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یلاعت همسب

 #دصم 0ونک ات خی#اتل+ لبق #+?<+ 8+ هک تس+ ینیم8 رس ام زیزع #وشک 0اتسناغف+
 P#دتقم Pاهتل?< ? H<وب یناسن+ بیذهت ? رکف Hاگش#?رپ ? اهگنهرف Hاگ#ذگ ? اهتیندم
 تیوه ? H X8+>P#+ومه W X0<رم ? هتساخرب زیخ گنهرف نیم8رس نی8+ خی#ات Sوط #<
.دن+ هتش+دهاگن یخی#ات Pاهشکمشک Sوط #< +# <وخ یلم

 خی#ات رصتخم a#+زگ ات ،دش یم سح Pدیدش ^ایتح+ ام طیحم #< تسیتدم 8+
 هک ،دیX هتشاگن یت#وصب رضاح رصع ات میدق 0ام8 8+ کچوک دلج ?دکی #< 0اتسناغف+
 ،دنن+وتب ام هماع 0اگدننک هعلاطم ? بتاکم 0اگدن8ومX ? ،دشاب Hاتوک مه ? عماج مه
 ? S?+دج ? اه هشقن ? ری?اصت اب ? ،دنن+وخب X0 #< +# شیوخ تکلمم یخی#ات قب+وس
 .دشاب زهجم یخی#ات ۀم8ال Pاه#+<ومن

 ،Wدش هتشامگ 0اتسناغف+ خی#ات نمجن+ تسای# هب نم هکیماگنه هتشذگ Sاس
 +# طیحم Wربم 8این نی+ تقونX #وتلک ? tاعالط+ ری8? یقدص 0امثع دمحم یلغاښ
 +# 0اتسناغف+ رصتخم خی#ات ? W<8 #اک هب تس< #وفل+ یلع مه نم ? دن<رک 0اشن رطاخ
 .متشون #<

 یبرغ ? یقرش Pاهنابزب یخی#ات بتک دلج دص نیدنچ هب vاتک نی+ نتشون #<
 عبط نیح #< یل? .P >+>Wاج P X0اه یق#?اپ #< +# بلاطم Wامت ۀل+وح ? W<رک wوج#
 عج+رم vاب دنچ ریخ+ #< ? ،W<رک  xذح +# اهیق#?اپ X0 #اچان هک W<#وخ رب یلاکشاب
 نی#< نم <+رم ? .دش ده+وخ H<+< عج+رم Wامت Pاهمان vاتک 0ایاپ #< ? متشون +# هم8ال
 .<#+< zوثوم عبانم ? H<وب دنتسم vاتک نی+ بلاطم Wامت هک تس+ نی+ #اکذت

 zوثوم بتک 8+ +# یحیضوت S?+دج ? <دعتم Pاه#+<ومن ? ری?اصت vاتک نیرب
 0اتسناغف+ خی#ات هکیناتسک ? زیزع 0انطومه هب W#+?دیم+ ? ،W<?زف+ یلخ+< ? یج#اخ
 .<<رگ عق+? دیفم دنن+وخ یم رصتخم #وطب +#

 هنس ات یمالس+ }#?< ? Wالس+ 8+ لبق میدق یخی#ات wاض?+ P?اح نیتسخن دلج
 ات رگی< Sاس {{� wاض?+ W X0 >+#+P?< دلج ? ،تس+ زیگنچ ^?رخ ? ـه {{٦

 .دشاب یم Sالقتس+ یبای8اب
 ? ،دشاب دیفم ? رصتخم ام+ عماج هک ،Hدش ششوک vاتک نی+ بلاطم نی?دت #<

 خی#ات S?+ دلج #< X0 ۀنومن هک ،دیX تسدب HدنیX #< لصفم خی#ات نتشون ۀنیم8
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 ?< لصفم خی#ات X0#< ? <وشیم Hدی< Hدش رشن هتشذگ Sاس هک Wالس+ 8+ دعب 0اتسناغف+
.W+ هتشون هحفص #+زه #< 0اتسناغف+ یمالس+ }#?< S +?Sاس دص

 یبیبح یحل+دبع
1Å٤٦ هلبنس 1 هنیم Sامج ،لباک
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نیتسخن شخب
 @اتسناغف: خی5ات ;: لبق 456دب 2رظن

 8+ لبق }#?< ،<وب Hدشن قفوم طخ فشک هب 0اسن+ هک یئ H#?< 0اخ#ؤم Éالطص+ هب
 یخی#ات رصع H<رک #وهظ طخل+ مس# هکن8X+ دعب ? <وشیم Hدیمان pre-history خی#ات
 ? .دشاب Hدش Hدن+وخ میدق W+وق+ àوطخم }دنامیقاب #اثX هک تسنی+ àرش یل? ،تس+
 Pاه à >?#Hوبرم +رنX نیربانب ،Hدشن Hدن+وخ هک تس+ <وجوم 0ونک ات یطوطخ 0وچ
 ? .دش دنه+وخ یخی#ات هلحرم لخ+< ،دنوش Hدن+وخ یتق? رگ+ ? دنن+< خی#ات 8+ لبق
 ،دن+ هتسن+< <الیم 8+ لبق Sاس {{Ä٥ <?دح #< +# zرش کلامم یخی#ات Pاه#?< âامومع
 یل? .دن#+< رمع #دق نیمه دن+ Hدش Hدن+وخ هک نیرهنل+ نیب ? رصم Pاهطخل+ مس# +ری8
 ۀلحرم لخ+< ? ،Hدشن Hدن+وخ 0ونک ات هپره ? دنس #< ?ری<وج نهوم ۀفوشکم àوطخ
 .دنشابن یخی#ات

 Pاه تئیه ۀلیسوب 1ãÅ٦W هنس 8+ خی#اتل+ لبق #اثP Xاهش?اک 0اتسناغف+ #<
 هک دمX تسدب رجح یخی#اتل+ لبق Pاه H#?< #اثX هجیتن #< ? ،Hدش 8اغX یئاپ?#+ یملع
 زلف ? یلگ x?رظ Sامعتس+ ? یلقیص گنس ینعی گنس Sامعتس+ Wوس }#?< هب àوبرم
 .دنیوگ کیتیلوکلک }#?< +رنX هک ،تس+

 #< لبق Sاس {{{٦ <?دح #< هک دیX یم تسدب هجیتن نینچ یملع Pاهش?اک 8+
 ۀقطنم #< +ری8 .دنتش+< یتیندم اهناسن+ ،X0 #?اجم Pاه نیم8 رس ? 0اتسناغف+ Pاهکاخ
 .تس+ Hدش فشک tاق?+ 0امه #< سم Sامعتس+ #اثX ،?رم کی<زن ون+

Xاه#?< #اثP دن+ هتفای <#+وم نی#< 0اتسناغف+ #+وج #< +# یخی#ات لبق: 
 ? رهش #اثX 0+#< هک ،0اتسناغف+ Sابج یقرش 0+دیم ینعی :vاجنپ #< هپره )1(

Xدی< ین+<ابH وشیم>. 
)Ä( ونج نیم8 رس دنس #< :?ری<وج نهومv 0+#< هک 0اتسناغف+ یقرش Xرهش #اث 

 P+رب هتخپ یتشخ کچوک 0+دکاخ هچوک ره #< ? هتخپ Pاه?ربX یتح ? #+8اب ? هچوگ ?
 .<وشیم Hدی< مه هلضاف <+وم

 Pاه#ویw 8+ون+ ? هتخپ یلگ x?رظ ? #<ام wونل+ةب# Pاه همسجم میدق رهش نی#<
 هک ،HدمX تسدب رصع P X0زلف 0اتب ? یتعنص Pاه هنومن اب رگی< t+زلف ? Hرقن ? éالط
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 کچوک Pاه همسجم X0 #اثX سیافن 8+ ? .تسظوفحم میدق رهش 0امه àوبرم }8وم #<
 ? x?رح aوقن 0+8+ یخرب رب هک ،تس+ لکیه Pوق Pاه ?اگ Pاه شقن ? لیف یجاع
 .دن+ Hدشن قفوم طخ نی+ 0دن+وخ هب 0ونک ات یل? ،<وشیم Hدی< زین طخ

1è خی#ات 8+ لبق تیندم ?+>P رش #< هک دنسz +نهوم ? هپره نیب 0اتسناغف 
 #اهچ( لیم #+زه کی Sوط #< تخ+ون کی ? لکشل+دحتم #وطب <وب Hدش نهپ ?ری<وج
 #< Wات تهباشم هک تش+< <وج? )رصم 0دمت یئانهپ رب+رب ?< ? لباب 0دمت تحاس رب+رب
 ? .تس+ <وهشم X0 #اک لیاس? ? vابس+ ? یلگ x?رظ 0امتخاس ? هینب+ ریمعت 8رط
 êاخ zرش #< دنس P ?+>Pرس ات رس #< تیندم نی+ هک :دن+ هتفرگ هجیتن 8+0+
 یبونج ? یلامش Pاه تختیاپ ?ری<وج نهوم ? هپره رهش #< ? Hدش H<رتسگ 0اتسناغف+
X0 وب>H +اهندمت اب یطب+?# ? ،دنP اهکاخP یتح ? ،دن+ هتش+< لباب نیم8رس ات یبرغ 
 8+ .<وب <وجوم Pدنه 0+رجات 8+ یتلحم لباب #< <الیم 8+ لبق Sاس {{{Ä <?دح #<
Xایرفح #< هکی#اثt یم دیدپ دن+ هتفای نیرهنل+ نیب Xرم هک دی>W ?+>P اق#+ دنسW 
 #اکشH XدمX دیدپ هپره #< هکیرهش #اثX 8+ .دنتخانشیم +# اه هنامیپ ? P ? +?8+0#اشع+
 P+#+< 0اشی+ نکاسم بلغ+ ? هتش+< یگدن8 هقبط ?< Pاهناخ #< 0ایع+ ۀقبط هک تس+
  .<وب ینیم8 ری8 #ابن+ ? Wامح ? H Xvاچ

 ،دنتش+< یقاط+ ?< کچوک 8Sانم ،0+رگ تعنص ? 0+رگ#اک ? هماع ۀقبط هکیلاح #<
 لبق W<رم نی+ Pاهرهش ? دشیم +زجم رگی< 8+ یکچوک àایح تسوت Sزنم ره هک
 .<وب هلغ Pاه هناخ#ابن+ âابلاغ هک ،تش+< <وخ کی<زن P<دعتم wالق ،خی#اتل+

