پولآ یزنماتم یخو یراهفأط ییهدکین و یهفوک
 یداح خرت هلبرلءا مس هلا اه یرلکدلید ءرزوا یرلغرظ كهللادابع ندبا روبع و
 ةمالوا نكع یخدیراطبضو شوشمو لتخ زمعدق ماظن ادعامندشیداوا یسع تامام

 "اب هدزمکیدلبا لاک ص هلام ناوود و کشت ندراروبنم هد رل هس ۳۵ و ٤
 دنک هسیا ندتفرح یغنق یه بونا هلخادم رای رشو رلبجاولح هنیراک كراش

 مو هسا .دزوا قمامشیراف هعاتم ینیدناص بولآ كتفرح رخآ بولوا لوفشم هنر

 ۱ (۱) <«... نکشهلوا ناسحا ناشیلاف یا همطق کیا ءزمدب هحنجومو

 اس یفر تروصو نامز كخر نده رورض ماوح ٠ هدنلصف یک درد كاب یحنشب

 :ادغ مماوح -ادعام ندکعآ - هدهدنحشرا ۱۳۸۲ و ندنآ هدنحرات ۱۲۷۲ هدناموو

 انخرت هزبس هنعفر هلتیمومع كخرت .یدشلدبا,حاضیاینیداوا شلریدلاق كخرآ ند:رئاس
 بس هل ءان .یهتمامهب دیا خرصت نامزوا تهجوب هولا کیر رت وک بیس یانو

 . رددوا بسام یم رر دنلوب هداروب كیمسو يلب ی هدنقح یفر كنخر هوسو

 امف تکعاو تات نال وا نده رو اش جاو لغاب كا كلب هبللاةفالا راد كس
 دنسلوا شلدیا افلایخد یخرن كل قردلبراقح ند« راتصحا تروص یمارشو مس

 هاتشو فیصمموم ثكنیلاهادارفا هد هةتا شا تاوه بك یناحایتخا كمومم ننالوط
 دنتح یتسبرسم ةدعاق یناهیاس هذه ةا كنزا یراقدلوب روبع هنسارتشاو كرادن

 ج و كناحاتحا یشانندن-هلو شامل رانروقندهراصحالوصا ع ولرو ندنسماعلوب

 هرضح ةیاوحا ص ةیاس ندخل وا شح ترسع هسک ره هجارتشاوفرصالرک هجاچ كرك
 راہ آو روح بابا رهظمو قوا تحارتسا لئاسو لئاب ندزويم كقلخ هده اکو ام

 لیداعسرد هزات هوم وز وشا مداح یتیدل وب ندهمزیلم روما هد لاعد زا یرا لوا یمح ال

 اوا عضو ندنف رط یامارپش بوایروتک ندراهحمابو, الت و غاب نانلوب هدنراوجو جراخ
۱ 

 ۲6 وحول .ینجس یفلیضاق لوپناتسا (۱)



 ۸۷ زین هر

 هرزوا یراعدفماظن ورب ندمایالادف هبحولمو هیمابو ناجدابو قاق ناک هندامس ةناتسا
 یداج ځر و میزون هنیراناکد یجءزبس هتف رعم هل بولک هنسهلکسا هناخ هزبس یربم

 یفوتوفو یهفوک و لاش ور ندهنس ی ر نکیا شلک ها عس ههللادابع هرز وا

 ناک ياحتا نیکاکدو نزخ نالوا ثادحا هدلحم راد و هدنسوف هحغابو ی.ههاط وانامو

 هب هدایز ندخر هنتف رج ىجا و هرس هدعب و عم هدنک کد و نزع باا یاوءزس ناک

 لاح لظت نوجما یراعفدو عنم كنبرلتک رح ریافم هنیراعدق ماظن هلهجو ویو فیلکت
 یرلیضهب ندنرلجا هلکل ریو فیرشصا یلارفط هنیرادپ قطان یراعفدو عنم هدن راک دیا
 هحنجوم یلاع ما نالوا هدنرادپ بورو للخ هنراماظن لوالایف (ک پویلوا هبتم
 سا۶ا ناشلاو ضا یا رغط دنا قعلوا عهد و عنم یرایدمت م.دق رانم كراروب نم

 هناخ هرس هدزوا یمدقهجنیجوم یعالعا هدک دليا مالعایمیضاف لوبناتسا_اقاسنیرکدلبا
 ههالاداع هرزوا ییراح خر و عیزو هنفانصا یز س هلتف رعم لج بولک هنس هلکسا

 فلکت «هدایز ندنسیراج خر بول آ تاوزپس ریاغم هعدق ماظن هلوقم وا بونلوا مس

 اتوا ی و د منه رازاپهزادام رکتح ر اتو ییاحا نا کوو زخم ثدح ندا

 ارجا یرابدأت ندا اضتفا كرلنادوا هنتفو ع ونع بول وا دیک ۳ و هنس مك ۰ هرات دیا

 نکیا شلوا رداص اض شا نوجا ى لوا راضحا هنر وصح مظعاردص هرز وا قوا

 طظوفص هدعوباه ناوت و اهدتسا هل رالایع امدقم نغودنلوا تک رح ریاغم هنس راماظل

 روطسم  ییدلرو فیرش صا هرزوا حورشم هجو هدقدنل وا تعجا هماکحا دوق

 راک دیوادخ هدنباب علوا لم هحننجوم فیرش سا نالوا رداص امدقم نیغملوبا دیقمو

 فرش صا هدننامز هار" باط ناخ ناعع ناطلس هلروفغم و موحم مهدازم قباس

 نوجا یتعلوا لم هرزوا حورشم هجو نیکما اجر ندیدج بوری دلیپ نکوداریو
 (۱) ۱۱۷۲ ج لئاوا . ردشلزاب

 رادکسا و یزاصنالابوبالاابا ترضح هنیدم و هطلغ ةسورحم و لوساتسا هم

 رتهوبمالرک نلک هلوتاتسا ندهرمشط : یرلعدق ماظن كنسههاط یحرازاپ نالوا هدنباوو

 یراج خرم هلیتفرعم زعراهتسوا و یشاب رازاپ زانم نالوا صوصخم هزمتفرح كرک و
 ههللاداع نخد زمانصا نالوا هدراناکدو میضو عیزوت هزعراناکدو ارتشا ندنباحا هرزوا

 بوبتوا هلخادم ندفانصا رخآ هزعرزک ذم عام بودا عرب هدزوا یراج خ رب

 ٦ وصوب یرتفد لوساتسا واه لاود(۱)
o۲ 



 لصف یحنچوا

 ه وصو نزاس

 هنتلالدو تنوامم كتءوکح یک هراس هنروربض مماوح هدیلج هاوتا اةن هلو بناتا

 هزبس ..یدءادوجوم ( هاخ زی ) ینانق هز هدر "یک ی رانانت ځالو لا . یدرولوا عقاو
 یدرلب ر دتا خيو فا عا هلشف رفع تناوکح ءهداروا ۰ ربلز وتک “هب هیاخ مزمن موش و

 .ندشملوا لقا هنآ هقنو ییا هززوا قلوا نوع نام هدوض یرکیذ « هبة زس یتار

 هک مکح هیهولع ماد یساغآ یرلیرچبکب مالعم هاکردو هنسیضاق لوبناتسا

 تاون نلک هلوساتسا ندهرمشط ور ندمایالامیدقیتفرح یجناوء«نبسعقاو ةدلو ساتسا .

 یراراتخا و ادا , هدعن تولک «( هناخ میس ) یریم بولوا صو صح اک

 هديا عیب ههللادابع .هدزوا یراج خرا یخد ران آ و,میسف هوسلایلع هد رانی هلی راتفررعم

 راسو, وانم و لا ضمپ وړ, ندهنس چ اقرب نکیفوب ییدنلوا هلخادم هلهجو رب بولک
 هدنک وا نجما بوما تف هنی راس و راک ودنک یمههاط زابهردامو رکتحم

 هرانز یاو هزبس كننافس نلک هليا تاوهزبس و ادب ران هدلحګم یرلک دلید راس و

 یرلک دلید بومرو هناا رب هراودنک هحمراو راروک لم و افخا لاحرد بزراقچ

 ما بودیا راکت هلی دایدزا تاقچ اف رندسزور خر و مض 4T رشکیا رر هرزوا

 هنیراترورض فاهللادابع و تعاب هلاطبا كنيرلنک اکدو زواج و یدمت ریاقم هنیرلعدق
 نکشلوارداص ؛غرش اوا ددشهو دک و. هدننایرلعم ما ا مدقا ندنوب بولوا یداب
 یءروک ذم یابشا و داجا رلنزخم هلقرط ررب یسیرتک | یریغ ندنرلکدما افصا اعطق

 هلقمافلوارجا یدیراجخ رت و لاق (ریغ) قلآ ندنرللا ههجوربكر هديا نزخر د لوالایفاک
 ماظن هحنج وم فبرش صا نالوا رودص یازفا فزش امدقم یع مالعا بجوم رب

 .دنناب قتلوا عفدو عنم یرایدعت نالزا هلهجولوا كراروب نح هلا تاعا هني راي دق

 ند: رشط هلبا نافس هدعرش ساخ یسهفاط یس هز نوروک دمو تیانعیاهدنسا امدقم "



 A\o ۱ یمهمتما هبلاقب

 ی هد ندنأیفو هنتخورف غا هبدايز یلاض كنه ىغا هروک کا هلبسح قلوا

 قولوم هلب را راتع و ماما فیه لوا هسا ردیا راسنحا م ندهلحم لاها هارت ۵

 یردم ت؛ز نغور هللا هلایوم رظان بولک هی رفت چ وا ید ندلاها دمتعمو

 هدزوا كلا ناو هفت هلزوک یتیفیک هنالحم هبا نوح رلغا تداهشو رابخا هنیرالوق

 هثلث للمو هن رالوف هسلایموم رظانو هتیرلبعاد رلیدنفا یرلبضاق هثلث دالبو لوحات-ا

 حورشم لاو ریو یرادصا یلام نامرف هنیدزواضابب ًاباطخ «یثاب ماخاخ و هنیراقب رپ
 تیز نغور هلستفرع» هلایعوم رظان هنفانصا یحوباصو لاقب ردق هنوک شب نوا

 تیز نغور,نانلو هدکبک و نالوا شک رد هیدن ندتتحهئلوا یزو نواصو

 رظان ءدک دلک یتفو یامت 4 نودبا فقوت هدراشاق هدزوا قءاهلوا تخورف نویاصو
 تیز نغور هنفاذیصا یحمواصو .هنالاق هلهجو یماضتفا لواب لوا ءرکاذلا هبلااموم

 هروک هنباجماو هنیرلحم رازاپو یحوف ندرلهزافم هرک وص ندقدنل ها میزو نوراصو

 . یی یسهردتنا تخورف نواصو غاب هاف هدراهزافم ماودلاییعو هدنرلءرا تالح
 یراط-ا لاف یدل هعطق ر یادم ea هثب رالوق یردم تیز نغود نمضم

 . اردک اهل نم ترض> نامرف و ما هدیابل وا هدقدلر وب "ی رادلاع لع نیهرز یدلیا اضتفا

 تاک شم هجرد هن كمع زوما ءدلئاوا قئاو نالوا شلذبا جرد رق هیارون
 رضاح نامز هلنا هثاعا ز رط گسا هر صف ی آ .رذ:د که رش وک یغیدلوا هی رد رودت

 . ردکح هل دیزو هسلاقم ر دشا



 یمهمتماهیلاق ۸۹4

 نویاصو غاب رادقم هل ردق هبیدمیش ندنتادب كنهروک ذم ا تان يم و. هت اودی وک

 راکذتو جرد یناہبن' یراملا تعراسم هنیواعشا كنتابفیک "ةحارص هسیا شاردنوک
 رچ كنوناعو تیز نغور ءرزوا ررحم لاونمو ینیدلوا رطاخ مال یک بسانم یلدوس

 هسیا روایزویب نایاش هنس ٌ؛دعاسم هنتخورف هليا تأف شورغ یجب ردرد كنسهقو
 هدنرلناکد لاق هدنوک رب ینما یماریدتبا تکرح هروک کا قرهلوایمولعم كنهلج لاحرد

 بولوا ندناحضاو یغیداوا ماظن ساسا یلاص هنورف قجم ردرد هدن رلءزاغم راجمو

 تیزنغور انا هحک رم هلیدانف راهن اط وغ هر یفانصا لاق هروک هنفیدنل وا عاتسا هک هل وش

 یراقدلو نوسلوا هسیا رولوا هشورغ چاق یه ردق هبیدمیش هلیا هلسو وب ندبرلکدربو

 یل یخو هبیرتشم راس هبا بیر ویو هدکشا نابنا ینیراتدوبحم هفلآ خا نیلحم
 ندنغیدنلوب غاب هدرانا6د مویلار ندنرلقدلوا هدقعاص تیز نغود ردق هور جم

 كموح نانلو هد لح هردم تیز نغور نلیردکیرب هلا 3 وک ور ندنو نوا شب

 هجفدیلوب دوج وم هدنزراناکد غاب یرلقدلآ یمدقم هسناوامیزوت هالاقب هلیعفد بيرق رب
 زمغیدناص یدنکون غاب نالوا ميزو هليا ررذع یهاو ولاوب ردکلموک ندشتآ ررض
 هنیرکجهدیا تخورف تیز نغور ردق هشویف یجب یلآ هنب كرد ردغاب یلوا

 تصرف یهورک زابءردام هب هحردق ویو هنخح هم هل وا نکگ ىز و قرف كن وو

 چیه كنسهدام أف مض تقولوا و هنیراقج هلآ غاي ولتاک هرزوا قعاصهنالاق قرهلوب
 ههورکم راک وب كيهنسک نزادمب ۳ هلغح هلوا مس وغی وا ندنکلوا بوشوا ی و ۷

 نفور نانلوب «دنرادب دمو كرهلب رو لهم نوک شب نوا الثم نوح راماعا تارح

 ندنوباو غ اب یراقدل آ هلیا اب یلاف لسصاا بوناص اما هتپا هم نوباص و تیز
 میزو هک خیس ندقدلوا هضقنم قدم ر وک ذم لهم و قمامافار دن راناکد مرد رب

 باستحا هدزوا قعاس هشورف قجم ردرد هنسیلاها یسهلح ییز نغور زکلاو قجهلوا
 ندقدنلوا میزونو دیک اتو بنت ًامیرس هنفانصا لاق ندنفرط یرلهدنب ییا یرظان

 نییعت هلتفاق زمنا هسیا ردیا عیب تیز نغود ه.دایز ندقج ترد لاقب فتو هرکوص
 ءوس یازج لاق هلوقه واو ندشننجهنلوا قیقح لاح.همه هلبراتفرمم رارومأم نائوا

 هجقدلوا لیمکت هن یدیو هجقدلروس هدیشک یلاه حعو هح یدی قرلوا ینص
 عضو هک هروک هل دط رش قماعلوا یالطاو وع هغ رملوا اا ندءصاع هناخحم مض تناحو

 ممصم یمارجا هّعال تاییدأت ید هدنفح یسیرتثهو یششلوا دیهعو موفت ینج وا



 ۸۱۳ یم هعتمآ هیلاق

 ءراجهفوک ءرزوا قلناص ءدنرالحم رازاب هلهح و ییدارو ردق «یدمش كاذکو راکرد

 ندنرانوک لطعت هرزوا قعلوا تخورف ههللادابع قرهلوا هقو رر هدنهاکشب هلکساو
 ge هروک هنسا هتقاو باجماو وسلریو تیز نغور هزاتچکیداج مو ره ادعام
 ه رخ تاوعد نوجا یهاشنپث ترضح بقانم اعم بناح یسلردنوک غا هلا رادج هف وک

 تالح ءروک هنباجا و هدنرللحم راز قباسلایفاک هلببسح یفج هوا مزاتسم ینالجتسا
 رک لالا قرف تسوا كوف تردهرزوا قلاص نواص و غاب یخو ءدنرامرآ

 قلا دیدج ممد یسهراپ شب نوا كرد رو ءزلبجکیراج و یجهفوک یب.هراپ رمشب فله را
 یلام لصا ید" فئواص و غب یرلقجهاص هبمرااس و مراد ضعب ندرلهزافم و

 مس كلذک یسداپ رشمرکی ندنسهیف و رهب قرهلاق راجت شو ترد نالوا

 هسیا رولیروب هینس دارا قفاوم یون هیراتروص قمالق صیصخ دیدج
 لصاح .دننأیف كفرط ره ندنراقجهناع هشورف جم ردرد راج دلرکو لاق كرک

 مو شاوتروق ندداسف و ماظن تنشل نالوا ظوحلم ینالوط ندناواسم قجلوا

 زادوع ینج هلوا شلوا لصاح تعفن زارب هیهللع تلود بثاح نددیدج عسر والا

 رفعح باپو یساشنا a ہدلاح ییدمش نوجا یهظفام تبز نغور هحر دو و

 تیک رج قالخ كماظن ول ندراجح و ییدنروک یک قحهلاق تفحاح هتک لش ۾ وع

 یجدب ینج هل آ یکوا هبسارحا یرلهغال تابیدأت هژرله وقم وا لاخرو هسیا رولک هعوقو

 تبز نعور هلهحو ییدشف ناس هههماندهمل لقلف مضحم ناف مد هلغاوا رادیدبو

 هلآ رولوا ندا تراسج هنفالخ هرکوتض ندنوو شلردتنا دهر هنراجم نواصو

 هب رااذختک" راشجواضو تیز نعور یخد یودبا وقح یسافا تبوقع هدننقح

 زوکاد رض هدلاح ین دلر وش .هبلع هدارا قفاوم ند: دلوا شمالق عفت فار اطالاب هنی راجم

 یسنسأت هزز وا تل وط لمعلاروتسد للامتهلاءاشام ىلا اروکذ م ماظن هلرلب ردتنا ریهع
 فام ويلو نوباصو تیز نور هدوللدم هلرظان وللدم هدننمنخ یئالعا كروک ذم ماظنو

 بولوا ندنهوجو دیمردآ هلتسهووونوو :دنمردا و هنیرللوق افآ دم روما ةن مخ

 هس را هد ووو و قجاوآ و قلا هنب رال وف افآ را اح اوما هنابصحم تام وسر

 كرک هنلع ةدعاسم نالیروسس نایاش هلهجو وب هبهلع نعاوا قج هلیرویب ريدم اباطخ

 ةر رااح راز تولا یردن كتفدلوا یحاغع تمعل هدنراقح یناجگا غا درک و راح

 نوباصو غاب ولتباک قادرآ وشو هنمیهف كننسمالک , هعوقو یازسلوفیوا ,انوک رب



 یم هعتما هیلاقب : ۹۹۹

 یترت رض هصاع نازخ قرەلوا عتع کلب و قیومت ٌهدقع راتفرک ییصح كناموسر
 نویاصوغا هبهرمشطویعوفو ءدخ وهلبح وارودوارودزدق 4 وبیتحو بولوا ندنالایحا

 ندن-هدام نازو ررض یزلکدهیا وبشا كرام یراروبجم هاکنرا یررلتروص یم ریچ اق
 یضوصخ یعض رادقمیدانم ًارظن هنیرلکیلیا راذتعاو یارتعا ًانلع یننیداوا شلیا تأشا
 سلاسدو لح نالوا عومنمو دومشم ردق هب یدمش هدقدلروم هلع ءدعاس نیهر

 ترضح هباوحاص هیات یخد هلاداعو یعهلیب#وا عفدنم تاکرح یضص فالخباو

 قالا ئو یناضتقا ندنکودبا ندواوم شال لوما یرلکچهدبا تخحار مد تاللا

 ی وباصو نالا "ةعفد بولب ری دکیرب هدنهاکشیپ هلکسا نویاصو غا هجولتیلک هدرا لوا
 ردق هیذمش فلهموق رح فانما نوما قتلوا اطعاو عیدوت ییالقم تافک ؛هنفاتصا

 هدنفرظبسانم تدم قج لاروي نايل نولاص و تیز نغور یرلقدلوا شل آ هليا اپب-یلاغ
 هساضقا هروك دم تدعو قاریدناص هنتلاب هلتارم۰ یراءدنن یدنفا یرظا"باستجا

 یامتهومببونل وا دیقت هرزوا قمانریدناص نوا و غاي مرو ر ندرلقاقو هزاع نیکد

 عنز ۶ هنفانصا یجوناص و نالاف ناص و تیز نغور نلیردکیرب هدنهاکشییآ هلکسا
 هدن راد بول ا ها ا لاف هدقم ههفوقص فاتصاو ندقدلوا مم رادقم قجەنلوا

 عیزون هنیراناکد یجنوناس و لاق ءرکوص ندقالردناض نوباض و عاب نانا "هوجنوم

 تخورف هلا هدحاو تاف هراحم هلرک و لاقت هلرک قرهنلوا دانشک یخدآ را زاغماو

 هدقدنل وا میزو نواصو تیزنغور ور ندههواو هغیدلوا ثاعد ماظن ساسا یر دا

 هرزوا قلوا تراجح هراب روا لباقم هنفراصم قجهلوعوقو هنفانحا یح واط و نالاق

 مزال یسلدهزوک لفرط یا هروک هننیدنلون ندلوصا یسلریو هتناصق ءراپ رنوا ندخرن
 هدزوا قلوا لدب هتاموسر كجهدیا باجحما یسقرت یالوط ندب اف مض هک هوش تولک

 ندنفصرور وا ندنفنصر, یا هجو رپ كوباصو تیز نفور هقوره قزهلوا دیدج مسز
 هدهلکسا وهدن راهزانمیجغابلصا كلرک هیوسلایلعو قمل آ هاب نشیمرکپ ندنفتضر و رتشپنوا

 هشوغ تزد نداق ییدمشوقلناصهورغ جم ردرد هان ر لاک لاعو هدنراز"رازآو

 كيواصو تیز نغور ن زادعب هرژواقلوادیاع راح یحاص ع لصا ىم راپ یللاهحم راو

 ترد هنفانصا یحمویاصو لاغالثم قرهل روس غالبا هشوع حجم ترد فأف كنمهقورم

 اب راج لتا هدقدنل وا لیصحم ید یدیدج مسر هراپ نواو عیزو ه هراب روا شو لع

 تخورفهشورف جم ترد ههللادارع ید نالاقو یعاص هشوض تزد هلماع ینونامو

 یرلقجهلوا شما عتع هراپ روا هدهبق و رهپ هدیهانتفالخ ترضح ٌهیاومحاص ةباس هللا



 ۸۱۱ یسهمشا هبلاق

 هشوغ روا یواص و تیز نغور راح هذهةلالا هرزوا ماظن يمدقم درو ترا

 قرهسهدیروق یافراصم هلتهج یتوافتكرامسا:دنلحمویرلعاص ههداب رثوازرب هلحم ضعبو

 لاخ ندماحرتسا و ظل هلدقت لاحضيیع «یلاعباب یرافدلوا نایزو ررض یالتبم
 رهب كرانوناصو غا یراتدلوا سرتسد بیرقن درب كرار اسو لا کوب لاحو هنیراقدلوا
 رادیدب یرلبا رطضا كهللادامع هدصوصخ و قرەلا هشوص ید ىلا ارقف یتسهفو

 لاصحتما ید هلام عفانمضیپ هدننمض یطیر هماظن نسهر ید كنون ماس هضیدنلو
 هعلاطم هلفارطا یمالبورز كصوصخ وب لدیلادمب هنخیداوا تیانک ند هینما قعلوا

 نالوا یبئرآ تدامسرد هروک .هنامولهم و فوفو نالوا ل-صاح قردلل وا «رک اذمو

 ىلج هدا مسرد الیمکدت ندنررالحم هدنجما یمهنس كنوباص و تيز نغور رادقلاروک ذم

 ماتهاو دقت لاک نداروا هلءانفح هدصوصخ لح رب هدروس لخاد الا هجو رو هنصوصخ

 یجنویاصو لاب هليا هعوطقم تأبف هسنلوا مادقا هنس ءرادا نسحو «تخورفو عیزوت ها
 هح یربکدلبا .دایتعا ناسک قاطر نالوا یسجراک قباسلایفاک هجفدعلوا عیزوت هنفانصا

 لا قرهلا نواصو غ از ندیم و ورود هلمل استا هرک دن ندرالم ضب ی

 ندنوش هلسهمیاش یراکدلبا ارتشا ندنانمأتسم ایوک یخو رانآ و تداسچ هفعاص هنفانصا
 هفیرشعماوج ید [۱] راروواک ولقلق نمأتسم 5 نوباصو غإ یرلقدلآ ندنوب

 كلوب كلود و یررقت كننأف ندنراکج هديا تأرج هنعاص ههدایز ندننأبف هدنرابلوح
 ینیدلوا چراخ ندناکما ءرتاد منم كنبرالآ نوباص و غاب هدایز هرزوا قعاص هلیرا
 نالاق بولیریدکیرب نوئاص و تیز نغور ردق قجهللوا عیزوت الثم و ندناحضاو

 لاق رک هدنروص ییدلرردتبا میزوت هلا هراپ روا زوب .رزوا تأف یيدمش هتفانصا
 كنراهلوق» زابهردامو هسهلمح كداسف با اقراص هشویعرح واوا ىلع راجح رک و

 یرلقج هاص هل سل هند تیز نغود لصا هدهسیا مزال قمالاق لح هنجاهنو باکنرا

 یراقچ هاص هدب ران کد هل رک و یراکجهر و هب الاش كرک یهر هحفدملوا دارطا هدتز نعور

 ییدمش كادکو ندنابمدب یفح هم هلس روفندداسفو تشه هک دمشر یا كعور

 نالواعفاو رخآ و لوا هدهسیا شمهلرتسوک هدعاس» یور ردقه یه هتسمامهدوز كنتایف

 تیز نغور هدههلاخا هلهحو ییردنا وا قشح و یر صالا سش فو یرفماحرتساو مظت

 زو واضوع ج وا هن راهژاغم هدهللع زد هلیف رام و تاموحر هواک ی هق و رج كيواصو

 عدزوت هيا هداب روا زو !رظن هنفیدلوا هدقلوا لصاو هلا هامرس یرادقم هراب ییا

 ناناو هدنراتمذ تفو لوا و فات ًايلک یراهناب مس ندنرالمح مدع هن سه وا تخورفو

 ۱ .زکقاب «هیشاح یهدهفیحص ىج ۰4 (۱)



A۱یسهعتما هبلاقب ٠ 

 رداص مناشبلاع نامرف هدنیاقملوالمءرزوا حورشمەجو ىدا هذعلوا ديف هب هبساح شاب
 روده هتفایف رش هرزوا حورشم هجو هدیایون هدفدراو مش رش مکح هک مدروس :ردکلوا

 عضو ءدرفر, هلبفالخ بواوا لماع هلر, یفینمنومضم كعاشنلاف فرش سا وشا نالوا

 (۱) " .زسهنقداهعا هفرش تمالع زسلب هلبوش . زسهبمریدتیا تک رتو
 ۱۷۲۰۰ رفص

 هسیاقم هدینای نوتیز : یدیا _هلغشمرب مهم هد كیا, نیمأت ینغاب نوتیز كلوبناتسا
 هدنسهرادتبسن رو یلیدیا هعیابم هلراتأیف نوها ندرح نیمم یک یسربخذ
 نالواتحاب ندناوصخ ندیاقلعت (۱۳۵4)ءرانامزلوص . ةبسف : یدرونل ومیزوت هبیلاها
 : ردهدکشا اوتحا یهفاک تاحاضیا هدبابوب هقیلو یهدینآ

 نسح داوم رر ره هدیهاشذمش ترضح رمصللایهاب رصع هلنا یناحبسقیفوت "یزاکددم
 هدهلعرد ورب ندندمارب ندنفیدلوا ربسدت هحانس رک هولج یعاظتناو مال لامکتسا هلن روص

 هطباضوت منزا هلعفر یخد كل زن وغیوا نالوا دومشم هدنصوصخ نوباصو تیزنغور
 فی زت ند هم ولام .ااح هلعفرو وفع كل رصا دحاودب امدقمو شلک مزال قوت هبهطبارو

 كينجوا هدندنرت نیح كنویاص راطنق كيب یللاو تیز نغور راظنق كيب زوب نالبرویب
 العرب چھ نوباص راطنق شب زوتوازوب زوقط كسب هلا تیز نغور راطنق رب زو یاس

 هازوا هسیا رولوا یبمحت فلناطق یننق ارظل هلصاح هدصوصخ تفو قرهمهلوا ضضحم

 نائل یمهصح یساض» هلز وط هل زق هلا قجاوناو شماقارب هدقبخآ هززوا قلوا حرط

 راطتق زون ییا كس ییا لا تیژ نغور راطن ترد قرف زو ترد كس تزد نالوا

 شب یللا زون يدب كيب رب ناتقط نالاق روضق ندننیدلوا شاروبب وفعارخوم نباص
 كنار نواص راطنق شب شعملآ زوب زیکس كسب شب قزق هللا تیز نور راظتق
 یس هو احم بابتا هرزوا كلردسا تخورف هس هر رقم ثأف قر+دریحاق هح را

 تیژنغور راطنق كيب روا رمشبندهروک دم تابع هاتسح قلوا مزلاو مها یلاصحت-ا

 نداروا هلظذح و مج هدراضوحقح هللوا اشناهدرفعج باپ هدروس زاد هل نواصو

 هدنسهرص ید كس رالوق ی رم تیز نغور یروصیسهزادا یلاعت هل وحم و تخورفوعیزو

 ندنتزوصیسالربحاق هجراخ كنواصو تیز نغور یخد هملاطم وشاو شرو روصت

 ۶ وصون لجس ینلیضاق لوبناتسا (۱)



 ۰:۹ ي بنما هیلاقب

 ندنوب و لاخداهڼاټور رح درزوا جورشهجو یراکدیراج ناک هرک وص بول وا ر رح وند

 طولحم كراج یرمغ هف دل وا رر مزرزااز و هح اق ۽ یرلفاإب كراح نلک يوءرک وص

 یرهلوا یءاسار, كك دب یییانوا هدک دتا دورو غاي هاشو بول وار رح یرلغاپ قرهلوا

 یغای كوط بونلوا تبعرهتبون هدعیزوتنیح بولوا د تول یسیتاوشورچ یبا
 ینکدی شیورجددع چوا كنغب شیو رج [۱]كد یفل آ یقابو مسضوعیزون هنفانصایحوم
 كدي چوا نالواهلضفقاب بودیا تځورفهرزوا یجارههللا دابعیخد لوا ملست هنیراجم هنب
 هنجارخا ندروک ذم ناق هلی راماللعا كرنا وب یرلیضاقلوبناتسا اضتفالایرلید شرو رح

 دراو نواوا هدننورد لت هبال یک هج وم یمهکاق لر کو بولوا»یرلءدعاسم

 عیزوت :ررح,هج ورب یخو لوا ر رح یماسارب هنهیفو كنب شب رهیخد كوط نغورندبا
 ید لواو ملل رتفد قنحآ ز هنندب هک مان نمادی, نانلوب بتا هدلتسء نابق الاتو بول وا

 ررح هجور هنیرتهد هدنسههاوم كزاج نیما ییارب هکب داک ۶ اق ندکرگ هرژوا تفادص

 هدروب نم .لحب روک ذم بناک .هدکدتیا اضنفا كلدیا عیزون كلذك . هنفانصا .یحومو بيق

 هدقدنل وا عیزوتیراکدب كوط قر هنلوا .تبغرر هیون .هرزوا حورشهچوو تراظن, هنیرزوا

 كراج لوا هني نوک میزون یکریا هسیازالو ماع بولوا چاقر, ییماسا ,كراح لواررک ا

 یجومو . هلکح هماسا زر لب اقم یتهدخبم راتال وا بلک هدقداوا مای قره وا عیزو یراکدب

 تداتتچ همیزونو نزو. هن رر یا كوطینک دب شیورج نک دونل وار ميزو یاب كوط, هنفانصا
 نحهلمجح هاو ماودك هبع رم طورش و هرز واقماملوا هاهو رد هیهنسک_بونعلوا

 الخ كهپ ,طورش نالوا رک ذر رح هچو رهن ر ندزیجمارکاو دهمتمو یضار

 وید قذلوا رابضار منابیدأت ندیا اضتقا هدنراقح ناما الیهبیارولواردیا تراسج هټکرح
 شن وجا قل وط لمیلاروتسد یلاعت +للاءاشامیلا یرادهعت نسجحت-میرلکدلبیا كتوم

 دیس شپو رد یموضاق لورناتسا الاچ یتس« وااطعا. اشیا اع مما هام رب برا دیو, دن م هبساحم
 طورش ,نایریو هدزواینادنل والیمف هدیع رش مالعاوبشا نیکعا مالعا هناضف تهز د

 رب پچوم ینسهظفاحب ندنرورض كهللادابع هلیبهیاقو ندفلت_كنغاب ,شیورح مین ماظ
 ميزو مرلیحموء,هنیر, یاپلوط کدی ,شیورج هد هیزو نیحهلفلوا هتسحتسم تفک

 رافم هماظاو طو رش فالخ رکاو تق هنیالاح یال وا هام ورد غ هد رو یماتلوا

 تردایم هنسارجا ی 8: یاضتقم هلمتفرمم یطعباض هوا رولوا ردا یدصت هتک رح

 نوجا یقلتوط لمعلاروتبد ىلامتألا ءاشام ىلا ماظن طورشنابریو مالعابجوم رب قزهنوا

 وکتل دی هر اک ندتیرم تیم (۱)



 یمهعتما هیلاش ۸۰۸

 ور, ندهبوا نوا ورم یبفرا بجوم ىلاقو لف ندنشیدعلو لادتءا مسد هد راج

 شک هناوا عیزون 4هج وه یرلءرمخذ ی رلکدر وتک هنر اتاق غاب كاب شل هغاظ راغ

 یفالخ بولیریدتیا میزوت ءرزوا یاب مال قرهیموا هیاجو ردغ هب و ندوب ها
 قوا هدعانم_هلاق و, كق عفد با دیک ًاتوهیش هرلندیااضتقا یل وا .تدعانم ندنکرح

 دودعم ولنامرف .عقاو هدننابقلاپ هدمهلع هناتسآ . الاثتما هعاشیلاعنامرف ,نالوا رداص های

 هعرش :سلج,هلگ اب: یرلهتسوا كنفانسصا یحومو .(۱) یرابجاح راییتخا .كراراحمت
 میزوت كروکذم صوصخ ندرلودنک هرزوا قوم ماشدلاع نام رف روبشا راضجیالادمب

 یدبصت هب الاح و بول وا یدابهلالتخا كم دقماظز ندن رلکد+ | ,تعر هلادتعا مدو مشو

 ید رايا. هدقدنلوا صحف یتققحو راسفتسا یعاظن یعدق وید ردا تین ندهن

 ڼدکه رور, ندیاروهظندراتکلءرمشط ورب ندهرفاوټدم زمعدق ماظنمز هدنراباوج

 بونلوا بصق بناک نیمار, هراجمو برضیتسافعراجحت هکدیرهو كرادت غاب كدب چوا نوا
 نال وا.هدندب هلس هلص ون | ز وب نع تاک دق لوا لخادهنانق و. دورو غاي, هیان افس نوم رشط

 هدقداواماع بول وا عییزوت هرزواهحو نانلروادب۶ هرتفد هدک دلکیتفو میزو دیقل ادعب هرتفد

 قهد رتفدویدب ندنسنماسا كرا نالوا هدنفررطیغاشا هدرز وتهنپ هسرارولاق هدماسا ین

 تغر هلادتعامیرو الاح بول وا عیزو هدزوامبروب لوالاک هن هدقدالوا ماع ی رلساسا

 چوا هک هرو  یراقالزاغوب ادتبا یان ندنراماخ عمطو هل یراراجم ءرتسلس نیما

 كهروسز کسو برض اضع زکسیدب نالوا یهروسشبو رحم وید یماسا چواو برض اغ
 راسو تراسح هتک رح رااغم هعدق ماظن رر هجو رب بودر ذَا رر یعاسا کک ود

 یعاسار هندی زوئوا یعرکب ید راراج نر وتکو غا ندنرارایدقالفاو دارعزازهویمش

 ر. رج یماسازب هنیرلغاب كوط یراکدروتک هدننورد یمهنکشا ریغفصو بد و رحم ود

 نابق كزكو «لدع ناق كرك اح تقنقح راردبا یلکردغ ءرازیو ء.هنجنز ود زونمردشبا
 هسیا هلهج وهن زئاظن طو رشو صح ناد راهن ماکلا قووم «ض مغ یب كنيراراجحم هطلغ

 هدالابروک ذم ص وم دی رلکدد ید رد ز٤ دارمقهلوا .اطعا طو رمش هک دی هرز وا یگردف هن

 هرزوا قلوا ول ربخ و عفناهراځو ههالادابع ندنراراتخالسعناق هرزوالاؤس نانلوارکذ
 غاي کو مغص ندکلام ءرشط هدنراباوح هدقدلوا راسفتسا یرلماظنو طورش یعدق

 یاسارب بولوا ادب ییانوا» هرو ر, نه هجنج وم یسهعاقهنراو هدکدتادورو یرلکدب

 هدیشاح یکهدهغبمم ىج ۷۹۰ ینیډلوا هدکمایند « یعاح » هنرلرجات قیقد نابت (۱)
 ًاتاذ ۰. رده دقبلشال 1 "ندهفشوو ییذلیند  یعاح هدهنرلرجا نابق رکید . یدشلدبا ناب

 ایز - ا یف وارلندیا لاغتشاهلتراجو نیکنز یکوب قج۲ یسغا ضرف یجح كنيمالسا
 . راترآ یسوکروک دلرءدیاتحایس هدمهتدابع مه ړلکتیک هجح رجات



 °۸ ۱/۸ یم هعنما هبلاش

 یوق یدعیا هلفلواضاما ندنیفن ةع هنفل رابتخا نک شلک مزالیدأت یشانندقلوا

 گن هلح نسح یناتک نانل وا رابخا یتماقتسا ندنراجت روک ذم ناق هنیرو جا رخا ندنراظن

 طو رش یشانندقهلوا تدامش ندنفرط یراج ینابقلوبناتسا یغودلوا راکتفادصو یربتعم

 قلوا تیدأت هيا رولک هعوقو تالا هرذ رادقم قالخو كغا تکرحآ هرزوا تراظن

 هدالاب هللا باج هرکذت یخو یراح راسو هعدق و مالعا یصن رظان هلجرد یرلط رش

 یت رال لا ماها هنیلج نغورولتیلکو قك این هنس هل ینسمالک«ءوقودهبایف كراداسف زوک ذم

 بیر قوساوا هشوبیلابو هسیاردیاروهظ تکرح ندن غن یه اضرقالخ ءرکوصندنوو
 هتراظت اعاد هتیرللاح ید زو هننقلت هنیراشوه شوک ینتح هملوا همام یربغ ندازج

 (۱) ۱۳۱۸ اذ ۳ . و رسهلیا تقد

 تروص كنس را ای شور و كوط هلا هداس نغور ندرا دورو هني رلنایف غابو لاب

 عیزوت تبسلو تیفگ هدهقبو رب یلخح دات ۱۱۸۰ .یدیا ندراصوصخ مهم ییزوت تدسنو
 : ردهدکلدیا حاضبا هللروصوش

 یاثلكغاب یراکدرونک یسهفاط راجتنرونک ىغا شیورج و لوط هبهیلع ةناتسآ »

 هنبرانابق لاب عقاو هدلوبناتسا بوروتک شیورچ ینکدیرو كوطینکدبییا هرزوا قلوا
 یحوم هدزوایزور خر ینءایلوط كدب کیا هدفدن وا یزو ره هدزوا یراماظنو عضو

 ها شنوحا لک او هالا بودیاذخا هراودنک ید یعابشیورح كدر, یلباقمو هنفانصا

 ىغا كوط نایولوا رب عن قل وشراق بول وا ظفح هدنابق یسادعامو مس هرل:الوا تلاط

 ماظن وبشاو ماظن هرروا كمالرو هراودنک مدو ماظن راغم یاب سیو رح نیزبسکمر و

 )( Conn بول وط لمعلاروئسد ماودلا ىلع هدب راتب

 لصفم یالماعم ساتسا كرانابق هد مه ییزوت تیساو تیفک مه هتسیا مکحوش

 : ردشملوا جرد ءانب هنتبها نوجما ییدرتسوک هدنروص

 هفانصا هلیاتیون هریخذ یراکدروتد كنسهف اطراجحت هنیرلنابقلابو غاب ور ندهنرا »

 كنب راضهب بوبمل وا م بز وت لبا تب ون هداناو نکیارونل وا تیام ر هلادتعا هدعاق بولوامیزون

 هلیج و و و ری واک للخ هنیرلع دق ماظل یفرەنلوا عیزو رخومو مدقم ند راسم ی راهرخ ذ

 ٩۸ وسو لجس ینلبضاق لوپناتسا (۱)
)۲( » » » $ ۳۵ 



 یمهتتما هیلاق ^

 .ردشم وف خر ندیکی هغوما ینضاق لوماتسا هرزوا نامرفو .یدشلدیا کد هدالاب

 : ردوش ین رت قوماب کهدنس هست ۳۸

 شو ترد نوا ی راطنق ره كەيت یرلکدلبا ارتشا ندراجم یسهفاط جالح د

 .ردیا اضتقا هدایز ندهغآ یتجف_ زکسزوتوا یمهنفورچ هدنروصو, بولآ هنو میدرو

 لآ ترد ناصعو هلآ فصن «یہەا شیرکو هلام ناقو هبراطنقو هلام هنسهفو رپ

 یخو ءرلودنک هلقلوا غلاب هیهغآ قجحم یتلاقرف هیامرس ًاعمج هک هلآ قجمیدب ینرجا هفلقو
 هروبنعفانصا ءرکوص ندک دارو خر هه" تردیللا ًاعمح بونلوا نیمه هدناف ها زکس
 (۱) یدلریوحرش هل وبشا لب راع ادهعت هدزوا كما مس ههللادابع هرزوا حو رشم لاونمید

 یدنفا ولتلضف یمیضاق لومناتسا

 كنيولنالوا دمتعم ندنرلحما رام ورب ندهنس ییارب هنیرانابف لوماتتساو هطلغ

 یفد كتنعام یرلکدلبا داتعا كراج ردندمر, یلصادوصتم ندنرلعلوا بصنرظان باخت الاب

 زاربا ههللادابع هلیرابخا كراندیا عیب ههدایز ندخرنو یلج نغور واتیاک هنداعس ةناتسآ و
 هصوصخ وب هرزوایتفادص یاضتقم ی درانالوارطان بولوا ینمهنضف كم اتمدخ نسح

 هب ىلا باب یراناباوا هبنتمو عنم یراندیا تک رح ا ضرفالخو تراظنو تقد ماودلایلع
 ندنکیدما تیامر هراهققدوب یلغوا بیع یرظانهطلغ نکیا ندن رالاح هفطو كما رابخا

 یتنعلم هنوک رتاسو كرد يغب مرق یلوصح همورح كلام ور, ندهنسر, یراجت هعلغ هقشب
 ران ال وا بک ص ندثندنل وا ققح ی راکدلبا حج هلبا ام یاف ههالاداسع كرهدیآ هش

 تقد ما ودلایلع نوجا یسماک هعوقوتالاح وللثموا دعب امف بولل وا بیدأتو ین یرابضعب

 یرکیلیا كولس هرخآ داف هنی هدقلهرآ نک شملواهبن تاعفدلاب هبلاامومرظان یس
 یراماعا عیب ههداوز ندخر بول وا ملست هنیدب یناحا رلغاپ ندا دراو ندفطر و

 درح هد ېپ بوئوط هدرانزخو ناکد نوک رب ینغورنایریو هنیرادب هدقدنلوا هش ًادکا
 لوط كنءهداس نغدرو یرلکدلبا رارضا یهللادابعو مک نوجا عیب هبا یرلکدلید

 نوحما قعاصههدایز اقلطم نکضو ماظنانوک رب هدنجارخا و لاخدا هاش والم شیورجو

 یرلکدلیا راستجاهتنعلم عاونا كرهبدمهررو ريتک هرک دو نامرفندوبق هرلنیهتسیا نغود
 یهاظ یتیدلوا دقم هلتهج یتشوشغم هدقدنلوا هن ًارارک هموقيرظا هدنمضینمو

 0 رو کن ییا ربا



 ۸۰ یمهعتما هیلاش

 هقتسنم نو ضم كمهشرش صاوا نالوا رداص امدقم ید بودا لم هرزوا مما

 دایعا همفرش تمالعو نسب هلیوغ . نسهمریدتیا زواجو لخد ولردرب هیهنس2 رباغم

 (۱ . نهيق
 :هک هلو ام ولعت قحیا والصاو منو اه عفر عو هب اضف تدیز یسضاف لوساسا ۰

 کما مس بورک ا یاب هبنب یئاصم دادم کالماراو مایا هې ندنسارقف لوبناتتسا

 ندنسیراح خر یمهفااطج الح یهبنب قج هلوالصاح كلسا هدرلنیق وب یشانندننیداوا

 راجالح هلراعا يشآند راجالح و مالعا نغودلوا ید« هقاضم هراودنک هلغ:اص هب دایز

 هد رانش وب هلقلوا هرزوا هام یطبرو طب هدقذل واراضحا یرارابتخاو یاد

 شب نوا ی راطنت بودیا عمط راح ناغلو جاور رادقمر بودک ها ظا رفا هرلو مشط

 عیب هاههدایز نوما كن | بودیا مضهنبرزوا یزج رخ یخو زا ندیرلکدرو هلدهشوف
 خون هسیا هتک هداید رخآ بونلوا ظفح هدننابقلاب ءرزوا هعدق تداع رکا .روئلوا

 هرزوا یراح خون عفان هنکاتسمو هر ندیا شست هلا یيلنا هش بولو ماظن ا

 تافل راغ تولوا راخیتشا یخد ندفوفو لهاا هدن راک دید زرول هديا ت

 ین هاب یزلکدروتکا هلو بن اتسسا ندن رلاضف زورئسو یل وب ماکو هم وصو جافا قرقو ۹/۳

 یرلبتشاب تیکیو یسادختتک راجالع و لق هنناخ یانق اب وزب ندع دق ادالادمب کرک مر

 هلبا طازفا ءداید رخآ بونلوا طبضو میزوتءرزوا یراجخرت هروب نم فانصا هلی راتف رعم
 هنوذآم بوۋا ظفح ءدنناقلاب.لوالااک دعراق هدنرطوریو ربخینخی لوا جاتحم هکمامتک
 عفان هیارقف" ليهم ربو ربخوید .ردحاتح هنموا منهبایاهنامرف كمك رشط هجقدلوا

 مالعا "نس# اضف تدنزدبع- دم هیلااموم یانالوم هکنس یفیدلواتفابهاعد بالجت او
 ءدیابوب ءدقدلو لوصو هک عدرا ون .ردنشلوا مرا قلا لنعةنجوم ندفجا کو دلبا
 ظنفح هدننانق لاپا ل والاقاک دعبایف هجوم كمالعا و لم هرزوا مما نالوا رداص

 قنات نفر "ما نوف بوضرو تصحر هتک هرعط هند زا وفا بولا

 (۶) یسهنش۱۱۳۸ .نسلیقدامعا همه رش تمالع .نسهبهلیوش . نسهلوا
 رکش « هوهن« یوءاپ نامز یندنلوا اشلا"دیدج قوس نایلد یموشزاح رص م موبلا

 یندنل وا صضخ هبوشراح روک ذم بويل رتت سادال یس هنا رصمو دنه ىلاثما رانو

 یاس ۱۲۰۷ هدة پا لکد دوحو« یځرا ۰ ۲۸ وسو حس ینلیض اق لوبناتسا ۱(
 ٠ ردتف ییدلوا رداص هدنف رظ"ءروک نع هنس ۳ هنشلوا عج ردنم هدلحسصوصح هنعیاقو

 ۲4 لو ہمت لجس ینلبضات لوپناتسا (۲)



 یمهعتما هل .

 نیفرشلانیمرح ییدا ریو فب رش ر اهدزوآ كم هل زادت ار دغ هروب نم فقوو«« ی زبه بناح
 اشاو یثاب زازاپ الا نکيا مزال قعلوا لامع هجوم بولوادرقمو روطسم هدنسهبساو
 هزو مرره راجا میزوتونزو هدزاررخآ نزیاهصایالخ رانالوا یجراطتفو یحاص
 رکذ بوذلوا اع هحنجوم نامرفوا نالوا رداص امدقم هقلواردع هیرمم فرطو

 راراب بولوا میزوو مس و نزوءهرزوا عانق دانتعم هدروبص ناخقاطمرناخذ نالوا

 كلمه ریدتیاهضراععو تفلاخ ےک لوا فرش نامرف فالخ یجرالمنق ویحاص اشاو رابشاب

 قتلوا لمهجنیجوم یدهانیکمیا مالغایتساحر كار و اشباع فیرشضا ًاددجم مد
 نالوا رذاض هدبایو هدقدراو مه رش مکح کم درویب . دشلوارداص ماشیلاطنامرف هدنبا

 بیقرهنسیدنک ينوب یدنفایاهب ر نامزییدتیا دوم هتخیشمماقمیدنفا زیزعلادبع هدازیلچهرق هنیرب
 یمولنوق رعمزا نالوا ببس هالرع كنهدنک هدایز ندنتشها و رادتتا ۶ و هماتمو و دع

 « یدتف. زونااب » هجا بجا زوس نددنفا ز زملاض.ع گر وا دصت ینکیدلیا تأاعن نفسم

 شلروشود غرا هنتخ-شم كل لا بوم كنعارصم « ز زءلادبع رد. .دتقم زولاب » یح .شمرد

 راکنا ,یدیا هسلوا صوص «تولسنوق كيدو, سولا «ودررحم هدنسەجر « .وهعاح »> ینیدلوا

 :یدزلرو لاونعو «یدننا زب زعلادبع ندیا زارحا ياوتف ماقم هلیسبیالوط یلرع كنصسواسنوق
 هجم رع یزاریبمت هکروت . ردلکد باقم «لسع» یتماک « لاب» کهدنبکرت « یتایق لاپ » هلع ءان
 مس:هرژوا یحاطروک هدهدهتسو , جردن هدارو - امدق ندا داع! ینهدافا هل )هک هدسزفو

 لسع »گیوط نانو « ز٤ لاب » هدو هدهیا رلشتا لبوح ه « له نابت » یروک فم پیکرت
 عونرب 4 زع لابد ءرزوا یفیدلوا تحاح هحاضا .ردندنلنق یم هجرت هب یسراف هدنزرط « هروخیع

 كنابلاتبا رب هدنمسا « یحهلاب » ینو هی. نت ببس بولوا یمسا تفاتبوط لزم ربمولوف نوزوا
 . رده دك! تأعن ندنغا داما

 هدکتا تعاقا -- ووردت پش یباقم هدزعاسا هک س دارا سواسوق نلند نزیلا هدناخ و

 یسهرب "هلنیما « رب رقت ردنیهش » هدازوب هدهدننامز رل یلنامه حتفلادمپ هکر دبا ههرلکنوش ینسلوا
 ارزو میم , رومآمو نالواتاذر دمتع.و ماهتیاف [ رظن ةنرس هداقا كن «یلج الواد .ێیدرویلپر دناو

 «.یدیاهدنف رے ت ۹طق لل + ی راغ قلراپد هلج نولوا هد: دخ یدقاک هتل و هارثالتءر ادلص « املع

 نابانش هدءدنتح راطنقب كب ابض دع : هحنلک ءراظ:ف نالوا روہلشم هلس هدنررد زلنللشفازب

 ل ۰ هلهحویدق تپل ایم و غیر کهدنرزوا 2 راطتت قآ . رده دگمرب و تاحاضیا ضعب تقد

 هل رافرح هغ ور ضب نرتسوک یتح-ا یا هدنادوق رکبد هاراطنق رد ۷۲۲۸۲ ل ۱۶ تویلوا ۵

 هده شاخ یک ةد هفت ىج ۷۹٩ .ردیا دس اق یوا ا ینماو كوكع كن.يدالبم غرا ۱۸۰۹۱ رار

 غرات نافلوا ثحم . ردقو هك هنتیدل وا لاق ندرادلننازبو ردو هتعيا زل« نابق » ناناوا كع

 لواندن وا هکردخرات کیدلدنا دادم لو كلا كلن هتح لوق نالوا شعوروج هلنامز رورص داراطنت

 رلراطنت روک ذمیجا ؟بب- هتسدیند «نابت» هرنانب یک و .ردیعیط یفجهلوا شمهیکد قوچ كب اهد
 .ودندهقیتع راب ۱ نایاش ههلنفاحم نوجا یتیدنوا



 ۸۰۳-۸ یس«تتما هیلاق

 هوهنو رکش و ناتکو هبنپو یاب نوتیز و ین نوط و غاب ناک ندنفرط لیا مور و

 یاط هیاغو قدنفو ریس و همردصیو یواص رمزا و بلحو هلروا و شولبءهرطو

 خبطم پونلوا طض هدروبنع ناق راخذ نالوا جاور و اشا راسو یزوط كالفا و

 جاور الاح نکیا زونا وا ماست 4 ةفرحم رلنالوا ییضاق لوباتسا هحق دلو مزال هب ء ياع

 هدران زخم نالوا هدرهلکسا هلسان یرب» نوجما یرلعافتنا ودنک اضحم راجکلکی نالوا

 هرازابم رطمو هرالاف (« راض:)هللا هردامیتسادءامو هب و صد خنطم یررادقمر بودناطیض

 یاک هروب نم فقو و نابصقن و رسک هبیریم مسد هلکمالک هروبنم ناپاف بودیا تخورف
 هرزوا هحو یيدلکا وا ندهای الا م.دق اخد و اعا نالوا رک ۳ هلقملوا ردغ

 یيدلکل وا هحفدلوا مزال هب . ضاق خلهم بوروتک هروب نع ناف ین ها -ط راجن

 عخدو عنم هسیا راردیا عیزون رلیشاب رازاپو رایحکلکی هدراهلکس| بولب ریو ندناق هرزۆا

 هدرلرپ راس وید ردزیهاتم مزب و بواک یرلایشا راسو ریش یسهفئاط دوو بوللوا

 نانلوا رک ذ هلکلاریدتیا بنر" یلک ردغ هيرش فو و هبیریم بناج هلیرلمتا میزون
 بویلوا عیزوتهدرا ری رخآ بونلوا عزو هدروب نم ناخ بولطهننابق لابندع دق دک دلک رتاخذ

 رادان دوخاب وزارت ءدارو هدننامز رلیلسلازبو یفیداوا یظةح لع فانتالوک أم یلاغماو بارش
 « سویل اب»۰:.دجلبا كب دن وو ینیدناو هدکلدا رایه لکن و یلایکاو نازوا كني اھا بولوا دوحوم

 .ردهدک | ناب ینکیدلدیا هیمسل «یاپق سوبلاب » هدهناخو نوجا یی داند
 رصحنمو دن هرالکیدنو كنسادیلک «ینایدنیک ۱ اپآ» .ردقیلدت جاتحم یرلءدافاو کب ارض دم

 ی رلبارش كدب راساپاپ اسیلکرع زکلاب هل «بلوا هلی هدمهسیا رویمهليب هدهیعطق تروص ینپدلوا
 دن اع» رايا فازیب روک فمیادب هدفاحوش .ردیعیبط کج هیملدنا اعنا ان ر مسج ردقو نوچا هلتفاحم

 هدننامز رلیلنام۵ ه لا بس هلن ارم: | یتمادجویساشنا زرط ؛ انب .رعلک مزالقلوا ندهموع "ییابم

 لح تراجم گاوساتسا ۰ یدا RAY : س هفط و لاه هدهد رود رلىلىىن ازىپ س یک ینیهلنالل وق

 ین دلو شلدبا صیصح هب هعتما كجك ندهرعط هصالاب هسیا انب روک دمو ینیدلوا رلراوج و

 ندراج «اتیرفک او نانلو /هدلورناعسا نوجا یراکدتبا لاغتشا هل روما تراجن ًارصحنم راسواس وقو
 را چنیاه نام رلیلن مه می هک هتن ,یدرلردیا تماقاهدناح و هدیراس ولسن وق هراس لود و كليد و نا وا بختنم

 .رور وطوا اممتجم بو ناک لع یفیدنا وب كن هما هعبطم کیدمشو هدنسوشراق كشاط یلربنچ
 داوص ةيسل و هراز ینادحا رلترافس یاد 4 یمافقنا رلهناخ رافس هدتهج غوا كل .یدرل

 : .ردیدهیاقو ادام هرانامز

 هلتنمو هد هجابلاتا هد«بیا شلوا لع هنسحلیا كيدو ردلهیه زولاب دوراپ «سوبلاب »

 هل دن و یرببمت «س وبلاب » NUNS > هد ماي د «س ويلاپ » هراسول.ن وت كو و و ه رلجیاب | داوح وک

 زیلکنا ریمزا كنیدنفا یناهب مالسالاخهش مکه هتل . زامهلوا یرغوط هد | صیم و رص > هتبریفس
 قرلوا نلرع بجوم یسلیا ريح ییریف س نکا تدهسرد هلی ی الوط یتجایصرب فانسواسن وق



 لیطتسم ناک هدنسهدآ هملقهت هلا یموشراج رصم هک - ینابق لاب کهدلوبناتسا

 یراءوردون صو مخ هبهظفاح ی راهتطوب لابو ی رلکدب غ دنح «ییناق کیا « لکشلا

 ین ناخدع ناطا ءرکوصندنحتف كلوساتسا - ردانب رب تدایزو یقدت نایاشو یواح
 () ۰. ردشلدیا فقو هنفرمش عماح "فوصا ندنف رط

 ییزو تروص كباب داو :عتما ندیا دورو هاروا هلیسهبساسا تاماظن كننایق لاب

 تاحاضیا هدایز اهد هدیاوب نوجما یفیدلوا ررح هدراهقیو نانلوا ج ردهبیآ هلیسهرص

 .ردشلدا رظن فرص ندنساطعا

 :ک مکخ هنسضاق لومناتسا

 هعویاه ناو " مولع ماد اغا لع" جاا “نالوا یرظان یفاقوا نیمرتحم نیمرح الاح

 هفوصایا كها را باطناخ دمع ن اطا ی زاغ حتفلاونا هلژوفغم و موح رص بوردنوک ضرع

 لاب ناک و ندعدق ناغنالوا فورعم هک د(۵۷) ینابق لاب ییدلبا فق و هنف رش عهاح

 مزالیریمعت هنیرزوا یسلوا را _هنخر كنناخ ینایافلاب هد هلزلز نلک ءزوهط هدنسهنس۱۱۸۰۱)

 شاذ وک تاخاضتا شضمب هدهدنفح یناییشو تاسوعا كناخ هدمالعا نىم یرهسعآ تروص و کک

 . ردعلدبا ج رد بیتا ًادارطتسا هلدلوا

 راجت "هعشما رتاس و یزفهنطوب لاب و یرفک ادب خای كاتناخ یناف لاب ندنفقو رک "هیفوصاپا »
 بولو : بابهنخر ها هلزلز یرلطح یربغ و یرلنزت نیمز ریز و « یتلآ یراقاچاص نانلوا عضو

 كروك ذه یابشا هدانا و و بودا لاغشا یاع قبرط یضاقنا دارلهطوا نالوا مدهن» هدرلهشوکو

 هنظفح هعونتم رتاخزو ریهطت یاعقیرط نوجما لقن هنطوو دادب هاذاوا یامزیدورو هرزوا ترثک

 یرودص یرلیلاع نامرف ءرلندبا اضتقا هلنلوا ندلاح "همزال یرعست مدقا نآ رم كرلل نالوا دعتسم

 یدنلوا مالعا هنرلللاو روضح ینیدلوا باوص یار

 ۲۵ صو ىلج یناضاق لوساتسا ۰ لوالام بر ۲۱

 ندنفرط یا ناخذحاطلسغافو یمادنا زرط . ردنذدشام 48 قدر د ناري اخ یارقلاب (۵۷)

 لاغشاینایفرم ًارصحنم ؟لاب قجنآ ۰ردبا تلالد اکو ہد ینا شلدبا فقو هنفبرعش ماچ هيف وصابآ

 ندلاب هد رانا یکهدهطلغ كرك هدلونناتسا درک [-اسا بویلوا هدامر لوذبم هدهحرد كاجهدیا

 ینیدلواه دکیلنند ینابقغ اب زکناب 4:5 هد هطاغ و هدکادیامیزول و ظفحیم هعتما هبلاق راسو غاب هدایر

 .ردهلگبمرب ازس هققدت یملوا شملند « یاپف لاب » هانب و نالوا شل ندرلل نایب هدلاح

 هدهسبآ هد وا ثحم ند «لسه نابق » و ند « لاپ » هدرلهتنو حردنم یرلتروص هدارو هجرک

 .رداکدزیاح قسما ردتوا ثح و

 « یابق سویلاب » هدناامز رلیلسنازب : هیات یب كب اض دم لوم « یا زاف وو لوساتسا »

 تانساسهلک ینایدنیکآ ایا دنا هرابکیدنوو ناکه دنر انساج انایرت-ر یکیدمع یماروبو ینودایند



 ۸۰۱ یمهعتما هیلاق

 بول روبلاق دک اک مزال ارشو عیب بویمردلاق رللاحو رابجماخ و پویش وا نزو ندلوا

 بناح ندعدق وارش و عی هوهق صلاخ و كاپ جارخالادعب یسه رطو , یشاط و یزون

 كن هسه رف ترد قحاینللالد.وهق هتف رعم ادخیتک لبا هعطاقم 42 كيب ز وقط هد هنس ندفق و

 هنیروما قاراطعو بوناوا ادا هفقو بناح هیدب ادختک هنی یراعوطقم لدیو ءدنسهدهع
 زملاح ماظل هرزوا كمامیا هلخادم ءزعروما راهن نالوا ندبناجا بولوا ی الطا
 ندنرد فلاخم هعدق یرللالد ءوهف و هلغادم هزعروما رهنسک ندبناجا هع نکيا راو
 یرلغدتا دارمو اهم رابوتکم هتخاس رمشم لق فتءوهق یا زاغ و هدایز
 ادعام نادنراکدشنا رارضا یهللادابع هرزوا هج و وب بودیاصرقتنو مفر یتساهب «درللحم

 نالوا قدیاحا , دعب ,ایف بودیا دن یرب یه اولد رد رل شلوا تعاب_هلالتخا هدزمنع

 هوهنو بوبا عضو یالفو ربوب و نکش وءوهق:كيح یا لیبنز هنک و ایراناکد رلهنسک
 میفر یر كنسارو ما هوهف و عفر یمهداوز  .ندرف ترد نالوا یک دف كني رالالد

 درام دیدانص توس یراکدتنا ذاحتا هودنلاراد یراجم هوهق هدکدتیا اضتفا یصیقتو

 نا وا عضو ءوهق یلاع نامرفاب هبراتفرعم راراینخا و ادخنک و عرش تفرعم پوبلوا
 ناع توبه وا ارشو م ع اتم ناو هوه هدرالګ جراخ ندرو نص قوس بولوا هدا

 قمل وا منم. لن دبا .نیملس» لاوما ةحاباو باکترا ییارشو .عیب نالوا مارح هبا شحاف
 .یدنلوا مالعا هتي رانلاع روضح یراقدلوا هدنعاحر نوباه مکح دک وم رارکت هدنبا

 )۱( ۱۱۳۸ هدعقایذ ۳

 رار هلقفلوا نده رو رض جاوح ما ع . یدیا یاق لاب و غاي یمهم كلا كرل«لاه»

 هفانصاو بلجغاپ ع ون یه هلواتسا نوجایفیدلوا لمعتسم هدهدنص وصخ تارون هدلئاوا

 یب رر كنوا .ههرلنامز ئغیداملوا لوذیم كرکش ؛هسیا لاب .یدیا ندروما ماهم كمبامیزاوت

 لر هنا ٥یا بولاعم ىل ريد لوب .دلومناتسا "الوذیم هدشانوب هدلثاوا نوحما ینبدن وط

 الاس یتخورفو طفح لح كنهعوتم ماو یکیبهمنما هبلا راس رک « لابو غ
 «یناشآ ی . یدبا یناىغ عا یک .دهلعلغ هلیا ینایف لاب یک ءداوبناتسا نالوا دوجوم

 نالی دنلوب هننسوشزاجرمصم نوک وب هرزوا یفجهلوا نابقسم ندهقیو نانلوا جرد اع

 . یدریایدیا میزوت هدننانق لاب هوا هلیب قوماپ

 ۱ ۲۰ هد : ۳3 ریموت لحس یفلیضات لوساتسا (۱ )



 یمهعتها هبلاقب ۵۰ ۰

 رارب هلقلوا دنتسم هنسهظحالم قماقارب لحم هنسلاق چآ كنهسمک كرلیدیا عیذو
 ندلدیا میزوت هفانصا "الماک هعژلام ناک هلوبناسا س كنناجایتحا یارس هجتموکح
 هبیغاشا یفیدنلوب فوطعم هدهتیدصقم یک راد نامت ( هرزوا یزور خر ) س لوا
 . رد:دقملشالک | ندماکحا قجهللوا جرد

 یسوشراحشع « یم وش راح رصم «ینایق نوا «یرلن ناف غا هطاغو لاب لوساتسا هتشبا

 مسج شلربتک هدوجو هدنسور هدنسهوا كرهش یک یفیدلوا لاه ررب "هفاک هناخ ءزبس

 (لاه) صوصخم نیز وتو ظفح لح كیهمتماو اشا ع ون رر یربره یخدرلناخ نیک راکو
 ۱ . ردلکد یثرب هقشب ندرا

 هنناخ دیلک ناک هدوشراح نوزوا هدکدل تک (هک) ندنفرط رلرجات هلوماتما : الثم

 . یدریلب ریدتبا میزون هفانصا هدنتخت همولعم لوصا هدارو! بولیئوف هاخ یلوصو
 هفانصا ۳ نلید ( هاخ رجا ( ہدااح ص هدكنسهعتها یاق قایا یاثماو ناتخس

 .یدشادیا نایب الصفم هدهفح یح ٩۲4 یفیدلوا هدکلدیا میزوت

 هد رانا یاهو هدرا هر كرهلربتک هلوساتسا هلروص هن كداوم و هعتما وارد سه

 لاثم ییا ر قجا هدارو هلرظن فرص ندحاضرا ررب ررب ینکیدلدىا میز» و راخدا

 .ردشنلوا افتک ۱ هبزارا هقیلو و یداربا

 هلروص هه كهوهف و رکش هلحزا و كيهعتما نلیربتک هنس وشراح رصم هقسو وغ

 اشنا ( دیدج قوس ) نایند یسوشراچ رمصم مولا . رررتسوک یغیداوا هدکلدیا عیزوت
 .یدروناوا عیزوت هدننابق لاب یلاثما و قوماپ «رکش «هوهق لوا ندللدیا

 ففرش عماح یکیدلیا اب مدنی یوق هءاب اهار تباط ناطلس هدلاو هموحص د

 جالا یرلادختک كن_سهفاط زاطع لاحضیع باسحا مقاو هددیدج قوس ندنفاقوا

 وشآ هدعرش ساغ راثک" عمو رفع م ندهروبن هفاطو یفطصم یرلشاب تنکیو نابع

 رکش و هوهق هجرافوطنء رلهملع يصاوا ددعتم و نورقمتکوش نواهطخ نالوا هدزعدب

 زمغیداوا فرصته ندروب نم فقو عقاو هدروک دم قوس هعونتم راه راس و یالقو

 هدنرلدا وح عماع ی ربع كروک د ده قوس بول وا ارث و عیب هدزع زلناکد یئزحم رک راک

 راس و یالقو رو و رکش و هوهف كنج هليا لز هد راک وا یراناکد راطع رام و

 هلوبناتسا ةي ندنیناج رصم و عون قتلوا ارشو عیب هعونتم راہب نالوا صوصخ هز
 یت رعم راراتخاو ادختک هرک وصندقدنل وا عضو رال نالوا مولعم راس و هراناخهوهق نلک



۷۹۹ 

 لصف یجنکیا

 یسهعما هیلاق یلاثماو غ اب

 یوم ییدمهلوا قفوم هدنوشاض وا هفت كشامارهش ور ندننالعا كط و رمشم

 داوای رب ندجتف نامز :یدلونابسا اناعا تر(لاع) هلو سو را راز
 جاوحو انشا « هعتما یفیدلوا روع هاج ندجراخ كلوساتسا . ردهدقملثالک | یفیدلوا

 هدنسیر, یه ككرانابق ریلی ربذک هر (لاه ) وب )۵٩( نلیریو یمان ( ناف ) الوا هرورض

 هداتح یراظن فو تامازوت قزل رز دنلوب یک و رر, كنسبضاق لوستاتسا همان ( باب )

 یراشاب تبکب و ادختک كفانصا یار هک ناق هدمیزون نج و رووا ارجا
 یفج4#ثالک | ندهقسو نالوا جدد نروص هب یعاشا . یدرونلو رضاح هد یراراتخا و

 ۱ . یدشملوا ضا رظان هنب اک ی , ندنجما كراج ءرخ الاب هرزوا

 ماوحو هثاعا داوم ًانایس هنقلخ لورناتسا : یلادحا بیس كرالاه یک و هداوبناتسا

(o 1)ترد یس انعم تخل هکر دفر £ ند «قاطراح» ف ادراڪ . رد لمعتسم هنسانعم قادراح ؛نابق  

 روت هلم یبهاکسا قادراح هدننابقنوا «هدشء الاح .ردع)الل وق هنساذعمیلح كرك ةيادب .ردرف

 او 4 هفاذصا هلیمات ( یمهناخناودفرحلها ) هدنابتنوا دغ ناطلس غاف .رددوجوم لح
 مجه گران وب و هنانصا هنب هلیما قادراچ هدهدنسرلکسا شع یک کیدربدتبا اشنا انب رب هززوا یلوا
 هدرلرب رکی, هرک و م .یدشمردیاب هراد ز هرزواقلوا اف هرا ناو هرایسقع نالوا ی راض" و

 قادزاح ید نازیم « هنکنم « نابق " ردعارینک هدوجو یرلان دار ز مسج ین رلقاد راج

 ردکع د « گبلآ ئش ؤا نا زاط « ناف 6 قف راط ی ۶ ردنابف یسارغوط اف رد هنسادعم

 هلماق و .ردکع د تلآ < قحهقیص ؛هنکلعو تا ا كحهدبا زو «لارم« وزارت كوب و هداني ساب لمةف

 نالا فلا تاحوشەو قوماب « فرا 6 هیشا ۰ نون و « هوهن «تایوبح«قازرا « نوا «لاب « غاب

 «هیل اعا «باستحا «ندرلن و ندنفرطرا سا ونیما یک هدارواو E «نارعم «ارت
 تادراوو هرکوص . یدروئلوا لینمح تادراو هنباسح هتنزخ هلرلعا یک مضام ممرو هیلصخر
 یر راطنق هحت اما مو. هدرلاروا هک ردشغلوا كرت هنتاما 0 و هنناما تاموسر اخف

 ینلزاموشواج كنسهفبطو كلرلنوبو غلاب هناسکس كنبرلسان قادراح یلچ ایاوا .ردهدقلوا تیابج
 اهد دوخاپ یرارومأم راطنق ییدمیش یرلتاب قادراح هروک هب هدافا وش .رویدا د یغیدلوا

 ۰ زریلبهدیا دع یشواچ هبدلب هلساندم مساو
 یکهدهفیح للجن ۲) ۰ ردلتشمو دوجود ن آلا هدننابق لاب یسیرب ندرل نايف. نلیدبا ناس

 ( زکقاب هب هبشاح



 كعا ۰ ۸

 هط اح لک كس ا نوا نالوا هدکلرو ند رماع رابنا هامره ادءعامندنخي لوا هدقملوا

 هدکما اطعا .ذهةلالا هلشیدنک وت وییدریک هنتروص لخادتیعاس ورندهام جاقر یخ
 فای ,ییانوا نان وارکذو كم ریو هب وبندنوب ی رلهعواعقمهب رهش رک ذلافلاس یرافدلوا
 تهادب نهر ینج هلوا رذعتم و لک شم هتراود#د كل اذخ | نده صاع رانا یخو یب ەطاح لک

 نوجا تیاقوندراسخ وردغ ین هم وة ص فا نصا و ندلالخ | یل وص ايم اه رانا هد روصو هل وا

 طةف هلجمارف یرلکجهدبا خمط هلهجو یراتصخرطرم* كنيرانورف هناخحم رافس نان وارک ذ

 یحتیم-و یمالداقبج هلحارف با هفوک و هلبط هجراخ بولوا صوصهنرارج اتو همین ودنک
 رانورف نالوا هلیمانقوتلوقو منم ًابلکیخبط هجنارف دمبایف ندنراناکد ی هبرمشو یک ءروب و
 قتلوا ماتهاو انتعاندنفرط رثرومأمماودلالع یخدهنسهدامهرک ذیو قمنلفدنبو دس یخد

 یخو هلرانورف ثدح نالوارکذو شخلوامالعا یصوصخ یدک أت كروک ذمماظل هدزوا

 تبفک هجنجومو شمنلق مدق یسهلصوب همطق رب نیبم ینسیماسا كنبراهتسواو ی رام
 یرلضاق وادکساو هطلغو هننارضح رلاشاپ ولتفوطعولتدامس ایردنادوبت و هناهاشهصاخ ریشم

 دک وم هقشب هقشب هنیرزوا ضایب هبیدنفا ولتزع یرظا باسنحاو ءرایدنفا واتلضف
 - اسمس فرط یخد یسهعطقر, كلر ههبردنوک یروصر كروک ذم هلصوبو رررحت رایدارویب
 . مالعا كروکذم صوصخ هلفلوا شلر,و یربخو لع هنماق لوئو شملوا ریست هنیرایدال
 هنلاعحتسا كنباسایسهاگ هعوقو تااحومضو یفالخ هدتنورب هلیسارجا هفهجو ینیدنلوا
 ۱۲۵۲ ش ه (۱) وډ رل هروب تم ماودلالع یحد ندنریروتهد بوص

 ۱۱۰ هغی یرتفد یداروب نواه ناود (۲)



wv كاا 

 ساوخو قازاغا وران تطخاعاب رکشع رس ولتفار واتفوطع روفوم یلاعم وتس
 *ز زایدننا ولنلضف یراضاق هعفر

 ربات ادغام ناتو رف یلجارف ددع یدنیم رکب غقاو هدهّلث دالبو تداعسزد

 ددع ین آ نالوا هدنراقرط هردک وتو ها۶ و قماغلوا تّخورفو خط هاخحمارف هد رالحم

 خط نوچ زازا هعبت ودنک و راهاحرافس طقف یخد هدرانورف ص وافخم ءراهناخرافس

 یراراکهبط و یناحارلنورف ددع یعرکی ناننلافلاس هززوا قنالاصهج راخ الُما بوش وا

 هام رم نولوا یضتقم ههلحنازف "ی رااکج دنا خبط ها هداتعم هيرش شورغ كن عزنا

 هلرب مض ثلث هتنانیفو عیزوت فنهطنح لک كس یبانوا یرلکدلبا ذخا ندممام زابنا
 هنس هدارااب قرهلوا دهمک هب اطعا هنسدللج هتبزخ هووصتمررکاسع ىزا قجهلوا لصاح

 ی هباعدتسا نالوا عقاو ندنفارط همنوقسفانضا هرک وص ندقادنلوا طبر همان هلهج ولوا

 یرلتهخار طّرش ندنرب چسه الرلنورف ددع یا زوک ذع نالوا صوصح .ژاهناخرافس

 هه قوتل وق دفاع ون و هد وکو قماملواجارغنا هلحارف هحزاخ ها هنوف وک داف ههجو "

 تغورفو خط لحاف دن زاناکد یخه رعش و یکءروب و یتدسو دنو دس راثورف نالوا

 یدییارکی روک ذمو ىو ا دکت نلئالوا مناحتهنفالخ بویملکید وعلم اک یدراندیا
 راءهرکذب ندنفرط نزاظن "هرخذ ًاددج ةر باو راکهلط ضوصح ءرانورف ودع

 عزت ندنوادن هدا شلل رو لديك دما قماملقاطعا الّساءهراحتشیاو راکهلبطرخآ بوليرو

 .دةڭكثدالإو تدامسردقرهنل وا انتعاوتفذا رمتسوام اد ندنرافرط یرارومأم باستحاو
 هرطاخ تیاعر نوساوا هسیارواوا ناد قرف یقه راکهلبط و ىج هفوک نال وب ابد رک اذ

 شعلوا طبر هماظن هنس هدارا اب هس نک هدزوا قمللق بیدأتو سیحوذغا بوسملقاب
 یجنا زافوبو هثلث دالبو لوساتسا ندنرانورف هناخحراذس- نالوا رکذ هذهةلاعا هدهبیا

 هدب رااح یلعواك و هطاع و هام وط و هردآ ویو هقشب ندرآ راک هل ط نالب راقح هنس راف رط

 قرهلواهدقل وا تخورفو خسط هلجحما رف ولتیلک هل ادا نورف(۱)قو2 وفزواعحتمندزون وا

 كانبرانورف "ةعسط هلرهدیک و بجوخیراسخ و للخ هنیراتراجت كنفانصا یحهلجحنا رف هداموب
 هروک ذمفانصا هعفدوب یصوصخیدک ات كروک ذم ماظن هلیناس ینچهلوا بجوتسم ینسعاق
 مالعتسالایدلندنف رط ینراظن هریخذ تیفک و شعلوا ماحرتسا و اهدنسا لاححضیعاب ندنف رط
 بجوم یااربا للخ ناک هدامعاو ذخا هرانو رف كکیوهبهموق نخ فانا ثر وکوت اتقاو

 زکقاب ههبشاح کهدهفیح ىج (۱)



e `فا  

 ژونوا عفاو ,هدهمولعم لاج ندنراتورف یجهلجنارف هاب ءدهثان دالب و هبلع ةناتسآ

 هليو رف هیمیل- هلجارف قلهقوااو یښم كتمادعام هبا اقا یورف یحهلجارف باب چوا
 رفا ي ركي كاننوزف -هتتاسو صوصح هرلنورف ددع ىلا نانلق اقا صوصخ هزابجايا
 تون وا تخورف هدیراهاکتسد طقف كنبرل: ورف رل.حیابا و بورد زکا یرابجم ر دزک

 فرش, هدنباب یم كخبطا هدرانورف. نالیرویب اقا ریاسو یرامامرروزک كنبراراکهلبط
 نالوارواص هحنجوم هناهاش نورتمتکو ش نوناه طخ ارابم نالوا رودص ةف یازفا

 یرکشل امزالو یسهرع كننب هذلوا ارحا بقعردیرلفنم نومضم "الاتتما هناشدلاع نامرف

 ثیشت هنباسا قعلوا لیزتت ین كئهلحتارف قلهقواو مض هنمهرد كنهحارف اندام قرهلوا
 دقت ند اف رطیرات رطح یدنفا فراع دمع واتلبضف یشنضاق لوبناتسا الاح هحدقا ندنویو

 هننس؛دارا هنساقا یرانورف ,هخحندج ومیلاع نامرق نالوا رداص حشوم هتسالا رفت نانلوا

 هدنالجتس هلباباجخ یسهتسوا ینورفهمیلس نانلوا رک ذو یرلهتسژا یجلجحنازف ندنا قلعت
 یمهیدق ءدعاق قلوا اتل كرد زب نع نا" یمهرد كن هلخحمارف هرزوا یتیالوا دقم

 ناثلنآرظن هشیدلوا مرد زکس شعلا یل راب ییا از عنات هذهةلاطاو مه ءرلودنک

 قلهقوا و" ینعلوا لا2ا و خبط مهرد رب ناسقط هلحارف كالءراب تردآ هرژوا فاسح

 باح و هعلاطم یسان» رادقم ندهرا کیا زوتوا  نالوا یخ رت كيهقَو رب قلب هلحمارف

 فران ووم رفح افا هدقدنوا فلک ءراودنک ليره فان هلتعاق "ءزاکز [.؛دقدنلوا
 .تلءراب تد هلبا زات ییوفع كرو چوا نادمهرد رب ناسقط رک لارام لئم ندب زله ژ ىك

 ههلادابع د ییجهحارف ینورف ةیمالسو دهعتم هلاحما مهرد زنکس انکم ینههارف
 درک و هدروک ذه نورفلرک یتسهیق ره كن لحاف قرهلوا نیکشدب وصاخ نوا قاوا مفنا
 یعرکی كرءدبا نزو هلآ وزارت هدنرارآ تالتو رازاپو قاوسا یراراکهلبط يحمرادزک
 یرلت رصح یدنفا كي فراع دن یسضاق لورتاتسا الاح ی راکدلیا دهعت هعس هبهزاب عکس

 یربخو لع هنملق نواه ناوید هلا تو دبق هنلحم مالعا نومضم هلکَِا مالعا ًاروهم
 دق ههساع شاب هحنجوم ناغلوا رداص یلاع نامرف ةدنباب قعلوا لع هجنیجوم و اطعا
 (۱) ۰ یداریو ربخوع وبشا هنملق نوباه ناوید بونل وا

 ۱۲۲۳۰ ص ۸

 ۷۲۲ هغ ۱۸ وصوا یرتفد لوناتسا نواه ناود (۱)



 ۷۹۰ فلعا

 هدنراتمدخ ناک اک هم یعذ كرکو لسم كرک یریغ ندرلندیا تع نع هع وياه رفس نده

 زاوجو تصخر ةنيرامتیک هنیرلتیالو هدملوا كرادل یجشبا رخآ هنیرر بولوا قم
 هلرادنیرخآ هنیرب رکاو تقدو انتعا دینم هنيا یرلغلوا عنم هلبا یلک منم بویلرتسوک

 ترداسم هدک تو همیلب یک یرک یخد یراقجهلاوا بیدأت هوا رولوا ندنک نزسقملوا

 () هدنناب یرملالا تقدو ماها همالعا یرلندبا تکرح نامرف فالخو

 ۱۳۲۰۱ دذ طساوا

 هک مکح هننادعاو هیات یمهحان لات رق

 مدق مقاو هدنسهب رق كنس عبا هر وب نم هح اب واک یسهفاط نازایخ ناک هدم«لعرد

 یفاک ههللادابع نديا روبعو روص و هنسلاحا روض هیر ینورف زابخ باب رب نالوا

 ددع ر ,یعذ مای وقت هرزوا ثكا لاما و خط زا زع نا هدهروب ن هیرق نکیا یاو و

 زر زه نانههللادابع كره تیاعر هنسیراجخ رنو هنسهکس یک یییدلید و اشنا ینورف زابخ

 كروک ذم نورف هلذحم ندنک ودا بجوم یا الا كن رام طورش هلر تخورفو عیب

 ناسردم روب ضم صوصخ هلتهج یراک دیا اعدتسا یروردص ر صا نوجدنبو دس
 یدنبو دس هدقدنلوا هلاوح »هملع دز نب دلا یح ناماس نالوا ی 2 ناف لای نیا رک

 هدننورفزابخ ددع رب نالوا میدق هد هرو نم هیرق بولوا ثدح ینورف زاخ نانوا اهدتسا

 یفاو ویفاک ههللادابع ندا روبعو روصو هنسبلاها هروبنم هیرق ززع نان نانلوا لا۶ا

 یروک ذمنورف كنيمذ یلوقبن موفص حنا بويل واج اتحم هنئادحا نورف رخآ آهطفهلذلوا
 یداص ندمیب هرخآ هلا خبط یک ییدلید هرهبنا تیاهر هنسیراج خ رو هکس هليا اشنا
 بولوا ناکمالا مدع ندنشیدل وا طوب ص هب هلع هناتسا یخو ی-هرادار یغیدلوا لام باج

 فلاح هنیراماظنو طورش كنسهفاط نازابخ یداشک ینورف زابخ ج ابتحا الب هلوقمو

 هدشاب یدنن و دس هه ورف ناناوا ر ؟ د برا رابخا تاماك لا ةع ةاضق ینک ودیا

 یدنبو دس هجنج وم یالعا :نسهلااموم نارعا هک نس هلک. ا مالعا یی رودص مفرش صا

 كنیم یلو قیا موس ص رر هجورب زسامملااموم نابعا انالوم هک زس یدعا نیغملوا مامرف

 یدنبو دس هلعرش تفرعم كروك ذم نورف ینادلوا شما اشنا هعفد وب یرهلوا ثدحم

 ۱۷۲۲ اح طساوا (۲) هدناب زکلاتناو ندفالخو ترداىم هنصوصخ

 ۲0۰ هفح ۱۱ وصول یرتفد لوبناتسا نواه ناود (۱)
AN 5 » » (۲(1 ۳  



 اعا ۷٤

 هک کح هنسیضاق لوباتسا

 تباط ناطلس ناع اهل روفغمو هم وء رع مقا و هدنلخاو وض وط هدوساتسا هس ور

 صاخنان ندیدق فو رم» هلک<دینورف قشعءدلاو ینیداواهفرصتم نیکدهننافونمح كناهارت

 ریغص نامءهرق هدنبرف ینیرشعماج ناخ دمع ناطلسا ندنراه هکسای.دق كلنورف نانلوا خبط
 نوا ق هدنبرق هجا ییو هدنبرق ینورف نک هو وج هدنسوشزاح رک هرقو

 شل هنلواتخورف صاخنان ور, ندمایالا ےدق بولوا یراهلمکسا ییدقددعر رب هدلحمزککس

 ہدنسوشراج شاپ مها را هدنلخاد یسوقیرولس ندنفرط یبادختک رایجکعا نکیا

 نیفعلوا مالعا یفیدنلوا یدعتو تعئام هنعب نان هدهلمکسا نالوا لصت. هنناکد یحرازاب
 صاخنان هدزوایدع دف هدن راه کسا یځدق كر وک ذم نورف نس هملااموم؛یانالوم هک نس
 ۱۱۱۲ ص لئاوا (۱) ۰۰ وید هبعلوا تملام همی

 هک کح هنسیضاق لوُبناتسا

 ینطصم رگیدو افا ینطصم یرلادختک كنفانصا یحنواو یحکعا ییباوتو لوبناتسا

 رداقلادىعو اغآ دحاو اغآ یرد۶ یلرلنوح و اغآ دحاو اغآ ینطصم ندنرهتسوا ماظنو اغآ

 هدنباوتو لوبناتسا : دریم عرش سلع راهتسوا یعذو لس یعاسالاطوبضم واو
 ًاماع یراترجا روج الب هراهنک نالوا نمراج يآ هدزیرانمرک دو نورف مقاو
 نورف ییرتدا كنمهلع هداننا و نکغو زیروصق اصطق هدملستو ادا هراودنک

 هتیرارپ بودا ت ر یر یه هرزوا قلوا یهار هنیراتالوو كلر یز:ءرامرکدو

 زع رامرکدو نورف هبا رلرونلوا كرت هلاح ىلع هلغمالوا نکم یخد ارادت همه رخآ
 هدنزوصیراکدلیا تک رح حورشم هجورپ ادعام ندنفنذلوا بلاق یلامحا تج 48 لطعم

 صا ینج هلوا یداپ ءشعهمیظع تاراسخ كراج رتاسو مزو هنیرهقاضم كهللادابع ھه

 هنوباه رفس نده نالوا هدزع رانمرکدو نورف نیفلوا مهم صا صوصخرو یهیدب
 هنیرر بولوا میقم هدنرلتمدخ ناک 6 4 یمذ كركو لس كرك ادعام ندراندیا تع

 ناشدل اعا دک ژم هدنناپ یراعلوا بیدا هسوارولوا ندک ن زرسقعلوا دارادب یشیارخا

 هحیارحومكمالعا هلکمعا مالعا نسهلایعوم یانالوم هک نس ییراقرلوا هدنزاب یرودص

 نالوا «درانمرکدو نورف نابلاقباس حورمشم لاونمرب یدعیا نیفلوا منامرف قعلوا لم

 )٩( وحو یرتفد همهم نوا ناود ۱۱۱



 ۷۹۳ كاع

 اشنا و اس اود هل ٤ و رقم ترانع نواه طخ هدنسه رق د ورا عبا هتسهبح اب شاطکشب

 رازاپ و قاوسا هلبا راراک هلبط هلجمارف زب ټه نان نانلوا خبط هدننورف هلحنارف ناثلوا

 هدوک ذمنورف ھغلوا ندلاح ةمزال یسهلوا م ههالادابع بولر دزک هدنرهرآ تالح و

 بوللوانیست راکهلط یجهفوک ددع نوا یک ینیدنوا نانعت دنیران ورف هلحمارف راس ید

 یاوف لوطا یرل راک ,ط یحهفوک .ددع نوا كنئورف هلحمارف عقاو هدلحم مان یی رلکب

 كننو رف هلحمارف عقاو هدلح مان همزایآ هدرادکسا ةن دمو بوراو هنسهن رف یضاق ندنراصح

 قاوق یلوطانا رک ذلارام ندنسهرق یخضاف ناسلا فلاس یر راک هلبط یحهفوک ودع نوا

 نانلوارک ذ وللفم یراکدتبا مب ی رز نع ناب هلحما رف ههالاداع و روع و رو هتنزا.هح

 روص نک د هسراصح قاوف ییامور ندهناح وط هصف یخد را راک هلبط یهفوک ددع نوا

 ثنن و رف هجا رف عقاوهدلحم مان یلغوا هټ وک رسمابول وا ندننافقسم موباه فاقوا و روبع ر

 ناکد هب هن احم وط هیصق ندنراصح قاوق لبا مور یراراکهبط یحهفوک ددع نوا یعر

 " ندنراصحقاوف ییا مودنایلارامنکل بودبا عیب هلجنارف نان ههالادابع و روبع و روم
 یج رردزک ندنرلن ورف هلحمارف ياسو یب رلکب « رادکسا نکد هبه راو هب هب ا وط هصا

 هدزوا كم زک یرا راک هبط كنورف هدع یکیانانلوا رک ذ قخحنآ هرالح و بونلک راکه لبط

 یارفط هندي 'یذ قاارتعد نال وا یاش كرو دم نورفو دق هتملق هسا شا

 اروهم هملااموم یانالوم نیرلکدلیا اهدتسایتساطعا ماشبلاع سا ا ر ا هلا اغ

 یا و.ا یرغ و هننورپ یدنقآ ندرلت ورف واس و ندف رط وش راف ا ناکا مالع

 ناطباض فقول الب سیا رولک یجهفوک و یحیردزک هلع رر ندعفاوم صوصحم هنورف
 قغلوا لاسرا 4هوصاع Eb نوجا عضو هک هروک و دخا هدک دلر و رج هراهتسواو

 هدنساب قعلوا لم هحنجوم یدعا هلغعلوا دق ههبساحم شاب هحنجوم یعالعا هرزو

 مصانالوا رداص هدیابوب هدقدراو مضرش مکح هک مدروبب . ردشلوا رداص عاشیلاع نامرف

 ندفرط وشراق رک | مالعا بجوم رب نسهملااموم یا الوم هک نس ید بودیا لم هرزو

 ندعقاوم صوسصح هنورف کیا وشا یربغ و هننورپ یدتقآ ندنرانورف یحهلجارف راسو

 رخ ءرلهتسوا و ناطباض فتو الب هسیا رولک یج هلجحتارف یجهفوک و یحمرردزک هلع ر
 هلع اشل اع ها نومضم بولیا لاسرادمهيماع هناسرت نوجا عضو هک هروک و دخا هدکدلر و

 (۱) ۰ نسهلبق دامعا هق رش تمالع نسهلب هلیوش .نسهلدا لمام
 فلاو ةأمو نیمستو یامةنسل یلوالایذاج رهش نم عببارلاموبلایف ارب رخ

 ۰۱ صو یلجس یفلضات لوبناتسا (۱)



 فا ۱ ۲

 «هطلغ ٌهسورحم ندنیداوا شنقنازرا عورقمتکوش نوباهنذا هنبدانک ین. هدرح
 هلجا رف كالا دابع جا زا ل ياع نالواهدنراوج و یسهب رقزومنرا حیات هنس هح ات شاطک, ۱ فاضم

 نانلوا رکذ پولوا ندنفاقوا كملاداسشمو ی راقدلوا جاتح هلیا جابتحادشا هني زبنعنان
 نواه نذآ هنسلوا اشناوانب ییوررفهلجمارف بار هر زوا یسهصیععفاو هدنسهیرق دوبنرا

 ديف هبهبتساحشابو ریرحت هنیرزوا لروفسم یذ ید ییدک و بونلق نازرا مو. .ةمیانع
 مف در تیانع فر رش طخ یل ریو تصخرونذا هنیرلاعدت-ا هلی رام ااعدتساو ساملا ی یوا

 مالعا ًادوهم هیلااموم یانالوم ینک ودیاباوصصا مهلع؛دعاسم هلفاوا يانحم هنیرردص

 هلفهوادیق هبساحمشاب هجنیجوم مورق هتک و شنویاه طخ نالوا رود م تفایفرش نیل ا
 مهرش مکح مدروبب :ردشمل وا داص ماشیلاع نام رف هدنابقعل وا لم هحنج وم ید ا

 رودص هتفاف رش مالعا بچومرب یدبودیالمم هرزوام صا نالوارداص هدیابو هدودرا»

 هصع مقاو هدهروک ذم ةيرق كپلا راشم مظعاردص هلع ورقمت» وش نوباهطخ نالوا

 بوللقنازرا عورقمتیانع نوباهنذا هناشناو انب ینورف هجحارف بابرب هنیرزوا هروک ذم
 هک نم هان وا دق هتیرازتفد مءیاع هڪ و رب رخ هیرزوآ كرو ءدم یعذیخد ییدکو

 نانلوا اشنا هدهروکذم يرق بولوا لماع هلعاشنلاع يا بجوم نعهللااموم یانالوم

 .روفسم "ید كزکیدک و هداك و حتفهرز وا یراماظن طورش كانانصا نازامخ فان ورف

 نسهمرردتنا ضزعآو لخد هدرفر ندرخا ناشنلاعا راقم هنفر هلو طض ندفرط

 ۱۱۹۸ لوالایذاج (۱) نتهلبق دامعا همهقرش تدالع نسهلب. هلیوش
 ةعز رمشل مالعا عفار نیشلاو لضلا ندعم «ندحولا ةالو ىلوا «ناملسلءاضت یصفا

 یسضاقهعاع انالومنعلا ثاللاتیانعدیزع صتخلا «نیلس رلاو ءاسالامولع “دراو «نیدلاو

 ندنفانصا یحهحارف هکدلوا مولعم قحلوا لصاو موباه عقد عفو و اضف ثدز

 هنکیدکعتاو «دنسهیرق دوبنرا هدنجمازاغون بودیا لاحضص هعوباه ناود یعذ و ارتعد

 ندا ارفق کج هديا تخورف ههللادابعو خبطهدننورف یجهلخحمارق باب رب یفیداوا ف مصثم
 هنیرلارشوعس هلا رف ههللادا.ءهجنلکهشاطکشبندنراصخ یلیا مور هلیدب راراکهلبط رفن نوا
 ال نکا طدتسا یفساطعا مفرش مما هنيدي نوجا قماملوا تفلاخ ندنفرط هنسم

 هدنباونومهیلع ناسا هدقدنا وامالعتساندهناضف تدیز یتطصم انالوم یسضاف لوبناتسا
 یرلبحاصزوس دابتخاو نسمو یراهتسوا ماظن ابو یمادختک كنفانصا نازاخ قالوا

 هفاضم هبهطلغ ةسورحم بودبا مارلانع طسبو مالک ریرقت یرب ره بولک هعرش سلجم

 ۵۱ وصون یلجس ینایضاق لویناتسا (۱)



 ۷۱ ۱ كعا

 كراهنسكرغ ىلا مان دمحا جالادیسلا ینوتیزو ملاص هداز افاشابو رم جالا یناحموطو
 هدارا هنیرلعلوت دوج و» هدقادراح ماودلایع هتفه رب ید یر چواو هتفهر یر چوا

 ناک ءانب هشیدلوا ندماتهالامزال روما مدقا یصوصخ ءربخذ یدعا نیکعا قلمت هلع
 كنبدنفای ان ناق هلقلوا دبال تقد هنلاصحتسا كنبابصا یعیسقتو میزوت ربخأت الب كرئاحذ
 یرامسا هدالاب رفن یا هلسادخت نازابخ دمپامیف هدلحم مان قادراح ییدلک هدیا تماقا

 هب وانم ما ودلا ىلع هتفهر ید یرش جوا رکیدو هتفه ر یر جوا كنيراحس ناق ر وطسم

 قافتالاب هنیرا ییزوتو جارخا ندتنافس ریخت الب كنهدراوتم رتاخذ هلبا تماقا هش رط

 فالخو تنه لج لذب «دک اتو هش یک کرک هنیرب یه ینرلللا تربغو یعس دیم

 (ا) ويد را هليا تردایم هت رار ذو عنم ندید صل هتک رح لام نامرف

۸ ۱۳۲۰۰ 

 ةعمی شل امالعا عفار نقلاو لعفلاندعم «نیدحولا ءالو یلوا «نیملسلاءاضل ایفا

 تدیز ییضاق هطعلغ انالومنیملاثلا تیانعب صتخلا «نیلسرلاوءاس الام ولع ثراو «نیدلاو

 یا تعد ندنفانصا یحهلحمارف هک هلوا مولعم قجبلوا لصاو موباه عفر عیفو هل اضف

 مرکم روئسد مع تفادص قاطملک وو مظعاردصالاح بو دیا لاحد م هم وب اهنا وید ید

 هناتسآ فلل هلالجا یلامت هلءادا اشاد لیلخ مریزو ماملاماظن مرتو مخفاریشم مظعمو

 یبداوا قفوم هنانحا و انب ًاددحم ىلاعتهللاةا-ضرمل ًالطو هللایسح هدورتاسلام و مهيلع
 ًاددحم هسرزوا هبلاخ هصيه عقاو ه دلم ماب یه رف دوانرآ هدن۴ازاغو اقا او مض هنؤاقوا

 حتف هرزوا یراءاظئو طورش كنفانصا نازابخ كننورف یجولجمارف بابر, یییدلبا انب

 نیکی ثیانع یاهدتسا یتساطعا مفی رشصاهنیدب هرزوا قماملو ا هلخ ادم ندنف رطهنس# هنیداشک و
 مهماع هناتسا هدقدنلوا مالعتسا قد اضف تدیز ینطصم انالوم یسضاق لوبلاتسا الا

 كل هرو نص ةف اا طو یرلهتسوا مان 42 ابو یسادختک كنفانصا نازابخ عقاو ءدنباوت

 مهل ةناتسآ بودیا مارلانع ریبعلو مالکر برق ی رب ره بولک هع رش سلجم یرارابتخاونسم
 ٠ نالوا جاتح نیز نهنآ هجتارفو بولوا جازلالیلع عقاو هدا رقو تابصقناک هدنباوتو

 یورف هلجنارف دابعللاحر هدرالحندیا اضتقا ندننیداوا بولطم یراهقیاضمعفد كهالادابع

 مان اهاپ مساقو یبرلکپ مدقا ندنون یتح بولوا قوبسقمناف نازرا موباهنذا هنیداشک

 ٩۵ وصون ىلجس یغلیضاق لوبناتسا (۱) 0



 فاما ۷۹۰

 یرللوق یمادختک رلیجموا و یرارابتخا و نسم كنسهغاط نازابخ و یرابجاح ناف
 مهف و هدافا هنیراررب نه هارقلایدل یرایلاع نامرف نومضم بولیدروتک هعرش سلجم

 هدقفد ناف ور ندماو الا دو تور وتکا هرب یتعاطا مسا يص یرارر يه .دقدلوا

 یوطاناو رف ییا هی ریبعت یسهتسوا یلیامور و رفت ترد هبرست یسهتسوا ماظن لوساتسا

 ینکیدلکه لوا یرلهتسوا ماظن رفن ییا نوا عومجلاتبح نم هکر فن یتلا هلبربعت یسهتسوا

 قاوایمهتسوالویناتسا قیدصتاادعب یراروب نم (۱)یرلیجاح ناق هل اب مدن رذکدلیا رابخا

 ترد مان ىلج رم دیسلا و الم هداز ردو یطصم الم ظفاح و دا جاحلا دیسلا هرزوا

 یوطایا و رفت ییا ما هشب هللادبع و هشب بجر «رزوا قلوا یسهتسوا یلیا مورو رف

 یلوق ب نهو زکر س یلهمزایآ و ناطراو یلءدلاوو ینولق یلشاطکشب هرزوا قاوا یسهتسوا
 لسم رف ییا نوا عومجماثیح نم 6 رفن ىلا مان ريصق یلرادکسا و تپءرق یلبویا و رفز
 ید راروبنم یرلبجاح نابق هدنر کیا ساملا یراعلوا بصن یمهتسوا ماظن كرابمذو
 هرزوا یرادجات تربصح یاضرو ناشالاط نامرف هرا.هذو سم رف ییا نوا موق ص

 نامرف هانب هنیراتلافک و ربخ كراروبنع هدنرلقدلوا لیفک هنراکچهديا تکرحو لمع
 یسلوا ضایبیو صاخ كز نعنااو بوناوا نیو بصن یسهتسوا ماظا هرزوا یقوط:م یلاع

 قلوا حقنم هطنح كج هديا دراون ندرلهلکسا نالوا ریبعت راقخ آ و یفاطروفک-تو هنوط

 تلود مولعم یراکدلیا اعدتسا ررح هجورو املا و هدافا یفیدلوا جاست کلک ءرزوا

 )۲ ) ردک الاهل نم ترضح نامرف وصا هدیالوا هدقدلروس یراهلع

 ۱۱۹۹ اح ۲

 ی رلترضح یدنفا ولناصف ولتنع یننضاق لوسناثسا

 كنصوصخ هربخذ هدن رانی یسهفاط نازابخ هلبا ناق باعا ندن راج قیقد ناق

 کولا تاک کا يا ناف وج م کک هوا یر دنا ید رخ یف
 نوجا یمظنت كنيرلهتسواماظن و یرلادخنک ندنفرط نازابخ هدلح رونلوا بعت قادراح

 ینعصمجاحا رکید ییاخدو ینطص۰ یجاح نو میها ربا جاطا یلغوا زوغوا ندنراجح نابق

 نک یرلمسا هدهفیحصیجن۷ ۸۰ .ردهدقملشالک آیفیدلوا هدکمایند یباح هنیرارحان ناړق (۱)
 نیمرا جاح اقلطم كنیرلرجات قاپق هدرلرودوا هدیسلدبا دای هلیتفص « یجاح» كنسهفاک دارل رجات

 .ژامهنلوا رفت هلن رو. هقشب یربهآ یحاح نلیروک هدرلهتشووب هدر دقن سکع .ررتس وک ینفیدلوا

 ۱٤ وصون یرتفد رثاخذ ه.هم نوام لاود (۲)



 ۷۸۹ فاعا

 اضر هنفالخ بودا ارجاو اشا هلر تقد هقح وه یراظ) قح هرزوا روک -

 هدناب قفلوا تسامو قوت ندکک لالخ هروک .دم ماظن هل ط رو ندزاوج

 )۱( ۱۱۸۱ د طساوا

 یدنفا ولتاضف یدضاق لوناتسا

 یکعا لب ءالاق لئاخیم فارصیطالب و دمحایحاح یئورف لناق نده اط نا زابخ

 عیج قم بوریو هنیرالغوا یرانورف هحرکا لئاخیم روفسمو بولوا ندنسهفکا

 ندنرلهسوا ماظن هدقبفد ناف وربندهنس یرفزونوا موفصو روفسو دحتهلبا یادم

 ینیدنلوا بصن يمهتسوا ماظنو اما یرافدلوا رادنفا بحاص هتیژر ینابقماظنو راذکرا

 هدلیسعح هجرت هجز یرلام كنبراهطنخ كنبات ناق ندیادورو یگامتهنع هدا

 كنيراودم/و راضحا یروفسمو موقم یدعا هفعلوا ابناو رابخا یرلکچ ءدیا ماه

 هجوربو نامتو بص یمهتسواماظن هلبا هدافایکو دیابولطم یرلغلوابصا یسهتسوا ماظ

 تو مل ىراملا تردقم فرص هزار هد دنسب تاک رخن هدنتمس اضر لیصح حو رش

 ۱۱۹۳ ب ۹ () وبد نسهلب

 هکر دیرل هلع تلود "یعاد ضورعم

 هایس بویاوا صاخ ژینع نان نالوا خبط هدرلنورف عقاو هدنسیلاوح هیلع ٌهناتسآ
 یراهت .موا ماظن هلبا راهسفم ما دعس یحوا و دما جالا یلنورف یلئاف ینیدلوا هجا

 نورو نم ن انغیدلوا یهاظ یقیداوا هدنتمض یرلءه رج كرلبمذ رفت چوا نالوا هنما
 رودس یازفا ا ناشلاع نامرف هدنساب یراعلوا دنبهعلق هنسهعلق هسوغام بیدأتلالجا

 كني ایاح ناف هلغلوا ندنابجاو یدواصاخ هر نع نانو ینیبعت كنیرلیسانم هتیرار و

 هابس ااو نارعت و بصل یثاب هتسوا هسیا رامک یرلدمتعمو رات كنيراهتسوا یجکعاو

 تررص و میظنت و یاصحتسا یاابسا یسلوا نیکشپ و صاخ و هلازا هسیا هل تاع هزلوا

 ی ءا هختکر لسی د "الا اهنیرالاهنامرف ندیارودصیازفافرش هدنباب قّعلوا مالغا یماظن
 هل ابر هرجا یرلسشاب ت کی ندنفررط یرللوقافآ دحا دسلا نالوا یسافآ لوبناتسا بولوا

 ۱۹۰ وصول یرتفد همهم لوباه ناود(۱)
 ۱4 وصون ىلجس یغلیضاق لوسناتسا (۲)



YAAكما ۱  

 هفئاط دنبامف ءاهنغیدلوا ماظا یاف رادم (اردشمامنرقوا ) ورکم لاطبا .كرالوقلوا هلنغلوا
 مزال راجا و ءرافا دوخایو می نامرکد و نورف نالوا هدنراف رض . تح كنهموقص

 ندنراسنج ودنک بولریدتبا هراعا و راما و تخورف هربغ ندنراښنچ ودک هدک دلک

 بولوا دهمتم ها مو لفکت هرزوا كما عجو راخدا شاذ هرنامزو تفو بولوا ىم

 همهلعراد هر وص ندقدالوا طور هن هو ماظن قرهنا وا لیحستو طض هلب رات رهش و مسا

 هنرارتفد ماظنو هبهبساح شاب یلاع یا ندیا رو دصف رش هجنج ومو مالغا نددرش فرط
 هتکرح هنفالخ بولوط لمعلاروتسد یامت هالااغام ىلا هنسحتسم ماظن ونشا و دف

 بولیرو ءرخآ ییدک .فقو الو رخ: الب هلدتفرعم هلج هسیارولوا ندیارورط ییراسج

 ینیدلوا نایبو درس هدالاب هةوا عنا ههالادابع قفلوا دعنو هرط ندهدو" نم ةفاط
 قمالوا كورتقو یهو كمالک لل هدنقورپ هلو ندنوب هبه یی ماظن ون شا هرزوا

 هلا نه هتل وط لمعلاروتسد ريتعم و ىع دونفو طورش ىلاعت هللااشام"یلا هرزوا

 هرلنالوا تعارش ک احو یضاق هدمتفالخ رقم اصوصخ و الکو قلا تند و مایها

 هلس ام ز و تقو ندهرون نم هسا هرزوا دو ماظن مولا دعي ءاس هتغهفوا مد 4 رف

 ضاو صاخ تزولا ما هرزوا یزورخ رو رابارد بولآ "امام ی راهرخذ قایآ ىلا

 یراجاو هراواو غارف كم ران کد بولشاا دیمس و روح و زر زع ناب هدا هز یخبط و

 هناکرح ریاغم هماظن نالوا درک ات و هن هلع واه صا وشا و لصفت هدالاب هدرا هوصخ
 E ف ۳ راهلوقم لوا هسا 1 یه ندسذو لس راندیاروه ا قراسح

 ی راتفک قرهلوا دودسم وفع باب هدنراقحو قماعلوا ھام هل رط ر و بولا

 درط ندءروب نم ةداط بولیریو هرخآ یرلکدک بقعرد هلبا مالعا هنفرط معاد

 زاخو كل ریو یخو یرلازجازیس هجورب كراوملم وبماظنا ًاظفح هقشب ندقدننوآ دعب و
 یرلقدآ و یرلقدل | یریخد رادقم كج هدیا تیافک هدانش یا قلا كس هف اطیجواو

 یاب ناق یصوصخ وب رانالوا ییضاق لوسمال-ا هلغلوا نایات ندنرتفد عیزون یاب ناق

 نزم ا ,لوخد مساق زور هنس رهپ هقشب ندنراقدلوا لاخ ندنرامسحم الاد ند فد

 كرانابملوا لیمکت یرلءهبخذ قلیا ىلا بولبا رظن سفللاب هنیرتفد عیزوت ید م دقم

 بوليرو هرجا یرلک دک .هرزوا ررح هجوالراندبا تفلاخ و كلربهتا لسکت یر ریخذ

 ع واه بولطم كماظنوبشا نالوا مزاتسمیماععغ لس ال اؤ مالعا كلذک هرزوا قوا د رام

 قانس رانالوا .تمیرش کاج و تنطلس لیکو هدنءهوصخ یماقتساو دارمتم | مرزوا



VAY كە 

 هدکدلیا دارم مس هرخآ ینکیدک یحدیمس و یکروج و یجحنوا و یکتا ینیداوا

 بولوا نورضاح هعرش سلح راهنسک دمتعم ندنراهتسوا رابتخاو یرلادختک و یرتشم

 لفکنیراهتسوا ماظن راسو یرلادختک هیهنش ییدر دنیا تماقاهنیرر دوخاب هب یرتشم

 كلر تشما یلاع ضا ندیا رودصف رشهحنج و مو قوا مالعاه یفسآ روضح یراکج هنا

 نل نوزف كرلندیا تکرح هلفالخ بونلواد ق ههیساح شابوهنبرتفد ماظن هب را فک

 دارک ندیم تناح رک بولوا ندنراماظن طورش دن زا كار و ا یراکدک و

 ه.یزیما بناج هلیصحم یراتمنق هدنعوقو میزون ندنسهطنح راجح ندیا دورو هققدنابف

 تیامد ههتتا ماظاوت هدنفزظ هنس چ 8 ر نکیا نسحتسمو لوس صا هراج راس و

 صوصخ رخآ دوخاب و محر "هص هدزوا یفیدناوا رک ذ هدالاب یر, ندنرلجما بوبقلوا
 لوهحم كلذک ید وا تماقا یەک رب لالا لوهج هنیر هدکد نک هرخآ راد هلبا

 هدنراتءذ راجت لامو یربم لام هلک2ا رارف یرایضمب و هراجا دوخاب هراعا ههنسک لالا
 میزوت ندیربم بناح اصوصخو یللالخا كماظن قرهبملوا .تیاهر هعدق ماظن بولاق
 راس, هبا لاوما فلت و ترادخ هلهجو ویو ترسع هدلصحم یراتمیت كنهمنح نانلوا

 هرزوا روک ذم طورش هلغءالوا ندیلم ءورک رلهنسک لواصوصخاب بولوا جتنم ینرضم
 هل نالوا راذک تاقوا هلبا هیموب بویملوا رارداق هنهجو راخدا اخذ هلینامز و تقو
 راقم هنس راع دو ماظنو قسضتو موحه هققد نامش ندنرادورو تالف كافس هداتش ماا

 یراقدلوا یروم هرو رض كهالادامء و هتف كز زع ناب هلبا یدصت هام تاکر>

 یجم ارا « نازابخ مولا دعب نغلوا ندهمزال روما ییفد كندسفم وب و یمدب و برحم

 هر راپد هلا صوصخ ر دوای و مر ك یر ندنهفاط یدیمس و E ون

 هیر و ءراما دوخ اب و راحما یامرکد و نورف یفیدلوا فرصتم هلبسمدارا كمتک
 یا و لسم ۵ رک رلندیا دارص مس ینکیدک دوخاب و پور دنیا هماقا نک

 نورضاح هعرش ساح هاب یرلهتسوا ماظن و یرلادختکو یرتدمو عیب ناک نماپا

 یایاضف یه وغ هدعاف قلوا ی نک کن دليا مس كرک و هماقا هنر كرک بولوا

 ماظن ويعا نالوا هداد رارق [ ردفمانهنرفدا ] و تاغلغ لاک یرلهلاطیمرا نکیاندهمتحتم
 ۳ نورفو هلدک یتراقدلوا یفرمصتم نوف لوا تلع هنماود مدع درج گل هنسحتسم

 یراریمط روک ذم هلباهدافا هنس راسنچ فالخهدتخو رفو عیبتدوص ةلعريغ نم ین رانام

 نالوا دابع ةونح رادم هلبابیرقون و تدام ینمراقبج هلعفندءوف ی راهلبج عیابط نالوا

 قیقحت یرلقدلوا هحارلا بولم  هلفلوا قرطتهللعو للخ سف سف هنماظن یرلناوقا



YAكع `  

 هللرا کو رادصا هلع ماوا همفدو هرالع ناک هدهمورع كلام یابفک یراملا

 هلرب نالعا و نایب هبهلع تلود راجت هلمجاب هدفرطوب یتیفیک یخو زس هلغملوا شمل ربدلبب
 یسعلوا بلج ر اخذ ولتیلک هتداعسرد هل رلتفرعم ىراس ندر ناک هلو-صح هریخذ

 كلل .داموب هدزوا كلرو تصخر هنماشنا رابنا ءرانالوا یلکتسبا نوحظف> هربخذو

 - وارق هزکاتلاب و هملاطلاب هوهنفان دوما سلحت ینیباجما تاماظنو هم ال طقاربش یخد
 تقد هنسارجا ماودلالع كتاملعت لوا قرهلآ هماق هدننروص تاملعت هرک وصندق دار دشا

 راجا هلهجو بسانم كنبرارامنا هریځذ یربم ید هراناس«ریدباب رانا كلیدمشر انتعاو
 ۱۲۵۵ جهرع (۱) .وید رادروب تم هللاصحتما كنبابسا یسمنلف ارکتماو

 کا ۲

 مبا هناماظنو لوصا ماطر, تاصوصخ یک یداشک نورفو یتخورف «یخبط كکعءا
 هدن دلج یجنکیا فلت هل .ردس وسحم هل نوک و یوم ات كلب هع وضوم تاماظن .یدشل وط

 کوو ها تهنانماطت داب ی تب هناا راكقا ےک
 مهم كا كتناما هیلعءان . ريل هلبرت سوك قرهلوا لبلد ةباعدم قدص تاررقم قلعتم

 هعلاطم اوکرب قئانو ضي ندیا قلعت هنح را كنسهلئسم ك٤ا نالوا ندنسهلغم

 :ردشلدیا جرد هبیلآ هلب-هرص یرلرشف رال رزهج هرب نیزسکلروک موزل هننایمرد

 : هک مکح«"یضاق لوبناتسا

 یتآ «دننامزو تقو یرلعدق ماظن كنسهفاط یجنوا و زابخ عقاو هدنمیاوت و لوبناتسا

 هدنباصآ یحبط و ضا و صلاخ نزولا ما ءرزوا یزور خر و رانا رد هریخذ یلیا

 ندیم بناحو قمامایقیرلنورف یرلق هوا فرصت و بویلبا خبط دیمس و كهووج وز نع نان
 كنيرب یه و كمما ريخأتو افج هدادا هغ كنءربخذ یرلقدفآ ندنراجم ناف و

 هدخاوم هلن رلفک هداضتفا تفوو خا الفک و دقو تر هتیرتفد ماظن هلیررات_ مش و مسا

 فرصتم هدقدلوا ر دک هرخآ راید هبا ص وصخ رب دوخ | حر "هص یر ندنراجحماو قفلوا

 ۱؛ هفیگ یرتفد یداروس نواه ناود (۱)



 ۷۸۵ هریخذ

 ك رک هرک وصا ندنوب و هنیزلهداعا دایا ییمحم راد لاحرد بوبلریدنلک | یراهننفس راج

 هنیزاهلکسا سوغرب و هنراو و هنراوقو قحلاب نالوا هدنغاسآ هارک و هرالکسا روک ذم
 اعا دع هتنراهدافا هلیا یلیمحت رتاخذ فقوت الب هدفدراو ید نئافس كجهدک

 را نالوا مهباهاش رام و اوما ندنمو ته همدناهاش هداراو صا داشا هلرب تفدو

 ندنفالغو تربغ ناضرد نماد هرابهظاو زارا یخد هدیاپوب ینهژاول تیاردو ینانادراک

 ۱۲۲۲ ضش لئاوا (۰) ۰ هدنباب كملا تساحمو فوت

 هنیرلترضح اپ ولتفأر ولنفوطع ریمستمرکم ریشم یرظان تداجت روما
 ندنر,صسزور تاوقا كنهننسلا تنطلسلاداد هك ءرزوا یفیداروب یرالاع مولمم

 نوجبمهمزال هراس تانیعمو هئاهاش ةبماظن رکاسعو یسهرادا نسح كنصوصخ زبنمنان

 نالوا بتن روصییا قرهلوا جارو یربم ندنرللحم ضعب كنیلبا مورو یی وطانا كاع

 لئاسو لامکتسا كدابع یایاعر ُهزجمو داب یارقفو یلاها درحم یلوصا ر اخذ ٌهمبابم
 بجو ییرطشهاوخ و قوش ول رسزا هدتنارحو تعارز صا هلیراتحارتساو روضح

 بلک نوجا قلوا بجوتسم ینتکر, و ضف تريك كهناحاش ةءورحم كلام هلهج ولواو
 ندک دليا اداینسدعرشرمشع هكرءربخذ ییدربتک هلوصح سکره نیزاد» هلرب افلاو عفر

 هلسهبراح تاثف بورووک هرحم یرلکدتسیا رامو هنداعسرد راصحا الب هرک وص

 خسف خد یاظن راظنو یمهنزخ هرخذ هلا تصخر هئارا هنیراملا تخورفو عیب

 یلکتسبا رااسو یفانصا یجملجحنارفو یکتا ناک هدهبلعلا ةفالْطا راد قرهلوا كرو

 كلاس «راکوب طقفو مناف نوذأم هنلاماو خبط هلجحتارفو زرع نان راصحا الب رلنالوا
 هرزواقلو دوجوم یرلهربخذ رادقم ها اعاد هدرلنورف یراقدلوا یفرمصتم كرلنالوا

 هلرکو نکالوا "لاخدا همانظنو هطباد نسج ًاددحم هسهمزال طارش راس صوصخوب
 رحم هجو رب كيءرتاسو راجت كجمدیا بلج هربخذ هنداعسرد كرکو كنرابحاص نورف

 یسلرروآ ثصخر هنماشفآ رابنا | كج هديا باعبتسا ینرلءهربخذ یرلکچ هلیا راخداو مج
 رب هدتمض تحلصم لیست هراناسلوا یردق هفعریدای رانا هدرلیدمش ندنرلجما و

 ندنماضتقا روک ذم ماظن یراموصخ یسهلوا راجما هلبا هلدتعم تاراحا یرارابنا هریخذ

 یدروتک وصخ سکر ها نیزادعبو یساغلاو وقع كنلوصا تامیابم نانلوا رک ذو شم وب
 تو رف: هلا هراح تاشف بورونوک هرالم یرلکدتسیا راو هدامسرد یراخذ

 ۲۲۷۲ وصون یرتفد ههم نوا ناود (۱)
0۰ 



hfهریخذ  

 مکح هب هلالجا اشاب یاطصم مرزو یاران تب یاح هنوطو یدلاو هرتسلس الاخ

 ندنراهلکسا هاسرح یرلهموب تاوقا هراذا كنتهنکس مهلملاةفال اراد هذهةلاا
 رصعحنم هراخذ نالوا بلج ندنرافرط چسلاخیم و یعاط رونکت عئاو هدزاغو لخاد

 هدبرلت و رف مداعسرد هقشب ندنشیهلوا یها-ط یسدلوا نود ندهافک رادقم یخدواو

 مهناهاش دارا هنصوصخ یوا ضایبو صاخ تاغ یخد دازبنع نان نالوا لاما

 منویاه باكر هصفد دنچ رخومو مدقم قوس رتاخذ هنیراهلکسا راقلآ لكما قامت
 نوجما اتشمسوم نالوا هدکشا لولح ن اب نآ یخد هسیارثملوا رامشا هکفرط ندنفرط

 (۱) رلقلآ عقاو هدهابسرح ندنکیدشیا سم جابتحا هنبلج هطنح ولثیلک قردلوا العا
 ندنفرط منداعس LA N یلج هطاح واتیلک ندرلاضف نالوا طوبم هنیرلهلکسا

 . شفلوارابست هتیراهلکسا هنلاخامو هحنتسوکو نمرخهرقو رادنتسا ی افس راجن صوصح

 ندنوب و هنیراهداها هلبا یمحم رتاخذ بقعرد بول ریدنلکا كيهروک ذم نافس هلفلوا

 سوغر و هنراوو هنراوقو قاب هدیغاشآ دلرک هراهلکسا نانلوا رکذ هلرک یخد ءرکوص
 هداما هليا یلسحم هبولطم رتاخذ بول راناکا اعطق ید ناق كاج هلب ردن وک .هتیرلهلکسا

 ًاموصح ًاماهفا و ًامالعا نینلوا منامرف كللا مالک الان ییسو ماها هنسوصخ ىتنم ريدا
 .ردشعلوا لاسرا هلا و رادصا مه رش صا وشا نديون اه یودرا

 ماهم مها یراشاعم ةرتاد عیسوتو هیموب تاوقا ارادت كنسهنکس متداعس ةناتسآ یدعا
 میظنت لوا نوکرب نیزسکمتا لولح اتش مسوم یلنیولطء رتاخذ نیذلوا ندماتهالامزال

 جوزغ هلباهبدآ لصالاف كنسهطنح راتآ و یودبامنوباه بولطم ندنس ةصاخ یسارتو
 العاوفاص بونلوا ولبرآ هلهجوو ران ذج هنلوا باج همهدلعرد هعفدوپ هاب هنسلوا

 راخذ هلهجوینادنلت هبصوت رحمو مدق» ندنف رط منوباه باکر لصاماویملوا حقنمو

 ندعاظع یارزو یاقدصا ن-و ینیدلوا رظتنم یسردشرا هلىتقو كبر وک ذم ةت

 رکاسع هجو یخد هدنصوصخ هربخذ هقشب ندکتمدخ ولزد ېه كده یدمش بولوا

 كتمدخ و یرره وع روم کغډلوا شا زارا تمدخ نیس هدنسمرادا كمراّودزاو

 قوس هر اخذ وبشا نالوا بولطم نوحما منداهسرد وللثم ینیدلوا مهناورسخ مولعم

 یخو فرش صا رکید هدمزال لاحم هلنلوا مهناهاش لومأم كمادقاو تم هنلاسراو
 . نایردنوک هنیراهلک--ا هلاغنمو هجنتسوک و نمرخ ءرق هدقدلوا كمولعم یفیدنلوا نسل "

 ۰ رد دقملشالک ۲ یکی لند رلقلآ هس رافرط هجر ود )۱(



VAYهریخذ  

 ردیا رویع هل ارا ًانانحا ندزعرایک هاطنح لصالا یف زی راننافس هجرکا  بونلوا بیرت
 مزتلم نوساوا ایاعر رتاخذ باا هدرلهلکسا ويد ردجاتح هنلسحم یعش هلاعال هسیارولوا

 رشکیارزو ءدهطنح لیک كسب ییا «كب هحقدنلوا ارتشا هطنح هدناقوا ضعب نوساوا

 زالو هدنرب ندهنفس نوا شب یخد وب .لکد لباق قمالآ بونلوب یراربمش هک زو

 لیطمت ن-هلوح هننفس نوا هسشلوا باح هدهتس ر بول وا یم4وقم داش رو قحا

 لمحتمهجمراو ههلوح هلک كيبیدینده45 كسب یبا لضف ندزعراهنیفس وب ارز رمل
 پویلوارصحنم ءریمش یمهلقجا.ردراو زی رار جو ءولکجو قیلو ریغصو یک هعطق زوب
 رک راقم رافت عنج اس بیت رد راهربتسه توا کلا یهو طوخ
 هل وساتسا .. .رواوات لیا ات ا ,گاین رک طط کج وراك اراک بیا ودیا بتر
 هحفدنلوا تیاعر هطورش روطسم هدنروص یضع نایریو هزع دو لیجس هدنسنهمکح

 ندراهلکسا روک ذم ءدالاب هلبا زعراقلو ریکو هاش هطق.زنکس نوا زوب نانلوا رک ذ

 هرزوا كمامتئ هرخآ لحو هلق ییهطنح نالوا یسهیونس بیرت كنهملع ةنانسآ جما

 یهلار_دش یاضتةم رب هدنف ر یس همب را لوصف كنس ر یاعت هالا ءاشنا .زالیفک هزگ رب نب

 یلازمفصاو شب زمفصل هحقداوا هدعابم ناک هلوا هلبا هلاةداف نایرج هنع, رج هدرلاوه

 تکرح فلاح هلتح دهمت و . ردزشلوا دهعتم هل یراخذ نانلوا رک ذ هللا رفس

 رلهلوا بیمأت هبا بفینتو رجز نوجما قتلوا هابتنا ثعاب هراس هسیا رولوا زعیراندیا
 هلی رانا اهنا بولک هعرش سلح هدمپو رررجن و بتک هدناع موق یانالوم ی راکدید

 هنسمارطامرحم هر یف .یدنلوا الماو بتک یلاعلامالابسح لاقملف ًاظفح لامامقاو

 هدمقلا یذنم نررشعلاو ناثلاق .ظوفحلا لحسلانع تجرخا . فلاو هامو نیتسو عسا

 )۱( فااو ةام و ناعیسو ىدحا هنس هش رشلا

 يابو باونو ءاضقو یلاومعقاو هح راو هزو فا هللخا س یییامور هلدفسرحم

 5 هلکساو یرارا شیاو تاکتتفح باحاو ناکدووو نیهاستمو نیاصحم و ناطباض

 هک مکح همه ردقدیز یرانما

 عیب هرخذ هرالحم رخآ و هرطاراد ندنرللحاس یلوطاناو ىيا مور هدف رحم
 نالوا رکذ بولطهناوادیک ًاتوهش هیرادصا هغ رشماواصوصخ یسماعلوا تخورفو

 ۱ ۰ورعو .یرتفد رئاخذ ةمهم نواه لاود (۱)



VAY هریخذ 

 تخورفو عج ههالادابع هل جاور بور وتک «م هبلع زد ینا ا یراخذ نالوا لصاح هدرالحم

 یعافدنا یرلترورض كهللادابع مو یراج هلوا مفنتم یاحا راخذ مه هدلاح یراکدلیا

 هربخذ هیارخا لاسحو هبراراد ندهروکذم لحاوس نکيا رادیدب ینجهلوا بجوم
 یرارشابمدورولایدلهرلاطق هفرشیماوا نانلوالاسراو رادصا هتسرم یواح یتسالریو

 ندقرطرب كرانالوا ندتنابخ و عمط باپرا قرهنل واهدافا هلساطعامالعا هعطقررب هنیرادپ

 تخورفو عیب یراهریخذ ًالعو ًارس هلااپ هداوز هر رخا و هندهفاط نمأتسم

 هنیدوروو لو مح مدعكنایاسم نالوابتصتفک و بولوایک تداهیراتراسج هنیراتتعلم
 داپ اد ی قوا یداب هتبرللوا ترورضو هقاطمیالتم هدنشوصخ رباخذ كهلادابعو
 نادقف هدنرافرظ یلوطاناو یییامورراسو .دءهلعرد ہدا تش ےس وءنک ادعامندنغیدلوا

 نالوا لصاح ندهمالسا كلام كه وخ هل وقم وا ید قاشمو نحم عاونا نلکح ندهریخذ

 . ردقوم هش هدننیداوا شا تأشل ندنرامریو هیرطاراد ًاعمطهبهغا ءدایز یریاخذ
 تاش یهشونو هبهراسروما یرصاوب لوصولایدا هلبا راتات اشنلاع نما ویشا یدعا

 هسرولوا هلعرطهو هلهج وه یرلهلکساو لحا وس زودنوکو هجک كرهعا ساق هیارخا

 دین زک هلج هنلاصحتسا كنبابسا یسالربوءریخذ لدرخنادهبناجناو هبرطاراد بودلکی
 نامه وللثم ینیداوا «دهقاس نینسیند یمهرشصاوبشا هک بوش ۰ زسهلیاماتتقدو اتقا
 بابرا هنی هرک وصندک دتیا عفدهلبساطعا مالعا هعطق رربنلماح بوریدتیا تئارق هرکررب

 فرط هسیا رولک مزال قعلوا تواخرو ضامتا هدیابوو تصخر تئارا هتناخو عمط

 تکرح نامرف فالخو کج ھی رردتیا سج و ی رح ًانلعو ارس صوصخوب ندمهناهاگداپ

 هبح هبناحاو هنسهفااط نمأتسم هوب ندنوب هلنلوا ققح کج هیلریو نامزو ناما ءراندیا
 دادجا "را هل وقمواققحتلادءب نوسلواهسیارولوا مک ھ ندا تزاسج هلعیب هرخذ هدحاو

 ندنغجهلوا ارجا یرلازج هلیا تسایسس فیس ناما الب نوجیقح یرلهببطحاورا ماظع

 ضاحا هدنراعفد و عفرو نرو تصخ ر هراساخ هلوقموا ید ندناطباضو ماکح ادعام

 یجهنلک ندنراقح لاحرد كارلتدیا تئاطب ندکمردلس همهللعرد ی رل تیفک و تواخرو

 هدنیاب زکم |تکرح هرزوا هاشاو ترعص) هدایز كل زک هلح هروک اکا .ردهابتشاین

 ۱۲۰۳ ل رخاوا

 ۱٩ وصول یرتفد ماخذ همهم نونا ناود (۱)



 ذخوره  ۷۸۱

 هدقداوایعم فاصلاو لدع ءریتوویو ماس ندلاظم یرتشمو میاب بولوا بیرف هلیمکت

 هیودنک ودنک رتاخذ هلبا یراب نوع بویوروب اخذ ندهرلاب لاو مرفو, زک د قآ

 هدقدزاو هرلهلک--ا رک ذلادام و تدوع یه نداق زعراهنیفس نکل + رولوا صخر

 هيدر اس ننافس هدا مح نوجما لکت هلبتفو یزفراهلق زمنیداوا دهعتم بویر دنلک |
 زوبیرلرحاص ن افا وارتفد زر ,یغد یا ا نافس قیقد نابق ولرتفهد نکل. هنلوا دقت

 هيرا ا هریخذ هد راهلکسا و رشط هن راهن يق س ناق ندا لع هروخذ هاق جراح ندرتفد واد

 یعوزلالریاخذ هبهبلع ُةناتسآ و + زاهر لآ هدزوا لاونم ییدلک هلوا ندعردق . هیوا منام
 هدالایوءراهدبا. ماها هتسمامتک هساجیبوطانا هجقدملوا یرفوو ترک هدایز ندنرهبنيم

 فزکیزوم ًاعج نالوا مونوم.ءرذوا ییدلوا قطان تادرفم رتفو بو دا رورح یرک ذ

 لب راتف رعم ی ان ناقو و ترم هنب هسلا رولوا تعارو بلاط رهت هدایز ندرلهنیفس ددع رب

 وشاروک ذم هدالاب .. هوا لاخهاو مض هب ار زو ا روب, ماظن هل مالعا یدضاق لوتاتسا

 هب همساحم شابو لیحست هدنسههکحم لوشاتیاو دیق هنیرتفد نارق هلبتف رعم یاب نابق در

 ید تراواص ونو . هلیربو هنیزرادب ن افس باها ترویص یم ههطق رب بونلوا دیق
 هسیا رولوا رولو هدنفالخ بونلوا تیاعر,ندشفرط رک ذلا فلاس طوررش هللاءاشام ىلا

 ه هبساحمشاب موقع ماظن وبشا هلک ریو ماظن ًاودجع وند .هناواتیدأت .هلمتفرعم یزلطباض
 ..موقآرلاةلسا روب زاغ رابق «.ریکسمالالوا تّرضخا ما .هدنیاب كلریو تروص و دق
 ردبومظعارهض یاربس ءدلاخ"یراقدلوا رضاح . [ردهدقعلوا رک ذ مما شعلا هدارو ]

 علاقو لس نادغارش باح هدهطوا صو هغ هبیماعاردص ترضع یاد هدنمخفا

 عرش سلح یراکدلبا دقغ كنيدتفا . هللا ضف یا: نانقو كنبدنفا یطصم اجالا یتاک

 لم زو نالوا هدزمکام كلس الاح ب ودنا مارلا نع سمت و مالک زر رق یر یه هدع وف

 هام یم هنس زوقط نرم[ زو كس وشا گر هتنفس قشد رک چ وا نواو هاش هعطق

 رد ددرق رغ را اسف نالوا رک د هرزوا ادا ماظل نلیرو هدنش»ی كانما را مرحم

 هد شو نرخهرفو هحتنوکو هلاق موه راوقو قابو هراوو سوغر مقاو هدنلحاون

 لیعاعساو لانرف و دابآ راموطو صالقو لناریاو ینوکهاطو نیحامو یعقاماو یملوطو
 همن هب هیلع اسا قحمآ ندنرلهلکسا یزواو نابلابو هردیحا و نان رکقآ و یلکو یدک

 هليا هلو هطنج ىو بسا ليك كسب رتشیدب كر ناصقو يجو ضبصخ نوجا یی

 هلهج و و و نی. هلن رشتا زب شالاو هلق شب هنفس یللا هدنفرظ هنس ریو نیم



 هړخذ : 0

 والم هاش ینحا و قیئرح و هواکحو كيلو هقسش نادرو هلباا دپ فک ندهلخادم

 نوا كلك تینما ندنرادتک ءرخآ لام یک ییداک هلوا الاح هدنرارونع هوم نئافس

 . راوق مدآ ر, ندفا وق هنیرلنورد
 راصح رب هتفه رب هوانمهج ورب بول لس هنسا رقف یا رفت راصحر یتهدخ وب نکل

 یحاح نالوا دوحوم هده ةلاحا نذنبافس تاما . زل هدب ارجا رانصح رکید هتفه رب

 یلو جالا راطعومهاربا :جاطا الم و رم یحاح یرادکساو دن جالا :دنسلا هدازمماق

 دن یحاح لز ناودو نام عی شاخ .قانب لاو نه را دسع جاما دسلا یزافروو

 ینطصم یجاح یماو لععایما  یحاخهداز هللادبع ج اعاو ییطصم جالا: هداز"یهاسو

 ضا ضاو تی هرزوا لدعو حی و وما كنسرالاثما رلمدآ رش نوا نانلوا رک وب
 لجاو هرادا هطو رش هد وهغم ماظن وا یوق ص صا هلمط رش تاج ندهناسه

 هدنانق هو راتتخا ا قررا كنبراراتتح هلبراقافتا هخقدلوا زدیا تافو هللولخ یزایمسم
 یجد"هبهنساجم شاپ و لخت هدننهمکح لوساتنا و دق هليا فس هرتفد ظوفحم

 عمتخ هدەسلع هاتسسا  یهموقنه ننافس و "۰ رلءهرو خو ل نوا :قعلوا)ةق

 مادختسا ماودلا لع هدنتمدخ نلق هطنح نالوا یرلشاعم رادم مدقا كهللادابع

 نیذلوادپال یرازابتما قرف نم ر ایش نافس بولوإ وتعمو یعیم یراطو رب# هحقدنل وا
 رک ذ . برو تصخر هصنا ردا عضو تعالعرب صوصحم هراودنک هدنراباهذو تایا

 مردا تخوزف دوخاب ردقتع مهسفس دوخای هتساينغوا هاضق یرب ناساف ناسلوا

 الوا هسرد مردیا تخورف راو مد دوغاپ ردکررک «مهنلیا ؛ تعارف نوزاک و دوخاب

 تسرد هنسهداعم هلب رلاضر فانصا هسغوب یردق هفلقعبولوا عقاو ینی.اوا هدیسر اضق

 هسیارلردیا تفلاحم هد هبا بول وا نردق .رلءدبا دادما هنسال اب هسا رار دز ر دیا تاما واى

 هلباكولس هراک رخآ ۰ رلءردپای هبا ارابخا هنسنضاق لورناتساو لاععضیم هیونق راهدزکرمم
 ۰ راءهرردر و .هننایرا هلبرلتفرعم راءهدرک ممو راراشخا هسیا ردنا دا ص تخورف ینسهنفس

 بویلیا تافو یرب ندەنیفس باحعا ۰ رلهدیا عضوا هنتفین رب "هزر ةرلاح ینیدلوا نکع

 دنسه را داهح لک تردق هرا ودنک ها رالکو رداق هنشهرادا نولوا هرتغصو ریغص یرلثراو

 ههبلتصا بمرت هنناکما مدع ثطو ربش نالوا رک دا لضااو . زاهلوا ناعم رەد رک رتس
 هدک داک مزال یطاقسا كيهتفس زی هدننمض رود شعب هدزوا كمال رسک دعب نم

 نامقن و رسک هنییارت لصا بودیر ,مضورابتخا یهیفس بحاص رب یراقدلوا نیما ندنبابحا
 یسهونس بیت قناتنا هدقدنلوا ءرادا هلهجو و نئافس نانلوا رک ذو ؛ راهمروتک



 هربخذ ۷۷۸

 لیمحت هراهنفس و مه مدقا نوک رب بولیروک هلهجو لادتعا و یرلاضر كسفرط ناه

 رادصا هلع سصاوا هعطق چاق 12 كدەلآ و هرزوا قعلرا ریسسآ و لازا یردیب ن هاتسا و

 تلخ كرهلي  تیانع و فطل نبع و تمعن ضحم زک هلج یصوصخ وب هلغملؤا لاسراو
 هبا ارآ قاغا و یرلاضر كنيرتشم و عیابو عرش تفرعم هدنراههجاوم نابعا و رشابم

 بقعردو نیست و عضو ىف لدتعم ر, ههربحذ سنج ره هلهجو یرام ندطب رق و طارفا

 تخورف ها هلدتم» تأنف نالوا هدرارف هتنافس یاسر و لقا ءراهلکسا یزکیراءربخذ

 زکتمذ ةمزال کلا تیعاوابشم هع واه یاضر لیصحم هلا ریست و عضو هتاف هلصاف البو

 هشوض ردرد یسهلک یک نالوا تدابع ندهطنح هک یلوبناتسا زوقط هدیلک اصوصخو

 هلبک رب نالوا هیانک ندهیک یلوبناتسا نوا هدنسهلکسا لینارراو هشورف قحم رر, ریمشو
 لوا ا ر رک اهنسا کا یدک لیفامیارو هشو ف ق یب عج و تاو ترد هطنح
 یودیا هدقملوا ارشو عیب و رازاپ مطق هشوف یجب رب ریعشو هشویغ ترد هطنح هلک

 راخذ ولتلک كدهبیدمیشو رازاپ مطق هلیا هسیاقم ءرلنوب یخد زس هلکل رو ربخ اعیحص

 رهظم كزک هلحزکیریصقو تواخ رنالوا عفاو «دیابوب نکیا مزال دک :نادتیا هس راست

 دادقوح و رادصا مهرش سا وشا هدنتمض رادیاو دده هلکعا اضتفا یتسلوا تب وقع

 راخذ یلاعت هنع هدوک _همناهاش تاهبش نالوا مقاو امدقم . ردن "وا لاسرا هلبا موقم
 هجرک | یلریو ماظن و عطف یساب هدفرط لوا هلهجو لادتعا دهبیدمیش كنهدیدج

 ربو نآ رب هرکوص ندنوب هسپا شماملوا مطق دهه آ وب زونه رک | قحا . ردظوحلم

 رلرشابم و عرش تفرعم هدن راههجاوم یرتشمو عیب ها ارآ قاغا بوعا فقوت تعاس

 یتفک و تعراسم مرام نل هام : علعق هرزوا لادتعا هروک زا یان هلن رلتف رعم

 نان وا عطف نوجا كعبا تخورف و لق هب«اکسا یسهریخذ نمک نه و مالعا هک داعسرد

 هنر هننفسهربخ ذ ناماو ی یو تی نالعا هفرط یه یری فا هلدتعم تأف

 بومر دنا راخداو طفح ءدلرابنآ و وق یخد یرلنالوا هدرامرخو هربسلو لمح

 وتوقف ندفرط رب و نانلو دوجوم و لسح دننافس و لاصیاو لش هراهلکسا یغوط

 ندهلکسا یهوندفرط یه هعدامسهناتساهداننا وب هلرب تردابم 4اسرا و عضو هرابک ناراو
 تردقم فرص هریهطآ ندریصقا و اسم تمهن یزکلاح نماد هللاصیا راخذ ولتیلک

 لادتعا كدهنوک چاقرب هلدسح زکنواخر و لاها یخد ءرکوص ندنو هکهبوسش .زسهللیا

 ید یرابگ هربخذ و بوبلک یربخ ینیدنلوا عطق یساب كنءربخذ هلهجو یفاصنا و
 عفر كکیدک و تمامز نسهبلااموم رشابم هک نس هيا رولوا كج هلک ءرزوا داع



 ۷۳۷۹ هریخذ

 ندنم : نسهلااموم شواج كوجوک 6 نسو كنجهلوا تمادنو ازج رهظم هبا دننهماقو
 نکشعلوا هنو مھ هدعدامنرد اکس راتفک وب اصوصخ و لا ترغوتمدخ هدیابوب

 اموم راس هکزسو توقع رهلغم هللا بس كلریصقاو تواخر هليا تعبت هران آ یخدنس
 تحضصن ثعابو ترعءرناس لبا یس رت زکیرلازسیازج زس موق م نابعا اصوصخ و زسمیلا

 هلهحو لادتعا مدفانآ روتقدومامها زکه لج هدمهمصاوب هروک کا .ردققحعزکةجەلوا
 مالعا هدا سرو هلبرارتفد یضعو روه یربسآ هریخولتبلکو ی ربخ یا كن ءرخذ

 تیافب ندکمریدتیا عطق ینا ك راخفههج و طارفاو ند یصهو تواخر بودنا تراشاو
 (۱) .٠ ردشلوا رداص ماشبلاع نامرف هدنباب زکلا تیناحم

 ۱۱۹۹ ذ لئاوا

 مدآ دمتعه رب هدقدقبج هربخذ دیدج هدلاوحلواو هدناحاوس هنوط هدهروب نخ نس

 نوک كنهطنح هبراضر نفس باما و رتاخذ باحا بولوا رومأم ندهیلع تاود
 رامالعا ندهکسا ره هتیدیو عطق یأیف انهطنح ءرزوا لدع و قح سابق هنتلت و

 .ردنلک اهداز ندندام هکدلک هقفد ناف نئافس هدمب . هلبا تدوع هبهلع ٌهناتسا پولآ

 هنبرلاضر كف رطیرلارشو مب هدقدنلوا موزون هنازابخ یسهطنح هلیراتف رعمیناحما بوی

 یماوب كنهطنح ندنرامالعا تأیف ناک . هوا هخادم ندرخآ دعب نم بولوا فوفوم
 هیهلک رب یهو ریدقت هنیفس لون هزروا یرلهع.دق تداع هبیلوبناتسا لیکر, ی هسیا رادقمت
 قح بانج بولتوط هنوع_ءرک ر هدهنسو بول وا مض ضئاف ءرزوا لادتعا و فاصنا

 یمهرد زی زعنان هدنفرظ هنسلوا هحف وأ صخر هطنح تأسف هدنلم بودا ناسحا اخر

 فاصنا هجو قجهلوا ررض هنازاخو نانو .دنروهظ یّکع هلاذاصم . هبرترآ
 یعرکپ زوب نالوا روک ذم هدهعرش تون یعاسالایقع .هنلواصقت هدزوا لا دتءاو

 هدنجح یراقدلوا لیفک هنیربرب هنیراکجهیمتیک هع رخآ یراهنبفسا كيلو و هقیاش همطق
 هنسهتسوا قاوق یرتفد یضع همطق رب .كراهنفس ناق رک ذ یعاسالالع نافلوا نقم
 فقوو ثکم هدنراروع ندساذح راراصحو تدوع ندزکد ءرق راهنفس و بولیر و

 ءوجولالک نم بویغاوا عضو مدآ هنیرانورد نوما میلست و غیلبت هناق و بولریدتا

 ۱۰ وصول یرتفد تاخذ ٌهمهم نوا ناود (۱)



 ۷۷ هربخذ

 فقوتو تکم هدنآ هللااموم ریشابم كدهراک ماما پودریدتنا یبساو لقت الجامو ایر
 هنسارجا و ذافنا كمضرش صاو نومضم مهفت هرارشابم كکجهردنوک یراصوصخ كم ا

 لاسراهلبا و رادصا مفرش صروشا نذلواام رفكلا تقدویس هتحلصم تشع و

 یودیا ندنماظع روما كمهلع تاود یصوصخ راخذ لقا هعداعس هناتسآ . ردشهلوا

 كنبرلهرخذهسیاقم هلکت شام هلیسح قوا هدنلخ اد كتموکحهزوح رلاضف نانلوا رک ذو

 هدقدلوا كمولعم یودیا بولطم یری-آ و قونس »هروب نم هلک او یجارخا هلبا تلوپس

 هسیاقمهلتفرعم هلاموم رشابم رتفد بجومر یراللاها رلاضق نالوا رک ذ ررحم هحورپ

 یرلکدلیاثنوعر راها هرزوا قیاس بوم ردن وک هبهروب نم هلکسا هامنامزوتفو ییسهریخذ
 هللا رلمدا هیافد ردق ندکفرط هدقدنلوا تناعتساو ر رح اکس ندنفرط هلااموم رشابم

 هسیاقم كناضق یه ررح هجور و لاسرا هرلاضق نانلوا رک ذو نعت رشابم راذک راک

 تالاخهصوصخ و و همارآ و فقوت هدنآ ررشابم نکد ههحریدتا لقن ًاماع نرراءهرخذ
 تافتلا ًاسطق هنیراتلعو رذع ناك نم انا كرانالوا ءرزوا تعاطا مدع همشرش صا و

 هلرلاطت هک مادامو دنبهعلق هنسهملق نیدوو سدحوذخا هلتفرعم یرلطیاض ادات بوعلوا

  قالطاندهملف هقدعلوامالعا ندنفرط هلااموم رشامقطان نغودنلوا لیمکت یسهسیاقم
 قرا نانلوا رد د هاردبا تقد و ماها كودنک سفللاب هرزرا هجو و بوءلوا

 هنئافسیاسور نالوا هدنآ و لقا هب هرو نح "هلکسا اما هدنلالخ نوک جاقر, كنسهسیاقم

 ید نس ندفرط رو تب و تنکم لذب کمریدتنا تخورف و عیب هلا یسیراح خر
 هنسارجا و ذافنا كمضرش عا نومض» قرهلوا یلاخ ندماتهاو ديك أت هللا هرایذلروم

 كملا تداشاومالعا «هلعردیننیدنل والقن ًاماع كنب رهسیاقم بودیا تفاط و دهج لذب
 (۱ز م ودخلوا رداص ماشلاط لامرف هدنساب

 ۱۱۹۹ ل طساوا

 ندمهللع تلود فرط هنصوضخ یعاعق كنساپمو بولوا یتاق كنءهربخذ هدقاس هنس
 تقوو تبوعص هیلاعا هرم ضمپ انس هنغبذلوانامرف هرزوا قلوا هبءراب رقرقو ضرمت

 هلاقولبفندیا ثودح ويو ردشلوا تلع و ثعابهنیرب+ ات كنلقن رئاخذ هبهاتسآ هلسنامزو
 كننافس یاسور رتاخذ باجا یت وصخ یطق یماهب فاه ریخذ هددک وام هنس ونشا انس

 بوبعل وانامرف یری وید نوسنل وا عطف هرادقم وش هللا هلاحا هنیراتهاقح و فاصلا ؛دهع

 ۱۰ وصول .یرتفد رتاخذ همهم نواه ناود (۱)



 هريخذ : ۷

 كردیا تعاشاو مه هبهلج ینک ودیا ققح یکجهناک ندنراقح مکحم كسور هنیفس یریغ
 هدققدنابق هدفرطوب ولاسرا هیناحوب ةلاح یهنیفس ندیاافبتسا ینعهلوم هرزوا قایسوب

 هبناجوب نتروصرر هامرهكرتفدنالینوط هدفرطلوا نوجا قط 42۲ وط رتفد هقش) ید

 كاوبناتسا هلهجووب بویلبا لاح ؛ىبس ةنيرييست ریاخذ هداوا ترفوو تركو لاصیا
 یصحالام یس فرص هشبرا رقتساو ماود كماظتوو یفوا دح لذب هتساخرو صخر

 دعبابف هلبتسح قلو ا ندماهم مهابجاو یعامهاومادقا حورشمهج ور صوصخ و .زرسهلبا
 نزادعب یامتهلب ًادایع هکهیوش ههقلوا ررقمؤ م ضم ینج هنلاوا صحضو شیتف ًالعو ارس
 رخ قودتک هنیرافرط لوطا فاهنادربو هح . ندراخذسانجا كج هلک هلوساتسنا
 زکفجهللوا تازاج هلا ازجدشا ناما الب بونمهلوارداق هاوج زکب رر هسیارولوا قەل آ

 هدباب زکلاتیئاحمو رذح هافلاةیاف ندنفالخ راهنزو راهنژو تکرح هروک اکا .ردققحم
 (۱) ۱۱۵۳۴ ش طساوا .ددشلوا رداص ءاشلاع نامرف

 هک مکح هاشاب دم رزو هداز نسح یلداحم ند و الاح

 هلسهدارایرلشاعتناو تاوقا ریفوتو شاعمعیسون كهللادابع نالوا هدم دامس هناتسا

 هدزوا یر یسهسیاقم قیاس هنس كرلاضق و هلکسا عقاو هدنرالحاس هنوطو هایسرحم

 ساق هنفاس یخو هدکرابم هنس وب كرياخذ سانجا نالوا عولطم یلقن هعداعس ًهناتسآ

 ء اتشقر نالوا هدنآو لش ههلکسا نالوا تحس هودنک كياضق یه دادهمساق زور هبا

 مالعم هارد و رادصا م هقن رش صاوا نوجا تخورف و عیب هرزوا یسیراح خر هتنافس

 هد ماد لو نانلوا نیت رشابم هراخذ قوس بولوا یسهیاپ قلشاب یحوسق ندنراولکدک
 ناتعو هعخیسا و دار رازه و ینمش نالوا كتموکح ٌءزوح نکل بونلوا لاسرا هلبا

 هسیاقم رفد بجومر هبرللوا هرزوا تنوشخ ورب ندهوا یرلللاها یرلاض» یرازا
 هكریاخذ سانجا نالوا منامرف یریست و لع هنسهلکسا هنراو ندرلاضق نانلوا رک ذ

 هدنریسآو لق هب هروب نم "هلکساو جارخاندبرارب هلتفرعء هنلااموم رشابم هلسنامز و تقو
 هک نس ندنفرط هیلااموم رشابم یرتکدلیا تنوشخ راهظا هلبا تعاطا مدع همض رش صا

 مدقه ندک ءرط هرکوسص ندنرلکدلبا تناعتسا ن.دسو ریرح کیفرط نسهلاراشم ریزو
 . هئراو هسیاقم رتفد بجوم رو لاسراو نیصت رشابع هللاا زامدآ هیافک رادقم راذک راکو

 ١| هروب نم کسا "الماکو امام ینرءبخذ هسیاقم نالوا بولطم ندراودنک .دنسهکسا

 ۸ ویو یرتفد تاخذ “ههم نو اهناود (۱)



 ۷۷۵ هربخذ

 هبا راغذ نالوا دراو ندزکدهرف یسهنکسهناتسسا بولیا تعجرو تمنع هنیرلعدق

 قلروس نامداش دابعو دالب هفاک هباهمیابم وذع ابلک هدقدلوا نوع ور یالاح علوا هرادا

 قجهلوا ریذیماظت ر اسیاروعفد ایلکكنلاظم همیابموبشا هلغماملوا ماس ندروذحمیعوصخ

 (۱), نواز ن يزجاو بسلا قلدویپییقنا هام وخ
 هدهج ردیفاکهدنقح راو صا نال وا سا هدنصوصخ یلجهربخ ذهلورناتسا راهقیثو ی هد ین |

 :ردشهلواافتکا هليا جرد اتبع ك گل رک هناحم رشت ءداب زاهد ندنفیدلوا.دکمریو تاحاضبا
 ناطباضو هرا شام نالوا نیسلو هنباونو ةاضق كنیراهلک-ا هنراوقو هنداوو قاب

 مهمومزال قرادت یراءصزو رتاوقا كهللادابع نالوا هدعداعس ُهناتسآ :هک مکح هننایعاو
 ندراخذ سانجا راسو یرلغب شیورحو كوطو هداسنغورو ریمشو هطن»> ینانندقلوا

 لقا هعدامس ٌهناتسآ یضوط بوشردنوت هرالحرخآ و هنیرافرط یلوطانا هریخذ هبح رب

 دیدش دیدم و دک اهش هب هل هل. هملع اوا تاعف دلاب مدقاندب وب هرزوا قعلوا نیس و

 لوطانا وشراق رانم همض رشف نالوارداص ندرالکتسا نالوا رک د هداشاو: نکشملو|
 تراسج هتک رح یلاعصا ریاغم هلوک و هلکل رو یخ یادنلوا رستو لقهراخذ هنیرلتمس
 ندزکیراقح مکح زکمرتسوک تصخر هباوصان راکوب یخدزس زسمملااموم هکز سو كران دنا
 راخذ هفرطو یقاالاب زک هلحو دب فک ندتک رخ والم و دعب اف نکا مزاتسم یمنلک

 زکلایبونلوا لاهماندنسا رج زکتعینص ءوسیازج دمه دو هل بط رش زکلا دهد-و دج هناا

 یتبفک راخذ هدنلوصو مش رش: صا وشا یدعا . یدشعوا اذتک اهلا دیدم و را دیآ

 هدن راشامم مما كهللادابع نالوا هدلوتناتسا هقملواندنلا#ا موفاو لاغشامد: | كم هللع تا ود

 مهباهاشنیع بصا یراتهافروتحار هدنرشامتنا هوجوو تونما ندنرورضو قیاضم هه

 هبحر, ندریاخذ عاونا رکذلا فلاس دمیایف بوحآ یزکیزوک هدقدلوا زکمولعم کودیا

 تصخرو زا وج اعطق هنسمتکهلحمرخا و هنیرلتمس ی وطانا برشا اب كنهنادر و

 هلب ریز و دخ رب هساسقرنافس نالودوج وم ی راخذنال وا ص وصح هبناح وب بونم یتساول]

 ناس یو رادقع یسهلوح گن هنیف سن یهو عضو هراهننفس تقعرد هللا لک رودو عیب

 یضوط ینسهرخذ رتفد بحومر بودا رتفد هلرکذ ی ران رهشو مما تیز هنفسو

 تدوع هلسهرک ذب ناقو بوبمرونوک ءرلاحمرخآ و هنیراف رطیلوطانا بوروتک هقبقدنابق
 دن رم همکچچبسم لوو رو چ زفرطلا رخ هو: قلا هازا نسم رک ذم هدقدزاو :دارکع8
 ندشدناوا طبضندیربم یرالامویراهنیفس كرد الوا یهاظیتک رح هرزوا یفالخو طبرو

 46 وصول یدهعوشب ینجا یاهع غرا (۱)



Vyهریخذ  

 قلوا رادیدب یراقجهلوا ررضتم کلب بویلوا یرلتعفنمو راک الصا ءدلاح یرلک دیا
 ندنلسف یهیدب یرلک+ هنا لقا هتداعس هناتسا یبرللوصحم هیرلاضر یخد كرانا هلببسح

 راک رد یرلکجهدبا تّیارح و تعارز كرت رابتخا هدلاح یرلقدلوا هرک و ربچ بولوا

 دراون ندهابس رح هلغلوا طوب هنسام كب هطاح یرعس زر نع نا ادعام ندشبداوا

 یخد یهطنح نالک ندزکد قآ بولوا هبهراب رفرف تیامن زووا یک كيهطنح ندیا
 نیزرو دج یسهطنح زکد قآ نکل بوخود هندق قلآ هبهراب رقرف یسهفاط نازابخ

 ینیدلوا نکم تیواسم .دتمق ارظل هفخو تئادر كنهمنح نالک ندزکد هرف بولوا

 یوق رب هنیرللا هدنروص یرلقدلآ ه هزاب شعلا یللا ینسهطنح زکد قآ ندلجا

 یک راشجا ارتسشا هیا رب یرلهاهنح زکد هرق كرکو زکد قآ رک ناه بوریک هنا
 هنیراماصهاوخ انوءاوخ كر هديا زیججعت ینهللع تاودهلسلطقر" هدنان رعس هلبا هلو هطلغم
 ناتسد ریز یسهلوقم هزجم نان رعس قرت هلا ز نع نا مهارد لیزر بوردسا هدعاسم

 هنسالغ كنعاوناتالوک امه یمالغ كزب نعنانو یدژم هنیرللوا هدبشک ترورض كدابع
 تصعد رارضا هلیداحما هفولام ريغ هلدحم تعدب هنوک یربغ سعالاةهبقاع یشان ندقلوا یداپ
 ظوحام یسلوا مزاتسمیتکر حر ولوا هداتعه ربع تراسخ یدوم هناکلتفح و هقالع ناجا و

 هنامرکفا یتلکسسا كم هجاوخو یسیلاوحو عرق نالوا باج هیکرتاخذ مدقا ندنویو

 یرتاخذ نالواهدرالاوح لوا نروفسمنیحالم هل واراتفرک هوقسم ةرفک "یدایا هجنلک
 هللا ام یلافهیهرفک جاتحم هرتاخذراسنالوا یرلهبرفک هدحاو تلمبویعیا عیب فات

 ندنلحاوس هوطو نادغبو قالفاو مولعمو برحم ید امدقم یرلکجهدبا تخورف

 راد یرادقم تیافکدباش هلفمالوامواعمیرادقم یخوكرتاخذ كج هديا دراوت ندراقبلاو

 نرزادعب اسوصخ قتلوا بجوم ییالغوطحق هل رقیق هرتاخذ هدندامس هناتسآ درک
 نالا هدنروص ینیدارویب ترشابم ههلک رکا سع بیرت نوجا ربو رحم هيیرح تاکرادن
 یما ندقلوا ظوحل. یخد یعاجا كاسوفهجحم ون ادعامندهرمثت سوغا دوجوم هدهناتسا

 ییدنلوا عفرو وفع هیلکلابهمیاس و رهاظ یافک مدع فلنابوبح كج هدلا وراون ندزکدءهرق
 فر اارادج هعناسم تالیدمش لاھ هلغل وا رهاب يحاک مزال هروک دم رذاحم هدنزوص

 لاما مزاتسمو بجوم یتتطلسلاراد ةيلخت نیمولصفم هدالاب بولیروب افتک | هل رللاظم
 ةيريخ تین یلاعتهلاةیاسبو عفدنم صوفتترثک وماحز دوخم دوخ قره رو ثیشآ هرببادنو
 یک رهو عقم ناودعو لظندفانک او فارطاهیا ناماو لدعرمشن هرزوا یرابنابناهج
 نطوءهرفوو هریثک سوف دع شلوانطوت یرو رض هدنداعسزاتساو تماقا هدنرلناطوا



 فرو هربخذ

 هلع تلود هدننمض قوا هلماعم هلر هحاسم و ضامعا ندن زاما مس هنس ههاط نمایم

 یفیدلوا مار هدخشرات لوا هدندامس هناتساو ءاشنا و ءانب رارابنا یریم هدنناج هناسرت

 اطعا ندیم یخد راج هعیام و . نیصت راج هعیایم صوص ندانما نوجا هءیام هرزوا

 زاردبا ارتشا هرزوا یعرش هجو هلا ادا هتناحا هخاع رارضا و ردغ الب یغلابم نانلوا
 بوک كج همیاس و دیازئم یحنار هلربصشو هاعنح هدرالح نالوا همیاسم كرءدک نکیا

 هاج و تیدوبع راهنسک رادغ و راکعمط ضبب وللثم قلوا ندهلباج بصانم مفانلاریثک
 با لر اراك یتحص وا فاصلا هدنراقدراو هن رال, پواوا لا هتشرومأم كلج همیایم هلبا
 ندیزیم بناحو نوخرکج یتسارقف ایامر لبا دوتجو ردغ ع اونا و زواج یلادتعا دح

 موم هنراسخ رفاو ندنراندب یراودنک لکو كتا ذخا تبعر یارقف ینلبم نالک هلیرو
 ضاواریاقم و یهلا یاضر یالخ كنيرارومأم اخ د راس و هلرابج همیایم هایرالوا
 هدلک نوا داتعم هجورب زکلاپو مادفا هعفد ادا ی رازادکتفاط تایدعتو ماظم یهاشزرش

 فصنم و لدتعم تیدوبعو هزناج الب مولادمپ هفلوا مزال مایها هنیرالوا عناق هلك رب

 امام ه ایام ر غلایم نانل وا اطعا ندیریم بناح و نعت ناب هعاابم بفصتم هليا باق ءان و

 قنقح و ۳ یتانخو مط و ردقو تنا یداو تما هنس وا ملسنو ۳ "لماکو

 هدق دار وب تک رحو لمع تقدو یر هحور قرهلوا لاشوک و 191 جام نالوا

 كاظم نالوا عقاو هدنصو صخ ال بلج هیدامس هاناو نامداشو نون ایارو ااعر

 هدنناذ دح بولیروس راتخا كواس هنلدعم هف رط هلهج و ون كالیدمش هلقلوا ناياع ینیفخ

 ادالامزال هنیراتمذو فولأم یلاهاو رب ندهیفو تدم یغد هيا ندلاظم عون همیایمما
 راد لجأ هرورضلابسح هدنرونص ییدلروس وقع ةمفد هي زاما دع .ندفلاکت
 یراریضتو راسکفا هسردیا سم جاتحا هفیلکت هلهجو یراقدالوا فولأم,نوحیصوصخ
 بلاط هارتشا هلبا هما دشا ییرالوصحم یرلاامر دةس نح لحاوس هله زا پولوا راکرد

 نکیا .رادولا هشويض رحوا رمشیکیا ینلک رهب كنهطنح هدنجوا یراشاب یبهاط نمأتسم
 اضرلا و ع وطلاب هسر واير ويب هدارا ود نان و سڏيا عیب توروتک هی هانسا هداضتفا نح

 هقالع باح | كلذک ؟یهمد,یراکج هما تخورف راپ شیلا رقرق بوروتک هداعس هناتسا

 یزلهموب داغرا و یحفاروا و یحتفح زود 7 رې كي هطنح ید تاکدتفج و

 نوجا لقا هخاوسو هنیفسلوت بولوا هرادقم هراپ زون وا« شبی رک هيسەراس فراصو

 هرکص ندیاکترا ف رحم ثالاهم بود ی راف مضم یخد را دقم لوا ر, هلیاهملق ترجا

 تخورف هبهراپ يالا قرف هدهاتسا نیا شوا ه هراپ سلا « شب یال , رهب هراودنک



 هلا طاصم ا و یوکش شم هب یهاشداب هان تلادع هاکرد نالوا دام اهیلم ندتهج

 ماظاوی راتحارو نما و تهافر و منت كنناکس تنطل ء رقم هلب رلعلوب هرزوا دراو راب ره

 هنطوت و تماقا هدهنطاسلاراد هبا كر ی رانطو كرءدیا هدهاشم و هتیاعم یهدلب ماظتنا و

 دالب هل وقم وأ تقو دعب اتو هدنع وقو ساب تل. و مازت هدهاتسا قرهلوا راکشهاوخ

 هدراناکد و هدنراهطوا ناځ صوصخابو عفد و عنم راندیا دراو" نطوتلالجال نو را

 یعوصخ كلك یحوکوا و هداعا و عاجرا هنیرانطو یراهلوقم یجهفوک و دافرا نک اس

 ما تنطلس رقم هرزوا هکلم هطباص دعاوف بولوا عون یلاع صا اب ایاک ید

 كياطباضو تلود یانماهدروب نم صرصخو مدن داتعم قعلوا هن و ریهلعت لند عمجو

 لوحءرزوا ینیدلوا ناو لیصف هدلح چاق رب هدالاب نکیا راکرد یرامادقا و ماها یلک

 یلوطانایبم هبابسا و لئاسو ندا تدحنونوکت هلا راوطا و عاضوا لدبت و راصعا لاح

 .ناطباض رتاس و ماکح و ةالو .دراصءاو نادلب مع مقاو. هددیفسرحم را زج و ییامور و

 اظ م كس رکب هرد و ناعا نالوا طلسم هلا ر هد ومب ههللا داءع صوصخ اب نارادهزح و

 رع هلنلوا بولس تحاد و تنما هددالب مک ۱ یا ندکما زواج یدح یپدمت و

 کما ر اسونأم ییراهیدق ناطوا نالوا نک اما بجا هروک هه رب تعیط یلاها
 هدنداعس ةناتسا كرهد ردلح قجهنفس هلا شاب و ناج ندفرط یه "ءانب هنیرلقدلوا رویم

 هاع تلود هرزرا ینیدنلوا ررر الاجا یخد هعدقم هلذلوا عفاو سانرنکت و عج

 سانجا و رویم هلح و كرادت هلنامز و تفو ییراهرورض تاوقا او رادقم یخد

 هده و و راتفرک هقلکت عاونا هدنصوصخ بلج هتداعسم هناتسا یهعوتم راخذ

 رادیدب ترسع و تبوعص هد راخذ قاو هننراشمت ین رثک سوفت نالوا ممد

 مدقا ندروما یه ییلوب دوجوم یفاو رادقم كز نم نان مها ندهلج صو مخا ل ءو

 ندرت راپایرو ندحابم.رحم ,لحاوم قدست الب «رزوا دق یئاب ندقلوا

 دیفس رحم ندلجا کیدا افو ههفالطاراد ناکبس تابوبخ نانلوا بلج هلت سط
 نالوا لیمحم هتیرارزوا و یراشاعم رادم كنسيلاها یرف و تابصق عقاو هدنلحاوس
 تخورف هنسهرفک نما:سم لا ام هداوز یررلنالوصحم یرلادا یرلءدراو فلاکت
 یراتاوع هداعن هناتسا هبراشر يح و راج باو مواد یودیآ تیاو هراس

 یبالوا جار ندنلحاوس دیفس رحم ناه ءانب هنعیدلوا موزحم یراکج هبا عیب بوروتک
 هرژوآ یربتداع یت-ادعام بولبردتسا هعیام ریش و هطنح لک ك زو یتا شب هلهجو



 ۷۳ هربخذ

 لاصحعسا شوف كس رو ترذ ی قلوا لد ندهراب راش توسحاب

 . یدبا رول وا

 همزلم هنسره بولوایلام كلود یرلالرت غرب ین تاکتلح عفاو هدنسلاوح و هلف

 راودو لاصحتسا الدب یسادعامو اع یرادقم یعوزل كمارلا لدي کک لوا هلاحا

 ۱ یدرولل وا امعا هب هب رمه

 «یسرخذ هساقم» هده دق قانو هنکیدید یسهرخذ هعیایم كفل م تاعوقولام تن

 یامادننات ) یاو همهم ) فاوباه زاود هداقح ی..ربخذ هسلاق» .یدیا هدمج وا همس

 هلا ام زوج وا تیاغ ی هریخ ذ مه یلاها .یدیا ضح مط هعیابمز رط وب .ردد وج وم تام ولعم دن رتافد

 ههلکسا هلطئا-و یدنک هرزوا كلردنوک هلوبناتسا "الیمح هننافس هدمه كم ریو هتموکح
 هیا را یتسهح رد كملطو قلالوجردنم یرافووصهدبآ ,یدبا هدن روم كم ر دنیا ردو

 ۱۱۹۰ بطساوا هلحزا .ی دلاقیلاخ زدک ما بلج ینتقد رظن كتموکح لاحوب اذهعم .ردیا

 امدقم نوح رلءمزور تاوقا كنسلاها مهلعهناتسا » : هدمکحرنالوا رداص هدنخرات
 مه اک ولم مول عم راسخ الاب یک ودیا یدمت و ظ تجوم ها رقف اوا هساقم اوا در

 قلعت مهناهاش هدافا تحرم مدارا نفر كن هم وف ص ة-سرأقم دابعال اجر یٹا ا

 Tes) ردهدکماسد <... نکما

 كيون ویفردل وا رابر ا--رفامحم هجرزهت نوجا یلاها كاسهدام ی 4 .لاقم

 هدنسهح الر وشم ؛ گن دنفا هالا Xe ىق »رانا ۱2 یذاجا رم ادب 7 1 نوجا یفر

 ردهدکلدیا حاضیا هل دوسوش

 ماضعنیطالس هیاقو هياس یدل اها همرسج دالب نالوا تنداسرقم هدهمیظع تاودر یه

 بولقلا سطانقم تذعلس رقم و اس ندلاظم لها ردعو روجو یدعت هدماسترا تاادع

 هلاک و تالوک ام رک سک یه ندخانک | و فارطا یا ندقلوا فوصوم هلا یریصت

 لمالام ةنطاسلاراد ءانب هتشیدلواراکهاوخ هیلج هبناح لوا عبطلاب ینسا ۵ا و هعتما اس

 لدع هدن راقح یرلبلاها هر نا دالب بولوا م ae و مات ی یسلاها هلتهح قلوا هعونتم من

 هلغتمو نابعا كر 1 و ماکح و 2الو دل تم هسرولپر و یازرا ردق یھ ناطلس وب

 یراقدال وایلاغ ندةل وا ناودع و اط "یدایا راتفرک و ررضتم ااد ندیرار رو ندنراف رط

 ( بط یکسا ) ۱۲۱ هفیحع . ۲ لج ۰ یقطل غ.را (۱)

 ۱۳ ویصوت . یرتفد رثاخذ "همهم نوا ناوود (۲)



 E E ۲۰۰ هریخذ ۷۳۷۰

 ۲ ,داژ یه هب هفدط و وب قرهلوا هعفد كلبا هلساونع لبوحم هتنراظا هرب ذ كشاما هبرآ

 رارکت هد ۱۲۳۸ هدهسیا شلوا وغل تداظن هرخ الاب . ردشهلوا نیبمت یدنفا اص

 یراظا هریخذ هنیرزوا ییکسشت كنتراظن تراجم هدنخشرات ۱۲۵۵و شعلوا ثادحا
 هزارفر نانلوا ذاحا هر ون هنس زب . ردشادیا رود ه ءرادا ی و هدیسهف.ط و

 تراظن امدقم و طوبص هتتنامآ رک یک | كداوم ع رفتم هننراسظا تراجم » هروک
 هدایز اهد هدنسدزادا هچ و رآ ید كنسهدام هربخذ نالوا شارو هند هرادا هروک ذم

 هدنقاا هتناما لر كنهموفم تراظن و هننیدلوا طوضمو مولعم یفج هلوا تلوپس

 یدفا کی ینما رک ولتدامس فیدموقم تراظل اب هنکیدنروک تاو ید هخ راج
 لر ومأمر هج و رآ یروبا هربخذ هل روص و وشلزو بسانم ۾ قالا هنسهدهع یرلت رطح

 شار دشلر یفاروءام .هریخذ هلضارومأم ماننقا هرکوص اهد , زد سرو هنسدهع
 ندنعفر نوتتسب كبارشو عجب زاصحا هدهسلآ شال وا طب رد هدهنراظن هلام قلەرا رو

 .ردشهارغوا ه سط وغل هدهراداوب هزک وص

 زسهرخذ كلوبناتسا یدریو تسها هجرد و هننالنکشت ینراظا هریخذ هحتموکح

 هیتسبرسیک ی فیاوا هدناصوصخ رکید هدهدنسهلتسم هریخذ .یدیادنتسمهنیزکف یعمالاق

 هدنروصر حضاو اهد ندقن اتو نالوا كج هلیدبا ج رد ًانیع هبیغاشا . یدروشدیا تیامد

 نده-عا لقا یرا.رقف وش كاعوقولا مان راز هلقلوا زمسههش یفجهلیالک |

 : مکجیهع
 زکد ی لباقم کو بوبملآ رک ندرتاخذ نائوالقن اره و رب هدهنورح كلام »

 یسهرخذهمیام ندعفاومنانلوب ینانایءریخدضءپو ندرلاضق نالوا هدنرالحاس زک دهرقو

  رزوبو رشللاهدوک هنتماسجو تور هي رد كناضقههيا تایفءراپآیعرکب کز مو هلال

 راخذ بولی ردنوت راجهمیام هف رطنه هدنمسوم هقلوا صو مخو بت هریخذ لیک ك یب

 هقشاب ندقدنل وا ءرادا لک » هیریمر اودو رولیردنوکهلوبناتسا قردنل وا عج و بلج هبنم

 هدناق كنير اخذ راضق ضعبو .یدیارولیدبا تخورفهنفانصا یحکعا لوبناتسا یسهلطف

 "الدب هود ییدنروک هلضف هصوصحم تان دوخایو یتیدنلوا هدهاشم تبوعص

 یبهرخذ هعیام هلک كم زوب ییا كنس رلا صف یاس همه اب وک الْثم .یدیار ونلف لاصخحتسا

 هبهعولعقمتتأیفیمهراپیمرکب هدلاح ییدنلوبهدنسهدار هراهزوب ءریخذ جم اروینبدلوا ی ی



 باب یجندب

 یروبا هشاعا هد ویاتسا

 تاود ؛یروما هشاعا نهلروک تسها راح ردقوا كی ردق ه«هحنلک هیون برح

 ردق هنسهنس ۱۲۸۱ نالوا رح رات یساغلا امام و اسر كخرت ندنخ را ۸۵۷ یه
 كم رتسوک یننسح را ریس تا هم و .ردهلئتسمرت مهمو لضعم شما لافسا هغد تر وص

 هنخرات هیدلب غندل وا یتیاتشم هجرد هن هلرلاوصا نلیدیا لسوت دنا یو ۶ برحو
 لخاد هد هرو رض اوحیکتاریونتو تاقو رع ندنکیدا روک یلاخ نوءدن اف كما دی
 .ردکج هلیدیا اطعا تاحاَصنا ضعب هدنتلآ یعان « یروما هشاعا هداوبناتسا » هدلاح یتیدلوا

 لصف نجر

 یرلشیا كما و هربخذ

 هریخذ مچ

 یسهشاعا گالومناتسا هلرخآ رعصتو یرلدیا كعاوءهریخذ هدددلئاوا یک ینیدارا موللا

 دن شال تل دما ایما نت ےک نیا رد اخالق ا یاو میس وتش
 هلیا لئاسم وب یتح . ید ملیدبا فرص هتهج وب ءدرلتمه كوپوب كا نوجما ینیدلوا كما

 ثادحا ۾ ی داظن هرخذد» هدر هدرلنام]) كوص هرزوا قلوا لوغشم هددج تروص

 ملس ناطاس يا هجا تیادب كاتراظل رف , ردهدق-اشالک ۲ ندزع راخت را یفیدنل وا

 هدنرصع ثان مس ناعلس .یدراو یتاما هرآ لوا اهد .رد.دکعا قداصت هنامز ثاا

1۹ 



WAیکم رایج `  

 هب رصعا تابقرت یحورتو حالصا كنعنم رب هلبوینالوا ی دب یسهدیدع ةدنافو موزا نوما
 یه زال دعاوخو لوصا ید یسهحردتم داوم فلت هر وك ذم هال و هنفیدنل و ند ھهج

 یاباحما یارجا ضورمم هجور كنءهر رحم تاصوصخ ءان هنفیدلوا ءدنلو قرهلوا لماش

 «ردک الاهل نم ترشح نامرفوصا هدبانلوا نیفمنلق مدق فا رتفدو هحمالروک ذم بدنا

 ۱۳۸۵ ناب ۰٠و ۱۲۸۵ هحفایذ ٩
+ 

 هدنص وصخ مق ییدسا تمل اعف یلیطمت هدنحگرات ۱۲۹۰ كنو يسم ەوق عیانص حالصا

 فو ام کپ ھا یا لمت تک: نشو هرک وص: نکو وکم عدالت هقنقطا یف ,یدشلدبا نایب

 تا رشوتیعم»عامچا هسیا هدتنعلس رود كن ناخ .دیادیع ناطلس :ردهدقمامهلوا
 نالعا ندنکیدتا.مامّمنا هدیاقر كعاحا هتعونم وب . ىدا ندناعونم ییکشت

 رب چیه هلیسهیامرس كنهلحم "یلاهاو هدنزرط مون هدهینایع كلام ردق هبط ورشم
 ۱ .ردشمامهدیا لکشت تک زی

 گالزس برج هدهسیا ش هلو ثب شت هناکشت راتک رش قوح رب بثاعتم یتیطو ریشم نالعا
 «تالوصح«ه راعن#ییم هدنجمایموم برح تیام .یدم ریدناثای هدیرلنو قلزسقالخاو

 یرلهزاغمهیلاق فیتاریووف «هنسهسأت رلتکر ش یلبخ رب یک هرتاسو ثیجعا «تاجوسنم
 .یدشلک هل وصح تسقف وم اعا هاب هدنتلآ یا < یم داصتفا» هدر و هن دایشک

 یردوص هدنصوصخم لصف هدباب یجندپ یسیسا تروصو بیس كنقنب هلراتک رش لوصوب
 ,ردشمالو وک تجاح هنن وارکن هدارو ندنش دلوا هدکلدا حاضبا هدروبار لصفم جردتم

 تا عو رشم رتسا س كتموكح ندا دانتسا «هقفرفوو كذم هفرف فرو داحا

 ورب ندهک راتم هدنقح راتک رش للموب ینیدلوا شمروتک هدوجو س نوسلوا عورشمریغ
 ناه كراپشتوب یجهدیا ریدقتو لح كيامز .یدنلیوس رازوس یلمخ هدناعوبط« فلاح
 هله الوط ههوقومغلابم نانلوب هدننابم ییسهامرس كلراتکم شوب .یدنلوب هدنملع سک یه

 یهراسو هفوقوم دو یراظن فاقواواو یفیداوا ینراتنفاقوا نالوا رادهقالع هدایزالا
 یرلهسسوموب نوجا کیدا لافتشا چا ینالماعم ضارفا هدننل | یمات ( هبعرش "هبح )

 ور, ندتطو رشم نالعا یداشک هاب رب كرەدنا غارفا هلک رب مظتنم اهد ,یرصع اهد

 كمريدتبا هماداو ها یزلتک رشوب هدكناملاراشم تراظف .دلاخ ینیدنلو شما ممصت

 قحباذج وشراق هرا همام . ردهدکددشیا یفیداوا منام هنیرافاشکنا نوسروط بوش

 .مردیا افتک | هلک د نوسحا ی زع رضب



 ۷ کره ایپ
 یخ دهد رار کید والدم ېن دوا هدکمل دیا سور درام یح رمد ت رج الب هلتصخ رهئا را ندنس هل لج

 یارجا كنسضهبندنس#م هروک ذم تک رش كحدمر ردق هیهحنایریدای هق ریاف لقتسم

 نوجا تعهلصم لیپست هاج ییدنلوب هنکام موزلین هدرلن و اه هم رافو هنسجا تعنص

 كس نوا نانیروک یموزایونسو یسلرو تی وذام هنس اللوق هتک رش ةیرامو 5 7۹

 وام لدعم یلکرا هناتف يبدلربو هبه صام هناسخحم وطو داسو كندو ندعم راطنت

 هیلع هدعاسمو فطا نوهم یرااهدتسا نالوا هدنراصوصخ يسلق اطعا ندنسهرادا

 رولیروس یرلبهانتسایز بانج نارق تباصا نزد یأرقفاوم هضورعم داوم هلبسلر وک

 یر هنا وادىق هنملقنوباهناو د هلي ذ اخت ماظن هدنق> هروک ذم کا فان هم وق س هال ہا

 كن هصح دام هنیناح هناخراجحم ندناموسرو یساطعا هننویسبموق میانص حالصا كنتروصرب

 راهطوا یزدی روک ذم رب هق و هنس لاج تراظن تراحم ثنص وضخ یوفع هل دءهنس یلآ

 تاموسد كنضوضخ شر رکو هنسهلج تراظل هصاخهنیوخ كنسهدام هنکامو روك هلب
 ولر وک ذم ةمانءاظنو هنس هاج تداظتهلام كنس.دام یضارا هلیمسر افع و هنسهلج تنام
 هراهب نع ناثلوا مط فراس هنا راها ثداوح هدیرجو عباقر موه كننروص ر

 یضتقمنوجا هلام رتاود نیزادمیو هننسهلبلج تراظن هموم فراعم كنسلرردتبا ج دد
 رامشا هرالع ناکمزال یخد كنس ردا لاا هیهروک ذم تک رش كننهآ تاودا نالو
 یه وهف یروقو یشاقو ی هکود م ه۶ وینادنل و یرلب رواد هلع هدارا طونم یسلروم

 لع طاح ینیدلوا هدزوا قملوا ناذیتساو نایب ناه ید یسهدوصت تاماظن كنفانص

 . ردکيعالایلو ترضح نامرفوصا هدلاحیه هدقدلروس یرابهانتسایر "لا

 ۱۳۸۳ طاش ۲۷ و ۱۳۸6۵ هدعقلایذ ۵

 دیسلا . دیسلا دلا نیست نمؤلانيما دیسلا
 اضرلع ءاک آ ناسح یدهدما با هللادبع

 فواد ىنËطصم بیسحینامصم ىح . لاجدحادیسلا یریسدح

 نوطلاسایلایجاح هللارصن ینعهمدیسلا

 هلب ارتفد و یم هجم ال همانماظل نانلوب رار, یسهلعیضم وشا كن و.سم وف عیانص حالما

 ` ترضح ةياوتیدومعم هيا . یدللف هعلاطم هدنسهراد تاماظنو نیناوق تلود یارو:
 نالوا عبطااب , دم هیلاخدا هنت همظتنم تکر شر, كفانایجربمد نانلوا رک ذ هدیهاشد
 ايشا ُهفاک نانلوب ىلا جاتحام هجنامزاولرناسو تالوک امو تاسویلمو نکسم هارشپ عو



 یتکرش رایجریمد فی

 ضم كرانوب وریئدئدم ر و قرهلوا تربغ و تربع ثعاب ید هفانصا یجربمد نا وب

 قرهلوا تاقوشت یارجا ًاررکم هلیا باج هننوبسیموق میانص حالعا ین رم

 ینامع كلزوب ددع رشپ یهبصح یه و قلوا ترابع ندهصح كيب شب كليدنش
 رلهنک ام داجحما ون و هنتصیصخت هیامرس نونلآ كم شب یعرکب هدزوا قم هلنولآ

 صوصح هتاف و یراهبرص و طخ رفو دنمش و یرظلت ینارغلت و هسیلا یلهرز و
 ریمد رولساللوق هدرللو و یرلهنک ام لا و رلهحول رقاب و مد و رلهاح و ریز ربیک

 یابشا لثام هرانوب هلبا یراهبمولط ویوقو یراباب هبرعو نوطسف یراک اپوزوآ و زاها وج
 كني راتعنص هنیرزوا یرلتقفاوم لوصح هناکشت تک رش رب ءرزوا كتا لاما هعونتم
 همانهاظ یلدنن تردزونوا نائل | هىلق هلب | کاذب یخو هل راود:ک فو هام او لوصا

 . یدنلق مدق ًافل یرتفد تادرقم نییم ینسنجو عون كراش یراقجهباب و یسهحال
 نکسم كرشب عو نالوا عبطلاب یادم هدزوا ینیدادوسب یرایهانتسایر "یلاط مولعم
 تاودا یسهفاک كنايسشا نالوب یبلا جاتح ام هحنامزاول راو تالوک ام و تاسوبلم و

 هلیسهلبسو یسقرت كتعنص وش هداپورو او هدقعلوا لاکا و لا۶ا هسهطساو نعنها

 لاح كنفانصا تداعسرد هجرکا قرهلوا هدکلک هدوجحو دی اوف یونعم و یدام

 هسندوک لاتحالاد,م یرللوا لصا و هبهبهانتم هجرد رب هلنوا هلنتس و رظن هنیرضاح

 كفانصا و ندنتحهلوا ىلاخ ندهدنافآ ةهج نم یحالصا هبنم نکع كفاح وب ید

 فوفو بسک هلال هننالامما اوروا وللثم یتیدنلوب رامدآ نتامولعم و دمتسم هلا

 كب هدنصوصخ ینایقرت لامکتس-ا كني راتمنص هلک رادت و بلح راهتسوا یا نوجا

 نالوا باا هنخالامضق تکرش هرزوا قلوا یسنلع لمد كنيراقدلوب راکسوه هدایز

 لغوا لناد یهرقنآ مقم «دناخ یکی لوس ندرابتعا و راسی بابرا و ندراج ناربسم
 "ةمفو كیوتلآ كدعب نالوا یلدب 4 سارتشا هصخ كس. لاح رد ندنرط بوغآ هجوح

 هدنقح یلاثما نوجما لیست یلوصح كن هما وش ندشردل وا شهاوخ راهظا هنحاطعا

 تاموسریک اغم و كرك هبا زابتما هنس ییا نوا ید هتکر شوب هلهجو ینیدارویب ارحا
 یل روب ناسحاتفاعمهنسینل | یخ د ندرانوب هلتهج ینج هل !یناعضا ,دورلیا كن را همّوزح

 :هنساشنا هقربافر هجیاتنافک هدلحاس هسناردءاقرتو تعسوبسک .دورابا هروک ذم تک رشو

 هل وصاو ماظل نده ریما هبلاخ "یضارا هدنلحاوسو راوح فای داع-رد ندن رقح هل وا روى

 هدنلخاد یواه یارس وض وط و یسعلوا صصح لح ر ودو نو سرا كس نوا اتفو

 تراظن هناهاش هصاخهنیزخ هدنسبرب كنهطوا یلاخددع جاقرب ناک ءدننل آ كکشوک یبنع قع



 شو یتکرش رلرجریمد

 هنس هلللج تراظن نوباه یاقوا كن هدام بٽکمو هنس هلللج تناما تا: وسر لس هلل

 كنسمل ردتبا نالعا هلراهب نع نالوا ءدقفلوا عبط هرزوا هعونتم هنسلا ك هم وق هحالو

 ىلاثما كنالومعم هک ود قج هلوا ی وزا نوجا راودو هنسهللح تراظن هسوع فراعم

 رامشاو صا.هرللحم ندیا باجما كنسملوا ارتشا ندهدوک ذم تکرش هلبا هراپ نیش هلهج و

 ترضج نامرفو صا هدیابلوا هلقلوا یرایرواد هلع هداراو یار طونم یشروس

 ۸4 ترام ۱۱ و ۸٤ هحاید ۽ ردک صالا هل نم
OTیوامم/یامارهش ید ږحادنسلا نيسم ىلع دم ناما  

 یریصدم ج لاج دا دسلا سئاوا اضر یلع دیسلا هكا نیسح دبسلا

 ءارصل لولعاا سابلا یجاح قیفوا دم یفطصم هادع ىح

 رفد و یسهحشال همانماظن نانلو را رب یسهطعضم وشا كننوسمهوق عیانص حالصا

 رک ذ هدنهاشداب ترضح ةياوترومعع هیاس .یدناف هعلاطم هدناماظنو نناوق هر اد هللا

 یسهدنافوموزل هلتهج یه هلنلاخدا هنت دمظتنم تکرش رب یخد كنفانصا یحهکود نائل وا

 داوم كيهروک ذم هال و تحاصم قفاوسم یجحورت و حالصا كس راتعنص نالوا یپید

 تاتصوصخ ندشردنل و هدنلوب قرهلوا لماش یهمزال تاماظنو لوصا یهجردم

 ما تلف زین اعا ورک نش اعا یار او رک اک وزب لع
 ردک مال هل نم ترضح نامرفو صا هدالوا نینملق

 ۲۸: ترام ۲۰ و ۳۸: هحایذ ۷

 یروندڅ دلا اشا مسو اضریلع دیسلا لاک دا دیسلا مهذا حارا

 یدمهل وب تد دم

 كب میسب فژر دم كب نارهم فح وقلع

 یدمەلوب یدم هل و یدمهنل و

 یتک سش ر راچ ری ەد

 یسفر و حالصا كب هلخ اد میانص هدیهاشدا تارصعح هبا ونسامحع هان یامت هقفوتب

 هد داعسرد هنس تالت و فاما نالوا هدقلروس ناإیاش هدنقح یلا ھت ا كتسابسا



`N 

 قکرش رایجهکود .

 هدنراف رط همزواو یئاطب وط هدرادکسا و هدنراوج یی عداح هیناملس هدلوساتسا

 یحگود نایتس رخ و مالسا نالوا هد ماشنا ا رفتم هدنعفاوم ضم) ا فكتدامسرد و

 یارجا ا ام اراستعا ندنادتبا یترام یسهنس ترد ناسکس رویا كس وا قاتا
 هس سفر و ماظستا لوصح هرزوا هدیدج لوصا كنيرلهع دو تالومعم و كا تعلص

 هدنساع دتسا ل دشت کز j ًاددح 4.ما ( روت یج هک ود ) هدزوا كملا ترب اقف

 ندبا تق بس هلس ار یتعم ك هم وق ص یفانصا هدنن وسیم وق عییانصحالصا وریادندم رب ندن رلف دنلوب

 كن هموقص تعنص و اقفوت هسلاثما كنءرّژکذم تكر ش هتبزروا تاقخحت و ثارکاذم
 یسهحال همانما-ظن یلدس ییا نوا زوب نانلآ هماق راد هنس زاد ات روض ًاقبطل هنباجما

 یدنلف مد افل یزد تادرفم هعطق رب كيهع وتم یاشا یرلکدسا دهعت ینلاحا و

 بیدا هجتویسیموق ینښلوا نالعا ندیدمش هلبعضو أف هنیرب ره ات روک ذم یابشا
 هتفوزآ رب یخدوب بوسهلوا نکع یناف نیست دملا یهو ررب هديا شقلوا وزراو

 ودنا ادستبا یمه فراصم كراش یراقج های ندنفج هلوا فقوت» هفرضم لیخو
 مت شویض یا نوا ءدزو هنیرزوا هللا قیقذت هلبقال هدنویسیموق هدمب و هدنرلتمج

 یأنف كج مدیا رره و قفلو هزاح هتاف نوب اھ وک ندنوک و قنلوا تخوزف هلنمض

 شلوندهیدورضدوما یفالعا تأیفالب كالیدمش كروک ذمرتفد هرزواقمنلق نالعا یردیپ
 هلبسساطعا زایتما هنس یکیا نوا هلهجو یلاتما یخد هتک رش وب ارابتعا نهروک ذم خم رات و
 هنس ینلا فلا شا و تالا یرلقج هلوا روح هنلج ندجراخ و كنيراهدیدج تالومعم

 ندنرادرکاشو هفلاقو هتسوا كفانصا و یشروب هدعاسم هتتنفاعم ندنموسر افت و كرک

 كل دیا ملمآ نوتف قلعتم هنیراتعنص و كلدهرا واباس> و یمزاو بووقوا هرانانلو یتلب8

 ناک هدنراوجیسهفرش هبرت كموح ص نان رامعم قرهنلو یرلج اتحا هبتکمر هرزوا
 هلف رصم دحوهاو یشیرولا هللطمو هلشسانم تیراوج كانسهصص بتکم قرتحم و یلاخ

 یملریدتیا هیوست ندنفرط ینقو كروک ذم بتکم هلیسهلوم لمحتم فو و لباق یساشنا

 "یلاع دز هضورعم داوم هل.دلوا شع روک ,یاهسا نایاش یرلاعدتعا نالوا هدن راصوصخ

 هدنتح هموق ص فانصا كنهروک ذم هحمال هسیا رولیروب بیوصت هدن رلیهاتساپر, بانج

 حالصا یاس "یداروساب كنتروص رب قرهنلوا دف هنملق نویامه ناوب د هلبذاحما ماظن

 تراظن هلام كنصوصخ تفاعم هللا هموق ص تدمو یسمنلق اطعا هننویسدموق عیانص



 YE یک ر ش رلیجشاف

 نکیا شالوب ممصم ید یصقنت ینردیب كنتاثف هکدریک هنلو تالاما قرلوا هدقءلوا

 هح رک | بولوا هدکغا رخأت ورئدنامز یخ یماېب كراش نانلآ ندهیلاغ رثاود ضعي
 لاصحتا هل. هباقو ندهتکسلراتک رش وشاهدهسیا مواعم یسهرضاح لاوحا كنهللج نازخ

 بوشلیا هو یرهبامرسو مزاتسم یهدیدع دناوفیونعمو یدام هجهعنو هجتلود ابق ر
 ندنفج هلوا مدعنم ټه یرللح سا كفانصا کلب بویمهدیا سسأت راتک رش هسیا رول
 هدهر اد یه كرهمهم هدام و نالوا یهلع فوقوم هدنروص ینیدلوا بولطم تایقر وش

 دیا تا هل زاطخاو نامه د وا بیعت تاتکج مک مزال ےل ول هم مرام
 . ردک الا هلنم ترضح نامرفو صا هدلاح ره هدقدلروب یرابهانناسایر لمطاعم

 ۱۲۸۶ ترام ۲٩و ۱۲۸ هدعقلایذ ۷۲۹ ۱

 اضر یلعدیسلا هاک نمنح دملا زتافر#ع دیسلا یدحدحا دسلا نیس

 یه نیول لک. یهو دی ۰ قطضماقادع قص باح ,  یرارلیلخ
 ینح لاج دهادیسلا ۰ سابلا یحاعناوطنآ سناوا هللارصت

 نينا وق راد یسهحمالهمانماظن نانلوب رار هلیسهطیضم ویشا كن ویسدم وق عباس حالصا

 یهاضتفایارجا هلهجولوا ندننیدلوا هدنلوب یسهجردنم داوم .یدنلوا هعلاطم هدناماظنو

 یسقرت وماود كراتک رش وللثم وبءهرزواینبدنلوا نایبهدهموفص ةطبضمو شعروک بسانم
 هلءاک تاقفدن یخد یامنع هلبصوصخ قدهلوا فوقوم هنسما هللا هداب نیشپ كنتالومعم
 هلا هراب نشیو یضداوا زواحتم یراهدار نوا هدزو هله> و ینیدلردش)رارق هنسرزوا

 رلتک رشرکید نانلوا سات هحدقمهدلاح ینیدنل و ندنفنم یاضتقم هنس دارا یمهمیاس

 اوو رووا نوداوم قخهلوا فسا یتش وردد رات هدقع انسا اشا نان آ ندنلام

 هلفلواشع وبیراهانترادص هلعهدارا طونم یسارجاهصوصخ تادک ا ههضتقم رئاود
 . ردک يعالا هل نء ترصح نامرف و صا

 ۱۲۸۵ ترام دو ۱۳۸۵ هحطایذ غ

 تت اشاییرون سودا اضریلعدسلا لاكدمحادسلا مدا ھارا

 مسبدحدیسلا ىدمةناو  كيفژر زود نارهم  وقلع ۱



Eقکرش رایجشاق  

 هادتدامش رد یتنهرادا لک كتك شو یییمنلق اطا ههر وک ذهاتک مش اک ومو "ةناما الا
 هدرادکساهرکص ندک دریک هلوب یراشباو قلوا هدنناخ یحغاب یهدنراوج وشراج هلو

 بسام راس دوخایو هتسضعب ندنراهاخراک یحشاش قستع هدندزن ینیرش عماج هیمیلس

 ینیرش عماج همزاآ هدرادکسا هن كلیدمش ءرزوا قعلوا اشنا هع راف رب یتافک لحم

 یحقدصاب مدقم هنس چاق رو یسعلوا تعنص یارجا هدنرلهطوا يجفدصاپ نالوا هدنبرق

 نالیروسب صیصخمت اضیومت و ةناما ندهلام "هبلج ةنيزخ نوجما یسلر دنایوا كنتعنص
 روک ذم غلیم بویمهدیا فرص هنهل عضوام راندیا ذخا یهامرس شوی كيب ذوب ییا

 نده وب ندنفب دوا هدقماقاب هغسهراح ییصحم هجوم وق هلسل وا راحود هب هدّقع ضعب

 قرهنل وا اطعا ههروک ذم تکرش هلتلانک یوقو تدم هنس یل | هسیا رولوا تالیصح

 ههلاعرت اودو یمادیا هدأت ههلدلج ةنيزخ ندتکر شبناج ًاطسقم هدنماتخ هموقم تدم
 هنسهلوالامعتساو ارتشا ندننالومعم هزوک ذه تک رش كنهعونتم تاحوسنم نالوا یضتقم

 هدنقحهروک ذم تک رغ قرهلوا لاثءا قفا وم یراامدتسا نالوا هدنفح یشروس تغر

 كنابایرطکدتبا دهعت ینلامماو یسهحال هماذماظن نانل آهملق یواح ینهدام شی نوا زو

 فراصم كنعون ره ندناجوسام ًارظن هرهنوع یرلقجهاب و شمنلق میدن ًافل یمهنوع

 مضمتع کیا نوا هدزو هنیرزوا كنيرب ره هلبا قیقدت فارطالاب هحویسیموق _یمهحیح
 داوم هلغل وا شعوب مدصم یحد یعدقو رب رج یرتفد تادرقم رب هروک E۲ قرهنل وا

 فانضا فایههوقص هال هسا رولیروب بیش ناهر هدنرایرواد "یلاع دز هضورعم

 "یدروساب كنتروص رب قرهنلوا دق هنملق نویاه ناوید هلیذاخما ماظن هدنقح هروک ذم

 تموم و هلسهللح تراظا هلام كسهدام تاموسرو یماطعا هننوسموق عنیانص یاس

 "ةيراع هدفاح ییدلوا تاوداو تالآ از ھوقم وا هدنسهفراف هکر هو هنس هل لج تئاما

 عیاقو موق كاننروص رب كروك ذم همانماظن و هنسهلبلج تداظن هلام یخو كنساطعا

 هلاع رثاودو هنسهللج تراظن هموح فراقم كنسهدام ییالعا هبا راهماننداوح راسو

 هرحم نالک مزال یخو كنسه وا ارتشا ندهدوک ذم تکرش كتهشقا نديا اضتقا نوجما

 یسیق رنو سست كراتک رش وللثم ویویکودیایرایهانبتلاو ةبلع ءدارا طونم یمارویب راعشا
 راتک رش نانلزا لیکشت هوا ندنوب قرهلوا فوقوم هنسّملا هليا هرب نیشپ كننالومعم
 هفرط رههلیا هصوصخم هبماس رک اذت تشک هلیذاخحتاساسا هفس ٌءهدارا اب كروص وب هدنقح

 مض عم هدنراهدار ییا نوا تیاهن و نوا هدزو ههدیدج تالومعمو شلروس هبصو



 ۷ کرا رایجیاف

 ندنکبیدنشو یيدلک هصش یخد هادراووتاموسر نالوا داغ هلو هیزخ ندير يه

 ..دییهیدب کجهدیا لاک او نیمضت یامیاضوش جردن هسیا رولوا لصاح یماحا

 هتسهناکما تهج هلسلوا ندهمهم لئاسمو هک شاب هدنقح هع هفرت هدام و نران

 تعرسهسا طونم هه یهیحالصا كەم وقص تنص نکیآ هدقملوا راکفا فرص راهنو لل

 ًافطل زدی رادکلم ترضح حرص ماهلا ةحرق یسلروتک هلوصحو لعف زك هیسارجا

 هیت هنوپسرموق ندیهاذیلاکو لیاج ماقم هدنع یفنیدارویب نوناه نامرفوما ًاصوصخو
 هلغلوایهاشداب ترضح را امك رظانسح یحور كيهعفات روما هوو شلروس هداراو

 هژاتانخ" هیام وقنع یانصاو هاونسیموقتثیه ماكو لم باح تایاف:تیانع تافتلاوما وب
 نخ نالوا ا١ تالدپستهدناهوصخ ٌهفاک ندنتیدلوا شا شخم هزادنای رورسو قوشو

 روص هلکل رو هج هشا هلبسهرتوم هرم یهانبتفالخ بانج تاک ربلاةضئاف تاهجوت
 ۱ . رونلق رادتا ههنا وضعا یا هج ور كنسهما رجا

 یتالو تعم هدر وص ینیدناوا مے ورت هم وقص تمنص هدیهاشداپ ترضح ةیاوتیانع ٌةیاس

 تاسوبلم یخد ندناتک و قوماب و كوب بولوا رصعحتم ر وج تاح وسن زکلا

 كنسهیاهرسهلشهح یتماسج كلبا ندنکج هاها رایش نوهاو عوفتم راراپ هناشورفمو
 ` رستم يرادت هامرس یرادقم تیافک ةعفد هدهمجیا رد اضتفا یملوا هحیلتمسو ید

  كعزاید یمهیامرمس دقنلوا لصاح یلایق رت هلسدسأت نسح كنماظن یلامهتهنع ندننجهلوا
 ههحو ینیدلروس ارجا هدنقح هنغابد و هنجارس تکرشو قعلوا دی زت هلیسهعسط هناعا

 یخو ندراتکرش وب ندنرافرشیذ فرط یارضح مارک نررومأم راو ماخف یالکو
 عام یخو هنسعا ارتشا كراتدنا كتسا رکید و رولیروس تیر هنیذخا ه.هح ًافطل

 ددع رش یمهصح ره هدزوا قفروبب لیست ید هلروص و تحلصم هنيا رولیرتسو
 شمر وک لدتعه یدانشک هص> زو شب كب لیدمش قرهلوا هتنوتلآ یلنامع كالزو

 ندنسادتناترام رهش یسهنس ترد ناسکس زو کیا كرب وبشا نوجا لیست یلطم و و
 ااو اتزان ر هل ساطعازاتما هفس یبانوا هللهحو لاما یخداهتک مش وب ارابتعا
 یزاکجهدیا ارتشا :ندراشید و كنبراذلیردنوک هج راځ ندنسهدیدج تاج وسنم كتکر ش
 هاکتسداو .هنک ام ی راکم هنلیا باج نداپورواو اشكنم ق كس وا زنکلای یونس ندریرح
 هضتقمتال [.هجتک رشو. ی وط فامم ندنءوسر نایتخاو افع هلرک»فلنء,یاس,تاوداو
 يدوب تاودا و تالآ د از ضمپ هدننوناه ةع راف, کیه ردق هیحلاوا هو كارادب



 یتکر ش رابجتئاق
 قرهنلوبیهاکتسد یحشاق ددع یللازوسدكبب ییا میدقلانم هدرادکساو لوبناتسا

 هدکعاشیمت سوفت ردق زویشب كرب جواندهیلعتلود ٌةعبت نایتسرخ و مالسا ههتمنص وب
 رلهفلاقو هتسوا یفانصا یعشاقو هشپ یعرکب راهاکتسد وب هدنفرظ هنس قرت زوتوآ نکیا
 یراودنک بولوا یهاکتسد یللا زومح و كنفانسا یحاخ3 و شا لز ءرغن قرق قرهلوا

 زرو شل یشک کش ها هات :تود ,یدمش ہلا یی وا زواج: یبوق نوید

 یراهاکتسد ردق شهلا و ءرفن ترد نوا رای دصا هعاج نالوا یواح یموفن یعرکی

 نانلوا ارجا هدننوسبموق میانص حالصا وربندندم رب یفیدلوا شلبا یندن هزکس یخد

 و-شو هدلاحزح هدایز كب یسهض كتعن- لها ماط چوا وب كرءدیا نیش هلبا تاقنقحت

 هحتمنص ویراقدنلو هدنسهجرد قلواص رقم نوت نوت هسا راردیایوا ًاددع راتعنص

 تک رشیسهلج هنیوزوایراماح رتساو زاین نالوا عقاو هتهج یرافدلوا یتبسانم هنیرار رب

 ههدیدج لوصا هلبا تاماظنو تال.مست نالیدبا ارجا هدنقح یلاثما كرل ر دشار هدنل وب

 ادام اکو وم وق .هدنجما تدم وه یمهنکع بابا ك ردتبا جسلب اتش .قفاوم
 قجهراقسج هادىم هل ای ینهرووک دم عیانصیملع فوق و«لصا ك شا دهسیا نتماوا یرحم

 ترورض لاح یتیدنل» فایهموقص یفانصا قرهلوا رصعحتنم هنک رادت هیامرس هدنر وص

 هبنامژ ٌهدعاسم یخد هنصیصخحم هیامرس ندهلالج هنیزخ یک یفیدمهلوا دعاسم هبهنما وش

 . ییعمانهلوا لا دولسم جیغ قوتح فیس هوف هبلاب رز نهنتفباوا
 کوب هلبسلوا راش یلموروس اما دو یلموزل نوجحما سک یه هیریرح تالومعم وللتم وب

 لاع اكر هديا شيعت ندژوب وسوفن قوح رب ندهملسم یغو ههلسم ةع هسنلو هراجن رب

 یک هسور هقشب ندنراقعهوا دیفتسم یخد راندا لامعتساو ارتشا نابشا یرلکجهدیا

 هنجنسا هشقا عاونا بولیکچ یرلهزون ریرح لصالاق .دنرلحم نالیردشتب كیا الغا

 ندناوسئو روک ذ هلکمع ندلا قوج كب نوجسهیبرت هجرد هجرد ردق هبهجئلوا طاص

 ندرابتعارظاهتفر هنقر كنناح وسنمهسو رحم كلام نكي راردیا شيعت هلکنوب رلهمک یلیخ
 دودشم ندلاح ینیدلوا هزوق كکیبا بویمتقوط .رایقدصاوو عشاق زکلاب یطوقس
 ندرب هنسهج كرانلوا شیعتم هنا راشبا قلعتم هتسهبر وارد وارد ردق ههحنلیاپ
 هلوصح تیر وهنا اص هب هنج ارام هدلاح ینبدلوا ءهزوق كل وصحم ر رح تیاهنو قرهنق وط

 كران ویادعام ندنرلةدلوا سوبامومورح ندنزلشیمت بایسایزنک | فنهعسش سوفت كرەلك



 ۷۹ ۱ یتک رش رلغابد

 كلب اًمفر رح هدروک ذمرتفدو یسهج ردنمدا وم شان هم وق ص هحم ال ندنکج ءدیالزبت اهدتاقر
 فانصا هسیا رولیرویب یرایهاذبتسایر بانح نیهر تباصا نیزر یار قفاوم یدادقم

 هراهماننداوح راسو میاقو موق هلل دیق هنملق نواه نا وید قرەذلواذاختاماظن هدنقحهزوک ذم

 قلو ای رام ولعم هک داکرلبردع ونتم ندراو راشبد هرک وصندنو و یلر دتبا نالعاو جرد

 كسار درو رخ ههموقم یفاذصا هرژوا قلا بودایغل رازاب هدرب دق یراکدت-دا و

 ال وا قاد هی ورک دم تک کو بسال لاما تام سر ترس فام یر رک و
 ءدنعاراخ نمک رتغ وارو تاخر یا را كلا تمام یارجا هع زا ی ساضو

 قوهنلوا تاقوشت ئا رجا نونایراملشا .دکلرب هدا هصحل ندتک رش یخو زاناو
 اغ و یسافا تالبهست رولوامزاتسم ینتعفنءوزابتغا دییاتكتکر ش هذلاح یراکدا تقفاوم

 هام وط هلایرکسعرس باذج ناو یسهالقرامشا هنسهلاج تنامارهش كنصوصخ یمسر

 ندهعوفرض ینانصا هجقدلوا مزال یرد هیهر اس عقاوم هلبراروناو هبربخ تکر شو هب.سصاع

 هبصوت و هلاوح هنیرلهللج تداظن تراجمتوهب رحم و هبیرکسع رسیالاو ماقم كذس وا ارتشا
 اضتقا هدام ترا ظفر کما نایرج و ررق "العف یسهیماظل داوم كتك رشو یسلروب
 حالصا كنتروص رب كروك ذم ةمانماظن هرزوا قعلوا ما دقا هصوصخو ندنکجهدیا

 .ردک عالاهلنمترضح نامرفويحا هدنباب یس ر دتا اطعا هت وسوم وق عیانص

 ۱۲۸۳ لوانرشآ ۲۸ و ۱۴۳۸٤ بجر ۳

 اضریعدسلا هاك آنيسحدسلا - رافرغدسلا ._یدخدجادسلا نيس
 عده ردهعور بلاغ هللا دمع كسلا یدنفا نیما قح یزارللخ

 یدمهذل وب

 هرو رض و رقف لاک هلا باسا ضعب وریتدندم رب بوارا ا د دابو تداعسرد

 كرهلبر دشل رب یسهلج نوجما قلوب لوب رب هنیراتراجم عورت كنفانصا غ ابد نالوا شمشود

 شغل آ هملق ندنصوصحم نویسموق رادهن-الصا تروص كنبراتعنص هاکشت تک رشرب
 هعلاطلایدل هدناماظنو ننناوق ءرتاد یسهحال همانماظن فوفلم هلبا هطبضم وبشا نالوا

 یأد نوهم یساضتقا یارجا هطبضم بجومرو شلدوک هدناوپ یسهجردنم داوم
 .ردک الاهلنمترضحنامرفوصا هدبالوا هلفلوا شعلو یرادنافصآ هلع ؛داراو

 ۱۳۸۳ یاتنرشت ٩۵ و . ۶ نامش ع

 لماک فسو یرو دم دسلا اضر ىلع دیسلا لاکدحادیسلا

 مهدا يهاربا دا٠ ىب دنیا... فر دخ



 ینکر مش راغابد ۱ ۷۵۸

 یقرو نوتلآو هناخجارسو هناخشکمسو هنیمترت تکرش رب هیمان ( هبغابد تک رش )و
 هدرب ًاقفوت هنباجا كان رامن ودنک ینهرفتمو ًاقبطتهساسا نانلوا ذاخنا ء :ذقح یفانسا

 كنئانصا غابد ن زا دعب هعین-اضتقا یلومش كرا رقوش رهبری و رارق هنیک رت یتمج هرادا
 یعولع« هارارجاب یمارو هد صا لواهلتهج یفح هلوا یتحالص هقغناص یرد لومعم یخد

 مهفت و غلبت هفانصا رجا تروص وب نوجا قمالاق یراکجهید رب :رکص و قلوا
 هننالومعم اوروآ كرلغابد و شال آ دنس ندنرادب نیم یراتقفوم لوصح قرهوا

 یراهو؛ كرایرد یرلکدتسا ثهشت هنسهسرو لاتا هدوه.اق تدم هرزوا قلدا هاشم

 یللاثهاو فنطلت ینهموقنم فانصا هللا نیسحنو هنیاعم هدماخف یالکو صاخ سلجم ًافطل
 قوشتعاب هنسهلجیفا دلروس تهغریخدهفسارتشا راهعح ندهروک دم تک رش نوجحما قیوشت

 هب رودنکءدلاح یرافدلوا هدکٌعا رارکت یهناکولم بانج هبریخ هبعدا قرهلوا تییارکشو

 كيهدددج تالومعم و یمهحمال همانماظن یلدنب زونوا نانلا هملق هجویسدموق هرک اذالب

 . ردشنلف مرده 1۳ ی رود تأف

 ضعي قاط هم وق م فانصا ید یسیرب كن. همكم لئاس و كيهولطم تاحالصا

 یخدیرازاس نالوا راد اک وب قرهلواینهدام یرات رهظم ههنکع تالهس وتادعاسم

 ۱۲۷۸ ش ۷٩ كنسهراد نناوق الاو سلع هلج زا بولوا لاشماو لوصا قفاوم

 «رزواهددج لوصا هدنوز,رطهلهج و یفیداوا نابتسم ندندیق یبهطیضم همطق رب لح رات
 زابتما تدم هنسنوا هافا نشور غ ابد ندبا ترشابم هاما ءرتاس و دولج و هلاسواک
 لب رالایع و دالوا راغاید یهدنداعسردو شلروس ناسحا تفاعمندک رک مسد هنس چ وا هلی

 نکیشمشود هتک الفو رقف لاک بولوا همیسج تابه رب عماج یموقت كيب شب ترد
 كيولطم وش قرهلیروسب وزرآ یرلابحا ًاددح هللا یراورمش ترضح هصوصح تیاذع
 ندننج هلوا یداب هنتأف نیوهت كل هجارس تالومعم وندن هراس دناوف هدنر.دق یلوصح
 شفلوب لسم یفجهللوا هدافتسا یخدهجامزاول یتلعتم هدولج و هجناموسر و كرك ادعام
 ندهلصوب فوفلم نالیریدتا مقر هفتمجاص هنيدوف ی-ءهبساع تاموسرو هضیدفوا

 لاصحتسا هدنسهتس ییا ناسکس ندهموقص فانصا هرزوا ینیدلوا دافتص

 ندهراب شب شویف ترد یعرکی زو یدب كب زوقط نوا یمسر ك رک نالوا

 هنس ییا نوا یخدءهرلنو "ءانب هضیدنا وب بیرق هرادقموبیخد یرلمسرافع بولوا ترابع
 یسهدایز تاق تاق هدورلیا هدلاح ینیداروب ناسحا تفاعم هنس یل ا هليا زانما تدم
 تالومعم تاسف هک دریک هلو تالاا هدب ولو تروصنسح یسهدام یردو ندنچهلآ



 ضد تعهد و
O LE Eیر تا  

ATT AE 

 وه ۱ ر یاد

 هدنجراخ كفانصا هرکس ندنوب طقف هس هافو كر وک ذم زاشما ندنکجهدیا اربا هتک

 یراقدلوافرتصتم ندنا زاحایرلکد رو فلهم وف ص یانصا هدا رونلو راذتیا قلآ یرد
 ران الآ ندجراخ هسا ردیا تیاصا هل یههتیرز وا یددع هارابردیرلق دل ۲ هلب رابتءا راهصح

 هتبزخ هنلام هلآ قجهنلآ ندرلنآ و ثمر و هج هقشب یلءکیا كنآ هلهج ۰ لاما ضمب

 یمنلسآ و لیصحم اقفوت هللاثما هلذاخحتا لوصا كروم وب ءرزوا قلوا دناع هنسهللج

 قیقختلا كانیرادتم هلتمجارم هتیدوبق یسهطوا تادنسو هنسهلج زاما رش كنسءدام
 یارتس ًارابتعا ندهینآ ةن وهنسهللج ترا نوباه یاقوا كندر دل هیارلاراشم تناما

 كس هی تاند هناخ زا و راهاخ هتسخ لبا اکو هناهاشهی رخو هرب رک اغ قوئنصو ران وبا

 هل جار تمیف قرهلوط ٍیاح یدولج تاناوحقح هناوا مذ هدنسهلاحا نیح ةن رامزتلم

 یم رور هلاوخ 4-هلاج تراظا هلام ثنسمتدق هلاحاو دنا هل.ط مش كل ری و هنفانصا غابد

 بام هليا للاخ لاک هدنتهح یه فلة دالب و تداعسرد و سم رول سانم

 زور هشآآ هننس یافت هن كنندولج تاناوم- نانلوا ممذ هدنرارب رازاپ و هدنراناکد

 یخ تاما رهن یتددام یتخورف ءراغاد هنس هراس تاق ارابتفا ندنرضح
 نوح و شهلوا طبر هناروعنوق هدننب یان صا باسصق و غ ابد موم هلتقرعم

 دوغ رشیدب رمشیتلآ هنیرزوا ,یرب رب ییرد نوټ رب یه ًارظل هتاقفح ضعب

 رشا یسەفو یتیدلوا ل صاح یعاس هبارر هنیدژوآ یررب ندیردیه قرهلوا لام

 رمشکیانوایسهی ههرادضب ی رل .غابب رنایلپوطیرایود هدفاح ینیدناوب هدنتمبق شوی
 ندنفانصا غاب م دقلا یفاک یاس ناو و ندنراةدلوا هدقع اصردق هشومع رح وا نوا

 هدنقح رآ ود ندا ارتا یاس تروصو ندنفج هل وا هعذایم هل. هب راح تأف و

 حالصا كنهموقم فانصا . ردش#ل ولی دب یح لوا ثعاب هتعفمو فرصت یخ ید

 لا وغ را تا تمنص یارجآ افرفتمو ادرفنب یک کلا رانو هجنط هشح یرلتمنص
 اهمتحم هت رل شدا رب سس كر هل ر دشار ی.هعوم تنه ندب راقج هم هلس ر وف ما تنعا

 یلامتهفطلب ی الآ هطابضلاو ماظتنا تحت هلک عل تکر شرب ندنمومع هرزواقمشلاح ادحتمو
 لاما یف> هلوا بجوم ی راتبرومعمو تور لوصح هدیرادکلم بانج هیاونساحم هیاس

 وا اش امار یزد لوی دنهامسرد ندندیالوآ مودم هلال
 أ یخوهفنم کیا ندنفادناون یراءهعوصخم تمسانم هلیفافصا غ ابد هجرلت راجت ساسا كنفانصا

 یهو قاوا تراسع ندهصح كس یياگفیدمش هنرزوا تاهقوشت نانلوا ارجا هدلو وب

 ھه هضوو الرادت هيام رس نوتلآ كيب نوا ءرژوا قملآ لاول آ كلزوب ددع مپ یسهصح



 یتکر ف رلغابد 01

 ءدق زابتما كرانوب كرد یدصت هغهالبوط هدنتروص دحاو دی یاس راهسمیک ضعب

 یرد راس بولک هتسهجرد قمامهو یرد كج هلشبا ینالوط ندنسامهنلوا هظفاحم

 تالکعم وارد رخآ و لری هلبا رلا یلاخ یخد رلهسلمهدیا ارتش آرمان ندرانالبوط
 یتعنص تغابد هدهراس كلام ید یر و یسلاق زشیا كفانصا هلبسح كلدیا عاعا یو

 قرهلاق هدنلاح کسا ینالومعم ران بونلورلیا ن اب نآ ھيا لوح هماظتنا لاحرب هقشب
 7 ادلایدل یناحا هلغماشالکا ىنا یرلءدام یسلوا طقاس ندراشعاو جاود مییطلاب

 كنم راع.دق زابتما كلهنس زو شب ترد ثهموقنح یانصا یبماع فوقوم لسا كشيا

PEهدنماقم یورو یسهبلصا یازحا كنیراتعنص هلسلراب وق نيکي ییدلوا راجود  

 هنس هدام یرد نالوب ندهحسط روما یتعوصخ و تطوبص هراغابد هدواید یهو نالوا

 .یند كنيرلهعونتم تالومسمو یسذر و رارق ر هلدوص یتج#وا قفاوم «هبراج لاوحا
 ینیدنلوب ترابع ندنراصوصخ یس رردتیا قییطق هلوصا نلیدبا عارتخ| هدهراس كلام
 . ردشاروک موزل هننام "الاحا هداروب كنرازابتما تیفک و شا ققحت

 نالوا لصاح هسیا رواسک ناومح رادقع نوک یه هدهثلث دالبو لوبناتسا هک هیوش

 ناکمتنج یزاغلاو حتفلاوا رلهصح وبشا و مست «هنوافتم صصح هلهجو كدك یهولج
 هنیراترضح ثلاث ناخ میلس ناطلس نابشآ دلخ ندنراثرضح یزاغ ناخ دمع ناطلس
 فانصا تادنس اب هللا صیصحت «:_.-هلباج فاقوا ینارضح ماظع نیطالس ضیپ ردق

 یرلفالسا و دادجاو اب و ندنفرط هموقص فانصاو شارو ضیوفتو راجما ههموقم

 هءروک ذم فاقوا یرهلوا یناراحا و تاموسرو تالحمم ردق هیدمش ندنرابناح

 یخو یراهبونم هلجّوم راجا بونوا اطعا غلبم یرادقم هسیک كيب ىللا قرق
 یالاقتناو غارف .هقلالا ندنوباه فاقوا "هبلج ةنزخو هدکلرو ناالایلا
 یدمش نکشما رلقل راک ادف هحردو هموفص فانصا هداونوش هسلوا هدکادیروب

 لوا ندرلقل راک ادف و ید ولح هح و دم تااوبح هدیوصلعار یرد ب زاودنک

 یسلا بونالبوط هدراصحما تروص كنشک چاق رب راس نالوا رادهصح رخآ و
 هلاح و و ندنکح هم هديا قفا و عطف هتناقةح هدعاقو تحلصم تعسط و تعنص تایرو رض

 دوم ناطاس ناشآ ندع هسلدک هنفرط كلدیا لاطبا یعکح كنهروک ذم تادفس هروک

 فاذصا ندهفینم فاقوا ضمب رکید هلبرالاع فقو یتارضح مهارت باط یناثو لوا ناخ
 یخ ههسزخ تادراو هلّسا رص یحد وک قرەنلوب ینادنس هلدک یلتسلک شلر و هراس



 ۷:5 یتکص ش رلابد

 رد راشل رآ رئال وا هد گنا تملاعو لوکن ور ندنکشت بقع

 تل رش راناسهتسیا ید رش ھغملوا :دقفازا ارجا تاقبقح راس اهد هننرزوا كلوب

 ساسا ندیکی هرزوا قمشااح کلر, لا ران دا لوق و قالا وط E ندن زایتما

 هرک وصندنوب یتیفک ندنفیدناوب هرزواقالواحیحصت هروک اک | یخدیسهمانماظن هلبعضو

 هرزوا یفیدلوا یو راطخا یخد هدنالعا یمدقم یآ رب طقف ۰ روناوا نالعا

 هفانصا تانک رب هوا تاوذ ناکا هیدأت زونه یتسام قرهلآ اشا ندنهرادا تک رش
 هد وسآ هوا نول "4 یرراتمذ ند راقح همر وي ون راشخا یتشس هتسلزژ و كيا ىلتعفنم

 69 ۰ ردهدقنلوا راظتبا هني راهرو

 نوک رف راغاید

 نالوب هد هل یدب و رادکساو هناحم وطو اشا مماقو بوا ینا ەدەبالاث دالب و لوساتسا

 شانمرا.- فانصا یرادتفاو تور كرانوب بولوا رومعم كم یرامدقم یفانصا غاب

 ی راتعنص هد راک تیاپن هلرهشود هبالزبت هيو ندنوک هدنف رطهتسقررف دون وا نکیا هدنق وف

 لک راهناخیغاید نناک هدهسخ مقاوم نانلوا رک ذ بولق ندرابتعا و جاور نون نوتب

 هناحشکمس هاديهاشداپ ترضح یاب اه یاس ندشیدلوا شاک هنسهجرد قلوا لطمم
 ندا: كفانا ريدا ۱ یننادنل ۲ هناظتنا تک قانصا یتقرو نوتلآ و هناخجا رس و
 یسوقموزا نوجا کیه نامز ره كننالومعم والم یغیدناوب رکذت تسدرد یراتعنص
 هموقض فانصا هدنک راد هنماحرتسا یشریدنابوا ندنکی ید ثلنهغابد تمنص نالوب

 دیا شاروس هلاوح هننویسیموف میانص حالصا لاحم نانلوا میدق ندفرط

 قاروا ییهدنرادپ هلا بلج هنوسدموق تاعفدلاب یرارالک | زوس كن هموقص فانصا

 هدوت هدنلوا قشح ندفوقو لها راسو ندنرلودنک قره قاب هبهددعتم تادنسو «قنع

 ه هدیرلهاخخلت تداعسرد ورتدحتف نیح یسر كیآ بولوا یبس یا کلی ال وش

 ههموقم فانصا یار هلیا رایوت یهدنرزوا یرلیرد هسیا رونلوا ځذ تاناور- ردق
 ندنیوت هليا تخورف و لامعا و ارتشا هلصهبراج تمیق یرلنوب قرهلوا رصحنم و ص وصخ
 تاراحاو تالحعم لتلک هزاشاوشو یراقدنلوب هدکعا تراجم هقشب هقشب ندنسیردو

 ندج راځ یت د ولج هحوبذم تاناوح یرارکصهدااح یراق هوا لئان ءربتعم تادنسا هاساطعا

 ۹:۷ و يص وا ۱۳۸( ثرام ۲۰ < مزاقو وقت



Vetیکم ش رلجاربس  

 شویغ ترد زوتوا زو یدب كم شب قرف ندنساپ اشایراقدا ۲ هدنراتمذ تاوذق شب

 . ردشع وروک ینولطم كتکرش

 نانلا هملق قرهلوا نضتم ینارقفو داوم ردق نوا زو هدنلکشت یاتا كتك رش

 0 ىق اا دزو ی و. لاوشآررکثا نددت ایم كفانا یسهماماظا
 هموسموق هنسلروتک هلوصح تاتنالعف هلهج و ینیدلوا هدراتک رش راس وشل ر دشلرارف

 زسلو كب كشبا ندفرط یتعح هراداكتک رش نکبا شمالوا ىلاخ ندهوشت و تربغ

 بلاط هتک رش لدادشاو نالو ندنرادتقا و تور بابرا كفانصا ىس وط كغوكو

 یدنک هداح یکیدتیا سات تک رش ندءرکوص كنك چاق رب یعاسالاطوبضم نالوا

 | هيس هظحالم رولوا عتمتم ید ىسافعض كفانصا و رولك للخ هنراصوصخم عفانم
 هدژوب هليا هلماک تاققا هبهدیدجتالومعم یک ییدلیا تاثشا ندنرامشلاح هدعصت یشیا

 یراماظن نالواررقم هبنس ةداااب یسفلا بولبتاص هلبا هراپ نیشپو شفلوا ءوالع عتع نوا
 كناعذ ردق یتلث كنهامرس هدناوذ لق شب زونوا زوب هدلاح یفیدلوا شعلوب ندنباجما

 . ردشلوا ببس هنسامهلورایا كتکرش ید یسلاق بوشلبا

 شور ردق وش كسب شعلا زوب نالوا ینالدب راهص> نالیناص و هدزک یم وب لاح
 نکیا هدتهادب ٌةهبنرم ییدلسهنلا اردو ًاطسقم بوسک هلا ةعفد هدنلکشت یادتبا
 هباسح شوف ردرد زونوا ههصحره هدنفرظ یآ یدب یلآ و هدنجما كنلقغاط وش

 «ناخشکمیس كتك رش وب ًارظن هنکیدلبا تباصا مت هدایز ندقجم چ وا نوا هدزوب

 هسل وا لصاح یسهدادا هلیا ماظتنا و قافا یک یرلتک رش غان و فرو نوتلا و

 یتع هسلووتک هتکس كرهب ریو نیشپ هلهجو یاضن یساهب ابشا یرلقدلآ كن.رایرتشمو
 . رلشالک | یجهدبا دیاز هنوک ندنوک

 نسح كنهدوک ذم تکرش هلهجو ییدارتسوک هدنسهفرو نالعا یمدقم یآ رب
 یبادختک رارجات ندراجناربتعمو ندنساضعا ینویسدموقغیانص حالصا رخ ومهتسهرادا

 وام ینیدلوا هدکعا تربغ هنسهبضتقم باسا كرءدبا دهمت یدنفا ینطصم ولتوتف
 هنلهرادا كتکرش هلا تادییا نداضعاو یشد دوکذم نویسموق یوک هنشح نک

 یسغنقو كج هدیالوبقب مص یک رشیسغنق ندر اجا هليا تیفک مه هفانصا تئیهو تعب نع
 هلوصاوب یغوج كب كفانصا هنیرزوا یرلک لیاهدافا ی رال وس بویتکح هسیا كج همتا
 كتكرش زنکلاب الرهدیا ریه ینهقرو نالبزاپ , یرامساو رره یراق دلوا راکبلط



 Ver بم ها کی لکا زس

 نسح :كشيا هلبا اطعا هحننشپ یآالدب قرهلآ هصح زون لاجرد نده ارس تک رشتیا
 ندنناکرا یتعج هرادا و شا دهعت ًایوق هدنوبموق ینکجهدیا رودقم لذب هنسهوست
 ضمب فی هم اتم اظن اق فو هب هب رج ندیا تقم ردق هب یدمش كرهبدا لیدر یسضعم

 دینخا كنك مش ةدندم, وش ولا نی وا نشو هدزّوا قعلوا لاک | ند رال

 هتیرژوا اوهتسا و راطخا نالوا عفا و ندنوسسموف نوجا ناسح تیّود كنساطعا و

 ید ندنویسسموق و قرهلبدوس نیم یدنفا رب ردتقم و بساح ندهللام هبلج هنيزخ
 نالعا هرکصندن وب یبهصالخ هلقلواهدقع وامادقا یخداکوب قره واقیفرت تاذ رب بسانم

 نیشیدلوا یسهدام یهو بت هلتقو كنناعا ابغا نالا یحور لصا تجول و ندجهناوا
 یمالخز یا رائیش یرلفدل | كناوذ نالوا مبا ارتشا اشا ندهموقص تک رش
 راظتاو دما ندنرلتويم راعش كن .سهلج یرلمبا تمه هاغا هوا نوکر ب هلهجو

 Ci ردهدقعلوا

 لنکشت نهنکی ندنکندمه رک هلو هلراهس ضب یسهرادا لوصا كي همجنا مس کک

 عیانص حال ماو ندلام .هلبلج ةنبزخ هنقیور كننباسحو یفیدنلوا ثبشت هنیاسایحالصاو

 یا رب یفح هلق نالعایسهصالخ هدهبساحم ماتخ ندنشیدلوا نینمآ تاذ رر ندننوسهوخ

 یه ور ندهام رب رلتاذ نانلوا نمصت هیاسح وب . یدیا یشهلوا جرد هزات نع مدقم

 یرلکدلبا میقرت هاد رفم هفاک كرەدي| مادقاهنقفدن كنتهجیه و ماود هیهاخجارمم نوک

 . ددرلشه ونک هویسموق مدقم نوک یيا یرتفد تاعد هعطق رو هبساح هعطق رب

 هلک وروت هدنلوپ هل ریلب رک ندقیقدن رظا :یخدا هجوم وقف یرتفد .هبساحم ونشا

 لاو پشان .ندناکشت تیا كنک رشم هج خوف یس هسا السال :ناداوا رب
 هصح ترد ناسکس زوب شپ ندنرلهص> تکر ش هدنفرظ یآ ید یلا ودق هنتاف فیرمث
 زو ربارب هلیسوطتوقېبا. هغ نالوا یلدب ندنونلآ یتجم رشیکیا  فانهصح ره یرلاص
 نانل وا تخورفو لا#ا «دندم وه رارب کوب قرهلوا غلاب هشوف زوی یتا كرب شّقملا

 ارت شا ندغلابم نالوا یہاہب ابشا شاب ممد نانلو دوحوم مولا هدنراهبجش ثتکر شو

 عو یه كتکرش و یرلارک ناکد هلایرلترجا شاعم نلیرو ویناعا ههونتم یاشا نانلق

 فرص هراب زکس نوا شویف ییا نوا زوبیدی كسب یرکی هدقدنلوا لیزنت یفراصم
 زونوا زوب ویجهدیا تباصا شوف ترد زوتوا هه همح س ندوب و كرهنبر وک منم

 ٩۱0 4A وصول ۰ ۱۲۸۳۰ طابش ۲۷ . میاقو عوق



 و ۱ زره ار ۱ ا و۲ ۱

 ری تامفدلاب یاریتممو نازم هلغلروس هلاوح هتنویسدموق میاذص ح الا نالب روس
 همانماظن رر هر وکه ناجا و ,لوصا كنيراتعنص .رکوص ندنسارجا هررکم تاقیقح هلبا

 یم+-جردنم داوم هه 2 ین وا, رضا یخو یرلودنک قرهنلآ هملق ی هال

 "ریتم هنسساش ا هماج و یفپ وا قفاوم هس را د ص۰ هدقدنلوا رخ وس و موع نو ق

 هموق س هجمال هنیرزوا يرانا نایب هبا هقرو رب یرهم چ وا قرف زو کیا ینرافداوا
 ډراډزغ تفک قرهسرف هبارجاعقوم مدقمیآ یلآ شب هلبا ناذتساو مد هطبضم اب

 یعافتنا ءور .اهد كتکررش یف ارو تیام نالوا هغ زانم و نیک وا نالعا

 غاسم یند هترلعا ابد یک نیجمال و .ردنوق هقشاب ندهیجارس یابشا هلبسوزرآ
 ماخف یالکو نوجنا يراتعاو فرش لوصح كتر ولام ییدلرنسوک
 ۱.:یزبا"رتلووت تر ید هنیذخا  ناهتصج"* ندنزلفرط "مار .تاوذ نضسو
 هو دلوا قراوقتب تال وسا ی اا مو راف ییدلدا تمشآ هالماعم یارجا هختک رش

 میان حا هنضرمت كيا ا رولوا بج وما یتنقر سا ندنو و شل هو

 كلاح وش 4: وط زو هزت هر ندرب اتم نکیا شهلو .دقلوا مادقا ند وسوق

 یتعجءرادا كك رش زر واقعلون یسءراح یجحالصا بن رشو قماشالعاییدسا تأشن ند«

 هب هناخحارس ادرکم تاوذ, ضعپ ندنساضعا فانوسیموقو كرهبردنوک هن وبهم وق هلناعفد

 كنبرامامیالپوط ی راودنک زونه هد یا شلدیا قیوسشت و قیقدب هیفارطا رەد
 یراکدلسهدیا هلزادب كالءدمش قد هلوا لالا یف اذ هم وق ص تادا ؟ یبس لشاب كا

 ىن دلو ندنباجحما هنانماظت یطانع هلا هراب ناب فالاما و یتیداوا لبلف هیامرس

 - ام واصرتسد هنسیرتک | كسام اشا نالا 7 یآ یلآ نعپ وش “هاا
 ردتقم «هطاحا یا الاح كن هلتهح كليد ی ؟ یخی دف وا ینهذام ی رلم

 ینو كنےعلوأ تراحم ا اقم هح وصا کک یسضءب و ندن تمام هلوا

 یسهفاک هر رخ یو كرد بزم.دیا كرد یخ قوا هواوز نیک شنا ادرس

 یطصم یمادختک رارجات ندراجم نازبجتم و «تکیدلبا ققح یفیدلوا یا ندنسمالوب

 یخو هنویسدموق بولوا یک راشم و تمسانم هليا هناخجارس ور, ندنامز یلیخ كنیدنقا
 هک قد E وایو تیغ د.راشنا قلم ,ههضابد ےگ  اریها تموادم و تجزالم
 الرهنیروک مزلتبسم یتحلصم لېست یسلر,دنل وب .دنسرادا هجارس تگ مش

 هلااموم "یدنفا و شعلوا تعاون و تقفاوم راهظا ید ندنفرط هناخجارم هلتر وص و



 ۷۱ کز ف راجارس

 یمون طسواوردرد ندنسهیراج تأف كن رلهمرص هل نالوا لئام اکا یسنج ینداو العا
 یمهرد ره فهم رص العا نالوا ندهلخاد تالومعم قرهوا هنناصق ءراب مشکیا

 زونوا شور ترد یماندا و هیءراب زکس شور شب یطوا و هشورظ قج رشب
 هصاع هناخشکمس هحناحما تاحالصا وشا و ندشیدلوا شعلو هدقلااص هیهراب یلآ

 یه ندنکودبا شا باستک | یتمکح قلتوط هدنماق» یره راف همرص فلن هیاج هی زخ

 ضعبو همروفیتوا یفج ءریدباب كنهنلطضو هیرکسع ناطباض و اما و هنر باقا فنص
 یغی ر دبا هدلحم رب راناشنهحتلود كنهعونتم یابشا یلهمرص یجءریدتنا لا۶۱# كرا ود

 كلالومعم نالوا هدنتخم مسر یلامعتسا و یساریدتیا لامعا هدم صاع هناخشکمیس وام

 هلتهج ینجهلوا ندنانسح یسلو هدهدار رب ید یرلامو هد هواستم و هدرطع تروص

 هسلا عون یه قرهلوا ارجا تاقوشت رتاد وب هلا بلج هنویسموق هموقفم فانصا

 شیاقوچنلقو هسبلاو كراقاجنس قج هلوایعوزا هبهناهاش هیرحم و هیر, رک اسع هلا همسر
 هد رظح راش و هدوش راح كراش لثاع هءرانوو لکسوو نودروفو تاوآ هل رلدب رش

 دهمآ یلامعا هرزوا كلریو نیشپ یسا و قلدا ییقاطو سغ و نوها ند رانا
 هحنجوم صوصح ٌةمانماظن یلدنب ر زوئوا نانلا هملق امدح فلنهررحم داوم هلیرلتا

 بیست الولانب یسااوح هویسیموت دارکتب كنميظت یراهنوم هتاف نیمتو یسهوسا
 یهاشداب ترضح ناشن تیاصا نامرفوما هنناباجما یارجا هلهج ولوا ناذیتسالایدل هلبا
 هوشه وق یمهدام هنوعو تأنف هدزوا قنه یاضتقم و شاروب رودص یازفا فرش
 نیزادب هقلوا شلری دل هببضتقم راود لاح تروصقرهلوا هدقعلوا قیقدت وءر اذم

 هدرطم تروص فلنهیمسر ةسبلا یرلقجریداپ هحک دتبا اضتقا یلنهبنر باما فنص یه

 هرزوا كلرو نهشب یرلاج نوجا لوصح كنبابسا یتیوها و یقلوا هدهواستمو

 نالوا تسدرد یرارق هوسسموفو هلتف رم صوص رومأم هنس هدارا بح ومر

 ندنارشت بناج هدننمض سر دنیا لا۶ا ءدء صام هناخشکمیس هلهح و یمهلدتعم تأف

 (۱) ۰ ردقجهلوا رادتبا هسارجا كلاح باجما

 یتکر ش راجارس

 راد هنساهدتسا یلاوحا ملظنن هدنلوب تکرش كنفانصا هناخچارمس ناک هدتداعسرد

 لیکسشت هداننا لوا ءرئاس قاروا هلبا لاحضرع یراکدتیا میدن هبیلاف باپ هنس نک

 ۸۱۰ وصول . ۱۲۸۳ سوتسفا ۲٩ . میاقو عوغ(۱)



۷۹۰ 

 عرش هاگتگمس

 هدکمنک ندزوب وب جور ینیمهتسافن نالوا راکرد كننالومعم هام ةناخشکمیس
 ندنرو رض لاح هدهاشدا ترضح هيأ وت م هیاس ك وف بيرق هزو شب كسب نانا ۶
 نالوا قلعتم هننرزوا رارق نلیرو هدنوسموق نالوا شالوا لیکشت نوجا یسهاقو

 لاسرا و رر هیدیضتقم اود هلهجو یسیلاع بجوم یهانتفالخ بانج ٌهبفس ةدارا
 هلګ وب هدزوا قلوا یعولعم كاهل لا- تروص ج ردم هدهیمسر کنن «یالیو وس

 . یدلق لس و ج رد

 ضع ور ندهن زوتوا یعرکی نکيا هدماظتنا لاح لصالاف یفانس-ا شک هم رص
 هده و قرهوط زوب هلزنت هحرد هجرد یرلتراجمو تمنص هئودح للع و باما

 بولک هنسهینح قلوا ضرقنم و و نوئو نوو قرډهوا راحود هبهریثک نوید
 كنيرارومأم هناخکمیس هلیسلوا یدوم یادقف یخو كنسبربم ممر یعاطقا كي #۱

 یفیداوا ءدقلوا راب هبهللج ٌنزخ یباطفا ندقبحآ قرهلق زسقل و+راق ینانسمو اعم
 شست هلکنوو كيهس# تعنص رب هلو هدیراکدنوادخ ترّضح هیاوتقفوم هباس هدلاح

 كنهاج هزخو ندبارطضا  ضارقا كسوف بيرق ہزو شب كم نانلوب .دکعا

 نویسموق ور,ندندمر نوجا یسیرحت كنسهراح یسهباقو ندءهدناز فراصمهداو وب یخو
 تدوص نانلوا ذاحا هبا تاققدل یارجا .دالک و صاخ نمجنا و الاو ساع هلصوصحم

 نوجا یز له ندنرلکدک كنهموقع فانصا و نانلوب یتسلصا هيام کل هغر «دهوست

 نهم هلي رو هدم كل سهبام رص ور ندنامز یخ بولوا بت و ررقم یماطعا ءاع هام

 زوی نالوا یسهجرد تیام یی صاخ تیا ي مس ددع رش هدنازو مهردزو
 جاور لوصح فيهم ص كاج هدا هدشک ندرلنو 4-اطعا هل.ط رش قلرا هدیراع

 يلوا العا و صلاخ ندن هبرصه ید یتسافو توق كنیراز هاب نوعا یرابتعا و

 هلباج هننزخ نیزادعب هرزواقلوادناع «هلج هنیزخ یی و یقلاص هللا اب نوها ندنا رارب
 ندهلبلج هتنزخ نوجا كلوب قره رردثل رارق یسلر دنا تخورف و لامعا هتباسحو ما

 كق رف نالوا .دننیب ینأیف یراهمرص هل هل راتو و کک | ضم امر هسنک كی
 ناتق لاسرا ًافل ینروص ر بولیر دتا مفر ندنسهراد تاک وکسم راد هن-هلاقم

 كراهم رس نانلوا لامما ءرزوا لوصا وش هدهناخشکمس هلهحو ینیدلوا دافت-م ندهلصو



 ۷۹۹ لیکشت تکرش

 رمز ی ین ات و » یصقبط ٩
 ۱۱۳۰:۰۳۹۰ ۰ ۸ هو )و ما سا

 هجیلفا رطاكي هروک هامزوا كراتک رش .ردشادیا میظنت یراهمانماظنو سیسأت یرلتک رش
 دهاسمرربغ یمارضورب كنهلحم مه هجرد ًانیع ی راهمانهاظنلصفم نالوا شلناب لرهلنوش ود
 نایهتسیاكندياابحا زکلای قرهنلوارظن فرصندنوم ندنکیدلروک هدنافرب هدجرد ءد مه

 یاحاضیا لبخ رب هدنفح تکر ح طخ قحهنلوابقعل اسا و یرضاح لاح ویسضام گراتمنص

 هداروب كامسقرب ندنتابرشن یمسر یهدبابوب كەياقو وق هلیارلهطبضم ضب نالزا یراح
 .ردشلروک موزل هنساریدنل وب

 یرلهدیدج تالومعم «كادیا اطعازاسما هلدم هنس ییا نوا هرلتک رشنانلوا لنکعت

 شا تن نھ رامسز افعو دارد هنس یا ااو تالا. رام اا کند رار

 یسوزرآ و تشباق ندنرادرکاشو هلا ,هتسوا كفانصاو كذیا اشتسا قدنمسر فانصا

 یموزل هي هيمسر راودو قحآ تک نوا یا یعولع تامدقم هرا:الوا

 ,ردندسهل تازابتما نیا شخم ؟قملآ ندراتک رشوت اععترت شاو مزاول نالزا

 یه ندنشیدلوا شا كرهلنوشود هجیافارطا هحقدلوا  یراهمانماظل دلزلتکر شون
 ی یفبداوا شادیا رشت هلعباقو مو هدنمیظنت نی یدوص درب .ردناپاش هقیقدن هدفا

 .رددوح وم یلصا هدهدقاروا هنزخ عبلعاابو یروص هدیو اه ناود

 ندشیهلواهدکما اوتحا یناحاضیا هدایزاهدهدیابوب رلیمسر غیلبنو هطیضم یهدینآ
 : ردرلشهلوا جرد هلیسهرص مراکدلس هلوا سرتسد

 ار ظن هب هط بضم یا ۱۲۸۳ لوای.مدت ۲۸ لالوا شلها جرد ینروص هرک وص زار (۱)

 راتګ ر شهدنرتفد تاماظن و نناوق نواه ناود هدلاح ییدلوا شلدبا لکشت لوااهد یک رش رلغاید

 هنسل وا شم هلرقس و کیم همانماظن تک رک غابد هد۱۲ ۸۴ فكرهلیدادبق هامسهرمص الایهجور یناماظن

 هتکر شول هنب هدرتفدیع .ردقحهلوا شل آ هملق ًالیدعت هرخ الاب همانماظن یخ رات ۱۲۹۰ هسربایتاب

 . ردع ردزم هد نو و هط.ضم هءطق رب لراا ۱ ۹ دن او



 گی ترف ۷۸

 و تار زار رها اك او زا یافتما هاذ ودق تیام ووا
 هک یخ هسروب کل ) كنناخ یزکمرف ندا لاقتنا ههنیزخ ندمرادیتت آ .لباقم
 هریک می شکست اس ناجا لوا برا یاو رف نیر (ندءتشدهم تاما مولا
 (۱) .ردشل ردشارارق یصصخ

 نبهرت لباقم هیاربل كب قرف نالوا شالا ندناکرزا ودنارول هدءرصوا یناخهسرو

 كر هلیدبا هوالع تاقرب هدهتسسواو قرهنلواكف نهرو هیدأت روبنم غلبم .یدیا شلدیا
 .ردشهلوا ذاحا راقع هعیانص بتکم

 ردقوش زکلاب .ردلکد دعاسم ناکماو لاح هغمزای یتخحرات لصفم كنيراتکم ی

 نولو ها یلاها ةناعا هلتیرنکا هدنتنطلس نامز كني" ناخ دادبع ناطلس هکمرلیهد

 یداشک و سيسأت كرانوب .ددشلوا داشک یرابتکم میانص لمکمو مظتنم هدنزکا مم تایالو

 یرل>ااصا زلروص هنر ینغبدلوا شما تمدخ هحردهب هعلاصو تایداصفا ثكتکلع

 دریا اصلا یمریهب فرار لس کاوو ماقم زاد تام کیان اما

E د 

 ندناحاضبا نایدیا اطعا هدنمسق نلیدیاصصخ هننویسیموف میانص حالصا كلصفوب

 ۶ را ند ۱۳۸۲ نلیدیا نط لنکا تباد ینو.سموق ههحو ینعهلوا شراشالک آ

 هچ سه رص ردو هسهنس ۱۷۵۰ نالوا یلضعت

 ۷م رک یک رش یفاذصا یحادیلفو اختكم س ٩

 ۲44, ص ۲ یتک بش یانما .جارس - ۲
 ۱۲۸۵۵. 2 ۰ یحشام ج س

 ۱۲۸۵ 2 ۱ و هد یهود د چ
 ۱۷۸۵ 0 1 « و یحریمد س ۵

 ندنسهطضم تا ود یاروش یل وات ۱۲ ۸ یا نم رشت ۲۲ ۱)



 Viv یتکم ملانص

 دا دوخاپتالا و قلا وطفاعم ندنموسریفانسایمب تااپ هدهنسنوا هقشپ ندهمانندامش

 شوف ررهنسرپ فانادرکاشقجهنلآ و یسارجاید تافطلتو تانواعم یک قوا اطعا

 0 كلهم 4 وافتم تدم هلب رامتعا شو ع رشتا یوا هدراهنس یوا زرا قملوا ج

 كالحم هناححاققشعو ی.اطعا شوضرحوا نوا یعوب ردق هبه ىج ر, نالوا یاهن
 دکور طوس :نمج او لاو لیل: یا اک ین ماو ا نوک اک ایا يفاتا یتکم

 هنبراصوصخ یوم هتکم كرو نم لګو یمارحا هل روصلوا كرلنوپ قرهناوا بسن
 ندا  هاجحما یاضتقم یاتفاو شلروس رودصفرشو قلعتم یهاشداب بانج هیس هدارا
 ندنسهعفن زانآ یهاشداپ هیرصع تانسحم ةقةح رارف وشاو هلقلوا شاریدلب هرئاود

 (۱)  .یدلوا رادتب هتیفیک نالعا هلقملو رکشت ناباش قرهلوا

 3 د کیراقا تا یتاس هن اخلق قستع ناناوا ص.صخم نوجا کل میانس

 یناطوبم هلبا تراعو فیرش عماح نالوا ش مک هلا كنوب كنوشو ن اک هدا متا

 تاربمعت كتم . ردشلدیا هوالعو بلق ت ١ كالم تالاب هناخ باب چواو رلهصيع

 زو یاتم ندنسهاصا قیرحو ثفس یللا زون چوا ندهملام ا نوحما ینا اشنا هوالعو

 ك « یر وک یاب نوا ه قیت: رسجو شلدیا فرص بوللآ شوف كيب شب مرکب
 يیدلدا داشک كىش م یل هامزوا .ردشل وط قل وش راق هدسهع ا را هد قالصاح

 ارابتعاندروک ذم رات نکیا زاملآ ترجا ندرلنک هدایب ندیروک ردق هنسهنس ۸۳

 ناسکس ندنسادتبا یسیامی هنسچوا ناسکس نالوایبصح تیادب قرهنالغاب هتملآ ترجا

 قرهلوا یشاعم رکسعو رادلصحت ندنالماح ندیا کارت ردق هتسباق یزوم یمهنس ترد

 ندقدق> شوضروسک كرب زوب هرزوا قلوا قرص. تا ریمعت ك رسحو كس ىلا ناسکس

 درولیریو ًادقنو ًابوسح .دفرصم یناریمعت كبتکم یشورغ كسب یللا ندنروصق ءرک وص
 بوسع هنن امص ه صام ر شو رغ یی رب كس ناسقط كو کل قالوا یمادعام

 (۴) .ردشملدیا هلاوح هنتراظن رحم ندهلام هنیرخ هرزوا قعلوا

 قشعرسح هقخاب نده آ هسیک كم یونس ندهبلام هنب رخ "ةیادب نوجا عیانص تک

 ماپسا نالوا شملجآ امدقم هردو دم تادراو هددسیا شالوا صف هدیالصاح

 تورا آ قجهللوا هدافتسا هعنلاهاو هتک غ هوا روم بتکمو ندنةیدلوا یفاوخراق

 ۸۸6 وعو ٩۲۸ رفص ۲۲ و نار رج ۱۳ مزاقو عوف (۱)

 ندن-هطض« تلود یاروش یخ را ۱۲۹۵ لوانرشت ۲۰ (۲)



 ین ص ۷2۹

 .ردهدکما ریونت هدهجرد یفاک ینهلتسم تاحاضبا ییدررو كميافو موش جا .مدمهلوا

 قجهلیجآ هس ریلقاب هنن مشن كميافو موق .ردشلدیا جرد ًایع هروک ذمتاحاضیا هیلع ءانب
 بتکم « و هده-یا شهلتسدا كلر و یا «یتکم عیانص حالصا 1 نیا هکم

 .ردشل وا مع هب هس وه و یک ر ۰ عیانص

 میانسو فرح هدهناهاش ةو رحم كلام ًامومم كرکو تداعسرد كرك ور, ندندمرب
 شاک هرخآ دیهلس یلاعا كنابشا نالوا ندنراهیداعتاج ابتحا كنيلاها كر هلک هبیند لاحرب
 ةلاع راکفا ةن كنيراترضح شهدنفا رالآ نساحم ءاشداپ زمتنع تمءنیلوو ندشیدلوا

 یر هن احتعنص ددم*ندنکو دا یساعفا هضقهعنو یلاها تورت لئاسو قرت یرایراذکلم

 قلوا واح یسهنک ام روناو ددعر نوجا كمتاشيا ی راهاکتسد هدیدج عیانص ضیبو

 هندعیاشاو روم یزوقط هلی داشک تتکمرت یمسم هل مسا «یتکم عدیانص حالصا» ءرزوا

 نوا قرهلوا قلعتم هه راس هع ون تال ومعمیخد یستلا و هبا باشا یدردو هوا

 ملعت هلب رهط او یرانواسمو رادتسوا یلتراهم قجهللوا نییعتو بلج كتعَنص زوقط
 دیمهرآ ندرلنون هدهسیا قجهنلوب هدینکم نورد راهاخ هنوع ناک مزالو یسلریدشیا
 دیمهرک نانل وب هدنراوج جافاءهرق هلعضو كنال | ندیااضتقا نوجما یراتعنص كرانج هلغوطو

 هل س هناخغابد زوقکب ید نوجا یراتعنس قلغابدو قلیجایو و كنیرلهعرباف هغوط و
 هس رم نوجما تمنص یهو یذاخنا یمهناختعنص هوم كنسهقرباف زر کهدیدنفا یلو

 كما ناصقت لاک ا ندنرادرکاش فانصا یک یفح هل آ درکاش رفت زکس ناسکس هبشکم

 هرز واقاوا مات هه واتم هرادادوصا ید كرلکج هدا وزرا یماود ترحا الب هرزوا

 یرلما_ےخا هلا ماود یرازودنوآ زکلایو یسنلق لوفو ذخا هدوک هنتعسو ثكرتکم

 هدو رلءاقحا بوم روک موزا هنک رادب هل مقاوم كلیدمش ندن رکح هدا تدوع هنیراهباخ

 قجهاب نوحما راقجوح ن هلبا لات هدراقاقزونالوا كاج هیسهدک بولک ند ءدصب هفاسم

 تقو یرلقدقبح ندبتکم كنادرک اش قجهلآ ندیدمسشو یسموا راد یو لح

 بول وا اطعا یراهمانتداهش هفلاق هنیرادپ هدقدلوا تبا ناعیتمالاب یراهبسکم تامولعم

 « هرب رکاسسع هرو هیره صحا تروصو هجرد لراناقج یمهعرق هلا همانندامش وبشا

 هصفانملابو یرلللا هركسع تامدخ یافا هدنرافنص تالامتا نانلوب +. هبهناخش وطو ه رح

 حج ص هنیرارباس كرانوب هدنصوصخاشا تجلی ریدپایو قج هللوا ارتشا ندنفرط تموکح
 روت ذم هيا رونلوا راتعاودع یفاک هقاقحت-او تساها ینادرکاش تع عربو يمل وط
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 یدا دک ینکم عیانص ۴

 . يداش ر یرابتکما عبا هدینیرب ندرببادت نایدیا لاسو نوجا مزاطع حالا
 هدښ الو هوط ندنف رطاشاب تح دم لوا اهد ی ی عیانص . .يدشلدیا ناس هوا ید و

 هد ي ( ی گاف میان فالي هد امع تالام : یاد ڈار رک “یز: داو شل داداش

 n 4 هب رگ هدناحو هدقحسور ٥ وس نجاح

 ودر اس تال و هرخ الا ندنفیدلوا شا رو یا هانیحالصا الوا هنتکم عیانص

 .ردتوا هما ها ید اتم ا و نازو دوج

 هنساضم ئاك «لزوت كي «مالصا كبد و یا« حالصا » ءدنسهویشلیامور تنهکروت

 ییدتبا سنتساكنيلاها كنه وم یاو لزوک وب نالرجآ همفدكيا ءدنکلع ندنغیدلو
 یدنفا تعدم دعا هفام عم . رد,دوادا ن فا شل دیک هنتهج یم سوت هلمسا

  هسیافقام هتناس غم (یفراملاقر اد )ت .دنفا .كب رت صد رہ یضایر "الف ندم وحس
 : چ هک مزال ن ویمن هلبا مناه نامز ئچ علوا سیسأت_هناختحالصا كيا .دش
 نکیا ؛دوقوا قا رق هدف رش ناضمر هلارایمر زو نالوا مالک ظفاح ءدمرصییدل وشو

 فاش ا نسج ه ربا شدا ضت هنر هک رک ت » er ريج حالصا لق یعاسلانع كیولس و

 . ردشلر و یاب « هبانخحالصا » یاوام نایدیا ممصآ یداشک رەد

 ادا ندم ولع ٤ ایلام +دوا بو" یهاتیاتک و"تئارق اماراقجیوحخ هبدنس هاج ااا شم
 قحسور«.یدیاب رول وا ملعت قایجهریدنوف و كللبزرت نوجمقلوا شیت رادم ا

 هننانم تانسیر ید الجب رماد و قاز وغنا نما هلیا كلب م, ةییمض ءرانوب .دن مناخ الص

 زلتعنصو راسرد مدهورلناخخالصا؛نالبجآ هدءراس تایالو هرک وص اهدو ادا لاخد

 ۱ .ردشملوا بین ر هروک هيه تاحاشح

 ِ یعیبط یک + هلب دی نهم[: سد اش اق هس را کیدكنتکم عیانس ن ي ارزش یداشک هدل وسناتسا

 تاود یاروش انشا تح دما نامز یک لدا ممصتیداشک یتکم عیانص ہد واتا, .یدب

 کای 06کس داف قوح دام کیو at قيءدشالو هنوط . یدرومناو هدنتسا

 ۱ ۰ رد زمس هم

 سرت د هنسهطیضم هیجوف باسا قهدنفح یداشک تروصو بیس كعبانص بثم
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 یوص كلوب قره وا :دقلب ام ضوحر هلو دنس ه ووا كك سو یودبا شم راعشا

 ها ردا روهظ اقر هدرکن ادخ هادا ندضوح ی هدنرامنا (هیمانخ) ناک هدنرا

 تشههلتف رمم هت کو او RR قیرح ددع شب هرزوا قو اهن و رضاح

 نه ر یدو : دمهبلق بدر ید ی رل.ج هم ولط یر هلوا «دهص وص تفافو همطتم

 (۵0) و (۱) ,.ردشملوا رابختما

eT۱۲۷۹ش ۵ . ۸۰ -- وصول .  

 ی را هقن راف ر وپمکم فلز اب وروا هل !همناب ۶ تادالو هفاک و نالبحآ هءقد كلبا دهام كالام [۰ ۵]

 یمس رهدیاب و ود: هېڅ ینح هل وآ یمهرطاحو هد افقوخ رم یا ریز نایدا لارج ءا هدندنف رط

 یدیق و ط.ض4جیلفا رط | اھ د كن هعقو ر مهمه و هدر هسپا هدکم رب و تاعاشیا هجا رف هع یصوصخو

 ك زوتوا كنىدغفا كب اضر لء ین زم «ینایحلوناتسا هد رجه ره ع یجنج وا نوا» ۰ یدردیااصتنا
 رد ااضتفا یاوا دوضوم هډ ی یر ددغتم فكنک رضر یهد ر یارک یکیدلروتک هدوجو هل. ة رصا رمل

 ینانصاو تعنص فرود وا هلیسالوط کرس فلن ددفای واعس يلع .ءهمهلوا سرتسد هرلم ر هدهسیا

 لدیدنفا كبها قرسا ثوعیمهسورب یتیدل وا شادبا عبط هدسراپ كراو دوجوم یرئارب هدنقح
 ندر ار هل و هدنااح هجرت كس دنفا ی وامسیلع ج ردم هدب «یرغل زمین امع» كل اراھم هدم هسها شمتعیا

 یرنزعا .ینیدقا + كنك سوب كرلنالوا فاح هد | حبش ینهبنامع حیانصغر 7 لصاحماو . رده دّگمهلدم | تحم

 مجم کیدل راوز یلبح ا ندایوروا هرز وا كم رول او + ءرديا اتقا یرلمزا بور دشارآ

 . رد رلشاک هل و رنات ما هلمت دسانه ق رسول هسمک قوخكيه دندن ہی اتص بای را و وناک!هناعا 2 تادال و ىدشمناق ناس

 هديه رةف فی رظ کیا یی دل و آ شا و یھ رھ رهغاه هدنةحیسر نوراور ون

 :مرویدنا لق 21 هرزوا قلوا رادء هن.هرطاح یابح! كك راب

 یلباتفیع نالوا چک ف ونباتسا هدنم زا ۱۲۸ ۰ هلبتبساتم ىدا قرس a اپ لماک فسو

 لعدم .یدیاشمتا دارا یلاّءس« ؟ردیقوج هرس كرلفرط كرش اغا »هااغ اد هداز یجریصح

 یل رسد قرهل وا داماد هب لع در هلن! جوز یگاخ فضز قرهنل و ہد ر ے٠ ت دم نوزوآ هدننامز اها

 زاطاص مر هب ىچەر ةف < ىدا یزپسمو یرگف هجا تما اشا لماکقسو ن وا نا لا

 ۰ ردشع د « ودزآ یمهر ,E مدنفا ردق وح « ا لاقت هنا ةقح ركف ثاناهاب لماک اغا دم

 نکا ۰مدنفاتوا» هدا ر ی ربصح ۰ شع د«ردع دق زمتسانع 1 سس هب اغآ دم هداشان دا و هدازیهحک

 لخص ردا صادر هدازیریصح .ردشمر و یاوج «زیهدفتلآ قایآ زت .نییدل ور وق ندوص زس

 ةا اتا اف «یلطم هلن داش دیضتارب کیدای وسر تاغا یریبندننادناخ باتت .یدی
 ثشناود « ریلاص» ندرابک هدمسار روم : ریل اص ندراملصف ترامیلد» :ردو2 هکر ولکه نبرطاخ

 ۱ ۰ ردباتع بجومو ردنیش نیع نوجا رلیلباتنرع یمم هلصاب
 [۱7۰۱ :هفیحص . ۱ ۰ دلح ۰ یحم ران هسامع تلود]



 Vir یدافک کرن

 نهه د هنفلکت كملردنوک هل نروص تناما هدنجما اغا نالوا لصاح هدلحم م

 . ردقجهنلق لاسرا قرهنل ] نوئاص ندنفرط تموکح راش ك قاف

 هرلنآ «یرعوط ندبضوط یرللام رات نالوا یرامدآ یو قاتروا هدنداعسرد

 . ردراقج هلوا زاتخ هدکمردن و

 هدلاح یفیدلوا رانیهتسیا كمروتک بولآ تاذلب ییرالم نوجا قو مدسبکرس

 . ردقحهلق افا هضتقش تالبهحا ندتهوکح بناح هدي راقم

 داجا هدیودیا داجا یش رب ندیکی دوخایو رولوا قثاف هننارقا ےک یه هدنتمنص

 قحهلوا راختفا بحوع نارفالانب هدنرلقح رانا هوا رو: ۳ ناس یش کیدل

 فوفو لها رالک آ ندا.ثا عویه ید تافاکم ومشاو قحجهبروم ارجا 83 هدیروس

 یرابخا و ءداا كسلحم و قرهللوا لنکشت هربخ یل رب ندرامدآ یحاص تماص,
 ردکچ هل ردنوک هنیرابحاص هرزو

 هوبات سا ور ندننور هدلاح ینیدلوا هدقلاي هدهناهاش كلا یرسو هتشيا

 م نوجا كمرو جاور ندنکی هعاص ۱ بورتسو) هقلخ یناشا عون ره نالیدونو

 ندننارقا كسك ره ندشدلو |ییادسم ناحتمار ولربخ تبافهتعدص لها هدمه رازاب ویو ر

 تیاغكناشا یجهردنو بوشملاح هبت ییددک ندلا و بونءزوا نوجا قمالاق ورب

 )نت . .یاهز)ا ىلإ توغ و یس هنسملوا یلهطبار و زی

 كعحءدا دورو نداوروآ هب یناهع یوم بل نالوا ررقم یداشک هدهرشناضمر

 مم صل یمه و الع و اشنا كن ها نوشرآ كس یبا هج «ةشب نوع اوداو تالآ تفح و هنگ اب

 باعتسا یراتش فتاح هدا دورز هرو .ڼټع هاا رظن هیهعقاو تاراعشا هد«سیا . شعلوا

 راژایو دم روك م و سو یهاشنا هدزوا قوا عارد فل شب كبو ندنکج هسهدیا

 یرانوک یستریا همجو هننشراهحو هرلکد رایرانوک هنشج و ىلا صو یحترا رازإو

 هبلوخد شویف چوا هدهرتاس مایاویلآ ینترا ههجوهعمج قرهلوا صوصخم .رانبداق

 تالوصحم كنیرلتلابا هرتسلسو ادیصو كينالسو یفیدلوا ندنساضتفا ریخارارق یسملآ

 طظەح هدهناحرتهم كرهدیادورو رار هل هصوصخمنی رومأمءرک وب یحدیراهءانص و هبض را

 جا رخا هدنلع اوس ءرصب .دنجما كوب قربراقبج هلوب یالوصحم كتتايا دادغبو شلوا

 فارفلتاب ندنلحم ینیدنل و وحارب كنهدنروص شمهلروت یلاثماااصا ردق هبیدمش بول وا

 1۷۲ وصول ۰ ۱۲۷۹ ج ۸ ۰. میاقو موش (۱)



Vrام دافک نکس  

 , 09 غاوى وق

 ()- چ ا ضح یدنفا كب لماک ولتوامس هجراخ یا رشت

 )۲( »ه » مظان ولتداعس ندنمارک یاضعا الاو سلم

 )۳ "یدقا رور ولتدامس یراشتسم تراجع
 )5( یدنفا نوط افا ولت

 هما تاب تروص

 نیمار ندنسدل اهاقاحنسای و تلایا لوا اشاقح هنلق لاس را و بی رز ندقاحنسایو تلایا رم

 ها زج رخ ندهبلع تاودفرط هرارومآموبو قجهنلقلاسرا هنداع- رد ایلست همدآ راذکشیاو

 هتدامسرد نوجا یکربس ویا . ردقجهل روم اطعا هبمو هدندم یراقج هلو هوارو و

 ی راهلغ یفراصم درلنو و قجهمل آ 0 فلاک: ولرم مسد نداشا كوه رد وک

 یمها هسیارولرناع اشاردقه هدمک رس . ردکح هب راو" ندنرافودنص لام هدنزالګ یخد

 ماست هنیرایحاص هلبا تموکح تفرعم ملت هرومآم كجهلك ندقاحنس ايو تای

 نالوا نانعآ ندتفرط یرلبحاص كرلنامهلناص هداررب ندایشا نالک . ردکج هل ردنا

 رلمدآ كجهددنوک ینابسا ید رلهغآ وب و قجهیرویب اطعا ندهللج ةنيزخ یرااه
 1 ردکج هلردن وک هنیزلبحاص هللا تفوکح تفرعم كار و هلسهطسا و

 في هلحم سرو یلاح "هجرت . ردناذ نانلوا نییعت هنقسایز هبدلب هعفد كلبا هدلوسات-ا ۱(

 ۰ ردحردنم هدنص وص# مسق

 دارهربک هنیرللق یدمآ و یلاعردص "ییوتکم .ردبلفوا كوو كناتاپ داّوف هداز یه (۲۱)
 الاوسلجح هدنسهدءفلایذ ۱۲۷ ۸و هنتناتک شاپ نازح یلاعسلحم هدنسهجایذ یسهنس ۹
 ً رد دعا تافو گن م دن یعرکی كز هجا یذ یسهفس ۱۲۸۰ و شنل نیست هننل اضها

 لوک «یلهز رج «میلح ۰ محام ًارطن هتسهدافا كاینایع لس .ردب لردپ كدنفا كب داژف داشر
 ۰ شعا تاذ ر

 . ردجردنم هدنصوصحم مث كەل یمسرو یاح "هج “= رداشاب زورن یتیما رهش «۴)

 نتازخ سلح هدنرخاوا ۱۳۷ ۰ ردندرلدلسیف ناذ وا مادختسا هد«لعتلود تامدخ (4)

 هد ۱۲۸۱ .رنهملوا نییعت اضعا هاا ناود هد ۱۲۸۰و هرکص ندنونل كسم هد۱۲۷۸و
 الاب "هس رود ەرە یني دل و هدس راپهدنس هدمةلا یذ ۱ FAT بول وایرب دره هتس و والعهد ۱۲۸ ۲و فارغلت

 بولک طقف ۰ ردناذ نالوا لخاد هاو سلحم هعفد كيا ندرلماسم ريغ .زدشلوا ىرطا هعفا هلا
 . ردعتا تافو هدسراپ ندهلوا میم كتا لاغشا ینسهیلادفص



 ۱۷۸ یداھکا کرس

 روباو هدایوروا هد هسا صوصح هنساشا .هیاهاش ةسو رحم كلام ردقهب سم قوم وب

 هلوصح نادس هدراهاکتسد نالبرلشدا هللا هیله بایسا و روص رات و هلس

 هنساهم ینصن كناشا نالوا لاعا هلا لا :رزوا هع دق لوصا هعونتم هععما نادر و

 ترضح هباوتانع ةياس كمیاصو فرح نابرا هتهجیفیدلوا .دقلزاقب-یغاشا اهد کل
 باسا كنالومهم قرت كرءدیا هدهاشم نیملایار ید ینامرتخ هلوقم وب هدیهاش
 شفلوا داحما یبنوجا می نصو فرح هدپوروا نوجا یراعا نارتقاهنس حح هما

 وازکلاب هدلاح یفیدلوا راندیا تیفر لارا تاودا و هنک ام ضمب لامءتسالال

 بو ر بسام و صوصحت لحر هدنکرس راوج نوجا راتویو هناوو ید كرلثیش را
 ید اوا یک ان اوا یر ولات هام یاشآ و رو ارم نف
 : ردشل وط اه ندا م

 یالومعم كراندا قافانصا یاس ورانالوا یسهقیدا ,دهاهاش كلام هدنز هینجا همت

 هساونملاب یمانشا كرل دبا تسغر ید ندنفراس رانا هلتهج یخردنل و ندهبلخاد تالو

 ۰ : ردکح هلن دیا ل

 عو نه ند ضيع یآالومعم هنو هدندامعسردو نردنوک اہ ء۱ ندهاهاش تالاپا

 هحیتخنص دن وب ندننب ۰ ییادیم ناحتما لوس رب رس و نوجما تفرح و تعلص با

 ءرکیدکی كرلنرونک هولطم کف یالودعما هدناشو تناصرو نالوا قئاف هنا

 سلجت بک يع ندنبافگا تانولسو تعنص نوجا نببعت ینابشا تاقبطو یاحرد هلتب
 هار .ندشساوا لیکقت و بها .تسدرد ید هصوصخ تضخ هما مریخ ل
 یاضعا هلا نایضج مارک تاوذضمب ,ندناعفو تامولعم باا قجهلوا لخاد 6 ر

 یم ناخ اد تان اظن: تنكر س وللذ*یفچ هوا نالعا و رشن ًاییرق,یسیماا.,كنسءر

 راتوب ندنفیدنت وا مظنس و بتر ندفرط رب یماسفا و یقونص حل ها نیت تماشا

 ۱ . ردکج هلیدیا رشت و عبط هلسهرص ی

 عامجا .هدنرافاوق كنيراترضح هلا راشم ردق هیدمیش نویسموق نانلوا رک ذ
 ۴ یسهللج تراظن هم و فراعم عناو هدام راجن نزا دعب هدهسیا ش

 كج هديا عضو ابشا کرس طقف . ردکجهدیا تیعج دقع یرلنوک یلاضا هتفه ر

 كنج تیفک ندنراکجهلیبهدیا تەجاره هنسهراد اهلاراشم تراظن نوک رم فان

 ۱ . ردشمفلق نالعا هج ریآ نوجا قتلوا یمول



 یدافک کرت ۷:۰

 هزب نع ناطلس قرهتلاخ نوجا "تلف و ثلود هنب هداپوروا اشاب لضاف ییطصم
 شما هعفادم یتطورشم و تبرح ھا بوتکم قبحا هجزساارف یغیدلوا شمزاب

 هرخالاب هکر س ًارظن هنسهدافا ثاداوح ؛دیرج ۰ ردشمرا هاح یتمج رالنایع جنک و
 ندننامدخ رکید .ردشماهدوعردیسدنک یف رصمكنن وسواب یالومءمایوروا ناذل وا ءوالع
 عییاذص خراب یشل واقفومهناروتک هدوح و كنك ریس هلو هلو هدرودوا رظن فرص

 ددازمم هبشا لنکشت هلیسو هنا هلتمرح كتمان هدهنامع

 جرد ہی آ یییتیا قبس یراهدخ درلمک اهدو یداشک تروصو بیس كنك رص

 . ردررحم هدرایمسر غیلس نان وا

 ینسر "غلبت کهدنفح یداشاک یکرمب
 كنهناءاش كلام ور ندنزوربف زور یهاشداب ترضح نورقم تنمسم نواه سولج

 نابلاع :وهشع یسهلعف رال و نالبزویب ارجا هدنفح یوم و تور باشا دی
 زولك كل وا هژزوا قلوا ندنتهمفا هه یهانتفالغ ترضع" همانص راد نالوا

 لک سا ندهلحاد تاق راشو تالوصح اهدنا دایر مش نانقمرایمهدن زاوقط شم

 قلعن زا رم ترضخ هداف نسا هدازا هدا قرت ولو هر مادام وه

 سی تا رب و تاساو یراصضحتسا و بلح فن هم رال یاشاقر هل روح ح وقف شو

 ًارخوم یتساز تكعوصخ نویسموق نالوا لکشت هنس دارا ايوا میظنتو ءرک اذم
 هلاحاو ضیوغ هنبراءهدهع یرلترضح اشا لضاف یتطصم ولتلود ییرطا هموم فراعء

 ینیفوا شلدوم لاسرا ندنناج میانص و قرح بابرا هد 2 تالاا . ردشلروس
 تالهست :نالیزوس نایاش هدنسهدام یلاسرا و لق تروص تماشا كح هل ر.داوک وللث»

 ندنغیدلوا شمنلق نالعا و رم: هفرط یه هلرلهمانناسب ع وضم ینایقیک هنت تانواعمو

 كناضعا رومأم هنوبسموقو ینروض رب نوجا قلوا یعولعم كنهلمح ید هحن دام رد
 . ردشمالف نالعا و عبط هدرز یس زر سا

 دا ناطا هل-هط..او هنادموق رز ندیا لکشت هدنهاشداب ترا طح هیاو ردق هیاس

 دیدج زرط هدننادیم نآ عقار هدیراوج یرل رش عماح كنس رفت رضح ها" باط ناخ

 یهاشداب ترضح هدام مراکم هدعاس نررق یساینا کس ر ًاودحع هرزوا نسحتسمو

 .ودقجهنل وا زاذنا و شن هن-اشفا صا هدنفرظ نوک یبار وش ندنفب لوا شلروبب



 ۷۳۹ یداهک یکرس

 عوبطمریغ ی هدنمان « ینایح لوپناتسا هدیرمرصع یجنچوا نوا » كنیدنفا كب اضر ىلع
 .ردج ردم هدنرلرا

 .ردشلاباق هدنرفصیسهنس ۱۲۸۰ هرک و ندفدلر دن و هداشک هراوز یآ شب قوش

 هدیاپو یرادننف پوروا ضعبو شلدیا فاطتقا همیظع دیاوف ندنداشآ كنکرس

 رلتکرشو یویسیموق میانص حالصا یسهدناف كوبوب كا .ردرلسهزایراهلاقم بمآ ریدقت

 ۱ . ردکچ هل دیا تحم هجم ربا ندرلنو هک ردیسلوا شمر و ی رکف لک

 . یدیا ,دقعلو اش لضاف یتطصم یلرصم هدنشاب كنبراثششت یک رس

 لاغتشا تدم نوزوا هلثیاو و ثتمشت بدات کر هعفد ثالبا ەدە اع 4 5

 ندنعردل وا مهم هدهجرد قحدلیزاب هلا اعا ههسامع عبانص خراب یا كياذ ندیا

 . ردشملروك موزل هنجرد " ةصالخ كلاح هجرت كناهاپ لضاف ییطصم

 كناشاپ هاربا ینلخو یعودنم كلل اشاپ ىلع د یسبلاو رمصم « اشا لضاف ینطصم

 یدب قرق و دلوت هدنځ را ۱۳۵۵ . ردردار كوحوک كناشاب لعایسا .دخو یلعوا

 تدادص قلءرآ ر و یفیدنلوم هدل ویناتسا هوا . ردشعا تافو ءدلومناتسا نکیا .دنشاب

 یسلاو رصم طقف بودیا نکع هدرصم هرخ الاب هدلاح یبدلبا تموادم هنماق ینوتکم

 هغد د ییا علل اکا ناخا ید هامسوز مزک وچ میا از( باباش :دتسس
 كر هديا صاصتخا بک هزیزعلادبع ناطلس هلی رانلالد كياشاب لمك فسو یمهتشنا

 هالکو ته هعفد كاللا هسراظن یراتعم هدنراب ۱۲۸۰ و لئات ههاهاش تافتلا

 . ردشلوا لخاد

 یاوق تراظل هدنناضمر كيهدتوا هدننصا هتنراظن هلام ندنشدلوا یحس ةراعف

 یرارومأم هتیزخو كمرو هبناطمر شوف كرد هن.همدخ راس و یعهطوا و
 نانلوا لیکشت ًاددح .د ۱۲۸۲ .ردشهآژاق زات مقوم رب هلی اعا یک كالا بحاصت
 نکدروطبوباکب رلتمدخ كوبوب كوبون ندنسهدنک سک یه هدننیعت هنتساید نازخ سلح
 كقلخ یسلدیا دصت ندلومنات-ا هدءرک وص, زار و لزح ندتساپر هدن روم یا چ اقرب

 (۱) ۰ .ردعلوا تج وج قفسأت و تارفتنا

 ی. زغ حایص ۰ امر لع بلاغ A . یاجر یلناعع هدب رجه رضع یحنج وا نوا (۱)

 ۱ ۱۱۲۰6 ۰ وصون
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 زار یغیدلوا یداشک راک رم ےدآ یحنکیا نالبآ نوجا عیانص ح الصا

 ھل داشک کرس یوم ر هداوساتسا قره وا هد كا نوجحما فلیو .یدشلدبا ناس لرا

 لسوتلا هنبابسا كر.دا رر یریهشآ كننالومعمو تاعونصم هیهنجا و هیاّيع كاع
 زونواهتنا دم دا ناطلس نالوا قرا موللا هدنسهنس ۱۳۷۹ . ردشلک هلوصح تقفوم

 كل هیناع تالاا ميمستلایدلو شباب یسانی یک رمس رب مظعم هلیف رص یساربل زیاکنا كيب
 .ردشهلوا كلارتشا »کرس هلتدوص كلردوک اشا ندنهثاک

 تساوی ورک ھر ر داغ لارا نانو
 عقاو هدنراوج یراهفرش برت كنيراترضح یزاغ ناخ دومحم ناطلس نایشآ سودرف
 رس كروهیدبا اشنا « هنهملاخ هصع ( یساطاع هدفاو ماع مز موبلا ) كنتکم .دلا و

 هدهسیا شلدیا وزرا یساقا هلا یناتع یوش ءاج بویملقی هدءرکوص ندقدلوب ماتخ
 .ردشل دااشلاهتنا- همت بولکزاوندرکفو قرهلشالک (یع هک یقاکثنسارواهرخ الا

 كلردنوک رلهنک ام راس و هبعارز تالآ هصافپ ندهنیو و سراب « ءودنول هی رس
 یخ ر ندنرل مش رومشم كيابوورا رار هلکددا كارتشا هدندنف رط راسنجا هلمروص

 بولک یشک یللا زوب ترد هرخ الاب ‹ کیا قرق زوب الوا ندهایو هجزا شک ءدراوز
 . ردرلشا تک نع هربمزا هرک وص ندقدلاق هد وسناتسا نوک شب

 مرک | رادرس كيهعارز تالآ نافلوا پشت هدنکمم قرهلوا ندننالومعن ابوروا

 یرلهرجحت ءدلاح یفبلوا رضاح الکو .دنکلتفج ی هدنراوجهحمکج كوجوک كناشاب رم
 یمعت هدهنایع كلاع كرهبروك یس.دیف هداملاقوف هلتسن هیهعدق تاوداو تالآ بوبا
 . ردشلدیا لسو هنبایسا یلامعتسا

 هدنسادتنا گاتاضم رز یمسهنت ۹ كنك رس هر وا ینج شاک آ .دندرامسر غلبت

 هم وقص هی قحا ندنکیدم هل ر دشت تاراضحاو تأ انا هدهسن دی أ ممصم یداشک

 یالآ قامالص هدهفوصایا ناخ زیزعلادبع ناطلس ؛ ینوک همح یینزوقط كنناضمر
 رصع هلا مافعاردص هدداشک یانئاو نما داش قّکرس هلبا هص وصخ مسام | رج الادعت

 رضاح اکو را هلرلاشاب داوف رکسع رس « یلاع یرظان هجراخ و اش لعامما یویدخ
 شنا ادعامندک دا اشا ین یکرسردق تعاس ترد نو وا زر زملادع ناطلس .ردرل ملوي

 رادتمیق هصاخ ابو هردات راثآ یهدنویاه ةنیزخ ءانبهت ظوظحم لاکو شک رارکت هدنوک

 یسماساو ءاونا قاشا وب .ردراشمرویب ناهرف ینلاہرا هک رس رشت یارب رام



 IM یمسد كوك

 مهنوشود .ردقوب یلاتخاو ناکما كما مض هنمسركرک متناسب هدلوا یتقفاوم كنمو#

 نالواهدعاسم رهظم هدایز الا هلو یه » ؟ ین الو یدرتک یک داب هر یتسب رس ون

 یا زمهدنلو یدمش هلامز زمغیدنل و هدقل راکفطل هید « ردقج هلوا ینهلماعغ تام

 ترورضینوکو هبا هبموع تور زمنیدلوا كلام هدرلتفو وا . ريتك هنکوا روک زب

 . زدولوم یزمذیدا را راحود هد ه اکو .غ.دیا هسیاقم ینحهبلم

 دانصتفا . ردالما لوا یسهجدو كتلود ؟ هیقیقخ هنزاوم هدنرظن دصتقم رب نوک و

 تاحارخاو تالاغدا درب ست کا ىدا رک یو .ردللوا و كلم یو

 ؟زکجمروک ه قهسلوا قجهقاب هزعالاخدا مزا . ردیا نیبعل راقر یهدنسهن زاوم هقلتەبملم
PF 1fهروک هنسملوا ارل عو۸۹۰و۰۰۰ هحنیجوم یههجدوت ۱۳۲۷۸ یمسر تالاخدا  

 -هرزواقملاق هدنجراخ باسح اشا ناجاق - اریلنویلم ترد یرفهباسحر نوا هدزوب

 مو نوید اکو . رویقح هراب ندنکلع وب نوا اسشا نک ند رک زکلا

 زمکیدتاهعیام هنسره نوجنا هیرکسع مزاولو تازهجم «یناریل نوبلیم رب نوا زمکیدر و
 یرلکدتا فربص بوروتوک «بودک هرلاروا ضاع < یاری نویس چوا ییا لاال

 نوکب كن,راپ ناقیچ هجراخ ندزمتکلم وہا رولوا كج.دیا ےض ینارل هجری زو
 لخاد هرئاسو نابوبج و نوتوتو زوط هک ولا . رولو ینا بل نول شفا یونس
 .ردشت«مکب_یویلم زوقط نوا تفو رب حبه ,یسیونب.نوکی هلزعاحارخا هدلاح یتیدفوا
 هس یه هل هسیا ر وا وا ثحهدیا هسساقم همسر تالاخدا لر هدا ضرف نولیم یم رکب

 كنابند هنزاوم رب, هلو. ردکهد روینآ هجراخ یوسارل نولیم قرف تکلع ریقف وب
 نوک ر هنر هنس وا نوتلآ شاط «غاط . زد یمدش ر جدها دشا «شهلدوک هدنر رب چه

 < شمال اف تراجم و تعیص ار چیه نوک و ہد هک رد رثأت ثكلاح و هتشدا . ردکح هتب

 شارب ظ سو لا« تک رش رب قافوا كا « شملوأ راعود هفعض هجرد كوض هيمو تور

 هلن ويم وق كب | ندکما:قلراسمس دل ام ینحا یل راغ «شمنک و هام رس یهتقم نوجحما

 رتا نما شو آ هطاطقتا  لمعدو ]لی لیا و نکفا: شلق ترا ندی
 (۱) ددشقا راصحا هنیرششت « دیدج قزر «.دیدج موب د

 1۱۳ ۰ هفی ۰ لح ۲ ۰ رک د ۱ ا .یدهاول فلاکت (۰)۱ ۰ 0

r۷ ۱  



 یر درک ۷۳۹

 زا و .ردیجایتحا 4 هحرد نالوا هج راخ اد هسن ده مزا ول یتندم سابقم كتلم ویا

 راد نوجا تلم رب قلوا جات هکرادن ندچراخ ییزوقط ناسقط هدزوب تنم هدف
 زاول ؛ هنعایجا تاه ر . . رول وا هلسهزاوم تاخارخا و تالاخدا ؛ تلذو تن

 اتحاد. ردجاتح اعاد تلم وا ةس صيدا لا۶ا ینیدنک یتسنلا هدزوب كنسهندم

 1 سورس هدر .زدیام ثلاح تلع ن هتسیا قلوا زرع » رايا یلت یرانالسرا هسا

 نا رولوا اکر راتلم ناناوت هدهوس ینبع رم ةت املع یهلاع هب رظل

 E تبات یر هفو . ردنکع كلب

 ةسا ءاداصتقا u یر دنالایلا كنجنکیا 9 كيوب هدنس تله ییا نالوا زحاع

 : یدنفا «كنهلم هلا یه راف ؛ ناف رط هدهحش ا باح ا راس یتموکحم

 2 . رارلاق هدصقوم كغاشوا

 هدادنم زلاح مرز هتشيآ ؟راو رز کا رج لا هدر ا کمک هغازوا

 یب زرو اڑا رکو تکا رب چه هدنرزواضرا رک رزگب ءندیداصتقا تماس
 اوون ناک ولع  ردزمنطو رب کلا  كح كج هدیآ قّبطت هدایند ینسهبرظن هژدام

 :رویریثک هبا یتسبرس لاک یلاع هدازاپ وب تلم ره. ۰ ردیریانپ « یدازا كناند

 ددرنم لداح ه: غ یزکید « ردتقم ا |

 ّ ردللتوا دام .+ردازاو هت راجعا ن اد كەراي ب ۳

 < یتسهعانصلاراد قالا دار !رهدیا لامعا یاو ا و تالا ینجاو یرلهنک ام تست 6

 ۱ ها رادهن اش ینعارب وط نالآ «ینسهناخ نا -

oیرلغای یثجا < ینرلتا یثجا هدنرزوا فله رقس "بس  SEقاوح هد انال ۲ مج روت د یخ  

 .ردلکدن نت ندتف زط ین هر هطباخ ۳ .MEK ردیاراد نخ را یت هدیه 4 یرلتس دمت

 E تا زاییزاب هنرزوا یدغاک نا 1 هل[ یعلق نی ا

 ي هتشاب یرلشول ر ناو .تبا سبلت هل رلش اق ناب ۲ شفا مس ۷

 زدن لضاح ی وف نال ٢ یاس نالا« یزلهونم نالا هیوا نالا کل ت ۸
 لاستسا نهوهق لاک نامنرل کا تقم ۳ ك هنرویمالشوخ ندنشهوهقه را كنابنال ۲ س ٩

 نون یاب ناب آایطا رک هنالوقوچ زکیدبا تق دز که س روی و ېب هال وق وچ روایبک ك نسو نس رک ا :ټیا
 تعانف ۰ نوسروح ندهلوقعم عاصف و العا ینس یرلنالعا « یرلنال دارایینحا - ۰

 ءال وضع نالوا تا هتشادنظو كناينالا دوو و ىنا كاكلناسد نوسنلیوس هسرین هل وس هب هکت یا
 ۱ 1 ۰ ریسال وصح نالا

 ینکیدتا قیبطتو ا یزد كرازسنارف یستغ فوت ندیا هجرت یصو نوا و

 تباع ره د هنسهفاک كن نوا * ق+ے زام وط ندر یوا دما قوا » ام زکزوص نینکدتا ناس

 ذاا ريهر هزیدناک نوسلوا یش € یسیدب 6 یر هک سخت i جک لهب ص هدا

 ۰ ردب ی وط ك هکر وسد » مهدیااج کک هلاح كح هلس هدا تط هدیرل رکید هدممدیا
e 
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 و ر هر نوا هدزو ت هح هةن لود هلس العا كت هک راتم هد هساا ادا غال

  رتشلردتااضما «همایع تاود یجهلا یمسد رک ر نوا هدزو ايا هلسءدها

 كنماعموب نالوا قو لباقربغ هلسیداصتفاو یساس لالقتسا كل ود «هلا لدعو ق

 . ردیعدط کج هبا ماود دالا«

 حاضبا هلروصو ینهوسر هلرک هدندعاوق فبااکت یدءها كب قشو نم رلادبع

 نوجا زمتکلم هصاحاب ء رک و ص ندکدتیا ع رشت یهاح لوصا هلبا هلدابم "یتسبرس
 اه لارو, هدنفجت هول یسک رس نا الو اواصم

 كمر و تکا ماوماو فوم عاصمدنرزوا رادو هام ا نچ کم یامان
 تترشب اکو. . ردروصت رب یلتاط « رکف رب ہدنیا شوخ یک كما لیخت هقلطم تلا١

 . رولوا هد هد « لابخر تهدم» « ۰ هی امت رب ىلع » هرزوگ ه:ااح ینوک

 ه هشفانم . ردشعا لج ةدام. هلم ., قتدآ ؛ ماتن یکیدرتسوک نوکوب كلوب

 ندیاد راوت ادّتبا هنغابد یلاع كن.ددنک رکف وا «نتوشود كليا یآ ار دشماقار ل

 فام رب هیوش هنیراهف رعآ كر ؟ ق هد سیا ی لک دکب كرات ۳۹ یرلف دشتی دژ را د سم كو

 دع ترخجیفم 7 ۳۹ یدک لاا راق وا هک زکسکج هروک هداروا . ردا تیافک ر

 هعتما راشع وف یرلهف رعآ «رغفصادح » و « ظعادح» وراق هنیرکیدکی سم راتاخ : ن

 ممد چیيهندنمسق رب ۰ نار ولآ 5 رک شبهدزو ندنمسقرب «زوهدزو ندنمسفر, كناش

 یراذدنوط هدهماج لوصاویرهف رمآ كرد كرات ودرتاسو كنابنالآ وهمنازف هتشیا.رارو

 هل هدهنتاکننا نايتس ود قزرهلوا لاثم ور ندهوا هز هدنابو . ردهدنادنم یراکل

 كج هدیا تبقا هتنالوئصحم یناکلمنسم یدنک یک نولوت « هوهق ٢ یاح « تارک
 ندنفررطیاهویطم كاسم نونوب ءدرانف وب . ردوا مضو یمسر كړک شهدم ها
 قجهاشی .زدنناهرب یف كا یاناوعدوب (۵4) یسهرشع یایاصو كربنا!]  نانلوا ر

 زیکلاب قدهلوا جفلالشاب یتا شب « ندنیصو نوا وب کج هربتک هنر هلیماع كتل
 . لهدا قسطا ی

 و را آ یراکدتبا ثحم هللا ریدقن نال كنیدنفا كم قيفو نجزلادبء [0 4]
 : ردزان وش ییصرا

 ها E الصا ىعفانم كننطوو كنرلشادنطو هلس هدب راذ رم دو وک اكا س ۱

 بی نو اص یشر ی يا کول ندننال ومعهو تال و صحم تكلم ینجا ر تس”

 . هب و وا یتنیدلوا شا صیقت راذتموفا ندننورت كد



 یمسر درک و

 ةهنرزوا غاز تمق دنس زکید هرز وا هفرعآ ندر قالادا 2

 هدعاق یعهلقاتم ت و نوا هو سم همدم "دابر كا ذرو رسال تاق ین مس

 خ وسعت لبرل زکید د رز هلک اند وآ جو ییاقشا را قوح رب ەدە الام اعم و رغم ان

 .ردشءعل وا دیدع ررو

 ینکج هدیا هظفاح یننک رح یتج رایت مد ما موسریان.دسا هر اع تا ودمدننیام كادمو

 ندنکیدتیارختسف , ةقوم یرلن وی بالو اق هراجتادهاعم ؛همظعم لود هدهسیا شما ناس

 (۱.۱۱) یقیدنل وبیرورضیدوع كنمکخ ران ویسالوتماق هی هدنیدم ياضقا كتادهاعم

 .رد راش: هبا قیدص و,لویق ینن؟ رج “یب رس كلود كر هديا نایمرد

 لب دغ ءدنما ناو نالا دا نقیب تو هلق لود هادنس هند ۹ لع تاب هتسوز وا كىو

 غامجتا ے81 هلر؟دیا بلط قحا عا رام صه ءرزوا كلدبا مظن هفرعتو دقع هدهاعم

 هماتخ :دنن هم" ۱۳۰۷ 4 راحب ثارکاادمو شحهالشاب هاب رل ضخ م WUT هدنح را ۳۰۴

 رکید قطعت كندهامهو هدهسیا شمنلفیطادتو اضما همان .دهاعم نایدیا ماظن كرم را

 « هفرعت دجوم د هلروص وبو هنیدقع كرلهدهاعم هقثب دتیبم_هرامساما یتع هدهلراتل ود

 .ردشلدا ی ًاقلعم هتسلروتک هدوج و

 نام زو لاح «هدنقح یدقع كن رلءدهاعم ترا هه هنظعملود هبنا ع تلاود, ده غم +

 :نیلشت یمادس ۱۳۲۳ قحا هدننانمراشبشت هلوصو. شهالاق نلاغنز:دتمجاص هکداروک دنهاسم

 واز وبا هنموسر تالاخدا اواتعاا .ندنیا زوج :هموقیم هرس كرەدنا چوت هتیقفوم

 لاصحتسا یرلتقفاوم اب هم ظعم ا 2 نوا هدزوب كزکس هدزوب لر هلب دیا من

 : ردشملیب هلیدیا

 فاني را: دهاهم تراجم» ايم قف یجنح وا كنسهدام ERAS هکر دق ۶

 كنه طف.قچ هلوا لصا ندنبادراولرک.ندن.دعت كموسر رادقم هدنلاعب یبقدت ندک,
 ههر وكب هرادا مض وہ هلقلوا ح رتعمو ررح « یح هديا كرت هنسیمرادا هم وه نوید

 نشه هدزوب كچ هدبار ع وجر هیهنزخ هچنیچ وم .یسهما رارق نوید دیحوو ,شلرو
 بو ودشنالقا صیمخ هنعاق.ی راقیجآ هج دوب یسدقلن تابالو لیا مور, هد شب



 تامانلاو ,تاعطاقنموم .كرهیدیا وغلا یرالوصا هلاحاو مازلاو دحاودب ارابتعا ندنندام
 هحور هلبتف رغم یزار ومأم هارد و رالصح هتیاسح هز یخد كتالصاح تاموسر یک

 ریما ررق یسلدیا تیابج و هرا دا تناما

 .ردشعلوا دیدج رارکت هدنراهنس ۱۲۷۸ و ۱۲۷۷ و شلریدتیا

 وشو شادیالوق قرهلوازکس هدزوب ًایوس یئوسر تالاخدا هعینحوم رلءدهاعموب
 ییا نوا هدزو یک یادل وا شم ارحا مضر, هدأ ېوا هدزو هنالاځدا هل روص

 تمشق هسا فرعمو شل دیا لبزت هدرد هدزو Ê هدیمسر تاحارخا نالواهدنسهح رد

 - رارق یلدا وطتوقسا نوا هدزو ندنسهجمار تمسق هسا عبا هارو ندنس 4ف رعم

 ` شلو دنیا هزکسهدزو .یدیتسدلرک كنمسق هلخاد افرض هلتووصوو شلاوردشال
 صفق هدتسل رب هدزو هسه زدن ههنا وا لصاو هنسهدار رب هدزوب قرهلوا هلطفو

 هردشلروت؟ هدوج و راهف رعت ندیکی رار هل ادهاعمو شمشق ناجا ط رش هد کج هلب دبا

 جرات ك را هدهاعم طق شلدا راتعا کیا هدز و نوځا هنس كالیا یموسر تسنارت

 نام و وک حاملا ےک یجعدلیدبا لیزلت"هرب هدزون 15ا .هنس یجحزکن او اغا ندندقع
 . یدشملف .والع

 ناف رط"بولوا هنا زکس دم هلرلددهاعم نلیدیا دقع هترزوا رلساسا و هتشيا

 یجدرد نواو جدن یالبدء] یرلکج ءهدیا سح یموزل هبرحتلاب یرب یه ندنیدها-ء»
 .یدرلکجچ هلربهدیا فلکت هدنتیاهن كاراهنس جرب یعرکیو

 ناز رر 4رهفرمت نلیدیا لنت هنیدز وا یدطاسلو دقغ كنيرلءذهامه تراج
 هیارجا عقوم ارابتعا ندنسهنس ۱۲۷۷ كراهمانماظن نائل | هملق اددحم هدنقح یراراصحا
 ۱۲۹۹ - ۱۳۹۸ یراتدم لیدعآ یجنعوا هلسباسح هنسرب یعرکب كرهدبا ررق یضو

 یرلکدتنا تقفاومهب هف رعت لیدفتو هدهاعمدیدجم همظعملود .یدشلوایضقنم هدنراخ رات

 لاا كف یی زخ ءدنل وا نخل آ مسد رردقلاب تمنق هنیرزوا مار هحتلود هدلاح

 جسقم بلک یماکعا كراهف رعت دوج وم هدنخ ران ۱۳۹۸ سیام ۱۷ لرهلبنوشود یفج هلوا

 ندنرزواتمیق هلمباسح زکسهدزوم ندنالاغدا ردق هرارق قجهنلوا ذاخحتا ندکیو ینیدلوا
 زونه یمهفرمآ ناتسسراجمو ایرتسوآ قجحآ .ردشلدپا غیلبت هبهمظعم لود ینج هنلآ مسد



 تادعاسمو هکر دشمالشاب هلسروص كلر و یار زاتماو یامرف هدعاسم ر نوحمایلاخ دا

 .ردشعا دیلوت یهقشسعو هع دو د هه نالآ یمان » نوسالوتساق 0

 زایتما نلیریو هراولکیدنو هدنراتنطاسنامز فلناخ دم ناطلس عاف یسنکسا هلا كرانوب

 بولیرو؛رازسنارف ندنفرطیلم رص لوا ندزاملواقاطاهبهنامع كالاعرصم یسجینکیا
 نایدیا میسوتو دیدجم ندنرلبناج هراس نیطالسو قیدصت ندنف رظ ناخماع ناطاس زواپ

 رد رلهمای د هع لعرب ۱۰ ۸۰ و ۰

 کک ا اورپکو کرا
 هتفرو كلدیا هدعاسم هلاحدا كی هعتما ضعب نالوا ع ونو كل رب و هردصم و یمسر

 یک كنالدیا بلط (هنیفسس نذار كلتمالس هدایز نده زوج وا و یاس و جاب 9

 ۰ ردی واح ی رلهدع اسم

 یسهدهاعم رک نلیدادقع ED یرلتلود هرتلکاو هنزارف هدنسهدس ۹

 هلروصو تادعاسم یتیدلوایوتحم كره« دقدوهعو شعاكلارتشا هد+۱عتا ود هتناح ر دم

 . ردشنردشا زارف یخو یدمع كس را هدهاعم تراجم قره وا ددی

 دفع یخو یس:.دهاعم ترار هللا هسقارف هدنجم رات ۱۳۵۶ یقرهلوا یناجتا رارف و

 بوكيرش ابو هنیراحت هسنارفنوجما یناحارخاو تالاخدا كاهعتما ع وره هدنوو نجوا

 .ردشار و هعساو تادعاسم هننرامدآ

 ءراهلکسا كنساشا تاحارخا هنیرب هلسافلا كنهعدق موسد ةفاک نوا یمسر كرك
 اعمح کوا هدزوب هدنجارخا نیح ندلکساو ررقم مسر زوقط هدزو هدنتمق هدنلق
 5 چوا هدزو هدندورو ههلکسا كن-ابشا تالاخداو یدخا ممد يا نوا هدزوب

 .ودشلدیا لوق یمافتحا شب دزوی ام 4 مسر منم کیا هدزویو

 ر هدهنس ید كيوو ییضوهدندج هف رمت نوح هعتما هدنسه قفل وص فای .دهاعم و

 هءدهاعمو هدراتلود راس اروم .ردشلدیا واچ يو هدیفمماکحا یضعب یک یادت
 هنامز :ینالعا تنه ريخ تایلظنتیموسر رلکر کیجراخ رک. یلخاد درک .ردرلشما كارتشا

 ارزوصاوخو هنبابدا تماعزو راب تقورپ چیه یادراو كرکو شمانایرح هليو ردق

 نیرومآهو انما قدهلوا تادراو داع هیءصاع هتیزخ اعاد بولو اطعاو كرت ههریاسو

 یسهس ۱۲9۹ بقاعتم یالعا كتامظنت . ردشلدیا تیابجو هرادا هلیتفرعم هصوصخم



 « رشا تیاکز » اقفوت ددیع رشماعحا تادراوو اذا یا دتا فلاب هرنامع تاوو

 ندنفررط هما 1 نارا دم هد رالحم ییا فكلاغ 7 مص  رد فلدا تیادح هدنز رط

 هاساسا 9 هردشلدیا قسطل كرهیدیا لوبق ید راساسانانل وا عضو هدنقح یمسر ك و

 . ردشلرآ همس# يا هاب « یحراخ » و « یلخاد و زو 5 هر وا

 ا کدر نوال کا لایک هب راحت ةعتما و اشا لکی لخاد

 رابعا" مقومو شه | یمسدلر9*نوسنا وا لقت رم کید لدا ااو بر نیکو ار
 دودحب » هرب اسلوب, هدنيول دودجو « EK لحاوس» هنیرلن الو هدلحاس كران وب

 ی یا ف چکا هست ۴ ی یک ر کر هرق مالو ازد ر هدواو 8 رتی ناک یک

 جا رمدنا دیار ؟یخد یمهلداصم كرم رک هکر جت راحو هرس وا هسنامع كلا

 ۱ :اردعلرآ هعون ترد هحسلثابو شمالشاب کلا اد ماظتنا یمهدعاق موسر

 و ب نوچ | دچک ,٤ وام ت۶ هنر مچ یا با

 ندنشلکسا ریو هنس :هبصقرکید ند ااو رز اک اک ترک( | ارح لک 4 هیدما
 هادروک SL هعتها نایرتک هنت هو "کدانهه كن هامع كلاغ هت ردید

 CUR انا یر و دی .نافلآ

 ۱ 0 ۳ كلاعب و هش کیا ندنم هلکسا ای و هیصق زب  كتیکلع ا ؟ هند

 هدردسر نال ددل رع نداشا نالبر و هر هب هد |

 2 تولتروتک هنس ەق او هلکسشارب كەن اجع الاغ ندةستحا كلام « هی ر دصم

 ۳۳ .اردمشر نا ندهعتما.نال وا هلالمساو فرص

 شکم بجا کیم قرارا یر دادی بلک ےک تلاع + هیرو لم
 ژی کر د دک ید ( رو یغ جاب) هدزب کون« ردیشتسو همتما نالوا راما

 هزوک" هان و هت راج الحم ره موسزنانلآ هدراکر 2 خاد( دید یز < توسنار

 نلتند ینافاخ"لاحا نالصف ۰ رزدشلدیا نیعتهلبا هصوصخنناوف ندرلفرط نا را.مکح

 مدت راضی وردق هشب ندح واهدزو ندنرزوا هبراح تمق هدرالم ضعب .ردجردنم هدرارتفد

 ۰ ردشعملآ م راد هشوع نوا ندشویع رب هنشاپ دلو هنیرزوا لمامت هل اس كو

 شا يمسر كرک هن رزوا «نجا یا.شاو همتما هدفا تاود و سم یجراخ



 یمسز درک ً ۷۳۰

 هدیزمتفاق ربارب هلزعالکسشت یراداو یاب كرهلک هروهط یمهلب قمشلللاپو روا

 اک آے آو نوئون ردق هنباق قایآ ندسف «اکاسا ندهنکیا ندزمغیدلوا شمریدشیکد
 راصحا هرلنوب زکلا یماشا تالاخ دا دو کن دبا لاخ دا ندایو روا نهبر ورضو

 . ردشهالشاب که ندایوروا ید تاوداو تالآ و تالوک ام ولرودره بوما

 كن الاخد هعفد كليا نامز کیدتبا ع ولط هتموکح لاحر یرکف میانص حالصا هتشیا
 كم تالاخدا هدنوجما فلئونو شل وشود "یرلهراح یرشکت كناحارخاو یصشتت

 ی راقدلواقفومهدرلهچ ردهناک ون :ردشدک هنتهج یعقت هدكنمسز تاحارخاو یدسرت

 .زاذا اضتفا كم رب دلم ی هم دال تاحفص فلم رل رک لوا ندمشیرک هحاضنا

 اک هدنقح هلتسم و هدندعاوف یلاکت یدنا كب قفو نه رادع یتسا رظات هللام

 ضتخحلت ندن را كهلاراشم هر آ تامولعم ندنرلقالوا شهرو تاحاصبا هدحرد

 : .ردشعلوا

 ودذوخأم ندندلک (۵۲) « موسر+۶وق : ا ترا هحس ال ( جز

 د دنیا تر رز ور ندهب راجحم لا وم !قالط الا لع

 هروک هنناذ كلام بحاص هدرشاعتاکز .ردراوقرف هلبرابتعا حرطم هدنسهرآ كنسنکیا

 یسهفرعآ هسیا عبات ههفرعت لام بویمشیکد هروک هلاببحاص هارکطقف .روشرکد یتبسن

 هراهف رعتو یعضو كنمسر كرك ولآ ندنرزوا یسهجار تمق هسا لکد < هحنسج وم

 قیاقحو .دصاقم یک هاج ینهضراتالوصحو هیاقو یه تراجتو عیانص اساسا ییترت

 .رددنتسم 4 هداصتقا

 «مویسرهعوق » هجنیال هلهج ویراقدروبناسبكن دنناكب قفو نجرلادبعكنسهلک كرك (۰۲)
 طلغ نه 6000161160 وقیرهعوت هجنالاتبا نالوا ذوخأم ندهلک و هن هدایز ندقلوا طلغ

 « رد رب هت شاسا .هیفام مم رده دقل ۲ كبسات هدایز اهد ىلا

 هزوک هبينجاو لر مسر وب < ردکع د میر نانل ۲ ند راج لاوما :. رشاع تاکز )٠۴(

 هراڈبا لمظحم يعسرو .رونل۲ ر هدیوا هرم رب هدترق ندنلام كت راجع رنج هلج زا -رمشیکد

 "مدتبادحن*نیح تافل اک ینکوو + رددودعم ندهفرع دو رلسر یا کو . ریل « ریاعد

  )یاتفلاهجیب ) یرلتروص یوتف ۰ ردرلعمریو رلاوتف رتاد هنغج هلوا دودعم ندناکز لرلو اهقف

 یهبن-راهچ ندنیم ردمو ندردوسم یلاع هناخاوتف .ردخردذم هد(یدننالع) و ( اواتفلاهحش )

 نیح  هدكتموسر هبداب نالوا لباقم تمدخ یک تاروت و تافیظنت موح ص یدنقا دما یجاح

 شضئارفو ندتیمالمآ اتبع -یدبا هدک 2۱ ناس ینکجه۶ هنیرم تاک ز - هللطرمش كتا تین هداطعا

 تاتیمالسا یهیدبا بالقنا همسر رب رولیریو هطساولاب هلتروص وش كناک ز نالوا یمیرب ندهیبلا

 ,:رتسوت یتیدلوا یرطفو ,یببط نید رب قفاوم هزتهع يه



 كلاغو قالوا صوصخ هدام_تردو یرلهطوا تعارز هدنابالوو ,دندامسرد 1
 رووا هاا لکا همش ررب هدنرارپش هجیاشاب نالوا عیانص دعتسم لاها

 رداصفرش یسه.دس هدارا هد را ۷ تچ زر ۲۹ تسدتلاب ییهشت یمهطوا مییانص ر

 ودا

 نسیسأت یسهساننا لغاشمو فاظو اب وذل كتءارزو تداجم نیلع هدنسهنب۱۲۹۷ هس
 ندنساوا شا راصحاو ماسقا هنيراتيريدم تعارزو ترابو مییانص نانلوا لیکشت
 ییکشت یسهطوا تراجح رب هدنداعسردهدزوا كعاتمدخ هنمعسون وقرت فلت راج روما یشا

 تور یقرت هلیمسوت كىرا روما یسهفظو كنهطوا و.یاو فیلکت هج راظن تراب
 اب وروا قرهلوا ترابع ند؛هلاطم یرببادنو بایسسا كجمدیا تمدخ هتکلم تیرومعم

 یخدهچ هلع ت اودكنو ندنکودیا دومشم نانسحمو دناوفو دوج وتو سسوم هدنراتلو

 رداتص هدنچحر رول مه قر هلثالک | ینیدل وا مزاتسم ییفانمو مزال یلکشتو بیر

 ,ردشلوا لیکشت یمهطوا تراګر .هدندامسردر هتیرزوا هنس هدادار, نالر

 رو لاک

 كره كنلود ؟ببس هچناشاب هننیندن یک هدر طاعلاعت فنراجتو میزان هدهبنامع كلام

 ندشیدلواترابع ندنسهامهدیالصح و ح رط هدزرطیيدتبا یک راتموگح رکید نمش

 هنساطعاتاحاضراهج هلضف زار هدنقح ےہروب نانلوب یلعاع كوبون لا كزمطاطحما یداصت

 .ردشلروک مو

 رم جوا هدزو هرادنحا قرهلوا ندنا.ق تفطاع هدنلاک و السا رود هناء تاود

 طقف 1 تالاخ دا ندهءهنجا كالا نامز يیدتنا اطعا قا اتما اشو شخ ینقح یمس

 تاحارخا ندارو  نوحا ینیدلوا هنامع كلام یزک ص كنتراج ناتسدنهو قر

 ۱ «یدبآ هلس

 e یانو , تایل وام: یدک ادب و زا اطاق ااو د وو تاقا رسا درا
 هج زا هس ندنفرط رل داقو كکرا هلا نال اب هعفد رب بولوا نبعمو دودجم هس اک

 .ید ریلیناللوف ییالومعم یلرب هلتیرغکاو ربلب
 رو ندرروک دم خراب نکیا یا ماود لاح و ردو هب هح لک هب هب رمح تامظنم



i NAميان جالسا  

 كعبانص را-.ثبا ینیدلوا هدکمروک ردق هبیدمش كانویسیموق عیانص حالصا اغلم

 تک 2 نوجآ یرلما تمنصیارجا ًاقفتمهفانصا كنابرا با تاصوصخ قلعتم اقرا

 وا تیام ند چ فو لج فافالتحآ شما نداروهط هحرانونو نینلاخذاب هی
 ی اقرت كعيانص هجنمکح یسهدام یحرنوا كن-همانماظن یسهدلب ٌهرادا تداعسرد

 ندنرالحم یانصاو یی وگو لیدمت ثنیراهمانناظن یفانصا یک ا قجهلوا بجوم

 ندنغ اظو هلج كنساح ی رله تااما ی ور ًاقفوت هنصوصح ماظن كنامالعا كج هی رب و

 نالوادوج وم هده لا اراتک مش یجهلیا لکشت كفانصا هحناک هنصوصخ تکرش بولوا

 دو دوخ یر هاا راش هداس هدنزرط یدقعهلواقم هدنراس یدنک یک لاما ضمب
 لکا را مش هد وصا مولا یک یجهما انا ادم ندفرطر ا بولر هاي

 تراظن ترا یخدققدن كناماظن نلکمزال یمظننراد هراذوب هدلاح ییدلنتسیا یعلوا
 كنيرلاوعد فانصانالواءدنق وف كةن کج هلسب هدیاتبژر ًاماظن كل تناماو هنس هللج
 كجهابروک هدهصوصحم تروصكفانصا یر هلوا دئاع هنسهقلعتم كاع هسا ی ٌورو لصف
 ثدح یانصالام هلراشبا راد هنناقرت كءیانص ررحمهجور ءانب هنفیدلوا یراشیا هقشب

 هدهروک ذم سلام تاعزانمو تافالتخا نالوا ندنفاظو كنساحم تناما یورو ندیا

 مونا و تكاروک هدنسهقاعتم ا یواعد نالواراد ه صشق وقح هدنجراخ رلت و و

 هب یلاعباب هلاوطالجال هتلود یاروش قیفدنلادمپ هجاملاراشم تراظن یناماظن كرلتک رمش

 ندفرطرپ چیه هنیرلهراداو هیلخادروما كرلتک رش یرلقج هاب هدننیب كرلنویو كلردنوک
 قره واءدافا هط.عماب ندنلودیاروشیم.ام هنس رله تناما كبف هرزوا یتماملق هلخادم

 هلقلوا شلربو تامولعم هده هل اج تراظن هلدعماکحا ناو د هل ا اهلاراشم تراظن

 . یدنلق مقرت یح ةرک ذن هدنقابس یوا تم هتسارجا كنباجحا

 ۱۲۹۰ لوا نب رشت ۷

 هچ هللع تناماردف هن وک وب ندقدنل وا حیدو او هشامارهش یثاطو عیانص حالصا

 هننیدناوا لوت هریباد یکن ردیا قلعت هتنایفرتو تاحالصا شل هنانع تراجمو میانص
 . ردشمامهلوا سرتسد هامولعمو دف نوک رب راد

 تور هروک هنسةعسط تاباق كمهمنایع كلام هرک وص ندنوفل كنوسدموف ىج آ

 تستو و كتحالفو تعارز نالوا یلوصح بس هحیلشاب كنههکلم تیرومعمو هصوم

 یسهبحالصا بابا لاصحتسا هروک هرصع جاتحا كيهلخاد میانص نانلوب هدنیمهاو



 ANY تم و

 هل وصح هلش ال فلت هءف اپ عیاذص والثم و تاو یل هد ۳ ه ددقح و رلهدام و بو وا

 ءروک تب شوق هكا كا هلن قمح را الب هی طوف اشا لصل یه یسک
 زاطختا ق یوم الاوا سح وند e فرو ریزان ۳رخا" ال و ناقوشت

 ق“ ڭغا و دقح نو سامو E 9 مدا رب كنم هیلعف ا رەئ

 تیبا لب ابی درب بس و جد ۶ س (EE ۳ ai ۲ ۲۳۹ ۹ لا ام غ و تی
e 3 ۰ ی E ۱ ۰ رده 

 شو دی هد ا

 ا

 هیچ تفر وال وا قو وب نایاش هه و موم دفع مس تم ا
 مسج .دالب شب ناک داش ورحم ۶ ئام الو رشم میاش هس ةدعاسم و

 رادان ٍ ۸ . تبالوا لومأم یرلکچ + دیا سوهو لرم < هنب ۱ حالا یخدآ :كنفانصا

 رتا یآر رجا هغدتوآ . هلاوح_ هویبیموق یاب قد هدیواوجوتو هلحم تارامرشا

 نالوا ا ا ېوپو حالما هیت وسام وف ولم یج هک مذال ق وا تر

 تار رحت  هنیرح یالوط ند وانيش ع رفتم هتنالومعم يراشيد ملا سلاش ءرقآ

 كنویسبموف هنص هدف او نایب هالاو سل طب ۳ كناسومخ نلیروآ موزل هتیطت

 : ردقچهنوپ یتینوذأم

 ۱ وقت یی وا اود نوچ ی ا نانل وا جن هدیه قا تم ردقوب

 ضایفا هف هدتسلا رانش اک [ردو هب هج ار ارت ندا گز "عسل نانلوآ جر ٢ا ندشاقو

 تباهناو شالنوابچ وم ضا ر قلا كارا تك رشناناوا لیکشق فالو رجماو تخم شح هش

 E E CL Ea ی وین وک دسر توت هدنخ را ۰

 1 اب ۲ هد م

 1 ردملک جا جاقيا یراتمج وب هيما رک د ۳۹ ا 9۳

 ټر كنه نال و ل رکا نو پاپ ليات ا ۇتىس وف عیانص حالصا

 ن زادمب یالوط نا ° 0 اد همفایر تلود ېاروښر راغچوا یدلوا .دکعا

 یساغلا كب وسوم وق روم or ه هروآ ذم هراد كلام ع رفتم هب هم وق ته

 كشامم شور ز زوب ا اا یدب نالوا هدکلرو î} و اضعاو ل كوو

 تروصو شدو قلتم یاد بانج ډا ۱ نآذتسالاب تر ےل دادا ام هس زح

 هقلوا نثر و تامواعم ید هود یاروش پولیر ا هنس هلسلح تراظن هلام هنس دارا

 هنمق e ذم دقات یا روش اره سان كل یا هد راهلج تاما

 ی زا ۶ روش تب e ۳ داد



 تو ۰ ۷۹

 تاوذ نانلو ینامولعم هراشبا هلب وب و اعا هانلاقوف ندنفرط یسهبع.ط و یاضعا

 ۱ وا طاها اتاق لوبت هس رول ومع وف و هل وقعم تارا أ و دهعلانص قر نی رط

 تام مع تابراو هرخ لها 4الومعم قلطتم هفرخو عیانص هفاک ̀ هدام یز کش

 نک , ین ةعوطقم تأبف هلیصیصحم تراجم رادقءو نزو ر هجو وموف هلتفرعم

 قجةنلوا نالعآ هل رله زع كر هلب دی علم هرو 6)ا: ید یی I اپ ال وا تساشو

 زسنوفیوا و قوزو TRE چیه ندشفرط شان زا ۷ لحاف ةماظسا مراد و +

 لا۶ا اک ی هلبح وبلق و  ناصق ندنعم رادقم داش بوی رو نادنم ها نیش

 ی هبلج تبار هلتفک راطخا ندنساح نویسم وق هسلآ رواوارل دا تراسح هسح ورفو

aردکچ هی دی ندا اقفوت هص وص دز نالوا عدم هوز وسم . 

 x ۳ ۳ فارغ ؟ره ندرنهبابرا را ابو ندفانیبا A یجزوقط ۱

 هرک ذَا ,ندنوبسم وق یتفک هسیا ردا ِتقال نر کنرو زاتما هدب ودیا عارتخا شرا

 دوخایو هدن رانی ودنک كفنص ر ندفانصا و قعهنلوا نادتساو مدق ییهوع و ناس

 و هدننایم یرکید هلا ف ر )الوط ندشتتامو لومش هبر ر كخ راتعتص

 قمالوا ردع هرب ندنفرط هسیا ردا روهظ هعزانن و كتشدلبا رب قلعتم هتفرحو

 تاذرشکیا یو درب برو دمتم یلفوقو هنشیا یخد كفرط ییا نویسیموق نوجا
 ردق ه هنوسفم وف قح هلو ماها هنسهب وسآ و لصف اقع دوش ادب لاج

 تسدرد یراضفو یفلروتک هیارحآ شا نم یراق و 7 ها وح تاصوصخ

 یسها وح هرزوآ قلوا موطم هاو فم یخ هدنشاب یآ ره هبهلا شهوت قفق

 هب الاو شلجم هم لودج ررر هام هام هح وسام وق هل راحت را ی ده كس -هطبطمو

 .ردکچ ها زارا

 كرهشلرب ینانصا یحوم غایو یوم لاب نانلوب هدندامرد هدام ی وا

 امدقمو رولیربو زابتما هنیراودنک بودیا عضو هیامریس نوت ]تابش نوا دش
 یارجا هدهقربف نانلو یلاخ ورندنامزلیخ بولوا اشا ندنف رط هناهاش هصاح هنیزخ

 یراقح هبا تحامرمسا سقف تيا هلا ۳ 9 هلا رولیروس هدعاسم هرجا ج

 هیام رس ردق هسک كب شب هتک 4 PE هدب ړل یحد یانصا یح رەد مومو

 ناس نومو یرلکچءدیا لاا نا آ تاودا ىلتعفت# هموم كرەديأ عضو

 شمنلق هلاوح رالاحضیع نایردنوک ندنرافرط ی راد هراصوصخ ویو شالوا



 Vê : میأنص حالصا

 .ردکج هلیدب ۶, ر هتز نابع هللا همانماظا رر هرکاذلاب ید هل راودنک یراترحا رادقم و

 یموزلو تهسانم هب هبا اه یاود شضم) كنسضعب ندفانصا تالومعم هدام یحنشب

 هدیروصب كناشا قجهلآ هرکوصندو و نچ هلا هالو ه ردق هبیدمش ندنغیدنلو

 هلیتامولعم مامضنا كلەرلاد یغیدلوا قلعتم یخد یأرف بونایب یجهلک مزال یسلو
 هنوسموقهرزوا قعلوا بلجو توعد هحک دتا اَصتفا و نددفح هل وا سیر شا دار

 كوس ھوق هلهح و یهبد:) وا تراش | هد وا فر راد و قرهل وا و ومام تارو ندهرادم

 یالومعم كفانصا بز بسد ز یاضوصح و ادم ندنغح هزل ون یه ع طظ یاصعا

 هدلاح یتدلو رار یخد نالوا ويدا روم راد .لوا هساا ردا قاعت هه راد یی

 و وماه بی راود هدع) و قج هل آ هہاق یس همانماظنو هطبصم هلا تاقىقح یارحا

 رل هط صم قرهل وا قیفدت اهدتاقر هب ارقار هذذ-ه رآ ی وع هلا بلح ید اعا قح هل وا

 ردکجهنل رهم هلبا ارآ تبریک ا دوخایو قاغا

 - انءاظن نال آ هملق ندنوسموق هنیرزوا تارکاذمو تاقبقح رارق هدام یحتلآ

 قرهنلوا مده هالاو سلجم رارب هلا رله. نالوا نام ی هنج وم باا راهم

 ناديت الاب ندلاع ماقم هرکوص ندقدنلوا قددصت و لسدو ققدت اهد تاقرب هجاروا

 یغیدلروس رو دص یازفا فرش یرادداهح ترمصح نوا نامرف و سا هدساضتقم یاها

 "هل رو باخ ا كرت ادا هدلاح ل وا ندنفح هاب راق.> هارجاو لعف رک ص هدلاح

 كقفانصا لوا درک و تیم تانه كرك یا و سه كنا رةف وداوم یغادلوایواح ك هما: مات

 تروص ردو هب ا دنا رره هلم د راشقاعتم هال ەق رار هلغمل وا يه هش ال هنم ومگ

 ماودلایع هنسلوا م ۰ تيا یرلرتثد كتير يه ندناذصا دارفاو كنم و «ننابرحب

 لدتا فلاط و ی ۵.عبط و هاد یاصعا هل نوسدم وو قعلوا مات مادقا

 ۰ ردقح هلوا

 لقسایطو صلاخ و صاخ تیغ یرابتعاو جاور کت 4.عانسص یابشا هدام یجحدی

 رصحمو فوئوم هنساوا نوها یخد. كن او هن سالاي يشاع و لزوک رار هلکد و و

 هل ر هل دیا ذاحم اساسا هناحاللصا و تارک اذمر یه هح وسام وق هدام چ وا وش هانی هنفی نو

 هتفر هتفر كرلنامهنلوب ییاکما ةسفدو یلوصح ندادتبا كنسهمنم نک هادص2. و

 باپرا او ۴۱ اح راخ هوا طوتم هربادن و باسا لمن لود هب هب ولطم هجرد

 هل ر كن و.سمو 3 اک هدوحو هحرد هجرد هس رحم و قشم یاس ندفوفو
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 هم ترا ات سا ۸۹ CNN نا ی



 غیانص حالسا ۱ ۷

 یدیقم رب و بتاک ییا و یاد یاضعا ردق یعوزل هرزوا قلوا کف ندتمهو

 كل اع اجا هکدتبا اضتقا هيمو رک اذم هلهجو کج هلیرتسوک هدسماخ دنبو قجهلوا

 راز یر یاضعا رنق یوزر ندرلرومام هرات راود هرز وا

 ندرانوک ر ازاپو هو همسر ماپا دمقم و باک هلبا هء اد یاصعا هدام یجنکیا

 شیقو زی بودیا ماود نوکره هجقدلوا یوق عنام و یعرش رذبع هدنافوا یربغ
 یرافدنلوب هدیوسدموقو راقج هلو هدنوسسموق ردق تعاس شب لقا نع هدنرامسوم

 ینسیقر هلبلوب هدنفرط هلق تدم كفرحو عیانص ولرد یه پویا راما یلاخ ینامز
 کا زاربا هلیماع یتسهلعف راآ هلا قیقدن و یرح یلفارطا اب یاسا رولوا مزاتسم

 تو مادقا هنسهوست هدنروص مظتنما ربخات الب ید كن هدو »ر رح داوم و

 ۱ ..دوررلکج طا تقابل بسک ههللج تافاکم هلبا .تلعا یادم تاسا و

 سانا هدنراعا تعنصیارجا ًاقرفتمو ًادرفنم یک یکلوا كفاصا " هدام یجنحوا

 دق یعوزلو یلنکشت تکر رب هدنراش یراتفرعم و تعءفنم لوضح بوم هلوا هدنافو
 یاوتقفوم ةياس ندنهیداوا فقوتم هنیرال رردشلاج ًادحتمو ًاعمتح هللا یضو هایم
 تحب افسطل هلوصا » ینانصا یحقرو نوت و هناخیحا مب و هناخشکمرس هو ولم باج
 رب ردشلر فا موم. نانآو "هدست هم شب اف هد و یع> هما هعاظخا

 هویسم وق ناصوصخ هبوست و و5 و را ۰ یفج هل وار تنش ر ندنعوج

 یکدجو یعهماروط و یزر و یحقدصرو یعیشاش و ج ریمد و یوه نایدیا هلاوح

 باج ا ید كنیر:الوا كج هلبدبا هلاوح ارکوص ندنو و ڭكنقانما یحکصو یحاودو

 . ردقح هل وا ناکماف ہص هنلا وحا ظن هد روص حوا قفاوم هند راهه و الات ۽ تفت

 یتعح هزادا رر ندب رلجما یروما هیوست كراتک رش قحهلوا فر  هدام ورد

 ندفانصا نادمتمو هدماقن تم شتر یزلادختک قانصا ین هود لوب نوه هدلکشت

 قعلوالیدم و نیست هللا باعا هدنتح هنعع طارش هحفانصا قرهلوا اضعا یرلسان«

 هدهلدتعم هحرد هننراودنک ندنسهفاص تاع کک یخ تام تک یرلکچهذبا و

 یرلتک رش غابدو یحقرو نوتلاو هناخجارمس و هناخثکمیس ءرزوا قمناث صصخ هصح

 وشا قرهللوا تیر تصمج رر ید هدنقح فانصا راس وللثم یفج هلل وا ارجا هد ةح

 نوجا كيا روبم كجا مازتلا یتسهدیاف كتك رش ینسهعومحم تنه كفانصا هلبا رات

 تم دج هنیطوو تکی تروص هللا طبر هبهدءاوو لوصا رر دن هلعاسم طراور



 ۷۳ میااص حالصا

 تار ثفانصا یحقرو نا و جارس هدب وسام وق زالوا لکشت هرزوا قوا

 ول شا قوا یا و ها رحا مقوم ی رهمانماظن و لاا مس دلو

 لئاع هننالومعم اوروآ هلتک رش عماج يامر هتک كر ییا یقانصا غابد موم

 رو زو كالیدمش هلمضو هبامرمم هک كس شب ید فاننا یت زد و هلا رلتزد

 یحولاب و هفعاپ هدیدح" تاودا یک :یرالت فارفلت و زلهنک ام هدننوف رک راب ىلا

 هس ان سا: نافع ایف هغه زاقح بم زسا ةلبا هامرس نوا كز شب نوا هتسا فانا

 ماظتنا ید ینانصا عاون یعرکی رکید هنا یفانصا یحهماغوظ و یخفدصت و" یحشاق و

 ثكشیا ردقوب لرءدا عسوت عسعلاب ییغاشم زاد كرده وق هلن زالوا ءادلساحر ی رالاخ

 هدیابل واندنشداوا یعاد ینادشو تار ك اذم یعزک هسا قفا و تیوَر هلا .طساو وش

 قج هل ومع وقوهدتحاصم رک ادم كتارا یرءزا داف ا:صاهیساصعا یینط و یک اد ا وسوم وق

 تاملعت نایروک دنلوب عرف او الطا یسهدرحم داوم و نانلآ . هملق نمضتم یتاکرج

 تا ارجلا ساسا هخوئسموف هرزوا كلا تک رح هدنتشیتسایر كهللا راقم ها تانسهحمال

 شات و زد نوجا قلوا یعولعم او ینا تغاب كملاص "نابرا و ینقلوا ذاا

 ی رابرهمش بابج هس هدا را نادن سالب هاب را رفالاو سلح هنص وصح وسمنلق نالعا و رشف

 لپ ایم وم یاضعا یروص رب كن هروک ذم تاملعت و هل. ویت رودصف رش و قلم

 . ردشف وا لشعو عبط رز هجورپ هليا رفد نیم یتسیماسا

 یهتماتا كشهسک روک فم نوسموق ۱

 یدنفا ناب ولتسفر ندننازحتم نئاوق یالاوسلخم : باکشاب هلتفص قلاضعا و

 یدنفا لععاسا ولت وتف ندنناریحتمیملق هبیکلم لاو سلحم ۰ باک یحنکیا

 یدنفا وئر ولتوتف ندننا نحنم یسافلخ یلام ردص ی وتکم : دةم

 :فلم ونوم وڏ نانل وا لکن هل اع باب هعدقم :نوجما یجالصا كي ه.لجحا د عیانص ۲

 قیفد*"تسدرد .هعنا روا: هلتهح ییبدلوا ۰ هدکها حو ونکی هن وک ندنوک.یاراشیا

 مدرس و نیه نسق ییسهبوست نسحشهءفان داوم ناک مزال ایس هلاوج ؛اوکو بم .ندنو و نالوا

 هلق. هدنقحس لموصخ وب ندنکیدتا_اسنعتقا یتفلوا تفئاظ و نیس اودع نوجما

 : 5 ردن اعلمت نانلا

 تربقبابراو انغآ هعا انص و فرح ل وصا هلآ ی ر رب گكي ومساه و ونشا ادام ی ر



Sonعاص حالصا  

 ڊو نیستهننلاضعا نابعاتشه هد ۴ .ردشعلوب هد راس رومام كسک و ددعتم

 هر لاو هنفلاضعا ینوسیموق نرومأم لاوحا لج «رزوا قلوا مین.دوع قلنابعا
 7 يقو «دنروم امو رډق هنسهس ۳٤ یقرهل وا نیست هنتسایر

 یروش هدبز یدوحو و یدل وا هدنشاب کیا :ناسقط .دنح را ۰۸ .یناتنون 6 ۱

 . ردشلییا نفد هه رج یھاکرد ةي درادکیا هر, دنا تافو دلاح یدل ون ما

 هدرانویبیموققوح كب قر هلوااضعاو يير ادعامندیراتبوومأم یمسر ؛ یدنفا اضر
 لاح هجرت كتير وم أه .ردعیملوپ هاو رکات فم عو نوجا یلاوحا حالصا كن هبنانع كااعو