 ? رقف 8+ یکاح ،دنکیم یگدنیامن هپره 0دمت لح+رم نیرخX 8+ هکیئاه هب+رخ
 رهش 0امتخاس ? HدمH ># X#اغم t#وصب اه هناخ رتشیب هک دشاب یم X0 ۀنکس àاطحن+
 هجیتن نینچ wاض?+ نی8+ ? .تس+ H<#وخ رب مهب یلک هب تش+< یبیترت ? مظن هک اه
 تیندم ? هتفای 8اغX یبرغ 0ایئای#P Xاه Wوجه نکاسم نی+ 0ام<رم رب هک :دن+ هتفرگ
 تباث یل? ،Hدشن Hدن+وخ هپره Pاه هتشون Pابفل+ هچ رگ+ .<وب هتخاس طحنم +رناشی+
 .تس+ هتش+< قلعت یئای#t Xرجاهم 8+ لبق }#?دب طخ مس# نی+ هک تس+

 ? دنه Pاهناب8 هب هک <وب یم<رمب àوبرم ،دندشیم Hدیشک پس+ ۀلیسوب هکیاه هب+#+
 Pوق Pاه?اگ +# هپره ? ?ری<وج نهوم W<رم Pاه هن?<رگ یل? ،دن<رک یم ملکت یئاپ?#+
 رب دنمونت ? ابی8 0+?اگ نی+ Sاکش+ ? دندیشک یم 8+#< ربتس Pاهخاش P+#+< لکیه
.تس+ aوقنم ?ری<وج نهوم ۀفوشکم #اثX ? ریه+وم
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4ریHوج نهوم ۀینب: 2ایاقب ;: 2رظنم

Äè +ونج #< هباشم تیندم هلسلس نیv +ان #< 0اتسناغفS ? یئال#ول ? 0+? هلاج 
 هک ،دیX یم رظن هب 0+ری+ یبونج عق+وم 8+ یخرب ? 0اتسیس یلع <ان #< زین ? 0اتسچولب
 0ایئای#t Xرجه 8+ شیپ هکیم<رمب تسطوبرم ? Hدیس# مه نیرهنل+ نیب ات X0 ۀلسلس
 هباشم Pاه همسجم 0اشی+ ۀمیدق #اثX #< 0وچ ? .دن+ هتش+< تنوکس قطانم 0+#<
 یهباشم گنهرف ? دیاقع ? نی< تس+ نکمم نیرب انب ،دیX یم تسدب #<ام wونل+ةب#
 ۀتیوک یبرغ Sامش یلیم دنچ #< خی#اتل+ لبق ۀپت کی 8+ هکی#اثX .دنشاب هتش+<
 نیم8 رس نی+ میدق 0اگدنشاب هکنیرب <#+< تلال< دن+ هتفای دمحم لگ ۀعلق #< 0اتسچولب
 Pاهن8وس ? ،یگنس Pاه<#اک 8+ ? دنتسن+دیمن +# نیلافس x?رظ نتخاس 8ونه
 زین 8Sانم ? هینب+ نتخاس ? ،دنتفرگیم #اک #+دکون Pاه Hزین هب هیبش #+8?+ ? ین+وختس+
 ? نیلافس x?رظ دعبام ۀنم8+ #< ? ،دن+ H<وب یچوک #?رپ W >+W<رم ? ،تش+دن یج+?#
 یخرب 0+رب ? ،دنیوگ “x ?+>P î?v?رظ” +رنX 0اسانش 0اتساب هک ،دن+ هتخاس +# هینب+
 8Sانم #< ? ،دیX یم رظنب #+< 0اهوک ?اگ ? وهX ری?اصت ? یسدنه Sاکش+ ? x?رح 8+
 تلال< 0اشی+ P#+وخ تشوگ tرثک رب هک ،<وشیم Hدی< 0+?+رف زب Pاهن+وختس+ 0اشی+
 #اثX #< نینهX #+8?+ هکیلاح #< ،دن+ هتش+< هلغ 0دیبوک P+رب یگنس Pاهن?اه ? ،<#+<
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 8+ یخرب رب T-A-W-V هب هیبش Sاکش+ ? .دنیX یمن رظن هب رصع نی+ ۀفوشکم
 0اتساب نیرب انب ? Hدماین رظن هب Pرگی< Pاج X0 ریاظن هک دنوشیم Hدی< نیلافس x?رظ
 شش <?دح #< +# میدق تیندم نی+ رمع ? دن+ aوماخ 0ونک ات X0 ییاسانش #< 0اسانش
 .دن+ H<رک نیمخت Sاس #+زه

 مه 0اتس?دنه هچک Pامن Hریزج ات هپره خی#اتل+ لبق تیندم نیمه ۀنم+< نینچمه
 ،دن+ هتفای اجنX <دعتم Pاه هپت P #+ +8#اث1ã٦٥W X-P 1ã٥٤اهلاس #< ? Hدش Hدیشک
 رهش vونج #< tایفشک ۀحاس نی+ ? دن#+< Wات تهابش هپره تیندم #اثX اب هک
.تسعق+? tوکج+#

4ریHوج نهوم Lوطخ I 4وقن

 :Hدش هعلاطم ? فشک یخی#ات لبق مهم عقوم دنچ 0ونک ات 0اتسناغف+ êاخ #< ام+
1è رس +?#S 0اتسیس جن#8 ? یلع <ان #< نکاه ? نمشریگ ویسوم ? نیتس ># 

 w+ون+ ? یگنس x?رظ 8X0+ هک دن<رک tایرفح 1ãÅ٦W هنس #< #ات?رس ? گنک ۀعلق
 ین+وختس+ Pایش+ ? ،نیمیس Pاه#+وشوگ ? 0ولم ? نیزم Pاهرگیت ? اهریت ? هحلس+
 ? ،vرغ #< 0اشاک هفوشکم #اثX ? ،?رم #< ون+ #اثX هب هباشم +رنé Xاملع ? .Hدش فشک
Xاث# ?+>P زب ۀنحص هک ،دنریگ یم هجیتن نینچ 0+8+ ? دن+ هتسن+< دنس#ó +نی >?#H 
 .تش+< تعس? ،0اتسناغف+ Sومشب ،لین P<+? ات دنس P<+? 8+ یناسن+ تیندم
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 a?اک رتم 1Ä قمع ات <#+< Pدنلب رتم یس هک ò >+ôرس ۀبت #< نمشریگ ویسوم
 کی ? تسیب رگ+ دیوگ P? .تفای +# <الیم 8+ لبق Sاس #+زه کی تیندم #اثX ? ،<رک
 اب 0#اقم هک +# <الیم 8+ شیپ Sاس #+زه #اهچ #اثX تس+ نکمم دن?اکب مه +# رگی< رتم
 نیم8رس نی#< ? .دن#X تسدب دشاب رصم ،نیرهنل+ نیب ،دنس P<+? میدق Pاه تیندم
 .دنن+?+رف یناتساب Pاه هپت نینچ

Äè ># اهش?اکP لمع هب 0ونک ات هک یخی#ات لبق XدمH ># ?+>P +#دنغ+v ? 
 فشک خی#اتل+ لبق #اثX زین یس+رم< ۀپت ? 0+?دب Hوک }#اغم #< #اهدنق vرغ یئ+وجنپ
 ? ،<#+< öولب نیم8رس ? vاجنپ ? دنس P<+? خی#ات 8+ شیپ تیندم اب یطب# هک ،Hدش
 .تس+ HدمX تسدب #<ام wونل+ ةب# Pاه همسجم

 Pاهش?اک 1Å٤٤a هنس #< #اهدنق vرغ Sامش Pرتمولیک ٦٦ کگ Pدنوم ۀپت #<
 P<+? #< +# شیپ Sاس #+زهجنپ یخی#اتل+ لبق تیندم #اثX هک ،دمX لمعب یملع
 الاح هک  #اهدنق vرغ <وخن کشک P<+? هک دنیوگ éاملع ? دنک یم یگدنیامن v+دنغ#+
 Hدش کشخ 0ونک+ هک <وخن کشک Pای#< 8+ لبق Sاس #+زه هس 0ام8 #< تس+ ریاب
 .<وب زبس رس ? دش یم v+ریس

 õ<+وح هجیتن #< هتشذگ Sاس #+زه هس X0 0<وب 0وکسم رصع نیرخX 8+ هک هپت نی+
 P<+? 0ام<رم Hاگ#ذگ هک ،<وب عق+? یه+# رس رب ? ،<#+< یط?رخم لکش 0ونک+ Pوج
 ? <وب دنس ? نیشپ v( ? ?+>P+دنغ#+( دخ# P<+? هب دنمله P+#?ام ? H+رف ? t+ره
 دنمله P<+? ینعی ،دیسریم شک?دنه vونج یل+وح ? هنزغ ? کنرت P<+? هب نینچمه
 .<رکیم لص? کنرت ? v+دنغ#+ P<+? اب +#

 S?+ }#+زه 8اغX ات W#اهچ H#+زه رخ+?+ P #+ +8<ابX ۀلحرم H<زناپ کگ Pدنوم ۀپت
z،W دین+#ذگH ? ># ۀلحرم Xیئالاب ? رخ X0 +اه هناخ #ابنP وب هلغ>H، اه#+وی< هکP هسخپ 
 #ابن+ اب یکچوک <وج?اب هک ،<وب لیطتسم هطوحم لکش هب هلغ #ابن+ لحم ? ،تش+< یئ
 ظفح Pاهقاط+ X0 یناتحت tاقبط #< ? <#+< Wات تهابش هپره هفوشکم #اثP Xاه هناخ
 انب ،HدمXرب #وکذم ۀپت فلتخم ۀقبط هس 8+ هناخ #ابن+ ۀینب+ 0وچ .تس+ H<وب 0ایاپ#اچ
 تقونX 0اناسن+ Sامعتس+ <#وم فلتخم ۀنم8+ #< اه هناخ #ابن+ نی+ هک دنیوگیم نیرب
 .<وب

 هک <وش یم Hدی< هناخ #ابن+ 0انابهگن P+رب کچوک zاط+ ،یناقوف tاقبط #<
 نخالف یلگ Pاه هلولگ ? نخالف ? یغرفم ? یگنس Pاهناکیپ ? نیلافس x?رظ P#+دقم



0اتسناغف+ رصتخم خی#ات
    

ù

 P+رب یعاف< لیاس? نی+ ،هناخ #ابن+ 0انابهگن هک تس+ رهاظ H ? +8+0دش فشک 0+#<
 نی+8+ لبق Sاس #+زه هس <?دح #< یعاف< tالX نی+ رمع ? دن<ربیم #اکب X0 تظافح
 .تس+ Hدش نییعت

 انب 0#+< بعکم Pاهگنس #+< فقس Pاه هناخ ،هلغ Pاه هناخ #ابن+ Pاهانب 8+ لبق
 .تس+ <وجوم PرجX هینب+ X0 یلامش تمسق #< ? ،Hدش

 +رف <دعتم کچوک Pاهقاط+ +رنx X+رط+ هک تس+ یعیس? àایح ولج تمسق #<
 اب یط?رخم همین لکش هب Wاخ تشخ 8+ هک تسنایامن مه ó#زب رصق #اثX ? هتفرگ
 8?رم+ ? هتفای انب #+#< مه دیپس PزیمX گن# ? #اگن ? شقن هک یتشخ میظع Pاهنوتس
 ó#زب Pانب نی#< ? دیX یم رظنب تمظع اب X0 یج#اخ Pامن#?< Pاهنوتس نی+ مه
 هتسکش همسجم کی کی ? رکیت گنشق Pاه هچ#اپ ? ین+وختس+ ۀتس< یغرفم Pوقاچ
 8+ هفوشکم Pاه همسجم اب Wات تهابش هک )#<ام( اتی<+ تکرب ? ریخ wونل+ ةب#
 .تس+ Hدش فشک هحلس+ w+ون+ اب ،<#+< دنس ? 0اتسچولب

 0اشی+ دبعم رکذل+ قباس ۀپت هک تس+ <وجوم W<رم نکاسم میالع رگی< Pاه هپت #<
 تسدب X0 ۀتس< ? 0?اه <ای8 #+دقم کی ? ،v X0ابس+ اب خبطم #اثX هینب+ نی#< ? ،<وب
XدمH امتحاب هکS اهقاط+ #< .دشاب یش?رف هی?<+ 0اک< بلاغP >هتخپ تشخ 8+ #ونت رگی 
 .<وشیم Hدی< H#اک همین Pاهناکیپ ?

 Pاهناکیپ یج#اخ Pاه#+وی< #< ? H<وب #+< بیشن اه هناخ بلغ+ Wاب تشپ
 تفه اهانب نی+ àوبرم 0اتسربق #< ? ،Hدش هتش+ذگ نیسم Pاه Hزین رس ? لمعتسم
 .تس+ Hدش +دیپ ربق کی #< تلکس+

 الاب هب نیمP 8?# 8+ :تس+ نینچ الاب هب نیئاپ 8+ کگ Pدنوم ۀپت فلتخم tاقبط
 یتدم هک تفگ 0+وت P X0?# 8+ ? .<وشیم Hدی< یچوک همین یناگدن8 #اثX هقبط هن ات
 .<وب یئ هسخپ مه 0اشی+ 8Sانم هینب+ ? H<وب یچوک همین #+دلام 0ام<رم X0 ۀیل?+ 0انکاس
 #< مه 0اشی+ نیلافس x?رظ هک ،تسانب ۀلیس? هقبط هس ات Wاخ Pاه تشخ نی8+ دعب
 ات .<وشیم رتهب ? رتابیP 8رکیت x?رظ 8X0+ سپ ? ،H<وب یئ+دتب+ ? H<اس نیئاپ tاقبط
 ? tان+ویح Sاکش+ #+< هیاپ Pاه Wاج P?# ? <<رگیم رهاظ یلگ aوقنم x?رظ هک
 Pاهگرب ? ôرم لیف ? نی#8 کبک ? دنلب Pاهخاش ö >+#+Pوق 8+ ? اهلگ ? 0اگدنرپ
 تس+ 0+?+رف دعب هب متشه ۀقبط a +8وقنم یلگ x?رظ نی+ .<وشیم Hدی< 0اچیپ قشع
 شش ۀقبط 8+ سم ? ôرفم t+زلف .دن#+< تهابش هتیوک <?دح هفوشکم x?رظ اب هک
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Xاهلاغ8 هکیماگنه ? <وشیم 8اغP رق قیقحت <#وم 1٤ نب#اک ۀقیرطب +# مجنپ ۀقبط+# 
>+>H +دح #< +# هقبط نی+ خی#ات ،دن?> Ä٦Ä٥ z، W رک نییعت>H +وق هب ? ،دنS ویسوم 
 نیرب انب ? ،<#+< رمع رتشیب Sاس #+زهجنپ 8+ هپت نی+ خی#اتل+ لبق #+?<+ صصختم S+رک
.<وب ده+وخ رتنهک دنس ?ری<وج نهوم 8+

5اهدنق یبرغ کگ 2ډنم ۀیبن: ;: یکی 2ایاقب

Åè ># رطx امشS +زین 0اتسناغف Xدش فشک یخی#اتل+ لبق تیندم #اثH: نیاب 
 تسدب خی#ات لبق تیندم میالع ? #اثX ?رم Pون+ #< X0 یلامش یبرغ ۀشوگ #< هک ینعم
XدمH، ? امش ۀشوگ #< #وط نیمهS ایاقب 0اتسناغف+ یقرشP Xتس+ <وجوم یخی#ات #اث، 
 .دش فشک Pولاتی+ 0اسانش 0اتساب ۀلیس? هب 1ã٦ÄW ربوتک+ #< هک

 vرغ Sامش تف {{w ÄÅافت#+ هب شک?دنه یلامش Pاهبیشن #< مس#+زه P+رحص
 ? لباک ? دنه H+# مه میدق 0ام8 #< هک تس+ عق+? رتمولیک H<زناش Sوط هب 0اگنمس
 H#اغم هک تساجنی+ #< ? تشذگیم P<+? نیمه 8+ نیچ ? 0اشخدب ? 8?دنق ? 0الغب
 8X0 +>?+t+ ? .<وب میدق 0اناسن+ نکسم هک ،تسعق+? Hوک Pاه Hرخص #< یعیبط Pاه
 قلعت ینام8 هب مه X0 ۀینب+ یخرب ? Hدش فشک <ایH 8دیش+رت Pاهگنس ? یگنس یقامقچ
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 هی+ریپ یب Pاه #+وی< ? ،<ربیم رس هب اه H#اغم ? اه Hرخص 8+ ^#اخ 0اسن+ هک ،<ریگ یم
 رظن هب مه رتم �Å ات {Ä ریمعت Pاهکالب 0+#< هک دن+ هتخاس P Ä}\1دنلب هب +# یئ+دتب+
 8+ یناسربX #اثX ? .<ریگیم رب #< +# هحاس #اتکه t ÅÅ٥+ریمعت نی+ Wامت ? دیX یم
 .تس+ 0ایامن مه S Xvاناک }#انک Pرتم 1Ä٥ #+وی< اب مس #+زه Pای#<

 Hدی< 0الک Pاه هچقاط اب امن ثلثم Pاهقاط+ اجنی+ Pاه Hرخص Pاه H#اغم #<
 نتخاس P+رب ? <#+< هشوگ هس ? Hدش Hدیش+رت گنس 8+ اهیکوچ X0 0?#< هک ،<وشیم
 .تس+ 0ایامن 0+#< مه اهن+دشتX #اثX ? ،دن+ هتفرگ #اک اهگنس هتخت 8+ اه#+وی<

 #وپ+# ۀتفگب هک دیX یم رظن هب H#وقنم Pاه مس# ? Sاکش+ مس #+زه Pاه H#اغم #<
 یبرغ Pاپ?#+ خی#اتل+ لبق #اثS ># Xاکش+ نینچ Pولاتی+ یسانش 0اتساب تئیه سیون
 W?< ،یناسن+ Sاکش+ S?+ :دنمسق #اهچ مس #+زه #اثS Xاکش+ یل? .<وشیم Hدی< مه
 X0 یناعم هک فلتخم Sاکش+ àالتخ+ W#اهچ ،tان+ویح Sاکش+ Wوس ،Hدش مس# Pاهتس<
.<وش یمن Hدیمهف مه

 ? ایناپسه #< هچنX اب +# مس #+زه Pاه H#اغم Sاکش+ نی+ خی#اتل+ لبق ۀنمP +8املع
 هک دنریگ یم هجیتن X0 8+ ? دنهدیم هیبشت ? 0#اقت ،دن+ هتفای دنیلریX ? سیوس ? ایلاتی+
ً الثم .هتش+< ^+?# tاق?+ P X0اه 0اسن+ نیب خی#اتل+ لبق ۀنمS ># +8اکش+ نینچ میسرت
 ? H<+< لیکشت +# Hری+< فصن هک تس+ یق?#امس لکش مس #+زه }#اغم Sاکش+ 8+ یکی
 0وتس ? اه?8اب هک تسیناسن+ رکیپ 0+8+ <+رم ? .تس+ H<رک عطق +رنP X<ومع طخ کی
 خی#ات 8+ لبق #اثP Xایاقب #< هک تسیلاکش+ هباشم ? Hدش H<+< شیامن ?+ t+رقف
.#وط نیدب دنیX یم رظنب مه دنیلریX ? ایلاتی+ ? ایناپسه
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Vدش شقن کگ 2ډنم ۀفوشکم 4Tرظ رب هکیلاکش:
 
 Sاکش+ #< +# X0 ریاطن هک ،تس+ 0+?+رف مس #+زه #اثX #< هباشم Sاکش+ wون نی+

 .<+< 0+وت 0اشن اپ?#+ یخی#ات لبق یناتساب #اثX هیقاب
 <#وجال تیمه+ یلقیص گنس Sامعتس+ ? کیتیلوکلک یخی#ات لبق }#?< #<

 ? 0اشاک کلایس ۀپت 8+ هفوشکم میدق #اثX #< +ری8 .تس+ رک° #وخ #< زین 0اشخدب
 هنومن Wالیع #< زین ? رصم 0وعرف نماخ نتوت }ربقم ? نیرهنل+ نیب ? رموس نیم8رس
 گنس نی8+ لبق Sاس #+زهشش هک دناسریم ? Hدش +دیپ <#وجال گنس فلتخم Pاه
 نی+ W<رم ? .<وب Hدیس# مه رصم ات S X0امعتس+ ? تش+< tرهش 0اشخدب <#وجال
.دنتش+< یبرغ ? یقرش رگی< کلامم اب یمیدق یندم ۀطب+# نیم8رس
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 یناسن! رکیپ هک 7اتسناغف! 7اگنمس مس (!زه خی(ات لبق یق*(امس &اکش! "!
 * ایلاتی! * هیناپسه (L !رنK ریاظن * ،دنکیم یگدنیامن E!رقف 7وتس * اه*"اب اب !(

 .دن! هتفای مه دنیل(زتوس
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 :5 خی5ات لبق H456 فلتخم 2ایش: هک @اگنمس مس 5:زه 2اهگنس 542 رب صقان Wاکش:
 H5 4 ،دن: Vدش فشک مه اینH خی5اتل: لبق رگیH 2اهیاج b@ H5 ریاظن 4 ،دنهدیم @اشن
 رشن hi٥kl ایلاتی: ټسی4 ډین: ټسی: ۀلجم H5 یلصفم تلاقم @b ۀسیاقم 4 لیصفت 56اب

 Hوجوم لباک عبط انایb5 ۀلجم W hk٤٥اس hm ات i 2اه 5Vامش b@ H5 همجرت هک Vدش
 .تس:
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مقایسۀ 6-1ها. کلتو1. 0سیا. -سطی با )فغانستا!  
قبل ); 

میال6 
جنوB ترکستا! 