 ییدسا همای كلا راكم ندیا سدساتو عضو ی وصا یرلعا طعم ما یمەقرو

 . ردنویسیموف
 ردیسلعاس# ی هدنناوبسموق میانضحالصایتمدخ لبوق ڭا ندنرظن ُهطقن كج ه داب

 یمدخوم ندا اتضتقا یمالدونوا هدهمامع مدان عراك زاشم هکر دقسأت نایاش
 :ز د شهام هل ۱ قداصت هدورت ,دناخهجرت یعشر دق

 وص وم هلن ا .تماقت+او تسه- ها د تب الص و فو رعم هلا تیاتک و طخ نڪ مدننامز

 یسجوتهم رکسع مس ىح بولوا تاذرب هاوخریخو زسربب7,* قول ج دنا وا یدیا

 يا وز نهم هد هنسهلص یر ن ندرلهنسناالوطندنسُما هلهاعم یک یک ,رارکسع نکیا

 لاحضيع هداعلایع ياونع یحوتخءو قرآ ترا > ندهلماعع نسحو ررف فام

 ینمزاب بوتکم هتک ام بو ریک نس ہط وا ل رەدانط رونلوا قالطا هب هسک نازاي بوتکمو

 ثانعفوم هدنتدسن یتفاص در رکسعو قرهروطوا هنسوش راز یرفن هدهلا راشم راردبا غز

eشمرازایی راب وتکم هدزرط یرلکدتسیا یک, یاش دا كر . 

eىسەمانتاخلمت ونس وق هیات حالا  

 "هفانصا ر اے یخالصا ڭانتحنص تانک نالوا مالا یسقرت 7 ندهدوجوم میانع ۱

 یزللاح میس ھا ,FRA اک ردو ضو رلهمامرس ادد م قرەلوا لاشارخ لا ید

 نالیشتلاج ناهدرفنم تاممه راش یج هلساپ اک ارتشا هک "فو + هن راک لبا ثبت ساعت

 ناکیناکی زاری دلو هزاخ هلا ماظتا كنفانصا تدامسرو ر رک ۰ دلاح یه هروما

 "مدمهو ینابرامه ندنخاوز گلتمنص ارت هلعافدنا كنالکشم یزلکدتپا تیک هسلنوشوو

 قیقد كفانصا نانلوب هدنساءدتسا یرلتعنص حالصا هاتنهتتج لوا مفنتم و عتمتم ی رابرتشم

 دش یفشایر كننزاترنضخ یدنفا اضر ولتفاوطع نادننباضعا الاو ساع نوعا نیالماعم



 Vt م انص حالصا

 یاضعا نانا  هدکشا تموادم نوکه ادغام ندرازاو همج هنوسموق روك دم
 ۱ : یدعاسا فلیهاد

 یدنفا یزارلبلخ ولت نعیز۶# تالولحهدنسهلیاج هنیزخ یفوناهفاقوا

 یدنفا كب یت ولت ندنساا هناهاشرکاسع

 یدننا نیامصم ولتنع یماقمعاف یرلقادعتس یوکناتساو هوا ًافاس
 كلب: لاجولتفر یمافالوف ندننیروهام نازتم هناخفا رغلت
 تی دیگ ولتعفر هداز كب داش رف ندنعدق نادناخدروسا

 یدنفا فلار یحاح ولتوتف ندنناربتعم راع هیربخ

 ۱ یدنفا دمع ندراجحم ناربتعم هنس

 یدنفا نوطنا هحوح » ِ 1

 )0۱( » ىرصلا . » « « 7

 ایضر نیا قبس وم دج هداج بک رش اکی یادم ناو ونجا ایران وب
 كلاح هجرت نوجا يجهدیا دای هلتهرح اءاد همامع میانص مرا یان كندتفا

2 

erey, ر 
 1 سا

  Eردشلر وک موزا هح رد U ی

 لاعریام دقو ند رمعم (یدتفا اضر

 سا فرصتم رودروب . ردندهااع تلود

 كند فا فی رش دج هداز قدص یلهسورب

 هدنح را ۱۳۳۱ بجر ۱٩ ۰. ردمودح
 ه.ع سم لوصا . ردشعا فلوت هداتورپ

 لوالاحر لاک الاب یلیصح هدنسءراد

 لخاد. هتموکخ تمدخ هدنحراا ۸

 دنا شو دات دانا و ا وھی رھ, تولوا
  رکسعرس یقرتلاب از دن قرهناوب هدهیکدام
 ,ردشعا اهرا هتاتک نیامو فلج وتکم

 هل رطاب نویاه یفاقوا هدنح رات ۱۳۹

 لدامم هتیرومآموب هرخ الاب قرهناوا نیم
 یدننا اضر

 هجومه انو هجوح هرزوا قاوا ففخو طلغ ندهجاوخ هرارجان ملسم ريغ هدرلرودو (0۱)
 هردهدک دی |لامعتسا هد ی رار. یاجو یابروج «ناکرزاب نشت ماوع هدمامو .یدا a اد

۰ 



 عیادص حالصا ۷۰

 شلاص هلبنوتلا یلنایع كلزوپ ددعربشب هقرلایدا یمهنساحم ثافهنسر فانهغاپد تک رش
 هباسح هزاپ نوا شونف تردیمرکی ه«رهشوءداپنجم یا زونوا ههو هنسهصح یه نالوا

 فهم وفمفانصا هقشپندنویو شعیا تیاصا عنع شو غض ق چب یباناسقط زون ییا یونس

 دیاع هغآ یخ قرهلوا هیلامماو هداتسا هدنجما تدموشیخد هنیرادرکاشو هفلاقو هتسوا

 میظظنت هنس دارا نوجما همویقيم تک رش ًارظل تايقر وش ندننیلالک  ینیداوا شلوا
 ماعا ید كراتکرش رکیدو رولیدوتک هیارجا و لءف عفومهلبماع یماکحا همانماظن نانلوا

 رولسوقهماظتنا تحت هلهج و ید ,رتا-یفانصا نایلوا تکرشلغ اد زونه ربارب هلصیاقت

 كن هدامو هسیارولیدبا لمشت ید راو راذدط احم رد هرز وا ینایلعف لوصح هغ دامسردو

 ترضح 4ضورفم ٌهيعدا یخد هدیابوب هلتهج ینج هلوا هم اف والعرب هبهرامما پابسا

 . (۱) . یدنلق رادتا هتفک نالعا هلبرارکت ی هناکوام

 وش ءدزوا يراهرطف تناطفو تح یاضتقم كنیراترضح یدا امر هلا راشم
 تامادقا و یعاسم نالوا غیردیب هدنقح یم اراپ چاو جاور سک كصوصن عفانم صوصخ

 را كپلاراشم وثم ینیدنلوب ندهریخداوم رونل وا رکشت هجوم یبیضوط يراهدایم
 E ال تاحالصا هكرلیدنفا یسهنکو یساضعا نوسموقررع هدالب قرهلوا یرامادقا
 یومو راشم هتهج یرلفدنلوب هدتمثلاح هفاطظو یامآ نسح هرهلبا تردقم لدی

 . ردر.د و نیسحن ناش یرلهب  تریغ ید كمهلا
 توعد هکدتبا باجما نوجعأ تاتو تارکاذم لاکا هدننوسبموق عیانص السا

 :ردسدماسا فلت هعسط یاضعا نالیروس نیست ندهضتقم راود هرزواقعلوا بلجو

 ۱ یرلت رضح یدنفا هک | وانلصف ییسدتفم ء صاو هناخحم راج

 یدنفا رع ظفاح ینواعم یسهلج تناما رش

 یدنفا كب یدح ولتدامس ندنمارک یاضفا یرکسعیار وش راد

 و نسحن ولتهامس ندنساضعا تاساحم ناوبو

 و هند ىلع ولتداعس یریدم لالاتع ًاقاس
 »و و نیمایحاج ولتداعم ندنساضعا همون فراعم سلجم

 »  قضوتیجاح ولتداعس ندنساضءا تاقح سلحم هد هطض باب

 یدنفا قروغک ولتداعس

 » . بوغا ولتنع
 ۱۲۸ ینا نرشت ۱۱ ۱۰۲۷ ويصو -عالقو موق ۱)



 ۱۷۹ عیانص حالصا

 "هانحایقرهلوا هیات همفد .ردهدقملشالک | ینیدشا وا هبا تایرظنو تابلوق بولوا دو دع

 هنلیکشت كنك رشمهمیدب كج هل دیاحاضیا هدیغاشآ و شهالفاب «دهنالعا هرکوص ندنلکشت

 یفداصت هنخم را 4 یدانعک ادیدجمت كنت وسوم وق عبانص حاللصا هردشلوا قفوم

 هدعیاقو موش نوجا كمليهدیا اطعا تامولعم یمسرو عضاو اهد هدیایوب .ردهدکعا

 یهماننایلعت نرتسوک ي اان هجردو هفظو كلو سدموقو یرابمسر غلب مکیدروک

 : مرو دا جرد *یآ 4هسءرص

 راج ود هبا هعلام باما ضمب و رب ندنامزییخ كنابرا هعونتم عیانص نانلوب هدندامسرد

 ویو قملوب لیپست قیرطر, هنیراتراج غورتو تعنصحالضا هلبعافدنا فال یراف دل وا

 مممآ ید هنفانصا هورحم كلاع هردهح رد تاحالصاوش ه رک وصل دل وصح كل ط م

 هنناعرفتمو ساساكنحلصم ندنویسموقنانلوا لیکشت ًاصوصحیدقا ندنو ءرزوا ققلوا

 لصاح هلراشلاح ًادرفنم كتيره هبولطم تاحالتصا هجناحما ىرضاح لاح كفانصاو

 فقوتم هنییئرت رهام رس هبت نکم كالیدمشو هنیکرت رلتک رش مفاط قاط بویمهلو
 همظتم لوصار كل هناخ شکم ادتاو شعلو هدقملفاب هناا ید كن وب ندنغردلو

 یحاخم و یحشاقویح 47 ودویج مد و غابد موم و یحترونوتلآ فقامتمیآ هلللاخ دا هتم

 TE .یدیا شا راتک رش هقشب هقشب ندنفانصا یحابزو یحقدصاب هعاحو یحلادنصر

 شما تاولبح هضراعضم هنمادةاو ماود كنوسدموف روک ذم هدنفرظیا یدب یلآ یه

 هج هعسن و هحکلم بولروا دادعت لباق یمهدیدع دا وف یوم و یدام دا خو هد هسل

 هدهاشدا ترضح هبا ونساجحم هیاسو ندنشیدل واناس جاتح یفج هلوا عفانم بح وم هلهجو«

 هدکل ردشبت دا رواقر هلواهدکعا یقریهورف ولوصا كميانص بتکمنانل وا سیسأت ًاددق

 باپرا ییدمش یسهلواهدافتسا هدزوا تموم ندنرلهیستکم تام ولعم كن ونف بابرا نالو

 هماظتا لاح رب دنلوب ترش هلصللخت ندهقرفو یاشیرب یراقدفوا راتفرک كميانب

 هنسهسناکما لئاسو كشیاو توادم هن شی ومسبم وف روک ذم ندشدنل و فق وتم هلو

 هدنتراظن تحت كن رات رطح یدنفااضر ولتفومءناک اک قرهلوا ندلاح همزال یا ترم

 ما هلیشااف بيساو را رف الکو صوصحم ندجما هتندسشتو لنکشت ندکی هرزوا قلر

 سیر ندبا اضتقاو شمل روب رودصو حونس یازفاقرش هناهاشترضح نواه نامرف

 ندننوک هبنشجن یجندی مرکب كفیرش بجر رهش هلبا بینرت ًاددحم یخد یساضعا
 ندیا لکشت هنس نک ندرلتک رم ش نالوا رکد .ردشعل وا ترشاس هتحاصم تور را



 میانص حالصا ۸

 فلت راج و مییانص هدرانامز وا ندن_کدلسهدنک هلتمذغ لام هحیتلاب و هلا برضو برع

 یفمشا ضوا هلسدقرت كراج و تمنص هدتموکح .یدرومما بلج یتقدرظل ینیقر مدع

 -رردقار میقع لهج نع هب یراثشت نالوا عفاو ندج راخ سکعلاب رویم تک هنر طاخ

 .ردللدهناهدمقدصیرکف یهد:قح تاج كترطا هج راخ هد هفضگ ی ۷۳ .یدروس

 هبا ىلا باب حنا هبزك راود هدلوبناتنا ردق هیاحنلک هب ريخ تایظنت هدر,
 تیزک یم هجنلود هين العا كله ربخ تامظنن نکیا ترابعندنراظن هبلامناسد یرادرتفد پا

 تبالو نو, تلایا .د:رشطو تادحا راتراظل لير, ءدلوماتسا كره دبا لوف .یلوصا
 هدیلسم كالرکبسع هرکوص, ..دنماغلا كرابرحیکی یمی لوا اهدو شعلواقبستا یاللکشت

 هدکعا تشصم نيم أت هليا كول هتراجم و تمنص لوا ندیتیداوا ,ییانیا عیسوت و ایجا

 نالبجآ کی هرک وص ندراخم را وا رلناملیسم نر وک شع اباق هدنوفو هد رانامز كوصنکیا

 شمالشاب هفمارآ ییراّتشیعم هدرااروا و هغ شوق هنیزاترومأم تموکحب و کل رکسع

 و .ددشلوا لماعر مهم هنضارقنا نوتسب كراجمو تمنم كلاهتوب هتشياو

 یدالوا كنيزآ كب ندفانصاو شمع هلنروصو ناه نامه یرود هادی ناطق
 تنرومأم هد مهر ریلی یالوق اهد هشام مه یمظعامسق ودیا كول هنتنص تنیرااا

 زاقحتما ی.راتعنص. كنیرلابب قرهشوق , هراوباق تهوکح هب داقتعا رولوا یلف تثهاهد

 ۱ . ردراشمالشا کما

 رظن هلتسمها کم ناکرا ؛لاج وب کرم ناهار هت .كناتبزب زعلافتع"ناطلس ۰

 هلاح روايه ردن ی رلکلاسو رولوا تیغر هلحالصا كميانص رءدیا فلج ینتفد

 . رد رلشل !تمجایم هری دن ترد, هحلشاب نونا لوضو هدصقمو لسوتلاب هتناسا یعارفا

 یدسبزت كنموپر كرم نالوا تراع ندحوا هدزویردق هنامز,وا ىش ر نداری دنوب

 ۳ هدناالوو لوبناتسا یسعنح وا « یی وشت كم انصتابرا هلب داشک اک رس" ینسختکیا

 .رد یلیکشت راتکر ش یسجدرد ؛ یلجآ یرلبتکم

 لافتشا هل داشک کرم انا «لحیموسر كك ادتنا ندهعب زا راد تفوکح لاحر

 هرزوا قلوا رادهقالعو لوغشم هیظوط ندینغوط ههیالئاعم یک وب ہرک وص ندک دا
 :ردرعمآ لنکشت ۰ ویسیموق حيا العار دتا یناشغا الاو بل

 - ۱۳۸۰ هده مدمهدا ققح هساع یلکشت خراب ك وسدموق عیاص حالصا 1

 كب كتلامف هح اس و سم 1 هقامعم - ردع ینج هلوا هدرا یراهس ۸۲



 لصف یجم ر. یمرکب
 یرلهجیتاو یاثبعت عانس حالصا

 ییدشنا ماود یرالوضا راضحا و هلدک نالوا شبا حاضبا هدرهضف یلزاندنوب

 رويدا افك ۷ هللا هنلخاد تالومعم ةجدمییداشا هداحرب درختم هلبابوزوا راکروت و
 ةت لترك اهدتراجم و ثصنص هدرلرود و . یدرلیذبا همناس اشا زا كلب نداپوروا
 یزالزصا راتصحاو هلدک بفاعتم یالعا كيهبربخ تاهظنت . یدیا هدقملوب هدنلا هينا

 «تلودهدعاش رهظمهدایزكلا » هاب ضتاموکخ و نالعا ارشوعسب یتتبرس كرهیضاوغل

 زاحتو فاننا هدهنانع تلاع ءرکرص ندقدنلوا دقغ یرلءدغانم تاراج ًاففوت هنسهب رظن
 ناو نانلوب هدنلا راناملتسم هلتنرفکا ردقهآ وا كز ةنم هديا هظفاحم یاس لک ینالکشت

 راهدهافم هدهبنات جود < «راملستیع هد ج رد یاب تراتح و عیانص ی راخو

 هدایوروا هدربخا ضع و نحملا لاقتنا ءرلیینعا نالوا دعانسماهاد ی راغق وم هل زا وتس الوت اقو

 قەتعئ یی کو ادعا فلل هلق طئاسو یک رفودنمش ور ویاو قتسطت هعنانص كلن وف راح

 مة كيا: دیبأت ها لاثمرپ ینوب .ردشم|موکحهضارقنا نوتبسب یراجم و میانص یلناعع
 نوزوا ییداکتعنض كروترب هلبا هع دفا لوصا و طئاسو جشس ابرهک رب : هک ریل د هسربلک

 یالوف اهد هلیا هننکام خسنست ینع «دایوروا هدلاح ییدلیباپاب لب رص ثلا یلیخرو تدم

 درز وک هبیلاق كلرهلیدندااب هک نالوا مداخ هام اثاحییسسل ذو ابو ین داو انکم قلاب قوناجاهدو

 ییدلیب هلیدنا لانا زوجوا مه قوباج مه هلیتروسص كلك ود هدنرویح مظثنم اهد
 هدهیلخاد میانض رکید . ردشمالشاب یضارقنا كنکطجحیست كرون ًارااتعا ندخدات
 . لس هنل وا صابق اکو

 هعاص تافر كیاوروا لباع مهم كلا كيتضا را بایسا یا راحت ۲ غیانص یاب

 هدلوا اهد اساسا هرزوا. ییدلیدیا حاضیا هدنصوصح لصف ریارب هلقلوا ي.هبراجو
 مدعو .يدياهدکم هل دیادع كالسمرب ریلبدیا تیغر ردفوا كپ تراجتو تمنص .دزمنکاگ
 هلن راج و تنو داوا هکردق وش , یدلک هنسهدود وص لا قرهرآ هدنک تا
 هدامسن کما پاسا هشرومأم تموکح ابو هنکلس»هیملع از ران هب هدا تشیع+ نعمت



 نالیکفت فانصا :د.رتفط ۷۹۹

 هدردق و كبو نازاق كلوب لبواوق یللآو زکس یمهناد زوقط زکلاب هدرررحن و دادمت

 ققح ینیداوا دوجوم باق رقاب هجراپ روک زوبحوا كم جوا هدزواقلوا یو هرجع
 . ردشعولوا تبشو دف 4 روصلوا هنیرتفد فانیماو شا

 هاکودرواو یہ کیا « یرلتفابض فانصا : یدباراتهح وش یلامعتسا لج كراباق

 ,دنکبلع « اطعا هبههرکسع تهج هلطرش كمهلدیا لق هرېش رب هقشاب هدنلاح .یزاجما

 (۱) هراما _ هدنلباقمیلدب ريممتو یالاق - هتممجر ,ییناهیم

 فقووپشا یلوکيمالبتساوازورهس هدرصعو ! نلیدبا اهدا یکیدادبا تمرچ هفاقوا لاوما (۱)
 . ردهلدا ترافو امي هما ندنفرط یرلبراحم ناقلاب نيلام



 ۷۵ یتالیکشت فافصا هدهرعفط

 همح ال

 رک ماد ندنمتنوآ شان و راح هرزوا قلوا ا هنس ههو ته كفانصا

 ر ندو ار باما ءدنمان نون هملسا . ردزاو ناتشذنر رکو اکو كوي زا ۳

 لادزح حاد هدتاعنءرزوا قفلوا وشن ندنلامیدنک ن زام نون هتقو ربط اةحااسا

 ند زاکنا تاب ایز وران الو ا امز ومشع بواوا ناک ءدنعاش را هرتمیللا زو زوقط كرا

 شم ربتک ؤ صا ههبصق هبندوس یساشنا لک نضرالا تحت .دنل وخ هزاع واک یمزکی ردق همش
 نادم رمح راک ودیا احاواقسا هلا ندشاب یرهش اذه انمو لا ءوص ویو

 هدراهاخ هجرازوب یتحو هدراشراچ « هدرامماج هلرانا ورداش صوصخم «موم هدنرارپ

 هرهش « نداق یلربخ وب نديا مان یاا زدق هتمايق هلرهمشح نالوا شلروت هدوجو

 وص وشا ینسهیمومم تالصاحو شعا فقو كردیا اشنا ییاتسد كوب وب نرو فرش

 یثوف هجک ییدا انب هدنسهم نوناخ همیلسا ناتولوا هاب هلمایو دانیراهمشج هزار

 "ةمساو ةر هللااه ر . زدشلا صرصح و فو هنمیمر و ريمعت تنه رش عباو

 ناکد هلضف ندزوب با دوجوم هدنرلنوتسو هدنطسو هلسهمیرا یفارطا فاناتسدب

 نالواشلدیااشنا هدنجا یراراوید ناولو کلیک هدایز ندءهرتمییا ادهامندراب الود ۱

 هزتف رب ابر یر, ره هک ردراو صوصح لح هل ضف ندز و هدنجما رلهلوب 3

 تا موجو دوق « رهصاق یصوصخ و نانولوب ی ق ریمد رب كلی رز یهو نالوا مدل

 ندرلناملسم هدنلباقمترجا رب ینزح كیرانوب هکر دص وصخ هظفح و مضو كن همهمقارواو
 هدیرکید هنضفاحم .ناتسدب یر ندنرازاتخابا دلک یبا و هدکلدنا راجا هراندیا 3

 . ردهدقع وا ملسل هرج

 یاکما قجآ القم .دنوجما ی>اص 8 یک ینیدمهحآ نالود عطا « طعفاحم

 همکح یمسقر رکید كناتسدب . زامهلوا فقاو ظفاسحم هننایوتحم فالود لکا .ردق

 یتهج تلآ لا .ردشلا هروآ اکایتحو صرصخ هنظفح كن زافدو تالحیس فانة دع رش

 هضاحاب كفانصا هدنوب .ردهدنلاح ودر لوس نوخسهظفاحم كنساشا شا ریمد كفانصا

 ییدادیا اشیا دن وصخ منقءدنرب - ندنف رطیفانصاارکی ربنوراهنسو یسهیساحت نوا
 اشیا نانولوا "تفقو ندنبناج یخ باص رتاس رکو ندنرلمفرت كفانصا كرك - ههحو
 نالی هدنسهنس ۳۲۰ «لوا هنس ییا ندنساماينغوا هالستسا هزوریس .ردظوفحمو دوجوم



 یالیمکت فانصا ءدهرعط ۷۹

 راژدیا لبکشت یالآ رب بدبدمو مشتح هلا یراق وا هدنتل آ كنعاجنس یدنک یرابجراخ

 هدنرلهقرا ویماملع كتکلم هلغاحنس لیزاب هینأرق تایآ هنیرزواو ضایب كناملع هدک وا كا

 قرهلآ ویک ت "ةبوامو راردیا بیقعت یرارکید یرلنوبو رونولوب یغاجنس ءلرابجتفج
 نک رک راقاجنسءراردیالابقتسا هلمسام نبع هرخ الابو افا یببشت مسد ردق هنجراخرهش
 . یدزاملفار زسازج و رونولوا دع تایانج مظعا كمهجا مایف هدرافاقوس

 ولر هلکح هدزب هنک وا هكرلهزافمو ناکدنوسلوا تعاسر لقا ال ندزاع یرلنوک هم

 هدهفب رش عماوج قلخ . را رانکدهتموم هرک وصندیدنکیاهدراناضن .ریلیدنک ءزام ًامومع
 راراروق راز «دنفا رطا كرلعماح «راتحالباط « راک رسزکلاب ۰ رکید تحصتو ظدو

 .رارالشاب هشب ریو شيلا بفاعتم ینماتخ كزاع و

 کاح « ماقمئاق زکلاینوکد كابا. زاملسح آ ناکدرب چسه نوک یجنکیاو"یح ر هدرلما رب

 فلاوذو نوک یحنکیا .ریلیدنک كيربتیارب هنفارشآ یلشاب یللبهلساملع كتکل و یتفم
 فانصا نوک یحنجوا . رلیدک هیادواو ابحا» هاشم « »هدب هوجو نوکوا.مناپق یراوآ

 كزلاهاو فانصا نوتب یرلهجول فانصا«یسلجمرلابهک ریل .دراهجنوا تاکیربت.ددینوک

 کاو یتفم هدنامزر, بیرق هبیدنکیا .ردک «ریلک هنیرر, فانصا .ردیا لوق یاکیریت
 شاب نکرونوئوا یناذا یدنکیا .رارروطوا ردق هه وقوا یناذا یدنکیا .ميلکلیراتعم

 .دکل ر په و ریلیدیانالعا یماتخكماریاب قر هلت پوط هراپ رب یعرکی ندعقوم مان هلوق
 : ریلیدیا رارکت یناوعدق اردانسح كرامارباب هجع هی كرهلیدک هفرشعماج

 هدنریه ناه كنليا مور سامو تالیکشتوب مکیدتیادیق هرزوا قملوا دنا هزوریس
 .ردشمالشاب هفلوا ض رقنم هرخ الاب نکیا دوجوم

 شلوزو عبطل هد تالبشت وبنوتب هدکل رب هبا هبنانع تشاح نربا همانخ هل رح ناقلاب

 ی الی كرش ناغنایرب كوب نایولوا عافا نوک ییدرک كرالن اوب «ییدقح كراراغلب و

 تاسدقمنوس «شلاا دامد لدس ییشراح نوتب نالوا یهاکراک كفانصا ترد یعرکیو

 ۱ جم دیار هب ینارخ بایانرعقهدرلنوا رار هلا



 ۷۹۴ نالکعت :فاتتفا هدهرفط

 هز كنسلاحا هلحم یخ زا ر دزآ هر هدنوسر «هدوکز و .زلروشود هتموکح اکسس

 هفلانما یافواصم كنبرابتکم ناییص .زیلبدیا هیوست نان راقص هلع قانا یراوک ربو
 ردانتع لاحرب تفرش فلاح نوسلوا هسرولوا ندنف رط مک ره هصااب .رول وا نیمأت

 نام رز .دناضهر راهنت .ربلاقضورعع هنشتهدخاّومو بقعت كفانصا اباق هسرولوا

 ینو هدکجاو كعهتب كناتسرخ رب هدنناب اشناماسم زب نوسروط هل بوش 7۳ ضق
 هتروصوو هظفاحع هب-انعم نوتب یدو لم سومان. ریایررو ازج .رونلوا دع تحاضف

 تم وکح نایام هل وا قف وم هلح یتسید ونشوخ ران كفانصا .یدرلی دا نیمأت تدح و رب یوم

 تیاهنویضاق «ماقمیاق یرلرومأمتموکح اساسا ,یدزالوا لباق یرومأم ةمادا كنبراموآ

 زآ كي .دیراددعو بختنندیلاها اتداعویلر,یمده هرزواقلوا اننتسم تاذ ییارب اهد

 .یدکعد رویلیروک ندنفرط یلاها یشبا نوتب كتکلع هلاهج ینیدنولوب

 یسایهک كنیضاقرب هلیتقو .یدلکدراثیش شاروک شم دیشیا یساشت راو باک ةرالرومأم رب
 ندتکلم نیل هجیک ایهک « شلآ ربخ ینوبیاها ,شلآ توشریوتل آ هیدوم نواندساپاپ ر
 هحک جوانوک چوا ندنسوق روف هدسایابنروتوشد.شلواروسحم هیافعتسا یضف «شمحاق

 لر هلیدپا ملست هیهقدال ساپ .شعلوبهداروا شعالفاص دلا یر و هد ات دا

 دوجوم الاح یریوکو ردیراعتهو رومشمهح:کلع هاکحو .شلرردتنا لع نداسلک

 .ردهدقع ولوا دای هلبمان یسیر,وک سا مولا بواوا
 ی راثآ هدنمساص فیرش جح هلجزاهدیلموههنیدممايم هصاخلاپ یدوج وم كفانصا

 ۱ . یدیا هدکمرتسوک هدنروصر زراب قم

 زیسلاقصو ریلبباپ یساعدجح هدریک عماج هجمادیا تین هیافا یه هضیرف یسیرب ندفانصا
 هدیشک هریک عماج یماعنسكفانصا وا لوا نوت رب ندنتک رحمو . ریریوبلاص لاقص هسیا

 .ردکع د: كما توعد هل قاحتنسن فانا كعد یتهدشک قاختسهدعماح . روئولوا

 هلروص ینعهدیهاحنس فانصا یا کید هسا راع یتنهجرد داتنا تا كج« درک يج

 ندننانغاوفا رشا كنکلم هک ااو ردقوش .زاملتحآ قاجندسهب همکف ندنوب .ردیا هلارتشا
 مزاب نوتا قانت ره هظیدنصفانصا ءدرردق یرلکدتیا وزرآ رانالواندنتورت باحاو

 . یدراریلیب؛ریدااق قاجنس ردق ییدتسیا هلبئروص عربت (شویف ۲۵۰) هلا هسیک
 هداروا هدیدنفایجاح .رارالبف هدربک عماج یزامحابص فانصا نالیجآ یراقاجنس

 هلبا یرلقارج و هفلاق ؛داتسسا « ایهک « یفانصانوتب كفاح.يه بقا تم یزاع .رونلوپ



 ناالبکعت فلسا مارف ۷۴

 هلنتسم نوک ی رب كنمآراب ناطمر نهر یتسلحم رلاهک . قجهلّوا هدنسهنس ۹

 ههداب تداع كماقمعاق هدلاح .یرلکدتا كيربتو تدایز یماقماق هنمان قانشا رارب

 هلباقلابو تدایز داع هلبا تع نص تاذلاب «هجمول نوا یحنحوا ثاماریاب قرهلوا فلاح

 لوس هحتکلع یسمهما ما زعا ناقرب تافه هسژالوا چسه و یتسماع ولو هدټاکب رم ناس

 راناک دل هاب دیانالعا ولت تواقح رب یشداقهفافصا هج رببک سلم لاح و . شلا یکم هلئسم رب
 كفافصا .ردشمنج وک هزس فانصا ,زکیدتیا نوزح قفانصا ) شههملیحا ینوک یمادرف

 ندزوهامرب هیوا . رولوا داثفرک هلبضع كريمخیب و راحود هرهف كهللا نا ريق ینلف

 یتشح كتکلع رب هجوق .ددکعد تکلع «كعد فانصا .زالوا دونشو ب هدمالسا هاشداپ

 رلزومأم . زاماشاب تموکح نهعا نونم ,یتسیلاها .زالوا نوبوا دلبا تام . زاعانیوا هلبا
 . راردا تحار ردق وا هسرالرا ثفوا ردق هب ییا ھا . ودنمرزبحا یلشاسعم مز

 ر دقج هار, ینیشپ كشياوبو كج هبمتک بولک ءزس فانصا هک دما رممت ینو زکغیدریق
 (.نوسا وازکمواعم .ددشعاپاق رلناکد . زکح هب هتسیا ضرع بودیا تمجا يص هعرشلا ا
 مک اع ینوک یسادرف كردیا هخادم هشیا رایدنفا یتفمو ک اح و شلدیا غیلبت یدارق

 هحفاصم هلی رکیدکی هدربیک ع ماج هدنزاع ح ابص قرهلا ییئاب ایهک ه»یدنفا یتفم یعاقمع 8
 هح نسج رب ههلئسم هلردک هتموکح هدنداروا هد وا الوا هدکلر په و شاریدتا

 (۰)۱ ردشلرو

 قوقح هدندنفرط تموکع  رارب هلفلوا قداصهج رد كوص هتموکح فانصا هققلاق

 تدح ور هلسانعم نوت اعاد هدب و و .یدیا ردیا وزرا ًادج یسلدبا تم رج هنتشح و

 . شمالو قرفتم ینیاها هدهلئسم رب یلم نامز رب چیه تموکح . یدراردیا ضر
 نوتب ندیا رادهقالع یبیلاها كنکلم ‹ شالقق دقال یثراق هبهئداحر چبه فانصاو

 ینساصا هباقتم تنواعم هدإيز لا هدنوجما نيات نویو شما لامعتسا ینقح هدنلئاسم

 ۱ . ردشمالاق ىلاخ ندسقعل

 یسشاءا«یناکسا .دولوا یتمرح نهظمكفانصا رفاسمو حاسر ی.داهيه نلک هتکلم

 كفا, و دز هتبرارومأم .تبوکحیلاها .یلیوءز رک اسم نوش ارق .ریلیدیا ,نیمأت

 لئاسم هدنسهجرد هحنجو تحابق یتح .ربلیدبا لح هوراهجنوا یرابشپا كویب كحوک

 تافو هدنشاب ناسفط ًاروخاونالواشغ اظفح یمیافو نونو كلازادا ننامزژوانیههداح وب نم (۱)
 مدهعا .دیقو طبض ندافا ننحیجاح یبلوتم راجهجلعن هلبا انآ نیسح یجاح یسیلوتم رلجالح یا



 v4 یالیکفت فاذصا هدوزبفط

 ینوک وا - ایهک . دالغاب تاکیربت ارکوص ندنوب ۰ روا ینلا قرلوا یقالم هنیداتسا
 ندرلقاماپ «ییا ندرلقارح «چ وا ندنرلرلمدق كرا هفلاقو رلاهک رکود یعرتم سیب رثا.سلحم
 اع و یتفم بقاعتمینوب .راردیا هننتو كيربت یداتساییو یداتسا هارهلک هلرسهرصیشک ر,
 انهک رب هدنرلکوا و کیدی داتسا رشیکیا هنرالوق :یزهلوروق راودنم ص وصخ هرایدنفا
 كفانصا هدک ءا لا وییدنولو قارح شب و هفلاق نوا هدنرلهقراو داتسا ترد هدراتا و
 عارمشلا 2 اخو یتفم هارهبدا لکشت یالارب هدلاح ینادنشاط هلبا هداتعم مسام یعاجحنس

 رار وئولوب .دلابقتسا قراقبج هجراخ یسیه راک هدکشوک "ةمرح هنید یاملع .ربلک هکیربت
 هلا یتفم زکلای و تورش و هوهف زارا یاد, داعفا هنیرلصو- هم ناجم كرهبربتک هکشوک و

 تدوع هت لک شوک لک رھ ا هص ومل مسا یناع هدنمانخ .ریلیراو قوح 2 بت

 ييدتبا ماود فازاکیربت ویو راز د ا كيربق نلقاماپ ؛نلوار ڪت (راهفلاق هاتسهرص هرعص . ردا

 راقج وج نشم دیا میلعتو باخت ندراقامایو قارج هدنلآ ینداظل كنملعم نابوصرب هجتدم
 .. راروقوا یهلا هدنفارطا كکشوک

 هلکع وک :رون قوای اذا یدنکیا ءرریا هماتخ ءدنسارا یدنکیا هلیا نیلکوا مبنا وب
 تعاحر هدهاک زام نالوا طاح هلبا راوبد ردق ءرتمرب یفارطاو قبجاآ یرزوا ی هدناصتا
 نیفقاو حاورا . دونلوا تئارق یربمغیب "هللح هقم و ادا یزاع یدننکیا هبا یریک
 رطاشو نش نیک هو رونلوا ماعطا ارقفو نیوعدم ةالصلادعپ .رونلوا ادها رلهحاف هفانصا
 . رايا تد وح

 یحاص هداعم و یسمها كنانصا

 ندنسهطقن یاح همالسا تعاج هصااب و نایداصتفا كتکلع كننالنکشت فانصا
 . یدزاو ییقوم رب مهم ك,

 ردیآ لجح وساخن وت یروتسد 4 هلم تف اخ 2 هدنخوز فااللکشت و اساصا
 فانصا نوتب رکید كنهصق كفانصا ندیااوتحا ییدارفا و اضعا نوش ؛یسلح رلابهک

 هتیرکیدکی هنا داحا مجز رب اند كردیا نیمأتآ ی زات نام هلبا یراراک تمنصو |

 نوت « شدیا لمعلاروتسد امد یتقیتحو قح « مز, تکلم » شما هوقنو طبر
 . ردشللا دیحوت هدنفارطا ءرتاد وب ینسبعاسم



 نالیکفت فانصا هد:رمفط ۷

  هدنراج :هرکو ضندک دتبالاصبا هنیریپ كفانضا وبشا ینسهلسلس كفانصا هليا د یتیرامسا
 ی هدشلام و قمام ردشیراقهلبح هام «ندنهوزل تمرح ه ی ریشم ؟هفانصا «تماقت ۲۳۳۲۱۲ رج

 قمامشنلاحم هنبر رتض ۷ ۳ هال ثمر هلن هب یر شم عسل البق یاصق و بیع

 «تیاعر هاملع «تعاطا همالسا هاشداو روت ولوب مدهم زال خاصو یاص وثحاب ندن وجو

 تنواعم هنسفخ یانا « تح هراعحوک « تمرح هرادات-ا « تح صو تقفش ههللاداعو

 هنیزوس ككردپا هبن یفشاب یک دالوا هترافارح و هفلاق « یمدعا تیذا های « یا

 ه4-هاصلاخ تی كم دشت داسا ایک De ی داتسا اقا . و تای

 ( داتسا کی ) كنهفلاق و یی وا قفوم هلشانع كهللاو یفیدتبلاح ردق ییدلک ندنلا
 تداهش نوحا هللا هنکیدلبا زارحافاصوا كجهلسهلواداتساو ینغیدنل وب نون ندنلاح یه

 یتحالص قلا زوس هدسلح نوک وب قحا. ردبا بلط قللالح ( داتا کی ) ند هفلق و
TELهدا نایب ینتیدالوا . قح رب هدنهاتما كنسیدنک ( داتسا کی ) هفلق نابر و  

 زب نع هدناهج ییا ینس هللا .نو لوا نونلا توطیئاط »قر هاغبص ی-هفراك هفلاق داتسا

 ها .نوسلوا كحدراب اناد راربپ «رلنرا «رانع .كسهروک ريخ هدشیا كنيد وط .نوسقیا

 «ی_رلکدید كرالاط .نوسم ردکج یدنقیص :نوسمرتسوک قالوسقو, .نوسقیا لوب یقزر
 تیاعر هنقح هتسوا « هحاوخ « اباب « انا « كە زام وط ی راز ومن « ی_راتحصن كراابهک

 ثهللا هسا هلهسربل | ینقح میت ۳ رفاک « كەس زدی مظ ههللادابع . هلهس زا

 كتهفلاق كرد « نوسلوا لکدح هننی وب هدن رخا معاد رط یعرتپ ا زاف ص ندنراپچ

 هغایا راضح « ریداشوق یلایشب قلداتسا هللا یدنک بوراقبج یناامشپ قلهفلاق ا

 هلسراشا كعرشلا 6 اح بوروطوا + وک نه ارک وص نوری . ولیرتت رنک: قر 9

 یتفعو تئارق , هرقب لئاواو هحناف هروسو نیتفوممد صالخا جوا یدنفا لر

 .تکشوک و . نللیرو تیاهن هسلحم كرد توالت یناعد فی رش مخ ندنفرط یدنقا

 .نارولوا ناوخ نعما هللا زاوآ دنلب راقامایو قارح و هفلاق نانالپوط هدنفارطا
 ندکشوک وربلآ رعد یصوصخ كرهبوا ندنرلل ناک ناکی كنشه اعدلادمب داتسا کی
 . راقح

 « هقلاق ندنا لکشت هرض یا ردق هنکشوک راداتسا ارابتعا ندننویدح كکشوک

 .رذک هتکشوک راداتسا هد «نوشا بصن هدءزس هللا » نک :ندنسارا كرلفامایو یارح

 ناوت رظنم هنسیدنک قرهلوا زکلاو ناقیج ندکشوک لوا اهد هداروا



 ء4 نالکفت فانصا هدف مفط

 هلبتیط وب مو تبح ٌهحرد هنتمنصو یثزمآ نسح هلرلهفلق کید «یملا انتعا هنعوصخ
 یدنفح كملي هبا هزادا ناکدلقتسم هلبصوصضخ و یتکر ح وروط نالوا یشراق ءزایرتشم
 كرادنهلارو هه هنیادوحومو یندالوابولوا دوجوم كل هيام رندا اضع هناکدو یتاباق

 هلیئروص قعواوا نبمأتو ریرق هدنروضح یسهداداتّیه هجن واندنفرط یداتسا یکیدهدبا
 . لب و رارف هنسارجا هداتعم مسا مو هنا وق هفل داتسا

 یمسا قلداتسا

 لقاال هبهفلاق ندیا تفال هغلداتسا .رلیدیا ارحا هدرا كلبا یم-ا یقاداتسا

 ناکد .رونلوا اطعا ته ام دن ناکدو غیلت یرازفلوبف هملداتسا لوا نوک زوت وا

 .رلیریدشارارف یسارجاموبكمسايمو رریدلسب هیامهک هللسهطساو یدانسا یدنک ینتیداوب
 یجراخو لخادكفانصاوشا هدنو .رفیدیا ارحاهدزکشوک هدنسهق زآ راصح سالم

 هریک ار یعرشلا اح هلیسیتفم كتك «یزلابهک كفانصا مومعلاب نكيد «یژلتبا

 .رونلوت رضاح ًاوعدم یراهاماو تّطخ

 كوا . راردبا لیکشتءهرتاد رب یلهرتض کیا رلداتسا و یزلاهک فانصا .دنکعوک زلانهک

 عوضوم هتیزک سم گكنءهراد نازیووطوا راداتتسا هدنسهقرآ كرانا و ایهک هدهرص

 . ردیا عقوم ذخا رایدنفا کاحو یتفم هلیسیلشاب كلا كرلایهک هدهدندزوا رردسر دودمو
 .رولوا سلاح لخاد هدلاح ین داوا یداتسا «دلوص یسانهک هدنغاص «هفلاق قح هلوا داتسا

 اك «هللاةح رو مالا مكيلعو » «داتسا « مكي مالسلا » هللانیسكسک وب داتسا یی الوا و

 هلن اقم ندنغآ رر تهو رالمالس یسلحم هردیپ د «هاکر و هللاةحرو مالسل مکیلعو ه ید

 تلح هلبا ففیرتش رشع زر ینیدوفوا كلوا ماما هتیدزوا یواشا كنیدفا .یتفم .ییلیدا
 تئارف هفرش تاولص هنیلسرلادیس ح ود بقاعتم ینماتخ ثكفرش رمشع .رولوا دام
 .يايدیا ادهاو

 ییراسضعب ندهبنآرف تاپآ یهدنفح یعاسم و تمنتص و تراح « یدشفا یتفم

 هدافا ارصتخ ینرالأم و راروقوا ارهج ینسهناد چاق رب ندهیوبن ثیداحا هدع رشلاکاح
 یدانسا کی ,رنماد هنساصع قرهقلاق هغال ایهک ,ندبا تسایر هبسلح ًابقامتم .راردا

 را ايو تعنصر, كنیر, ره ندادن هلا ادص رب ككوب .يلا هنسبثراق هلتوعد هنکوا

 كنبيابضعب .ندرانالوا لوغشم هللا بک و راک ندنمرانو بابا « یفیدنول_. هدب راحت



 ینالیکشت فانلسا هدهریفط ۷۰۸

 یمهجردففوكنفانم . . . . هنیرانک كنحوشاو .رلیداهبه هحفک رفاپرب هسزالوا

 ,هرلهفلاق «هداتسا «یماود هناکد « هژاع .رانص ینسهفرآ كنجوح سید .ریلیدیا كح

 هرزوا كلرو ندنفرط یداتنا هنییدنک و ردیا تعیصا مەل وس نالاو یتعاطا هتونا

 ندنف رط داتسایرادقم یواسم؛ءغل هتفهيبا كيرجاو و ردیانیمعآ ترجاقل هتفه رب بسانم

 . رلیدیا اطعا هضیدنص فانصا

 م۔ا رج ییپاسااهد هدنوېوپ ارجایمفرت هغلهفلاق كفجوح . ا قلقارح هنس چوا

 رضاح امام یتثیه هول .دیوو روناوا ارجاءدنسهطرا هجو یمسامقل هفلاق .ریلیدبا اغا

 فاربهروتهدخ یسلمدن كا كراهفلاق .ریلیدبا توعد هدیراداتسارکیدكفانصا .رونولوب

 نوکوآ ینهسبلا صوصح هفانصا وا همی كچهدیا میفرت هغلهفلاق .ردیا اغا ینسهفیظو

 هصاابو هلاح نسح هطسواجوارکید ه.-هطسوا یدنک .رولوا سبال قرهلوا «ءفد كیا

 ینیداوادونشوخو نونم ندن هدنک یسلو ا نا وب رضاح ردنا تداهش هنتموادم هزاع

 فانضا ناگتشذک وث والت فیرش رشع ندنف زطیدنفا هخاوخ نانلوب رضاح .ردنا راک ذی

 قدنفرط نهزقراقلاق هغاآ یتبه .رونولوا ادها رلهحاف هنیراح ور فانافقاوو ناب هلی
 یاباسو ءدنقخ تراح و تفنص هنیسدنکو رایدا افا يمسر قعاشوف لامشب « كلکوا »

 (۰)۱ یلپ رو ماتخ هممسا يع هلرهب وان دكراداتسا هفلاقيیو روت ول وا اضاهر وم تاشو هم ز ال

 هفلاق ندیا كلربهرو تمدخ نوک وا ءدهحول یسیدنک قرهلاق هداروا یمهطسوا كن هفلق

 «نوبل وا كرام هیراقارج فانصا ندا عامجا هدنک واهجمول .راقبج ندهجمول ءدکل رب هلا

 هج ضوط هدکل رب هلربهر هفلاق یکی .راردیا هلن یرلیدنک هیایراادن «نوسلوا یلریخ
 هاروا یراهیفلاق نوتب كفانصاو ردا عقوم ذخا هدنکوا ناکد كهلک هنناکد كنیداتسا
 ینیداوا هدقارح هس یر انک هفانصا یسبلو فان هفلاق .راردیا شلیربت یتسیدنک و هفاصم كرهلک

 .ردیاافغا رکللزب او ینشرب لیزاب یمهدابع ردیفقو كفانصا . . . . یک

 . ردنزال یتفح فاناداساو طلا رش مهم قاب نوجا عیفرت هفلداتسا ندقلهفلاق

 تناکش انوکو هدنفح هدفرط تدم و « یا قلهفلاق هنس چ وا لقاال كنهفلاق

 ثمر دشت یقارح هضاطاو ماها ه هفبط و نفيدنا عیدوت هنتدودنک" « یسالوا عفاو

 غرشتهیقازوا نوزوآ هدرلهفحص ىج ۰۳۵۱۸ م.ا سو ییدا ریوصآ كکیدمسا (۱)

 نس:فكنهفلاقکی :ردلکذ یش رب هةشاب ندناکش شادیالیدمت هروک هنسهیعس كروت كنق رطتوتف نلیدلاح

 .زرهدقمریدک ۱یلوریراکدتا افا كنشادرات لو و ان ۲ لوبیا همانتووتف یسع تد اهش با هتسوا چ وا هنپا



 voy یالبکشت فاذصا هدهرشط

 .رونلوا مس هب ییا هلی راشعا یسهماع ریغو همام دارفا «یفانصاره

 ۱ یراخ -- ۱

 یلخاد بس ¥

 . ردراو یو چر هداف ق ی را

 ناکد هني هلتفرعم یراهفلاق رانالوا دعاسم یسهامرم ندرانوب . ردرلنپهمهدنک بولک
 . راصمروآ تنواعمهجحم ریآ ندنفیدنص فانصا .رلریلسهدیا هرادا

 یحاسحاو لاح رقف هته هم وا ندران و . ردرلنایاع ولوب .د یناکد رونلوا هرادا

 .روناوا عیزو روو ككا هد زادقم

 هض رام ر قناهه نوسل وا هسرولوا هدية رو یناع تلفانصا 4 نال ولعم س

 ییدنولوا تن واع ند هي دنص یفانصاهرلنوم .ردرلنالوا راحود هض صر یوادن لباقریغابو

 كحول هلوا رادمهترلهشاعا و قاشا هج ربا .:ندفرط یراهفلاقو یراداتسا تاانصا یک

 . رو ولوا اطعاهاما

 .ردراو ییمهجرد چوا كالخاد

 ٩ قاماپ « قفارح < هفلاق « داتسا س ۰

 يو ردب عاود « قلوا نود ندنشاب نوا نوجا قولوا وبفو دف. قامال هفانصارب
 . ردط رش كلدیا نمأت ندنفرط یسل و

 مصاص ثمفرت و .ردیا عفر هغاقارح «ندبا قلقامای ًامظتو ًابرخف هنس ییا

 یسل و 5 ی راهشلاق 6 یسهع- وا ناکد كفج وح قج هقح قا رح . ردراو یمهس وضخ

 ماود كغارح داتا .راردیا عامجا بقاصعتم ی زام حایص هدنناکد كنسهر فانصا

 جنهو نخر قابار هنماققو كفانسا ندفرط لالو رر تاحاضنا ئاو هنتوا دمشماو
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 یالیکشت فانصا هده رشط

 قرصم نيفكتو نهج
 تن واعم ةلبدي عرشلا اح ههدیورو هدننا

 و هقدص یعوب

 م. دراي هن رل هج ا وخ ها ر وېش

 هنبراخبش هک رکجو هبافرشو هنرادیلد نیمرح
 ۱ لرصم هرص

 یمهریمعت یریوک ضا یک هدنجراخ هبصق
 یلدب تالآو هیامس هافا نسح ناب یناکد

 یساهب نابرق
 یهصح لیدانق داشا هد کرام "یلالو هدناضمر

 »تب
 قلناوخ رودو فرش ءافشو یراجم

 یسهبریمعل كنقافوس یشراج
 تراظا تهح هعربشلا ؟ اح

 تلو تهج

 هط و رشم هنیرامامم ی رابتکم نابص
 "یاعا رهح و روم هنس راشکم ناص

 یمهلاس یدانم

 یسهیلاس یجهمشچ
 یمهبلاس رایجابمولوط

 یمهیلاس یطفاحم ناتسدب
 ر
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 ها مق هدو وم دوق ۱۹۱۹



 ۲ ایک فابسا دد رل

 ٩۰ ماقزرر ىلا ٩ مساقروز ن» كنفانصا جالح

 [ تادراو ]

 شویغ

 یرلادب رام ۰
 یساع هلا نلیدیا حابرتسا ۰

 یەک ۰ ۰

 لدب هصخ طو رشم ندهراسو فاقوا 00°

 تصو 0۰°

 لدن هم اطا ۰۰

Veیمهل وخد یانصا  

 یعربت فانصا . ۰

 تاعا ۰

Yeید هصح راحشا نلیدا عطف هدراصح یارو  

 ا

 [ یحسف تافراصم ]

 شوف
 مهر و ریمهآ ۸۰.۰

 له ناکد نلیدا هعبام ۰

 هق وا یساپب راق هدفص مسوم ۷۰.

0۰۰۰ 

 قرصم دلوم هدراصح یارو ۰۰

 یسهصح ها مایا \ 00٠

 رز: یما روم واک تکلمو فاما هم

 ر زنه نا هدشرش ناضمر هضارقف تکلعو فانسا ۰

 همصاب قاماراب ءرفمشو لوط ۰
 یمهداب قلهنسخ هتیراهلاعو هتبرا بقف كفاذسا . ۳۰

۷۰۵ 
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 یالییکت فاتصا «دهرفط ۹2

 اتم فاتصا
 ( هاا روما )

 راد یی فانصا « ینفو فست کوب ,ردراو ینیدنص فقور كف رم

 . يدر رد « 2 یانصا »

 هفاتصا هده ول » PE ؛یلوتم .ردهدنسهظفاح مو ,رادا بک كنا وتم 6 دپا

 , رلسهدیا قیفدت یناباسحو دادعت یدوجوم كل هسک تقوره ؛ هجموا .ردلوئسم یشراق
 9 .ردروبحم کم رو باسح كلهن-رب هبهجمنول هدنتیاهن هنس یلوتم

 ندا وژرآ رهندراداتسا هرکندک ذلدا قیدصتوققدن ندنفارط هحنوا «تاباسخ و

 ۱ . یلسهدبا لاصحتسا تام اعم هازهلک هی هم ول

  هدنقح هراس تالماعمو ءراداصاو هحفدنولوا قیدصت نفعو ماظتا كناباسح ]
 رو هننهح لیدس و لرع كم وتم هے دل وات ةحینسلحم رلا۔ھک تاباکش نالو عوقو

 . رولو « اروط د و هسک ىلا دنشدنص یفانصا مش

 ٠ ریلی دا عضو تالسا یم هبع رش جح> ع و یه دی او ةتفف هفانصا" : هسا سلطا -- ۱

 هرونا وا ظفح ییادنس وناطو كاع فال ةف و تاراقع ص وصخهفاتسا : هک لاغ ۴
 هسرادقم لدم .ردص وه هج عضو كن هفوقوم دو : هسک همروا - ۳

 . ردیا ددعآ هروک

 . رونلوا هظفاحم ینادنس,غلابم نلیریو مباع _:هسیک ينعرق س 4
 .رونلوا عضو یرلهضاحم لاس قدصم هلسنادنسفرصم ع ون یه: هسک ضا ۵

 .ریلیدیا ظفخ ینامرفتم ةلبا تادنس لصحتلا مت : هلك هایس ت ٩

 : ردیا لیکشت ران وب هلی راتعا ساسا ینمسف تادراو كنيدص

 . عربتو هیلوخد «تیصو «یماع هفوقوم دو « ینالدب راجا
 : ردرلن وش یمسق فراصم

 هنملع تاهح «عدداب هافرشو اماع «تنواعم هفانصا یارقف <« راک ریو « ممد و ریمعل

 لا اسو لثه وراق هدف ص مایا« هملاس و شاعم هو اط و باحا و هفت لها «ینادب ادو

 تادراو كل هنس ر كفا :صا جالح ردق هنمساقیمهنس ۱۳۹۰ ندنمساق ىس هەمو ر ۀنس 1۲۸4

 دوج وم كنل ودج باسح نلیدیا قیدصتهجءرادا تشهویظنت ندنبناجیلوتنیس ی افراصمو

 : مدوییدیا جرد ًابع یروص



 ۰۳¥ یالیکشت یفانصا ه د۰ رشط

 یروخأت ردق هتفووا .زکجهک | نویو اکوا هسرولوا رداص نامرف هدلوب هډ . ردها
 هزکرزوایضغ كهللا زکه-زامجآ هبارقف هیافانصاو زالوا یضار هداکوب .زرد.ا باط

 هرایدردنوک یراراتخانا هتشیا .راقج احا ی را:اکدفانصا ناتسرخوناملسم .نوس وا

 کز گونوشودز کلا «زکیا زک هسرتسیا ه كز هدتکلم ءالرصهدرلناکد « كل رسهدرلنوا

 هلا كر یراراتخانا كرهبد « زرديا هلاوح ههالا یزس . راو هللا ر هدنفوف كش یه

 ۰ را ردیا تد و

 یشابراتاب ‹ یسان آ اق «:یسر رابه « یتفم و را (تموکح سر و

 كنمالعا ضیعدوخایو یتلآ یرک یفیلکت هلیابلج ییرلهدآ تموکح ناک یرایا راسو
 لواقش .ردبا ءرک اذم ینحیجرت كنيرب ندنراةش كمتاريخ أت یقیطآردق هب هععنلک یناوج
 تغارف ندضیم عرشلاک اح قرهلآ یریک یراراتخانا یسعر رلابهک هسرونلوا لوټ
 لیحمفلا یتیفکو تجار هعرشلاک اح یاب ایهک هسرونلوا حجر ین قش . ردا
 . رلزانآ یراراتخانا رلاهک ندا تکرح راتان. ردیا ميلستبیشابرابات م مظنن ینمالعا

 هبهجدیا دورو یارج و ریلبحا راناکد قرەللا راراتخاا ففاعتم یتکرح رانا

 تکرح و لمم هجنیجوم هسربلک باوج هدلوپ هل و ریخأت ینیلکت تموکح ردق
 (۱) ۰ رووا

 یس هما رس «دلباقمهدلظهدنیمالسا » هدرا هفض ىج ۲۳۷ - ۷۲۳۲ یاا وش ےاکب دمسا 1

 ی دور نوجاكماس هدبا عفر یحاط « هدافاوو . ردیا حعوفوو دیأت یادافا نالوا شلزاب ه دن

 فانتالیکشت ید وارلکروت .ررتسوک هدینیدلوا جایتحا هنالبکشت وب هبوب امزره نو لوا یعانص هلرک
 چیه هيلع ءانب .ردهدکروک ینیدلوا شا عزت یرلتیلباق یعایجا ولرودیه ندرلن وا یسارفوا هفعض

 هکمروتک هدوحو الجاف یرالیکشت تعاج و فانس نوجنا كملسهک هزلاح سا هسزالوا

 . زروبحم



 اک لاا دن رل ۷.

 قاتا تخلع

 ووځايهدریک عماح ؛عانجا وب نالمیهدرید ییداملوا تبقفوم جتنم یعانجآ فانسا

 . عليدا دقع هدهاک زاع قههراک رخ

 ۶ لک یتفما ر دکر :یحوعد,هدءرایدنقا یفم و 6 رولا توعد, هلتروص نالعا
 «ینیاوج كتم وکج و ین رارق كنءامجا فانصا«یهاجا بیسیم ریسلحمراابهک [۱]زلک چ

 .ودبا تصجانح هیهمو# یارآ و لبصف یننیداهئاناب كتموکح ءدلاح یدلشیلاح هفالتناو

 قرهقیح «یسرک املعاایسر هسردیا بیوصت ی رارق كنسلحم رلایهک راضح رک!
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ : 

 «ندک دتاتئارفآ ۲ ]ینه رش تب فج هرخآ ىلا ....ا رک رقو مو  رمغص محرر م نمانم سل

 یشراقهنملظ [ج] كاماقمُ قارکوص ندک دلیالیصفت ینموزل تفادصو تعاطاههانب ماهءام»ا

 هدزوا ثعامالعا «ءرارق تلدعم رایرد» یتیفک وردا ناسینیدال وا .قفاومآعربث توکس
 كن فلک تموخح نکد كا | كنت هعش و یسادا ساعلاو ضرع هعرشلاع 1

 | كنج بدة ًاماع ككرلناکد هدنروص ییدعا تقفاوم تموکح هداکوو قسطت يخت

 ا یفک ۰ ردک هتنوکح یعومع كنيزاهک قانصا افامتم .رتلیزدشل رارق قلم ةتموکع

 »لاها رارکد را رگتو . ردا ضم یغندنلوب هدراظتا و عاعجا be تکلمو

 یلاحا تکلع» یر شاف ها كماقمع و هساالوا رمتم . رلیا ینع تقفش و تخم

 هللا فلکی ال .ردزجاع نداوف یزک صا ون كازم . نهدیا لمح هقیکت ون یسارقفو

 ردکتموکح E اح « فاتکل# یفم هکنوج (۱)

 هزکویوبو تتفشو مر هزکو چوک : فیرش ثیدح یکیدتیا لقن هللروصوش هماکب دعسا (۲)
 یوص»ه د هل و وص هقشاب تب فح وا هلرمخ اتو مدق زارب . ردةدنلأم ردنکد ندزب رلنیهعا تمرح و ربق

 فرش فرعیو  منص جر نماتع سیل : روراو امد تیدحر رکید رزکب کو ۰ ردطوضمو

 مز رل هلی ینردق و فرش هازعرلرابتخا « رلذیهعا تقفشو مر هزع رکوچوک : یه ۰ اتریبک
 وش راتهبهملط رلتبدحکهدلأمو نوسل وا رولو! هدزرطهنره هبفاممم : رلزامهلوا پوضم هزمتیعچج
 “رودرا ےل حق ناو رغ زلط اف ات یووس

 . فاموکح سپهر (۳)



 ۷۰۱ ینالیکوت فانصا هدهرشط

 فانصاره ؛ هنیرلکشوک رابتکمو یراسلجم رابتخا « تکلمع هوجو « تموکح ناکرا
 4تسءهرص رلابهک . ریشار هنیراتیمم لحم هدوجوم یافعضو ارقف « هنیراصوصخم عقوم

 رفت زونوا ندب با یدنک ایه ره نالوا لماح یساصءع . را بلک هدر وب شآ

 بیک ۲4 هردو وب کرنلآ كم قاط نوا كرمریک ندنسیاق یدروب شآ لبا یجنمدخ
 ۷6۰۰ ه.دنون رب ar راردیا نمأت یهیزون كء اط قرف زو ییا هدنآ رب

 . زولوا شلرو كم «یشک
 یوک « یرانلح راتخا اینا ؛ تکلم ءوجنوو نابعا « فارشا هاشم «املع الوا

 قارآ رله یو . رول وا میزوت كع :هقانصا اتار < تکلع یازقف 19 یرفنانعا

 . ردنا .تدوع هرهش

 لاا لو دنا راک وا اممتخ درک وقس ندکدتیا مامط هدکل رب په رااهک هدنیا هكا

 . رادیو تیاهن هعاجا هنروص وو . را ردبا.تدوع هدلاح ینیداوا
 مهم "حب اتا هدنزونم مظتنم هدنفرظ تعاس چوا كنك كيب یدب یلآ

 < ره هلتشفومو هلن ءمم لاک هدنسهیاس ماظتناو تاسرت زارب هلفلوا لکشمو

 عامجاهداعلاقوف

 ندنفرط تموکج , ندور اد رلایهک عایجا لع . ريلیدا دقع هدنلاح یناجا
 هلوصا نالوا لمامتم یفانصالانی ابو یفیدلوا مقاو فیکت ر, هدنقوف كنثمحم كنلاها
 هتفیطآ كناررقم ندی سل تصطق كنساح رلاهکدوخ و یني یھب هتاممرب قفاوم رغ

 توعد یشک رج وا ندنراداتسا كفانصا رهو عانجا یملح رلایهک « نامز ییدادیا تلام
 ایهک ییا رکید ہبیشاب ایهک هسرولوا لصاح راکفا احا . راردبا رک آدم یتیفک كردیا

 را ردپا ما نعا هی دوام تم وکح كوي او هعرمشلا؟ اح Pe قفرت داتسا یاد

 «ینلادع و تن فتم وکح هدنقحا رقفو تکلغو غیلب ی هدختم تاررقم یاب ایهک

 هدر كننلاحا نالوا یزال ون قداص كنکلعو كتنوکح ؛ییسلدنا تباعر هفانضا قوقح

 هرب رب رنو . رزککی هداف کیا كشوف رب تموکح و تم ه ةلردیا ی یلدا

 رگ زا کج رکی اهدنا رب و اوا تم نیسنموکح وتم وکون زسفلم ءداپ

 هلبا تموکح . ودیا هیاکح لاح ع وفوو تدوع كرەد هزگؤد ندنوب . ردصطق یرا زف كفانصا

 تکلع "نوک یناذزف هنرلوشومزا ریو یال هعایجا هسرول»ا لصاح فالتا
 . رونلوا دقع یماجا



 ینالکشت فانصا" هد. رشط ۷۰

 لوس ازفح رق و مساو تباق هدنتهح لاش دل رس « ه ریسه نلید یسهقرآ راصح

 / دد نیز و طاحم هلبا ها راڪشا و راجا راح هدیدلاس بزلوا راځ رب

 هدنقح تالکشت و تاس رو عقوم نوجا كىل هر و رکفرب ردق جرد ر, هدیاب وی

 یلکوبوک كنفرح نمرک درب رکید نک ندننا لراح .ردیا باجما ثمر و تارا زارب

 لوس ییا لکی فوم وبا + .دوییدیا عطق دادام یاد یفارطا هلراج یروص
 كشوك ىلوتروا یرزوا «یلمهشود یرانمز,قیجآ یقارطاو مسج ردقنواهدنرزوا سوق

 «کشوک خانم « کشوکاملع .ددصوصحم هناوذ فنصرب یررره لرکغوک ویو دوجوم
 تسو)كریاچو «دلباقم كرلکشوک وب .یک یشوک رابهک . «کشوک رلبتکم « یشوک رب

 كخطميشوک رلاهک .راو رالک رب .دنلاصتاو ( خبطم )یوا شآ ر, مسج تاق هدننهج

 كس شبترد لقاال ی عود جوا ًابرقم دنتهج ر تلکشوک و و شع ولوا ا .دنلاصتا

 رددوحوم هک زاع یوم ر قیحآ یرزوا < طاع هلی | راود هرم رز یفارطاو i, RÎ هرتم

 لوا ندزاع یی هلکوا . رووا ادا هلبا یربک تعاج هداروب یرازاع یدنکیا و هلکوا

 هلبلج ٌةبقنم ارکوص ندنزاع هلکوا . رولوا اطعا بفاعتم ییزاغ یدنکبا یکی ماشقا

 املعلا سه كرهود هتعاج یترازو" ءهدنتهچ بارخح املع . رونلوا توالت یربمغس

 یسهظفاح ندنافآ كنامروح .ریلیدبا اعد هنساماعو الکو «ارزو «ههانللاع ءاشداپ ندنفرط

 هدناهرضت هدنفح تیثاعو تح نوجا تکلع هنکسو راضح نوتب ,تکریو ضف هلا

 ارقف هبااطرو هزارتحا نددابع قوقح هبصاحاب ندنفرط رایدنفا یتفمو کا .ریلینولوم

 ارجا تحصت و ظعو راد هتمرح ء هرکوس « هت رص هراکحوک <« هتقفشو محر هافضو

 نءرظنم یناحورو بهم وب ناک هلوصح ندنهاتجا كرلتاملسم هجرکب . ریلیدیا

 یرلزوب هدنرزوا كنیرازاوید ءاکزاع هدنسادآ عوشخ و عوَضخ ییدتبا شخ هرالق

 نیز> نهلسک وب ندنرللق موصعم كنيراق>وج بتکم نذیا عقوم ذخا ًاهجوتم هتعاج
 هدنسشراق تاهمیاحورو « تظعیبل اوب .ریلتک و هدشع یالعا ؛هرلامس یرلادص نما

 ندنلف ندننادجو كن وک امد . رراشایرازوک «ریلک هناحبه رلکروب ترسالا « رللت ىق كا

 .رولوا لاصبا هتباجا فدهو میاشت هلراقب رقجبها راعرضت ناقنح ندننغا

 لخا» هنیدروب شآ هلبراتلالو كنشاب یحشآ و كنشاإب رلاهك ؛ املع زنکلا ًانفاعتم

 . رو وف وا یسامد تمعاو کر هدنشاب رانازاق یرهلوا

 غاشمءاملع « نامعا «فارشا .ردک هرم هاو هلفاق تعاح ناقیج ندهاک زام



 ۹۹ ینالبکشل فانا هدهرشط

 و4 نالها لوا نوک شب نوا یامز غامجا
 .رونلو یی هفاک كفانصا تردد ن رک ۰ 1 دا هرادا و تر یدل راک یایجا

 راح فا هلع سه « ی رلمت ۹ "نایین و فازشاو ځیاشمر املع م ومعل اب تک

 توعد هدهصوصخ تروص ) رلاضءا ر رات ماما ۱ ی رلد اعارلیوک مومعلا 6 ی رل ہا

 أ ۰ راک هد یا رقف تکی ۰ رونلو

 تدوع | یربماعنا یرلفاما و قارح هفلاق كفانصا و یمهفاک كن هعدم

 «نامعا رک لو ان رو تفو هدرکشو هدیرا هنر یرلفوح ۶ ندفانصا .راردا

 چوا نوک جوا قلخ ول نوت . ملاق رفاسم هدنرلهناخ كفا رشا « هلرلداتسا هارلابهک

 رول وا ماعطا هد ازا راصح هک

 رضاح هدغابجا ول و ا هزملا هرزوا قلوا داع 4 عامجا ی همس ۱۳۸۹

 واك وبلا رز هسهلض و باح نالوا ی ندفرظ شا لکن یدب نایلون

 ردشز وف هرقس ۰.۸۱ اج نوجا كع ناید.و هعق د یا هدنس هک جوا نوک
E 

 ا ا
 نوک یو 9۰ ۷۸۰

 نوک تکا ۷۰۰۸

Avaنوگب ینحوا ۷۰  

E ۲ ۰ 

 ( ۲۸٩۱ ) یزاماسعفا ( ۲۲۲ ۰ ) یزاجابص هدنوک چوا هکرولشالک آ ندنوب

 هلفاو | لمامتم قمر وطوا یثک روا هدن رو رفسماشقاء رز کمه درا :رف-حابص .ددشا رر و كم مفاط

 همفد"یعلا كرن الب .هدنوک ؤا كصخش ره و ( ۱۳۷۰ ) يعومع نوکی هلبا رابتعا وب

 مکع هشیدلوا یشک (۷۵۰۵ ) یرفصا كدوجوم یو هدرردبق ییدپ كم
 . لس هللوا

 ندن_شاللباپ كل زوریس .زام هلوا حکم ناه یقمالک | ھما یاهم و ماظتنا دا و

 هراحو رې رب مهم قالوا نالآ یاب یا شا دما هدیفازرطا شا ی ندا اقا

 ندنناقرحب .نعرکد كسکو « راضوح « راهنقسف . ردیا خب تفاطا و فرش هجری

 . رايا دییز یفدذ وب «یفرش وب « راهلالش نوک ود



 یالکفت فانصا «a2 رشط ۹۸4

 تموکح . كمرو رارق هدنقح ید ايو اما كنيلوتم هبسارجا تاققد هسرولوا عقاو

 ققدت یغیدالوا بولوا لوق نااشوقفاوم هنعفانم كفانصا كافباكت نالوب ع وقوندنفرط

 جاتح ندنفرط یئاب ابهک « نیبعت یداوم قح لل وب هدنا ۲ ندتموکح هنما فانصا « كما

 هدهداملا فون مما معو كل تار رقمذاخا ءرکاذلا مدنقح هدامرب یناهرهنلیروک هرک اذم
 . ردترابع ندقلوا رضاح ًاعمتحم

 یعامجا تفایص
 ( یونس عاتجا هداملایلع )

 عاجا هدهربسق نانلوا داب هل مات یمهفدآ راصح دلج راځ رهش هماد رز هدهنتس

 حابص یراب وسام یجراخ «یرلتامایو قارح و هفااق و یراداتسا نوتب كفانصا . رلیدیا

 بورت راهحنلکا لم ندنفرط رلعنک و هزت ردق هماعقا ردک هاروا فامتم یزاع

 هقنم نقر ظافح رصلادهبو لوانت امنت یرلکع ماشفاو قلشوق قره ولوا

 هنحاورا فاقوا باما هللا فانصا ناکتشذد ییابوتمو رجاو توالت یربمغی تدالو
 نوک ود«دقاماشقا(۱),یاک رکج هدقلش و هرزوا قلوا ین هنسره راكع . رونلوا ادها

 ارحاتارک ادمان وکر هدعاتجاو :یماولخیوا 2م رب «یوالبخ رب «تایلدوخم «یسابروح

 .رونلوب هدهبسانمیایاصو و اصل هفانصامومعلابیئاب ایهک و ایهک زکلاپ .زاع واواذام|تاررقمو

 یرلجاغآ ءرقت ورانج هدنرانک رایاج و هبحاصمهلب زکیدکی فافصا یامدق هللا فانصالعفلابو
 . راراعاپ نوکر, فنطلو لزوک لپ هل روص كا هزت هدنززوا رانج, «هدنتل آ

 ران وک وا

 ( یمو# عامجا )

 چواماتو ریلیدبا ارجا هدنعقوم یبهقرآ راصحكلذک .رزوا ققلوا همفدرب هلی هدهس

 رارد « رانوک جوا » کون و ردا ماود هحبک جوا نوک

 لنوکرع قرلوا انتم رلهعجو . رونلوا ارجا هدنسادتبا هقابام رثک الاع عامجا و (۱)
 كلبا هدهدن--هناخ یه نامه كنکلف . زدا ماود ردق هنتیاهپو ردك فانصا رر هللا هرص

 :شعیا داتعمهایتفو هام ریش, یبابک رکج  ینوک



 ۰۷ 1 ۱ یالکشت یائصا هد رفط

 تساتم ی ناطخ او ةي هف انصا هلا ه اکح هه ی اعومسم و تادوپشم ی هدنفح یس ص

 . ردیا بلچ یتفد رظن كنيلوتم هراصوصخ یرلکدروک

 مزال ae هترز زا تاناکش نالو عوقو ء دو یر ر ندنفرط فاتصا

 2 1 ۰ , رلبا داخلا

 رضاح هلص اعا ادر س اع قر وا ہہوا راو تهحر, قجەناوا ضرع هریک سلحم

 . راپا میدوتو هكر بیدنفا یلوتم نا ولوب

 یسلجم رلایهک

 ردک ص قدنرلبل و د كفانصا ترد r : ساع وب

 هلبط رش تاب دیق ی a ردیا عاهجا ینوک هع یجنکوص كنبآ ینرعم

 : ناژدیآ ناجا - یقاب رلانهت - و

 ا FERE eR .:رولوب زبضاح مدرایدنفا ع رمشلاکاح و یتفم مدیا | اننا
 هدن. هطوا هول ۳ كفانصا وا ءرخ الاب ساع هس رووا باا یاب رلابهک
 . رايا عاما دوع

 تودیا عاجادل ره و اج تاه راز ۹ و ۳۹ رح هل رب و نی وكندخاب انهک

 ندیا روهظ یانص الا نیب «عایا یایاکش نالو ( اوفو «ند راسلاوتم قلقا ی راک دما
 - هلخادم كتموکح ابو هتعجاص هتهوکح یناع زانم نهم هلدبا لح ند فرط یسلوتم و

 هنا رلابهکو مکح ندنفرط نلجنژل « لصف و لح نیزسکمریو نادیم هنس
 «ساع تکل ٤و تموکح ناکرا هدناهوص دای فانضا « قسطت یرلازج نلیدیا قیدصت
 تافلکت كنسلحم رابه ,مه و ممعت هنانصا هليا غابت یاررقم و اوا كتم وکح
 ندتکلع ناذفنتمایو ند:موکح نیرومأم كوي كاج رک ,ضص ههلح تموکح ینابنعو
 تالاح یدّوم ییرارضا كنارقف و یترودذم ت ياها او زواج هبهدلب همومم قوقح
 كتسهو كللا دوجو تاسا هنمات لح هدمسامو نیش «دندز تموگح هدنعوقو

 زرانلوتم. ۰ ضقن ابو, قیدصت ناصوبصخ نانلوا میدون ندنفرط هیوا هدیمهفظو

 تاپاکش ندنفرط هجحمول هدنقح یلوتم یناه ره «كللا قیدصت و قسقدت ی اباسح ثالهنس

 م ۹ #۳



 یالیکمت فانصا هده رغم 1۹۹

 وتم. ردا عیدو هنسوهنک .یتسانصع كل وتم نالوا ظروذحم هدهج ولو هی ذی یتسلرا

 یاباسح كقاس "یلوتم ردبا توعد هعایجا ناه یهقاس و هرضاع ءرادا ته

 ۴ ر ردا نالعا هفانصاو قیدصت هریک سلاح ی«ءقاو تاباسح و . .؛دیا ققد

 رلعامج او یرلتثتیه فانصا

 ۲ هرادا تله ] یثیه هجحول -- ۱
 [ ری سلجم « هیزکیع تئیه ] . یبلجم رایهک -- ؟
 [ یونس عامجا هداعل یلع زا یعایجا تفایض -- ۳

 [,یونس مون عایجا ] یعامحا رانوک چ وا -- ۽
 [ عایجا هدامااقوف ]  یعانحا تکلع --

 ىشىھ هجول - ۱

 هدنسو رص یسهساسا فلاط و كنلوتم یتحالصو یناعا تروص هساضعا و.ددعب

 هوا یراذوک هعج یحنچوا و یجر كني ا نرع یه «تئیه وبسشا نانولوا نایب امی
 تادا كلنوک شب نوادناط هفانسا یلوتم .ددیا عاهجا هدنتسایر كنيلوتم هدن-هراد

 ینالرمض نلک مزال هدنق- یجاتنو قیبطت تروص كنهقاس تاررقمو حاضرا ینا ولعمو

 . ردیا عضو هبهرکاذم مقوم یلئاسم ییدرون ءرکاذم جاتحم و اطعا

 هدنقح لنوو ی رلمسا هسیاراو رانالوا بلاط هنضارقتسا هراب ندهدیص ؟,لوتم
 نده كنهسمک نانولوب هدنباط قل امراپ ءودوا یی یتسارجا همزاا .تاقیقحم

 یعصاانباوو یدیازآ كنوب هلیرادقم یسهامرس هدناکد و كنغب دف رویم هرضارقتسا
 هلیفک ءرخ الاب و كنقجهثوا فرص هیءرن هبولطم غلام و كنبایا و كنقيدلوا .دکما
 ندنتیهینساطعا تامولعم هبققحم كنج يلوا بولو | رداق هنیدهيدأت نب رسک)لد!تصجاص

 . ليا میدو هاذ کیا

 ۔ وصخ و هوم لاوحا كفانصا هدنفرظ تدم كلنوك شب نوا یر, یه الربا عا



 4د یالکعا فاتما هدمرفط

 ین کان وک و «قع ولو هدنفنصدأتسأیربندهنس شون وجا كادنا باخت !هبءرادا ته

 ١ طوریشم قعولوب فوصو» هللا لاح حالص و تناما و قدص فانصالانب قمالو

 هد یی زراو یلغاد یدرد . ردجال یم وا هدنفنص داتا رکاب هدنوجما كامل هما نبا

 رکیدیرلمعا بقاعتم یا كته تالبشک شب هتک ۱و قافتا ندرادداتسا یحراغ

 علب ًابفخ هدیدسج "یفوتم نایاع ولو رضا هدنسلح باا وبشا ندنفرط داتسا ر

 . روئلوا هدافاو

 مسام هسرولوا كحور و یاوج « مرا هشدلاح رار هزلددا وب ن د یوتم

 هریک سلاح قرهن وا وا اسا تاکیربت و لاقتسا لر هلی لادا هب هط وا هلا 4 ص وص#

 ۰ رول وا اطء۱ تامولع

 یعامحا ته هسرولوا كحهرو یاوج یفح هام هے لاج هلته و 4 دیدج یو

 . ردنا رادربخ یواز بک سلحم ناه ندتیفد كرهدبا لیطم
 یمندصحش با 4 و رر هسفو یندنسه كته كرءهدیا توعد ینیلوتم سهر

 ندقف رط را دائساو توعد هبافعتسایب یل وتم هسا ندنسه ارگ را ,رلیا راسغتسا یدال و ' نوم

 باما ییهرادا تاه یبعو یب یل وتم ینع راد اسا ردا این اما هراداتئیهو یلوتمرارکن

 ر ەةشاب رارکت قرهنلوا اشاهدیدج را دا تشنه و هرس زما لوف هب ی وتموردب

 هدهج رد رب هس ردنا نات ییفج هه هشنلاخ هلبا هزادا تده هدی ژنو .رونلوا باخ نوت

 هدیلوتم نانولوا باعا هعفد یعنکیا یقرهلاق یلوتع. هنب یلوتم نالوا شادپا باخت
 هلام داوا لسنا یاراباو هد كفل وتم شا و ههر اهر وا یم ولوب هياوادا “تادا
 3 روناوا باتا هزادا تثش

 یس ر كریک سلحهدریدق یبداروک قفاوم هج ریک سلحو ینیداوب ماتخ تاباا
 یعرشلاک اح قرهآآ هن رار قاضعا ییا ندهجن وا و چ وا ندربک ساخت و یی و

 یانصا و فاقوا روما كقحال "لوتمو ررق هدعرش رودضح یفاو باا و ترا

 هسا هلبا لیحست و دق یفیدللو فوصو» هتناما و دهز و تماقتسا «زداق هبهراذ

 ىو دلراداتسا هارهلک هنسهطوا هجنول كفانصا اععتحم هنیو كرءدبا ذخا ینعهبع زائ
 نما دان خیام ینکیدلبا نارتفا هه رع راش م كنك ا وتما تنیدنفا یلوتهو تو.

 راک تباع ر یک ودب رب هفانصا قوقح هد كا وتمو راکت« رح هتسددنک كفاتصا با مدت هو | نصا



 یالکمت ناسا هده رفط ۹۹۶

  لصفو لح یاهزانمو لئاسم قلعتم هفلفانسا كفانصا «یسهساسا تاظو كنیلوتم
 - ماداو هزاقا یهیوخ تاسوم «ریمعت یتاراقع < ضیقو ذخا یتالصا یفیدنم فاصا
 كفانصا نیست و لید یم دخس# هم یهفوقوم دوم «اطعا ینفاطو مدل هو ز سم ب اا

 ۱ هسالح كوسب ساز 4. زادا تشه «قفد هدنروص یاد ین- هبص وصخ و همو# لاوحا

 ییون- ع اجا هداعلا یلع وارحا ینمسایم قاىاو قارح « هاو « داتسا ۾ ماود

 دكا دوجو تالا تاذلاب هدمرا-- تاعامحا هلا یعوم ع اهجا « هرادا و توعد
 ۱ : ردب رامع

 " يه هل ) بک ندیشک شب و" بحتنم ندنفررط راداتسا هدندزن كنیلوتم
 . ردیا ع اجا هدننساپر كل وتمو هدنس هص وصح هاو « تشه و .ردزاو

 ۱ ندرارارق . ردیا ر رو هرک اذم هدکآ ر هل # یئاسم عو ںھ ا هوا یا لولم

 ۱ یراق هفانصا یو زکلا ندهر اوا هلا ارحاو ی N ته هدکلر 4ا یلوتم

 لا لو

 ۱ نامر ییدتسیا و ردبا لورعنوث هدیروص یاد ینعهبلام روما ثلسل و یتسه هح ول
 ۱ 5 رابا داد ی دوحوم یو دص ی

 یلوتم . رونلوا نیصت هليا باعا هلهجو ییدادیا نایب هدیراقوی یبسیلوتم یانصا
 ارجا تاباقتا هدنسادرف كنوک ییدلبا لاضعا هلرخا تروصو ییدتیا افعتسا او تافو
 ندرلنوب كرديا حاجا یراداتسا مومعلاب ثواتصا ارب هللاصفا كنيلوتم . یلیدبا

 قودنص ندنتفه هم ول ی رارتفد كل وتم ؟ىسلمدف لا فنی رلد :ایاع ول وب لحخ اد هب هچحم ول

 ارعا یاباحا یوم هدسلحم واو: :رلبا ضد و دا هكاغك كرأضج و دادعت ی دوج وم

 لقاال و یملوا .ندنرلامدف .دحقدلوا .كراداتتسا كئاذ قجهلوا یون . یلیدیا
 لبا لاح حال «فوصو# هتمافتساو فن ص یلاهالانب ۰ یسعوب شم رردشبتب داتسا چ وا
 . ردط رش یسفلو فورعم هلقلهاوخ ریو تبح هنسفج یانباو

 هفاذعا ینمسا كنلوتم یدانم هحمولوب ماتخ یناخا كتاذ قح هلوا یلوتم روصو
 . ردیا نالعا

N 

 لاصا3لغو دندج یلوتم داغ یانناو رونلوا بالا ىن هجول.دسلحم یبع

 رازاع ولو رضاح قیاس *لوتم هسیا هتروص .



 ۹۳ یالکعت فانصا هدهریفط

 ددعوضوم لالج ةظفل شلزای ندندعم یراص هدنجما كنآ و لالهر كج وب ءدن.ار و
 كودروق , هدنلوط نوشرا مراو لومعم ندکسا ضارب یضرف هدهدننلآ كلالح و

 رک شب نواء.دنغاجنس كراحافرو . ردطوبع یبهقراف تمالع كافا:صا وا هنجوا

 هد رلبجشو اب « لعل شوم رب هدنغاجنسلرادنیلعا « قحنافروب سالطا رب هدننپم میقناس
 فیرظ باو كچرک لومعم ندندمم یراص یلرارر « كيتاپ تفج رب فیرظ
 رکش رب ,لکشلایطورخ نددغاک یزید و كجوك هد كرابجرکش « ینکل زافوب رب
 . قاشاب تم» ر هسا هد را وت فح » یمالک

 6 قحآ یس هط واو ناکد كنبلوتم : یعهفطو . ردراو یدحوعد رب كفانصا ره

 مدا ندننذا یدنکیا و هلکوا ,توعد یرلهسمیک ییدتسیا كنبل وتم ؛ كمل «یمایق
 هفانصا هل ادن م نونسومءاب ةالصالا تقو » هدالحم چ وا ناعم كلوش راح لوا تعاس

 یلولح كنامز لیطءت كنعاسم یرزوا ماشفا و مالعا یکیدتبا برق كنتفو زام

 . ردکعا نالعا

 باجالایال : یمهفیظو . ردراو يسيجراق و یحهمشچ ر فظوم كفانصا رم
 . زدن زابع ندنعبزوت وص قوفص و راق ه دقیص مایا و ریهطآ یهمشح 6 ریمعآ ی رالو وص

 ۰۰ رولوب ( يحکب ) ینابساب رب كفانصا یھ

 ارگویص نادك تیک بوباپق ینیرلناکد فانا! كمر وسم یینراچ : یسهفبظو
 كمردنوک ربخ هنیحاص هسیاراو ناکد شمهم هلدیلک قرهالقوب یرادیلکو یناق هلناکد نه
 . ردن رابع ندکلاا انتعا ههنفاحم ما كرديا رود یبیشراچ یراهچک و

 یمهرناد فانا وتم بقاعتم ی زامت حابص :یمهفظو . ردراویموک امدرب كفانصا ره

 ( زامابحآ ناکد لوا نداعد )۰ ردکشغا تئارف امد عامجالاب فانصا نوتب هدنک وا

 هرادا روما

 ندف راد ن وتم ه ی عود ندب سعود یەو تالامامم و ر وما ثفانسا م

 . رولواارجا و هرادا

 ۰ ردل و. یراق هفانصا دنن ااه ادم فک یوتم



 يداك شر فانصا هدوز رس

3 1 ۱ 

 ى ای تماج

 : یدڼأ دوخ وم فانصا وش هدزو رم هدنسهنس ۰

 « راتچ:لعل « رادج هتسارک ۰ راھ وب « رام افر وب « راجالح « رلعااد « رایختفح

 زانج ربمد « راځ رگش <« « راک لسا « رلزازب < رلجهموق وط « راد ات وه « لوف دص

 6 راک | « رر رب « نایجهاکتسد < رابچ هل وح « رادنلما « وا راطء < راتلل

 . راب وک
 . روتلاوا دای هلنمان كفانصا*ئشراخوب . یدراو یسشزاجرب لقتنم كفانصا له

 رر «یحرکش زکلا .یبک یشفشراح را. رد < یسخ زاح رور ۰ یسشراح رلح اح

O 

 ارج یوم تاک ءاراحکع ۱ هصااب و هنحآ ناکد هدنجراخ راج. اوا

 . یدیلیدا هدعاسم هن راتعنص

 : ددراو ید ج رنو هع ر هعاصابو تم نینفرط یدنک ۾ كفانصا
 «یدول رد.« یلوتم ههدهرک وص ند ۱۲۹۵ و«اهک د یرلءرکص )٩( < باب وهآ »ی رللوا کوب

 هب یلوتم ,دنلح نر بام رکود یو هدنطنو رک الا ىلع كاسم دراج فانا مھ

 یه هم ول هدهطوا وا . ردراو هطوا ر, هدنرز وا و ناکد ر كجو صوصح

 زا عامجا ( هرادا, تنه )

 همشح ر هدنلاصتا ا ومدنسش راق كنلوتمرنک الا ییع و هدنسدش راح یفانصا يه ۱

 . ردراو لسس رو قلراق رب هدنایو

 ۰ رولل و یراد.اع هدر و یاس و لوس صو مع هتیدنک كفانا ھه

 فر اکنر ترزواو لومءم ندسالطا لشب هدنبص نوشرا یلا شب قاحنس

 ررع هبسانم ةفیرش ثیداحا و هبا رق تای شمناشیا هل همریص یمسق رب و كیا
 ٩ -  ۰۰۱زکقاب رله یمن ۰



 1۹۰۱ یاالیکف فاتما هد رشط

 هللامولمم قءدنقح یهرط توتف هصاخابو ییالگشآ فانصا لوسات-ا و رونفوا وب
 یعایجا ردقهن یتوتف نالوا یعارتخا رثا لرابنارا كنسهحس كروب هسریلب ردشل وش راق

 . ریلیشالع ۲ یرلقداوا شعا غارفا هلکش رب یم و
 لفاع نلتهلیوسس ام اد یفیدراقج تلود رب هناریکناهج ندنیشع رب قافوا هتدیا

  راشملبهدسک زدق هنبراکوا هنایو ا دنس ها تالیکشت مافتنم یک وب جا یرلکروت
 رر شعا رجع كنیراقل راو ىلم هدرلرود ینیدلوا دوج وم یراتراظن فاقوا و فراعم

 تالمکشتو و راشعاشب هدهباع ہا و یب رایتکم « یبرلههیودم « یراعءاج نالوا یسهدآ
 ردراشمه ودهضا شا لا راهی کو و تدکیدزوک نزکوب هما زا ندع رات( یک داد ناھا
 ا دما یماف كره ك هدارو ین۹ سراقم و نالوا كحءروس نوزوا ك

 ۰ مریدب
 . تیعضوو هبلم تالیکشت هلیسهرخزات لاوحا, كنتکلم هصاخلاب و فان لیامور ؛ كلب دمسا ,(0۰)

 هدنوسهوق یفراعم هدژوربس ۰ و » هدناعش و تاقیقدن مهم تیاغ هدنقح ی.هیعایجا هی دق

 شمشلاح هداعلاقوف هنحالصا كرادوچ وم <« هننداشک. رلثکم قوحرب یدکی قرهفیلاح هحرلهنس

 ؛ردهاکهلوساتسا دارن دبا راجا هرکه هرکوص ندنرح ناقلا :ردناذر هاوخریخ ندتقم «لامش
 كنهیمالسا هیسی زدن تعج بولوا هدو دش کش اب هیعیتف تيه هیمالسا هلیلج خيش موبلا
 نالوا ندنهيلم تاسحوم رادنمق گالوشاتسا هحیقنلاب و هدکبطا افا ًایرخف هد ىت اتك تمدخ
 یرکنقت یالوط ندهمانعش یرلفلوا شمزا قوجا هلم . زدهدنمش.ااح ًادج نورا هقفشلاراد
 «مردبا یم ین رلقت ۱ شن هدیتأتفد مهم یوهنتع زورسو زدنا دع هنادحو "هبیجو ر
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 یالبکعت فانصا هد رشط

 . یدشلدیا مایضیا ءدرللصت یکلوا ندنوب یناجفص كنتالیشت یفانصا,لوبناتسا

 لدهرمشط ها لکشو بولوایلدعم لکش كن رط توتف .هلبراتعا ساعا ؛ ینالک ت فانحا

 یت” .رد.ممدبین هلوا قرف یلک ه دنسهر | تالکشتییایهندنفیداوا شلدیا لقن هلو اتا

 هدوج وهدهدمرمشطیهدوم رب قافوالرا وش راح نانا وبهدل ومناتسا هکر دزراب هحرد وا تپماشم

 یک هنردا ی« ۰ ( ناتسزازب ) نانسسدب درر: ره.. ردشل رو زامعا یبع و شلروتک
 حس, كنمسا وڈ راج نوژوا هک ردهدکلدا قداصت هلس هنمسا وشراح نوزوآ هدرلهدهب

 نالوا لغوتم هللاا حیبست ًاماسا بوبلوا یتیسانم رر هفانصا ندا لاحما ىلاثما و

 ۹ ١ یدیا یمس» هلمان یع وشراح ول دق بوسا رال سابو

 وغراح و یالکشت فانصا هسرودوا قیقدت یلح ال وا اغ فرع ندرل را رگید

 . زولبروک ینیدلوا قرف زا فا هدنسهدا لومناتسا هللا, هربشط ,دهدنراصوصخ یناهمقت

 . یدیا دود اهد و یصوصخ اهد ینالمکشت هرشط هکردف وش

 حابس .رددکعا باجما كلربتت لاثم رب ندیلح اوا نوجما اعدم دييأت زکلاپ

 ۱ وص ندک درو تاجا فا یخ هدنقح ییانص بابرا و یسوشراح «ردا هللا راشم

 : هک رود

 بول وا عفاو هف رط رر هلفانصا شش سه ندراساطل س قوس نانلوا رک ذ هدالب

 . ردراو یراشواح و ادختت « یرلبشاب تکی « یرابق «یراخیش

 ةن كننالبکشت فانصا هرشط ندنكي همه روك هدناف هدللصم هدایز اهد یتحم وب

 لیرابتعا قلوب تالیکسشت رب نایاش هقیبطت هل نوکوبو قلوا دناع هنب رانامز كوص
 .مرویدیا جدد هی آ یهمانش ری هدنقح « زورس » ندنرل رم روهشمكلا كما مور

 . والا ندفرط فقب دیمامماز یفم دوو لا



 1۸۹ ۰ تراج لوصاو رلزجات

 هقینو رکی

 نونا راح یراج اورراو هب رخ ولار درا ترضح هيا وئاسحا هیاس «

 یراکتاح همزال هدن راقح هلم قعل وب وللثم ی راجح نماتسم ینو یازابتما قرهلوا انتم

 هلن رای مدءرشط بواوا ندنراجحم اورواو هبربخ نانلوارکذ هدننمض یسارحا ثتباحو
 هدضالزا لاحم فاه 9 ادا ی راشعلا هدامسرد كس ننرانالوایولأم

 ا ران اتوا تفب)تمافج مجورب یزاوغد ٩ راضحا جلو قدم ها ولت راج بنام
 هدلاخ یبدلبا نیسنیریوز كنيعدمهدیویلوا هلی واوایف هسیاردبا روهظ یلقح یعدم هرک وص
 (۱) <« ۰۰۰۰ هلط مش قملف لیصح ندعدم یف راصم هفاکقج هلوا عقاوهدبابود كرملعیعدم

 ناویدآرظن هناحاضبا ناو وک ءدیئاس "یدلرورب رکید یخ را" ۱۳۷۸ناننوناک۱ اذه عم

 یبدنلوا ناد هدیدلروس دوکذم هلجزا بوبعلوا خسف ران قح كنکلبحک لک, نواه
 یيلنحکلکب نوامه زا ود ید كارا ضلعی راک هرز و هب لاو باب شل هم وقص راح هلهح و

 ندهبعبط روما ینا رج هان هر ادهن وناق طارش كنس ەم زال تالماعم هلساطعا هنماقم

 كن هموقسح زا قرهشلوا تئیاعد هلوضاو و رندندمر اىد وا ندهذختم لوصاو

 تروص و و هغي داوا هدکادیرو نالماعم هلا هلا وجح ید فراس اوز یرالا ضن

 نیزادعب ین ەن دنلوب یقانم یخ دهب هب زابتما طارش رەلواىدۇمىلالخ ا كن هعقاواصم هسا

 كقاروا راس كج هلک هب یلام باب اد ران واو كلاحضص ینرلکج هرو كهم وقص راج
 0 شی هلر وص لوا كننالءاعم هلساطعا هاملاراشم ماقم هدا لوا

 a ۰ "e نب

 ر يیرغفد رخو لغو ف نواه ناود [۲] و ۳1
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 ۰ یدشارتس ور حح ص یلجکلکب نواه ناوید نوخنا یرارجات ایورواو هربخ

 پولوا طوبص «نتراظز هبجراخ ینو هباتک لا سیر هدرانامزوا کلیک لکی, نویاه ناوبد

 یدیقو اطعا لح كن او رئاسوتاورب « ماکعانوتوب نانلقاطعا هب هناهاشمان ندیااع باب
 . یدبا لق کهدنتسارر قلتاذوب

 . كن هناخراج هدنحمرات (۱۲۵۵) یک ینیداوایرلهطبارو تبسانم هد هلنیما کرک كرارجات
 تبژر ی رلاوعد#ل اج ًارصحنم هداپلاراشم تراغاو یلیکشت كتنراظن تراجت روما نمی

 كراج موممااب اهلا راشم تراظن هنیرژوا ینادحا همکح ءدرب هدزوا ثلا لصفو لحو
 ۱ ۱ .ردشلوا یس وافو یعسط محجر

 هرقف کیا وش نالوا حارختسا ندق او نایروک ,دنرتفد یدلرویب نواه ناو

 ۱ : ودیواح یهمزال تاحاضتا هدیابو

 تراج هناهاش دارا اب مدقا ندنو یرات راظنیما فانیراجحم ایورواو هری ولنارب »

 نداطعاو ذخا كتهم وق راح قره وا جارداو لش هنسهوادا رز یمهللح تراظن

 یمهوستو تبژر كعازن قلعتم هنراجم راسو كنیرلاوعدو هعزانم نالوبعوتو الوط
 .دةتفه هدلاح یرلقدلوار ضاح یراریتعمو لکوو راتخو ردنپش كهم وقص راح .دننمض

 ر لقتسم هلىمات تراحم 6 هدننوژد ءھام هناخح راج هرز وا قعلوا سلحمدقع نوت ر

 لاخدا هنتحم ماظنرب زونعی ور لوصا فلنهموقم"یوامد هدهسیا شارو بیر سلجم

 كلوش نداحلوصای آ یرکذ هدنقح روک ذم سلحم هحلصملل البوستندنی هوا شمامنلق
 یسهوستو تیر كن هعقا و "یواءد هلیوب ندنوب کډ وش بولوا ندااح باجحمایسارجاو عضو

 هبا هدب هدنرارارق ینلآ تعاس یرفنوک یست ریادازاپ هتفهرچ دتر اجت ةمکح نانلوا رک ذ

 هدکلروک اوعدر,هرزواهیدق ةيعرهدعاوف ندنغجهلوا یدام ردقهنوا تعاس ءروک هنباجا
 ترشابم هنعایسا هلبسح قلواماظن فلاح یلوخد هن- هطوا اح كنجاوعد رکید کیا

 يسام هديا تراسج هلوخد كنهنسک ندواعد باګګارکید هکدملسکیدرآ یلبا وع دنا وا

 رک و رادفوح كركو قمر وط ةف رافمالب ساوق رفن ىيا هدنسوق یسهطوا سلجم نوجا

 ورلبا یسخنق یههنیاماب یزاخم رات كلرلبلاع زام رف نانل وب هدنرادب هل رفنالوا مشام ندناساوق

 )« «. . . لاخدا هاوعد لوا الوا هبا

 ۱۷۲۵۵۰ اەف

 ۲۳ هفب یرتفدیداررب نوبام ناود (۱)
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 یک ینیدلوا فلکم هتتعرم ةظفاح كخرت و ینالما-همو روما فانصا بستح
 فلن یلح ال وا یخی دنلوب ر دېش رب هدهدلوناتسا . یدرولوا لوغشم هل روما كل راحم هدر دمت

 رز وسنرتنوآ ىمەدافاوم

 . ردافآ رفن رب . ردیا تماقا هدنناخ ییایق لاب . ردقو یناکد : ریرقت ودنب هاش »

 یفاش ماما هدنفرطبونج كرصم یربق .رد ( ضدراناا ن رم ) (۱)اقنع همشح رم یرب

 هلح بولو! هدنتمدخ یرادغاک هسل وب كراالمو الو املع و ارزو عیه ۰ ردهدنب را

 (۴) ۰ ددناد دمعمو منم تیاق . ردهدنف رصت هضم كوب ىراج داراب

 هدنرلرهش دوشم فلنهبینجا كلام قرەلوا یلباقم سول-سنوق موبلا یریبعت ردنپش
 . رد,دکماتد ههسمنک لوغشم هلا ریودن یتسهبراجم تالماعم كود یفیدلوا بوس

 . یدشادیاحاضیا الصقمیفیدلوا كعد هل (رابتخا) هدهفحک ىج ۵۷۸ : یانو لوا راتف

 هغملاللوق قرهلوا یرفوط قترا هدالرببمت وب .دمرص ییدلدیا ثاد حا یفاراجم هیریغ
 ل راشخنالینالل وق هم وا هليا راع نلیدیا فداصت هدرلتاری و هبلع ءا .دونلیر وک یشیدلنالش

 )٤۹( ءردهیانعمرب هد یدک

 شلر و تاحاضنا لمر و درو تراجح و میانبص حالصا هدا صف رکن ندوب

 افتک | هردق وب هدارون هلقلوا شلدیا ثحب .دندنراهطوا میانصو تراس .دناموب

 ۰ ر

 . ود هدکنلسند ناكر زاب اقنع هاش | . ردرمتر نالسالل رق هدننح رارجات دو وب : اقنه (۱)

 ۰ ردشءامهلیشالک ۲ تبسانمو هقالع یکهدنسه رآ هبت ببس هلینافرعت !نیدما نایب هدرل سوم كناة

 ۱ ۵14 هفیسص « ۱ دلج یبهمانتحایس یلج ایلوا )۲)

 هتموکحنو لحج فور 1 دارلوک ربو نلیدبا ح رطو غیلبن هقلخ ی حاوا كتلود هلبتقو( ؛٩)

 یاب جوف هرزوا قلوا هنسانعم یسیجنرب « یشاب كنرفرابتخا یوک هرلنالوا روأم هنمیلم
 هدهروک اذه 4 ردشم وا لیدی « ( راتم ) یناوئع یشاب هحوقهد ۱۲6۵ ۰ یدیا هدکماش

 هااوصاندیا باجا نوجا روبعو روح هارلیدبا لجس تب یروک ذ "یلاها هثلث دالب هلتداعسر
 . یدهسف نیبعت رام رشیکیا قردلوا ینالو لوا ههلع ره ندیلاها هدنفىض ۰۰۰. یمارجا “یا
 وند ( كج هلکه دیرارتفد هنایلاس هدنیف . یدایکید یرلادختک يوک هرلهلحم ) : یسیلاها لوبناتب
 . شعا راها وکتف

 ۱۸٩ ةیحص ۰ ٤ دلج كب مسار دحا يرات لنامع یهطیرخو یلمسر



 .تراج لوصاو رارحاب ۸۹

 ناکرا یمهمهمد تراجم وما هلهجو ینیداوا لیصفوضیع یقتسم هدب رابهانتلاکو "یلامدزت
 ندنشیدلوا یعزلاو مهاءاراش جەن | هانتعاو تقدرظنو یمظعانک رر, كتىر ومعم و نا دابآ

 قمشاصوا هدنروعوا یاقرت لئاسو لاکا هلو تاود یی ندزو ره فلوت

 ندزهفیدلوا شع دیا نبع ضرف نصهلج یصوصخ وب ههغملوا كعد یرورپنطو هدیح لئاصح
 هدعاتسم هنسهارا هعفات باسا هلوقمو قلارا وش هدنزادکلم تّرضح ةیاونارم هياسو

 تراظن تراجم ندشیدلوا هدقلروس هدعاسم هني رافانصا غابدو جارسو شکمن هح زاو

 ندنراج نم همی دص ربغو لسمزمکج هديا باعا شاعمالب یتساضعاو یقلوب هدنتح یسهیلج
 رطاخ هلرهنشود راس نالوا لئاسو هتتسدنو لئاح هتسفرت كلترا 2 صاو قلوا

 ۔ وصخ تفرعم اپلاراشم تراظل هللا جردهحماول جهل آ هملقیداوم نالک ءزع رلهنا زجع

  یفیدارویب بیش هحنلاعبابیتمی هنیرزوا رارق كج بری وو یتملوا ضرع هب لاف باب هل سهص
 یسلروس اطعا تصخر هنلکشت نونسموقر هجزهرزوا قلوق هبارجا عف وم هدر دق

 "یلاع ءدعاتسم هدقهاروب یرلهنافصآ "یلاع اعطاحم یکو دیا ضهناکدنب لامآ مدفا یصوصخ

 یدنل وا تراسح هلاحض رم مد هدنماحرتتسا یسلزوس غیردیب یرابهاتنل کو باتح

 ۱۲۸٤٤١ رخالایداح هيض اردک ص الاهل نمت رطح نامرفوا هدلاوحا هفاکو هدیایلوا

 دسل | هب زر اح ریش لوا راتخ هب رخ راج یاش راتخم هب رخ ر اچ

 للخ نیمادسلا نیما دی )۱0

 ضرملایدل كر هديا یقلت نح لام باپو ینراظف ت راجحم یتعحا رم كرا هب ربخ

 ردشلوا رداصف رشهنسهدا راهدنح راب ۱۳۸۷ هدنقح یلیکشآنوسم وق ر هدز رط يبدلنتساا

 راد هغدلوب هدناتشتو تآارحا یک هوءدکیدتا ماود ردف4 تن ,سم وق طقف

 ھهج و یکی دادباماضبا«دنلصف عانس حالصا قجحا . ردشمامهنلواسرتسد هنامولعم هج هقشب
 شملبهدبا ماود وتوک يا ردق هتقنطلس لئاوا كني ناخ دیادبع رانونسیموق یکوب
 . ردشمایف را هلطمت هتک یراتلامف ل رایو هک وص ندرلخ راتوا هدهسیا

 هنساطعا تاحاضبا زار هدنقح یراریصت راتخوردنهشنلیروک هدننارب یراجحم هبرخ

 ۰ ردشلوروآ موزا

 شن الو! سا و حح هدهدلب یه نالوا ات راحم هلتفو .رد یخ كردن هاش ؛ ردنهش

 لدردننپش هدرهشقوحر هسر ول وا ققد یلح ایل وا .یدبا ءدقل و ردنهشهدر هدننایم

 .یدرونلو بسنح هدر هدرهش ینبع .ربیروک ییدتیا ثح
 یدمهلب روت هداف هدنج رد . یدراواهداضما یلایللا ادعام ندرانوهدنرب ز تللاحضیهو ۱]
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E oهريغص و ريغصو . :رهت مجر مس هلبتف رعم  ETEاب  

 قجا زاتماوبو .هیلریدتیا ریرحتهلیا مارباوربج ولردر, یخد هکرت نابعلوا دارس یر رګ
 ر اسو راکتمدخ نالوایلاعما هدندببواوا صوصخ هنیراراکتمدخ ولنامرفو هم وق سرا

 هنیرات راحت هرحمیرالاخدا هماظا وهطبار تح كرانوبو . هبلوا یراج هدنراقح یراتاقلعتم

 هدنرصوصخ و روما ر یه بودیا تبؤر هجزسزوروب ی رلتراجم روماو كلك تمسو
 نوجما ارجای دسافضضیبم هننیداواترابعندنضفكمالک هعوق وققلرسنوغب وا هنوکرب

 یاغدا هس هسلوا ندرا دتفا بابرا یمهلوقم روو داسفلها نالوا هدنسهبعاد لوخد

 یدیقینارب قیقحتلایدا هسیارولوب شلآ تاربهبا هح ضرفلاب بوی#لوا زوج هلهجورب
 راجو .راهلوا بناعمو لوئسم یدیراراتخو ردنیهشیبم هنیرامامه| مدع بوناوا نبفرت
 لوا هسیا رونلو نایاشو بلاط هفلآ تار هدبولوا یلغوا بک كرلندیا تافو ندهموفع

 ردنهش نانلوا رکذو .هنلق اطعا ماه هزازب تد فو هلو شما هاب اسر یت
 هلمتف رعم یداظن تراجم هسارولوا ققحتم ةحتم یراتحابفو مرح راحتلانیب ید كراراتخمو

 نیبعت و .بتصن یاصااب هن یسانم «-] نال وا یخحتنم و ربتعم كلج هنر قرهلل وا جارخا

 كمهفس هدعایسمو هلع تباه نانلق نازرا هلهجوو هدنراقح ید هموق رص رایو .هنل وا

 مک وشورفماوقو تلودرم دياز كل رء دیا تراجم هژب راب داو ضیه«دلاح یه بولس ی رکش
 ار رحم ۰ راهلق دایعا همهفرش تمالع راهب هلیوش ۰ رلهلیا تیظاومو لافتشا هنناوعد

 فلاو نینأمو نسخو عبس ةنسارخالاعیو رهش طساوا ىف

 ماود ردق هنسهنس 4 كل راج هیرمخ ؟ینروص لاحیضع نان وا جرد هوا

 رد هدکمرټس وک یکیدلدیا لنکشآ نو.سموق ر نوجا تاحالصا ضع) هدر وک ذم ع ران وینکیدتیا

 هک ردیراهنگ رک اج ضورعم
 !یسهبانس یراهناکولما راثنتساح راکفا كننراتضح نعدقا زمتنع تمعللالو درحم
 تامادقا كنتا رضح ماخف یالکوو -نوسروب ناسحارارم زمکو دنس قد بانج

 همنان تآارجاو هرعخ را نالوا هدقنرآ نوکبنوک هدزمکلم قرەلوا یسهرع یرلءر وه
 زگ راهادسع تقر ةضبرف راختفالاعم هلهجح و و و هدکما جاهباو رور ر نەما نوبع

 .ردهدقلق رارکث هنس تنطلس تک وشو ناش دیازاو تفاعور۶ تىهوغد یاهد نالوا



 ترا لوعاو رارجات ۸۵

 هبلومهم هنیدپ بودیا ادا یب راکرک مسز ندیاباجا هلهج ووب هن وقم راجو . هتل افیاو
 یمانما رک کاو هوا ذخاو بلط كرک ههایزو ررکم هرکص ندقدلآ یسرکذن ادا

 راجت رکاو .هلبریدتبادر لاحرد هسا رول یرلهقآ ھما لرد درکمو هدایز ندنراف رط

 هب هعرخ و هح هل وکرب بڪوم ولارا :یدنو یک هک رک تالصاح ندب راجا یخ هم وق ص

 یراودنکولرلهلوقموا بولوابتاعمولوئسم یراراتخوردنبمشهسیا رول وب نالوا رساجتم
 ندنفج هل وا ارحاًاقطت هب هنازج ةماننوناق همزال ثابیدأت یراقج هلوا قحتسم یخ د هدنقح
 ید ندن راف رط ملا اموم ناراتخحم و راشنمش هتساها ینبایاک فلنیضتقم تاد هروك ا

 تولآ قرهءلوا نديون هدهمالسا كاع كنراج نمأتسمو . هنلوا تقدو مابها

 یرلحارخاو لق ارموار انتسا اب یخدكلرلت و» ناشاو هعتما یرلکجهردن وک هنیراتالو

 تشه هدنراقدلواكج هدیااشناو كلرادتهنىفس نوجا یراهبرمم تراجم رانوبو . هلوا ز اج
 ارآ قاغا یرلءدام قازراو شا وهعتما جارحاو له و یتبط وب م هم صایهناسر و یماسحو

 هنطوش یرلنار ونشا ید يصوصخ یراکرک مسرو هدم اظ زاتما نالوا یک ارق هلا

 هدب رل هلکسا ناتسک.: رف یرافدراو كن راراکتمدخ ولنام رفو هموق صراحم و . هنلوا ارجاًاقطت

 فرط هدرلاروا كملا تئاصو تیام ههلاح مو تنواعم هوج ولاب هنرلت راحت روما جور

 روما یم هضداوا نانراترومام یاضتقم راردنهمآ نالوا بوصنم ندمهلع تلود

 رهماندهعنالوا یعمویراچ نینل ودلا نیب بودبا مظنتو هیوست ها هدا ه ران آ ی را کشم

 هنیرلیدنک ندنفرط یرلرظا هدنراتع نه نیح یرللا تساجم ندتک رحیفالخ كنطورش
 هدیرلفح دوخایو رونلآ ربخ یراق هوا ساجحتم هغل رسا وغی وا نوک رب بوسلکید هسنتل ادعا

 ءدندب هجری دقت ینیداواتح نراقم قیقحتلایدل هعقاو تیاکش «یارواومعوفو اکتشا

 واس نسح كردک هدنرلجما و . هنلوا جارخا ندنراجا هلبآ نیقرت یدیف كنار, نانلوب
 تلود باح اضتفالایدل ثنیراسام ندرانالوا دومشمو برع یتهافتساو تیاردو

 راجحم و . لوا رااح ینصت و باعا مام ال ردنمهش هدب را هلکسا هیاجتم لود ندمهلع

 رافمو فیرش عرش فالخندنرافرط ن اطباضو نیرومام رتاسوماکحو ةالو ههموقم

 نورقعلدعم نونا بولاعم بوبملوا زاوجیعوقو هدنجن رویدنت هسسوم هدیدج نناوق

 الزان دنا تافو ندهموق ص راجتو . هللوا تقد هنیرلتناصو تیام هدلاحره هلهجو مهناکولم

 هک هقشب ندنفرط ینراظن تراجمو هقشب ندعرش بناح یرلکالما راسو هطواو ناکد

 دوحوم یراهرو هترادوقو انشا یلکو یازجر اسوراقعولالماو هکورتملاوما بونل وا
 ارش بونلوب یرامریفصو ریفصو . هیفلوا طبضو یهو ضرمت ندیریم باج هداوا



 AP نراجب لوضا وا رار جاب

 تزراحمیراراکشدخ و راح ناناوا رک ذهلسس> قلوا ندنساضتقا هسسؤم ؛دیدج ننناوق

 یراسنخ و .هشلوا نیبعت ربشابم ندف رط رخآ بولیر دلاق هلشهت رشام ندنفرط ینراظن

 ی رات راحت ارك | كرلنو و :هباو لس یاب املاراشم تداظن هن هسیا ردبا اضتفا

 نیر اس و مالسا لها رک و هلبا نانمأتسم ل رک ندنهبدلوا قلعتم هن هعتما ناتسکن رف

 ردنش و یر مامضلا فانامااراشم , تراظن هسیا ردا روهط یرلعاز و اوعد هلکمک سه

 دعا هللا یرلترعه راح قوئومو ربتعم قج هلوا دومأم باخت الاب ندنف رط و یراراتخ و

 یرلتمجاصه رش عرش بونلوا تردابمهعازت .مطقو تیر هدن راحت همکح هرزوا واج

 هداروا و هدنروضح" یستفم هعفا روما سلحمناک هدمءام هنا راحت مدک دلک مزال

 لصف كرهللروک هلعرش هدیمالسالاخنش روضح هدنروص یفیدمهللوا اعدم مسح و لصف

 یرابانک واسخ راد ټر احدا ومو یراضوصخو روما اا وک راس ادعام ندنویو .هنلوا

 قلوا ندنشر وسان تاط رفتم كناپلاراشم تراظن ید یانفک یرلجارخاو لاخدا امسال و

 هجو ر ندنناح املارا تم تراظل هنلاوحا هفاک كن هم وق صع راح ررحمهجو رب هلسهسیالم

 قرهنلق تبور هباامااراشم تراظن تفرمم یراهعفاو اصم ههجولواو تراظن تقد
 ققلواهلاوح همهلع ةناتسآ یرلاوقد نالوا هدايز ندهقلآ كبترد ءدهرشط فانانماتسو
 گلذک یراعازت نالوا هبا نانمأتتسم یخو ورانو ول ینزداوا ندنطورش یراهماندهع
 روهظ یرلعازت هلبرلرجا تلود یفنق فا هموم راج لصااو . هنلق هلاوح هتدامسرد

 زرو یالخ هدتفور بوذلوا ا رجا یطورشهماندهع نالوادقعنم هدنس نیل ود هساا ردا
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 هنبرت راحت قجحنادوصقم ندن رله وا لاخدا هب هطب ار تح هلهح و وب كن همون مش اطو : هدلوا

 كلام ندهینجا راد قز هم وف س واد ناش داوا نچ هتسهضق قلوا ل پری هتسو
 هاحتم لود ضهب وان و ی ودهساارفو 9 نداشاو همتما یراکدردنوک هم هسو رح

 هدندورو نيج هلهجو یسهفرمت ناناف مظننو یسهدهاعم تراجن نالوا دقع ارخ زی
 یبا هدزونالوا مضنمهنیرب هراستاموسرو هبتفرو افعزاریفو چوا هدزوب ترهل واهبدمآ

 ءدنلج ندقازراوابشاو همتمایراکجهدیالقن ندنلاوصحم مهناهاش ةسورحم كلامو كرك مر
 نبح هراهلکسا هفرعآ بج ومرب هقشپندافع ممرندیا باجما هلیرمشع كج هلی ریو ندنفررط یاب

 كلام و . ایر هبتف رز چوا هدزوب هدن ر لکھ روت وک هرمش طو هب دما ز وقطهدز وب هدر

 ۀفاک نانلوا تخورفو مس هدنلورد مهناهاشداپ كلام هني بواوایلوصحم مهناهاش ةسورح

 هدأت اذاو روجالب ههجو هدهعتم لوصا یدهیضتقم تاموسریخو كقازراو اشاو هعتما



WAYثراجم لوصاورلرحا  

 هدعا وا یرلتفک و لاح هارلذدبا امدتسا یلاع تار, راسو قماعلوا لیدو لع

 هلتماقتسا راحتلانب و رادنید و ضرع لها سمالاسفیف یرحتلا هل راتفرعم كرانآ
 یتکاع و لح و ترهشو مسا هدنروص یراکدلبا تداہشو رابخا یتیدلوا راوطالابرح

 ه.روک ذمتراجح هبر رقت كنيرظان تراجم و یرهمانندارش روهم یرکجهر و 4 رصآ
 رفن رشکیا و تاور هجرد یطورش ترا یآ یرک ذ هنیرادب رمشم ی راتنوذأم
 ولتارب قرهنلوا ریعت هیریخ راج هولنوب و كارو هفرش ساوا یغد هنیراراکتدخ
 تیامروءدعاسو تبنءاو راتما یرفقدفوا لئان كنراراکتمدخ ولنامرفو كنیراجم بوروا

 هدقملق ارجا ییاجا ءرزوا قمنلق ارجا ةدايز عم و انتتساالب ید ءدنراقح هلرلنوب
 یاقاخناشلامفر عیقوت عفار نک اس هدنورپ ندنراجتمالسا لها هلهجولوا "ءانب هنک ودیا

 یدب قرف زوم کیا یواح یطئا رش ینآ یرک ذ هنیدپ رجات مان شیورد دبس دیسلا
 یالکو ءرزوا قلوا دیدح ناشیلام تار, نالوا شلرو هدمارطامرح رخاوا یمهنس

 )املاماظن محفم ريشم « مرکم روتسد یرظان تراجم روما الح ندمهینس تنطلس ماخف
 نان وارک ذو شلوا هملق و هعفد وب ندنف را هلالحا یلاعت هللامادا اشاب دعس درگ مرزو

 وشاآدیدجم هرز وا حورذم هحو نیغلوا شلردتا ظفح هدلاطبو ذخا یلاط تار قىتع

 ماظن بجومرب بولوا ندراجن ولرتفد ناک ک موقم کمدروبو مدرو ینوناه ناشن

 هلع رب هراحتلا لحال یرلمدآ و راکتمدخ دوخایو یر, اضتفالابسح ندنراجحم هیربخ وبشا

 هدفدن وا اهدتسا هل رااح طع زر وه كمہلا یوم ناراتحمو ردنهش بودیا دايم كمتک

 یرلقدنل وبك راجت نالوا تاور, باحاو .هلب رو یا لوب هنیرادپ هلبجرد یطو رش تراجم

 رفن رشکیا ناف صیصخت هليا مهضرش صاوا هقشب هقشب هبطرش قعلوب هدنراناب داع

 هاراکتمدخ رن یا نالوا رک د وشاو . رلهلوا لئا هلنع هنازابتما وبشا یراراکمدخ

 هل وا نداد هتعاقآا هدلم نالوا تراحم مقوم ندمهسورحم كلاء «سیاردبآ اضتفا یر

 هجحنجوم كسع هبلومعمو یضع نوسلوا هسیا رولوا هدمکیه كنیرپ ندن و رب باححاو
 قرهلوا یولطم ندنراجم اپوروا تبثع هلبرلتداهش ًارتاوت كفانصا و یراراتخ و ردنیبش
 بونلوالصحم غلیم نالوا ینولطم توبثلایدل هدکد هيا زاربا هک اج یکسع نالوا هدندی

 هلرک و مالسا لها كرک یښرب ندهعوقیم راجو .هیملوا هبلاطم مسد هدایز ندیکیا هدزوب
 هدک دلبا دارم كمروتوك هییلاعباب دوخاب و هتراجم_ٌهمکح مفارتلالجال یسیر, ندایهر

 كمال هع قو عضو قجهلوا بجوم ییرابتعا رکو هلماعم هلبا ریدکت ندنفرط ناطپاض

 یسالوصوفوهلماعموللم وا هدنقحهعس فونص قالطالایلعو ندنساضتقم یراماظن طو رش



 ۸۰۹ ثرام لوصاو رلرجاب

 . زدهدقماشالک | ینیداوا ناونع رب یلفرش ینلراجم هی ربخ

 ۰ ردهدکلروک راندیا راختفا هلسل وا ا هب ربخ كنساباب كونو ابویسابا الا

 هدهتکرش نانلوا لکشت هرزوا كما رفس و ریس هدنجما زافو هدنسهنس ۸

 هر رجاپ مس ره . ردشلک یرلیا نوه ریش ون هدیشلیررو ثنمسا « هربخ تکرشد

 ناماس دهسا شماتائشتندن راع اب تراحم هلا اپوروا هلتیرثک !یسملیند(یراجحم ابوروا )

 كزع رانکنز یسا .  ردشمامهلهشالک | یاسا ثتقالطا « یراجت هب رخ » ءرارجاب

 كلر و یارب یرجات هبریخ .كرك هساوا مسا بیس یرالوا فولأم هلبا تانسحو ریخ
 یه شاب كطاارشو فاصوا و . ردج ردنم هدنار طئارش و فاصوا نالءازا نوجا

 «ثلدیا تداهش هنفیدلوا راوطالبرح هلتماقتسا راحتلانب و رادنب وض م لها »ه

 یمالوقم روع و داسف لها نالوا هدنسهبعاد لوخد نوجا ارجا ی دساف ضف و

 ٠ هسيا شلآ تار هلیا هح ؛ كمهلدیا لاخدا هراج كس هل هسلوا ندرادتقا بارا

 انتعا هحرد وب ندنشیداوا ترابع ندناصوصخ یک « قلا ندنلا یارب ققحتلایدل

 . ردیعط یراةج هلوا فرش و ترش زاح كرلنالوا باعا ها

 یار, یداجم هبریخ

 هدعایبمهنعوفو فرشمدنا6و نو رقمتنمهنوماه سولج هرزوا ینابع تم "یلام تخت
 یراب قفو "یرواپو هتخیدلوا هدقدلوا تاور دیدن نوع هرژوآ مادس تنطلس 4.۶ يص

 تقد هنیراصوصخ تعرو راحت لاح ماظن اقلطم تراجح_عیسوت و تكلم راما هليا

 طح رات رک کاو لاطحسا تلئا-وو بانسا ندا اضتقا هدیالون هزر ثراظتو
 قره#واطوبضمو لوادتم ءرزوا ماظتوب قافتالاب للمنییآو موسرو لود دعاوقو لوصاو
 لالسنا ءراج كلو نالوا فولأم هلس راحم ناتسدنهو محو اپوروا ارم و ار, هتهج وب

 رولوا مزلت-سم یراتراحم "یتسبرمم كنيراحت مالسا لها نانلوب ءدنسوزرآا و شهاوخ

 هدمهنس تنطلس دز امدقم یعجهلوا بجوم یفانمو دنا وف عاونا یلاک ا كنالاح ضعب
 نالوا نسسات هناهاش هس هدارا اب هدیراقح هموق ص راح هبا هءلاطم نسحو روصت

 ردنهش رفار, هدنداعسرد یلاع نامرف اب ندنراختشو ربتعم كنبرلودنت هحنساضتفا ماظن

 هجک دما قفح یرلنحابق و مرج انوک رب الرانوب بوللوا نیبماو بصل راتخ رفت ییاو



 ثراجت لوصاو رلرجات ۸۰

 هش رش تعالع نسب هیون نعهلیا تساعحو یشاحم تیاغب ندنفالخ و ی

 )0 ن-هلف دامعا
 ۱۳۷ رخالاعبر

 لوسناتسا . ردشءلوا ثادحا ساق هنخازاجت ابوروا ؛ و : هعحنالک هنبراجم هيرب
 لئاواقف اریرح) : .دنرز كنامرف رب دیقم هدنرتفد لجنس ذاع هتسهنس ۱۷۷۵ كننلبضاق
 هنسهنس۱۲۳۵ كنیرتفد لحس هدهسیا رر یخرات ( فلاو نیتأامو س ةنسل مرحارهش
 هتبدسق یار یراجت ایوروا یتح هیربخ لکد هدننالحس یسهنس ۱۲۰۵ و هنساوا دن ط
 سمالزاب اوہ كنس هلک ( نیرشع) رب ہد ین رع رات وب ارظن هنسامهبدیا یفداصت
 جدد هیارو یروص هلا تار مکیدروک هدلحس و اهم روبیک دنا ی هغي دل وا

 . ردراو قره قوح | هدنسهر یم اكبار مکیدتیا

 دوخاب ۱۲۰۵ مکیدستیا ٹحم لوا زار, ؛ تار سا كلا مکیدتیا قیقدن بوروک

 هدنسهرا یرانتم هرات و . رد لحمرات ۱۰۷ هدیالوا دم ط هنامز كوص لاو ۵

 هد42 احلوصا هدقرف ر مهم كلب .ردبعسط یج هلوا قرف ناسلٌءوشهدنتبسا ینارذک كنامز
 ندک هادی سبسات اظن اجو حسون یالکشت یراظا تراجم . ردهدکلروک هد عج مو

 قل وا هعفاص هدیفصآ روضحو یتطوبح هنکلجکلک, نواه ناوید كلرارجات هرکو ص

 . ردشعا لدبت یتفک

 یرافاصتاهنا روک ذم فاسوا كلرانویو . ۰» :دوجوم هدنارب یلخرات ۱۳۲۵ هدرب
 هدنفحیراجم مالسا لعا نوجمآ كمالک للخ هنیرلهطبارو ماظن هلییس رنک ءان هتباجما
 ربمزاو سیربقو بلحو ماش ندمه-ورحم كالاعو قرق هدعاعسرد طقفهدعاسم ونشا نالوا

 زواج ًامطق هبهدایز بولوا یصحنم هرفن رثوا هدرللح نالوا ترا مقوم وللثموم راسو

 هيدرز كرادقمو هدرانامز لوص هسبلقاب هنسسامهایووک هدنرکید كاسهرقف «.. یه هما

 . ردشلوا لصاح نا

 جردنمهدنک هرک وصهدلاح ییدادیا رک ذ جرخ شویغ ۱۷۰۰ هدنار یل را ۵
 . ردمدکلدیا لال دشا a 3 دز هرح "الا هةكرادةمو ندنسمالوا

 ۹۸ ووا لحس ینانضاقلوناتسا 0 (



 ۹۷۹ تراجم لومصاو رلرحاب

 یمهمکحم باب نخل ضاق لوساتسا هدیتروص ر رلنالآ یار یراحن اوروا

 فداصت هتاحاضیا وش هډ مکح رب زالوا یک اح یوم . یدرارردتیا دو هنلجحس

 : رد,هدکلدا

 مالعا عفار « نیقلاو لضفلا ندعم ؛ نیدحولا ةالو یلوا « نیملس)!ةاضقنایْقا »
 انالوم نیملا کالاها صتحنا « نیلسرلاو ءاسالا مولع ثراو نيدلاو ةميرثلا

 مولعم قجیلوا لصاو منویاه عفر میقوت هل اضف تدیز یسضاف لوبناتسا

 : 6 هلوا

 شهاوخ راهطا هيو ندنو و رائالوا دوو هل راجم اب ور وا و ر هده ةلاا

 هماظنو هطبار تحت كا رلتزاجم كنساپاعر تمذ لها قاب تلف تلود ندا وزراو

 یزاناجرت نمأتنه هلتهفن ییدلبا قلعق مهناکولم ءدافا تمارک دارا هن وصخ یرالاخ.دا

 كرات وب امام كتبامرو هدعاسمو .تبتماو تازاتما یرافدلوا لقا كنيرازاکتمدخو

 هلوقم وا ندلجا یغیداوا ندیرور, تعر مور یسمالف ارجا اتتسا الب هدنرلقح

 یراباقلاو رد همزال طورش رظن هره جرد هنیراراکتمدخو هت رار جات اپوروا

 نیرو نوباه طخ اب. یصوصخ یتملوا اطعا صاواو تاور, هقشپ هقشپ هنیرادپ هلعاس

 هدي ناح دلو یملکتسا نوبل هاا هالا و دیماه و ةا هشدلوا ندماظل طو رش

 طورشبج وهرب هینایب ینیدلوا اظعاینارب تراجم حورشمو لصفم هرزوا ماظن طو رش

 تکرحول# هلساضتفمو بج ومو د.4 همکح ناب لو انسا مه رش تار نطیم_ و هنیدب ماظن

 همدخ یراک دلباعدتسا یرارظطانراجم ی رودص فب رشا هدنباب قلوا تناصو تیاحو

 دجامالاةودق نا وا نیعتو بصن رظاب هسراززوا وة ص راع بولؤا ندم هلع تاود

 هدافا ایر رش روهگ هعطقر هدجهدیز محرلادبع دیس یسحکلکب م وناھ اکر نابعالاو

 مود ص رر لاومر یدعا نبفلوا عامرف قعلوا ل# هرزوا حورشم هجو هلکعا

 لوبناتسا یعاشبلام تار نلیریو هند ماظن طورشبجومرب هرزوا قلوا ندنراجت ابوروا
 تیاحو تکرحر لع ءرزوا یماضتقمو بجومو اقا هدندب هر دقو تو هن همك باب
 رداص منا دیلام نامرف هدنباب قماعلوا زوج تالاح تار طورش رافمو قعلوا تناصو

 هتفاف رش هر زوا جد رشم هح ود دابو هدقدلو لوصو مفي رش مکح ۰ هک مدروس .ردشملوا

 لمت هلورقمتعاطا فیلم نومضم كملاثتمالامزالو عابتالابجاو نامرف نالوا رودص



 تراج J ومأو ر رجاب ۹۷۸4

 یشابهجوق كنبرب ندایر نالوا ییاهاتاورب نوجمایراملوا نوصء ندلاظمو یراروما

 هسا رولوا یراراتخ هاب رااهدتعا كنایاعر نالوا هدتک اع لوا كر هدا باجحا یرورض یلوا

 نکل ."هلوا زاح یملا تیژر یفاشابهجوت ءدلح هلوقموا طقف هلساضرویار كن
 هبتهج یسلوا تدرس ندنرتاسیبم هنلابنهازابتما وبشایغد صخش تج هلوا یشابهج وف
 هدا رایاو . هيما یدصت هوح ولانم او هب هتسیاشاب را وطا و ید هن وکر هدنقح ايار

 یرلکالمارتاسو یناکد كرانالوا درم ندهموس راجو . هلبرردلی ینج هلوا مخو هبودنک
 راقعو كالماو هک ورتم لاوما بول وا ريه هقسشب ندنفرط یرظاو هقشپ ندع رش بناح

 رینصو بوی وا طبضو ریهعو ضرعت ندیربم بناج هنیرادوقنو ابشا یلکو یزجراسو
 بول رردتیا قییضت هلسلط ممدهدایز ید ندرللکمزال یرهع اعرتبونل و یرلهریغصو

 بئافوءیفصو فصو . هلبریدتیا مسه هلن راظف یرظان هترولانیب فیرش ٤ رش یاضتقمر

 ریهع هلا ماربا وریج ولردرب یخد هک رتنابهلوا دارم یمیسع هنرولانب بویاوا یسهب افو
 ءرانالوا راکتمدخ هلیاهبلع ماواو راج نالوا اتما لئان هليا هیلاع تاورو . هلر,دتیا
 راج بوبعلوا هلخادمو ید هلیسهئسو یساطعادفاک ندنفرط رلبلوقو رادهیزج دعبایف
 العا هلرب جارخا یرتفد نصیتسماسا دار الا یلعندنسهدی رج لق قاب را راک.تمدخ و هم وق ص

 شورف رشمرکی یونسهمض شو زک-س یریمال ًاعس نکیا شوییانوا هیزج
 شوضف ترد هنیرزوا فاشورع یلانالوا «زح طسوا رانالوا راکتمدخ هلا هبلعاواو

 هب زج هناتسآ هلتفرعم هللا امومرظان هدمرحمرع هنسره قرهنلوا رابتعاشو روا همض

 موباه ناود "یهلکب ها رولوا ملا هرادقم« یفلیم هزجوشاو . را هلیا ملسلةتواد

 هناتسآ هجوم یرتفد بودیا ذخای وطندن راک و ی راجم اوروا رفد بچ ومر, رانانلوب

 هزحهرانالوا یصاقا رکتدخو هه رشتاورت هدیدب هلتهحوو . هربا اطءا هنس راد ب زج

 هنیرلقحودنک كنيراراکدخو هموق راحت جما زایتماویو .هیملوا فلک: یدفاک
 قباسلایفاک یراراکتمدخ نالوا ماشرلاعرما دندو یراناقطعت و دالوا بولوا صوصخ

 كم هلع تلود رل رجاننلیر و مههرشماواوتاورب هنیرلدیو . راهلیاذخا یدغاک هیزج

 بول و هدنک رح تیدوعو تعز مر ریاغ»بولوا هلب راب دا + ضرع ءدالاح بواب یتتنعر

 تکوشو رف ماوقو تلو در دیازتوادا یرکش فابانع ندیا روهظ هلهجووب هدنراقح

 .رلهلقدامعا هض مش تعالع راهب هلوش . رلهلواهرزوا تبظاومو لافتشاهناوعد مهناهاش

 (۱) فناو نیتامو نرشعو عبرا هنسل رخالاعس ررمش طساواق ار رحم
 ٩۰ وضو لاس "یغلیضاق لوبناتسا (۱)



 vy تراجم لوصاورل ا

 لاخداو تقد هناعدم محو لصفو هننراباتک و ناسحو هنراصوصخ و روما كرلنوب

 نیست رظ رانالوا یدحکلکی موباهناوید هرزوا كلا تیّورو تراظن هنیراجا رخاو

 راثاکرزاب ز۴ قجهفوا رومأم باختاالاب ندنفرطو یتفرعم رانانلوب ییاج رت نوناه ناویدو
 ریرفاب هللا انوه رظان هیورلایدا نیرلعا زن و یوعد هرزوا راح ٌهدعاق الوا هلبرلتفرعم

 ینیدالوا ناس هيا رولک مزال یراتمحارص ههرشع رش او ضرع هتدایریالاو ماقم

 . هوا لصف بولیروک هلعرش «دنسهطوا ضرع بوهلوا تبّور هدرالحم رخآ ءرزوا

 قوا هلاوح ههناتسآ یرلاوعد نالوا ءدايز ند«2 كم ترد هدهرشط كيانمأت مو

 كالذک یرلعازت نالوا هلبا نامأتسمیخد هرانو وب ینیدلوا ندنطورش یراهماندهف

 یراعازت لب رلرج ان تاودیندق كراج مهلع تاودیایهر لصاحما :قمنلق هلاوح هتدا رد

 قالخ ءدنفور بوللوا ارجا یطورش هماندهعنالوادقش هدننب نتلود هسیاردبا روهظ
 هنبررات راحت قحا دوصقمقدن رلملوا لاخدا هب هطوار تحت گنهموسم هفاطو . هرعلوا زیوجت

 كل ود یننقهعتما یرلکدروتک كن هموف رم راح هلقلوا یمهبضق قلوا تلومسورسپ هلبس و

 ناتسکن رف قالط الا لع بول واذخاقباساایفاکو اننتسا یالوصحم هسو رح كلام هسا یعاتم

 هسارواوا ندعو و سنج ه یهو قازراو اشاو هعتما رایدو تلود یننقیهب نوح رالام

 كلامو .راهلیا ادا كرك مسر هلباسح چوا هدزوب هرزوا یمهفرعت كالود لوا نوساوا
 ندناعونم ندمهس و رحم كلام هک مادابهسیاهب یهقازراو ایشاو هعتمانالوا ینالوصحم هور

 كل ود یرلکج هدا لغت كالذک رلهلیا دام لقا رحمو ارب هاج ابوروا حریحصقرهلوا
 ندقدلآ یسهرکذن ادا هب لومع» هندی پودبا ادا هلیاسح چوا هدزو هرزوا یمهفرعت
 رمال كرک تفرو هیردصمو لر ج رخو یسهمانذا كرد ولرم هدایزو ررکم کا
 یرلهقآ هلبما رک هدایزوررکم ,ندنراف رطیمانما كرک رکاو . هیفلوا بلط هبحر و هلآ
 فالخ ندنرافرط ناکد و ووماکحو ةالو هموصراجتو . هلیر دتیادرلاحرد هسیارونلآ
 لاح هدومآ هدم هلاکو ءهیاس بوبلوا منوباهیاضر هلهج و ر هنيراقدلوا حرج فيرد ع رش
 یراهقآ نانا آ املظو ءونلوا تناب هو تیاح هدلاح رم ءانب هنغیدلوا مهناهاش مزتلم یرالوا
 روما یراراکتمدخؤ راج نالوا تاور, باحگاو . هڼاوا لیصحت ند ران دیا باجما لاح رد

 مدقا صوصخو . هالا 4 ادم ءوچ ولا نماهجو هناصوصخ والثم قلسشاب هجوفو تبالو

 هدکلاغ ضعب رک اکردنوش . هشاوازوحت ینالخهدنفور_ هلقلوا ماظنو زابتما بایسا
 تیّژد كنابعر هما بول وندایاهر نایاش هفلبشاپهج وقندنعت بابرا ادعام ندنالوا ولتارب



 تراج لوصاو رلرجاب 1۷۹

 ناشبلاع تارب هنیدب رجات مان اوص دلو رف ىجا یاقاخ ناشلاعیف عیقوت عفار نکمنم
 یرظان :كنهعوسیم راحت ن رلک دیا اعدتسسا هلبرللاحتع روه# یرالک و راجع ینساطعا
 موس .رجاتو هدافارر اب امدقم ینصدحا دیس قبا ییچکلکب نواه ناوید نالوا
 هدزوا روک ذم ماظن هلک ادا اما یتسیربم شوغزو شب كنالوا نیمههمءساع ُهن,زخ
 نلیرویواج یطئا رشیآ یرکذهدنرخ لایدامج لئاوا یمهنس رب یعرکی زوب ییا كم
 زارا موسم رجایی اع ما نان وااطع)دیدجم هدننامز قباسراکدن وادخ هججنیج ومیلاعتارب

 موسصک مدروسو مدرو ینواه ناشنوشا ءرزوا حورشم هجو ناکعازام ییدیدحت و

 راکت دوخایو یر امالا سس ندرارج اب وشا و تولوا ندن راحم بو روا ولرتف د

 روه فناموسیع یالکو هسا ردنا دام كمتک هل رب رانا لحال یرامدآ و

 هنبرامدآ "و نامر نانمأتسم قبط هبجرد یطورش تراجم هدقدپا وا اهدتسا هلب رالاضیع

 كني رالاع ودالواو یرلودند "كن رانامجرت نانمأتسم .هلب ریو یراصالو ولت +یغیدنل وا اطعا

 رانو وق ینیدقلوا شرق و لخد هنیرلتااورمشم و تاسویلمو تایورمشمو تالو ام

 باحما و . هیفلوا ضرعتو لخب امطق هنیراتاسوبلم و تالوک أم هنرللاع و دالوا
 صاوا هقشب هقشب هطرش قملوب هدنراناب هدلح یرلفدنلو كراجم نالوا تاور,
 . راهلوا لئان هنیع هنازابتما وبشا یراراکتدخ رفن رشنکیا نانلق صیصح هلبا 17

 | ةوانوذأم هتماقا هدربمزا هيا ردا اضتفایر اراکتمدخ رفت ییا نالوا رک د وش

 هجوم كسم هلومعتو یضع نوسلواهسیا رولوا هدمک یه كتير ندنآورپ تا و

 کسم نالوا هدندب هدقدلوا ینولطم تبثم هبا یراتداهش راو اقا و یرللکو

 مد هدایز ندکیا هدزوب تو وا لرصح ۹ نالوا یولطم توشا یدلو زارا هم هکاح

 هدنروهظیرلاوعد كناور, باحا هلیسیذتق یهندءهرثاس للم كرك « سم ول رک .۰.لوا هلاطم

 هدنسهطوا ضع بولر وک هدرلهمکحرانک اوعد نالوا هدسر ههدایزندها كم ترد

 درک و مالسا لها كرک یر ندنراج بوروا و . هّلوا لصف و تیّور هدیفصآ روضح
 ناطباض هدک دلیا دار كمرونوک «یلاع باب دوخایو هههکح عفارتلالحال یر ندایاعر

 راجت یلتار, نوجا كمالک هعرقو عضو بجوم ین ابتعارسک و هم اعم با رر دکت ند راف رط
 هوا نعمت رشابمندفرط رخآ بولیرداق هل ذیصت مث اصندنف رطیرارظان یراراک سدخ و

 یرنک | كني رلتراحم دلرل وب و. هوا سدح هلیتف رم یرارظابهنب هسا ردیااضتقایراسوحو

 هقلوا موز یجهدیا روهظ یرلعازن هلیا نانمأتس مانب هةیداوا صوصخ هناتسکنرف



 ۷ تراج لوسا و رلرجا

 داوو یریرح زرط كنبرلتاریو یتفاعم كنيزاحمش اپوروا هلنفاعم كنيراجت هبربخ
 هلرلتارب دن اع هداجم فاص کیا یه راقرف وب . ردراو قزف قوح زآ هدنمءزآ یراهماسا

 . مدهزوک تجاح هحاضیا هدارو نوجا ینج#وا نابتسم ندنسعلاطءو قیقدت

 كئلات میل هداساکد مولعم .دهمطق تروم ینادحا ادب« كنلوصا یراج اپوروا
 ۱۳۱۷ ۱۳۱۰ ًارظن هنسامهلیدیا فداصتهنیدیق لحسو نامرف مدقم ندنتنطلس طساوا
 ۲ ردءدکلدیا نط یغیدناوا كاش دنر ی رلجح راب

 یار یداج اب وروا

 ها ا تالوا من ورقه تنمیم نویاه سولج ءرزوا ینا ع تخم یلاط تخم

 عیسونو كلام راما هلبا یراب قفوت "یدواب كلذ لع هان نغلو ام رف قفلوا تاور

 ندیا اضتقا هدباب وب هلر تراظنو تیامر هنیراصوصخ تسعرو راحت لاح ماظن اقلطمتراجت

 للم نبیآ و موسد و لود دعاوق و نوناق و طونم و فقوتم هلامحتسا لئاسوو بایسا

 ۳ نخ 1 7 ءان هعنداوا لسم کودیا طوبم و لوادتم هرزوا ماظ وب قالب

 ندا وزرا و شهاوخ راهظا یخد هلو ندنوب و رلئالوا وام هلس راج ایوروا 1 رحم و

 هنیرات راحت مدنروص یییدادا لخاد هماغآ و هطبار تحب یرلتراجم كنساپاهرمهبلع تلود

 یفجهلوا تجوم یهر عفانم هنیدا را رار لاو هب هم وس سم ةف اط م بولک تعسو

 نالوا رکشهاوخ هلستراحم ابوروا بولوا ندمهلع تاود یایاعر هلغلوا ندهحناو روما

 یار مالا كنه هدنتب هموسيم راغ هدماظن نایریو هنس ةدارا ۷ .دنراقح راف

 بونلوا لیدبت رلاکو موسم هنسرهبو بونلق نیملو بصل لیکو رفن یيا هییاعا د
 كنهموسم هفاطو یسعلوا نعت یلاط صا اب هن یرارخآ هاا و تفرعم كەل

 یراقدلوا للا ثنراراکتمدخ و یراناج ر نمأتسم هل وا رص هنیرا رارد اب روا یرلت راحت

 موسد یسملق ارجا انتتساالب هدنراقح كرانو انام تیامر و هدعاسم و تبثما و زاتما
 رارجات لا صوصالعو هرالکو قحهلوا باخنا ندلجا یفیداوا ندیرورپ تبع
 :هقفب هقشب هلجزد هراس ةمزال طورش و یطاا رش تراجت ین آ یرک ذ نراراکتهدخ و
 هندلوا ندعاظن طور نارو نواه طخاب یسعلوا اطعا اواو تاور

 هدناتسدب یی هدریمزا نالوا فولأم هلینراجحت پرروا بولوا ندنسایاعر مهیلع تاود "اپ



 تراجم لوصا و رارحا ۷

 دی كرلنوب تلمو كالم هکیزوس كنیرب نود ٌهعدق لاجر هتشيا . ردشعد زد کلم
 (۱) ۰ یدیا هدنرءرادا

 يه«رالابوروا ندنایرب . یدنمهدباو یدعا ماودقوح یتنهذو كتلود لاحر طقف

 قع( تراجم "الباقت» بودک هدنتحت طورشود وق ضعب هنکلامنیفرط یراجت كف رط کیا

 یازابتماو قوقح یفیدلوا زراح كنیراجت نمأتسم هدندنب رب . دوسدبا تمجارم نوجما

 الوا .یدراروتسیا یتسلوازابتما زا هدنصوصخ تراجم هدكنبرایدنک راجت یلرب نروک

 قوقح ض لر ءدیاذاخشال !اثما ی ران اهر ترافسو ی راج شاش یراجح لا سم ريغ

 هدتارب نالوا جدد ع هب ی ) ] یعاونا ثكياژامتماو قوقح وبشا .رلیدل وا كلام هازاتماو

 لسم ری راج ناملسم هرک وصاهد .مدمروک تجاحهرارکت دارو نوجحما ینبدلوا رر

 لسم ريغ .رایداوا لثا هنازارتما ضعب هدنصوصخ ترا .درانوا كر ەرتسوک لاثما یراجحم

 ابوروا . ردهدکلر و یاونع ( یراجن هب رخ ) هدهراحم  ماسمو ( یراجت او روا ) ءراجم

 تراحم هلبا اوروا هد یراجخ هب رخ ىك یرلقدیإب ن هبا هدنجا كلا# هلتیرئک ۱ یراجم

 هد كتب راجت هب ریخو یرالوانابتسرخ و انشآ ناسا كراملسم بغ طقف .یدلکد ع ون ندقعاب

 هدایز اهد هلبا هتنامع كلام لخاد ءدیرل رکید هلبا ایوروا رابکلوا هح یراقلو رسم

 .یدراروسا تراج هتل وپس اهدو

 .رلنامزوا هک یهرونل آ تارب ج رخ شورض ۱۵۰۰ ندرانانلوا باا یرجات اپوروا

 قوقح ضمب هدزوا ییدلدبا لصف هدنارب رجات لباقم هءرایوب - ردهرابرب مهم هر وک

 مالسلاهماس « ندهبزج ریغآ «ندرلوک ریو یلوضف قوجرب ربارب هلقلوا كلام هنازاتماو
 بولی رز دلاق نداد ندنفرط یرا مضحم تن.دضاق لوساتسا ووا یرومأم هطباض

 دنرو-ص ین و یفرص ءدرلاروا ؛لرلیروتوک هتهوکح ر اود رکید د و ځاي هيهبع رشهمکحم

 هراجم هکداروک موزا رب هلیوب . یدرارولنوط انتتسم ندکلدیا یبح و هک اع
 هل هطساو رلمد | کح هديا قشرت كانوا قحن او رلیدا تمجاص هناذ نالوا سو

 . یدریلب ر دلاق ندناکد

 ناف , یدیا هدقفلآ شوع (۱۲۰۰) ءدزوا قلوا رخ تارب نورا هيو
 .یدریلید هز وکر اق رف یکوب هدنسهرآ ناتسرخ هلبا مالسا هدنصوصخ فیلاک: ءدرارود وا

 ۱۰۸۰ : هفیحم ۳ دلج كلب مساردحا ۰یغرات لنابع لهطیرخو یلمسر (۱)



 ۷ توام لوصاو رلرجاب

 یرلمسا هدالاب كلذک نک اس هدقیقد نابقو لیفک هنیرلکیرشیر,یهو هنیرلر,ر, یرللوق
 صوصخح هدیناح لوا كنسادعام ندنسا دختک رامبد كانبرلاوق راحت رفت یعرکب طوبضم

 قیفد ناق هرکصندک دریو هیامرسو لیفت هنیرار ر, یرادر یه نکل بویلوا یراکبرش
 راسا یرظج مردن زا با لوا هنوایوئعم بوروتلا مرا دی ندیراهاد یدنفا یاب
 كن راس رو کر شو ناکرزاب نانلوارت ذ هدق روس یرهبلع تل ودمولعم یراق دلو ا لیفک

 ید كنرالوف یهدوووو هروب هدلب یرلمراو هنتکلغ قالفا هرزوا ررحم لاونم
 یرانامرف قستع نالوا هدنرادپ یواح یهروک ذم طو رش كنوم ومع راجو هلقلوا یسمتلم

 تلودقفرط هرزوا ح ورش.هجو بومعلوا زایتعا و ل هسردیار وهظنام ز دعب هلقل و اعاض

 ی راس وذامو یواح یددج دونقو طورش نالوا ماضا نح دنب هطپار هعفد وب ندهلع

 یتشروس ناساو تیانع ناشالاطیعا یلارغط هقشپهقشپ هنیرادپ كنیرب یه ادد رعشم

 ندنسهمکح لومناتسا ینیداواطونم هيرا رقتاصا نیز ر یار یلاع ما رودصهبراما اعدتسا
 ۱ (۱) . یدنلوا مالعا هنب رل لاو روضح

 هدمالعانتم .یدیادودحم یددع كراناپاب تراجم هنروصوش ءدلوبناتسا هدراخم دانوب

 هدننانق لابلوساتسا قره وا یراجمنابق ہر دامس رد هدنحم راب ۱۳۰۰ هرزوا ین دل وا ررګ

 مضو هقبیطت عقوم همانماظارب هدزرطوب نوجما تراجت هقالفا هدنسهنس ۸

 (نماتسم) تراجم هلا هدنجا كلام .یدروش ر و تما چسه هب هح راځ تراجم رار هلک لدا

 لاحر هد راخم راب وا نالوا ك٤د رلنامز كوص ةا . یدیا هدزلا كن راحت یدجا نلسد

 : رد تربح بلاح رد هب ه زواحم وش نرتسوک ی راقدلوا هد رگفه هدنقح تراحم كتلود

 هدهلاکم نلیدبا ارجاءداقح یشدیادقع یهدهاع ترا هلا اناساهدنسهنن ۹

 : ینلو یریفس ایناپسا

 ی راقلتسودیونعمینعی «قج هنازا8ی رب رب تلود ییا هکیمرولواءدناهدایز ندنو س
 هر و ی ترا تمم هلق نهم . رد راج یادسات ملا طبر هد ید هدا
 باقم اکوب یدنفا یضیف باتکلایش د نالوا یرظان هبجراخ كنامزرا هد

 فن هتراجت عفانم زکلرو .ردیا دع یواسم یمدعو دوجو كراج هلعتاود -- ۱

 0٩ صو : لجس ینلضات لویناتسا (۱)

۳ 



 1 تراب لوصاو رلرجا نشت

 ندهمانماظن I ا E ر, یلځ رات ۱۲۰ ص « نالوا مدقت

 . هلندا همش هشیدلوا سیتقم

 ورزش دز دم تاتکاحا

 ان تک قالفا نانلوا طبض 0 تلود فرط و دادرتسا کلا هعفد وب »

 ًاددحم وللش ماظن نلیرو هدنحهنس ۱۱۸۹ راد هتراجت طورش هدنرلقفح راج قج هللوا
 نوجما یساطعا هنلع ضاوا هقشب هقشب هتیرادب یواح یراداظن تروصو كملريو ماظن

 یاق غاب هطلغو قیتد نابقو ینایقلاپ هيلع ةناتسآ - الاتتما هنیرابلامنامرق نالوا زداص
 یراودن بول واراضحا هعرشسلح یررللوف راجن ط ورم ی را هنا. ءدهالاب ننزل راح

 یراکی رش یعاسالا طوبضم یرلکج؛دیا لاسرا نوجما تاراج بوریو هیانرس ندنرلفوط و

 زارا هترلهدوونوو قالفا یرابوتکم یرلقدلآ ندرلودنک نوجما قاوامولعم یراق هوا
 لکسار هدنرازب رازاپ قج هلبروق ًاددحم .دقالفا نورد بولآ ءرک ذب هقشب ندرلهدوویووو
 قا امر هدنرلتمافا تدمو, تمافاو تکم هد قاوم قجهنلوا نصت ,هراودنک هدنرل-ثاب

 هدجر ینساندیا باجماو ارتا هلیرلا ضر نسج هرزوا ېچ ار یراخذسانجا یيدروتک

 9 كب هعوبتم واخد یراکدلبا راخدابودیا ارتشا و ماست و عفد هناا رده نع نيزمکما

 نابم ینسهیق ورا دقم نوجا كمروتک هبلعناتسآ ییغعوط ی یر مچ اراد یسەقو

 و دنس هبل اطم كجهس ر< نام و تفمندایاور هدنرتمافا تدمو تورو : هرلهدو و وو

 پوسریو (۱) لس هبحرو هغآ رب هیایر هلباراذک و تشک هدرلارقو اضقجراخ بویلوا
 ثرحو هسرللاعو دالوایوعا ثادحا هنسنیاتما كنو و یالشفو تاناوحو نکس

 رجا یرلصوصخ رتنادهنیراتراجم هرزوا كمهعا یدمت تسد "هلاطا هنیراتعارزو
 بولوا هدنسهمعاد قلآ راکتمدخ ندایهرو بومبا اقخاو ےک ی راها رب پوریدروک

 تراحم هل دف رع۰یراطباضهسردبا تک رح فشنمماریاغ.و طورشیفالخ یر, ندنرلکیرمش و

 ردا زاذکو تشکو یرسرمسو بوئثوا لاخدا كایرش رخآ هنیریو عفدوعن ندهروک ذم
 ےک کرکو مهف هنیربم .ینطورش قوا دادیا ودرط_یسهفاض ضاخشا زازا
 و لویق رزحملاونمرب ینهروک ذم طو رش تعاطا نیمزب ا ریہ یخدررانآ هدقدنلوا هين

 راج رفت ۱۵ هدنناسقغ ابهطلعو رفن ۳۵ یعارسالا طوبضم هدالاب نکس هدنناقلاب.هلع

 ۷ وصون لس ینایضاق لوشناتسا(۱)
 زالوا نمثمو كد هدعرش فرع . تمیق نلیر و نیشی هبالوصحم ناباوا د د وحوم . : لس )۳(

 ۱ . ردکعد دفع تنوم بح رم لیحأت فلان



 ۷۱ تراجت لوصاو را رحا

 نوا هلوساتسا ندرلنو . یدراو یرارجاب ناف هدر ادعام ندنرا رجاب ناتخس

 لصا ی ییدلیند یماسؤر نافس  ییالوط ندنراتیکلام هیهنیفس س هرلنهرتک

 ندشانومدقییداری و هرلندبا تراجم یارجا هدننابق لاب و غاي هدكنناونع یرجان ناف

 ۱ 2 رد:دقملشالک |

 ندرامالسا به ةیادب كنبراج ینابف غاب رک ناشحس كرك هک ردتف دنایاش هدیمادوش

 الوا هرلتراح دوی وب عون وب ەدكراملسم ربع یرارکوص هدهسلا هدکلوروک ینبداوا

 ردهدقهلشالک | یرلکدلدیا دف هبیرغوط ندییفوط ارکوص اهد اکرتشم هلرامالسا

 لها :هدرلنوب هک ردشلک هل وصح راج فاص ترد هدهبنامع فالاع هللامز روم هلع ماین

 یس۰والع هد كنب راب یینجا نامند نهأتسمهفنص تردوب .ردب راحت هبریخ واب وروآ اعر “مالا

 . دولوانایان یفیداوا غلاب هشب كنعاونا راجت ی هدهینانع كلام هدنلاح

 ربت كنفرح بابرا یلرب یراج ایامر و مالسا لها ین یرلکلوا ییا ندرلنوب
 ءرلنوب هک ردرلناناص هلتراجت رب قافوا یابشا یرلکدتیا راضحا و لامعا كفانصا هلرخآ
 لرلو قحا .ردقج هلوا بسانم اهد كمتا دع یعون ركفانصا هسا ندکعا قالطا راجح
 نقاب هلوساتسا فاسل وطابا و ییا مور یە هرمشط ردق ههجرو رب یرارجان ناق هدنجنا

 راسو غاب هلوبناتسا قرهباب تراجت هدسایقم مساو هجقدلوا هلی قالفا هصالابو یراهدلب
 . ردشملروک مورا هثحم هجم رب ندرانو ندنراعدتیا بلج هعونتم قازرا

 هرکوص فدقدللف هبنایع كلام هممض اینامور ییدمش یی نادفیو قالفا هجرک
 تبها زا ردق وا هدتیادب هدهسیا شمالسشاب تراج ءدنسهرآ لوبناتسا هلبا رااروا

 هقالفا یسعرآ كجاتحا و شهرآ جابتحا هجقدلافوج سوفا هدلوبناتسا بواوا
 . ردشم ردنا باجما ییهتسوت شان راجم

 كلام رکید كفالفا و یسلدبا بالج ندقالفا هتبرثک | ثانجماوح مسف رر كفوبناتسا

 شعب هداروا كراسور و یوا کلوا رب رااح یراتخم بود هزادا یک هيلا

 یلود هدنتنطلس نامز كل وادی اد.ءناطلس و هدنسنههسب ۹ یسهروتک هدوجو تاکب رحم

 . زدشعا روبحم ةساسهننودنو عضو ماظن رز هدنقع رناباپ تراجم هللا قالفا

 هب زا د ص ما ندنفاضاق لوساتسا هدمهسیا شمام هل وا س رسد هناصا كهم اتماظل وب



 ۴ تراجم لوصا و ررجا 2

 نا تحس نلک ندن رلبناح ی وطاناو یبا مورو نانلشا هذلوبمالساهحننجوم راتححو مالعا و

 هرکوسص ندقدنلوا ادا ک رک مسر یناودا یناق قیا راس و یرغاسو هلاسوقو ناشمو
 یجهمزرج بولیرونک هح یرلکدتبا رببمت ( یر, هجو ) هدنسوشراج ناجصع ییغوط
 العا هلی راتف رعم یراراشخا راس و یشاب تیکی و ی۔ادختک رارجات « یثاب یهکید «یئاب
 بلقو بونلوا مسقو عیژونو عطعق یساهب رکد هروک هلاحو تقو نیمتلادمب یسیدرو
 ْ ۰... در هنحاص یسدزو

 هدایز اهد ینیزو تروص كلا هدهاخ رجاب بولوا یتلعت هثح وب هد كب هقسو وش

 رددکمما حاضیا

 ندنرلهتسواو ینطصم جالا یرلیشاب تیکی و لیعامسا یادختک رارجانهداوبناتسا ةع
 یسهفاط غ ابد یناتخسنالوا زماتم زمی دق ماظن مزب هدنرضحم . ..و یتطصم جاحا کیف

 هد( هناخرجات )یرضود هرکوص نداداک رک مسر .دکدروتک هب.ووبنع ةيحم ندهرشط
 نم هلیراتفرعم زعراهتسوا دابتخا و زمیشاب تیکیو ادختک بوروتک هلع مان( هجو )
 هقالع كنيراجت هسوط بولک هنللوا مسق و مزون هنبابرا هرونم تفرح هلبرللثم
 ندقفیزاق هزم اتم یربغ كنبابرا زمتفرح بویلک وشراق هزمماتم هلفمالوا یرااخ دم و

 نالوا زعاتم ماظن ریاغ. و یلاع نامرف فالخ ینطصم یجری روبنع نکیا شّلوا عنم
 نوجا مس هلا اهب هدایزهنسهفاط یجیکید بول آ فخ ندغابد نروتک ندءرمشط ینایتخس

 ردبارا رضا ینسهفاط یحکیدو یز, بوریژ للخ هعدق ماظن هلکعا راکتحا و نزخرد

 فارتعا ورارقا ید ینطصم یحریخ روبن ندن رظدلبا بلط یتسهلوا عمو یشتوید
 بو امشیراق هتراعاتم كنبابرا هروب يم تفرح هرزوا یراعدف ماظن موشادعب لکا

 ساعلالاب هترلبلاع روح و هبش هیتطصم یجرتخم روبنح هرزوا قمالوا لالتخا ثعاپ

 ۲ (۱) ۰ ۰۰. یدئوا مالعا

 لوا نی رشق ۲ ۸نالواناع هنفانصاجارسو نالواشلدیا جزدیتروص هنلصف میانصحالصا
 ۱۱۸۵ ترام ۳۰یءدنفح یتکر شجارسو « یفانصا رجا » هرانون هدهطضم لخحرات ۱۷۸۳۴
 یفب زاغرا روکذم یتدوجوم كنیرا عصآ یشاففستکر راز هدهدمسر غیلبت خراب

 . ردمدکمرتسوک یکیدلند « رجا » هرلناناص یرد و نابتخس ردق هرانامز كوص
 ۱۱۳۸ لاوش ۸

 ۲٩ وصون ۰ لحس ینلپضا6 لوباتعا (۱)



 ۹4 تراجن لوصاو رلرجاب

 عیب ةيفخ یناتخبم نلک رابجقتلوف ,الح نكيا زللا لخد یبهفئاط ىجةناوق بواوا
 یسهقئاط ىجقنل وف اده 2 ردرلشملوا ثعاب هبه اضم بوقبح هاه هدایز هل رث | | مش و

 نوچا یریم ی رانابتخس, بول وا ذخا رلنانلوب نابتختس هدنرللا هی ادمب ی رس

 بویل وا عون هنب نکیا شارو فرش صا ندنفرط هملام و هعرش تج ود هلوا 8

 نلی وندنقرط (۱)هلامامدقم هدن اب ون .رلپ دلیا مالعانب رلکدلبا | رشو عیب نانتخس هسنتل ادعب

 هل وب لوصو هک مدرویب بودیا صا قلوا لم هنج وم هع رش تححو فرش سا

 زاوج امطق هنفالخ بولیا لع هحنجوم فیرش سا نایریو ندنفرط هلان داب و

 .(۳) زسهلبا ضیع بوزاپ هلیرامسرو مسا (۲) یرانایملسا . زسهبمرتسوت
 : 6.مکجب هنسضاق لوبباتسا

 هم و لک هعرش"سلجحم یرلجات لوبناتسا ةو رګ :بوردنوک بوتیکم همالعم هاکرد
 ضهب الان ؛نکیا:ندنامونک .كدتک هه هریشط .ندمدقت ام: نوک ماخب نالوا: عیقا و ,هدمروب نم

 هدایز "منو ماضتهدل وتناتسا با كنمتلا نوک ءزاید رخآ و هباتسکت رف فلاح هنالکیلواراهنیم

 ندنالهم:یدهلوا عشق كاروب نه صوصخ و یزاکدلبا وب و د :ردنعاب .کلکملکج ترورض

 روب نه« وصخ ؛نسهووک هدقدلو لوصو ...6 مدووب ندلعا نا و: | ضع نغردل وا

 ماخ ة راياد رخ ا وا هناتنکینرف رباغم هنالکل وا رول هنگ ضهب هنی الاخ نکیا شذا منم هان اعف د

 جداخ ندءرولنم هضو رب فلاخم هنالکیل وا هسیا عقاو یفیللوا بیس هبهقیاضب بودایا نوک
 عفدو غم بوللیا فک ات و هش مکحم هر وک6 أ :ردقوب: مهرش یاضر هنکودتک نوک هرب

 هلهچیوه هدنزافح ٤ هک-نس هليا. ضرص بوزاب هلیرامس راو مت یراناشوا ع و۶ : نمهیلیا

 (۵) هنلوا لب هحنجوم هسیا دولوا رداص ما

۱۰۹۶۸ 

 هد هنااځو رخ ان: :یدبا:لح (ناند ( هناخرجاب ) هدناج ص یراهجمول كنمرارجاب نایتخس
 رب یخ زا. ۱۸۰۰ اع ۳:۹۰ هدنلجتس ر نل و ون ۲ ۵+ كم لوب اتنا .یمیبقت ت دوص كلام

 : ردهدقع وا اضیا هل روص وش هدهقبو

 هلع ضاوافدمتننالواهدن راد یراماطف كانقاضا عابیوییکید < رج مد وبناتسا هب هد

 ایی ا ییدلدبا دن ندا 60(

 فل ا١ تعاطا « فامرلکید :كملسا (۲)
 ۷۹ وص وا یرتفد همهم نواه ناود (۲)

 ۷٩ وصول ۰ يرتفد همهم نوبام ڼاوبد )٤(



 لصف ىن قطا ؤا

 تراجي لوصاو رلرجات

 عیانصهدزمتکلع ردق هب هج لک هریخا رصعءرزوا ییدلد اح اضیاهدرالصف یلراندیوب

 ماوح و . تاورمشم تالوک أم ولرود ره « ىا نایرج هدنتح راصحنا كراج و

 لقا طئاسو «یفاک ںیغ كنهلصاوم قرط راز, هلکنو و ی وط عبا هخرت كبهرورض
 دوقفم كشذاحا و تاما هدنصوصخ تعحاسو ریس -الخاد و دود گله رحم و ر

 ردقتمنص ؛ تراح هدزب هیسهالوط بابسا قوج یا رکید ندا ماشا ءرلنوبو یفلوب
 ,رددلاف مصحتنم + هدام چ اقر, مزلا یباج ندج راخ قح | تدمنوزرا بوسءدیایفاشکنا

 نایروک ترابع ندفنص چوا قرهلوا یجنوسیموق و یجیاص « یاب هدتیادب
 هلک دک .هدساقم قاف وافانصا مکید رو یمنی ج ویسدم وق و یحاص هحرک هدننایم ناتا

 رجات هرات وب هده باما هلوادعراج رر -ردیا تعاتق هزآ ههالوط ییدوجوم كخرت

 « یرصق هداعسرد يمسا رجا لصا .ردشمامهللوا فداصت هدقر ر ادهن کیدلر و ین اونع

 یهمزلام ویو هرانهریتک (نابتخس) نوک صوصحم هنلامما ییاق قایآ ندرلری یبک بلکسا
 یلامتا موم ندنرلتهج نادفیو قالفا هلترئک | هدرب و ءراندیا راضحا و لامعا ءداروب

 بلج یسهعتما هللاق یلاثما و غا هداس نوجما لک أو ین شیورج و نوط نوجا
 هدلومناتسا ) تاحاضبا یلساسا یهدنقح رلنوب هک یدزولوا قالطا هرلنلیا تخورف و

 . ردشم اف اطعا هدنسهددعتم لوصف كاب ( هشاصا روما

 تاحاضیا هدنقح راناتخس نالیراقج نداروو ندا دورو هلونناتسا هقیئو چوا وش

 . ردهدکمرتسوک هد یداجم لوصا ینامز وا رار, هلکمعا اطعا

 : هک مکح هنسیضاق لوسناتسا

 ندفانکا و فارطا بولوص لاھ همالعم هاکرد یرارحاب لوساتسا هسورحم

 میزوت تلادع هحورب هدنهنام هلبتفرعم ءربخ لها هدکدذک عاتم قلعتم 6 آ و ناتحس

 لصاح نوما یریم یرلک رک و لصا و هنباحا یسهغآ بوللوا ارش و میو مضو



 ۷ راکدک

 هدبرایرهشهاکرذک هدناهاش فیرم:7 هلحم ربو هدنعونوقیرح كنفانصا اقس . رد,دکلد
 هحاقامارهشكنبدنس یرلکدک اقس دوج ومویرامادختسا هدنلق وص هجا ایدل قره

 . ردندنناح ردنم هج فلنهمانماظن هدیرلانتعا هتفاظنو تراهط كرلاقسو یدبق هرتفد
 رلاقس . یدیا هلئسم ر مهم تیاف وص هداوساتسا هرکوص كرت لوا ندنوغل كکدک كر

 هدنروص هرکوص ندکدتیا تراج یک یراکدتسیا . رارلآ هنیراراصحتا تح یهمش
 ۱۳ و رفع الزرا نیلا راق زینلاما ااا :یدراردک بو
 . ردشهراتروق یرلو

 هک ردتبا هد هلکنوش ینیداوا ران هجرد هنندنلوصا راصحم او كدکو نورلاةس كقلخ

 رنک اق هدهمشح وب » یزاب ر مظنم یک هباتک اندام هنوز وا شاط هدراهمشح ص

 كنشوقوب ویوق لری ز ناقبج هننادبم قوا هداشابمساق . رد شم زا یسهرابع « رد

 (۱) ۰ ددمدکلروک یژاب رب هبو الا ءدنرزوا همشج كوبوب یک هدنشاب تل

 زکقاب هنیزلهنیمح یجن ٤ ٩۰ -٩۰۹ كنيهج یجنهب كنه لب روما "هل (۱)



 راکدک *.

 شا بسک یدمش كرلکدک هدرا لصف ندشیذلوا شا ربنت هلکلاب یمهعدق ماکحا

 ]۲٩ ۰ ردقج هلوا رادتبا هنناب كلاح یفیدلوا

 فانصالانب هدیسیرب ندرلکدک نیهلدیا ثح عوضوم هدنسهلاسر كکب قدص

 ہرا رکو ص یلخ ندشفر كرلکدک ( یراکدک اقس ) نمرانوب کردرانیئد یدک ریشابت
 . ردشعا لافشا تدم نوزوا یاماو شلوا رادیاب ردق

 دما دعو یسهلاسا كنیراوص راتکرش راسو سوفرت «هثلن دالب و لوبناتسا
 هطلغ هلرل و روب كنب را وص عین هاخدغاک نالوا یراربخ رثا كوو كلا كيرا رضح یا ناخ

 لرک هدهسیا شمروشود ندتیمها نوتبسب ی رلکدک اقس یسلریتک هنیداوج و یلغوا كلب
 یتاما هنپ یراتیاکش نالوا مقاو" نامز نامز كنیلاها هلرااقس كرکك نيرابحاص كدک

 .دنقح رلکدک عون وب ربا رب هلقلوا زسکح نوکوب هلع "ءانب . ردشمالاق یلاخ ندلاغعا

 . مرویرو ماتخ هدتحو لا جرد هارر, هدینامولعم میدفوا سرتسد

 كنلوصا هلدک و راصحا یب هدنحم را ۳ نا نوک ۱۵ هدنقح یرلکدک اقس

 رشف ههانساظل رب ثقهدام یدب نوا هرکص هت ترد نانو ر و انوناق

 . ردشئلوا

 زرط كرك هدهسیا دوجوم یمهدابع « همانماظن » ردقه یه هدنسهمان رس قلوب
 هدنتیهام « تاملمت » ر هدایز ندقلوا همانماظن یسمالوا جردن هدروتسد كرك« یر رحم

 عقوم فن وب و "جردن یروص هدنسل رز كرافد یوتحم یادوف تاما . ررتسوک یننیفوا

 . رددوج وم هیماس هرکذت هدرهدنقح ضو هقسطل

 اهدتدمر, هدراهمشح امر هنعفر هلتموم كرلكدك :یمهبمومع ماکحا كن همانماظل
 ندنسلروشوهدمقهدهننامار مش هلغا فا هبهمظتنم لوصار كنياص ملآ كرانوب طقف یتساقا
 كر هلرویدنس دک ًاددح هب هسمیک امدمن هلی دع لول یرلکدک كراندیا تافو دلوالبو

 هرک وص ندق دا یمهق رآ قرهلوا لول "الماک رلکدک و ندنسلر دلق نده روا احمردب

 ندنسمالریدتبا قلاقس هیهسمک ندجراخ هرک ذنالب بویملقا رر تسبرس رلهمشح ید
 یراوسنالوا بت ندلوق رههدنعوقو قدرح ؟ بس هدهراتخا یزرطو بولوا ترابع

 حاضبا ءدانماظن ءدکیدلک یرلبا ندندصقم كمالک للخ هنیراقوس بیئرت كرااقس هدایبو

 ۳۱-1۱ : هفیح ۰ راکدک (۱)



 ۹0 راکدک

 شمامهلبنا وا ,لصاح ع الطا هنناح ردنم كن و هجن را جام دهسا هذقهلواتیاور قودبا دن

 هدل ویو هبادختک نوباه نامرف اب مار هلیراشعا هظفاحم دلرلک دک روک ذم هلشف و اذه عم

 تادمس صوصخ اب و هنیوغل الراصحا كنمکح نامرف روک ذم هل هساریو تسحال
 مویملابهسقور بولی وا یبع سم نیکدهناقهننراظن یناقاخ رتفد ندنتراظف فاقواكنس را
 ندیا قلم هدنقح یدحوت كننالماعم كاما و هج اجا یسهرضاح تبعضو لرلکد
 هسا رجا يغ زال ناخ رتفدكدنالماعم مناص مآ راك دک روك ذم هجنساضتفا هنس هدا
 . ردشذلوب ندهمزال یماطعا هننافاخ تادنس هنسیدایا ین

 : هک هلوش یدشلدا عضو كذک هنتسوا هلدک

 زا یزو وا زو دنا بولوا یمهناخ راک یحابوب ميسج رر هدوق یی هدلوبناتسا هلبتقو

 . یناهصمناطل هناخراک روت دم ویغیدنلوا تعنصیارجا ندنفرطیراهتسوایحایوب زواج
 هلاراشمفقو قرهوا رابتعا كدک رر یر, ره كرهتسوا روك ذم ندنغیدلوا ندنف
 ثلایلس ناطلس هدیدنس دل رزب اریخا هدلاح ینیدشق اطعایدنس كدک ررب ندنیا
 هدنسهفلتخ عقاوم كلوبناتسا قراقیچ ندهناخراک ناسلارام راهتسواوب طقفو شا ریو هن
 بول وا میسقن رشب نوا روا «ر زکس ‹ رشپ ؟ه ران و هلن داشک یناکد یایو ردق هب قلا ن

 یرلقدناص ی رهف رضت قوقح یهدناکد یراقدنلوب یراءهرکصو یقح قاةتسوا یر

 یدنس فنالوا ندنفقو لس ناطلس نذک دک رتشکیا یراقدلوا لماع یرب نه تب
 لامتاو غارف و مس هلل زاعا زارا یالوا ندتفقو طعم نالعلس قح | كردیا ۴

 ندنفقو ماس ناطفس طقف و شما نایرج هنیرزوا هزربم تادنس په عیطلاب ننالما
 | کلا ندزانو یکی فیداناص هدکل رب هلک نګ نالوا ندنفنو ققطصناطلس كدک 8

 ارا ادنتسم هتیدنس كاك نالوا ندنفقو میلس ناطلس جا یمهلماعم.ماس ۸ ۱ تاک

 یارلمیابو هنسلوا فرصت قخنو ع افتنا قح كد نالبناص تو آ :هدنوا ذه عم و ش#

 .زدشلاق-زننکع -منیطلاب ؛رادنلب نامفلوا زانربا آ رظل هنسعلوب شما هقالع معق ندنراقح

 زد هتوفل كلزاصحما ءلهجو ینجهلوا شلشالک ۲ ندناحاضیا نالیریو ردق هیاروب
 تی تاک دک و یفیدلوا ( یتحالص كملننهدیا تراجم و تعنص یارجا) كعد ك
 لولا كراضحا ءذلاح یفیذللو هدنماقم یرلءزک دل قانصا شيا یرلدزک دا تروص

 هل راک دک ناثلوا هظفاحم یرابتعاو نالاق یقاب هرکص ندقدنلوا خسف یمییزج مف ربا



 رلکدک 4

 ۰ هنیزلاطعا و ذخاقباسلافاک هد هبا شادک هنف رطیسل ریاهاق یخ د ثانی راهلبط ىج وب اصر وک ذم
 اهدتیسا لاحضیی اب ندنفرط احا یزاکدک هلطروک دم یصوصخ یسلزوب هدعاسم

 هب روا ندرلشالص نانلوا فرصت .دنساب عفار هدلوح روک ذه یا ندقعل وا ماح رتساو

 قلمتف رش ا هنن هدارا هنسهوست هليل هرالحعنالو شوب .دنرارانک كرلندیا فداعت

 هت رادالوا یرلکدک هدنزافداوا توف یرافرصتم"یرلک دکهلبط رک لا فلاس و شلرویب
 بويا غازف هنلاط ندماللتسا شنالوا .ثلح هديا غارف ندراف رصتمو یا لاقسا ابداع

 زلناکد نالوا لواحم هدنرافدلوا توف ,دفو اليو یسماعلوا ارجا یعارف هبهملسم ريغ هعس

 یرافرصتفو یسادیا زاجما هلا هدحاو ةراجاو طبض ندفقو بتاج بویلوا راجما هیهسک
 ینخ و یسساقتا رفح و اشنا موردوم هنیراتحمو هطوا هنیراقوف یراناکد تاقوالانمأتقو
 یرلهعنک "یراف رضتم  هدراناکد و یسعلوا الماو خسف و مده هسرولوا ندیا رفح یلجو

 . ردشلوب ندهبنس ُهدارا "هلخ یسامو دشا ید یررخآ بويا تنوع

 :ردزانوش هدراک دک نالیدبا هظفاحمیراتعا هداح یفیدنلوا فرصت هلکع ادختآ

 كنبرلکهک ناکد هدع ناسقط زویکبا هدننورو هناخجارس هدنراوج عاف «دندامسرد
 هداح یخیدنلوا فرصت هللا یدنس فقو,یددع یا زوبو هلبا هنعرش_تیج یددع یل |
 ۱ یشانندک | ققحم ه رک زدن ول هل راضح | کی داد ا ق رضل هلی رکسع ادختک یددعتودز و"وازوم

 تز وک غم تاکدک دهسا شخدنک هنفرطیوغل»ثک دک ددع ترد زوتّوا زو رک ذلافلاس

 تاکدک و هنسعلواماحرتسا واهدتسا لاحض عابندن راف رط یناایماطعا همسر تادنس نوجا

 یادوق ندنفیدلوا شلدیرو هدنتحهطویطم هدعاقر هحفانصا ورین هوا _ییالماعهروک ذم

 ناخ دم ناطلس حاف ءدزوا قمالوا لاثما هني رثراس هاس هتیلذوک لات ردابعا ناي

 ییاحا نوجما ءروک ذم تاک دک هدنحمرات شب ناسکس قرهلوا هنماب _یقیرش,فق و یرات مضح

 رابتعا و دع ندناک دک ولماظن و شعلوا اما یرابتعا هلساطعا رادنسهنس ٌهدارا اب هنیرلدپ
 . ردشفدیا

 میر هبیمس ر دنسو رب ندنعضو نيح یرلک دک یجدنیلد لیخ رپ هدریک یوشراچ هدرب
 یس هراس تالماعم و ارش و می و یفیدناوا فرصت هلبرلکسع ادختک تج 1 بویهلوا
 یفیدلوا شمالدیا خسف هدنساکنه یوفل كراصحا ءدلاح یفیدناق ارجا هلتف رعم ادختک

 رد,دقعلوا اطعا یتادنسو اھا ندق رط ادختک ینالماعم مناص ۸۱ یک

 هنامرف رب نانو هدندب ادختک كتسانتتسا وش ی هدنفنیرلک دک یجدنلد رک فا رام



 ۳ راکدک

 ثلث ندرلنا6د نانلوب كدک یئاوه دوخایو یلراصحتا ءدننورد هدنسارجا كنلوصا تن
 یسنلو هراح رو لاح رب هنراتمق هظفاحم دل رک دک ییزابتما 3 قمل مس و فص ا

 نانلف هلاوح هننوسدموق هلام تاحالصا هدننمض یعهظحالم فارطالاب هكا وب ینیم هنمور
 تالماعم و لالخا یهیفرصت قوقح یتفک كدک ین هدلحوش طقف بونلوب ندتحلص
 مزلایسنارا هدلاح ره هسیا یماق ككراصحنا وثم وب بولوا ندرابش ردیا قیضت ى
 هءدعاق نالوا سسومهدبربخ تایظنت نيح هقشب ندنفیدلوا رضم ههموم عفانم نالو
 قلا یمهقرا نوسلوا كنسورلیا هسيا زالوا چسه هلبسهلوب فلاخ هیهدوجوم دوهعر

 رک وندن رافرط هسط ب بتکم و هناخشرض و یرلهنیزخ فاقوا و هبلام كرک دعبایف نوح

 هدزواقمال اص یال ولع ار اوم و قماعلوا اطعا ءادک ادد ندساح رلففو اشتس

 « رلهلیا تمه هنسافا كانساضتق

 زم مکح مبطلاپ ندنغیدلوا دناع هصخش راکدک یناوه هنرزوا یوفل كراصحا «تشيا
 صدلخم ندنع دت لح مدقم ندنح رات ید شم هرزوا كلدیا لش مو لحمو ىغيدلا

 هدقحآ ید تاکدک نانلوا رعت (*) صلختسم و نیمهلبدیا لقن هلحم رخآ هدلاح یفیدنل و

 فرصت هلسهرل دن و تروص هبا رضو شمشود ندرابتعا یرلک دک هلط یک یفیدلغار

 هسیا فارلکدک نانلوا فرصت هلبراکسء ادختکو شلدیا وغل یرلک دک فارص ناذل وا

 ادختکو شفا بسک تبرارقتسا ءدفاح یغیداوا یدک هلبط هدهدییا شماملاق یمکح جھ
 . ردشلاق رلکدک مقاط رب شلدیا هظفاح یرابتعا هدلاح یفیدنلوا فرصت لب رک

 : ردرلنوش راک دک ندا بسک تیرارقتسا ۱

 اطءاوذخا قرهوت هف.ط هءقومر نائاوا نابع رکا ینح الص كس اعا یراکدک هلط ۱

 یسهلبط ىج ویاص ناو هدنسه روا یسالوح فب رشعماح یی ندرانو نکیاترابع ندک]

 شمروفرداح هدر هنرزواو شعول هس ر, هلدط هلا مایا رو رص یرادحاص كنیرلکدک

 تاباو وحم شاوب شاو, یرایکرس هللروص وب «شهردبوا ینر, ندشالص ءرکص زآ رو
 هدرااررا لوا ندنوغا كرام حما اهد ییرلک دک كردبا غ ارفا هللاح ناکد تیاه بوډا

 ىح . ردشلدنا اقا ءهدءهركص ندنوفل كاراصحما راکدک وشا هلی رال وا شمرردتیا رارقتا

 هدمرص ییدلدبا ثیشل هنسارب هل ء ی فانصا قاط رب نشلر,هدیلوح رو ۶

 هدنقیقح رلنو .رولشد (صلختسم) هدهبعرش کا ی رد هک کالا سلوا نرتح کلم [*)

 .رداعا یتیدماوپ هدنلاح صر كلم ینیداوا رفتسگدکد صقم ندنلاسعت-ا هرم" و قحن آ .رد



 رلکدک 117

 ندتمنص رب كرك و ییز يو دیبزآ كنيراددع كرك یلن هلحم رکید ندیح رب كرلکدک
 هدروک ذرات بول وا ارجاردق هنسهنسیدب شم زویکیا یرلتتفک یححمته م رگید
 مالمو زا هنعارجا فاناصوصخ هلوقم و ءرکص نیب ۴ ندشنیدئوا وفل لوم راصحتا
  یحءروطافقلام و یحفح تقولوا ندب رلکدک باتت ومو یحرداح نانلوا رک ذ هدال : هددسیا

 لیوح زدق هتقو نی كتيراناو! شمامهلآ یراهتصخر و شمامهنلوا لیوحت تیرلکدک
 . یدیا رونلوا ذخا یرلهبتصخ رو ارجا

 هرکص ندقدنلوا دقع یرلهدهامم تراجم هبا هدنچا لود و ندهررخ تا ظنت

 یسهدیاف هدنصوصخ یسقر كتراح و تعنص كنسهدعاق راصحتا نالوا یراح, :ربندهنوا

 بولطم یسقرت كنراحمو مدانص و شملشالک | ندقوج ینرضم هقشاب ن کدلروک

 هنوک رب هجتموکح نوجما یهظفام كنهوحم هدعاق قترا ندنک ودیا شعل + مزتلمو

 هدو وشلوا یراح اهد تدمرب راصحا لوصا ففانصالانیب هجرک . ردشماملنل و هددق

 كك المایرلق دالشاب کا فرصت ًادانتسا هنتادنس هلدک دحفانصا هدايز ندراصم ۱ هظفاح

 المال رلکدک نالوا دّتسم هبهربتم قئاو هدهسیا شلک ورلیا ندنفوخ یجهدب ندنرففا

 هنا رضویرلهزخ فاقوا و هلام رک دمپام یف رار هلسهظفاحم كنراتعا ى هدنرزوا

 دک ًاددجم ندنرلفرط یرللوتم رلفقو انتتسم رک و ندهبط بکمو هیرجز و ءصاع
 ۲۷۹ هدعقلایذ۲۷ هدنقح یساللاص كنتالولحم رلکدک یناوهو یساعلوا اط | یدنس
 رلکدکن انلوا فرصت تکلم هجورپ هبنس ٌهدارا مکح و شلوا رداص هفس دارا هدنخمرات

 شلدیا عضو هقبطت عقوم هلا همانماظن ولحم را ۲۷۷ هححملایذ ۸ نالا همل  هدنقح

 . ردتعلوا وغلو كرت یلوصا راصحا هرکص ندروک دم رات هلته یتیدا وا

 : ردوش هیذس هدارا روک دم

 دیه و طوب هفرط رب یرب یه و ممقنم ههدیدع ماسقا یش نانلوا ریصت ۰
 هدکبفل:ءرادا یرلقدنلوب بولوا یناوه یرلیطعبو یراصحما یرلضمب ندرلنو قدلزا
 ینزج فلاب یناعت یخد هحنرلفقو یفیداوا داع یک یفیدلواءدتناقحو هطبارتح و هدنلو

 ندهمزال یلیدمتیخد كنرارتاس و یوفلهاراصح هجن اجا تراجم "یتسبرسو ندنغ دلوا یش
 یوغل ًالکو ندننج هلوا شمالدب؛ هظفاح تمق یغیدنلوب كدک ههراصحنا وغل قم | بولوا
 هلبسوب و طق اسرابتعا یرلق دلواشاآ لر۰رب وهراب لبخ ر,كقلخ هلب ربصت د كى خد. دنتروص
 ندنج هلوا یعاد یا دص و تاصدتسم هم ضعب هرخالابو یدّوم یررض یخ رب



 ۹۱ راکدک ۱

 یارسفاو یناعل هفردق و هیناملس و «هناص و ینادیم هدف و هلق ید یئان ندقلو
 ی رلکدک و كرب ینرراتعنص رلندیا ثالج نکا هدنراناکد یهنکشا عقاو هد ىج وجس]
 املاراشم هنیزخ ید هروک ذم تاک دک هلبرلتا هداما هنسهنبزخ نیمرح یفیدلوا دیا

 لاع هلم الب هرزوا كجا قاحلا هنب رلکدک مدق و طبر هس راک د | 1 ندُساح

 هج و»ةراحا لباقم هنیراهلحعم طقف و شمنلق اطعا هرلیجهبنکشا , ضمب یهدءهراست

 11 ردشلدا مض اهد هراجا ردق وا رب هما ( هصوصحم لدب ) هني رب
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 تمنص یارجا هدننورد : یدبا رولیدیا حیحمت :هتمنص رکید یدک كتعنص رب

 نکیا تداع یراعلو هدب رءدهع یرلرجأتسم اقلطم یرلکدک كرللحم.ناث وا ترا و

 هدنوساوا یلکدک لح نلیدبا تراجلو تعنص ءا رجاهلغلوا لئاز تادیق وب یرلءرکس

 اعادلحوا نوسنواوب هنسهدهعقرصتم هسرتسیانوسلوا هدنسهد هع اف شیک 5

 رقتسم هدلحوا هدلاحره تراحو "تمنصنانل وا | رجا هدلحم رب ةد«تیا شم ون هداشآ فان

 یارجا لاق هدناکدرب ع وضوم یک دک راطعالثم .یدیا شعلق عتبات هنسفج یدک نالو

 . یدیا صول دنا قلراطع هدناکد ر عوضوم A .لاق كلذک و نههدنا تع
۱ 

 یفیدلوا هدنسهدهع یخد ۶ كناکد نالوا هدنفرصت تح قله ي هلع 2 2

 یدل و ,نداكتسا نبفانصا رخآ ب ر وا بلاط هزاخىتسا یناکد وا ا لدک وا
 رادعمتسا یناکد ه4لعرش تفرعم د لاک و ذم هنیرزوا یتەجا صو بلط ثادهرصتم دلا

 کدک كلاکد رب دوخای رولیدا حیحصت ءرزوا قملوا صوصخ هفانصا نالوا كج
 ندفایصا ره ید یدک بوقبح EE وا و یردلوا هدنسهدهع رج ات

 . یدیا رونلق لیوحم هنت كيهس ندا انشا كدك وا هداج ینیدناص 4

 یارجا یفانصاباتیومو یحرداجهدراناکدناک .دنشابرایغ الاقهدربیک یوشراج هجا .
 غارف هرلیجهروطافلامو یحفح و یجهنزج یبرلکدک رلنوب اروم نکیا راد تم

 رک ارام نلک هنرار ندنرکدتیا لقن هنیزلاحم زسفرش كنوشراج یرلیذنک كړ
 هیف رصل هلماعم رب يک لاقتناو غارف یرلکدک باتیوم ویجرداج یرلکدتا غ رفت كفان

 نان و و یالود ندلبوخم وشاو شعل وا لیوحم هسزامص یدید هدنسیهرص ی و8

 ورد ولت نالوا هدنراجما قاقوس و كس کیا 2۶ ۵ ته و كس ترد ند_ک ن 1

 . ردشملا هبتصخر شورغ كيب ندرف فصنو كيب



 رلکد ک ۰

 لقا هد همسر تروص ید ینکدک «-رولوا كجهدیا لقا هلح رخآ ۰ یدنههدیا
 یدنس دك ادد او البوم هدلاح وو رولو هر وم ٹل مر دتا لید یدنسو

 . یدبا رولبا ارجا ههافا تا دو تاقیقحم یک قیدوا هدنفح یساطعا

 هدک دلروک جاور .دنراجمو تعنس رب یک ینیدنلوا لقا ھهج زکید ندلح رب رلکدک
 . رولیریدنرآ یددع ید كنبرلکدک ندشج هلافوح ییبط ینابرا ترام و تمنص وا
 ندنح هلازآ مبلعل اپ یابرا تراحمو تعنصوا هدقدلوا ی راطداسک هنراحم و تعنص رو

 رکید باحم الابسح رلکدک ص وصخ هتعیص ر و رولیدیا لیزت ید یددع كن رلکدک

 . یدیا رولیر و یدنس ككدک هتتسوا كدک ًاضعيو روئلق لیوحم هتعنص

 تصصوا و ییداروک جاور هدن راجم و تعنص ر : یدیا ر ولی رب دنرآ یددع هل رلکدک

 ندج را و یفیدل وا هدرادقم كح هدا تمدخ هئعفد كي ەىلح تاحاشحا یابرا تراجمو

 هرامو تملص یارجا هارهب ریو یدنس كلدک هلحعمء اب هدلاح ینیدنلوب رثتدیا كولس هتعنص
 . یدیآ رولیدنا هدعاسم

 یناکد یحهضا هدررالحنالوب ناقچلم و رادکساو ,هطلغ و بویاولوبناتسا سفن اثم
 هرزواكلري و: هلحمماب هتبرلبلاط یتیم هح موزا نکیا ترابع ندددع ید قرف ورک

 یا و شعا رود هنس ٌهدارا هنسلدبا هوالع و مض اهد هلدک ددع ید قرف

 ردق: هنامز وا . ردشلوا غالبا هددع,ترد ناسقط هلنروبص وش یرادقم كنم رلکدک

 هدامراناملبم ندر دک ,نانل وا هوالع ,ارخوم نکیا رصچتم هب ملسم ربع لل ین داجحم هفتا

 1 . ردشلر و

 تعنصوا«,دقدوا یراطداسک هنراجوتعنصر : یدبا رولیدیا لینت یددع كرلکدک

 یدک هحاجا ماظن یتقولوا هدشیدقج ندناکد ها كرت یتمنص یر ندننارا تراجتو
 كدک وا و ندنکیدلدیا ارحا تراجو تعنص عون هقشاب ءادروا هحقدلوا .دندق لحم

 روک ذم لحمو ردبا هداعا هماق» یفیدلوادناط یف رصتم ندنفیدماراپ هنشیا كاف رصتم هسا

 قلاص هلجمم اب ندکی هدیروهظ یلاط هدورلیا لر هلب دبا ها ندک دک هدهبمسز تروص .

 تن رلکدک یدک هیات میس كر كفانصا وادوخ اب.رولیدما تراشا ودق هنسوصخرتفدهرزوا
 . یدیا رولب رو هرزوا قعلوا طبر هلع ینیدلوا رقتسم

 یداط؛داک قلارا:رب.هنساطعاو ءنخا كنفاذصا یجهنکما نانلوب هدندام-رد الثم
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 EES ات سر رد

 10۹ راکدک

 قلهتسوا زکلا هنس هقشا ر بوسر و یتسهعانص تال آ یسرب ندفانصا هل رهلب ر دشآ رب

 زکلاب « الاح یفردل وا یسهمعا ص تالا كناما ندیا تافو دوخاب و ییدتیا كرت ینقح

 هنیرروا یسلدوک جاوز هدنراجم وتعنص ر دوخاپو ییدر و هنسهقشب ر یقح قاهتسوا

 تعنص ,:ارجا ید كراهسمنک ضعب ندجراخ هلبدصقم ییسوت كلت راج وتءنص لوا

 فانصا رزوا قلوا یحاص ءلدک به رانو تقو ییدادیا هدعا-ہسم هن راما تراجتو
 ین . ردشلد| دیق هنرتفد

 تال و ةلقفج هتسوا «فئاواهلهج و ینج هلشالک ۲ ندناحاسیا نابریو ردقهیاروب

 هیید هبه انص تال ۲ ابو تح قلهتسوا هلو کدک هدهسیا شلررو یان كدک هیهبعانص
 كل | بت ررمآ ه ید «یتحالص كمل هديا تراجن و تعنص یارحا» ها ندکما فبرسآ

 رعت قب - ۱ اهد عيا او لمام جن | یفانصا نوحآ نامزوا کن وخ. رولوا تسانم اهد

 راضحا ر لاما یرلبش نالوا مزال هبیلاها یسحنر, . یدبا یعاص ایو یجوباپ هلبا
 قلهتسوا كدک .یدراناناصیرانانلوا راضحاو لاما ندنف رطینابرا هدیسحنکیا “ راندیا

 هکنوچ . یدزامهلوا لماش هنمسق یجناص عبطلاب یدیالوا كعد هبعانص تالآ ابو قح

 باستک ۱ كنهفلاق و قارح رب قجهلوا هتسوا ندنفیدلوا ءدنمسف یجوناپ تفرعمو راه

 یندداوا جاتحم نو2 اتەنص یارجا و تادیق یک یس ا تابا یتکیدتیا تفرعم و رنه
 . یدزاب لوا تح غوضوم هدنمسق یحاص مبطلاب تافلکت یک كرادت یاوداو تالا

 مسقنم ۾ ق ییا ف.رعل هرزوا قلوا یح قلهتسوا اب و هعانص تالآ یدک نوجکنوب

 . ردراک ۰7 ینجهبلوا فیررع دارفالاعماح ندنغیدالوا لماش یتسهج كفانصا نلیبهفوا

 یجوباب رند « یبخالص كمليبهدیا تراسجو تعنص یارجا » هکدک هلع انب
 لمکم , فیرعترب عماج یدارفا هدفیرعت قهداوومو .ردیا هطاحا هدیفانصا ی اسو

 ,ردقو مش ندنشیدلوا ( یتیبحالص كملببهدیا تراجتو تمنص یارجا )كکدک ًاتاذ . رولوا

)۱( 

 یسهشاس لاوحا كلرلکدک

 هصخیش راکدک یاوه بول وا ترابع ندمسف ییا هحاشا هرم یاوهو رقنسم رلکد

 هژاغم «ناکدهسیا رلکدک رقتسم .یدنا رداق هتعنص یارجاهدلم ییدتسیا یحاص و دناع

 ترا ر تعنص یارحا هدلحم هقثب قرصم ندشدلوا ص وصخح 4۶ع یک هراس

 ۲۱ - ۱۰ : هفیصع ۰ رلکدک (۱)



 راکدک "10۸

 كل لاخدا ینررلرخآ هلیدصق را رضا دوخایو قمر,دنرا ینرلارک [*]كشلم یراف رصتم
 روک ذم و یسانلوا خادم امطق هننراف رصتم تاک دک ندنرافرط یرلیحاص كلم والثم
 تخورف هنیسانم رب ندفانصا هلیتفرعم یراییابهتسوا هدنعوقو ید رصق كتير, ندرلکد»

 قجن ۲ [۳۰) بویلوا تخورفهلهجو رب هبهینجا ةعبت صوصخابوهیهسک ندبناجا بوللوا
 رابتعا هنیدب رصق قیقحتاا دعب هديا رونلوا تخورف ًافخ و یسلوا صوصخ هایامر
 زاشمانالوا شارو ههدوک ذم فانصا هدلئاوا « یلدبا در هوا بحاص «ب بویملوا

 . ردشهلوب ندننارقف "هل ینامرف

 هک اب هرلزوب یددع كني رانامرف اما ول وبنالب ریو هفانصاع ونیههلبتقوءدنقح راصحا
 رم. و دییز كنم رارا دقم كفانصا ىس هلم قر هلو | یلق رفز آ ندنرکیدکیهدهسیا زول واغلاب«رلکیب
 تمنصیارجالرانآ.1وا کدک ویسامردترآ ییرلا رک معدق كن رابحاص كلمو یسالر_دتیا
 هفانصاندح راخو یر و هنراهفل ق و قارح كفانصا رلکدک نالوا لحنمو یسامهدیا تراجم و

 رو ذم هفلوا هدنلأم یسلردشبت قارح ندراهفلاق و قارچ بوبقلوا لوبق هسک
 . یدلدا افتک | هلیجرد كنج اقرب تج ا هبالاب ندرانامرف

 یددسع كفانما .دنشرات یقرق زوم كيب ًایرقت نالوا یتیادب هلراصحا لوصا
 ندنریصتلدک و شملا یتمات « كلدک » یرلءرکص هدهسیا شعلوا دیدحم هایمان « قلهتسوا »
 كانسیدنک هدنکیدنا تمنص كرت یرب ندفانصاهکنوح . e دا «دعانص تال آ »
 تالا تقو ییدرو ههفلف رر شمشن ندنجما یانصا ینقح قل هتسوا یغیدل وا كلام

 و هتنوا نلیربت؟ هنیر كرلندا تافو ندفانصا دوخایو شعاص یخد یتسهععانص تاوداو

 هکر دشادبا ملستر ودیمهعانص تالا رول ؛ روش 1 لا رادذق» ر هنف رطیسه رو كاف وتم

 «هععانص تال 1 نلیدیا میاست و رودایو نالمنابص بول 1 رار هلبقح قلهتسوا هلبوب

 هعانص تال | هلبق> ا باا یا كدک هدک تر و شمل كدك فانصالا نيب

 . رونلوا رعمت للم هم هلس هسل وا فتو راتع نالوا یهبف رقتسم كاک دک (*)
 هدنامرف وبا ند رلقدلوا نوذأم هک الما كالمتسا هدهبنایع كام هبجنجا ةع هدرا رابوا (**)

 کیدمیشكلع د دادک رلتقولوا هد ها رونروک یبک دناز یایبورک ذ كنتيعونم یخورف هیهبنجا "هعب
 قیحالصوقح ترا و تعنص یارحایج بویلواكع د یبهیفرصت قوقح كك الما یرلتدنا و 2

 هدنلب اقم هچقآ رادقم رب هلیمات قللامعپ فان صالا نی هدرلیدمش كشيش نا وا عتم قخورف و هنسل

 فلثیش نانلوا معنه یتخورف هب هیینحا “س ارظف هنس و ترابع UI e ایشاعم نالیدبا رود

 . رد راکرد ینیدلوا یم ر, هقش اپ لندیوب



 ۹۵۷ رلکد ک

 الیاف كل ذک هل لند. | تافو دلو المانویدم و یبلر دتا هبدات اما هلا نیما ,ندنفرط

 هسیا" ردباروهظ هلضف ادالادمب ینوید ندشنو تخورف هلبتفرعم قانصا یراکدک نانلوب

E N 9۳۱ E I NT E TNT NN EE 

 هلا نیمضت ندفرط یانصا هس هدب ر وص ییدعا افو هند یو یمیلست هب هم وف مم هنیزخ

 ندلحم رخآ هقدب ندنسهفا یریم جو ینخ یرب ندم وقص یانصا ينل افیتسا

 كتسشاب هتسوا" و دیک ها ردا ققحم ییدلوا رساعتم. هنتخو رفو ذخا .هشنا

 یلاساوآبیدأت كنیرا ودنکه با طیضندنبناج یهنیزخ (هیلام)«ووصنم ردکدک نانا وب ,دنراهدهع
 هیفنآ هدناکد رب قرهلوا  یدنس یدک یهشا هدندب و یعلوا عضو کهروک ابهر

 هلا طیض ندنبناج اهلاراش«هنیزخ لاحردکدک شان دواهسیا رولوا رساجحتمیک ره هنتخ و رف
 هل رب رکید نال 4 روک دم تاکدک و یسلدیا هنیزخ ماست ینا و تخورف هنلاط

 هدنرتفدهساحم قیتع یم لملج هن هبلام « یسملق اقا ناک 6 دیوار و جن بولت لع

 . ردشعلوب ناجا م.دق نامرف دقم

  كنیراتعنسو ره رب ناسقط مدقلانم یفانضا حالج ندیا ست كجحمرب هدلوتناتسا د

 رصح ءراهاکتسد ددع ییا ناسکس زو ندددع رشیکیا یرلقدلواف رصتم كنبرهب یلاعا
 یر ندهموفم فانصا ویسامتا زواج یروک ذم رادقم هللوخد كنیرخآ هنیرلجا هللا

 هتسهفلاق کسا, هام هدنف هدلح ییدلوا هنیدالوا یهاکتمد نالوا لحلم «دقدلوا توف

 . ردشلر و نامرف هعطق رب هنيدي هر وکم فانسا هدنخ رات زونکیا كيب هدنقح « یلریو

 همایهامو كجنهلسو یلوح و یلامشپ نانو هدراناخ باب چ وا هدنبرف یشاط زق
 ندنعاونا كرانوبو هحغویو هجالآ نوژوا هنتوا ضایبو مرطس و هجالآ ماهو

 هب هتسوا رب بولک نالوا راکوه هتعئصو قمافلوا لامعا هدءرتاتس لاحم و قموقوط

 هنسداشک هاکتسد هلبتفرعمراهتسوا هدک دليا لصاح تزاهم هدئمنص هدعب بولوا هفلاقودرک اش

 .ردشلوب ندنماکحا نامرف نانلق اطعا هءروک ذم فانصا هلتفو یرلتفک «اكار و نذا

 ثادحا یاکد یخهلرک# و یحجنوت اددع هدر ا در ادکلن و تدامسرد د

 هدرالحم بعانم هدنف رط ىيا ا كجا زافو هللا ىلغوا كبو هطاغ عا توشزا

 ندلحع ؤا هدک دما باجما یلق ءرخآ لح كنپ رر ندنرلکدک هروک ذم فانصا و یمولوب

 یحجوب درج وم و یسهلوا هد: اسم هدف مک و ندکدتنا قفح یی دملوا رو دوغ: هدنلق

 كدک و یمماهلاص تارکسم ی بارش و ققار ادعام ندّلاثا و چوو هلرکش هدن زاناو

4۴ 
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 اذن نما سا برا الاح یکیدهبا انآ یرودس قاع نامرف اباطخ همالقاو

 شاب هحنجوم یعالعا کما مالعا اروهم یراترضح یدنفا نیما دنع والف ءداز
 هدنبب قثلوا اطعا ربخو لع ديقلا لجأل همالقاو هک اع ندیا اضتفاو دق هی ساحم

 ات

 یراربخو لع ءرلاحم نديا اضتقا راس بوئلوا دیف هحنیجوم نیفلوا رداض یلاع نامرف
 روح و لع وشآ یخو هناا یر رصح یدنفا ولتلضف یسضاق لوساتسا هکلر و

 )۱( ۱۳۳۰ ر ۱۳ . یدلرو

 كکب یقدص نالوا یواح یتاحاضیا هاعقاو اهد كرها انک | هلردق و هدنقحادک

 مروسدیآ جرد لصف قیاندنس هلاسر

 ینارعت كلرلکدک

 میان هاب هدالع تاود كم ردق هیهحنلک هنخرات ید شمن زویکیا كيب
 چ ا5 هبا تراج و تمنصرپ راتقولوا . یدیارولیدنا ارجا هدنتخزاماو راصحتا تراحتو
 رادقمهنیبک هراس و هزاغمو ناکد نلیدیا تمنص یارجا هدننورد و رولوا لوفشم یشک
 یسانوا كيك او هدایز ندن آ هکدمریولا تیروبحم هسیدبا رولو هاکتراحم و ءاکتعنص

 قازجهسک رب ندنکیدادیا هظفاحم هحتموکح كرك و هحفانصا كرك یسهراصحما ءدعاق

 یل هتسوا رب نالبحآ ًاددم هسرزوا حب موزا او نالوا لحم ءدیوشت ندقلهفلاقو

 ضدنا تراجحمو تمنص يارجا قرهحا ناکد هحقدل وا یحاص هلدک یتمب هکدمع هنماقم

 . یدیا راو رلتارب و زلئامرف هدنرادی فانصا یواح یطئارشو زاتما ضعب ارز . یدبا

 : ودرلنوش یجاق رب كرلتا رب و رانامرف دوک ذب
 یدک یاکد یهیغا نائوب هدنناعلم رادکسا و هطلغ و بوبا و لوبناتسا سفن »

 هت رافرط ىیرابحاص كلم و یسمالوا ناصع و هدایز دعب اف بولوا ددع ترد ناسقط

 طابضنا ییاحا ءروک ذم تاک هک هل لابو یسماملوا دیر و مض دمبنم كولا ک  دیط

 دام یرلک دک نم رلنالوا توف هدن رلحما قردهل وا لفک هنیرکیدکی هدننمض یرللا وحا

 هسا ردا روهظ ید هتفیدنص یمهعطاقم هفنا ندنکحهدیا لاقتنا هنیزلدالوا
 هنبلاطهلتفرعم یفاصا یدک ندا لاقتنا ءدلاح یفیدلژا اردتفالا مدع یدالوا و ندندالوآ

 یفانصا هلافکلابسح یفرط تسوا هدریدق ,ییدما افو هنید هیدأت ین قرهلوا تخورف

 ٩۸ :ویمو .لجس یفلیضا لویاتسا [۱]
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 هلقلوا ندنسهلوقمهلوقن لاوما (۱)بولوا ترابع ندهمزال تالآ كدک » ءاک یخدماکحو
 « ردع رشفالخ كلدک » هاک و < رده. یسواعد نالوا هعفاو هدننمضو یسارشو مس

 هنع توکسمیند یراهق آ یراکدریو نوجما ارتشاكنماحا لدک ًاضعب هلبارابتعا مدعوبد

 درضتء نوک.انوک كدک بابرا كرك و الما باحسا كرك هقیقطایف قرهلوا فلت هلقلاق
 هلا قوت ههطبار نسح رب صوصخ و بواوا ر او یهاظ یرلکودبا .دقملوا

 ر رج هدالاب دمبام ىف هنلوا ماتهالابجاو سا هیاقو ندنزاسخ هلوقم و یهللادابع
 تیزو یجنغور هداسو یحومو لاو باصق و ینورف زابخ هلهجو ینیدنلوا لصف و

 ندیا قلعت هيلع ؛دارا نوجا قالا هواه فقو دوخاب و یرلهفغای نغورشو رزو

 قماعلوا دق هحفدلوا رداص ىلاع نامرف هلحم ىيا نوا یدش همالقا اددحم كداوم
 لوا هنی هبا شلک هنلوا هلماعم هيوا اتك هرات وب مرانالوا شقلوا دق امدقمو

 همالقا ثنیراسو هطوا و ناکد یربغ ندداوم نانلوا دادعت وشاو قوا هلماعم هلهج و

 مالعا هلی هدارا ید دوخاب و هيا رولوا رداص یلاع نامرف هلحم ییا نوجا ید
 مالفا ید هسیا رولوا یلاع حصو هج هدقدنلوا لاؤس یلاثما بولوا مده لاحضمو
 كلا رر باوج "ةحارص ییرانیعونع ندرانکرد بوبا راتکرد یاشا
 هد ا بوم رابتعا عطف هرکدت یاوه ندا ثودح هرکوص ندجرا وسشاو

 هسیا هنره یساتشا رووا دع لام دنورو ناکد كنباحگا كدک هدنروهط یرلعفا را
 باحا و هیت هليا ماست نیرلکلم کلم باحا هفرش یاوتف بجوم رب بودبا ذخا
 یغیدلوا كلام قحا كکدک بوم وا دء ند هکر ویک هدقدلوا توف یرب ندکذک]

 ع رمدیاصتقم رب هسا شمریو هلآ هنحاص كم نوجا كدکو ملست هنسهنرو یسابشا
 هنیحاص كلمو دادرتسا غلآ یيدر و هرزوا قلوا هلدک ندک الما باجحا فل رش

 مدق زا ءرلکدک ناوه نالوا n ندم وقص مرا كاذک « كلرردسا علق کلم

 هکاحص هېجولوا هدیا لام یار قفاود یراصوصخ یم وا ارجا E نلک هلو

 قلا تل و هطداو ارش کو ناچ رج اشا ناف را دی ودا ۱
 لسورخچ وا دودطامولعم »نایروک هدمالعا نالوا نیبم ینغارف كانكدل نمرکد رب الثم . رد ریش

 یریکیا لوا رونلوا ریمت دک فانصالانب هدوجوم هدننورد ینامرک د یجنوا باب ےب ( یلشاط)
 هدمالعا نرتسوک یرود هرخآ كنکدک لاقب رو « ,.. یرلهمولم همزال تال ۲ راس و ربکر اپ

 راطنقییاو مهارد مم يزارت کیا رونلوا ريبعت هادک فانصالانبهدوج وم هدننورد ٠۰2 ج ردنا
 یغهدلوا ترابع ندرلهنفلنهمزال تال ۲ یرلهرقف ««همولعم "همزال تالآ راسو یجوفصبوپوک چواو
 .ردیا حاضیا
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 شلر,دلاق هدنراهنس ۱۳۷۸ و ۱۳۷۷ ج كنس رلل وصا راصحا و هلدت كي قدصهدرب

 هدفصف لوا نهو هدنقح یفد تروص لراصحما هدهسیا روسدیا رک ذ یفیدلوا
 یتیداوا حالصا جات كنلوصا لدک یک یفیداوا تبثم یتسکع كنوب تاحاضیا نایریو

 هنفشح هلا س هعفد ثلبا یکیدلیا لکشت رابر مظع ن وحما تراحمو تصنص کلنویو
 یروص (۱) رخو لعرب دام هنئامز كييلاراشم هاگداب .ردثلا ماس ناطلسندیا اطعاا
 ربكج هلسهیدیا دع هوطخ كلبانوجا اغلا هد مه كللا فیرعت ردق هبهجردر یدک مه

 _ : ردشهلوا جرد هی آ ًانیع ندشیداوا هدکمتا اوتحا ینامولعم لبخ

 ندنلسف « یولب موم » مولا هدوراص دالب ضعب و هدهثلث دالب و «دهلع هناتس»
 « یناحا دک هفیرش یاوتف فالخ یبهدام كدک نالوا لوادتمو عياش سالانیب بولوا
 با یصحتسم وخ سما نداق دام لاوبا بضخ ها. تک راشم:بجوم الب دداع كالمآ
 رووا عیب ايشا نالوا سیقم ءرلنوب و یسهعتما ملو نان نالوا یسهوقم قازرا یخو
 هعوقم یابشا كرهدبا ج ورخ و لوخدزستفو یلتقو بولوا یرراعیرارجأتسهدنک کد
 هنیداوا یهاظ یغیدلوا رارطضا بجوم ههللادابع (؟) برق لوا بویعوب ماودلایلع
 یفملوا دق «یهاشداب مالقا و یرابتعا كدک هدننک اکد وقم وب دابعلل اعف قجنا ءانب
 لاوما ید اشا نالوا قلعتم هیهربم لاوما كرهدک پواوا شما رابتخا هيلع تلود

 راز, رب قرهلوا لاثمالر.دک و راجهغاو رایحاخد هارهبدا ذاحما همیرذ یسهظفاحم هرم 0

 ندنغودنل وادق راهننقوح یقاوران یدقهبیهاشدابمالقارتاسو یراهطواناخ ورایحشاش و
 قرهنلوا دیق یدیرلک دک هناخءوهق نالوا ندناعونم ینادحا اعطق هلع صاوا ابادعام

 فانصا ءاکو تجحءاک و ینادحا رلکدک یناوه هدفرط ره ككرهدیا سابق هرلکدک دیقم و

 دع نداک رت هسلوا توف یرب ندنباصا دک وارش و عیب هبا یرهرک ذت یرلادختک
 قرهلوا تخورف و طض نداالات بناح یک دک كراناملوا یتداو و ثراوت قرهئلوا

 یکه رکو صامدیحو هغرا" ییدادبارشن اسر تاماظنو نیناوق كرهدبا راهتنا میاقو موش (۱)
 هواه لاوید رلماظن « رلهدارا زناح وتو مکح نوناق نانلوا خیل بیام باب ردق هب هجنلک هرانامز
 :یدریلبنب د «ربخ ولع» هروص و وریلپ رو هرل اقم راد هقاللع هدینروص رر, كلر هل دبا صضخلت ربا لک دب ادبق

 » رعلسب هلیشالک |ندن رلهعاخ هلبصوصخ و ندبرلر رحم زرطرثن وب ق رفک هدنسارآ راربخ مع وهل رار. و راذامرف
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 ہراک دک هدی سا كلب قاهص 3 مکج هبم هک ندعا حسضوت یهعق ر هدازوب قم آ

 «درلل وااهد كيدسوت تاقیف دنهجیش هدهسلا ر ورب رجس وک ید هنس ۰ هرزوا قلوا ءدیم

 هدن رجس كږالبضاق نالوا لوفشمهلبکاص مل | ویدیقلرلکدک هلمج زا . ردهدکمرتسوکی فدا وا
 یرییجتكدک هدرلخ راتوب هدایز كاهقبقط اف .ردهدقعلوا فداصتهنیدیق كلدک لوا ند ۰

 لوصا یردودحم كراناکد و ناسا .هخنلوا ندرل رات وا . ردشهالشاپ هد وا لادن

 . ردشمامهنلک تسار هنیوبمت كدک هدهعدق رانآ هده هدنادوق ها هددسیا یم
 كجهديا دییأت ینامدم مکح وش نالوا شلوا رداص لوا هنس ۱۳۹ ندنخمرات ۰
 : ردندق ب3

 هک مکح هنس زاضاق رادوکسا و هطافو راصاخ و لومناتسا

 هریخذ ( زدقحآ ) راک الاو ءاصالاةودق نالوا رادرنفد شاب ها وا تزد افدقم

 كب دکا ندخر بوروک یصوصخ راکو خرو نوف بوئاوا نیعت رظا هنصوصخ
 لا 6۱ ) یراف وتلو و رلندبا ثاد حلا راناکد یربغ ندراناکد یعیدق و كرانااص

 (ردقنجآ ) : م داو بودیا ضا كمنلک ندنزلةح بول وا ا توز وفا

 تاواوگ شوخ رادکو خرو نوف هدزوک اضف نم ةززوا مضا هنلا راشم هدفدراو

 یژلنداثادحا ژاناکد ادعام ندرانکد نالوا ییدقو یزانااص كنسکا ندخرت

 بوتلوا بیدأت اکزمنهنلبا منلست ههلاراشم هدکدتسیا كمروتک هلا یر بغ ول وتو

 نیداح هدلوشاتسا ةو رغ ین اخذ و لانو غاب هدزوک اض تخم و هنلک ندن راقح

 هلاراشمو نمتهس زر دناهو نایک فب نم "نفخ و . سهم رشاص هک وسکا ندخر نالوا

 تودلا ترهاظمو تنواعم یک کرک ەدقدلقوب یرانزخم نالوا هدزوک اضق تح

 ادو هش هفوس لها یراصومخ ویو زسهلیا رذج ندهن فلاح هنر ثلهملاراشم

 4لهح و نه بوما سايق هوا ںایزو . رلهلیا ىل# هرزوا,ح ورشم هجو هکر سهر دنیا

 نکبش کلا راشم هد رلص وصخ و .زمسهبعا توف هققد ءدمادقا باپ پودبا,تنواعم ههلاراشم

 هدقملوا: ) ی ) هلا هاوو زمسهلوا د.قم هروک 6|. ردرۋەو رمثم یاکشو

 (۷) یمن 4 . رشهلیا ردح هداپژ

 هدقاح و 6 هدهشوک * ه دا رخآ و ادعام ندراناکد لالا دودحم و ننعم كفانصا )١(

 ص كنیرلوصا ڙامحاو ودک . رملند یقوتلوت هفانصا یک وا و قوتلوف هراناکد نالیچا
 هدرللامز ددمتمهو قفل كفانا نه ناهه هدضومخ و . یدبا ندناهونع ‹ و هدرللامز یفیدلو

 . ردشا وا عتاو یراتباک هنوناه ناو د

 ۱۸۸ هفیحص ۷۴ وعو يرتند ههم نوامه نارد (۲)



Eاتش  

 لصف یجشزکس نوا
 رلکد ک

 هن سه رآ كيهموم تورتو هافر « هتسنفر لر او و عیانص هر ریصع هدهبنانع كلام

 .نکیا یشرب_صوصحم هفانصا هیتر . ردرکدک هدیبیر ندرامبس نالوا لئاح

 : یارجا » : ینیرعت .دوک هلکش ینیدلآ وص, ۵ هاریکدک ندیا تیاربم هک الما, هرخ الاب

 یهدنسهدآ فرمت وش هلیریپمآ كدک هدهسیا « یبحالص كلی دنا تراجت و تءنص

 ۵4 دوصو یدک زاسوماقو رویم هلاک ۱ هده ربعو هبعطق تروص هطباررو تبسانم

 . رویا فیرمت

 موح م یدنفا یدوسناباس یحاصدصتقم رتفد نالوا شا تح ندهلئسموب هد رثا

 :ک روید ادخل ناخن ساما اانا تاجیک لای واک ویا
 هانیه ر یسکیا هس وونل وا طظفلت اتد هنسەلک كىك ا بولوا هکنروب یمهک كدک

 كنظفل لک . رونید هح نالبحا دراو د اقاطم هسرونل وا:رک ذ قد هلاوا زیکل بولک

 ملدک : هجنلک هنسهدام یلاممتسا هرلانعم یک یراصحتا تماص ر ایو یزاسما هاکتسه

 ا قلاروق ندتدبش نار ایفا بولوا چرخ یھ كسلا
 یلکدډک ) هنیرازاتع كا كناوغا نالوا مدختسم هدنرامراد ارزو, یساو هنساوا لممتسم

 نایند كدک (هلع ءانب) . روسشیقو كعد ( كدک ) هراصحما هججنلنقاب هنبسملیند (8آ

 یراهقشب یشیا یجهنلشبا كني رابحاص هک ردتدابع ندکعد زاتتماو راصحا رب ادام یش

 ولد نیرو, ندتموکح فرط هبط رش قماماناص یراهقشب یش یفج هناصو كمامهملشیا

 .O) ردماکحا یارجا

 هدنقج رلکدک نالوا ندنیهفرصتو هرادا لئاسم یقلغم كا .درضاح لاحو هدضام

 قلوا ی۔هجشا هیدج تاققد» كب یقدص یزبع یهدادا همون تادنس یناقاځ رتفد

 (۱۰۰) هدهمطق هنروا را وب نالوا اتکی هدنعون . ردشمزاب رثا رب رادتمق كي هرزوا

 یلکش كوص نالوا شما لاقتنا هکالما هلرلکدک هصاخلاب .بولوا تراع ندهفص

 کیا یجحآ روک ذم را . ردهدکما اوستحا یاحاضیا هدنقح لح تروص كرلنوو

 تامولعم هلضف اهد . مکجهدبا ج رد هاروب - ردرلنوا رلنالوا یتلعت هثحوب هک - ینمسق

 . رار هديا تصجاص هروک ذم رثا رانهتسیا قلآ

 ٩٩ هنگ ب ۱ لح دصتقم رفد (۱)



 مدق روط فالخ هلرقم وا هرکوص ندنوکوب بو ردیف ینه هبا راو بلا
 هنفانصا یجنکید ین رل لا تدا ندکمکید همزج و شوی و تسم یورو, یرویسم
 لئدوب یدو.س نانلو هدن ادب بودیا ارغشا مدقم ردق هن وک یمرکی یر رلفافخ ر

 هوقم وا ءرکو ص ندلهم تدم بولیرو لهم هتخورف یراهمح و شوا و تس
 هلماحم غاي فالو + لما تدعانم تیاغب ندقعاص پول | همزبح و شوباب و تس

 .ًاربح قرهلط رب یراهیامرس نانلوب هدنرادب بویملفاپ هنیرادرض تفولوا هسپا راردب
 ترداىم ههسن هقشب هقشپ ینجهللوا ارجا هدیدش تبوقع هدب رلقحو قو منم ًآرجز ٍ

 منه یهاشداپ بانج دارا اب ب وملوا ساق هفاسب نالوا هدهزاس تقو غاسپ وشا
 وجا ضا ) مکن صالایلوا و لوس رلاوعنطاو هللا وعنطا ) ندشدلوا ندداوم شل و

 هقشب ندنیداوا تناید ءهدهع هبحاو هبه تعاطا هلاثتمالا مزال ص اوب هحنساضتقب
 بنر یمازج ناما الب هلبجارخا رلایدبت صوصخم بویمناشوب یدرآ كصوصخ و
 شوک كنرلرا شبا راس و یرلادختک هموق فانصا ندشیدلوا ررقم ینج لو

 تفد و انتعا ماودفایلع یغد زس هصوصخ وب كرهدبا مهفنو .دافا یک یک رک هنیراشوف

 ويد زسهپ
 (۱) ۱۲۲۲ رخ الامير ۴

 هدننب سان فانهیلب نلیند ادوم یدمیش كتموکح هلبتقو ندنادیدحت و تادپض یک وب
 منام هعیانصو تراجم "یتسبرس لاح وب هجرک . رول ثالکا ییدتیا تریغ هنجاور مد
 هدیانسحم نوجا ییدتیا هباقو ندرارضا تلخ هبراشعا يس همام تبالو تموکح هده

 ۱ ه ردلکد راکنا لبا

 لصفیهرکوص ندوب ندشیداوا تراع ندنلوصا « دک هیهحفص رکید ككراصحا

 . ردشلدیا صصخ هعوضوم و

 ۰۹۸ ویصو  لجم شا لوساتسا (۱)



 ارشو رب راما 4۰
۱ 

 ٩ فاصار اسر حا رج و بیبط قر هل وا ی. اص دک وناکد و راجنسا ویحفحم هدنتفاف رفو

 یرلب دات هلنا ققحت ی رحتابیرلنال وا عون وهبت »و تقدهدک اتو بش یک ی رد یتیم

 9 زسهشيا ترداىم همالعا و اپنا نوجا یبارحا

 )0 . ۱۲۴۱ لوالامیر
 هدهلردقوب تادیه یفیدلوا مباتهدنصوصخ تعنصو تراجت "یتسپرسكفانصاو راحت

 قرهلب را هرلغون جماوح و ايشا « نعت یددع ناکد هلسروص ییضو هلدک ۰ یدروشاق

 رارب هلکلدبا دید رلحمازاق هللا قطعا خر « صصخ هزاجممو فاتسما زر یر يه

 هدهنیریضت كناكش نالوا شملشیا | ورب ندعدق كجماوحو مزاول قجهلناص و قجهلیا

 تقو تقو هرزوا قلوا یواح یناہین هرابجحم فای | و هرلیزرت . یدرویلدیا هدعاسم
 . ردراو تالصف یخ «دیابو هدرامکح فلتحم نانلوا خیل

 یواح یماکحا هدنقح یرلتاعر هرتسل كرانیداق هدنلحس یناضاق لوبناتسا

 فلتخ یک یفیدلوا جردنم تادا نایدهزوک نوجما هسیلا هدرانامز وا هدنجما تانیلبت
 مکحرب ی هدنق- یناق قاي ازکلابندرانوب .ردهدکلد,ا فداصآ هناحاضباهددنررلماظن هسبلا

 . ردشعلوا جرد هارو هرزواقلوا هوم

 یدنفا ولتلضف یسضاف لوساتسا

 فالخ هلبا تعبت هماخ عمط درحم یفانصا یجکید نالوا هدهلعرد ورب ندندم رپ
 اہ یلاث بوکید شوی و تسم داجما ونو" ثادحا بلاق یلئورو یروبس مدق روط

 سا وب یخد سالو تخورفو عیب هسان"یاهفس ضمپ ید رلن | هنفانصا فافخ هلی
 هللا شوباپ و تسم یئورو یروسس دف باد فالخ كریدیا تبغر و لبم هعونع

 تفک وب بولوا دوشم یرلفدنوا ءدکعا راذکو تشک هنابدا ی .درازا و قاوسا
 عبط رااغم لک ادعام ندشیدلوا بجوتسم ینیادانو تهافتس و بجوم یاب یالف

 هدارا هنصوصخح یاد و عنم ها یلک عنم كصوصخ ون قرهوا یرادءاهح باج

 یکید هلجلاب نالوا .دهلعرد یدعا هلکعا قلعت یراد-جا ترضح ٌءدافا تمارک
 هعطاق ءدارا وشاو راضحا هعرش روضح یترارا شنا و ادختک یفانصا فافخ و

 لندوت یرو.س رادقم هله هدنرادب یانصا یکید هلا نا و ءدافا هراودنک یهناکولم

 ۰۹۸ وصون .یلجس ینلیضاف لوپناتسا (۱)



 MA ارشو معيب راصحا

 تفایف رلدنجا بولوا لقراص « یلهج هداف قرش نالوا شلشلآ ور ندهوا
 رجلا رصع بسا .ید رلودماتراجیارجا هدنرتهج یلغوا كيو هطاغ یتجا هلب راهص شا

 تنم هجرد هل هبه سمو هل هدرلحمراتوا هقسنو وش داع هک ارز ثلا الس نالوا ك٤د

 : ردهدکمرتسوک ینکیدلدیا فطع

 یدفا السن یا اواسا 1

 نکیا وص یفرطهطلع ءرانآ بوشوا ل رف اکو هدننورد یریپش لوسناتتا د
 یجاکد هدنتفاف كرف نونو یفارطا یسوبقهجاب كريد یحفحتو رابتسا ومکج یدمش

 نوسنلوا یرح اعادبونلوا هی مکحم .راندیااضتقا .راویدءدنلوب ناوید ینح .شاوا

 لصاحم لاو .نوسل ریدای یفج هنلوا طیضندیری«ی.دک بونل وادس «سیارونل وب هدنناکد مک یه

 ود « م همروک یحناکد هدنتفامق كرف ااا ید ر .بولبرو ماظن لزوک ر کو

 نواه طخ قوطعمر یشانندقلوا رودص زا رتباهم هاهاش نورقمماصا نواه طخ هعفدوب

 را نصوصخ ینماع و دنس ههتفاسف قرف راناکدیجمعن دیبایف

 هدب ران اکد راجنساو حارجو ب بسط هتشپ ندنغدلوا شعلوا هی دیدشودک | هدن او باب

 ترا هتک رحهنس هدارا یانمو یسم اعلوب كدرفر چسه هلا هناکن رفهسدلا و هقرش كلذك

 لاحرد نوح ا یمارحا O RE ندیا اضتقاو ط.ضندب ربم یرلکدک هسارولوا ندیا

 هلب رادصا یلاهنامرف, هتنرژ وا ضار هب ی دنفایشاب مکح هدنیاپ یمعارامخاو اهنا هب یلاع باب

 هدکعارتک.: 7 یرلناکدرابجنسا و جا رج و بیبط ۰ هناتسا ورندندمر و دک اتو همش

 نانلوا رک ذیخد .یسمالرردتبا داشک یناکد رایجنپساوا رج و بلمط ًاددح دمیامف ندید وا

 یتفک و هتراتاحر لود یدنفا پاتکلا ںیہ ر ولت نع وندننیدل وا شملق بی هب ی ام ا

 حارجو ب تییطم دن داع هناتمآ نکیاص ومع قرطهطاع هنس "اط رفا ور ندهواو ناس

 «ی دیبا رو دص هبنس تاهش هلو ووش هيف هو ندن راک دلءازواحم_هنس رلناکد ىف و رابچساو

 ینماعلوت كد رفرب چیه دنس ۵ اط رفا هد: رلناکد یفانصا هلن اب نیزادءبتودیا ناسرد ود

 ندزفرط صوصخوب هدقدنل وا ضیم هنواه باکرک و. ۱ شما هبش هلیفارطا ینصوصخ

 طخ رارکتهدنیاب قوا بیرت رارومأم و .بیوأت راندیااضتفا قرهنلوایرح و نسم امن اد

 هداراويما بحومر یدعا هلقلوا رودص هتفافرش یهاشنهش بانج نورقغابهم نواه

 هل ر راضحاو بلجیرلن دیا اضتتاراسو ی رلادختک ین اصا هلم ایخدزس یهاشدا ترضح

 ندنهف اطنمأتسم هدنداممهناتسآ نیزادعبو هدافا ناکب ناکییهناحاش هداراوما تروص



 u ارقف هلبا رايش هبوب . هبریو باوج بوثلوا تقدهرانوب .رویلاقداسف قدلوا
 )ین ندقلوا رودص هتفاف رش ن + ؛رقمتک و نواه طح ود. هل وا یخاح تباغ ندرا رضا

 نومضم یدعاهلذل وا شدا اطعا یربخ ولع ههساحمشابو دق هنملق نو اهناوود تفک

 ا راد هبا ر شو مس زاصحا هل وقم وا دعب او بورد ا دق هح ید زس ینوباهھ طخ

 یدلروس ود زهرو باوح لاحرد هدنروهظ

 ۱۲۰۹ د ۲

 1 ردشمام«ر دشیک د هرندرک نیاتاسا گل هنسزو ترد یویاه طخ وب كل اب ماس

 .هرانویصالوتءاق دوجوم كرالووروا هنسمقلق فلارشو عيب راصحاو كراكدك
 شا دقع هجزانروق تیاغ هلیاهبنس تموکح هرکوص ندهبررخ تامظنت هصااب واع

 اجر راهدهامم ون . ردشلوا بیس هحلشاب یراهدهامم تراجتو كرد یرلقدلوا

 كرارجا ینحاو یراملیهرتک اشا تسبرص I هابراروناو یدنک كرلبلپوروا

 ا واو ام ین اکو یرانوارهطم هما :دازاعد هست راغ لو هارو
 ییدتبا دانتسا كيو و ی الکشت فانصا دوحوم یسعلو شادیا نالعا قوقح تاواسم

 ۱ .ردشمزو لدن اسا یل وصا راصحاو واک

 العا تاواتسم هدنسهرآ هعبت هد ۱۲۵۵ هلهجو ییدادبا حاضیا ءدهدب راقوب اذه مە

 ردت هر رات وا ًارظن هنسلوا ۱۲۹۱ یحځرا فل ەقو یالل وا جرد هک رار هکلدا

 ١ .ردهدقملشاللک | ینیدلوا شءلوب رصحنم هراناملسم كنتمنص قللاق هدهرقآ

 .قمالوا ندایاهربولوا ندمالسالها لح وربندهتوا یفانصالاق ناثون هدهرقنآ و

 ودیا داتموقوبس«یاواهارتشمهبا ايار ضب هدقازراو رتاخفیرلکیا تخورف طقفو
 [۳ کفن مود اوقمرتدوف ندراصحا ینارشوعسب درج یبا وا شمنقق قیحت
 هالفک هسا رولوا نهتسیا كعا قالاس ندایامر امدمب نوما قوا عتمتموا عفنتم لاها

 هرک از هنص وصخ یسماعلوا تمام ذاك ناد هلهج و اظن نالوا یراح هلطبد

 (۰۰۰)۱ ۰۰ كره رز و رارف

 وصخ كنا ذاا ناکدهدلحم ییدتبا هصاابو تراجت له دن نام
 فانصاو یلاها لسریغو ملم هدنتهج لوپناتسا .رایدیا لکو كلام هیهمان تیرح ءدنراص

 4 ۲۸5-۱۲۱۷ ورحو یرتفد ههم نواه ناءد (۱)
# 4 



 1:۷ ارش و e راصحا

 نوجا یرامالاقزسشیا كنفانصا یجیکیدک هدلویناتساءدنسهنس ۱۷۱۴ اضرف . یهویلید

 . یدشلدیا عنم یدورو یفات قیآ شملکید هندامسرد ندیفکاو یرصب

 ءاشداپ . ردنا ملس ناطلس نديا ریدقن هعفد كليا یترضم كبارشو عيب راصحما

 رظل هطق یه و هدیویامه طخ ر یيدردنوک ه یلامباپ هدنسهنسیسولج هنلاراش

 :ردهدقم روس راهطا هل روص وش ی را« اها:

 شام رفع کرم دارا وس یمس تشدفوا مدايز.ي رام هلناشا +
 ندکما عم یرخا پور, داب رانام رف « بو دیا رصح هی و دنک فانصا ر

 هریخذهلمتف وهسل | نهتسیاهاعقاو .لکد عنام ماظنوب هدنسهلوقم قازرا . شمردا تاش

 كلوبو یلاش یروکنا هلحزا كل هراس یاشاو هرازابهردام كياوءنیس نکل .زاملو

 ؟ نوسلوا نوجما ه یسامهدیا ارشو مس كرخآ و یرروصحم هفانصا رر كرئثش یلاثم

 یا كوط ندرلئیش نالوا رضم ههللادابع ییسامهنلرو هلبتفو بولوا ندهبرورض جم اوم

 بوردتا جارخا درب درب ی راد كراولتمواراس . نوسروط یراماظن كلامو ی

 یراقدبای وید ماظل .نیسهردتبا نیف ری رادق هلا ضع «هروضح یرانالوا رضم یماق
 .ردولطم كلر و ماظلههج و قجهیلوا رادهنخر هللادابع هنس هلم كرانوب .ردقلزمسماظ
 . « هنلوا تقد یک کو

 : ردتفد ناياش هو هقس و وش نالوا ثحاب ندن واه طح ر رکید ۱

 ۳ 2 ىدا راتشف ىا لوب اتا ٩

 ارتشا ندهناخاول- هکدتبا اضتفا هلخبط ندهناخاولح دعبامف كنيركش موقلطاةحار ِ

 یجاولح هصاخ هعفدوب یرادبصا یلاعصاهعطق رب هلیادق هه.تاحشابو طبر هماظن سملو

 كنفانصا ی رشو روطسمو ررح هدنلاحضیع ییدلبا مدق «وناهباکز فلناغا ۳

 یجهدبقعو یجع.رش دن رالاحضیع یراکدلبا مد و عفر ههناورسخ بایماکپاکر كل
 كمهمنا زواج هنب راعاتملرخا بودیا.اام*ا ی راعاتم نالواصوصخ هراودنک یرهفا

 یساعدتسا كموق یشاب یحاولح كرک یناندقلوا روک ذمیسع وا اطعایلاعصا هرز

 امدقم یواح ینارشو عیب داصحا منم یراماحرتسسا رکذلارام دنفانصا یی مش رک

 ضرلادمب هن وياه ر وضح تفک ندشیدلواریاغ» هب هناهاشنوباه طخ نالوا رودص ةتفافرم

 راد هرانوب هداشلاوب نکیا عون نویاه طخ ۱ .ردقوب ماضر ولردرپ هارشوعیب ر



 ارشو می راصحا 4۹

 مویلادمب هجا جاملا نب رکب یجاح نالوایحنوباص وشراق هرابجفارولوا .دیارسقا د
 دهمت هینتلادعب هفماعاص موم نالوا یعاتم كفانصا رخآ بودیا عب نواس قبا هدنناکد

 ۰ . یدنل وا دو هڅو هلک |

 ۱۰۳۹ لوالامیبر ۲۳ لحس یناضا لوساتسا

 مولادعب یتطصم ن دما نالوا یجنواص وذراق هنعماح یحاح هدیارسقا »

 هلع و هلتهح کیدل دهعت هسننلادعب ةتماءاص یوم نالوا یعاتم كفانصا رخا | اف

 . 4 دن وا دق

 اذک

 هنحرد رر رر .ردهدةع وط قوح كب قئار یت و دال یتاضاق لوساتسا

 بول آ ربع هدر وانام قوا , نکیا قحر دن ام هرللاق قءاص ریس . یدمهلبروآ ناکما

 هد کیدل دیا عنع» ءراوانامفلنهعاص بولآ بن هن رژوا یتعحا مك رالاق . یدرت ثمالشا هذعاص

 رد:دکنزوک هدلحس

  یرکید ینکیدتبا لاماكنیریو قعامشیراق هتتمنص كرخآ یرندفانما یکیا ءداضمب
 دق هم ین راتقفاوم تروص راردبا تعج اص هغلىضاق و هرزوا كمهعا لاا

 . یدراریلآ تی ررب هنیرللا كرهریدا

 : ردهدکمرتسوک یفالت ارب نالوا عقاو هلن روص وا هقسو وش

 نعسح داتسا یراشاب تنکیو دم نب نسح یرلادختک كنسهفاطیهالوح یصافوب

 بودیا مالک ریرقتو رارفا یریه هدنرههجاوم ۰ ندنراراتخاو رم نب

 نیهشبا یعید و كماملشيا یعد نره دبا یصافو بویمشیراق هنتعنس كرخآ زع رب یه
 عقوام قیدصتلا بغ هدن راکدید كدلیا قافتاو لوقو یافودهع ءرزوا كمامهشیا یصاف وب

 (۱) .یدنلوا بتک

 ۱۰۷4 هدعقلایذ . ۱4 وضو یلحس یناضاق لوبناتسا
 عنمیمارجا كتعنصوا هدلحمر رکید نوجا قماشارب زىسشيا یفانصا 1 دلع رب اضعب

e 0یدل وب تیاہل هطاهداعرب یک « ردک صالا4نم ترضح قامرفو يصا» هببسر  
 ۰ ردهدکلدا فداصت هب ه زابه 9 اعاد هدهدنک وس دا رتحح یرنک یک
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 زو زوي تیام هرا وص نیکو هلا ندلا هلل وصا لرز لام رب قلشویف ۱

 یک ییدلوا دو دنا نکی هدب ویلوا هاب وب : ید راقبج هب هس اےس هش و مع ىللا

 تموعح یدیا هنیاپ هلماعم هترزوا هعتما یدناص ولا لوا ند رح أ یک نه

 ههجرد وب هدراکتحاو زيا فداصت هنالکشم هجرد وا هدنأبف نوهت « هدنضو خرز

 . یدزامراو

 لوپناتسا هرزوا یکیدلدیا حاضیا .دنسهفلتخم لوصف كنباب ( هشاعا روما هدلوبناتسا )
 - اکتحاوالف یتیدلوا شمربع هدنساننایمومع فردا رضاخ قلو ر ندهنسروسک زویترد
 ییارشو عی راصحا هرزوا قلوا هراحرب کوب تموکح هدرلتقووا ندفیدل وا شمادر یر

 . ردشمروک موزا هبهظفاحم هجرلرصع ینوب كرەدبا ذاحنا لوصا

 یمارجاكراتعنص مسق رب .یهرویل د هزوک .دتاواسم هدنسهرآ هعبتءهدصوصخ وباذه عم

 . یدیا رصععنم هراناملسم زکلاپ یتخورف كناسدا ضعبو

 هدنفح یسهناد یکیار, قجمآ . ردشمالروک موزا هنحمرصت ررب رر, هداروب كرانوب
 یغاب هنیدزوا اوبص اضرف . ردشلوا زار ارلهقو «دنقح رلندیا باجحماو اطعا تاحاضیا

 بلاط هنعاپ زوجوا اهد راناشسرخ . یدیا صوصحت ءراغاق نامالسم یسلروا او

 ندک الما باحا رلشاق ناملسم یالوط ندنوب . یدزلدیا هدعاسم راها

 ما ود ردق هنسهلس ۱۲۵۴ زابتما وب داع هرلشاف ناملسم . یدرارولآ یناثف یرلکدتسبا

 تراظن صوصخ وب .ردشملوا عفدهلبا کشتی راظن باستحا هدهدوک ذمهنس قحن آو شما

 . ردح رضه ءدنسهمانماظن اہلاراشم

 هلیئدوص راصحا ًاماع كنتراجت هیرورض جیاوح راسو تابورتشم « تالوك أم

 هرلملسرغ . ددهدقملشالک آ ینیدلوا شلدبا رصح هرلناحلنم ناسقط. هوزوم هدهتسلکد

 . نه دیا «مشهدنشح هلوا یرثأت یلکهدنوب كکنازستینما نالوا هدکتدپا هدرورب وشراق
 كرک لوبناتسا كّرک هدینواجم هبلاق هرزوا ییدادیا تابا هبسهقبوو نایب هدغاشا

 ندنسهنسس ۱۲۵۵ یعفر هداونناتسا ثلوصا و . یدصحم هراناملسم هدهرشط

 ردق هنس ۱ هد رقنآ هلحزاو هدهرشط هدهسیا شمل هلوا نکم را. وص

 . ردشملس ؛دیا ماود

 نوجا یدل وا حض وم هد هج رد باج هديا روڼ هجر قاو ضب نانا وا ېړد ق

 . ردشمهلروک تجاح هلبیوطت هدایز اهد



 لصف یجدن نوا

 ردق ههجنلک هری تامظات هرزوا ییدلدیا حاضیا هجم ررآ ءدنرظصف لدکو خرت
 یار, . یدرولوآ قیبطا هللروص ییا راصحتا . یدبا عبا هراصحا ارشو عیب هدزب

 كفانضا مسق رب یرکید . ردشلدیا حاشیا هدنصوصخم لصف ؛ وب هک رداهلوصا هلدک

 ییدتسیا كصخش یه ندهینایع ةعبتو یسلیب هتاصو ها یایشا ضعب نیعم زکلا
 یصاملجآ ناکد هدر ییدتبا وزرا كف انصایهو یسمالوا یتحالص هارجا نتراجو تمنص

 . ردیراتفک

 وو . کد كجمدبا تح هداروب ندنترضم او هاف كنارش و عيب راصحتا

 هداروب جما . رانوستیا لح راناشایوا هرات كنايداصتقاو هلساود اصتنا كتکلع

 ورا و هی صدا هوا هنامز صوصخ أب - فالو صا وب هک مرتسوا كعد ردق وش

 ین دا وا نلات هتسهدناف كنت رضم هدن-هححش هرګ نلیدیا هجرا رصع طقف . هدیرضم

 . ردشعلوا كرت یلوصا راصحما هلع ءانن شملشالک آ

 ځاوح ولرود یه تموکح هدلئاوا : هجناک هتسهد اف - هحمنظ - كرا صحا

 یک هن كفانصا کناه نوجا یفیدناوب هدنمروبحم قعوق خر هالوک امو هرورض
 ۳4 رک لورتوف لوپا و  یدبزال فا اوا قاس ابا
 . یدلئد لاخ

 هنسلوا شعزآ هدهجرد رب اسرفلمحت هاراکتحا هدنساننا یعومع برح هک و لا

 هدرامک لام وح هنوق خر کنوح . یدع هوت خر هاش ر چه تعوکح لباقم

 رب « کش یسیجویسیموق ریمد رب « هقسناپ یرجات نوا رب . یدلکد مولعم ینیدلوا
 رانالوا یسهداب یسضوط اهد رولوا لوغشم هدهلسراحم ا . . .. موژوا یح همیاعم

 هدنفرط رب چیه هدرصع و كناند . یدراراپاپ نوسالوک هس هنیرژوا لام ولرود یه

 ٩ لروص را . یدشاو جاور .دزمتکلع مزب لاح وب نالوا عقاو
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 قرەلل | هتفد رظن هحتموکع هدیتهج یمن كنیر ومافانصا نالوا یمهنیظو هج.اشاب
 الع ةع ض يه نالا هملق همانماظن ر هج هل ده ماکحا یالاوسلح ءدنن زا ۱۳۷

 قفاوم هارقلایدل هدیموم یلاع ساح نانلوادقع «دهاهاش روضح هدیلام بابو شمنلق
 ۳ 4-هلاوح هنامظنت "یاع سلحم فانهمانازج ر ول ذم» هدهرک رب هدهسیا شلروک
 و. ًاقفوت هب هه انا زح مکح كف ران دما تک رحهدنفالخ هدر ده : ییدنروک لوصا قفاوم

 8 رک رارق « یسنلق اطعا هدیدج تیرومأم هباملاراشم تناما نوچیسهیرو بیدأت
 .ردشمامهلل وا عالطا بک هنکیدار و رارقه هع امظنن سلحم هرخ "الا هدنقح كن وب قجمآ
 وتو تالصف هحم رآ هد دنلصف اما روش هدیاپو

 هطباض هل رلنوناق هیدلب رلازج نایدبا قیبطت هدنفح فانصا ٠ رک وص ندنلعشت كتناما

 .ردشلدیا رظن ف .. ندنرکذهداروب كرانوب ندشیدلوا ح رصم ءدن راهماناملمت هبدلب
 . ردراو تاحاضیا هذن رز هدمدنلصف هدب هطباض :دیرایا هدنفح ثح وب هفام عم
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 :راکلوا یخ در نه ل وا تىق ندقلفانعا ینیدنلوب هدلاع ییدک ءاشا هه

 هما یە هفنار هدنحارخاو مصوب لاج ه هننار كرلهلوقم ویو یسما لر دتا تراحمو

 ندٌارجبولوا ندداوم ردپالوبقممد یک هراس "یواعد هسیاوبو هتفیدقوا ءدقع | ها

 یلج و یفخ هللا 1 ماتو یاب یە هننا ر ند راه وقءرب نزادمب ءانهنفج هلوا دودعم

 :هلوصا نانل وا را هدالابهسیارولوا ندیاتراسج هیذخا هقآ ولو رکاو یساملآ هلآ رب

 .ماکحا یالاو سلح تفکویلوا ااو بیسن یصوصخ سالو هییرتو بدأت ًاقیطل
 طقفو ندنیدلوا ییحلق هعلاطم هدنلوبماع ءروک ذنتاصوصخ رک ذتلا ید یغد .دهلدء

 قوواطو قازرانال وا داتعم یخ + رفهدن را لوح هه رش عماوج ضمببودیا دورو ار هلاهارآ

 تأف هدهموقم لاح ناک اکرلنوب ندنکج هبا باجما یسلردنوک هنک و انیمالرلثیش ول
  قرهشوط لمعلاروت-د یلاعتهللاءاشامیلا ءرو ذم تاص ,صخ هرزواقلریدناص هرس هب راح

 هلا دف هنملق نواه ناو نوحما قوا تقدودش ماودلا لع ندنفرط یتراظن باستحا

 . شناق بیوصتهدروآ ذ:یالاو سلم یصوهخ یماطعا كن راربخ و ا هرالحم ندا اضتا

  راودضو عوض فرش هدیامل وا هلقامت اکو لم 4 هنس هدا را هنصوصخ یمارح! هلهح ولواو

 ا هروب رم لک تتفد ۲ هوزواینم یاضتقم ینابناهج بانج نورقهتک وش نویاهصا نالوا

 یرلربخ و مع هنسهبساح تادراو یرکسعربس ترضح بابو هنییاج ءيمعام هناخ راج با
 .یدنلف اطعا بخو ع وشا یخد هنفرط یراظن ناشحا هلفلوا شلرو

 ۱۲۵۱ ش ٩

 ۱ : یسهدام یجزوقط نوا كنا زج نون یخ رات ۷

  ندخردوخامو ءرلنالوا ناصق یمهرد ندفانصا والثموب راتو زاخر باصق لاق

 یلطعت كنساطعاوذخا عور بوتایاف یراناکد هد دات هل وح كرلندبا تخورف ههداز

 ا هراوک هننسهجنج 4 هجرد هرزوا یمهعرش تروص هدیرلقح رلن و ندضح هلوا مزاتسم

 ٠ طقفو .هنلق بیدأت یا رجاهس رض كنك د هدنک وا+اخسح ردقهددع زوقط شع ندح وا

  بولبتوط هلتحابق هعفدج وا فانصا هلوقم ویو . هلواز اجیراسبحید هدنر دق یرارا رصا
 تارحهتناخهلت روصوب هتب :دهعیارهعفد هرکصندقدلوا تینا هب رضو سدح روک هاجم ا

 اوت هتفرعم سرلادختک فانصاو راظف باستحا یجءرو بولآ هدلاح لوا هسردیا

 هنل وامفدو درط هنتکلم هرزوا قمال وا .دّعلفانصا یفبدل رامقرح دع) او نیس وات داردب_ر دتا

 ۲ گكتناما: هورلءرج ینيدل وا سات ی اما زرینی ا ,تلتراظا باستحا هد ۷۸
 4۰ ص . يرتفد ربخو عو یدارویب نوا ناوید [۱)



 ۱ "  یمهزجت تروص افاسا

 هدک باارتجا ءدابعرارضا راستجالاب هتیرلهفااس تحابق نیزسکعا دوم نوک تردچ وا

 فانصا هللا دقت مدعو هام هدنراهوومآم روما راهلوقم وب راسو ادختکو یشابرازاپو

 كن رز ندفاتصا و ندوب ندنرلفوا دكا كارا « هاو راذها خد هموفيم
 نر ل یراازج تووص نر هتحاقو تیپ هجرد یلنووهط ینا

 سا ا ااا وله ییا بایتحا الا را یسعاوا سان و تیر

 شلك مزال ییسأتو بیئرت ازج نوناق رب ًالقتسم هدننمض صوصخ ویو سلوا هدافا
 هلب | بلج هسلااموم رظان قدهلوا هلاوح ههعفان روما سلع تیفک ندنش دا وا

 قازرا ایا یبهلوقم ءزبسو رتهوم هدزوا یفیداوا یفتسسم ندنایب هرک اذلاي

 رولوا فلت بولوا دودعم ندنسهبرورض حماوح كهللادابعو بویمهزکب ههر اس

 هدقاوا روع هفعاص نفانصا ید هبیناشا ندخر نیرو ًاضهب قرهلوا ندهلوقم

 اقسم رویم هليا هرس نانلوا رکذ ندنکحهسهدیا لوبق خرت هدکب یم هنغیدلوا

 نکما امهم ند فرط هلااموم رظان قرهملقارب هنیرالح یدنک نویوب طقف پولوا

 هوبم هليا هراس قازرا نالوا ندنسهبرورض جاوح كدابع هز هدزوا قملوا دب

 نیما بول اص هدرخ | لحم نیزادعب اشا هلمجاب ندا لوف خر لئام اکویو كشخ
 یسرب رددبتقم نچادنحا بناح بولک هاروا ندهلوا اجا یرب رازاپ لح مان کوا

 نام یاسو ادتتفو ین زا وک ارا .تونلق نال روهام هصوصخ وا

 هال اف ءوک هنفسوم و باچا: .یلنهروکقم یابسشا هدلاح یراقدلوا رضاح فانصا
 ۱ هرز وا خافو قعلوا دق هنس دی رۆ بايا تیفم" قرهمل وا عطف یماج هبا هلددعم و

 كل ریو هنیرلا.هخیتک فانصا ندنفرط باستحا یسهرک ذمندیا باج اهلا یمش تر اجت لدتعم

 هدزوا كللا دعقل ماودلا ىلع هصوصخ ویو قالوا مضو رلهتفاي یخد ءرالحم ناك مزالو

 یراهحبنج ولاشم كل | ضامغا ولآ هقنآ ندفانصا یغد كرارومأموبشاو قمنلف نیعت رلرومأم
 هال راقح وات حرمصم هدنن واه همانس واق ازج !ندنغیدنلو فطوم یراودنک هدروهط

 ندن راج خ رت هلتعانق مدع هل راج نلیر رو صخشر, ندهموفمفانصا هززوا قمنلق ارجا

 :دننسح نترکسع رسباب هدیهالوا بیدألالجال هدلاح ییدلبا تراسج هتخورف ههدايژ
 باب هب تدم هام رز هدلاح يیزلبا لس هباکتت را هدیولوا هفتم هن بوالق س>نوک نوا ۱

 فالذك همق د ینج واو یکلوا مادختسا هدهنلف- تامدخ هلا مضو هب لا رب هد رگسع رس

 یخد هدهعفد یجدرد"یزهنلوا ساخ ٹدم هام ییا هدنض مادختسا هدهبلفس تامدخ
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 یمهیزجن تروص كفانصا 14۰

 وبقهجناب نوجا نزو یراعاد زمان قایآ یناح کیا ندرلنودوا ن درکه با رک راب ءانب هنساکبتشا
 رارکت هلکهریتک هیت زوقطناسقطزوب هدک دریدتبا نزو هیهنسک مان ینطصمیلو یسیج راطنق
 صقانهبقو ید یعرکب ندیکج رب نالوا هبقو یتلاشع زوب هدقدنلوا نزو هلیراطنق كرم
 یلویجراطنق موفصبولکصقان هبقورشیدب یعرکی بونلوا نزویخد رایکچرارکت هلکلک

 جوق موق ندنکیدنبا باکترا ییهلبحوب هللا ریضتیوط الراطتق نالواهدندب ینطصم
 نودوا هرزواترثک كهللادابع هدانناوب نکلبولوا سبح هدنسومقاخآ اعم ها هلاضف
 قفلوا افا سیخ هنسهملق نسک زافوب ربع هراس هلقلواتقو جدا ارتشآ روکو
 (۱) ۱۱۸۰ رغنالامید ۱ هدنساب

 یسوق هجابو بولوا كبك |یرایکچنالو' هدنسهدهع هللا ضف یسیج وبق یسوبت هجا
 هلبرللآ مالعا ینوک یحنوا لرخالامسر لکا نزو هدایزیخو ینطصمیل و یسیج راطنق
 یا راطنق ییافطصم روب نع "الح . یدراشل را عضو هنسهعلق نسک زاغوب نوچا پیدأت

 كنبرهابع هلیرللوالابع یذو راتخا یدهلاشف روبنعو بودیا جارخا ندقلج راطق
 .  () هدنباب قلرویپ قالطاو وفع ناروب,نهءانب هتیراماحرتسا

 ۱۱۸۰ یوالایداح 4

 مس راصحا هدهرص ییدتیالوبت هرادا لکش رب کی تلود هلینالعا فن هبریخ تاهظنت

 هنامز وا هدنقح یفانصاو شمالشاب کمامهمهم هدیرلکدک عیطلاب دفرءدیااغلا العف ینارشو

 وا . یدشلروگ ندروما تاباحا ییالقنا ,هلکش رب هقشاب .ءدالرلازج نالوا قیطت ردق
 یجن ۱٩ كنسسهماننونق ازج یلخرا ۱۲۹۷ یسنر 6 - اقل وا کیا دناع ءرلنامز
 . یدنلوا جرد هبی | ًانع هلتهج یغجهلوا زادم هنسعدیا رکفرب ینا هدیابوب - ردیسهدام

 ندیا تخورف و عیب هوم و قازوا نوجا ینالوک ام یسهنکس هلعلا ةفرااراد »

 یرفنانلوا :تفرک و زخا هلبا تحاق والثم قعانص ھةر ندنسنراح خر ن دفاتصا

 شب ید اضع و قعلوا عضو هب هفئار اضعبو هکر وک هد صاو هیات و هروک هنس راتمچ

 وللثم قمنلق مادختسا ترجا الب هدرلمربدلاق هللا فقوت هدنسبحم باستحا نوک نوا
 نک کد یرلقدنلو یرهنئاو قاس هدنرلءادختلاو فقوت تدفو ارجا یرلبدأت
 كرها سف حالصاو هبیرتلوق ید هللروص ون هدهسیا هدقعلوا اطعا ندنرلف رط یناضا

 ۲۵ وصوت یلحس یفلضاق لوساتسا[۱ ]

 ۲۰ وصون یلج- یفلیض# لوبناتسا[۷]



 ۳۹ یبهبزجم تروص كفانسا

 شحاف موفمناصق بوشیاذخا هلبا ناصقن مهرد رمشم_کی یراءعادزمنانقایآ مدقم نوک
 هوا یک کرک و رابخا ینیدلوا یمهرمتسم تداعكملشبا ناصق وموت ادعام ندنخبداوا
 هنیرابلاع روضح هرزوا قلوا دنب هملق بیدأتلالجال هدنسهعلق نسک زاغوب هلقلوا جاتح

 ۱۱۸۰ مرح ۰ (۱) .یدئوا مالعا
 : :وکید
 كم رحم هرزوا هج وین دن وا رانکرد نسح یک هد ص ضم یلا ندیا لاحعضم

 كمامهلبشیاناصقن دعب ایفو ینیدنلوا بیدأت هدنسهملق نسک زافوب ورب ندننوک یحنجوا
 كماملشیاناصق هرک وص ندنو و رابخ الادعب ادختک و یراهتسوا ماظف یدهمت ءرزوا

 یمهتسوا یقاحم و ءادنع یمهتسوا زکیراصو نسح یمهتسوا یجاشن هن--فن هرزوا

 یقالطاو وفع كنسح روس نیغعلوا لیحست هایرالیفک هلی رالوا لیفک یر یه ندنابتسا

 . یدش وا مالعا هنیرطلاع روضح ناشیلاع عا بجومر, ی رلکدلبا طدتسا
4۰ ۷ 

 ريغ آ هفانصا نهلشیا شیا فلاح هعدق لماعت و لوصا ینعب نایاب لام بلاق و هتخاس

 .یدرولوااحما دررلدیا هرداصم هدرالام یرلکدلشا راز هلکلدا ناست رلازج

 تدش هجرد هن هدیاب و هضبع وش ییدتا حدها هنمظعا ردص كتقو كنسضاق لومناتسا

 . زدنا ه اوا یکی رت وک

 لامعتتسا لباق هلغلوا یورو بلق ها ناو ناتوان دالا ۰

 نکیا شکل وا عضو یالقو داوم هتیرارزوا وللثم یشبا هنس وب نوجنا هنس ینع بول را

 هجور هدقدنلوا راضحا هیلو ناود و ځا هل راد یراادختک رلج رثاب و رلیحم الق

 لامعتساو قماعلوا عس هب هنسک موس ادعب هلفلوا نیعتمو یعاظ یغددلوا یدرو بلق ررح

 بناح الاتما هتیرللاع نامرف نالوا :ردابص هدنباب قلوا اقلا يارد نوحما , قماملوا
 مولعم یغیدنل وا اقلا هیرد هلمحاب هدوک ذم ةیساحت یناوا بونلوا نیم مد | خد ندعرش
 . یدل وا مالعا هس رایلاع روضح نوجا قلوا یراتاود

)۲( . ۶ 

 زوتواهدفدنلوانزو ندنفرط یرابعادوب رلیکج نالوا هدنسومف هاب مدقا ندنوب »
 یسلاها هعفدوبهنبنکیا شالوابیدأت هلسبح هدنسوف افآو ذغا یجویف هلکلک صقانهقو

 ۲۵ وصول ینج یفلهضاق لوبناتسا۰

 ۲4 وعول يلجس یفليضاق لوپئاتسا (۲)



 يميز تروص تافانصا ۳۸

 رضحمهدنسهاخاوبد یدنک هسردیا دارم .ردربخ تلود لیکو هلوا ندمارک تاداس

 روشالود لوقو . رردک ود E بوردنوک هتراطباض هسرابذ .رردک ود هس راشادل و

 ریزعت هدلآ بوروتوک هنیارس ودنک هتلاهساتوطولمرج هدرازاپ یرب ندتاور,لها نکیا

 « . زکود بورا هدوشراج یک ایاغر راسو هکعاو لاق هسخوب .ردیا

 یراتکرحو لاح فلاح هعدق لماعتو هماظنو لوصا هدیمادختک و هحنوكفانصا

 «زملوب » هر وص كما عنم ندنتراجمو ندنشبا نوجا هتفوم تدمر, یفانصا نلیروک
 . یدفلکم هتءاطا کوب یانصاره كوحوک «كوبوب .یدایعق یرارفكنهجمن ول .یدردبا

 قلادختک یراکدک ود لک هلرطکتکد هقلفو یرظدتا لظ هلتروص هفانصا كرلادختک
 هدنص وصخ تازاحمقسطت هراب رحکیندیا قلفانصا هدایزالا هدیابوب .یدشادبا حاضیاهدننح

 جرد هبیآ . یدراو یرازاتماهتمسف هفانصارکید كرابرجکبرکنوج .یدرلیکج تالکشم
 ندنساظءا تالصم هدایزاهد نوحایتیداوا راح یهفاک تحارص هدیاو راهقنونانل وا

 دا . مدویبدیا رظن فرص

 هک ءروک « کلدنهعلق یآ جوا کیا یناشا كا نوسلوا ندرکسع رک ندلاها كرک

 . یدریثیدیا موکحم هب هقاش تامدخ یک قمشلاح هه راقنا هدهناخکلما « هدهناسرت الثمو

 چار ندرلنوا هسا ندفانصایکناه,سوبح ءدنوجماقالطا ندسبحنالوا نیممریغ یئدم

 لوصا یرافلوب .دندامش نسح هدنهل سوبح هدک اح روضح پولک ههمکحم كنيستک
 : ردشعلوا زد نوما یفدم تاما راهقثو وش . یدیا نوهصص

 ههفد ییا مدقا ندنوب بولوایجکعا هدنناءلهغر هاقرکب ندنراشادلوب كتعاج ملا »

 ضا بومه شنا ناص مولا دعب هدق دل وا سدح و ذخ | ناصر مرد رشبنواو رشیدی

 نکیاشعلوا هبلخت ىلببس هبراتلافک ووابخا یفانصاودهمت ءرزواكلا خسط كءا نزولاماتو

 ندنرابعاد قرط هلبا ناصع مهرد رمشمرکءمدقم نوک جواندمالعا خم وات بویلوا هبنتم

 ریزمتو دیده یک کرک و رهاظ ییدتبا را رصا هدنشاس لعف رکب موقص هل واذخا

 روضح ءرزوا قلوا دنبهملق تیداتلالجال هدنسهعلق نکزافوب هلفلوا جاتع هنقلوا

 ۱۱۸۰ مرح ۳ (۱) یدشوا مالعا هنیرالاع

 : رکید

 ترد ندنالعا خراب تولوا یکعا و 7 تر ندنرلشارلو كلوب ر ىفا

 ۲۵۸ وصول .یلحس یفلیضاق لوناتس ۰۶



 لصف تلا نوا

 ىه زج تروص كفانصأ

 عیطلاب ي دوجوم كأ رشومسب زا واو بک «یساواهدکادرا عضو خر هابشا

 هدنصوصخم مق , ردشم ریدتیا باجحما ینه زج كفانصا نه تیر هتادوق یک وب
 مافعا ردص هدشاب هشرا و هرزوا ینج هل.الک | ندا اضا نایررو هدنقح )ر

 نانل واقیبطت .یدراریشیراقرارومام قوجر راسو یرظاب باستحا“راضاق هدلاح ینیدلوا
 . يديا ترابع ندنایاطو سيح هدنروصر, ینکو یف هدلاوحا رنک | راازج

 «شوشخم «نزولاناصق دوخایندیاریغت یلاکاو نا زوا « ناناصلام هبهلضف ندخرا

 یراباققایآ و دادسا .یدریلب ردیراج هرلازج ریغآ رایج ورفو فانصا ناراقحكعآ قوزوب
 یعرلیدروک تالاح ریاغمهخرت .رلردیاهنیاعم یناسانقمو نازوا .رارزک یرارازابو وشراح

 موکح ارج الاب یتسهماحم كرديا بلج یفانصایضاق .رارریو ربخ هنسبضاق لومناتسا لاج رد

 بوردنوک ریارب هلیمالعا ( هننادنز رفعچابا) هنسدح یوق افآ هسیاندلاهادارفا بودیا

 یندل هابوسنمهسیا ندراب رک,ندیاراستجا هلاوحا ماظن و لوصا ریافم:یدربردتبا سفح

 لباموز هدزوا كلدیا سید هسا تفعض یتحایف بولیر لاق هلمتف رم یطراض كغاح وا

 4 ىدرىليزذنو هنسهملق رحیلادیلک هسذا ریغآ و هام

 لماہتو فرع صوصخو .یدنعهدیابیدآ یسهقشپ ندنراطباضیدنک یرلبرجیکب
 : 6 روبلسد هدن واه ناو د4عدق تاد رشا .یدا ناعم هد هلن واق یک ینیدا وا دنوم 4ا

 هبلکمزال قلروادجو قوا رب زعت هنسک رب هلبثامرف كلود لک و هدنواه ناوید.»
 یرجیکیو های . رکود یراثادلوب رضع هدرارب یربغ اما.رک ود یررلبچویق یلاع هاکرد
 هدن راو طوا یدنک هتیلا هدک دک مزال قلروا دح»وخ ایو قالوا رب زمل رغ لو هجا

 ندهف اط تردوب, اما .رولوا هلن رشام یراطیاض ید ,یرلت-ابیو لتفو .رآ ود,یراطباض
 هک مادام دک دلبا اضتقادحدوخایور, زت هنر نا ور, باحارناسو داهج لهاو رکسعادعام



 یک ارقشاهبرح فانانصا بس

  هصاخ هحنجخ وم ناشیلاع نامرف نالوا رداص هدناب قعلوا دو هلححو رتفدو ربرح

 تون هترادب یرللوف انآ ینطصم یرظا وص هصاخو انآ نما دمع ااغ یوا

 هواه زوضح هلا دورو ندهاننرادص ترضح فرط هرکوص ندنکیدلرو

 . هحنیجوم هنس تاریرح نالوا نم هلبا نورقمتکوش نوبامه طخ یسالاب ضرملایدل

  كنانهفل رغ یللاو یرفت نوا كلاراح رفت زونوا هجینقوطنم تروص نديا دورو
 هدنناپ یلا-زا هنویاره یودراو جارخا یجراوید رفت یعرکی هرب هللا لیزر یر نوا

 یدنفا یفراع مهازبا باک" ساب لاسم ندعرنش لق الاغا هم یلاع صا ندیا رودص

  هدنسهلم ندلارون نما هدنشاب هدازهش هدل واتا ثاهل اامو» یاغا یرامعم هصاخو

 یافآ هرزوا قلوا دوحومهدنحورخ هارح نداتشم نواه یودرا بورا و هنل زئم عقاو

 شاط رناجشاطو نانحمغلو ناجاروند «ناراجح هفلق عم نانلوا بیبر هابراتف هممملااموم

 لاکشاو "یرالفک یارف غل ناجهننزغو ناو وص قلفاحوا عمو یح رق

 رک دو آ هخ ور هکردب رتفد ییدلنا رر یا الا ىلع هلی راح یراقدلوا ار

NOON O e: 
 لس رخ راق نخ هدنسهرآ یعاسا . ردشلدءا رظن اط ندر 33 كنمماسا

 هد ۱۲2۱ ین هرک وص ندننادحا هدم هروصنم رکاسع هلیسافلا كکایرجکی : زدراو

 . ردشلدا وهل یلوصا یارتشاءودرا كفانصا قرهلوا دیس هدیرابال | e هم رآ

 ۱۰۰ وص وا لجم 2 لوبناتسا )۱(
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 ۳۰ یک ارقشا هبرح فافادصا

 نا اسا ؤق فرخ ::ناطانع كفار ا نایک عام تفااعت ا ۰«یافکف و ھت تق رم
 همح رف همح ۰ رفت هک شا ن-ب

E ۷۳ ۳ ۳ و 

 ناریکناک تفرح ناوم تفرح نارج هابط تفرح نارک رمش تفرح

 هجریح ره 4م ره 4م روح ره هم رف

۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ 

 0 س ر bE رفت 4م رف ۹ ره

۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ 

 دو ی رع انا رفق ج ٠ ارق
 ۳ ۳ 4 ۱ ۹ ۱ ۱ ٤

 نابجحمالوف عم نازازق تفرح ناخ هقوح تفرح ناخ "تارا

 ج و از رم ج: . رشت
 ۲ ۲ ۲ ۲ از ۲

 هنب هدهنمانفا هودراو قیوشت كفانصا یک یلو وص یمغل 6 یحشاط « رامعم

 هتروصو دنس ۱۲۳۰ . یدو راق راف یناظا واو ییا زا راز ها شا
 تاحاضبا هدباب و رلرام-.. نالبزاب هنفرط شاب كرتفد یواح یرامسا گرانی ردنوک هرفس

 ی ۰ ردهدکم ر و

 نورقم ترصل نویاه رفس نالوا عقاّو هنیناح وقسم هدف هدنخرف لاس وشا»
 نالوا. یضتقمر مهم یراءلوب دوجوم هدنجورخ هارو نداتشم نواه یودرا نوجا

 یجرف شاطو ناجشاط رفن نواو نایجمغل رفت یللاو ناداجم رفن زونوا هفلق عم

 یرلنارفن غل نایجهنیزخ رفت زونوا مض عمو نایلوب وص یلفاجوا عم رفت شب نواو
 عرش تفرعمو یرلتفرعم کو شاب هلو یرظا وصو افآ یسیشاب رامعم هصاخ

 يماسالایلع هلیرالع یرلفدلوا نکاسو یرلترهشو لاکشا بولبنوط یرالفک راد, هلی



 یک ارغشا هبرح كناتصا ۹۳4

 بح ومر بودا مال رت ره و مای رارقا یر یههدن را رضحم رم ما مها را نا یدئا

 یحارخا هدک رام هنس وشا هنیرارزوا هروب نم یانصا یناقاخ تافوقوم رتفدو یلاع ما

 ناعل و بمن یحودرا یز ندنرلف رط نوحسجارخا ودرا هلا هم ترد ناک مزال

 هبادا ینشاک ۍسهروب ع تمدخ و لوټ ینللجودازا ررح لاومر ید زب دن راکدلیا

 دیزا ندنرارفس یلیامور یفراضم ودرا هوهکرابم هنس وشا هرکوص ندزمکیدلیا دهمت

 ماست و عفد شوف زوب زکس كيب هز قرهلوا هدایز ندعدق دام انب هتفیدلوا

 نوروبنع ندروک ذم غابم دعیامف .كدلبا ضقو ذخا لامکلاو مالاب یخدزب هدنرلکدلیا

 یعاسالاروک ذمهدالابهلاروب نم یا دختک هدنراکدید .ردشماملاق یقابهحریو هم آ ر هدنرادب

 كيوروب نو قضحنو قدمت یورو ص نو رقم یخو نوم وقص یراهتسوا هروبي فاتصا

 روب نم یائالوم یرلکږلیا لفکت و دهمت یراتیّور و ادا یتشاک یهروک ذم تمدخ

 ررقتو املا هعوقو ىلع بواک هعرش سلجم هلعرش هانما لسم اعم ریرحتلادمب ءدنلح
 (۱) . یدئوا بتک بلکلا عقوام نکا

 ۱۳۱۳ هدعقلایذ ۲۸

 تفرح یهدنرتفد یحودرا نانل وا ظن هدنوباه رف ناق ارجا هدنسهس ٤

 كلدیا هسلاقم هللا لودح لوا ندنو لودج نیس یرددع تارفو همخ هلعاونا

 . ردشلدا جرد هی آ هزژوا

 نازاب تفرح نارر تفرح نافافخ تفرح

 a همبخ رقت همیخ رفا
E 2% RY 

 نایجهرآ تفرح ناراطع تفرح نازازب تفرح نارا

 i اإ ار ج نش همیخن او
 TEE اه 4 نه 4 6 4

 ناباتیوم تفرح  ناجشع, شاي تفرح نالاق تفرح , نادنلعن تفرح

ETS ۰ 4۶. ی  
 ۷۲ وضو . لحس ینلیضات لوساتسا ۱



 ۳۳ یف ارتشاهبرح كفانصا

 یناه هدنرانامز برح هرذوا ینیدلشالک ۲ ندنسهملاطم كنامرف نان وا جرد هبالاب

 هنسافا ودر! کج هردنوک راکتعنص رش چاق و بک ص ندریداح رادقم هل كنیاورا تمنص

 0 . یدیا هدقلوا جرد هرانامرف نایر و

 شاب کک یضا نامز ,یییدتا تمجایم.هنندضاق لوبناتسا هنامرف وب ینا. ودرا
 كفانصا .ریلیدک هنسهمکحم اشاب دوم هدکلرب كرءریو هنتصم قالو ین

 یهاشهاپ نامرف بولیدیا باج هبهمکح یراهتسوا رابتخا « یرایشاب تیکی « یرلا دختک
 فانصا هدنسهجبق مرک اذم « یدزینالشاب هیهرک اذم هفانسا و روئلوا مهفت و تئارف
 .رارردنوک ههمکح كرهدیا قیرفیرلنوا هدنرلهایم هسیا روینتسیا یشک چاق ندن رلیدنک

 هراقج هلق هد دز یسهلاعو هدنشاب یرلشباهداومناتسا رهسهک نایددنوک هیرح هلنروص وش

 ریلبریو هراپ هدرب هدرادقم مهم هسانصا هرانوب نوجا یرلکدتک قرهلوا لیکوو لدب

 لح هعاز انوکرب ندنفرط یرلثراو هدنعوفو تافو كرک « یرلیدنک كرک هدورلیاو

 كر هلیدیاهاکح یک یفیداوا لاح نایرج -هناحس هعرشهمکح هراپ نلیریو نوجا قمالاق

 ۱ . يدرولوا دق "الصفم

 لسم ريغ هدرادقم مهم هدنجما فانصا نایردنوک هبرح رک ردتقد ناواش ینادوش
 راتمنص ضعب هکنوح . یدردیا باجما قتلوا هلبوا هداسایسا و یدراو هدراهسک

 هینآ . یدیا هدکلدیا ارجا ندنفرط راملسم رغ هتک | دوخاپ ًارصحنم هک یدراو

 قدلوادنام هننامز ثلاث لس هد مهو كما هیاکح یلاح وب مه یتروص مالعا ناناوا جرد
 : ردتفد نایاش هل راشعا كمرتس وک یتکیدتا ماود كلوصا وب ردق هرلحم را وا

 كنفانصا لوساتسا نوجا نورتع رمن نویاه رفس عقاو هدلاف هدنخرف لاس وبثا »

 لام هاکرد نالوا نا ا نواه یودرا هدباپ یجارخا ودرا بن و لمکم

 "الاتتما هتیرلبلاع نامرف ندیا دورو هلبدی افآ ینطصم شیورد ندنناطباض یراج وق

 یجارخا ودرا هلا همیخ ترد نلک مزال هنیرارزوا یفانسصا ناجارس عقاو ءدهیاع ةناتسآ

 هتتس وا دن ادبعو دم نا هشب نلع یرلکدل,ا نالو بصن یحودرا ندنرافرط نوجما

 نویاه یودرا یعذ مان تراح دلو نودنآ یلغوا یدېش و هليا راهنسک مان یتطصم نا
 یلویاشایدوم كنيدنفا دمحا بتاک شاب نالوا لاسرا ندرونا عرشلبف نوجا یجارخا

 هرو نم فانصا هدعوف عرش سلحم یيدلیا دقع هدنچ راخ یسوس یسهبرآ ینبرش عماح

 ینطصم جاما و هتسوا نیما دم یثاب تیکی و نهرلادبع نبا یدنفا اص یمادختک



 1 یک ارتشاهب رح كفانصا 1۳۲

 تفرح . . تفرح تفرح عر

 ناجحالو ناج رقاب ناساتفق  ناجروشقاح

۳ ۳ ۱ ۱ 

 همیخ ددع تفرح ددع . تفرح

 ۷۳ ۳ نازابخ

 ی
 ٤

 كلهم ددع هلتفرح عاونا هروک هنکوجوک ايو كاکوبوب كيرحو هلنامز روص

 . ردصسط هدوب . ردهدکاروک ینهلاغوح بولسک |

 یرلکدتباتیامر هجرده هماظتنا كنفانسا یحووراهدنامرف رب رکید نانلوا جرد هی آ

 . ردهدکلربو تاحاشبا هدنقح یرلکدر وکر لصا ی راهفظوو

 یرلت رطح یدنقا ولتلبضف ولتنع یسضاق لوتاتسا »
 ب راتفرعم فانصا هلمح و عرش تفرعم ندهلعهناتسآ .دنعوقو نویاه رفس مدق زا

 هلا ماخ برضو لوص و هواه یودرا هدناطاس زورو فرح بابرا نالوا سرت

 هب هغ ديا تماقا و لوخد هاتشم دوخایو هداعس هاتسا نواه یودرا بودیا لوثمو مایق

 یودداهدک دليا اضتقا یراتدوعو ماق هدنتمدخ ارشو عیب ماظتنا هجویلع راموقرص نیکد
 مدق هدعاق یرالا تعحر هلا هعرش تګ یواح یتصخرو نذا ندیدنفا یسضاق نواه

 نانلوا بیئرت ونام یودرا ندندامس ةناتسآ ورب ندهنس ییا رب نکیآ ندعدتسم بادو
 یسافا ودراو تباعر مدع ههع دتسه هدعاق وب و دورو هلسف و فا صنای اا

 ینبدلوا تیفیک رر بحوم یلالتخا هدنوناه یودرا هلبزلالا رارف ماکنه یب هر عامطا

 بتحاصندن رارا ذکر اکو دمتعم مدق بادر هد هکر اب م ومآ ندشدلوا راکشآو اط

 لاک ا صاو تقد هیارشوعب هدزوا یزور خرو دورو هلینامزو تقو بولو فاصنا
 قالخوطبر هبهطباض تحو هبش هبهلم هبا زکتف رعم ی رامالا تدعاىم نذاالبو تک رح

 (۱) ۱۱۸۵ هدعقلایذ هدننمض قلوا مهفت یتجهنللوا بیئرت یرلازج كراندیا تکرح

 ۳۰ وضو ۰ لجس ینایضاق لوناتسا (۱)



 ۳ ۱ یک ارثشاهرح كفانصا

 نسهبمرردتبا تفلاخو دانع هبهنسم فلاخم همشرش او هعدق داتعم بورردتبا دوجو

 (۱) .نسهلذ دابعا همه رش تمالع .نسهلب هليو

 هتو رحاةن ردا ماقم ۱۹ ۰ ۸ بجر ۱۹

 ر سو ید دع یر رب داح هلمعاوماكتفرح باب را نالوا كاج هدا دلار شا ههرح

 (۱) : ردل و دو

 تفرح تفرح تفرح تفرح تف رو

 اار  فایزمس ناریکناک نارک مشمش ناح الف

 میخ همخ همیخ E هم
۳ ۳ 1 ۳ ۲ 

 تفرح تفرح تفرح تف رف

 نادنلعت ناربرب نایجبکسا نازار

 همخ همخ همیخ هب
 4 4 1 ٤

 نالاق نابج هل نایححشاب نابجو
 هم 4م هم

۳ ۲ 4 

 تق رح تفرح تفرج

 نازانغ  (؟)نایجهموص نافافخ ناباتب

 همیخ همی همی

۸ ۲ ۲ 

 یک ید قوا یتجا یرامسا داراتةرح ضعب نوجآ ینیدلوا انفتیان یبیزاپ ك ( لجس ) (۱)

 ۲۳ ويمو . حس ینلیضاق لوباتسا (۱) "



 DENG is a یک ارقشا هبرح كافانصا ۳.

 ۰ هنیبجار ی کز یک یرلکدتباباخما ندنراجما هدنلباقم لد ییدرو كرانالو

 : ردتاب هدهلتاحاضبا وش ييدرو هدنفح رلود ومو راماما

 ره( رابع ر# )یر ردددع 4۰۰ :نایوش هدضو ىراکىپ هژانح یفانصاد

 ادهش یراشیا یکهدمالسا یودرا كفانصا و . ردهدصخ یربق .یدالغابییرف تربضح
 | یرلماما كراك وناعا الکوو ارزو رومأم هرفس ادعام ندرلنوب . ردکا لسغ یابی و

 : اطخ ثانی راعماح ارزوو نیطاللس یدالناعفا . ردشملیوس هدالاب کردراو یرلدذ ومو

 یرانذوم و یراماما ودرا رومأم ءرفس نانلوا رار ةدالاب بولاق هدزوضح یرلنذوم و
 قلبا درب هنیرب یه كنيرلکسب هزانج یرلنآرق ظفاح و یرلناوخ تمئو یرافرعم و
 ۱ مظعاردص یشکیا یرانذ وم راکنخ .راردک هرقس هدرللآ .رلردیا دادمآبور و ل راهفولع

 ٠ راردبا ميقا هدنراتچب هبوسلاىلع یرالام نانلوا لیضحت هقشپ .رارولآ هصح رربیزلنذۇم

 (۱) « ردلکد نکم یناسح فانارقف ندک هبازغ هللاةبسح هقشب ندرافانصا وب
 ۱ :روشواجرد هارو هرزواقلوا هوع یسکیاند رانام رف ق هدنقح اا یساغا ودرا

 .-لصاو م واھ عیر عبقو : هل اضف ییاعت هللامادا هللاد,ءاب الوم ید دضاو لویناتسا «

 : 4 هوا زا قحل وا

 ارب ندهسور و ا a ارا عقاو وا رفس هدهقاس نانس

 .هدنسا ره هنردا مدقم نوک نوا 1 زورون  هدنلولح تقو ید نوحا 1:

 هحنحوم یرتفد تافوقوم ولناثنو ولرهم نلیر.و هنيدي كرشابم هرزواكلردسا دوجوم

  هدزوادق داتعم ریداح ددع ې وا شم هدزوا قلواتفرحچ وا یعرکی نداورناتسا رهش

 هللااشنایدما ءدفدلوا صضلتو ضرع .دنابقملوا جا رخاهلعرش تفرعیءودرا فانصا

 ارا هرزوا قعلو دوح وم هدنسا رم هب ز دا مدقم نوک نوا ندماطاس زورو یاعت

 . ردشلوا رداص عاشلاع نام رف ود ( ناس هر دتا

 بودا لم هرزوا مما نالوا ردا ص هدیاب ون هدقدراو هلمه رش مکح هک مدروسب

 .یرتفد تافوفوم ولناثنو ول ره» نلیرو هنيدي كرو نم رشابم نسهلاراشم هک نس ید

  یقانصا ءرزوا قلوا تفرح چ وا مرکب ریداح ددع چ وا شم ندلوماتسا رهش ت هنج وم

 هدسا رحص هردا مدقم نوک نوا ندساطلس زورو و جارخا هلعرش تفرعم یسودرا

 ۰۲۷ هفیحص ۱ . داح یمهمانتحایس یبلجابلوا (۱)



 u گرا برج اس ۱
 .ندننالیصفت یهدنمسر دیک ییدتبا نایب یعوقو هدنسهنس ۱۰4۸ كن یبلحالوا قوب
 .چوا و نالق ارجا هدلوبناتسا هلیامرف كمبار دار ناطلس ءدهروک ذم هنس .زروبالک |
 یالصفنو مسام نالوا شلدبا طبض ندنفرط یبلج ابلوا كنمسر دنٌکندیا ماود نوک
 هدافتسا هلتروص هل هجئلود ندفانصا مومملاب هدرانامزوا هسرولوا كج لب رک ندزوک

 هدنساننا مسایص . دوبلشالک | ییدلدیا دع یئزچ رب كنودرا اتداع فانصا و ینیدناوا

 یرارنه یراکدتا زارا , یروم تروص كفانصا« نک در رر ندنک وا یشوک یال ۲

 یفانصا كامز وا لصاماو « ی رلتفابف و یاعونصم و تان یراکدتبا ها راو هشت

 یسر, چیه كرلن ون هبسلا راو ايانح و لاکشا < فاصوا یک هب ثكح هر دتیا صخشت

 كافانصا و » قرهلوا هلضف و شملوا دق "ةفاک هارهیلدا لاها ندنفرط هللا راشم حابس
 . ردشلدبا اطعا هدناحاضیا یبک « ردقانصا مهم « ردوش یسهنظو کهدمالسا یودرآ

 ناکما کوب هدسوویبد#9* ینکیدتیاكلارتثا هبرح كفانصا نوتون یلج ایلوا هجرک
 باخت !ندنفرط فانصا .ضمپ ءدزوا قلوا نوا« ۰ ( فرح لها تعاج )باولو وک

 ندا ها رتشا هرج هل روص ون فلا ردهدقماشالک | ندهقمت ع تادوق یدک ه رح كرلنا لوا

 كلقلخودرا هلتیرشک |بوملوا ندنبابرا هرکسعو هلام میانصیک یہ برع «یجم ول ناسا

 ترابع ندن رایح اص كانس دو يلعنص مداخ هب ه اما یس هم رب تاحا, دحاو هبرورض جم اوع

 رالودج و رلنامرف قجهلوا جرد و تاحاضیا كج هلیدبا  اطعا هدیعاشا زارپ .رایدیا

 ردعضا و هد هج رد قحەلوا مداخ هنس دا رکفر خرص دباب و

۱ 
 كج هل دیا نالعا برح نامز هه هحتلود ارظن هیهقیتع تادوبقو هبعرش تالحس

 ندنرلاغآ نورنا ۀمدخ ايو ندنرلطبا یرحکی هلنمان ( یسافا نواه یودرا ) هسرولوا

 نواه نامرف همطق رب هنیدب نیم ینیمل تیفیک قرهلاوا نیت هبهفیظو وبو باا یسیرپ
 فانصا هلتطاسو كانضاق كرهدبا تمجاصهبیضاق هلنامرف وب یخدهللااموم . رووا اطعا

 داحما ءاکرارق رارب رانو یرهلآ یراهسمک یرلکجهدیا باع او قیرفت ندنرلهرآ

 ینسهننکم تاحاتحا كنودراو راروئولو هداروا ردق هنماتخ كبرح بودک ه۶ نانلوآ

 4 یدرارديا 4

 هدازون - ردقوت ناکما اساسا اکوب هک بوصتک هرح كنلاها یونص نونو

 ۱۰۷ هفح ۰ ۲ دلج تام وقاولاچ ات (۱)



 یک ارتشا هبرح كفانصا ۹۳۸
 FO مت تام

 یدیف هرکس فانصا -هلترامآ ( بوط ناجع ) 8۰۰ ( فن ندبا راضحا

 7 3 ردهدکلروک

 هسا هدرتفد رب رکید نلیروک هدناعوفولاماتن هرزوا قوا دناع هننامز ثلاث دارم

 هرفن ( ۹4۷ )ءدهلناونع ( فرح لهآ ٌةمدخ )و هبینک ۵ هلما ( فرح لهانایانآ )

 يزز تلخ صاخ)۳۱۹و ( هصاخ نارامعم تعا ) رفع ریار هلک ادا فداصت

 . ردهدکلروک یدق همدخو جارس (۳۲۲)

 ( فرح لها تعاج )۹۲۳هدلودجرب مولعم ریغ یخران «ینامز ,دنسهلاس» كيیجوق هن

 (ءصاع لبطصا تعءاح) 2۲4٩ نابج هنج تعاح 0۹۲۸ ( پوط ناجم يع تعاج ) ۱

 ردهدکلر وک یدف

 .یدادوجوم هدینالا عیانص هدرادقم مهم كتلود هک رو رتسوک رادق ورلقر وش هتشنا

 ۱ : 5 رولتد هدنام وقولا اس

 لنا جرا: شا هلمف رعم قانصا هدنس«دیدع عقاوم ك هسورح كلام و هدلوساتسا

 نالوا جردن هدنرتفد نراوخ هفولع روطسم هدلوا دلج هقشپ ندنگیدلک هلو لامعا

 هک ییلخ روش صاخو جارس و ندشک قرف زو زوقط هک فرح بارا همدخ وناافآ

 نالوامدختسمهدن راهش رباقتلود ًافطومران و .ردترابعندسوفروسک زو وا كيب تود

 ناوبحو ریداج و هراس هحلساو ج لقو كف و پوط ماودلا یلع بولوا عیانص و رنه اببرا

 هدنتفافر رلنوناه یودرا یسلیخ رو رارولوا لوغشم هللاا هب رفس تامهم وللثم یشاط

 اطلس یخ . یدزارذاربست وانا یهبرع نناودا نا اقا دکار یا نودک
 شا دحا لضافو هد درام هدنرفس دادغب و هدم و رض را هدنرف- نآور م وح صع دا رص

 اداه و رامعم و راشم ردک ود راد وظ مسج هدودرا هدنماکه یس راع هدنق

 فوق هتنرامنا هرلولکدنو كرلمغل نال-ای ندفرط مز هدهروک ذم ةرصاع ىراتراهم

 اوا تا

 كن رلیالآ میانص هلرخآ ربع یناریدشلاج فرح لها هدنراهق ریاف تاود طقف
 گی هفطووپ كره دبا لاها هجک داف. ض هجهملام ءوق تل هد و هلنامزرو یتفک یمادختسا

 . ردشلدیا لیمحم هقانصا هسررب و هنردا لوبناتسا ًامسق هدرانامز كوص یغوحرب

 , ردهدکسمیا 2 قیشا هبرح ور, ندعدق یفانصا ًارظن هننابب هفلنیلح ابلوا هچرک



 لصف یجنشب نوا

 یک ارتشا هبرح ثافائصا

 هج ررصع هدرلاروا كرءدیا حتف راهععق  راکلوا هداقرفآ « ءداپ وزوآ « ءداسآ

 هدنسهاسیواطسو ترذق كنن رکسع هناحوتفوب یاهبنامعتاود نالواشعاتنطلس یارجا"
 هلقوسهراسیلقا قازواو عساو ردقوب لرکسع هج رلکب زو, هدهسیا راکشآ ینیدلوا رهظم
 ین.اجهلم هل وا نا 4ل.بسق ر هحرد كبس همعانص تردق تنام قحا كتيسادیا دالب حتف

 توق زا هدنسهحرد یسودرا رکسع كنهبنامع تلود هياعءانب . ردقوب تجاح هحاصیا

 تاهج كفل روطاریعا ندتخم یاپ . نههلدیا هپش هنغیدنلوب یسودرا عیانص هدرب تردقو

 دکار ود الاح هدراهاکرذک يراكدتبا تقعل كراودرا كو وب نلیدیا قوس ۰ هفت

 هدنتسم ودرابه نارم رانا, یک روس « هملق , یارسلاوراک « ناخ « یریوک نالزا)
 ضعب كنلبا مودو یلوطانا . رد كلروتک هدوجو ندنفرط « فرح لها » نانلوپ
 دارو همتا یر او کک لاا یر :دراهوورا یوا و کرارا

 . ردشمامهلیووک تجاح هلیصفت
 هدرادمم مهم هدننایم نرومامو رگسع یدلوا روح هب هشاعاو ما دختسا كتموکح ِ

 هدهلبا همسر تادربق یتعاقوب یسلوا هدکلدیا ینداصت هنیدبف هدك « فرح لها |

 غ هدنسهلار كل یوق هلا ربتعم خراب SA تاعوقولااتن .ردیا تابا

 . ردند۸ او قجهلوا دانتسا رادم هدبابو, یرارتفد

 ها راشمما ددا ىت د .رد دناع ههر وصندننامز ثاانداص هروک ذم یانو ف-الاعم

 كنسکناه كرتفد یبا نانلوب جردنم هدرا یر ی هد یی رو نالوا درام هنامز

 هل را ۸۲ هدنسهلاسد كب یوق ۰ ٠ ردهدکمام هیر دک یتیدلوا دن ام هلوا اهد
 رفت ( ۵۳۷ ) هدننایم تل ود نرومأمو ا لوق ىلەفولع هدلودسج نالوا دقه

 قیذاوا لخاد هدراحا رس هدلودج وب هنیو هدکلدا فداضت ه( فرح لها اج 7

 حالسو هناخبج ) یحهبج ٩۲۵ « یحوط ۱۰۹۹ 6 ءرماع لیطسا رف ( 4۳۹۲ ) ہلا
۱ 



 ۰ ی ) رکسع كفانصا ۷۹

 : 6 رولنید هدهرص ییدادیا رک ذ یمباقو ۱۲۳۱ - ۱۲۳۳ هدندوج غرا

 هان ر,قرهلوا لخا د هنیدادع یرحکییمهلوقم 4۶ و رجم ر ماطر یرب ندټدم رب

 هلکل هدنوک تاقییا . یدرارولوا طلسم هنرزوا ریقفو ینغ لسم ریغو لس ندا عورش

 (۱)ندن رلکرت یکشا < یا وص « شاق « یهدنر ندا تمدخ قزج ردق یرلکدتسا

 یشاشنتنسهطروا هدنرزوا یناص كانکءروک یءدنلا هبساعدا قلشاب دافرا هصاححاب | دعام

 زدنیحاص انب یراکلهدنوک كجهیربو هدنشاب هتفه . ریلک هقح درک اپو كرت رب شوقنم

 قبهقباب هیانب روما . ریل ,یدنک یتسقاب . ررو هرابجشیا یتسیرا بولآ ارج
 ا رک :مزال قملآ هلقرمم كنآ به هراس تامزاولو رسک« هتسارک بوس ردشیر#

 وسدقاب پور و هنیراشاداوب نالرا نبمم ییرادقم رب كغلابم نالوا للصاح ههجو ویو

 ظفح ندنناضرعت كنارشا راس یرلانب راشاب دافرا وب هفام عد ۰ یدیا ريلاق هنیرایدنک

 كنساسدلک یمرا نالوا قرتحم ( ۱۲۳۳ ) ءدنفرح ونقموق نکل (۱) یدراردبا هاو

 قالوف کرا ندنناراط یهو هدسح قلوا انس رب مسج هدقدن وا عورش هنساشلا

 دنمهصح ید (۱) یرلیاداق هناخءوهق یناشت ,یلما یراسو وق وق هلحم و یارفو ناطباض

 شعا شوخ ییرارطاخ هلیساطعا هراپ رادقم رر, ید یسیلوتم اسیلک ب_.هتسیا قلوا

 قرط رب هجنیلآ یتسهراب یقار رایجقللوق یتح . زملسک یدرآ كودك نلک ءدهسیا
 . یدرردغاد هب یه ًاضعب بویمشوواص

 اريج رو دافرا هلب رارومأم هلطباض هلقعوقوط هنتمفنم كرايشاب دافرا عيطلاب لاح وب
 دیر, ندنارف یداوا لوتقم یجاقرب حورحم یجاقرب .یدلک هعوقو هللاق» ر هدنسهرآ

 : هفرط رب نروثود قجوح « نالماب « نالبیآ . یدربک هما رلپراق هللا ناح لوه

 . رایدتا لتق بو الات رفا راربجمر

 لاصع لکش هلفلوا كعد یعوح هتیرزوا قرار وام هطب اض هل راربحم رو داغرا هعفو

 ادشیداوا دوجوم یناشن یرجدکی هدنرلک روک هدكرابشاب دافرا طقف . یدروبیر دک |

 . یدشلاق ( هدنلا « تاوغا د داقواو دافرا تموکح ) .یدربلیاص رکسع هدرانآ



o a f e كفا 

 تطاسو یرایذنک ةن رق ههینحا ناف رثک الالع قرهلآ توشر ءدلاح یراقداوا

 (۱) . یدراردیا

 هه راو ههښا دن اع هتموکسح . یدرازافار تحاد هدیرلنار دپای انب رلیرحیکی

 راو یحهوسص «شاش رکلود هسیا رارول 1 رخ ینغی دناللشاپ هعمل اب را ہد ەر ره ردو

 كنحاص هشا نا و . ؛ یدربلصآ هاو هاو لی ریتک یس ەت ناشن رر نوجا هم

 هصحرر ندنرلهسو فلت هل روص وش یک ینیدلوا تمالع هنسهاعالاوق هل یک کیدا

 (۲) .  یدیا هل.سو هدهفل آ

 غلبم نلینهتسیا دوخابو یفیدا ردلاق یسهتح ناشن وب(4۸) نایدیا رببعت قمصآ هطلاب

 لیطءت ی اشنا هیت ( یدل مآ هطا اب ) بولک یرفن ی رکي ر هدر دش ييدلرو

 . یدردیآ

 كلدوج خراب یرلقدنلوپ هدرلهلخادم هنروص هناهد هت آشنا هنا كرایرجیکی

 ردهدقملشالک | هدندنسهدافاوش

 ۲۰5 هغی . ۱۲ دلج تدوح رات (۱)

 ۲۳٩ ۶ . ۱ بلج ۰ قطل غرا )¥(

 ندهلماعم وش یساساكبو . ردراو یرعبعت «قاوا هطلاب» هنسانعم قلوا طلسم هد زتاسل( ؛ ۸(

 . كرك هسلوا ښا تاه

 طقف . رلروبهزاب رلخروم ینکیدلک ورلبا ندهن كى هيمست بیس : هجنلک هسریبعآ قمصآ هطلاب

 ےسج هلنرشک | رلانب کسا : هکهلبوش ۰ ردلکد یشرب چوک كقنا لالدتسا ندمپاقو نایرج یو
 02 لامعتسا یرلهتسارک هميم لاطب مواقم اهد هلتهسن هرلگیدمش ډب اانا حیبطلاب بولوا

 تآاعنا بوطالل وت رای ویح فیرظ و قافوا هلک ندا وروا یک یه دمینش هدلئاوا هدر . یدبا

 هنبرلهتسارک هشيم موانمو لاطب یرلیویچوب ۰ یدریلیاپ هارلیویچ كوبوب نلیدیا لاعا هدزبتکلم
 یرا هززآ هدلاح وش .رایدبا روب هدلامعتسا هطلاب هنر رسک راراجنوجما تخوم یرلهتسارک و قفاچ
 هدار وا ی ی هلعل اپ ندنلا در راجم رای مجکی ناک هلیطعت ی آاعلا یالوط ندنکی دلدی | فاعسا

 لآ ین هطلاب نالصآ هسراو كدح » اتتضو ا لیطەت ی آاشلا هلعتروص قضا هی وچ |

 قمالشاب رارک هااصنا بولآ ندر ینیداصآ یي هطلاب ۰ یدرلرتسیا كعد « الشاب هئیا رارگق

 ینا هاملاب ردق هر هجنلپ دی | شو نیلکوک دارا نوز نرجما ینیدل وا یراک تاتنکی یه هدرود وا

 ۰ یدروروط هدر
 قلوا ندعیاقو دناع هرلنامز کج لیدی انلا را ریچ رکی ( ۲۹ هفیح) هدیاع یرکسع غراب

 قمر دلاق یبهطلابو قندنسهلڅ م قصا هطاابر الق ندنسیر لدرلاالوا شمشت هرودوا هرزوا
 .رونل واهیص ز یس هعلاطم هلیجسح یا وایتلمت ەش و ۰ .ردهدگلدبا ثح هحلصفم ندرلهدهنابر و نوجا

4° 



 یلرکسع تافانصا ۳

 هماشفآ بورک هنناکد كنبرب ندنباحا تعنص لوا هسا هدنعفص « یربیه و بولسا

 صوصخ ویو ندنراقدلوا كيرش هنعت كرهدیا باسح ی راحت نوک وا پوروطوا ردق
 تک رش وب لاحرد هلبرلعا تیاکش ندنغیدلوا تعدب رب یرلکدمروت كنسبلاها رصم

 کاب بوآ و ئا عفدو درط هسیا رولک یرب ندب رکبع هنناکد كمك ره ,پونلوا غاسی
 [4۷] . .یدنلوا نالعا یسرووک «یلاوو

 ياخ ندنرتاس ینآ :یرب ندارابرجیکی .هرادقاق « ءزلیک .نلک هلوبناتسا هد اضعب
 . یدا.رولآ هصح ندمتعو راضآ هطااب : روروا یتاشت ,كنسهروا قرهلوا *هنتننانعم

 یرادقم لث هءوهف نانلوا قخس بودک ؟ثهناخضمخم یرفترد چ وا هدهرب قوح

 هدنزنس ةلبا راند ود ءوهق یهلضف نالوا لّصاحندنو قرن ردشیراق اش یساهلوقم دوخ
 . یدرازذیا مس

 یرحکب هد رللوق 6کیدا ر دراو هبهجرد وا یسدعتو ظ هقلخ دلرا رک سع

 اهدو زمتک هحنلآ « رتسیاترجا ردق یاب فن هلومم یایسخا هی راح نالوا یاشن

 . یدرازالاق یلاخ ندنسارجا راتعانش هج هم یک رانوب

 یللا.ناروط وا «دقاد راح. ءدنسهلکسا نشو نلیدی ثح ندنرلیدنک هدهفض ی

 دورو هوساتساران و . . یر ردپآ مط هقاز راو ,ر اخذ نااهل ا: ثادح اراتعدب شتزراشآ

 فلکم هدهلسهفطو تراامل هنماعلوا للقب لع 2 رللحم نالوا عون كقازراو E ندا

 ۰ ور وط هدنسوشزاق ی اکد تن. رحکو + وهقر ؛ ی سی كف رح :ردرا و هاکحر روپشم [1۷]

 «,قنیه » ,ناقیچ ندنمداصت كنه وهت هلتاقوط هحقدروا ههوهقیغافوط ریمدکهدنلا ؛یبیک و د ءوهت
 ما درک وص ندکد ربتچ ینشیا بوشیلاح هدنجما رتناق ردت هعاشقا یه وهق . شردا رارکق یس

 .زامهالک |ینگیدتسیاهنهرعن د ر یه وهت . هراس ای رخ رم دب !تمحايح مدآ وهدهرص یحهیابت یاکد

 : زذا حاضیا | ی هتوآ

 فو دبا . مدد.قنبه ک0 هدس هحکد دنا یغاق وطرعمد کهدنلا هعفدیقنس --

 فبرظ یناوءد هدیضاق . شود + همکح . راز .!شپا .مولعم.یدعبام كنهباکح . رد مزتسیا نا

 .ردحب,لتهیهاکحوب .یریبآ « یسیع د قنیه هاذچکود هوهت هدزعال .ردیا لح هدزرط رب
 راجع د قنیهیارب هلقمالوا زىسساسا هیاکحون هکر وی رتسوک هی راب عیاقو نلیدا. ناس هدنتمع

 ۰ ,ضمراو ينيج د قنیه ررب ندرلیرجیکی كفان, ایه بویلوا طا هرانکود هوهق زکلاب



 ۹م کم فافارصا

 یک كعبانص بابرا نانلوا رکذ بولک هعرش سلحم دن یرابشاب ترکی + لاءمسا
 ضعب ندشرط یرم هلقلوا یحافلق و ی جو یجوط و یرحیکی یمد و قالوص

 ءراناراو هنیرلکوا یرلنکد نوا قاعلوا تمدسخ ٌهرادا بوللوا فاکت تمدخ

 بود دانع بو رو هنرزوا هر تالآ ود ( زرابهاتس رب

Pgهرزوا نغافو تد اغ نالکل وا دک هڪ ید ندنس ون  

 نادا | نیرادرکاش نار ار ودیا كلشک رس ید اقاروا صعبو بولوا یضار

 ه ردرلشم ر و لالتحا یلک هزمتمدخ بولوا یار هنس راکرادت و هر كرلداقسا رابتخا

 ردنسهفناط ها رکاو ولرهش رک | هدقدنلوا فیلکت تمدخ ندنفرط یربم یک كونا

 كمنلک ندنرراقح كرلندبا داع بويعا تفل اع هنیراراتخا هرزوا یيدلکس وا ندعدق

 ۹ هدیای وب هدقود راو... هک مودروسب ناکا ضع ینساح ر كلر وفرش سانوجما

 راک بوجآ ناکد هدرا رازایو وشراح بول وا ندعبانص لها 3 كوا بولوا د قم ۳

 ردسهظاط وارث و ردقلخ موق راسو یرجیکی زکاو یا رک درم تنگ
 صوصخ یرع دوخایو تدل مم یرم قلعتم هس رلتم اځ هک نسهلیا دکأتو al مکع

 هلب راتفرعم یرارابتخا ریاسو یرلشاب تکیو ادختک و هربخ لها «دقدلوا عقاو

 نامرف بویهردنا عازنو للعت هدرف رب بوردنا تمدسخ هرژوا نونقو تاع نالکلوا

 کس ها صع نواب هلا یر غرو یرلمسا یرلندا تفااحم ه 4۶ دق تداف و هع واه

 نالا اشا هد رالا ى رلشاپ تیکیو اد رظللادهنو . هناك ندنراقح"

IAN۱ ۱ ۵  
 هنن راباسح یدنک یک فان ما رکید رارکسع ار هتعونعو تادسق ردق وب

 هن وات رات زاها ادام زاغ و تست نابزات اف وغو ناهن < اهن سود تزال
 باا دادم یسیرت ندزابرخکی یک الالع . یدرادومک زاو ندتقلوا یاتروا
 یحاص ناکدهدیولوا ماشف آ .ردیاتراظن هنشزررو شل آ كنآ و ررک هتناکد كنسبر رکید

 8 کا لا وب ۲ یااودا ارتش همم ' هد ین دنک نامزد یجنازوک ینا
 ندک هرصم هد راب ۱۲۰۰ یتح.. یدیا امرفمکح هدایز اهد هد.هرشط بولوا عقاو ۹

 رلقا زم-) و .یراف دباب هدرصم كرلب رجیکی نانلوب رار, هلبا اشاپ نسح یزاف ادد نادوبق
 :کرولشد هدا را تدوج هدنقح

 هجا رصد هدیرکتسع ةقاط هلهحو ینیدلوا ندرة بن هعدق تادام كرايرجنكي
 ۱۸۸ هفیح ۰ ییفر دها . یلابح لوساتسا هد رم رصع یم وا (۱)



 یلرکسص كفانصا ۳۲

 هکم کح هنسهضاق لویناتسا

 مرللوق رتاسو یجحولعو یجهبجو یربنالغوا یمجتو یرجیکیوتلخ كوب ضعب ال
 هدقاوسا بو وط نیک کد و توشراق هعلانص روما قلعتم هقوسس لها و هارشو حس

 ضبو بودیا قلزابءهرطم بولا هتسارک و عاتم هدراک نالکو .دراهکساو هدرازاپو

 یراکودتسا بولوا نام هغملآ ءرانالسم هرزوا .زور خرا بورک هنیرابک نودوا

 هراربجنر بونأم هبهدایز بولآ کوک | ترک عاتم ندرلربحر بودا عسیب هیاهب
 راعسا نالوا یراح هتسرک و عاتم وشراق هلاوحا نالوا صوصحم هعبانص بابرا راسو

 نودواو هتسرک و عاتم یه ھا شامام هدیا لخد سستو یضاق بويملا مسب هرزوا

 مرالوف دعب نم نکلک مزال یدعت هدیاب و هارقف )۵ بوشوا یراح خر هدهووسم و

 فاتح تاودا راسو هل رافا رب و تای هدنرللاح ودنک توصشراق هروما قلعتم هفوس لها

 كيهفاط ره هدبالوا بودیا صا قلوا لوغشم یعرکوا یراصوصخ نالوا هلادج و
 نس هدقدلوب لوصو . ۰۰ کمود روس . ردشلریو مئواه مکح هنراافآ نوجا هب

 یرانلغوا یمج رک او یرعیکی رک او یتلخ كولب رک ۱ بولوا دبقم هدباب وب یاد

 لابو هنیروما كميانص بایرا راسو الوراربحر ندمرفلوف ریاسو یجوطو یجهجو
 هبارتسشا و عبو هني راک لری رو هتیرومآ هوسو نودواو هتسرک و هنعیانص كقوس لها

 هرزوا مفیرش نامرف یخاد رانآ بوردلب هنیرلافآ هسیا یک یه یرانشوراق . راهیمشراق

 بوزاب بوزاپ هسیا یسافآ كنهفاط یننق . هبملا منم یرلافآ کلی وش . هلیا عفد و منم

 یک وياه مکح ویو ۰ هناک ندنقح كو رلذدیا لاها هدنسارجا مضرش نامرف . نسهردلپ
 بول وا هرزوا لمع هلبا ینورقم تلادع نومضم دعب نمو ایلاح بودا دق هظوفح لحس

 . نسهدیا رذح ندهلهاسمو لامها

)۱( ۹۲ ۵۰ 
 هلکنوش یفیدلوا یربثأات رب جههدنصوصخ عنم ندنراجت و تمنص یرارکسع كمکحوب

 . ردشلردنوک هنسضاق لوبناتسا اهد مکحرب هدزرطوش هرک وص هنس ترد هک ت بال

 : هک مکح هنسضاق لوبناتسا

 - هدرخ و یج«8 ودو كرلبغارح نالوا نکمتم هدلوبناتسا هم بوردنوک بوتکم
 یمادختک و یلع نالوا یسهربخ لها كراهنسق نایلئارقابو جم ریو جون ًامومو كراج

 ۱۸ "هفیح ۰ قیفر دجا ۰ یابح لویساتسا هدرم رصع ىج وا (۱)



 ۳۱ دلرکبع كفانصا

 . كلها صخلت اکی دعب نم یهو رکم هلوقم و .كرروىلام کن .زاب ر < مدردا بضغ

 زسلاعا هیابفع ندابند هسردیا یعس کا لاخدا ینجا هعرالوق كاب م یک یہ ندزوکجا

 هدینساریا كسب شهلا كرجا و شا اعد دب ود « نويل وب حالف ندمنهج را بودک

 (6۱) . ردشم ردّسا هوس لاحرد

 شادیاانتعا هحردو هدنرل امز نایاسو ملس ناطاس هتسهال ر دش راق فانصا هودرا

 حتف هععق یتحو راقللارق < راقلروطارپعا هد رود هاشداپ یا يه ءدنسهحش انتها وی و

 هنب كرها ماود قوج لاح وب نکیا شعلوا عیسوت یلثم چاق رر کلم یلناغع كرهیدبا
 راتهح ونورا هقثو نان وا جرد ها. . ردشمالشاپهنلزو «دننامز ناملس ناطلس ین وناق

 ینیدلواشلدیا لاخدا هللروصه كنبرلقجوح فانصاو كفانصا هیوورا . ردقج هلشالک |

 . ردودکیر و تامولعم رادت ۵ هدكب یوق هدنارمو و هدکلدیا هیاکح هد راځم رات

 یرحیکیهنب ړزوا یراوزرا ثافانصانالوا رهظمهنبرردق كهاشداپ هدرانوباه روس هبصاحاب

 ۱ ..: روید ؟ وص ندقذنالک | هبیدازوا نوزوا كب یجوف ینیدازاب
 (۲) لر و ینالغوا رېش مولعم ا يهدیوتام یر ندرو نمرات هرمز رره هل ابو »

 عاطقویج هدفآ و لاحو یحهودو یحرطاقو كورو و زالو ینجاو درک و تاتو هاکنجو

 نوناق و . یدازوب ناکرا و نییآ بولوا قحلم هفلتخم یانجا راس و یجیسک نایو قیرط

 كيبزون ییارب ندهفلتخ سانجبا هدقدلوا مقاو نوناه رغس قجحمآ ..... یدقلق هدغاقو
 «هنخلیزرد نالوا یزرد كح ديا اوا ن راتمدخ و راردما راد و ادب رکسع یرادقم

 .یدرارولوالوغشم هلبراتعنم یر ره تورم هتغلراطءنالوا راطع « هنغالاش نالوا ,لاق

 ناعواو یاعراو . رنا لج نع انا رگت ردلکد رکبع ؟ کم 4وقم و

 . ردهدکیعا فرص یرلزوس «.زمس شبا هلیا لاقح « لاق . ردرلهداژ

 # قد .درانامز هلوص یخ . راو دای لا لغو راج نکیا رک اسابا
 تعنص كرکسع هلس هدنرانامز ینا ملسو ناملس ناطلس نانلو یدود قالراپ كا كتل ود

 یفیداوا. مبا كفانصا ماتا هے ا کر تیم ایک وب ..يديا مقاو ,یلافتشا هرات و
 هیامدم رون هقسو کواوش . یدرار وما دع فلکم یرایدنک هدهلتاعر هطورشو دوق

 . ردمهم هدهحرد قحلوا مداخ

 ٩۷ فی ۰ ۱۳۰۲ ایشلاوا هەبطم . یمهلاسر كاب. یچوت (۱)
 ییدنالاوتكخزوم ياالولط ندننادبا ديف قرهلوارکسع كل( دارت) هتسودرا كنود قاروت (۲) ۱

 . ردتند ناپاش ردنه ریبعآ



 کلرکسع كنانصا ۳۰.

 ندتموکح فرط ینانعمو شاعمكنبر رکسع یر کی .دنکشت لئاوا كلود هک و لاح

 : . یدزلدیا هدعاس هلاغتا هلادش رب هقعاب ندکل رکو هردو كره دا نامأت

 1 نکددک هترفس را وتکبس نا ناعلس ناطلس ینوناق هک ز کتاب هنندش هح رد كع ون

 ۱ شمامهلل نامه هداروا هدهسیاشءارآ هتسوا رب نوجا رعمعت هلقل رف ی كل آ ی رلکدنب
 : یدشما ریممت هج زسلاب ندنفیدشبفای للا زارب هناریممل یک و كنسیرب ندرایرجکیو
 ۳ یرسکی هد شمدبراق فاح هنسودآ - کیپ دقدقو)(یعومسم .كهافداب تهب
 . هدهیاشاراتروق افآ هنیرزوا یتعافشو طسوت تنالکو نکیا شما سما ینادعا كنسافا
 .یدشلدیا جارخا ندقاعوا 2 زا یمهفولع دغاق هیرحکب ندیا ریمعت یک

  طقف .رت-زاقلزاب یرحکب س که .یدبا شر لو ون كللب رحک: هدرارودو, 6 و لاح

 ۰. . ییزملوا لوقو دق هاا هث یرلغوا كفاسا "نکنز یخ . یدزلدا لوف

 لر هشود هب هضم هجهراپ ودرا نکردک هنیرفس رصم ملس ناطل-زواپ هکر دب و يم

 . هزاپ 4ودرا هرکوص تدم رب . رذیا ضارقتسا نوتلآ كيب شعلا نورا رب رادرتفد
 4 رجات هدک دلدیا بلح هرژوا كلدبا هداعا یه زاب ك رح اب دل ردلک

 . هملغوا ناه . نوسلوا كنيريم لج یرولف كيب شل یکیدریو .ردقوب مهسک رت
 ١ تفك . ردشلا ماحرتسا هد « نوسنلوا ناسحا كلج هج هلأ یا ه.دیهاشداپ تاود
 هلاراشم : هدقدنل وا ضرع همماس: ناطاس

  نیرمشلانیمرح حاف ماع قلخ نکل .مدردبالتق یزک هلجنوجبح | ورا ماظع دادجا»

 1 ی. رادرفدو رزو جافر و, رش دعا لتف ها هنام بودیا عمط هل اب كن اک رزاب ر ناخ ماس ناطلس

 3 ر شمش ةقمط یزکهلح ۸و وت .مرحاق ي رولوا عیاش ود ا لق ہانک یب ید

 رر ندر. الفارق زیب و .هاقیرا اطا E از
 مرک « یروف راقرق « رلیدب « راچوا .لب هاب دهنسهاج-قیزط کیاقوا ماما کیا نوا .زلاح زملیب
 ۱ . یو یشاتکب یجاح اطلس ۰ ضصرپ . لع

 ۲ كنراترضح ناخ نایلس ناطلنس ,یزانلا یحاض نوناق نایشآ سودرف ناکمتنج +یمهس ۰
  هتسزا, یجشا هلسذاب كنافا نیسح» یسیج ابر وچ کو لب یحزوقطا نوا هار زاوا هننحتسم ؛ماظن" ینیدروق ۱

 . بلاط هنلشادلوپ كب نهرلادبع نبا یدنفا هللاءاطع دم هلیتفرعم دیار وابتخا .هلرج. و اغا یشاپهطواو
  یسهرک طب هفط وا هند بودبامضو قلرومای نص هفص ودق رب وق یمسا بولوا بقارو
 ۰ یدنل وا اطعا

 ۵۳ هغو یاب ع مک غرا



 لصف ی ورد نوا

 یلرکسع كفانصا

 دوخاب
 یلافتشا هلت راجو تمنص كرارکسغ

 هلع ءانب . یدیا ندرلب رجب یمظعا حق ها رل.ع اص و فانصا یهدرارازابو وشراح

 كناعوق ولاماتن . یدلکشم كي یسملیع هنکوا كراکتحا و یسهظفاحم و یببطت كخرت
 لا ردهدن دلک یرایرمشمه هلومناتسا كصاخشا یک وانامو یحک رونو لا هروک هتناس

 هنسهلشدق كنهدوا یراقدلوا بوسفم ینبرح واد ( . هاب یرچبکی یس مشادلوب لک)
 هک یدرارریو یسهرک ذی هفص هللاو . رارربدکود یال كيهتروا هنیرللوق بوروتوک

 .ددز ریکتسد رلالواو ران راونمریپ یلو شاتکب یجاح«ز لپ رجیکپ هکر ):یلأم فان ءرک ذن وب
 مرگ وص ندیاللاقم ماطر والو (. رولوا ثداح ۳ ۰۹ هسرولرسک ۱ و نیم هلقل رمق

 غاحواهدزب . یدلوا بلاط هلوخد هزاع واو یدقارب (۱) كنك ءنحهتروا مدا هجحنالف )

 یواح یاومضم ( كدرو ینسهرک دب هفص ویشا هند تودیا دق هتیرتفد كه صاع

 8 ریو .هفولعو  هیاناملمالش هج رز یهود يل رهم پند ناف رط یئابهطواو هتنوا تولوا

 تیرومأم یاغیا بودیا عضو هنتفاق یرجیکیو مج یصاخدا هلوقم وب رابجقللوقهرق
 (4۱) ۰ یدرار ردتا

 ملظ قدعاب هیاها ؛ فانتصا نالوا كام هنیزابتما كلبرجیکی هلرو- وش هتشیا
 هرزوا ینج هلی ثالک | ندرلمالعا نانلوا جرد هشحم یسه زوج كفانصا . یدزاشار

 كرایضاق هدهسبدبا هدقلوا عقاو یرلیزجن هلبتفرم» رلضاق یک فانصا رکید هدلراسک و

 . یدبا هدکمامع یمکح نامز یه هرانوب

 یسهسبلارکسع بوفارب ینسهسبلا قوزوب یشاب « تقارب نیک .ریشاماچ « هسیلا :فانک (۱)
 .ردهنسانعمقاواشیورد «قعو وص»هدران و .رد راو ریپعت ر رزگب اکو هد ه دادنء هیف وص ۰ ردکع د ك میک

 : رددیقم و طوبضم هلروص وش یمهزکذت هفص هدسایع "یرکسصغراب (:۰۱)

 بانج ردراوزمب . یرس ندمریو هلوو . رارقا كدلیا ینکلرب كقح . ورب ند بولاق زوم
 زرلهاورپ هدیهلارو « زرلهاتسمو ر ندلزا ۰ ران دما



 یرلتس ضعب دزاجئو فانصا ناماسم ۷۱۸

 اغا یراتمنسو تراج راس یسگ و قلا یسیگ « یایجهفاحت یسبک « كارجات یسیک
 رازابءوشراچ هلشسانم قلواهمج ًاناذهسراو ییابداتءنصردقه .دناربت لصاحمانوجحما كجا
 ماست «رلیدنفا هیلط وب رتدد اپ بورتتک یرادقم یعوزل ندنرالام و ره ندنشدل وا لبطعت

 نالوا لوح وک ندنشاب ییا نوا . راررن-سوک تاسف رب لدتعم هاشا ع ون يه . راردیا

 . كنضاداقرا رب رکید ها قو «دنناب كرلتوآ هشيا راو یرلکب اغآ هدرلیدتفا دیلط

 اب رژزاوطوا هاو

 قمردناط یذل كن راجم مرلنویو قلوا بغراو یی هشت بجوم یلاها موم نوک وا
 . هیلط . رارذپا ارجا شیزو شالآ ندرایدنفا هبلط و ردک هیوشرا وانوحما

 قالب قرف یر یه كرلتو رلتروک هک رارروطوا هلاکد ردع هاراقو هلی وا هد رایدنفا
  ردق هل هدرجا ر یلزاقو« قو كلفنفخ . قوب كوك . ردیا نط ناکرزاب؛ اقنع ی

 . رونلوب دوج وم هدرانوب ی-هلج هيا راو فاضوا

 هل مدنيا ماود هوش راج و یتوک هم چ وا هدنفرظ نوک یم رکی عیدنل وی هدنارت نب

 : ق هدزلا نیم ۰ دولآ ینسءراب كاما ییررو یسم ۰ زوس دیآ قلب رغ ندن ره یراه راب

 yg “ةة هرو راو هب یرم شه بوت راط هم زلام یزار تا یک رورو با سح

 یرلفدنا_ص .رارروک ںاسح هل رابحا ص ین وک یعادرف ه مدلاق هدنس وش اف هع دب هد رم

 قیوشت یرلیدفا هلط مه . ریلاق عت یلیخرب هنیرلیدنک كرءدیا هیوست ینسهیامرس كناشا

 پوط شپنوا قلاربلز وب ندن رلشاف فی رظ یلز,دلایو یلکییا كناریت هلربسح یعوزا اکب هد مهو
 :J) ۲۱) ۰ مدل |

 دعا تقوا دلرک « ندقنا و نادقف كرك طنف م مدرتسیا یمزاپ هجوزوا زار لصفو [۱]

 هنشاب یلشاب « عوضوع اساسا . مرویدیا افتک | هلردفو نالوا شلزاب هوا ییالوط ندننیدلوا

 . املسم دوخا. و كتم راج ناملسم مکیدروک هد راه غ یلکعت .ردمهم هدهجرد یقح هلوا ناک ر

 « یتا یهدنلاع ترا داراناملسع .ردیا اضتقا یسمردزاپ رار هدزرطوب كمر ندنراغیکنر

 . ریلی هدبا لیکشت ینعوضوم كراو یراکلیلا قوچر لماحملاو' « یتابقفوم
 ۱۳۰ * ترام ۲۰ یم هترفن یسهب غ مادقا ۰ یدنفایرممالع *یزلیعاش لنامع یالو هردوةشا (۲)



 ۷ ۱ یراتب نم ضعب داراجتو فانسا نانلسم

 یتا وممت ندیا اضتقا بول آ ندننراظن فراعم یتکم ی هدنلاصتا .هناخشکمس هتمجام
 رکا بدراوحو هح . ردزاععالفاب اسر ءهلووا هزکوم ندک در دارا
 لاک قمان رارب هلکما هدهعرد یسیردت كسرد رر هدتکم روک ذم ملايو نانلوا

 . ردشع وقوا الما هدتکموب هدتیرح دهاح ر یک فاب

 مالساهدنجما نامز]زآ -انتعاو نفد ,ينناوا شم وک هذنبموصخ تابیردن كبتکی.
 نقلوا بجوم یتغد هداعلاقوف هدننم مالفا هتک و هدنسهرآ نراقارح هلخاب ناتسرخ و
 شلاق هدقاقوس راحا يمسق رب كنهبلط كرهلك یاکریغ هاعتسا ییموادم ؟ هاخسردو

 .ردشلوا رلنامز یراکدتا الما هدقاق وس كن هبلطو رره یس رد ندی راق وب كراملعم ند غی دلوا

 قم ا۲ هسی رد تعج » هلت ريغ دیزت اهد هچیرد رب نششنم ا تراتسج ندتعر و

 .د كتم وکح و ثیشت هناناعا عج كز هديا رب کت ینساضعا و لیوح هب (:هبمالساهیسیردن تیم )

 هدوجو اس رب .مشنحمو مع هلماب «هقفشلاراد و بودا لاصحتما هدی رهاظمو تنواعم

 نالوا ًاجلن هنیملبم ماتا هجرازوب هلصافالب ور, ندرصع میداي هکددراشمروتک
 . ردشظ هدوجو ندرکف ر یک سرد ییرافارج فانصا وب هتشيا هر هسسوم و

 كفال.ا یک ینیدمهلاب اهد کیا رب ردق مآ و هکروئلوا فسأت قوح طقف

 تنواعم هاب نده ا تیادب ەدە «هقفشلاراد » نالوا یراکداب ر رادتمق

 0 . ردشمالوا ندیا

 یکا یهدناتسدنهب یل وص ا فص( یک ءدزب هدهسیار اتم ییا ۰م رلفنصهعن رک یی اهاردلناع

 هدنسهماب هری رو لیتصحم بویلوا رزبحیک ولت هغلفان ااقللعم یدالواكنسپ ر ندفاتصا بونم وا

 یناراقج وچ هد هجن ر د كج هلنید هلتیم وم ناه یفانص اهدا وا اذه عم یدریل هریک هکلسم یکیدتسیا

 ین رالوصا تراجم و تمنص پول آ هننایه رکو ص ندک دن کوا یدینب د مولعاهصاطابو یوا ع تام دقم
 .یراردیا مدرایءرلن | .بودک هنس راناکد كتب رلاباب دنر انام ز لنطمت راقج وج : ی دنا رالشاب هم لعل

 یربمایع مرتح لضاف یلاثمرب لز وک تیاف كن راباسنا تروص تراجم كني راةجوح بتکم
 - یدامر نالوا یراح هدنرهش.ناربت هدقلدووانرا هلاراشم . رد:دکهریورخ یدنفا

 . رویا هباکح هل روص و ژر -  هلیدبق» یینمروک هدرب رب چیه

 اراشعا ندنشاي ییا نوا . رولیروق وشراح رب هرزوا قلوا صوصح هننوک همم نه »

 قلزاز,یسیمک «قلزازف یسیمیک .رولیرپدنروطوا هدرلناکدوبهسراو یمهبلطبتکم ردقەن



 یرلتص ضعب دكراجنو فاتصا ناماسم ۹۹۹

 : نامرف اب هقشب هقشب هرایدتقا یراضاق هثلث دالب تفک هلیرودص هنس دا را هنتسلوا
 ءاوخ بتکمو یت ر اماما تلح لابا ناک هدهناتسآ یاو زس هلفلوا شمدلق هست یلاع

 .هنیراشوه شوک. یهر وک ذم تاهبنت هكرذیا بلج ءزکفرظ ی رلادختک فاتصاو ی رلهحا
 . رلماما هلر اطعا هنیرادپ ید ین راتروص ضع رار كنللاع نامرف وشاو می و نقل

 1 یرلهجاوخ بتکمو قعالک ا بو وقوا هنب زلف امام یعتد رلا دخیتک و هسرلاها ی راد

 . هقفوتبو تردایم هدک اتو هشت یک ۲ کرک هتسهلح .رزوا كم لمع هجوم بواب ید

 . قید ,ندزکفرطا هلاصحتسا یلئاسو یرازقتساواّرجا مالا لع كامن و مالعا وبشا یلاعت

 ٍ . « یدلروب ود زسهلیا تقدو ماها تاذلاب

  لغوتم هلتالکشت ةحیحمرات كفراعم یبهنس دارا وبا كنیلدع دو ناطلس

 راز هلقمالوا یرضوط كب هتنداشک بتکم هرزوا دیدج زرط هدلوساتسا هجرت الوا

 اجا :رکوم ندهربخ تایظت كرك « ندخحراب وب كرك هةقملا یف . ردتلدیا ذاحا ءنم

 ندقعوقوا ییراقارع فانحا ةلراتمه نالوا فرص هد هسيا شفلوا ته"هنداشک راکم

 .ردشلدیافادهتسا یمیاف یسهبیرو ماعتكنطو دالوامومم ه«یرضوط ندیرغوط ءدایز
 ثالواروبحم هک ول هنقلقارح قانصا یراق لهاج هنب اتر هتب رتکت كرابتکم هیفام عم

 نوک ها تیم بابزا چاق ییظوط هنر ۱۳۸۱ ۰ یدراو نطو دالوز قوح ر

 تقوا هعاضا" هر هدوپب كالافطا هجرلزو ردق" هب هجنانجا وق هدنک وا یسوبق وشراح

 ده تراحم وگت عنص ندنلافطا هملسم رغ للم هک و لاحو هلرهروک ینفیدلوا دعا

 هتعنص ندن راقخ وح مالسا قر هل هتفد رظق ی راکدلتست هعزاو بووقوا كن هفاک هلرلندیا

 EER ۱ ینیدلوا یرلتفو شو ردق تعاتش رب هدنوک تر وض وش هدیودبا اولس

 رد راش منشا وق: هنس وز زا كاج رک وا" یعولع تامدقم

 .(اغاب فسو نالوا یرظان هلام هرخ الاب) كب فسو ندنراعفادم كلا كركف وب

 ۱ رام ناتو یو شم روم مقم ا ل نافوص تارا مدح ران ناتوا رک د
 «(اشاپیفوت یلسدو ریشم یرظاب هلام) كب قىقو « ( اشاب راتخحم دمحا ی زا قما ردص )

 سا هليا تاود ی چ Ê راسو ( اشا ناهلس یادنام وق موم ىلا مور ) كلی ناهلس

 شلاق ورک قاب. ندهلحم هراس رصانع هغ رام كمالسا رصنع قرهشولوب رلهچیک

 "ا هما « هسیرذب تعح » هرزوا قلوا تشل همدم هلا دای هلن مات نال ی راف دلوا

 هتموکح هرزوا قمالشابهشیا هليا سیردن ییراقارجفانصا ادتبا بودا لکشت تم رب



 “اھ یرلتبنم ضم كرامو فاصا ناملسم

 بک و راک یرافدنلوب یرلودنک پوناتوا ندقح" نابه»لقرهغانوا نر رب هدناب. وب و

 یخد یراهءمالما داقعو هش د لئاسم یراکدملسب ی یراتمدخ و نیا

 هلالی ن.راد ی راودنک لوح ولواو رت مغو ی ناکمالابسح هک اکما تون رک وا

 هقتشب ندنغيدلوا یراتناید ؛دهع هضیرف یرللا تردقىو عتسو فرم کاکمروک را

 ین هنمالاسا طا مش و لو لغو هڪق دم راو هارد یھا یرادالوا ننک سه دعب اف

 كمرو هبهتسوا نواوا قهاصو كعر و هب هتسوا بولا ندتکم هکدعا لت 4. ال

 هدنسهحرد قهام تا نالوا یسلو ê هسا قو یسابایو وز :KN هنر هح زد

 بوا رکاو هنفرط یدفا نالوا یتدضاق لوساتسا ها زر لوسات-۱ یه دل وا

 راز هسهجاوخ بتکم هنیرافرط رلیدنفا یرابضاق رلهیا ندنناکس هطافو رادکساو
 نذار وهم «نیرادب ندعرش فرط بورتسوت توروتک یخد یفجوحو بدرراو

 نوک اشو قمال[ کد مرک اه و هوا ناخ هدا رو یر کد ندای کیک
 ندهمزال قلوا مضنم یرلتفرعمو یار ید دی راد کک یاسا مدنلقال کا

 ییا و زول جلد رک اش :ندج وج رسد دنه رقما یارک ن دیا اح اس-هنشب دا

 یوط یعاما كنسهلحم دوخابو یمهجاوخ كىتكم یغیدوقوا هسیا ررو یسهدلا و و

 هد. هبضق نیمه ند یابحا تیفک و یخد رلیدتفا یضاقو كمرو رخ .رلیدنفا یضاق

 یص شارو هتمنص نب زیقملا :یممزک پ نذا قروتروا یر ندیراف ا ناجا وا شف

 بکن نوهیکیدم رو خو یسادختک كفانصا لوا و يهود یال ها رول و

 هد: زاوا راقج وج مس زسابابو تی كل ا اها هب ىلا باب EY ینتسهجا وخ

 رونلوب هدنسهببرت كنهنسل رب دوخارو هدنناپ هتسوا رب یروربض هلببس یلزمسهنسگ

 رو همجع او کم کوا تفس فز مدآ نالوا یس ص كرکو یسهتسوا هسا

 كاذک و قمردنوقوا ردق هسنلوا قهاص بوردنوک هنکم هعفد ییا هدنوک كرهما

 یسانآ قرلوا لخادهماظن وب اهبقطب ید رلقجوح نانلوب هدراهتسوا هذه لالا

 یخد یرالوا زسهسمکو كمررو هتکمبولآ ندهتسوا یرانالوا یبلو راسو یمابابو

 یخد یرلهجاوخ بتکیو كلما تقد هنسمالاق لهاح بوریو هبتکم یراهت-و

 رره هدنیقع غیلعت .یناشلا مافع نآ رف بودوقوا هطزوک یرلقجوح نانو ءدرابتوب
 طنارش قرهدوفوا رلهلاسر والثم لاح معو دوج هروک هنیدادعت-او تشح كفجوح

 ظاقاو هبش مومعلایلع هدزوا كلا .مادقاو ىس كلكم رك وا نرل هاد شاقعو «مالس



 یراتنح ضمب داراجتو فانصا نامل.م ۱

 هسا هدناتسدبرکیدو و هلق و هدانب نالوا شلدیا صم هتخورف اشا هقش و رادتمق

 أ . یدریلناص شاه یللو و یلکسا ناسد نلند لانه

 ادهعم .مدم هلوا سرتسدهق ان و كاج هد | دا یاور ق هدنةح یراکجاوخ ناتسدب

 .BET یدم هديا ماود تدم نوزوا یبفک یسزاب بووقوا كنيراقارح قاس!