گیوکسو1نما;گا0Eنو
;1)فشا!  

سفلی
تاجکستا! فرغانه 

 غربی 
 !0 Mفغانستا! - شر(

  O1چها
)لف

یا;تپه 
 U-(

Z1-6 مفرY )خیر - 0هن  کتاکومبه چوست0با6 )میر
قدیم M0 16 کپر-]  

)_6ها - )سپ - 6یمر)سی  
غون. - من. گک -  

نا6علی سیستا! 

 cddd
 O.c

 eddd
 O،M

 gddd
 O،M

 ٤ddd
 O،M

 ٥ddd
 O،M

 ٦ddd
 O،M

 O;1(خو

 Oسو

ششم

پنجم

O1خا-پو1چها

گیو] سو1

یلدگچه

لیچی 
6)ست  

 O-6

 U-(

Oسو

O-6

B
 U-

(
ف
U )ل

-(

جنیوتو!

نا1
 می
ت
کل

;ما! بابا

تو;کا!

بیشکند

کلتو1  
حصا1 

کلتو1 مرO6 6شت 
نشین Z1-6 برنج 

Z16 کو1

M0 کپر-]، 6یمر)سی،  
منیگک سیستا! 

 e-c [-کپر M0
قلعه گل محمد کویه 
موهن جو6یر-، هرپه 

قرE کمر، کچه

M0  O،M ge،ddd کپر-] 
 ،U6(6 E16 O،M ٥d،ddd

هز)1 سم، Z16 کو1 

گ            الجو61
سن

 cxشو1-. مسکو ٦٦ Oسنگ - برنج تشریۀ )کا6می علو Z1-6 Bکتا ;(
.Bمؤلف )ین کتا zبایز6یا6 ستو! )فغانستا! ); طر
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 .دن: Vدش فشک @اتسنمکرت 4 @اتسناغف: H5 هک جنرب 4 گنس H456 5اثb هسیاقم
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قصبه ها, تخلیه ' تجدید شد!
قصبه ها, متر'2

گیسا6

نما>گا!;لتین 

>6نج کهن 

بمپو6
موهنجوEیر'

'6GE چهانو

هرپه

مون, گکG'پر

سقوQ موGضع بوE'باM6'E N برنج 6E ;سیا, میانه 
 Sماسو T،' 6 شهر تالیفGکشو6 هز Yکتا <G)

(TZ[چا^ مسکو ٦٦

هنایم 2ایسH5 b جنرب I H456ابH4وب عض:وم Lوقس
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یا'گا%ها) '&%$ حجر
یا'گا%ها) 6ینتولیت '&%$ برنج

لمند
ه

د6: 
6%غن

ترنک 

هر) %&'
 :

مرغا

شا? 
B%6ف خش

&

قرF قمر

شاF تپه 
موهن جو'یر&

هرپه 

%یا) کابل 
'

'%یا) Oمو 

 '&% 
F6فر

'%یا سند

 4 گنس u H456اتک ;: .جنرب 4 کنس خی5ات لبق H5 H456 یطس4 2ایسb 4 @اتسناغف:
 .542وش lولع یمHاک: ۀیرشن جنرب
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& (%$#ها)
+ کپر'

, .-
#'90 ها6 کلتو60 قبل %لتا0یخ 

%فغانستا: 
پ)

س
%) &

+ کپر'
, .A

(Bجال) &
+ کپر'

, .E

جمه)
& (جم

+ کپر'
,.٤

6
ی غون

س
#یمر%

ک
6 گ

من

ی  
نا# عل

ستا:
6 #یگر سی

جایها

U
خا
Y#%# 90#، #90 چ

قر9 کمر

هز%0 سم 

#90 کو0

مفر_ قدیم، عصر قدیم ,هن 
هز%0 ساY'% Y قبل %لمیال#

عصر جدید سنگ ' بز پرسی- 
Af±Eghf-ساY پیشA (کولیچن) 
E٤A٥±A٥-ساY پیش (کا0بونیت)

عصر مفر_ 
٥fff تا E٥ff ساY پیش

عصر کلکولیتیک  
(سنگ صیقلی ' ظر'm گلی ' فلز) 

Eپیش Yسا-ff±gfEf

عصر جدید سنگ بد': ظر'm گلی 
ff±g٦ff-ساY پیش٥

عصر متوسط سنگ 
gAf±-f٥hf ساY پیش٦

عصر قدیم سنگ طبقۀ باال 
(سنگ تیغه #%0 کوچی) 

gپیش Yسا E٤،fff

عصر قدیم سنگ طبقۀ میانه 
(سنگ چقما+) ما'ستیرین  

 vبه ما'ستیر، جنو vمنسو)
فر%نسه ٥f،fff ساY پیش 

عصر جدید سنگ ' ظر'm گلی 
ff±gAAf- ساY پیش٤

#'90 ها6 کلتو60 قدیم %فغانستا:

-. قرC-14 0% تعین xما: %x طرm جیو کر': لیبا0تیر6 %مریکا. A. مر%# سالها6 پیش %w٥f x- %ست.  

 .HV 429 نمونه نمبر z0مین شناسی هانو0 جرمنی #0 باx مؤسسۀ mطر x% :ماx تعین C-14 0%قر .E

.HV428 نمونه نمبر z0مین شناسی هانو0 جرمنی #0 باx مؤسسۀ mطر x% :ماx تعین C-14 0%٤. قر

.HV425 نمونه نمبر z0مین شناسی هانو0 جرمنی #0 باx مؤسسۀ mطر x% :ماx تعین C-14 0%٥. قر 
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 lالس: ;: لبق یخی5ات @اتسناغف:

 ،میریگ یم رظن #< +# ییاهنیم8رس Wامت ام ،<وشیم هتفگ یخی#ات 0اتسناغف+ هکیتق?
 0اتسناغف+ اب یگنهرف ? یندم ? یسایس õ<+وح 0ایرج ? یخی#ات عیاق? #< هک
 .دن+ H<وب +#+< +# یهباشم wاض?+ یخی#ات ? êرتشم لم+وع تحت #< ? هتش+< ê+رتش+

 0اس+رخ رخX ات دنس Pای#< 8+ 0+ری+ tالف یقرش تمسق یف+رغج هحاس نی#<
 ? دنقرمس ات +# ومS Xامش Pاهی<+? مه Sامش #< ? ،تس+ لماش âابرغ ? âاقرش )0اغم+<(
 ? ،<<رگیم یهتنم vرع }ریحب هب vونج #< ? ،دیرگیم +رف ریماپ #اسهوک Pاه هنم+<
 .تس+ êرتشم خی#ات â >+#Pامومع نیم8 رس نی+
b5ایئای@: 

 ینیم8رس #< یئای#X تسوپ دیفس 0اناسن+ ó#زب تیعمج کی z،W{{Ä٥ <?دح #<
 ? Pرگ یچوک تلاح #< ،<وب عق+? ومS Xامش Pاهی<+? #< ? ،تش+< Wان هجی? انای#X هک
 ? ومv Xونج tاحفص هب ،تشگ 0+?+رف 0اشی+ <دع 0وچ ? دن<رک یم یگدنP 8#+< هم#
 .دندش نکاس شک?دنه یبونج ? یلامش Pاه هنم+< #< ? ،هتشذگ رتخاب نیم8 رس

 دنس Pای#< H ? +8<ومن zرش هب یترجه ،لیابق ? ¢وفن t<ای8 ببسب هب W<رم نی+
 #< هک ،دن<+< لیکشت نیم8رس 0+#< +# یتیندم ? ،دنتشذگ یلامش دنه عیس? Pاهی<+? هب
 #< هک ،میئوگ “Pدی? تیندم” +رنX نیربانب ? ،تس+ سکعنم )+دی?( میدق vاتک #اهچ
 ó#زب لیابق 8+ یخرب Pاهمان هک تساهباتک نیمه #< ? ،تش+< <وج? z،W{{1٤ <?دح
 Hدی<رگ رک° Hریغ? !)0اتس#ون ? 0امغل Sامش W<رم( انیل+ )0وتښپ( اهتکپ دننام یناغف+
 نی8+ +# 0اتسناغف+ میدق W<رم tایح ? 0اب8 ? یگنهرف ? یندم عض? مین+وتیم ام ?
 #وجی ،دی? +?رهت+ ،دی? Wاس ،دی? گی# 8+ تست#ابع دی? #اهچ ? ،میئامن Wولعم بتک
 ? یف+رغج عق+وم ? اهوک اسب Pاهمان X0 +#< ? .تس+ دی? گی# همه رت میدق هک دی?
 .تس+ HدمX یناغف+ لیابق ? 0اهاش<اپ ? Sاج#
 :هجی4 هنی5:

 لمعتسم Hاگم+#X ? نیم8 رس ینعم هب هجی?+ 0ونک ات وتښپ #< هک هجی? هنی#+
 هچای#< Pاه#انک ? 8W#+وخ یل+وح ای ریماپ نیم8رس ای خی#ات 0+دنمشن+< Sوق هب ،تس+

 .تسنایامن اجن5 4اه 2*( )ان *اگنیل# 0 گنشیل# *( )ان نی# .!
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 یناگدنH 8#?< نی+ #اثX 0وچ .تسام ثحب <#وم یف+رغج تحاس لصتم هک ،<وب #زخ
 خی#اتل+ لبق ۀنم8+ ?زج ? Hدشن فشک 0ونک ات )w#+8 ? بیجن ینعم هب( نی#W X<رم
 تس< #< یتامولعم 0اشی+ رنه ? نی< ،یناگدنw 8اض?+ ،0اب8 }#اب #< نیرب انب تس+
 ملکتم 0+دب هجی? هنی#X #< هک +# یئای#X یناتساب 0اب8 0وبول ?اتسوگ رتک< ? ،تسین
 .تس+ Hدیمان “کی#X” دن<وب
 :2دی4 تیندم

 یخی#ات عبنم نیمه 8+ ? ،<وشیم 8اغX نی#W X<رم یخی#ات }#?< Pدی? Pاه<?رس اب
 ? ،0اتسناغف+ Pاهکاخ 8+ 0اشی+ tرجاهم ? یناگدنa 8?# ،دیاقع ،#اکف+ ام هک تس+
 یسانش 0ابP 8اه هسیاقم 8+ ? .مینک یم àابنتس+ +# Pرگی< یخی#ات مهم لیاسم اسب
 ? Pدی? 0اب8 ? 0اتسناغف+ Pاهناب8 نیب یناسل tاکرتشم اسب هک دیX یم دیدپ مه
 هتفرگ t#وص یفلتخم Pاه هنام8 هب Pدی? Pاه<?رس بیترت .تس+ <وجوم تیرکسنس
 دی? 0+دنمشن+< هکی#+رق ? دشیم لقتنم رگی< یلسن هب یلسن 8+ یهافش t#وص هب ?
 مه+رف رکذل+ قباس vاتک #اهچ #< هک Pدی? Pاه<?رس رب H?الع :دنیوگیم ینونک ¢انش
XدمH، اه<?رس 8+ یخربP دش مگ میدقH 0ایان+< = میدق 0ایشی#( دی? <وخ ریبعت هب هک 
 #< دیدج ¢ابل هب هک یناتساب Pاه<?رس 8+ یخرب هکنی+ ای ? دندن+وخ یم +رنX )میدق
X?#>H دشH +ابلاغ هک ،تش+< <وج? زین ،تسâ 8+ لبق 0اب8 هب ? 0اتسناغف+ نیم8 رس هب 
 .تس+ H<وب قلعتم دنه Sامش Pای#< تفه عیس? Pاه P<+? هب نی#W X<رم tرجاهم

 رس X0 رهظم هک یئاتس?+ Pاه<?رس ? Pدی? بتک ? 0اب8 ? نیماضم نیب 0وچ
 یم سپ <#+< <وج? لماک یکی<زن ? Wات تهابش ،تس+ دنس P+رجم یبرغ عیس? نیم8
 ینونک <وجوم Pاه<?رس 8+ یخرب هک Pدی? Hدش مگ میدق Pاه<?رس عبنم هک تفگ 0+وت
 #ایسب ۀطب+# .تس+ H<وب رتخاب ? 0اتسناغف+ نیم8 رس نیمه ،دشاب X0 دیدج لکش
 tاملک اسب هک ،تس+ #اکشX نی8+ میدق 0اتسناغف+ نیم8رس اب Pدی? تیندم مکحم
 یناسل ثی#+وم نی+ دیاب ? .<#+< هشی# P#< ? وتښپ اهناب8 #< تیرکسنس ? Pدی? میدق
 .دشاب Hدنام یقاب ییای#P Xاهناب8 نیاب ،میدق یئای#x Xالس+ 8+ هک

 بیجن ? لیص+ +رنX ینعم یخرب :تس+ <وجوم یملع هیجوت ?< ای#X هملک P+رب ًالثم
 یهاگ ? لص+ ینعم هب )X#H( ۀملک وتښپ #< 0وچ دن+ هتش+دنپ 8#?اشک ? w#+8 یخرب ?
 تبسن )z )0احل+ هب نی#X هک تفگ 0+وتیم نیرب انب ،<#+< Pرگ8رب 8P#?اشک Wوهفم مه
 0وچ ? ،دشاب 8#?اشک ینعم هب )Hریغ? 80 ریشمش = 0#وت ? H<ایپ = نلپ دننام(



0اتسناغف+ رصتخم خی#ات
    

Ä1

 â+8اجم فیرش ? بیجن Wوهفم 8X0+ دعب <وب یفیرش ۀشیپ W<رم نی+ نیب #< 8P#?اشک
 .دشاب هتفای لخ< 0+#<

 نی+ ? دنتفگ هش#? هی#X ای هت#? هی#X +# نیم8رس X0 دنتف# دنه هب نی#W X<رم 0وچ
 .تس+ <وجوم نیم8رس ? عترم ینعم هب )وش#?( لکش هب وتښپ #< 0ونک ات هملک

 .تس+ وهدنس Pدی? 0اب8 #< هملک نی+ ? ،دنیوگ +# ای#< دنس 0ونک ات وتښپ #<
 <?# ? )لباک( اهبوک ۀناخ<?# ? )دنس( وهدنس 8+ اهای#< <?رس #< دی? گی# #<

 H#اهدنگ نیم8رس ? )رنک( هک# ? )t+وس( یتیوس ? )Wرک( وم?رگ ? )لموگ یتاموگ(
)?+>P رجم+P لباک( ? #?> ره ۀناخH ?رس = یتیH یتوس )+#دنغ+v 8وک +#+ ایP هک 
 ? ،هتف# رک° )0الوب H#<( هنالاهب ? )تسظوفحم t?+ره X0 ># >H میدق Wان هشی# 0ونک+
 ? هت#اهباهم vاتک #< ،رتناسپ هک تس+ #وکذم هکیهلب لکش هب خلب Wان دی?+? رهت+ #<
 Hوک 8+ دی?+? رهت+ #< +ذکه .Pدخب=یلهب هشی# H، +8دش هکیلهب تیرکسنس tایب<+
 عق+? 0اجنم Hوک نیمه هک هتف# Pرک° )+#اهدنگ 0اگدنشاب( سی#+دنگ هب لصتم 0+وجنم
 .دشاب 0اشخدب ? 0اتس#ون نیب

 vاتک éاشن+ 8+ شیپ هک ،<?ریم رک° ییای#X هلیبق H< گنج P +8دی? Pاه<?رس #<
 W<رم اسب Pاهمان لیابق نی#< ? Hدش عق+? )vاجنپ( P?+# #انک رب z،W {{1٤ +دی?
 هنالاهب ? )#اگنیل+ ? گنیشیل+ W<رم( انیل+ هک .تس+ <وجوم مه x X0+رط+ ? 0اتسناغف+
 ههتکپ ? )+#اهدنگ یش+وح W<رم( ?#وپ ? )دنس #انک W<رم( +ویش ? )0الوب }#< W<رم(
 .دنشاب )0وتښپ(

 دی? گی# W?< دلج #< 0اشی+ 0اهاش ? Sاج# ? ههتکپ لیابق رک° هلمج نی8+ ?
 )8اب ریشمش = وتښپ ینوه? #وت( = هنی? #وت هتکپ 0اهاش 8+ یکی هک ،تس+ Hدمâ X+#رکم
 ? هسډ ? ینپ لیابق P +8رک° )یتی? Hره( v+دنغ#+ ? t?+ره< P<+? #< ? ،تش+دمان
 vونج #< ینپ ? څیړب یناغف+ لیابق نیب #< 0ونک+ هک تس+ <وجوم هی هسیرب ? هټ?+رپ
 )یی8وکل+( ټ?رپ ? )لیخ 0امیلس( وس+ډ لیابق +ذکه ? ،می#+< Pویس P<+? ? #اهدنق
 .دنناسریم یتبسن میدق Pاهمان 0امه هب

 ،دندمX شک?دنه vونج ? Sامش tاحفص هب هجی? هنای#X 8+ هکی<+ژن یئای#W X<رم
 ریوصت دنقرمس کی<زن ?8رب لت 1ãÅãW +8 هنس #< ،دنتش+< یچوک ? ینابش tایح
 õرمویگ ییای#X میدق Hاش کی ریوصت +رنX هک Hدش +دیپ یلگ x?رظ P?# یلکیه
 کی تشیوگ #< ? H<وب ?اگرن همین ? 0اسن+ همین هک .دنن+دیم )Hاش تپوک( ای )<رموگ(
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 ینابش tایح #< هک دیX یم دیدپ نی8+ ? ،دن+ Hدن+وخ 0ابش Hاش<اپ +# ?+ اتس?+ تمسق
 وتښپ Sوهک = الوک = H<+وناخ ? ،دن+ H<وب W<رم نی+ نیب یناهاش مه Pرگ یچوک ?
 “یتپ” Wان هب یسیئ# ? دمX یم <وج? هب Pریاشع X0 8+ هک ،H<وب 0اشی+ یگدن8 ¢اس+
 ? دن<+دیم لیکشت +# هسی? ای هم+رگ دندمX یم مه+رف مه اب الوک دنچ هکیماگنه ? تش+<
 ات نکام+ ? Wالع+ Pاهمان هیمست #< هملک هس ره نی+ ? ،دنتفگیم “#وپ” +# یهاش نکسم
 .#وپریش ،سی?ریم ،W+رگب دننام تس+ <وهشم 0ونک

 Pدنب هقرف ینعی تساک ،دنه هب tرجه 8+ لبق ،نیتسخن <+ژن یئای#W X<رم
 رب نیم8 رس X0 <+ژن هیس میدق 0انکاس اب دنه #< 0وچ یل? ،دنتخانش یمن +# یعامتج+
 ? 0ایرهش( هیسی? )0ایوج گنج( هیرتشک )یناح?#( نمهرب هقبط #اهچ رب ،دن<#وخ
 wاض?+ #< یعامتج+ Pدنب هقبط نی+ هک ،دندش میسقت )¢ولممان( +#<وس ? )هبسک
 .تش+< 8P#اب رث+ 0اشی+ دعبام یعامتج+ ? یخی#ات

 8+ یهاش 0ام8اس هک :<وشیم Hدی< نینچ یئای#X <+ژن رگی< #اثP ? Xدی? بتک #<
 ? ،دندیتسرپ یم +# فلتخم w+ون+ vاب#+ ? ،<وب <وجوم 0اشی+ نیب #< tرجاهم لی+?+
 0ان8 ? 0+رتخ< ? ،دنتش+< “هناماس” مساب یئاه هلیم ? یتیمس ? اهبس Wانب ییاه هگرج
 P+رب H#+ومه ? .<وب <وجوم مه یس?رع مس+رم ? ،دندی8#? یم قشع 0+<رم ? 0ان+وج اب
 تش+< <وج? مه یت+رعاش 0ان8 ۀقبط #< ? 0دن<رکیم اهاع< اه H<+وناخ <+رف+ شی+زف+
 8Pاب W<رم نی+ .تسطوبضم دی? گی# v +?Sاتک #< 0اشی+ Pاه<?رس 8+ یخرب هک
 ? تع+#8 هب ? ،دنتش+< کی8ویم ? صق# ? نت+ ? ،P#+وس پس+ ? ،یشP ?#8اه
 Pاه هم# .<وب tان+ویح تسوپ ای مشپ 8+ 0اشی+ ۀسبل+ ? دنتخ+<رپ یم P#+دلام
 ?اگ âاصوصخم 0ایاپ#اچ Pاه هم# نتش+< اه H<+وناخ یئ+#+< ? ،دنتش+< زب ،?اگ ،دنفسوگ
 دندمX یم 0اتسناغف+ Pاه#اسهوک هب اموس Hایگ P#+دیرخ P+رب هکیماگنه ? ،<وب Pریش
 هک ،دنتفگیم pasu “وساپ” +رنX ? دن<#?X یم P#+دیرخ دح+? #وط هب +# <وخ Pاه ?اگ
 .دشاب HدمX رب 8X0+ مه )یلوپ دح+?( هسیپ هملک