 ندرابتعا عفوم هدسبردن لوصاو هجک د_شلبدام نونبسب بوسک ینتبسانم هلبا هیلع قرط
 نالوا یا هاش نوجا ,ولردنوقوا كنیرلقارج فانصا هدرکیوشراح . یدشود

 هغلقارح ها هتسوار ندع وق وا ینحوح نیس نیک 4 یدلاق ز..هللط تدم لوط ب تی

 اره دبا بلج یتق د رظن م دنع را۱ ۲4 ۰ وهدننامز ین اند و و ناطا لاح و تا . یدالشاب کمر و

 هدنحم رات همامع فراعم هک یس دارا نانل واجرد هډ E كہلار اشمءاشداب .یدلد الس وت هنعنم

 یلاوحا ی هدراخ راتوا كني راقارج فانصا _ردهدکلدنا دع هدم نوجنا همادتبا تاسیردت

 رد.دکُما ر وصت

 8 طئارش ادا هروک هدالسا لها هفاک ناید عدد تما هکر دم ولعم هب هلم »

 کل رد یغنق نوجا ت ثدم تاک | هدعب تكلس بو رک وا یتسهشد داقعو ین هم

 یلکع رکوا نهشد تایرورض لوا ندش ریه لصاباو كمما هسا كج هديا كولس

 ت رلاآ سانرفکا وربندنامز رب نکیا مزال كملا عدق هنسهج كله ورلد ررما

 یتسالاق لهاح كترادالوا والذم یرلقدلاق یراودنک قرهلوا یمهئس كن رلاپاپو

 هلآ ناه هلبا لکون مدع هترلترضح یلاعتو هناحبس قح نالوا مع قازرو هارهمنشود

 لها بولآ ندشکم یک یفیدراو هنشاب یلآ شب یرلقجوج كرهثود هنسهعاد قازق

 هرکص بویوب هلتلاهج وه هلوقم وا ندنرلکدریو کلدرک اش هنن فرح
 كس رلابابو كنسرااتآ یرللاو و رزو ء ۳ هسرلکدعا سوه (Sey کو ۱ ںوبوقوا یخد

 یرلودنک ندفرط رو تلوئسم راتفرک رنو ندفرط ر هدتماق مون بولوا هما و

 ر ۲۱ هلی امن سا تااهج یهامز یاعت هللاذاعم هقشد ندبراقح هل وا تما لو ی زح راح ود

 لا نمصع نو وا نلقت پت بیس کل زس رصن تیفک وب ندنراقدلوا رب نداد قلخ

 ٩ رصب بابرا یضح هلوا مزلتسسم ینهدیدش هسرت نهرلا لی نم هر دک هلو یل اعت

 صداح ندب وقع رڪ و اسد وللثم وا یتملس دابع یشاتندقلوا ادب وهو اط

 ودق هيیدمش اب فدو راغ اتا مرش هدنید ضا یدعا هلکلک مزال تنایصو

  بونشود یتماخو هدسراد ككلاهاح دم تما 4+ ۱ راتخا و جد نالوا شلاق لهاح



 ۳ یرلتنم ضبب , كرا و. یفانصا نادسم

 لج هب هولا هتف رعم ؛ییایش اب تیکیو ارخیتک ىلا .ندتعاطا برق ءس ایا

 دوخابو رانالشالک ۱ یفیدالوا هدنتم .ریلبلوب هدهمزال.تاراطخا و جاصت هداروا كر هلبدیا

 7 . یدریلیدبا تازاح هلا كنک د هقلف رلن هلشیا تحاق هاو و

 ر هق شپ بودا لرب یاکد ندلوا یتقفاومو , نذا كيهتسوا هملاقایو قارح رب

 ۰ یدزالآ هلیمنک هل هتک یا کیده هدرک » هنتسم قلتو ا

 هقرطرب . یدشادیا حاضبا هلتاعفد یغیدناو یتتانم هلبا هبلع قرط كفاتصا ءدلئآو
 فانصا هدرانامز كليا نوجا کیدتیا فقوت هلغوت هلبا هبعرش مولع قوحزآ بان

 كالوبتاتساندنف رطدمحمناطلس عاف یت . یدرونلزا انتغا هنیرامزو بوبوقوا ك رلقارح

 هناخجارس كخوح قیحآ یتسوا یهدنبرق فیرش مماع یژاقدرویب اشنا ءدنحتف بقع

 نالیدوق واهد رهسردمحاف یراحابص كنبراقارح جارس «یکرت ءراجا مس رز وا كلدب ذات

 یرازاتخانالوا دوج وم مولا كفانصا یفیدلوا فو طعم هندصقم یرلداسهدب اما ود ءراسرد

 جارسرپ شمشت هدلو و كنقاب رو مشم معاش . ردهدکلدیا لقا هدالاح هنعنعر ندنفرظ

 . یلکمزال قم اننا هتاورو هجل ۲ هتفدرظن یغیداوا یغارج

 ماشفآ و رجا هدحوآتعاس هغروت ۷ یراح اص ناتسدب ردق هننئالعا كتطورشم

 اشنا یاتسدب حاف ارظل هنیراهدافا كنيرابکجاوخ ناتسدب ۰ یدربناپاق هدزکس عام

 یراحامصرلهجاوخ و شما شح هنیراهجاوخ سرد ی زاما ترا, دارو نامز کیدر دت

 < نم وا تراجت یارجا هدناتسدب بولکهرک وص ندکدرو سرد هب هملط ردق هجو

 شما هراسرد نالیدوق وا هدننفو ید:کیا هل را هجا وخ هد يو اب هد ید تعاد تاتو د

 ندنوبءدیمملیند (یجاوځ) هنر راجت و فانصا ناتسد . شعا فولهعم هنبد_بمقم یروامل

 راسو تاره وحم « سالا مولا ً رظن هنسلوا ی ناتسزاب «لاتسب شم راک یرراپ

 را« ءشود یتلم ینیدلوا توسذم هدایز اخد هکلب مدنسهحرد یصخش هدننایم رلنو . دربی لبد

 ۱ راک هدرت ایل اخ هش هرات وا و

 شبغا لاصویتسا نوا قلم یهذا ند چا دوم ناظلئس كور .زارت» یوا نابع رضا الو

 .وفدم هداروا هد فتا یح رد ه اخر رطپ یمرا ی هدوبام و وق ی دهاش دوب ۽ هكا فا زامتما یاد

 ینبدلوا شرابوت كنس هل او یشاب یجموراب هدیضارا ینیدنلو ینبم كذسهداب سو افتسایآ . ردب

 - ردند رزایت
1 
 ی



 یزلتبنم ضب كراجو کفانشا :ناملسم )+

 ۲ ردناخ ناغلس ناطاس ةلبا لوا ملس ناظا نریو:ترهش هنفانصا (84) ایج واق »
 نواح . یدراسشغا لیصحم قلب ونق كرهلک اند ؛هدنوزب رط هاشداپ کیا وب هکنوج-
 نو ر.«ریدیا یداتسا كلا نال نبطنط ہو مود ىح وف یهدنزو جا كننامف

 1 ردبا نی هد.« مروروا كنکد لس کس ه.بواوا هدز جا هە هدارزهش :ناهلس تا

 | دزدنوک نالا كر | طف نوجما كمریبتا: وزعان مرج :یسمدلاو كناخ ناملس

 زوب نت لر اوری لت. ندهداح هناغ ناملس او آ یرلنوتلآ رو دسفا :نعطنطسف

 كنا نا رک ییا قرملا هللا یسهعوخم تشه. كنوو . رریدتا لت قووح

 قدننسازح یخد یتهدازیش یک یفیدلتروق ندنن یسیدنک , هلهجو وب .روروا هشنغایآ
 مدروک ی ؟ چاقرب ی یموبق رد لوا رعقح یتح . ردقافآ رومشم ود . .ردشملا صالح

 (۳) ۰ .یدیاهتسوا هج وفر, (49) یر ندفلاکتءردا تیاکح لش هسک یه

 .ردهلکر بهحکر وت هنسانعمیفاط شوک نالینوق هتنایم e E : مووق (46)
 د یحمویق هرافدبالاعا ییایشا

 دته و ربغآ هح رد ه كمرلاکت ه داگاوا ۰ ىدا ندرلزاتما مهم < 2 1 ند ۲ ؛ ه]

 فاك عف رع یکو «ردهدقمضالک | ند دعاوت تفللاکع كت گنفآ كب قثر ی را ینردل را رشک

 هدیراتت مغا هج هقشب هدنقح . رلمسم ريغ رار هلقمااوا لمح لاق نوجا هعس .موم زا ه راغن 1 و

 ,e یرلندما .قب- ی رلتمدخ عفان هرلهاشداب هصاخابو هتلود کا رملسم ريغ .هتشآ| . یدراو

 ب طداع ی رلنامرف تایفاعم يراکدتنا لاصحتسا كرلنو ۰ یدرلعا و ی رلهراح قط روق ندنسهناک"
 قوام ناو د تانیرلتامرف تایفاعم . یدبا هدننکح نویسالوتییاق مور صوص هبهنایء

 هکیدت اخاتغقسا یواوص شانس ر هلاح مکی دتسا هما اطموقىقدت ۰ ردراو یرلتروص هدنزلرتفد تاکرر

 ضرع ردق وش زکلاب ۰ رددوجوم رلنامرفو هدندب رلهللاعر ملم ريه میدق ضیب الاح . مفسأت
 تیفاع۰ نالوا شن را رداص هلس اما یتما رهش هدنقح یر لتفاعع كار هفآ اق ووفو روقریک هک ل

 وار هاقل وا دقه هدن س4ف ا فف رعق د لوناتسا لومو ۸ كلو اه نآ هد ؛ یار

 ین و عوون یر کچا ېر ر وص زب تواب رو هروح یجماش نال وا رک: ییسا هصانلاب هدهفص ىج ۳۳4

 رشن ماظف هدر هدنج را ۱۲۲۶ هدنقح رلتارو ه,هدنار تشابم ناذلو دمقع هدیرفد ل وبنات

 . نالوا شل و ل ءا اهد ند رات و اج را دتمق لصا طقف ردهدک ادا نام ینیدنل وا

 دکل | یفداصت

 ۱۳ هد رک هو تردد هدنتیع«لکد رلن دبا زا رح نواز 1ند رانامرف نایفام

 ار .ردلکش دا وص كلرانامرفوب ینارم یراجتاپ ور وا فلج هلب دی | ج رد [یع و تح هدنص وصخ لصفهدب رايا

 . ردهدتعوا حاضیا ررب ررت لاوحا نهجها قیبطتهدرلقفح یدنک
 E نیر هد لمس« رعقنالاوا راکتعنص هلسرخ ۱ :هجناک هتکی داد ازا رحا هل روده كرلنامرف

 یهتسخ ر, یناهه بوسنم هارسان و ی.دا زبش و یهادا هسیا بط الثم ایو < كما اتا ا

 ۳ یس فسح تامدخەد رلت رومآمیک ین رظاب هبا رضدوخایو كب !یوادب هلتمتف وم

(e)3 ۰۷۰ هفیص ۱ دلح ۰ یمهمانتحایس یلج "ایلوا  



 ۱ یراتبنص ضعب كراو فافصا ناملسم

 هاا لیز رلنوب هکردیسلب ف یتمدا رب كلهن زوی چ وا ییا هدنمسا ( نابحلیز ]

 هیوسمنک . هقسشپ ندن راس یدنکو هدکا ثراون یرب ندرارصع یتنص رس مدا

 ۲ را ردهدکما. رت و

 هراز کسا نف نوک و هک دواو نمی ندرلغاط تزن یک ی او تف
 هدارلتام خا ساغ و هنغ وم یراهاطوا نکی یم ایر یا طاس فاما 8
 قحهتنو یرلشاط وا هلمتف و کو ڭا. رد و ناکما هغع اپ او كرد یک یادو

 نوکوبو ریلیدیا شارت یک سصاتداع راشاط ترسو: هلسهطساو ( راوص ) نایررو هراملا
 اینا نکا ةو رخو زن ورک هلاک “ایم رانو درام

 كمام رکوا هبهسمک و قمالقاص رسوم كنيرلتعنص رادتمیقو لزوک قوحر كقرش

 زوزآ هل دی | E ردق هن هنسملوا وګ ندنزون

 هماطم تعاطاو تطرح

 هب را صا و هرارابتخا یهدهینول كرلەتسوا « هراهتسوا هاراهفلاقو قارح

 قجوح ر, هدیسر ندزیرلاو-صا هسرت م.دق ناف. یدراو یرلهصوصحم تعرح

 کد ی كنتس یا نامر ییدلرو هاب كەوا رب ةلرک « هبنکم ك

 كیهتسوا.و هجاوخ سمت و نالوا دزابز ردق هو و . یدیا ترابع ندکملیند

 كس وب هجرد ه یسعاتجا عقوم هلدرکاشو قارچ . ردهدکمرنتسوک ین ذوق
 ناکدازهش . یدزنیا هچبه عقوم وب هدنسههجاوم تعنسو مع نوسلوا هسرواوآ

 ی.راذوف یهدنرزوا رلهاشداب یتح رلهدازپمش نانلوب هدنراسپردن هلحر كنبراءجاوخ

 ۱ ۱ . ردهدکلبا لقا زيرا رات

 كع رکو ا ینلیح وقهدنساننا یل هدا زېش كمظعم ءاشداپ ر, یک ناملس ناطلس یوناق

 یاج ایلوا یقیداوا قارچ همور رب هدنمسا نیطنلمسق نوجا ملعآ یتهنصو.و ینکیدتسیپآ

 . روییدیا ناک
 كنهتسوا نو لوا لسم رغ هک ولو ازج ییدتیا قیسطت هاملس اطلس كيهتسواوب

 . زد«دکمرتسوک لزوک قا یذوفن یهدنرزوا قارح

 ؟ رد یم دهام ر وس (اد.ع یریص دقف اف رح ینماع نم) یلعتر طح ند زم د یامظعاساسا

 : هک روید یلح ایلوا



 یرلتب داراجمو فانصا لاملسم 11۰

 هدنلخاد یسومق نودوا ق هدهلع هناتسآ یفانصا یحراطا ور ن ندنافاخ تف ..

 ههللاداع ید نيک کد نانلوا رک ذ بولوا رصعنم هن اکد ددع ید نوا یمهلجو

 لاع الادعب راطنق رترهو هدلګ رب بوم وا قرفتم زم رلناکد یرع ندنفودلوا یاوو یفاک

 هناك هلآ ویو بولوا نوعه ةدعاقورب ندم دق قوا رابع اھ زافرطراشخ او اذختک
 چالا نکمغ و دل وا ثادحا ناکد یحزر ام دهم دالب و تالحم یربغ ندر وب نم لع

 ثادحا ناد مدف ماظن فا بتونم هيوا هدر رز هلا رانا هدروک دم لح ییلطصم

 هی رللوار رضتم هلهج و ره كهالادابع بودنالاما راطنق یدرو بلق رابع الب یک ییدلیدو

 (۱) ۰.۰۰ رولوا ثعاب

 تعلص رسو قلجماّمصق

 یحاص هبرجمو کام مقاطرپ رلتمنس نتهلشیا هلبالا لوا ندنقبیطت همیانص كرلهنک ام

  هروک هنبسهرطف , تیباق یكتهتسوا مرو کلمو ۰ یدرردشت راهتسوا صصختم
 یورو اک رامشا زاح هقداوا دمام شف و یدرلتنکاو زازآ

 نوزوا . یدراو یراتدام رر كجلدیا دع هصش هدایز ندتبنع رک و طقف

 . كمهع رک وا هم بودنا هظفاحم هدنلاح رس رب یهب رج یراکدندا هدف رط تدم

 ۳و رله وا روه وا کردهدکملدبا فداصت هرلشارتملق عب هلی نوت و اضرف

 4:_سوآ وب . زار اد تبا هدیدنع راح هقش آ نوجا ییدلوا یتمنص را كني

 شعاقسطتو فشک هدنروص رب ییا اهد ندنرلرکید ینلوصا ( كمریو وص ) هشارتماف

 . ردهدقل وط حجم هنیرارکید ینالوط ندنوا راشارتملق ییدتبالامما نوجا ین دل وا

 قحآ یلوما ( كمرو وص ) یرلقداوا دكا قیبطت یسیضهب ندراهتسوا وب هتشيا
 ندا بم رخت و )مد فور ك ETE دوخاب هن رالغوا هسا راو ىرالغوأا

 .رداکد قوب هدرلنروتوک ربارب بونم ر کوا هنسهفلاقهدهن «هنلغاو اهل هد هوا راشم رک وا هن رل هفلاق

 ردهصشر كمروتوك رار ینواهدهسیا تیر, ققلوایح اع صاصتخاهجردو هدتعنص

 لا۶ا هدلورناتسا .دنجما راهش راف ندنا لاما هیقیسسوم تالآ ءدنفرط ره كنايند

 تفد و ندنرلغ ولا ات هبق.تس وم تالآ . رهرمتعم كلا و یا كا یرالیز كروت نلیدیا

 هایوروآ رللیز  نایدا لا۶ا هداروب هک ددسيغ : ردهدقاشهلکا هدنروص حضاو

 هدایند هتشيا . ردهدآلک هلویناتتسا رارکت هاف هلضف یل جات بودک هباقصآ و
 نااس هدنفرط همنامص ندیا لامعا ی رللیز كروت نالوا جا و :he هجرد رد



 ۰۹ یراتبنضب داراجت و فانصا ناملسم

 روغ تم لکا ید ت هالاح رولوا یداب هلالحمضا كزمعدق ماظنو تعاب هرارضا

 یسهلوا بیدأتو منم :دکمریدتیا لامعا و, جست زب یدرو بلق هلوقم و یمذ هلوقیت
 ناصقو یدرو بلق موللادعب یند:یمذ هلوق روفسم دلبنلما اکتشا وید .ردزم ذام

 یرفکپیاو هلچو مات یعارذ كنروط راز یجهم,دنلشیا بویمریدتیا جس: راز كزیسو
 بلف .دهمت ,فالخ رک ۱ بودیا دهمت هکمتلشیا العاو یلهفن هدننان سو قیصو مان
 مدلوا یضار هنفلوا بیدأت هیسیاردپا روهظ هدنناکد بوتدلشیا نازب ناصق,یعارذو یورو

 نیس هپ ل واټس ا یرلک دابا خات ی راتناکش نوا واراضاو یخو هروبفانضا هدن دیو

 . یوا مالعا هتیرابل امر وضح

 (۱) ۱۲۰۹ هجا یذ ۹

 :اردنمضتم یاکشرب هللدوض یع هدهقسووش

 ىلع ندا یراشاب تکیو عن بوق» یرلادخنک كنفانصا یحعلق هدلوساتسا

 نس نان نورو نم تفرج هاد رش نیل راهتسم ما ۰... لشراهتسوا راس ما

 4 اوب ءایس یرزوآ كنم هضق جللق یفیدبای ندنجاخآ زقاس نیسح روب ضع .دنرضح
 بواب «ضبق باق رتافمو لخم یزعاظن هع یلاثما كلوب و دیلق هتحافآ سونیا بوباپوب

 مولاد ميرو نصر کشت یر يه زد رد.ههرمتسم تدام كما رر رغتو لافغا یرلبرتشم ناک

 . دنباب قوا جارخا و منم ندکمناتبا شيا بلق هلوقم لوا
 (۲) ۱۱۳۸ لاوش ٩

 ندشاطوو قوقح داع ہو دننک تموگوب هک رد یس هح یادنقت یکی كف انصا هتشرا

 كتي رابع قر هلوروو افع .هنازوا الثم .ردشما كرت هفانضا هد یس هبقا مو افا تانمسقرپ

 راک تاب ر راس وصخ جاا كغ تلاوا قفا و» هله امت 7 «هلوض اقر هنلافع تاحوشو قیدصت

 نلیدا هدلا ۳ هنشلور وو/افع هل روصهن هنازوا ."یدیا ین هدصق-و یسافا ندنف رط

 ندنفزیط !دضینک كني راد وط ,تاحبو -دفح ..رهشلدیا جرد:هلبستح یتاعت دارو هقنووش

 . رد دما ماود ردق هه ربخ تایظنت هسا فک یر هم

 : نام قوا زاد هن ماظن یفانسا یح اطلق یخ رات ۰

 یخو وطنم نایین لوساتسا (۱) 1

(e). 1۲۰ هفحص "۱0 » ۳  



 یرا نصضعب كراو فانصا ناملسم 1۰۸

 یتنیدلواشمالک ۲ لزوک هل یرلملسم ریغو یزب یرازوسوش ثك.سولق ءر ءزلا هنب
 ۰ ردهدکمرتسوک

 ندنرایدنک .دوب . رارویلوپ ضورعم هیکله رپ كوبوب هجتلم « هجحقیع رلکدوت»
 .ردءدکلک ی ربا ندن-هل دا تباقروتابحنالوا هللا قعر زهحم هلاهشذآ ٌهوق هدایزكي

 هلداحم 4رلءور ناشدلاح هفلآ ییراماقتنا تب ولغم.نونوب هلبا تاثیذآ هناراکشلاسم رلکروت

 او رلکروت.ردلکد یوانم هنک كرانوا یراحالس هدنسافواق تاحوب هکنوج در رارومهدیا
  .راروییدیا کت لا ناسلچاق رب رامور هدلاح یرلکدملیب ینسهقشبنندن راناسل یدنک یرتک |
 يارپ هقمالوا لش راکروت . ردراکهبح و نهام هسا یرایصخ ؛ فاصو لهاح رلکروت
 قرمء ر دل و .دظق لاح یراه دا راء وق اعاد رلمور ی راسق زتابح طف . را ع وس هد یلاحیمتسا

 . ناووییدنا هدافتسا هلسقدنزلنامز "ثعنارتسا
 . هدایزاهد هدنامز نیعو راکهلبحو سهام یک ییدلیوس قرهلوا قحكي كسولقهر هزل

 نوک وی رارظنطق کهدنقح رلکروت كناپوروا رلملسمریغ نالوا سانشح ورو ریکج | نص
 هدکلم و .ردرلشلآ هتیراراصحتادب نراح نونو ورادمریوج هنیراهل یدنک فسالاعم

 دادرتسای_رلهقاس تیمهاو عقوموشمراجم و فانصا نامل-م چنل نیهتسيا قعاشی یتتلمالروت
 . ردنکم هلتعبت هنیرا كنفالسا زسهمشچبه هدوب بونلوا هبصوت یرلمتنا

 رارب هلکعا هبقارص اعاد ینتکیدا بودیا تیاهر هخرت « یلاوحا كفانصا تموکح

 تامونصهویسمالک هعوف و تالاح ریافم هتموکح تاپسنت و هخرن , هماعت « هوصا ید فانصا

 لاحرد یعیداوا مقاو لاحر هبوب . یدزالق یلاخ ندهبقارص یرک.دکب نوجا یسام ا

 یتهجوب هدنروص حضاو ردق هن هقیئووش . یدرونلوا اجر ینموریلپدک هب یضاق هقانصا
 : ردهدکما روت

 هتسوالع یسشاب تکیو دما جاج ا یمادختک كنفانصا ءالح عقا و هدلویناتسا»

 هدربنم عرش سلحم یرارزاسو .... ناملس جالو یاب هطوا دم جاحملا ندنرارایتخاو

 الو یلوقت ندنسهقاط یجکییا نکمنم هدنناخ رلاخادر, هدنگا وسراج هد هروب ضع ةع

 كرازب عاونا زمکیدتبا جسق بواوا قانصا ءالج راز, : هدنسههجا وم یعذ مان یدز وام

 لام او جن العاهدنیاصت یحسنو قو یەو مان یعارذ كنيوطو یرلهلجو یرلکیا

 فوق یجکییا روفم نکیا عونع ىلاع مااب ندکماشیا یدرو بلقو ناصق بویا



 1۰۷ ایران ضعب كراجنو فانسا ناملسم

jamais il ne trompe: honnête, probe, veridique, il est pour 8 
même tourné en derision ou pris en pitié par ses voişins,le grec 

le persan ,le haikane. 

 هکر دننحاصتماقتسا ولسومان « ورغوط هجردوا . زامتادلآ نامزرب چیه الروت یی

 راردیا ازهتسا هل راقلن وردفاص (راینمرا) رلناقاه «رامجح « رلللهبروس « راهور یراوشموا
 . رارولو تح ص نایاش یرلنو

 هدهرتلکنا.رایدبا هدرکفو هدرازباکنا نالوایر ندن رلتلم رجأب هلوو كا ثك ابو روا

 تراجحنیرزش ماغتعرت كب مهدا یسدنهم یروکندنرانوذأم هقفشلاراد ندبا لصح لاک

 : وش هلرافرح نیلا هدمفومر کج هروک كلك یههدنسهطو
yau can do any amaunt of business witt tredl Turks, but ۶ 

take care off yourself fron the oriental greeks et armenians. 

 ین راج زیککیدتسرا نوسلوا هسرولوا هدنروص یناهیه هل رلکر ون یقتقح زس یی

 هب ولر هدنلأم «زکیدبا رذج ًامطق ندنرلشرا هلی رامورت كف زش ۲ طقف ۰ “رکا زیا

 . رد,دکمیا نایب یتفیدنلوب شا دبا قبل
 2 هک رولسد ًافطع هو راب هدراارب

 جور یهیصخش عفانم « یسومالو تینمار ییطق هدهللام تالماعم هاراملسء نونوب

 نک دودوک شيا هارانوا ۰. مدروک یتابلجت كسکوب كا نهلوا هدازآ ندندق ك
 یرجا قلیجحویسیموف « قرف هلدام نالوا روظنم هب هدنقلخ فاص یجنکیا كەر

 [۱]« ۰ مدعا فداصت چیه هراقلازسرخ رادم یک هراس
 هک روت . یدبا رابتعا زنا هدنراتکلع یدنک هدرازیلکنا ناپاب ترا هلیا هک روت
 ."یدیا ناونعرب ربتعم كب (۲) هد (یتس) هدرارصع یحن ۱۸و جن ۱۷ یناونع یر
 هتقویرب ندنرادج .یدشادیا باا او یرلنها رش هردنو قوح

 نایددع كنیرلهئاع ناکداز زیلکنا ندبا راختفا موبلا هلقلوا شملوب یرجان هک روت

 (۳) . رد.دقلوا ملا هن وکی

 یاودیق نیسح ریشم خییش یادنه .هعفادم یالسا ناردملع دوخای چږلف نلبکچ همالسا [۱)
 ۰۰ - هفص .هردیو- ۹

 هراجتو هیلام تاس سوم نونو هاب ل الا . ردینراجن زك و یهاک لق كنهرد.ول : تیس (۲)
 رو د هل

 ۱۳۳۰ طاش ۱۰ ۱۰۰۰۲ : وصول . حابصالقن ندنسهننغ ستاب (۰)۴



 یراتبنضمب كراب و فانصانابلسم 1۰۹

 نوزوا هغ دلوا . رالشاب هتمالغآ روکنوه روکنوه بومهدیا طبض یدنک
  یامرس اريل نوبلیم میراب اساسا . رولوا رأت هدراضح ندءهرواحم وب نالوا چیهم و

 عضو ندنفرط راقانشوب كنبرکید فصن  رلکروت كنفصق كاب هام رس هلبا لیکشت تکرش رب
 رام نالوب هدهايجا هیرزوا یاحاضبا و كنیدنفا دوع نکیا شما رره یشلوا

 شمجت ینویلیم ینوکی هدهسلجوا ناه الرءدیا فیعضت ینهامرس یراکچءدیا عضو
 هدنتیادب اهد كلردیا "لرد لاح رد ینفاوع رلیلرتسوا هدهسیا شا سسأت ءهتکرشو

 ۱ . ردرلشم ردقار مقع ینشتوب

 یهدنراج كن هبمالسا "یلاها هنسوب نالوا رامشترهش هیراهنید تبالص الاح هتشيا
 ۱ .رد:دزرط ون یراممقتسم كلسم

 رلناملسم رب .یدبا هدکلد,» تیما هداز اهو هجایوروا هنقینح ون كران ناملص

 هلقل وا ردتقم هانا هلزملاعفاو راا یدنک وهلکملس ی زج نع قوح رب یک لن و اھ د رلکرونو

 .مکج هديا تعج اص ەنتداپش ك رلىلپورو| هدصوصخو نوحماقماعلوا لحهکل کف رط رار

 هک رؤوس د سولقەرەزأا ندنساملع ماما هسنارف نالوا شمزاب رار دلع ءداقارفج

 iln’est pas jusqu aux qualités du turc qui ne tournent contre الت

honnète, fidéle asa parole, travaillera jusqu’a la fin de ses joürs 

pour acquitter une dette, et le commerçant en profité pour offrir , 
de longs crédits qui l'assujetiront a jamais.-c’est un principe du 
négoce en asie mineure: 

«si tu veux prosperer, ne fais en chrétén qu’ un crédit égal 
au dixiemè de sa fortune, risque le décuple avec le musulman.» 

 ندنشیدلوا قداص هنیژوس ءولسومان .ردبا تناهاهنسیدنک یرلتلضف یتح كکروت ینعب

 , لو هدرابجها ناتبسرخ . یشیلاج هجرد كو نوجا كمل ههدوا ینچروب
  هدلوطاا ۰ رارونلو هدناضارقا كحهدیا سا ردق هنیا كنبرم ییوا كرهدیا هدافتسا

 : روراو زوسرپ نالوئوط هدنماقم روتسد هدنلاع ترا
 كنور هناماسم . تیاتبنما راداق یرب هدنوا كلام هنایتسرخ لهسروب هتسيا قعازاف»

 ۱ (۱) ۰۰ یلثم نوا

 : ردهدکلدیا فداصت هرارط وشءدهدەفىخ رب رکید

 دا: ۳۳۸ لوانواک ۲۸ ۰ مادقا یلورموت ۱ ۱ ۰4٩ هفحس « او 7
 یمهلانم هادا و |04 ه ہر د اذ



 + یرا ص ضعب كراو فانصا ناملسم

 هدلاح ییدنلود هدناهبابم قوح رب ندایرتسوآ و انالا كنموکح هدنمانلا یوم برح
 هتفد رظن ییدلبا راصعحا هرارصنع.مسم ریغو هراببنجا كن راحت عبطلابو كليجا ویسبموق

 تا صندراکروت هلراقانشوب نالوا ندنسهعس اواو انشا هبهج راحو هاما قرهللآ

 دنام هتم وکح هلیداشک راهبعشهدنیلرب و هلايو هلا هتشپ و یلیکشت تک شرب یلهيام رس مهو

 هجرلتدیا هدادا یتموکح ینامز وا یسارجا هلتفرمم تکرش و زکلاب كنامیام

 فاقراهتسو هدشاب هنرزوا كوب قر هلال !هرلبا هنسوپهدهبسانم تروص تمفک و شال وش و.

 ۱ "قر وداحا دیسک واتا بوق اق تاه ر هدلاح یغیدلوا یدنفا فرش یر.دم

 هنیرزوا یلط زو كليا .شع الغاب هبءرکاذم كر هلبدیا ع امجا هدنسانن یسموم رک س

 : هکش ید هللاراشم . شلر و یدنفا دوبع ندراح

 الا رایلهنسو . قدرویپاپ تراجم هلا هنسو ردق هيهجنلک هنیرفس ۱۲۹۴ رایدنفا
 یدیا زمتک رثمزب ندیا لاخ.دا یرالام وب هیارو" .رایدمن ارت ین رلق راص ین « ین_راشاقاه

 كدلک هلوساتتسا قدقلاق هدزب .یدروط هلبتعسط تراجم . یدادیا نالعا ںرح هک اتقو

 .تداع هدهسو . یدراو زمفح هلا ارل كسب زو چاق ر هدنتهد فای و كوش ەدەنسوت

 بر> . یدیلیر و هزار یبا .مراروصتهنس یر یل اما ین هب یس رو ندراح لام

 هب هه ی را شرط ندیرجادن هنس ا شب ۰ یدلا هنلاغشا خو یتساروا اپرتسوا ید

 هللخاد تا راح هدهتسوب هرکوص ندیرح کنوح . یدمهرک راهسمک ه و رجما ندی راشبط

 هلکملب ی را هقالخا تناتمو تیدج هدنراج ملام هصاقحاب كرلبا هن- و . یدشمانو تنوکس

 هنسیل آ .كدشمسک یزع.دماندزع راقج هل قترآ ءدنسوشداقلاوح | هدامااقوف یک و راز

 ربخ نوک رب .یدلدیا عفر یلعونم جورخ و لوخد هیهنعو ةجحنتءوکح ابرتسوآ ءرکوس
 راح نالوا یسهلماءهم هلمرز كارلو . شاک قانعو قو ر ندهنسوپ هل وتناتسا ک قدلآ

 ملغ ا رابغ ی-هدناج نم .یدک نوک کیانددزآ .قدرومرنک هلن هر طا یال ر
 راع لاح ۰ كةر وک. ینکیداک كغانهوب یللا قرف هدلاح یغیذل وا یرلهکه هدنرازوموا

 هجن راک زون وا لزمتک رشهدن زا مکه رانون رکم .قدر وبدا نط ین راکداکنوجما قاروص

 رلن با تافو  شمربتک بوب وق هنشهیکه یجنزون تالاب رثنالاق غاص . شعا یقوب یساربل

 هنتفادص ون راهش وب یم ور کنن وکو ن هتشیا.شاربنک هدکكرلنوا .شعا تیصو ءرانال
 چ واندو ر نیهتکرش قجهل وا لکشت هل ران و .ردرلهسح یو هلبو راقانثوب م ویده

 ك رودیا رطح ی راناملتم ف.فعود ونویرلنامز دومسم وا بوسد «مروق ارم] كيزو



 یرلتسنم صعب كراو فانسا ناملسم ۹۰4

 ا نسح ودق وا دپشتو قرش یر نص ك ۱ تاب هدنرازوس راناملسم
 ترهشیسا وشداق :جراخو لخادهدر, « یلاح ینوک و رب كفانصا ناملسم هک ردشفار
 فاصوا لزوک كا ندیا لجن هدرامال-ا هلبتق وقهسرولوا كجءربتک هنکو ا زوک ی رابتعاو
 لیلذ یرلنوا هلبتقو و ,رثا لاقتنا هرابینجا و لسم ريغ فحأتلاعم نوک وب كتب و
 یببط .ریایروک ینیدلواشمک هراجو فانصاناملسمسق رب یدمیشءدكقالخا و میابط ندیا

 قعوط مالغا ییزو شبل آ اساسا .زاملوا تح ندرلذاش یدمبش كرك «هدلئاواكرک

 "ةثحف ندهلاتیصو ورانيا تکرح هدزرط وب یتح . ردندهبمالسا یایانم بوغص كا
 زوس كوم هننداوو دالوا هسیا رلندیا تیصو.یهزامایاص یلریخ یولوا كرلندیا تافو |

 « زکیهشارب یتح روواک هدمرزوا هله . زکیدیا صالخ ندنجروب لوق ی » : قرەلوا
 (4۳) ء یدرارونولو «دناااس هدنزرط

 هدکمنلس هدهجرایبنعا هدتتسا یفاداوا مولعم هراملسم یف یک دارون یلاحوب كمالسا

 تافولا لق دوخاب یج هديا تعنص كر هنیدال وا یرلق وح كم ندراملسم ربع . یدیا

 وکلای .قابءرک ر هلتق د هه دآ ناک نوجا شو شالآ هنناکد» « هد رص یحمدیا ت.صو

 نس .هلآ ددد سيج . ریو هیسهرو.هقروق هبسیا ناملسم هلساصم مان « لکدهلتفاق

 ۱ . شمرد « رریور_متک وا ندمتسیایفج هل |

 هدلاح یدل وا ییم را ر, بصعتم هدهجرد تح دیا ادخاو اشنا اسلک هتم یفا دلوا

 . مدشمتشا ندنسدنک تاذلاب ینیدنل و .دتصو هدزرط ینع

 وا هبا شما هظفاحم ینسهلصا تبالصو توةص هجرد هب هدررش ايو هعطق رب تمالسا

 قو .ید ر ول وا نایاع هدنزوص لمکم اهد هیمالسا یاران یک و هدر شا و «مطل

 : مکج هرم هک ندعا رک ذ قرهلوا لامر, یهنآ

 :ندنسهلک < رفاک » لب رع هلکو  .رید € روواک » هلتیم ومع هران ایلوا هدند یدنک رلکرو[ ؛۳]

 روک رادتهسانم هد هل رک د ناک هنسانعم تمر, شتآو یسوحم هدیسراف یک ییدادا نط فرح

 هنس انعم « رلن اواط هژوکوا « ںویملوا فرح ندرک هد  رفاک هن كن هک هد هجو یجاج وار. ردهدگل

 ۰ رهسلوا شعا لاقتسا هب هک و ندهبرآ "هفسلا هصاخاب ندنسیرم كسرلناسل قرش

 كاری رلیسوجم دفهو یراقپهلب رظن سدقهکتیادلرالهکینف «هزون وا یکهدندآ « سیپآ » كرابلرصم
 كانهم« یعاطهزوآ وا » هدب را هعطق اش رفآ واسآ یرلمهع یا گرهدیا دع سدقم یزوک و ا الاح

 مولعم« واک » نوجا كامل هل رمتک تعافق هپبج و یجنحواوت اذهعم . ر رتس وک ینفیدلوآ یقوم ر مهم

 قملشالک | ینیدلوا دم ينانعم هویتشم قدناسل یناح رل« روا » نالوا ام یحنکیا ًارظن هاسلوا
 .ردیلتا لح یراصمخت« تاسناسل هدیهحو .ودیا اضتقا



 لصف یجنچوا نوا

 یراتننح ضعب كراجو فائصا ناملسم

 ۱ . ینایرغوط
 هفصل .یدشل دیا عانا" هد رلاصف یلواندنوب ینیداوارا دتسانم هلیاهبلعقرط كغلفانصا

 . قاراکتعانت «قلیرغوط هدنامزیبع هدفانصاناملسم ؟تالبکشت و نالوا دنتسم هنساسا نطاب
 .ردکج هلبدبام رمشت هطقن چاقر جا هداروب . ردشا هم هدییراسح

 حاتفیس اهد» . یدربرو تسها كپ هحاتفس فانا ءرزوا ینیدلوا یراج الا
 هعفدر ابو . ز هدکمتشلا هدنوک و یزوس « مروسرو زوجوا نوجا كيوا.مدعا

 . یدرونلوا داقتعا ینجهلوا قیجآ ردق هماشفآ كنمسف لکا حاتفس

 هناکد كلا . رریک هنسوشراچ رصم هرزوا قلآ یشرب یسیر, كفیرح هک ردیويص
 کد دا حا ند غاب لا قلآ ندازوا یهیدارآ و دبا تجار
 ناکد لخ رب . ریلاق ضورعم هباو-ح یبع هدندنوا . ردک هناکد یهدننا , ره تک

 راناملسم لاحوب هتشيا .ریلآ ندنوا یقرهلوب ینسیرب شمهمنا حاتفسهرکص ندقدشالوط
 ۲۶۳۲ ] . ردیا تلالد هشاور هرغ قوقح ‹ هنذل راکتعانف « هنضل و فوط

 هدانونا5 یک یال وای ارج او هقمراقح هنسهج زد راکتحا نراخ كفاضا ناملبم
 هلکلدبا فطع هه هند هير بیس نریدتسا دیلوت یناراکتعانق . یدزادیا هدعاسم اکو

 . ردلکد قوب یلخد هدباب وب هدكنيرللوصا ځار و هلدک هليا ارشو عیب راصحما ربا رب

 ذخا دنس هلتموم هدشرو شلاو ینیدعوط رتفد مظتنم كفانصا ناملسم

 .دلدبا تباطر دك هرللوصا ون هدهسنا لکد دوجوم هقبنو هد زلا كج هديا تاسا یکیدعا

 : زدم واست ییااوا اس دا فونت انار دهن انا کدو یکن

 قمالشاب هنمچآ «قسهلاج هندچآ "یشرب ؛ حاتفتسا ۰ ردطلف ندحاتفتسا :حاتفیس (4۲]
 سیلآ كالب مزالوا بس هةمجأ یروغوا «یتمسا - هم رل معز _ كفائصا هلتیسادمع . رادهنسانعم

 . ردشلوا مع ههب رب و



 ۷۳ وتو ته ككفانصا ۰۲

 ندنسهمطاف هعیرا ناتسوب « ناتسلک « ناپما « ناہشا < ردرللکد یرلرا مولوا ؛ردموق

 تاوغا ملا رخزوب ید كم الا هدیاربس مز هکر دوب هراج هنیرلعفر كل - را نم

 شمدوک ینکنج هفلخ ینینحو ازربم كينساد هدضهناخ یشراق .ردراو یحقالوقءرق و
 كيب جوا شلوب هدرلکنج زمنیدربق ییدرک یلجاص ی ءدنلخاد راحن- هدرکب رایدو
 كوت ىلا زوب .راو زعراتیکی دوبنرآ < یورک «هاورک رنک جن راب ووا كنج

 ۱1 رولوا رکسعكيب ىلا یسهحهک راو یرلاخا جرا زوب ترد .ردراو یجهطلاب زادنا

 م.ربو ربخ * یثاب یجأتسوب ندنآ .نانوشا دس یتسوق, "هیف وصایا . هديا هش ادا

 و قیاس زب ناه . رلنوسلوا شاب رضاح هلبراحالس رایج اتوب هرجا یموق یو رس
 كقلخوب نوقبح هلوب هناخ هج ییضوط هنوباه باب هلبا داب و یلتآ كيب چ وا بوحآ
 لاقح « لاق نالق هدنسهروا كركسع چ وا . مهداق ینسوف هنفوصایا قرهلآ هدر

 .هرکسع هدیاح اشاب د یصب ینابط هک مروا جیلف هلبوا بول آ هب هنروا هن ی رلیدک

 نحرامدا نالوا :هدهناخ و یرلشادلوم انا رضح یرلناحاق هفرط وب . . . هلوا شمامروا

 < اطلس ناه . هشیوس نولوا نات-ود ناتساد نامز ر لاحو . رلنوسقوص هوشروق

 .زمکفوت لمکع یرادقم كيبزفیداا مئانغ ندراجحنس لبج. مهری وءاخ هج هقحاولو ۰
 .لنورف هقصوق نک ردا بیغرت کنج ناشاپ ههجو وب ۰ ۰ ردنوزفا نددح ناکوربت . ر
  یربخيیدتسا رارف هرمشط ندنسوق مرح ك رلىج ها اب یعانا بول وا هماح لیدس اقا 1

 ۰ رلیدرومب « ۰. نوسالوا حالفا یمهاا» بودا اعد د قرلوا مأتم یلیخت دک لک هیاشاپ

 (۲) ۰ یدلاغوج هلغلغ هدنک وا نویاه باپ هنب
 ا مد.ززک موزا هلق . روعزاب «یدازوا نوزوا ینسهحن كناصع وب ىلج ابلوا

 ینرفکدنی قاتحا هللر رصه ی راقحو عفر ۳ . اظبولکهمرآ ۲1 هحاطایدل كفانصادصقم

 .ردراو رللاثم یلخ رب هدهدرلحم را رگید. مزناصز د شل ديا نیمأت دصقمهلبأ هرقف و . :ودکمرتش وک

 [۳) . ردشمهلروک تجاح هما ریثکت طقف

 ۲۷۸ هفص . ۳ دلج . یسهانتحایس یبلج ابلوا (۱])

 رده ل 12 مزورب هکم مدیا ضرع هرزوا فلعا دساق یاعلاطم ق هدهفیحص ىم ۸۳ [۲]

 ۰ ردتا هد هلسهدافاو هكنیلج الوا یغیدلوا یتیعم

[r]الوا هل رل هد اقا ران و و ۹ رثردهدکمر و تاحاضیا یخ هدرهماع هبا امت هدنتح هعقوو  

 دمحا كلم كنو + مشیدا یابتقا یتهدافا هلنیلج الوا . ردراو قرف زارب یکهدنسهزا یک ن یلچ
 ۰ ردععا تأغل ندنسلوا یامولع« نىقاي اهد هدنقح هعقو مبطلاپو ندنتص وصح هباشاپ



 ON یوتو تیما فكافانصا

 ۰ رلقح زس . رپ « مهلوب رطاخ یلست . كدا هراپ هراپ ییاثاپ ریما ؛ ییادختک هدق
 .. رایدتا حاماو مارا هد « ز ملیب ینامز كجهلک ندنراقح كرتا زب هک اب . كلك

 ا رمشز ا و مدیا لو یناشاب ريما نالوا ندمار ؟ تادا ت » خد

 مد بولوا لثاق یرلنالوا فصنم بورو یراردص یافش مالکلایخ هنیریه هد

 بولا شوف هلا دق ناه . یمهتسیا باونا یل درام » رلنالوا فاصنا ی. رایدمکچ

 هنیر, نه بودیا تکرح هایکح ناشرذ یاشاپ . رلیدتیا دایرف هد « زررو نوتلا
 كردبا ريخ یاهد بولوب رطاخ "ییست هد ٩ !هلوا ضار هلوف و » . یدلیا قلزاولد

 شمت ندنرامدآ رایدنفا زبنع و دیعس وبا هک مدروک ینا ریقح . رایدننا یغاشا ندنابدرت
 ندغاشا ناهبودیا اوغا ی رابروز « ابقشا كرامدآ یهدعاثا هدسف یرادقم ناسکس

 یشراق هتیژون فاعاشاب بوقح هب هناحماوی د هللا دایرف یراقوب ندیایدرت مدآ كب رو هڪ

 ىیرملاوب تولکهدوم هرو رضلاب اشاب ادخ تمکح ۰ رلیدلبا رلقا زادنابز نوک نوک و مونش

 هن را ونک وا نواه باب هن ییقوط .یدعوف یاما ندنابدر توردشراف هللا اصع هز

 تفاس چ وا مام . لیدر دلویاهر ههالا هللا یادص رارکد بودا دس NE باپ راباو

 رضاح یدنفا ز,نعمالسالا خيش هلبا املع عح هدنجا رک ةیفوصایا رک, .یدلوا هنلغ

 هبفتم ندنا . یدلیا لظت هدنروضح بوراو هریزو هن دمع تما » مالسالاخیش . شا

 یار تاداس ر دق و هن «عاطل- رخ یلاها هدقدروصو د «؟ یعدلیا ماظم عفد هد نولوا

 .٠ ردهدنس هن كاله رامدا هڪ . یدبا ح ورع بوروا هلا اصء یهللاداع ردق و و

  یزیکلاح ههاشداپناه ۰ ردمزال یسهلازا « لکم مزال یتادزو كنا هد تما » هدن راکدید
 نکیا هدفاح وب . یدردیا بیغرت ءداسفو هنتف تلخ هید « كيد ( هللا هللا ) بودیا مالعا

 هک س ناب زحتم هفاط وب هک راو مک قولخ «لوح «لقاعر_ ندز <« بآ » هک رایدروس اشاب

 زا ههلغلغ هنب بودک هل رطاع لیست هد ( قدلوا یضار ندزس ) هدضروضح

 هسهمل . یدقاب یخ ر. هنسهمیرا بئاوج هدنکیدید «؟ هروتک ريخ ند  رایدلیا

 : کیدیدادختک ءدق ناه . یدهعد« مددک ن هسرولوا زکنامرف , « عاطلس» ءدبوقاق

 لاح.لاح ,ءزازب ءزانغ کک ۱0 لاقح < لاق هک --سانجایارشا وب « مناطاس »

 «فیرح» هلتمسا:مو و ینہ داقاب هلرظن هن ندنف رط ی رارومأم تموگح هراجمو تفرح بایرا (۱)

 لق كلل ېاچایلواهداروب .یدشلدما حاضیاو رک ذ هدرل هفیحیجت 9۱۱-۵۱4 ییداریو انعمه هنن ریعت

 ۰ مردیاپلج یتفدرظن هد«هدافا زرط یی دتبا



TONEنهی  
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 یبوفوتیما كفاثصا ۹۰۰

 لازوب فصتم هلبتفص ( ةللابيبح بساکلا ) ويد « مهنوص همقرههاشداپ . نوسلک هنید

 ۱۰ یدلبا جوم مدا ی لاثم ارد بوریدفوب اهر ہللا هللا حالس رب هنادابع كم
 مح و ازص كينساد هک . یدبا نوک ینارا رازاپ یجدرد كناضمر یمه

 آ ¬ یدیا ینوک یحنکیا نوا كنکيداکیدهنک وا نوباه با یرلهلک قحان فلبهفلخ

 مک ھ بولود هلنافف و دایرف « هلذلغ « هلولو ىجا كلوسنات-ا بونوق هفلغ هدننادم

 هدعاح هفوصایا یدنفا" زرع مال مالاخش . یدک هنکوا نویاه باب هورک هورک

 - ود وا یهتوک شعا یجوا یرلقوج ر, هلسهتسد رزو یحالس تلآ سک یه بولاق

 ر هللا هلا یادص و الیواو بولبروق هدنک وا نواه باب هل رل وه وص رر هدب رلن وی وق

 هاب وط قرهنلوا دس نوباه باب بولوا سکعع هتفرط باج مج هاشداب ادص هجحمر روب
 دشدا فرطافآ رو ندنحرب نواه باب . یدللوا نامرف كما هدامآ هرژوا راهټ

 دا مظ هزب : سک یه «. ؟رده ارک تصحو ! هقادابع یا »: یدسا یلاّژس وکو

 مواح ینیلح ینطصم یلءهدوم ؛ یلوق قاب شاب « یناثاپ نیما رادرتفد « یمظعا رزو
 ین یلوف بوط < یادختک ءدق 6 فاغآ رضح ینورف هقصوق « نافآ مهاربا یا

 :رحیکی شواح هرق « یاغآ شاتکن « یناطلس ءدلاو < ییلح نسح ینما هلو ص وک

 ات و: یب اک یراص ء ینیدنفا دم روخالا ء یناغا یبلج یمادختک لوق « ینسافا
 لک امدقم نداشاب ربشباو نداغا نسح یلالج لصاماو ییدنفا دج یافوفرم « ىا

 زوسنل وا لتف جنب بوللوا لر رزو .زیمهتسدا یمدآ ددع یللا رو هرروا رتفد

 رخ و ۰ رابدرو ثكهآ هاعفو دارف هد « نوسلوا مظعا رزذو اشا ی وایس

 دا مال هاشداب ولتدامس » بولک هباشاپ افا يصخ ندن وق یوس هدقدراو ههاخداپ

 دک " رد « رروس نوسلیا ناشر, لوقعم هجور یرلنون ؟ رده یصا كمامولغ ود

 ۷ « یلزوک لحکم« « یخاشم رادنید « یرارابتخا یالآ رب ندرابجایرف ید اشا
 ۱۳ بام رای زا وداد ىد ارد اوشا“ قادام نمتسانت لا« یل اوشن

 ا ر یماوادختک ایف انآ ناجی ندیس 4 لوب واوان ام نزاع هنو
 هدر سپ هلس هام قازا .ردقو هلرمخ كنس .ردنوزفا نددح یراملط هزر . ٌمهتسیا

 ادامع یا »اشاب . رایدید « . رلوودبا عح هرجا لوبناتسا e یمنی زخ رصم رب

 وا یضار ها «یاء یل هدن دد «كيمر و (هدایز) .ندنا ردنوتلا قاشورغ كش

 د رس ۰ رلشم هل هراب ی رلافا بوس راوهنزخ ىر ندلسرب هعازا كل دتشبا ۰ رو هلو



 ۹4 فوقوتیمها كفانصا

 هدقو-لها هبا هغ یزوک شوق . یدتسیا ینساهب چ وا بوک ود هفانصا عج یتایتخس

 لها مج. رابه سا ا شا یرکیزوب هلبا ق ۲ هدرخ نکیا ههغآ ناسک زو نوتلا

 كرهروص رازوب هنیاک اځ بولک هنناوبد یدک وتقا اسب دحا كلم یراراتخا كفرح

 نایتخسو باش . رلیدکود هزر :وا هاب تاق ج وا ی ز رکب راد ردماط هز « اطلس

 زنه . رارتسبا نولاهید( یجاوم قاز | ) هبیرکیزوب ها هلآ یزوک شوق بوکود

 هدنراکدتنا احر ود « ۱ ها مفد وعلم . ردفس و ج اح طع هقو یارقف و نوما

 لار هل وس ك چ .ددمرو ناس « باش « یز رکب رابد هرس ر ! نو اک

  رادرفد, یدید « لوس نونا یک ینداوا غار .د اطا قوس تورو شو ع

 6 ؟ گطتیمرو نایتخس باش « زب ی نصر هع ههالادابعوب » هکبدبد اشاپ اب انب ه هدو و

 هلردبا لاقتنا ه رخآ نک رزا ر دنا هجا را ماطلس د هک رایدتا هدق و رادرتفد

 هفانصا وب یناتخس « ییاش « یرازب هدقلارآ ون . یدنلوا ضبق هبیربم ام ردق وب

 اش . « ؟ رولوا هل راهستیا دادما هتیرکسف قازآ « راو ه . درو هرزوا سانلارهس

 ؛ نوسلوا هدم تما «كوروب» ًاباطخ هفرح لها بودیا دایعا هتیرازوس كران ید

 فرح لها هج ناه هدکدید « |هردنوک هفولع هغازا . كدیا دادما هنملسم ةا

 مشن و منم یللاقص قآ عج هد « ! هد تا ط و رده« ! هالیواو « هالیواو »

 مفد یماظو « ها ! ریزو » بولک یرایا راهسمک ندمارک تاداس زوب هو رارابتخ ا

 ۳ ینکد نارزبخ ندنلا یاب ش :اج بولوا روم اشاب ناه هدنراکدید « هلا عفرو

 ,نسيدنک یمنک « قرهروا هدنآ ینآ بولاق هنک وا هدهناجناود یهللادابع یالآ ر

 مارک تاداسهلج ... راب دهیا رارف بولیریق یا « یلا كنمک * قرهنآ یغاشا ندنابدرت

 ح ورحقرهروا بولک هلبااصع هزگدزوآ هد « ۱ یدو هر كلوا دهاش « راه رح د

 ع ریش سما هد « رداکد اخ یموکحو ترازو كو » . یدما عفد یزملط . یدتیا

 هب یدنفاز نه مالالا خشو هب یدنفا فا ا ی عوطنوج ما یسارجا كنیم لوسر

 . رایدتیا تارا رفگ هنرزوا كناشاپ . رلیدلا رلاوتف هرزوا یراماص و داص بوواو

 راما ظفلب بضغلاةلاح ىف ملا بلاط مش مش نم ): هیناخ راتالانم لقا یوتف تروص

 بولآ هعرش یاواتف هب وک هع هتیرالا هقذب ندب . ( رفك دقف كلذ ريغ وا رزطاو

 لیط « قارب رلدخا ند هباخج ارس ادا . راپدتت تربغ هنفرط یلص حایص یمهب را

 قاتحتس نالوا دی تما » . یدنلدیلک یلمماح و يدياف راناکد هل بور, دلاق مودق و



 1 وق و تما كافانصا ۵4۸

 فرح لها ماع تکرحءاشاب ڊمحا كلم لزع يبس یاربک دام

 دس هنت فلا ز ریما كىنساد و ینسح هر قحاب تودیا ریو ذی هوس س بوس یر

 مدل اها لوساتسا ندي رلافا رج واهع و ندنباو و ندنیدنک ےک یادت رک تفت و

 ۰ یدک وج تسوحم هنرزوا قره وا نادرک ور

 ودیا هرصاحم ینازغ وقصم ینسهملف یقازآ هدنتاهن زکد مرق س بیس یجنکیا

 ایجدایرف ندنرارا شبا یهداروا .یدلون روق ندءرصاحهعلق هلدادما ناغ یارک دیګ

 هفیلعو هیارج « هناخهبج و هریخذ » هلرشبخب رايجناما ندنرافا هلولب یدب قرق بولک
 س هعلق قازا هسزلک ضهنعم هفظو هتبلا . كدمروک یزوب بجاوم ردهتسر . یدلاق

 اود بابرا مسجاش دمحا كلم .رایدرینک ربخهیدهزرولوا رامراب « رقار هرزوآ یلاح

 . یدسا هرواشم هیرارابتخا

 9 زک دءهرق ی راهفولع و هاخ هبح و هرخذ رک ۰ یدیا و یرلمالک ةا

 روا قازآ الاح یزکد هرف و ردل کلپ اعام لاح فای هنطروف« فورد سرخ ود

 ۳ . ردلکشم كم ادادما هغازا.راردهدم ریک هل رله اق هزاب روب ییا بودبا السا یا راو

 اسآ ندهفک . مدنا نامرف هیاش هاربا فرصتم هنتلابا هفک ینهاخهجو ءربخذ 4ج

 ةورف كيب شء ندیهاشداپ هنیزخ نوجما یرلبجاوم و . رولوا لصاو هقازآ ههجو
 نوتلا یل رش هرزوا ناطلس جار كره دیا عیزو هلا هف رح لها مج بوراقح

 ازواءدرلنا . زردیا لصاوهنکب اسیلک قرق ندلحم وب ها رلقالوا ددعیللا قرف بودیا
 اقرابص رانا كيب نوا ۰ شب یخه ناخ «هنناخ مرق هدوا « هنکبیزواهدوا , هنیریزو
 ار اک یربخ  یرلکد لک بنودک دپ هنوک شب یتزکی و .رزدنوک هقاذآ هی
 ۱ > ) ندهاشداب هی رخ ندنا . رلیدلبا توالت هحاف بود « وا رباب و

 اک هدق . رایدتا هش هنیرادختب و ع اشم فرح لها هج بوراقح شوخ

 ادا هدراکرس راصو یلج ینطصم یلهروم « یلج نسح ینما اكر ءاشاپ ریما رادرتفد

 وف « شوشفم بودیا لیدبن ین راشوف هنیزخ ددع ( ۷۰۰۰۰ ) یرانتاخ یدنفا
 سل وا ننک رکب رایو ادختک هدق . رایدر و هفانصا یسهآ یاروم « یزوک

 راس كنهرصف « یاش یحوق « یزب رکب راید یزحرف یو هود ( ۷۰ ) هیسح



 AY یئوقو تببها كفانصا

 هناخی>ارس هلتیح یمامرک طیاض هلحم نانلوا ریعت هاخحارس هذه لا د

 هراس یفانصا ید یفانصا چارس ندر دمهلوا مولعم ؟ ردراو صخش هلوقم هل هدننورد

 هسیا ردبا تراظل هلهجو ه هفانصا راس یراغآ باستحا دعیام یف هلرب ر رح ولقثم

 رس لر هديا تقد هننسءاهشیراقمدآ یارب راج ماو تراظن هج ولوا هنیرادتس و داد یخ دل ران وب
 راس هد راق دق هلوف ۳ زا ب تاحاو یشانکیو یسض لوناتساو اشا ۳9

 طباض ندنلصا كلذک و ههناخجارسهسراردبا ج ورخو لوخد هلهجوه ءرازاپو وشراج

 كما جورخو لوخد هج هلوا ید هناتتسدب و هرلىحماتک و یس و شراح رصم نيم 5

 یتحابق هلرهملکب قالوف هدنسوف یرازودنوک هدهسیا رونلوپ یک, هک هدهناخحارسو
 رارفاب یربکدریو هلبا | رک هدرلنوکود ضمپ كنتانصا جارسو قعوط بورک یرثنالوا

 هرزواكلربدر و ند رلت رام هلستف رع» ینافآ تاسدح اضتفالا ی دل بت ولی ر دلاق ًالک نیزادمب

 « ۰. هلوا لخاد.هماظتنا تح هلهجوو یخو هاخحارس وشا

 ارظن هنادقت یلتدشوبشا یهدنفح فانصا نلیروک هدنس-همانماظن یراظن باستحا
 كرابرجیکی هقط اف . یدبا هدک ا دع یوضع رب مهم كرلیرحکی یفانصا تم کم

 - كفانصا نانلوب هدلاح رب ولپوط رار هلکنو . یدیا ردیالاغتشاهلت راجم یمظعا مسق

 هرص هرا كرءدیا یلرزوس - هرزوا ییدلوا تباث هدهبسمامهرک طباض هنیراوراح

 ءرآ ضمب تفجاصوبو یرلقدلوا قفوم هلاصحتس-ا “یش یرلکدتسیا هتعجام هتموکح
 3۳۲9 هو کا هد یزد) وا عقاو ا ناصع

 رکسع زکلایكرابالقناوب .رد دک ا هیاکح رابالقنا و رلنامصعق وح ر, ضررا ران ها ىف

 ر وجا یرلکدتبا لافتشا هلن راحل و قلفانصا یماخعا ممق كرارکسع اساسا لکد هلتف هم

 | رام اده عم . ردهدق شال ا ند سراح را هنب ینددل وا عاو هلک ا رشا هدثكفانصا

 . رداکد وب هد راب القا و رانا صع ييدر و تددس كفانصا

 یناصعر ناک هعوقو ).٩۰۶۱( هدننراددنص نامیژ فیاغاب دما كالم ؟یلح ایل وا

 تامولعم ضبب دن اط هننالنکشتو تابح یکنامز وا كفانصاو هتتمها هک رد هدا هیاکح

 : ردشْلآ ًانع هبوآ ینادافا انس هنسعا اوتحا یا مصلو



 ق وق وتىما كفاتصا ه1

 یکیدتا هدافتسا هلن ز وص دلرامک لند زاتماو راه رقف وش نانلوا لق ندىاح ال وا

 ۱ ۳ ردهدکم رتسوک

 رنو . ردراو یرلهاخ راک عابد ه رحم ییا نوا هدنر تیولوم ترد كلوشاتسا ه

 . دوخاب یناق رب هنیرلجما رک ۱ . زد اهو دژا مدآ هک ردزاو راجیا زاپهش هع .دنجنا
 ۱ ید صالخ ندنلا كانوا ناق لوا . نازما ماست ها وا وود یار رع

 ۲ ماطو فا رتا رتسیا . راردبا نیسصآ کا نامدا یس كم وک یهراع . زامهوا

 1 (۱) .. رولوا یحاص راکرب تیاهن بولوا

 ياو قهدزرطو هدال رلغاید که ده ردا . یدلکد رمصجتم هتسراغابد لود اتسا زکلایوب

 : روسدبا هیاکح هلتروصوش ىلج ایلوا هنبی_ رلکدتاهظفاحع

 . راتکب زاس زا رس « اناوو یف « یکحوک (ناروایهآ ) ردق ( ۵۰۰۰ ) ءدهناخغابد

  ندرانآ ید لئاق طقف . زاماراو هرلنآ کاح (هسرک ) هنیراجا لتاق ۰

 و یه بولوا رفغتسمو بی هلتغابد قرهلوا ( ۲ ) نامدرک بونم ۹

 ۱ () . .« رولرا
 ۱ ۰ ولا مقرا رکو ا ندنسافلا هارایرجنکی یتفک یسمامرک طباض ءراوشزاج

 ۱ حبوا هلروص وش هلئسم و هدنس همانماظن ینراظن باسقحا یحم را ۱۳:۲

 : ردهدقعلوا

 : هپسهدخجهل وارادتسق تیافكنامرف نالوا یواح ینتسد طخ لحاف . مدغآخاسنقسا ی روص هک مردیا

 : هدلاح یرلقدل وا شم رو ینسا رفط كم اشدایره یرلترض- یدنفایرمءا لع یتح . رد هناکب ه د هک لب - صول دیا

  نامرف ؟یرلیدفوا قفومممل .یدرلرویتسیا كمروك هجنلوا ملطم هنامرفو «ىدشماملوب ینک كحاف

 | یدبق( یصامزیک ه هناخجارس هلن یشاب وس ) هدنو .ردهدکلدا هظفاع هدناتسد وردهدندب كفانصا

 یىپ رندن رضوحوصقیچآ _ موانایند (ناتسوب روتچ ) موبلا لح یفیدنل و كنناخچارس .رد د وج رم
 1 یک هدحم اف یرلح اب صك رلقا رح جارس هد يغدر كتبا صیصحم ٠ راجا رس یتسارو تكحماف . یدا

 ۱ قىزاي بوووقوا فا رلقارج چارس نو و هدائاواو ینیداوانوجما نمای توت ماود هراسرد
 ۱ نعمت هد زر و هكب فا روپشم نعاس ۰. ردههافلوا ناقص ندنسهدافا كنانمصا یکی دالس

 . قازوا ندتقیقح یاورو كفاتصا ارظن هنسلوا روطس هدنلاح هج را یدیالو' یغارج چارج رب

 ۰ نمولیدیا ده
 0۹ هفی . ۱ دلج یسهمانتحامس یاج الوا (۱)

 قردروط «دننءرد وم یواح ییهیضج دام كرد هحنحالطصا قافاید ., نامدرک (۲)
 . ردد وصم یمی رامتسا یانعم هدارو . رند هن عا باخت یکی

 ۲۹۴ هلیحم ۰ ۳ هج ینەماتحایس ,یلچ ایلوا (۲)



 لصف یجنکیا نوا

 وتو تما كفانصا

 ندننادقف كش او قحنآ .ردق وب همش هشیدلواقوقح و تازاسما یخ رب راحت و ین انصا

 : روبمهنلب هدهبعطق تروص یدمیش یفیدل وا ترابع ندرلهن كرلتوب ینالو

 راقح ضعب .نهلب رو لاتحا هنغیدلوا كلام هازایتماو قوقح ینبع كفانصا رههیفاممم
 ردل وصط انکع هنوف نجمآ هدول . رن | طقف زلرو هکر ورا

 زووا هدلاحع ر هدنکارپ در هدهبوا راز هلقلوا عبا هبادختک او خمش رب

 فاسا عوار ندا تیدوجوم تابا قرهلوانرابعندرشف ۱۵۰ - ٠۰۰ و ندناکدق

 ولپوط ءدوشراج ینبع یسهلحو بک ندقلخ كيب ین آ سیو ندناکد زو چ وا کیا 4
 . ردراو قرف هتلا هدنسهرا یانصا نان و هدلاح

 هدنسهرآ رلیک وب هصااب یازاتتماو قوقح زمکجهدبا ثح عوضوم هللع ءانب
 . دد راغابد هلراچارس راندبا بلج یقتد رظن هدایز كا هدنسمرآ فانصا مسقو .زفج هاب
 یسهناخراک غابد زوب یذب هدلخ یا نوا ءدنازب تیولوم ترد كهوبناتسا یف ال
 (۵۰۰۰) هدالرلجا رسوینتکیدتنا لاغتشا هتمنص و كىك ( ٠۰ ) و یغیدل

 . روسدی. ناب یراقدل وا كلام هناکد ( ۱۰۸۵ ) و ترابع ندر

 وشراق «هطباضو تموخح ینسیدنک مطلب فانصا ناناوب هدلاح رب ولیوط هلیو, هتشيا
 یرومأم هطباضیمب یشابوس هن راوش راج لرانوم .یدرویلیب هديا هظفاحم هدایزندفاصا رکب

 . یدض هریک هدیماغآ یرحنکی نالوا یيعآ كن هطب اضیک ییدمهر

 هدرلنامرف نلیریو هنیدب فانصا ندنفرط راهاشداپ رناسوناخدمحم ناطلس حاف کنوج
 (4۱) .ردح رصمیسمام رک هیوش راج كن یاب و

 نالدلص اف یکلیا ندران و .رهراورلنامرف قوجع هدلو و هدندب یسهیقب یفانصا جارس (۸۱)
 هدنیحوم ) هلملقر نللاق كيلاراشم ناقاخهدنسالو . ردشلر و ندنفرط یرلترضح یا ناخ د

 فسأتطق ۰ مدوقواو مدروک یرانامرف رکیدو و. ردراویراتسد طخ رب یواحینسهلج ( هنلوا لب



 یک ارقشا ء اون اه روس هقاذاتما ۹:

 هوامه روس قحا ران و . یدلکد ترابع نورا را زا دادعت هدارو زکلاب فانا

  كرایدبا داي هلرامات ی نابستح « ناوم « ناماما «دنراجما ىح .ردرلندبا كارتشا

 نالوا حاضیا هدراهفب یجح ۱ -441 راو . ردقو ئ راهقالع هلن راحت و تفرح

 ۴ تنفاعا تفل ۰ مسقنم هلصف یدب یا" ءداوبناتسا كن یلج الا هک ردندلاها یانصا

 . .یدیاشلهبا حاضبا هوا ینیداوا هدکما تح ندشردوجوم
 هکر دراو رانص" ضعب .ردقوب ناکما ءداکغا دیدحو نیست یودع كفانما اساسا

 . قرهلواثادحاتمنصر یکی .داضعب هژاملوب هدیابرا قرهلوارسکش یحاور هلنامز روید

 واماد روی نام را کو 50 9 زراوآ ىل دوج فر فرا لغو یکم

 ییدتهم زسنارف رب هدنمسسا دواد كحرک (۱۱۲۸) ءدنرادص ماکنه كناشاب ھارا

 كلبا هدنفنا هناخکنف ناك ءروهظ هدءرصرا هارءدیا لاما یمهبمولط یقتیرح هداوساتسا

اکرد یسیدنک هرزواقاوا تافاکم هلکل ر وک r بولوا لامعتسا هعقد
 یج هبمولط یلاعء

 یک ینیدنلوا تادحا هوا رب ندیکب نوجا كلوب هدنغاح وا یرحکیو نام یسشاب

 هدوا هک یدک ءروهظ « یانصا» هدر هدنامز یعو تعنص ر یی هلتعسط هلو ناتا

 تیرومأم ووتل دد روا دواد كحرک .رد «یفانصا یعوقوط ید رش نیجهمواط د

 فدک كکح رک ىلع یلغوا هدنافو ی یتدوا شل دا بصف ادختک او قرهلرا

 .ردررح هدنلج یفاضاق لواتسا یتیدلوا فلخ

 نانو واق ,ناراک شون هلک «ناشورف لقن «هلح رایمسق رب كفانصانانل وا دادمت هدا رو

  قوج رب رکید کیدتیا دلوت كناحاست-ا لباقم هرلنواو شاوب ضارقنا عیلطلاب یرایک

 داب “روا ا یعاوئاو یلکغ هوس دآ كفاتصا رع مدوحو راقاتماو راس

  «دشح رانو هدارواو شارت-وک .هدن رهفح یی ۳۷۰-2۰۷ هصاطابو هدندلج یجنکیا

 ۳ یا تصجارم ها وا نوجا تالصفت صف هلنلرا شارو ید تاحاصبا ضمب
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 . رول وا هبصر»

۳ E au E 



 e یک ارتشا هرلن ولاه روس ثكفانصا

 (( یرلسع یاب ) نایانب < ٩۳ «ناشورف ابع ۰٩۲ ؛ ناشورف لایسد ٩۱ ناشورف هو

 ؟ (رایجیکیدهیشاف )نازود هیشاف «۷٩؛ناراکباکر ‹ ٩٩ ؛ نابجقح « ٩۵ ؛ نافاید « ٩
 ؛نادنلعت ۷۰ ؛ ( رلنائاص شاق نلیند یساف و ) نابساف و ۰ ۹۵ ؛ نازود همیخ « ٩

 ناراک راتسدء ۷۶ ؛ راجءهزوب ۰۷۳ ؛ یقانصادیدج ناتسزاز ۰ ۷۲ ؛ ناج4 روس ۸

 ۸۷ نازاپ هقح < ۷۷ ؛ ( رلناولهب ) نارل-ینشد ۰ ۷٩ « ناک الد ۷۵ ؟ ( رحم زاص

 یهو شاب نایند شوپهلک ) ناراک شوبهلک « ۸۰ ؛ نایچهجلما ۰۷۹ ؟ نابج ریل
 نویاص ۰ ۸۵ « نایجوطوق ‹ ۸۳ ؛ نابجتوواق ۲ ۸۷ 4 نازود نيف ص« ۸۱ ؟ ( ران
 نادادح ۰۸٦ « ( عارز) نابحتفح ء ۸۵۲ ( رلناپب یوواص كسم ) ناراک یی

 «نام رش ‹ ۸٩ « ( رج روملاق ) ناراک لابرق ۸ «نابچامصاپ « ۸۷ « ( راج روم

 « نازاب قاما ۰ ٩۳ ۰ ناشورف نابتخاس ‹ ٩۲ « ناراکهزالب « ٩۱ « نایرازاپ تاب « ٩

 « نامجتانزاف ۰ ٩٩ « نایوش هماح ۰۹۵ ۰( رایعاص رویت کسا ) ناشورف هنهک نهآ_ ۹
 « ناسنح ۰ ۱۰۰  ناخابط ۹۹ « نآ رطان ۰ ۹۸ « ( رابج هغوق ) ناشو رف ولد « ٩

 «نایجدولا ۱۰4 « ناراکفا دوق ۱۰۳ « ناراکساط رق ۱۰۲ « ناشورف هربس < ۰

 ۰۱۰۸«( رناتاص كلکک ز نار بکیک ۰ ۱۰۷ « ناراکهرز « ۱۰٩ ناباصق ۰

 ۱۱۱ « ناراک دیلک ۱۱۰ « ( رلنااپ نیک زد ) « ناراکماکل ۱۰۹  ناراکهار

 «ناصاقد ؟ ۱۱۵ « ( رازابهق.۰) نازایساط ۱۱۳۰ نسر نازاساح « ۱۱۲ * ناراکنامس

 « ناراکتاود ۱۱۷ * ناراکهشی ۰۱۷۹ ۰ ( رابحوتساب ) نازاب بوح تسد « ۱

 نایت ۔) راج ریغاس ۰ ۱۲۸ « ناحقراص ‹ ۱۲۰ « نایهاح ۱۱۹ « نازابعرص ۰ ۱

 « یراکلخ نایجهمصاب ۱۳2۴۴ نایجیش رت« ۱۲۳ « نابلح منغ < ۱۲۲ ۰,6 راندیا لام
 ۰۱۲۷ « نا .ثورف توت ؛ ۱۳۹ ۰ ( یرلیاص رکش نلدند لخت ) ناشورف لق « ۲
 ۲122 ) نازاب اخد . ۱۳۰«نامحاک ۱۲۹ ‹ نا راک ( قاشوف ) دنب نام۱۲۸, ناذز

 نارح هب ره ۶ ۱۳۳ <« ناراک ج وغرس « ۱۳۲ « ناراک چبرک e ۰ ( شام عون ر

 « ناراکدمس ۰۱۳۷۰ ناشورف هوهف ‹ ۱۳۹ « ناشورف ناک ام « ۱۳۵ ؛ نالاح ء ۳

 : ناراک فلبد«۱4۲«زافا رص ۱٤۱ «نانجماسارخ ۰۱۸۰ «نابجح ریک « ۱۳۹ «ناکاکح ۳

 ۱4۵ « زاراک نیلعن ۱5۵ « ( یبک م یزاپ ) نایجیک یه « ۱8۳( رایجکلموج
 (۰)۱ زاس رهناناک رزاب۱4۸ «دس ورب ناماکرزاب ۰۱5۷ « مصم ناشورف راہب ۱4٩ «ناراکم

 ۲۹۸ 6 هنیح ۷ < دلج . اطه دم _ رهعاه . یخران هبنایع تلود (۱)
۳۸ 



 یک ارتشا هرنوناه زوسكفانصا ۹۲

  6 aراه وح ) ناهالج » ۱۹ ؛ناخارمُ ) ۰ ۲۰ cمری دا ۲۱ 1

 ناتشزاژب ۳۷۵ ۰ ناژالاشب: ۲۳ < ( رایجکیا ) نار هنر "۷۳ « ناشوَرف رامزا |
 یقانسا هطلع ۷۷۶ (ولج روم ) نآزاارو ۰ نانا وم ۰۷۵ قاتلا یت 4

  ۸؛ نانختارط ) شورت ۷ اجاغرو ۰ ۳۰ 4 ناتج رهم ۷۹ ناخ دنا ۱

 ‘> «(یترادحم وط نال ناک فا ۱۳۵ ؟ ( راو ) ناراک ریت ۶۳۳۶ نازاس هنا 1

  ۵نار رر ۳۹۶ ( رلناناع یشیا قبج قیئزا ) ناشورف ینیح ٩ ؛ نایجایوب«,۳۷

  ۸«:,ناجرمسم ۷« نایت ‹ ع« نامجاتفق ۸۱۳۹, ؛ نا راک هزن ۲ «

 ۽ ناراکنادیمش ۰66 ؟ ناصتعاب ۳+4 ۰46 ولبجق دنس ) نآ راکق ودنص  46«صیادانماهی 
 ) ا( یرایکړوک قباق و لادنص ) نایک روک 8۷6( رلحقلاب  EN eنابجکیلبا « ۱

  ۸ناشورف ناتک <« ۵۰ 4 نا راکناک ء64 > ناجمافاق «  ۰٠۹۱ناکا > ۵۲ 6 :

 )رک ( یرلبحم وم لاب )زا راکممش « ۵۳ ؛ نالالدر ۵۳ را چکش ود ) ناجرتسب

 ا ؟ ناچ هنکیا < ی قانصا دبش داچ ربع».« 0۷۰ ناراطء ء٩0 ؟ ناشورف

 ۱ شاک اب هدن ونیز ایلیا كفر بابرا ناموا . نکیدبا رظقا "اجرا هلو صع شب تردهدرم
 : . ریش الک | ینج هل وات ادب اافتک ان وچ "هلن رععت («فانصا »قروه و ءا

 راک فقط سرما فوت هنر قانسا هدنلاح را نوزوا هدرل را مدقنامز هه

 1 لأ :د زال رطاخ لاعردا یهاکحوش مکیدتیا هملاطم "
  یراکدتیا نم ندهید وای رلناونغ و بهل سلم ءم | مفاطرب كشاکداز ان ایا

 . .رالشاب تل هلفلوا یلایاق .یسوبت هللت و۰ رد هر قو ی ندرلهدازایصاوی, + زدمولعم

 < رک 8 ردسیک ندر ںوتایوا یا تاپ

 .E ت ھر هذازااصا

nق ¢ وردب « ناز, ؛ انود  : Fe Eرقاراق ٤ !رفالامەد تنوق "  

 : یجلت واه د ءرطتقاد یا < وهاتناسهدو

 . شعاپاق زهرچ كرهذ دق مر نوا مد ردفا وا اس

 ۳۵ درا مین وال اش زد هبتنطسق ,تفاصیا هانیلچ ال و بس اب یرلمسآف انس ام زه دغپا

  ش.هتا E E e r مکیدتا له الا ردهدلار زامل نراك لهدم د

 34 ( ناب )یک یمسا ینمرا بغ یر یدمش ۰ قحهلوا نکم قمالا ندقاب هسوماق هلوا
 ۱ هی چیه ۰ a ها و هدهرکرع ەل سەۋ الع فتاك :تانضا زر ئارا س او نالو 2

 ۱ - هانا افك هللا نسهک فانطا :»یهدئلوا کلا یک مکیادتا ضرعو قجهنباک ۱ هک کا

 ماتم هلب وب یاوع اکو.« راب وک +:نشا فمنم ندرلاوساپسا هم لكروت طاف . مچ

 : هکدتهیا ياك ر نوزوا ينیدمهالک ا .
 زکلاب ند کجا .قو رب ی هالناس یرکیم دا 2 زس هدمهظقاح اساسا . زکبوج ابایاکب لمس س

 .ردهدکآدبا نط شمالخاب هک مدت هل روس#یرببت «فاصا» هدنشعد مرولآ ینکهدشاپ وش

 ی ی یزد تن

 ام روت یه توت اماق



 یارتشا هران وام روس كفانصا

 م.دق لهیده یک كفانصا ره هدراهمانروس رکید و هدرو لا فص و یف دوم ا عماج

 ناکما هل یتسده : ردررح هیدازوا نوزوا یربکدتیا زارا رلرنه لصن و یرلکدتیا
 ربخ كنيلج الوا هدنقح ( نروا یهآ ) و راغابد هدفی ىج ۵4۷ زکلاپ , ردقوپ
 هدنروصر رتسوک یغیدلوا راوناح ايو ردزار ك( ندوا ) و ردیا دیا ی هفارخ ییدررو

 : مروسدیا افتک | هليا جرو ییهرقف نالوا شادیا مظن

 نیک ردزا رب رو ا نیا موق یدک نازا دم
 ادو یهاط هلئروا هسل وا ازم هنیرلکحوک نروآ یا

 نابایی شام هقلخ یدربو 1 ناشف هرارش روزا رب یعب

 یردوک «نشم یی هدقمایو یردهدکملشیا كم ۶ لوا ی

 .دکشا تنیز هلنکنر یی هدکغا تغابد یرَوق یی
 كلاب دنا یک ی ایاندلح الامل هدملق تخادرب یی
 ناکود هنابتخس عا شلوا ناکد یک ۱ هاب هجحرانا

 هشب یر هدمم رایدناص هشکشیپ یتسهلج رایدرب و
 )٩( صف نزا مه رابه رهظم رابدشود هماعلا هڪ

 لا رتشا کو نک ردیا ثح ندب اتخ روس نالساب مدننامز ثلا دايم 4 رهعاه خروم

 كفانصا .ینامزوا ۰ ردهدکشا نان القا ند( همانزوس )رب هدیررامسا كفانضا ناديا

 [4۰] : روللوا لق ریز هجور نوجا كمانيديا رکفر, هدنفح یرلمسا
 هح ر هدزوا یوا یرابج هش نداق هدنسهج زىہنارف كر+عاته ) نایجهمق « ۱

 وب ( راحشا ) ناخایط ۸.4 ؛ نارافت ( رایزرت ) ناطا.خ « ۳ ؛ ( ردشهلوا

 6 ِ راج الا ( ناچ هش 6 ۸ نازاساح و نا زاب رس 6 ۷ ¢ نا ڪم 6۹ ؟ نابح هم زوج

 ( رلیداتوص) نازابساط* ۱۲ ؛ نابناولع « ۷۹ «ناشکمیس« ۱۳5 ( رابحاعت ) ناراکهنیکب ١

 ؛نازانغ 2۱۷ ؟ ناماما ۰۱٩۰ ناببطخ « ۷۵ ؟ نایجهونم « ۱۵ « ناشورف رام ۴

 ینسانعم هاروت هلتبسانم اوبو کیدلک یجناباب هرلکروت .كرلمسا نلپ رو هراجتو تفرح بابرا [4۰)
 ین ۲:ینسهلک فادنصا یهدنشاب دارو زکلای كرهدبا. .راصتخا یرلییکر .نوزوا یفیدمنیالکا
 . .:یدشلدا ح ضیا دزل هنگ نج ۱ ۷ ۱۰

 نکمیتمالک :ندلدیآ تەح ار 4 وعاق کر دراو را ریپعت ءرل هک سو ام ریهردقو' هدهدننابمرامسا و ۱

 یدمبذ ؟ردراو هسیکچاق نوک و قح هال !لاحردینیدلوایجم وتساب ك«نازاب بوچتسد» ردلکد "



 ۹. ی ارتشا هرلنواح روس فافاتما

 انوط ج واو یاطخو سلطا یلنوط رجواو یعابط باشوخ و هساک یروففف هناخشش

 فاص والاةفلاس یفانصا بویلیا یرایرهش رابتعا ءاکرظن هضرع نیراءده هقوح دوهام

 مع ناج هلاون ندیهاشداپ طامس هدنس6 رح رفاسم یرارابتخا نواو یرلادختک
 (۱) ....یدلوا طاسا

 ر ید راحالح بقامتم ا تام هرزوا هدلب فیه هاکنا ی

 :یرلزادرپ هجاک زانخس نارهاش هجحنرلک وا و یالآ
 چ | نزوک نلاله هم زکب هشاق كهم وا

 ج الح ناک یم ر هلبا یموف كمتسر

 1 هدنک آم شود یراتفرح تارف قرهلوا یاهو اوه كنها ریس هلسهمنمز
 وح ر یرهوک هک اپ رباد رر یک نادننکن سالا صف ہدنیتار ناکد

 ارو شیل آ ءدنلکش یرتشم زوسلاح شاع مر لد و مرک هنس ر هاو بولیا زآ و
  ندنرلاو . رايدر دتبا نارمس ها اشا ب ویانالسرا ندهبنهع و نارذک كردبا

 راهم وبوروشآ هراکشف ناسلا فلاس هدنکش نالسرا هدنماکنهرازاب ترک

 كنتآ هلا هبنب ینویوا وب

 تو نرو نوزاد ندا راظلا رگ یر هل وا ناب زءرعل ھل ومضم

 اظ تبافو یلاع تفیح رب هاسب كیرف ولع هللا هن نالوا یراتفرح ج اور دصلاهحص

 نسخ هدنرلکدتا راذتعا نیمز شرف هرزوا قلوا یرلهروس ةیده راکرز نیلاب
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 ۳ :هثشنل . رايها ناشنا و اشنا یهاکزان تیب دنح ون اشاع باپرا

 ۳ هارآ یدلتآ یکهن هالآ هدراجالح یدک
 3 زان هحاکد هياریب یدلوا زات تف آر ندنراجما
 یهدردنا راد هر وصار ىس ی رهق تعسو هک تفآ هب یه

 هفتوبات هم زوسلد یدشود  هفدهجندبا عضو یعرک بن
 ناشفا زود هبنپ هفاشع مخَز نک یاوراو ربت یودنک

 قآ ندفریو مرکو مرتند هب  قارب هنس وا رزکپ مروت
 و و E راو یرلتیا زازه راد ها

 چالع نفیهوا ندربنجهن روک  جانیزوکراوءدیسحقاقوطلخ

 ۳۸۷ وحو یسهناختک یدنفا یربما ۰۹۲ هفح .یهز "یاروس (۱

 ردکسک ۱ هدنلصا ۲(



 oA کا اراشا هان روان كنانصا

 ینهدساحم و باقر دو هادا درا ڭا لود 3 ام و ٤ ا ا یاس 1

 نوجا اوا ار دا زوظو ترش هقلحت و ههاشدا روت راز هحیدنلابو یار

 : یدرزلوا تجوم ییسعا تعصو تراهم زارا ها
 تعادص ا رلود آ مد زلهده تانم هبهاهاش تاذ یھ فاسا ةد ام یک و 7

 تملخ جد یارلاذطتک وا خش بالا. ید را ر یاس وک نارتغو ران ووا بستم ی راصاضتخاا

 اب cK ا ۹ ٤ا7 ی یمرارولوا قئا ها

 تب هدرهو همانروس لزا. A 4 هلکم رو هب ده فانا یه هفام عم

 تس هدعب 9 : هک رولد هدو رص ییدلوا نحن ندنک ارتد ا هواه روس گتفاتصا یرازإ

 بورت وک یجوا راتسد ناب در هک و راق و دو ها راعتسم سابا انسا ېرازا

 نکیآ لکو دام يمر و هد كرلنو . راباوا راختفا زا زاب تخورفو شرح راکر

 ناسا . ردقلدا ث ناسا پرک كاف ) رالفو همزح یو ا تفج ر هتل بس 6

 ۱ ۱ )؟( لی شا راعا هاب عطف 4 هلسادهآ یدمههاک

 قو ا نام طم ناتو ورس 9 راء رقف نابلوا لق هنآ ندسه بوس

 هلب رامتءا قلوا یواح یافصوت تو ی ي هجو تالحب قالخا كامز هد كم

 ا :  ندد نايات

 فونص روس نالوا یرتمج اف EE : قتعو ,دیدج ناتسدب _هفاط

 هام هرژوا راو لبف ید يدا رع *یراکملن سابل هدنرا تیهدت ن رلب را وسم

 سال هدذس هوا سس و 3 ر نم یاکتف,هشوک و عادبا نبشالد 0 لوق رب نکن ص

 ناصاقر نو ماعا دلقمو رح پس .ددع یت 19: اقل نوح ل ر هلا هام

 هک رازاب زیکناروش هلبا هششا سانجا شود ر هلک نالالدو .یدیرلشعا عا رتخااشک رطاف

 یهاوج ردا وئو هتسارآ هلا روزو 1 ی راکانیم ناور ن رب هدنرلار و بولوا شورا

 راثیسد یرلانختک نالوا نارا دن ا ي دا اینا هتسارب هلا یهاو

 نمد فرش لئان بول وآ ینا ص اک تماخ بال ید یافما ردع روضح هلبا یاب

 ههطفلا مط ود صز ددع چ وا نوا هرزوا هکولسم هریو و . يدلوا هناورسخ "یسو
 ددع کداو قا وق ره وحم عنصمو سم ىل نزا اب هی لب نام ددرخآ

 ۳۷۸ ورم و یسهباخبت یدنفا, یزهما ۱۰۹ فحم یهو 5 0(

 و « « ۱۰۸ ae ان



 نقل

 ردنآ .ر دیدرکچ وک یجش حال" یرلنادوبق زک دزد نچ نارق "می :رولوا قلماندب هدکتلوو <

 روک لقا رنو اهر وپ كفانسا 044

 اس یی .رايدتسوا_ كنا يودع ىفانصإ :ج ارس :مرکوم ندنجالآ یئا یکعآ

 املعهدکدتسا ی سکع +اع, دا. ناطاس, یا ؛ هلوا ترتف Sil i 1 بودا ولغ راج و

 یر يالآ هرکروص نرجکعا ك رابچیگ بودا .تدیم ا فانصا اشم وراک

 یراجابتحا 7آ ندنکید تک راح 3 یادعب رل جک اوج . یدروک لوقعم

 8 .یال ] دو عتلا ردع دو كير هسا جک ترص حي را و . ردراو

 ادب نونق زا یاس و م یدلر و فی 5 . هی وللا كزابجيك لرد

 تب ۱ ۱ لا, یال ردنوک

 ۶ رشنیا یرلنادوق»زنک دا قا ا ل راباست رک ولم نیل ےک «

 مدق ناب |طف قلق.هزیوزوان متر هلدتبا عاما هام دا )* ورا هت زاوضح نادا

 رود . .وراریق یرلباتعف شلح زب ابو ك تراریق اناا یه مز اب . یمکج دیا

 یلوبناتساو كیکیأدتبا ارم دوم و هتسودق ةنیدم 2 هل دک یرابا هلزکنامرف

 ازم رودضق دلا رامکیدویتک» او ر و وک ياجح»كيب سش, اباد تیبنغ هلبتممل رصم
 ن وجماحاالنما ی راتعباخ ءادشهاب ولت دامس هدن رااګدید "(؟ راء دبا دق هزع رزوا راباصق هک رده

 ۱ ۱ و :زدی ج 9 "یرازنپ یک یزراکدتسا تمنع نلوتتاتسا رانادونق ک اقح ) : هک رلیدرویوب

 1 ومع ناباضق ندا رات ویک الا لبا مظع یال ران: راد رظبزاغ هللا لتس یف دهاحم یالآ

 )لہو ناچ ءزاتنارقالانب لادن لول ولر طخ هد 6 رلت ویا

 انشا + ال آ ءرصیدرآ یر رر ین وسنه تءنص ,نالوایتبسام ندنقاووندقا زوا هنیرب زت

 »یهو هما روس E یردریلوا ثادحا راتيان یک وب هدر قوح و ریلی ر دا

 # : هک رولبند 4 يتبدل | ېی هدوس تایم رازق

 ¢ , تهج ناف و تعنص را ا EEN زا رخا زا

 نازاز ۳۹ ندا یدلک رازق یدک )بوک وج ند زازا زف نیغلوا ته بابسا مظعا

 ET ج هنر اقای زد اع اف26 نبوت و اھ اما

 1 9 تب دود نا یر یی دل ی. مال اف هفیجیتم ۱ نم دل «یلم الرو
 8 503 7 »۰ هی, ۷ ۲1 » (۲) ی

Ae باخ ید یّریما ۱۶ 4 هفحص یبه و همای روس (J. 



 ی ارتشا هران واه روسكفانصا

 رواخ ناطلس مک هتي هکر ڪس

 نار زو نابعا هتیردصب کا

 كاب ٥م زر ناه یدّتسا روهطظ

 هلراهماج رونم قآ یسوف
 رلادر یناروت و لب شلاص

 نادرک هملس كنيربم هدنلا
 ران ما[ ا نت راترا

 تیارو غ وت هج راکوا شماکح

  قمیقو ریشودروعو هلراقنج
 زمهاش یوک امد زی رلیدید
 ردزعالسا ٌءرطف نوح نل
 ناو لوا هله داسا ارنب
 ردق و هد ۷ لدهبس :هساک هس

 هرصف ریز ایارمس نایدلزد

 مد لوایدلوا نامعرحم ربان

 نآ لوا هدازمش ترضح اص وصح

 هتید هاش لوا ردہجاو اعد

 رتسک روت هاشهرصق یدرونوا

 ناویدنیبآ ردترس یداروک

 كانح رفو رو رسم هج ولاحیص
 هلرا همان رمشم یداب كرام

 رلاصعنوزوم «راهدید لحکم
 ناما و ندخ رج بطق یدوجو
 رلاهدژا راکب جنک رلاصع
 تط هزک اپ یال آ ن نیووب

 قور یدر و ههاش باب ندرحس

 زهانس یراصنا بوا نا

 بد زماک ندا زخم

 زیان توهسهننآ صقنج
 ردقلاط رر راهساک هرم وب

 هرصعناطلس رای داق رلاهد

 مرح هک | هاش تفص اتکیرد

 ناهنو شاف هداعد لوا یدلک آ

 هنسهدازهش نازادب ردک رک

 تم

OAV 

 ةا تارةف نالا ندسلح الوا ندا روصت ینمسر دی قهدنسهنتس ۰۵۸

 . ردهددحرد قجهلوا رادم هتسک دیا رکف رب حضاو اهد هدیاپ

 هدزرطرب فیرظ هل رانالغوا ما یشابیج وشروط «یثاب یجکعاءهرکوص ندیوب ...»

 ناب من یه اعراب یاران فرخ مدد دم
 ئا دختک رابحکعا هربص یرادرآ .

 رشید نوا هدنرللا یزانالغوا چا رانو فا تکی شرا «یراش «یراخب

 قوا افاق ل آهر نیرادرآ .راردیا روعهلا راقارضو هبرح یدغراق هرصب موغ

 ران اقاخ سو ددع ناسکس هدنرزوا رلءود ضا تفیح یرکب یسهاخرته+ تاق ی

 هب یشاب یحکعا . رولوت ماتخ هداروا یالا یثاب یک . راردیا روع قر.روا بو

 . ردفانصا زوقط یمرکی نالیزاب قا



 یک ارتشا هرلن واهروس كفانصا ۸۹

 بومشیرا هنیراربرب هرفک لبا. مالسا لها هدنصوصخ ج رفت مویلادمپ . ردشلوا لاح

 فب مش" صا هرزوا كملا جرقب هقشب بور و یرلکحهر و هسرلا دخ تک« هرز وأ هام

 لم هحنجوم :یعالعا و مالعا یا باب كنسیضاق لوبناتسا قبسا نراکدلبا سال

 دا ناطلس هلر وفغم و موح ص مدجام دلاو قیسا راکدنوادخ مدقا ند وب نوجا قعلوا

 هجو هلکعا اجر نیدیدج بوره نکودلریو فیرش ما هدننامز هارب باط ناخ

 . ردشلزاب نوجما قعلوا ل هرزوا حو رشم
 )۱( ۱۱۷ ار طساوا

 هدهنب راتیم چ ناتخو هرلنویاه روس یزلکهریدشنا تیر تقوتقو لراهاشداب فانصا

 تاذ و ,یرلکدلبا تباجا و .توعد هلتروص ب كفانصا .همتساح وب : یراردبا هلارتشا

 د زی راج رات یراکدتیا زارا رارنهولرد هن ؛دروس یانلا و مد را هب ده یک ه هی هناهاش

 ددعتم هح هقشب مد ندنف رط ,یسارعش .وابدا كل رصع یواح یالبصفت هدیابو یک "یفیدلوا رزحم

 یلدا (دوسلافصو ىف روحلا عماج ) كن ( ىلاع ) خروم ردشلزاب را( همان روت )

 .ردروېشم هدیراهمان روس كانیهوو یدبع یک یفیداوا ندلسق و یرتا

 هنرکید كد دنک-فاتسا مو رر ذرا توت یار و ا هلفانصا

 ۰ یدروسدیا اعدا یغیدلوا یءهدناف اهر هساسااو جج ص

 شابو یاق ق؛آ نوجا رلنبهاق هعفد كليا هدناتخ روس نالماب هدننامز ثلاث دا صع

 رارب نوجا راناعلس كلوب و ییدرتتسوک یالآ یرهلوا یحنرب كفانصا نا ال یجب ویپسک

 ]1 ۲ هعمج ۷ ںاج ] ردر رحم دتګ رات رعاه ییدناوا رابتخا هرزوا قلوا مارتحا

 بوبا ادتبا هدناتخ روس یک هدننامز ناملس ناطاس ینوناق و ءدنخش راث ٩۳۷ هک وبلا

 یسهدافا یک دباب وب كنیلاع ح دوم .روبشوا نا ییدتیا كارتشا بالا كنفانضا و لاها

 : ردشفلوا "لق هی آ- ءانب هنتیمها

 0 هر هر ا8 رفت ةر فرش خاک نا نساک و فرح لها

 رد رلقداق .اده ضرع بودیا كوس هتبرالوب تیدوبع و میظعت نییآ كولب كولب « قوج
 : ردمدق كنقلح یراصنا بوبا ابا ندهج و و

 ۱۸۸ هفص اوو یرتفد لوساتسا نر ناود (۱)

 ی



 هم يراه رت اما

 ا را یف کرح و لم هاج وم یلام صا نالوا راسا تور لس 1
 5 جو رشع هج و هدقادل وا تعا نع هناکیاا قوه ظا وف زده ولاهناوادا واحر ۰ تفترس صا

 وک سا .نالوا اداي ادم نه وب دنقما و ر واح ییدلر و فر مش ما" هرز وا

 از ۱ هودعلر وا ناقل اھ نامرف هاب قوا ل هی وم

 09 ۱۱۷۲۳ اح "رخاوا

 کید
 ک مکح هنسشضاق لوتتاتسا

 و ا 44 داعس هد س ىسەش اط یارو مور ر یک روب هدو سات ۱

 ندروک :دم لف اصاب هدن راک دنیا دا كما رو قم راقتحد زک ءاش ةد رل ر ندعدق

 يارافب رش ما و هع رش تی هدنرلدهززوا قمامش راق هن راج ره كرات ویراهتشوا ناملسم

 هدن لک با دام كم اچ رم الا نکیازما باجما قعلوا لخد هاه وار هرات پولوا

 هدب زلدب و طلسم هنیدزواذلرلنوب .هلسادوس لام لاج یا نده لەم ط یراهتسوا ناملسم

 ۲ یدمآ وید ( زردپاء اعم هلک, بس ی وت )ا لب رش عرش + فالخت راغ هتیارادنس نالوا
 مولادعب راغ هنیرادنسو هنع رش تححخ نالوا هدیراد هل رتمانوا یلاخ ندزواحم و

 كجحنروبر ادت سا امدقم ل قعلوا عقدو عنم عرش ی رایدعت بومشیراق هن رلج ره

 صوم دلو لییاحو لس او دلو داش ندنرا هتسوا هرفک , كف رح ېچ وكوب .مشی را و

 هدعرش ,سلجم ىزا رانو " لاعقدو دلو لوتامو لیصاو دلو ارهصو صیوم دلو 4

 فحا یرل.اب تکی ك رلنالوا ندمالسا لهآ رم نامل اما ۳ رلادختک كن هلح

 جااو یلضف ن ییطصم یرا هتشوا نالوا ندمالآ لهآ كنءروب نم تفرح و د ن

 هجئلکهآ وب ندمآنالا طق هدنزلههجاوم راذتسک مان ناع ن ميهارا و دم ی دها

 لها یرلادخیتد كنسهلح ءرزوا هج و ینیدنآ وا 2۳ هدناشنلاع صا نالوا هدنرادب

 هدرا ,ییدلبا اوتل کلک هلوا ,ندن رللسدبذج يدنک. یرلشاب تکی -بولوا "نادمالتسا
 یرلهتسوا مالسا لها نکل . یدیا هدکالک هدیا چ رفت ,هدرپ ها یس لج ءرزووا یزاداتمم

 روهظ و ودیا. لیمح ,ءرلنوب یشک | كنه آ نالوا لیصحتو محو یفرصو جرخ

 صوصخ پویلوا يرلتحار هدیرشو لک و بور ډکی , ءرلنوب یس هلم كاامرغ ندیا

 هر ر یرلیضمب ندهرفد و مالسا لها ادعام ندی راق دلوا هرزوا. هام هدروک د ده

 ناشبرپ هلکہکج تجز ی رلنالوا ضرع لما بودا یدصت هب A ضع د راکدلک

 و مو . یرتفد لرساتسا نواه ناود [۱]



 ا | یراحی كافانصا „4
۶ COS 

 س نوتو ناه كتفاض ؟ فابصا ناملسم یراهرک وص ن زکیا هدکک «لوا ارجا
 وق و لاوحآ زنی وا ضع ی تفاضو یرلفدال کم تک وب هنیزز وا ءلرلملسم ربع .

 رلشاکشا نالوا عفاو هوباه اد راما مرغ ییدادا رتذاو ییدلک
 یره ند

 هن ارال یرلشاک هراتفاض یرآ یرآ كراملسم ربع هلرلمل-م۰_ وص ندخ راتوا

 از نام : و . ردشلرو رانامٍف هتیرادب بودیا رر  aلدام هج ردو

 رد دهاش رر هئ راتاو ا 7 ۱

a! رکن حال وجرب هدهقمو با و 

 ا : کمک هنیشضاق ,لوباتسا

 الا یتاذحتک رج ی وک و كاع روب عقاو .دلوناتسا هی

E, ا رک هدقدلوآ عقأ يرلج رفت ی روا دم تفرح مدقا ندنوب ر 

 داغ مکا ند هرو تع تفرح نکیا رلغگهدیا 1 عمهرزوآ یراعدق ایاعر .تمد =

 اعا و لدکی هليا رام" رف چاق رر عبا هننرلاوه رامذ ال رتفلو کرس یلغوا
 م طم یرلارجیتن  eو هدف ماظل روا كعا ج ره هقرشر ااواتسا ⁄

 و عم ی رلیدمت راقم هع دو هلن رلل وا تعاب هلالتخنا و رع و عوامل

 مث تیاف نابرا مات یحوکو تیر وب و تبع عادا امهقف هدتباب قاب ها

 کرب یه ندایایو بز لها و نم هدکدتیا اضتقا قم اواقین هقتب یاد رک, اش بواوا

 ءاز و رشک تافالتخ | هدب رتی و راد صا سا هرزوا كعلاج ره هعشب فلاح هم

 ولم و رفع .مح ندنابرا هرو نم تفرح هلفلوا ,لتحم یرلع دق ماظق :نکعا نایرج

 رغ ,اضجتفالا یا دمپ امف دع رش یا اهر ,تعذ لها رثک یار ا ا ۴

  FUEرحت ندملتپ هرزوا مدف داتعم هدن رک هلیا دا صع تماقاو تب ور ری زاص وصخ

 ر ن فال مور و لسم یعاسالامواعم رف زکس نالوا یرلراتخ و یرلشاب تک

 کک 3 نده اط ئىمزا كلذب و ۳ یک نالوا نی را راتخحم ادعام, :ندنیلپشاب

 یم رايو چ رش ام ا زلهاتسا نالوآ يراراتحم ها جک ادعام ندبراشاب

 یافتاو لوق هرزوا ام ها زولاجن و :يدمت « ردع هی را رب ایودا تماقارو تور %

 ۲تفرمم درد ا تفل ام هنگ ماظن بولی و ماظن : دب راز رر .هج و رب هلک قائم و ۲

 ب اوهم وينا تنا ايبا نرولکملنا |یسافلا تیمش ما هدن ام قارا وتو لب هات

 کس)مدباب قلا زارتحا ,نیتکرع و عضویت هی دق هجانیچ وه الغل و,مالعا از
 س هت د یف روا  E:اوش٠ دی یر نکی" ۳

 ۱4( ھت ,Pk 2 ان 12 هر ار



 eA یرلهزبت كافانصا

۲ OL O OOPOEONEE 

 یسی املس هدرارس ید ناعلاأ هاشداب تاذلاب . راردبا لیکشت ارک تبع ر ىزا

 ۱ ناغلس نولاق كمرو هیدهر ال هسک یکیانوا هب یاب یحعوش هدک داک بوب

 رکدز بولوا درگاش ء (نیططسف) مور هدنرهش نوز رط هدنلع یکلەد ازش ناخ نآ
 انب یتسهناخراک رابخوبق هدنبرق یسهمشج اقس هدنتفالخ ماکنه نوجا كلا . ید
 كاشلا مظع هاش داپ هقیلخ دعتتسم یکیانوا ادسا ندنرا هفلخ رل عوق . ردشمرپ

 هرکو ص .راردباسوب یبرافرشتسد كماظعیا رزو رتاسءرکو ص كمالسالا خش ءرک
 هرک وص( )۰ رار وا ی رالا لسه رص را رب ضمپ اهدو كني و كنخشو كنارک رز

 ترایاده والثم هرادغو جسلف « تخدر «تیود «هتح شد عصر هل يهاوج یاب یح

 وک همخ كر یل اش هدنسشداو هاخدغاکو لصاما . ردا د ه یاطلس ْ

 (۲) . رولیسک یمایردمد دوا ۳ یک یماروا بولپ

 (۳) . راردبا جرف رب هدهنسیرکب یک رانوب یخ د یانصا راج
 مرآ رلهچنلک | یعومع هلک ارتشا هدالراتالو رب هدهنس قرقایویم کی هلیوب كفانصا
 واب را كج هلک ندراتالو نوجا حرفت . ردهدقعالرطاخ ی راک رس یکه د رضاج رصع ی

 . ردعسط یکجهدا هدافتسا بوروک هدیناقرت یهداروب هتبلاكت

 جرفت یوم كنمرلرکید سميا ثحم ندراجارنن هلرابحونق ركاب كنیلح الوا
 كا راجارمم الرک « رلیحمونف كرك قحا ۰ زمنا ماهفا یسانعم ییدعا بير راه
 ؛تهافسو تاز كنلاها هدنسالتعا و ءافر رود كلود . یدنا ندفانصا ریتعم لاو كل

 ر د شمر دتا اجا یو تغر كتفانصا ىج وف هسا لیمو تولوا ندهح.ہطر وما یر

 كا كتلمر نفی ها ةف یسانغاو ناراقنح ودرا لتا كرزون چاقرب هسیا راج
 2 یدبا ندنفانعا نلک ی

 سما هدیک هش رومأم لحم بوقلاقندلومناتسا كنيلاورب نانلوانیمتهتایارب هدرارود وا

 هدنامز ر یفیداوا دوقفم ك رالوو قمل ١ یشکك س ییا لقاال هنتبعم هلمان (یتلخ ونق) ن
 اخ هج ردها كخاجا مس هرن | هتفد رظز یفیدنلوب هدنتیروبج فک ها لت ١ كس ی

 1 ریاشاللک "۲ ناجا و یی وا تقاضا رابتعاو €

 ھا اب ما كنها ر, دتر ۱ فاتضا سم ریغو ليم "ةیادب راهزن یوم ا

 ۰ ردبا تلالد هننهدلواماودرب هدهدران امزوا كنق رطتوتف یسهدافا و كت یاج ابلوا )»0

 4۸۳-۱۸ هفیحص.۱ دلج ۰ یمهمانتحایسیلچ ایلوا (۲) ٥
 ۰ روسدبا قالغا نوتهسب ییهلئ-م یسغا ثحم ند« هنس ا « رارکت هدهرتفو [۳]



 لصف یجمر نوا

 یک ازتشا ءراتفاض یوم و یمسارح هنراقنخ قاربح « یرلهجالک | كفانصا

 . یدرلردیا بهر یرلهجنلک | ربق « راتفایض يمومم تقو تقو یفانصا لوناتصا

 یسكقنوذأمهغاوایحاصلدک و هفل هتسوا قرهقبج «کدهقشب ینهب(یسمقبج هقشب) كرلقا رچ

 بوتر رلکلنش مظع هلبا هیسووبو ریلیریدتبا فداصت هراتفابض یوم یک ویرنک الایلع
 هلتقفاوم ماضنا كمومع و هدنسههجاوم موم یسلسهلوا لا ثكعارح ۳ قرهلوا

 . یدرولوا شالوا

 :ک رود نک ر دیا ثحم ندنفانصایحمومق یلجایلوا مک هتن

 لبط « هلآ هسیک نوا ندینامع ةنيزخ كرلیر و جرفت ربهدلرب یعرکی هدرلنوب»
 ناخ ناملس نوناق یرالا ز7 هجیکنوا نوک نوا كرهلبدا ناسحا یناقاخ سوک « نایعلآ
 داص ناطلسیتح . مدروک ی راج رج وا ندمغیدل وا هداز یاب یموق رقح . یداوا

 كلك هنادیم ج رفتوب . مدنا ربقح نالوا ناور كرهدیا سوب تسد هکوا هدنج رفت ناخ

 هنج رفتهناخدغاک رلحموق نالوا هدتنالو رتاس كلی ردنوک یرلشواح نارکرز الوا نوجا
 بحاص یراهفلخ دشرو بج ندنغيدلوا لاحم یک تڪ ندرلنو . ملیدبا توعد

 یرلج رفت تیفک كرانوب . رلربلک هبهناتسآ یقرهلآ هداپشورغ كيبرتوا ,زوجما قلوا تس وپ
 (۱) .ردشلدیا لصف «دنفصوت كنسهربسم هناخدغاک

 ینکیدلبا جرفتهجک نوانوک نوا رب هدلیبی رک, كراحمویق هدنمسقر كنیرتثا یلجایلوا
 هدهنسقرق ال رهدا ضقن یتسهدافا سا نک ردیا فیرعت ینسهریسهاخدغاک ءدلاح یفیدزا

 : روبرو یناحاضیا وشو رولیوس ی رلکدلیاجرف و هزمت ن کیم کیر

 ناملس م.دق نوناق بولوا عج یانصا نارک رز ر «دهنس قرف هدنرازمح هناخ دعاک و »

 مدرابهج رغوب یرابوبق نوت وب: كنيراید ناعلاآ .راردبا تص نوکیمرکی هرزوا ناخ
 تسوب وهفلخ نوک نوک یهاذم ردق كس یبانوا . رولوا فراصم هسک زوج وا .را ردیا

 ۰۷ ۰هنیحص۰۱ لج «یسهمانتحایس یبلجا )وا (۱)
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 9 : یرالام دارتش.ر یئ دنص هنر وا كفانصا

 ی رار هک ۹ ه راوا هرلندیا تەح ام ندنلاها دا روا و لدور اک راثاط 7

 هدرلهمایزوس ی ماط ندقفانصا نوجا یرلباتخ روس و ی راد رکود هاب دا

 9 ۳1 لای دز واییدلو ار ر 2

 نالو جردنم هدفی یح ۳۸۷ روس رو نالوا رشت هدنشرا ۲

 رارفاب یرکدررو هليا ازک هدرانوک ود :ضعب كنفانصا ج اسمو ز رب ناو وب همانا
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 ی رللام دارتشم و یی دن ے ه روا كفانصا 0/°

 ر نا وا 4 A بو ا رچنا .یدبا

 . ید رنا وط :ندف اسا! هجمرآ بروك نودا كثبا فرزاتصم ١ ىج هل وا راشخا هدنغ وقو ا

 هناسوفو ماشا یک ب انصا نا وب لاح وار وط هد و تیر ادم دق »وانام زالوا
 | اناج ان دبل غاط ت الماك تب وشزاج عی ةا ںی ۔ مج ۷کام * یدبا! كامن
 | یفاصاته:» قيا: ]وجو یغلدنص مووآ رجال وو « كفا“ اوشواح-نوژوا ةو
 1 ندقل ها و یا تام :یجوببا .عیفرت منا نا ىغا ریبن لوتفدا زاموق

 ا ےل کر و نشر ۹3 نوع زو وا اخ نخ اپ عج هةل هوا 7

 از "زور رول 4 ر ۴ ۳ وم 0 هدر وضح ,يرارابتخا كفانتصا ەدە ل

 هد هيا درج ۳ ری و فن رم داود ءماج ر. رف هوش را, ا رار هک دیا

 ۲ هو هو یل فای رخ ۱نمی اچ ءم زو لوا ا ي

 ووخنابو نالوا یانتخا* ھا ۳ رد هدو لر نلیدبا ع بت _ هفلدنص هشانصا

 ,ندنسطرت 4 تاضارفا و ریلپدبا ضار و هفانصا نتيا كتا تراحم و تعلص ,عیسو

 0 م يا مراد 2 هه رح ا ل ا ندا نا

 ۱ هل اقم ه دنعماج یوا .هدرله رش نا 0 قید اف یابصا وش راج +

 . دعانمیقز اج ندفانصا .رلررردب ه یلاهاو4 ةهانصا لرهلس ریش والاب هدرز . و

 r بو ناسا رارونل و هدتنو اغ لح Es هتک و ۳ ةرلنالوا

 ۹# 7 م ۱ شم را ردیا, اما هجي دنص و زهج هيا ر ةف

 1 او كغ نوا سوم و اشا شاب ریه د هدرادقم را كفا ف

 کا ت ا . یدل ز لاو ءذ وقاط وای هرزوآ" ىو داود ۸

 هد ندساعن رانالوآ تو زا دا زیار هل ندقرط فانصا تاوداو ابا وب
 تا نایاب نادا یربق ها گردن نوار صا یجوننر سا دعوا و, هد یو ادا :

 نیو انا بد ره از 7 ار ک ژاوی د>ییلج ایل وآن وجا .كنوب . ردیناسحا

 هدنک وا . ید اشنا یتس«شچ اقا ut زایغ اوج اوف جنآوا هاشداپ ناخ ناهل
 یک هاناو 5 نوزوا یل اقو یل ېر جج ددجتم لما وهماچ عج غاببد ری رب , وه
 8 و هتس 7 تا 4 e 2 ر » درا

 ا یاس دی 8 .A ۶ o۷ هغ و ۱ راح 2 یلج ۴ مر ۳



 یرالام كرتشمو ینیدنص هروا كفانا

 دولراخا هبا  یفاپ تکی و ادخنک. ۰ ؛یدراو ینیدنص | نوان رب افالم ]ام
 ندقلفارح هلبا نام ریت كفانصا یبهیامرنم كخيدنصوب ناو. هدشلآ یتلّوسم و تراظل
 ندرلهراپ نایریو  ندنفرط یرلهتسوا نوجا راندبا یقرت هغلهتسوا ندقل هفلافو هغل هفلاق
 ترابع نو رله صح نالمالب وط هروک هنا ةد رد ندفانصا رب هدیآ بو هدهتفه و

 مریچ هبد ( هدم تما و روە ازار ۲ هاو )دف ر لغا هج یا + .»

 < ها ریذو ) بواک یرلپا دل هسک ندمارک تاداس زوب هجو رارابتخا جی ون منم < + یلاقس قآ
 € هد رلکدی د ٤ هلا عفرو عفد یملظو

 ۱۷۹ هنی ۰ ۳ دلج ىلج ایلوا

 قرف یر دور ااع ۰ بولوا تغارو بلاط ت ور ندع واص ا ریقح »

 لاوحابودیا تفلا لایت هدد روماو نسبی راباو 3 نکردیا راذکو تشکور ندلس

 .. مدردیا یقیفح دقر»دیا لاوس ندران 1

 ۰ ٤۷١ هنیح ۰ ۳ اذگ

 هکر لیدید كدمروک کیدا روبع لاثم ارد هلو كنبالآ یرجیکپ رارابتخا نسم هلج د
 «ردیرغوط هک اقح

 ۰۱۷ هق ۳ راح . ازک

 - رایتخاو ناسا كنبرلهتسواو لیعایسا یرلیشاب رازاپ كنتفرح لاق ۳ هدنمباونو هطاغ »
 . ینطصم جاحلا ناسارا

 ندامرف ىل رات ۱۱۷۱ ۰ وص و یرتفد لوساتسا ۳# ناو

 : ندننامرف یفانصا غ ابد

 6 2 2 ۰۳۰ یراتحمو ی شنعم با هلج بولوا ندب را رایعخا كنه روم ًةفاط «

 فل: مس هن اط یمرا لدنفانصا یجهماغود عقاو هدهثاث دالب نالوا هدنراوحو هنلع "هنات ۲ و
 ۶ E چ ةه

 Sls hes نیقزآ ییاربساا ندنرلهتتسوا رابتخاو نسمو ناطراو لیناروک النم یمادخنک

 ۰, هدریقونلامزال ریطخ عرش سلجم رابمذ
 ۱۲۲۱ ۱ ۲۲ ٩۱ دو لحس یفلیضاف لوبناقسا

 رابتخاو نسمو یرلهتسوا ماظن ههل لابو یسادختک كنانضا لازابخ عقاو هدهیلع اه

 ِك ۳ ماوص ةدافاو لاح اف بولک ههرمش سلجم یرابحاس زوس

 ۰ وصوا لج یفلیض لوساتسا
 : ندنامرف دیاع هننیمت ( ایاب یا ) هنفادصا ِب

 « ۰.۰ یراتشو یدتعم كنهج بولوا ندنرل هتسوا كنهرو ح "هفناطو .

 ۰ ۱۱ هفصص . ۲۸ وصون اذگ

 ۰ ردراو هبشاحرب رکید هدیراپا هدهدنفح یمهلک ( رات )
 هننروحهمكن«هجوف» نالواعوضومهانعموب ًاسا-ایشیلوا لامهناسل هل روصوش كنسهلک رابتخا

 ۰ ردشمر و تیبس
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 ایپ فانصا و ثعاب «)التخا كرماظف و رارضا یراز و زیحعلر رردکت هلهجو و و

 ۳ 7 و «... . شت ههجاولاب د رارولوا یدؤم هعار

 ردك نهلتسم را ءرقف » ۳ مدمرو کم وزا کما جدد ی : دعلام ك هقسو ون

 سا مر و وا یضات هنیرزوا یتعجای هش كراملسم رغ .ردشعا ریون"

 . ردشمربیآ یی راهحن ول ناتسرغ

 یرلرابتخ اثافافصا ۷۸

 یرارامتخا كفانصا

 ات یسضاف كرپش رد ومامو بخحتنم هحفانصا. قرهلوا سر هد را هو

 ٍِ ۽ للشاب ندنرانلک یرلبا. كفانبها هلبا .یثاب تسکی ددعتمو ادختک رب _قدصد

 جک رلهتسواوب نایررو یمان (راتخا ) . یدرولو هتسوا یلبخ ر رایوسو راک ۱

 اتخ اساسا یک یفیداوا لمعتسمیدمش هدزعاسلهدهسیدیاترابعندراهسمک یشایهت تک | ۱

 م نالیاللوف موللاو هدنمانعم .یرلهدیزکو دات كفانص پولوا كعد لشاب یب
 .: یی! لداعم هس ریبعآ هب رام ۱

 هدید زر تعوکعحو كن هلس مدیا یر یاطعا هد ۇرى روما كفانصا کنوح

 < .دتنرو متطلاب رل:الوا رهظم ههجو هدهحرد كجهلیا هظفاحم و هعفادم یفانصا

 رکو وب هدرلکر ولو ندنش دل وا رلهسمک لشا ۰ شمروک هی رحم « « شا فرص فما

 وا ےک هني راسو ر هلق هدایتسآ قارىش ج بتولوآ هدنمکح هنعنع تمرع:

 اد هنس هجم وا فانصا هدهدر ندشدلوا تداع كد( لاقص قا ).- قوضلواب

 رابتخا ) یسعلو»یلشای كرلندبا لبکشت یک ا هدننا.,راهضش هدیزکو راتخ نالوا

 تروس واهدزعاتل هلک و هلرهریو یاهذ یفیدلوا كعد لشاب -یاهالانیب كنس
 دهتبتع تافل ّومو ر ت هصاطابو ء هدهبعرش تالحسو هع دو دوش ۰ :دشلک هل وا تكاعفتنا

 زاعدموب یملوا نشم اللوق هد تنبراهلک ( نما یتحو ( نسم ل ربا رهلسهلک ( دا: تار
 و ۳۹) نوادیا فن

 ی
 دنامز لای هیفاممم .ردراو هدهدرلهمان وتف نالیزا لوا ندرللنامع یس هلک رابتخا )۳۹۱

 :دراسوماقدوح وم -ردشطنالل وقهنسانعم (یلهای) هد زعاسل هایس ال وطیلاءعتسا دا رلپ رحسیکی هما یفاعفا

 انتو هەر و نالوط ندهن هدلاخ ینیدال را دینع یس انعم لذا هد هجن رع یش لک ( را!

 : :ردشن روک ,تیروج هنیدارادهاون ضب یئآ هجور ندنکیدلدیا حاضیا یغیدلوا شلآ



 ۰۷۷  ِ یسهچن ول كفانسا

 ر وزرا زالوا هتفاعرفو را هزفاتصا صوصخاو فاو رو
 بول واندب رل هت و امت دف ۳ فا هات هغي دوا رمسعتم یراصحاو اا كل زص هل مدمیظنسو

 روما هلهح و رهو فاو هزلاوحتا و زوما نالوا تبجوم یز اظن روماو هم داعو فر

 ۋا ق نو رۆ نه نالوا زع راک دل شم هو بولوا راردنقم هور یرمهمزال

 ب هل و هک دیو اا هرز وا حورشمهجو رامذ رف یدبنوا ما شش زا. ک

 یلاعتهللهقف و باذج الا و منا ا ما رلغا ساغلا قافتالاب یسهلح ود «ردزع ولطم یرلدلوا

 هرزوا ررجهجو ههم وقص یانصا ی وروفم خد یرات رضعشدنفا باوصااو قدصلا

 ور هاب یب راهم زال ر وا فلت هاو ص تفانتصا ت وار ۇت نر تصل قدهتسوا هر و

 یا هنوماوس لص هرزوا كم ها هدنحم را یدرفار ها عرش فالخ بویلیا تبور مدق

 ۱ e تهت + ناو ینلیاک نوا ةه زال نرم دخ و لو یت وا الت 1 ندیرافدر وتس هو

 ]3( <. ئدنلوا: الماو ةتس اختل الاب عقاولاو دام هب راما

 یان داچا زدات ااو وور توانم هوا قیع تانسا ناردن مالک ٩
 لروناتنلا لاو نمو ۳ رد زل فعلوا روح ه.داشک هجمول یرآ ندر الارامل ريغ و

 رب یل داب ۱۱۸۲ كوالا ی دامه ۱۹: داع, هنتفابما یاخقو در یر و مدن ییلضاق

 :۵ هک ریوپلنب و .هدم

 رونار رتب غ: نریم ت ترقوه از ما ی نا ×
 و ۰ زرند زاب نکل ,بول زا هاتمم تلک ید یراهثسوا .ماالسا, لها .هدلحم ۳
 نوت + تريك یراهفلق و :4ت )وا یدال مه زا هه .ولناقولد ««كيزل هم موا مالل

 ها ااغ موتع عاونا مرازو مزه هزعرارزوا هللدصق برض و افوغ هلم هد نع ةو
 دی رلشا2 )بو دنا زا مآ ءرزوا ترک |شاش, ز کیدلیا ؛ملسو يوا ضیه كته »و مش

 ی راجا فو اب شما دیتا و هدير یزب يفد .زمسوولوا ۱ تمس هنعس هلبا اهم نم

 هن اج:ملع مش سلم ر ی دضءب و مادفا و موجها هب رزوا نوتجنا تانا عطف یرع راخاشو

 هدنز ودیض, یيدعا (عطن و رارضا یراز بور دیا عطف ًارهف و ا هرز وا یغیدنلوا

 هرو د: ٩ جداول نساوکتکو دلا "کز. دتیال رهو توادعو ضرمل هن هنس5 نانلوب ادخال

 هلص يادا ۳ ۲ هوا دا موق رم دال وا عادت الا بودیا ذاحا تماص و هس

 نا ٍهیجراا دو یرلز 0 زراو د ودح لا سه ندودنک ؟ واو 8

 ۳۷ تو ۲۲ نت .لجس ابن نت 1 ۱
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 یسهجم كنائصا

 ` یسهچیول كفانصا

 هدائاوا هدرلعو نلیند (۱) هجمول . یدزاو یلحم عاتجا رب نیعم كفانبصا سه
 راتخاو نسم) هلراربصت یتانزوا و یرلهدنزک و :تخعتنم كفانضا "نانت.طنرخ و مالساا

 را وا تیکیو ادختک ۰ رارنالبوط راهتسوا 4 یاراپج اصل ویب «.یزادا شا
 یی راعازن كفت قافوا ؛ تیّور یروما كفانصا كرهدبا ساحمد2ع هدنراتساپ رو هرادا ت

 كعدق لمامتو ماظن « دوصا ؛ لصفو لح .لوا ندا سکع هت وکحب نشو هب یضاق

 از كردیا قادت هدیاباسح یغیدنص هروا كفانصاو راردبا رک ذئ یابسا یسهظفاحم

 ..: یدرارابا یعس هناد او

 هاقشح مکیدتنا ارجا هدندزنفانصا هدیدروما ویشت ضعپ نالوا شلاقزآ كي مولا

 هقدل بغاج راهفلاق هلراقارخ جنک ۰. راریلب هریک راراتخاو هتسوا زکلاب ءراهجنوا ارظن
 4 هدنتسوا زدنم رانلشاپ هدهرک اذم ئاننا هدول مارل للك اضطق ندنرکلیدنث
 هدلاح یکیدتناباستنا هتمنص هدنشا«یکیانوا . شمرارروطوا كراکوح زد هدر, راجنک

 هدراوب د ككك دهقلف و یسیرب ندننانصا وشراح نوزوا نانلو هدنشاب شم مولا

 1 دهدکعا ناس هدیغیدلوا لبصا ه دنحم یکجءروک كس ھو

 SE تروم كب اهوا توا هقبثو وشا نالوا جرد هبیآ
 كان هناط یمرا ندنانصا ىج هماعود عقاو ءد هلن الب نالوا هدنراوحو هلعهناتسآ »

 كفانصا ) نیترا لیاسق | ندن راهتسواراتخاو نسمو ناطراو یینادوک الم یسادختک

 هموقرم قانصاءدریقونلا مزال ریطخ عرشسلحم راسذ رتاسو(روشل وادادمت رز در یرل صا

 هدنراوج یا یلغوا نسج هدنسوف هحعاپ مو رلا ولماح وشا ندنرراشخاو هتس وا

 مارلا نع ربعت و مالک رر یررره هدنراههجاوم ایم مات ترم د, و قح

 ندا اضتفا راسو هزومعم هناخ هبج و هصاو هناسرت بول وا هدنک ار زشانصا بودیا

 دزنابز ود 1028 هجزسنارف هکر دیظفل 10212 هيجول ذوخأم ندنناسل نایلاتا : هجول (۱)

 .قاعتم هناهزانمو تالماهم :كناراکتنصو "راج فان صالات لوا هنسائعم هطوا عي هرححو شلوا

 بهطواصوصخ هنعایجا كنرلهتسوا فانصا ىمي گنهبختنم ناکرا ند وا رومأم هنسارجا كتارک اذم

 «. رونلواقالطا 1026 ژول ءدهنرلهاکتیعج كران وصامرافو هرلهرحح ی هدرلورات ۰ ردهلوا مع

 1١ ١ هقبح ۰۳ لح . ید وس ناهلس .دصتةمرغفد



 لف يا
 یرللام گرتشمو ینیدنص نواب « ,یرلرایتخا ,< یسهجنول كفانصا

 بو هاکدد كفانصا هدرانامز یفیدلوا کاحو ساسا هننالبکشت فانصا قیرط توتف

 طقف . ردنعیط یرلکجهدیا ارجا یمسایم ْنانلوا نایب هدراهماننوتف عاهجالاب هد ران واژ

 هن داشک, هجم ول » لباقم هبهبزازو هاکرد كرهدیا كرت یش زط ٹوتف فانصا هدرانامز هلوص

 ۱ ۱ . ردشهالشاپ

 كيون ع ونتم كب ءدنفح فانصا ىلج الوا نالوا شماساب هدرصع یجنرب نوا

 یداشک « جو » مالا روش .,ووما حب ند « هج ول » هدلاح ییدریو تامولعم, رادتمیق

 مت ردعلوا | عقاو هدران ام ی هرکو ص ند رصع ىج رپ نوا

 روصت اس یبا, هنسمشالقازوا ندراهواز هلا رر شرط توتف كفانبصا ۱

 : لبه وا

 نالوا يسهدرک .داجا ٍلرابناریا هدزوا ,یيداديا نایب هبسااب هدهلوا :,یسجرپ
 ی یا كمليبءدبا اه اشا رقح ب یہا رم ييد تبا ازاتسا یقین و تیاعر كشرط توف

 . یدشمالق ناکما کوب هدرانامز كوس .دلاح ییدتبا فقوت هبه رو لیصح

 بول وا رصحنم ,هفانصامالسا زکلا عاج .دهوآز لاما هن رط توتف :یدجنکیا

 هف انصا نونوب . یدیا کما لیکشت رابلسم رع هدیمسق ر 1 مهم كفانصا هگو لا

 نوجا تملهشوروک منار البو هجتسب رس بواالپوط هدننح هم ۳ 3 قلعت

 قاوآ "میم ر a هدیز لدقلوا ةتشسول را ناحورو یرد عامجا لع

 . ردیا اتوا

 را واز ًارابتعا ندرمسصع ینکیا نوا هلیسد ال وط بیش ییا مکیدتیا ضا هلع ناب 4

 قرهلآ نیرایلبرغ د ینمسا یت ."قابسا سم ريغوا اسم بوته هتف رج ینع هر هاب دنا كرت

 . رد راشمالشاب هنیداشک رلهجم وا

 هدرا جم وا هداح . یبداوا, بن هليا خیش ماو لماع هدهج رد ی هراهمواز

 ۳ هسا يرارايتخبا كفانما . ردهدکشا.لافشا یثاب تکی هل | دضبتک«شرزاف ود كزانوب <

 . ردرا و هزهدنسکیا
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 رز وا كمي تم اظم هني دک هجا ا ېدل نو ینیدالک تینا هدافتساندننورت و توق
 تب ٩

 یدشعا بضن OF 71 یهو ناب كفانصا كرار دتا ۳1 همان الآ
 اا ینسش واق قح یامارهث هرک وص ندک دتا ی یسءرادا فرو داحما

 کی رف فال و تیرح هد هعقدوب «دهسیا شما تادجا ندبکب ینلادختک كرد,

 . ردشمالشا مر دنیا بصل ادحتک همان لوس باک ی .رلمدا

 ید f اج یال پوسنم نم هر بوق باقر کی: جیک

rsو یت يا تکی کا باخت نوټ كف یک هر  

 عمراو مود « الماس ردترابع ندقلوا :Ct هطباو ۴ داوی فانصا هبا ادحتک

 د كس هفظو ك ( شراچ ۰ یدرونل وا باخت! ندنراهرآ ید. ی رشا تیک اتاق ۱

 م ؟

 .ددهدکلدما نظ ییدتبا لاقتنا هرابشاب تیکی ءرخ الا

 رد نوجما كمرت وک "ینفیدنلوا باخت هئروص هن كنیئاب تکی هقثو وش
 ۱ : . ردشلدیا

 لا كم رم یرلادخنک ثلنسهفاط یعوم ءدهبمماهنلطنطسق هلملا ةنالعا راد
 هو و ا ل ب ښي پچ تدا ی نج

 زال ریمخ عرش سلجم یرازاس و ۰, اب و لوتسوآ ندنرارایخآ و هادیع

 جا نالوا ز تی اس ۴ الا توا مارلانع ریمل و مالک ر ره یر, هدرقوتلا

 ءذاتمو ت ندا لاعفا هوی:اک هب آ وب كیمد ما: د دلو وعد سجا رضاح

 ؤو ت لد راب رھ کمر وک یز روما نالوا انا و هدزمنی و ام ندزمةیدلوا "

 لالخ دب و راکه لح وتاب دلو لوو و ر نالوا زمشاب ت تب افاسو نوا تردق

 لاب تبکی ںەنسک رخآ ندزمحما یرغ ندوعد وق رم دمی نم“ لال ۇ الاغا دیو

 ا عقاو هدن رلکدید « كدلیا قافتاو لوقهدزمش هرزوا كمهعا لوقو مادختسا هنتمدخ

 ]1[ ۱۰۷۵ هدمقلایذ ۰ .یدنلوا بتک بلطاا

 ۱۳ : روب ىلجس ینلیضاق ,لوشاتسا ۲۱1

 ۲۸ وضو. لس ايعا لوپتاتشا 6 `



 ovr یرآآ كفانصا

 هدف درو 2 ملمطاح یسدنلو ندتحصم باجما یرب *۱۶ دغ كساضتفا

 . هدیالوا

 ۱۲۷۷ بجر 4

 قر 44 وا تئارفیخد هدالاو سا هرک وص ندقدلوا یهلحم مول عم یرلالاو رامشا دافم

 هنصوصح یریهع دیس یهرابع یربخأت كلبدمش ررح هدنرطس تبا كا كياوج وشا

 بوبم هلبشالک آ هلشال ردف ورصم یمهنیراغلآهنسهرئاد یماظن كرابج «ریدنوق كرف دوخايو
 كلوسصا قج هنلوا ارجا هج رکا یک ینجهیمؤا شأیر هسبا یتهدام یریهع دنس دصقم

 یصصخت فاهدعاقوش هدنقح رلنالوا ندهلع تل ود ةه زکلاپ هد رد یدل وا یریخأ

 ندنراف وطع فرط كن ارو Eb هرز وا قملقا هتناجما هد ندنشح هلوا سام

 یرامشا احاضبا كتفك هلفلرا شمنلف هداعا ًافل دنس روک ذم قرهلوا کاذب حاضتسا
 . ردیرلهم ته فقوتم

 ۱۳,۷ بحر

 هدوک ذم هرابع و شلوا مهناکدنن كاردا نیرف یرلهانبتلاکو بانج نام رفو صا دافم

 هبیدشهدنراق> هراس فونص نانلوب ندهینجا هع هلن رانج هرردن وق كيف نانلوا رک ذ
 ی فلت رو مور كروک ذم لس ندشدعلوا | رحیم هلم اعم فاصا ۳

 قلا ینهمایم فانصا هدن راقح موم ك رافانصا نالو ندهدنجا همت كنس ر دتا رعهع

 فورصم هنغيدنلوب ندلاح یاضتفا ىسملوا ريخأت ندد 0 روا

 . یدنلفقتراثم هنعدق و هداعا كروک ذم دنس هلتفک ناب ندنکودیا فوطعمو

 ۷۷ نامش ۵

 یتادراوو مهمضعبیحد هدیدنج رودهدزوا ینیدلوا درج هدش ان ونالوا جرد هبالا
 یدریلیدوس ناسحا و تیانعهاوذ ماطر ندنزمهمدخ یت> و ندنناکرا نام رلقلادخیتک

 نامدخنسم یک یشابیحشوف يک یفیدلواءدنسءدهع كب قئاف یحنیام یفلادختک رابلج الثم
 یک وب نوجا مارص جور فانصا هداّنب . یدرلشل دا بصن ادختک هفانصا ررب ید
 . یدراردبا بلط یغلادختک كناوذ یلذون

 ندهروا زمسدیس یلیهس یس خر ندهعدق تاسیسات بقاعتم ینالعا كنيطو رشم
 هلب رشن همانساملمت رب قر هلو | ییلمق ۰ دنخم ر ا۱۳۲ ۸ ناسی ۲ ٤ هرک وص تق وءالوا دده رص یی دل رر دلاق

 كفانصا یتیم یقر و داحا مد هسیا شعاماود لاح و ردق ونس هنس 9 شلدیاوغل ناادختک



 یرل یعآ كافانصا 2۷۲

 زابخالابهتموکح هالاح ینیداوا رانالواهبنتملب هینت هعفد چاق ر, بول وا بیدأت هلن روص كلدیا
 ةطباضرب ید هنبرادق ینانصا ویممللق ارجا هلیبس و یارروک ذم ةيحنولهنب یراهمزال تازاحم

 ةهلوسكراءرک ذن ی راکج ءرب وهنب رافانصاودنک كنبراشابهتسوار و ضع ففانصا هرز وا قلوا هقحال

 تورم دوم 5اا ال او یکی دک قیدصت لاری یا دزیقرط یادی «تنارآ
 بانج ىلا دز كيفاقخ نانلون لومعم ندعم شم هيرب شم ناتخ هصوضخ و لاقو

 هزژوا قوا قرح یزانک هلاهدنروص تدم قج هلیروس نامرف بیسن ابدت راها ر ادص

 یودع دنجندهفافخ الو روح و بلاق روک ذمو بیسن یر و لهم تدم بسام ر كليدمش

 ءدنرایهاشت را دص یلاهدزت تفل هلقمالق بیرستو مدقهرزوا لرو یرابلاءروظنمیخد

 . هدناب یماضتقا یارجا هدلاح یارو ناسحتساو بیوصت نیهر ید

57 ۱۲۷۷ 

 داعشا قايس اطعالای4 هالاو سلحم قرهلوا یملخ مولعم نلأم یرلهبچ ةزک ذن وشا

 فا صا هرزوا قعلوا هرک اذم ناجا هدعب ندشیدلوا تحمل صمو لا قفاوم یراالاو

 كفنصره یواح یهمزال دویفو یتقفاوم ءرارقوش كرلجهردنوق كنرفو شنهموفم

 هروک کا هلیذخا دن هعطقررب یضعو روه۶ ندنراسشاب هتسواو ادختکو ندننارتمم

 هلهجولوا هلفلوا شعلوا رک دت ی.!ریدایب هنیرلالاو بوص كنصوصخ یناذبتسا كتفک

 . یسهدافاو ارحا كنساضتقا

۱۳۷۷ 01 

 كنهموق ص فونصو شلواهنادسع كاردا یرایهاذتلاکو بانح یلاطنامرفوا داقم
 ندنفرط یسهلج اضرلاعم هنسارحاو سیسأت كلوصا نانلوا نانو ضرع هدنقح ینالا#۱
 نالوا شمالق اطعاو ریهع هلهجو یتیداوا شاروس تسنو هدارا قبط نم یتقفاوم

 یانک اخ دقت ًافل هدننمض قلزوس یرابهاتترادص بانج روفوغلاعم روظنم هقرو

 كلونه هدزوا ینیدلوا یفتسم ندنایب رابح ءریدنوق كنرف قجحنا بونلق یراتلود
 هدنراقح هحاموترو ءرک ذن وللثم یفانصا نانلوب ندهبلع تلور ةع هلبا لاخدا هفانصا

 قلفانصاندهینجا ةع هلبا رلموقنم ن زادمپ هدن راهافضآ هباسو ندتدعل واهلماعم انوکرب

 كنرف وشا یک یفیدلق ارجا یسهلماعع یقلفانصا یخد هدنراقح هراس قونص ندیا

 یارجا و یکودا ییسط یرلغا تقفاوم هلیماع هزوک ذم لوصا ید رایج هرېدنوق



 9¥ در

 . فافخ نالوا و ا یهفانخ نالوا یراتالومعم نرو قرفتم بول و

 : یراهبدق لوصا بواوا هدکما تخورف بو ریتآ ءرالع یر راس و هنیرلهتسار

 تارا ها اد آر ااف :یایفتساوآ دوو نالوا هد لک یش راح 4 هسا

 یساوا ا ال ومعم شرم واادخبنک شا هن راد خیتک یرلفنص یجکیدورشا هلب نادخگ

 .هدن رله ول هدما وااشا قج ەئ وا میام امت الا لج ال هک بوش بول وا ی راج یمک> هدنقم

 e ینیدلوا مکحتس 9و نبتم یساز حا ر رھ ېد كن الامعاو قرهللوا همیایم هال

 بویفلوا لویقهجریدقت یفی.ا وا هوروجو بل قرن تراظن و تقد هنسه وا تخور

 رارضا ینلخ هی وا ءدن راد کد فافخ هدنک ار هلی رهتسارآ ]4م ابو كرو باوج هنیحاب
 3 رضا و لوا تفد و تراظن و hs بونلآ هقافخ بلاقو كوروح كج هد

 ضورعهب ور, ففهبفافخ وبشا هلیسل وا شملواك ر ورتدتفو یخ رب كوصا و نک

 قره وفهنلل وب هلهخ و یعیدف هكر وک دما لوصا و شملشالک ۱ یدنوا كور وجو بل

 كف رظ یک یسهاقو نادر رضاك الا داعو یراهتشا و جاور ٹر اراک «یحالصا كنالام

 ید قایآ یر وا ناسرد هاب لاا وهل ناد رلهنّصق یهج هلو اح وم عفا

 شوناپو یحش »اپ مور و ىتنم یغداز ىجا یمزاو یکلرت مالتا نانلوت یسعاص

 ریو جتنم السا یک د جاو ی همز مالساو یمراو مور ید اخاف وى

 عو ترد نوا اج هب رافنسیسهتسارا نامهرق و ناخ لات یمدا یهرد وق و یهردن و

 الرلادخیتک هلو كن هجمول ويدا ب ونل وا لکش هم ور قرهلواترا.ع ندن رلادختک كفانس

 فونصو یسعلوا هلح | هلناونع ادخیتک شاب هنسادختک هتل رآ كو گز اا نیلام یتا

 بمن .ادختک هرانوا ندنتجهنلوا لاخدا رکو یخد_.یراج هردنوف, كرف هبموفر
 ۳ :وک رب نیم دا ا اضتقا قمنات نبيع 3 وا رفت کیا رند رلجما پوبمهلل

 غفل دختر ن زادەب ید هنرلادختک هم و3 ص فونص نوجا قعامقلاق هناواسم یا

 هفلادختک شاب روک ذم و یلدا كنیرا رمهلهج ولواو یقالطا یثابتسوا بوشلوا قالا

 فونصاو ینسمت كنیابرا و لها ر ندنفانصا هتسار آ كو هل رلد اعا كەمەقص فو

 سافالخ ام دعو تراظن هلهجو ر < دلا فلاس لوصا قاغتالابو ما لایع هننالاعا هم وق

 یملوا بتاعمو لوسم كنادختک شا موفص یک ییدادوک, ینیدلتاص بونلا هیفافخ بل

 نالوا ونایمعزاو نده بیا بلاق درح هچ ور, هدندهموق رس فانصا والت کج هلکمزا
 ` زعل ویهلشف ر ەە ادیت شاب ور مایضنا رو ذم هم ول نصا لوا ید ران اافصا یناهس



OY+یاسا فكافانصا  

 ندنرلفدا هح هلئروص قالسا ها ۲ هر رم, 6 بوتق یار را « < ينودوق

 یدومهدافا یناراهروبنم تفرح یسهیحو درد, نوجا ینیدلوآ ادخعتک هدنراءراو

 انک رر هدهراودنک فتح ندنکیدی رارضا و رفت یهللادابع نالوا ,یسالتمو
 یر کما يلج ینطصم مگنت 4ص ۱۳۸ ادتاو یلدا احر ندنفرط رایج وتو یمن

 30 :ردشقلو بصنادختَک راحت وتوت

 یرلکدتبا . تیود "اکرتشم یدوما فاتصاو عاجا ,دکلرپ فاتسا میم ریفو

 ۲ ناجا ند رانا هام 1 ا رصحنم هد ی رلرمآ یک ین تکی 9 ادختک گفانصا و درانامز

 1 هجیناب رآ یراهجنو قرهلوا یهحش : جازما مدع 4 هلنامز روم لی :یدروتوا بصنو

 _ كرلیشاب تکی ادتیا هدهسراشهلوت دنت صا فن آدختک رتشماهد 0 «راملسم ربع

 ارا ناتا ناتا ایا ربع ی مر دن زار و ندب راجا یدنک

 دراما
 ء

e 

 تیا وا هج رد هب هلس SY دلو كعدآ رلئامز لوح سا غلاتك

 2 اد هدکمزتسوک هداقبنو وش ی یعیداوا

 ۲ یاهنب .NE نا هدرللع ما وف قمداپ و ملک هت و ناخ ر او ید شو ریک یوشراچ

 AR دق اصههللاداع هد راناکد ف فا قرفس راس ن هد گن دالزو تار یاتارآ ۱

 وقف رر .ندرلنوب ٍبولبروک یراق ا ورک U یوح رب ر ۳ سوم هفافخ عاونا

 ۲ دون دن ةفافخ هلبآ 7 همهاکدنن دز یرلندبا تاغا ید ندتانضا قافخ و بلج

 5 املا یادل یناجا قزاهنل و۰ ناس اراق نالوا حالا دام" كروب ؛ و 'ىزهلوق هادسم

kl 

 و قو هن رلت راجحم و بسک ودك یم وا تلاقو كازو رر هخورت گی هشافخ ومشا

 نامردآ ند ی ییدلیآ :شر فو "قادنر لک راک” ز ۇس هوانشا نانو اناعا هد هسلآ

 ام هدنرابآوج یخڈ یننلص نه هاراتجنکید "ندیا لامعا نهقافخ "رک تلا تلاش ءدافا و
 همت ۂسرلو دک ندتف رط رلفافح كرةدأ نوسلوا' ها را رھ . ەدنۇسلوا نوها

 گنققح ی ودبا هدف رط ین تدفس هغلاقف وشا هدلاح و هلا هیاکح یغل دنلق شراہس و

 . للخ ېرلهقباس ماظن وربندتقو ز | رب كرلنو هر وکه بهدافتساوهدافا قاب » هدهسیا شمام هنلیب
 هفیداشالک | ید تأتن ند راما تمنص لاما هاشیام "یک کكفانصا رب یه یف قر هل وا ریذ

 ندا لامعا ر طخ یةقافخ وبشآ نوچ لاى یم هراج نسح ر قلوب ءان

Ei 

 E ی راهاکتسد و یو قدهلوا یرلادخیتک هقشپ همْذب كفنص ره و دعم ا

 ۲ و صوت . حس شاشا لوس 3 1



 9۹۹ یرلحآ كفانصا

 م.رجن و زی و ردکت قانحا اشتم و ۷۸و ونیو نام ودر مگ بولوا د

 یانصاو بوروشودهنب یر ونینفرف قانعا نوجا یتعفنمرج و ناسا هلاطا هزم رور
 انور ند واد یدل هب هض صال تالاح ولزدولرد رولواتعاب هبهلداح و عار هد

 یداب هلالحمضا كنبزاخ خرو هنلالتخا كزغاظلو طورش نالوا لءءلاروتحد و ر

 لدم یلغوا ز كرون هلغلوا تلع هز غ رالوا لالا ناشیر كازعر یهو بیس هادا

 ود هردشمالاق زمتفاط و لمح هنن رصم و دک و نمتسما ههح ور ندشعلمو داسو مالث

 اناوءهدافآ یلاش ءوسو یس هش ساب تاک زج ههجاولاپ و اکتعا هد مک یل هدف ج
 تاکرحو بولوا لوغشم هلص رع دعز امق هد راک دلا اعدتسا و ساملا یل نع ندقلاد>ک

 ةدقدلوا هلاوح هحالنصا و قفوت ی ناس نوجا مات قاصا و با ندهن
 2 سم رو رح ینلاح ,رس> ثالعایسا رو نم یادختک ادعام ندنغی داوا دیقم ولرو

 یامشپ تروص ندنر كن هضم اب لامفا یرتکدلیا دارا هدنسههجاوم و بوذوا ي
 هس رالاح "یناشیرپ ثذسا رقف فانصاءدک دا رارصا هد وشخ بوس وا هدها

 هلنطرش كم رو شویعشب نواهبودنک ریشه ندنعف ر كلبعایسا موق ص روب نم یقاادخ
 هيد .دضم هلضيعو. بواوا يراببتتمو دمصضمو راك كفانجا روینم قلادغ

 هنبرللوف میهارا نی لیعابسا دیسلا لاو یمادختت راناوحغا نالوا رادخا یزد

 ندنیهمکح لومناتسا هدناب قلروم ناسحاو هقدص ناشلاعنامرف هنیدیوتیانع و هه

 . روللوا مالعا +تیرال اهر وش

 :,تاذلاپ هننبودصت هت الاحا, لخم.یرن و لماعت و لوصا. ریاخم كنحاق رب او رب هدنرا
 یزلشاب تکیو ادختک هدشاب هدنعوف و لاحر هبوو یيدلر و نادبم ندنفرط فا

 ,یدشمل وا ح ضیا هد هف یحن ۳۰ ۷ ی رلکد لیا ساهلایعنمهلتمج | سم هغضاق ًاعمتحمء دلاح ین
 ییدمهدبا هظفاح یلماعتو كاوعا و نیمأت یطیر :طرضهدن راءرا فانصا نابلوا یرلادخ
  سانمهنی لینک هلتمحاص هتموکح هرزوا ,قلوا رادم همت :لرلصوصخوب اضح نو

 i -الثم ندر رپ طتز مادا بصل اضختک تل

 هحتموکح تدم نورواو شع الشاب هلامعتسا هد صع یحن ادب نوا قحا نونو

 . شمامهدیالکشت هوا یک یرارکید ینانصایجونوت نوجمآ ینیدلوآ شادک هتهج ي
 كرهدیاعفر ییعو راعان راج تم وکح هک وب لاح .یدشماعلوا بصل اد یو ءددنب راشا

 دومرآ 1 یار اب راځ رلیدوهم هونو ناک هلوتاتسا هج دیا معل لامغسا نون



 یرلیحآ فانانصا ف

 لاحضص پولوا یسادختک یفاصارجهزس الاثتما هنیرلبلاعنامرف نالوا رداص »

 رو نخ یقلادختک هدقدنلوا. رظن هنیدنس .نالوا .هدندب كنهن: مان لیعامما ندا
 تارب نانلوا اطعا هندن .ینیدنلوا هنج و هیودنک یلباقم یسهدنام هنیزخ 4 آ .رب قرف

 هدنرلاضق یباونو هبلع هناتسا نالوا یرامصخندنسههاط ی زیو دافتسم ندناشبلاع

 .. سلح رایمذو لسم یعاسالا طوبضم رف رب ناسکس هلبحمرصت یراذاکدو یرللح عفا و

 هلص رع بولوا نحادختک لیعایما روب » هدنسههجاوم لنعامما روب ټع هدرینم ع رش

 هلبا تاررقم کهدنتح خر یتح « هنایلعت و صاوا قلعتم هنازایتما نلیرو قرهلوا نیبم یراتعنص
 ۱ ردهدکلروک ییولسد ماظن هد هر هف رعت نلیدبا مظت

 ردتو لحم ییدلدبا لاخدا هسیا فان رعبعت تعیر ايو عرش
 شمهمشیکد یمانعم كن ری ەت تەي رش ندهلک چوآ و نالوا لمعتسم هد«عدق تاررح و قئا و

 لصاح قرف مظع هدنسهزآ یسیکسا هلل رفامعتسا لع کیدمش كنرلهلک ماظن و نوناق هدهسیا
 ۱ زا ردفلدا

 نالیشالع ۲ ندنرلهدافا یراقهلوا هدنسهعاد كتا قیفوت هنیرش عرش یالماعم و رومآ "هفاک
 قح .ردرلشمهعا لاها کا تح ندتعیرش هدماکحا ایو نامرف یه یراکدتا زاد زع رلءاشداپ

 ردهدکادسا فداصتهدهزغ رلهاشداب ندا سا یتساطاللوق تريب ( نزاق ) هدناهومخ یک وب
 یروص ییدتا رادصا "ایاطخ هنهاقمع اق تزادصهدنسهتس ۱۱۰۷ كنیم اب ناخ نط ص۰ ناطلس هلج زا

 كن سهلک نوناق قرهلساللوق یظفل تمیرش ًارصحتم-هدناررم و يصاوا ایکو هدنکحررم هدنآ

 :ردهدقفلوا حایسمالدبا دارا هدکآر هلیظفل تعیرش
 زارقتساو تاب هللا نیلسرلادبس ةرهطم تمیربش و نیبم باتک ت ما ماصم و تام دعاوق »

 هدمسر هصاخ و هماع روما هرزوا قیثمیاوحف تخ رک ضن 1 مکتید مکل ٹلکآ مولا ) بو و

 قتح دعاوت و قلخ ماهم و لماک و لماش هروهج روما عوق عرش ماکعااب ماکحا و لاک زبح
 یدیدشدیهو ( مهلبق نم نینلابتک اک اوبتک هلوسر و هللانوداحم نیدلانا ) هلقلوا لفاک و ۰ ۰ -
 ارغ تعیرش ماکحا و عونگدودح « ۰ : و مشو یریق تانیهاتتلاسر دردح و ها دودح هرزوا

 و بقعت هللا نواق فیر یش عرش هدصاوا ضمب نالوا ینوناق نکیا ع وفص و ارعم ندریغ لخادب
 هاقلوايسج رزوو مظع رطخ هلباقم هلو ناق یعرش یریغ نددار اهدقال رق عضوم بونلوا فیطعت

 نیصح نصح لوا و دانتسا هفبرش عرش نیکر نکد قجنا روما میچ هدماکحا و صاوا مویلادمپ
 وش هرزوا مو اج تنمیلاةمیم تب لاعتهاءاش نا و م رحم ها دایحعا هلی ند ناینل خاش

 قولاق نکد ههحشلوا غارفا هعرش بلاق اهم رب دابع و دالب روما هلتصرف زاهتنا ندناورغ لغا

 ریبعتا "هلظفا بسانم هتناش روما نایلوا نکم یلالظتسا هفرمش عرش فیدر لظ بولوا فرص

 هلعو_ةمتکو ش نولاهطح هدنبابقٌملوا ری ذح ندچاودزا هل « نوناق » :.« فیرش عرش » لکو
 هود هدماکحا نالبر و نده داعس هاتسآ نس هلاراشم ر زو گام هلقا وا رداص ماشیلاع تامرف

 « ردشاوا رداص ماشیلاع لامرف هدنباب كلا ديك ات و هبي هرزوا قفلوا لمع هرزوا ح ورغم
 [ ۷۲۹۳ هفص(۱۱۰۸ ۰ یرتفد همهم نوامه ناوود ] ۱۱۰۲ اذ لئاوا



 0v یرلیعآ كفانصا

 مهاربا نذوم.هدلااموم هک مدروس و . مدرو یواهتا رو هی وم واھ یر نلیر

 بولوا یمادختک كل هد وك ذم یفانصا نان هل اقماب هرزوا ج درشم هحو بوراو هردق دی

 یفاادختک ریاغم هعانشلاف تارب هیشا هرک وط نذقرلق ید وهو ىع نسههزال تمدب

 راهلیب هلیوش ۰ راهملق ضرعتو لخد بویلوا محامو عام درفذب چسه ندرخآ "هنیرو
 (۱): راول داتا مد مش تمالع

 : هک کح هنسصاق لویناتسا
 م هباماک باکر نا شرم ی عبا هب هصاخ رس هدلوساتسا هم

 نوب اه ط+ هد رل هسک ما لیلخ یشاب تیکب لقوا و لباسا: نالوا یرلادختک الاج بون و

 (مررر دنیا اقلا هک هر و یزمم) و رشیاقل اهنیرزوارء زرد فانس او د( رد ے هلو اطعانورقمتک و

 ۱ ىە" تفاضو قلما رابو [؟] ینح و یمهآ یزوف E فالخ و فلو

 شدو یراتتاطو ناب غل وادی ارم یرابدملو ملط ن RRR PY ee ءا رةق فانصأ ھي
 مش رش ما دنا قوا عفرو عفدو عنمیرابدمت غم هم داتمم و نوناقو ع رش فالخ بو رد

 یمادختک هروب نم قانصا :دقد لوا تح ارم ملاح قانون جی را

 رادقم رر ندير يهو راضحا «تاکد نوعا رج نوا رشق ۹ لمعاپسا نال

 ١ ی رایضهب بو زک با .هقلفهدقاوم او بوب وآه هقلفداتمم فالخ ی رام رر وو ذخایلوضف یه

 دز اف ہلکا ض یه كتهو ترض هلآ هدو قو صو و هل ییراضمب و 0%

  بوسما لامعتسا كنکد و هقاف و برضا نا هد و"قوصویو هلن یک رب ندفان

 هجلبج وم یعالعا یسضاق لوساتسا دةس رشت شم هز روا تما مرج نةنسک

 یومضم بل رم ™ نالوا زا ا دقه و ز واطسم ییدارو بل رش

 [۳۷] [۱] .ددشلزاب ناشبلاع نامرف هدنباب قم وا تبناحم ندنالخ و ار

 ۱۷۷ اذ طساوا

 . 2۶ ومو لوس ینایضاق لوب اتسا (۱)
 ۲۷ ۰ هفیحص وصول یرتفد لوساتسا نواه ناو د (۱)

 انو عرش :رلهلک و . ردهدکلدبا فداصت هللرثک هب هلکچ وا هدهع دق تارارم و ر [۳۷)

 ۰ ردلمعتسم هداز ند و اق یراریبت ماظنو تعیرنش ناد زان وب رد ءاظ "و نون اقهلناتمار

 هنیرزواموزل نلیروک هلبرابتعا ناکم و نامز هرخ اب هدیویلوا دم ا هدهیهتن پک

 قحهنل وا تیابح ندمزا ول و اشا صب دوو یراوصا نانل را عضو بول و راد هج

 روما هفانا ر الثم و ؛ نولاق هيصاوا ندا هارا و نییعت ىر دام و عاولا كەفرع فيلا



 ار ر و

 3 هتیور یو قلادختک هلهج و هو فراع ینبنیاک هزلاوجا نالوا بجوم یزعاظتناو

 AF افغاو كي رحم كل هد سف ضعإ اار نکل r یدنمتم و را ]شم هلو رداو

 ۲ !يحاص ولس نسح هتسوا نر دبع موقع قا یدش) وآ لاقو لیق رادقم ر هدنقح

 نآ رکشو یضارو دونشخ نمهلج ندننانکو تاکرحو ندنراوطاو عاضوآ هلقلوا هنسک
 راما سالا و وند « ۲ ردزع ولطم قفلوا اا هدنتمدخ قاد لرقم هلا رغ راطوا هرزوا

 ۲ مدیا بآوصلالسس ىلا یلاعتهلا هقفو باطتسلا عسفرلامیفوت باتکلاردص عقوم ک اح

 . داتممر یتراروماو ابا «دروب مقلادخیتک یهتسوا نه-رلادنع موق ما خدا یراث رضح
 | كوا ندنراقدژویب هبف هدزوا كمهعا هدیجنر رهظم عرشفالخ یدرفرو تیؤر دق
 بلطل اب عقا وا وهام نکا دهعت هادا هماقت سالا هجو ىلع نيمو تامدخ و لوق و

TET4۱ ۹۷ قص  

 1 ils رلثالژا شلذیا مف ادختک هختموکح نیزسقلوا منم أر كفانصا

 .  قانصا لباقم اکو یدزارونعا رذح ندقلآ ی رله زاب ذب ر وص ریل وضفو نکا اذاو

 3 ® ادختک یب رلکدتسنا ا :زازدیا فاطعتسا كردن تەخ اسم لاحیضیعاب « هناهاشتاذ
 یرل-ص وصخ وبهدزاهقسنو نان وا جرد ا آ .یدراور دتبا غفد یماط ندنرارزوا دوخت

 : ردراو تامولعم لیخ كجءدیا روت

 دک هتسرارز وا ياو شو هاطتسم باکر كرام قانصا د هدلوبناتسا

 : رار مو تهجکیولدکی هلا 0 از .U .:.نسح نالواادختک تا مالب هراد رح لوق

 ۳ ردع بویلوآ یو نماندننرضمو ر رشو ردكقو مر هلا ارتفاو كفا تیر ررب

 هل ادو دیو و ر ندهاجیتما نابرآ ناز ا وو یلادختک ها یلک

 + زودصوهفاف راش هللراع تيا یاهدتسا هدنساب قملوا ناسحا حاشي اع تار هس دی هلربدف

 عفاد وبشا ندع وباههنیزخ هدعوراه نورد هجنبجوم مو رقمتک وش نویاهطخ نالوا
 3 ندن ایهابس كي,ردف دز مهاربا نذّوم نا رقالاو لئامالاةودق یناقاخ ناشلاعفر عیقوت

 . نوا كنه چ وا نوا ییدتبا كرادت هلیمسا لوبناتسا ناڼع لیلخ هدک ول یحنح وایرکی

 ۱ اددج ناب لب قم زرف نص قلادختک هدنس هل اقم بول وا هدنام هز یه چ وا

 مهناها-داب تیانع دی ضم و نینل وا عام رف : قعلوا تار و د ههم سا و هیح ون

 خووم ل رات یک یخنحوا" نوا كنسا والایذاج یسهنس ۱۱۹ بوروتک هروهظ

 ٤١ دوم و * سس ینلیضات لوباتسا 11[



 aL ی را نا فلفام سا

 ثعاب وشا ندزمجا نبغل وا مها قوا بصل ادن ر هز رروا نوجا غرز

 رم تی همجو مو فوتو لا قاس ما ادعا 0١ تانكا
 تو هدب ندع رش فرط .ردزشعا راتخاو بصن ادختک هغملوا راوازس همادخت

 هض اطنامنک رو نع نالوا یراراتخ كنءروبنع ةف اط هدنراکدید «رد ندارم كلر
 دهعتم هبادا ناسهمزال تامدخولوق ید لوا بولوا نیمو بصا ادختک هرو,
 (۱) ۱۰۷4 لاوش .  ٩٩ دش بنک توام نیغل

 لیصاو مویاه عییفر عیقوت هلاضف یامتهلا مادا .هللادبع انالوم یمیضاق لویناتسا

 همالعم کرد یسلاها فرح یحمشراو یاتقو ی ود عقاو هدءزوب نص ه-ورح

 راخا هدنرلنیب هلعرش تفرعمو هع رش تح ندع دو ن لادختک ران و بودیا لاحض,

 نکیا لکد شک هلوا ادخیتک ءرلنوب:ریاغم هعدق ندفانصا راس بولک هلی رلهنسگ .یرلک
 نایلوا . یفوفو هدنتمنص كرانوب ندنفانیصا رلیجک الوف نیس هلارابشم ,رزو 6 نب
 نیراتار و تج نالوا هدنرادپ كرانوب هرکوبص ندنک ودرو نسور قلادختک_ هه
 م ویاھ مکح هدیایلوا بوریدلس نغودنل وا یدعت ریاغم هعدق بو[ ندنرالا ىلوضف ی

 هلعرش تفرعم نهنسش یرلکیلبا رابتخا هدنرانپ ودنک یانصارم ندلجا یراکدلیا |
 صا قماغلوا هدر پویغلوا لع هسیارواپررو ید سود هدهناتآ بولپا ادخ
 لمت هرزوا مما نالوا رداص هدیابو هدق دلو لوصو ۰ هک مدزوس روش فا مفي

 ادختک هلع رش تفرعم یا یدلکدلیا رابتخا هدن راس یدک یانصا ید با

 بوش . هبملوایدعتو هدير بویملوا لمع هوا رولیر و ید سور هدهناتسآ بو
 . نعهلق دامعا هفیرش تمالعو نس

 ۱ )۱ ۱۱۰۹ بحر |
 نسم كفانصا یحماود عفاو هدنسدلوح ینیرشعماج یو دزیاب ناطل هدلو, اتسا
 ومشا یرلادخیتک الاح هدر ع رش سلحم ی زا اس دم واو ینطصم دیسلا ندب راراءتف

 مارلانع ريع و مالک زانآ یره هدنرضح هنس مان هتسوا نج را دیه باتکلا
 ماظنو فقاو ,ز؛دامو فو ندنسامدق هل زشانصا هتسوا نهرلادع موفي » بإ

 ۱۲ وضو ۰ لحس ینایضاق لونناتسا (۱)
 ۲۳ وصون لجس ینایضاقلوساتسا (۲)



 یرلآ كفانا ". 1

 : تاحاضبا نایروک هدیلح ابلوا هدنفح شواح

 ناملس ۰ رد ( مادخ نر رم )یرلریپ . 4۱6 رغ : عیانص لها ناشواج یفانصا

 كنیراشواج فرح لها هل .ردهدنینج ینرقلاسیوا هدن یربق . یدالغاب یناب یسراف
 كلام یریپ كرایدنج و دوشجالدس ه كنبراشواع ناربم ریمو ارزو اما . ردبرب

 . ردرمشا

 ا كعد یحاصهناخ ؛ادخ دک ! رظن 7 هنسانعم بحاص ؛ ادخو هناخ ؛ دک

 هلرلنالواندنراحم و تعنص فانصاوند اهرادا نيەت روما هدرلقات وقف كوبوب ؛ هدحالطصا

 . وونلوا قالطا همدآ نانلوا بصل ندتموکح فرطهرزوا قاب هنناصوصخو روما

 شما ماود ردق هبهحنلک هنسهنس ۱۳۷۵ ندنشادب كننالبکشت فانصا ؛ قلادختک

 روم یرامآ یانصا یک شواج یجاعد « به « خیش .. ردتیرومأم رب یمسز 2

 هرلادختک هدیتیحالصو قوقح كرانو <« شلديا فذح ندنالکشت فانصا هلنامز

 تموکح ندنشیدلوا هطساو رب هناکی هدنسهرآ تموکحهفانصا قلادختک . ردشعا لاقتنا
 هلع ءانب . یدبا مهم تباق یسهلثسم یا ادختک و رابتعا زا یخو هدندز

 . یدرولوا بجوم یهغدغدو هشقانم هعا ىلع هج املا یدلو یصنو باعا كرلادخیتک

 ندقلضاف ییر ومأم نر و باا ندقرط فانصا هلترنک او ۴ راتعا ساعا رلادختک

 هد سیا رولوا مقاوهدییدادیا تمجام هواه ناوید هدلئاسم ضعبو ریلیدیا ماحرتسا

 كرەهديا كرت بهتزخ یشاعم ییدلوا هدعفلا یر شلدا دعاق هحتلود هداضعب

 تاحاضیا هلضف اهو رلهقنو نایدا جرد هی آ ۰ یدردیا لاصحتسا قلادختک هدنلباقم

 : ردحضاو هدهجرد كج همرتسوک موزا هنساطعا

 یلصم داتا نالوا یرلادختت مدقا ندنو كنتسهفاط یحالق هدلومناتسا هب۶ »

 نب لالخ دیسلا :ندنرارابتخاو ینطصم+نب یلع نالوا ی e af كالا ناملع
 - وتلامزالا زو عه ننلجم مهم ای رار او یلهتک اا. ا 1 لع دنسلا

 سلجناب رضاح وبشا نالوا نضادختتک امدقن» بودبا مارلانع مسیعتو مالک ری رفت -دربق
 ماظتنا هلك ذی رصقو غارف ندنلادختک هبراتخا ننح هنس ملت یصء داتا



 0۱۳, یرایمآ یفاسار

 كر ا رد: دکمرقس وک مدیعرب كنهنفیظو ,یمانعم تغ كە و : یجامد

 هد یراهف.ظوو و یدربلک مزال ET تا ر نداحیاس ا یجامد كرک بقا

 نیقاي ك SS یدردبا هيچ و وا 7 رر درام قاذا وا اانا

 تیاور رانالوا شاپ ران" یتیذلوا دوجود یدک اما یو نده دراقو
 ادا هدمسايع نالا“ نوحا كملسهلوا هت وا ابو ههلاق یمعارح ار دوم . ردهدکعا

 قلعتهتعنصو قالخا فا رح یحاعد هرک وص ندک دم شارت .ردیا شار ی ( یجاعد )

 لاح حالص هدراوج وا یسیجامد كراربرب ی ءدنتهج رادکسا . شما ریو راتحیصت ضعب
 . شع ا اما هل ر فصتم هلا

 ر رع هدنامرف رب ل را ۱۲۱۰ نایزوک دم ل اه كنفلبضاق لویئاتسا قفل اف

 كشواحو یحاعد ء خش | دعام ندیش .هدنفانصا ریز, ردق هرلنامز هلوص راهرقف وش

e ier 

 ید و هع رش تح اب كنا داپ كنفانصا نار رب عفاو هدهبلع ةناتسا ,

 یدنفا هادبع یرلخبشو هتسوا قداص دو یرایشاب تیکی و هتسوا دم ديلا ا

 و لیعامسا ندنرارابتخاو طا یراغواجو نابع دیسلا یراچامدو

 امد 7 ۳ هی كفانصا لوا ندامالسشاب هشیا حر .هدزآوشراچ

 یتح 1 ردم ولعم  یرافدئوب هدشیزر و شیلآ بوجآ ينا ندا

 ندن 11 یی مد كفانصا هفطو وب هتشبا ردرا و یاد هدر درک هم دشیپاج )

 هدتفاص ل یئیه فانصا نلیدیا توعد هران واه روس و نا یک ینیلوا اھا

 هد یا -لوأ هدکلا مار اهد ر تسانم هماقم كنسحاود هدانا یراروم ندهاهاش روصح

 , رد هدقملشالک | نداره روس

 . رد:هدکاروک یفیدلوا ماودر كنلوتصا امد هدنرا زاب تآ زکلاپ هدرتضاح لاح

 یگ ۳۵ هدهسارونهناب هده:ءطق تروص ینیدلوا فلکم هلبا هفطو هب تي و : شواج

 ا ك( باو ) نالوا ثح عوضوم هدراهماننوتف ارظف هدیق رب نلیدیا فداصت هدهفح
 یک وا یموبف 3 راکو وب موللا. ردهدقمل شالك ۱ ,یفیدلوا شواح ہا هدنلالکا دق

 1 راز هنسل وا شل دیا كر هد رلنام زلوص .ردیا هب وقت ینو مد یسیلنب :يشواج هدر, هرانیاکب ۱

 مزال یراضحاو بلح هب هی ول الثم «یراقدل وا هدکما اما .یهاظو مقرب كرايشاب تکی ۱

 ه.ادعیقیتعیمب یشاب شواج اساسا .ردهدکیدیایط ییدلربتک هلبتفرعم رانوب كفانصا ع ناک

 .یدیا ترا ندرابش یک و ةویمهفطو كني راش واج نوب اه ناوید کینراتیس ها یرظاب



 ر

 (۱) « ددررذحو من. یتسعلوا بسن قالا ندجراخو زیعو قرف یدیستمو
 :یدیا ءدقلنر دلو" یارتشا بیقا ررب دق هجزاو هتنرازکس اضق هدهرنشط

 ادنسل وا ص وصحم هباف رش ندالنکشت یی هلال :یشلسند فارشاتباقا هماقمو

 ظعل وتمرح كووم كب هدائاوا كتمالساهاوذ نالوا ندیربمغب تس لها:ردسال وط

 دارفا بدنه هبیوبن "هلالتس. نشر وب نالآ یان ( فارتشالابنقن )ا: یدریلیرتسوک

 "دام :یرلنآ . زر ری هزتفد یافو یادلوت : ر دیا دنفو طبض ین لی . راقاب هسرلشیا
 دات ین رایدنک و هنفادم یتراقحت . ردیا عن ندقفلون  ءدلاوعتا ًافو ندکمریک هزاتعنص

 :ا ذخاو بلط یهضح نالوا دن اط هبیریمغس "هلالس ندتمنغو "ی . رايا روی هقح

 نالوا وفک كلرانبداقلوط بوسنم هیاملاراشم_هلالس.« عیزوت .هدنسءرآ هلال دارفا

 موم هدا رفا یربمغیپ نادناخ یناربشالابقن هصالخ . یدزرایا عنم ی_راجاودزا هللا
 ل »یدرونل وا دع ندصانم كسک و كا یعنقلفا رشالاببقن .یدیاهدنمکحیصو رب

 ئالا نو هفا رشالاببقن عقوم ككو يلا هرک و ص

 فیرشلا ) نانلوب یفارشالابق هدننامز (هللاب رداق) یسابع هفلخ ندبس و شيا

 سا راو قرف 7 هد نم ءرآ د « هدرا یفیدزا اباطخ. هملارابشم هفیلخ ( یضرلا

 لح . یدشعد* قوب زقرف ند رب رب ندراتهج ر سرد کد ,i الشب م نس هدوا
 هه 2

 ناو نالوا شا اا یعاقم و هدرلنار و وانامرف نالبژ زای هرافارش الا بق ندنفر ط

 کالا لعءرلفا رشالابیقن : یدرونل وا لاممتسا همت ظافلا بساشم 4 رار و زدق وغ
 )¢(. ید رلیدا منیدوت سر وان نلاع یک یتساپر لاظم ناوقف 6 یسهفطو تیاقسحح

 ردشعلو هدمظعو تمرح ء «رافا رشالابق هدرصع یهو رود یه هیمالسا لود

 دهيم :تأود ۰ کھا هظفاح یر . ندنلکسشت كابا یتهرح ون ید ا تو

 رذیا | مد هلی همالسال خش ظعاردصی حوت و رلاح رهط اب فآ ملاقات

 : ردمدکلدیا قدامت هاموواعموش . هدنفح بش هد یلج بل وا

 ردب راصنا راح ترضح یر ا . ردرف زوب جوا : رخ لها ناسف فاس

 هل كنرابق قيرط هجا کر دشدالعاب لع ترضح 7 رو زوصح ترضح

 ۰ . ردپنم ۰1

 ۱ 4۷ هفیصک ۳ دلج ىلا عرات )۱(
C3۲۳۸ هغی ۱ داح . ی راپ ةنمالسا ٹي دم  



 ۱ یرلعآ كفانصا

 ید .ردهدقعل وا یفداصت هنب ربع ( یرلخیش هعس ) هدر هد« د دوق . زروالک

 هب راځی ههنا هن هرادا هففو هعدق دوق : یدنفا نیدلاماسح نت خروم یهساما

 یرلخیش فانیصا بولوا خش هکت كرانو هدرتفد واو یغیدنلوب رتفد رب .صوصح

 كل وطانا لکد هدلوساتسا زکلای یلخش هعّسو یفیذلوا شاریو حرش راد هضیدنلوب

 كنب راهفیظ وه اک:  راخش و هدرانامز لوص و یک ودادوع ومهدهساما هل زا هد رار هش ر کید

 ترابعندکعا تسایرءهراته ندبا لکشت نوجما لابقتساو عابيشت یفانصا نلکوندیک هج

 . روهدکعیا نایب یفیدنلوب
 هدننالبکشت یا مرز وا یيدادبا حاضبا هد هن یم ۵4 ۱یبس كنسملیند(هعس)هرلخشوب

 .ردمبط یفج هلوا شما تأشا ندنسملنند خسش هرلندیازارحا نک هرک وصندهبنیع یجب
 همسا سرت او هنی رای الا جح ییدتسا ثحم كنيدنفا ن دلا ماسح ك رلخبش وب" دارا« رشط هفام عم

 حاتضیا هدناص» « یالکشت فانصا هدهرشط » یرلکدتیا تسایرو كلا رتشا هلئروص هن

 ۱ ۱ . ردکج هلی یا
 كياملس ترصح و ید و « فرح لهاناحم اشم» رف ۵ هه وناتسا ٤ یلح ال وا

 ردەدکمنا ناسو رک ذ یخیدلوا یرب كرانو

 ید و ییفکو نیمض كلاوحاو یرظانو دهفش ثكتءاج ر ؛ بش هه

 بودبا ریقنتو ثح یراتسفیک و تداظن هلاوحاو روما اعاد کرونید هبه نالوا
 لدسسر <« وب . هلوا ردا ماها و دق دعو هوسو تیوز سا ندبا اضتفا

 تاکرحو هدنلاصمو روما كنلفاق راهنو لیا هک ردلوا یبقت فلنابراک ین . ردهقتشپ

 تقدو یه هدننامهم یسهلوقم لسکن ی راناصهو هیوسآو سرو تراظل هدننانک-و

 (۱) « ردندنو یدنفا یا رشالاسقن الاح و رولوا هقشپ ندیئاب نابراک و و . ردیا

 هدرالصف لوا ندوب یک ییدرتسوک یفیدلوا فطوم هلی راهفظوه كف فی رءتوش

 رخ الابیک كالخش هد هفمط و وب .مربناص ردش | ریونت د هج رد اکی تح و ءدتاحاضبا نایدیااطعا

 . ردشلدا هر

 اتتعمو ربتعم الاح فارشا تباقت نالوا یسیر, ندنسهعدق تالبکشت كتهماعع تلود
 مدیس هلبا باسنا تفرعم یسهف طو كنسهش رش ت هدخ فارشا تباق . رد تیر ومأم و

 ۳۹ ۰ سەمجرت سوما (۱)



 لصف ىج زوهط

 یرلم# كفانصا

  هدرابابیجت دردو یحنج وا یی اوا بستحمو یضاف كنيرلسآ هدهج در یک رب كفانصا
 ۱ کی «شواح « یحاعد « بق « خش هدنشاب كفانصا ادعام ندرانو . یدشطدبا نایب

 دک تو جش ندرت :یدزولو ید اموژ قاطرب یاس هدنراما ادختش و یاب
 ۱  لفتشا ها هفبظو يک هلو یني دنلوب شا وا لخ اد هال کشت اتصالا هلل رو مهو ندم رت اساسا
 .ردشلوانابتس«ندناحاضیانلیدا اطعا القت ند رل همان و تف هد رصف حل آ ویجنشب یراکدلبا

 هدهراناونع یک یاب رازاپ « یشاب كولب < یئاب لوق هدننابم اسورون یراهرکو ص اهد
 E EY ژواقلواص وصخ دراج ارس و عابد زکلایر ار هلک دف داصت

 7 ها رر هل رلءاب یحزای هدراباصف و رظان نوجا یقانصا یحهشدش و اباب یخا _ هلهح و

 عضو زاماظنو > یفیدلیباب تالنکشت كاردبا عسوت تراحت هرخالاب .ردهدکلدیا قداصت

 لوا راتخ ادعام ندتشنا دختک رلزجاتو ردنهاش نالوا دوج وم ًاتاذ نامز یفیدنوا
 " ندرانوب . يدشلدیا ثادحا نوجما رانوب هدتیرومأم ررپ هبشل یرلمان ینا راتخو
 3 . ردقجهنلوا ثحم هدنط وصخ لصف هدب زابا

  تنض لهاو بختنم ندننابم فانصا هن كتبرابك یعباعدو لق« خیغ كفانصا
  «خسش نامز ییدادبا كرت یالنکشت یقترط توتف ءرخالاب ریارب هلقلوا طورشم یبلوا
  یرومافانضاو شعالغاب هکمهلدبا ناخ قترا رانوب یرهلاقموزل هراسک یحاعدو بق

 هلفانصا بودیا لافشا "رلسشاب تیکی هلرلادختک ییرارب هارلنوپ هلرهشلیدام نوتبسب
 ۱ رد ایا گمرک لک رژ وصف :دیسهغ الو هاو هدنسهزا تفوکح

 تداح اضیا ارصتخم  هدنقح راک شواح « یجاصد ؛ پقن < خش هدلصفوب هبلعءانب

 ا ج راجا ت کور ادخک نالوا یرمآ کر دت زعامزكفانصاهرک وص ندد د دار و

 . ردکح هلب دبآ جرد قثاو ضعب

 2 ندرلهماننوتف ینو ۰ یدبا راو یعقوم رب مهم كخبش هدننالبکشت فانصا : خسش



 یرلهطقت ساسا كنبراماظن فانصا ۽ 00۹

 تیکیو ادختک كنفانصا یجفاج وشارتماق عقاو هد رادکسا وهطلقو بونا «لویناتسا

 ندکیلج صلاخ نوجا قتلوا عفلا ههللادابع موبلادمپ هل راتفرعم یرارابتخا و یشاب
 و ادختکو بولوا تسد مخ هدنرانیو عس ههللادابع بویملشیا ندر وم هرت بولئیا

 صااخ مولادعب بوبلآ درک اث رلهتسوا نالوا راکب هجقداوا یراتفرعم كنيرارابتخا

 .. هرزواكما عج ههللادابع بولشیا كاب و

 ىس ەس ۸

 بوس رتتاپ درک اشو هفیلخ هدن رلنا6د بوم عج شالط هدن ران کد یانصایح هما عوط «

 هسیا رولو یفالخ بودا صحفاو شف ,یراادخنک یصوصخ وو ب وشاي شت آ
 ماخ بويعا تهدخ هداتساو هرزوا كمنلك ندنقح مکحو مالعا هعرشلا ٤ ا ی زا هفت

 ادختک هدک لیا دام یلادحا ناکد هقشب و بوما تادحا ناکد هقشب رانالوا تسد

 « ... قاغاو لوق هدنرلنس هرزوا كعا ثادحا هليا یآر یراراشخا و

e یسهنس ۹ 
 هک روبرتس وک رلهرقفیهدالاب نانلوا سابتقانیبعتلایلعال ندرانامرف دناع هفانصا فاتح

 :نوجما كملي هبهلشبا یتعنصر هسمیکرب

 هدنناب هتسوار تده رب بولوا تسد ماخ « قلوا رور رب بوسشوا رور, ینادخ 

 هدنن و یيدتساو ندا راهو تعنص لاک ۱« كع رکوا ااا كتعنص كرەىليا تمدخ

 ویا تیکیءادختک هدصوصخ وب بومه دیآتعنص یارحا هيتس مس قر هقبح هناکد همشاب

 «كللا راظتناهک دل لحنمو كا لاصحتسا یتتقفاوم كنس رانا یرابا یی كني راراتخا كفانصا

 «..قعلوا حجر وا هسیاراویغوا زاح یهمزالفاصوا هدننافوكنحاص دک ابو هتسوا رب

 1 . ردطرش تنکلام هفاصوا یک



 یرلهطقنساعا كان رل همانماظن یفانصا 29۸

 حقدمقج هقشاب بولوا .*ورب ریپ هلبتفرعم رلهتسوا راسو یشاب تیکیو ادختک بودیا
 0 . نکیا زا اضتقا قعلوا هلخادم هنبراتمنص

 : ندننامرف كفانصا نوهلشبا یرلفاق هنیآ و یسطوف هژ

 االوا یمادخیتک كفانصا نهلشیا یرلقابق هنیآ و یسطوف هنز عقاو هدلوبناتسا

 داتسا یرب یهو رب ندماالامدق بولک هعداعس هدس یراهتسوا راس هلبا هسک مان دم

 هوقح هقشاب هلبراتفرعم رلهتسوا راسو یشاب تکنو ادختک پودیا تمدخ بوراو

 ءا باجا قملوا لخد ندرخآ بویهلسشیا نیراتعنص هدمب بودیا تمنص لیمکت
 ۱ ۱۱۷۹ اذ طساوا « ۰ نکیا

 : ندننامرف كنفانصا یحهمصاب یهدنناخ رزو

 1 نامرف بجومر زع راهناخ راکو لدک ید یعرکی ىا ندع دو یابرا زمتفرح

 اع ین راهم هللا تمدخ هداتسا زع رادرک اش هلاک هن آو بولوا سوصحهروک ذم ناخ

 رولوا كيرش دوخایو هفیلخ هدنناب داتسار ندنیارا كدک هرک وص ندنراقهوا رورپ ریو

 رح بولک ندراید ر KI كملرو كدک هبودنک قاشا هل دک دن ود ۵ هلدک هدمب

 رکوص ندقدلوا نایاع یرلتراهم هدءدوک دم تعنص كرلندبا اعدا هرزوا قلوا ندنابرا

 د ءدمب هفیلخ تدمرب ءدنناپ داتسا رب ندنیابرا لدک كلذک ھيا لینک هلع دمتم
 اخ بولوا زماظنو داتعم كاریو هیودنک هفاما هج هني هدک دشود كدک لولحم بولوا

 . نکیا ع ونم كعا ثادحا هناخ راکوناکد هدرالح رخ | یر كروك ذم
 ۱۸ )و

 : ندننامرف كفانصا نایوقوط یدبرش یجهممولط

 اتوا راتخا رتاسو یسادختک كتفانصا یرلجد رش یحهمولط لوساتا

 ةلوایرلهاکتسد یللا زو هدنرلنع یرلهتسوا كروب نع یادصا بودیا لاحض رع هیوبابه

 اغوا هسا راو یلغوا رور, ریپ شعا تمدخ هراهتسوا هدقدلوا توف ی-بر ندنرلجا

 ولبررو هلسهرک ذ یرلادختکو هلفافاو تفرعم هلح ه:ةحتبم ندنرلهفلاق هسیغوب

 ارایضهب نکبا یراطورش فالخ كلريو هاکتسد هنسهفاط اسنو ءرانالوا تسد ماخ

 رک اش نامقبج هقشب بولوا رورپیپ زونهو ندبناحا هلرب تاعام مدع هنس راع دق ماظن
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 دق طورش ندنشیدلوا عاز هدومبو دب رصف دە قاط ARE هنس هوم

 ۱۱۹۳ هرخالایذاجح <... هلرللوا ثعاب هلالخا یراماظنو



 لصف يج زکس
 یراهطقن ساسا كنب رل ماظن یفانصا

 کلوا ندنوب یفیدلوا رثأتم ندنراتق رط یخاو توتف كننالبکشت فان صا هدرایلناء
 هکر آرا رسا كاش ر توتن یفبدلوا شا دیلوت كنتننهذ نارا. یدشلوروک هدرللصف

 لنامع ردق هنيه . ردهدقملشالک | يیيدمهلب دیا سطل ًاماع و 6 هح رال امع كا راته

 هب همانهاظن ايو نوناق رب یعوم زوئه هدنقح راساسا یف> هلوا عبا كاال کشت یفانصا

 نامرف نالوا شلریو هندی فاتصا هدراحمرا فاتح ,دهسلا شما-لوا سرتسد

 كيهمانماظاایو نوناق رب هاب ون هل مثل الد را ریس شب نانلوجردنم هل رج قرح زا هدرلنا رب و

 رارب هلقهامهنلوا سر سد هنندوجو فلنهمامالنا . رد,دکلرو لاتحا هنتیدوح وه

 یبلوا ندنو و یماشالک ا  ینیداوا تابع نورا كتاساسا ینجهلوا مدیا كفانصا

 جافا رب نوجا كار هنلوا هسداقم هلسشالیکشتو تش رط یغاو توتف نایروک هد رالصف
 : ردشعلوا جرد هبیآ ساشقالاب یراهرقف ندیا باجما كلتاربو نامرف

 :ندننامرف كنفانصا یحجرخ

 هدرلهمرانک رلتسد ماخ رور, یادخ ضعب ندشیدلوا یمادختک لقتسم كزمانصا
 ههدیجنر یهللادابع هلیس-هلاطم هلا هدایز ندنرلترجا نالوا داتعمو داشک ناق
 . صف

 : ندننام رف كنفانصا یجهمایفوط

 هقشالو بوعا ثادحا ناکد هةشاب رلنالوا تسد ماخ بوما تمدخ هداتسا ۰

 هدنرلتب هدزوا كما تا دحا هلبرلیآ ریرارابتخ او ادختک هدنرلکدلیا دام ثادحا ناکو

 . بودی قافاو لوق

 : ندننامرف كنفانصا (؟) یحزوس

 تمدح < بوراو هداتسا رب كل راد و بولک یادصا ی زوس عقاو هدلوساتسا



 ینبسانم هافلفانصا كانتفب رط یعالم ۹

 وش یءرابع 7 . ردبدج ندنتهج هدلاو كسدنا قالادبع یدنقا هللادبع یراص

 هرک اذمرهل و بونالب وط هرژوا تراشا ر كيهتس وا ییا نوا مدصقم ندله هلروص

 دداع ندکمرتنوک یراشنلوب تنام
 یشیدبا باتا و راتخا یتعنس یلیج هموقوط نرجا رایمالم كنقوشمم لیعاما

 ندفرطر یکم هدهاکتسدر, شروق ؟ تمنصو هکنوح .زدسصم ردقههو لوقعم رده

 هعتد هجرلکیب هدنوک یشیا ویو ندقعوط هللا لا یهنوا ندفرط رکید بوت | هلبالا رپ
 لوغشم زوک و لا زگلای هدشبا و بولوا شیر طب نزاع ندکعا وا و

 ۴ندنکیدسا عنم یقارسا كتفوه-دآ تمالسا و ندش دل واهدقمر وط شوب بلق وغامدقر هلوا

 . ردقفاوم كب یصصخت ههللارک ذ كراتف یلاخ وب
 هند ره هوهساا رل هس مک دهازو داع هد مه $ مه یرلشب و زد یالم لصاماوآ

 ۴ . ردقون یرلترش یا هد سان

 : هک رود نک ردیا ثح ندرلنوب يلج الوا یتح

 . هدنرلابعو اق نداکس و هقرخ هک رلیدلوا مونذم بولیدیا لتق یرلخبیش ېځوب د
 ۱ یالا لوخدم بولوا مع نکیا قو یرللاح رب فلاح ههللاعرش . ردقو ی راتمالع

 (۱) ۰ ردراهللاب یا رقف نایرب ی رکج

 ۳۲۰ هفصع . ۲ دا . یسهمانتحا. « یلج ؛یلوا (1)



 o00 یچسانم هلقلفانصا كنتق رطیالم

 تاذ وب نایند ( فتح سیردا )نرجما یفیدنارآ هرزوا كلدیا مادعا هچتموکح
 ۰: هدکهزک هدنل یابی اما یعورلایع دوخاب ك, ىلع یحاح وءهدنگ وا یزوک ٹک ر

 رال اب و هدکملا تماقا هدهناخ رب نيم» و مولعم هدنفررط ملس اطلس هدلوبلاتس

 , یدیا هدکسلا هونعم تاضوف مه و تعنص یارجا مدد

 كرهدیا تافو هللدوع وم لجا ءدلح ییدلوا هدنشاپ ۸۳ هد ګرا ۷6 هلا راشم

 . ردشملوا نفد هبءربقم کهدنبرق یادم قوا هداشابمس
 هاربا یلراحم ندیا عبط باتک و داسشک هعیطم قرەلوا هعقد كليا هد متکلغ

 ۱ . ردهداروا هدیرمق كيهف ره

 كنسدنفا هللادبع یراص هنآ تا رقف نالوا لقا "انیع نددبما رباب ٌةيمالم بقانم
 رایلایشی و هنناش مظع كن ینتخم سیردا هدنامز یفیع رار هلکمرتسوک یاس تروص هتقرا

 تا5 ی اخ ولعم تلح دیا تلالد هتیراذرک اذط لوضا هل راعیورد زاتمنم ی ەد

 : هکروسد یدنفا یابلادبع . ردهدکم

 یمن ونعم دلاو نوک رب هدنامز یراقدلوا ملا او قهاص زونه یدنوا هللادىع یراص

 .میم و دشو روک هلرانالوا ابحا یناقح ینسلوا ند زلوا.مدلوا ریپ لغو هکش ع.داغآ نیسحیجا
 بلطهن .ردهن كدا ص ندکلک هز هکراردبال او اک هدقدلوا لخادهف رش سلحم لوا نک

 ماعا وند . ید مدلك هقح بلط . ردهللا مدوصقم و بولطم کرو باوج ؟ كسرد

 یسکیا ناه بولا تسدبآ یخد مدج هدقدرونب مهدیک ناه هلیاءوضو دیدحت . ید

 بورا وهنیراهطوا اراناباب لاهشب هدهمشح قرق .راشملوا هارور راکتمدخ الب هجزکل

 یحاح . لوخشم هلقموقوط لاش هدهاکتسد یناروت رب رب هدقالوا لخاد ههر2 ,

 . ردیا سوپ تسد ید موح ص دج هرک وص ندک دليا دب لیبقت بوریو مالس افا نیسو
 . شا فبرمل وید مدرونک هغقاب هنیلق . ردسلج مزب و بودیا مالک حشف افا نیسو

 كەر ربنم رس لوا . شم د نک# هو زسلذا هاط هدک دید كسم وذأم ندنمدزفا ید رب

 مدآ کیا نوا هدنهطوا كرب بودیا مج یراهتسوا راس هدک دليا قد یراوید هتک
 یخو دجو دارا یروب نم لاوس بول آ هه روا یدجو بولوا هرااد رب هدقدلوا رضا

 ندناشلامظع هبا كدلک هنبلط هللا ؛ دش « رپ هدکدر,و باوج هرزوا درحم لاوت

 هنصا . دروس تمه هل صدقا ماش .لوا هحوتم ههللا بورهدک ندنلکوک تبلا ینیرو

 (۱) . راشعا هقامو هجون یمهلح بود .ردبا روهظ 4

 ) )۱هغيه ٤ ٤



 یبسافم هل ةفانصاكنتق رط یعالم ۰4

 هدوحو هدلوساتسا همسومر كجهدیا حاضبا هدایزاهد یتسهطبار هلتمنص كکلسالم

 یغیدلوا هدنشاب زوقطنواو ناک هلوبناتسا ندا مسقا هماوق هدنسهنس ٩۳6 . ردشلروتک

 هک لعایما خ هش نایدبا نظینیدلوا فو رعم هل ما «خسش نالغوا» اح ہا هنکلحنک نوحما

 نوحا یتف رط(۱)ی اخرا اشر ناک هدن را وح هم شح قرق- یدردیا صلح قو شعم هدن رار ەش

 هنکلىمالمەيماراپردق e كنب رد رم صع یھ. کیا نوا یمارو .ردشجا داحما کم

 . یدشلوا ًاحام

 ید را ردیا تداع ًافخ راز لکم | لاغتشا هلقاسج هم وق وط راشی ورد نایالب وطهداروب

 مادعاكنغوحرب ندنراخیش یعاللمو یسلوا لاقو ل بلاح هدنرظا قلخ ثنع رط یعالم

 هداروا تدابعزرط ریار, هلکْما مازاتسا یسارجا هدزرطر یلزک كندابع یسملوب شلدیا
 بساسو قبال یراخمش . یدنکد مولعم هدهجرد یبع هشیورد راکتعنصیه ناشنلاح

 تاتنکانه هحنل وا تا واسم فدرآ . یدرردیا تدابع ًافخ هلن وعد هسلح یبرلکدروک

  یقراگارر هدندزن خسش كنسه كراشيو ردندنکیدلک مزال نعصت هلرات راشا مثاط رب ییسهجرد

 رام هرک وصندکدلوا یار هلقلوا ع وضومهنلح رب یم ريغ كنيرل هر رلت راشا وب ودوج وم

 قحمآ یفید وا بوم هه رطوب هارلهسمک قوحر, ىح .یدرونلوا كح هدهننراشاط

 . یدرییبهلوا مولعم هرک وص ندک اوا

 سیردا یسیرب هکدد-شلآ ترهش تاذییا هجیلشاب هدنناخ یاتشپ یهدهمشچ قرق
 . ردیدنفا هللادبع یراص یحراش یونثم یرکید « ینتخم

 هدنسحنشب ندن الاقم هل ساس کیدا شن هل هت نغرادملع كکب یق ندن راعمتتم یخ ران فوصآ

 بونارآ هدفرطیه رابمالم هحتموکح : ًارظن هناحاضیا نیدبا اطعا هدنفح یت سیردا

 یزوک كتموکح هكرهمهلیدیا هدلا تاذوب ه--اصتیه هدءرص یکیدادیا هلازا یرلدوجو
 نع بولوا یلع یمسا . یدردیا لاغتشا هلئدابعو تعنص یارجا ءدنناخ رای امشب هدنک وا

 نیدلاماح . یدشما ولس لیزر ادتباو شلک هلوبناتسا هلو هدنسهصق لار لصا
 ندنکلیزرتیتسیدنک بودیا هدهاشم دادمتساو ضف رانآ هدنزو كنلعجنک یورقنآ

 (۲) . یدشعا بقلت سردا قرهلوا هانک

 باستک ۱ هجیلیخ هدنلاع تراجت كب ىلع نديا رفس هنیرافرط هيروسو زاجم « نعب
 « یورقنآ نلاماسح كرهملیا یوسام كرت هلتقشح یادوس هرخ الا .دهسیا شا تور

 . ردشا ژارحا ینهبمالمتسسطق كرەديا ضیفذخا ند لا هزم یلهتسوب

 ۰ ردشلوا قرتح هدنربک قیرح غاف ناک هعوقو هد ۳۲ سیام ۲۱ ناخو (۱)
 - رددملوادع ریپ هجریزر مالسلاهیلع سیردا هرزوا ییدلدما ناس هدهفیحص یجن ۰۲۲ (۲)



 را هر یر تا

 و یتبضأتم هاقلفانصا كنتق رط یمالم

 هطٍزار یک هن هلقلفانصا كنقرط قجحما ءداروب ندننیداوا هدنجراخ یصاصتخاو كلم

 : : ردکح هل دیا ح اضیا یغفیدنلو یرتسا:مو

 فداصت هئاموامم صعب هدنقح صوسخ وب هدرلرا ثحاب ندنیقانم كنمطاعا یعالم

 قابلاذعهداز یلمل + ردکجهلیدنا ل اع یراهظقن سالا كنامولعم وب . ردهدکلدیا

 یعراسش یوتمو هدنس « هناراپ همالم بفانم » نالوا ذخ ام حل اب كب یدنفا

 هسویلب ريتک هیهرآ رب تامولعم قرفتم نلیروکهدن « داوفلاتارع» كیدنناهللادع یراص

 ینادلوا ی ندیلاها هده>یتفاف كرلنالوا بونم هت رط وب و كن راخیش یعالم

 : یک زولنید هد هیمالام بقاتم هله زا . ریاشالک ۱

 هءوا وا دمل هلکعارابتخا ما وع سال بودا قارحاهدهذج و قشع ران نهفرخو جا ۱

 یار ۰ رازما را یزرط لوا هسبا ہد ساہل هن وک هن هدنلصا یرادب يع قیرط لوا

 (۱) . ددقوب صوصخ سابل نوجما هبمالت
 ندراراوب هدیراقدلوا شا لاغتشا هلراتعنص یک هب كنس راهجلشابكنظاعا ىم:

 : هکرولند نوعا ا نيدلادح الثم . ودەدقملشالك ۱

 e) سوم شاعمرادم ناعنص قا زاذخ بودا كل رادن نکسمر بولک هنسرهش هسرو »

 تشک هدرازاو قوس هدراحابص بودا ناټو ريم هدرا هک نوا قفد زور یه

 (۳) . یدفورعم هلما هحوق یحکعا .. .یدرلردیا عیب عیب هد رانمّوم «رانمّوم هلباراذک و

 : هدنوحا مو ماراب یحاح و

 بوک | قحرو هنس سه نوحا یرالاعو لها یدک ؟ و ارتف نالوا «دب راه واز «

 ا بقو . یوراشنا دار نده کاک یرراس یرودنک ییاداپ بوک

 . یدرل ردنا مامها و تعرس هماعا یمرخو غاروا هليا تسح هجهعا و توعد یابحا

 بوروشود تاک ز ندرازاب و قوس لها بولآ هلا نرلاصع هدک رام روش 7

 . ردهدخملسند (ع) « یدراردا عیزوت و سفت سارق

 لا دص رمملارخآ لا هدیدیر فورع» هلن ینابق یحاح ندنراپوسنم تهرطو هن

 (0) «یدردیا شدت هللا قاشورفابق هدنناتسدپ

 ۲۱ هفیحص [۱ ]

 الاح یارانو رف کهدنسهلحم یرانف النم هد هوز » هدب راذل ۇمىل ناھ یدنناكبرهاطلهسورب (۲)
 . رلروسروس « ۰ ردهدقلوا ترایز

 ۱۳ هنگ [۳]
 ۱۷ هفجص (4)
 ۰۰ هفیحص (0)

 می



 1 لصف ید

 یتبسانم هلقافانصا كئتق رط یعالم

 ۳۳ هب دزد تورط رب هدنلآ یا « توتف» كرلندبا كول هنراحم و تفرح

 قناوم هتسهبححس كرو ندنفرط رل « یا » كاقرط ویو هدا صف یحذشب یرافدوا

 . یدشلدیا حاضتا ه ءداصف یحنتلآ هدیفیداوا شلدا لیدعت لصن هدنروص

 كجا ذاخحتا ساسا یتدابع ؛ وب هکر دراو اهد یتیسانم یدنجوا رر كغلفاتصا هلترط

 .نیمأت یرلدفو نالاق یلاخ ندندابع نوجا یتمالوا جاتحم هیهسمک ریارب هلکنوب طقف
 ۱ . ردنرابع ندکلا رصح ه هلغشم رب كجمدا تشدعم

 ندراندیا لوبق و دابتخا یزرط وب یبظعاممق ناه كنتو نم هبلع قرط امقاو
 سما باستا زونه هتشرط « ندنخش هارانوا 6 ردراو هدراتش رط ضعب رار هلقلوا

 < هنيرايدنک لایک وت زاجت و تمنعم زن هوه توام مه ینافاک راد نریزم رب
 . ردرلشعا ذاخا

 ٤ بوق یایوصم كرهديا هباقو ندکمشلیدام نوتیسب ینراج و تمنص بابرا ؛ لوصا وب

 ار ندهلا ءاثوا راک ىح . ردقوب كج هد هان هلتهج کیدلبا هفصآ ینقالخا

 .همرتحم تاوذ یکو هک رلیروک نامز ییدادیا قد یرلبقاتم و لاح همرت ڭا رلقوح
 تكر حهدلوی واهدهنبرادی ص وحج رت هرلفاسخا یکج هریو فكناصا و ابنغایم نک هدیمیدک

 لا كما جح « قماشایهلبا هر لالح نالینازاق هلیرت نلآ . یدیا راردیا هیصوت یل رامن
 . یدبا ندراتلضف لوس

 3 هدنسهطقف نه ناه كتالنکشت یرادا و یاس كن هساعع تلود اساسا

 دیا هدکعا هدافتسا ندساحور و هدینالکشت فانصا یک ید دلوا ج وزک تساحور

 ِ رد « یتقرط هدمالم » یسیرب ندرلتف رط مکیدتسسیا كيا ثح عوضوم

 كنيدرح و یا عور كن هل ققد ىع وە E ا قرطو یه« كنس رط

ik: ۱ 



O ONEN 0۱ ناالیکش یا 

 یوطانا رانو . ردیناونع كنءسمز رب ن اا توخا دقعو كول هیوتف قیرط رابخا
 تاداىع اعاد بوديا رتس ندینجا یرالحو مازا یکدسم رابفوصو رارولو هدر

 . یدرلرولوا لوغشم هللا تاناعاو دادما هتسنج یاتاو تاعاط

 داحا ر یلم كلبخا ] : هدهلاتم یرلقدزاب هدنفح رلبخا هدیدنفا یربما ىلع

 دبق ینفیدلوا [ شاک ءروهظ همیظع تاود رب یک هیامع تاود هدنراتمه جبت بول

 : . ود ہد

 كرلبخا ندشدلوا لک شم جاتسا ىتقىق> ندرلهدافا وش نال وا ضقال یرگیدکب

 [۴۹]. ردراغتنم ندنرلتمه كزم راخروم ینیعت هدنروص حضاو اهد كنیرلعقوم یکهدخم

 : مرتسيا كا ضرع هدیهلئسم رب ندا قتلت هاسل لوا ندهتا لاکا یو (۳۱) ۰
 هتشرط و هکنوج ۰ ردهدکادا نظا ایوق ینیداوا ففنع ند« یا » كانسهلک « اي
 یاجیا ۰ نسح یا , دجا یا هلع سه واع « یا » لای هنل وا كن رامسآ دژران ال وا بوس

 هب « اف » «یخا» هللا لامعتسا تركو نامزرو ص .ردمولعم ینیدلوا هدکلدا همس وظناتهدنن ز و

 كأ دوخاب «اهد » . ردشلک هل دیآ ه والع هک وص كرل مسا ےک فو یدنفا درد | لو

 .هرددکمر و توق ههیضرفو یاوافنعند « ید »ابو«یخاو» كن « اهاد » هللا الما كو

 ین دل وا وام لدهدننح ح و لمعتسم ور ندع دق یرلهاک «لاح»و « ك 2 هدهکرو

 هدلاح وش رد ز هپ شین دن الداب هک د الا ءهتسا ندنف رط ران مع ادا كىاشاپو اغ۲ یدنفا هدهسیا م وا

 اعدا دلا ندهور « یدنفا ندهلک جوا و .ردا اصتقا قماعلو هدهحکر وت کسا رل هلک

 شادراق ینعب «كبیخا» «كیاغا» هله ۰ ردنم# ند«ىا» یک مکیدتبا ضرع ا رد هد

 .رددزنابز الاح «ایابثر» نالوارببعت ر رزگب اکو هکر ولوا كعد شادراق كب دوخاب ۾

 كب هدننح ىأشنم ؛یصاكنظفل اشاب] : هدا ع سوماق لمبر كییدیسیع :هحناک هب«اشاپ» "

 یرایضعب « هنهزدلوا فرع ندنسس داف ظفا «هاشیاب» یرلرضعب ندتغا ںایرا ,ردرا فالتخا فا

 هنکي دلا لوح هب « اشاپ » كنظفات هلنامزروح كنظم «هعب» نالوا هنسانعم ردار كوو هدهجک

 هدهسراشل وا لثاق هنکي لدیافی رحت ند«اذ آ شاید نالواكعد یس ر کو وا كن هل اع « كلوا ید یھ اطر

 یاونع « اشاپ» اک 1 هللا بصن هنرازو یس دلاءالء ریما یرلردارب لو و كنیرلترض> ناخروا ناط

 همنط 1 ,رلروسد [ ردهدک 2۱ تلالد هندیدلوا «مزو ندنسهبکر ت ٌهلک « هفب» كظفاو یرللوا شعر

 اشاب هرخالاب كنههب . ردشاوا «هفی» كرەلىدىا فیفخم هجردر هدو و اغآ شاب ندیخا شاب هد هر

 . ر دا معتسم ه دن راف رط ضمب كنت ال و یف وءطسقالاح یس «اک هدب . نم هلى دیاد اعبقس یل و اش | تا القنا هنتر و

 هر هچکر ول ۱ هدننایم رل زا یفیدقا ر هدزءایعایحاو نال كاتنال کشت یا ؛مدصقع ندتمزاب یهبیشاح

 تایناسل . ردکمتا ناب ینفیدا 1 شمریدنازاق هلک مهم شب یک اباب اغآ « اباب وهآ شاپ « دب «]

 . ردیا باجنا یراق | رعت ی رلتعانق یف هدباپو هد كنب راصص#

RSE POE ۲ | 



 ,الیکعت یغا 00٠

 ضرلو لڅد بولوا محاضعو عفارو عفادو منام دحا جبه ندهدیرفآ دارفاو

 ريا رفص نم نررمشعلاو مساتلافآرب رح . راهلیق ایا هم هغ رش تمالع . راه هلبوش .هیملق

 [۳۵]و [۱] هسورحاةنیطنطسق ماقع ىفلاو هاو نلثو عسا ةسل

 . روسهلبدیا فداصت هاحاضیا ءدهحرد ییدلدیا وزرا هدزع رم را ,دنقح رادخا

 . ددراو تامولعم هذبن رب:هدرارتا یک هیفارفج و هخرات .تافل « مالعالاسوماق زکلای
 شعا روهظ هدنرخاوا كنهقوحلس تلود رلبخا ؛ هروک هنسدقلت كمالعالاسوماق

 هلفوصت قیرط کرل ] بولوا تدابع ندفوصت قیرط یراساسا هک ردهورک رب

 یهدنران. یدیا روارس رب هدنراشب [ ردهدقملشالک ۱ ندهماننوتف یتیدلوا یراهقالء

 تاخاوموآ هلدشعا ناب هط وا یغیدلوا ی رل مالفاص ندرلیدت.م ی داوم ضعب كن هماننوتف رس

 ىج رب کما تنوا م هنیراسنح یانبا مومعلالع و هنیرررب بودیا تمدخ هه رشب

 ندک دتا تعانق هلکلشیرودو تشرط هلو تقو قوح رب راثوب . یدراردیا دع هفظو

 كب هقوحلس تلود و درهشود هنسادوس تم وکص یراضء ند رام تیام نر وس

 .یوراتجآ لیکشت رلتموکح ضمب هدنراتهح ساوسو هرقآ كرزدبا هدافت-ا ندنلزازت

 .یدرل لس هدا تنطلسیارج | هد ر ناموا ناطلس رابخ | هلهج و ییدلد !نارب رد هل واهقش | ین

 ثحم ىح رات ییناعع ندنسی ر ندرل ( یا ) ندیا لیکشت تهوکح هللروص و هتشيا
 دحا ندنساضعا ینمجنا خم رات . ردلکد ىف تامولعم نلیدیا اطعا هده ا هدکما
 یا را ] .ردشعا راشتنا یمهلاقم رب هدنقح یتموکح هرفناو كتیدنفا كب دیحوت

 بولوا كلام هننالکشت تلود ر هل.سانعم مات كتموکح و هفام عم [۱۹ و صوت یسهع و

 :رد وشهد یسه رقف ی هدنقح رل خاك هفار فج و هخم رات تال ۱ ردشم هم اض وت زونهیسد) وا

 ٩۱ ةف. ۲۸ وضو. لحس یللیضاق لوتاتسا (۱)

 لی هاباب یهآ دوخاب وهآهدسان "هنسلاهلهجو ینیدزایهد كانىلچ الوا :یرببت ابابا [۳۰]
 هدنشاب كفانصا ممق رب 4 هد قلتو .ردهتسانعم هلوبوب هروک هنسیقلت كءاوع « اباب ومآ ۰ ردشلدبا
 كنسپههل زوس«ردیسابابو هآ كنه و »الثمهردعلک یرلباندن- هلو. قر هلوا سما كوو كاك ابابیخا

 .یقل وا طلغندن ول هد ی ریبعت « اياب انآ لمعتسم هدنسانعم اباب كوب و هج رب دقن وروایدیادصت یمانعمیکو ون
 . ردنا اضتقا

 . هدنسهداج یمرلکسا ناتسو هدیوا كنسر, ندبا تافو هدنسهنس ۱۱۳۲ ندرلاپاب یا و

 شيا و رولک هنشاب كك ره شیورد رک ۱ ءادک رک ۱ «یابرک |
  شعا یماباب یخارلغابد « دم یجاحیجنرت) آ سعا مک دل«-زاررص یبابوم ناب
 شادرق زکسهبلیاتحص هلاح شاط مسوا « قارب وط ل1



 94 . یلالیکفت یا

 تیسانمرب قاط هدن»زآ ییا م تنفس هلن اک ےک توتفایو ینا هل راځ | ریصتوقعاشوق حلق
 كن رات رح یدنفا یرما هلصوصخ و زع راخ روم ضو كوسا و . ردهدلرو ا

 . ربت هلکب ندنراته

 هد زا واج ناخ كننا رضح دمع ناطلاس یحتتلاو یجنشپ ءدنقح یمسنایه فیس دیلقت ٤
 هنفیدلاق هدم رطاخ-- هدراهلاقمو . یدبا شلزژاب هلاقم جاق رب ند فرط زعرلخرومو رز

 مالسالاخیش هدلورناتسا هسقوب یعندنفرط یا کده وت كجیلق هایرابتغا شاسا مر رک

 چه . ىدا هدکلدنا هشقانم ییدلوا شااشوف یندناح یسر ندمار E بو

 . ردسشمهمروک موزل هقیقدن یهطقن مکیدما تراشاو ضرع هدالاب خروم ایو ر ۳

 هدنروص ر هنالاعو هناففاو كب كنيرلترضح یدنفایرماالرک هدرلهمانن وتف كرك کز لاح
 . ردا اضتفا یتقدت ندهطقو هدءرکر كتفك رظن هنیرافدزوس ریرح و قیقحت
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 و

 تر صور وا شا اباب یا ,یدشندا لرد« باب یا « هدر هدندیادب كل مو

 .. ردتفد ناپاش وو ندا اطعا تاعاضرا هدنقح ینبهآ

 یا كنسهفاط غابد عفاو هدرا هلف ید ندنناوا یینصح ی ومتاتسا و «

 هذه ىلا ند يدق بوسلوا هنلاح یدنک دم احلا نر یوم جاحا ماما نالوا ی 1

 ناشک بلج و یرییغتو لیدسو یتعاطا مدع هبیراح خار ن نایررو هدهعبرا لوصف ن ال

 ساع دقع ام اد هدنسلم نوجما یراداسفو تاروز ساب و یراز زض كنس هفتا

 هدندصق رارضا یهللادابء اع ادو قافتاو عاتجا هک داسفو تاریوز بودا تنابخو
 یدمتعم كلج بولوا ندن رل«: سوا كيهر و ةف طو ید یرلهتسوا نونو و

 ییطصم ن هادبع جاحا ییعوا هتسوا ی یاقاع ناسا مبفد عفو عفار یراتج و

 رامخا ن نفود قحتسمو لح اهلهپاو نهو نداق کنلک ندنسهدهع ,كغلاباب یا .نان ا

 دعب اف نیغملوا عفوو لع ندقلاباب یا نانلوا رکذ یوم جاجا ماما روب اب رم

 هادبع جالا رو نمو قناعت و طرش هرزوا یقمامشیراف هنروما  كيهروب نخ مناط

 نیمسال اةاضقلایضفا هرزوا قعلوا نیستو بصن ابب یا یعرش رر جور

 ندنمو رهحنیج وم مالعا هلکعا مالعا هل اضف تدیز دسس دنگانالوم یتضاق لوبنتا

 هادع جاج ا روک ذم موسلادمپ ا . مد رو یاب تداعب تار وشا بو دا جون

 یتسهمزال تمدخ بولوا باب یا هشسرارزوا كل هروب نه ةف اط بوراو ینطصم ي

 یوم جا ماما موقم نانل وا عفد هدیابل وا هرگآ :وشنص ندع داف ید ومو .یع م روصقم



  OTینالبکشت یا ٠

 مین رابوپشا . راردیاراختفا تیفهید ردوا .قاریابوب .یدیا شلک وشران هک احض بودا
 ۱ e (۱) « .رلردیا تفد هباغلاقوف هنظفحاما .رونلو هدن رالا

 اضراتقحا رد اکدنوجا ینیدلوا زاح یت ر. مشیدیا لش ینسەدافاوب ك یاح ال وا

 [یتکیدتا زارح >اتیهام رب یونافا لصا هللامز رو هل اشو نالوا مولعم

 هدنابراح از ر۶ ترضح هفاخ قاریاب نایدیاثحم ءا روب . ردنوجما كمرتسوک

 راغابد كن همیدو رپ ىح راتو رادتمق هلون هکرد ( ییایواک شفرد ) نالوامانتعا ندراینارپا
 1 ً ردعسط ین «ءم هما ون هدعلا

: 
1 

1 

 ِ اهر و 9 ناب یدضا یرب ما هد نقی گلوب : هحلک هاباب نروا یھآ

 ۰ ردنوفدم هدنرهش مف لو نروا یخا [۱] ارظف هنناقةدتو تاققح لج كهلار

 ۷۹ نالوا یحرا یعیظنت كنهمافقو ندنسولح نامز كنيزاف نامع تلود سوم

 لونا والا و نامزلا باعف » : هدنسهمانفق و . ردهدقدشالک ! شالوا تابحر ردق هتسهتس

 . رد هد کالبد « نروا یا ناب رب نیدلاربصت خ..شلا نار ء.الا و تق ولا

 ان روا هلو شاتکب یحاح ةماس ال و یایاکح قوح رب یاد و یدفا یرما

 ارق مظع كلارا رلهیاک وو دوج وءهدهعونتما بت صعب را اهدو هدىلاع رابخالا

 هديیدسآ تح كنااح الوا : رارود ر دنلف یطاسا يندر | هد هنيا ليلو هتناشو

 . ردیا اضتفا قلوا ندناياکح لسق و

 ۱ ثح ندهعقو ر تقد نایاش تباف ندنرظن ٌهطف یخرا ینایع یدسفا یربما ىجا

 3 و شاتکبیحاح هلبا روا یا ءاةممت دیس ًارظن هنناقشحت كپلاراتم . راردهدکغنا

 . ی واوب یحیلف كليا ههلاراشم *یزاغ بولوا ندنلاح ر یر نزاع نامع یابهدا خسشو

 . رد لشءاشوف هللا هص وصح هععداو مسام

 شرب هقشاب ند ( دش ) هد رط توتف جل نالوا ناس یتادلتاش وق هی زاغ نامع

 3 :ندق رشم یاقنع كن ی دنفا ی ریما هرفام مم. . رد رابع ندنظ رو طقف ردبا اضتفاقمالوا

 1 ا شانك دس هللاا تردق هک یدابا ره سا هرز د.قه ا او » » كن هلاقم شدوا مزا

 . زدهدت عامر كحمدبا ه وق ینطو یسهرقف « یدناشو یعاشو ؛؟ تردفر هنا و

 هردم ا )و ( قماشوق دش ) نانلوا ثح هدرلهماتنوتف هبلع ا

 ٤ ٤۹ هفص ۱ داج مانتی ایل ایلوا (۱)

 ۲۰ دیدع ۰ یناعومم تایداو رات لنامع (۱)
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 %0 یالیکعت یہا

 دان هدنتباذب ثلاصف هدنقح یرازبا نالوا علا هدرالنانع كننالکشنو تارثأت یا |
 یراکدتنا امدا ته وسنم كرابخا یتاحاضیا یهدیابوب كنیلح الوا .یدشلدیا تح

 تب ناال وله ":راو,دکمرتسوک دهام شش یزلانفا داف یا وزر شا )
 4 روند ی ردا

 یرلهناخراک غابد هدهلح کیا نوا هدنر تیولوم ترد كالوبناتسا .ناغاید فانصا »

 ره راجا رکا .ردیساهردژا مدآ هکردراو رایچشبا زابہش هع هدنجما كرانوب .ردراو

 صالخندنلا كران را یلناق لوا .رازمیا میلست هل اح الصا هسشود یارحرب دوخاب لناق
 بال مهتا رتسیا . راردا نیست هکعا نامدا یس كيوک ینهراچ .زاملوا ید

 ۳۰۰۰ بولوا ۷۰۰ یرلهناخراک غ ابد هلح .رولوا یحاص راکر تیاهن بولوا یهاطو

 یع وا .یدلغاب یاب ءابناملس هد روضح ترضح .ردیدنه دیز یرارپ .ردراو ینا رف

 بواوارعاظ ندهبرصنق یراریپ هک رار د ( راهآ ) ءراغابد هدنشيام مود اما « رداوشنپ ریپ

 , ردشلو ترپشهلبا ( نارواءا )

 راش ازم هنهاشدادرویم رب ورشع نکیا نک اس هدهرصیق هدنرصعرایقوحلساباب یهآ
 هدزکیربنک بودا دنبو دىق ندنناکد یاباب یهآ بودیا نایعت رایجاحو رامدآ هدهاشدا
 ندا تنم کردا دیو همش بول هدننعد یاب یا توراو اجال ردا نامرق
 رارولواروبحم هرارف هدیرارکید هدقدلهحراپ ینجاقر, كرابجاح بولوا هاظ ( نروا ) رب
 ءاشداب هدنکیدلک هنکوا نایغوحلس هلبا ( نروا ) بولوا صالخ ندا كراملاظ اباب یهآ

 هيد « ردمشادبرقو ترخآو اید م نرواوب مکب هقروق » اباب یه پودیا بحمآ

 . ردبااحر وسعل وا نفد كراىجاح تورو تلست

 دا نفد يرادجاح بدنود نداروا وکو لوقرهتتسوا شا نا ناخی

 ترجهندهیرصبق هرک وص .رارد( ناروا یها ) هنافصااعرک تاذوب هنیرزوا كلوب

 نوحکنا .ردنوفدم هدمیظع هناتسآ رب هدنسهرآ راغابهدنرمش یلزت د هدیلوطانا .ردشملا

 نالوا رپ هدنروضح ترضح یحی اما . رارد ردناروا ها زع رپ یراغابد مور

 ۰ ردینه دیزژ

 ندب ردیسارهرزوا قیربصر لبشب هدوا .ردراو یرلبش تجدنا راختفار كلرلتوب

 قاریاب ین آ هکرددش نابتخس یهدنکوا ك ( رکنهآ هواک) یرد یساو .ردیراقاریاب



 یتالیکشت یا ٦

 راو هتسوا یا كنهدرک همر (۳۳)هلغاب یلب تل ںناقلد لوا یسیضاق ) و یهاش

 ر < .هلنق هبیرت هکه لوب ینسهفیلخ ر هس ضر | یو و

 راهرو قلقبناط یلخ كرېش لوا » قعالع «قلخ رهش یسیدنک 4قالخالزوک بس ۷

 ۰. ردقیال هللوبیغا لوا تکست

 كمربدب كع | و [۳۵] قاب غار چ هنقشع را هدنتق یضاف - ۸

 ؟روقواهاشو یراماشقا یسترباهعجح راملعم سهام ىع الغاب قاشوق همان كلخا

 : ید راربتالک | هلیوش هراراکتعنص درک اش

 هرونو ولروت ید« یم لط ید«یسما ی د «یمالاعاب ید ؛یدآ یدب كغاشوق

 در ید «ندزیدلبید رار وو . رد ند از ومر كغاحوا رلتروصو راددعو .ردرا و

 E رقم رک زا .ردهبانک ندضرف ید «ندتهح ید «ندنشابید كنه راما یسق

 هالفاب یتسویق لخب یا : رارویدبا حاضبا ءرادرک اع ینسانعم كلنه و همالغا

 سوق تذل . هحا یتسوف تعانق . هالغاب یسوف اوهو صرح . هجا ی. ونق اخس

 اره . هجآ اب ندقح . هالفاب یتسوق دما ندقلخ . هحآ ینسویق تضایر . هیالغاب

 فا . هبالعاب ینتسویق ناطیش لاعفا . هحآ ینسوق توالتو رکذ .هیالغاب ینسوبق كل وس

 | « . هچآ یتسوق نحر
 دیا زارحا ینم هر خش كنسانماظن رابخا دیا اوتحا یهدام ۷۵۰ لصاطاو

 ۱ هدهماننوتف یبطهرکوا هدهنیراهقهابو یسملنلشیا ؛ ی هر وا هلساء ندنفرط

 ام (۱۲6 ) قحما هرللناقلد نالوا هدنسهجرد درکاش زونه هکردق وش .ردهدکلدیا

 ۱ ء ودا و قلیالوق هلت روص كلديا زوج یرللآ سرد هترزوا

 | هل! یملداشوف چیلقندنفرط یسیرب ندخاعم هننراهاشءاپلنامع ندا سولح هتخ (۴۳)

 ردا بقر هنحرلخ روم قیقد 3 رده ښکیلو وک یر رکرنآ هددت یسا ر یکو ب كن الکعت

 "اب ند« قعالفاب لب » یمسا فیس دیاش هرزوا ییدلدا حاضبا زار هدهدنتب اهن كلصفو یجا

 دل ام هدر دق : ییدملوب؛ یردبهرزوا قلوا تمدخ وا وص ك | هنلب كزيق رب كج هدم اله أت یتح. ۰ رداکد یش

 ۰ رلتحبمن نایدما داربا هداننآو و قاشوق المالغاب هلبا هصوص مسارس ندنفرط کو دلا
 ( عقاب هد هنیحیجم ۵ 4۹) ۰ رده ندنق رط توتف

 كمرو غاب نوجا تارون یسانعم یهاظ تن هقاب غارج . مولعم ام رب دب كعا [۳۶]

 ۱ یدا شیار مهم فا | نيمأق نارن وس هدرلرود وا هققل اف . روشدیا نط ییدلوا یشر

 5د ناباش هدو . ردمدکلروک ییدلدیا ادها موم نوجأ تار وسه را نم 6 هرله ر 9 هرلعماح

 ۰ ردهلثمم رب



 ۵40 الیکشت یا

 قرهلوا یداه تیاده رهظم یراهرک وص ندفیدلوا زمسهرپب ندمولع اما .یدشعا راک

 نا ماعا یگ دق مالک هد هنس قرهملشاب هب احعه ه رق ندداز مساق بطخ یسدفمهسو ر

 اهد 9 ص6 س ردم هدس هس رد + دا ی هدهسو رز كر هديا نونف لسکتید هد هنس ید

 یتعم و دیفم قوحر, ردا اه را هب هلاع تصانم قوح رب قرهلوا رمعم راهنس قوح ر

 [۱] .رد ا شاد وب هد را یهدنما ) ینوج هدد ) یتح . ردرا و یافلا

 نواهراحنک نکردن اثح ندغیدل وا رادهفط و كرل ربب همءاعت یادا قاناسنا همان وتف

 . روسدبا رک ذ یوجو كمتللب یهریک هانک یی

 u اا هح مک هما رومعم هلب وش نان هسبر « هر وک همارعور یا ج

 یساهو رو لک درب یی ذلالا ه ردرب یدآ كتسکیا كىش دورہ هلبا شع نا هدغاط

 « رولوا سالطا یعاراب جاغآ ندشرور و ر ول وا لعل شابط هاب | هر رداکر ر

 ناس ینکیدلیا بقعت ین-هیاف هبرت فح یللا ننبا هتبش ترضح بقاعتم یجاضیا و
 « . راهلش هسرت ی رب ماد ےک رد رک هرلخا . رشي راکبحو ر ودندقلماخ ماخندشرورپ

 ردهم هد ناح ارا ییدریو مدح یراهفبطو دل راقا رج كس هما وتف یلعوانابوح

 همان وتف . روم رصاهد هدهسبا هدکمم کی هتناح اضرا كرمان وتف رکید یرافو یعاهارانو

 : رویدا فرعت هلوش یراهفظو و

 كما تیاعر هس (۱۳۵ ) ندرلهدام نانوق وا هدهماننوتف - ۱

 قملیق لو نیزوس هلم كنيخا س ۲
 قفلو یمصو راه لاح هپ ٤ قلوا لسس هدلو یسخا یاو ام س ۳

 ۱ كىك مشاماج زي . قعاقیی یتسهسیلا هتفهیه س ۽
 قعردلو نل او كمرتادسک :حاص هیحاو قلا غارج ندنخا بس 6

 . قعالغاب یلب هنمان قاح وا س

 : دوسیدیا حاضیا هلئروص وش ی.رهدام قاشوت و غ ارج هماننوتف

 یمه رک هیبرت . هلوا شمتک نداد »یا یفیذالغاب قدص كنلناقللد رب نلیدیا هم رت
 كميلفالواهسزافلوب هسمیک ۰۲۱]هلآ غارح ندنآ . هراوهنماقم كنیخا لوایناقیلد نالو

 ؟ ردمااق یند«یلآ غارچ»وبابجع یرلرببعت قمراقیچ قارچ ۰ قتلوا عارچ )(۱)
 ۳ ۵ ۵ هنگ ۰ ۲ دلج ۰ یسهمانتحایس یلج ایلوا (۱)



 یالیکمت یہا 9:4

 هنسهدرک هببزت یا ملعم . رایدیا رومأم هنهریدشیلا هبادآ « هراهدقع نایاشاب هدهواز
 كن .همانماظن یخا یک ییدنهرگ وا یادآ و یر « ییرلضرف « یاکرا هج كزاع
 همانتوتف یرلماشفآ نوک ینا ریاهعج هضاحاپ:یدزوت لب لمعلاب هد ین ادآ یقلناسنا یبدلبااوتحا
 ۲ یدریلتهرک واءراجنک و رونق وا

 ههسردم ییهبلقع مولع رابواز .یدلکد هلباتک زنکلاپ هیرتو میعت .دیواز
 هلقعاللوق یرلهماو نایاراب هننیقلت ( هنناسنا هروکقم ) زکلا لبا كر” هبتکم و

 ردق هن ءدناعناو مارک او هدنوامتو تقفش سح هدهبناسنا ةروکفم . یدرازونیدیا اتکا |

 ردهدقملشالک | ندنسهدافا كيهطوطعب نا نالوا دهاشر فرطی هد ۍرلکدتک یرلیا

 رلجمراظن قوح رب هدراهواز هدلاح .یفیدلوا ز آ :یرلبجت زاظن قالخا هدراهسرادم ههرب
 . ید ریلی.دیا صقر « رونقوا رابهااو راقرش هدنروضح راریب و مەم هد هی واز ..یدبا را و

 یداقلترب هدنچ زاخ بدا هداکلب یم وە مه « لا مهیقرش هدنلاو هسردم هک ون لاح

 هدنسهژآ سزدم هللا هبلط قرهلوا جراخندن رانامز ( رد نیغه ) هدنلاع هسردم

 سکعلاب هدهبواز وکی زآ قاب رله رضاحو « راهنخاضم یعوم و رلسام یهجنلک |

 هل روح رلجش «راسف « راداتسا « را رپ اعم لراحتك . یدراسا رات روآ طاعز

 هوالع قالخا یالج ییدمهر و كن راسرد هسردهوروفهحور « هدوجو ی راتح وب نالاس أب

 وب ناک مزال یسملاب قرهلوا یلزک هرک ضعب هروک هننایب كيهمانتوتف . ,یدروییدیا

 لق یراهیقنم ال راندآ فرط .ریلیدنا هیاکح «هفوس یولس» .رونقوا هراعشا» هدرلتح

 ثح عوضوم ثیداحاو هللامالک .رینهلبوس یراتشذک رس كرادیهش و هاشم .رلیدیا
 . یدرولوا

 شمع كتخرط . روینءرک وا بادآ هراجنک نارو ندا تکرخ ترک همارفورو
 هج رک كنیلوطانا ۰ رويبديا میلعآ « دم تسد » ۰ رویلیوس یراهبقنم كتيرا
 یفانصایما ه هل وثأت كن راهءواز یا . یورو الغاب « هنسویق نادمهاش» ی راکتعنم

 فلات رثا ادعام ندکدنرکوا قمزای بویوقوا هدلاح یفیداوا شدلیرابا لح یراشا

 ..ردءدکعا ثحافداصت ندنحاق رب ندرلنوبیلجابلوا .یدرار واوا لصاومرلهج رد كج هدیا

 ندنسی ر هدنمات ( هدد ءرف ) نکردبا چ یهللا ءالوا ماما نوفدم هد هسور, الثم

 ردندنسهبصق ( هدنوس )یهدنبرق هیساما تاذوب ًارظا هنسهدافا كاالوا . رویپدیا ثح
 لیمکت كرءدیا نامدرک ىف بوذیا دوجو افا كرءدا قلغاب دم سلا الوا



 ot یالیکفت یا

 نوعا ىراكدلكىرەلوا نشلآ ندداتسا ی هر یعانص اساسا رلقا رج ا یطئارشو

 . یدرولوا لوغش» هل هنر یعاحا « ندا ٤ یس زکلا كراجنک وب قاح وا

 . یدولآ یمان (رما)و (یخا ملعم) رلنالوا كجءریو هراجذک یهیرتوب هدقاجوا

 ندتعنص هس رافا رح فانصاهدرا همان وف نانا وا ثح ندناح رد نم دل صف يلوا ندیوب

 ۰ ید شمام هنل وا یداصت هدنق رب راد هنکیدلمهرکوا راش یونعمو یماع یک هن ادعم

 « نآ رق توالت « هماننوتف هکروت هدنراهیواز یا ًارظن هنسهمانتوتف یلغوا نابوج طقف

 یسراف « ین رع هک روت «فوصت « لاوحا مارو را «یتسومو ین «صقر «تخابط

 . یدیا ریایدیا ملعت تایبداو

 «تمعا ر ینیدمهلوا لئان كننلوطانآ هلس نوک وب یراهیواز یخا هروک هناحاضیا وش

 چسلف نلید ( هبرتینس ) هدر, . یدوبلیر و هیر یهافش هدراتکموب . یدیا بتکمرپ
 ین هیب ر مسق یح رب رانانل وا لوبق هسهب واز یخا :یدیارا و هدرویساعون رب ینعبیسهمیرت حالسو

 کو ب لاح .یدراروبلآ قرهباشیربارب هلرل (ریپ) و رلیخا لعم و هلراش هد راق لر هياکید قر هب وق وا

 ۰ یدیا مزال طرش چوا نوجا كملس هل ۲ یهر عون یجنکیا

 ١ كمر وک یا ت 1

 . كمروک خش - ۲

  geقلوا شبا هر و ململ یمدآ رب ىع یجنک .

 راجنک .یدرازاملوا لوبق هکولوبحلسم رانابلرا زئاح یرادتتا هیرتو میلعل هک كعد

 ۱ . یدریایپاب تافیرشتو موسرضب نوجما قوا لوبق هبهبواز
 كرلبخا .یدشارتسوک ًامسق .دلصفیلوا ندنو "القا ندرلهماننوتف رکید موسرو

 رابخا» : رولسد هدنسهمانن ون ك رابخا الاثم . ردلکد ىلةرف ندن را رکید هدیاداعو لوصا

 .«الاص ه وص یزوط هدسلح نام بولک بولآ زوط هلا ر تی مک ردوب زومر هدنجما

 . زاردیا افد بوک آ زر رر ین رلرا ناکرا نفت راراجآ یواق راسه هنیرزوا كلوب

 هت هرک وص ند مسا ص ماطر و .رلررتس وک یتکب قحەنلوا لوق تیاهمو .ررتک تاولصو

 ۰ یدراردیا لاخدا

 یرلجنک ناشیلاج هسح هک زت هلبتراظن یساآ لوبو رشادلوب رارپو یا ملعم



 یالکهت یا ۰:۲

 .رایذیا هدکمجا ندنسهتناکتوتفو هدکمیک رازلاشندنلاكنوا لرءدک هدادنبرلندبا لورق

 (۰)۱ یدراشلوا لخاد هتفرطوب زمتسیا رتسیا رازادناقدنف یهدلاوحرتاسو قارعو
 راو تسم هدنراقاپآ و سابار ندابع ادعام ندراولاش هدنرهفرا كنبراحنک یا

 یرلهسیلا .یدرارد|قیلعت قاب ررهدشلنوزوا نوشرآ ییاءدهرک و رک هنیرااب . یدیا
 ناسلبطرب هدنکللک | قمداب یاو هدننلن وزوانوشرآ رب هد هیت كن راهالک . یدیاءایس

 هدنراشاب تقووا . رارایوف هتیرلکوا یرلهالک نامز یراقدنالبوط هدراهواز . یدراو
 . یدیاربلاق هالک لز وکر ب رکید

 : هدنسهدامر فلت همان و

 م اک هبلآ نیکی رخ
 تیافو همش رانود یرلکدک . یدرلزعا لامعتسا هسلا كرا رابخا .هووک هدیقوت

 وزو نوتلآ رلیخا . یدیا نوسهرآ زوقط او یدب یفیراص كرابخا ۰. یدیا رم

 هدژرط قفاوم هتساضتقا كرارودوا هدیدارفا نروک هیرت حلسم دلراخا ۰ یهرازاداقاط
 ۰ یدراربنک

 یراصولزت ریمغیب ر چھ : هدهماننوتف .یدلکد لوقف فار یراصو لزف هدرلخا

 . ردهدکملند «ردیودنیعل نوعرف . یدمک

 ندرلبخا كلر لیشب . یدبا ربتعم هدیدنع رابخا راکنر اراق « قآ < كوك < لشب

 لشبر#م ترضح ؛یناب- ادو .یدیا صوصخ هنس راهاب رادمکح « یضاق « سردم
 صوصخحم هنرابطخ / هننراظفاح « هنملق بابرا كرابخا كنر قآ ۰ ردآدیلقت یتستدلا

 هرانیمهربا هنسهیاپ كالبخا زونه كنرءهرف ۰ رايا لشع ینیاوصا ناتع ترضحوب ؛ هک یدیا
 . رددلف یتسامل یلعترضح هدو . یدصوصح هراتکب اف

 رلتوب ۰ یدراو یسوروو یعاجت « یلوواد كنيابرا تعانص ع ونه هدرابخا

 یا . یدرارذیا هرخافم هلیراربرب هدنصوصخ یللزوک كنيرلحالس.و ته « تفابت
 هدنقحیئارج كداتسارب رتاد هنغیدلو' یحاص تیلهاو حالص نوجا كملیب هلآ یسهیبرت

 یداتسا یک ییدمهرک هیهبواز رانایلوا یللب یداتتسا . یدیا مزال یسمرتسوک تداهش

 هدرلهبوب هس ضع رت وک یتساضد هلتروص میدقت یغارجو زمنا لالح یتمنص ییدنءهرکوا
 ۰ یدزامهلوا شەدراقو نعءهرک هبهواز

 ۲۳۹ هفحص ۰ رلفوصتم فالبا هدنناسدا دارو (۱)



۴ (0 
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 0:۱ .. یالنکعت یا

 [ راریدقیرط باعا هک ولوب چ وا كلبا .یدبا كولوب یتلا رلیخا] ,. كلتا - ۲

 . رار (انقن) ء راکواوت ىج و4

 . ردلکد هدا بح اص نکل . رد را و دفلخ مو یجب دی

 . ردیس ر كک ولو یدب یلوا ندنوب خىش .ردیا لاغشا خیش ییهبنرم یحتزکس

 . ردال (خاش!اخبش) هبنص ىج زوقط

 هدّتسم رلمدآ .دمتمو یملوط مبا ههقالخا ةبقارصر ماتم هدهواز دلراتیکب
 یه هرزوا ییدلدبا ناب "القا ندراهمانتوتف رکید هوا . یدیا طرش یسمروک هییر

 ا تی قمی (یداتسا) ر ( یان لوفا ی (یشادراف لو یا تکی یارک

 . یدیاراو (یریپ) ر

 ىلخ ندنتبنهذ فو هت یتنهذو تالنکشت یا : ردقفدن نااش هدیفانق كرابخا
 یدرارواشابهدنجااند رلبخا هدلاح یاکدتسلا یماشاپهدنج راغابند هفوصتم . یدیا یلفرف

 ناجا نل رک هفرخ هفوص . یدشمرتسوک یدک ید هدهتسللا یسط قرف قلتو

 . یدرروسدیا لامعتسا راولاش

 عضو كالا یاو صا كمك را ولاشآ راذف هن اقىقح فاکب دا وف یم ردم یے رات ی ادا كر ون ن ونفل اراد |
 هدن رلنامز كوص 2ل (نامع) ترضح, هلاراشم ۰ رد (هللاندلرصا) ندهسابع. یافلخ ندیا

 . یدیا بولحم هدامآاقوف هدهذلزادنا قدنف ی ( قد یر ) نالوا جلا ندرلناررا

 قلیبادابق ع ولر تمنصوب بولوا شلافوح كي رازادنا قد هددادفب هدننامز كنوب اساسا

 راو یراراولاش هدر, یصوصخ كيویرلتفایق صوصحم هنیرایدنک كرانوبو .یدروللوا دع
 اتاذ یسیدنک . یدرو تیمار كووب کوب هجللوا هفیلخ ( هللاندلرصان ) . ید

 یمیمصهدنسهرآ رادراثالسم و هلعءانب .یدیا هدکمیکیراولاش توتف یه« توتف لیوا رسم

 هل رلنیمجما ندهنس «هساک توتف» هج رآ بویمک ی(توتف لیوا رس) نوجا یسیمأتراهعباریوقو
 وع نا راما يرب كف رطو یدک . یدعما ما لما یازاما فو

 ندلیوارم.و ساک هنیدزوایرا- الس رلنالوا لئاهب همنرو .یدروس ردتیا لوف کیدا
 هد ٩۰۷ هفیلخوت . رایدیا وڏا هغه ریدب وق ولا در ك:ہسکیا مھ د وخاب كني رپ

 توتف « یرامجا ن دنس هسک توتف قرءهزاب راهمانهیاعاو كولم نایناط یتفالخ یدنک
 .یدششا فیلکتیرال ایقلت قرهلوا ریپ ینتسیدنک ءدقل زا دنا قدنفو یرلهمک ییراراولا



 یالیکعت یا ۳3

 تمنص چاق نالوا دقم.هدن زاهمانماظن « هفهالغاب مراهواز ینابزا عیانس یراتج هجالوا

 رلقا رج . ردرلسشغا تزيغ فرص کما دلا یرلعینک راکتعنص لیمکت قردلوا انثتسم

 هلتهج یراق دلوا شا باا تک ۱ تامولعم لمع هدنحما راتعنص یراقدلوا بوسنم ًاناذ
 .یدرلیدهرک واتس باد اوقالخ از کل ای. زارتسوکی شر هنمان تعنصو نفءران واءهدرلهب واز

 را « یضاق» « رل « سردمد» « و « لعم » ادعام ندرلتاریحو هل هدنرهب واز یا

 هکلیخا.یهرولوب هدرلمد آ ند«لضافا» و «رانک» یلصاح رلءریماورل«ظعا ود « را«ببطخ»
 هاوخ ربخ «زبع رلنالوا كلاس هکادخا نوجما ییدتیا لیکشت قالخا یبا لا ؛ یطرش لونق

 هناح اضباکیدریو كن هطوطب نبا . یدیا رلمدا ناکنز قرهلوا هلضف راندیا هرادا یرلنآ و
 « یرانا6د « یرلتزامع « یرلماج « یرلالراب « یراناخ فو « یرهواز لر لخ ۱ 1رظن

 ۱ . یدراو ی رلعماح

 .یددوح ومهدرلب وک وهد را هبصق« هد رات الو فلتخم .ردشماع الپوط دزد صرب راهواز

 (۳۰) .داصا رللیدنفو .ردشود هلبا ایشارتاسوهحلاق .ریریدباپ رابخا نالوا سیب ر یهواز

 راربذازاف  هراب .هدرلنکوو» هاکتیسد: زودنوک یر شاداقرا كس ر هده واز نه

 ثكع وب هوم هيا هراب وب . رارپ ریتک هسسر رکو ندیدننکیا یرافدازاق و

 را نانو يبداک رفاسمر هههواز . ۳ نوئاص اش ها گید نایدیا فرص هدرهوازو

 :  .یدرلردیا صقرو رار كم هدکلر, .رارینالپ وط
 ..یدیا عاطم ًامطق یرلماو راطخا . یدریلیدبا نیست هلیا باا یمیبر هیواز

 یرليما هنلعءانب . یدرلملبهدیا ارجا تنطاسو مکح هدرلرب ناپالوا ناطا 4 لسور

 . یدرزک, هنک كراراهمکح یرلشش lc ی راهم

 ظعاو «بنطخ « نیردم « ماما :یددونلوب .یرفمدآ ندوک راشیا فلتخ راه واز
 . راصافرو صاش ١ طاطخ « یسحم لآ جالس

 : یدراو هر زوقط . یدیا یراح یلوصا هبنح هد را هب راز

 کب
 سشیرغو راضحا رلهلوا نوجما رفاسم < هداب فارشا دنا قفز كبل وطا ۲ الاح ۳۱

 . ردهدنحهباس فلت وتف بابرا یکو هتشيا یلرورب رفاسم نالوا روپشم كن لوطا ۲ ۰ رلردهدک |
 هلكلبخأ یسیطند لقوتف « یحاص توتف هدزعاسل هراس «هاشیا رب و هرلنانل و هدهنأاعا ها رقف ةف

 دنسپ قبال ) ؛ هدنفرمت فل( توتف )۰ ردهەکلدا نظ ینیدلاق ندرانامزواو هدک روک زا :هقالع
 تولز تقرح لها . رل رد هب هک تیم نجا توص بحاض « ههنس نالوا نیسح لباقو
 هزدیا دیأت یتظو هدیسملید (ندذوخأم ندانعمو یقالطا



 ۰۳۹ یالیکفت یا

 یم هنسُغا باتا هت ایر ینو قد زوب ییا ابرق ندتعانص لها . رداوبحم هلبا سف
 هدنباوج ( .راردیا قافاو فرص هحیکیراقدنازف زودنوک هلبا اشنا هیواز رب نوجما تفابض
 هک هلدتک هنسهب وا ز ز هدکلر . یداک ۹ دارن مد "او اد الادمز ی زاع ماشق 1 یدن) وب

 رفاسم . یدیا نیم هلبا رلءزروآ قوج رب ندنماج قارعو شورفم هاب راهچیااقمور سیف
 هيما هبهباو غارج لومعمندرفاب ( سوس ) «یذیا را و ( سوسب ) ددع شب هدنس«طوا

 لبتف هدنسهتروا كللیدنق عون رب ندرقاب هن نانلوب هدنشاب بولوا یاب | چ وا کرونلوا

 ول هليا غاي هنب هننایو . رولیر,دلوط هلا یعاب جا شعرا لیدنقو .ددراو بوسارب نوجا
 ندرلبخا . رددوجوم هدصا رقم نوجا كعلزود لبتف .داروا ء رونوا عضو یناوا رقاب

  فوفص لیکست هورکرب ندابش هداروا . رولیئد یحارج هتسودنک و راقاب هلیدنقوب یرب
 کیا هرک نالوا هدنلب نیز, یه . رونلو تسم هدنراقاپ او یالل ندابق هدنراهفر | كرهدیا

 كنءوسنلقره بولوا ءوسنلق ضا ندفوص هدنراشاب . ردیلبص | قاچ ررب هدنلوط عارذ
 . رددوجوم ناسلبطرب هدنضع قمداپ ییاو هدنلوط عارذرب هدنسهبن

 هدنشاب . رایوق هنک وا بوراقبج یتسهوسللق یر ره تفو یراقدنالبوط رانو:
 . ر6 دور 5ب لزوک یتءیظنمو لو نمدی ا وخال قد (یاشدرز )

 ةممطا هجربک هنیراسلج زب . ردراو کیر صوصخ هنیرفاسم هدنطسو یرلهاکعاجا

 بجمت بلاح یلاح ككرلنوب ۰ رایدالشاب هصقرو انغ هدعب بوروتک یلتاطو هویمو هریشک
 كنه ..ودهدایز اتهد تريح اغ یرابانجواع و تح امس صوصخابو «داعلاقوف

 (۱) ۰ لدَسا تدوع قرهقار هدهواز یرلودنک هدنک,وش

 كتفرط یرلتدلوا بوسام دلرلخا ییدلبا تح ءان هتادهاشم كنهط وطب نا
 شمقح هادم ًاربخا ندرانو . رد شلزاب راهماننوتف هر را ثحاب ندننادآ و لوصا

 كر هسنامع تلود یا ند ۱۲۲ ندنفرط یی یغوا نابوح یلزاغرو كنس هاد ر, نالوا

 نالوا شنا شا لبا هعومحم كوبون یتاعلاطم ٌةحیَنو قسفدت ین | ینیدلزاپ لوا ندنلکذت
 (۲) ۰ ردهدکلدیا ناس ندنفرط كب تدوج ندرلملعم نیملعلاراد

 كن راست هی رثو ما رانا : ًارظن هناحاضآ یی درو اصخلتندز او تلک .ثدوج
 نوجنآ كنویو رلمسشلاج هادحا یراهسسوم ارجاو دناست زا هدنسوشراف یافک

 ۴۳۱ هفیح .اشاپ فیرش .دم یراب ریش داماد ۰دباجیجنرب . هطوطب نا "همانتحابس.(۱)
 نالیشا 7 هرخالاب ینیدلوا دب ام هکب فراع خ روم )4-۲۱۰ : وصو اوو دو و (۲)

 (۰ ردشملوا هدافتبا ندنصیخات كکب تدوح قدننپ دمهل وا نکم كمروک یهءاننوتفو "



 یالیکعت یہا 0۳۸

 یاصع نلیربتک هعوقو ندتفرط فانصا هداوماتسا هدنهنس ٩۰۹۱ ۰ دویزاب یراقدلوا

 مودقو لبط « قا راب رابخا ندهناخجارس ادتبا ه : هدهرص یيدتیا ثحم عوضوم

 یا هدهد«اخجا رس هسربلقاب هتسعد « یدنلدیلک رلءماح و یدناباق رلتاکد هج بو ردلاق

 یا كایغیدلوا كعد هل كکلبخا هیفامعم ۰ رورلشالکا ینیداشب تدم نوزوا كننالبکعت
 . ردشماشب هدنراجحماو شمروک تا ذلاب یرابخا حاسوب . ردهطوط» نا ندیا فیرمآ

 . ردتیمهازناح یعاسفا نلیروک یتلعت هد و كنامولعم ییدرو هلع ءانب
 : رظن هنسهدافا فلنهط وطب نا

 .رددوج ومهدنسهرقو هدلو تیالویه كنما وقا ناک رو ق اس هدموز دالب راسخا

 احاو لیکن ینه رانج « تعرادم هنحماوح یافاو هنماعطاو توتفو تفآر زاریا هماحا

 هدایندرلنوپ هدنصوصخ انفاو لتق ینارشا ندیا قاحتلا ءرانوب هلا یدمتو لظ ناوعاو

 كنهرناسو تعانص لها ندرلحنک درو لهأتم رب۶غ ( یا ) هجاروا . ردقوب یلثم

 ( توتف ) ید هنعحرب و قالطا همدا یرلکدتا ناجا ۳ هتراودنک عامج الاب

 شیره هلیا اشا یفیداواجاتح راسو هجلاقكرءهدیا اشنا هبوازر سعد . زولیدبا همست

 رصعل ادمب بونلاح هتشدعم باما لاصختسا زودنوک یساقفر .ردنا قلعت لیدانق و

 واس داوم رکید نالوا فرض هدهوازو مامط وءونم هلکنوت .رروتوک هسډر یاو

 راش نانلآ ویو . راردیا نامهم هنیراهواز هسیارولک رفاسمرب هیهدلب نوک وا . رارول |
 کر . رولوا یرفاسم لر: آ ردو هند وع هسمد وا ۳ رارکح تفاض اک | هلا

 نیلحابصو . راردبا صقرو ینفت .رار, كم بونالبوط نوجا ماعط لکا ہدلاح یکیدلک
 (ناستف) هرانوب .رارروتک هه ر یراقدنازغ یسهفاک هنب رصعاادمپ كر؛دک هتیارجا
 .مدمروکیبحاص هلم لاعفا هدایز ندرلن | هدایاد . ریلیررو یمان ( یا ) هدهنیراسرو
 رابخا هددسیا راو یتماشم ءرلنآ هدصوصخوب كن -دلاعا ( ناهفصا ) و ( زارش )
 . راردیا راهظا تقفثو مارک او تبحم هداز اهد هیهدنورو هدنیآ

 هب ( یوه نیدلابامش خب. ) یرب ندرابخاوب ینوک یجنکیا كزمتلصاوم هبءدلب
 هدنرزوا . مدیا نمالق | هحکرت نانزوا نب . یدتنا هلاکم هرزوا یر ناسل بولک

 ینکیدید دن كمدآ و ) : اکب خش . یدیا راو هوسنلق نهج هدنشابو سابل هدوسرف

 : هخبش هرکوم ندنندوع . مدید ( یپ ) قرهلوا بجعتم هلیسعد ( ؟ کسیمدولب
 (زمهتسنا كعا زستحار یسیدنک . ردقو یردق کما تفاض هز, .ردربقف مدآ و (

 مرکو اخس .ردیر, ندنراجیکید هریدنوقو ندنرار كرابخاوب ) هلا مسيت خيش . مدید



 ا

 یبسانم هلقلفانصا كاننالکشت یغا

 با دآ كن رط ویو و نا ینیدلوا تفرطر, كننالبکشت فانصا کد زر هداصتینشب
 دوج وم یربعت ( یا ) ر هدننام تاحاضیا وا . یدشلدبا .ماضیا یا و یناکراو
 ها یخا) هدر هدسام یرلمآ كنفانصا جارسو یجءرد وف و غابد E رار هلقلوا

  ردرذقعوا قداصا

 رهشرقو یرصق ۰ هر آ كل وطات | ردق هدحنک ,رانامز نئاپ ادعام ندنو
 فنهنس یتحو ییدتیا تباعرو تمرح هراخبش ی هدنمان ( یا ) كفانصا قریب اف رط
 هدراهدلب روک ذمبودنک یراخش یا فاطر ٠ هرلهدلب راوج ندنرېش ریو دنور ناعم
 ینیدالفاب لاش هليا هصوصح مسا ص هفانصا كح ەديأ عفر هغل هفلاق ندةلفارح
 ۱ . ردهدکلدشیا

 یرلتبسانم یک هیلالنکسشت فانصا میدق كننالبکشت یخا هدمدلصف وب هيلع ءا
 .ردیا اضتفا كلدیا حاضیا ینیدنلوب

 ردزس همشیفیدل وا یشر هقشاپندقب رط توف نلیدیا حاضپ اهدا صف یجنشپ شات الیکشت ی خا

 6 قلغابد هدایز لا ثکلبخا هدلاح یتدلوا عماج یانصا موم یتیرط توتف ی

 كیلح الرا . رد.دکلدیا نط یيدتا راصحما ءراتعنص یک قلجارسو قایجءهردنوف

 ینظوبیما دع یرابوسنم ( نروا يمآ ) یراجارسو غاب ییدروک درب ید ف
 كرلحارىسو كراغابد ردق هرلنامزنيقای هرزوا یفج هل وا حاضیاهدین[ یک کید دیا هب وه

 ندنلکشت كیهبنامع تلود كنساپاش ثلىخآ هدیسعلوب لا رهدنمان ( اباب یا ) هدنشاب
 . ردندلئالد نرتسوک یقیداوا شملم هلاق هدنسهرا راجارسو رلغابد قجحنا رک وص

 ردق ۳ شب هدهاخغابد » : نکردیا ثم ندنراغابد هنردا يلح ایل وا الثم

 . ردهدکید » راقبح راتنکی راش « ژابرمس < ناو و ىق « یحوک ( نروا یهآ (

 بوسنم « ( نروایم ] ) كرانوب هن هدنکردیا ثحم ندنراچارسو غابد لوبناتسا



SFE 
  oتوتف طرقی  `

 اب نشل وا قور رب رار وک یدنز رفوا 6 ۷ . ردراو یرلاعم رر هدنناپ یاها

 ها یروب » ندنغآ رب راضح هج هرکوص ندقداوا هتسب نام هلرارک و دنزرف . راه

 راد ریخوید « هلوا لالزو لالح كبسکو راک بولوا هلرابم ككتسوب . هلوا هلریکتسد
 كنبراریپ قیرط راسو رفاسم هلباهفرتش همس نامذا بحاص دنزرف لوا ناه . راردنا

 نچي نجف بووا یربلا كراريب راسو هلرلادختک راسو یجامدو بقو خشو
 لردك هحطم دنزرف . رولیر و یسهحناف عادو ورک ویی راق ردق هیوص هنابدّوم

 ۶ . رردسا هداما هنارب شم یهمل ید ال رضاح

 رد یوبیند هالوسر هماس وتف .ردهلی وب تعس بولسا مکیدروک ندمراداتسا ك ريةح هتشذا

 یتفاع . رولوا تهجر لصاو نولو تمالس هدناهج تاح نانلوا داشزا هلهخوو

 3 . دوللوا رشح هدنیید هالوسر لعو . ر ولو قا یزو هدنراد قزهلوا ربخ

 ی رب

 4٩۵ هفیح 4 ۱ داخ . یمهمانتحایس یلج الو: ۰۶



 oe یشرط توتف ۰ ۱

 . ريد « هع رشلالها اب مکیلع مال- سا » فور ونک هک وا كز نع رب نالوا نیشن را

 اغا ییرامالس .وق ترد بود « ةقاو ةفرعلاو ةَعرطلا لها اب مال امکیلع » هدر

 يب وک « هل ۹ ا كدش ىلا غاص بود « محرلا نح رلا هالا ن و ادرک اس رک زم“ . را ردیآ

 هیوسق ات یربک یربک .رید « هاب فراع ای كيلع مالسلا » بو وق هنیرزوا ید یهدننا

 مالسل !كبلعو د نار نالوا سلحم راضح هاج .رروط هنی بور و یمالسوبق تردبورا و

 بی هدف رط غاص هادرک اش بوبد « رابعلالماک « ءاب فراع اب مالسا | كيلعو ةف رخملا بلاط اي

 رونلوا ضرع یتهرعم "لاک بوک هبهتروا هدلاح یغیدلوا باوب اید شواج هدنفرط لوص

 رداور. هلیا كرام ء۰ كور وک قحتسم هتسون اذوب »هرزوا قاغا نایب هرکه هلوقم

 كرد« رک ۱هللاء یک | هللا» هلل .I روتقواهفهدنیقع . رلریشب ساب هند « رداور

 نیلس رلادیس اب كيلع مالسلا و تالصلا ء ءالوسراپ كيلع مال. لاو تاللا » هنقشعراپراج
 < ییالبرک تشد نادهش ٤ یافصاب رایراح ندن آ . راردیا رک ذ هليا « نیاسرلایلع مالسو
 ی. رلحور كرهديا داي ًادرفآد رف ببق ی رلاوشیب ثاقب رطشم زو بودیا دابیمامآ ییا نوا

 نالوا یدالوا اعم هدیداتسا . راردیا ماست هنیداتسا یدرک اش ءرکوص . راردیا داش

 یخو یاصع یهدنلاو هنلب كن آ ی ( دش) کهدنلب بوروتک هادم هنپ ی درک اشوي
 تعب هدزوا قلاق هدراشبط یرلقمراب شاب ییاو هلا غاص لا غاص بوریو هلا كنآ
 لا ءادب ءانوسیاس امنا كنومیابب نیذلانآ » یرب ندراضح هرکوص . راردیا دهعو

 راضح هندرک اش رپ هرکوص . رارزو هعاخ هليا هحاف بودیا توالت ینسهعرک تیا

 . همهلوس نالا . ها همارح الوا لوغوا یا » : ررو یتحصل وش هدنسههحا وه

 كکيدتیا بسک قوقح . هما تناها هک و نان . همجما مارح . همیک مارح . هم مارح
 . لوا لوح . لوا ریاص . همتک هدنکوا كرووا . هما رظن هل راقح مشج هرارپپ

 لئام کوب اسهد « لیا تعانق هلبا رقف . همتا تناخ هتناما .هعازوا لا هری ثغیداموق

 نوچ انوسلوا هبوگ هنغالوف كدرک اش رلزوسوب ءرکوص بولیوس رازوس روم قوجرب
 نوت چ ییزوک . هلوا لفاف لوغوا یا » : روروا هلسر هب وب كرەكح یغال وف

 .را رد « هحاف » بوریو ماتخ هزوس رهید « ردیلماشقا

 رررح هک ردراو اهد دشر یربع نددش یندالعاب هنلب كنیدرک اش دنز فو كداتسا

 هنل | یغوتلوف عاص كنيدنزرن داتسا نوسلوا هسرواوا لاتشپ هنوک هنره فوصو یلعق

 كنیریه كرزرطوب . ریداشوت یزرط سوق دوخاب یاب لئاح دوخاب ینبس دوخاب



or:یقلرط توثف  

 زدیا امتقارارثا یکوب اساسا . یداوبماتخهداروب تاسابتقا نلیدیا ندانتوتف لصاما و
 همنا غبرد یتهوب كصاصتخا بایرا . ردیلادیا عبط اع رارب هلرح رشو راءوالع

 ج هلرلق رط رکید كشرط توتف نالوا ثحم هدرارتاوب حا _. ردیمدب یرلکح

 .ددیا هجوت هنباپرا هد كما قیفدن ران ؟ ردراو یراتبسانمو هقالع یک هن هلقلنوصام

 مر بوک یراقدلوا شعا قسط لسصن كرلءاناتع یغرط توتف دو : زکلا هدارو

 ِ . ردشلدا تمجاص «تنداش كیالوا نوحا

 تر ( یرلهنس ۱۱۰۰ - ۱۰۲۰ ًانیمخ ) هدرانامز ینیداشی كنیلج الا
 جرد هنیرنا كېلاراشە یییدلوا یعص هجردهب فالك فان صا مردق ندا داتتسا

 وام شالا تمس ندنداتسا هدزرطو یدک . ردهدقملشالک آ ندنامولعم ییدتیا

 اتقا ندرلهمانن وتف كاج ال وا .ردلکد ندالسف تاعومسم یسهدافا 1 ران هجا

 تکا هليا جدد ینمسقرب یزج كلوب ندنغیدملوا هدنافر, هدرارکت ینامواعم ییدرو
 : مروسدیا

 رالاۋس لوا .ردراو یرالاوسو یرلهدعاقو نوناق كتَم رط لهاو اما .. »

 : ودمارح یراک هستیا بسک راک . ردشمامهدیا لپ یاکرا « یو, نایالوا رداق هنباوج
 كفانصا ميج لضالا ردیایا نالوا رور دوخ . ردک رک رورب رو ر نالوا نادمم درم

 ترضح یعواعو یناکراو یلو تققح لهاو تفرعم لهاو تّمشرط لهاو تعیرمش لهاو

 ؛[لوسرناکرا اما.رولوا لصاوهبایرک بانج ندن آ هنمالیربج ندن آ .رولوا یبنم هتلاسر

 اضرةمقل هيا بن یلک«یزج بولکء رب رب رل ریپ می هدق داوا رابع بحاص هدنقب رط هسمیک رب هک ردوب
 ناحتما هدنسههحاوم سلج ۳ هد نادم یدر ؟ اش كج هديا داش را بولشم

 قوت عن رفدعارتخا یدنکو رروباوج هلاّوسوب .رارالشاب هلاّو- ی اکرا یلوب یی

 ی راتنارق براو هرشعو هعسو رشا ناهدظفح لع دوخای هدنراک ذاو داروا ايو ردیا

 یفیدلوا یحاص یلوطدی هدقرط یفیدنوط لصااو هسرولوا ظفاح یراج بودیا لیمکت

 لماک ان رکا قو .رلروروک اور یتسلوا تسوب بحاص راراتخا هل هسرونلف قیدصت
 لبا وباکت بودیا ماب یتندخ نیک د هئوک رب كيب كرلنرا بویلیوس یتح رار هلم هسا
 . راردبا اقا نیک د هبهحنلوا راعلاصلاخ بولوا ناق هدتف رم هتوب

 ڭقرط لوا الوا . ردیا نام ین آ رارروتوک هتحم نادیم هلبا قبرط هیدرک اش
 هلرءریک ندنروضح كقاشع رضاح بول آ هنلا لوص یدنک ىلا غام درک اش یبیق



 تیم هی نا نو

 ۳۳ قبرط توتف ۱

 هند ا 2 هنجما او راهزرد هروح بح امرخ یبانوا هیدزوآ . راهلق رب یو ون

 هدو وت KK او .ردیراشا هلفحم ۳ . ردنراثا هماما يیانوا امروح ییاندا . راهب وا

 .رلءزاپ یفرحترد .هنیرزوا .رلهروا كعاق كیوتوق هدمب .ردنراشا کالتهج كلو ءرقف

 ع نا فدو

 و تکرح هلن ر وصهل هدو «یجهلبردنوک لصن كلوطوفو یسانعم ل رلفرح وب ]

 یفح هلیحآ زرطه «دلوصونیحو کج هديا لابقتساهلتر وع هل ندنفرط رل میک هدرېش نایدټ
 رو تىما هعردهبهدراو .ردهدک لرو تاحاضراډ یدازوا نوزوا«دنقع

 [:مر وديا لقا هرقف جاقرب نو
 هصا یاواح هتیرزوا هیاس . هروطوا هریرب هرشط ندرېش هج راو نی هرهش لوا

 .. هردنوک ريدر, هرلراتخا نالوا هدرېش لو

 وش هدیابقتسا تروص ېباواح كرار ېش هرکوص ندګ درو تاحاضیا یلیخرب هنب ]
 [ " روشوا هاکح هلروم

 بوشودهنک وا بوشوب وا تسد هب ر ر بوري و ماس بولک بو زدنوک هلابقتسا یرایتخا چاق رب
 .. رلهروتک هرهش هللا لیلهنو رک
 تاع اتکا“ دع ییزو دلو مس تاو یر و اووف ولم اهر و
 [۳۱] [ ۰ ردهدکلرپپ
 نارا هاراهماننوتف « تاساتقا نالوا مقاو انعو تاحاضیا نلیذیا اطعا زدقهباروب "

 یتکلم راقرطو رلبهذم هدكنعرط توتفو ینیدلوا رثارر شاروتک هدوجو هر
 یک و فشارا كنحور یئائعو كروب . عن و ی خر دما و قاذخا را هرللنا را نا

 هلسنالوارادیاپن الا كشرط وب یکیدنهدیا قطا لوب اع یالکشت قبر زی را
 هدرا لصف . ردهدکمرتسوک الیکشن یا هسیا یاقیطت نالوا مقاو الدق “ددو

 ا را تر ووت تالیکفت

 هصاخماب ردق هبهجناک هرلتتو نىقاب ۰ زردیشیا یفیداوا یتبح اولح رب ندضهعدق تاداع [۳۱]

 ینالیکشتفاتصا .شمرلردبا راتب .راررومپ اولح بواک هبهرآ م یفک نوا زکس یرلهجیکسشپ
 اولح ۰ ردشتلاق ندهنروا هدتداعو ءرکوص ندکدلدبا منم رلعایجا هلیموصخو ندقداو ضارق
 ییدلدبا فیرمآ هدارو هلیماع هدهسیا رور رت وک یتاعاضیا و كيهماناوتف یننیدلاق ندهرت تاب

 تقد نایاش زکلای ۰ مدمهلوا سرتسد هنامواعمرب راد هنکیدلدا بولیدا لوبق هجررلنامع دازو

 .ردیتیفیک ینیدنلواهبوست نادننرط یهک چاقرب تانفرصم ىب یفیداریاو ( هافیرح ) فلاولحا نالو
۱ 
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  Unقبرط توتف .

 ىخد اقس اقت . هد ًاقح نالوا بم ه و .هد نیسحیافص بوروط هدنس«روا لفحم .هلا

 ید لوا. هلوا 4 نو یفید ونص یسنسد كغادراپ اما .هوص اک !یعاه راب بوراو

 و٤ و صاکن) ۰ هی ود هنتسوا هجا هدسغن چ وا .هل | هللا يکيا د_خ اب هللا غا ص یغادراب

 [؟ ردمو ای

era 4هد نت : كمر وثس اول  

 الس هسلح لها بواک هلان فص بیق راهسلوا ولمروشیپ هنفج یاولح رارادنوتف
 ۳ هديا ۰ هرو

۶:۹۳ E PRA 4 

 وجا ورا نيم حا مع هللا يضر باحاو لآو نوعسحور كلوسرترتح : رلترا

 هد سا . راهی و هلون نها لفحم مهد . سرو وس هي 4 لءروک نعاراببوروشس | ولح

 وا تنق نل مز و هللا كش بو رام 2ا رادقمر هک ود نوک یر نھ رلتالوا

 درتسوک (قاخا)قلخ هنسن ردقو هرات را لو هنقشع هلل لوس ر ؛هنقشع هللا شاد رق نالف ۱

 ودر و,لوا ۲ ۰ رلهبد + رب !هللاو هلاالاهلاال : رل دا لفح لها ۰. رسرروس» هډنقح

 ولج براو هزازاب راهتسب ناب جا هه | اط لوا سر ۰ هلوا م اع یرجا كە

 ینارفغزو ی رب یامرح و یاب یوا < یک رب ىغا ۰ کو لا . هرزک خادا

 هرزوا هتسارب یره . زاهموق هر یمب هنیرزوا هاس هلفحم بوروتک بول | یک رب

 یورا و بوید هلزکتزاجا هخبش بیق سد + راه وق رپ هسنج وا یر. ره . رلهبموق

 ۱ . هقاب دوا هعاحوا

شب لصا فانا و هر و ندو ]
 4 او < یکح هنلیوس را هب نک ریلی رم و یک ی

 نمک دی حاضیایکج برو هدتسنه ها ره « شفق هرلباق نکن ؛یکج هلیدیا مسقت

 ِ ۰ روس وا نا هلو و. صو یکتا ردنوک ی كياولح ۳ نا زرپس رب رو

 ولمردنوک اولح هزارادن وتف نالوا هدرهش رخا ندر شرو, نارادنوتف ته رط ناکرا

 امزخ ییانوا ینا ادا ھا هرصر یوزوا . راهلآ و وق رب 2 ؟وروب ناکزا راه اوا

 تسر وهنیدای راش اولح تشدرت . رلهدیا رییکت بودآ ادا یاماءدزاود . هوا رولآ

 نوچ ارات رک هبهلتلسوب تسدر وهنیداب ابحا ت درب وا هتیداپ رلپاحا تسد ریو هنیداب رلییق



 ۴۱ یقارط توتف ..

 بووق لباقم هنیررب نیراقهراپشاب بوئنوص نرالا غاص لوغوا « ۲۱ سپ , رهروتو

 هنکتا كبااطیراشادرف لوب کیا لواو . رلهروالاتسدرب هنرزوالا .راهشتوط (1) لز

 . راءهروا )٩( قللوق هبانآ لو بوش

 هکمرو زاتحیصت كرەديا توالت ثیداحا و تایآ ضعب الوب رک وص ندنوب ]

 [۳۰] ۲ رالش

  رالشابندنسهنروا كنهيکت رانا . رد كنيرارپناسارخ یم ونر . ردهدزوا عونچ وا
 هسرارگحبوراج هلعون یغتقاما .رارراقیح هرشط رارول | ,راردپا عج هدهروا یورو
 زوسو .كرک ققاب هلوصو هغاص نک رکح بوراج و (رارکج) بوراج هدمب بولوص لا
 بادب ودیا مضاون هدرخآ و هدلوا .كرک كمکح اک ندیدنک بوراجو .كرك كمهملیو

 اما. هرودلوط یعادراب .هدرجما وم هرک وص ندک دلکج بوراج سپ . هقح ءرک 1
 هنیرزوا یا ییایمادرابو .هلوا هنس هدنتسوا فاو ع مک هدیا طابتحاو .هبمرداوط ی

 ردراو شادتراو شاداو یتجما .ردقو یرلربست یشادرق لوبو یسانآ لو هدرلکرو (۳۰]

 شادنرف هنفیفررب ناغوط ندایابریو ندانآرب دارو هلهجو ینیدزاب هدنخ را كرو كکب مصاع بیل
 یساقف رها یرداب لصا درب د شادقرا هنس رالاح ی «شادلو هم ال وا هارش هل... دنک یک کیدب

 ندهیقیقح تب رق .هد راکر وت هل روص + هتشيا . ری ریدسا قافتشا هدزرطرب یتاریبعت ینج هنالل وق هدنقت

 ندسولوا ر یحو قاعوار لونم ییا ابو كرو کیا ۰ زدراو ید باخناو تقافر تبارق هقش
 ده اتش ماطر ران و ۰ رل رول وا شادرف هلق رط ) 3 ( دارد | ر دش یرب رب هدلاح یراقدار

 قرر دشپ راق هزبمقایو توس ینوو رب دیق آ هنچنا ناصنفرب یرلناق قرهرابراماد رب ند رللوق هدنک
 : رث رول وا ST) ( ناک هیانعمرب هده وغمو كارو هدیسکیا . رجا ینسپ راب فلط اش وا یس رب ب

 یرل هاسقوموق ران و دژ ره دا شاد رق ییبط یتسیکیایه لاح وش نالوا ارحا هلا هص وصحم مسام

 هنرلنسورولوا رهظم هثوتحو زابتما ینیع قرهبقلواقرف نددالرا رئاس هدنسهرآ یرلابرفاو مصخ
 : زعامز قلوا یگهدراق ناق هل روصوش . زلدا دربپآ ندشادرق يا هد یرلهلماعم هلبرلر ر هرو

 دوجوم الاح كجا قرهدهاق ینلوق هلا هنکیا هدنسهرآ رافجوچ هدهسیا قوا هد راکرو بم
 ( كما 1 ( زمخیدیالل وق قرەلوا هنسا:ءه ی( نم ) كار رھ هدزعاسل یک یفیداوا دوهشم

 دناه هراقحوح زکلاب قلوا شادرت بوشالاب ناف ۰ ردیدسایاش دارم«: دق تداع و مد یر
 مات » و « قاجیص یناق » ۰ ردشلدبا هظفاه هلی هدنعهیدا راثآ قرهل هافلوا هعیدق ةرطاخ ,
 ار. ردادنسایاق هعدق تداهو هدرلزوس یک« یدانب

 [ ٩۰ هغی ۰ یحراب دارو ] |



orقیرط توتف  

 یخد بولا هنیرزوا یلا کیا 4۲ ندنلا كعرط بحاص لوا یدشو یهداج- تسج
 بود . مهریو تاولص هد ندرلنرآ تاق و رضاح « ندزع راد هداحتس : هدا

  تاولص ردم, بویوق لصتءهن-هداحس كخشیجوا هدنسهداجس كدش بویرو هلرب بدا

 بول آ یدش ندناكيقن بول هلال تنص ففف ق بوروط هرذزا غااو هد یو
 . هیوق هترزوا ىلا کیا

 بوید )هديا تاولص ارلع لاکو دمع لام رب (مدنتبان كيوب .رونوقوا رانامحرت )
 :ینداجس كخش یدش بوکیدن زد عاصو بووق هر یزد لوصبوسروب یرابا

 بوشبابهللاییاهنج وا كسهداحس یدش . هيد هرو تاولص ارد لار . هیوق هرزوا
 بوجآ تام .یدیکو هنسو رجما هک رلهشثوک ترد لوا و هجا بوح اکی ندیدنک

 لوس كىلاط يللا لو ص . هلک هلاعت فص و رک نحف نحف بوروط هنسرزوا عا

 E سل ٠ هر وط هد وا یس« داحس ةد ۰ روڳ هن راظن كش بوشاپ هلا

 ازا دش لها . زسدروس هن هتندارا ارا درم و رلزب نم : هدا هتهرط بابرا نالرا

 تاواس هدم هند نع کیا و زاهد نوسلوا كرام . ردلع لح لها هبد . ردنملح

 17 . هدیا امد بور داق لأ خش هدعب .هبدمه رب و

 : ( رالشاب تحصل و اعد رب نوزوا هرک وص ندنوب )

 كعدا شادرق لوب « ا٥آ لو - ه

 ۱ : ردا ناس ننکرا یخ وط شادرق لو ییاو انآ لو ییا
 هڪ دنیحوک ران آ هسرر وک راتخا تی سه هغلشا دراق و ا هدساع لوا بلاط

 ل شادرف ینالفو هغلاآ یالف مک ہدیا و هنود هيا ناحرت نوجا كمکح هفحمررب

 2 هديا بور و مالس بولک هلاعن فص بود اب هلأ كيلاط لوا بقا سپ ۰ مدلف لوق

 لرارابتخازس هدسلحم و ےک ررهوا دارم ندنغلقمروط هدفاصنا ماقهوب شادرف زب نعوب

 وب هقاشادرق یالفو هفلانآ لوب یراراثخا نالف .رتسیا قاوا قیرط ما هدنروض-
 ٍلفح .ههد ٌرسرروس هب هدنرق> .نوجما تعاغش هدر نوجا تسح هداسد . یدزف

 اوم مد هند ټه :کیراب ررد ظافلا یخد بش . رلهد نوماوا رام لها

 نج نجف یرک هوڏ هت رلکوا شادرف لوب و UT لو یرلهفحم لوا نود 2 رو

 نزد کیا یخدبلاط .هتلیاهنکوا كنساتآ لوب ب وشراب هلا كلاطلوا بولک هلاعل فص

 هنلوصیرو هنغاص یرب بولک یخو یراشادرق لو يا لواو . هرونوا بوت وچ



 ۰۹ یظ رط توتف

 هدنناکرا رب اصف بش . هل وا ى ندرومد مدیا یک كتف رح نه هب د )هریو تاۋا

 یسهسلسكنتفرح یدنک تفرح لها یه .. ۰ : :هرک وص ندقهوقوا ییەهطخنانلوا ۶

 . مدیا داب هداعد یا بولس ن۶غودقیح هب هتسب نام ۳

 راسنا f رلمج- ر ومد ۰ رازي ايو هروب f مک ردراو تفرح یصضعب اما

 ندنراتلآ كتمنص لواناه رایضمبو .یک رابجهمزج و راجقمپ «رایجج وبا «رابجکب
 دل وکم لهاو ۰ رلرر و بلّتم هل جوعح 9 هر سد ررازک لود الم هرز و تاآ ییا

 ۰ رارر و بو آ 4ا رکن وکم هللا كد رک ا

 قوا لخاد هشرط - 4

 هک و تاق ضد ته یدش لوا مک ردو ناکرا رهسل وا ولملق قلرط یحاص قلرط

 مټ یاو مرک | لوسر ترضح هک اریز . هلوا ندنز قوی دش اما . هدود تاقچ وا

 قوش 4عارد ناک هملسو راع لات هللا ی بص ینطص)ا دم هب ینعا مجمل او لرع یاو شیپ

 . یدیا ندی

 ا

 هسزاعلوبرک ابوبوق هنا ك هرفص شلروا ندنغاراب امرخ رب یدش نلیرود هدمب

 تحاصر .هک و هح وا یس هداج كدش هدعي . هر و هللا كيشو .هبوق هقبط جان 0

 تااتط لوا , هل ها یدنک بووت هفرط ر یراذک ر هدعب « هر و هنلا كر

 روط ê بواک ناک د هلان فص هحن درآ كار. راد مد یهداحس و یدش لوا

 هلا: فص ورک NS یراذک ر . هوقواهمراید نفسى ندراناج ر یا
«3 

 : هدیا بوشپاپ هنلا كابلاط بول
 .اخسلاومرکلاو ةورطالهاابمکسلع مالسلا ۰ افولاودهملاودشاا لها اي مکاع مالسلا ۱

 باک هنغایا هل را ول وا زس شادرف نوم وبشا نوجیقح زکغودر وط , .نوحشح زکل

 بولغا لب بور _هتسهلساس كرارابتخا زس مک ردلوا یداصندقهروط هدفاصنا ماقمر

 پولوا لوق بویلغاب لب هن--ومف نادصماش پولوا قیرط بحاصبولیکچ «زکیزال
 اودا لها لفج رس . هد رتسدر روب ۾ هدهیفح ۰.4 وا راکتم دخ هني راقشاع نادا

 . هلوا كرام . ردنجاو

 نووق هد روا ی ول اط 3 هد مرو تاول_ص .دنگ هند نم زکیراپ ررد ظافااب را

4+ 

 هد
۱ ۱ 
۱ 



oAیق رط تونف  

 هلروص« یرادرک اش كفاتحاره هدء رک وضاهد .رولیدا ۳1 ذ یم | مەم وا لا .روىلپ رو

 هرزواقلواهوع هدندرانوا .روبلوا حاضیا یتجهلیراقبج هننروضح را زاتخاو كخبش
 8۳ ردشعلوا جدد هینآ یسیکیارب

 ندفدوفوا نیسهمطخ هقرخ ببق اما . راردیا ناور درک اش هل رطوب ید رلعاد
  رضاح « هنحور سابعو یلعوهتحور عابد "یدنه دیزو هنحاورا نروا دم یا هرک وص
 ً مدیا تاولص هدم «؛تخلافص هرات را ناکرا فاغو

 ۳ یرلهرقفوش كراتحصن کیدا دارا كخیش نکیلیربو تزاحاهنیدرک اش یزرترب
 ِ ::زو:دکلیودوک تقد

 ۳ یەک | شہناپاص كلب او نوشرآ هلبا ضا رقم زمکیدتبارک ذ خیشءدمب

 ۱ : هديا بوقاب هنیزوب
 .. كسهلوا لوغشم هنیسک لالح هلبابسا وب مکیدلررو تزاجا اکس ورکندمش لوغوا

 هدکلاوس قحیک ضارقمو . كهیما :عمط هلام كهن . كەد زهر ندمارح
 وو هک كما عطق هل ضا رقم یوم د نایوق آ ندقح نیس عمو . .كسهل وا نکتک

 "رظانو رضاح هدر یه ییلاعت قح ین . هتناد كامل قح زدنراشا هنک, ۱ و نوشرآ

 "یمیقتسم طارص.«:كسهلآ .هنلا نوشرآ کن یهو . نیسهدیا كارب هدوک اکآ بول

 ا غو ط طاری نیرایدا .ثاسهمصابقالآ ءرشط ندتعرطو ندنهیرش نوکر كس ۲
 . . .كسەمتاتبح هیایند مهو .كنىكد ییزوک ندققاب همرحان ردتراشا هنک او .كسەێک
 .هوصەلا كورك اش : (6 روید هرکوص ندک دتاداریا هموظنم ر انعم یهدارو همان وتف]

 هرفصهدعب .هوانرللا كراراتخاو الداتساو كخبشدرک اشو.رءرغاجمالسلاو ةواسلارایق
 ۱ ۱ . ( هلن كاع ینمی) هلیکج

 ررود هنوف رز بقا رلهسلواواعا ناور درااش ید رای مک ردوب ناکرا «:راباصق

 یرلهفش قجهلیئوص هرلرابتخاو .ررو هنلا كسق و .روق دص ربو قا ر, ,دنرزواو
 فص نجد نحق هرکوبص ندقوفوا ناار نماقم يه بولآ هنلا بو وق هفرط رب

 : . رولک هلاعت

 « ار داشوق ( هتوف ) نمرونت ناه ! رازمرو دصمو تاع مران اما « رایجاواح
 هراررو كەروك رومد .راردبا راییضمب . رازریو رپکفک رو هحفک رب هلا كورك اشو

 هدم * هنحور یرضب نیسحو یناواح رم هرک وص ,ندفدوقوا نیس هبطخ .دیدج ,بیقت



 »۷ یش رط توتف

 بق لوا .راهروط هدزاورد دنا وزارت و شاط هل هر ون هل لوا درک اه لوا

 هرکو صندقد وخوا ناار مال الا سش سپ .رورو هدیدرا ايقنلا بش + ردکنا هفح ےک

 :هیوقوا ییاهرت وب و هروط نا بویوروب و رلیا مدقجافر,

 رهکو  ردیدعم كلک یو : رظن لها یمهلف كلامج یا
 راه هليا هک هدننوپ هلبا فطل : رردقوت ناثمهدملاطنوک و نوح

 :هیوقوا یناجرت ویو .هروط بویروب_ هلبثأت مدق جاقرب و

 ردنام رف در نوک و نیزوس مه : ردناک كد وح كدوحو یا

 ردنامرد كحورو ردامک نعرو یا رظن كەساىق همک سه

 : هیوق وا یاحرت وب كحلک نیفای هخبش

 . كزو ردنراشا ندقح تروص : كزو ردّتاده قو عمش

 كزو ردیرایز و مارحا و حح : . هلزوب ردنراشب هدیحو لها

 : هیوقوا نااجرت هفحنو .هلآ ینهفحت ندنلا كبش و . هیوقوا هسرلید نیسغنق

 یا رتلا مک ردطوب هکر کج : یناغمرا هجنرف هناملس 3
 ییافمرا تیا لوبق ندهجرق :هجشرق رب نیاهش كسلاهلس
 یاغمرا كربقف رولوا ريةح : اجو زب كدروتک هفحت هزس

 یراذک رب كخش لوا. هیوف هنکوا كخیش یرلهفحن . هیوقوا هسرلید نیسیغق
 هدسلحهدمب .هبوقهدن ظا كداتسا لراذکر كنداتسا كدرک اش هدعب .هبوف دن رظن كخبش

 بدااما.هکج ینسهفح كراراتخا ندیا تمدخ بوروط هدنرزوا قایآ و كرارابتخا نالوا
 وبط یني بودیا تداشا هلیشاب اکا لوا هسلوا واموق هح .دنکوا كراتخاره مکردو

 هلراتخالوا هللا کیا .هیوا یهفح لواو.هکید نرزیدغاص وهیوق هر. نیزرد لوص و ..دیا
 یهرونت لوا و . هلک هلامن فص نجف نجف :رکصندکدکح مام یراذک رب .هیوق هنکوا
 لایا .هلا ندلاكىق لوا .یدشموق وزار هل اط هدنرز وا ویدشم رد راص یه وف ین

 «.هب و وا ناس هطخ وزار و. هیوف وا نیا هرونو .هبوط هرز وا

 اهدو رولیدیا رکذ هفرش ثیداحاو هبرک تایآ ضمب هرکوسص ندنو هدهماننوتف]
 تزاحا هدارک اش زد رولیر و راتح.صت هدرک اش ۱ رولشاپ یسامد كخش هراوص



 قیرط تونل »۹

 :دلام فض بود وق هدنرظن كاش: هلک هللا هفحرب « هقبج هرشط لالعایف ردک رک

 قوق باح اع وج . هروطوا هدنریو .هلآ اعد ندخیبش و هیهلیوس ناسل نامجرت . هروط
 ارم هلاط هرکصئدت دنا .لالح . راهید نوسشا لالح نقح ترخآ . بولوا یضار
 زحا رکا < هسرولوا ولمریو تزاعا 6۱ یذاتسا هسیا یدرک اش كمك رک | .رادهرو
 روحا یرلنالوا توتفبابراو قیرط باحانادوط وا هدسلح لوا هکر دو ناعرا هسلازبم

 فح ررب هعکد تب یجوک نوجما یداتسا « نوجما رارابتخا ناروط  هتمدخ ززو قایآ
 وف رر بقن هدمب .راریشیئاص هبش هدعپ . رادیوق هفرظ رب نتسهج . هديا رضاح
 اع لآ و .زدنراغا هزاغ تقو نتبیکیدک وب تاقشپ .هکوب تاق شب هدنرزوا بولآ
 رد راشا هکمروتک ناما«هنسن شب و. ردنراشاهمالسایاتب و: ردب راشا هراربمغس مزعلاولوا و

 ندب بابا یجحتدرد « هنیراباتک یجنحوا «هنیراگئالم یجنکیا « هنتینادحو كهللا لوا
 امسر وب ( رولک و ) تاق چ وا هک اي ندنک ۱ هتوف نلورود لوآ هد. هننوک تمام

 راق شب ندننوزوا یهتوفلواو .ردنراشا هتققحو هتفرطو هتمیرش کودک وب تاق چ وا
 ر۹ شوک ترد كا 1 هدعب .زولوا هشو راح كوک وب تاق شب نک و

 5و .رذن واشارییکتو راهح رہ راهح رد راشا هلاع نک رراهجیخدوب :زکوب هنسورحما

 ۶ دیوق یر "رم سال رهن وا لهب وک درک وت لوا دمہ دز اشا وات لزم

 رک اش لوا بولک ورلبا ابقنلاسقارپ ید یراذک رب لوا و رلءربو هلا )٩( شرشب
 نزاحاهدنبرق كبشا ثاحدک هکشااقلا بقن اما. رازولک هل هجم راو هلاعل فص بق ییا

 ٍ : روقوا ناجحرت

 زکنامرف كلزس رده هراوط « هرک ورحما : زکقاتشم ةدنب رقف یوک اهدزب

 : هوفوا ناجر كشاو هروط هنیزو تاکشا زولک ورلیا هدعب

 رز وحش یاص هل وا مدوح واب : رس و ناحن مشموف هدنکشا

 رظن ر هرعقف نر نسهلف مک 7 مب ردو مجاح هدنکشا

 1 : دوخاپ

 وک لوق یلغاب ییوی ر مدلغاب لب هتمدخ او بوراجمدلک هدوسزوب هنکبشا
 :هوقوانامجحرت .هرک بو القا هلمعابا عاص يشاءدمر هب و۶ وا هس رايد ناسغنق

 راندا كرت یغلراو ایند 6 : : رانرا یامکیلع هللامالس
 رلنایاس. هغوب یتغلداو اند هک . : رلنرا رضاحیانوسل وا قشع ءزص



 0۲۵ قیارط توتف

 وصساط رب هللا بثق: مکر دوب یراتراشا كیاتک و كنزلس ناساروخ و قایم

 رظنهلوصو غاصهلیوا پای پاب بودیا عضو هنلها سلجم بوروط هدلامن بفص .رولا

 غاصیوراچ هدمب .راوصنوص هجناک.هلاعل فص ن نو بوتوط هدنک وا یخیش بویقب
 پایپای بورتسوک ناکرا یک یدلوادلاعن فص بونوط.هننآ یغوتلوف لوص بول | هلبلا
 نوک انا« ینسهداجپس خشو :دیا عضاون کید ندید ری و(هیوق)ءرب ن زرد ر هدنک واخیش هلو
 یممواحب خش بوروط هنیرزوا غایاو .ردیا ید عضاو ربورپوس هلبلا یکناو

 (6دوبوس) بودلج .هدنزلقدراو هلاعت .رکج هودنک نف نف یکرکح لار هدنکوا
 «. رولواهدنتلآ ریغتلوف ېک کل ا

 همانتوتف یرراقدوفوا راذیدح«واتبآ .للاعد فوج رب نک ددیا افا ییا رو هراس ]
 [.ردشماوارظل فرصندنج رد كوان و نوچ ا کج هد وسنو وال .رددقملشالک | ندنناج رد

 . هلوا شما تمدخ هب هفااط یبدپ مک ردلوا قلا بیقن و . ردابقلا پیقن ,بلاغند بپق »

 ریتفم . رداملع هفاط ینکیا .. ردماق بابا و ارزو ایا « كولم هد اط کلو

 باب زا هم اط ېچ دړډ ړدارقفوځ اشم هش اط یجنح وا . ردرلظءاو و راسردم و رابضاقو

 تداج لها .هفاطيجنا ..رد یاعرا نمو ایرونیفاهد ,هفأط يجنشب. ردلاوم باحا وم

 طارش و پادا كيءماط سه و, , رده ان لها و هف رج خا یج دم .هدرصحو .هد رف

 لسو روب برق هلکنآ بورتسوک ماپقرو بولوا لماع هلکون 1 رک | .کردراو یک واسو
 یولس كنوفیاطیه و ,هریدشیتب نهج رداحلبسو ادرشو راقیدصیرلن آ یلاءت قح بوددی
 هنب را ناکرا ,و ,هل وا شنا تم دخ هب هغ اط کد و هک ر دلواابقنلا سقت سا ٠ هل واداب هدنلنت

 بلاغ رانوب و + رایدید ابقن مکولب چ وا و و ,هلوا شلوا فتاو هنیرارارسا و هني رلکولسو
 كنیخاو .ربلکو ءداجس بحاص اما . ردخبش ماقم عاق .ردیک هفیلخیخا ارز . ردیخا
 بلاف ندچبش و .ردهداجس بجاصهدنحما یمهفاط یدنک .ردخیش یلاغ كلتهفیاخ و
 . ردعباب اکو ارلنشن هداج نالوا هدنجما كنه اط یدیو .ودخ والا خ هش

 هنراحور راشم شلوا مدقتباتهداوب ویوشذآ لوب «شمداو لوب بئافو رضاح
 ها راو یقح هدمک كمک رز نع ....یلص مهللا : مر و تاولص هنغلافص كرلمفابو

 هسرارروسلوهننرزوا كل هسک هدسلحم لوا رک | .هید نوا لالح اب .نوسنیابلط

 : ردیا ربقف مک هتل . هیهمرک نویوو هبعِالدج ر دکر ک
 ردانضرو مياستیلوب رلنرا : رداطخ كمزک نی و  هدتف رط

 رداور كسك اید دوخاي لا: نیلی و ندلا هسیدلوا ءانک



e4یظارطن توتف  

 لیئار نعدینم-وهو لنفا رتسانم وهو .یدالغاب لی اکبم ترضخ ناب لیثاربج ۰ یدزاغا
 نم وه لار هتتساییاعت یراب هردق نم وه و لئاطششد نم وهو لئافح د نم وهو

 7)0 هب دب الا ةدافسلاو هلزالا هداتما اب تراشاناک لوالا . نیلاعلابرآ

 قمالغاب دش س ۲

 ثافانضاربارب هلقلوا تحب عوضومهدهرقفی هدیراقوب .ودونروا زمکیدیدلاشپ مولا دش

 هدنسع اتاق 6ة دنس الغاب(دش). ردهدکلژ وک ینیدنل وا تم قص قلص ندوی هد الکشت وسام

 نرتسوک ینساهمراقبح قارح كن همانوتف یةلدنلؤي رلاشمیوعتر هد اش نه لصالاو

 : رددنقه"تامولعموش هدنقحدش هدهماننوتف . زروالک آ ندن راه رقف ییا

 یدزوتک ندکوب هدناورر و ندق وماب . یدروتک قاشوفرب؛نادتنج» مالسل اهلع لس ازبج»

 هامش و ,ناسهتق افوهدهع-هک ا. مرو داش وق هناب..رارید افودشهغاشوف ژبمدآ اب کیدتبا هفدآ

 ا5 كقحو .نیسهبعا تح هباندو زر ناس هل ق توادع هلکو نا هشه و نیشهبملتف تعیاتم

 .یدالغابناب هلقاثشوق لواو .نیدهدنا لصاحتنیساضار یلامتقحات -: نیما هلق ربص هب ودق و

 هلرب هلکنس غ ون وب )هتک هک و زدن نه مدآ اب هک یدتناو ,یدرو ها .كمذا و :یدلنا»سسنکنو

 :تنح و یارک هنس هدادب تنس تفالغ یف داو .ردراو یتمکح هدنو كن امت هللا هک نوتسل وا

 هفرظرو .یدلبا اول" بودبا طلخ هنترب رب لاب رادنقم رو تونس رادقم زب ۲ ندن زفاف را

 یدب ندا ولح لواو . یدن وصکت همدا. نو وقهتنوزوا و ونسالا رو " یدروتوک" هنندآ بو وق

 ۰. یدوقبلآ بسصل ؛ناوجما اوحو

 یمشا ص هم راقبح :یاربج بس ۴

 قارح هدننالنکسشا فانصا ارظن هتسنءرابع .قج هناوا لقد ان هیت آ :فللهماننوتخ
 هک ر دنهف ردقواو قیشیراف ردقوا تاق رتشت و متنا رغ: ودهم یلیفتیمسالع هنااقیج

 هرلّنهدیا فا یمساصوب یالوف الو هلن راقا رح نالوا شم زوک«للیضح ربی, دو؛ لکم
 . ردهدکشا كلرتفار راهظتناو نلتند تن .هدنسهزا "یرامشو ئ رل هت تنسوا 4 لقا رج

 ۰ هکر والشد نوجا بقا هدهماننوتف

 یرغوطاهدراتانلو هدناخادهرک . ردشملآ ندنسهخاسن همانوتف رعرکید زاه رفقا ها رک ]
 فوقو بابرا هرغالاپ یییرکا و یرغوط ۰۰ رات رادع ن دلقنا اع مهیا هیفامعم .ردهدکءوروک
 . رل رم راقبج هب ادیم صاصتخاو



 ort :قارط توتف

 ندمارک باا ەدە هحرد و هراریفسوت هدهج رد یجن اد راتعنص ق وجر, هتسشبا

 ۱ ۲ یدریلپدبا تفسآ هنس

 ناربیابویلدیا صیصخم و رصح همارک باتا هلبا لی سای, یاببنا زکلاپ یذاخا ریپ
 یلص ر«ءفد كليا هدنسهدآ ماوقاو للمنایاظهمانصاو هشت "یک یرلموق طینو طبق نان
 اک مرهع) یا زا تنس ا یو یا اکو ولم نالوا شا تادحا اوا
 1 ه یدروت

 هدنریمغس ترضح تدامس رصع دوخایو شلوا ثداح هدرانامز هلو هک ردقوش

 ضعإ یک كلزوصم الثم نالوا شلدیامنم یسارجا ندنفرط تیمالسا ايو شمامهلوا مو
 ۱ . ردشلاق زس (ريب) ءدراتم
 هلت سامو تروصه« كنسیرب قدرلن وب .ردشم وا دع رب ىلع ترضح نوجارلتعنص قو

 : ًارظن هننابب 4( قیاقد حاتفم ) . ردهدکلدیا هیاکح هلتووصوش هدهماننوتف ینیدلوا م

 یسیرج رفاک ندنم كلم یلعای. ردیا نوک رب لسو هیلع یلاعت هللالص لوس ترضح»
 ترضح .یدید ردشراددم هرانآ .شعا مسا نره و شا كالهناماسم یلیخ ۰ی

 ۱ قوجا م, : ودا .یدز وطوا های كنم رک الا ىلعەللادع ابا . قدلک هرشط ندهیدم ر

 یروط رک الا یع . ید دریدشپ را لعل اکب .مردک هنسیرح نع رک كيد (كدا

 هنرزوانوک بول آ هلا ینا یخو ىلع ترضح .یدرونک هنیران(ییرد) ینوک ..
 بر هللدج او: اوملظ نيذلاموقلادباد مطقف مجرانامیشلانم هللبذوعا) : یدتیا یو
 ندسفلاونیک رشملا نم ینطصلادم نیبلاعاخ (یتحیو لیعامسا) قح برای (عطقا) نیل
 نویعیف ًامظعم ناك هيلع انیقلا (ثكيلعتبقلا) نم ىذلا كسدق حورب حورلاو رافکی
 (ینحللكامساب (ك امسایلاققدوا) تعفرو نامجاقلطا رود یفرک و (ریک او) نر
 یربپ هل رظنو یتمه ثانلع ترضح .یدر و هللا نک الاغ نیلا .یدرسک .ینوک . ي

 كلا كنس یلعاب : ردیا .یدلبق رظن مالیسلاهبلاءلوسرترض> . یدکید ینا ربک الا

 سپ ۰ یدید هسوونازاقب ندنتعنص . هلوا لالح همقل ییدیث رب " .نوسنتوط هنلب ك

 نیلب ثنينب بک الالع هللادبع ابا هدنرظن لوسر ترضح هلهجو هللامرک ىلع ترم
 .یدلوادشلها بولق سکتو امد .یدر و هنیرژوا هداج سو .یدر و تزاحاو .یدال

 رازبنع یا یدعیا سپ . ردسهتسب نابم یجتوا .دنجما یرلهتسپ نابم كنیلع ترم

 نایمو دش لها (كيدج) رایکداغاو رایج همزچو رایجچویپ « رایجقم شب مآ زی
 لب ارجترضح نلپ لوسرترضح .یدالعاب لوسرترضح نلب یلعترضح . ردا



oYیقارط توف  

 فئاوط ندیا لکشت ید یراکد ری دتبا بیرت رلهمانهلسلس « راءرجش كجهدیدتبا تپسل
 .رددقماشالک | ندزراخ رات یفیدنل وا تعجاصهلو ماو .دهدرانموکح لوح وک و كولم
 ییدنیانممأت یتشهمندزوب واوینیدلوا هدکلک هديا ارجا ید فانصا ًاففوت هلوصاوب هتشیا
 تایظعت هجاایدل كرهدیا رابتعاو دعرپ هنبراودنک ینوا ةسیا شعب مک ادتبا یتعنص

 . ردراشما ذاحتا لوصا ینهلو هدناب رکتو

 ینیدنل و كلاط ندمالسا روهظ ینوفو مولعنالوا ناقمو بت یسیردت هدراهسردم

 نایریو هراندیا لیصح لاک | یرامسا كرانوا هسیا شا ملعت رامک ردق هیهجنلک هنامز
 حرصت هصاخاب یمسا كملعم كالیا هدیابو و هدقلزاپ هلبا مارنحاو ربقوت لاک هرلهمانتزاجا

 كلبا هدتعنصوا كرها دیاسقعآ لوصا ینع یخد هدننالکشن فانصا یک ینیدلوا هدکلدیا

 هجتمنص بابرا یا كناذاقرب رکید ندیا بیقعت ینواو كلنوا هسیا مک (داتسا) هتسوا

 . یدیا مزال قلوا مولعم

 فلک كمساوبو یفیدالغاب (دش) كمك الوا هداتسا كلی نیر و یعان ربپ یتح

 هارلدجاوخ هدندب فاتصا هحرک .یدندتقرط بادآ كمنلس هدینیدل وا ارجا هدنروضح
 شمامهنلوا سرتسد هنامولعمو دیقرب راد هنیدوجوم یلنهمانهلسلس یک ینیدلوا ءدن رالا

 ترضح تداعسرصعو ینیدلوا شلدبا ارجا ندنفرط كمك ادتبا كتعنص یناهره هدهسیا

 هدرل (هماننوتف) هدنقح بدنا یا كتعنصوا ندنفرط یک اه ندمارک باا هدي ریمغسب

 . ردهدکل رو تاللصش

 نیمأت هلنروسصوا هلر.دیا لاغتشا هلتراجتژ تمنص رر, كنسهفاک ناه كماظع یاسا

 هلحزاو هدکلندیا تح "الصفم ندرلنوب هدهقتع تک . ردمولعم یرلکدتا تشدعم

 و ۰ ردهدکمر و تاحاضبا یلبخ هد (داوفلاتارع ) یدنفا هللادعیراص یحراش یونثم
 :ارظن هراذخأم

 راجم؟ دوه_راجن ؛حون-یجمزایویزر ؛سیردا -جالحو زارغ ؛تیش-یجنک | ؛مدآ

 - یار ؛ قحسا - یحوا 4 لیعایسا - راجو یدو ؛ مهار - یهود ؟ اص

 ؟ ربع - خروم ؛طول - یجکعا ؛ لفکلاوذ - یعار ؛ یتوم - یجتعاس ؛ فسوب

 ؛یسع -یجحقلاب ؟ سنو - مکح ؛ نامقل - یجرز ؛ دواد - هطوج ؛ سابلا - یحغاب

 . یدیا راجن( نیعمجا میلع ءاتاولص ) ؛ دم . حابس



 ۱ ِ ینیرط توتف

 .قح یعپ «رارید انف رییکن هریکت «یدزوتک ریبکت ح و . یدریو نربخ نافوط هحون
 ُ یدرردیشش توتف هجون مالالا ەىلع لیا ربچ . ,یدتبا اف ن رانمدشد. لاعتو هن ایم د

 شادرق لیفارساو ..یدن دیا11 ییئاکبموا . یدنادا خبیش یلیاریچ مالیسلاهبلع ونو
 مالا هیاع لیلا ربج .یدلبا مامتیقعابیکو ..یدشنوق لب مالسلا هيلع ون لی اریجو .یدندیا
 «یدر و هجو .یدلرا لک اولج .یدرردشراف هیرر . یدروتک موزواو سعآ نده

 یوتف ح ولو .راب دلش ا ودمج هبیلاعتهللاو ,یدلیا تمسق هرلنمؤمو . ېد نداولح لوا

 باح ا عی . ید ر,دشنف هلیلخ ها ربا ال هلغواندلعوا خد لوا , یدریدشه هماس ییغوا

 صا تم ایهبعک .ههللا لباخ مک هدننح لوا .یدوردبشتب هنجرلا لبلخ مک راردةفم توقف

 لیناریچو . رایدلک هلا هتشرفهح لاکو لدفارسا . یدلک لس اربچ . یدیا ید وا

 یر كيهبک و ,یدروتک اولح قبط رب ندتنجو .قدلغاب ناب هلا هعارد رب كمسهاریا

 «. یدلوا بافو . یدرتس وک

 یراهجیلشاب كرلن آ .یدرلزلدیا دعتوتفقبال رانوو رازامالغاب دش هبینک یيانوا
 ,راباصق «راهالوج <« رالالد رک الد * ران ار < رلمحنمو رالامر « راقفاتم « را رفاق

 ( ردشامهوفوایسیر) رازابءهرطم « راداص « راحارج

 : 6 روبلند نوحما نایک ون هدهمانب وتف

 اس ,دنیکیمز .مدکرک نقاب کرارا اتوقف یبا اینک ماتفضوپ رد ۱
 لع لوا ےک ردراولم جافرو . . هجن اع وج رندر فصو و . رلهمالغابدش | هسوونا و

 رشود ندنیکلدرفم درو ندنکلخش خش , ندنکلیخاینا . رارشود ندنوتف هلرب

 ٠ خسش ر بابو دبس قدرط بحاصر و بوبلیوس ناحرو هب ون و بوکح تمارع هنوف لها 3

 « , زالوا تسرد توتف هجیننلآ اعد ندلماک

 حاضبا ادانتسا هنام ولعم ی هدهمانن وتف هز ینەطقا چاق رب نانل وا تح "واع ردق هیاروب 1

 ۱ :رد ران وش هل ه رص هد ران وا ۰ رد,دکلک مزال كجا

 یورپ كفانصا --

 ثانمسف ر نداملع و ۳ اشم/لاح رندیا زا هللروصر رب هدب راز وادا قالراب لا كتمالسا

 هنس ر ندمارک باما ینیرلدج نوجا ) قوا تررهشو رابتعا زا اح هدایز اد هدنرظا قل



 یقیرط توتف ۱ ۳۰

 ناسهکهلوا قفاوم هاشم عامحاو قباطم هتنسو هباتک هلا تیاکح نسحاو تیاور صا
 رگ بودیا بلط تنامتسا نور قجو م دف ات تك

 Ey و اط 3ا EE نارا و ندرلم_ ۱

 Hek یحالصا فی رشتو ءراهروا هلا وفع لیذ هراز ولوا ماطم هللذو وس

 هللا دا هلبا ادرمخ یربقف نر بولوا دنفتسم . هلق هعلاطم یناتک وب هک ندرت نعره رددیما
 لهاا یمکح ارز .راههزوس هاو ندنلها . راد وط ین ندرظن لهاا یرلهتکن وو

 . ردملط قملت مرد ندنلهاو . ردداط كرو

 :پادآ كنه رط فانصا . یدشلدباناس ۹ تش راور كلفانصا هدنسادتا كلصف

 : رو,دقعلوا لش هل ر وص وشهدهماننوتف یناکراو

 !ضارقم اب  رلردیا شارت نشاب هلدیرم لوا : راردیا تیار هیت رتوب تقررط باحا»
 .رارردک هقرحو رجال هدعب < رروقوا هادهعو . رارر و نیقلتو هب ون سل . رلردبا صف ها

 : رارزو معو غوټو . رلریداشوف قاشوف هدمب . رارریو شادراق لوبو انا لو مدعب

 ۱ من | نیز متر ون کت هنیر.رو . رارروشب اولح هدمپ . رارریک هبهداجسو

 قع وطشادراقلوب و االویوقعوط ریو هقرح و جاتو شارت مک رانا .رارردنوک اولع ءرهش
 شخ و قعوص کت هبیشک ربو كمروشب هنفحب ءا ولح و ات وس ناسل نامحرت و كا دهع و

 ك ران وطندماللسلا هيلع مدآ < لعد غوتوكىمودنوك اولح خوب سا ندرروقموقبلآ بیا

 ۱ «. یدللوا رک ذ هکر دون ید

 ..رولیدبا فررعت هلوش توتف هد« قااقد حاتفم » .ردتقد نایاش هد یسانعم ك(توتف)

 هنيراشههراقو یدسک كعاو .یدیای هرفص .یدلفونوق قونوقو .یدلق قاخا هتشیخد

 ندنآ و . یدریدشبتپ هشونا یلغوا ینوتف مالسلاهلع تیشو .یدهیق ملعت ناکرا < بدا
 . هک هحون اب هلعوا ندلغوا

 رب داهح 1 كباتک ےک لو . رد رکن رب هججلک هربمغس ح و توتف باح ا اما

 . ردربمغیپح و یر . یدلک 18 رییکت داهحو

 تروعقرفو را قرف .یدلف توعد هنید یتلخهنس زو ترد حوت هکر ا ردبا تیاور

 نیرفاکلانم ضرالالعرزتالبر : یدلیا تاحانم هب یلاعق ىح. یدنجمایش .یدلواناملسم

 . یدشیرپا هلیما كن یلاعتو هناحیسقح مالسلاهلع لیاربح هدنیح لوا . یدید ًاراید



 ۹ و نا هنوت

 لاک ایده نالوا نیعم فانصالاناب نوحما تعنصوا كغارج نذیا باستا هتعنصرب

 وص هدهنمساص ی-!وایحاص ناکد هنشابیدنک یب یراق قارحابو هفلاق در هد

 . یدیا هدکلدیا تیامد ندنفرط فانصا قوح رب ردق هبهحنلک هرانام

 فانصا کن وکو هلسهناعا راربست یبک قالایشیو قمراقح هفلاق هلبا هتسواو ربپ هتشیا

 . ردلکد یر, جوک كما ءدلا تامولعم قوئوم هحقدلوا هدنقح یسیضام كننالکمش

 ( قمالغابدش )رب هدرانوا هسرولوا قجهلبفاب هرارا تحاب ندننالکشت فانصا

 دوخایو رپمغس الف یتعنص نالف ادتبا » هدرارا و هنب هدرب . رووا فداصت هنری

 فالو .رد ... یربپ كنفانصا .... ردشع رک وانالف ندنوا . ردشمهلشیا یلو ايو باح

 و مو تشاد هی لار هراز سم ی القا یک

 . ردقح هاراپ هم زمشرا یی هد روس ثثحم وب هک رد.حوا بیا ۳۳ ن وج

 نایئد هماننوتف هلتیرنک ۱ ۰ ردشازاب رلرثا یلخرب ثحاب ندننالبکشت یانصا ےدق

 یر آ یربآ هدمنسا یننع رانوب ۰ ردهدفملوا قداصت هدنراهناختشکلوتناتسا هرارثا

 بس كرا مه هدنسهمدقم كنسیر ندرلنو (۰)۱ ردراو هدیرلهخسا همم رع . رورار

 كنئاحردنم هماننوتف هللصوصخ «یفیدلوا تجابندراهن كراهماننوتف هد مه ینلأت تروص
 : ردهدقهلوا هیاکح هلتروص وشیعوزلیملوط یلزک ندنرابضمب كرهلدیا اشفا هسک

 فاکراناهلشیاو نتهلیوس هدنسارآ رارادتوتف بودیا ساعلا ندفیحمو فیعضو»

 لو و ایا لوبو كعا تعسو طرشو دهعو هوو قلا ضارقم . مهدروتک هہلق ین#

 هنفجو ندنس یناولحو كنا ناوردرک اش و یاکراو یطبا شکدشو كمديا شادر

 رخ ارب و ندرشرو نرراکدتیا تمسق هلقرط هلو نراکدروشب هلقرط هلو نااکرا

 کت هنیرر لها لفحمو نبرلکدتیا ماس هلهجو هو نرراکدردنوگ هلقرط ه هرب
 فص هسلوا رداص هانکرب ندقرط بحاص رو قنلق بلط قح ندنررو قوا
 یردمویم رارید تفرط (؟ ) نف یرارب قارعو ناسارخ 6 آ 4-بوروط ا

 هک -بوکج تمارغ هتشرط باحا بوروط هدماقم لوا - رارید فاصنا ماقم یران

 یراناکرا یلاعت لا مهمحر ندفلس خم اشم . كملوس ناسلنامجرتو - رارید مادقاناج ر

 یرهمان وتفدیقمهدوصوت ه۰دو ۵۰۵ هدنمسق هبعرش مواعك:سره)هدنسهناخبتک تام (۱)

 سهاط ندرابتک ظفاح هناخبتک روک ذم لانلود هدنفطل كمرو ربخ هنر زام یرارا ضب رکید
 . مرهدبا دع هیادجو "هفیظورب یرکشت هبیدنفا تحجلع یهشن تسو یهاکرد اف



 تقب رط ینیدلوا بوسنم كفانصا دوخایتوتف

 یرکیدمالساوقرشیدرب . ردشمتا هدافتسا ندعضم ییایالنکشت فانصا هدرالنء

 ندکدتیا ذاختا تخت یاپ هليا طیض یلوبناتسا رلروت . ردنالبکشت بغ و" سنازب

 نایب هدلصف یجرب یک یرلکهشبا سابتقاو ذخا راثیش قوج رب ندرایلسنا زب هرک وص
 . ردراشل اح لح هدندنتاللکشت فانصا زاب نلتند نوسادو .وقو نلیدیا
 تعنصیارحا هدنلرب نیعم كلرهشو هدلاح ر ولیوط كفانصا بوسفم هتعنصر « هشیا رب

 ید تیکلام هازاتما و قوقح ضمب * یر راهزت « یلیکشت 3 یرلعا تراحت و
 اطعءاهرک وص ندن و و رمایدیاهعل طم لصف یحن رب .رلم هنلوا فلطع هر: ون به تاصوصخ

 نربءلبیغ هابا ریبعترب یوم اهدو ندرلنلسنازب هسربای رب دشل وشراق هلتام ولعم كج هلی دیا

 . مکج هیقیا لیصف یثحموب نوجما كن وا . ردیا یهاظت ز.دیدلوا شل آ راه .
 ندننالنکشت مالسا كنتالکشت يلام تهج مكي دتسبا تا ثحم عوضوم لصا دارو

 .  ودیتاسابتقا نالوا عقاو

 یتبسانم رب هلا هللع قرط كننالیکشت فانصا یلنایع هک دویلیالک ۲ هلس نو وب

 تاریست نالبنالاوق هدرانامرف نلیریو هفانصاو مسار ییدتیا تیاود كفانا . ردراو

 ناملسم یه ناک ردق هبهخناک هرانامز ناب ال . ردهدکعا لک للد رر کوب

 ۱ : مدنناکد كفانصا

 زعاکد رولبحآ هلل هلمسب هدرحس ره

 زع داتسا زعریب رد .... ترضح

 ینیدلوا هدکشا لاغشا یعارتحا عقوم رب هدناکد هدناح هحول كنبیر هدنزرط

 هتعنص رب كمدآ رب «هدنیاص « ملآ فاکدرب اضرف هکرد.درارطاخ هني . یدیا هدکملروک

 تن ساهنیملا هدیرسعت ( قالاشت ) هدنامز یتیدلوا بحاص هاکدرب ابو E یاستا

 . یدردا نارود



 ۰۷ فیرح و فانصا

 هدر ندنسها اج قوا ءزج كکر وفم ادارا .دراذخاز لونق نرد (قاننصا)8
 رو ۋا نوحملا ید وا یونأمو مولع» ةر دنكو

 رظا ماوع ,دازوا لکد صاوخ هدنعضو رلم-او رلحالطصا هک روس رت سوک هد لاح وش

 . ردا باما ا ندیاسل یيدلم كماوع راحالطعصاوا و اضفا هتفد

 یسلزاب هدزرطرب هداتسو هدازآ ندرلنکرت كنءخکروت ءدرانامز كوص هک ردرکشت نایاش

 هجردهنراندبا رابتخا یزرطوب نالوب زادفرطونشهلتوق هحکد نیک . ردهدکدک هنتهح
 , لامهناسا هدنروص ,شاک اي كنبراریبمت (یاوق)و (فانصا) نوجما كمرتعوک ینغیدلوا یلقح

 (فانصا) هده-ا شمامهدیا ررقتو ممءت یریبعت (یاوف) هحنرک ۰ ریلیبهلنرقس وک یشلوا

 هدنرلهدهاحم كني رارادفرط هبفضت هلع ءانن . ردشلاق قرلوا ندنراهک ىلساسا هزماسل
 . رولوا سس یراتةفاومو یرلعا ماود



 فیزح و فانیما ه٦

 افتک | هلبا لق ی هنداج رب غیدلوا یماسو دهاش ,هدنفای كب كر هیعا شاکی ی هلتما

 ۱ ۲ مکج هديا

 كرءهدبا لکسشل تموکح رب هدننل آ یمان,(هیاءیاوق) ءدلوطا | هرکوص نوکر اتم

 حلصرپ هالداع هلبلوبق مدع كنمهماندهع (روهس) نالوا شلریدتبا اض ءا هیهینامع تلود
 :یادشلآ ناتو رب مصاخ وشراقهبهقفتم لود هده هیهبنایع تموکح مه نوجما یسازجا

 شماخا«تدمنوزوا هدطبحرب یک لوہنات سا طقف .« یا ینمسا (هیلمیاوف) نایریو هرلنوب
 : بک رت هب هچ رک عوج ك ب كرات الوا یل قوجزآ هرابیک رت یکو یراقالوف و

  لکدندتفررط ماوع زکلاب ءرخ الاب یک یراکدتیا ظفلت هدننروط (هلمموق) طقف هدنلاح

 .بولیدیا ریبفت یلکش هدكن (هلم)و فذح یسهلک (یاوف) هلتیرفک | هلیب ندنبناج صاوخ
 . ردشعالشاب هکلدیا لامعتسا هدنزرط (رایحیلم) ایو (رلیلم)]

 هلتبسا هیاوق هجاوعو صاوخ اساسا یراریست یلمو تام ؛ بیس هدابتخا یزرطوب
  حیجرت هیج رر یسهرقف یجنکیا كركر ت هدلاممتسا نبح نوجحما یفیداوا مولعم هدایز اهد

 . ردشلدیا

 قسطل یتسهماندهع روه همنامع تموکح هدننرادص نامز كناشایدب رف داماد هک اتقو

 ۱ حساسلو مج توقر هدلوماتساو .یدتسا كاقوس رکسعوش راق ه (هبل«یاوق)مه رز وا كما

 .تدمر توق ینکیاو ناب رو یعان(هنطابضنا یاوق).یدلیا قوسهتیراوجو تیمزپالردبا

 . ندرلرب یراق دنلوب ًامسق یرلنوا هدنیادب قرهشی داج هل ا (هیلمیاوق) ؛دنسلاوح و تس زا
 بودیالر یتمزیاهنرزوا عوج رارکت فن هلمیاوق رخ لا هدهس)ا یدریدشالقازوا

 . یدشلوا روم هدوع هل وسناتسا

 ۱ یراوج تسمزاو ندک داکح (هطاضتایاوق) : هلعقن مکیدتسیا كجا ث2 لصا هتشبا

 مقرب دیار هلبا (هیطابضتایاوف) هرک وص ندقدنل وا لاغشا ندنفررظ (همامیاوق) رارکت

 هدءرص غیب دن سهرآ لرارجاهم وب افهاصت ۰, یدشعنا ترم :هلوبنات--ا هدقلخ

 راهرواحم هدنزرط [ رلیدتا هلی « زلیدنابهلبوسش . یداک زا «یا وق» یدتنک را «یلم» ]
 ۱ . یدروس ددا لاو

  حاضاتسا . مدمهالک ۲ ءربندرب یرل (یاوق) ءدهسیا مولعم رل (لم) هدهرواحموب

 هد دیک رتوب هټشپا . یداشالک ۲ ییدلوا (هطابضنایاوق) دصقم ندرا (یاوق) . مدتبا

 لکد یک یفیلوا هد(هیلمیاوق) رفسپ .طقف . شهتسسیا یراصتخا هنب یماوع كکرو



 °01 فیرح و فانصا

 ندنسیلصا عضو هلئلروصوش ك« فرح » نالوا مساهلرلتدبا لادتشا لز اجا تءنص

 .رد «فانصا» هدوا هکردشلوا معاف مسارب رکید ةنيرب كلوب دجندیا ممعتیلامعتسا هدیریغ

 «دلئاوا .ردکعد رافنصو .ردعمج ل (فذح) هرزوا ینیدلوا تجاح هحاضلا ؛فانصا

 « تفرح زکلاب هدبوسایند فانصا هنسده نکیا شلدا ےس هرافنص یلاها مومعلا

 لاعتسعاو مضور یغوط یشدا ریبعت «فانصا» نو لغوتم هلتراجم و تمنص
 الوا هن نوح اكمل هديا حاضبا ینو رد همست باس هروک همهازجاعنط . ردلکو

 : م هدیا دیف رارکت هیاروش ینمسا كنجاقر ندفنص ۱۱۰۰ ییدتیا دادعت كنسلج

 « نایحجنرب ناکرزاب فانصا « ناج هوهق راحت فانصا « دیفسرحم ناسور ینانصا
 هنا رضناما فانصا « لسع عمش نارجات فانصا « یاطاس لسع عمش هناخ راک فانصا

 ارم لآ

 تافاضاعبات" ی یتحوتفاضا یسهفاک كرلمسا نایر وهفانصا کردتبات هدهلرانوش هتشيا

 ندهلافاضم هلبا فاضم ینهبندهلک کیا هداعلایلع «یمباتت لک د كتفاضا هکوب لاح . ردهدنلاح

 هحالوق یرلمک ر یکو براکرو کک شوخهدعمس كکروت هلس یعاسفانالوا ترابع

 تردج وا جام دیا ظفلتهجمالوق هده یغیدمهیالک آ ینسانم مھ ندنکیدمهدب هد ظفات

 یربعت «یفانصا»دو شما رخ ییرکید بولآ یس هک كلبا زکلای كسار بک سم ندهلک

 .ردشلوا ملع هتراجحتو تمنص بابرا قرهلوا شلک ای طقف لدب , (فیرح) هلتر وصوب
 راصتخا یرلنو قرهعالشوخ ندرلمک وت نوز وا ینیدعبالک آ یتسادعم كل رلکروت

 بوسنم یننصماوع كراکروت .امدیا حاضباهلیا هلک اقرب ینوب .ردهدکلروک امنادیرلکدتبا
 راد . ردراشمامهشل آ هظفلت یرضوط هس مسا هدنلاح بکر كتلود یراقدلوا

 ید یراقدلوا بوسنم یک یرلکدتیا بلقهنتروص (ییاودنانعیلع) ؛ ین (ینا ودنامعل آ)
 (۲۵) ۰ ردراشمتا لیوحم هنلکش (ریبد) هدیرببعل (نیمند) نرتسوک

 ندادن یاح » هن روغ وار ید » ییاوع گاکروت 8 ردروپشم كب یرمست «ر ی د» ۲۹۱

 :ردشع وافداصت ًاریخاامد هایلدر نداتابناین کی دلک هنسانعهمالسا نیمی د دل (رب ید)۰ ردشم«هنکح

 ضورعم هد ریجن نیح « رلیمراناهدیا ریجوت هنیرزوا تیروبج و ترورض نلیروک هدنجا برح
 هدنرلهزآ یدننک یوه دن سانا ترح راها بم ر (ناتسد) رب هحکروتهرزوا قلوا نبمیلاوحا یرلقدلاق

 نوجا قمر درق یراکرو نامز یرلتدیا زاق قبرس ردقه هجردر هلسالعا هلن هکر اتم نک را رایوس

 كناتسد ۰ یدرلرونوا یئاتسد و لاحرد یعدلک ههزآ رب یفک شب چ وا هدرللحم یلهبلغ رثک الانع

 . رد( مالسانیبم نيد )دصقم ند(ر,ید)هداروهتشیا .یدیا (ینمرا ندک هنیروغوا ر یه)یتارق
 ۰ رلردیادصق ینکیدلدیا ادف هنر وغوامالس اند كنبرایدنک ایوک« رلینمرا هلعارصمو

۰ 



aرا  

 و

o\4فیرح و فانصا  

 رشود جاتحمو چا. .یدسدلازاط تیم باوبا هدنک وا كالاها هلا واتوب هتشوا

 مابرانالوا ندهرانو راج ران و ۾ یدرلشلو وق کمک هلا طلست هب ی اها قترآ یخ

 6ردام كن هممالسا ذالاب نونو هدرودوا هصاابو هدرلرهش هرزوا قمرشآ یلاوما كيورث

 ور هلاغوج هنوک ندنوک هلنروصو تژابخ بارا . یدراعغا لکشت رلهتح هددادغب نالوا

 وب لح .رایدیالوغشم هلبا راش هقشاب تموکح لاح ر نکیا ءدعرآ یرلیدعتو زواج هقلخ

 ٠ (۱) ۰ یدرویکج یلاها ی راترضم ككوب وب كا كرلنوب

 وام ولس هک هیتیدلناللوق هدرلهر اهدردهحک رو ییدمش كنيرع(فارع-)

 رنک اهکردراو ا زرطر زکلاب ر 24 ور وک موزا هثح ندران وا هدا 0

 ؟ددوک یکی ادب لامعتسا شاک اب هل نط فرح ندرلهلک هقشاب قرهمهلشالک 1

 ۱ ردشملدا سح موزل هنساطعا تاح اّضرا زا ر هداروب اپ

 رد «هنافرام» ندنفرط رلهسمک قوح ؛ و . ردیربصت «هناشهرح» مکیدتسیا كمما ثح

 اع تابیدا خراب هلحزا . ردلکد قو هدرانازاب یرضوط . ردهدکلدیا نط طاغ

 با وا هدر شااللوق یرضوط مه هافرح هدنسهرقفوم كکب داشر قاف ینلؤم

 ۱ : ردشلدا جا

 ف ۰ یدیاراو فاحرب راتخا فورعم هلقلروبوا هدنمان یدنفا نامعن هدرکی راید»

 راردیک هنکشوک یماح قرهلوا (هنافیرح) بابحا جاقر, نوک رب هدنکلجنک : هکراردبا

 0 هدنسهناخ هروک هتتردق سک یه هدرا هحنلک | (هنافرح) هلو: هدنسلاوح وهد رکپراید

 ۲۸ ۰ ۵ ر ردنوک دوخاب روروتول هعاعحا لح بور دباب كع ولرود

 ردکعدهحفانصا ین هحفرح یرببعت «هنافرح» نالوا ثحع وضوم هداروب هتشیا

 فد یارب هدهنس یفاط یانصا هرزوا یجهلبدا حاضیا هدنصوصخ لصف هدنغاشا

 هراقجقارحو رار 2ا ءرلرب بودنک هنیرالحم هلو ریس هلرلهراپ یرلقدالب وط هدنرلءرآ

 تا هتفاض بو مقح ندنعک , ییراصم هلع "هات ۰ یدرلراباب هدانناوب دینا ص

 راله ا هراب یحهرو هروک هنصخشو لاح كك یه دوخای ه وسلا ىلع ندنفرط راندا

 ر اع ریعت و یک یرلکدتا نظ كني راضعب هسفو . ریلند «هنا رح» ی یو

 . ردلکد دوام هدزد « فیرخ » نالوا هنانم راہ كوص ی " شدملوا

 ۷۰ هثیحص ۵ لج یحرات هیمالساتیدم (۱ز

 ۱۷۱ هفیح . فئاطل تالک (۲)



 o فبرحو فائصا

 (یماس) نوین یادنخ فیرخ نالوا نادان
 (یه وءدازلننس) فرح دحبهل د یار اکس کلب زا فرح

 (فصاو) شاز كقح هناللصوا نامزهب چک زاو ی ربع

 صافبشاینابابو یدام كانو كرا (فیرح) یی كرانالوا لوغشم هلن راحت و تفرح
 یتسیعامجا مقومكنيلاها وللثهوب هدننامز هیسابع تلود نوجما قمالک ۲ ین رلکدلدیا دم
 ,دهرص یفیدلوا مسقت ءرافنص تکلم"یلاها هدنخرات هبمالسا تیئدم . ردیا اضتقا كملي

 : 6 روداد هدنقح فص مکیدتسا داخلا ثح ع وضوم تارا

 تور زارحا ابو عقوم نامت ها تابوا ايو رعش « ا 6 تراحم ؟ فص وب

 راتمه ولوو «هاکذو اهد بابرا هدږعاسم قبرط هدفاح یراقدلوا ندرل ناک هرارهش هلن رک

 .رداکشنم ند ات فونص ندیاتعاق هتشعمو تعنص ر یداع یالوطندن ر لک دم هشت هاا

 «یلملید « كروت « یلناریا « بص كرانوب زک هسرریدشارآ ین رالصا كنقاط ماوع كدادقب

 نانلوئو .طالتخا كنمراسوا نوار 4 یسک اک 6 ننکرخ 2 یوا لغ “م
 بصیرانا نوعا یغیدلوا هحش رص یران اسل هک ردق وش . زکسو روک ترابعندقلخ ن ءرون

 . ردا اضتقا قعاص

 ناک هل تداجو عیانص یسیجنر . یدیا فنص ییا یفاط ماوع عقم هدرارش

 « رکلود « رب « یزرت « اهلوچ « چریمد الوا . یدبا مسقکیا هدو بولوا فص

 تا « « هس مایا نلناغا نموا هلیا یتعنص لا یک یلاثماو یجنمرک د « یهکعا < یوآ

 یاب نوتیز رنو ۰ یرلیاس ایشاو تاجوذم یدامو تالوک أم عاونا یک اا
 ندفاصا قوح 3 یک یلاثماو رایج اص قبقد « شاق « راباصق « رالاه , یرای اک

 . رلیدا لکشن»

 . یدبا رلننیک ها كاحبسک ناو قلرسرخ « تااخو ررعفو قسش یسحن کیا 3

 نیهروت هدهبمال--ا كلام هدنسهحش راهفرفتو هنتف ندا روهظ هژنشفزآ  تلود بابوا

 نکی كجا ر وصت یناثما هد معو .كقلخ فنصو ناو لکښنم ندعا ونا قوح كبو

 ؛ لپ دیا ی ندلفاسا فونصر هقشاب نوتسب ندفولأم ران[ کنوح < ردلکو

 یی اا « یجدربتک هتکس لصن هراشیا یعاود كرللالتخاو هننف هدنکىلمرپ

 راکتحا یابشاو قازرا تاود لاحر قرەلوا هلضف . ردنکد یخ یجهدیا ثاریا قابل
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 ۰ یدرلردپآ

۳۳ 



 . .فیرحو فانصا ۰۲

 ۰ رلودهدکغا قالطا- ( فیرح ) هدهراناشیلاج .هد ( تفرج ) ینیع یک یراکدید

 خرم ) و( فارتحا ) هدزوا قلوا رادهقالسع 4 ( تفرح ) رابح ادبعام ندنو
 دا یوم دیک | لاممتسا همی : زادلک

 ایرج هتفرح بارا هرازوا قلوا قفاو» هلمام هسدعاوق كنناسل بقع هدلح وش

 کءدنفح هلک و نالوا ققدنو لمأت نایاش ؟ ردشملوا كرت نواجه نکیا هدکملینو

 ۰ : زدوش معانق
 ی بعهاو هللا برخ و برح ترک | لاها هدیراشتاو التعا رود كتسمالسا

 رلیدبا هدقماشب هدلاح رب دوعسم و هفرم هلرللام نانلوا مانتغا ند رلتکلم .یراکدتنا
 تراجم و تفرح طقف . یدرولو هدرلندنا لاغتشا هل راح و تفرح عیطلا هدام رلثوب

 تحارو ءافر ردق یر رکید راندا باسقا هرلنو ندشیدلوا یهدناف ردق برضو برح

 وب رتسوک جابتحا اصسر یدایمو دیدم تراحو تعنص کنوح . یدرانمزوک یزوب

 رانوب رار هلقلوا زآ رلندیآ كولس هرلنوب ن ندنو . یدیا شنا ر لتحرو رغآ

 تعنص بابرا ادعام ندنالکشم و تقشم یب کو .رایدلاق هدلاح ر زجا ندکمنک هلس

 دننآ طورش و دوف قوح رپ راه كنس رللوصاراصحما و خر هدرب هرات و

 درز رلن وا و یتسلواراهسمک زج اع كبو یبح اص تشدعم قیض كنب راستنم سهل واهدعاسم هنسارج |

 Ss ی راتشیعم هیاع ءانب + ردشهردتیا ج اتن زا یس لیپ هی توعال توق تج

 رانالوا لثا واع و ءافر رب یبسن كرەديا نیمأت هلش ر ومام تموکح دوخاب و

 جرد كح هدا قعردس قحا هدنتلا طو رشو دوق قاوح ر طقف هلن دک هلب روص وب

 ا نالو يميلاع رشا كتمالسا . ردرلشمالشاب هضقاب هنواقحا رظن هراتیک
 ناغدص هدنرخآ كرارجانو ینغبداوا یرالوق لک وس كهللا ءلرلفرتحمو ,كلرابساک ؛ دی

 لقلیالوق ندنترص كقلخ اعر هنا ناببو ریشبت ییرلقچهنلوا ریشجب ربارب هليا ادهشو
 هیجوتو فطع هتراح و تعنص بابرا ینمی هرا ( فیرح ) ندنفرط یلاها فونص نایک
 یفابق كفانصا هدلصن یحنحوا . ردشمالشاب هغعرآ هکدتیک تراقح رظن نلیدا
 « كروت . ردهدکمرمسوک ینسهجرد كتراقح نانلوا ناب تاحاضیا نلیدیا اطعا هدنقح

 مت هدنسانعم صخش یداع < یمایاب كنب مع «فیرج» هدنرنایسل سرف و بیع

 هک روت زکلاب نوحا اعدم دست هدارو هده هبا ریپ هلب هتک رللاثم هدعتم راد هغیدلوا

 . ردشهلوا افتک | هبدارا لاثم جاقرب



 0۱ فیرحو فانصا

 یسموم مال ( رارحا تاعانص) ینمی 270 10672107 هعبس مولعیراکدر و یمان(ثلف لع)
 زمکعهدیا لامعتسا لباقم ء 27 یسهفاک كالئالد وب . یدرویلبدیا عح هدنتل آ
 هيلع "ءانب .دوییدیا تابا ینکجهلک مزال قلوا ( تعانص ) - هلبا داص حتف - كظفل

eax 2745( ) كعد( هل ) اب و ( هسی تامانص ) ام هیاملع فورعم لامعتسا ء 
 مت هلاممتسا ین رکی نوجا ییدلسبهلک هد ( عیانع ) یمج (  تعانس ) ۽ ردیا باج
 کید ( تمنص ) هدندرفم فالوب :دلاح يه هدله ریلی هد هد( هلبح) اي و ( هسنف میانص )
 تلالد هعون یهلک نوجا نایب ینعاونا ك ( جرب) هدهجزسلارف . ردقوب غاسم
 . راردیا دصف هدنلامتسا قرهلوا عوطقم ندتفاضا هدلاح یرلقدلق فاضم هظفل ندیا

 ( تعانص) زکلاب هدلاح زمکیدید یتعانص وش ای و وشنوجا نایب یعاونا ثناعانصهدزب
 . زریلیبهدیا د صف ینهسفن تامانص تقو زمکیدید

 هدنلباقم( ییبط)هلکوب هدهسریلک مزال كعد ( یعانص ) هدنسهچ رت كنسەلک ۳6

 فیلکتینسملند ( ییلانص )هدناقم و . ردرصاق ندادایدوصقم نوجا یفیداوا لمعتسم

 سابقلا فالخ ىلع یک یطاعنا و یراصناءد سیا بوسام سار, فلاح رع ةدعاق هلک وب مەديا
 حرصت هدسو رعلاجات یحراش سوماق یغیدلوا یر ندراب وسنم مسا نلیدا لامعتسا

 العا كي هدزگرءدیا مازتلا یتهج تقفارم هلامعتساو یرهیفاب هتفلاخهساق ندنکیدتیا
 [۱) ژریلمهدبالامعتسا

 تفرح هلا تعانص دوخاب تعنص تادافا وش نالوا یلوصحم قفدوعش رب نرد

 که دنراهرآ هطقن مکیدتیاضیهداروب قجحن | .رویبدیا ح اضیا لزوک ك.قرف یکه دنسەرآ
 شلدبا ذاا له هفانصا هيلع ءانب و لاعتسا هداوز اهد كريبعت ناه لکد قرف
 ۰ ردشفک یهبدلوا

 و ندقدلشالک ۱ الاب هحور قرف ۱9 ید سوار « تفرح » هل « تعنص»

 كما حاضیا یرالامهتسا تروصو بس هدكنبراربمعآ « فیرح » هللا « یفانصا و

 . ردیا اضتفا

 فا فلا توخ و فانا ران داش كود لكف .داتنادتبا كاضقوب
 : هلکوب هدنراباتک تفل هقبقملایف . یدشلدپآ

 فا رعت هدنژرط « یر, یه كرانانل و دعا زن [ هافتعص لو ؟ راک مه « تعنص مه»

 ( هایش ) هرانالوا لسخاد ۰( تکرش) رب رابع ًارظن هفرمت وب . ردهدکلدپ
 ۳1 هفبص . كب مین دجا - سنا مل [۱] 1



۳ 

o۰فی رحر فانصا  

 مدیا قیتحت یلامعتسا تفک كىسە » 270 هجزرسلارف بونود هبهتوا ءدمرکرب
 روم "و ویناقساعت كن ام واعم شل وا ل صاح لالدتسالاب art هز وک هنسيد واما کی كورال

 ۱ . «ردهصوصق لئاسو قج هراقح همت هحاس

par 6 ۵وا وایدهاش كناعموت ینهرابع 1271 5 200016۲  

 دقفاوم كب هنسیحالط-صا یانعم نالوا ثرابع ندنمج كل و ملع هدزب ك (تعانس)
 هملع یی هک رولل وا هجرت و د« رول وا لص هلا هسرامو عش تعانص » هرابعو و

 دی داآ ه ېزاقود هروآ ه هعاخ فص ناه ناه هدا باق هب هلوانع هدندسرام

 . رشالقای هف رمآ

 ۲ هکر دس وم ته لدعاوق یضتقم هنسارجا كتفرحر هدیمانعمر رکید

 ۱2:۲ 06 کدلحفدص هجانعموب ۰ ردنا قفا وت هرعت زمکیدتیا لقا هروک هبهماع فرع
}ébéniste۲ کلرکلح <  du۶ رصت كياتکو هب . راروسد 1,211  

 انحاصتابلک هکرونلواقالطا هنیراشیا لا هسا صیغه ؟ هبهنهذ لامعا ۲ ھ٤۲ هروک

 ادهاش كفرفو یتح . روریزکب فلاب هقرف کیدنزوک هدنسهرا تفرح هبا (تعانص)
 Our avilir l'art, on lui donne le nom ییدتیاداریا كنید واقسلآ قرهلوا

de ۲د«ریلب رو یماب تفرح کواهعیناشسیا كم البز یردق كتعانص» ینسهرابع  

 او هدصقم هد كجا بلق هتعانص هللا داصحتف - یتفرح هدهجرو . زریلیبهدیا هجرت

 ّ . رل لک

 هش «قطنمملع « وح ملع الثم هدزب هکزوروروک كهسروروت وکی رايا اهد یهسیاقم

 ۲2۳۸21۲6, ,logique, poésie ۵۲۵۱6 :هدهج رکن رف (تعانص) رر.قالخا ملعو

 . ردشلدیا رابتعا (270) رر,

 طبق :روهطسق-ورمش هنا «لدج ء ناهرب : (ختاعانص) یهد زمقطنم
 تکملایاوررو . ردشلاص (21*) رر 0۵6عزعر 2۳6۱0۲10۵6, 01216601016 الثم

 . ردشرو ینمان ھ۲۲ 46 060566۲ هنباتک قطام یدنک

 .ımmaire dila ردب ,ظن كم اه رب ندسخ تاعانصیمآ 27۶ €4 215011 كقاسدن وق

 ۲16۱۳۵6۱ 0۱6(هفسلف ,EI) « je ( philosophie مع )2۲6۱0۲10۲6 ( بدا ع)

 stronomie ( همدنه géometrle (Je ) ; قبسوم musique ) ٤ « (ننط مرآ)



 0۰4۹ فبرحو فانصا

 شک بتانو نالوا لصاح هلماصنا ینهذ یبسرب هنشیا لا هلبا لع قوج 8
 هدوسریلیب هلند «تفرح»مرمتسم لم یناهیه ,نلیدیا ذاختا تشیعمو پسک رادمو.زواو
 قالطا نصخا طفل «تعاص» هرلشیا نالوا مزلتسم ینهمشا وا رار هلیا لو ۲

 . ریلک مزال كم

 نالوا روسکم يلوا هکردړاو «تعانص» -هلبا داص حتف- هروک هننایب كنابلک هدرب
 روکی« « هدناسوبح یالوا حوتفم هروک هنقرقح كناقملاوبا جت آ ۰ ردهنسانمم تعانس
 نالوا دزناب ز ماوملا نی هوس یو اا هبهدافاوب ۰ شمیلیدیا لامعتسا هدیناعم ینالر

 .ددف رج ك(بعانص) وش ناک هنسانعم عناصتفرح هنب لکد كل (تمنص) یظفل «تعانز
 هجاحتحا هللامعتساو كما وع هنکج هلس هل وا (تعنص) یدرقم ك (مبیانتص) هب هلع ءا

 . ردقو غاس

 نالوا لوادتم املعلاناب هدزهدیا افتکا هلیردقو كنبوغل قیقحت یهدنقح ظفل و
 : مدیا مالک لَم هبقابطنا هجرد کوب كەل 2 هرکوص ندنآ و هنسحالطصا یا

 داجمآیتبشرپ نالوا قوس هلا مدع «عص» هروک هانعم نالوا عياش هدنس لعلها

 هساا (تعانص) . رو وا قالطا (عونصم) هد هش نالوا قویسم هللا مدع . ردکم

 . ردراو یمانعم یا قرهلوا دو ام ندنسانعم تفرح ییدسا تلالد ۳1

 كل رب رب ,كلیزر .ددملع نالوا لصاح هلبا لمت لوا تعانص هدماعیفرع -- ۱

 ینوپو ,رد(تعانص) درب راسشیا نالوا فقوتم هبهسراعو هلوازع یلوضح یک یلاهلو
 . بلک مزال قموقوا هللا داصحنف ءروک هنقیقحم كناقبلاو

 ندملعوب بوک سام ماع نالوا قلعتم هلمع تفک «تعانص» هدهصاخ قره -- ۲

 نوسل وا لصا لبا لامعا 90 یک یلاثماو كالبز رت رت سرا ملعوب . ردلم هن نالوا دوص)

 اغا ")واز یلوصح یک (قالخا لع )هبل تمکعنو وحم ملع <“ قطنم ملع هو ملع رت رس

 .:نوسالوا ففو

 یینوفا انعم یسجنرب كفرعت ییاوب  نایدیا سابتقا ندنوئفلاتاحالط-صا فاشک
 ی راضهب . زداعم یجنکیا نالوا حالطصا لصا بولوا ترابع ندهدافا هلا یعلع ناسا

 ا ندقلنقشل آ اۋ نرم تعا ر لرءدبا ناس هل را ءرابع رصتح اهد یاعم

 هن هوش دیا SEET ناسااهدملعرب یناهیه» هدیمک « ردسسا كملع نال

 ۱ ۱ , ردراشعد «ردتعابص ماعوا هسردیا هسرا



 فیرحو فانصا ۰۸

 راشیا یلرنه هللاو ( نیدیلاعانص )و - نیدلاعنم - هلبا نیتحتف هبیجشیا یلتراهمو
 با داصرسنکهدهنتف رح كملاض < (تعشح ) هنلنع, كمئاصو (عناع) «هسمک ناراقبچ
 . رسد ( تعانص )

 _ ناک هنسانعم كلسبا- هليا تعانص ؛ لئد كتفنص یمهک . عیانص نالوا دزنابژ هدب
 شدلوا ردصم یساش طقفو یک « عهد هد «تفنص» . ردن ك دۋ 4 عیب»

  فورعم ور ندب وا امالا ناد 2 هسلا كل «تعانص» . زاعلوا لامعتسذا یھ نوجا

 .قلوا «مئانص» هروک ءنمدبدج نلامعتصا هده «تامانس» هروک هلامعتسا نالوا چیاشو
 . ردراو یح ییا هرزوا

J «Beaux arts?ک زوبلبشالک آ هدندنتیدلوا هدکلدیا هجرت هد «هسق عیانص» كنك  
 هددرفم هسلصت یه یرادلقم نکیا کا دصق ی «تعانص» هلکنو یراعضاو كلب ڭرءبعق

 ۱ .ردراشم د « تعنسص» قره ا

 قمالک | هدی «تفرح» هک كعيد.كدلیوبس ینکیدلمند «تعانص» هتفرج ,كمااص

 ۰ ردهنسانعم بک تهج پولوا یمسا كنيردبصم یا رتحا «تفرح» ۰ دوییدیا باجا
 .یتدکیبدنک ناسنا ایوک ندنو ۰ رياهنيد«تارح» "هل هشیا ره ینیدلوا لوم. كاسا
 .هدزب كلوب . رووا دبصف اهر یکروییدیا فارحنا ندنسادعام بوریو هشیاوا ها
  تاالدهفافانصا زمعیدباب هلمض كنسهقحال (یج) هدهکروت + ودییمت ,(جاوکشیا)ل لباقم
 .هفلفا.صاذوخ انندسرافو برع یک اهلوج «ربرب « اق « لاق « باصق هبا ظافلا . ردیا

 هجزسنا رف(تفرح) . ردکعد :یمسا «تفرح» رربیسج هسراور هلک رق ردیا تلالد
 ؛ رد ( مجعازعن, ) لپاقج هلیماع

 ...روبیدیا هجر هلبا كل هلشبا شیاو کالبجشبا مضاف ىج رم شوماف ی «تفرج»
 هب هجر درب کج هلک مزال قملشالک Tê هوینلند هردنتف رج كعااتض تءا 29 هراوک ةعناتمراو

 اقلاوبا یحاص تانلک قجن آ . رولوا شلوا دا ص تفرح اقداع تعا وشما نفت :ودق

 جات هبهلوانم ءدنلوصح |: تعاتصهو ۰ روییدءزوک یوفل قرفرب هد هط یاو
 هنس رسل تس وماق محرتع هت هدهلوانم . روید هردرصخا نوتفرح نوجا یقبدلوا

 ۱ تراثعوتطاوم ینل)بوشرود نوجا كنمروتک هتادنم بودنا لیصح یهنتئر ار وک

 زآ یتحت هلبا هسراعو ځوسر « هلیا دیدم یتس تعانض هجان كم قنشبلاخ (بودیا



 لصف یجددد

 مما نلیرب و هتراجو تعنص بابرا

 فانصا و فرح

 .ردهدکلدبا فداصت هرامساعونتمو فلتخم هدرانام رفوهیعرش تالجس هلرارتا عدق
 یرابک « باصق « طاخ * زاخ :الثم یرلهسحک نهلشبا یتهنص ايو تراجم عون کناه

 ناطانخفانصا « نازابخ فانصا هلسهوالع كنسهلک (فانصا) رب هنلوا كراقوب نوجما هد

 دلرانوب .یدرونلوالامعتساةدراریبعت عماج یفانصا نوتوب ربا ر هلکسملسب هلند ناباصق فام
 : ی را دجبلت

 . تفرح باا < تفرح لها , تفرح بابرا , تفرح فانصا -- ۱

 را ی تم ض ها * تعنص باحا < تعنص بابرا  تعنص یفاپصا س ۲

 بابراو فرح لها " فرح بابرا فرح فانصا :نالوا یرلعم كرا
 . ردیرابع ندرارببعت یک ميانصلها , عییانص باح و عیانص فانصا , میا

 .ردنراعجكلرانوب هلباتفرح لهاو تفرح فانصانالیناللوق هدایز كلاهدنحما راریسلوم

 (فیرح) هرک وصو لواندرابلنامع یتح هدرانامز دق كلب ریارب هلقلاللوق رلنوب هن ط

 هدفون هتشبا . ردشقنا تل یلامعتسا كنیراریصت (فانصا) هدهدننامز رالنانع هصا
 . ردکچ هاب رو تاخاضزا هدنقح را رب

 هطق ناسسل اعو تغل ك (تفرح) هلبا (تمنص) لوا ندامالشاب هنناققدن دراربستو

 تیحالصزاحو صصختم یب رالباقم کهدهجزسلارف هللصوصخو قرف ی هدنرانیب ندنر
 : )هدشیا ندتنامسل ا: كنىدنفا كب عفا دجا ندنراسردم نوتفلاراد - فلت

 تعانص -هللاداص رسک هدهسیا شلوا تدام كجا هجر هلا «تعن ه» ینسهلک ۰

 هبل وکس كيونو یحتفایو مض كداص هد یسیکیایه كرلەلكوب . ردح اهد یهر

 یعب «لعفلاةداحا» هروک هننايب ا كرل همانتعل ین رھ هک ندقتشم ندیردصم “عن

 هدند)ءف «عنیص» هدوک هربسف ون . ردکعد «كمهل-ثیا لزو 5 هج ربع كسوماق مج

 لزو هيا تبو دصق ها عنص .ردلعف نالوا هليا تیلو دصق لب .ردصخا هد.

 یانعم, هد(عص) دي هل د (منصر) هلعف يه هده ریل هند لعف هعنصه . ردشاار, ش

 جی قالطا ف نالوا رداض ندتادامج هلبا تالاوح نوحا ینیدلوا دوصق.۰ هد

 زوا ىلا کر دنوحما یندلوا لخاد یعوه۶« تقادحو هداحا هدنسانعم كلصاو . رد



 یسیمایجا مقومو یفابق كفانا 0۰

 ردهدقملو هدیان اسب هدیزرط

 هعلاطم هلتفد رلهرقف ویشا نانلوا جارختسا ندیلج ایلوا رک ندراهمانماظن كرك
 , فنص رقحو نود كلا ترآ ها هععاهجا فونص هک ردقج هل شاک 11 هسر ول وا

 تموکح هنیراهعاشوق بونک یک یلاحر تلود كرلنو . ردیابرا تمنصو تفرح

 یدصقم ندنادض یک وب كتموکح ندلاح رهاظ . یدروسرتسوک زاوج ولردر
 هدزکع وب تققح هدهسا ریاشالک ۲. یفیدلوا هیاقو ندتهافسو فارسا یفانصا
 ربقح یولندیا تشیعم نیم أت هلبنع دک یک فانصاراهسمیک نایک ندنترص كلم ءدلئاوا بویلوا
 زرط كنیربعت ( فیرح ) نالوا كج هلبدیا حاضیا هرکوص ندنوب . یدرارویبروک
 . ردیا دات یهعلاطمو هد یلامعتسا عقومو

 یسهلوقم تفرح بابرا » هد ( نلماکلاهضور ) رکردندلئالد كج هديا هو ینظوب

 ردهدکملسند «ردقمروا رطخ دن .زعاما یاب قلوا ترشاعم لبطصا لخاد هدکلرب هليا
 فنصرب تيم نایاشو نود فا هلتقو كفانصا هدزب تامولعموب نوتب هيلع ءانب

 .ردهدکمرتسوک یتکیدادبا قلت یماهجا

 راصح | هدیمههرندناصوصخ نرو تدیسهنسمل و هده صر نود ردقوب كفاتصا

 ارشومیراصحا هکر دی. هوجوم كخرت وهلراکدک قرلوا ندنمزاول كنوبو كنارشو عیب

 ءدلاح رب روصقمو دودحم هحتشعم یقاتصا راتهج وب نالوا كجهیدیا حاضیا هدنحم
 . ردشهرو تدسهنیرالاق هدهبنرب نودو رقحم هجتلاپو هنراتلافسو رقف قرهقارب



 0ة یسهمایجا مقومو قفابق كفانصا

 تفانقو هنیهدم زا کیدل دنا ثادخا هدم ع ر وصنم رک اسع#لسافلا كکدیرحیکیهد ۱۲۵۱"

 تالف هدنسهمانماظن یتراظن باستحا هدبابوب . ردشٌملآ هتفدرظن هتسمها لاک نیوتن

 ءدنزاتفدنونانه ناو د یراتروصونالبژاب هب یئابماخاخ و ءراقب رطب هد »رضوا. یک یفیداوآ
 ,رادشلادپا هنضوتو ضا هلتدش ینهظفاحم كي دقلماعتو ماظل مکحهدهدزایداروینالوا دقه

 . ردشلدیا رشتهدننامز یاندوحم ناطاسو هدنسهنس ۱۲56 یمهمانماظن هشلا كوص كلا

 هنذاماا كرك كنسسیه ردق هیهجناک هرارومأم قافوالا ندتلود لاجر مظاعا هدهمانماظنوب
 یللب هدنقح فانسصا هدهسیا شب وا غرصت رلتفابق یرلکجهدیا استک ۱ هدهیمسر مایا كرک

 . ددهدقمام هل وا فداصا هدنقرب یشاب

 یروض رو نانلوا تئارف هللا هصوصحم مسام هوهناخیاک هدنسهنس ۲6۵ ع

4eهرن نو اه طوخ نالو جردنم هدهفب ىج  HETرارب هک نالعا یاواسم  

 . ردشم ر دلاق ەدىلادوىق یا و

 ندهعیدق راثآ یننیدلوالصل كسعانجا عقوم هجشتنلابو كنسهعدق تفایف كفانصا

 تکلم ییدروکو ییدزک ره یلح الوا هلجزا . ردلکد یشر جول كیا لالدتسا

 هدیراتفاف كفاصا هدناموت و نجا جرد هيرا ین راکدک رلسابل یک ه ثنسیلاهآ

 یهداروا هدهرص کیدتنا فرە یراتفاف كنيلاها یهدهبلف الثم . نم ینمزای
 نوجما فانصا

PRN(۱) .رلزبک سابل هک اب طقف هک وک: «هقآ هروک هنلاح یفرحلهانالوا  

 : ید هدهرص یییدتبا ثحم ندنراتفاقو هسلا كنسلاها مورضراو

 هقوج هنبیساحلصو املع . راردیا راک بوک هرخاف ةشقاو رومس هقوج یراناعا» . "

 راک بوسک یصافو ابقو ابع بولوا فرح لها ااو رارک ناتفف یصافوو هجارف

 (۲) <. رلردا بسا و

 ( یرانیکنز ) یرلاقنع كنسیلاها روش وب » : هدنکردیا فصوت ینسبلاها هرقلاو
 ضاس فرح لها .رارک هجارف شوطلوقو یدحرس هفوجیرالااطسو « هحارف رومس

 كر اکر یراثیداف . ردسناک فوص یساروب . رارک هجارف ارس یساملع « هجارف زب

 (۳) « رارزک هنابدوم تباخ بوک هجارف فوص

 ۳۸۲۰ هفحص ۲ دلج یسهمانناح ارس یلجالوا )۱( ۱

 ۲۱۳ هفحص ۲ دلج 2 1 )۲( ۰

 4۳۱ هفبح ۲ دلج 0 ه (۳) ۱

1 



 ح یبیعایجا عنو» و یتفایق كفانصا 4*0

 <« همدخ ٩ عابنا : ارظل هلأم كل ةمانهاظنوب.. ردوا رشف همانماظنر ءدنقح ةدبلا

 . (نوجل رو تقدةنغیدلتوط یواسهلرامیک كفرح بابراو فانصا) كفرح بابراو فانصا

  یراتنعو ناتفق یاکحسج و ك روک عاونا اسنارک ) نالرا صوصح هتلود لاحر یرندنامژرب

 . ندنکیدم هنیرلس وس هراب یرلقدنآزاق یشانندییسوبو یرلکدک (هیدنههسلا ءو لاشو ۱

 . زیجست ی اوذ یرافدلوا بستم فاهمدخ و تأرج هاکرح ار یفالخ ,دنتمض عفان رج

 1 دله ندبداعسرد ندزوونو یراکدرک هج روب هلسالب سوسو كفانصاو یرلکدتبا

 ۱ . كد هلوقموب امدع) قر.ثالک 1 ینددلوایررض هج هلع تل ود كنو و ییدتک هدا قوح كب

 ۲ یداتنع ندنعاتمدنه یلکحبح < رسا ۰ وه ی « قشو اف و رومس )

Eلاش دنه قاطمنوسا وا ادا ندعوا کناه یعایبو یلکحبح , ییاخد )و  

  یسلاش یدوکنا , لوبناتسا) ناقبح هدهینانع كلاعب راسو هداوبناتسا طقف یراماب اشوف
 7«هیفادوت اج ا )كرلقاشوق یراقدراصو یرلمک یناجالا ماش , ؛یسنطق هس و ر,

 ۱ )0(: ردندنداوم هحیاشاپ كي وناقوب یسلوا ند (ینو

  كنسهمانماظن هبسلا رب نلیدیا رشن ندنفرط كلا 2 هدحشرا ۱۲۱۷ د ۷

 3 ۰ ةو ناو دقم

 د دح س نش قرهملقاب هنافارسا و ع نالوا ضراع هسا تعسط ور ندندم رو

 هرز كهللاداعاصوصخو تلاحر رباغم هب لم ماظث تروصوب بولوا شعا زواج

  هلسملدودح هسک نه یشانندقلوا تشک رب مزاتسم یرالوا ترورضو راسخ راحود ساق

 رو یواح ناهاظن ضعب نوجا ینم كتهافرم بایسا راس لاشو هسلا

 عون یرامک یراش ی هب كفانتصا هدنرلدنب قوح یو ندقدنلوا نح ندهمانهاظن

 ۱ : هصاخعاب هرک وصندک دادا حرضت یتیدلوا

 اج هو سلت هسبلا ج راخندنرایزو دح راهشک نالواندسانداحاو فانصا»
 هدنفابق و ته كوا هاب یمهعدق تفابق كفنص یفیدنلو سکه باوا لامعتسا قاح و

 شن هبج یللاددصو كروك قاقو یسهئان رومسو قشوو رومس راهلوقمویو . راولو
 هلتفاف فانصا یراششرره لصاماو . راهءعاشوق لاش عونرب یهو . زلهيميك

 | ردهدکملنید (۲) «. راهریدیوا

 ۱۰۳۵ هع ۲ دلج كيرماردجا یخزات لنایع لهطیرخ لمسر (۱)

 ۰ یرتفد ههم نواهناوود (۲)



 0۱ لاما فانصا ۱

 كس هنلا یا لآ OS آر هب د «للدب یرمم لا ردق و» بوروتوک

 هغ كسب یبا ءدلک هد راهم لوا هسا یدتک هشوخ 2 ۱ .راردبا قالطا نور و 1

 زسچوک زس هياقر هلو ینابراك هر وک هک ردم وق ر, ناهج رابغ بجو بیرض .رارید لآ

 . رلردیا راک قراشوف کک ء هروك هجو و یرامدآ

 یج هف ولء نازح شدو ر هناخ یالآ رب ران و ۰ رد رف 6۵۰۰ : نارا د نآ زریخ فانصا

 «هدوشموق مو دف «هدزو وسالف «هدق والباب بوسملس ی ۶ راتمف و ردو یدنک کردفالجا ر

 وروس وروس هدبرالم قمف راسو هدهلواطاط ءهدیدرا اسالک 6 هدقحم ادم 6 هد

 . رلرولوا ی رمفد بوشود هاو كشاب وص نکرونولوا دص هنغلق وط یزاف و بوزک#

 ران وا نددفصوتو ر رج هکر دراو نالمهم فانصا هع ی رای اهد لارا

 نوک ال وک هژشاب وص رافانصا لهم ود .N زملس یریع . ریل یشابوص یران و 1

 . راودنا رومع كرەديا راهش

 ءاشاح مک اشاح اما :راردرابع رم زع رب هدرانوو ۰ TT فانصا

 ردموفضا "یوا ام رک غر زلاهج را ۷۰ : قانشا نرخ رف ق
 امومسم هدنرارد قاع بودنک هلبا كل حابا هیات ہجر وک هد رود هب وأعم م و ول کرار د

 3 ردشعا لاحترا

 ۰ هل وا یرارب هک اشاح . ۳ رف ناکقز یانصا

 ۰ ردراش رح زر ناعم اسلا نم اشا Wee ۳1 ۰ ناهلبا ناکنوه فانصا :

 هدنوا لوا یک یھ اما .ردزسیاسح راک وت ۳۰۰ زن : ناسلفم نایدک فانسصا

 هل راز مروا راز سرو غوا را سرخ 6 رادحسک ناب زع راقدزاب و٠ رده وعم ا ندنفیدلوا

 وسشراج یلناحدزا ثالوبناتسا هک ردرانربو وک رو هبیشاب وص و یشاب سسع+ هاتف
 اوس یهدنرزوک كرارایدلا تبغ شل ندهرمشط ءدیرارب انک تیمج « هدنرازازا
 , .٠٠ درقار دیلارفص قرالاح ردق

 ندرافانصا قوح رب اه نهم هل ربو لایحا هتد وج وم هدلئاوا نوکوب یلح الوا 1

 . ردتفد نایاش یس هعلاطم هکر دهدکما ثح ندراتعنصو

 ظ

۱ 

۸ 



 لاها فانصا 5۰۰

 زا نارف الا نەي زانادوف و فرش ا طخ هد « رانومنا روبع ناباصق ندن آ

 ا رایدل و ناح

 رک هب (:هطنطسف فاصوا ) ینیدلوا ناف دخأم نیل درک اصاحما و
 N تعصر یاها نوت هدلئاوا ار ظن هن .هدافا یدنک

 " هقالع هروک اک۱ قرهلآ هءرابتفا رظن هفبظو یرلکچ هلسهدیا اغا هدیرح هدایز كاو
 ۱ " هدنسهنس ۱۰۵۸ هدوک هنایشو هتشیاو رشلدیا طبر ءرلفنص کید نلیروک یرلتیسانمو
 ,یدشلک موجو فص ۰ ممقنم 4a ۷ هدا وساتسا

 ۴۳ قشر الا 0-۷ وددت O EE E كنامز

 ین اوا راتدا وزرا . i E اا اا از رادار

 : . رارلس هلا تامولعم ثقد نایاش هدایز كبو . راردیا هعلاتطم

 هک ءزاَمک احد بولا یالطا هتراجو تفرح بابرا زکلای یربصل فانصا
 نوا شب ناتستلالعال نوجا قلوا رادم هنلامحتسا رکفرب هدنقح ینیاوا هدکلدیا

 ردشلزوک موزل هی زاب مسا

 . ناطاس ناحادم فانصا « نابجمزاب یفانصا « مظع نارق ناظفاح فاتصا
 «  مانالادبس یهاط قع مارک تادا فانصا « نایعاش قانصا « نابعاو ارزوو

  فانصا « نازابخ فانصا « نایجتفج یانما « امکح قانصا ء لع بلاط فاتصا

 " ناراحشساقانصا«ناکدنناوخ فانصا «ناناولم«نازابناح «نازابزاب فانصا ناحیسکناپ

  فانصا*هناخح وراب نیما فانصا «یتسار هم قاشا «نارحات فانصا <“ ناعیاو توا ید

 لا .. نام آ ین نادالج فانصا * نع ل ١ نا رض نیما

  هدنقح یراتدلوا لوغش+ هلباهت كراک ون وینید و رافانصا هدکلس« بیرغهنءدئاوا
 " یامولعم ییهریو كنیلح الوا نوحما فانصا ضعي نوحما كملسهلبدا لا هحتسارکفرب

 ۱ ۱ ` مروا دق

 ىلا كس رلا دختک هناسر ۰ ردرل سر . ۱۵۵ رف : یرامدقم اناب مساق فاتصا ۱

 رشلل از و ؟رزوب هنس رار کر املا وب ه دناحم اود هدباسرت ..: ناودم وق یالآ رب نیدی هدنلآ

 هراهناخ راکن « هناخیم ۸هاخهزو یرل « یحالاک بیرفلا » یلغاب یزوک بو وق شور۶



 ۹ ۱ لاما فانصا

 هرزوا قلخ ینمخت یادغب یی هحاع آ ابروط ابروط هدنرازاغو گكرءدیا دایرف هذ « ریو
 روع ورک وک هد « ریو لباخ تاکرب یداب ردسلا باب مدآ لکد ۱ م » ككرب رس

 ۱ . راردیا

 : ردهدک ما حاضیا ی را هام مهم قوحرب هدیمهدافآ وش كن یباح ال وا

 .دزرط رب فیرظ هلبرانالغوا ج | یثاب یجوشروط * یشاب صکعآ هرک وص ندنوب »
 < یشاب یجامسکپ  یسشاب اقس راکنخ < یبیشاپ اقس یرجکی هرص یدرآ ۰ راردیا زوبع
 < یسادختتک لاکا هرص یرادرآ . راردیا رز ۳ هباکز باکر ینما تایسکپ «ینما زوط

 نوا هدنرالا یرانالغوا ج | درانوبو یرلیسشاب تیکی «یراشواج * یرلبیق * یراخبش

 لآ هرص یرادرآ . راردیا روبه هليا راقارنمو هیرح یسغداق هربهب موغ_ , رشیدب
 سوکددع ناسکس هدنرزوا رهود ضارب تفح یعرکب ی.هناخرتپ* تاق ییا نوا كناعع

 یجکعا . رولوب ماتخ هداروا یبالآ یاب یجکعا . رلردبا روبع قرءهدوا برض رای اقاخ
 . ردفانصا زوقط یعرکب نالبزای قامای هبیثاب

 راجیک نکل .رایدتسیا كیا روبع یفانصا جارس هرک وص ندنیالا یشاب یجکعا
 راک یاهلعهدک دنیا سکعهناخدا مم ناطلس شيا . هلوا ترف هکیداقز آ بودیا ول راجو

 ییرلغا یالآ ءرکوص ندراجکعا كراج بودیا تروسشم هلبا فانصا غاشمو
 ی راجابتحا ا ندید راد یادغب هراء کنوح . یدروک لوقعم

 هاب ک كرەبد نوستیا یالا رانآ هتبلا .ردع دق تپ هسیا حول ترضح یراریو,ردراو

 . یدلردنوک یرلطخ نوناق هدهفانصا راسو . یداررو فیرمش طخ هنیرفا

 هح دشیایرل ادومق زل A ییکح هدا رو ص كرلباصق هرک وس ننال ا ۳

 مد راب اصف یناق هزیرزوا مز, كدتا عاعسا مهاشداب » بوراو هنیروضح ناخ دا سم

 رود .زراریق یرلباسق نمل زب او . كسداریق نس یزههلج مزب اب . شمکجهدیا
 , ردپ راکحوک ی حر یرانادوف رک در ز۶ رادارقا مزب ٠ رولوا قلماند, هدکت ود

 زمکیدسا تمدخ هننرمه.و هنس وق هلم « کم رب هدراهدک ئایا هل کما ف راک

 هدلاح زمکیدربتک بوروتوک جاحح كس شمع بودیا تمینغن هلتمعل رصم یلوبناتساو

 یرلدام هاشداب ولئداعس هدنرلکدید « . راهدیا مدش هنعرزوا رلباصق هک رده زم روصق

eیارازرمب یک« یراکدتنا تمدن یوسانسا رانادومق هک اقح ه هک ریدر ویب نوجا  

 را با ےظع یالآ رلنوب . ردرلیزاف ,الیسیف دهاح یالآ ریو ۰ زدی حوت



Aلاها فانصا  

 )\( ٠ ردهدکعا اطعا تام ولعم رادئمق هل رو كجا ه والع هدی ادوپشم

 الوبناتسا ههسوفت ریرح یفیدلوا شعاب كناشاپ ماریاب ارظن هنسهدافا كن یلح الوا
 ااغ و .يديا هدقملوب یلامافتم ۱۱۰۰. هدزوا قوا مسقنم هلصف یدب یلا
 . ردلکد دعادنم یعاغورب كنهلحم هدادعت ررب ررب یتعاصو كسم یرلقدلوا بوسذم

 برا فال مو تفرح یناهندنام ولعم یيدر و هدنقح یهر دو كن یبلحال وا

 یرا اخ راهم «یراتفابقو لک. «ینیداوا مک یرلربپ هكرانوب و یفیدنل وب یطابترا هلسیکناه
 هفرعمورنهیبک هن هدروصیاننا ندهناهاش روض> «ههصاخمو ع ازت یهدنرلءراویرقاریاب
 هدنقحیرلکدک هرهلیوسرلب «هلراوطاو عاضوا یک ھو یرظدتا رانا تاو

 : ردراو . یرلفاحجښس رر كفانصا زوب » هک روسد هدن رب ر الثم . ردهدقملشالک | راشش

 ۱ « ردفاکم ندنسهلحیعاهینس كنسالام ودرا اما

 : هکر ورد هدنکردبا ثح ندنت الا رک ساق ندا لکشت لصفر ندلصف ۴

 سیا بسا«یتمهماه لی ثب فارشالابقن هرکوص ندکدتبا روعافرش ماع ةحش د
 :ا یرامادخ راو یرارضعو رادقوح یرجکی ء یرکسیعضاق ودرا هدننناح غاص

 دنسهقرآ بودیا رومع هللا یسشابرضح یرادق وج یرجبکی « یثاب مجم هدنغاص كن وب

 کوک یالآ قرهلح یرالواط هناخرتهم تافزکس ندنرلدقرآ « یرلنالغوا ج ۱ سیلم

 « . روللوپ فانصا زکس زوتوا زوب هدننالآ رکسیضاقوب . راردیا روبع ندشد

 : : روی دیا هیاکح هج بوش هد یر وع تروص كرابحتفح

 رتو ر. رحم الرا كم یل آ یعرکیءد رب تیولوم تود اما". ودق ون یراناکد »

 هات ار ترضح ام ردمالسا اهللع مدآ ترضح یرارب . ردشعلوا دع یحتف> ۰

 رک یع :ترضح . رد ( تارطارص ن تاید) ترضح.یزلریب دن مو شهدنفا
 ا ا ی ر ندنف رط ینا یاو :یرلاف ۲ ۰ ردهدننارح نازوح ؛یربف ::یدالغا
 نوک انوک هلود « ابق « ابع هدنزازوموا راقراج هدنراقایآ یجنک ۱ یب یناقهد ةفاطوب
 یراریغص كس هع بودیا ناز هلبا رفت ع اونا ءرزوا راجا هدنراشاب < راهننمشپ هفرخ

 راقاشوق رک هدننام كرولره بودیا الطم هلا قرو نول آ ییرازویوب یراسوماجو
 هتفج هتفح بوریک قرودنوی وب هرات واح ريدم یی هیق كس هع و رللوح سلط | كت رپسو

 واننم افر «ینهرک «هلوذ و «نرگ د < مردنک وا. «لدوون هدنرالا بوشوق هغوللو هام

 ا دیس تکرب.«ندنب كم ۱: بودوس یک ویو نااص یراسوماج ھا راتل 1
 1۷ - 4۸۷ هفیح ۱ لج ۰ یسهمانتحایس یلچ ایلوا (۱)



 4۹۷ یلاما فانصا

 قیوشلو بغرت کراس نسخ یاطلس طا هاد رخ نوجا ملام حالص « هترشامه نسح

 .یدنا یحمتم تك اطووب

 ۱ فا ١ رارلآ دد قفل اباعر هدزب . رایدیا یلها سرفو ثرح فنص یحنخوا

 .یدرلرالمق یعاسم لاذبا لبا تانا وح « هلتعا رز هليا ت رح هنکر ادن شاعم بابسا قوجا هراس

 . یدروذوا دع « لامعالالضفا » « هرکوص ندداهجو لع هدیقاسموب

 روما هدرانوا هک یدیا یرابحاص تعنص « تراجم هدوا : هحالک هفنص ی درد

 یداب هنعافتنا هدندوص بسانم كقلخ قرهلوا لوغشم هلراجم لاوماو ةتعاتص

 ۱ ۱ . یدرارولوا

 هدزرط و یدارفاو ناکرا كن هبعاټجا تشنه رب هدوک هیهبمالسا هغاوق هتشپا

 درف رب چسه یتح . ید ملف فطرت هلروص و هدفنص سه و شلدیا فنصت

 راح قمالوا فوم هلتمدخ رب نوجا تبع * قلاق ج راخ ندرافنص و نوجا

 " یلاغدا هفن ےر آ بج دل رانوا هسرا رول وا داش . یدیا قو رلوفس « زلرواوآ ملا یدلکد

 نوحا قمالوا ال هنشاب كسان هک ا ضمب هس زام هلوا هل وا یِتح . ید رلیا باج

 [۱] .یدبا عورشم هب ی زامادعا

 Hn نیست هلم ام یرافدص یی دلواش ارا كنااها هدنننامز رایلناهعهد را هماننونق

 یک تفرح لهاء اشم « املع ؛رکسسع « یبیوسنم یارس : هجییلشاب كرانوب هد هک

 قیرفت ءراهبعش قاط رب رارکت هدكنپ رب يه كرافنص ویو ینیدارآ هبهلصا فونص
 كيك ا « قاضاقو املع لصا نالوا لوغشم هبا اتفاو سیردن ؛ تزاملع الثم ینیدنلوا
 «ماماهدرو(موسریاملع) اماغنالوا سال یهیملع ءوسک طقف نانلوب «دتبرومأم یک كلبتاک

 داشت ةو ردنا را تنی الت نوک قازا ةر بش یک راسو بطفل
 عو قلب را شو سو هوس راو ی ۲ یناداوا ن هک قیر و دادعت مولا ینعاوا

 . ردهدقملوا قیر ندنرکیدکیهدآ یهاط

 یلع ایلوا . زبد ءرکوا ندیلج الوا یناموامم ینا لا ءدنقحت لاا قانشا ۱
 7 ندنف رط اشا ما راب معا ردص هدنننطاس لامز كنار دايصو هدنسهبس ۰ ۸

 هدنروضح دام ناطلسو دق هنیرتا ین رتفدلالماو سوق ریرحمنالوا شلرردشا مظنتو

 یهدنسسز دیک ندیا ماود نوک جزا هلئروتص كم ندنهاکتب ینشوک یالآ؟

 لب لاک یلعا - ۱۱۱۰6 وصول حابص ب هلاقم هم یسالتعا رود كرلدنامع [۱]

۳۲ 

 ی ی e سا



 لصف یجنکنا
 زانا فاتصا

  ندلاها 1 اع هدننامز "ناغروا ناطلس و هدنلکشت لئاوا في هسامع تلود
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 ىف لکش فک هنسهراوا لوما هنامع تلود هلت كل وساتسا . زدم ولیم هد ییدتبا

  هلراملسم ال وا قره آ هتفد رظن قرف يهدنسهرآ یلاها یقونص هدهرص ييدتسيا ثمر و

 : نوناقو لوصا = ادانقسا هب هدا سا تاصنع ی رامامزک هدتفاف ین دگر املسم رغ

  قرف یرهاظ و نلید:زوک هدنسهرآ هموکح تلم هلبا هک اعا تلم ادناو شما احا
 .-وداعاک ال وتمح هدهدنشءرآ ی ههل ا ق و ا رام اذ اوا

 .یاملع و اک اساسا لوا نیر هعاضیا ینسهبعاجا فونص ینا

 كکب لاک ىلع . ردا اتقا كماب ییراقدلوا شما مسقت هفنص چاق ییاها ك هیمالسا

 3 یدروسوا مه 4هنص ترد 5 دارفا ااغ هار ًاصیضلت-ندهمالسا هیفسلف رایآ

 . تداجتو تفرح یرابحاص تعارز و ثرح « یرابحاص رق « یرابحابص جسق

 ر . یدردبا تسایر ءرلنوا هلتنارو ابو هللا باعا هدربما ايو كلم رب . یرابحاص

 ېک رم ندرارکسع نوتوو ندنراتنطلس بن كرانوا و ندنیطالس « ندک وام فنص
 نسح «تلادع هظفاحم هلیربدب كنامکحو املع یطیر و طبض كنهزاس فوت . یدبا

 قم وب یعاسم ندا بر ههااو هلئاقمو هبراجم نوجا ادعا عفد « تسأاس

 ندش :احو

 ۳ یدیل کی هتب)ندافمخ یج ماپ ندامکح * نواملط ها فنم یک
 یني ًاملق كرك هلبا هداشتسسا ء هلتحبصت « هللا ظعو ًاهافش كرك هدیراهفظو هلرلنوا
 > یار « هیعرش ماکحا غیلس هب یلاها نوو . یدیا هبهلا یهاونو صاوا هظفاحم هلساتک

 .« ه دایع یتلخ ,هلتم ومع و هنایدلاو ندا ملعت . یدیا ندهصز وا هدهرواش» « ربپ دن



 0 ينالبکشت فانصا هدهییغ كلام

 لخرات ۱۷۵۱ ناریزح ۲۲ و نادا تيش هج رلساخ تید یراهتس ۵
 یاالامعتسا ءوس كنناسج فانصا نالوا لاوز موکح ندنماسا هللا یروسطارپعا هدا
 وه ینا نررشت ۲ ۰ ردشاوا حاجت راجود ًادابتعا ند ۱۸۰۹ هدایسو رپ الب
 . ردلدام هتنوناق ىل راب ۱۷۹۱ ترام ۲ د هتنناب ثكيهنارف نوناق لحد

 هدنراصوصخ یوا رادیاب او قملغاد یرلتعاج همان صا یلح را ۰۱ لولب۲
 هدنسهتس ۱۸6۸و هادیش یک« دەمانماظن لخدان ۱۸4۵ یاننوناک ۱۷۰یدیاهدقهار, را
 تاقرو یاقر گي همسج تایانص اغر هزت اکر ح تدسالاص وس ( ن نالوا ARE دن اعم
 ههایرتسوا )ردشما ميرس ینساغلا كب هروتسم تایمج وب یایدورض بانتجا لباقانكللا
 داب « غ ربع روو « لایاوور یفاس * عروبندلوا « مهرب < واسا ۱۸۹۰ هنس سلام
 كنتابعمح فائصا ایسورت ۴۹۶ A € هک وص هنس کیا هسلا دام کج لەر

 كايرتسوا ناتسراحم ا عضو یلوصا یدو نون كتعنص بابرا «ترزوا یسا

 .ردشعا افتفا هن

 ههص وصخ :تازاشما .قاط رب یر یه« ایرتسسوا رک و اينالا رک هام عم
 كلو ی هل هساکد احا اعم اتا مردف نانلو كلام هب ءدودح ی

 ردنا لاک هارو و تفک وب ی قوح زآ هلیکسشت "ةاءارص هبنام "هلساسو اکو
 لا» هنیدنک هیرادا یاوق ینتکرح هلقتسم تامج یفیدلوا ورشی كچلود جلو
 هلا هل ك راس اب هتسواو نورطاب « هتناصج یادصا زکلا "2 صالخ هدارو . ردشک
 نارزح ۱۱ ۰۱۸۸۱ زوم ۱۸ نالوا راد هبهطروغبس یروبجم وشراق هاذ « هاب
 ندیا مقا هفنص چوا یرلتماص هليا یرانوناق ناملآ یخرا ۱۸۸+ زوع ٩ و ۸

 عیانص « هزاتم عیانص : زکجهدیا رک ذ ی وماق ابرتسوآ لح رات ۱۸۸۳ ترام
 ندنراسا یتنص لها . کرم عیانص عبات هتتراظلو هرادا كنمرارومأم كلاي
 لالقتسا و . ردفاک كما نالءا ینراجحم"یتسیرسو لو یس تیرح نوجا 2
 لصاملاو « هدلماکت قيرط كتاعانص كوب “ هدلامهتسا هخاس كرلهيامرس كويب « تير
 هدتلاعف لاح كسفر چوا ی ؟ لللانب تالدابمو « هبکرناخم تابقر « هبسلکه ت
 یاس یانصا Ns ص سا هءفادم هدر رر چسه یه هدهرضاح لاوحا ی
 فلت « هروک هننأرح كنيناوق نیعضاو و هتان هدناتعنع « كنسکی هسیا ىدا
 . زو,دکلبا راضحا یش رخ نا و « رابخا یشره یننکج هک هد



 ٤ يالیکشت فانصا هدهسیغ كلام .

 هتضرط فالنا قرهلژا قوت ندمدیدش تالمامم هنشهیدأت ما هاراترجا . ردعوش
  یرلقارح ها هلع یرابح اص هاکتسد . ردکچ هلیدیا لسوت هیهنوناق طااسو باجمالادنعو

 . رد راکچهدیا هداعا یاىح هلام كردبا قافناو هشاعاو هیابا

 ضارب ییدنا هما دا یلات نالکشل قاتا هدتنام رسو سراب كیهمنع

 هلرلن و ر اب یسهقاعت داوم هلسهدام یح 2٩۰ كنارح نوناق ىل را ۱۸۱۰ ۰ ردءهفاو

 كرديا اغلا یرلنوب ینوناق ۱۸۹4 سیام ۲۵ نکیا ءدکُما هبزجم ین راتکراشم كهلمع

 قیدصت ینقیرح قعاب رلوءغ نیزسکعیا لسوت هدنادشو تادیدهنو دات یتکراشم قح
 ینا ماکحا كرانوناق یلخشرا ۱۷۹۱ ناریزح ۱۷ و ۱۵ هکر دقوش . ردشلا
 نوجا كعا هبا ايو راضحا یرلنوب هد بولیدیا ه دعاسم هللکشت رلتصم . ردشمهمشهک د

 کهدنو 6 یلخحرا ۱۷۹۱ ًاتاذ .یدیا ریاخم هقطنم یعنم كلو هنیرل راح قمشالک آ

 لکسشت راتیمح قوج رب بک ندو نورطاپ هدراتلایاو .دسرا ًاغر ءراتیعونع
 یتمج نورطاپ ۱۳۸ راح ینیبستم كيب ۱۵ هدسراپ هدنسناب نوناک ۱۸۸۱ ۰ یدشلا
 هنیرلهفدنس میانص .یدیا دوجومیرلهطوا هقیدس هلع ۱۵۰ یلاضعا ( ٩۰۰۰۰ ) و

 یدشلدیا رادصا هلبدص» یقیدصت كاءج و نواف یلحم ران ۱۸۸۶ ترام ۱ تم

 ترابعندنرطسقت نلیدیا لیصحت هکلجوک كب كناشعا یآ درا و رهعدنسوب هام
 چسه ادعام ندنرلعامحا زک رح .رلنمهدیا لوبق تاعربت هلو هبطع هن راهه دنس . یدیا

 رلهناخهراداندیا كلرادت ,رشیاویرلتبعم هنامایرلهدناف هناکی .رلنهلوا بحاص هلوقنم مغرب

 زوس چاق ر هدهدنفح هدنجا كلاءنالوا یتلعت هدایز كا ههسنارف . یدنرابع ندننادحا

 سيات یعو ىس تیرح ءدراتکلم قوحرب نلیدیا قالا ینالقا همذارف : !هلیوس

 كرهیدیا اغلا راع هدهدامور یک یفیدلوا هدیافتسو هدنسهنس ۱۸۰۷ الثم . ردا

 « وات هد ۱۸۲۹۰ (۱۸۵۲ ۰۱۸۰۷ ) یدلل را حالصا هدزرط ر, هارارحا اهد

 لح را ۱۸٩4 نارزح ۸ صوصخا یلعو هد ۱۸41۰« هرشوسا هد ۰

 هد ( ۱۸۵۷ ) هد هقراع اد E چورو هد ۱۱۵۹ ‹ هدعهوسا هللا نوناق

 تعانص كوبندفرط رب ؛ ههبرادا تایم ینیدلق یروبحم كنيراق یجنکیا هدهبسور
 تئلاحم راهطا تالنکشت یگاد ایو تقوم « دلوتم نالتک لینک هدندرگید فرط و

 یفیداواشع ونوا ًاتاذ یتهجفانصا زدکنا نایلوا یمهدیبأت ةوق ر اساسا .یدیاهدکمنا
 ۱۵۷۷ و ۱۵6۸9۱0۳۰ هدابنالا . ردشعا بئاغ هلیا یسیدلب نوناق ۱۸۵۳ یتازاتما



 ar یالیکشت فانسا هدهیبغ كلام

 تفس ندیسا دارفا بوسنم کلسو تعنص ینع هحنجوم یسهمانرار ۱

 هلیسا وا هدکما لیکشت یتسا-الاسا كنسیساسا نوناق هسنارف یساحتا كناصم انوک یھ

 وا "ةدامأ كرلتعج یک وب نوساوا هسرولوا هدد روصو لکش هیهو هللا هنا هن ره

 ناکد قخآ < ردهءتم « ساندارفا بوسنم هتعنصو كلم ینع « ( ۱ هدام ) ردع ون

 بتاکویس رهن نامز یرلفدتلوب هدکل رب یم# و بابرا تعنصرب نیصتلایعال « رانانلوف

 ن ەدیا ا رجا تارک اذم « ضعهرو رارق « زامانوط دیق 6 ضدنا نیعت هقدنس هدهنو

 اف گنفمتمآ ( هدام )۰ رازامال آ هملق همانماظن هدنقح یراهب هدم "هک رتشع عفانمو
 ابو تاکرح و لاءفا قجالوعوقو « تارك اذم كج هلبدیا !رجا هدنقح یرادقم كنرعا
 ۰( ۳هدام ).ردهدنمکح نکی ن اک هیسدبالودیرلتریاغم هنسهمانناس مشب قوقح تک راشم

 .ردنمّهتم ی رلا زح كجا دا سرت یراق 2 ادا تک ریال با و را رو

 اک تارام ا وا رهظم هرلعفادم قوحرب یرکف تکراشم یر, ندرود وا

 نوجا یبدنلوب رادف رط هفیحآ ندقحآ دقن یاکرح و لاعفا ولروتیه. كناسس و

 ەر تلود یاروش هدنرلرود قلروطاریعاو قاسول اوف طقف . زکچەىما ثح ندنوآ

 تراجم سداپ اعفاو . یدلیا عامسا یاضارتعا کهدیداو ینبع كنیلەژناد ناژنە-ود
 یی روک ذم تاضارتعاقراروو مد ندننساحم ك هرا دا اف یلوصا كرود وا یسهطوا

 a رو
 ندن رود كل و-اوق هدلاح تققح . یدامالوا یتقو هلاصبا هلعف عقوم هدهسدلبا | به

 فاطر یک یرومأم هدیانع«یفارص « يروماء ارحا , یررحم تالواقم « تافووآ یر
 يلوصا یراتعم فانصا ندراتهج قوحر و,یدلوا ربش 1 ناتاص یم 1 رلقا هتسوا كلابس»

 لاصردت ٩ راجکعا ردق هنسهتس ۱۸۹۶ ند ۱۸۰۱ لوا ن.رشآ ۰ یدریدک |

 هلبا یلاهاو نلیدبا یبطتو دالا نوجا راباصق ردق هنسهنس ۱۸۵۸ طابش ۲٤ ند ۸

 قهدرارهش كورب هلباسراپ ؛هیدش تاماظن ماطر, نالوا رضم هدهجرد ینبع هت راحت بابرا

 . یدلوا مق هنیر یامج فانصا میدق

 ور ارب هسزالوا چیه هلهعلانیب نوبلوبات هدنسهنس ۲ ۰ یدتا در

 ' .دنصخشا كشيراتبەج زالاح تنانو ایلیسرام هلیا یرایجقلاپ دیفس رحب رلهنعنع مردق
 مرت کف لب چانس رخ یتیم فانصا دق یلفاح كيلوناق . یدلوب تابح ندیګب
 «ندتکر ح. وب . .یدسشمهلبا ذاحتا هزوکفم عون رب وب كردپا :عاجرا هلام هتعواطم و

 كمهلشیا شيا ینوک رازاپ » : رایدیاداقنم هنونقوش یراتبمج نورطاپو ه۶ ندیا عولط



 ینالبکشت فانصا هدهیبرغ كلام 1۲

 « وغرو . رایدروک یلانف نالوا دوحوم نامز وا زکلاپ یخد هدوک ذم یامکح

 مناط رب . یدلوا قفوم هنسسافلا كنتاعمح فانصا هليا همانما یخمرات ۱۷۷۹ طاش

 یجه_هطمو یحاتک « نوف ۶ یخارحا < حارج نانلوب مدیا هبهصوصحم تاماظن

 ولرو چاق رب یتحو a جواد هن راحم ييدهلد ماچ < هرزوا قلوا یتتسم یرلکلتتثم

 یوتن راپ سداپ یشراق هلمعو یعس "یعبط قح وب . یدبا رادتخالص هدیحوت یتراجت
 ۱ كلو یهستکم ق وقح صو لا ىلعو یروجو ماظتا وماظز هلیسهط--او ( هک هس )

 . یدروس یرلبا

 یارف دارا زكلاي همان صا . یدقلزمسقح كمهم رو تانیمضآ مراهتسوا هقیقلا یف

 ندنراوتنلراپ تالاا نامز یفیدلوا طقا- یناحالصا هلیا وغرون . یدلببهلوا دیق هنیرتفد

 ی همانا ۱۷۷۹ سوتسغا . یدروشوب ماودرپ هدهلداحم هنهلع همانيصا الاج يسيدب

 تردد قرف هللا یتعح فانصا یلا هدسراب هرزوا قلوا لدعم زار ی راکت ز رط

 فانصامیدق هبصق ٩۵ عباتهسراپ هلبا نویل هدنسهنس ۱۷۷۷ .یبلیا سيات ةداعا يتعاج

 . یدنلوا دیدحت هدایز كي یددع كراتمص هفامع» . رایدتا لکشت ندکی رايج

 كاج ىجا ءرادا هلیا هطباذ نوجما ینیدنلوم شغزاق ندنکوک یراتعج یفانصا مدق
 هلخادم عنام الب هنیروما كراتسح یکی نالوا شا تیدوجوم زارحا هدنبهاس يار رقم

 ناي ۲۵ « ترام ۱۵ ‹ طابش ۲۷ ؟ ۱۷۷٩ لوا نوناک ۱٩ ۰ یدوبلسهدیا

 ۳۹۰ ۶ ۱۷۷۸ زوع و ,ترام ٩ « یا نوک ٩ ۶۰۱۷۷۷ سوتسیغا ۱۸ و

 زوع ۱۱ ؟ ۱۷۸6  سوتسغا ه ۳ سوتسفا £ ؛ ۱۷۸۲ لوا نیرشت

 ادت اهداف رب یر هتموکح كتعانص هنیرزوا رهمانصا یر ۷۵
 . یدشلکشم فی یمهرادا كرلقارحو هفلاق نالوا شلوا باینذل نبت رح . یدیلوا

 نوتوب عبطلاب . یدلافوح ًاغر هننایقعت كنهطباض « رلوءرغو رلتج ینوناق ری
 هئدش «رادسا هجو شماضوا هراسنا ۰ یدلیدیا دانسا هناحالصا تایوشن و تاثیسوب

 ندکمهکوروک هتلا ..دتلآ یقانشا لالتخا راصارتحا هحو نالا. هلا ياا

 كنەعدق ٌءرادا ناس.-ّوم سلجم . ردلبلد کوب یمهداح ( نویو هر ) . یدلق يلاخ

 مارتا ‹« ندکدتیا هماقایهتناب هنیرر هدیدع موسر یتیدلآ قیشی راق هم راق ندمیانص بابرا

 نیمضت كنفلاکت قلهتسوا هرکوص ندک دلیا عضو یهیلارق تادعاسم هنیرب ,یرلتا رب
 ناریزح ۱۷۱۵ ۰ یدلیا نالعا ىلع و یس تبرح ربار هلکعا لوبف ېنساسا ينج هل وا



 +4۹ یال ہک ھت فاثصا هدهسيغ كلام

 فا صا ابو هل Compagnonnage کو یدرلروسارا قرف نطو یتح و هبصق

 هدنناب كی هت سوا ردو هب هج دا تعانص یارحا هنشاب یدنک كنحشیارپ اعدق 6 ته

 رر چه هعوضوم نئاوق دوح وم. رار د ( يدم قلقارح ) تدم یتیدلوا روبحم ءراصا

 . راب لاق یلزک یرلتمج هلع ندنکیدعآ _هدعاسم. هس اما فرو رسا قم
 تاسدقم و هدتک رح ضراعم هنا اسلک هدنعابجا یدک یمه و اف هشد مولع سداپ
 .رایدلواراح و دهبنقعآ یخد راج ه ردنوق ,یدشلدباموکح یال وط ندن راق دل وب هداه وه «دنقح

 هب هم دنقم ربع هدننعج فائصا یرلوتلراب تایالو هدلاع یتددلوا ىس وتن راب سراب دشا

 ندا هشاعاو هئابا یرلنوا و هرلتدعمح ییوناق رغ یک « نافنا ز نو « نءژ ناس » و

 . یا هدکعا زادنآ را کک قوت ریش مزاپاب لا اناا: راک ین راعامجاو
 یه كماعآ تباقر هت یدکی مدل نع یزافکرش یک ووا و « هفطو»
 كت لها . یدتیا ماهنا هالو همانهلواقم "یرلکدتبا دقع قردلوا نمضتم
 . یدلیا عنم ییرامشاط اپوص ابو نوتساپ « یی رلع وط یرتفد دټ هدندزن رلج هناخسم

 یول ناشوا لماح یتسهمانندامش لاح نسحو ینسهماننذا تعنص « یسهمان داش رتفاو

 اوتحا یعالع مهولو تعواطم مدع راوتلراپ . یدشهلوا منم رهتسوا ندکا لوبق

 كعلهتسوا هدتیا دب.یدتبا قافتا دقعیخد هلا اسداکنیجما كما منم یرلاعد قاط رب ندا

 فانصا هدهعانجا تلاح رب یتیدنلوب زارحا لباق هحرلشادقرا هدرادقم عیساو

 ربا قلهتنوا زن یدلوا هلن ف هرچ NOG لس القا یم-قباف يب تیر اب#

 . یدرولاقف یلاخ ندهمشا دیار هدکلر هللا هرم فلاک: نزا یاس یانصا

 هد رصعوا . یدروبغا سح یشرب اقشاب ندنسهملا حات كراصحما قترآ قلخ

 كیا « راه ود ولوئروت هل داق ینیدنلوت لومعم كناسولم « رفذاق یلاپوب كت هطباض

 یتنوها . یدبا جناوک_هدرمه و روفنم مه كمروک ینا تیقمل یتعانص راهقاش
 . یدرومتسیا یت رح هدنصوصخ كمهلشیا شرا اف كولم رایرتشم ندیا حیجرت هتف یک

 تعا اکو هاب | کا عو یر دنا و م زلت سم ا كباد وم هلا تز +

 ی

 ناما ناحجرر یالوف یثداق هنالاعالارادشُملآ هنتلآ ماظتنا كنهسنارف هنس هلقتسم
 فاتضا ه.ن رام وجه یراق و E ءوس داصتفاو «مساف بابرا ۰ یدروسدیا

 قترآ كنهدوک ذم تایم . یدرازامالوا لوفشم هلسهبخرات یاپازم كن راتمج

 كلهسیاروشو لام کمر وک ی راه نا ران واز لصا ر یمه هنسهل وا شحقل قند هنر وا ۱



 ینالبکشت فانصا هده رغ عالام ۹۰

 یهدنسهرا هلع هلرلهتسواینیلاکت هبموب تاروجا . یدریلببهدیاتعلام -كنا هعفد ضمیو
 9 2 ةلوس ندیا طدا یکعءرتسوک كلکوسر ہدشرم . یدربیا لصفو لح نافالخا
 . یدتیا هرادا ینهعانص تاهظنت ریلوق

 روبحم هلامعتسا یهلمم ةدعاق ینبع نوجا راتمنص یبع یرایجهخوج زمنارف لیمکت
 ءرارا وید یک ینیدمهالل و غاي رب هقشاب ندنغاب زوموط شار دز هس ہک چ سه . یدلوا

 هلا . یدمهوق هو حراج ریمد هدهنر راقلقمراپ یجوا نکسک و یروبس نالئوق

 طاقسا ندلامهتسا تدم نوزوا اعر هقوف یغرات هوا دیوح « دیوج هدقلجایو
 ۳۶ تالباع یددهاح لوصا ۰ یدئوا هاح یثزاق نارق ابوم لوک . یدادیا
 هدیدج تاعارتخا.یدیاهدکعا عضوی وف و لهد وم ینعهنیراتشه یفانصا نوتب كتعنص

 یرلشتههروطافیام هنقوف كن رلهطوا هجشول .یدریلب ه هلرلباهل تطاس و یلارق زایتمارب هسیا
 كرالام ‹ تك رح ماظن فلاح هدنقح راشام . یدراو یرلنواعم هدالرلنوا و .یدلنوق

 مزلتسم ی رلازج ریہشت هدااح یررکتیح و ینح«یرایدق یازج «یساحا ابو هرداص

 الث. .یدل وا كلام هتستسب رسیدنک هللا تالکشم قوح كب : میان ضد . یدیا

 ۶ رج Chirugie رلحارج «(۱۱6۸)هدنهاسینیمهداق مر « راماسر

 ندنرلادم . رای داس هل و روق يغ اونا فانصا ( ۱۷۵۱ ) «دنسهاس ( یژهلوق

 لتاراب اذه عم . رلیدمهب رآ ندن رکیدکی رلیجازجا نشلر هلرلاقناناص هیودا ارابتعا
 ماعلا هاحرد ددعتم هدرابجهناخسو یرارجات بارش . رایدبا لقتسم رانااص كل عا

 «رلنانآصرزو میس "یناوا « رایکروک « رابچ رج ءرالاقب « رایجهخ وچ )ته یتا .رایدایا
 زارا هنالبصا قوش رب «دنرلیدنک یشراق هرات رش رکید ( راباصق .درصع یحنتلا نواو

 داع هنیراتته یانصا وب هالامعتسا ءو. نوتب یی و سا لصاماو .یدراردبا

 « راک او رایزرت « راجکک | راعهتساپ . ردیا مامضلا هدااظم یرادا

aهدنروصر انف یراق هس رکیدکی ا < رابجافا و راچهفاش « راىجاماي و  

 هماقا یالود ندنرلذوفت "هحاس و نکم یرغ یدیدم دوخ اب و شلدیا دیدجم

 هک اغ یراصم نانلآ ندمیانص بازا هدسراپ زکلاب . یدرارولاق یلاخ ندکمنا اوغد

 . یدشلوا غلاب هبهلطف ندنویلم رب یونس

 تیعج ندیکی امت هنییسن رب یراتثیه فانصا طسونورق هلتعیبطقوس هل هدرانامزرب
 « رهش هعفدوب طقف . یدرلروسدبا تک رش دقع هجتسرپ امرا يدنکو یا



 2۸4 الکی فانا هدهبرق کلام

 هقشاب ندکا طبر هئاحم ةيدفع ون قحا یییانص بابرا فلاظو ثادحاوب ندنرلکدتبا

 . یذلکد یر

 عفانم یدک روصو دلرهنوروک یک رو وشود ییلانص گی رم یراه یجند رد

 لا ٩۰ هرجاته هحننجوم صا کیدا رشف هد ۱۵۹۷ ک ویلاح . یداع وئنوا یتسهبلام
 كنه زک صوف ادعامندنو .یدشعا هدعاسم کما نالعا هتسوایدنک هدّلناقم ایل ۰

 یفیداواهلبایتیک اح لراذلح- یامدخ موانصو تراجت و راقلهتسوا نوسلواهسر ولواه یتب
 . یدیاهدکشا لکشت داضت هل وصا كنب راته فانصا یک

 قح 4 ی راهمانماظن :ینابرا عیانص نابلوا ءرادا ًامظتنم هدنتیاهن رصع یحینتل آ نوا

 كزاهمانماظن یکسا . رلیدفاق رو کم ریدتبا قیدصت هدنتح یسارج كما ئاغ یزابتما

 ثادوبا: دوخاب یرهمانما قیدصت یک ا هملق كنیرابکی , یدیدج ًاماع ناه
 وارده, هكراقل هتسسوا . یدلوا بیس هنئودح كفیلاکت ماطر, کی یرادصا یرلهمانما

 .. كار هط وا جن ول .دوخ ای كني هقیدنس .عییانص یوی جد رد نوا ناراقیح هپ هدا نم ینفاظو

 نالآ نونابص یرلقلهتسوا ةقىقح . یدتیا لیدبت ندنرظن ةطق تمدخ هد ینمظعا مىق

 كەر كيون یهملارف (001/ععو تامدخ «فثاظو) هدیرلته فانصا ادیلق یر رهش

 ددمتم ةوخايو رب .ندیکی كرانوب یشر چسه طقف . رایدلآ نوناص یرانوب هلیدصقم
 فانیصا_ییالوط ندننادقف كرلمدآ نالآ نوناص یرلنوب یتحو یسأت راهعفد

 كرلنوا ..یدرویمهدیا منم یهقلطم تیلارق هدنصوصخ رابجا هکمریو هراپ یراتیه

 .راتدلوا صیرح و راکعمط هدایزاهد یرلتیه فانصا نوحما قلوب قلوشراق هنیرلجرو

 عاتبص « یسهنیاعم كنهسیفن رانآ , یدتیا دیازت یأیف ینلایهک فانصا ابو قلهتسوا
 تلف هناکش قلا قریو هلضف ندنسماظندح یراهنیاعم یراونوسیزکنا كني راظفاحم

 لات یفاطو و نادم طق تولوا وزا كم لیت یس + وس ..یذتیا
 فانصا شراب هد ۱۱۸۲ هققلايف . یدارآ هماسقا قوح كب ءرزوا كما رثکت
 هبلاموب نوتب ۰ یداوا غلاب ۰ ۱۲۹ ۰د.۱۱۹۱ ؛ یدشمآ لز هشلآ یددع كنم رلتثیه

 ,یتیرس دب ط هراشوراو " یلسم كهل تازابتما ًامغر هنیراهلخ ادم كني رارا داصحت
 ها سه وب :یدروسدبا لیدمت ییراصحا كنبرلتتبه يفانصا يیعاظتنا كرار اب
 . ىدا دی شهزآ رارپشو رده هادم, تفووآ ؟ ردهدنتسدرآ تابۇۇ ناخشا

 كکم ۱ اینک ۱- هنسهبمسر فیلاکت كنابشا تموکح نامز ییدتبا قاشا راهتسوا



AAAینالیکشت فانصا ہد رغ تلاع  

 ناجا كرلەمانماظن . یدتیا زواحم هدعاوفو لوصا قلعتم هنتيهفاتصا « لراش یجب

 وزرآ لارقو . یدلیا نالعا یغیدلوا عفا اهد نوجا یابرا عانت هدایز ندنتعفنم

 یراتیه فانصا نیسلس های هدنرهشسداب یوا سک یهنلیهریتک هنادیم را یا هک یدزوسدیا

 كتختإ لراش یختنتلآ هرک وص ند Rهوغا 6ع هد ۱۳۸۳ ۰ رایدتبا ماود هب هل داحم

 ون هلء رج فارتعا یرایلیوک قحا وب طقف . یدر الا یرازاستما ی راتثیه ۳ ا

 فانصا هلبسهطتاو ءدایو .یدنا هظ اور, شلدیا لسوت هرزوا كما قوس هدافغتساو

 زالوا چبهقح كما فرضو قعاصتا هصاابویو . یدتیا سسأت رارکت یراتشبه
 یدلهدنامز ربینبداژا ع ودوم هنیدب تان هام یعرکی هدرهشرب نالوا. یسیلاها كيبزوبچ وا
 یدنک رلنوا . یدرومشبلاح رلنالوا تلارصا زاح . یدتیا صقانت هدعوب هرخ الا

 راتوب هلتروصوت . یدرلرویدبا نمأ: تادراورپ ییا كرءرو هیارک يراهاکت-د باصق

 درج اتمز کو ددی هدامآ هترازما ایا یراکنز لا تایی بوک نال

 214 اور روت یدک هلتروص و و.یدراروبدیانامات نداروا ی رلهعاعا و .یوراو

 یا صوصخو نامز یرلکدهتدا قماتیوا لورر, یاس . رایدیا نیما هدنصوصخ

 ِ . رولوا نایاع
 اد . یدتا قوف هفانصا ندمکی تالارق هحلو ماتخ یرح هنسزو طقف <

 وب طقف . یدیوق هیءهرص هلی رابتعا (13جروروزخع فرط) ییراتثه فاتصا یول یحرب

 هلارق هد ۱43۷ سنرپ ینبع . یدشمربا هماتخ هلیرلهرصاحم كسراپ هرکسع تالبکشت

 تیلارق نیزسکمرو تادناعرب چیهو نیزسقلوا عيال هناحتما هدنسهاس دقنرب نلیریو

 صوصخاب . یدنلو هدنروصت كما لیک دت قلهتسوا رر هدنربره كنبراتنه فانصا

 ۳ یحنتل آ نوا یمهدافتسا ع و رشع ربع داع هتلود 4 هسزخ كن رله فانصاوب

 . یدتیا بقعل یرکیدکی

 لک كرهدیا ثادحا ( 0[؟[عمو راهفیطو « رطشیا ) ماطر کا

 ا : یدريايبهاص هدزوا قلوامط هنسیدنک یف یرلخیار ءدوا .یدرزفهّتسیشا
 ۲ . یدرولوا شما هیدأت هان ر وصوب ی_رلجرو نالوا هییشابنزهم

 ق ادختک )قلهتسواکیاهدرهشیه هرزوا قلواهیطعرب هنسهرشم یرتاه یحنجوا

 فاتصا . یدلوابح اص هرقل هتسواوب یسهربشهو .یدتیا هدعاسم هنئادحا كس هفطو
 وزرآ یناآ نوناص یرلنوا نوجا قمر دلاق ندددروا یراشیا دوای یثاظوو یراتنبه



 4۸۷ یالیکشت فاثصا دهس رغ تاع

 یاوقرشكا.ءهاس؛یسلواندسنج یا كال وصح نالتاص«یدلکد ضوعالب راکل زس سانم و"

 رەنا وز راظقف لک دراقل زس رخو هللح زکل اب . یدیا ندنساضثفا یفانم كیهتسواناوش ود
 كنيراتایف دوخایو یساحا كتعنص لوصحما یخد تاکرح نیک ر ج نالو عوقو

 . . یدریلیدما هز هليا ازج یکیا یه نامز رشک | وهز وص یحرط یدقن یازج ایو یلیزتت
 رنو ندنفیداوا یرس كنم فانتصا یه ایرنکاو تورث عبنم «یهانص تالماعم

 هب هصوصخ مایاو رازاب :یدشمالدونوا ماظتنا یعومم طقف . یدزلتسوک هدرلهمانماظت

 [ ج راخ رلاشتیم ]عون تل گیا هک « یدادتما كن وک هروک هخسوم « تیاعر

 كرصعا یحنجوا نوا هکردضارتعا لباق ريغ لاضالاو . ردیا لیکشت ییهیساسا طاق
 . یدبا كلم هتحارتسا دابر اهد ندنسهلمع رصع ی ز وقط نوا یسه#

 عونربهدنتلآ یذوفنوکح كتدنصره تاسما نادیمذک مهیلیوس هحیقیجآ :هجیناکهتواجم
 یجرب .یدرانمهدناقافاو تک رتشدقع دیره یدک" رله یدشل وط عبات ءدید

 رب راخت کیا . یدرلیدیا یل یک ینانخ مرج رب راراکتحا نالبیای هدانشاو داوم ع و
 یوو ایس : قدزاو يح هک اویا وا اهن واب وک را یا نه نماواب هوا ارا زف یش |

 ۱ ید ریلی هل آ نو اص هننأف راحم نمسقر كنالوصحم هربخ

 نالوا نام د رالاه د وخاب دک وا عز وک راک بوک مدر م اعلا ار نا ةد

 . یدریلپاب هدرانوک

 کهدنسهرآ ی راتثیه فانصاهلیا یلاهایغد 1 م ]زورم نمو روخازمرو یاتک كراتعنص

 (وکرو یصخیسش ؛ یسهرویم ترجا هرئاسو یرپوک « ارج « لوب هیدام فیلاکت
 4 كارد تادا « یسدراپ یدنتساب یا )وط .دینارا د رام تل 9

 ناه, لکد هد راپ زکلاب یراتنیه فانصا ؟ ردمپات هرانوب ( یسیجکی هجیک ) « راقج
 شاوب ییراهمانماظنو ین رازابتما قدم ندفرط ی رومأ« لازق ةدالخاد تبلارق هما
 قوجرب ًامسق هسزالو" چه .درلرصع یجنشبنواو یجندردنوا ۰ رایدتیا زارع ا شاو

 یوصح كل كتو رجزرب یرکفالتسا و هعفد ضعب . رلیدل آ هن رالا ی راءزادا كرار

 هدشان وا و. یدتیا منم یعامحاهدایز ند عقد رپ هد هنس هرا.> هخ وح تلف یجندرد ۰ یدشلو

 هلتسهدعاسم (Prévêt de Paris) كس انها سراب و هدنر وضح كنلک و كلا رق قجآ

 . رک زاهد ۶ لراع ؛نالزا تموکح ااو کسه ی للا (۱۳۰۸) یایلزا سا: یی
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 ینالیکعت فانصا هدهبرغ كالام ۸

 دم كج هديا لدب هدب. یوردبا ناب ادهنکج هدماتمدخ امرت هنتاما اظز ك نص لوح تادا

 <. ارو وکو ر قارح .یدرمایرب دشل را رق:دنسءرآ هفلاق هلنا هتس وا یس هل و اقم رام | لدب و

 زاهد راتمنص قوحرب همقدشگ |. رونل وب هدنتلای اصو كي هتسوا یالود ندنص وصح ثالسم

 یدرلریایدبالوبقرایآرومراعاتجا«رارور وک هلمامم ی وک شادقرا ندنفرط راهتسوارلهفلاق

 نوجا تافالتخاو رلهتسوا . یدریشنااح هفرش یسهطوا هح ول .دیرل ض٥

 ها نوجما قلوا هتسوا . رایدیا یفهش تمنص « یسیخاب هتسوا تمنص رانانلوا نیمل
 روا یک یخ فاصا طقف . یدردیآ باجما قعلوب نا یهنزال طئارشو یوا
 ةلطم نوجا قلوا هتسوا ی وفود ر . یدردبا در ايو لوف يلدضاب هغل هت سوا

 لا دوخایو ندنفرط لارق هلرلق هتسوا ضعي . ردمزال قلوا هتسوا یعکلسا

 لوف فان صا یهتس وا ر هبوب . یدیا عقاو هدیسارتشا ندنساح یرلطباض كوس

 هلفانوصام نارفو كنتئیه فانصا ابرنک او رووا ير تفاض رب نوجما كنا
 فد رب . یدریلیدیا نالءا هاب راکلنش یونعنع ندیا ماود ردق ھه وک وب بو الثا,نامزوا

 سو هلارق تعنصشبیمرکی .یدربلیدبادع كلم رب یتراو لقن لباقتءنص نایدیا ناکا

 ا یالفا . یدیا یاضو تسبرس یاد شب یک یدریلیتام هتب ربا
  یدردبا باغ یاونع یالوط ند قیدمهلوب ءدنامدآت هراهةلاقیو ندشیدمهنوط قار
  یمخش قل هتسوا . یدرلیا لر هنفنص رلهقلاق و ربل هشیلاح هحتسب رس زکلا

 بختم «یراظفاح تعنص «رلفلح ] یدراو ی رادح راظل كتعنصیههد رب. یدیا لکد هنر

 زا ینیمت كرافلح ءدرابجهردنوق « رابجدیلک « رایچککا . [ یک الکی
 رایج اوبدو رکلود . ید هبیجنیام شابو هنیشاب یجککا كلا رة هبیرغوط
 گدنقومو رصحنم هراتدم نیعم یسهفیظولرلفلح . یددمام هنسیسشاب رکود كلارق
 ا كتمنص یددع لرلفلڪ . [ هنس ارم هلتمو ۶ . ردق هب هنس چ وا ندآ 1 ]

 سایهک سراپ رافلحم . یدقوب یتیسانم رب نیعم هلیا هععانص تاودا بواواهروک

de Parisتراظن هل وقف كرلفارح رلنوا . رلیدیا روح کمر و نا [ ۳۲۳6۷۲۵۲  : 

 جات . راردیا ذخا یراکرو قاعتم «هسهذم روماو « لوق یرلهتسوا

 ما نیت رایدق یازح یالود نن لقا هتاماظن . رارونل وب هدنامنز و

 . راردلوئسم ند [ عانعا كلحكب ] و ندرلکریو دناع هتعص

 طقف . یدیا ایم زس ەش هنتعفنم كقلخ كلمسم « یراصحا كنه یفانصا
r 



 4۸0 : ًالیکشآ فانصا هده رغ كالام

 شاو دلش ,یک کنم( 8121s :كرابجراوید ؟ وه 600210 كل راپ اصق(«هدرصب
 رزو مس HI « d saint Joseph رارکل ود یدر شلدموم یلوصاوب شاو

 saint 112076 راناوحاب ¢ كن saint 619 رعهردوف «ك ٤101 saint ران باس

 .رایدلوا لخاد هڼسهاه ك saint 60 دوخاب 521711 60 ریموت ك

SG EEEفانسا نالوا  ER 
 . رایدناكلام هراءرتاد نالوا ییارحت هجورا هدنلخاد رلاسلک نایداهظفاح نس

 .راهتسوا « رلهفااق « رلقارح : یدردیا اونجا یهچرد چ وا بتا رم لمس هدتعنص

 لکت هرزوا قماملوب .دنتحت هلواقم ر یروبحمو قمالوا نیعم یددع كراقارح هتسو
 قارح یجناس رب قحا طقف . یدکلام هنقح كعا تاص ینیوبا و ی. راقجوع

 تو E لوق « یدم اود كفلتارح و كنمدخراهمانناظن .یدربلسبهآ
 بقعلاریز .ردیا هارا ییرفصا دح نلیهثسیا یا رلقروب نوتی طقف. ردرلشُم
 ثریا كنئدم قلفارح. رددت دیدم ردو یغیدل وا یکم و قافارح دصقم نایدب

 یدریلسب هل دنا راصتخا هل بس هطسا و هوا ایر اوف ردفو یتسانم ر چیه هلن ا یدحو

 هدنروضح ( كنه هجحول) هل 166 زان۲6 رلفل هدنسهرآ قارح هليا هتسوا
 دوخایو نالوا لها ان رلفلحم وب : یدراو - یعامس هکلپ - هبموع "هلواقم ر شلدیا ارج
 یا قارح .یدرا یاب هبمرپو هدعاسم هتمادختسا قارچ هدتسوا یردکدروک تقوم ینعقو

 هنس رب نوجا یئدوع هسردیا رارف رک | . ردیللوا و لیصح و مقم « شما
 رولوت ر وق ندننمضت نایزو ررض ه هتسوا یالوط ندنعاض كام ر .رولیر وتدم نوک 3 را

 ا منم هللا تامإظن ضع ینال.اعم. و ؤس یقجهلوعوفو هدنقح فا رح یی هو

 ندفرط یرکید و لر ندفرط هتسوا ی و كرافلح ؛ قارح ادعام ندنو

 واو.یدرجک هنمسق هفلاق نارح هت ولو مانخ یادم قلفارح هعفدر . رلسهلل آ نونا

 نالا نوجا قلوا هتس واندقلفار > و « ین اتما قلفارح . یدربلآ هیه وب دلی

 یرانکب ( ی راردار ضعف ؟ یرالعوا كنهتسوا . یدندالسف ا:هتسم هدحیغل )ا ےاب ناحش

 كتمنص به : رابیدتکد عبا هط رش ر چسه نوجا قلفارح یرلهداز هجوم

 مسف كراقارج كلذک . یدشلدا باسح یحعءدا لاقسنا هلی رط ثراوت و هم الو

 یددع كرهفلاق . يرو هنقوف یطاارش كنه ىلەىموب ترجا یمظع

 لوبف هنئام فانصا < یا هتسوا همام هفلاق . یدشمهلدا دی دح ندنف رط هنا 21

 تک تم ی دی ی تر ست و



 - یالیکشت فانصا هدهبیغ كلام 1۸:

 رایج هردنوق ؟ یرابحمابتخاس ی رلحشیاق یتصا ( رلیردو هلسوک ) پویف یجندب

 رایج رک ۱(رلندیالامعانود ندنسهلسوک كك ) یرابج هسک « یرابجن ودلا « یرلغابد

 .ردیا اوتحا یراروبلعا « یرلیجالج رک ۱( راندا لامعا یناروق رک ۱)
 ِ یرکلودتلاارق ردق هنخحم راب ۱۳۱6 < ررکلود : ردشحمان بو رغ یحتلا

 . یدروسدا ا وتحا ین ەقىط نوا هدنسهرادا

 اط«یرابجم | « یرایجراویدهل روصینع(یسیشابرامعم)یسدشاب یجراوید كلارق
 ظن ندنفرط یرائه فانصا كوب . یدیا رردنلو هدا تحن ینرلهتسوا یبوست

 .رادمانماظن راجکلموج یناریوط و شر رلندیا لاما هی تاودا نابعلآ هتیمها

 رانو هدهسرار ر درا هماتخ ی هتسدل نوز ها و رلحارج و یرارومام ربح .یدعیات

 دیا باجحما كما ءوااع «یراحهتساپ ,یرالاق «یرلباصق هرک وص زار

 دنام زیع ۳1 2 وا هبساسا تهماشم ریژرابهدنس م را یرلهمانماظت ی راته فانصا

 ِ . رددوج ومهدتافالتخا قوحرب
 هفانصا کیا هدنامز یبع یشر چد ةدعاق .یدنراع ندراصحنا یسارجا كتمنص

 ا نا هنک امهدهو دوجوم مناص كوس هن لباقم کوب هلع ءانب .یدزامهلوا دن
 قد ازسطساتالودس از را لس لار وب یاعا كناشا زد دل وا شلدیا

 . یدربل-اص ندنفرط رلتدیا لامعا ا

 3 ناش اهد و لیصا اهد ندنرارکید یی رلبدنک راتعنص ناشیلاح نوا اساک
 لاصحتساطئا رش دءاسم قوج ايو ا ند ناهرو ند)ارق رلتءتصضم .یدراروروک

 "یه . یدراو یسهصوصخ نناوف یه یازاسما یدک اسم ره طقف . رایدسا

 ەهراداقوفامًاضىب < شلدیا لوق هنئه هلا هعرق اتبت « هل رل ختم ًاضمت < هل رل ۱۳

 توک «:یرلایهک راجت «یمایهک سراپ) < هلراهمیک رشلدیا نیت ندنفرط ییرومأم
 3 . یدرارونلوا هاردا ندنفرط ( لا رلطباض كوي بو.ذم

 ۰ یدبا هدقعوق هنر یسولع تحاص كتمنص یه ییدنک هدجفتال اب را : هح اکەلارق

 یادراو كب هصاقوب . یدیاراو یدهصاق تقفش هوخیهلباقتم تن واعمینمی وم وط وق رب كتعنص یه

 متب كناکرش تادراو وشا .یدردیا ېک ر ندرایدق یازج ضعب هلراهل وخ د قح فاتح

 . یدرونلوا فرص هنصوصخ تنواعم هراراتخاو هن-هبر كنب راقجوح رقفو

 ۱ یحدردنوا)نهلل وا ین ن-: رابجک ۱: یدرا ویراریپ شن اط ز نع كزاتەنص ىق وح



 AF یالیکضت فانصا هده رغ كالام

 ناپاب یرلشیا مث وطو نوش دوق « رایج وود جم وط « راو ود لتیراص « رلبجدیلک
 «رلیجلیدنت « یراج هک ودبلاقو رلبح هک ود « یرلیاکتسد هداح لتیراصو ریمد «

 < رګ وح ( رلندیا لامعا یمهقوط هر او نولاطناپ « تفت ) یرلبجهقوط رقابو ر

 یقلعتهید ) راجه « رلتدبا لامعا هراسو كوسکوت « قارفنج « هجحموق « نود
 سراب ) راچهنکیا یی وط < ( راندبا لاسا یرافالراووب نا وا لاهءتساقرهب

 لاما یسهظفح تارهوحم ) « رلحفلف « رلیش نلید ( 1۸۲01016 de ۳۵15 یدس

 لوح وک نوجا یزای) ؛ رلج هصام » راجرنف « راحفا رط « یرابجالح فلق « (رثث

 راز « كوسک و ندنشید ليف « ندزونیو « ندحافا ) رلبحک وسک وب ؛ (راندیا لاما ةب

 ًاعدق ) رل رز « رلتدیا لامعا هلوسک و ندجن ریو رقاب دوخای رایج هک ود ؛ (راندیا لا

 ( ( راذدیا لامعا هعفادت هحلسا هلیراتعا تموم و یلموک هرز دوخاب هرز لمع
 . رادجالج ؟ (رلندیا لامایراقوا راتان ؛ رلقوا « یرلباب قوا ) « رلبج

 < لر ابحماطیف <« كرلخکیلسا ؛ كسا : ردیمسق سابلاو راق بورغ ىج درد

 < كنيرابحشاق ماش « كراندیا لامعا هخوج كبا « رای وقود كسیا « كرلبحفاح
 یز, قادنوق ؟ هعانص تالاحا دن ام هکوپ . رديه ادتیا هام كني رلبح هفدق ك

 هل رهبسمک نایبوبیلاثا و هخوج « كرابجىلاخ ىم « كنیراجیلاخ قرشو كنيراع و
 ارز ؛ یدروناو هدنصاثحم كرا وقود هلئروص ییار, ؛ یرلبجایو هلا . یدیا +

 :هحناکه راز . یدرا نمهلس وسموق ود رلبجابو طقف . یدراریاب هیایوب تاذلاب رایج وق
 ریدنک « رلیجناتک ۰ ایدی روک هتسسایهک سراپ یراهمانماظن یراتم وقود یزب
 ي رابع قههطساو هداملا لع هدن دژ راز وتو ها اواو الرج

 . رلیدبا رجات وی امءارلحسیا ز کا اب . راراباص قرهلواشلدیالاما هلبماع یرازب رایج ر ید

 لقلزو عونر,کسا « یجتولطاپ « یسیزر هسبلا :رلبدیا رااح یناونع چ وا رایج هس
 رایحهقاش قوماپ « رایج هاش هک : یش كج هلی هاب نوجا راناسنا . یجرول
 . یدریلبای ندنفرط راندا لاما كلروک ندک و و ( قومایو كوب هدتقش

 ندنیو سوواط«( لروتات )یرلیجهقاش ثكحبج «رلیح رح نداق « رلیجهقاش نیداق

 رابحرج . رلرم-شنااح نوجا تان نم ا هاب و نوجا ران داق سالا را.چ 2

 یسا رابحف وتاوق . یدرارو دیا میسوت ردق هرایش زمکیدد ادوم ی رلهبعانص تالا

 فانصا نالوا یحاص ناکد هدراهسیا راس یغوج رب ؛ یدرارویپاب یراجت هس
 .رایدیا «



AYی الیکشت فانصا ہد هب ی كلام  

 قئااووبشا ۰ ردرلشلدیا رکذ ۱۱۸۲۶ ۱۱۱۵ ۰۱۱۳6 رلباصق هد ۱۲۱۹و هد ۸۳

desmestiers فاتصا لوا ند ۱۲۸ نالوا جرا ییمع هنر رح فن ۱۱۷۲۵  

 1 0۳6۷ de باتک وب . ردیا تیافک هالا یتراهوناقو همظتنم تیدوجوم كن راتتسه

de parisلا رف یک ییدلدا لوق قرهلوا یرا ر نصت كدسا دختک سراب .. 

 یدنک تلک ر شره ۰ نعهلیدیا یقاتا یوناق قاعتم همیانسص عونر .دکانیئول یجز وقام
 مانتو حرحبصت یرانوا ( ایهک ) 1م میں۵ا ۰ شمل آ .هملق یسیدنک ینسهمانماظق
 .یراتیهفانصاداع هنوتفلاراد هدهنو رلباصته . ردشعا لسقو قیدصت ییزلهلواقمو

  یدنک هاهي سوو (راندیا تخوررفو لامتا نمشراپ«یردوک صوصخم هب یزاب « راررحم)

 ۱ . دف ریش هم رس رک دی نهاد اظف

N e a ( 66۲5 یتعنصر زو une-ntەc les ) تددراتنو ندنیفلۋم . 

 . ردرلشمنا مسق هورغ یل .سانیسهلو

 1 : ردا اوتحا یرلهکم | و ردشحم Alimentation ه دغت بورع یج رب

 ۱ ٩۳ یادغب ؛ رارجات نااص مخ ءدنک ارپ دوخاب رج. « یرابجنمرکد ؛ یریوک  كویوب

 ۲ هبسهفظو كلوا” ییاعتسا كنهراسو ىد « یرایعاص یاقوس ؛ یرلیجکملوا
 7 « رظناناصتاق و رحم و تال وک امع واره ) ول اض دك ارب « نجاری « رامدآ فاکم

 نس « راحفوواط (یرلرجات یا زاق ضوصخ ابو تا لهیرت )۰ رلبجشآ « رلحفا
 نالساص.ردلخاد همسو و ( یراصقلاب وک 6 ی راحقلاب وص لتاط < یراقلاب یره

 1 هب و غ یج رب هدراىحم وا یر وفویع وم یالوط ندنتماشم كدا نم نلیدا لامعتسا دوخایو

 3 . ریلی هبلدیا هوالع قرهلوا لیذ

  هدوا ؟ ردیا اوتحایراشارتلکیه هلرلناناص تارهوحمو رزویس یلاوا پ هغ یجنکیا

 ۱ هه ترد هدوک هشيا یرلفدشیلاچ رلنوب : ردیکیم ندنجحد-؟ ها جوق
 ۱ یراهاطتمشذو رولپ (ابره هاسس « ابرهک «فدصو نامها زا ونو ۰ كک : رارولپ رآ

 |. ەهنىرزوا. لکه < شارتاکیه ) رلیجم سر هعوا « رلحفرو نول: درر شنو نالشا

 « نون آ یتح ندهتسارک رادتمق) قلیجح وف « رلیحمسز هوا ؛ (رلما ر نالشیا زد

 ۱ (۰ رلندیا لامما یجوف ندلاتدب رقو یشد لاف ؛ شوک

 : رلنابلثدایراندعم : رد وتح یاسفا نانو" لامعا ندرلن دعم یدام پو ع یکن وا

  «راجفاج ؛ تمنص چ وا عوضوم هنسهفارم تح كلارق «یرلیجدیلک ریعد « رابجقاچ



 4۸۱ نالکعت فانصا هده رغ ياام

 ساسا یتالکشت زسنارفهدناصوصخ ندیا اضتفا یاب "البصفت هدنمسف یجحنرب كدلج
 هدرب . ردقجهنلوا اطعا تاحاضیا ندرظن هطقوا هدهدارو هلتهج زمغیدلوا شعا ناخن

 هراز لصفمو مات ردو هنس هنس ۱۷۹۱ نال وا یساغلا حرا ینالدک شت فانصا ی هدهسلارف

 یتهامر, هقشاب ندنککرازسنارف 4 وب هدهسیا راو نوسارویروق هدهدرازراکنا. ردکلا

 .ردلکد هدنبهام قجهلوا ثح عوضوم هداروب هیلعءانب . ردّراع

 مسق كتمنص بابرا ردق هنطساوا رصع یجرنوا ندرصع یحنشب هکردیزاع ندهمش

 یعب 1a hilde ععوصجحصتحادع ۰ ردراشماعا دوحورصح «ةلراکتمدخ یمظعا

 دود ابنالوا ربقفقوح هدژرطر, یلهلصاف ۶ ینخ الوا كع (هاغرح) هلبا هک تشم تافراصم

 قح هلق راکتمرح هتلادع ؛یرناسنا نالوا فصض قوح هدنصوصخ هعفادمییدنک یدنک

 هدنلاح ید وب ومدع كن وناق  یواسم هدنقح یش یه و ان هب زد يع ق احر ییئوق هحفو

 لکشت لوا ندن راسام(نارابتخا فلحم) یرات مح فانص ا فلح ؛ ًاقطنم, ردیا دیحوتهدهطقن رب

 .رد راشعاراضحا یتاکرح ولاعفا یناعتم ءرلهبصقو رمشهج زسوتل وروک رلنوب .ردیلعل وب شم
 هقرط ییاحور» : یدرویللو هدنانابب هدلوووش یساحور سا نور هد را ٩

 ثنواعم هتیرکیدکی هدنرلص وصخ و رومار یه هک ردراو رالفحم و رایود نانلوا بوسه

 یشراق هرلندا تفلاخ هنیرلهمانماظن هدنرلاطعاوذخا هصاقابو قدلوب هده رتشمو هلباقتم

 دوماو ندراتکر ش یکوت هسدقمبتک ۰ راودنالیک راتک رش فاکم هک عابر ازج و
 . راودیا نا هرب نالا یساضءا كرلت وا هکنوح - ردبا تره ندراتنه قلعتم هب همه م

 یسهظفاحممدع هدر انال و ش۶عالکشت و یناکشت كرل تعم یک و هجن وه یمازج زورافآ

 «زروے دبا هعفادم

 نوا هسزالوا چسه « یرلتثبه یانصا . یدعا ما ود قوح یمهمصاخ و فلت ا..بیاک

 . رلیدمرک هتسههاح  (عجنصا ر نع) رهن رابتعا نیت یر .ندرصع یجنح وا

 هرذواقلوا انتتسم هلنام هنبحتسم تاداعضعب كج هلس هلو ام اق هنیرب كن هقبتع تافارخ ز کلا
 راهظاوزرا لوب كب نوحا هساسنا فلاط و هلا ندو رایدلوا عباتهناماظن اسیلکہ دص وصخ یه

 سراپ .یدتساهب وقت هلبا یم وم نوناق ین رلهمانماظن و. یدل وا ریهظ ران واهملارقتبه اح.رایدتسآ

 Le livre des ınestiers dlls و نما Le prevot de paris یسادضتگ

 یرلرجاتوص .ر دشااق رانتم ناشی ر و قینغاد ق آ هد زم ا راد هنر اله فانص اندرا ی هد

ds de eauرلبج هخوج ؟هډ ۱۱۳۷ رابح رج ؟هد ۱۱۷۰ هدمبهد۱ ۱۲ ۱[, 65102۲620  

۱ ۳۱ 



 .یرالوصا تراجن و ینالیکعت فانصا ۸۰

 ینساعا ع مر دتیا سح یراتیدوجوم هدنرلهرود اليا كتبروهمح كرهدیا لکشت

 راتعحو هدننا-ز نورهحبح هرخ الا . یدلکد یر هقشاب ند رلتعج فانصا تالکشت

 ۱ . رلیدالشاب هقماسوا لوررب لماع هدناح یعاهجا كرهدنا شکست

 كرەديا لیدم ینلکش هرخ الا نکا راع ندناشعوتایص وضخ هد ضا لوا رلنوب

 ۱ وئسم وشراق هتموکح یتسج یانصایه . رلیدلوا یهعش ررب كننالنکت هرادا امور

 ۳9۲ یسدادا بردو كتموکع تاب راثمج فاصا : یذتیا باسستک ا یاس هدادارب
 لتوق كتموکح جن آ متسیسرب هلو اناذ . یدتیا جاتنا ییوحم كرانوا تیاهن یرامریک

 ِ . ریل هلوا رادیاپ هلیسلوا

 غوط هنبرصع یجنکیانوا ككدالبم هرزوا ییدادیا حاضبا الصفن هدمسق یجنرب
 > رارکت یابرا میان و تفرح. زرویید رک ینکیدلک هروهظ رارکت كنالکشتوب

 یحج وانوارلنوب ۰ رلیدروتک هدوجو اسس وم كليا ی ءدلوبوب قرهیوط ینجابتحا یلیکشق

 راتو ینالخاد» وروسر كرالارف قا : یدراشلآ لر ضابف تاق هدرصع

 2 هدرلن وا یراجآ وق هب ال امعتساء وس ماطر كتنازاتماو قوقح نالوا نمّوم هل رلوئاتس

 3 - یدلدا الا هدراهسژوفو رار هلالتخا ةقارف تیاهنو . یورو یمالتتا

 رام ور یکی نیدلوا هدننالبکشتمالسأ نالوا كج هلیدیا حاضیا هدنصوصخم لصف هدینآ

 « یرلد وعم يا هرانو هرزوا قلوا یسماح كنسبر یه كنراتعخ یقانصا هدهدننامز

 راو تارو تادا ماطر, یعتقم یاعر ن نوا لوخد هتسعم « یرلماعط ید كرئشم

 . یدیا هدقعلوب راساسا ضعب هاشم هرانو هدهدنراتءج فانصا یطسو نورق . یدیا

 ۱ 1 ؟ یبدیا عاق هنغیدلوا یسماح < یورا قدنک كن ندهنعا یتسح فانصام الثم

 .هرلمامط ید كرتشم یءدرابلامود ۰ یدریلیبای مسام ماطر هدنصوصخم مود كز نعواو

 اوریدو کم . یدرلراپای رلهزتتو راردبا بیترت رلماعط كوبوب هدنرلرآ هدرانوا لباقم
 هعربآ هدنفج رلتهح وب هدیفاشآ زآ رب . یدریایر,و تیاهن هل اعد هنیو رنالشاب هلیا
 . ردکچ هلب رب و تاحاضرا

 هدضارا ٌهمطقرب نعم « یرببعت 0۳001210107 نوسارو روق نلیدیا ذاخما همانرس

 هعفادمو هبا ندیا لکشت ا صاخا ندا تفشسمنمآت هعنص ىىع هدر ېشر دوخاپ

 ردءدکعا هداوا یانعم یتسم هلن اقتم



 باب یجنتلآ
 یرااوصا تراجنو یالیکشت فانصا

 ددعتم كراب اب یجدددو یجنحوا یرلهءالع هجرد هلبروما ه دلب كرابستحم هل رل ضاق

 یجنشب هدینالماعخرت نالوا یسهفظو كرتشم كنسکياهو شادیا حاضیا هدن ر صف

 یش وک هدب

 ندتغب دل وا ندنزوب اهم اقا هدایز كلا ی رلت» هام هلا هیدلب كسسنحم هللا یضاق

 1 رد كج هل دنا تحت رح ند راب ك: زع رال وصا ترام و ندننالب لز فاتخا ید صام هدهدیابوب

 ندنسهیدلب تالصشت هس یخ كلاغ ادا نوجا قلوا رادم هب هسراقم هدنمسق یحمر هل زوج

 نوساز و روت لواندمالشاب هالا .::فانصا قهدهنامع كلام هدهداروب . یدشملوا تحت

 ب ۰ ردشمل روک بسانم ثحم ندننالنکشت فانصا هسغ ثالاع نمد 8

 و. ی.دوجوم كرلتهج هباشم قوحرب هدنسهرآ ننالنکشت یلنامعو مالسا هلا ینالکشت

 . ردشلوا قاس هراشخا یزرط

 لصف نی

 یالیگشت فا:صا هده رغ كلام

Corporation 

 تیاه كاو هدنرلف رط اتش كناب و رواو هد زدن الف ¢ هدالاتسا 9 ىج ر كانك )

 حاضیا ینیدنلوب یوقو تازابتما یک كفانصا ردق «هجناک هریک بالقنا هدهسئارف

 زدنا رارک ت یراثحموا هداروب نوجا یدلوا ش *ادیا

 هدنلآ يا Corpora ofticium coIlegia هدامور هک رله بد ردقوش قحمآ ٠



 ,U ٤ نیز زر نم از اب و تالوک امو اشا ۶

 شما ماود هدنر وص رب قشیراق هلو ۳۱ دی ۱۲۵۵ لاح ون بوما

 و ردو ی صد ا تاک وکشم لوصا یی تی

۱ 2 A و ء یراذکثز ماسا قو ر اندرو رو ا لا هخر E 

 ج هنلیوس نوجما ی رثا كن هی دقت قاروا نایدا جارخا هلیسالوط یوم .ررح 2

 رب ییدمیش ندنتیدنل و لوهج هد يج هدب | ماود ردق هنامز ه یک یددم هل وب

 نبات لباق ا رر اف كا فلت یضام دکلدر 



 YY هدلب جارو یتمیق كهراپ

 قج هنل وا صصخ هل.تف رعم تکا هوجوو فرش ع رش تفرعم یسهف اط راح كج هدب

 یرلحم نالوا هظم راسو یراهکهو ج روخ نالوا دوجوم بولوا لزا ءرالع

 هلوقموا قرهلوا قرفدنو یرح یک کرک هلیتفرعم هلا اموم یسحک رک دیمکنژ
 ندمءیصاههناخم رضیلدب ندیا باع السور زاس نرل ا سانجا نالوا عونع یلواد
 ةناح رض یریظوط هللا یسعرش مالعاو رتفد یضع هرزوا قعلوا اطعا هنیرافرط یا

 ندهلکسا ادعءام ندنسهلکسا كرم و قفلوا تقدو ماتها هنصوصخ یساردنوک هم«,
 ندق دانيا ها راکتحا باب را ضعب و قمالآ و زەم اقو یوو راح گافس باح

 بلحو فرش ماش كرەرىشود هتلوز قاسم آ تک وخ هحورب ههدابز هراب رشب رحو

 ندیداوا بجوم ینتلف كيهتلوز قلما یدتفک وو هدکمردنوک هدالب راس
 یرحت هلب راتف رعم کرک هناتسآ یو قلشم او هوز یرلقدلوا هدکمرووک كراهلوقموا

 ارحموآرب ندعداعسرد هلو ندنوب ندنراقدلوا هدقمریحاق هلتروصوب هنب هدهسیا هدقعلو

 راک بونارآ نر کک ی رلکو و یرارزوا ید كيهراسو راج ندا دراوت هدنمکننژ

 ام هيا قلشلآ و هتلوز نانلوپ هسیا ردیا روهظ هتلوزو تاشما هجوتیلک هلیدصت مت
 نالوا رومأم هلیا همهم روما ًاضعیو كلردنوک هعداعسرد تاربرح مالعا اب یحای
 هدهار یاتنا لسس یانبا ًاضعب و كمرو شمش كنارشابم راو مهلع تلود مد

 بونلوا تیژرو یرح یخو هتاوزو قلشفل  نانلوب هدنرانای هرزوا كما فرصو ج رخ
 تعفنموراک انوکرب هتلوزو قلشملآ نالوا یرابحصتسم هروک هنیرارابتعاو دح كنبا#

 نددح أ بوسلوا جاءزاو یدعت انوک ر, هدنروص یفر.دلشالک [ ىغيدلوا نوح

 نوجما كمالک لاخ هتتیرومأم هسرونلوا ساسخا یفیدلوا نوجا عتن و راک قرهلوا هدای
 ی هرذوا كلردنوک یسیعرش مالع" .ایرتفد ی ك: هتلوزو قشم آ نانلوب طق

 یرطان مو ها هنا رض لا اف اع تلود لاحر یرودص فلرش صا یواج

 لم هدزوا حورمشم هجو هلکما هداف ریرقناب هدحم مادافر ىلع دیسلا ... راختف

 مددقلالیاج نا ویشا ندعواه ناود ًاماهفاو "اهن نیفلوا مامرف قلوا تكر حو

 بود راست هليا ...و رادصا

 نوجحا دتا رکبو صلت یهدافا یهدیراقو یسعاش آ نداروب كمکح ۱

 ۳۹1 ۷۲ لرخاوا ]۰ ردشعلوا رظن فرص ندجرد

 ۲۸۲ ووا . يرتفد همهم" نواه ناوید ٍ

1 
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 هدلب خاورو یتمبق كهراپ ۷۹

 ٤  ضعب یراکدلبا راصا ا هرک وص هر هرب دشاس هرالحم ضعب بیر رر هدن را هلح ص

 روصو هدنمکنزا راهلوقموا ینم هنغیدلوا شعلوا راختسا ندنفرط فوقو بابرا

 جارخا ءرهاظ یرزومسراسو نونل ۲ سانجا ینیدلوب بودیا یرح ها اموم "یعکر

 هلا اموم "یک رگ یصوصخ یسددنوک همهصاع نا رض یرغوط هایرتفد یضعو

 هسصاع هناخشرض یعرش مالعا اب ینوتل ۲ سانجا ینیدلوب هذهةلالا قرهللوا رح
 دنناح یلوطان | هلسره قلوا رک ك هناغهوهقوناخ هددسکنزاهدهسیا هدکمردنوک

 توتي هکر تولوا لزات هلحم رر یرارربه كرايطوب راسو راحت نديا دراوت
 قد یرحم هل ال كنرارزوا كتنرارره هلرلعا ت تع نع ةف دا یسادرفو

 "بولوا یراهلکسا قوتلوقو هناسر ندنم هلکسا كرك یخد هدنفرط لحاسو راوشد يا

 کک هعتما ندنرلقدلوا هدقلآ یوو انشا ندراهلکسا یرلکدتسیا یافس دیمکتزا

 دراو هینکتزا نزا دعب ندنک ودیا راکرد کودیا هدقل رحاق یخد اشا ضب راد

 راوج هکرک هلیرلتفرعم تکلع هوجوو فرش عرش تفرعم راج هلوقموا كجءدیا
 هرم رخ بولوا لزان هرلناخ ددع جاقرب طقف قجهنلوا صیصخ هدرللحم نالوا

 كوبو یلویو راحت ء ناف باحا ندهلکسا ادعام ندنسهلکسا كرکو كمەمتا لوز
 ۶8 دوهع نلیریو هنکرک دسکنزا یرادقم كنسهلوح نافس نانلوا لمح و قمالآ

 .دیمکنزاوذخا ربخ وع نیم یلوصو امام ملستلاب بولبروتک هنکر ک متداعسرد هجيج و

 .هعفدوب یصعوصخ كمامروتک هلوح نافس زسهعاف لصاماو كما زاربا هتسحک رک

 كنلوطاناودادنبو ناریارعالا سفنیف بوللوا امنا لاحضعاب ندنقرط هللا اموم یعک رک

 کرارومأم هناتسا یرلرزوا كراج ندا دراوت همهاشآ تلود ةناتنآ ندنرلحم را
 وه ینونل ا راحو زیدلاب هدنرارزوا راجت ضمب قلارآ قلا رآ یرحتلایدل هلتفرغم

 .دراوتهدمکنزا هدزوا ررح هجو ید یروهظ هرژوا تلق هلهج و وب بولوا هدکُمعا

 قرح یرزوا هلضال كراج هلدیرق قمالوا صوصخ هلحرب یرللوزت هاراحم ندیا

 رایج ندا دراو هل..هبصح ناعم لح هددمکن زاو راکرد یی الیا تاحا ندشدعلوا

 .هدفاح ینیدنل وایرح ماها هج ور یرالحمنالواهنظم اسو یرلهکهو ج دوخ كيءراسو

 هرخآ "یدایا یسهمیابم ندمهارض بناج قدهراقیج هنادیم یسانچا موتکم هلوقموا
 الا قلعتم کرک هلبا هناهیوب  هقسشب ندنکج هلک همه ضاع ةنارض یرغوط بومک
 یفجهلوا بجوم ینسهاقو ندفلت ككرک تالصاح قرلوا هتسراو ندافخا و مک ید
 دراوتهدمکنزا ندیلوخ ان راسو دادنپو ناربا نزا دعب یثان ندقلوا رادوع و یچدب



 te 7 1 هدام 1 قم ا

 ا ر یخ را ۱۱۷۷ مرخاوا.دنرتفد ل بنات وموت ٩ كنوباه ناوید الثم

 ادار هل وناتسا یو هلا 4T ضا یادغبو نوا : دلم یرارجات نوا <’

 ا سل و و زن دلاب « راع هفانصا هاب نام یراکدسا عیدو * .راسکعا 1

 هع امم یادش و نوا رار < راح کو لاح و هدنم رب و رلء اب نزولا سقانو فوبز ْ

 .دکمنا ررض شور رشپمرکب رشب نوا «دلیوحن هبا اس یرانوب روا ك

 . رده دک دیا نایب « ی راف دلو

 نونا IAT ندلوس ات نل .قدطت ااا یوم بارح هن ,ادءام ندنوب .

 بزح هکراو قرفوش هدنرل..۲ . شما زلوصارب .یخحرات مزا رک نوع ون لس هل ر دو

 هداشاب رد كرهلدا هدعاسم ها رفت قو ھه لوطا ( دل وفات ۱ دت از یک ۳
 هدرانامز یسا . یدرلب دبا هرداصم رلءراب کهدن ارز واو ریل وطا عا 0 وکر

 ماش و باح هلصوصخ و هب یلوطانا ندل لس اتينا 3 قو هل وسناتسا ندنلوطان | ر

 هد رلر ارب هلسهتناعم كرل وب هدنم زا نوحا كمالرو نادنم هناق هنلوز هن راف ط

 داع هتهتنس ۹۷6۲[ شغا زلزال وک ها رضا لیونل« یل را یراکهرتگ

 جرد هنآ امف نوجا ییدادوک راح یتبهامرب یداصتقاو یخ رات هدبابو مکح
 : ردشعلو

 هوحوو ینسا ك رو نابعاو هب دد درء .یماسنم یعاجعنس یی هجوقو هاب دمکنزا 3

 0 مکح ۳ از

 هدنرلرزوا كراج ندیا دراو ازد ندر ۳۹ هاش كال وطال 1 دادنبو نا

 یماظن نایررو هرز وا مهس هدارا یاضتقم نونل 1 یععو سانحا نانلوب هد راک :

 نوتلآ ضانحا ندا روهط یرعتات هل رلتف رعم ول زما نرو مداعسرد هحیج 9

 ه٤ داعسردنددیمکن زا رو كراکتحابایراو راج هد سیا دک. اردنوک همسان م

 رادکساو هلزوطوءادن و لات رق هدهار یاسا 4 نالوا یرایحصتسم نا د هجا
۰9 

 کف

 هرداصم رلهرو ینانلو یرهنآزآ یرلرزوآ كةل رسا رک هدیعوم برح )0 1

 هدنظ نرسح هدنفحت زعل راو مام راد هدنب لوا شاه وک هلام هنزخ داران و . یدبا ه دن

 يدمیش ۰ ردهدتمربت یتزاشحب كناسنا تاد وشو .تاووتتم هکنوج سم لب دنا تراسح ۰ ذی

 یراهراپ یراقدل] .ندلخ هد كرارومأم یبسا ندراقدلوا , یدانحا درک د YEY رار ۰

 ۰ رولوا قان و ردفاص قم اشا هنیرلقدلوا اویو هرم ارم نا ۰



V4هداب جارو یتمیق كنهراپ  

 قونلآ سیمهرقو شوزغ شب نوا ینولآ راج و هبهرابنوا شورف شب نوا ینوتلآ
 ایهراب زود ضراوع و شو رغ شب هب داهج نده آ ضاسو هبهراب زون وا شورع ترد نوا

 :هراب نوا هرزوا یسهلصا تایف عبدو ههراب قرف شویغ و هشورغ یکیا كلىكيا و

 شورغ ىلا ضراوعو هشورغ ق یا لار ع ون چ وا ادعام ند سنج ضراوع و

 ایر دیدج و هش ور یا ینصن و یکیا نوا یاب هلدع نالوا« ءدقملوا عطق هذه ةلاماو

 چیه ا نا وا ضا هروضحو یسماغا زواج ییماظن جار بولوا یراح هنهراب زون

 (۱)ردهدکملنب د «. .نواه طخ نالوارودص یارب هفبص تافدلابیصوصخ یسمال رو بولا

 هسیاقم رب هدنسهدآ ی انف اشا یکنوکو هلبا یف اشا یهدرلنامز کسا لصاماو

 . ردیا باجما كنا ققدت ها ی راتمیق هرابنالوب ج اور هدرا روا لوا ندلورو

 ندشدلوا دعاسم یعارغورب ایما تالرصف هدنفح صوصخو كيهلحم

 : : : هرلندنا وزرا

 3 یہ۹ ءبطم نارهم ۷۱۳۰ 2 ك بلا لععامسا تک دا کات کن موقت ۱

 [ یمهعیطم نایر وداصآ بش ۰ یذنفا ید وسناهلس ee ها تاکو ک سم لوصا

 3 د . روناوا افتک | هل سهصوت كرارثا یهدنمان

 ۱۳۳ اقا تا یخ وآ .ینوتتجاح دکمننک ءراقازوا ك نوجمآ هسیاقم ااا

 هلصوصخ و ندیمومگ برح هلیارلت افق ءدنرتفد خرت لح رات ۱۲۷۸ نالواشادا ج رد

 .i راب یک هد رم رایوا_هسرونا وا هسااقمی رلت اق تالو ًامواشایک.اوا ندتطو رشمنالعا

 »ح و اشا هلس هدرانامز وا - ندنشادلوا ىع كکروک و یامسقت هاب راع و نزو

 . ردا رهاظت یغیدل وا لاق هل سن و امرك اف ههرورض

 ها لوعاتسا یدر « ردا باحما oT هتفد رامن اهد كي هطم یبا هد صو

 ندلوبناتساو نو آ هل واتس نده رشط یر د د ۳ دو> وم كم رڳ هراب FR هر شط

 . ردب را فک یساقلوا هدعاسمهنقوس هتلوز هیو رشط

 وحم یضەام تور و تایداصتفا كرهدیا روهط ا یو ترج هقرقط یف

 . زد:دقماشالک 1 یتب# وا دوجوم ا امر "سا كف رف هراب ندیا

 ۲۱ ويعو . یرتفد همه. نواه ناود (۱)



 eW هدب جار و نیت تندر

 ریانوشودینیدلوا شوشجوا تیایتمیق كيوبحمرزدرزوا ینیدنلوا نایهدمکحویشا
 هنری هتفد رظا ینیداوا شورض جوا کالذک هدكنئرجا هبارآ نوجما كمزک ردق هماش#
 قلزوجواكج هديا سوه هدکب كنسلدیاهداتنوتار, قرهلءایرجاهبارآ هدرانامز یکم
 le لزوج وا4 ىل پو نازل ا هب هوهف هفوار . یلیدیا مکح هنر دل و

 عضو كتموکحاعاد قلخ . یدیا .دقنرآ هکدنک یک ییانف اشا هد ینائیف هراب فام
 هیاراب هن هرکوص هنس یا نوا ند ۱۱۹۰ ۰ یدروسرو بولآ هب هدایز ندنانف یردتپ

 ۱۲۰۳ ار رخاوا نلیروک هدن رتفد همهم لو و ۱۸۵ هله زا .یدشلروک تیووبحهنعضوخ ر

 یوعرر لوماتسا هرزوا دیدج ماظن نلیریو هنناف تاتو[ یا ام دهدمکح ر لک

 هش و غچ وانوبحرز رصم و ه هزاب یالا یسهعب ر وه هراب نفع یمهفصن و هشوع قحم چ و

 نواشویغشپ ینوتلا زب دلایو ہشو رغ رمشب یرلنوتل ۲ راج و قدنفو هبهراپ شعل آ یسهیفصت
 ردهدقمل واناس و رک ذ«یسمالواج اره هدایز ند رابز و ین د ك شو غ ءرت و یخی دلوا ما رد هر

 هي هراب مشدالا و هیفصت ناي رر وهبه راب شم, و ب ور زنالورب و هش وف قجشج وا ند» سماع هماحت رم
 قرهلل وااطعاو ذخا هلیمض هراب رمشب رح وا هدنرلدب راجمو تالماعم بابرا هع زنا وااطع

 بوبح رزو ههراب شعب قدنف هسبدو زوب یسهبفصنو هشورغ شب لویناتسا بوبح و
 هشورغ شب لوساتسا بوبحم رز امدمپ هلثح ندنکی-اروک ینیدلژا مار هشورغ ترد رص

 ندنشیدلوا یارقرهلوایواسم هلانوتل آ راحامدقم لوبناتسا قدنفو ه هرابزوی یسهیفصآ

 قدنف رصم و هشورغ ترد رصم بوح رز و ههداب شت قدنف هسیرو هشورغ یی

 هده رشط كرك «هدلوسناتسا كرک و كمال رو بول ۲ ههدایزبواوا مار هشورغ لآ یو
 هرزوا قلوا جار هشورع رشید یخد یرانوتنا راعو زیدلاپ ندیا لوادت هدسان "یدا

 [۱ ]۰ ردهدقملشالک | یيدلر و ماظن هد۱۲۱۳ مرح لا

 : هدمکح رب رکید یخ رات ۱۲۳ ص لئاوا 4

 قدنشورکس یوا وبناتساهرزوا یکیدل ریو رارق هنجمار هلدوقن مامون وک | سانجا ۱

 نوا ۳ سلبارط و ساون و رازج و هشورغ یدب ينو رصعو رب نوا یو

 شورعیبلا ی هدعیر و هش و رع یکیا نوا ییصاو هشوره ۱۳ یم ور وهش و رع ی
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 زیدلایو هن هراب روا یم هنعلر لوساتسا قشعو هشو رغ چ وا یعهسیر قد و هب ه راپ ن ۱

4 

 ۳۰۵ صول ۰ یرتفد همهم لواه ناود )

 می اب ی ی کا



 هدلب جارو یتمیق هانهراب ۷۲

 خط ەەدەدنسەنس 11 و هب یوا رب هاروگ هنقرب هدنس هنس ۱۱۳۸هدزوا قلوا ندلسقو هنس

 رونل وایت لوتوکو شبزونوا تنسیکچ كننودوایجکعآ « زونوا كنیکچ رب كننودوا
 : هدنسهنس ۱۱۳۸ هنيو ینیدلتاص «هرابقرق كنسکح كننود ء١ ىجا

 . ندقدتوررقیسهقاط راطعو هیءراپرمشیز وب (ینسهیق) یترلءوهق یبسهقاط راجت دعب نم»
  تالحس یچهدآ «عس ههللاداسع ههرایر مرد چ وارھ هعاسح هرانوازوب هرک وص

 ۰ رددقم هدد.۵ رب 2

 ِ مدنخرتهبارآ رب نانلوا منت هدنسهنس ۱۱۵۰ هرزوا ییدادیارک د .دهفص یح ۷۶۵

  قازوا ؛ رب هتسرولوا نقاي لح كج هل دک هدن-هفرعت هیارا هلبا ست ییدمش دوخاب

 ۱ . ردهدکلدیا شررصت کج هل رو شوغچ وا نوجا نوک نوت و ؛ حر هسر ولوا

 ۱ هراب ینوک و راخرت رکید جردنم هدلصف یجنح وا كركو ران اف و دل رک هک وب لاح

  نوها یک ییدادبا نط یراناف تالوک اهو اسشا هدرانامز یعسا هسرلیدیا هسیاقم هلا
 هساوت . ردا هاظت یدلوا هلضف ىلە چاقرب ندرلتآف کا رمان تفت سکعلاب بوالوا

 كنهبلقت طئاسو « رابیس نریدتیا باجا ینأیف لز هدرلنامز هاوص کنوج . ردیعیط
 راز وب بولوا هزاسو یتساعت هعیانص هلردنک امو هب رام تباقر لللاناب « یعونو ترک

 ۰ یدنکد دوجوم الوذیم هدزئاوا

 لدبت تقو تقو كنءراپ هلا كرت هنصوصحم مق هدآ ینالصف ی هدنقح هسیاقم

 . ردقجهلوا افتک اهلساطعا تاحاضیا ضع هدنفح یحار نالوا شما

 . شلداج رد هبینآ یفرطشاب بولوروک هدنرتفدهمهم یلورصون ۱۷۴ كنوباه ناوید

 | ددهدکلرتسوک هلتروص وش یأف تنوتلآ هدمکحرب یلخرات ۱۱۹۰ س لئاوا نالوا

 هبهق شب یعرکی یناصق طاربقرب رهوی»راب نوا زو بویحرز هدنسهنس ۰۸۰ »

 لوبناتسا هدعب بولیرو ماظن هی آ رزوقط نوا ی صقن طاربق رره كننوتل آ رصمو

 راج و .زیدلاب رک و ینوبحمرز لوبناتسا كرک هلغلوا شورض چ وا یحاور كنبوبحم رز

 یرجنزو بهش | جم رشیدی یعرکی هذه لالا یئاصقن طاربقرب ره كنبرفنوتلا قدنف و

 | قم یعرکی یناصقن طاربقرب ره كانیرلنوتلا سئو و رص بو رزو رصم یلارغطو صم

 ۰۰ ۰ یرظان مماع ةناخ رض الخ ندم وباه ناوبد ناکحاوخ ییدلبا اضتقا قلوا هبءےآ

 ۱ « .بوبلیا اب و هداف هلبا ریرقت همطق رب هدحم دیز



OE 

 لصف یجنشل

 هالو جارو یمیق هلن ه راب

 باج یتقدرظن هتلا یرلتاثف تالوک امو اشا نالوا شلدبا جرد هلعف یجنج وا

 یتح .ز هدکمتشا ور نده وا یتغیدل وا قللو و قلزوجوا هدرانامز يسا 9 ردنعا

 ندزه راراتخا ضعي راهءفد قوج

 هلیسهحیذآ ر كلو « ینکیدروقلجرخ هرابرپ هني رلیدنک یرلردب ن i ردک هبتکم»

 ۰« یکید ردکیرب هد یتسهچیقآ ر کیو مارک وص ندقالآ لق دغاک هد هلبسهجیق آ رب كجه

 . كدیا ردشبا هد یز وس« شءا لنامزدوعسمهن ههرک وص ندک دهلک

 نمهع هی ورابا ندقلوا شموقوا ی راشرات سیو هعق و ییامولعم دودح راز هلکنو |

  یراکدتیا ریسفت هلتروصوش ینرلتاثفایشا یراکدروک هدرلخ رانو هدكرلەسمېك قوج كې

 صبصخم هوا هفاقوا همدخ هسا هدرلح را ضب ی 5 تعوق واعیاب ردهدکروک

 لالدتسا وو یک کدادآ قلم ردقودمرانامزوا نزا کناشامم نالوا شدا إ

 . ردهدکلدا مکح هنغیدلوا زوجوا كيابح هيلع ن

 هحنح رات هب داب ههم وب ؟ یدیایعراو ءافرو قازوج وا هجردوب هدرلنامز يسا ةققح

 قهدلئاوا هدیاب نالوا شلدیا دفع هنیروما هاا هددلجو ندنشیدلوا قیقدن نایاش

 .ردشلدیا اطعا تاحاصبا ضعب هدنقح یأشف اشاو ینالرکشت هخاعا

 هدیتمق فانهراب هدرلنامز یسا قرهللوا افتکا هلیدا را لاثم يیار زکلاپ هداروب

 نایب یفیدلوا شاریو خر هکداروک موزا هدنوجما كلوب بویلوا تبا یک یأف اہ اش

 . ردکچ ید

 هنس هنس رز و کیا كيب ندنس هنس كسب ا راظن ههعرش تالحسو هننادوق نویاهناوبد

 رافد دوخایو هدرلخرا . یدا هدقلناص هبهراپز وپ یراقو یعاشآ یسهقر كرکش ردقآ

 قرهلآ هتفدرظن یجحمار یا وکو ب قجن آ لکد ینامز واكنهرایزوب ران روک یدىق رب هلی وب هدهقشع

 .را ردهدقل و هداه ذو نظیییدلتاص هبهرایز و لوادتمهد مضاح لاح كرکشلواهنس زر

۱ ١ 



 وح ابابا دچا ۲۸۲ لبا یز و هتشيا.

 خو يرو رض ريغ یتحو هدورخ ماوح و تالوک ام هنب هدنجمآ یوم رح

 ان لاحرد یشوا ۾ ها یدل دیآ عضو خار هش يناهم طقف < یدلروک ییدلدیا

 انعم مات زونه :یدلدبا نالعاهکراتم یدلوا لئاز برج . یدترآ یافو یدک ۱

 ود هعضو خر 1 هالوك اب هصاخماب هج هللح تناما الاح رارب هلکم ادب | دقع حلص

 :الک ۲ 0 درک وص ندب رج هنس ۱۳۰۰ یکلزنس هداف كخرت هوا , ردهدکلدیا

 موزا كر ینکیاو نالوا اجا bE هشاعا كن «ءلع تناما  هقاب .یدشملس

 : نوسماود قوحه رج وب قدرت وا وک : كاج ەکزاو هدكحءدیالاردا نامزهن یعیدل وا

ù 



 1۹۹ ۱ یسار دلاق كخر

 كيابوم> و قازرا هفاک نالوا هدک ادا تد ورف قرهلوا یلخرت هدنداعسرد ادعام ندا

 ' هترزوا رارف وشو ییالعا هفانصاو یلاهاموم كتفك بول وا اغلا ادیومو بلک یراعسا

 هدهناخکلسا بولیئوط ندنفرط املاراسشم تناما كرلناناص قازرا فلاخم هخر قترا

 . دوخایو هلا بها قازرا تأ کیدلیا نات كنارشو عیب ی هدهازالاف ا همسر

 ةماننوناق ازج كفانصا ندیاتأرج هان رارضاهلکمتک هللوب راکتحا ايو هلىلامەتسا نز و ناص
 بیدأت یارجا ًاقبطت هنماکحا نالوا جردنم هدنراهدام یجحت ۲۵۰و یجح ۲۳٩ كننوباه

 ناسوش كراندیا تخورف هراسوقازرا ندج راخو كفانصا ندنکج هلک مزال یراهبرتو

 قرهللق انتعاو تقد ايدام ندندناح اهلاراشم تناما هنیرلمامهدیا تراسج «رالعف نانلوا
 _ هنولق مکح ینیفوت هدهناخکلما قاطنتساالب كناسک قج هلیتوط "مهم هلبر, ندرلتمهنوا

 یسحوفقوتو یەک احوقاطنتسایا رجا ثتنانجو تم بابرا هفاکو ینج هلوا ریاغم

 هغ عوط كراهلوقموا ام دعب هلتهج ینردلوا قلعتم هنص هص وصخ هفطو قلا هلن

 شضموو,ییسهالدیا س. ۲ امارهشو هداك اسا قره وا ۳ است ههبطیض بناح

 هرافرطور كننلاها هلبسح ییاقاژوا كرلاروا ییانصا لاش نالوب و فنم هد رالحم قازوا

 اطعاو ذخا یسهریو هلسهسیالم یحاشحاو رقف كس هنکسو ندنراقد+ هلا یقازرا بول

 یر هناص هب ام هدایز ی اشا وقازرا هلتهج یراق دلوا روح هني رلود نک كنلاها ندن راكد لیا

 کیدلیا علم كن هس واق ماکحا ی دو و ندشدنلوت لمتم یراماسهدیا رارضا ییلخ

 یراقدتاص كرالاق نانلوب هدرهلحمو رالحم قازوا هللوا ندنشدلواكد راصحاو راکتحا

 یسلوا تقد اماد هنسمالردناص هیهدایز ندنلاتا هلا قیقحم یأیف كناسشاو قازرا

 یرا راتخت و ماما هلع رار هلساطعا تب ا هن راشتفمهطنض هدنابوبو هغب دل و ندهمزال

 هتنامارهشهدلاح ینیدلشالک 7 ینیدلوا ناناصهب.دایز ندلانما رهدیا تراظنو تفد ی
 ماما هلو یسهنق ارجا یسازج "اقمفوت هنوناق كرالاقهلوتموا كرەلبديا رابخا هب هبطضو

 یلاح هارلنآ ندنش دل وا لا یرلمامرو خ یی ضوط بو اص هیاکرا كنيراراتخو

 هل دعماکحا یالادساجح ,وسنلق تقدو تراظن ندنناح یرارومأم زک مو شیتفن یخو

 اشنا ترم یتادتفا یا حاد یارو هک اد وو یوم نمجنا

 باجحما هلهجو یسلاع بجوم ند ةيدلوا شلروب ردصفرشو قلم هناکو لم بانج هس

  هثنزلعا هلمح رد عو كتفك هرز وا قلا ی ولعم كهم ییدلوا غ شاروس ارحا لا

 (۱) . ردشمنلف تردام

 ۸۱۰ وهوا . ۲ لوالامیید ٤و زوم ۰ عیاقو موقت )۱(
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 خو رف هلتسلوب یخو هرس راس بونلآ ههراب زوقط یعرکب سخر هنس ار

 eR تاضوف كنالوصح لزب نالوا هداف هرس راو هلرسا وا شئلو هدکلدا

 كتبنوها كجهلک هلوصح مبطلاب ندشیریو شوا آ هناتسبرس هلیب هسایند شا تاش

 اوج هدنتهج نالوا رض ٠ء كنه رش تمرر والم یناداوا هعلاطم جاتحم یسه زا وم

 شا تابا ید هررح نراجمو تاققدت یارضم رار ارس داف فاخر ییدا

 خب تروص امد ةم كز نع ا نالوا ۳ كي هر ورم جا وحو شملشالک 1 یتبدل وا

 ۱  یندكنبرانورف یهک روبو یجتنمس یرلءرک وص نکیا رصحنم هنفانصا یحکعا یتخورفو

 شا آ لوب لزوک رب یياهیایمو تالاما كنوب دن رزوا یلدا نوذأم هقعاص بواب كما

 هل رابتعا جا كمسو:ویحاور كنهربخذ قر هلب دن وط ینشاح هدقلارآ هللا ماود یخرتو

 :  تأف هود كکعا هدهندمتم لود هفاکو ندنفیدل را شالوب هدک 1دنا یْخد تأرف دید

 ع.ذ قوباوق رارب هلبساقا هدنسهراد لوصا ییدمیش كل آ ندنفیدنلاوب ین ةررقم

 . یهظفاحم ناک اک یخد كماکحا یسهحال همانماظن نالوا م ظن امدقم نوجما یت ورفو

  كنيز نغورو موم نالا 0 قلوا ندننالومعم ار والثم یتیدل وا یّمتقم

 ناکما هنساشتسا ید ثئش یارب هل راتهح یامعتسا ترک و یسالوا یر ًاتاو

 6۷ ۸) رالحط هدب رللم تسانم كتداعسرد هدورابا ییاعتهنع ینه هن کو دم هلبر وک تبروحم و

 اا اع بوزوک ی رلل وضح هع ضوط لوصح باا نالوا هدرابرق راوج یتمب

 اتوا اغلا یرلخرت هوا ندنآ هل سانت ا تاکعا رکاب هرزوا قلا یر الع رازاب

 ۱ ادب دکل رم لغو هلتعارزهصام ابفلناتاک ا.ءام ندا ا ا مولا : لحط ]۸[
 یوم اهوو (یرازابیادنب) نایمهنلوا یفومولردرب هدلاح ینیدنلوا نوشت هند اک هلتاعفد یخدهدارو

 لوح لاطو نم اهدو قرتهاهد ندز كَ :ءدادحا : د ا یس۹ مرو تای وح ( هژرعرعت رب

  ضمب ككنيلوطانا الاح رولي شالك اندنتبدوجوم هدزعرلدرش كرل سرم یک و هج لوا یراتدلوا
 رو رک ذ هوا ینیدل وا سادا مظنب لوا ندنشهنس ۱۰ رها یرا زاب لحط هدب رللحم

 . 4۱۱۷ هفیح ) ندرل ( لم ) هلا الما وش هدهماننواق نالوا شادیا جرد ه هفګ ج ٤ ۰۸ ییروص

 .. رلساب هدهدلوساتسا هرکوص ندنو هلاءاشلا . ردبا تلالد هنفیدوجوم كرلنو ىیسملوا تحم

 هدقدنل واداجمایش رم کی د وخاب وه دک اک هدوجوهسم ومر یکم هد : هک هدا ضرع هللا هلسو اولش

 . كنسەلك (لبخت )ايو( لخط).ردەدك 1 روك ییدار و مسا رو ذوخ امندرلن اسا ی رمغكت هک روت اةاطم هرن وب

 . <يالوف یظفلتء شذاللوق ندنفرط زع دادحا هل وا هدلاح یه طرف . .مد+ ٠ه ددا ق يقح ینفیدلوابول اهر وب

 . یادنب كنهلکو ینیدلوا شعا ادیپ سانیقسا هظفات كنسدلاعا یوطابا نالوا زعدرو انا لکو شو

 ۰ رونلوا وزرا ًادج یمایحا هلبلاهتسا لباقم هنسهسرو تابوبح دوخاپ یرازاپ



 ۷ ر فاخر

 ًادكاكنصوصخ ىراملا لآوحاو لوضا حالصا كن هموق سع یانصا هلبا كر یهو

 تناماندنفج هملاق لح هنیدارا ترذعمو فاکتتسا ان وک رب رارب هلن هنب را ودنک ًابوقوت

 هدهناکولم بانج هیاوتلادع هباس هلا تقوو تراظ] هاذلا قوف ندناح یرارومأم یراهجا

 وش قرهنلوا لاصحتسا كنیاتسا یسهاقو ندراسخ و رارضا كنهلمااةفالحاراد 4 هنس

 یر اا هتراالاو بوص .تننراصوضخ یدال ر وند هغوو کر یال كماظلا

 . هدنفایس یسملوا تمه هنسارجا نسح كلاح باجما حورمشم لاونمرب هقْملوا بیس

 ۱۳۲۷۷ ناعش ۹ ۱ ۱
 إ

 هدیس هنس ۳ قحا هنکل زس ەدناف كعضو خار ندیا یداع هح را معع لصاماو

 یرارارق الو یصو.هخ سلحو لاو سلجم ءدهروک ذم نس هک قج هلوا شم ږیتک تعانق
 كلود داح ون و شمل رب داق خر نده رو رص ما وح مومعلاب | دعام ندکعا هلب | هيتس ءداراو ر

 غیلبت ی دبابوب .ردشلزاب هدءراخمرات هرزوا قلوا هدنسهرص یسهمهم عیقوو تآارجا
 ِذ ردشع واوا جرد اع هینآ ت هنتسها یس |

 زم تاحاشحا ت اقلب ها هللا ةفاالارا د هلهحو ییهدلوا ی ولع» كي هلح ۱

 خار هروک هامزو مسوم ندنف رط ىم بم تاما رهش اسشاو قازرا هو نالوا قلعتم

 ارحاو هظفاحم انتساب ردف هرلتفو نفای یی دق هدعاسم قلردناص هلعضو تأفو |

 ها یخرت كيل امدقم یالوط ندهم ولعم "تارضتر تالاح هدلاح شدوا دعوا

 یخر كيهزا ومو هراس یخو ارو یتنوذأم هننح و رفو د نو وف كسك 1

 همنبط تاعانتحاو هیرورض اے او هدهسیا سموا نالعا ی یر قرهلبرداق
 قاط رب اهد یرلقدلوا روب هنسارتشاو كلرادت موبلک كقلخ بویلوا ترابع ندرلنوب

 عییاب هسیا هدن و و ندشدل واهدقع وا تجخنورف هددتح رمان خرو هد راصحاتروص رائبش ۱

 رهظم ندزو یه كهللاداع بوسمهلروک يشر, هقشاب ندرارضاو جاعزا ییرتشمو

 ندنکو دا شل و ندهمزلمروما ه دنا اع دف وها ص درا هسایرالوا شیاسآ و نما بابا

 یتیدنل وارادتنا ههسباجما تاقبقد .دننض ایرج هدنتح هلاسوهدرطم ٌهدعاقرب تاالماعموش

 وا ا هدنشهش یدب شع هد راش رتفد نالوا شعلوا تلجا ندان رپش ہد زا

 زوقط شغب ینعب ءرکص ندمناوق یافلاو شلریو خرا راب زوتوا هنسهبق كنلق هزات
 ردق .ههراپ شپ نوا هشنیرزوا یوفل كثبرت نکیا شلناص هبهداب .قرف هدنجا یسهنس
 هیهاب ناسا وا هعلأیم هب هرات حب ىلا قرف یسهنق هلخر هم رک رس بابو شعا لر
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 : با وج نالک قرهلوا هبماس ءرک ذی اسار

 لام هلا راتهح ینیدءروط هدرارترب یتمیق كقازرا عاوناو كنها هذه ةلاحلا

 یرلقج هناس بول آ هلا يبدليا م ازلتسا ی رلفایزو ر رص حر نا وا عضو نوحفانصا

 هتیرزوا حس ساسا ر یرلت راح و فرصم ثاتراودرک و یرلتمقو رعس كفازرا

 ندنرتسوا ماظن یم هتساعدتا نالوبعوقو كهم وقص فانصا هدنقح یسلردشلرارق

 وسهصاللخ لیدعتلادعر كنب راہلطم و ما رص ناوا هانکتسا هلسلح هتناما هراد كاي رف دنح

 سلج راد هتناذتسا یناجحما یارجا هلیلاسرا كنهقرو هعطق کیا نالبریدتیا مةرت رعشم

 اف یزلفزو رو روک ذمو هعلاطم هچساحمی رل«, ء رک ب دوروم هنتهللح تساد الاو

 سام ی رعضت ا كلوصا ارجالا ىع صو ع وضوم یرتدهوا هحرک | . ردشعل وا

 ی را ءدافا و فانصا هدننحم تاکوکسم تأف ءدقلارآ وش هدهسلا شوهلوا

 قروص لوف ر ةد نده دزوا نکع ید یعوزل كتداخحما هدعاقر "هوم قرهلوا

 ا دا نا 7 دوو یانو قفز ایات التو ود ساعات
 یهاسم فرص هنیراتاکساو عانقا هلبا ارجا تاقوشتو تاغلت ضءبو باج هتيرافوطع

 نانلف مقر هل راشعا هدنوا قرهلوا توافتم هدهقرو او هت اسح تراحم قرەنلوا هلماک

 هلیتبسانم فرق ءدایز كماص رهشو هترزوا كن آ هللبزتت رادقمرب متا ىلع ندنراج

 . یتیدل وا ف ندمادقا قحهنلوا فرع وش ندنغيدملوا دعاسم ن مژ هتنایرح هراخ

 > هلکم زال قعلوا لوق یتهج تراحم هلهحو ییدلرتسوک هدهقر و هرو رصلاپ هدر دق

 قج هلساص ردق همهرد ىا هلل ریبعق ء ر نتالتاخف نالیرتسوک هدهفر و رکید

 هلو بوشوا ندلاوحا رووا قیدصت ییحم یسالوا ماظت لخاد كنناصع قازرا

 عام ءرابتخا یو اغ یتا یسهضق یسلوا رصحنم هارقفو هزحع تامیام یزج

 هدتلوئسم نر فانصا ندا نرو ناص نک د هب هح رد تاپ ندرادقم لقا هلسملوا

 ىو نوجما قلوا لاس ندداسف ًاماع ارشو ع قرەلاوا یطو در هرقفوب هدزوا قلاق

 عونا تقم یاج هدنویو یسعلوا نالعا و مث: كنیرارق هلهجو یلوصا بولت مط نایس
 اط قاط هدنروص ینجهالک ۲ كك ن هلقلءالوق كنناج رد یتراجتو تأبف كقازرا
 ی هاقو ندراسخ ثمهالاداع كرل رب دا لعق هتراناکو لاش و مظتس یرتفد هلم رص

 اعا هللاک هنماود كساساو هحقدنلوا دیدحت رتفد هعفوهو هتساروب ندنفیدلوا یسهدام
 تداع ندلجا ینیدلوا لصاح هع احا هنس تیاقحو تادع درحم رارق وشو یسللق



 : : ردبرارب رو هدافا نالوا هنتناما رهش كنسرتع دو یتسونا ندنرلشاب هتسوا لاق

 زی رات راجحش و فراصم وءرط قردهلیدویب قشح نائف هسا هقازرا زمغج هناص هدزعاکد

Eقرار ر ید كنه[ یک یغیدملوا یخرت كراح هدهسيا هدکلر و خر  . 

 هب ییا نوا نوک یمادرف یش یراکدرو ربخ هشويف نوا نوت و ؛راحم ندنغيدملوا

 یرلقج هناص كزمانصا نزادعب ندنفیدلوا هدقلوا نایزو ردغ یلک هراز, هلتهح یرلفدناه
 ندنایز زعراقدلوا راحود كرلز بونارآ یشحاف ًاقببطت هلوصا ررح هدرز كفازرا

 زردیا ماحرتسا یزمصالخ

 هروک هنساضتقا ندتموکح فرط هسیا هدرادقن ره یسهساسب نوک ره كقازراو كنها
 کر زع راح وهرطو فراصم كراز و بوایروس قىقح ۰ کر او هدنوک شب نوآ

 كرلرومأم هلنروص وب ندننجهلوا شحاف هدلاح یغیدلوا ناتاص ههدایز ندنا هسیا رولوا
 ا

 هدنسهراب نوا رم كلام نالوا یسهبامرس ردف هشورع ې وا ندهراب یرکی ینه

 نالوا یسهیامر كنسه# ردق هشور# میلا ندشویغ چواو ءراب ترد قرهلوا ترا

 یس هام رس كنسهق ردق هشررغ نوا ندشویع یتا و هراب چ وا هدنسهراب نوا رب كلام

 ردق هشوغ شب نوا ندشوغ نوا و هداب قح ییا هدنسهراب نوا رهب كلام نالوا
 هشو رغ ی رکی ندشب نوا و هراپ یبا هدنسهراپ نوا رم كلام نالوا یسهامرس انس هیق
 بوليرو دح هزم راګهراپ قجر, هدنسهداب نوا رم كلام نالوا یسهیامرس كس هبق ږۆق
 ندهرد یللا بوشاب ردق همهرد یللا ندنفبداوا قوح ییافلت كلام هدشناص هدنک ارو
 ماظن لب ناف ا تک وذخا هللا شحافو نوار 11 شحاف هلهجو هدرحم لوصا یس راقو

 هرکص ندک دلدیا نیل هدلاح یفیدلوا رضاح هدتموکح بناج دتسوا یا ندزع_راهتسوا
 ررحهدریز زکلایو زمغیدلوا یضار نمهلح هنج هل وا قفاوم هبهذس تادعم یراعلوا لی

 نالوا ناعم هیهیامرسنالوا شلرتس وک هدالاب ندشیدلوا قوح یرلءرط كفاززا

 ۰. نار ویب مخ تنی
 ادق لاوفشفو هدومالص . :تنیرلغاب هداس لیا ماز: یە رف

 یرلهرط یان مولطو یهرط

 هن راقمو موم ناک ندد رشط یزمکپ یتسدو یلاب یجوف
 یمه رط ی رلف دنص یراهرط كندراو



 e رغ هو و ین هچرد هب یر ود .اهد ویفرد وا افا و تب زر

 1 تور منم هدى روص كنقاروا

 هالا و ا

 رهن وب هرزوا یرلهمولعم هفولام تداع كنفانصا لاق هرزوا بدل وا ینغتسم قدناس

 2 كراج ا ندرلتهج ینیدمروط هدرارق رب قمقو رعس كقازرا عا و كنه |
 ۱ درو یائف یراکد ربو رخ ناوک و بوس هل وایراح تدم: هتفهرب تیاچ تاثف یراکدررو

 رح هجورب هلبتهج قلوا یسهسابب وارد رب نوکره كقازرا و كنه آ قرنیناط ینوک
 دوم یرانایز و ررض یرلعا تخورف قازرا تدم لوط هننرزوا خ رن نالیریو
 یخدهدنراقدناص "هلیاسح یتمفو رعس كفازراو هقنآ هزورّشلاب و الصف قفیدلوا

 9 علطقنیال هلبا هوالع ی الاقم ید یازج بولنتتوط هرهلند ققالخ كخرت

 هدقل روس هلاوح همهاکدنن تناما هللا هماس همان صا وا یرالاحضع یرلکدلیا

 لاثما ءوس رب یراراسنجا هیلاعرس مردصت قزهنل رس اعار هلو كراون و ندنک ودنا

 كل رورارق ر هنصوصخ خر وش هلساکسا كفانصأ هنر نکع و نداد قنالا و

 وحر کید ردوش دعب (فكيهموقص فانصا ندنفیدنلو ندنساضتقم نلاع نامرف وضا

 ىو رعس كقازرا ی رلقح هاص بول آ كب هم وف سم فانصا ىعب قماملق یراتحالصو

 حم بونارا هترزوا كلا هللا طبر همولعم و حج ناسا ر یراتراجم و یراصمو

 هموقرم فص هززوا قم قفو هب بنست تناتحو تلدعم هذختم لوضا ی رلتا ام

 قره وا بلج هتناما راد یرفت دنح ندنراهتسرا ماظن هرزوا قلوا یزالک و ندنقرط

 نالوا عقاو ردق هبیدمش هدقدلوا هانگتس | یرابلطم و ما ص نالوا هدانقح خ و وش

 نالوا عقاو ترابغ ندنالاقم زامهلوأ ارجا لباتو نوزوا كب وللثم یرلهقاس تاداقا

 یی یراهدافا و رره هصالخ قرهلوا لیدءت و ح رج هب رع یقیدلوا نکم یرلز ۆس

 قل زويب ىلاع روشنفافد روظنم بولبردتبا اضما یرافیذ و رب رحم و طض هیرزوا هرو

 قفاوم هلذلوا شمناق تردابم هعدقت هنیرلبهاننتسایر بانج یالاو یاک اخ 12 دو

 :E یغ>ةلوا تراثم هنساضتفا یارجا هحر دق یغیدلرو یراهنس دارا وصا

 VV4 نابعش ۲۸ یدنلف تردابم هب هبلع هداراو یار ناذىتسا



 ۳ كلر ردفا

 ارجایماضتقا هرزوا نیم قوطنمو شلروبب رودص حوتس یازفا تیانع هدزک لوا

 مماوح هللادابع هدهناهاش ترضح ٌهياوبلاعم ةياس دام ندنو یقجنا بولوا شم

 قلوب منغ م هدتقو یی دتسیا قلآ هلی انوهاهروک هتفومار ی نالوادودم«ندنس هی رورض
 نررومآمیک ی فیدلواهدنقح كمن هنسمالردناص هلباامب شحاف یخ د كوب ندنغیدلوا یسهیضق
 ا نرانو ها وب هغی ىج هقول ارا وبا راقد تقد ندنراف رق
 ییدارتسوک هدالابو هنعاسندقایآ بوربتک نوبق سک یه ویغیدنلوا وغلو خسف هلهجواوا
 ثكت وب قرەلوا نوذأم کما تخورف هلبا مد هدروس جراخ محاضو مام الب هلهجو

 . یدئلوا رادتبا هتفک نالعاهرزوا قلوا مولعم یج هلسبهنلوا دنمهصح یخو ندننراجت

Ye۱] ۱۲۷۲ ج  
 ماود هدهنعضو خر هجاوح ر کید رارب هلکلدیا ۳ راصحا ندناو ۳ هبفامعم

 : رویم ینوب یمسد خیل وش . یدروبلوا
 ترضح هیاوتقفوم یاس كراتهشنالوا ندنسهبلصا جیاوح كن هبنس تنطلسلاراد هنکس

 یحرکشو یحدزس هیسهموب فانصا ضبب ینبم هنسلوا ندهمزال یناف لیدعت ءدهناهاش
 لدتعم نوجا راخذو قازرا یرلکدتا تخورف هلرللاش و رلثیش یراقدناص فانفانصا

 بج ومر, كفانصا نااص یئر ههدایز ندرعسو ح ر ومشا و شعلوا نیست تأف و خر

 رولو نااپاقی اکیبم هتینءوسد رج ندنفانصا لاق یک یفیدلواندهبسیط روما ی.دأتا زج نونا
 ةعبت هدنجشا یانصا یرلفلوا درظ هناکلع ویسامهدیا قللاغ نیزا دمب ككراهلوقم واه
 نوجا فانصا ندنفیدلوا حبات هنماظن كفنص یفیدلو دوهعلابسح رلتال وب ندهدنجا

 نلک ندنلحاوس زکد هرقو یسعلوا ارجا ید هدنقح رلهلوقم وا ماکحا نالوا ررقم

 یسارجامدع فان و رارف وبشا ویسمال ر دیاص ههدایز ندشويیف شب نواتبا كط

 یرتا هئارا كيازج ندیا بترو یتلوئسم هدنقح یرارومأم یعوفو تک رح هدنفالخو

 قلعتمیهاشداب ترضحهءنس دارا و وصا ناذتسالاب هنیرزوا رارق نلیریو هدنراص وصخ

 كرل رز دل هنسهیهم تناما رهشو هنسهللج تراظن تراجم یساضتفا وشاروم رودصف رشو

 ینیدلوا شمنلق نالعا و رشت هلبا راهصوصح فرو تأیف و خر نائلوا نییمت و عضو

 [۱ ) ۱۲۷۹ ن ۷ ردشمنلق نایب و ج رد یخد هلحوب نوجما قلوا یعولعم كسک یه

 هللروص هل كنهلئسم وب هدراهرص ییدلروک تیروبحم هنسلر,دلاق نوتبسب كخرا

 0۸٩ رو میاقو عوق (۱)

 ۰۳۸ ویو میاقوموق (۱)



 یملربدلاق فاخر 1۲

 عفرو م هدر ده یقتدناآ تام وسر شحافو هلضف ندنسهعدق تالماعم و هقشب ندهمع

 قمنلق تیاعر هنلوصا و طورش هدلاح رهو ثالر دلم هف رط و نالوا رماحتم و قغلوا

 ر مارک نیفرصتمو ماظع ةالو هلبسهبوق تاه كلرردتيا تدعابم ندشفالخو

 كلا تراظنو تفد ید یرلرومأم هیراما سلاح هراصوصخ و و هنیراف رط رلماقمع اق و

 قد رالحم یرلق دلوا بوسنم هس رافرط یراردم لامو نارادرتفدو همملااموم قرومآمهرزوا

 یالاو سلجم رک وب هنن تلدعم یاضتقمر, یراصوصخ یبلردنوک هدکؤم تاریرحت
 ® یارجا هلهجو لوا ك:هررح تبفک و شملوا بیسن و رک د هدهلدع ماکحا

 احا عمجتسم فرط قرهلیرووب رودصفرشو قلعت یخد یرایرهش ترضح هبلع دارا

 شہ اق Riz هب هع هیرمخ تاوعد بالحتسا ندزوو نوجا هاهاش ترضح فرشلاو

 جرد ید هک وب دریا عبط هصوصخم 4 هقرو هرزوا قلوا یعولعم كنه هلغملوا

 1 [۱] ۱۲۹۱ش خلس رووا نالعا هلا

 انتها هدایز كا ورب ندهوا یراصحا هرلنورف نیعم كخبط كعاو یخرت كما

 ع ی فا ک.دنفج نفعایو یفر .كخر طف . یدیا ندروما ناتوا
 ۳ ق هدنقح یفر TE ی دادیا قسط هدهنا ا هد . یدلتآ

 : ردوش یصسر

 8 ینلوذس كنابسشا و قازرا ةفاک نالوا ندنسهبرورنغ ماوح كهللادابع
 راما عفر وشا و هتفیدل و اندهملسم ه.ْضق یفح هلوا لصاح هللا یماغلاو كتسود

 ۶ و ره هدنابناهچ بانج هیا وتنقفوم هیاسهنلاو داو هعف دو هسا یسهعل رس س

 تقوا د زحم یب هنغیدنلوا هدهاش» یخو ندنتنوها و لز كنسامو ترک كکع |

 یراهافر لوصح یخد ندزووب هدیهاشدای ترضح ةیاوشیاسآ یاس  كنسهتنکسهبلعلا

 بوروتک نو وق هتداعسرد كارانایتسیا هلیساغلا و خسف ؛هلراصحا هد ندنسهدام م هدننمض

 دروس كج هم روتک للخ انوک رب هە لو ءا و هیدلب هبولطم تفاظنو یا تخورف
 تونل وا بلخ ولق هرهش نورد هلبحمذ هدرالح نالوا یرانک زکد و هدروس ج داخ

 نیراصوصخ یشلواتخورفهدلح یراکدتسیا ًاقفوت هتقوخاریک ی غیداوا هدنقح كع |

 ایضتقم تاهیین نوجا یلاسرا و قوس نوروق واتیلک هدامسردو یسا رو هموم تصخر
 یخو هلاک ولم باذچ هدام تبرعخ هدارا قرهلوا رکرارق هدناممظن "یلاع سلحم یسمنلق ارجا

 ۱۲۹۱ وصون ۰ منیاقو موق [۱)



 4 یسلرب دات كخ رن

 تظاوم ههناهاش ترضح تکوش و رع مایا ماود یاحد قرلوا داتع» محا ص ایر
 راطنق ور هوم هدر و ندهرورض ب امسا ضعإ هدهک رابم س و هدرا هسا هرزو

 ام و راسا هدنداسرد شان ندششتژادا و الاطکت هتل و نهال ا كاوا
 "یووم كتسا هز هسلوا ردق هن راش هبوب لردبا قرتو دياز بسک یأیف كنءزبس

 ترضح ناشن محا ص ناوا وش هک و لاح ا یہدب ینج هلوا یسهقاضم و بارطض

 اعاد هد راق هللا ةف اراد ناکس كرک و هسورحم کافام "یلاحا رک هدیروربکم

 اهد تاق رب هبیهانتفالخ ترضح فرشا فرط هلتح صو تقفش "هلماعم رشت اد

 كنموسر راطتقوک رد ر ءوىم نالوا رد نکیا یضمهیاغلا قوف یرابربخ هع ذا تلج انوا

 ES NEG E اتو دوم رب as ک

 كنسافتساو لاصحعتسا طاا رش ہدعیو یتس هلاحا تادراوكموسر هلوقموو هنخردمل وب لا

 یم هتشدلوا هدنسهرادا راد كذسهلملج تراظن هلام یسههمهدیا زواج ىنسەفرەلو ماظ

 بابسا لاصحتسا كنه وص تایدعت یم هوست نسح ًاقسطت هنطورشوماظا هدصوصخ و

 ندنتمق رکد ریارب هلکنو و یمهعلوا هلاوح هنفرط الاراشم "هلبلج تراظن ثانسهبعاف

 هدیورولا هنشیا كفانصا ضهبو تقد هنصوصخ یسالریدناص اشا و قازرا ههدای

 ید یندنلوا هدقعلوا رادتسا هنصوصخ ینم هدلاح یرلفدلوا قجهاص یعاشا ندخر

 یسهیاقوندرا رضا كهللادابع بوماریدتاص یش ر هلبا تأبف شحاف هسیایمهدام خرا كر هلیدیشا

 هلنهج وب هرلن رویغاشا ندخ ر وبشا هدنور ولا هنشیا و هشیدلوا یفوطعم هنسهب رخ ینه

 i ER ن رااظن هو مالک -ع وق وامدعب كاما "هلماعم وب ینمهنکچ هلک مزال كمل دیش

 نانلوا هدهعرد ًاعوطقم دهرا یشط هدر و یشردلس هنناح قراظن باسنحا
 ندنعدق لماعتو ندنسهفرعت هدرللح ثک ۱ نالوط ندا ئاس تادراو و راطقو باسق#
 هنعصآ تالماعم هدنفح لاها هل. هبل اطمو ذخا تاموسزر ندنفرط یرلبج هدهع رد دای

 اس لاح ناح راباستحاوللتم وب هک لان قزانلق راختسا ید ینیداوا دملا ا
 ندشدل وا شلرو هلمس هم ز ال طلا رش قمالآ تاموسر هراز ندنسهبعضع هفرمت هد زا

 درج یراباکترا هللوبو ینجهس هلوا یراقح هن و رب عطف كرل هدهعرد هدلط یش هدا

 هدهناهاشترضح ةیاوتادعم اسو ندهمدب تایفک ینیدلوا هلیسهبعا دو ممط كد

 و هل وتم وا ناغلوب ندرو:اتابجاو یک د یم فلل هبض ضان تالاح راد

 هفرمت و هی وق طثا رش ج ردنم هدهملع صاوا نلیررو یواح یلعض هنیرلد ناسکن

 و



 رب و

Fw 

 لصف یجب درد

 هج را رصعكخ ر قرهلوا هنفالخ یرلیونلوقو لعف كربمغس ترضح هداصفیح رب

 راو یاد عال نه, یکی «شملوا حاشا ییہ رر دنیا همادا هتووص ه
 E HE خر هدهدلصف یحنحوا و شادیا جرد

 قلو |۱ یسهجلشاب كرانوب هدهسیا ددعتم بایسا نریدنا باجما ینءهضو خر هدلئاوا

 هدروییداع لر اب رح« یسهافک مدع ك هل طقاس و یی ردب گن امسانم و طالتخ لم لانب هرز هوا

 1 . ریل هلبرتسوك ی.دوجوم كنارشو عسب راصحا هل وصا كدک

 هعیانص فهنکام ء یک رآ كتا هلا اوروا كتلود هرکو ص ندهب ربخ تاهظت

 جام هلراینجا و یتیرست كنالقانم یماشنا كرارفودنمش و قتسطت ا: كراو

 هلل الوط رانوتسالوتیاق كنراجم ینجا هقشپ ندنوب . رد شمر دتا ںاجما ییدیازت

 هدهنسه راجم و هععانص تالمکشت لاا یراملیمد# تعنصو تراحم یارحا 2

 الوا ًارابتعا انهدام زا فلات ماس ا هرزوا یکج هلی ا حا ۱_ضیا هدب رلیا هكرهدىا رەئ

 . ردشمریک هلوصح تیرو هّسفر كلرکدک ی اهدو كزارشو عیب اا

 نوچ كخرت هداروب هلی كرت هبینآ ینالبصف یهدنفح ارشو عیب راصحا هلراکدک
 كلبا .ددشٌلوا افتک | هلیایحرد كلهقينو چاقرب نرتسوک ینغیدلوا شل رب داق هلو وص هنو

 ۳ هدهسدآ هدکمهمرتسوک یوفل كخر :یغنر عيل یلحرا ۱۲۹۷ نانلوا جرد

 4 و هک ردهدکما نمضت ییعفد كب هلخ ادم 43 عقاو یال دس ام هب یغاشا

 ردهدکعا لکشت همدقم هسوغل كخرت

 ه هصوصح و هلع تلود همت 3 هدیزادناهج بانج ٌةياومراکم ةياس

 ترصضح دفو ناسحا دن یراش:اسآ و هافر لاصحتسا ولرد يه كيهءدساا تطلسلا راد

 تفطاع لاول ربسلد دابع و هیبت هفاک ندلجا ینیدنلوب مزتلم و بولطم تیافپ هدهناکولم



 +0۹ ۱ یرلهلوع ځ ر

 تای ژو ص صىز موم یداع لر جالک العا  ہطنح كلءر وشام شاد
 هف شورغ هو شورغ هق شورغ ةف شو

 ¥ EN OES ا

 ققدو صون ىج ر كن همنتسا و كيال و[اسەدوار كپ هج وه یمهتساشا هن رداهتش شن طس و !یل
 هبق شو رغ هراب شورغ هش شورف

۱ ° A N 0,0 

 هنراقم ساخ یر  ققد صاخ یناط روفکت  قبقو ومو یجنکیا كه
 هق شورع هی شور هی "شو رع

0,< ۱ 3 ۱ ۹ ۱ 

 هب رمش هن راقم ناک ندهتسی ر و هونج هلا تبسو قدنص هب رعش صاخ قاب ر وچ یل ر هب راقم طس وا

 هو شورغ هف  شورغ 4۶ . شۆ
 Ss ۷ ا ی ا ا د

 نویمک دوس
 هق _شورع . هق شو

 ۱ ی ۱

 هم وول س عیاقو موق . ۸ ۵ ی

 هردو یرتهد ۳ ر نالبدیا مظس كوص كلا هک لامحاو نایدا نالعا كل وص كا هل رل هب نع

 هدنسهتس ۱۷۸۲ تیاهن كرهشود ندتمها نونو نونو یرومآ خر ۲ هرک وص ندو
 عوضوم تهجو هدهدس 1 لصف . ردشل ردلاق ندحاوحو امشا مومعلاب ادعام نر

 رشا



19۸ 

 دوخ العا یو اص وللدم

 هق شورغ هءق . شورغ
۸,۰ ۱ 0,< ۱ 

 یمهم زدصا لا مور نالماص هدرارازاب

 ۸۵. . شورف
۹ ۱ 

 یغنوجوسص هکود یلراب كانهینامص یلرب
 هىق شورع

۳۰ ۱ 

 یزمکی یسد تیز نغور العا

 هق شورغ هفق  شورغ

۱۴ ۱ ۹ ۱ 

 یریانپ مولط هفوص
 هق شورع

۱ 
 شور۶ع

۱ 

 ىلاوقشف ناقلاب

 ي راس راشف هردا العا

 هل رک ون راسو ربمزا

 یرلهنوع خر

 یمهمردص) هب رەق دوخ یعاشا

 هبق , شورغ هبق" شورغ
۳,9 ۱ ۱۰6 ۱ 

 یغوجوص ليا مور نالیناص هدرادازاپ
 هیق شورع
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 رطح هدالاو سلح ی وا لک هصوصخحم ته رب همت یسلحراعسا هنس

 تروصكسلحم وب كرك ونیبعت كن آ كرك بولوا یعوزل كسی ررب کوب هدرب هدهسیا شمنلق

 لهجو هه ءدبانلوا قرهلیروم هزک اذم الکولانی هدنرللاع روضح یراصوصخ لکدت

 هدنباب یماضتقم یارجا هدوک کا هسیا رولیروم قلعتم یرابهانتلاکو هلع ُهداراو صا

 ۱۷۱ مرح 1

 كف انصا : تبیوصتلاب هدهجالکو صوصحم سلحم یمهطیضم وبشا كیالاو سلحم

 ۳۳براظا تک یراظن باسنحا ندید وا شعلو ینهعسط تط وب  هننراظت باستحا

 ةبوانم ندنسهفظوم یاضعا كتعارز سلح یخدیساضعاو قعلوب هدنسهر اد باستحاو

 یتبسانم هلیارلیدنفا ی اکشاب باسستحاو یسیج هبساحم تاموسرو تاذ ییا كج هیر دنوک
 لروک ذم سلجم هدزوا قلوا بک م ندنرلیضمپ كنيرابثاب رازاپوهتسوا فانصا نالوا
 . ردشلوا رداصفرش هینس دارا هلهجولوا بونلق الع ةبتع ضرع یلیکشت

 رشاد بار رد

 ارل بديا نینمت راسخرت هاما «یرغوط ندیرغوط هرکوسص ندنسهنم ۴
 تیروسخ هنسل ز دلاق كخر .یدبا ریلی دب| ناللعا هد هل را ب ن ه رب ص نو خلت ةفاضا

 ردشعلوا جرد هی آ یر ندرلرتفد نالوا یفداصم هرانامز یتندل وا لصاح

 : ردیرتفد حب نان وا نصآ هلشفرعم یحهبم باما ریش

 یأنف كنفانصا یجرکش

 رد ات رش ؟ش ناولا یرکس تام یرکش قوحصو ماداب زود

 ۴ .شورف : هق شوره: هو. یو هیق نوم
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 یس ردو را رق رب هنسهدام تاق یراامدت-سا لصا كرتون هبفام عم بواوا شعر

 ندنسلوا لصاح كلزمستسا همنصضعب هج راودنک یخد ندنراهاب هت واو ندندن

 هتسوا و هنامیدصت ردق هبهحنلیرو رارق رب اک وب اسا عید ےک ۲ یتیدلوا ترا

 ید فرط یا قرهلوا هبا یرالوا لوفشم هلراشیا هلرهللا رادتبا هتاعزانم هلب را
 ینسومق بودنک هتسهطوا هحم ول دوخ دوخ یفرط یعدم نوت تقرا نکشلردتا تا

 راغم هدئدوص رونفوط هنیراسوما كنیراشاب هتسوا و قلا یتراتخانا هلبا دن و

 هن رلکدلیا سوما یامدا بولک راشاب هتس وا نالوط ندن رلیدصت هک روس یلاع یا

 هننیدنلوب ترابع ندیشک رشید زرع یرامسا «دلصو فوفلم رلنالوا قایآ كوا 6

 قلوا یرارتفد هدنسهطوا هجحمول هدقدنلوا هدام نلاژوس كرهلبروتک ید راعدم

 رارقا یراکدلیا دنو دس ییهطوا هلهجولوا هلدسح قمالوا یراتینما هراشاب هتسو
 هدراهسیا شما راک ذا و ءدافا یترلکدلوس یدرقل روتقوط هشومان هلبوا هنیزاودنک

 یراتخانا و قمایاق هطوا دوخ دوخ هلو هنیرزوا تاهنښ نالوا لوا نوکرب هر

 تیفک وب هدریدقت ییدمایندیش رب هرلنوپ قرهلوا یش نیک رح یرلیدصت هنالاح یک ی
 دیب ربغ ندلابحا يرامةلاق .هراشبش هلو. هلبا هاب زج. لرءهدیا تیا رس هفانصا
 هدنغرمط يلام باب هتفه رر هره ید نالوارک ذ هرزوا قلوا تربع ةهنلاثما ندنفل
 یم هبل كنب رال جس بونل | یرالبفک هرزوا كەتا ترادسج هتکرح هلبو دمیایف هلس

 ندراحم ران ندیدم روط هدهدار رب قازرا مار کدنوح یخد هدننحم تأف دیدی

 سلوا یواسم کلو نتزج ك ینوافت كخرت نالوا ..دکنملرپو هبا تأیف یر
 هدکما زو هدا ع را رضا و 44 راح بولاح ندوب ندنوش ید یراودنک تروب

 هلجزاو هننیالوا ندهمزال یلاصحتسا كنبابسا یعفرو عنم كف زسنوخیوا وش ندنفیه

 هنکج هلسبهنلوب هلینٌأیف قیقح كنایسشا تمیق اباد یسهلدتع«تهج كخرت قحهلاوا م

 یلیکشت سلجم رب هداح بسانم هدزوا قملقاب هنناقیقدنو تاقبقح مهناعرفعم كرانوب
 یسهنسح رم كنسلج راما نانلوالیکشت امدقم هچ رکا بونیروک ندلاحو تقو تاش
 هللسلوا یداجحا تیا.د تقولوا هدهسیارولم هلوا ضارتءارادم یدمش اکو ییسمام هل

 ندنکیدلیا تادف ندنسامهث وا لاخدا هنت هپ واطم تايه هرب ندر هسیا لصا ره ر

 قلوا بک یم نداضعا ین آب فظومقرهلوا ندنامولعمبابداو قرهلوا .دنتده یک
 هدزوا قمنلقهوالع هتیرومأم بسانهررحآ دوخابو قلاق هدننراظن باستحا اب ین آا ۳
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 هلآ زواجتم ندشورخ كيبیللازو هدهنس چ وا هما فرصم ندنفرط یرلشاهتسواو
 هراودنک !هقاو كنىاسەدام تأف ند رانو هلغلوا یراصوصخ یسلوا لرصح و میذو

 . هلیسلوا ندهمزال یدیدح و عطف هدنروص قجهیلوا بجوم یراسخو ررض ههلل دابعو
  مدآ نانلوا یف هلبا رلناکد نلیریدتیا دنبو دس بولوا هدنلو یرلاءدتسا نالوا هدیابوب

 ۲ یءهدیارمقا نوکر هنسهدافا ككرابشاب هتسوا ندناکدباچ وا نلیزیو ربخ هدقدنلوا لا ۇس
  هباستحایالوط ندنسعا تخورف قازرا هلنأنف شحاف یر, كمدآ ر غ ییا نانلوب, هدناکد
 یک ۱ ندنفرط یرومأم یلاعباب ًاقاعتم ید كنيرکید نالاق هدناکد  فولیردنوک
  .هناسنحا هدوا ینه هسعد مزاباص ید هاب وندن و و مدناص هلو ن «ترزوا یسلووط

 . قماعایق ناکد نلک رک وص بولیردنوک ههناخکلما نالیوط ی ادتبا هلیسفلوا لارا

 والثم یفیدلوا شلاق شوب روک ذم ناکد تعاس اقر, هلتهجوبو .شلرروبااص هرزوا

 نورف ماظن فالخ هدنرلنورد یخو رلناکد نانلوا اعدا یتیدلداف هدننادیم تاو هفوصایا

 ۰ هدنهاکشی ینهزک دروباو هدنراوج ققدنابقو شا تأشت ندنراعا خبط كعا هلیئادحا

 ندنسعاص قازرا هلتأف شحاف كلذک ید یغاغوا نلیند یدنلوایف كلساو لاق

 عفدو درط هنتکلم یثان ندنسعد «مدناص هلبوب ملزونللا» هدقدنلوا ءذخاّوم ینالوط

 "یونس هلرلبشاب هتسواو یک ینیدلوا یهاو یراتیاکش ینالوط ندرانوب ندنشیداوا شهلوا

 یونس هدکدلدبا رتفد بونلوا لاؤ ندنرایدنک فرصم یرلکدلیا لصحت و میزوت

 دوحوم هلهحو یسهدافا كفانا بولوا شور كسب شب ۶ ۳ ۹ 0

 یرادقم كنها نانلوا حرط یونس هنیرم هدوک هشيددع ندرانکد نالوا

 مقاو فالخ عدا نالوا ید هدو هلقمرا و هنیرلهدارد شورغ كرب زوقط یعرکی یخد

 ره كتيز نغود نلیند یدنلوا .میزون هل اف شویف رزکس هرانوب هکردقوش بول وا
 هراودنک هشورغ جم زکس كره هراس و هلو فراصم هراب یعرکی « شب نوا هنسهق

 كغای و ًاباوج هنسادا یفیدلوا ش وا هدب یرلعاص هشورغ زکس نکیا شلوا لام

 گراندبا كتسيا ندننیدلوا ىغإي هبق كيب نوا هدهطلغ كراج رب بویلوا هلبوب ینامیزوت
 بودک راناتسیا ندفانصا هلسعلوآ هدافا ندنباستحا تراظن یرلمعا همیام« هشورغ رزکس

 نغور تقو لوا هسرزوا یرلل وس كنبرلبشاب هتسوا ی راقدلواشعا ههیابم هلهج ولوا

 .هشورغ زکس بونل آ ندداجن هشورغ یجب رشیدی لاژسلایدل یبهیداج تأیف كتيز
  زمنلوب ینلریدناص بولیریدلآ هفانصا هت زوم و قاغا ونشا و شمنلف هدافا یفیدلناص
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 ینوموقیم ییاصا كلتفج قیقحتلایدل ندفوقو بابزا یغیدلوا هدزوا حورشلاوم
 نوموقم یناضا  كلتفج ةباقو ندنبغ یخدیهللادابع راسو "ةنایص ندراسخو ررض
 شفا هناباصف یی زوق ل هفو رم هرزوا قلوا زیمسو العا ارابتعا ندروک ذم زور

 هشورغ رشد ههللاداع هلعض هراب رشمرکی هدهمق رہ ید ناباصفو هشوغ قم

 یتسهیق رہ كنبرازاپ شاب كرهبجلوا هلبا راکش ولانع نزولا مان یرادوسو كما عی

 رجوا شّعلآ یرازاپ یناشاو ههراب ترد شمل یدازاب هنرداو هبهراپ شب شل آ
 یل نوا یتسهبف رم كغامق یخو ینانصا یحدوسو كلريو هنفانصا یجدوس هبهراپ
 یتسهق رم دوس ی قاعاقو هیهراب ناسکس ینیهف رم كدوس صلاخو هشوف

 رب كدروغوب همزوسو هیهداپ زوتوا یندروغوب قانچ دولک مرد ژویو هبهراپ شعب
 ههللادانع هبهراب شب شم ینتسهبف كنیدروغوب هغوق صااخو هبهزاپ یرکی زوم .ینسهبق

 هلهحووب یخد هلااموم "یدنفا ینما رهمشو بودیا .دهمت یضاوتلاب یسهلج هرزوا كمريو

 ءدمهناعاد زاد هدیهانباوتف ترضح. باب یره ندنوموقم نورضاحیب رلکدایا یر
 باصق و 2. یزوت هدروک ذم مون هلبرلعا هدافا و اما هغ رش ع رش سلج دوقعم

 اضتقا یرودص ناشبلاع نامارف یواح ین همس ههللادابع هلبا هروک ذم تأیف هدنراناکد

 . یدنلوا مالعا هنیرایلاع روضح ندنسهمکح لوبناتسا یکیدلیا

 ۱۲۷/۳ ن ۵ ۱ و

 ینیدلوا لوغشم هج رده كنالاو سلحم نانلوب یسلحم كونو كا كل ود هلبروما خر ۱

 هدنسهنس کشت كتناما و یوغل كنتراظل باستحا هرزوا كلدیا لاصحتما رکفر ہدبقحا

 هدهفصت ین ۳۵۱ مروی دیا جرد اع هبینآ یهقبثو قهدنفح یلیکشت «یسلحم رامساهرپ
 یدنا شعلوا لیکشت ساخ رب هلیوپ یغد هدنسهنس ۱۲۸۷ هدزوا یفبدلوا ررح

 هبهع ولتم قازرا یزلکح ,دیا تخورف كنفانتصا لاق ن اک هد دالب و تدامسرد

 یالوط ندنو و یسلوا تأ عطف هلعض و ترا لدتعمو  تسانم هروک هلاجو تفو

 بادشحاو تراجم هدیابل واو یسعلوا اغا | یراملق نصح ندهد زاب هلماغم یرلفدلوا راجو

 هیالاو سلح یراشاب هتسوا هبا هدوقم فانصا هنرزوا یسمناق هرباخ هل راهیم تراظ
 یخد 9 قرهلوا ترابع ندهدام اقرب یراتساکسش كرلەوب هدک دل ردنلیوس كرهلب ر ونک

 یرلکدلیا یالوط ندنویو ینازبلو كخرت نانلوا دیدح و عطق هقازرا ردق هبیدمیش

 كنیرامدآ ینالوط ندراثپ یزجو یسلدیا دنیو دس كنیراناکد هنیرزوا ماحرتبسآ
 یسلوایفن نامرفالب كنیربیحو یسروک اذا وروجهدهناخکلبیا نوک رزوتوا رشیمرگپ

ES 
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 ندن ر لفرط یرات ح یدنقا ماسح اما ولتداهس نما زہش الاعب "الاتما هنیرللاع نامرف
 ا كنفانصا باصق رک ذلادامو ؛ للع نا یدنفا نهاط دج دیسلا یرلادختک لسم

 دختک قباس ندنرلهتسوا ماظن یاباصق هلف یدبو سابع نبا اف 1 مهار جالا یرلادختک

 قسد ولس رک ذلا فلاسو  نانع جاحا نبا افا دمحم ییناعصو نیسح نبا اغا دوم جالا

 هلع تلودو ند رلهتسوا ماظن هلبا نسح نبا اغا نببسح د.سلا یرلادنتک كنفانصا

 یتفحو وتسرخ دلو کرو یلاشاب هجاوخ و لونام دلو هلوقم یلماح هجالا ندنسهعس

 ر ندنراف رط ناک یعاسالامولعم یناحا تاکلتفج و ملس نا اغا اضر یرلادخی- تنفانصا

 , دن رلق دو قاطنتسا هدلاح یرلقدلوا رضاح یره ندجابروج هموط یرالک و لسم

 : ووماوا "یببعت یمانغا راهم هلقلوا لیلق مانغا یلیزوق .دوجوم هدنرلدب هدهک رابم هنسم وبشا

 ندید وا ههدایز ین اف كنبرم وللثع ینیداوا هدهقاس هنم كمانغا لاحاص ندرلاضق رخ آ

 .ندنارطا درک و ند رک اتفح و رالبغآ و هودنام ی اک هدنشیر وک دم نیسحان دل رک هلثح

  هدروک لم هقاس هننس دوو كنیزوق مل ندنمانغا رام یراکچهدیا بلعو ارتشا

 ندنوموقیم احسا تاکشفج ینشلوا مض ام هژوک ها و قو ول یرلت أف نالوا
 كروك دم صوصخ یخد هللا اموم "یدنفا ینبما رهش ندنرلکدتبا اعدتساو ماحترتسا یری نه

 ید هعفد وب هلقفلوا طاقسا یسیغاشا ندنرلول هاب لوماتسا ضمب هللا ماظع رودصو ندنلوا فاص

 هیحتف نکیارونل واواظتنا هبهناغاش فی رشت هلبا ممجن هدهصاو .هناسرت تاوذ نالوا وعد. هدهداروا

 تم Era نو او لی ید ودب الوزن ءار هلتکر حندن ر هب و دنکو دنک قتوبلاق

 : لرب دنيا هيايرد بويل لإ هدضوح یناقتسوالا كران و لاق ورب ند هتوا هکن وچ .لیدلوا نابرق هب یک قرهلوا
 هل واوهاقبصاپ ریغآ بولاي هدضوح یشدیناق تسوا ا كنهيحتف نکیا شاک هنلوا اشنا هوکوص ندک
 کرج نالوا ضراع هل و8 هلقارمق یی ندرکتسد كوو هدقدنلإ یرلیضءب ندرلکتسد كوج وك

 . یدشغا هزکد بورق ید یراکتسد راس هفیفخ

 فان. هلذلوا رنخ ېب ندرلارو هیا هداز یسیتفم یغاط روفکت نالوا یسیضاق لوناتسا

 بورت و زارق هنسلوا شم دا کلم یتولاق هدننهذ و نونفهر و اغدعمرب هنتکرح ندنکلودنک

 ۰ رولتحمقلوا شمردنبا راکلم ینونلاقو < توا + هد یارب ندافزظ «یدابوس هاوذکهدنناب یتوب

 ۰ یدسد یدلوا یداب هنک اله تندشک چاق ر هک للوا شمعبزاق هدناطش هنجما كشيا غ نکل

 "ورا قوچ بویلیوسزوس یح هلوا جناوک هلب و« نامزوا یرُمک | ككنبراک هبملع قیرط هتشيا

 هيلع ءا .یدلک للخ یلک هس رابتعا و ناش کسا كنهیملع .ییزط هلتهج و .. یدرولوا ازپسا راچود

 قم لنز ندهبر نیحتحوا هنزل ول هاب لوساتسا و ید کیا هرودص هدقدنا وا ۳ هب دبحم

 « یدیا قو ناهن هادی ار چیه كنهبملع بتا ار کبد توام

 ۸01۰ وصون - ییس هه غ مادتا _ اضاب تدوح تاضورعم



 15۱ یر هنوع خ ر

 باستحا هدنخرا" ۱۲۷۱ ءرزوا یجلیدبا نایب "الیصفت هدنص وصخ مسق هدیغاشا
 شالوا ثادسحا یناما ربش هدزوا كمروک یهفظو ینع هنیر كرهلیدیا ومل یتراظ

 هلرهیلدبا فر هد رام راتوا ناه یراهلخادم هنیروما خرت هارابضاق اغر هنالیکشتوب هدهسیا
 هدرا ر اتوا هتنروما خرت مه هقیثو نانلوا جرد هنآ . ردشا ماود ودق هنسهنس ۷۳
 هداح- هد مه كمرتسوک یتسانم یهدنسهزآ تناما هليا راضاقو یغیدقاب هر ومه كنناما

 هارابضاق ءرکوص ندنسهنس ۱۲۷۳ ۰ ردتیمها زناح هلبرابتعا قلوا خرت هلوص كلا دیقم
 . ردا هلکمهلدیا فداصت هن رلرتفد خر هدلحس یقاداوا مک كس راهفالع هلیاو

 قحا هک یدشما اد تردن ردقوا هدرلنامز وص یرامشراق هشيا ون كراضاق اذه مم

 نالواشادیاجرد هب ی آ .یدیا هدقلواعقاو هعفدرب هدهنس هدناعوصخ یک یزوقوتوس

 [ ۲۷ ۰ ردیدنفا نیما دم یسیضاق لوبئاتسا ندانیبعتیب ر هلوصلا

 هلملاتنطاسلاراد هدرضح زور ندا بره ییاعتهفطاب هدهنمملاةیهاب هنس وشا

 هدئناپ یمن و مع كن اف توس هلا یزوف قح هل وا تخورفو ح.ذ نوجا یس هنکس

 باصق لاح قاف یجهریدنام راسو تاکلتفچ هدنرلهیح ان ریغصو ریبک هحمکح
 نالوارداص هنسالاب ی رالاحیع ومشا یرلکدلبا مرد هس راملاع باب كنب رلفانصا یحدوسو

 هن هزارحا باقم و یاکبرضح یسیضاق لوننات-ا كلبا هدهبشاح یهدنیح یمن ۲۷(۳۰۰۱)
 قترآ ینم ه4:.وا شع أ ا ڭا ۷۳ ۰ یدهلرتسوک ینیدلوا قفوم هلروص

 یدع یسیضاق كوص اوبناتسا ندنررظن "هطقن كلبجهب باب هيله ءان شنلسک یرلهقالع هلبا هب داب
 گاکلسو هدنامز یدنفا نیما دمع هداز یدنفا نایغ یاست یغاط رونک# نالوا ضشلروک یھ

 «تاضورعم» كناشاب تدوج نالوا خروم مه ما اع مه نوجا ك مرقس وک دینی دنل و هد رالا ناما هل

 نکرد اتحندننامز دیحلادبع ناطلس هبلا راشم :موویدا لق انیع هب ی آ ینسەعل اطمر جردنم هد

 فراعهدنرلجما هدرل هسا ندهاه> یرغنک | كتههسر یاماع نالوا ییاحا هیملع بقا » : هکر ود

 فرش كاقبرط وب رانا بولوا راتاذ نداماع .لوحف یکیدنفا فراع و ال یدبشر . كب تمکح

 هلقمراپرلءادآ یلرکد هدهیملعقیرطو .یدلاق شویرلرب ه#دیک رانا .یدرلروسداهظفاح یتینمو
 هبملع قیرط .یدتبا لزبت هجلیخ ندنفرشو ناش سا هیملع قیرط هلتهجو .یدلوا ربایرتسوا _

 : مهدیا ضرع هرقفرب م 1 هحورب هدزوا قلوا رادمهءهف یلاوحا ینامزوا فا راک

 نویلامانهیحتفنال + ماتخیسامنا یماهقآ ینوکراژاپ یجنتلا نوا كنسهرخالایذاجیسهنس ۱۲۷۳ ۰۰

 یک وب امدقم و : یدبا را عملوا توعد راتاذ ناک مزال یروضح هلغلوا ررف۰ ییزلت هرحم گنوامه

 نکیا شلک هنلوب یباحا هبملا بتر هل خاب هجراو هتسافلخ یدمآ و یماسضعا سلام هاب هدنرابسو
 یلوا "هنر هدشرادص اشاپ ېلاع یبم هنرثکت كمسر باخا هایبسح ییلوذبم داراهر ورب ندنتور
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 یرلهنوم خر »۸

 تریلم زوضح ندنسهمکحم لوساتتسا ق دیا ظونم 4تن راس ارا یاوففاهح

 ِ ۱۲۷ ا ۰ . رونلوا مالعا

 1 یدنفا یرظا باسحاو یدنفا ولتاضف يدنا لوساتسا

 نمروکذ فراصم هرزوا قوا مجد ندن-دف موم هحق دلو ۳ یا كاي

 یخد هنالاق وتردابم همظن یصوصخ یس هلهجولوا بوریدشلرا رق هحنیجوم زکمالعا

 ۱۳ روزا نما ترا و 7ا دیک اتو هم ی رلعاعاص هدداز ندخرت
 یسماک هعرقو تکرح یفالخ لرءریدلب هلفارطا ءرالاق و ریو ین راقج هوا لیدات

 زسهلیا تقدو ماها i ا ا

 هج رک كنبرتفد خر ر رح أ نالوا ش هلدبا نالعا هلعیاق و وه هدنسهنس ۷

 هدهسلآ دوال 7 ییدلردنوک ندنناح یراظن باستحا ه یرغوط ند رغوط

 : ود لوا م طس ۴ جیب هللا یضاق

 رح لع نالوا لاسرا هبهناخمباقو میوق هدنسهرغ بجر وبش 5 ندفرط باستحا

 زالو هدقعلوا تخورف هدنداعسرد هبا هررقم تأف هلح و ییدنوا ر_ رج هدنسهلص وب

 : روش وا و یا هجورب هک رداشا

 ِ ییویاص دیمردا یوباص والدم تیزنعور

 هبق هراب ۱ هەق هزاب 3 هق هزاب ۱ هق هراپ

 ۱ ۷۲ هتفانصا یرات ٩۰ هنفانصایرام ٩ هنفاصایرام ۳

 1 هان فانصا ٩۵ هيا فانمآ ٩۰۰ هسان فاضا ©

 4 هدنناعش لئاوا یسهنس یتلا قرق هحقوطنم هلصو ناک ندقرط باستحا هت

 :رزوا تأف نانلوا تراشا ناالا قرهلوت لر یأف كنبرفک | هدعب هدهسنا شلرو

 : رداشاو راغذ نالوا هدقناص بولا هدهبلد هناتسآ

 یری هدومالص یر رشق ی مش ینمش
 ۷ هتف ہرا ۱ هبق هاب ۱ : هيف هرات

 هنفانما یراحمت هد هنفارصا یراجم ۱۲۹ ۰ هنفانصا یرامم ۷۰۰
 ,٠ هسا یانصا ۱۰۹ هان فلما .. همان فاجأ ادم



 یراهنوع خر 4۷

 یینلافا باستحا نانلءا ےظنت نامزییدلدبا لیکشت ینراظن باستحا ہدنسهنس ۲

 ییدناوالیمح فئاطو یلیخرب دام هنیدوما فانصاو خرت هنیرظانباستحا هلسهمانماظ

 ی روما فانصا یرظا باستحا هلبا تالکشت ی یدشلروک هدهمانماظا روک د

 نوتسب یسهلخادم ك ( عرش سلخ ) هدهسیا شلدبا حسحرو مدت هبیضاق هدسٌو
 باسحا هللا یضاق هدصوصخ و هقو نانلوا جرد یا هتشیا . یدشمهلدا مف

 باخ نوجا كمرتسوک یراعقوم یهدنزاسشبا خر هرکوص ندرلخراتوا كنبرظ

 : رد لر

 هک ردب رلهلع تلود اذ ضو رعم

 دجگولتداعس یرظانباستحاالاح " الاثت»ا هنیرالاعنامرفنالوا رداص

 تکي و ياا راد وم مقار هده دالبو هيفس انسا مداح ییدلوا رضا

 ۳ شيعت هلعم ههللادابعو لا۶ا كن هموق ص فانصا هدنرلههجاوم یراهتسوا راس

 داتعم ر هنب راو بک ورب دهنسدنح ید ران 1 هدقدنل واهدافا یصوصخ قل وط هلو نوجامو

 یرلف رصم هدایز ندهراب ز ِ نوا هدهیق ره نالوا نییعت هلمان فراصمو ءدناف 2

 صوصحو ناب ن.رلفراصم هد صا لوا هلیرلعا رارصا هب هن و ذاحاو راهطا یی

 سس و قسقح فوفو بابراو هظحال« لح هذل وط نوع نوح رالبا نالعا یروک د

 رطانو ر رحم كن هموق  فانصا وبا سش لوا فو یواح یاذبتسا هلقملوا بلج

 لتف هراب زکس نوا نالوا ناعم هنیراودنک هدنرلهلصوب یراکدلیا ریما هليا «هلا یا

 هعوطقمتأفو هییاستحاو یس:رط دیو هلمع ترجاو هیلقو نیجرو نيج رسو بطح
 یکیدعیا افو هنسدیناصق موم هق زوب یدب یراکدلکهرړو ام رب هبیرم بناج 4
 نیعم هلیما فراصمو أف هلیراقبا ماحرتساو اهنآ رارکت یرراتداوا ررضتم هلهچواو
 ءدارا و تصخر یغالبا هیءراپ ترد یعرکب هلمض هراپ یتا هنیدزوا هراپ زکس نوا نالا
 یانصایلاماایعالا ˆ لاما هدر وصوت ناغملو ۱ ابا هبهانعاد دزب : هلص وبا ییداروم 1

 یمرکینالوا یرلنسم نداجا یرلکدلبا ارتشا ةه قرف زو مونلا ىغا لوط هدوک
 ندسوک یح رب نوا كل والایذاه کرام 4 هنس ومشا یعوم هق رپ هل یهراپ ت

 هسنا زاردیا تك: قالخو تطاي هعس و لاما هب هاب تزد شمل ا زو هبا ء

 یرابلاعنامرف یواح یب هبهروک ذم یفانصا هلمجاب هرزوا كنا هدافا نیراقجهنلوا بی



 راز

¥ 

 ق

rdارلنع كکیراو کشی لصاح لحر یفاصا مرد شب یعزکب ژوب شب م  

 دقدنل وا تدسن هلحر اص مرد شب یعرکب زو شب ةدا شب ناسقط زون اعج نالوا

 5د كن هموق رم یفانصا هنروصو هلقنوا هبءهراپ قح زکس قرف زون لو هنقو رب

 ۱ ىج رب ؛نوا هدهبقو ره نوجمرغدنافو فراصمو قرجلا راکتمدخو هفلاقو ینمارک
 ۶ كننرش یرکس هلبا تمسن اک او هشورظ ترد یتسهفو رم ثللحر یزکن هلمض
 El رولیروس هداراو نما هنوک ه  هدنصوصخ مس ههللادابع هشاوف شب یتسهنقو

 ۰ ردک سالایلو ترصحنامرفو سا هدلاخ مو هدبالوا

 یدنفا ولتلاضف یسضاق اومناتسا
 . وید زسهیلیا ماظثن هحنجوم زکمالعا

E 

 داصح مسرم یلاعت هبعو ب ا وا لولبا یداص> تقو هدهنردا كنسهکر وبس هنردا

 شب هتلف كراخد هدهشا هنس هده سا ل ینج هلوا لصاح هرز وا ترک تباغ

 رغ نخب او | للف هکر وبس هدهک رام هنس وشا هلهج ولوا بوسهلبا ع رز هکر وس سا یه

 هاب ییا نوا هدهردا یددع رب نالوا مهد یللا رو كن ک روش نالوا دوجنوم

 دنمطق او هکود ع هدک د لکیدو ینا دنا وا هعل ایم هرات زکسهک و وبس ددعر مه رد زوو

 وا لاصاح هکر وبس ددو كاس نوزانس هقو روب شب نکا هم " نام یشات

 فص مايا بول وا لسح کود كدماک,د ددع كس کیا هنس رع رر هناتسآ و

 رعا هبارآ شوررف یللا زوم "کیا .تیاهنزوب کیا ءداتنش مو نان ترا دقت

 وا لولبا "یدانصح تفو ءدهتلا-لا قیقحتلادمب ارس هدنلح  ییدلکهنرو

 رکو 4 رع ترجا هک روب- دوجوم الح هلقلوا .رژوا تردن هلقلوا هنس رخ آ ًارظف

 هکر وس قلاقو ههراب ید نوا هکر وبس ودع رب مهرد یللا زون هلو ران تافراصمو

 3 )وا تصحر هعس هدهباع هناا هقآ یا ةراب نوا یک روش مهرد زو ز ول وا راع

 7 هل نانا :!ینا راد وخ وم < ید قمالوا عس هک رویم هل رخ [ هنا

 2۶ مدد ردا یراجح کمامردکح ىس ەق هک رون هب هذ ات اطلس اراد “لاها لر

 ۶ وعا هک و رج یدنفا كن راه هداز اشا گلم یسضاق هرذا ی راکدلبا

 و * رونلوا جن



 و یرلوع خر

 كنفاصا تیز نفود "الاثتما هنيرالاع نامرف نالوا رداص اباطخ هنیراعبدق دبع
 یواجب هبا. بارق, هدنراههجابوم یرابلاع نام رفو/بلج هک ر یرابحاص زوسو ادخ
 هدفدنلوا نیقلت و.اقلا, هنییراشوه شوک, كيسهلمچ تادیدهنو تامین, تادبعو یقید

 لیکنو تخ ورف تیز .شود:نالوا دوحوم.هدنادیب ادالادمب ننمساسم ةغاطو
 هنر لاو باب دنلیمک بوبلیا ظفجو عضو هر نمأم یبراغای ندیا دورو كده
 هنیراکچیهدیا تکارج هلهچ لول. هيا. ر دیا رودص, هلهجو, هنیرهیلع دادا و. اهداف
 بودپا لاسراو. ررر پیناکم_هنیراابرش نالوا هدللاوچ يلوا و. هدنسهریزج ول
 لاا سا راغ هلبا .لساکت ,هدنلاسرا تیز نغورو نقد هننالحتسا تیز نغود ید
 تردابم هبهدافا قرهنلوا ناب یرلترمشو مسا هسیا رولوا یراردیا تراسج هتک
 نامرفو صا هدقدلروم يرانلود مولعم یراک دليا دهمآ هنیرلکج هدا تکرح هنارصب
 . زدکتیرات ےس متاطلس واتنانع رگ

 یدنفا  واتانضف یسدضاق لومناتسا

 ۱۹4 . یداروب ود نسهدریدتیا دق هلحس یرررف وشا

 ,دنچ راخپ یم. دوبناتسسا هجشرا و ,هبهلق یدی ندیراصنا بوپا یا ترضح هنیدم
 دب دمبامف هلی رد! باظ. ترچبا هدایز نالا تعا: نوجا راقم رفح. راز افح هدر

 یرراربقلاچرو_هراب شیلا نوجا: یراربق ناویسن نانلوا نفد هلیا تون. زواجتم, ی
 هراپ یکی نوجا. یراربق ناوسینو لاجر نابلوا لاد هغولب دجو هراپ قرف ن
 ویشا هلقعل وا. دیق_ه ز ملجب مالعاو , رداض لام نامرف مالعا اب هدنباقماعلآ هدایژ بر

 ۷۷,۱ g4 .یدیلوا تراثا.رادقمو

 هل وا. ددیا عیب هب.دایز_ نیلادتءا دج یبرشو لچد یرکس یفانصا یجرکش
 هدوک رابع,هنس وییشا هدقدل وا قاطبتسا هلبا بلخ_هنیرابعاد,هناخاهد یراهتسواو |

 یرلکدیا لیا هل ندنرارثک فراصمو- ندنسالفو,طحق كةوا عاوناو.ر
 كرك ع اونا نالوا. لوادتمو .دوجوم ذهل ب وهوا دابتعا عم “لاما. هنیرا

 رول وانرممت ,همسیکی نابل وا ههبام. هشوغ .ناسکیب زوي: یداطیق رہ بولوا:برررف_هبس

 ارتش کیا هیساما هفو رب هبهراپ کیا زوئواو رکش هقورب هبءداپ شل آ زو ندب



TUیرلهنوخ خار  

 راک ن لیا ده ہت اضرلاب هتخورفو عیب ههالاذابع ی روک ذه یابشا كن ءروب نمفانصا .بونل وا
 ۰ رول وا نواب قآهجور هک ردب رتف دا قلب هل دتخء تأیف ومشا

 لوا تفج ردف ةنسهفحص یه ندندهفیض ى "46 كلح_«یرتفد خ را
 رلءرت كنمزاژل هلرلن لأ یرلباق یالآ مدلئاژا ۰ ردمذکُعا لاغتأ یتسهنض نوایمب

 اتش رتفدو نوتجنا یملشالع | یفیدنلوا لامهتنا یراق قيا دعوت هاو ییدلک

 (ردزاو تالصف هدایز اهد ها ةد تقدر گاه ادب اخ همه ۱۷۴۵۲ : رد ق قادن

 هارتلاب هرلهدرک و یرضاصو هلا- واک و نیشمو نابتخس عاونا روطسم هدا فح

 رلهطوا ینررلباققایآ دیدج ع اوئایرکدکید یسهفاط یجیکید هروک هنایف نالوا عضو
 رتل ادعب یار هرز وا تأسف وشا تورو وک : )هتسازآ بو م ةف هقانصا

 ا رب ناسکس ید رافامخ _نودنا می ۰ راسا نااص یاققو آ یی و ءرافاتخ

 و طا و راپ رزکس ىةبج رپ كرادمرح یراکدلیا ارتشا هجراو ههراب زو

 راباق قایا ادعامو ءداف هراب روا یتفح رې كرلهمربح یرلک دلا ارتشا ههدایز ندراب

 درا کسا نایاص یاققایآ یی و تخورفو حسب ههالا داىع هام هداف 5 نوا یوا

 هل كن رلهدناف كلرافافخ ی رلباق قایآ عاونآ یرلدلبا ارتا هرزوا .ررحت لاونم

 را اتخورفو حس هرزوا هلدتعم تأنفینیدلوا قطا كرتفد وشا ههللادابع هیمض ء داف

 وک دهیاشانحرلا الاانا بول وا هبش هتیرلههاط یجکساو شو کید نوجا

 براباق قایاع اونا هدقدلوب لزب یرلاهب بودبا دراوت ههاعرد هرزوا ترفو و ترک

 ا رهج لاونم رب یخد رانا هدقدنلوا ممه هراودنک یفجهلوا لیزت ندناف یخو
 لم رفد ومشا كلیدمش هلیرللوا یضار ید لّ هدهب و بودیا دهعت هارشو

 اژرا یراهیلع تصخر و نذا همیب ههالادابع یرلباق قاب ۲ عاوناو هروک ذم یاا
 سواکو نیشم و ناتحس عاونا ندا دورو ههلعرد ندءرشط هابو ندنوب بولیرویب

 انفرط را وا ینرمالرک یراهغاق یخ و مع نیم ینراتیک ورادقم كرلهدرک و یرغاض و

 مآ دیدج ع اونا هروک هننافلراهروک ذ. یاشا بولیریو هنیرلیعاد ییضاق لوبناتسا
 ولا لع ماظن وبشا بولوا ماظن نسح دنهطنار ًاددحهرزوا قّتلوا لبزت یئأه كنبرابق
 نقآیرودص یرللاف نامرف هدنباب قعلوا دنق ه هب ءاحم شاب نوجا یا وطلملا روتسد
 ردک صالایلو ترضح ءدارا و صا هدبانلوا هدقدلروس یرلهلع تلود مولعم ییدلیا

 ۱۲۰۷ بحر رغ



 ۰۳ یرلهنوع خم
 بز تو ی ی ترا

 ا لنآ ناف لوا داستانن راو یری پدیا عیب هلهجو هل طح ا
 .ردرهزوا هج و یفیدل وا باسح هح :رک !یس» یاس فاوااضقو یأف هدنلع تب

 یسهصح رفن یا ینسن_كن.دناف .كما عيب ناصق ندءراپ شم یطح یکح رهب نکا
 حالم و لبلق یراهصح هدنروص وب هلفلوا رونلوا سقت هتسهفاط ناحالم هل اپ

 دابتعا هنیرارذع یارک د ایا نایب و طیب ویو اودی رقم نمار کج هلکج  تلق دن
 نی وبیا صالاتپاهن_هدقدبل وا مادقا و ,ماربا ,یاک یت نوجما یرال ا مچ ناصقن بوق
 ماح العا یح رم و هءداپ ددرد شکل یبطح خیبطم العا ج ره نیکد هنماتخ هدیرد

 دهمآ فالح کا بولیا دهعت یر سه ەھ ههللا دا.ع هاب ریش . طح یکیآ

 یرایلع تل ود ء هلعم يرافدلوا راضار" هغعل وا بیدا ةسا ردا روهط یراتکز

 ثرضح سا هدیابل وا هيا رولوا قاعتم یراهلع دارا هلهجو هن .دق اروم

 . ردك مالا
1 

 یدفا ولتلبضذ یدضاق راسا ۰

 عاف ی Are شما ینود واخ ظمالعاهروک هنغیدنل وا قىقح ب
 بح ولتلک ارو تو و ییلاعتهمع 9 هزیکب  رقت وشا درګ نکیا ھاطظ یراگما

 ه هراپ ردرد شعلا ینودوا زبنح ۷۶۱ یخ ره دف هبهتس ماتخ هح وم ر رقت بورو

 هن هدایز SG نه یوا | وا حس ههللادادع هە راب رشم ی وح یکعا و ماح 1

 رار 7 نغمو ددم هرز وا قعلوا اا وح اص و ا لدن ريم یس انف س هارو

 .'یدلروہب ود سولا مق هلهح و وو هما بوزو ۲ یرانالک مآ

A16 د ۸ ۱ ۱ 

 نارجات هاب عناو هدهلالث دالب و هلع ناسا الاما هنیرلیلط نامرف نالوا رد

 يرايشاب تیکیو یسادختک كنفانصانابج.درک و ناب رفصو نابجکیدو نافابدو ناف
 هلاسواک و نوک و ناشخس ع | ونا رگ ادلاب لععامسا یثاب یکیدو[۱] یرارا.تخا ع :

 لیزت ا هااح وتف و یاضا یف كنبراباق فای عاوناو كل راب رغص و هدرا و ۲

 طب زا . نیسلدیا دع شک اپ ۳ هذکلرب فانولریبت زایتخا هدمهنسم مه (۷) |
 ۰ زکقاب اکو ا ۰ ردراو هیشاح رب لصفم هدي رلبا راد هنفیدآ وا شنریک هلا وص هن هب حر



 یراهلوع خر >4۲

 اوجوک در قالو یافزف ددعرب دنن ناخ زاک ناک دیار واوص هلن ینلطصم
 م یرالامعا نوباص هدهللع ةناتس | كام وقس دءبایفو لبطمت ینافزق ددع یا هدرازاپ

 ادا ناکس ولتنعو هننراتعاد دع هدا یفدو عنه كراموق ص هلکعا اضتقا قعلوا عقدو

 دیابل وا هسنا رولیووس یرلبلاط یأر قفاوم یرودص یراملاط نامرف ات هن رل هدب اق 1

 ۳ . ردد مالایلو ترضح صا

 ا٢ یاب ناکس ولتنصو یدنفا ولتلضف یسضاق لوساتسا

 ۶ راناخزف كرام وق مم ندیا عانتماندروک ذم ماظنءززواینبدلوا قطان یعربش مالعا وشا

 0 لامما لجو ىنخ رک او یرلملوا ریذحم و عنم ندنلا ا نویاص دمبایف هلا لیطمت

 . یدلروس ود رسهلیا مظن یصوصخ یرلهناف ری.آ هب یلاع بابو ذخا ی رحتلا هسا

 ۱۳۱۵ وا

 ینوباص یل رر لوبناتسا  یفوباص ربمزا . ینوباص ومسرو هناح یتوباص هیدنق العا
 ٤ ۲۳۸ ۳۲ هزاب چ

 ةقانصاجارمس هلبا زمتفرعم یراهمق صقان دوجوم هدیرادب یخدرلاقس و هکمها تطابخ

 ال هسرپ بودیآ فرص هراتش رخاو خسف یرلءربف صقا لوا ید رلجارم بورو

 2 تک فیت فالح رک او دهمت یراررب مھ هنلامعتسا و اریشا رلەرىق دی دو نزولا

 < ىدلوا دو هلحم وشا یراو ورا رل.ضار هنسرابیدأت هسیا

٩۷۲۱۰ JÛ YA 

 دن ناغ- باحما كطح نالوا ندنرلهبرو رض مزاول كن هبلعلاتنطلسلاراد ةنكس

 فراصم و هننفس لونا هجم ربا لش هیهلعردو یرلکدلیا همیایم هی آ ج اق ینسەب ع رپ

 ینیدلوا راپ چ اق یلام لصا كبطح یحره قرهنلوا باسح هلبا فوقو لها یرلءهراس
 ودنباحا هراس نافس و ريج نروتک بطح هبهلع هناتسا هرکوص ندقدنلوا قضح
 یرلهدنبافآ نایلس:یساغآ لوبناتسا بونلواراضحا هعربش ناص راهنسک ییاسالاطوضم

 اهللادابع هبءراپ رشیللا ینسیکج رب كبطح یرلکجهروتک هیهلعرد ءدلاح یفیداوا رضاح
 نس وب كرهدیا نام و هدافا ناکی ناکی ینغجهلاق راک رفاو ءراودنک هنب راهلبا تخ ورف



 1۱ یولهنوع خل

 رک او زیج حآ هروک 6 | بول یلادتعا دح هدنروص قحهلوا نچ وم یتعفتم و ا

 هلخف .كراضحا ةطبار نالوا یراضارتعا "هلیبسو هوا ناردیا ارضا هت هان رلهداف
 ټتقولواو یفیدلوا نکع كلرردتا تخورفو مي ههللا هابع .قرهلوا یعاشا ندن رادهما
 رک دیو ناقلت هب راش وه شرک ینفح هم لوا ضاما یحد باب مات دل رات ال وا بوس .هرا ره

 . ويد زم هما تم هر. رق و ءدافا رارک# یک هسرا رولر و هطبار هلهج وه و

 ۱۳ ۱۵ نا جش ٥ص

 شوف مرد ییا نوا ءان هنکیدایا یدل یار كي ج پودا لولح رم دوم

 . ردعءلوا شش هرز وا قهلوا ع راب ر یاک دمش مرد نواو ههراب ر پاک ی

 ۱۳۱۵ شش

 شحاف ناصق" ندنلئن نم یک نالوا ءدیازم هدنرازازاپو وشراج قانصا فاح
 هداتناوو نکیا عون ىلاع نامرفاب یرلعا همشقح و هدیام راز 9 هدنرلتس و ارتشا هاب

 هللا شحاف ناصق ندنرکد بودیا قاغا .رزوا قلوا كيرش "ةف هنر رب هدنرارا
 یراسخو ردع هعیابو همشقح e و ر یحدو "هل مل وا قسشح یرلکدلبا ارتشا بنات

 بول همشقح موبل ادعب ا راف حا هع رش سلح هرو نم .یادصا هلغل وا بجو

 كيرش هنیراک كن رو قافلا هدددیانم نيح ,نوجما ارنشا بتک هناصق نبدنرک#

 هلع وشا یندلوا طرز هیوف م اظن هل رب لفکت هنر رو دهعت ی زر هرزوا قمالو

 ۱۳۱۵ ش هی . ید وا دی

 هکر دی رابعاد دع ضو رعم

 ولوص رکیدو اف [نیمایجخاب نوتیز هدیارس ولوص ندا لامعا نوباص هدهیلع هنات 1"
 he ران وئاصیرلکدلبا لاتعا كرطع ی هسالع هد رازاب كح وک وییطصم زا اش دا ]

 قالوا هظفاحم ندنسع یهالاداع هللاا منيت و ic ری 2 هال وا نودو "یدر فك

 دلا یسومق یدازاب قلاب 3 نیما یجعای طف هدقدنل وا فیاک هراو دن 5ک یعاظ

 نواب روتصخ رو , نذا یلاع نام زفاب کما لوق هل ط رمش كل | عجب ا ربرناک و بابر

 زک اشند رام وق سع هلن رلعا رارضا هدراضا یهالادانعو عانتما ندم وف سه مانغز ی رل رگ



 یولهوع خرت °

 . داتعم قمتلیالق ی زلهتساجم ءیناوا هللادابع متج بولبا برق ناضدفااّرثک ناضمر

 موق هعا شع ها لس نکا میدق ز زا یراماق قح هنای الو یه اط یم الف قحا بواوا

 لاما را هرج هدیوکصاخ ور ندیدم ر نکي | ىرلتداع ثلعا ونه طت و لغ هلا

 رادهخر یراربقاب یعوق رویتو ثادحآ یربهطتو لغ هلا یوق رویت یه روی ا وا
 قوا قحن ییدلبا بارخ هدهعفدرپ کلب هلغلوا ها یرلباق ار ةف صوصحا لع بودا

 و " بولیا لامعت-ا عوق زن کد ها ی هلا هرز وا یرلع دق داتعمهم وقص هش اط دعي امف

 . یدنلوا بہن هرزوا ی قماعلو یخد هدن رلتاکد ی و

 كرك راب نوجا كما رللاح هدنرلندوع بودا لقا :هنلح ی رلهلوح :یرللاج تا
 رصعلا دهر مو لک ی یراناونح بو ردیاب را رو یر روس جور ءتو هنیرزوا یرلرمس

 . دل وا مل هب رالاح تا لاع سا ۳ نوحا كم املا زا 1 هع و

 TY) بحر ۱ ۵ ا

 ندنرلقدلوااتحم ءادابع هنایولح یعونا لجرو تبرش بولا بره فیرش ناضمر

 رهب رکش یرلکدلبا لامعتسا كرابت رش موبلاو بولوا میدق بأد قلو! ریمست هدانناوب
 یراق دل !رکش ھا اهیلافامدقم بودبا فارتعا یخد یراق [ هشورغ رشکبا ینهق و
 خبط هلبا توبه یلئمرب كركعو هبءزاپ زو ینسهقور, كنتبرمش یرکس كردبا هناهبو رذع

 ۱ یعرکبندهرا رکسنواو هشورغ ییا نالوا یماج کش اما یس هقورب تلج ر شعلوا

 عیب هبهراپ زکس یعرکی یلجر شعلوا خبط هليا لسع یراکدلیا ارتشا كد هب ءراپ چ وا

 لیزت یخو رادقمرب هبترص هنره هدنرلکدلبا ریر و هدافا قانا یخ رش یی راکج هلايا

 رارصا هلدیرق قلوا رضحنم هرلیدنک همونم تعنص یخد هوا شعلوا فنلک :

 صا هدیابلوا هتسیا ردیا قاعت هلع دارا هلهج و هن هدقدلروس یرلبلاع مولعه یراک .

 ۱ ردک سالایلو ترضح

 یدتا ولتابضف یسضاق لوساتسا

 بج زم یرا خ ه«هللادادع یساطعا تصختر هنعس هلهح و یرلءدافا كيهم وف سح فان صا

 ههللاداعهلنا راضحاو بلج هزکبروضح زازکت یهموقح فانصا هلغلوا یهاظ ینیدل وا



 ۳۹ یرلهوعا خو

 تاود مولعمیییدنلوا هن هنسهفاط ناراطع هرزواكما مس «هللادابع هبهقآ ینلا یمرکی

 ردک الاهل نم ترضح نامرفو نا ءدقدلروم ی رلهبلع ۱

 [۱۲۰۸)]۲۰۱ ار مع

 یرات رضح یدنفا ولتاضف واتزع یسضاق لواتسا

 . یدلرو وید زسهیلیا مظنت ینسملوا ارش و عیب هجنیجوم زکیریرقن

 هاراخ را نایرتسوک قرهلوا ترابع ندفرح رر هدنراکوص كنەم دق تاررحو قثاو 1
 كرا هدایزا ینفید«هایشالک !كلئازومر و .ردهدک1 وک ینید.هلیشالک اهعا ندنفرط راهسیک ضمب

 هلتهج منیداک ۱ ندنرامروص هل اعفد كرانایوقوا نکردا هلباقم یرلنو و ندنرلغ | بم ر شک ای
 هنسا-طعا تاحاضیا ضمب هدنابو های رونلو رلندا فداصت هالکشم هدهدنایم مارک نیئراق
 نالوا یعیح و مول-ء ردق هب هحنلک هنلوا هنس زو وا یرکب هفیقاف ۱ ردنهروک تیروبج

 مجسمو یرلکدمنشوآ ندقمزاپ رلیزای عنصمو لوطم زفالسا هکر دغ ۰ ردک و رقم موبلا لوصاو
 روپش ترابع ندهلک رر یرلقح هزاب E كرلیزا هدلاح یرتدلورو هدقاو رل هلک یفقمو

 یفرح كوص ًاضعب « كليا كنهلک ًاضعب هدراصتخاو . ردراشتک هنتهج راصتخا یرامسا هبرع ۱
 ۰ ردرلنوش یرلکش ناچ هلي رامسا تاس رلیآ نارغآ از را" یفرح یبا كليا هد اضەبو |

 (یلوالاذاج) یوالایذاج رخالا مر لوالامیر رفص منع ِ

 .e اج ر 4 ص 5 ۰
 لاوش"  ناضمر " نابنش ۰ "بجز "( رخالایذاج ) هرخالایداج

 ل ن ش ب 2

 هجلایذ هدعقلایذ

 د اذ

 «ا رصم ۱ :هدران واهکر ده روت ؟هدوحو هلک نزد انھی ندرلن و نوجایسلاق هدرطاخ كىازومرو

 هدیرافرج (۱) و هتک و صو یجنکیا « ىج رب كرل هناک و هیفاممم ۰ رد( دادل نشب « جاجر |

 ۰ ردهدقلزاپ (نشر) قرهلوا شاک اي (نیب) هدرلخراب سیو هعقو ضبب ۰ ردعتاو ییدادبا فذح

 كا چوا یيداه یه ندنیدا وا ۵ هفولء رب 9 چرا هقاقفحت سا بایرا لوا ندهب ربخ تاهظن

 ۷ ارالعا الثم . یدرونلوا هدافا هلا یسیرب ندرل هلکو هسرعلک مزال كاتا ثح ندنسهفواع

 یهدارو هسقو بولوا كعد ینلبا لو اعر < رفص « مرح | یمهفولع رص»۰ ( نلیدا فداصت ۱

 راد هقرف اغراب یورو رع هدیرلیا ۰ رداکد یحسا كنهعطق نالوا مولعم رصم

 ۰ ردد ر دلاق لندبسر تاررو ارد یوچا هس عروش . . ردشع ولوا جرد یخ د هیشاح رب زا

 کم هدا ضرع اهد یهطقررب . ردهدقعلوا جرد هرز هفس تاداراو هرانوناق قعما مویلا

 امدتیرل هک ( خلس ) هدهرزوا قلوا هدنسانعم یاپنو (هیغ) هرزوا قلوا هدنسانعم یسادتا كيا

 ردکح هلب روک هدناررحم ضمب هدهدارو ۰ یدبا هدکلدبا لامعتسا ندنفرط "



 یرله وه خر ۰۳۸

 هعوفو الخراز و تکرخ و لمع هرزوا نوام طخ بجوم یدعا نفلوا رودص

Eنوجا طفح هدرعدزنیخد یت یتتش هان هسا ر كروک دم رفد و تردقم فرص  

 .یدلروس ود هليا تردام هع دق

 . هعرشسلحم مدقم نوک ندنرابعاد ورق خخراترلهنسک یماسالامولعمندن راج هوهق

 ز وبه هرلزب یلام سار كن هوهق كسح هبق ور نالواهدزع دهدرانوک و :هک رارد |مالک ر ره بولک

  یزعرلءوهف هلا نماضر هقدملوا ریدقت بسکم رادقم رب لاح ره ردخلوا «هراپ چ وا

 1 بسک یخو هعفدو هحل وا صحفآ و ققدن ز مالک قدص هدصاأ لوا هدن راک دید زر و

 1 قلوا هبهراپ شب زو هدعب وه هراب ت هدودز و هاب ام رایرب هدعب ف.اکتو دری وه راپ رح وازو كجا

 . فدءرک اذمو هرواشمهدنران تاعفدلاب هدقدنل وا ماربا یرالوا یضارهبهدنافهراپییاهرزوا

 | يراكدليا وډ زرولوا ررضتم هدنروص ینیدلوا زرتسیا هدناف هراب رب نوا ینوا ءرک وص

 ۰ نوک ینوک وب ءرکوص ندقدلوا سلم عضو بویغلوا رابتعا عمس "هلاوح هنیرلاجتلا
 . پویلوادیقم هدقدنل وا حااو ماربا رارکت نوجا یراما مس هدزوا ررحم لاونم یخو

 وهف كبح هيقو رهبهرخ الاب هلقمالوا دبفم كلذگ دیهج دهجنانلوا ید هلیمضءدناق هرایرب
  عیءوهق شلک هد ءرکوصندک داریوماظنو تیشء هل رلاضرءهرزوا قلوا هب.راپ رشیدی زو
  نابقط یهوهق كبجهبقو ره امدقم یخد هنسهغاط یحموهف نالوا فرم هلسارش و

 1 ع ههللاداعع هدا ردرد یعرکی ینهرد شب یعرکی رم بولآ هءداب زوقط

 شب یمرکب رهب كنەوهق زکدجهلآ هیهراپیدی زوب یدمیش ارظن هباسح . زکییهلا

 ٠ کلا حس ههللا دامع + آ رشفلا یری هلم ض هلا رشکیا هنمهرد

 ود كدا تعا كایدمس- رولوا هدايز ۳ ی رب ندىکل وا جا ییا هده ور

 هبهراب یتا اسقط ندراخحت یءوهف كبح هق و رم امدقم راز : هدقدلوا ممفو دانا

 بودا عیب ههللادا بع هجا ردرد یعرکی ینمهرد شب یعرکی رهب هدنامز زمغیدلآ

 هدایز ءدقدقح هبهراب زوقط ناسقط هوهف نکیا دولوا زمعف ۵ هزاب چاق ر, هدهقو رم

 : روند کتا مس هب هجق | رد رد یعرکی لوالاک بویلرو تصخر هعس

 می بها رشّتلا یمرکی هذه ةلاسما . زرولوا رادهنخر و ررضتم هقشپ ندشیدلوا

  هدهقو رېب هلرلسعا دنعتو رارصا بوبد زرولوا رّرضتم ها ها رولک مزال كما
 بوبلوا انا یرامالک همفدو» ءانب هضیداوا یهاظ یرامغ هدایز ها کیا ندلوا خ ون
 . هلبمض ءا يبا هنیرزوا هلآ ترد ییرکی یرلکدلیا عیب ینمهرد شب ی رکی ر



 ۳۷ یر وع خر

 نوزوا كب كعا ثح ام یک .ینردلوا ناکما کما جرد انیع یل س خر

 هرز وا قذوا رادم هما صحتسا رکفرب EWE یم هموم ته هبفام مم ۰ ردکو» روس

 جرد ەچ راب چاق 4 نرتیسوت هناراخ نال وا هدکعا نابرح مدقم ند.ءصو و ۱ ۸

 هلق رف هرابع قوحزآ نامز یهو . ردرل شم ولوا باعا نمعلایعال رلتو . مرودیا

 :ردشل وا باا و عوعتمر دف یدل وا نم هه هنوع . را رد دكا درگ:

 تداع قوا می زو ندننابق هطلغ هعفد ر و لوبناتس هعفد کیا هدنروهظ غاي کی هن-رپب

 ندعبزوت وبشا یراجن هلعلغ نکیا ثنناث لوبءاللسا میزوت تبول هعفد وب بولوا هعدق

 لوبتاتساهلهح ولوا بول واءداداضر لنت ها کیا هلاحر هدعاسم هفلوا دنمهصخ یسهلج

 رف شب نوا زوو یراجم هطاع ره ید فرا رو هلقلوا را.ضار ید یراج

 قعلواترتثامم هعنزون هرزوا قمناق دنم هصح یسهلح بولوا رتفد یراجم لوتاتسا

 ها رب و راضحا یزاجرلنابق "هانب ةتيزابلاع نامرف نالوا رداص ًاناسل هدقدنلوا ناذیتسا

 ی راجحم هظاغ» دمز ی راز لوممالسا ادتبا هدف دنا وا رادتاهتفیکت یرلوا یضار هل زن ید

 همیزوت میظنتلادمب ءرزوا قملوا میزوت بهآ رمشب زونوا یسهیق و رب بولوا راشو

 یرلاضراهلیا تلورس هلی رلهعما یدصت هبهعزاتم یر ضندنفرط وتد نوسناوا هدب ندر

 نامرف و سما هدقدلوا یرلهافصآ .مولعم ینیدنلوا فقوت هناذنتسا بولوا نکم

 . ردک ص الاهل نم ترضخ

 یدنفا ولتلیضف یسضاق لوناتسا

 ررض هدعیزوتیثکت انب هننرفو و ترثک بكا كوط هدناوا وب هنلاو .دحاهللف

 قحا بوالق دنمهصح یسهلح هدزوا یرلامدتسا یثات ندکلرو ربخ یفیدلوا ظوحلم

 هطلغ هدعیو لوبناتسا ادتبا هلالاصحتسا یتروص كماتا قرطت لالخ هنیراءدق ماغن

 ۱۱۹۶ ص۸ .و د نس همایا ترشابم همیژوت نداق

 یدءفا ولتاضف یسضاف لودتاتسا

 هدقدنل وا ضرع ه یرا دناهج ترضح روضح یرتفدراعساناملوا يدش ندز کف را

 راناصمیک هبهدایز ندو .مدقاب ۰ مدوقبل آ ن ی رود هل رز و یا هنج وه رتفد وشا»

 هتفاعف مش نوف ەك وش نواه طخ ود «هلل وا هب هفانصا هج هلب و ,مر دا ازح فسر هسلا



 ازفا تح یجهمردص, ةد دنسپ هفحم دما رس

۵ ۱ ۵ ۱ ۵ ۱ ۵ ۱ 

 رسا .

۱ ۱ ۱ ۱۰ 

 سورع اوس كاب لاماس هرد بیزنچ
۱۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 

 لس ره ش مخ ناتس نرززته» یهاتنپش لد رورس

N° ۱ ۰ ۷ ۱۰۷  

 یمماشمیجج واب داشحرف رو ص شوبلعا فسو ارم نشلک

۹ ۹ ۹ ۹ ۹ 

 دنسب شیورد فسولآ لقرط تكدرراهح ارا بیز

۹ ۹ ۹ ۹ ۹ 

 ۱ هردص یسیراص نوتلآ رکییدز یرادکسادرف . یفآ هدنزورف .. لیعامسا یریک
 ۹ 5 3 ٩

 یهمردصب روم از طاشن یجرت نوا راکنیور یشابوص ءراپسالا
e ° ° 0 ۰ 

 لآ كس مهاربا قایص "هرمز هدازادختک "مزایسالا هدازیب رک یجوروم "لبتف

e ۰2 5 ۰  

 هلولو مارآ لد ناور۱ هادبعرو رپ زا
 0 ° 2 ٠

 یناکوح یه دا یروبنطناراب وقزوط اع هحنغ الم “هزه نورد ےس

۳ ۳ ۳ ۳۳ ۳ 

 هزابلاجد رو, "قالل یروبنط "هزاپسالا یشثابیجلک ینا ضا راکشاد
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ 

 هداز ادختک ید كيرا هب اثم یروم یجشا

۲ ۲ ۲ 

 قانو ل ۲ یجەتسرک نیریش ,بولفلاح ور لزق یلقیب بولقلابوبحم
۱ ۱ ۱ ۱ 1 ۱ ۱ 



1 
1 

NE TATHVILTی نت  

  OYی ۳۱ ۳0

 قوت نا

 ۳۵ ۱ یرلهنلوع خر

 زوسذشاک ندعرد راوپهش رد یاصراداد راد هش دنبسلاع

 ٤ ۰ 4 ۰ ٤ ۰ 4 ۰ 1 : ۰ ٤ مه

 سج روز لاعلالاع ناشنارز اط " .هزایسالیهباتک ۰ شو قفش
۳۰ ۰ ۳ ۰ ۲۳ ۰ ۳ ۳۰ ۰ ۳ 

 3 نامیم مدع لآ هدنل و رادزان راد زاب اینح رف كن راک "زن

e ۳۵۳۰ ۳۰ ۳۰ ۷  

 ۷ راو یددزاناهم “7 لاروزا 2 ھر C3 زۆک ید
e ۳ ۰ ۳ ۰ ۳ «۰ ۳۰ ۳ ۰ 

 هدازادختکر بک لا" ۰۰ ناعم د نر د . رکنا روآحرف اوا نم
“e ۳۰۳ ۰ ۳ ۰ ۳ ۰  

۳ ۲۰ ۷ ۳۰ ۱ ۳ 1 

 جزا رس ی وبشخ دا یجاحروم دیهات 0 نداکس ورع نارقالاقثاف مامالددود

E ۲۰ ۲۰ ۲ ۲۰۲۰  

 ہہ : ۰ ۰

 لا هدنلوایض اشکلدو زوسلد ازفا تیز  ناشفا روا سرو زاورپالب  زایرس

 و ۳ ۰ ۳ ۲۰ ۳ ¥: ۳

 لیعامسا یجاح" روریحور تفشچهرو نشلک جارس یشابوص توقان . هدنزورف
۰ ۲ ۲۰ .۲ ۲۰ ۲۰ 

 ر ۰

 لا آ وب وب ش وبلل دال د ف سو ةر فس و رادع رو صداهاد

۰ ۲ » ۲ ۰ ۲ ° ۲ » ۲ ۰ ۲ 

 ` هلاکو لم هداز ته یحیچرات یاقهد رک لآ یروشط نوقاب عزم

۳۰ ۰ ۲ » ۲ ۲۰ ۰ ۲ 

 ریلد خر و زا رور افص دمآ دب ولهش لدح رف

 ۲ ۰ ۲۰ 2 ۲ ء ۲ ۰ ۲ ۰ ۲ ۰

 مس مسن ۰

 ےاح تآ مم ناهج تآ يه بيج ازآ سل
N° ۲ ۰ ۰۲ ۰ ۳ 

 یکولم راکه ويش یجج وا بذاج هناتسم راک ریش
۱ ۰ ۱ ۵ ۱۰ ۱۰ \ ۵ ۱۰ 



# # 

 `  یرلهلومن خر ۴٤

 ناشالاو 7". دا یی راک نارق بحاص فامر مر
 ۳۰ ۳۰ ۶۰۰ شو رغ ۰

 © رار . دا لا .: . نیلملیمانن, . .نیکنا هویش,+ دیس ۱ هربوپ تآص
۰ ۲ ۲۰ ۲۰ ۵ ۱ : ۵ ۱ 

BEادخ ضيف: : , زارفا نشاک . . ازفا حرف زاب هوشع  

۵ ۱ ۵ ۱ ۵ ۱ ۵ ۱ ۵ ۱ 

 شخبقوذ رولز نشک . ریپش بیز مل رار حبص ناشیلاع

۰ ۱ ۱۰ ۷ ۱۰ .۱۰ ۱۰ 

 ناشیذ اور ۶ هد ه والع زیر هولح لیعایسا یاریپ اپ

° ۱۰ ۱۰ ۱۰ 1 3 
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 "۳ رکناح رف قح منص بی رف ملاع هصالخ رک ووا هدنشخ رردد

 2 )تو ۳ 8 ۷ ۱۳

 ۲۳ اا راصرلک یجرالب ٠ زورفا قوک دوا ناب ۰ دوری و
 ِ ۲ ۳ ۳ ۷ -& 

 ردقلاع نایلس ٌةرن نشاکہ ز مس رغاس خاص كن راک

۷ ۳ 2 ۷ 1 

 متچ یاب .. شاخشخ مر شخ ابض نکفاروش
Naد  E.۱"  

 انش مل ٠ ا قاین ازآنشلک ۰ "یر نت كنر ربتعم

 ث : ۸ ف 1 2

 حسی درو رس نىلعلۇزەن توقاب رجنخ ادخ شح زیکنارهم

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

 ماصبایرو ز زوآ طاعت
۱ ۱ 

 فسوروم  یاحبس ضف ایل رکیپكا ینیعدیدجلآ
 - هو 3 3 47 ۰

  نشکقنور مروا یحقوواق راذع شوبرز ر,ء,قاللث . ازفاقوش
1 ۹ 1 1 ۰ ۰ 

 4 رتا خرس غيت تاذىلاع نکفا طاشن

a ° 1۰ > 5 ۰ 



 ۳۳ یراهنوع خر

 عاوا كتر یهو ټنغر ونو ع یخو ند4هسلع تود لاحر بودنا تداع ور

 مولع + وقم هرزوا لادتعا هجو یس ها و ت٧ق هداتخورفو دیرخ هروک هنسانجا و

 هفوکش"ضیبو | رشو عیب هلهج و وا مدقم ندا كف رمق هوش هلع تاود بولوا

 اطعاو خا هللا صخر ءاهب نوکب نوک بولو لزبتو ید ید یساهب هحق.دلوب ترک
 دال تولوا لالجا زادنا یاس هتداعط ٌهةناتسآ لاضتا دبا ةد تلود نکیا شاک هوا
 یراثجنارتساو شیازآ كنهلح هدهلع تلود ٌةیاسو تدنماو شیاسآ نارق فرط یه هنلاو

 ..مزسینن ورف هفوکش نیغلوب تكر هرم ضعب ندزفرط (ةلال) هدلالخوب بولواءدلاک
 فر ا هسا توا دع تصرف اضحم یلاح وب فاصنا ف ةف اط ندیا داتسوداو

 هز واخ ا لادتعا ذح بو راق مح ههدایز تاق نوا شب ندنسام ردد كرهدیا مف

 قلوا عارفا هبیوق ماس صوصخو هلیرلغا تیذاو روج دح ین ههللادابعو تراسج

 و كرانالوا فا هنس هر ندیرغو ندهيلع تلود لاحر اصوصخو یتتقم

 اضتقا ی لوا نیبعت خ رن هليا صیصخت نیمم دح رب هرورضلاب بواوا یجاور  هدايز مان
 هند حلوا عضوی قو سر رتفدر هرزوا لاونم ییددلت اص بولا هدب رق دهع نکا

 بودم ۳ راک حج هل هلت رعم یدنفا د خسسش نالوا نارج هف :وکش رس ,یدعا

 هلآ رب ندنانلوا نییعت دمپ امفو هفت هرودنک ررر رر یرل یف نالوا روطسم هدرتفد
 ندنو , زسهلیا نیصآ خر هللا هیشو دق هنیرتفد خرت هرزوا قماعلوا تخورف هبهدایز
 ها راردیا عیب هبهدایز ه2 رب ندنالوا نامرف . روناوا س. ًالعو ارس هرکوسص

 نیراقچ هناوا بیبأت.هلبا پیرفتو ین هدب دالپ یراودنک و طیضا ندیربم یراهفوکش

 ۱ ۱۱۳۸ ف ۲۷ ۰. یدلروم واد زسهلبا دیک اتو هیت یک کرک ها هداف

 كنمرک ااوش یسهنس ۱۱۳۸ وشا كنبرلت رفح نهدنقا منلایلو ولت زع ولت ود

 یراقدروسب عوقتو نیبعت هنیراریکا كنسانجا یور "هلال ینوک یجندی یعرکپ
 ۰ ردب رتفد تأف

 ۱۸ هفیح ۰ ۷۶ ومو ۰ لحس ینا ضاق. لوسناتسا [۱]

 1 ردمدکما فداصت هنتنطل-» رخاوا كلا دا یوا هننس4 سس ۸ یخرت هلالوب 1

 ردع ایا بی /هدرلرتفد رکید یرلهرگوص ۰ رده دةمل شالک | یفیدلرا یرتف یخر هلال هالبا و

 فلنقايص هلال رەت ا ددعتم در و هدکب ید شر داوج یعدبه یامدا كجيچ

 [ ۰ ردهدقملشالک 1 ندئنسو رابع فان رک لو يیدسا لاقتا ه راکر و ند رایلسن از

YA 



 یرلهوع خرت - ۳۲
N < 

 كج رب تاق ییا تاق یلای جنر
 دا داش .زوایلامهدز وقطیم رگیی-هرهح ره هرهح هرهح

۹ ۱ 3 
 0 ۱۱٩ هحایذ ه هزاب ۲ هر ٩

 ا یمهم ردصاب هب رصق یمهمردصاپ لر یسهمردصاب هنردا لک همردصا

۱ ۱ ۱ 

TA۱. 4 ۳۸ - ۹ ۳۲۰-۲۷ ۰۰  

 ۱ یساروف دوما قدسف ینج وص ندوک العا یجرح قجوص یر

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

 ۱ ۶-۱۱ ۳۶-۳۹ ۸-۷۰ هف ۲ ۳۶ - ۳٩

 ۱ یوزوا شوق ی:رف هسنوق یعوزوا شوق

۹- ۲ ۳۹ - ۷۳ 
 اغا ًارشک اد هلارمطا

 ءدبع
 دعس دم دیسلا

 مهو یرتفد خر نالوا یواجهدیساضما كادضاق هدنتلا و ثحاب ندشیه هتشیا

 رد دکمء زکب اکو یراقوب یغاما هد یرلرتغد كرلىضاق ر او . یدلوت ماتخ هداروب

 ها تهافسو فارسا نکیا راع قل وة هءرام هيرو رض جاوحو هلو ام خر

 . ندراخ روب هبوسح ییاعت هنص وصح لصف ر كزمح رات هک رد لدا عضو هدههلال نالوا

 و ردشلوا جرد هی آ قر هل وا هنوع یمهناد

 یدنا ولتلضف یسضاق لوساتسا

 لرورپ هفوکسشا ورب ندهنوا هلبا تعیبط تفاطل یاضتقا هلع ةنطلسلاراد *یلاها

 دکدق نامز ینسهیرت یمور "هلال نوجما هدهاشمو اشاع یمهبهلا تردقو تغرو لم



 2:۳ یرلهوع خر

 فلا یر. ضف . اف ی نیو ها یا
 ۳ ٩ هاد ۱ تەد ٩۱ تەد ۱ تمد ه هیاد

 u و هلا ۴د هما ۱ هلا ۱ هلا ۱ هت

 همصآ ر قرة یر دونگ

۱ ۱ 

۵ ۹ 

 كلهوک ی لالحیندا كالموک یلالح طسوا ثالموک یلالحالعا ثالموک العا ندرر رح‘
۲ ۲ ۲ ۲ 

 4. و هسو رز هراب هسو رب ز وقط یللایسهناد رم هرس

 ۸ A۹ - ۳۰ ۸ ردهرزواقلوا مهرد ٩

 كالموک طعوا ندریرح یفاص لح هش العا ثالموک زام ندا كالموک زام !

۲ ۳۲ ۳۲ ۲ 

 ردهرز وا قلوا مرد ۷ ۳۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۸

 هنسهناد رهب هلقملوا قیقح ینیدلوا لام هناا كنسهناد رہ كرلکلموک نا وا رکذ
 هدناف هراب مش هنسهناد رېیخځد فانصا یدقلغایو هنفانصا یحقلغاپ هلیمض هدناف هراپ
 ۱۱۹۰ اذن ۷ . ردشملوا هست هدزوا كما عیب ههللادابع هل

 یاب رذب نحط نغد
۱ ۱ ۱ 

- 6۲ ۰ - ۶۲ ° - ۶۷ 

 هرزواقایسوم هلی راما ارتشا هه نوا زو یبایمحم و هب هو شبزو ترد یعاسنس

 , رد 8



 یرلهوع ځرن ۰

 ۱ یفوص هاب نالوا ركل ةناتتنآ "الاتما هتنرابلاع نامزف نالوا رواص اسل
 عون ره بولک هیهیلع هناتسا ندهرقنآ هدنراقدنلوا قاطنتتسا هدعرش سلجم یفانصا

  یاساخو عضو هننورد كنلاش ره یأف نانلوا عضو نوجا قلرویب یرابلاع روظنم

 . رشع ینعارذ رپ كناوا راسو یتفو دروجال كنلاش العا نالوا لاسرا هنبرل هافصآ

 . دووجال كنيلاش طسواو هبرراب رشب شل | یعارذ رهب كنلاش ضايب العاو هیءراب
  یعارذ رهب كنباولا كلام نالوا یودامو هیءراترمشللا یعارذ ره كنناولاراسو یتفو

 كما تخورفو عب ههللادابع ههراب رقرفینعارذ رب كننودام كنآ و هءهراب رشب قرف
 ردا تحررفو عب هم دایز دهعت فالخ یرب ندن راجا رکااو دهعت یرلزار له هرزوا

  دهع وقاهآ هلهجوو و یضاریسهلج هسردیاقاعت یراهملع؛هدارا هبیدا: هلهجوت ءدنقح دسیا
 . ردک صالاهلنم ترضح نامرف هدقدلروس یراهنافصآ تلود مولعم یرلکلبا قاثمو

 ىدنفا ولتلعف یسضاق لوساتسا

  یرادهمت فال و مع هللا تأفنانلوا عضو هرزوا هجو ییدللوا ورح هدر رق ویشا

 . ويد نسهلی| مانتو طبر هبهءوق ماظن هرزوا یراماما عیب هبءدایز

 ۱۹۹۰ ءدعقلایذد ٩ ذ

 ناولا راسو دروحالو یتفن یلاش العا راسو يف. نزدا كبار

 یسلاش را طسوا كن را ۱ هیق ۱ مهرد

 ۱ عارذ ۱ عارذ هنارام ۲۳ هراب۳ هراب

Ela6۰ هراب ۷۰ هراب هنیاسحهینرآ  

 یسلاش هزم آ كلذک یدا. ۰ ناولا كلذک طسوا نوذام

 ۱ غارذ یسااش هرقنآ

 6۰ هاب ۱ عارذ

 6  هراب

 چواح هنل ءرق نل محلش قانافسا هصارب

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

e N E RO A E و EE: 



 44 یراهلوم خرت

 نغور مش یالذا یەم لسع ادا هداس نغور طسو هداس نغور

e ۱ ۱۱  

 ٩ ۰ تیره ۸ ۵: تم ۱۴۲ هه ۸ ۷:

 زکلای هکهداب ییا وربندعدق كنفانصا یحوم نوجا یناب لوط ىغا لوط

 رابخا یغیدملوا یفاو هدانناوب نکل بولوا یرافرصم ردیا ها یا ۱
 قلوا هقآ زککس بونلوا مض یخد هغآ یا ءانب هنیراماحرتسا و

 يلبل هدرخ يلبل العا موم ینا جا ریفص یاب عا نوبق
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

 ۲ ۲ — )° ۲۷ ( ۷ ٩ و تا۵ ۸ ۲ ۵ ۲۷

 فلعوهجیاباقو نامص بودیا عیب هیرآ صلاخ یفانصا یجهپرآ ۰  ریعشصااخ العا
 مالعا لصفم یونع ی راماظن طو رش ات و قمامر دشی راق ۱

 . رددقم هدمالعا لحس هراپ ۲۰-۸۵۹

 یرابجاح نابق هلطابو یسادختتک راسیئر "الاتما هنبرابلاع نامرف نالوا رداص اناسل
 هدادقم ۵ هدرا ریش ندیا دورو هبهلع هناتسآ بوایروتک هعرش سلع یر
 حیحصتلاو باسطادءب ییدلک هبهبلع ةهناتسآ هليا نیافس لو رادقم هلو بونلوا ارتش
 ههللادابعیخ دینانصا یه رآ و هیءهراب زوقط نوا هنفانصا یجهبرآ یربمش لیک ربب یبا
 هبهزاب رح وا یعرکب هنفانصا یجهبرآ كلذك یناحا ییرط ل تف هبه زاب رمشام ره

 هبنن هرزوا كما تخورفو می ههلادابع هیمراپ ردرد یعرکی یند یفانصا یهپرآ
 بوروت؟ هنیر یعاط سارع یرالوق ینانصا یجهرآ و یرلیجاح نابق هل اب .دقدناو

 نامرف هدقدلروبب یرلهللع تلود مولیم یراکدلیا دهمآ هعیب هرزوا ح ورم هجر
 . ردک سمالایلو ترضع

 یدنفا ولت بف یسضاق لوساتسا

3 



 یرلهب وع خر ۲۸

 | رلتالاح رولوا بج وه ساو ماود كرو ماظن كرودبا مالعا نوجا یءارجحا

 [1) ۱۱۹۰ ناضمر ٩ . ود نسهلیا تردایمو یعس هنل اصوی:-ا

 مهطنح هروک ذم لاع نانلوا رببمت «زق یلومااتسا لیک چ وا هایس رحب نحاوس ٌهطنح

 یم هلک ه را و رهب

 Vv هراب ۸ ۰ ه زاب

 ۱- طسوا ۲ العا لوباتسا لیک چ وا نمرخهرق "هطنح

 زازر طسوا یسهجراکبهطا ریمزا هح رک یهایسریمژا یربعا پول قازر
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
 ۳۷ ایه تس اپ ۲۰ ۹ ۲۰-۹ ۲۲ ۲۱ ۳۱ ۹

 تخ قلزف "" "ماداب  یوزوا شوق ' يزونونيک ˆ قذنف  هاسطسوا
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

 ۱۳ -- ۰ ٩۳ س ۰ ۲ ٩-۸ ۸۵ - ۷ ۱۹ سس 1۷۸ سس ۷

 صیاق کی راهیساما كدخ هنشو خوک لسع موزوا زسکدرکچ
۱ ۱ ۱ ۱ 

 ۱1 ۰ ۰۰ ۰-۲ و تو ۲ ٩۳ سر

 یسهاتسک هسورب  ییوزوا هیساما كنوا یوزوا هلموق وا یسەطآ شوق لع
۱ ۱ ۱ ۱ 

o-4۱۲ : مس ۽ تو  

 ریمزا رانا بونيص یالا تك یالا هل ومش وم یسهاتتک ریا
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

 ۱۰-۸ ۸ - ۷ ۲ ۸ ۸-۷ ٩

 یدروفو هروط صلاح یدروغو قانج نددوس یتلاقاءاق یدروغو قانچ نددوس نصلاخ

۱ ۱ ۱ 

 ۲۰ ۱۲ ٩

 تاحجهداسنغور هداس یا اق صااخ یدروغو هغوق دوس یتا قاعاق د وس صلاخ

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

 ها۸ -- ۰ ۲۹-۲۸ کت ۹ ۷۱ 2۰

 رح ندا روهظ هد ۱۳۳۰ شعا یرغوط ردق یزوس ردیرابع ندررکت غرات (۱)
 افت ا هلل را + رلطباض نایدا رومأم هنیرلشیا مزاولو تایقوس « هت راروباط هلمم هدنساننا یتومع

 ارجیکب ینعب . یدرلعا | هزاصا نو اد اع یالامعاو تاء:وس ه رو رض جاوح یک و گر هدیا

 ِ ۰ نوسروس هلحفاحم ندنرا رک اهدر ها . یدرلفع| تنفس اخر هترا كات رلاپروړز



 2۳۷ یرلهوع خر

 زا |صوخر هطنخ رم, لنا ربا هت طول , , هطنجالعا لار الیکر بل ویناتسا لک نوا

 ٤ ۰ هواب ۲ شورغ ٤ بس شوف
 كىر وكەبرعو هود كر وک نانل واارئشا ند زم دروک نانا واارتشا قد هنبفس هل زق

 ۰٩هراب یسهبقوزود رپ ۸ 0 هدابیم هو رپب ۷ ۰ هراپیمهیت زو و ره ۳۰

 ولتداهسیساغ | یرایرجعیکب یر لانهاکر د "الاثما هنیرلبلاع نامرف نالوا رداص انا ا

 اک ندلحم هفانسم تعاس ییار یړوک ندیا دورو هبهلع ةناتسآ هلا یرالوف اغآ

 هدراهناخ ءوهقو زانو ارتشاندنباحاهبا اهمصیخ رو لابقتسایرارثاسلرکو یار یتالوق
 یرااذلوا منم ندكمتا مس "ةبفخ هيءراپ رحوا رمشکيا ههللادابع نیسدیقو رہو افتخا

 صوصخ یخد :یرالوف هلایموم یاغآ هدقدنلوا ءرک اذمو هرواشم یک کرک یصوصخ

 نزاوندنلابقتسا روک یرتاسوینارف قالوف دعبامفو مانهاو تقد هبترص لاک هروک ذم
 ا اما خب ترم نیکقیا می مردار ندن یزور خرن بودیا افغا هراهاغ هوهق

 وزارتوراطنق یاحضا هناش ءوهقوندقلآ روم هدایز ندرادقم كج هدیا تیافک هنیرلیدنک

 یس داوو و دک 1و ڈش هرزوا یرلاهلوا عنه ندکما عي روک هرخ | با

 یک کیک هسرولوایردبا تکرحهبش فالخ بویلوا یلاخندتراظنآرمن-مواگادو ماعتهاو
 هدقدشانیه لکسا بوک ها نابنسهرکوص ندک دنیا دهفآ یرللوق هلا اموم یان آ یندا#
 كروك نانلوا ارتشا ندرلنزمو هراب شع یسهفو زو رپ كر وک نانلوا ارتش ندهنفگ

 رتاسقط +یسهبقو زو ںی روک ناکا لہو دو ھو هاب ناسکس یمەقو زوج #8
 یجهنلکندن راقح كرلادبا تک رح هلفالخو هی هتبارا هرزوا قعلوا حب ههللادابع ههداپ

 ررحلاوته بواوا دس هاب یاتسوت قحا بو وا مو و اقلا هتیرلش وه شوک یخو

 را رضا هلبا حب ههالادابع حورشم هحور و افحا هد را هناخ ه وهف و نزاو لاشتسا هدزوا

 ولت نع یحد یرلقح ]وا ازا هكرلتدا ت تک رح هقفالخو یصوصخ ییفدو عنم لرد

 . هدساب یرودص يرا.لاع نامرف یواح ی رامین و صا هسرالوف اغ یاب یجتس و

 : یدنفا ولتلضف یسضاق لوساتسا

 یلاع هاکرد هدنبب یرجزو عنم كرلنديا ارتجاو یمارجا ما ورلا ىلع هارو ضم ماظذ

 صوت یخو هیافآ یثاب یجناتسو ادعام ندننیدنلوا دیک اتو هنش هنساغآ یرحکپ

 هلهجووب كروب ماظن هجنیجوم زککریرقت هلغلوا دیک اتو هی هیرادصا یدارویپ
 زمود هط وفحم لحس نوجا یار لمعلاروتسد دءر( ؤو یغیدنل وا ارحاو دن هاو

 ىراس وات یاضتقم هل رلتفرءم یرلطراس یرلندبا ترا..> لاما فالخ و تراظز یخ 1



 یرلهنوع خر ۳۹

 واع طسوا زب نود اه الا کنم هناخ تب هناخ تبحم

 ۱ عارذ ۱ عارذ ۱ عارذ ۱ عارذ ۱ عارذ

 ۰ هراب ° هزاب ٥} هزاب 1۰ هراپ ۸۰ هزاب

 ءالعا هب رص 3 یولوا هطرول یمالعاه مصیق ی-ولواراک زور یمالعا هب رصق قایآ و وا

 ۷ ۲ هراب ۸۰ هراپ ۸۰ هراب

 سو هرصق قاپا ولوا یسالعا هرصیقیسولوا قاْآ هن روا هرصق یسولوا ناد دو

 تفج تسچ وب تفج تده چ ویا تم ج واب یسالعا

 ٩۰ هراپ ٩۵ هراپ ۷۰ هراب

 [>تسج و اپیط- وه رصقیسولواءط رول تفجتسم ج وا یطسوهرصف یمولوا راک زور

 ۳ ه زاب
 ۰۸ هراب

 مج وپا یطسوهبرصیت یسولواقای ؟هنروا  تفچ تسمج وباب یطسو هبرصبت ۍمولوا نادرکرز
 ۰۰ هراب ه۵ هراب

 هعبتیمولواراک زور تسج وببیمانداه رصیتقایآ و لوا تسمج وابیمانداهرصتقایآ ولوا
 >تسم ج ونابیماندا

 ه۱ هراب ۰ هراب ۰۰ ه زاب

 ایده رے یولواقانآ هطروا ج ولاپ تسمیس واناد رک رز یمانداهب رصق یسول وا هطرول

 تفح تسمج وپا ٤۴ هراب تفجتسمج وب

 ٤۷ E هزاب

 >ه رصرق یسول واهطر ول همزج ی-العاه رصد یس ولو اراک زور هم زچ یسالها هب رص قابا ولوا

 ۱ ۰ ۰ هراب ۱۱۰ هراب ۱۱ ۵ هزاب

e ۰۰ ج ى  

 ی یسولواراک زور هم زج یطس وب رصبت قایا ول وا هم زج یمالعاه رص یس ولو انا درکرز

 هم زح یطسو 1٥ هراب ۹۰ هزاب

 ۸ ۰ هزاب

 > یمان دا« رصیققایاولوا همزج یعسو یس ولو انا درکر ز هم زوج یلعس و هب رص ق یس ول وا هطرول

 ۷ ه ه زاب ۷ ه هراب ۸ ۰ ه راب

 یمانداهبرصق یسولوانادرکرز همزج ی ان د اهب رصبت یس ول واهطرول هم زج یسانداهب رصقیسولواراکزور

 ٩ ۰ هراب ٩ « هرأب ۷ ۲۰زا

 . جو كيدچیمانداهرص ة  چوبإبكىدج ىلعسوەبرصبق . چویابهب دچیمالءهبرصیت
 ۰ هراب ٩ ۰ ه راب ٩ ۶ هزاب



 ۳۵ یرارتند خرب

 یغای چ اریغص هبرآ شاکود یادنب شلکو د یولاص دی رک یواص ریمزا
۱ ۱ ۱ ۱ 

 ۳۹ ۱ ۹ 6. بس ۳۷ بو

 رپ ىغا چا نوبت . هلقب یرصمكجرم اهن .ینوتیز هل
 ۱ ۱ ۱ ۱ ١

 ۲۲ بس ۲۰ ۱ ۰ س ۸ ۱۰ بس ۲۲ تب ۷ ء ۱۸ 5

 روناب  لاغوص یحهزآ  ناغوص ابق یزوط قالا هکرس یزوط هفک
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

 ۱ ۲ بس کا زا را و ی ما mae. U sar 8 حس

 یتوک قاجوا ىس رەق هب رەش هب وحش دوخ قاہق

 ۱ یح ۱ ۱ ۱
 ۰۰ هراب ۲ ۸-۲ ۱۸ ۱ ۲ ۱ ٩

 یسهلا ماش یداسک العا یسهلا ماش طسو یسهما ماش فراءتم ایا

 شو یق ش و رھ شورغ
۹ 

 ۱ بوطشویظ شورغ شورغ شور
 ۸ ۲ ۵ ۷۳ت ۱

 ی مسح طو یسینم قجنغزوق مس العا یسیراتچ ماش یراتح العا

 ۲ یرکد ۱ یرکد ۱ پوط ۱ پوط
 ٩۰6 راب ۱۱ ۰ هراب ۱۲-ش رز ٩ شو یغ

 دنبلت یلایو یت یغابب ی یف ین. الا مسح
 ١ ینوگو ۱ یرک د ۱ یمرکد ۱ یزکد

 ۳۹ ها ۳ ۵ هراب ۳ ۵ هراپ ۸۰ هراب 1

 قلهمرقم العا دنبلق قل هم رقم یمشپ العا قمشپی طسو

 ۱ یرآ د ۱ ی را د ۱ یمرکد ۱ یرکد

 ۱۰۰ هراب ۳ ٩ ۰ هراب ٤ ۰ هراب

 لانه مسج العا دنبلق ییاوس یلک | عارز یا

 ۱ یرکد ۱ یمرکد

 ۶*۸ هراب ۱۲۰۰۰ هراب ۱

 یلام۔د یارس یلدا یلامد یارس طو . یلاتسد یارس العا . یایسد قجنقژ
 ۱  یمرکد ۱ ییزکد ۱ یرکد ۱ ینرکد

 ۱۱ ۰ هراپ ۲ ۵ هراب ۳۲۰ هراب 4 ۵ هراپ



 یرلهنوع خر ۳4

 شو رع ر ۰ دار هلع نالوا بارق ندلع یدنلوا راسا : ه ص ی وف ةا

 . شورغجوا نوک نوتب . شورغ جر. هلحم نالوا دسمپ
۱ 
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 . ناجدابكسره طسوا دابآ قالی .ییاجنداب كسره العا هما هرت . هبماپ یاطلس
۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ 

fote \oc mY.۱۵۰ ۰ ۲۰۰ بس ۰  

 قدوت ریغص رایخ یلرب العا رایخ لر ناج داب چابوط تو هایس
۱ ۱۰۰۰ ۱ ۱۰۰.۰ ۱ 

 1-- و ۱۰۰ تب ۲ ۱۰۰ تس ۰ ۱۳ ۰

 ید وصا لحناک یدو ا ىسەنا قدتف هزاب ریغص هرشط رایخ هرشط رامخ

 ۱ ۳ ۱ ۱۰۰ ددع ۰

 ۲ + سس ۸ ۱ ۸ _ 47 ۵ - 7٦7 "و سس ۵ + ۱ ۰ ۰ بس ٩ ء

 زوم راق العا نراقالعا یوزوا شواح ییرا قدر یدوحا یدننم

 ۱ د دع ۱ دفع ۱ ۱ ۱

 ۱۲ سا ۰ ۱۲ بس ۰ ۱۸-5 ۰ ۱۲ ٩-۸

 یوزوا قمر قوروف یر بول هزاب کیا رانک غوبصم رب رح
 ٩ هک همق ۱ هبق مرد ۱ مرد

 تی رد ۱۰ ۱۲ ۰ هراپ ۳ هقا ۰

 ۱ فا یاتک نویق العا كرم الغا هداص نغور العا

 ۱ ۱ ۱ هرهج ۱

 هر ۷ هراب ۸ هراب ۰-٩۳ ۸ ع ۸ ۰

 هرشط نربشرابا زمکی قدنف تیز نقور یوزوا هبساما
۱ ۱ ۱ ۱ 

 ۱۲ ۰ ۱۲-۱۰ ۱۸ ٩ 6 ۰ بت ٩ تو

 لاوةشق میت یربس یرو دوم لاوقفق ايق یرنیپ لاوقشق ناقلب العا

۱ ۱ ۱ ۱ 

te - ۲ LA— fo ۳۰ ۸ ۲-۹ 

 یاب كوط موم یرنبپ ملوط لیا مور یر ماوط دینکن زا
۱ ۱ ۱ ۱ 

 ۳-۷۲ ۸ ٩ تا 4 ۲ ۸ ٩



 1۳ یر نوع ۳

 ETA تا نه ۱ - سس

 یدروغو یچوف یمهاتسک یزوق یساولح زوق . . ي رول ابت
۱ ۱ ۱ ۱ 

TAYشا سم ۳ ۴ ۰ ۶ . 

 لاوقشق هزاب یرنس لوط یل یرتس ماچ هزاب یر لد هژاب

8 ۱ ۱ ۱ 

 ۲۰۶ eA ۲ Er ۲ رگ 6 ۰-1

 یدروغو ناشو صلاخ . قایق دوس صلاخ یر رول اق , یرتبپ رول هزا
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

 ۱۰ ۸ هراب ۲۰ تم ٩-۲۸ ۷ ٩۹ ۳ ۰ ب۸

 [۱]یدروغو ه روطیدروغو رياح ید وغو قانحندد وس یلاقامق یدروغ + یانح ندد وسصلاخ

۱ ۰ ۱ ۱ ۱ 

 ۱ 3 ۱ ٦

 هطنح : تایف ناناوا مطق هدقدلوا هبهرایر مهرد یللا زوب ز نع نان

 ها

 ها قیتع و دب لح س ولغ °

 : قیتعو دیدح ندآ ۱۱ ء « « كسالس ۰*۱۳

 ناخروا ۰ « « اغآ هللادبع ۱۱

 زوسیغا ۱۰ 1 « 2 هيهات وک ۱۱ ء

 یه زق هراو 5 « « جاغآ هرت ا ۸

 نشد ۱ ز ۷۰ و یغاظر فک 7 ۸

 ماج بطح يک أ تطح خسبطم بطح

 ا وب ا ا
۱ ۶۰ ۱ ۳ ۵ ۱ ۳۰ 

 ایخ ولم هرا وصف زذ م یابق زقاس ره یغنابق زفاس یغاق هلوط
۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ 

 ٩ بس و ٩ بس ۵ ۱۰۰ بس ۰ زوم زا ٥

CN HEHهثناب یسادءام ند4ق . ردهدکمرتسوک ییهوا هدراقر یهدنناا و ی همق یراقر  

 . ردشلدبا تراشا هراذک هدیرغ كتهق ۱ یک ینیدازاب



eیرل نوع خرت  

 ییزود حر " یمولبو عذ وخد رضخ زور هنس يه الاغتما ەتى رلبل اع نامرف نالوا ردا.ص

 یجنعب نوا كوالا تند 4 ؟رایم ةن وشا هلعءاس هلغلوا مدت داتعم كتا مس ههالادابص هرزوا

 خر یقاسهنس یمهفناط باصقو یرلیعاد 7 وقف لاه کام ل ے1 ل وخ دز .ذخ زور ینوک

 ههللادابءو ارتشا ههراب روا یسةفاط باصق ندندهفاط باج یننەق رہب تمول هرزوا یسیراج

 هعیب ههلادابع یموط هرزوا حءرشم هجوو خ.ذ یزوق هللا مس ههراب رب نوا ءرزوا قاوا عفا

 رک شار ترضح نامرف هدنباب قلروس نازرا یرلهیلع ةدعاسم
A۷۹۰ 2 و  

 هل دا. ها ماعهاشراب . هلاللط لط نیدح ولاناطا نامّولاریءا . قازرلا هالادمح

 ا یرلتقفش تخ رم ههللادابع ءارقف كنب راق رضح زعیدنفا مایقلاموب ىلا هود یلامت
 هل نع نان داصلل اجر یوک كالم اص وصخ ندرفو كر اخذو تور ,دتک اما حج

 یرلادختک كس هفاط یکعا نالوا هدنمیا و لوناتا هلک- ۱ اضتتا یتسدق رت هدهرد

 كب رایعاد یدنفا یان قبقد ناق پولب ردو ههرش عرش ساح یراهتوا ماظنو

 هزب نم ناب ی رلکدلیا مس ههرا رز یهرد قرف زو مولا هرزوا یندلوا قطا یر ره

 بولب رب و تکعو ماظن یضارتلاب هرزوا قلوا ههرایرب یمهرد یللا زو و مخ مرد نوا

 نزول امان هدنباصت ینحط والا ییقدن دنیوک یلاصیح درد كل و الامر و هک رام هنس ومشا

 هی هرزوا قهلوا عیب ههللادابع بونلشا هیهرابر یمهرد یللا زوبكزب نع نان ضایبو صاع
 یاضتقا هکدتیا ناسحاو تیانع اخروبصخ یرلترضح ایاطعلابهاو بانج هلیوب ندنویو

 یرانآ ودمومم ییدنل وا مه ۰ هراودنک ینج هوا مض هنخر دز نع نا هروک هلاحو تقو

 ِ .ردک یعالا هل نم ترصح نامرف هدفدلروس

 ۱ یدنا ولتلاضف یسضاق لوبناتسا

 موو دق هظوفحم لحس هرزوا قللوط لمعلاروتسد ماظن وشا هحنجوم كريرق

 مامهاو تراظت هليا هیتو دک ات هنسهلجو ارجا یروبنع مض هليا رابتعا ندروک ذم
 . وند زمسهملیا

 رعص یرانکنا هج رد ربك یراتک نا هج رد ریخص یراتکنا ولر رک یرانکنا ولر

 و ۰ ددع ۰۰ هاد ۱ هاد ۱

 و. تم ۸-٩۹۰ ۰ ۲ تا تن س

 یزنیپ رول هزاب هلق ولرم هلق هزاب نزا سا قو

0 ۱ ۱ ۱ ۱ 



 ۰:۱ یر وع تو

 جهنم کلاس ةعیرش ءایحا ف اومس- نالا نیدتجا ةمالا لعو باحالاربخو ل الاردا

 د ا دم دنسلا ةداصلا يما ىف رصاقلا رقفلا دنملا لوقف : دمب اما با و صاف قدس
 نم ءایشالا سانجاو رتاخ ذلا رامسا طبضل تدعا تاشرو هذه هداز اشابنسحم وعدلل

 یهنلا بابرا و ةربعا با یروشب اهناعا ریدق ىلا تب دصق ام تابورشلاو تالوک أملا
 امردق نارسحطاو نیغلانم ءابرغلا و ءافعضلا مهم ًاصوصخ ساللانوصل ءارشلا و مسلا
 صا ربمستلاصا ناف كالانه ام لک ین زی زملاهقفوت ىلا ًاجاتح كلذ ىف ییاعت «الا یننکم

 وجر هیاردا مدعو ةعاضیلا للف یاو سل ريغ رس زجاعلا هدبع ىلع وهو ریطخ

 لبقلاب راعسالا لاوحا نع ثحبلا نا ماع یناف . هارلاو ةيادلاف ةيانعلاو قفوتلا هنم

 . ةنع ىف كلذو هلالادب قازرالانازخ حیافمو هللاوهرم-!!نال لأم الب لوقت لاقلاو
 فااو هنأمو نیمست ةنس روش نم لوالاعیبرا

 فرشلاو زلال نم ةر نم

 یمهقلخ ماش دیمس یغاب كروج اق روح لفاب دیمس هلجارف نا زرع ناب

 مرد مرد مرد

e. ۱۲ ۵ ۱ ۲ ۲ ۵ ۱۰ ۲ ۵ ۲ ۵  

 کروک برع هقولیغای یروماش یمهجافو هان یهاکلغاب هقلخ هدرخ كرویغاب
 ۱۳۷ تس ۱۲ AA ۱۷ت ۱ ۷ تب ۱۲, ۱۲

 ندقبقد صال اصاخ فن اطق هلزوک غاب هجاغو لعاب كلر وک همرا هقول همرا

 ۱ هبق
 E E ۲۰ س ۱۲

 هوهن كيج یتلاولقب صاخ قیقد یررچ قید یبکعا قیقد
 قوحسممهرد هراپ هیق هراپ هیق ۴ 48 و هنف یف
 ۲ ۵ ۷ ۱ ۰ ۰" ۱۲ ۱ ۱۰ ۱ 3 تب

 یضاق ندا مت یوا یریز دارتفدرهو ازای ھا یزاب قیلعت یرلرتفد خر هلحس ی هدنزخ

 هلا همدقم ر هم رع كجهدا تلالد هنلضف و له 4حرد كندضاق رلرتفد . ودشع رهم نادنفرط

 هیملع یني هرخالاپ . ردهدک لروک هدینیدزای همدقم موظنم كد. ندرابضاق ۰ رده دقهالشاپ

 .ردشل ر داق ن وتج سب یی واط هرات ام و شعالشاب هفلز اب رے تخ هدرل هءدقم ه3 دلواراح ود هطاطحا کل سم

 تالاخ دا «ی مات لوصا < ی زهتشدعم زرط ۰ یزء_رللوصا ترا «یزعء_رالاح یعایحا قودنضاخ

 ی راهطق م دو ملظم لیح ر ك زم زاب لالاو یغیدلوا تراع ند راش ېک هن كر اجارخأ و
 ریل ها واهدافتسا لبخ ندرلرتند و اک یمالک |

 ین د الشاب هغملوار بدق یتمیق كل هعدق قئالو یکوب هدهدزن یک ینیدلوا هدهادمتم كلا رکید.
 یرارتفد خرتوب هدكنسهرب ندرل رثا قجهنلوا مبط كليا ربازع هلرلهعلاطمو هیشاح ندا باجما نامز
 1 له لدا همش هنخیدل وآ



 یرلهوع خ ر 7 ۰

 ندراکتحا كراراکمط ضعتو هتسماعلوا ع هبءدایز ندنراهعوضوم راعسا كيللادابع

 جورخ هرشط یسدحاو هح كناشاو راخذ نالوا بلج هیهلعردو هنیراملوا عنم

 لذپ هبهناکوام یاضر لیصح هليا كلر یتحارو باوخ راو لبلو تقدو ماها هنسماتا
 EO ۱: 7 : یهو او د نسانایآ تغ هد

 مےظت تقو تۆو نوجا قمالک آ یراکدتا اها هلروص ه یهفبطووت هراضاق

 یصوصخایو یعوماب رارتفد و .ردیا باما كعا یتشدن یترارتفد خر یراکدتبا نالعاو
 اح یهرورض مراوحو تا ام موم یاد ھا میرم: رازدزناح یتهام زر

 راح یقیهام یعومع ندرارتفدو . ردءدکما راصحا هیابسا مقر قج آ .هدیسضمبو
 نیا لعال هدندن رارکید یک یتیدنلواجرد ًانیع هب ین آ هدزواقلواهنوع یسیر, نایدوک

 ۱ . ردش ردلوب هدمسفو یددع اقر

 هداز اشاپ نسح نالوا یسضاق لوبناتسا هدنسهنس ۱۱۹۰ رتفد نالوا جرد البا

 [Ye] ا هم یدنفا دعس رع

4 

 ةمکس این وانم لضفا ىلع مالسلاو ةولصلاو باو الاحتفم و راتا رداقلا وه وحلم i ۸ام لو

 مه نیذلا هو هلآ ىلعو باستحالاو ناعالاب را لسرا یذلادح باطلا لهفو

 5٩ وو : یجس یفلیضاق لریناتسا [۱)
 "قرفتم هدب رللحس مالعاو نامرف كرايضاق یرلرتفد خر هلا تارزفمو" ضاوا راد هخرت [۲ ه]

 هل زا ۰ رد«دکلروک ینیدلوا ش ال وط هد یرالج س خرب هجرآ یک ینیدلوا دیقم هد روص

 ۰ ردعفلوا دق هلچس ر یرآ یاعوتو و کال هنس جوا ناک ردق هنس هنس ۱۲۷۳ ندا ۰

 لوبناتسا مریلا هدهسا ینبط یدوحوم كنا خ رب ییارب اع ذ هرزواقا وا دن اع هل وا ند ۰

 ی ه: ایهوا ۲ رظن هتسمام هل دنا ید صآ هني رالجسدم اع هرانامز يدلوا ندرصع یجر نوا كنغليضاق

 . ردهدکارعو لاعحا هنغیدلوا شمارغوا هعایض|هدكنبرالجس

 رخ یتصاروش رده دکلدب | فداصت هنیرلرتفد خر ضعب هدالا كلوب كنوش ايو هدر هناخبت

 .یفیدمهنلاو یرللداهدننزخم تخیشم دارلنو رلهسیا دئاع هرانامز کلوا ند۱۱۹۰ رلرتندو هکم هرو

 یراتروص كرانوب رلهسیا دناع ههرکوص ند۱۱۹۰ .ردبا باجتا یرلاوا تیمهاو تق زئاح نوا
 هلبسیزاب یا یراتمیق كراكو ندننیدلوا نکم نوجا سکیه كا خاسنتسا نداحس یکہ دب زرع

 ةا ردیلمارآ هدن دلج پو تست



 لصف یجنجوا

 ی رارتفد خ ارت

 : هدنسهرقف قهدنقح خر كنسهماننوناق اشاپ نمحرلا دبع یعیقوت

 بودیا تروشم هلفوقو لها ضعى تلود ل و نالوا روج روما ریدم »
 نیت هک ام تاوقاو هنامهم راس وا تاوقا هلطرش قمانوا ررض هرابرتشم و هراع

 هداج وم نامرف یحد HE رارر وِ نام رف اباطخ هس د وح اي هب یددفا ی تاق نوجا ح

 . یدیا هدکملبند « . رارولوا دةم هلیسارجا اعاد بودیا خر نچ

 الدب اا ندب راد صماقم هد یساها تدروص كي هف.طووب هدن رالحس كرل.طاق

 هوم یار ندرلءر نوا ردهدک لدا یقداصت یت ص قص هزاء رک د نالوا نک

 : ردشلدیا جرد هاروش هرزوا قم

 یدنفا ولتضف یسضاق لوبناتسا

 نالوا ندنرادراس تامزاولو هیرورض ج.اوح كهللادابع نک اس هدندامس ٌهناتسآ
 سانجا دملا هلل ءانب هنفیدلوا لاکرب زغامهاو یس هدنراخداو عجو بلج كنابشا عار
 كنابسشا هلوقم لوا یسهفاط یانصا نکل بولوا هرزوا ترفوو تک اشاو راغ

 ندنرلکدلبا تراسج هعس ههدایز یشان ندنرلماخممط بولوا یضار هنیراهیموب راع

 یهالادابعقرهلوا تاعوبس هنسالغ كناشاو روهظیرارک تم هنوک رب كعاتم ربه هق
 خرن كنابسشا ةف داملل ةنابص ءانب هنفیدلوا ندنابرحم یردلکهدیا تأرج هرارم

 تکرع هنفالخ هليا سم انلعو [رسوتراظن ارمتسو اعاد بولوا تسدرد یرایزر

 هزکشهُهدهع صوصخ و + ندلاح4هزال تقدو انتعا هنلامشوک و تیدأت هسا رولوا یرب

 ی اسا تااطفو تسانک و تیاردنالوا رظتنمو لومأم ندزرسندنشیراوا س وا ها

 یا و ام فرص هیرخ تاوقم بالا هب یرا داها ندی
 تام زاول ٌهفاک هرزوا مدنسم بدو مدق داتعم یدعا هلغلوا ینابناهج نویاه بولل



 ینولاق خرم ۹۸

 ۱ رر زعل مکحم 4سراردبا -وانع رک ا“ هلوا ورا یمهنسن یه هارلناملسم لصالااو مس

 . هنلک ندنرلقح بودیا
  لوبق رک ا . رلهدیا ناحتما بوبا هنیراسط هاخراع یرلسط نزک هدقلاتروا

  نیدلوا لماکهدنراتلحارج رلخارحو . رلهلبا منم نسج الاو,رلءرودتبا یتلیییط هس راردیا
 . رلدسروا لا هبهنسک

  نتقو . راهیعا ررض هنادغبو هتنوا كقلخ بولسپ قواط هدنمرکد راجمرکدو

 . نیادفب كنهتسم و رلهینا تلع ... ۰ راهللسب سورخ رب ىجا هسرازتسیا كل
 ۳ د ا نراهاطو نایک هابیو : راهبموق للا ؛یمرکوبو :دراهمود کد

 . هدوک وا هلیتیون یشک هو . رادلروغواو . رلهلآ هک رت قترآ ندنراق- و . رلءدهشیو

 مک ت زرد دانع رک ا ءراهیئوق كسک رخا بورقح نسهکرت كنشک رو

 . هناک ندن راقح

 . رها رود یربغ ندننوک هبنشع و هښشود هزاورد لها راسو رارادملعو
 ۱ ۱ ۳ امام كقرج لها هاو . راهم روب نسهفاط ماذج هدنحما رهشو

 ۰ تک مو .هلآ ه۶ع رح 4۶ | هنمهم بوئوط یرناتص كك او . هلوا رظا سنج

 تیافبو . رلهمر و خرت هبهدیز ندرب نوا نتوا بوروک نسهامرسو نحرخ و نلصاح

 بسنحم و یضاقو .رلهمریو هدایز بوریو خر هنیرزوا ییا نوا نوا هدشیا ولتمحز

 ران وط مهردو نوش راهبمرو خار هدرب یعودلوا یتفرعم هارلن آ . هلوا هامت» رعم

 . هیلوا كك ۱.هیلقوت نیرامهردو نیرانوشر او نیراهلت ءاک ءاکو ۰ راهععوط زوساقمط

 . هلام هلبا هتسن ككا

 راها میفتو لیدبت نک ولپا كنهنسک و .رلهمتا باق .رلبوقوط وبا یسهفت اط جالحو

 ۱ [۱] ۰ هنلک ندنراقح مكحم الاو

 . ینع هروک ه>الطصا ییدمش رارهکعا اوتحا یاساسا ضههدنقح خرت رلت وناق و

 . رلاکش ینیدل| لوصكن -هلئسهخرت طقف ۰ ریلیب هل وادعهدیسهمانتاملعت هی دلب هطباض رب +دنامز

 هدل صف یحنحوا هدرلتهج وب . ردمهماهدو لصفم اهد ندرلنال وا حاضیاو طب هدارو

 ردشلدیا حاضیا هلیئروص جرد یرلهوع خر

 ۲۲ وصول - یمسق نیناوق ۰ یمهاخبتک تلم كنیدنفا یریما ىلع - یآنع ةمانوناق (۱]
  روجهماساسا ۰ ردراوی_# قجهیملیشالک ۲ ۰ ردشملوا خاسنقسا ًانیع یمهرابع گهمانناق )

 (هردهدکمیو تیببس «لزاملشااک آ وب هد یرلا طخ كطاطخ رار هلذلوا هدایز رل.ک سونأم ریغو



 ۲ ینولاق خرت :

 . هلواكیمسک و ولنامص هسیا هلره تابوبحو هر او یادغب نالبئاص هدنرازاب لیحو

 هلو قتر آ دوخابو .هلوب یسکا کاب وش .هلوا ولاغمط هلکو . رلاتنوط ماع و هلوا كاپ
 . هنلک ندن راقح مکحم

 هلواندغای راقوقو واکرج یراموم.هنازوآ رابمومو . رادیا ولا تیاف رایجتوباسو
 هلوا شمشب . هلوا وا یخاد نویاص و . هلوا هرزوا لادءا-. هلوا نوغو یل

 ۱ . هلوا وارایو

 شراق جوا كنکو كشا . هلوا شراق ترد ینوزوا كننودوا رطاق رابجتودوا و
 هسمتسکا ناش هرهش بودلکو رفاو هدغاطو . هلوا شراق یل | كننودوا هود . هلوا

 یرلرمسو هم وروب زوساعاو .هسروا كو قترا ند رادقم هراوط و . هلوا هداف كوو

 . هناک ندنقح كراندیا دانع . هلوا نوتب

 راهناص 6 عاتم یهو . هباوا روفلصعو ولغاب « لینارفغز . هنلزوک یاد راراطعو

 یورف . راهمراص ههایز نددغاک چوا یرگش شابو . رله اص هعون را ندر نوا نوا

 . را هبع اص هتساهم وا یرکش (یحن رف)

 رکا .هلوا كسکا یرلنوشر او راهبا طلخ هن ويا یمشیربا ؟هنلزوک یغاد رازازب

 . هل ۱4۶ رح هے 9 هنخاب چاغ | بودنا رر زعل هسرار والا وق نوشر ۱ ٹاسک

 هدنتسوا شاط یزو . راها بلق : رال وا هيا رازایو یکنر ه یه رادحایو و

 شا۶ هدرزوا لوو . رلهبمصا هدننسوا لو یز ولایو و 1 رل هما ررض بوک ود

 : راهک ود دن رزوا

 راک الدو .هلوا یما یعاحو لدتعم یوصو . رلا وط رو كاب یمعاج رب-.عاحو

 .راهلوا لماک هدمبا شارت شابو . هلوا نیک سک یراهرتسوا . هلوا كياحو تسج

 بودیا تمدخ هدایز . [ قحملوا كولو ] . راهرود_ثیاب همدآ ردت كح هلک ندن راقح

 ناب رفاک . راهنوط تاپ نیرلهرتسواو نیرلهسکو : رهوب هوواصو بوروس هسیک مکح
 كنآ و . زاها شارت نشاب كراناملسم با هرتسوا یودتنا نارا شاب ولژویواو

 هن وط زیو كاپ نراه دطوف روطانو . رلهمعا شار" شاپ هلکو ] . هلوا هرآ یراهرتسوا

 . نادر و هظوف یر | هرفاکاو . هلوا هطوف هصقو ولکلد . ءرو هطوف هروک هنمدآ و

 نیزو ناماسم هللا ادر یودلس نیزو رفاک و .هلوا یتمالع ورآ كيهطوف یرلکودرو

۳۷ 



 یوق خو ۱ 1۱۰

 . رله آ هبوجقآ رب یون مرد یللا زوب . هلزوک یخاد راجالحو

 . رای تلعو :راهتملغا بلق یرارومد یر .کدلشا. هنلزوک یاد رابجرومد و
 زفو . رلهرو خار هلشفرعم یضاق هسرلرلشا هره . هللزوک یاد رامحماز وو

 یهنسنق یراف دلیالف رای الفو . رل هديا ندرفاب . رتهعا ندرومد یتیلوق ڭ اب مو

 | یرلهتست یلاثما كرانوب هرومدو هبالقو راهیغا تاعو . راهبعا بلق . راهلیالق ونا

 ۰ راهرو نم هحیقآ در

 ۰ هنجیسنج . رایناسو . املا یکنرف وید یتشمد .هلزوک یاد رایج و
 7 وا هه قرف یمانداو یللا یطنسوا و هبهحعفآ شلآ ینق خلق العاو . رلهناص

 E . راەباشاويا یشيایراکدلدا هز وک یخادراخنقو
 ۶ قشمد یهنکا رومد . رهلشا ویا ینهنک | یردکدلشا . هنلز کو

 ۱ . زاهبملشا بلف . را هک اص

 هل . شعا رارول | هیهحیت | شعب یلعن ما قا زو. هلز وک . یخاد رلبح دلع و

 ما رارو ۲ ۳ شفا نیو . شع) راو لعن ؛ضعبو . رلهلعت هدحق | قم

 - 7 الصقدا ) تس ۲ تن یاس هل زوک اد را یاسر
 ۶ جنلق العاو ۰ رلهیعا- هبنزو . راهیملشا ینرف وید یشمد .هنلزوت نایج جسلقو

 ِ : . هلوا دايز . هلوا هقرق یانداو ,هب یللا یطسواو هشم |
 ؟هنامو هب هحق | ود ید یءهداس كشا.. هلوا هن-ک نما .هنلزوک رلى وه و

 ۲[ هحق شب هللاقث كندبا كبدم- هغ [ چوا هلاقم كنوتل او . هلشباهبییا یتشیا
 راول هج | جمر, هننهرد هنا راو هل هنلاثما لرلناو كنید جیلقو كشيا هکودو
 . رلالآ هخقآ چ وا هتهرد كنياشيا لوپ نوتل او

 ؛دعالوطو هلک نک راغوط نوک . هل یا ه هج 7 نوا هل. ماعط هدنوک راراحم و رلاتبو

 ۲ ۱ .رلءذیآ دات یراندیا بلط هدایز .همتک .

 1 را بازواتپ كوت ەقزرك ریبن اکو
 قالخ . هلوا یلاخط یریقاج . راهدیا نلاقو قیسیجوب رک . هنلزوک رایج جیبرک و

 3 لا ۰ هلزوک زاحکلوح و ا هنلک ندنراقح الو رل هديا عاصي یرلندیا

 0 . رلەىهروشبب
7 



 »۹ قول خر

 یمانداو هب 4[ یکیا ِ و هم کا یمالعا كنسل رد نون وخ ماخ راباصف و

 ی رکبیلسوا و ییا ی رکب , یمالعا یسرد زوک وا هرف ماخ . هلوا هفحم رایو هبه آ

 . هلوا زوقط نوا یسانداو

 هبا یلاک یی غاص و. راهلشیا ندنسونا تباف . هنلزوک يخاد راضیراذلو و ۱

 هک ندنقح هسلا راردنا راهبم وق ماخ ه رل هرو لوا

 یزاببط فرا یجنغآ ور .هلوا هبمقآ ییرکیزود هلوازولکما کیا قایم یلجارسو
 . هلوا هروک هنثوق .هلوا كما هدایز بوناوا هلوق هکر ا لوشو . هوا ها یللا زو هی
 شقلآ یعسواو شت یسالعا .هلوا یوخ .هلواتاقیکبآ کل هسک | اب .هلوآ ولققش و نابواو
 یسا داو هب هی آ شب فرفیطسواو دە یالا یالعا نایوا ییاعم .هلوا یللا یبانداو

 زوو !یسانداو شبزوتوا یعوا و قرف یسالعا رول ءتفا روم وناپ وا هلاس واک و هوا هب + آ قرف

 یوا و هلوا زکس زوتوا یسالعا . راهلوا یرفص کنابلوا یراققش و . هلوا هه ]
 یطسواو شب قرق یمالعا نوا ولققش یراغلوب . هلوا هب یکیازونوب یسانداو شزوآوا
 زوقط یع-واهبهغ آ نوا یمالعا نایوا یایعرناس وب«. ]۱شب زونوا یسانداویبا قرف
 وا یساندازکسنوا یمسوایرکی یسالعا نایوا ولراتسا ینایعو هاا زکس یماندا و
 یعرکب یساندا و زوتوا یطسواو هغآ قرق یمالعا نایواواقمط یرافل و و . هلوا هبیتلآ
 ترد نوا یسالعا هلراربحشز تاق یکیا . هلوا یسونا تیاف كرلنوبو . هلوا هی | شا

 ینلآ یعسوا ویدی یسالعا دالوپ هداس و . الوا هقآ نوا یماندا « ییانوا یلسوا |
 یرادقم ندنغودلوا لمحتم . هنلزوک .ینامیم كنابتخس و هلوا هی شب یباندا و

 . هشلوا زواج

 رلهدوشپ هرزوا تداع . راهه روث ك. ى هنازوک رففاتوم و رايج هک و

 ندنقحهسا را راواص غورا . هلوا ههقا شب یسهجک كو رءاو هغ زکس یمهجک مدناو

 تیاف .هلوا وله و شیراق زکس ینا و شیراق یکیا نوا ینوزوا كنلوج تآ ناو ها
 هلواشیراق ینا یا و شیراق نوا ینوزوا هک لوح لوش .هب هل آ یلآ یمرکب .هلوا وا

 یدی یا و شراق زوقط ینوزوا . هلوا زوسا هک لوح لوشو هلیریو ېپ هغ يک
 +« [شی,هلواوبا تیاف ولکبد یتغای.هرروطتآ هایس و:هلوا هیهق ۲ یعرکی .هلواشراق
 ,هنلزوآ هرزوا هې دقۀ دعاق یاد ېمسق نالوق و هلوا هبهحق | جوایمانداوتردیع-واوهلو



 ٤\ 4یولاق خ رب ِ

 یساهب .هلوا وا تواغک همزبج هار و .هلبناص هروک هنلاحا هلوا . .دوخاب و هلوا یماندا

 "نوا یطسواو زکسنوا یمالعا چ واب دوخاپ و همز بح رکید .هیلوا قترا ندشد یرکی

 هوا یسالعا كجواب یرمغ ندنجو اب یرحیکی راس و . هلوا هدرد نوا یماندا و هبیلا

 رج مچ او كراجح وباب و كراتځق هش, هلی . هلوا هبیدب یساندا هزکسیطسواو
 هنشاب ها یباق قالآ ئاس و چ وباب ابو قمشپ .هللوا بلق و . هلوا وبا تیاغیرکو دیشیا

 هسرولکوس ایوذسرونیلد ندلوا ماع .ردهرزوا ییاسع [قجهلوا هنسانءموب] نوک ییا
 یجوصهسرونلد ناتخس و ( قحهلوا هنسانعم رد و تاک ادا را هدیانسا زح ردولحوص

ِ ۱ REF 

 .نیرلکما و نیراجرخ نده ۲ قجهلآ نوجا دلج , هلزوک یاد یشیا كرادلجحم و
 . راها زواج هدایز هرک وص ندقدلنوف نوجا یراودنک هقف رادقم رپ بویلزوک

 .هناک ندن رلقح هسیارا رد ا,رلهبغا زوا ت ندن ردنوا یلواباتک یراق دناص .هنلز وک یخادر لذا

 نراق .هلوا ناتخس یرافدامای الوا .هنلزو" شبا یودلشبا یاد كراجیکسا و

 . هلوا ءدایز .هلوا هقآ ییا مام نالوا یکیا و ۰ هلوا ویا یراشیکید و . هلوا نشم و
 سا و یا ىللا یسالعا كتنسرد نوسو و زو ؟ وا بونلژوآ یاد یرارجات نوک و

 یطسدا" شیزو وا یسالعایسیردیوخ وص و .هلوا هه ر ی رکی یساندا ها رب یللا

 یرغ ندغابد سنج هره یرد ماخ و .هلوا هی آ زوتوا یسانداو یکیا زوتوا

 . هلآ غابد ناه . هللآ هتک

 درشاطو ( ۱ )ها .راهملشیا هسرولوا سنج هه هرک وص ندک دنا تعاد غابد

 واالاو یزمرفک یسیدد یکو .هنلکندنراقح هسرازملسا رکا و . 1 رک
 یتالعالراکنر ئاسو هب آ یا نوا یساندا « زکس نوایطسوا «یکیا یعرکی یمالعا
 ی واهدنف و یرافدناص هلو« . هلوا هبه ٣نوا یساندا و هحوا نوا یطسوا « یا ]نوا

 را هدردنوا یسالعا تیاغ هدنفو یرلفدناصو . رهیاص هه دايز . رهاص هب ییا نوا

 نوک نوجا تغابد یرارجات نوک و . راهمماص هءهدايز نوساوا هسرولوا یتر ه ره
 ضرع اکب نودا شف بوردنوآ مدآ یضاق هسرزوا . شعا راراتاص بونلعاب بولآ

 مدلی مض هنسام كنسرد نوسو و زوک وا و . مدا تس  هدهمانن واق یار نن . یدنل وا

 ِ ۱ . هلیدوک هلن ! نآر بستح 6 مدزوسو

 ناب رقر دقهرلن امزنفاب «قح هلو ار عت ر هتسانعم یسی رد ناب رق ها هديا وب لصا :هیحصا )

 3 : . یدریاساص اک مهو بیع مه قناص یسیرد

 اا رد ا ۳

 نت
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 ۰:۱۳ وات خ رب ۱

 . هلوا لوب هرزوا تداع یرلکیو . راکید مکح . رلهاسص هروک هنیرلقدل آ . هنازوک
 ۱ . هل وا جراح ندن داو

 « یدب رش یکلساو و هل وا باق راک وف یرلد رش ۲ هنازوک یاد رازازفو

 . راکیدو راهرود روا واو . هلوا وا ى

 را هناص هب هغ یا نهکود ولرانک رب نواوهفجم رب وارانک زوقطوهبهفآ رب لوک ید

 .راءر دناصهروک اک !یتسهناص .رولوا ریتم یراکماو یراهامررس. هنلشا یاد راشیا راسو

 ندعاتم . راهلوا هرزوا تماقتساو . رلءهدیا تناماو تمدخ .هنلزوت یخاد رالالدو

 هل وار رضو رد دن هقلخ و هبمشوق بذد و .دهربترآ ندودنک نلتترب چیه ندا,

 ینللالدكیابسا كلهحذآ كو . هلآ هدایز ندهحف آ رب هددقآ زون ندیاسا یغودناصٍ

 هرزوا سابذو قحاتاتص ندرتاقو و ندلوفو هراحو . هملوا هداپز ندهحفآ نو

 هسراددپا دانع رک | . راهرو هرزوا بولساوپ یرازابناعتآ و . هیملآ هدايز ۰ هلبریپ

 . هنلک ندٌقه

 .رلهبمروسهنسف ردیانییزت هل ایف لزبقو ق | هنیزوب كن هراحیغودناص رابحقالخ و
 بو وصهرا وصندفدناص .راهریو هلسال لوا . رله ۱ یسابل ندهراحو نالغوا نالمناص
 ۱ . هلک ندن رلقح بسنحم هسلارا رو | :SN رله

 هدننارل دک ر ورجینمو رل الطا ورایجاش و رایجالدو رایجاخ و رلبچهقوح و
 . هلواکو ریس ینادبالق كنهفبطق یلئوتلاو ,هبملشیا وتوک و ۴ و صقانو . هلوا هدنوات

 هدزوارشمش.هناک ندنقح یک ی رک كرانملسا . ةملوا كنك | ندنداع .هنلزوک مومعلای

 ۱ ۱ هوا نوشرا

 هلیکید ند شاف یکی هسدولکید هل ره . هنازوک رابجهیفیع و رابجهزوج و رلیجای
 یرلکما و یزاهامرس هدنساماص . هلکید وبا . هلواواشیربج هدایز یراتسآ كنهزوجم
 ند ر هدنوا هرک وص ندقدلوا دام هدناف رادقم رب نوجمآ راودنک بونلوا هظحال

 هزکس یعرکی یطسوا و هزونوا یسالعا همزبج ینمریقو الا رافافخ و . راهبهعا زواپ

 نوایط وا و هد ردیم رکی یسالعا را ولک:ر راسو .هلوا هه یا یمرکب يبار#

 قمی یاوزبش.ء هلی دوک هدزذا بولسا وب یسقاب + هللا هوا: نوا ..یمادا, و زا
 یهالعا قمش یفاسو .هل ا یاآ نوا یسانداو دیه نوا یطس وا و ES ی

 هک یفمسشد یرمش . هلوا به[ يمرکب یساب دا و ر يركب یطسواو ج وا ی را



 ینولاق خ رم ۲

 یراقوب نده ترد" ی 4فو . هل وا شمشس هس ندلاب هک اولح یننق . هلوا هزوک اکا یرلبابسا

 . هلبناص هرحوا یماولح زمکبو موزوا . هلوا

 یسهقوتبرش قجلبناص هبه رب یسهیقو موزوایروق . هنلزوک یادرلیحم وشو
 ٍ . هلواذیذل ۰ هلوا یلوصو ی: 2 یالکو یکسم . هلوا دیهجقآ رب

 یرلفاثوخ و . رلهاص هروک هنیراقدل | . هلوا ,ونک ۱۰ هنلزوک یاد رلرحفاشوخ

 ُ ها وا ر تباغب

 «هحیفآ شبنوا . هلوا ولفحنس يطق «ناتفقو هقوح هدومرف . هللزوک ید رابزرد

 ناتفقاخم یروخصا .راهکید هبهححقا شپیرکب ناتفف فوص ولهنیو ولفجنسو . راکید

 هقوحناتسف ۰ راکید ههجقآ شیزونوا فرص . راکید هی شب یعرکی ناتفف هفدقو

 هب هی | شبنوا یکلر هنانزو . رلکید هبهحق | زوئوا . هلوا یسهدنکن قمر, رب ناتفق

 هلوا ی..دنکن ناتفف فوص یرفمو . هلوا هب هحق | شب قرق ناتفق شام هعاح و .رلاک,د

 هک ناتفع ینطق ه ایزو . هلوا هب هج ای کپ ناو ر ٠ او لوا هب هجڪ ی کی

 یناتفق راقحالغواو .هلوا ساق ءروک کوب یسقاب .هلوا هدا رزو وا .هلوا ولاق هخماک

 . هلک ندنراقح بستح كرانملسا . هللوا رابتعا هروک هنیرظکما یناتفق لاتا و

 .هدایز . رلدریدشش هنیرلهدعو یناتفق یرلقدل | نوجا كمکید بودیا دک ات هرایزرد

 یربع ندنوو . هث وا قاسب نوعا صوصخ لوا هسراردنا . راهم ندنراهدعو بولا

 زکا وها ولمروکو . راهنمروک یس دعو كشيا یراقفاآ تمدخ لها او
 هلتف رعم یضاق هسلوا شا زامارایو شمکید زاماراپو رادایو هصق یاتفف كشك ر

 ۱ . راهلک ندنقح

 یورب ییاتفف رو یافوو یناتتق هفوح هناد . هنلزوت یرلهغوح كرابج هقوح و

 . هلوا هلی" یاد قاس هسیا هغ یناق . هبلوا ولکا قاف هوا یکیا یکتا
 i ه رک وص هب . هلوا كس ۱ .هلوا هرزوا تداص یشگید . همت اص زوس«4 ودو

 ندنوزواوندتنا ۰ راراتاص (ب هدالصبا ) بودلصا یاد رلبجهف وحو . هسا لباق هلوا

 ۱ . رله هرزوا یلاح . را همکح

 (ELE : هوا كسك [ ندنوعر ار کس هللاا مالا .دربش هک راتساو

 ..راهعاص هنا. رر اص هرب نوا ینواو . زلهرودناع ءروک وراق ۱۰ هلک

 د راجکلکوکو . هیلوا یکیود . هلوا زود یراکپبا . هنلزوک یاد رابجکپیاو



 3 یوااق ت 1

 .هل وایک یطئارش نا رادجشا یاصوصخ لا هلوا م 8 یعاسهزاص و 5 رسو ۰ رادروشپ

 . رلهبمر وشب تودیا طاخ . هلزوک یاد رایج و هچ و ۱

 كروب یلابرو-ش قحږاوا مرد یللازو ییا یا نو . هلزوک یاد راحکروبو ١
 یاس . هلناص هیهخا ر یهرد .هلوا ناسکسزوب كرو یلقرو . هلوا مهرد زوبیکپ

 E تاک رو و . را هما ا نا یربع ندننآ نوفو . هیوا جن : یکیدیا یلنافوم

 . هلواندنوا یرآ یراربخو . هلوا كا یابد

 یلاثما كنآ و یک ربحتاو موزوا : تالوک ام رثاسدوک اوف یروقو شاپ یخادو "
 خر هشم شاي هعفدرپ . راهناص هسلوا شه شابو . هلماص هنیرزوا ها ر نوا ین 1

 نانلوا نیعت . راها بلطخرت بواک رارکت ود یدوروح بوروت ندقدنلو

 بولتود بولولب هروظ هدنلا یرتتمو .راهمرو خر رار دن اا س هرز وا س

 .هشوا رابتعا هنک ودید مدلآ اکو شنا نوجا ریس ینهانک كنسنل نالوا بلط کس ۲

 . e ریزعل ۰ لک هدف كناناص قوا و eA بو وا قسشح بوترا

 .هلوا هللا یحاد هسلا هک ینا . هملوا هلزو .ر ولک ندمادح ہک نش لک وا

 ۱ .هلوا هم ردش» راق . هلوروک یاد شک یاسا راد ویو . هلوروک راخو زو راقو نواف

 بوئوط بیع هسا رازذبا لابقتتسا رکااژ . رله مس هدرب یربغ ندنرب راو
 . هديا تسابب

 نوش ید وس ریغص ۰ راهررو خر مد فا انا وک یدروعو راج دروغو و ۰

 هن ره . هنلزوک یاد رج یو رل ڪقاعاقو و هتساخل و قحن وا ندند ۱

 ت راهرو خر هروک هننامز هس ر

 ۰ هل وا هنج یجر هدام ز يه یردلک ر سه درو سا قاول زس مس 0 و ِ
1 

 4 نوای دام رل هناص یلفاصنا یراوش روت . هل وک ا ۳ 1
۳ 

 ۰ هل ور و هلا یس ی هک | كيک و هل ور, روق هلا کر وشرو <

 : رادرن و هو دتنامز هن یک نایاس رایواجو قلاب یروفو قلابشایو ا

 لاب هة راق و ۰ هل واه ها ینا آ | ولو ق | وا هو رد و م هلز وک یحادرادحا ولح و 3

 ر اسو : راهروشب ویاو . هلوا وبا تباع لار اما .هلوا هەق ید یمهبقو كنا



 یوق خ رب ۰

 رلهیم ردتیاامطق یخادینابرو .را ههر درو ههداپز ندر نوا یوا ی رلت هدیا هلماحم ًاعرمشو

 بونلزوک .هیلوا یسهرقو كبح داراجکروحو هراجهدرک و یا یودلشیارجکعاو

 (ردقبج هدنلس") یسه رخ لها كرلنوبو . رلالآ (هعرح) مرحلا ر هنهردو جاوا كسک |

 هوو هوادمر . هنلشا یمن کا كءروح و . هلوا ندنرلجما . فر نام زا

 .راهباشیا هنخرتهدرک و كهروح زوسغایو ۰ راهلاشیا یرآ و رلیوق غاي هبقو یدب هرزوا

 اب بولوا دقم یضاقو . رلهاص یرا و , رلمدیا ر ندهحگ E باصقو

 ب ویلقاص نیزومس ايو . راهم ادرکو دانع هډلهجور چه بویلسب تا هرزوا خر نالوا

 تا هقلخ . راهاص بولراغو ودیا راضحا یوق هدنامزرهو . رلهمازاغو نغورآ

 ندخ ر نا وا ناصتو .راءدیاهسیاه یرلارس (یازج) هسیارلر.با دانع او هراء ر دشت

 ب تودنا للعتو . هل مرج ها ر هنهرد دوخاأبو. راهدیا وا هلا رار اتاص الگ ۱

 اتکد هبهجتدیاریضاح بالو بوریواضد هتسلوب تاات .راهدیا سبح یراباصق ناو "تا
 تأکا ک هوا قاسی یخادهنرلباصق رغصو یزوقو (رلهمرونلاص) . رلهمولص ندسح

 | . رلهدیا تەدح كاب

 ی هساکو رمزتوق كابو .هلوا زسزوطتاو .هللوا كج تا :ییوروش»: كنج و

 + هلوا زوسهچرسو یکسا یراقانحو . هیلوا زسیالق ینازقو . هلوا كاب یژو
 ( هنهک )هنهوک یتق.هلوا ییوكاب (یرلهطوف) یرلاطف مدن ریو .هلوا رفاکیراراکتمدخ و
 وا تا قله ر .رلهناص هروت 6 !هسیا تدام قحلوا ىن تا كجو .هبلوا

 هيا ه نوناقو تداع یناک شاشو هتفوک شمش هدوصو ۰ رولوا هنرادتعا فصن

 نم لوا . شعا (یلیدالصیا) راداضا هدوص لوا نیر (قواط) قوتو . ةا البا
 یزو كشابرب یزوق . هلوا عنم كا نایرب هرک وص توا ی لوا . زمشهوا

 رون. . رلهروش ارم نس عیحو رلایملصا هبوصو . راهبمروس . شعا رزرو ویا

 1 . هلوا ینصن كتنخر تا ینحمو یار

 3 تاس . راهروشس « راو هاب هک هلروآ یسحشأب و شاب ويد وشی ك راجش اب

 ترد هدنامزره هحایو . رامریو خر دور ةتامز هنشابنوفو .هشسارحم .هشوا لبقو

 وا ما یعاسم راصویم ؟ رسو هثدس ارج و . هیوا خر هدایژ . رولوا هه ر . یسهاد

 : . هوا یک ی رمش ساب یاصوصخ راسو

 ارعو رلهر وشد هلو كابو رلایوب هلیوص ز« و بودیا زا یهبنکشا رلج هبنکشا و



 1۹ لوات €

 (۲۵) باستحا نایب یف ن شعلا لصف

 هدقلآ تفرحلها مهانتلدعم هاکرد هدلاح ییدمش : کردو ناشلاع فیرش هک
 ةا ناسا هع ره بوم تعاشق هب هد اف یار بودا طارفا هدایز هد اص

 بول آ بودیا ءرظن هنیرالاح هرات هدیابو هسلواهلبا . شعا رارتاص هرزوا هجو ل

 وشاو .مدر دنیا نعل نحر بو رد وق هدناف نوجمراودنک زود ۲ | ءارلهنسأ نودا

 : هک مدروس و (ردقیچت هدنلصا) ما رکلاءا الا رخف یهماننون

 بوت وط نر را زاء ین . رلهر وک ییابملق وییالرقزام بودیا شتش هلع هلحم یرازا« ی 0

 روزت و رلنهدیاتداهش نالیو . رلهدیا تعایس بولک ندنراقح م کج و . زاهدیآ رب

 ,هنلک ندنراقح کح هر ؟ وسندق دلوا تاید ىف رانا لو دو و رانرو 3

[ré]حاضیاو دادعت هدتس رهف یهدنف اهم كدلح « هد رلهناخبتک لوعاتسا قرهبالشاب ار ا شمهتسیا كتا قیقدن یب هغ دتنیئاوق هد معا لوا نامز خیدالشاب هل اعتشا هللابدلب روما “لع  
 هه لب روما هده حرد مکیدتنا لیمو وزرا هدر همان واق 7 طرف < مدشءاب هلو یرلنوناق مکی ۱
 وش تیام ۰ مدام وا ا هعنسهدا فداصت هیامولعم تیام هتالماعم فانضا و هخ 1 1
 یرلکدتا عربت هتلم تان راترضح یدننا یربما ىلع لوا نوک شب نوا ندشوا عبط رارطب
 هنسوصو كوص كلا ك: ق نىناوق كتس رهفهدهرص مکید زگ زوک هراتسرهف هو ۶ فو د

 لا رد هجر وک ینیدلوأ شاز( ياماما وات ) راک نیو ایدز هما ا تا ی
 فداصت هنامولعم ندا لیکعت یلصف ر فن«مانواقر نالوا جرد هارو ۰مدتبا قیقد بود ت
 ۰ ردراععا هعیام هد رانامز نیقای ینهماننوناقو اراق د بو 2

 یراباتکرادتهبقکهدنسهداردلج كر کیا نوا یرلقدلوا شمالپ ول هلرافل راک ادفلووویو رب ند رل هنس
 زادتمیق لیخم یک همانن وناق مک: دتا ضرع الاح رباربرلکغا عربت هفاقواهنمان هیمالسا ةمظعم تاملدی)
 هتلیضفو لء هللا ماود هب هن اځ تک تنم نوک مو كرتاضرع هب هماع هدافتسا گز هدیا هم اه یزا

 لوساتشا گرا ۰ هنس رلت رح یدنفا یربما لع نالوا هدتمدوس تبحو تلیضف زارا هد كاسكو ګپ و انتتسم كل لتروس یدهلاج هنبرلهضافتحاو هدافتسا كنطو دال واهج راکیب نانلوب هلک
 رک دلافلاس ثحاب ندنروما هب داب درک «ندنرلع | احا ینەناخبتکر هنو ریو فرتعف تن هن
 ۰ مرهدیآ دع هسادح و هفیظ ورب یرکشت هنا .رهش یال وط ندنفیدرا روق ندمایش یب همان

 شب زولوا كنبرلباتک یکهدنسهدار كم زوفط كنبدنفا صلاخ بسا راهم هساخ ةیزخ |
 اشا اضرو فلسنوا داراب ان ا كس ییا دن اعهکب النم بحاص مالسالا.شو كب

 یراظن فزاعم هلفام ررب مهم یا کاری كب سب نارا هدكياتک روسکك سب چوا کد

 ۰ ریایشالک ۲ نامز وا ق +1 یتمیق فانعربتو یم هج رد كنتیج كرملاراشم هس ربل 1 ۲ هن رب ق تم دردم یبا جربت ا یدنفا یړیما ن فر



 یی وناق حر °۸

  هتسل ر چھو: هملوآ رواج بونوق هدناف ییا نوا ینوا تقو لوا .هلواشوا ولکماو

 .رلهبعوط ساغم رلنابوطدیقوو عارذو لیک. هیاریو خ رهلتفرعبسنحم و یضاق هک هلوا

 ۰ رل ەل وا مرو ر زعق راندبا زواحم ند وقعم و ع و رشم

 ناس نو اق ناسرد ثلا لصف

 ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 هه ک

 . یشاج رازاخ , هدا هبش هخرت هرزوا یمشو تفرعم یضاق هس نالوا بستح

 . هناوا خرت هنرزوا تردنوا یوا بون و ط

 و اس تا

 یا سوماحو یللاذوبج وا یا ریغص « یللازوبییا یزوف « یللازوبج وا یا نویوق

 (۱) ۰ هلوازو ترو

 ..هریو خ رت هفلابو هغاسمراصو هناغوصو همدلاشو هقانیساو هج واح

 . هناتضنهروتک ندهرشط .  رلهلآ بویلشراق رازاپلیبا یهنسن نلکندرشطو
 دن کیانوای وا هسیاراوطو . رلءریو خرت ندرنوا هنوا هنالآ هتعاص ندنآ هدیوبعاصو
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  بوالکندنقح كناناص كسک | ییمسنلادمیو . هی و خرت هدردنوا تیامو هحوانوا ايو

 . هللآ هعرج ها رب هنهرد هبسرولوا ندیریغ هغآ رب هتمهرد ییا هسرولوا ندناوهزبس

 تقولوایدكبستحم. « هملزوک یرانااص كك ا«هلواربهلقوس لها بستحم یوو

 بوروتک هب یا هسرولوب یشیا باق . هبالقوپ یعربه كميانص لها ۰ هنلک ندنقح

 یراوطنوزو قیرا و . هیلداکوت كوب هدایزو . هع روب زىنا را رطاق « تآ

 اد قارا امسقم اما . ڈر دنا از رخت هعرشاا مگختقرض«یراناکد . ههمرداللوت
 1 رلهلا هدایزو . هلا هخا 4 هحاعا چ وا هرهلک ندنقح هدعب بوردتا ها و

 خر هدهدناصفر كن ینایع ٌةماننوناقنالبشالک | یتدنع هنامز کلوا ندنخرات ۰
 : ردهدقلوا نا هتروش یروما

 ۰ رد شامهنلس ندنهی دا وا تحارص هدنلصا . ردیمرتاده هل ایو هیقدوخای مهردرادقموبشا [۱]

 ۸٩ . یا ۸ ۲ هفیحص , ^ كب طلا دما هی ع تاو د “هيل دع هچخ راب دوخاب ل فف تا ۲)



4V۷ واق 

 یئرب هقشب نوجا نابزو قالزفو قاقآ هنیزوب كنهيراح یرلقدناص رلیجریسا

 (یاولا) یایسا یهدنرزوا . راهرو هلک | هسرازاناص هلباسا هنرعو . هیهروس

 . رهل | بویوص

 ندلوا ماع هرژوا ییاسح نوک کیا هنشاب هحیآ ناق ناب ا درابحشواب

 هرس زوم داد قاش حس و نوآ طف . 4 هجا[ ۳ هج اغآ ابو وا ر زعآ هسرهذلد برات رو

e.مزال  RE I , 

 هلال وا ییا قص راذکد و, هلوا نیشم بولوا ندنارتخسونوک وا یرلاع رل حک سا

 . هل وا هب حیف [ کا

 هان بوئاص هرانالقیا هدررش ید راغابد الفاو یرد ماخ هبیریغ ندغابد

 (۰)۱هتلک قدنراقح هسرازملسا . رله ا

 . هلوا ندغاب وا بوبعاب ندغاب راقوق و كوروج یرلموم رابوم

 كشا * سيراق یتلا كنک وب هود«شیر اق ...ینودوا كنک و رطقكنودوارابحم ودوا

 هدام یرلکو_ بویلو ی رادقم نیش هرہش .هلوا یفلنوزوا شیراق قجب ییا كنک وب
 داع ب دلو بنيه :یرارمس وا یوا: نوصروآب هاو ۳ هدایز دز ی وا
 .هنلک ندنقح ك هدبا 0

 . رهیمصآ هنتسوا لوب یرلبثش یلایوب بویملشیا بلق راجایو
 یر الوو . هلوا یسایعاح ولدتعم ی وص بو وط كاب ی رلما٭ و راع ام

 یرالامشپو یلیالف ی رلساط بولو وا لماک هدشا رط و نکس ىزا ةن وتش و كالاحو ٹن

 . راهاللوق هروک هتمدآ بوتوط كاب یرللامشپ رارطان . هلوا مالغاص

 . راههوط ز ۶ )۷(  یا هم رقم و ریکشیب و هروطسوا ید رار رب

 هلک كم ا شا و طول تاو رتاسو هرآ و یادی ناک هرا زاب و

 . 44۶ رح هل آرب هنشاب چ اغا بوللوا ر زعت الاو .هلوا ولافع یراه؟ . رل هبا لامعتسا

 « یجرخ كنيشک یه بونلوا تداظن هفرح لها ندیا ارشو عسب هدنجما رهش هلم اب

  NRRL PNTی ۱۳

 ول تحرز تباق ر 7 هلب رو خر هرز وا هدناف رب نوا یوا بوزو ي د ي پام و

 كا هماطا ¢ و اا 0

 .رد هل رسک كمع یحیصف ۰ و واح رک 0 یر لا < یسو روا شاب لشق . ٩۰ رثع ۲۲

 ۰ ردهدکلدیا ظفلت ( امارخام ) كرهليدبا فی رح ماوملانیپ



 ینولاق خو ۰۹

 بولام یخداشارت ات: هلاک ندنقح کزاناصیادفپو هیرا هدنسهرآ تالح . هلیدیاعنم
 . هل وا رب زعت رئال وا عون . هوا هم و ادب هدقا وسا نوچ منم

 . راهناص یتصااخهرزوا خ رت هدنمسوم رایو وغو

 . رلهبعاف یتشموروج بویعاص كرك | رایج وشروط
 . رلهناص كاب بوعوق هتساشن «غاعاف راغاماق "

 . اولح یلمداب بولوا بیل آ یسهبتو تناولح قوا هدرد یسهقو كلاب رلیجاولح
 ۳ دراز O یساقو O ارام سان a لا ابا . یر
  .زدعباتهموزوا یر كن .دقع. ردماب ون ید كموزواو. هل وا هحوایسهمق و كناواح یل زمکب

 . هلوا شعیوک بولوا شمشتپ اما . راهرو خر ءرزوآ رب نوا قوا

 هچق آرب یمهبقو کیا كتبرش قجباوا هبهجیفآ ربیسهیفو كموزوا یخد رات رش
 ۱ . هوا كاپ یرلیاشو ولزویو یلراقو . هوا دیذلو یالکو سم بولوا

  فالخ هتیرهدعو بولا شيا هدایز . رهردش هدنراهدعو . رادکید قرص رلیزرت
 ۱ . رهمروکیب رلهدع و كراشدا یرلقدل آ فرح لعا یاسو . هللوا رزم الاو . رلهعا

 ؛ كراتکد یرازاب . رلهنلوا ریزعت راهسکد وا اب بودیا طقس يسال یانهنسد رب رکا
 ناکد هج داع هسشلادسب . هلوا كنا کیاو یو رب یناتفق یسافوو هقو-ج یرکدکد
 بولآ بوکد یسودنکو هللا درج هححقآ رب هنشاب (۱) چاغآ قرهلوا ریزفت رلیزرت
 . هسزعالصوا ,نوسعاص بولا یاتفقهلوقم لوا هکهللوا هست تیاهن . ردقو هنس هایاص

 . ها هحیقا ر هنشاب جافا بول وا ریزعت

 ۱ ۰ راهاص بوش ا ینسواو یقص ثنابع ید رل جامع

 ۱ هدنراتمدخ و ۰ را ه اص هن وزوا ر نوا یوا هروک هتیراففآ نواص رللالد

 ندانشا یراقدناصو . رلهمریدنرآ ندنرلودنک یعاتم ر بولوا هرزوا تماقتساو تاما

 . راهلآ هحقارب هدزوب

 ۱ رم زمتاع اد ۰ ردهدقلوا فداصت هدودرلهمان ول اق رگیدهوبمآ و 7 هچقآ ریهنشاپ چافآ 59

 كع دهحفآ رم هنشاپ جافا ه-ملسقاو هنسلوا عقاو هل رض كنک در زعتو هتلدیا رک دهرک وص نفس هک

 رثتدیا رلترا..ح هیالاح نولاق راقم هجر دقن و کلرک هسا وا 1 هچیق هت ددم كنتکد نالوروو ۱

 ۱ موکح هر یدق یا :ج هجددع كتکد نالودیا ترق هدمش رزم هلیئووسص برض مه هحقلبخ اق

 ۰ شمرل رول وا
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 ندخرت . هلوا رب هدنرظن ربکو غض بواررو تا هرژوا یدام كششک ره . نلهدیا

 . هل ۲ هرج هقآ رب تیا مرد ابو رمت ةه ا ردوا
 كاب یرلهساکو . دلوا ولزوطو . هب هملوا كح راک# .یرلکدروشد ك رل رشا ۱

 هسرا دا تک رح فا ام. هل وا رع يرام وخ ا واو یی یراقا: حو ییالف یراناغزافو

 ۰ 1 هناک ندن راقح

 بودیا ی لوا. هنلوا عنم ۰ شعا رار رشم بودالصا هرو لوا یار یزوق ر
 [۱] ارحمو . راهدیا عنم هدندکمروس وشآ هنیزوب كناپرو . هدندکعا نایرب هرک وص

 . هل واقصن كنخرت تا ینتحشو نایب یزوفو قواطو . رهروشس"

 شفروک یزویللقو . هلوا كاب .رهروشس ارح یە او شاب یرلکدروشب رابج#اب

 .هل وا هب هثآ رب یدردهدنام یه كن هحایو . 4 خر درر هننامز هنشاب نون وق و . هبلوا

 رم رک مک هسرولسناص ههدایز

 ی سو و راهرمشدب ارم لب وص كاب پودیا كاب یەم کا رایج هبمکش ۱

 . هلواكاب یرلهطوفو یرله-اک بولوا هدر

 ..هلوا مهرد زوبییاكروب یلمدروش قحیلوا مرد ینلازوبییا یا نویوق راک روب
 تا یربع ندننا نوو. هل وا ىلاغوص یس ەبابم بول وا مه رد نا کپ زو لدو و

 تپ

 بولوا ندنوا كا یری و .هنلوا شو یر یرک او زآ یناو قوح یاغوصو . هوا طلخ

 . هنلک ندنراقح بو وا ریزعت مکع الاو .هل رردشبراق یتا

 هل وا ید یاب .هل وا ثلرح یرومراساشا 4م 2

 ندکدلر و خر :هشع شایو (۲) رلههاص هرزوا رنوا یوا یه اوف یروقوشاب رالاق

 . راهم هتسیا خر لاو ۹۹ ود بول رکو

 كنس راز وک راوزارتو , هک ندنشح اا بوديانرو همس تا :دنلا یرمشم ١

 یتشانفو یسونا كهنت ره . هشوا یواش ندنر رب ید كن راهمق ۳ رار قرط ییا

 . رهبعا طاح بودنا زی

 بو وا بیت رل ۷ بو« | وشراق RE هدر ,یدع ند ريدازاب ی : ایشا نالکو

 ۰ زدم TT | هایم نا رم [۱]

 هسرلب رم وهن هرابنوا هراباصت ندرا ه اضخاس تا اضرف . ر < د تراجت رم هدن وا : ر نوای وا ۳1

 هد( رل-شیاولکماو ول" حز) هرزوا ییدلدیا خاضیا هدنولاق نیم هدیفاشا ید رارماس اب اص ٥ رن نوا هدر

 ر ررهدکروک ینداوا هدکلدا هد: ام هدرا ترد هدنوا یح یبا 3
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 لصف یجنکا

 راز واق یک هدنةح خار

 یهبعرش ماکحاهدننالماعم نونوب هلیراشعا قلوا هبمالسا تموکحرب همنامع تلود

 ۱ ص وصلا یلع ٤ مسا ص ضبب ندا ثدح هلنامز روم :دهسلا شعا داما تاکرح ربه رز

 ا زی راهاشداب هلسم الوط ربیادنضعب نلک مزال یذاخما هدنروص یر هدایز ندقلوا اعرش

 تحهدندهبدلب روما هدنمسقرب كراهماننواق واو رلشعا مانت رلهماننوناقضعپ تقو تو -

 كنم -ناطلس و كحماف . ردقج هلواثحم عوضومرلنوناق یکو" «داصف و هتشیا .ردرلشل

 هدناساشخا ا اید دارو < ردهدگمامهلب دا فداصت هماکحا هندقح خر ه هدن رل همان وناق

 : ردهدکلدیا نط یدباع هرلنامز یهرکوص ندنمرات كس ك رهماننوناق نالبلوب

 ۱ ارا هدلادع تآ رض یداوا شادی مظنن داو عباد درگ و هدنسهس

 . ردشلدیا جرد نت یصف ییا كیهماننوناق

 عیانص لها ارج نایعرد یا لصف

 كح بونلزو کءهروح راک هروح و یک كراجهدرك < یعا هلراجکیا »

 اتر هنهرد بودبا ری زعآ یضاف هسدا ر واوا و . هشوا ا ۱۵ ی او ءراق و

 رنو و .هنلوا تسابس مک الاو .هبل وا ولکک كعا بولواقص یرلکلاو . هنلآ هعرج

 هدم) یدمرب . هلوا ینصن كا كروح و . هلوا ندنسهقاط یتبتمس یسهربخ لها

 . رانوب .هبدلشیا هنخرن هدرک یروج زونع ابو . هلوا صلاختیاغ . هیوق غاب (۱) هیقورب
 . رلهلو بوناشیا نامزره

 | هددمبرالوصف و . راغیاطلخ بودیآ زی ندیشید یک راو ندی ینویوق راباصق
 . .رهلزاغوبینغورآ بومالقاص یزیمسو . راهادانع بوللوب تا هرزواخرن نانلوانیعت
 1 سدح هينا وب تااب كرهنلک ندنقح مکع تاصق نایاب ریدنلو تا نامزیه بودا للعت

 ِ هک رب هخ رع . ردزو ترابع ندهرد زول ترد زکیدب د هقوا ابو همت مولا : هقو (۱)

 | هلجزاوهدرلرئا هجکروت کسایک یفیدلوا لمعتسم هدزرط وب هدهیعرشو هیبرع بتک هلبرابتعا قلوا
 1 ۰ ردررحم هدنروص (هیقو) هدهدهقبتع تاماظنو نیناوق یکو



  eیوسو باستحا ۳»

 رب هرک قوح بونلوا تفد كوو كپ هجتلود هنیراسا كللوساتسا تقولوا هصالخ
 ةر ر هد همه ندنک ودنا شل وا یا بج وم یسیاش 9د مدع هرافسا تاظعا رد

 ییا ر هسزالوا چسهو کما شیروک هقلخ بوقیج هلیدبت رامظءاردص نوس و
 ۲۱7 ۰ یدولوا روب هفءالخیم ند غالرق هدنخاب هاکتسد ی یکی

 ۱۰۰. هن . (قیشاردما دادا یا



۰¥ ۱ 

 نىغیدلوا و ,le 1 دک لوا هلقمالوا قلعتم هودنک تساس

 یورو کو e) زدراکشآ و رارقم یر رو ودزاشنزا

 ه وه رز وص هن ههاشاو تالوک ۴ عو یناهو هند رلقه.هقأب هلن ر وص هب كرلضاق هر

 یسیکیاند رانوناقوب .ردم لاب هدرانوناق هجربآ راد هنکج هلکمزال یضو خر هدراهجرد
 ۰ ردشعل وا جرد هل صف یحنکیا

 : هدنسهرقفر ندنسهمانماظن ینلاعآ باستحا یلخحشرات ۲

 ترد هلتبو هيمو هدنغانوف یذفا یسضاق لوساتسا ندنرلصاوق یلاعردصُمرت اد»

 زکس هليا رابخا هپیلاع باب نوک یفیدلوا قجهتیج هلوق هبلااموم یدنفا "بویلکی ساوق

 مادخت-اهدراتمدخ ول بیداتو برضو تفرکو ذخا ءروک هنساضتفا لرهییرو هجینک وا
 . یدشدیا مش رصت «یسلوا

 ینایع یرکسع مرا یرکدتبا ایا هنروصهن یهفبطووب كرات هدرانامز هلوص

 1 رد:فکمع ۱ اک هل ر وص وس

 ضعإ بولوا قحتسم هازج عاوأا راجعا ناراقج ناصق ندخرت نلیریو هکعا

 ییجکعآهدنک وا كبورف هدنرکدروک كعاكسک ۱ نکیا رر لیدسم رامظعاردص هرک

 ی نحرف و بوقح لوف فدا ید یسخضاق لوحاتسا ی ینیدالخسم هزا ید ندنغال و

 كرءزک هلارامدآ صوصح لماح هدیژوموآ 2 هول هدنجما هدرش و ندهفوح

 قارپوط هدفاقز سانلا المیلع یمدآ نواشب هدنوک ندرلبجکعا هلفانصا نانوظ وزارت

 ۱ . یدیا هدلب هدعاف كعا برض یراتاط بورتاپ هنیرزوا رارزوماح و

 زاچود ه رض یا زج ندفات ر اود وات ناراض ییراصل ثنو ینم نالوا ربما قحا

 . یدر ول وا برخ تولیرتاپ هرز هر ؟ وصندندق دل راقبح یراه راص هرلق> هل وا

 ۱ "همی :یمهمانایلعت اناپ ىلع دیش .یفجیجمرب ىمەعوغ ینمجنا ییایع را (۱)
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 ندخرت بوزک یرازاپو وشراع ًاففوت هود لماهئو لوصاو نناوق ول ها ق
 كعاكيسک | ابو قوزو e هدنسهنروا قاقوسیفانصا ناناص هلضف او كسک ۱

 ناو ددد تاارخا ی ؟ كمهللوح ندنرلقالوق هدنکوا یرانورف یراناراقیچ

 . ردهدکعا هاکح ضراحرات یرامظعاردص

 هصوف هنفالخا هلرلرثا ید زای ربا ر هلک اقیسعت نس> یوناقوب هدنجما شعرامظعاردص

 : هک روسد هدنسهم هنناعلعآ اشاب ىلع دش هلحرا . ردراو هدرلن دیا تح و

 ا «یرورخر : هلی انا هلاوج هگو اصف زکلاب یصوصخ رامسا»

 نکا ندهملک روما یزودخر . روزت دیابت ها یتمآ رد ین هسا هو هل وا دقت بو

 صا E نسخ هدیا ۱ رجا لوا ییسصضا ٩ )رم ه دلاح یی دعلوا دهم ود ردس زج

۱ 

ِ 
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 ریغهحقدنل وهدن ولاصروک ذم تدمر داردلک هتناماتحلصم یار راهسمیک قوج را و یلناع نوک یھ

 یرکد ندنرظن هطق تعنص كولمان ون هدرل هسیا هدکتا اشاع یرلولبا و قرهلوا یرایتخ

 نده دابفاط و هکر كا دم دا وز وب ES رشات رب هدنړزوا رانو ءار هلقلو

 تاحاضبا یهدهماننوناق وه -- یغیدلوا هدکلدا اغا هل ز وص 4و ندنفرط راک هطوا تتس زا

 هدب رزوارلن رب | اشاعا كتفابق و كعوض رم هسرونا وا ی. هب ولاص قر هلب رى دې اي ولپ اب رت رب رتسوک - هلهج و

 يسلزونک هدوجو ولير هدزرطو هلع ءان ۰ ردهدتلوا نظ بوک یجهربتک هلوصح ریثأقر ا

 مه + ثول . رنرلکی ندنتمه كیها.اج تناما یا هقن اهر هدنسهزآ زی راماسر یلم نوچا

 قیوشت زعرلما-ر نم هلیسیالوط تافاکم كج هل ریو هدمه شمریهازاق ولپاب رب ی ران هتنامآ

 هران آ یک هن نوجما یرلکنرو لکش كرلنواو راتفایق نانولوا ناس هدهماننوناق . رولوا شلدآ

 غ رصاو دادمت هداروب ینکعهدیا اضتفا قملقاب هرلولپات یناه یراقدلوا شعاب هوا دارابنجاو
 زع راماسر هلیسیالوط رلولبات ینیدریدپاپ تانراظن قراهم ۰ مج هیملوو هدنفلسانشابدح كق]
 .ردلوحم هنرلرمدقن داران وا تهحو هيلع ءا .ودرلشقا تابثا یراصاصت+او فوقو کهدص وصخ وا

 قدولبات قجلیریدیایو ندبال وه هدهدنر رع كاراسهب لمو هدي ر كنبرابلیف ابهیس للف
 كاب لالح هداز بحاصم مک. .ررتسوک تبفر هداعلاقوف هرلثو هدقلخو .ریلیب هنلوا هدافتسآ

 .رتسوک هدنروصرب شلک ایو صقان ینمقرپ ندمساصوب یہ روا یهدنمان ( یسیدنفا لوبناتسا ]
 تمرح هیضام هدنلمرب .یدشاوا رهظم هنر دقن تاقلخ هنن هلسروص قعانوا هال اعفد هدلاح یھ

 هلع ءانب ۰ رماسهناوا هب وقت ړلکمتا احا یتاداعو مسام مدقو ی یکوب یتجما تیطوب يص نانو

 هن ندهلیلج تنامانالوا شهرتسوک ینلسادش ردق هلسروص كم ریدتبا میط و رب رحم ینهبهلبروما “ جم

 . مردیا اجر رارگت ینسمر دتا لا. «قباسلاب هز رامات هدو ابا نام لافلاس ندا قلعت هبه دل

۳۹ 



 لس هک رو وی رضح و دلت راف وک تای راشا دلو محمهحنقع و راحکتف و یررهطمورا رطاشو
 ا حایص توراو هرو ص دحیس تورو تم نم ندنآ رس ه>یک را هل م اد رات

 لوا ندزا ٤ نکا ,رلرولوب هدنآ یماغآ یرجکیو یدنفآ یضاق . ردیا ادا هدنآ
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 ۱ یمافآ یرچیگیو بوک نیسدمیل- یرلترضح مظعا ریزو هرک وص ندقدنلوا ادا زا

  یضاقو «ریرردنب هلآ بوریک هنفتلوق كني رلترضح مظعا ریزو بواک هلیسبمیلس هدلح لوا
 3 روزو هعالس بوناو . ردک ورلبا بوش هلفوصیلک, نوزواو شرع یخد ىدا

 E و یدنفا باتکلا مر ردد ورلبا بوک ناس دس ید یتاب وا و
 ۴ رها كرار مظءاریزو بونی یندافآ . روروب املای ناب شواح

 زر تولک وشراق هدد ؟ وا دیس ها ا صع هدناا قاشوف هروا فار هدنأ ياا

 ۴ رک نا اا :رورو داب کک س یدک دوا نکنا تاثیرات رضح طعا
 مدقم اغآ هدندلراو هفایض لحو . رارولبزید همالس نیدلک یکیا كد هنسومق هملق هلیراف
 نما زور .ور و اصعر هاو رردنآ بورت هو كس ات ضح مظعا روو توا

 تیحاصمقلعت»ب هم رد صا بو درون وا ی دور. .دب ر وضح یی ؛اغآ و ی یهقآیضاقبورو وا یرلت رمح

 عر 2 مظعا ررو بولوا نام هرز وا م دف تداع رل مرد صاب هفاضلادع) . راردیا

 در ک وص ندنرافدروہ ناسحا تعلخر اا تبدج و نامرفو نذآ هتسا سو سس

 تزاحا یخد ها 1و ه یدنفا یخافو تعض هنس یرکدلیا دام بودیا راد و 0

 (۲۳ و ۱] رارووس
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FA}ىسەما واق هاب نجرلادبء ییقو و یناص ۱ « لح ی-«عوج راعش نم  

 ردقە یشیزد لوق نوجا شیتفیروءا خرم كمظ أ ردص < یرلهجراپو كێەماتنوااق [؟۴)

 رغ زون و یک ردیا اعا ولپاتر ا داع نا زا هک دهح ردوا .ردهدکمتا رب وصت هدنروص یل | اح

 ۶ رد هدکم رر دتا مسج مدنکروا یزوک یالآ

 ٤ یرلفوم هدبال كينتمو كنيضاق . ردتقد ناباش هددلب راتعا هبلاو تافریشت + ریوصتو
 صز هدی ال آ و یح ییداوا یر هفظو یک هو یرلقح هاو هدنفر ط هب ثامظطعا ردص هلص وصح

 رک هد نول زی راماسر یلم «یا ارم ,ردشارت-وک هل اعرف نونو یرلکح هک قوواق و هسیلا
 درک ینکیدتبا هد و هقفظ ور هنس هل اج تاما رپش هاته ان e ردهدکعا لکت عوص وهر

 : مرتبیا كتا
 مدت راک و نا. هد لک هتح تاکی تکولش ندزع راهاسر لک وا قوا هم ییا "هل يافا

 را ظا: كتناما ماقم بول آ نوآص قیوشت یارب یتسولبات یکیا رکود هرجا كناخ کیا

 ۰ یدشمریدتبا قیلعت هتنولاص



 ۳۵۹۵ یمسا م یسام ءانذا هنو رف كن ەم رن دصاپ

 ررض عفد هسلیا تاصا ر رض ی بودا زواج نددح هدنرامس ناکد لها

 لک ونالوا روه روماردم الوا : هدک دنکمز ال خر نابع نداطاس فرط نوجا ماع

 هامط رش قمالدا ررض هرلبرتشمو هرلءهداب تودیا تروشم هلفوفو لها ضعى ت تاود

 هسا دوخاب هیدنغا یضاق نوا خر نیمعآ هما تاوفاو هام هم راو ها تا وقا

 هلیسارجا اناد بودیا خرت نیبعت هجنج و نامرف یخدرانآ ۰ ارز وقام رف اباطخ
 . رردیا ربزعت هروک هنیرالح یراناعوط خرت . رارولوا دیقُم

 یاد وا عب رو لبر ۱ Ê نامرف و هک مادام . ردن دهماع اھم یروما خر

 1 : تا طایتحا تاق و مر نامرف نوجا لیزر و عسر راپرهو . رک :

 (هج ریدقت یتددلوا یلاتحا ماعررضو . ردک رک كمهلرو نامرف . هیلوا ییامحا ماعررض

 . هلی رب ونام رف هل طرشقمام لوا ررض هنفرط بولوا هرواشم هلفوقو لها ضرغی

 كنك او ران رشد. ثرح یعاو راندا ثولم ینشیاو رلناباق هلبح هنتهنصو را رک تح

 تاذلاهنیووماخرت ردنالوا تلود لکو .رراروناوا بیدأتو ر رول ءروک هیرللح وانا
 یخو یسهدامر, تملا تحارتسا) اریز . راردرومام هلا دقفت اعاد یان لاوحاو دین

 هدراهماننوناق حدق وید ( ردهلقارا مظتنم یروما كراراپو قوس لها بوللوا ارجا خون
 ردشع وا 2 رصت

 یتبدل وا هد اب م۔ا مھر هچ وا | هدنوجا همر دصاب هدنسهمانن ون اقاشاپ نهرلادمع هن

 : ردیآ هجور لوصاو ماکحا ق هدیابوب هک ردهدقفل وا نام

 همردصاب ندا نوااّو

 مظعا ر زو ه دلم ما ) تاق و ( 0 و ۳ رج راخ > یار هلف ید باتحا

 هصز و ریرات ر ج ماعا رړدو .ردراو دجحسم ر بر رق هی وف ه.دلخ اد تنس و هلق ید

 ی رلادت؟ و ها راشواح أ یشا شواح هج:5 وا مرزوا یقارط لوو نالوا تداع



 . یفیتغ تروص یروماخرت :كرامظعاردص ۳۸

 :رضح مظعارزو هدعب . رارولو رضاح بولا ندرلتآ مدقم یسهلح "

 ارزو بولآ د د نکلا كنتساغآ بابتا يور دلتا ندا یمافآ رکی
 اب لزا بو هر وص ندکدروک یلاصم قلعتم هراخذ . رر و هلا كبرات رضح

 اعوطبوذیا هب وسل هرزواقمالواردع هب یرتشمو عاب ی ر روما .راردک یعوط

 حس نوک لوا یرانالوا تماس قحتسم هلعرش هسردیا اضتفاو . رار واک ندنفح
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 با رام رُف هتساغا باسشحا اک نزن رم قمالقو كعا بوباخوا هنراناکدنورف

 6 ,یعا رریو هلا كن رات ريح مطعا رزرو بو ۲1 .تغا ندناکو یباغآ باستحا

 FE هریزءآ بوا وا یا . رلر کس دره یمهناهم . رارریدکح و < رار قاب

 واماع ریزعل و, راردبا ریزعآ بد را سانلا الم ىلع هدا لوا ناه هدغعو یلریدو

 ؟ ک١ بولوا هنو ماست هطداض هساراو لارو رکا و . رارروس فوت

 [۱] ۰ رلررپ دا
 | یرجکیو یدنفایضاق هسرارروسب فقوت هدلحهنره یراترنض> مظعاریزو

 سو باطخ رب هرلودنک نکلا راروروط بوکچ ناب نیراتآ تواک هب وشر

 اترضح مظعاریزو بولوا ندنیعماس سک یھ ۷۳۳ . راز وس هحقدالوا رداص

 . ردلکد نوا كم وسزوس هدرف رز یرغ

 فا یضاقهاک هدرالح هل وا یناطخ ولاّوس قلعت«هخ رر وما یرلترضح مظعارزو

 اثم هسرونلوا هدهاشم هقاض» هدنرلناکد باعق اما . رارروب هنساعا باشحا هاو

 | قلمتمهخرت... رارروس لاژس هنساغآ یرحیکی هلو قیرآ دوخاب هسل وازآ

 ِ اعدم تداغآ
 ج .رار راو هنیرلیا مسیدنک ندنلو ناود یعب ندلووا هدتدلراو هنشابلل ریز

 ةو یخو رانالوا ماقمعاقو . رلردک هتیرلوا هرکوع,ندةدالمالس پوراو هلس

 ناک هنیرب یماغآ یرحیکی نامزلوا نکل . رلردیا ارجا هرزوا روک دم وجو
 3 ب رو رو رل.حقلل و۶ هر رابح وم a كناشابو

 دهدنقح نوت نالو اع وضوم نوجا خر ۶ 6۵ سەما و ق اشا نه رادع یو

 1 : رولیر و تام ولعم

E ۲ 1قطت هرلندا قافانصا ندریرحیکی هدناصف ی. زجم تروص تفاصا كلاي  

 ۳ : 1 ردشلر و تاحاضبا ه دنقح رلا <



 av یشیتف تروص یروما خرت دارامظعاردنش

 4 دس راهح ناود نواف

 ردص یراضاق رادکس-او هذ طط سف صاوخو هماغو یسضاق ر وش هدر وب نع 3

 هلکروک ناکراو یمیلس یراترضح مظعا ردص ۰ رارولک هنیاربم كنيراترضح مظعا

 راکبد اوعد بودیا ناود هرزوا سر نالوا هدنرلنوک هم بوقبح هب هاش ا ویو

 از ملطقو تامومخ لسفو .روروک ءرزوا فرش ع رش یاضتقم یهللادابع ناصم ۱
 . ردلکید ید هراید-خا ماض هک دلک مزال . ردیا ارجا یە راع نناوقو روز ا

 ناوی دلا لق راکیو راتکب راکب نالوا هدتم زالماما . رارولنغاد پوئلوا مامطا ناویدلادما

 یرلترنصح مظعا ردص رکاو .ارو ولو رولک ید یماغآ یرععیکیو :راردک بود ۱

 هل.حر ناودو رو ناک راو یم هس راز دیا دام الواط لوف هرز وا مدو نو

 اب ریش و ابا .رارزوس تادرحب ءرژوا "سرت یچالوا رو و بولوا راو

 ةر مشار از * یاب یی رلود نک تورو ها وا ن رانا دلو هل هکر و و یا ةي

 ریارب اللا ناشیر یسادنتک كنسحاق رہشو هلنش4 روووس یسجابروج قاطراح هدفپ

 . رارشا هلتخ ر ناوئدو"یملس یشاب شواخو هژوحم یزاشواح ا لاج هاکرد ءدمب هوا
 ناودو یمن تا٣ شب دک ٠ رشا زکلا لفرع یدضاق رہ ءدمب

 .-یار ورو ادارت هارب ےک ییا اولا رک وم نرقاشوفاغرسا ناوک هزفاوک راو را ا آ
 لوا یترنالغاوا لوق وپ ور وز رکنا وچ کم یری وا اے راز وای ادب کوا
 . رارورو هدن-هروا لر وم بوشود هنکوا كت رات رضح ٠ ملقعا رزو هلح نوک

 كز رلت رحم ايا رزو هلا كثنکد هدنلاو قاشوف هرواو ی ی باس

 كنيراترضح مافعا رزرو ات نروتوک وزارتو : روروب فا هدنف رط غاص هزسنک وا ی

 هلبس هکر 2, اغأ رحمو . رورزو رارت هلا یاب ارم هدن-ه روا كارل رطاخ هدنک و

 یرلساداو رضحو . راروروب هدلوص یسشاب هطوا راتاتبوو هدیکنژوا غا .