 ? یلگ x?رظ نتخاس ? ای#وب ? هکت تفاب P#اک زلف ? یش+رت vوچ مه عیانص 8+
 ،tاینبل ،tابوبج مه 0اش ê+#وخ ? دنتش+< <اي +# اه هب+#+ نتخاس ? ،Pزلف tانیئزت
 wونل+ v#( ان?#+? دننام یعیبط رصانع .<وب +#وس ? اموس tاب?رشم ? ،#اکش تشوگ
X( +#دن+ )0امس#v +ونلw ( ینگ+ )رهم( ای#وس )گنجXایگ( اموس )شتH رش+v( ? 
 0+دنمشن+< ? .دنتش+< اهینابرق کی ره Wان هب ? ،دندیتسرپیم +# Hریغ? )<اب( t?#ام
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 ینعی می#+< هش# هملک هشی# نی8+ 0ونک+ وتښپ #< هک دنتفگیم )یشی#( +# <وخ ینی<
 .شن+< ? قلخ ? Pوخ
 :یئاتس4: تیندم

 شک?دنه Sامش tاحفص ? )خلب( Pدخب #< 0اتسناغف+ یئای#W X<رم W?< تیندم
 هک تسیقاب اتس?+ Wان هب X0 >?#H 8+ یباتک ? ،Hدش 8اغ1Ä}}z،W X <?دح #< هک ،<وب
 .<#+< vاب جنپ

 نی+ نیربانب تساتس?+ vاتک }دنامیقاب ۀصح vاب نی#< ام tامولعم عبنم 0وچ
 Pدخب نیم8رس <وخ <ولوم گنهرف نی+ Wامت 0وچ ،میئوگ یئاتس?+ +# گنهرف ? تیندم
 اتس?+ vاتک ? ،<#+< یئ+زس هب تیمه+ #وشک خی#ات #< ?# نی8+ ،تسناتسناغف+ ?
 .دنک یم حیضوت یبوخب +# 0اتسناغف+ میدق W<رم یگنهرف ? Pرکف ? یندم wاض?+

 هناخ ? P#+< هم# ? یچوک tایح 8+ یئای#W X<رم هک <وشیم Wولعم اتس?+ vاتک 8+
 Pدیدج }#?< کی ? ،دن+ Hدش نکاس اهرهش ? اهاتس?# #< ? ،Hدیس# تیندم هب یش?دب
 .دن+ H<ومن 8اغX یعامتج+ ? P<اصتق+ tایح لح+رم #< +#

 Wانب یهاش<اپ  مه ? HدمX <وج? هب خلب #< یهاش 0ام8اس #اب نیتسخن H#?< نی#<
 P#+< هک نیعم نی< W<رم نی#< مه ? .تس+ H<رک ریمعت +# خلب Pدخب رهش )مج( همی
 هک )+دخ شیاتس( انسی<زم = هنسی H<زم Wانب <وب یح?# ? یندم tای+ده ? نین+وق
 = نیپس وتښپ #<( 0امتیپس ای همتیپس یگ<+وناخ Wانب )تش<H )8#رتشوت X0 8#H سسؤم
 0اتسیس ? )خلب( Pدخب ?+ تعبم ? غیلبت Pاج هک ،<وب )<+ژن = 0امت ای همت + دیپس
 .تس+

 ریتپ شی#دپ دج? ?دغ?< a#<ام ? )ریپ پس+ }دن#+<( هپساش ?#وپ تش<#8 #دپ
 .تس+ شیت? ین ،اکیرتون ،رتشوگن# ،رتشوت# a#<+رب #اهچ Pامس+ .تش+دمان هپس+رتک

 80 ،<وب رتخ< هس ? Hرتس+? تسی+ #<ام تسین Wولعم شمس+ هک ?+ 80 نیتسخن
>?W 8#>وه رسپ ?< #<ام تش#H رتیچH ? +?#?رن تتH ? 80 نیم8رس #< هک ?+ نیموس 
 ری8?( پساماج #<+رب Hرتش ? هش Hرف رتخ< دمa ># Xدقع هب Pدخب tاحفص ? zرش
 سیئ# ? دبوم 0+دبوم Hرتس+? تسی+?+ 0+رسپ 8+ هک <وب “P??وه” Wانب )پساتشک
 ? Hدش H<رمش 0ایگنج رسف+ Hرتیچ H#وه ? ،0+رگی8رب ربه# Hرت تت?#?+ ? 0ایناح?#
 رتخ< هس P? .تس+ Hدش <اجی+ تش<#8 رسپ هس نی+ تسدب ?+ 0+?ریپ ۀناگ هس tاقبط
 .تش+< مه یتسیچ ?#ونپ ،ینیتث ،ینیرف Pاهمان هب
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 یتش<#8 بتک tای+?# بجوم هب یل? تسین Wولعم نیقی هب تش<#8 یناگدن8 0ام8
 z،W{٦٤ ینعی یگلاس تسیب نس #< HدمX ایندب z،W {٦٦ <?دح #< :تس+ نینچ
 ٤Ä نس #< .دش یئامنه# یعدم ٦Å}z.W ینعی یگلاس یس نس #< ? دی<رگ P?زنم
 ? <اتفه نسب ٥ùÅz،W هنس #< ? دی?رگ ?اب پساتشگ یک ٦1ù z،W ینعی یکلاس
 ین+#وت aرک رت+رب تسدب خلب }دکشتX #< ین+#وت پساج#+ Wوجه Wاگنه یگلاس تفه
 ٥ùùz،W <?دح #< +# ?+ دلوت ? ،دنن+دن حیحص +# t+ونس نی+ 0اققحم ام+ .دش هتشک
 .دن+ هتفگ

 +# یقیمع ? یساس+ W#وف# میدق 0اتسناغف+ #< هک تسیناسک نیرتمیدق 8+ تش<8#
 <وخ P<اصتق+ متسیس P?” لیزم?< ،S îوق هب ? ،H<اهن انب Pدیدج P<اصتق+ Pانبم رب
 هب ،دنتخ+<رپیم ینیشن اتس?# هب Pرگ یچوک تلاح 8+ اهنی#H +8 X?رگ هکیرصع #< +#
 #< 0دیرچ هب ،Wولعمان عت+رم رب +# tان+ویح 0دیرچ هک ینعم نیاب “.تس+ X?#>H 0ایم
#?P 8اه نیمP وصخمÆ وق رهبW ? دبم هلیبقS ومن>H +رن وگ لیل< نیمه هب ? ،دن ? 
 <وک ? ،دشیم Hدی< W+رتح+ رظن هب ،H<وب 8P#?اشک ? یق+زت#+ ۀلیس? هناگی هک H<ام
 .<وب هتفای یصاخ تیمه+ تع+#8 ? ینیشن t >Hالیکشت #< X0 ین+ویح

 )ان+< #?رس = H<زم H#وه+( هناگي دن?+دخ دننام یب تمیظع ? tدح? هب تش<8#
 P? .<رک رظن xرص دنتش+< tدیقع 0+دب 0ایئای#X هک یقباس 0ای+دخ 8+ ? ،دش لیاق
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 ? ،کین قیرط کی هک <#+< <وج? 0+?# ?< 0اهج 8اغX 8+ ،اتکی P+دخ 8+ دعب هک دیوگ
 رب هک تس+ ین?#< #اکیپ کی t +8#ابع یگدن8 رس+رس ? دیامیپ یم +# دب P #+Hرگی<
 نمیره+ ? <رخ ای تملظ ای #ون یمی+< گنج نی#< ? .<#+< هم+<+ رش Pاه?رین دض
 رکسم v+رش 0<#وخ ? tان+ویح ینابرق <وخ نیئX #< تش<#8 ? ،دن+ رگیدکی لباقم
 فیثک رکسم v+رش” :دیوگ ?+ .تس+ H<رب نیب 8+ دنتش+< میدق 0ایئای#X هک +# اموس
 شبحاص تس< #< رگ+ 0اقه< <رم ?اگ .دنک کمک یکین هب دن+وتیم هنوگچ )اموس(
 ? نیسپ8اب 8?رب Hدیقع تش<#8 نیئX #< “.<وش ینابرق هک تسن8X+ رت دیفم دشاب
 )à+رص( t+ونچ لپ ? 8òرب ? تشهب ? ô?#< تسکش ? یتس+# حتف ? Sامع+ هبساحم
 0ومک #< هک ،دن+ H<رمش ¢دقم مه +# )شتX°# )X ? ،تس+ <وجوم 0اگتشرف <وج? ?
 عبنم ? 0+#وناج یناگدن8 رهوج ? Hدش H<اهن تعی<? هب تعیبط دیل+وم ? t+<وجوم هیلک
 P+رب تش<#8 0+?ریپ ای ? 0اشیکمه ?# نی8+ مه ? ،تس+ Pزیرغ ? ین?#< t#+رح
 .دنتش+< اه HدکشتH X#+ومه #°X ¢دقت

 ? )¢دقم ? دیپس 0+<?اج ینعی( هتنیپس هشیم+ Wانب یکین P+وق تش<#8 شیک #<
 ،دن+ )لکوم ۀتشرف( لماع }وق شش هلمجنX 8+ هک ،<#+< <وج? )شیاتس <وخ #<( 0+<زی+
 +رناشی+ ? ،دننکیم P#اکمه ملاع #وم+ }#+<+ P+رب <وخ تیحالص }ری+< #< یکی ره هک
 :دن#+دنپ 0ان+دی?اج ? )<زمره( H<زم H#وه+ tافص 8+ یکی رهظم

1è ?اه هم# ? اه هلگ }دن#+دهگن ۀتشرف ای )کین ۀشیدن+( نمهب = هنموه ? 
 .Hدنt 8+<وجوم

Äè +هشیه? هش = +#>P ۀتشرف )وکین مظن( تشهب Xشت. 
Åè رتشخH ?زلف #+دهگن )طلست( #وی رهش = هیریئ+t ? +هیسفن #احج. 
٤è نیم8 }دن#+دهگن ۀتشرف )ینت?رف ? 0+?# یکاپ( ذم#+دیپس = یتیئم#+ هتنیپس. 
٥è ات#?وئهt = نکاسم ? یس#دنت لکوم )تحص( <+<رخ ? Xv. 
٦è +اتیریمt = +زم ۀتشرف )اقب ? یگرمیب( <+< رم+#w ? اتابن ? عت+رمt. 
># Xزم شی+دیپ 8اغ>H دیپس <رخ( وینیم هتنیپس هتشرف شش نی+ ¢+# #< ،انسی( 

 فتاه = a?رس( هش?+ Hرس مه یهاگ ? H<زم H#وه+ شیاجب ?8+ دعب هک تش+< <وج?
 .دن+ H<+دیم #+رق +# )ریخ