 رانو یریزعآو" ترض تلآو . رارورو ندیوط هززوا داتع» هدیفع هلبا یراف وکسا

 ردو ی راش واح ىج وطو ج هجو یراز EA .:رل ردیا رلت و یرضو دخابوروت

 . رارورو قشیراق هدوریک هلب رلاغآ كنيرلت رح م اعا

 رای وا ها نوا بودک :ندنل ون لک بوقبح ندیارس هرزو: بولساوب +

 یهادعام ندراشواح جوک رخ مال كجا ندا: لوا نوا قعالع و ه ريحذ



 ان
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 ییضو خر هبهرورض خاوحو تالوک أم ۳۹۹

 ادختک مایسو ا وک با یرجکب هطوا رت هاشاب دوم مظعا ر زو ادا ۱

 ندرجکیو یسشاب هطوا یحاتبسوب رو یراشواج بنعو یجشوطو یجهبجو یرارب
 .بوروا كنکد هقلف نوجما دات یا نلرپشو تورو م رطم راو کش ر

 نانو ا هدنناق نوا كرهديا نارود هرجا لو هالا بودیا لوک ي وک هبنش راهح

 لج هدنغاد راح یسک سا شع .A یدنسا بولک هت ( یسەام اود فرح لها

 1 هزبس فو اودا هزم ی: یدروا خر ههو« بودبا ناوید هللا قانصا
 س

 1 . ° یدلبآ تد وع هنا رم یرەروا 3 هنآ بواک هب هب | E هدعر و هاو

 نا اعا هل ر وص ه یهفظو وب كزاشاپ دما كلم مظعا ردص یلح الوا هنس

 قئود هدتلادع ناودو تدامیسو ریس. شهدنفا ااو . ۰ روی دیا حاضیا

 "نوناق یو ( هنشراهح ) ادبرا یجدرد نوا كرش ناضمر بولوب توارط ون
 .« هعط ینان یقابآ « هریص کوا یسالم لوبناتسا بوس هلوق هرزوا مظعا ردص
 ردننج فرح یناق نوا با مظع یالا هرروا سر وب تولوا مد 1 تناك

 1 اک د مرق می . یدلق رارف هدنس هاا ود هک ا نا دم ,ناطلمش حتفلاوبا )

 عا دم كرەدل عج یرادح ولوا رکتحو یراحم واو نازار « یراسر

 هجلوط .« هجتتسوک « نامراخ ءراق « هلاقم « هرکیلک « هنراوف « قجلاب « هنراو
 کا بودیالاوس یتیدلآ هبهع لالغ هدراهلکساو هعلق مان نامرک نآ « یلیک . لعامسا
 مرد زوب چ وافراصلاو جرطادمپ . یدبریبشب كما لالاف بوئوط .ینشاج هروک

 ئىد ید هنمس م . یدریو خر هجهلبوا ندنکیدر ولا هب 4 | 2 هاب نا ضام

 ید ا یدتک هننا ویو هزبس كعءفلاو | هدنس هلکسا شب درو ر و خر هدف آ

 هاب شا ااو 4 € ر ۳ E E و كم رم « دوخ < هله < رب ندناب ويح

 زر ما : یدلبا را رق هاطتنا مم اار مرا و یاس م خار

 E كو دبا ماود كشيتف لوصا وب نذبا یسأت هدننامز كلاخ دمع ناطا اف

 ۱ ۳۳۰۰دتبتما آ ندنسهماننوناق اشاپ نهرلادع یعشوت یدل ینمکح نوناق هلنامز

 ۱ رده دقوا ,رروصل هلن دو وش مسایموب هدروک ذم هماننوماق

 ۲۷ الم ۱. هع اساس اج الا 8

 ۲6۸ : هفبح ۰ ۳ داج یمهمانتجایس ىلج الا [۲)



۶ 

 Ao" یضو ا هه رو رض ج.اوح و تالوک ام ٤

  ندافمضو ارةف هلتفدیدهننراصو هخ یراعسا كهللا داعو ...» : هدنوباه طخ ب

 [۱] «۰ یسهدیا ماها هەر دل | رخ یاعد هع وياه

 .نیسهلیا رودقیفرصداهنو لمل ههللادابع تحارتسا ...» :یند هدنویاه طخ ر ق
 بلج هلینامزو تقو یغراقازراو تاوقا یرافدلوا جات كمهلع ةناتسآ هنکس اب

 هفاخا هللا تساسس یناراکتعلم نوا رارضا یهالادابعو یتسهشاط ناوک تو را
 [۲] «ینسیمروک نیسهیمرردکچ تحز الصا*هلادابع قردلوا دیقم امد هراساو و
 قعلوا انتعا هچردهب هخر ید هنسهدارا ید مکح وش . ردهدقعلوا فداصت ت

 ۰ رد هداك اس وک ینکب#

 : هک مکح هب نشا ناچ کیو هتسضاقو هنمامعق هناتس
۱ 

 هف ر" كنافعضو ارقف هليا ماهاودقت هراعسا روما هیوست و لیدعآ هدمرادعداعس هناتب

 زسمهلاامومهک زسو هیلا راشمریذو هک ن س هلقلواندینابناهج محا ص ةمزال یرالاب نام

 خسطورتاخذراسو هویم نانلوا عسب هدقاوسا بول هلوبناتساهسورح ندنانک او

 ندیرتشمو عیابو عش یک کرک و صحف ینرلام كمو نانلوا تخورفو نا
 هدایز هدلیدمت و هب وسآ یررعسر رده ین كاره ءرزوا قعمالوا ردغو هب

 بویلیا مان تقد هیاعد بالحتسسا نوجا ملودرم ماود ندافعضو ارقف هلبا ماا

 رده وارداص ماشیلاعنام رف هدناب کا ناتتحاو زارتحا تیاغب نداساک3

 [۳] ۱۱۳۰ ص لئوا

 حتفلادمب ۰ یدیا هدق وب مظعاردص هدنشاب كرارومأم تلکم هليا قرط ۱

 الوا نکردیا هیاکح ینیدلوا شلدیا شلدیا عضو خرت هلتروصهن هعفد كليا هل

 یسەن ۳ + ۲۰و مون« یرتفد بهم نوه نوید(
(ê NES » » » 

 ۲۱ ۳ هفحص ۱۲١ وصوب ىارتفذد ةمهم نواهناود ل



 یض+ خر ههرورضجاوحو تالو أ٠ ٤

 یثر, چ . ندلام كنهصتعک هتنلا او هلا نر : 4 ردرل شمروس هدهدنامز رب رگید
 یک .غج هوا ال et نزىسقملاق نا دہم کمرو هن کید ندلوا شوک یلعوک

 [۱] ۰ دول وا هلا یضارت قحمآ شا

 ( نئس) ا ماما ٥ ردهدقل ا | ید و هی هدر ترضح

 : هکر دز رحم هدمالسالا رمهاش مرهشا هلن ساک و

 ندنسیلاها ندم نکرع ندوشراح ی هدنمسا «لصلاقوس» ره ترضح نوکرب
 .زاوون اف . رورو موزوا وروقهدننورد لاوح هک یا هدنلا كنسی ر هدنمان بطاح

 ندهاطات وها : رع ترضح « نمهیوس رایوس یتفیدلوا هشوغ ردقوش كللطرره عییاب

 ب . زالواوب ؟ راقج هلا یهراستعا رظن ی هسایب كنس هلسراجءهود نرتک موزوا وووق

 كکیدتسرا هداروا روئوک هوا یموزوا درخایو تلهزود یهساس هرز وا سس كم اط

 ینکیدتسااطخ هدک دنوشودانادجو یهلئسموب هرخ الاب رع ترضح طف . رد «تاص اف

 دو و رد دصقم ره زوس مکیدلیوس اکبر : هلتم نع هنس هبا كرطاح نامه قرهءالک |

 ۰ ر هرکفر هاهاوخ ريخ مگیدنوشود نوجا تس لها زکلا 3 96 ۳ یطق

 EE هد « تاص هی وا ها ردیا وزرا لصابو 4 یا رسيا «دەر هلع ا

‘EFE 

 ترص > یسمهفباخ ندر | تعس فرح هتسربا ثدواو كتمف مش عضاو هدنقح خر هتشرا

 رادبا ر عج و انوا هدماللسا لا یتیفد خر هذلاح دل وا .د رک ص و یرا ران 4. دل رم

 (۳) ۰ ردشعلوب هدکلد  قیبطت هدکعا الاحو شالوا

 راهاشداب .ودشمالاقو رک ندلاذشا رو لسانا هه فت خر نامزر چه

 راشعوش ود ینلآ ناد كقلخ هللبزت كراعسا هدنسءهرص یرلتقفوم و تآارجا كوع ویلا

 هناللوق قرهلوا حالس رب. قوب نوجا كملبءدیا هظفاحم ی رلمقوم ,رامظعا ردص

 ۰ : ردا

 هد کاج ::نالوا وداص الون مرا اتوا ود نوش رط وااشدا تقو تم و

 ًاباطخ هیاشاپ یسومماقماق ندنفرط ثلاث لس ناطلس جزا : یدرونلوا تح هدندخرت

 ( Oهی دوم ول ۵ ۳1 داترلا لب ۲

 ٤۳۴۳ هفیص ۲ ءزح ۱ لح مالسالاریھاشم مشا (۲)

 یمدنقح كعا برملا لق قم 1 قرهیّل | هرابتعارظن هدام)!قوفلاوحا کهدسانا یوم برخ (۳)
 ,ردهدغل وق خر هدهیایشا رکید ةقو.موبلا :ایسیالوط برح هسقو رر يليدباثح عوضومتادیق



Ezلصف  

 [1] یضو خر هیرورض ځا هحو تالوک ام 3

 ا هه ۲۸۷ هب رو رض ریغیتح ه رورض اوج و تاللوک ام عون یھ

 ینلاص هب هدایز ندخ ر بو وا كءد تأفیمظعا ٤ خر ىدا هدقل وق خر هح ه دلو

 هلكلوصا وب ندیاماودهجرارصع یدزملید یشر, هنمللاص هکیسک ۱ طقف ریلیدنا علم هلتدش

 سکعلاب« نهلروک یسهدنافر, هحناهج نوتوب قحن آ .ودراوزوش قوح كج هنلیوس هدنهلغو

 رابستمو راضاق هنقبطت كخرت نالوا شاردلاق مولا قرهلبشالک | ینیدلوا یر

 یرلتهح و ؟ ردراو یتسانم هح زاد هب ها هم الاسا تءارشكىون ندلغدلوا شندیا دومأم

 ی«. را تاحفص دیان هدم نالوا نارذگ ردو هنسا رب فلا هرک وص ندک دا ن اسب

 ۰ رد ا روک دن ابو

 خر از د قهتسر ولوا قح هالدا ندی ریمغعس ترضح تاو مسن رع هاقمدب 1

 ثزبهنقا ۰ « عمل دحام رنج لصاف ۰ را 29 T هد هم تار وص ییدن او هدنماق

 :آ راف هام. ةا

 یلامت هلا لص مرک ا لوسسر . شا زابل هید (یوقخرن هالا لوسرای) یسیرب ندبات

 : هد سو هبلع

 هدمرز وا كن هسمک هب ىلا عت قح هسا نب ۰ رد والا نارات رح 6 نر دا یرلتمو ۰ قو و 1

 . ردراشهرو یاوح « مرتسیا قلوا یقالم نیزمشقلوا یتحرب چی

 نر یهدعاقو تنشر چه یبدا سا اکب كالا 3 هداتسو اع لاعتدالا لص مرک

 هل و ندتبرمس ۷ ردك«. جا هح وب کد وی كن یی ات قح یالوط ندقم راقرح هز

 ) نو راو ا یا قح هډ نوا ناوا ندم را و لس ) هدرز کیه هتسلا ین
i 

Ro a 
 ۰ . ردراشهروس 3
 چ

 هلکو ۰ رولکر اعسا یھ هکر دکع د روس یس +2 رع بولوا هحکر وت یسهلکق رت دوخ ۳ 0 ر



 ی وسر باستحا ۱ ۳۹

 هزاپ مشکیا ندنرهب كتبراقواط یدنهوزاق هرابرشیکیانوا ندنرلءرع نامصو روک
 « ینٍدللا هراپ ورد ندنرابګ روس یراوس

 بوک "همیژو دیهق یدب و هراب رشتل آ ندرلهلوج والنم و و ند رلکو یحرج

 ءان را0 دیره كنیزوقو نونوق نالوا تخورف هدنحما زافو و هدتوامسرد

 < ییدنک هنلا هراپ رشب ندنراهفوک موزواو رجما ءزا و ءراب رجوا ندنرلک و قلتوا
 نانلا ندرارتفد روه نلیریو ندباستحا بناح هنس رهب راک ضمد رئاسو فانصا

 ۱ ۱( « یجهلر.و ن زادعب هلا ید تاموسر

EE 7 ]۱[۱۳۰6 هقیگ ٩ < دلح . یدعاوق  



 ۳۹۱ یوسر باسلحا

Fa . 

 ؟یکیدلک هلا باستحا هراب ر هده

 هدشو رغ را ندنتمق وهسیاپ ء راب قحر ندنسهق رڭ در وعو هر وط نالوا درأو

 <« یشدنلا باستحلا م

 6 ييداک هللا باح اهرابر و ل ورا ندرت هوم نک هلحاوس درا

 ‹«یغیدنلا باستحا هراب 7 و هاب ء زاب ج وا ندنسهق رج كرانب سا: ا نالوا درا,

 د عز
 ی دنلا باست | هزاب ۳ هاب هراب یکیا ندنسهف رم ران یانحا نالوا د را و

 ( ندساح یربخا)

 < یغیدنلا باستحا هراپ رب و هییب ءداپ ج وا ندنسهق رهب لاب نالوا دراز
 > ییدلک هلا باس | هراب رو هاب هراب ر ندنسهمش رپب كکندرات نالوا درار

 قبتع ناتسدب و ندهسیلا شملکبد هلیطرش كمامسك شاقزساذمت راج همق و رایژر
 0 یدنه لاش و هشقاو هسا د دح عاونا نالماص هدرلج هزوو یر رازا

 < ینددشا افع مسز هراب ر هدشورغ ندنتمیف درا

 هدشورغ ندنتمق كد گكيهسلا یراکدلیا تخورف كنفانصا یحرضاح و یجهمپ

 روا ندایاعرو رشیتلا ندیراوس ردرد ندهداسب هدنرارو عو روم ثكمالسا ل

 ييدلک هنا ۲1 هراب ردردیم رکبندیراوس ر زکس نواند هدا, ها هو

 ندنفرط یییامورو هراب 7 ندنااوح رې ثك.همماب یروف نلک ندنعاد روغ

 « یفیدذلا هراپ رزوب ندنرپب ندنرهبرع ماوس و یمغت ناتکو ریانبو قواط ندیآ
 رزکس ندر«یعیغاس هراب رزو ندنراهرع هناخراط و روغلب و قیفد و

 «یید-ک هلا هراپ رشملآ ندنرلکوب نامصو روکشورغ رآوا ندنرابرع رم وز



 یو در باتتحا ۳۹۰

 5 E ) ند رالح دعا و تیرق هراهچکح )

 کیاو الرک هراپ کیا هدشورغ رهن قرلوا"نداتمنق كر ويم عاونا نالوا دراو

 < ینیدنلا باتدخا هزاب و و هعلاپ هراب

 ( ندرلوف هاف هرق )

 < ییدلک هلا هاب هزاب یک ندنسهفوت ره رانا نالوا دراو

 (ار)

 ؟یشدنلا عزا هراب نشا اس هی بم كس رم كن هطز و۶ نالوا دراو

 (ًآرحم)
 تاساخا راد زوو هیعلاب هراب نیا ندنهاد كس رم كهطروع نالوا دراو

 کیدلک هلا

 ( هداعسرد )

 < ییدنکهنلاباستحا هراب رو همیاب هراب رب ندنب هبق رم كننوتز هلر نالوا دراو

 ( هب هصعاع هناسرت )

 هراب زونوا و هبعیاب هراب زوئوا ندنمس رم قرهلوا هق قرق كنوتیز نالوا دراو

 « ییدلک هلا باستحا

 یروق و لیدسب و یسروق كيرا و یسوشروط لحرو هعالو و زمکی نالوا دراو

 «ییلک هللا باستحا هوار رو هیعذابم زاد يياندنسهیق رام قدس) لئاط ویمامروخ نوز رط

 یغیدنلا باستحا هراپ رو هسیاب هراب چ وا ندنسهق رہ كنیزمکب هتفص نالوا دراو

 هراپ جوا ندنسهبق رب یسوروق نشد و قجوصو یساولح زوقو زوج نالوا دراو
 « ییدلک هلا باسشحا هرابر هدشورغ ره ندنتمق و هعلاب

 باسنحا هراپ رو هیعیاب هراپ یبا ,دشورغ رہ قرهلوا ندنتمق كز وج نالوا دراو

 3 « یغیدنا

 < یتلدقا پاستحا هراب رب ندنهمق رپ ایک مس نالوا دراو



 (ندنسهب رف ه روا )

 رب و كرل هراب یکیا هدشورغ قرهلوا ندنتمق كناتسوب و موزوا نالوا دراو

 یفیدشا هسیاب هراب ییا رووا نداق

 « یفیدنلا همعیاب هراب یعرکب ندنسهطلروبشا ره كر هوم نالوا دراو هليا هطروبشا

 ( ندنجا زاغو )
 6 یکیدلک ها هسیاب هراپ قرق ندنکو را كل هرمش نالوا درار

 < یکیدلک هللا باستحاهراب لا همیابءزاپ یتلا ندتیس رہ تاکلبح نالوا دراو
 مرا کیا نوار ,ندنسهزس ثانی ر هحعاب هرد لوس و یە رق یضاف و راییراص

 6 یغیدننا هعیاب

 یيدلک هلا هہعلاب هزاب نوا نداق و لد و ویس كس رل هع اب ا زاغو

 4 یفیدنا هه اب هزاب قرف نداق رم ا 4 نالوا دراو

 هیهیاب هراب ترد هدشو رغ قرهلوا ندنتمق كنهفوکش نالوا راو ندنجما زاغو

 : 1 ييدلک هللا بایشحا هاب رو

 ( ندن رلهحیذ) كحح رادکسا)

 ۱ یفیدللا هییاب هراپ چ وا «دشوغ قرهلوا ندنتمْنق كکچیح ناک

 ( ند رلدح۶) ناک هدنراوح و هاتسا )

 یا دیتا ه.هلاب هراب ترد هدشورغ ندنمف كن ههوخش ناک

 ( ندرله رق راوج و دارغلبو هحیءاب )

 هرار و هاب هراب ترد هدشورء رہ قرهلوا ندم هل ر هوم عاونا ناک

 < یعیدشا باستحا

 ( ندرارگو - وبا نالوا هدنراوج یرلونف هعلق هزف هلبا ریفص هحمکح ) ۱

 رې كن.زبس و هسیاب هراب قرف ندنذ وب ر هوم عاونا روت وا رسعت قارط هرف :

 ۰ ؛ ییداک هلا هع هراب لا ندنسهفوک

۱ 



Nیوسر تاستحا ۳۸۸  

 2 نر هل را و رک و ربع جیک (

 " هزاب یکیا . هدشورع رم یرهلوا ندنتمیف ثاموزوا كرت هود عاونا نالوا دراو

 تاسدخا هزاب 3 ندم و هعلاپ نکد هب ه رای نی ندء راب قرف ندنیاق رو درک

 2 ىغيدنلا

 ( ندیاح هایس رم )

 یکیا و 9 مرا یکیا نیو ف .قردلوا ندنتمق كر هوم عاونا نالوا دراو

 ۲ قرق ن او رپ كنغودقروبق نالوا دراو کیدا لا تایل هارو و ها زا

 « یفیدللا باسذحا ءراب قرق و هسیاب هرا

 «,یکیدلک هلا باستحا ءراپ نوا ندنهقو زو رہ كناغوص نالوا دراو

 ندتمقو 28 شورغ ترد ندنمهناد كب رم كجروطم لاقتر وب نالوا دراو

 ۱ « یکیدلک هنلا باح .زاب رب

 6 یکیذلک هللا تاتا هراب ر هدشورع قرهل وا ن اهم كول نالوا دراو

 ( ندنفرط و
 هزاب یکیا هدشورع سم قرهل وا ندعو كناناو كند وصا هرصوف نالوا دراو

 1 یسدنلا هد زړ اتخلا و هیعل اب «زاب جا وا و رک

 ( ندرللحم عقاو نک د هوصتوک ندنغاوق یوطانا )

  هدشورعرمقرهلوا ندنتمیق كنهنشیو و زارک وموزوا و ر هوم عاونانالوا دراو

 » ىددلا تاسدخا هزایر و ٩ ءناب هزاب ترد

 ( ندا :عقاو "ناکد هبمذد كوب ندنراقا با مورز
 مرا رو هبعلپ هراب ترد هد ورع قرهلوا ندو كر هوم عاوا نالوا دراو

 ٤ یکیدلک هلا بات!

CE OEےس ی  
 ( ندرالع عقاو هجللک هنسهبرق یضاق ند وصک وک ) 8

 زون وا ناديه وآ Je كاتس و موزوا و زا لو نالوا ورو

 < یعی-للا هعیاب هاب



 ۳۸۷ یوسر نابتحا

 : یکیدلک هلا نازح هاب ر ندم قابو عزاب هراز ترد ندشمق

 هدنساق را و را هزار ینا ندشو رغ ره یر هل وا لدم كم وز وا نالوا دراو

 ۴ یهیدنلا بآ ہد ه راب ی هدشو رغ رپ ندم قابو هاب هزاد شح

 هرکداو یلرطاقو یسیرقهوئراو هننادمو ېلاوش روق )
 ) ندن رلهلک-ا لئدسو یدهرد هج وقفو

 هراب وا ءدشورغ ی قروه وا ندنتمف نور و ۳ هورم عاوا نالوا دراو

 یکیداک ةا تامسدحا هرا٫ 7. و هیعلاب ه راب چواو مکا

 هزاب یکیاو رک هراب یکیا هدش رع r قر هل وا ندم كر هوم عاوا هنکوو

 1 ایا باستحا ہرا ر و

 ندناق را و ارت هزاب یکیا هدش ور را یر هل وا لدنتمق كم و ز وا نالوا دراو

 یغیدنل ۱ تا هراب ا هش و رع نده هسعذ هزاب شک

 ااا نوا شان وضو کیا و نفس و یرولب )
 ( ندیرلدرط ېپ الو

 هلرمک ءداب چ وا هدشورغ رب قرهلوا ندنتبقكموزواو رت ٌ؛وبم ع اونا نالوا دراو
 6 قاد ںاستحا ہرا رو هعناب هرات يباو

 هرابکیاو كرم هراب یکیا هدشورغ قرهلوا ندنتمق كموزواورت هوم نالوا دراو
 6 ییدلک هل آ بایستحا هراپرب و ه یاب

 یکیاو رک دزاب یا هدشو ر۶ رم قدهلوا ندنتمق رو راق و نوواق نالوا دراو

 ¢ یکیداک ها باسشحا هراز, و هیعراب هراب

 ) ندساح زُ سو رم زا (

 4 رک هراب وکیا هدش و رع قر وا ندنتمهش فای و ۳1 هوم عاوا نالوا دراو



 یوسر باستحا ۳۸۹

 ۱ و هدعب اب هراب ترد ورع -و قره وا ندنتمف تا عونا نالوا دراو

 € یيداک هنلا باستحا

 ددنلا باستحا هراب رب وهدهاا هراب یا:اهدشورغ قروه وا ندنتمف فلت هرس هک ود
۰ 

 [ ندنرلهلکا هک ره و هحراپ و دیمزا ]

 جوا هدشوع یقرهلوا ندنتمسف كنهنشو و زارک و مونوا و ر هوبم عاونا

 6 ييدلک هلا ناسحا هزاب زر و هعنأب ه زاب ترد و كرك,

 ک هداب یکیا ءدشورغ رهب قرهلوا نەنتمدقكرت هوم عاونا همک ود نالوا دراو

 < یغیدلا باتحا هراب رو هبعیاب هرابیکیاو

 ړو هعلاب هراب ترد هدشورغ رم قرولوا ندتءف ثكءزس نالوا دراو

 « یفیدلوا هدتْهلا باستحا

 1 ندنسهاکسا دابا فال ]

 او كرمك هزاپ چوآ هدشوغ رهب قرهلوا ندنتمیقلرت ويم عاونا نالوا دراو

 1 یکیدنک ها باستحا هاب Sb هرعذ اب ه زاب

 . (یسدد نا هرکدو هجنسوقو هرد یلاخو یلکرا و یلشالاو لس هرق )
 ( ندنرهلکسا یقزاقو یلیارس و قحهووا و )

 لوا ند تاق كنوتز و هنشیو و زارک و موزوا و كرت هوم عونا نالوا دراو

 «ییدلک هللاباتحا ءراب رب و هسیاب هراب ترد وكرک هراب ییا هدشوف

 وکیا شو رب قرلوا ندنتمق كنوسز اق هک ود ءاسو لش نالوا دراو

 . ییدلک ةا .باستحا «رایر و هصیاب هرابکیا و كرمک

 ورع رج قرهلوا ندنتمف كنموزوا یلکشم نالوا دراو ندساح  لسص هرف

 . ینیدلا باستحا هداپ ریو هیمیاب هداپ یکیا و كرمک هراپ یکیا
 یکیا هدش ورغ نیم قرەلوا ندنتمیق كرت وم عاونا همک ود نالوا دراو

 . ییدلک هلا باستحا هراب ز و هیعباپ هراپ یکیاو كرمك



 ۳۸۵ ۲ ۱ ی وسر با-حا

 ماظن هرزوا یدنل وا امنا ضرعلایدل ههنکولم ریصمتکو د هاکیاب ندماةمعاق ترضع

 هلمم ابو شار و رو دص شف رش «اهاش نویاهطخ وید هوا تردایم هنسارجا
 كنءدوک ذ م رتافد هلقلوا شمل زاب رل همام ندیماقمع اف ترضح فرط هنیرازردم باستج
 هحنجوم یلاع نامرف نالوا رداص هدا علوا ااو ناب هرلناکمزالو اطعا یروصرر

 هرالح راسو لام باب هلیتروص ربخو لع هلبا دیق هيهبساحم شابر وک رفد رر قوطمر

 یراربخ وړ عرکیډ بونلوا دیقا هجنیج و منیفلر ویب نامرف قفلوا اطءاو ریرحم یدوصرر
 .یدارو ریخاوراع وشا یخو هنف رط یراترضح یدنفایساضاق لوماتسا ولتلضف هلکا رز

E۱ [83 ۰ ۲۷۹۵۷  
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 ا نالوا نح Mr ERE ام رف يلح رات ۱۳۰ اک ۱۹

 : : روض رفد ر رتس وک

 نرترا ها و هشلام 1

 قرهلوا نداتمسق كناتسوت و هنشدو ور زارک و موژواو رت زوم عاوتا نالوا دراو
 دراو ۽ یاد ةا سیاس ا ہرا نو اب مرا ترد و ل م مرا یا شوک یا
 .ینیدنلآ باستحا هراپر و هسیاب هراب ترد هدشورغ ره قرولواهدنتمیق كنءزبس نالوا

 ه راپ شل آ ندء رای فرق  رظن هام اندنباق رثج وواح و رابخو قاف ندیا درا و ۱

 . یدل ا بانتحا ءراپ رب ندنتمیق و هیعیاب ردق
 باستحا هزار وه.هباب راپ ییاهدشونغ ره قرهلوا ندنتمرق كناحیلطر ندا دورو

 .یهدا وا هدقفلآ

 | ندن رلهلکسا ییفش لو یاب یالودو قحاش و دادن و لاترف ]

 قرهلوا نیتمف كناتسو وهتشیو و زارک و 0 وار هورم ع اونا نالوا دراو ۱

 همی نیکد ههداپ شآ ندءراپ قرق ندناق رب ًارظف هنناما و كرك هراپییا هدش وغ
 6 يداك هلا باستحا هرابرت هدش وی رم ندنتمو ۳

 ترک

 [ ندن رلهلکعا لیحاشواط و ءزوکک و هحراد و هلزوط ]

 هدش وف رم فرەلوا ندنتمه كل هتشد و وزا یک موز وا و ر هود عاونانالوادر او 3
3 
 هزاب ر  ندنتمدق و هرمز نکرد هب هراب نی ندهزا قرف هدنناق ؛نیم و كر ہک هراپ چوآ 3

 . یل تلا تاتا

۱ 
 o ۱۰۵ وضو يلجس ینلیضاق لو اتسا [۱]



A4یر ياشا  

 ۳ زد نان وس راسا نارا تاتا مض ًاددعو ادلاو وحم انب هنکیدلک

 هم نايم یاموسر اشانای روک تبعات صحم هحنحوم نز زاد و شلرو حرش هنس الاي

 اعتق میده یخد یبکیا ندعدلوا شه وا ع ظن رتفددلحم هعطقرپ رکید قرهلوا

 یر ویب حونسفرش هت وصخ یمارجا هجنجومو و رارق هلبا ارآ قافلا هدیلاع
 رش ءدنرلالا یرایماسا یفیدوا ءوالعو مضو لیزتتو وحهحنقوطنم هناکوام ةبنسهدازا

 ادنانل وا ماظن ادع هعفدوب و یرهلواحم قرهلوا رظن فرص ندرتفد نالوا شرب و

 ادیق هبهیساحمشاب هلزیع روب نم رتفد هرزوا ق وعلو لمح هسناستحا تاموسر هحنجوم

 ایت رب یدنفآ تست اها ولالا یخدیسر و هلا باپ ی سیر هلن روص ربخ ولع

 رهندءروک ذم تام وسر و كل ریو هن رافرط یراباستحا لوبناتساو یمهنزخ تاعطاقمو

 جهرو فنصه كرهلر و هتنرادتتک هقشپ هقشب تا یرلنالوا قلعتم هفانصا

 ؟ لک مزال یمسار هیاسحا سد اوب هایشارب نزادمبو كملس یتسهییاسحا موسر

 رج ممد .درردقت ینیداروس ارجا هبنسهدارا اب اعنالاب ری رقتاب نمنفرط یرظان باستحا

 ا و نادت الب بونلوا لیذ هرتفد نانآ وا رک ذو دو هب هسا شاب یو روک ذم

 امین كنالساح ءدنرارتفد تالصاح ناک ندنرلباستحا ءرشطو قماملوا ثادحا مسر
 رص لح تاف زاتصعم قا بولوا شعا داتعانر ومأم رک 1 یال ليز ود فراصمو

 ووصوو هشدلوا هدقلزاپ بول روا یثاببوعاوا نام ًاحاضیا ی كخاعمو یرادقمو

 تمض یسهافو ندقلت كنامور نالوا أ نزادعب ۳ هنغح هلوا بجوم یراسخ

 ا هدهامز رااح هدورح كللاع لرکو تدامسر رک فش واز قوطتمرب
 تو كردن وک هنس هع زخ تاع طاقم هاب رفد یهو روهع هنءاع یعاع هسر ول وا لیصح

 ووا لیزقت ندننالصاح و دف هرو ؟ درو هر وا تاد رقم ی رل هنعم شاعمو یسهعقاو

 ونلوارتفد حاضیاهجور ید تاموسر نانلوال.محم و زر فراصم هدایز

 زوم بانتخا رره نیزادمبو یماملوارتفد ولتروا یاب قراصم كرک و دارا هلرک

 ظو تیذا + روح هنو 7 هنس:دارآ راغم هتعریارقف ندنفح هل وا یرح یو یلاح

 ىزا یی زو قوا ارجایراهقالتاییدأت ةساوویاوا ساسحا یراباکتراو
 e EF هانصا E هبات ا ةو هقشب ا هنر ر ده با ستح ا

 روا

 دفا وله وطء وا داعس یرلر طاب تادراوو تافراصم ی.هنیرح تاعطاقم ی رلصوص>

 3 یو

 هلس راشا خ رسا وم هتسالابروک ذم و ره هاب رلدا اما رب راب لا مش الاب فآ رج



 ۳۸۳ یرسر باستحا

 ندنسهبارآ قرعو هراپ رژو ندنراهبارآ فاعورمشو ؛طنح «هرابرقرق ندنرب. كم

 قم کیا ندراهارآ نديا روبعو روم ندهرشط كرکو هحمکح كزک <« شورغ ۾
 7 ۲ شش

 قلواندایاعرو هراب مشنلآ ندیراوس ردرد ندهداس هدنراروعوروص كمالسالها ر

 ردردیرکیندراوسو هرابرزکس نوا ند هداس ر هپ |ن دک هنس هلص هن وا ندهنردا هر

 . شورغ رشب ندرلبارآ یابی كراراجمو ۾
 دراونندق رط یبا مورو هاب شل آ ندلاوح رم كن همابیزوق ناک ندنغاطروفکت ۱

 هزاب رژ وب ندن رهم كس راهارآ ماسوسو ىح ناتکو ربادب و قواط 7

 رزکسس ندنرادیارآ یغاس « ءرابرزو ندنراهارآ هناخزاطو روات ققد « هطنح |

 ناص و روک «هراب رشتلآ ندنراکونایصوروک «شورغ روا ندنراهارآ رخ «شو

 یداوس « هراب رشکیا ندنرهب كنیرلق واط یدنهو زاق « هراب ریشگیا نوا ندن رب هآ
 ۰ هراب ردرد ندرلبح

 هد داع رد بوک همیزوت هب هلة یدیو ءراب مشت | ندرلهلوج وال وب وندن راکوب ىح رج )

 . هراب رمش) ندنرهفوک موزواو ربا هزاب و هراب رج
۱ 

 ۳ ی زوص هس هدارا یواح یناحاضیا هدي رود نام یموسر باسحا

 هنص وصح یمبظت هل ر وصنسح و قىقحم و حسقس كن راداسجا ۵ رشط و هاهنا

 كلا ىم وم هلبا باج یدفا ییط.عم ی رظات باسشحا اما هب یلاعنام رف نالوا رداص ر

 ن-ح وهعلاطم یرتفو نانآوا ضیع ههناهاش یاوتحاتک وش یاد تودیا مرده امد

 لیصح ندنفرط ینلس ندهیاستحا موسر ررح هدروک ذمرتفد هدقدنلوا هرک اذم

 كنب رابضعبو لبرنتو وع باج الا بسح هلا یوم راب یاموسر اشا ضعب نالوا شا

 رتفدو شما ثادحاو عضو موسر ادع ی دە اشاضءإو هوالعو م هني رل هم دق م ۱

 مضو وح درج لاومر كيلاوم رظانو هننیدلوا شلزاب یسهلج ًاطولخم ءدروک

 هطلاخم هدروک ذم رتفدو هنکیدروک بسانم هلشهج عفانم تاموسر ییدلیا ثادج

 تادحاومض هلجارخآندروک ذهرتفد كناموسر نالوا افلاو وحم هلوفنوا نوتا ى

 م زال یمسو حبق كر وک N TE یلص هنج ومن زادعب كناموسر نا

Nترا سی نادیده  



 یموسر تاستحا ۳۸۲

 یلایعونرکید «هشورغید یرکید عا «هشورغ رزکس لاعشب امف ضابو هابس

 . هراپرر هدشویغ هرزوا یلوا هشورغ ترد یرکیدع ونو هشو رغ شب یعون رکیدهشو غ

 ىلا و یدب « زکس یرکیدع ونو هشورغ زوقط یر كنواوح كج هلبس یلل

 یرکید,هشورغرشردبیرکیدعون «هشوضزوقطیره ریکشپم رطش .هدزوا قلواهشوف
 . هرایرر هدشسع هرزوا قوا هشورع قع رشت ا

 ىللا قرگید > هو رع شفا ی رم هداحر یراک قاشع واتا ی هداحسر مک

 2 هرابررب هدشویغ هرزوایاوا هشو عشب زون وا یعون رکید « هشو ص

 هشوررغ نوا یمونرکید « هتشو, ةشل ۲ یعونرکیدو شبنوا یرہ هداجسو ملک

 ۰ هراب رز هدنوغ هزروا قلوا ۹2و ع نوا یرکیدع وو

 شیمرکیزو یرم كنيرکید ع ون « هشورغ شمت زوب یمالعا كسهداتس سودک

 . هراب رر هدشررغ هرزوا قلوا هشورغ شب شع, یرکید « هشورغ

 شرزوتوایعون رکیدو هشورغ شعلآ یرکیدو هشورغ رشیالا یررم یمک هناخسیس
 ۰ هرایرر هدشور هرز وا قلوا هشورغ

 یرکیدو هشو رعزکسنوا یر یمهداح الوفو هشورعنوا یره هداحس نامزدا

 ۰ هرابررب هدش و رع هرزوا قلوا هشورع شا یم رکی

 یزفزال ,هثورغزونوایساندا« هشوضقرق یطسوا «هشو رغ ىلا یمسلک ناکروت العا

 رشالا ای رم ىسەحلاق كوروب 6 هثر رعر زون وا یهداحس € 4هشورع روا ی رم یملک

 . هرارر هدشورغ هرزوا قلوا هشورح

 رشللا یرکید ع ونو هشورغ شعب یرکیدع و «هشورغ رزوبیرهب یم لک یوک راش
 3 هرایررب هدشورغ هرزوا قلوا هشورع

 یمرکی یرکیدع وتو هشورغ ییازوا یرکیدو هشورغ رشهرکی یرهب كمارحا

 1 هزاب 37 هدشورع هرز وا قلوا هشورع ندو وا یعوب رکیدو هثورعیدب

 اشا نانلآ تاموسد هدننادنبرد یاقحلمو هجمکج

 یغابی كنسهقناط راجتهدرفصهحمکح ندهعونتم هتتما ندرك مرشط ندهلع ٌهناتسا



 نی ارس تا

 ۳۸۱ ییوسد, باساحا

 یرکیدو ,هبهداپ یدینوا شورغ ییانوا یعارذ كن هقوج یلکساو هشو رغ تردیم رکی
 .هراپ رر هدشو رغ كلذك ۳ « شورع ییا نرا

 یرکیدع و وه ورغیرکب یعونرکیدو هثورغرزوتوا یعارذر كنسهقوح فو لا
 . هرابرر ةد وزع هرز ءا قلوا هشورغ یءایم کی

 یملوا هش ورع ین !نوا یرکیدع ونو هسورع یم رک: یعا ذر ڭىەقوح هبروقح وا

 3 هدایررپ هدشورغ هرزوا

 رکیدو تالدک یخد یرکید عوو هشو_۶ ييانوا یعارذرم كلم ههوح فر هعا

 شو یل [ یرکید عونو هشورغ یدب یعارذرهب كن-هقوح فير ايفو هثورغنوا یعون

 . هراب درب هدشورغ كلذک هشورغ

 عاونو 4شورغییایعرکب ولوح كنملف قابوزا زکسنوا : یفانصا یلانشبو یجولوح

 هش و نع کو هشورع زوّةط یرکیدو هشورع یلانوا یرکیدو هو رغ ر ؛ یرکید

 . هرابررب هدشورع .هرزوا قلوا هشوصشپو

 یرکیدو هشورغ ر نوا ینلبورایءانوا هشورغ شبنوا واوح ابق قلبورا یدبنوا

 هرایرر هدشویغ هزوا قاوا شوغ قحزکسو قع شرو یلاو قحیدیوزکس

 غ ولو هشورع شب یو کیو و هشورغ قىلا یر لیدنم هجو ندهزادنا کیا

 . هراپررب ءدشورغ هرزوا قلوا هشورغچ وا یرکیدو قم چ وا یرکیدو ترد یرکبد

 یرکید عوو هشورغقرق یسلقوح یبانوا ء هشورغیللا لاش لقوبح شپنوا

 هسشوزغ ییازونوا یرکیدعونو هشورغ ینل |یعرکب یرکید عونو هشورغ ییازوتوا

 هو رع لاو نوا یعون رکیدو هشورغر یعرکیو هشورغیل | یم رگ یرکیدع ونو

 .. هاب رر, هدشویم هرزوا قتلوا

 تردنوا اش لة شإقرقو هش و غ a aR 4 لامشو یراک كال شا یللا

 . هراپر هدشویف هرزوا قوا هشورغر نوا یرکیدو هشویم
 یرکیدع ونو هش و نیغ گم یرکیډ عوار هش و سع ز وقط ی ازم لعاب قاس مرش

 ۰ هرایرر هدشوع «رزوا قلوا هش وسع رشیدی

 ى یراک نوفیر «هشوغ وا یزبن دلما « هشویغز کس یوط رہ یر هام

 ر نواوتردنوا یردید ¢ هش وع شب نوا لا شد یدلهكمالس ؟ هشوغ رز س ی رم :

 . هراب رر هدشويغ هرزوا قلوا هشورض



 یوسو باسقحا ۳۸۰

 وطرب كنهمصاپ اداومدقایسوبیعون ج وا هشورغ نوا یوط ره كندنلد ناتک
 رکید عونو هشورنغا شل كندالعاو ههورضقرق یوط كنلسواو هشورغزوتوا

 . هرابررب هدشورغ هرزواقلوا هشورضشبیللاو یللاو شبقرق

 كن هزاپ هشورغ شمل یوطرم كزونسرام « هشورغ رشدب یار رهم كزوبترام

rیوط رم كن هصاخ و هشورع شب قرف یوط ره كنيرکیدع ون و هشورع قرف نوط  

 هشورف نشو هشورم رجلا یوطر كن هصاخ هتفح « هشورغ یتلانوا «شبزوا

 را زار دو رغ هرز وا یا

 عولو هشورغشع ییوطرم یرکیدع ونو هشورغ ناسقط یوطرپب كنيزب ناقیلم |

 .هداب درب هدشورغ هرزوا قلوا هش ورغ رد ودقرق یرکیدع ون و هشورغ شیزو وا یرکید

 یرکید و هشورغ زوتوازو یعونرکید « هشورغ شعلا فوطر كي همصاب نصاب

 قلوا هشورغروا ییوطره یی یومط--و هشورغ رقرقزویو هشورغ ناسکسزوپ
 . هرایرر هدشو رغ هرزوا

 نا لا یعو رکیدو كل رک ی رکیدع و «هشورعغ شب ی وط رم كهتسااب هتفح +

 ۱ هرایرر هدشورع هرزوا قلوا و روح یورپ داروتلف و ەش ۇر

 ع ون وهشورع شبیللا كنيراک هرتلکتاو هشو یا یسهدراپیز ناطبش هلزسنارف

 . هرزوا قلوا هشورف شملآ یعونرکید هشورغ چ واقرقو هشورغ شر قزف :یرکیذ
 ۱ ۰ هراپرر هدشورع

 . ناغرو راکماف « هشورغشب یوطرم فری هبط الام ءهشو رغ ج وا یوط یر یدما "

  یرکبیرکیدع ولو هشورعزونوا یری.كنبنع راکملف * هشوررغ زوت وازوب یرهب كفيزوب
 هشورغررزونوا یر كنيزو قیدصاب داکملقو هشورغیمرکب یرکیدع ون هشورع شا

 ۱ ۱ . هرایرر هدشورغ هرزوا قلوا

 یرہ كلاش یلکحبچ رک < ورک یر كلاش هیسوط : یفانصا یجقاشوق

 | یرچ كلاش هماشيا زوک «هشورغرشب یکی یرهب كلاش یلکحج ربغص هشورغ رقرق

  هشورغ ید قاشوطرح «هشورغ رشپیمرکیقاشوق نانلوا ریبمت (اح) هشورغ رزوتوا.
 ِ . هرابر هدشوع هدزوا قلوا هغو رغترد لاش او

 ۲ یررکید عونو هشورغ یلآیعرکب یعارذ ره كنسقوح هقسیل : یقانصا یجهقوج



 اشاو هعونتم هعتما ناتلوا اغ رظ. هدنسهطوا ان

 كرازهبنپ بيرق هالعاو شمل ییوطرهب كراز هبنپ العا كلكم وك : یفانصا هوج

Jrكرهلب زر ورا رق ندننوک ینلس هشو عز وب وا وطرب كس انداو شورع رفررق یوط  

 . هراب رر هدن ڈو

 كرهلر پو رارق هلهجووب هدننوک ییاس كلذک رزوتوا یوط ر كکح رب
 هراب رر, هدنشوع

 ر كنیرکید ع واو رشم رکیزوب نوط رم كنيدنيلو فیژتت العا : فانصا یجدنیلد

 هرزوا قلوا هشو رع نا رو نوط ر كنسسالعا هياغلاةياغو هش ورع رشعلا ین وط

 ۱ . هراب رز هدنش وغ

 رشقلآ یبوط ır یرگیدع وو هشو رع رمثدالا یوط رب كنيد ماد فرت رکیدعون

 . هراب رر هدنشويف هرزوا قلوا هشور

 یوط رم كند لد ص طسوا « هشویغ ی یوط رم كسدنسلد سه يم العا

 كلدک هرزوا قلوا هشورض رزون وا یوط رب شل دزیل د ص ا هش وسع قرق

 . هراپ رر هدنشوغ

 كسدساد روساوصالعا ء هشویغ شبزوت وا ین وط رم كنيددلد صرع رکیدع وب

 كنسانداو هشوغزوت وا نوط ر كنیدنملد رومشاوص رکیدع ون و هشو فقر یوط رپ

 . هراپرر هدنشورع هرزوا قلوا هشورظرشیتل آ ی رکی ییوطرهب ید
 كنيدنبادیخاروص انداو هشورغرشیمرکب نوط رہ كنيدنبلد رویشاوص رکیدعون

 كنپدنبادفوصتت « هشوغز و وا ین وط رم كنیدنبلد یلهاجو هشورغ رشیم رکب ی وط رم

 .هراب ررب هدنشو هرزواقلوا هشوغزووا یرکیدعوت < هش و تیم رکیزوب یوط رو

 هشورر قرفنوطرم كنیدنلد یلاحهب العا «هثورغ روا یوطرهم كنیدنبادولر
 .هرایررب هدنشو هدزواقلواهشورغ رزونوا یرکیدعونو

 هشوع رث رق یوطرم كنهتسناب یینیا هشورغ رشللا یوط رب همصابیراک هرتلکنا

 هشوغ دزونوا یوطرم ث كهدنالوا . هشوع رشیللا یوط رم كنسهتسناب زسلارف

 . هراپ رر هدنشوغ هدزواقلوا هشورض یعرکی یرکیدع ونوهدفاسو یعونج وا



 یموسر باستحا ۳۷۸

 . هرابررب ندنشورع رم كنسایو ماقروم
 ی
 ۰ ۰ كتورطل

 . هرابروا ندنراطنقرم كنيزوط زلکنا

 . هراب زر ندنش ور كتنسايو هرخوا

 . هراب مشکیانوا ندنرم كنبرلهارآ نانصو قلتوا

 . هراب مشکیانوا ندر كنراهارآ تاوهرسو روک
 . هاب ددرد ندنرم كنرلهارآ نامصو بطح

 . هراپ رشیکیا ندنرهب كنبرارکراب یجمروس
 . هطرومو رشاللا ندنددع ےب ر كنهطرومو ندبا دراوت

 . هراب رشیکیا ندنرہ كراراک هلبطو یلهفوک ندیا راذک و تشک

 . هراب ردرد ندنرم كناناوبح وللث هوو هلکرخ

 ۰ شویع رشپ ندر كني رلنوک ود ایاعر

 . هراب رر هدنشوعرپ ندهلغوطو دمەرک ندیا دراو

 . هزاب رر هدەق ره یزوط او

 . ءزاب ررب هدنشورض ءلربداشنو یالق ندیا دراوت هیهناتسآ

 کلنوک و ندي وج سانجا نانل وا تخ ورف ادعامندرلیوح عاونا نلیرب و هبیربم بناح
 . هراب ررب هدشوف یخو

 ۱0. هراب رز هدشوغرپ هدنتخورف هدیویج نديا دراوت هبهناتسا

 1 ندنرالاوج كنیغاباب نلکو هراپررب ندنسهق رم كنابای نالسصاب هدهناخیغابد

 هلک رم كننزاطو هجوباقو فلعو ریمشو هرابرتوا ندنراطنق رم كدومالاب وشورغ
 ا باش ناسا تموت لإ: ناک راد کا ندرلارقو هر رشکیا
 : . هوا زد قدتسکچ رپ تلخ



 ۳۷۷ ۱ و باسقحا

 ۰ ه رابرز ی .دهسامق روم تیک رس ندا ورا و هب هملع ا

 7 . هراب رزکس » كراإيواح 1

 كلاب ولز وط یاثما هلرلتوو زولوف « هلادراسص < هتراکل

 . هزاب راسکس ندنلبراو را

 . هراپ درب ندنشویه رم كاامروخ
 : هزاب رر ندنس4و Jr :كةىقد

 ۷ زا و وتو 7

 . هراپرر, ندنشويق رہ كکيرا ی

 را وغ كلذک فالحرو وشروطو امالو و 8

 .هراپ رة رق ندهفوک ر هلرک و یحوف كرک < موژوآ یلهریش

 ۱ . هراب رر ندنشورغ رپ كنم شوق

 . هراب رزونوا ندنراطنق رم كروم نديك هبهرمشط

 : هرات رز و وا ندن رالعذق ره كروم ناک ههلع هناتسا

 ء زاب رر ندش و ره كکیلح نالوا لود دع سن

 ۰ سوغ رحواندن راطنف رم كس رکش هلک العا

 . شوف رشکبا ندنراطنق رم تك شە ادا

 و هرات رشم ندنراظنف رج کر 5

D N كرش » 

 . ءراب ر وا ندنراط قره

 . هراب نقرف ندنراطق رم كربشح نک هبءرشط

 ۰ هرابرژ وب ندنسهب ر وط رم كيهوهف ناک ه هناتسآ

 . هراپ رش ندنراطنقرم كنسايون جاز
 ۱ . هراب رزو تب e کش

 ۰ را با زا ندنشورغ ır كدغک ا



 یوسر باشحا ۱ ۳۷۹

 - هزاب رثقلآن دیو ضزوب مینو ر هوبه هفاک ندیا دراون ندنسلاوح و هلع ةناتمآ

 . هراپررب ندنسهف رم كوتز ءاونآ

 . هزایرر ندنسهمقرپ كراهنف یاتما لرانوو قوحوص و همردصأب

 ٠ هل هسا هدنتخورف كن هلا رک نما وسا راوتندنفانک او فارطا هلع ةهناتسآ

 . هزایرر هدشورغ ندرلهتسارک ادعام ندنایر و

 رم كناخد العا قرلوا دهم نایماخد ,رفدنخ و یسادختک كقانصا یجاخد

 ۱ . هزاب رشکیا ندمسهبف ره كسابداو هراردرد ندنهق

 نا ندنسهیق ره كن وناص نالوا یزو باجمالاب هلیتف رعم یرظاننواص

 . هرابرر هدشو غ رم هلا

 ااا el هلبا اپ .ىلاق تلا تارهوع كح هنر و هیال وا یاب واطم ند رم بناح

 هدراتاکورتم كرکو هدنسوش راخ یحوفلرک !دعام ندناهوحمنائوا !رتعا لدب هتتاباواظم

 نازار ارهنلک للخ هنل ونصا .ساع ةناخت ارش "دنعاونا كنار نانلوا ورق

 . هرابر رب هدشوع

 هارآ رب [رظن هتفیدنل وا ذخا .هرا رشکیانوا ندنسهارآ رم رره ندبا دراوت ار

 ۱ E هل داصا هراپردرد روک هق ز زون رپ هی راتعا هقزو ترد هوخاو زوب ج وا رود

 ا هيف روب رب هة شپ ندراروک نانلوا تخورف هبیربم بنا یخ د ندراروکا

 . هزاب ردرد

 .هرابدر هدشویف رپ ندنرلیرتشم ندرارک رابوتآ نانلوا تخورف هدنرازابتآ

 . هزایدرب هدهفر ندراتروغوب و رانپعاونا ندیا دراو هب هیاع هناتسآ

 . هراپ در, ندنشویف رہ كدوخ نديا دراو هب هلعهناتسآ

 . هزابزرب ندّسهیفرم كنموخوت ناتک 2 <

 ۰ هزار ندنشو رع رب گماسس تو 2

 . هراب زر ندنشوف ر كن هل عاونا « «

aهراب رشدکیا ندنسهلک رپ . كلن هلو رکو  

 . هراب رشکیا ر كن همل وصف « «

 . هداب متکیا ندنسهلک رهم کج يح « ٥

 . رای وا ندنس هبق زو رہ كناتوص « ۰

۳۹2 



 ۳۷۵ ینوسر نایشخا

 و e نس هبلایموم نما باستحا 6 نسو ن-هلوالماع هلا ییسع نومصم كاشىلا

 هم هغ رش تمالع . نسسهلب هلوش . نسهیلیا تک رح و لب هلمغرش سا بجوم
 [ ۱ ] ۱۲۱۵ نابمش . نسلق داععا

 ندحماوحوا شا یکه كنمسر باسنحا نانلوا ثادحا لیا همانماظن لح رات ۷۲

 . ردندق انو قفدن نایاش هليا هدیدع هوجو هک ردرتفد نیم ینیدنل آ

 یسەزخ تاهطاقمو رتود يبدلیا مس كن دنفا ییلعصم یرطات باست حا لوتاتسا

 ضرع ه هاهاش نواه ںاکر دلارتخ الاب كالا ر صح رایدنفا ی را رطان تادراوو تافراصم

 ۱ ملام اعاش نواه ط> نالوا رودص هو هتفایف رمش هنسالاب یرلر رقت نانل وا دف و

 عاوناواشاو هعتما ی ایک ذندیا درا ون ارح وار هب هثلث دالب و هملع4ن اتسآ نزادع) هزژوا

 : ردیربخواع نيم یبرادقم كغلام قجهل 1 ندقازرا

 هداسنغور هلبتفرعم یرلادختک قرلوا دهمتم لح یرلهتسوا ماظن كنفانصا لاق

 . هر ررر ندنمهقره كشيورجو
 رہ كجرب هلتفرهمیرلادختک قرەلوا دهمتم یراهتسوا رفندنح كنفانصا یحجنرب

 نالوا هعیابم نوجا هروصتم رک اسع هدهسیا هدقلوا لیصحم هراب رر كلذک ندنسهق

 3 ینبدنل وا را ف رص ندنلط باستحامسز ند رلجم رب

 ندن رام r كد وءراب ر وا ندن را در زر وج هل تف رعم شانصا یجشمیروق

 . هراب رشب مرکب

 كت زنعورنانلوا تخورف هلمتفرعم یرارامتخاو یرلادختک كفانا تیز نغود

 . هرابررز ندنسهق رم

 موزوازسکدرکحو یموزوا یازرهلتفرعم یراراتخاو یسادخینک كراجش< یروق
 ۰ هداب رشا ند راطو r كشع یروق ىلاثما كرلنوبو دکیاو ريع او رتفوک و

 رم كرفابدیدج هلمتفرعم یرلادختک یقرهلوا دهعتم لح یرلهتسوآ كانفانصا ىج رقاب

 ۰ هزاب رشملا ندنسهق در فابهنها و هراز زکس ندنس هيف

 ۷ وصو ۰ ىلجس ینایضاق لوسنات.ا (۱)



WYیفوسر باسشحا  

 بونلوا رایع هليا لیک روه ج رخ ندمءصاع هنیزخ هلبتفرعم یج هلک ناشیلاء
 وا برخ افع یری هلتفرعم یحاغع ناشبلاع تاریاب ندنس-همدخ هموق هعطاقم

 - ةناتحآ هدمهسورح کالا ءانب هنیرلکدلبالوبق عازت الب نیمیابتم بولوا حیحح و مات

 اک یرلکدلیا لامعا یفانصا یحیطوق وربندندم ر, نکیا شاک هنلوا لامعتسا یرالیک

 هنسیرتشم هج هلبوا هسیا رووا ب هلهجونو صقانو مات بوسریدتیا رابع ًاضعب

 رد هدکدریدشیا رابع بورونوک [ ۱ ] هقاطراح نوما رابع دوخاب و یرلکدلیا

 دبا لق هنناکدو لمح هلاح بوریدلوط هلاوج رب یرسفاو بویلخیم ینسهلبط
 یو لتخ یرارابع بودیا تکرح ندنرارب_یرلهلسط رق هبه>نلخیم هدننا6د

 وا دبساف هبلکلاب یرللک ءانب هنکیدلیا لوبق ترو ص رب یربره سصقان یمیکو
 و نالوا داتعم مدق زا دعب اف هلءهلوا شوشمو لت یرلاطعاو دخا كهللاداع

 دن راکد ر دتیا رابع هبیجهلبک هدفاط راح یرالک یرلکدلیا لامعا یفانصا یحیطوق

 م یلتوف یرادقم ا وس هلط هداحم یتیدنلوا رابع هدنسهیجاوم هلح فقوت

 | هدمب بونلوا برض یسافع یریم لاحرد هدلح لوا هنيو بویلخبم مکح هلبا
 کد نوجحما كلا مس هنسیرتشم و قملخم ییووعت لک قباطم هنینغآ ماع

 < لاحرد هسرول و ندا تفلاخح هماظن وسشا ندنفانصا یحطوت و كلا اه

 نالوا راکرد هدرالک الاح هدقدنلوا تیار هطئارش هلقفلوا ؛رجا هشال تابیدأت

 هوجولاب ههالادابع بولوا راکشآ و یهاظ یفعهلوا عفدنم هیلکلاب یداسف ناصقو
 نس هل اضف تدیز نیما دم ءداز اشا نیما هبلایوم یانالومهکنس هلقاوا عفناو

 ا كکیدلبا انا ربرقت اب ییرودص مفیرش صا اباطخ هتنبما یسهعطاقم باستحا و
 راو مش رش مکح هک مدر ویب .ردشلوا رداص ماشىا نامرف هحنحوم درب رق یدعا

 اروا الاح .ردراو یموشراح شءهدنر موبلا هکر دل ینیدنلو كنسانی اما باستحا [ ۱ ]

 . ردیفف قاطراچ هکرولبند یسلکسا قادرا هنرلکسا

 ع ردا اللوق هنساتعم نع( كرک )هدلژاوا .ردرک ترد, یمانعم تفل ك(قاطراج)
 ٤ غاي هلیتقو ۰ ردلهعتسم هدنسانهم قاطراح یغد هنگنم ؛ نازبم « نابق « نلیروک هدهعدق

 نابلافلاس تاجوسنم و قوماب « كرا « هيفا « نوو « هوهق « تابوبح < قازرا « نوا

 خو. هبلامعا باستحا ۰ ندنفرط رلٌانایو نیما یکهدارواور هتک هرلقاط راجو هنکنم «نازبم

 لاپ * ینابف غاب « ینابف نرا ۰ یدرولوا تیابج تادراو هنماع هثزخ هلرلمات یک مضنم مسرو
 ٠ رد لشلوا یمسا تم-رر مویلا طقف . رددزتایز الاح رلریصعت یک



 رشکیآ ندنواطنق رم كنیدومالپ غابدو هقآ چ وا ندنراطتق ره كماخ نوسشرو
 ندنراطنق رهن كنسغابب هلق یدیو هحفآ رشیکیا ندنراطنق رهم كنغا ریپ غابدو هعب
 هجیقآ نوا ندنسیزید كيب رم كنیرجتا یزیدو راپ ررب ندنزاطتق رهم كماف و ءراب و
 ندنواطتق رپ کنیزهکپ ثنویلولاو هحفآ رمشکیا قدنراطتق رب فلدلاوتلوا قسم 28

 رس ماخو حق آ ررر _ندنسنسد رم هلزمکپ ناک قو شب یرگی و هحف آ رشم

 ها | روا ندن رم كموزوا راس و" تایداتعم نایرب و هراسذ دور نیدلس

 كنامص ندیک هلم راسو هراپ رثوا ندقاق ره هلسیمان مزب كناص ندیک هرابنآ كلك
 رابخاو ر ره یکید 3 هب راط 3 مسر ندعدق هراب رقرفو هراب رژون وا ندنعباق ۱

 هدزوا ح ورشم لاونم ییهیراطنق مسر یغد یمانما راطتقو دهعت یتتسادا هلهج واو
 هلب رلعا دهعت كلدک هرزوا كمالا هكااطم هبحر و هحقآ ر هدایز ندنآ و ضقو ذا

 دف هنماق ندعم یرادهمتو ضشو دسخا هاج وم رتفدو رار هرز وا ح ورشم هب

 هززاوا كمارب دن اهز واج و لات ى زاما ندنفرط :دمم ۱ تولست واف لقا ووتش: دمب 8
 نما نکعا مالعا ی دا وا ةماعلا یساطعا مه رش سا هل. رصت ار

 لمسلاروتسد .دمب ایف و دق هنملق ندعم روکذم رتفد هج وه یعالعا كلا
 هلسحمرصت یناررقم هرزوا كمال زذدتبا زواح و للعت یریافم ندنفرط دحا بولتا
 قاد فا یف مش طا لوا: ریو اھو شيخ زینت زانو هی اهلکس وز وفط ی
 هلیطرش هسعوب رخا صا هتفالخ یدعا نکا الر نیدیدح بوروتک هعدامس

 ۱ ۱ . ردشاوا منامرف قوا دید

 الاحو دراو امدسق» هرزوا ح ورم هجو هدباپ وب هدقدراو مفیرش مکح کم هرب ق
 كلانتمالامزالو عابنالابجاو ناشلالیلج فیرش صا وبسشا نالوا رودص هتفاف

 تفلاخو دانعو تکرحو عضوهدرفرب هلبفالخ بواوا لماع هرزوا ینورقهةعاطا نوب

 [1) . زبسهلبق دانغا هفیرش تمالع زمسهلیب هلبوش .زسهیم رر
 ۱۳۶۶ ۰ تل هب ۱

 : یروص هقشو رب هدنقح یساغع هلک نالوا ندتتاما تادراو مولا

 باستحا ناعالاو دجامالا ةودقو هلاضف تدز . . . یسضاق لوناتسا

 ات تارباب ندنسهمدخ یسهعطاقم باستحا یرالک رتاغذ عاونا نانلوا لامعا هدم
 اا

 ۷5 وهوا . یلجس ینایضاق لوہناتسا []

EE 



VYیموسر باشتحا  

 مهازبا یباکرس منوه نوردنا الاع هرزوآ - كمربو هنسانما کرک لویناتسا
 و نع ةهعطاقم بولوا هدنرلهدهع هناکلام لارتشا هحورب كتيرا راسو 6 رش هلبا هذ

 و ندراطنف یربم هدرظطحم نالوا یاقحلمو لوماتسا هدزوا یعدق یعازلا طرش

 لوا نذو هللا راطنق رخآ بونلآ یراطق مسد هدزوا ییدلک هللا نداشا نائلوا

 ادرب بونلک ندنراقح هلعرش تفرعمهدک درک هلا . هبملوا عضو راطتق هدرارب رخآ

 اتم امدقم یمهفاط وامو يودا ندنطورش یرلتارب وید راهلا ردغ هبیربم

 و هللا راطتق یریم . زردبا نزو هللا زعراراطنف ودنک یتتساوقم شع شاپ نالوا
 باتا هدنرلکدلیا هعزاتم تاعفدلاب وند ردقو زمکیدرو راطق مر زص رب دتا

 تن نالوا یا راطتق مدقم رکو نزونک اشا زا كرک هلتفردم یا کرک
 قا هک نواه طح نالوا رودص هتفافرش هدقدنل وا ضرعو رب ره و ندراظتا

 نوزوم نلک هللا ن الاذه ىلا ندمدقنام هحنجوم ناغبلاع نامرف نالوا رداضو

 خلتاب هرزوا كمافریدتيا عانتماو عاز ب ونلآ ناکاک یراطنق مسد شانایشا ئاسو
 ات ین ندقدنلوا رانک رد یکیذلزبو فا رج غار مهم ازت دا زو

 ءدق هحتنج وه ناشنلاع نامرف نالوا رداص ًاباطخ هما دح ینما رک لویناتسا
 : كناتک : لاوسلایزل نورا یمسر تنكو یعاونا كنا 2آ نلک هل آ راطتق مد

 زر ندالسز رم كيءوهق و هراب رر ندنراعتق رم كرکشو هراب ر ندنراطق

 ؛ درب ندنلینز یکیا رب كم ندیک هیهساخ رالک و ءراپ رحوا ندنلاوج كناتقو
  ثااسعو هراپ رتشکیا نادنلاوج ره كناخدو هراب رب ندنراطنق رب كکلنوک قاو
 ۱ كزوطو هراپ رشکیا ندنلاوح رم تاننوناص دیرک و هراپ رشکیا ندن--هنوطو»

 تیز نغورو هحق ا ردرد ندنراطنق رپ كنئواص رمزاو هحق | رشکیا ندنراطق

 :هط !شوتو هحق | ردرزد لندن تسد روم یاش نعورو هحق ! ردرد ندنمولوط رم

 اک یک ینو را رز نادتراظق رر تاک ا ئوز وا ریتمزاو
 اتساو هجیقآ رشک ندنراطنق رم كتموزوا یسهطآ "شوقو هراپ زرب ندنراطنق
 كزوکو هزاپ درب ندنمولوط رپ كلرتییو هحق ۱ رشکیا ندنراطنق ره هدک دلک قدق
 كنء وم شایوهحق | ردرد ندنسهقو زوب رہ كنافوصو ها ردرد ندنسهقو زوق

 ۱ نغورو هج | ۴ مشکیا ندنلاوح r كن دوو 421 رج و" ندند.-و یحوف

 اتو وب كتنز وو ناو نرو ةه ر ناطق نیم ۔ كك دب

 ۲ جوا ننه رک ددع) شی. كماخ نا و جا ررت ندنراطنق ره كياشو هزاب



۱ 
 ۳۷۱ یوزر باسقحا ۱

 بناج یبرامسر نانلوا رکذ دسب ایف بوریو مسر شورغ رب هدنردرونک دو
 دهعو قافتاو لوق ررم هجورو لوق یره هرزوا كءاغا تفااخ هدادا هی

 كنسفاط اسور لحتلادمپ ینیدلوا یضار یخد هللااموم نیما هدن راکدتبا قا

 هدالاب ندرلندبا یدصت ؛فالخ بول وا لمعل | دوتسد یرقافاو دهم حورشم لاو

 هلااموم نیماهدنساب قوا لیصح هلمتف رحم ی. ۱۹ ی ردە: کب ولت نع ی رلب رم سد روک

 رول وا مالعا هت راسلاع روضح یودیاهدنساح ر لام نا

 [۱] ۷۱۳۸ هدعقلایذ 1

 E هدنقح یمسد راطنف نالوا ندتناما تادراو مویلا

 همز مشلا مالعا عفار نیقلاو لضفلا ندعم ندحولا ةالو ىلوأ نیملسلاةاض۶ یا ۱

 لوساتسا انالوم نعلا ثاللاهیانع دیزع صما نیلسرلاو و لو ولع ثرا و نر
 رخافلاو ىلوملا جی عمجتسه راک الاو امالا راذیتفاو )اف تدر... یوم

 دجام الا راختفا و م واع ماد و ا آی رحسکی مالعمء کرد رداقلا كالا هتسانعدب زر

 . ینیما كره لوبناتسا ملادلا كالا هتیانع دیزع صتخا مراکسلاو دماحاعماج مراک)
 بجر یس هس ۳ هک هل وا مولعم قحیلوا لصاو ویا عیفد م مق و ہد |

 مورقع تنمیم نواه سولج هرزوا یلاع تخ یلاع تخح یوک یچ رب نوا كنف
 نارفالاو لئامالا ةودو هلع ماد نغل وا مامرف قعلوا سماوا دی دوم ابو بولوا

 هناتسآ بودیا لاح ضر هواه بکر هردق دیز ...یزتلم راطتق مر لوبناتپ

 هلا راطنق یریو دراو قاعتم هایوزوم ندزکد هرف كرکو زکد آب رک ه٤ دامو

 یممطاقم لومناتسا رالعنف مسر ندایشا نانلوا لق ءرشط ءلرک و ایشا نیپا اقا
 و نک.غو ید وا عاز هدنسادا كیاموتر نالوا داتعم یدخا ندرلف رط یسا

 هلا ندعردقو دام هررپ یراراجم یراهلکسا هناخ هزبسو یمهلکسا شم هلال

 هنیراقداوا هدنسادوس رسک ثاربا هییربم بناحو ینیلکت ناصق ههیواطنف ممد ل
 قرهللوا رصت یراهیراطنق مند عاونا كنابشا نلک هلآ راطق ۶ مسز ندیردق "و
 ييدلیا تیانع یاهدتسا ین رودص مه رش ضا هرزوا كلر دا له ااغ هرزوا یک

 مدد هدقدنل وا رظن هني رارتفد یحهعطاقم ندعم. نالوا ظرف هدم» صاع هنب زخ نج

 یلام سو رع ك « نوا نالوا دةم یونس 0 e یس هع طاقم یعباواو لوبناتسا 3
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 یوسرباستحا ¥

 ناققحو رازاب موسر ناب ف رسشع عساتلا لصف

 تاو دراتو یخ اول ورکو و قحرو و الفابو دو و كمح صوهب رآ و یادعب

 يياو ندعناب هحق | کیا هساناص ما و .هللآ جا هلک رب هدمه هدقدلئاص هسرا راو هن ره

 هلآ نطر دم یباو ندعراب هحقآ یبا هلاص هودو راقو تآ و 44 ند رتشم هحقآ

 نوق باصق . هلا هقبآ رب هنوفچ وا . هلآ هحقآ رب هسلزاغو ریغص هک باصق لواو

 ندرانوبهلتامنمرکدو واو هغو غابینادو .هنل آهقنآ رب هنویقییا هسلنغوب هسروتک
 هسلکهلکویو هسلناصوح او یهاوجو نوشروفو شوک و نوتلآ . هملآ . ردقوب قلآ جاب

 فزونابقو . رلهملا هدایز . رلالآ لوب رثکا ود کرس ندجرازاپ نایالوا یناکدو . زملآ

 هدعب هساتاص بو رو جاب هک هنسف رب و .ندبرتشم هثا ریو ندسناب هلآ رب هناب راطنق ند راهتسل

 . هل واندنمسق زا وطو ه راح و لوق رکم .هب آجا 4 ]اص به رب یرتشم هدرهشلوا ةنب

 هنیریدازاپ هنسکرب ندنقلخ رش یخدو . هلآ یراجابتب هسنلوا عیب دارکت یسیک كرانا
 . راءدیا منم نکل . ردقون قلا جاب هستیا عيب هنسن یریغو یادفبو هبرآ نیدملآ

 نیا و و ندنوا نایبهدنجمارهش یدو . راها عیب هدرر یربعندن رب رازاپ

 ]°13 فر دم هکر کم . ردق و قلا جاب لهس روت هنعاص هرازاب

 ۳ یروص هقسو راد هنغر دما 1 یمسر تاسدحا ندخافس

 ۰... : ندنراسی هنفس هدعرش سلجم ینیما یسهمطاقم یناستحا لوبناتسا هم
 هربج ذ او هوم هرو زم هم ندنرل_ناح کو و کد قآ ءدن ر رص

 ممر هرزوا ینادلوا خرصل و نیت هلا یلاع نامرف نالوا هدمدن یا ا ناقش ندوتک

 نامرفاب ورب ندهفس چ وا راس نوروب نروتت نوطوا جما بودیا ادا ن رایربم

 عاز و للعت هدادا نارام ر هراپ لآ نوا ندهنفس ریغص ره نالوا نیدعت ىلا

 ررضو رسک هییریم لام بولوا یدؤم هتموسصخ و عازت ولرود رر دپ اف هلبرامتا

 رادرتفد ولتنع هدناب قعلوا غارفا ههنسحتم تروص رب هدزوا یهجو كمامنا بترت

  قاطتسا راسر نوروب نم "الاتما بیام نامرف نالوا دراو هحنج وم یصضلت یدنفا

 هدنراپاوج راس رنوروب نم هدک دید ردع ولطم قوا مالعاو ریرح یراباوج بوللوا

 یلآ نوا ندکیا نوا هبهحی کح ندهحبکح > یرلکدلیا لامعتسا نوجا نوط وا ق

 ازکس نوا ندی نواو یریم مسر هجقآ زکس نوا ندهیفس ریغص هج راو هعارذ
 . ناصو جرخ هحفا یالاو یرم مر هدیقآ ترد یللا ندهنفس رک هجا و هعارذ

 ۲۲6 وص و . .یسهاخبتک تلع كنسدنفا , یربما ل زد - لای همان واق [۱]



 ۳۹۹ یوسر پاستحا

 .ردشفلوا جردوسابتا اع رزهجو ر لصف ییا ند اقلعتەنم وسر باسحا هدیناع هماننوناق 1

ttزارا جابو ناف مد ناس ی 2 یمانلالصف ۱  

 اح ..:..راطتق قحو دف[ رب چ ندنک و نوایض» رفع ۴ ندنکوپ نویاسقآ ۱
 ندنکوب جاغآ ماش ؛ ۸ندنک و یالف رواشز « ۷ ندنک و هر و ۱.۰۰ راطنف قحو ۲ندنکو ٍِ

 ۽ ندنکوب یطصم ....راطنق قح ۱۵ ندنکودیوج «۲ ندنک ونباش ۰۳ راطنققح ۷
 ندنک و یم رق ۸۷ راطنققح ۲ ندنکوب تنکوک | لق زفو یادنه ژوخ «۷۱زاطنققح §
 ولادرزو یف ۲ ندنک وب ربا » ندنکو جاغآ ۲ ندنکو ی رتفوک ۰۳۴ ندنک و ؟وک 1
 ۲ ندنکو .زو ۰۲ ندنکو دور دا ۾ ۱ندنک و ۱۱۲ ندنک و ى ۲ ندنک و 1

 هسرولوا مولت ۱ هجا یسوت وق لاب « 4 ندنک وب غاي ۰ ۱ ندنکو هاتسک « ۳ ندنک و رب 1
 ندنکویوبلل «۲ ندنک و كر وک « هندنکوب نوک شاي ۰ ۱ج ندنکوی نایتخس « ۱ همولت ۱
 ینایآ چا ص « ٣ ندنک و چاط ۲ نږنکو زقاب ۲ ندنک و رومد « ۲ ندنک وب نمک
 لعن «  ندنک و لیدومد «۲ ندنک وپ کرس ۲ ندنن و یرومد ناص ۲ ندنکو ۰

 ترد هشرولوا هلک ۲ ندنک وب ناتک ۰.۲ ندنک و ا رسک او ندنک وب خيه ۰ ۷ ندنکو 1
 سش اک: د ٤۲ ندنک و ی.افو «۱ندنک و مشیربا ۰ ندنک و هک “¥ ندنکو هاب 1 رلالا غاب 1

 ناق ٤ ۱2 ندنک ی ابع ۰۲ ننک و ناتفف ین 9 ندنک وب ناتفف ۰ ه ندنکو هقووت
E 36۲ ندنک و ینوک چارس ۱۵ ندنک » نافروا ۲ نکو یاوض یا ۴  

 ربه>ح ۱ ناطق وب روننز طومال ۱ نادانک وا شرف ۱ ندنکو تفزو نارطق 1

 ۱ ندنک و قاسراص ۰۱ ندنکو زورافو نوا ۱ ندنآ و ناغوص ۱ ندننکو
 اص پیا اراء ۱خاشوحوح« ۱ ندنن وب مسوس*۱ندنک وایمو لا ۰ (ندنکوتاوءزبش

 < ندنک و اتاك ٥ عندنک و راپوندغاب هداس هفورت قشاف تردو ندقشاق زون ۱نادنک وی

 (ندنک یوم هک رولاودازب ندنک و کر وتو هطروع ر هد هطر ومو ی رکپ 6: ۱تروغ 1

 ندنک وب تالصاح ندنکوم یغای وازوط كلباصف ۲ یعای قشمراس « ۲ زا ۲ یاب رب |

 ۳۴ لدربصح هیهر ۵ ندزوط هبعر 4 ندقلاب هیع رز ۵ نجرب هرعر ۱ غا
 هب عز 6۱ نده ویو ندلصاح هبعریو ند ودوا هعر_ ( تح یال ) ۲ نادهتحم هب نر

 هر ۳ ندالاو دو ما ۰۱۳ ندسارک هب ېع رب ندم ۇز وا شاپ هب یه ر۴ ندزو راق نوا
 ۰.۳ ندراناوبآ مو ندنوعلو مر ولو ندولادرز و ندلورام
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 1 و باستحا ۳۹۸

 . هللا ها رب [۱] ندننرف غاي یا ها شب نوا

 ندنناتفق هقوح شملکیدو . هنلا ها رشکیا نوا نادل [۷] واتصاپره كنهقوحو

 . هللا ها کیا

 . هلا ها ییانوا ندنءای تیز لو رو

 . هنلا ها ردرد ندنکوپ قلابشایو هنلا ها رمشتلا ندقلاب یروق كورو

 ها هارب ندر كل كلکوک ربو

 . هلا هخا ردرد ندنک و ناتکو

 . هللا هخاررپ ندهک یهو

 . هلا هلا ررب (ندنفلناتففیه) هسلک اع قاناتفق (قا) ابو ولایو و

 . هنلا هّقا رشکیا ندنکو ناغوصو لشو

 . هلا (هرجهراپرب) ندنکوب هرحو

 4 زعلا هنس ندربهد ناک نوجا یعاصم ندعء اما . هتلا هالا ندرمد كوب رب

 . زعلا یجاب نوشروقو جاغاو هتحن . زملا هنسن راهسهلزاغوب ریغصایو نوبق راباصق

 ۳ هنس هسک ء رشط ناروک دمو

 رو ) ايو مشررا لک 4 وک یه كنغاحنس هردنمس نابراک ندک هنئاج مرس اما

 رداودرز كویربو هنلا یرولفررب نوجحما یی قاحنس ندکوب یه راهستلا,[۳] یصاقب ابو

 . هلا هْخایرکی ندنیرد یزوق او ندراسکسو
 ,Eu ها رشکیا راهسروتک زیذص و هخا رشیتلا رهسروتک رک راب ندسناحواو

 . هللا هحفاترد هده ا یللاره رلهسروتک

 دراقاجوانالوا قلعتم (ءرلن آ) ابو هدنراندعم هرب ءرسو كيتدور نانلوا رکذو
 دنیا كسدورو .هل | یبقاحنس ندرلناقاب هدنحا راقالفا . هلا رایهابس راهسقای ر ۳1

 " [4] ۰ هلا هحقا ررب هنکوییه هسلتاصرخ هکوبتآ ندنراصاخ یب قاحنس نالوا

 یدیارواد نازف هرا.ءولوط لومعم ندرلیرد زوکو او نووق ینیدنلواعضو د دف رلغ اب اعدق (0)

 . یدارونل وادار هلباروک ذممات و لمعتسم هدیل وطاب ۱ ردقءهرلذامزنش ران و

 زد هتسانعه ینوطهخوج یلزیدلاییجوا ۰ ردشعالاقتسا ندهحراحم هزعاسل . واتساپ دوخاب (۲)
 یدلوا تداع ان-اوا نوشرآ یللا گنهخوح واتساوره هدنسهمانن و اق هلالد؟هطلغ و لوساتسامدق

 ردشلدا نام

 .ردکعدزب قاراتسآ و راتسا عونرب . یصافو دوخاب (۳)
 ۱5 ءزج یسهعوم ینمجا ینایع خراب - نایع لآ "همانواق ۲:1



 ۳۷ : ی وسر باستحا

 يا ندز و هسدولک هنره ندر یرغو [ ۱ ] ندکینورودو ندکنرفو ن.اقالفا

 ها هغ

 . ها هتجم رب نددت ه ص رب و

 . هلا هغا هرابنوا ۲۲] ندخوس یحوفرب نالک هررشو

 ندنسکیا كنیوروب هدنابیو دلاهقارب هنشاب ریزنخ هسنلسب نوا قلزافو زاخو
 . هللا هلا

 رومدبوکح راکهابوو بودا عج موف م دیوان کو هر J] ندنرل هر وک رومدو

 [وق]و یلکدا نطاوهماعو هسیا شلزاب همک .هللا هقارب ]٤[ هنوزام ییا راردیا لصا
 .شگهدبا فرصت یربالماع کپ قاحینس [یرانیشلوا ] دق هنیدآ كنهتسک ندنباوت چ
 رد چل زاید اوز جراخ هدرتفد . شما رال رولا هارب وزا

 هرعغو ناال 2 امبلطم

 (كن وق) ناک هنل اصءندک و ره ندنابوح هما ی ندفلع و نده را وندیادغبو ند وا 3

 . ها هارب ندنسگ

 ندنسکیا هرکصد زعلا هنماهۋدىزوقنااك كدي هتفهیلآ هرک وص [ه] ندنرفک هرفکو 1

 . هلا هخا کیا ند ربغص رب و دا ها

 ییا هتسولوا . هلا هارب ندنسیرد رزنخ بوللا ها کیا ندنسرد ريغ تربو
 . ها

 ردرد هک هلبا هراب زوطو . هنلا ها رشدملا هساک لابو راب و زوط لو و 3

 ۰ یروهج هزوغار مد ۱( ِ

 دغو تاد هدر مدق (۲)

 ۰ رد هنسانعم یغاحوا نادەم )۳( ِ

 قیتع هدنتح «نوزام» نالوا صوصحم هنسماحل وا كنارذ رعد نانلوا مج ندنجماموق )4(

 ردشهام+ل.شالک آ یرادقم نادنایدمهنا و .تام ولءم هدیراب اتک هرتاسو باس

 . روبنلوا دارع یلروب كوب نالوا هرکوصندن و ریبکربهرپ )٥(



 یوسو پابتحا ۳۹۹

 ندیو آق و ینکرندملسآ رک او نوسلوا ینضار ندنآ هللا رزود نوناق مک یهو

 [۱] ۰ نوسلوا یضار یامتهللا ندنریدتیاو ندندیا هسرولوا قجهیوق نوناقر, یربغ
 هنموسر باستحا هدنايع لآ ةماننوناق نلیدا تدسن هناملس ناطلس زمهاشداپ یح وا

 : ردشلدیا جرد بع هبیآ لصف یکیا ندیا قلمت

 ربا نام نسر كعاتم ناک نده رشط

 رزکب هرانو وغو لابو لو و نوکو كنکو [ هک ] بولک رفاکو ناملسم ندهرشط
 . ها هحفارب ندهحفا قرف .راهاص توروتک هسیارا و ره

 رزکب هرانووو نوشروقو یالاقو هنیو ناتکو هقوحو كلساو ریو ندنک وب شاو
 . هلا هحقا کیا ندنک وب هسیاراوب

 .ندکوچ وا هناا هحفا ییا قاحلوالو شع .هنلا هحفار ندنک و شک هدنافرت و

 . هناا هرج هراپرب دوخایو [۲] یفروصر, ندنک وب هرحو
 . هلا نودوآ رب ممد یجوباق هس رک هبهعاق [نودوا] ی ويكشاو

 . هلا ندنایاص هحنا ییا و ندیالا هحقا کیا هسلناص ریغصو

 هثاریو ندنالا [ ها ] رب هلا هقاییا ندراطق هدراوط نلتراط هدناقو
 ۰ . هلا ندنااص

 باصق ولرو .هنلا هار, هنویوق یکیا هستاص بویلزغوب بوروتک نوټ ند هرشطو
 . هللا هارب هنوقترد هسلنغوب

 هسلناص هنيه هدرابوک و یک واو ندرکدو عاب ىع . ردفوب جاب هماناص او

 ۰ ردوو جاب

 1 ها زو وازو ندنک و وو

 ندجنرپ هبرع ریو ها زکس ندقلاب هب عربو . هللا ها ترو ندنافوص هبعروو
 . هللا هش ازکس ید

 . هلا ندناناص ییاو ندنالاییا .هنلا ها ترد ندشابییا هسلناص ریسا رو

 ید قدنفتم كخ را 1۱ ۳۳۷ - یعبط ها ةعبطم -٩۱هفیص_ یاب هدازاشاپیځاع (۱)

 1 ردعلن وق یکرجررب هتیرارب گكرلیدبا فذح یرلهرابع رلیدتاو یدسا نالوا هنسانمم هک رلیدیدو
 «ینر رس و » هدنسیضب) كن رف هی همان ون او هفام م ءرد#مامهلو یسانعم "فاتسهلک ین یزوص )0

Eردهلزاپ  - 



 é یورو پاستحا

 نامع:زدیناطلش هرو نالوا . یدتیا مدآ لوا .یدید ؛ یدشبا ثادحا یمیهاشداب كل

 : قید نردنا اله هسقو نوسهروک مزوک ینس یروب ۰ یدتیا بواک هبضء یز 1

 . هرب هخقآ ناکیار اکب کردراو یحروه لوا شا بسک هللا ودنک یلام یشکرپ
 یرازابو هسزمکرک هزس ناخ یا ۰ رایدتنا كحدسشبا قیالخ ندیزاف نامع یزوس ۱

 .یدتیایزاغناعع . هلوا عیاض یما كرانوب هک ا ۰ رادرو كج هنسارب . ردنداع هرانلکب

 هنس چسه هی اص رکا .نوسرو ها ییا هناص قور هک شاه رسر د هلا هک وح

 ٠ الا تيس الب: یارام لوا نذنلا یا و مه رو را رب هک همک یخدو نوس» ریو

 رفس یزاراکشدخ ( هسوولوا لهروحوک رکب | ,نانوسریو.هناغوا یخادتقو ییدلوا 3

 ماب هتسزوب ینوناقوب مکیه .هعارای هرف- نالغوا ۷ «رلنوسراو هرفس نوکونا هدنتق

 نوسوا یضار ندرودنیاوند ا یلعو لجيلامتو هراسهللا هست رک وا نوناق یر غر هملسا

 ۲۱] ۰ یدبد

 .ردهدکل دیا لمت ال روش وفا 4.۶ رف هراعقوحز اهعقوو هسا هد نګ ران هداز اشا او |

 رتسیانوناق قلخو نیاقدلنوق یشابوضو یضاق"» رزذلب نماکحاو ننواق كنيزاغ نام
 هناخ؛رایدتماموقون . راد كناص كجاب كرازاپوب ؟ ردیا یذاک یک رب ندنایمرک . رایدلوا

 یک ههرازاب )۵ جاب : ردبا یزاغناع ۰ یدلیوس یدراوهاخ یک لوا رارد (اراو

 :كنترلا هحق | هکراو یمكمول | هدنلها رازابو كس س . مرول ا« | ندن ان هساک مک

 ییررکت "۰ رل "1 رلنالوا ها شدا ج ردزاو هدراتالو عیح ۰ رد:روت وب عاخ بسم

 نامه س. ردشلاق ندلزا ماخ ردمروت س . رلیدتبا یعرایدنک رلکب هسفو ۰ یدروم

 5 رداراو خم هدنکلمكیوا . زولوایم ر هنا زاق یش یدقاف تباع ی 9

 جاغ اک :رکد میز اکس هللوس یزوسوب قارا . تکراو یکه رب . مال ا هحف | ندنا

 یه زسرد هللا زس اکنوچ یدعیا س . راهرو كجهن ارب ک ردتداع هنیرلکب زازاپو

 مک یهونوسروهنسن جیهسعاصونوسریو هحقآ ییاهناص هروتک لو رب هراژابک یشک

 ۳ نوسزو نساندو ند كن ىلاعتەللا هزوبینوناقوب

 1 مات یدنفا ی ريما ىلع (نایع لآ .راوت E ا باتک ) یخ راب ی رشا )۱0

 ۲۳۸ روصو



Mt ۳وسر باستحا ۱  

 د راهاکتتسد كن هلخاد تاج وسمو “تال ومعم « یمسر انع نالوا هدقعل 1 هدنامو

 اتناوا نقابو شوم و نو آو هتیرزوا یرلهچراپو یراپوط هدنتخورفو جارخا نبح

 اراطتقو وزارت هلب رالءت تآ و هنیرزوا یناوا هدنسهنیعم تاقوا نوجا عیقوت یرارابع
 . یدرولوروا هدنرالامعا نیح هرلکحلواو هک و

 دکادیا افتسا هلتروص مازعلا هنمان هلام هنیزخ لوا ندنلکشت هیدلب رامسروب

 راه دلب هدهرص یغیدنلوا ثادحا راهبولب هدهرمشط هلرک هدنداعسرد كرك هدلاح یییدلوا

 . ردشعلوا ثلرت

 اماسهلوارادم هتنزاوت تنهجدوبهبرزوا یسهشاضمددشت كنهلامهتیزخ قلهزا رب
 اوبح وهلک «راطنق نلیربویمان هعبراموسر هدننارم رییادت قوحر نایدیا روصت هرزوا

 ۳۰6 یمافتتسا ةفصانم هجرهدلب هلا هتیزخ كننراهفاص تالصاح كنیرامسر هحذو
 هملواءهزادا هلئروصو تدمرو شاریدشل رارق هنس دارا اب ارابتعا ندنسادتبا یسهنس
 ام هب كرهديا تعارف ندقلآ یلصت كيهروک ذه موسر هنیزخ هرخ الاب هدفا

 ۲۱] ۰ ردشهلوا كرت هراهدلب

 [هدنقح یمسر باستحا نلیروک قرلوا لقرب هدشنام ینادراو تاما مولا
 : ردک جهل رتسوک هدنناب ( تناما ا ) ینعوط هس راکوص فاك تاحاضبا

 ضو هدرا رات فلت هدنقح یعوسر باستحا نالوا شا لامجا هلرلرطس وش
 رب و انع رز هجورب هنس تاداراو ساوا هلا تاماظتو نئاوق نالوا شملنا

 ردشعلوا حج رد هلسه رص یرل مشت

 رحاب ندن و هدنوناق كلبا و یمسر جا ؟مسر , نايل وا حرط كلبا ەدە تود لکشت

 : ردنوتاق وش نالوا

 0 .نامع نوناق
 اد الو رانمرک .یدلکید یثابوصو یضاف بول واررقم هنا ناععاکسو هطح نوح

 اب : : یدتنا ناهع كناص کب ینجاب كنلک هرازابو ۰: یدّتیا تولک هناعع یراق ششکدرب

 ع اخ ناغع .نالآ ها ندنآ هسروتک و هرازا هک مکه :یدسا یشک لوا ؟ یدرده

 رازول | هحیذآ ندک و مه نوحما ءاشداب هک ردراویعواآ هد زن هرازاب و یدک هرب : یدسا

 وب هسقوب .ردعلوق ربماغیبهسق وب . هدیمیغوروب یرکشت وب مر, . یدتیایزاف ناهع
 ۳ كب ترع دمت - .یسهدام باستحا . دلج یجنرب م فراعلاةرناد [۱]

 كب قیفو نجرلادبع - اذک . دلج یجنرب - يدعاوق فیلاکق



 ۳۹۳ ینوسو باستحا

 هدکلدنا تیابج ردق هنامز وا قرهللوا ریش یلاع نامرف هعطقر هدنشرات ۶

 . ردشهلوا وفع (هصیاب) هليا یمسفر, كنمسر باستحا نال

 هلثم ندنمسرباستحا نکردیا رک ذ یغیاقو یسهنس ۱۲۱ هدنحشرات ؛ اشابتدوج

 : : کرو

 كقلخ هدننامزرایرحکی ,دهسیا زیو روک شوخ هسان هد صا یداب هدیدج فیلاکت »
 انوع . یدبا فخ كر هروب فیلاکت ارظن هنالامعتساهوس ینیداوا راج ٍ
 هنسانعم كلا تراظن هنسماملوا لقن ءرالح نالوا عونع كفازراو راغذ نالوا درا

 تارمشح یکه دنمان یل آ یللاناروطوا هدربیرلکدید قادراح هدنسهلکسا شع بول وا مش

 قرهلواتوشرًاضءبو . یدراردیا مرج یقازراو رثاخذباضتا هبا ثادحا راتعدب مع

 ندراب رحیکب راقب اق ناک ندجراغژ .یدرولوا رساحت» یراودنک هنب رالق هب د.دنجا نت اف

 .یدروا آ هصح ندنعتع و روروایتاشن كنسهطروا قرهلواهنسانءم هاج ندر ئاس ین آ ی

 ینا وق دوخت یرادقمیلث هبءوهقنانلوا قحس بوراو یرارف ترد وا « هناخصیم
 هدن رالوق «یدرلردیا مسه هدي راد هللا قحیس ی ولضف نالوالصاح ندبو هلا طلح راث

 هجنیملا و رازتسیا ترجا ردق یساهب كن هلو یایشا یغدرالاج نالوا ییا-دن یرعی
 (۱) «.یدرازالاق یلاخ ندنسارجا راتعانش هع هع یک رانوب اهدو . یدرا زە

 هدکلدیالصحم هدنامز ینعو (باستحا) هدهسیا روید هبو ردق هره اشاپتدوج
 دع تصرف ینسهلماعموب كتلودو ندننکیدلکریغآ كب هقلخنامزوا یرامسر (هسیاب) نال

 ندنکیدتیا میدداب هدیاداسفا نالواعقاو ندنل آ لا كناشاب لعدح یسلاورصم نإ
 ماش یتحو شاک هروهظ یدونشخ مدعو قلهشغراق قوجرب هدماش هل زاو هدر
 . ردشمر و تبسس مسروب هدهننافو اشا اس ی /

 اج ۱٩ رک ذلافلاسهنیدعاوق فیلاکت یدنفا كيقیفونهرلادبع یتبسا رظان هلام "

 ندک دا جرد یرتفد نرتسوک ییمد هسیاب هلا باسنحاو یامرف یل رات ۵

 ۰ هک روسد ° و

 تامظنت .زدازمسهساششد یسبربخ همدقم گن امظنت ادام هب ىلا نامرف یحاکوص وش

 عضو هقنيطت عفوم كرهلیدبا لوق سا ساو هدنسابوتحم داع هفلاکت كنت وياه نام

 «  ردش#

 ۲۰ ۲ هفبحصع ۳ دلج .تدوجخ ران (۱) 8



 لصفیجنشب

 .یدشلروک هوا یکیدادیا عض وه دننا هز رم ترمض> * كاسا كنسهفط و باسشحا

 اک | نورا رات یرلکدتا اقشسا موس ر عل ندقل لراقماکوا راندنا اما یهفطوو

 ارخ وههدهسیا رشادما سیسأت هنیرزوارب هدقرق هدا یعوسرباستحا بول وا هدقملش

 0 ردشل وا توافتم هدر يه هحرادقمو شلزون یراتس

 نالواكجلیدیا لقن ًانبع .دینآ . ردوب یسیعرش ساسا كتنادراو هب دلب یکیدمیش

 عضو كليا كن زاغ ناععناطاس تلود سسّوم هرزوا یفجهلوا نایتسم هدندرلهرتف یحراب

 . ردشتلوب هدکمتا قلعت هبهیدلب ید مسریکیدتیا ثادحا كلیاو نوناق یکیدتا

 لاک او نازوا « نام ء اف هدنانع تلود میرو_ردق هبهجنلک هنخ رات ۷
 هللا هدنرالم رازاپو راتو هدرهبصقو ربش هلرلناونع یک دازاپ جابو نیک اکد ُهمویو
 ۰ زا

 هرکوص زارو ینیلوا ررح هدهمانماظن نالوا شادیا جود هلصف یکلوا ندنوب

 ینج هلشالک هدندنناح ردنم دارفدو هيس هدارا یل رات ۱۳۶۵ نالوا كج هل دا جرد

 یمسو باستحا نالوا شلدیا تیاج هدرالکش فاتح كب ردق هنخرات ۱۲۲ هرزوا

 حسقن « قيس هدزوا قلوا قلوشراق هتفراصم هيد ةروصنم رک اسع هدروک ذم رات

 نوحا لسصحم یمسرو و ا رم یادراور یلساسا كتلود قر هل وا دزو

 . ردشلدیا ثادحا یرلکلریدم باستحا هدرلهرشطو ینارظا باستحا هدلورناتسا

 تاقورح « تابورشم , تالوک ام مومعلاب نالوا لخاد ارحبو ارب هلوتاتسا نوح

 فلتع ندنسهفاک ناه كن ه رو رضربغو هيرو رض ج ا وح لصاطاو تاناوح » تاسوىلم

 . یدرونلآ رامند هلبرلما (باستحا) و (كرک) « (هسیا) هدرارادقمو تدسف



 هم وقص هنس هده سوا شفلواهرادا القتسءقراساایفاک هنیودقهنسهنس۱۲۷۱ یتراظن باسنحا

 ۱ قد و یالکشت یامارمش .ردشلدیا ول اکقرهنلو اثادم ۱ «یامارهش» هدنناضهر

 هند تاموسر ماطر, هداروب هدهسراندهمیدق تاربدعتیظفل باتتحا» هدهطبضمرک ذلا فلا

 ترصضح هیاوت ددح ٌهیاس یرامدقم هک و لاح و شخوا یک حالطصا هنسهبانصح هبملط

 باسحا یدمش هلی وا شمر ذلاق یس«.ملط داوم كیهماسنحا تاموسر هدهناک وام

 باما رهش هرزوا قلوا دو دعم ندنس هیعیسط یامعا كتالاو سام قرهلل وا ول ی راظن ی

 ندخرات واهققمافو شذلوانایب ییدادنک هنتهج « یعیصحت هدیدجتیدومأم رب هلناونع



  eیراظن باستحا 7

 رلذرو كيسک او ناناص هبهدایزو كلریو یمزال خ رن هرکوص ندقدلوا لصاح هحیح
 یا راسا )رداع تا مززوآ یمتقفارجا اقوا داع لوضا ولام یتع هوا
 سروص تایر ثكدتا دشار ولت ندساضعا هطبض قرهلوا لیکشت سلح رب هلیمات

 صعب هرزوا قوا ندنساضعا ىلج هطض هن ید هنغلاضعا و یتصت یریدم راعسا

 افانصا و راج نوک چ وا هدهتفه هروک ذم یلحم و یسغلوا نیست كلرلهسمک لتامولعم
 اومش هفرطرهكنسهدام قازرا و یس وق مدآ رمشکیا قرهلوا هدنمکحاضعا ندننارتعم
 رودک ید كياذ رر نوک رب دوخ اب ییا هدهتفه ید نددبسانم هراس سلاح هل تهج

 ردهدقفلوا نان «یتیداوارداصف رش هنس مدارا ضرملایدل قرهنلوا بیس یسفلو مدل
 رزوا قالوا هزادا هجورآ طاصم ع رفتم هنتر اظ باسنحا ندهمجیک یا چ وا ندءرآ

 سه دهع كکب نیسح ی رظان باسنح | قیاس ءدنخ زا ۱۲٩۸ لوالا یذاج۱۴۳بونل | ندهطض

 اراظا باستحا . ردشل رو هنراظتوت هدیسهفظو یسلح راعسا عبطاابو شملوا هجوت

 رادا ندنفرظ یراظنهرخذ اسف ردق هنامز وا هرکصندکدتبا لکشت رارکت لتر وصوش
 :ردشفلوا عیوت هننراظن باستحاهدنخ را" ۱۲۹4 هدیمهلئسم یخرت كمانالواهدکلدیا

 دز کیدلروک دق نایاش هنحرات هدلب تاحاضیا یکیدّسا اطعا هدیاب و كعیاقو وه

 : ردشلوا سادتفای آ هجو رب

 ان هب هنا راحم ندنسهرادا تح یسهللج تراظف هلام امدقم كنسهنیزخ ءریخذ »

 هتملقاب ندنفرط یتراظت باستحا هد مه ندنراحم تراظن مه هنسهدام زب نع نان لنهج
 ا كفانصا هفاک و هنکیدلباتنشاو هقرف بسک یعاظز طابضت كنفانصا یحکعا ندنغیدلوا

 رراظن ناک اک یزلهرادا ما ید كرانوب ینبم هنغیدنلوب یرلطابرا هباستحا بناج
 عا هنسهللج هتیزخ هلام قباسلایاک ید یسهتیزخ ءریخذو قلوا لوح هباستحا

 زر نع نان كج هلشبا هلسهبوست و تبور كاسا هموقم یانصا هرزوا قعلوا

 ءاندزف رط قرزاظن باستحا هنسملواتخورفو خسط هدنلو وهنه ردو تانفو هنسنشاح

 انرانورف راقانوقو هناخ ضعب ادعام ندنرلنورف وشراح نالوا دوجومو یشلوا تقدو

 اتسدشاحو هدننزو هلجارف نالیراقج هدرانورف راس یخد كيهجحمارف نانلوا لامما

 انحراخ كنؤب هلتصخر ةئارا هنتخورفو خبط هدنأف یفجهراقبح كفانصا یرلاب و
 ۰. . ردشلوا رداصفرش هس ٌءهدارا دننراصوصخ ..., ینهامهدیا تکر ج كن هسک



 ۳۵۵ یراق لاشحا

 یراظن باستحا هرزوا یجهلیدبا ثح هیساششاب هدهدنلصف یعوسز باسلحا یجنشپ
 هدهاش ندزو و حو ییدلک رغآ كي هبیلاها كموسر نانلوا ثادحا هلیسب ال
 هعطق کیا یلخرا ۱۲۵عاع- ۱۰ و٩۱۲۵ ن لئاوا لری روک کیدتیا روه ناب
 للق یسهفیطو هدندنای رب و وا وغل او فقم هروک ذم مور هلنا
 ی ریشم هبط بض هددنحش را ۱۲۹۰۲ و ارجا ینالنکشت سیلوپ هدنحشرات ۱۲۱ كرەلب

 هلیروما خرا یفاظو یتراظن باستحا هرکوص ندراخشراوا ندنخیدلوا شلدیا ثاد
 . ردشّعا راصحما هتنالملعم ف

 نح هننراظن باستحا كکب نابع نالوا شمنلق نیمت هدهنکلنمماربش هرخ الا
 هدنسهرادا ردق هیدمش » :هدهضو رعم اد 2ر ۱۲۵۷ اح ۵ نالبزاب هدن

 یافراصمو دنسهج رد قلوا فلت یم وک تادراو رک | پس یتیدلنارواط هجیکن
 نسح كنهررقمو هروک ذم تادراو ندنشیدلو هدنج راخ كط وضم هب ولطم 9

 ناسا كما یو مريم یسهظفاحم و هیاقو ندفلت هل لامکتسا ثكتطوبضم لوصا و لاصح

 زرنع نانو هترلهدام فاضا و راعسا و یسمنلق هیصوت هیودنک ًادکا قرهلوا یر
 هبهناکولم ترضح فرشا فرط هلتقد هنیراهبرورض اوح ةفاکكمللادابعو قشقاب هنتح
 «ینیدئو نذنتیدومأم ساسا و ندنروما مدقا كنهموقم تراظن قلآ هیریخ تا

 ۱ 9 رده دکلد |

 هطاض هدهسیا شفلوا هرادا هلتروص و اهد تدم رب یروما یتراظن باستحا
 بجر و شمالشاب کمشود ندنیمها اهلاراشم تراظن هکدتیا عسوت ینالبکشت ی

 هدخشرات نع. ردشلریدشارب هلا ی یشم هبطبض كرد وغت نوتتسپ هدرا ١

 كنلاصم یتراظن باسستحا نالوا لوح هیهطیض » : هدیمسر غابت رب نانلوا

 جماوح كهللادابع نطوتم هدهثلث دالب و تداعسرد یر كنشيا انتعمو .

 راک لدتعم و یسهبققح تمیق بطحو دوموک و قاژرا و ابشا نالوا ندیرلهرر

 تاهسن راب ره هحرکا بولوا یسالریو نادبم هسات زا رضا پولی ر دناص هللا تر

 هدکب راځ رت نیرو هدقلارآ هحق دملا وق هننحم هې وق لوصا ر هدهسیا هدقملوا ارحا4

 فانصا هده بولآ نوها یقازراو اشا ینیداواجاتح هدابع مندننکج هیمهلبروک یم
 موزا هنس وا رب دن رب هل: ا رطا و هج ہل شاب هدیاب و هرز وا قماعلو هدنسهععاد تور

 تامولعم قدقحتلاب ینراجحتو یفرصمو لام لصا قجهلوا هتنرزوا فاذصا و راج هلا



NER oAیروما باسشحا  

 صایسمام ل ؤا ماعانوقوزو, كننزو و هکس كز نصنانصیصختلابو یرلمامهدیا تخورفو
 لداخل او هنئزو و حر كس ءدلاح یراکدابا تخ ورفو ج هداتشو فص مایا هاراباصقو هنمها

 «هدایز فانصا یغنق كرهنلیب یرلهیامرمس لصا كه رو رض جاوحو هعتماو ايشا هفاک

 ماظن نسح قبس كنهدلب ماد قرهنلوا بیدأت هلبتفرعم عربشلا 6 اح هسیا داتاص لام

 همالسا لهاهریاس و لاتشپ یرلکد ریو هبءهرفک هد راما و هني صا یرالاوحا هیفرت كنسهنکسو
 ااعر ویسمالریدیک نیلملبهرفک نوجا زمو قرف یننیب هرفک هللا مس و یسالرو
 هن راشاب بورما استک ۱ باوئا ینمرق . . . نالوا صوصخ همالسا لها یمهلوقم

 كلاقناو لاجایرلکدردنوک هلع رب ندلحم رب كنيراهلوقم یحارک و یرلمهمراص ضاس ید
 هتسارک و یرلمامهلآ ترجا هدایز قرهلوا نیمو عضو هدنمظعا دح یمهیلقت ترجا

 تخورفوعس هدایز ندنانف قجهنلوا نیم هلبتفرعمهلح اشا راسوهزسو روکو بطح و
 دج یخد یرلکلهدنوک كنسهعناط ریحرو شاقنو راجت نالشیا هدررش نوردو یسافلوا

 هب یوق ماظن یخد یراصوصخ یرلمهمهدا بلط هدایز بونلوآ نیصتو عطق هدلادتعا

 منامرف قفلوا تیورفرص و مامها هنلاصحتسا كنباسا یسارجا ماودلایع هلا طبر

 رادصا مردقلالیلج صا وبشا ًاصوصخم ندم وياه ناوند ًاماهفا و اب نيغملوا

 7 : ردش# وا ناتبقو

 دیوم هد مه و تعفذم و ربخ ههالاداع مه دوصتم نددت هصوصخ و یدعا

 قلوا تناعارادم عون رهنفراصم یسهمظتنم رک اسع كمهنس تطاس نالوا نیم نید

 تنکملج لذپ هتکرحو لمت ررحم لاونه, هلغلوا نوعود یودا ترابع ندنضف
 هرزوآ او  یراذک راک یابضتقم مدس .نمهلایموم یاهاب رک نسو نسهلیا

 هفرعت قجهلیبای حورمشم هجور, و یسارجا فرح فرح كداوم روك ذه هدالاب
 هحورشم لوصا كنءدوک ذم تاموسد هلیا یسارمساو ظنت لوا نآ رب كنتروص یرتفد
 مادقاهنصوصخ یلسستو ثعب هبهموق ص هنیزخ هلسامز و تقوو لیصحم هلکتف رعم هرزوا

 یردغو یدعلو ملط ههنسم هلبا هلیسو ویو تواخرو ضامتا نوک رب هدبابویو تریغ و
 - اموم راسو باولو ةاضتکزسو تیود فرص هنسمالک هعوقو تااحو عضو بجوم

 كيهروم تاصوصخ قرهلوا زکموز یو لب مهرش صا نومضم زس ملا

 مایها قافتالاب همهناکوام هنس ؛داراو صا یادتفا هلیسارجاو مظنن هرزوا ررح لاونم

 (۱) ۱۲۵6 ادرخاوا . هدنباب زکلا تدامو رذح دز و یضو یراتمو تفدو

 ۳۲ ۰ وصول یرتفد باستحا نواح ناود (۱)



 ۳۵۷ ۱ یروما باسشحا هدرل» رشط

 قلوا مولعم تیفک و رادصا مضرش سما ندعوباه ناوند یواح ینهیضتقم یایاضو
 هلام روما الاح یساطعا ثانی را ريخ ولع هنبرارتفد یتهذ هر وصام و هس هس اوم هلام نوجا

 ر رش اب ندنفرط هلالحا اعا دفا نح رلادبع دنسأا مريم ستفادص ریشمو روتسد یرطان

 هل قلعت مهلع ءدارا هنصوصخ یسارجا كنساضتقا هحنبج ومو شملوا ابناو هدافا صضلت
 یاضتق» مدناهاشداپ نورقمتکوش نواه ضا نالوا رودصو حونس زیر فرش هدباباوا

 نانلوا رک ذ هدمهرشصا لوصو نینلوا شلر,ویراربخ و لعءرالحم نانل وارکذ هدزو اینم

 عرشتفرعمیندهدنرلاضف هدرهونو نیت وو هنتشرپ رک ذلا فلاس كنماظن اف و باستحا

 والثینبدلوا هدهرتاسلاح هلیسارحاو عضو هلبقافتا هلح و یتفرعم هلااموم یاشاپو فی رم
 لاح هجرد كتفرح بابراو ترا باجا هاهج و قجهسلوا راب هارقف هدا لوا
 ماح و ناځ نالوا هدن رالحم هدوک هنلاوحا و هنسهزادا لوصا كنلاوح لوا و هتف و

 ناکد ناکدهب راتفرعمیرلادختتک فانصاو فیرشعرشتفرعم هراس و نامرکدو نیک اکدو

 عضو یمهشاسشحا و lie مسر هروک هناحشا ید كناشاو هعتما نانل وا ارشو عسو رب رج

 هلجس هدنرالح قرهلوا ذاخحنا یمهفرعت كننلاوح لوا رتفد قجهللوا ظن هلرب مقرتو

 یروص رب كروک ذمرتفد و ترشابم هناصح هلتفرعم هبلایعوم یاشاپ هلهجولوا دیقلادمپ

 هنابصحتندنوکی فنق رهویرایستو مدقت لواب لوا نوجا دق ءرالحم ناک مزال هدفرط و
 ندنووتعراسم هنصوصخ یراعشا هف _طو نوحا قلوا مولعم هسیارونا وا ت رشابم و ءال

 ییا اصصخت هفراصم مهناهاش همظتنم رک اسع هلهجو یاظن كنسهمااو تالصاح هلو
 نوجا صوصخ ویو تردا هنلاشرا هموقم هنيزخ هلیرعفد یضع مرک رب هدیآ وا

 نعیموفورعلاپ صا هلسعت وام صوصحم سانم ودمتعم ندنف رط هبلا یوم یاشاب

 ضرف هرانالوادحومو نمومو هبارجا هلیتفرعم هللا یوم رومأم و ع رتشلاکاح یرکلا
 رومأم و دک اتو هشت ًامو یراهلا تموادم هیادا هلتعاج تهس تاقوانالواییطن
 هنارکنم ویهانم و كرت ینالص ِ موص هكرمزک لوق هر کام نایت هدقلارا هبلایم وم

 ترغو انتعا هدیدې و ریزعل هدوک هنساضتقا یراهلوقم وا هنيا رولوا رانالوا كلاس

 ه]ربتقد هن-هدام راسا صوصطایلعو ترالظن هعیانصو فرح بابرا ناک هدننکلم نوردو

 بجوم یالجتسا هیربخ تاوعد ندهلج نوجا مهناهاش یفرشلاو دجلا عمجیتسم فرط
 یمهامرس كقازراف اشا هل هبوب ندنوب وهکمروتک هدوج و تفادص وتمدخ دواوا
 دح ینأف ندا باجما ءروک هنتقو ریرحتلاب هلبراتفرعم رانلک مزال راسو عرشلا کاج
 عیب هنسل رب هدایز _ندنسهدرق» تأف كن راس و فانصا قردنلوا عضو ءرزّوا لادتعا



 یروعا باستحا هدرلهرشط ۳۵۹

 و هی هلالجا اشارك د داحا مریزو یربشم ییا موریلاا هدونم فیدد هلیناقحلمالاح
 ز ثباایعوم یاشایر ههلابقا ماد اش راشد فرصته یعاحنس بوکسا ندمارک ناریم

 رارا شبا لابو تکلم ءوجوو نایعاو هن رایان رلاضق یئآ یرک ذ ناک هدنسهرادا
 1 مکح همه ردق دیز

 شرب ول ینیدنلوا ارجا هدنرلطحم راس كمهناغاش كلاسلا ةتسورح کالا
 ظن انعو باستحا ممد هابتفرعم هلااموم یاشاپ یخد هدنرلاذق هدر. هونو نیرتجوو
 اس یتیدلوا شهلوا دهعتو شهاوخ راهظا ندنراف رط یسلاها هنسارجاو عضو كنم

 او رره ندکفرط هعفد و نیس لارا دارم هک س یصوصخ یبارجا كتساضتقا

 جارلایدلهنسهمزال دوق یثانندقملوا | و عده رضحوتامالعا نایرو هدیالواو

 وب نم ءاول یصوصخ یمارجاو عضو كنماظن افعو باستحا مور هدنغاجنس نیوزرپ

 او هسورو هرداو ممزاو م داع هناتسا اعدتنالایدل تاضورعم اپ ابدقم ندنف رط

 هجو قجهءاوا راب هیارقف یخد هدنغاحنس نیرزرب رک دلا فلاس والم ینیدلوا هدهراس

 ارادا لوسا كنسلاوحو هنتفک و لاح هجرد كتفرح بابراو تراجح باجا

 رش تفرعم ر او نهر کدو نما ۱ اکوو ماح و ناخ نالوا دووم هر ول هللاوحاو

 ا ثا ناناوا و عو ر رحم ناکد ناکد هلراتفرعم یرلادخءک یانصاو یف د

 وا رفد قحهلوا متن هلر مفدو ع مضو ینسهساسحا و ان مد هرو ۳ هنباجما ید

 اف طوب كروم دقلادمب ی لحس هدنلحم قرهللوا ذاحا یمهفرعت كلاب

 2 رات یدیو شام هناصحم كاس ه.احشا تاموسر هلع ده هرز وا قعلوا درو هت رلملق

 هر ۳ يآ چ وا ی ییا هلهحو یعاظن كنسهعقاو تالصاحو یراعشا هفرط و

 ابو ا هدننمض ی ی وا تردا هصوصخ یراست هنسهلیلج هسزخ هروصم ىع

 ناق رییسآ و ریطسسآ مش رخ نا ندع واه نارد هدهشاس TEE اباطخ هراناک مزال

 بس نالوا یسارجا تیادب هرشابااب هناصحت هدنلحم كنهروک ذم تاموسر هحننحومو

 و. هعقاو تالصاح ردق هتاف یمهجایذ ندنسءلغ ,یسهرخ الایداج هروبنم

 هلشرپ ناسلارام هدهبسیا هدقعلواو شم وا م ماست هب هم وق صع هننزخ هلا دورو هحل و اپ

 شه امنلق سیسأتو عضو انو ا زونه هیراعف هدر هوو نرتطوو

 هرلامو نالوا ۳ 4 ءحو یاثماو اما هدنروص و بولوا ن راسم نددوف کودا

 اوا هدلاح یيدليا قفاو هبهلع هدارا یسارحاو ءص و كنموسر اغع و باستحا



 ee“ یراظن نا.ذحا

 هنیاعم هدنرادودح كرېش نوجا یسمالوالخادهرضم صاخشا هلوبناتساوینیدنلوا عش
 مو-د ضعب هد هرزوا قلواقاوشراق هنف راصم هروصنمرک اسعو یبدادیا ثادحا كنلوم

 ردهدقملشالک | هدینیدنل وا فلکنو ےد

 اسمع هنایالو ندنو اه ناوبد نوجما یسالک یلاها ندهرشط هلوبناتسا هدلوا اهد
 یرامالکه لوبناتسا قرهزوب یغوبحوتفح كنىلاھا هدرلهماننوناقو .یدریلبردنوک رانام
 . یدشلدیا ح رط هلس ازج رب هلمات [ نا زوب تفج مسد ] نوه

 هشاعا هحشلاب قرهلوا قاهبلغ هلضف هدلوساتسا مه یراتخا تماما اهم و

 روضو . یدیا یتفک یسالدیا ناکا كتعارز هدرمه اک هلوصح كنناز ۰
 ییدلدیا انتعا ردق هراهجرد هل هصوصخ وب . یدریلند « یحوک وا » هرانلک هلومنات

 :ردهدقملشالک اهدندهقتسووش یلح ران ۱۱۸۰ ل طساوانالل وا ج رد وا مىق قرهلوا

 هدنراشدعت ها كرلنالوا نکاس لصالایفهدلومناتسا ةه. نالوا هنمالسا تفالخ رقم» "

 ءرشطو طونم هتنایصو تیاج ندسان هجا ی رهش لوپناتسا « یراتیهافرو تح

 هنسادا كتافلکت نالوا هدراو هلمهلع صاوا ید یسلوا نادایآ و رومعم كنیراتبا

 هلع هان بولوا یمولعم كنهلح ی ودیا طوبرم هنلوا تعسو و تاوپس هد
 كزائالوا هدلوبناتسا مه یسشلوا منم هليا یلک عنم امدقم كنسساک یجوک وا نده
 ثعاب هتیرالح تحسف كياياعرو یلاها نالو هدرلتالو هرمشط هو هنیرالاب تعسم

 هناعفد كدهن اوب هفانک او فارطا نوجا ینم هارو نم صوصخ ندلجا ینیداوا ید

 ءرزوا یماعتو ضامتا هدیاب وب ندماکحو ةالوو لاسراو رادصا مهراد اوا هلن
 هدرلنیش وب نکیا شماملوا لاهاو لاهما كرت هدملوا لامثوکو بیدأت ونون ران
 هدنراقدنلوا قاطنتسا هل راغلوا ذخا رلهنسک ضع ناک هلبا یجوک وا نامرف الب نده

 ماظم كنیراهو رک یجهحارمو نابغاو كياونو ةاضق یسمکو كتيالو "لاو ىس

 ر ره ود رد هک بودیا لر یکم یشان ندزکیدمهروتل تفاط هنرتا ل

 ردراشلوا لاسراو عاجرا هحرکا هن. رابطا نطو بوایریدلوب هاب راوللتموب هل

۰8 ۱ 
 . یدیا هدققلوا قیبطت هد هجا الو ینردیب « یعاکسحا یسهمانماظن باساحا ٍ
 ةبتبا نوجا قمل الكا قرف نالوا هاه رط هدننهزآ نوت هلنا هر ۱
 :ردشالوا جرد هی ا اجر” نامرف نالوا داع هتسیرب ندناالو نلیدیا قیطت ك ,
 ٩۱۵۲ : وو 0 همهم نواه ناوذ ۱1
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 شلاق هدنرالا یرایسغاب لولب هلرلادختنک تحلصم قدنکیدعا تقد كره راک هیودنک
 ندقمزوبمریدلاقو ندک ملا بیرخت لوب وص یسهدایز ندنموزل كفانصاو هقشب ندنعیدلوا

 قنابیرجهنلع ندرلرکو هرارک ندنسارحم كمغل ر,یهندنفجهلوا ثبع بوبمارب هتبشهقشب

 وصو عرش تفرعم هدصا لوا رولیهلوا هليا یطویوص رادقع ینهرادا هلتروصنسح
 قرهنل وا صصخت رفن رادقلوا قیقحتلایدل هلبتفرعمیماغآ باستحاو یراشاک ولبو یرظان
 هدشوب كرهلیریدشل رب هراکرب رخا هلیتفرعم یسافآ باستحا دوخایو عفد هسیاراو یسدایز

 رار ظا نوچ با یرامامل وب هدنک ر حاضر فالخ كنيرب یه تیا وهنیرب ر یخو رانو و یساملغارب
 هنیراجمابونل وب ندنفرط یساغآ باستحا والثمیرارٴاس یرتفد هل رهشو سا قرەنلا لرفک
 ندفاع نالواصوصح هراس و وص و لاخ دا هب هطبار ت ی رلص و مخ یسمامهشی راق ینجا

 حالسورریکینجا هنیراجا رک | بونلوا تقدهنسماعلوب حالس یلجو ینخ هدنرلودنکه قشب

 یرام ردلاق یرلقدزوب هدن ربحت یلویوصو ا ققحتلاب باسشتحا هسیاروملو

 هتیرایدنکن هرابیرلقدل آ ندنیحاصیلو وص كرەبد یس.راپ مریدلاقو بوشار ره رتوالاح

 . هليا تفد هنیرللا اشنا هرزوا تناتم یرامریدلاق بوبا لکا

 ۱ نواه ناود هرزوا ق ۲ وط لمعلاروتسد یاعت هلل ءاشامیلا هماظ داوم وشا

 دا لوبناتسا تولوا اطعا هفرط هسا شابو ناب اح رض ینعو و تو دق

 یرا یخ وٍلع ید ندا اضتقا راسو هنیرافرط اغآ رامعمو ءيصاعهناسر و یدنفا

 یدعلو ح رج دووک هلاحو تقویاضنقا هی« ندنوب كنهروک ذم همان داوم كرهلیرب و
 ۲۱۱ ۷۲ عرب را لوا راج ىليدسو هوالعو

 ما هصاطابو یروءا هیدلبو باستحا 1 رظن هشیددشالکا "الاحا ندهمانماظت وب

 3 ردشمتسنا قلا هطاضتا تح اهد هچرد ر ىا رکج ؛نع یم و فورعملاب

 راناخ رک راک هلص وصخ و یسعلوا انتعا هتساهلوت یلاعا هلص هلسات یفانصا هدلوماتسا

 تمواتمو ناصع ردا نصح هجاطایدل كراک و یسالدا هدعاس» هنساشنا

 ىا | كنتالامامم سوفت عون رب هلبا همانمااغت و هنی . ردیبم هنیدصقم یرلمامرتسوک

 . كانسهعومم و تلا خراب ییروصر كمەمانواقو .یرتفد یرک.ع "همانوناق نوامهناود [۱]

  هدنسهزا تروص نانلوا رسن هللصا کهدواهناود ۰ یدبا r رش هل رله. ىن و ٩

 دان یره تاعالصا هدن-هناخبتک یدنفا یربما لع ردخح مو .ردراو قرف زج كپ
 . ندحرش ی هد رزواییدتنا لانتا هباشاپ تدوجندیدنفا فصاو سیو هقرو دیقم هدوصر ۷

  قافو جرا كفملو ىجا . ردیمسقرب ماعاب هديا ینیع كلوب یمهحال بادتحا نالیشالک 1
 ًارظن هتلدا مس هد۱۲۲ هدهمانماظنو كرهلىدبا وغل هدا ۱ a هتسلوا ۷۱
 ۰ نمهللدبا دع یرغوط یدانسا هنصاو كن هحمال



 ok یمهمانماظن ینلاغآ باستحا

 عمطدوخایو تئاطب رک ١ بودیا ماتها هدایز یسافآ باستحاو یا راعسا هنسماما دیاژ
 هد را ص وصح یساک هاتتو كن هزبس و هوه ثاح هاکو تأف قج هللوا عضو مو 8

 . هناک ندنراقح هساارواک هعوقو یراریصق و نواپ

 تخورف هقشب ندنرافدناص هام یراکدهلبد یا رسا یراق دنارص یانصا یج رسا

 عملا ریسللا هتسهیم وب گر هب د هم دخ ورا كرل مسا نالوا هدنرلودنک ناما نوح

 ندنفرط یسافآ باستحا ندنراقدلوا شا دابتعا ینلقلا هحفآ ماطرب هلبمان هبلالدو هوا
 دمیابفقرهللوا لی هلادتعا دح یصوصخ هقف ومشاهرزوا قوا تراظنو تقدیخدم رنو

 یس كنهلالد هسیارولآ هل راج ریسا ندنسهللالد كمالغو هیراج نانلوا تخورف رب
 هناوا تقد هنسمالو دیازت هتفرهتفر كنهقفو بول آ نوجا باستحا لا

 كيج واهدق وال یرکنجورار فاو بستحو ینا لوتناتساو نلامردص 3
 هلهج ولوا هني رنو نيغمل وا شک هللوا تخورف ردق هشویع زو شب تا ندشو ۲

 هزادا هما هنس ود یس هءط اقم باسحا هل ر وصوب بولماص هنیلاط هدنعوقو یال

 ۰ هل. اب هسا صفا نر وص ندا را قرەنلو

o AN Deیک نه  

 كنراناکدااعر قحا یرزوا نامعت نالوا فرصتم یلاعتارباب نیعتالب بوحروح

 لیصح وذخاردق هب هاب ر اسکس لدن و شف ا١ لما دناوع ندنساس

 :مدهع روک ذم قلسشابوص ییهنعتوق و نیک رخ اطر فالح كموفم یاب ندقعلوا ی ی ق

 هاب وب نردن وب روک ذم قلشابوص هةوا ناقرت یدقو دخا یارب نالوا هدندبو متد ندنس

 .هلبدیا هرادا ندتیناج بو

 تبو هدنسوشراح هایسو یحاغرویو فافخ هلیثانصا ناتسزاز ناللوا ریست یک هجا وخ
 رب هندنفررط یساغآ باستحا یرالاح "ینوکح یخ دكنقاط یانصا نالوا هدنغآ یرا زا

 ندضعو ردغ هلسطساو هر CES E دمتعم یقج هل وا نعت هروک هنساضتقا هل

 هلا فانصا ر "اس یخد راد 1 الیدمش هرزوا قملئاب هساضفا قرهل وا قفح یراق

 U EE ا نانلوا داسم هدناتسزاز بونلوا رب رحم و طرر هبالفک رباو

 رو ماها 4 ہیلوا عفدو عنم

 لا تعاط یاذا ههللادابع هدنسهدام وصو یرالو وص ینا صا یون وص ۱

 یح ور ی راد اسف ید شن انلوت یرطات وصو شعا فرص هداف و E ین رانهذ كر دیا

 ۲۳ ر
1 



oerیسهمانماظن یفلاغ بادقحا  

 دقاطراج مدقم هقشپ ندتسه راپ نمودنالک هل قرهلواهدنلخاد ینهعطاقم ییاستحا هطاغ

 بز دل رک و هني رلقدل ا كنب رایج ابووج قالوف نالوا هدراوق و 2 رایتل آ یللا قداس نالوا

 سرو لاق روم و نوعا یسافآ باددحا نزادع هرزوا قوا لباقم هالا قرهلوا باسنحا

 قواط وندن راشاق هراو وقازرارثاس والثم موزوایروفو بو رح والا هم ودو دوخحنو یعای .

 روک هنیرللمحن و باجا كلذک هلهج و ییدلک هنلا یداسنحاممر زالک هلا ندی را

 ردنف رطیمافآ باستحا شور شب « رحوا « رمشکیا « ر ر. لادتعالاب همان باستحاممر
 د .هنلوا ذخا

 دا آ یللا مدت ندنرهب كمولط یراقدلآ كرالاَه ندنرامواط یعایتیز نلک هتداعسرد
 زدن رلباق قازرا راسو ندنراسغق قواط ناکه نک وا نیماو شلک هلآ هراپرتوا یسیحقاسپ
 ج هقشب یخ د ندغاپو قازرا ناک هلا ءراپ ردرد ندهراپ مشکی یکنکد هلعاع .وشاط كيوک

 تخورف هليا ام صخر قازرا ندیا دراوت ندن راقدل وا شما دایتعا ینلآ لبر وص ممر
 ردقازرا ینع یرلقدلآ ناو تفم هلبا هراپ رشکیا یغیدلآ كنجکنک د نوجما قعلوا
 مشکیا ندراشرتاس هلبا هرای نوا یغیدل | ندرامولط كنحفاس طقف قرهنل وا رظن فرص

 . هللآ ندنفرط یماخآ باستحا قرهلوا هباستحا هراب

 ان وا ريع ق هدفرطوب هز٧-سو شک شان ندیا دراوت هدام سرد یربندهب وا

 اتحاصو تخوزف هلبا اب یراکدتسیا هدیناج وب بولک هلیا راهفوک یرلکدردنوک كراوانم
 مد مقاطرب هارهند قلهدنوا هرزوا قلوا یسارک هفوک كرهروک باسح ندامصبخر

 وتم بولیرباق لک راج هفوک هلفلوا شلوا مقا و الغ .دنرلاهب هلتهج ویو شل هنلا هقآ

 ةرهلوا تبوعص هنباحا هسلیند نوستیا تخورف یراودنک بوروتک یاحا یمزسو

 دندن كنسهعطاقمرت هوم مهوررض هنباحا مه بوییروج قرهب هلبناص بولک هلیتقوو
 ينضاقلوسناتسا یرفندنح ندرلنل واهمان یجهفوک هنب ندششیدلوا راکشا ینج هلوا بجوم

 زرهللوا لارا هلهج و باس یرلهفوک و  نیستو باخ هلبتفرفم یسانآ بادستحاو یدنفا

 اف هتقرعم ین وامساو یساغآ باستحا هحکدتبا دراوت نوک نها هزسو هوم كجهلک

 هخورفویشاو بوللوا تقد هنسهلوا تخورف ههللادابع هليا ام صخر هلهجواواو عضو

 اناا هرزوا قملوا لدب هنفرا-صم هفوک رلوام یحهفوک ندهزبس و هوبم قجهلوا

 و وانم یجهفوک یسها کیا بولآ هرایرب ندهدایرتوا هلبمان قاءهدنوا ندهراپ ینجهلآ

 وسا و بولک هلبتقو هزسو هوم كجهدیا دراوت هلهجوویو ,دلوا دام هباستحا یمهجقآ



 ا لاس ا وه و ی هلاحاس یییامور ثنحمازاغوب هقشب ندرابش ن 1

 رج رام اتو ماظن و ارشوعس كسول هسالاراو فانصا ردفه مه راو هزوقت

 زاعاللوقو رواللوف نوشرآ و راطنقو وزار ندشدلوا ر ومأم 5 کا تقد هنر

 ینمهنکج هلکمزال قلوا ندنلرصا كن-هعطاقم باسنحا ىلا هیاستحا ندفانصاع و
 ردقنیه هدنجگازافوبو لوبناسا قرهلوا لر لوضا ینیدناللوت كرات شک هما
 كن یساقآ باستحا دمبامق ندنفح وا مولعم یددع بارق د هنیاراو نناکد فا
 یحوک او یحاخدو یهلطروعو یجدنلدو لاق و یحهلجمارف و یکعا قرهبل وا نش

 یجالقو یحدیمسو روا هموندراهناخرذیو :ندنزاناکد یتسف هلبفانصا ینوشراج رمم+
 یعابتیزو یحروکو یحرکشو یحاکو ی.رهقو ییاصق رینصو باصتو یک هرو ِ

 یحایعو یجادوحو یحقلابو یحفح و یکی او یخ وماپ »یجهزبس و رشب ندن راناکد یفو

 ردردندن راناکد یجازجا و ی > هتسا رکو ی حاوحو یارو ی.وهف یزوفو ی

 یج ه رآ ودنلعتو یحفواق م یجزوطو رج واندن راناکد 3 وبج ویخاموفو جنح وو

 كنفانصا یجکساو یحقحویو بهذمو یجناودو یحهنبآ و یجدغاکو درب ندنرات#
 ید ندرلنا هسیاراو فاتصا ردقهره راس ادعام ندرلنا ندشجهلوا لام هدنرار

 كفا نالوا هدوشراج مرز واشغال دمج یش رادقمرب مرک هتساضتقاو یا
 لوف هلهجو یعیدق ید یراشوا .دنجراخو یقرهلوا كلتفه هلشفرع» ی رلادخت

 هل رب لاخدا هب هسوار تر هح زسا دل زس تور رد وا هروک هنا ضيقا هتف رعم یران ال

 مالها هلاک هتیرلمامهلآ هآ رب هدایز كراو یرانالغوا لوق رامنزو رامنز ندرات
 باستع | لژناتسا ءوزوا یتا هوا هلوصارب ی دی زاب ابتج ا دا ا لماع ۵
 ندفلت كباستحا لام بودیاهرادا هلیس هماقا مدآ دمتعم ندنف رط هرادکساو هطلغ یو

 باسنحاناک اک كفاطو نالوا نیعم ندنلام یسهعطاقم باستحاو .. هلیا تود هن- ها8

 هرو نم فراطو ندنغح هلوا شيا رب لقتس» رانا و ا باستحا یس رادا ندنفر

 انکا لوما عن ف رعم یاضا واذ رفد ۰: نور خا وا مھ رو نزاکت
 ۰ هر دتا رت

 هلهج و ندعدق یسهحفآ رامالپ نانلوالصحوذغا ند فر طءصاههناسرت لمالاق |
 ندنناقام یناستحا لوناتساو بونلا نادنف رط هام هناسرت هلهج ولوا هس هبا شل ۳

 بوهلواما زا هجهقشب ردق ههل وا مولعم یف كيدل وا مازلا هل ریمعآ برد الابهج 1



 یفانصا ناوحفپو حءزبس ندنغیدلوا یعاس هتخ ورف هلا اه یلاف یهوبمو هزبس یراکدرو

 آیو ری یونس هدلاحیراقدلوا رضا یرلادختک و باج هقرط باستعا
 ترد هدهئس قرهللوا عیزو هزوک هنلمحم هر هڪعاب روب نع علبمو ي هنس هلمح را

 یرو نع غلیم و یرامام رو هسیارلرتسدا هویقآ هدایز بودا ملت هنن رلادختک هلا طمس

 ملست هم صاع ةناسرت ًاماع یرلادختک هدناوخد یرلطبسقت تقو هلبتفرعم یمانآ باستحا
 ندکمر وهحقآ «دایز ولرهلیب ینفرط باستحا یسهف اط ناوحنبو یجدزسهدنروص یرامنا

 زاعسا و یسافا باستحا هوم هراس كج هک بوساتص هرس هلا ا یلاف شحاف قرهلسروف

 عضوموب لکو هننأاف بونلوا تخورف ههللادابع قر هوا تأف عضو نوک رج هلیتفرعم یان
 كنهنسك دايز ندهحفآ داف هیمماع هناسرت وشاو هنسمام اص هیهدایز ندنأف نالوا
 . هليا تقد یان راعساو یساغآ باستحا هنیراصوصخ یسامهلآ هراپ كرك و هرس كرك

 هعطاقم ی وونلوا مازا هلیا لدب شورغ كييزکسزوتوا یناستحا لوبناتسا هذهةلاملا
 هنیرتکت قجهلوا راکرد كنفراصم ندشیدلوا شمنلتماسج ًاقبطت هنعدق هعفدوب پولوا
 نداروب نداروسش كنه ور یرهنکی افلمو قمانوا بجوم یراسخ هیربم بناح یتیم

 ههنسح تروص درب كباستحا لام نالوا داتعمیسلآ ندنفرط باستحاو كنهجفآ یرلقدل |
 فراصم كنغلافآ باستحا طقف قرهللوا داع هترلرادهصح یسهعطاقم باستحا هلععارفا

 باستحا هجناک ههمفدوب هلکلک مزال کرادت دارا رادقمرب هرزوا قلوا رادم هنسههرورض

 كسبزکسزوتوا یرلکدرو قرهلوا فلاظوو مازلا لدب رلئدنا لازلاو ضو یندهعطاقم

 یرلکدر و هعفدکیا هديا بورشود ندفانصا كنيرلنالغوا لوت هلبمان كاهتفه.شورع

 ندنرلاغآ باتستحا كنيرانالغوا لوق كرد هرشطو شورغ قجزوتوا زویزکسكيب
 كم زکس یراکدلبا هدهعرد هنللاط ل ریمتایردو شوغزوشب كيزکس یرلقدلا امان
 ندفانصار یه هروک هنساضتقا كتفو لوا یرلنالغوالوق هدرل هسیاهدکاافیتسا ها شويح

  رشو روا همو ندفاتصا وللثم لافو یحکعا قرهمهلوا باس ردق هلآ لام تاشحا

 یفانصا وشراح نوزوا یخذ یترلکدلیا مازتلا كرهید ىلا هرشطو شک هل ءداب رحواو

 یرلکدلک هلآ هلبمان هیدع» یرلکدلسهریدنوط هرکترد هدهنس ندنر اسو ندفانصا والثم
  هلمان همباستحا نداق رب رهنلک هتداعسرد ید نالیر و هل ربعت ایردو شمراقبج ندهحیقآ

 كالوساتسایماغآ باستحا هدهسیا شلواترابع ندش نانلا ردق هیهراپ ناسکسندهدایزکس

 هدنرهرادار زیرهلوا طو ص غل هدووبوو كنيرهدوووو هطلعو هوبا ندنجراخو لخاد



 كرهدنا هد هاا هلع رش تقر ەمى رالا لیدس هرا:اکدهقش ید ی راهطوا راکس لقتسه

 ۱ ۱ . هليا تفدو تراظن یخدهنصوصخ یراهطوا راکسو ناخ هلهج و وب

 بوم الا وق مدا هدایزندنمو زاهلیماندرک اش هدلح یغیدلوا یراهب يع یخدیفات عا شاج وق ۱

 همالفک و ربرح هرزوا قلوا ضیعلها لمح یرادرک اشو یحدبع نالوا دوجوم نالا
 راولشو هجو شد لوب یرلکدلبا سما ییدمش راج هب رع دعنامق هرک وصندقدنلوا طبر

 هدننهضیع لها هکر ت اہ ورع و باک یتا هلا مفس و یلاش راجو روهال یراقدناشوق هنیرالبو

 ییا یرادرک اشو یلرانک قمراپ تزد هنیراشاب یراودنک و هجو شن هقوح راط یرلکب ۱

 اس هسرل رع بویلوا یجهبرع فا مو زسلافصو یرامک قایلق لیشب ییراذک قمراپ
 كتهب عو ب ومنك هدر هقش:ندندرآ و ندنک وا كن به ع راز یزلودنک هادی یه اط

 هدنراتفارقوهنیرللک بود هلبرابداو ضرع هب ی رغ وطندېغوط بویمرولط هدنناییسهرغپ
 دا قسافا باسسحا هسیاردک هدنن ای شكر هه يه ماظن فالح دوخایو رولوا قاز سنوغیوا

 هتیرزوا یغودنصن هبرع هدلوبناتسا قاوسا رایج هبرعو .هللیا ماها هنیرهسدأتوا تفرک و

 تعناغهتبراع هداروا هلیسح قلوا یلتعسو قاوسا رادکسا ندنفدلوا عون مدقم یرلغ

 شباق قرالوا یراح هروک ذم تنعونع هدلومناتسا قاوسا ید دعبامیف هرزوا قماملوا

 یجاز اوبو رادکسا هدنصوصخ هراس تاهسش پولی ردلاق یرارک زت رک رونلوا ریبعت

 ءدنرلتک رح وروط را اس هلرک و تفایقویز كرک قرهلوا لخاد یندیرلرج هبرع رالحم راسو
 «هللوا ماتهاو تقد هدأت هارلندیا ترا جو هنسمالک هعوقو هنس یفانم هبداو ضض

 نیزادءب ندنرلقدلوا لا داشعا ندان هنابدا یب یربندندمر ید ایاعر تمذ لها

 صوصحمهیااعر یمیدق بویمبک شاق و هت وج «دنبهو كلر صوصخ همالسا لهاو قابلقلویب
 مور یرامزک هللا تفاق نالوا ص وصخ هبایاعر كرەك هجو شد هق وح زاطو ها نالوا

 تفاش جراح ندنسدص وصم تفاقرک ا قر هنل وا دیک اتو هی دیش ران یا راس ییهراو

 . هلیا بیدأتو ذخا هسیارولک تسا و یسافآ باستحا بیدار هلآ

 یرلکدلکه ریو هه صام هناسرت یونس هداتسشو فص كهف اط ناوجغل و یحهزبس

 یادختک راناوچفب شورغزویشب كيبزکسناسکس «دهنس قرهلوا یراهدادما رفنزویشب
 مادختسا هدمصاههناسرت رارب هلباهمو هرابروا نایریو ندءصاع هناسرتو لیصحم ندنفرط

 لصح د۹ا هدقعلوا مس و میزوت هلبتفرعم رومأم هنیرارژوا ندنرلف رط ههل نانلوا
 هم وق سم هد اط كرهد ردراو ضعها ر بوس هلوا مولعم یو رادقم كن هحیقآ نانلوا



 ران وب ندنراقدلوا هاب هد رلهط وا یصاختشا-فاط رب الج بسا نالوا ةدنوازاپ زیا .
 تخورفهلرلبجریسا قرهنلوا طبر هلبفک و ریرح كاذک نوجما كمنابب ردمدآ چاق ید
 ی راقدتاص اضع» و هدقلو ع وفو یرلدتسافم. ی اد هبهلحو نیغ هددراحو مالع یرلکدلیا

 ینهدآ رب هبنع یسافآ باستحاهمفدوب ندی داوات کلا روهظ رارحا ندنراجما را رہا

E 

۳ 1 E 

 هنیراصوصخ یسمامهریک یاب هنیراجاو یسالوب عوقو یراعازاربو یرامالوا
 : ۰ هبلیا تفقد

 | هیاتفاتویز سکر هو هلراتروصویو یسماعلوب مدآ شوبیئاب هلهجو ر, «دلومناتسا

 یجهغوقو ی راطنقو یحقرصو یی ویج هک او یهرتسدو وشراحنوز وا ندنکج هلا

 یحدالرل: وو هتسهالوا مدآ ءدایز ندم وز ىدا زاروا و هطواو ناکد قانصا زاحاحو

 . هوا تقد یک ی رک ندنفرط یمافآ باستخا هتنراتفاقو ئز

 نکیاع ون ینادحاو اشنا هطواو ناخ نوح رارایب هد دالبو لویناتسا لصالا یف
 یتسواو رلذاخو یرلهطوا راک هدفرطه هلدسح یعامهلفاب هب هکلم تاماظت ورد دهر

 دالبو هدلوناتسا نیزادمب هلقلوا شما کت قرەنلوا اشتا راناکدو راهناخ هوهف یلهطوا

 ینادحایرلهطوا راکسو ناخ ادعامند راناخ باشخاو رک راک نالوا دوج وم موبلا هدهالن

 زا وجو تصخر هنساشنا بایسالانم ًابسو هوجولانم ًاهجو بوللوا منم لبا یلک عنم

  لاح طیف هبیلاعباب یناححا دک لبا اقا یزتمعت كلرلناخ نالوا دوجومو . هملرتسوک

 ۲۳۸و اا دام هلن یماخآ باتستحاو یدنفا ینضاق"لوتناتتسا بودا انا هلی ده
 5 ge 2 ی دعت بو تانه هتنسا ند راناخح ناللق و يرو واک نا وجه وا رممعآ i> یر: وا

 " ندننتصرتهدایزو عیسوت بولیریو تصخرقرءهلوا هنیاهمو فشکیریممآ هرزوا یسهیدق
 8 یحاص بولرو تصخر هن ریمعت هلیج ورب هسا ندرلناخ نانلوا یعوزلو . هلق تدعاىسم

 4 هرزوا قل وایناکد ارس بولوا هاخءوهق ه.دارتسشاو كر هرزوا لاج «سیارلید

 ۳: هلنا ناما وزر ۍسودنک دوج اووزتخ ورق, هاون کولا فکاو ولر, نیاوبزاټیپ ال جا
  درفآراهنو الل هقشاب ندنیحاص كناکدلوا ید ءدراهطوا نانلوب هدنرزوا ناکد دوج ومو

 هب هط وا هدنرزوا اكد ود ردمر شم دوخایو ردمابرفا شلک ندتالو رک او بونمناکا

 iy شلوا راقع قرهلوا صوصخ هراراکب بوش وا هدنرزوا ناکد هدهثلندالبو لوبناتساو بیدأت



 هشت تن کو

۳ 

۳ 

 EV یسهمانماظن يا باستحا

Eرح هنفرطیساغآ باستحا سلا رولوا یراثا وا یی بولیا تد هح زس ر رس  

 تعوم دراناخ قج هللوا صیصخت ررح هجورب كدقاط راب . هلقاب هتسانضقا كرءروآ

 ندنهورک لاحو راکب ید یرلاقس رہکر ابو هقرا نالوب ءدنرلهر | تالح ندنرلکجهدنا

 ا لغ بوقح ندا هدنعوفو یار ءدنرامنت مراتع لوا ید رابرت هد
 رب رحتملادع) رلاقس نالوا هدهلم ر یه ندنفح هل وا تبوعص هد رلمر و وص هلسف و هبالحم

 هدرار یرافدلوا هبراتلافک یسلاهاو ماما ع هدلاخ ینیدلوا هدایز ندهافشک هحرد

 روی راو بولا زواحت یموزاو هتسمالوااقس نسلفک هنا زا تھ د: راک
 . هنلوا تراظنو تقد ندنفرط بستحم هنسماملوا یش رب هلیمان ح الس

 ییاهدنناب كریکراب .رب بولوا هدلح یرلکدلیا طبر یر ړکر اب ید یرلیج ریکر اب ایک
 سانجا رابجولادم نالوا هدنناخ افوو ینا تفد یماغآ باستحا هتسمالوا صخش چ وا

 هننح هی ویوا یحرصت رادقم ندشجهلوا یاس یراتفرو دمآ ءترانو بولوا كعد هفلتخم
 از درو ر یه ندنازامروم و راج لادم نوا دلم تماق نادر شا ئا ول
 ند روس هتیراجما رک ا بودیا تةد هنیراطبرو طض لاکو هنسالاق هدمرشط ندنناخ
 یارک هسیا راتوط یساغآ باستحا هدر زتسانم دوخایو هسا رریک مدآ رب هقشپ

 . هنلک ندنقح كنشاب

 هدننورد هناخحا مس هلمنهح یسم هم رک طباض هلع نال وا ربع هن اجا مس هده ةلاجلا

 ررر وللثمهر اس فانصا یخد یفانصا ج ارس ندنفیدمهلوا مولعم ردراو صخش هلوقمه

 و زاناو هسیا دا نرالعن هلهج +:* هفانما سس ینافآ باب ییا دواک |

 رکسع رس كرهدیا تقد هنسمامشراق مدا یعاس هتیراجماو ترالظن هلهج ولوا هنیرادتسوداد

 وسشراح راس هدنراقدقح هلوف یسافآ باسنحاو یثایکیو یسضاف لوبناتساو اشاپ

 رصن نب هم رک باضندناصاكلذکو هب ناجا رسهسااناردیا ج و رخ و لوخ دغهجو هنهددازاپو
 هحک هدهناخجارسو كما جورخ و لوخد هجهلیوا ید هناتسدیو هرابحاتک و یس وش تاچ

 قعوط بوریک یراللوا یتحایق كرهیلکب قللوق هدنسومق یرازودنوک هدهسیارولوب کب
 بولیرتداق ال نیزادعب رارفاب یرلکدریو هلبا اریک هدرانوکود ضعپ كنفاصا ج ارتسو

 ید هناخجارس ومشا هدزوا كلر درو ندرلترامع هلمتفرعم یمافا باستحا اضتقالایدل

 . هلوا لخاد هماظن تون هلهحو و



 یبهمانهاظن یلاغآ باستحا ۳۹۹

 دهسیا دولیریو نذا ندم ر ا کاکا تم دخ ا ناجم الا ییا: ندنشیدلوا ,دنمهاخ ڭمدآ

 ۱ دا ند را رفا هد ق وا ما ب هنذج هلاق شوب یاب ره هدیک هن روا نکا. دو متسف

 3 ربد هک دن هنیدب هليا یببس مدا نریو نذا نوجا قمالاق شوب یاب هدک دل ریو

 ا ان ربنا تک رق ولنا نسب ها ردك هنماقا تابا هلی رک دم ید آ

 8 رپ هلا نکع هد اود لات رانا ندا باما نم 1 راغن هنعیدلوا راکرد یعوزل

 سس هک تونز ونک هسا باتستحا یس رک ؟ زر یدل  مدقم هدک دليا لش بولو

 هد ۳ ندنسدنفا یبدتسا ت هدخ راکتمدخ ناشواءیقراب لوا وثم وا هلهج ء

 ق 71 والثم وب تا بولو لوق هداح ییادراد دوخایو هدلع يج.دیا باستا 4

 فالودندشرت اسو قالسو قلبا دوخایو كمریدتا تمدخ انا یرایدنفا یخویراناتسا

 رولوا كج هدیا هدیجرو ردغ كرهمریو هرک ذن هند نوجا كمربک زاو هساراو ین ولطم

 دا هطراضهسرا نده رط ینو یسدنفا یخد لوا تودیا لاح ءدافا 0 هسا

 هبهس رب کر نو هبفح ن ابو لاح رو املع نیزادعبو .هلفاب هنساضتفا ندفرط یطراض

 ابا یدلروساب هنف رط یدنفا رادرتود صوصخ و هدزوا كمامردن وک زم عا

 اه a ساقی

 . هل وا اطعا یربح ولع یو هرالع ندا اتتا بولیروس

 ) چله ۱ ام دروک كنراهلوقم لفاتسا و دا ندم ا ووا

 دوج وم هدلاح ییيدمسش هدهتسا لکد زا یطوت و راکت هدلوساتمسا هدتفو

 دون زانالواءوراهاخضیلس نالواءدنج راخ هلق ید بوی واعفدودرط ًایلک رادونرا نالوا
 یجهحایو یحدیمس و یحکعا و هنسسالو دیازت قرهنل وا رتفد ندفرط اغا یشاب باصق

 هرادا نکما امهم یناکدو نورف یرلةدلوا ین د لرلدون را نالوا هدرلتراسم و «دن راناکد

 2 ر لجو یخ قلعت۰ هحاا ب یخو هدران و و هام اع وب هدایز ندیرادقة كجهرولا

 مانغا هثدامسسرد هلمسومو تقو بوللوا تقد هللاک ندنفرط یمافآ باستحا هنبمالوا

 هل وبناتنا هلتس رز ثانسهض اط دارک ۱ هقشب ندنرلدروک ولناشدلعو ولکاهج ندا قوس

 را الاب هحو رب .هلبا ماهاو دقت هللاک یرلررمأم باستح | نالوا هددنب ردهنسماههرک

 كج هلکه ندامشرد ینه هفج هلوا هدنمازنلا هدَهع رانا وب یسافا باسنحا ید یسهعطاقم

 زاوکو اناا قادرا كج هديا دراوتءراهلکساو راب نم قازرا«لبرق باتش ممومو رو
 کج هنيا هماقا هلع رره كنساغا باستحا یخد هلاوحا كنيراهف اطو اؤر يرلاق



 | اقا 0 3
 go“ یمهمانماظن یتلاغ | باسحا ۰

 ىجەروبالصوىج ه وعامد وحاب وی2 اق ی ر, ند رات لک ندراد نف لر برو وهف رط طب

 كج هریک هنفنصیجش اف یسا دختک كن هلکسا ل وا١ یا كاج هيل شرا د هلک سا یک: دک داک مزال قل

 هلا یوم یاآ نکس ندقدرد زا توروتوک هنس روضح یساقآ باستحا هلبا لند یصخ

 یخو یسهفئاط یجشاق وبشا .بولب ریو یربخو مع هقرط افآ یاب یحاتسوب ندنقر
 یرتفد بوناقوب هلیتفرعم یسبجم زاب و, یعاجوا یجمات-ؤب هرک رب هدهام رہبقرەلبربدی
 ید هورانو هللا قساعت هللوصا رماح و لاح رانا وت هدایز هازدیا قسطا هلبا باس

 یسجزاب یغاحوا یحناتسوم كرک هلبتسانم هماقوب وبشا ندرانونو تقد هتسالوا حال

 الب ندنغاج وا موفص *یحزاب هتساا رونل | بونشلوا هملاطم ها ر ندنفرط راس كرا
 . هوا قفا هند و عفد راز

 قرهلوا مضنم یتفرعم اغآ رامعم ید یف اسط ربحرو شاقلو ی هوضو راخت اذک |

 انآ رامعم بوایرو ندنفرط باستخا یرتفد هفطق ر ًاقسطل هننانصا یمیقاف بوئلوا ۳
 نالواهدنفرط باسحا قرەر دلف و ارآ ارآو نا یهملقو رب هرانو یخو ندنفر

 تنه اطراجت یراراکیب ندرلربجز ماء یاب دافراو هموتم فانساو قیبطت هل ر
 هدرلنوب بولوانک اس قرهلوا مولعم ییفکو لاکشاو مساو ددع هدرلناخ یراةړوا نکم

 ع ونغدوخایو روئلوب مدآ هدایز هدهملقوبو تقد زاناناوب افآ رام هنسماملوب حالس یک
 هملقوو یسمناک ندنقج كرهلب رو رخ هتفرط باستحا هسلا رو ربخ حالس نال

 هقآ ر هنس ندنفرط را ریو كركو هم وقص فانصا لک هلیدانسا تموم 2 بچ ومال

 هني رالاعفا و تک رحو هصاخیشا اط وو هنصوصخ ینعلوا زردکت هسا رونل 1و ىىمام4ل

 هلرلشاقت هدقدلوا قح هلسای انب رب هدر اس لاحمو هدنحا زافو و هدنداعسرد ربا

 یراسصحا هرلشاقن ناملسم كنسلروا هبوب یلغای هنیرزوا.هویصو یرامنا عضو ناب
 اک ۲ هسا رايد هنسغشق ندایاهرو سم ی >اص اب قرهلل وا تقد هتعفدو علم ا كن رد ۲

 بلط ترجا هدایز ندن اف نانلوا عضو هلمتفرعم اف  رامعم یر اسو رکلودو یس 1
 باسحاو اغارامعمما و دلا لع هنی راص وصخ ىچە ایرلانب شحاف هدایز ندنماظنو یسمامهد

 یه رقموج هع واو یکهدوکو ىج افلفو ىج وپيقياقو انتعاهللاک ندنرافرط رانا وب ا

 . هنلوا ماها ندنف رط هصاع هلا اقفوت هل وصا وب ید هنفانصا یجهبل ط

 ید یعسف را و قرش یھ ر بولوا متد هح وا یعدعاسا نالوا هدیداعسرد |

 و ا دنا اقف رسدروب زس رب یا و شلوا یک وارپ كرديا لهأت رب



e4یمهمانمالتن ینلاغ۲ ناستحا  

 ندهلوقم رریولا هتعنص ابو هقلوا عابنا دوخایو یرکسع هدلوبناتسا صخش نالک رک او

 ریرشو د-سفم نمک هشرسرس هلیوش دوخایو هدننمض ضرغ یارجا درج بویلوا
 باتتحا ءرکص ندکلبا تداشا هید هیاستحا انداع هنسهرک ذن هيا رونل همش ندنسلوا

 یخدتراشارب رکید هليا تروصریرخ ادوخایو هلی قد هدزوا قلوادوهعم هدنرلنیب هلیفرط
 ییدنلوا رک ذ رظنلا ید هتسهرک ذب هدکدلک هتفرط باس2حا هتسمک لوا هدعب نودا

 لاح قاطتتمالاب ینهنتسمک لوا ینا باستحا هلن یدل وی تراشا هقشب هلهجو

 واو . هنایا رابخا هبیلاع باب هسیا ردیا نیبن ینلزستوفیوا بویالک 1 یک کرک یناشو
 تاقالانم ًاتقو یرلنالوا درط ندنداسردهعفدوب صیصخو یصاخیشا زسنوفیوا ول
 قالوا هدنفزط  لبا مورو یلوطان آ هلیا همماس بیتاکم هروک هنساضتقا یرامال ریوملاص
 ماکح ید ندنهانب اوتف ترضح بناحو هنیراف رط نظفاحمو نیترصتمو ماظع ةالو

 ندرلکجهلکندرلهرمشط هدننمض ی كل هداموب بولیروم هاو ریرحم دکوم هاونو

 ًادیک ۱یو یسماملا هجق | رب هلبا رخ آ مان یو كرهید هرک ذنج رخ هدن رح راهنزو راهنز

 . هل وا ربط آو ج رد

 هلسلاها یلبا مورو یلوطانا یغدکراتا هسیا رولوا ران ااکندنسیل اها رلهطا هتداعسرد
 نالوا دوجوم ۳ هنکج هلک مزال یرلللا تتوت هدناخرب ندنفج هب:هب وا یراطالتخا

 یراتفرودمآ ب ونلوا صص هج هقشپ نوحسسلاهارلهطا هلیوب ندو دسر ندراناخ

 . هنلوا قسطت هنیرا رکید یعاظن

 ندنف رطیسافا باستحا یخدبسکیا بواوا یسج ای رللامح هدر, یک یسج زایراماج

 یعومیافآ و ع رش تفرعم راناوا دوجوم هدراماح و یرالامح هلکسا ریه قرهنلوا نیرعت
 رک قرهنلفوب ءرک ییا هدبآ پولی ریدیوا هتسهرص هرکص ندقدنا وا رتفد هلتفررعم هللا

 راهحا هدر یماا باستحا ءدلاح یغیدل و مدا هدایز ندرتفد-ه درلمامح 2 رکو هلکسا

 تاتستحا بونلوا ققحو یرح ید رک هلروص و یغیدل وا ےک مدا نانا و هدایزو

 كلنهلکسا ابو یسحاح كماج ینیدنلوب هيا شما قرهللوا ىلفكو یربخ كنساغ |

 هدایز هدهدام وب و دنیودس یخدیماحو عفدو درط ندلوبناتسا لاح رد یمادختک رالاح
 . هلوا بیدأت یدسهاب تکیو یمادنتک رابعا نوجا تدش

 یر. هبوللوا رتفد هلتفرعم اغ | یشاب یحاتسو یخدیشاط یجهنوء ام و یجاق كلذک

 یژفد هعطقرب هلجرد یالوو ترهشو مساو یسالفک ءرکص ندفدنل وا طرر هلف؟ یوق



 مو ۳ یمهمانماظف ینلاغ 1. پامقحا

 نالوا رب رحم مدقم تابع یکیدتسپا کب بول وا رب رج هن رز یررامدآ نالوا شملوا

 ةلوهحم صاخشا یخد هلتهج و بوشزاب كر هل رو باوج هسیا .دهبافک جود یرلءدآ ۱

 تند اهلا نلنالولآ یاخآ باسنحات هتشللوا الز ندسوزا برایش ا
 اب ابد «لوبناتسا باستحا» ءوزوا قلوا ظوف دن هلن الوب: یساخآ بانو هل
 بو ندنوب دوخایو ندهدوجوم صاخشا نالوا رتفد هذه: ةلاحا بولبریدتا كح نهم

 لویناتسا هدقدلوا كجهدک هن اب الو ییسیرب ندنقاط كحهدیا لوس هراک هدلوسناتسا بولک

 يلوا تورونوک ها | باستحا یتسه رک ذب رو ص یفج.هل 1 ندنف را یدنفا یسهاف

 روک دم رهمو تراشا ود ردشلزوب یدش هتسهرا دن قرهریدزو مسا: نالوا هد رافد ۱

 هلرو تصخر هنر وص ندرلدسرد هثدعل وا دهع و تراشا هلهح وو بول وا ره ا

 کالدک ا اک یا كلع یغیدنلوو یل. هسوا رولوا توف بولک یدوعوم لجاو "

 كج هلک هلوناتسا هللروص وو هریدتا نقر یدو یمسا كرهرو ريخ هاستحا

 لرلندیادشودمآ رثاسوند راران اندک هلا همهمو ندهباعتل ود همدخ كجهدنک ندلویناتساو

 نالواهدنسی روک یشاب یجاتسو و هج مکه رزوا قاوا رادمهدیقت و هنف راصمثكرار ومآمندنع وک

 ىلا ندی راوسو ترد ندهداس ینب رشکیا هنشاب ناوبح و رد رد هنشابمدآ یرارومأم باستحا

 یرازومأمو قماق [*"تاسسشحا ۰ هللا:هتشرارتب ذهن کای قول هما هرک ذن ج رخ هداپ ۱

 هسا رولوا عقاو روصق هدتفد همهارعاو دوخ ابو رونال | هحف آ هدایز ندنو ندنف رط

 بودیا تقد هلیلاک ید هیهدام وب ندنفجهلوا مجار هنساغ |. باستحا یتلوئسم دشا
 . هلیا نیمتو باخ ا هرزوا قلوا مقتسمو دمتعم هدوک اک آ یرلمدآ یچهدیا رومأم

 بولا ثادحاو كرادت یسهطوا راک هداروب هدا روش راراکیب راسو یجهاقو لاهو

 هتسشیا نلحاص بور هتنراتاخ قحهللوا صیصخ هدنمانخ یتحلصم 7 ول وا ماشخا

 هدنراهطوارلنوو قلواباشخا بولوا ریک راک ید رلناخ قجهناوا صیصحم و كمتک

 باستحایسحاخو یسشابهطواكناخ هوا رارالقص بونماقص هناخهبجو هحلسا راز

 یجناخ قج هلوا هدراناخوب هلتهجویو قعلوا بیداتو ذخا لاحرد كرهریو ربخ هنساغآ

 . هنلق ماتهاو تقد هرزوا قعلوب رامدآ دمتعم رولس شياو تر یئابهطواو

 یمانآ باستحا هدد ارد ضادا ع هک هو ارو نمد اپ یف

 یتحلصم تیّور رکا هلرب تقد راظنا هلاحا هنلاحو صخشویز كراثوب یرارومأم
 ودنا تراشا هید هیاضتحا طقف هنسءزک ذن هسيا شک نوجا كولس دار .دوخابو



 یسهمانماظنا,ینلاثآ .باستحا ۱ ۳۹۲

 یساغآ باستح | هقاطزاع یرغوط ءرکص نادنراشا قجهلوا عقاو ريد هباستحا ندلع

 لوطانآ ید ةدنغانوق یمافآ باستحاو رارتا ینسءرکذن نالوا هدندب بولک هغانوق
 لاک او مسا ثلذک دلراولءرکذت وبسشا بولیتوط رتفد کیا هلیمان یرتفد یبا مورو
 سوغرو هحکح قرهنلوا دق هرتفد ییذاک نوجما تحلصم هو نوت ییدکو یالوو

 قیطت هليا رتفد كج هلبریو ءرک رب هدهتفه ندرارومأم نالوا هدنسیرپوک یشاب یجاتسوبو
 ندونق یو هسردیا روهظ مدآ هدایز ندرتفد نالوا هدنفرط یسافآ باستحا بوللوا

 كن هرااسو یحهاقو لاح نانلوبهدزلک-ا رره نوت رهیو قوا یرحم بول ردشمرک
 یمدآ درب تلنسافآ باسدحا هدهنطنطمق باوا هرزوا كما عالطا بسک هنلاوحا
 ا ها رخ یرامطاقم راک و باستحاو ندشچهاوا ,مزاتسم.یدیآوف یسعوب
 باستحا هليا قیاس لدب كن--هعطاقم راطنف هتهج یتبسانم هباستحا یدک راطنق بولوا

 هرکذن هلوقمواو قرهنلون ىدا ررب هدوش رره هدننروص یعازلاو هلاحا هرات وا یساغآ

 شرر كردیا تقد هنلاح كنهدک ونالک و كرءهردنوک هنغانوق باستحا یرغوط یرلوا
 قو بایرا هدقدنلوا را رحم فنص رره ندفانصا هل روص و و لصاح دوصقم هج زس

 هلهج ول وا ندنک و دبا راک رد کج هديا نیش ییدلوا مدآ رادقع هدنداعسرد قرهلوا راکسو

 هلاحا ههلایع وم تبسم ند ەصام هناخم رض هلشاس مازلا لدب یخ دہ هعطاقم راطف

 باست>!یخد نوا رانالک نوزک د بونلس هدزوا ررح لاونم رلنالک ن.هرق قرهلوا
 هنس رک ذ اقطت هل وصاءرق یرانالک لا رااق یرامدآ قجهنلوب هدومقیکیوهدناملكنسافآ
 هن راناشو لاح كرانالک ندفر ط رهآ رحم وآ رب هلهج وو لر هل ردنوک هتفرطباسدحا هلا تراشا
 ۱ . هلوا تفد ست کر

 بسانم نوجا صاخ2ا راکس نالوا دوجوم موبلاو كج هلک هتداعسرد هو ندبو

 ترد چ وا هدلومناتسسا هرزوا قلوا نک اس ًاطولخم ایاعرو لسم قره رر داوا هنیراتبس
 ردقههمشرک هتعنص رب رانالک بوناوا صصخت ناخ رشیکیا رر هدیویاوهطلغو رادکساو

 راک یکج هدبا هلولس ندنآ بولیردنوک ءرلناخ لوا یترضوط هلبتفرعم یساغآ باستحا
 باستحا پولوب لفک هبودنک ندقاط شعلآ ییفک مدقمو ندنرایرہشم ادا هسیا هن
 هدودنک هسا راو یهحاسا رک او ك یوق یخدکنا لرهروتک هنر وصح یساغآ

 ینق دوخا كجهربک هناکد یفنق ءرکص ندقدنلآ یرلکفتف نالوا دوجوم طق بولاق
 رفد تم مدقم كلحموا هسيا كجهلشیا هدماح یغنق دوخایو ج هوا لام هب هلکس-ا



 4 شش همانماظف یا اناا

 قوا زیو قرف یخد هدراماج رفا هلبا مسمو یسالریو هملسم كنهرتاس و لا
 2 زفتعو یسالوا قتربو هنهک یرابا وااو لایعبو ستاری نوب جاچ یر
 یسانآ باسنحا . هلس تیر ومأم "هل مسأر هراودنک رانانلوب یمافآ باستخا ی
 سه ندفانصا كر« Ê لاخ هن رام اظز هزاریش كفرح بابرا دوصقم ندنسهماوا و 3

 یشیاسآ دیار تهج رهزا ثوللاداع بولوا وغ شم هلتحلصمو لاح ودنک فنص

 همیانصو فرح بابرا عوم رلنانلوب یسافآ باستحا هلبوب ندوب ندشیدلوا یه
 ندنغیډوا یتلع فنهرشک ریذاحم یک كسوفت هدلوبناتساو تقد ءرامساو ترا

 راظن رادم هتسمابهدیا دشمن بولک یراهلوقم یرسرسو شو یئاب هان دامسرد دم ا
 رود و رب رج ید یسلاها ینالبحم لوساتسا هدقلارا رب هلو كرانو ند و دا ترم

 یتلصم اب صاخشا كج لک ندیلبا مورو یلوطانا هلوبناتس-ا كلیدمش هرزوا ىفلب

 رهل وقم وا واتر هنکج هک هدننحن ین هلا كولس هراک ر هدلوساتسا دوخایو ۴

 زافوب و هطلغو رادکساو لوبناتسا هنا لوا نوجا كما کت هدایز ندنموزا ي 1
 فرح باحاو روطانو كالو ردة هدراماج و یحهاقو لا رادقع  مدن زاهلکس ی

 دمتعم ندیاستحا فرطو فیرش ع رش بنا ردراو درک اشو فانصا رادقم هدن راک
 مما بول آ یرالفک هلبتفرعم یرلیشاب تیکیو ادختک كفانصا رب هو ینیبعآ رامد

 " هنف رط ین باسذحا ینع رو قزهناوا رتفد هل. رصت لشکو تالوو لاکا

 اتتا یک داود كلەنسك رو تقدو اعا هلاک هنس هدام ر و عنمر دارن رب

 رکسع دوخایو ترا دوخاو تام هدو د وک دد وو ج۴ ندع ءدک داب

 و راثدیا اضتقا ىسملوا مقرتو ناب یيدلک نوجا ه للصاحلاو هدننمض قمل

 ندیلوطاناو هدرينع ٌةهجمکج هرزوا یاب راک ذن هراالک ندیلیا مور قرهلوا هب
 باستحا هللا رشت دنح هدنسبریوک یاب یحاتسسو هرزوا قاب هنیرلهرک ذن زر انار

 هبهرک دن نالوا هد رد كن اعو ن رام بوالوا هماقا یمدآ رر دمنعمو مقتسم كانساف

 لاوحالالوهحم ضعب ندسک نالک نیل و یحقواطو تراشا ود هایتحا رظنلا#

 هدزوا كما تداشا ود هباستحا هنیراذرک ذن روع هللربصحت فوق و هنی رالاح كنا

 - درد نالوا هدس وغرب مای ید یمد 1 ۳" كا باستحا هقثو ندهجی کج كچوا

 هرکربهدهتفه بونلوا رتفد تب یرهشو مساو ییدلک ندفرط هلو تماقا هدننای ك رایج

 ییا وبشا هنیرلهرک ذب یخد راول رک ذت كح-هلکو م.دق و لاسرا ةنساغآ باستحا ینیرتفا
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 اسارت یلاع ردص هرادوهل وا هدنناب موق یشابزوهنب تقوینیدلوا یعوزا هنیباقآ
 Jا یحوم *یدنفا بوبلکب ا ترد هلتبون همون هدنعانوق یدنفا یسضاق لوساتسا

 م بولیردنوک ید صاوق نکس هليا رابخا هبیلاع باب نوک یفیدلوا قجهقح هلوق
 4 اضتفا داره ور و هحنک وا كلا یعوم یدنف رلصاوق ےک شک رش ییا نوا

 راو قم آ بول وا مادختسا هدراتعدح وللتم فا برضو ی دخا هر
 : .. هلوا هښ هنیراودنک یرلماعا ذخاو بلط هحق | رب ندراش وللثمو

 اضیدلوایماوقا بیس كنالاعو ماع حالص یسوصخ رکشلانع یهنو فورعلاب صا
 ورواهدش رش ناضمرو یرلذ وا زاع ین لوا ندهلح رلث وا رومأم هباسشحا تمدح 7

 رب رقتو هفت یرالا مایعو ءالص ٌهضیرف یادا هليا قیقحت ندنالحم هنا یرانایع وط
 ع رش فالخ راسو یرانال یتماما طورش ید ندنالم هاو یرانایمهلکد بودیا

 هلردیا .راضحا ورابخا هبا رغ تعب رش باح ققحتلاب یرلنانل و هدنارکشمو یهانم فرش

 رونالا ع رمشلادبنع یراقدلوا روز دهاش بودیا تداهش هری فالح ء كرکو د هرات و لک

 .,هتلق ارجنا هتف رسم یماغآ باستحا یراهعرش تاسدأت نالک مزال هاراندیآ نیم

 ۳1 بولوا ندهمزال یخ د راراکتحا دی عطق كنب رار كح اتتا هدهلخاد روما

 لسا ندنفرط یماغا باستحاو قمامهلقاب هلال همها صاوب هلل ولح تاضراع ورید دم

 رثنانل م یسافآ باشحا دعب اف هنتهح قلوا یسهف اط قانصا قحهلوا تراظنو تقد

 اطعاو ذغا هلبا هزادناو نوشرآ و راطتقو وزارت ردقن ره بوزک ها لوق هدناقوا رنک |
 یرلنلوا ناصق بوقاب هنیرلن وشراو هزادناو مهرد«نزو كنسهلج هسیا را و فانصا ردبا

 قحتسم هسدأت هدایز ند رخ كنکدو ردکتو ریزمت هليا كنک دو هقلف هروک هتساضتقا

 باب یرانلوا قحتسم هدأت وللثم ینو هعلقو لاسرا هنسبحم یمافآ باستحا یرانلوا

 خر كرديا بیدأت هروک هنسهحنجو هنباجا هلبا رلتروسص ویو ریرقتو هدافا هبیلاع
 کس كزر ټه نان ضیصخت و یرامامهلیا نزو ناصقنویرلمامهدیا میببهداوز ندنسیراج
 كج یرلفدناص جو افص كرلباصقو هنمها صا یسامهلوا ناصءو قوزو كنسنزوو

 ی راهیامرمس لصا كنهرورض جا وحو عاتمو ایا فاك لصاطاو ینانتعا هتخرنو نزو

 لام هلبا ءدایز شعاف فانصا یننق كردیا هراخم هلا فیش عرش فرط رابه قیقحتلا

 یهاتتفالخ بانج بناح كردبا لیدعت هلیرلتف رعم رلندیا اضتفاو یرلادخیتک هسا راتص

 ی راکدر و هرفاک هدرلماج و یتهدخ تجوم یه ربخ تاوعد بالحتا ندنک يه نوجا



 پچ ی هما هاظل یا .تایبخا

 ینلاغا باستحا ییدمشهلرب هعیایم ندیریم باج اضرالاب هلت رعم اغ | رامعمو بلح یا

 ید ا اقفال هل ر وص كج هريولا هنسهر

 مادختسسا هدل وق كرو یسمت ماسح ةت 4 دو ثانی باستحا هده لا 1

 لو لا رب رش شب ترد نالوا دوجوم هه تسشلاف یزرج زلال ۲
 نرم کج هما تیافک هنتحلصمرب یه كنئمدخ باستحا یزالم رفت شب نواو ینالف

 ردق هو ند رافدلوا قوام هلعلکمرشود یرت لات یرفتزافنو نالغوا لو

 هد رلعفد لک ھل هسبالم یرللوا ندهزج زج هورک هدهسنآ لکد ندهلوقم رارب هشرا را

 یرلزوک كف رح باجا صبصخ و نمای ما "یلاها یرغ ندنک ودیا راکرد ردغ ها

 هردک رنو هلغلوا شلک هل وا لیصح هلهج ولوا لام باستحاو نمی 1 .هتنالفوا كل

 هدنراتمدخ ناک اک كلیدمشو كما شعت هدهناعاش هیاس هرزوا قعلوا عفد هلن روص 3

 لر قحهلل وا ناس هدریژ یرلهبم ون حیف آ شو نوا جا رص هدیراتارب دا را و و ۱

 ك ند راقح ةتسلا رارول او 9 هدایز هحیف آ رب ندفانصاو ثلمرب و امام نیا

 توف یرب ندراولتارب و مادختسا هدلاح یرلکدلیا اضر راهطا هلا تعانق هشو غ ۱

 ردیا تعرو ردتقم کنروک ییتهدخ تولوا یدالوا ینانالغوا لوق نالوا لولح هدق ۱

 یمافا باستحا هنمزالم شاب هدلاح ینیدلوا یدالواو هنیدالوا ههجو یعدقو یتباس

 هلهج ولواو . هنلوا ریرحتو باا مزالم وللفک ًاددحم هنبرب بولیریو هلبضیع كلرانالل

 رولوا راندا تکرح مان فالخ دوخایو ناسار هشياو ناسا تعانق هشورغ :

 لوبناتساو یلع ردصو , هناللوق ینبسانم هنیر, بودیا عفدو درط یساف آ باستسا هپ

 راکاج وزارت تددنالوا هلسا یراک.ادجوزار بانو ییماغ 1 باسنحاو یدشا

 جاتحم هه ر اضتفالایدلو كم زر ۲ هدلوف هلبساخآ با ستح ا ںولوا هدب راداللع وا لقا 1

 رادقملرهید یرفت باستحاهنیرب كرلبتلا يللا هرزوا كنا ریزعتو تفرک و ذخا یراناو

 ندنغج هلوا بج وم قرم ست مو ر ع دخل ی ا ر رج و ٌلرادت ره هی

 نالوا هماقا هقاطراح ندنفرط یراترضح اشاپ رکسعرس هللا رظن فرص ندنرومآ

 صیصخحت نوجسافآ باسستحا رفن زوئوا یمرکی ندنقاط یسشازو ءروصنء رک اس
 یساغ 1 باستحا ردق هرفن زو وا هللا یشاب نوا چ وا دوخاب ییا اضتفالایدل قره

 باس | كارت وشاوهلبا مادختسا و طه دو تفر کو دحا او هدل وف بول آ رو

3 

ِ 



 .  لیفماتماظف یان پاستا ۳۳۸

 3 تامجوت خر ءاروکذم قلا -ءردوا قلوا مزلتسم یرامتعاو ردق ع رب كن رال و

 1 یراصوضخ یسهلوادیق هبت یال وق قاب شاب هلا قل ووکیآ موج وك هدنزتفد یربن و ابد

 فرطو شملسد « .-: .نامرفو سما هسا رولر ورب یر هن 6 ولم هی هدارا قفاوم

 هسرارتفد زیو اھ تاهچو هلو ندیو : هسسا هدیواه طخ نالیزاپ ندههاهاخ

 تاسدحا هک ون اهد . ردشلرونس 1 نزونسل ی دتا دف ینلاغآ باسحا ۰: و
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 نیا قرهلوا وقل .هدنسهنس ۰۲۷۷: تیام لاو شمع هنیراهرص تلود لاحد یرارظا

 . ردشلدبا لیوح هنذىارهش

 . حالصوا دم هنس تنطلس ٌهیکلم تاماظنر هبفرع نیناوق هرزوا یفیدلوا مولعم هبهلج

 مظعا كب هدلب ماظن ةزاريش ید باسذحا نوناق پولوا ما ٌهفاک لاوحا ماظن طانمو ام

 كي هماخاد تاماتظت یراج وربندنراناشنداعس نامز هنع هلل يضر ر۶ ترضحو یماوقاو

 شلوا لتخم [دک یماظن ٌهزاربش هلبتا واح تاضراع رەب وربندندمرب بواوا یبانمو ادم
 هرز وا كل رو تروص نسح یحد EE هدهاهاش هيا وا دعم هاس هعفدوب ندنغیدل وا

 یماغا ا باخت الاب اا ییطعم یش ا یحءربمح قیاس ندنراشا ىج وق ىلع هاکرد

 : هکرونلوا ماظن سیسأت هلهجو وب هبا ارآ قافلا قدهلیروسب نیعتو بصز

 هدقاط راج هذه ةلاا بولک مزال لحرب یفاک هرلنل وا یماغآ باستحا هد مما لوا

 هنفلاغ | باستحا نالوا عدق مدقم ندزاوا قرتح لع نالوا صوصخ هنیرلاف آ باستحا
 لوتقم ینهصح نالوا شمع هیودنک بیرقتر هرکص ندقدلوا قرتحم نکیا لحرب یفاک
 کا یندموقمو شمرو هیافا فراع یحاح ج رخ ندنرلکصخ هصاخ روغ یحاش

 وروف مدقم هاب هنغلدلوا ششلراط هلروص لوا بوناص هرادجش< یروق یتسهصرع

 قاطراح هددسیا یلهلصاف ردقرهو كرهلبریو یرلام رکد دارللح نالتاص هراحیشء

 نالک ندزکد هللا صیصحم هاستحا یخدس هوهق یل آ یللا نالوا هدننب ین هما

 نالوا هدنسوشراق ىلحم یماعا باستحا هرزوا كا تراظز ید هراقاق ندک

 یتافاتاستجا هدهافک هجردو لقتسم ندیربم بناح قرءهلل ۲: یاد ترد چ وا

 هروک ذم ةا قرهنلوا هلا وح هيیدنفا رادرتفد ندننج هلوا بسانم یمغلوا اشنا یتا وق



 ۳۳۷ یتراظن باستحا

 ةباقوو بم نید زاص + قحمآ یداتعما تیربخ ادال مالا كن هنلع !تلود ده دتا ]

 مالسا لهاو تردانم هدحورکش بولسینبداوا امظعتمع هدنراقح یدنک یخد یعاظن

 لکوکو كرهلس یثا دنرف ند یراری رب هد اضتقم (ةوخا نموملک) رلنالوا ندنهورک

 تاقواو تک وو ل هلا رکنا نع یہ فو ر عمل ابا هدلاح رھ قرهشارب ندلا کلر

 یتسهلوقم روضو دغم زاماراپ هتیراحاو هنیرلهل و تموادم هباداهلتعاج ۳

 نده. تالاح نایاشقای همالسا لها هلر لاغتشا هل راتحلصم و لاح یدک پب ۶ وا

 ,دالواضرف ههل ناهو تدعاسو قوت هدایز ندر.درقل یاد هنل ود روما ندنسهفطوو ۱

 مه هراندیا اصتوا یه هالا “لاها یبرالا تطاوم هب یهاشداب ت رح هبربخ تاوعد

 [۱]) ۱۲٤۲ صلئاو ويد زسهنایا هن هن رلادخیتک فانصاو اعا ىرلار

 هلآ ارجا طقف بولوا لوح هیضاق هدهجرد یجرب هیدلب روما هدنتالکشت مالسا

 ند ضاق هلب رابتعا هج رد تساجم هع ءان ييدلدیا كرت هرس تراظت هب ه دلب هطباض و ۱

 . یدشلدیا ناب هوا ینیدنلو زا ییقومر نود

 هد دوش یبدل وا دوار تمرح نایاش ردق وا ك هلب رابتعا تاع رشت كرلمستح

 رص هدنح رات ار هلی ال وط قلا ندا ر وهط هدب راف رط هءطاو باح هک ردتساب

 تراقحر و لمةف شهران وک قر هل وا یحلبا یدساح ها هدر رج ناطلس مان یکدم

 ۳ بسا و » هک روىلبىد هلثح ندهعقوو هدنحش راب هداز اشاب قشام . یدشلدیا دع

 یک كلوب یدعا . ردسولواك قوس لها بة وب ؟ نوجکنآ یدلک شوخ ههاشدا

 [۱]) « ردنهخ كمردنوک یلبا ین هراهاشداب ولوا

 نامز ینیدنلوا لیکشت ینراظن باستحا رب هدلوبناتسا هلبا همانماظن یر ۷۲

 باسسا یسملوا یقوم رب هد الود تافرشت رتفد كناذ قجەلوا یرطا باسشحا

 - هناک ولم نواه مواعم » : هدنسهرک ذل ضع نالیزاب نوجحما صوصخ وب . یدشلدیا

 لکد دنقم هدنرلرتفد نویاه تامجوت هدرامدقم ینلافآ باستحا هرزوا ینیدلرویب یرا

 ا دک یا وا ی دارت اب: یانا وه ها

 ۱۷ هفص یرتفد یداروپب نواه ناود 1
 . ۲۱۲ هقیحع - یحرا هداز اشاپ قشاع .۲۱])

¥ 



 یقراظن باسقحا مپ

 دباجو = نادنهاطا ب او ق رت رش فالخ ی .هلوقم اقا نالوا هات یرعیکی

 رج یر چ هدهندلاتعاسلاراد رکو هدهنورح کلام رک ھهج یلو هجرف

 خادم هتتشر یه هدننمض ارحا یتنعلم نالوا یرلضرغ كان رارشا هلوقموا و شمقح

 ا هتراجار بول ی راتبتما ناهولئاتیو لامنمادمح تما یشات ندناتشودآ هقسهعاد
 ردا روط هلسب ی-هلوقم ایاعر و شهراو هداف هجم زاوا هتیرلشی رو شیلا یاس كر هلک

 ات كهللاداع یتح و راکرد یددلوا شمالشاب هتک رح زمسن وه وا هلبا راتفاءق رباغم هیعرو

 زر .دزوا كنا تقدو تراظن هتیرلهلوقم یرسرمس شو یثابو هبا هاو قازرا یرلقدلوا
 اوان هالا یعر قورال رم ترلطخ یم وخ یدک تا ندا وا

 هک د هب هجیذلک هن زاد هع ندنرووظ نح تنددجم هلع تلود ولا قرهلوا یراح ور

 کیا ششلوا مادقا هت هدام داع یناساو تکلم ماظن هلشیعت یساغآ باستحا اصوصح

 ۶ رابدصتاک  رکسح ولرد ولردو یراهعازوا لا ی هشیرتو شيل آر ره كل هل وذع ق

 دن رله وضع a هللاداىع ندنبدمهلمه اب هلمغ ال ید ه هع E لوصاوشا هلس رقت

 کا یرلفدلوا رودغمو روح ه هعیاع هللا اہ یلاغو نزو ناصق یخو یاشا نالوا

 اشنا ند ةيدلوا رسام ىرل هرو عفد كرادسةمهلوقمواءذهةلال اللا ور اهل بول وا

 و تما هللا قیبطت هم نوناقو فرش عرش ص وصخ ربه هلب و ندنوب یلاعت

 و یسعلوا تقد هنسالو دارت یرلشیاس او خار هدهاهات ها وتلادع هیابن هئوک

 :رلهناها ثواب نام رف و صا كن رلت رضح نعدنفا مال مون یلا کلم هللادلخ مالا ءا داب ولتمارک

 هلال كن هلع تاود هدنتمض داعو دالب نقاب | درع هلسهسیالم قلوا ندنساضتقم

 ۷ هدنفح هنسکو قیبطت هفیرش عرش یاضتقم هدامرم یفیدلوا هدکشاو شا ارجا
 مدح نامه ند ق1 رانو لاو ؛هدکلروک هللا تقدوماتها هنسمالک هعوقو ردغ بج وم

 ر كل ابعد رحم ین همغدوب والثم یفیدلوا هدقماوا مازتلا یتحارو شیاسآ كهللادابعو
 وب یشابو هنعفر كراکتحا بابراو تفدمراعساو تالوک ام هدتعض یرللابشیاسآ و لاح

 ان راتک وج جراخ ندتعر روط كنسهفاطایءرو هنیراماظنٌهزاریش كنسهلوقم یرمسربسو

 ج وق يلام ءاکزد هسة داراب ءرزواهبع رشهعدق هنسحتسههدعاق هوزوا كتا تردام هنعنم

 یا 3 هبا لوق هدقاو او رازاب اعادو هست ی نا اصوضخ ندب راشاب

 :وومآمو انتعاوتقد هنیرله رو رضع روح رادو هنسوزار و خرت كلنارشا یرلقج هلآ لدم

 نالوا قاصناوناما و راک و راغص یدعا هلقلوا لشیلق هش یسلا ارجا ینساضتقم



 لصف یجدرد

 یتراظن یاسقحا
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 یساغآ تاسشحا دوخایو یس هما با حا ابو تل ٠ رلفالوا لوغشم لدو ءا ناستحا 1

 ی راکو یا لاغتشا هل ظو ا هساط او هب رونا فانصا ًایصحتم كراتو و یک ا

 یمهعطاقم باستح | ند هب رحم ا ۱ صەلرلناکدو ندفانعا ك راستحم لسد ال وط هفیط و و4

 . یدشلدیا نایب هدلصف یاوا ندن» یراکدتبا لبصح موسر ضیب 4

 هرکوصندن-افلا كاکایرحکی ندنفرط یناث اخد ومع ناطلس یخی ند ران ۱۳:

 تامقحا هدالکشتوب ۰ ردەدکىلو ۆك کیدا درز كن اط و و عیسوت كنالک

 هنسهدهع _یسهطناص هلس هبدلب روما كلوساتسا یقرهنل وا هرحوت (ماونع رطا ی

 لمع هرطاتو قلاطو ییصح ar ضمب نانلوا ثادحا ندکی یاب

 . یدا

 یییادنا تاجا رکسع ر یک هلمم اب (هدم هروصتم کدی هاب ول كک لپ رک

 هدیدج موسر ضمب نوما ردراوب نرتسوک جایتحا هفرصم لیخرب هتبسن هنقباس و

 تیاغ هدتخح یاب هالا نوجا یسامهلبرید اهد ر. تكکلبرج کب هدنامز یتاعو شلدیا

 . یدششروآ :تیدونح هنأت طابضنا ر

 هدوح و هلدصقم و اع كنالکشت همانماطن ال وا كع هاب دیا جز داع انيع هدنغاشآ زآ رب

 هن-دضاقلوبتأتساو هدکعا اوتحا یاحاضتا واک ود ی ر رک انا یتیناوا شا

 دصقم هدنامرف وبشا یلخرات ۱۲4۲ ررحم هدینآ یتروص هنب نالوا رداص اب
 : دو کمار وک ا
 : هک کا هنسیضاف لوب |

 هنا شکم یی هیرک تیآ مکمل لاو الوت زاویه بیا: بیت
 یرندندم ر بولوا رومأم هلبا داشااو تعاطا .یعالایلواما رانالوا دحوم نمت



Eیر :باسضشحا هد هسامع كز  

 نون وتوشر هل ما قل لاقسایو هیدع «هیناضمرندفانصا كن رانالغوا لوق

 ت . ردج ردنم هدمالعا یخ را ۱۰۹۳ ررحم یروص ءدالاب

 نرکدتیا هط هفانسا ه.نانصوصخ یبک « اهد كنيوانالغوا لوق راتو وش

 : ردتفد نایاش هلراتعا كمرسوک

 نوسلوا عاص یرلترضح ماطلس ولتنعو ولت:امس
 یرازاپ قلاب ءدن راناکدیفاقوا كف رشعماج یکی نالوا نامرفیسانب ًاهدجهدنب رق وبها

 شلرر و ف مش طخ وید ( همنلوا هلخادم هروب نح ) بولوا نو رفیحکعا هدناخ اد یس وق
 ولتنع رثردیا بلط هلآ هلبمان ج رخ بول ینالغوا لوق ندنفرط یاطراج ابلاح نکیا

 قاب دونلوا اجر فیرمش یدادوع نوجا قماعلوا هلخادم ندنرلترضح ماطاس ولتو صو
 ىنا ۷ 6 . ردخیاطلس وال ود نام رفو صا

 . یماقآ باست>او یراترضح یبیدنقا لوماتسا واتلضف

 [۱] ۰ ود زسهمریدتبا هدر هب یربغو یرلنالغوا لوق یعوقص
۱ 

 نوسلوا غ اص یرلترضح ماطاس ولتو رمو ولتداعس

 ندنف رطیسافآ باستحا مدفا ندنوب بولوا ندنسارقف یجیکید تعنص لها یرللوقو
 الا نکنا رمما باحبا قالوا هدر ی ربع ترول وا عنم ها نالوا تعدب ندارقف

 نوناقوع رش فال ود ( هلا ها هک اب )ندنسهفت اط یجیکید راتالوا یمافا باستحا
 كما عاسا ینیدنفا مهار انالوا نیرعت الوم بولیروک یلحم .ردلکد یلاخ ندکعالحد
 . ۱۰۵۹۲۰۰ ردکءاطلس نامرف هدتساب

 {Y} «ءلوا هدر راغم هدیدج رفد

 Ê ۳۲ ینلیضاق لوساتسا ۲۱1

۲1 » 3 ۱۹ 



 سرب رب یر ومآ بان.تحا هدهنامع تلود

 ناما نغلوا نعمو سهاط یداوا a ریش شع كس ود رو نع كاد یرتکدسا

 نک اکد یخدرلن آ ها واردیا بلط ند" رلنالغوا لوق نوروک ذم یهموقم هدایز روبنع

 یراح خار روما و زیحیمآ یهللادامع 4)..دط هدایز فااحم هنلک هوا نادنیابرا مووب نص

 ز رج یدعا ندلحا یودلبا مالعا یغودلوا ررقم یرللوا ثعاب هنسملوا شوشمو لب

 ناشالاع نامرف ود هوا هدحنر هلسلط هدایز بوللوا دبق هل هحنعوم دیدج

 مردقلالیلج نامرف نالوا رداص داب وب هدقدراو مفرش مکخ هک مدرویب . ردشلوا رداص
 حورشم لا ونم هلقعلوا دیش هنلح هحنجوم دیدح ریرحم ید بودنا لمع هحنجوم

 . زسهیم ردتبا هدیجرو نعمت هن--ارقف لادابع هللط هقآ هدایز بولیرپویل | هرزوا
 ناضمر رش نم رشاعلا مولا ارو . زى -ەلىق دامعا همه رش تمالع زسهلس هللونش

 NF فلاو تای ميس هنس هراشا

 شاپ دواد یا رج د زوم

 یرانالغوا لوق كهماستحا مورو یسهرادا هل وصا مازلا كنيروما باستحا

  باصاو یفانصا « یلاها . یدرویلینبا ع اا ماظم قوح رب هلبسهلسو ىلع هلبتفرعم

 هدنفح یعاونا كاظم و راهمانماک ش یراکدتا مد هغلض قو هوباه ناود كک الما

 تقو تۆو یرانالغوا لوقرک « یرلنما باستحا كرک هلم زا . ردهدکمرو رکف رب

 . یدرازالاقیلاخ ندقمشقلاق نیذخ | مم ر هدنچ راخ ماظن ندنافس باحاو نفانصاو یلاها

 هطاغ «یوکصاخ هنس وا اغآ دم ینما یسهعطاقم بادتحا هطلغ هدنسهنس ۱۱۰۸ هلم زا

 ندهنیفس طس واو ها یللا زوب ندرلهنفس یک نانلوا طبر هغالشق هدنرهلکسا یباوتو

 هنلرصحم نمود ممد ِ را 1 قالسشقمس ر ها شعلا نو هننفتس ریفص و غا روو

 یوعد هلتمجاص هتفلضاق لوناتا فانصا ناربتعم هلسادخ؟ راجي هدهتنا شعا مابق

 نالوا عقاو هدلوب وب كزاغآ دم ینیما رویم ةعطاةم یخد هدنسهنس ۱۰۰۸ و هماقا

 یفیداوارداص نامرف هنصوصخ یسماملا كلر وب نه مسر ندرلبح«ریخذ هرز وا یتعجاينح

 هتعواطمهرارقمکح ینیما باستحا هطلغ قرهنازاق قح فانصا هدبا وب ءا هنراعا هدافا

 [۲] . ردشلوا رویم

 75۳ ریموت لس ايشا لو اتم 1
Ld۷ « «  



 یرومابآسدحا هد, م تل ءد ۱ ۲

 طاق بوذیا لاح  ضیعو وی اه نا ود مدا ندو ..... ودر ن قس

 هدنه رج مس E e ك کد عقاو هدر ون نه هر نا وا دو لصاح هبه ر ود يص 7

 ییربم لام كنهروبنم ةعطاقم هلقلوا قرتع یناکد ر شما یو یلا بش رج نالوا.

 قرح هند نی ول ناو سی اکا روا زوب كس كە ك رق صو نالوا

 یفیدلوا رتفد موتو ىضع ندهرش ع رش فرط هعفد و هلقوا ان ..نیک ک د نالوا

 هعطاقم هلکمانک ترجو یخ آ شپ ناسکس زوب مشی یعوب كروم رک هدزوا هجو

 مو هنیراتیما هروب زم ةعطاقعو عج موی رب, ندنبابرا هروبنم نیک اکد نوجا هروب نم
 ایا يجرب مدنا ندنوب نکیا ها رشب شم كرب ردرد یعوب زکیدلبا ماست وف

 هلداید زا هغ ا رمشپ ی رکی زو رح وا ر دناعلس نالوا ینما, هرو نم ةا 5 مان

 رب املس رول نمو بلاط هیهرونم طاقم ها هجقا .زوب ردرد كيب ردرد موب رهب
 یخد ناملس رو نم ضبقلالبق هدک دلیا لوقو مارا یدیدنک بوریدتیا عفد هليا قب رط

 وسشا هلکمردتیا ررتمو اقا هودنت یی هروب نم هعطاقمو مفر یطحاص یجرنس موق م

 طض نەر ول نم هعط اق 1 هادا ا عقا و ءدینظملا نامعش یسهنسب ۷

 بويعا دخاو بلط ندزب نیفهالوا ناکما هلهجو ر .دخا یورو نم هدایز هدک ربا

 نکسشما ضف ین ەجفآ e ا كس ردرد یعوب :3 ولا حج ندهللاداع مو ر

 هعطاقمدجم نإ ییطصم بسذحم الاح زدنا مازلا ینهروب نم 9 یخد هنیرزواب كت آ

 یو مج هک هحق آ یا ی ید رو رح وا نالوا یدایدزا كلاص م وق نهرو نم

 ل نا یار وب نم دای ود .مدلیا لوقو مالا. هیجقآ زوب ردرد كيب اردوچ
 ند رلک دلیا یا یاعدتساو لظت داهطا یرپه ود ردا فیحو ردع هز هلک ا

 مالعاو ضع ریرحتلادع+ هرزوا یعوفو لاح تقیقح بولیدوک یرالاوحا كرلروب نم

 بولوا قرتحم مدقا ندنوب هحنج وم مناشل اءظع نامرف نالوا رداص .نوحا قعلوا

 لنضحو مج ثنرانالغوا لوت ناثوا رک ذ ندنبابرا ءروبن نیک کد نانلوا انب الاح

 ینطصم موق بس و تا ةاضَقل یدلنده رشع رش فرط نوجا ر رح یل یر لد سا

 یهپوراوهترارزوا كن هر وب نم نک کو مهعم ابى رلشابرازایو یرلنالغوا لوق نورو صو

 كوو ر ؟انلادمب 2# وایرتحمهرزواح ور متر هجو هدف وا تفدور و ج ةد عم ېس,

 ندنرانالغوا لوق نالوارکذ هنقماعلوب هدایزبولک هدوج ویمدشآ ناسک زویرتشب یوي

 لیصحو عج مویلا ندنن کد دیدجو قتع نالوا دنق لصاح هتروح هعطاقم



 ۳۳۱ 1 یروما بایشحا اد هناي تل ود

 یز لامو هاظ یتمافتعا: تغا دص ندقاقحتسا پارا یتلتالغوا لوف ىغا هدک دنا
 نوا تارالب نکیا ند اعطا ۵.2 م طو رش وا هیچ وت مه کا رخ يصحو ا

 ری ې  قورعم هلکعد یالغوا شاط بواوا ئ زاهزالام یراتااغوا وف رفت ین آ
 تروعهقشب هقشب هت راد تیرف رز لاجضيعاب هرسادوس لام تاجو تعس هناغ مط

 هفطو ناشیلاع تارب اب هنلیصحت یربم لام نودا ذاا دنس یهروک ذه تروصو دخا
 رصح هراودنک ینرلهروک ذم تمدخ كنيرانالغوا لوق نالوا رومآم هلبا هروک ذم هنعم

 یتسلکت ناصق هب هعطاقم ءانما و علب و کو ضد و دجا ی یر لام ندا اضتفا یصحم و

 كاما ظن هموق هعطاقمو ثعاپ هر كنیم لام هل رلعا یدعتو ردع هلبا

  یاعنامرفیمالاب ادعام ندنیدلوآ ندنالاح بجنوم یزد هقاطو بابراو یداب هنلالتخا

 رغب هما قاهلاقسایو هیدنعو هدناضمر نالوا ندنامونع هلا یعرش مالعا حشوم هلا

 یسادتسا كروب نم .هبطاقم نیما هالراعا مر ید ینسارقف فانعا عرش هجو

 هلیساطعا تروص هنیرادیو قیدصت وید ردقاطم هعقاو یلاحیضع یکیدلیا رررح یواح
 نیقرتیرادبق ندا هلرلتروص نالوا هدنرادب كرامزالم رفن یتا نوا نانلوا ثادحا
 تنایص ندنایدءهتو ماظم ینسارقف فانصاو واریخ ههللادابعو عقلا هبهبریم لاوما قعلوا

 ماحرتساو رابخا هدعرش سلجم یرارربیه یغیدلوا هنسحتسم هب وغم تیف رب هلفلوا
 ناشنلام تارب هرزوا یعدق داتعم هیربم موسر ندبا اضتقا یبصح هقیق اف قادن رکنا
 رک ذلا فلاسو لیصحت و عج هلیدب یرلنالغوا لوټ نانلوا نبع هلا هم وق رم ةغىطور

 نالوا اطعا هتنرادب هلقلوا تدح یناطعا دنس ولد: یرامزاله نالغوا لوف

 یودبا باوص سا قعلوا نیقرتو عفر یرادق ندنلح كنءروک ذم هعونم تروص

 یتیدنلوا نیقرتو عفر یرادبق كنيرلهدوک ذم تادنس ڭرلمزالم نالوا رک ذو

 هن رال عر وضح ندنسهمکح لوبناتسا يسدلیا ام دتسا لام سا هعطقر ثاملااموم نیما رعشم

 ۲۱] ۱۱۹۳ ص ۷۲۱ ۰. رونلوا مالعا

 متواه عفر عقول هلت اضف یلامت ءامادا ءادبع انالوم نالوا یسیضاق لوبناتسا الع

 شم دعوناه ناود نس هللاراشم یانالوم هک نس هک هلوا مولمم قحاوا لاو
 نورم بشاب وزارت وندن رانالغوا لوقنالوا هدنهعطاقم ییاستحا لوبناتسا هم بوردنوک

 ۱6 ویصو لحس ینلیضاق لوینائسا (۱) ۰



eیروما باستحا هدهباهع تود  

 رط کیا اعهد ھه یراق ر و فیطو تروص كن رام زاللم هل رلتالع وا لوح 4 اور

 ادشمل واجرد یاهو 7 کا ندش او ندا باجحما نوحما قلوا شمرتسو ینلبصحم

 اور ناک اد هغآ رزرو" واز وب شب كس یدب مون رههدنسهعطاقم ناستحالوراتسا

 ر نوا نالوا لالاب لیفک هنیرلر رب هل هفولع هغآ سبزوا یمو رومأم هدلیصحت و عم

 اخ یر بولوا توف رع ن قداصدم یساباب كلاحضم بحاص ندنرلنالعوا لوق رفت
 رب وهتیدال وا هما! وایرو؟ ذ دال وا یلص بولاق لطعم یسەمزال تەدخو

 الا تا رای دلواندنرانوناق دف كلریو هنیرب ندنرلیکس اندیاټمدخ هداتسابویلک
 FECT IID ۰ و لبعامسا نب نمهاربا ندنرانالغوالوق
 ۲ ۵ اع یریره نه ید مهاربا نیدحم ندنرلنالغوا لوق یلاماریاب

 معاز یخدهروبنم یسهبحاص لاحضیع هر وص ندنرلکدر و ربخ هدامشلاقیرط ىلع

 دق ديسلا مالعا تعاب هدعرش سج هن نوروب نم یرالغوا لوق هدعب بودیا د فک

 ورشو زابخا یغیدلوا قحت.مو لح هروک دم تمدخ بول وا ندرلهتسوا کسا نح

 دول كروب نح یافوتم هرک وص ندنراقدلوا لیفک قاشالاب یسهلح هرزوا یرلهعدق
 دنعفر دادی ننسح سلحلابرضاح نریدتیا تار هودنک بیرقر, بولوا قحتساو
 نرش تار هتیدیو هجو هدم دلا روونم نالوا قحتس و لح هلهجوره

 الماسا ع هدعاسم " هل رلجا تیانع یاهدتسا یتسعلوا ناسحاو اطعا ناشدلاع

 )۹ ۱۱۸۶ رخالاعد ۸ هدنباب قلروس

 احیضیعكناغ آ رداقلا دبعدسلاندنرلد رصتم اک ارتشا دلنسهعطاقهییاتحا لوساتسا

 تبابقعوا مالعا یعاظن تروصو ق.قح یلاح تک هلرب رظن هان وشا هدنسالاب

 ارب اب بولوا ندنرانالغوا لوق هروب هعطاقم "الاتما هترلبلاع نامرف نالوا رداص

 رارومأم هناصحتو مج یربم لام هلبا هقیظو هحق آ ریشپ نوا مون ریو ناشیلاع
 سن و رجا یسحوزا ر یرلت رضح مظعاردصو ىج مهارپا یسحو زار یرابعاد و

 وضم راتو هتسوا نس- و هت-وا مهار ا یر و هوا یدبع .وسح وزارت

 اتعمهبریم لاوماو رر ندمایالاعدق رثزب هدقدنلوا مالعت-او صحف ندرلهنس یعاسالا

 تا یفر بولوا ضاع یتاخ دوخ توف یرب ندزمجا ووا رومأم. هنلصحم و عج

 ٣٤ وو یلجس ینایضاق لوبلاتسا (۱)



 ۳۹ رو یروها ناسا اع تلود

 لټ هلر لوش و مالا ید ۰ ام تولوا اهاو مازااو .دهعرد هلرا مالا لد شور

 نه زخ مع هناش اض هرزوا كلا ماست وادا هلسام ز و تف و یر وب نع غلیم نالوا یا

 دن اب هی هب هم وف سم e یهروآ زر هفت درج لاونمرب نکلر و یس نرد روا

 ییدلک ولواو ہدف نوناق تادر ع و تالوصح نالوا عناوو هرادا و طبرو طس نددحا

 رزق اوا ر ت ماو هلع ادم ندرخآ فرط بویلیا ضبقو ذخاو ليصحتو مج ءززا
E 3 

 هنا رم Yl ES ع تارود لاحر رب یی باعا مه رش سما ی واح یناعض | ند دو وب

 ناکا ابا هلیکسع روهم هولع ماد دعسادجم دس راک الاو |یعالاراعیتفا ی رظاب مد

 هدیابوت هدفدراو مش م رش م ؟ح هک مدروس . ردشلوا مامر و وعملوا لع و ید

 ییدرب وکملااموم ر ظا نم هملایمومیانالوم رب اه رد وا مع انالواردآ

 نددحاودب ندنف رط هلااموم رم: ۳ وس هب هم وق رب هنس هب هر وک فم 4 هعط ام هج وم ك

 ییدلکولواو دق نوناق كناموسرو تادنامو تالومح نالوا مقاوو .راداو طبرو طب
 ` فرط عاشلا سصا رافمو كع فالخ بود ر دا ضقودخاو لیصح و عج هلهح

 نسل هلبوش .نیسهلیا تودو مامهادبنم هنصوصخ یس ههل ر دبا ضرعتو الخادم دره
 ۱( ۱۳۱ ا ۷ نیس داتا همهفیرش ی

 وا رام قاط رب هلبمات یرانالغوا لوف هدنتیعم كنسرلاقآ و نیما باتا

 لبصح ینبسر بابتحا ندرالح ناعم راسو نو راناک.د یسهفیظ و هل رانوب بولوا .دکلت

 . یدیا ترابع ندجمر و هافآ بود

 مدختسمزالمیلدنس فن ین آ نواو یالغوا لوق ولکدکر فن شبنوا نوجا صوصخ و ۰ "

 هتسبر ندرلهزالموت یسهن.ظو هيا قو یروکذ دالوا كنولکدک هدنعوفو لحم بولا

 «یدنا ندهذختم لوصا قم ال آ a هلس الا ترساغآ باسشحا ندع زاغو كلر

 ندزانوب نامز یرلقدقیج هلوف یان قابآ و بشنتح « یسیضاف لوبناتسا « مظعاددص "
 ردا اها یتسهفیط و ذب داد هطراضو تزل لوق رلتو . یا ریشاط یزژار هدننعم ین

 . كرك: هسل وا هد بهش هنس هيما نالغوا لوف . یدبا 3 عو

 باسنحا هد ۴٤۱۲و یفیدلواغلاب هب یا آی للا هلنامزرورص یددع كنیزانالغوا لوق "

 یرفتاسستحا كنق ظووب دره ریو تیاهن هتنراتمدخ هده رض یغیدنلوا لکشت نیر
 الیتیصفت هدنشهنانماظن یراظن با قحا ییدلردروک هرارکسع نالوا د رق ندنکی 4 4

  )۱( fورم و یجس ینلیضاف لویناتسا ۱۰۰



 یزومآ باستحا هدهینانع و ۳۲۸

 قجبل وا لصاو ویاهعیفد م قوت هلاضف تدیز هالا ءا الوم نالوایمیضاق لوبناتسا

 ندیا هدهعرو یاستعآ لوښاتسا هرزوا قعلوا بوسع هسهنس ۱۱۰۷ هک هلوا مولسم

 ندنسادتبای رام یمهدس ۱۱۰۷ بوت وس لاف نع هع و اهناود هردفدیز ییطصم نوفبوط

 نیسهسلق و نیش هرز وا مدقداتمم بور دل نغودنلواهدهعردهودنک روکذم باتحا

 كور هنلاط نرلهعطاقم .یلکو فزڪ بولآ ناشالاع تار هدب بور و

 بولوا بلاط هروبنع هعطاقم نافس یاس نکیا شاق نوک چ اقرب هطبض نامز بوریو

 هیرم بنا نغلوا ردع هودنک هلکعا دا ص كمريدتبا عفر هلا قدرطر ندرزوا

 نایریو هنیدب هرک وص ندنک ودلبا ءصاع ةنزخ ماست هرزواقلوا عربت یخد هللا كوبرپ
 زو یدعاندلجا ییدلیاا اجر مفی رش سما هدنیاب كمریدتا طصهحنحوم ناشالاع تارب

 هیناعصم نونیوط رو ذم بویلزو لیوحم ءرکوص ندکد لیا ملست هیریم یا كب
 هدقدزاو هلمهرش مکح هک مدروب .ردشلوا رداص ماشیلاعنامرف هدنباب كارردا طبض

 نوا كنیجر ۱۱۰۷ هرزوا حورشم هجو بودیالم هرزوا ما نالوا رداص هدبابوب

 همهاءهنیزخ مست ها كبزوقط ناسقط هلیدب هردقدیز ینطصم نوفیوط هدننوک یحنعب

 تارب الت تودردتآ طض هحنجوم هکلرو معاشدلاع تار هتد امدقمو بونلوا

 . نیسهلقداتعا همه مش تمالع . نسهلس هوش نسهمرتدا هلخادم یرخآ ناغلاق

 (۱) فلاو هل امو عبس ةنس درفلا بجر رمش نم رمشع مببارلا موبلاق اریرحت

 ی رکود

 اقم نانلوا هماداو طض ندنفرط مماع هلند مورقتک وش نواه طخ اب ۰

 هدم ضاق ةا رخ یمهصح نل كنسهعطاقم باتو لوتناتسا باستخا ندمهبرمم تافط

 هنلوا 3 2 نددهلاودب ورندهزا ناوم دکھ عر وک یسدصخت نان رکیدو

 ا هم وقص د ندنسادتا 3 رام عینی ۱۲۱ وشا هب هرو نم ةحطأةم اردک

 ٠ بلاط ةتمازتلاو هدهعرد هرزوا كلا هراداو طض نددحاودب هلماک هنسرب نکد ةنسهناخ
 مدنسءدارااب بدع دز كم هللادحدحم ناعالاو دجامالاهودق یعزرلمالاح نالوا بغارو

  كزکتسزوتوا اع هروک ذم ةغطاقم ضثفو مالقا جرخو هیماقو لامعم هدزوا یتباس

 ۲۴ وصوب لحس یتلیضاق لوناتسا ۰۱)



 لصف نح 9 ۱

 یروما تاستحا هدهنامع تاود

 فو رمل اب صا هد كهفبظو ساسا كيسة و ینیدلوا تبرومأم رب ندنعون اضف كب هح
 تو یدششدنا حاضرا .د رالصف يا وا ندیو یعلیدن و. توابع ند کا نع یو

 ییدتنا دلش ی راتموکح مالسا نلک لواندنسیدنک ءدننالکشت یعرشو یرادا بايع

 ندتهوکح E "ءانب . ردشعا ادا هب هل اس تانولخ هدهدنروما باس ا نوجا

 2 ردشل رد و تاج هدر هعاروا هسزا شاردنوک یضاف هب ہر سه

 یاقوت یک ییدلتد یماغآ بانا او تسش یلدا اغا تیباقطو هیچ
 ۱ . رددزابز هدیریسعآ ینماباسدج |

 کشند نعتردق ګرا ینسات تاع تاود ع راهفنطو ساسا یخ
 تعنس لها هلمحلاب » كتبرلافا باسحا یاح الوا . ردررحم هدرللصف يلوا ندو

 هدومام هن وتو ری دخت ا و ارو عیوهتسایسو ر زعآ بودیا مک هنابرا

 كن هفطو ندا نیعآ هلن صم احلا ا هسنامع تا ود هدهسر و ديا نا ی راودلوا

 باستحا نلیدیا ثح عوضوم هدرالصف یءرکوص ندنوب یفیدلواترابع ندرلنوب زکلا

 . رواوا نام ندنففدت كالو ثحاب ندنموسر باستحا هلسهمانماظن یراظن

 ,یدیا هقشب هقشب هدیرابذحم یک یفیالوا یرآ یراضاق كنهثلئدالبو تداعسرد

 تساجم ور هدهدرابرفو هم ا و4 کح دودح كا شاق یه !دعام ندرانو

 . یدرلب دیا مادنیتسا

 ندب ال وا بلاطو رونلوا هلاحا هنلاط دا دم هنس رو هل وصا مارا یروما باسشحا

 هلاحا تسف . یدنا روناق اطعا تار هدب بولیدیا لیسصح غلبمر هلیم ات هعطاق« لدب

 سا یار هرزوا قلوا رادم هلاصحت_ما تام ولعم هدنقح ی رادقم كت«ءطاقم لدو

 دب امه هنس یا وا ندخ ران ییدادبا لیوح ءرخآ لکش كياستحا یزکید هژانامژ طشوتم

 : نادار و ساس ی رد هارو كن هقو کیا هرزوا قلوا



 للم نی.« فو راب يما ۳۳۹

 دج ار هرز وا لسم نه یسهظطداحم كلام نانو ضو رعم هع اض كملسم رب هجفدالوا

 یداروک ییدسجما ندارش یک.دنجما كباف رب دوخایو ییدتیا لک ١ ییهشال دا ویح
 ةیدالوامیجار هناوح كعلم تلع یهدناعورم فالتا یسمهلدک هنتهج یعنم هدرردقت
 م E ندا رش هلا هشال كيا وح یدبهبس وا عجار هاو حم ا ردنا اا

 ۰ ید ریلک مزال



 ۳۳۵ رگینلانه یهن « فا رفلاب وا

 یآراکو نالتربص هدلاح وش . زنا قلعت یسهفظو هح هلام نالواداهنجالح هباع 2
 دوخایو نجا یذس نالوا ندنعو رکسمو كنيفنح رب هدنقح یفاش ر ندیآ لا

 باستحا "كنيعفاش رب هدنقح قلع رب نالوا لئا را هلتفص قلوا ندماحدالایا

 مکح وب هد«ع رش لئاسم قوحر نالوا ندلسق و . ردقو یی عرش هافا یف

 . ردیدوبح یا عابنا هتیار كدهتحم ینیدلوا عبات كماسمیه . رد

 ڭكعونم لعف هجلک هیهس-ک نالوا یک كعونع لعف هلرخآ ربصتو هللع بسنحم
 كيوب ۰ ردط رش یسلوا سا ر وص ندملع بس ۶ هان رو ص قحهل وا دع رکو

 طرش ىساملوا زر دوخایو فلکم ۰ ردنفاک یسالوا زکلاب كربلع بستحم هد زو
 وش یمه ندانز شن و ناموا مک 6 ندر ب رش كند نالوا ا و

 . ردیا عرف ندساساو ل
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 ید كنا و.> 2 و يبدلک مزال یم ندایز در 6 ندرح بارش كسسص

 ندهمعرش تابا ا هنتهح یم دلا => یالتا بورد هن اع ور نص كنا

 هلوا رطاخ دراو ینیدلوا یفاک هد كنساملوا ناوبح درح كهماع بعد ارظن هنس

 یو فورلاب صا نالتد هب یتفک یعنم ندلوخد هناع ورم كناوبح هددس رپ

 ندهللا قح یہلع بستح هدنناذ دح هبسح هکنوح . ردلکد لخاد هنساسا رکسلا نا

 تدوسص وب نالوا مزلتسم یتقرافم ندرکش هک ردنرابع ندکُما عنم ندرکنم ییالول

 فيون « ند رج برش كنمص : ردکعد تناص ع وب رب هدنقح ثملع بساع هلم ۰

 هرددنسم هقح کیا هد ین ندقاللتا یاهو ر نم كازا .رددنتسم ههللاقح هدییاء ند 1

 یلام هدیرکید . ندسهللا قح ا راظذ هنغب دل وا دود ندیصا-عم كلعف یا

 اعرآ هسیا قو :ییاو - ردتراع نود قمب دن هما نالوا شفا ق

 كسر, مدآ رر الثم . ریا هلب ربآ ندن خ.دکب رار هلقلوا تراسع ند رلءاع ی 1

 وا هچرک هدنوب هسیا رولوا كجهدیا عطق هلساضر كنهسمک وا یوضع ر ندندوج

 كناوح .یتم هنن وب هو دعم ندنعون تضم کالعف"تاذ هدهتسیا اطا نا 8
 قح هدهسلکد دوجوم تادصعم هروک هاونح هو رک یا نیا یا فالتا قاعور

 بولوادنام هنناذ كاوبح معلم تلعوم هکراو ردق وش ۰ ردتباث یعوزل كنعنم ءانب هری

 مزاتسم یتقشمو بعت |. . ردمجار هن-- هطق یمهظفاحم ندعابض كلام كملسم ۱



 رکبشلانع یهن « فوررعلاب ما ۳۳

 ا ندراون د يک ر نوک, هع هلا ىضر رم ترضح 4 روناوا تیاور

 روک یغدلوا لوغشم > ده و کم تدصعم ر هدورجا بورم هنس هی اح هسروص

 !!راشم هم وا هد هاا شمهتسیا قمشقلاق هنسارجا كنعرش مکح هدنملع هبلع ءان و

 دصعم جوا ندنس هسیماوا عقاو تیصعم رب ندنب رک | رم ای » : اباطخ هنیراترضح

 :مهلع نکیا شقلوا یمن سس هلیسیملا سا ( اوس الو ) : یدتیا رودص
 فوت هنمکح یسهلیلج تبآ ( لا اهلوبا نم تویلا اولخداو ) ۰ زکیدناوب هدست
 ویب اولخدنالو ) . زنکیدربک یرجا قرهشآ یراوید نک ریلک مزال زکهمرک ندوباق
 جد مالس نکیا هدنادم یللح صن ( اهلها ىلع ا ی مکتوب ربع

 امر دتا هموت هتسودنک هنع هللا یضر ر۶ ترضصح هترزوا كلوب . یدید « زکیدهمر ء

 تم نوک رب رارب هلقلوا شعا رظنفرص ندنسارجا كنهعرش تبوقع هدنقح هلنروص
 هملسلامامآ ) : همجارااب هترلیار ثمارک باا هدهللم و هدلاح یشدلوا هدنرژوا

 مح اللص هار حا یعرش دح هدنقح یک ةت ردا هدهاژثم یرکدم زن تالاب

 لدع ر هديا د ندنف رط لع ترضح اب هنسل وا شعا دارا یللاّوس ( ؟ ردیراو

 . ردشل رو یاوح یدنولو یّمتقم یدوجو كلدع ییا بونا لوا یقاک یر

 كم یک یهحبسو هرعت كلراسمک نالوا شوخرس راز هلقلوا هلو وب

 رانی تو هداح یرلش نالوا هدععا نایرح هدنلخاد ها ندهلق تحاح

 عج هدیا مازلتسا ین.افا كنسهفیظو باستا هدیعوق» كلا وحا ندیا نالعاو عاهسا
 . رداکد حاضبا جاتح

 ده زد كوص ید ندلاوحا ندی هدافا یتسانعم سنج هدلئاسم یک وب هیفامعم

 دلا شمهلزک هدنتل آ یمایل راس اوو یسوطلاپ كقساف رب یتح . ردمزال كما قوت

 .صوصحم تمالع رب ۳ هنغیدل وا ترابع ندسهشنش با مش كع نانلوا هدهاشم

 مءدول داقیج « غج هبالک | یتیدالوا بولوا با رش كننهثیسش وا » هجک دمر وک
 هارش.هدلاح نه كيهشبرش قهدندزن یزاهنشا هلیا قسف كنهسمُت وا نوح . ضعهیید

 دكقساف . ردع ر هقشاب ايو 6 رس هشهش وا هک ریاست هلوا . نمردتبا باجما یتسالوا

 دد دل واندنامرح یسعناافخا ینآ درج . ددراو یحابتحا هنالش یک وب یک سان راس

 . ریلس هلوا یدصاقم قوج ر هدافخا یش رب كاسا ارز . زما تل الو

 ردسالوا مولع« كنغيدلرا یکم نرزسکعا سم تچاح هداہجا رک - ۽



 ۳۳۳ رکتلانع یہ « فو رعلاپيما

 قیفد هب صأی اف قفز الا رک لا نع ىهنيالو فورعلا ای ۷ دا۴ القا 3
 ( هلع ی اف هقف هب أ اف هقف هع یهی ایف ملح هب ماب اف ما هع ی
 . ردهدکلا تلالد هنکح هلکمزال یسلوا فصتم هلیا تافص وب كس هدینیرش ثید
 یو سما كردم یراتغص لح دل رک « تهاقف كرک ًارظن کن كفش :تنیدحت 1

 لوا اخ و هبقف هدهقلعم تروص كتم بولوا رصحنم ههلتسم یجهدبا
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 ۰ وداکد طب 5

 راغل طرش ترد هدنوجا عون لمف نابنید رکنم هلرخا ریمتو هيف بستم |
 _س ردععل ا هر

 دیوال وارکذد یسهک تصعمەدەرابع و.رذشاوا ندنآرکش هدنناددح كلف ۱
 ضمب نوح . ردشات ندنساوا مگا ندنربعت تیصحم كنيربعت رگنم یسملیند

 MISIR ریو رج مدرک لا یوم هر تیم
 ندیارکنم ءدلاح یتدانوا یعاد یتصعم هدنفح یلعف و كونج او كنسص رب لا

 بح وم یتا رس هرجا دار و ځم لعف نالوا نود ندهمع رش تاس جا ردد

 . رولیدک هنهج یرلعنم لاحرد كنونحم هللا یص نوجما قمال
e, 3شم ر و هع اخ هنن رش ءو شاع سلح هبلع ءانب : دیس وند وچ و» اع كركم  

 ترونص ق هدنفح راد ور زاوا یک ینا مع هفت تا تا
 قحا . ردشمالاق تسحالصو و هدو نوجا ها N ها ماه 1

 ناک ندنناشو لا ینجشیقلق تارشا را ی اسم ا اح
 یرلعنم هل تر وص تەج اص هطااسو یک تحصاو ظعو كرل همك هلو هدرب دقت غیا

 ندتحصا و طعو دبر وص ىغيدشمقل اق هراکا ینیدن) و تک ص یم . رولیدک

 هدتشسملوظعو وشراق هنشاراکنا یتیصعم كيكتم کننوح ۰ رونلوا رظن فرض ی
 هداطوس هدنقح لسم ر و یح هديا هدافا یتسانعت نط هوس هدنقح مکس كما ماو

 . ردندهمولعم روما ینیدلوا ز اج قو

 .ردیسلواهاظ هدهجرد قحهشار تیجناح ةت دبلخ كسا رکن - ۳ ِ

 كنهسمیک رب نالوب لوفشم هلتصعم هدنلخاد پودانق یتسوبق كن هناخ «دلاخ و
 (....اوسسجنالو) قحبانج هکنوج ردلکدز  اح قامشقلاق هنسارجا تاسسج هدن

 . ردشعا یه یمسج لیسه رک ب



 زکتلانف یه « فورملاپما ¥

 هنیدزوا ودرا رب مظع كيرف رک اع رر كن هلیدصتم یسەبوق كنهبمالسا تک وش
 زجاعو یتا سوام ندتیرفظم هدلاح ییدتیا نات او رردق یلاع عرش یتموڅ

 هموحه هلروص و ردق هنره . رو دیا دع ندنعون کلې ینتکرح یدداون وب كمدآ رب

 وقلتالو ) هلع ابو یاد ناکلهت هدنفح یضخش «دینکرح ةلرکسغ رب ندیا ارج

 هلیوب كرش رب ؛ هدا بلک مزال قلوا لخاد هننکح كتا ( ةكللا لا کیدا

 پوسنم كرف یسودرا نمشد ندا هدهاشم یراسجو تارح هدنروص ر. هداعلاقراخ

 ردیا لصاح باهذو رکدف رب سابق هرفن وا هدهدنقح یدارفا همالسا تاعطق یفیداوا

 هسیا ویو یغیدنوا یلاتحا یا جاتنا ینسلوا لزلزتم كنیراتابث یاپ هدهبراحم نادبم

 هلا یمعا اما . ردشهلوا نیسو ریدقن هلتهج یفیدنلرب بج وم ین اف نوجا تبمالسا

 . ردلکد روصتم هد افر هاب وب هدنتکرح كلزجام

 . ردیا ناجا تکرح هرزوا«لاونم وب هدهدنسهفظو رکشلانع یه و فورعلاب صا

 ینس ۹ع رش هنطو یهدبابو هسدا ققحم قا كەد افر نوحا ند رک | ید هدنا یی

 - ردروذعم هسلکد قم . ردحتس یسعا تعراسم را یکلهم هبا انا ناه

 « عرو « لع قرەلوا یسادعام كطئارشو فاصوا نالوا دادءت رخآ و لوا ك.ستح

 . ردمزال یلوا فصتم .دهتفص ج وا یک قلخ نسح

 یعناومو بابساهلبا یتیبطت لح كرکلا نع یهو فورعلاب یا هکنوج . ردمزال لع

 . ردا ففقو هماع ییملس

 ٠ هیهیصخش لامآ و ضارغا هسزلوايحاص اوقآد ع رو بستحم کوج . ردمزال عرو

 . رولوا شعا لامعتسا ءوس یاستحا ةفطو بولوا مبا

 یم كنهسنمک ر نانلوب جیپ هليا هبصع تابسح هکنوج . ردمزال قلخ نسح
 - هدیا ت ةفوم نت هلهح و شال كنوق يا و . ردلکد یقاک عدوو 0 زکلاب نوجا

 نسح قحنا یشرات هناکلهم والم هناومش یاوفو بضغ . ردفقوتم هقلخ نسخ قسمت

 ۱ . رلبهنلوا تمواقم هللا قلخ

 یسهلوا دع ندنعو تبرق كنسهفیظو رکشلانع ىو فورءلاب صا لصاطاو

 فقوت هتفص چ واو قحمآ ییفد هلیقح كارکسم . ردمزال ید تفس چ وا وبر نوجا
 دج کلب بوسمهلوا لباق یعفد لرکنم هدنلاح ینادقف كنءروک ذم تافص . ردنا

 رکشرپ خد یسهفیظو هبسح انب هتندوجوت كروذحم رب ییک زواجنو یطخ ندیعرش



 ۳۱ رکلانع یه < فورعللپ صا

 بجاو رب هدلاوخا وللثموب یتح . رولوا طااس یوجو قفلو هدرکشانع یهنو فورعلاب

 بولکج هلازتعاو اوزنا ءدنسهناخ لا یفیداو) اتتبیملاوغا یک یف ذیل مچ تا او
 ۱ . رولکمفال یسماملوب هلیب هدلحم یفیدلوا یراج كركم لعق

 هتسودنک ندزو وب رار, هلقلوا لباق یسهلازا هللراطخا كمستح لرکنم لعف س ۲

 ندنشدنلو دوج وم هقلطم تردق هدیسشحم هدلاحو . رد,سالوا روصتم هدی اصا؛لررضر

 . رولوا بجاو هنیرزوا كعا هلازا یرکنم یا

 هجو كررض ر هنسودنک ندزو و طقف بولوا دم یشت كيساحم - ۳
 هلتهج یتیدلوا روصتم هدب اف ر نداستحا هدنروص وب . ردسماعلو ظوحلم هدیسما

 كتمالسا راعش هلیراکذن كهند تاصوصخ تروص و نکل . زا قم بوجو

 . ردشلدبا دع نبتسم هدن ران 3 ع رش هلنهج ييدسا اوتحا ی راھطا

 هنسودنک ندزو وب قحا بول هلوا لئاز رکنملمف هلششتو راطخا كيساحم س ۽

 شاط هیهشک رب ندبا لافتشا هلبا رخ برش الثم . رذسملیب ققحم هدیعاها كررض رب
 واط بفاتم نآ یالوط لدل رح را هلو دداا لام رف یھت یهدنلآ بوآ
 یشدلنوا تجاو یناعقا كیاسدحا 4نطو و و ر و ردیسهآ دع ققحم هد یسک,

 هرطاخحم یتح « هههداع صاخیشا لکد کنوخ . ردت سم طة . رداكد هدمارح <

 یمهملیوس- كزو رب قح ندیا لفکت یعرش ماظن یشراق هر اح ماما نالوا ظوحام

 . یدشلدیا ناس هوا ینیدنولوا دع ند رالضفا كتدابع تاحرد

 راغم ه ىلا ع رش ندافلخ ضمب هااراشم هکرونلوا تیاور ندیارادلا ناملس وا

 یندج هوا لت5 ندزو و هدر دق ینردشقلاف هعنمو شعتشا رلز وس اط ر قرهلوا

 عفاو هل روص و هافلخ طقفو شعتسدا قمشقلاق هنعنم هل هدلاح یمددل وا نا دع ققحت

 انب هنلاتحا قلاق ضورعم هتنارئأت هلروفو رک نخ لصحتم ندناهلبت قجلوا
 ندیاستحا هفطو هبدصقم هظفام ینسودنک ندلتف تروصر نالوا دنتسم هصالخا

 . ردشها رظنف رص

 ریه هطقن یراقدلآ هرابتعا رظن داب وب ثننارضح مارک فالسا هک كعد

 نوجا تسالسا . ردتفک ما كەد اف رب نوجا تمالسا هدناباقم ثان راتکرح

 دیک فا+.۱ یاحاص هلهجو یتادلوا تبات هللا هدب ع مداقو قا قفح شاب هد اف

 هلترو ص وو یماقلا كات ثهدو فوخ هياذعا بولق الثم . ردرلشما راتخا ددر الب

۳۱ 



 ام یو« فوم نما ۳۲

 راه وا عرصتتسم ندنف رطخیش هنیرزرا حاطانالواعقاو ندنفیدلوا
 | منم ندژیهیدادحا و Lî هللا تاعفد یهبجوم باسا كاع رح هبهلماعمر هليو »

 شحفلا نعیهنیو ینرقلایذ ءاتیاو ناسح الاو ۳ سی هللانا) عيدا شا
 دل وا شا هدهاشم یرکشر هلون هدن . رددتسه هیت 4تا تبا (ینلاو

 هم كراتخا نوراه هنیرزوا یسعد ۰۰ مدعاب یثر_ هقشب . مدشقلا بایت
 . شما .دعابم هتتمتک . ناسجتسالاب

 نو | لا کت د ېر هلت کاوش فطر شات دن را کیان و را ناخ
 فدایصت .هدهار .یاتنا رک ۱۰۰ تیابقعت یراتخا وش ۰" ثورو نیک رب

 ک بویم رو هتسودنک ینهسک هسرید مدلیوس هیون هلیوش هب هفلخن هیهسمک

 هم تو جرو هتسودنک هسردیا ماود هلو نمک و زب یر قو

 نم لا مآ مدا وا ءانبهنغیدعلوب هدهلاکع هل ا4س مىك چھ كر هديا ماو د هتل وب رادتخا

 هد ر نینم ول ربمآ : راتخاهدهسیا شمهتسواتامر و هتسیدنل ییهسیک غشبلاب

 دا عاتتما ندللوش كيهسک بون ولو هدنناوج «. نون هدافا هیاروا

 هرضاحب تاللبکشت كتلود هل اباحشا ینوک و كنامز ریارب هلقلوا هل وب و

 دن کیاو يجرب كنه بناص نانولوا دادمآ الابهجورب نوجما رک ریتغت

 _ كن هئالث هقاب بتا ص قحت ] بووا هدازآ ند دا :یراصوصخ ظغوو فرمت

 ماما ثكمسقحم هبلع ءادبو شلدیادع ندلاوحا مزلتسم "نارجخ قنشقلاق هتاقتطت
 لوفاق قواد اجا كناماع هغ اط نالوا نها, ذاخا ط تینسل وا نوذأمندنف رط

 رب هبوب هسمک ر# نالوا زجاع کنوج . ردطرش «دیسلوا ردتقم تكیسقحم
 ادرکنلا نع ین « فورملاب سما هفام عم . ملی هلوا فلکم هلیشافا الف قجمآ
 اهلنا هر-نوجما یطوف سس كونو ندا: چ ودع اسم رب

 هډ هنکجهک ررتضر هنسودنک ندنزو یساا فیهمظور هو . ردلکد ناک
 اه مو زدمزال ینعا لصاح تعانق هضح هوا یم ۰اف ر كشف قحالوا عقاو

 : : روژوصتم لاح کرد هد و . ردهدنشهام

 ت هیون راز هل ماعا لصاح راقب جسه كنيزوس قهدیابو -- ۱

 هدر وصوب. ردیاب هدنروص قم نفجهنولوا برخ هدنلاح یماق



 ۳۹ والت رف .یچم ۰ «فو را ما :

 ! مدنفا ردرضح : نامل- . شعد « . ريتك بارون یدمش یا . یدراو كە رال ۱
 ینیدلاج" "نوک وا. كةب راج طقف ۰ شمالسشاب هحسهآا بولک هراح بقاعتم ف

 .شاروه لس هجا ندنفررط هفیلخ ۰ شماقیا بلج یتاحتارظن كوراھ تاماق
 شدریویراوج « مروم»رتسوک یک راهم هلتهج ینیدلوامدوع یدنک منیاچوب» : هیرا
 هدهار یاب مدآ نالوا ءدتمربتک یدوع . شلردنوک مدآ هنیلج هكدوع هتیرزوا_ ك
 . شمرریغاب هد زرو لوب مخبش» . شعا فداسصت هرابتخار لوغشم هلقمالپوط كدرکد

 ءرب ۰ لا ندنلا یدوع نامه هر وک یدوع هدنلا تامدا وا بوزیملاق یتشاب هنيا رابتخ

 ندنفرط ننموااربهاو» ؛شمالاقای یرابتخا ناه,مدآ وا هتنرزوا كنون نشم ق بوزي

 هو راههدیابرح تروص كن هعق و بوک راز هلکسعرا م لق هپ هطباض هد 6 ردکح هلسهتس

 ۱ . شما ضم

 نینمژااریماای » : ناملس هنیرژوا یسک هتدحو تضع هداملاقوف ندهلماعموب نوراه
 « . زکیرووپما یتسلآ هیهجد هلیساوروآ كنو كفرح نامه . ردقوب موزا
 بوشرتسوک زاوج هناا غوا هتوقعر هلیو هلراتخا ندنفرط نوراه هدهسا شا

 هدنفح یسمنب هلآ هدهاریاننا زایتخا یتح . شادیا ما یلج هنروضح ءرظانم یا
 كرصق كرابتخا حل . شل ًاشام ردق هنو لرصق كرديا در هل یتلکت نالوا عق

 یرشعو برا بابسا » : نوداه نامز ييدلرو رخ هنوراه یفیدلوا هدنجراخ یمو

 یمهداروا هدا تک هب هطوارب هقشب یلاخ ندرانوبهسقوم « مربتک یمهبهطوا ونالوا عما
 نالوایلاخ ندر .وایر و. وارق هب ناب یس هرک اذلاب كرهبد « : هديا لوق یتسبدن

 . شمهتسیا هیاروا یرانتخا هلبا ناکملق ه هط
 ابدا ییهسک ولوط هلکدرکح نالوب هدنلا كرابتخا هدهرصوا مدآ نریتل یدوع

 «ردیرابع ندو مع نالوا صوص ەە و» :راتخا هدهسإا ی با مرا هراس

 كزس مد هدهلا شع د هزر رود يدو مدآ وا « شا عابتما ندقعآ ین هک" كرو

 و » اا نو راه هحنقبح هرو فح ی وراه ناه بود «ردقو مایتحا هزکک

 هدلاح یفیدل ما هدنلا یسهسک هدرابتخا . شعد « نیبساکقار_ ؟ كسرت دا ندرابتت

 « ؟ ردە كفیدای» ۱ مخ : نوراه . شمروطوا هددروضح كب هفیلخ بو رو مال

 . شعد « زیکلیوس مهسشعایه» كرهدیآ لهاحت خش اباوجت هنس
 ا 2 ۰ 3 ۳ ۰ ۰ ۲

 لئاف هندارا هحارص كروس « ثسشم رق یمدوع من » ندشبوسحم نوراه "



 رکنلانم یه * فو رعلاب ما ۳۸

 ه سم شب ترش لوبیا كنهفیظووب نلیئد هبسح هکراو یماروسش قحم |
 فا نیت

 « فیرەق - |
 ؛ هظعوم هل ز وص یدارا نل مالک س ۲

 «قمحا « لهاح . رداکد شحافمالک دصقم ندفعلو ریزعت . ردفضلو ریزعت س ۳

 . ردنرابع ندنلامعتسا تاربصت ماطر ردیا ءدافا یرلانعموب ابو زقروق ندهللا

 .یک قمرق یزرلنلآ ترشغو ینلاج الت. . رذعنهلیئروص ندشمازنلا -- 6

 هرزواكمتا عنم هسک نالوا بکتص یرکنمو دیدهن هلبا برضو فتوح -- ه
 نكع یناتسل عطق كنسمک نالوا رساحتم هفذقو تیغ الثم . ردنرشابم هبرض لعفلاب

 . یک یسلدیا رابجا هوکس هلیتروص قفلوا برض هلتهج یفیدلوا
 وب بولوا فقوتم هناوعا محو هاعتسا ندربغ یقسطت اعف كەت ینشبوب هتشیا

 و رضو یعطف قلا نذا ندنبملسل"ماما هدهع وب هلتهج یفح هلوا رحم هلاتف ةحدنلاب هلآ

 « ليه هکنوج . ردلکد دوجوم ترورضرب هلیوب هدهمیرا ة غاب بتا طقف . ردیر

 دح راهرابع ردنا ماهفا یرلانعموب دوخاب « ماهنا هليا فوخ ندهللا « تیس هقسف «قسمح

 ۰ ریلی هنلوا داربا هلس یشراق هرتاح ماما هدنناجما . ردنرابع ندزوسر  ییغوط هدنناذ

 ثیداحا یاهو ا ضا كنداع تاحرد یسنلیوس كد وزب قح یشزاق هار ا ماما یی
 طقف ؟ یعربلاقلحم هنآ نذا نداما هدناصوصخ وللتموب هحنلوا هلنوب . ردغناب لا هدیدع

 تعجارم هننذا كئیماسلاماما هدرلکش نالوا یعاد ییهنتف یک حالس بہشت « ناوعا عج

 وب یشداق هافاخو ناطالس یتج ؛ هیاما « هنالو یسرفک | كمارک فالسا . رد رو رض

 ۶ وبهبمالسا تانودم . ردرلشعا افا هللا یتسب سل و ددراالب یراهشد هفطو ید

 ۱ . ردهدقهلوا فداصت هلنرثک همیاقو وللتم

 .نوراه ندهیشانع یافلخ : هکرولوا تیاور هرزوا قلوا ندنسهلح میلق و وللتموا

 هدنماب رفعح نت ناملس ندمشاه یو شلک هلع نلعد نود هرات یار نوکر دم رلا

 شکا هدنثخم هد یس ر

 كالام هیادص لزوت و EF هداعاا ق وف هب قسوم ا ان هب الس نورا»ه



 ۳۱۷ ۱ انف ن ۽ فورا سا

 ا < ظعاوم دارا اعم 0 ی بغت كر کرم و ییب دل وا مولعم مدرب

 نالوا قور ها ىق هيرا «دیزلوا دک واو تروا ت داو رج لافتا

 كظعوبوحو هسا هدیروص یی وا هدب اف ,دنظعو وین دل وا هد افر هدنظءو كقشافر

 هدننروص ىلامعتسا شاتدشو ريح طف . ردلکد رگنم وه وانا ید وب یعسط یطوقس

 یرکشهسرولوا ردنقم قساف .ردلکد طو رشم تاادنع هدب | یعل .رور وتم ۶ رود وب

۳ ۶ ۰ a.” 

 ر .. و ر ره 3 ردراو هدب اف همس | رکھا ۰

 هدنفح یاش یدنک كفو رجم هذخناو» بارتسا نلیزوک "هادتنا یجرب هعینلک لاتا

 هک ردقوش . رداکد تعتنم ندنرلقدناوم هدا هرغهبقو « بولوا دنتسم هتسه طق یک ر

 دشا اهد مطلب یناقع كلاعو یيدتبا تاالد هننوق كنيرلءلع یک هدیابوب یرلصا هریغ

 . را رداکد كلام هر دعمر هدباب وب ظل هنت وق كني رملع هلته ییدلوا

 تراشا آو رد ذاکدع ودا ص نده ر ا ون هدینلک هش (نولهفالام !ولوت یا )و

 . ردشأت ندبرلف دی و وا یراق موس هدخاوم گو ) مکسفنا نوسو )۰ ردك را

 لکنو هسا یسلوا روک ذم دل سما ء رب مدا . ردلکد یالوط ندنراکدتا ضا ءربغ

 ب ردهدکشا دیک 7 ین ی هدر له هل روصو یی لالا يدق رک دملع

 یری قبو روم _ دفع و یاماها یووقب فد قلم نیز مجد پل
 فاس هدالاب ینیدنولو ندناملس یتئدلوا رفت هدنفعو كقساف . دداع هنقش ىس افا

 تل الد هظعو رحم ید (ی.یحتساف) نانلو سر دم هدروآ دم ثیدح . یدیا شهلوا

 یالصا لربغ نالوا م4 هدبوئار یتحالصا كن فن یدنک نالوا مها : یانعم رعنا

 : ردکع د : هلوا لوفشم هلم هل سم

 بوصنم ندنفرط نیملسلاماما دوخایو نیملسلاءاما :روک هیاماع هفاطر ثادستحم

 یتحالصر هلی وب نوجا رلهمک نالوا ندهعرداع آ | ردط رش ىىملۋانوذأء ندنناح لاو

 . ردلکد ونظوط یأروب هروک هباملع ضعپ رااتسو ىلا ماما طقف . راروشا زیوجم

 باکترا هسردیا توکس هدیوروک یرکنتهرب مک یه [ ظن هورار رابخاو تایآ کوچ

 یج یک ییددوک یرکنم نوسلوا هسرولوا هللروصهنيهو مدرن,« .دولوا شا تلم
 زین كما در و صح هلا یهیوم دن يسم اماما یعوصخ و . .ردمز ال ینفا

 , ردت رابع ندمکج



 ا فول ف ۳۹۹

 هدب | هکر رلود ندنعون تبالو, . ردنا رودص ندنلها یک تابرق راو ةالص هدوا

 ةعقنوب ءدینابنا نوحما هبعر داحآ هلبا دبع كنهفظووب . نوسلدبا ذاا طرش فاك

 ۰ ردن د رظ

 ترص هسد هدخاّومو راکبا رک کن وح ۰ ودط رم هدیش وا نمم فاو

 ترف م بطلاب ند هس ہیک ندا توادع کا هللا رکنا ید . رذا نمضت ینسانعع تن واعم و

 . زابل وا راظتا هت هاعمو

 هفظو كق-اف هلع ءانب .زدط مث «دیساوا لداع كانستحم هروک هناملع هقاطرب

 سانلانوأتا) تاوذوب ءروک هنر -الک آو . راروید « ردقوب یتحالص هافا ییاستحا

 كقح بانح و یراتنآ ( نولعهالام !ولوهنآ هلادنع اتقم رک )و ( مهسا ىف ریل اب

 هلبسیسدقمالک (ینم یحتاف الاو سانلا ظعف تاضهتاناف كن ظع) ایاطخ :هناسنع؛ترضح
~~ 

 ند ابق قبرط یک یرازو- « نر-اپ هلوا یرغوط هدیساکلوک هکر داللوا یرغوط

 . رار ودیا ناس رد هدات الد ضعي شندا جاتا

 هد كة عاف نال وأ قفا وم . ر داكد لو نایاش لثالد و ةر وك هاملع ةا رکا ليو

 هار دما داما ط رش تنم وصعم هدنامتوحا کن وح درس ملس هدا اسا ییادتتعا هفطظو

 :ردکج هلک مزالروذحم کیا لوټ لباقات یک ید كيا-تحاباب هد مع « قرخ كعاجحا ميه

 رلتالوا مدتن ودام كرلنا هدلح ینیدلوا نکی تهصع ند.صاعم هلس نوجا مارک باحا

 , رد وایالتخا هدب رم صع هلح كانا ركح معنا ممغس ؟ راہ هل وا لاق لصت نوجا

 هدناعلاعظع نآ رق یدانتسا هلذ هدنراقح ماظع 2قاری ضعب اهدو هدآ ,ترضح "

 رله .رظز اط ر مزلمو یه هنیرزوا هیقطنم تامدقم قاطرب ىلاثماو و لتصااو

 دارت یها یتتدقل ۶ هنحالصا لرمغ هلبا كر یتسفن یدنک كقساف هرک وصتدکدلدا هرس

 لئالد .؟هدن رال و.ردءدکلدبا دءندنعون تکرحرپ لوقمررغ یکی لوا لوتشم هليا

 احیا افا ناتا هفیظو زدرظن هطقوبو . ودهدکلادیا لح هبهطقنوا ءروک ذم
 ردیا مدیا ی 9ا عو یساعا هردو وک كنەغط و وا هوو ردهدکمهلور وک

 2 روسهد ردو وب للدرپ هدا



 Ao رکنلانه ىپ < فورعلاب سا
ٍ 

 مهار اهد ر ج مالس الا خیس هدیابو و شمرتسوک تورو هافتک | غار ر رتخت ۳

 ۲۷۷۱ .ردشملوا هدافتسا لندن الاقم هلساسندیاراشقا ءدداش رلالدم كس رات روح یدنفا

 + زاتکو ندبا کک یزگشا غ راو رال |

 6 هسک ندیا راکناو هدأ وم یرکنم ی < با سس ۱

 «هسمک نالوابکتع یون لعف یی « هلع تش س ۲

 ء رگننم لعف یی « هف تسد ب ۳

 ندرلن و , ردنزد ءرزوا قلواتراععندءدغاّوم یرکنملم ینمب « باستحا- ۽
 . ردقجهل وا نایب لیصفت رب یر یه هدو ربا هک ردمنات هدونفو طور قاط رب یر

 یساوا را طو رد ا كاد ا ردا رایو ا ردن د بم ۰ فلکم كرستح
 ب ؟ جراخ ندش ردت سنج كزحاف < كرفا ۰ كئنص « كل ون اروا هنغن دل وا م

 10 هش رحل كنه سو “ قنفر « طاق با اعر دارفا - هدلاع یراقدلوا نوا

 . ردیا اضتفا یسوا

 ون هفام مم ۰ زا هجو یشر. هفلکربغ کنوج . ردطرش یوا فاعم كبستح

 زنا اضتفا یش رب هقشب ندلقع قزاوح هلیناکما کالعف هوب . ردیط رش گایوح و دیق

 ابو و . ردکلام هنتحالص راکنا یزکن هدلاح ینیذلوا فلک« یعو قهاره"یص یتح
 ندنتشلکم مدع درگ و یقهارم"یص هدهلمک زا چھو روا وا لات هاوتا هس رلشپا یش ۶

 . ردندنعولتبرق هذخاؤمو راکنا یرکشم هکنوج . زامهشوقلق هعنم یتسودنک هلیاتحم

 ا ا کک
 ع وبطم هد رشم مالسالا ف بسا س ١
 را هخھذلا و باسقحالاقیرط د ۲

 باشالا قفدتق تاساحالاقیفحم س ۳
 « هس سس 6

 « اکا هبرق م ER باتک ناھ

 ٦ رارسالا فک یف اتم تک س «

 ۱ هسا طلا مش یفهترلاپاننک س ۷

J باستح الا باصت ER 

 ٩ باستح الا باضنا حس «

 هبناطلسل |ماکحالا -- ۰
 « هلا باطف هنرلاباتک - 0



 رکنا ند یہ «فو رعلابحا ۳

 ااوحاون . یدریلپ رم ج هلآ هرو موی نا دیر راق هلح دوخ ای رلتااص a هلضف دوخاب

 ءرلفدلوا قبال ٤ رهندا دع دع 5 باعترا یلءف ىع یراق هک یه رلندیا راسشحا

 ر دش وا فلات .E قاطر راد هتیرلهف.ظوباستحا . یدرا لا زاح ود ءرلا زج

 ژبطتو شیرذن هچ هبوا ید ییاکاباستحا هنیلبدنا قیطتو ياما لما ههقف ماحا
 . یدروللوا

 لکه دارافوحلس نالوا ییا تموکح یارجا .دلوط۲ لوا ورانا
 والب رآ هی هر ادنوا هدرا وجلس ۰ ردهدکل روک بتر هدهدننام یراهسایسو هکنلم
 هلغاقوسووشراج رایستح هدرلبقوحلس .رد «بستحمناوید» هدیسیرندنناص# تاموکح

 ۱ ىا مداخ دمتعم هب هفطو و . 2 رلواقاب هترلشدا هدلد لصاخاو هښشرا 1و ماظتنا

 . یدرونلوا نیست رلذع یتح رلکروت راثخا . رلراک روہشم هاب راقلف رطف

 لضم یک کیا

 رکنلان نعیمم + فورعملاب صا : یساسا كیاسقحا

 ندو یتیدلوا ندنسهلج فااطو لغخاد هتاالخ هد كاموو ندنعون اضف كن هسح

 كندهدو بولواهنیدهقیطور ؛ باسدحا ساسا هدلاحوش . یدشلروت هدرلمف يلوا

 ودك ا قلعت هتماسقا يأ ی یر ھو صآ قورصم مافابز لا

 هدهرل.تاج و یضاق هدنص وصح ه2.طو ی نا و نیمأت یدصعم و ور ندنمال ۱ لئاوا

 . ردععل وا عضو نیم قرلبزای رلباتک قوج رب هرزوا كعا قیرط هل ارا

 ندسد ها ناکرا ی و ندتحصأو طعو هقلخ ىع ضوم كن س ر ندرلداتک ۳

 ماظتنا و ها در وما زار هل رل: و .دیمسق رز رکید بولوا یرلع ندق وشت هاداع نالوا

 هد راندبا قلعت هب هب داد هدایز لا 6 ردم.کعا ی ثع ندناصوصخ ندیا قامت ه هدد شیاسآو

 نع یو فورعلابا . تهج نالو! ساساو لصا و هلرتشم هدنسنه طقف ,ردرلت و

 فرصندنسهرباسماسقا كياستح ازعندنفیدلوا ترابع ندناب یعاکحا ینیدا وا عبات هلرکشلا

 . ردشلروت موزل هنساطعا تاحاضبا ضعب ءدنقح غ عوضوم كرت دموي زکلاب هلرظن

 هاچ لبا هشاح درز و یوا شاخ هم هام ر یدو تها كعوضوم هکر دق وش

 یسلوب رر هع رع ك فک ناه كراباتك .ناناوا دا دمت هدتس رهف تاعاک نقص



 e ۱ یروما باسنحا هدهیمالسا ةفلاس تاموکح

 یجشاو و ی رامدآ ا وب و روروطوا هدماح طاط ف هدن رک

 هلضادنانآوبح ؛ ؟ یدزب :ردنوکه حنم كس دل و لوب صف هنناناویح كوبو هنشدتفا 1

 ارق وص یرافد-هاط « ءرلاقس يرارومام باسما . .یرزالوا ماسه

 نه سام وب .یدراشا عضو سابقمر نوجا وص . .یدرثر ریدنروا شاش هنر

 یوام كرلاقس . ر ندو وف یمرکی هرزوا قلوا [ ۱ ۱ .لطر قرف 1

 دارلملعم یرهشالوط یرلبتکم رلرومام و هن . یدلید, آ تفد هس راما “راولاش

 0 ی رللا رذح ندي رض هرز ر ثكحم رز دلوا اسوصخ و ې رلمامر وا هلند ب

 ی راقارح یرلقدلآ ندتسان دالوا ه .رلتعم ۲ هراس وا كالذک . ی.درا ربا هصوا

 راهش هلیا لاوخ وے < یدراوول وب دنا راطخاو هیضو راد ترا ام داق ق
 تفد هنسلوا یرعوط كراوحاوا « دارل,زارت .. يدرازاع وط رود ندشدتفت رظن ی

 نم سهم !یفاطوت دن ام ی یز وان وم ا رای سو اما داد را و

 ی 0
 و بولوا هدکملشد (باسدح الاهطخ) هنسهفظو باستحا هدارو : هیناک هل

 سا یضاق هرزوا ینیدلوا تداع هداروا ۰ "یدر ونا وا عیدوت هنس# دهع كنیضاقرب 4

 ك .یرلیا ندرلن | و ین یتا .هطاعنا یبیدنک , ندفا رطا یرانبآو ییردارا ر

 : . دال ی روش راح دلاح یی دنا وب لم اج ینوزار زب صوصح تنزو كکء) رو

 بسم باصقر . رلیدیا روح هغم ر دل وه دعاکرب یواح ینساهم كلا هدنرز وا تار

 ناتو ید قم انج ها راباص ید زاماباص تا هب هلضف نداهب نان وا عضو ند

 ندور ٹیک. | دوخاپ هلبا اہ ر هلص ندا عوضوم كفانصا ناناص تالوک

 ا دوحاي قحوح رب هد هص واھ تر وص ندق رط بسا هدنم و زا نوجا گز 1

 ., نذو كيسک | ۰ یدربلیریدتبا هسیابم ابشا ندیلناکور یل هیبشور فلت رل ردنوک ا

 5 زامهرد زو وا رو لطر ره 1 ۱3

(r1 قالراو» نوجا قلو ی رایعو ق٤ زاط یر هراب شوكو لولا هدسامز هاف تلود ١ 

 ررح كنسهرابع « ردرابع ما » هدنرزوا دارات و و "یتفی ساب ۳ لفلوشزاق لر مع لند 1

 يررح مالسالارم» اش رر ڈا یننیدلواشادما ,لامعاولیزای هخەقاشاب هدنوجا هنیفخ نازواو ینغی

 ( 1۳۳ هغ . ءزخ یجکیا . اح یر ( ر



 یزومآ نااار داال فلات 2 7 وب

Ê 0رومآ رک و ی تق طقف . یدیا ندن الج فلاطو قلعتم  

 هرزوا قشاپ هرلشنا وب وحلا یرلقدنوط یلاع اهد ندقمالوط هدنسهقرآ كناصوصخو

 قاین ال E رات طاق نو رتصم وز هقامعم . ردشلدیا ثادحا تاز واقر هع رآ

 هرخ الا . یذبا رولوا مدو ءراباق رثک الالع هروک ذم فلاطو .دننامز رایوما

 ۱ درک هانم فلاطو قلعتم هرلما و یقلاطو هنس 6 E لدالخ یعاقم تنطل.

 یهژاهوا مست هتمک هقشب لد. اسم ناعا هئصم ندشااواهند تمدح رب هیسح -

 نوومأم نان رط ییدنک ژ وا قاب فاو تالا راهنصقو هراتالو راس تاج

 قندی ۲ رود و وا ه دعماح و تر تقع“. یدردیا ما دجتسا و ف.طوت هص و هم

 + یھ نوک 24 هی واذم بسلح جم طاق ) E "د رثرا راپو ا یزاهدآ

 6۰ رکو و زس ناوح ناک مزال مزگاف و تاوج هلاوس و ی تس
 ۰ یدل وا ندا یدصت هاوح یاطعا ۰ یدراو ا و

 : : هک یدروب هما هدافتصسا ندهام ع زا و هفاخ ترضح

 ردق هه يدمش ندننامز هب وام تافل زسایح رب دل و نک مزال یلوا ع ون الع و امری س

 هثمات نکیا بقانع بحاص رب مماج یئاضف هجون بلاط یا نا . رداکد لپاق كماغافسأت هنماود
 ۰۰ فشن وک ااو ید هرم یکتا هنس وقوا تنها هدرلهبطخ یح « هدر یه

 اتنا دام کا لصاح رکید را: هدراضح رزوس ىلةخ و نالوادراو ندنناسل ننءلاریما
 صاوا هدیراو وب هتاطخ بایرا صو محلا « هبهاج لاحرد و a رارق قاغالاب” هنعنم المت

 شاد اندا اضتقا نوجا اسد ندو یخد قرهلوا لد ه ىلع ن ی شع ولوا غ لس هاب دس

 ءاتیاوناسخ الاو لدملاب اب هنلانا » » نالوا لماک قوماق رب یفاک هلاع داشرا ا نو یقاوتو

 قوالت كنس هليلج تیآ « . نورک ذن مکلمل مكظعي یئبلاو رکلاو ءاتحفلانغ یهنیو ییرفلایذ
 . ردشلروس هدارا

 .=یدیا یر كرانایوقوا تنعل هماما ترضح هدهبطخ یردپ داز زعلادبع نب رمت هک رذیرع
 هکر دشع د رم

 بوشالوط ید هداتناوا طقف ۰ یدردا تنعا هداملاللع هیاضت رغنانج نکزوقوا هبلطخمردپ»
 مديد « ؟ کشر ولقص ردق وا نوچ هدنسأتیا یف نعل, » همیدنک ی یدرولوا ترطضم

 ندتگاضف كن آ هفاخ هکر دکو س ردقوا ىلع ؟ م هیمروشاش لصف یمکج هیلیوس هو لغوا - : اا
 ي رثردیا ب اتش اتش هغملو هدنتمدخ كردیح دالوا هللا كر ییهبما یب مه دلوا كحهدیا .ناټت هدنس ۳

 کیه وت ¿ ردیف هندمع- كع روک شوخ هضصرلرعا نوجمااند ماطج بلج زملعفو لوق مزب

 هدنپملعتشقح هرزوا اوا برا ند و و هتقیقحرغس ییاسنا كیه.صخش تعفنم ۰ یدید ن ۰ ردهدنادیم

 « . مدلوا بجعتم بوروک ینکیدلیا روبجم هتنعل هوقن



 +۱ یروما پادفحا هدهیمالسا ةفلاس تاموکح

 ال ید ہن هه ال بسا تاموجح ندا لک « زا و ند رود: ندشار یافلخ

 ؟ هری 1 رامآ ا كنةلوم یجرا همالسا تنم . ىدا ع وسو عو هدیالکشت 1

 هع مش 5 11۳ E تساج س ید ومأم هی و رد هدد د هفمط و 11 نداق ءاصق ِ

 هدرالو ی 1 ییدما تاتو ر_ رعل هروک 4.م رو ی اعا هل رودیا قق یاعفا أا

 هدنفوف یرللمحم یتافسو یرالاح : هلازا ,یرالا عام هنیروبعو روس كنيراعو نرام

 و هلا مکح هنیرلعا مده یییاسیه وا هنیاحصا كنيم مادنا لئام « عنم ندقملا هل و

 هددملعتنک اما رانو هدرابتکم « عفد کلی نالواظوحلم یعوقو نوحماراب و ندزو "

 كجا تاب رب تا زا EWS il هد رب دش یرلکدسا ب رض AWE EES ادر ؟ اش رلملعم ِ

 تالوک اءهوقاژرا بتحا دعامندب وب .ید رلبا ترا هن اص وصخ قلعتم هب هيمو عفانم نک |

 كا منم وا لات دنا لاک او نازوا صقا 6 یس شا راق هل هنابو رمش و ا

 سماخ » هایتهج تلادع یغیدلوا فصتم و زیمتم هللا لامخ نح لاک ہدنیا هوما یافلخ .

 ناوا نده واعم هد یر قدنتلادع را آ كز زءلادبع ن رع نانلو یاونء « ندار یافلخ ِ

 « قموتوا تنمل هم لع ماما نرضح هده طخ یاتا و شل ول ارحالا یی ردتهرع تفالخ 3

 . يا وأ شم ز داق نده روا هل روص ن- . یسههیس تداع

 تعاج هدهطخ شات هر ا طط اا نانل و هدمالسا دالب وا فک هدماش درک هدنامز هب واعم

 . یا شع ولوا صا. یرلهعوق وا تنل هب ىلع یشراق هنیماسم

 هب یرغوط نش یغوط ب تیطخ ر ناقیجح هربنهنههتسیارتسیا نوجا ارحای اأ و كەز هام هدماشقح

 ق ؟ «۰ هيلع هنناذدعلف بل اط ی | س ىلع ىلع نعلاناةي واعم صا » هدرب جەي وقوا تنحل ۳

 ی و هقاخ هللا هرابع ر نالوا هقلس قفاوم یفرص هه واعم هدایز ندیاع ثتنعل ینیدلوا

 . یدیا شلو )وا فاع و لرع رهظم كنه وا ۳ یال ءط ندنس وا شمهتسیا قعالک 1 یفل زمسقح

 یی لیا گمعج | ص هب ی آ رییدت نوچ اریھطت یمالسایالا# ند هوعلم تەدب وش كز زءلادبع ن رمع

 : رونلوا تیاور 1

 یدو بیبط رب نالوا یبسانم و طالتخا هناذلابمح هللا ماش راک ا و هما ی نانغا 1

 نداغایمیظءت ادا 3 كر ەرەك هساجم کا عمتج تدطلس ناکرا هدرمع روصح نو ۳ رب ها هفلخ < 7

 . یدابا ضرع هيه ینیدلوا بلاط هجوزت یتسهع رک لار افناخ ك 1
 اه

 ها اه یتهی دل وب قیجا ردق ینبب ناءا هلا رفک یسهزآ گان دو ر هل سو کم لاد یا

 . یدروب نابمرد ینجهیمملوا نک# یلوصح ڭا« رب هل و هل 1

 کید * « یدا ی « مامرو هبلاط با ن لع ینس«ء ر رانا زر ت هس رزوا كىو

 هک مادام ید وپ کرو یاوج « ."یادیا ند" ظطاءا فاد تلم اط یاس یا هةل

 . ردشتا نامرد ینضارتعا « . زکسرو وتوا ا نوچ هن ىلع . رده وا

 هک یدبد اباطخ هسا باپرا رم بانج نامز وا



ieفر باسشحا هد همالسا هفااس تأاموکح ۱  

 ۰ یدژالاق ىلاخ ندقلوا لوغشم هليدوما باسذحا یخد رع ترضح هةلخ تاذلاب

 ۱ «ییدک ودییجهود ر نوجا ييدلک و لو هدهحرد كاج همم هریک تفاط هه ودالثم

 شادیا ثادحا هلسروص زواج هغاقوس هدهرص کید ریک هبوشراج قرهلوا راوس بسا
 قج هلو اعلام هرو عوروص هدرازاپووشراح كراحم و یفانصاو ینادردقس یناکد رب نالوا

 یرلمتکهلحر غاسو نیمااهد هدنجراخ لو نامز ییدروک یراقدلوا ولبوط هدهجرد

 ت م وزار ا راف هیاسدحا لع. ردد قمه دمال الا رهام ر مشا ینیدروا هلبا( هرد ) ن

 . ردهدکلدیا ذدع یدجوم كياستحا هلاراشمو . ردراو بقام ىلخ رب داف هر

 لبیک ییاستحا ماقم : کرویبد یبلج بناک هدنونلا فشک انب ههظحالء وب

 یسلواتادر یحاص هدو هروو اس ندضایما یک درگ ترهحاقلطم كراذ كح هدا

 ۱ ِ . « یدیا تاذرب اع هز ویا رج فر هلا راشم . ردمزال

 نرتسوک يا هل هدنرزوا راقجوج كنمامها ةجرد هباستحاروما رم ترضح

 هناخ رب نکوزک هجزکلای هلهج و یداتعم هدنراقاقوس هرونم هنیدم هخک ر : هک زدندلئالد

 ا وف یتسکاق و, هدوس یز كنبداق : رولوا وغ مروا کرا هدزرطوش هدننورد

 ؛ نداق .شمرولیوس ینکیدتیا منمیساق وص هدو- كنملاریما هدیزف رویدیا هر

 هساکو هدارونا یبیدنک : هدف هدهبسیا شع رد ! كحهلسه لکد هداروب نینم ولارما ۰

 . شعر رویاوح ردط یماع یا رد »دارون یهالا

 یزق هلتمجایم حاص یمترا ردقتلاب ءرک وص ندک دشا یهرواحموب ؛رمم ترضح

 اب .ردشعا e O یغوا

 تفالخ هدم راع رات ٩٩ -- ٩۰۱ هل کر دعا روت یمیرب ê اف ندربتو [ ۲۱ ]

 تیمالسا هدزب زهلادبع س رم . ردب زدب هل « رمع » نانلو فورعم ها یوق و ا هد ه وما

 هرظاخ رب م كج هرتسوک یدع ھه وج ی هدنسهدلاو گول و و «هد رم ترضح یدج هدنح را

 ی هه ورکم تاداع وا .یدرل ردنا پس ه ی ۶ ماماهدرل رم:مافلخ ردت هنفالخ نامزكيپبل ارام. . ردها رب

 «ردشهر دا مض و یلوصا یارت كنسهعرک تی« ناسحالاولدهلاب ص أي هلانا »هد رلرمم هلا كرب

 تن هلایحا و نلیدبا خیل همالسا لها هجروا ندرنع هچ صور ندرصع ييا نوا

 هباکح هو » شو رق هد رخ »م وح یھ یاد ملعم یتغیدوا سرو دا رث هت دار | هدرل هطخ هل زر وص هن

 یمتلو یعقوم  هد فی همت و ول هشسق م نالوا ثواب ندنسهحج زا باستحا ندننبدل وا هدکعا

 : ردهلروک بسانم



 هک ردراوراف رب و هدنراهرآ ور ولام ر لوغشم هللا هدلب روما یک یضاقهد بمس

 نب زسکم د سوا تا اؤ لرل دییع هس الات تست هدلاح یکیدشیامکح هلیا هن یا هداوعد۔

 هل. هفک ناه كن هیدلب و هبکلنزوما ۍضاق هدرب .ریلیب هديا مکح هدهدنوص یراد

 زنکلاپ - هدننالکشت لنانع هصاقعاب تست :دلاح :ییدفاب هدهطانطتاو نشا

 . ردیرومأم ارجنا تنيضاق انداع هدناصوصخ ىك وب و ردلوغشم  هلبا هدب *

 یک هدهمالسا الا هددیاب و هتشیا . یدزادیا لاغشا هلرتشیا ساس ی وب

 . ردکچهللدبا ثحم ندنروماباستحا وندننالکشت « كلا

 . لصن نم

 یروما تا..حا هد هبمالسآ ها اس تاموکح ۰ همس

 لعفر ا کیدا باکترا كيهسمک رب هسا باستحا . ردندنقل تاسشحا ؛ سقف

 هل وش نوحا ه یا ون دا هدلدن ود هک زا هنا كن ا راکناو ی بوسه

 ۱ ردتراىع ندک لا هدجخا وم و۰

 كل هتیدم رم ترضح ندیوس لل باح . یدراو هدد دداع رضع فلسا

 . يديار شیینجم بلم هد چاہا نا د

 هشبتش یرازایو وشراح ی ( هبتع نب هلادبع ) هحنحک هتفالخ ماقم رم ترش

 كح هديا SL یان رو هد رال و 1 ر یرافاقوس اد 3 ۰ یدشم |

 ٠ ۰ یدودیا هنیاعم یراوجلوا و ریترردلاق ی



 یرایضات هثلث دالبو یمیدنفا لوباتسا ۳۰۸

 جورب هلق وا مالعا هلارتسالاب ندنرلف رط امهاااضف تدیز مهدامها ربا دملا

 روند ندعدف مردنع هدنهنلع صاوا نالوا دوجوم هدنرادب كنءروک ذم ینانصا

 هنسهمخح لونناتسا حنا یرهلوا ارحا قباسلافاک یرلدوقو طو ریش نالستوط

 | مفرش صا ویبشا ندع وياه ناو و ًاماهفاو ًامالعا هلقملوا نیقرتو .یط یسءدام

 كن روك ذم یانصا كس هلااموم یانالوم یمیضافرادکسا هک نس یدعا .ردشغلوا

 ةو طورش نالسنوط لمعلاروتسد ندعدق جردنم هدمهلعماوا نالوا دوح وم

 ردع وباهناوب د یسهداد راصحا هنسهمکح لوبناتسا طقف رەوا !رچا لوالایفاک

 و زاب>و ىج واو زازقو یغ.دنلوا نیفرتو یط ندمضرشصا نلیرو هنفانصا
 هل وا نفرت و یط ن دم هلع ما وا نلی رو ند: راماف ندعم و هبساح شاب كلذک یخ هاذا
 فر صاوعو لوناتساو ییدرو یرا رخو لع یخو هنب راماق ندمم و هبساحم شا

 هج ور ءدقدلواكمولعم ینیدلوا رداص مهلعاوا هقشپهقثب یخد اباطخ هنبراضاق

 ۱ هدنباب كلا ترداىم هتک ر حو لمت

 ۱] ۱۳۲۸  اع طساوا

 ی را#+ | دم تروبص هز روما هطرأضو ه شام هبا كن رلرضاو لوساتحا

 . ردقح هئاوا ناب هدهسآ

 دماسقم  یراکرگ تاحارخاو تالاخداو ناینو هنکشو نام ۶ قادراخ
 , , كندضاق لوبناتسا هدنرلمقوم لاح یک ینا لابو یناقںوا « یاتغای هل راج

 نده ۷و قحهللوا جرد یردی یراتحالصو هقطو كرلتوب .. یدرولو

 ع زا اب قایآ ادعام ندرلغو ردشمهل روک مول هاب هدارو هلته ینح هوا

 ان وب یلح الرا .ودلداعم هنیراشتفم هیدلب ةطباض نوک وب هکیدرا و هدرارومأم
 ہا هدر رواد هردرحاع ررزعت . .وجا وزارو حرم هف رح لها ندع رش بناح »

 انماظن ین ر اظ با قحا یلخحم رات ۱۳ 6۲ ,رانل وب جودنمهدنل مف یحت درد كباب جن درو رد را و

 ۶ وشراج» نوجا یراب ان قایآ و رامسا یلج ابلوا هی. ود دقوا نحب هدندرلنوب

 هز و یرلقدقاب لتر وص هن هتروما خ رو فانصا كرابضاق : ردمدقعالل وف ی رام
 . .ردشلزاب هربا .هدیابیصنش یرددزک

 ۲۲ هفصع ۱۸ وصوب یرتفد لوبناتسا نواه ناوبد (۱)



 PV یرلیضات هثلث دالب و یسیدنفا لوساتسا

 :هکمکح هتسیضاقرادکسا
 هسو رج و هعو ر صاوخ ندهمضعم هما دال, اک دا وجت مهلا تنطلساا راد

 هنهب فراوعو هناکولم هرلع فطاوع ی راتم ودح كن راس رادکسسا هشدمو هاملع

 42 دا ەدىل هیج وم لو رق» تبانع نواه لم ندیا رودص یا زوا فرش ندم هاو مسخ 1

 هعرشروما نالوص وفو هدنافاصم و عباو كار یه تواکهلوا هیچ و لالقتسا هج ور

 هه ریدعم طو رشو هیلع ما وا دوح وم هدب رلدر كفائصا هاب و ا رجا رده ع رش یاصنقم رَ

 لوو یدنک یسهف اط نالام دوج وم:ددزوک دم 0 دالب نکیا شاک هل وا مس اقییطآ

 رادصا تل ر LINES طا وا یمهنس ر3 یک رو ییا كر دال رادوخ "

 لر هدیا لاشما ییهموقم ناس اط ید قلا یکعا و ینواو هصا یراکدرردتسا

 هدننوک یجنم ر خب كننابعش هرو ص E ید یانصا یححوو 1 یج زوقط كنلاوش ر

 eK م دم هب هبلع صاوا یرکدر دتا رادصا كرهدیا لاثما را یرب نه#

 ریرحو زمصوصخ وروما هل ابو یرم ت لقنو لالغتساو نهرو راحتساو راجشاوارشو می

 هزعروما یراسضاق هثلث دالب بونأف صیصخت هنسهمکحم لومناتشا تحت آ نمک
: ِ 

 م ۶

 یر رحم اعرش بولوا یه افو تاقو هرغصو رغص رەد ردرلع ونع ندهد را

 ابا ندروضح هعرش سلجم اضتفالایدلو عانتما ندکمریدتبا ریرحم یراک رت ناک مزال
3 ۳ ۱ 

 یس رز و یاب همشا ندنکج هدانا من كرەد هس راعسا كب هر و نخ یانصا تف وو

 هلا رادعا ود زرلةحبام هب الاش را زب اعاسا هب ال اش ید ییانصا یعالزوطو یابروج و ۱

 قاقحا و داللب ماظن هاضفاحم نیغل وا ناکمالایدع یرلاعب رو طض هلب راملوا هدو راهظا :

 ك

: 
 دووه دن راد كنفان ماج وتو زا زو ىح واو یکم او لاقناببلاقبا- هدننمض دابعقوقح

 قرهنلق ارجا نک اک یرلماظنو طورش نالواریتعمو یعص ندهمدق ج ردنم ءدمهیلع ساوا ۱
 یط یسهدام صیصخ هن-همکح لونناتسسا قحا معیدق لماعت فالخو موق عرش ررافم

 هم رعم یساضاق هدلب یرلق دل وب هرزوایبدلکل وا ندعدف یرلماظنو هعرشر وماو ناو رو 1

 ندن راملق ندعم و هبساح شابو ن واه نا وی د هرزواقملوا مظننو تیور عوق عرش یاضتقمرب 1

 هثلث دالبو لوناتسا بوليرو حرش هنیرحم یرادف اوا خروم هلبا هفت ع راو ۱

 هک نس یماطعا ناونلاللجنامررف هقشب هقسشپ نونعم هلبا اف یارفط ًاباطخ هنن رابضاق

 یسضاقهطاغو دشار دم ییضاق هعفر صاوخ هلکتس كهل اضف تدیز هلااموم یانالوم
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 یرلرضاق هثلق دالبو "یدنفا لوناتسا ۳۰

 لاق قحما هدنرتکدلیا ۵ اراو زاربا یاعبلاع صا نالوا هدنهل یخد هموقرم فانها
 دوق . هعتمانانا وب TIT ادعامندج دل وا صوص هنب رلرضاق لوتتاتا نة تاتش ی رلکدک,

 زب هلیذادخنا بیس یسهلوا رک و قلطم وید هلوا میو ریرحت هلعرش تفرعم یاعذو

 كراسحم لام هلهح و و و لیصح ممر ولتلک هل هلسو ریرحنو ریهک وید ژردبا ریرحت

 لالتخا كا راماظن طورش نالوا لمعلا روتسد هدنراشو ثعاب هقالتاو تعاضا

 هددژلن دالب هلرکو هدهلع هناتسآ نیزا دغي هلثحم ن..دنندلوا لقتسم بس هللالحمضاو
 هدنرلتاکد اودا توغو رارف ًاتوئدم دوخايو كرلنالوا كلاه ندنع هف اطلاع هدنیا وتو

 دالب ویعاسق یرکسع یرلکدک یراقدلوا كلام لرکو یاعذودوقن ةفاکو یسهعسا نان و

 لونا حد نیوتموا ورو زيهم امطق نادیراف رط هراس ج اجو یرلیضاق هئلن

 ندقدنل وز افیا وادا نوید نالوا هراحم بولوا لاصحو محو رب رج هلمتفرعم یرل.ضاق

 هحقدهواافا راجت لام بولیریو هن هرو كرك و هته ر اس نود هيا رولاق هلضف مرکو ص

 لمع هرزوا ماظن طورش نالوا لمعلا روت-د هدنراتب بوملرو هلت هنیراتباو رخآ

 كرکو نديرلفرط را اجو ی رل ضاق ۰2ت دالبو ىع یک بتولوا تکرحو

 یدعت و هد و هلضرمت طضو رب رج ندا راف رط ماها لالاتسو یشابوسو هدوووو

 دک ۳ ك هلع سصاوا نانو« هدنرلدب هلحرد هرو نص هررحم طو رش هدناب قهاقلوا

 ینتساطعا رمح وع هب هس أو شابو رادصا هلع صعاوا هقشب هقشب یواح یهاکجتساو

 بولوا لا تقیقح یقباطم یرلاعدت...ا هدیعالا سقن هلی راقیا ارت او اطدتسا مهم
 یداب هتنالعتسا هبا ترفو و ترنک دارت اخذ سانجا هبهلع ٌهناتسا و راجت لاوما تناص

 طاصم یدو یرالاح ءافر تولوا هتسراو ندههاضع هدنصوصخ راخذ كهالاداعو

 هبلع هدعاسه هن رال وسم بولوا ند هرس تّطلس نا همزال راحت هاج هلغملوا ندهن ربخ

 لمع هنج وم یعالعا هلکعا مالعا هل اضف تدیز هل دبع انالوم كقلس یتسمللق ناژرا

 هنیدبیشابرازاپو رادصا مضرش صا وبا ندع واه ناوید نیفلوا مامرف قعلوا تآ رحو

 ۱ هنی ادب نوهوق ص یاالوم كفلس ن هللااموم یانالوم هک نس یدعا . ردشعل وا اطعا

 قعلوا تکرحو ل ررح هجور هدنالوا ك.ولعم ینیدنلوا اطعا مرش صا کید

 ۰ :.دنناب قماعلوا زوم تالاح قالخو

 7 ۲۷۴١ اح لئاوأ

 [ ردشیتلق اطعا ًادیدح هد ۱۲۲۶ ب لئاوا مکح و |

 ۱ ۵۲ هنگ ۱5 وصولا یرغفد لوسات-ا نوا ناربد[۱]



 “® یراضاق هثلث دالبو یسهدنفا لوساتسا

 نانلوا رک ذو قفلوا مالعاو تحح هدنراروضح یرایضاق لوبناتسا قحنآ .هلبراتفرعه

 لی هسا رولآ تڪ حو مالعا بیر رب دەری احم و ندن رل ضاق هتل وال هدراص وصح

 نامز روس یسیرنک | كناظن نالوا رک دنکیا ندم دقماظن ربتعم و ىع ق مالو ا زابتعاو

 عفد یالتخا نالواهدنرلدب بولوا هقرفت ثعاب هدنرلس فانصاو راجت هلغاوا هلورتم هلبا

 ارتشا ندراجم یر ند سه اط لاق دمیامف هدننمض هاقو ندتعاضاو فالتا ی راح لامو

 دوخابو ءدقدلوا كلاه ادالالبق دوخایو اذاو روچ هدکعرو لوو اكر نت یتا

 نا راز ناد قواو یی همتماررنال مایدوج وپ هیندب مک دات و القا فا یک
 هدنروص یکیدعا افو بوناوا عبو ریرحت هلعرش تفرعمو ی راتفرعم یراراسو

 هدنراروضح یرلضاق لود هلیراتلافک .ناهتسوا یراکدک , یراق دقوا:,كلام

 ندنرالیفک هسیا رولق ید قبو كلرو هننویم نالوا هراس, بوئلوا عیب هارن
 قرف هلرب تیاعد مدع هیهدوک ذم طارش نکیا ماظن طورش یاضتقم قعلوا لصح"

 كلاهو سافمو یرارف ندنسه اط لاق هلوقم وب راج لاوما زواحتم ندشوغ كرب

 هدزوا یراءرمتسمتداع یخد هل وندنو هقشپ ندننر داوا ؟ ارم هدنراتمذ رالاقا نالوا

 بولوا یراط فعض هہاکلاب هراحم هلغلرا راد دب یرلکچهدیا لب و لک ١ یراجح لا وما

 ارت هنس رالاح هلغلوا راکش آو اط ی رلقج هل وا راد الا دع هر r تبلج همهلعرد

 یئابلولب و یک و هما راز رس ایفو یواح ییهررجم طارش نالوا ناسو لیصفت هدالاب

 رضاح ه هل لوا نوجا قلوا یرامولعم كراج هک دليا اضتفا یییدش هلرلشاب هتسزاو

 نالوا ثعاب یان ندر الساكت هنسلوا مییاضو فات هل راحت لاوما هلوقم ویو یزاعل و

 روتسد هروک ذم هررحم طئارشو قعوا نیما و لیصحت ندنرلبشاب هتسواو یاب رازاب

 یا | نوا زوب کیا فای هرزوا قماملوا تک ر القت تاقوالانم ًاتقو ب وااو لمماا

 هنید یسشاپ دازاب نالاقو هقشب هتیرلد نوم وق رص را هدنسهدءقلایژ رخاوا یسهنس

 أ بولوا نابتسم یفیدلوا نعلق اطعای رب زلع هبهساحم شابو لع اوا هقشب

 هثلث دالب نالوا هدنراوج و _هددلع هناتسا كنفانصا نالاق هلا نوموق راحت هعفد وب

 هدنراناکد كندا تبتغو" دارف ًانویدم یزلنالوا كلاه كس اط لاش نەدن رامیاوو

 یراقاح هراس ؟ احو یراضاق هثلث دالب یتاعذو هدوجوم دوقنو یتسهعتما لاق نالو

 نالوا هدزمتموکح تح مز روک ذم ناکد ) یرانما لالاتسو شاب وس و هدوووو

 هلب ربا ترام ه زر مع دق ماظن رب اف و نام رف یفالخ كرەد ( هدروک دم یادبصف

۲۷۰ ۱ 



 سبب :تفئاط و .تانیضاق ۳۰4

 یروءا كفانصا یهدناخاد یولاضق دودح ىراتضاق هثل هثلث ۶ والبو تداعسرد هدلناوا

 . قد هلوا. عج هفاصا ا یلنضاق لوساتتسا هرخ الا یو رازدنا تۆر همکف

 كشر ۱ ر. مظع كوانصا .ردشمالشاب «فملق ای هحاخلضاق لواتسا هن روما هفاک دلت و

 هدلوبناتسا نکنم اه اب رادان او ادختک دارن ویو ینغا تم ایا زجا هداوناتسا

 هثاندالب.د هسیاشلوا عفاو هلت ءاملاو هلماخم تئ و ضط ترشج او هیتلر

 لوئناتسا هاکو E E تنعحص هتنوزوا ى زلتعخ ام كن راضاف

 ردشلک هل دب ا هنحنوت هنن ولضاق

 ددعتوت هدنکح ییا نالوا رداص "طبخ هتنشاف نادگنسا یرکبذ لولا یر

 رک ذ ییدریو تند کوب كفانضا یناه ادتاو + یفیدلوا مقاو هل ر وص هل كنعج ي

 ءد ی راک ییا هادم هتیر وما یک هنا هوا شاب كفاصا دل رلضاف ندرلمکجح ول: رد ءدکلدا

 ردهدقملغالکا

 ۱ : هک مکح هتسضاق نوماتسا,

 نغورو ناق غا هطلغو یناق لاب هلع ةناتسآ "الانتنا ةغاشیلاع نامرف نالوا رداص "

 یفانصا ,یجعومو  یرلراجم مرو رمکیو شخ ودوقو ینوف نودواو نواصو تيز

 هرزوا ییدنلف نابعو ناو لصف هداشدلاع نامرف نلیرو هترادب كنفانصا لاق و

 یرلکدلیا بلحخ هلعهنا-آ ندءرتاسدالب كە ەر ۆئ حراج بواوا یرلهعتما تن راهف اط لاقت
 تحولا یرالیفک هلبرلتفرعم یاران شاب هتسواو یاب هلولبو یاب رازاپ اخذت عال
 هنباحااو لخت و عج یاران هلتلوهسهج و ریاو میزوتهنفایصالاق شقلوا لاخدا هیطبار

 ناناسغل وا طب هلیفک هلبتفرعم یرا-باب هتسواو یئاب كولبو ,یثاب دازاپد قفلوا .میلمت
 هژرادت یدک لاقب هدهثان دالبو هیلع ٌهناتسا راهسمک ضعب لاوخالالوهحم و قمالوا. لاقب

 مالعا ندرت اس ما عو ندنرلگ اح هلث دالب هرزو) كیا لق هلجم ؛یرلکدلیاب دایضو

 رازفهدمیو ارتش. یراجم لامو ثادحا یناکد لاق اودح .ماظن,طورشفالخو ذخا تج و
 یٹایرازاپ یرلنالوا یدا هماظن لالخاو ثعاب هنتعاضاو یفالتا لراجم_لام.هلک ۱ .تبضو
 كرك دعب اق برام ا رارصا ود ( ردراو تو مالعا هدزع دب ) هدک با دا صع خم

 دک ےن ر ییا هند ادعو لش كلدك ,دنرلعباوتو ةثلث دالب دلرک هدمهلع هناتسآ

 كنهسمک, رخ  ندرلکدل قجهلوا لقو میب هلرط لالغت-ا و یمارشو عیب

 ۳ یا دل ولت و یاب دارا قره وا خ_رصت یرلت رمشو من هدق . وأ مایا یوقحو یهصح



 ۳۰۳ یسهداب فثاظو كایضاق

 : ردمزال یدارا لاثم جاقرب نیعتلاىلعال نوجا یوبونن كم وب

 فالخ هليا تعبت هماخ عمط درع یفانصا یعیکید نالوا هدنداعسرد ورب ندنامز رب

 هليا امہ لاف بوکید شوپاپو تسم داجما ونو ثادحا بلاق یئورب یرویس میدق ر
 سما وب ید سانو تخورفو مب « هسان یاهفس ضع ید و اا

 قا وسا هليا شوابو تسم یینورپ یروس مد باد فالخ هكرءدیا تیغرو لث هغ

 . (۱) ۰۰.۰ بولوا دوهشم یراقدلوا هدکعا راذکو تشک هنابدا ق هدراز

 نیسح دانسا یراشاب تنکیو دمحم نر نسح یرلادختتک كسه اطیهالوج یماغوب

 زغره بودیا مالک ررشو رارفا یر يه هدنرا«هجاوم ..... ندنراراءتخا و دم

 یساغو نیولشبا یدو كمامهلثبا ید _نیهلشدا یاقوت ب وسصشب راق هنتعبص كار

 بتک عفوام قیدصتلا بغ هدنراکدید كدلیا قافتاو لوقو قافوو .دهع هرزوا كعامل
 . (۲) ید

 ىلع نبدحا یرلنشابتنکیو ىلع نب بوقعی یرلادختک كنفانصا یجحتاق هدلویناتسا

 نب نا > ندهروب نم تفرح هدعرش نساحم یاب مان فا ندب رلهتس وا و اهن

 هایس یرزوا كن سهضف چسلف ینیدیاب ندنج فا زفاس نا رو نم هدنرصضحت ن

 بلق راغمو لع یزعاظن هم ییاثما  كنوو داق +.نچاخآ .سونابآ بونایوب هلبا

 يشت یر سه ود ردس»رمتسم تداع كما ررفت و لافعا یرلیرفغم ناک بو ای 4

 قوا جارخا ندنراجماو منم ندکملبشیا شيا بلق هلوقم لوا مویلا دعب یروب,

 (۳۳ . مد

 یهو الج رزکس نوا یضرع كنرارزب ره كن رالاشپ مام هزروا معدق بولسا

 ماه دعب اف هلقلوا یرادقم قحم رب كنضزع یخد لوظ بول وا لت 9 ل

 .یرکب زون یتفح كلامش نانلوا نیا شاب قآ "بونلشیا هدزوا یئ ڈو کد غرا

 هرزرا قلوا هی شب زوتوا زوب یتفح كلاتشپ نالوا لشاب ینمرق 4 هه
 هرانیجاح ناصقن ندروک ذم رادتم انف .بونلوا ارشو ازالو یا را
 (۱) « ۰ بویهنلشیا لا

 و
E A » 

 ا دا



 2 لفى ورد
 یم ه دلب 9 فا :دض اق

 هز یژر كس رزوما هفاک كاز ص يايا 7: یسمسر ۳97 تفانصا رل ضاق

 روب هجالایدلو یناخا یشاب تیکیو ادختک « یلح هدنعوف و عازآ ینانصالانب

 اک .«یمافلا,ابو یشکت ارظدک دوجوم دیم او دز كخر ویی او یت
 :صهدنسهزآ فاذدصا « یدق هبهبعرش تالحس هلسافا كنسهلءاعء :ریرقت كنع اصو مالا

 یدیاندنف اظو هح كنم اتابنانلوت یک و ابو كنبضاقبهیس هظفاح كع دق مات لما

 بسم لح هلتمجام [ هرونا ع رش سلحم ] +غدلاق ضورمم هنالکشم رب یاتصا
 خایو هدوشراح یننع قرهلوا هلضف ندرنا6د نیعم و دوحوم هک رم ۶ راردن۲

 اوف هراناکد iT 3 SE ناکد ر هدلحم ار رکید یفیدعل و ول وط تاوفانتصا

 ساپا تأرچ هاا یئرب ریاذم همحو نزو « وجلوا_ نالوا نیم ايو - یدیلبند
 e راتخاو نسم, | نوتب كفانصا هدلاح یتیدلوا ی را شاب تکیو ادختک هدرا شاپ

 لع ):یرلناپهیلیوسو نایالک | زوسو یر اک یرلیا یلشایو: نختم ین [ :یرلیحاص

 رام هع دقماظن ) و ۲ - دلاح هیالکل وا و ر ندمایال|خدق ] گل[ قوا عرش

 هتک یالوا شا (رادذجا هرا رضا یللاداع و هلآ تارخ هتک رطن زو

 ا ںیدتبا بلح هس جد یمع اشوف رل ردیا نابم رد زاساکیش و دوو رل ەسمىک

 . یدرازمتک ندعا هلئسم لح :دنروص قباطم هنیراوزرا و قفاوم هفبرش ع ریش
 لوا شاد هظفاعردق ا تاذ ی هدنمسا یدنفا دمشر وخ ندندافحا كيرنضخ

 ۶ ايت جو تس هز وم ب کم م ویلا دکر دشت اه ده هب هقف هلار واد لو د نشب ی رکی ننغوواق

 دا راضاق و یسیضاق كلا کالو ات ملا تاک رضخ نولوا م ولعم کیدلدنا راتءاهنکلیا كوش له

 :ایحاهدنروص قحهلودون وااه در كانمان كربلا راشم قرهنل ۲ هتقذرظن یتیدل وا یل ر ه دلت لصا "

 الوظقیرحافو.ردهتا روهظ هدتصرفر لزوک موبلا ۰ ردهنظورب ندا ترت هنتناما رپش
 ج رب یاورتم زوتوا ردق هک ریز ندنکوا یلوقرق یشابهدازهش هدهچاتس ,نلیدیا 4 ولیقاو» مظنم ا

 9 ) غ1 رفنض# ( نالوا شمه ور وک ی زر چيه ەد لع و هدرا هدايا و شا

 رب دتسآاشنا هدیراوح همشح یقرق هدنایخ لاح بول وا تاذرب ندرمخ باا غا رفضغ۰ ردشل ر و

 مالعالاس ومآق قح بدلوا مولعم ز ۱ كپەیایمسا کی رخ . ردمداخ هنمات یاشا هسردع یتهبا وا

 او ندنکوا یفدم کی رض هیلع ءا ۱ ردهدگ1رتسوک .قرهلوا شلک اب هل یفدم د ذرت رمتعم

 ههدع تناما یمعسوت هاما ( یمهداح كيرضخ ) كهداج روک. ذم نیک نده بتونم
 ۰ مرايا ماحرتسا ینفاعساو



 ۳م یرابضاق هلث دالبو یسیدنفا لوبناتسا

 .هقالع هلن الم امم فانصا و یر وماخ ر هل رابضاق ند ۸۰۷نآال وا یحدات ییتف كل وناتسا

 ینماقمیناضاق لومناتساتاذ زواحتمی۲۳۰ ردقهتسهنس ۱۲۷۳ نانلو یحراتییطق كنبرا

 فال ومناتسا .رددقم هد (غ راوتلاراع 0 ی رل هبق یه تدمو یسعاسا رل وب . ردشعا زارحا

 [۷] . ردکب رضخ ندندافحا هجاوخ ننالا رض یسضاق كلیا

Gy ۱دو .ردشع | لوب هدراصحم روس ه هنش ال و هرشآ (نیدلالالح ن یلج ر ضخ ) كب دخ  

 لیصح ندب رد ادتنا كیرضخ . يدا یخاق هدهژوک دم8 داب یرود ۰ زدندندافحا هجا وخ ندا رصا

 یداماد بول یرقو شة الم کت ی هباقن و هملق» مولع ند وا لتا هناکی ای ال وم هد بز مدا مع

 نالوا لوادتم هدم ور ملقا نلت امزوا هلو ج یا داو ج هدادل!قوفو ی کذ ترفو یدشاو

 قاط اف ۰ یدهل وا سردم EE ادا بودا تک وک ید هدیونف و موله قوج و

 ینادروص رالاّوسضبب ندهفاتح# نوننو مو ماع بواک ت تاذرم قدر سعد اب ۷ راتغطاس لئاوا كلا د

 رضخهدت داقیص یلاح ند و كحماف هلقمامهل وا ردتفم ی باوح یر چیه كامزیاهلع « هام

 ه نکس رگییع و هدنشا ژوت وا رونه هدرانامزوا كلب رض 4 یدا شء ولوا بلح تواد رب و 91 ک

 دارا هاد هلا شتا توءد ینافختسا دنخ كیاذ ناب وفوا نادیم هاماهرمهاشم ینفاءقو نس بولو

 زجاع ناهاوج یسیدنک هیرللآوس كکب ضخ "و لاو شمر وب اوج هنسهفاک كرالأوس کیت

 . ید تولغ» پول

 رم قوجر و هبیعب ول وندها رفتار هد یهود اش وب( ھم بودبا ازت هوك

 هدنحتفگالوساتسا . یدبا شل دد | بص ی: هرل اهن ضب هدلیا مو رو لوطا ایکو شوا نييم

 یارحا بولاق هدهآ قم ول هنس ی 7 ۱ ردخ هتناف و تولیدیا نیست یسیضاق لوساتسا قرهلوا هعذ د یو

 . ردها تافو هد ۸٩۳ و شطا زابتشآ تشك هاتیافحو دن

 ان ال وم ندرت ا بولوا قوح كا ران دا هدافتسا ندننافیعو لو تعوادم هنس ردم “اح |

  هس رع تاسدا ردشهشش اماع را یک لاخو هدازهجا رخ < ییرعلا ی ٤ الطن ن ندا علو

 .ردراو یراعشا لوبق+ هد ؛ال “هنسلاو یس هب رعش تعیظو یمهعساو تام واعم ید هد هیسراف و هک رو

 املع راسو یبامخ الم ۳ اش بول, | یی ههبدق رب ر وپمش» هجم رع هيمان («ه وة دبصق» و رواد هد

 هم ره هحک رو هد ند نفر طی دفا یفح لیعاما یلرساتم ندنساماع صرصعو شعوا .ح ح وش ندنفرا

 ۰ ردشل رم دتا حط كر هل دیا جا رش

 ۱ تاد وىق كل نلمئد ندافیباح سائلا سم و ود شورا رازاپ كوجۈك هل | كرم از هدل وساتسا /

 هافوندک مزو هدنلاصتا هلع روک ذم هدا دی دنک "یک ؛ینیاداوا ( :یسدلجمكترضخ ) یمسا هد ەە

 ۰ ردب وفدم هدزمق» ی هدنکو ا ییماح ن دلا عاش قسوو لاک هدفرط لونع « هد رزوا هداح ن :

 راض یسادفا ا هرد هد وقوا کاج وک یزایییاع و تفرک که دنرزوا یزانهاشاننس "هیات
 ةظفاع ىسللرب 1 نؤساوا كنفارغوطوفر لوا ند+ءارغواهعاض كلبه اتک و نالوا دو دعه ند راتا

 a هوس مارو .ز وفد هدب ډا د دهالعالاسوماق ۰ رمناکب ندنتم كنتمجا هقنتف را

 , ردراو یدقض كن یلجب بلاک رووش# 4 - رلیلاپوروآ 0: :ایز ندراک رول هدد قن را یهدنسآ



 یرلیضات هنفدالبو یسب دنفا لوتآتسا ۳۰۰

 ۱ . تاحاضیا اا lei هد رالصف و هلع ۹ ردلمم رو یتح الص و تفص و هنسدنک .دیاوا

 وا فی  اعهنسدضاق لوساتسا به

 0 ۳ و ی نل نوعا قلصاق هرز وا ییدادا نا هوا

 ردقآ هرات ۱۱۵6۲ لاخا .  یدردبا اما هر اد یا هسرواوا یضاق مک یه بوشوا

 ۳ ۳ E | هل راکل رک ضاق یلوطانآ و لی مور هدزوک دم رات . ىدا ماود

 . یدشوا له سش

 هراپ زونیدب + ردت ولوم هجقا زوپشب هرزوا حتفلاو انوناق» : یاضءهعفر صا وع

 كنينوا ونت تاادع هحورب . رد راو ی" ا هبجات ۳1 نیدرکی و دفا یسکح هارق

 چ اا ضاوخ .دندنقم اونا نح رلادبع یاقوت [۷۲۰ 2 راو ؤا ىذا صاحت شوف

 وادتماردق الدا ندءزقیدو دخن لیکل ولوم لوا هلرخآ ریصت یماضق :هعف رضا وخل نلرو

 . یدرون و ی ارپ كنسضاق بوبا هدهاتج . یدردیا

 یمالنم ۰ ردتنولوم یلهایز و شب هطلغ ندنربفع رشفزط» : یناضق هطلغ ةسو رج

 یتا ةدرب تردقرق . رک یمکح هبارق ردقزوچ وا بولوا نکاس هدنبرق یعماح بّنع

 تالتصاح هسک شم یونس . رداضق ر یاب هحفا یللازوب هحان ره . ودراو یرایثا

 ۱۲ ۰ ریو
 ردق هتیدودح یماول اسلکقرف اسقعت ینلحاس یلیامور ,ثانجمازافوب كانسنضاق طل

 را

 یهر زج هش یعاطوق قهدنراوح همریدناب یک یفیدلوا ذفان یمکح هرارهش یهدرالحاس

 ۰ یدا جات هنش ولوم هطاع ید

 زو هک ردالنم هل س هاب هحقا زو شب ۳9 ندع مع فر یاضف رادکساهدم

 ۱ تلادههحور یونس . ردا تموکح یا شب . ردارق لاال . ردا تموکح هلسدآ

 [۳] ۰۰ دولوا ینالصاح شدی كبقرق
 تلم زا واد اک کرک هم رد اسقعا یلحاسس یلوطانآ كزافوت " یتولوم زاذکسا 4 دم

 هاتون " . یدنآ نارمکح هدهحاس ندیا دادتما ردق ههژونکک ندازواو هننودحت ساوا

 هطو رم هرلدهابحت یساروا دهوا میان هتیزاوم رادکسا ید یساضف زوقکب ءدناخار

 یکی یوو نر یا قلهیرآ
 ۳۰ ن ۱ راح « هات اس ىلجابلوا )۱

(e۶۳۲ . 6  
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 ۷۹4 a 5 دالب و یی دنفا لوتناتسا

 هما ی ندکم ده . یش جا سم كع رش ماکح . رولا و وهم نال وا قیام 3

 . ید 2 ۵ ر# ر ۰ , هقشابندک جا لاخ دا e چاق ر شماغ وط یو مش و :

 همافا یتم وکح رد راواهد یعامحا رودح رب هل وی و ټا هدکما دب رحم نبود یا وذ 1

 ِ نوک ییدروک شوج یاسا ندهغظو وب كتم زہقلڪ نا نوط وم اتو هلا 17

 ۰ ردیالامها هد یس همعایجا تفااطو ¢ هدی اق الخا هلع ءان و ءد ی“ هاب د فااطو کا

 كلکون .. ربلک رد نما لوف یز همش ماکحا ۳ مکیدتا ضم هوا کت وح ۰

 ادو ندقدقس سه . يک ولوا شمقسا ندر یتسهه زکهبن راقب ولهطل ندا

 راح هت ساک ا ب کیدو ایام تاععامجا ناوحا هه ای یزمعاهحا ماظن قترآ

 ۳ زامالو

 لصف یوا ۱ ۱ 0 3

 یرلیصاق هثلث دالبو یسیدنفا لوساتسا

AJند اوا شقته یهر اد تر رد هل مان هلت دازاب و و لوقا رداعسرد هد نم هب زا دا4ع دق تال.  