 هک دن+ هتش+< <وج? زین یکی#ات ? رش P+وق ،#ون ? یکین ? ریخ P+وق نی+ لباقم #<
 ? رش P+وق نی+ Wامت ? ،<وب )نمیره+( وینیم Hرگن+ #?رش ? دسافم Wامت هتس< رس
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 ? رش لکوم شش ،ریخ 0اگتشرف لباقم #< ? دن+ دیمان “Hوی<” تس?+ #< +# یکی#ات
 :دن<رکیم #وصت 0اگی#امگ Wان هب +# Pدب

1è +رش رهظم هک ،دیلپ ۀشیدن+ ینعم هب هنموه? لباقم #< هنم هک+#t ? افنz ? 
 .دشاب Pدب

Äè +دنی#H ># لباقم +#>P تشهب، #?É رمگ ? ابیرف ? تعدب+H رم }دننک>W. 
Åè وی< ? یمظن یب رهظم #ویرهش لباقم #< }?#وئس Xوشv. 
٤è ینامرفان ? 0اتهب رهظم دم#+ دنیپس لباقم #< ایث یئه کن?+ان. 
٥è وئت#?P ># الت+ وی< ،<+<#وخ لباقمx ? یگنشت ? یگنسرگ ? <اسف. 
٦è 8وئت کیزش هک ،<+< رم+ لباقم #< شی# یی#?P +تس. 
 ? یساپسان رهظم هک +# اهوی< متفه <دع a?رس رب+رب #< )مشخ( همشی+وی< یهاگ

 .دنکیم لیمکت تس+ 0ایصع
 #+دنپ( هتموه هک H<اهن انب یتایح ? یقالخ+ ¢اس+ هس رب +# <وخ شیک تشت8#

 0+?ریپ بیترت نیدب ? ،دشاب )کین #+<رک( هتش#? وه )کین #اتفگ( هتخوه )کین
 ? هشیدن+ ? دن<+دیم #+رق <وخ لمع ¢اس+ +# کین #+<رک ? نخس ? Hدیقع ،تش<8#
 یندب تفاظن .دنتش+دیم هگن P<ام ? Pونعم tافاثک õول â +8ای?استم +# لمع ? 0اب8
 تیاع# +# وکین zالخ+ Wامت ? t?اخس ? t?رم ،P#اکتس#< ? یتس+# ،یناح?# ?
 ? Xv ? شتX تظافح هب انسی<زم ? ریپ ره ? ،<وب wونمم 0اتهب ? ô?#< ،دن<رکیم
 0اگ<رم دسج یکاپان 8+ +# نیم8 نیرب انب ? ،دشیم H<رمش #ومام اهیکاپان õول 8+ نیم8
 یم <+P X8+وه شیپ اهیدنلب #< ? دن<رک یمن نف< +# <وخ 0اگ<رم ? ،H<رک P#+دهگن
 .دنوش دیدپان ? H<#وخ +رنX +وه 0اغرم ات دنتش+ذگ

 = Pدخب این< Pاهتختیاپ نیرتمیدق H X0اگش#?رپ ? Hاگشی+دیپ هک تش<#8 شیک
 ? ،دشاب )دنP )8ولهپ 0ان8 هب X0 ریسفت هک ،دش غیلبت اتس?+ vاتک ۀلیس? هب <وب خلب
 اتس?+ vاتک ? ،<#+< Pدی? 0اب8 اب P<ای8 یکی<زن ،هتفای <اشن+ 0+دب اتس?+ هکیناب8
 {{1Ä #دنکس+ یل? ،تش+< vاتک ای کسن Ä1 ? لصف ù1٥ #دنکس+ ۀلمح 8+ شیپ
 8+ دعب هکیماگنه ? دین+8وسب <وب Hدش هتشون اتس?+ vاتک X0 رب هک +# وگ تسوپ
 میسقت کسن Ä1 0امه هب هک ،دمX تسدب لصف Å٤ù دن<#?X مه+رف +رنX 8اب #دنکس+
 {{{،�٤٥،Å کسن Ä1 نی+ Wامت H<رک تسی? یسیلگن+ ملاع هکیباسح #+رق هب ? ،دش
 0+?رب هکیحرش نی8+ ? تس+ <وجوم X0 ۀملک {{{،ùÅ طقف 0ونک+ هک تش+< هملک
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 هچنX ? ،هتف# نیب 8+ اتس?+ Pرتخاب لص+ هک دیX یم نش?# H<+< یسیلگن+ zرشتسم
 :لیصفت نیدب تسنX عب# کی طقف تسیقاب 0ونک+

1è اه<?رس هک )نشج ? شتسرپ( انسیP >ینی ? �Ä دشاب لصف. 
Äè ?رب لمتشم <+#?+ ? هیع<+ ۀعومجم )0+#?رس( دیرپسی ÄÅ ات Ä� لصف. 
Åè ?نیطایش عف+<( <+دیدن( رب لمتشم ÄÄ رگرف> )ابv( ># اب#{ X>+v Xتسدب ? 

 .ینی< Wاکح+ ? هبوت ? #افغتس+
٤è 0اگتشرف ? +دخ شیاتس رب لمتشم )شیاین ? 8امن( تشی ># Ä1 ابv. 
٥è وخ#>H +?اتس?+( اتسP دح #< هک )کچوک?> Å٥}W X°# فیلات هب دنپس+ رهمدب 

X0 تساهتاجانم ? اه8امن ،هیع<+ رب لمتشم ? هتخ+<رپ. 
 #< یهاش Wاطن #اب نیتسخن ،Hدش 8اغz،W X{{1Ä 8+ هک ییاتس?+ تیندم }#?< #<

 هک تخاس +# “H#+?” کی H<زم H#وه+ رم+ هب همی هک :دیوگ اتس?+ ? HدمX <وج? هب Pدخب
 ¢انج+ X0#< ? ،<وب )ین+?< پس+ 0+دیم( سیرپس+ کی }8+دن+ هب Ø X0رع ? Sوط
 مه +# P Xvاج ? ،تش+< Hاگن +# Hریغ? 0اغرم ،گس ،?اگ ،دنپسوگ دننام 0+#وناج
 بیترت هب +# اهناخ ،اه#ذگ ،اه#+8اب H#+? 0+#< ? دنک )لیم( Hرتاه کی P+8+#دب
 رهش X0 #< +# هن+وی< ? سیپ ? وخدب ? وگغ?#< ? لیلع 0ام<رم یل? ،تخاس Æوصخم
 .<+دن Pاج

 ? ،تفای سیسات Pدخب “H#+?” #< ییای#X تیندم زکرم ? رهش نیتسخن طمن نیدب
 هک تس+ #اهب H، ? ># >#Pدش H#اه? تیرکسنس #< هک تسنامه ییاتس?+ H#+? ۀملک نی+
 .<وب 0+<ابP X0 Xاج رب یمالس+ S?+ 0رق ات خلب #اهبون

 8اغX شک?دنه Sامش tاحفص #< یئای#W X<رم هک ییاتس?+ تیندم رصع #<
 تنوکس هب Pرگ یچوک }#?< H، ? +8<ومن <الب ? اهاتس?# سیسات ? ینیشن اتس?رب
 P<اصتق+ Sوحت ? یندم 8Sانم Pاقت#+ #< هک <وب یمدق نی+ ،دنتخ+<رپ نکام+ یمی+<
 0اهاش ۀلسلس کی ? HدمX <وج? هب زین یهاش Wاظن هک تس+ تق? نی#< ? ،دش هتش+<رب
 <+< ? مظن )0ای<+< شیپ ینعی( دن+ Hدش <ای هت+° Hرپ Wان هب اتس?+ Pاهتشی #< هک Pدخب
 0اهاش نی+ اتس?+ ریبعت هب ? دن<#?X <وج? هب <وخ یتنطلس 0امتخاس #< +# Sدع ?
 0اهاش نیP +8رک° زین Pدی? Pاه<?رس #< 0وچ ? ،دنتش+< مه یعونل+ W #vاقم Pدخب
XدمH، رم هک خی#ات 8+ لبق رصع هب +# یهاش اهن+دناخ نی+ 0ام8 نیربانب>W X#8+ نی 
 .دیناس# 0+وتیم دن<وب H<رکن tرجه شک?دنه Sامش tاحفص
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 بقلم تس+ )õرمویگ xالخ+ 8+( هگنیشوئه شمان هک یگ#زب 0+ولهپ اتس?+ #< ام+
 گنشوه 0امه نی+ ? ،#+ذگ 0وناق نیتسخن ینعی ،دشاب یم #+دشیپ = هت+° Hرپ هب
 اب ? ،<رک یم اهینابرق )اتیهان+( دیهان wونل+ ةب# P+رب 8ربل+ Hوک #< هک تسی#< tایب<+
 .تش+< تنطلس #وشک تفه رب ? دیگنجیم 0+وی<

 = یناقه< = هیناکه< ? تع+#8 مس# هک تس+ HدمX نینچ <رکنی< Wوس vاتک #<
 Sوق هب( هیتپ وهی< X0 8+ دعب دن+ X?#>H <وج? هب 0ای<+دشیپ نیمه +# تیکلام لص+
 +# قلخ ینابهگن ? تیامح ? یهاش ? تموکح لص+ ینعی )هیذف وه< ین?ریبل+
 لی+?+ 8+ ییاتس?+ }#?< تیندم هک مین+دیم تی+?# نی8+ ? ،تس+ H<رک <اجی+ گنشوه
 0ونک+ ،ابیP 8دخب W<رم نی+ هک ینعم نیدب .تش+< یقرف Pرگ یچوک ? Pدی? تیندم
 tایح P<اصتق+ ۀلحرم 8+ ? هتخ+<رپ اهرهش ? اهاتس?# Pانب ? ین+<اب8P ? X#?اشک هب
 <اجی+( هیتپ ویه< رت دنلب ۀبترم کی یتح ? نیم8 تیکلام ? هیناکه< هب تی?دب ? یچوک
 اب ? دن+ریم مکح عیس? نیم8رس رب گنشوه ? .دن<وب Hدیس# مه )تنطلس ? تموکح
 8#?اشک 0انایشن اتس?# 0انمش< ? تیندم 0+#اک v+رخ هک 0اشیکدب ? 0+?<اج ? 0+وی<
 .دیگنج یم دن+ H<وب