 هدنلخادروش كانداعسرد:لوبناتسا .یدیاشادیا منیدوت هنمکح تح كن یضاقرر راد را ادوب
 . ىدا وک سورا دا ت ك ہا ضاق لو امسا ی ۳ رو بر وا همست هنمسق لکشل اث ثات+نانل و

 دقو یضافزر یر 2 كلذک هسا هدهثلئدالب نالواترابع ندب وناو ءطلغ «رادکس

 ؛هطاغ هسورح ° ههظاغ ؟ «هبفر صاوخ دوخایو رلصاخ وبا هدهمسز تار رح . یدب

 . یدیا ەدقم الل وق یراربعآ رادکسا هتیدم « ءرادکم

 شعالبشاب کمد (یسدنفا لوتناتنا) هرک وک نفت راع ران كسب هنّسضاف لو اسا دا
 . نایدیا اطعا هدلصف یحدرد . ردشعا رر هدایز اهد یربعت یضاق هرک وص هد

 وا .دنسهوآ يراضاف هللثدالب هلیسیضا لوب اتا .هرزوا یفجبهلوا؛نانتسم هلتاح اض

 هدرا هی دیا طوب ص هب زادص ماقم هب یی وط ند سع وط یر یه تولوا یراح تاواسب

 تعنص یا رجا هدلوبناتسا هد كفانصا مهمالاو یسعلوب هدننطاسزک ص كنسضاق ل وا

 هفانصاموم یرلرضاق لوبناتسا تقوتقو هلتخلصم یاطا هلیبیسح یسلوا هدکمعا ت رج

 قلان هنس رابضاق هلت دال سض اق و اتسا هلي داتعا اوم و هح رد . ردش) وا مج



 تلود هللا ند هدتیمالسا ۳۹۸

 نعهب ورخاو بود تداعس بولوا مماجینعهنطابو ءرهاظلامعا یلصاح «ینعهرادا نا وق
 ناملسم رب . ردلکر كقنيال یسازجاو لکشتم ندویتاسد زمکیدلس عابنالابجاو نوجا

 نساح هسروساپ هللاهحول لصا یادادع <« هسرویناط قح لصان یهبمالسا تاداقتعا

 هدیتعوبتمو تبا فئاظو « هدییشیرو شمل | یکه دنشه راد فی رشع رش « ءدقالخا

 هدنالماعم«هسردنا تاج اندقالخاءوس . ردیا اقا نوجما لرصحت ی ی راب یاضر هب هل وا

 .ردندتسوقروق تفلاخم هبیهلا یہ به هسرینجاق ندملظ هرخآ « هسوننکح ندکلیرک |

 ااا اپا رک سیف فو رمدایما هرز جرود فتا نایات سش

 تالماعم «هدیقالحا نساح . زیامالک  ینادابع هللا هداقتعا ملاعق زکلایز هجن د هینید
 هدمالساهروآ هشرعت رصتخحمو .ژرءدا لاخ دا هم وعفموب هد یهبعلاد ودح هماقا هلا ةق وقح

 او كلاپوروارب نوجما ینیدا لوا تینابهر طقف . ریلببهلشد ردکارقواهت تموکح لکش
 كيتارقوا« هجانع» یفبدالک 1 كحنک ر نیهدیا مضه ینسهق#اب ندنراکفا اپوروا ینهذ

 فتصر رومام هبهرادا هل یاداع « نوسروط هلیوش یسات تالماعم هدزب | رز . ردلکد

 .ردفلکم هلیا ارجا هده کید ییسو یعاکحا یهدیهلا عرش سک ره : ردقود صوصخت

 ‹ یلعحماله هدتماو . ردقو قرف ندادک كهاش هدیوو . رذلوُیسم ندىهلا یو او

 .رلردلوئسندن رالدف هلربما رک یاد هجشعداقتعا .ردراو هسمک لوئسمربغ هنو سدقمهن

 . ردلخاد ه «نولئسپ مود ی.ادعام . ردالاعتهللا زكا «لعشاحم لئسال»

 كاتمیرشهنالوا شمشنب هلیاتدنهذو - نوسلوروک روذع» ریبعت - هلباداقتعاوب هتشیا
 هنیرکف تموکخر دقال یشراق هنید یتح زمشید ی یلاها ڻییڈ هزامجآ قماراپ ییدتسک

 قلدآ یتفج هخآ وق هالدا نامايه بلاس یمانروضحو تحار فما شلاج هام ر دشیلآ

 . رکیدبا روصت

 هبهمع لویق « یساعولو قفاوم هبیلاها جام كنهیرادا ماکحا « كرانوناق « ریاخ

 یمهعا ناقلت هقلخ یتسهدقعو رکف یرلقدلوا تداعسو ءافر جالع ‹ یمالوا رهظم
 لنامعرب درحتم ندنید هيا زدهعام جا هسادتیا دعاوق قورعم كاو لسم لا ىعوزا

 و ید نامز ردق رصعر دره توو تاحالص" ر . زكى زاماتاش# یتلود

 رب هتموکح یلاهانوحما یغیدا لای هدزرطر, قباطم هتیداقتعاو رکف زعلاها تاحالصا

 هرروا قلوا رلناملتم هاب نیا هل اع» نالساب نود اهر . ردشمانصیا ولرد

 :هتساسو شاک اي یک « کاحدیحوت » ۰ یدتا باضغا :دیرایدوچ « هدیرلنابتسرخ



= 
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 كناسیلک الو هعانجاقلاوس قوج رب شاوا نعل ہک رفت ندناود یو "هداپوروآ +, |
 هک ردراوباییسا , وک یالامهتساهوس كنابهر نالوا ,لخا د هتنالبکشت اسلک با یاد خو

 یلالفم راب کیدنکوب هننریص كتلم یال کت: میت وا یک نفیذلوا یدوچو دز ون
 كجا قیبطت هبهیعاتچا صضا یا نرهمهزکب هنر یر, یهتحر یبع . زا همودیا هلمب لخت

 . وک رک داغ وا یزاک تانهاتبا تال زب یه ا

 فاعل ی لدا قوس کا هصوت الع ١ فاهم ردوو یی نماد ا ¿ م رواسب

 صوتصخاب كق رش ,دلاع ىنإدلوا رادنامولعم هدایز ءدنقح ةماسم ريغ ماوقا هیرابتعا لیصحت 9

 كب ماا: ردن رلالوا ر تفو هعشو ققدت یرهععامجنا لاوحا كمالسا ی ۱

 "لراس با یعامجاو قالخا « یاد فرص ید تاسومو ...د : هدنسهلاقم جنگی

 هکرولشالک ندنزوس «... یدیهسل و راعامد ردتقم هغ و توفر قج هشا رش

 هتید ةد فلاظو کنوح . روتدبا نطندرب یک قاناشس رخ ینو و یعالسا ن

 هرلهفطو یعامحا قخالوا عحار قالا هو قالا < هب هط.قع هج شه ریعآ مر ی ۱

 ؟یوند کیدتسا نعل «ینارقوا 5 هدتسنارصت ت . روییدیا رصح هناساوم ی

  نالوا دناع ههل : هدهسدقمبثک نزن هدلا هلم لما بوت املاق راز چیه ندابنا ملا

 هد یتغاکیلوصهنانآ تاقوط کغاکب غاص» ؛هلبایمکح «ریومرصتق ینالوا دناع هرصیت « ههل
  فعض مایا زکلاب هنارصت تلم هدهمکح ییاو . زرومزوک یشر, هقشاب ندنمکح «ریوع

 نالوا لوقنم ندحسم ترضج, هرکس ندقدنوط یغایا لا بولوا راکتیامر هدنزجو
 صوصخ ابو مهس امسو هبیهذم تالل داح قل مصع یدنوا یک دنا تفلاحم راق هن هه و هاو

 یراق ویموب ريم د نال وق وص ردق .نمهاکیلقات مزر هرک وصندقدغوبهناق ی رشیمع رد هنس ترو
 یلوضفكنا,هر « كماوقا نالواندت هلیانید رب هلبوب هتشيا . یدتا تابئا لزوک كپ هلل

 اوروانکباهلیوب ۰ زامالوا یتحر, یعسطاهد ندقلرا عنام هنسامشراق هتعوکح روما قرملو

 تالداح ین رصع چاق ردقهبموق ندرت ولات رد هبه دیا لاصحتسای رلیعسط قح و كنما و

 یروص ا یبهنلع یکیدبشهیاسیلک كتم وکح یتح . ردمولعمینیدشا ځوا هللا تط ام
 . ردهدکُما ماود الاح هدتقیقح تالداح وب بولۇ

  uین وکح ارابتعا ند وک کلا كل هب وس ٹر: « راو ااف تم ؟ ردى هژب ون .ه دهد را 6

 هیساییسو هی ت تیوضع ر ردا حاص , دا برخ « ردیا دقع هدهامع و اچ ی
 ‹« ىز ايقالخا‹« ىز ادابع «ی زم ایداقتعا ؟تنسوباتک نالاق طوفحم ر دق ه وب, . ولر دو ۲



Nد سد هشت السا  

 ر كنید هدنح راځ یرلروتسد ا قوقح هحایج وم تال. گغن رہغىدن الگ ۲ و

 یاسا یاو ا ا تب یکملا ااش زا ھو قد هلاحا یخا ضایع
 تموخح كح ناد هللا يج ورم هلتموکح كرد مز هک زروروک ق 24تا هتفد رظن

 . ردو تماشمو تفسانم ی جعبه ات هک 4 یر f ا

 هزادا كس دم اکو ندنلاوز هلا نونف و مولع ہصعل و تااهح رود تالا

 "یدض نو وسوپ تالحا نالوا قازوا نوح كي ندنسهتوس كمل هلوا ې اج هتناسو
 . زدکكام هب ةتضاخ قلوا دشصو مطا قرهلوا

 لق هتشسجمر یتسخنکیا كرلتوب دوخت « هتلارق یروهج « تموکحت زا كيلوناق

 رابتبکم یحوسصخ "هتنورد دعم نالوا ۳ اعدو تداىع رب < هتنالنکشت اشک یک كما

 یلحویم تمایس لباقتم ههلام هدافتسا < یرانیرج رکف یماسو یی « راکلرویسم

 ی عنم ندرت ات یارحا هنشا یدند ی نالوا شا لاعدا كل همکت او

 نمات « قوقح کیا هاتسدم سکعلاب ادعام ن.قواعلوم یر چه كرلدو هدر ؛ هقساب

 قرا لوا یزابتما رب چبهو رومام هتمکح قیرط هئارا « تسایس ظاقا « تلادع

 . رداقشا هت مالسا ید. نالوا ؟ اح ندنس هط2 لع ايو لدع هلس ههاشداب « هب هقلخ

 . ردفو تهجاشم ودق هرذ هدا تالذکشت ییا و هلع + ءا ." وداقشاب كب هد

 .تیامرهناصااخ هتیرلنو اق قوقح و تایعاعجا یيدتیا ناقلت ثنواو « هتید زمتموکح

 هدنتساننسو هوادا نوجا ینیدقاریب ًانطاب اینک ۱ نکراتوط 1رهاظ اوا واو ییا

 . یدامالوا قفوم

 «ءنهزوکی « یسارقومهد » ریل انا لاو یولع لا كمالسا نيدو هجولوا هلبوب لاح
 ارکوسص ندنلبلج راطخا .« هتیعد نع لوم کو عز مکدک » ناقوص هزامد

 ريغ ردو هل ییسح قمر داق یش رب نادلوا دوجوم هللا ت یدوح و « یضارقاوت 

 ۰ ردشلک ابو یبط

 رب ققدو يدج یبیه ۰۰۰ یسبه a لقع « هدتاسح « هدلاردا ٩ هدزب
 نيد و ًاتاذ . ریل هلبدیا هدلا هليا یتسایس ناملسم رب ندمتم ًاملع هدم « ناملسم
 ۳ و« ید قلوا حصا » « « یی هلماعم »

 ا هلدسح یراصاصتخانالو" م ولڪم ءدیدنفا كم ۽ ءءهئدنحا هدازناباب ندنابعا

 هحور یمسقر كل هلاقم .یدراشم ر و ب ده با هلاقم رب نوز وار هدیالارثشا
 ر دعوا سافا یآ



 ۷۱۹۵ ۱ تلود هلا ند هدتیءالسا

 وص هدل و # هل روص كما لوف ین اسا او درح وت اد 3 ۰ ردكم ا عفر هما

 ووو كب ر هدیزو اسد ا رک وص ندنلالعیمصا كنه ر. قدنآ مدآ زر مهم هحر رد

 ران همام هبهینید تاسسّو.و نوستیا دیحوت یتموکح هللا ند هک رد شمالاق تک ۶

 شحرلعامد یتسکع كو . قدشلا کمر 0 یم یو زر . نسالوا شمرو مقوم /

 همش نیو :یسمالوا لالقتسا رب اح م ید هک د لا نکا مضه یال 5

 یوف گن هشد راکفاو تاسس وه Ea هةشاب ندک دعا نت لب ر چسه ندن را

 بجوم یاجیه هع |یمهلاقمو كکپ نیمادحا « . ۰ .ردییسس كوبوب كا هتسءهمهدیا هظفاح

 : یدر و باوح هدژ رط وس قرەلوا ناجرت هب هم و راکوا یسه نع مالساو یدل 1

 تش وک ناتست ور یتحو تموکح سودونروآ و كىلون ررر 2 هد و »

 خرج هد هسا رد ضرةلابو “ هدرلت ود مس ربع ۰ ردق و تهاشم ۳ هدنسه

 . ردا ضیع تنهام ر همشاب نوت ویسوت یسات وا كلاس

 .U . ردق و هدتالساح ور هع الوا اینک اب . ردق ون اتیلک هدزب الوا : کنوح

 قوقح لوا ابهدو هدایز ندنادا.ع بوالوا ترابع ندتحصا و طعو کلا ند هدر

 هلرلساسا قفاوم هرودهو نامزیه یناکحاهفاک یعامحاو یصخش هدكقوقحواو یدابع

  یتساتتس « قوءرادا. < یتمکح و مک ا اا نک ودم نک دلتا مراداو رکفت

 تاعالا“ قوقح تاواسم هلبا ادب ندنلکع كنموکح . ردبا هطامنا هدیتطد رشه

 هست ها زدکدک ل ند و : ردراو یراروتسد صوصح نوجا تااپ

 هال رامتعا ساس و تلادع هنا ید كناملسم ر هلی زانتعا هدنقع, « تهالسا . ردلکو

 فدک انانشا نوتب

 هنژاوم ¢ هماع تصفیه 6 تا.دالخا 6 رل هلام یعامحا 6 راحاص ¢ رلب رح هدن راز وئسد ۱

 هقلخدرف رب قافوا كا هليا اد ندهاشداپ « ندهفیلخ . ردشلونوشود به یراساسا تیام

 تام قة 3 2ا یاد 3 ردم عضو ماکحا لقتمو رج ردم ةا

 . ردشلور وف هنرزوا هیملع ماکحا شد سکعل اب . ردق و یادو دحم تب ا هشم ۆك |

 وود « یرفآت هنر ز وا تموکح كي وا . زاعاط جچسه ثیلابیصا و مک 6 زاسماو قوه

 سلسلا ٤ دردناک هعق ادم قزلط الا يلع هشرا و هب هدام 5 قفاوم هامزو لاح باجماو

 . ردهل روص قلوا تاادعو تیرح طفاحم و مطان



 لوو هلا لند هدتشالسا ۲۹:

 ا اع فان کم انظف نادخ و » : ةدنسةطيضم هجوم ناسا كنو رو 3 یو واح

 : لح قرروا ر حمب ناوخ اهل | اش ی هلت دنا ریسه هل زو ىساغلا كب ةع رش

 د طاس را ةداغا :هرخ ر الاب هققطا ی : یدنا ةد ٣ ثخ ندنو زل « سخا ! داشراو روس

 ۱ ثتموح باند «قع ری ندنمدق مج سم ینهیعرمش ا ههدهط صم نلیدنا مظنس نوجا

 LEGGE قیدلدا قل هدننروض« كم "ماعا یتفرت

 .یسر . ردەدقەشۈراح اع او تنه یا 7 هک روس رتن وک هد را هعلاطم وش

 . همز اوب نبا وتب هل وو مولع كبض ۰ ردیتنهذ ناملتسو قرش یزکید « برف
 كلاس هارابلاپوروآ هدیبمالسا یک ننیدلوا یرادفرط دیلقت یربلابوروآ هدضوصحخ ره

 كل ودهلیانرد نوح ا كملس هدنا قرت هدنسهجرد ریل رغ كلردیا قات یک نید یزاقدل وا

 ..ققدت چه یتحلکد هدهج رد ییوزل یمالسا نند رلیک و : راودیا رارضا هدنموزل قیرغ

 3 .ردرلشماما عش و

 ر تابسومو اعدا یتسکع رو هدديمز رب رکید نالوا فقاو هب هسع رمش مولع

 هجوم باما. رار دهد که رتس وک مو زل هنس هدا هلط رش كلدیا حالصا كتهدوح وم

 حال درب هچهیعز کیا يه یسهلئسم تموکع هللا نید هکر ویلیشالک | هدندنرلهطضم
 لکد صراعت تم وکح هلا نيد هدتهالسا هک وب لان یخ هل الل وق قرهل وا هعفادم

 :,هدنرلدن ,ددعتم كنلصف یحنکیا كباب یحنکیا یرکدل.ا فالتنا هدهج رد هلوص سکعلاب

 . ردشمامهلیروک تجاح هرارکت هدارو . ندشیدلوا شادیا .دسأت مدیا ھاو حا ضیا

 , .ناسردهدنسهطبضم هیج وم ا ییا یھ ہد م یملوا هعاخ و هرادنب وا مه هک ردق وش

 مدعو,فالج ! كتلود هلبا نيد .هدتمالسا هدزوا كما حیضوت یناعلاطم نالوا شلدا

 . ردشلدیا بش كّعا دق هداروش هدیرظن طاقت یهدنقح قالتا

 رکف كرءرتسوک هیندم ترایبج رب كوبوب كی نیما دما یررح ونس یسهتنغ.تقو
 . باحا هدءصز یجنکیاو شود هناعوطم ةف یتدنهذ كن»ءسمزیج ریو ینیرمضم
 : یدیاوش يسهعل اطم اات ثکب نیما ىجا. یدشمر ویرلبا وح ندیا

 13 ا رج | ضعب ىلا | نوجا قع وه هنلکش تل ود ر ( یرصع) هلبو ی زءدنک یدنک »

 یتبهام یسارفوش ند زعلود یمهم هاو یسیج رب ندرلو < راه ال قاب رلقل رضاح و

 دفا rs یال فرح کس یمرکیو هدنتل ۲ PTY ۱۳۴۸ امت فار خلو

 ا١ ناحاضيا, لااا رئاد هنغج ههه ر 1 بواب رب كناضق هبا اتفا , هدّتمالسا ۰ رد رل شمر دا رشت

 . رونلوا ةهصو# . ردراو



 ۲۹۳ باسا یطانرا داع هتخیهم كەبە رش عاح

 ید كن راظا هيل دع رکاو یدزامهنلوا زوج .دو هک یدشلوا یداب هتف و رج ناد مکح

 ر هلتشح قعلو یوتحم هدیتراظن بهاذمو قملوا یوضع ر كتلود نالوا مالسانبدا یت

 كنتراظن .هادع: نکیا دوجوم تخم شماغ هعفدو هبسروتل وا امدا نبال وا اد مر
 ؟ یعزما اضتفا كلدیا یاتاد از یدوج

 هملس» راع کنوح یدبا قانع را تسایمس ح ورو تأیح روک دم طرر

 تلود تار 4 وب لاح . یدروتدا درب رک ییمداصت هوو تاق وقح هم رم هلبا

 شا مدیا هیلففاحم,ینکیهآ لبا .تشلتو.لیلقت لکم هل دنر ی راولطقت ماست ساق
 هچ) مو لخادم هیلو و ماکسبا تان لب لبم وغ رتصادع ا انا یرافمتوآ-ل

 یراک دعا دع ندهید (لئاس» هدراملسم سغ یک یرلکدایب ندهنمالسا تایضتفم مهم
 . یدرلب لک .دیامازنلا یفماشایهج ربارب (انیلعام عیملعو ام مهل )هرات امطصفدهنالم ام وماکحآ

 تنسا نایاش نوجا ییدرتسوک یداصت و _هدمدنناندح قوح رب تاحالصا ءرود ۱

 - هجش تالاح وب نولو . ردشعاربب ییلود دوجحوو شالوا یدهاش كناعوفو قوح ل

 تعاطتنا رب هدنقوف كرانمحا هب هدلاح یفیدلستوط هبءرداب ر یک یوم برع هدنس

 بابسسا نال وا اک ه دنس وش راق هس انس ا ینو ۶ تاود وب ندا زارا

 هحاللصایتسی رادا جاع نوجا كمرک هنوکس سو قره آ هیاسح ید نهیرار طضا

 كما حبحصت ینسهمقاو تأبطخ كرءریو تها رب كویوب هتفح قاقحاو قرلویوق
 ماقم نالوا ییج هلهحو یعدق لماعت هد ین هبع رم ما نوجا یقیدنا وب هدش روب

 اع کرد انب هه اقح و . روشوت هدننرو مرض كل زود ییزاهج كردن هداعا هتخب

 ملت ىسەجم ال نواق درج یطبر “خوا هتخعشه ماتم هلبناط وب ع نوو كيهبع :

 . ردتعلوا فلکتو

 کءدنقح یطابترا ةداعا هرخ البو كف  ندنخرسشم "ی ماقم ادتبا كنەبعرىش ؟ 1
 لو هنر وت 2 تاع وطعم ول را رب کیف وب دارنا ی اش یا چک رک راهی 9
 ۰ ىدا جا ببر ی 6 هدر یسلر ندراهعوجم ىح شلدیا هشقام قو ضۆز ۲,

 كلتا درج ندنناصا زيتا هق رف قا هلئسمو ندا اوتحایع وضومر ی دو یملع هشان م

 ۱ [۱]  .یلسهنلوا هشفانم هر

 هیمال سالا ةمكىلاراد تاذ هناک ندا هعقامو هعفادم هدنروص رب یماع یهاگسس }۱7

 ه.دن ایر هلیسهعوم داشرلالیبم الوا هیااراشم ۰ ردیدنفا كلب قح لرعایسا یلریمزا ندنساضقا

 افلا باتک ) گرهدیا هوالع ًاسقو حبق ام اظد هجرد ر یه روک ذمتایرشن ًاربخا ېک ینیدنلوا

 سقف

3 
۱ 
7 



 ینابسا یطایول ةڈاعا هتخيشم كلهیعرش کا ۷۹۲

 مالتا تعب رش و ند هدنامز نعۆت یدروس دبا ماود هددعاس ندشس همنما ا تاثما
3 

 هنا رق قو هک یورو اقارب ید دا وف 4 ې هة شاب ندزوس : ا نوعا

 یوزل كياضف تدعو ةنلودا4 قرهلوا هجوم باسا هن هب داح و یدنشماء اپ یو

 زکلا نوجما یفبدل وا هق وقح تیصخش ر تاود « توا : ژدشادیا نارمرد یسهلئسم

 ۳ راهم ال نل ضرع تدح و ہد سه صاح ٤ هدا رجا ۰ ه دعا رم ٤ لکد هداصف

 قاتم لاا عبو و مسع « تدحو وب قحنآ . ردقوب دوجو رب چیه زستدحو اناذ

 نادعا كنيم وما, شاع « یعادقنا هرنتراظن فلت ۰ یناکرا ددمت  كنهسارحا هو

  كنهاشاب ترضح ۰ تاذ ینه کنوح . زامهلوا ملام هتلود تدعو+نعاسقا هنا ونمو
 . رولوا لخ اد هدح و هداع لا تاتسا ضرع هرز واه هقطات در

 هس رطات هل دع ر * یدوحو كن هکح ج وا لوخ شم هلا فاطو یرا یرآ

 هتنطلسو تفالخ ماقم یرضود ندیضود « هحناسمدبا تد حو باستک | هلا طابترا

 ۱ 1 . ردنا تدح و باسکا هدهلتتط وب ص

 هزیح و ین دل وا ۳ هده اطاس ماکحا ۰ رد هلن ون هد هع رش ماکحا PE هلته وت

 دو اح هد بصق ۳ ام ۰ زام 4 وا لبه اح ییا فط وم هلا هفط و ی. هد هدلد

 ند نج نع ید كنسنکیا سه هدبوت ولو ا ییا : نزم فهلوا اار یرلاّمو

 یاوا هدتوس مکا یر ٤ وز ۴ ماکحا یر لوو E ا ییجا مکح هالا

 ورا یاو كکاح لقتسم ییا هدنکدع ر هلط رزق قفلوا بفثاطو قیرفت مززوا

 قبقخ كتر وک ذم هدا یمهلئسم تدحو نراس . ردلکد لخم ییاضق تدحو کنوح

 .:لصاح هدا یظب ر هند ر اظ 1 ذع تدحو نع هس ریا اص رکا ۰ زام هلساص یج و٥ بارس

 وش . یدریلیبهلوا لصاح هدا یطعبر هتخیشم ماقم ك همان ک احم یک یج هببلوا

 ی هی ا چسه ؟ ایا یجیجرت هحو تك هبضق طور هتنرانخژ همل دع هدلاح

 . یدیا قاره

 فلاح هبیساسا نوناق هلهحو ییدادیا ضرع هدالاب یتیفک طابترا لیوحم و 4 وبلا
 هدنس دهع هد رش ی ا aN فاح ەدەب هال تعل رس و[ ییدلوا

 لها یهورحاو ها د تفص و لحاد یو ۰ داعع ماکحا هدمالسا رظن فااطو نان ولوب

 كرل تأت هلتشح قعلو یرورض یطاسرا بیر ماقد رز الراتوت هلته یییدنولوپ



 ۲۹۱ ۱ ییابسا یطاشرا ةداما هتخرشم كیهیع رک گا

 . یدهتسیا قعآ هولمخ رب نوجما قررفت هنب هلهجو وب و كتبا لح ًاقفوت ءرلهمانماظل
 هلیمان هبعرش ېک احم ینسهیلصا ک اع یک ییدرو یناونع هبماظن م احم هراهمکح وب و ۱

 كم همع رش ماکحا هو م اع « ك ەددج ننناوف هنماظت ا مدتکلج :من ید اد

 كيش وب رخاو لوا ید یماسا نوه.« شالشال دوا قلها يدې ډ لش
 یارجام كحرص مقل و یکیدتیا مازتلا كنساسا نوناق . یدسشما انتها هنسهظفاحم

 هعرش ماکحا نودسم ربغ رکو نودم رک  هعرش مع احم » هدنربسفت ارظن هلاوحا

 هدالاب . یدالوا هلیوب هدو نک ږیلک مزال كليد « 8 اع نالوا كجهدبا مکح ها

 قیرف « بالقا رکف نیتسیا كمورو یرود هقرفت اماد هلهجو یفیدنواوا رک ذ

 امام ندنمسق تالماعم كنهمالسا تعی رش قا رشک اح هلیسهمانماظن فلاتطو
 رصق هناصوصخ نلیدیا قلت هدنشهام "تالماعم مه تادابع مه هدمالسا هردیا دی رحم

 شلازآ هحی؛دلازآ یسهعرش تادا كمالسا ناب هنروصو هک ولا . یدهتیا كما

 . یدروب ول وا

 مسا هیماظن مک اعو یک اع هرلدع ؛هینامشع مک اع هرکوص ندقدلیاب رانو نوتوب

 کن وچ .یدامهلوا مارتحا رهظم هدردق هبعرش ۵ احم کلب .یدملوا شعازاق تینماهلقلآ
 ران هدنتمحاص ههمکع یکیاره كحاصم باا نداملساب قرف هدهفوقت لاسم

 حجر یتمجام ههعرش همکع نوسلوا هسرولوا ند مصنع یکناه رانامز یغردلم وط

 ۱ .یدروسش وب قوح كي تام ناها ول دعم ندیا

 یو ویدلنتسیا كادپا عف ر نوتيسڊ هبعرش اع تباه كرهبهلدیا تعانق هدهلکنوت

 تراظا هلروص و . یدلدیا ثادحا یطبر هتراظن هلدع هدصا لوا نوجا نات

 یعرش : قوقح « ازعب هرزوا قعلوب یز ا یرآ كنبر ی هوو وک

 ا د اع یهدیساسا نوناق یراکناه رانو ,طقف . یدسلک هلوصچ يراهمکح,,
 . یدلوا لاحم كما قیرفت انعم یفیدلوا هبعرش .۵ اح.یرایکناهو

 س یک .یفیدلوا طقاس- ندمکح هلقلاق دانمیظفل . ےس یهدیساسا نوناق هیلع ءانب
 . یدلق زسمکح هدیمانعمو حور كنیداوم قوچزپ

 هلق ربا لدنحمشم ماقم ندآ 9 ید 6 ایم نو و القا رکف عقد و هتشلا

 قا رش نرانو اک هب اغل | ان 1 اما زنا تورا مل ند هسمع رمش هتباپ ماکحا

 ناکمزال یا وا یلصا ب ولطء دقق ەد ۹سا شمروک اما یتفلدل وا لصاو هنس دعم



 یابسا یطارا ٌهداعا هتخيشم كيه رش کا ۳۹۰

 شا ره ردقهنوک و ."یدبا هرادا او نایالراص هنیداقتعا ینیدلوا تدار كوو

 ۰ قداماباب یلدش ناکعزال ىس اا هد صا لوا کن وح ۴ قداماباب " ید ۰ در هتان قاب

 .دتبا لاها اعاد یتعنص قسطتو قاقحا فتلدعمو قح یفیدتیا سا كوناقو عرش

 دلو ی ضغوطا یرلنو طقف « لدل هژا هلا قدتضت « هبا رقف یرلروما« كوج وک

 قسطت ةد نواق یفلوئم ك رلکو و ندا ط هنلم < ندا دادفا ء نیمروت وک

 ء دم هدیا

 تان دسایس ض مع ترا ال ۶ و زمغدن ولو . . دکمکح ینعادصیرب لد ربع را 4 تا

 ۲ نان ول وب یر ندتا ود "یعسط زاهح هدیر ندرلاعخ ی دل وا :ثعاب هدرلنامز كوص

 عه كتلود اعلا و لیوحم و . ر دىسە داح یطاہ را لبوح هنن راظف هل دء كي هعرب 2

 رام ن لکا ا یارک زا تنم وم برح 6ا ۰ یداکد باوج هنجاسحا ی

 ۰ ی دیا ترابع نادقمعآ اهد نون مر رب هلبا بالقا "یرمشت درج هن هموم

 اعا ییقد ره كتم وکو هاب | ندو قعریآ ندع دو عج ص مسکو ا 6 قاذخاومو

 . كد هللا دا نوت < لک د هلازا هلکع |

 راما مع هدوا a هالا هدهطق ر عام دام هزم هک احم كنایوروآ

 ارثلها ا هدنننابم ماکح هجي غاب لکد هتلسا كماکحا نایدیا قاط ااا و . یدیا

 تالاا ءوسول ۰ یدرول وا ف وطعم PED زی ۰ وس نلک هع وو و ندنزوت وو

 لوصادرفنع 6 اح ه5 «هنیرالزعو بمن تروص كماكح ءاک «هنسهزادا لوصا ك ا

 اعهفام مم < یدهرویرو یسهباشكارمتنما ردق هنسالوا نودم هد كاوت ءداضمپ

 دالماعم کیدا ثادحا كن هبل هد تا سام هد ر اک اح | زح نالوا كج هل هل د هبفع

 . یدرویایدبا قتلت هلیا هشيدنآ قوج زآ ماکحا داع هی راحت و هللام

 دقح قاقحا هنییذهت و لالقتسا كماكحو < احح هلتیمها لاک ديما لوا هیلع ءان

 دی هسا هلا وا حالصا تهج وب بولیدیا دامتعا هنر 4. صو یرلانوا داععاو تدما نایاش

 . یدرل اف طقاس ندتها ايو رولوا لئاز هل .تهدمط ۳ راهش رکید

 د ا .E یدتس ندو ره هر «یدالاشاب ولرد همش اب 4و ا هدودنوت تلو نکل

 د ی. دیدج تائداح ضعبو قیبطت ینیناوقاپوروآ و«یدبایتالمکشتهج ورآ نوجا »راجو



 ۷۸۹ ۱ یاسا یطاترا ةداعا هتخردم كلب هیع رش کا

 هماکحاضق هلساعدا یفیدملینوط جراخندهیناسنا قوقح كنبرب چسه ندنلود دعامتجا
 ؟یعزما ءدافآ ینکج هسهلسبو یتکیدمهملسز هطد رب یلقح

 هددش تم وصخ E هعامتحا تاق « هیمالسا ماکحا کبد يلب هدیا مدا ؛ توا

 اوژروپ متارقوچسیرآ یریاماع هسالقرا تاک ناک عو .دایقر وا لور ا لا
 رام وروح وا عهای هل رش یعسو عو رشم Rl هعامتحا تاقط یل ت فو

 لاها یق.طت كنناوت؛تاکرح ی هدزب هدلاح یتددلوا مجار هنسهعاس گنداوق ناردن ولوب
 یداع لا ر « ندروک ذ . ردشمروط شعاهجوت اا جاضع ندیا لامعتسا و

 ر یدالوا یلیوآ رب مضو كا . رولوا یبحاص التفح رب رتئازاق هسرذبا یس هلبادک رب
 4هسردا قداصت ِ ره رو ؟ ریلس هل وا مدآ بوشالاح هل دما ت ثملس هلوا رظان

 . زامهلو یر ثلعاام وب هي چه كرلنوناق

 ٩لریدک یرابا اهد یتحو یواح یاساسا شنک كا ثنسارقومهد زعاکحا صاسا
 ندنه دن ر یوم هلع راس و سا۶ هرلهعق قجهقبح ۶ هو رل بوک رم 3

 رب یتمقح كرانوناق نادا نالعا یرهلوا يب_هدنسهحش هالا تا له کردی الوو

 مایروک لاح رد ینیدالوا باوج هدیدش جابتحا

 ناعا هغیدلوا لصاح باللقار عفال و یقبق هتک کما نالعا و عضو نوناق و |

 ملتسک هدی«هقرا یدر' كن ادوس تاحالصا هدش رطو و نو دیا

 یرادا قالخا راتهج نلکمزال یسلوا تاحالصا یداب هدلود رخآ و لواعفاواف
 ین رچسه "الف .دهطعقن کیا نالوا زمضم نمم هلا . یدیا تاسس هدز ره داتقا |

  صورعم نددطق ییا و ه ہٰدلوا ضو ر عم هتاکش ه E یدال ردنا و « یدال

 نایامهلوا قفوم هلس هشیاسآ نامأت هداعلالع هسیا یدالسر راربعا هب یه هدتلم . یدل ۱

 لار وصوب و نایب ینیعآ سو كنبراسوه یناسقت لقد كنهماع عفانم یترومأم تابع
 ی ۸ ی

 . ردشمنلسب یراق هبهرادا جان نایالاق یلاخ قوداتفا یہا قالخا

 عام نم ردتسا ماز اقا ندا س هستم عییانص 6 ند ٣ہ هتدنم نوو مولع كاز

 « قلا شامعم « قالب وط کرو ندا دی ات ینحرقف كردیا موکحم هل اطع ېزم ور

 یحابا هم حدد قرهلوا هلص . قمر دشد وط هنر زا یهیعاختجا یازحا < كجا مک

 أ <A گاو دا ریتم ی ارحا ¢ SRE و نیا ازدا ینتیدلوا هفیطو هق اپ ناقل 1

ٍ ۱۹ 



 فايا یطابتوا كف ندهیلدع كنهیعرش کام ۲۸۸

 ندنسهعا سح ینسهنابح همزال تازاحم هطح كنهنامثع تلود تمورح هک ارت ھلو
 ل ا ا كنهمزال وب لا .تیساسح طلغ کلب بوبائوا داوتم
 نوتسب ندنسهععامتحا تمواقم و تبالص كنیدنک هدنامز بعد قمردراو ردف هخالسنا

 .ردشلوا تعسم ندنسمشرک هدلووا هشیاو ندنسمالشراق هللا طارفا رب یک كما لوهذ

 كراتدبا لکشت _یتسویز هساس نرکفتم و نش یر ندامز وا هک ردنوحا كيوب

 قالاهدار و قللاربل هدنکلسم ناونع .دیسه و ءدکلک هدیا لح سح ینع هدنسه

 . ردهدکلا دع هایش هبنچو رب یهمرید ولوب تفاضا هصح ر گو و ندنحور

 قارصعریو هدقتقا یا ًایدامتم هلناقدضتهج راخ تانداحهدلاع یک هبنامنع تاود

 ةن «دنوسلوا .دکمریک هدنجما یناجاخ تاحالصا نالمبای نوجا قمقیب ی.دنک ییرم
 تلود رب چیه نوسنولو كج همشود هقلطم لالحتا ءدنسهبسایس تابکرت و «عامتحا

 . نعول برت وک
 ضورممهننارح تاحالصا چاقربهدرانامز كوص یلود هیشور كوبوب کعەنلوا راکتا

 ر هیمهدیا تمواقم هب هج راځ ةمداصم یکبا یبک یعومت برح هدرب ینرح اینوباژ رب هجنلاق
 تلود «ناسایدیا تفد .ددشمریوشالاحراب هلا یلک قالقا رب ندنلخاد یسهععامتجا هذی

 تاقط كتهیسور نلیدیا دع دوعسمو یقرتم « یوق ًارظف هننابح كلەنس زوب كنهنامثع
 « دساف ردقه یسه.سایسو هنعامتجا تالکشت ینعی رانوناق ندیا طبر هنیرب رب یتسهعامتجا

 . شعا رساتلاو فرعض هجرد ه یسعامتجا مسج و حور

 نربع رلاح هللا تاحالصا ًایدامتم و نالوا التبم همد فز یرب ندرارصع سکفلاب
 هدنسهعامتجا هنو شملیبهدیا هظفاحع ینبلق توق ردق هرانامز كوص دم اهل هرنامثع تلود

 هلرلاح ردقوب بوتفآ ناق هلبا تایل ردقوب . رد-شمهمروک عاقدنا ناکرب رب یعومع

 ماسسا یتناتم كباف ناياماعوا هقالفا ۰ نیهم ر ولغاط هلبا همدص ییا رب هد بوشوغوب

 . ردکعد كمهما جلست ىتقبقح رب جيه هدلاع كمما
۱ 

۳ 
 * كيافالتخا < كراهنتف نارود بوراح هزوک هدنلود ردق هبیدمتخ تقشح وب

 نیما كا كتلود وب و یغیالوا تابع ندنایهاظت یلعج و یضراع بویالوا ییسطو یناذ
 تلحا هدتیناسنا و تساسنا یک ییدرتسوک یتیدنلوت هنتسم هب یعامتجا “یخ وز یانم رب

 تاقبط !رظنهتاودُغلصاماکحاشل آ ضف ندهمالداتمدرشندیا انتبا هنساسا یمهستکم



 ۲۸۷ یاب وا یا ترا كف ند« ادعا ي: هبعرىش عام

 نوها ناجالبصا ناصصت. یعاهج ۱.« درام ود یالود ندن الاح وش ناک برو هب رج

 « (( ا دراما یا نکا دولت

 ندی وادب اتخلا ید وجو هلتناعءر یبا اک هبیمایس هخینملا ظفخ قبر ماسلا مقاوا "

 هلاک و "كن دن شب تاعح رک الالع و ندشداعلو همش هداج هلوا قمري دنلوب هنس راو

 i هتارلس وشود هدهبکرات تاعوفوو ریل اب هنکیدمهدآ زازا یاب نم لوصو

 نتسح یاعالصا نلک مزال هدر ال وا و قمشلاخ هنسوادد صضشَاپ ا ندرت

 انضو هنلوا شارف "منا نوک چاق ار كننعاهجنا یا رب تقوم و تر هقیبطت هلئر ۱
 رس بل نوها ۸ ی دو رض ییج ر فيجا صداح ند قاط شضارشنا یا لر وتس ۱

 تلا اتا قملیبام

 ناکمزال یا هداعلاقوف تااحر نونا وا هاو هلصا هناغرت هدتل ود تاخ طقا ٠

 هوهوترو تاج هر دتا تیوه لید هنسهبناح ورو هلا مسج رضاع نوتبكدوجو یناحالساو

 هد گچ ءدیا یادت نانا نال وا راحو د هب ی وضع ض عرب كاما .ضرف"یلک بالقن
 تابالقا و تاحالصا عو ۳ هکر دندناسف قمشااح هخهراقم < ندنسیهبعوب هیلصا تالکشن

 یااستاذ كدوجو رب چه هکنوچ . ردکعیم, مادءا ب عیجف هدنفح دوجو وا یو

 . زامهنلوا ید

 تیر هقسشاب ندنضافاو قمقس یتلود وا ران اشدلاح الوو اتا كلود يآ

 . ردتقحم یرلالاق هدننلا ضاشا هدا لوا هدا ندر هدنجما رک زد رنیتسباق

 و انتعاو تق د هنس ساس هح ها | ف مدقم رصعچوا کیا كن هناع 4 هبلع تلود :

 لصاح ًارانتعا ندنسمالشاب هکمرتسوک رو كضاصا بارطضا "یداب قرلوا یس هج

 تلاح نلیدیا ص رع هدهمدقم ید تاحالاصا کیدشیرک هر زوا زوتف و روم ییدنپ

 هل عاح وا راو هاا اص ییدسا ثدشت ره نوجما ییداناف یر ندز را یهبح ور

 هدنسهبزکسع وق بم هنلوا شادیا قوس هکمشپ رک ای شمشیزیگ هنس هبات یلک القا ر
 انما له هیاصاع اب هدف 6 اونا تایم دنس لام < ہیک اع دوو
 كیا انب ندنلع یتسیکی و ,قمقیب نامه ینسیکسا دسیا. شمر, هشبشت |تاحالصا یکه

 ا ن تاربثأت نیر تاحالصا نوک ره ایر ندرصع رب عفا شمشود هنسادوم

 هب هعقأت هحبیلب هدنرب چسه كناشسشتو شلدبا روبحم هغمقلاف بونای هیت مدیا

 .ردشلق مورح ندقعاب هلیب یره وش يدام هلا كتکاع يک یکیدم ءروک |یغیالوا لصاو



 یبابسا یطاتنرا فات ند هبل دع كن عرش ک احم ۳۷۸۹

 4.۰اللمتعد رش دا ردنلعا يوا یاعو وشن اع زدی رارب هلا یراتناتهو تان نالوا

 بودیامیرهو " بک یت دیاد ج ثاموازف هننلآ هتباث کوشا قرهلوا نمضتم یتمکعت ون
 ندا هع*هتما نوجا كنم اليا همادا یتسننع ء یتتیوه :دنحا تالو: رتسیا كمتک

 تمدن ر یسعیا دیدجمورتمعت ییدنک كرءردتبا مضه هتخور ینالوح یفیدایغوا رضع
 E . .رولس هل وا نانخسم ندههرش تیداحا ضعب "ییج هلوا

eياق هلرلنادج و « راك ذ نالوا تاسحیذ 6 یشانح كيداصا نیا وق  

 طلب هب هنا تک هدنلآ بش شوش و طوطخ روص هعانوا ۳ ۰ دی دنتربح
«¬» 

 : ردم و رحم ندرثأت 7
 ب

 ریلی هدیآ نیت ی رلتادح هسریداشاب یرانو هک ردسادحوو یملعزاهج كنلود رب

 قسط اباد شالوا تلود ناس هديا نیمأت اباد ينوب تولوا كلام ءرانوناق ناچ هلبوب
 ا 0 5آ ند رها پتاخالصاو تابالقا نونوب نوو ندنکج درک هار

 1 تابالقاو تاحالصا یسدنک تلود هک رک نوک ر یک ینیدلوا هد هسلا هدلاح

 و-عا سخ ورا تالا هتک كلود اردا ج یت روح كما یواذن
 یرومسش هته ها« هنضح : زدقفارتم هلباروغش غول را زاد هنم شاو فعض ؛ هنضاما

 هانتشا ةدقعرب ءدنقح سفت یا هسیا یسهمحود ةثداح كليا كدوجو رب نالوا قحال
 ود هارطضاو ناحلخ ر و ته هدارا « مهو مد کف یقر هل وط

 ۲ یزک كنزاول دام هنقسطت كنم الصاو یش ہک كضارصا رنک الازع لاحوب هک رولوا
 ۳ ۰ زالو فا ندقلوا عنام هنیزسع

 دا سس نب ۰ « هکدروک یراناسنا ەىنىلا یوق 6 هحیصل امان كن هتسخ فض

 ودوب هد با رطضاو ناحلخ وا یک ییدتا ۲ اربا یس ساد وس لاح بلط هد « !مدلوا

 ژل وا یا هلوهذ ندواد قفا وم هتسدک و ۹3 اه و رس اوف یکیددوک ماسویوق

 اار حالصایم . ریلس هلوا ثعاب هتسعاص هلوب رب ۲ كياح الصا ا كليا

 نبض سم و اتم a كب همش ۳ رز ربع ثمر و ی اوج 8 اس كا كس اح

 اک زتو ضخ كضرص و هر , كجاستحا ندشج هلوا كعد كمهليا ىوأدن
 اقوادنو ممرت نالتیام قاوم لا قاک باوج نلیروک قیاطم كا ءرکوص ندنیقفوم
 زام هلسر وه هدندش روح قلوا سارق رسا زا ی بر ةه هدناقطتو راه یاسا



 ۳۸۰ یابسا یلعاترا كف ندهیلدع كلت رع مش جک ام

 هلراموکح ندیا لکشآ مرکوص ندهک زاتم هلهجو ییدادبا حاضیا هدهفیګ یجح ۲۷۵۰
 هجوم باسا نایدیا ح اضرا الابهحور یشیا كلیا كره اق اشا دیرف داماد هصاطابو

 باسا كيوناق. ردشلدیا رشت نواقهدر كلهداب ید هدرا ۳۷ سیامع نوجا ك ۱

 شدا هلا تدنهد یعامحاو یی ساف تیاغو ناسا كکو ك یم هط ہضم هرج ۲

 شا ضقن للروم هل یهبجوم باپسا رکید - ريارب هلقمایالک | اما - هک قج هو
 : مدتیا ج رد ًانیع هدینوب نوما كلرتسوک ینیدلو

 هکردهدکما ضر قفاوو ام 3 هدنجا راغت و ربل تادوج وم نوت و هدلناع

 تیداجورب هان -ریتق و لوح ليو لو رغ تدجحو یانه او ف
 ۱ . رد

 ييدمهدا هظفاجحم یشروه ماود 6 یتاع نک رردوط بونا شاپ هلو ندلوح درفرب 1

 تشع هسروبا نایرج زستالوح تاخ هیلع ءانب . رشیراف هناوما مع هلبا تالوح كو

 شهدا نایرج چه رسقفاو#

 نوسلوا هسرولوا تاود قتناهره .ردهدنربثأت تح كنوناق ینیع ید تاود تابح "

 . رولوا یملکح نذنابح هح نوک ییدنیا مباض یوه « ی

 ماظن فام عم 6 ندا نامت یوه یاهو هدافا ییفاو و تسع و ەدە رمشب تابع ۱

 «كعرش .ردیسهبلصا نناوقو عئارش«یحور كنآ تاماسا ناروط بولوا مک اح هالوو

 یسهعلرس تالوح كاوق نوجحمایتیدلوا هدا ومشو تام « هدنراقو هسا یتمش شلن و

 فا راها دانتسا راناسنارلیا دیو فارسا روتف رب ؛ یافختسا سح رب هددارفا گ

 رکی»تابثو اف وب نکل . رارتسیا قتلوا نیما ندنتنتمو اقب « ندنعالوا تقیقج رب تب
 هسا وب . ردءلاملوا هتسراو 1 هس اش 9 یک هیافک مدع هل وح جامتحا ندفر

 ر كجهدیا هدارا یروهظ هکدلک یامز كاس هصرصخ او وشن قهدننالکشت كاتبق

 یرادم كنم هعانجا تدحو كتزبع هدیرانوناق كتام رپ . رواوا ملا هلا ضیف جو



A+یاسا یلعبر هب 4. كيە ءرش ا  

 رع اک وا نف دک دلی هبه مک اوعد ر ° كح هبم هاب ر و مالعا ییا ضف

 قح هقشاب ندن-اضق ىح كالود هدنکلع قترآ هقشاب ندنو . ردقج هطاب نوناق رب

 . ردزج ات اس

 یاضق قح « كنرلهناخسولستوف كنیراهناخ راف ینجا معقم ندنبرح ناهج

 تلودر . ردراو یماضق قح كراهاغدسلو هرتم < كرلهناخَه رطب الاح نوک و .یدراو

 تلم رب ېک ص ندراشادنطو الوا . رولوا تلود یتقح هلغلوا كلام همش چ وا قضا

EEللواعیت کل رب نیمه یدودنح انا اغوا  Eهدنرزوا تکاع وب  

NSصز نالوا ىلصا رسصنع یی 3 ودنک زعااب یرلقح  

 اس كلو بولوا رامالسا یلصا رصنع هدز . يلاغولو هدننالخشت یمایس كنەكاج

 هد اضف یک یرلس> | رجاو میش هدزمتکلع هدلاح وا . ردتفالخ یتالکشت
 یفر لرانوسالوتباق یجراخ نوجما یلالقتسا كنلود . ردیلالوا داع هفالخ زکلاپ

 یو طقف . ردضرف هجرد وا هدیماغلا كرلنوسالوتم اق یلخاد هسا یدبا دیال لصق

 ی.هیاق اف تدحو . ردا باجما كعا دریحو راخت كن رب یناضو نوا قو

 . ردقج الاف یرهمکح هناختش رطل هدم یراهمکح هناخراف- ه قترآ هجحولو لوصح

 هلعا دات یطتهلوآ دونجوم یراهمکخع كفاح رکلاو + كلود کلا زیخکلع

 لقتشم هلام نزسقلوا ضورعم هدیدح رب چیه یلسخاد هده یحراخ هن زملود

 دارتشم هاراتاود ددعتم ینعع كرلاضف قح ددحتم زمتخلم ردق هیدمش . ردقح هاشاپ

 نوحا ینیدلوا مزاتنم یندوحو كنلود رب صوضخم اکوا اضق قح مه . یدسهحاس رب

 نا رمکح لودر رکلا هدزمتکلع ؛رکتصا نو :اردنفشح لک د زا ءافآ و

 تراظن ر ید قرص ردق هیدمش . ردنرابع ندنقفالخ لناعع هدوا هک رد-ح هوا

 روما سیا یراظن فاقوا نالوا تراظنرب یلام قرص « هبهلدع روما تخذم نالوا

 نالدع ز ومآ هد ره یە د روما م هل> ارم ولر و ییا و . یدروسدنا هلخ ادم هب هذي د

 كنهشد تانستسّوم نوتوبو كرلە س رده یراظن فاقوا قترا . یدرولیا شنوسفت

 تاسسو« نایاعولوب ع هنسیدنک هدتخبشم كج هدا میدوت هتخرسشم هلرماع یه رادا

 تلود هد مه « كعخهدیا یلاعت نرد مه هللروص وب رکو هن راظن اضق ینه ا

 . ردکح هنلت وق



 ,AF يابا یطعبر یه دع هل هیع مک ۱۶

 هډ كندر یدسش يه یکیدتا زوج كف وقح در ول وا یخاق هدنامز ییع یم ء ردسي ر

 . شود نیرو رد لفاس كا كکلپدامند هلنروسوب کوب لاح .رولک مزال یسغا زوج
 ىل ا 7 كقح بانج هکردمالود ندنلافتشا هلرلشیا یود كرا هردم و كت

 ری هو شود هداسو كل و .ذروسملآ ضف 0 ندزه د نالوا یتم

 و زل هس راد م « تخشه رودس ةا كلامو به یسهلوزوب ك زمیعاجا م د

 مظت ی رواق كرا همکح A e ET EPS كرادرف هنب راقج هشایعوا لرل

 ردص قدرا وا ج هتلدم هچ ردو e) ۲ اةالخبا 3 ریدیآ شا غوا

 ابر وواو موکت de رپ هدنحور كد رفره هدهد یک ینیدلوا ءدمال

 یدیهشاافآ یسهفنظو یتفم یا کبد كفرامرب . یدزالاق شيا قوج ردقواهتمو

 E ر چه همك ىدە نا یس هفنطو هردم | 7 یدزالاق ی هی ی ۱

 سک :ز کلا ها یضاق . ردنا صا ییا راک ادف ین 6 یاوقت 4 که یف <  یدزمشو

 لا یرف و یضاق رب ا یرهاطنوحمآكوا ی ي. ریتم ا قلا

 : . ردلکد فلکم هک قوس هقالخا 1

 و و همه زکلا < هسزامل وب یتفم م -ورونولوب ین کلات مد هلع ات

 هقالخا لئاصف نالوا یتطاب طقف « رولوا دوج وم شاما ر ییهاظ هسزاملوب هرس رد

 . كل وشود 7 چ الو یفح هایع وا ثكوالخاو تند هم هل و٠ زالوا دوج

 هراپزکلا هداروا زکهسردک هنسوراد تخنشم . زیهدنجنا كتک ااف وا نوک وب زا هت

 هن اب ونعم هفالخا «هدید . زك وزویک یوم هد هع رش "هلح < را “ىه 1

 یاقالخا یتا وعم < یتانید كتکبع وب هدلاحوا ۰ نکسزمتششیا هلک هر چیه زاد

 یبیقالخاز؟ سص رب ؛یسند زکمرب كتکلع وب ؟ردیسورز ماقم كج هديا ءزاداو م

 هل را ه,ط و سدقمو یلاعو تخیشم «ناشهد راق « هتشزا ؟ یععج هامل وا « یاب ونعم مظات ر

 هلدع ینشا اضق ییدرو هلقلشلک اپ هنبسدنک ,كنامظنت نوجا, كليپ هدیا لافتش

 ةاضقا ایضاق كە اع تفالخ نو راظز هيلع . . ردد دو بج كمهلبا هداعا هننراظ

 قدهلوا همکحم یعرش هنب رار هلکما ,لاقیشنا هب راظن رم ه عرش ا و اا

 ۰ رگسع یضاق هنس هدنشاب . ردقح هل وا هع رش تاةق سلح هنب یزبع ساح .. ردقج هل ي

 کیر یر, قترآ نوجا ينيداوا طوبم هنراظز كن ر ا نوتوب طقف رد 9



 و و لقا هدیاعم تاذلاب هدلاح ید لقا هتفاقوا كدب اعم نزاو وو

 نوجا قیوتت هندابع كقلخ هعلیدیا میدوت هتخبشم ینهرادا كنید رومآ نوتوب

 . هب هچد وب یعو# یراصم اسم رد زس همش ىج هللوا انتعا هتساقا هوا مزال قاب هن

 روصو .رتلس هدیا صاح رتغلع هو و هدصوصح و لم سا نوجا یدفوا لخاد

 ۳7 < رابطخ ت « رلظعاو ی ءطن كرهدباهج و هعماح ی رارظن قارآ هدرا هر ذم

 شهید روما هردم :A رادنلمر دشت رلظفاح و رلنذ وم كلام هبه وص هب ذاح < رلماما

 اد اجر روما ییزو قزهووآنوآ .رخالاب نکیا شود ندعماح نالوا یزکم

 ۰ ۱ , ردشمردب ود ههمکحم نالوا یک رم

 هدا كناهج بجا یاکربع فاطر نوحا ین دلاق مورح ندنعدراب كيهسردم مداح

 تمق لرله ناب ول وا صص ٠ هرلتهج كراهسمد عن كلا هدرا هما فو . رد او

 هن هجرد ر 1 EY هلس رلتهج و نوجا يدا لزنت اعار . یسهبقیقح

 كتخم رف دلا كنیراوومام فقوا رال وم ها یسهزادا كراعماح روا

 بدنام را نایرح هدننر وص E ص مدع « هند رومآ نوجا ییدلر و «سءرادا

 جوش + ردلکد صح ءدهرلنو زکلاپ هد د ز وما ةرقأم عه ا ا لک ر ناشر و

 هسه یراام وف نوو عج :ردندرلشبا نالوا جاتح دید رک مار هدیزوما تاکز و

 کج هرو ثانمّومره نوجا نرد رمشذهدتاکز یک یفیدل وا سدقم غاتجا رب .ندردنشل رپ

 قوس كني راللد جح و هن ظنت كج روما. ندفرط رب تخبشم ..ردهناعا رب سقم

 هدنلدف ر طظ رکید یداجما کهن اا هبه السا هدعایمم کلاغ كرەديأ تراظن هنسمراوا و

 . ریلی شدلاح هنمأت یتسالعاو رشت كنيم نرد ها غلام کج هدا مدلا هلسهراو تاک ز

 و اس هدایز ندحنلق ینعل a کلبونعم ندکلیدام داهج هل و ندنو

 لا , یلسهوا لما مهم ییا یرلهسسّوم تاکزو جح هدنوجما كنو . ردقج هلا

 احم طقف .ردللام تباق ةيفک و قوج تيا هيف رلتمدخ یجهدیا افا فاتحه

 هلادع رب یدنک تخیشم : یدرویلوا عئام ةنساقا كرلنوب یسهعا لاغتشا هبا هععرش

 « روتمشلاح هفلا هنشنهدهع یدنک یسهرادا گه د روما نوتا یکیدتا نط یراظا

 | داواخدخ غ زدن مزال ینه دمو ار قد روا(. دنا فرا رم ھر دال قوا
 .ریلس هل دبا زیو مات راش ۳ ناموا راح ةد هقشابنادئوت . یدرونط ان یمورب چه

 ی وبا نالوا یار به ال , ردشا رم یوند ناوخشا یکیدتسا هزادا" یایدام اف



 تذم دعا ماودلالع قرلوا دیفتسم. ندماظتنا وب هرم یک یارک هماظتا ۲
 ال یک تاک دكا کنوح ردا هرز رف دچا لغ لی

 اد هلیلج تخم یالود ندیم و - ردس هم زال ر ثكناضف لالقتسا یسهلوا لز

 یاما اوتف ندفرط ر هکنوج . ردلکد وود هدیمامدا یفج هلازآ كراشیا هدنس
 ( یواتف طح ) رب قجهلوا هاکتعجایم نوجا و كرەدا عج یرلاوتف نولوب

 ۳ هلی هط-سا و رام | یتقشح هدندف رط ر ؟ید ی ؟ ییح هلوا لوغند هلکعا مظس

 7 نهرتسول یهبماللسا دوی دن اقع « ه یر فاقد تیداحا ی

 هنارا هدنروص ر ی یهینارق قداقح <« هنأت راک ندا در یاداقتعا هدید

 یو :شزد ۰ رددوحوم یراهفطو یمنولاتت رال ر دک هند وری ردك
 وکوب هصالابو رد لامشلاج هنحالصاو مظنت كراتقرط هدخاشم سلخ « كراهسرده

 . ردهدلاح رب ناشدر هدراعماح یدووآ رز ی یندلوا دیس هدرلیوآ زکا

 رم ةقیقح هرلن» یک یفیدلوا یسهفیظو كتخیشم كما اشنا دجسم رب هدیوک ره

 كراظعاو « كرلببطخ هدهدرامهاج . ردهفظو رب هدکمریدسشت راماما قجهلوا ند

 نوکه یماوعو صاوخ هکردنوجما كلوب .ردنود تیاف یرلثاعم ككرانذوم « كراماما

 كلام يادا نسخو ادص كنهآ ۽ ةملع تو,« هناسل_تقالط ون والجر ةا و

 . راروسهدبا لوبق یراتمدخ وب كرءهدیا راقتفا هرجا ر  یزج . ردقو رلتاذ نالوا ۱

 یزالمام كنهعفاد دوخا هیذاج یهدراعمات»۰ ردنماح ی زکه رخآ و لوا كتا

 اس نش رانو نک. روزاظفا وا انکو لماما و۰ اطماو را
 راو لوا كلام هراتیزع یک قالخا نسح « نایب تقالط « حور تفرعم < مع تعسو ۱

 ید دجو ر لئاح تیاغ هدژاع سه "ةقيقح و . رولوا قوح یراموادم كمماح ِ

 ؛ كا صیصحت راشاعم افوتسم هراتمدخ ون ندفرط رب هدنوجما كنو طقف . لیناشاپ

 هدر . ودمزال كمرردشت یراصصختم نالوا لها هراشرا و هدندفرط رگید

 ید کنوسح . ردیا باجما یتمربیآ یفالاسغ نابلوا رتاج یحازتما هکنوا ندقلماما

 را دوس و عماج هق شاب ندیو . ردلالوا ياع یعف و» كيا هذ ی و ندیا اما هف.طو

 اهد ینراظن فاقوا . ردیلاع ولوا هرادا هدنروص رب هیزاو فن «رومعه هل روص نه

 ۰ روس وشود ین : 46 رآ كفاقوا تادراو زکااپ نوجا ييدرب و تیما هناپدام هدایز



 _ اسا یلبر هبهیلدع كن هبعرىش ج اع ۷۸۰

 قابط نوجا كمهعٍا باکتدا یاطخرب هلیوب .رلیدمرویب لوبف ییاناضقلایضاق نوجا
 . یدعا لوف یکلرکسهضاق هدیدقایع یللسز . رلیدلوا یضار هغلوا دېش ءدنلآ

 كراضاقکنوج . ردلکد ةادتققح هدهسيا طوتم هتخبشم هع رشک اح ارهاظ هلربنوک وب
 کل رکس۶ یضاف هب عرش احم درک ۶ یخاف 5 پز مالا خش ندیا اضما ینسهلساصع

 كناضق هلا اتفق" تمالسا کنوح . ردهدقعل ء هدنخیشم قرهلوا یضراع بولوا طو رم
 قرهلوا لقت فو قوا نوو سون یالکشت اط هداروا نوجما یتیدل وا عام هنعامتحا

 زم همك ع ون کروراو هءرشتاقفدت سلحمر هدنشاب كل هغ شک احم . ردەدقماشاي

 ینیدل واهیعرش تاقفدن سلحم و كلرکسعءناق هدنراشاب هیعرشک احم هدلاحوا . ردەدىتىھام
 شما عوجد هنئوفص یکلوا ندامت تخیشم همرونلوا لقا هتتراظن هبلدع هدلاح

 کنوح . زالوا شمسشکد یتهام هلکعا نافعا هتنراظن هادع هعرش ا . رولوا

 زکلاپ .ردقج هلو زکسعیضاق هتهدنرلشاب . ردةىغرش تاقفد یلح هل یم همکحم

 .درطمقرهلآ ینتیهام نوناق هجیلم ساح قرهلاوا مج هدنلاح هلحرب مظتنم عرش ماکحا
 هيا وعد وا هک رد رک وص ندکدتک هب همع رم هرکی یوعدر نوک و ردکحءرک هلکشرب

 وا : روشولوامکح هجوم كرهلیدیا اتفتسا ندهاخاوتف یی . رونلیاب نوتاقر هروک

 نوا وو .روىلاي نواق هرکوص ندقدلوا مفاو اوعد وا نوما اوعد یه هدلاح

 وب . ردکمد رولیدیا ظنت هرزوا قلوا قیطتلاهیام هت رالبقام هصاقحاب لکد هنیرلدمیام
 هدنلاح هلرب كيهبع رش ماکحا نوتوب هسیا یبس كنو . ردراغم هتلادع هلبماع ساسا

 . لفاک یتلادع نیمأت لاحو . رديه نه همان وناقر درطم یعع یسهلدا نود

 هلساع یک یلکش تامظدتنالبت امدمبیتلود یلنامنع . .ردحالصالابجاو نوجما یفیدالوا
 : نظ اا . ردیتراظن مالسارب زکلای یراظتهلدع ندفجماوا یلود مالسارپ
 ماللار هلبماء هدراتراظن رکبد هک لصان ۰ ردقچ هلوا ین راظن رصانعداحما یک ییدتیا
 قاطرب نانلوب یهاوخدب كتلودوب هما ابو كزءرافلا... ردقج هلآ یتیهام یتراظن
 دراو ی رک هديا ريف هدر وص یساعلا كە ء رش ٤ اع یتسهلئسم اضف تدحو كرل قفا

 ینیدشنلاح هغقوص هلاح یتاود مالسار هلیماع یتاودوب كنيقرت وداحما . ریلىبهلوا رطاخ

 زمسهمش یفجهیاعانیا لب كرانالوا لهاجلا هارتفاوپ نکیا یهاظ هلرالبلد یلعف قوج رب
 ناوخا نوجا ینیدب وا نعهق.ظ و كمهمر و نادم هلروصر چه هروز لها هدهسنا

 کام . ردمزال یسعا داشراو ریون یتلخو یماعارواط رصتم هدصوصخ و كزمتمج
 ۱ دل ویباهد هعرش اح نده و .ك دتا حاضیا یتکج هلی لق هل ر وص هب هن راظف همل دع كي هع رش



 ۷۹ یابسا یطبر هبهیلدع كنهدعرش کاج

 ماکحا یک راشفم موم بولوا لکو كن هفرلخ هسبا مالالا خش ۰ رد مظعا ردص ها

 ه دن راصحادب كيهفیلح اتفا قح هدهسلا ریصحع» ههل اضفقح . رديخلبم كەد

 كلام هتیحالبص هدهقفع . ردتیحالضرپ یماع < لکد قی رر یمایس اقا کن وجر: ددا
 ضقن یاتفا هدانفا نوحما ییدمنا ضق یداهتجا داهنجا . ردزتاح ینقح اتفا تاذره نالوا

 . ردا ضف ی رل يا نو و رگید ., ردهدنتمهام نوا هک ی ما ثب هفیاخ مو . دی

 . ردلکد ندلایو نوعا ییدام ولوب تیالو هدنشد مالا طرف مال ایر هغ "

 هدراسق ودو روا .ردیاضع یتداهنجا كراسایپ نوتوب رکید یداهبجا كنایاب داد كيون |

 هدنیدییاوب هبلع ءانب .ردا ضق ینیداوتجا رایناحور نوتو رکید یداونجا (مونیسز هک
 هدتمالسا . ردشمهعا لوبق یماسا لطابو هسیا ید مالسا . رددوجوم (هنید تبالو)

 ۰ نیلی هلوا یتفم سک یه هدتمالسا . ردراو قلاپاب هده « (دونسنلهس) ه (لست وف) ۴

 تمدح هنوتذلالتفاناو تاسف تفتسا» : راب ها اتفتما ,ندتقم ییدا .دانعا یک
 هردیمداخ بویالوا يک اح ین یسیلو كنيد هفیلخ هدلاموا . ردقطان ییهیضقرب ینیربش
 هحناملسمان ییا لیدمت هنناونء (نیمرطامداخ) یتاونع (نیمرلاک اح) كامیلس ناطلس

 ؛ زامهلوا ینالبکشت هند تموکحرب ین قاایاپ هدنمالسا هدلاحوا . یدا تکو حر

 كدواظن (هنیدتمدخ) رب هداروا یر هوا لجاد هه اچ هکدومانالایتفمرپ الس الا ]
 ۱ ردا لونق غلط

 انتتتسم تراظنوب هدلاح یکیدتاا دلو ندن رلفح یاس كهفلخ رلت راظن نگو

 كروءا ید e یراظق و هقلخ هدلاح وا . راد ندن هفطو یاد قره وا ۱

 لباق بولوا وعرب نابلس كهف وب« هحالک هباضق قح دشا شفا همت

 نوتوب هدلکووب ۰ ودیا اضتقا قلوب یک ورب زکلاب نوجا كوب نوجما یتیدلوا ىج
 هنلدع . رلکمزال قلوب طوب سم همظغاردص نالوا زا یتهقلطء تااکو كراقح یسایس

 بختم ندو رط ماغعا ردص قرءههلوا ناعآ هبوعود ندنغود یک مالسالاخنش یئرطا

 هبل دع هماضق ر وماینالوطندنوب نوجا یشدلوا لخاد هنتهماع تل وُدسم كلوا هلع هات و ۱

 . ردنرابع ندننراظناضف ر اساسا ی راظن همل دء . ردنا اضتفا قعالبوط هند زا

 هنسهب رو رض حات كنسادتبا یاطخ نکیاكجهریو یتاونعیآ راظن افق اکوب تامیظنت
 یربآ اتفا هلبا اضف (هیناید) ماکحا هلیا(هشاضق) ماکع.ا . ردشمریو ناونع هقشابقرمل وا عبا

 ی رلو دل و یفم ی رات رضح ماغعا ماما . را نههشل رب هدب راظن رب نوجا ییدل وا رلشبا یوا



 یطیدز هب هل د هان هع رک ۴ ام ۳۷۸

 ۱ ERS 7 تا هفیلخ 4 ند غود ذتت یارزو

  رورب یک مظعادبص , ردکعد یعوع"یلاور هک یویدخ رصب هلتووص و .. ردرایموم
 . زیک نح یک, اطلس سیاف و یریما.نادفا « یهاش ناربا ,ضیوف یادزو . ردت رابع,ندزفتن

 باس ۰.ردیسهسایس,یاسژر مال نالوا لالقتتسا زنا هلبتتسانما ی دمب ندنفالخ
 هدهراب و هب رابتعا قاوارتاح یلالاوا وا عاو رم, شلدیا باتستک ۱ هلنق دصصت كن هفیاخ

 . مینم نوجا یراقداوا ,هدنهاقم ینیفتب یارزو كنهفلخ طقف ۰ ریل هلب زوز عات ناطلس

 ۲ م زلاح یتبدلوا سک هاب تلود تدحو تبمالسا .. رد رابع ندتفالخ هنب تطل

 وس دا نامأت ناکمار هت اھ كرلتاود یعض وم هدنوجا مالسا هکر دیسهدا د دیس : ترازو

 ا ع روم بوا وا یتلود مالمار, یلود ینا هد الا نفت هدلاخ وا

 1 3 EET , ردقو تعوتم ولر ارو ییا 7 تاودیبا قت را هډ زمي باک رد زابع

 ® ردهفیلخ یس ر هرم کا دید اع دوج نا نیت یال اخ

 م ومعلا ىلع ین هام ء تل ودتالکدت دناعهبهنامعتفالخ بول وا هانم ټل ود اسا پات فالج

 مالسا خيش زکلاب نوجا یفیداوا ینراظن مالسا یراتراظن یلناتع نوتوب . ردیتالیکشت
 زکلا نوحا ینیدلوا یسهمکح مالا یرلهمکح ییناعع نوو . رداطخ كعد یتراظت

 یرانوناق مالسا یرانوناقلنابع نوتوب . رداطخ قعناط یسهمک مالا ینهیعرتشکاح

 هدزمتکلم لوا ندنامطنت . رداطخ قماب هلیرظن ییوناق مالسا هیهلحم زکلاین وجا یتیدلوا

 نوجما ینیدلوا بدرب دحوم ترمالما ۰ یدقوب رلکلکیا شحاف و :نکیدروک نوکو
 نی ریال و رکید كرا ضاق ءدزمالبکشت یا :ردراو تدخو هدنراهسّوم نوتو

 ماکحا هدتلود یایما یکیرلقدث وا لماع هلا رلهماتنوناق رانضاق . یدقو قرقر چسه

 ةمکحموراضاقنونو . یدقوب قلیربغ قلیریآ چه هدنرلءهرآ ۰۰ زلیدبا لماع هلبا هنعرش

 ینیدل وا رباب نتفصمانالایتفم نکلا مالالا خس .-ییدیا طوب نع هظعاردص رلهنعرش

 یاچاهدناذرب_تاسضتهلبا اتفا ءدنفح هقف . اساسا . یوم هزخاد»هیاضق رومآ نوا
 لویناتساو كرارکسع یضاق . يدفظوم هليا اتفاهفظو زنکلای تخیشم.ندنتیداللوا راجن
 ینیدن وط كنا ظنت < ټکر حو هک یدلوب ع وقو هد راب ٩۷۵۲ یطبر هتخبشم كنسضاق

 كوو لا تل هبعرش احم لوا ندخحمراتو ,. یدیا یسهرورض ةجیتن رب كلور یلاطخ

 یرازکیسعیضاق یلوطانآ و یلیامور نالوا كعید یزلرظان هلع عونا, یني یرامج لص
 یتلطم لک و كن هفیلخ بولوا دناع هبهفیلخ اضققح هک :وح.رلیدما طوب نم هظعاودص

۱ 
۱ 
۱ 

ِ 



 ۷۷/۷ انسا ف ه هبادع كنەرعرىش کاج

 كرب یو یک اوب . یدالشاب هغم اي هط سس + یکی كز هنیذ « ناب ز و یان هفیاخ

 یا كلانا ۰ ردهم.اخ (صالاولوا) هدتهالاسا کنوخ  یدیآ یو ر ا

 یک ینندلوا هدب راتفالخ یاعو یوما . ید شلو روق هرز وا ساتساو هدییالیگشت

 سم درب یمایس» اساسا هفلخ ۰ یدیا یلماح كننالخ ماخ مظعاربزو هدهدنتفالخ ىلا
 رمصانع داحنا كنامظات هب رظنو کو لاح . یدبا یعداخ هدكنید هدنامز ی هک یدیا "

 هتشا .یدروسدیا اتقا كمر دشک د یتسانعم هدكتفالخ ءدلاح وا .یدروع وا هس انس 1

 تولیریو ما ( تنطلس) هننردق ( كلرمالا ولوا ) یهدهفیاخ هک ردهلتس و

 یلناع هلدوصوب ایوک ۰ یدلینهتسبا كلدیا قیرفت ندتفالخ رهوج ضرع یساسوب
 یار یو + رکلای هد لدغ هغد نولو کرنا لالو یاس هلشض نالن یا

 یس(اا) كراکلوناف لکد نینمولاریما قترآ هفیلخ هلل وق كنهبرظنوب . یدقج هوا را

 عودوف همظعاردص*قترآ ءدلاعوا یدقجهلآ یتشان یاو اچ ءا نت درب ند )
 مالسالاخیش .كتنطلس زکلای مظعادص « قج هم ولوا دع تفالخماخ نویاهرهم نالوا

 میرشت«نایاباقو ناحآ یم سلجم ءدلاح وا . یدنج هنلواتات یتلطم لکو كتفالخ هسیا
 ندتفالخ . یدقح هلوا ناطلس « لکد هفدخ نالوا راح یتسایر كنيرلتوق ارحاو اضق

 كتنطاس .یدرولی ر ویمهدادا كراهبع رش همکحم زکلاب کوا لباقم هرلقحوب نالوا بصغ

 ۰ . یدقح ها وا دوح وه ید ر ا هد كتفالخ لب ام هرس هبل دع ؟ ا

 بهذمو سنج قارفتالب هک تنطلسیرب . یدقچجهناوب تلود ییا هدتکلم هلروصو

 تخشمالرلناملسم زای هک تفالخ هدیرکید « یتلود كرتشم كنبرارصنع ینامع .نوتو

 . (هیئاطلس ماکحا) كنسدروام ماما هکوبلاح . یراتعاج یصوصخ ندیا راصحا هنسهرتاد

 راح كنفالخ هک ردکعد ( دیاد. ۲: چ تنطاتس هلهحتو یدو دوو

 تفالخ هسقو « ردیتفصر_ كتفالخ تطاس . ردکعد یرادتقا كل عالاولوا یتیدلوا

 رد شر هفىلخ یتسایدقح كن رل توق ارحاو ا « عرشت | رک وص ودلك یفصرت كتنطارب

 ههینارجاو هناضق هوق « نایاباق بوجآ نیم سلجم « ندیا نامت یهنباقو یمظعاردص
 ایلغتهدنناهز هبسادع یافلخ . ردهفیلخ نالوا زلاح یتلنادناموق شاب كنود را « ندبا تسایر

 . رددناع هبهفلخ قحا تنطلس ااا هدهسیا شخ قلا هنساوعد قلناطلس مما شیب
 هدنتیهام رهوج لقتس ییا قبرف لباق ندنرب یر تطل هلا تفالخ هبلع 5

 ک.یهراون .ینادوبش نکلا ۰۰۰ ردنضززع. رر ااش وافل م وچ تفلت کب ویک



 ییاپ-ا یلعبر هبهیلدع كنەيعرش ج ا ۷6

 کما لیمشت هبیلاها نوتوب لس ریغو سم یموهفم ( قایلناع ) نوجا نیمطت یرلرصنع
 یمهعمن كل را لنأع ران وا قارا . یدقجهعاوا دع هغر رلماسم ريع قترا . ید لاج

 داحا رب قرهقبح ندنتهام یتلود مالسا رب « تلود . یدراقج ه وا لتامع تاذلاب لکد

 کا .یددودعم ندهدرف روما ند هز وک هام ۱ یدکج هریک هنلکش یتلود رصاع

 ر نرد. ین ..یدنرابع ندناح رب یصخش نجهناشاپ هدندسم یصوصخ یدنک نوجما
 هلب رابتعا ند < تلودهءاع ءانب . یدلکد زا یتهام رب یعامجا «یدیایمهل.سم نادجو

 . یدقج هل وا فرط

 نادجحو ین < قحانالاف هدنلاح ءسز ر كالام هی د نادجو ینع قترا قللنامع

 . یدانهلوا لئان هیدموا تایظنت طقف . يدقجهلآ ینلکش ته رر بحاص هیسایس
 . یدقح VAS هلسماع كن راروصت هحیش

 وا . رلیدعا لورق یک فطل رب یهلوا كلام هنقوقح قللنامع رلرصنع ناتسرخ

 یلنامعزب هباعءانب ۰ رایدتیا یتلت هدنتروص قازوط رب شلوروق نوجا لیثع ین رایدنک

 . رایدالوا عراف نآ رب ندنسادوس قارتفاو لالتخا . رلیدید زفج هالوا ایم « زلکد

 هدنساعم (ناملسم) ۳3 ا رایټمرا و رلمور هل نوک و نکیا نمک رضع مرا

 هرج یعاجا و .راردهدکهرتسوک ی رذکد2ا لوق یتسقات زرط كنايظنت قرهاللوق

 هنادج والرتشم یا هدتلود . ردکعد هزر كلام هنادج وینع تام هک یدرتسوک هزب

 ا سا هی تل لک قلاع اح وآ < رات دنا داتسا هلم ر ااف خاص
 . ردلاک قمان ندبا سح هدنروص رب حضاو ادا یتققح وب . رکمزال كما ع وجر
 رارتا قو رب نوجا قعالک | یتیدلوا ترابع ندقلمال-ما كذللنامع زما یهاد و
 منت هدصوصخ نمجا رب یسیساسا نوناق ٩۳ . یدمهتاکید هراجتایظنت طقف . یدزاب

 قرهلا ربخ ینکیدلدیا لوق رلهدام لحم دف ( نارتگش ةسدقم قوقح ) نک رلیها

 نالوا هاگداتسسا هنسهسدقم قوقح كغلمال او قللنامع . یدزاب نوتا ءدشادرغ

 تک رخو طقف . یدشدلاخ هفعالک آ .ینوزل یاساسا ةظفاحح كنار کح قوقح

 یناح حالل-رب هدنلا هلدیخادع نوجما كمروشود ندنرظن كتلم یتسیدنک « یتهنادهاج

 عاجترا ر روفنم ینتکرحو كلاک ق مال ( بالقناسا ) نالیزاب هلیرحا ء لدخادع . یا

 كرم رب دشکد سامع كنسهلک تفالخ هدیساطخ یحنکیا كنامظنن . یدتسیا كمرتسوک یک

 هنس ركتلو ږوب هدلاحوا « قجهلوا یتلود رصانع داحارب یلود یئامع کمادام» < یدل وا



 ۷6 یابجا یطبر ه هیلدع كنهبغرش € ۵

 رار هلغل وا یر تضف قوحرب ثلص» یب نایاللشاب هدزمح رات 4ما یرود تام

 هج زب تاهظنت .ردتقد نایادش یسکیا هنصاطاب ندرلهصش وب : ردراو هدیراهصش ضمب "

 (تفالح)و (قلیانامع) لک وب یدشلاح کم ر فشرک د یس انف كنەک ییا مهم ٹا

 ك هسدقم 4 هيا و «ینیرح كارا هلک وب ندیا هبا زا ین تس انسا هیت ك زهدامو تلود : زدن را ربع ۱

 شهمرتسوت تعراسم هح ص یساطخ یاو ثامن نوحما ییبدلوا هدنتنهام یری

 رلاطخ وب نالوا رداص ندنایظن هک یلمامراسقبج قو رطاخ هدیهاروش طقف . زدمزال
 راجآ .لوپ ءراقلشاک اب قوح ر. اقلطم ددجنره . زامهلوا هاش رب نوجما یلاحر تامظنت
 تب نیسح یلاحد تاهظنت , رددناع هنامز هدایز ندراددع ینیلوئسم داراقلشلک اب وب و

 «هارات:نهذ صوصخم هنامزوا فسأتلامم طقف .یدرلرورپنطولوبون ندیاهدهاحم ملتهولعو
 ناد تای ي رایدم دبا تباصا هدهطق ره هلیرئأت كرالماع نالوا یزاح نامزوا

 ی EE و یرح هدیرلا طخ نالوا یرورض و یعسط رارب هلکعا ليج

 یم ا هد. صام طقف . ردهة طو رب كتا لب ی زع رامادآ كونو . زر لمام روط

 یرلاطخ ثامن . ردهفطو رب یلم اهد و كوو اهد قم شلاح هجمت یراطخ

 یسهک قطلناهع الوا . لدشعد ردشهردشک و ی رلانعم كن راهلک تفالخ و قلى

t٣ : 

 اح رصنع یتلود یلئامع . یدیا فدارتم هلمالسا یالناهع مدیقم ندنامظبن

 حالوا یراق زا مور رب .یدنرابع ندتلود رب نیناجتم نالوا بکيم ندرلناملسم

 راهبرشوم الت م یول هک هتیدوص ی وار ماچ تو دن کیم تیک نلرو ودان
 ندتسمالسا طقف .یدراشملس هل هک و ردق ءرلهبنيم ىلا لاهرکص ندقدلوا ناملتسم

 یلئامع « لکد یئادنطو لیناتع رلنوا ...یدراردپا لکشت یفیص هعد راثالق جراخ

 يدقوب یسهلئسم (سنج قیرف) هدهدقللناغع ینامز وا اعقاو + رلیدیا هدنمکح یسهعن

 فالف م,یدراو یس هلم ( نزدقیرف لا طقف ینیعدزللوروصن یاش 4 لاا ھات هتک
 .یدرار ولو مو رح ندنفوقح قلبلناعع یی .رایدیا لک د دزیودخم نەک اچ رلناملوا

 : ابسل نوحما ییدتا نایرج هدنراناسسا بیه و كروت زکلو هبرز و سییدنانامزوا

 هب هقبط لفرف ییا هد لسم ربغ و مس هل راتعا نزد «یلاها طقف.یدقو یرلفرف تسلمو

 كلام هنادح و ینبع ینلم لقامع + یدیا یل ودا مالسا رب هلتماع تلاود ین ۰ یدشلرآ

 نایتسرخ نهرتسوک «قلزسدونشخ هلبسا دوس تم ایوک « تایظنن..یدیا تا مالسا رز



 و کا و

V4اضف قیرط هدهنایع تموکح  

 ناک a باج ا یررالر و هرم مالالا خسش لرلنوا تروص 2

 . یدبآ یلمر دتا احا ی رلاقا هدهان رادص
 یی

 .یفیدنلوا سیسأت هسماظفک احم قرهیجآ هلدع ءرخ الاب یدنا هملوا شلبدک هلویوب

 .هنغج هلوا همك ول رد کیا یاظنو یعرشو قج هلوارود هاروا هدهءعرشغ اع هدرلنامز

 اضف روما ور ندصع ییا نوا ح الص الاب ًاقفوت هب هب مرصع تاحاتحا هبعرش 1 اع

 طقف هلتروص وا ہنی هسیا شلدیا ریودن لصا ندنفرط راضاق هدنسهر اد هبعرش ماکحا

 ۰ یدکح هدنا ماود هدلاح تن ط وضم اهد و مم اهد

 ۱۳۳۲ یشوا طو ص هتج شم بولوا تراد-ص ییج ص كب هع رش 1 اع هفامعم

 ثف شت رب نوجا طاشرا لیوحم هدد دنا . یدعا باج یقد رظن ردق هتسەنس

 نازوا « یمنمعت كتعاس یلاوژ الثم هتاحالصا ضعمب هحتلود هدرلءرص وا . یدلوعوفو

 درول یک یوق تدب ع موش ؛ یدیحو كناكوكسم « یلامعتسا كنءددج تااقمو

 هد اح هلقرف كناضق هلا افا یک ینیدلوأ لسوت هناددج ندا اوتحا یساسا

 ۱۳ و ل هب هل ع ی دیا بأي هع رش ا كرەل وود یدحوت

 هماظتناٌ رادار هبعرش تاک اع لوصا قرهلوا رز نوناق درب هدرا ۱۳۳۳ ترام

 : یدشمشتنا یک

 . یذبا هدنلا كنس«فرف « رو داحما » تموکح نامر یندلومعوقو تالدت و

 ا مادام شا اذا تک ءداملقیک ینیرلوا رانا تالا هثشن و نامز وا

 كلی كن هفلاخ هفرف نخك هرادنقا عفوم هدهرص یفیدنلوا نالعا هکراتم هلیماتخ كبرح

 وش یسهحیحشرات . , دلوا یطامترا ٌهداما هتخشم فلت هع رش ا هدكنس ر ندنراشیا

 هقرفهدرب هدنام)ینبع ربا رب هلقلوا تیفیک رب یرادا ویملع هل دسم و, نایدیا ضرع المحمهتروص
 ینامز یییدادا طبر ههلدع بولا ندتخشم هیفدكلباو ندنفیدلآ ینلاح یسهللسسم

 ییا هدا تاغار ول نو رابسا نردّسا باج ا یطارترا هداعا هابا هحور تلاحو تنهذ

 بانه یر دنلوب هده هدالرلهقسنو وب ندا قلعت هنحمراب اضف ندټیدنلوب هقسو

 پل ١ وک ایض ندنساضعا ییمو۶ زکم یقرتو داحنا یهقیو كليا وح . ردشملروک

 رشت هد لس هب ن ن یرکف ینع یک یغیدلوا شمتعاط هس وسام هف ره و شم زاب كب

 : یدشعا هعقادم هلبا تالاقم ییدسا



 ٠ . yw اقف قرط هدایای توکی

 رومأم هیهیدلب و هیکلم روما «دهرشطو تداعسسرد رایضاف نشینی هبا قیرط وب هتشپ

 ماود ردق هنالعا كنههريخ تامظنت یسهدادا قدنفرط رلیضاق كرلهدلب . یدرا رایدب

 ییدلیاقسطت یللوصا تیزکيمو لیدر ینسهرادالکش تلود ءدنشرا ۱۲۵۵ ۰. یدتا

 . یدالشاب کا بصا راریدم ءرلاضق « راماقمع اق هرلاول « رلبلاو هللاا هدر

 ندننابمرلنالوایفوقو هنونفمولع نالوبجا ور هد رصعواقوجز آ گر لکچ هديا هرادا

 لرایضاق هزکوص ندهبربخ تایظنت نوجا ینیداوا شلوا لصاح ی روج یا
 ا ع زن هیدلبو هیکلم تامدح ند نس هديا

 ناناوف یی رد هدنشهرص یقسطت كنااسا نالوا شلدیا عضو هلآ هب رخ تایل ۱

 ۱ شلاق زس.هفطو نود هد را رشط دف ددل وا ویا دی اظن او عضو تاماظن و

 .ردشهالشاب هفملوا هبج و هرا ضاق یتساپركيهماظن احهراضاقنالوا

 نالوا قلطملکو هد رارکسعیضاقو هرارکسیضاق ؛ رلیضاق یرب ندنراثادحا لئاوا
 نده رخ هدلاح یرلکدتا تموکح یارجا هنما كرانواو طوب ص هرامظعاددص

 ۳ و : 1 رد ول وا طور هشم ماقم درک وص

 راک وج ۰ . ردهدگیدا نط ییدلوایلخد هد كياتب ل عج ص لیوح 9

 مال الاخمش تل مد شم باب ردق هدهنس ۳ : 1 رظن هامولعم ییدرو یلن نطل

 لوبناتسا هليا یرارکسصیضاف یلوطاناو یلیا مورو رارونلوب یرلرومأم یتاما یوتف هليا
 كرافاوفوب . یدراردیا راصا هدنراقانوق یراقداوا نک اس ی رلهبفرع تدم یرایضاق

 هسا هدر یعانوف كناذ نالوا یضاق ینعب . یدرمشکد هروک هب یضاقره یبسطع یر

 و هب ردا دنګ را ۱۳ ۴ 9 ید ربا له ها روا هد یس همك لوساتسا هت وا

 8 یداش لدا لمس هب 4 ف وصایآ هم یسل را یسهمکحم ییلضاق لوماتسا ناش و .دنراوج

 هددقح ی وامد و طاصم باب را ی رالدم هل ر وص وب هنس ھه ید كنيراهمکح كلرکسعضاق 1

 هللا یسه.هقوم تدسانم ثاتخبشم باب . یدیا هدقلوا بجوم ی ومص هحتحلصم تاذو ۰

 یوطااو یبا مور هدنح را ۳ ندنکیدلروک یافک هیامتسا یهدوک ذم ا رباب

 هلتوسانهواو شادیا لقا هبهدوک ذم هر اد یفاضاق لویناتسا هلک اع یرلکل ر کسمضاق
 : یدّشهوا اطعا هتخشم مج تفل لونناتسا: رل زی

 ه.سلوا شالق یسەغبظر ( اضق ) زکلاپ قرەنلآ هیدلبو هکذم فلاظو ندراضاق
۷۸ 



YYاضق قبرط هد هینایع تلود  

 دنجما كرلنوب هسه هنب . يدرارونلوا رابتعا يلوزمم چرخو . رارلیا لاصفا هدنماتخ

 دنرالو زعمك رلنون و (هردا « هسورپ ماش « مصم) هرزوا قلوا صوصحههنسر هنیدرد

 نرالو زعملوبناتسا «یتلضاف (لوسناتسا) هنر ندن راو زم هك رانوب (هنیدم «هکم) هتسیکیا
 ابا مو ر) هدهنیرب ندارالوزعم یلوطانآ « یلرکسعیضاق ین (یرادصیوطانآ) هتیرب
 (مررح)(ینلیضاقلوبناتسا) ارطن هلاح وش: یدک هنمکح تداعوممر كل رب و( کلا رکسعیضاق

 یدلذیالالخا ءدهدعافون نکیا رلیدبا هج ون هناوذ ندیا طبض یر ندنرلاضق ( نیمرتحم

 اب هتغایضاق لویناتسا "الوصا ۰ یدالشاب هغعلوا هبجوت هنمارک ےداخم كنهیملع لاحر

 . یدریلیدبا مورحم ندنرلسصت هلمجوت هباپ رر هنبرهدهع رلقج هلوا

 یدل واعضوماظنرب نوجا (نیمرتحمنیمرح)) نالوآ یلاولاةرسح هدنخشرا ۹

 انفارضاقلویناتسا هراتیهلیا قیرطعفرت «هباهاپ نکیا دوج وم یرلیضاق نیمرح لعفلاب
 . یدلدبا طبر هنوناقر یسماعلوا هبجوت

 انا وتع 0م سرد هکر ندفرطتسوا هتسره هلناهجو یتیدلواضرع ءبالآ

 دهللروصو . رولوا مگاق هر هارلتوا سردم زکس ندف رطتا آ . راقح ندکلسردم

 يدنا تیارس یغاشآ ندیراقو تکرحو هرخ الاب . یدرلیدیرو هلسلسر هدنفرط

 ؟يدنکعوقو ترضع ردقوا هحقیرط ندنوب . يدليا ریثأت ردق هنسهبنر جراخ یادتباات

 وادّتیا ندوفرط 3 1 هلتتسا هراناقبح ندفرط تسوا کن وح : نم هل روک ناکما هنس رعت

 )دیده و هدایزندزک يرلسردم ناع نګ وندن رلقدلوآ هدنرتک رلنریک هلیسهبتر جواخ

 .,یدتبا زواجتیفورعم.ح یرادقم.كنبردم نالاق هد (نه هلصوم)

 الما هدكناملع قیرط ندنبلوا بالقاو ددجرودرب یک زعامز ثاامل ہرود

 ع قاقحتسا رادم يتاعس لوصا نالوایعم هک افح ... یدلنتسیا كلدبا تهفرص

 رایداکید یک نینها دیدس دسر هنک وا كنهروصتم تاحالصاو, قیرط نالبقم ندیا

 :۱) «یدامهنل و ناکما هلی هنمارجا هزج تاحالصا ناه ردقهتیطو رشمرود هللروصو

e 

 ٩6۲ هفیح.یبهمانلاس هیملع (۱)



 ۳۷۱ اضف قیرط او تب تلودآ

 بو دتر هناا هجا رر ن یر یر یا یار و
 ردف ءراتقو ناقای . سرا یمردم شب كرانوب هک ردهسردم شپ نانلوا رامتعا هی
 تازا و لاوحا نفسی, ظقف -. یدنآ قو. ناکما تد دع چتر تاما رک ید کار
 سهاوخو شعر کن راتعالاب یددع نیس ردم ندنکیدتسا دامورا ین-هعوضوم تاما

 یر قاب سماوخ هدنپفج رق بردم كرر ھا لپهیند ااک )مدیا
 . ردشهلوا هماقا ی ربعت ( هر املس ۳ ) هدود دج 3

 طقف . ىدا نکرا دازت و صااس رلز و بولرا ددع شک یهردم ( نا نچ ) 1

 شدیاسسات نامز نامز ندنغیدلور شکم و ددعتم رلهسردم نانلو هدءر اِ تاح

 قالا هنر ندناحرد نانلوا صد هد راقوب روک هنناصصحم رادقم سرادم ۲

 ۰ یدرو

3 

 ۰ یدیا طو رش هلا هلعف تام دخ قلطم قاقعتسا ت تابا هنناصصخ هدٍلئاوا 3

2 

 ندنشبدالشاب هغل وا ورتم رار لسد لالخا ك هع وض رم تاماظلا هسا هلع تام

 ee . یدلآ یلاح یهو رابتعا رب هدنسهچرد كفنص ینیدلو یلسردم ك: سردم

 كن رله ردم نیسردم نالوار هظم ه یهو رابتعارب هلو. یدلاغ وج نامزنامز :هنیم دتا رایتعا

 یک بارخ نوت و هک یالوا لصاو ههج ررر شيا . یدلک هلاح ر, زملس لب یراق

 . یدرونلوا هجون هنکیرب هنک هن وایخد يلسردم كرلهسردم شالوا بار لدیم قر

 هلهج ووب تاساسا یی ایامضو هلبااملع تروشمناعاو اتهنته لحاف ترضح هدیک د

 كناسكب صنى ندتلهاو تقال هلتناص یردق تمظع ك لعق یط . یدادبا رده

 نایدبا لات ندنقرط املع ناش قرع تمنام هنسلپ هوا لخاد هنبزک تا

 . یدالشاب هکادا رصح همولع هبلط زکلای یلوصا ناحل

 .یدالشابهغملوا افا هلنتفرەم راشانو اغلا یاواپ شاواب .دهدراتواوم هلعف تامدخ 1

 مسق هناجرد هدو یک ال-بردم . یدرک هنمکح نوناق هبفرع تدم هنسرب هدتوا

 زکس امج هک ردم چ وا ندفرط تلآ هلیراسردم هینایلسو ثیدلاراد هنسیه
 كنهتسرب . یدروللوا هبجوت یرندنراتبولوم جرخم هلتدم هنسرر, هتسهدهع كس



 اضق قبرط هدهنایع تلود ۳۷۰

 یاهدا ( ردنافسلف راسرد وب ) بقاعتم ینلابفا رود ینوناق نامل ناطلس هک افیحاو

 یک ( لک ۱ )یک ( هیاده ) هنیرارب « شملوا یطندنرلماغور, ( ناع ن ) هلبساجان
 تاداقتعا قاط رب املعلانب هدنقحهدیدج نوف یرلءرک وص اهد«شلذیا هماقا راسرد

 < ردشلوا لصاح هرب نع

 هورذ ندیا قداصت هتسوا فان هناحش وط ی رم ندلاقت هدنحرات ٩۸۷ 46 ردرومشم

 عالطا ندارو هلاوحا +E كع ناهج .یدیا شمزوتک هدوحو ها دص ر ۳3 هدلمح

 كن هیضای رتاقتقدن . یداغوا هناعناع و تاضبرعت ماط رب عیدب را وب هلیداقتعا رولیدا

 نالوا شلروق هنک وا نافع رظن هدزوا قلوا قسطت لحم هنسهعفان ماتنو تالوصح

 ین آ هجورب ارظن هنسهصوصخحم فاظو كسرادم هرک وص ندنسانب كتسرادم هیناهلس

 . ردتعلوا رابتعا هدهحرد یی نوا

 - ن "هلصوم - لخاد تکرح - لخاد یادتبا - جراخ تکرح  جراخ یادتیا

 - الق یماوخ - هناملس شوم - عقلا تک رح - یلشقلا یادتبا - نام ی
 قالطا (نیسردم راک ) هرانانلوب هدنفوف کان آ هلبا هناملس "هلصرء . تیداراد هراس

 . یدرلرولوا تیولوم لئات یاحا هلیا قیرط وب رونلوا

 , ردقفنص ییا هدراک هدنف رط تلآ كن هبنایلس "هلص وم

 . ردرنودام كنآ هلبا نح "هلصوم یرکید . ردیفرط تسوا كنا هللا ناع نح یرب

 لوصاو هنعرع تاداع یراهمش وروک هلبا یدنقا مالسالا خبش كنیشردم یرلنوک هبنشج
 . یدرونواواقالطا ینوک ( تمزالم ) هروضعموب هلتهج ینیدلوانداحما هذخیتم

 رلنالوا یقوفام كنآ هلبا نام نح ندنسردم ندک هترایز ییدنفا مالسالاخش
 نح "هلصوم و تماقا هددطوا  صوصح ردق ههحللوا لخاد هبیعالسالاخمش روضح

 لولح لوق تقو . یدراردیا تحارتسا هدهفص رلنانلوب هدهجرد یغاشا ندنآ هلبا

 ثیدحاراد نامز یرلقداوا لخاد هنیروضح كنیدنفا مالسالا خيش هجانیه هدیودیا
 یهردم ترد فلل هنر دۋ ترد ریک راک قهدهناملس ۰ یدردیا ساق هنس هل یسردم

 . یدبا رلیا لکشت یتسهلحیص ىج رب نوا كسیردت قیرط -



 ۷۷ ۰ اضق قیرط هدهباهع تلود

 تبابط هدیراوح ینیرشعماج هرن املس ندنغيدلوا لصاح مظع جامتجا هدهس دهم قوجر

 هلجزا ۰ یداروتک هدوجو سرادم ماطر هرزوا قلوا صوصخت هنلصح تاسضایرو
 1 يدلدآاسب افشلارادرب .دهنناپكن آ و اه زا یم سر دم بطر E نوجا اطا

 نالوا دودعم ناد از وک كا هح ه زامعم عیانص كشابم دوجوم هدایند ینونات ناملس ۱

 نوع تماظع رلنو . یدروتک هدوجو همس دف ود هد را وج كك رایم دصم ر

 نالاهک ردبنالاک میظع نکد ترد نایدیا سست هنمان نفولع كهبنایلس تطلس نالوا
 نوقشفرعم تاسسغمو . ردبآ نارو ضف هنازا ویدا هراصتبا راظنا هدراجهن و3
 كدقم دیعموا هب . یدنیا صصخ هن مح كن هبضایر مولع نالوا یامدقم و

 هللا هجوو نیصص>تمهدهدننوناق نامز ق ES در هدنهاکشیب اما

 . یدلدیا قیرفت نوتو سو
 ر ..یدرونلوا دع یمدقا كنهدوجوم نیسردم اهدق « املع یمردم تیدحاراد ۱

 "دلصوم) هدهرزوب ندنشیدنلوب هدنرابتعا ینیدادعا كتهبناملس هترعم هسيا سرادم قاط

 ِ . یدلریو یناونع (هینایلس"
 نافع بلاطرب نەنلیا تامولعم لک | هدنسرادم جراغ یادساو لخاد یادتا

 هر ( ین لسوم ) هسکج هديا لیصح هبلقع مولع یک ت بابط , یک تایضاید یک تاییط
 هسکج «ملیا باسنک ا۹غ رشم ولع یک مالک ¢ یک هقف 6 یکه ربیع تای داو (هنی راهم هیناملس)

 هدنلودۀدیرج هلهجو ییدلدبا ضرع هبسانلاپ هدیراقوب . یدرولوا لخاد (هنیرلهم مناف)
 . یدبا صاخ هسنوذام همت قیا قاقحتسا هنناونع (مزالم)

 قاوشاو یلابق هبنیارتنم كتل ود هل رامتعا تنطلس لاک « كلمتعسو یوناقرود ِ
 هدینالوط نداجمان لاوحا ضعب نالاق روتدسم ندرلرظن هلسسانم نامز لالجاو رفظ

 شاوای شاواپ مدرا هردم . یدیا یلاوز ةمدقم ثلابا وتریوا نانوط یاهج یسمدمش
 ۰ یدرلشلوا رثأتم هدراهچرد ریلیدبا سح ندطاطجتاوب

 ۹ شاح ) نالوا AY كهرش دیس هددبنامع سرادم نالوا نیمه زر اب خان

 هده دنس هر وېش هفت و و شا ب+ ہال یس ر دن وق وال راسرد یک (فقاوم حرش) یک ) دب رحم ِ

 وزرا, هنماود و دییأت كنمیلس .رکف رب هلسهنامکع نامرزف (هنلوا لتش .هرزوا نونلق )
 ۱ ا ٠ يدپا شمرتسوگ



YAاضت قد رط هد هساهع لود  

 Eu ٤ . ریثیدا ننیدهر هدرلهسردموب لسکت معو نق هفلتخ فونص دکل

 4 دن O EE یا شش ندناضونفلاراد وب E اسدنهم.« راستا را کچ

 .یدیا راو هدرلنالوا ترازولئان ندکاسردم ۳1 ااینابع سردم یک اشایدجا لضاف

 ۱ i اک .تعاحجش بارا یوا تت تابا هدهدکلیم ییاره قایل ی املع “ران وب

 ىح هنیراناونع نيققحاءالضناازاتم «نیققحاءاملعلاءودق ىراس ردم :(.نامت نع, )

 ۲ تو ردخا فنامزوا 5 لایدا ناثلامیفر هدصاوخ و ماوع رانا هلتهج یراقدل وا نایاش
 درب هلا لنستصحم لاکا هلهحو سرت . یدرونلوا اطعا هنیاا هج تقابل هد ور

  یرلقدنل ویو تابح فقو هنیاستک | هللاعمولع اهدرلدنس قوح رب «,ذخا ی.دغاک تمزالم

 ۱ ءیدارلرولوا سور لئات كربلا تارا ینیلضف ناحجر هتنافرع یاقفر هدسدقم كلسم

 نسآهکاسردم كيهسردمر هدهجرد یغاشآ هدصا یادتبا هدرانالوا سور لئان
 داي هلسناونع (نیعروتلاءالضلا لضفا) . یدریلم هلوا تابقر رهظم هچرد هجرد تولوا
 . قاقحتساهیقرر هدیولوا سؤر لئان . ردکعدیماقم گل رکسعم اق هک ةاضقلا یضاق نلیدبا

 . هرز هدیرلکلضاق همسج دالب یکهنردا«یک لوساتساو رصحنم هراندیا تابئا یتسناذ

 ۲۳۰3 92و یر هیراووجو كردفان رهام نا وا راو
 وک ا تمر هدب اک وک تقل اهونکفلوح و دو مشوا ایک

 كنباف یایندو هيا املع . یدزالدا غوا هلنعیالب هجوی ةاضقو یلاوم ندشیدلوا

 4 سل نوا ندنزاقدارآ هدنلاک تاحرد كملع قحمآ یروو و نف فا هوا
 .اتعا هتلادع ماکحا یارجاو هتیاقح ةمادا هدنرلت رومآم یرلقدلاق هلئدم هنس رشمرکی
 با تاشاعم یفوتسم ال یردقولع كملعهبئر هدرلندیا باجما یرالاصفا : یدرارلیا

 لصاو هیلاعمرین قوحرب ینا نوجا تاود یروداف هتسشیا . یدرایلیدیا دعاقت

 درک هامزو لاح یاضتفا هسیا نوناف رودو داف یسدمو تاج "تایر هلو زولوا

 BEG رار هلا ارخاو راضحا یالیدمتو تار بایسا قوحر, هدسرادم

 . ردشلا داخلا و داليا

 هدقمشلفازواندتطلسزک ع هلرذظزارحا ًابرغو ًاقرش یلامعیودرا هدینوناق"رصع
 تر هدایژ نوحما توطهطساو رهلو نشودقازوا ندنناکرطایا یا

  هحششاسلا ناهج نونو هکلبو هجرللنام ناناسم رانامزواو هب. تان یک حارج

  هژزواقمناق مادختسا هددکلم تیرومعم ندنشیدل وا ی راشتنا رک رص فلله رصع فراعم



 ین بم تویوتا

3 

3 
r. :ی رلهبملق تاکورتم نالوا لوادتم مولا ك. ءظاعا و . یدرلرو لو نداهد باا  

 ¥ اضق قیرط ءدهنایع تلود

 مولع لاکا درله ردم ناناوب هدنمکح یسیدادعا كن سرادم هدما یادتبا
 یعولع ةنلط هسیا راتافرلاراد و نالو هدنمکح یدادعا , یدردیا باجحما كالا هبت

 . یدیا شلریو یناونع (نګ "هلصوم) هرانوب هلتهج یراکدتیا لاصبا«(نح س رادم)
 مواعهلط نالوا قفوم هغلوا هرجع بح اص هد (نام نګ ) هدیودیاهبت مولع لاک |

 ش.روتک هدوج و هبوغم تافیلأت قوحرب یر یه بوش واند ناکا هصقات تامولعم هلبوا

 ی كلك باجا نیهلیاو ا تاہح فقو همان ع لیصح هد زعاهژ یرله,ظع تادلحم ٠

 ن دنت نو توټ كتا تهدخ هنی راکفار بونت - رار هلیسک هدوجو كيهبملع تانقرت ردقو
 . رد همشود

 هعینح الط صا كق و لوا بولو ا ی را چ هرک ادم كن را هس ردم یرامام دق كلنه رح باحا

 . یدیاریاشد (دعم) هراتوب

 ناک هدنراهقرا كنيراهسردم (نامنح) هرح> باخ اوب نالوا راح یتاونع دسم

 ۰ یدرلرابا مولع سپ رد هد + هللط 1 ین ) نانل و هدنمعح یدادعا بولوا ۱

 تالاک لینصحت هللا رتو كرديا تک رحولش هب 4هسرادم ندهس ردم تاح ردلايلع هلو

 (یخضاف) 0 هلیا دق هتلود هد رح یرمم سا هدن راقدل وا مزالم ین کل اساملع قد رط ن هلیا

 . یدرارولوا "

 بسک هضرش ناونع لکداتسا هلبا لاک یک دیا تایناو راهظا هدهماقعو هع رش مولع

 ول یيدرتک هدوجو هد رو ص ر قفوا هتم وکح تمکح 6 جاف ترص> ن ها قاقحتسا 1

 و ۰ ید: ۲۱ لاصبا هنس هرن ع قوا (اعےاعتلاراد یتنطلسزک هلا ی مهيسر د تاسرت

 « نوتفلاراد رب یمرادم(ناعنح) : لهسیارتسیا كملا قسطت هزعامز یهءاصحت تامتيم

 نالق اشنا هدجراخ « یدا دعارر هو رانا د زد یاونع (هلصوم) هک یسرادم(هم)

 هادا باک رر, هد یس راد م ) جراخ یادتبا ) < هدشررر یسدادم ( لخادیادتا )

 ندن:ز دل وا ص وص كم رر دش رب ناص ھام فرص یس رادم (نام نح ) یدا دن

 هسرلید قلوا تاضوف راده رم هد هش ی :اه مولع ةلط نیهلیاخسن لاک ۱ هدر (هلصوم)

 . یدرولوا لخاد هنسهبمشوا ك (نامننح) -



 اق قب ط هدهنامع تلود ۳۹۹

 ۱ ۲۹۱ ز:ردتعهلوا یامتفا ریزهجورب یعاسقا نالوا

 دعاه مش فلاط و یک دابعقوقح ظفح یر ند روهط یادتاات ؟هناءهلع تل ود»

 لدع نازیموب 6 هفطو و . یدردبا انتعا هاغلاقوف هن ساف هلرار نالوافرشاو مظعا

 هتیرادتقادب كنفنص املع ًاقبفوت هتساحیسلبلج هسا - زکیدبا عیدوت هنلها یاناما - قحو

 هنراماذدح یف - همیلع بابرا تلخ ام و و نمارزو « زع رلهاشداپ هلدسو . یدیا ع ودوم

 زاهطا راتمرح هدراهج رد قج هبمافص ههقطاب فلرعآ - ندنشیدلوا هر ىلعا ندملع

 . یدراردبا

 تردق هسیاراو . ردقو توقر كج هلسهدیا ریبغت یابسا هماعتاواسم هدنعالسا

 كعرک باهو هدوب . ردیا شخ زاتمارب ینایمآ هدنسهرآ دارفا هناا هکردناقنعو ع

 . ردهبهلاًةص وصخ ةبطعر, دلوتم ندنابج فصو یهدننیم ناقرف
 هدنرلنامزو كرهر وک راسرد ضرتلایع هدهبنم سرادم هوا نامنامع یاملع هلتقو

 هلا هن رثا كننارمضح نيلاص فل- كلرهدیالصاح هلاك هعاضب هدنوق و مولع ُهفاک یراج

 . یدرردیآ اتقا

 هنسیردت هلحر كناذرب نداملع هد صالوا نافیع نینلاط قج هلوا كلاس هیاملعقی رط
 . یدراردیا لعت ندنآ ینونفو مولعتامدقم نانلوادع یرلسرد (جراخ)+ رارواوا لغاد
 هليا یم هصوصع تلالد كنا ذرب نالوا یرالوا لعم:هرک وص ندک دنا لصح یعول«تامدقم

 مولع نانل وادای هل.مان یراس رد (لخاد) قرالوقوص هنمطعتهقلح كناذرب رکید ندشسردم

 یدرلرلیا سردی ی ەلاع

 (نح) هلکنوب قترآ نیبلاط نالوا قفو» هلاک | هلهجووب دیک ذم ةیلاعسودد
 كف رش عماج حاف هسا ( نګ سدادم ) . یدرلملیدیا دع شا تقال تسک هنیراسزد

 .رول وا قالطا (ناع نح ) ٠ هرات و هکردهسردم زکس ینوشروق 0 ناو هدنفرطییا

 < یذلکد یثرب یالوق هلبوا هدقلوا لخاد و (نحسرادم) نوجا نیلا طقف

 ورشمو شت | کل اعم هد هب رکسع بتاکم هج رل هنس . رد اذ ر دعاقتمندنداهاقمم اق ی وط : كى نیما د# )٩۱(

 هدن رام وجه هب هعلق قانچ دا ران ال اتنا ل وادنب رح نافل اب. ردشم هللا تءدخ یافانسح یخد هد ود راه رکو صندتط

 تاذر تاودو نيد هاوخ مخوقولخ . فصتم هاتنایدو تیه ۰ ید اینادناموق مکحتسممقوم هداروا

 نیلادیح ودع ناطلس موبلا «ردش۶۱کل.ا-ءهده رخفتروص هجرلهنس هدهیالسالاهقفشلاراد۰ ردمرتع

 .ةفالف اراد لبا اطلس بتاکمرار هاقلوا یرلماعم كت. دنفالرغطرا یج لج كنب رلترضح سداسناخ

 .ردراو یرلرتاع وبطم و قلعتم هناسداو هاسل . ردهدکعا يللعمتایداو ناسل هدر هس رده هلعلا



 ۷4 چپ

 یونس هیلااموم ۰ رد (براوشلا ان نسح قلا دبع) هدننامز (هلودلازعم) نده ول
 قلضافءهرکوص اهد . یدیر شلوا یناضقلا یضاق دا غب ءرزوا كلا ةیدآ مرد ۰
 هل وصا مازتلا یخ رهط رشو هیسح .یدریگ هنمکح تداعرت یمحو هل روص ما زنا ك: رم

 ۹1۰ یدروبآ وا 11

 لصف یعشکا

 او قيراط هد هسامع تلود

 هراضاقهنامز روصو یی داداثادحا لصان كناضق هدنرانامز هبهالساهفاا تام وکح

 رب هدهبنامع تلود . یدشادیا حاضیا هدلصف کلو ندنوب ینیدنلوا لیهح فئاظو یک

 سسومو شعاقسطتو لوق یلوصا اضق هدنلکشت لئاوا هل رابتعا قلوا هبمالسا تموکب

 یندلوا ( یثابوس ) هلبا ( یخاق ) هر ومام ییدتا نیت كلبا كیاخ نامع ناطل تاو

 عییعلاب ءدراهرص ینیدلوا هدنسهرود سسأتو لکشتزونه تلود . ردشلروک ه. نمراخ

 هنامزوا .یدیا هدکلدیا روما مدیدوتءهرلیضاق ندیا تمدخ ضعو ناک ندراتکلم جرا

 هلیسیردن لوصا نالوا قطت هدهبمالسا كالا« و شا ررقت اسا ا ةاضف فلاطو رب

 « ناریا <« یلوطانآ به یراءضاق یلنامع كليا نوجما یناداوا شمش رللاع قوح

 هدندنایر, . یدیا شادیا باعا ندنسلاها همالسا كلاع یک یتارعو رصم « هرو:

 یراضاف یلنامع ما راهسردم نانلوا اشنا هدرلهزلپ نانل وا حتف یی یک هسور, « قم

 هنم وکح و ییدشا رب هدهعطق تروص ةدابو روا نالوذ لف فالو ہاتسا . یدازوس ر دش

 كف رشعماح نالوا یرلهدرک اشنا د ناطاحاف هدءرصییدا رو لکشرب رادیابو سا

 رب لزوک نوجا رلکچهدیا رشت یملعو هرادا یلم قرهریدیای هسردم مسق زکس هدننیف

 هدنساشنا راهسردموب یادم كياضق قرط هلع ءانب . یدلوا شعا راضحا اش

 . ردیا اضتفا قما

 هلنامزرو و یسأت لصان كناضت قیرط هدزب كي نیمادحم مرح إم هاش همانا ةيملع
 ییلعت هد وب ندتیدلوا شمزاب هدنروصر هاففاو تیاغ اوا سشعا طاطح | هل روم

 ۲۱۱۷ هنیح ۱ دلج ۰ نحانم کز _ نادزیروج- یخ رای هیهالس|تیدم [۱]



 ۱ تل 0 8 دوهطااسا تاموکح ۳

 را نکته تهذم وب اراعا ندنح رات یروهطكنهذم یفاش یراضاق رم

 .لکو و اذ ییدتسبا ندرایضاف نال وب ندهراس بهاذم یضاق نالوا ندنعذم ون هلام ع
 | توام دا )د ن طفام | ) ندهبمطاف یافلخ هدنسه رگ هنس 6۲۵ . یدردا

 ۱ مکحهژوک هرب ندهعن را تهاذم یر یه ندنرط (لطالا ندحا وبا ) نانلو هدیرازو

 . لاوم وب لاح هدننامز ریو رک وص اهد . یدلدیا نیست یضاق ترد هرزوا كعا

 1 .یدتا ماود هرز وا

 فاتح هروک هفالتحا كنامز و كرلتلود شاعم و : هحنک هشاعم نایر و هیضاق

 ۱ نام ییدتا نیبعآ هتفلضاق هرصب ی ( حرش ) رم ترضخ لح زا . یدیا هدرلرادقم

 " یاذلخ .یدنا شا صنصخحتیادفب رادقمرب یناکهنسءراداهلبا دقن مه ردزوب یا رهتتیدنک

 هدزودو هڪل هتنامز رلیوما .یدتا ما ودهد را دقم ون یرلقلیا كرا.ضاقهدننامز ندشار

 : هچت هلتوا هدیزلشاعم راضاق هسیدناوا درت لصن یاشاعم كلود نرونامرس و رکبع

 غالبا هراتئد زوئوا یرهش یئاعع كنسسضاق رتعم هسیا ةدنرود راتسانع :یدلدناادمزآ

 ناسعآندنف رط زا وص م هرزوا يیيدلدیا نا هدالاب تاذ ندا ضد كليا یناعم فن + ید وا

 .یدار دنرآ ق وخ كب یشاعم كرابضاق هدننامز ن وماَمهرک وصاهد .یدیا (همللنا) نانلوا

 ۲۸۰ "ینعب مهرد۰۰۰ ی رٹ ء ( ردکلان يسع ) نالو یضاف هدرصم هدهرص وا

 .یدنایتسم هصوصحم دصقهر یعالباه هج ردو كشاعم 6لاتحا . یرلرو شاعم راتد

 روک ذم . یدبا شلروک زتاحهدیماطعا تافاکم اهدرانید كسب هدنقوف كغلموا نوح

 . یدادنا عاخرا هزانید كسب هدهنس یشاعم كنسضاق رصع هرک وص هنس یعرکی ندخرات

 قم هدنامز (نواوطندمحا) هدنسه رحه هنس ۲4۵ تاذكفيا نالآ شام هدرادقمو

 هدهنس یثاعم ثضاق هسلا هد رود رلسطاف . یدا (هدتفن راکب) نال وا ناصآ هنفلضاق

 4 یضاق .یدنا راح نقل (هاضقلایضاق) «یضاق دءرمصوا . یلدا غالبا هرانند ۰

 دةكا رای ویا هرک وص اهد یشاعم كنضاف 6 لامحا . ردهقشب اادهو قازرا نلیر و

 ۱ + ردشعا ماود هدرادقموب ین د هدنرانامز نیطالس راس نلکهرکوص ندراناو

 ر هدرررچسه بو هننرادقم كیاشاعم نلیر و هرلضاق یک وداد هدنرود رلسابع

 ` ییدرک هلوصا مازتلا هدرءرصوا كناضق .کردقوش . ردشمامهلبدیا فداصت هراغاو دبق

 لدبر یراق دا هدهع رد ینسهبدأت ها صاد وخ ایه هف لخ ینصنم قانضاق ؟ رلضاق .ردهدکلروک

 ه دنس هب رجه هنس ۳۵۰ تاذكایا ندیاهدهعرد هل مارا یاضف.یدراروسدبامازلا هدنلب اقم



 ۲ |صآ لا رسا هدهبعالسا تاب اکخ

 داسا نکا داب با شاخ_ تو عاف دادا ی را نا نایک
 یر کا اه یدرازما ناست. هاضقا سفن! نییبک.ادعان ,نشاوف يراد

 تهوکح ابن و :یدنالشاب هنماملقابهلتقد هدوک ذم ظرش هجدبا لاقتنا هتلیلس والس
 تا وام دندیا ید دنس | نيمص اتم اش رد ینهغظ و نفاق سن ابا افت )نر
 ا ین دو تیاهم . قدسنا راضحا هتساطعا مکح هدنفح هیصخش تاصوصخو هلصف

 . یدلوا رصحفم هب هصقحش تاص وصح ات یندل وا هده عرش

 . یدراروروطوا هدرامماج نوجا یوامد لصف هدنسهرآ قلخ رابضاق هدلئاوا
 . یدرار ر دتا لصفو عامسا یر لاوعد كرهلک هناي هل رایضاق رایجاوعد

 کنوح .یدرلساص یل هرطاخم و یقتشم تبا ندنرظن تاید یسهفظو ( ءاض» )
 هلبامکح رب یجهروهدنروص قفاوم ږیغ هتلادع و قح قرهلوا یرثا قلشلک رب یضاق

 نرد هسیا وب. ریلهدیا لظ نکیا یلاح مدا واو لاطبا ینقح كابحاص قح رب دصق الب

 املعقوح رب ندسسو . ردیعاد یتاوئسو یادع نادح و « ردهرطاحم رندن رظن هطقن

 ترضح هرزوا ییدلروک هدیراقو . یدرارینیکح ندکعا .دهعرد ییاضق اوه بابراو

 باذعرب هلیوا هتشيا تاذ وب نامزییدتا هبجوت ( هراس نر بک ) یغلیضاق رصم رم

 یتزاطام و كرمدا زارمحا ندکمر و باسح هدنهلا روضحو ندهنادجو تلوئسمو

 هع ندرطز وصیم"یمادیع قلا یکی زیو وفتح یا مامایی دی چا لو

 شموس یرازوس وشو شالا در یبصنموب هلبا زارتحا ینبع نامز ییدانتسیا كلدیا نیبمت
 ندنب . هللا روما میدوت هده هسک هقشب ندراناقروق ندهالا . قروق ندهللا » . یدبا

 ءزکنجهبمشقلاف+ غلا ماقتنا ندنب هکیدلاق هدءهرن . کد نیما ندزکنجهلاق نو ااو
 .مکچ هديا اطعا مکح هزکهلع هسلک مزال مکنکم ری ومکح هزکملعهداوءد رب . مهلوا نیما

 هدا رف . زما رثات ًاعطق کب و زکسردیا دیدم هلبا یک و توا هنارف ی ریس اما

 هدزنکتیعم هکوبلاح . مر ایا حیچرت هدادرتسا یمکح رب مکیدرو هلتیناقح لاک یتلوغوب
 اکو" نی . ریلک هن دبا كرلن وا هدایز اهد بمتم و . راو تاوذ ماط ر جاتحم هغمل راق

 «. مكد قبال

 رولیرونوک هحماج هلبا یالا رب تاذ وا نامز یتیدناوا هجون هتاذ رب یصنم قلبضاق
 ۱ یوم یافت اهل تاں د( لکن و هنالوا ریاض هدف ناک دادا
 . یدرونلوا



 اضق لوصا هدهعال-ا تاموکح ۴

 ندن ور و لفی یواعد ندبا ثدح هد رامص یسهدطو كتضاق هدتنهالساردص

 ناضتفم مقومو لاح هانب هتنالاغتشا هلیاهرت اسدوما كنافخ هرکوص اهد .یدیا ترابع

 د اظ و هلراضاق ۰ رلیدالشاب هخمشاغوا هلبا تاصوصخ و روما ماط ریر"اسراضاق هدوک
 لرامالسا د هلاوما دن اع هرانالوا روححم ندتابرا تهاف- و ندراسلقم رلمی « رانونحم

 اتاص رهخ یجحوز هارل داف لوط هدنلاح یدوحو مدع كرللر «یرلفقو یراهماتتصو

 را هغظو كيا نیمأت یتایرجنسح كنس هيمو قوقح كنیلسم یک كما تراظن
 هلفوفو بابرا«یمهک زت هارادهاش «یاصومخ هشاو رللو هرک وصاهد . یدلدا هوالع

 راضاقافلخ ضمب .یدلوالخاد هنسهلح فئاطو داع راب ضاق هدیلاوحا قضح كياونو

 نرکسع وق نانلوالا-راهبارع نی زایالرءدک یرلیاكب هدءهسوت ییااظو نانل وا عددوت

 یدیا ندناضق نالوا نداق وا ( ےک انبیحم ) . رلیدلبا هنجوت هبیضاق هدىنغلنادناموق

 دنقلا ناموق ءنهاحم ٌءوق نانلوا ماعا همور كلام نیزاب هدننامز نومأم هيلا راشم
 «یدرو وب

 خد(دنع- نی زذنم) یددضاق ك ( ثلاث نمحرلادیع ) ندهیوما یافلخ یک مدسادنا
 ( نامعن نب ىلع ) یضاق ( هاب زنع ) ندهیمطاف یافلخ . یدردبا افا یهفیظو ینع

 داهج راس كتکلم و برغم « نيمرح « ماش نامز ییدتبا هجوت یتفاضاق رصم

 عیدتبا عیدوت هنسدنک قردلوا تیدومأم ٌءوالع ی راتءاما و ییراتباطخ « یت راقلبساق

 رند ینسهنیظو قاب هنابغوط كنیزاومو لاک ا و هنیدایع كشوو نوتل ] یک
 . یدشلا ضیوف روت

 :(یروزابلا دمع وبا )دنه رح هنس 46۱ يضم قلیضاقهدننامز مصتتسف هد رایمطاف

 و هه تک قرموا تبرومأم واف ید! نمل تیا زوو رها وغ هنسهههع
 رکصاهد .یدیا تاذ كیا ندا عح ندرب ییرومأم ییا روک ذم هلاراشم . ردشفلوا
 . ردرلثما مج ندر, یبصنم ییا و هدیراضءب راضاق نلک

 صنم ( ءاضق ) هک رولشالک | ندناعلاطم یءدالاب

 راتل ود بوبلوا هد دو ناع هدرصع ره بصنم و رول الک | هنی . یدیا راح
 دن رات صع لها انلخ نشق هدمالسا ردص . یدرونل وب هدرللاح فلتخم هلبا یفالتخا

 ال وایلاوم هتیرایدنک هللا (۱) عانطصا او ( قر ) ابو (فلح) دوخاب ندرلبیع نالوا

 هاطو عساو هدهجرد كوس ی

 وخانو هرلندباداز ۲ ندرلبعهاتروص قلا هنتلا هبا دوخای كلدبا دازا ندکلرپسا (۱)

 ۰ ردکعدیربغ كرل: رع ندا باستا هتیرلماح



 ۳۹۹ ۱ ۱ اق لوضا هد ؛..السا _ِ

 ندیرظ وط هرس لدفرط افلخ .نایدل ۲ -هلخاد ی راثیحالط یدک: وعش + كننش

 i )00 ̀ ییا ( یعرضم اةهبهل نب ءادبع ) یضاق نا لوا نیست كليا رشا

 ىتاق هرصم ردو ھن وک و ندح را رود دم :یدلدیا نع ندنفرط روصتم هدنسهب ِ

 ۱ ]١[ ۰ یدلیا راصحا هیافلخ ح كجا ن

 و ؟ وص اهد . یدرونوا نبعآ یضاف رب ( هتیالو ) همنلقا نه هد یاد |

 هدرارهش كوبوب یتح و کلا نابعت یضاق رب هررره هديا تعسو و تیرو هعم بش
 ضاق زر هدفرط ره كرارپش كوو ی ردشط الغاب هغمر دنلوب راضاق دد 1

 . یدریایدا بصن ندنفرط هملخ ران و « ید راب دو

 یدشعا هتک تضیس ورا ر و دادغب هدننامز دشرلانوراه ندهبسایع یافلح ۱

 دیشر لکا نیب بسك هلبا نافیعو لضف ( فوت وہا ) یضاق روهشم هدهرص
 بمالاسالاخش-( ةاضقلا یضاق ) اکا قرهنلوب هدتناعد و تمرح هدهجرد كوص هنسپ
 تم ولع هیلاراشم . یدبا تاذ نانلوا تبلت كليا هلبا مان وب فسوت وا .یدریو ی

 هدراتمدخ هل وب وب هماقم نالوا هجوت تیدنک ندنشدلوا تاذد. رب فصتم ها رادت ۱

 كلبا نالق هدنفامق رب زاتع ندقلخ را ان ست ا نبعت هص وصخح هوب هیاملع ۽ یدو

 هبیماع كلسم قرهلوا دوجوم هوسک :ص وصخ هیاملع لوا اهد . یدیا یسدنک تا

 یضاق نلک هرا وصند ( فسو وبا ) . یدرارینک یک قلخ راس تاوذ نالوا بوی

 .رایدالشاب کا نییعآ یبراضاق تکلم نونوب 2 و رایضاق دادفب راتاضقل

 هلرلیسابع هدباب وب افلخ ناکهرک وص اهد دوخاپ نالوا رصاعم ءرلیسابع هدرصمو ءدسادن
 یرلبضاق رتاس هدراتاضقلا یضاق « یرلتاضقلا یضاق یرلیدنک ٍارمدیا افتقا هنر

 . یدراردیا نايم

 ارعا و ینیدلوا رهظم هلالقتسا م هرکص ندش و دخ كناشاپ ىلع دم ؛ یسەعطق رصم [۱]

 ییدنلوب زن اح یتیهام س یظفل هسنامه تیک اح قرهلا هالا یلافشا زیلکنا هدهرکوص ناذتسهمقو اا

 هدهرهاق بولپردنوک ندنفالخ ماقمو ربلیدنا مارعاو تصل ندنفالخ ماقم ینیضاقرضم هلند راتام
 قد هدرصم هبلع ءانب ۰ یدرلردا نییعت یرایضق كنرارهش رکید كرصء هدرلضاق ندا تماق

 كنیضاق نانلوا نییعت ندتفالخ ماتم هدرلنامز دلوسقموکح رصم:یدردیا نایرج هنمان هفلخ اض
 برح لاح وو شمالشاب و ارحا كر هقتسپا كتا مغر یتسهلخادم  هننیسعت 2 لا رکی

 نوندسب یشاطف نح هد رصم كان هة اخ ها یم*ماندهع رو هسهفامم .یددتا ماود ردق هب یوم

 ۰ ردشلدنا ا



eاضق لوصا هدهیهالسا تاموخح 0 0 ۰0  

 ؟ ندغ را وا چ وک ی راقم هب همان تداقحو تاادع ندهطق ره هرمکح کچ ەدا

 . یدید :م همی تضاواح د ب هدننمالسا . مدنیاقلسضاق هدتنلهاح» :یدعالوم ةینلوا یا

 :e تص یضاق هرنصم ی ( صاعلا ی نیا نب سيف نیناعع ) صاعاا نیو ر# هس رز وا كي وب

 نام ندنف رط یرادلاو رص ی رلیضاق رمه»ه ردو هب هج ديا لات هرل.سابع < توک

 گرهبهتسسیا كا هوقت ییراذوف یکهدرلعم هجن هتفالخ ماقم راسابع « یدرونلوا

 *سانلاءالعیلع_ءانب هتباک ةرایروجفو قبفرکلاب .روزلاةداوش هلع ابرو ًادح ًادولج الا

 لکلدها ج یجنالاب هلرلنام ینابط نادیم ًاعرش
 ر هلبحا وعد هنریدنک دو هجاتو رل-نل وا ی خم

 هاب هوا ندتازواو قلابرنا ؛قاقانروا هدنکر مد
 هرازامهلوا لودءرلنالوادوخ وم ینظقملوت یاستنا

 نو رس هه باب مکتنعاردو را رسما مکنم یل وتلا ناف
 هدمه « دهاشمع كرنابرقا نوجا ینیداوا جک احو

e۔ارغ واهل رل هیضق لطاپیک یسک و هدنتعضو  

 . زتسیآ یز زکمش

 هاتفا

 یراشیاتح هلوروک كهللادابع نقاص ؛هرکص

 تاب وثم بح هدیاهنع | تانج: هعازوا ُ ِ

 ا 2/۳ لوس pe هدنرخآ رکچلاو سال رخت كاا ۴

 ىقح كرلنالوا مصخ هداوعد ر نالوا یحهلوا اب هلا بجو ىلا قوقجلا یف موصخال

 دكردیا هعفا صهداکشر هقشپ ندلکش یکیدتیا اعدا ۰ رخاذلاام نسحمو رجالا
 : . هما میاض ۱

 لاوصع یننادجو تمان یدنک اینک
eیهللا مطا یسیدنک هد دیا رب یقیدراپ قرلوا 1 0  

 ا 2 لورا كا تسذ “رتا هللانس و هندی امہ هنش صاع نه هاف

 دابع هلا یسیدنکیغد هللا بانج ةسیا ردا سح ساثلا نیوهتئام هللا هیغکی هست ىلع ولو

 كرد ا تن واغم همدآ زا هد هناضت ق وقح هدنسازآ

 ۰ ردافاک ینموزل قملیق قفوم

 تااوص .هدلاح کیس یلاح ج ر هنم هفالخ می مان ن نمو
 یارجاهدا وهد هلسکع كي هلثمدا رب وروک

 یتغاج واورد ادابرب ین آ هللا بانح هسیاردا 3

 ۰ رب رودب وس

 ۰ و ریش هللا كه



 روب هحینلک هرم

 ر# ترص

 ۳۹ نیورم ) كرهدبا وز

 از سماالاب همش تضق ءا

 مجرت نا كدشرل هف تیدهو كس 4

 نموخ هلأ ع وجرلاو مردق ق قلا ناف ۱

 . لطابلا ىلع 1

۱ 

 ف حلجلتب هند مهلا ؛ ٤ مهفلا ۱

 ةنس الو هللا باتک هب كلبب مام كرد
 س و او 1 لعو هلع هللا یلص 4

 ر ومالاسقو هایش لاو لاخلا فرقا

 هلوسرو هللادنع احا ىلا دعا رب

 . قلاب اهمشآ

 :,هبلا یهش اسا یعدمال لعجاو ۱

 تهج والاو هقح هلتذخ | ةنیرضحا ن

 غلباو یمعال ىلجا كلذ ناف . ءاضقلا هب

 . رذعلا

 ضعإ ىلع موضخب لودع نوملسلاو "

 0۹ اضت لوصاهدهیمالسا تاموکح

 یرا.ضاق ٠ یدا ندراتحالص ۳9 هرابلاو ین یخحاف هدا

 ىدا تأشن ندبس وش یدک هرا لاو كتحالص و .یدراردبا نیت رلبل
 یا یخاق ید ه رم یک ییدتیا نیت رابضاف هب هو وکو ه رمع) « هدم < ۰

 ما بص یخاف ی ( هنض نب راسب نب بم 3 (ص

 رادصا كضاق . یدا ناور نیما قلیسضاق هد,دتبلهاح نامز ( بک رز ید

 لالح ارح هکر دق وش .ردقفا وم هتداعو فرعو
 قاط ر كجهر دتا” دع مارح لالح دوخایو

 هرکص .ردباهالوا یواح یرلهدهاعهو طاارش

 یدنکنوجما مکحرب گکید رب و هدهعقايصرب نود

 لداع اهد هدکح هو ردا تعحاص هننادج و
 اک ذ ینکیدتنا باجنا كمربو مکحر, یتحم اهدو
 لاحرد داهسیارول واكح هد | ملت هل اقح هب وطو

 .ردءدقلکد ثداحقح ارز ۰تیاعیحصت یآ
 بو الپاص هدقل زستح تا عیحصتورا رکتیلا وعد
 .ردنل ریخاهد ندفلاق

 «یالک | لزوک «یالک ۱ ؛گبالک |

 بس لئاسم یاکیدسا ددرت هدوفوط هکبلق

 لوما كزېرب-ہغیپ كرك «مدنآ رق ماکحا كرك
 شل دابا اکسس س هدیدابم ییدتا ذاخا
 « لاشما نالوا فورعم هنس هدر دق یتیداوا

 هکهاا ندنجا كران ء قرملا هلا ىتاسايقو هابشا
 هتقیقح ین ی و راک> هلک لع وس اهد هنب رم ۲

 یالوا قفاوم و قباطم اهد ههبنادحو تعانقو

 . هام
 رکا بوسک ناه ینسا وعد كنيعدم

 دوجومیابنایو لیلدكحهرتسوک یتحم ینساوعد
 هبهبعرش ماکحا لاحرد هسقو ۰لآ یتح هسیا

 ولرد د تک رح زرط و ارز . ر ومکح افت

 .رپرس رول هرافلک ارقو رکج د هرلرذع

 هب هلگسم ری دوخایو یژوركیاوعد رب _لناملسم

 ف رطب یشراق هننرکیدکی نوجا یسلریو لصف
 .رلرمل هدنا لیکشت هک اح تدیهرب لداعو



 ا لوصا هدهنعالسا تاموکح ۲۸

 . یدیا بغ ترضح سفلاب تاذ ندیا هدهعرد كليا یاضق روما هدتیمراسا
 هتفالخ (ءاضق ) کنوح . رایدتا هدهعرد یهفظو و نیدشار یافلخ هرکوص اهد

 تاوذ نحک فالح ماقم هدمالسا ردص یشان ۹ وب . ردند_-هلح فثاطو لج اد

 تلود ءرکوص اهد . یورازمتا هلاوسح" هنیرارکید « راردبا هدهعرد یهفظو وب تاذلا

 هدرلتبالو كرک هدنفالخ زکر كرک افلخ هجحندیا دیازت روما ماهمو مسوت همالسا

 هتمادختسا راصوصحم رومام قوا كا تبوژز یہا واد هال ندی رافرط یهنک
 رم ترضح تاذ ندا نیت رارومأم هعفد كليا هدلوپ وب ءدتمالسا . رایدلوا رویم
 هه رصب یحرش ندهباح « ههنیدم ریار هلا یسدنک ۰ یب ( ادردلاوبا ) هلاراشم . یدیا

 هباسوم ونا هدم صوا رک ترضح . یدلیا نیعت یضاق هب هفوک ف یر شالایہوم وا )

 كلراضاق ردق هنوک و ردیا.لیکشت یلع كنمالسا هقف بوتکم وب . یدزاپ بوتکم رب

 [۰]۱۸ ددرومشم . رود هدنفارطا یروحم كيوتکموب یماکحا

 تیافكنهرابعهجرتلاب "۱! ام قزل رب دلو ب وتکمز وبش«ییدناناس فاننا ومهبمالسا تیئدم [۱۸]
 ح رد هیت را هاناصا 6 هنکج هيم هل دیا يمأت یقباطم هلصا كی همحرت و هن.اوا زجوم

 .ردعملوا

 هدوک هلاح کددنساجش هبعرش ةسفاص ؛ ةمکح:ضبرف ءاضقلاناف . دعب اما
 ریتاسد ییدتناصا هزن كهااباج كتا مكح 7 ها

 قیبطت كرهدبا اما لوسا كلزء رغ هللا همکحم مصخا كلا یلدا ادا و .مهفاف هعیتع هنسو

 هداوعد . ردکعد كنا عاسا هی دام ییدسا . هلذامن ال ق عقال ها

 دوخایو لیلد اکتس مدآ نالوا هدنعقوم مصخ

 ینا زالیسلک زاو هسا شمالرضاح تحح
 نوسلداراح ود هغل زسقح

 كتکلم هک ا ؛ توط یواسم یسکرح هدک هیص و ی م 1
EEدر نا رع نا یاری اا یو فیر  

 ندکلظ كلر ها لاطینسهدیفاهایارتفونو-ء ووک ۰ كر وج نم فعص

 . نوساقروق

 راکنا هد یا ہناو تابا یتساوفد یجاوعد نمیع نیملاو یعدا نم ىلع هاو

 راسایو تراغ / هردروګ ھا نبيع ندا 1 7 1

 ندا برح ییالوط ندهيموقایو هبعاعجا بابسا ن را
 هتهرش قتل حلص هدنسازآ هملسم ةقرف کیا



 باب یحنحوا

 یضاق

 < شنروک هدمنسق یجرب یرلک اځ ناقاب هتیروما هدلت هدرابلامور :دنلژا نورق
 :مدنامز يغ كرل( رهم ) الح هدهرتکناو ینکیدلدیا لوق ًانیع كنتالب کشت برع هدایناپس 3
 و ی و مداد ن اکسس مالاسا . کا ناس هدمسق وا هت هد ینغیدلوا یسر همکع در

 هدمسق یجرب . یدیا هدقملقاب ندسنف رط رلبضاق هنیرل مرا هی داب هدمه هطباضو هنکلم

 حاضیا تاحفص يیدّتسا بقع ردذ هب هحناک ه رضاح لاح هلادحا تروص كرل ( رەم 1

 . ردقح هناوا نح ندر طاق هدهدیاب وت یک ینیدل وا شل دیا

 لوفر یک ر

 ءاضق لوصا هدهیمالسا هفلاس تاموکح ۳

 ءاضف نالوا كاعد تيرومأم صوسصخت هنلصف كيافالتخا ندبا ثدحت هدنسهرا قلخ .

 هدننس یرارکید هللا یسدنک ًارابتعا ندشلراو. تالبا ۷ ناسنا کنوسح . ردعدق كب
 . ردشمالوا یفتسم ندجاشحا هئاذرب رکید تاج هديا لصف ینافالتخا نالوعوقو

 . هپ لیدیا یزلربماو رادمکح هدنامز ینعو یر 6 او القع لرلثوا یرلضاق تالئابق
 هدنسم را هلبق كرهلسک یسضاقو یکاح کانهلسف هجنلوا زاتع هجوقو لقع ناسنا رب

 هلو یلاح كرلناسا نوو نالو هدنرودتوادن.یدردیا لصفو لح یرلاوعد ندا ثدحم

 رکا ندیا درشت هلبا ذوف و لقع . رایدا هدلاح وا هدننامز»:تلهاخ یخو ' رابع . یدنآ

 ..یدشل | رامشا تاوذقوح ر لسف 72 مالالا لق . یدرلردبا ضرع یبرلاوعد هالقعو

 . یدردیا قلضاق هنس هلق یدنک یر. یه كرانوب

۱Y۷ 



 هیهرادا یتلمروما دارفا یک وا .ردبللوا راکتیاعر هنتاساسا كتبطورشم هلیراتعا درف

 قیا هیات تطورش» هموصخ ریمتو تاواسم «تلادع نامز ییدادیا لک وت
 یسه ردهنتس ییا نوا هتشيا .ردلکد یتهقرفو ايو وش تح ابق هسقو .رولوا شلدیا

 یکجهلیدا دقنت یہ آارجا كرلهقرف هلراتموکح نالو هدر رس هلع ءانب. یدادبا هیر

 : نامز

 ۰ نکس ول وا هرادا هروک هلاح زکشیدنلو

 [۱]. بل امراقبج ندرطاخیتسیوبنراطخا

 هرلنب هتسها فاع رکوا یفسیقلت زرط هجرللاپوروا و ینسهیسایس تیهام كنقيطورشم لنایع [۱]
 یناحالصاع راب كن هبنابع تود تامظتتو اکروت 1 تن ددفا فی داشرلع ح روم یراشتسم فراعم

 ۰ رونلوا هبص و یرل ربا ریتعم یهدتمشا ( ۱۳۲۸ — یسهعبطم تعانق



o0 e قیطورشم یلنامع 
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 لالقتسا تیک امو هثوفو قح كنو لغ و هتحالص و تلوم ت یا وو

 عییسوت رار هلب اهظفاحم مچ رگ سقف قوقح هماپالو ةراداو هنت كنهلام هنزا ومو اما

 كالم و كالم و هه رش عرش ماکحا هيا راوی بولوا یقاعتم هذاا كل وصا تنوذأم ۱

 رکف همام تانقرتو تدایس نال وا زلامآ صخا و قباطم هدناحاتحاو تلباق ین کو |

 اداتسا «یربمفیب بانح تیئاحور دادما و هقح نوع هلقملوب قفاومو دعاسم هنیربخ
 كلام یلأعت ءا ءاشام ۰ مدردنزک هزکشرط کا قیدنصت و لوق یاسا نوناق وشا

 هنماکخا یا رجا ًارانتعا ندنوک وب هلنالعا ءرژواقلوا لمعلاروتسد هدنتهج ره كنها

 هدننمض یماعاو ماظن لوا نآ كياماظن م نناوف ررقمو ررحم هدشننوردو ترشام ۱

  .ردزع ولطمامطق رک لا تردایم هءرومو هعیرس یادت
r۱۳۹۴ هحلایذ ۷  

 روسوا ناس ینیداوا قفاوم هه رش عرش ك كنسساسا نوناق یناعع هدنویاه طخ و

 یو اھ سفن كنها شدا ترصح تاد» ندیا ل a) یتسهدام یینشپ كر وک ذمنوناق ہهد۹سیا "

 هلیا همم الاسا تعي رش نابد «هتع ر نع ل وش سم م کو عاد مکلک » ی»هرقف 6 ردلۇسهرىغو سدق

 یهدنراههطخ نلیدبا aer یجم۲۳۳ كرم ترضحو ی ۲٤۰ ر کب وبا ت رضح
 ۰ رد رر اغم هناساسا

 كال ا وب هس ریایدیا لمأت ییدلب دیا قطا هد تشک « علخ »هجالا یدل اذه عم
 . ردیراح ناک ۴ ے٤ رش ماکحا بولوا شلدیا لوق ادیلق یراملاووروا یتبفیک

 تطورشم ؛؟تموکح لکش لماکتم كاوكوصكا نایدیاقسطت هدهندمتم كلاع:هصالخ

 هد هاه تم وکح تیاهن نوجم | ییدت ا دص وزن راوی و رشم هد هبمالسا تم رش اساسا بو

 ٤ سلبارط هسکرک یل زسه ر كلم رک ک ردفوش.ردشما نالعاو لوق یتطورشم
 نەدن افنلیدیا وزراولمخت ندهرادا لوصاو هلسالوطیعوقو الراب رخ یو و ناقل

 یاصها نالاق ضو رع» هتمو رحم عاوبا هدنتساسنا یوم نرخ هلص وصخ و نهمهروآ ۱

 فطع ههرادا ت تمط و رىشە ]ریتم هتشدعم تعسوو ههاقر یسن هدننامژ هدعشسم ةرادا

 یرلکدردنوک هتسلحم تلم كرهديا باتا بولوا هد یلادا تحاق هدراهسیا هدکعا تحابق

 یعا سم رصح هنمأت ین راتعفنم یصضشو هراکتحا ءرلشمهغا هعفادم ی راقح رلثوعیم

 هنسیربمغس روتسد ( کیلع یلوب اونوکت اک ) بوشالوط پونودهن هلئسم هسپا راستا

 نالوا عقاو هجرارصعو یییدتیا هبصو كتميرش ؟ هبمالسسا تلم هیلع هاب .ردی دکل

 هدصالوا نوجا كمل دبا هدافتسا قح نده _ ۹ ادا تب .ط و رمشه يب دتا دنا * دشا هرج



retنوح طخ یساسا نونات  

 ىطخ تابظنت ءرزوا قلوا نلعم یتسوماو ضعو لامو ناح تارنما كموم قرهلوا

 اداقسا تنا لواو جھک قرلوا هدنینما راد ردق هنوک وب هتشیا . یدشعا نالعا
 فوناق رشا نوک و هدزوا قوا یسهرع كنارآ و راکفا نلیدبا یطاعت یتسبرس هجورب
 هلغلوا ندنسهلح یسهربخ راد آ كنءدوک ذم تاهظنت زمتیقفوم هنالعاو عضو ینیماسا
 ییراودنک و دارا هصاخلاب هددومتسم موب وبا یراتقفوم و ینمات كيلاراشم موحص

 هتنآامعا و يادا كزعام ز یمیسأت ناوا كنامظنت . مرهدیا دو هلبناونع تلود “يع

 كپلاراشم موح ص ینماکحا یمایسا نوناق زمکیدتنا رق یدمش یدیا هسلوا قفاوم

 "یعاع لزمتلم قح بانج نکن ۰ زمنلق همش هنفجهلوا شما ارجاو سیسأت تقو لوا
 ندنب هل واشعا قیلعت هزمتطلس دهع یهدوعسم ةا رب هل و نالوا نماضهنلاح تداعس ۱

 لاوحا دل ن هلع تاود  مردیا رارکشت و دج ماع هقح بانج یالوط ندتلالد کوب

 تاعسوت ناک هلوصح هویت هبجراخ تاسانمو تاریغت نالوا عئاو عیطل اب هوس هلخ اد

 یاصقا مزو ندنفیدراو هنسهجرد تهادب یلزمتیافک كتموکح ٌءرادا لکش هلرتهج

 دیهدافتسا هلقح ردق هییدممشندنسهب رطف تیاباقو هعسط تور كزمالمو كلم نمدصاقم

 ۍرارایا 5 واهتسو ادم هدنادقرت قرط كل هعبت یونس هلس هلازا كبابسا ندیا تعلام

 هلاس هدعاق رب هحتموکح نوجا لوصو هدصقم و ندنفیدنلو تراع ندنسهبربخ هضق

 نالوا لوبقم و ع ورمشم كتموکح وقف ید وب ںودیا اضتقا یذاخنا كنهمظتنم و

 مکح كنهللق دارفا ايو لدحاو درف یی تاکرح ع ورشم ريغ هایسهظفاحم كنقوقح

 یزمشیهو هنبوح و علم كالامعتسا ءوس و تاشطخ كج هديا تأسشن ندنسهنادیتسم

 هکتعفنمو قح نالوا قيال هند ٌةعاجا ته رب كنهفلتخم ماوقا ندیا بیکرت
 دادن اوف وبشا . ردیرلاوا دفتسم انتتسا الب ندناواسم و تلادعو تیرح تمعف كنهلح

 كنهموم لاممو نیناوق ها یهلا جاتحام كرلاصا وب بولوا فقوتم هنر رق و نیمأت

 سلع رب ندتشیدلوا یربما تباث صا یتطوبم هتبطو رشم و تروشم هعورشم ُهدعاق

 هدبالوا . یدشمنلق ناب هدزمطخ نالوا راد هزمسولج نالعا ییکشت موزا كنموم
 نررومآءهو لاحر راس هلبا املعرودصو ارزو نازحتم یماسا نوناق ندا اضتقا يظن

 بوش وا بسر ٠ ؟ اذلاپ هدهص وصخ تصم رب وا نعت ترک نخ ندضهلع تاود

 تفالخیمهج ردنمداوم و هلفل وا شملت قیدصت و ققدن هفارطا ید .دنعالک و سلجم

 الکوو هنناواسم و تیرح كراع و هنقوقح كيهننامع هنس تاطلسو همالسا یارک



 Yor واهنامرف یساسانوناق

 نرشاهمهت هوستنسح كراشاعم نالوا شمنلق صیصحت ةترونام رهو ینعواوا 9
 در قجهنولوا نیست ندمهناهاش فرشا فرط هلساسور كتعاج رب مو ی ِ

 هدننارک ادم كرلهدام نالوا عجارو دی ام هندوم كمه سس تطاس هعس یراروو

 وبشاوبونولوا بلج اص وصخ ندمهقلطم تااکو لدجماقم هرزوا قم ولو هدالاو ساک

 فاح یک یرقدال-اب هن رات روم اوت بوق نیسآ نوا مس زر راز ومآ

 اغا نال قوق .داملا قوف 2رکو یدام كرک یناضعا كنالاو ساحو یزاف و
 یرلم الو اه درج رالاصا یالوط ن :دن وو یرلعا هدافاو ناس هک نوط ی را«ءلاطمو یآ

 : انت راقح مهبنستنلطلس عن هفاک تاكا“ كنيناوق نالوا راد هفاستعاو باکتراو داسفا
 هتسهعورشم لوصا ران وتس زا وب هتسپا رازوئولوت هدتترومآم ولرد هنو هدفنص نق ق
 داتعا هنسهیلام روما. هلاکت لّوصا خیرخسا كمهلغ تلودو ییولوا ارجا ق
 نالوا یسهدام تورت عبنم كمهناهاش هسورح كلام بول اب رايش وللثم هقلاب كجهرب

 باجحما نوجا ىق كمهناهاش كلام تالوصحم و هلشصت كرلهامرس ندا اضتفا هاصوصق

 كاسا نالوا لئاح همون كنراجمتو تعارز او هبداشک كلوادجو قرط ن

 نداپوروآ ذیامرسو مولعو فراعم نوجا كلونو یسعولوا ارا كنهن تالنت هل
 ندن رهدام ىا وق هارجا عفوم یردیب هلسهعلاطم فارطالاب كباس یسملقاب ه هدافت

 ناونملالیلج نامرف وبشا زرسهلاراسشم مش هدونس مظعا ردص هکزس هلفلوا تراب
 نالعا هدنفرط ره كمهناهاش كلام رک هدعداسرد كرك هرزوا یلوصا یمهناعول

 ندنووهنیرلاضتقا یارجا هلهج و یفیدنلوا ناس هدالاب كن هح و رم تاصوصخ هلتعاشا

 لابو و همژال باتسا .ننلرتولع اوج الاغ ارونو الد کنم وداخ مکا
 انواع ارم هس هوش هزتسهیبا ته مت لذا هس زدم ناکاو لااا ات
 .فلاو نیت مو نیعس و یا هنس هرخالایداح رش ل ئاو ایف ار رج , زنسهلمق دامعا و

 ۱ ۱ ح
 سام یماسا نوناق 1

 ندهبحراخ لئاوع ؛ تاند نالوا ضراع هنوف ور ندنامز رب . كنمەلع ك 1

 تماوکح كەت و دن دم وا ار 2ا ندمقت سم قیرط هدروما هرادا اد ء ۱

 هک | تاشن ندن لوا” طاطا لئام كياسا كع هدا تیافک هنراتنما و

 قفاوم هش رش غ رش E ماکحاو تاح الصا همدم نا دم ادبع موحيم مدجام ۱



rerواه نان رف تاحالصا  

 هركسعةصح والثم مال ہا یلاها ید 4ملسه رهغهعب ˆ 7 و نات رخ ندنفیو وا مزاتسم

 لدب هدصوصخ هو یتعولو هدنش روح داشا هرارق نایر و a هدنتح یساطعءا

 یسولوا ارجا كنلوصا قلوإ فاعم ندهلعف تمدخ هلاطعا ها ادع او كمربو

 تاماظن .دنقح یرلمادختسا تروص هدنحا هبرکسع فونص كتهعن ادعام ندمالساو

  هدنراسلحمهولا و تالاباو یسمنلق نالعاو رشت هدف طظ A "هللق تدم بولاي هم زال

 هیهحد تروص رب یراباختا عا كناضعا نانواوب ندمر اسو هیوسیعو هملسم هم
 بیر تروص كراسحم وہا نوجا كلا نمت ی روهظ هم غوط كنارا و قعوف

 نلیر وو نارا هوش مهلعتل ود هلا تدشت هنحالصا كتاماظن نالوا :دنقح یرالکشتو

 ىلا متا كنس ەر ؤو لئاسوو بایسا كا تراظن اکویو كملس اح یرارفو مکح

 نالوا هدنقح یرلءدام راقعو كالما فرصتو تخورفو عيب هکنوجو یا هملاطم
 هطباضتاماظنو هم-لعتلود نیناوق ند غیدلوا یواسم هدنقح مهنکولم هعش هفاک ندناوق

 ءرزوا تیرو قیلاعت یرلکدریو كنلاحا یر لضاو كلطا لاتما و ماا هی

 ید هبیذجا هرکوص ندهبمیظنت روص قجهل مای هد هینجا لود هللا مهينس تنطلس
 هنوز وا یسهفاک كامهنس تناعلس هعنو یع«ولوا اطعا كنسهدعاسم كالما فرصت
 ذخا هدنروص رب قرهملقا هتیرابهذهو فص فلاکت و وکرو قجهولوا ح رط

 هدملوعوقو ,دن-افتساو ذخا كراشعا صوصخ!یلعو كفللاکت وبشا ندنک ودیا هدقنلوا
 ندی غوط بو ولوا هرکاذمو هعلاطم یسهعی رس یادت یحالصا كیالامعتسا ءوس نالوا

 تاود تادراو هحقدلوا لباق یمارجا یردم كنلوصا كما وکر و ذخا هی وط

 افرا اا هلا لوصا بوتلق ذاخا تدوسوا هو كوشا یم روما او
 نالوا قج هن ولوا ارجا انلع یرلددیاص كنيرلاضعا سلاح هللا مهلع تلود نما

 علم هلا هد دش تازاحم یرللآ هصح هئوک رب هو یرامر ردا هدهعرد ی رب ندنامارلا

 ههبلخاد تراجتو كجهبمریر للخ هالوصح نکما امهم ید هیلحم فیلاکتو یسمللق ۱
 صصخ و نابع نوجا ۱ هعقان روماو یسع ولوا نبصآ و جو هدیروص قجهلوا منام

 اا ندکلاسو قرط قجهنولوا تادحاو اشنا ارو ار بسام غلابم ,قجهنواوا
 ید صوصحم یو ۲ رو ىح هنا ۳ عضو هد رلواحم. و تالاا نالوا كد |

 ماظن لس رفد تافرا مو تادراو نوجا هنس ره كامه تطالسو ىسملدبا هوالع

 هنماکحا یارحا "یماعت كنوب ندنغيدلوا شلاب صوصحم ماظنر 1 رخ وم هدنفح یمه اراو
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 اغا تا رلملعو یسیردت لوصا كتهموم بناکم هلوقمون طقف بولوا ندا« هی
 هد یشستفو تراظن كفراعم سلحم رب طلتحم بوصنم ندمهاهاش قرط سانگ

 هبوسع هعبت دوخایو هدنسهنایم هملسم ربغ همت راسو نابتسرخ هلبا مالسا لهاو یسلوآ

 دوخایو تراجم هدننیپ یریرب گرانالوا مبا هبهفاتم بهاد« نەمل مرغ ةعبت رثاسو
 یوعدعاّیسا بونواوا هلاوح ءراناوید طلتحم یواعدعیمح كجه هروهظ قلعتم هی اپ ج

 هبلعیعدم هللا يدم ندنغج هلوا یلع رلسدحم قحهناوا دقع ندنفرط رانا و.د وشا نوح

 نییآ یدنت امناد یررلهعقاو ریراق رلدهاش یراکچمدیا هماقا كرلنوب یرهلوا ههجاوم
 دناعبهبداع قوقحو یرللا قیمصآ هلبا نیم رر ییراکجهدبا ارجا هزروا یرابهذمو
 اقوا رضا کلم حفر لاو مد فضای هيواو تالاا و یواعد نا
 ارجا ىلع همقاو تاك اع .دسلاحو ک اع وبشا بونلوا تیر ًاماظف یو اعرب لاو
 یواعدی وک برا قوقح هدنشهسمد کیا ندهماسم ريغ ةع راسو ناتشسرخو ییسع :وا وا

 هلبتفرعم سلاجمو اؤر بو قیرطپ هدلح یرلکدتسیا رلنالوایوعد بحاصهدهصوصغ
 ارجاهدرلناوید طلتخ هابرلنوناق تراجحم و تازاحمو یسمنلق هلاوح هدزوا قعولوا تیر

 نودنو طیضو قرهنلوا لاک | هلتعرس هبنص نکم تاعفارع تاماظنو لوعا خال

 نالعاو شهلا هح رت هبهفاتخم ةن سلا نالوا لمعتسم هدمهاهاش هسورح ثالاع قرا

 كرانالوا ءوس ۀظم نوا كما قفوت هلتلادع ق وقح یهناسلا قوةحو یسهع وا وا

 ةف نالوا: ضوصح هنیراففوتو نیس هلزانالو قحا هه زج تامدا دوش
 هنحالسصا هدنفرظ هلبلق تدم هیر نکم كنبسیح لوصا هدمر اس لاو سی
 نانلق عضو ندمهبلس تطل بناح هلبب هدراهناخسبح ءدلح رهو یم ولوا ترشا

 تیذاو هیناسح تازاح انوآ رب چه ادعام ندنالماعم نالوا قفاوم هبهطابضنا تاماظن

 5 وقو هدفا كر و و یسمنلف لاطباو ول "الاماک یخد هل ماحم هفاک هاشم ههحنکشاو

 ندیا صا ینسارجا كنو ادعام ندنعج هولوا رجزو عم ادد تاک رج قجهوبع

 رردکت هحنساضتفا یسهماننوناق ازج یخو كياسک نهلبا ارحا لمفلاب هلبا نیرومأم

 یمن گر هبطعض روما هدا رفو دال و تالایا و مس تاطلماارادو و | وا بیدأتو

 اس هنسهظفاحم كن رذاح و لام یدک هم هاک و لم 4 عر هفاک نالوا لاح هد یسهدام

 كر ا فیلاکت یاواسم كنوکرو و ی-مالف مظنت مدب رز وص كج هرو تاما اونو

 یاواسنالوا هڪ کا تاواسم نالوا هحفوقح وللثم ینیدلوا بحوم یآواسم
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 یوناهنامرف تاحالصا ۰

 اولس هلا لوق ه-ضورعه روص 1 ندنکح هدیا اضتقا قع ولوا ضر . زملاع باب باح

 ۱  نالواء ایل واهدنفر طعم تدم و ارجای-اضتفا هحنج وم مهناکولم هب هنس دارا قح هلوا

 . قرهلوا قشیراق هراس یني قرهلوا زکلاب یتعاج كمهذ.رب بوت ولوا ناب تاضارتعا

 هدونق وا ردرب هدارجا انلعو ارهاظ ناصوصخ قلعتم هنیآ هدریوا هسیا رول ولو هدلحمرب
 هبصقو رېش نالوا یکم ندرلت-اج ناشو هدهفاتحم نایدا یسلاها بوذوا راحود

 نایبو طسب هدالاب .دهلح هج ورآ ینیداوا نک + یقاط كتعامح ر یه هسيا هدراهرقو

 ردتقممسمرتو رعمعتیتیراقل رانمو بتکمو هناخهتسف و اسنلک یدنک ًاعانتا هلوصا نانولوا

 یاهم زال تصخ رنوجما رانوب هجنلک هبهینبا نیا اضتفا یسعولوا ادنا اددحمو یننلییهلوا
 هدن وه هج ضهماع تل ود بودیااعدتسا ندزهل اع باب ی اح یرادنل و هرتم تاعا دوخ ابو راه رطب

 هدرلشا هلوتموو یسمنلف نازرا ماست تصخر هدلاح یتیداوا هکلم ناوم انوکرب

 كرانالوا حبات هبهذمریو یملوا یسح ًایلک تالماعم قجالوبعوقو ندنفرط تموکح
 نوا نامأتیسء ولواارج ها و رس لاک كیهذم لوانوسل وا هدا ر و وارادقمهن يودع

 فونصلراتهج تسنج دوخاپو نالو بهذمو یسمنلق ذاا كيهوقو همزال یادت

 هفاک نالوا نمضتم ینسلووط یغا-ءآ ندفتص دف ثقلصر ندمهنس تنطاس هعس

 سانداعآو یسمنلف هلازاو .ع دبالایا ندهمنا ود تاررحم تازعو ظافلاو تارعت

 قج هلوقوطهسومان ابو قج هلوا راو نیش بج وم ید ندنرافرط نیدومآم دوخایو هدننی
 دمة سوو كلام وجو یسع ولوا مث اراق یلامعتسا كفصوتو فرمت وارذرم

 چه ندم هاهاش هیت ندنغیدنلوا ارجا یتسیرمم هجور نک كهذمو نده نانولو

 .همروک اذاور وج یالوطندن ویویسماع ولوا عنمندارجا ینیآ كد ینید ولو هثسک رب

 لنص ةه ذس تنطاس و یسماع واوا راحا هس مک ءرزوا كما ںھذمو ناد لیدمو یسم

 تاود ةع قرهلوا طونم همهناهاش ُداراو بها یصلو باا كنمهمدخ و نزوُمأم
 لوق ةنبراترومامو تءدخ كالود نوسلوا هسرواوا ندنلم یف یسهلمج كم هلع

 هناماضن قح هل وا ارح الا ىع سس ءدنقح موم وک هنيرلتلناقو تلها رلتوب ندنراقج هتولوا

 بتاکم راثات ولو ندنسهعش مایقس هی ۲ nb یرلع ول را مادختسا هدرات رومأم اما

 افا یطئارش نالوا ررقم هجناحتما لرکو هنس كرك هدنراهعوضوم تاماظن كمەناھاش

 هنسهکلمو هرکسع بتاکم كمهیلع تلود ز٤و قرفالب یسهلج هدرردق یرلکدلا

 رايت کم هحل واد هملان فرحو یراعم تعاجریم هقفا ندنوو یک ولزا لود
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 دک اینو ہرکوب تانیمأت نالوا شلوا ناسحاو دعو ندمهناهاشداپ فرشا فرط نوجا
 ريزو یس ورا ذاخحتا كن هرم ربپادن نوجا یسلراقج هلعف "الماک كلوب ندنیدلق دسأاتو "

 راسو ناقمرخ نانل وب هدمهناهاش ُهسورح كالاع قرهلوا هدمهناهاشداپ هیئس تفحاع حانج

 ناسحاو اطعا هدهربخ" نينو شلریو ندنرلف رط ماظع دادجا «تیراتعامح هملسمریغ همیت

 طقف بوناق ااو ریرق ید هرکو هبناحور تافاعمو تازابتما هلمح اب نالوا شمنلق

 تافاعمو تازابتما هدنجما نیعم لهمر, یتعاجریره كنهرتاس هملسم ريغ ٌهعبتو نابتسرخ
 تامولعمو تسدم رات آ لرکو .لتقو هدبابلوا هلا رادتبا هتسهتناعمو تبؤر كتى رله رضاح

 ییراظن كزعلاع بابو هلبا مهناها-ش بیس و هدارا ییاحالصا یکیدریدتبا باجما كنهبستکم

 تا تاج هرک اذلابهلتف رعمراساحم قج هنلوا لمکشت ءدراهناخش رب اصوصخم قردلوا هدنتحت

 یراترضح ینا ناخد ناطلس حتفلاوبا ناکمتنج قرهلوا روبح هک ا ءدافاو ضرع ء مع
 شلدوس اطعا هتیراسویقسپ نابتسسرخ هلیا راه رطب ندنراف رط یرلءاظءیفالخا كرکو

 شع ولوا نیمأت ءراتعاج وشا یشانندمهناهاداپ هناراکتوتف تابنرادتفاو تصغ ر نالوا

 لوصا نالوا یراح هذهلالا كرلش رطبو بونلوا قفوت هليا دیدج عقومولاح نالوا

 لبا تابح دیق ًاقببطت هنماکحا كنسبلاع تارب قلقب رطپ ءرکصندقدنل وا حالصا یرلباخت |

 یاسّور كيهفلت تاما هلزملاعبابو ارجااححمو امام كنلوصا یرلءولوا نیسنو بصآ
 سومقس) و هصخ سم و دیلو ءرتمو قی رطپاقطت هروصر ق هلوا رک رارقهدنش ی-«-احور

 «شزولوا هاما تدوس + خو یف اما هفت لویتصا دی نیم ترا
 هر رطپ هنیر, قرهنلوا عنم لج تادناوعو ژئاوج نالوا هدکلریو هرابهار نو.لوا

 هنتبمها كنیرابصنمو هبنر ید كنءراس نابهرو صیصخت هنعم تادراو هنیرابشاب تاعاجو
 طقف بول وا نعت راشاعم تبناقحهج ور هنیرایدنک هروک هرارق كحسر و هرکصندنو و

 قرهبع ولوا ثاریا هتک هنوکرب هنیرلهلوقنم ریغو هلوقم لاوما كنيرابهار نایتسرخ
 رر ره یسهدادا كنیراتحلصم نالوا هعتام كسراتعاح هماسمریغ ةع او نانسرخ

 هلاوح هنسهظفاحت نسح كسلاح ر بک نداضعا بختم ءدنشب یعاوعو نابهر كتعام

 صوصخ هنییآ یارجا هدراهرقو هبصقو رهث نانلوب ءدیهذمرب "هل یسیلاهاو یسمنلق
 یراهملصا تاثیه كرالحم راس واثم قاراعو هناخهتسخو بتکم كركو كلنا نالوا
 مزال یساشنا اددحم رللحم هلیوب بوم ول وا عاقا عناو. هنوکرب هنیراهیمر"و ریمعت هرزوا

 هرک رب یماشنا تروصو مس كراو هدنلاح یوصت كالم یاس-ژرایو قیرطب هدک دلک



 ولا نادرف تاعالسا ۳۹۸

 اه.نوسلر ی دلم 1 ید ها رفس- قاب مش هدزع داعسرد هرزوا قلوا دهاش هنسا

 تا رح هنفالخ كن«--وم نیناوقویو.نوسروی, قفوم یرزههلج یراترضح یلاءت زعر
 قاما راتو سلا حالف دیالایاو رانونساوا رهظم هتل كنبراترضح یامتهفا راندیا

 .(۱۸۳۹ یا نرشت ۳) ۱۲۵۵ نامش ۲۹ یف

 یتوایه نامرف تاحالصا

 لنهج یه كمەلاها هم فونص ةفاک نالوا یراببانج همیدو همهناکولم دیومدب

 تعمیم سولح یر وا مهباهاشدای 75 ) تم رخ راکفا مدقا لاب تداعس لوصح ياع

 لب نوسلوادج منا ةسوصخ ممه نک هرزهن یاب یرندنوک میام ولام
 دک عا دیاز ن ابنا یورتوتیرومعم كزمتلمو كلم بولوادومشم یمهعفا هر قوح

 مفوم یند دل وا ر 7 7 هدمتم للمو قفاوم هتناش ك نص هماع تلود هدهسرا

 قفوم هنسسأتو عضو ردق هبیدمش نوجا یلاصیا هلاک كلاح نالوا قیال همهمو یلاع
 ۲ مت تام نولطم یسوو دک ابو زا كدر مدیدع تاماظن غیدلوا
 صاخ قفتمو یرلهناراکسم هلم یعاسم كضهناهاش ةع مومع .دلاح یندلوا مهاهاشداپ
 هرزوا قلوا یرتایراهاهاوخ یخ تنواعمو تمه كرهمحفم لود نالوا زمصالخالاماب

 4: کی دلبا دک ات اهد تاقر یهنس قوقح ارث یاعتءاةیانعب هرک وب ثلرهبلع تلود

 الخادندشجهلوا یلدس كنارتقا تیرمخ نامزرب نوجا نمهلع تلود رصعوش هل:هحو و

 طو ص هتیر رب هللا یادنطو هسسلق طباور یتنکمو توق دز كليضهنس تنطاس ید

 ندزو یه كم هناهاش هعست یفونص هفاک نانلو یواسم هدمهاففشم زوم تلدعم رظنو نالوا

 تالئاسوو باسا قح هل وا مزلتسم یشرومعم ال نصهباهاش كالام و لاح داعس "یعاع لوصح

 تاصوصخ E هشدنل هو ندنساضتفا مهناک ولم داشعا تح دا یتملو رايا ن انآ ۱

 . ردشلوا رداصف رش مهناهاشداپ ةدافا تلدعم ٤دا را هنسارحا كرد لاةيتا
 دره هجنیحوم هبربخ تایظننو هليا عوباه طخ نانلوا تئارق هدهناخیلک : هک هلوش

 سومان تظوفحمو لامو ناح تبشا اتتساالب هدنقح مهناهاش هعست هفاک نانلوب هدهذمو

 « تیرح » كنبرلهلک « تیریخ » نلیروک هدنامرفو درک < هدننولام طخ هناخلک درک (۱ ]

 «تیوح»ندنفیدلوا ع ون یرب رحم و ظفلت تل هدقسم ٌرادا ۰ ردظ وحلم ارق یساوا

 بالقناهسنارف الم ۰ یدما ع ونم هدیرلهلک بالقناو لالتخا مک هت .ردشملوا لیوحت « « تیروخ »

 . یدریلسد «یربک شروش«نارف » رثک الالع هسلک مزال كلدیا ثحم ندنربک لالتخا اپو



 ۷:۷ ینوداه : طخ هناخاک

 نخ هدنفح هسمک چیه هجقدخ وا مکح بولیدوک E و, الع هحنساضتفا هيعر
 كن رکید ندنورط ا چھو قماوا را سیا ا مرمسآ و ام ی ىلج

 كلام هلنتسپ رع لاک هنک الماو لاوما سکر هو هد عوئو طلست هنسومانو ضرب

 هدنعوقویتحایقو تمهل كنيرب اضرفوقما وا هلخادم ندفرط رب 6 ۱ قرهلوا فرصت
 هلبا هدداصم یلام تنآ ندنراقج هلوا همذلا یرب ندتحاقو تمه لوا یسهرو ك
 مالسا لها نالوا ندنمهینس تنطلم ةعبتو قمامالق مورح ندلرلهیترا قوقح یس

 سومانو ضیعو ناح هدزوا قلوا رهظم انةتساالب ءضهاهاش تادعاسموب هر اس

 تیما ند نم هن اهاش فرط«: سل اها شم :- و رحم كلام ةفاک هح اضتفا یع رش مک ند رل هدام

 هدرا شکر ال یاو راف چا ارا افلا ید رام وضخ کاکو لر و
 شمهلاعتلود لع رو الکوو قرهنلواریشک-ت هبنيم یعوزل اهدیساضعا هلدع ماکحا
 چھ ی املاطءمو راکفا یو لر هدیا عامحا هداروا هدمایا قع هوا نیصآ ض»

 راد هنیرلصوصخ وک رو نیبعتلامو ناج تاما ويشا و جت سا رس بويعا :
 ی رکسع رم باب ی دیم هدام هب رکن تامظنتو بولیردشارار 1 ندقرطرب هی ضتقم نانآ

 ایا رود لا هام اخابلا فو رب رارف نو رک تو داو و
 زم واه فرط نوجا قوا شوو قید مت هبا زیویاه طخ یمالاب هرزوا یا
 مضونوجا ابحا یتامو كلءو تلودو ند درع هعرش نناوق وشاو نوسلوا ض#

 بولت واقا دمو دهع هنفح هل وبعوف و تک رج هال نوک واه باج ندنغیدلوا ق٣

 قرهلوا یخ هل مق هدلاح یرلت هلوا رضاح الکو و اماععبج هم هدنسهط وا هه رش فر

 رولوا مک ره او ندارز و و املع یار ندنفح هوا فلج ید الکوو امل

 هروک هنیرلهتناب تح اق كرل ا تکر ح فلا هب هع رش نیا وف نوسل وا

 .ازج بم می هدننمض یمارجا قر«.ہلفاپ هلکوک و رطاخو هبهمر چیده كنر رب

 یراشاعم او رادقم هدهژلامحا كنيرومأم هلحو نوار دتا مظنم یحد یامان

 بولوا روفتم اعم ندنفح هل وا مظنت ید رلنا هسیاراو یرانالوا زونه دیاش تر

 كنسهدامیعوق و مدع دعبامف كنسهپ رک هدام توش دنالوا یمظعا ببس كکلم تیا ر

 نوت نوتب یهقشع لوصا هحو رشم تابش و نوساقاب هتیداک اب هلا یوق نوناقر

 شمهسورح كلام هلطابو تدامسرد نم هناهاش یدل یاو بش ندنشچهلوا كعرد ددو ر
 دالان ا لام ةلاءاشنا كلوصاوب یخد هباحتمل ود وللت«ینج هث وا هءاشاو نالعا تی
۳ 
 1و



 یلدا طخ هناخاک ۳:۹

 ندتمدخ نسح هنتلمو تلو» ناه یبوکو یشیاو ینجهلربآ ندتماقتساو قدص یخو

 سکر را ءدنلاح یادقف كنسهیضق لامتدنماو .ردیهاظو یهمدب یخد ینجنهلوا ترابع

 نخ ندا رطضاو هيدا اعاد بوس هقاب کام رامما هو بوس هنیصدا هنتام هنو تاوده

 هدلاح ینندل وا یمهلماک تدنما ندنک الىاو لاوعا یب هدر دو نکع والثم یتددمهلوا

 ا تلود نوکینوک هدنسودنک و ڼوشاضوا هل شست هر اد ع رسو و هلشیا ودنک ناهیخد

 ردهدازآ ندذمش ینج هشدلاح هک ر یتیم روک 1 بوترآ یتحم نطدو یرغ تلمو

 كيلو رگسع هتلا نوجیکلام هظفاحم تاودر i یخو یسهدام وا رو نبعتو

  یند هجقاو هنفج هل وا مرا دا هلا هحیقا هسیاو قرهلوا جاتح ههیضتقم فراصم راسو

 بولوا مها قملتاب هنتروص نسحرب كلوب  ءانب هنغج هلوا لصاح هلیسوک رو كانهعیت
 نعهسو رع كلام دملا هل ن :نسهلب دخاودب نالوا شملوا نظ تادراو هدرامدقم هحرک ا

 هرع هدنفورپ چیه بولوا ندهبیرخت تالا هدهسیا شملتروق هوا ندنوب یسیلاها ۱
 كتکلع ر هسلاو قرهلوا یراج مولا یسهرضم لوصا تامارا ناسهلیروک یس عفان

 كد مست هني ره» و ربج هع لبو هنب راتخا د كمدآ رب یعهلام روماو هبا لاصم

 تاکرح میج بوقاب هنیراقچ ودنک ناه هسلکد مدآ هجوبا رب ًاناذرک | یخدلوا قرهلوا

 هتردقو الا كدرفره ندکلامیلاها نزادعب هلسملوا ترابع ندملظو ردغ ییانکسو

 كنم هلع تلودو یسءامهل ا یشهدایز ندهسمیک قرهنلوا نیبعت بسانم یوکر رور, هدوک
 ی نیو دیدح هلبا هساجما نناوق ید یم راسو هبکسعفراصم آری و ًارحم
 قرهل واندهمهم داوم ررح لاونمرب یخد یسهدام رکسعو ردندهمزال یوا ارجا هووک

 ردقهیدمش هده را یتمذ هضیرف كنلاها كمریو رکسع نوجما نطوهلتفاحم هجرك |

 ندنامحةترندنمک قرهیماقاب هنسهدوجومسوفن ددع كتکلع رب هلهج و یتیدلوا یراج

 كسهعفاندا هم تراجو تعارز مهو یفازسماظن مه كملاتسا رکسع ناصقندنمیک و هدایز
 یروتف ید یرامادختسا رمعلاهباهنیلا ككرانلک کل رکسع وللثم یغیدل وا بج وم یناالخا

 تارق قحهنلوا بلط هدنردق یعوزل ندتکلغیع هلسلوا هدقملوا مزاتسم یاست عطقو

 یخد هدنتمض مادختسا تدم هنس شپ دوخای تردو هنسح لوصا ضپ نوجما هب رکسع

 لقاح هماظف نیناوقو لصام او: ردندلاح باجما اوا سسأتو عضو هوانم قیرطرب

 نما ان هج بولوا نکع تجارتساو شیاسآ و ټی ومو ترف لت .هحقبلوا
 نیناوق یرلاوعد كنهحذنج باحګأ دعیامیف ندعیدلوا ترابع ندهحورشم داوم ید



 ۷:9۵ یوا طخ هلاخیاک

 ینواه طخ ] كلبا هل بمان « هیربخ تام » هد ۱۲۵۵ كاهاعع تاود

chartییدتیا رمدنهدینامرُ تراع الا رکید هدرا ۱۳۷۳۶ * روح ابو ۱ زنالعا ی 1  

 یماسا نوناقرب هدنزرط یرلتلود ابوروا هدنحمرات ۱۲۹۳ هدهرک وص لا بولوا موم خاک
 كن هبنامع تا ود ییاصش كص وص> و . ردشعا قسسطت ینءرادا تط و رشم كرەدىا منت

 ایع ریزهجورپ رلتویامه طخ یکه دباب وب زککلاپ هداروب هلباكرت هرلنازای یتسیسایس خ راز
 ك ردشلدیا ES اهلا ج رد

 هه

 "هلماج ماکحا ور ندنروهط تیاد كنم هماع تاود هزار وا ییبدل وا مولعم ههل

 ۱ او تک و تو نص ۹س ی هدنفبدنل وا تراعر هللا هب همع رش نناوفو ه هر ار

 لئاوع هک ردراو هرس یللازو ن ؟یشل وا لصاو هتاف هبنر یر و مو هافر ی ~

 قماملوا لاثتماو داشا هبهفسم نیاوفهو هش رش عرش یم ههعونتم بایسساو .فاعتم

 هع رش نن اوف هک ومااح و شاوا لدم ه رقف و فعض سکعلاپ ترومعمو توف یلوا هلردسح

 زم واه سولج بولوا شملو ندناحناو ینجهسهلوا رادیاپ كکلاع نایملوا هرادا هدنتحت

 یاها هو ر و ااو كلام راما درحم ید نحهیاکولم ر راکفا وريد زو رو زو

 ەن یضاراو هنسفأر غ> عقوم لس ه.ع تآ ود ثالاع و رصحتم هنس هعل اب هم | رّمف ۱

 هنس نواشپ هدلاح ییدنلوا تدشت هنسهمزال باسا 1 راغن هنیرادادعتساو تسلباق كقلخو

 ترضح تبادعو نوع هل وا سهاط ینحهلوا ۳ هب ولطم تر وص ییاعت هقفوت هدنفرظ

 تاود هلو ندنوپ هلر داناو لۆ هبیربمض-بانح تساحور دادماو دامتعا هب یراپ

 یتسدسأن و مو و فی دو نئاوق صضع#) هدم یس هرادا نس د) سه هس و رګ كلاغو هل

 تط وفحم و ناح تدنما ید ینهساس ا داوم كن هبضتقم ننااوف وشا كرهتبروک مهو زا

۱ 
1 

 ندنشدلوا یئ رر ضا ندسوماتوضیعو ندناحهدادند 2 بواوا ترابع ندنرهیضق

 هسلوا لم هتابخ هدنسهرطف تلجو هراذتقلخ هعدروت هد کلپ E مدآ رپ

 تلود یحدوو یجهدا تمشت هراتروص ضع هتبلا نوحسوما و ناح هاغف ام 7

 هدلاح ینیدل وا نیما ندنسومان وناح سکعلاب وللثینیدل وا لسم یییدلکهلوا رضم هتکلعو

 زکقاب هب هیشاح یهدهفیح ىن ۷۳ [۱]

 یادخن-اتدمو بلح تروص كر هضم .A رک اسعو و رو نیعآ و لامو س وہا وضع
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 تموکح لکش هدتیمالسا "` 44

 تاموکح ىع هشیدل وا لاا هد رد ر هم هدلاح یھ هدهساا شامهدنا لاصحتما

 ٠ ردق و همش هنکید ردرا 4مارح ینسه ر عم و ET هرادا فای س

 ۳ نو رکنا یادم هدهدناد دح . رد ناب لوا لصاح همام دصقم و « توا

 كما عح ههطقن رب یتسهملاطم«یعأر "الماک كنبدارفا هعانجا تيه ر؛كنلم رب هکنوج
 یتح . ردهدنج راخ ناکما هتبلا یتا نوناق ًادانتسا هبهطقن وا نانلوب هیموم ء ارآ مو
 فرص بویلوا یک هطورشم تاموکح ضعب هکراتموکح نالوا ءرادا هلتروهج

 نوناق ًاقفو" هبهموح ءارا و راکفا هلساع هلب هدرانا .ددنرابع ندماوع تموکح
 بوصتم و ختم هللا هموم ءارآ یتعالص و هفطو نناوق مظنن تیاهنو هدقمام هاب

 . ردهدکه روک یروح عیدوت هیوتلراپ نالوا

 سلح رب ندنفرط تموکح رب ؟ ردشما جاتنا ییهحیش هل هدلاح وش یلوصا وتننراپ

 نانلق ظنت قلعتم هیءرادا و هساس قوقح ًاقبفوت هنیار هنعم صاخشادوخایوهصوصخم
 كقح وا هدکلام نانلوب یراح یلوصا وتنلراب كنههعص تاماظن و كدعاوق و لوصا

 . ردشمان اب یشر, هقشپ ندنمودو هصحش زو جاق ر, نالبند ورا

 تموکحرب : انکح هبهک احم زا رب ًاقبطت هالوقعم « لبهدیا هنزاوم "القع ییههسم
 ندنفرط تموکح وا قمربق یردادنتسا و كما وح .ینسهبفک ةراداو مدارا كيهدنتسم

 ندیا نیک بسک یناشو لاح هحسک هو نالوا فورعم هلتلهاو تیارد؟تاماظن ماظنن

 هنتیافک و تناطف كصوصخ سلجم ر ابو كتلود یارو ر, الثم كناد ناسکس شم

 ناسکسشع وشا هدراتکلم یفیدنللو یراح كلوصا وتنلراپ نکشعل وا میدوتو هلاوح

 .ردلکدیشر_ هقشب ندنغالبا هزوب شپترد هلیمات نایوءبم سلجم و ندنددع رشکت كناذ

 كنيراترضح يمدنفا سو هیلع لات هللا یلص مرک | ل 8 ر؛تفالخ هفمالاسا ن دەك و لاح

 كند رشپ ةسابس قوقحوههلا قوقح یراقدلوا دومام هنسارجا هدنرزوا هیمال-ا تما

 همظعم و هسدقم توقا E یا نوجا یدذامآ ماد ههلا ندناوق

 سدساتیروشم هجزب ندنةیدنلوب دنتسم هتروشم ید یماسارار هتمظعو ندنفیدلوا
 . ردلکد یثرب هلک یرلیا ندنالوقعم زکلاب یک ی كرابلاپوروا . ردندنعهشید تاضتقم

 هثحم وب هرکوص ندنتاصلاطم كنيراترضح اشا ینهد ندا اوتحا یقیاقح قوح رب

 نالوا همالسا تموکح كونو كاو زاح یتفالخ ماقم هدر اح لاح نوجا كمربو مانخ

 . رديا باجحما كما ثحم هدمن رب :دندتطو رشم يیدتا قسطت كنهناعع تلود



 ۲۵۳ تموکح لک هدتب. السا

 هجرلاروا یسلوا يل هدف اهدا رظن ههمق مث كلام كل وصا هطورمشم تام وکح ءدای وروا

 كتموکح ته و ندنسهلوب مودعم نوتسپ تماکحا كح دبا دی یهقلطم تاموکح

 ه هجرد رب كج هیمهد ل ین4 عب فو: ص e ندده مدعو یقالطا و

 تک نچ ا تامو تب ید هدق رش هر . ردش لک ی رلبا ندنس رشا

 ار هتلاهح تا یرافدلوا نایوب هبمال |. "یلاها هدهسراشعا تدش نانع قالطا و

 یفالوا دوج وم هدعرش تلاع ر كح ه ۰۱ طبض یاراد-کح و یروما یالوا هدنادیم
1 

۱ 
 صاخیسشا كرلتک الف یراقدلوا راح ود هدیدم تدم كره ووك هداکوبو رلاشما ضرف

 ردراشمامهارا ی.راقح ینمم هنس راکدلس یغیدلوا مق هل رابح كنهدنشسم هدودعم

 3 هدقرش شاوا لصاح ی روج ا هناصع حالس ناه هحنلوا دیما وب هدیظ

 .ردشمر دنا ساسحا چک اهد یارو وب یدوجو كدادنتسا علم ر یک هبعرش اکا

 یفیدلل وا نایب هدیراقوب ؟رد څا نما یم هوما تروس ه .راوتنل وپ قش ایف

 ندنسهبشک هداراو شمزا هدتلا یسهدشسمو هلاغ تموکح یتام رب «یتکلع رب هلا هجو

 هلیا ینولاق دق رب - یتیم هننار مامضقا كدارفا - دوخایو یعرشو ید دیق رب هت

 هدفاح «هنراتعفم « هني راتحلصم ینسهلداع ريغ ُهرادا كتموکح ., نالوا شماملوب دیقم ۱

 لاف یاابسا كتا عنم یندادتسا 1 ڭم وک ا زنانه روک قفار م ۲ تادا فا ا
 E هغ رظن هلع تساس و ذوق دسشتو دات ندنفرط تموخح بابرا و لیمعت 9

 کود راناق هدنلوپ بلط وب و اط لیدمت یو مشت اما ترشا نالژا سشادنا :

 زاها لوسا ورا و بلقت» ههطو قم تام وک ےس تا اک اودوا بال
 . ردشملوا بلاغ هيهقلطمو هک

 هج رل ویلیم ندرلاعدا وب نالوب عوقو ندنفرط یماوعو دارفا كنهبغ ماوقاو لمم

 مری اسا قوقح نانو یبمرادا ا فا ا دبصقم رک ر

 هدكتموکح و یسعلوا سسات هلدام و هیضتقمنناوقو لوصا هلئسسشو یار كتلم دارفا |

 ی ردي ملر دنلوب هدشر و تعب ا «دناوفو لوصا وا قرهلوا عبا هنس هبقک هرادا

 ترابع ندقحرب شلدا شع ندنفرط یلاها یسارمکح و هسا قوقح كتهوکح

 . ردسملاق هدنحما هننعمو هدودع یاد هرزوا قلوا 1

 قاف یدنمقموب لوما وترا ادقاو هلیحو نجوا نام فور رع تاح اشیا

ET NAR TS EE E 



 تموکح لکش هدتیمال سا ۳۷۶

 یساضتقم كنقاقا را ر نابر و هدارواو ردا هلارح ها یاهضورعم تا صم هلا

 EE کک «طورشم 2 تم وکخ با یو رطوت یهقلطم تموکح هدرو .یدا رول وا

 كالا هلکع | ادب تىدصع ںوردنلو ندنساصعا سلح ید هه و عقو تارا یک او

 ید سهاد تاکرح هغشاب ندنوو . یدلبا هظفاع ی ندرلهطرو یتددل وا راح ود

 زدتماقا ,دیارس صوصحت هک ولد نوجحما قسطتو قفوت هبهدیدج لوصا ینیدلوا یدح وم

 ثقفاوم راهظا موم هلمار | كلود ناکرا ضعب طقف بودیا a تدمر ید

 وک یفالئسا قەي بوشوا یلاخ ندنسارجا هضتقم تافرصت هحنسهتاذ راد هتاماو

 یرلنالوا .یضتع. هنسهصوصخ تهدخ ق آ بوبا لوق مادخ دناز تمشح یارب
 )ر ەرى وک تعفنھ یلک ید هلتهح و هتلود هنزخو درءدبا در ینسادعامو فروت

 )۲٩ ۰ یدلیا تیاردو یسانشراک یاضتقم یارجا

 فاداطت هتسهنس ی 8۲۲ كترجه لیکشت یندونشم سلجم وب كد نب یهوج
 شلوا زاد تدم 1 هکول و ًارظن هنس ا لیاقت هتسهنس ۵۰ كدالىم هسنا خم راوبو

 دل دنا بوشدیا لکشت ندنفرط رزیاکنا:دایوروا كنروشم سلحم كلبا نوسلوا

 سل دناو ی رق هب هرتلک.:ا كس دنا. ردیا صاظت یدل زاتاروتک هدوج و ندساح رامالسا

 اس رتتلاهتفد رظن یرلقدلوا شعاظاقهاو روت یرلنلاپوروا هدناصوصخ قوح رب و

 ی ددارت 2 هفر د) وا شما لاقتنا ند رلمالسا هرلزلک:ا كن رک و اک تز وشمس

 ناصوضخ نالوا شادیا ثحب ع وضوم ردق هیارون ندشیاد, كنمسق یحنکیآ كياتآ
 تدطو رشمو تاواس « تیرح 4 تسهالسا هک مادام ] : هسرطاخ دل رلثد | 4ءلاطم هل رص

 تاموکحنوجم .دلاح وش . ردشما عضو راساساهنامکح زدق وب ودن الداع زدق و هدن راص وصخ

 هددادنتساو تعقلطم لکش كر همدا لوق تدم نوز وا تروشم و: راداتمط و رشم هچ همالاسا

 ینطص.یاوج كلا و و نالوا مهم ك. مردنا نط ردکح هک یلاّوس ۲ ردشلدا ماود

 . ردرلشم رو ىرلار صح اشا ییهذ

 هیدازوا نوزوا یراهلئسم وب هدنربتعم را قهدنمان « تفالخ هدنالسا » هبلا راشم

 4 هک راروسد هرک وص ندهدروس قفد

 ۱۳۷ قبح . ٩ دلج : یبط یکسا -۰ یخرات سادنا



 ۲4۱ تبوکح .یکش دوجالسا |

 به هدیراتلود ماللسا رکید ردا لکشت هدانسا و ءدسلدنا « هدام رفا هو الا و ۴

 . رایدلیا روءا ءرادا هدنزرط تقلطماپو تن
 یک ییدما ماود قو فسالاعم هکردراو هعقو رب درفنم هدنخرات سادنا زکلای
 . ردشمامهقح هدهج راخ ندهحاس رب قا

 هدنخم ران سلدنا كناشاراض همقووم نالوا تبها نایاش هدنخشران همالسا تبطورشم و
edردهدقل وا  : 

 تو "هلالس هلکعا تلوتع و اوزتا رابتخاو تنطلس جات كرت ثلاث ماشه كلم
 كلم هرادا بولک هرب رب هءط رق یاتفور ناسا ندننودح هلټف ندنکیدشا ضار

 نکومو ردتقمو دمتعمو ربتعم ىلاهالانببو ندندوجو موزا كاذ رب نوجما تنطلس

 هبهبطرق تموکح تحت هلا ثحم ندنتیلها هماقموپ كد نم عوج قیاس بجاح نال

 دنموکح تگ هلا اموم هس رز وا تاتا و رر رو رارف هنسص وصخ یسالجاو دا

 هززوا یلومأم كنهلح هلغلوا نادراکدنم درخ ر ینودن  هقشحط اف دقیق وآ داع

 توق هبنم یکلوا یتلود هحرک | بولیا هرودقم "یعاسم لذب هتموکح هرادا نس

 شلواقفوم هدف یلاوزنامز هسیا زالوا چسه نکل دهسا شما هدا لاصرا و

 شیاتس راوازس هروربم تامدخ نلک هروهظ ندنسودنک هدتقو رب هليو یس

 هنما ص تقفاوم هدصوصخ سه كنملاحا هدا یادتا هلا واش 4 ردسشعلو ناسح

 نوجماروما و طاصم حالصاو روضحو ياا هبت رم نکع لقلوب هدنلاح تیرو
 عضوءدو ۲ هلاح ناجماو قماعلوب لوئسم هدقلخ رظن هدناکرحو ربذآ دن ناک مزال یداب

 هرخآ کشر یموکع لاوتخا هددژا قفالوا 11 وعص فداصم هدفیلاکت قجهللق ر

 ناختنم كنسلاها همطرق قرەلوا مدیا یتایر نرحما كيو هعااطملاب ین وزا كار

 كساحم لوا یلود روماهبا یرادمکح قوقح و لیکشت سلجم ر باا ندنناکر اود

 هتموکح عقوم نتسودنک .مه بولبروت ییطل كردن و هققحلاىفو . یدلبا ضیوف هنا

 هدنلوب كدابع طاصم هجق دل وا قرهلوا نوصم ندننالخادم هتلود روما كرل:دیا دا

 . یدلوا بس هلاقا یا تولا هد مه و هنسلر

 نوجا تعا مم ندشدل وا رداص ندروک ذم سلاح ¢ صاوا نولو عدوح ۱

 بومهدیا ارجایئر هنندنک یدنک هدقدل وا تعجاص هنسودنک هبییف وط نهبیفو

۱۹ ۰ 



 هلب اقم هعلط ۳:۰

 ترضح بولوا تیروهج رب یطورمشم تموکح لکش كليا هدتیمالسا
 السا تقبا قاند -هفلخ و نلیدا .رومام:هتیژر یتملنم روما 6و" هرم

 ۱ رده دکمرتیسوک یتموکح لکش و یرلباسخا تروصو تشک كنيرارادمکح

 رسد هدراتموکح قرتمو ودم ینوکویو ریلیدیا هعلاطم یناحاضیا یهدیابوب كخرات

 چوانوا هسرولوا كجهلیدیا هسیاقمهدهلبا رالوصا نالوا یعم هدنصوصخ یاا روهج

 دعام ندقدلوا یقرف ندراکنوکوب _كنلوصا مالسا نالوا شادیا قبطت لوارصع
 هحایس كيهبساس مولعو كحرا یراتهجو . ردیا هاظت هدینیدللوب حج ص هرلن وا

 دل وا شا دارا هدبام ابقع كرکبوبا ترضح هفلخ كلبا زکلاب هلبا كرت هنصاصتخا

 . مزدیا افتک | هلباجرد یطن

 كلسا.یدنل وا میدوت 4دهدهع زک ءرادا صا هدلاح غیدلوا یا ندرس | ساللااما «

 ولو ضوط .زکیداورغوط ین مهسردیا كلوئوک . تم تنواعم اک مهسردیآ

 ودق هيه دیا ايتسا ینقح یلاعت ءا ءاش نا زکیرلنالوا فبعض . ردتناخ قلیجنالاب«تناما

 دمرظنردق هبهحشدیاقح یافتساو ذخا ندنسیدنک زکیرانالو یوق . راردیوقهدمدزآ

 )لذت یران آ ی رات رضح یلاعتقح هکر دقوم وق رب چمهندبا ها یداهج ءا لیبس یف.راردفعض
 6رفت رضح یلامت قح هکردقو موق رب چبهیفیدلوا عياش كشحاوف هدنراهوا . نوسمتا

 ردقاقحتسا قوا تعاطا مهسردپانایصع هناوسرو ههالان, .نوسما ممعت ینالب ءرانآ
 « . زکشا تعاطا کب ندمت مورحم

 الا کد عدته موم نر سان یا . . . :.د( هدنفطن ) هدنسهبطخ ر رکید

 ویرط ی مهسرلیا فارحا و لودع ندتماقتسا قیرط و عابتا و تنواعم اکب مهسردیا

 . ردراشهروس « زکیدیا عاحرا همیقتسم

 ضو كران وب درک « یناخا زرط ارت كيهفلخ ترد كليا نلسد نیدشار یافلخ

 هد ر هدهالسا ع ی رفد رصع چوا نوا ف سالا عم هرادا لوصا یرلقدل وا شما

 لوصارب «الداعهج ردوا الاح هدهد رلتء وکح قرتم كلا كناسند یک یغیدل وا شمام هلب دبا قسطا

 0 . ردشمابهنلوا قسطت تروشم

 دیالیوحم هتنطلسهعفد كليا یروهجو تبطورشم لوصا کیدا عضو كتيالسا

 سام ندبا زارحا یتفالخ هرکوص ندرلیوما . ردنابفس ینا نب ةيواعم ندمارک باحا



 ۲۳۹ تموکح لکش هدتیمالسا ۱

 ترضح .ردراشا قسطاو باا یرلیدنک ًاقبفوت هبیربمغس لاوفاولاعفا و هبهنآ ر
 هک ردراشع عضو روئسدر رادت مق تاغ <A لک یفج هلوا میپاب كالمر ؛ ربمغس

 : ردوش هدوآ

 [۱] مکلع یلوب اونوکناک
 تاموکح هجراز و ندیا لکشتو هبخ ران عباقو ندیانیرج ور, ندهنس زویجوا كيب

 : رد راشمام هقبح هحراخ الا ندیریمغس روتسد ون هالسا

 كتموکح لوصارار هلک اذاحاساسا ییلادعو تروشم ه-:هوکح ٌةرادا تیمالسا ا
 قلوا هالدا عسطل اب -دوخاب تطاس ابو تطورشم دوخا تیروهح لاح 4+

 . ردشمهعا نابع هدهعطق تروص یفجهلوا یسر ندنرللکش تقلطم - هلمطرش

 ءورود نه نادنکیدتبا كرت هتلباقو تقابل كنياها ینیست كتموكح لکش تنمالسا
 تموکحزرطوا هسر رز دتا باح ا یهرادا هدزرط ناه یتلباق كنلاها هدتموکح ھو

 . ردیلاهاوا هترانالوا تلج هدا و کو بکر یهونع عن رس یزردشلدا ا
  ردق هن كما هرادا هللوصا تطل ايو تسقلعم قامار: لماکتم و قرتم اساسا ۱

 هللروص وا هدیتلم رب نالوا شمهعا یناقحتسا NE هه راداهلت طو رشم ز ونه هساا رض

 نرزوا هما رسا ام هما یا ردا توعد فرصف هر هداف شمشقلاق و

 كسمتم هتیدوا لکد كند تحایق و هسا شمهلدیا قسطت هرادا تسطو رشم تدا

 6 هیوقاو هتب روهج1راقالسا هدرود نیدشار یافلخ . رد دزمقاب] مدع كنرااها نالوا

 زوع ۱۰ كيدساعع اع تموکحو یسهرادا هلتفاط مایو تئطلسهدننام زراتل ودرک :د یلاثماو بسا

 قسطل نط و راشم هل س انعم ما الا ردق هب هلک هب ۳1 و یتح لکد هن رال ۱۳۲

 تیک ههرادا هل روصوت كتلم ی نددنناباجحما یریمغس روتسډ و به یسل وا شم

 ۱ . ریل یرلبا ندنسهامهدیا تقابل
 نع ندهداح درفنم ییارن كرهسک هدارو یاو نالوا كج »روت نوژوا كل ٩
 ۱ ردکح هلب دی | افتک | هاب

 هدوک هلاح زکنیدنلو هزکیمعالایو دوخاب زکسرونلوا هرادا هروک هلاح زکفیدنلو (۱ ) ّ
 ۱ ۰ رولو

 روت هب نکیا سا عضو تسایس روتسد رب یقطنم ردق وبو زجحوع ردقو " تمالسا ۱

 هجا اید لیاقم ه رش ثیدح و ندا باما یسعا ناز درو اعاد كامل سم ره هکر دفسأت نايا

 :Les peuples ont le gouvernement qu'ils mèrite 1t كن ویکسقت و
 رجا ول . ردهدکلدیا داهشتسا هلژوس « ررولوا رهظم هتموکح یرلندلوا قبال .رلتا»» ی 3

 , رد رادهقالع هلع ان 7 ردنمهد هشاح کە درز نی ىج ۰ هد هظحال



 تموکح لکش هدنیمالسا ۳۳۸

 تطور ثم لوسا هرک وصندنبالقا ۱۷۸۹ كنهسنارف .ددسیا شلوا عق هد ةسمو هفکت

 تموکح لکش رب یکیدتناداجما هلرابلبیغو صوصخهبغ تالوصاوب كرءدیا ممعت هداپوروآ
 . ردشعلو هدکلدیا نایب هدراختفا ماقم ینیداوا

 تاتیراوتلراب یراتکلع بی كنسوتنلراب هرتلکنا هل رهدک یرلیا اهد هسیا رازیلکنا

 رک ط » هدنسهنس ۱۲۹۵ ارظټ هتساعدا كرازیلکنا . راردهدکیا مدا یتفیدلوا نينا

 «امدتساقح» هدنشرا ۱۹۲۸و شلدیارشن یسساسا نوناقزیاکنا ككلبا نل د «ه 6

  كنتطورش«زیلک:ا «راهمانناس» نانلوا مشت هلبرلما « یقوقحهحمال » هدهدن رات ۵

 ردنا عیسوت ی رلساسا

 قحناكنا--اسا یک هراسو تاواسم « تیرح یدراقح هنادص كنبالقا رسنارف

 ینیدلواشلیا حاضیا هلرللاث.هدرادتب لوا ندنوب یتیدلوا شلهالک ۲ هلبرثأت كتیمالسا
 شلوب لوق یاج هدهبرخ كلام مومملاب رخ الو هدهسنارف كرك هدهرتکنا كرك یک

 قسطتندنفرط رلمالسا لوا اهد كيءرادا تیروهح هصافایو بطری لوصا نالوآ

 2 ردتاب ا رات هدیتد دل وا شاشا

 ناول دنا ینظت * هدنشەتس ۱۹۸۸ ین شوط اهذو ۲١ كيال هدرا
 نوژواهدبابوب . یدیایعرمو مولعمهجرامالسا هدیدالبم رصع یجدب ؛ هرادا تور
 تور هدزک هراداو هدزکیراشیا» زکلاب . ردقو تحاح هنیدا را لللد هیدازوا

 یفیدلواسسو» هنیرزوا تروشم كنهمالسا تموکع هعرک تیآ ی.دنلأم [۱] «زکیدیا
 ردهدکمرتسوک

 تافو نوجا قمالک | یتیدل واشعاهصوت و لوق تموکح ر هدلکشهادتنا كتسم السا ۱

 تجاح هناب . ریلکمزال كعارظن فطع هتموکح كلبا ندیا لکسشت هرکوص ندیربمغی

 یاساسانلکمزالیعانا نوجما ترخاروما هدم « ادر وما مه ربمغس ترضح هک ودق و

 تموکح هده توبا هحدم ینبدنلو ءدنابح لاح یرایدنک و شمدویب غیلج هنتما

 ندنرایدنک هلي. یرللوا نامزر>آ یب هکداو ردقوش.ردرلشلنا لافتشا هلبراهفظو _
 كسملسمروما هدهسا راشمروس عيل هدهععق تروص E قترآ هرکوصآ

 ا ۰ ردزاشهامهللوس ةحارصینغج هل وا تیّورو .دهعرد هلنررصهو ندنفرط كمک

 ماک- |یتموکح لکش یراقج هلوا عبات ؟ مارک باخا نانو: هدنسوشراق تحارص مدع هلیوب

 «هع رکت یا» الا یف مهرواشو ][1{



 PV تموکح لکش هدتمالسا

 چاق رر ۰ مرتسیا قلوا یقالم هعاشداپ ترضح » هدنرکدتبا لاوس ندنف رمش بیس
 مالسو لخاد هجزکلاب هنویاه روضح هدفدلوا تزاحا هلوخد . ريد « ردراو مزوس
 .ردک#ا هظفاحیرخ | كهاشداب یوتف بابرا هفظو » : هرک وص ندقدلوا دعاق بوریو

 وقع . ردلکد ز اح یرللتق ًاعرمش كرانوا . زکسشما یا یناتق كمدا یللا زوب هک مدنشیا

 : ب ولک هبضغ یرلترضح ناخ ماس ناطلس زوای . یدید «۰ زکیدویب

 . یدربو یاوج « . ردلکد كهفطو كنسو.كسروسدیا ضرعت هتنطلس صا نس »

 ۳ ر دم هفبط و مو . مدوسدیا ضرعت هيما خا كنم ن » یلح ىلع یتفم

 « زکسرولوا قعحتسم همیظع باقع هدنلاح یسکعو زکسرولو تاج زکهسردیا وفع

 رب هرکوص ندنآ . یدلبا وفع سهل بواوب تنوکس یضغ كهاشداب باح . یدید

 هزکترخآ تاک مکیدلیا ضعه رایدرویب هدکدتسیا كم مابق . رلیدلیا تیحاصم رادقم
 «كر ويب ردهنلوا» راکماک هاشداب ترضح . یدلاق مزوسر قلعتم هلو ص یدمیش ۰ یدیاقلعتم

 ی راشاس بصنم كرلمرع وب .كکیدلبا وقع هکردو نالوا قبال هتتطاس ناش » مدت دید

  .مدتیااقاهدب رلصنم » راعش ما رارهش ترضح «. كمهلبا ناسحا هنری دنک ید

 یار رزعت » انالوم بانج هحروس « . مردیا ریزعت هسرلردیا روصق هدنراتمدخ نکل

 ۲۱۱۰ یهیاتفوع- 6 ون# لز: یاخوا لا هاو تصحو یدید ء ردو هناطام

 1 ۳ لکش هدتیماللسا - 8

 هدشعآ كتموکح لکش هدنراهدام یحنشبنواو یجدردنوا كانسهمانناب رشب قوقح

 1 یدشلروک ینیدل وا هدکلدیا لمح هفطو رو هدکلرو قحر, هتلم

 ین وکح یاوفو نابملآ هثافک و ناضتح ق رھن نشا هام یحنشب ن وا الم

 . ردهدکماند « ردقو تنطورشم هدهنعاجا تانهرب یھ نالوا یل رفا

 مدقو نوجا یا دلوا یرلتس دم و لوصاثراو كل رابلامور هل ران اب وی دف رادلایو روا

 .راردیا ناس هد راختفاماقم یه دل وا شلدا هرادا هل رل سا یک نابعاو نان وعسم ك رلملم

 هرادا هنر یرهقلق ندهروا اردن یرالوصا كرللامور هلرالنابو هللامر رو

 . ۰۳۱۰-۳۱۳ هفحص .یمهخ را همالساتخیشم, یسهمانااسهیمله (۱)



 لب اقم هملظ ۲۴۳

 هدانا یرلهدروس فرمت ییهتردا یراترضح ناخ ماس ناطاس زوا

 هلا رانشم ناطلس یدنفا یلامعا لع نیدااءالع انالوم یللبشز مالسالا خش
 همدا زو ترد شملکح هدنندف هدلو نکیا هدکعا تدوع كرءدیا عشت ی رار

 و رحهاشدابترضح .ردرلناک ر زاب : هکر لیدی د هدک دلبا راسفتسا ندن رللاح ۰ یدشا فداضت

 یاوجوب . راشلوا تسابسموکح ندنراکدتبا تفلاخ هصارلنو. یدرلشمبا عنمینسارتشا
 قالم هدنرزواتآ ههاشداب ترضح هللدوع لاحرد یرلترضح هللاراثم یتفم ندشبا

 یدو «:ردلکد لالح هللادنعهسیا لتفداح رک ۱۰ راشعا دن رامدآ رادقمرب» . یدلوا

 لالح ىل كلام تل نوحمااع ماظن ًانالومای» بولوا لعفتم ی رلت رضح ناخ ےل ناطا

 هلوا یمظع هنتفبولوار ذب للخ ناهجروما هک هدنامز لوش.ردلالح» : هدکدید «؟ ردلکد
 هک یعرولوا داوو هن كونو ندن وی» ناخملس ناطلس . یدریو یاوح « ردلکدهل واو

 نساریز .ردشمهعاتفلاخ هناطلسصا رلنوب»یدنفا یلعهجشر و« رلهدیاتفلاخم هما من

 ناخ ماس ناطلس هل .یدید « - ردنذا هلالدلایبرط یلع.كسع اصن اما هص وصخ و

 كنس كعا ضارتعا هتنطاس روما اب مدد اكس ن » كرهدیا یدصت هاوح یرلت رَصح

 . یدو هدنزر تباهمباطخ « ردلکد كەفىظو

 یاوج «ردسمهقظو من ضرعت اکو . ردرخا روما ؛ و د یدقا لع یللسز

 ۰, یدل رآ ندهاشداب ترضح نرزسکمر و مالس بوریو

 بوروط هدلاح یشدلوا تدم رب قرهلوا روصح ۳ یرلت صح ناخ ملس ناطلسس

 یران آ یر یھ كلاحر و ناکرا ندیا لک یتنطلس کوم . یدلاط ءرکش یایرد

 كم رحم زو ترد نالوا E یرلت ر صح راکماک ناطلس هدعب .رلیدروط ریتم هدننرص

 للسز مالسالاخب هدقدلوا لصاو هنیرمش هردا هقثب ندک دبا قالطاو وفع ینسهلمح

 هکمدلساربز .مدریو اک بودیا عج ینصنم كلرکسع یخاق کیا د ًاباطخ هبیدنقا ىلع
 بصنم هدهسیا راشمرویب لاسرا نویاه سما هدنلأم « كسهرزوا قح هدک زوس هلم

 . یدلیا راذتعا ضو ابا ناصف

 ىلا زوی ندنرلظفاح ءصاع هنیزخ یرلترضح ناخ لس ناطلس زوای نوک رب هن
 یو یدنفا لع للسز هلاداشم مالسالاخبش ۰ ردیا ضا یرالدیا لتق كنه مک

 هسلح ردصو لابقتسا ةلح یاکرا یلاع ناوید ۰ ریراو هيلاع ناوید ناحرد هت دیدیا
 1 رلردبا داعفا



 re هلباقم «.اط ۰

 نالوا عج رانو کو لاح . كدا عنم ین-لوا لاصیا کس كندسمک ى وقو فعض

 هنیرزوا تعر هدوک ذمةدودمم صاخشا نالواكنبرق کاتو . ىدا راو یراقح . دام

 اف نانو, رایددوک .نکیدلیا باب | رفا کہو مد یو
 ا دارم بویو هبا تناخ نوچ ا از .ردرخسم هزاو رویدیا تناخ

 كجهدیا تفلاخ هنیراودنکو رلیدتیا قافتا .رزوا قماملوا لصاو اکس سانرابخا ادعام

 رشلنم یلاح وب كل راد N) ی راب دم رتس ول E كرەدىا رخصت ی.ردق یم وب

 لاوماو ایاده هرات و. كرللما لوا ندسک هو . رایدقر وف ودیا ماظعا یرثنوب نا

 تردق یذ ره د برس ندنو . رایدا و توف هلا ظم یارحا هدنرزوا ت .عر هلعده

 صاخ شا وب . یدلوط هللا عمط ندنزوب داسفو ین دالب . یدلوا ردیا ملط هنئودام
 لاوجا بود « كالوا لفاغ ندنلاوحا كرللا نم . رابدلوا كيرش هدتنطارس هلك

 . مدشعرا تحایس هنج هدحرات رب نب نینمولاریما اپ درک و ص ناک تون اف نم یدالب

 هلق یمارزو نروک ینیدالغ آ ییالوط ندننبداوا یراط ممص هنغالوق كدج كم
 لاح ضرع هدموبقنکل .مدوبمالغا همغیدلوا اص هدن رافدروص ینس اکی بوس ندنزوپ

 نکیدیا نالءا هسان . مروالغآ یئانندمکج همهدشیا ی راده رف كنم ولظم كج هدیا

 ینیداوا کتشمو مولظم هجنروک هک ات نو نیک سابل یزهرق هسراو یتاکشر, كمك ره
 هدنرزوا ناک رشم نکیا رشم كلم و ربما یا . یدشعد مهدیا لاؤ یلاوحا بویالک ۱

 هدنرزوا نیملسسم . كسمرتح لوسد مه ناو كانمۋم هنيا نس . ىدا هغ ی

 هد هنامکح اصن ماطر راد هتفی دن وا یسهدن افكلام راخدا و عمو یمروعا هلع اکس كفار

 ةقشاب ندران اح ندسان . مهبایه.مدیا هبقلوا قلخ نب کاک بوبالغآ روصنم هدقدنلوب

 یم اظم « هلیا ترصن همولظم . رر دلاق یناجحا ۰ چآ ی راوف هدک دد مرویمروک یهسمک

 رارواک اکس نیدشم «مالعا هما نالوا رفتتم ندنکلسم وش كنس هک م ماض نب. تیا عنه

 (۱) . رد: د رردپا تنواعم اکس هدحالصا یار وما ثریعرو كنم

 یسهاضیتک بلم جا: اف ناو« لا ندیشام یک و هد یخ رات یل :امع

 ناطلس زوا نالوا رومشم هلتدالح و تدسش یدنفا یرما ىلع یسرخف رظان

 شا نایرج هدنس»رآ یدنفا یءیللبز ا ند زع رامال-سالاخسیش رومشم هللا ناخ مس
 . ردشملوا سابتقا اتع ءانب هنتمها هکر دمدک حا لقن هثداح ییا نالوا

 ۷-۷ ۱ هفیحص یدنفاندلالاج هللادع یمیضاقرصم . هع لا «یعارلاةداسینهدعرشاةسایسلا (۱)



 هلباقم هملط ۳4

 ادخمرح» :هدنباوج . یدلیا لاؤس ندنتجاحو . یدنروطوا هللا بودیا ماق هحروک

 ءلف دهمآ ی رالوا رومعكران | .لوا هرزوا اها ندقح بانج هدابربک لور مرحو

 هلدلوا سلاح هسلحو هلرلنآ نسارز.نقاص ندقح هدتناص ی رجاهمو راصتاو دالوا

 دقف یتضلسم رومآ . زدیزانصح كتملسم رلتآ راز. تيا تاعارع هدب راق وونگ لا

 بوشوا لفا ندناحاح لها نیهلکب «دکوق . كسلوئسمنس زکلاب ندران آ اربز هنا
 طقف . مرولوا لماف هلکحاصن و كلادبع «دکدید «نوسلوا ىلإ كرلوق نوجا رلنآ
 نادقولخم مت»:هدکدید ؟ردهنكتجاح كن .زردیا اضق یرلن آ . ردیرلتجاح ريغ رلنوب

 سفت فرش هتشيا كلادبع هجحدیا جورخ ندساحم بوید«ردقوب محایتحا هیهسمک
 . ردشعد ردو

 یور نب یپلا كنشک رر هدنسانبا فاوط کک طع روضم ا

 هنتي د> ها6 راب ندعمط و ماظ نالوا لئاح هد یلها هلا قحو ندداسفو ینروهط هدضرا

 بودک هلتعرس هتهح وا .دن دتشیا یکیدلیا اد هید ۰ مروسدیا تیاکش ص

 هنیروضحیروک ذم صخش بوروطوا هددحسم بحال ءرکوص ندکهلکید هگزوک ینامد
 . یدلوط هلرلتث ندیا روضحیب ی معمس هک مردیا مش هقح بانج . یدردتا باج

 هژهسا درو ناما همسق رک ۱ نانمّولاریما اي : هدد دید رده یلصا كم رکدتشیا ندنس

 .مهلیوس یالوا قلعتم همسفن زکلای دوخایو . ممرو ربخ هلساساو یبصا یروما اکس

 بودیا زاغآ هلاح نایب روک ذم صخش هیسعد كنیم ندکسف نس روصنم هنود
 منام هاوصو هنلها كقحو «حالصا كداسفو ینب نالوا یهاظ هدنزوب ر ندنزوب عمط

 هضق ضماح و ولج وهدم رّ>-] تسدارفصو اضرب :روصنم هدک دید كسنسنالوالئاح و

 کس ننمژلاربما اب هجنید . هلوالخ!د.عمط اکب هک رولوا لصن ه.لاح یتیدلوا هدشرصت
 یلاوماو ینماسم رومایس قح باتج ارز .ردشمالوا لخاد هدحا رب ممط نالوا لغاد

 یاواو ماها هعج ی رالام بودیا تافغ هدنروما كرانانس هدلاح ینیدروس رومام هتیاعر

 بولق باحح هدند. یدن؟ هليا یلاها ی رلبجاح حاسمو ییارسو راد نالوا نددیدح

 ناوعا و ارزو ندهماظ بوردنوگ «تیارجو عج لاوما ییرللناعو كدليا نوجسم یی
 وفات ادم وصخ كکیدلیار؛ذیو ,.رازمعا یک دب یتسمپتنایسد لاحران | .ادلیا داخ

 صاخشا كاکیدلیا هیمستو كدلبا هیوه هنیرزوا سانملظلیا حاللسو لاوما یرانا . رازملیق
 فوهلعو مولقم بودیا سما یسمام لوا لخاد کیدزن كتهسمک ندسأت هقشپ ندهد رم



 ۳۳۳ لب اقمهملط

 ءزب رانوا رک ۱۰ یارب یوا نس ًاباطخ اکآ رمع ترضح ہدک دید كسرویلیوس ق
 ردقوب رخ هدهدزب كلهسیا زما افصا و لوف هدژز . ردقو رخ هدرلنوا هس رزم

 . ددراشمرو

 هنب هلس ۳01 و هدنرزوا ربنم هممالسا نیطالسو كولم هکروسد هدیاغ ماما .

 هطخ هدربنم رم ترضح هله زا . رارروس قلت هل ون ىع وڏ وشراق هت رایدنک

 1 هسروروت كلیرک ار هدنن مک یه ندزس ساللااما » ایاطخ هراضصح نا دوف وا

 تادج ؛ نیاید 2 ندتعاج بقاعتم ی رلمد وب « نوسر و یدلوغوط

 هلزع رلح:دق كدیا هسل و و تلخ ا ر ې رازز مچ رک | هک مردا نع هق

 هدهد هجا تما ؟ رع بان هتیرزوا یرلالا تعراسم هاوج ود «. قدرداو غو

 ونقل 1 باج یالوا ندنردالو كناوذ قح هدلوع وط هلح.اق یتکلیرک | هل رم

 . ردرلشم روستع ون# ناب هارد مردنا

 ین راک ادف ورد مه هدر لص وصخ یس هبا ثاتفالخ قوقح و یسهظفاح كر د یکر ت ترض>

 یدیهسلوا شمام روک یع رشغاسمهنسل ریو با وج هلت ر وصوب ا تادر,نالوالس

 هرلرادمکح رک | .یدردنا ودکتو خسرو ددا ا هاوج نوسروط هایوش رکشا

 عون هسل واشم هلدیا رسغت و لیدس .یراتک رح كج هديا روهظنوناق فالخ كر هل ر وقل وش را

 انو ىلا رادیا كتیطلس نالوا ترابع نددطوبضم_ ةو تشو وسا نالا

 روما یدوجو كنابهکن رپ اعاد نوجا یساقب كناسنا عون اریز . یدزامهلوا رسیم

 كملیبهرړو مکحهروک هنسوزراو قعای ینکیدتسیا یه هنابهکن وا رکا ۰ ردندهب .ضتقم

 نابهکت رب هنیرزوا ندننجهلاق لمهم طیرو طبض سا هسرولوا ؛ كاج هلی ریو یتحالص
 (۲) ۰ زامهلوا ریل وصح هجين نالوا بولطم ندنیصا

  .ددهدکشتا هیاکح خم رانیراکدتیایسهتروص هل هلق وقح هظفاح كنلاها كنید ىاسۇز
 :6 ددررحهدهبعرمشلا ةسادسلا. مهدما رك ذ لاثم جاقرب ندرلنوب

 هنسسلجم كناورم نا كللادبع هدجح مسوم هداکم حابد ییا نیا اطع نوک رب

 یاطع كللادبع . یدیا رضاح فارشا هدنفارطاو سلاح هدنررس هکیداوا لخاد

 ندلالالج ۰ ٠١< هفی . هیساسا قوقح "القل ندکلاملا رم ىف كلاساا موقا (۲۴
 - كب یراع



۳۳۲ 

 هل امم هماظهدتهالسا -

 هدراکرس نوجا تیرح لاصحتسا كنسرلاها هبیغ كلام هدنمسق یجحرب كياتک

 هرازادمکح و هسراکب هرد هلا اسؤر ۳1 ابو عفادم 6 دیل و هرتم«یماضعا یروک ناو

 . یدشلدا ناب یرلکدسا هلداحم هلروص ه وشراق

 كل صف وب نالوا ثحاب "ةصالخ ندرانمدخ ییدتبا افا هرشب قوقح كتمالسا
 قح درب یعسط هلرلداساا تسمالشسا هرزوا یکیدلدبا حاضبا هدن را دن یکدوا ندوب

 . وصخ یک و كنسلاها قرش ندنغیدلوا شا شحم هب یلاها یاواسم هلت رح نالوا

 دو داتا اناا یک ینیدلوا یراجایتحا هلالتخاو ماف بوسا هلاطم یناص
 هلنرش ثیدح « راج ناطلس دنع قح ةلک داهما لضفا » ید نيم یاسور
 هنرایدنک یا هعفادمو هظفاع وشراق ههماط ینف وقح ی و كا یرهلوا لماع

 ,دهتهج وب هدنسهرا رایلقرش هلرلتام یکه دبیغ ندنراقدلوا شا هفیظو رب ید
 بانج: هله زا بولوا یولع تاق هہهالارسا ماکحا ةد صوصخ و . ردراو قرف

 هب هسهرک چسب نوا تفلاخهب همهلاماواو یسماعلوا تعاطاهبهسمک نرهعا تعاطا هقح

 .ردهدکلدبا يا ندنف رط یسل ام رشا كتمالسا یسم ەلد ا تب احا هوعد رب چسه و تعاطا

 هکر دقوش [۱] . ردشغا صصخحت هروما نالواتصعمیتعاط بوج و تیمالسالصام او

 نتهتسیاندنسیدنک قرهلوا لط الثم .ردیلمهعا بتر ررض هنیرکید هدهدتعاطامدع هلاظ
 یمه صح هد رده کیده ر و طقف .ردالوا كم | لظعف رندن سفن بوبم رب و هسا نک نوک رو ر

 نوحا ففخ ینکو كن راشدراق نالوا قدال هسقح هلاوا لمح هسرشادنطو رکید

 . ردهدکمام ریو زاوج هبمالسا تعیرش هتعاطا هلستروص تنواعم هلاط طقف ردكم ربو
 قنا ) صخش رب هرم ترضح نوک رب : هکروسد هدنجارخلاباتک فسو وا ماما

 وشراق هتدنمولا رمما صوص یسر ندب و ضاح .یدتازارکت یتسادو اد ود ( رای هللا

 نوجما یماشنا یدرو قلتسود نال ۲ كروب هله ۰ ردکجهروک ینیداوا شلدیا تکرح هدنفالخ

 ۰ ردجنلوک قوتبسب یرارق هموم تمفنم نلیر و
 نانلو هدنالبتشعو مرح ايو هدنتوف ايو هدنتحم كنهبريخ تاسسؤم یاسو هفرش مماوج

 تا كنار ا راشم تراظن نوجا یسملسهلدبا كالمتسا هع راظن یاقوا هحالایدل كرللع

 كاج هنلبوس هدنقح كلو : هجنلک هواق یخ رات ۱۳۲۸ لار زح ۲۵ ین داوا شمر دتبا شن و

 ۰ زامهنلو زوس

 ةعاطلااعا .یتلالاةیصعمدنعقولخ ةعاطال ءرد_هملوا دراو فیرم ثيدح ددعتم هداب و (۱)
 قلاشادیصعم ىف قولل ةعاطال .هتلایصعم ىف دحالةعاطال ۰ لاعطي ۸ نل ةعاطال .فورعلاق

۰ 
| 



 ۲۳۱ یاعر هفرصت قح كتمالسا

 لر هاب روک مو زا هب یضارار حساو هحف وا نوحا نالفتشم هللا یع.اج هشامعروت

 یهداروا باح الا یر ۹ دمش هس یت رف هب وش راحو شداصت هنطسو كل وساتسا

 فارس عماح طقف شما هد تل نب رلیح اص ْهدایز و ید لرل۹- ص عو كالما

 هدنلاح قراب مولا ۱ شا روش وب لب مس هدر یا ها نا وا باا نوح

 شاردتا اب ندافرط نیداقر دمو . ۲ شعا هدمسق ناالو هدنجما قاقمرابر

 هدهتنداقوت یک ی رلرحاص داالما و یخارا رکید ۰ کا تاہح ۳ نامزوا هدیسهدناپ

 اهد ندان دوحوم یتح ء هدزرط ييدتا ور : ور دا : كرەلدىا تەجاس

 عماج قح هلساب یی هل دح سم هلط رش قلرداب یردید هدنروصر عساو اهد و لز و

 شمال وا یخاد ولردر نداق هدهسا شعلوا فاکت ینا تقفاوم هنق هن س 4 هه یک

 هک اتقو . شعالشاب ها اشنا هدرالح نالوا ارتشا رکید هلبساقا ,دنرب كعماج راحان راج

 نداق نالوا یسهمناب كدحسم . شمالشا گلو روا هلرلهو « ابو شل و راراوب

 هل را وب د یا ترد ه.لحاد یھ رح كی وا و هدنناپ كعماح ر مشتحم هل وا هن روک یا و

 یخحهلاق رمنعاح یت-و زسا كم كنرخرتا یدنک نالوا ترابع ندیاح باشخار

 لح هلتدوصوا قحآ هدهللسوو شما تقفاوم هفلکت كلبا هعجارلاب قرهالک |

 رب هنیر نوجا قمال ونوا نوتبسو لح ینیدنلود یم كدحسمو هکردقوش . ردش)دب

 ثامروک یسهفظو همشح فامسالابیلوئس» كرهلدیا اجر ندنامز ءاشداپ یزکر هدب

 [۱۷ ].رددوج .م مولا هک ردشملکید شاطر هاروا هرزو

 مماجکو لو هدتسالسا لئاوا ۱ ارظن هب هنمالسا *هلبلح ماکحاو هب هے رات مالقو وس نوو ۱۱ 11

 روت صعب م م ویلا مک تب ۰. ردشمالم و زاوح هکالمتسا اعرش نول ؤا نوجا یماسشنا فپ رم

 هل رابتعا قاوا ی تلودر هدنامع ته ودح . ردلکد یراح ی وصا كالم 2سا هدهدب راف وک

 قوح ر لداپ وروا هرک و ص نده ربخ تایظس هدهسیا شا تیاعر ردق هرلرصع داوص هلوصاد

 ۰ ردشل و قررطت یاح هد زمتکلم هدللوصا داالمتسا هد رە یپدلد ا سابتفا رلز ولاقو رال وص

 رش ردق هیدش . ردهدقموا نام ینیدنا ۲ ندهمالسا تعإ رش كنساسا كن همامع نناوق

 صاصتخا وفوقو مدع ین ب دنا قفاو هدرا هج رد 4 هر هیهالس |" هلیلح ماکحا دا رين وناق نالوا شاد

 و RTT al ینیدلوافب رش ع رش راته دم تنم ران وناق كالمتساد وج وم هدءهسزآ روس هلس هژریسد

 یحهدیآ دا را قرهلوا هعادم ح الس لاح رد سانشق وئ> بو هو وب ناب وق وا یرل رطس وش هچر

 عند یماع ررض » : ندیا لیک دت یتسهدام رب كەلد ماکحا "دلم هدشاب كاو هدام لئال
 هرزوا یبدلدا ناس هدد دانه د وجای و یس هدهقف “هدعاق »¢ روال وا رامتخا صاخ ر سو نوج

 . سان_شق وتح او همقف و هد د هساآ كح هر وس یرلبا ی ۲ تار رانا حبس تارورضلا ۰

 هسرولوا كج هديا هعل اظ ینار رقم یک هدب رل فی یھ ۱۲۹ 1۹ كن دلح یجنشب كنهب لب روما ا

 هيلوااقو هيعرش ماکحا هدرالم قوجر نلیدا ثحم ندنشدوحوم كنهیموم تعفنم هدنک المت
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 ح كرءديا قسطت ینلوصا كالم سا هدنقحالرات هنرزوا در باوجینیدلآ ندنیداق
 هکر ج وب نالوا راغم بک هلا دع « ندا را . شمردتا اس هدی-شوک هنیرزوا

 انسهبحاصالرات  مشپیضاف .شعا تباکش كرەديا تىجا هتسیضاق (هبطرق) هنیرژوا

 ةلخ[۱]. شمهل وس ینفج هلوب یرب لاحهمهب كلادء هرکوص ندکدهلکید ی رلساکش

 روطرب شو هدنرزوا ېک رب یشپیضاق نکیا هدکا تحارتسا هدنکشوک کی نرکرب
 اوا هبهبروط کهدنلا قرهشالقای هناي. كندفلخ ؛ ربشب . شمع ندنکوا كنهفلخ هلا
 مهلکو هک ص ینهروطهدزوا قوا فطلرب كوص هدمب شا اجر یس رر دلوط قاریوط
 واو كنتضاق كره راو یثرب هدلاحیه هدنکوص كشژرا و هفلخ . شما ماحرتسا

 ربدلاق وارو درب نوجا ینیدلوا ولوط تیاف هروط طقف . شمهتسیا كما اا ییراوزرآ
 روطوب قاب ! نینمۇموملارمااي » : ًاباطخ ههفلخ هلا راقو لاک یضاق نامزوا . شمام

 رس . ردنرابع ندننزجرب قحنآ كنالرات كکيدتا بصفهلروز ندنلا كنيرب ندک همین

 )صز یالراب هج وقوا هد رخا ن راپ كەس زامهر دلاف یا ر وطر  قجردقوب نوکو

 ارهدیا حاضتسا ین هلی سم بولوا اب ندرلزوس وب هفلخ . شعد « كسقح هر دلاق

 دیشوک ک هدنرزوا یک ییدریدتا هداعاهنیداقیالرات زامالک آ رالک | یساطخ ءههجیق

 ۲۷ [۱) ۰ ردشم اناسحا هدکلر

 ساب لصا كنعماح هشامعروت . ید هاشدایر رور ريخ ؟ لوا دو۶ ناطاس

 :.داشک مسرهلئسح یدوبع وقو یافو هلاقیآ جوا هنت اشنا لاکا كعماج . ردہلاراشم

 اشداپ کءرکوص و طقف شلو! یمن انایع ناطلس ینلخ- ؛فرش وب قرهم#وا قفوم
 ۰ ردشعا تفسل هم ات یدنک هد ییداح قرهلوا زسقح

 ۲۲۸ هغی .هداح .قیفردجا .یمومعخ.را [۱]

 .هدنلباقم للدب عبطلاب - یتنمرکد كانیلیوک رب 4 قیردهرف كوبوب یروطارپعا اینا! 1 [۲)
 راکاعهدنیلرب هدغ طقف.كسربل !ٌاریج ) قرهلواباوجو شمالوا یضار لیوک ۰ شمهتسیا قمل 1
 رلادع یارحا و «لالةتسا Ak هدایوروآ ندنفرط زعرلر ۶ ضعب هدقو و . شد ( راو

 دهدسل دی | ينهعقور هلب وډ هتشيا ۰ رد هدکلرتس وک یرلوا لاثمهنکیدنهووت هرلکاح هد فندملاهاو هن رلک تا

 دب رلقح هلوا ینسا لقا كىرغاغ اد یرلما :موررح مالساو دارو کردیا وزرا لکوک . زرویروک

 .اهسح هدرلجنک رلهابا رکذقرهلوا لاشمآیج رت ییاقویک ون ورل هس وا ىل ئاضفرمشا" كاقرش هدزارب

 ۰ رد رلقح هل وا نیا نیقات تمرح هدهفالسا رار لک اه وقت
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 باوت یک ینیدل وادقتعم هبی واس ندر ناوریشون هک رویتسیا كم د هفللخ ترضح یدمش 4

 شیاسآ ویعوضوم نوناق نکیا قوب یسهظحالم قهر وق ند ران باذع و ید ما قلوا لئان هب یو ر حا

 یرادتدامسدک ردیهلانوناق زع وناقمزب .ید ریدتیا بلصیلغوا یدنک نوا هظفاح یتکل

 وکر وونهعاداقنا هتموکح سماواوی ر دنا لازا كن اءقش 2ا ندا لااا یک باس 1 .ردلفا

 یهرئاس تارکنمو ینصاصق كلتاق . ردشما سما یلاتق هلباتاغب ندبا عانتما ندکمرب
 ریس مکح دند زب ا د فاصتاو لدع یرلازج ونو ناست یرلازح هراتدیا تاقا

 لدعو قیوشتو دعو هلبا نایب یتراقج هلوا لئاث ههیورخا تابوثم كراك اح ند
 قحتسهناربن باذع هدلرانایاص «لوبفاستعاورظ هدیودیا جورخ ندنسهریاد یاصتا
 اهد هزب كما ارجا ییاواسمو لدع . ردشهروس فیوخو رجز هلا ناس ی راقح هلو

 ین راتداعس كلاع ییایه هلبا مع و رمشن ییاواسهولدع زب ۰ ردوغد یاضتقم 6 ردسان

 یسوزرآ هل هلداع تموکحو یسانصتفم لنه هالا توخا . زرو را جا 8

 هسرولوا هلهحو هله یدعا . ردیرللوا روضح و نما بایهوشن هلتلادع تمعن كزعلاھ

 مزال مکلکما لالحتسا ندنس بودا اضرا یالوطندهفیدلوا شا ردغاکس نوسلو

 تمادن شت J مهسرواوا كج هما عاضرا جین نوک و . ردو هدی.اضتقم هارد هک رم

 هغ د.شزا یالبصفت وب یدوم . یدید ۰ ردکح هدرا جازا ی ردق هب هم ر

 فاضتاولبع یاضتقف لزکماک-او هتدق» تصرشر زکتسرشو يلان درب كزکنید

 . یدلاق مش هدغاو غ وط كغاناممل سم HOE مدسا هدهاشم ناملار یغیدلر

 ناماسم كرءرتک کا هک و كرهد « مدا هه هزس نیملسملل اعفت ی۹ ضرع

 [۱[9)]۳] ۰ ردشملا

 یسالراترب كنسداقر ربقف كيشش هنیرهچغاب كمکح یجنکیا یرادمکح ییلدنا

 هنر وما هرادا یدصقم ۰ شمهتسا كم ردتا ۱ ها ارت هارون مکح شم زا

 شمتک هنبوآ كنبداق یرومأم هدادا . شا ما یتسلآ نوتاص ینالراتو قرهنالک

 ۱۳۲۸ هصاعهعطم ۰ یمظنیلع ۰ یسهلاقم هبهالسا توخا - هشدظعاوم [۱]

 و رحم هلیمان «یلادع و رعترضح»هدنسهنس ۱۳۲۰ ندفرط یدنفاتفر میها ربا هداز یملح (۲]

 لګ هدهلاسرو طف ۰ ردهدقن ولواهاکحو رک ذ همقور هل و هدهلاسررب قافوا نالوا شلدیا مشت
 هد لاس روه ه ۰ ردهدتعولوا نایبینیدلوا ضا ملا ننورڅ هدكنلاوو هدکرتسوک هدهردنکسا ۵
 دونشخ یمصخ . ردقوج یک اش ۱ ردق و رکش قادن : لباقم ه:مالک «مداعاهدندناو ریش وی هللار

 . ردهدقع ولوا نح ندهدافارب راب لک هب ار و دوخای ت
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 فا . ترضج لوا لان ت كودتا تانک رضف هوك

 زوقط نعهلفو . كد تحتك هناتسمج تراج یارب یراجح بیع قوح رب ریارب

 ع هژاخ هرکوص ندلاغتشا هلا اطعا و ذخا نامز قوح رب . ید! ترابع ندهود

 روب ییا نامش ازربم یدهع یلوو یغوا دلو و كناوریشون نکیا هرزوا كما

 ۰ هاوربثوتو سرت اعدتسا رب هرزوا نع ناسا رز . یدتا بصغ یهود

 انانلوا باا و ءدهفلخ ترضح و ن . ءادا ناتا ینک ىلا نرحما كما

 هریعاخ مرم ر لاح رد ناورمش ون .هادرب وهنسیدنک تاذلاب كناورمشون یناعدتسا . ككدیا

 و ردق © ۰ قدروسهالک ۲ ینکیدلیوس ه كمحرتم زب اوت مرز یلاحضیع

 واشم كرهدا سلحم دقع و دا تدوع . یدلرو ششخ راد كرب هزع ر يه

 ر اعدتسا رب لالا دیدش اهد ناه.قدالک | یزمکیدادا یتلت یحالید . قدلویوق

 ود هللا هداعا هنتتسیدنک تاذلاب یراراتد نلپ رو كدتک هنیارس كناوریشوت كرمدیا

 زمشیدیا هداعا یراراذید ناورشون . قدشلاح کمر دلس یتفیدلوا شلک و ثبت هلماعم

 -رتمو یتتیدلوا شلک ایلام كن هلماعم ی:ودلالدتسالاب ندزءاکرح و لاوحا راسو

 ریدتیا لتف ناه بوتربغاح قیاس محرتم .یدالک ۱ یتیدلل و هدناناب تقیقح فلاح

 وک یتسازج كمحرتم راکهتخاس » . یدنریغاح اهد محرتم ر هقشاب یرهروق نآوبدو

 هم یدید « كسهمشود هیازج رب هیون هدنس هک تیا هجر" یغوط یاعدتسا ویو
 دک | یتغیدل وا تراع نده كيامدتسا نومضصم ناورمشوت هديا هحر یزملاحض رع

 هود روب یکیا نانلوا بصع و اطعا ینلثم یکیا كراذیشخم یکلوا هزعرارر یھ

 وقز . یدئلوا صا زمهمقچ ندوبق یهدنفرط لوص كيارس نک ردیا تدوعو
 هت هتفاي ر هلوش هنسکوت قرهلوا هم عو شملصآ هنحاخآ راطكمدآ رب نک راقبح

 : كدروك یتیدلوا شلدیا

 دم هللا مر اسو میانصو تراحت بولک ندراتکلم راسو كنيلاها یک هدزمتکلم»

 رو كز وو یساضتقم دل زع واق كعا هظفاسح یتضع و لامو ناح كياوذ نالوا

 رجا هدزمتکلع نازمرم ازریم یدهع یلود ییعوا كوبوب كناوریشون هدلاح ینیدل وا
 خا یکم یشاسآ هلا ببصغ ینسهود زو یکبا رایج نالوا هدکعا تراجم

 « . ردشعلوا باص نير اسال ة ربع نوجما یکیدتبا
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 و . رشود هنسادوس قمالکا ی همققح باسسا هلا یوئعم بیس و . ريد . ردرا

 مکج هدیا لالح هزمس یمقح زک هسا در دلس:ینهس هل ز کشالتو یان عم كمجم بوک

 : درو یاوج وش یلاو . رب
 مومع . زمنكج ندادف یاح نوحما قح قاقحا بولو! نینمولاربما؛رم ترضح

 . ردرلشعا قاثمو دهع هرزوا كما تنواع» 6 | هدنصوصخ كما قوقح ذاقنا راناملس

 ارجا ییما رب فل ترضح . ردیژوس كرد املسم موم یزوس كنهفلح ترمه»

 هب هرن | رق صوصت دوخابو هدقدرا وا حسجرت فرط رب . ردا هژواسشم هدنص وصخ ك

 ندشر, هقشاپندفح . نصهدیا تمواقماکا توق ر چسه ردنا ارجا 31 هدقدلو قفاو

 هدنناب كنآ . ردیواسم یسه كوحوك « كوبوب « ىذ « مالسا هدندنع كا . زاثرو

 میداوا شعاب ؟ یببس كمشالت . ردقوب یش رب مرتحم ردق قلآ ینقح كمولخ» ندلال
 ندمکیدتسا روس e ردق ههم یس دز هجا لر هدی والک مدنک ن یروصا

 «تاروظح ا حد تارورصاا » كردا دع ترو رض یس و لدح م ر ن کد وج .ردشا

 . مدیا شمناق هدجسم یکه ناخ كند بودیا لمع هلینومض
 .یدیاردیا اضتفا قعلوا عیسوت هبنرح نکم دجسم» هلیراهبلع تراشا هفدلخ ترضح

 یهسم قوجر ندیلاها دارفادجسمو ندنیدلوادحسم نوجا مزیفرطره كنيزوب ر
 ردقت تارورضلا - . رلسهلق زام هدهدنوا یدنک سکه هدردقت ییدعا باعت
 هدحسم هلا بصع یارب هک رد ه بس . یدربلک مز ال كما تباعر هنسهدعاق اه رده

 رارورید «كحرول وا بس هسادا (۱) ههارکلاعم كنهلسم تالصو كسروسدنا قال

 (لدع ۷) كتهفلخ ترضع رلانع» مکیدتیا لصف و : رارریروسب تباصا هقبق اف و

 هسمک ر هکددندنرلهنس تاداع كنهفلخ ترضح کنوح . رویلوا مهف ندنمال

 ینیدلوا یطم كع یتشمو قحم كنکتسشم هدقدنلوا تیاکش هیدنک نوفق
 هنلاح كېغ یکتشم و یکتشم . ردیا باطخ اک آ ه رر ندنناقتشم « لدع » هسرالکا

 ترصع . ردیراح هدهدماقم وب یبع هک روروک موزل هدهندارا تادک ان ضق هر وک

 كکبدتیا امخ و كسشعا اطخ نس » هلکعد « ناوربش ونا نم لدع"ال انا ءاو » هنیاخ

 ی اطخ یک ینیداوا لصاو اکسعوتکم . ردقوت همش چه هدنوب . یدلواتبات هدمدنع

 یم ءا كناوریشول هدنیا كنالکو . ردشعا بارشا یتومضم « كس:دیا حل

 . ردراشمروس تراشا ههباکح س نالوا فورعم هدزمش هللا دارا

 . ردهورکم قایق زا هدرلدجسو عماج نالییاپ هللا هراپ مارحو هدیومغ: ضرا (۱)
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 دات هل رللاثم یحرا هد یی . ردقمقعح هنح راځ كءوض وم كمشررک هحاضرا هداروب

 . کجهدیا افتکا هلکما

 كوبوب هلرلرا دمکح هلیداسبتعا یراتوفو تولعس عبطلاب رلندیا لالخا یفرصت قح

 تموکح ینوا هتسردیا زواج هنقوقح كنبرکید یسیر, ندیلاسها دارفا . ردرارومأم

 كنوناق و تعيرش قحما توق كج هدیا رجزو عنم یهر, ایج طقف هدهسردنا عنم نوناقو

 . رلسهلوا یندشو تلادع

 كنهمومع تعفنم یک هراس و هاکتدابع هدایز كا هدنوجا لالخا فرصت

 هدءدمالصا مام . ردیعیبط هدکچ هلدیا دانتسا هرابب- ع ورمشم ارهاظ والثم ییدوحوم

 عضو كئيمالسا رازواج یک وب طقف . ردشلوا . لکم شمالوا عقاو راهنداح یک وب

 چوآ نوجما یریونت كئحم وب . ردشلدیا عنم اع اد هلئاساسا لداع و نیتم ینیداوا شا

 وش ییدسا طض و دق كخرات هرزوا قلوا راد هشيا ولرو چ وا و هتموکخ فاتخم

 . مولهدیا رک ذ یراهعقو

 اق هدنفا رطا .رور وکم و زا هه وت هل دحیسم رر ى سلا وماشهدنتفالخ نامزلرمم ترص

 7 کد هنیووهی ریز کل ایهدناموب .رداهوالعهروک ذمدحسم هلی اكلالمتسا هلیسام رک دیراهصرعو

 لونفهنسیدنک یس هراپ هدلاح ی دال وایضار هتسل اقهدحببم كس هباح هلىسەدايز دەب هل ساپ

 نایلوا نونع ندلاح وش م بطلاب. رولو ا شمل دیا مس وت هد عماج و ریلیدیا ه والع «عماح هناخ كر هلي رړدتیا

 ییدیاب كنلاو .رریکه نی وضح كرم ترضح ناالوا نیملسم هفیلخ .ردیک هب هرونمهنیدمیدوم

 تبطلسوماشتحا قاعت«هبایند ( شیارآ )شیالآ هدهفیلخ ترض> طقف . ردیا تیاکشند هلم اعم
 ترضح . رولوا مدان هدهننکیدلک هلبا فوخ ندنکج هم هديا مکح ذافلا نوجاکیدمروت

 . ههللا س ناورمش وا نم لدع" ال انا هللاو » : هنکش هود ضاس ر, باخت هیلاو رم

 وي و هب یدوماضءالادعب بو زاب سهراب. » طداع هدایز اهد ندناوربشو ن هک مرهدیا ن

 ردع ند دو ناه زاماب راقاب هبوتکم یلاو . ررو وک هنسلاو ماش یوتکم یدوپ

 وفع ی منع !طخ. رالشابهفعل وب هدنماحرتساكمر دنیاوفع یرروصق ثحزییدکح و کم ەلد

 یبحاص تاراد و هدد ردق وب یدوه نالوا ریحتم ندهلماعم و . رراولاپ هد زکیدیا ]

 كنسوقروق ندهفیاخ رب شمیک هسلا یلاماب . هقرخ سا یک «رم» كندئاو ماش نانلوب

 یخ ر یتبقح « یر وم ر یوم كنو هتل ا. رالاط هرکش رغ كرهدبا هظحالم یندس



 ۳۳۵ یافر هفرصت قح كتيمالسا

 یس هدنا تدوع ندعسشآ رکیوا ترصح (۷۱) ۰ ردراشعلو ههنتسوباقم ۰ ؟ یثوج |

 هماساو شعد « قارب ناعم اکب ینیلع كەسرروک بسانم ۱۶ اباطخ ها درسا

 ردنا مرور ییا كن ەفلخ ید

 هنیرزوایطسو رص» كمورو هما لر ابطق هحینلک هح.ف یرصم صاعلان ورم

 (تماصلانةدابع ) هرزوا كا هربا یارجا نوجا حاصل (سفوقام) نالوا یسالا

 . یدشهردنوک .تشه_ رب هدنتلا یتساد كنحز,ر مدنمان

 . رولوا لخاد هدلاح ینیداوا هدک وا ءداسع هراو هنیدزن ك ( سقفوقام ) ته

 ندنغیدلوا ساره راحود قرهقاب هننکدکو وب كنسهثج « هنفلهرق كنهدابع ( سقوقام )

 . یدد « نومو زا ۹5 كرك یتسهقشب . كدیا قازوا ندنب یمدآ هرق و »

 لند ز و مزب يو بب دیحاص تفرعم <« یار هدایز كا هدزمحما مدآ و هسا

 ترضح . زرولوا لماع هلسار 6 در رم كا زممه . ردنا مدش هزعرزوا . . ردا

 ندنار کلا. یدرو رارما کا هبیرضوط ندیرغوط هارءدیا باال فک نوا
 هرف و د 3 کو ) سقوفاأم ) . رایدید « . یدلیا ا هز هد ی  ههامقبح یراشط

 .ردلل وا م رکو ص ندزرس ۱ تققح ؟ زکیدلوا قحا لصن هنسلوا یرلیآ نورم كمدآ

 "ةقاسم « اعقوم تاذو ربارب هتقاوا ءرق یک كکیدروک رخ » هدرایکیرت . یدید

 ( سقوقام) هلیرامریو باوج هید « . زیبا یتیذلوا رق ۰ ردیزلبا ندزب ًاملع < ایر
 .  یدلیا تعاطا کمهلکید یزوس كيهدايع

 هدد رص یتبدنل وا نحت هنغلناد ام وق موم هیهالاسا شو هفماش حارجلا ن ةدسع وا

 رب هیشک زوي ییدردنوک بوجس ندنلاحر هدیزک كشيرق هرزوا كما حتف یبلح
 . ېدشم | ناعآ سه د نی جز

 ىم وصم ندض زمن كف عن قحهدتیمالسا - ۳

 تسمالسا,یدشلروک ییدلدنا ثم ع وصوم هد كف رضققح هدنسهماتناس رش) ق وقح

 ین هیهالاساماکحا یک دبابو . زم هلی راس وک٢ نوناقرب چن ره ن دیه شا ا ا را ر ی ردو

 ۰  هلاق ار زک هسرولوا كح هني. هفیلخ اب » : هراص یهدنسهچرت مالسالایف قرلا (۱)

 ۱۱ 179 رک نیل لوس هفت ه تایمر دەبا را كروم مهنبا هسقول

 ۰ ردیعیبط ینجهلوا هدزرط میدزاب هدنتم كدسپیفوط ارظن
e 
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 كجهدیروب هدنباکر یهلاعتاوذو هدلاحینیداوا هدندزواتآ هلوک یتح رهبری و هنتیعم

 ؟ردیمراولانمر رزکپاکوب هدهرتاس نایدا ابجع .روبلیرتسوک مارتحا عقومر هتسیدنک ردق

 : ردشما نایرج هلیوش هعقو
 تربضح . یدپا ( یسهلوک ) یتیقد كنراترضح ( علص ) مرک | یب دیز نی ةماسا

 هن رازی دربار هليا نسح ترضح یلغوا كنیلع مامابولآ هنغاجوت نکیا لوچوک ینآ لوسر
 . یدرونلو هدامد ری هدیراقح و  رابشفوا روا هد یا سه < رربدب روط وا

 كرەروك دم رب دعتسمه « یلسارد یدک سم ترصح هع و وب هماسا

 نادناموق هود زا یکیدتنا ماونعا هد.هنس یحرب نوا كرحه هرزوا كما حتف یبطسلف

 هدنفالخ ماقم هرک وصندنلاحم را لر ترضح ءدنجحما ودرا روک ذم .یدشمرویب بصل
 هماسا طقف . رلیدبا هدقعلو هدنتل | ینادناموق كنهماسسا مع و رکب وا ترضح نانلوب
 روبج هتدوع هیهژونم هنیدم ینالوط ندنسلوا هتسخ كتسیدنفا هلحرا و ندیاسآ ضعب

 یدرویمهلیوس زوس .یدیا هتسخ ربمغس ترضح نامذ یفیدلوا لصاو ههنیدم .یدشلوا
 دد ا ردات ها تمس رای ت صح هداج یشدل واو م یا هتسخ

 .یدالشبهنع وق بور,دلاق ردق هسفلوص هنیرزواكنهماسا هرزوا قلوا تمالع هنغیدنلوب

 نيد قر«شقلاف هابصع رابرع زاملساپ ريلي هفرط ره یلاحنرا رخ كمرکا ی

 هدزوآ كمامريو نادبم هعسو هغ روک .نلاح وب کیو[ تب رضح . رایدتسا لر ییدجخ

 لورا ترضح هلیا دع ندرومآ نالوا جاو :یمارجا لوا دلا یسعلآ كتکوا لاحرد

 شا سن یتساقا هدقلنادنادناموق كهماساو تکرح هحنجوم یتصو كمرکا

 هس رلیدنک مارک راصنا طقف . ردشلا ما یتکرح هنبرزوا راد ص ندیا ناصعو

 هخنلیوس هرکب وبا ییون رنع.تربضح . لیدلیا باط ینبست كنیرب یلمدق اهد ندهماسا

 نسل كهالالوسر : باطخ نیا یا » : نولآ هنسهرآ یحووآ یلاقض رکب وا ترضح

 هرک وصندن وب . رابدنل وب هدندیدش باوج <« كسروتسا ندنب یی نم كمدآ رب ییدبا

 کز م ندک دارن ندزوک یرگسغو شمتک ههاکودرا یرهقیح ندار وا رکیوا ترضح

 یلاعوب . زد شما عیش یرکاسع هدلاح یراقدلوا زاوس بسا *دهماسا « او یسدنک

 . مهلاق بکار زکه سیا كجم هفیلخ اب » : اباطخ ههفیلخ ترضج هماسا ندوک
 « كسرنيا نسهن » : قدهلوا باوج هفلخ ترضح و شعوب هدنلاوس, مهنيا هسقوب

 4هتسرولوا ضورعم هژود تعاس ر مراقايا نوجا یماضر باج كهللا . مرتسب ن هن
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 قرهلوا تراحا هيف هدا یرلیدنک . راخمر وص هد ردەدەر ؛ نوا ربما هنسیدنک نامز

 (۱) ۰ ردشعد « یهدزکک وا »

 هر یمغس تّرهح ا قاب همس هح رد كرلهلوک یحاص تقایلو تبع هدتیمالاسا ۱

 ودرا احجار هبا هجا قوحرب رکید هلبا هرشیم ٌةرمشعو نیزک رایداهح « یمهلوک
 قو اات رمو واف لاس اساسا یک ر ترضح هلیارکب وبا ترضح و رونلیدیانیبعل ینادناموق

 كنهلوکوب لاخر مظاعا نالوا شم + وو مر تفالخ دنسم e ر لا ادب ر

dK Gol ] ]۱۹[ردا لق هللروص وش یە داحو ه دنس هل اتم هیهالسا قالخا مرا كب  : 

 ه هود ناک ک هدو . یدراو یمهلو هدر « یسهود ر نامز یهدسا مع هنحتف كسدق

 تب رفظم هدتول راو هدعوم ۰ یدررب هنبب ینس هل وک "ادم هد گعاسرپ 6 ر یذنک تعاسرب

 ترضح, ندنکیدتنا :يداصت ھاو سوکت تبوت هدهرص یکیدلک مزال كاريك هب هملق هلت ۷

 .یدلیا لوخد رهبر و هدنناکر كنسهلوک و درهکح ی راهم كنس هود هنح وتفم هللم نیما ربما

 ٩5 ووا - ۱۲۸۸ ینا نرشت ۲۵ - یسههرغ ترهع )

 : رده ۱ ثودح اهد هعق ور هل وش هدنسهرص یتف كرسمدق

 ید تفوزا هسرر و ناماو دهع هد واک تاذلاب یرلترمضح هفلخ یفارشاو نابها كسدق »

 ۱ . یدنلوا ضرع ههرونم هنن دم. تیفیک ندب راکد رو یاوج یزلکجهدبا ماست

 هنعهللا یضر بلاط فا ن یعهدقدلوا رم یراترضح«:۶ «الایضر رم نینمژزلاربما

 لکعد . زکیروس هلاوح هدر نداصا یثیا . تجاح ه هزک-تک تاذلپ یراترضح بلاغلا

 هزسهرک وص ندننافو كن ارز ۰ مد + دیک هداهج لوا ندنافو كاسارع ن هدر تربغح

 ندنافو اسابع ترضح هدنتفالخ الا ,ترضح مقا ولافو شع « دولیزوچ یرلتاق كنه ارش

 . ردشمالشاپ هروهظ راق) ایف وارد درک و

 تع نه هش رش سدق یسیدنک بوقار ماقمع اقى ىلع ترضح هار هدهرونم هدم رم ترضح

 هفس هب رق( هعاح )هرزوا كمشروک هلسردن؟ نوقارب ماقما رر هر رب كماش یاصاو یدروس

 ۰ یدردنوک رابوتکم كرهدبا نیم نوک هنرلودنک نوا یرللک

 ( هدیبعوا ) نهللا تاقالم ادتبا ۰ رایدشوروک هلسودنک بولک هب هاچ ماش یاضا نوکوا

 هغارصیق رب هلا فاو لاما رع ۶ ترضح هک يدا ( دلاخ ) هدمب ( نایقس نآ ن شا لا مط

 یرلبا هدااح یرلتدا وا شەك رل هب ور لزوک : بو هرات 1 لعا را نک ر واک هب هاچ اک ار

 ۲(یا لابقتسا .بوراو
 بول ا راشاط ندرت يوا قدناویح ...يدنلتدح هوو وک سام لاو زیا یت یش
 یهلابفتسا یب هلقیلیقو . زکسشعود ندزکبأرو رکذ قباحه زس » و  یدنوط هشاط یرلن 1

 هدزع رلرزوا , ردن راء ندشیا ر یروقو نینمّولاربما اب یشدران ] .یدتبا یدک. ولد 6 زکیدقنج

 هنا ويح بود « وا كپ » هنرزوا ك 1 7 راپدل, ۱" راذتعا وید ... ردآراو زعرل :الس ق1

 . یدراو.ه ( هاج )ب و یدنچب
 ( ۱۳۲ هفبیص ۰ هءزج . ايبا صصت )
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 هدقح هل و . زدج راخ ندزمع وضوم حاضبا هداروب یغیدلوا شما لیدعت هللروص هن

 افتک ١ هلبا هصوت یتسعلاطم «  مالسالایف قرلا » . ردشلزاپ راباتک لقتسو ددعتم

 [۱) . مردا

 ۳3 وا فانا هدهلا هعقو ناتلوا جرد هب یا و ريلرب هلند ردق وش اذهعم

 هدنسهزآ رالاق رفآ و رام دنه هلرص وصخ و هرز ا ماوقا هل رلید نک كرار اکا نوک و

 كم تمالسا قرف یرلدنهژوک الاعهدنسهرا یلاها یلزب هلی رلیدنک هدالرالاقمآ و

 را هعو و کرا نلیدا ھاکح یا . ردشم ردلاق نداتروا لوا هنس روک و و چوا

 : ردغیلب هدهجرد قجهلق ینغتسم ندقمزای یزایهج راهفیح
 ییاهاو یرپش « ه رصام اپ یفیرش سدف هلب رک سع نوب وب هنع ها یضر هدبع وا

 یضاد همیلست ( سویو رفوص ) قیرطپ روک ذم رهش هنیرزوا ینلا هقییسضت تحت
 .یدشها بلط یم اهراخیارجا سفنلابهدنح ملست طو رش هلیا ر۶ ترضح طقف شم وا

 هغرش سدقهدللع یفیداوا هلوک رب زکلاب هدنتبعم كرهدیالوبق ییقاو بلطهقیلخ ترضح
 "ةبوانم یسهلوک هلبا قوراف ترضح ندننیدلوا یرلءود رب نوجما كمي قحا .ردشلک
 ندنفیدلوا اشن وک بوک ر تون هدهرنص یرلکذتبا برق هرهش : یدرارنس هءود فلت وا

 تلحاوم هنهاک ودرا هدیبع وبا هدلاخ یفیدلوا ایی هدنسهقرآ هفلخ ۶ بک ار هءود هلوک
 فافختسا یهفلخ نالوا شلك هلتروصوب كنسیلاها ( سدقم تيب ) ةدينع وبا . رایدلیا

 كىمو هک ون لاح.كسروشوب ءدلاح رب ناشواقیال اکس !هفلخای » : قرهقروق ندنرلعا

 ینوب» هفلاخ ترضح هنیرزوا یملوب هدهظحالم رب هدنلامع قو اکو کس یرازوک

 یلداورمقح كيسان رب . ردتنعت بلاج نوا رامالسادلرازوسوب .یدعد هسمک لوا ندنس

 هللا یش ر هقشپ ندتبءالسا .یدت | فرشم هلتمالسا فرش یزب قحبانج . دا ییقاو

 هدلباقم هلیلاتشا تیولع لأم « ردیا لبلذ یز, یلاعت قلاخ كەسيا ردا یفرشونع بلط
 . رایدنل و

 عقاو هدهدنسهنس یجزکس نوا كئرح» هعقو رب هلوب هروک هتیاور كرثا نا

 مزال یسمتک , هماش رم ترضح هرزوا كعرک وا یمیسع ثاریم : هک هلبوش . ردشلوا

 لح وشعافالختسا یلغ ترضح یتسیدنک هجن دیا تقراقم ندهرونم هنیدم هلاراشم ,یملک

 روك شلروح هنشدط یحما هدنرزوایدوح هحنل وا لصاو هب ( هلیا ) ییدتیا نیبعترو ص

 یکیدلک هات سا قلخ . رد شهر و هنس هل وا ۲ یاو ید هل وا بوس هم هود ناثو

 ۰ زکفاب هنتس رهف تابیاتک هدنتن اب باک نوجا رثا وب (۱)
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 ینشاب لحلف یدیا هساوا یتمرح كنهبمک .یدصاب همکنا مدا وا نینمّولاریما یا س

 هلکفارتعا یش كفيداي » ؛رم ترضح هحریویاوج . مدقحهراپ ندنمهنروا یزوک کیا

 هدكيا یک كنيداپ ک اهسقوب .ربلک مزال كکالک | اضرا یعدا وا یدمش . یداوا تا

 یا هلبج یدید .. مررررو سا نوجآیسهربف ينور ی « یمعا ارجا یلعف ینع کس

 ید هدنکیدید » ؟ رولوا لص ول . زید ماوع هسیا وا مربما !ù نانموااربمآ

 ندتفاعو یوق ندنرکیذ لسم ر . راتوط یواسم یزککیا تیمالسا : رع ترضح

 ترضح هلبح هرز وا فو .یدنلو هدنیاوج « . زامهلوا زاتغ هلا یش رب چه هقشب

 هب يع دالاب امد رب . یدلیا رارف هلوساتسا قرهبالک | ینغیداوا شاور وف ندنمكح كرم

 01 : یدمصاب قایآ

 ندلتیف وب خو یمهمقو كانطبق نانلوا برض ندنفرط لغوا كبصاملانورن ق
 یلغواو یورمع ؛ رع ترضح .یدتا تیاکش لرهدک هر ترضح بورضم . یدیا

 هب یلعف ر ۶ ترضح هدن راک درک هر روضح اممااراشم . ید ربعاح هنیدزآ ندرصم

 . یدروا هنلغوا كورم یطفق . یدتبا ما یتسمروا هلعوا كورم درهر و كنکد ر

 زکلای ناروا ینآ » « ورع هد هسیدتسیا كمریو ما هتساورواهدهورم « هقىلخ ترضح

 هدنماقم خسوت هصاعلانورمع ؟ رع ترضح . یدراتروق ییدنک كرهید « یدیا مغو

 ی رلد ۳ هلا ق هن زس هدلاح یرافدقوط قرهلوا رح ندا قلخ ! ورم یا ۰

 . یدید ۰ زکسروس دیا داحما لوک

 تهج ر نتهتسا كلرتسوک یسبیغوط اهدو نیدوک یک لخم یاواسم هدتمالشا

 تمالسا . ردد دوج وم كل وصا یداخا ه راح و هلوک یعب كیرا_شا هدوا هار

 ینتفک تراسا نالوا شادیا قسطتو لوبق ندنفرط رانیدو رلتلم نلک لوا ندنسیدنگ

 )٩( هفیح ۱ دلج یحراب هیمالسا تیادم ۰۰

 .ردهدکدارکذ هلقرف اهدزارب_هعقو و هدنسهبیع تاس داع رات گکب یمهف ید ادنپ هل! ایا صصق

 لک ارصتهدنرارفنیح هابح : هکر دهدکماسند قرهلوا هلضف [ ۱۲ س ۱۱ ص ] هدخرابر وک

 ردعهلیوسیرلتی ی هدأم وشو شما تماد راهظا هرخ الاب بار

 یایز رب چیه كيو مدیاهسلوا شمت اربص هک لاح. یدسارصس فارشاندنتعانش كنانوط رم

 زوک رب طتس یزوک ےب مالغا. هيلع تاتو .مذل وا بولغم وانعم رويغ . یدفحهیع وقوط ٤

 ۰ مدبا هديا لوبق ییزوس دارم هکشاک . یدیهسامروغوط یب ممدلاو هکشاک . مدریدشیکد 4
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 همش هسمک . یدتسیادهاش هقشاب . یدعوط یداهش كنسح ترصح خرش یضاف

 یرد ولو ریمپ ترضح دیفح . زما ماق هیاوسعد زسقح رب ىلع ترضح هکز ملا
 كنلغوا هنهل كناباب نکل . زمتک ههمکح نوجا كالوس يث ییدماب نوسلوا نوجما
 دس وا لباق ناتنا کادر هیبآ بع روش . زاغوالوف اعرش نمایم
 . یدمهنازاق ینساوعد یردب هلتهج وب . یدنلوا هر دام كتبو دیفح

 یسخاقدادغب بوصنم ندنف رط یدنک یخد دشرلانوراه رومشم ندهبساع یافلخ

 : هک هلیوش .یدلوا هعفاص هللا یدو ر, هدنروضح فسوب وبا

 یدرک یرجحما یدوہ نکرروطوا هاب ناب ہللا فسو وا دنشراا نوراه

 وبا ندنشیدلوا زاح هسیا قعوط یتسوا قایآ یرکید نک رروطوا یر, ندنیمصخ
 دامفا یدو هنیر, بوقلاق یودنک "ةياعر هناواهو لدع هدغاق فو
 مکخ هنملغكدشرلانوراه ك ردا هک اع یارجنا ءززوآ ثلادعو . یدک هتي راوغ راف هلا

 نورد غاد هنس ودنک تفک و ندنعیدلوا شا لرم هتفرط نوراه یلق طقف . یدتلا

 هک كسرواس برای » نکردیاتافو یتحوشلاق هدقعر هدننادجو یفداوآ عاصو شالوا

 _نوراه طرف, مدا تیاعد هتلادعو تاواسم هلهجو هم هدنن a هدمرم تدم

eروش اع ناح هدهسهدسا مکح هلع كيوراه ردقهب نه هدنس هعفا ص كات كادو  

 ]٩[ . ردروط سم هدههقف تا ینادالغ آ ود « یدیا شا لمم هنف رط ۳ ملق

 نالوا لخاد هبهمالسا تک اح ریز نیمو سل . فكتاواسم هد :رامالسا
 ( مهیالانب ةلبج ) نالوا یربما ناسغ . یددویاب رثا نسح رر كوبوب هدنرزوا یلاها

 , "وی رتسوک یتکیدلدبا تیاعر هدرلهچرد ه هناواسم هدرلنامز وا هلماعم نانل وا ارجا هدنقح

 راجحا هدنشاب قرهلوا فرشم هلبا مالسا فرش هدننامز رگترضح هلبخ ما

 ترضحو شک هیهنیدم هلنا یال آ رب ناعتطم هدلاح ینیدنلوت جان رب عصر هل ارادتمق

 ترضح لا ول < یف وه و كرما طف . یدشلوا راو رسم هستیم السا كملااموم رم و

 کلوش. یدموقل آ ندقسطت یهعرش ماکحا نائل وانایهدش آ هدنفح ك یر

 هنکتا كنسیدنک مدآ رب ندنسهنیق ( هدازفی ) نکردیا فاوط ینهمظعم بک هبج
 هر ترضحیرا زف هنبرزوا كنون .یدربقین ور قر هر واهو ر كمدا وا هلىلا هلبج . یدصای

 : هلبج . یدروع یتبفیک . یدریغاج هنیدزآ یبهلبج رم ترضح . یدلیا تیاکش پودیک

 ۳۲-۳ ةف :ندنبوتکم هب یدتهم رب لایا لا كناشاپب تدوج : ریهاشم مجار تابختنم (۱)



 ۹99 تلادعو تاواس هدنیمالسا

 كسه هدب ون اق ران و یرللوا كالام هقوقح ناع كرلنا فا NE تا واسم هلع ءان

 . لس هلب دنا نامت هللا یلدا دع رب

 یزاتضیپ نوحا ناما یرالوا مار هنیراررب هلرلناسلا زی » : هدناشلامظع نآ رف
 ه زك ضعإ یزکدطم هحورر یاعت هالا » و 1 دل سك وب هلتهج هح رد ندن راض »ر

 ندراهلوک وا تاذلاب كرلنالوا لضفت هلکم ریو قزر هنسهلوک یدنک طقف .یدتا لضه

 ۱ ۹ ردهدشل روس ۲۲) ۰ ردنواسم هدیسده < ردقو یرلف رفرب چھ

 ندنسدحاس یلضافت هحقوقح دارفالانیو یهود تازا ا ولرد ره تسالسا

 هسمک رکید كن هسمیك رب چبه». ردشما ذاحتا ساسا یاواسمو توخا هللا درط ًایدبا
 کز کلم »و [۳) «ردهلا اص لع ابو نىدزكلإي لضاف ردق وب ی نصر لضف هسرزوا

 ها ر چه E هت رزوا ف هد كنم رر .چسه : ىج تل سع رب چه

  ناححرو لضف هنرزوا نالوا هایی هدكنابلوا هايس چسه « هنر وا هايس كنلكىنر

 . رمال ¥ ]«ردزكنالوا یتم كلا .هدیهلادزت نکع رک كاءهلوا هبا یوق هک ر کم .ردقوب
 عوشمو حبات ا جامو ف هدهدتمالسا اعفاو . ردیواسم شيم هدّتعا رش رظن هلع نا

 ۰ ردکع د تعاطا هللوسرو ههللا تعاطا هیالاولوا هد هسراو عاطم و عیطم

 : ردندفت ا نرو ناش همالسا خرا راهعقو كجهبدبا هاکح هدینآ
 كب ىلع ترصح هشدلوا ۱::ع۱ نایاش هب هن هو هرم السا تلم كناواسمو تاادع

 3 هک وش ۰ ردیفاک لاد یس هعفا يص ها یدو ر, هدر وضع ۰ ( جرش یضاق )

 قوح كب . ردیضاق رب بوصنم ندنفرط رم ترصح هفلخ یجنکیا حرش یضاق

 ۹ ردن ون داماد هسا لء ترص . ردا تلارذغ "نل هت قوح كنو 3 شاوا ررمعم

 كر ترضح . ردرسج درد كي هءب را یافلخ زمغیدساط كوو كا هدهمالسا تامو

 , یدا یصاخ راشتسم یحد هدنتفالخ مایا

 .راید را و ه0 ر وضح (م رش یضاف )هن رزوا یساوعډ ر ةخم ر, ندیاثدح هد ران هليا ید وهم ر

 ترضحو یلغواید نک نوجااعدمتابنا یلع تربهح هلدل وا گریم ید ره زاید وا هعفا م

 . یدردنوکههمکح یربتقنالوبیمهلوک ولدا ز | هلبانسح ترضح نالوا .یدیفح ككرپمذب
 هسا ا هجرت ¢ اس ناطلس ةقيقح یی هما دهع نان !واناس هدهیشاح ی هد هی ىج ۰

 .نمول ریو لاتحا هنزودص لعفر هلو ندهبلا راشم هاشداپ

 ىلع مکضمب لضف«ااو [۲) نو قم ًاضهب مهضعب ذختبل تاج رد ضعب قوفمهضعب انعفرو []

 ۰ ءاوسهیف ماعا تکاداملع مهقزر یدارباولضف ندلااف قزرلاقفضعب
 .(ثیدح) ماص لمع وا ندلاب الا لضف دحالعدحال سیل[۲]

Y1 ۲۳[لع رجال الو رجا ىلع د وسال الو ییع یلع یمجعل ال ویمحع ىلع یبرعل ل-ضفال  



 تاادعو تاواسم هدتیمالسا ۳۹۸

 كرءدبا همااطم شیرد یسوف ترک هدیلیا مور كاراصت هدلاح ینیداوا ناشاالبلج

 ىلع یالسز ا ا هدهسنا شخلو هدنروصت كما ناملسم ارج یرلتوب

 یرللامو ضرع و ناجح كران | هحناضتفالزغد راشعالوبق یتبعررلن | هک مادام : یدنفا

 ساسا كما ربج ءرانآ هدلو و .زیولجروب هیهظفاحم یک زلامو ضو ناح یدنک
 [۰]10 ردرومشم ییدمریو تصخر ود « . رولقوط هنبد

 3 رتموکح ملسم ريغ ؛لباقم هنسهاسمو بانجولع ,قهدنتح راملسمریغ دارامالسا

 هدرلتکلم ناق لدا ته اح هدمرمخا راصعاو هدسلدنا هصااب هدهفلاس نورق
 یهدلوا لح یهنادحو تیرح لماع ةلمأعم یراکدروک اور هب هنااا "یلاها نالاق

 . زامهلوا هلسب هسیاقم رادم هدارو نوحما

 تاادعو تاواسم هدتسم الرسا ۷۲

 2 ردرل_همالداراپ یوا بیم هلی رامتعا رادتفا و تص 4 رکف 6 لغفع 6 رل اسقا

 ردهدکعا هب اکح هل روص وش ین«ءقو و كب لاک یف (۱۰)

 کەدسلدیا رال و ساپ -او هار«:هرش نندنلاوحاضب كرانابتسرخ هنيا ندفرط رکد ۰. . »
 ینفیاسآ ات کلم مهقرءلوا رادغاد هدایز كي هد یال وط ندب راهنان وعلم تایدعت نال وع وقوهرلمالسا

 هراس نایدا نوجما قلا یرلمافتنا رب نوسلوا فیفخ كنم راشادنند کهدبیغن هدمه « كا نیما
 لیوحم هعمأح دارلا_سداک هرزوا قاوا هراح اکو فار ۹_شود هسروصت كا مالسا ینسهفاک كنب ایا

 هسیا اکو - یدلیا قامرف ینسلدبا هير هدنرلبت؟م مالسا دارلةوجوح هلدرط دارلسایااو یتسعلوا

 هلتهح یرلکد وشود یهقیافم قجهلوا لصاح ندنناصقكجارخ هدلاح کیدلک هدوجو تروص وب
 یه رپ مور هنرژوآ هیفخ تایلعت یراکدر و نوما یقمردقار مقع ییهاشداب رییدب داتعمرب

 اعدا هدهسیا شلوا قرتحم نامر یهدنلا ردقە یهو دای یدهعكحناف اردک هب وام ناود

 ةشاب ندقدل و لبقح ییاعدا ملس ناطاس ږلکغا داہشا ینیرحیکب چ وا هنفیدنا وا اطءا كيادعاسم

 و کلا هات روت همدقم یالهعفد وا ندنکیدروک بسانم اهد یتحارخا هلعف ارادن كنیرییدب

 ( ےاسناطلس ۰ ناشی ربقاروا ) ۶۰ یدلدیا افتک ۱ هلیلیوحم هعماج دارلاسیک مقاط

 تاعوقولاخراتن هام زا صرلت را فورعم . ردققدب جاتحم یسدافا و كنادیرب قاروا
 ندا لیکعت یرثک | هدیلیا مور هدهبیا روسدبا تح ند هعق ور _هلبوف هدنقح یازامتما هباخقی رطب

 لاک قمات هلع ءانب . ردهدکماتا اوتحا یدیقر رم اد هتسلضا ناماسس ارج كيهنابتسرخ مصانع

 ةد رظن یندشو مرع كمبلس ناطاس . كرك هسلوا شعبا, ج هتن رکیدک یهعقو ییاه كب

 هدزرط ول كلت هعق و هسریلب دا لمأت ییدتا احا هل وص یارزو یهتسيا قلوا لئاح هنمرعو رول ۹

 هتخیدل ا شا نایرج هدنسه زا مالسالاخيش هاهاشداب یک رلهعقورکیدیاثما قجنا بوی | نایرج
 زی مزال قلوا رمتعم 5 یسهدافا ۷ EE و۰ ریلسهنلل وا م گی دد راب



 ۳۱۷ یامر «هیبهذم تیرع" كتيمالسا

 كما نح ندننرضمو هداف كنتازاتتما هناخق رطب . ردشرتسوک ینیدلوا راکتیاعد

 و هدنقح كلتا نانلوا دانسا هملس ناطاس هدنغاشآ رطتیاقز ۰ ردجراخ ندزمنح

 . ردشلدیاحاضبا اهدزار تح

 ییدلک هنیدودح ناتسبرص بودیا مسو یناحوتف ی هدیلیا مور ؛ دم ناطلس حاف
 هدر وب كم حج ر یتسور ندر اکزوت هل زا راح ام زا: رصنالوا شااقهدنسهرآ شتآ ییا نامز
 وا رل ال هلرامورو . رایدنا كىلوتاق راراحام « سقودوت روا ؛ < لب رص زادوا

 كع اه دلا یرلب رص دار وهناژیلارق راحام. ید را نفع وس یر ارب ز هدررلن وق ک ینیدلوا ثرفانم

 ندیا قیوشت هتمواقم هراک رو يک e ووشار ژروژ یلازف ترض . یدرونتسا

 2 رلملب رص هس ربلک بلا ۰ راکروت را راحام ِ هلمما نعا ته رو هنوز یارف راحام

 ۲ ۷ 9 رص ٤ دره ناژ . شم ردروص ینغجح هل و نان اد ی هل هدنقح ی رلمه دم

 قهدوض یلاوش قع شمریو یاوج جدا سا یلاسبلک وییل وق هدف رط ره
 كعماح ره : هسیا هبلاراثم ۰ شمردنوک هنیوز دم ناطلس حاف هدیتیهر, رکید هرزوا
 یاوج « ث> هلبهدنا تدابعهنقلاخ سک ره هدرارو « كجهلیدیا اشنا اسیلک ر هدنساب

 ]٩[ . ردراشمتسوک تعواطم رابرض هتیرزوا یسمریو

 هدنناپ كعماح ره » ییدتا دعو ینکج هدا قمت هدناتسب رص كد ناطاس عاف

 . ردشنلوا قسطن هدهدلوناتسا یف « هدعاسم هنساشلا ساک رب

 یبهانق چ مور مدنلاصلا تهر مماج ی هدنسح یا وص یبع هدراق
 ردا ؟:یمنمرتسوک یاد دم بهذم تږی هلع تلود ؟ یتیدوج رو تلتسابسلک هلی
 هدنس وشراق ناه كنف رش مهاح ناطلسهامو رهع ناک هدفرط لوصو هدنتیاهن كنسهداج وبق

 1 ردیلکد ندن راللد یدام كيهبهدم تیرح كما هدعاسم ةيس الأ كساسلک مور رب

 كمما مالا ۳ یرلنوا كرهدیا تبصغ ی رح نالوا شلدا شح هراملسم ربغ

 نرعزاو ندرکفو ًادانتسا هب عرش ماکحا هني یراهاشداپ ی نهتسا

 ۰ ردشفلو هدرامالس الا خش

 هر و هات | نار وک هدیوتکم رومشم ییدلو| نیمزاپ هیدنهمرب كناشاب تدوج

 هاشداپ رب ردتقم هبا رجا یداح يه ملس ناطلس زواب . ردیا لیکشت لاثمرب لژوک کو

a coté de chaque mosquée, ys élévera. une, église,1(:» ( 

où les tiens:pourront adorer leur. dieu. » 
De la 'jonquière~ histoire de empire, ottoman. 4 



 یوب همادهع »۹

 ۲۱5 ]و[ ۱ ]هسنا وا تفلاح هلو دب وم هج لو | یعقنماند بول وا قابل هتم ابق همان دهع وب . ر ردفلک م

 هج زا كرک  یمفس ترضح رک ادعام ندهمان دهع وب نالوا ساسا و لصا
 ندب راف رط مارک باما یک حا رجلا نة دبع وبا «دیل و نب داخ« صاقو یناندع« صاعلان ورم

 رغ "یلاها نکمتم هدنراهعطق سلدا یتح هنقرف | < سراف « نیطسلف « قاره « رصم
 كنون هماندهع هل راشعا اعموحور رلتو هدهسا شر ورهما دهع شعب اهد هبهملسم

 یکلوا هماندهع ینیداوا شمرو هنبرانابت برخ ماش كرم ترضح زکلاب . ردینع

 رناسد ینندلوا شعا عضو هل هماندهع و كرم تنرّضحو . ردشم ردشک د قوح زا

 ذو كيیلامت قح ؛ هللاو » : رع ترضح . ردشلوا ساسا هاستحا ملع هرخ الاب
 هدنرکف (۱) ۰۰ ردهدایز ندنکیدستیا منم هل نآ رق ذوفن یش کیدتا عنم هلتموکح
 یراملدمریغ ی هدنسهعطق زاحح هنیرزوا موزا نایروک ةحاسهدنراتغالخ نامز ندشیدلوا

 هدو دنقح رلماسم رع ESE هز وک ام هن و یعبدل وا شعا دعو ربججم

 . ردشعا عضو ماکحا ضعب هلب اهم اب دهع ناسا فلاس

 تاساسا نالوا شلدیا لوبقوعضو هدر هماندهع رک مدیون هماندهع رک هتشیا

 نانع لآ نادناخو شلها قسطتو لوبق اع هج هنمالسا تاعوکح ندیا لکشت هرخ الا
 هحرد ثكهالسا هادحو تیرح هل و وص كلر و ژادتما ہرا هاحش رطب هسا هدننامز

 ۱۷ ء هفیحس « 4 : هلح یعرا هبمالسا تیدب (۱]

 ضعب اظفل ردقهیهیرل هخسند وج وم كرل همان دهع وب ار ظن هنس هد افا كنخ راب هصهالسا تب ده[ ۱6 ]

 ین یجنکیا روک ذع همان هع هرول هتاور رده دقو هام ینیع هل رابعا یتعم هد های واح ینافالتخ ا

 بونا واج ارختسارل هخسن صعب ندنا و ش# وا عضو هب ې دجسم قر هل زاب هلی قتسد طخ كنياع ترضح» دهب رجه

 ےلسناطلس یحنافرصم ند: ذی لاق طوفح هد رتسانهانیسر وطیرب ندرا هځ سنون .ردشا دیالاسراهب هر اسکار

 هکر ون ه رکو صندکد ریدتبا هجرت هب هجکز وت هللا ضرع هساج رب بکص ند املء و بلج ییهخسن روک ذم لوا
 هج هقشب دروم ینا زابتماو ق وقح نالوادراو هدب ون همان دهع و یر وص ر كني رع لصا هليا یس هخسن رب گر هچ رت
 . ردشعا اطعاو كرت هرتسانمروک ذم یرلنامرف

 نیبمی روص كلل هج رتو یناحاضیا راد هنکیدریدتبا هجرت و باج هل وص هن یبهماندهع وب كميل س ناطلس
 .دعب هایمان «هکرابم هماندهع» ندنفرط یدنفانایج ای و نارهم ندن نو ذ ام هیکلم بتکمقرم وایواحیامرف
 شامهیالک او بو وتواهجعا یرلهرابع یهدنامرف هلباهماندهع عباط ۰ ردشادیارشن لاسر رب هیط ورشلا
 كين ودیرف نامرفکهدهلاسروب . سم هلیدیفطع تمیقر هی هلاس ر نوچ ما یفیداواشلدباعبط شلک اید وخایو
 دهاش یمساكتاذر ی رکی ند. احصا هدب ریز یس هج وت همان دهع . رد هدگمامه زکی هد هپ هجرت کی دنتأعنم

 هل د هقم یتعالک اهن راشا دفط وما-هرعغیب هیعالسا تاادع « یدنفا نایج ای وا ۰ ردهدکلدیارک ذ قر هلو اه دنءاقم

 ۰` ودب | لیکعت ناصقت رب ینسامرتسوک یتنه دو هد ه زن كفلصا كانامرف ۰ ردشم زایی هلاس روب

 «یزوسدل) رم ترض نآ رقلابعزبا# رکا ناطاسل اب« عزبام هلاو [۱]



 ۲۱۰ یوبت "همانذهف

 بوتلآ لامندنر الا لاکو ۱۳].نوسامات نسل ندنرلاشلکو تاشتکو نو فلوا نم

 هلا راثبا شیا فلاخ کوب ہک مک یه . نوسفلوا فرص هبدانب یرادجیسم كن.ملسم

 هرج هنیراققسا نالوا لوغشم هدانع بوعا تو رولا شهرو یندهع كهللا

 هدیونج و لامثو هدقرشمو برغمو هدرح ورب كلرکراهل وا هک ءدنق ره .هغلوا لیمح هماغو

 تا هک را طب دا ردهدامهدمتهذ ما رانا . مردما ظفح ن نتمذ كرلنآ

 . رازاملوا هرطاشم . زامل رفع و جارخ ندنرلکدتا تعارز كرانالوا درفنم هلتداع

 ران آ ارز دالا یری یک بولیریو هرابدنک یمک بوناوا یاپ چاق رب یب

 مدا ر نوجا برح قد و: ردلکد نوجا تراک مردن وطا یر زا میک ی راتعارز

 ردقه هساک مزال قنل [ هیزجو . زاغلوا فیاکدت هلی هرلن ۲ هسلوا مزال قفلوا مارخا

 راک هل هدایز ندمهرد ییا نوا فب نوسلوا بیا رولوا یعاش تازاقفا نارنا

 هلداح هللا نسحا هجو , هللا قفز هسنلوا هلداحو . زاغلوا تاک تتشهو تجزو

 یهو هسیا رازولوا هدف ره و : رازوتاوآ طیف ا یداق تقفشو"تحر. ز وا

 مزاولو ااو اا او رج هام ارا كتم و انا زراو "دف

 مک ره.زافلوآ منم نیما تداع بوزاو اا وا مقام کا تباع هنید

 یاس قح . هلیا دمت کیا لم هلیدضو هلوا شتا تفلاخم هنیدهع و كهللا

 ۰ راروللوا تنواعم هدقتلوا"تمم یرلاسلکو . دولوا شما نایصع هنقاثم كنلوسرو

 هلتاصو هعفادم ی را ایا ا کار . زاهوا راجا هفمشاط جالس ا : ندرلنآ

 هدر, نوک ( كللادبع نم دیلو ) نده وما وام ار تنام تاتختزاب هدا تد (۱۳)

 ینیدلوا یک اج كبا.یاک رب ًاباوجو شءدوس یتنیدفوا ه كلب ۶ دار دیا یبس كاج رب هدماش

 شمشوقهنمده كايا بم قلخ .ردفلا صا لادم ل فلک نام لک ادا هدافا هنبیدنک

 ۱ . ردشعا كارتشاأ تاذلا ید یتح

 كناسیلک وب » هدیل و مور رصق ۰ رلشغا ضرع هت رڪ ق هبط طق یلاح عوتو ران ایس رخ

 كنس هسیا بيصم یرل رظن ةلسع و دارت ۰ ید زل هر وک تاج افاخ ناک لوا ندنس ینساق

 همان ۳ هدنلام ¢ رماک مزال قلوا اخ ینید اب دارن[ یا بفصم تافیدپ اب گام <« نخ تاذپ دب اب

 ۰ ردشءال وا حتذع ییهدن اف رب چمه یتهجایه هدهسپا شو هدضارتعا قرهزاب

 ۲ ۱۸۷-۳۸۸ هقیع )

 یعوقو كهداح ۶ هلو هسرونل ۲ هتقد رظن
 یاوحا ضب نالوا طوبضم ,ًاع را تكکنلادع

 ك
 هلسم ريغ هج راک رول هلا ساک هجرلزو هدنسیلاوح هللا ماش ردق هنوکو هدهسزامهنا وا داعتسا

 ۰ ردن هلال د رر سوک یتغیدلوا هد رفنم هثداح رب -هلس هسل وا عید ك هعن و 3 یدوجوم



 یوبل همای دهع 4

 ینیحالص كما مكح هننادجو كقلخ هسقوب ۰ ردتراع ندكمنا داشرا یراندیا

 ., ردشمه2ا شک هدرف رز چیه ههالسا تعد رش

 قمالک یسهجرد كتسا نایرو هب هر دن و ه.دهذم «هبرکف تیرح هدهالسا

 هاساساق هدهمان دهع و و یهماندهع نلیر و ندنف رط ريمي ترضح هرلماسم ريغ نوحما

 هصافاب و یرلهمان دهع رکید نا وا اطءاندنف رط یرلحاف مالسا هلأ رم ترصضح اقفوت

 . ردیا تیافک كلا رک ذ هداروبیازابتما نالوا شلدیاشخم ءراق رطپ ندننناح رللناعع

 هدلاحیرافدلوا حافو بلاع یرلیدنک هکردراوموق کناه ندراموق «نید یناه ندرانید

 هلیوا رلمالسا . ردرلشهلوب هدهلماعم یراقدبای ءرلیدو هل رانابتسرخ هاراناملسم ؛ هسناجا

 هران | یدرلذسل وا شم هتسیا كم ممعت همان دن هتوط فنیسیمالسا رک اہک رایدیا هدنفورپ

 یاراصنو دو تمالسا . یدیا قو هسمک قجءروط هدیرلوشراقو كحهدیا تفلاح

 تدابع یک یرطکدتسا ء لا نعمات هس رزوا یرلضیعو لاوما یرارتسانم « یرلادلک

 هماندهع روپشم ندا اونحا یناساساو نوو . یدشقار رح .دتناد یآرحاو

 ٩ 2397 ما وومت

۰ ۰ 

 یوم هما دهع

 یلاعت قح,هکردینروص هماندهع یيدريو هباراصن ةفاك كهالادبع ن دمحم باتک ۳

 كقاخیا یلاعتهلاو . ردشمردنوک هنعوفروق یتلخ هلساذع بودبا تراشب هلتحر ین آ
 تی اما تاع لها هلعن ناتکوب دع لوا .ردهلا نیما هتناما نالوا هدنرژوا
 شزو نیدهع كل امت قح هزر یدهع لوا هک یک ره . یدر و نوجا دهع هراتالوا

 تفلاخ هدهع و . رولوا قبال هتل كيیامتهللاو . رولوا شعا ازمسا ینیدو . رولوا

 ب « درد رب اب «هدغاط رب حایسرب اب « بهارر نوساوا یریغ كرک ناطلس كلرک ندیا

 یجوک ره ندرلنآ هسناو مقم هدنجا موق اب هدرار قحلا ای < هدقلنادایآ ای « هدناباب

 .ردمتما لها:زدمتیعرمت رانا اریز.هلمابتاو هلناملم لهاوا هلعاوعا « هلمسق . مدواص

 راونسهریو جارخ . مدلیا وفعم ندنساذا یرلتنوم نالوا هرادهاعم راس یرانآ نب
 فقساریو . نوسفلوا ءارک او ربج هرلنا.رانوسرب و هبترم یتیدلوا شوخ یرالکوک الا
 هعموصو.نوسفلوا ریفتندنغلماپاب ساپابر و نوسغلوا میت ندنفلفقسا یراصا سسر ین
 رلنالوا هرزوا تحاسو نوسلراقح ندیرلهعموص رانالوا فکتعم هدنسهعم وص بو



 ۳۳ ثیرح هدنیمالسا

 کو نڏمأر طقف . زکل | یوا م4سر دیا صا 2 یان »اک ماسلا هدن ر

 ثیدح یکەدنلأم [۱] « یليبهدیا اطخو تباصا مد نوجما غیدلوا ناسنا مدسردبا صا
 ؟ ردرلقج هلو هدرکف هن اع هسراردبا لصاح ع الطا هش رش

 ر ودا 9 هردم منم اعف یمکح هنمات ند هده وند رومآ ريم ترمهح

 « زکپاب هلهجو زکهرجنو زککیدلبب یرانوا.زکسرولیب یا اهد ندنب زم یزک هبوسد
 هنفیالوا شارو دارا نوجما كا منم ید مکحم درج كف رش ثیدح یهدنلأم (۲]
 یراقح ردق هک وک ندرب هدنراموحم هتیراتید كرل یاب كس رار تم اب ورا . ردق و هم

 یراوبققرت « راشمزا هدننل آ هحینکشا ید هجرلرصع ینابوروآ رلساباپ کنوح . ردراو

 هفلناتسرخ لهسردیا هسیاقم هلیرابتعا ساسا فرد ییاوب طقف . یدراشماپاق یقیص مص

 شمشلقازوا ردقوا ندنقیقح هدی راضراعمتیهالعا لهسرروک یلقحردق ەل یرلندیا موج

 « یرلتثه نوسسیزیکنا نوجا کما سسجحم ی رلنادج و تاقلخ رلاباب یطحال . زرولوب
 ۰ یا رشا تماما و رها لکل یر یلدا

 هغمراي یترلنراق نوجما قمالک | ینراریمضو هفمحا كلدر هندق كرلناسلا ن »
 هداعلا ىلع قانانتسرخ .یدشمالشاب هند مشت اساسا بجا یک [۳] « کو و

 قلوااطخ الصا هدن رلعف « هدنرلها « هدنرلرکف « هدنرازود هرات اب نالوا ناسلا ررب

 : عاسنا یک كزس هد نب د : یس اع سسوم كنمالسا نکردا ملعت یفیدملوب یلامحا

 مهسرد ردهلبو یهاارما تفوهت هرس نکل. ردا هدتیاصا ردنا هداظخ مش نط

 روم یرکفتم ھه كتسمااسا هل. دح ]¢[ مکا راشخا بذک هتللا هنرژوا قح نف

 . یدروییروےب نیقلت یر, دن ږلساسا داب ندیا تمرح
 کلا مکح هنیرزوا راناملس رکید نوسلواهسرواوا یلاع زدقهل یک هدنند كملسمرب

 فارحا ندمقتسم قرط یمهف.ط و هراز ال ون هده م یلاف اید . ردقو یتحالصو قع

 انا اعاف يار نم یھب مکتصا اذاو هاودخن مکشید در یھ مکتيما اذا رش ابا اعا [۱]

 ( فی مث ثیدح ) رهب

 ( فیرش ثیدح )ع اباد ماب ها ما (۲)

 ( فیرش ثیدح ) مییوطب شا الو سانلابولق لع بقا نا وا ۸ ییا (۳)
 ہایلع بذک !نلف هالاق مکل تلقام نکلو بیسیو "یخ نلظلانا ہکلثم رسب انا اما )٤(

 ( فرش ثیدح )



 تیرح هدتیمالسا ۳

 - هدنرزوا یناما ۰ قلوا 6 اح هنسهدیقع كنيرکید هدرفرب چیه هدنسرا راناملسم

 . ردشمامر و یتحالص كمورو ذوفن

 . ادتبا هدنمسسق یحرب كباتک . ردقوب تنابهر هدتمالسا یک یغیداوا هدتنارصت

 کهدقلنایتسرخ . كدشمنا رشت یعلط یراق دیا هییلاها هراپاپ ءرک وص « هلرادیلوبمرتم
 هکهدلاح رب .ردشمرتسوک لومشو تردقرب هدهجرد كج هديا ذوفن هرلنادجو ید مکحت

 اسد كرلاپاپو شمروط شلزا هدننلآ مکحتو هجرارصع یمسهمیظع هلتکرب كتبرشب
 سابا ربیداع كا هدرود ییدادیا ناعرا هنفیدلوا رادمکحرب یطخالو امرف نامرف هدنزوب

 ذوق هنیرانیدو زواحم هنت رح كلقلخ هنمان نو . یدشملسک ننادجو ا كلخ هل

 . ردشمامهیدیا ع زن هلیماع ندراساباب هلیب نوکوب یتیحالص كملببهدیا
 ناعلست یراهمکحم نوسیزکنا كناطسو نورق ندا رادهزرا یراناسفا هل یدای

 قمداقح هانک . یدلکد یثر هقشاب .ندنرلاوو تیانج شلروق هتیرزوا یساسا ید

 قسطتیاح ن الاو نالوارادیاب ردق هنوک و کانی و مکح ی هدقلناتسرخ هسا ین

 . ردیرب ندنرلزیا موش كلا نالوب

 ه .تمیک رب چیه هک ردشلدیا "قیبطت هلتدشو تشهد ردقوا ید مکحن هدقلناتسرخ
 فارتعا.یدروسهدوک ناما ندننادصر كنيراسوساح نادج و ینلق هلس هدنسهناخ یدنک

 زا را غلقاخ هزراهعدخ ۰ كج هد ونشو هرب هلس یاظش راساب نالوا ومال 0 ۇ تد

 هنسهبنادج وةدقع كمدآ ربنایدیا همش هدنغلرادنید .یدرلرویدا ادیب فوقو هنسهیلق
 دشا منا لاففا ینراراعتدخ ء یبازلقجومن یا وژ ن ووا قلا د دوش
 . یدبا ندرلربدن هداعلالع یرلکدتا تعجاع

 مک تسالسا هکنوچ . ردشمداتروق تسالسا قحن ندننید مکحت یایوروآ
 طنرو لحل هدک وک هن « هدر هن ههسمک چسه قلناملس . ردشعا مده ندنساسا یی د

 یاسع رلاب اب ندیا امدا یثیدلوا لبو كناسع ترضح .ردشههمررو ی ردف روما

 ءدمالسا ماع کیا شنشقلاق هغلزاوربالاب ردق كما نالعا یطحال هد یت رایدنک هللا

 كنسیدنکه لب ربمغیب ت رطح تالاب نوسروط هلیوش ین ارج هاعدار بییغەلبوب كناملع
 . ردراسشمروس راطخا یفیدلوا یش ر. هقشاب ندنابینارب رومآم تلت نکلا صاوا

 : هلدحم ترضح یرلرکفتم ایوروآ ندیا نایصع قحب وشراق هنساعدا تامل رام



 ۳۱ تیرح هدتیمالسا

 تدمآ دوخاب ی وصم ندض رعت كف رصت قح «تلادعو تا واسم [هبسردوهبنادج و «هب رگف

 كنيأر كتلم هدننبمآ كتموكح لعشو ( لالتخا قح") تمواقم هقیضتو لظ « لام
 . ردراک دن نفت یتبدل وا تاصوصخ یک یسوا مهم

 ندرله یرظن طق كتمالبتا هدنقح تاساسا ناببلافلاس- هدراطصفو هللع ءان
 هدهلرالاتم ضیپ  نابنل آ ًانبع ندر اب هک وض ندکدلدیا نابب 1 رصتخ یعیدلوا ترابع
 [۱۲] ۰ ردکجهلبدیا اعدم تابا

 هادحو تهرح : ترح هدتمالسا -- ۱

 كم هما رواج هنیراقح كنيرلهقشاب ؛؟ تیرح . ردیقحرب یسط كراناسلا تیرح

 7 هام شل یوق ب زدتسلوا تاس ہم ہلا یدک تره هد

 هسلآ تمالسا .ر وتد « ردكم هاب تر نت هم دی ی رک و

 ی وب هلس ردشعالونقق یسط یو یو تم

 [۲ ۱ . ردهدقلروت « زبهملوالاّوس ز زد ندزکلاعفا دلرس « رس ندزااعفا مز » هده و

 هبرکف تیرح یالوا یشیربولا هثحم هداروب . ردراو یسهدیدع عاونا كتيرح
 ردیا باما كنا حاضیا زآ رب یوب ندنشیدلوا هبهذمو

 هافقفاو كب كنيدنفا كب نیدلاس-ش یلضاف ر رج هر ون ندتملطو هنقضح ندنافارخ
 كيابوررا دیه دمو هد رکف تو رش هدم ااا 1 رظف هاق قد یرلکدتا ارجا هدنروصر

 تیمالسا . ردشلوب لوبق یاح هدهلاع هجرد رب ییدمهلوا قفوم هنقدطت نامز رب چسه

 تسالسا . ردشمهعا هدعام دنسادا مک هتمات نيد هلروصر, چسهو نامزرب چھ

 ( تیآ ) نوامعت ا۶ لشبنالو انمرجا امع , نول تال لق [۱) ( تیآ )تلک اشنع لس لک لق (۱]
 یملهنرتسوک ینسهسیاقم هللا ماکحا ینیداوا شتاعضو كتيمالسا كنس همان اد مش قوقح[ ۱۲ ]

 . ید ریل د اد٥ ند ایانح مظء !تمربتک هرطاخ ی شرب هل و لرازدتیطورشم . رد راک د ج ایتحاهرکا ر

 هدنبشتر هاب و .رلملاع راد هةالعو صصختم هدلاح ینیدلوا هنس يا نوا یلدا نالعا تبطو رشم

 رلجنک, . ددراو یرلجایتحا هلدش هرلرمایهسپاقم یک وب كنیراجنک مالسا و كروب هکویلاح .زایدغلوب

 ًارصحنم كنب رااکش تءوکح یک تیروهج یتحو تیاموریش+ هلبا تاساسا يک تاواتسم و تبرح

 هنسلاو « انشآ هب یس امس ے راو ی وقح Cb رار واو هدننظ ییدلوا یعارتخا رتا كب رغ

 :یدردیا باجما یرلمروتک هدوحو را رب هلو ردق 1 و كلزعراملاق فقاو هب هبقرش و هس رغ

 یرلمرویپ تمه زارا هدصوصخ و كلەيمالسالاةمكيلاراد لبا یمهتلوک اف قوقح قوتفلاراد

 . رونلوا ینعو وزرا هنمای هایع فرادم



 یرلتمدخ هرعش قوقح ككتيمالسا ۳۹۰

 یراق دات آ هتسای- و تبندم هجا هعفد كلیا كرلناملسم ؟ دصقم ندر رحم یبصفوب اساسا

 اا هی با مو و. ردات و ودا ی رار طا ها ییدنعج لوا از

 ٠ رق ياام 4ا داها لوصا نالوا راجا نوحما یسیسأت كل ءزصبو هفوک

 هدهطقن شب هجالشا تاحاضبا نلیدیا اطعا هدنسهمشاح رک هدننتم رك كلصفوب

 ی رکیذکیهلیمیسقت هراهج ردكلرلءداحو یتعسونییعآ كراقاقوس:یسدجت رب. مای هلبدیا دیح وت
 طو كرمثو هتسفالت هطق كرلءهداج كرامماج:یسحنکیا ‹ یمعا مطق هدهطقر

 هل (هطآ ) كنام:یسجدرد«ینلوا رکراک كلرلاب:یسحنحوا«یملریدتبا فداصت
 هدوک" هنسیقرت یکن وک وب كتیادم هکر اد راتیفک یسمالابعفتم كرلاتب ییجنشب«یسلریآ

 يا ردهدکلدبا لوق ا اع زرطون یا هدنوحا رارپش نلیدبا نئدسأت

 ها یرلهرکوص هدلاح ییدلنوشود یییدب ردقو « یولع ردق و هدتهالسا لئاوا

 . ردکچ هلبدبا حاضبا دباب یحزکس ییدتا طوقس هرلهحردهن كنبراشیا

 لصف یجنکیا

 هليو هن كنءهدلب قوقحو لکشت هلتروط هن هكرلءدلب هدنبهمادتا راودا كتیرمشب
 هل رمصع یز کس نوا قیمت ] وهدنهحش تالداحم نديا ماودهجرلرصعو ییدتیا ا

 هدنمسقیحن رب كباتك ییالقا تروص ه ( رشب قوقح ) كب ( هدلب قوقح ) هدنراتیاچ
 جن ا وغ مسق هدینآ .كنامدخ ییدشیا اغا ءرشب قوقح كتبمالساو نایب
 ۱ ۱۰٩[ س ۱۰۲ هفح ] . یدیا شمنق نایمرو ج هلیدیا

 نت هب رشي قوقح كيوب هل راتعا قلوا ته دم رو ندا هد تهاللسا هت فا

 ندقدل وا نالعاو رشف هدب ص ق وقح و صوص)العو یردلوا شا قس یتمدج

 یفهدمالسا زا تنا تیادب یمی لوا.رصع قجم ییا نوا ند رابلب رغ هسقوب یم رک وص

 ۳ - ردهلسم رب ندیآ اضتفا كس يدا تفك رب مولعم هدقرش

 : یی نوا مشب قوقح ندنفرط رازسنا رفءزوا یفج هلوا شملشالک | ندنسهعلاطم یو دت
 ۲" ورا هصالا تیرح : یرلهطقت لساسارلا كلوب هدهسیاشل دبا صیخلت وعمح هدهدام



 ۲۰۹ رە لب هدمالننآ اع

 . ردشلاف هنیرهش ( ههاق ) هلهجو یتیدلوا روہنشم منا وب ةجنلوا بارخ طاطسف

 یراروہشم لا کرانوب . یدراو رہش زا كب هدناتسسبيع لوا ندنیمالسا لصاحلاو

 . یدا یرارهش اعتصو برام هد < فلاط و هب م کم هد زا

 اين موبلاو نانلوا دا دعت هد ال اب راد ع هديا راعشا هصرا فار 1 تیماللسا

 هدیراهداب یرلکدتیا حتف یک یراکدتبا س سات ندکی یرارهش كووب نانلوب دوجو
 . ردراشما راتاو نییزت « عیسوت هدوک هناساسا هیهالسا تاد

 ءدنرلهءلعق .سرافو ماشءرصن و ( طساو ) هدفا نع ( ناورق ) هدسن وت الثم

 للم لوا ندرابرع یک ینیداوا .شلدیا سیسأت ندنفرط رامالسا رارهش قوچرب رتاب
 یک هردنکساو «هطلط ء هطاف ء هی رک ماش نالوا شما یا یخ هر
 . ردشل وا نار۶ رهظمو شمووهدایز ندنسکسا هدننامز رامالسا یخدرارهب

 .ردخمام هد رظن عسطلاب رل مش 5۹ هددح رد ی درد ¢ یجنح وانالوا تما نایاش

 یتعسو « یار هدد كرار یکم دو رسم هلرک یهدم رصیو دادغ كرك

 قوح كب هدهمالسا 2م .راون هدنفح نداعسو هافر كقلخ هلا سوفت یرافدلوا یواح۔

 رلنو. ردهدکلروک تاحاضبا یللخ هدهدنرات هنمالسا تمادم ۰ رددوج وم تامولع

 ۱ ۲۱۱7 ۰ ردشماعل ۲ هلاف نوجحما دلا هدنچراخ كازم وضو

 ندصاصتخاو فوقو باب وا کل ای .مکج هیمه رب و تامواعم ی ساسا اوچا کی دتا هو اطم بوروک [۱۱]

 یاش ع رات كن قشمد بیطخ ا رظن هنامولع«کید رس و كنم هنفا یدلاغاداوح لیلخ ینا با رکبراپ

 تعجاص یر صمغ رات ك مكمل ادبعنیاو_ردشا ری دتبا عبطهدهرتلکنا هک-یدادنبغ رات كنیدادغب توطخ

 + ردندنربهم كلا داراب ۲ فلج هلبدب

 املع قوجرب یو بوزاپ هرزوا دلج تردنوا یر نالوا روس یدادنب بطخ

 8 ندراليذ و ٠ ردراسمنا صیفن اب و عی-و هلرلقر وص راشو صیخلت « لید ریهاشم

 هیاع ءانن ۰ ردهدکغا لیکشت دلج ۳۰ ینیدزاب كندادغب راحنلانا ندیا تافو هد ۷
 ددل OE i خراب یهوصخ نالوا ىر | هدو حو نوچا دادنب هلبروص و

 «بیرالاذضور » هلدادنب ید ینوزراک ن دااریهظ خيش ندا تافو هد ٩۷ م ردېک ي

 هرلرپش كنالسا رلعمه وش ۰ زدودمزاب یا ر هج هة شاب ترابع نددلح ۷ هاسا وا

 ربرتتساوک یراکدتیا تنها "فامع هحرده هفناط یریما ۵ دمو . اماع نشین هدرا ر مشوا .,

 ۰ ردب دیس افش ردن لئال ِ

۷ 



 رثء اب هدمالسا ماع ۷۳۰۸

 یر رصع ی درد ادتبا . ردشلوا نسسان ندنفرط رلمالسا هدیرهش هارهاق
 قلواءکودراندنفرط (ءانیدازعم )ندهمطافلوام ندنفرط ( یهوج ) رادرسهدنراهنروا

 یدشمامهدا تیر ومعم میس وت هدننامزهصطاف تلودیرهشءیهاق .یدشلدبا شیسأتهدزوا

 كىز رقم . یدیا فررصم هننرارهش (عئاطق) هلبا ( طاطسف ) رامماته نونو هکنوچ
 زون ییا « زون هدهاخ ره هدرهش ییا روک, ذم ادعام ندءهاق هدوک هنام ولعم ییدرد

 لکشقم نداق < رشتلا < رشب راهناخ هکنوح . یدراو هناخ كيب زوب هرزوا ملو نانا
 تاع رع الا . یدلکد هلضف ندنشل كن زش دادغب رارهش و رار, هلکنو . یدیا#

 هد(هرهاق) نانلوب هدنلاح هاکودرا ردقهامزوا هللا راشم هحدیا لاقتا هبینونا ن.دلاحالص

 طاطسف تراهن .یدالشاب کموس «رهاق ًارابتعا ندخ رات و« .یدلبا هدعاسم هنتماقا كنیلاها
 هرح الاب . یدرومایریو یا رصم ۰ ( طاطسف ) لوا اهد . یدتنا[دنپ قاصتلاهنیرمش

 (ءیهاقلاو رنصم) هننسکیا هجدیاباستک | ینلاح رش رب رازی هلا ءیهاق هدیولوا لصاح لاصتا

 ,ردشلدبا قالطا( هیهاقلارصم ) قره رای ر دلاق هفطاع واو هرک وص اهدو

 نكاس هلرلداقق  الوا كەر زجلا « هیماس ماوقا ناک ندلامث لوا هنس فاسچوا نددالیم : لباب

 هزایددهلرت امسق یرلیلر اردا الیتسا ینمستبونج ینیدناوب ےقم كرار ع وس هرخاذاب , یتهج لامش نالوا
 :(یرگدیناق ) رلیادلک -ردشلآ ینما ( یاد ) هرخالابهفلتخ ماوقا دو شلوا قفوم هلیثع هدامسق
 “هنسلا .ردراشعا لیوحم*(لاب ) نانلو لباتع هدهیماس هتسلا ةد مسا وذات تخم یاپ یبرهش

 یموناق یرگ ۷ هلنفاع ( لبا تاب ) ارظف هنسلوا هغ مانعه هلا س لیا « .وپاق س باب هدهفاس
 ۰ ردیلپ اقم

 : ردمدنراوج یمهبصق هلحو هدیونح ورتم ولک ٩۳ ندا یتیدنلاو سسّرم دادادنب لباب
 ندکدحک هنلا كرليزو 1 ۰ یدنا یرهش نيله, دلاو رومعم كلا ۰. او وب لا كايد هدعدق نامز

 ۰ یدهغزآ هدایز احد قیمها هرک وص ندکدادیا بیر یرهش اونی ناک هدنبرق لصومو
 ۳۰۷۰ نددالیم ,ندنفرط روئاقین سوتفلس نالوا, یسسژم ؛كيتلود .نایکفلم : هیقفاس,ٍ,

 ً ردعمل وا نیيس لوا هنس

 قلعفق هدنزلنامز ناساساس و :٠ ناناکشا ۰ ردهلدبا اهنا ندنفرط راساربا : نوغيزەق
 ندنکیدشا هوالع هلع رب هج را هرهش یر له نام ندنکولم ناربا ؛ یدیا تخم .یاپ
 ۽ یدراشقا هیمست ( نادم ) هایسهنیص عج دكردبا دعا رهش رب یر .یرلءوالع , وب زاب رع
 هقوک هدرا:رصوا وشاداعتف ندنفرطصاقو ینانیادمس هدنسهفس یحنتلا نوا كئرح نادم

 هردشهشود . ندتیمها در هاب دا سی ات هرصب و

 یسهارخ تانیرسک یا. رددفلوا هدافتساندنضاقنا دارلرپش وب لولو هدنینأت كدادعپ
 کهرکص ندیمومعنرح هادادقب ردهدنبونج ورموانک یل 1یعرکی كدادغب نادم ۰ رددوج وه نالا
 ۰ ردهدکعوروک ېک كعهدیا غارفا هفلاخ یزپشرب مهم كا كقارع هنب ینوا ییعضو



 یاجاهم نالوبعوف و كنتعاح (هدنوار) هرکوص نک ک دتا تماقا هنم چاق رب 27

 نوجا كقبا سیسسأت رهش رب مکحتسم هنیبذوا یقردالخاب کما تر ندرهش هنیدزر
 لر ءدیا سمسا رهشر هدارو روصتم .رایورت وک یعقومكدادغب . یدالشاب هتمارآ 7

 .یدلږو یعا « روعلاهبذم ۱ و داد هر

 یوهنأت د اک اش و یزد نھ هداف ارط يا فلت a .. هلتب د ی و مس داد 3 وصنم ۱

 اهد + یدتنا صیصخت هدننرووص.هعطاقم هنعابنا: هلنسدیلاوم و هنقلخ یاس: ینفارطا

 یناروبو لقا هنتهج قرشا كلج د ینهاکود رارکسع هجنک یدهم هتفالخ ماقم هک وب

 هکمع هفراط بډ تلود لاحر و .ذوفت پابرا ًایفاعتم . یدلبا .هیمست , ( یدهلارکبعم

 افلخ . یدک, هتهج رب یغد هفلخ هرکوط زار «.رلیدتیا اشنا ہلا قوچ رب قرهبالف

 نایت .E Nii یدیا دک: دادتماا هود رهن هدفرط وب .یراوحاب و را

 . یدشلر و یاب ( یک ) هنفررط برف و( هثاصد.) هنف رط قز

 ۱۱۳: اا غلاب هنمظعا حن كتیروممم هدننمز ن ومأت یرهش دادغب

  قدرارپشوب .ردهآروتک هدوجور رپشكو وروى: كپى رندم دقهدهحاسینیدنلوب داد[ ۱۰1
 ۱ ۱ ۱ از ردرلنوش هلیسهرص یرلدبدسأت 2 راب یرامهم 1

 .ندهیارو ماوقا س4س مدق كلا كمري ز جملا يرلملع هقيتع, راب 1و خراب + یرگنساف

 هان واما نال وا: لاتتدما ندای رخ نیس ایا زج ا ماچ زائ ان وصل هام اب روپیو تیا
 لاداق 1 ريدا نک اس رلداف1 هدنلایئو لرغوس ند ارو ماوقا هان ونج ریز 1

 قد ال را دمک رگ وس هکر د( روا ) ین ان در رهش ی راکد سا رده ات هدرلارو دژ راد رگ

 هدانلا غرات هلقلوا ینطو كءعارا تررضح رپش و. یدیا شلدا انب نادنفرط - ناخروا - ناغر

EE.رته دلو ارد رمخ ندن د وج و هلدتمنه تساماعهقیتع زاب 1 رد[ ی ر» اق ]ەد یهم ر رکید  

 E OS 1 رظن هنسهدافاكناع روم رونفو رب یملعم هقشع او لع فاقع نوتقلاراد ؛ رکا

 لب اقم دهل نت هفیکر وت لنایع یکنپوک وب هدلاح ؤش ۳ هنسانعه یرک ات س یرکنپب ؛ واق بک
 کده رب زجل ا 1 ادانتسا هن راب ۳ مهم قفوج رب ی راب افح ناب نوت روتفورپ + رد (یسولاق "ا

 ۰ دیبا هدکعا دادعت رلتخل لمخر باشه هاب سوهدایز هب هحکر رو ین وک و لدی ولنا رک و ٤

 قافوا غونصم ندصصح هداروا نامز ییادر ونک . هنسهزوم لناهع.یتسهبلط نونفلاراد تاذ وب

 ۰ اکو و شانس هفنکس كلبا كەر را < رپ دنفا» هکب در دو ردبا فوت هح دایز هدنک وا تکیه

 نشت ارج لوب لکبه زککیدروک" وش هلس همر ورخ یماع هقیتعر رای ۲ 6 هاوس غراب ۳

 هنس كب ترد چوا نددالم یستنیقیج تان رلکیک ی ةجالا وش هایصوصخ « بس وش..وددهاش
 لنابع ها ۲ ردهدکمرتس وک ر شا بآ ینیدا وا انک یناروت ۶ كلكه و نالوا دو

 . ردلکیه و یرتا را دتمیق لا ندب ران "هطقب كرو كاا



 یمیس ات له ادنپ ۹

 , هدنسهدآ_نلمالسا هلبا ےن: نیما نروت هک یوتکم ره ترضح . ید و هدءراشتسا

 :r نسل ما يا ؛ ټو » مدآ روا هجنروص هیید ۶ ردیمراو ورب یئاح
 ۰ هصاعلانو نم ها واو .یدر ویاوح«ردا!تاولدح وص هردیا ناضف

 هيا یرایدنک یرامالسا نوسلوا نرزاب رک « نیشبف هلرک » : یدزاب عارب هدلأم وش
 هدر 9 یا وزرا وا تاقا هدو مر نح هوا لات ی هدمهرآ من

 . ضاعلانورمع « ملک مه بیست كك کتا بوش له

 لبا ریارب هلبا ندهام راس قرهقارب هب رکسع هوقرب هدیردنکسا زالآ ریل آ ئرما

 شاو زوق يک میم ی یعابوا یرلقدفار نامر یراکدلک هیارو .یدلیا تدوع هتسهعلق

 يا هیفارطا تعاو هعالمآ رک ابع . رایت ییلوط با نيج رک وک یاو

 واقرب ندنامزوا ات ههقوم وب كرهدنا ذاا زک يص هنیراهاکودرا یعا واو رایدریفنبا

 . رایدرو یان - طاطتف - ةر قوا هدنساضم

 ایم هیساشاا روا نوا یت داق :لرکسع , هر هدیز مامضن اهن رز لئانق لکان اه

 ۱ پویا یتایسبقت . كرہش هدنلام كنق لبابا( صاملا نور ) هنرژوا كټوب

 رال و شلدا میس دهلح یرکب ؟ رهث هروک هعابا و . یدرو تمان (طاطبف)

 ۱ Ek عو هدوک هن رلهلبقو هنیزهق ره یقاخ ورم .یدشار و یاب (ططخ)

 . یدشعا روا یاذ ترد ندلاحر مطاعا نانلوب هدنتعم 9

 هدیه روهه( طاطسف )هکدتسا تار یاو عقو» هدربصم كرامالسا ًابقامتم |

 یو هنر بش اف هک وه رت ند راه قوعر هک هدهعرد وا ۰ یدیرآ رنک برا

 E ۱ 1 . یدّتسا

 ندنرط روطنم" یساع هفلاخ یکی هادغب : ردرکذ .نایاش هدیبسأت 4 (دادعب)

 دل يیدندکد هنافد یفوم . رد دیا نشا هدنبسهنس "یحنشب یرف زو جا

 , هدسرافو هدفارع هلتفالع زارحا حاقس یمایع ةفیاخ و را رد رادیاپ نر و

 تما راتخا هد هف وت را رب ها روصنم یردارب ه رک وص نرد ةا وون ی زارادف رط

 رودا ڪات زهر رکید هدنرف یزرپش (:رابا ):حافس هک اهد . یدشعا

 € ورز وا قلوا تراشا ههطیاز قدرا رایولع ا رلیسابع هرهش وب

 لاخح را هو رهن و حاق : یدلبا ناکم لع هیاروب ربازب هلبا یردار و. ىە ازامات

  زوصنم هفلخ یجنکیآ .یردا رب نک هنفالخ ماقما "ءرک وص ندحافع . یتا



 ناذبتسا ندرب ترتضحت یساشلا با" چس رک . شلوا قرتحمراوا وب ندم قوج طقن
 كسکوب قو راواویو كمهعاانا هلضف ندوا وا مذا مهد رع ترضح ."شلدیا
 EY : ردشم رو تنوذأم هرژوا قام اب
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 روک دم رهش . ردندب راهدلب مالسا فا هویرهش«طاطف»نانلوا سدسأت هد رم

 هدنس زا قع رصم هلب اه سهاق لدنف رط صاعلانو ری هدنسهنس نم کس نوا كترحه ۱

 ( سجرج دامررد ) ابو یراصنلاررد هدقبتع رصم مویلا راپرص . یدشلدیا سیمأت
 ىلع ( طاطتسف ) نامز یرلکدالک نوجا كما حتف یتسهماق لباب نالوا فورعم هلبمان

 نداروا هرزوا كما طبض هدیهب ردنکسا هدا حتف ییهعلق ۰ یدرلشما ذاخحناهاکودرا

 صا ینساروتوک بواک وس كنغاتوا يدنک ساعلاورمع . رایدتسیا كما تقرافم

 . یداروک ینیدلوا شعایاوو كنج کوک رب هدنجگا هدنرکدتسفا قمقیب یغانوا . یدلیا
 هرزوا یلاح كعاتوا و . یاد«. سم هلن راتک قلاف ۱ یدنفص هز ناوبحو ودر

 . یدتیا رومآم ههظفاح یغانوا ۱۲ 7 یرلنطبق نالاق هداژوا كرهدیا ما یتسملقارب

 هدهنیدم هرک وص ندکد تنا حتف یررش :یدتک هبمردنکسا ندازوا صاملانورع
 هدنوحا تماقا لحم. یدزاب یتقفوم نالوا لصاح هدیابو رم ترضخ هفلخ نانلوب

 كوو کیا ندلو رب هدنکل عینک نوشزا ید نوک ندنکیدتا رواج یوشرآ چ وا هحاس
 ۰ ردنکم یراملرب هحک هناپناب ه ون و.ماق 1

 لاناجرایعم هدنییعت یتعسو كق رطوزب ندن دق هلهخو ینیدلوا هدکلدما قیبطت هاب نوک و هتشيا
 یرنسادح نوچ ا قیرط . ردهحاس نالوا یوزل نوا یسلبهچک تس رس كلاوبح یلکو ایو یلتپس
 هتشآ . ردحاضیاو ضرع ۶ تنم ةا تحت "کەن دا شهلدا نیرعت ك.ظعادح هد ودیا ناس

 . ردهدارو لصا هبمالسا تیولع

 كتهبمالسا دالب مولا یکیدلدا تیاعرهرخ الاب هتعسو نایدبا قیبطتو نیبعت هدنیمالسا .لثاوا

 .ودفسأتنایاش تهجو نلپدادانسا هتیمالسا ۰ ردهدق,لشالک ۲ ندنساوالامالام. هلرلقافزج وعمو راط

 کیدلو و تها هتیدا۵آ رل هداج شینک ېک ینیدلوا هدنبءالسا لئاوا هرک وص ندهب رخ تامظنت ذهمم

 ۰ ردشلرتدنوک هدنص وصخ مسق 1

 كت ءالاب كنك وت هده ښا روبمهایشالک 7 یجس كنا هلضف ندوا چ زا كمواه [ ۱۰1

 لصفر, هدنفحیعافت زا دارلادب هدب زايا ردقوت تعاح ه>اضیا یفیدلوا قفاوم هجرده ههجصلا طفح ۱
 RY هاروا ۰ ردراد صوصغ

 8 8ا8ی راکد ررو هرم كرایلاپوروآ . رينبندهنسهلاها ملم یغومیدق كرصم 2 یطبق ]۲1 ۰۰
 رم كش رلکن ر یسملید یطیق هرا هلاک: نالوا ندنسلاها ناتسدنه ۰ ردذ وخام ند و هد یمسا

 ۰ ردهدک۶ | تأمن ندرلل وا نیم هلی رط رحم هبابوروآ د وای و ندنسه زگن هنسذل اه| 1



 یه ټانک ۷۰۸

 ناعلس » :. نشمزاب همان صار: هدا و وش هصاق و یا ندعسو, شا صا یوا باا

 . زکدرمدمهرآ من لبا ك زيو قلوا یرجم مه «یرب مه رلنوسارآ ۰ ردنوک یهفیذخ لبا
 هنرزوا سما یفیداآ دعس « رلنوسلوب یرب تماقارب بسان« هرزوا قماملو یر وک ابو

 نبقای هرارب داچ راهنخ . رلیا باخت رب رب هدنسهرآ ( هریح ) هللا تارفو ردیا ټکر ج

 9 یدشملساب ندشماق رلانب هدهدهفوک ۳۳3 ینیدلوا .دهرصب هدصا لوا هد نوسلوا

 مرویعا اهدا یتنیدلوا ( ع ونضوم ) دكرادح . لصهليدب أ ريسقت هل ر وص رب هقشاب نددانسا هصیقن

 ینحهلوا هدناعس و نوشزآ ید رو یهدنلخاد رهش اقلطم رلن و طقف راس هلوا (حیح)رث دح

 رلهچغاب هلرلالراب و ةدرلربقا .هدایز ندرللو یکهدناخاد رهش یمکح كراش دح و ۰ ردلکو هدنسانعم

 عازب کهدنقح رالوب یکو : ریلیشالک | هلا هظحالم رب اندا ینیدلوا هدنفح لو نک ندنسهزآ

 یهچ چاق ربایورب افلطم یک رلانب کهدرل ربش كرلالرا هلرل هچغاپ | ریز ۰ ردعوقولا ریثک هدهزمفط
 ندا:فداصت ۰ هههروا ضرفلاب:.ا رلردهدتملوب لصتم هننرکیدکی اترا ,بزویلوا , رظاب + هغافز
 كراتاےا کلا رد ااضتقا كا جک ندضارادت أع اب لاخر هسردنا باجا فا ترک هب یضارا ر

 ىح « ندننیدناوب هدیروبج كمچک ناوبیح یاکو, نوجا كا لق یالوصع كدیضارا « لکد
 باا هدیرلمابهچک تسبرسنامز ینیدشل وش راقكنا ورح یلکو کیا لکد كناویح یلکوب رب زکلای
 اوعد ور ندلئاواهلئس و هتشيا . ردا اضتنا یییعآ ند رظن "همش و كق رط تعسو ندنیکیدتنا

 هرددب رم یوهدیسعلوا ثحم ندفالتخا هدنتعس و فاغاقز هدف مش ِتیدح .ردهدقلوا بحوم یغازیو

 بویلوا ندنفرط قرش اضرف یلو كنبضارا نالف ًاضعب هرزوا یفیدل وا مقاو هلناعفد هدهریشط
 وص كنضارا وا:شلدا مضو ساسا رب هدن وما فكر و ۰ دولواعقاو رل «عزانم همد رحک ندنامش

 عرش لمادت و 1 ردد یک ه:هکح لماعت هدنشهرا لاها یسددجک نداروا هد کال و هسردیک ندرت

 یل سم ر هل و یتموکح هرتلکنا هدخ راب ر هکر دقوش هام یفیداوا بولوا دنقسم هف رش

 شل ربو یناوح ینیدلوا ترانع ندو كتماکحا هیمالسا تعیرشو شمروص اار ندلاع هناخاوتف

 ْ . مدشمتشیا ندموحح یدننا سلاح لیکو سرد یفیدلوا

 < يالوبصحم ثانیضارا هدناوعت كيوب : هجناک ههحاس یکج هديا لافشا كناوبح رب یلکو

 ینیبط جن هنازآ كراتهج یک یمدشاطهر وک هالرات ند وک دوخاب كا لقب هب وک یتنیپرچ ینسیلاح

 یراکدتا لاعشا هدنبسف یتیدلوا زا یراق هسا كاننالوصحم یک نایصو توا كنالرا بولوا
 قوا لقا هلراتپ_س نالصا هنفرظ یا يه كناوبح ر هسیا هر وک و ندننیدلوا ضشدنک هحاس

 هدنکاهینک عارز وا لقال كناوب- رب یلعو هار وک, كرك « تالوصح درک ندننیدنل و یفراعتم

 ینیدنلوا ضرف یرلقدها وشراق هلاویح رب یلکو رکید هداو وا و نکعیسلیبهچک نداو رب
 هناویحیجنکیا هدعارذچ وا نوم! یرلماسهدبا رو هجتسبرس ندالوا عنام هنب رکیدکب هدرب دقن
 نییعت هارشپ ترضح هسرونل ؤا ل و قاط ايتان وچ ا یسیکیایهیرادقم عارذ رب و رولیدما باسحتیصیصخت
 ییداوا ربنتال روتسدر قیبطق لباق نوچنا نامزو رصعیه كتعسو عارذ ید یراقدرویپ دردم و

 وب قیرط ثهضوو نالوا شارو نیعت لوا رض تردنوا هدهسیا لوپحم ی ۲ . زدنا رهاظت

 یراکدتبالاتشا داران ییماقلوت و كلا رظن فرضندرلهارآ -ردقیبطت لباق ًانیعهدهبهلقن طئاسو یکن وک



 7 ی و

 ندیا ى دص وع تيه دشا مانعا سوو تار هز رٿ ا رصف

 یف الوتغوقوا مغل عونرمدن راکنر الرلن و رم ترضح هم ها لّوختد ب هل در تاوذ
 لصاع دو هدزنیماوه تماخو تیم ملا راشم تاوذ : شمروع نوح ورک

 قفاوم هتیزاءود" ك رابع + رمع "ترضع "هننارزوا فو. یلشم ریو یخ دتا
 ربا تست نوجما یماقا كزبمالنا هلتهج*یمنهلک"قفاوم هد هش نک ناز نی

 جور كما دضق ,ینفحهلوا ةو شپ د اقلطم كراقاق وتس یک هدرلد هلب قافوا + ناو زنا وا د وخاب

 قاف وا سکمااب ۰ زغا اضتقا "یساوا قافواو راط هدكقاقز هلقلوا یافوا هداب , ردنفادم هتیمالسا

 هاچ رد هساوا هتسلوا وډ ردا مازلتسا یوا تساوت اهد ٠ ك رافافز "ناجایتحا درایو و " كرل لب

 م ومعلا :اودهدنز کم یساوا عارذ , ید یاد ما كوص كا دازاداقز ندبا اضتقا قوا مش

 هدتنهالتسا لئاوا یدنا هسا وا نادنٍشاصت ۳1 یون یلمق ما یماوا مه زنش و "عارذآ ید نا ةاقز

 یکتا رکی ا ۳ ر ت رج ندا تب اعم افر ایران را هابط ونص و

 ۰ یدا یرهلیرت و ژاوح هترملجآ هداح

 هاو روم تن وز واط شاد وا دعا زار .هالرلات و مقتسمومساو كراقاق وتس

 ۱ اب رد كال هدهّرقف وش ؛یلروک

 یماقتساو توس و كقاوساو قرط کمد رله داف ختنه وا ناب یوقر مالسااو ةالصاا هیلع «

 یاوتساو هنقالجا نسح تلدس هنکس هلشاکتساو ۱ اوتسا هدعاق رار بهو هدورنشر تان راهاخ و

 هد ( سا )ةروس فب رش تودح یرلقدروس شیاتسو جم لالدتسالاپ هنلاوحا" ثماقتساو هن واق

 هباعذاو مهف بای راو .ردطوسیم ال صقم هد رل ریست یم هر رک تیا ( نوملءیال او میسفآ نیو )

 قالخ | بیذهم امس وهيا هب وسلو قرط ٩ هس ول نس4 و تا یاع دا سه ندیاس وبا 6 زدلعد یخ

 رفعح ولا ندهیسایع یافلخ . ردنیلس یهمزال اصن نوج رااح تاسو تیا هلا وجا "هیلجم و

 قیرط هدنسانن نیح كن رپش دادنب یی دلیا ساسا عضو هدنسٍ رجه را ۸ ۰ قیاود روبع)ا

 ماما هسیا یعاسم كروم ریشو ییدریدتنا مظن هدنضیع عارذ رکی یراقاقز نالوا ماع
 هوا ناذتشادم تاحانتحا لصف را ما و لقب - ردخ راوت فجل ط وضم ینزدنا و هن هایضر مظعا

 ساب یهوست دارو هدوو ینیدنلو هيلا جانم هحرد لوا ید نلوضخ هلنلوپس گالاحرب

 : ردلالدتسا دبق "هتسراو ا فقونم

 هابط ا یبداوا نوشزآ ید كن رافاقز قم ہدایات رض: بی دنا یواعس ىلع

 ۰ ردهدکع ا تا یراق yp 8 قیرط یاوتساو تمسو ییدسا تح ه درل هرفف یهدال

 : ردهدنلوا رطاخ دراو یع ون و هلل ز وص وش بولوا یک ییدشا نظ شا وم)ایعوم هلم هو, لاح ۲

 دارودب عون ه دل تاجانتحا < شت رشکت ین وف دز ریش و قر تدم ابا اما رویم 2

 هدنوجآ رنو و , شلدرک تیر وب E هلق طئاسو عاوا يک یاومارت لسوموطوا ٤ هبارآ

 ییفح.هل وا «نوشرآ یدب ته رط دحب» هدلاح شدوا شو یروګو ییبط يداك رل هداج سینک :

 ةوالع هد یغیدلوا هدتعسو ول كرلفاقز هد هب دم هدن داعس ربص حز ناب ًادافتسا هغ رش بيد

 هتیمالسا لیاج ند یرافدروس خیلو رفا كنواو هربنیب ترضح كما ناسرد قالوا لا



 دنسپست ۳3 هوصت شو هود هو رگ و نان وا ساات هدرا وح واهن وسنت هل

 e تفس . زو روک هدوحو ندفرط صاقو ی نت دەس هرک وه یآ جا

 8 : اه درم رد هدا اک روش وش غرا

 یا رانا را هرک و لد دشا ,E یرالناریاو حتف یار صاقو لا نادعس

 ودهس قم هرزوا تار و ربعسا ید رفطمو شءا تاقا راتخا هد ( نام ) نالوا یخ

 هرانادیم ٤ هرلهداچو رلیدهلعا تیاغز هسا نابنب واخ! نت لا ناکسلا تحدزا ۲ اه ا
 اذا زاطیرلقاق وس ق رەب اي راتب قصالموقیص هلژ ءام ۳۰۰ ۰ هظددلاهلاح اوها ری لو: لاضالا فلزی

 لاا سرظنم لوصاییدلوا تا مضو رم ترضحر " تاعاسلاو عزاوفلا ىف ءاتنلا"ق " اومدعتت

 ا( یم لر بش "شافلاخا ب "هناکی هاك و: رل ودل ۰ .تلنخاو ر ع را وشلا تفاضو ل زانلا تج دزا نح
 هدرلت از وا كن لب زانتعاهفا سمی انسا كالت دى اثبت نوجا ۰ .۰:ءهایضرزع اھم ویلا مظنتلالوصا

 یراتاغر" مدع هیارانحا و ت اعنا نف هدر ٠ ردات ؤا هنع" م وقلادعب تال للعثعابلا ناك اعاو

 شلل رؤق ز ز وه ندت ودب ثایح كرب رلیدنک هدوف هکیدیا لوصال موج اعا سح مدعو ةراضلا پاتم

 . یدرویلک یرلدا ندنرلاوا؛ .ةوادیلاب مهدهع رل .نایفبلایف ۳ ۳

 رز و هد زجل درک" [ ٩ هفنحط ه ءزج.] دانا صصق اشاپ تدوحب ۰ ل

 میسو رل رهش و اترل هاخ هرزک اکا قرهنلواراتعا .زهشطسو رلدجبتمو نت وا اشنا .في رج . دجسم

 هدزواقلوا نوشزآ رشد راقاقزو رشیمرکی رالو :یهدنرل هزا. < سطر رل هداج كوي و, ىردشمنلق

 . لرویمرتسوک ذخأم طقف ٠ رار ود « یداربح

 دن کتک + عارذ یدل دازلقوزو ۲۰ ۰ كز هداج كوب وب "قلم یخ ران هبمالسا تا دم,

 دا راقاق وشو یمرکب كرل داج هلهح و ا حاضیالوا زار یل وه مالسالارههاشم ربشا « یغیدلوا

 ندنذخأم یسهدافا كنادنفا يزوف یطصم ۰ زودنا رک ذ ینکیدلادبا لعط2 هدنتعسو عارذ ید

 اس۲ نادششهداقآ .فلمالسالا ریهاقم رہشا . ردلکدآ جاحتحا .نایاش عبطلاب ندینید]وا سل آ لأم

 a تح نادننکیدازج هدنتعسو نوشزا نرعقلا كتم راس هیمالسا قادم ًارظن هننو هاش

 .زماک مزالقلوارل هط ۲ نطیادبا تمام ررب

 : هتک هتفخ هل وا هدنکدشنک نوشرا رشید دقارفاف وب نالوا“ ارم هم هدنسوه

 یا یک هضردا فالتخا هدنتعسو گااو»و [ ۱: «ردعارد ید «یااج كلود هاب ویفخب و

 ینیدلوا. هدکلدیا دادقضا هفیربش یاسای هدنراام 6 رکاب هو یفیتک نوشزا ید

 :ک روید درک وص ندکدتبالقن یرلثیدحوب یدنفا یواعس ىلع هدعراوشلا قوت ...ودهدقملشالگ 1.
 تفس و هد دار ودم هثندم 5 هد دامس صع عي هدم دایر نالوا لماش ىجا ( )سوغ ردق كر

 لاجاو لماتش یشروف زق هب وم قجرت ال24 هذلاح ییدنروک موزل هیس ۶۱۰ عارذ !یدب فاقت ر

 موهفلا تّهجن نه ینخهلوا "بال قیرط تجابوا هج رده هدهناتسا نالوا فاو: نددح یا دزاو /لاقثاو +

 ۰ ردهدقمل ول هد هغل اطموت هد هل ات«نا بلا فل اس هدکب !یملتندما :ردب اش و ستقم نڌافب رت .ثیدح

 کا رارصا هدنتح یتحهلوا عارذ شید داراققو سو هداح التهوع ًاانقسا هراثب دخنوت یی 1

  YEعرذاةعبس ه وامجاف قب رطلایف منلتخا اذا [۲] ع رذاةبس ي رطح .



 ۷۰۹ یمیسأت فا هرصب

 رار وب هک یدیا شیلفار نادم رر, ویو ,دنطسو كطخ هلق ا
 كار شش هنرکیدکب 4 هزارها . یدشلدا صص کا نفد ولواو هفعالغاب ت نآ

 هدنتسومرآ _یراهمطق سراف لا ماشو یسهلکسا ثنسهمطق قاره ءرصپ . یدشل ری
 ءدنفرظ نامز رب زآ مانب هبیرا-جن مقوم ینیدلوا راح هلبرابتعا قلوا رهشر, طسوتم
 .یدشلواذاختا یمهدادا زک ص كفارع هدننامز وایوماو شمتک يرلبا كب هععرومعم
 ۔ ہہ

 ر فداصت هدنح رش هکر شا باتک ك دنفا یزوفقطصم . .مدزوص ندنلضاف رر اا

 E هرابع ۱1 كب ه دنس اف یگ یج ۱۷۱ كنحرش هک رقاب راتک هقسقطایف ۰ رای دلی وس

 . رددوح وم ات

 . ردشل ۲ 5۳

 :رد وشهسیاهراع ی هدمالسالارمه اتم ربشا

 هنوکلاو ه رصل رص

 دب ىلع (ه١٠) ةنس ةرصبلاترصم

 باطحل ان رم نینمژلاریماصاب ناورغنبةبتع
 هیف میقت ةييرحایمسه لحم اہناکم یف ناکو
 .ثیها نم برعلا منع ا خاسم

 دب ىلع (۵۱۷ ) ةنس ةفوكلاترصمو

 ۰ صاقو یا شن دعس

 بصلاو الوا ءانلاناکو

 ةرصلاو ةفوكلاق قیرطابدق
 هلو ذاتی ارفن رم یا دعس لس راف

 اولعاا لاتف (پوطلا) نیلاب ناینبلاق
 تاسا ةثلث ىلع جدحا دزیالو

 . ناینیلاق اولواطت الو

 اوططخف کاذ لثع ةرضبلالها ىلا بتکو

 "۱هارذ نی رشع نضع یع (عداوشلا)چهانلا

 "اعارذ نت مثاطقلاو عرذاةعبسةقزالاو

 ع رفتن تیحم طولا یف مماجل ا دحمل اا ونو

 عداوشلاطیطخ رع هيما ناکو عراوغلا

 هج ولا كاذىلع

 ندنمالسالاریهاش  رپشا گاکب قشر هداز م یوا هد ی دشفا یز وف

 [ ۳۷۷ هغ . ینا ءزج . لوا لج ]
 یارفا هنلاح ربش كلهفوكو هرصب

 ناو رغ لب هب ه دنس هنس یجنشپ نوا كلن هب ون ت رجه هرصب
 غا رفا هنلاح رپش هلب سم! كب اطل انب رع نیغه ژل اریما و ن نف رط

 كج ها رخ یهیهس رخ هدر یفیدل وا كن رب هل وایدلد |

 زود راب ر اطتس ان4 ۰ :یدرا و لع ر نایشد

 حیجرت یساروان وچن ا ی راک د تیا عانتماندنماقا هدرلاووا

 . یدراهتا
 ا نوافم رسد ید هف وک

 «یدادما غارفا هنلاحرپش " هایتفرعم
 . یدشم اپ ندشماق هوا هذا یهدارو

 رلیدناپ كر هديار وه ردیف هد هف وکو ه رص په رخ الاب

 .یدردن وکمدآ هرع ترضحصاق ویا ادهش

 .یدتا بلط هدعاسم هنساشنا هينا هللا هلغوطو

 ل هسمیک رب چیه طقف ۰ یدتا هدعاس رم ترضح

 ی دابایحا ین-مالوا عف ك رلانبو ینسم اع اب هلضف ند واچ وا
 :) هکی ده قزهزاب هل ووصو هدهنسسلاها هرب و

 یی مث اطق «هدنتهس و عارذ ید یرلقاقز یم رکی یرل هداج

 رشم (ی رلهلحم|یرلهطا نالوا شلرت هاقاتز یرل,زآ
 دحسم و) :کیدب ا طبع هرژوا قلوا هدنضع عارذ

 هنسا در وب هد ینعماج و وب لرد نلند (مماج
 نوستیا ع رفت ارظانتم رلهداج نونو هکز کیدبا انب

 هد هسه تا صا هلهج و وب یناعرط دارا ه داج رم ترضح هتشیا
 لوصاوبشاندنفی دلا وچ هدنک تیک یرلنک اس كرش



esیسیسأت كنه رصب ۰  

 .( الصاع ) .یدراردیآ سنسأت رارهش  هدزوا كال تحار هدننورد قرهبشالقازوا

r O NONE 

  .یدیا ندرلرش نانلواسیأت هلیارادصقم یکوا رل دب یک (!رهزلاةتدم) ؟ ( هیلکوتم )

 هدا دوخوم تامولعم قوح ك هدنفح یرلرمش مالتا هده راب هربتعم بک

 تیندم نالوا خام هجیلشاب ءدازوب ندنکیاروک هدنجراخ كزمت وضوم یمظعا مسق

 ذحا یناموعم یکهدنفح ییدلدیا سیب ات لصف كنيرارهش مالا كلبا ندنخرات هسالسا
 هدكنيررهش مالسا یهدسلدناو اشرف آ ءاسآ هدننامز یل کشمش, كا كنهممالسا تیندمو
 . زج هديا افتک ۱ هليا ثحم ندنحاقر كنيرارومشم كا

 راذیاپ ردق هنوکوب . زدهفوک هبا ءرصب ؛ رلرمش نانلوا نسسأت كليا هدمالسا اع
 ندنفرط ناورغ نهبتع ندمارک باحصا هدنسهنس یحننا نوا كئرحه ؛ هرصب نالوا

 . یدشمزیدتیا اشنا. فیرش عماج هدر, ند-ثهاق هداروا هیلا راشمو شملوا سیمأت
 قلوا هاکودرا رب ناملوالئاحوصهدنهرآ كن | هللا کم, هدما یداب یعقوم كنهرصپ ,

 ترضح قرهلیقروق ندنضناب هرک وص اهد . یدشلدا انب ندیشماق ادباو باع | ءرزوا
 یهیهالسا رک اسع؛رهش . ردشملوا اشنا هلا چی رک هلن وذم نانلوا لاصحت-ا ندر

 .یدشلدیامسقت هرامسق قاط ر-قرهلواهدناخاد طخ رب هیبق مه هروک لایق ندیا لیکشت

 كراش هداحو . یدیا نوعا یدشینک. كنسهداح كو و كا كرهش

 یرلقاقوسو یمرکی یرلءداجرکید .یدیا -یلح قجهلیدیروق بورس امروخ - یدبیم
 [4] یدراشعا اشنا هدنکلشبنک نوشرآ ید

 هع هم داشرلالییسقرهلوا همفد كلبا نامز منیدنل و هداققدت نوجا كعا رب رحم لصف و []

 هدنتل ۲ یساضما ظن دم او یم همان رس « یس هم دم ماکح | كمالسا »۰ دنس هخسن یل و وا ٩ 4 ٤ كتسهبمالسا

 .یدلدا زوم تکلعر هدهفوک هدننامز هنع هللایضر رع تریضح » : وش هددلاقم واو هلاقمم

 نینناپ رب هدرب نوک . یدلوا نک اس یشک كب شل[ یللا ۰ یهلپاب رلوا ندراجاغآ «.رخو
 ترضح.یدبد هباپ هلشاط . یدن ای زل وا زمغیدای ندرللاد ام رخ ناداموق ی هدهفوک یدقای یرپش

 انب دیکی یرهش ۰ ردمزال تکلم رب هلو توا »هدنبوتکم يباوج رم ترضح . یدزاپ هرم
 .زکپای فیرمش مماج رب هنرزوا لادیم وو نوسلوا نادیم رب شینک هدنطسو كرهش . زکیدیا
 لو ییا ًادوم هدنضرع نوشرآ قرق یربره هزکوص:نوا لیکعت ییزکم كرپش ناذیم وت
 رلبک هد هحرد یچ درد نکی ولیک هد هجرد یحنحوا ۰ زونوا رلهداح ق هدجرد یجنکیآ « زگیجا

 كلامولهموب مدا فد اصت هنس رلهرقن «قوستیا بعشت ندهداج یعومع رانوو نوسلوا نوشرآ نوا



 ۱۹۹ e رل اب د مالسا اع

 شقاقوتس وا یتح . زارولوا قساع ی هداظتا خیام اتو اس وا تراهطو

 ناپوروا هل اب هم اب هدزمسلاحم و لفاع قرهحاصا نل هل اس ن دن رل غا هب و ا ماظتنا وا

 ی رلق دب الا وق نوجا بلج ىا بولقكرلىلاب ورو. ردي رلبیلق یاضر ل لد ی رام اش اتو

 یزید ایت تیک هم تلآ
 . یاد کف کف یادت ارم هدهدننهالتسا روهظ یادتنا "هک وت لاح

 ق اشا دنن و ردهصاح اب ویک د| نم هح رده ا رش ك راهالسا هد هدلصف واع متن

 تاهمالتسا هالب و كجهلیدا حاضیا یراقدازآ طفارشو فاعوا یک ه نوجا رهشرپ
 رادو ۲۹ یه الانا لئاوا بس کعل اب بون لوا هر ذات تیم السا كنس ا رخ لاح ینوک و

 . ردقح ڊبل واناس یيدلدبا س چت را رمشقج هل وا نانو هع

 هل زا رداح هدفا رطا هلرمش وا هديا جو ی ریش رو« زلزل راز هدیلاعو دالاوا نام.

 . یدردیا لیکشت یراهاکودرا كرات ۲ راهاکتنافا ویو " زلردیا تماقا هلن راک رح ۱

 یسیدن کا رابه هاسا را اش الو قم هدکلام ق ءذفارظا رم ترضخ

erم وزل 3 ی 7 یدرلبا داجحما ط رس یرلعا تفاقاهدرارب نایاشلو و وص  TY 

 جان ولو دو ات ئاغ مدارس کا نالا ےک اره

 كل وک ندا حسو یرانا 3 یر رش مالسا تكلبا
 یا و ۱ ىدا یرلرب قاب وف

 تماقاتدم نوژواهدرارروب رلبع . یدولیرو یمات ( رکسم )دوخای ( هطبار ) هرارب

 نوجا یرلیدنک و مس هرادازایو قاقوسو هداح نيضارا ندن راقدالک | ی راکچ هدیا

 .: ید راد دا الا یک شوکه هیات

 هحیسلیا دمت همالسا لود كرهدیا تماس يک یتیف لم اراب نک ورا وص اد

 افشا لر هاشم وشراق هل څا دوخ قلاق یهو راکدای هستف رب اب یرارهش

 ۱ یدادفب ( روصنن ) یاب ةغلخ یجنکیآ مکهتن . زایدالشاب کا سیمأت هرزوا كنا
 سست قهره كرامطاف . یدیا شللا یسسأت هرزوآ ایل لاما ماا هتسیدنک

 ندنسد رطاب ثقلخ امل راهعفد قوحر . رد دکل وک ی رب 17 كيبس .یتسع ا

 ۲۱ س فرد دی



 ره دل هدرمالرسا )اع

 دمست ىج ر یندلوا شتا ةد وضو كار سم هد ع16 هدتس هده غ كلام

 اعا رکف هدایز ندرظن هطق یبا ل دهم ê) اقدم و . یدشمل حا ناس

 وهل تسالسا کنوح ی ۳ ی وا نیک هدوجو هلهجوهن هیرابتعا
 . یدرونل و شمقىح لاج ناخ الدرا بدل هس غ كلام نامز دا

 دنلخاد روس « راراسب تآ و یثاوم بولوا نیش 4 زلبع. هدنیمالسا لئاوا
 االوا دی ق هار .ه ريمغب ترضح . یدرانعوشس یی تماقا هدنشجما رازپق و
 ۱ ردیک رانالوا نک انس هدرانمرلندیا تماقا هدرلرب هلبوا ارز . زنکشا ناکسا هدرلیوک

 وکل . رکی هداس یزکیرادحسم ه و [۱] قیوشت هتماقآ .درلرمش یرامالسا کد

 دسلدما رامتاو نیز كرارهش هدهلبسدلاعمالک [۲ )6 نوسلوا فرم زکتایسصقو نادم

 رم كیا : هک رارویید هدنحرش ثایدحوب موح ص كب فراع . یدراشمروسب صا

 ارانآ : ودن وققم هدهماظتناعمطلاب . ردرظان هرعاظ قلخ هک ادام ؛ تمکح قهدنسلوا

 !رلرهش . ردتمعح قفاوم هيا راضحتسا یاسا یتحارتساو اضر لوصحو یللق بلج

 دنقح راقاقوس هللا هنا مومعلاىلع و لوصا یراقدنوط رتلایوروا هدنصا یمیظت

 ورهلوا توقو ترد للد < یوم و لکم ۍ را د 4066 نالوا ایت هج ۴

 وس رکا كلاما نحاس نديا تنوع هدیوزگ نایوررا ندنکیدایآ سر

 تفاظن كني راقاقو-- یک یراقداوا یوتفم رو Ha یراکدر وک هدرااروا
4 

 « تیذدح > روبفلا نك اسكر زا ۲"(. ناف + اتنا ی ۹1
[Y}٩ ٹول » هفرشم مک اد وتو اچ عدجاسم اوبا  



NE نيسان 



 رثرنا هجیلشاب یالوا تمجارص نوجا یریرحت كامدق یجمر

1 - la grande encyclopédie: Droit de cité, 6 

2 — Pierre larousse : grand dictionnaire universel, du XIX 
siecle: cité, commune, conseil municipal, maire 

3 = Dicröecq. Cours de droit administratif ét de legisla 
tion’ francaise des finances: institutions communales 

étrangères. 

— Bluntschli. le droit public général. les comnmîunes. 
= Hncyclopédia Britanika : mayor, municipium 
3. “Annuaire ‘de législation étrangère. 

 تسج ی هدنمسا ( 500616 de, legislation, compar٤e هعوعو )

 ران و اق ییدرب دتا طن هدرلنامز فلتم فلتلود یه . ردهدکلا رفن ندنفرط

 دن اع هرلتاود نولو هدنابم نناوق و ۰ ردهدقفل وا رشت لبا تاعلاطم ٌةوالعو هجر هن هج زسنا رف

 یران ولاق شادماهجرت ردق هنخرا ۱۹۱6 ندیراشتا تیادب . رددوخوم هدیرلنواق هبحانو هن داب

 لوت اتسا ۰: ارد دق وب هدنسهناخ,دک تلود یاروشیقفاط:ر ںکں ندولح دوو زو وا و یواح

 ندتمجام هبهعومب وب تثیه رب كجمدبا میلظس ینوناق هاب رب یلهسیاقمو مان نوجما یسه لب

۳۹ 

® O1 

 ( صلوا هتسراو

 كب لداع نيدلاحلصم :هراداقوقح یهسیاقم ۷

 كب یکذ حاص .هقالخا "هفسلق س ۸

 كب یرو میدب باعا قح س ٩
 كب دعسا لالج یتبسا رب دم یسهرت اد یوک یْضات ۰ یالکشت هب لب بس ٩ و

 یسهچرت یو اق هب دلب ناتسرافلب ۱۱١

 : هدلبلا مم ىتلا ع اوالاو تارارفلاو هيلعلاصاوالاو نين اوقلاةع ومب .هب ردنکسالاةپ لب بس ۲
 ه دلیل ا ةيرومألا لیکعت و هب ردنکس الا ی دالا نوسم وقلا لیکشت



 ۱۹۰ یم هب لپ

 یعاکحا یوناق ۱۸۹۰ ونشا نالرا فک او یادتسا ك كس ەيداب رکا ۱

 3 ردشلدا لیدعت هدنروص یلّسمها هللا نوناقر ینکیا یخ رات ۱۹۰ نار زح

 ) نما ) ر هدا یماب « هس وصخملاةيرومألا د 1 هدو رهنیکسا هللا نوناق كوص وب

 راضعا - هرزوا قلوا اتتس لو هلا ىر یبلح يدلي . ا لوا لإ

 هب دلب هنمخحا . ردا وام هنمحما ی ۰« 6 هصوصح اةیرومألا 1 ی ترم ندا

 کی هد حا . ردة ی كنساضعا ن بجا . ردنا تسابد لکو دوخاب ی
 كنمحما. قوز وك ییسهفطو 2 را هوق هدنزوص یاد هات دیس و هب رادا رو

 هل.ط رش كلدبا لاصحت ا یتقفاوم كنتتراظز هلخاد طقف قلوا و تً

 دوج ینرراعاپجا کا د ی یا ناسا ی اتا
 ap رصم یلصت اريد هاد روا حلاك شتا اكا ناھا یتهام ارب یراشتسا ین

 نوناق كوص . ردشم ر دشالقا ء را هبدلب یلاتما ناه ناه هدرا و طا تالیکشتو را

 0 ردودکم رو زاوج هد هایش رانمجا یگاد قوچ

 هب دلب هطباض . ردو ا هب لب ی ییدلوا هیدلب دتا اود,لقتسم هدرصم
 ندنف رط :شسلو و۲ رادفوت یسهلخادم ق هوا و كاا هب درب تره ام هتم وک

 ٠ سیلو نوجا یییدلوا همطق رب یبدتا ترایز هللراک احا زصم . زدهدکلدیا اب
 ایت . ردمظسم هدهحرد فاح هدیا تاقر هلم دلپ نچ ره كناوروا ,ینالبکب

 . زد هیکشدا اها رسفاصم هدندسآ وا هده داب هطر ار نالا :ودوم هسبل وب هبل

  RF peg Yrهیلعلاماو الاو نیناوقلا ةعومم » ؛ والقررأت 
 ا هدنزرط هبدلب روما "هلو هددام یا هلسان « هدیللامهت ىلا ع.اولل

 رد ٠ هع ور 3| یلاصحتسا رکف رب یعطق اهد هدنفح یسه داب روا

 رولوا لباق هلقفدن هشاب ندشاب كنهروآ .

 سرق همان تاقا“ زویززوا یلوا نت یاد کا هیقام مم

 ۱ یا هد ڭا کشت هدلب رسم 9 ا ررق هرادا زرط و نال



 فرص قآر_كناذ و, طف روزاح ینقح كمردنوک لیکو رب ندنفرط هرزوا

 یا ETR a uk N I1 . ردیراشقسا

 هیلخاد قیذتصا یارب هدنفرظ نوک چوا یادرقمو تارک اذم یبلحم هیدلب

 ضرع دیاش + زامهنوغ هقینطت عقوم هکیدلدیا قیددصت رازارق . ردیا ضع هترظان

 رداص صا رب هدنقح یذیفتن" خان" ءدیودنا روع نوک نکس [رانتعا نادخمزان کیشادبا

 زویوا اراعا ند طر خراب هت رطان هلخاد هدب ولیدنا رج ات ید ایو هسزاملوا

 ۰ ۱ ریایدبا دانا شنا وا هسزانوا دراو صار اف هتسافلا هدنف رط نوک

 ۱ . ردلکد ىلع یارک اذم كنسلحم هاب

 دنقو بصل و هاب هبراشعا قلوآ یکاح هاکی تنم ر های

 تافاکمایو شاعم نوت رب ندتموکح فرط كننمدختسمو ر وام هل . رد رادتحالص

 رر یراتینو ذأ هذلآ

 هازل هلطفاحم نسح كنکلع و نها زواج یناربل ۱۰۰۰ یلدب ىدج ۳۹1

 هیلخاد,هنی - هدنقح تاننشت قلعتم ههر اس لئاسموهدیدجت تامایقم «.موسر؛ندیا.قلمت

 ىج وا رابتخا طقف . ريل هديا ذاخما رارق - هلنط رش كنا ضرع هس وصت كني رظاب

 ۰ زام الشاب هن الع هک دل دیا قیدصت ند راظؤ هعفا هس ردیآ زواج یار ۱۰۰۰ فرصم

 هځتم وکج زیکلاب . نم دیا فیلکتومظنت ییهحال نوناقو رادضانضا یبلح بدل

 ۲ ر دفقوتم هتسهدعاسمو صا كنیرظات هلخاد ینغا لّوف هطع ايو ةه كننلع

 اجا AY 2 رزوا هل ی كنالکو ا

 تالماعم هلستف رەم نوت رو كخحيدیا ل و رود نا ۱ قردلوا

 . رر فتا ی وذب ی هداب
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 ba ك 3

 كنبسهدادا هدلب . ردیا قیدصت یرظان هبلخاد طقف مظنت یسلح هیدلب یهجدوب

 ا ردبا نایرح ًاقفوت هناماطن و نبناوق یا وا عبا ك راظن هلام ؛ لا

 رد ز :اح ینقح یشدتفن فان هیدلب تالماعم ور وم|هلسهطمسا و یار وما ٤ ٤ تک هدتفور



 ۱۹۳ ۱  یسهیداپ ربصم

 اضعا نانا وانيت هليا باا ٩

 اضعا نانلوا باا هتف رعم ىراجم تاحا رخا ۳

 » « 1 تادراو ۳

 اضعا قجهلوا باخت هلبتفرعم راقع باحا. نکن اسی چر اوج یرهش ه ردنکیپا
 قجهنلوا باخت | هلضف نداضعاچوا ندتسنج رب نالوا ندیناجادوخایو یلاها ]
 [ . زالوا لوق هنسلح هیدلب هسرولوا

 : رد رلن وش ران ال وا یقح هغل اضعا

 لنکو او یظفاح هیدننکسا اس " الوا

 لک و ايو تاذ نانلوب یعومع بان هدقاطنتسا ةطاتخم ةمکحم س بنات
 لکو ايو یسموح ردم تاموسر س ۳1

 لک و ايو یسد تبابت هلها هی تنور هفطتنا تاملار

 نیبمتههفیظو رب كسک وب كا ۹ | هرزوا قلوا عبا هنسهرادا هی س ایان

 بط نالوا شلدبا

 نیتمت ههفیظو رب كلك وب الاءهدهبردنکسا ءرزوا قلوا حبات هنسهوادا هعفات س الات

 سدنهم نالواشادبا

 .رونلوا باعا ندنناس راختم اضعا "کس قحهللوا نیبعآ ندنفرط تم رویم

 هدننهن دلت همر دنا 4 زرط رب نهلروک هدنلوصا هیدلب كنلود لقتسم رز چه

 نلیدیا شخح«رانبنجا نوحماقعلوا ابو كا باا اضعا هبهبدلب هدوا . زدهدقلوادوهشم

 « نوسلوا ندنراسولوسنوق و ندنسالئو تنها كراتلود هلرک اذهعم . زدمدعاسم

 بختنم او بختنم كزایک وب نونسنلوب" ندنترومآم "یفظوم دەنا قاتال وف لوک
 كنفلاضعا هیدلب . ريلي هديا ارجا هللوصا نح یأر تاباختا . روز اج راغ یرللوا
 نالوایک و A دوخاپ یظفاحم كنه ردنکسا ؛یثعر یسحم هدلب .ردهنس ترد یادم

 یتسیر, ندنرلجا هليا یخ یار هحرا هدعامحا كلبا یناضعا هدلب طقف . ردناد

 .رلردا باعا لکو ساز

 هچیتش دیاش . ردیا عامحا قرهلوا هداعلایلع هعفد رب هدیآ لقاال .یساحم هدلب

 هداملاقوف هسردنا بلط ًاریرح یثک زکس نداضعا دوخابو رولبدوک موزا هعانجا

 یو راح هدنعاحا كسا هب دار یرظا هبلخاد , رار اس هدا نوت هدقرهلوا

۱۳ 



  تموکح مق یجنشب

 یمه دل رمهصه

 یم وک ح رصم هده رص ر ییدادیا هسااقم و هشقاتمو یالکشآ هب زر یرلتموکح بیع

 هدرانامز كل وصو يلام تدم نوژوا .ردةجهلوا ىلاخ ندهدن اف كما ثح هد ندنس ه دل

 نالوا شماشپ هدنروص رب لقتسم مت طقف هدننلآ یتیک اح نلکنا “العفو لناع ًاظفل

 قلهقتشاب رب هدیلوصا هدلب یک ییدمهزکب هراتموکح یاشا خوب وادا :ر زط ل رم

 هب . كل وصا هب دلب نن را رهش کارد یحدرد و یجنحوا كرصم . ردهدکعا هارا

 یرهش یجنرب كرصم ىح . ردشمامهیدیا هدلا تامولعم راد هشیدنلوا قنطت هلتزوص

 نلییهلوا مولعم زنکلای ۰ ردلکد مولعمهلبماع هلسب ینالنکشت هب اب فلن ءرهاقا نالوا تخت یاپو
 هنر اظ هعفان ئاو هبدلب بوبلوا دوجوم هیدلب رک اود و یتاما رهش هدءنهاق تهح

 هنس لاوحا هلینافیظنت و ریونت « میظظنت كرش و نانلوا ریبعت « مظنت » طوبم

 كروب زکلای یتح ۰ ردهدکلدیا اغا ندفرط هسش رب نانلوب یواح یمالقا رومأم
 نلیند ( قالو) فلنءیهاق هرزوا قلوا لوفشم هلسسهیداعم تاریمعتو ینمایشتا اددحم
 نرومام نانا وا مادختسا هدشیاوب بولوا دوجوم هبزکم رب ادر مسج تیاف هدنسق
 كسراظن هعفاب . ردهدقنر دلو هدو هد و هش و هم اش مزاول هبا نامدختسمو

 هظفاحم د راج اغآ نانلو هدرلهداح هل رل هجا هبدلب هدیسهعشر رکید نلیئد « نا ارق »

 . ردفظ وم هلیس واد و لیدس تاج الادنعو رومام هماظتاو

 قسهدلب هردنکسا . رده ردنکسا رهش ییدلدبا قسطعت هاکی كن وصا هیولب هد صم

 « قرهلآ یتقفاوم كنهباحتم لود و یأر كنناوت یاروش » هجالکو سلجم نوجا
 رخ الاب و شلدبا رمشو مظنت نوناق رب كلەدام £ در ۱۸۹۰ نان نوناک ه

 . ردشعلوا حیضوو لبدعت یرهدام قوحرب كي وناق وب

 كناصعازکس یمزکی رورو یسلحم هدلب رب 7 نداضعا۲۸ هدیرې هردنکسا

 : ردشلرتسوک ینآ هجورب ندشیاوا تقد نایاش یکرت تروص
 اضعا

 ٩ هبط ياضعا) رلنالوا یقح هغااضعا (

  ۸اضعا یجهدا نیست كتموکح



 ۱۹۱ یسهب دلب اق يح

 همام ینتبک اح کهدصوصخ و باشنواط ندنکیدما عیدوت هنيه رب چیه ندیا لثع
 . ردیا هظفاحب "

 وش 501604 - دونم تقل ەس نالوا فلک هت توا رجا یم اك8 گلا 3
Telةدام طقف .ردفلکم هلب-هظو هراشتساهلران 7 و توعد هعایجا یی تبه قجت  

 : ردوا یقح قباب ین سه هسرور وک قام ٍ

 یسهن-یجنح وا كبالقاو ۱۷۹۰ كرازسلارفه « یاسسّوم پىش نواط ك راىلاق معآ

 تالماشت قهدرصع یحزوقط نوا هده هلبا هک رتشم هرادا یکیدروتک هدوجو كننالنکشا

 . ردلکد لباق كما هسیاقم هبا هبدلب

 هدیرایآ سیامو ناتس هتسره هلرا ( نهم تقهلهس) « یسهرادا پاش نواط اف آ ۱

 نالوا نبمم ًانوناق كرها لكس هلی هراشتسا ته رب هدنرلءرآ طقف نلیدبا باخت |

 تمجاض هب هیمومم .یارآ :ءدناصوصخ ییا منرصت كنونافو افیا اد رفتم ین راافیظو"
 هدلاسمعا یتسقت كنهرادا و هبلحم یاوق زرط و هکردک یم ندرازومأم یلترجا ندیا
 هدتکلعو نوحما كلو . ررتسوآ یفدلوا شلدیا عاح را هب یمضعا دح ړل ر وص ه

 يارس هدنسهرادا نیئاوق زسشارف . ردلکد دوجوم اوق راح ینقح یمظنت هماناملعت

 عضاو كتموکح ره ۰ ردلکد دوشم هداق صا هبرادا تآارجا یک و نالوا ثحم عوضوم
 ند؛وناق قرط ییاوق ندا باما و داحا یرسادن قلعتم هنعفانم یدلب و لح « ینوناق

 . ردیا رشف هلبثروص كمریع
 نالو شلوا رهظم هیماسا نوناق رب دوخایو ههدرجم تازاشا هللا نوناق رب

 رکید جن | .هنلیدعت كنتناوق رک ذلا فلانا رانوب:بولوا"یراح لوضا عهود درازا
 ۵۲۵0۲2۸0 تەح هلا یسلحم هیدلب رب . رارولوا قفوم هلکم ری دتا مظنت نوناق ر

 هداضمآ ٌهقفتم ریهاج هبا: رابتعا ون . ردیراج  لوصا وب هدهد زان دیا نسأت هدنلکش
 كنوق ره « كاا هدرب . ردهدایز اهد ندنک هدهسنا رف نیناوق ندیا قلعت هبهباحت عفانم

 سلاح رب رادتبحالص هغو هدنارک اذم هددش نواط هدنکلگ و ييدسا لنکشت یعینم

 ..ردلکد دوجوم هپ ادهددن«یبهتموق ارجا ه٤ ( زهم )ره هدافصآ  ودلکد :دوجوم

 عو دومیسهلخادمر, یرغصا كنیرارومأم پیش نواط هدناوصخ قلعتم هبهماع مفانم

 ساوراپ لکا هرادا لکش وب نالوا یدض هلساع كنلوصا زمیلارف ۰ ژامهلوا ثحم

 ۱ ردهدکا هلمفاحم داس ر هلضف اهد ندنبهرادا



 یم هاب اق يآ ۱۹۰

 هلبتفص عفادم هسکرک عدم هارک هم اځ روضح . بايب هلو هدارشو عیب بیش نواط

 تامدخ طقف ۰ ریایهدیا حرطوک ربو هدنلخاد یدودح هلبا مات "یتسبرس رر .ریلیباقبح

 . ردعبات هنناوق كتموکح هدلئاسم ندیا قلعت هد و

 رابتکم « ییداثک رالو یب . رلبهلو هدنافکت ضعب هش نواط تموکح

 ماظن یرهماننایلعت هطباض هلیطرش كلر ندهینوناق قرط . ريلبهدیا صا یتسیسات
 ۰ رءدیا

 ندنرظن هطق هيل ٌءرادا كن_هسسّوم بش نواط وب نالوا صوصخم هباشصآ

 لقتسم رب بیش نواط یه هلرامتعا وب نوح . ردتفد ناياش هدیهحش ییا رکید

 .یرلتموکح ندا لیکشتین.داحنا اقبیمآ یسهعومت تئیه كرانوب بولآ ینکش تموکح
 ۰ ورد هبادىم

 یاسسوم 0 كنابوروا هلبا یسهلحم تانسّوم كنسهدحتم تاموکح اھا
 :. رد نرامع ندرلت وش راقرف و , رد دکور هک رلق رف كونو مدا )ا

 ایوروا انا ردشماضوا هماسقنا هدهج رد كوص هیرادا تیل'عف هدیش نواط الوا
 . ودلکد دوجوم هدنناسسوم اها تابه رب لداعم هنیراسلحم هیدلب

 نەم تقهلهس هلتدم هنس ر زکلای هنس یه و 416000721 هیاعا تشه

menنیت یوم هدلب ردق ۲۰ ۰۱۵ هللاهزاتم تاوذ یو ناعا نلمد ( 561606 -  

 دارا وکر ب و یراضعب .رلردفطوم هللا هنعم تیر ومام ر  یمهر_ یه هرارومأم و هکر لردیا

 لصاما ورديا لاغنشا هليا هطباذروما یرب رکید .ردرومأم هنتابح هدیراضمپ «هنققحن

 تالوصح قلرح « یر مسموق هساحور a راکم « یشنفم لو . رادهددزو

 . ردندرلرومأم وب به یراشتفم لاد او نازواو

 یوناق زسنارف کوب لاح بولوا كعد یماسقا ردق هنیدح كوص كاا ؛ لوصا و

 : رردنلو هدلا ك ( رهم ) ندیا نببمل + بصز EFER نوموق ؛ یهبرا دا تلاعف

 رارولوا لوئسم وشراف هوناق قحمآ یرارومأم بش نواط هرکوص ندباخعا

 دلا یوق هعاحا تشه 6 وح .ردیا باح ا تعج | ع هب هرب ا | ته نامر



 ۸۹ یس« هلب اقبعآ

 هدنراساوراپ یوک هدهسروبعا ارجا تالیدعت هدننالکشت كنبراساوراپ رهش
 لیکبشت هلک ارتشا را داف و كکرا مومعل نالوا شل یمسا هتیراهتسسل تابا |

 هبیشک ۳۰۰ لفاال یموفت ؛سلحم وب . یدروییدیا سبسات یراسلحم ساوراپ ییدتبا

 ثساج وب .یدکج هديا عورش هنباختا ( یلجم ساوراپ ) رب هدراساوراپ نالوا غلا
 ی واو یجزوقط ثنبرلسلحم هبدلب یهدرارهش یتحالص یهدنراساوراپ یوک
 نود ند ۳۰۰ یسوف . یدا لداعم هتراهداعلاقوف تیحالص نالوا رک ذ هدرلهدام

 یه یاورا یار مانا كنسلح قلتوق سلم یاورا نا هدرایا وزاب نالوا

 . ردلکد قیطت لباق ءراساوراپوبیونق ۱۸۹عهدریدقت سکع .یدردنا ترافک هادا
 ترام۵ نوناق یرهیام تموکح ایحوقسا نلیدیارمشت هدنحرات ۱۸۹6 سوتسغا ۵

 لیمسشت هدهایح وقسا یلوصا ييهشا ثادحا هدنتکلع لا و هرلکدا كن ون افق 6

 لیمشتهدهرا-اوراب ییاحالصا ییدتبا قسطتهراقلتنوق كننوناق ۱۸۸۸ نواقو .یدشغا

 نیت باخالاب یساضعا كنه روما هبءدادا یماراپ  هجنساضتقم نو کی دروس دیا

 تالیاع نلیروک هدننوناق ترام .  یدقج هر دشی راق هشیا نادهر رنصنع و كج لب دبا

 . یددوجوم «دننواف سوتسغا ۲۵ هلنع

 هدنصوصخ یلیکشت تموکح ىلع ینهطآ هدنالربا رکلاپ هدنسهرآ یراهطآ ءرتلکنا

 . ردشلت وط حبات هنلوصا ساوراپ الاح قرهبمهلوا رهظم هناحالصا

 ت.وکح مت ی

 یسهبدلب اش مما

 هدافا ھل ریت 100705 بش نواط هداشضآ یالکشت نوموق یهداپوروا

 ینوموف چاق رب او ر بولوا یرادا مسق رب یک نوطناق ؛ بش نواطو . ریل هوا

 هدیموهو هدم مسو یب هرتم ل٦ اوه هلتموع یمهحطس ةحاسم ۰ یلسهدیا اوتحا

 ندیا لیکشت یداحا اقيصآ هدحیتم ریهاح لصالاو . ردنا لوح هدنسهرآ كسب ۳-۲

 ندرارپ رب رلتموکح قافوا وب بولوا لکشتم ندنداحا تناموکح قافوا اط رب تموکحیم

 پاش نواط راتروهج یافوا كوص و و راردیا لکشت راتیروهمج یریآ یربآ لقتسم

 . راردرهظم همان لالقتسا رب ناه ناه « راببش نواط-هروک هنالکشت وب . راربل ۲ یاب



 ینهب دل هرتکنا ۱۸۸

 ارج ییضازا هدام یجوا . ردرتادتم هنقح كنا ارتا یضارا رج هلا نر اتقا
 ثحم ندنقح كعا راجما هبهللا صاخسا هلطرش قمالوا نود ندهنس ترد نواو

 ندیا فاقختسا هجرد كوص یتکلام قح . یدلکد دوجوم هوا قح یلوضف وب . ردیا

 هنیرلدر یدایم:گناعا - یرظان هنلام هدنسانئا یسهرک,اذم:هدناوعم سلح كنءدام ون

 وب . یدسشعا نایب یفیدلپاب نوجا یسک هللا رلیایوک كنیضارا كنوناق وب ار
 كماوع رصنع هدرل سلم یکی یماکحا ندیا قامت هناباما شنوناق هلردا سقعت قطنم

 :دیناتسوم تایالو زیلکنا مک هتن . یدروس دا نهمأتو جاور یتسلوا تیر

 هبهادنسدماوع لکش رب یسلحم راقلتنوق هصااب هرک وص ند ۱۸۸۸ سوتسغا ۴

 لباق دکلام لاف با هرتلکنا سفت زکلاب نوناق و .یدشلدا لیدعت یغوط

 سوتسما ۷٩ ندیا لیدعت ینناوق قلعتم ههل تموکح .داجوقسا . یدیا قسظت

 یرلسلح قلتنوق بختنم نروک لوق نیسح رب ویو هدهرتکنا ؛ یو 4

 . یدریدتا لیمشت هدهاحوقسا یلکشت

 رارب هلبران وناف ۱۸۸۸ ۰۱۸۸۲ « ینوناق ۱۸۸٤ ترام ۵ قلعتم هتیراسلحم ساوراب

 رك وو ردقهبهج رد رپ ینسهدادا هياګ تعوکح هدهرتاکنا رانوناقوب هک راردیا لرکشت هلګ رب
 هدنروصر زراب كب یرارکف یکداسو تدحو هدرلنوناقو . ردرلش فار ضو رعم هنالوجحم

 . یدروسرتسوک دعابترپ ژآ اهد هروک هنتاسسؤم هیدلب یسهماعق ابورواو . روللول نایاع

 هدکعا ج نه یتالدبت كل هبعاتجا رصانع هبهرادا تالبکشت ییوناق ۱۸۸۹ ترام ه طقف

 هنالباع فلاخ یکو . یدشم«ا نیعت هلحوضو هج رد ینبع هدرانوناق رکید وب هکرد

 ساوراپ بختم ندنفرط یرلسلح ساوراپ زکلای هرکوص ندنرا-هلجم قاتنوق اغر
 زن ون هک - هلک جا لیکشت یراسلحم قیرتسود نانلوپ هدنقوف كلوب طقف لکد یراتئه
 ینسهفالع هلسنوناق ۱۸۸۸ سوتسغا ۱۳ نوناقو - رایدبا فلعم هلسهفطو طابترا رب

 ارقف . راروسدبا -هلخادم هنیراتحالص ثتی رازومأم هرادا . یدرومدیا هظفاحم

 هدنرللا هدیردوماتفاظتریا ر هلو اعم هبهز و. راروبلا هنلخاد یراذومءرثادیراصو
 ۰ یدراروس رد وب

 اهد ندننادحا كنم راسلح ساوراپ « ینادحا كتيرا اج قیرتسیدوب هدهرتلکنا
 . رداکد مھم زا



 ۱۸۷ یمه دابهرتلکنا

 هلس واق ۱ ی رلتحالص كرل : اک هنسهرادا كرل وا شبا هلا یمس ر | رقف

 ندیاسیسأت ییرایصو ارقف نوناقویو شادیا دیدح قرهلوا هنهل یرلء راد هبلح تموکح
 2 ردشعا الا و ) gilbert 201 تق أ رایژ ( لح راب ۱۷۸۲ كزروز ینحو

 هدنسهرادا تهاجم عفانمقر هلوا یم یسدابم عسوت كسهرا دا هل تموکح

 هللا یوناق ۱۸۳ سوتسعا 0 صوصخ و . ردشش هع وق و یالخادم ك هب زک سم تمو <

 ندنساضءا تلود یاروشو یانفاحم كرهم یصوصخ « E كسلحم .. ردشلدا ظن

 انار یس د كسهرادا هبلجم تموکح 1 رد ندنس هع ہد یاضعا كهراداوب نیش شا

 یموسر ارقف ( هی هبربخ تاس سوم ) هموم تنواعم اقاعتم یرررو . ردندنسالک و

 مزدا دا عدو هس ه را دا تحت كنه راد و یروما توان ٤ ا 6 ینالماعم سس و»

 6 ۳ اد « 4 اع تموک = :E ؟ یس ناشد هر دل هرادا هدهسأأ رو اطا و 9

 ران وسسهم و ىلع «ینراظن هیلخاد نالوا كلام هدسهلعباض هبحات «یسهز اد ییاظفاحم رارمقو

 ۱۸۹ ترام 6 < نوناق ندبامظنن را کتیی ر وما هل تموکح هد: کلاغ لاغ و راک ا

 لصف 6«ءدام ۸٩ ۰ ردهدقغناط هلسان ( نوناق ندیا میظنت یتش هرلساو راپ ) دوخاب ینوناق

 ساوراپ و هنیراساحت ساوراپ یمسق كلبا كنوناق وب . ردیوتحم یییذ یا و
 یسجنح وا < هس رطسلاحم 215۲1 كي رسید هلب رادص ارق ۳ ردر اد هن رانه

Cireonscriptionهن رلسلګ ساوراپو تابام ا یسحدرد « هتسراشیا ددح و و  

 یسګ ر كراليذ . ردیواح یعاکحا یخضرامو تفوم یداحتشا « ینهمضم ماکحا قلعتم

 ند ۱۸۱ هساا یسحنکیا 6 یدءاوق ییردل وا عبا ڭكنىرلەتىھوقو تابه, ودلع سا وراب

 وغ اف 4 هر Uk لر كرضاح نوناقو نالوا شلدبا م عضو ردق هد را ۲

 قلعتم هب هلع هرادا ۰ زکلاپ نوناق وب 3 دادن اس ینوناق ییا یک فا یيدشا

 يسهدام ىج 4۳ كنوناق وب . ردزناح يا هیعاهجا تقص رب زام كب بویلوا

 هل روص هر هس هتل ریتم ها تموکح ك -ہسوماسا را داق غر هتج وز طراور

 . ردیا حاشبا ینغج هل وا لامعتسا لصاو یتکح هاس هاب کا

 یم لخادم كنالوعبم ییدتیا ما كاننوناق ۱۸۸۷ - كنسلح ساورا هدام یزوقط

 كننویسیموف هلع تموکحو كل تیالو - هلطرش یسلدیا فرطر كتتشک



 یس هب دلب هرتلکنا ۱۸۹

 ًادرفذم-یکر اوت قآاط وآبسلک «تنواس ها رقف- ی رلهقبطو لزوم اؤ . ردیا نبع

 ند ع وط یسیر.ه ندرلت و . رازعا عامجا لا (تشه) نامز ر چھو راردنا اها

 «رولوب هدنار اذم یماضعا سلم . ردط و ص ۷5۱۲۷ هب یوم سلح هی عو

 هدلب زىسارقەدون پول وا شلداآ اتاق هلت عسط قوس لم لکش هب هبلحم روما ظقف

 هدنراساوراپ هرتلکا هلرنتحاللص ضعب یفیدلوا زیاح كن هزکح تموکح ايو كنلحم

 یرلءتموق نیناجم رالوب « هح الثم .ردشلوا لصاح هلینروص ییدوت هرانویسیموق ضعي
 هدول پولوا داع هیخارا ماقا نایلوا بو-ذمهساوراپ یر, رع كراتوب . رددوجوم

 رکنا تفك و . ردشما جاتنا یفاقشیراق رب كوبوب هدنسهبعش ون كنسهرادا یلکنا

 . ردیا حاضیا ینخیدلیهدیا دیعضو هلقلیالوق ردقه هنمسق ر, ندهلحم ٌهرادا كنتموکح

 روما : یسهحیلشابكرابحا نالوابجوم ی راصحا هترومآ اسالک كنساوراپ زاكا

 كن هتيم وق «یسیصوایو یظفاح راریقف » ادعام ندرانویسیموق ددعتم رومآهافا یبهلح
 . ردشادحاتاسسّوم نلند 1ع5 0025 06 02018565 یداحتا ساورابو

 كرب ۶۰ ىلا ۳۰ ایرنک !بولوا كعد ساوراب رب شلد,ا عیسوت ؛ یداحما ساوراپ

 " تایسقترب هلوحوک ند ( نامسیدنوررا ) و كوب ند ( نوطعناق ) ندیا اوتحا یب وفا
 ك(یوا شبا) نلد 10۲1:۳056 زواهقرووییابج كنمسر ارقف.ود واداو هکلم
 .ددقولباقم ءددسلارف كنهسّوم یکیا وب بولوا شلدبا نیسأت نوجما یسهداداو اینا
 ندفاصوا هزحعلاراد و یعاسلاراد « هناخسبح هدنامز ینع بولو ًاحلم رب ؛ یوا شبا
 ناسند 101611611۲ یلخاد بولوا طونم هتعاطا هدعاوق ضعإر . ردیا اوتحا هد یرا,ض» )

 شخم ًاردات هدنجراخ راهسسوم و تنواعم یجراخ . رولیدیا شخ هدارو تنواسم

 ستا هد جم را ۳۵ قحا ,EE زها لنکییت قح ر, نامز ر چھو ر ول وا

 .دح رات و "یتحالص یددصوصح هادا یهررخ تاسوم كب ۷۶۱۲ یوم سلحمو

 ۱ . ید فا جور

 . نوسلواهسرولوا ویو ردقە مقوم یمیدتوط كنمسر ارقف یبهلام نیئاوق زیلکنا

 (یرلصو یو طفاح ارقف ) شر هتسها یفیدلوا زاح هدنیزو كموسد ىلع كنوبو

 كني راداحتا یماوراپ ىجا رانو . رد مهلریدتیا زك رم هيلا فلاظو هدنهرآ یزءهراه

 ۰ ردیرالتع تحت



 ۱۸6 یعهبداب . هرتلکا

 قاوح زآ ییرلتبحالص لر ساخ وب ینادحا یرلهتیموق یل نوجا یراسشیا فراعمو

 4 رادشجا لب دعت ۱

 قوحرب هدنسهرآ یرانوموق زسلارف هلبا یراغروب زیاکنا ار ءرلقرف مظع یبکوب
 یردنلونوموق ۳۷۰ هدهساارف 4 ردوش قرفالوب وب لا طقف .ردداوح وم ی راهطه ساع ۱

 . رددوحوم یغروب هیداب رتنال راپ ۳۰۰ قحآ هدءهرتلکنا هدلاح

 هه را این ماسفا كنایناتیرب كوبوب ینعب هدنرل 2701556 ( ساوراپ ) نلکنا

 هدایوروا یزکصو هسئارف لوا ندننوناق ۱۸۹6 تدام ۵ هروک هلوصا نانلوا قسط

 نوموف تاذلاب هده « نامردلآ ( رهم ) هل « یسلح هیدلپ هن هدر تا و ید وا

 ضعب فاتح اهد طقف ین دلوایراح مول اهداف مآ هقفتم سه, دود رخ وها

 نالوا سابق لباق هتسدیدلب تاسسّوم یزک ص یایوروا و هسلارف هدنتح طارش

 هده سارو هنس ها ترا سس وه زاکنا و . یدبا هدقمل و هام تاسّوم ماط ۳

 طو كرهءلم تامدخ نوتوو شلدیا نیسعآاو تەش هدنروص رب یا یک ییدلوا"

 تدحو ندیا لیکسشت ین رالع كنسهمعاجا ةن كنهسنارف دن ° دیرادا دودح ینیدلوا

 دلاللما هب <یسهونعم تدصخ كرلنوموف ندیا تور دسر هل روم کر رصعهن « هی رادا

 یدراو یراتاف رص و تا دراو مهد كب هدالرانون رسو یدلکد دوجوم هجدو هده

 رات وسام وق يلح د دعم بوما هرادا ۷ ینحمج ساوراب هلا ساوراب یرلنوب نکل

 ك Contiesa gs یرلتس اوذ وه كرل وسم وق طف . یدرلرولوا لوغشم هل رلشدا و

 ۰ یدلدیا دی دحم هدرز ونص بک دارم ایشو زا دا

 اط ۳م بولوا دوج وه یماسس6 . ز دةمجم یس هب ونعم تدصحش ثكتسا وراب ٌیاکنا

 رددودګ هب وعم تاصحش و ليف ۰ ردبا تیابج موش

N BRL 2 9 NS 
 ضرشنم الاح طقف شا زارحا یذوه ر كولون هدیضام هدنناپ كن را ساو راپ اسلک

 . رددوجوم هدراساورا يلم شاوا

 ینیدعلوب كنبراغروب هیدلب بولوا تامة قاطرب یراداو ین اسیلکیراسا وراپ زیلکذا

 . ردشادیا مسقت هدنسارآ رلن وب 65 تایالو

 هد ۷/65۸1 .یسیموک سلخ « رانرو یسوکر د ارقف ه هدنرلساوراپ زاكا



 7 یمهبداب هرتلکلا ۱۸4

 .ردک ص قدرت ۸1867006  نامردلآ نلیدیا باخت هلتدمهنس ی و هبطرش قفلوا
 ۱ . رطبا باع ۴ لدنهرآ راتامردلآ هدم هنس ر ( رهم])

 زم هش ۰ ردلکد دناعهرل «نامردلآ» .دهن ( رەم )هن هارجاءوق هدنراغروب زیلکنا

 یفیدنا و هدتسایرو .رد نسر هاا ge ۵166102216 تانتمحم | باخت او كنسلح هی دا( رەھ )

 راز هلکنوت . ردا اغا هدین-هفط و لا حاص هدنفرظ هنس ندیا بقعت یوا هلئدم

 یرلتیحالص ع-اوو كوبوب هبلع ءا . ردسک یسیرخف لثعر كن _هرادا غروب « رەم»

 :ردبا نيم ندن «رهم » نسنارف اخ

 نسیم تو :رادذلکد زا یبراتحالیص هینارح) وق را ( نامرفآ )

 رود اط یار هدنصوصخ نیست یی راهحیلشاب كن هطباضن روم امالتم فله دلپ نرومأم

 . رار داكد فلکم هلسهفظو هطیاض تاذلاب طقف

 (نامردلآ ) و (رهم) یسلح هیداب . رددن اع هنسلع هیدلب هبرادا تلاعف هدنغرو زیلکنا

 رانوسیموق قاط رب یرلنو هلام هدنسفن ییهمارجاو هراشتساغوق ًامغر هنتیدوج وم كرا

 قدس و ب كنب ( رهم) زسنارف « نونسموق هطباض الثم . ردا افا هلشفرعم

 . زدیا رشف راتاعلعت بولوا زا اح ی راتبحالص

 یرلنوا كتموکح ریارب هلقمال وا عبا هنس هقا ص كتموکح نا یدلوا هدهسنارف

 . ردراو یتتحالص هقوس هنسلاع ناوبد هردن وا

 . كغروب .ردشعیا نیت ةحارص بولوا یعومع یرابونعم تیصخش كنيراغزو نکن
 نبهر و هلدایم « راجا «مب یک یفیدلواهدهسنارف یرلنوا . رددوجوم یالما قوح رب

 كنبرلسلح هیدلب هم ارتشا تالماعم هصاابویمارجا كللاعفا فاتخ وب . ییایبهدیا

 ندیاقلعت هنسهراداو تخورف هجم اب كنك الما دیدلباذهعم . ردیا لیکشت ین راتبحالص

 نیه رو عیب ,ردلکد لالقتسا بحاص هلبماع وش راق ه هب زک ع تم وکح یبلحم دیدلب «دیالماعم
 . ردیروبحم لامحتسا ینسهدعاسم كزك هد همهم تاصوصخ یک كالما -

 ضع هبا ثم هتنرلهطو رشم تارک ادم كنراساع هیدلب زماارف هقشب ندوب

 نالف او نالف یسلاع ناوید هردنول الثم . رددوجوم هدهدنراغروب زلکنا تاصوصخ

 روک ةا ناوید هقشپ ندنوب ریل هدا اطعا شا دهل ادلب نوجما لارا اراشا
 هن در اد . ردفلکم هدهلغلوا عقام هتنالانمتسا ءوس اوتم ندنآ ارجا كننلجم هیدلپ



 ۱۸۳ یسه لب هرنلکنا

 رها راخیتفا ردق هن هل رل هلم تاس وم را ر هلقلرسماظتنا وب رازیلکزا طقف . ودس او

 گلم كرەديا اا تاذلاب یهلم تامدخ هدهباس وب رلزیاک زا کنوح ناهز ١

 . راروینازاق ]

 هک دنلکو هعرزوا راهلس ) : ردشمهلوس یرلزوس وش نوتسدالع هد ۲ ۱

 ه دس هب اس ا و زر . مرو.دیا فطع تیما هدایز اهد هوا تا.سوم ٍ

 Op یک تی تر و اهر

 ین دل وادوج وم یو موقزو چ وا ق | كلام هه دب تاس.وم لوا ند نخ رات ۱۷۸۹ كن هسنا رف

 كلام[, puissante chamlre des oommunes ail رلهبح ات همنکشلا ی وق هدااح

 Bourg municpale et parlemenfaireg yy jill yy ۰ قحا هدهرتلکنا نالوا

 . یدیادوحوم

 . یدرو لوا هرادا هنروص هقشب یسضارا قاتم كنم رتلکدتا مدقم ندنح رات ۶

 ینیدلوا بجوم كيءرادا وب هلئسح ییافک مدع كنسسهرادا 0201856 ساوراپ ینعی

 . یدروسدیایهاظت هل روص ر کید لا وحانوحا ی ( ۳۹۰ ) ندرهش ٩۰۰ ضورعمهنالکشم

 هتحش _هدنسهتس ۱۸۳۵ كمولک یجګدرد یسرادا لر ( غروب ) «دەرتلکتا
 نیمأت هلبا ینون8 ( یسلجم هیدلب ) :ییدتیا رشف هدنراهننس یجنتلآ و فش كن .ولج
 . ردشادیا

 ینئاوق قلعتم هنسلحم هدلب هدنتکلم لاغ و هرتلکنا ینوناق ۱۸۸۲ سوتسفغآ ۸

 .ردشماخسف یاماظن ماطر رکیدطو اکوبهلیا ینوناق ۱۸۳۵هصاخابو لیدلو حیحصت

 كم ربتک هنلاح هلګ رب ین قمالبوط هر رب یاماظن نانلوب هدلاح رب قشعاط نوناق و

 .رددوحوم يلد زوقطو یواح یهدام ۲۹۰ و مسقنم همین ۳ ۰ ردشمر وک یتسهفطو

 ندنالبدعت زلاح یهلاتیمها هننناوققلعتم هنسهوادا كرل ( غروب )و رهش نوناق وب طقف

 ادن الرا و ایح وقسا نالاق طو ص هن رلنوناق يسا . ردشمەما هوالغ. یش رب یی هقشب ۱

 عضو نوجا ىتكلم لافو هرتلکنا زکلاپ . ردهدکما اوتحا یعاکحا قلعتم هنیرلهرادا
 هدنجراخ ثكننوناق یعارز فون رلقلتنوق هل هدنسحنکو ص وب بولوا شلسا

 : ر دشملیقارب

 هدنسهدآ ۱٩ هليا 6 یراددع و یسلح هیدلب رب « ( رهم ) رب هدنراغروب زیاکنا

 دب دی ینصق رب هدهدس چوا ره هدیرلازآ یدنک ندنف رط یسلحم هد بودنا لوح



 هلا هرتلکنا ۱۸۲

 رت اقل . ردراو هک تام كلام ههرادا زرط یصوصخ هننادعام ندرانوب ,

 2 02 ت هان هردو یرارا بیک هلا ردد هجو لاف
 ت ك( یه هسناش یل هقود رتساه ال ) نانلو هدزک یسهرادا روما كل هقود و

 ما یصوصحم زرطر هج هرادا روا هدیره هرد ول . ردبا نایرح «دننراظن

 راحت اذایتما هیدلب هلسهتمس ءردنول نانلوب راح ییهصوصخم تازاتما موبلا رهذوب

 . ردیک يه ندسا وراپ زکس زوب هلیرهش وتنلراپ رو ندنس هداب ( رتسفم تسو ) نایلوا
 هدناخادهتتسینما ر رد دن اه( 0 ۷2 01۲-رهم د رول) قمار هش یم : زا دا يصا كرهت

 یندنل وا دع یماح حلص كوو كا درهش . ردا قوم همسر نه 4شا ندرادمکح

 نادنقرط اغا كنهتسا ۱7 . رزان یشتف قح هدک اع يدا تسایر تاذفاب هتهج

 یا( نامردلا ) یللآیرکی یلکمسهفطو یک اع حلصبا یسبدوم شاغر بم

 یعضو تاهلعت صوصخ هەتیو یبارجا تالیدمت هدنسءرادا هتم سلحم . ردراو
 نوما یمسق نهدنجراخ هتتس كرهش . ردفلکم هلسهفظو ینصت كنزومأف قاطو

 روما كيمردب ول یک ینیداوا دوج وم یا احم سل و بک نم نس اراک حلص فظوم

 ۰ ردعودوم هنسهرادا كرل مسی وق هبعش هللا یسمو ردم سلور هد یمهطباص

 راقلتنوق هدرلنوب . ردنک وحوک كا كنەرادا تایمقت رلساوراپ -- : راساوراپ : ۳

 یرلهجدو یصوصخو یرلهصوصحم كالما هلبا رامتعاو . روز اح یهبونعم تدصخش ی

 نوحا همسر ندنف رط لاحاو یر نداصعا ش نوا یا شب هدرلساوراب وا

 هدنقح یروما نوموق هلبا عاتج| هعفد چوا هدهنس سلحو هکردراو ساج رر, بختنم
 :٠ رايا AN ES تاررقم

 7160 قیرتسید رب ساوراپ چاق رب نالوا یتبرق هرکیدکی نوما عفا روما
 تراظن هبهعفا روما رارسموق بختنم ندنفرط یلاها هدرلقیرتسید وب . راردیا لنکتت

 تراظن كنك ل رسیموق هعفان نانلوم هده زک ع تموکح رلرسیموق نوت وب هفامعم .راردیا

 . ردهدنتلا یهو

 هک ردراواهد یراتشه هرادا قاط رب هلبمان ( نوینوا ) هدنسمرآ راقلتن وق هلرلسا وراب

 . ردرادتیحالص همت كنیرومام مسق رب راتوب

 هنالکشترب قشیراق هدامااقوف یمهیاحم ُمرادا هرتلکنا هک روییرتسوت تاحاضیا وب هتشیا

 زکیقاب هب هغی ىج ۱۲۸ [۱]



 ۱۸۱ یسهب اب هرتلکنا
 ۰ و ۰ ِ : ۱
 هطداص ادعام دیو . راودسس ر هدكي هزادا تاعش هاب دغا یرلت رومام ۱

 . راردنآ تراظن هسراتدا ی رکشع سلیم هباهداب روماو افا یتسهفیطو هیلدع

 الو « بناکم « هک « راظفاحم « یسلحم قاتنوق هدنتفافر رله رهش س سلاح

 بختم ندششرط ییاها هموم تامدخ . ردراو رلتابه ددعتم هلی رمان یرلهتموق 1

 هدنتش یسهقارم و تداظن كرافرهش رانوبو شل ماقتا هدننایم راتثیه وب نالوا

 . ردشلدا رومأم هروما هرادا ۱

 رظفاحم . ردفلکم لس 4ة و یعآو باا صا كرل ( نامردلآ ) ی قاتوف

 سوه و یضاطو هر روما هلأ لاتا ۱1 عدو ۱۳ سو اقف 3 ی. وق

 یراوک رو قدرطو تا ریو كتالو هل س هطساو هصوصح نرو: امو اما ؛ یتالماعم

 . ردا لیصح

 ؟ یسهتموق رالوب . ردی. افا ییامدخ قلعتم ههموح هحصلاظفح یمهتموق هب

 تبآاکم . ردفلکم هل راهفیظو یريعآو اشنا لرللوتو یتعت كنيراشتقم راعمو قرط "

 . ردا تراظن هر وما هسا دتنا بآاکم ؟ یسهتموق

 همسق كوو وا هیرامتعا ایراهرادا زرط ررهش هدرتلکنا .  رارهش س ۲

 یسیجنچوا * یرارهش وتنلراپ یسیجنکیا « رارهش زاتم یسیجت رب : . ییلیبهلیدیا ییرفت
 . ردیرارهش هیدلب

 نالوا لثا# هنیزامتما قعلوا هرادا یک قاتنوق : مصاتعو 0027206 رارهش زاتم

 یرل ۵0۲086۲ رهوروو زا ههلدع روماو یاش ر۹ش ير رانو .ردرانیق

 ههر هش قلتنوق . ردز اح هل ء6 تیزاتم هجهرادا صاو دوجوم یرارکسع سالبمو

 هد هرټاکنا یسیدب نوا کردراو رهش زاتتزوقط نوا مولا . راردلکد عباب هنانوتول درولو

 ددد دقو ناف یسکیاو

 نوجا یبا ا اضعا هیوتلراب 4 مناندهصجمو ط0ا یرارهش وتن راپ

 . راردکلام هییدلب ٌهرادا زرط رز یعوصخ یعظعا مقو ژلاح ینهصوصخع تیحالص

 نورد نانا رو هود دغ كرل رهش مسف و

 هبهرادا هصوصح لوما و هبهبرلب تازاشما ‹ ۱۵۵162 ۵۳۳۵ یرارهش ه دلب

 ۰ ردز واححتم یرو ییا هدیددع كرل رمش ود .رلردعبا



 سلیم ىلعو كلام هذوقنرب كوو هجهرادا صا هلتقو رلبلاو . ردزناح ینتلاکو تفص

 - شافیادناموقو وغو یرب ندنحرا" ۱۸۷۱ ءدراهسیدیا. راح ینسادناموق كنیرک اسع
 همهم تادوبقو كما تبار هنناءانجا كنيراک اح حلص زکلای نوک وبا, ردراشما
 . ردفلكم هلسهفظو كالا تراظن هنسهظفاحم كل ود

 یناکداز یلحمراهرهش . ردبسارحا وام لصا كفلتنوق - [٩0671 فیرهش

 درول ) و قیرفت هرزوا قلوا دزمان تاذ چ وا هجن رللحم . رار ولیدیا باما ندا

 ردیا ضرع .رادمکح ًاحبجرت یر ندرلنو هدوا . رولیدیا ضر هب ( هبلهسناش
 . زد هست يارار ویا تدم . رونلوا قبدصت ن دمام ندیرادمکح فرطو

 . ردب ردیف رام یر وب ی وف كن هر وک ر ذم هف.طو هے دوا ا

 یح . راردبا دع ف رشر نوجا یرط-هنی نو تاود ندیا لاغشا یعاقم و

 هدروغوا و, ندنراقدلوا فلکم ءدلیسهفیظو یعاعطاو ناکسا كننماکح هلا ک اح
 ۱ . راردبا راّخا هدفرصم قوحر ندن راهچد و یصوصح

 . رلیدنا راح یرادتقارب كوبوبو یتفص یهو لک و كلارق هلتفو راف رەش

 هک یی ف اناا رخ دیک عسا و ردق يلوا ۍرلذ وشو رادتفا یسنوک و

 مادعا هصاخحاب و كن امالعا مومعلا لء ؛ باعا لودع تشه لوف ینماکح یرادکح

 هوق هدنعوقو یلخاد لالتخا ر ؛ یففوت سرح ؟ تراظف هنسارحا كن رامکح

 ادعام ندوب .ددندنسهلح یرارادتفاو تسحالص كرافرهش كعا مادختسا یهیرکسع

 یار اکر ا .حلص "هدنسانا شیتفو رود یرلکدتیا ارجا هدنلخاد قلتنوق رافرهش

 راهز هش . ردنوذأم هداکعا مکحو عاتسا یییواعد مونعلاب یراکدلسهدا تیّور

 . راردپا لامعتسسا هلسهطساو یرانواعع نلیند ء0ا 5:6 رنک ۱ ی راتحالصوب

 درولو باعا ندنناس ناعداز نانو هدنلخاد قلتنوق س . یرلک اح حلص

 هللایح دق رانوب . رارودق نیمئو بصن ندیرادمعحیف رظهنرز وا یماهنا ثهللهسناش

 ۱ . راردیا هفطو یاسا ًايرخفو

 زتاخن "نهیلدع تفص هلیئروص ییژر كنیرااوعد ازجو قوقح یراک اح حلص
 كرلوک ریو ضعب « یسءهرک اذم كنءدادا روما نالوا كرتشم مدنی یحاون یک یراقدلوا

 راد ؛هلیسمالوط قلوا زاس هدیتحالص نیعت كنبرومأم ماطربو یبزوتوا ح رط



 .WS یسهبداب هرتلکنا

 ارح وق سا ك رد ترام« ند لاف طو يم کا و ندهرتلکنا لنبصا هل رل هعطق

 تام سش ار اتر كو وب موم « راز هلقل وا میا هب ه را دا قزل یصوصتح ادیالراو

 هرلتالو یی 51765 هراراش هلرکید مان « 00۳0165 قاتنوق ندنرظل هطقن هیرادا
 مس

 .ردراو قاتنوق۳۲ هدهدنال ربا « ۳۳ هداحوم-ا « ۱ هدلافو هرتلکنا مولا : ددشنرا

 تامسقت .ردزاح ییاهسقبسانتمهلب رابتعا سوفتهدهت « هحطس ةحاسمه راقلتنوف

 « ید. ردشملوب دوجو احم ردت هروک هبه رال تانعنعو هنامز تاباحمأ هرضاح

 چواهدنشابیاب كراقلتنوق زئاح یموفت كربقرق زووا و یهحاعس ةحاسم ییبم لم

 . رووا فداصت هراقلتنوف لماش یموف نولسم یبا هدنحطس عب سع ليه زو

 تاییسقتوب ۰ ردشاوا مبا هءرادا تا ادا هلراناواع فلت هدراقلتنوف

 هلثهج نتبدلوا نئارونک هدوجو ندرظل طاق فلت یک "تاباغت[ نوش زر

 یرپهش هردنولالثم . ردیا ه ارا هداعلاقوف تشوشمر شاخ. تک هکلم تاسف

 [زطهدانمو ۷۷2705 « هدقلتنوق ره یک ییدتیا ماسقا ءدن-هرآ قاتنوف تردد
Wapentkes Hundredهح زا: هوش وط موال هام ددعتم هلرامان راسو  

 ادعام ندنو «شاریآ همسق زکس قلتنوق یه هدهرتکناو لاخ هلبرابتعا سوفن ریرحت

 .دکلروک رلقرف لوبو هدهدنسهرآ یرلهرادا زرط هلرارهش ناو هدنلخادا قلتنوقرب

 . ردشلوب

 کردهدتلوا رععنم هیرادا دحاو کیا تیاهن هبکام تاهسقت وش نوتوب هیفاممم

 هملع وات ی E موی راز هوا ااک ناد (2۲0]وو6 « مازیعط ساورا ) ءدوا

 تاسقا لصا نوا كمليهدیا اطعا ىلامحا رکفر, هدنفح یسهملحم ٌءرادا هرتکنا

 هلت هر «دنقح یراهدادا زرط را رمشو ساوراب هلراقلتوق نالوا یماسا كنهیکلم
 . ردیا باجحما كمریو تامولعم ضعإ

 حلصو فیرهش «نانوئوا درول همارجا هوق هدراقلتنوق س راقلتنوق س ٩

 هدرا هتتموقو راسلحم ثاطرب ادغام ندرانوب . ودهدنلا كنيرومأم یاسور نلیند یک اج

 . ردراو

 لارقو بختم ندننامیراهدازابضا ىلع 10۲0 اieut e22 ناتو وىل درول

 هددلح را دا كيهب زد ص تموکح . ردکعد یسلاو كغلتاوق بولوا بوصنم ندهنف رط "



 یسرادا نوموق هدنسیضارا غاطءرف نالوا لرمشم هحتموقو نال هلناتسپ رص

 . ردعهدوم هتسلح یلاها قرلوا هدنلآ یسهرادا كن ر هلام نلیدیا قلت مهم كي

 روس نایک نر )ادام هاتییرص کنلوا ندموم برح تاحاضفاو
 یش اقرب كنسضارا یسا ندناتسراحم و ناتستاورخ « هتسو « اینودک ام ؛ ناتسبرص

 ین-هرادا لکش ككرهدیا باستک ا ینلاح تاودرب كوب وب هلس ان ایوالساوغو و هلفا-ا یضارا

 ء:ی_رللوصا هیدلب یهدضارا کیدتیا قاما رباب هلقلوا روبح هکمریدشیک د قوح زآ
 راد هلو شم كالي و انا هدننهمنع ترور قلقا اضا او لات
 . ردشمامهلوا نکم یلاصحتسا تامولعم انوک رب زونه

 یس هب داب هرغلکنا ,

 شما را اب کیدخب ۸ ,EAE رکید هب دلب روما هلا هک لم فا و هوف تا

 تیرو هح وندن سەل تالکشت زیلکدا هدنسهرص تاققد و ندنشردلوا

 ّ ردشروک

 یسهرادا صا كالو هرو هب یرادا فتم نانلوا تقعآ هدداح خاصم ةدءرکنا

 شمرزوتک هدوجو اردت یتسه رادا تاقسس ۰ ردىا هر ارا لطف فاتح هدتکدع یه

 یسهکلم تاحالصا هلا هرتلکنا نالوا نا لوق یت وذأم عیسسول رپ لمکمو

 كيه زک ص ةرادا هدنفرطه كتكلعو شملا ارجا عقد هترزوا یماس بالقا

 بلا اما دن کیک د رلاکشوب هساارف نالوا شمرردتا همادا ی ذوش

 . ردیا ضرع تهج ییا
 هد ها تاسسّوم هسلا شو دوحژ هلا یر د لماکتر لطف تط و رشم دا رظیا

 هغو .یدنک تموکح هدهرتلکنا . ردشما توقو تابح تاستک | ًاحمردت هحبلیوا
 هرادیدنک هنب ی دهل هرادا یک ینیدلوا یوف هحرد كوص ەفێتسەر ا3 یت.حالصو

 . ردذوض زا اخ هجرد كوص هدنتحالص

 تام ی هعلصق وب نا وا دای هلسا ونع ) ییللا رف دوم ادیالراو امار كوو )

 لقرف نور ر: هب راتعا تهذمو هعاتحا تالبکشت طقف هدنس:رادا تح كن هماح
 ادالراو احوقسا مولا هرلڪنا . رد هایش تاهر بک ص نددع دف للم شف



 ۱۷ یسه دلب ناتسب رص

 لیدعت ی.داوم داع هصوصخو, كل یساسا نوناق یب:ماندارق ۱۸۸۷ ترام ۷ نالوا
 . یدلبا دیحوت لدا یسموح مان ۱ ( نوموق ) ی ٠ یا نابلا فلات هسیا یون نوموق ۱۸۸۲ ترام ه و یدتا

 یسهیدلب ناتسل رص - ۵

aکم رب ندرت یهوضخ تن  
 یراسهوم سلع یلاها زدیا مدقت هنسلحم هیدلب هدنوموقهو هدنل آ یمان 2۲ روز ٍ

 باخنا ندنفرط ( دوبز ) نالوا یسیموم ساع رابختنم ًاناذ ؛ یساع هیدلپ . ردراو

 (رهم)و بختنم هلئدم هتسر,ندنفرط (دویز ) « هدننوموف برص هقشپ ندنوب . رمایدیا
 ( یه ارجا) رب هلسا یرلنواعم ینامسق اسیلکو هلح ندنمزالم اضعا کیا كسلح هلبا ۱

 .ردع ود وم یر ؤو ءا تفاظن و هامب اضن اھ ارجاو ندا لش یهبدلب لصا . ردد وج وم ۱

 قنا رف شا یک هلا سح ردق هتعاس ترد یا رو هدنروضح كدهاش ییا ( رم )

 . ردیا نفس یار رقم كه ارجا كرهرو یراکح یدقن یازج

 ۲۲ طقف . ردشلدیا رشا هد ۱۸۹۱ تدام ۲۶ واف نوموق كلبا كناتسب رص

 . ردشمرو تددس هنیرمشت كرلفولاق قوحرب ندکی یسساسا نوناق ۱۸۸۸ لوا نوناک

 ترام ٩۱۵ . زدیا لکشت ینوناق نوموق یا۹ فان رش o یتسدج رب راد و

 هسا واق لح را ۱۸۹۹۰ فو ۱و هنسهب رادا تایسق كياسا مص نوناق لح را ۱۸۹۰

 (روبز ) ینوناق ۹ یاب رسا ۵ ١ زدن هالکشت ییدر دنیا باجا كناس وب

 كن لع هبدلبو كنهمهحم هیدلب « نواعم ( ردم) 6 كنسموم سلع نوموف ینعب
 «تاضارقتسا ,یسزجنابو دبحون هارانوموق . ردبا هظفاحم یناوصا ینست هلشرط باخت ا
 یار هدنصوصخ یسهدایم او تخورف كنسهنبا نوموق « یرامضع رسک هپ داب

 ۱ . ردشما فا :یتساطعا

 یاىف رصو راضحا یهجدوب یسلحم هیدلب . ردکللام هب لڪ هطااض تکا هب دال

 حلصو كن رلنواعم « ك ( رهم ) هللوعد هعاجا ىنسمو# سلجم روبزو هبقاصو قیقدت

 ۱ . یابد ا بلط یان كک ا

 هدر ۱۸۹۰ زو ۱ یار را تموکج < یس هنفاسح تانا وماي نوهوف

 . رددم ع هننمحما ناعراپ؛د يعاد نانلوا سات
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 ه(دهم)قحم | action administratif هرادا تسلاعف هدن رلن وطناق كن م رج وسا

 . رددب e Conseil administratif inl هرادا ر دوخاب

 هللا ( ر هم ) رب - انشتسسم یرهش وهن هژ - هدرانوموف نونو « هدننوطناق و#هژ

 كنلود یاروسش الوا - یک یفیداوآ هدهسنارف - ( رعم ) . ردهدقللوب یژانواعم

 انا ۰ كنه زکي تموکح هلطرش قلوا هدنسهبقام تح (0056۱ ٩

 شپ یسهفظو ك ( زەم ) . ردقوب ( رهم) هدنرهش (وهنهژ ) . ردسلشم ك( نوموق )

 . رثیدیا اما ندنف رط 9و6 20۳01150۲20 یسلحم هرادا ر یک ص نداضعا

 L,uAitë) 4, 261108 یلوصا تدحو هدهرادا ) نالوا ارجالایعص هدهسنارف

 هیدلب یسهیرادا تیلاعف نوموق ناديا تیژد ندنفرط هکرتشم ءرادا رب طقف .دنزرط
 . ودهدکلدیا هدهاشم هدایوروا یزک رم هدنلکش یرلسلح راختمو یلاها موخو

 لامعتسا ینتبحالتص یتلرومأم سوف ینساسضعا ییا ؛یبلع هرادا كنيرپش وز

 یادهعت هیرادا تلاکوو دوقع كج هی دا دقع هنما نوموف هدیساضعا ییا رکیدو

 . ردهدقملق رومأم هیافا

 كنتاحالنصا نوموق نلیدیا نامأت هدن رحم ضعب فنءرجشوسا ؛ ینوطناق لتاشون

 اوژرو یلاق رلنوموق هدنسیرزنک | كرانوطناق . ردهدکعا لیکشت ,ونلاتمرب زاتم كلا

 نوطناق ۰ یدرلردنا لنکشت corporations de bourge0is (6۳۳06ع5 یراتعخ

 هتسجو نلهتننمک نایالوا زدنوموف ینیدنلو نک اس "الصا طقف نالوا ندنسهل اها
 ندشنوناق باخت كنوموقو رازالاص ندندارفا نوموق ین . یدزازامالوا لخاد

 ءدننوطناقلتاشو یرهلوا اشتسم یسساسا نوناق ۱۸۵4 قم آ . ید رلنعهدبا هدافتسا

 . یدایبهدیا سسأت هیدلب یتیقح لکشتم هلبیأر یلاها
 یآ چوا هدنلخاد نوموق كنسیساسا نوناق ( هدحتم ) لارهدهف ۱۸۷۵ انتتساوب

 هنلاح هموم هدعاقر هرک وص ندنتففک یخ باحا قح هدارفا نالوا شعا تماقا

 ییدتبا شحم ینقح یسهرادا كنک الما نوموف ؛ یساسا نوناق ریارب هلکنوب . یدرک

 هنکس نریو تعوذأم هیافا یتروما هیدلبو تافرایصم ) هلا ( ینوموق هلصا هنکس )

 یروصت رهظم كنیلاها ینوطناق لتاشون . ردشمنا هظفاح لکش یا هلیما ( ینوموق
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 ۷۱۷6۵ یس هب دلب هرج وسا 1

 یقح كما لارتسشا هننارک ا ذم كنيرسلحم نوموق 076660 فرصتم . ریلبدیا ضرع
 - هلسطرش قلاق ظوفحم ینح تعجایم - 0:0561] 6:60 یسلحم ارجا .ردزاح

 ریلبهدبا دارق ذاختا ءدنقح یایاکش نالوبعوقو هدنهلعیرومأم نوموق كنهثلا صاخا
 نالوبعوفو هدر رادا روما ك( نوموف ( یرالد و كن واعم یوم "یعدمو فرصتم

 , راودز ا نفح كا هقا رو لامعتسا ءو

 نوموق هلبا یلیدعت كرلهماناعلعت دوجوم و یوق كراهماننایلعت یی یس ارجا

 . رشسهدیا ذاحا رارق هدنقح یصیقت 7 لات دن ام مش

 كتسهرادا نوموف conseil de district یساع كبرتسيد هدنن وطااق 2 روز

 یلاها نالوا رادتحالصهنسهرادا ك ( نوموق ) هقشپ ندنوب . ردرومأم هننراظاو شیتق

 .رد راح ینقح كم ضن هدیتارک اذم یساحم

 یالوط ندنرلف لوا فااخح ههعوضوم تاماظنو یماسا نوناق زکلای تارک اذم وب

 لدمح راطرش ربغآ كب هننفکم دوخای یرلکدتبا لالخا ینعفانم نوموق طقف لکد
 تیاکش هدنروضح ین كيرت-دد هدنوجما یراقدلوا راغم هتلادع ايو یرلکدلبا

 ۲ . ریلی هلی دیا
 ه رذشدیا مظنت هلسوناق ۱۸۷۵ ناریزح ۲۷ یسهرادا لوصا نوموق كن وطناق وب

 هد رانوموق یلمو رانوموق یسردت «رانوموق یاسیلک « رلنوموق یمایس « نوناق وب
 رانو . ردثلدا اذجا ندنفرط تلود یا روش تالکشت و هک ردشعاپ تاس اط ۳

 . ردک رتشم هرادا هدنساه

 یمارجا كنناررقم یسموم سلح رایختنمایوییاهاهد ران وطناق ناناوب لخاد هفنص وب
 ضمب « هنسلم نوموق - یک ییدلوا هدشروز اا 6 هنس ر كسا و ء هرک ضمب

 ید نوموت يهر يلع دکب لرو لدار و هنسد اا 6 نونوف دا
 . رولوا زاح ینتفص

 نلیدنا ملکت هجاللاتیا و وهنءژ الث نایدیا ملکت هجزسئارف زکلاپ كنهرجوسا
 هدهدن ران وطناقمومعلاب رکید لکد هدنرلنوطناق یبک زوففاش نلیدیا ملکت هجمالآ و نهسسه

 هدنقح یسهیموم ته كنيروما نوموق راسلوا . رددوجوم هبدلب سلام یقیقح
 یدهرفارع كانسهیزک سم هوق نوطناق قحا یراتحالص و طقف . ردیا تارک اذم یارجا

 ۰ رازیلس هديا لامعتسا هد



  هدلبنوجما كلتا رهش . رونلوا باعا هرادا سلع رب همان ( تارتسیژام ) هرکوص

 ناتو باخت را دمکحینتمارهش ندنجاكرانوب بونلوا باخت آد نما چوا ندنقرط یساع

 . رونلوا ارجا باخت یی هرجا نیست یر ندنحوا رادمکح رک ا . ردیا

 هدیمسق ر .ردیلشاعم بول وا باا نوجا هنس ييا نوا یمسق ر هرادا سلع

 ردهسارجا هوق رز رلاصعا نالوا یشاعم . ردز اعم بولوا یرخف نوجا هنس یلآ

 هرزوا قلوا لوئشم هلسهلماعم كروما هبمشیه . ردراو راهعش هدنسهرادا تحت كنيرپه

 رونلوا لکشترل «نویساغهلهد » رانویسیموق ندجراخ كرك ندن-اضعا یسلع هداب كرک

 كىەرازا ساح رانوب . رور اوهدیراس ر «نوساروبروق» ناشدلاح شاعمالب هدر اود

 دق كنافوو تاداوت « تاک انم « هنسهعاتجاروما كشلاهاو ارجا و ذافا ی ماوا
 . راردبا تراظن هننالماعم ليڪو

 یراقلیآ .رارونلوا باخ ا نوما هنس یکیا نوا یرلنیما رهش ینعب یرا-سیو هد
 8 ردهلط رش تاح دف نیست هب دل نلیدیا نع هعفد یحنکیا . ردراو

 سلحم یلاها ییروما نوموق یسر . راریلیربآ همسق یا رانوطناق هد:رجموسا
 روز « نرهب یرلىح رب . ردراندیا هرادا هلسهطساو یلحم هیدلب یرکیدءیسموم

 : یروا < سیرالغ ندیا اوتحا یرانوموق نالوا نود ند ٩:۰ یسوفنو دوو

 روموف یرلیساسا نوناق نوطناق . ردیمسق رب كنيرانوطناق نهدلاو رهننواو لءزتهیآ

 والوا 6 اح هدرلن وطناقو طقف . ردیا ضرع رافلاخت هجرد كوص هدنصوصخ نالکشت

 سرولوا ترابع نده یتبحالص كنسموم سلع یلاها بخش هکردوش هزات تمالع

 اص و ملآ ندیا زواج ینیعم غلیم رب یرللدب « ینیصت كنبراوکریو نوموق نوسلوا
 راتهشت « ۰ < هجدو « رلضا رقتسا ‹ یتحالص یار یالمءا هدنفح یالماعح

 طلاق وب هدزوا ینیدلوا یراج هدننوطناق روز . رددنام هسلع وب زکلاب هلدع
  راشیارلن وب .رلربلم هلوا كلام conse! commun جا هنبراسلحم نوموق هدیرانوموق

 . راردپا افا یتاررقم كسلح و ردا عیدوت هنیراسلحم نوموق ا

 سهیفصآ و بیوصت رظن كهك رص تموکح یاباسح نوموق نونو هدننوطلاق نره



 ناتو نوع تب تیز افت تا

 ¥ یسهبداب ايام ۲ ۱

 رادقلامولعم دوخابو کلم نکسهر, ا نوموق 1 هل هنف رصآ كيان 4 7

 هل روضه ندنو و ییلامعتسا تروص كبه دلب قوقح مماط بلا قلعتم هنب هات ك وک ریو

 ردا تش یکح هلیدیا هدافتس

 نوموق) رل ) نومو ( ناموا یموف هدایژ ند ( قرف ( رادتحالص ه ار یاطعا ۱

 لکشت یسلحم هیدلب رب سلجم وب هکرکم . راریلیدیا هرادا ندنفرط ( یسلحم رارخ

 ۰ نوسنلو شلدبا راجا کو ندنف رط ینمجنا ها ابونوسا وا شم رو را رق کم

 هیدلب رب هسیا هدزلرهش نالوا یسوف هدایز ند ( قرف ل رادتیحالص هاد یاطعا

 رہش و یو" ار وک هنماکحا بن و اف ۱ نارزح ۳ هل روص ول . رول و ین

 NY یرانوم وف وک تا ذلاب ادعاب ندعونن نلیروک هډنسهرا ,یرانوهو

 ۱ ۱ . رددوجوم رلقرف مقاط ر

 عامسا ىسلخ تەد تیالوو هرزوا یلط كنسلحم تەد هرز اد هقش ندب و

 یاالنکشت یرانوموق رهش « هنیرانوموق یوک یلارف ٌةمانلما رب هرک وص ندک داد
 ۳نانقن نزاگام هقسطن یالنکشت یرانوم وق ی وکرل ن وم وف « رهش اضوکمل

 یتح .ردزاح هدیقح كمريدتنا دیحوت یرانوموق یوک ینمجنا هر اد اذهم

 هنسهدناع تراظف یملحم تیالو هلس هسلوا دوجوم فالتخا هدنسهزا رانوموق روک ذ

 ۱ 2 ریل هلب دبا ارجا یمهلئسم درحوت و هرک وص ندتمجان

 نوت مدمز وه i یراق ندا زفاف رانالآ هر وص ندننرخ ۰

 دادرتسا یرلتلایاوب رازسنارف هدمومبرح هدهسیارشما سیسأت یمهدادا هبدلب رب هم

 تدم نوزوا ندب راقدلوا شللا لیمت یلوصا هیدلب زسنارف هیاروب عبطلاب داره

 رب هدنحاضیا هدارو یدمیش كل وصا نالا نالوا شلدیاقیسطا مه هرول - یاس

 ردشعلوا رظل قرص لر هدم هلبر وک هدز

 ردطرش قلوا ندک الما باقا نصف كنیياضعا ةلداب هدنرارپش كو كامال
 هقشاب هنر كرهديا لاصفلا یثلث رب هدهنس ییا . ردهنس یل | یراتدم كرلاضعا هید

 ندکی یدف زظ یآ یلآ:هلسهدارا كرادمکح هس قا تموخج . رووا نت اض

 . ریل هدیا خسف یساج هلیط رش قوا ارجا باخ

 .ردیا بالا یتک*سلع ےوا و لکو سید وا ےس الوا انا تک ]



 یمه لب انا 1 ۱۷

 هر اد نولاق ۱۸۷۷ لوا نوناک ۱۳ نایدنا حرص و لیدعت هليا ی وناق ۸۷

3y 0۳20۳۵۵مس ورا تولوا یواح یماکحا ضع دن اع هه دلب لوصا و هناکشت  

 ندنهکح كنود یرلتلایا ,الافتسءو «نهزو .یایدا قسطت هدشالو قرشیلا كنغللارق

 یک اد < كرتشم لس یرل ( نوموف ) وک خن هروک هنوناق و / نان لۇ جراخ

 نوناقوب ءرلودیحاص هيه وعم تبصحش رب ًادانتسا هعفانم شما نارتفا هن وصت كتموکحو

 . یدشمریدلق یرلند | لاقتا هلیزرط تماعزو راه هلب رلکن ریدم نوموق ندیا لاقتنا ارا

 سو رپ قلعتم هنیراتحالص كنهرادا ک اعو نیرومآم یخرات ۱۸۷۹ زوم ۹
 رش و هر اد هدندا وم ددمتم - ردشعلوا لاک | هلا ینوناق ۱۸۸۳ سوتسغاا هک وناق

 یراتیحالص یراقدلوا اح هدنراشیا هطباض كنيراتثیه قاجنسو تیالو « كنيراتمجا
 . ردشملا تدي

 سور, یک یاس نونافوب رارب هلکلدیا قسطت هدنروص رپ قسنکی هرلنوموق ضعب
 هءدادا لوصا هدهسیا شمام ددیا هلازا یعونت نایروک هدننالکنشت كنیرانوموق

 . ردشعا اغلا ايو فیش یقوقح ثكاکی ءرد نالوا شمشراق

 ؛دنسسهرآ یرلنوموف رش و یوک زکلاب عونت و هلهجو ینیدسلوا نظ ارثکا
 هظحالم وب . ردفلاختم هجرد كوص هدنسهرآ عون یياره ؛ تالبکشت . ردلکد دوجوم
 یوک .ردبیصم ًامغر هداضت دوجوم هدنفح یرانوموق رهشو یوک هدالوصا هیدلب اسو رپ

 مظل هلینوناق ۱۸۵۳ سیام ۳- یرانوموق ربش و ۱۸۵۰ ناسی ۱4 یرانوموق
 یدشلدا

 نوجا یرا-تالو قرش یک یرلنوناق ۱۸۵۹ و یلدا ۱۸۹۱ زوم ۳ هدیرافوب
 ینیدلوا لبا كنن مو ۱۸۰۹ نوناق وب طقف . هلدبشقبا تح ندنوناق نلیسیا ماظتت

 ا اد لیا یو اق ۱۸۸۱ ترام ۱۸ ۰ یدروسدیا دوغ لمشت هددنلایا نهزو

 قرش یدب كنابسور یا ۱۸۸۱ زوع ۳ لوص اد ردهدکیا یفادهسا یکن

 لیدعت ینماکحا ضعب كنيناوق رک ذلافل اس ییوناق قلعتم هننالکشت نوموق كتبالو
 هم | ماکحا هارو ریت رح ضمب نوناق وي . یدرو يدنا تربع هعسو یهیلثک لوصاو

 کیا رار: هلک عا فف . ردهدکعا اوتحا یداوم نالوا راکنا لباقرمغ یسهداف

 یءهدام ۱4٩ نوناق وب . یدروبعا هلازا یعونت دوحوم هدناذ ك ( نوموف ) ع ون

 یراهدام نالوا ردق ۰ ( ٤۸ ) ند ( ۳۹ ) . ردشعلوا مسقت هلصف یتلا . ردا اوتحا



 ۱۷۹ یسهیدلب ايال ۲

 ندرتسهمروب یتکیادوخ ابو نواعم ر هلبارتس هر رو رب رک الا ىلع ؛یساضعا تارتسا ژام ۱

 ندرلنء رد ری لوح ردق هبیلآ ندییا هروک هنسوف ددع كنيلابها یراددعو
 . رولوا بک س

 نوجا تدمر, نوزوا دوخایو تابح دیقاي ندنفرط لارف اینک | یساضعا تارتسیژام
 . رونل وا نیسآو با ا

 كنناررقم یسلح هیدلب هللا یعو سلحم «كراهمانیما «ككرانوناق ؛یتئسه تارتسیژام

 نامت یرارومأم نوموق.ردیا تکرح هنمان كنواو لشت ینوموق . ردیا نیمأت ینسارجا

 یلحم و ی.هنقا و هلا و كله ز کس ع تموکح . رر دنلوب هدهدقايع تح یرلنواو

 . ردبا افا ین اظو هطباض

 تروص كنبرومانوموف رتسهرو . یلیدیا تساید ندنفرط رتسهم روم هنارتسیژام

 كنارتسیژام هسروابروک تلعمتسمهدشیا .ردیا تک رحهنمان تارتسیژامو هبقام یتسافیا

 . ردا رارق ذاا نیزربسکملکی یار مایضلا

 هدنلاح ژهللوف یی تارتسژامهد رب رباربهلقلوادوج ومیسلحم هیدلبهدن رشه كلنايناملا
 هر تارتسلژام هدرارهش ضعب . ردلمهعا نظ یغیدناوب كن هلاعف ُهرادا شعا لکشت

 . رددوح وم یواعم هدر ده ینیدعل وب هدواو رتسهمعر ون را

 . رارذیا تساید هسلح هرزوا قلوا اد بحاص ییواعم هدشوبغ هلا رتسهمروب

 نواعم جافد ايو رب ندا تئواعم اکوا هللا رس هم روا رب رارهش یهدنلحاس یر نەر

 یيانوا رانوب . ردا ساسحا یلوصا زسنارف هرادا زرط وب هکراروللوا هرادا ندنفرط

 قوفام پاختنا هدهسریای هلوا هدهلطرش تابح دی تیرومأم . رایلیدیا باخت ا هلتدم هند
 هدنامز ینیع رتسهمروب هدنرلنوموق یوک مهم . ردطرش قلوا بیوصت رهاغم هجهرادا

 ۱ . ردیسیو ك( نوموق )
 هردیا لبمشت هنوموف چاق رب یتیلاعف ةحاس رتسهمعروب هدرا ( نوموق ) قافوا طقف

 هدیهلحم فلاظو هبیرضوط ندبضروط هعوریآ هدیراسید كرل( نوموق ) و اذهعم
 ۰ ردهدنسهجرد كل ( رهم ) یتحالص كراحنکوص وب هدلاح وش . رازدفلکم هلبا افا

 دام هرتسهمرون رب نالوا فلکم هللا هفظو رب یلاعاهد هلتتسث ۰( رهم ) تفص وب و

 هد ینسهفظو کل ری دم(نوم وق)ییدتنا تماقا!دعامند هبقا صهسیا رتسیارتس هم روب طقف . ردلکد

 . یلسهدیا ارجا



 یمهیلب ابال ۱۷.

 كني رایموم سلحم یلاها "هدنرانوموف یوک هدنراتموکح نالآ زمکیدتیا رک ذ كوص
 تو هدرلنوموقو ۰: ردهدکلوروک یرلقدناوب نبا ادم هب یخ وط ند غوط

 دل زکسم بولوا اچ ینمات ( 132ناان ) یسد . يدنا هرادا یتادراوو كلالما كتهبدلب

 ینیعیواعم هدنامز ینیدملوب ( یاب ) . ردیا افا یتسهفظو هیلحم ٌةهطیاضو لشع ییذوفن

 هک - یرانوموق یوک زستیمهاو قافوا هدنراتلایا نءهرو الافتسهو . ردنا اها یهفظو

 assemblé des 61661610۲9-یسلح راختنم_رد رانمهدیاز ار | ختم هل صف ند Re وا

 4 ررونل وا هزادا ندنفرط

 : (ییدم) « رهم هروک هتیالو بونلوب هدنسهرادا دلو وین اب و هلتموم یران وموق یوک

 دار لا نماوشم یی دومامرو هدن راتاو ق رشا نالا ینمان ( ۳ اح ) ژوژ دوخاب

 رول وب يعزالم اضعا ر زکلای «دالافتسءهو . ریلیدیا باا ندنفرط یسلجحم نوموق

 . ردیا هبقاص ینو 132111 یابو

 هدلپ زر تقو وا هسرونللو بختنم هلضف ند ۸ هدنرلنوموق یرلتلابا نالآ و رک |

 هسیا هدرار ضعب . ردختنم سلحموب هدرالحم ضعي . رازونلوا هرادا ندنفرط یسلحم

 3 كنابسورپ . ردنک س ند memire de droit هبعسط یاضعا e) بختم اق

 سلحم رلضتنم كنوموق 1e 0۳:06 06 66۳015 ینمجنا هرئاد هدنتايا قرش

 عونترب زا اهد ندنوب هسیا باخنا قح . ریایب هلق رادترحالص هننیعت كالثع رب یتسیمومع
 هلبا هل ننناوق یلامعتسا تروص كقحوبو یک ا رتشا تنفک باما كتیلاها . نمرتسوک

 منم یأر 16 vote par ۱6۱6 درفنم یأر هداننالآ هللروصو . ردشلدیا نیست

tatifاcumuقح .ردهدکلوروک ی دوجوم كس رالوص ۱۷۰011611 كرتشمىرأو ۷۰  

 هنتفک ناکسا اتا نوموق ةداضنوو هتکام خا ًاضسی هتفنص وژروب اف باعا

 هدهدنسارجا تروم هد الحاد نوموق ك هبرادا تیلاعف عونت ینع . ردهدقغلوب قلعم

 هدومآم رب یک ینیداوا هدهساارف اضع یلوصا تدحو هدتنلاعف ۰ رهدکلنیا دام

 هلن اهاهامقرل ر مش لوصاهلوصوب وداع هتم ا 1و4 وب یان ا وخ شنی. دایی ایزو
 . ردنراح

 ینارتسیژام ناملآ هلهجو یماکحا كننوناق یسهنسیحنح وا قابالقلاو ۱۷۹۰ كن هسنا رف

 ورو ر دوخایو 01۳6610176 راوتک هر درد وخایو یم رار وهام رای« 011686 ژەللوق رباب

 . ردیا لىکشت ۵۷۲



 كن هب دلب هدودننوم وقف فض ییاوب كح هوسا ۰ رددوج> وم ىس ەتىھوق ارجا 1 نیک ی ۱

 قچهلوا رداص ندنفرط ىلثم بو تموکح تارک اذم قلعتم هنسهلخاد ةرادا
 ۰ ردعب ات هب هدعاسم

 یسه دل انالا -۳

 عبا تیالوره بویغلوا هرادا هلینوناق تیالورب هلتیمومم هدحتم تاموکح هدانالآ

 تبالویسهبدادا تالکشت نوموق .رونلوا ءرا دا هلسهصوصخ نیناوق كتموکح ینیدلوا
 یر یتموکح نالا شب نركب زکلاب نرو یسصوصخو قشدراق اهد ندنتالکشآ

 راک واک فلت یراتبالو ددعتم كتموکحر یخ بونلوا هدکلدیا هرادآ هلراثوناق یریآ
 یدنالنف"نوجما كمارو یعومع لکشرب ردق ینیداوا نکم هبهلئسم . ردمپات هنماکحا

 - ربارب هلقلوا رتا یتالکشم هدایز اهد هدارو طقف - هرزوا ییدلروک هدحهوداو

 ندنساح یمیموم سلجم ىلاها هللا رلنوموق نلیدیا هرادا ندنفرط یسلج هیدلبر
générale des habitants e€اbصessلوبق هدناکش رلنوموق نلیدا هرادا هء 

 - ساسلآ زكلإب قیرفتو لوا ند ۱۸۹۵ . رول مژال كلا قیبطل قصت نلیدیا

 . یدبایراح هدنم رول

 لوج وک و كوو هدنراقلەقود كوب وب اوداپ < غرب دوو هلب راقالارق سفاسو اره واب

 هدلب هدغرنتروو هلبا یناهفود اودا . راردکلام هنسلح هبداب ررب رانوموق نوتوب
 .رددوج وم 00110106 1 6010186015 یمهنموق اوژرو هدر ادعام ندنسلح

 هبسو ر,ییایمب هدننلایا قرش یللآ هلصوصخ هدنراتالو قوچرب كناسو ر سکعلاب
 ییا ضراعم هلیرکیدکی هدنرلتالو سقاس « ایزهلس ء اسناعوب 6 غروب هدنار هلش الو

 ۱۸۵۳ناس ۱۵ قلعتم هنیرانوموقیوک ءرلبالووب . ردهدکلدیا فداصت "هبهبدلب لوصا

 قیبطت ی وناق ۱۸۹۳ز وم ۳ه دلاح ینیدلوا لخاد ی الو(نءزو )نوک وب .یدرومایدیاقسطآ یواق

 هدرانوم وق مهم. ردارج الایع یمهدناتشل وهغیوزهلش هلبا ارووناهلوصا ییاوب. رد؛دقفلوا

 ندنفرط یسیموم سلح لاها هسیا هدرلنابلوا رااح یتهاو هدادارب كلام هنسلحم هیداب

 هداینامآ هدلاح ره ,. .ردزرط کیا نلیدبا فداصت ایک .انهلعونترب كوب وب 6 مایار نام
 . ددزاح یهلخادم قحو یذوفنرب كوبوب هدنسهرادا نوموق هیزک سم تموکح



 یسهب دلب .جهوسا ۱۹۸

 یقح كجا نیمت یتقسطت خم را كنوناقوب نوجما رشه رارظان هسیا هدکلاع ماقا کید

 ءروک هتیرلتیها !یزارهش «دیوناق ۱۸۹۲ یک ینوناق ۱۸۷۰ هقشب ندنوب . رلیدیا زا
 ٍ یورو ر دشنک د هروک کوا ی رلهدلب تالکشتو روس دیا قیر

 ییمومت سا نوم وة یرومانوهوقهدنرایوک ایدنالنفن هعیاز وام ی( ۲۰۰۰) یسوفن
 .دددوج ومیمهتیموقهینارج اهوق دوخاب تارتسیژامر هدرانوموقوب .ریلیدبا هرادا ندنفرط
 باخت ارت هروب بوصنم ندنف رطراح هلبا رانهوش«ه بخت ندنفرط سلحم یارتسیژامو

 رارق هلترو صوب سلح دوخایو ءدنرنوموق ایدنالف ندیا زواج ی ۲۰۰۰ یسوفن . ردا
 هه رواشمر بختنم ندنف رط سلح ؛ هب دل هرادا هدرلنوموق رکید هسردیا ذاحا

 ناسندتارتشژام هلهح و یکیدلدیاناسب هد راقوبد وخاینا) corps de 600۵89611167و هات

 . ریلیدیا هاوح هب هینارجا موقرب
 هنسورو ندیموم برح كياحاضیا نلیدبا اطعا ردق هباروب هدنقح یهدلب هسور

 كنغل ر وطارپغا هیس ور .ردق وب تجاح هدق یفیدلوا دنعءرلنام زیکل واندنلالحم اكنغل رو طاربع |

 لقتسم قوجرب هدهدنرزوا یسضارا هور سا . ردشمهعا ررق زونه یلکش كوص

 ندبا لکسشت ًاربخا كرك كنهسود لصاكرک .ردهدکا سست راتموکح لقتسم مو

 دبفامعم ۰ ردقج هلشالک 1 انآ بطلاب ینج هلآ لکشهن كرل هیدلب رلتموکح كوجوك
 تلمر,چسهونوتس هد یل وصا هب دلب تموکح لکش نالوا كجهدبا رز هدهسور چک را

 ردهدکع وروک یک كح هدا عارفا هلکش ر كج هسهزکب هنس هب داد

 . ردقوب یملح هدلبهدنرارېش قافواویوک نیهعا زواج ی۳۰ ۰ ۰ ی.وغن كج هوسا
 assemblé générale des 616616175 ىم وت سلح راختنم یر وما هدر هدرلا روب

 . ردهدکلوروک هدهدنرانوموق یوک هیدنالنف هرادا لوصاو هکروللوا هرادا ندنفرط

 چوا یماضعا هدنناي كلوب . ردداع هساحو یسهدادا كنفانم نوموقو یرلشبا هطبا

 هدنتببایر كنلتع هزک ص تموکح بوصندنفرط لارقو ندیافلاحم هدنسهزآ نوايا

 . ردراو 0۳0106 هیادان ینمهتموف ارجارب ندیا عامجا

 . رادوللوا هرادا ندفرط یسلحم هیدلب رب ررهش ندا زواح ی ۳۰۰۰ یسوش

 ندنرانواعمو رت-هغرو بوصنم ندنفرط لارفو 028150721 تارت درام هقشپ ندیو



OE 

 ۱۷ یمه دلب هیسور

 دوخایو كنسلاواپ هر طاناب « كن وناق عضا وای ییاررقم كالا ۵ ردباهرک | ناصوصخ

 لیکشت كنسهرادا یاسّور هب زاو وام هحیلشاب كتالو زك هدنتسايد تح كنلاو"

 هب دلب هدن رلنوم وف رم ۰ ردم ز ال قعلوا ض ص هند وص رظ) كي وسدم وقف رب ييفتا ۱

 ند رم هر اصعا رب دم و ختام هلدم هنس ترد ندنف رط كلو ادعام ندنسلح

 كن وبهنارجا وق کرددوجوم ( نویس رس ) رب همان 0۱00۲2۷2 اوار وایمدلوا

 هسارجاءوق یا اوار وا هنشابزکلابكنب رم دمنوم وق هدر رهش لوح وک هلرلیوک .ردهدنلا

 . یلسهز و رارف یسلحم هب دلب هک هلسب هر وک ىسەفىطو

 ۱۱ قلعتم 4 دنالکشت یرانوموف رهش نالوا یون لیذ ۍیاو یهدام ۱

 هعفاو تالبدعت . ردشعا لیدعت ینطاقت ضعإ كنوناف ۱۸۷۰ ؛ ینون آق ۲۳ نار زح

 کردشما هیوقت یتموکح ذوفن ءدنموصخ هلخادم هنفاظو كنهدلپ تاسسوم ندفرطرب

 الثم . ردشلوا لصاو هدصقم یبع نوجا راودو تایالو ینوناق۱۸۹۲ ناز زح ۲

 كنه زکم تموکح « رالاو نالوا فلکم هلقمریدنلوب هدنبنوناق ٌهرناد ی راسلحم هدلب
 قفاوم ههدلبو تموکح عفانم كناررقم یراکدتا داخلا لراسلجموب هلیتفص یر ومأم
 نارتفا هقدصت ینا ا تسفک كناضعاهلبا یریدم (نوموق) ۰ رایدا فظوم هلتقد هتسلوا

 . راردبا .تاسک» ۱« یتفص قو ول اماتم وب هرک وص ندکدا

 هیولاو تایالو یبلحم هدلب نالوا رومأم هنشیتفت كنسهرادا ررش ربارب هللا یلاو

 . ردشلدا طبر هسراساح

 هدهسر وبدأ لیدعآ یلوصاتابا | قيودنواف ۱۸۷۰ < ینوناق ۲ نار,زح ۲

 .یدروبدیاهظفاحمیناساسا نالبقعپات هن راهتنناپ تراجحتو هنکلع یضاداینقح كمر و یار

 هدنصوص> باا هنسیر ره كرانوبو رویدنا قیرفت همسقچوا یرلبخیتنم ینوناق ۷۰

 .ردشمااغلاربخانوناق یمسسقنو . یدروسدا شخشذوفنرب كج هلس هلبدبا زا وجت هلکلج وک

 صدقنن سکعلاب هننکچ مدیا دسز ی راذقم راخت اقیفوت ه یوم نایرج ریارب هلکد و

 مو رج یر ا كما كارتشا هتسهرادا كيهداب هل رابآر هصاابو. ردهدکا

 رضاح هدنارگ اذم هرانوب بولوا شلدیا دیدحت هدیرادقم كنساضعا هیدلپ . یدرویقا رب

 ناریزح۱۱ ۰ یدرولیدانام"ات هلرلحارخا تقومو یدق یازج مثاطرب یتفک یرلعلوب

 قیبعت لباق هتنرارهش نوئوپ كنهبسور یک ینوناق ۱۸۷۰ ناریزح ۱٩ ینوناق ۴۳
 یجهلدیا قبطت كنوناق . یدرویلوب مورحم ندنوب یرارهش ناتسهل هصاقاب . یدلکد



 یمه لب هیسور ۱۹۹

 هرادا ندنف رط assem b1€€ générale des habitants یسموحم ساح یلاهاندیا

 12 هرصتتتعو10 كنسلحم اول, دنسهرادا كلا ومایتیدلو!بحاصوهدنا رکا:ء نوو .روللوا

de (۷كن هب زک صع تموکح انف نوسموق و .ردمبات هنسهعطق هنقام  

 كننویسموق تیالو ییدتیاتسایر كئیلاو بوصنم هیسدارا كلراخن هد ًابمق ندنراززمأم
 . ردیا کرت ندنساضعا 12 commission مزمن

 فاتح و یرلنوناق ۱۸۷۸ ترام ۳۳۰ ۰۱۸۷2 ناریزح ۲۷ ۶۱۸۱ طاش ٩

 ۰ رد نچ ی را هام

 طو کز ادعام ند( رم )نداریم ندن ران وم وفا وروآ رکید ی_رلد وموف یو هسور

 ۰ ردسل وا دارنشم كيك الما رابح:هح نمل يدا یالطا هد4بس و ز هدوا هک رددوجوم اهد

 ۱۸۵۱ ترام ۳ كتروط وری اهسور .رد « رم و ی>اص هاگن ثکالما و هدنفشح

 شاز ه رم یکم ك.ضارا یراق دل وا «دقمثلاح رز serfs رسا ی.هدارا یلحم رات

 هدهدینز و و مه كسضارا ) ربه ( ۰ یدشلدا داژآ رعبا نوىلىم ۳ هلا هدارا وو

 یک نوموق ینوک رو کیدا بلطكزک عو تیالو « اول. ردیا تکرح هدنروص قلطم

 ۰ ردیا هبدأت

 راجن یتمدخ نیفلکم ندیا رخأت هدنید یانفا ؛ رم هبا یراسلحم یلاها

 طقف هنها یدنک قلغاص ینااوما دوخاب كما مورحم ندنصهصح ینوا ايو كما

 . ردشعا جارختسا قوقح یلوضف قاط رب ندیا یلیکشت دادبتدا رب یتقبقح

 : ردکعد ما سه صالختسا هرژوا

 باما هدم هنس چ وا هلا ( ريم ) ینعی سلحمتاذلاب ؛ یمهنارجاٌءوق ك (نوموف)

 مسقت نا سم درب ندا هدافا ینسانعم ( یسا ) :027061ج نالوا شنق نسئو

 كنناسو«(نوموق) لرلو « هنقیبطت كنناررقم سلحمو تسایر هاج سمر . ددشلدیا

 . ردیا تراظت هنتسأت كشداسآ 6 هتابج هلراوک ریو هنسهظفاحم نسح

 هلران وبیوناق ۱۸۷۰ نار رح ۲۸ ۰ زلدیا فداصت هتکلم رتشم هدنرانوموق رهش
 امود اس اقسهد وروع هدنرلت وم وق رش هروک هوناقوت : ردشعا مظس ی.راه رادا ز وما

dou0 r0dskaiaهاب ندیا رادهقالع یرهش یماح هیدابرب بوصتم هدنمان ع 



 ی و ات

 سیر سیره

 16 یمهبلب هیسور

 .: روم وه هتل هب دلي نیکی اب اواو 8 هدن راهي داب نکتروب . ردنوذأم

 هغ دل وا ی راتبحالا ص كس ز هلتسانم ول . سل قحا یی را همان اماعت هب در هطااض

 : ردهدکعا بفحص راحود یعفوم E هد بس ر یجنکبا هقشب ندن وب 1 ردک و وس

 هنراظن هنقمطت فناماظنو نیناوق هدهدنلخاد نوموقو بوصنم ندنفرط تموکح هدوا

 دی ام ههه كلب هاعباض هک ردشدوجوم كن 201001015117200۳ یر واف هرادا ر ر ناف

 رب هلیوب هدنناپ كنس ر یسلح هیدلب . ردهدناخاد یتحالص كلون یمافا كفئاطو فک
 . ردیا لیکشت ینتبصوصخ رب كنسهدادا نوموق زکترو یشیناوب كنیرومأم تموکح

 عج هدناوق "هلح زکتروب یک یداوف تایالو ؛ یهدلل نیئاوق كزبکتروب

 ۱۸۶۱ ترام ۱۸ هلګ و . ردمسقنم هلوصف ددعتمو همسق ۱6 هلحم و هکردشلدیا

 یونق ۱۸۶۱ ۰ ردشلدیا قوت هلینوناق ۱۸۷۸ سیام ٩ نالوا ماق هنماقم كنسهلحم
 ند (۱۸4۱ ) ۰ ردمهام ندنندناوقهبرادا تالبکشت ی هدنراهرآ ۱۸۴۱-۱۸۳۸ كن هسنارف
 هتساارف رار هلقلوا هلصف اهد یرلهدام كن راز واق ریه رول نالوا ردق ۰( ۱۸۷۸ )

 . ددشا لوق یتامشو لحش كننوناف یمهنس یر كنئالتخا

 ات رگح مس یجنکبا

 زکلاپ هدن راهدلب مق رب بویلوا كلام هنیراسلح هیدلب هلتسم و۶ راتم وکح ممق یج:کیا

 هدرانوب . ردرلنالو یراس و سلجم ییاها هد مه « هب دلب مه هدنرا رکید یساحګ هب دهب

 ۰ ردب رلتموکح ) ایوالساوغوب ) ناتسل رص ٤ هرج وا 6 kl < جو وسا 5 هسور

 یسهیدلب هیسور ١

 رهش ۰ ردیا باجحما كنا قیرغ ندنربرب ییرانوموق ( یوک )و ( رهش ) هدهسور

 دوجوم یساجم هیدلب هدرانوب هدلاح ینبدلوا هلضف قوچندنرانوموقیوک یرا ( نوموف )

 عساوو مطعم و هقشلا یف .ردراو یرلسلحم هدلب ءدنراثوموق ی وک لباقم کو . ردلکد

 هدعاف رب نوجا مو هدتموکح ندیا اوتحایراتکم ٤و ملف | قوح رب نی همهزبکی هراز رو

 هده سور . ردراو تاع ون ضعب ده دهدمسق ییا و hi رداک ثم كمما قسلعت لوصاو

 اوتحا ترک | كنيرارومأم نوموق هلیراسس ر هلباع و نانید 1017 ریم یرلنوموق یوک



 ی هبداب زیکتروپ ۱۹4

 كاسل هیدلب هسنارف هقشب ندرلنوب . ردهدلاح رب قلعم هطرش هلماع هدهرک .ضمیو

 ی.راوزراو هننابمرد رکف هدنقح هدلبروما هد یس هیداب لویناسا یک یتیداوا زگاح
 ۱ . ردنوذأم هناس

 هیدادا لئاسم هصااب ؛ تارک اذم نالوا كج لیندا ارجا ندنفرط یلح هاب

 مدع نازک نم کمد نجر كلوب ؛ داقل آ . نیترات قلعت هبهءاع تعفنم هلا هیداع

 «یلاو هدصوصخ و طقف . ریلیبهدیا لبطعت هلبساعدا ترصضم هب هماع عفانم و تحالص

 ی تو بریا تینا هتموکع :هنووص ییع: دلو هرومرو دف فاخا
 ندک دج تیفک رابخا هتلود یاروش - هلیطرش قلوا انتتسم تلحمتسم - هروک هتتیما

 تمجاص هک اح هدلب وشراق هنسرارقوب كموکح . ردا اقناایو لیدعت یرارقو ءرک وص

 كن هکلموهلدع یاوق ندبا لیکشت یتساننا كنسهمومع قوقح هاف . ردزاح یتقح

 یتعجارم كنها صاخیشا یسهلدع ؟ اع لوینابسا قرهلوا فلاخم هنعهرظن قیر

 رل هربدتبا لمطعت یارک اذم نرتسوک یللاتحا یاد لوت ررضر یفالت لباقا هسرزوا

 نوجا تاصوصخ ضعب « تارك ادم نالوا كجم هلا !رجا ندنفرط یماحم هدلب

 هلاصحتسا یتسهدعاسم كنسهوعم تشه تیالو هدنوجما یرلضعب رکید « كنىلاو

 زراو تیرو

 كمام قبرط نیزبقلوا رویم هنلاصحتسا هدعاسم ندفرط رب چیه یبلح هیدلب

 یتحو هدنما قوقح ةعنادم هدهمکحم < هدنتخ ورق كنيضارا نالوا هلضف ندجاتحاو

 هدنسوصخ تعجام ههمکح -هسیا ردیا زواج ی (ع۰۰۰ ) یسوفن كنوموق رک |
 . ردتسرس هدقعلو هدنذشتو تآارجا

 هدلب ؟ یسلح هیدلب لومناسسا قرهلوا هنفالخ یراتحالص كنا هیدلب زسنارف

 یراملعم نلیدیا هیوست ندننادراو هدلب یرلشاعم « یی رلیساحم هبداب « هلبا ی رومأم

 هلبای لاو - ینقح رادصا یناملعتو ص اوا دب ام هنسهطباض یرل نوموق رهشو یوک « نبعت

 .ردز اح - هلطرش كما نارتفا هنراهدصت كنيراهوعم ته. تیالو

 یهدل زکترو - ۲

 . ردراو ,یسلحم هیدلب رر هلبءان 20212 اراماق هد ( نوموق ) یه هدرکترو

 هنیدقع و ریرح كنالواقم ء هعضو هیارجا عقوم یاررقم كسلحم « یسیئر كناراماق

 -هلبتفص یرومأء ارجا كسلحم -هفهلوب هداشیشآو تاعفادم ندا باحا هدنروضح 6 احم



 ۱۳ یسهبداب ایناپسا

 ثانی ( رهم ) زسنارف ندرلتهج قوچ رب یرلتحالص كلوب . ردرومأم هیهیرادا
 ءردب راتفص قالو ین و كنساحم هدلب «یلثغ كتم وکح هدرانوب هک ردماشم هنب رت الص

 ردقهن ه . رلردلکد هباشم هلمام 20رمذطاو ( هتیراتواعم رەم ) رسنارف را tenienteئ

 تامسقت ك ( نوموق ) رلنوب هدهسراردیا روما یافا ةلاکو هدنسهرتاد یتنحالص كداقلآ

 لوینایسا ندرظن هل وب . راردنوذأم هلآ ارحا هدنروص ر هنالقتسم هدننالکشت و

 ریختن نک اس هدول ( 2۱0206 06 طععتتم ) ( یراتخ ) ی ربدم هلحم ؛ یداقلآ

 تلاعف (داقلآ ) زکلا هدهدایناتسا یک ییدلوا هدهسارف . ردیرلنواعم كداقل |

 1 نو دا یتحالص لزعو نیصلو باخا ندننابم

 هیدلب « رلنریو وک ریو هلضف كا هدیسهطق رب تقد نایاش كنسهداب ةرادا اینابسا

 یغاشآ ندقنارف ۱۰۰۰۰۰ یتادراو هلا رش قلوا یواسم هنیددع كنباضعا یملحم

 هکراردیا كارت شا هنارک اذم هدنفح هداسملاقوف تافلکمو تاضارقتسا هدنوموق نالوا

 . ددماشم هلوصا هبدلب نالوا یعح مدقم ندنخحرات ۱۸۸۲ كنهسنارف وب

 كعدهبن ارجا وق ریو طقف ۰ ردراو الصا» ( اتنوج ) هدهدننالنکشت هیدلب ایئاسا

 كن هر ن11 11ع10 وتنهماتنویآ یماتنوج لوبتایسا .ردلکد هاشم هنکكنالاتسا نالوا

 تعنصو كس فنصره هلبطرش قلوا ندنفلکمو ندنرانواعمو داقلآ هلساضعا نوتو

 گن هیدلب یسهفظ و هحیلشابكن زند اتنوج .ردلکشتمندرلاضعا نانلآ هلیلوصا هعرف ندنبابرا
 . ردىا قلعت هنس هلام روما

 . وابا مظنت یتسهحدو هداعلاقوف كن هب دلت هنس هم 0 وتنهماتنوآ

 زا دتسحالاص هن ور كابا هلش دصآ كموسر « هیاریاطعا هدنفجح هلام روما هرو و

 نوبوب هدنلاح یرباسفم هنوناق كرارق یکجهربو كناتنوج . رلیدا هلاوح هیاتنوج نالوا

 هتموکح كن ( اتنوج ) هدصوصخ و طقف . ریلی هدا لیدعت ندنفرط یلاو تارک اذم

 رر هدنقح تءجاع و هدنفرظ یا کیا تموکح رکا ۰ ردظوفحم تح تمحارم

 عضو هیارجا عفوم هدلکش ییدنا قیدصت كل ( اتنوج ) هج دوب هسیا زمنا ذاخنا رارق

 نا ادم نا قلب هنسهماام روما هبدلب كند دجاهطز6طا0 وتنهماتنوآ . رونلوا

 لکشت ینهجدوب یتیحالص یهدبابوب كسلحم هروک هلوصا وب هک ردمپات هلوصا رب یصوصخ
 ۰ ربلاق ترابع ندمیدوت هب ( یدلب یلاع سلحم ) رب نالوا كج هديا

 اضهب یارک اذم كن Ayuntamiento وتن همان وآ هدنماسقا رکید كي هدلب ءرادا

 ردا فقوم هیهدعاسم لاصحتسا نوجا قیطت ًاضمب . رلسهلوا ارجا ندنفرط یدنک



 یمهب هاب ایناپسا ۹۲

 « هتيرومأم هيكلم كوبوب-كا ىنآركاذم نوتوب ك ( نمجنا ) هليا ( یسلحم هيدلب )

 ههدوجوم ناناوف یمسق رب كرلنو . ریلیدبا ضرع ( هنیرلنواعم ايو فرصتم « یلاو )
 رانا اپ هقیبطت عقوم كراذوب یرومأم هيكل . ریلیدیا قبقدت ندنرظن ٌهطقن تفلاخ

 هرلسهدنآ خسف هدنف رط نو ک زوتوا اپ هک ءو ندقدلا یار كنسلحم تبالو دوخاب

 هسا رامسسق رکید نالوا شادبا رک ذ هدرلهدام یح ۱2۲ و ۳۹ ۸ ۷۲

 ك(نوموق) هصاخاب رارقوب . ردطوم هیهدعاسو رارق کجهدیا اطعا كنسلحم تبالو

 هلم وب . ردمزلا هدنصوصخ تمجا هک احمو تالماعم داع هلاوما یجهدا ارجا

 نایدیا دادعت هدرلهدام رکید ۰ ردقرف هناکی یهدنسهزآ ییوناق نالاتبا هلسوناق زسنارف

 دات بروما هکلم كوو كا هدعاتسم هک رد ترابع ندنوش قرف هسا هدا ص وصخ

 . ردعجار هب وسام وق بختم ندقرط یسلحم تیالو هنغحهلوا

(E۳هتیرارارق كسل تیالو « هتسلحم هیدلب هللا ا هکلم وام ی  

 هلارق هدنلکش ( 005611 6026 ) تلود یاروش دوخاب یه تموکح وشراق

 نالاتبا هقشب نورانوب .ردزاحب یحسف قح لارق .روسدا شع ینقح كما تمجایم

 هغملوب رضاح هدنراعاتح| یملح هیدلب ( یرانواعمو فرصتم «یلاو ) یرارومأم هکام
 هدننیناوق زسنارف . رنعهدیا كارتشا هیار رانو طقف . ردنوذأم هکمردنوک لکو رب ایو

 تیالو منا لار یه رویرطا :هلاد . رددوجوم دعا ر هاشم و

 . رلسهلوب هدنراعاتجا كنيراسلحم
 ندقدنلوا باما یرلاضعا هیدلب هدامورو نالبم هلحزا هدنرارهش كوبون كناللاتا

 . رولیدبا باا یت ( اتنوج ) نالوا غلاب هشب نوا ریارب هلبرلنواعمو اضعا هرک وص

 هدلب نلشد روسهبسا . ردبا باخآ سیر ینسبرب ندنرلجم یاضعا هرادا سلجم
 یناررح هات يز هب رٍاب و ردبا تراظن هنیراشیا كهبعش رب یر هندنساضعا یا

 . ردقو یشاعم كنساضعا سلع . رالاضما

E :یب هدلب ای اپس  

 . ردماشم هنکكنهسنارف رارب هلراقرف مهم هجقدلوا هدیمهیداب نیناوق ایناسا
 سوتسغا۲۰ نلیدا لیدعت هلینوناق ۱۸۷۹ لوانوناک٩ ییوناق هیدلب نالوا یع مولا

 هدکملند ه7ان1اهص ع10 وتنهماتنوا هنسلحم هل هدارنایسا . ردنوناق یخ را ۰

 رل 610160665 تنش [۱]ردیا تسایرهسلخ 6 -اقل | نانلوب ییاقم (ردهم) بولوا

 . زکقاب هبهیشاح هدفی یجناستط [۱ ]



 ۹۱ یمه داب ایلاتبا

 دىب زا وم اخ نوم ۆق .ردرومأم هبارجا نل وارق چادر وا :كنميلج هلق وها
 لىظەت ینسهفظو كرومأنو فیکت زکلاب ( كيدننس ) دوخاب ( رهما) ۰ ربا نیستوب
 هنر رج لرلهمان هلواقم نالوا شما نارتفا هنیوصت كنسلحم هبدلب نمحما . یلسهدبا

 . ردیا تراظن هقیبطتو میظنن یهجدوب ( نمجحنا ) . ردیا اضما كيدنيس طقف تراظن
 وب .بویلدا ماظن ندفرط ( كدنس ).هدە (اتتوج ) ه رل همانس اماعت قلعتم هوموق

 رظن كسلحمو راپپ ینسهژورپ كرلذوب ( نمجما ) طقف . رددناع ( هنساحم هدلپ ) هفیظو

 ۱ ۲ ردنا ضیع هند وصآ

 هطباض ۰ ردیا تراظن هتنالعا 2 رلهداراو تاماظن هلتفصوو لشع یتموکح كیدنس

 افتک ۱ هلقفلوب هدنا رامسشا هبهدادا قوفام هدناصوصخ  ندنا قلعت هشیاسآ و هدنلئاسم

 ؛ ردراو هدیشتف قح . رلیا

 تدش ییراتبحالص ( كنسلحم هدب ) یسهدام ی ۸۷ كن وناق ۱۸۸۵ ترام ۲

 نوموق ( یسلح هیدلب ) قرهلوا هنتسکع كي+هدنارف ارظن هنسدافم كیهداموب ۰ ردیا

 هلا رق و یاو یتفک یلنعو بصن كراسلو و ظفاش طقف . ردا لنعو بصا ین رومأم

 . ردشلدیا نت هلا a ناناوف

 تاعیابم « یدراو لوق ا « یمەرادم تادح ك ( نوموق ) ؟ یسلحم ه دلب

 هلبلاوما ( نوموق ) « تمجایم هک ام « تارک اذم باع هلاوما ضارقتساو تخورف

 ی رامضیم مسدهلبایموک  ونوموق «یمظات كنسهچدو « یصعصخ تروص كانا سۇم

 قاعتم هنیروما ( نوموق ) مومعلاب نالوا رباع « ( كیدنیس رز ابو نمجلا لصاحلاو
 . ناب هدا تا یادم قازرففا داشت داوم

 تافراصم صضپ هنس هج وول نوموف هرک وس ندق در وص ندم ساع هب دلب ؟ یسلک ہلا تالو

 هدیناد راوندپا باح ا نوجا قعاق ا ورا یقح كار رح اغاز یهبرورض

 ۳ راہب هديا عضو ههحدو هلن روص ینع

 ساحو نمجما هوخاب زا ارجا ( نمجنا ) یارک اذم نالوا شما نارتقا هقدصت

 نک ملال هدصوصخو یسلحم تیالو هبسرا زا قیبطت یلادهمت ییدبتیاما كنوناق

 هیدلب زسنارف ییدتیا تراشا كنوناف زسنارف رانو , ردنوذام هفقلوبمدن ارازجا

 یبدما لوق كننواو زمساارف تهج و 6 رردکآ یا رک ادم قاعم هطرش كنساح

 . ردشلدیا لیمشآ هد هقش ییار

۱۱ 



A“:یس هب داب راول اتیا  

 هد ریادقت یسکع ۰ ردیآ خسف مرکص نبوده ,یتاعلاطم كننوبیموق_ قاجنس « ,یفرتء

 ندننهلاطمو رکف یهفنقح رارارف ضعب كفرصت» ؛ یسلح هدلب . رولو ارجالایهم
 ل:هدهعاعق تروص « وا + ریلبهدیا تراک هنیزظان هیاخاد هدریهقت یتیدلاق نون

 فهم رولی ردب وک_هلسهطساو فرصت« هشارظطات هلخاد هماننیاکبش ء ردیا هلئسم

 حاضیا قابس كنکیدمهدنا قدس نو ییدارف نالوا تب عوضوم كن :هیاب

 , درو کیا

 راشتفه بوسنم هبنب رلتراظن . هللخادو هللام هنیرزوا ,ییما گلزلنآ .دوخاب رافریصتم

 هه هراس نردومآم,شلدیا فیطوت هدهصوصخ تروم,ندننرط نلتراظنوب .هوخا

 !هلخاد یرویاد یرلکدتیا . مظنبو ,ددیا شیتف یتابساح هیدلب هسراروروک موزا تقو

 . . راردپا عدم هننراظن

 یس هدب ملات شن

 ماظن ندرب یندهلج كنسراهرادانوموف و تایالو ؛ ناوتاق ۱۸۹۵ ترام ۲۰ هدالاتیا

 نوموق نالوا لو طقف « ژآ اهد ًاددع ندرلکءدهبنارف .هدوک هنوفاقو . ردعما

 تالا هج [,یتسارر 2( ره )و ,( یهلجهدهب ) رب نوذآ»  هیهرک اذم هورا

 هدنما ( عسا هادجننوما )اوج رومأم , هب هرادا , تلاعفو, ههرک ادم: يهب يلب

 . ريليديا باعا ندقرط ( یلح هاب ) نجلا وب .رددوجوم ( نمجا ) رب
 هک كي«مبيلارف ..ددیالشع , یتبیددنک , ؛هدرانامز ییوغلوپ م دداقعنا لاب سلجمو

 لارو - ردهدکملبند ء1240 دوخاو و۳016 هک -ی (رهم) نادلاتیا قردلوا

 ثبایر ,هرلنواو توعد هعانجا( ینمجما ).هلبا ( یساحم هیدلب ) ء ریلیدیا بصت ندنفرط
 لبثت هدمکح روض>یآ و اضما یتئالوو قاروا نولو ندیا رادهقالع ییوموق . ردیا

 یررلقفوا كالام هنادراو ءدهج رد یفاک جلا ,یرایوک هل رلرهش ایلاتیاهک ردتقد نایاش, .ردیا .

 ( نوموق ) هد رب دش ینردل وب صودا, ۰۰۰ هسزااوا چیه هدنرا رنو یواکدتا تاسا

 « اريل هديا لکشت ,دننروص

 :ردمدكما فلاح هدنسهرا (۱۰) هلبا (۲) هروک هتبها كنوموق یماضعا نما

 .. ردراو هدیرلمزالم !یعا نشکد مدنبجهزآ (:) هبا (۲) یراددع هقشب ندیوب

 باعا رارکت رلاضءا نالو مات ا روت وا دید هنسیه ینا كنساصعا نجحنا

 . رلرد زنا : ینقحخ كلبا



 ۱۹ یمهبدلب ناتسراغلپ

 قرضتم" كاما سلاح ؛یناخا ثتس راد واعم هلن "هوش را هت دلب ادا تر ه رشط

 هلا ر ا رولیدنا ارجا كرهلبدیا عاما هدندز یزطان هلجاد نادت یابو

 :« زولوا "نا نلارف ساوه داچا كن رظان هلخاد ی راتلو وخ اه ؛قیدصآ»كن رانواعم

 یل اغ: مداد." الوابقس+ یو ا راہی وہ یال تاک. نا
 کو ۰ رارونلوا نیتنمت هلل صا كنهرا هبادلپ هراس نمدختسم و هل رازف

 فله تثیهو كنرظان هلخاد بیبط نالوب یسیئد كله تئبه هدنخن یاب یار
 یراشاعم"رلنوب ۰ رارونلوا لهو بص بدوا كنیزظان همفان سدنهم نالوا یسیر
 اردن  یقوقح كرلنواو دنع یرومأم تلود رازن هلقلآ ندنسسهصاق هیدلب
 .رارونلوا باما نوجما هنس چوا یزانواممو سر هلا یساضعا هیدلپ ءدن اتسرافلپ

 یتریا دازاپ كلبا كنيرابآ زوغو نايل « یاب نوناک هتسره یراسلجم هیدلب
 ترد هرژوا قلوا هدننوک یتریا رازاپ ناک هرکوص ندننوک یحاشب نوا كاولیاو

 كي هدلب . ردا ماود نوک شب نوا لفاال عاهجا یهو راردیا عاهجا هداملایلع هءفد

 فرط توا ییدرتوک موزا ییلث لقال كناضعا ها یسنر هبدلبو ییدلبا مازات-ا یعفانم

 . زاودیا عاجلا هدقر هلوا هداملاقوف هدریدقت یبدلیا ٍتیوصت هدیرظان هیلخاد هلا
 + ردعون اچ وا نتاررقم كنب راسلحم هیدلب هدنات-راغلپ

 هی خوط ندیغوطو نها نارتقا و كتءرادا قوفام هدحا لوا -- ۱

 تاررقم نالوا ارعا ندو ی و هب دل

 تار رقم نر موزل هش دمت كن ادا لوا ندا وق ها رجا عفو سس ۷

 ٠ تاررقم نالوا عضو هیارحا عفوم هر رکوص ندکدتیا نارتفا هب یلارق نفقا ا ۳

 ؟ تاررقع نالوا كح هل هلندا ارجا هیغوط :ندبغوط ندنرط نشو هدب

 نذنرلذاخا مرا تاررقم یک ی تولوا رلندبا" قلعت هب هب دب هیداع تالماعم

 تام ولع مئ ارة رظاب هلخاد هد یاب « هد ر هتم هد راه رمشط هدنفرط نوک ج وا ًارابتعا

 یگاد فرصت هدرده یفیالوا فلاح ۳ نناوق .یر ناورا زارق ۰ رمایهیا ضر

 كرازف هلمادم و . رنلن هدیا خش ی هر ک وص نالامحت۔|١ یتقفاوم ثدساحم قاحاس

 كنساخم هبدلب هدتخن یاپ ٠۲ رد ۔الوا ارجا هدنفرظ نوک شب نوا اراععا ندن وقو ذخا

 ۰ ریلیدیا خف ندنفرط یرظان هلحاد یرازارق لو

 نوک زوتوا ًارابتعا ندکدتیا لوبقو ذ.خا هدادا قوفام یاررقم عون یجنکیا "
 ءدهمشط ثافک هدردق یکیدروک فلاخم ههیموحم نبناوق ینآو . ردبا قیقدن ,دش را

 ۳ لک



 یه دلب نات-راغلب ۱6۸

 . ردیلهعیک یی هبدلب هدرانواعم دا باا نواعم ییابا سییرکیسلجهیدار
 قوا چ روا نک ی ا یسد هدلب پو یتما رهش

 ال رک اضعا ]رک ۰ رولیرو ترح۱ رز هدهراروادم . ردا باخا اعا چوا هرزوا

 a i û ی راتحالص و . راردبا هدچعرد ی راظا كر وما همش ر یره را رواشم

 هرزوا كلا لغو ةلبا روما هنمش ره هرکوص ۰ راردیا اضما یقاروا همان یتما رهش

 راتو موق یلاضعا ترد « چوا نام یباضعا ىلج ههب ندنفرط ینما رهث

 .رلردیا لغت ته رب هگهلهد خوا و اضعا یا « ینیما رهش . رولبدیا لیکت

 . رونلوا ءرکاذم هدنسلحم هیدلب یسیرنکا فان همهم لئاسم
 هدایز ندهصش هرانوب . ردراو یراهمش دل هدنرارب" فاتح لرد شرکت

 رار وعام نالو هدراهعش وب هة قلا ی : رلآ قشسفاپ اهد كعد یرلهقطام هدف ته

 وص یرومأم تافیظنت « یر ذلاق « یرولورانوف تاریوتت ٤ روتکودتوق « سددهم
 موملاب ha . ردترابع ندمدختسمه و یا هر ته یک یه مو

 . رووا تیّور هدزک ص هدلب تالماعم

 یسهداب نامش رام = ٩

 زانوناق قلطتم هتنالکشت نوهوت ژالوئروق رولوتروف ندهنامع تىكاخ رلزااغلب
 زوم ۲۳وهتن رلهدلب رهش ىل رات ۱۸۸1ز وع ۲۲ هتسرب ۵ ران و ءهرخ الابهدهسیا رلشعا مظنت

 یا هللروصوب كرا نوموق . ردشلوا م اقا زان وناق دن اع هنیرلهدلبا یوک یلخشرات ۸٩
 هاشم هللوعا زنارف هدناتسراغل رفت وناقو هسيلیدیا فرط زر یتساسا یمسق هفنص

 هبدلب ) ر هد (نوموق ) هم . ردخعد رار وس دما حضو یتساسا یعهرادا نوموق ر

 ندنفرط ( یسلح هدلب ) راتو بولوا دوجوم ( رلنواعه ) و (رهم) را ( ىا
 هدرلهدلب نالوا هلّف ند ۱۰۰۰۰۰ یسلاها . رلروللوا باخحا ندخابم اضقا

 لیکشت هیداب هم ریآ . ریلی هلوا چواهد را هدلبنالواهلضف ند ۳۰۶۰۰۰ کیا ینوامم سیئر
 یدل هیدلت ءرادبص» یافوا نانلوب طوب رص هرارهش كوبوب قرهلوا هدتماسج ثحءدیا
 اتضعا كچ هلسهلوا بال هلحموا هدسلحم . روتارا نیس ( باب ) یر ندنساضعا

 ندرلضتنم هنیدزوا یسهصوت كنبراضتم لع یسر هدلب هدردقت ییدلوا دوجوم

 . رلیهدیا نییعت با یر,



 ۱۷ یس ادلب اتامور

 هلشواح ی ور كن. وا ینوناق ۱۸۹۱ تراب ۷ ۰ ردع) اب اا كننواف ۱۸۴۳ لوا

 ( هب رمل كنید و د نومو تالیدعت .ردشع | لیدم ولیدعآ یداوم ددعتم راز هلکعا

 تقد نایاش . ردرتادتم هنلیوحم كنزک ص نوموق ايو هنسیزحم ايو دیحوت هلرانوم و

 سال و جی د نصاب جوا یجهرنسوک كن سام هب دلد 6 رەھ » هدییسا ر ندماکحا

 ندنف رط سل ٤ یا هدد ۰ ردت.حالص ن هلی رز و هام هص وصح كعا نجمعآ ی ا

 كنیرلساګ هال و هنس هج ډو نوم وف ییوناق ۱۸۹۱ ترام ۷ .رایدبا نیسءآ هلیا یخ یار

 , ردبا ین یدعاوق اچ هب رافضا

 یسهیدان ای امور #۸

 تادا یرادا طقف . رد ہاشم هتسهب دلب تل ارف هدی-ام هبدلد امور

 هدهدا رو یسهیرظن تذحو هدتلاعف . ردعبات هطا رش ماطر دیدش اهد هدنصوصخ

 هبکبا هيد ینوءوق ( ربش ) و ( یوک )یرلنوموف یوناق انامور .ردشلوم قط لجر
 یلوناق ٤ سونا 4 و زوع ۲۳ دیاع هننالبکشت كلير وهو رهش . ردنا م سه

 (رهم) یناماعت هیلخاد ٌهرادا طقف . ریرتسول هدنروصر نابع یذوف كاوصا زسنارب

 دوخایو ی را ورک يه نا۶رابهد . ریلی دیا ماظن ندنساح یا۶ هب داد وکلای لکد ندنفر ۱

 یرادودحلرلنوب و .ریلیدیا دع « یسهب داد ر مش » رارهش ییدسا ی دات هلروص وا كيونا

 نارتقا ه یلارق دارا افت كنس ران واعم هلا( رهم ) . راس هل دیا نینغآ هلا, نوت اقرب ق

 ۱ ۱ ۱ ما دوز بل

 كرل ( نوموف ) . ردیلع یرلهسلج بولوا ی.هعاهجا ءرود ترد كنسلح هب دلب

 ندا :نارتفا هندوصت كنالکو سلع ق | تا ارجاو تا روصت قلعت» هنسه رادا .تابع
 كنسرلهبدلب رهش نالوا یزک م ناع راپهد ... لس هلسوق. هلعف عقوم 4۱ یلارف هان صار

 ناعراهد هيا یرلهحدو كرلنوموق رکید ..رونلوا ,قیدصت ندفرطا لارق یراهجدو

 ..ارولوا شا تجاعف بنیک رمل ات تالل

 الس كن راته لاک ا۲ا كيرا سید «همومع سلام یتوناق ۱۸۹۵ سلام ۲۳ ۰
 كنپرانوناق ۱۸۸٩ ناب ٩۱۸۸۴ طاش ۲۸ ۰۱۸۹۵ ترام ۳۱ دیاع هنیراست
 . ردشعا لیدعت ,ینهاک>جا.ض

 ندننابم كرار یسر هیداب . بولوا ېک سه نداضعا « ۳۰ یساج هداب هدشرکب
 ۰ روش وا باخت



 ی. 4ب ناتسناب وب ۱9۹

 کا بوٰلوا شعا :REE هدلا ل ( رهم ) ی یا ۔الوا هدهسنارف هب زادا تالاعف

 60:5 ىع ناریدم رب ناک مزال یوا راح یناسوا نایذا نیسآ ندننرظ نو
eal d‘adinimistratioisنال وعوقونامز نامز یک ین دل وا هدرلاتموق . رد مسن  

 ۰ رار دفظوم هاا دیدی كئيرلاضعا ساب رانوب:بولوا دوجنوم ىزا ناجح دید
 دیدسح هدایز كپ یتقج باا .یرارومأم نالوا رودح ین كرل الج وب ینوتاق ۷

 ددیا نیمت»نمانجوا .ددیللوا یرومأم اتموف ابو تموکحرب یسر كسلح . ردهدکما

 هدرل«نوموق» فنص یحرب هیئامعم .ردیا لامعتسا هدنسهرا رلنو یا قح یسلحمو

 ندنفرط ته یسکیاندرلنوب هکردیا لاءهتسا ربارب با ته رب یلاضعا ترد یقح و

 . یلیدیا نعت ندنف رط شل هدیسکیا رکیدو

 هرد ۶۰ ۰ یدردع گز اط عاب دا . ردرا و تصوصخ ضمب هدننابا | ه دلب هتشناد و

 رکید ندرلنالوا یتح هنیاختآ توممو ینوکررو ال درب یونس یزوب یکیا كلوب
 نبا لسلحم .دونلوا باخت ندننام یشک تس چ وا نالوا نیکنز كا هدیزوب کیا

 فدل وفات ههر نالوا یضاننمتخا :هدهبدلج دوماو, نوامم چ وا هلبا یتما رهشرب هلتدم

 یا رتسیژام .رد یلشاعم هدیسه كرلنوب . ردیانمتو باما اضعایتل ] نوا هرزوا قلوا

 یهگرانوب . راریل | شاعم هلضف اهدو اريل زوب هدیآ یرلاضعا ءرادا تشنه ندیا لکشت

 ندنراکدتاعلم بک هدناصوصخ و هلتهج یراکدتبا.دهع رد ی راظن كلروما همشر یرب

 داما یوهنهارتآ مرمر اد رشد ما راوولزا نیک هی تک ۱راه ی

 ره . رارولیدیا نیت یک رومأم هلیطرش تانح دیق ندنفرط یلحم هیداب هدیراریذم

 . ردیرادنرشا فرص فن طوف . ردراو سشح ررب تک ےک نداضعا یعرکی داد

 یکلوا ندنبرح ۱۹۱۵ - ۱۹۱6 عیطلاب یفکش وب كنس هیںلب ناتسراحم - ارتسوآ
 « قاوولسا هح « ناتسراحم : یناروطاربعا ایرتسوآ ءرکوص ندبرح د رددناو هرانامز

 شما ماسقا هتموکح ترد لقتس هلبماع ندنرکیدکی هایرلمات ایرتسوآ و اوالساوغو

 هیراتموکح لکش نالوا یدط یراکجهرردشدکد قوح زا كراتموکحوب ندنغیدلوا

 ۰ ردشمام هلشالک آ زونه یرلکدرو زرطرب یک هب هنیرل هی دل دار

 هب رادا ثلا وف . ردیبعكنناسسوم زبسنارفنامه یرلتبحالصكنسلحم هیدلب ناتسنایوخ

 نبونک۷ یرلت وموف ناو رددبط هو هلء دراي كي واعمر یک ین دلوا هدهسنا رف



 ۱.۹ یمه اب ناتسراجم اپرتسوآ

 نببعت یطاارش ینیدناوب هات كنارک اذم دام هتنادح" راوک رو مضنم هیلحم نیناوقوب

 .ررتسوک ینارتقا تروص هنفدصت كن رلتایهاضقو اول « هرتاد هلبا نوناق عضاو ايو ردا

 ذاحما رارق قلمم هنبراتیحالص نسا هبدلب یشه 1یا اول هلتموم هةشبندن و

 یصوصخ.روناواضرع هتل ودیاروش رارارقباع هراتعالصلوحم . ودزتاح, هدینفح كم

 هنیرارق كتموکح هللا یل تەد یدادا رلرهش هیینل-شاب نلید ا نیمأت هليا نون اقرب
 رازارق ییدتبا ذاحتا ءدنجراخ نوناق كن «:موق هرنارجاا ٌءوق تموکح هدلاحره ۰ ردمیان

 . ردءدنتب روح قلا هزاشعارظن" ج الخ یک هدنقح

 ندییغوط لب هززکسم تموکع ,داينو و السا, «ناتسناورخ < ایناولی لار ء ناتسراجام

 زاتمو تایر نالوا هرا دا هللا ین واق ۷۰ سوتسغآ ۳و نانلوب هدنایسانم + ی وط

 نالوب ندنسازجا 6000162 اتیموفو عبا هنب رات الاص تاتیرومایو ك رابنیاحم ؛ یرل مش

 نالوالماش هنمسفر كوبون كنسهعطق اناولتسنار . ردمزال كعا قیر ندرل (نوموق)

 . ردشلاب هلیاونق ۱۸۷۱ نار زح ۽ تالمکشت لوصوب

 سلح رب کک يم ندنفلکم نرو وک رو هلضف لا امسق «نداضعا اتسم ااف هدارو

 نایدیا باخت ا ندنفرط سلح اضعب « رابختتنم اقع هلیارتس«مرون یبهتیموئارجا . رووا

 كني رارومأماتموق یراشیا (نوموف) ؟سلحم وب . ردکسنداضعا ندیا فتا یرادقمو

 .ردپ دوب كم | لاصحتسا ءدلاوح ارث ک !یتسهدعاسمكرلرومأم وب هک ر د| نمأت هد تخت یتبح الص

 هدنوک ینبع ینوب بولوا دوجوم اهدنوناف رب یلدا ۱۸۸۲ زوم ۸ دناعهرا (نونوف)
 .ردناهام ر دشا راقهلبا ن واق نانل وب داع هتناسس ۇم تایالو ناتسراحام و نالوا شلدیا قیدصت

 « هدام ۱5۷و . ردلکد یثر هقشب ندنحالصا ولف ۱۸۷۱ یوناق نوموق ۸۹

 . ردبا هظفاحم ینساسا يییرع هم چوآ كرا (نوموف) هدنوافو . ردیا اوتحا یلصف نوا

 نوناقرار هلقمااوا كلام ه-احم رب لکشتم -۲ ۰ رارهش كلام هسا ر لکشتم س ١

 0 كوو نانلوپ رداق هیارجا هللا و یادنک یادی نلیدا لوح هسا نبش زط

 بولوارداقربغ هبارجا هلی رلهطساو یدنک یادهمت ییدتا لمح كنوناق ۳۰ رازوموق

 . رل (نوموف) لوح وک نالو روبحم هداحنا هلرا (نوموق) رکید نوجا افا ینوب



a ۱:4 یسهب دل چهورون  . 

 هک ردنوموق یلاع نلک هلوصح ندنءاجا كرلنوموفقوحر هسیا ینوموق یوک رکید
 هسلحم.ردبا ذاختا رکی (نوموق)ثوبوب لاو .ردبکص ندنرالک و كرا (نوموق)نوت 71
 لث نلیریو يمان ٩00820610864 . رلیدا تایر ندنفرط ىلع كنه زک هوقو

 .ردر ومآمهده هطباضر ومآ

 یب هیدلب ج هوو و٥

 هسیا هدرایوکو هدنرارپش ه رشط. ردد وج وم یسلح هیدلبر رب .درلرېش كوب وبه دج هورون
 هارتژام هراداتلامف هدرلنمر _ : ردراو ىلج تالو هدر ادعان ندتسلحمهدلب

 یرفصا طقف . رد:دکشا فلاخت یددع كنساضعا نوت بولوا ع ودومآ ا
 تلاعف هدرا (نوموق) رکیف ۰ ردبا اضتفا یملوا بک رم ندنواعم هلا رت-هنغرو یودع

 . ریلیدیا اغا ندنفررط یمیرب رومأم هبارجا یتاررقم فانکبات# نوموق یسهفیظو هیراقا
 یلاویمب 10:66 یتحالص سبلو طقف . ردعودوم هنسر یبلحم (نوموق) هنظوویو

 نانلوا نیست ندنف رط 160500200 نالوا لئم كل هب زك صع تموکج:دوخابو هنتواعم یو

 . ردعودوم هصح ص رب

 یمن راډ واتس راجم_ایرتسوا 2

 ندنریرب ین ( 161002 اتیهل) هلبا ( تموکح ) هدایرتس وآ یکلوا ندعوم برخ
 ایواروم « اشراق اوا یاغآ و یراق و ٤ ایا «احالاد او . ردم ال قمریآ

 هرهشلدیا نجح هلا یوناق ۱۸۹۳ ترام ه یرلساما كن هب دل تالنکشت هدا ارتسناو

 هبصوصخ نیناوق یرلبپسفرب نایرتسوک 11616 هنیراساحم یضوصخ كتموکخرم نونا8وپ
 ۱ . رالق نوذأم هدقیطت هلا

 ارجا رب « یملحم هیدلبرپ بختنم نوجحما یصرادا نوموق ینونق ۱۸۱۳۴ ترام ۵
 نو رند و« بوصبم:ندنف رطیسلجم زره ور هک - ۷۵۲۹۲۵00 ندتساوردوخابیسهسم وق
 . ردترابع - ردنواقم هنلئمیکیا ایورب كتساضعا هیدلب یددع ب ولوا بک ص

 ٠ ك(نوموق)و هندفانم (زوموق) یسبح رب . رياببهلبرآ همسق یکیا یراتیحالص ك اج
 ,(نوموق)هدرلن وب بولوا رلتحالص لوح ییجنکیا . رذیا قلعا ءراشبا نالج اب هلیادراو
 راسلح يلح هلا یاتوعس ناجم ایرتسوا و نلیدیا لم ندر اقف ةع هيم ومع عفاش

du þaysردشهاظو نلیدیا ر ره و ناصت ندنف رط 6  : 



 ۱ن یمهیدلب هقراع اد

 هه ۵

 ندنرط رکبد « كلتا بلط هلبطّرش كما رادربخ ندنفک ه رسیموق تیالو « یو"
 : رولیروک ین: داوا دوج وم كنقح كلا ذاا تاررقمو تاراظن هدللا یسلحم نوموآ هسا

 یتقح یزادنسا یسهمانناملعت سال وبر هدد یدنک سه رو هدول لاوحا

 کک لبو تکا لیدل یناکحا كلوب یرسیموق تلای تیالو ک ردقوش . ردا
 فوب هلبط رش قملاق ظوفحم ینح تححام هننّویسیهوه یک اد تیالو هرارتسس همت روب هسیا
 . راروز اح یقح كل ا اغا دعاهجا كالبا

 ید ا شحم هدهنیرمسیموق تلا رف ثق وقخ ییدتيا شب هرایلاو كن اق,زممزارف
 ی ۱۸۷ و۲٩: .هدنلاج ینلاطع كنيزهللوف نەوشەئ یربسدموق تیلارق ۰ ردتقد ناباش
 « ,ردتسز رس هدداخما یربیادب یکیدر دتا باح كالاوجا هدوک هنماکح | كرلهدام

 یی رط نازک ریو یکیو ؟ كنهلبثع تشه یع اد هدلاوجا رثک | یناررقم,یملح هیداب

 هل تاه یاتهجدو (نوموف) . ردنا نارتفا هنیونصت تالار هدلاوحا مهم اهد یک

 ماطر نها 2 نذر و.دارف ندنف رط ىن اع هب دل ê ھول . ردنا تیوضا هد

 ء رد و هدینةح كعا « والع بار ی هروب تافراصم

a ىنلەقود كوبوب غو وبنك ول هلیایچاب ك:ملف ردو هم راب ۱۸۹۰ ند ٥ 

 ردیراح هدودعر وضسک ول هدا لوصاینع هلشسانم یه داحنا نالوا دوج وم .

 یه دا 48 راجا دو

 شش هو ول رب ب واعلم ندنفرطلاّرف هبا شلح رب بختم یسمرادا كرلرېش هدهقراهناد

 لس دنا باخ اندا یماضعا سل یرتسهمروب هسردیاوزرا لارق .رونل واهرادا ندندناح

 . ردلکم هلیسافظو هبقارم هصاعاب بولوا نلثع كاز کرم تموک هیلشاب رتسهمنروب
 هتناضفا یکیذزوک بسانم تاذلاب سلح . زنا هجو هتسیدنک یمارجا كننارزقم كناح
 . ردبا نا یرلتوسم وق زوم مارا یاهدلب فااطو لابو عیدو یهفیطو و

 و. رد.شمالکشت (نوموف ) یکبا ینوناق ۱۸۵۵ لوا رشت ۲ هدنرابوک هقرادتاد

 سلحم .ردراو ساحر ر هدننوموق ساو راپ .ردد وج وم ینو موټ ی وک هليا یوم وة ساو راپ هدم کام
 هدا رجا كنبرلشبا نوموق سلح طقف . ردا ارحا یناررقم سد بختنم ندنفرط
 ۰ . رردنل و هدنلا ین هرادا ما



 یماب داب فالف ۱۵۲

 كرل هوش هو رتس هغر وب قرهلوا فلاخ لوطا زسا رف: هاق حب 6 رددق د نایات د یار وغ

 ۱۸۷۷ سام ۷۱۸4۸ سلام ۲۷۵ ۱۸٤۲۳ ناریزح ۳۰ دعاوفوب . ردراو یرا_ےاعم

 - ىع مولا... ردشلدنا عضو هلیئوناق ۱۸۳۹ ترام ۳۰ نالوا شلدیا لیدهت هلی رلنوناق

 نون وب قلعتمهنعفانم (نوموق) یمهدام :یحنش| شش كتلو ناق ۱۸۴۹ ترام: ۳۰ نالوا ارجالا

 ندیا پیقمت یو طقف" . ودیا دیق ینیدنلوب رومأم كنسلحم هیدلب هنسازجا كناصوصخ
 كن اد 2122 ته كته تالو كرك كنبارک ام یسلح هب دلب ۷۹-۷۷ ) رلهدام

 تبالو هلا هعاد هل تنه زکلای رک قجهلوا نورقم هنیوسصت كلارق هجا زمتسا

 ك: هېه نایریو « ( نوموف ) الثم . ردیا راک ذن یداوم كلجهدیا نارتقا هنیوصت كنت
 .ریلسهیدیا لوبق هرکوص ندننیوصت كلارف تج آ وب هسردیازواح ینژارف ۳۰۰۰ یرادقم
 . یلیریو ندقرط یبهع اد 412« تشه تبالو هدعاسم هسیا نود ندرادقموب رکا

 اقلب هدیمرسق هبییا هد فراص» یروبح ابو یرایتخا كننافراصم (نوموف)

 زوع ۱۸ نالوا رصاعم هلبا ینونق اقحلب رلبح رب . ردشادبا م.رصتو نیت هدننون

 تراشا هدهدام یح ۱۳۱ نالوا هباشم هنسهدامیحم ۳۰ كنسوناق هسنارف یخ ران ۷

 اوتحا ینقح یحرط وکریو امسر یک ینیالوا هدننوناق زسنارف هداموب طقف . ردشلدیا

 ییرلجروب هل (نوموق) هدنلاح ییافکم دع كيادراو هيلا تاماقم هروصو . یدروبغآ

 ۳۰ و ین هدام یحت ۱۳۳ ون یواق ۷۷ سلام ۷ ۰ یدرولاق زجاو هدنصوصخ كمما هدأت

 . یدتنا لیدمت ی راهدام ىج ۱5۷و ۱۲۱ كننوناق ۱۸۳۹ تزام
 هزکوض ندنلاضحت-) كنس هدغاسم كلارق هاش هعادتئه یون ۱۸۷۷ سام ۷

 مظتتمو  هدعاتسه هنقبطل یمهعطنم تارو دک نوموق هدنلاح ییافک مدع كنادزاو

 را هدنق> یزومام لضخ هج (نوموق ) هدنلاح یدرایو رخات كنسهدات كيهلاوحرب

 . رو دیا شح هدی زادصا همان زانخا

Aیس هب لب كنملف  

 ٩ زوع  ۱۸٩٩یراتیحالص ینوناق.۱۸۵۱ ناریزح ۲۹ ییدسا لیدع كننوناق :
 بختنم ندنفرط یثیه (نوموق)و رتسهمروب بوصنم ندنفرط لارف « هبختنم ته
 راتهو شه ڭانملف ُ روس دنا عیزو هدبروص هیاشم هو و اف اقلب ا راتءهوشه

 تموکح ندفرطرب هدنیناوقوب ۰ ودزناح یرلنیحالص هباشم هنیژهللوف اقیجاب یژهللوق



 ۱۰۱ یه دلب ان.چلب

 نر دتبا کره هدناا هل (رهم) ی.رادا تدجح و ینوت و 6 نیک ساک هرادا (یسهنس

 . ردیا حجر هلوصا

 ندنناسیساضعا سلحوب هللا 005611 7010160121 یسلحهداب هد (نوموف) سه

 س رکو ص ند لاصاتسا كنتقفاوم كنس هم اد هاش تيه تبالو_ ندنفرط لارق ندج راخایو

 .رددوج و61۷11 نەوشە یکیا ادعامند 13010181065176 رتسهم غروب نلیدا بصز

 (۳) هدراربش نالوا یموق هدنفوفكث و (۷) هدرارهش نالوا نزد ند ۲۰۰۰۰ یو

 ها ریسه رو را هوش ۰ رد رارنموشهب (۵) هلی روس سرءونآ (4) هز کوز

 C0116 ge 61e v1 121 (یتمجا) ی ژەللوق راتءوشه .ززواقاوا هدنتسایر كلونو ریارب

 هدنشنمحماوب ینظعامسف كراتحالص ینیدلوا زااح ك (رهم) هدهسنارف راردیا لیکشت

 یکیدتناشج هراهدلب كتموکحو هب هب داپ نرومام كتو هذا رفهق شر ندن وب . ردنا عج

 یکبا | یفیدلواز اح كل (رهم) هدهساارف رار هاک ون . رود هنمحما هد راتیح اللص

 5 . ردمورح ندنوب ینمحنا رلنهوشه پولوا داع هنتسلحم هبدلب اقیجحاب تبحالص

 .ردیتیفک یببآ كنمظءامسق ثدیرارومأم (هیدلب) هدیرکید یمیظنت كناماظن یس رب

 هب دلب .ودهنسیا | یرات وهام تدم كتساضعا یسلح هبدلب و نمدی 6 پە وب

 . رول وا دی دو ةا ر, هدهنسچ واره یماضعا یسلج

 . ردرومآماصخهدهنمارجا كنتاماظن سالوب ادعام ندنتساید ټه یکیا رتس همت روب
 ماظن یاماظن ۳ تی هنگ وا هدن روه را تیرو رو هدلاوجا اشیسه هقشر ندب و

 باسسام 3 ردروګ کردن وک ه لا و ی رو رو كوب هک زدقوش ۰ ریاب هدیا

 هنسلحم هیدلب لاحرد یرارقویو . ردا بیوصتایو لیدعت یتسارجا كلوب هترروک

 همانماظفرک ۱, ردرونحهتیذاخنا رارق ر هدنقح هلسم و هدنهامجا كليا سلحم . ردا رامشا

 لحمتسم لکشز هلئتم یت هلروصو .ردیابیغ یتسهنارجا تیلباق هس زما نارتفا هر وصت

 هدعاوق نالوا شا شم ینیلظنن كننامامت سالو هنسلحم هیدلب هلس هدرردق یيدتيازارا

 ا لار

 هداقیحاب ؛هدقرفر رکید یهدنسهرآ یرانوناق اق ابو هسنارف یاد هننایلعت سل و

 ی.رلازج سیلو یداع «یرلازج نالوا وشراقهرلندیا تل رح نوناق فلاق رلهمانتاملمت وب

 ۱ . ردش۶ا نیت تالاب هلءط رش ثمهجا زواج



 یسهلب اةیچاب ۱9۰

 با |نددن رب نھ كن واصناق رب ی رک: ین دا وا یونحم ت راناسدن ورآ ( 56620۶ وع) و

 3 . ردکم نداضعا رر نالوا

 :ردقون ( تیالو نمجما) هدننام راد نەن — ۶

 01616-50115( ی راف رصّتم ا رانا دو وأ (وص)و ( ى ەد نە ) ۵

 ندنفرط یرظا سیلوو یسیلاو نهس هبیرغوط ندبغعوط رلاول و. ردلکد دوجوم
 . رولوا ءرادا

 عیزوت ی.هیساسا هفظو كنبراساحم اول . ردقوب (اولسلحم) هجشرا هدسراپ س ٩
 سرابو هنشوا ترابع ندک ڄا مست ,دنسهرآ رانوموق یراوک ریو نالوا حرط ها وا

 تلخ نالوا رژمآم هسا قلی هفطو وب ءان هادا راتعا و دعت نوموق ر.زنکلاپ

 . ددشمهلوروک موزلو لحم هقیدوجوم كنا ول

 یسلوا رقم هبه رات تابالقا ضعبو ییرنک كنسوف س . یمهداذا كول

 لوصا كول . ردکلام هیهرادا زرط ر یصوصخ یک سراب هدیرش نوبل هل سی الوط

 : ردرانوش هبصوصخ لاکشا نلیروک هنس هرادا

 هدهتسلا لوح اکا هبدلبو هرادا روماو دوج وم یرردتم رب بختم كيو س ٩

 . رد,دنسهرادا دی كنسيلاو نور ًامسق هطباض روما
 . ردشدیآ مس هب هم لد هر اد یلآ نوال ادعام ندن-« دلب مراد رک صا اه

 . دددوجوم یواعم ردم مشیکیاهدهرتاس رثاودو شب هدیزک ی رتاد
 نو سس نیواک یمیمظعا دخ كنساضعا یسلاحم هیدهب مومعلالع تب ۳

 هللا اضعا هلطف رحوا نا لوا هوالع نوجما یرب یه كنءراد یا - كنسيدلب یاح

 یسهب دل. امیجلپ ۴

 نالوا زظم هیحرا فاشکنا رب ییئوف هدرارمش یسهدلب تاسوم ؟ اقىحاب

 یتیحالتص یک ییداوا ًارابنعا ندنخشرات ۱۷۸۹ هدهسلارف . ردسبر ندراتموکح

 قوا فلت دنر( نوموق )قواو( نافل لو » لونسا )و دود - هخقدفوا
 هدشالو رک هد( نوموف ) رک یک داوا :هشتنورک ۱۱تن سوگ واوا طقف
 یحنجوا كلالتخاو ۱۷۹۰ ) كنهساارف اقیحلب ندنزظن ٌةطق ینارجا كنهرادا تلاعف



 ۱4 یم هب لب هسلارف

 تاصوصخ یاو . ردکع د ینیمآ رهش سراب دوخاب « یریدم نوموق : یسالاو نەس

 باق كرش هدیرظان سلوپ , ۰ ددوام هءرادا روما مومعلاب ادعام ندهطباض

 تالنکسشت هدیملحم هیدلب سراب .ددر ومآم هسه و هیدهب < هلدع « هبسایپس « هرادا
 مسقنع كرهش « یسلجم هبدلب سراب . ردیا هارا لکش ر یصوصخ هلیرابتعا هفطو و

 كلدا باا اضعا رر, ندهلع ترد ییدلیا اوتحا كنرب یه ندهرااد یعرکی یییدلوا

 تالکشت كلج وب هتشپا . دیا لکشت - قرهلوا بکم نداضعا ناسکس - هلئروص
 ندهیداب سلاح راس كسلح و هدهبرابتعا هفظو . ردصوصخم لکش نالوا هلی رایتعا

 . زریاسیهدیا هعلاطم هدمبف چوا یرلق رفوب . ردراو قرف

 و هنماقم دم هدنسراب هدلاح یيدسا تسایر راریدم هساګ هدنوموفه س ۱

 یاب سیر ییا و یسر رب كاج . نمهدیا تساید هسلجم یبیلاو نەس نالوا
 یرظا سلوو یلاو طقف . ررونلوا باا هحسلح ندننابم اضعا رانو هکردراو
 . ردزناح یقح كما مالک داراو قعلوب رضاح هدسلحم نازه

 نوارلعامجا ویو دوجوم یسیداع عاهجاترد هدهنس شا هدب سلاح مومعلالع - ۲

 . رذپا دادتما نوک روا یرلیداع عاجا كسلحم وب هدلاخ ییدلوا دن نوک رشب
 سلاح «تیرزوا بل نالوبعوفو ندنفرظ ىر | كنهبنم یاضعا - ۳

 كنساضعا یہیداب سلحم سراب هدلاح یئیدل وا مزال یعاجا قرەلؤا هداءلاقوف كلة دل

 عاهجا نیزسقلوا ىلوعد كدنلاو سلجم . رداكد ذافنالایروبحم یرلبلط کەدبابوب

 . ضصەديا

 هدنلآ یرما كنیلاو رب یسهیدلبو هیکمت روما كنبراوج هلیتخت یاب فاث؛سنارف
 . ردشهامهلروک یلاخ ندهدیاف كما ثحم ًارصتخ هدندهنکلم روما ندنفیدنل وب

 لوصا هاراناع رابهد موممل ىلع هلسهدادا :كننامآراپهد. نهس . سا قناع رابهدنهس

 : رددوجوم راق رف وش هح شاب هدنسء راز ی-هرادا

 یسلاو ییا كنا راپ هد نەس هدلاح ینیدلوا دوجوم یلاورپ هدناع رایهد یه س ۱

 ( یمامو# ردم سال و ) « یرطاب سیل ویو یسلاو نەس ؟ ردراو

 .ردک ص نداضعا زوفط یسلح یتالو نەس ؛ رجوا یراسلح تیالو س ۲

 سراب ٤ لج وب . ردیا ٩۱ سر هدزرط ر ی اتیا یسم و سلحم ل مس

 ( Saint-denis يونس ) 4 اعا a ییدلوا لك شتم ثسلحم هدلب



 یالیکشتهب باب هسنارف ۱:۸

 ینلارف رالمقح کیا یسهبموم نود كسراپهدنسادتبا یسهنس ۱۹۰۸ ۰ یدرویدیا »ارا

 تیوذآهرهشنوحما ضارقتسار قلقنارف نوام ٩۰۰ اهد وراپ اراکویو شنا رواج

 نالا هدهسنا رف موم هدغلابم یفیدا آ یرهلوا یمسر اوورتفوا كسراپ . ردشمرو
 . ردهدک.عا بره هفنارف نولم ۱۱۱ ؟ هتنوکب گنمسر اوورتقوا

 ءهداداو ,یسدامدادا هدنروصر, یلانتتعا تیاغ كهمظع عفان وب نونوب هتسشیا

 رک نوناق عضاو نوجما.یسامهلوا لئاح هننایرج نسح كن ود ةيموح ٌءرادا كن یلحم
 هنعنضو,هینانتتسا ادعاوق ضعب هحنسءهرادا صا كتیالو ,یفودنلود كن | كركو كغ یاب

 . ردشم رک تیر و

 ,زرلینهدنا هوالع هده راتو هبساس تاظحالمضءع) - نوجا هسنارف _ ه اعلاطمون

 یتکیدایا افا لوررپ مهم ك ( شراب ) هدنشاب"كلالتخاره هدهساارف هزب یماتس خرا

 . رد:دکمرتسوک ینکیرلدبا ذاخما تاکرح رقم كانم ر اد لهب هدهلخاد تالالتخاو

 كالسقتسم لالتخار هب یلاها كعا هدعاسم نوحا یاا یرردم نوموقر هسراب هلت ود

 تعوکح هات هناظحالمو ۱ ردکع د كمر و ٹن ودام هت رل جا نییعت ند دمی ی رگ

 هنسعا بانک | ذوفترب هاف كنهلحم راد درک عرب ییدلبا هفطویاضا فلن تاپ
 . ردشمر و لکشر یصوصخ هنسهرادا تحیاپو شم هتسیا قلوا عزام

 کیا هحاشاب هدنسهرآ یسدادا لوصا كرانوموقو رش رکید هلسهرا داصا كراب

 : زدراو قرف

 یراکدتبا اغا كلرلریدم هدرانوموق . ردقو ]131۲۵ رلریدم بخیتنم هدسراب الوا

 ۳۲6۲6۲06 یرظانسالو هلا ۳6۲6( de 12 56186 یسلاونهس هدسراب ؛ فاطو

 سیر هیهرتادرهو شلذیا سش هیدلب ءرتادیعرکب سراپ . زووا اما ندتفرط 6
 و .ردشلدبا نمتو بصل ینواعمریدم چ وا لبا ۷۲21۳6 ردذمر ندنفرط روهه

 . رارذبا هو یاغا ار راو لا

 داها یرماوا نلیرو ندقرط هب زک سم تفس £ یرلهم.ظو هح شاب كرلب و

 اشایتالماعم رکسعذخاو 4 كعاتراظن هنقسطت .كنهلامو هب رکسع ناوفو

 ن۹ تس هب ی عوط ندغوط هو ایم همهم فالو هب هب دل هرادا ۾ ردب راه نیکلا

 ,زازغاهلخادم هناصوصخ وب یرار دمهرتاد . رونلوا افا.ندنفرط یرظانیلوو,یسیلاو



 ۱:۷ . . . یالیکشت هبدلب هنئارف

 سلحم و . ردراو (conseil municipal yıl snd رهدنوموف ره -.یسلحم هیداب

 تردو لیا ماعیأر اضعا . ردنک ص نداضعا ۰-۳۷ ارظن هنسهدوجومسوف 2 (نوموف)

 نالوا شغا لاک | ینشایريرکیو كلام هن هادم قوقح . رووا باا نوجا هنس
 ره ناناو یحاص هاکماقا هدنلخاد نوهوف ايو فلکم هليا کریو هعیرظود ندیغودو
 یعرکب < قلوا تسنارف هدنوما كنلبلوا اضعا ؛ ردز"اح یقح قلوا بختنم زسنارف
 ه یرفودندب رود دوخاییحاص هاکتماقا هدنلخاد نوموف < قلم شا لاک | یشابش
 هدنفا راکت مدخ گه هسمک رب ۲ نالوا طقا نده دم قوقح .ردط رش یون فاکم هلنا کر و

 هات نام ټا هدراک و فرضتمو یار یک یراقدمهلوآ اضعا راهتمک ناللوب
 ۱ و وا بان ا اضعا ءدرلن وموق یک هدنلخاد

 ہلکا تار رقم داحاو هرک اذم یاصوصخ.ندیا قلعت هنعفانم كن وموف ؟ یساح هبداب

 البًاقفوت هلوبص؛ رارارف نالوا ذاخا ءدنقح داوم مسق رب نالو نیم انوماق . ردفلکم
 كەز کم تموکح یمضو هقیبطت مقوم كناررقم مقر طقف . دونلوا ارجا ناذیتسا
 .ردندهلحوب رارارق یهدنفح یدقعضارقتسا « ینادحا اوورتفوا . ردفق وتم هنسهدعاسم

 .هناوا خسف هلیسهمانما - دنتسمهترارقالکو سلح - كروهچ سیر یراسلح هیدلپ

 هدر دقتویو ریلسهئوا لیطعت یخد ندنفرط رللاو هرزوا ك مهتا زواجحم یار یک کیدلی

 . ردرو کجا رامشا هتتراظن هلخاو هسهبجوم باسا لیست تنقک لاو

 یاع رابهد نسو یرارمش ن ولو سراب

 وش . ردهبساسا هدعافر وب . ردح همرادا لومار انئتسم ام اد ناق وم ایس

 ریشر هققطاق . ردیا هارا کر یصوصخ ی.مزادل تک یاب دیک ل٤ ءا هساسا
 ینردلوا ربص>نم هلع وا زکلاپ تآارجا ندیا قلعت هنسهصوصخ عفانم ك (نوموق)و

 راد فالع لکو تلف نوو تو ييدلدا قسطا هدنفح تحن یاپ ریپادب ینع هدلاح

 یاس مق ومو یس داملا قوف تها كنس هج دول « یورو سوق تزن كتخیاپ . رولوا

 ِ . ردشعا نیمأت عقومرب زانم هبوب ا آ

 هد ا نوا كن ههو سوق «دئارف ( لوا ندو برح ) یرہش سرا

 قوجرب ینمی هغنارف نوبلم 4۰۰ - ۳۵۰ یسجدوب كرش. روییدیا لیکسشت ین رپ
 نوکیرب هداعلاقوف تاضارفتسا یکیدنیا دقع ۰ رولوا غلاب هنقوف كنب راهجدوب تلود



 یالکش ھارا هنارف ۱:۹

 . ردك د یشرب ةقشب ندنس-هعومم تمرح كرانوموق نالوا شا لکشت هللروص رب ییبط
 نوموقرب ءدصالوا قرهنالبوط هءرا رب راه نالوا یسلصا نکز كنهيرمشپ تزعج

 نلسد ( تلود ) تیام كرهدیا تعسو شرک شاوا شاواب رلنوموفو . رویدا لکشت

 ۱ . رولو دوجو هملظعم ته رب
 2 یک ةرادا تای انت 24 را راد اواو غ راتو یلنط (نوموق) هصالاخ

 هدیابوب رلتماوکح . رذدمدق» ندنوناق یدوحو كيوم وه کنوح . ردلکد یوناق ثادحار

 ءراذاوندکقیا .قیدصتو لوبق اسر یتیدوجوم ك (نوموق) ناناوف ییدتیا میغثنو رشف
 تصخش رو نهرادا تدحور نوموق . ردنرابع ندا نمأت عقوقزب اکا هدهموم

 . ردیعوض وم ل هل (تیثوذامعیسوت) ام از هلحم طاصم ورد رز ا ىە ونعم

 قلعت هنسهصوصخ تابحو ردنا هرادا ینسهلوقنم ریغو هلوقس لاوما یدنک نوموق
 هڼتهج ینردل وا هیدلب تایسه هقشاب ندراتوموق «دهسنارف . رلبا هوست تاذلاب یروما ندیا
 . راردیا لیکشت هصوصخحم تهرب هە دب مه .جهکلم ُهرادا مه رانوموق

 .ردهرواشم وضع یرکید ارحا وضع نیم .یهراو ناسا وضع ییا هدرلن وم وق

 . رد (یسلهدلب) هدهرواتموضع « (رەم) ارجا وضع

 نواعم ( 20101۳6 ) ردف یعوزلو ردم (21۲6[1 رهم) ر هدنوموق نه . رهم -

 ۲6۰۰ یو . ردیا ناعت هروک هنسهدوج وم سوف كي وموف یددع كل رب واعم .رددوحوم

 ییاءهدرانوموق نالواردق ه-وفت ۱۰,۰۰۰ ند ۲۵۰۱ « ر, هدرلنوموق نالوا نود ندنآ و

 یه - هرزو كمما زواج ییا نوا یرادقم تیا - هدرانوموق نالوا هلضف ندنوو

 ندننایم یماضعا یماح هبداب راتواعمو ردم . رونلوب نواعم هلضف رب نوجا سوف ۰

 ترد نالوا یس هاا تدم كاج یرلتیرومأم تدم . روئأوا با ا هلا یخ یار

 رازامهنل وا لنه ها ض ندنفرط روهج سیو هحفدلوع وفو یرلافعتسا ۰ ردهنس

 . راردبا هفط و یاقا 8 رخخفو

 تفخ گاو واخ یتلاکو ام سا ثكي وم وق هدمه 6 شن هن راک رض تهوکح مه < رهم

 تشاو شیاسآ و ذافا یرصاوا ینیداآ ندفرصتمو یلاو هلتح قلو لک و كنهبزکض

 هدول راتعا قلوا یصختم لنک و كن ووفق ۰ ريا ذاخما یرمادت تاج هدا نمأت یهمومع

 هع هطباضو هرناکمو ه زاعم و قرط «هرادا ین ج٩ هاللدا ننوتبوقما لا ار یاب

 . نیا اهيا یناصوصخ دناطه هبدلن و



 ۱۳۹ رلتموکح کالم هنساح هب دب

 : هجناک هتنرله لب ام مآ. و هرتلکنا . ردراو یرايمومع نیلحت یلاها هدمه یسلج
 صوصخ هنرایدنک یا بویمهزکب هنتالیک-ثل كتلود رب چ رھ :یالیکسشت كرانوب

 ۱ ء نرلسا
 كما مسض هفنص تردیهرض-تاموکح هارهندما داختاساسا رظن طاق فلتخ وب

 یسهوالع هدكنالنکیشت هدلب ربصم نامر دک ] یتهوکح رب لقتسم کوب بواوا نک
 لکا نیم شی كن لووت وک موچی کرا تیاعطق ادمامزتنواپسآ یاب
 هریک مزال كجا هدافا و صخات هلبا دا درب یقاص شب و . ریلی اک | یراکدتا

 نیلکلا-۳ راتموکح فلام هنو سلح ,یلاها - ۷ راتموکح كلام هنساحم هیدلب - ۱

 ۱ ..یسهیداب طلتخ رصم ب۵ یبش نواط اقییمآ - 4 یءاورا

 راتموک- مس یو

 نوموف - ردا شم هللوصا زسفارف ندرظن هطق رب هک - هداب تالیکسشآ عونوب

 نو و . ردهدعق وم ر < هدابوروا بولوا كع د ققیبطت یهیلیت لوما هتنا-سوم

 یک هسنارف نالوا ییموم سلجم لاها طقف نانلوب ىلج هیدلب هدنرا ( نوموف )

 هو راعاد «( تانملف ) ادنالل وه ءا .دیلپ : : هدرانوب بولوا غلاب هرب نوا یددع كرلتموکح

 اساسا < الا «"ناتدنراغلب « انامور « نات زالو < نا سراج - ابرتسوا « جهورو

 . ردب رم وکح زکنروو

 هنلنکشآ لب رادا تبلاعف هدرل ( نوموف ) هصوصخ « هرظن طاقن رکید هتفام عم

 هنهسیاقم . لی رآ هلراق رف كونو هنب ندننکكلن هسارف قمه دابلوصا رام رک و هزوک

 . مدیا تح ندهدلارف هدمالواهرزوا قلوا رادم

 ینه دا 4بلارف بب ۱

 فلنءهرادا تاماق« یسعسط یلصا ءزج كتکلع (0۳0ان96 نوموق هدهسنارف
 هرادا یرایدنک كرهلئاع سبحتم هلینابسج هک تشم عفانم نوموق .ردیسیسایق دحاو

 ندب رامنشل رب هدلر هرزوا كابي هليا نمای راه وزعم و هدام تاجانتحا «كعا هعفادو

 . رد ( نوموق ) رب.نطوت كارتشاروب هتشیا .ردیا تأمین

 كموقره ماونا حرا .ريلسیهلوا هدرهش رز ېک ییدبهلوا یرک رب نوموق
 هددیسضارا .؟ تلودنه . روسرتسول یشدل وا ترابع ندرلنوموق كس هم ادا تار

۱۰ 



 لصف ىجا

 ىس هسیاقم كاتب را وصا هو لد كراتم وگح فات

 اتد 0 بیک رذق با .رضا- مهم اشاد لوآ و ےک
 ( یسلح هیداب ) « یک.( ار ەم )و شانس وک هدزلصف یتلوا, ندنوب .لماکت تاویفسو

 ه داب و شل. دیا حا ضیا هم رآ راتهج ندا اضتفا ى سما ال هدایز اهد هدیا وب یک

 كياتک .:یدبا شعلوا صصخت لصفرب هجهقشاب هدهبهحفص یفیداآ هلوص لا كمال کشت

 یبلوا یرانآ زیمنازف هلتیرتکا هلراذخأم نایدیا تعجارض نوجا یربرحت .كنمنق وب

 تام قوج رب كيرا ارپ تیرح ینیدراقیج هنادیم كنبالقا ۱۸۷۹ كرازسنارف و
 ندنوم .هلیرابتعا یسعلوب شابا ذاا ساخا هدهنیرهیلب و هیکام .تالکشت ارام وکعنو

 یک یفیداوا شال آ هزابتعا رظا یمهدلب تالبکشت زسلارف هدایز كلا هدرلصف یلو)

 هک ردقوش . ,ودشملوا ذاا ساسا ههسیاق» نالمکشت زرمعلا رف هن هد .هدن رحم :تافصف ون

 نشمالبشاب +«تسیاقم ندندعانتم لا كنموهفم .ینهدلب هرادا لوصا تمناوف ؛ نینام

 ندرانالوا هباشم ندرطن طاق قوج رو نیفایلا هنئالبکشت زسدنارف هدارو هدلاح ینیدلژا

 شبا لک دق ندهرکوص ول ناتسداحام « انامور « ناتسراذلب « نمم. ردشلدبا اد

 هدافتسا هلضف زاهد ندا رلردنک رلکرونز,هدایز ندننالکشت كراتاود رکیدنوجما ی زلقدلوا

 رلمسق وا قزهنلوا تمجايم هزاذخ ام هج هقشاب هد نوجا یراهدلب كرلتهوکح زمکجءدیا

 ردنلزا لغفم اهد زار

 لاکسشا فلت هب رف تاموکح هدزوا یقج هلسشالک | ندنالبصفت كجالبریو هدیشآ

 تالکشت كراتلود وب . راردکلام هننالنکشت هاب هدننآ | یعات ( commune )و هدینجم

 . رددوجوم رلهطق باشم قوج رب هنب راز هلقلوا قرف هحقدفوا هدنسهزآ یسهدلب

 هنج هیدلب هدنمسف رب كرانوف ایو هدنرل ( نوموف ) مو یمسق رب ندرانوب التم

 هدنصوصخ یسراداو قوس كنتهمومع عفانم هدا «هسیا هدنتسق رب کید .راردکلام

 یلاها نالوا دوجوم مدقم ندربک لالتخا هدهسنارف هنر هلشت هوادا لوما يعرص

 هدب هدسیا هدنتق رر یی وا. ردهدقهل و یرل.هوم* سیاح یلاھا یک ینیدلوا هدن رل ترم



 ۱۰:۳ یملحت هب الب

 هليا هبمومم سلاح ءرکوص ندک دلدیا لاک | همسر تالماعم ییدتیا شرت كننوناق

 قیدصت ندنفرط فرصت نامز وا قحا هحرولوا یوصت رهظم هدكنيراساح هبداب
 قاجینس اضق رب تافیلکت نالوا عقاو دوخایو رونلوب هدیأر فلاخ سلجم دیاش . ریلیدیا
 . روک مزال یرادصا نوناق رب نامزوا هسردیا رخت ی رضاح لکش كتالو ایو

 هب«ملاطم ناس هدهدنفح ینادحا رلهراد ضعب لغتشم هلبا هیربخ روما « یسلحم هیداب

 ناک 0 هددوصخ و فرصت هرکو ص ندکدتا مامضنا یرارف كنسلحم هاب . ردنوذأم
 ۷ | . یاس هدیا اطعا یتادعاسم

 هداعلاقوف هنضام تازو دک رحم" هتنافراصم كراهندلب رانامروا دناع هتموکح

 كو6: ۱۸۳ نسیام ۲۱ راز هلقاوا رو هیاطعا ندنرزوا یزلتتف فصت یهبداعو

 هر دا رخ لایه یفاک> >| یه داما یینج وا كنونا ۵ ناریزح ۱۲ هلسهدام یحنح و انوا

 یءدامااقزف ° هضنم تاو دک فال لاس چوا نالوا دناص هشن د رالوت هدلب هی ریما كالما

 . ردردوص 4 ا

 كنب ر طا هیلخاد یازاهج دوب ریخت تاتسسوم ايو رمش ندا زواج نوسلم چوا

 ا ۰ ۰. ردبا ںاخمآ قعلوا ضرع هلق دصق هلروطاربغا هلن اهن

 سارا شب اهب ناب ناولو ندا قلعت هب هبه و عفانمو یدادک كرالو ی و هدزا رم

 .رولوا قیدصت هبرارف تاود یاروش: تالواقم كعهلبدنا دقع نوجما یسارحا

 كنازاپتما .ندیا زواج ییهنس "زونواو هلش رط : راصحا ندننهدلب .تامدخ " هلزارش

 نوبل و نمراپ ماکحاوب .ردعبات هلوصا نع هدیراهفرمت و هلواقم هبنیفدن" مماضو یساطعا

 چیه هداعلا قزف ن زس دیا مشت و لاضحتسناض وصنع نوناق رب .رونل وا قنبطت هدهدنرازپش
 « نمهلیدیا دقع ضارتتسا رب چههو"حرط وکر و رب

 ¢ ياب چاتما عو ر رردلو هدناضا رفقا هتبرزوا اشا | ههیودنوم كىرش سراب

 .ردیتص ناک 6 یسهیص و صخ ماکحا كننالکشت تواعم هار ةفو | وورت وا [ یعاط تقفش

 هب دلب روش رب رل راي دنا باعا هلن ده هنس ی دب یرلاضءا یساحم هبدلب هروک هنماکحا نوناوو

 یامجا هرابختنم هدریدق ییدلدیا میسقت هرهبعشاپو هرتاد فاتح ن رجا ینابا | یراسلحم

 . ریل هلوا عقاو زر نوک نوا ندنرودص كن ما i صوصخ و كف رصتم قجا

 یرلف و> رز هد4سلا یشملس هلي دا ناما E A N ۳ هتناحردنم كیوناق و

 دو ها ندهمموح قوقح كاسرررش نوا و سراب 4 زا . رد شمام لک هلعف عفوم

 . رديه وب یرامالوا كلام هنةح باع یر ( ر هم ) كن رسا هدلبو یرلمامهدیا



 یل هبدلب ۲

 نات ریو .-تعیمهرکادمو مظنن كيرا هزوربو نالب كنبراشیا تاریمعت مهم

 صیصخت هرازازایو هرللاه س ۵ یمظنت كنیراهفرعآ تىم نفدو ىم كن رحم

 صوصخ هموع یک هراسو لوب -- ٩ ییئرت كنبراهفرمت هنصخر رحم نائوا
 كن سهشا هبدلب س ۷ یسهفرعآ هنمخر كج بل ر و هراقجهلوا بلاط هلاغ ثا ی رالح

 هنسسهرت ندهیمومع تامدخ زونه اس رب داف ههدلب رکا س ۸ ییضو هدطروفیس

 هم لب كانون س اشتسم کیدتیا نما فنهتصوصخ نیناوق س هسیا شمهلدا صصخت

 . یدر ابو لوق كرااکرت ايو هده نایرو ه هیدلب -- ٩ یصیصخم هنتمدخ

 كفرصت» حنا تارک اذم هدننودح یفالتخا هدرا یسلح لب هلا ( زەم )
 . ردیا باستکا یهیارجا تلباق هلا یردق

 یماغعا ییدتا نیست كمي هد وم سلاح هرزوا كلدا فرع هنهعفات روما هب داب

 متناس شب هنشاب قنارف یراسلحم هیدلب هلطرنش كمما زواج ینەتسس شبو یرادقم
 فرص هس رللو هدلب هقشب ندنو . ردو ذا هنعصو هداعلاقوژ تافلکت ةدنتتدار

 . للریلمنهدنا ح رط هدوکر و هداملاقوف كل مناس ۳ هنشا قنارف هدزوا كلدبا

 ییا نواو یساداف هلن ا هداع تادراو او همضم تار ودك یراشلحم هب داب

 هزارق ذاحاو تارک ادم یارحا هدنفح تاضارقتعا كچهلسهلوا نکم یافطا هد

 تادراودوخایو ینیملغعا زادقم نالوا شادا نینیعت ندنفرط همون سلاجم : ردنوذأم

 راضارقتسا ندنا زواج یهنس ییا نوا یمافطا تدم زار هلک دنا ةت وست ناهداعلاقوف

 . ردط رش لاصحتسا یتسهدارا كروطاربع | هدنقح

 -الص هنیداثک رازازاب صوصخ هبهمادغ داوم هدنلخاد یراءزاب یرلسلحم هدلب

 لس راد و.سم وق هرادا كلا و٥ لئاع کون هلم هنر تاسسوم هالپ . رد راد",

 الهنس رب كيهسوم یرادقم كضارقتدا ن یارک اذ رادتم ةف + نقار فتش ر

 كح هتدلبو یسهمانرارق رب كفرصتم س هلطرش كمەما زواج ینسه داع تادزاو

 . رولوا مضویارجا عقوم بس وصل
 زواج یبهنس یيا نوا افطا تدمو یرادق» وب ایم كجهلبدیا ضارقتسا رکا

 دقع رکا . رثایدیا دقع ه.تهصوصحم :دعاسم كروطایعا قحا ضارقتسا هسردبا

 افطا زونه هدیولوا دوجوم راز هلضارقتسا و دوخایو یرادقم كضارقتسا كج هل دا

 یاصحتسا نوناق رب هسردبا زواحش ینئارف كم زو شب نوک كراضارقتسا شمهلدیا

 ۱۸۳۷ زوم ۱۸ یدودسح كرل نوموف نانلوم هد خاو نواعناق ینغ . یک مزال



 ۱:۱ یمیاجم هب بر

 .یوردبا نایرج هدریدقت ینیداوا لصاح تیر کاو هدنرزوا راعوضوم نلیدیا نابع

 عامجا و : یدریلیدبا دقع عاهجا رب, ریصحبم هس هش انه هجدو وکلا یمهف.طو هنس یھ

 اضتقا كل دپا غیلبت لوا یآ رب هیاضعا عاتجا مر . یدنمهدبا زواج نآ یتاا یتدم

 . یدردیا

 دعو رش تردعمالپ «عاتجا هداملاقوف واهب هیعانجا ةرودیداعر یر, نیامعا
 هسزعا دوجو تاسا هل. الوط هعئام رب ییدمروک روذعم ك لع هلا یلاو ایو رڳ

 ۱ ووا نامت یرکید هنر كرل دیا ردع ید تس م هل سهم اترا رق رب كل لاو

 ۳۳9 بس رر كج هلیرتسوک هتسهرادا هدزرطرب نوت ۱ كننرارش نویو سراب

 مدع ن هل بسا هحتهوکح وشراق هن_دبل اھا رارېش روک دم هعاوا هساوا و ۰ ردقو

 ههاځابو ,ینسهرادا كرش لوا ندده یرلسلحم هبدلب + ریل هوا فطع هند داتعا

 يرارمت نوبل و سراب اب , ردقلکم هلبا هرادا نسح یرلهراپ یرلکدتیا هیت ثنيفلکم

 اهو لاس یک نود ھم :یبزآ اهن در میل دلها ناریش کو دف ات ناجا
 ردتقم هیءدادا نبح راج, تاجا ونک یان ریو ی وک نرو .هبلع ءانپ :. یلیبلوا ,یرغوط
 تساببیس رب یرضوط اهد يرانا باما تاذلاب یرلاضعا نالوا یراتما رهظعو

 لکد رہش .هلکعا لکیب ی علم هدلب ر یيدعا ماضنا كماص ا ددک رک قلوا

 دی هل روس. ردکء د E 1 تیاضو یاها نالوا نک اس هدرلنرا

 يدقالرب وشرا6ه هیدلب روما باضعا یک و ؟رباق هدر : یلالقتسا كنسلاهارهش نلیدبا

 هدش یه دوخاب زما نایرج و روح یر. با هبداب م طلاب و ردا راهطا مات

 هدم ی لیں نک یر هلذدمو وزرا هلروص وو راروناو یعاس هب هظفاحم یترادق وم اعر

 . رلاق رصحنم هما داو پلجب ینهجووت كفوصتءایویاو ندبا تلالد
 هدیروص موم یرزا:جالصو فاطو كن را-بلحم هداب ( نان وعیم ساع تباہ كلا

 هد ى۹4 ماکحا كيوناق و . ید تا رشا ی وناق ۱۸۱۷ ناریزح .۲۷ ندیا لرد عت

 تارک ,اذم يارجا « دنفچ همنآ داوم هیدلب سلاح هروک هنوناق وب . روللوا ناسیآ هجور

 : ردنا رارف وااو

 ا .دایهانجا رود یی اک طر و ا

 . ردبلموع | نوا ی يشع KET هدب یتمبق عو كي اماایم نایدیا هدعاسم

 یراهماب هل وام راجا نها زواح یی هنس زکس نوا : فلک, الما ۳۹ ه هال س ۳

 نها زواج یناارف ۰ یماغءاو ين كاتادراو هدلب س ۳ . یبعت ثنطلارش



 یسلح هن لب ۱+۰

 یدافو « نانا نايا عیدوت هن لردك 6 یژونمام وششا یسهقام یتا آ كاوا

 تازک اذم همانزور یااحهبداب هدالرارق نیه یحونو یا روسناس هرکو ندقفَ

 ؛:یرارف تلود یاروش رب لزا هو« نارتزح ۲۵۹ ۰ ردیا نما هتیدنق ةف

 ضخ صا رب یصوصخ یقربصتم هتسردیا یخارت دلت هرتفد یدیق رک افلات € رم

 وا تراشا یدنا و نوذأم هارجا یا هلیمانما

 . ریلسهبادیا خف هل س هدارا لروطاریعاو لطعت ندنفرط فرضتم یلح هیت -

 یتدم ون یرظات هلخاد هکردق وش . یلسهیدیا لعق یا ییا جت .یسلح هه

 طا یخ لف یروطاربعیا هدارارب رکا هدنساضقنا كئدم وب .:ریلینهدیا غالبا هیهتسرب

 نوموق کیا رک ۱۰ ريلبنهدیا ترشابم هنارک اذمو,عانخا راکت. ضلحم هسبا شما
 دع خفته هاد ی رلسلحم هه دلب هرات وب هلی نالعا نوموف همش ابو شا رپ

 . رولا

 هنر سلاح ند:ف رط كلا هب هس یی دیا لنطعت یبحلحم هدلب ندنف رط فرصتم

 قا او ام دلا یف كسفح .تولیببا لکم نویو ی ےک قوا و
 ا نویسبموت نالا فاس - N نوموت ر زواحتم ی ۳۰۰۰ یوو اصن

 ندیالیکشآ ی ییویسیموف هدلاوحا هقشاب ندوب . رلیبهبدیا لیکشت هلسهدارا كروارپعا

  ردوهاف هفرصام یتفک یەت كناضعا

 ادا یک د تولو سزاپ یمددام یدرد نوا فانو6 ۸۵9 یار 7
 ی آزونوا بوصنم ندنفرط روطاربعا یسلح هیداب هدنول . ردهدکما شم هصوصخ
 نورو زدنا تایر اضعازب :نانلوا نینعت لا هدارا هسا : یدردیا کار "داضعا
 قحما ینلحم هدلب نولا ۰ یدرونلو رضاح هدننارک ادم كنشلحم یتلاو یتاا

 ندنفرطیلاو جن | هحن-اضتقم یوناق ۱۸۵۷ و ردیا عاهجا هنیرزوا اود "كف زشت

 تارک اذه: یارجا - هدرردقت ینبدلوا . لتصاح تبرک ۱ د هدنقحت لئاشما نالوا ازا

 . ىةرناش وديا“

 هن بول وا لکشتم ندرلاضعا بوصم ندنفرط روطارءا هد ىلع هد سزاب

 . یدولیدیا اا .تسساپر هفظو ندنینان صخره رب نلیدیا نیمت ندنفّرط روظارپعا
 یبا وفق: سطح یلایا نبا هدنامز یبع ب ودیا بک رت نداسعا لا اوون وا یت
 هک اسعا هارد ۲ اذم كدام یوم ردم شولو و یسیلاو نص ۰ . یدردنآ لکت

 ندنف رط يلاو-: تارك 2 : ۳ زا نیرادهتسا یار طقف تلو "راد: حرص



 ۱ ۱۳۹ ر

 باح یار هدنلوعح ارآ یواست و ردیا تسار هساحم یواعم ابو (ړهم )

 لخاد هددرانوسیموق کج هديا لیکشت هجالایدل ثكسلحم هقثب ندنوب ( رم ) . رولوا
 نداضعا هتساید هدنامز یجهلدیا هرک اذم یمهیرادا تاباسح هل ( رهم ) . ییلیهلوا
 دز ایذا یار طقفب یل یتا دا رادیو دعم )ار ھا اھ
 . ددووبحم هکر یملح نامز کج

 كما هنظو یاما هع دم هعایجا رود ءاتضعا ناو رمضاح هدعایجا یاد

 ها تلخ نیک ۸ یرارازف. كدیلحعا, دراردیا .ناجت ساک ربا كلام قالت أر هرؤوأ
 .ردزاج هدكملررو ارت رحت رابأر هسردیا فلکت یثک چوا نداضعا دیاش . ریایدیا خا
 ررارقو یلیدبا دق مرارتفد شهلرهمو شلدبا ( هفاراب ) ندفرط فرصتم تارک ازم

 .رار هرو هدق هدیفس راندا فاکتسا نداضما . رلاضما ندنفرط هدوجوم یاضعا

 0 . رلیردنوک هفرصتم هدنفرظ نوک زکس یروص زب كرار

 نیا ثباجا بیس الب هنوعد عاتجا حوا اقام هدراعاتجا هداملاقوفو یدام
 نوک نوا فاعتم ىل كناضعا وب قحا . رلیدیا دع ینعتسم ندنفرط فرصتم اضعا
 : ردط وفحم یقح تمجاص هاو ٌء رادا شا هدف رظ

 دقم يمسا هدنراهتتسال هلام فلاکت ابو هنسنلاها نوموق یتوناق ۱۸۵۵ طابش ه
 كما بلط یتروص رب كلارك اذم ةماسنطنض نیزرسکشا ناکم لیدی هصاخ شا نانلوپ

 ۱ . ردا شحم ینةح

 تارک اذم کجهدیا ارجا هدنقح هدام رب هدنچواخ یتحالصو قوقح كنسلحم هیدلب

 قیدتیا تياکش یسلجم هیداب . درردرو رارفهنالطپ كلوب .داوا سلم فرضتم, . ردلطاب
 لصفو لح یهلئسم یروطا ربعا هدارا ر نالوا رداص هلیرارف تلود یاروش هدردقن

 . رولوا راجود هدتقاع نع هد تارک اذم یجهلوعوقو هدنجراخ هعاّمجا هرود . ردنا
 .درردر و رارق هتنالطب كناررقمو هفیدلوا ینوناق كعامجا هداول سالح یفرصتم

 هكراا ویسیموق یم اه عونره كج هریک هنیدپ یساح هیدلب یتیحالص هیکلم ءوادا هجیقنلاب

 تاررقم نلیدبا ذاحا هدراعاا ی و. ردهدکمامر و هدعاس م نوناق هده شت

 تارک اذم یلیقیا هو اضعا ندا وارتا یارک اذم یک و رارب هلقلوا موکحم هناللعب

 مزاتنم یحدفو مذ هو یناناسب نیما یقحم كنيرب نداضعا یر ندلاها دارفا هدنساننا

 ۱۷۸۹لوا نوناک ٩6 . ریایبهدیا تیاکشهفرصتم صخوب هصرولوار رضراع ود هلا ینادافا



 یلحم هب دلب ۱۳۸

 زدنا ماود هنس شب یک یرلتواعمو ( هم ) یرلتدم بولوا ییاح ینلاضعا هیدلب

 ددع هلت سانه تالعحم نالوعوقو سلع هدم دس٣ هزاوو :افبهنتشم شش ا

 . ردیرورض قمالشاب هناباعا نوجما نانمقن لاک ا هردا لزتت هنتوا هدن زد "تم

 تفلح هدنروص ییدتا هناراو نیبمت فانی ناتا نون حنا" 4 لاضعا رانيا تاغا

 هنارک ادم عاتجالاب هرکوص ندکدلدیا داعصا هنیراماقم ًامسر ندنفرط (رهم) و
 . ردهژوک "هتنراذقم كرلیآر یرلتدنازاق هدنابا | :یرلهجرد ید دنا: زاری بالام

 ۱ . یلیدیا بيرت ابات رب ندا لوح ءدنا ارم نوجمآ توپ
 كن سلاح الب هرزوا قلوا هدنراتادبآ كن نیت وس و علف يام“ طبع ) ۵
 نوک نوا رابتعا ندنداشک مون "هرود زره ۰ ردراو یسهعاجحا هزوذ “ترو هدهندش

 هرود هدننساضقا كندم و نولو نوسلو یوا یددع كراغا چلا ۰ ردیا- ماود

 . رولو ماتخ هعامجا

 قفوم هلاکا یشیارب نایلوا زئاع یربخأت هدنفرظ هیغاتجا ؛رود یساح هیداب رک |
 ندنناباجا " یفانع كنءداب ینعالبوط هدنسهرآ هنغاتجا هدود کیا دوخاي و شمامهلوا

 ی ( رهم) هوعد هعایخا یلحم ؛ یرصتم هنرزوا تفخاص نالوعوفو «با رؤلؤا

 . رولسهدیا صا یون یتحو رول, هلق ەق

 هب یسوط ندبغوط ندنف رط میت كيا ضعا هلم آ الا هصوصحم و هنیعم هدام رب

 توعد هعامحا قرەلۉا هداصلاقوف یسلح " فربصتم هسرولوا عقاو تعجا هفرصتم

 .ریلسهدبا در یتعجام هليا همانرارق رب قوا ینهللدم باسا جت | فرصت . ریگهدیا
 ند صوط ا-ضعا همرزوا كنو . ریلیدیا غابت ههاضعا ندیا تعجا هما رار وو

 2 زاردراخ یقح تعجاص هنیرطاب هلخاد هب ی وط

 رلهماننوتد و ليديا توعد ارحم نوجا راعآتجا هداصلاقوف كرک « یداع رک
 كعايجاو لافتشا هلیا لئاسم یکم ت كل هدر همان وعد . رولیردن وک هنهاکشماقا كیاعا

 ندعایجامو « یسهماننوعد عاتجا یداع .ردمزال قع لوا ۶. رمت یجدبا ما ود ردق ه

 لاوحا هفامعم . ردللردنوک لوا نوک شب یهمانئوعد عامجا هداعلاقوفو ج وا

 لس البا نبق یرانوب فرصتم ه ه لجمتسم
 دالا ى اف اداوم نرو نالو .دخاد یاو اتنا دراما ای را تک

 حنا هتارکاذم و ریاتبهدیا لاغتشا هلیا لئاسم نالوا عاتجا بیس قجآ هدعایجا
 , رلسهللوا ترشابم هدلوصح تیزثک |



 ۱۳۷ یساح هب داب

  هطسا ولا ی هیدلب . رد وا دحالاص هب هک ادم هدلئاسم نون وب ندیا قلعت هنسهلام روما

 . ردنوذأم ه«ءلاطم نایهسیا هدناصوصخ ندیا رادهقالع
 رب طقف لیمشت هدهنناباخما هیدلب ییاوسصا مع یأر یسهدا دا ۱۸6۸ ناریزح ۳

 ی زاتحالنم یه ثنیرلن واعم هلبا (رهم) هدراهداب لسوه ن ود ند شک ٩۰۰۰ یسهدام

 شخب هندلحم هیداب یقح اونا هرزوا كتا باتا ندننایم یساضعا كرەدبا عزت ندنموکح
 ۱ . یدزونیدنا

 هاب مار, لکم هظفاحم یلوصا مام یأر  هدنناباخنا هیدلب یتوناق ۱۸۵۲ زوم ۷
 . رد عز یزانتما ینیدلوا زاح هدنهوصخ نابع ای رلنواعم هلبا ( رهم ) كانساحم

 هلا ( رهم),هدرلءدلب یواح یسوف" هلدضف ایو ۳۰۰۰ هدنامز یيدلدبا قیبعت نوناق ۶

 هدر. ید. هایقا رب دف رصتم هد ر هدب لسوف زآ اهدو هتموکح. ینسست بش ران واع»

 یصا نواعم یو (دهم) هدیاذ رب ناموا ندنساضعا یساح هدلب فرصتمو دوطارپعا

 ید رلسهدبا
 هراعایجاو هست كنساضعا هبدلب كراتوناق نالوا ناب هدالاپ یو۱۸ سان ۵

 . ردشغا لیدمت هلیمام ینبهیساسا ماعحا قلعتم هتسهرادا تروص

 ؛وهشادیا تدب یآ هخورب هدوک هن وغ كيهدلب یددع كنساضعا یرادساحم هب اب
 اضعا ۱ سو

 ۱۶ هر هب نالوا, یموفن زا اهد.و 5
 ۱ , ۱9۰۰ لند 9۰

i RS ۳ ۹۰  

 ۳۹ DN Ka و 79۰

۵ » ۰ ۱۰ ۰ ۳۳ 

e, ۱۰,۰۱۳۷ ۰  

Om۳٠ و اه و  
 ۳۲ ا وا زا یمن
 ۳۹ 1 ,o ا 0۰,۱

 ۳ نوجا یسهلطف اهدو و" 6

 كنساضما يبلحم هدب هدوک هسوفن ریرجتلوصو هدنسهر اد سابقه ویا ( ره )

 . ردّباح يتبحالص نات ین ددع



 یساحم هب لر ۱ ۳۹

 زواج یهتس زکس نوا یراحا تدم - ه یرامسق ابو دودح دی دم كك الما

 مازتلا او را كک الما راس ندیا زواج یهنتس زوقط هلبا هعارز كلالما ندا

 رکبد یجهدیا دقع كن هبدلب نوسلوا  هرولوا ه یراجما تدم و یراهمان هلواقم
 قاقوس--۷ .رلشبا مهم بج هلیدبا ثبشت هنسارجا هدنلخاد هدلب س. .راهمان هاواقم

 كرت هتناسسوم هیدلب س ٩ .یردشیا یعص س ۸ .یرل هلماعم یتیحت تماقتساو یداشب

 .تاصوصخ راس لئام هرلنویو تمجنام هک اع ۱۵۰ . یلوق كرلەک روهه نلیدیا

 تراظن « كنلاو هروک هنیاجما ؟ رلرارف نلیریو هرك اذلاب هدنقح هدرحم داوم ونشا

 . رولننوف هبارجا مقوم هلنط رش كعبا نارتقا ههدصت كلارف ايو تاغ

 : ردروبحم هب 4مل اط م ناس لاح هم هیت تاصوصح یرایسلحم هب دلب

 ندنفرط همسر تاماقم س ۲ «یدودح كقطانم نایدبا ارجا یناحور نیا س ٩

 وب وب و رهش « یوکس ۳ « ینیعت كنقيطت ةحاس كتنوامم : نیدیا نیمأت . هیارقف
 نایدیا كرت ههیریخ تام س ۵ « یسهلئسم یعرطح كنيضارا مسج هدرا رهش
 یلاثماو راد رياف .دیاع هباسلک هلبا هبریخ تاتسسؤم ب ۵ .یلوبف كناادهو هک رت هبه,

 یدسشلدبا صصخت هنفرصم كرایناحور نیآ یادداو كرانو )  یضاراو تاراقع

 «ضارقتسا ج هلوا عقاو هلبسء.الوط ( یدرونلوا نیت ندنفررط تدوکح یرلرومأمو
 هیروخ تاسسؤم س ٩ « راتمجار نالورعوف و نوجما یناصوصخ میو. هلدابم « ارتشا
 كراش نیبآ او هقرباف هدرردق یرافدفوا رهاخع هبهیدقن تنواعم ندنفرط تموکح هلیا
 یرظکورزک + توامم نمهدلب  تاسسم نالوا نکا آ.تبادحا نوح یاضا ئی
 . یرل هج دو - هدلاح

 هدنارک ادم هدهداقح یرل هب ونس تاباسح كرا ( رهم) ؛ یساحم هیدلب هقتشپ ندنوب

 رارف ییاعف ةدهسردیا «شفانمو ققدر تیر ده كنب ا لام هیداي . رولو

 . شهر و

 هدا فارغا هدنقح را ندا تاتضا 9 كن هب ریما تافلکم ییلح هب داب

 كس ر هدنا وصح ازآ ؛یواسلو ردیا رارف ذاخما هر ارآ یک اهدنازک ادم ر

 ا س لا وا ین راطبض كنارک ادم . ردلکد یموم یراعامجا . رونلوب ا یار

 5 ریس هديا رش سە اعاسم

 هب هب دب ا هروک هبهفلتخم داوم یراتنخالص كتيرا هیدلب : هضالخ

 فف داب . ردبا تک رح هدنروص قلطم هدنذاحا  ریبادنادت ی هنسءرادا كک الما قشم



 ۱۳۵ یسلجم هی لب

 دنیا كلو , یدراروئوا بانا هتم تس یناآ:نیوا زا وبر شن فیت وان رخ
 نیدومأم .یدریلیدیا دید رب هد هنس چ وامه ینصن ثكباضعا . یدیاز اخ یرلباعا رارکت

 ند زطلارق سالح . یدرزامهل وا اضعا ه هیدلب یرار ومأمهیداب یلشاعمو نابهر « هرادا

 قمالباب هما | رارکت هدنجما یآ چ وا ندا بقعل یخسف طقف . یدریلسهلل وا سف

 لیطہت لوا ندنامز باا هدلب هر ادا نوسلوا هسرولوا یال وط ندبنس هن یه ۱ یدیلک مز ال

 ید ریا هدیالکشآ یتله هتفوم هرادار ندننام یراختنمهبداب فرصته ەس ردا تالاعف

 ېه نالسیاپ هدنجراخ هر وناق هرودو رلعوضوم ناثلو هدنحراخ یتحالص كسلح

 هل رارق هرادا سلم یتالطب كرانوب فرصتم ۰ رووا دع نکیل اک ینارکاذم عون

 .. ردط وفحم یقح تعحا ص هلارق هدصوصخو طقف . ردنا ناس

 یدلح هیدلب ندیا رشت هماننایب یو ندا مایف ههرباخم هلا یملحم هیدلب جاقرب اور
 هقشاپ ندنوب".۰ رل ليذا خنف هدندنفرط لارق ظرملایهاو لطعت ندنقرمآ قرصتم
 یرلت واعم ها (ردم) . رس هی دنا ا رحا هم وناق ت تاسقعت هجورآ هدهدنقح هلوئسم یاصعا

 . راردبا هظفاحم ییتفص اضعا رانوو رلیدا باتا ندننا. م اضعا

 هزوک هنواقو . رد كنا تش ییرلتحالص كتب راسلحم هدلب یوناق ۷ زو ۱۸

 : رازبلب ءدیا رارق یاطعا ءدنقخ هما داوم هرک ادلآدمب یاسا هب دات

 ا ر ملاك راهماب هلو اقم راجا -۳ . یسدراداتزوص كنك الما هبدلب - ۱

 یە ٩ یراجتا دم تک الما ع و رکید < ٩۸ یراجما اتم كتهععارز لالما 1

 هم ٹروص كني رلهجغابو یعسس هيدا ادعام ا س ۳ [ رلسهلوا لماش

 : نک كلطئارش كج هیردتیا لوق هصاخسما كجءدیا مارا يرو شو
 ۱ . یرلهئسم نامروا

 تاماظن و نناوق كرك « رارارف نالوا ذاختاو تارک اذم نالوعوفو هدنقح داومو

 قجهلوعوقو ندنناج نارادهقالع هسکرک « ندنضاط مدع هنجاقر ايو رب ندهبعيص

 . رلسهل وا دع نکی اک ییالوط ندتساعش

 : ردرادنحالح هارت یار هدهدنقح داوه یی 1 هحور یسلح ه دار

 یاهخاساظفدب ام هن رایج و هف رعت كشادراو هیدلر س . ۰. یسدجد و كلی هی دلپ م

 - الصا هل را هظفاحم نج و هلدام « تخورف < عجب فلک الما: ط هر هب داپ سن

 یرافدلوا فرصتم اع درا هدلب فاتح س ۽ . تالماعم عو قلعتم راح



 یل هب لب ۷۱۳۹4

 نسح كانی اسد كالما كي هب دلب و میش تار اءرآ یدنک راهب یلوصحت راززیسمو

 اوو تقوا « راضارفتسا ۰. .یدراردیا ذاخما هدیربادن ندیا باجحما نوجا یساظفاسحم

 یارجاهدنقح رلاوعد"نالواتحم ع وضوم یتعفنم كنه لب هلیایرط كن همضنم تازوسک و
 ویو رووا نیصق هلتدم هن-چوا ندنفرط رلللاو یماضعاهیدلب . یدربلسهدیا | تارک اذم

 . یدرا رای هبلدبا اقا هدیرلهف,ظو هدنساضقا كيدم

 هدراهدلب یوتح یموف ۵۰۰۰ نوناق رب نالوا رشت هدنسهنس یعوا كلالتخا

 نانل وا دقع هلرک ارتش كرل (شادنطو) نون و نالوا نشا نکسمذاخماو تماقا راتخا

 . یدروسدیا صا ینسهارا دمال ییا نوجا ینلاضعا ییساح هیداب یه هدنعاتجا نوطناق

 یواح نسا كشك زوب ندنسلاها نریووک رو هلطفلا كيوطتق ؛ یساضعا یسلحم ه داب

 شبینصت « یماضعاهبداب ۰ یدرولوا باخت | ندنفرط یسیموم سلجم نولعناق ندهتسیل ر,
 - زوطارپعا - لوسنوف یجنرب . یدریلیدیا لیدل هدهنس نوا هرزوا قلوارب /ءدهتس
 . یدردبا نیعتو باما ندننابم رانوبهدیم ران واعم هلبا (رهم)

 هد دوس ,نستیما جا تون ناسین ۲۸ یرءدادا نویسادوتدو قارا وا
 یا دنخ نورو تموکح یی نامز یيدتبا قالغا یلالتخا زوم طقف . ردبشما لیدعت

 كنم رلسلحم هیدلب كرهرو نایرج رب يب هو ی تیزک م مدع نالبلالشاب ندنف رط

 ترام ۲۱ ۰ یدتیا هداعا هنیرابختنم هاب ی راقح ین اضعا و ۱ عیسوت ی راتحالص

 ماکحا ران وناقوب هک یدریدتبا قیدصل هنانومیم سلجم یترانوناق ۱۸۳۸ زوم ۱۸و ۳۷
 : دا رج الیمم , نالا یلنءا تق ندنسهچ ردنم

 هبا ( رهم )لو ضا ا .لح هر هد ( نومو* ر یوناق تدام ۱

 ۰ یدروییدنا نایعت هروک هنسوفن كنيلاها یرادقم كن راضعاو كن رلت و امم

 شخ باعا قخ هس رلیدنک كىو ناق 9 رلن ز و وک رو هل مو لا 9 ءاضعا هدب

 ینمبیطرش نلیدما رک ذ كليا یلصنک وص رب ید بام ندقرط را 4 نیا

 «یراهرکسء و هکلم تامدخ رار هلقمالوا ز 1" یکلنکدز هدهخرد هر روتر و

 هس رالالقتسساو رادتفا راکدسهرح و ینف یرافدلوا بوسنم < رلامولسد یراتدلوا زا

 .  يدیالفاک

 یحاص ۳9 هدالخاد (نوموف) كنح وا هدیرد هسزالوا چھ تساضعا هداب

 ماما ينشاپ شب یعرکی كنا-ضعا . یدردبا باجما یسلوا شما تماقا راتخا قژالوا



 3 ۳ یا ه لب

 ارجشا اهلا زکام هدلئادم هفاک فا رشا طقف .ید لک نا لیکشت یتسدم وم سا هیدلب

 «د4-ارف لاج ونا هک یدردیا توعد هدهمهبلئاسم زکلاییرلنوا (رهم) . یدزادیا توعد

 كج هرفي باحا ینهدامااقوف فرا مم زلت ر رو وکر و هلضف هد هب دب الث .ردعقاو هد نوک وب

 یارخ -۱:جداحابدلب ۰ ازاپ ریدتنا ارت ثا هثنارزک اذم یمسلحم هدلب ددن امر یدال رارقر

 وا ر زا نانازاف یار يافا تاقا تافوو اغعتسا ° لع . رنالب وط هعفدر 3۳1

 2-4 اب ندقزفدن یدراب اسح تنهلحم ءرادا « هتسلحب هءاب ,هداداوب:. ید ولټ رج هعقوموپ
 اقر ] یداوونک رد تالو قجحما یرلمطف ا باب لح رنو . ما اطعا تنحالصر

 .«یدریلیدیا هوس تیّوز ندفرط [ هداملاقوف ساحم با نم ناد .

 توءد هعاغجا هدرانامز ییدروک سان كالو زاذا هبرلب ؟ یسموم سلم هدلب

 نا 21 هل قراتصم «هدنتخورف او ارعا كام ادن اع ههدب طقف ۰ یدریلیدبا

 ١ !هولشا ماطرب یی هدنالح یوعد هعفادم او هماقا « هدنح ر طا وک ریو هداملاقوف

 كنه لپ ل مال او هدنراهلثسم یلامعت-ا تروص كلام رس دوج وهايو ضارةتسا « هدننامز

 . يدنا ظوزشما نوعد هعایحا كنم و ساع هداناسف نوت قاعتم هنس هلع هرادا

 لیدعت يت-هدارا ۱۷۸۹ لوانوناک ۱2" ؟ یسهدازا یتهنتس یعننج وا ےل رک لالتخا

 نالاوهف ۱۰۰۰۰۰ ند ۵:۰ یسلاهاو هدران وامناف ادعام ندرا (نوموف) فردا
 یمدلاها و صا یا Administration municipale هدلب ءرادار هدر رش

 نوابلاق . یددویبدآ نییمآنوام» رب هلایزومآمهیدلب رب هدءرایوکنالوا نود ند ۰
 4 با ی a یدروبدا لک ہل هدلب ندنعامجا كنبراروفأم هب دلب

 : یدربایدیا دی دم یدزرا هسه بولیدا اا نوعا

 سما 4! وذ یراهدال نوطئاق ینوناق ناب ۷۸ یاب یحزک بس كالالتخا

 لو. قاف . یدابا شم هیداب ءرادارب مظتم هرلنواو سبسأت ندیکی یر (نوموق)

 یدده كح-اضعا یملحم هاا مروک .هنونافوب ندیا لیکشت یوزر كس ءرادا

 .و دیا عاجا هعفد رب هدد س سلم . یدردیا تلا هروک هنیرادقم كن _سلاھا هدا

 توس ندقرط یلاو ساجم هقشاب ندنو . یدرلیا ما ود نوک نوا عانجا تدمو

 راو نیبهت فرصت هد و . یدریلس هنلوا توعد هعایجا هدهداملاقوف

 رافاوطل ا « را راح كرتشم . يهرايديا ءرک اذم تافرارصم و .تادراو یکجءدیا
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 ندنوب . یدردا ماود هتسر یک یییدارا هدامور یرلهفظو دلرلنو بولوا دوج وم

 سبلان وک نک ] دوخاب curator روناروکو نديا دادتما هنس شب ی زومأم 42-2

uan uinهنرخا وا هل صع یحدرد .یددوح وم هد احر رکید نانلوا رسعت [ ي 

 تیر وام ز قو [ هنیرلمظعا 8 اح ] هنیرلنومیرت امور یتیحالص هدرادسدوم یی واد

 یلاها نوتوب هدنحراخ كن [ یروک ] 6 احوب نالآ ینمات یفادم هتس . یدلدیا ثادحا

 قلواعنام هتناششت هناربهدوخ كرلک اح لاو حر "هدنروصرب نیک كاراوکر و ندنف رط

 ۱ . یدرتلیدیا تاک ۲ حا

 هداط-ونورف رلماسډ وه نالوا قفوم ه هظفاحم نسح یاداءعولوصا هتتس تدمنوزوا

 ندندلوا لئات ههزادا تیراتح رانوموقون .رایدتنا لی وغ هنلکش (نوموف)ی_راءرا ها ژرط

 یک ثمر دتیابرض هک « كالا دقع حلصو نالعابرح « كعا تلادع یارجا اعام

 ء« رابذبا راغ ةد لک انب قزح

 ۰۱ ید رشیک هزاوک هی دلب ره هدابو هلع تالنکشت هدهساارف لوا ندنحم راا ۹

 ,یدشمهعا تم هدعاق ابو نوناقرب چھین راک" تروطو تعالصكنب راته نوعوق

 لاسم مهما كع هدرلءدلب قوح رب .یدریرتسوک شاب همیظع تالکشم نال طدیوب

 . یدریلیدیاهرک اذم هدنلعاجا یلاها فاطر, هری ندننکبدادیاتحم نده ی امس

 هرک اذمهدرعاجا زیتتسهاو یصوصخ شیپهرادا هيراح لئاسم هشااءدراهدان ضتپزکید

 . یدردیا تیافک یرووح كنشک نوا نوجا » قیدضت كيهلئسمو ريدا

 تدحووماظتنار چنهءدنسه ادا كراهدلب هلرخآ ریبعتو رانوموق هدلئاوا هک رویلیروک "
 با هن دوف كتموکح ینردناود طاب نص یق.ص كب زلن وعوق هک ونااح . یدلکد دوج ود

 هنلخادیحالص نءدلب هدنقوفكنوا : زامهلبقارب هنشاب یدنکهیلح ُهیدلب هرادا : ددنال وا

 تالاب ریهیموم عفان كج هليا منم ندزواجت یقوقح كدا رفاو كتماوكح « كجرندیا عا

 ۲ ردلعلوب توقر ی ای یراصو لکش كاج هدا هاقو ندالخ یس هعهاح ,ود و

 هبدلب هده-تنارف قرهلوا هعفد كلا هللا هدارارب نیر" ۱۷۸۵ لوا نون ۶

 ۱ . ردشاروو تیا هبذیذتوب هلرهبادیا ارج الامام

 نامزعص ة٤ لرل#ا دنطو باعف یماضعا یساحم هیدلب ارظن هنماکحا كل مداراوف

 ینعض كتساضعا هاب و  تح هل دیا با! ندنف رط هوم تروح یراکجهدرا لنکدت

 یماضعاهیدلب هلیا فارشا . یدعج های ری دللوب هدسلح هداسعا ماطرب ندفارشا .دنراغقە



 لصف خنش

 Conseil muuicipal yw هب باب

 ندم شر رک هقیقدن تیحالسصو قوقح نایرو هرانوبو یتالبکشت كننب راساحم هیدلب
 راف لوا ند هدو ( نوموف ) هلا رارهش راتعو تسا رس ین باسو وم لوا

 ,ردىا باح ا تاعا هال یاحاضرا ر رج

 و نوکسم هلبا ییاها یلامور لصا 7 تاک متاس هجرایلاموو < رانی سد وم

 ندب اتتسا تازاتماو قوقح نلیدیا اطعا ندنفرط | نایاب ور تاذلاب ربارب وقنا لوا
 ۶ سهم وک «ادوف ثم بولوا دوج وم یرلعو فاتح كرل سون وه .ردرارمش ندیا هدافتسا

 - هلوا 1 اح هدامور هلا باما قح یراسضم) یک یهبمروف و موییوونال « مواوکسوت

 امور هل.ماع .رایدیا بحاص هدهنقوقح ید رمش امور نونو ادعام ندزاشما كملس

 ی راتخم وارد ره قلعتم هنیرلهملخاد هرادا EE نایدیا قالا و طبر, هنیرهش

 . زریلیبهدیا رک ذ ینراهدلب ییناناو هرک , مویسیرآ هدننابم رانوب . یدرااشعا عياض

 تیراتح ادعام ندقدلوا كالام هننازاماو قوقحنوتوب كیلاها امور هدیمسقر رد

 قفف تس ەر 6 نەبروب « رب « روش “ لوت هدراتوت هک رایدیا بحاص هدهنیراه زادا

 . ردی راکلمتسم ننال یک یه « انولو « مو یر وس « دلو ۾ سااژهلب هلبا یر ریش

 ر تس رس ی پس وم یرریش ( سەداغ ) ی هداینابسا ( رازهس لوژ

 یتفض.وب هرل ( هتتس ) قوح رب یراروطاربءا امور یراءرک وص . یدینا-ط قرهلوا

 یخو طرف رار هقعاطی را هرادا تیراثحم كرا شو امور هبقامعم .شیدتسا شح

 انتتسا ول ۰ یدرتسوک تفلاخ امّ اد هنیرامنا افا "القتسم یهلدع فلاظو كدالب نانلوا
 هنیران ون امور تلاوات لدا .طبض ںی یب عسل جی و
 نوجا یاغدا كمیاطو تاداع «تسدم كنامور رال ؟كمر دا ناما ی.داشا

 . ىدا هطساو روم كلا

 لترد و یموئاتس ررب هما 0۲0۲۵ ردروا ایو عانا یروک كرد وم

 یراق اح.ن اشد [ 41۱۱۷1۲5 ریوموت ۱ ود] ییا دوخ ابا 98 ررواونآ وف ۱



 رهم ۱۳۰

 قوم هلیرابرکف ةطاحا و رظن وفا كنیرانما رهش ضعب . یلسکا ایو راترآ ًابسانم

 ۱ . ردا ابحا یزهش یرلعءاعجا

 كوص كا كنف .رلاتب وب . . یلیدیا تیمها فطع هدهتنرلانب یتامارهش هدهبرغ کالا

 ردق رلیارس و یيایریتک هدوجو هلفرص رانویلبم هروک هبیلم "یراسمعم زرطو هننانقرت
 یماسب یاما رش هراوز نلک هرهش . رارولوا مشنحم و نیل اهد ندرلبا رم. ې

 هنناعرفو ماسقا نوتوب كنانس رارتاز .ریلیدیا بیرت راتفاض . رلیریدزک راخیتف الا مم

 كتلم یراق لوایرفاسم هجتلبلرهدیا اشامت یه رامعم عیادب یکه درلارواو راراقح بو ریک

 یندم یالوط ندنوب هتشوا . رارذیدیارکفرب یا هدنفح یمهبندم تایقرت و هیملع هیوس

 ي اعاد اکو او رارب بس وک ناجا هدینسانب یتاما رهش هدننانم یراهبامرخافم یسلاهاراتکلم

 . راراقابهلتمرح راظن
 هبا برب زاختفالاهبام هلبوب هدلزاومسات-ا یک وس نالوا زمسلاتما یمهرظنمویقوم

 . روش وا وزرآ ًادج یتکاام



 ۱۳۹ رهم

 روک ذم ربع هدب رل هنس كوص ك رص ع ىج ز وقط و ردەدک دبا لامعتسا ور ندنج رات

 1 درون دا رب 6 فردراق « سە« دلفەش « لوتسیرب « رت لام « لوپمونل « ماتم

 ا هد ۸۰ ر هب را ) روم ) قروف 6 تعاقلب ¢ نیراتنآ 6 نوت

eءرارهم  honorableمدنفا يلام ومرت نم هدایز » کرونلوا تاطخ هند نو » 

 ۰ رد همش اعم

 یسمرت ادب ر نوا ءو هدنال یا. رد ( ووءرپ) یمیمسز ییعتكنسج ز هیدلب هداج وسا
 :رلیند ( رهمدرول ) هنیرا (رهم) روفلب و نابود زکالاب ندرانوب بولوا دوجوم

 .رونل وا قالطا (هدلب) هب«رادا.داحنا لکشتم نده مو تشه الرا ( قاحاس

 نحو (رهم) دوخاب ؛(نایسهژ) بوصنم نهنفرط لارفهدنتساید كاهدادادجتموب
 . ردراو را(رتسمغروب) دوخای (ناسهژسیو) بختنمندنف رط ىلع

 لکو كرهث یراقدلوا بوسنم ؛ یرانیما رهشاوو « سبد هیدلب هدهیبغ كلام

 همای ء فاد "یلاحا_ ها وا هل را زر س یاحا راکا ناک هرایز یره 0 رارد سوهو

 ریایدیاد ع یرفاسم كرم راز ۰ رد یا ره ندا لوف و تراز هکوا ثالرا

 رمش لصاماو . ردیا لش ىنما رهش قحنا یتسهوضم و هبدام تصخش كنسلاها ره

 كنقلخ رهش هده ف كلاع نوجا كنآ . ردسیونعم لثغ رب تابحیذ كنلاها یرانءا

 یک رایو ۰ ز زام هلاق دوال هدنندنمآ و باا ف و ردهج هدایز ی را هالع هل راما رپ

 ردنود بااح هح هقشاب سیا مسايم نالساب هدناعا ینا ره هدرا هدلد

 6 یک 1 ۰ را رداکد فط وم هلک < ا نیز و را۶ا یربش ساز رب یرل.ما ره

 هدصخش كننما رهش یش یه دام هرهش لصاماو یتق كربش « یایداصتقا رهش

 لیکو شاپ ؟هاترشک !هاوسراو ریا. د اه دو هک ت فای ضرب بدر دمو فاکم جور توس یاما روش هلب هد اتعم

 . ردن ادارا قطن رب هدنفح هی هوم تایس ايس هل هيج راځ تایساذم كتك ام

 بح اص فاسق :ک صو م.دقناسد(هتیس) هلوص وص و دارپش ر همد رول ناب ا باخت اهل روصو هد هردو

 دیاد هد ر هک ردراو یس همکح ی هدنلخ ادیسانب ی امار مث رده ک احو

 یدحالص و فل اط و كلا ما ربم# هردن ول ریاودا ماسسا ه (ر+هدرول) ی را راتخاب ا هلیس هيڅ راب و هفیتع تان اما روش

 یقادفاقز مغلو | شا قطعا و لو. ا هدا واتس اد همز یشیلو ایک اح یو و د اد مش هلڍص وصخ و

 ۰ زدهدکمهزکب ردت هل هتنالکش

۹ 



 رهم ۱۳۸

 ییا .قیدسصت فانی زک رم تموکح ىنا ا وب كاج ؛ هداینالآ زکلاپ . ردیراج

 . زدمزال ٠

 كنلوصا یمادیا نعت ندنفرط هبزک نع تموکح هبیرغوط ندییفوط ال ( زەم )
 ایلاتیا هيراتموكح جءوروت « چ هوسا « هقراعاد ؛ كنملف « اقحا: : رالح ییدلبا نایرج

 ك ( دهم )هک ریلی هنلیوس یترهلوا هیمومم هدعافرب ۰ ردیرارپش كوحوک ضیب كناتنابشاو
 «ترد پاختا تدههدهسلارف مک هتن . ردهلطف ندنکهدهرتلکنا هدکلام رکید یتهذخت تاغف
 هداعلالع هز هدابنان ۲ بواوا توابع ندنامز رب نیم ريغ هداقحلب و هنس یی آ هدکشماف

 همقومتو هداننال [ . ردعقاو هدیتبدلوا هلط رش تابح دف داوحا ضمبو هنس ییا نوا

 « فوقو یهدرادا روما هلیراشعا غلو یسز هدكنماکح رهش ؟ ثاذ كج رنک
 باا ندفنص ناك مزال قلوا یلجر هدكشيا وب ریارب هللسهساسا تامولعمو هرو

 . رونلوا باا هلشروصقرت ندرارمش رکید شک الا لع یر (رهع) نال آ . ولیدیا

 ندنف رطا باج هیدلب هب یرغوطندبغوط یماضعا یسهموق اجا هللا ( ره ) هدهسنارف
 ۰( دهم ) رک یمظعا مسق كراشبا یراداو ۰ ریلیدیا باخت ندننابم یرلاضعا یدنک

 ثنهئازجا تشه نالوا ۳ هبا ( رهم) . ردغودوم هه نانو یواعم رک

 2 ردت زی یراشاعم

 رەھ درو هرل ) رةم ) هدی را رهمش ضف یک نلبود 6 قروب « هردن ول ۸ رب یا

 ۱۵۵۰ ناونعوب نلیروهنب ( رهم ) ءردنول ادتا.[۸]لردشلریو یاونع 1,0۳0 20۴ `

 زت احردت را دنکح پول واز اعیاونع (ر«مدرول)ینیءاریش كنهرد ول نالوا یاب هل هرتلکنا [۸]
 ره مما صوب . رد دیق نایاش مما ص نال اب لوا ن د همالشابهب هفیظ وو یی !تروص كننیمارهشهردن ول .ردذ وفن

 نارک اشاع راتاةزهریل,داود هلرلتار ابهر دن ول یل وکب اع. راردبا ثح هلتیمها ندو رل هت نغوردیا ر رک ة هنس

 .رف ملیکو د هرلفاقز نوجما كمر وکی نسامس مهد رول یب قر هل وا نادنځ وداشسک ره ۰ زالو هللا

 یکی ور بش هنسهل اھا رہش هرکص ندتدنل وا اف یی اع |مسرهدنسانب یتامآر بش نایند « لوه دلیک د فانني ها زپش
 ۰ دمسايح یاتنا رده ههم لاو قال راپ كا كما مع نال به د هردن ول« وب هکر یاسای لافتحا را " نر اق اظیبحاصت

 رهم# ,« همساص «روناقا رجا يلح مهرودنسهر ' اد ییراظن «دل دع فاز: نما يد نکند راق ز لساسا هردو

 یوب«یرک اسعهب رحم «یرک اسعسیل« «یرلایسمرت عو یخ رات ك روش «یفانصا روش «يرابت روش «یرکسع
 ك ریش ینماسقا كوص كا كيال ۲. رای رد كارتشایرظف اع كر مش هل ران ال وا یرلتبس نم هلر بش یک ر تو اقس
 دو زد هبارآ عدقو یخ رات ر ارب هل دا رفا یس هل “عهد ىس ەلفاق وص دلاور همد رول سا هلأ ى .هناح و ریاسوز

 سا يح هدنماشتا كىال. ردا ل ایکشت ر«مدرولکم دلاح ینیدلوا سب ال ی هصوصح هسبلا 48 نداطسو نورتو



 ۱۳۷ ۱ روم ۱

۱ 

۱ 

 نت او سرا , یسالاو نهسور ند را وا هرزوا یح هل بدا حاضیا هدنصوصحم

 : ردددکعا اها هد یس هفب طو

 1۱1۵1۳6 هدربمآ وب ا mayor هنيا رم. او س ر هی داب, اا

aنالوا هنسانعم كو وب ك  majorی هد هجا .ردذوخيأم ندنشک  

 7 ا رو Alcade یایلج ویناباا )0 یسهالاتباو ۱۳۱۱

 10 هد تک . رادناذ_ :نانل ون هدنراکر بس كن ذاب ید < زدم داس ای ءيا ات

 یاعا .ول را ( ره ) مدنن ون اق فال, .ers هدب نالوا. ش دنا ریش هاناو ۱۸۸۲ اولا

 نوک یحذوقط نوا كنا نی رشتا هنسه ( ر هم )۰ ردوودام هصاوصح ماکعا هدة

 تیضوقل وا بنصم هلبافاس واوبایو ی رلانمعا یدلب سا و هدلبنابعا ندنف رط یا راش

 ۲ رول وا قیرفو باا ءرزوا یوا یسانمو لها كأ ندتنابم تاوذ ۹ هدنع)وم و

 سای قل هتیخ . ردزاح ینقح ق لوا با | فلک طقف ۰. روهنس ر تمدخ تادم

 ماچ هدا نوت لیک ور رب هنیرب هناا کک ایا اغا یون نیز اظ اهل رب
 نو کار یک ا عرب نیلا ی او ندتکام نابعار اب .دنلیکو وب

 . ا شام با یناجالصو فز ( رهم ) نالوا ششم تب وبغ ند هف.طو هدایز

 « ردیا نیبعت یدلب ,ساح یاروچا نالوا كجا ر و ۰ ) رهم )

 ندنعو فثاطو یرادا م4 هایوا یم هقیطو فل ( رەم ) هدنرېش زیاکنا 7

 یدک هند ( رم ) : ردندراتمدخ رادهقالع هلا فرشو رف مومجلا لع .بواوا

 . یعوضومو .افیا قحب ینا, دنا هبهبداب تان زت :یمه» لا ,كلراتمدخ ناینلکی هدننامز

 . ردکعا تساید هرلعامتحا عون ره قلعتم هنیدیازتو قرت كيهماع تداعسو ءافر

 كا ثکزاح :هلبتفنص ":رومأم رب "بخت هدايا تدلل: هد ینئاظو نالوا یرادا

 0 ر اب رابء ندوب مدنعقوم تخالر .هدنرلغامتجا یاب رس او

 تبمضو رومأم نع هداق سما  یدرادتفاو . تیعضو كن ی (رهب) یلکنا رب

 ندیغوط .تاذر یقج هلو هدنتعضو ( رهم E . ردبلفرف كيندرادتبا و

 ریالی دبایا اھت هن چاف ره داعلا ىلع ندنف رز ط ناسا يهدناغاد مس یخ با

 رولو زئاح"یتیخالصورادتقار یرادا معاو تان

 نایب هد:دالابلوصاوب هک ریلیدنا با ا ندنفرط یخ هدب 4 ہا ( یدهم) کا

 *دهدانالآو ءدنرارمش جی كنلاتیا و هسنارف ادعام نسر لهجو ییدادیا



 زەم ۱۳۹

 رللور یاب م4 تاغ یرا ( رەم ) سراب هدنراهرود فقبا كنلالتخا هسنارف

 یياسما روش سراب ینعب يا ( رهم )نک هرک وص ندنلالتخا ۱۸4۸ ۰ ردشمانبوا

 هراغ ) نانلوا نعت هیهفطو و ندنفرط تموکح و تلم . یدنلژا ثادحا رازکرت
 . اموم . ید تا هظفاحم ردو هعت هس را ظن هبلام هد ۱۸4۸ ترام ۵ یماقم ( ښهژاپ

 نانالبوط هدنسانب یاما رهش یک یفلخ هد ( تسارزام نامرآ .):نذیاا_ تالختسا ,یپلا

 طظفاح یلم تاذ وب : ردتمانیوا لود رب هداجرد یجنکیا و میان. هنبما كتنوکع

 ضعب نالوبعوقو وشراق هنیراخاص وا ندنفرط رل رجأت بم « نیست یدودخج ,كنبال]

 ساع: و اطعا هبعطق ساوا هرل ( رەم ) هدنئمض یلدا فرط رم كنالامهتسا ءو

 هرل ( رەم ) ‹ شعیا رمشت .همانناسسب رب هبیلاها هلت ساتم ضرعقا نالوا عقاو هبیلم
 میمعآ رر هدنقح یرامشالک | هلیرابال آ ظفاحم نوجا یسلک هنکوا كنلالتخا نارب رح

 هلاکشا ندنسهفطو نامز یيدلدبا باخحا یسد یلم سلحم هدزوم ٩و نقادن وک“

 (لدووش هوورت ) وسوم پولیدبا وفل ينل ( رهم) زکم هدخرات وا . ردشلا

 كار وطاربعا وهوا شالوا ماف هنماقم ك ( نامزآ ) هلتفص ی( رهم) یافت ن هس

 هدمرض وا : ردشلدبا ثادحا رارکت كلرعم هدنحشرات ۱۸۷۰ لاتا ع رک وتم ندنطوقر

 دا یکن ع تیروهج رب کشا دساوغارآ نهی نایریک هنسهرادا ناز فلت ذاب
 هللدسش یهعفادم هلک ارتنشا كدیزا ( ره تقوم كلنه دل "هَراد یعرکب یهدسراپ

 هدنانز ی را وب اذ . یدشمالعاب هفلوا لوغشمهلا هدب تاندخ نذنا رادهقالع

 طقف . یدوومدیا راصحا هیهعفادم به یراهادوریتطو تامه كنسلاها سراپ

 سراب نوک وا قرهلوا ثعاب هنناعوقو لوا نیرمشت ۳۱ تواخر یکیدرتسوک_كتموکح

 یکوا كتشاشتغا هسایرلاب هنب ( رهم ) عرب او: نی کب نیک یا ربش یا ی (زمم)
 هدا رشت ۱ و نا یکج هبدیا ت رشاسهنناباخ | هداب هدنامز نقاب نوعا 0

 . ییا رت همانا رب هلبا ااا

 افعتسا ی ( رهم) سراب ندنکیدادبا خأت ندنفرط یتموکح هلم "هعفادم تاباختا

 یی هنکلرهم زک م.یدنلوا ,نیءت ( یررهف لوژ ) مدینا نیرشآ ۱۵ ھت .بودیا
 نه هدابز ندنکلرهم سراب نالوا لقيم تاذاوم نالوا نیل هنتناما نتا "

 اک سراب مرگ ویچ نبدنود و یدروسدیا اعا ینسهفطو .وسلاو ر قیقح كن الو

 مق هدینآ .یدلبا دییأت یول تفک ینوناق ۱۸۷۱ ناسی ۱ . یدنلوا ونل یلرهم



 ۱۳۵ رەم

 هبا ینا-تسژم هبداب (رهم) ۰ ردیا ذاخنا یریبادت ناکمزال هدن سما نیمأت یالقانم یتسبرمس
 هج دؤب نیتاظعا "كن رل صا تایدأت « ینرادا كن آ اشنا . زدژ وام هدلشهزادا تلزنادراو

 . زددناع ۰ (زهم) یلکت

 نام( هدناخ اف ینوناقلکش هنمان هدلب . رد (زاهم) ندا الث ییهدلب هد اح روضح
 ىن زار وأمة لب رۆ لۇقا یک رو ياد «هبهودقع ین زلهنانهل واقم ارشو عبو زاجیتسا

 نوت وا یساعهطقر هلک وا 6 ردقو یرادا شارپ لاتطالاو . ردنا لرعو نیم

 ندی ه دان :یتدخالط , اردنا تک رخ قر هلوا شم كن هدب (رةم) هدلاوخا یک و نونوب

 هقنشاب ندنو" + زدنا" لاءدتشا ههجو ې ونمو ذوقن كروک ذم سا یتنحالص واو ذخا
 هلعتاوالپ ردا اذا یتسهفیظو یرادا ؟ اځ (رهم) هداروا هکردزاو لاوحا قاطرب
 یقذجایو تهدف كرن وب و عایسا ینایاکش عونه ینبدلوا تجوم كمتع « یرط وکر رو

 عیاب لروما 'ئزز هسا هدرا وک رو هطعاولاب : زدیا لو و اعاش نالو عوقد نوما

 ترانا عونه ندا دج .مدنقح ی اصامدعو تداصا كن راتأرف لآ اض دارا

 1 رديا اھا یسهف.طو )0

 رک بلا لباقهبزاقوح رب كنهموم تامدخ نوا یا یسهن.ط و کال (راهم)

 یراکاج حلع < يرلامعا هک, « یرارواشم هارانو و ماقمک 6 « قرصختم ال

 یرابسدنهم تیا « .هلاعف ناهر « یخ هن رکببء نیمدختسم هنر و هر « یرلپباکو

 یراظفاح هنهوصخو هبمو# تابسوم « یرار وماچ يدر موب یرازون :دوقد

 ین شام ندهداب نوسل وا هسرولوا هل روص هرم و یرل.سام هبداب ٤ یرلبماعم ب 0

 را زام هل وا 23

 لر ان ون ور ال (20زهذطا) رلنواعم قاطر هنتفافر كل 1 ندنو

 یسوش هدوک هنماکحا كننوناق ۵ سیا« ۵ .ردنا لوح هروک هنسوقن كن وم وق یددع

 : روو نواعم یکیا هدرل هداب یو ٠۰,۰۰۰ و 14 هدرا ءداب نالوا ردق ه (۴۵۰۰)

 هج ورا نوا سوو هلعف ند ۲,٠۰۰ هساهد راهداز ندیاز واحم ی (۱۰,۰۰۰) یذوه

 هن رزوا لاکشاو لوصا یراقدلوا عیب كرل (رهم) هدرانواعم . رووا نیست نواعمرب

 را رایا افا انا ی رلهفظوو راروننوا عو بصن
 كنياسآ هدن راه قاب توک نالو ئارم وق الوفا . رذپرالک و دارا (دهم) رلثواعم

 ندنفاطو هیدلب زالال (رهم) هدرلرهش هلرسوب"ندلزمآ . رلرزاوا تلکم هدهلیسهظفاح
 راریلسهدیا لر ەدە رانو اة ینمسقرپ



 رم ۱۳

 ار ند ايم در یساحم هب داب رل (رهم) دو: يا مخو او

 ند ۲۰,۰۰۰ هفامعم . MY باخا E هدنف رب هنس ندیا ۳ ناخ تیک

 یلع-ش ینع یهلئسم یصن كرل ) ر هم ( هدن راز ک صع قاحنسو هدرلهداب لسوف هلْسف

 . یرونلوا نییعتو باعا هچتموکح ندننایم یماضعا یملجم هیدلب بوی .هظفاحم

 .زک نم. یدسا سسأت هرادارب انتتسم نوح سراپ ؛ نولاف ۱۸۷۱۱ ناز رح چ

 هینازرجنا ءو ثانسرلن واعم هلرا ( زەم ) یهدبرادا تامسقت رکیدو اغلا را (رهم) یهد

 . یدادیا عضو یماسا ینیمت قدفزط یز
 نەس یرلتیحالص مهم كا بولوا لخاد هنسلح هیداب یرانواعم هلرا (رهم) و

 ثنئالماعم سوف نامهنایهیراهلاصاهف.ظو ندنفیدلوا شمر او هردم سل وب هبایبلاد

 ندیاعز ییهیسایسو هیرادا تیحالص عونره ندر (ر4») , یدشا راصحما هنر ودت

 اتتا رش یياو ۰ یدلدا قسطت هده رهش نوبل هليا ینوناق AY نار زج غ ماکحاوب

 همسق ییا هجیلشاب قرهوا یلمو یلدع بولوا ددعتم ینئاظو كرل ( رم ) هسرلیپبا

 عجهدنسف ینکلق اح جلصو یفارومأم هیلدع هطباض ءسوفن هدنامز ینع رهم . رلیربآ

 دالوا < العا كرلحا ود زا < دقع < دلو ( رەم ) هلتفغص یرومأم سوه , ۰ یدزرلپا

 هل تفص یرومأم هبلدعهلدباض . یداروح هغ٤ وط ی رارتفد كلی الماجم.يک, هاو قاط,

 فلم و "یعدم هقشاب ندنوب . ردا اطءا ىق ید رحم :كي ءار اسو تیانج «+(دهم) نوناق

 . دولیبهدا یرحت یک ابو بلط هجابیم ياوق نابز یکیدتیا اجا یتسهفیظو +

 یک یزومأم كنهمدلبو كتمهوکح « ریل رتا .همسنق کیا هدینهیرادا فاطو كەم +

 نناوق قرهلوا هدنح یذوفن كنهنلاع . تاماقم ؛ (رهم») هدقسش ىج رب : زیایدیا قلت

 ۰ رد یل كل هنارجتا هو( رهم») هدص وصخ و ۰ رذبا تراظا هتقتظتو رشف ثئاماظت و

 هسوم تامدخ نوتوب ءدنلخاد یدودخ هیداب بولور وشام ههلتف ةراذا هقشاب نتو

 ۰ ردنا هچوف : ةد

 هب داب هطباتض رار هلقملوا هد يا ت كيءرادا قوفام ( ر ەم ) هروک هقش یحنکیآ

 . ردل وسم ندنس هاخوا نسحو هرادا ےک الما هب داپ هلا ه دلب تفاظن 6 ندنسهطباض يقو

 هدراممتګ رو هداح «قاقوس هل راهمانرا رزق سلو نوجا ی-هظفاح كشباسا هد رالحم یوم



 ۳ زەم

 تیژر هیئروع هبوانم هلبا هياسصا نیرومأم نالوا رادتیحالصو نوذأم هیافا هبییغوط
 رظتمو" لومأم یتخورفو حلر ةمضنم فلاظو هب و رخام . یدراردیا ارجاو
 هب واس الدب ر لباَقُم هنراحازاق هتسهدیاع نیرومآم هعالداب مامرو یراهحش نالوا

 لالتخا نع ویو . یدادیا نع ی بان یر داركم هیلاها هلطرش كما

 ۱ ۱ یدتبا ماود هجیلیو ردق هریک
 هدهصق نها هلو ۱۷۸۹ لوا نوک ۱6 نانلوا رشت ؟ تقاعتم یال هننارف

 . یدلریو یاونع (ررهم ) هنکوب و لا كنیررومآم هبداپ كرلبدیا سیسأت هیدلب رب

 . یدربابدا با | ندنفرط هادا سلا زەم

 قوا لولبا 6۵ ندیا س ر .هدوک هرلنوطنق لکد هرانوموف یهدلب هرادا

 نوناق یسهنس یحنزکس كالتخا . یدتبا لیوحت ه ( نادم هر ) یاونع ( رهم)

 ثادحا رارک تل ( رهم ) قرهداقح ندننام هکلم تایم یرانوطلاق یدساسا

 هماقا یبصن قح كتموکح هنیرب یتحالص ینیمت كنهیادنبا سلاح ریارب هلکلدیا
 هده دتا ماود ردق هس رارود نوساروت-سدرو قاروطاربعا تعضو و . ىدا

 قبره یتنطاس هرود ثالیا كلف یو یا وا لجده هلن وا ۱۸۳۱ ترام ۱

 یراثشه باخعا ین راس هد نوناق وب نالوا دلوتم ندهارورترح تکرح ندیا

 . یدووسدیا شم نیقح باخاو قیرفت ندنابم یساضعا هدب هدیرارهمو

 نالوا ینوفت هلصف ند ٩۰۰۰ ۰ ردیا قدرف همسق ییا یرا (رهم) یوناق زوم ۳

 هیذلب طدنونوق ۳۹۳6۰ یقاتمو بسصن ندنفرط ثموکح ( رهم ) هدرازکم هلرارهش
 ۱۸۵۵ سام 9 . یدربلت هلام قرترب ققح ءوت ۰ یدروناوا باا نذنفرط یسلح

 ندنجراخیراسلحم هبداب ییرامدآ « یتییمت كرل ( رهم) و یدریو تیاه هتعر و ییواق
 هرک وص ندخځ رات وب . یدلیا كر هنوق ندیا باخ | ندننایم فونص نرتسول مان داقناو

 ر در ( رهم ) نانلوا نت هلروص و . یدنلول رادنفتسا یعهعلاطم كنب راسا هب داب

 ا یتننما كقلخ بولوا نو دم هئالماعم یک ماطر را ر راهم یعوج

 هجرد وا تاقببضآ یراکدتیا ارجا هدیرزوا لاها كرل ( .رهم ) هدننامز قاروطاربعا

 كرا( رهم ) بقاعتم ییدورو هلاکو شاب كن ( هولوا ) هکیدیا هنادتسمو هات

 مانت نوناقرب سآ یناتا ندنفرط یراسلح هداب رار هلقملقار هتموکح یمن قح

 كيمرادا و هدهساارف بفاعتم ینط وقس كغلروطاريءا. یدل و دم هروح كما عیدو و

 6 بد ۱۸۷۵۹ نا رب زح ۱۶ ىم ۳ قرهلوا يس هج رثا هوس ییدتیا دی و



 رم ۱۳۲

 ك: هک Major روژام دل e نو ل *لدیا لام ہت سا هدنةح یرالوا سد هازررش

 هدلب هجهداس بع یک یغیداوا ابرنک | ج هروک ذم لک نالوا شلناللوق قرهلوا لیاقم
 اسرولوا هان ومع او عیالخ نو الو شمرتسوک ینکوو كا كن , رومام
 نارق ییرع < یربش 6 یامشو .یدمک.حک هدکعا ممءآ هدف رطه روک دم رببعت نوسل وا

 تنم هه ناب یرلودع والا هنو ( رهم) رر هدنسهرادا تساپر كم رار مش

 تم و هج زاوا هززوآ قلوا ءدلأع نع ههروک ذم یا-ژر نالوا لاب هجوا یتحو ییا

 اوو "ردق هنلاوز كنهرادا کا ةا تروصو . یدادیا همست 2[۱)عان۲  روژام

 معا رافع ةتاسنا كازو 5 فاتح اش کا مند یاو ر ادعا نده ین
 رلد عام 60: رور ةس ايو لارف ردها لوح قوح كت .زوک «تلاسا یراق دلا زاخو

 ردنف رطا راساحم ايو لاها هدهتیا یدلاق یردلوا طرا ناو رزم ) نوشت یاب

 وجنتجوانوا . رایدپا هدنتعضو یل رر, كنلالقتسا رل ( نوموف ) اعونرا (رهم) تخم
 !.ساعداتنکلام, هنقح هلخادم هنیاخ او نیست لر ( رەم ) رالارق یر ندنطناوا كع

 هد و کما  باسحا (رهما) یر نادد ات خب وا نایدا آرا ناف رظ نوش ۇق ال وا

 ]ول (؛نوموق )اهل روص كانهم هن ی نوط ندبنغوط ې ( هم ) وبشا یل رکوال "
 رجاامدقهو هتل وا شاددا قندصت "كن ازانتما ٤ < هعقاوتالخادم : راتذدالغاب هزواح هنق وقت ۱

 هرارباهتساتتساو نلالقتسا یفیداوا زن اح هلرانوموق ون لنکشق هوم دباب كرانعت نایدنا

 رد دچا فیازت :هچک درک غرب هنافارن-عا قوح ر نالو عة ور اۋ هتک هناوفا ناخ "

 ۳ هاست روص مدیا نم كي هدلب تلاط و فول ۶ دود نوا هدنازات ام دلرصع یر نوا"

 ازات ردشعا عضو هلاح ار, قاناص هرو 5-ما ویو ارحاو بط یتشاخا :

 رب الیاف هدنتب روبج ارتا ندیکب ینازایتما وبا رار یشن, هبا كلبا هظفاتحم"
 د کیرادت هران ردنف هنلاوز كثماوك تح ٌءرادا لوصا یا اراعا نرو د

 ازادنتما كلاما كر لدا !دادضا رلهمانیما ا قاط ار هرزوگ هزامناتخحا نایدیا ا
 زدم نا یی ظا نیس هلن و: رال وا روک اتش تراکت هزکو هنس چاق زر ی بدلہ ۳

 رلاامز:ضعب ىح . "یدرود دیا ع اعرا هام یتشا نو الآ یهدوخوم تازانتما 1

 ولوا .ضروصخ هه چ وااو بقا نم یرترب هت ژزاوا راهف.ظو نالوا ولرم

 اغا: یراهقیظر مطنم وشاب هدر و لوا تادحا هاب فااظو ماطر ندیکی هدزوا

 ردي يغ و ط یءهدوک ذم فا طو ۋا بوضتم هلا صوضح همان ادامدق# ؟"زانلیدیا زوم



 لصف یج درد

 ییا روش ۶ یر ۰ دلب <« ی رب دم هجا ےس :Maire ر۹ەم

 هچ زسلا رف مولا هرزوا ثكعءا ھارا ییهفلتحم تبصاتمو فاظو Maire : رم

isal Supérieurهداط و نو رق هدز رط ر هاشمو نېق ایه« اعم ییداواهدکعا ددافا ك  

 هدنیسارمکج نامز كنا اخ ( نرژ هوورهم) .رد ربحا ر شمالا باب کا ممت نام تنا

 ناونع. یدرونل وا هرادا ندنفرط طراض ر ا یاونع ( ره ) یزوما نلارف یاربص

 نمضت ینتسانع قوفام كنسهمدخو نیرومأم هلم اب كيارس هلبا ناطباض نکید روك ذم

 ۰ یدردیا

 هنیسافا هصوصخ تامدخ هدیاارق دز هلسعبمط نایرج فایاءوفوو لاوحا

 - الص و هفبظو قلمتم هنناوصخ و روما قللارق شاو شاو ناطباش یک زب زومأم
 نالوا قوفام كروب . راتبا دوعص هنعفوم تراظن هدام كر هديا زواج هدی راح

 .vice زا اور سیو رخ اپ و لکو شاي رام وا هچ هلب وب. 1۷12176 06 ]نخ هلاتودزەم

 جا لا ول یتحالصو ذوفهلماب ینیداوا زااح كلارق قرهقبح هستم ( ویدخ )

 امامت یرغوط  هنطساوا ربضع  یجحنزکس راهم هکهلتروص وآ . یدالشاب هلامعتتساو
 ادعاب ندکدشا مور ندنسیرادمکح قوقح یرالارف قزهلوا اق هنماقم لارغ
 ؛ كنيرابحاصرایت يراءرکو ص اهدو .همیسج یضاراالوا .رلرد کم هلا هلن و مس هدی_راماقم

 هدف افشا یراکدتنا لک و هرزوا كلا تراظن  هنیراعاو عرال كنسرافارپوط

 عو رو هدنمةومو لاح روما ريدم يو لیکو اق الوب هک رد شل ها: هم ( ر۹۰ )

 کټ هسرزوا تماعز, و راو رل هع اجا تاسه هداو روا . رایدنا هدننکح انک

 یرلکدتبا تراظن هلاک ولب هننارامعاو تانعرز .یمسق ر, نادراادختک و نامز: ینیدالشاب
 هدرارهش ًابفاعتم . رایداوا قفوم هلیوحت هرلهلاکاام. رها لاقتنا هدالواندودپ نیضارا

 ثنپرایبلحم یئوح كي كرار شوب هدهرص ینیداوا لخاد هننایج تماعزو رایت هلسمرص
 .رایدیو ,یاوتع.( رەم ) ءار ددعتم او ر نانلوا ناعل هننسایر

 لفیم رک هرخ لب ما وہ ناک هنسانمم يظباض یاسا یکما ءدلاوحا ضب:



 یورو قاق كەي دلب ۱۷۰

 فرص نیهلدیا لوق هجهیدلب یک جهيم هديا طبض یتادراو “هلضف كب هبدلب تموکح
 تر وا و دد وا ن رتا راتخا ار ایران دام هاجر

 یربوک < و ثادجحا یه هنافطا و راکم صوصع هماوع « هراهبدلب

 سا ةخاکدمروک موزا هیداب هدهسرلبهدیا صا ینسلریدنلو ہدلاح نسح ژاراویو
 هداب یذوغ هذیاپوب تفوکخ هلس هساوا هدنقح كمروتک هدوحو سرب دم ك کولو

 ڭا هل هدردش ین دوا ققح کم رب و صا اعم ا نهدیا لاهعتسا هدیرزوا

 . ردقح كيهداب كعا طن یالواقم < تنش یرانالب تاعرغ

 هشام هیدصقت كا تراظن هتسلوا قفاوم هولطم قلت اارجا جا ثموکح
 . زدیا

 تاذراو و ینهظفاحم ڭل هب ذل لاوما : فام ندنسهلاع تراظن كتموکح £

 . ردیمهافو ندفارسا ڭا هب داب

 فراصم با الادنع زءدیآ لصاح عالطا هنسهجدو هیدلب تموکح هلبس و

 ۱ . زدیا نزو ك رهدیا حرط E هسروایروک یفنجآ هجدو و علم ییهدناز

 یروبحم - نوجما یتعفنم رب كرتشم كتلاها س هبهدلب هنکس موم لراهبراپ س و
 ال كقلخ فونص ضعب تموکح هکردق وش . ردراو یتیحالص هدهنحزط رکرو

 هدهتسمهلدیا راجود هنافلکت هدنروص رب تلدعم راقم ندنفرط تیک | فلنارقف ایوانغا

 ۱ . ردیا تراظت

 . رونلوا تبش هلرلتوناق نالوا رشا هجنموک-«یجما یرا-اسا كانموسر هدلپ
 هب ه-هنلوا دق هرنافد ینیعو لیصحت ربارب هلبا روکریو داع هتموکح یعوسر هیدلب
 تاج و تمنص یارجا هداروا هبا یضارا ن اک هدخاد هداب هصااپ , ردیربا هب
 . ردلقرف ندی رم ممر نوجا ین دنا وا افشسا ندمیاض بایرا ندا



 ۱۹ یورو یناتحل كن لو

crédenza des majores et sapientes 9 كند سنا رو ییونج (  SEE 

 ران یا < ی 0 تیازرشخماو كناسولوف,« یرل (عهجدنازونتا)

 تارا ) كل رل رمش نالا ی هد رصع یھ حوا نوا conse] des 11066 یملح

grossarathلا ا داب هد رل رش نا .هدنول یدراو یرل اج كونو نلید (  

coriseiller de laville bürgerauchüsseai, lls 4l, gstatdtverordneten 

commission des bourgeoisهدورتلکنا 6 هس رسل هب دب هد: رج وار  

 ل ردهدک لدا فداصت consei]s commun Aux هنیرل اع نوموف

 .رد.الوا یس هل ته رب یقشح كنداها هرو دم سلاح ن يک رطاخ ی 2 را خرم

 فلاظووب : ردلنوا ترابع ندمیظنو ءرادا « هبقاص یهدلب روما ؛ ینیلاط و دل راد وب

 هدنسسلح < هل دوخایو ماظن تالاب یاملعتو تاماظن هن.رزو ا یسلکت كە دلب یاس و راي

 ۱ . رول. با اغبا هلیئروص یجاتناو يسهرک اذمو,ییلکت كرانوپ

 یورو یامحام كنيد - ٤

 یذوه و مکح "کردن ییضارا یدک نمد دو i TT تاقحاح ۱

 08 رب و ۰ ردماشم ردق ه هج رد ر ةت ا ی هدنززوا ا نوئوب توک

 ها طلا تراظن قحر یو هدنرزوا ابا و صاخا بول وا كلی هردرب هد

 ا ردك رابع ندءرادا ی لع تالما هو روما

 هتموکخ هدصومخ وب ۰ دیو خش رب اما بحاصو قوقخ راح هد س ۱

 E ا راو يارو ر لقتسم یک سا وشراف
 e هراهاق دن اع هماع عف . . ردزتاح ُهدیتهامرب یمو# هب دل ندفر 1 رکید س ۲

 قوقح هدیسهرادا كناف رصت وا . ردلکد جوز هلا ییافرصت O دا یاف رصت

 رات هدنص وصخ لامعتتساو هرادا یک الماو لاوما یدنک كنه دلب . ردلخاد هب 4.ه و

 هردیهمدم كيهدعاق و - لکد یاصو - یراظن كد وکح . زدهعسط هدعاق رب یم وا

 هر دعاس همسة هلعف ندموف كىا اسا هدر ضاح نامزهسزاژ وا چھ هتم ی وقح

 یرامشساو لاممتسا تروص كنناسسوم یدنک اکوا یلااقشجا كه دلبا هح ۳

 . رايا شخ ینفح كما صیصخ یتادراو ییدروک بسانم هرلنوبو مظنت تالاب



 الکی یمن لب رب ۱۹۸

 کا. ردا دون زکلاب هنققع هدام قبال كلا زرده طقف ۰ زدلکد تاش یمنالوا

 یالومش اهد ندنک هدامور ندهک و هو تا شعا اقا یموزا لالما فرضت قوناق

 هدریبمآ هد تد كرجأتبم > ردهدکغا دضق یاننییدتبا دف هارا ( ناتج ) نالوا
 هننایف هدلب ةنكتت یک یرانحاض وا ؛ عنوان بابزا یلتناپ ةداب رتسوآ وازریواب دلا

 ۳ ان وتا املعالثع هدلن ناکتس قوجا ارب نکمتقا و هف را طعف". زده دکل لاخدا

 كنلاها: لصاطاو (60۱16 ) یراحاص دارا ناشوا یناراقع« ناراکتنص نشستن

 . ردزلشال وط جراخ قحاریغب یمسق ک ذو زوم
 الا ( 6019018101 یرلتمح فانصا ) معدق هدنرلرهش .ضمب كن ءرحوساو اد

 4 «. رلردبا لنکشت یبراسلح كرلهدلب وا

 اهد یتیراتخ كنءدلپ یل-ورب ره . ردا ذاحتا سابسا یهاکشماقا .ینوناق ایسورپ

 هاکتماقا یب قاجوا « قعلو هدنشاب ترد یعرکب ] یطئارش ضعب لفاک هلتتصوصخ
 ابو وکر ور حو رطم ندنرزوا دارا « قلوا یحاص هعانصلاراد رب ییهلمع یا دوخاب

 ینیدنلوب نک اس یدرف ره زأح [ یک كمریو وکریو رلاترب هییرضوط ندیرغوط
 هدحراخ یدرف رب يبه هفص ابو رام لوصا و . ردیا دع یسلاها كنءدلب
 فداصت هلوصا رب لئام اکو هدهداقجلب و كنملف . ردمزاتسم یهدناف رب یک قماقارپ

 رارب هلقمالوا دنفم ينام رب كکو كبهدراتکام و یریصت ( اوژروب ) . رووا

 یتفک صاذتما و نلیدبا ساتفا ندهسنارف .ردشا ضم یقح اوژرو قح كابر مشمش

 تموکح كنهعتتو راتفرک هفمض ینرکفیدناست كرا دلب ءاقلا ههکنلهت ینه راتخم دل را هک

 . ردءدما وا قلاس هکمر دشازب یفعءاضم عقوم ی .ه دل و

 كنساسورو اضعا هدلب زکلای ینصاوژرو هدنعوجر ندهرضاح*تاهوکح ۷۰

 قرهنالپوط هدنلاح هک رتشماو هننادتبا تیعج هوا + راودیبحاص یار دن رانمتو "بان,
 كنايدرابمولآ رابتعا ند ردو یج:کیانوا . یدرلردیا هرک ۱ذمیارحا هدنقح رلشبا مهملا

 یاحاضنا هارالوسنوف و عامجا هلم سس كاج راوتنمالراب.یدراوراوتتمالرابهدبر رش ها وب و هلا ,

 . یدردپا عاهسا
 رو ردیزاح الاح هده یش وا ر ددشمک هءرتکماو هسفارف یخ الا لوصاو

 اح هبا ننس اوژروب عبطلاب ینالیکهت كسک وی اهد ندرانوب لریدلب چ ۸ ,
 راه سنح ابو نمجاو . ردیا اوتحا ینهلثع تایر طسوتم هدنسهرا هدلب یاسورو

 یرلازادءرف ندا هراشتسا هلرالوسن و كنايدرابم ول .مدق 7 زددوحوم هدتکلم يه



 ۱۱۷ ینالیکشت یسهیدلب : رم

 یبدلب . راردبفلکم هلی رلهفیط و ارجا یترات وتاق كتوکمب هدلخاد یدودع هبدلب و

 7 و هدم « هبملع تاسسوم كييداب 4 لشع هدنوناق و  تموکح .راظن

 هدرلتکاع قوج رب یلاطو هبلحم هطباض ۰ راردیا ۱تا هب هظفاحم نسج و هرادا ینلاوما و

 هلقلوا هدنسب ه دنهع كتموکح ھما هموم ةطراض . ردشعاوا عیدو هب صا كل هب دلب

 تورا كنیدلب هیفامعم , ردیا لولح ردق هراهبدلب ًابضعب نوجا بیقمت یرامرج ربارب
 . ودرا و یتعفنم رب هدهبلحم شیاسا ندبا رادهفالع هطساولاب یتهوکح دوخایو ینهنم وم

 عمو هتاتور هدلب. هدرازش قافواضعب كنهموم هطباض هل سد الوط یتطاسب ادهعم

 . ر دمر مدایز اهد هب هبزک,ص تموکح هدلب یاسور هدصوصخ و . ردعقاو هد یکی دلدبا

 ۰ ردراو ی طب اض نیرومأم یدنک رک الايلع كتموکح هسا هدرارش کید

PT Aعددو هب زارا رج هن ذلب نزم ةملوا عاد یر و دال وک  

 . لس هل وا

 یماسف دعاو طقف : ردعونتم اهد هدرا ر هش هلن هریو < و یقوح س ٩

 ین كنيرارهش اط--و نورق ۰ ردلکد ءدنسارآ ندنرکیدکی كرصانع ینبذلوا عماح

 . ردیا زارا رة وع لاثتما نایاش هدص وصخ و

 تس دمو تیم ٩ هدنرل شرا تراح و هب داع عییاص « هبات عیاص رار یيدمش

 نامز هدهدرانوا هدهسراشا زارحا ذوف و مکح رب كوو راهد ند راک وا هدن راهحاس

 هدلب .ددراو رانو اک یجدیا نیخسآو فعضت ,یرانانلغ یمایسو دریز ینمالا. هلرضاح

 مظتمو رات كرل رش :ییلیبهتلازآ هدایزفاب یآ رطا و. یطبر .هنالبکشآرب ییا كنسهنکس

 رردشل | هشیا ,ینیفاها«ردیا اجا ینشک:داشم حوو ۔دنس زا یتلاعف كقلخ یسهزادا رب

 یهاکزاتتیسا رب نیم كا: ان .وکح + آرد وا هدهیا دوب .قرهنالک | ینساعاعع عفانم كم وکعنو

 . ودب نما ىل رال ۋا

 هدا ادب ا «"ماوع قوقخ ه نوحا یتیدلوا یا كمسلاقا رمش ؟ تعارز

 هلص ر کردقو همش . ردشلوا یک ارتشاو یاذ قرهلاق هدازآ ندننکلام هغار وط

 شیر ماوع هو را تم ضب الاح هقنقح هدام نالوا ترابع ندفرصت ههناخ رب ابو

 كرش یراکدتا لٹک یس هبال هنکس 6 هارافرصتم و . ردهدکشا لیکشت یتساسا
 و راد اغ هنجو ر كل ا قيد فت ینغادلوا یراهفالع رب یاد هدا ص وصخ و روما

 اوژروب كانا متمق رب دوخالو یملاق بولوفوب هدنجما قلخ رب مطالتم كراك وا



 یالیکشت یسهبداب ریش ۱۹۹

 هبعاجمرا تکرح نلک هروهظ ءرخ" اب. یدلدبا رادان صا " صاوا ددعتم نوجما قیطت

 + یدلوا تنفس بدت ندنکی یرلطا و

 معاف هنیر كزانوا ابو هدنقوف كنیرانلحم یرارث هدرانمول ءداط-و نورق س ۴
 كدحاو صحش و یهیدلل روما و [*] كعا نیهآ (۱:تهدو ) رب كن هرززا قلوا

 اتسهدو.. رلیدیا شعآ نقر هوطخ رب مهم هلروص كمريدسا زک زا هدنتردق یذدب

 . یدریایدىا نادت ندنفرظ هدلب روه واست و روطاربعا رک الاىلع

 ٹک و هلبتفرعم یرلسید هیدلب طوم هبیراشتسا سالح رب رارهش ییدمش

 یندسن رپ هیدلب تبراتخ هکردق وش . راردهدکعا دل هانروص رب دیقم ینهیصخسش

 نی هنیرزوا ینیلکت كنلب ايو لیدصت ینبیعت تفک اب هتموکح نیزسکعا لالخا
 . ریلیبهسنلوا شخ ذوفت هبنرح شیپ هدنرزوا رانایما و لما وب لرهدیا شحم ینقح
 ییع كنسي هیدلب . ردیداج زرط وب هدکننلف و اقبجناب هلیراموکع نادلآ قوچ رب
 تک رانشم و هدرال دنلوب هدیئاطو ضعب ندا قلعت هبهماع تعفنم هدیامژ

 : رد نم

 روب هشه هنسهفظو ینتفو نوتومو هدوهزآ راک « ردتقم : ینهفظو تایر

 ..ردندهنزال یتاوا لشامو ردهفظو رب دناع کلم هدلاح وش . ردجاتح هئاذ رب

 قوجت "راز یادم تاحاسحا نالوا هدفمرآ هعدنک دازارپخ - 8
 هتنهناس ی ءدالاتسا هداطسو نورق .ردهلوا بس هتادحا تا روزا هب دان

 یفاک كجا راطخا هدارو یر «زاهزوهج نمویزیو یک هداتنالآ « یرا 5

 L2 هتانک نان و هقاروا ارس « هیهبملع تابسنک» که دنرانامز یدنک ھه هسلوآ

 ظوفح و یراح الا . ردندهمزال كجا رک ذ هدیرا ( 6206116۲5 بناک ) هبدلب

 كانال و هرحمو--ا . ردهلاق ندنرلستک هیدلب یا ون هیداب تانهنع قوح رب نالوا

 ÇS«(ûssesSeurs ou légistes consultants) راسانشق وقح هدهدیرارپش ضمب

 . زدراو هدیرلرومآ« نفو لع یلیخ رب یک هرئاسو رارادهزو « رارامم» « یراشتفم

 یور قیا ود تتنرکع دوز ی هدنلخاد هدلب كشن رابسه هبداب س ۵

 هزادا گرام زن هداز اهد هدهداب « یش نالوا هساس هوق هدتموکح طقف . ردنک

 ,راردپاتسایر هنساحم هیدلب ۶ رادضاایوراضحارلهمانتاماعت ؛رلسد رالثم . ردانتعا هشیاو

 ۰ زکقا هر هرن یجنشک ۲ 3*1



 ۸10 یال کو یس هنیلب رمش

 ا هنیدزوا توت هاک یسهن؟سی عونتم هجر دول كرش » ءدشادا

 روا دا مس هیاللحم هر و هن هنیکس eg corporation هفانصا 1 راظن ه هفتم كالاسم

 2تا ندراف رصتم ابو یلاو و6ژوعاد۲5 هلرلکیهرد « راررش هداظبو نورفا چ

 يرلرومأم قرهلوا بایت ردق هیءهدادا تالاب و کاح نیرایدنک یدنک هدیولبنروق

 تیقاط» تیرح وب ه:هسساا رد . رایدلوا نارمک لئات ار هع ال شاب کجاس دنا نیصآ

 هسا بیک بالقنا نالوا ,شمررد شلیک رم نشه و :یدلوا لئاز هلدسأت کنءرادا

 رانوب هدهتسیا راو را ( رەم ) هدنرتررش زسنارف هحرک . یدما هداعا یترح وا

 كيهب زک ص ت»وکح ندا نیت یدک بول وا ۳۵ رو 8 فرصت رر هدساقم قافوا

 ورا یار وما هدندز 1 كتموکح ین ىە :ایعبا هطبسا و

 زکاا یفانم ۳ .رارولوا نارمکح هدرلنوا هدایزندک.۶ ۱. هزادا ولر شب الت

 تور قجنا یتبحالص كسلحموب .ریایدیا لبث هدراتم تروص رب ندنفرط یسلج هدب
 ۱ دوی بای با اپ ضمن هوانا يملك اب

 فال 2 تاش ضا لایت و رکا هزجموسا « ابنالا 4 هدنکلاع نمرچ

 ,dE ردشعا زارحا رارکت اربخا ییح و ايو شعا همادا ی :ا اهد یان سم سر

 ار ار ماه كنبرا لج را دمر نار یش

 ییا کک نزسکیا داما هد هيم ما تروص هللا مدل, ا دوخ ا ۲ یکیدرک

 : , هادشد روک. یاد[ ین 112 تشه ۳ ماکدوخ «راط « ممتم

 رو ذم ۳ دا هارهاشرب ینااهد نوجا ا اسو رب یر ۰

 ینسح قدح تیرا .كنوداب ی هداعا یماحما یر دنننبازآ ماوع هللا ماکح همانا

 ول را ء دار كرەايا افتقا هنسرا كناسورپ ین دردم یرلتموکح نالا قوحرب اودهلا دیب زآ

 هدنراهنس ۱۸۸ و ۱۸۳۰ .ردرلشعا هدعاسم هس رلغا با اتا لاب PRR یک

 نایدا نالعا مر ۱۸۹۸ هد نا شخ راسج هدایز اهد هدیاو تاکرح ناک هعوقو

 : كن ءدلب ره یساسا :نونق

 ها نیما یر رال عو اور : "الوا

 هلن ول اق كتموکح یتالماعمو روما یدنک دلا ینیدلوا لخاد هیلحم هطباض : . اینا

 . كا هرادا هدننل آهیقایم لکش ییدتیا تبش

 اا ی۶ هدا سور £ E یوا ن ها صآ ییغب دل وا اب ی راقح



 یالبکشت یم هب لب قو ۱۱۹

 ردم) هحالوصا زدنارف هیلعءات ردهدکعروک زااخ هلتعبط یقح ٍكملسب ما باخ
maireضع ی وط مع ات هما كتم وکح اواو یلدا نیمآ هجم و كرل (  

 كن هزک سم تموکعح ڭا هج هداس هدیایو . ردهدکلدیا دع اطخرب هم قوت

 هزادآ مدنناب کسر و ردال وا كادک هی ورو هدب وصآ و شوم

 تابه 2 رد ا باعا و ته ر هرژوا كعا تاواعم و تراظن هر وما هبقا و

 , ردمز ال شفا باع | E یدنکو ندنفرط یلاها عیطعل اب

 گلف ردشادپا مند ا ےک ی نوحمآ تیل هلی دا اکا مد راتکلغ ضعب

 : ردا ا لباق یسهفاک ء كرابختنم هسیا هدراتکلع ضب

 رکود رو هدکمرب و مگ عقومر قوفتمو رات هنسدب ز هب دب یدهاوق و اپن كلذک

 كنه و ردا تایر ها بولوا لخاد هننابم اضعا سکملاب نسر هسا هد تكلم

 . ردق و یتحالص هقشاب ندکعا ر هارجا عفوم تاور قم

 دام غورو E ام راس رس ىلع ؛ یدوا ےل هلوح و 5 كرل هب دلب ضبب

 هدف رد وام اشب نوجا یراملمهدیا اغا يرلهفظو هرهدلب قافوا یر و

 ی باما یر وا توق چ

 یالکشت»ینهدلب زهش ۳

 هنالاع اهد یرلتعقثم هلسسح یوا زکرمتم اهدو عونتم اهد یایح رهش س ١

 كلم « هبرت : ربا اوتحاو عج یهربنک دارفا هدهحاسر, راطو جاتح هیمرادارپ
 لوحوک كی زکلاب . رتا كلدا ریدقتو رديا د دمت ءدرهش یرلقرف ناماس و تور و

 زا و راز سی اتکا ها تالت ر كسا رف وم دوا راهش
 قوح "رب . زارذیا راقتفا ضرع هنامولعم مساو اهد یمامعا و یناسژر « یکرا
 هلروصوو ردنا مازلت-ا یفرص كتتلاءف هجنالوا كمدآ رب یراتیوومأ. یدل
 او2 یتنلاهاژ نوک كب رارپش رولا یلکش كاتم رز راترومام ی وب
 یرا:دنک هیظوط ندیرضوط یاصوصخو روما كنه دلب نوجا یرلفدلوا لوغثم

 ساحم ۵ تموعح نارا نوا رانو هباع ءا . نهی دیا هرادا ندنفرط

 لبصا رسصع ر اهن تانه و ی یرامهردنلو هام تابه ر هدنلاح

 مدق . ردیا لیدعت ی رااکشت ز زرط نالوا كيتارقوءهد مون كرارش يیدمبش بولوا

 71 کش هنیژژوا یتساساقلناکداز هدیرارهش قوح رب كناطسو نورق هیراءدل امور



 ۱۳ ینالیکشت یس داب وک

 مق راج ابا FE . رایدتا نطو هدرالحم هق غاب هلرحم رابیتخا يغوچ ی كرها

 . یدتا زواجم یتح یدلو' یواسم هنفنص ماوع یددع هک ياو . يداوا

 ؛ لوسا رب یجنچ وا نلیدیا عضو هقیبطت عقوم ندنفرط راپلایسورپ ةصام اب - ج
 (Commune d’ habitants) (یسهدلب هنکس) ی هدلب ندیا بکرت ندنباحا يضارا

 هداژ كا نیژادعب یقح یار یاطعا هد لاد ه داب بول وا تراسع ندا رفا هک

 قوچ زآ تالکسشت زرط و اساسا . ردد.قم هلا يدق ( نکسه ) ارهحم یحو

 هاب رم قارا يا یدقا ید مآ ها ملت و یک . 3 اا توند
 نیزسکغهزوک قرف رب_هدنسمرا رلنالوا هلرانالوا یحاص نکسم « همت هليا یا
 كتموکح (لوصا OTR رکو دارا ند کله كمرو یقح یأر یواسنم هسا

 . رالبق یروبح ینا تراظن هنیروما همداب هدهداتم تروصو هبیرغوط ندبرغوط
 هاراکتربضب هدایز اهد هدنمیزوت ما كنقح یأر یاطعا یلالقتسا كلاب هک وب لاح
 ۱ . ردیا مازلتسا. یتکرح

 32010021166 تسپاب یباخا قح كب هب دلب ها ین كماوع«یلوصا هب دلب هد یا

 هب ره كنم راهب داب یو او ریش ا جیم هدب « قح د فب رشم و تام دوخاب

 یک شمش راق هر & هم تح ته یسدک شم یاضعا وهنا راو یتصحش ر, ردق

 . ردکعد یخاسها هدإز ندناکشت هدنلاح ته رب راټګ كيههدلب هسا و . رونوروک

 .ردیک شادیآ لوق یی یتکلام هاڪ ا قح ًائاس هدنساام هبدلب كرلاوژرو ما ۱

 قلطم 4وصا وتطدق . ردا لکشل یار كلامو تع ی وک | هل راجا یاد
 هرایتعا رظن نده رلقلزسناواسم یقبقح هدهجرد قجدراح هزوک . ردیلمابثاب هلب رظل

 را هلن اط قثاف هلسهدایز هنیرا رکید هلب رابتعا یرلعاهجا عفوم هدراب دلب ق قوج رب 0 فوم ءلآ

 هنشر چسه كبار اف هحدو یل فراصم لا تادراو هس زا وا چیه .رددوج وم

 هزاب لس قرهلوا يع هنکنز چاق رايو ر دوجوم هدا هداب و نالوا فرصتم

 . ردیدهمز ال یسالوا لوصح الرا رنک | نانآوب لايم

 هده ارجا سلاح هبا هبراضحا سلاح ؛ ىع رکف كنس هيدلب نمرج م دق

 ردشا تریغ ههلاذا یالکشم ی ہدبابوب هلنروصكما شخم ذوفن رب قوفتم هڼاکدازابصا

 ۰ رس هلوا یهر ید هدهرضاح تالکت هبوبآ تروص و

 . ردیالوا یريدم ابو یسیئد ینی ی ( شاب ) رب رومأم هنیدوما ررودټ كرلهبدلب
 هجرس یسید وب هلبیسنح قلوا هدنیهام رب یو كيتارقوءهد یراهبدلب یوک

۸ 



 "ینالکشت یسهیدب یوک -۲
 هدهد را هب داب یک ییدتاقب رفت ند 10۲606 یرهشه )یہ اا٥ ۵0×( هعبن)تعوکح

 .رونلوافاصت ( مامه 0اععمزع ) هنفنص ماوع مات لبا ۲۵55011195225 نیما
 ( گالیرمشه ) قح وب . راردیحاص یر رلنوب نکا هدنقح یرومآ هبداب هتتشیا
 کان هدب .زیلیدما قیرفت هلبا یفاصوا ضعب ندنوا ریازب هلقلوا زئاح یتیهام رب لحم یک ْقح
 : ردیلق رف ندنرکیدکی رالوصا یهدیابون ؟ ردرلمک 550 ازوو2»و ,یتعیا

 ندضا را ا لباقا هدقاحتس ینزدنآ و کتا یمهب داب یوک نذیکسا و

 . یدیا تصه رب تک یم ندئالومتم رح نالوا دفتسم “6شم

 هطبار رب لا کوب هدودنسءزآ 56۲۱5 یرالیوک ریا هلرلهناکلام كن راکبهزد

 0 . یدیا دوجوم
 تکلام ( هیءرمعتسسم ايو كم ) ه هبامرس رب یاسا كيهدلب قوقح هدهدنسنکیایه

 یارجا زنکلاب و نالوا قفرصتم هک الما .یدنیا مسوت ورداق و ءرخ الاب . یدنا"

 هفامعم : یالدیا لاخدا هورداق یخد هل یحانع قاحوا هی فانصا نیا تعنص
 رادیاپ هدءرتلکنا هيا اسور قرش . ردشما "لیکشت یاسا كتعاج و اباد ا

e 

 : واسم نو هات دن اسانه کد هلماعت ز زکلاب لوصا و نالوا شوا

 یونج هضصاخاب هلوصا رب یجنکیا ناالشاب هکلدیا قیبطت ا هدرارتصع كوض -- ب

 ماوعیهداب قوقح یقرءهرت یراهطرار م.دق لوصاو :رول وا قداصت هنر یه ااا

 راواز رسوب .ردیا عارفا هنلکش یصجش قح رب تعسمندنسل كياقلعت وابرقا بوسنم هنفنص

 یيهدمول | ینلکش ع0:0۵0:2ا10 16۲066 راتتسه یلاف كراهلاع نطوتم لوصا تقد

 < یقننص ماوع 1 نیس هبرعو هدماکنه یراکدرو رارف هنوف هدنلبا ة۰ دن كرانلک

 هل اع رب كوبون هدهدلبو یصخیش ثاریم رپ هے راو ندفرصت هکلمر لوقنم رغ تقووا

 ردیا دّب هتارکبدکب یبدارفا صوب تبطو يم رب یم دشا باسبتک ۱ کش
 ۱ .یدربردتا دناست اعون ینفوقح كراهلاعو كراه داب

Feتیط وب م هحرد وب ی وصا هب دال رب دنتسم 001016 هنکسمو وام  

 4 نم دا زارا تفادص ر هنا رو ربنط و هحرد و

 مدو . یدالشاب هغى ص راص یتفنص ماوع دف و لوح دادعتسا یهدناح یرصع



 ۱۱۹ یءهیقوقح تیهام یه دلب

 هے راو ص و نامروا شر ه دل یدل هننالماع» یداصتوا و یک ك ءدلب لاف هام

 ءدیافندبا هراداو قوس یهبدلب .ردقشاب هزي رلفاق وس 6 هن را هم شح 6 هنس نازک هس رالو»

 ' افثک | هلبا لاح رب سانم هنیدنک یوک نديا انتعا کمری دش تالصاح هصااب .رد ل
 . زداکد راج . ردنحتفیح یوک 1 زا یادمسا یا ر ید و یماع ا. ردا

 ۰ رلبا اه را ها 5 كەكون اهد هدالخاد ید.هحاس راط هوا ) یه. داب ره )

 « یصخش هصاخ اب تایانم « فیض اهد طباور ندیا رادهقالع هلفارب وط یرهش هداروب

 ۔ارطا نم# ۰ راس هلوا ) ی ونعم صحش ( ا هدایز اهد ) یس دلب رش ) هدهسریلم هلاق

 ندفرط رکید ت قو ایی تاعرز یف ی هدراهحاب رکنا راغل تعارز یا هدف

 رح هراتمنص نوک انوکقاخ فون قاط رپ . ردیا عونت هدرارهش راکلسم هسا

 نوف و مولع هليا عیانص ۰ ربلییاب هفارطا ندا روم .ریربتک هدوجو هکبش رب«زک سم رب
 تموکح . ردراو راتکم لا دش, رو تلایها ر .هنایح كرمدبا قر .هدرهش

 شح راکل ها هتهام و هنناداع كی. دلب رلټوب نوتو . روللو هداروا هدیرارومام

 . ردیا لافشا یهجود رر كسکوب هدرپش راتعفنم ییدتیا نیمأت هقلخ كتنئدم . ردا
 . رولوب ییهجرد رب نفاي هتموکح هچهلبوب ره
 هرارهش ناناو هدهحرد طسو قرهبلوا دوجوک كب هد كولو كپه هدهنامع كل ۶ هدرلهسیا

 . رسد هبصق ههنادم طقف « روش ههسور الثم ۰ رددوا فراعتم كرلند ( هیصق (

 لد(یوک ) و ند( روش ( هلتهح و . رد هتسانعم ماچ رصم 6 یی ییدتناعامج اسان هنر

 . ریلیذ ) راصنالاةب رق )ههرونم هن هم ۰ زدعیاش یاممتسا هد ) یوک .) افرع هد هسزولوا ا

 هدسامع لا:ہتسا و فرع هدهسیا لععتسم هتسانعم هبصق ګلو و « هړلب دو و هدرس زاف : رپش

 تنطاس تخ یا الثم ريا درېم هلتیم و هرلهدلب نالوا دوج وم یرازاب «یهوشراحو كوو ندی وک
 هد لوطا | .ردە دک لرد رپشهدهرل داب نالوا لقرف زآرب ندب وک یک یکیداد رهم#هلودناتسا نالوا
 .دددیژم فود یفالطا ریش هرلءدلب زستشهاو قافوا یک زپش رف «نبش یا «ربش .یبب «نرشیکسا

 ۰ ودلیاقم ( برق ) كەدە رع ردوا ای وک
 لورم الاح كريبعت 2 یسلوا هدکادیا قالطا هب هب رذ هاکو ه رم وب و ۹4 كب رمعآ هم

 (ربش)بویعا هجرت هلا هبصق ی( urbaine ( هله سح یو لەەتسە رغ هدهجرد كج هل د

 .عەدنتعانق ینح هلوا یفاوم امد ك هجرت هم

 ( ریف ) هر شینکو قیحآ : یلاخ ندارع وزا .هجرک : هجنلک فو 6
 هلتهج ینج هی وا دوحوم نار# راهلرخآ رییعآ وان هدلاح رب لیوط هدرل رمق یکو ه د۹ا ەك ىل

 yr# COMMUNe 15216 هداح وش .ردشاووک بسانم كتا هجرت هلا ( یوک ) هدو
 ۰ رددلدا لوق قرهلوا یه داب یوک Commune ۲0۲۵16 و ی. هب دل



 یس هیق واح تیهام كن داب ۱1۰

 .ردیا افا یتتمدخ هطساو هداسهرآ تموکح هلرانوب هدنامز ینعو ردهداروا یسهقطنم

 یرآ ندنتبصحسش كتموکح هلیسیالوط یتیمهاو تایح صوصخم هنیدنک فنی هتشبا
 و . ردراو یلاعف ةحاسو ی الما 6 ینایحالصو قوقح صوصخح هسدنک و یتصخش رب

 ندهدادا ییدنک كدرف قحا ییاصو كتموکح ؟ نوسهلوب راتخ نده هدنلخاد هحاص
 كتهدلیرب ندیا هرا داهحتسب رسی راه ص وصخ عفانم طقف . یابهلوا قحمهدن رد یزجمن

 ندهرادایبهکرتسشم عفانم ندیا رادهقالع ندنیقاب كم یبرایدنک هدرولوا لصن یسلاها

 زجاعندگ اردا یهیموم عفانمو رابراب مب قحا یلوصا تیاصورب یقص ؟ رارولوازجام
 یرک ا Commune urban € یهدلب رہش . ردل وق نایاش هدنسههجاوم قلخر

 لهاجم هلضف ندننوزل هجراتموکح ضعب قرف یکهدنسەرآ [۷] °. ۳۵۲۵16 یسهدلب
 راشفا هراربتو هنچراخ كرېش یسدم كرلهدلب هدراتکلع قوحر رمسهمش . ردهدکلدیا

 هنبرامدق قحن آ ینمان (هداب) . ردشمهسغ بهدا: تاداع رایوک ی کسا قوحریو شما

 هلام سکعلاب هسیا ءریفص دالب مقاط رب نالوب نویدم هراروس یراقدنلوب طاح دوخایو
 (یسهیدابیوک) . ردازبس هل آ هتفدرظن داضتوب . ردهدکمریع یاحربق وخلو لیوکرب

 ,راشابهداوهقبحآ .ردرادهقالع هدایزاهد هلقا رپ وط نوجمایکیدلبا تحالف یارحا تاذلاب

 هصاخ اب طقف . ردراویرلبتکم ,یدبامم .ردلکدیجحابس ءراهماف ی ریهدلندم .ریلیبابهراریق

 0101۳00126 rurale commune Urbain : رلن وموقه دن یطع: كن هسرغ تاموکح (۷)
 هدهیشاح یکهدهفیمح یجن ۱۰۷ :تاعلاطمی هدنتح یسهلک (نوموق) ۰ ردهدکادا مسقت هبییا هد
 1۲03118 نایروک ,هدارو ۰ یدشنلق نایب هدینیدنلوا هجرع هلبا (هدلب) كریبعتوو شلرتسوک
 كرلییکر ون ءانب هتسلوا لمعتسم هدنرلاثعم یوکو ريق * ارحم هدیمهلک ۲۲216 و هبصق « روش

 ۰ ردهدکلروک ینیدناوا هجرت هبد ( یمهیحانرما) كان رکید (یمهیحات هبصق ايو رپش) كانس جو

 هد مالو! . ما كملس هایشالک ۲ ینیدلوا قفاوم كریبعت یناهو یرغوط ردقهبهح رده دفرلهجرتون
 یوکو هیرق «ربش « هبصق « هنیدم « هدلب نالوا یرللباقم هدزعامآ كنرل هلک rurale و6

 یکه دنقح هنیدم هلباهلب لدرلنوب .ردیا باجا یهردثازآ ین رالاممتسا لحو یرلانم كارا هلکی ک
 . ردح ردنم ه : هیشاح کهدنریژ كن هغي یجنتل ۲ تأءااطم

 رهش _لوقلعو هرې .قالطالا لع هرزواقلوا هدنهانعم ) هدم ) « ًارظن هسوعا : هبصق

 هدانالو ماش الثم . ریلشد هترړش نالوا مافعا لدهلج فا تالورب دوخاب كناکلارب یتب همیط»

 هده ههر هبصاو . روث وا ربع هاکشخم و فاللاةدءاق هکی ک (هرهاق) هدنساکلا رو (قشمد)

 هنسانفع (هنرق) ًارهاظ یقالطا هریغ-ص رهش هرزوا یفیداوا فراعتم هدزمنیالاح ۰ رونلوا قالطا

 تغیاپیک (هرهاق)و (قشمد) رلبرع ردقهنره هروکهنغدلبشالک ۲ ندف رعتوش « ۰ ردذوخأم

 .دکمربو ی داول هدمرلرېد كوچوک یک یرلدلوا هدکعد (هبصق) هرلرپش كوبوب یکهدنسهبنیم



 ۱.۹ . یمهیقوقح تیهام كنەب هب

 ه یی وط ندب غ وط هد هءعد رشت سل اح هب دلب هل را.تعا قوا یوضعر كتموکح سس 6

 ی راقح كجا نیسآ رار مام هراهفىظو دام هنسدنک و كمردّتا لشع ینیسیدنک هطسا ولابایو

 اد راتحالصو قحوب . ردراو ییقوم رب هد هسا تالبکشت هلتتسانم و ندشداوا را

 i راتکلع هده رب ع تاموکح کردسالوط ندنو . رر دنلوب دوم هلتموکح یه دلن

 تموکح ۳۸ ها هب دلب هک رد وش ۰ ردرا_شادیا ےس هرا ( نوموق ( ناما د هح ا هدر

 دن ندتموکح هب دل ۰ رولوا شلدیا ۱۳۳۹ هسرولوا قج هلفاب هل ران یتا وم

 . رارذنو دمه رل مجم هده .عببط تروص كدارفا هل ران ام ی رابدوج ومو روهاخ ندنشیدل وا

 رب شوف هدأ هبسایس تابح هليا هبص وصخ تابح و تموکح هبا درف هب اب

 هچیلسشاب . ردیا اوتحا ی هیلحم مفانمطوبص یتیصیقیص هیدیصوصخ عفانم . ردءدعقوم

 هد نالیک شته رق طاف ۰ ردراو امش هب رف هدرب هرکوص ندهیحان هروک هنحهیکلم تالیکشت ا
 ۰ ردشماٌم وا ی.بطت اما

 ندرصع یجزوتط نواو A ةة وأ قنات یر ندا وا ورق هداپوروآ لصاماژ

 شادبا لو قرول وا یماسا كنهب دابو هیسا.رس تالیکشت كردبا تیمها تشک" هد: ناو ا ارابتعا ِ

 ندن.طورشم نال-عا اذه o راکم شما لوق الاح هام تلک یالیکشت نوموت نالوا

 هبایوروا هع راظن هبلخاد هد ره 4 و. یح «شذل وا ثم دت هلاعفد هنناللکست نوءوق هک اص ۱

 قیبطتو لوبق ندهرکوص یبهروک ذء تالیکشت يک نات-راجام « ناتسرافاب هصامابو مازعا تئیه رب
 عبط و مظت یس هال نو اق هدر یلهبجوم تایسا دار هیر دتا ارحا تاقیقد هد راتکسا# نالرا شا

 اجر و "الجاف ددناب وعم ساغ ندا داقعلا دل وص ندهکراتم كنهژورب و ۰ یدا شل ر دتا

 حلصل ادعب .ردشملاق مقءهدنبشت مهمو هنرزوا یخسفكسلح هرخ الاب هدهسزا شعالشاب هنسهرک ادم

 نویسءوقرن هدننراظن هیلخاد هدهرص یني دلشارغوا هللا یناقیبطت كنسهدهاهم ( روهس ) هجتاود

 كنسهطبضم قرهنلوا لیدعتو قاق رارکت بونل ۲ ندنابوعم سلع هال نایبلافلاسو لنکشت

 . س ردشمامقح هح ہر الاح هدهسا شلروک هدیداوخت قاروا ینیددلوا ميده هدام مج

 یالکش (نومزق ) هدااحيه نرجا كماهادب هدنلاح تاودرب یرمصع هلایع تموکح

 نوموف هسادهنره طقف . سهل روک تعحاح هخاضیا ینیدلوا هدشروبحم كا قبطتو لوق

 یبهدنافرب چیه كتالکدت واو ینالیکشت" ( هبحات ) کهدن « ناک هرطاخ كلبا یع هلند ینالکعت

 آل ۹ هیحا مر هرزوا ییدلدا حاضیا لوا ۳ ب کو لاح . ردتعادق یکه دنقح یی دا وا جانه

 .رداک د:دیوف تبهام كح هدا هد افان :البکعت وا هلس یمسا یک. یتیدلوا ینیع هلننالکمت دل رابلاپو روا

 لوا نوجایالیکشت نوموف, زمغج هلوا روب: هقیبطت ېک « ربا یک راتموکحو رلتلم اس ههلع "هانی

 كچ اكن ونی وا مد هتناسل نسل اه ایل وطات ۲ هصا اب و كفاح هرزوا قلوا هقشاپ ند ) هفح ( هد صا

 ییدریو كنوع رات تاتیفد" مکیدتبا ارجا نوا یرب رح كمسقو .ردا باحا قلو رفبعترب بسام

 فا ریت ) نوموق ۱ ه ال صاف را هصاخ اب هدرا و ًاراظتلا هریک وب ریبعت ےس بتسانمو ًادانق ما هتفانق

 . ردشدیا لایعتسا یمهلک ( هدلب ) هدرلر, ندا باجما یرکذ"



 یبهبقوتح تمام كەي لب ۱۰۸

 : نراس

 یلکشت كلوب . بلدا لکشت هلیتقفاوم مامضنا كنموکح جا هیدلب رب یی - |
 . ردیا رادهقالع هبیضوط ندبوط یتوکح ینجهلوا یوضع

 طوطخ كننالکشت هداب ( یسساس-ا نوناق ) ینوناق یو كتموکح - ی

 نالوا مسز هصوصخ لاوحا ییدریدتبا باحما كيءزلب طقف . رديا مسرت ىنسەساسا

 . ردنا لیدعت. هد روصر, هارارحا اهد ی هیم و طوطخ

 كنیم كنهآ هدهسزا قو ی اص و قحر قلطم هدنر روا رلهب دلب كتموطح - س وج

 لاهعتسا هوس ی زاهمنست تیراتخ هدالرهبدلبو یسهاقو كنسه امس ته اح یدنکو

 . ردراو یسهقام قح رب هدیرزوا رلت و نوجا ین ماش كس هاظ يدا

 -لاسسا هدانهم ولو نوجا ر ع یک و یت هلک ( یراییق هحرلل اور وآ لاا وپا اقا

 و اعم .رلرویدیا | EE هدنسانعمو ماقم هندلب من ی( نوموق ) رللاووروآ . ردهدکمهلدیا

 تیالو یک کیدلشد (رهم) هرومآم کءدنشاب كتوا و ( نوموق ) هتالدکد دت يکهدیوک رب یخ
 . ردهدقعل وا قالطا (رهم) هب هب داد یاس ورو نوموق هده 2الیکشت هدد ی هدتحت ىا یح و هد زد

 : هچنلک هنناقطت یهدنزوضر ماعان هدهنامع الاغ فا لکت نوع وق ل رایلایور وا

 نالکعت نوفوق هدهبرغکلاء هرزوا ینجهلوا شماشالک ا هد هاتاحاضیا ییا اطا هفتم 2
 ۱ . ردماظن ثادحا ر قردل وایمهحیت هرو قلت شک ایهدزب هدلاح .ینیدل وا ینیبطو یحرات ضا ر

 لوبقیایبق هجا هرکونم نداضت هدنلابم هبکلم هراډا .تایسق _یبهمانءاظف .تایالو. لکعت ایا
 راشن( یسهمانماظن یاو هرادا ) هدرب هجربا هدنخ را ۲۳ لوالا.ر ۱ یک ینیداوا شا
 تراتیسانمو زاوج و برقراک اتفحو هبرق نالوا ندنناتحلم كناضقره ارظن هنهمانماظتو "ردففلوا
 .ردعاول ییا .یرلو راد هجا رد فلانا منه هار اود اد دعتم هلنغات ) قمار هبحات ) اظن

 ندنآوزوم کیا كنءرناد نالوا لیکعت ٌدرفنم .رونلوا لیکشت ًاعمتح یسیحنکیا «ًادرفنع یسیخجنرب
 ه هناخ زو کیا هدكنءهرناد نایدا لکشت اعمتم < یشو تزابع ندراهرق مماج یبهاخ هدایز

 لک مزال یسلوا بک ندهلو یوک چاقرب نیکد ھه هجم راو

 تابالو لیکشت لوک شل آ ندرایلابوروا نوک ؛یاتاسآ وش كننالکعت نوموف هدز
 یرلساسا تین وذأم حیس و ۱ هدتنطوربشم رود ًاريخا ی و ی رل همادم اطن۱ 7 لی درکو

 al نامزرب چیه تادالو هبص وصخ و هبع و "هرادا نالوا شلسا مظنتو ټیر هنبرزوا

 فلز ارل مهم لیخ هدننالکبشت هپ بای هس یدرتهسنل وا قیبطت ۰. ردرلشمهلدا قیبطت ًانیعو

 ` یردهرب بختنم ندنفرط یلاها كل هبحاب نههجنج وم یمهمانماظف یحاوت "هرادا هکن وچ . یدقحهلوا

 ۰ یدقح هلوا ( یسلح رادتخا ۱ هدر هج ربا و قح.هنلون یسلحم رب تک ندانضعا ۸.۰ ۸. .و

 هدهراداو تطورمهملوصا تکلم ینیآهماوا شلذنا قیبطت .یربندنسهدس ۷۲۹۴  همانغاظنو
 . یدتحل وا شعا هدافضا قليخ



 لصف یجنچوا
 كرل 010101۳06 نوموق و 101101006 بیسوم , 6116 هنبس

 یلکش كوص

 د وحاب

 یرلضاسا كيل ةرضاح تالل

 هرکوص هثس الوا ردف هبهحنلک هاا هسنارف ندتتیادب یلوا نورف اراد داب
 یکه درضاح لاح هددوکذم بالقنا تیاہنو ىلج هدنلکش نوهوق هرک وص اهدو بیس وم
 ۱ . یدشفلوا ناب ءدرالف یلوا ندنو ییدتبا رره هدلکش

 یک ه كننالکشت هیدلب یکنوکوب هد مه یتلوا یسهصالخ رب كلاس لوصف مه
 تاحاضیا ضعپ اهد هدنقح صوصخ ا و نوجا كمرتسوک کیدا انا ہراساسا یعوم
 تانعنع تلود یه بوبا هدافا تیعطق تاعلاطم وب هچرک ء ردشاروک موزا هنساطعا
 شما قسطتو لوش یلوصا هیدلب رب هدوک هتسهساسا نناوفو هلحم تاحاتحا « هعدق

 مهلم ندننالکشآ امور مدف نالوا یه رج لوصح كرل مصع هبساسا طوطخ هدهساا

 ندنرظن هطقن قوقحو لوصا كنیرلهبدلب هی تاموکح هدما لوا ندشیدلوا

 دل راتموکح فاتح هدهداصف یهرکوص ندنوب وحاضیا هدل فود یراتهج یلساساو لرتشم

 . ردکج هيرو تیاهن هنمسق وب كياتک كرهیدیا هسیاقم يرالوصا هیدلب

 یسهقوفح تنهام | ٩ | ك Commune ھال - ٩

 رلیدب هلع ءانب ؛ یللوا یرادکنها عقوم رب هدنجما یالبکشت تموکح ؟ كن هیدلب

 ۰ رول وا بخ وه یار هدنج راځ شم هم ومع تالکشتو توضع یوا

 هدزع اسا یم هک comm ne هرزوا ییدادیا اس هبس انلاب هد هد هیشاح یکه د هغي یحنشب یللا[ 1

 بناج» :سرماق . ددهنسانمم فرط « بلاج « رانک < هیحا ۰ ردهدکلدیا هجرت هلا ( هبحاب .)

 هنلامتساو عضو تروص . روسد« . رد رابعندتمس نالوا هحاغرال ۲ ندداکرارف هکر د هنس انعم

 كلن ده رله رق ارج واو كوج وک يهدناارطا كرلهبصق ادا وا دانا اضتو اول کیم ؛ هیحا !رظن



 یس همانناس رم _+قوقح ۱۰۹

 راحود یالوط ندنسه.اد راکفا ؛ نوسل وا ید هک ولو همتا رب چیه س ۰

 ییعوم ماظتنا نانو سس ومانوناقیراهطا كراکفا وب کن طرشپ . ردیلمهلدبا جامزا

 .:نوسحا لکا
 ندنقوقح نالوا رادتمق لا كاسنا یسطامت "بر كراکفاو او ج ۱

 ینقح قمصابو قمزای ینکیدلیوس « كلاوس هجتسب رس شادنطو ره نربانب . ردهرب
 باوج یالوط ندنلامعتسا هوس كتیرح وب هدنالاح نالوا نیعم ًانوناق قحا . روزا

 ۰ ردرومع هدکمرو

 .ردجاتح هنیدوحو كن هم وه وق رب نات كنشادنطو قوقحو مش قوقح . ۲

 لکد نوجما یسهصوصخ عفانم كراهسمک نالوا ع ودوم هنیرلیدنک « توق وب نیمانب
 , ردشلدیا سیسات نوجا یفانم كمو#

 كنوک ریو رب كرم نوجا نیمأت یهرادا فراصمو همادا یهموم وق ج ۳

 تدوص ًانوتاق هروک هتسرالاح ٌهعس كرانویو هدننابم راشادنطو وکریو و . ږدمزلا یضو

 . ردبا باجحما كلديا عیزوو حرط هدهواستم

 وب هلیسسهطساو یرالک و او هعیرغوط ندبغوط ثكسهفاک كراشادنطو - 6

 یاامعتساو فرص تروص . هلوق هحنسبرس یوو , هقیقحم ینوزل كنوک ریو یوم
 یقح هنیعت ینماود تدمو یقابجو حرط تروصو ینراهبیصم هصحو هقیقدنو یر

 . ردراو

 3 قدرف یتموکح یاوقو ناب ۲ | هتاافکو نات قوقح نامت بس ۸

 . ردقو تطورمشم هدهعاهجا ته و ره

 ندنوهسمکر چ .هندنغیدلوا قحر, سدقمو نوصم ندضرمآ فرصت قح س ٩

 باما یو هماع ترورض رب ندیا نبت «دهینوناق تروص هکرکم . نعهلبدیا مورحم
 . ردطرش یماطعا نیشیپ هجورب كناننمضت لداعم امام هدب هدلاح و طقف . نوسلیا

 ر مه ۱۷۹۳ رلرسنارف . ردوب یسهمانناس رشب قوقح نالوا ناهح رومشم هتشنآ

 نایدیا طسب هدارو هدنرلسساسا نوناق یراکدتبا لیدمآ هلناعفدو رلشا رشت اهد هماننام

 . رمجراخ ندزم وضوم راتهجوب هدهسرلشللا عیسوت هدایز اهد یتاساسا

 ۳ كننالکشت هب دلو همالسا كلام ندا لکشت ینمسق یحنکیا كیاتک

 ارت یراکدت با عضو لرازمنارفو نایب راتهدخ یدتبا اقا هرشب قوقح كتمالسا

 . ردقح هل وا هسناقم نکما امهم هسعالاسا هساسا ماکحا



 ۱۰ یمهماننابمشب قوفح

 هظفاح یتسهبع.ط قوقح كلانا یسهاف _كیهساس هععایجا ته ر يه تس ۲

 .ندتم واقم یئداق هقدضآ و لطو تیما « فرصت « تیرح : قوقح را ردکعا

 . ۰ ردترامع

 ا درفر چیه( تله رب چسه. رد هدتام لصالا ف یادم تک احر يه — ۳

 تقوا ریا لاممتسا یس ات رب نها رودس ندا
 در نه ای زادكم :E ی ڭكجەمەديا ثارا ررض را تورو بس £

 هو لس يع اشعار تاعا ی ناکا تاسف و اورو
 او دیک و . صال دنا دی دوم هلا دودج هق شاب .نددودح ندیا نامت ی راتیکلام

 ۱ . ريليبهنلوا نیست هلبا نوناق جا
 . ریلیبهدیا عنم یناکرحو لاعفا نالوا رضم ههنعاجا ته قجما نوناق ن ۵

 رپ ییدللا صا كئوناق هسمکر چیهو زامهنلوا عنم یشر, چه ییدلا یہ كنوناق
 ۱ حب دیآ راجا هع "یدش

 یزالک وایو تاذلاب یسهفاک هلراشادنطو . ردینهدافا كنهسوم هدارا نوناق س

 نونسنیا ةيام كرك نوناق . راردکلام هنقح كما تنواعم هنمظنت فلنوناق هلیسهطساو
 هدنرظن نولاق یسهفک را شادنطو ۰ زدنللوا رب نوا کره نوشریو ازج كوا
 نیزسقنل هدابتعا رظن قرفرب چیه یریغ ندنراتبنمو تلیضف ندنراقداوا یوایم
 "لوتق تایل ههیموع تامدخ هلبا تاماقمو بصانم .عون ره. هروک هکیراتیلهاو رادتقا
 ۰ را ریلس هنلوا

 ییلا فیرعتو هدنسیرغ كنالح ییدتیا ناعت كنوناق هسمکر چیه ب۷

 لام حتا ی رل سا E زامهل وا سدح ەدە < یف قو هل ٤ ماا هل هد:ح راخ كرلتروص

 نوناق طقف . راردیللوا تازاسحم راحود, رلنهریدسا ابو رلندیا ارجا دوخایو ابطعا اب

 : .«ردرومهتعاطا 4 وناق لاحرد شادنطور ره ناناوا تفرک و دخا ابو توعد هجنساضتقم

 . رولوا مرج ين دلا یتمواقم

 چیه. . ردلغا عضو یاذاحم نالوا مزال ."ةحارصو ًاماع زکلاپ نواق - ۸

 ازج هل.سادعام ندنوناق نالوا نالعاو مضو لوا ندنعوقو كمرج هیهسمک نب
 ۰ ص هل 1

۱ 

 كنهسمک رب ندید وا ض رف موصعم ردق هب هر دیا نوین یناداوا مرح سا ره - |

 ندبا اتوا نوجا قلا هات تر یصحش كيەسى وا نامز یبداروک مزلا ین ۲

 . ردللر دنلازج ادیدشو انوناق تدشو ربج ع و ره ادعام ندربب اد



 یمهماناب رشقوتح ۱۰

 هتیراب رادیکح و رللا رف .یدروییدیآ م اود هدداد.تساو مط واک هد هسلا شاز

 . رلیدالشاب هکغآ مورح ندنرازاتما یر ( نوموف ) یرلدتیا دع بقر هناکی یراق

 یدادقتسا و تدش نون« هقلطم تموکح هحنلیدیا عفر یزابتما كرا ( نوموق )

 هدسلا كلارق هرادا تحالص نوو ا هن یاب ین ۰ 2۳-۳ شرا ره ۰ یدئفاط

 ۱ ۱ . یدالشاب هفلوا رداص ندلارف یش رهو کا زکرم

 هسا یلص اوژرو . یدشمهلزا نوو سو هدیننص نابهر هلرلایصا هیفامعم ۱

 نوئوب طقف « روبملوا میزونو حرط ًاناواسم وکریو « رویلردتبا كارتشا هتموکح
 زادك یدروش وا لمح هنیرلزوموا فع_ض كفص یجنحوا وب فلاکت را

 تمارک ۶ هشرآا 4 « زالروص ندنتیدنک ید ه ریا دع لوم ريغ هسیا

 2ا ر .یدیا SE ىتىھام نوناق یسهدارا a یدرون وا قلت ريخ ضحم و

 هرانادنز « هراحح نيموضعم هک ا2 الب « رولوا ءرداصم قالما كنلاها یا

 هدقرط ره كلرمسلادع * هحینک_ثا < ط لتضاطاو : یدرولیرد وک هرلافنم ء رواآ

 . یدرولیدیا نظ شلدیا ابحا كلکب هرد " یهدافطسو نورف اتدعو رویروس مکح
 ییمحت هفل زستاوا-مو هملط قترا كنيلاها «شلک ههجرد رب اف كب تلود ٌءرادا روقا

 هب غ لوا رصع چاق رب راکفا تیرح هلسسهطاو یراب ع سادنا هفامعم . یدشمالاق

 افلدالفهدافصآ ادا .یدشارضاح «تیرح و قوقح دادرتسا ییاهاو شا راثما

 رشت یسهمانناس شب قوقح رب هدنخحرات ۱۷۷ ندنفرط هرغئوق نديا داقعنا هدیرپش

 هدکمرتسوک شاب راتلاح یشراق هبهدتسم تموکح ید هدهسنارف هدهرصوا . یدشفلوا

 نالوا ناهح دوهشم هللا مایق_.الماک یلاها هدنسادتا یسهنس ۱۷۸۹ تیا . یذیا

 زمعوضومهشقانمیراتهح یساسو یخحراتكالقناو .یداک هروهظیرک بالقنا هسنارف
 امدقمو نالوا نشما.هارغوا هجرارصع نوا لاصحتسا ثکلاب ءدارون : زدهدنحراخ
 هرژوا كمرتسوک یراتمدخ یرلکدتبا افا ( هرشب قوح ) نلیرو یا هداب قوقح

 . زکجمدا افتکا هلی لق یهمانناب دوپشم
 2 تیرح ه "یعوضوم هحلشاب . رددکمعا وتحا ییهدام یلآ نوا همانناست وک

 قحو وکریو « هموم وف «ققدت "یتسبرس « هيز قح « ٹیک ا * ثاوأسم
 . ردنرابع ند « فرصت

 یعایجا .راراشاپ هح هلو هس یک یرلفدع وط قرهلوا یواسمو رح راناسنا س و

 زاوا دف هنیرزوا یک رب هقشب ندهموم "هکرتشم تمفنم یی آ * راقرف قالوا



 ۱۰۳ ثبت هت رح لاصحتسا

 ناس “الصفا هدف یلوا ندن وب یدک هروهط ( قلشادنطو ۱ ايو ( هعس ) هرزوا

 . یدششدیا

 « ناکدازاصا دحیاشاب كنیاها بولوا لئاز الصا یرلقرف فئص هیفامعم

 یکیا هح تاب و شات ر هت راد كشلاها مق ر یش ربآ هنبرافتص تراسا و نایهر

 تراسا ؟ تاواسم مدع وب طقف « شمریدتبا جالا یرالوا زابتما زأح كرابکلوا

 هنالك هدوجو كنفنص (اوژروب ) رب یجنجوا هلرح زارحا شاو شاواب هد كنفنص

 . ردشم رز و تایلس

 هدق ومح یینص اوژرو ندیا توق بک هلس روص كا ولس هن راجم و تاهنص

 ( نوموق ) رارهش ضمب هجیتلابو شما هلداحم تدم نوزوا نوجا یلوصح تاواس
 یالکشا نوموف نایالشاب هدابلاتا ادتبا . ردشمالشاب هک هرادا یدنک یدنک هدنزرط

 هدهسنارف رک وص اهد و ءدنسهعطف ردنالف نالوا یتطو راراکتنص و فاما ندمع قوح
 . یداک هلوصح فالك رب هدننابح هدلب كرلبدیا داق

 ر ( نوموف ) نالوا روم هغنمسشا وا هلبا نابهر و ناکداز یراکب هرد هوا

 ۱ . یدلوا روح ه هلداحم هدهلرلرزادمکح رفس وب

 ام امو هل < یل زوق ندهصخش تراسا : یرادصقم هناکی كرلنوب

  هدیا ترا و تعایس هحتسپ رس « كما جور هنکیدتا وزرا ی رادالوا « قلوا

 . یدیا قلاروق ندراهراغنآ و هرداصم « ندراهبه « قلوب هدارش و عیب « كملس
 هرلنادناموق بختم یرلنو و حیات ہسآ رودرا « اشنا رادعلق نوجا لوصو هدصقم و

 ۱ ۱ . [*] رلیدتا عضو هنسهرادا

 كنلاها . یدّسا تیارم هدههسلارف یهلداحم تیرح نایالشاپ هدنسهعطق ردنالف

 هدشاب هدنشرات ۱۳۵۵ . یدشمال-ثاپ هکعا رلت قارآ یر رکف یکم تارا

 كنازاتماءینالعا كب هساس تاواسم هدلاح ینیدلوا یسایهک راغ ی هدنمسا ( لسرام )
 یماد كتهبدلب سلام یاست اوف دژراشادنطو * لفت رع ارا و « یماغلا
 زونه یسلاها تایالو طقف . یدلدبا بلط تس كنهکلم و هلدع ةرادا « یملوا

 . [** ] یدمهلک هل وصح تقف وم ندنغیدلوا نشماع ال مس هحرد وا

 ؛ یدئیا ماود ردق هرصع یجز کس نوا هلداحم . یدشعاپوا قئرا لاها اذه عم

 هح ندلخ هدیذوف كنابهر فلصو شالح هبلغ هتیراکب هرد یلص اوژرو

 ۰ زکقاب هیدن یجنچوا ناسکس [**) ۰ زکلاب هبهفب یجنزکس شع [*]



 هرودیجنس

 یالعا كردب قوتحو ىج كننالدام فص

 بوياق لكا ءدافا یتروهج و تموکح زکلاب یربست ( ءدلب ) ؟ هدنعدق هما

 هدافا یتسهعومم تی لرایرمشه زاح یهندمو هکلم « هنا قوقح" هل

 بیمارفومهد هرخ لب بویالشاب یا یمارفوتسیرآ كراءدلب هل اب ناه هدلئاواو ییدتنا

 « یساسا كننالکسشت تموکح پواوا یدق ندراتموکح كراهدلب و ییدتک یرطوط

 ندراربتس-ا هبا ( نابهر ) « ماکح « ناکدازبصا كن-یلاها هدلبو ینیدلوا ینالنکشت هیدلب

 هننابح هدلب هراریساو ءرایینجا لر دیام-قت هرافنص زاح ینهواسنم ريغ قوقحو تدابع

 « جاوزا هدرالامور هما ابو رلیلنانوب ءرکوص اهدو ییدلدا شخ الصا یتح كارتشا

 نهماضق فثاظو ابو هلارتشا هرلهمکحمو هراءاتجا یوو تمجام هک اع « فرصت

 ( هدلب قوقح ) هدتیادب هداکوب كرهلک هدوجو هیمایسو هیئدم قوقح ماطر, یک اغیا
 قوللح رلهسلوا هلبب رح یبیلاها ربش ینیع راظنلامطق ندراریسا هلرلبیتجاو ییدلنید

 تعاص هرک ضمب و رقف « داوت « نس : و یرلقدامهلوا كلام ندر هنسهفاک كەي

 قیدثیا لیکشت بوس رب نوجا هدافتسا تیاباق مدع ندهدلب قوقح رافرف یک كلسم و

 ابوو هر بویلعزوک تاواسبم مههدنمهرآ یرارهش موم كتموکح نیع و

 رکید كفل روطاربعا هوا تازاستما و قوقح یراقدلوا راح كنسلاها یسهدلب

 روک ذم هلساا هسایس بابسا ضمب هرخ الاب نکیا شلدیا غیر ندنسیلاها یرارمش
 قوقح ق هدرضاح رصع (هدلب قوقح) ءرکوص ندقدنالغبهکاد.ا شخم ًامسق هددهرل رهش

 قلوا یسهجرد كلبا كناواسم هدنسهدا یلاها هكرهدیا بالقنا هنلکش هندمو هبسایس



 ۱ یرلنوموق زسلارف

 وش هبذیذب ناک هديا ماود ور نده وا سیاح كوو فاعتم قالقا ۰ یدرولیدیا هرادا

 : یدرو تیام هل رار

 تیهام ینیع؛راهدلب یک هدن رار مش مومعلاب كتیلارق هدوک هبیساسا نوناق +

 [] .ددراتچ هبشاط ینکرتشم ناونع « هیدلب » امدم) لدن رات لوا راح یتیمهاو

FFKToütes les muünicipalités du rfoyaume,éttant de mêüîe هوم 
et sur la même ligne dans ۲۵۳۵0۲۵ de la constitution, porteront 

désormais le titre Commune de municipalités .» 
de 7 6556101۵ mationale sur le 066۲۶ 4 74 dêceَmlrsو و  

799 

 ما



 یران وموق زسلارف ۱۰۰

 هدننح یسهفارص كتوکع هلبرابتعا قلوا 600۳0002056 تسحر رانوموت

 0۲608561384085 ءزجرب ندهیکلم ٌهرادا تامسقو راردبا هرادا یرلیدنک یدنک

 .رارولوا بانه« زک ضتموگح هب یر ۶ وطندبغوط هدملیراتعا قعلوب 5

 . ردنراع ندنو هلئسم نوتو هتشیا

 تافلؤم هدردقواو شادبا دارا رلقطن هجرازو هدنقح رلنوموق ردق «یدمش

 تیزک یهدزعامز .ردشماءاف هلساع هشقانم یهدصوصخو طقف . ردشزوتک هدوجو

 هقشابندنس هلاطتسارب ك هللس» ینع تاثقانم ندا ماود هدنروض هرادا تبزک يم مدءو

 كنالبکشت(نوموق) ءدهسنارف لح تروص یجهدیا باسذک | كنهسموب ۰ ردلکد یشرب
 کنوح .ردقج هلوارتأتمندنو ابوروانو وب هداکلبو كج.دبا ارجا رثأترب هو وب هساسا

 وزرا طقف . راروییدوب یرغوط هکلقسفکی یسهبساس تاسسوم كراتلم نوتوب هدزعامز

 ز اح هوا ءرل (نوموف) تموکع.رب چیه نوسلوا هبسرولواهن لح تروصوب نایدیا
 کنوج . زا روصت یتسهداعا كن رلحالصوقوقح یلدعو یلم « یرکسء یرافدلوا

 . ردلکد دعاسم هرانو یدوجوم كراتلم هدنامزوب

 : رويدا نارج هدنرزوا هطق ییاوش جما یدمه هثفانم

 قعوب هدنجراخ یمایس ذوفن ولردره ؟ ردبالدیا لیکبشت هلنووصهن یراسلحم هبرلب
 ؟ ردیللواهن یرللالقتساهجردو یتعسو كنيرلتبحالص یشراق هتموکح هلبط رش

 یرلهدادا هذلب نالوا شعا هلارتسشا هبیعوم شوش رد هنیربک لالتخا هسنارف

 هدنززوا هحاسرب دودحم تاغ هننالبکشت هیدلب . یدلکد طوب ص هبهتباب دعاوق ماطر

 ندنفرط یه كارتشا رب تدابع ندینک یرکی هدنسهرآ رلیرمشمه كلبسشک كيبزوب

 هدهتوا « یسلا تایالو ءداروش طقف ۰ یددویلیدبا ذاختا انمار تابات نلیدبا ارچا
 هرود نوو ىج درد نوا . یدرویندبا نیرعآ یدو ؟ لارف هدهوا اهد « ناسفر

 لامءدایز ندقلوا یمایسو .یدشاداقج هیهدیآنم رلترومأم یرضوط هاه كتنطلم
 دولیدیا ثح ندرارهش كالام هنیرل هلتک یلاه!مهم هغ دلو اوز اج یتبمهاءداروب .یدیاریب درب

 یماضعا هدلب هده « نموشه هن « (رهع)م (02۲01556) هدنت ایسق یا ورا عبا ءرلاسیلک

 رانوموف قاقوا ندیا لغوت هلتعارزو نانلو هدنجراخ رلرهش . یدلکد دوجوم
 ندنفرط ( یداتخ؛یماهک یوک ) را [ 57016 كيدنس ] عبات هنذوف كنيرلکیهرد



 ۹۹, , یرانوموق زمءنارف

 نولو كوچوکو كوبوب ییدقنلاب هدنروص باك یتهج وب یادم ساجن ۹
 شقیا عضو هلآ هيمو هدعاقر, هلا ربسعت و عاجرا ه هوس ىع یرراهزادا هیدلب

 1 ردشم 4« وشود نامزرب چ هه ینسهداما فای رالالقت-ا یسا دلرلنوموف طقف

 دارکت هرخ الاب بصغ الوا .؛ هنیرایرادمکح ذوفن یرللارف هسنارف هقشاب ندنو

 یراهیدلبو ریدقت یتا كهاظو یراکدتا ءدرعرد کما هوالع قوق- ناديا شخم

 يجندبنواو یحنلآ نوا نوجا كتا لصاح تالق رر هدنقح صوصخوب . رلیدلبا هبا
 . ردا تیافک قموقوا یرلهمانما نایدیا رادبصا هدنفح ی الما نوموق هدرا صع

 « راقلفالنوا ؛ یک الما كنبراهاع ( نوموق ) ندک ردق هرلنامز قسا كب یرلأهنء
 یعسم تور رب رادتمف OO عادزو یکلم كراریقف هک - 6 راءص « رلقل هل اب

 دوخ بشن دنا بصغ ندنارط صاخشا ذوفیذ ضبب هلنامزروص - یدروسدیا لنکشت

 یضحالو دعبال هلئسمو . یدشعلوا تخورف ندنفرط تموکح هدنزوصر ینوناف رغ

 .٠ یدراشملوب هدکعا اشاینسهفبظو ک اح رابصاف ارغک او شما جاتنا یرااوعد

 كنافالتخا ندب ا دلو هدیابو ,یدرو تیام هنافا رسا وب یس هما ارت كلراش یح زوقط

 ی رلک الما کسا هرل (نوموق) یرتاه یجحندرد . یدلیا عددوتهنیرارومأم تیلارق یناح
 .یدشم | نیبعت تاهمر نوجا هبدأتینادب ران طقف شح ىنقح كمما فرصت ارگ

 IS كرل (نوموف) یوا یحدردنوا هلبراهمانما ۱۹۹4 ۲۹۹۷ زومشم

 شیساب"ینتمهلدیا عزت كنقح هدافتسا ندرانامرواو یتتخورف تلباق مدع كنب رلکالما

 فارتع|هسیا دادبتعاوب رک ۱... یدلوا شعاصیلخ ندمان نارخ یرلنوا هلکعا نبمأتو

 . ېد هديا تکرح هدندوصر, نا اهد ندنوب تیرح هک غیا

 واوا ورا عواض یرندرصع وا یتفض قلوا هساس تیوضع ( را (نوموق)

 ا ار . یدشاوب لوصح تاددجح قوعرب هدهیدلب هرادا هرک وص ندخحرات

 دا یک ۲ ۳# واق ۱۷۸۵۹ لوانواک ۱۵ نالوا یعم تدمر هصق طقا

 ههذاغآ یتازابتما کسا كرلبدلب لرههلرب هلنوناق ىل را ۱۷۹۰ سوتسغا ۷۵ یهدنفح

 بیا « ها ہھرو هک ام تانعج « رل نوم وق هس ری دیا اشسا, .یدشلنوا یاس

 والت یعورب كنهرادا تایسضو یزجر كبضارا ی وک راته ندیا هرادا یرلهق رافو

 هب ناغذ یا هدنقح را (نوموف) هل روصوو . یدراشلدبا ىق ندراا هطقرب فعاضم

 . یدروبلوا شمقح هنا دی



 یرلن وموت حس راف ۹۸

 قرهلوا یسهجنت هراداو لامعتسا ءوس هدرا ( نوموق ) قوحرب رکید . رلیدتبا بلط
 ؛اسور نلیدیا نم ءهت هلا باخت ا هکیللدیا یارتعا یساروش . رلیداوا بارخ ارهق

 . رلیدیا مورح ندنامولعم هصاعاب و تربغ نالوا مزلا نوجا یسهدادا ك ( نوموق )
 هدوجو دادبتسا رب هدلکش یی یسعا لاقتنا اثرا كراتبرومأم و ینالوط ندنوب
 فورصعر هنلحم هلماع قرهلوا یهحش رلتناکش تح رالزع قوح رب . یدشمروتک

 فنص ینجوا ) . یداکد هدنهل ( رلنوموق ) هموت راکفا هقشاب ندنو . یدشلوا

tiers t5یدنارعوا هعاض یتا كرل ( نوموق ) لوق هەمو سلاح كقلخ ( . 

 . یدرویایدیا دف تازابتما نامز ییدادا لوبق یتدوجوم ةمادا ك ( نوموق )

 . یدروشوا لیدعت باح لوصا هدنرلضعیود دم یددعكرا( نهوشه ) هدرارب ضعب

 وصخ فالاکت كرل ( نوموق ) هلسادحا كنسهفظو یراعزوم وک رو هةشب ندنو

 كنطباض رب كلارق یرلسلم ( نوموق ) . یدشلریدننا هحیه ءدیراتحالص کهدنص

 (۱۵۳۰) یدادیا میدو هتنرليما 0۲۵۷065 كفرصتم هدینهطباض روما كرمش و

 روم تاس )و ( ۱۵۷۵ ]015 اولب ) ‹ ( ۱۵۸۰ 05 نهلوم ) رومشم و

Saint - marقوقحویرادا ء یادم ولردیهندرل ( نوموق ) یرلهمانیما ( ۱۵۸۰  

 رل ( نوموق ) . یدرومدبا عزن هلماع یتفص كلکاح هدندرلنهوشه# و یراتحالص

 | هنلاح 700]مهلنهخ هدلب لکد ( نوموف ) قترآ یننرا_كلوا لخاد هنیرله زادا ءرود

 . یدراشعا بالقنا

 هرلنوا طقف . ردنداع كعا یتلت قوهلوا +.شر رمع یرل ( نوموف ) هدهفارف

 مورح دو ندلامعتسا یتراهندم قوقح یرلیدنک رار, هلکعا شح ی.دشر تا

 لامعتسا یراتحالص ؛ یرا ( نوموق ) . ردقفا ,ءاهد كعا قط ی 5 صاخعا شلدا

 یر رهرادا تسقلطم یرالارق هسنارف اع هلک ا عاح را هب هحاس دودحم اهد هدنص وصخ

 18 هامز یالا هدقهسلوا رادف رط ردقهن هتترح ؟رایدلوا شا یعلامعتساءو

 .ردلکد لباق قفلوب هدشاز ممهرانوا هدصوصخ وب

 5 ۱ کا ىد وا لباق هتهاسوب یا یا كالن تدجو
 شعا ذخا تمضو ر هناضرتعم كرمروس یرلیا یتاداع و فرع و تازایتما « تفاعم

 كعا نام یکلتسنکی كتهرادا نیا وف و ین هیندم تاواسم هدهسنارف یدنارلهسل وا ۱

 ینیع یایالو تاذلب یتح و ییراساحم تایالو هدصوصخ وب ؟ .یدرولوا لباق هل روص# ,
 ؟ یدیا یمشمالوا لصاح یدوبحم قملیف عبا ههلماعم



 هرود یعدرد

 تاحفص دوم هوا ك رلن وموقردق هنبالقا هسا رف ندنز اد . ربع یحاتل ] نوا

 یرزوس وش نامز ييدتيا تدوع ندردنالف یو یجمر نوا یلارف هسنارف

 : یدشم هل وس

 ۰ مدروک رل رهش رومعم سوفللا ربثک هداروا ۰ م داق هنت س هدنس هع ردالف «

 رایدیا لکد مورح ندبش رب چبه بولوا مظتنم یرلوا . یدیا شمنیک ییا یلاها

 . یدبا ندنالبکشت لزوک كلا ( نوموف ) و فشکنم هجرد كوص هدتکاگ و تراجم

 شم وتروا هلرلارواحاپ « رلالرت شمهلروس « راههاخ بارخ سکءلاب دع د وع ه هسا رف

 هلردک و تمم ياف ٠ مدمروآ یش ر, هقشاب _ندرلهرهح فرح و فسخ و قلخ ۱

 « . ردکا داما یراترح کما «یلاها ماما صخا . یدلوط

 هچراپ یازابتما ( نوموق ) یفالخا اعر هرلزوس دیعاوم رب و قالراپ و طقف
 لکد ندننامز ناول یحنر نوا یعزن كنهررع تازایتما . یدشمهمنکح ندکعا هچراپ

 . راقیح ردق م (تسو وا بلف) و . ردیا اد ندننادناخ ۷2]مزواولاو

 ندیا بقعا ی وا و شدا اغلا هد ۱۸ نوهوق ) d‘ètampes تمایءد )

le ttقلوا وع هل راب رح یلاوتم . یدشل وا راحود هلاح ی. نوموف قوح رب  

 » corbie روف ‹ Roye اور نالاق زجاع ندەدات ی راوک روو ناک هنسهجزد "

 ی راغارفا هلاح ۲۵۷۲065 قلفرصام و ینەفر كنیرزاستما رارهش یآ ناوسسا وص

۰ ۷ 



 رانو موق هدرتلکزا ۹4

 دوج . یدیا « یتررح زیاکنا » لصاطاو تیرح رب راکتیاعر هماقعو هر ریارپ
 ۰ ردراشلآ ینمان ۷۳85 غیا و هرخ الاب رانوب هکیدراو هدرللبصا هدرا ( نوموق)

 یرل( نوموف ) زیذکنا هلمعدرای كنراجمو تعانص : رلیدیا حاضیا هللروص وب لاح وش
 زیلکنا طقف , رلیدلوا رهظه هنفاشکنا رب علرس  كرارصع یجنحواو یحنکبیا نوا
 در ترابع ندنلاها یلری !رصحم یسلاها كنترل نوموق )

 هصح رب قفوا قحا ندناحوتف هدنناس رفحاف نالوا بوسنم هره علوی وز یسهفاک

 نیصرت هلرصنء رب دیح ینعقوم كرانوا هلنروص وبو یاعتلا هرل ( نوموق ) رانالوا شلآ
 یتااصا را( نوموف ) رلهلاوش یدام نایدا در ندفرط رللیصا كوبوب . رایدلوا شما
 ا رلیدالرضاح .نوجما یرلیدنک ېت كن راماقم. .یمسد كنهمسوم ویو سست
 ىد یراعا اشارا هه ص هے سای هوت زا قارآ نوعا دا یر رخ

 زوبس ) ینوق ( رەتتە ابال ) هدننامز كنیراه ینجواو هدن را
 ایا تلاصا كسکوب زکلای ردق هنامزوا كره هنشاب كرالصا یلالتخا ( روف تنومود
 زات یادت یا تان و e سلح نانو قبحا یراوت هنابهر و هفنص زات
 . یدّتسا نعمت ییماس بالقنا و کمر دتا

 راد هناص هم و وكرو قحا ی راث وعیم ( نوموت ) ی كلبا یار هلکن ون

 . رلیدبا یتحالص كما یار یاطعا ءدنقح رات واق

 كا دی عضو ههرادا مامز هحقدنلو ءدلا یراراتخ با كزنادراو ( نوموف ) طقف

 هدایم ارکوصزدحشرات وب یذوفن كنرلنوموف زیلکنا ےک هتن . یدکج هما رخأت كی
 واه هدهرتاکنا نامز کیدتا طوقس امام هدنسهمطق ایوروآ هوم ویو یدتا دارت

 . یدشمالثاب هخءالراب



 ۹4 ران وم وق هد هرن کز ا

 ¥ په قرف نالوا دوجوم نوکو هدنسه زا ,یرا ( نوموف ) رم ذارف هلا یران وم وا

 . ردا ثاععا ندات رگ

 فنی ناز دشا هیالءسا یهرتلکدا ( راناپ ول مولیک ) یسهقود ایدیامر ون

 نم هد ك هنفحهلوا لوق رهظم هدهرتلکنا هصابابو ندنقح ار هنسیدق

 او دعوو دعو هلتسانم وب و شنلوا جاتحم ء هرلنواعم قوح رب نوحا یاد و

 نزا هراوختدکرس نانالبوط هملآ یعاعنس ۰ یدنعارواط هناحیمس في هدنب
 هرات و ا طقف نیک وز وک هدر اجا زادنکع رب نالوا"ناباتش هدادرتسا "یناوصفم قع

 یاحوف  ییالوط ندنوب . یدشمرتدوک یبک راکش رب قج هل هحسراپ یهزتاکنا نوتو
 فز هدنصوصخ هباقو ندساصارتحا كنب زن را ناهحوتفم كلام نوحا لاکاو ا | روس

 .یدشمهمروک جایتحا هفرص توف رب ردف اهد هوو یيدس

 هلس رانامز وا . یدتیا هظفاحم یرلرمش یسادنک كرەديا كرت هنس رل واعم یرابوک

 ررب ,هنسدنک ی (قدوب ) هللا ( هددنول ) ناملوپ هدنلاح رهش درب زاتمو تسسبرم

 ر.,هدنهرآ .یرانوراب یابع نالوا . یناحمهو . نشف ی یدتیا ذاا دانتسا ا

 :یدع هلقم ڈا ع وا ماظ

 ل نالوا شاق بوش امص دز لاها ناڪ ھه رب هلا سر رب دیشسه

 كعيا لکشت هلتکر سلاحتم و دحتم نوجا كملس هديا تمواقم هقبضت فءاض و

 هرتسلکنا ؛ و هتذیا . ردیا لکا یا كلاما رت دکنا هدوب 6 ناب دنا سح یی انکا

 . رتالک | هلال وف ین کیدجنا ۳4 هل دوص هن ندنرازکید كلاس

 هو هدسرآ یرله رض یداعم كرل( نوموق ) و تلارف هدهسنارف كاک, هرد

 زا . یذاکد یش رب هقشاب ندنس«ءماح رلسن رب نایاشب یرآ ندنر رو موك

 . یدراو هرتشم تیوعع ر نالوا ساسح كب هدنن هعفادم كعفانمو تازامتما هسا

 توف تقر لباقم ر هدهرتکنا یوق تكلکب هرد قردلوا ینا تو لا
 قداص هنسهقتلو كمونلک . ردتالتکشت ( نوموئ ) هدوا کیدررنک هدوج
 یشراق هرل ( 1300785 غروب ) و هر( 0105 هدلب ) یبک كلوا فالخا نال

 ررح قرهلوا هءفد تالبا هتسو داد هردنول یرتاه ید . دنا جن رخ هناتسو

 ۰ یدیاندردا وز رازابتا یک زا هد امر واشر یجم رب هکر لاح ۰ یدسا شم راش

 ةو اراعا ندحرا وپ ۰ یدتبا ددعت هدنامز نار ىج ر نک

 ییلحت و شوشم « بیرغ راهدرح تازامتما . دالشاب یلوصا ( هدرح تازابتما
 لبا لابقتسا رب كویوب انعم نایدبا جارخیتسا ندرانوپ . ردیماسا نوناق درب چوک تیا



 رلن وموق هداسایسا ٤

 ی راتقادص نالوا یشراق- هتنطاس تح «دصقم ندن رلعا راهتخا نوک رج رطوه دک

 . یدیا قعاص ریغآ

 تطاس قوقح زالوا هشقانم لباقرعغ هلروص وبو . رای دلاق هنشاب كم ر « نوموق »

 نبما هدكي ندنتیاصاو تعورشم كنقحو قینغاط ؛ كننوق تیزک ص ندیادانتسا

 نرکید ندرهشر .یدلوا شعا ا اهدرب قوم نالوایثراق هنوقر دحتم نایلوا

 كلارق « ۱۵۲۱ » هد ۲ 12]۷احت رالاللبو" 1 تیام یرودرا « نوموق » ندک

 كياصعو ناشیزپ قرهحاق تمواقم الب هدارواو . یداردشقبص ندنف رط یمودرا

 هد رح كراەدلب هحشلاب و یدلوا كاله هدەبراح نادم 020111 .اللیداپ یسر

municipauxیدلدیا اغلا 166 8  . 

 (نوموق ) نالوا ردق هرصع یحآلا نوا ندرصع یحرب نوا كنابوروا یزکم

 : مدیا صیضلت هلا هلک چاق رب دقوا

 ؛یجایتحاماظتناوتدنما هدرلهدلب» نلیدیا سح هجراتعج موملاب لوح وکو كوو

 ےاپ ا ها هاوکشمو سشعا لک را( نوموف ) قر#وآر حق

 , یدرلشقلوب یعاس هکرادت یرلیدنک تاذلاب یتینما وب یراقدمهلوا , قفوم هنیمأت

 روهظ یرکف تیامو رلتلم . یدراروییدیا اوتحا هدنلاح میر یراتلم را ( نوموف )

 زیصرت ینرراعقوم رلتموکح میک هتن . یدقلاق ندهنروآ را ( نوموق ) نامز کیدا
 یراف دل وا جات ههباحو رولوا دیدم راجود هدرلترح يلح نامز یرلکیدتا بوق و

 فسا ر هدصوصخح وب هرتلکنا . یدروسزا یرلنوا هلدصقم هاخ ء تنطلس هدتفو

 ارو رب لمف هدتکداع وب نامز رب ےب كدادبتسا لاج وب هدوا هسیا. شعا لیکقت
 تلارق نالوا راحود هتقف وم مدع ندنفرط تاب ربلک یرلیا ندنلوا شمامهشلرب

 هلکنا ۰ رد لامعتسا قرهلوا هعفادم حالس رب یعاد یرل ( نوموق ) یشراق کون

 )وبا رام ردقو یتایعایجا « ینسهفساف « ینملع كلی! اع هلب-یالوطو كراوینارسا هیلع _.ءانب
 تا ثحم ندننیدقارب رثا چیه هدایاپسا كتي دم كسکو ییدربتک هدوجو كواو كتلم رب
 ¢ ردیا تلالد هتّور طاغ 7 لصن هکزب هملس

 کیدنا باغ یتیها کسا كننالکعت نوموف .هرکوص ندقدلراقح نداناتبجا زابرع
 هدقلشالک | ندنسهقاتع تادافا كلرارحم ینیدالشاب كنهفک ةراداو ص هدا ایسا هک وص ندیوا و

 . ردش«لوزوک موزل هنلپ وطت هدایز اهو كح. وب ندننهدلوا



 ۳ رلنوموق هدایناپسا

 لزوک كنا ین ~e نیت ساق ودا تور نوجا نیملعآ ی-ص رح و تطال

 تیودخ رب اهون هدانا او ناللو یروطاربعا اب WUT هسإإ يینص اوژرو ندا نق

 رامدلب كونو . رلبدتبا لوو هدنروطص ر دراب اهد یک راش ندا اغا ین )سه

 نوجا یشدلوا نیما ندنتفادص كسهعس .یدمرو تا ن ؟لراش « رایدیای راشی

 نیو نایصع هجیزناابو بجوم یاکش هدوب . یدنیا نیمآرلبلاو نامالف ءراتیال
 7 "یدلوا تغ

 هنتساحم دعتم هلاداطو . یدقح راد-فرط هرل « نوموق » الوا ناکدازلیصا
centrale de 0" unteیفجاقبح هنرلع یسهجرد طقف . یدردنوک راثوعیم (ز 

 ۰ یدعا ما ود هد هل دام ) كسا رفومهد ( و یدالک |

 یدربدشالف اب زادي یناکدا زا.صا یه نم فاصو یم هام دحر نال و هد رم لاح

 هب هفسلق نالوا فراعتم هدابوروا ردق هتقو وا هبالسا مولع نایدا هج رب هب هج ال تسود یر

 كراړلا اوز وا صو هلا لع و هلیس هطسا و یراناملسم اياد سو اتایسا كنتیکح, وادسرا و . یدلاح , هيلا

 بو یالیدعت لید هدنااع لیصح یعودش هدب رغ ه دنس باس كشر نا یراکدب د ) ساور هوآ ۱

 . یدصراص یلیخ ینسهدیقع اسیلک هدمالسا قوئفو مولع ندا رافتا هلو ,هطساو راب رع ۰ ید ؛

 هنهاوم قلا هرخ الاب . یدالشاب هکلک هسادنا نوجا ل ادصحم هبلط جوف جوف ندنف رط رھ كابورر

 . ۵ ) تا وی ) هد ۷۲۳۴ ۰ ید د ران دیا لب مح ناسا هل روص و و هدیسر ندراندا د وع

 یدیفساف کل سم وطسرا بواک هسراب هلتفامق بج ت ترل 1 كور ندنرابهار نکینمود ندا دآ ر

 . یدروننلوب یراب كنيلارغو انس نا < یاراف هدنلا نامز ینیدالشا هسیرد

 هنراگلغ یرادنک نایتصرخ ندا لیصح لاک هدرانودغلاراد سادا یک تربلآ
 هیمالسا ثمکح .دكردا لیکشت هرتوش تيه ر هدننلآ یتا 6501( 11076 نامز یراکدو
 لصاحاو «یدرلرویدبا راضحا ی رلهراح یقمقب ی زلن د دوف كرل اما هل ر وص رو سشل ی رل اس

 رلیافرش ناک بودیک هبابوروا نوجالیصحم هکیدازراب ردقواهدب رزوا رلرلب رغ ىزا مالساو, ترب
 هسا رلرو دیا قیبطت [:.ه هر وص هن هدنرلتکلم و دیلق لص یتسبلت زرطو یراوطا و قالخا كبر

 هب هنعالل_سا تفاقو تدب دم هل روص وا هد راب اپ ور وآ وک نوجا ليصحم ها دیا هدا ط سو نور

i:هبجأل | ففخ ˆ ةقاح یکی راكد هز کب راو رع هادم ی راتفامق ی «یدرلردی |  

 جاص رادقم رب هد اک گا نوت اا نوجا همه : 2 ب د او ہرا رع نالر

 لدزتمو بزعل هد اص ت كنرف ( نوکو یح ید رارتسبا رو کپ هراب یعهد هاس ز وص یتا

 یک ینیدلا شلدیا اما هدو» هل وا هدایوروا اوا یرلب رع A رر طا هو کیدتیا دع جرا

 زمکیدتیا مسو .هلیمان (یکاموک كنرف) قرلوا  شلک اي یتحو زمغيدنالل وق بول ند را اوریوآ
chemis«هدنبسهرآ یس هج نع هلن | یم هجنږب ال كن هلکو هکر بش 1 ند ) صبث ) ++ رع هد یسهلک  

 ۰ ردقود قرف هده رابتعا ظف



 رات رموق هدایناپسا ۹۲

 Ay » 216۲05 وردللایاق » قلیدیا بولغ« . ۱ لکا رھ ز ییا

 هلتروص كعا فاق عج 1 یاقتا س>ح و طقف . یدهع ونوا تکا

 داتبسا هقافا ا هبا «نوموف ا یف ےک ره کلو ےک . رلیدمیوا
 هصخش رب كنيراجات التساقو انوغارآ هصاطاب . یدیا ,دکا ناما ینق وم كرەديا

 یدشمحآ لو هیهدنتسم هرادا هلروص وب كردیا نامت یهساس تدحو یراصحا

 مزال سفر, رب داوخحشوخ ؛ صیرح « رواکنج زکلا نوجا ارجا یدادنتسا وو

 اتو ا ا  ینکشیدا لشع [ 271 ينو تنک لراش ] هدو .:یدبا

 هورف رس « لارف یی نلیروک ریکتو روغ هدنناکرحو عاضواو نالوا نامالف

 یر هقشاب اهر دل رل » Caballéros « هدنتاذلرادمکحونالوا شماہشیل | ردق وا

 یارجا طقف . یدقارب رثا رب شوخ هدكي هدنرزوا ناکدازاصا نهمهتسیآ كمروک

 -رد راو یناحاضیا ه دنصوصخ مق هدنفح رععتو - ینسهلک ( هطربش ( یراقد ال وفهدنساتم ا

 نوغازآ هددالیم رصم یجدرد نوا و یرلقدل 1 هنیرلناسل انب هدنروص × ا0۲۲4 هطذومک ۳

 لامعتساو لوبق ًانیع هدجرااویناپحا مسا یرلکدر و اک اهلی ناللیکعت وب كرل رع ندنفّرط یرللارف
 ۰ وممدتم وا: نایب «ییذادیا

 ۰. رودرل-شا ۲ ندرلب رعد ی رع 2101121 لا ممآ نالوا كعد یادناموق اعاود _الوتایسا

 < یمادالالحرلا »هرلبک ندبا رفهو ریس :دنسهژآ هر اس تاعطق ہلا سلدا + راب رع هکنوچ

 E EG ندیا ادياموق هرلنو و «لح رلا» زکلا هد کف «سلدالالحر » دوخای

E21۳010112110 ولغا رم و ےاریمآ یربمت و رل لز گقر ول دتبانډم رلکدتیا  

 مومعا ابادعام ندب أ, ىکا و هلکر رگ قم هلالیدعتاهد زا ع هرخ لابو رل دخ الام هر لن اسل .هدن راکش

 ۰ ردشعا لاقت برن سل

 زيات هحرد هب هتناقرت یراج و یعانص « یملع یهدرضاح لاح كنایوووا كن دم هال

 ندتفرط راف وا هس هدهراناملسم ۳ فسا اعم قرهنل وا قیقحو قیقد ندنف رط رالابوروا ینیدلوا

 کیا رب هدهسلکد دعاس« زءوضوم هحاضیایرلتهحو نالوا فورعم كب ندننیدلوا زنات کوا

 ۰ دوو دیک ته ا اس, هدارون .اهد ی هطش

 هج رلبغ هرلملء وی دا هراو ا هرانابورو اندنفرط رابيع كناک هللا تاثلتمو رخ اثم

 موذلا يک یی دادشالک ۱ ندنتلدا لامعتساو لوبق هد«ج را !اب وروا 6 كرام سا نالوا شلریو

 ملعت ه رايا پور وا بول ۲ندرلیلدنهندنفرط راب رع كراقزىرلقدلوا هدفتالا وق دلرايلقرش 4رلذلاب وروا
 . ردا هلبراعد تادا[ 27206 هزاقر و داراذلاپوژوآ نالا ییدیدا

 هفسلف بوذتا افتک ۱ هلقلآ ندرلبیع یوو مولع ثحاپ ندنایدام زکلا رایلابوروا
 ۷۱۱۰ ۰-۰ هاد الړم هکر دات هل را مش  رال اب ور وا هم .رد رشت | سابتقا هد یی ولء يک تایعامجاو



 ۱ ران وموق هدایناپسا

 لساسا اهد كنبذوفت تلارف طقف . ىديا دوجوم یبناوف یک و هد كنایلوغارآ
 تموکح ا واف هدایز نده صح تب رج هدنلاوح ینیدل وا سوم هد رود ص

 !ردنمولعم كاك ره 10۳۳013165 یز وم رر وما كلا وغارآ .یدباهدکما:هزوک یمه را

 یمهتناپ ترانج هدایز ندهملوا هدلب تازاستما ؛ ( 0٤۲٥5 ) هسبا هدام ولاتاق
 .یدیایامزرپ دوعسم كاكنبرا ( نوموق ) الاسا رود وب . یدیا هدنتهام یرابوتک

 لاک رر هلنکلایوق و روم یک نواتسزاپ و لیوه طرف ء هلن
 رازاد کح و هوس یک ینیداوا دون وم E را نوه و۶ ۱ داحما ۰ یدوماید

 ام اد ۰ ییا دوج وم هد باس 3 قع نوجا كبو بولوا یراح ماه نو

 رانو ( رایرفم ) نیم زاو ندقلوا راعددمم نوجما ااا رار هلقلوا بولت
 فونص هرکوص ندقداوالئاز هکلهت و طقف . یدیا مصخ رب هلرتثمهدنوجما یسیکیا ر
 نایدیا زا رحا هلا باا ال وا ۰ يدرتسوک ساب یقامشو قاش a هعامه

 روم هلَسلاغ . رایدل | .لکشر یتدا.هرکوص اهدو تابح دق شاواب شاواپ راتیروم
 تام دخ "یرلاوژروب یننص تلاصا نالوا دوسح هدهننور كنفنص اوژرو طب
 هدا تاق وا اسوغادآ  ءرخ الاب  طقف . یدسشما منع ینمردشالفازوا ندهمو

 تله هه هقشاب ندقخ قاطنا یمل وس یرلزوس « یدنا مرتح عقوم نایرو هب هيصخش تیرح

 چیه هقشاب هنسهمدم تاریثأت مالطا یکهدنرزوایرلهبدابو هیکام تالیکەتكرللويلاپسا ؟ رولیبهثل
 نایدیا باا ندیکی هنس ره هلی واعف كنسلحم هیداب رب اضعالارثک » كرر هن هسالوا لباد
 « یدردیا مود یاصوصخ نوون هل نوموق لصاطاوی هیلام«هیلدءهطبانش [ 210206 دا1

 دلرلینضاق هدنهسق یجنکیا كياتک و . ردهدنیهام ردنا تیافک هبذکت ینسهدافا كليا یرازوم

 ھا ها فم تاحاصاا ناپدبا اطع اه نق یرلکد تا اشا هل روص هی یهطباض و هب در ۰ هیکلم فال

 شام رل بح الضو هف.ظو كسب ر هن لر اتایسا هسرول وا قحول س دشل و راق یرلهرقف یهدالاب كرر

 فیزمآ فرح هدكنرمت 6 یک ینج هلیشالک | لاحرد ینیدلوا ینبع كانك كس رلوضاق مال

 زالو ابتسا هل رخآ دخت و ینیدنوا ید  هتشاپ ندنسهلک « ضاقلا » نالوا كءد « یضاق » 4

 رب هلی یرلمسا كانبرلسیز *::مالاح یک یرلتداوا شا ۲ ًانیع یهبدلبو هدکام تالیکشت ندرلب,
 8 . ردا رهاظت ینیدلوا یسهلک ب

 ذوخام ندهبرع كل ۸۸06121200 وداتنالهدآ نالوا هنسانعم یاو یمایسو یرکسع

 یرکذ هدارو هصاخم اب كران واکر د راواه د ربع کیا رگید هدهسآ شمام هلدشالک | ینیدااوا نو

 : 3 ردهدکا با

 یيدتا 42 ر لند رب,> یا رو همم هي زاد لاو۔عا گی ایام یرامآ لشیم ندامق رم گم

 یدومأم هطباض گل رب رعو یراکدشا لیکش هطباض ٌمرادا رب كرلمالسا هدهطا روک ذم » هدبا



 ون وموق هد بناپسا ۹

 تالکشتو :یدراو یرلهناکلام سا و تیاق كرل (نوموق) . یددلوآ "هم رابجتفیخو

 هقشاب ندتعای رفس یراق ءرابرع بوبالبوط رکسع جاق رب کی دیا هنارارجا هخرذ وا
 بلط وک ریو رب یئزج تیاف ندلاها ستر, نوجا كلوب . یدلاژس یاح ینیدلاق ههسنر

 ۰ یدرلیدبا وفع هدیسوک رو كرواکنج نیا تابا ینیدلوا ی آ رب ركل ساو و ژنا

 ی رابد نک یدنک را (نوموق) ءدلاح یتیدلوا 7206 607:46 یرلزابتما را رز

 نلیدا ناخا ندکی هیت یه هلشواعم كنسلحم هب دب رب اضعالارشك . یدراردیا هرادا

 رودن یاصوصخ ا نووب ك ( نوموق ) لصاطاو هلام « هلدع ةطباض 2106و
 ۸ 06121200 — وداتنالءدآ ۱ 16 pouvoir عصاتدلع هزکع تموکخ ].یادیا

 زا ران و اقو دن ه رادا ز نام ظا . رلیدا لاف ندنفرط یلاو 3 یاہو یرکسع "ناد

 . یدزعا هلخادم نی

 كا راتو. رالشاب ه-رصع ی رب نوا هررح تازابتما كلبا نلید ۱0

 دنت یا (ینبمو ۷1650 06 یجاع]اد ندرط روم لاوش ناس تنوق یک

 نوناق ازح رب صوصخ هناکدا ازلصا هدنامز یعو . یدیا نالوا شلردسا رادصا

 مک كيوب هرخ الا ر لکشت یو اق هدلب ك[ 7505 سوغذو] و

 . یدشلدیا لرمشت هیاللتساق نوو
 رانو هدهسیا شهالخاب هقسطت «دررمش فلتخو رادصا رانوناق قاط رب رکو ص

 ۰ یدرلرومقح هجراخ ماکحا نالوا شرک هنلاح لماعت كرهلدیا قسطت هل قو یس

 نایر و ههیصخیش تیرحو هبرشب تد ح یش ناپراح هقد رظن هدایز لا هدنهفاک ٌلراتوب ۱

 ۰ [6] , یدیا مرتحم علوم

 اقلطمهلبصعت ٌةقاس یررحم یرتویدقد سورال دوو نالوا شادا ذاا خم 1

 رل (نوموق) کهدایاپسانالواسلاق هدنتل ۲ یک اح برع تدم نوزوا نوجا كما فزت مر
 هلن اب یشنوک طقف شم هتسیا تامروشود ندتیما نوجا یدعهزکب تالیکعت امور _ ینالیکدت

 زکس » التم . ردهعا قاطلا یتیدنک هنن « قح » هدرلهطق قوجر ندنفج همهلرا لباق قءاوص

 زسریثأت هدو و شا ضرع kL هعقورب یضراع قا یتیک اح بره نالوا شا ماد رضع
 كرز سا هداننابسا » .هرک وص لدکد تیا فیرح ققیقح هلیسهرقف « ردشتک بولیکج یک هفلاط رب

 ند: سامهزاو :ةرف تلعفب دل وا لب ات هبهالعا ته دم ك_تیفیک و یا یارتعا « «ینیدنل و رداپ كب

 فلت و رادصا روناق ماطر » بقاعت. ینرل هما یاساپسا كرب رع هدهرقفرم کید ءرديا تأعن

 شمرک هنلاح بت دارهلدبا یبیاعت هلیتقو یسپه دكرنو هدهسیا شعالشاب هقیطت هدرلرپش
 هرم تیذرح و ی نایراح هتقد رظن هدایز كا هدنسهفاک دا ران و .یدرل رویمقح هنحراخ ماکحا" نالوا



 ۰ ۸۹ ۱ ۱ 3 ان رمرق هدایناپسا

 رشع نکس یموم اهد . ردشمافارب نات رب جه هدنکلعو یرانوناق توفیزیو

 هد و شمر توک یتمهام هعقو رب یضراع قا کا ټر نالوا شما ماو

 ردشمتیکبولیکچ یک هغلاط رب زسا
 هدهسا یدلوا كلام municipa eharteا ندا ها هب دلب هد امن امسا تیام

 هدردنالف < ءاکتراحت رب .هدالاتبا (نوموق ) ۰ ردلکد هباشم هنیرازکید یآشنم كنو
 . رالشاب هلا هلق رب مکحتسم .داینابسا « هاکتعد ر

 هی رلغاط هن هری یم هغلاد التسا بره هرکص ندنسهب رام مانع 21616 تالاداووغ
 :یحرا لوینایسا ردق (۱۵۹۲ ) هتسدادرتسا كندطانا رغ ندح را وب و شاربف قره راع

 . ردشمالشاب هقماشاب هدهرودو هد ی را ( نوم وق ) لا هعاتسا طةف شلاق هدنجا تلا

 دادرتسا .ندرلبیع شیراق شیداق تکلم ردق هنر ( زات ) ندنراغاط ههرپ
 هدهسلارف تیشت وو رولیدیا سیسأت هملق مکحتسم ررب هدلح بسانم يه هکدلدپ
 یامزانم نوجما یادلوا رییدن رب شما ذاختا یشراق هنمشد رب یلخاد یک ینیدلو

 . یددویلوا بجو

 هدشیادب لام وب هدهسیا شەریک یسهرود راهطروف هدیرل( نوموت ) اینایسا
 هقشاب ندتباقر هنارورینطو هدنسهزآ یمهعیت هلرارادمکح هداینابسا ۰ ردشمالوا عفا

 . یدیا نوکسم هليا يلاها فلت. چوا اینابسا .یدرولوروک .یش رب هدنرو
 هلبزو و یسهع.دق  یایاحسو عیایط نالق ظوفم یالوط ندطالتخا مدع كرانو

 رباب هل وا قل ر#

 هنارواکنج كرالابنوعارآ «یسیراجحم یاهد ناراو هنلاوحتشذک یم كرابلاسولاباق

 ناش دنا رورض رب رغآ هسا, كرلبلامایشساق و یراکلرورترح یسایسو یاس

 لیکشت 3 هنا شاب فو چ وا وب یرههصخیش تیزح ندیا رهالذآ هدنروص ر

 . قدرا

 یدکعتهدبا ص :یملاوج كراش ۇلاق « ىد كرتنابلشساف هلامز روز

 یتصخش هل ( بالف ) یجنکیا ) هدرلرواکح تاليا نسشلرب هد 217805 سوغروب,

 .. ید ریل هاا ا: دهاش 4و ۳۹1 یتاهد نویس) رنک

 هلرا ( 625011105 وتاش قافوا ) ۍراغاط ایاسسا یزکم «درضع يوا اد

 ۱ ۱ . یدقلا ندرلوناشوب یاسا همطق ویو نیم اا

 راکتعنص هل رالصا ۱ هل صا "يلاها و ا فرط رب 15 رلریسسا نالوب ردا ك



 ران وموق هدایناپ ا ۸۸

 طوقس هلبرا هبرض راتهف 2 ( ج وهلبساوناوبا ) راج هرکوص ندکدتیا باغ هلیسم الوط

 ۱ . یدّتسا

 قاتل هحموسا یرارهش ۷۷ هتصوت راعاو « اهر « واتهلوان04 دنوسلارتسا

 انبار !یرش (غیوبدغام) نلیسا تیز. ند قرط الت یللیت .. فتا
 هل .یسهیامج كننادناخ ( غروبهدنارب) و شيا عیاض یتسیتسبرمس یاسا نامز یکیدادیا
 شخشود ه (۰,۰۰۰ ) غرویوآ ندا زوا ی ٩۹۰,۰۰۰ سوف . یدشمرک

 :یدشادشا بب رخ هلسماع .( غربنهزولو )

 لالتخا یمایس : ینیدجآ كنید دهام ,الافتسوو به ردیا باجما . كلروس ودی وش
 ۲ رددعلو قازوا كب ندقلوا عزام هن راسو رم كرا (نوموق ) یمهرود

 ییرایضارا راسنر لباقم هنیذوفن قاروطاربعیا نالوا شما بالقنا هنلاح با ربسرب
 رسا و دوو . شیدریدنیا ییهرض كوص هدەرارېش ت بربس ادعام ندک دتا عیسوت

 غروب زارتسا .. یدفدیا بیر ندنفرط یرلودرا كسول درد نوا یرل رمش 6

 رایی ندقلروطاربءا یر ریش رکیذ كساسلا و

 : رایدمانیوا لوررب چه هدابنامآ رل (نوموق) يد هنهجینلک هنلالتخا او
 0 تاح را تسر هوا 6ردمهم ودیا يرثات كیمارورترح تاسع طلا
 فعض جزو یرلترح هلراهداب و - قالا هراتموکح لقتسم كرارهش نالوا

 ويعا كن ات یدیا راد. تياغ نوجا رلنوب نوسلوا «سرواوا ششود هتلفسو

 ر ر زن نالوا لوم ترار نوززا قالا تکو ةا ی
 ن آلآ امر هنامز روم یتاریثاتو ًأشنم كنو هکیدلوا جا قرز هتموکحوا یلالقتسا
 . ر.رلب كمروت

 دناستم ردف وا یاردقم كنیرلتلم ایوروآ اراعا ندنطوقس كتقل رّوطاربعا امور
 ند هعقورب هدر رب چسه < ریل هل د رودکی نم ناه یراح رات کرد لئشر

 زکلاپ هدوش راق هقنک رخوت ۲ نوش ك هل و صح سکعر هدف زط رب هقشاب هک ردسشههغا

 مییابط هدایز ندننخت كنب رلغاسط هلءریپ نداپوروآ هدوا . ردیا لیکشت انتسا تکلءرب
 هیهحناک هرصع یحنا نوا تکلع و , رد (اینابسءا) نالوا شلزیآ لین هصوفخ

 ریل هس كرالامور ن لا رلاوبنابسا یکنوکوب « ردشمهّنا لا رتشا هنناکرح اوروآ رد
 زا رب چیه ندنرزوا كرانوب یاسسوم امور ۰ رلروبیرتسوک ین زل( 68

 ۲ ردشمع نزسققارب



 ۸o راەداو هداسال 1

 دوحوم ( 0216 یسهدزحم تازاتما) یمبساسا نو اقرب كلەدام زک-نوا زوب نالوا
 ناکدازایصا یتسیکیا كرانو بولوا شلدیا میس هیلببف یکیا یعرکب یلاها . یدیا
 . یدردبا لیکشت یرافنص ناراکتء:صو اوژرو یتسقامتم

 سح و ماظتنا رکو کد وح .یدشملسهدبا تمواقم هرانارش قوح رب تالکشتو

 طیف هوا .یدراروسدبازا رحا یراماقم یرلقدلوا قبال فونص ندا لی: یهظفاحم

 كرل داب یمدنلحاس ادناللوهد انوقنارف < سقاس « ارهواب نالوا شامالپدیا ریخستو
 تابحراما هدراکاتفح درفن و هدرابوک قبجآ یفارطاو رولوا لوغشم هلتعارز یسیلاها
 inn نا« 28[ !JÎ » ۶6 هلأ یرادودح قرش كناسنالآ رلتتو وا . یدرارومیدیا

 هل قرع والا ی رهوا هلدود_ح و . یدشلدا دد هللا نامروا هرقو یرارم

 غروبماب « غنیدوت « غروبنهنلآ « راووناه یرالوقهرف كوص ران بولوا نوکسم

 . یدروینازوا ردق هنیرارهش
 دارا مشوه س ٩۱۹ طراز 1 هژولعابع رولزاول یرتاه لار اینوسفاص هداننالآ

 نوجا ظفح ندنرلننآ كرلراجام « فآارجا كلاذوب هبفامعم .ردهدکلدبا قات یی
 .ردلکد یشر, هقشب ندنوعد ههمکحتسم عقاوم ی یلاھا

 دوجوم هینابح ةیقیقح بایسا مقاطرپ رکید رک | هرکوص ندک دادیا بولغم رانمشد
 ینابح تراسحم . یدردیا باجما یرلا طوقس هتیرلیدنک یدنک كرارش یدیا هلوا

 ردنالفو ابلاتیا هدهرص وا . یدشمالشاب هععالناح هرک وص ندنقوت هرودر, نوزوا

 ولفنا . یدشهالشاب هفابشکنا شاوای شاواب یمهدود را ( نوموق) كوبون هدن را هعطق

 یزایوانیدناقسا . یدرلروسرانروق یراافای ندرارابراب یماها بوسذم هنفرع نودفاص

 سسأت هدرلنامز وب هدیناروطاربعا سور . یدرولحا هتنانسرخو تبدم ییامث

 ۱ : یدیا هدجعا

 ابال نالاق هدنسهرآ راتکلم وب نابالشاب هک السا ینمکو لاعحتسا یسمک
 ۰ یدروسدنا ضرع نوکسو رو تح رب یساو <« هرادا تدحورب مهم هحټ دل وا

 هدهسنارفو زومیدبا تلالد هنیرا هلدایم لر هیطق ینیدلاق بوشیقبص هد رلءرآ « اینامآ
 ندنو . یدروس رد رو ټه ار هج هقشاب هتسدنک مدد وصخ و یوا نالوا ماودر

 هدنههاس ولو اک تععنح مه ناب رذک ندحراخ هلضوشت ككرادسلو هرم قذو رونم هقشاب

 .یدرولی راباهحف دل وا هد رانص



Aرل داد هدا  

 یراج هدرانامزوا ۰ یدلکد كاام هذوفرب هدهجرد كجءریدتبا عاهسا ییزوس هدنرزوا

 زسلارف یدیا هدلوا شا دیلق یهراپ رهش یه هلیرثأت تایسح یلحمو نیدوخ نالوا

 هرکوض ندنزا طقف .یدناذلآ هدنن لسدام . یدقج هلاق ضورمم هرااکلهت وب ول ییام
 نالوا تسر ارخام یمالسرکف كماخ . ردرلمح هل وا زاحود اط ینع هد یرلق وخ رب

 . یالوا عام هنسعا كلارتشا هشش كس ز

 كرت ییرل--ی د؟رلاوژروب ندا نی هکلوا هدنروغا دصقم ینع ارب هلبراسیر
 نوزوا هدنرزوا یراکفا كّلخ هعقو و طقف . یدتا تافو ابوه لسرامو رلیدتا

 < يدون دوو لغعلا سکر كجا رداد قار جا گرین

 كز وضو كما فيرعت هدار » یتعضو عاحنرا ندبا سقم ینطوقس كننلاهک راجت

 كل راش یجب قجمآ یرهش سراب نالوا شلاق هدنمشا سامو فوخ . ردهدنح راخ

 رفسوب طقف - قرەلوا هءفد یجنکیا هدمرکوص ندنوو شمار هالبوط ییدنک هدنتافو

 كرل (نوءهوف ) كو وب رکید | سراب .یدشلدا بولم - نازک یک ه هل دا چه

 لاوز ریارب هل راقاریاب نامالف نالوا بولغ« هدنسه رام ( كه هزور ) یرلهدلب تیرح

 روما یکء ر اسو نوش 6 قلات. یدشلواهنار وقع ك عا را هعوقد هب نکل .شاو

 . یدشلدیا وغل راتبوومام نوتوب ندیا سا هب هدب
 طقف شا هداعا ییراترح هنیرلاوژرو سراب ( ناژ زسوقروق ) هدنسهنس ۷

 قترا هفامعم . یدشعا دادرت-ا یتحو هلبهنقوم تدیلاف ( قاینامرآ ) هرکوص هنس شب
 یءهدادا هب دلب يرام هدنتشیاب كالارفو هغمشب راق هنحرات هسنارف یحدات كنب رش سراب

 . یدشمالشاب هغمالوا یحار هسمک کا روصت

 نالوا فوسخ راجود هدلامش طقف رفظم هلیماع هداسلاتیا هدرصع یحتتلا نوا

 .یدرومدنا تمواقم هلکلح وک هنبزواح كنءدبتسم هرادا هدهنارف یرکف (نوموئ )

 هدهباینانساو اينالا نوحمالاک ! یزعاقتقدت .یدروسلیروک رالاح ینبع هدهدایوروآ یزکم

 . زب هدنش رویم راظل طع

 . یدرولوا فدا صت ردا ك هداسالآ هرل ( هدلب ) ردق ههحنلک هریصع یع وا

 دعا نیان نیساوم (قزهن نانا ران الرا نتا امور هل رک

 :"یدشعا هظفاحم یتماسقا ضعپ كسهرادا بیسوم یا كلاع یهدننونج هنوطو

 شادیا عظات هدنح را ٩۸۰ كرهشو ۰ رایدیا هدناموب ( غرونزارتسا ) و (اینولوق)



 ۸۳ یسوشد ااح هتب وج لاصحتساكنن وم وقس راپ

 هج داانا ار وقت ن نرچار لسرام و م یدشما دهعرد ةا: کا ادا
 . یدعهدیا هدهعرد یشیاو هسک هقشاب

 ناسسّوم سلحم 6s 616۲21 هم و سلاح هنیرزوا یر وم قیوشت ثالسرام

 همون راک يو « یساشلا كنازاستما « هساس تاوابسم : كرهدیا بالقا هنلکش
 هلدع ةرادا را یا یکاد قیمہ .سلانح « یشن ادوه لراغادنطو « لمنت
 .یدیا لالتخار هلسانعم ماو . یدلدبا نالعا قرهلآ زا زف وغ یس كن کامو

 لرلاوژرو نالوا یدالوا كرل و5[67 نامز یيدلدبا رظن فطع هجصوجره یهدرودو

 . یلیروک هللربح یراکدتسا هدافتسا ندنتاقط كسک و كا كيهعوم قوقح

 . یدرولاق یسه.قبطآ تهج كن هلئسم قترآ

 ینیدلوا مزلا ی.هعفاد كتام تاسحو مريم كلا یتلارق هک - یسهمانرما ۷

 -یدروم هما هءاقایاوفنواعمرب رکیدهیرب كتوقو و روبیریدتبا دب رحم ندحالس هدنامزرب
 . یداکد قفا ومو ییطنم ك

 ندعا لولح یتفو . رر دلوا یرا«خ رلجالع روم كلا نهلدیا اطعا هدننامز

 . رلاق ترابع ,زدربپادت مقاطرب نرو اب تاحالصا نایدا قسطعت

 هلیرکف تیلحم : فنص جوا نالیرآ ندنراربرب هلبرابتعا تاسحو تعفن « ًاشنم

 ییدنک ندتک الفو تلافس ؛ یرلسلحم تایالو ندیا تالکسشم عاها هب هموم ییپادن

 یروروس درو چآ بودا هللاقم هل هزک الف هتک الف « برج هرحو نالوا ش هجا بع

 یسانهک راج . یدلکد لباق هدکب تموکح ابا هلا رصانع یک تام ناشالوط یک

 یدبای هدهع لو و تسشا مدع و نالوا ق ك . یدمرت وک یتنح قعاشا اکو

 . یدروسدنا زاهطا یتطو مع E نادناخ ( لسرزام ) غر هب هل ماعم هنا راک رة

 (لسزام) . ید آ یرک ,یزاهدارا ييدتيا اتضما تاذلاب كرهدبا رارف ندسراب دهع لو

 تاحو و هنیراساسا تلارق رپارب هلقلوا ز زمسطاتحا ریدنو .یدتا توعد یرللاراوا

 .نب رتس وک نفط ود ص نالوا ه هام

 راحت لاوج نامزوا . یدک هنفرط نمشد كرهدبا تناخ ( ءوومول لراش ) طقف
 زساوأم د یلرآ نیل :نالوا نکا بلج | ین هېش كنبزا وژروب كسک و یسایهک

 یدر درک راربجم ز هرلثاقوس . یدحآ ینعار اب لالتخا هدلاح ر رسفازراو زسرگکسع

 نداروا كرءدبا ن ۱ لو رم حس ها هب دل نالوا یأجام كو-صو یدر دزاق ناروق وح

 تاپالو سراب هکننوح . یدیا اتطخ هدو . یدنیا توعد هنصالخ كی هلا رف ینزاب



 یسمشلاح هت رح لاصحتسا كننوموق سراب ۸۲

 ی_رلافعتسا كلر,دیا فوخ ندنجماتن كريبادت خو یرلکدتبا ذاختا یناضعا نلت

 تاذ زوسج وب نامز ییدتیا كرت ینسهفظو ( ىجا رابلآ زوتوا) و:یراکدریو

 یدراو رادمکح رب زکلای هدنسهرا جو ج یه یعومع وب . یدرتسوک یتسدنک

 . یدیا یماهک راج هدوا

 هدنکوا تبصخش مظعم و ناریدک | هدايز كب ییرایالتخا هلویو كنهرود وص

 یتسسرک یکلکاح هیدلبو صدخت ین-هعطق ردنالف ینلسرام ك ( سراپ ) . !ءروط زارب
 هلیآ تسقفوم عض رک | . راردیا هدست ه (دلءوراد قاژ) ندنآ العا رذق تخ رب

 . رونیدوک قق هنت كراپ ققح قامرهق كنرمش تناغ هسردیا باما كم وا

 . ردراو قرفو تدمرب قلرمصع ترد هدنرلءرا طقف

 هد (لهسساق ) رلنانالف نامز ییدتا روهظ ( دلهونراد قاژ) ارب روهشء وب

 یرتکلعو یدراروملو رختفم و جسم هلسارطاخ (هرتروف ) ریارب هلقلوا بولغم

 <« کام . رایدبا قفتم رانامالف درب ندلارق ییا ندیا راهظا یلعا كتا طظبض

 كن ه-اسس تابح یر ( نوموق ) لاش نالوا شمشلر, هلبا رظن داحما و تعفنم

 كا نایصع یراق هرادمکح رب عو رشه هیلع "ءانب.. یی راع دل | هماحتقا یدک دم

 اانا -یکو هل ل( تنا ) .. یدلکد ینرب کی نوحا رظوا
 یثر, هقشاب ندکسشا عیسو  ردق یتیالوا نکی یتاعاسا كنءدوجوم ءرادا نوجما

 یتهبراح ( ۍسهرق ) . یدیا سکع رب لاوحا هد هسنارف هکوب لاح . یدقج هیعای

 هلداح هلا لارف چ وا ابو کیا کلب لک ھا ,لهنندام ۰ یھ کجا مدش هب ( هناوو )

 روسسج؛ییارق ( را وان ) قفتم قرهلوا فداصت هوس هکننوح . یدبا روپج کا

 . یدشلوا بیس هب وعو شفار ءدلوب یر یلهبیرام

 درج سراب هکو لاح . یدرلشا دقع قاقا رب یوق ارا یر رهش ردالف

 . یدروبمقبح یراثدط ندرروس كسراب یدوه كلسرامو رولاق ءدلاحر

 ی رلعلاط مدنی وع ترح هعفد اف ر اردق ه«یدمش یرلحهم وقود ردالف

 هتشپ ندنواو .رایدیا هناکس هلیماع 6وہ .رالسراپ نکاس هک وب لاح . یدراشعا هنرجم

 یتهوکح زب هک اب . یددوبلوا .ثح عاوضوم هاد كب یصیاخت : ةئ رح( هدا ) دسراپ

 شی نت ندیکی یغاشآ ندابو " ةسابس یتسجرب « قمرا زوق ندنرلموروحوا هک دم
 هدنامز رب ییادلوا ج سهو ج سه کام ینهدهم هفظو و . یدر :بیدا باجا "كعا



 ۸۱۰ یالیکش" نوموق هدسراپ

 ناشد maison de 12 marehandise sgl, parloir bourgeois و تراظن

 ندقدلوا تخم یاب هراارف هدلب یلتوفو نیکنز و طقف . یدردبا تسایر ددمک رب

 6 -یتحالص ]رم magistrature . populiare du prévot کاکا راج هرکوص

 ثسکوب اهد طوب یم هتلارق - یدیا زب اح یتهام رب یراج قفرصهدایزندقل وا یماس
 كراتنوف سا . یدیا تتصخم رب كسک و فر هتم سراب . یدتا كرت ههسسوم رب

 یسهدواشم تشهو یلارف زکلاپ قرهلوا قوفامو . ید-شعا ثراو هنفوقح نونو

 سراب. یدریلیدیا نعت هزات صاخبها برخ یتقادص قحا هعقوم مهم و ۰ یدروساط

 . ردشلک هلیدبا هراداهلرلنوناق ماطر یصوصخ ایاد ردق هنوکوب ندرانامز کسا

 . یدزاروس في یرهش كوبر وو نالوا منطمو ناقشلاح « نیکنز یرالارق هسئارف

 هرادا ًامسقو ترا ًامسقک ]€275 مهتزوزهجا96 یتسهمناهسراپ توک وا بیل

 قیوسشتو ,بیغرت - ردکعد تشه نذیا هرادا ینرهش نامر تشب مب هدنص وصخ

 و ندرفس و زیب و اشنا راوهرتنا و ران اهل هن رزوا قبوشتو بغر و , یدیشعا

 یرراوژر و سراب لارف . یدشلدیا شح هرانو یقح ا مسد در ندرلو دیا نم

 تور نامز یټەنکآ هنسهبراع . بلص لها و ردا توعد نوجا هراشتسا رار |

 . یدرلیا عیدوب هنتناما دی رانو یتسهیصخش

 - هک ر مهم هدنرود یدادبتسا رونم كربلف لژوکو .هدرصع ندا لو قو

 كوو و یزک ص - یدیا هدشنهام نانوعبم سلحم ًارظ هتسملدند parlement هک = ك

 ( یدرومهزکب هتیرا رهش رکید كنهدنارف قترا یرهش سراب نالوا یرقم كیوزفلاراو رب

 لو تو اا نههو يغامح اهلل هلا ون یاب تابان تا ولا ف سراب
 هدرانامز یلکلهن نوئوب . ۍدروریدیا ومت هداروپ هدیدج راکفا كجهدیا هرادا یییآ

 هدادما سراب زا ودیا قفحم یرافدلوا زجاع ندهرادا یناود هنیفس روما نارادمامژ

 . یدروسدیآ لایا هتمالس لحاس یراتواو روبشوق

 ر و فل لکا و وج ا« :لاعف .ندنما (.لسدامن نهبنا) بع رایت هیدن ةا ۵

 ندنفرط ینوموق سراپو یزلاوژروب سراپ تاذوب ۰ یدیا 0:۵۷:۵1 یمابهک داحت یسیرب

 یوعیم هیدلب .زواجت» یزون تردو شلدیا باختا سیر هنسیمو# سلاح تایالو
 ۰ یدراشما شوت انداع ینلثم روسج كن هدلب ٌءوق هلکغا .. اعا هتسایر یاذوب



 یالبکشت نوءوق فاسراب ۸۰

 باغ یارو نا یاو شازا هدندابشک كرلهلموب .یدروسدبا حیدو هنمامهادب

 هلاوش « رلیلراوات « رازباکنا . یدروسدیا فارتعا یتفعض ینص تلاصا نالوا شما

 اایتسا یک یه یوم فوخ رب . یدرلرویدبا ماود هدر یکلغ رهتحو یانطف

 ؟یدکچءدبا صیلخ ےک یتکلم .یدشما

 كنيراروس هکنوج . یدیا یک رلکج هل هل اودرپ فاش هدرد وب را ( نوموق )
 ء مرا وتو نایدما هتفایم مدنروصار لمکم-اهد هلتعارمغ كتسلاعا تاز ندتاصو
 زوله هدارو .یدراشلو احیام رر, كالرورب:طوو تور « تاح < مغ هدرهاکنصح وب

 . یدرودیا ماود هدقع راج یلق كن هسنارف

 كنسودرا زماکنا یرلاوژرو یرهش ( سنءهد) یيدلدبا سدقت كن رالازق هتنارف

 (دیناو ) كرءدیا راضحا ینا ولغم لرقتسم كيودراوب هلئروصون و مفد یی راموجم"یدایم
 .یدروسدیا هلازا مق ینتلذ كنسهب رام

 رها رب یی هلا طش كماملكح چیه قترآ هتَسا س ةو هرکوص نرش زا وب: :

 كن هلک وب یرهش ( سداپ) ربارب هلقمالوا زئاح یتفص ( نوموق ) . یدرویلوا لخاد
 نالوا شمو» هدنلآ یتا صو كنیرللارف هسنارف . یدرویدیا قیاطت:هلبماع:هنیداقم

 ذوفنا رب هجو ريا هدنجما تموکح هلا نالعا یییدشر تیام ( یسهجیلارق رلهدلب )روب
 نارحب .یدیا یتیقح كب رارب هلفلوا مظتنم ريع ذوفو .یالوا یحانص.تردقو

 هنیوزوا یتیمها ران كراتموکح نوتوب هلتروصوبو راټوط یی رب كراتوق کیپ, هدنرانامز
 ۰. یدردیا باج

 زرط باس وم ااو Véctigales سهلاغشهو هدیشنامزآ یناروطاربعا امور,

 ر ردق هامزوا بول وا قحام هناا نول یرهش سراب نالوا شلوا رهظم هنعهرادا

 تیعضو ۰ یورو لوا دیفتسم ندن یر, چیه كيازابتما لفاک هنمأت یفاشکنا كن ءدلب

 هدندوصر عیرس یوه هلی رابتعا یسلوب هدناحاس كرهنرب رفسو ریس لباقو یسهفارفج

 . یدشعا تمسو بسک رهشو شعرا دیازت
 هدننافو ك ( ره ولف ) لارف هک یدشعا تما تک. هج رډوا سراب هدرصع يتلا

 یہلر, چیه ندرلنو و یدرلشمر و رارف هف رصت "کر تشمو ااش یرہشوب یغوا ترد

 .یدل» زا نتج مک زیا ی

 وبا لکشت یابه راج رب eê تراک و افت ( سرا ۳

 ۳ نامل سید و . یدیا زاج ینتفص 0۳6۷۵4 یمایھک یه



 ۷۹ یرلیدس هترح لاصحت-ا كرل وموق

 _ كفللارق ینعع .یدیا هدلکشو یتهضو كنيرا (نوموف) زسنارفهداعسو نورف هتشا

 یردودح كني رل د وم امور هدهلح كالیا كر هدا نئصرت ینەقوم هلتسد الو ط ینعض

 كبر(نوموف) كوبو كنالاتاوردنالف یرل(نوموق) زسنارف .یدشاواقفومهلب کمک
 یراتدلوا راجود ارخُوء كرانو هسژالوا ېه هدهسیا شمامهشرتب هنیراهنطنط و ماشتحا
 . یدراشمالوا رادهصح نددملا بقاوع

 .شمرک هنلکش یرادا روتسدر یتعمت هیهیمومع عفانم اعاد كن هرلحم عفانم هدزعامز

 كح هل هرک هنلکش ( [6067:0107 نوسارهدف ) هلبا قلراک ادفرب قافوا نوجا یتیدلوا

 زرط (نوموف ) یسا . زروسیدیا روصت هلکلجوک یدمیسش یتیدوجوم كراتموکح
 هنامزوا تالنکشت سا طقف .ضمهلیدیا هم ارا قرهلوا هنوع رب نوجا رلبکیدمنش یمهرادا

 .رواس هل دنا هع یر رب هروک

 یراروضحو تیتما یدنک كننلاسها هدنسوشراق یدوقنم كن وقر یماحو یصو

 ؟ردیلک د قفاوم یرلمشا وا همت تاذلا

 ما همدم ییدتا ماود هلدا- و کیدا رک لاا لزوج وتش "تا

 یگ زف یی رام داخو نواعم ینا نایالسشاب هجاعزا ینسیدنک تلارقو . یدرلب هلو

 ارل (نومّوف ) هجشدیا لولح ینوهیم تقو .یدروبلکب یتوهص تفوو تصرفر, نو
 طقف ."یدتجهلوا ماف ( تاما) رب هرب هدرصع یحنتلآ نواو قج هقلاق ندانرو

 هدنسهزا یمهیدعر تاعاعلا ك_نیراهنطروف لالتخا قجمآ و لجشم هجرد كوص یمیسر

 ءدود نالوا رکنا تک الف كتنادناخ (اولاو) یتالم ؛رهجوب ندیارادید ضرع هرصهرآ

 ؟ یدکحودیا لک مک هدنتنطلس

 (58715) رللیوک ریسا مدنسهزآ یرلتتطاس زود كراس ول یحتتلآ نواو یح وا

 ا یتمطاو كما فد و لاح امر رک اقوقح راد الو یا تانک
 هل وا را لوو ا هدنس هن اثم چیه ناه هسا ههو راکفاو هن الابقم

 طقف . یدروشا هظفاحم قارا یتهضو یسا یننص تلاصا نالوا روسج رار
 . یدیآ ریسا هدهردنوا لراش لا رق کنوح . یدشمهّلا سست هلبماف هدتلارا

 شعر الاق یتلارق یاصع نشود ندسللا كرد هدنسهراحم (۲۵زا]مت ها و و ٍ

 ۱ سح تردق اچ نم ردق كحهدبا ذاما رب كتلارق ؟دهع ی و فو جک نالو

 étas 2606۲2۱5 كراموع سل نالوا نالوعم سج عور نردف وو روش



 یواش هزار لااا فروم و ۷۸

 | رايد تاک اوز" وو رل رش نیا سا چ . قدا لکل قو
 تحالص ر هاتف اهد Ê بو سنە هماوع هدنسهزود هررحم تا راما هل روصو و

 ووز ) و ندیا تلادع یارجا هنمان لارق ؛ یرانوموت تضکوب هکرابذلبا باستک |

 . ردیا ییرف ندرارهث رکید ناللوا هرادا ندنفرط

 یمهم لا كفوقح ییدتیا فمات هدكیهدرحم تازاتماو باستک | راکت كرل ءیلب
 نده,هخیش تراسا . یدبا « 1196۳1۵ تیرح » یالوا چ وک كا یارفو نبوت طقفو

 ك٤ا موز هنکیدتیا وزرا یدالوا ‹ قلوا بحاص هنسهللاعو هنیدنک « قل روت

 هرداصم « ندرلهبهءیلوب هدارشو عرب « كا تراجم « كمليهدیا تحایس هجتسپرس

 حیاست راودروا « اشنا راهعلق نوجا هعفادم قوقح وب نوو و قملسروق ندراه رافنآ و

 قاراک ادق , رلهداب نوجما كتا مضر هنسهدادا ریز كرانادناموق  بختنم یرانویو

 كنلر ادف ندا نبمأت یراتیرح قح رارهش نایدیاقالطا . یدرازمنکچ ندن رابتخا
 هدنشخح كیازاتما كرک , طقف . ردراشمهمشرک هفلرازا الصا هدنسارجا و راتخا

 . ردشمالوا اوهداب یش رب چه هدنصوصخ هدافتسا ندرانو هسکرک

 ذی رکشه تیم ةتمراهل یدک نر دوخایود.ل و هرتم « لارف هدنال واقم نایدا دقع

 رازمش كوحوک هلنامز رور . یدرلشمهما تغارف ندننمأت تافیلکق یک مر اسو
 دکیدرلشازا ردقواءدننن ۲ تافلکمرلرهش كویوب نالوابارخ هس الوط رابرح موخو
 كنو كرهک زاو ندنقح لیکشت نوموق هایرایناذ یوزرا یرلنک ان لرلرهش !تیاهن
 . رلیدلاق روح هلط ینساغلا

 هسات Constitution des magistratures urbaines كسب راکلاکاحت هب دل

 هدایز كا نشکد طقف . یدشمایغوا هرالوحت قوح رب هروک هناکمو نامز هدوب : هجنلک

 هدر ره هسرلیدیا انتسا رارهش یک ( زلف ) و ( نمود ) . یدیا باخا لوصا

 یرلهفو ینع رارومأم ینیع هدفرط ره . یدراردیا هفیظو یارجا راک اج بخت
 هدرللحم ینیدلوا ییتوق كنمذوفن تللارق یک قودهقنالو سناوورپ . یدیا هدکمروک

 . یدروییدیا تک رح هجت.ٍرس اهد هلحم یاوف
 تایتقزفیلآ ىنا لوتس فکس یتاسژر یزهش زواوط نالوایک اس قت گرگ

 ورفرمش هلس یثداق هنیذوف كنوتلرابیتحو راراتوط كسکو ردق یدلرلتوف یرلقاراب
 ۱ . یدرازعا



 ۷۷ یه رج تازابتما كرا وموق

 همان دهع ر فاتح طقف . یخ ؟ ردمرش تسب رسو زاتم ینعی بوق وم ر

«pactانداع هک ردت رب نلیدا نیم 3 وجا هعفادم ی رل رح كيداب و داحما ر  

 یطفاحم تا کو ن وک و هیلع "نام ودل اب ھجن ااا ل وجا هدا دم ین دنک

jale gar de national . 

 تاذلاب تل را اها دوخایو نخ تاژامتما یی هرل وهم ناو ا ندنرایدنک

 هدیدج قوقح ماطر رلسا رب هلتروص كا قیدصت یهدرحتازابتمایراق داوا شل ا

 ضا رعت راحود هدایز ندس رخ ندنفرط یسهدادا كاکب هرد طف .رأ رو وشود ا

 فرع کسا زب » هک یرادروییدو رویتسیا كعا ابحا یهقبتع قوقح نالو
 هدافتسا هلهجو قبال ندرلنوب زکفالخاو رازس هک ۷ . زروبتسیا كم احا ییاواع

 « نوسلوا زواج راحود هبو ندنو تاداعو فرع ویو . کرم هاست

 كاذبا تقد هدایز كب هتسمانریدشیراق هللا ( نوموق ) هدرارهش تسپ مو زاتم

 ربارب هلکمکچ ند ( نوموق ) یتینماو توق نونوب : هجنلک ههرادا روما ناک مزا
  قدزعا لنکشل یک مزجر كی

 رهظم هنالنکشت یک ویو . یدقو ینالکشت نوموف هدسراپ الثم هدرارهش قوجر
 یساآنع 0۳۵۷۵۲0216 ناف رصتم تلارق یساغلاكرل ( نوموق )هدرارش نالو

 نونوهدارو . یدشمهلک هلوصح لوح رب كو و هقشاب ندقملوا اق هنماقم ك( نەوشە

 . ردقج +« هلوا لباق كما ققد یسهررخح تازاتها ( نوموقآ

 را (نوم وف)كالبا یک ردرآ و نوصاووص « نونالءهووب « نهتنافنس«نوساوت الث

 كمامروک قزرف رب کک اه کوص ندرلن وب هلا 27165 یرلهد رحم تازا.تم

 نالوا شمهلدیا شخحم هرل ( نوموف ) رکیدیرا روش نوروزولوط هلحزا . ردلکد لبا

 تازایتما هبفامعم . رایدنا :زاح ینقح كا ارجا Hauts justice ىەيلاع تلادس4

 . یلیبهلدیا عاجرا هیهطقن شب یسهلج كنهدرو
 juridiction هدلب تسحاللص --۷ یرب رحم ( 010065 ) كناداعو فرع -- ۸

 تنوق, نالوا لاخ راعود قوقح س ۽ تازایتءاو تیرح — ۳ 9161

 . فلاکت ۵ تادسش نلیدیا ارجا هدنهل كناسّور یک ساربا

 راجود هدهمدقت*نوطب هلثسم مهمالا ناک ءرکوصندنفیلح كنیرلاضعا ( نوموق )
 هلبا هلع تاداع . یدا ثكءا مظنن ی )هانجو هصوصح نناوق نالوا شلوا لالخ

 یمعاوت ضب نالوا کک هديا قطآ هدر وص ر یادج و ریغ كف وقح امور یس



 ۷۹ یمهلخادء هرانوموق كنابعر

 تلد ر دلاص ین رلهغلاد یلخاد لالتخا رب شهرم هنیرزوا یک ین هح راپ ی همانخاص

 . یدشلآ بیجرد قردلوا هیفو یحنکیا یلدب كنهمانزابتما یننع ناماز
 یيدتا دارا کنلاعا نابهر قوج رب . نمد ردقوب یرلاتشتسا كلاحوب هقام عم

 كج هديا نیما ی رلتدامسس و هاقر باسپسا كقلخ یللاوزو هدنسوشراق تلافس ءرظنم

 قیمت تهج وب طقف . ردراشعا ناما و شخن لب راصخش تیشت یهناروربنیرح ریا

 . ردرلندبا دو ندقلح یداع ینع ندنفنص تراسا رابهار FI هک ملیروک هس ریا دب|

 یراروغ دلوتم ندقملوا بوس« هفنصو هسا كيهبناحور 9 ر فوسنم هتلاصا ىف

 زراب اهد ندتعالمو قفر یرلفدلوا روب هنیزاربا قرهلوا ناجا یراهیناحور :هفیظو
 نالوا یردار كنلارق ه .نارف یراشهدم لا كن هساحور یاسور مش یعنکیاوب .-یدیا

 كنواو ,یدبا یدیلوپهرتم ( ژه ) بوسام هننادنناخ ادن وغروپ هلبا یدیل وپ هرم( شءو)

 هدنفا رطا نلاسک نالوا هدک لدا هرادا ندفرط اسور یک وب تابراحم نشهدم لا نوحا

 . یدشلونعوقو

 كما روصت نوکوب یماشنحاو تیز یراقدلوا راح هداطسو نورف داران

 هیناحور قوقح هدنرزوا یضارا مسج یکیدتبا فرصت هلیماع اسل . رذلکد -لْق

 لارق "رب یزاتبعم كرلدلوپهرتم اینک او .یدیا رااح یهیراداو هیرکسع « هکلف

 زاعو نیش نجوم « رلهرداصء < تافلکم ینکو زیان . یدیا قلهلغ رذق ارس

 انملک «یدروندا لیکشت یتساسا كنهيناحور توک وب رلتوئاو قالخا باش

 نادنذوفن كناسالک ۰ یدردیا همفادم هلتدشو فنع رب يوب یتانلاظفو قوقخ یداخالا
 هناحور یاوف . یدریایدیا دع ضرعت هند ناصع یئراق کوب و تیانجرب هانشا

 هدنفارطا یربث ( نول ) ۰ یدروروک عورشم یحالس ره نوحا هعفادم ساد

 لوا نوک رب ندلوا اوژروب ٩۰۰۰ ندیا تارح كرت هدنکو ا ۍسهعلفا( توز نس )

 موئشم هجرد كوص نوجما تیرح كنيرل ( نوموف )دهل یدراشادبا درظ؛نداسللک
 ینع یراعفادم یدل وپ هرتم كربش وب مدقم ندن_- رام ( ۲12عاددنص نهساح ) .نالوا

  یدنعا ناعانو م وکح هلن روص

 ثلواعم رهظم ندنفرط تلارق 1300۳260اعا65 فلیهطسوتم فونص « لاو

 رل (نوموق ) ندکرتشم یس وب و شلاچ هبلغ هعناوم وارد ره یسهلاوتم"تامادقا"نالوا
 ۱ ۱ ؟ ردکعده (نوموف) هلا و . زاد اذن



 هجاشایرارادمکح كا لکشت ( نوموف ) رب هلطرش قعالحالس تاذلاب نوحما نیمأت
 یئاوم ماطر, لوا ندنسصأت ( نوموق) رب هلع ءانب . یدک د كنا مورح ندن را زاما
 نونو كياط ہو نورو رار هلکد و . یدبا هدنش روم كجا هلدا- هلرلت و و ماتا

 . رولوا قازسقح كونو هدكعبا لاخدا هنناىم یرانمشد كرا ( نوهوق ) ین راتو راب

 ۱ اطعا 02106 هررح تا زامتءا هرا ( نوموق ) هلب رلمتاذ ی وز را یعوح رب ندرانو یتح

 . یدراشعما

 وشمو یرراتخ یاب هدیراتنوق زولوط الاما هنناکرحو لاعفا كنیرتنوق ردنالف

 تیروهج درب قافو؛ ريلببهدیا تارک اذم یارحا «یرضوط ندبغوط هلرارادمکح
 . یدرولوا رسکبنم یمن ندیبس کیا یذوف كراتنوق طقف . یدرلشا غارفا هنلاح

 . یدیا تباقر .دوجوم هد روزا هليا دلو هرتم یسحنکیا < هلام هقاضم یسجحمرب

 هنئراجم هررح تازاسبتما رانوراب نالوا شهشود هتسهجرد قوا وح یالوط ندببسوب

 هلوودیا یعاسم دیحوت هلبا لاها رل رپ ناملوا بوسنم هنفنص نابهرو . رلیدتیا كولس

 : یدرویمتک هنشوخ كرلتوف ینر زکلاب . رایدالشاب هغل هطلاب ییذوش كناساک

 شحم كنقح قمنلحالس هرابلیوک ماط رب نالو هدنعقوم تراسا ردق هنود هدوا

 بوس هبهطسوتم فونص یراهلاوش رسلارف نوجا كلوب هتشدا . یدیا یسشدا

 رب ییهکناهن هدهکلیو زمسموزل « و . ردراشاب هلتراقح رظن رب اع اد هنناعطق سالی

 ردق یغاریاب تلارق هدنرلنادىه هراع ییرافاحنس را ( نوموق) هکنوح . یدیا امدا

 س راب تلاصا رورغم هدنسهبراحم 211٥0۲6 روفهزآ رکا یتحو راشم ر دنل هجوم

 تک الف رب .ققح هدنحرات هسنارف یدیا هسل وا شمهعا در ینشواعم كنبرا ( نوموق )

 ۱ . ی دقج هلوا كىك |

 هرانوموف ( نازو ) یاب . یدا یینص ناهر یتمشد شهدم لا هلرا ( نوموف (

 ك دهلک ووفتلو (ییررا نومو یدک ا نلت زا کک وغ یتزف نالوا یا
 ولردره یقاخنوموق توا . «ییلدا قالطا ندنراسا واردره رافلکم هدک هباس

 ېک نیکاره اتسلک هکنوخ:: لکد ندنافاکت ولردره طقف . یدروسداتروق ندنراسا

 دنا کشت رع کاو قدروتیدیاایجاربوخفو ےک ییا مری ااا
 نورلزوبس ییدرو هلبا ممارص مشتح لا ندنفیدلوا زاح هدییزامتما كما وقع .ییدنک

 82001] یردوع یدلوهرتم تخحدب كنبرهش نو ال . یدرویدیا لوکن هلقایالون



 رلن وشوق هدننامز تاب رد 4

 : یدروییدیا نیمأت یتفنم چ وا وش هلارق ینادحا كرلنوموق

 غلبم رب ییدتبا دخا یلباقم زایتما : الوا

 موسرو تاعام اطر یونس : اما

 : هرکی تاند : و

 و فا لکم تور كتموکج یا كنسهنلار دوق چا وورارم

 هدقشاب هلا هحاسم رظن ءرلهبرض نالوروا ةکدکی هرد ندنفرط یرلسلیم اوژرو

 کاج هتیمضو یول یجنزوقطو بياف یجنکیا یفول یجندیو یحنتلا ربا رب هلکعا ماود
 کنوح . رایدرک هلبتفبص مکح هتسرآ راضراعم هدنصرف كليا كرديا وزرا یم وا

 قماع ون وا ین رلقدلوا یسیرب ندنرلیوق كا كن راک هود هفتم فک هیلو و

 ضعإ هد صوص و هل رب أت كاسح ماطر ید اده عم . یدیا ندنساضتفا ,یراتعفنم

 نازم غلبم ۳1 نالسآ ههروا هننسانم تقو .Er یدرنرولوا راح ود هراددر

 . یدروسدا مد راي هغمر د صاب هفرط رکید اور یتلادع

 نلاوژرو لباقم هباربل ۷۰۰ ییدتادعو هدايزندکمر و كادیلو هرتف هدنرهش نوا"

 موکح ی ( نوموق ) یئول نامشش یالوط ندنرلکدمهتسیا ثمر و هلضف ندازل ۰

 ندییسس ییع ین-هقرف ماوع ینول جنک هدهدنرلرهش ( سند ) و ( هووب ) . یدتیا
 . یدشعا موکحم نان

 قجافوادوجومء دایلاتبا ارح ییدرو هنسلاها یرهش نوییاوون ( یوانامشیش )7
 . یدشمعهعا اطعا نوحما قسطتو لاخدا هبهسنارف یرلت روهه

 یت ہضو توقرب فلاخ یراق کوب رل ( نوموف ) هجده ییدتیا ماود كلك هرد 7
 بفن ر هدنوجما توق لباقم و هل اق نده روا نمشد كرتشم طقف . ىدراشملا

 ینازابتم|ینیدلوا شمریو ةقوم هرل ( نوموق )تیلارق هيلع مانب . یدرویللق ټیډوجوم
 نداضف قح عونره یرل ( نوموف oral هنتا آ یذوفن ینررکسع شیب هليا عز
 . یدشعا مو رحم

 "القتسهدوخاب فهیم رلث ون .یدراو نمشد ذلرمشم ییا یشراق هس دوف تس ولی

 ینکیا نوا . یدیایراءتص تعاهرو تااشا امت ید رازدیا ا یارجا

 ندزداو را رهش ناسلواداط ندر هن سکيا ره دوحایو هوراب ايو دنلوب هرتم رب هدرصع

 یهوهحو و اعدا ییلادعیار =| ءال ر وق ندهصتش ثاشا ءرلءدلبیکوب . یدا دودعم



 ۷۳ ران وه هد هساارف

 راح ود هتماقع نوجا ييدندا ارجا هدننوهص تفو طف ندا مدش هرالالتخاو

 006627 وسنومو ,ین راتباکش نالیردصاب « یششت داحا كنبرلبوک ایدنامرون نالوا

 نایدیا اجغلا ندنفرط (0ننلادننص6 16 2۵۳4 درانابول مونلک ) و ینحفسم رارق

 .یدشمهلکییامز زونه .زککجهدیا افتک اهلا رک ذهداروب زکلا یر ( نوموق ) دازهديم
 تاواعمهدص وصخ وب قردلواعفد یحنرب ققلخ تیاه لا . یدجا رحاب قوح هدوب طقف
 یالخاو ی ول یل ۳۹ نرهظم هرارادمکح نلافن وک تمام هدهسالکد

 تازاتتما ررح قاط رب هرانو طقف . رلیدتسا اغلا هد ثادحا هن یر (نوموق )

 . كيلولاق لکشرب ءرلمقاوماو رلیدع هنکوالراالتخا قوحر هلرءدباشخم ( 021065 )

 هنارآکهحاسنم یرلکدتا ذاخنا یئراق ءرلربش یلعالتخا كني رفارف زنئارف . رلبد رو
 ردو 0 عانا صو ددان وو یا یاراشناس دولا ماا رک ساو یعزاتک رفت اید
 .ررتسوک یفیدلوا لکشم

 "لا رق هبا ینحت نسخ .كعزوکی تفت كم وم ۲4 )ثائسءررح تازاشمارل ( نوموق )
 یرش ووا سس راکزا یبدلدا ںی قرهلوا یمهحش كنناماهاا یسهبولع هفاظو

 هکردلمأت یاح ءدیمارودش طقف ۰ ردلکد قفاوم هتیناقح كنا عزت ندنرللا رق هسئارف

 . ردلکد شمەما تمدخ هنعفاعم لرلرادمکح رارارقو

 هد ودام كلازف و ینیدلوا هن هراشرط عاطقو ءهاصع كنسضارا قللارف

 ینسههدق» گنهنیدأت تاکرح لارق هدرانام ینیدماقح ندنارس هعفدانوا رلظفاحم

 ۰ یدنمهروک شوخان یرلثیشآ كلبا و ندیا لیکشت
har € ]6[یدارویب« تارام شتاحالصاء« یساسان وفات ن داف رط رار رعد هتم هدر رثا فاتح : » 

 ٠ ۰ ردهدکلروک ,ییدلدباهچرت هب هجک روت هلرارببءت یک ءریبک طخ
 ثا رق هدهاخاک ندنفر ط اشابدیشر نط صم مظعاردص هدنسولج تادب كد حما دبع ناطا الم

 هجرلیلابوروا ردکعد یسسادسا نزن اق اليا كنهنامع تاود هکرد 6 ر نو اهطخ نادا

 یرافدل وا,شالوط هدنماشایو شعازاق هللا .لماعتو هللامز كرلرون# : انعم نایدیادصق ند 6

 هیلاح نواق رب كرەلىدا رب رنو فی. صت « عج رثن وا هسپا تدابع ندرله یسبرم.و سر رح قوق

 لوا ندلدا نالعا و مس هج هسنامع تاود یو اه طخ هناخاک میکس . ردکلدیا نیودو عضو

 ` یر ندعدق .هدهدتلود ی ۰ یفیدلروا مولهم هحفلخ ؛تاحالضاو یسب رس نلیدبا دعو هدن و اه لمخت وا

 نشلکه لی. ا قطا الامت .نوجما یفیدل وا سکلو قفاوم هدهفرش عرمشو سلوا 3121 هرادا ساسا

 ادعام ند (ن و اه طخ) هدزعاس ۱. ید ههلد اود و رب رح هد !اع یساسانوناف رع ردق هنامزوا هدهسپا

 راذاص نداد اش فرط قحا ها یربعآ نواهطخو ندنفبدلوا عوضوم هرلادعم هقشاب ررمعت رکید

 charte هدازوب هرزوا قالاق لع هسابتلا ندنفیدنلون هدکادبا هیمست هرل 6 یو نالوا

 - ردشم را ه: أفا هل رل ریہ ) زایتما ر رع )ايو ) هر رح تازارتما)



 رلن وه وقهدهسذفارف ۷

 (نوموف ) ر یه اودا هدیررپش ردنالف قترا . یدالشاب اما ءرادا
 . یدراروسدیا كلارتشا هتطومس نالوا دوشم كن رلهرادا

 شما عج هدنسه یفانمنو و لارفو 2 دادى رادان ب )ى ودا

 ناکدازلیصاو نار یشراق هرارہش تسٍ رم ؟ردب یمەصح کەدبابو كێ هسزارف . یدیا

 . ردشعا تيش ی رظلهطق کهدصوصخوب خرات ؛یدراشمل | تعضورب لصایرانط
 هرادا ندقرط را ( نموده ) هرخالبو یرلاشفا ( یروک) ادا هدهسنارف

 عياض ًالعف هدهسلکد ًاقوقح یی راترح هدنلآ یدادبتا كلکپ هرد كرلهدلب نلیدبا
 عاجشرا نامز ینیداوا لصاو هندح كوع قلانق . لدشمروک هوا ی رلکدتا

 ةه سرا زکلا یو تقو ییدلیدیا هدهاشم تک رح ر هده رشز تاحح . یدشهالشاب

 ڭتهسنارف « كنهاسا تیرح نالیدبا هدهاشم هدالاسا . زامهلوا ییعوط كما فظع

 ی هد مدق هدنسق بونج نانلوم شمالوا راحود هقیست هحرد وا هصاخ اب

 نیم نلک هدنتحم یان عانا[ ندحورو چهوسا هدلامثو یملوا شمزدناپوا
 13 شعا راضحا نازو نامز هنیداحا نوموف كتنایرظنو راکفا كس رلعاعحا

 [ قلوا بحاص هماقم ر هوخاب ]107511(د۲6 هعاشوف چاق ندباماودتدم نوزوا
 هحسک ره عباقو و قیافح یک یسغا رادللخ یراذوفت كنساسژر اسیلک كنناعزانم

 . ردشمهعا دلو ندابثا تعسط تل رج نومآ وا هسرولواب قف . ردتشک رب مولعم

 نالوا قفوم هنیراخدا تور ر قافوا احر هعئاوم نوئوو لوغشم هلتهنصایو ترا
 هکردنزال كما تقد هنماروث . یدراشمالشاب هکاردا یرانها یسلاها ءلرارهث
 یهدرابفو هدنحراخ كراتوا هده هدرارهش كوبو هن یرللالتخا رصع یحنکیا نوا

 لکو فعض بیس رر شیاشای هدلاح ر درجتم هدراربق ۰ ردشمامالشاپ هدرارش قاقوا

 هدهسآ شا قوس هلالتخا یییاها هرک ضمب راترورض هداءلاقوف امقاو . یدردیا

 لا و ردیا يهاظت هدننروص رات ذخار ایرغکا بول وا عفاو هدلاح رب مظتنم ريغ و

 ۱ ۰ یدرلبا بالا هتشحو هدنن وص

 یگ وب هلیرابثعا تمواقم هلثک یرلگدرئسوک رانوا ؛ هحنلک هرارېش كوبوب
 « نول « سراب .یدقوب یراجا.تحا ردقوا هعاخح را ندیرلکیدلزا زا اب هد رالالتخا

 ٠ عقاو هدرالالنخا نوجما ینیدارا یالبکش ( نوموق ) هدنراربش روث و ناثلروا
 هدللا رارمش تسبرس یساو لوفتم هلمیاصو تراحم رالالتخا لصا . ردشمالوا

 ددهدقلوا دوېشم هدرارېش یهدهحرد یحنکیا نالوا شمالوا راجود هعاطقا یراتبسانم
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 یس هل داحم هلرل زن ارُف كس ران وم وق ردیالف ۷۱

 یراسد یلمدق درب .دالرانوپ هک یتیمج راراکتعنص لوح وک فلتخ کیا یللا : الات
 راو یتیحالص توعد هبمو عانجا ییاها كنسیئر یمدق .كلفنصره ۰ یدراو

 ارا را یبهضوصخ ۰ تمالع كتمج شالوا بون هدنوجنا وا ىدا

 هدهحرد یم وز هب وعد وډ ۰ یدیا فک یسمکید هنسهب روا كلحم رازاب یوک ی

 لوا بورت ک یراقار اب _ هدراتسمح رکید ین یایدیا تباحا ندنفرط یرارکید

 رو هکمربتکیغاریاب كرتشم هدییر ثفاصا موم. هسبا رارکید هتناب كغاریاب

 هدهدلب فرصتم بقاعتم ینو ۰ یدرالشا هفعاح یراکاح كرش نامز واو رولوا

 هد زادا ماوع لا وش . یدرولوا روس هکارتشا هعامحا بورات.> ینغاراب لرهش

 هاراوژزوب سلف لوک نوجما ییدزتسوک ینیدلزا هدنلاح نامش رب ياد كره رب
 يرو ارپ ممم لا كي:دلب هلتروصوبو عزا یتیحالص یفلفرصتم لرش ندنسیتر
 شاپ ناماغ رب لور هدنسهرا ییاها هتیرژوا كوب . یدهتسیا قلآ هبتلآ ی ژو

 مسدرب هنسدزوا زوط بقاعتم ین ریو . یدلرب و تیما چیه هناباغوپ طقف .یدرتسوک

 نالوا یل وفعم ندموسر ردق هنامز وا نا هغس رو كوي < یادعوبو عضو

 نوجا ناهعرب . یدلدبا حرط راوک ریو هنیرزوا هسادشاو هسادغ داوم قوح رب
 دور ینسهلدام و نالوا هلب راسل رب كس اها تناغ طقف . یدیا هلصف یردق و

 هنسیلاها یهدلب تناغ هلا یتات هل ر قیر لاک و ی

 . راودتا هصوت ی رالا تعواطم هن رارادمکح

 یدملوا یضار هب هعفادم ید ءرتلکنا نالو لوغشم هلا هلخاد تابراحم مماط ۳

 یلارق هسنارف نایلوا یسهشیدنا رب هقشپ ندکعا حتف هحراپ هحراپ ینتکلع یسا

 كنبرهش تناف . یدمهدنک یرایا ندطسو رب ههش بلاح هسیا لراش یجنچ وا

 رایدتیابلط وفعو رایدقرح هرو فح كنرارادمکح هقروق هقروف 3012016 یفارشا

 رایج هسه وقف ود و رر یا لوح وک فور نالوا یار ا یدک

 8هنااا فرصضتم رش یسهل یحراود ر هدنمسا ( 116 الزط 80ا قوب نموهل )

 هنالاظو هلارادغ یک یرارکید هدیراحم وب . رایدلیا نالءا یرح لاحردو نیعت

 (ع201عرواف) ءرکوص نورا وا و تقفوم قاط رب ندیالو ین رکیدکی یوا
 یرلءفادم لوص كنبرح ( نوموف ) هدهب رام وب هک یدرا هماتخ هلداحم هس هب راع

 نولو یسهفود ردنالف رک ی ندح راتو . یدلوا وع یلتااغ ۰ نالوا

 لس هطسا و 1321111 ی رلف رصق٠ یدنک یرهش قرردلوط هلاوح ر ی رلقا رب اب هل اعم



 یم هلد ا هلرل زسا رف كرل وم وق ردنالف ۷.

 قارحا شام هجراپ كيب زول هد, مش رب زکلایو شما اتاپ هاب ندشاب ییفارا و

 ر وتسنا نوفا کلا رک ا یک
 تاس ر 5 ت دک وروح ندیرح و ىل تعنص ترد و

 هحروک ییلاح هلژورب نالوا یسهدرک هباج ؛ لامود یو هک ید څلو یهجرد وا

 روک زاو واخ کره »رانا جنک « كکرا « نداق . یدشلوتوط هراناحلخ

 . یورلروید « ردکجهدیا ناصع و شرا هرازسنارف زعرلک . زکیردلوا یر و و

 . یدتیاتاح كر قرهلوا بجوم ی رخ لک رھ لانود یوا

 را ( نوموق ) یدراهول بیلف یسقود اینوغروب ینلخ نالوا شیدنا رود اهد
 یدهاعم [ نان هرو . یدلوا قفوم گشت یکلعو هنسدسأ7"شزمآ نسح هللا

 یراتبرح یدلب یرلاوژرو ردنالف هللراتخا راقلراک ادق ید كوبون كبو هد نسو

de leurs franchises 6رلیدلوا قفوم هبهمادا  . 

 . زیدان ها سف رب شینک را ( نوموق ) هدنشهرادا نامز "كس راسقرپ انوعرو
 هزاب ندنسهصاف كنيراهعن نوحما یراقدلوا قرفتسم هچحرو اءا د رلرادمکح وب کنوح

 هدننامزرب داح كا كنه رام .یدرلشل آ تيعضورب ممهو شوشمكي هدنصوصخ كمکح

 هلس هتیاکش یشراق ءرالاع ون رارادمکح یللاوزوب وشراق هنيرلهغ ندا دار یرلیدنک

 . یدرلروسهدیا تراسح

 یر دا کشم ًادح نسرادا تبریک تاک لالوا یر اعرف
 هتسارجا تالیدعت ضیپ هدساسا نوناق رلناصع نلک هلوصح هلتتسانم تاکوکسم ابو

 یدلوا مخو كب یتفاع كنابصع كوص فداصم هنت راا ۳ . یدشلوا تعاب

 . یدالشاب طوقس ةرود ارابتعا ندجحراب و و

 ا مظن هلروص وش یم هرادا ك .دلب یر ندنامز ۳

 فتءداب وا نوا ندرلنو . یدراو زاد65 یک اح یل یعرکی ین ك

 یارجا هد وا نوا رکید نا رو فا نەوشەو ردیا تراظن هنهىلامو ا ر

 جد ی را همسق جوا هحیلشاپ 00۲0121101۲ هدلب "یلاها . یدرلیا تلادع

 ا 1]۵21]یغلف رصتم كرمش) یع:امدق كا كراتو هک ی احا دارا ی اوژرو

 : یددویذیا اشا ينا

 كن هل ره بولوا مق هبل یدب یعرگیاو [1556172005 : راجهموق ود اما

 ید راو یس رد راح هم وق ودزول وب هدهدنف وف كرلن و و doven یس هموگود ىلەدقر



 ۹ یم هلد ۶ هل رلزسنا رف كا رلن وموت ردنالف

 اځ یشک كس زونوا نوح . یدرونتساا قلوا ملست یننص اورژوب . یدشمالشاب

 نالاکو ندتک الف . یدرروبدا رارصا هدتفلام راراکتعنص طقف , یدشلرس هک اله

 هل( دو ترا د قار و نام ره و دودا دادمتنآ ندنمسا .هلراعصالج ی اک ا یخ
 نالوا شمریشاش ینفجهیاپ ه _ هرکوص نددر زا رب. ( ف ءو ترآ د بلیف ) غوا

 لسوف كب زوب ترد ] دوبلآ یشک كيب شپ هئتیعم تاذ و . یدرویع هنشاب كقلخ ون
 : ندرهشندبآ عادو هل روصوشهنسدنک و [ .یدشلاف مدآ ردوو راراپ هشرا یا هدهدلو ر

 كحهرو هشتآ فرطرهزکهسرولوا بولغمایو رولوا داش .زکیهلک رارک:» » یدرو.قبچ
 ۰ زکح هديا وج ی رهش ا معدن وب هدنګاو

 كس قرف بکیم ندرلاوژروب و هلاوسش كنیرمشژورپ یدوباط سدقم دلو ترا
aندیا تئاها هاوعد لم . یدتیا روهقمو بولغ« یرلنوا , یدر دلابص هنسودرا  

 یسا هلرهلدیا عفر هلدوص وش هدیسهرصاح كنيرمش تناف . یدلدیا طبض ریش

 . یدلو یاو

 لا هاراکشاسلا ثاسبح ااف . یددشآ قافعتتسا بک هنازاحم ر يربش رور
 یراناسلوت هدب راغو سوم و زواج تارا ی یمودرا « دلو ترا بالف ۰ رایدیاعوب اف

 هیدشعا ناب یا هدزآ مادعا

 3 یدلکد ناز لوا یجب هدس راپ نامز وا . یدتیا رارف هس اب لامود یول

 شاق هدشاصو یز كنیراهج و صیرح و یوتاوروک « نونحم یراپ ؟ رادمکح

 ین ile یاقفوم تكتسلاهآ ردنا بولوا هدر الع لاح سراب . یدیا قحوح ر

 زسمهو زا و ظقف . یدلراق.ح ياي یک ییدلوا هدننامز بلص لها . یوچا

 رادمکح ر يه نوجا احغایو رک یتکلم رب نیکنز لا كبامتد . یدیا تفلک رب

 ثادح فسفر یهعس یصاع ها سرب _هلئسم ناسا هدر . ردشمالاق رسودرا

 یخو هدهرتلکنا یک ینیدلوا هدهسنازف . یدسشما زواج ینلکش یفالتخا رب شما

 یغیدلوا یمهلداح فص رب كيرح وب هلس ناکدازلصا نالوا رکشهاوخ كب هبرح

 . راقیح سس هنسفزا هدنسهراحم 105666026 كههزور كرا( نوموق ) و شمروک

 . ىدشما

 هدیروب اط تئاف نوتوب«یدیا هدنناسم رانلوا اليا ( .دلءو ثرا ) هدهیراحم وب

 نالوا نیکنز ود یدل راب ڭاپوروا یراوس كس ىللا هردم وعم هش .ید-شلوا وغ



 یسهلداحم هل رلزبلارف .كنرانوموق ردنالف 1۸

 لیامم اعاد هتيدقع رف حلصرب نوحما ىسهظفاع كنبراتعفنم هدنالداموب نوتو طقف

 كنسهریدناب راراکتعنص كحوک زکلاب هدنسه رام ( (2556] لسساق) < یر ولو

 ناکدا زایصاطقف شازا بولفم رلرج هموق ود هدیرح هحش . یدشاوروک ءدییدتیا ج وغ
 هادی« تاذرب یللقنعتم ل ریهد هدرص و. یدعمهع و روک رثأتمهد چیه ندس ولغمو

 ترا دقاژ ] ت تاذ و نالوا صا Ge رار هلقلوا لخاد هتم ربجارپ . یدقح

 هل رابتعاهیرت و سج «تعسط .یدزما ارجا تعنص رب چسه "العف[ J.d‘Artvelde دلو

 تاسحطقف .یدرونوروک یک لوقعم اهد یا هتیارس 2 ( سهروهنود یول ) سنر

 هسنا رف هل.تهعطق ردنالف . یدتنا قوس هتهدخ هموح نیست روس هی ما هاو

 ندنر ر كنسهساسا تالکذت كتکلع ییا وب اغر هتعوتم طباور دوجوم ا

 : یدیا یابز درو اعاد رازوس وش . یدتیا ید هدنروص رب نادع یشدلوا یلقرف كي

 نیمأت هلقلیجهموقود هلسماع تكلم وب کنوح . شعهماشب رسهرتلکنا یەم ردنالف د

 . « ردلکد لباق قموقود یثرب هسزاک وب ندهرتاکنا . ردهدکعا تابح

 نوناق . یدک همرادا سار ( دلءو ترآ ) . یدلراقیح ندتکلجم یتسم هلبا ټنوق

 هرلعقوم یرافدلوا قبال هدنهرادا هدلپ یرراکتعنص كجوک و حالصا ینیساسا

 . یدلوا قفوم هبهرادا هدنروص رب رده نایاش هنس ید یتکلمو یدریتک

 یا كاردا یتک الف ینیدلوا راحود كرادالتخا نونو ( دلءهو ترآ )تیام

 . یدلدیا لتق هدنساننا نا.صعرب ین

 هلا ینو فالتخا رب كنابوروآ (۱۳۸۰ ) یرغوط هنیرخاوا ةلرصع یجندرد نوا

 هدنامز رب ییدلدا هزادا ندفرط رارا دمکح لیفسو زجاع تیاغو یتیدلوا ناشی رب

 هرب« تناغ . یدرویبدیا لاغشا قوم رب انشتسم هنب هلمنافیعو تور یسهعطق ردنالف
 هارلرهث و ۰ یدرارورعاط اح رب هقشاب ندهالا یرل ( نوموق ) قناارفولو: زور

 یک ( لامود یول ) طقف . یدیا راقجهلوا دوعسم هل ىدا هلوا یمهملیجا یرلهرآ -

 راکشآ یجهههدا نعمت یءرادا ماظتنا كسترب رپ ثناح هدننبم و اظ. فراه« ریکتم

 قفوم هغمزوب ینسهدآ كنبرارهش تناغوا ژورب یالوط ندنسهلئسم لاتقرپ الوا . یدیا

 هتزاماظت كنلاها ( لامودقول ) . یدتبا نایصع یلاها ناقس ندتنافاستعا . یدلوا

 تمواقم ( نوه ناز ) ندنرااوژرو نیکنز كنرهش تناف ء٠ یدتسا هلباقم هلا ل

 هرکوص ندهبراحم رب نروس هنس ییا . یدنتیا لیکشت ( یتیم رلسورخ ضایب ) نوجا
 هد طق . یدلدا هرصاع ندقرط ودرارب شهدم یرمش تاغ: نایدیاالر هنلاح ونک



 ۷ یسهلداح هلرلزسنارف كن ران وموق ردنالف

 لووت یلارق كرهشارب هللا یرلهل اع نیکنز كنسهقبط اوژرو تااصا فص هوا هدژورپ

 نالوا رادربخ ندنلافس ك هبداع تاقعط یهدهسنارف طقف . رایدلوشراق هللا تایهاظت

 لرهدیا ثرف راهظا وشراق هنیراکارتشاو تناخ وب كلاسؤر راراکتءنص قافوا

 هسمیک میجش کیا کهدنرلمسا لهدیهرب ناژو كنتنوقود رهيب . راپدتبا مابق هلتبمومع

 بس یدیا یجهموقود رب یرکید بو نم هنفنص ناکدازایصا یسپرب ندرانو هک -

 رورشم . یدادیا ماع لتف رزنارف نولو هدنفرظ هحیک رب . اید هنشاب كمانق لها
 . یدشالشاب هل.تعاحف نولو هبراح قترآ . (۱۳۰۱) ۰. ردو هتشيا یعاع لتف ژورب

 سک هنسهنانوذم تراسح كقلخ نمتسا كموا یو هلا راهلاوش ییدرز

 لات همو ۳0751 تسروف ندنرلنابوح هرج وا قالبسح یراب هدنامزنیع ۰ یدرویلوآ
J Melchtalقات هللروص یندع هد ی راکل مست ریص) لاح ی د تلا ود.ش را ۰ رق وا  

 .. یدروش وا

 یراوس نوا زکلایو هداب كسب یللا هدفرط رکی ؛ قارم كينوا هدفرطر
 .رایدشاوشراقهدنک وا یرلروسكنن رې( (0۱0۲۲۳2] هرتروق ) ودراییا . یدیاهدقعلوب

 یلروماحو رو)یریدلوا هاب رافاموج يلجوا یروس راحهموقود یاکدازلبصا هسنارف

 ید دارم هک اله اک یک ۰ ۰ هدرا ود . یدرلر ور ر دل وط یراروفوح

 یماقتنا 0010116-005269[1 لئون نآ نقوم ( تلف لزوک ) هرکوص هنس ییا

 نمدهاعم تنوف . دتا فداکت هدهاعم رب بغآ تیاف هرابولتم بلیق بلاق . یدلآ
 هل مام ق فاحملا هبهساارف كنسەەطق ردیالفو . رایدتا در رارمش هدهسادسا لوټ

 زا لویق فلات هل رکیدکی هدنکلع هدنسهحبش برحوم هیفامحم . یداوا موکح هتماقع
 ۱ . یدسا لکشت بزح فلاح ییا

 ماوع ناراتر وق شام هدف رط رگید ناکدازلصا ندیا تناها هتکلع هدفرط .

 . یدراشل | راتءهضو ضراعب هنری رپ

 . رایدتیا  عداض ینراذوف شاواب شاواب ؛ هلاع فونصزالوا بحادص هتموکح

 . ردیا لنکشت ینااثم لزوک لا كحاتن یراقدلوا بجوم كراتتعضو یینصو یلمج هدو

 نالوا شلاق هدنسهدآ یرارکف راکش روش هاراراکتعنص قافوا هلناقدضت كرلتنوف
 لار انا تاک هشلازف هاک د یدالنشاب کمیک تایم روتا ود یم هلاعت فو
 رایدتنا قوس هن -هعفادم كټازابتما نالوا ددهن راجود یتاخ هدنامز ینعو تعجاص

 ۸^ .رلیدشا غوا کا لیدعت ی راک جح نوجا ییدمتک ی رلیاهد هعفادم ها قاخ ندا ا ۱
0 
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 ینس ۹ج یا كىت دم اتو روا اغ ر هقرفرب قافوا یرلکدرتوک كنیرلاھد كنلاها نالوا

 ۱ . رولیروک یرلکدتا لیکشت

 هفونع فاتح هلیرابتعا تورو عقوم یک یفزدلرا هدرلتکلع رکید یسلاها ردأالف

 عاعش زمہ هسریلک مزال كما حجر یتسیر, هدننایم فوتص و . يدشاديا مس

 «نیخنز هدايزندنفنص رلهمااووش لشو یرم-رس « وجتشذک رس « موکحم هافطنا ینابح

 ی.رارادفرطو ی ( نوموق ) نانالقاص هدن-هنس ینمشد كنهلقتسم تصحو ناقشلاح

 . یدردیا باحا كما حج ر

 كل هرانوا هلغهارب هدنتلآ یذوفت كنغللارق هسنا رف یرارمش ردالف ملاط
 لزو وب یساها هدنروص ر ها یهام كت هفطوو < یدروبا وا شما حیدو و

 .یدکجهدیا م درایزسهېش هنسمریک هناخادیرلتتطلس ةرئاد كنبرللارق زسنارف كن هعطق
 هرل « نوموق » یرلتنوف . رایدتنا بقعت تساب رب یسکع هلماغ كوب رالارق هک و لاح

 هوا يرالوف كنیرانمشد شهدم دا كيهمنارف را « نوم وق د لكما هاخ را

 ی راک وی یراق دل وا جاتح ثانی راه ربا ردناللف هقشب نانو : یدرارولوا بیس هتسهشود

 . ردشمابوا لورر هلو وب هدشیاو یرلعا ارادت ندتکاع نمشدو زکلاب

 - هنوک ینیع هدندنفرط یرلفلخ یر تاس قم ربغ و كننادناخ 0)۷2زع اولا و

 یلکشاوب تقوم اعاد قالا ههسنارف كنسیطق ردنالف ندنفیدلوا شلدیا بقمت لکل
E۳ دن و  

 نالوا یترح رهظم كءاوعو رهام هدنسهعاعف ردن الف هلا تیر رام یللوساتسا

 تاذ رب صیرح« رهساد یک » ینا كملا راشم . ردشاوب تبیان یسهدود راتنوق

 كرانوب و ربذارغوا هکمکح هراپ ردق یفردلوا نک ند را « نوموق » نیکنز پولوا

 نوموق « باف رو ج » هننرزوا يیاوشآ كلا یوم . یدراقسص یاح یرلتیرح

 : یدهفشعا اک ی رام ر دتا تبّور هزل وا كاس رب ی راباس> هب ان و

 یدلوا راح ود كتي را زا.ما 1 یدک جا نشد سات هنشوب ینول یرلنوموق ؛ وب

 نایصع ویو . رلیدتیا ناصع یرل « نوموق » دنافو ژورب « ربی هنیرزوا زواج وب
 هرکوسص هنس چاق رب طقف . یدلو نوکس هدنلباقم تاضیومآ مقاطرب لباقتم قحا

 فو ی « جات کد تنوق كرهدیا داما هل.سو یهعزانم ر, قافوا بلف لزوک

 3 زایدحآ ییرلوناق + « باف »د ناکدازا.تصا قهدرارهش . یدریدشا امعاییرارهژش و

 رادو هدناکب رخ ما -ط ر ه انها كملاراش« یرارادفرط لارق هدنرمش تاق



 10 یران وموق ردیالف

 :یدشلدیا مسق هفنص وا یبیلاها كنبرپث تناف هدننامز یلر وئاتکید كلو
 رکید ییا یللا - ۳ ,یقانصا رلبجهموقود كوو س ۲ < یرایحاص دارا - ٩

 یرادنمان نالوا یعوزا نوجا یرارواشهو نوش كرهمش فونصو . یانصا كوج وک
 ۱ . یدرردیا هارا

 عنومو لوف ليدعآ الب ناه هکر لیدلو لوقعمو قفاوم ردقوا یهمانماظن وب راتاو

 عاومندنف رط كلوا پودا ماود ردو هام نکل راش تاماظزوب . ایدلیا عضو 4 ت

 ً یدا ر دلاق ندع ص

 و ےب راف د وتت یوا تساوی وان رخ اوا د هل ع وا انوا
 هقشب ندنایاور قلعتم هاماسو تور هدنقح ردنالف ابو روا هد و ندنتطاس هرود

 نولو « تیرغدام » یللوبنات سا هک !هلیوس ندنلیق دا رطتسا . یدشمهمشلا یث رب
 یتاصاو مظنت یلاک او نازواو یاکوکسم « عضو یبیردت "یت-برس « قالطا یارسا

 . یدشمریدتبا بالر ییسهفرعآ كركر نایدا فداعت اردا هل هدزءامز

 تکرح ًايواستم هلرالارق هرتلکناو یراهقود هدناللوه ؛ یرلنهوشه ردنالف
 ددمتم بولوا بوغرم یراقا-فتا . یدرازاعوط یغاشا ندرانوا ین رایدنک و ردیا

 یرلنلافک هدنرما یتیطت كنادهاعم لللانب . یدراریلیدیا باما قردلوا مکح هدلئاسم
 یسهحلارق هسنارف ندک هترایژ یردنالف هکیدا هدرانامزو هتشيا ٠ یوروارآ

 ۳ یدشل وس یرازوس وش هدنسوشراق ماشتحاو تاز ییدسا هدهاشم هدنراسداف زور

 هکر زول یک ١ هدموشراق کون لاو مدروسدیا نظ هحلارق را زکلا هدارو »

 1 و مدوییروک
 جاتحم طقف رو رغم 4میظع تورو ندیا دلو یرو عر زہ انعم :ردقوب هدعاض وا

 ینسهععق ردنالف تسوک وابلف مک تن .یدرویب دیا كير یصرح كنيرلەىلاوش زسنارف

 علاط ۰ یدروبیدیا روصت یا قالا هیهسنارف یهعطقوب پیلف لز وک ۰ یدالهحراپ
 یراسارف هل اع دوح و٥ و یدنوروک یگ ردیا ےدراپ هی فک هدص وصح ول

 و ا طف . یدکجهدیا تاصا ةن با نبر زسلارف یرا2ل هفود ردیالف هلی الو ط

 شهدمو موئشم نوجا تكن نکنزو لزوکو هلسهلخادم كرلتاود وشموف هدرا

 نادناخ ایرتسوا ندا وع یرلتارح كراهدلب هرودو هک ۍدرو الشاب برح هرودرب
 طخ ربا ضورفمو نانلوو .هدنس وراق, یسهطا ایناتیرب . یدنلهحش هلتمک ا كنتتطلس
 نک اسهدهعطت یياو .نامز ييدلدا رظن فاعء هبیضارا نالیرآ ندهساا رف هلبا دود

e 



 1 ۰ یر ومزگ دیا

 هب اب ناس د Keüres روک هلند ال وط تاقالتخا ندبا تدح هدنسءرآ هفت قونضو هلن ام ز

 هدهدردنالف یک یتیداواهداللاتا . یدشلاق ضورعم هتالوحم قوح رب یرلی-اسا ناف

 هدفالستخا و ۱ شا قوس هلویو یناکدازلصا قوح رب یسقرتا و فاشکنا كميادص

 هب يبا هل ہما را راک تعنص كوحوک و لوس یلاها هقتشد ندنو . یدشمقج نندارو

 هدون + اوو یحالص كاا تاعا هننسخنک وص زکلا ندزانو و یعلزآ

 . یدشلوا بس رب ندیا لالخا ینیعومع ابا

 هلط مش یمالآ هلاق ( لء دن 6 عة 4 یزوقطزوتوا ] كنب رمش تناف طقف
 ندءدناف كما قد : ییماس ل کش ینیدل وا را هداطسو نورق كتسهعطق ردنالف

 . ردقح هوا ىلاخ

 هناکی «دتکلع یتوق ردنانف نلیدبا دع ندننابعا كلارق و یبات كفللارف هسلارف

 هز ( نومو) ؛ ینسهبرکسع و هیلدع « هارحا « هیعیرشت یاوق كردنالف پولوا اح
 نو ومام لروص و . یدردیا هرادا هلطرث یتلئا هفوقح ےب هدتنفرط و یازقا

 رکید و دوبلوب یسهطباخ و یرومأم كتنوق هدفرط رب . یدتلرآ هم.ق یيا

 . یدرلروسدبا لمت ی ( نوموق ) رارادهنبزخ « رارواشم « رانهوشه هدهدقرط
 و رولیا لشع 675000 01116 ین-هشدم تصخش هل ( نوموق ) رانهوشه

 "کرتشم هلا 32115 یباب ندرارومأم كتو و هدادا یلاوما و كالما ك ( نوموق)
 : . یدراروسدیا ارجا یتلادع هفطو

 هودولدل ری « ژورب « تناغ هلسروص قلوا زاح یسهبنر ( نوش كوبوب )

 ینبهبند نورا و كني رالفوا هلراتنوق هدنصاخ سلح كني هدد یرهیک و كنبرارهش
 . یدرلردیا مقوم ذخا هدنرلنای كراطباض ,كلویوب زنا

 عبا هلورتاوق ر چھ رادتقاو تشح و فرش « هحلسیاوف « هادع یاوق

 نك عیدوت :هصاجیخا قاط رب بوس Bourg 5 یر زسقملوا

 هلب رابعا ساسا هعقوم وب . یدیا ص وصخ زاتما ر هتي كىل هلوا قوم راو هلکن وب ۱

 كرلاوژر وب یت كملس هدنا نهنعق ینفلسك هوش ید سم هلی دا نبسآ را راک تعنص ابو راجم

 هدکلک هعوتو تالامهتسءوس قاط رب هدصوصخ وب ندنکیدریدتیا همادا ینازابتفا
 ءوسوب هلبا تالککشت ر یی .j 6 دلءو تراد قاز طقف . یدیا

 ن ردشملس هک هنکوا ثكي الامعتسا



 ۹۴۳ : یران وموق ردا

 یجنکیا فاتهسنارف قحا یوکس ٌهرودو ۰ یدلوا یسهمدقم كننقر و حاص ةرود رب
 هقسشاب ندهلع» "هلخادم نالبدا ثیشت نوجا قلوا عنام هتسهلخادم نالوا عقاو هد

 ردشمهما لالخا یش رب

 لس ا ندشس هایش هتک مهم كا كناب ور وآ یرل:و. وقف نامالف هدرود و

 هتنراترح و هنیرلیعس لاها الوا : راهی حاضیا هل دوص ییا قر و . یدروسدنا

 راتثیه اطا .یعاسم لوصا . یدرلروسدنا هدافتسا ندءهدادا رب لوقعم بولوا طوب
 - وناق هجییلشاب كتکلع یرلهءانماظن رلتبه و پولوا شا دنا میظنن هلل کنت رات و

 لصاطاورل قلاب « رل ګو دسم وق « راجایوب « رلیچهموقود . یدرودنا لیکشتی ران

 یرلقاراب ؛یرلسر بختم « یراهماناظن رر, یرآ یرآ كتعنص باپرا, نوتو

 كت راحت ییاسح تح نالوا شا ماود تدمنوزوا . یدیا هوج وم یرلسلو و

 و هک یدشمریتک هلوص> یدناست گددنصوصخ رابتعا و سوما ندا لسکشت ید ور

 هدر . یډرارو ر دنلوب هداشک یرادتس و دادرازاپ كیامد نوتوب هنیرایدنک هده اس

 هراراذکح ندا هعفا دم هلتممصو تیدررج یعفاسنم كنه ردق یراتنوق ردنالف

 ۱ 9 ردشم هلدیا فداصت

 یرلتورت و توق هلراهبراسحم موزلد دوخایو رلتفابض یلفرصم اتم ود توش و

  كلبا لردنالف 6 - ببلق یلغوا و سالاد یررهب تنوق هدرود رز یراکدتیا فارسا

 یارحا تاذلاب و مس یو هب داب ن اسد ۶5 و وا سد ردش ٤ا زاق یمان یوناق عضا و

 هرتاکنا « میس و ناما غف قلعت هنالق و تراحم « تعانص . یدبا هدکشا تلادع

 ۳ هرم وزو یا نور هاب را مش ارامل یلامش و شنا دقع یزاهدهاعم" تراجم هللا

 . یدیلوا .یطاعت تال واقم نوجا رفش ق |

 تناف و زن« ژور « ماد هدنناطاس نامز نروس هنس قرف ؛ ساتسا اد بلف

 : یدشمیتک هلاح یرلو هد نکنز كا كناب و روا یرغ ی رارمشآ

 سالاد اف( 61۱8106 ) .یرایساسا نوناق ررحم كنمرارهش ردنالف یی و کسا ر

 کالا بیت! رف و تررح لوا نامز یخ ند- ترا و رارمش وب طقف . رالشاب هدننامژ

 ( ناررآ ) :دوهشم نالوا یرنکنم كنسهمکح فاننتسازب ویتخت یاپ كردنالف . ایدی
 تناف هک زدقفحم هدیماروش طقف . یدلکد دوج وه یسساسا نوناق رب ررح .كن-هدلب

 خراب مودش» ۳ . یدرو 1: دیا هرادا ند فرط لە وش هدنګ رات ۱۱714 اهد یرهش)
 س

 رو. رد دم كارل اصع ی رلوداپ یش راق هب ه دلب هرادا كقاخ بوم هب هدام فودص



 یرلنوموق ردنالف ۲

 ۰ ردروتبسم هللا ماا یادررب یک یخران نامالف "یشنم كنيرا( نوموق ) نامالف

 ییام هلرادنامرون كنلاها « تیاود یضود كا قلعتم هننالکسعت كنمراءدلب نامالق
 تیاود رک لا فاس . ریلینلیرتس وک رااجیام :یرلکدتبا اشنا نوجا طظفح ندنرازواجت

 شلدیا ناکسا هلا صاخشا نالوا یرارادفرط تبرح و یاحا كالما كرلهدلب و

 . ردا حاضیا هلقلبالوق یتیدلوا

 هش دل وا یسخارا ردنالف هدننامز 8ه ںلهںادک رتنودو نالوا یرارادمکح كليا

 هتمل زر چه هل وا هلا دا ونک ی رلء رطاخ كرلنامز دوعسم . یدشعا عسو

 یتفیداقارب هدرلالران کل الب كنهععارز تاوداو تالا و ینفیدماپاق سوق كنيوا

 : یدروسدیا رطاخرد

 هدکما دای یرهرطاخ ك[ نودو یلهلعلاب ] هصاطابو كاران ودون یلاها هقشب ندنوب

 یهدازاصا ر ندیا زواج هنیداق رر ریقف یتح بولوا لداع هداءلاقوف تاذوب . یدبا

 بصع ینلام لراجم رب هدیرکید رو شم آ هنجشا كنازاق رب یلوط هلا وص راتاق هلبراحالس

 . ردشمریدتبا مادعا نوجا ییمتیا

 تاسایس هرکس ندننافو ط11 16 ط01 كلراش یا قحن رانوموق اذه عم

 لت ندفرط یتعم هدالک رادمکح و . ( ۱۱۲۷ ) رایدلسهلوا لخاد هنس هنگ

 نامالف و ی و .یدشلآ هدنروصرب قالراپ ینماقتنا كنوا یلاها طقف شلدیا

 ردقرصع یيا . رلیبهلبدا جاتنتسا ینیدلوا یردهو تمرح رهظم كنلاها كسهلالس
 . یدشلوا رهظم ههج وت ینع ۰دیبهلالس تئوق یحنکیا نالوآ شلوا نارمکح

 نامز ینادلوا لحم قلتنوف . یدسا هلخادم هنيرل شيا ردنالف هسنارف هدحراتوب

 عوبتم تتکلع هک - یوا نامشیش یلارق هسنارف . یدتا روهظ رلبلاط قوچرب کوب
 .یدستا ندعل ی ( زوههروق مولک ) یسهفود ابدنامرو هاقمو  یدیا یهخفم

 ( تناغ) . یدلوا لخاد یک رربک اقشا هتخام رب نانلوا حتف ؛ هنسهعطق ردنالف ءدواو

 مدقن كنیلاها . رلیدتیا د 5 یعودک كرءدا نابصع یرارهش ( رومواتذ- )و ( لل )

 : یدراو رازوس وش هدطضم ییدتا

 زک هسریلس ها هظفاحم ینلتسوف رب نالوا شمهلاق یدح رر چسه نوحا ت تکلع و

 یفاتنوت هسراو زکتاعر هونافو نادجو طقف ۰. زردیا باط یزکعتا هظفاسحم یوا

 « زکوا عام دهم رت یاد رب قحتس هماقم وو زکیدیا كرب

 يا مه ء کیان وجا ی. هععق ر دن الف قلتن وق یی نايا اب هليا ساسلاد یر ر هي دنګ را ۸



 ۹۱ یران وموق ردنالف

 .رایدبا ناکنزو سوفنلارثک یرل (نوهوق ) اللاتا هدنسیدابم ریهع یجدرد نوا
 یالرود قلثامر هت طقف . یدشاوا لصاو «نمهجرد كوص كلمات هرادا مولع

 هدنسهصوصحم و همسر مایا كاسر قحا کاج كوو كه دلب و . یدشم ندقوح

 يرانا یجناس ماطرب نوجا نصرت یقوم هسیا اتسهدون .یدرواوا زادنا نط

 . یدروبلآ نعم

 رارپش و یتموکح ذوف یول یلارواب لا ۍراه یجحدب ندنراروطاربعا اا٣
 توانم هللروص ر چیه هرانوب رب ۰ رایداوا قفوم هسسأت هلقلبالوق هدنرزوا
 لو و فلن املاتسا و رومدیآ بالا هنلکش راکلسا ر راه دلب تیام كا ۾ یدرارونعا

 كاتو نوزقف - یدرارول آ هنیرالا یتموکح روما راها لو و ماطر هدنرارهش
 كنالاتنا . یدیا هدنعقوم زیداس رب قالراب ارظن هنلاثما یرارهش ابلاتیا هدنراهرود لظم

 كنساسور یلروطاربعا یرا ( نوموف ) كوو یسرغوط اهد یرانیروهج قافوا
 و ؟ وا ین روق ندن راتناص و نالوا لر ردق یفیدا وا Onéreusê ید رص و ربغآ

 . یدلدشبا ندفرطیه یراس ءابذنا ندیا زا ندن راک اح كنسررش نالبم . رلبدب

 . یدیا ندقطانم ییدتا ۳77 هدایز كا كرلساکعاا و یرارهش تنافو ژورب « را

 سسأت هدنلجا-م كنیرهن (و) . یدلوا رام قیاج ندبالقنا یمهمطق ردنالف
 یلوصحم تعانصو تراحم نهلسکوب هدنراک كتير ( وقسه ) هلبا راتتمج یلتوف ندا

 سف ییا و طة. ردراو یراهطق ساع قوح ر, زس همش دورا چ نالوا

 لاوج هدایز اهد عییابط هدیونج . راربلیرآ هلمماع ندنرکیدکی هلبرا تعا تعببط یسلاها

 سااسدو هلح هدفرط رب . یدریلیدبا هدهاشم تام ر هنادونع ناشالقای هتنج هدلاشو

 هدکلدیا هدهاشم تصااخر نیشخ ناتریشاش یتاحاح وعا كتاب هسا هدفرط رکید

 ] ..یدا

 واود و هلیح كردن سم ماط رب الاتا نشود یبیدنک هغازوط یفنادر و

 زجاو ند ږی یی رانادبم هب را ا حود م است كنیرلعفادم كوص علی و رولوا مار

 0 . یدروملاق

 هنتوطسو تردق لو ولا كلامز هنشاب زکلاب هدلبرب نالقار هنلاح یدنک هدردنالف
 ك (للاف) كرمت روا هلبدسج كنك ك قرق ندندالوا یادش برعو روسدیا هلباقم
 1 یدرول وا قفوم هاج هلس یر و تراح



 |تسهدوب ۹۰

 باک را اطخ رب رممعت لباقا هلکعا لاخدا ی رانمشد لزا هت ولر وآ یناص اوژروب

 چ وا 6آ ۲ زاختروم ؟ یدرل هیازآپ هه یلواعم رنو . ىدشغا

 رہشرب نالوا ییرام عسارو قورت . رارویید یدرا لس هقارب چآ یرارهش ندنراقدلوا

 . یدبا فک کو یرلهندم تراسح هلرلل رش .یدزامهل وا تح ع وضوم قاچا نوجا

 . یدرلشعا زاربا هناعفد یراسجو و

 ندهب رحم رب یآ یرلرمش اوداب < 4-هژارولف ءا ولو هد رع یجن> وا نوا

 قترآ و شا ندقوح تصرف نامز یرلکدستا ج جارخا ندن رلحما یناکدا زاصا هرک و ص

 . یدشم وف هنطروف

 رويدا قاغا هلراسحاو بار رلنابصع هلل یر نطو ناکدازابصا دورطم

 قیوشت هنهلع یراکوبوب یراراکتعنص قافوا .یدرارولوا لخاد هراتعمج ددعتمو

 شلکد یک رافالتخاو کناص . یدرارویرو تس- ههبلخاد تاشاشتغا هل روصو و

 تیاه هلاح فوموب .یدشلوا راحود هرلتتشت مقاطرب هدسدرزآ یک مه فتو یک

 ینس42.ظو هدو هکی در و لک مزال تعحا هم ( مکح ) ر, نامزییدادیا وزرا كلر و

 . یدروسدیا اا هدلباقم یت رح كنيرارکیو

 اتم و

 .یدرلشع ارت هن [ کب رهش : ۶ اتسهدون ] یبراعقوم را ( لومنوق ) قلرآ

 كرا ( لوسنوف ) یرلنو . یدراروالفاص هدنلاح مشر یدادنتسا هدنراهتس راته دوب

 لخاد . یدنشعوشود قیردهرف غم اللوق یک توق ر لباقم هنیذوفو تىحالص

 هاتسهدو ر یرآ رهش یه . رایدتا دلم و لوق یو رارهش هلهسح یزاهعزانم

 هدنلخاد رهشو قح هلوا ندجراخ اتسءدو . یدرویدیا راهظا ین-وزرا قلوا كلام

 وت توده رف لا وغ « ی-اتسهدو كليا: كنهسنارولف . یدقجهشلو یناقلمتو ابرقاءیساحا

fredottoاGuaهماقم و اولاو ودلرا2 نالا . یدیا تاذ ر یلئالبم دما  

 .یدلربتک

 .یدا هدنرلا تسحالصو ذوق نووي ین ۰ یماکد نعم "یذوف الرلاتسهدوب

 هدم یعاود كنهدادا لوصا و . یدا روهظ رادتس شاهد هدننابم رلاتسهدون

 لکد ( نابوح ) یرهش . یدبا باسحو دح یت تافاستعا یفیداوا  راجود .كقلخ
 . یدروسدا هرادا را ( هروق )



 ۵4۹ ی را هد ایل ما هدرل رصع ی نوار یچ وا

 هدنس هجي یم هبراح (ون ابن ه)ناکهع وق و هدر اوج یرهش(وموف) تيان هرکوص ند هب را هنس

 ٤ ۰ شیدا تدا زا رحا را رش قفتم

 لوب ییرابشسب رسو تیرح كرارهش هلس:دهاعم سااتسنوف ؟ ( قیردهرف ) بولعم

 یاری یعرکیو قیدصت یتیعت كرل ( لوسنوف ) زنکلای روطارپعا هلبا .دهاعمو .یدتیا

 ۰: كانت یب رااح كنسهمکح فانتا نایدیا لیکشت هرزوا ققاب هبیواعد ندا زواجت

 . یدروم دنا هظفاحم ی راقح

 ندرلهرم نالوا لومأم یفاطتتاو . یدلدیا خفقافنا ءرکوص ندهلاصم فسالا مم

 رارکت هیلخاد تابراحم .یدلاج هیات هب هيمو ۶ عفانم تیناناو روغ یلع .یدمهلیدبا هدافتسا

 هدیذهمن ییراالقت-ا كنیرارمتالاتتا قیردهرف ر رگید هر وص هنس یللاو یدالشاب

 باما [۳2۵0 یترادنتسم یندنکو ناشارغوا هلیراریرب هدنرلوشراق نامز یفیدالشاب
 و ىدا قداصت هثسهقثاب ندرارپش ناب هدراهعزانم ياد نوچ ا

 امرفمکح مان كنها رب لصف هدنسهرآ رار شوب نهلسب قاقشو قافت بابسا هدنراهنیس

 8 یدر وي راج هتفد رظن قاخ فئص چوا هدر ر شود 1 اوج ؟ ید راہ هل وا

 طسوتم فنص ر رخافتم هلراتور دیازتم س ۲ « تلاصا ر یحوتاور وک س ۱

 . قلخر یفاط ۳ نالوا دمتم هب هیس تا الا عون ره هلدس یرالهج - ۳

 یدیا/ نلاحتم یسلاها كلرارهش . یدشمهقا هات هللروصوت لاوعتا هدتیادب

 ینمشد شهدم كلا كراتعمح هسیا نامز ۰ یدراروسروطوا هدنروناش ناکدا زابصا

 تامدخ راراکتعنص قافوا . یدشمام راقح هادم زونه یتراقرف تور زستسن نالوا

 ری رایت ترک ١ ی رکنا زارع هناا چک و مدا راس ایا دهن وک

 ۱ ید ر واک یفاک هب هاست

 .هثب رلکب ربق ) ی.راوف هد را ۲۰۳۹ یرهش نال ما 6 ردتفد نايا- ش یساروش

hommesفال( لوا ذوق) یتخویتسادناموق كننامطق سلیم ءراتوب قرهجآ ( عهجاتلع  

 . . یدروسدنا عییدوت هدییس دهم هفظو

 توعد یابضعرب , شهد: یناشکر س كراکب نلک کیو ندا روع هنس ییا ندهرآ

 یدلک "هدادما یریاه یجنکیا . رلیدتبا هرصاح یرمت ران ون . یدلدبا درط راکب .یدتیا

 : هللاعشا رارکبت كبرح هاب محلغیق ر قافوا طقف . یدلدا دقغ حل ص رب تفومو

 . یدیا یفاک



 یرلد دابابلاتبا هدرلرمصء یبترنواو ا ىج وا ۵۸

 تلادع ریارب هلکعهعا كارتا هلاک اع . یدرلشا هظفام تیحالصر مهم هحقدلوا

 یت و نولوا رادترحالع هنن رض هکس دام ود هرم . یدرولیدیا ارحا هما رادىلوتهرتم

 هروح هقشب ندنوب . یدروسدیا لامعتسا ءوس هلنروص كما شدشغت یرلکس ایژک |
 هلبایدبق یرظن هتنذوفت كرادبل و ءرت« هج ردقتوب .یدروشلوا تیابج هتما كرلثآ یمسر

 .یدروشو هدنملع ی رکید هدنهل كغلروطاربءا یم قرب كرل « نوموق » . یدزامهلقا

 عا ن رط رس یر شدا هوش قاغا کیا نرالا واو ا ر وک و

 سناژهلب «راوونیوول « نومهرق «یواب هدهدتهح رکیدو ندومو مراپ « ههوتروت « نالم

 . یدبا هدقفلو یرلتلایا ویجءهرو
 هد هجرت .یدالشاب راه راع زراوخ ماطرب هدنسهرآ از هللا هونج و نالبم هلبا یواپ

 ءرکوص ندنامداصم یلناقو بولفمو بلاق هکنوح . یدلوا ررضتم هدفرط یکیا یه

 . یدرولوا یرلک شم علاط تراساو رارول دیا مورحم ندن راترح هدنروص فلت

 را ت نالاتا و هدنوحما ناصرت یراترحو نشلدیا دقع راک رات خا اعقاو

 .یدشمشود رادصرف ضعب

 لا وب هدهسلاشع!هعفادموشراق کفی هرد یرارهش یتنطاس نادناخ سقاس ھم زا

 نالوا عقاو هنیرزوا ابلاتیا هلراروطاربعا . رد تملا سکعرب نوجا یادناخ اینوقنارف
 قایددءرفرهدنعاعجا(رالعاق ور)روشمو شلدیا نامردهدنحشرات ۱۱۵۸ یراهللاطم كاوص

 . یدشمتا نایمرد ینابلاطم وب ( سورابراب
 نوئو قیردءرف هرک وص ندقدنل ۲ یسهعلاطم كناذ ترد نداملع هدعامحا وب

 شمر دتا ر صح هنسیدنک ( یک ہراس: قمصاب هکس ) یقوقح ۳6821عج5 نەلاغەر

 . ردذل ریدنیا ءرفص نازابتما كراهدلب هل روصوب و
 رکید نص نابهرو یروطاربعا نالا ربارب هلراناکداز یهدنتسم هدفرط ارب

 .یدرونا و ا تں۲ع e هزاع هط س وتم فونص نلیدا قدوشت ابفخ ندنناح ابا هدهدقرط

 ییضارا یرلکدستا هعفادم ایو حتف كرءدیا روم یترلغاط لآ رلودرا ودمتم

 ینسهفیظ و لوقهرق یرلبا رب یلفرش هدصوصخ وب . یدشمتا بیر هدروصر, یلتشهد

 .یدتاطوقس هدنحرات ۱۱۹۳ هرک وص ندتمواقم ءراموحه ددءهتم یرهش ناله نوک
 یزواحو یفاد رارپش نالو ضورعم ةه کلہ ینع*هآیدلدا:ناسکی هل دلا رو

 .رلیدتسا دقعاعs 1زعادعع 1000027065 ی راقاقا ( راسمول ) نالوا ات تنهام ر

 زوقطو . ىفلاق مقع یناجاهم نوتو كفل روطاربعا هدنسوشراق هنارارحا "قاقا وب



  GEO ENGاف  REI Oدر ۷۳۳ ۳

 ۹ «یدزعا نیمأت هسررب هد قحر هن 60۲201109 بس ايو طه ( نالبم )

 ؛وب . یدنا دودعم ندتساضعا هدلب هلس راک.تعنص نالوا شمشل ر هدرم:بولک ندج راځ

 هیس « هنارورترح تاسح . یدا یروه اوژرو ر هلیصااقو نیساح نونو

 یتساح كنرومح ظح و ماظتنا رکف اهدو اک ذ نایرتسوک هدننص وصخ ,شیا « تبطوب م

 .یدرو دیا لیکشتییصلا2 هد بانتجا ندراک اکو او ؟رلتناقر هنانکسو یدافءرفتت ندقمل> و

 عام هنا کیش تامر دووو هتلر و هد وجو كرهمظءع تاس. وم ؛ ضئاق و

 . یدیا هدقلوا

 ادیت .هرظم. یریاکدنبا|زارا" كنیراهدلب نالا هدرازضع ی ر نواو ی وا
 ندسنرب هدنفوف كنسيدنک دارفا « روملیدیا هدافتسا هلسانعم مات ندترح + یدیا یولع

 مظعم یتدایزو قرهمارغوا هرهش هدنروص كەریسكە, هيا سنرپو رویمروک ینسهقشا
 یرمشمه ابو شادنط و درف ره فس رهش « یدروسدنا لخت هلیسورت ه راتفابض

 هبحلصو؛برح میانص . یدروشواقلت رکسعیرمشم رهو رولیدا دع 000۱0

 كعاحيتسر نالوا تمرح رهظم هدفرطره .یدشمالشاب هفاشکنا هدروءر نزاوتم

 تکلع .. یدروایرردتیا کار هدرارهشق هدلحاس یراتورتكف رش هدنسهیامح حانح ريز

 حال «یدرویدیا عطف هشابند غاب ییخارا تام و رالو مظتسم ‹« رالودج « هدناحاد

 یرلرکزابرایمول هدراهیامرس و و ر وړبریتک هنادمیراهءام مس طابتحا ماطر, یالومعم لو و

 . یدرولساپ هبایوروآ نوت رب هلیسهطسا و

 روب هکیلکا هلتمرح _هدن-سوش راق ی را هه راخ كترح كلكبهرد نالوا بولغم

 باط یتسلد ادمق هل هبدلب كني رل مسا بوقبح ندن را هلف راد و راب رورغفمقوحر, .یدل وا

 طاطحتا بیس فلتخم چوا ۰ یدزامهلوا یماود زسهیش فاشکنارب هلیوب . یدالهاب <
 : یدروبنل و ضراعم هفاشکنا و

 ره ینع «راتاقر )دن هرآ رب اف ی اهدا یو رلدوطاربعا هلرلاباب

 هطوقس هدب یس رب زکلا ندبس چواو.رافالتخا دوجوم هدنم هرآ یلاها یهدنلخاد

 . یدا فا

 investiture هعاش وق چ بلف نلیپ هنل هحش ی آ هلسهده اعم ٩۷0۲175 سمر وو

 د ردم ولعم نا یه راق ثى راق یغبدلو بج وم هدایوروآ ترس اه زامم

 هوس یر هد تا.تسحو عفانم .یدم هلق فرطیب یرارهش نامل ایا هدفالتخا وب

 را دل ول هرتم قم دن راد نآر کنوح . رایدلوا رادهفالع هیرغوط ندیعوط هبهعزانموب



 یسساسا نوناق نوموق 4

 لیکتشت یتساسا كن ناسلحم هیداب یی یماسور یرلتمج راراکتعنصو فانصا هدنهاتنا

 ۰ یدرلشم ر دا هدافتسانوه ر 2 یراقدلوا اخ هدنص وصخ هرادا یهسسوم و و رلش |

 هدنالبکشت یی وب كنار طاخ کسا « یفاصوا یتح یتبهام كراک اکاح نایدنا ثادحا

 ضمب هصاخاب و تباقد «نامز « هلح مدابط . ردهدکمرتسوآ یتیدلوا رۇم لماع ر
 . ودشل وابجوم یالوحت ضعب قرهلوا یحی هدنشاظوو تاک رح كوله دلب رل ةلقىشيراق

 نوناقرب كتارقوعهد - هل رلذوفت رأت كناساننش قوقحو نوتفلاراد هداینولوب

 یعانسو یراجت . یدما هدمقوم رب بلاغ ناکدازابصا - اغغر هنتدوجوم كتیماسا
 لاکدازلبصا كرك فص زاتم ندا لیکشت یرابحاص امر هدهسنلارواف نالوا رهش

 ین رال صا هروا هسیا هدهونح . یدراروبما لوبف هتسراءزآ یهداع تاقىط دل رک

 هسدیلیدیا میت قرهنلوا ذاختا هنرع یمبساسا نوناق فانالم طقف . یدا ذوقت زن اح

 هروک هبیماسا نوناقوب . رولوا لباق كعدبا رکفرپ حرص هحقدلوا هدهدنقح یرارکید

 : یدشعا دوی هلن روص وش هر ادا

 هلدع لاسم یسیر ندرالو . .لوسنوف ییا نلیدا نیست ها نا یف ٩

 . یدرولوا لوخشم هللا هرکسع روما یرکیدءردا تراظن + + راداو

 بولوا دود یناضعا کیه تینا دو خاب 0۲606072 . تنه مرح س ۳

 . یدراردیا لیکشت یهمارجا ُهوق رارب هلرانواو مدراب هرللوسنوق

 كناضعاهرخ الاب هدرهسیدبا بک ص نداضعا زوب هدتادب ( 56026 ) نابعا س ۳

 كح هل دبا ضرع هتلمو افا ینس+فىطو تلود یاروش ناعا . یدشلدا دییز یددع

 . یدردیا راضحا یاماظنو نناوق نالوا

 ( هو 6۳00166 (générale des citoyens یسمو عاعجا ك رای رمشمه -- ۽

 ذاحما هدنناد_ملوب و كرش تاررقمو ریایدیا توعد هلرلسس كاج یلاها هعاجا وب
 : : یدرول وا

 تهاشم طقف كعلدبا نط یجلیدا احا كنس ( یروک ) امور هدرظن كيا

 ب اهد یراهدلب الاتبا الوا . رددوجوم قرف ییا مهم تیاق سکعلاب < رد, اا

 یرح E یدرارولیا نمأت تاذلاب ی رهعفادم هر سلمو طئاسو یدن؟ . رلیدءا

 لا زنا تک كم یتح و فسالاعمو رلیدبا كلام هدهنقح كما دقع یلص و نالعا

 کسا ینلاطعایروک ثورومو ( تااصا كسك و ) یتلاصا یارواطاربعا ءرک وص . رلیدتیا

 . یدشما سیسأت هرادا رب ( یسلوا هدنلا كنیشک جاقرب تتموکح ) كشراغیلوا هدامور



 ها ران وموق كلبا

 الاسا یعفانم كماروطاربعا نوجا هتقوم تدم رب قرهلوا یرثا فداصت نسح

 هنسالبتسا كراتنوق عبات هنسیدنک . یدشلوا كنحآ مه هنا ینابلاطمو وزرا كنبرارش

 نوطوا . یدا هدک ما یس هلج ینتبع كرلرېش نوطوا نوجا كما لیکشت سن

 یدنک یغ_راتموکح هكرا رهشءد هسیایدا شخ ( ]ه۵ ) هد رح تازایتما قاط ر مرام دا
 . یدنوقوط یسدناف هدایز اهدنکلپ هلک ا هځاسمو هدعاسمهتنراهعا سیسات هت رلیدنک

 یارادتنم كراتلمو . هدرادتمسق اهدندرلتسرح نلیدیا شخ ةفطاع « رات رح نالبنازا

 نیم یازابتما یراقدلوا لئان ندرلهدلب وب هرخ الاب . ردا جاتنا ی رلتراسا ایک

 نامز رو نالوا یعورشمو مکع كا لئالد ؟ءنان ون. نامز یيدلدنا بلاط قارو

 ۱ . یدرلشمروس یرلبا یلماعتو ین هدعا

 مدراب هنفاذکنا [  60۳000006 نوموق ] یشره هرکوص ندراخرات وب

 :Pe یددم

 ندرهش كياکدازابسصا ‹ یقرافم ندرهسغ ایو یدورو هرهش ر كرادبکح

 وب هک - یافالتخا كناسلک هلا قاروطاربعاو ینیدسقال كقلخ « یسشالفازو

  (نوموف) لماوع وب نونو - یدربشالاج هءاجینهحو كن هدلب هد یسدکیاره هدنافالتخ

 یرارهشهنوتروت هللامورفو سسأت هدنالبمالوا . یدروییدیا مدراپ هنشاذوفن باستک

 هلرانوموق ایااتسا یلامش ( ۹۱۱ -۱۰۰۲ ) هدنف ,رظ رصع میرا . یدشیا بیقعت یو
 رر مصاخ وشراق هنیرایدنک هرخ الاب هکرایدتا ادیب توق هجرد وا ولنوو یدلول

 . رلیدنلوب هدرهلداحم كوو هلرلروطاریعا نالوا شلا تعض

 یحمت ماظتا رکف نالوا د وشم و اعا م س ك ال کشت نوموق

 Collegia ) ناراکتعنص و فادصا دوجوم دب رله یاب امور سا هدهسیا رولوا بجو

 هدلکشر یادتا ولویراساسا هعاجا تابح یراقدلوایوتح كرات ءج (011 0

 - یالاو ) هل ( سنالاو ) روطارپعا . ردا حاضیا قوح زآ یارهاظت ون نوساو

 هدننامز یهالتسا یسضارا امور كلرلرا راب تاس. وم ون نالوا رهظم هه دص ك ( نهم

 كي هم و و هعایجا تابح هداطسو نورف . یدرا شلوا قفوم هس دوج وم همادا لِ

 نایدااطعا هدارو . ردرمتر ریلیدب |42 ر هللا ( هبحات ) هدزعاسل 6011101116 [ ۳ ]

 كعد ٹموکح ر لقتسء رونل وا هراداهدن زرط تیروهجانداع نوموق هرزوا یفج هلیشالک | ندناحاضب

 ر هج هقشپ هد رايا هدنفح هلکو . ردلکد یقفاوم ارعطت یس ۹چ ر هل ربت ( هیحات ) كفو ندشیدلو

 . زکفات هرلاروا . ردشلد | صی 2 تای هدب رل | اهدو هبشاع



o4يتو موق كليا  

 .ردشم هل ر وکی ددل شدقلاق کمر و تبع و رشم لکش رب ه هلماعمرب یک هج ردو و بیسر, زیسانع

 هوت تتقرب ر چه هد رات یالوط ندنو ها یهج نالوا تا ااغ اه لو

 ۲ ردم همدا یداصا

 اج نام یفیدالساب هذمادلراپ یرلهمل كلی كرخ هدنلحاس یزنکد كرايردآ
 ؟ یدا هدزکيم هن یتعضو كاابلاتسا يلام

 هدکلدیا هرادا هدروص رب انف تیاغ ابلاتا یلامث ردق هتسولج هل [ نوطوا ] كونو

 لوصا كن رلهقود 1۲:01 لوب یرف هللا رالارق بوسفم هنسهلالس نتژتءوولراق . یدیا

 رر چیه طقف روسدبا یلو یربرب رالال-تخا . یدلکد یش رب هقشب ندبذذت یسهرادا

 ۱ . یدروبعا نیمأت “یش

 یراربش دارفا رح نالوا شلوا بحاص هیهصح ی هدنساننا یس ثنضا را

 عو يه هداروا . یدراروسدنا اجتلا ءراوناش و رونحاق ندءهرادا ءوس و هليا كرت

 وک ریو نیم هللا ناکدازلبصا یک هدهجرد یجنکیا یراکیهرد مورح ندهیرت و لیصح

 . یدرازوسدبا هرادا هدندوصرپ اباق یناربسا ندیا عرز یرایضارا و یرلکلمتسم نریو

 . یدیآ دوقفم ناه ناه هسیا تراحم . یدیشلدیا لاها هما تادا

 بو ذم هنفنص اوژروم نوجما ینیدلتوط جراخ ندنمسق كنضارا هطسوتم فونص
 - هلسکوب هسک رب چیه یراقوب ندهکرتشم يوس و رویمهرتسوک تبصخش رب هلام رپ چیه
 یهدنصوصخ كارواکنج و قلروشع الس یتح شاک هلاح ربقوشو وا یلاحا . یدرویم

 . یدشعا بثاف شاواب شاو هلس یالیاع

 كران و وروییدیا باما ندوشه" جاقر بوسنمهبهطسوتم فونصو تنوق هدرهش یه
 لکش رب هدادنتسا هلتعواطم هنبرصاوا و كما لوق هلشدقلآ یتافاکت كسئرب یسهفیطو
 یاملاتا یلاش نوطوا ىج رپ روطاربعا هتشيا ۰ یدزوللاق ترابع ندکمریو تعوربشم

 لردبا دع هدنفوخ كنالراش ی ( نوطوا ) یراخروم نالآ . یددذلو هدتسو و

 یر كشنادناخ ایوسقاس هلیراسعا ییالکسکوب ثانعهجبس و یرظن تباضا ەھ اف
 . زالاق یعاشا ند ( نالراش )

 (نالراع) نسر یابوقنارف . ردقو تحاح هددرن هدصوصخ و : هجنط هاللاتیا

 رخ الب نالوا شلدیاوحم یروطاربعا نال کویلاح «شمرتک راقلاف قا هتکلم
 ۱ . ردشعا سیسأت هدا



 or نلکشت تروس كن وم وا البا گدلو

 ییها وظو كعا هظفاع یلکش ناژ یحنکنا نوا . یدشلدا اغلا یساسانوناق یسا

 لرمشو روسریدتیا همادا یلوسنوف ییا نالوا نیست هللا باح ا نوجا قمراترون

 والغرب ۰ مد هب هنا دوعا اغلا وی راقلاضعا:("یروک و ندیا لس ین کیا نو
 ه دن دن یرادتناو دوش نوو ید ناس هما دع <« سلوو نت ا تاذلا

 . یددمنا عضو هللا یسهبتارم ككا رب نر دتیا زکر م

 ندراتیر ومان داها دن ران ۱۱۱6 .یدروغاوتستورب یلکش ییوهموح راکفا
 تنفش و شلدیا نیصت ( ؟اح ت رار. ) و لالا یضدرگباحا فا لاها هنر

 ترو صوب طة» : یدشعا مدراب تابه رب تیام ندتهأضعا نادعع شب یللا همه

 . یدشمامهازاق یشر تبرخ ندلح

 درا مورد نوا یو بولوا ولع هلرلشاشتغا یمسق یطسو نورق خم رات

 دسأت كناق یدک ود كن ) ۱316021 یزتهر ) هدیلالتخا و لالتخا رب ناک هر وهط

 ى ۱ بنقل عاج را ر شهدم کید

 . یدشمهلداالدتسا ندنفرط رازابراب هلتمام یسهر زج هبش الاتاهقام عم

 لیکشت ًاحلم را هب یلاحا ناحاق ندرارابراب راقجهطآ ضمب 'کهدنلحاس كرام روآ الوا
 ك رہ ش كب دن ودر رب نوا شلدا انس زارمش ددعتفهدرلارو . یدراش

 هدنعامجا ر یعوم كنسلاها لحاوس وب هدنرات ٩٩۷ ۰ یدرلشمشل رب هدننلآ یتیکاح
 كن روهج كىدنو paul loc anafêrte 0۳۳62616 هلقارمود ترءهفان | قول لو

 . یدادبانالعا ین ز یا( 1086 )یژو
 ندنسالشسا كرازابراب هلرلغاط تک و بک ینیدراتروق رالوک یهدنفار طا؛ییدنو

 یتک اع كنس رار وطار عاق رمش ز ونه هد یرار مش ایلاتسا یونجنالوا شعا هبا ینسیدنک

 لاصمحتسا ین راتګ رح اجر دنراهدلب مهم یبک ته افو یلوبان؛.ینلامآ طقف . یدیا هدا

 تیروهمه رر كالام بیم سالحهدنسهرادا رز ےل ( (نهدعانا لوسنوف ) بختنم یار

 هلقلریا ندقلدوطاربعا رب ناشوق یضوطهوح ین راردنک « رار شوب . رایدتسا لنکش

 نالواشمزا یهیدلپ تابح هدقرش هللروصوو  رلیدلوا.شعا .بیقمت هقبتا و رپ ی

 . راید راتروق ی رایدنک ندهبرض كوه
 .یدشفلواعزن یتح كم باخت ا یبراکاح یدن ندیلاهاهلرلت وناق و رادارا ددمتم

 هدهیسایستابح و نوما لباق هش رچه ۶ ی الیکشت ه دلپ نول فوسولف روطارب#

 هجردوبردق هب ی دمش یدشعا وغل هد هسس وە ر رسم وز« ناو طو ص هاش رپ چه



oYیدادبتسا درلاباب  

 یدرلش< ایشاح زدکمریک هنامور یرالار" : واسم ول نالوا ؟ احهایلاتبا وا LE هروک

 لدنسهعف ادم یرلروطاریع! یرشنالوا ٤ وشم و ل وغشم هلا لا ہا مهم ماطر نفای اهد

 2۶ رک سو ید لصانطاو . یدراشقازب "هنلاح یدنک رش و یرلقدنلوب زجاع

 9 در وطاریعا س لوهح امور ۰ یدروسدنآ ضصسع تعض و 4 1 امور هدرا رصع

 واک تیر وهج ر نایدا هرادا هل رلء ,طاخ سا هدارز ندرلن وا تندی یه اح ۳

 ۰ یدووس دا هیارا ۱

 وب رو نسل هدبروص ۳4 3 اوفو تو ساتم یهدنشورا ما وع هلا ناکدازل صا

 کی دزو لوت اب نالوا یدرکباخا كتام هدنقوف تانسله كرتون. ید ملنا

 قفا وم هتقشح كعد « یدروب لوب ا ۱. الاص عفادم سا » اباب هلی رابتعا یسهفظو

 د یلاها هدناجا هدریش رار هل وا شم لدا رص یسدغ.ط و . رولوآ فا رعت زر

 زدن_س هاصا فااط و كعفادم کسا تفص 2 ک یدردا یه ه وعد هنوکسو لادتعا

 یرلهفالخا تفاصو یرارح هدمولع تاسش « یرانست هلباحما . یدردا لیکشت یر

 لرلو . رایدلوا یحاص یوم ذوفن رب لو وب هج دما رصع کیا رااپاب كليا هل زابتعا

 ۱ ی . یدلدا مورح ءلروص ر چده ندشرح یاها هدننامز

 وآرعتا "التق را رخ و ظقف ۰ یدعاوا یزبتد ار دومنشو رخ الا كایوروا اور

 ره نسو . یدسا لوح هرادا تروهج یغیدلوا زر اح ڭا سیلک قرهالشاب هتەوکح

 اود بحاصو نکدز ا كن اهن رخ هربد درز بهار عضو ندا ناسا یتساسک

 . یدلوا یسیر, ندنرلن وراب

 :یدالدابجعا شحم رضاراو كالما هابهر تقص «ناحور شر کوش بحاص و

 ید دا وا هدهسنا رد و یدنافالحا هل تی نبش كن رلکب هرد «>ی دا هدنایهر فئص

 ه العم عفو» و قارا ۰ یدل وا ) د دسم 3 9 شه دم ) یفادم كلی م داب ( ید هدامور یک

 كن هقالخا هبحس هد « ترهشهدءاع هن فاعوا قج هلنارآ نوما صخش كج هل تک

 :یدزواتوا لور رب مهم هد نعت كرلاپاپ كلتمو دز هرک ضب یحو رله رتنا ءردیاصر

 كن رار . رلیداوا یک اح كنتخ رلاپپ هنسشعل ۲ ماب نداق کیا دومش+ هلبرشم . تفخ

 ینیدلوا یراح كيوناق رب چمهو راروایا كرب یراواش ناکدازلیصا هنرزوا یوعد رب

 د و ) ۍلەلولو و هتشاتکز چه طو ¿ یدرل ر وبالاشاب هنابح راا هدر رم

 . یدروع وشود یعا بیات



 ه رود ینج وا

 یطاطحاو ال:ءاررد لرل ( نوعوق ) دوخاپ هاشاغرود

 تاشو. چسه هيرش تاسوه نالوا شمهتسیا كمما باقرتسا یذوم هلراتوناق

 « ین وقح كرا سفر ندتهج ر كاکبهرد . رد شمام هروتک هدوج و هس م وه ر مالعاص

 مالغاص ردفهت . ىد دعا سسأت كرءدیا بصغ یتیرح كدارفا هدندفرط رکید |

 هدنسوشراف یاجاه» كرتشم كنمهد کیاو نو.لوا هسرولوا شا لکشت هدروص

 ندکلاء نالوا شغل هظفاسح یا لا یانمنع ؛ كتکرح كالیا . یدیا موکح هطوقس"

 . یدیا یعربط یفج هیژاشاب
 یننص كا كءاسقا نالاق ضورمم هالا « ابلاتبا هدننابم یزلنلایا كفل روطاریع

 رزیهعطق وب نامز نامز را قنارفو رابمول « توغورتسوا < لورهه . یدرویبدیا لیکشت
 . یدراشهزا هدن راس رم یاب ح

 یشح و هجا تیاح.یدرلر ودیا ترف ندرل رهش اشسا الاب رلب راح ناک ندلام ح

 اا ی رادو نایهلوا رتیتجا را مداد روس یدروتکا قفاوم برات
 هجحالوف كنيراجاهم مرعو راجام رارش قیحا ۰. یدلدیا بیرخ راش . یدرارویناص

 نوجا ظفح ندنرانق آ راحام ؛ یرارهش اسهرو نودوم « نورهو . یدلوا یراکسش
 دارا رهف تمجایغ و, ایدهتسا دعاء شالا زا رک هری اک تا رار و

 . ردندل"الد ررتسوک یطاط او قرض قالوا راحرد ۰

 تیدوجوم مادا الاح .دنسهرآ یراتلافس كنامز یارطاخ ثكنضام رب یلئاش هیفام عه
 نرد هنیلق كنسرایرمشه ایوركنیرکف نطو . یدشنالودو وا هلساع اموز . یدرومدنا

 ایغر را یا دو یدشمهمللس الاح هرطاخ و یدلوا شا شش هان و وص 3 1

 . یدروسدا تبدوجوم هوا

 یحالعو دوف ر چسه هلصنم كن رالوسلوق امور یسا هر هدومب یرالارف رابمول

 ندددرت رب نوزوا هدتعرف كلبا یلاها طقف روسدا نعت یر ( ندوش» ) نادلوا راح

 كلا . یدروسدنا لتسوت ءرپادن ناک مزال لاحرد نوحا قمرانروقو قعالبوط یسدنک
 رله رحم د دعت« هقشاب ندنوب .رایدم ربحاق یتصرف وو یدتا روهط تصرف نلسهلکب تنا

 ندامور نالوا یزکم كفلنایتسرخ تراسشا الی . یدشمالرضاح هالشا رب ینیلاها

 هوا ينکيدتنا هداعا ی راتسزاتع و تیرح یکسا كرلءدلب مدق( قیرودو « ) . یدامقبج ۱



 رل هدلد هدننامز كاكب ه رد ۱ ۳

 نالف تعضو زیکیدتا حاضبا و . یدرلم هلبرتسوک قرهلوا یعاکع هب دلب یرازز مات

 كلکب هرد . یدیا زا اح یتیهام رب لومكناهج بویلوا رصحنمو دناع هبهعطق نالاف ايو
 رب هد « تمواقم رب هل هد؛سنارف هدنعوصخ عسوت . یدسشغما البتسا یر نوتوب

 - دنارا یترالارق قنارف هقلخ یرالارف دراسم ول هدابلاتبا . یدروبشا فداصت ه هعلام

 یرارومآمهدلب نوت و یسلاو برعهرک وص ندنسهب رام تلاداووغ :داینابسا . یدروسرپ
 ام وتو هود یکتا . یهشجا ا هز رل هح اس راط كن هته رب قحا تی را شا درط

 هدنتساننا یسالتتسا نوسفاص ولغتا - یدشمامهشا رب هدنروصرب تاغا کن یاسعوف

 . یدشل ر دلاق نده روا

 تبر چاق را یک غروزارتساو اینولوق قحا . یدیا زآ تباغ رارهش ءداینانآ

 توکس یش ره هدنسوشراق راکب هرد لصاا ۰ یدریلس هبرتس وک Muni 6106 رهش

 ِ یدروسدنا داشاو

 .هڪ دم یدادتما كياطسو نورف ی رلبتسپ رس میدق ثنیرف .دلب  ضعب كن هسنارف

 هدنزوص ییعف تهج وب هده-یا رووا اعدا ندنفرط رلخروب ضم یراکدتیا هضفاع

 . ردیا ماود هدهدنتل | لالقت-ارب یرهاظ تراسا هک ردقوش بو مهلوا مولعم

 یرلنوب ؛ یرالارف توغیز_ونوما یغدلواشمایغو" هلال ا یسهدادازرط دارارمش

 یجنکیا لراتوفیزیو هیامعم ۰ یدراروم ریدتبا ءرادا هلیتف_هم رلاطراض نواعم ابو راتنوق
 ا قداصت هتمسا رنو ه ده الو ضمپ هتک ر هدراهماندهع كرک هدننامز یسهلالس

 هتنواع» هتنوق هدرلهمکګ هدایز ندکعا دع « نوش » یتقح یرلنو هدهسا روش وا

 . رد غوط اهد كما دع رانهوشه نالیئوط روج

 ندنرات آ هیدلب تازاتما کسا هرکو ص ندک دتیا سدس ات هلماع ی رلتبمک اح رلتنوق
 هظفاح یراءرادا لوصا قیاس ؟ رلهدلب هحیاشاب . زرویمهدبا فداصت هنر, چه

 رایدلوا مات هدهرلتموکح یراکدتیا لیکشت كنیراطباض او هلرلتنوق یرا رارب هلکتا

 . یدتبا ماود ردق هرات یرل.داما یازاتما سا هرلرہش كني راکب هرد تعضو و و

  ندیاماود رصع چ وا بول وا یدودحر هدالرشب رص طقف . یدنا هدارو یساسا ثشرا

 كلبا كيهرود ر یب ع وش نداحتما هرود ر ناي دا دای هد « یرصع رسد » و

 ندنرلهلف هلاح كنیرارهش نوئالو < ژورب « نالم . یدالشاب عادی هدهاشم ىتاعاقلا

 ۲ یدک "لدلتخارب ییغآ لکو رادا لالبترب ءدساقم قازا ؛یف ن0۸



 2:4 ره داب ناق كاكبەرد

 ؟ امد یدولو زکر تمان ل وستم. «دنموتاخ یی واو تنوق
 حاضبا هداروب یابا رظضاو مال یفیدلوا بجوف كنندا دبتسا كاکب هرد . یدیا یل
 ییا فا هداب تراهن رام راے ا ا رطشباو تلا ع  .تکیلا هتک نیا
 زکح:فا قق واحفص

 مق كنیضارا . یدشلوب ییهجرد كوص تافاستعاو دادبتسا هدنرلج راخ رهش

 تدسإرس ضع هدارو « هداروش . یدیا دب ام هنراکبهرد ایو نانهد « لارف یسلک

 نابیرک صالح ندنتاقضت كرارکسع هدرلنوب هد؛سرولیدبا فداصت هنیاحصا كالما

 هبامحوب طقف . یدرلردا اجالا هن هاج كن راکبهرد رار هلدافحاو دالوا نوجما

 . یدرولوا چو یارخ هلرلن وا اینک ا

 عهص ايو هداطسو كل راء داب . یدرواهب هدنلاح [ تداسا ] Ser[ف رس یلاها

 اهد و رويل وب یراوآ كنا وسلم هدنفارطا « روب اے کوب یواش كکب هرد هدناګر

 هدنفارطا كرلهیلک ون . یدرورلیدیا هدهاشم یراه,اک یلاها هدلاح ر قدنعاط هدهد رميا

 ندن رلتمالع تیرح هدرلهداب وب . یدراو یضارا كحهدیا تیافک هبهشاعا یبه اعرب قا

 یحابابی رکید ناسا رب بولرا ih رل۹وطرار یعا حا :یدرولدیا فداصت هنس ر چه

 . یدششلیدام یث ره شەقلاق یوهنم تازا ندهب روا یس عا ط اهد . یدردبا دع

 هعفادم . یدشمقلاق ندهروا هدراود ندنعیدلوا شماناق یش  :كلجهدیا هرادا قترا

 نفاق ام وک شوک نالول دا کا ادع ندی دل و وج و تان وه را ا ادا
 یمهبلاع تاحرد ۵ یدریایدیا ارجاو قطا ند رط 016]4102 ۶2

 رشب عون .یددوبلوا افاو ناما ندنفرط یروما لکو دوخا تنوق تالاب هسیٍا
 بور دلاق یی. ثابامدعب ندتلافس ضضخ و هک یدشعا طوقس هتیافس هحرد رب هلب وا

 . رلیدبا ضوزعم هقعضتزا اهد رارهش . یدرولیروک لاوس یاح ىج هم رردلاق

 هتهورحمر یکتراسنا نایالغا هنامس یبلییوک راراکتهنصو فانصا ندیا تماقا هدرلرهش

 بیقعت ردق هنیراهاک اقا یصاخشا .فنصوب هدیعونرب رکیدكنوپهدهسرلاکد ضورعم
 كکي رانوب . یدریلشد Homme de corps یمدآ تله هراسکو ۰. یورودیا

 - اناص هنیراوشموق یرلنون كي هکهدهجرد وا . یدردبا لیک رشتا یتمسقر ندننورت

 هدهسیدیا رولیدیا باما رل هوشه ردقهن نه . یدررو قرهلوا هیدهدوخایو ریلرب

 تسم 2 « دناوهرتم » ايو كل « تنوق » قحا . یدشمالاق یدوفر چھ ران وب

٤ 



 ره اب هدنامز ثلکیهرد

 هجردرب نوک یه « یراتیحالص یرلکدتیا انتعا هنسهظفاحم هلتقدرب كوبوب هارلتنوق
 بوئیقیص هنتسهزا یسیکیا یه هدکاادیا علب ندنفرط رادبل وبءرتم ناترآ یرلذوف
 ۰ ی.دا هدقلوا موکحم هتماقع یتااعف لو ات ه وش ناو

 قحا هدنسهرآ شوت ندیا بقعت ینخاسفا كنغاروطاربعا نالراش , رلنهوشه

 1 یدرلزوییدا هظفاحم یرازا كنیراذوفت

 هماتخ لبصان كنهلداحم ندیا ماود تدم نوزوا هدنسهرا راتنوق هلبرالارق قنارف

 تقوم . یهراروسشا یعوا نوجا مات لالقتسا رلتوق . ردررع هدراح راب یيدريا

 لکش رپ هلبب راتیرومأم یتحو عفانم « كالما ناثوا میمون هتیرلءزادا نوما نامزرب
 زواح هدهراتحالصو قوقح ضمپ داع هغللارق . یدرومکحک ءدکعا ذخا یرا

 . یدلکد ینر_ هقشب ندکلوک رب تلارف هدننامز ل « روغاد « یح رب . یدراشع |

 تّوق طاشیسا ندرات ۴و دانتسا ه هموم تاصارتحا نوجا نات ی راصارتجا یصخش

 قوقحو دوش كتنطاس«] es 021165 du 02هلع » یرلنممآ یا مس»نالوا روح چھا

 هل روص وو روی هدیا ماقم ما ر وا قحا قرءدغاط هفار طا دا

 ۱ . یدراروسدیا دما یراقج هلوا تح سلاح هسروللوا تکرح

 راتوق نالو تنوکس ردق ههجرد رب یرلصارتحا هدنسهاس یرهق دی كيالراش

 رفیدررو نایرج رب تسبربس هنیراصارتحا هني هرکوص ندننافو هلرادمکح كوبوب وب
 ی رازاتتماو تیصوصخ هل.سهدهاعم 1161557 یسرهک نلیدیا دقع هدنحرا ۸۵۵ و

 کر كنمسق رب ندنتحالصو قوقح هدنهل كلکب هرد كتلارق و هکر ایدتناط ًامسر

 یدح ..یدشاوا سرد هب .A5 یع ندلو کید هد لاحور دوش , یدکعو

 شح هرلاسلک هلتحامس هلضف ز رب هلیتقورهوغاد لارق " الاثتما هنیرلا ك « قیرهدلش »

 ..ریعا هسیا « لترام لراش » . یدثملسهدیا دادرتسا ییمسقر كك الما نالوا شلدیا

 یاوق نالوا یموزل نوجما كلیبهلآ هنتل ۲ یذوفن رارکت یلایا نالیرآ ندقلروط
 هرد نلت « 1,60065 د نوجما كملس هاب هرام تدم نوزواو قمالب وط یه رکسع

 لویو ءرکوص ندخشران وب هتشپا . یدشلاق روبحم هنشخم هناسبع عفانم مهم هنیرلکپ
 ۱ . ردشلک هدوهظرادل و مرتم اج یتفص. نورایو رکبع بجاص هب یضارا

 درد عفادم . ردلمامارا ینتفص ی « عادم » کیسا ك هداب هد رل دنا وب هرتم قتدا

 رادهقالع هلبا دیقرب چسه هدننامز زسذوف كتللارف ندبا ماود هنس چ واو . یداوا ېب

 : يديادوج وه توف ییا نیهمروک روبحم یتسیدنک هتاعر ههدعاق رب چسه و نالوا



 4۷ رلهداب هدننامز راقارف

 هل دعهفط و : رد رلثوش تالبدءت نلکهلوصح هدشاظو نالوا ددعتمو مهم كب هم وا

 ردیا تلادسع یارجا . هما كنوا تنوقرب نالوا ىلثم كلارف بودبا لاقتنا هک اح هوو

 یراکدسا لوش منم هما دو 4۶ دقق وقح کنوح .یدردا.باحمایسموا هلو كوو

 .رددناع هسنرب ندیا هرادا یتکلم « یسلاع فصووب كتيمک اح « تلادع هروک هبه رظ رب
 هننریدنک و کنوخ . رایدلکد لئاق هللروص رب چه هتغارف ندزابتما و یرالارق قنارف
 . یدروع دنیا نیمات هددعتم عفانم

 . یدروسدیا اغا ینسهفظو كللمک اح هدازج كرك هدقوقح كرك « تذوق هداسینالا
 صرف مد رای یاسر رل هل اع ماه نالو هدلاح ر عمتع هد هوصخ و هراتن وق

 . ردنا هارا یناکشرب اباق طقف ثلبا كناروش ینوک وب ؛ وب

 يا » قرەلوا نواسعم هن رایی یک اسر یراک دا له هب هسا رف نەس ۇم وب رلت وق

 هک ارتسا هناک اع هر وصوب ۍروک .یدرارلآ هدى « یماضعایروک» نالوا شناط هد« مدآ

 یک وایو توق. یدنکد E هدصوصخ وب یار كت یروک طق . ردکعد یدرو دا ماود

 توق هلبعدرای كرانوامهو هللر وصوب هنب . یدردیا ذاحتا یسیدنکیرارقو رالپ و یاب او

 ۱ . یدرالب وط هدیوک رب و

 ردشالقازوا ین وب كنسساصعا یر وک ! هحینلک هنن .رلهلخاد ٌهرادا كرلەدلب

 نالوا یسهدرکباستاو یسعیبط عفادم كنلم یتیقح ک اح ریارب هلقلوا ققحم ینیدل
 ۱ یدا دا ۶ هرتم

 یار هدوحو قره4وا قلعتم ههموج عفانم هدر صع یجزکسو ی د

 و هرم هعفات ټاسسؤم قوح ر یک هر اسو رادنبرد « یرالو وص « رلبرپ وک نالوا

 لامعتساو هرادا نسحو ی راقدال, وط ندبل اها قاش وم و بولوا یعس لوصح كرا

 . رد راشمرونک هدوج و هلرلءراب یرلک دلو

 تمضونالوا ناعم غو لحام كراهدلب هدننامز یرلهلالس كالا كن رالارق قتارف

 رومشم ون . یدلدیا حالتصا یک ءرادا تابعش رکید هدننامز نالراش ینالکشتو

 شام رهش تاسو رس هطقف هدنتلآ ىا «6006۷1۲ نءوشه» هدننامز راد

 راد هوش هب « هققل اف . یدلک هدوجو هسسومر یی ناشوا ییقرف لگ ندنسهرادا كرا

 باخنا ندنفرط تامو راروییدپا عج هدنراسف ینتفص كمك احو یفار واخ هرادا

 : یدراز ولیدیآ



 رلهداب هدننامز رلقنارف ۱ ۱۳۹

 هد رالم رکید هس ریلی دنا لما یفدد ر دلاق لصن اچ قلخ كس شب ترد بوسنم هنفنص

 منام كمك هناکرح یتسبرس كما سوو راکعمط « زاعاط ین وئسم سح « صیرح

 . ردلا وس یاح یغج هلوا

 نالوا فعضراحود هدنساننا یرلالتسا یرضوط هس رې نوروهتسهوا كتيره راوول

 ضاقلا وب . رایدتیا فداصت هنضاشاكنتموکح امور هدنراتمافتسا ةهج و « یمهفلاط ماوقا

 ردقه هچردرب توطس یساكرهلیدا حالصاو قسف ندیکی ندنفرط تموکح مافتنم ییا

 . یدلوا هادونعو نوزوا تمواقم هدرلارو . یدلدبا هداعا

 یهسنارف نونج را (قنارف) ردق هننامز ( فهریو نه ) ندننامز سیوولق
 « رتیددوق رداج » هدایز ندکعد « رایدشلرت » هداروب هدهسرایدتیا حتف هعفد ترد

 ندندافحاكنوم هنبو ییغوا ترد ك ( رهنولف ) یحر هرخ ال ۰ رولوا یرظغوط كد

 كرانوب نامز یرلکدتا مه یراهعطق ( سناوورپ ) هلبا ( نهتکا) رادمکح چ وا

  یدیا کک یتمق رب یرظن یراتنک اح

 ءدصوصخ و . یدرلشااق لقتس» را ( هدلب )ردق هنضارقنا كتفل روطارپعا نا راش

 هدنسالتسابرعهرخ الو ( ۵۸۲ ) هد دصقءوس دلاو ودنوغ . رددوج وم قئایو ددعتم

 تي (60۳05 :همانتتوهلو ) هبدلب .تشه هدلاح یغیدلوا دیل و هرتم هدشاب یملست طا رش

 روم احزاب هه هر و

 ٤ روھ دل وپ هند . یدلکد تحاص هدوه ققح هلم دبل ول هرتم هدالسزام

 ندکدتا هراشتسا هل ( رللرهش ) هلبارایرمشح ىع | هنلودنوغ یمسهقود یزارتسواو

 ناکنزو لفاع . یدنا رش رب انتتسم ایلیسدام هبفام عم ۰ یدشلوا لخاد هرهش ءرکوص

 ا هنوخ هامور ندنقرط نورهحبج ,ک -- الرام نالوا كلام ماعا زو یا آ
 كنت رس یغیداوا كلام هتنوق رب هد «هلارق رب هن -- یدشلوا رهظم هنفیاکت یملوا

 .. یدعا ماود نامز قوح فلا وب کهدتع دو طقف . یدشمهمیا كرت هل ینسهرذرپ

 شاواب هدیونج و لامش هیدلب ٌهرادا لوصا هدنتح یذوفت فلتاسسؤم نالوا اینالآ یأشنم

 یسهلالسیجنکیا كنبرالا رق قْارف و هدرصع ىج زکس . یدتیا باستک | یلکشینیع شاواپ
 نابلوا تیا نایاش هدارو هداروش . یدشلاق یسهرطاخ 1 كنسروک امور هدنزانامز

 یرلساهدن- همانلاد هموم تامدخ طقف رونفاط یتتفص یساضعا ( یدوک ) ماکح مثاطرپ

 ۱ یدروشدا رک ذ لس



 t0 ب شان ناف

 ماود هدقلواعپان هنماکحا كننوناق امور یکسا رایلامور . یدیا داع هراقنارف ارصحنم
 . یدتا

 زانو ھاچاش لاو ر تتوق ن ب وتش زلنا رخ: هعنلک هل وال اناما

 هبلالس یجت رب , یدرویاق ترابع ندنوب تالوحت قوتوب و روییدبا افتکآ لکه هنبرب
 یساوا شمهلدیا ثحم ندننالکشت هب دلب هدرلن وناق نانلوا من هدننامز رالارق بوسذم

 ینع هدرب يه هسعامتجا تاسح هکردققش یاروش هد؛یا هدقفلوا ریش وارد وارد

 . ردشمالوا راحود هناسرح هدهجرد ینع و هدنامز

 ردق هرم نهس ندنرم نوړ الثم . ردمزال كعا قدرت یناکم و نامز هباع لب

 رازواجم . یدتیا ماود هجرلرصع یرلالءتسا هلئاعفد بقاعتم یر ر, كنيضارا نالوا

 رلهدلب نالوا راجود هابیر . یدلوا عفاو هدفرطره راتراف و بهن یصحالو دمیال

 یراهدلب ( اینواوق ) و ( ساررآ) زنکلاپ . رلیدتیا علاض ی رالالقتسا و تورت

 هدنرود 116021550706 سلاسسن هر ینالبکشت كرمش ییا و هک ردا لیکشت اشتسا رپ

 ۱ . یدشلوا هوع هر ( Commune نوموق ) ندیا لکشت

 یسابس لکش رب هدایز اهد تاحوتف ییدتنا هرادا كسر زکلاب هدهسنارف یزکم

 یسعسط "یماح كراتلم راحاف نامز ییدتبا ددمت اؤر طقف . یدرویدا ذخا

 . رایدبا روح هفمشالک او ههرک اذم هلا رادیل وب هرتم نالوا یمیئوناق عفا دم كراهداب و

 « ( دءژنآ ) «(رو) « (ناثاروا) هل هرکوص نامز فوح رب نداحوتف رود

 دوفنو یسهدرک باعا كتلم ؛راهداب نالوا یزکم كلدنلو هرم یک ( وک یره )

 ینرایدنک یدنکءدنتا ۲ یسهاج هلرادیلوبهرتم نالوا توق هناکی كجهدبا لباقت هتوکح
 هدننل آ لاکشا یک كما نالعا برح « جیلست رکسع « برض هکس ریارب هلکْما هرادا

 . ردهدقملشالک | یراقداش تابحر لقتسه

 - ( هدلب ) نهلداهاح یبا بولوا هدهجرد یجنکیا رار هلقلوا كلام هقوقح ینیع

 یوم ر جیهو ییدلدا ددح هلا یییرشت رارق رب چسه ییوق ك ( تنوق ) هدرا

 یمتسپ رممادج رارهشو ا هدرانامز ییدلا هظفاحمینفوقح 610۲60 كنس رمشهتوق

 . یدیا دوجوم عفادمو یروک < کاحو یلوصا هداب هدهدرانامز وا مقاولاف ۶ رایدبا

 « قمالیوط یراهمانتصو طقف. یدیاهدکلدالامعتساهدرتافد ماطر قلعتم هن هدلپ روما
 , ید نهنسهلح ینئاطو هدهجرد یجنکیا كرا ( هدلب ) كمردسا قیدصت یرلنوا و

 اوژرو ك.سراب هرزوا قمریدنلوب دا ك ( توغار ) یزرف ك ( قیرهدلش (



ùtرله لب هدشنامز راقنارف  

 باغ یهبراحم ییدشیرک هلبا ( سیوولق ) ره چالو سوییفاس یلامور كوص
 .یدتیا عیسو ردق هنیره ( داوول ) یتاحوتف هرراد [ سیوولق ] كرەديا

 ندنسهمداصم كتشحو هلتیندم هلداحم یهدنسهرا ( قیدالآ ) هليا ( سیوولق )

 هداروب نابهر نالوا قفوم هنقلت یراهنید هدیقع هیاسؤر رابراب . یداکد یشرب هقشاپ

 تسر تپ یمظعا مسق كرل ( قنارف ) نکل ۰ یدرادویدیا هدهعرد تلوئسمر مهم

 یس هيد ةدیقع هلبا راتسر تپ . رایدیا كلاس هنیهذم سوبرا هسی راتوغیزو بولوا
 اسیلک یالوط ندنتشت و یهدنسهرآ یرلثادنید ناشقلاق هرسغ هلتروص هقشاب

 هعوقو هدنح را ۵۰4 و راروحآ هرانمشد یرلوف هدر الب رلدبل ول هرتم .یدلکد ددرتم

 یمهبراع (۷ 216 هلغوو ) ناقارب ضورعمهقدضترب لمحت لباقا و دیدم یرلتلم بواک

 . یدرومبدیا زارحاینتیهام مکحرب موم نوجما لابقتسا

 یمن تکالف رب نوجما رلتلم ی رات كنسهلالس ىج رب كنبرللارق ( قنارف )
 هرود رب ولوط هلعیاحذ یک قلوا ثناخ هدننیو تناها هدنسهرآ هللا هدنوجما رللارق

 م یدرویدیا لکشت

 دیدجو رییغت یاسسوم نوتوب دوجوم هداروا راقنارف ابجم هلکمشل رب هدهسنارف
 هدیاح وتف . یدقو یرلتعفنم رب چیه هدر, و لیوح e ريخ زسهمش ؟ ی رلیدشا

 فلاظو مقاطرب ییرایدنک هدرللحم یرلکدتبا حتف بولوا تعفنم هسیا یراقهارآ
 هدهدلب یرلکدتا النتسا ؟ یرلشبا كابا كل رلن و ۹ یورلروس هتسلا قمالغاب هلبا دوبقو

 + هلا شوا لخاد :دارسا - ناناوحو اما «هسلا « شف « نولآ یزاقفو
 دیهلوقن» لاوما یرانو كتا كلمت هبیضارا . یدیا كما مسقت هدنرلءرآ هدعب قمالپوط
 .یدروسدیا رادهقالع ز آ اهد ندکلع

 كراحتاف قرهلوا یسهصح مانغ دوخاب « روبک هنفربصت تحت كلارق هبریما كالما
 یدرولیدیا مس یر

 .یدراشم هما هلس نهذ لاعارلقنا رفهدنصوصخ كمر دتا لوق هراب ولغم ی رانو قیددک

 قحا و 0 یتهامر یصخش . رد راکرد یرلف وقو مدعو یرازج هدهلئسمو انا

 نوجما رلتلم شما قرت هدتندم یرلنوناق قنارف نالوا قیبطت لباق نوجا ینایح ریداح
 .یدا اپافو ترس هدهجرد كج هم هلب دیا لمح

 فرع یدک هراتلم نکاس هدهعطقره هلرلنوناق یرلکدتیا رشن یرالارق قنارف
 یرلنوناق (رهوسر) و ( كلاس ) . یدرارویدیا دهعت یهظفاحم یهقاس تاداعو



 ۳ رله دأب هدنامز ران ونیز و 3

 هنس هنطو ون یسکشا ۲ یروک . یدروما هلخادم ههبدلب هرادا یواق تام وغ

 کلم بیو تبر لوا ندعالتسا طرترابزا یت قوم یدو کا ماود
 هدنسهعطق لوغ گرلقا رف ی هتسادام كل مصع یحتسلا هللروصو . یدروسدبا امدا

 هدلب ] نایدیا عیسوتو ابحا هدنرایضتبو همادا هلاح ىلع .درلرب ضع ردق هنیراهشارب

 . یدرویلوا شمهما میاض یش رب هلیخاسفا كنخلروطارپا امور [ یتالکشتو تابح

 رادلامور ندا هدهاشم ینعاض هدنروص رب الت لباقات كن هام س تاسع وم یخ

 TE هدیرزوا یسهدلب تاسسوم ینهونعمو هسدم تام و ندح را وا

 . رایو ر دتا

 ییدلدیا لیصح ندنفرط رلتنوق هبیریغوط ندبرغوط رلوک رو نیرو هبهنیزخ
 كماقموب نوجما ییدربک هاکش رب یلتفاکز ا امهد هلتروص و یفلاضعا ( یروک )و

 .یدالشاب هغلاغ وح ی رادلاط

 فاراکتعنص هنیرلرآ یدنک یماضعا (یروک ) نیهلشدنک اهد هلا یددعت ككرابختنم

 ینتعضو فلت ( یروک ) ریجنک وص و . یدال شاب کتا لوق هدیراتشه راجو

 نیصرتاهد تاق ر هلا دوش یرافدلوا زاك ی رزوا راتیعمج یراق دلوا بوم

 هدنسههحاوم ۲ یک رخ هدلا جاقرب فلب ءرادا ) یسشراغل وا امور قترآ . یدرلر ودیا

 ( 4٤0٤۲2 1ع) ماوع هرادا ) ر نالو یرائاصق قوجرب زم هش . یدروملنل و

 هلقمالوا بحاص هبهبرجتو فوق نالوا یعوزل .رادا و هک یدرویالشاب کا سسأت
 ننسحتسم تانعنع ضیپ كج هلسهدیا هرادا نسح هدرانامز یا اهد هدنناذ دح ریارپ
 < هلحم تابح نالوا شادیا رصقو سبح هلخاد یراروس كرلءدلب .یدروشو راح

 باک ا هلتردق رب كوب ویاهد هدهلح تالماعمو روما ینکیدتبا فاغ هدهبساس تملاعف

 ۱ ۱ ۰ یدرویبدیا
 كرزاتماو تیرح یدلب یعاض كرلترح یساس هرزوا ییدلدا هدهاشم هلناعفد

 قوقح راهدلب نوجا كم هذلا دارکت یراتیرح یماس سکعلاب .زوبغا جاتنا ینعابض

 ۳ یدرلرولیا راظتا هس وه ص تقو نوجا تیرح لاصدیتساو روسدنا زهع هلا هنده

 .هكراتاها ییدا دقع هبا رالامور . یدا هدقمالشاب هیرامر یی هدرارودو

 یفاک ییرلیدنک ردق هنآ وا نوجا السا 7 بو ندبا تعانق هلبا عفانم یکیدتا ناما

 كنئاربم امور قرەلوا یحنکوص را ( قنارف ) نالوا شمهمروک ىلتوق هددجرد

 .يدراروشسا كما كارتشا هنمسق



 راه لب هدننامز رلتوغیز و ۲

 قوقح هلحم ر نلیریدتیا مظنت ندنفرط [ 100116 ]كم روالارف هدنحن را ۰

 هنسهطیاض ریق یتح بودیا اوتحا یتحابم رئاد هناک ام لوصا فلتخو هینازج « هیندم
 . ردششارب هع توکم یالنکشت هدلب هدهییا شا نودن هلس یعاکحا دیا

 یشر, هقسشپ ندنقفات كنسهلحم سودوب ه هک - یس هلحخ 6 قیرال | طقف

 (یروک ) هلا ماکحا ق ەدەل و ردن واح یماکحا یطق هدصوصخ و - ردلکو

 . ردشمتا عیسوت یناساسا یتحو هظفاح یتسماع

 تلج کمر و یاو نوجا یاخا ك ( عفادم ( زکلا هدشامز قلروطاربعا

 توعد ههراشتسا هدننامز یاباا كنهدلب یاسّور ماط رب هلوب ندنو یلاها نانلوا
 . یدراروسدا هظفاحم ینسهفک كنراتحالص ماکح نانلوا نیل هلا باا . یدئلوا

 . یدشلدبا هلی میسوت هلدسن هنفاس یراتحالص دودح یتح

 هجهزوک دم تيه دوخای ریلیدا لامعتسا ندنفرط یتشیه ( یروک ) اب ذوفتوب
 نالوا یثم كلارف . یدرونل وا عضو هقیطآ عقوم ندساح راز وتام لسم بخت

 هشيا هدنسارجا كرلءالعا دن ام هنایانج هللا لئاسم قلعتم هي هيمو عفانم قجنا تنوق

 ِ یدردا هلخادم

 اهد یه صح كب ( هدلب ) هدنمسش و كرادتفاو توق ندا قلعت هب هماع عفانم

 . یدلوا وب وب

 نآ رب ندنوعد هتساعر هبوناقو تماقتسا ی رار وشام ٤ قیرود و هت لقا هدانلاتسا

 تست رب ر یامور هدزکهخش كزس تلم » هدهمانایتددزای هرلىلاو . ردشمالوا غراف

 مقتسسم یش نالوا مزال هرلنوا هرکوص ندراتکالف وب نانا یداع . ردنلمروک ینلکوو

 هن راقدلوا بولغم هک زکیدنا هرادا هناباجیلاع هحرد وا نیلاها . ردراک اح راکسومانو
 . یدروسد « رانوسلوا رکشتم

 یهدنسهعطق ( زهننورا ) یسهاح كئاذ و نالوا روم هدتسن ییدلوا لاعف

 . یدروبما ثاریا للخههدلب راد یسیر,چیه ندنهاوقو رويدا عسو ردق هراهب
 یرثأت كنسراکفا نمرەژ هسیا هدرادنوغر» نالوا شلاق یجناس اهد هفلروطارپعا
 نوناقوب ار هک هدوجو یتوناق ي0۳0064<تهبموع كرءهدا جازتءا هیقوقح امور

 اغلا ند قرط [ رەنا هدینول ] قحا هرکوس ندقدلاق هدنیعرح مقوم رصع چوا
 . یدلدنا



 ۱ رلهدلب هدننامز روفر و

 ءرک شاب غتاولا . ردقوپ تجاح هک وس ینیداوا راچود «یلک فوسخ رب هدرالح
 : یدروسردنوسینایح وب یقسضا دلو هرتمرب هاک < یسهراداكتنوق رپ رابرابودسم هاک

 یهدنراهعطق كنملفو هسنارف « انلاتنا هلبا منع ر هنانامرهفو كرت-فم تیاهن لا طقف

 دارکت یراهمشهشو قنورآ کسا قره بوک شف یدادشدا یهدنراوژوا زلهداب

 یحننب یمهبذلب تابح برض زهکیدروک یتراث | مولا هتشيا . رلیدلوا فوم هیاستک ا

 . ردشنا ىلج هلتروص و هدر رصع یتا آو

 یيدريدتاهماداهدهرواحم تاعطقامو ر . یدسلاحتم هی دلو ا نالنکشت و تابح امور

 ناسا هراز اراذل تسلم طقف . یدشعا عاع را ه هوس ینع یتلعره هدنسهاس ذوق

 . یدراو راق رف قوح هلبرابتعا قالخاو نافع هدنراءرآ ۰ یدزاروسهزکب

 . یدر و تبمس کمربتک هدوجو هنوناق تانودم هقشاب نوجا هدلبره لاحوب

 تس دم امور را زسنارف ییدمش ین رالوغ هدنسهاس سام نوزوا نالوا هلقلر وطارمءا

 راقاب هلن رظن یشحو هرادوغروب رالوع نوا كنوا . یدراشملوا قلتم هلع اط و

 : یدرارریو ینفص یننع هنسهشهدم لئانف قئارف هدراحنکوص ویو

 ( قیدالا ) یتح .یدراروشاطیتبنهذ امور ردق یرالارفامور یرالارق توغزیو

 . نالوا صیرح زآ اهد . یدنشٌما روصت هل ینسابحا كفاروطاربعا سا قلمرا رب
 رارویدنا افتک | هلسادحا راقللارف هدنرلزکيح دارلتلایا رومعم لاو تبنم لا یالخا

 یلاها ًاغر هنعاض كنفصت كنضارا هک یرارولایا هدادا نسح ردقوا یراقللارق ویو

 .یدیا زومعم را ( هدلب ) دنه ودل زانو یدروشا فسأت هلاوز كت احامودیسا
 ( ودرو )و( زولوت » نالوا شعا زارحا ةبوانم یتفصیتماقالحم دلرالارق و تحت یاب

 . یدراشاوا لصاو هنیراهجزد كوص كماشتحا رود یرارهش
 تدم زا یرللارق توغیزو نالوا هدیحاص ءرادا رکف ردق یراقدلوا رواکنج
 هوهزکارص ندنیاطاوقس هاراتوا. تباطلتس وب ۰. رایدنآ نراه كتناع م نالزا كج دبا
 امورینماسفا مهم كلا كني رل هرن ون اق تایودم رالارقو هقشب ندوب . یدّسا ماود تدمر

 هرادا» اقفل هز .نانمانتش" قوقح یلاوغو یلامور . یدراشلا طابنقتسا ندشناوق

 غاتجالاب یسلاعا نابلوا بوسنم هنفنسص نابهرو ماکح كتکلعو روییدیا داشراو

 تمرح نایاش كر هع دف تاسسس وه هلتهج و . یدرا روس هديا هک ادم: یارجا

 ىدا یعسط ینج هلاق قرهلوا



 یلاح كارل هاب د دن, رتسا امور ڭرارابراب 4٠

 رولیردنوک هرارهش رارمسدموق لماح ینسهما رب هلروطاریعا ندنفرط تموکح

 يدش راهبده كور هرارسموق هسیا فارثا . یدرولپدیا هیصو هفارشا رلنوب و

 .یدرارومب راقمح ندننررص كنلاها یارقف هل را وکر و هداعلاقوف ینلدب طقف رلروییدنا

 هبیلاها یارقف ینغلریغا طقف رصح هنیرایدنک یفرش نوتوب دلوتم ندنامدخ وب
 ء رولاق روم هتلاخد هرلنمشد نوجا كمهلزا هلضف اهد یلاها . یدراروییدبا لیمح

 تادام.هدهنو .ء :ناسل هن :هنمرايدنک ء ووی دک کتیا ندراراراب یانج ولع نور
 تراسا لکش هلروص ویو روییدیا اجتلا هراتلم نهمهزکب هلتروص رب چیه هل رابتعا

 « ۰ یدراروبایا ج جرت هیهرادادادنتسانانالقاص هدنتل !تیرحرب رهاقینءاشپ رح هدننل |

 هج هلضف یهلثسم خ روم نالوا بطخ ًاساساو . ردراو هغلابم زار, هحرک هدنانایوب
 قلروطاربعا هدنساننا یخاسشا هک ردةقحم یماروش ریارب هلةلوا هلو وب . ردشعا ماظعا

 . ردشع وق هلاح ریدابر, یر ( هدلب )

 هدود یجنکیا

 ردق هرصع یحنکیا نوا ندنسالیتسا ییامور دارا رابراب

 هالمتسا ینایناسا ( راوهوس ) و ( لادناو ) نامز یفیدلوب ضارفا قاروطارپعا
 لاقشا ینلئام حطس کیا كنيرلغاط هنءریپ هلبا یتایا ( نهتک ۱ ) رلتوفیزب و .یدراشمالشاب
 . یدرارویکید هنسهحاس یراغاط با | ییراصرح رظق هدرادنوغروو رازوییدیا

 نیرارکید .دوسدیا نالعا یللالقتسا هلبا درط ین رالوقءرقامور ۵7:02 كيرومرآ

 رب چیه هنسالبتساو رویلساپ هنونج ندلامش ینوساردهفنوق قنارف رار, هلقلوا نمشد
 . یدروما نیم هودح

 هنس هلق توغورت- وا هرحالاپ یل [ Herule لورهه |{ الوا یعهر زج هش الاسا

 .یدرول وب رظتنمهندادږتساكرلرابم واور ودیا لوبق هلقلیالوق ینتی اح كسرر بوسنم

 را ( هدلب ) ایج هدنامزرپ یغیدشیراق هنیربرب هلبوب كرالیبق « كراتموكح « كراتلم
 ؟ یدیا هدلاح هب

 شاوای شاو كيهیداب تابحهدهسا روس ریو تامولعم2 رصویطقهدباب و خرا
 هننالوحم كموقیب وو ینکیدنا بقعت ینعلاط كوا بودنا زک رع هدا نابهر فنص

 يغيدل وا بولغمو ینکیدتا ها را يدنز تابحرب هدرلرب کودلک بلاغ كلوا قرهلوا عبا



 ۳۸ ۱ رلءفادم

 و نالوا ر اخ فوم رب هدننهرآ هیداع فونص هلیرلاضعا یروک . یدقو شا ر

 لیدءت ناریقح یرافدلوا راحود لر ایحنکیا برو عو وح كارلو اح يب

 ندنک وا نوحا نمأت هدینسهعفادم ابر" ناعو ها را یذوع . یدرا اونی هنرفخ و

 ثكماکح راز هلععم نوسا را هسرولوا هدتعاس يناه رهو . ردک را روحو رام

 ̂ ةيادب ردق ه ره هلط رش قلوب هاد رالا مقتسمو مريع . یدریلسهلوا لخاد هنیدزت

 كعفادم . یدربان هدا اها هروکشم تامدخ هسسؤم و هل هسل وا شم ودود یا

 ییسمهمر و هجا رب د وعسم ك كبا> | سعب یادبا باخ ا ندنح راخ رک

 یعببط یروهظ تافالتخا هدنسهرآ ماقم کیا ضراعم هنیرکیدکی ًاتاذ . یدردیا اتنا

 . یدبا

 ةر الاب . یدماشم كب هنسهفیطو كنیراشتفم یرهش امور یسهفطو كرلعفادم

 یرلتیحالص وتو كرادبلوبهرتم هدرلنامزآ یفادلو فعض راحود نوتم-ب تموکح دو

 زکحهدوک هدغاشآ ینکیدتا زارحا یتفص یفادم كرهش كره دا زک رم هدنرالا

 : یدشعا هه یحالص كرل ( عفادم ) هدننامز قلروطاریعا طف

 ر وصت یامز و نوحا قمالک ا ینکیدتا طوقس هبهچرد هن كرلهدلب هد رصع یجنشب

 ییراءرقف وش هل 521۷1۵ نیو لاس نالوا شهازاق تیمها رب كيسالق هدنصوصخ
 ضمب . دوسدیا رهق یترفک ۱ تباقا هک وش تهج نالوا فسا نایاش » : ردیلهموقوا

 رب هبمومع نویدو . دولوا ترافو به هلیسو ر یاب كرلوک ریو نوجما رلهسمک
 هدیراتسعم طف لکد Re زکلاب ندتعضو وب . روس دیا لیکشت یالود تعقنه

 .دوجوم كرادنتسم راهق یوایسم هنیددع ارام اح . یدراروتسیا كما هدافتسا
 ۲ كلماراو ماتا هدماقم ناه اغ . یدریلم هلساص هلقم راب نولو ریش یغیدملوب

  ؟یدقو رارومأم ذوف یذ نايا آ هتل آ راقابآ یقوقح فانانعض جاع ندهعفادم ییسدنک

 و ق ۷ نوحا هعفادمو . یدلکد نوصم ندرازواجم و یسر, چیه نددارفا

 . یدروسدیا باجما قلوا یحاص عقومر یواسم هسهیعایجا تیعضو

 دن رازوموا كرلفبعض قحا وکریو ندیا ناجا یا هی دأت اوان تانک یه

 كنيرلیدنک هسرونل | هتفد رظف موسرو وکریو نایدیا تفطر ندرلنوب + یدشلدیا ,لیمحت
 هلو وشود یرلتورت هجرد طقف . یدرملبدیا نط یرلقدلوا نایوم هدنحما تداعس و هافر

e.1 یدربلشالک | یرافدنل ون كاا  



 رلعفادم ۳۸

 ۰ یدروبیرتک هنشاب شرا هس ییاضعا نالیریآ ندنراهفظو نوناقر دیدشو فیتع طقف

 هنیرلرارف ناکما فا ضعا نیناوق ماطر نلیدنا رشتآرابتعا ندننامز نیطذط-ق ر وطاریعا

 . یدروییدیا ماهنا هلقلتاحل آ و یالیرارف یرلنوب سنالاو روطاربعا « دوشارب لح
 ران واق ماط رب نانلوا رشت نوجما کیدا تیغر هسمک هتفلاضعا « یروک ه قترآ

 نعت اضعا یدالوا ارساو نیموکح < نادص « یرلبتاک همکحم دورطم هلراهدارا و

 یدم وکح هخاسفنا » یاو. یی نو هحش نسح هدربادن وب طقف . یدالشاب هکلدا

 هدنامزیم دقوا تک الغااچ ود ,لنیوق رخ < رلیدیآ یغهومساخد دما یف وچ :بعاع
 ودم: نادنسانضتقا تمنط:نوناق بلوا دوام .تافصمض

 هدرانوا فدلوا قییضت راحود ندنفرط هنیزخ هدنصوصخ فیلاکت یماضعا یروک"
 كناءهلظت طقف . ردشمامهدیا دو هلماع خ رات ی ایاکش ثقلخ رلیدالشاب هکمزا یقلخ

 کج هديا باجما یسمراو هیهجرد كوص كقبيضت نوجما یسملیب هراو ردق هتموکح رررس
 لباق ريغ هدنحشرا ۳۹۹ و یدشود هشالت تموکح هحمراو ههدار و شيا . ردعسط

 هه

 . یدلیا ثادحا هسسوهر یی كرهدبا كرت یقعضت لوصا نالوا حالصا

(defenseurs) jlabl 

 : رایشا یسفاخو یفادم < یاقوؤا رار كاف نان

 هعقا دم وشراق زار ونام طر اص قلروطارعا ف“ یژوک و یرلهفطو هح؛لش اب

 نایاش یتیفک یرالدیا باما ندنج را « یروک » كرلعفادم . یدیا تراع ندکْءا

 . یدردیا كارتشا هنباختا هلرومأموب قلخ نوت و انثتساالب . یدیایتمالع تبنمامدعرب تّقد
 1 یدرولنروط وشراق هنسهزادا یرلاصعا یر 6 ماوع هرازا » یسارف ومهد در وصوب

 ةوق . یدروبدبا سخا تسها ̀ كوو اهد هترومأم و یناتوزوا كم ۰ یدرارونلوا
 تیانح یسمرجو بقعل ىلع ارج سلو یدا هدلا فان یمسفر مهم ك هل دع

 لح عفادم ی رلاوعد یحتفح . یدیا نوتا هتور یییواعد قلوص ¢ روب چ وا 5

 یتتنحالسع ك « ریو مولود د - یک مکح ال - هدهیلدع لئاسم یرابتخا ۰ یدردیا
 چیه یکجهبمهدیا هلخادم كعفادم هدیودیا قلعت هیهماع عفاف لصااو . یدیا زر اح



 یسهلخادم هسروما هن دلب كنابهر

 باک ایا رابعا یسادنتحت یسهیاج كناسلک ابحعراهبدلب نالوا طاطا راجود

 ؟ یدیا یمراکج هديا
 كا كنامز یوم اسلک کوچ . یدروموروک یک لمتح و هدیلوا "هلهو

 هنیراشلا تیادب كاتا رخ طقف .یدر ون دبا لنکشت یس 4ع جا هةبط یا كاو رونم

 اک یا و اه نالوا دوخصم انا نیم ا ی النکعت .یادنکب لول 1 قداصت
 ۲ی دار وس نا حجزت یکم. هلی صاغ .قجسلف شب. ندنخ انا کهه +تاابسوم
 (یدوک ) ندنکیدشا اوتحا یفرمش یه هلیراتعا یقومو قبجا هسک نه نابهر كلسم
 هدهرص وا . رلیدالشاب هلافشا یتسهفاتخجم تامدخ كکلسم و ( ناعا ) هللا یرلاضعا

 تاسسوم نالوا شم« باس هنلنابتسبرخ طقف شمالشاب کملسک و دیا کی قاطرب
 ید بصمت . یدرونلاشو رارہش طقف روبلوط رارتسانم . یدشلوا موك هطوقس

 1 یدروبل وا فعض راحود هنار ورینط و تایسح عمو رومدبا توت یر

 تسه ر لوا ندنلش یه اسلک ریاز هلکم ها هطیار عطق لما ندهبوعد قلالع

 هرقف هدنتسل وا ( یروک ) طقف روسدیا كرت هیاسلک یلا وما سک یه . یدیا هیونعم

 رادهقالع ردق وا ییاسلک یالوحت كنهدلبو یس | كفل روطاربعا . یدرویلوا راجود

 لیکشت ینارخ بیس رب نوجما یلوصا هیدلب هلیرابتعا ساسا قلنایئسرخ . یدرویما
 تلاعف رب یک ه ندصاخشا نها ديما ییستر هده تداعس هل هدامد . یدرویدیا

 جوا اوز رز یال واف تیار اربما راراراب 4و لا 4 ید رل هلک
 ا ییایلاطمو نایزا هد ۲ یتسضت كدادبتسسا ر شهدم . یدیا لکد لکوت شا

 ر«هیداب» هدننامز كتموکح رب نالازآ یتا كتنواعمو هيا یجهبهدیا شح هدتسا

 عقاو هدصوصخ ون دویلیدپا افیتسا ًارهقو ایج راوکریو . یدراروینوس درب درب
 . یدرولیریدصاب هلتدشو فنع تمواقم ولرد یه قجلوا

 لفاک وشراق هنیرلیرمشمه تحت ۲ نوناق ؟ یدروسیدیا لیکشت رامک ینیفلکم طقف
 تفلکم ر هقشاب ندنساضعا « یروک د ید « نوبروک هد « نیوکو نماضو

 نوجا قجاق ندهفطو ىیحزاوب یساضعا « یروک » یالوط ندنو . یو

 هجیل زگ هدیمسق رکید دویبرگ هنابهر فنص یمسقرب .یدرلدوبغا توفیتصرفرب چیه
 امور قرهقیح هراغاطو ربق هدیمسقر, مهم رکید . یدروبلوا دق یرکسع « سلیم »"
 هدنسهعطق ]۷17516 یزبم . یدراروییدبا لیکسشت رثهتج ثاط رب ندیا هبراحم هلبرابال ۲

 . یدراشعا احتلا هرارایراب كرم دیا كرت ی راهفط و همام یساضعا «یدوک» كرش ترو



 ف

 یمهلخادم هسروما هب داب كنابهر ۳۹

 قجحنآ نوجما ینیدلوا كلام همبانم نریدتبا همادا یتاحوتف کسا قاروطاربعا نالاق

 هرک وص ندراخ راتوب . یدرولیهدیا تابح نبمأت هلراتنواعم ییزج ییدرتسوک فانی الو

 قورت عام یراقدلوا كلام ؛ هرادا لوصا یزاکد تیا قیبطتو لوبق كرا امور

 راصحا هنقوس نیرومأم هلفاقرب هرلرهش نوجا قمالبوط یرارکسع نالوا یموزلو

 . یدرویلس هلیدیا راضحت-ا یاکما تمواقم هلتروص و قحا . یدیا یک شنا

 هدنسهدهع هیدلب یربندهقبتع راودا یتح رولیدیا عاب ندنفرط هنیزخ ینادراو را ربش

 0 . یدروش وا هلس هرداصم هدننامز نیطنطسق 2۱۸۰۱ نانلوب

 1,2 ۷1۱16 تعم سا : یدراو اهد طوقس بس رب یحنکیا نوجا رله دأب

 هشد ۀدبقع ر شک هنلاح نابوذ . یدروبالقاص كاله مشر رب هدنسهنس 6
 هراششا هد ننام یماضعا بوسنم هفنص ره كتعح قضت یوزرا رب لباقم اکو هلا

 كما تحب . یدشما تيارس هنیرلهقبط تسوا لا كنيعامجا یانب ویو شمالشاب
 هدنرزوا یسهموح راکفا كننامز ؛ كيهذم و . ردقل:ابتسرخ هدیقع زمکیدتسیا

 زکلا یوا زلکد كحوها هشفانم هدارو کیدو هدوجو تارات 2 هب

 ا ور یاسر فاح ره . رکا اک اع قیا ا يک
 هنیذوفت راد یهملاع تاوذ راکفالاروم مقاط رب هدنسهحش هیوق هبذاحر ییدتا

 یطب الوا . یدلبا جانا یتمورحم ندهرونم رصانع یک و كرہش هدوبو . یدلآ

 غ ردود شاب هیدزوا ېا لوق ینا نرخ هدلرارصق ارحوم تک رخ و نا ا

 یذوف اسلک ناوروک هدلکشر ناعم ریغو مم الوا . یدّتسا بانک, ا .تعرم رب

 . ردشعا مک یتعقوم قرهلوا كلام هم نیاوقو هبهندمو هبسانس قوقح خا

 هليا هلدع روما كنابهر نيططسق نالوا شعا لوبق هلشدوجوم نوتوب یفلنابتسرخ

 .یدالسشاب کچا هبقارص یرللاح نابهرو یدیناط ی راتیقاق هیهرئاس ماکح لوغشم

 ینتیحالص هلخادم هبهفوقح لئاسو بیقعت یعارج ضعب نابهر ته هرکوص ندنوب
 دیلوبهرتم . یدلوا لخاد ھه ( یروک ) نابهر هرکوص ابهد . یدتیا عج هدنسف

 هب ق | تع یینابم < ییهمقاب روما . یداوا( 2070101507 21عان۲ ) یرومأم هرادا رب

 كن رارومآم هدلبو هلخادم هننیعت رفیصو . یدتیا دیعضو هننادراو رهش . یدالئاب

 قلعتم هنعیدوت هرلاسلک كنتالماءم سوت لحس هدهرک وص كا . یدسا تنایر هنباا

 . یدروسدیا شح هرهحر یی 5061616 هته همانرارقو هک ی دلدبا لاصحتحا رارقرب
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 فرظر و او رغ یار . یدرولوروک تمفنم هدکمتک هامور هدننامز باا
 ؟ ی د رار هل وا تعفن هن هدکتک هیاروا هرک, وصندقدلوا لصاح یاکما كم ردنوک هدننو رد

 هل طف ند را رهش يور كل روطاربعا نالوا , م رو هننارمم كادند نوتو هقشاب نانو

 ندمسو . یدرولوا راحود هب اقسصآ یلاعهاو رویمرتسوک جایتحا هب وک ریو هدراد 0

 < لرآ «سنازهل « نءوار نامژ یفیدالسثاب یطوقس رود كفاروطارپما مظعءو یشان

 یعاتشحاو افص قاوزا ولرود ره كنه دلب تابح رارهش مهم یک ودروت < هاو « ِ

 وو رارولوا مارتسحاو نص نهظم رل ( نویروک هد ) هدرارهشوب . رلیدیا نایوب هدنجما
 دوعسم اهد ندامور رارپهش و . یدرو ليديا اط هلشهاوخ هلو و هحسکر ه اب

 وب هبفام عم ۰ یدرارویلوا رثأتم ندندادیتسا هلقعاط یناخر كنامور کنوح . رلیدیا

 سا سا هتراتیدوجوم یدنک هن یراتاردقمو عااط هدراهسلوا لقت م ردقهب رار مش

 د شرار وب اک ناکا یی وج تب و .. يدنا مدا هغلروطا رپعا ندیا لیکسشت

 . یدجح هزا

 رارب هلقل وا ناب اا تداهسو هافر هد رهاط امت عا ندنننطلس هرود ( نیست وید )

 نیشخو م تم ربع هدفرط ر هدلخاد . یدشهال شاپ .Sey هد یگ الع ید رب

 ك رلتموک> مظتنم ه.ذف رط رکید < ه داع هقط ر داریم اعادو هنگ هرادا رب

 ندنرلمهم كا كعاالعوب یوحم یحردن ثنهطسوتم فونص ندا لیکشت یهاکدانتسا

 و راسا الما واو. یدراشلوآ وغ رلکلمتم . یدزومدآ لکا یر
 قاطرب ارمنا نالو! شعلا ندنرللا یراشره ندنفرط تموکح ریارب هلکلدیا یقالطا

 تیر نا ینهبءامجا تاسح هلروص وو رار ورک هنسهیاج رز كياوذ مهم

 رصع کیا ."قدرارولوا بیس هعضو یلوصا كاکب هرد نرتنسوک یوا تکا

 شب یر یزرک ل کالو و نالوا كلام هزاره تی مس هدزا شف مهم لوا

 یرلرمصنع نديا باج ا نوسمما ساحم و قترآ رارہش ندیا لیکشت ین را سلجم هبدلپ
 شلوا تموکح راجود نوجا قهریدلوط یرب كرانوبو راروکح تالکشم هدقلو

 هدنابالو لرکو هدزکص هلرک قترآ . یدرارونلو هدشرورض كجا لوق یفاسا

 ( هنوط ) رازابراب . یدیا هدنجما هک رادودح . یدشمالشاب کلوروک یعالع یزج

 ییا تامجاسهم نالوبعوقو هرصهرآ ۰ یدراروللو شما روم یراره ( نەر ) و
 هک .یدنشل رب هدنسهروا كنغاروطارعا امور راراپراپ تیاسمم . یدسا ماود رصع

 روح لإ نوناص اعاد یرج و حنا بس لاح طةف ندا هرا ادم حلص هاکو بر |



 ران ون روک هد ۳4

 ییا ییدتیا تنواعم كرومأم لوح وک چاق رب هلیا یشک چاق رب ن:فارشا ہصالخ

 . ردا لکتت یاسا كنلوصا هبدلب امور اح ترد ايو

 بو هبلخاد تحالص ینوا : هحنلک ( 116 ) هبهدلب تاذلاب یني هنحور یلااهتسم

 طقف ا 2 ج اک درظن ایش ایا یک تمسدانم نالوا . با هزک یھ تمزکج
 ننال وا. نسخ ناکامو بخ یوا همت رظف یرلتممالس تاتو طب نکا
 نایلوا عبا هنمهبقا كنلاع ماقهرب چبهو لقسم هلیماع هدنفرصو تیام كنادراو

 . لس هلوا یرغوظ كما دع تموکحرب قافوا

 . یدیا دناع هرهش یسه هعفاتروما «"یرروک « سیلو ‹ هراح ةىلدع لاصم

 ییرادا را كسضارا نلیر و هرامریلم «یرلاع كرلهامرم« نلیدیا ضارفاو یمسر هرو ص

 . یدلکد روح کم رو باسح بهم رب چسه رہش هدنصوصخ فرصو توابح

 هدهنو هناراکتیام ه هل هدنرانوک راکتوطس لا وشراق هرلهدلب « تموکح

 . یدررتسوک یدیقالو قلفرطی رب مات هدصومخو و زعاذخا تعضور هنادنتسم

 یرکسع « ندنسهظفاحم نسح كرالو « ندنقسطت كرلن وناق ندرا( نون روکهد ) امور
 هدنلاح یسهدات مدع ینوکروو كنيفلکم و ندتیابج كروكر او «ندنسالما كرارابنا

 . یدروسهتسلا یثر, هقشپ ندنارجا ندنفرط را ( نو روکهد ) تاذلاب كدهمت و

 . رلیدیا ءدنلاح مان فاشکنا یرلهداب امور یرغوط ها كرصع یجنحوا

 . یدشماعوقوط یررضرب هترلیدنک كنسهدادا قلروطارعا ردق هنامزو

 نزکما داتسا 602۲۲6 هواق ر ررع هارلرش الوا هدننامز تسوکوا

 . یدلدیآ غارفا هنلاح تبثم قح رب هلا هدارا رب یتسب رس یرلقدلوا هدکعا هدافتسا

 هتقو وا قرهلوا یسهحتن باسح رب یکیدتیا لامعتسا یا كب قنءهدنتتسم تموکح و

 قاروطارپعا یتفص ( یلیرمشهامور ) یکیدمرتس وک تحایس هدنشخم كنتبروهمج امورردق

 (لروا قرام ) و (نهیردآ ) روطارپعا کوب . یدلآ یتمکح همومع ٌهدعاقرب هدننامز
 ندیا هلروص و یرلهونعم تدصخ ۵ . یدّسا هوالع هدیقح كما لوق هک رتو هبه

 . یدلدیا تبش هبا

 تایالو وشراق هترودحم كم ری دشاحوک یهیموم تابح هد زک ض كيهدتسم هرادا

 ا ربا ونک هدهج رد قاک نوجما یراتلامف هدامور . یدیا دومیم اهو هفرچ اهد

 هدرلاروا و . رلیدالثاب هر جاهم هنیرارهث تابالو هیلاع تاوذ قوج كب نیهمهدوک

 ۱ قئرآ : رلیدریک هترلتمدخ هدلب هرزوا قلوا لداعم هفرش  یرلکدتا تئافهدامور
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 « رادلتصح هرانوب . یدردیا لیکسشت یتسهجیاشاب كنيراحالص یشیتفت كشیاسآ و
 شادی رک. ذ یه رادا نام دسم در هش هسر ولپدیا « والع هک ماطربو یرسدم وق سا وب

 ۱ ۱ . رولوا

 رلتفایض كوبوب هنیحاص ربارب هلقلوا هفیظورب نالینار او لوبقم كپ یدک اح هیدلب
 تناناو روض طقف . یدزمنا شح یشرب هقشب ندنفرش كما انفا ئور لبا هر اسو

 ثشدنک یسروک ریش رب قافوا .ردشماسوا رالور كو وب ائاد هدیرزوا راک احو

 . یدردنا دلش یراوطا و عاضوا تكتس راد اح تیروهجو درو ینمات مئنغو مظعم

 . یدشما ذاحنا طرش یراعا هفطو یافا هنس چوا یتجما

 )6011۳11118 قو روت هد

 نایلد ( نویدوک هد ) دوخاب ( لایدوک ) ینحود یسیرغوط اهد ي.دوجو كرهش
 ءزوب نوجحما یهریزج هش الاسا یددع كناضعا و . یدردیا لیکشت یماضعا سلحم

 نوحا رادقم یک ییدلوا هدننسهعطق ( هسنارف ) لوغ هرخ الا هدهسدا شلوا ملا

 . ردشمل زاو ندننیمت دودحرب
 ترا هنیراهفظو .یمسف رب «یدرارونلوا نیصت هلئروص کیا رل ( نویروکه د )

 هلرنروص باخت هدریدقن ییدلک یفاک یددع كرير یرارکید « رارولوا بحاص

 هلرلهفصو ددعتم ( رنو روک هد ) و زاب تبا « یرارومأم هطباص . یدرلرولوا بصن

 « رلتلوفشم نیا نیمأت رلتافاکم لو وه هدنلباقم یترثک ۱ ١ كرلهفظو وب ۰ رلیدفلکم
 كنبرارارق همکح«یسافا فلهم وع تامدخ الثم . یدردیا لنکشت رافرصمو راتخز
 .یوریلیدیا ارجا هدنتحم خار هیفخش تیا وسم كرلر و مامو ییابج كرل وکر و < یسا رجا

 راحود هدهراررض و تالکسشم الووب یالوط ندراهفظو وب رارومأم هزک ضیپ
 ادف هنمان یتعفتم كن ( یروک ) هلس یرلتایح هرک ضعپ یتح « یرلتورت . یدرارولوا

 یلفرش.هوا یالوط ندنو .یدرارولوا رهظم هنافاکم زستبمها كپ لپاقم کوو ییلیدیا

 تازاحم عو رب اخو هفطو و نال شوق ند:_سهقرآ كرهابدیا ىل تیر وما ۳

 .يدلآ یکتا

 امظتنم یرانو هلبا رل (نو روک هد) ندیا كرت ینسهفطو هدر مع یجنشپو یحدرد

 ء ردهدکلندیا قداصت هالداحم قوح رب ما دوو لکا ناشارغوا کا روڪ هماود



 یراگا امور ۳۲

 1و تا ررحم ضرب .یدزارولو 9 ینقح كا تار هب هم ومع سلاح هد وسغ

 قلوا ترابع ندماکح نالوا ی ودام كرل ۶ هديا هلا ( یرو مو ود ) ییا هدهع دق

 هدناصوصخ رکا طقف . رد_شلوروک یندنلوا تحت ند ( یریو ونوتتاوف ) ءرزوا

 .ردشعلوا مظنن Sk هد یراه ب ص بونلوا دعیزاتم كماکح فنص رلب : روم ول ود

 10256076 هدوتساوف ییا ندیا لورتنوف یهسلام روما هدررهش تسبرمس قو رب

 يا هرونسیاوف هدرارهش تسب رسو یک ینیداوا هداموز هدر . نم هلیروک هدن را رکید

 7 قرهلوا ىلح موزالادنع هلبسح زر تک ترک اک اح هلوپ ون يمهفیطو

 . ردشلدیا

 ( لاناوفنک ) هدیرلاح هیدلب رکید نالوا روکذم رثکالالع هدهعدق تاررح

 شیال وا اق هیر, لرایررو موئودر هدهنتس شب ره « رللااوف نک 5 یکفر)و
 ؟

 تسلرمس هدتامز قاروطاریعا . ردراو یرلترف هدهجمازا .هتها ضع ندرل: آ پولوا

 ند (هیلخاد تابداحم) هدیسیکیاره بولوا دوجوم ین ییا را ( یگهر) هک

 حر ورک زال ققلوا قیرغ ندناطیاض نالوا زا ياو ا لوا

 صح تفوم ( یر, و مون ود ) هدساکنه تبوس۶ رب یروح او قل هتسخرب یلص

 كماکح لوو یک ینادلوا هدامور یننص یجنکیا . ردناوذ نانآوا نیست هرزوا قلوا

 . یدرونلوا نیبعت ندنفرط وانس یلحم هدنماکنه یمهلماک تبوسغ

 ندنف رط یساصءا ( رک ) هنسره هک .د یر ندرل ۱:۱00۷1۲5)1 : رو مو ود

 قاطتتیبا هدنلئاسم تانح .یدرولوا لوغثمهلاهلدع فاظو یا -یدریلیدبا باا

 . یدیا م-.او یحالص راز هلقلوا لوحتم هسا هدهقوقح لئاسم رگید « ردبا

 یفیدلوا حضوم کلم قحو ردا باط نهرو تاک 4 نعت یرلیدق یازج

 یراقوب یغاشا یرلتحالبص رنو . یدردا لح هد یس هتم فرصت هدرانامز

 . رهداعم هنب راتحالص كني راک اح حلص ینوکوم

 ندنفرط رلساک ¢ ps وک هماشصو « هه هقشب ندرلنو یر و مو ود

 یادراو كاپس « کاح رک وډ : یدردیا ت تساو هد هساذ تاصوهخ ضع) نلیدا ارجا

 .یدفظوم هللا هرادا

 ١ یدرونلوم هیدلب نیرومأم قاسط رب نایند 60ذاعو ليام هدنتمم كرفکاح وب
 نکا : كن هم و نام < كتفاطف « كيازوا « دل رارازاب <“ ینمأت هلروعو رو



 ۳۱ یرلگاح امور

Curie romaine یسروک امور 

 كنس هدب تالکشت اپوروآ ییدمش یراساح هیدلب هلیراک اج هیدلپ كرابلامور
 .ردیا اضتفا كعا لصه اهد زار, یو ندنکیدسا لکشت یس هوا

 روم يرو سوت اب هس ودروا هروک هنلحم < یدل یلاحا یل یهددوآ امور

 . یدریشاط یمان

 بخت هبا یناضعا هدلب ناشد (نویروک هد ) دوخاب (6۱0112] لایروک )۶ 0166 هدلب

 لوسل وق اضبو sQuatuorvirs,duumvirs«- راتوب - S[Magistrats élus )ماکح

 هدلب ینوکود هلرانوب . یدرونلوا هرادا "کرتشم ندنفرط ماکح نال | ینمات 00۳5۱

 رلدرف ضعب تفد نایاش رب رل ورا هدهسر ولیروآ تهاشم هجورب ۸ یرلساح

 ۱ روو یک

 لالقتسا ر وشراق هب هبزک يص تموکح 6 یروک هدنسهفاک كالئاتسم لح -- ۱

 . یدیا ز اح یما

 .یدرلردیا «والعهدینمسق رندهللدع یاوفهنیراه رادا فااطو ؛یماکعم رهش بس ۲

 روما هلضف اهد ندساضعا هبدلب يهدرضاح رصع یساضعا هدلب امور س ۳

 . یدرارونل ون رادهقالع هل.ساشا تار هب دل

 فک كنة ارجا هو ى یروک ) یدوجوم مدع كه-یموم یاوف £

 تمواقمر چیه وشراق هراسنجا كت یروک هل روص و . یدروسدبا كرت هنسوژ رآ و

 . یداکد دوج وم یتابا

 هنس یه بولوا ترابع DET هرزوا كعا لکشت تفح چوا ( ا

 هکیدربانید ( یرو مولود ) هنس هبل كوو كا كماکح ۰ یدراریلبدیا با
 . یدیا كما تسایر هلو تیشمو تیر یراثش قلعتم هاضفو مکح یراهفیظ
 اوج وک كماکع هللواو یتلوا یزاقوب ندنشای ۲۵ ًانس رانالوا زمان نوما هنیظوو
 یضتقم نوجما ینااضعا وانس ىلح هدنامز نیعو قهلوب شما ابا هفیظو رب ندننزب
 قرط نانا وا ءرکوص ندرلنو .ةفطو . یدیا ندهمزال قلوا تا فای
 نونو و ترا هنیراص وصخ یرادت قازرا و ران و وا و هیموم تاسسوم ر

 رنو . رایدنا رومأمو ففاکم هل ةفىظو كما ا رجا یورتنوق  هطباس هدر

 ك ) یر و مونود ) هدر ر مش صضم) یو رو وا دع یودام كن ) یر و مولودا



 یالیکفت هاب كنامور ۳۰

 یآارجاو لاوحا كرلنالوا شلرتن هضقوم ءرادا هلنء هدهدراتمج وب هسرونلوا

 كن هبصومخ میانص هبا تالبکسشت وش هلراتبمج وب كلذ عم . یدرونلوا قیفدنو هنیاعم
 كالوس یننیدلوا شملببهدیا ماما ینالنکشت دناع هرانووو شمشبلاح هنحالصاو یقرت

 نالوا شعا لکسذت هدنرصع ج وا كليا كدالم هقنفلاق . زما نايب هعطق ةدافا رب

 . ردققح ینیدلوا شمامها ىش رب هقشاب ندنمأت یاسم تاداع کل كتمعخ یه

 یهدنرارمش ءرشطو . یدیا كلام هفاشکنا رب هحفداوا ینالنکعت عیانص كوص كلذ عم

 دودعم ندنسهعدق رام قح هلوا قرشو رخف یداب كتاح امور تالکس ثق و

 ۱ . یدیا

 ی.هفلتم فونص كنلاها هدنرهرادا هیدلب هرزوا قتلوا هدهموم تروص رب

 لتوف ًامسق یاو و . رولشالک | یتیدلوا ملو دوخ وما یاو رب تقد نایاه دک
 ءافر یراقدلوا رهظنم كرارمش امسفو ندندحو رب شلدیا هیوقت هلبا همومع تابنح

 ندنسعلو شلوا لئاز كقاقش و قاغا ولرد ره ءدنراءرآ هليا هوم تداعس و

 ۳ ردنعب م

 شان وط رادهقالع هللا فلاکت ريغآ كلا اناد رارهش نیکنز ارظن هبهیخرات تاقیقدت

 قرهنلوا شح ناحجرو قوم هدهساس روداو تنصو فرش هنرلیدنک لباقم اکو و

 . ردشلوا میسرت یسهیمومم لاکشا فلنیدلب تاسیسات صوصخ هناکداز هلیمات هدهاسوب
 تاسح كنسلاحا هللالقتسا كرارهش هدننم همظتنم لوصا رب هاراروطاریعا تاليا

 یجدردو یجاح وا هنر تسابس ی راک با بقعا هدنصوصخ قیوشت یتسهناروریذطو

 - رال یدنک هدهرشط ايو كروطاربعا تاذلاب ككرلره هلا هیاراکمنع یعس رب هدر رمصع

 قرهلوا تا درب «هیروطارپیا تموکح هدنتح یسهقارم هبیروط ندیضوط كنب
 تاسح یحردن لوصا و طقف , یدشادبا هماقاو عضو یوصا لامعتساو مادختما

 تموکحكرابلرهش هرخ الاب قرهلوا بجومیلاوزو صقانن كنهیدلب تاثیشتو كيهموم

 یتغارف ندکعا هدهعرد یناظو یک قلوا اضعا هدنسهرناد هیدلبو دمال نوجا هیلحم

 ىلوصا یسریدنلوپ هدهبقاع تح ییهلحم تموکح كنلاها هدرهش . ردشلا جاتنا

 تموکح هرکوص رصع یکیا رب . ردشلوب ماتخ هدنرخاوا يرصع یچ ر, كفلروطارپعا
 راتعاج كلام هءراتم را دا هداطسو نورف . ردلکد یش ر, هقشب ند ( لکغ ) هیلح
 ۶ لمرادا هدلب لقتمو رومعم یهدنرانامز یالخا لا تسوکوا قرهنلوا ییسأت ةواما
 ٍ » يدشلوا رهظم هفاشکنا ندکی



 ۲۹ یالیکشت هاب كنامور

 قفوم هنمأت نوجما یفالسخا هد مهو یسیدنکمه هدیتیدوبعو تمرح كنفنص ناراکتعن

 . ردو هدیروهظ ساساكيهیسایس همیظع ٌةوق هداپوروا یید-ش هک یدشار

 نادا چ ی زک ام كمیانصو فز واردیه.؛,یفاشکتا كمیانص تسیرنس : اا

 هدنفرط یرضع كوص كتروهج . ردیرلهحلشاب ندنیسهفذ 6 یاسوا كل را هب د

 زما تمودج اوو ترا ی. فاد عقوم كنفنص یداوس ک هدان#

 ه هچردر, . یهد# و ساتسا نالوا ساز هردو هده نود ًارظن هتشحو فر

 هنپ هدامور هرک وص تدم یلیخ ندنطوتس كتروهج طقف . یدشعا لیدءت رد

 یابرظن یندلوا قلاد صوصح هار زکلاپ كمانصو فرحو هلغ یرکف ناکدا

 وب هدن رلهنستالبا كفاروطارپما هدنرلرهش هرشط كلذ عم . رد-شمالشاب هفلوا اب

 هدنرارهش .ضهب ؛نالوا طور هنطو "| كناللاتبا یتح و شاوا لئاز " الجام رکب

 هراهسهنک قوح اب ندناا عیاص تسل رس .یهامو رخیتفم هلرت راحت و تعنص « ییاوب

 هنر ره هدامور هدهلوا فر ردشوروک هده دق ترا رو راب | یبدنل وا فداص

 لکشن :لاتعخ :مداخ هدعاقم راس كرکو یو كرك: ةدننابم زاهتسمنک توست

 هدهلنآ:هبتسانیس دصاقم هصاخاب ناتمج ون هرکوص ندننامز ( اللسس ) . زردشت
 هدانور" هلکلدیا ,لصاح نظءوس هدنرلقح. ندنفرط تموکح ندنراقدلوا رادهقالب

 هنتهج ذاا ریبادن فاتح .نوجحما یسالاذاو عفر كزانوب هدنرلرپ شک | كنالاتاپ

 نوتون هرخ الاب قرهلوا ماود هدننامز رلووطازیعا كلبا هتایتس و ..ردشلدک هلی

 رشط ار هتل وارد ره ظقف . ردسششوا میسوت, هنفرطره كعاروظارپم

 زومعم لیخو نععنا نیست بلاک قوح رب ندنعون ( 0011خعنم ) هسردُم هدنرار
 هذقیصم زا ىز : یدشلدا نیش ب هدصقم کیا تاکم ودا یدشموا نادابآ ر

 هزانخ یصوضخ هرانالو ندننساضعاو طو ص هارو یرکید هماداو اغا یداع

 ی و ی 1 هدننانز" یل وطار ::"یدیا كاملا نامأت یتاکما كمعا ارج ىم سا

 رک ذ هضاطاپ هدزب ره ندشدنلوا هدعاسم هالك شقو تان رت وال موا نوجا دصاقم

 , یدل واادس رز یرلودعو لکشت تاضح عو ره ندا: دصاقد نان

 تالبکشت "ی هدنراهرادا هیدلب همام تالبکشت قلعت» هنناصح نیاهر یهدهسردم
 باعا یزلرادتیزخو نیرومأم هدیوت- عامجا درف ره . یدیا دتسم هتناماسا

 قید لصت ندقرط یراک اح رہش یسماسا كراروناانس رب هدهنس شب رهو ردا



 ینالیکشت هبړلب كناموز ۷۸

 وب . یدیا دوجوبم هموم سراد_م نالیر دنلوب هدهبقا رم تحت ندنفرط یرارومأم

 نیلپ یکیدلک هر وهط تاشاشتغا هو و نامز ییدلک مزال یبست راماعم هسرادم

 5 یتکم هب دلب عو رب هقشاب هدنرهش ( وموق ) یالوط ندوب یتح . ردهدکعا دق

 كقلخ یکم کە درہش و ه.ش یف رد هدکم لبا هصوت هدهصوصع تررص ( نلب )

 یلورتنوق كرلنوب وینیعت كنیراماعم و یفراصم ولرد ره بودیا سدسأت یراناک یرایا
 .ردراشمل وطهليا هيمومع فراصم ابطا هدرارمش قوحرب . ردراشعا هدهعردهدینصوصخ

 ماکح غلابم نانلق هوست نوجما شيا وب و هدقملوا نیمأت ندنسهجدوب هیداب کرادت وص
 كملربهدياهوست ینفراصم هعفا تاثیشت وبشا . ردهدقلر دلو هدهقام تحت ندفرظ

 تانواعم هدسابقم كونو ندنفرط رللرمش "العف كلرک « ادقن رک هلحم هتیزخ نوا
 هبیوط ندیغوط نوجا یاصوصخ و روما هدلب طقف . یدرواوا رهظم هنامامئا و

 لیصح هلئروص وب هنیزخ و ریلیدبا سح تیروبحم اعاد ناه هنحرط فلاکت و موسر
 یرافاجوا شاط و رانهسعم . یدرولرا دیفتسم قوج كب ندفلاکت و موسر نانلوا

 . یدیا ترمهآ ز اح هداعلاقرف موسر نالبدیا .دلا ندناحارخا و تالاغدا هلسادزاو

 هدنروص راشتسمو لاحرد هدنعوتو هضرا ايو هوا تفا رب زکلاپ ندنفرظ روظاریعا

 . یدرولوا عفاو هدناسحا و ماعا ۳

 ) ا هروطاربعا ) "یش نالوا تقد بلاح هدنسهیند تابح كرارہش : انا :

 ) توت وا ) . رد رالوا شعا لاغ شا یهمهم تصعضو قجوهلوا رک یم نوما

 هللا داسیتعا هنیدنک یدنک هدنرارېش هرشط قوع- ر, ( شتسر هرصق ) هدندهع

 ( تسوک وا ) تاذلاب هنید هفظو وب كلذ عم . ىدا هصوصخم تداع رب شلوا لصاح

 زارا هل ر وصوب قحما هب یروط را نآ دیاح و هامور هللا سر ندنف رط یفالخا هلا

 تا كن وطس و توف ر وطار <! یتح یدشلدا نقلت یح هلس هل وا تقادص

 تداع هروطار ا هدرلر همش . یدیا EE سح و هدير ندرل بش ندیا لیک

 ررپتنهازاح و یفرش هدنراتممج و ع ةر رانالو) ز ومأم همطن و نقلت یالماعم

 زات هلیناماس و تورث هصاخاب هدننابم یسهقبط یعاشا كقلخ . رلیدیا یبحاص عقوم

 روطارپعا . رایدیا ماش و فورعم هلیساغا كرلهغظو یک وب رلهسمیک ڼانبلابراشم و

 هدانا هرشط هدنسهاس تسمها ييدرو هنمسام شزسر هرصق ( تسو وا )

 امور یک ییدریتک هدوجو همظتنم تاسیسأت هدرارمش مهم قوح رب نالوا زات
 نالوا شغا تأشن ندرہش ناو ( )[تصزنونه) یمهدلب هرادا كبنعا روطا مع



۳ 

 ۳۷ ینالیکعت هیداب كئامور

 یامور4هنروض كلدیاداز اورح دوخاب و لاخدا هسا كرد « ةدالول ا و
 نالوا

 كب شد ًامسق و نیسم ەپ ززوآ هاکساقا هرزوا قلوا صحش هدم ر 2 ۲
 . . رئالوا دشتسم ندنقوقح

 ندنق وقح كلير م شمه Br ہد رل هس د| فاک« هل رد اظو هب دب قاخ فنص ییا و

 ندنهج رب طقف . یدرالکد زر اح یزابتما ر چه اذعام ندیاجا قح رلنالوا دیفتسم

 يرليا كلرایلرمث ندنهج رکید و یدازت كایریأت یءدر روا تا جا ها

 لکش رب یی ردن ییاباختا یرامرتسوک اضر مدع هنصوصخ قلوا دمال كانیراتک

 هرخ الابوردبا هصو ونانسیدد دعا نالوا ییوزل . ردشلا عاحرا هلاح یمهلئسم

 ۰ یدرونلوا قیدصت هج هداس رانو, هدهبم و سلاح

 هدنتایرفح ( یهو ) . ردشما ماود ردق هرانامز كوص یتاباختا یلاها هدایلاتبا

 اطعا هعطق تامولعم هدنقفح تابات ا ۹ رو رم هع ینکیا هقع  تاررم ناید وک

 ندکیا ارجا رارثأت مهم ام اد هنیرزوا یایسایس هیدلب « وانس یل . ردهدکما

 یتحت . یدردا لکن یهلح فارشا و ناریتعم یرلاضعا كو . ردشمالاف ىلاخ

 هرلمل هرىشط نانلوب یرلروتامس درو قدنک نوع رط يرش اوو هددبل وا هنمزا

 . یدرلیدبا اطعا هلس هص وصخ تازابتما ضما

 هدناخاد هدام جوا رک دلایا یتالبکست هیدلب كنتلود امور ندرظن ٌهطقن یعاجا
 رک مزال كد هعلاطم

 . قرهلوا یزکایم كنەرات تاموعح ىلع س ۱

 . قرهلوا هند زک ارم س ۲

 . قرهل وا یزک ر عیانص س ۳

 کل اب یروخام, زهرا ینو هیات :تنوکح لعد یو ردا اوا
 زارا هب د امم و هم.ظع تمل اعف هدنص وصخ حالا یا رش یه ومگ تایسح كره

 .ردب راعا

 هراب نا وا زا روا ندهم« وم خلایم یک ینیدلوا هد رد امور هدراریث تس رس ۱

 اطعا هنسارقف رقفا و هترلتال وا اون یب و جاتحم كغلخ قرهنلوا كرادن قاز را هل

 هرزوا كادیا هعدایم هل اف لدتعم ندنفرط یر ره ندنسلاها ره كلذگ , یدروللو

 هبدلب هدرارمشیفوحرب هدنناهز ( نالب ) . یدریایدبا كرادن یادفب صوصخم هموم



 یلاما فونص ۳۹

 ندتهج و هیارسا رانو . راکلمتسم نالوا طوع هتفح هلا واقف ی - ٩

 طارش یراقدلوب عبا طقف .یدراربلببهلاص ربارب هلا تللتفح زکلاپ هک رایدیا هباشم
 و هقاممم . رلب.دیا راح ینقح قمشلاج هنباسح یدنک پولوا فیفخ اهد هراس

 تکلم بحاص هج زا . یدلکد لاخ هدندقلوا روآ سأی ًاضعب یلاط هرلکلمتسم

 . یدرلش) وط عبا هدهتسوژراو ٹکا

 بک م ندهلاعف فونص یک یانصاو هلع رانوب . یسلاها تسیرس كرارهش س ۲

 تبصخشو هس رو ه همانماظن یحوصخ شنا لکتتهدنلاح 0۲00۲3101 تسجح بواوا
 ۱ . یدراردیا كارتشا هب ههو لئاسم رڌ طقف . راردکلام هب هر دم

 لبصا كنءهدلب هتکس رانو, . رانالوا یحاص كالما هدناخاد یدودح رها س ۳

 ۱ . یدراردبا لکشت یفنص

 ران وب هکردرلنالوا ندنسهلالس روطاربیا دوخاب یرابحاص تلاصا كسك وب --

 ط د ص هیامور هدنسهعطق لوغ الثم هدجراخ و یدافحا كرلرومأم كوب وب هدالاتبا یفن

 . ردب راحاص یمارا.كوب و. نالوا

 بحاص هی هققح تی رح یرلح:کیا كوص زىكلاي هد ننام ولخ فلص نرد و

 بحاص هنفصن ز کلا كنون هسيا رلکلمتسم .رایدلکد كلام هل هنصخش راربسا.. رایدیا
 . یدرلریلمهلوا

 بولو' مورح ندک ارتشا هنیراشیا رهش هسا راراکتعنص نالوا تسپرس اصخش

 یحاص ذوفن هدنموکح ,زاحا تلاصا كسکو هليا یرالیصا كنهدلب هنکس زکلاپ
 ۱ “2 رایدیا

 هدامور و ایزونلا یرب ندنامز کسا فلپ یسی-اسا نوناق هیذاب یهدرصع یجمرب
 با ماکح تموکح یهدرهش ره .ید-دلدیا سیسأت هروک هنلوصا هکرتسشم ة زاوا
 ندنتموکح امور هرزوا كلديا اشتسا هلاع ؟ احم ضعب بولوا تدابع ندسلحو وتانس
 تامدخ ا هنتلود امود تعاج ره ندتهج رکید . یدیا لقتسمو یرآ هشام
 ههعطق نالوا یراوج مهو هکمرو تا و دارفا نوجما كارکسع هلحژاو هتسافا
 مدرابهنسهشاعا لا طداضو دارفا یلامور ضبو هباحو له ینسهتسود تموکح ردق

 . یدبا فلکم هلا فئاظو ویو روبحم کا
 . یدیا مسقنم هفنص ییا ندرظن هطق رب هقشاب ههلب لها



 زئاح ريع ايو راح ینتفص ( لوسنوق ) الوا یل دما ون هرت» هساارف ی دوغ لصا

 تنهن لم نانلوب دشا كئیالو قرف وب بولوا شادبا مس هالو ید نوا

 . يدرمشا# د هروک

 كل رلء لب و رليز | + دل ین ( ساتو س ) هتمس ددعتم تبالو يه هرک وص

 لاغ دا رلربق شینک و رهش ددعتم نلسد ( 00012 ) و قافوا اهد هد: .راهرادا هزوح

 اوف و تحالص مس ندا فک یساسإ كقوقح یرصع هدرانامز وا . یدریلیدیا

 رک رگ هدلا ۳ راتحاللص یراداو یلدع هدرلرشو نوجا ینردلوا مولعم ون یر هم

 : ید ردا

 تالو تنوف یا هبآ یادیاموق سلم ر یا لقسم هک ناو کلا
 طوب لع رک لع یول ندیرغوط و ردا ادناموق هببرکسع تاعطق یهدنلخاد

 ۱ . یدرارون ولو
 یمهبصخیش تلوئسم قرهلوا تسب رس رومآم یه هدنصوصخ یقسطت كراتوناق

 ۱ ۱ ۹ یدردنا گر زدن

 ی را طخ نم رهش هدرانامز ناعم ربع < د او دل وب هرتم « ىلاو

 هخادم ر هءهرادا روما كنلاها ی رابتخا ك.هلماعم زرطوت .یدراردنا توعد «عاعحا

 کیو ضا لاج وامل ون ودم دک .تأشن نادتسماتسبا كفرت رک یارک ی هلت

 كنهارجا ۶ ُءوق قرەلوا 2۳۹ یتهامر یراشتسا زکلاپ بوشوا هاشم هتبراسلحم تبالو

 اب یدزال وا نام هل روص Jy چہ هنناک رج " یھی س

 هج زا  یدبا ماو هد يا هداس كہا زجا ناللب كن ام یرادا و

 نامز یکیدادیا قیقدن تثیه رومأم هبءهرادا ینسهمطق لوغ و مقم هدنرش ( لرا )

 .ردهدکادیا فداصت هر ومأم يدب نوا هد هېر فلتخم ندیا هرادا یهعطقرب مسا و تیاف

 (ءدلب ) یی oitè هتتسس الوا . یدردبا هل ارا راکش فلتحم یالکشآ پاسو وم

 بول دبا دارم بف یراکدستیا تاقا رام اجو ناو هدنلماد روس هول [ یماب

 :يدريليديا لاخدا هما هدراهب رف و 7 لا و کی دا وخ نام وب عبا ه هرادا ىنىع

 هدیهاشم زک م مه» زواحتم یدرد يعركي هدنسهرادا هزوج یمهتیس 21065 من الم
 . ید رلیدبا

 ا ادعامندنس هلتک ا نهم هدا .دافتسا ندر چسه كيە دم قوقح

 . یډشلدنا مسق هقص



 ربش تسب رس ۲

 هليا (تسوک وا) روم یروطاربعا امور . یدلکد عفاو هدرهش رب چیه هدنجراخ الات

 (یندم) ابو ( یدلب ) امسف دوخایو كلبرہشب هلمام هراربش یکهدنایالو یفالخا
 اج ینتفص ییدم ًامسق وبا. ردراسشما قیبطت لوصارب لع یک كنا اطعا یتفص
 دالب ناو ندنفنص تاکلمتسسمو شمامهلیدبا نش زاستما "یا هرخ الاب هرانالوا

 هربشط ماسنب هلیرلنا ونع روش زناح یننیناوق نیتالو یکلام راد«فالع هلینواق امور هلا
 . یدشعل و! همادا اهد تدمر قیرف و هد ول ریش

 هرخ الاب ےرادا زرط نانلوا قیبطتو لومق ًاحمردن «دفنص چ وا رک ذلافااس طقف

 یہ ولج انسا الب یسیموم ریبعت ( رهش تسب رسم ) و شمرتک هلاح رب زسنیما یتیرفت و
 تسپرس ) كنسهرادا رارہش ناشوا یلامور ردق ها وا . رد شیلوا لامعتسا ندنفررط

 گن هاو تیدم ی هدنمسق قرش كخلروطاریعا هبصااب یدحوت هللوصا ( رهش
 هبفام عم . ردشلوا عقاو هدکناعو دالب ییدلیا هدرورپ یتابح ءدلب ور ندیذق كب

 حسو هدنفرط نامز زا كب هدنتهیاس یذوف كرالاءور یراتعاح رهش هدهدیغ

 . ردشعا راشتناو

 هدعفاوم یرلکدشل رب هه هداج تروص كنبرلودرا امور « كنلوصا رهش تسبرس

 فاشکنا و هک نمهلدیا هېشو . ردشلوا دوشم هدنسیرنک | كنهببغ تایالو یفاشکنا
 هدعاق رب كمما روهط هدر ھه یرلکدلبا هماقا ر<سع هلسقعت هعوصحم هباخرب كرلىلامور

 لاو كدلروطاربعا هدنرخاوا یدالم رصع ېځر هدلاحرم . ردشلوا ساباو

 شک هیوجو رهش تسبرس ددمتم هدرارب ردق ینصن نام كنکلام قرش هلمسهببیغ
 0 E ون رر هنیذوف امور هلبما رارهشو و

 و لوا ندنلکشت كغلروطاربعا : هعنلک هتسهصوصخ تابح كرلرمش تسپربس

 هدراودا کءرکوص ند ( رازس لوژ ) كلذ مع . ردناصقتو زا كب تامولعم داع هنابح

 نوب وب هسریلقاب هنتیدوجوم كننیئاوق هیدلب قوج رب . رددوج وم تامولعم عبنم مهم یا
 . ریلشالک ۲ ییدنلوا قسسطت یماسا نواقرب هللا لوح یزج هدرارهش تسبرم

 كتروهح نوجا كعدا رکف رب یفارطا اهد هدنفح رارهش تسدرس

 قیقدت یتبعضوو لاح كنبلاها ینامز واو كمريع ندزوک هجءداس ینسهیمومم ءرادا

  لقن ء ( لرا )ندنربش ( ورت ) یزکم . مهل هلا یرالوغ الثم ۰ ردیا باسجحما كم
 ناکدازاصاو مق کل ملون هرتم چ وا هلبمان هرتلکناو اینابسا « لوغ : یتاایا لوغ نایدپا
 . یدشلدیا عیدوت هنسهرادا تحن كنیلاورب نلیدبا بصنو باما ندنبال ۲



 فن رهش تسر

Apبختم ندنرلر شا لاتا هدننامز یفلسواستوق ك ( سو رام ) ندنسلاها یر  

 یرلمتیا ترهاظمو تنواعم , ( سوکارظ سوبرهییت ) .دسلج كراهسمک ناک قرهلوا
 هد دوا ناسا انور ار تینراشش رک تنسارمو نام ( ۱۳۳3ق )

 هلدوص وب كلذ عم . رولوا رادم هنابناو هلأرا ینکیدربثک هلوصح تاریثأت مهم ردە
 كي هک را ر هلکعا باستک | یتفص یابرپشمه امور هاساع رارهش نالوا زابتما رهظع
 همادا هدنتروص لقتسسم ریش ر قرهمهلوا دوجوکی هلا امور هن هل سسي ون اق یانعم

 یلخاد ) هدلوصا هیدلس هرزوا قلوا هدزرط ىع اهتسا ویو . یدراشعا تبدوجوم

 ر ردشملاق هلس « کو ند ( تابراحم

 همه زاب درا ارادا ره ۶ یسلاخا بک تنش مت اتوم هدرا دو لوصا
 نحال ص ییا و هک هلل دوص وا . یدرارونلوا دع فصتم هلتفص یساضعا یرہش ام ور

 باستک !ینقح باخ ایم راک اع كرار مش یفیداوا بوسنم هد مهو شاامور مه درف ر.هدنسهیاس

 ندنحما-ش ( تابراح یلخاد ) نالوا روهظ هدزرس هدنحشرات ٩۱ دالمالبق . یدیا رلیا
 نتالو شل اب یالکشت رہش تسبرس هدزرط یی هدنفرطه كنابلاشا هرزوا قلوا

 زایماو قرف یهدننپ یلاها فنص ج وا نالوا شما سست هرکوص ندنسهراحم
 هدنرهش یه كناملاتا راهمانرارق یهدنراخم رال ۸٩ كلذک و ٩۰ دالمالبق . ردشلدیا اغلا

 ( رهش تسرس ) هک هلن روص Î 2م ید سا هدهلمکم تروص یتفص كل رمشمه

 كنالاستبا بوبذوا رصحنم صوصحم مسف رب زکلای ندنرارهش ایلاشا قترآ یریبعت
 تفص رر قفاوم هدنوجما رلتعام مومعلاب زام هلبتفص یاب رمشم امور هدندالپ ةفاک

 هفیوتو میظنن یتموکح ٌهرادا هدنرارهش هلحاب كنابلا-تبا . یدشلدیا لوق قرهلوا

 یلوا یرتا كن ( اللسا) ندنراروناتکید امور یالکسشت هدب نالوا شلوا زاده

 هبهمهم تاسنسأتقوح رب هدنایالو ندبا لیکسشت یاکلمتسم الانا هلا اموم .ردلمت
 کا یرافدلوا زئاح كنبرلرهش الاد كلاع ویا دخ راع الاتباو شلوا قفوم
 پل آ ( دازس لوژ ) یروطارپعا امور . یدرا-شملوب دیفتسم ندنازایتماو قوقح

 یتهحاس كنلوصا هدلب امور نامز یییدلوا اح هنس هعطو لوغ قرهشآ یراغاط

 هنس ه صز (رېش ترس ) كر وشو دالب قوحر یهدراه رطو هحیشللابو شبا ميسو
 یهدننروص هتک سا دوج وک ارش تنس رس ادغام ندوب 9ا ید هالا

 (نینلاز س لوغ)طةف . ردظوجلخ یسلوا یتمه رثا كپلااءوم هن هد كنسهيعطق تالش

 ادعام نداکلمتشم یالکشت ( رهش تبرم ) هسرواوا كج هلندا اثتسا راک .دنسهعطق



 روش ثسب تن ۷۷۲

 گالبر مشمهًامسق هدران وب. رد( رارهشیحراخ ) یسهجراخ تاکلمتس كنامور - *

 ۱ . رایدیا دننتسم ندنقوقح

 هدلاح یقیداوا لخاد هدناکلمتسم نیتال هکر درارهش عبات هطورش و دوهع س ۳ ۰

 كموکح يه یراتتسانم نالوا هللا امور و رالف یر ا هل ما .ندنرهش امور رلنو

 سودوف هتمسا كن اده اعم وب . یدشلدیا نیم: هلنا تادهاعم نالیدبا يظن ندنف رط یدک

 . یدرل مد ( 0008 )

 وکلا یک عبات هامور هدراهحرد فلتحم رار ړش جراخ

 لح هدزوا قلوا دود كب هددناضق روما زکلاب یرل_ضمب کک ید وف )

 هبیوطندیوط یرلرکید یک ( انغانآ ) . ردشلوا دیفتسم ندهدادا تیراتخ ر
 .. یدراو هدیسهکرتشم فاصوا ضمب كرانو طقف . ردرلشلوا هرادا ندقرط امور

 یاشا هدبرکسع فونص وللثم رالامور و هنسهیدأت فلاکت ینع یسلاهاكرارهش و

 هدزواكماررقت نناوف و نیست و بصن رومأم ر زکلای. رلیدا روح هكا تمدخ

 اح هامور و قلوا بختنم هده موم سلاح نلند ( منا ) و نانلوا لکشت

 كلذك . رایدبا شلقاربمو ندنازاتما ضمب نلیر و ءرایرمش ه یک كلربتك هسقوم

 ین ( سونابرواروتءرب ) تموکحوهناضقروما هروک هتنیدلشالک | ند ( ۳6۵۲۱5 )

 امور ال ره نالوا شلردنوک هجراخ ندامود هرزوا كما لش ا او نیما رهش

 ۱ . یدریدیا اطعا و هیجو ( هنسیرہشمه
 هفیطو کما لورتنوف تاذلاب ینشیا یدنک صوص2ایلع و هدریره یروما هل

 . زدشعلوا دع ندلضعم و همهم روما هل هدرارهش نالوا شم دیا

 هليا دیفس رح لکد هدالاتا زکلای امور و بقاعتم ینماتخ كنسهرام نوب یجنکیا
 كنيرلرهش ایلاتسا هدهرص یفددلرا توق و هوکش بحاص هدهرواحم "یضارا هاب لا۶

 : سست كنلودامورو كره دبا دعیم زاسما ر يلیرهشمه كيهمظعم تلود و 2 نی زا 6

 رجا رب كلو قرهلآ هئفد رظن یتمدخهدكن رايد هدنتکوشو توق "مر و ناش

 . یدرلشعا هلاطمینساطعا كزاتما و فرش رب هلیوب هدهنیرایدنک هرزوا قلوا ینافاکمو

 ینسهف.ظو ا امور و قلوا بختم ەدەىمومت سااع هد رصع ینکیا دالىملا لىق

 هجو هرارېش قوج رب ناناوب دقم هدننام یعاوقا امور یسلاها ؛ یازابت.ا كما اشا

 قوقح ندنراقداوا مبقم .درللحم قازوا هغ دلوا ندامور رانوب . یدیا شلدیا اطغا و

 هدنسهز ایرلهتس ۰۰ - ۱۰۷ داللالق طقف . یدراردپالامعتسا اردا ی راهبموم



 ۳" روش تس) رس

 یازاتماییدتبااوتحاكناونع ویویناونع [ سالام . هاتن 216 رهش تسبرس ]

 الب یتا كوا قرهلوا بودم هنذوف كبندم ِ ثكسکو یک یادم امور

 لوغ وکلا مهننامز ( ره ب :یدالشاب هککتقبا .شخن .هرابریش ندا لوقو ناک م
 دا دمتهدلب زواحنم ؛یھ | زاح یتفص [ citغ 1001610216 رهش تسبرس ] هدنسهعطق

 . نيالا غلاب هنر نوازو یددع كرلنوب هرم . یدروبلی دا

 زابتما رب صوص هرالامور قترا یتفصا060 20۳2106 یسرمش# امور

 هناسسخ هد شخ هرارېش یوا ( تسوک وا ) ندا ریدق ینتمیق كتفص و . یداکد

 . ردشمالشاب هفعاص هنسالاها تسپرمس كل روطاربعا هسیا ( اللاقاراق )و شما تک رح

 عبا هیءدادا لوصا ینیع ةفاک راسهلافتفءو « راهکلمتمص « رارهش تسمبرس

 . رد ( 0۵160106 ۲0۴۵186 یلوصاهدلب امور ) هرادا زرط كلرتشم وب هک ردراشمشت

 بولوا هن اعم ( رش تسبرس نالوا زاستما رهظع ) هح ال Municipiuص

 .رادا هلبسهصوصخ نیناوق یدنکو زئاح یقوقح یدیرمشم امور هدامور یدق هصااب

 1 ردکءد همش نام وا

 هتیسانم و لاح قهدنب یتموکح امور هللا تاعاج و دارفا هدامور دق ؛زیبعتوت

 قالطا هتعاج و رش نالوا زانم هللا هفالع و تحسن ر هل و هدامور هداعلالع نرراس و

 یلواشلا لویق تازابتما ضمب ابو لمح تلوئسم رابرب كتعاح وا قحا . ردششلوا

 هنسهلک ( 5 ) 4 رددحنم هدهطق وش هعدق نیررحم طقف . ردهف عزانم الح

 فاصوا ( 110160۵116۵ ) كنسهرادا هبدلبهدرردش یی دلرو یمانعمتمدخ ابو هغو

 . رده: ی سل وا تراع ندنساشا تامدح ضم هنیرهش امور یسه> اشاب نددسهفشاک

 اروا و یناه م ا نال ا یو هک وانا تيروهج ؟ ر اه هطق و

 هدن رات ۳۸۱ داللالبق هروک ذم ی ردسشغا دبات و ققح هليا تاارجا
 كلك و . ردا ءدب ند راب یردنل وا هوب یاونع ثال رمشم « ( مواوکسو" (

 نالوا شال اي ندفرط یرهش امور هدنماتخ كنسهبراح نتال هدنح را ۳۸ داملا لق

 . ردشادنا عهیسوت ا هده وسآ تروص

 یدنلرآ همسق چوا یرارهش ابلاتیا راتامزوا

 تهی ی یرلا-ععا بولوا ( رارهش یخاد ) یمسهملخاد كالا كيامور س ۱

 . رلیدیا كلام هننا زابتماو قوقح



 یرلیی-ب و« امور ۲۰

 بیقعت هفیتلوب رب یبا هلیئروص كما تیفخ هبن نکم یی ردنویو تیمبات امور
 نوتوب نالوا هلراتلم بولغم كنناسبعا امور یتکرح زرط لوقعم و . یدروسدیا

 .زروس دا هدهاشم هدننارک ادم

 تیقیتسالا هجرد وا هدن اما كطئاسو ردق ینیرلوا مدق تباث هدنسلصا دصقم

 . ردشماعالغاب هنایرظن رب چبه ربغتنال نوجا یسرادا كنناحوتف « امور نرتسوک
 را هشز دا یاد هنسدنک یداشا همش بااح و ندیا تهواقم هدنروص یدج هنسیدنک

 زارتحا ندنقسطت نیناوق نی-شخ كب امور هرلتلایا نرت بوک ینسهصاخ كلسهرو

 كجءریدتا همادا یا رالالق:تسا یابلخ و كرءدا شع ینتفص قفتم ؛ امور . ردس#2ا

 . ردشهاسهدیا دات هو دنک یران و ك».دیا اقا ی رات:حالصو قوقح ماطر هد ۹> رد

 طةف فیفخ | هاط ندیا طبر هامور یرلتلم بولغ« « یرانش زا عولخ و

 هطیاور یهدسنسهرآ هعبات هليا هعوبتم تموکح هدرضاح لاح يقئالع یوق هدنققح

 راوول « یرلتلابا اقحاب « یناکلمتسم ضب كنارغص یاسا . زریاسهدیا همت

 . یدرولیدیا ؛مادا هدلکشو یرلتدسانم هلبا امور كرارپش ضب یک سهر « نول

 فاع ) سهلاغ.تو و ( هده سر ودا al نسح وشراق ەنىرلقەتە یک ردق هن ره

 . رد؛دقما-شالک | هدییدلدبا هلماعم دد ش كب هرارپش نانلوا یتا ا هامور دخلا

 هوک ریو رب ین رارهش و .یدروینللوب هدتبعضو ینیع ناه یرارهش یمءطق لوغ

 نایردنوک ندزک م هیرضوط ندیرغوط بولوا موکح هتعواطم هنیروک روکو میان
 ه یدرلریلی دیا راحود هره و تدش ون و كن وناف قرهلل وا هرادا ندنفرط لروما

 هجرد كوص امور نامز یکیدلدا سح یییدلپاب لالتخا هل سه رطاخ ڭرلنامز دوعسم

 نیم .هلماع یروک ذ سوتنو ,رداص. یک الما كبتلاها . ردیا تکرح لتدش

 . یدریلیدیا هماقا یراکلتسم ایو یرارکسع امور هنرلرب كرالیدبا رجه . یدردیا
 نالبر دراو هطا رفا هدنسهچرد تدصع هدا ابو ی رات.ط و صع نالواهترلنطو كرابلامور

 ضرع یسهرهج امور ناه ناه رکا تبسم ,نونوب قرلوا یهحبت یرایلم روغ
 یثره ردف هنیرلن و وا ( قيس ) یتح تاداع و فرص « رلنوناف « كفك ا . یدردبا

 ( ناععا ) هدرارش نوو طو ص کوا لکد هدامور رکنا . یدیا یگ گيامور

 . یدریلیدبا . فداصت هرل ( لودلوق ) و

 هنیرلریرب شاوای شاواب راءرادا لوصاوب نالوا فلاخ ردقوب هنرارر هدنرلأثنم
 E هرژرا یلوا انتسا رب نرک قباح كب هلاح هموم هدعف . رایدشیزاق



 لصف یجکیا
 یماکت تاحفص ثاننالیکشآ هن دلب

 ورم یرایس وم امور : هرود ید

 اند هکر لب هلدید یدنا هسسلوا لباق لاخدا هتنام ( راهبدلب ) ؛ یي رش امور رک |

 كنطنام-ق و سولومور ردق هللاوز ندنسسأت طقف . ردکجهمهروک ینمهم اهد ندنوب

 : ردشمام هلوا رهظم ه هرادا 2 یرآ ندتموکح نامزرب چه یربش

 فلاطو یرارومام م نولو كامور هدننامز قلدوطارعا یو تیر مهج « قللارف

 و (سوتهفهر) كلاب .یدراردبا هوالع هدراتتحالص یدلب ماطر, هنی رلهیلصا

 طوف . روینوروک یک ردا لک شت اشسا ر هدصوصخ و هداوا "هلهو ( یتسا ) یسلاو

 یقلت قرهلوا یرومآم تموکح رب هدینسا رهش هلبراتعا تحالسص كرك ء ًاعنم كرك

 Simple municipalitè هیدلب رب طیسبو یداع تقور چھ امور . زروبم کا

 ۱ ردشمهلوروک هدنلکش

 ران وب, لوا هنس 815 نددالبم . ردیمهحش ر كرافاطا ايو تاحوتف راس وم

 نهتسيا قلوا لخاد هنیذوفن هر اد كيامور هدحراتوب .ریلیدا فداصت هنیرههوع كليا

 یسهرطاخلوص كم رالالقثسا هلیا یرلبلحم "یتسب رس( 01۵12010 ) یرہش نتئال زو وا

 هدم قوقح هلا هتسانس قوقح هکردراشما هظناحم ینراهدوجوم نیناوق نالوا

 هدكي هقوقح كوص وب امور اتا .ردشعا سسأت هلئروصوب یقرف كليا هدنسهرآ

  یررلهیصوصخ تادراو كنبرارپش ( سیو ) هیا ( هدوک ) ۰ یهرویمریو تیما
 یراهمانهاظن سیلوب ىلع دوخاب و ارجا هلا هصوصخ مساع یعرلبنید نیبآ و هرادا

 ؟ یدریلس هلوا یتمها هن هحاور كنترل | ماود هدمظنت

 هلرارهش رکید او یةح كمتا دقع حلصو نالعا برح ءدنراهرا هلا هللدع روما

 یرذوف كنبرلربقر کسا امور هلکما عزت ندرلررش روک ذم ینتبحال-م كما قاغا
 زمسقفعم یو طقف روو شود یکل ریک.؛اهج امور همش نانو . یدشمر دتا هرفص

 نوجما كمليبهدا قببعت رارکت هدنلولح ینامز هیلع ءان ۰ یدروالک | ینغج همه



 هداب قوةح هدرللامور ۱۸

 حیجرت یراهطال ییوشروق لاها هكرءهدیا باف یتتفص یسیموب سابل كرالامور ( ژوت )

 نونوب نالو-عوفو نوجا ماود هداستکا كتسوک وا روطاربا . یدالشاب کا

 لومعم ندکو ضایب ژو . یدلاق قرهلوا هبمسر ةسلا حنا ژوت اغر هنییعاتس+

 نوجما ملام .یدراری رک الهدروق یمریق درب هنیرارانک ماکحو نابعا زکلای پواوا

 . یدیآ یوشروف یر درانالالل وق
 زایتما كرالامور یناسل ( نینال ) ییدتبا ماکت كنسهعطق موبنال نوتوب : ناسل

 ض کنوح . ید یسیر ندنسهصوصخحم تمالع كننصو طقف . یدلکد ندنص وصحم

 ۱0 1 ظق اا 26 سوساف نود ) ۰ یدا روع بلکت یاسلو ید ور

 نایذا توعد کمرو تاحاضصرا هتناسعا امور هدننقح ..ا فر نلک هعوقو هدنلج اد

 روطاربعا نوجمآ ینیدمالک | یرالا وسنالیروص هحننال یسیروشمه امودرپ یل ( امیل )
 . یدشعا عزت یتفص یسیرمشمه امور ندیدنک ,( دولق )

 ( سمویسنون ) هدایز ندنناسا و هسبلا یسیرهشمه امور هلیرابتعا مسا هصا اب : مسا

 صلح الوا . یدردیا تک ر ندرصانع ماط رب یرامسا امور . یدریلیدیا قیر ند

 ییفوط هنیرخاوا كتيروهج . یدریرتسوت یصحش ینیدلوا دعو هک ید رلیدیا یک
 کمرتسوک یفاصوا كنسيرهشمه امور ناشاط یمسا ردیا بئاف یتهامو راصلخم

 نرتسوک هدیتسهلیقو تک كصخش یرفقدلوا دام هقشپ ندنوب رلمسا ."یدالشاب

 یدردیآ کت ندازجا



 ۱۷ ه دلت قوفح هدرل امور

 لخاد هنتسبات ينجا هدنکلع رب ۳ هدلب قوقح : یعاض تروض كتهدلب قوقح

 . یداکد زوبحم هفلاق هدشمبات امور هسمک رب چیه ااا . یدرواو ماتخ هلقلوا

 لکش كوص و . یدرولوا هدنراز رط مومی ی تو و وتافد یزارحا كتبا یذحا

 . یقدردیآ ینادهسا یربسا رب نایدیا قالطا هدن--هراد یلوصا ندنفرط یسدنفا
 هک رسا ظقف . یدرولوا بوس هدخا فص یسیرپش# امور قالطا ندنراسا

 هب راسا ۳1 . یدرح هلماع هدزارحا یتسبات كتکلم وا هسردیا حج رت دوغ

 هدهلقلوا موکح هکهروک ًادبؤ» ايو كلديا ريج « قلوا راچود هتیعونع شتآ و وص

 ندنرکدسا هلهاعم ءوس هسراریفس هقشاب ندنون . یدریلیدبا باف ینفص یسرپشم امور

 راس ندا دقع هدها-ءم رز راعو نیش بج وم ابو نلیدا ملسا همش یالوط

 كنس رشم امور نلیذا طاقسا نوح ىغا شر هلءاعموس طقف .یدربایدنا عز یتفصو

 . یدیا قلعم هنسلدیا لوف ندنف رط تلم یيدلدبا ماست

 رایرمثمه . یتدیا واروت چوا راتمالعوب : یسهبجراخ مالغ كنسیرمشم امور
 . یمابلوت رائاسلوا یرهشمه . یدراردا استکا سابل ر یصوسصخ نلیند (ژوت )

 ك( زول ) . یدرلروالوا دای هلرلمسا ناعمو رلردا ماکت هعیند ال . یدرل زام هے شاط

 . ردنا دیق هفاتحم رابآ یکیدتسا لکت یر ندنس هصوصح الع هراداامور

 د دا چ (قلع لرو هرلاسفا دور -نیژز وانت ر رفع هایش ااش

 نوجا راتو هد ( ساروه ) ندیا مذو ریدکت یرابلامور نالوا اسا هتن راملاق

 هسا هدب رل ریہ ےل رصف . ردا نار ی رلکدما دظف ام یت ك( زون ) یرلفدہشاط

 كنسهعطق لوغ هدو هک یلیدا رکذ هبد ( یسهساارف زون ) یمهساارف 1 یاروام

 ندسنفرط یسیرهشمه امور ژو . ردیا تن ندنسلوا نوکسم هلیرلیرمشمه امور

 تفایض قاط رب ممارص وب هک یدریلیدیا است | ارابتعا ندنوک ینیدلوا غلاب هدشدنس

 ی.هرطاخ كب هعق و یتح .یدرولوا هلسو هب ینامداش راهطاو یایدیا ارحا هلرانوک ودو

 یو یلامود یم دادا اتکا هعفد رب ژون . یدربلیدیا دیبأت هلیزکر ه-حولرپ ايو هدیآ رب
 هشرزوا كتارحم هرک وص ندننافو .یدردبا هظفاحم ردق هننافو قوا یسرهشمه امور

 هدیقح قشاط یژوت یعاض كزهدلب قوقح .ید ریلیدیا قوس قرهلوا سبال یزو

 یهفراف تا۶ زکلاب كاسرمشمه امور زو .رددی از عیطلا كم هل و ی کیدّسا عزب

 یغود هنبرلکوص كشروهج . یدردبا لیکشت ینسهنمسر هسدلا هدنامز ینع لکد

۲ 



  هدابقوقح هدرایلامور 1۹

 هدا لوب كف هلوص و . روسهشالک | ینودلوآ یعیناروطاربءا امور یهدنآدر

 . ردیا باج ا یسلوا زناح یتفص یییهرهب كنسدلاها یضارا نایدیا قالا ارحم

 1 ردهدک وزر لوم اهد قش یر,

 ینیدلوا دوجوم [۲] 100۲60 شادنطو زکلای هدامور ارابتعا ندنامزوا هیفام عم

 . یدیا هدکما ماکسحا یارجا یرلنوناق انارو اوژ و اشاس اله . یلدا اعدآ

 هظفاسح ینراتفص کا هدیرانال ( ندینوژ ) ییدتبا سیسأت هراتوتاق و عطلاب

 7 هدصاخما نلیدا طاقتسا ندهد قوقح ندنف رط ال) واراّو هدر, . یدراروسدنآ

 كما هظفاح ینرلتداعو میابط ندتهج رکید . رايد هربت ندنجما-تن كتموکح

 كنیساسا نوناق اللاقاراق هدهشحو ماوقا ناشنلاح ها قلروطاربعا هلبطرش

 (سهونس) یلاها هسيا هدننامز نهنتسوژ ندیا فذح یتفصنتال ,یدراروبلاق هدنچ راځ

 0 اح رب . یدرولیدیا میسقت هفنص یا هلبرلمان ( یدحو ) رابرابو ( ییدم") یدلب

 زا رحا ی تم شادنطو هدین.دم ربع نەر دتا موکح قوا قرەراقح هنأ دم یساننزا

 . یدریلیبهدیا

 قرهلوا مەت قالطار نلیدیا ارجا هدم ا لکش وار هتي یراسال اوز

 نوحا هنیعم تدم ر كنرپش امور ايو هل ةجل وب هده رگسسع تهدخ هدنسودرا امور

 رک | -- تیاهم كاو هلکماشیا یمرکد ریو اشنا یییم رب نلیدیا لامعتسا هادنسهشاعا

 ناتق | یفص یشادنطو امور هلکم ربتک دالوا چ وا هاو س هسلا نداق نتالر

 ایا یهادو همسر فلاظو مس ےک هدر ریش صعب همش ندو ۰ یدرل راس هديا

 . یدویلسهلب دا زارحا تقصو هدهکما

 هتسلشارایتخا یس هجرت هل ا(ه داب)تنسهلک 20 دراو ءرزوا کی داد | حاضر هد هفت ىج 1 ۲1

 یریبعت (یدلب) هدهسرداباجا یسهدافاهلبیا(یداب)هدتنسهلک 01101760 نالوا قتعم ندنوا ها

 نوجاینیدلوا هدکلیند (یلرپش)ایو (یرر#) لدباکو بویلوا سوئأمو لمعتسم هدانعموب هدزعاسل
 رنک الازع یسهلک 0100۳60 هکر دق وش . یدردبا باجا یلامهتسا كتريبعت (یریش)هدهدارو

 i Coricitoyen نالوا كاعد (یربشه)لصا هلروص و + هدکلنیا هدانا لبا یربیعت (یرپشم)

 هللا (ىرېشھ) ی1107 87 هلتسبهترفک ۱ ندننیدلوا هدکمهلدهزوک قرفرب هدتسهزا 0
 0 ۔رہشامورا هدزوا ینجهلیشالک | ندناحاضیانایدیا اطعاهدنتم اذهغم ..نمهلیدیا دع اطخ كتا هدافا

 . یریبعت (یرهشمح) ی«0[1] 60 هرکوصندکدلدیا لیمشت هیههینموم یتفص (یسیرهشمه)اپو(يسيل
 ۱ هرکو ص ندی ود هکر ما هل وا (شادنط و ) ریبعت كج هلسهدبااد دا قت یول ندنغج همهلوا قفاوم هدهجرت هلیا

 . رددلالل وق یربعت ( شادنطو ) هدنر یرپش# هدراعض وم نال ۲ تبسانم



 ۱0 ه داب قوفح هدرا لامور

 زرطكن 0106 2صانوان6 هدلب قیتع هکردراشملوا طوبص هقش یجنکیا و رلیلامور

 دون متکلع ر ند داوا یسهصوح هام رب دلا قش زدقاطم اما اب
  تقو هل طقف . یدنمهدیا شخ عبطلاب ینقح كملبهلوا لخاد هبولناع وا یسهداح

 فلطع یعهنتفص كرد ابو هدلاو ؟ یدریلیهلمئد ردشعا دلوت ندنیها یلامور قحوج رب
 نورازت وم لعاف ًادابتعا ندنلصح هدردام حر لدرف هلیصوصخ و ؟ ىدا ما رظن
 هدنسوصخ نیصت یتبلم كفجوح ینامز کناه هدردق کیدا لوح یتلم كنيرب

 ؛ ردکجهدیا باما كجا قلت أديم

 ندعو رشم رعو كردي قحوح نالوا لصاح ندعو رثمدقع رب« هک یدبا وش هدعاق

 هردام حر كفحوح هدقش یر . یدردیا تقعت یتلم كهدلاو هسا نالوا لصاح

 یلعئارش كنسهدلاو قجوحو . ریلیدنا ذاحا ساسا هدنصوصخ نيت ینبلم یطوقس

 هروک هنيه روب . یدرولوا روم لماعر یدلو ا هسا هدقش کج هدا تیقعآ

 یتفص ییرېشم امور قجوچ قجهلوا لصاح ندنیداق یلامور رب هلا نرعەر رب
 كنوب قوق ( ابسنیم) نایدیا عضو هقیبطت مقوم اوم طقف . یدردبا باستکا
 راقحوح نالوا لصاح ندرلدقع نالوا نا ضهر یس ندنفرط قرەلوا هن کع

 ینکجهدیازارحا یتفصوت هدكفجوح هسیا نیرغهرب ردپو بیقعت یتیلم تفص كنبراردپ
 ۱ . یدروسدیآ صا

 . یدرولوا عقاو هدناسنک | هنیرزوا هعقو رب ندیا مدقن هدلوت كنهداب قوقح

 یک ینیدلوا دوجوم یرانالوا لماش هرل ( سهوبس نو ) نوئو هدننابم رهعقو وب

 ۱ . یدراو هد یءهص وصخ ماسفا نایدیا قیطت هرات ال انور

 . ردراک ذن نایاش هدیتفک قالطا ندنراسا ندرلنالوا لخاد هتنایم هبموحع ماسقا

 زاح یی ینوناق لکش قالطا نلیدیا ارجا ندنفرط 2106 11076 یدنفا یلامود رب

 قوقح هقشب ندو . یدربلسهددا شح یتتفص ( یرپشه ) هبهلوک هدردق یبدنوا

 . یدریلیدنا تاتا اروا صا رب نایدیا رادصا ندفرط رادمگح هدلب

 نیزبمقلوا یسهخادم. ءراهانجا لمهبرابتعا یک ا تنص یار هدننامز قادوطا 6
 قلرو-اریعا نوتوب كندساسا نوناق اللاقاراق . یدربلیبءدبا ذاحنا رارقر هدصوصخو

 . كدشعا ناس هدالاب ی کیدتنا شح یتفص ( یرمشمه ) هنسهعس

 امور كهچ یک.دنیا فادمسسا بولوا قیقد. جانح یلومش هجرد كنهقئووپ
 ييدلدبا رادصا كیوناق ه قو « یعیسهلازا كف رذ یوا یمهعس هلا یسرپس#



 هدلب قوقح هدرلللامور ۱

 ندا لاخدا هس ۳ ی رلیدنک هک یدیا وش هصوصخ لاوحا ی رلکدتا زارا

 طةف مور ندیاخا قح رانو هج دم ینیدلوا یعص یعاکحا یس هما ما كنيلاو

 رانو هکربسلک ارسا نالیدبا قالطا ندنراسا هدارک وص كلا . رایدیا دشت سم نهف رش

 زستیمها ندیاعا قح نوجا یرکدشا لیکشت ینسجنکو ص كنلاها فوص

 ندرایدنک بولوا مور ندفرش قح طسقف . یدرلروسدبا هدافتسا هدنروص رب

 تادهمت كرانوب هدیرارومآم وک رو ادعام ندنوب . یدشلدیا غیرد هلیب هیدلب سا رم

 بس لکدهبرح — ندهیرب هيرکسع هفیظو بودا نعت هدندوص رینیک تیاغ ییراهلام

 تسوک وا ند ( موو نوف ) ندهصوصخ قوةح فص كوصو . یدرلشلدبا وفع

 . یدرلشمهعا هدانتسا ردق هننامز

 رانیتال . رلیدیا هدا موب رانفهره و راثیئال - ء یدلپ ریغ ؛ سهویسس نوت

 و تق دوص و : رارلبرآ همس یا هد ءزا ولو یا: ترا ا

 ۱ . رولوا بسانم كما لاخدا یر (!یاینوژ
 هدكنب رهش امور رلنو بولوا یسلاحا یسهعطق موال سا رءرهنءو یتبئال

 : یدراشما لکټت تعج ر دحتم و یوق یتیدلوا لخاد

 هلیبق ردق هیهجرد رب هلبطرش كذدا نیست هليا وهاب و ندرظن هطقن یماس

 تراجت ناچ هیصوصخ قوقح و . یدراربایهدیا هذافتسا ندباغا_ ییا
 هلیطرش كما ناکعا هدامور هدندتهچ رکید ۰ یدراردیا لامتسا یهراسو

 . لیمسشت هبالاتیا نوتوب هدلب قوقح . یدرارولوا بحاص هنماسمت كانءداب قوقح
 . ولوق ینتلال ۰ یدزامهلوا زاح ییظ كما تح ندرلءرهنءهو ینینال نامز . یییدادیا
 . یدراردا هدافتسا ندنراحم قح هسا رلیرابن

 یاستکا تروص كرهدلب قوقح

 لاصحتسسا قرهلوا یسهحش همعنو رب رخۇم ايو دلو اي یتفص یسیرهشمه امور
 . رولوا لبق هبا هطساو کیا تلم باستکا هلیرابتعا دلو . یدریلملیدیا

 كعاریوط هصخشهلدسح یلوعوقو .دنرزوا یغاروط كتکلع رب دلو هققلایف

 ۰ یلیهلشد یح یضارا کو هک رلسهدیا شخآ یبل» ییدلرا بوسنع

 هلیسلوا ندنسهعبن تكلم وب كنبوبا قحا یزارحا كنيلم تفص هلیتروص دلوت
 كلرلهسمیک نالواینا-ح ثعاب كلوب نوجا نییمت ینتیلم كدرف ر هلرکید ریبعت ۰ ردلپاق
 . رولوا رتاج كعد ( ,توناق ناق ) کوب هکردیا تیافک كما تب یتتیلم



 ۳ ه دای قوثح هدرلیاامور

 هب هفلتخحم د وقع و كما ارتشا ثالمر 6 اشا هب همسر مدام : هیص وصخ قوقح

 والثم راو توا قح هدنخ اد هلن اع دلدرف رب هيس انعم شنک اهد 6 قلوا زا دتح اس

 كف ال هنر رب هدا قوقح و نونو . ردق وقح یک كما هدافتسا ندف وقح نون وب

 6 هزوژومش واسهوس ند راظن طو و ۰ ید ردیا لوق یز بونم وا و ود س هدر وص

 .ردیآ باجا كلدیا ثح هحش ربا ندماسقا < نلسد سوس نو و هروژ و وئم سە ومس

 قوقح نولو نانلوا ناس هدالاب را: الوا زر اح یتفص وب : : هروژومش وا سهوبس

 تم دج را امور و كمر و وک رو ليام کو هک یدراردیا هدافتسا ندعفا: مو

 ۰ یدرارواسوط عب 1 هنادوف ص۰ ی كما

 كلديا اتتسایمسقر كنهساس قوقح رانالوا راج یتفصو : هروژو ونه سهوس

 و ریو هننایم كرانو و یدراردیا هدافت-سا ندهفانم و قوقح نونو نامه هلبط رش

 لامحا و.نلیدیا نیعت یرلهبلام تادهعت هد روص ر هارس دوخ ندنفرط يراد مات

 رارهش زات و تسپ مس اط رب ندا اما هدهلقتسسم تاعطف ضعإ ی رله رک سع هفیظ و

 رومشم . ردا باما كما لاخدا هد( 1عو habitants de smurıicipes )یتسل اها

 نوتو هدلب قوقح هرکو ص ندنسعانجا لالتخا ابلاتبا . ردلاثم کوب یالآ

 هدوژومشوا سموبس هدیسلاها را ( 10010161۳5 ) نامز ییدادیا لیمسشت هبیلاها
 نالوا مزلا یسدیا قیرفت ندنناکلمتسم نیتال تصضو ىع . رايد تیا زارحا یتفص

 ۱ یدیایراح هددناکلمتسم امور

 از تچامورا یاب بام. قد اکیا اموق .نایدیا. نہا نالا اتال
 یتفص هروژومشوا سهوس ( 000605 یرابرمشمه امور ) نلیدیا مانعا و

 . یددول وا دع لئام هنسلاها را بی وم یمس.اصا "یلاها كناکامتسم . رایدا زاح

 ییدنیا نیمأت ك ( موقیلانشیا سوژ ) بولوا مورحم ندسفرش قح راکلهتسم ,دنشالو

 هزل هیات قح . رابدیا فلکم هدولساطعا یک رو یضارا اد عام ندانتعفتم

 .ر یدزامهلوا تح عوضوم یرلعا لامعتسا قح و هلشماتم یراتدعب نالوا هک

 .یدرارونلو هدنعطو ینبع هلرل (ی یفهرهب) یسبلاها تاکلمتسم

 كما دق هدیرا ( 5 یراروت) د هلال هروژولوم سءوس هدهجرد یحنکیا ۱

 هلن ریدروک ةرافنآ واردره هنیرلیدنک بولوا عبا وکر و ر نک راو . دكا باما



 هاب قوقح هدرلیلامور ۱۳

 مسوت ( سونامود رءزآ ) و لدې شاوا شاوای لاوحا وب . یدزما دع یرپشمه كلام
 امور . یدلوا ثعاب هتبروهظ كرالاط قوح رب یفانمو دناوف كنهدلب قوقح . یدتیا

 یربغو قوش یو هر ءدیا مرام سا ندتعر یدلوا رهظم كتفص كليرمشمه یابعا

 ۰ یدالشاب هلامعتساهدزوا قلوا تافاکم رب ههر وکشم تامدخ نایدیا اغا هتکلعو هدست

 امور هصخش رب ندیا اغا ینسهفظو كل. 3 اح هدنلخاد یسضارا موال الثم هلتروصوب

 نون وب هلیرلنوناق انولب و الوژ . یر و رارق هېحوت یقح قمسشاط یتفص یر

 امور هلط رش كمر و همانا ر هدنفرط نک زوبوا یسلاها یتهرززج هش ابلاتسا

 تکرح درد € یع هد تفو ییدلرو رارق کلدیا لاخ دا هام یسلا_ھا

 روطارعاو : یدلدیا قسطن طلا هدهرلتلم ندا تعاطا ٠٥ رصف هقىتلوب و . یدرولیدا

 ما ود ندنفرط الا هرک وص ندد وک فقو ةهرود ر قافوا هدننامز نی

 . یدلدیا

 لبمشت ه ( +سنارف ) هنسهعطق لوغ نون هدب قوقح هدننامز qalba الاف ۰

 ا قلدوطارعا هدنتنطاس هرود ك( لەروا قرام ) هللروص و . یدنلوا

 فطع هیاللاق اراق تیام لا . یدبا دوجوم ( ییرهشم امور ) یلامور هلضف ندنویلبم

 نمره R01 aie یسیرپشه امور یمهعبن قلروطاربعا نوت وب هلبا هدارارب نلیدیا

 . شیدا زارحا یتمص

 هرگف رب نلیدیا لوف هل رک "۱ - هرکوص ندهدارآ وب نالوا هدنتىهام یساسا نوناق

 . رلیدادیا مورح ندهدلب قوقح را ( یہغەر ) هبا یرانیال ( اینو ) زکلاب - ارظق
 باغ ۳ a یزامتما دود فص ر را الا یتفص یر ثم ہدننامر نهشتسوژ

 هم تفصر دام هصاخشا نوو نانو لحاد هتسهمماچ امور و یا

 « ههو قوقح . یدبا ولرد ييا عفاش یيدتبا یک هب یلا-ها ات قوقح

 نووب هدو و ییهیسایس قوةح الوا ؛ هيمو قوقح . هیصوصخ قوقح

 . یدرویدا !وتحا یراتبفک زارحا یهیاضق تقصو یاخا قح هدراعاهجا
 لا تمحارص هموت كماکح و هتلم هدنقح مادنعا مکح رر قرهلوا عرفتم کوب

  هتسنید نیا كرہش « كلدبا اشتسا ندرلازح رامو نبش بجوم یک قعالچماف
 دوق رمشم یدنأع هننص نالفایو نالف هدهمسو رتافد نيبم یتکلمو كما كارتشا

 ك كللا هفطو یافا هدنسودرا امور تیام كاو كمريدتیا لس
 ت یدبا

 ۱ ندهلج و هد قوقح یا



 ۱ هد قو هو رالامقر

 زکلاپ هدصوصخ ون . یدزلدبا دع ( یدلب ) بوسنم هءدلب هدراعورشم ريغ دلو

 هدرلنانلوب زئاح ینتفص ينجا یوا لکد راقوج وج ناک هلوصح ندجاودزارب عورشم ريغ
 كنهدلب قوقح هلا هیسایس قوقح هدیسکیا یه . یدرلیدا یقلت هدنروسص ینع

 ندا زوا ییجارد كب عو رشم رغ دلو رب الم . رایدنا مو رحم ندنمهم مس

 صاخشا نانلو یرعم ندرلروصف ی وک و ۰ ٤ یدلکد راد: ہح الاص هل و یی هبه یو تئارو ر

 . یدرلرولوا بحاص هنماع كنهدلب قوقح

 طفارشو تادوبف ماطر, اهد نوح هدافتسا هر وص نبع هدندهیسایس قوقح طقف
 ینادلوا نارمکح - كننسا رقومهد - كماوع تموکح ین آ ندرانو . یدیا دوجوم
 قوقحیتکلام هبیماسا نوناق رب هناراکتلاصا كرش رب . یدرلببهلیدیا هدافتسا هدرارهش
 . یدردیا لوح هروک هنقسطت هچرد هتسلاها رهش وا كيهبساسا

 ٤ دلو « نس . ردشلو لوصاو تایک رتددعتم هدەطهل و یداحما رکف كرلىملاتوي

 بہر, نوجا تیلباق مدع یسیر_ یه نورلنوب ‹ كل سمو تعنت ص هر ض+ « رقف

 رغ (ETE یسل ها پس لت ه,سایس قوقح ه ۳۳ يح . یدردیا لکبشل

 كم ربک ءراعامجا سکه الثم . یدرولوا عقاو ,دییدادیا مقل «دنروص رب یواسنم

 نوجما كما هلوا بلاط_هنسهفظو St و لخاد هناىعا ته طقف . یدیا راح ینقح

 . یدردیا باجما قلرا عبا هطئارش شاطر هلضف اهد

 یسهدلب امور ین ( امور ساتی وس ( راندا هدافتسا ندهدلب قوقح هدامور

 . یدراردبا زارحا ینتفص قلوا یساضعا كتيمج یدو یمایس ء دم ندیا لیکشت

 هدافتتسا ندنماع كنهدلب قوقح و . راربشاط ینتفص 61۷65 سهویس راسک و

 «ییموص « ال نالوا كلام هتمسف رب قحا كنسهدلبقوقح امور رانو . یدراردیا

 ندرا ( ی هره ) ناسنلوب مورح هلبماع ندقوقح وب هلبا رل یی نوژو یرایولوف
 ( سءوبس نون ) را ( ضرب ) هللا رل ( یبنال) . یدراردیا لیکشتفص رب یرپآ
 . یدراریلیدادایهدنتلایسمو مان یادم ریغایو یدلب ربغ ین

 كرلندبا هدافتسا ندهدلب قوقح هدنراتام نونو كن هم دق وا هلرابلامو ر كلبا

 تساح ید امور یک یتیدلوا هدهحایراقو هن ۵ هطراتسا . ید دودحم تباغ یددع

 . یدزعا وزرا ییسمقح هنج راځ ك( Ra و ( موروف ( كەلم

 : یدرازعا هلخادم هت رلود هرات واق « را كرلبولغم رادلامور بلا

 ههدلب قوقح یرلئو طقف رردناوب راهبنو" هروخسم تاعطق هدنحراخ كنيراروس



 هداب قوقح هدرادلنات و ۱۰

 هدلی قوقح -- ۲

 ۱۱ غیر ویزا < هاب قوق ناید انتل و ) دداا و ین
 اط رب یک افیا یهناضق فئاظو ایو كارتشا هرهمکح و هراعاتجا یو « تمحایم
 - رایینجا ندنازابتماوب . یدردیا لیکسشت ینسهعومم تشه كل هساسو هندم قوقح

 اا يغ تبقا راحل هدنلخاد تكلم .-. رایدا زا اب یا وم اتم
 سسجتم وراق هصاخ 2ا نلک ندح را . یدرلن.دبا هدافتسا هدنروص رب چسه

 تیاف یا مورح ندقح وب یرابنجا یرهش هلآ اغر هکلرورپ نامه:  ینیداوا
 قاروط شیراق رب اید نکیسم رب هدنسهطق اقا ( كەتەم ) رب . یدرولو ییبط
 كني رب رب قجما یتهفیظو هعفادم او بلط ینةح هدنروضح کا , نم دیا فرصت

 دع یجا یرلتج وح هسردیا جاودزا هلن داق ELS یدریلبهدیا اها هلتلالد

 . یدریلبتار مورح هلبتعیبط هدندهسایس قوقح یک یکیدادا
 فقوتم هنرودص رارق رب ندنفرط تلم یشحمب هینجا رب كنیرپ ندنازابتما وب

 هد هیسایس "هل واقم ب نالوا شلندا دقع هد رهث ییا راوج مه هکر دق وش . یدیا

 هدافتسسا الباقتم ندنازاهتما نالف ابو نالف هدرهش رکید كنسبلاها كسير, ندرارپشوم
 هنالواقم یکوب اذهعم . یدردا لیکشت انثتسا رب وب «.رولوا شلدیا حرصت یمعیا

 ندقدلوا ردان هدهبلوا راودا . رونلوا فداصت هدنسهربخا راصعا جا كنخمرات نانو

 . یدریلیدیا لادمتسا قرهلوا هصخش باد ادغام

 تعجارص هک اع «یرغوط ندضوط یسیر, ندقوقح نالوا شخ هلقلیالوق الا
 . . یدریلیدیا تک رح هناحیمس زا اهد هدنشخ هفرصت قوقح . یدیا یقح

 تامدح هتموکح كبلاط تهج وب ؛ هحنلک هنشحم هدافت سا ندهدلب قوقح نونو

 رارق قجهلوا ردا ص هدنقح شراوب هقشب ندو . یدفقوتم هنسلوا شعا زار,| همهم

 دصوج هدنساطعا كزابتما هک یدرولیتوط عډا همسام لضعم ردق وا نونا او
 هسایس تا اما ماط ریو هدهانتتسا لاوحا قحا ۰ یدزسناکما ناه ناه قعارواط

 ۱ . یدرلیرو یرارق تسبات لیدی ندیوط هدنسهحش
 . یدرل زامهلوا كلام ندر هنسهفاک كنهدلب قوقح رادسلوا هلس رح « یاها یلرب ۱

 ا كام رلنوب . ردهزال قماعاق هیاسح یارسا نایدیا قالطا هدجرد یت وب
 تقو یترلکدتا باستک | یرابتسبرس نوجا یراقدفوا ندارسا بسا لآ
 . یدرارلیدیا دع یلئام كرا( هم )



 ۹ هل

 یرقم یاس وقس ناونع و . ردلرخفم ناونع رب « هدلب » هدنلخاد یتلارق هرتاکنا

 یتحن كلدیا داب هلسان (هدلب) ٌءانب هبزمع فاتقوا یک قلوا یعانص زکيم رب كنب و

 ناونع (هدلب) هدهرتلکنا . ریلیربو ًامسر هرارهش شنا زارحا "الماعت ابو یلارق صاب
 یک ینیدلوا مزاتبم یتکلام ههیدلب تیحالص رب هلضف ندراهیصف هداملالع یسیمسر

 هدننارمعتسم هرتلکنا هلباهدحینمتاموک> .زمنا باجشاهدییدوجو كیدلب ساجر, "العف

 تازابتما یدل وارتا اعل نام یقیطت هدهبمسد تروص كنم ریعت « هدلپ » ها
 نوجا داعصا هن هبل « هدلپ » یرلهصق . ردعبات هنتعسو هجرد هللا یعوب یلزهیدلب

 دالب ضمب هلکوب هدهتلکنا رک و هدهسنارف رک . تولوا: رادصا هبلارق ساوا
 قیر ندنءیاس ماسقا یرلتهج ندیا لیکشت یرزک صو ینمسق یسا كا كنهمیسج

 یوم ءزوح كنتسر هیدلپ هردنول و « « هتاس ه هدسداپ . رونلوا لامعتسا نوجا

 . ردنداسقو ( ردنودنول فوا یتسهک ) « ليام راوقس « نانلوب «دنلخاد

 هدافا هلئروص رب میم هلبوش یررکف تعسو یبهلک (هدلب) هدهمموم تدوص هفامعه
 كيە ردن ول هلح نازا . یلسالل وق ایام یی هدنقح رک اص كجو رشک یسلاهاو ردیا

 یسهدلب رب ماو كا كايد هردنول غدا یدو لب کل کیا کاخ وک
 تا ونغ اوب ..لنسهفاک كرلرهش یءدمرتلکنا مولا اعتاو ۰ ردەدکىلدبا فیصوت. قرلوا
 سوق ساب زا( عرو ) ددعتم ندنفرط یرتاه یجشز کس بولوا راکرد یرلفاقحت- ا

 یزک ص سوقتسپ یر, ندعدق رارهش ضعب هدهسیا مولعم یراقدن وا داعصا هنیرقم

 فصت هلرصع یجنزوقط نوا قحا ۰ ردراشمامهل | ینااونع ( هدلب ) هدلاح یرلقدل وا
 ( هدلب ) یلارقصا اب هدهرارش ضەب نالوا یرقم سویقسپ هکر رد هک ونص ند یا

 . ردشلنوا راق هیر وام ون لوا لا یرهش ماغنمرب هدنسهنس ۱۸۹۸ ۰ ردشلک هوا بما



 و

 ٠ دوجو یرافنض ران ودام و یلدازا « هلزک « همبت زکلاب « لکد دوجوم موق رب قترآ
 ٍ هع ضعب . یدنمهدیآ زارجا یتفص كلیریشه یجا بر عج ۰ یدرویل وا شلو

 | یرهشمه هدنلباقم تامدخ كووب كب قحا یسیلاها رهطآ مقر, هلرلهلوک یتحو
 ۱ ۰ ردراشملم هلوا دعاص هبه سم

 ۲ یر 3 اقا رب چیه ندیا دلوت نكيأ هدنجما تراسا یوا هدهتنآ
 : .يدراولیبهدیا ذارحا یهدلب قوقح هلیرارق كنلاها « رابدتجا . یدزامهوا

 نوا یکیدلیا لاصبا هلعف ندهوق ًامسق یتسهروکفم هدلب قیتع رابلنانو 4 امور

 امور ینا ,ریلس هل وا یقلت یک 1a زاخ 27 666116006 یبهدلب انتعم كا ,كنابئد

 0 . ردشلوا دلبر کاج هناهجو شہلا هباظتناو ظابضنا راو « رچ
 یاتها هلکشت (مداتننوصب صوصخم فنص ) رز مدبتادب ید هدامور

 فرصو یعرف كل ەدلب . یدرلرویدبا لیکسشت ی ( هدلب ) هنشاب زکلاپ راتا رقوتسیرآ

 هلسلس ر یلترارح كب ( 5]016 یننص ماوع ) ندا لیکشت ی رصانع لاعف ريغ
 ۱ . ردرلشلدیا لوبق هبهدلب تاج ردلالع قحا ءرکوص ندنازرابم

 هدلب ردق دن ام كرصع یحندب نوا نو كرصع .یحنش هداطسو نورف .

 ۱ هدننامژ ( را وغ ءى اا ). یدرونلوا قالطا هرارهمش نالوا یر د لود هرم ی ریست

 ۰ قالطا هدهبیضارا نالوا دن اع هرهشو ادعام ندش رعت رک لا فلاس یسهلک ( ساتوس)

 فلا بوسشالراط یمانعم كتلك هدنامز یادناخ ( نونهووردم ) طقف , یدریلیدیا
 ۱ .ودشجا عوج ر ةا

 1 داعم 2( ساتیوبس ) هدن صع كابا كيالع-س و نورف هد ی ربرعت urbs سەرو

 ۱ ( هتبر ردو هب هاش | هرود ندهرود و نووي ۰ یدرولیدنا لاععتسا قرهلوا

 (مورتسساق )لب يديا دوپشم تقد رب كوو هدامعتسا تروص كنمرلهک ( ساتو )8
 نالوا یزک سم دل و هرتم ا هک یکیا رک دلا فلاس نالوا یدض ك( مردم )و

 ٍ رب . یدزاللاوقهلت روس هقشاب بوایدیا قالطا ءرارپش
  هروص رب چیه نامزوا انعم میم و شینک نلیدیا دصق ند ( هتیس ) نوک وب

  ارصحتم یمسا ( هتي ) هدرارهش نالوا یزکیم دیلوءرتم هقامعم . یدلکد دوجوم
 ١ . یدرلیدنا هست هناسقا یکسا ولا كرش

 ول نوا كنوا . ردهرتلکنا تكلم هناکی یفیدلوا یعرم "ال كنیربصت هتي

 1 . ردشلروکم وزا هنساطعا تالیصفت ضعب هدنقح یراهتبس تکلم



 ۷ 1 ه داب

 ند ا انتتسا ضب هرخ الاب . یدبا ترابع ندنابغرو ماکح « ناکداز زکلاپ ؟ هدلب هدهنن آ

 رادو هعوط نداباب یو آرا وا دهقان ۱ 4 هدلب رانا عطف

 . یدلوا ردا اوتحا یرابلهتنآ

 météques تناحا مقم ه دهدلب لةو مبا هان :ریغآ هغدلوا هدنودام راز وب

 ۰ یدرونا ون اردا شلدیا داژآ هلی |

 یدک رال ینمدلب هنا دایر " شیدلوا لاو هنالتعا و و دود

 ؛ یدودنآ لوف ارج یاسا او تک اح هوا رپش ی ھات رفقا یا اا رازج
 ها و اش 1 ی ی دالشار لا راوک رو قرهلوا دق ابو ناسا ندرلارو و

 و هد 8 الاع و ردا هدعاسم هتیرامتا هظفاع یرلهیصوصخ تالیکسشت كماوقا

 . یدردیا لیدءآ هروک هنسهزادا ز رط فدک ی رلهماخاد هرادا كراهداب

 ( نهبرود ) نالوا ندنلاسنا كنب راجاف زن و ولب ( یه شی رمشه ) هدهط راسا

 اس رقت هدنروهط تیادب تاهو . .. یدشها راصحا ه زابل هط راسا بوسسنم هنفرع

 ردا هزو یدب رادقم و اضم طقف . یدیا یینص ع ر ا ندسشک كس نوا

 اف یتفص ( كابرهشه ) راتب همانا كارتشا ًادقن مراتفاض یعومع . یدردبا لزتت

 ۰ یدرلردبا

 ند | هداقا یتسانعم ) طو اس ( اب و ( نودام ( ہرلنلیدیا ے جارخا ندهدلب د

 . یدراردیا هظفاحم ی رله دم قوقح راسک وب طقف . یدریلیربو یعات ( نوییهموسسه (

 . یدردا مکح یارحا هدندزوآ یسهعطق امنوقال نولوب « یسهدلب ابن وم هده ال

 ۱ هلم .دققح یانعم هک دا لیمشت هدنرزوا رلرهش هدرا وخ یر اخ را هدلب

 شادیا دصتهم کم هکمهدهلب ریبعت ه داب زکلای یکیفیدنا وادصق (لوسرلاةنیدم)لکماین دهنیدمز کل
 طب ۶ » هدهدنف رع كبه داد و ثكدیق « طاح هلا روس » هدنف رعت هحکنرف كن 106 .رولوا ۱

 یتسانق ینیدل وا (ه دلب ( بوشلوا ) هس لم ) كنلباقممات كىەلكو یدوجوم كتير هرابع نحو دودحو ۱

 د ) هدلب ) ص وصخ اب ۰ رددزن اب ز هدایز ند ) هلم ( ¢ ه دلو هدز؛امز اساتا ۰ ردهدکعا شب ۱

 هجهقشب هدیسوا شلدبا هیمست هنسهرادا كرلرهش هلبا ییکشت كانبوسفم مسا ( هیدلب ) و ( یدلب )
 یرنرببمت ) E ( هلا ) ياده نالوا وسم مسا ك ( هدم ) ردشروک حییجرت بوس ےک ِ

 قوقح ) هسا یرمت 1۳01[ 06 6106 ۰ ردرلشا باسقک | انعم رم هقشب نوتبدب هدزعامز هسیا ۱

 هليا ( هنده قوتح ) یرببعت و ینالوط ندی سا نالوا ضرع و زدشقوا هجرت هللا ( هب

 یبوبعت ( 0۳01 C1۷11 ) هدکعا هدافا هلبا ( هندم قوقح ) یک ینجهیم هلوا یرغوط كنا هجرت

 قو ةح ) هدیرببمت کیا سه ك یا یدلاسمش . ردلک د یرغوط نوجا ینحهفارم زسفل وشراق ۲

 کا هجرت هلا (هندج"

 بتا
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 روسر قرلوا ۳ ییفانم لقرف قدی واس .دالب كلود . ؟ هداب هدهع دق هنمزا

 . یدیا تیروهح ر ایو تو امت ر e ندنس هعومت ته و نایاشاب هدناحاد

 1 یرلنوناف صوص هنس دک . | ید رازدنا کشت همان تم ر او رلمدلب

 برنک | بونا راصحا هنلخاد روس زکلاب یت اح كءدلب رب . یدراو یالکشتو

 نالوا داع هلوا ندناکشت لرانیموف ۰ یدرلیدنا لصشت هدهبیضارا هلراهدلب یهدنراوج

 لقتنم كناطسو نورفو هدراتبروهج ندبا لکشت هدالاتا هرخ الاب تموکح لکش وب
 هک هدافا یروهج ابو تموکح زکلاب ؟ هدلب . یدشلدبا قطا هدءدنرارهش

 تشه 0۱07۲69 كراب رش نا یهبندم و هبکلم « هسایس قوقح هجا بوق

 .ردشمالشاب هلبایمارفوتسیر ۲ راده, هلمعاب ناه .دلئاوا ًاتاذ .یدردیا هدافاهدینسهعوم

 ندرلخروم زسنارف ج . ردهدکذدیا هجرت هليا ( هدم ) رک الالع ا ]7

 هدنثلآ یا( نئوا ةهنیدم ) یرتارادتمیقکهدنمسا 12 6116 2010126 ك ( ژنالوقودلتسوف )

 < هدم ارظن هس وماق هکنوح ۰ ردشسالل وق یریبعت (هداب) هداروب هيفامعم .ردشدا رشنو هجر

 «لوسرلاةیدم»یروپشملا .ردرهمرویاونع(هندم) هربش ناانواقجما راب رع .ر ونا واقالطاهرهش "

 ه ( لوسرلاسدم ) .رواک ندمو نیادءیمج . یدا ( برثب ) یمسایلوا ندهیوب ترم کود ۱
 ىلباقم .ردهدکملد (یدم ) هدنتدآ هز رل راس ی 1 ناهفصا هنیدم ) الثمو ( قد ) هدننیسل :

 هلتیموعهراناسلا نالوا بوسذم هرنوا نوسوا هزتروآ وا ەتاذم یيناه ره هیفامعم ٤ وو ) یودب

 یرفمز نداملع . "ردعتاو هدییدلند ( یدم ) هااویح یک هرتاسو شوق < ( یفدم 1 ۰

 ۰ ردهدکغا صیصخ هربش كوچوک ی ( هدلب ) و هرېش كولو ېب ( هنیدم ) ۱

 هلبرلتماقاو عاهجا تانناکسو ناطق هکروسد هناکم لوش نالوا نسمو دودحمو طی » - هداب ا
 سه نالوا نستمو ریمتهورحتس.م ندنفارطا دوخایو < هلک هدوحو لارم زا ۲ یعی « هلوا و

 . رد ( یداب ) یبسل (نادلب و دالب) یج .دونلوا قالطا هدلب هدهضرا طبق



 هر دل 4

 كیا لامستسا «دنروص رب عساو اهاد یتبکاح قح مدنسهرادا رهش تلم
 كتلود هدنایالو 2 رادآ ردق هبهجرد رب و هدههزک ص رادا هکوح . ردکلام هنتحالض
 هتموکح یدوجوم كنها لئاسم و یسهساس ةرادا نانو هدننابم یسهمومج هرادا

 هدنسهزادا هیدلپ زوذحوب هدهسردبا باجما ینیمأت و شم تبحالص ءرثاد رب عماو

 . لک مزال قلوا یسهرادا تلمو یلاها فرص هرادا و نوجا یغیدلوا دوجنوم

 کلی . زالو هدلاح هشتف و هسوناق وق کلا تلم هدننزادا هذا هلع 2

 .. ردنا دی عضو هدهتسهرادا روما هروک هنسهرکفو هنماع ةبوسو تاحاشحا كتکلم

 نئاوق كتکلم و بیو شیاسآ یتاصوو تداظن قح هدنرزوا هداب كتموکح
 تموکح ۰ رد مصعتم کم همر و نادم هر و دص ا ر فلاح هس ساتسا تاماظفو

 وثات و دوق یارجا هلاضف ندنموزل هدنرزوا ( یمرادا هیدلب ) هڅدملوا ربح بنشر,
 . مەديا

 ندنشدلوا یسهاخ الرتشم كندلل امون هدرهشو هللاع رب هدسانقم كويزوبا ر ابل رش
 ق رظف هطف یراتعفنم یدک یهناخ یردتا توس یاکرا و سد ر كن هلن ع 3

 یو اضعا و اسور.ندیا هرادا یرایدلب هسراردیا ذاا تکرح طخ رب لصان هدیرادا
 ۱ هدلاح # دوعسم و نونع یتسااهاو كعا نیز و دامعا یرهش یراودل وا بوسام

 . راردیا لافتا هللا راضحا یابسا قعاشاب

 هدناخاد یدودح ثنءدلب « یرلتحالص ٌهجردو هفظو كرام ذلب ییدمش هبلع ءانب
 كرش 6 هنګاوح نو < هنسهخاعا نمأت 6 هرس هک و هع( جا روما كنلاها نکمم

 . ردهدکعا راصحا هناصوصخ قلعتم هیهماع عفانم لصاحاو هتنارمم

 تاحیفص نایدیا ضرع المع الاب هجورب كنبرهدلب اوروا : الوا هدرا و هتشبا
 ناک کک هبدلب مالسا : الا ؛ یراساا كنهدلب تالکشت قهدرضاح لاح و ییداکت
 ا دیلقت روس هن یرانالبکشت مالسا و اوروا كنتالبکشت هیدلب یلناغع : 2
 تاسسوم و تاصوصخ نالوا رادقالع هلبسسهدلب یلتامع هدنام و و حاضیا یغیدلوا

 یرللاح هخ رت کتبرفنما رش نالوا ىلثم هناکی كنهیدلب هدهنک و لاو ناب الصفم هیدلپ
 . ردکچ باب دنا جدد ترابلاطت قهدنقخ یرلتتفومو تاا رجاو
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 ۳ هب دلب

 یراتیمج يفانصا هسیا هد راتکلم ضدب یک یمهعطق ردنالف . رایدلوا جوز هدنیهام

 درلو رلرچش یمدنلحایس یطلا یامافا ,ایدشا هدهغرد ییا

 هطوا هبفامعم . رایدروتک هدوجو هیدلب ؛رادا لوصا رب کی كرءهدیا دقع قافلا رب

 هدلب ر لماش هدنجما داما i عساو یهرواع دالب نونو یک ییدلوا هدامور

 كرانوا . یدلکد یر ندادن ەر فاصوا كیءدیدح دالب مک رکف و . یدشمالاق

 هبهیمومع "یهاسم و نیمأت یراترح یشراق هنیراکبهرد ؟ یراکدتیا وزرا لوا ندیشیه

 . یدعا ماود هیا ىلا هدلاح وب طقف . یدنرابع ندهلازا و عفر یراهلخا دم
 یرصع كرءریک هنتسپات ریز كنهمضعم تاموکح راهدلب لقتسسم و هدهريخا راصعا

 یتهام ر لومشناهج كتک رح وب , یدلدیا عزل ی A ندف رط هیسایس تالیکشت

 كلل بدلب و هنکجهیمهدیا ماود قترآ كنس-هعدق هطبلخ هديب هلا تموکح یساوا راح

 . یدیا هبعلعق تمالع رب هن کب دلک مزال یسالو حبا هنم وکح

 تیواثحم_وقوقح راهدلب موهي لا رقه جاجا .هدنوواد طزفم كا ن رضا .تقلطم
 . یدلوروک یک یرادا شنا . رطیداغوا هعایض 7 كوی و اهد نیو اینا

 `. :یدالتشاب کما عرب هد یبسهرادا قسم كس راهماذ تاصوصخ ندران وا مدرسه

 2 هدننامز یعوقو هریک بالا كرهدنا جرو جاره یهسلارف هدربخا رصع نالبم

 ینبداوا تموکح هسسْوم رب كننالبکشت هیدلب نامزوا . یدتبا ماود هلئلدش ٌهجرد ینیع

 كياطسو نورف . یدریدنوس اح یل انوک ره هرادا تبزک ص . یدلدیا لوبق ًاعوط

 . يدلوا معاق ( هقاطم تسبات ) رب هنر یطرفم لالقتسا

 راهب دلب كرەديأ یا نزاو عو و ًارا-تعا ندرصع ىج زوقط نوا هبفام عم

 "ةساسس هدتموکحو یدلبا تیراتخ زارحا هدساق» مساو هدنلخاد یرلهقطن» بن

 . یدلوا تل احو قوش را

 كلام « نوکو هروک هیهجیت کیدریو كراج و تالوحت وب نوتوب هلعءانب
 ابو اول ‹ تبالو یندلوا عبا هلیرا_ہتعآ هک تامسق ؟ كب هصقو .مش ره هدەلدمتە

 ندعقوم ییدستیا زارحا هدنناس هکلم هرادا روما نوجا یغیدلوا یؤزج ر كناضف

 و و یسهدادا رب قرهلوا رص حام ههبصق ايو رش وا فرص ییفاسم و ًادرفن» هقسشاب

 )پا ءرادا وب . ودراونزاصوضخت ادر اکر یک اراک

 . رد ( هیدلب



 هب دلب ۲

 . تا نددلب هرخ- ال تموک- و راشخا سمسأت یرلءدلب رانا هکر دتاب اموات
 ۱ ۵تا ی . اا زا یا یع تموکج و هدلب هدامورو هنجآ . رد |

 هنیداوج الوا یتالیکشت هلئامز رو هدیسهداب امور . یدبا تموکح رب هد مه ,دلب

 كرا لموت هنکلام ءزوح هلمحاب ءرکوص اهدو ةنسور رج هش الاتبا نوتب ارک وص

 . یددلوا ا هنآ هج

 ی هدنسمشا رب كتموکح هلا هیدلب هج دیا میسوت ییراتنکمو توطس- رالامور

 كنامور.یدتیاماود نامزیبخ شوت ق هدننالکشت كتخ یاب هدهسرلیدتا كاردا یداضت

 ا لع ناسعا كلامور . یذیا یرلک اح .دكتموکح هدنامز نع یماکح

 هد ید كو ىش هبا یتسأت كناروطاوم) طق تیدا يارو
 . یدیا همناسب تعدب ی انا ید زو

 ۰ یدلوا یسبلاع سلحم كنار وطاربعا هدنتموکح دهع ك ( تسوک وا ) یملحم نابعا

 ندنکلتیرومأم هیدلب راتیرومأم قوح رب . یدسجآ هالاا راکا یلوبق باوناو
 یدلآ کس قح رب دن او هس هع كتم وکح بودا و ( هدلب قوقح ) . ۰ یدابح

 ندتنازاتماو تالکسشآ هیدلب احم رد ( امور ) هقدنرا ینوطس هرالامور هفام عم

 کما نبعت هدهدرارهت رکید قرف یهدنسهرآ هدلب هلبا تموکح . یدلوا مورح

 ثعاب هتطاطحا ًاضمو ةا كنلروطاربعا یسمشود ندتمها هكراهداب . یدالس هاب
 . رذیس حج رز كطاطحا وا ءدایز ندکعا لنکشت یی نواف

 امور یوه ی وصم صخش ن هرلیدا ربع هلی ا امتعا لاو هک یدنک كنهن

 نو قوقح هداروا تصخش قیر لباقا و طقف . ردراو هد«دنفوقح ع

 نود و ینابواطم < ک الما یدنک- كن هداب . یددودع» ندهصخش قوقح هدایز ندقاوا

 تالبکشتو تاس . یدریلیدیا لش ندنف رط یرالک و و روضح . یدراو

 هلرلمدلب هدتیادب اهد ایلاتا . یدیا نونیوا هتیرکف امور یلماکت كرلهدلب هبا « دلب
 دوجوم هداب رر چيه هدنمصع كالیا كشدوح وم جرا ةا هدانالآ . یدشل وط

 ۱۳ ییراودا رفت ندنسهنکس كنسراهدلبو هرمعتتم امور :یاتفرعت مدق . یداکد

 | نورق رلهدلب نالوا شعا تیدوحوم زارا هداروص ر لقتسم هد وا نورف

 طقف . رایدشود هلآ یمکح تنسرلکب هردو . رابدتا باغ ین رالقتسا "هداطسو
 ۱9 1 هسابس تصخش ررب لقتسم رارکش هتک د تیر وهج درک زط ترم
 ٠ رب هقشابو هلا ع ونترب هدايز اهد هلتبسن هیامور طقف رارکت تموکح هلا هدلب هدهعفد



 تب 1

 هنیرلددلب كننلاها ندا نکس هدهدلب رب هللا هلباقتم تاجابتحا و هکر تشم عفانم
 دودج شالوا شما هناراو نیرعل هنوناق كتموکح ؛یناصوصخ دام هنیرلیدنک هلسالوطو

 اهاو تبور هل. ہس 4طتسا و یرالک و 0 تا ا عاهج الا و اقا تسحالص و

 . راند « هدلب » هنن راما

 هج رار صع هلراتموکح یرافدلوا بوسنم ینقح كا هرادا یرایدنک یدنک ؟ رلهداب

 نوا كن هلداحم هدنسق و كباتک . ردرلشهلسهدیا لاصحتما قحا هرک وص ندهلداحم

 . ردکج هب دیا حاضبا یناحفص ندا ماود ردق هرصع یجنزوقط

 ۱( تالو ییالمک شا هبدلب . ردنا لیکشت راهدلب ینساسسا كيهععامجا لاوخا

 .ردشک هدوجو هلبا عیاقو یاا . ردلکد یاص یک ییایق او و

 هده رره . یلببهیدبا عاحرا راداق هتتسدمادتبا راودا كراتسح ؛ یابدم هلراهدلپ

 شمشل ر هدنرزوا یضارا ییعایو شمیص هنس هبا حانچ ریز 2( دوس ) رب هلاع چاقرب
 تک اح هلدرفرهو شا هلوصح تاببسانم لیاقت ۰ شا سسأت هکرتشم عفانم هسیا
 كسراروتسد هموم قوقح نالوا لفاک یقوقح كموم قارا ادف ینیدبای ندنس هبصخش

 . ردشلوا تفس هفت

 لنک جوا یک تیلمو هیدلبا « هلاع قحآ یسهیوم تثیه كنبرمشپ  تایمح
 1 ردهدکنادبا ر وصت هدنلکش هعایحا

 كنهلنامو ناباشاي هدنتم هارد دوف هدراتلم یعار هصااب هیدلب هدهنادتا زاودا

 لارا ی . یدلکد یر هقشاب نده رشپ: تاضه نالآ یمسا( هلسق ) هلطسو
 هدننسهعطق ( اقیت ) كناتسانون ۰ یدراروسدبا تادح زاها هلئروص وب ققحم ییئامف

 دز هلو هدلئابق ندیا لنکتشت ینمشر؛ثتسهدحتم تلم ناتا ول ءو الابو نایاشاب
 . رلیدیا ت.

 هتیواشخم رب مهم هقدلوا هدهسلوا دود ردقه نه راتعج نریک یی هناسیح وبا

 نانو" هدنلکسشت لاح راو . ل دیا یقات یک را ادیب کک ویچ ندب راف داوا رهظم
 5 دیا نارشرگی نمی
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 تیعجو راردیاماودیالخا هدقلسانشردق کیدرتسوک یشراق هیهلح كناشابلمح نیربانب
 ثق یملع وب ییراتنواعمو ترهاظم نالوا رادتمق كب هدیمارک یاضعا هیدلب ةه ومع

 شمریدتیاراضحا هدییرهشبلق كنيرامسر یتح « شمزاپ ًاماعهسیا رانمدکریسا ندتمدخو
 ناه ین « لیذ یجنرب كنهیدلب روما *هلح » هللا « یرالاح ةجرت كيرانيما رهش » غیدلوا

 لوبناتسا » نالوا رثا رر مزلا نوجمآ یسهدلب لوبناتسا و مهم قوج ندهیدلب روما "هلجمو
 ردیا ضع یمکجهدبا تربغ هعبط كردیا لاکا هدنجما نامز زآ هد « یربهر

 تیقفوم هدهنلاکا كرانوب ةميمض هنسهیهلا فاطلاو ماما غيدنلوب زجاع نيکو

 . مرلیا زاین ندلام الابهاو بانج ینسم روب ناسحا

 یرو نامع

 شاط یلربنچ س هیناعع ٌةعبطم
۱٩۳۲۲-۳۳۸ 



 ی

 .مرهدیادع راتخ یع دنک مهسرولوآتسهنیراع | اشا ی راهفظونوسلوا 1 وصندن وب هل ريع

 هل رتا فورح نوجا كدلییهلوب هلقلیالوق ینیداوم ع ونتمو فاتخم كنمایوتحم هل
 لکشت امروف ترد « چوا كتسزهف رب هل وب قم آ .ردراکرد جاتحا هتسرهفرب یو

 ناصق رب مهم یب هنسلوا شمویوب هدایز كپ هسیا یمج كدلجو هنسجا نام یجهدیا

 هل رظن فرض ندنتس رو تخبل سا افارفح ءذرتو نان وب ربازب هلکملس یکجا لکن
 هذوس>نحواو هنناحزدنمل را هاب زابتعا تیتر ی رکیدهمالعا لتس ةر اع فو رح ةن . یی

 .ردشهل وا افتک | هلتس رهف چوآ هرزوآقلوا ا نلیدا تعج مهد رب رحت نح

 صضصخ هند وق نواه ناوید ‹ هعیاقو مع وه 6 هرازنارنادهباستحا هدنتس رهف هل راذخ ام

 .ردشلدیا لصف مازلالاب هلنط راراپ هنیراشیا كعب بابرا نلنوتس نلیدبا
 كجا ندنسهقتع راثآ « لن راتدلرهش هدرتار نارا نوح یسهیدلب لوبناتسا

 كرا یرلنوبو شمالپوط تامولعم و قئالو ضعب هدنوحمآ كلوب .یدبا ندعاروصت *لج

 كلوبناتسا ايلا ؛هنساوا شمویوب هدایزكي كدلج الوا .مدشما ممصآی رد هنمسقیجنشب

 هدهجرد كجهدیآ لنکشت دلجرب لقتسم نام هاعم 9 قاهت هنسهقتع ران آ و هنخرات

 عیسوتلاب هلرظن فرص ندنجرد هداج وب كماسآا نالیزای ینبم هنسملشالک | ینیدنلوب ریثک
 .ردشدیا بست یط هغد لما [ یربهر لوبناتسا ]

 مکیدتیاضیع الاب هجورب یناجردنم هلیریرحت ببسو قئاس كهیداب روما *هلجم هتشيا
 فینصت هدنروصربیملع یاو دوجومو ناللوا یسهناخبتک یعومرب مظتنم بولوا هدزرط
 یهدقمزای رثا یخرات هدتکلم رب نیهلدیاضرع هنسهدافتسا كموح الاح كرهلیدا بيرو

 ینیدلوامنام هغمشالاج هدایز اهدیاح تیروم أهو ندنغیدلوا یعولعم كعبقت بابرا تالکشم
 یرلکچ هدیافداصت الا كمارک نگراق ندننیدنآ وب فرتعم هد یز یررح هل ااا

 ةا رظن هتزا نیر تیبا قل هتددایز قیر رخ هاا از نا
 . مرلکب ندنرلپانج ولعو تورم لاک یراق: هلی

 : هک مرتسیا ك٣ا ضرع هدیوش قرهلوا لاقم هعاخ

 ردق هنوک وب ندخم رات ینیدنالشاب هرثا نوجا یسملیبهلوا ما كنتايلك هیدلب روما *هلحم

 رکید هليا معاوا و تاماظن « نیناوق نلیدیا رشنو مظنت ندیکی هدنفرظ هنس زکس نګ

 نالوا شمامهلیدبا ریدقت و نبمخت هوا یتسانم هليا هیدلب دوخاب شلدونوا یجرد هرادلج
 یرشن لیذ ررب هدهنس شب « چوارهو مزلا یبترت [ لیذ ] رب هرزوا كما اوتحا یتلاتو
 ردهدکعیا باجا ييطهدكنوب ندنفیدلوا شادیابت رت هلدصقموب لیذ ای بولوا ممصم



 طظ

 هدیرامسر هدنام ویو قچەنلوا حاضیا ینیدن وقوط یرلت رضم ایو تمدخ یک هن هنسءدلب

 ىرإ شي5 بولپ ساوپ یرلمیسر «.شلزاب المال ا 7 یدا قلب رپد كوب

 بولطم مج ا ناب نسا ل کشت امروف شپ نوا ء نوا هدلاح ینیدلوا شمل ردیاب

 یحنجوا ندنکیدمهلیروک. یناکما قمریدثیغیض هدلجوب ناول شی بوج ور

 كودج رب ریرتسوک ییراتناما تدمو نامز هلیرامسا كنم رانمارهش زکلای هنکوص كمسق
 ۰ ردشعلوا افتک | هاج رد

 ینیدلوا نکم هدنسهرآ یلوصف و باوا كتاجردنم ؛ مدصقم ندکمریو ینأحاضیا وش

 هنلخاد نام هدنایمو یتح . ردکعا ضرع یغیدلوا شلهزوک هطبار و تبسن رب ردق
 یمسق رب كرابشاح وبو شلدیا هبشح هنیریز هفت تامولعم ضمب نالوا كجهمهرک
 هدناز تامولصم هدیمسق رب ربارب لکا مدراب هحبضوب اهد تاق رب یتاجردنم كرثا

 هخح رات « هناسل یمظعا مبق و هدکعا نوا کیو یرادقم . ردشلزاب قرهلوا ندبلبق

 یسلسهلیدیا هعلاطم هح ربا هل رله شاح مىق یجنکیآ وب نانلوب هدکلا سام هناعاجا و

 ندرلهشاح . ربشعلوا جرد هسا كرا بولیدا سرت تسرهف رب یصوصخ نوحما

 < یراهطبضم هجوم بامسا « یرلرارف اروپش < رلهمان هعلاطم < راز وبار قوح رب ادعام

 كر لا راصتخا قلاو نایروک یتیسانم و قلعت قوچ « زآ هیهیدلب یکر امکح «رلمرف

 وزرآ كمروک یتلصا نکیآ نکع كجا ثح الام ندرانوب . ردشلدیا ج رد هرثا اع

 درس هدروار دوج یه هبهبلدع ندتخسشم ك.هعرش کا الثم ینحهنل وب رلثدیا

 شلاق مرح iE هقسو هدنرشن یح قرهلوا مولعم هک س هجوم باا نادا

 هخیشم رارکبت ندهیلدع هرخ الو شقلوا جرد اع كره ر رك اما هلتهج ینیداوا

 ER قلوا رادم هیهسیاقم هدیسهبجوم بابا كنوناق نلیدیا رشت راد هنطایترا ُمداعا

 كن هلداحم وب هشقانم یهدنقح « تلود هلبا نید هدمالسا » هدنکوص كاو شریدئوب

 باوبا رکید . ردشلدیا ثحم عوضوم هد نوجما ینیدلوا یسهجیتن رب مزلا و ییبط
 قجهلوا لاق هنموزل مدع كنیرللصف هدلب قوقح و هدلب هدمالسا مع هلح زا كلوصف و
 ۱ . ميويمروت موزا هاحاضیا هحهقشاب نوحا مکیدمهدبآ روصت یهسمک

 قوقحوهقف کهدزءامزهلهجو مکیدتیاینک هدهیشاح یهدنریز هفیح یحن ۲۱۱ قحما
 ډپ راعوضوم یلاع یک وب یدراهسلوا شا افا. یهفظو ندیا بترت هنیرلهدهع زیراملع
 ندهمزبج هدلئاسممهم لب و هلع ءانب .یدزال واهیام مسهنملق جان ورجاع كترر هب دلور وما

 9 9 یاماء ناقارب نادبم کوب ریارب هک فارتعا یمغید ةح هیراقوپ
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 . یدیا هدکما لیکشت یمسق یحنرب هلبرابتعا هرس یهدلب تالکشت هسرغ كلام

 لمع هکولو - یالیکشت هیدلب ندیا رادتبا ندلوا نورق كنهبغ كلام هدمسق وب
 بالقناهسنارف كني رشت یلاصحتسا تاواسمو تیرحككرانوموقو ندکدلدیا حاضیا-نوسلوا

 تایقالخا هدا ابو نیدرب لماکتم كاو رخوملا هر وص ندقدلشالک ۲ ییدنلهحش هلی رک

 شک رخ یدک كراع تماما نوا تفدمر قفل هدناساس و

 هلتروص ه لادم یک وب یراقدلوا شا هلداحم هجرلرصع نوجا دادرتسا و لاهحتسا

 یجنکیا هلرثا نیا . یدکجمدیا لیکشت ناسقن رب دی حاضیا ینفیدلوا شا لح
 هلرخا رببعت « هدلب قوتح هلرلءهدلب كتيمالسا .ردشلزاپ هلدصتم و یاب ینکیا كنمسق

 رودان کوس ناک دنا نانتا ااا ید یکن ایر طاق یدک ا قوقج

 تا اا راد 2رارومان نالوا مکس هلقسطت یهیالسا تاساساو ماکحا یهدیابوب هبیلاهاو
 یتیم هنسلدیا اغا ندنفرط بستح هلا یضاق هدفلاظو ویو هنسلو؛ یعبط تباغ كمریو

 قلعت هیهیدلب كبستحم هليا یضاق . ردشلدیا صصخت هرانوب رباپ یجدرد و ینجوا
 هدکشا سام هنیروما خر و هشاعا هحیتنلاب و فانصا یسهحیلشاب كنيراهفیظو ندیا
 یلوا ندنرایدنک ر اباب یجدیو یجنتلآ ءیحنشب ندیا اوتحا یئامولعم ع ونوب ندنفیدنلوب

 ۱ ردنا لات یل رر اد ی كرا

 مولا کنوچ . ردشادیا ثحم عوضوم هدیروما هطباض هدهیدلب روما *بلحم

 یرارومأم هطر اض اوا هنیراشیا تار ونت و تاةظن نالوا هدکلدا اف هتح رلهب داد

 م ندنف ط ام ینیع هطباض و هیدل فلاطو مىق رب هلواو ەدقملقاب ندنفرط

 یک وب ندنغیدلوا ع ودوم هسلوپ هیداب هطلاض ا یک ینیدنلوب هدکلدیا تور

 . ردشلدیا ج رد هباب یشزکس قرلبزای یمهحخرا رب كتهطباض هلیسالوط رلتتسانم

 لح رب هکویو هنتاربمعت مریدلق و هنیروما هيا هدرلا رب صوصخ هیهیدلب
 كنتالماعم هشا كنامولعم نديا قلعت هتنالکشت هنافطا هلرلغنایو یرورض یصص
 یا رلهلئسم وب هدراباب ی واو ی زوتط ندننیدلوا یمد ینجهلوا ندنناع

 .ردشادیا حیضوت هدنتس

 مق یحنجوا هرکوص ندقدنلوا بیترت هلتروص وش یرامسق یجنکیا و یحشرب كرثا
 هدینعوضوم لصا كرثا هکریلسهلشد و شغلوا صیصخت هنسهیداب تالیکشت هینایع كلام
 .. ردشقا لیکشت مسقوب

 لوسا ٍ كح هلبدب ا ج رد یرالاح هجرت لیصفم كس رثتسما رهش ينو یح درد
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 كف ندهباخاد هدیتسجص كتناما و شعلوا نیست هنتراظن هعفا اشا لى هدهرص ء

 اقا مس لکو ینیما رهش هدشأب ؛ هلاراشم .یدشادیا لبو هیالاراشم تراظت هلی
 یعبط لاک | لاح هم كنهیدا» روما ءهلحم هلتوعد هننراظن هعفان یاما _اکرا هدلاح یتیدلوا

 نمجمآ و ینواعم تناما نامز وا هصااب و هنسلا اخر و هصو یراضجا كنبابسا

 [ مرلکب ندزس ینماعا كنهلحم ] هليا باطخ هجون کب ىلع دم نالوا یسیئر تناما

 كتناما نمجا نلیدیا رومأم هيافبا ینفئاظو هیدلب موم تیعج هلصوصخم نوناقینبم هنسع د
 هرابنآ بونلآ "ةعفد كدغاک نالوا یعوزل هنیرزوا یرارق یخ را ۱۳۳۹ ناریزح ۰

 .ردشعالشاب هنعبطالرثا هنیرزوایسادیانیماتهدزرط مکیدتیا وزرآ كنطئاسو راسو یمن وق
 ندنفرط یناکرا تناماویماضعا هیدلب موم تصح هلبا اشا لح قحن آ دلج وب هلع ءانب

 شاراقج هناعوبطم هحاس كرهلبریدتیا عبط هلیسهرم كنترهاظم رادتمق نانلوا زاربا

 الق هتمدخ رب یملع هلیوب یر, ندنشادب كشت كرك همهلاراشم كرك ندنفیدلوا
 . مردیا دع هبنادجو هبجو رب یرکشت همارک تاوذ ندبا تنواعم

 ع وضومیدنک هدهک روت هیدلب روما ۶ه نلیدیا لاجا هلتروص وش یریرح ۀجخمرات
 موزل هنتساطعا تاحاضیا زارب هدنقح یر زرط نوجا ینیدلوا را كلبا هدنسهباغ و

 چاق رب قرفتم رشنلالبق هدیرب ندناصوصخ ندیا رابجا هتاحاضیا درس . ردهدکلوروکا

 ینتتمسانم هلبا هیدلب كماسقا یراکذتا هعلاطمكتاوذ ضعب نالوا شمروک یتسامروف

 هلتمج قج هناوب روک قوج كي اهد اهن یک وب هلع هاب رھ راغ بارفتنا
 a : ردشلوا لصاح تیروبحم کم طوس زوس چاقرب هدنقح تاحردنم

 نامز کیدا عولط یرکف قمالپوط هدهلج ر. ییهیداب صاوا و تاماظن « نیناوق

 ندهیداب تالکسشت و ترابع ندهفص یللا :وب « زوی هدنفرط شاب كنيدلج كليا كرثا
 هدزرط وب نامز غيدالاشاب هشیا مک هتن . مدیا هدکمروک بسانم شمر دلوب مق رب ثحاب

 قلعت ندنفایو ندقازوا هب هب داب هک دتیا ماود هناعش کو لاح مدشمزاي هحح رار رصتخ

 كنهیدلب تالکشت ندرظن ٌةطقن ویو شلدیا عالطا بک هناصوصخ قوج رب نالوا
 طرح اف یر اساسا . یدقما باما یلردلو هده رپ یر
 یدایم كلهتسیلآ هدءرص دتا رره یط بولیدیالاک | اقرا يدا اتا

 همسق شب هحیلشاب یتایوتحم كدلج وب هدنسهحش تعانق ییدتیا شم كعبتت و یعس رب
 . مدشمالشاب هعط هل روصوا بودیا مصض هل وصف و باوبآ ددعتم هدیمسق هو
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 عبط هدا طنا رخ د اه اهد هدا كنموم برح نیمهلیریو لاتحا هنفجهیازوا

 یسهلتشسم لطعت . مدشعا ی نوا تدم رب یتعط كدلح وب هرزوآ ا دس

 دىلو رح دادا ةن ۶ كەل صاف .یدتا ماود ردق هنسهتس ۱۳۳۵ ند ۱

 هدیسالوب هدتناماماقم كناشاپلیح نالوا یسیماح E هلکلک یرلیا ندمناوم کیدی

 هدنماقم یتامأرهش ردقهنس ےس ٩۴۳۵ 3 ۷ . یدرولاق ىلاخ ندقلوا و ا

 یراوزرا ظقف .ۍدزااکدروغا ورا ساعا ارو و
 ج رد ہدلج یجنشب هدنف رط تدم وب هفام عم ۰ ور تا غا ندنسهج رد یگ

 نماتهلیاماود هنیرب رحم كداجیحن رب هقدلوب تقوربار هلکنادیا راضحا امام یاو قج هئلوا
 تخشمو یلاع باب هلسهدعاسم فطا كتموکخو « هدرلهناخبتک نوجا تقف ومو دصقم

 هني الاخ ةعسرتكاخ راضارقو رول وله متاقیلو تااققرت هلن واق ناين دا راک ع قاروا
 .مدروبیدیا لافتشا هلکغا یرح - ینیرامسر هصاخاب - یامولعمو قئالو دناع

 نامز مکیدرک هنیرلروضح نوجما كيربت هدنرات رومأم هتاما هعفد یجنکیآ هد ۵

 نایدیا ضرعو شعلوب ترابع ند ( ؟یدلواههیدلب روما *هلحم ] یزوس كليا كناشاپلیح
 "لتتماهنیرلرصا . رفیدیا شءروس لامکتسا یاسا یعامنا را. لاحرد هنیرزوا .تاحاضیا

 تاعشو تاققا ضعل , , مدا لاکا هدنحا یآ ترد رکاب ناه هنعبط ء دلج یحنشب

 نامز یتدلک هرص هع الح یجنررب نالوا ییا ات وب. وا افق ےس
 . دشا رق هنب یهدنتح یلاکا كرئاو شا كاکشنا ندتناما اشاپ ليج

 غ راف الصا نمرتسوک هقالع بهم هی یاضعا هبدلپ هموم تعم هیفام عم

 تالپست هدنساطعا تاصصخ و روشلوا عیزو هباضعا ا رادا > . یدراروشوا

 .مدشمزاییاجردنم كدلج یجرب نالواعبط تسدردهنغابق كدلج یجنشب , .یدر ویلیرتس 8
 فراع نردلامجح روتقود كرهدیا بلج ینتقدرظن كنساضعا هيدلب هبمومم تعج ؛تاحردنم

 ۱۳۳٩ ناس ٩ یرکنسا اطعا رکی تهزت یریدم یبهبعش لو هموم نود و

 هد كنب دلح 9 نالوا تارا ل ینرادتمف و مهم كا كرا « هدر رق ا

 هللامکتسا كنبابسا یرشنو عبط ناه ندنغیدلوا شمناق قبقحت ییدلدا راضحاو فلات
 تارکشت و تاریدش ناب هنفلوم یالوط ندنسهنازادنا رب لکشم تامم و یعاسم 7

 تنه اهلاراشم تیعج فیلکت نالوا عقاو هدنزرط « یسملنل وب هدنافطلت هجم را ویشلوا

 هقشاب نوما یعبط هنیرزوا رارف ویو شلدیا بیوصت و لوبق هلیا ارا قافلا هحنسهیمومع
 . یدرویمهلشاب هشیا بولیدیا راضحا یطئاسو واروت رب هنی هدهسیدبا شمالاق عنام رب



 4ھ

 كنتابلک هیداب روما "هلجم هئداح رب نلک هعوقو هرکوص یآ زکس ندناکشت كنویسیموق
 : مهدنتبروبحم كتا حاضیا و ضرع هدینوا ءانب هنتبمها هکردشلوا یری رحت قئاسهحلشا

 هارا قاروا راموط رب قرهربغاح هنیدزن نوک رپ اشاپ لاس نانلوبیواعم تنامانامزوا

 مظتنم یهروک ذم قاروا ندیا اوتحا ینسماسا ارقو تالح یهدنلخاد یدودح یتامارہشو

 ك و هلاسرر هرزوآ كاریدتا عبط هلبا سارو فنصت هدنروص رب
 هدکلرب بوزای همدقم هدرب كلة چ واوبترت یهلاسر هدنګ ا نوک شب چ وا .رلیدلبا

 موزا هبهمدقم طقف هن رددم مزاول یسک و تا عبط ناه هلاردم هعلاطلادعل . مدتیا مدق

 . رایدلبا نامرد یتفیدلوا دناز . . مدروص یابسا . رایدتیا سام هفورط مار ا

 هدهمدقم و ینغیدلوا هدقم را تاک ر هد رلهب دل e e ااوج . مدتیا هعقادم

 ینکج لیدی ج رد هر | وا قدایز عم كنامواصم یهدنقح هیدلن تالکشت ناددنآ درس

 زارب ینسهدافا هسرزوا سما وب هلتهج ینیدلوا موزل ادج هناحاضیا وا هکوب لاح . راب دلت وس

 كعا ج رد هنتنامنو هنسهتروا « هنلوا كنهلاسر بوریآ هحوا رامخالادعب كرم ردشکد

 ۱ ۱ . مدریدتیا عبط هلروص
 نان وب وز یک زغا هدهحرد كوص یهاظو یک یلنواعم تناما

 بوسنم هتروص قمزاب باتک رب هدنسهرآ هلغشم ردق:م كتاد رب نالوا نسم ٠ ةسفو

 یهدالبوط قانو ٍضعب هد نوا كلوب و ینیدنلوب هدنسوزرآ تمدخ هیهرتاد ینیدلوا
 نکیآ شلدا ا هده اما ا دعاسم اهد مقو < م4هفىظو هدلاچ یبدلروک

 راو نونوب سوپ ندششت وب نالوا ملمآ صخا ور ندهوآ راظتنا هنعامجا كن ویسم وق

 بیترتیهیدلب روما *هلجم یلاعت هقفوتب ًانیعتسمو ًارابتعا ندنوکوا كرهمروک قفاوم کم
 . مهیا مزع كفا ریرجتو

 كج هیمرتسوک جاتحا هنفرص یعاسم هاضف یرادلجیحدردو یجنجوآ « ینکیا دل ربا

 رظن كنویسبموق قئالو كجهربک هرادلج ونو ینیداوا شیا رب یالوق و طیسب هدهجرد
 یفیدنلوب شابایهدیتسررهف ررب بونالپ وطهلوا هرزوا كادیا ضرع هنسهرک اذمو بیوصت

 هقشاب ندقمزای رلهشاح ضعب هدعبط یانا و ندکمریدتیا عبط هلیسهرص یرانوب نوا
 یتراعا تلالد هنعمط كرادلح نالوا رضاح هلتعجاص هیاشاب لج . یدشمالاق یرلشیا رب

 گاج جوا هدنفرظ هنس رب . رایدلیا لامکتسای ابسا یبط ناه هلیالوبقنسج . مدتیا اجر
 قوج ربو هفمشلاج هلضف هلتسن هرانوب ؛ دلج یجنشب . یدلک هلومح تیقفوم هنعبط
 هجرلهنس هدمه قعای یناققدت ندیباجما هدبابوب مه ندنکیدرتسوکموزل هنخاسنتسا ِكهانو
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 ولرو ره « ددح عون یه . یدلوروک یربثأت . مدلیوس هراهسمک قوج ر یم.دصقم
 ینیدلوا یسهفیظوررب هدالرارومآم كوج وك «روینلکب ندقوفام دوخای ندییغ دی رب ای قرت
 راودو و یریدم نر زنم نامز وا یهلئسم تیام . یدرولدیا ریدق و رطح الصا

 4(ناریدمنمجنا) ندیا عاّيجا هدنتسایر كننمار هش نو ر «دهتفه قرەلوا کرم له لرد

 .یدتبا دعو یواعمو تهاظم هلبایبوصت لاح رد . مدجآ کی ییابح نانلوبیناک یرخف

 هلیوش ندیا اوتحا حرا ۱۳۶۵۹ سیام ۲ و ینساضما كناشاب لبح هرک وص نوک چنا

Ti,۱ ٍ مدلآ  

 شمللق مظس و داحا هحیتم وکح تاد هه رادا و هیدلد تالماعم ردق هه یدمش »

 هدهمظتنم تروص كناهلعت و تاررقم شلسا غيل و برت هعاما هلبا تاماظن و ننناوق

 - هلوا دناوف *یداب هحقلخ مه هیداب نیرومأم مه یلربتک هدوجو هعومم رب هلبا ینینصت

 قاروا هنيزخ هلبرلریدم لحسو هقوقح روما « هیر رحت ته كنهزوک ذم هعوم ندنفج

 قفلت و عج هلبتفرعم هبماق تليه رب كجهلیدیا لیکشت هدنتلآ یتراظن ككرلکپ یاک شاب
 الب هبءهروک دم تشه كن یدوسق قئاثو یءدیاب ویو شلدیا لوق هارد ییا یساسا
 ناتق یاسا ایفا هجوز ندی الرا راق رازا متب طب رد اودا لاما خا
 ارور نیم

 بیوصتلاب شما حاضیا هلیفارطا هدناریدم نجما یتیفک كب یناح ارظن هیهرک ذت وب
 هنس همس ترهاظكتناما كعاروصتو ندتسلوکود هیارحم وب كشیا .ردراشم ویرارق وب

 نونم دلاقوف ییالوط ندننارتقا هنتنواعم كنهملق ته ربو كناذ چ وا الا و

 ینابیترت ندیاباجا لاحرد هرزوا كم عی رست یتبقفومو لیست ینسیعاسمكنوسبموق .مدلوا

 . یدنالپوط نویسیموق . مدتیا طبض و دق ینیرامسا كراذخام كج هلیدیا تعج او ذخا
 كنسدناف «ندننالکشم كشيا وب هدهحش . یدادیا هرک اذم ق و ضیرع تیفک

 . یدلغاط ندلریو رارق هئیش رب هلیا ثحم ندناصوصخ قوچرب راس و ندنفجهلوا دودح
 تبقفوم هدقع یعاجا ینکیارب ًامغر هتتجار و فاکت نالوا عقاو هلتاعفد الا و

 . یدلقا_. هدتقلعم لاح تدم نوزوآ هلئسم قرهلوا لصاح

 ناتو لیدی بر اوت ما کرا ورک ییتآ
 < نادقمشال وط یرلهناخبتک هلذصقم وبهکدنیا تقوسالتخ | ندهباصاتیرومامو ردارطاخ رد
 . مدرولوا غراف ندقمالبوط ینامولصم و یاو قاعتم هبهیدلب و ندهعلاطم یراخحرات
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 هدتالکسشم یرلقدلوا رام و راحنک شمروک ىلا لمحت ندیا باستنا یی هتاما

 اتم نودا ندنتکم رامعم ایو سدنهم اضرف .یدروسدبا بلج یتقد رظ هجهقشاب

 هلاک شم كسب یوناق كالمتساو هنا نالوا یالماعمریهر هدبودا قاع یر ماد نفر

 . نايب ی رلهدام نالوا شلدا هوالع ایو لیدعت هدرلخ را تفلت كران وناق وب هلس هسا وب

 نوأم 99 یدزامهوا هلس رادرخ ندنرارارق تلود یاروش نالرا غلاب هرازویو

 شرو تاقتطل و هرج تدم نوزوا و شا باشتا هبهنق تشه هدلاح ینیدلوا

 تامولعم یل یراقدلوا شملیهنیدیا هلنامز هسیا رارامعمایو سدنهم همشن ندکلجدی رش

 هیلاع بناکم هکوب لاح . یدرارولیدیا حیجرت هراحنک رونمو نافتم هدنسهاس هبرجتو

 هدنسهجرد رازومام رکید همنشيا رب یناه یه كهدلب رتاود و تناما كنیرانوژأم

 تلوهحم كننالماعم تناما هدایز ندنسلوا نا كني رللصح یسامهلوا قفوم نوسلوا

 3و ورا زوم امیک وب نوسلوا هسرولواراکسوهوکد ردقهنوروملع یرایا ندتطویضم مدعو
 .یدرارول وا یرلازبتس اوضیرعتفده كرانخشندنتکم هب رت قرهلاق هلاک هنالماعم تدم

 هظفاحم ها انف قوقحرپ ندیاباسشا هنتلاکو یوعد تناما هان اشت ندق وقح 3 ۳

 ۱ ا ق نالوا یدانتسا رادم كنيد اومد و تناما ییدتا لفك یقوقح

 . .«یدروسهلوا باتردق هیهعفادم هلهجو یتیال یاما قوقح ندزویویو روسهلوب هدرا

 هلراتکرش هسیل رارومام کهدنس هبعش رب یمسر یک یلرسیموق راتکرش كتنام
 لا اهالوساتسا یراهمان هلواقمو همانطرش نالوا نیلدیادقع هدنسرآ تناما ابو تم وکح
  تعجا ره هرلرسبموق هجالایدل هکردبیرغو راش داختاكاسم یمهلزک ندتناما نیرومآ.

 ۱ e قره وقوا ینسهخسن هحزسنارف كنهمانهلواقم ايو همانط رش نامز ییدلدیا

 ا اونو شا ریو هلتروصوب قن ۲ یرومأم نیهتسیا قلآ تاحاضیا
 و ۱۳ قغ زند زب ناتکر شا یقوقح كتناما یردنک یرلریصموق رات رش
 نیرومأم ندرظن هطقنوب و راردیا یتلت قوقح عفادم ررب هدندزن تناما كراتک ش هدایز
 . یدرارلبا یعاسم رصح هنسرالاق هناکس هتنالماعم كراتک رش كنسلاها لوبناتسا هلتناما

 یسهدافتسا هدقاروا هتیزخ مه قرهلوا زاسهراح نکما امهم هلاوحا ی و هتشاا

 قم یتسهداعتسا ابو ا تم ۳ یهو هلاح رب رمثم اهد ییعاسم نالق دودح

 . دیكتاذ شب چ وا یبهیدلب قالو و تمولعم رکید هدمهیمریتک هیهجرد ر. كج هلیهدیا
 منا ممصت یا ساسحا هناوذ یک وب یغیدملوا لخم هدملع قرهرانروق ندنراصحا
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 هبرح یغیدلوا نوبدم هنقبطت كنلوصا هس.د هصاخاب و هنمظنت لربرحم و دق لوصا

 نالواهکلسم الوا هرزوا كمليبهريو حور رر یی هتاما نوجا مکیدلسب هلبا تاقبطت و

 باحما هدننمض یسسات قاروا هیزخرب و یعارفا هماظتنا لاح كتهبریرحم و هدق .روما

 . مدنلوب دنا وشنو تابغر هدنوز راندیا
 ۱۳۲۸ لوانوناک ۱۷ هکيجهلوا شعاع انقاهدیمرابطامو رارصا هلیسهایز ام و

 «هنحالصا كدتااماعمهمومدوق ندنف رط تئهناپای یتالکشتهیدلب راودو تناماهروک هتنوناق
 هدهدنشناما رهش كنلوصا هسود نلیدیا هب رحم هده تاسىپۇم بسا ثااروا هن رخ

 . مدلدیآ نیست هنتباتک شاب قاروا 4 هن زخ ا هنقسطت

 كجهديا اوتحا اوو قاروا ندیالعتهنالم اعممومعلاب كنتنامارهش ؛ قاروا هنیزخ
 قربطت و عضو ینلوصا هسود رب طبسب لاو یرحتلالهس كاهداروب .یدیا ةسمؤم رب مهم

 هدیماخبتک هیدلب رب قافوا هدافتسالاب ندنسهدعاسم كنانب یتح «كنهفظو ربارب هلکمنا

 ندرلنوب . مدلیا راضحا ینطئاسو تاقفدنو تاعبت هلهجو مکیدتا وزرا كرهروتک هدوجو

 قلاثوو قاروا راس و یرلهدوسم كتاررح و رک اذت نالب زا ندتناما ماقم نوکه ادعام
 ىع "روتا بسک عالطا هناصوصخ قوح رب كرهدیا هعلاطم هکدلک هقاروا هنیزرخ

 تابع ندرله كلاوحا نالوا بجوم یندارطا و ماظتنا مدع كنهدلب تالماعم هدنامز

 كن هدب هک مدلوا عناق هدنسهحیت "تاقیقدت قلبآ :ترد چ وا مدروس روك یغیدلوا

 ضعل و فقاو هنمسق ر یزج قجآ هدوا - یاماظن و ننناوق < یالکیشت < ی را

 هلشنهذ یطسو نورق .ردندنلسق امعم نوجا یسادعام نیز وماط چاقرب ۹۹ كلام ها و

 ندسکه یا ود رتافذ دم لپ « یام ولعم :یهدنراهظفاح هدرازومام سا مسقرب لولعم

 وللثموب .یدراروسدیا دع هراح هناکی نوجا یرلبفرتو ضقت « یزالانقتسا نها ینمالقابم

 امدعب یرلونف فرب قرهلوا لصاح انغّتسا هسرار :هرکوا ە دەنى رلەقشاب ی رلکدلس قوام

 .یدراروسدیا نط ینغحهناباق نوجا یزرامدنک

 نالوا شلاق. یل ؟ هسکیم كرهدیا رابتخا یفالخ لسم كنامدق هسیا زجاع ررح

 ینیدنوط كنامدق . مدیا هدکما هلداحم هد روغواوپ و هدقمراقبج هنادیم قلاوو قاروا

 ییدتا تعحا هقاروا 4 رار لقامو « ققدم نوجا میل وا هدنملع كکلسم

 یالماعم تابا «یئابوو ۲ غیدالپ وط وط «رویرتسوک یالیہست ولرو ېه نوجا حس نامز

 رهظمالصا ربقهنامزواو روسیدیا ضرع هنیراهدافتسارظت یرلهیسود مکیدتبا بیرت هدنقج
 . مدروسروک ییراقدلوا سسحتم دطاقوف كتعجارم باحا ندلماعموب يراقدمهلوا



 هح هیربخ تاسسوم نلیدیا داشک هلیرارق هیدلب ةبموم تیم هدنسهنس ۵
 هدراهتزغ رتاد هنفجهنلآ هقاسلاب كنسیرب ندتناما نیرومأم هنکلبمومع اك یسرادا

 باک هروک ذم ٌءرادا هد راتوابودیا كارتشا هبهقباسم ها دع هلیسولامن ینالعارب نایروک

 . مالتا هتسهحام تاقبطتو تیااعف هلکلىم ومع

 سلجم رب كلم هیاضعا یعرکی ءدید هبرجتو رونم ؛ یسرادا هبح ٌهيربخ تاسسؤم
 كنیضام هلیرابتعا قْلوا ءرادا ندنفرط نیرومأم هدیزکو ریدم رب رورپ هفظو هلبا هرادا

 ندننیدلوا تیطورشم دازونرب ةتسراو ندنق العو دوق ولرو ره نایالغاب یراق یزللا
 یک عو نه ن-هلیدیا قتطت طقف نانوشود هتمان قرت و ددح هدتناما هلتموکح تانعش

 /مقوم تالکسشم الب هدهرادا وب راربیدن هجیل اب مداخ هطابضنا و ماظتنا نات < رللوضا

 هدنسیرب چنه كنهمسر راود «شلزیدشلهداس ریرحو دق لوصا < شملی هلن وق هلعف

 كنهرادا هنسره و شلدیا قیطت هداروب یلوضا هبسود نالوا شمهلوب لوق یاح زونه

 ی هدرب ۰ ینسهبح تالماعم یناصا و یاروضت و .یعاسم

 . یدقعالخاب

 گرهلیدا وغلا هلیدصقم فرطت یسرادا هح هیرخ تادسوم هدنسهس ۷۸

 بولی دل آ ۰ هتناما زکر دی رار ومأم و .هدهعرن هاما .هبیرغوط ندیرغوط یسهفظو

 رحم هدهرص ییدلدیا عیزوت چۆ هتنانا مالقا اراظتنا هالکشت نالوا ارجا تنسرو

 هل(تماقع) نوتوبسوب ك(تماقا) تدم ءدملق .مدشلدیا ر ومأمتباقا هدنملق ينوتکمهدززجاغ

 داوا شمامەديا بقعل یر ندهنس چ وا E ندكلز شيا نوجا یساهلهحش

 ol ندتطو رشم تادب :هدناقفدن هحش .مدالشاب هاتفد هدنقح تناماتالماعم

 < ندتنالکشت « ندنسانب كتناما ء ینتیدلوا شلدیا لسو هتاددحم و تاحالصا یلخرب

 ؛ یو نشلریتشانکب كتنهفاک ناه ردق هتيزارومام قافوا كا ندنناشورفم كنالقا

 ندیکی « قع وقوا یبراشواج هیدلب یتح ؛ ینغیدلریدپاب راتاملعت « راماظن « رانوناق قوچ رب
 هلتتروع قملخا یخد بتکم رب نوجما كمرید شیت لتامواصم و یلفوقو یزاقجهنل 7
 . هدنسهجرد یسهراداهیص ةيريختاسسوم منيدنلوب علاق هنکیدروک شیاقوچ كب ردقهنآ وا

 . هزادا سا هدتناما ربارب هلرلکلکیوب نوئوب طاف یتکیدارتسوک تنلاعف هدایز اهد لبو

 ایت رم قرهملوا رادیاب تاددح و تآارخا ونشا ندنعیدلوا شمامهلقس نونو سوب

 ا ا "تالماعمتعرس و ماظتنا کده ةیریخ تاسسؤم . مدالک آ ینکیدتک
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 هدك هیدلب یک یییداوانوجم | ینابعشو راود مومعلاب كتموکحلوا ند ۱۳۲۵ زوئ ۰

 روما هدلاح ینیدنلو دوجومماظن و نوناق قوج رب ریرتسوک ینسهبمومع فئاظوو تالماعم

 هلتیعیت هنوناق ییرایدنک هدرارومأم مبطلاب « زادیا قیفوت الصا هراماظن و نوناق وب هیدلب
 ندن,هدارا و وا كهاشداب a 8 لصا هدرود و هکنوج . یوا رجا دع فلکم

 . یدیا ترابع ندندادمتسا و هک د )ماو

 قح كنتامارهش یسهفظو یحرب ث كنلاها هدرلنوک ندیا بقعت یتطورشم نالعا

 و یک ینیدلوا هدنفسطل كلا كنەرادا تطورشم و كعا دادرتسا یسدم و واق

 مهم هدلشک یهبلم نوجا یسەاما غوا 4هتکس راکت و تدم رب هدهعفد

 كمرتسوک یتمهم عقوم یهدنسهرآ قا تلود و توک هراهب داد نالوا لماع ر

 . یدشملوا

 الوا هد یاپ لتعم هداعا كننوناق هیدلب ۱۲۹۳ ناضمر ۲۷ ًایمأت
 هرخ الاب یاباختا نائوعیم بولیردتبا لکشت یرل_لحم هیدلبو ارجا یناباخم هیداب

 ندیاکرت نداضعارحوا بختنم ندتناماسلحهلران وب و یلکشت كنيرلسلح هیدلب راود

 نوجا داب تالماعم یعایجاهدتناما رک یع كنساضعاهیدلب هس وک تسمح كلشک تردشعلآ

 لوبناتسا هدبسن ییدتی كنیرارادتقا و ییدلک ندنرللا راجنک ندیا ریدقت ینراهفیظو
 ربارب هلقلوا ندممز وب هدفورطامار . یدراشغیا ذاخا لامآ هناغ .یتمدخ .هنسهدلب

 هتمدخ یافیا هلهجو موزرآ نوما غیدنلوب یاکرب عضو كنملق یوتکم نامز وا
 . مدروسمهلوب ناکما
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