 ?+ همخت اتس?+ #< شمان هک تس+ õ#ومهت P#+دشیپ رگی< Hاش<اپ گنشوه 8+ سپ
 0اهگنوی? رسپ ? #وشک تفه Hاش<اپ +# ?+ ? ،HدمX )حلسم( تن? هنی8+ هب بقلم هپ?#
 ? Sدع هب پسدیش aری8? <دمب Sاس یس هک دن+ H<رمش گنشوه رسپ تهگنی+ رسپ
 }دع کی ? ،H<رک دیقم +# نمیره+ ? 0+وی< هک دنیوگ “دنبوی<” +# ?+ ? دن+# مکح xاصن+
 دننام ،<#?X لمعب <وب t#?رض دیدج P<اصتق+ ۀلحرم #< هک +# یندم دیدج Sامع+
 رتش ? پس+ H +8<افتس+ ? 0ایاپ #اهچ 0<رک یله+ ? هماج .تخ?< ? aرب ? مشپ نتش#
 8+ دعب” :نیس نتسیرک Sوق هب .<+وس ? طخ X?#>0 دیدپ ? ،?اگ ? رخ ? رتش+ ?
 هب ?+ ? <اهن 8?#ون نشج #اب نیتسخن ? دیس# تنطلس هب دیشمج a#<+رب õ#ومهت
 )Pولهپ گم#وه( Hوثوه اس?+ #< بقل نی+ هک ،تس+ vوخ Pاه هلگ }دن#+< اتس?+ ریبعت
 8انرهش ? ،8+ون8+( تش+< êوهگنس ? êون ،P#+? گمی Wان هب ره+وخ هس P? هک دشاب
 .)همانهش

 }#اب #< 0+8+ دعب ? Wالس+ 8+ لبق میدق بتک tای+?# ? ییاتس?+ تیندم }#?<
 <وخ هب یناتس+< گن# #وه< #?رم هب <+ژن ییای#X 0ان+ولهپ ? Sاج# ? یهاش Pاهنام<?<
 یم اجنی#< ام یل? ،تس+ Hدش تی+?# بتک x ># +0التخاب ریطاس+ نی+ ? ،هتفرگ
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 .مینک وجتسج +# #وکذم Pاهناتس+< یخی#ات Pاه هبنج #?دقمل+ یتح هک میشوک
 #< ?  Yima  همیی اتس?+ #< ? Yama همی Wانب P<+دشیپ ó#زب Hاش<اپ +دی? #<

 #< ?   Xshaeeta   هتیشخ xرص اتس?+ #< هک تس+ مج Yam  ? ># >#P  می Pولهپ
 .0اشخ#< مج ینعی دنیوگ دیشمج ? دیX یم?+ ای دیش Shet  ? ># >#P  تیش Pولپ
 هب 0اهگن وی? = tوهگنوی? اهدعب هک تس+   Vivahvant تنوهوی? اتس?+ #< مج #دپ
 Hاش<اپ ? یماح H<زم H#وه+ xرط 8+ مج = همی aرسپ ? ،Hدی<رگ vرعم 0اهجن وی?
 ریشمش ? نیگن ? اصع کی ?اب ? ،دشوکب W<رم یم+#P ? X<ابX هب ات ،دش نییعت W<رم
 #< +# نهX ?اگ ? ،دشاب ?+ یهاش 0اشن نیل?+ ات ،دش H<+< نی#8 نهX ?اگ ? Wاج ?
 ? ،دشوکب tان+ویح ? 0ام<رم لسن شی+زف+ هب ? ،<رب #اک هب تع+#8 ? نیم8 تشک
 هتفگ “دنلب Pاه مچرپ P#+< ابیP 8دخب” اتس?+ #< هک +# اجنX ? ،دهن انب +# Pدخب }#+?
 .<8اس رگی< نیشن رهش Pاهناسن+ ? شیوخ رقم Hدش

 ? H<اهن ینیشن رهش ? تیندم <اینب هک تسیهاش نیتسخن Pدخب Hاش<اپ همی
 نتفاب ،نهv X?° ،هفرح ،P#?رپ 8P، >+W#+وشک .تس+ H<+< بیترت +# یعامتج+ tایح
 ? t+زلف Sامعتس+ ? P#امعم ? ،Pرکشل ۀقبط نییعت ره+وج ? هحلس+ Sامعتس+ ،¢ابل
 طسب ? ریمعت هب ابیP 8دخب <وخ یهاش تختیاپ نیتسخن #< ? Hدیشخب ^+?# +# هی?<+
 تیصخش 0امه Pوسن+رف ققحم تسینونب Sوق هب ?+ ? ،تس+ هتخ+<رپ تیندم
X#رم نیب #< هک تسیئای>W وبق 8+ لبق 0اتس#ونS +السW +رمی+ Imra  #v +ونلw زب#ó 
 نی+ Pزکرم دبعم #< +# ?+ Pاه همسجم ? دشیم H<رمش w+ون+ vاب#+ همه zوفام ?
 .دن<+دیم Wاجن+ +# اهینابرق مس+رم X0 #< ? دن<وب H<رک بصن نیم8رس

 ? Pریپ ? امرس ? امرگ مج P#ایرهش tدم #< هک :دیوگ ٥ ات H Åرقف ã انسی #<
 tدم #< هک HدمX نینچ �t Å1-Å+رقف 1ã تشی #< ? .<وبن 0اهج #< کش# ? óرم
 .<وبن Pرث+ بیسX ? جن# 8+ تشذگ یم یمرخ ? یشوخ هب یتیگ یناگدن8 مج تنطلس

 هب P<+دشیپ 0اهاش ? مج 0اتس+< ،مجع ? vرع یخی#ات رگی< 0وتم ? اتس?+ #<
 هنوگ ره عبنم +# مج یهاش 0وچ ? ،هتفرگ <وخ هب Pوناسف+ گن# دهع تمدق ببس
Xشیاس ? X#+اک وکین ? <+< ? یم#P >+وقس ۀلیس? هک یسک نیرب انب ،دن+ هتسنà +نی 
 صخش نی+ ? ،دن+ هتفگ )اه<î+( هکاه< îP+ +# ?+ هتشگ یهرف ? یهب ? ریخ 0ام8اس
 a +?°+ê#<ام هک H<وب )اش رغ = Hاشرگ( õرمویگ xالخ+ 8+ پس+ دن?#+ نب پس+ #ویب
)?>ê( ینعم هب پس+ #ویب ? ،<وب مج ره+وخ >+#+P >H رم 0وچ ? ،دشابیم پس+ #+زه> 
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 +# ?+ ببس نیمه هب یخرب هک ،دن+ هتفگ )8Pات( +# ?+ ،<وب Hدن8ات 0اپس+ H ? >+#+Pدن8ات
 0ونک ات هک H<رک ^?رخ P#وب نیم8 رس 8+ ?+ دنیوگ .دن+ H<رمش vرع <+ژن 8P ? +8ات
 .تس+ <وجوم 0اتسناغف+ یقرش تمس î?v نیم8 رس #< Wان نیاب ییاج

 یبرع +# ?+ نیرب انب ،دنتفگ êاحض ? هتخاس vرعم +# Wان نی+ یبرع W<رم 0وچ
 ره ?# نی8+ دن+ هتش+< یتباق# 0ایئای#X اب یماس <+ژن 0وچ زین ? ،دن+ هتش+دنپ <+ژن
 <+ژن 8+ +رنX دن+ هتخ+دن+ یم رطخ هب +# Pدخب یهاش ? لیکشت ون تیندم نی+ هکیرصنع
 پس+ #ویب êاحض ،<+ژن ییای#X نیشن هی<اب 0این+#وت دننام ? دن+ H<رک یم #وصت هناگیب
 ین?ریبل+ ? Pربط دننام قیق< 0اخ#ؤم یخرب هکیلاح #< ،دن+ H<رمش یبرع <+ژن 8+ مه +#
 .دن+ هتش+دنپ یمجع 0ایمجع ? <+ژن یبرع 0ابرع +# êاحض هک دنیوگ

 Pالع+ دج êاحض دننام( 0اغف+ یخی#ات Sاج# ? نکام+ ? <الب Pامس+ #< 0وچ
 ? ،تس+ <وجوم Wان نی+ ۀشی# )0ایماب #< Pرهش êاحض ? P#وغ 0اهاش 0+دناخ
 مج }<+8 ره+وخ +# ?+ ? دنناسریم <+ژن ییای#õ Xرمویگ هب +# ?+ بسن ۀلسلس مه 0اخ#ؤم
 .دیX یم رظن هب دیعب ?+ P<+ژن 8Pات سپ ،دنن+<

 ابیP 8دخب تیندم رب هک اه< îP+ پس+ #ویب اتس?+ t+#اش+ بجوم هب t#وص رهب
 ،<وب هتشگ +دج 8P?ریپ ôرم t#وصب مج 8+ )تنطلس ô?رف( P<زی+رف 0وچ ? تخاتب
+îP >ریچ ?رب هک اهH Xوشک ? ،دم#a #+ اب +# ?+ ? ،<#?+ تسدب +#H >? نی+ ? ،<رک مین 
 ? اتنی# Pوک Wان هب نیتم یخاک H 1ãرقف تشی W+# بجوم هب )Hدن8ات( 8Pات êاحض
 0+#ام êاحض( یمالس+ }#?< t >#Pایب<+ #< +# ?+ هک تش+< نی#8 رتچ ? یهاش تخت
è ام#>?a è Xî>دن+ هتفگ )اه. 

 رسپ )0?دیرف = 0وتیرف Pولهپ #<( هننی+رت رب مج 8+ دعب P<زی+رف اتس?+ بجوم هب
 Hدیمان مه )نیتبX = 0ایفث+( هی#وث+ a#دپ هک تفاتب مج xالخ+ 8+ )?اگ #وپ( +#وت #وپ
 )اتس?+ #< وئگ( ?اگ Wان 0اشی+ رثک+ اب هک ،دن+ H<وب W 8+#w<رم 0+دناخ نی+ <+رف+ ? Hدش
XدمH +تس. 

 )اتیهان+( w Xvونل+ ةب# P+رب +# دنفسوگ #+زه H< ? ?اگ #+زه ? پس+ دص 0?دیرف
 êوهگنس ? êون P#+ ? تشکب +# #?+ ? دمX بلاغ ریرش ۀکاه< îP+ رب ات ،<رک ینابرق
 .<#?X تسدب دن<وب Hدمê Xاحض t#اساب هک +# دیشمج 0+ره+وخ

 رب یکتم هک یس?<رف ۀمانهش #< هک اه< îP+ لباقم #< W<رم شبنج 0اتس+<
 Wان هب رگنهP X<رم هک :Hدش لقن نینچ تس+ Wالسال+ لبق }#?< Pاه همان P+دخ tای+?#
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 #?دب +# قیالخ ? تسب Hزین رس رب شف#< #وط هب +# <وخ PرگنهW Xرچ )H?اک( ê?اک
 0ایغط ?+ Pاه Pرگمتس xالخ رب ? دنتساخرب هکاه< îP+ رب ? <#?X مه+رف شیوخ
 .<وب ییای#W X<رم 8P?ریپ Sوبمس دعب اهتدم هک تس+ 0+?اک شف#< 0امه نی+ ? ،دن<رک
 êاحض رب <وخ حتف <ایب ?+ ? تش+< +# W<رم t<ایق تمس شبنج نی#دن+ 0ویدیرف ?
 ? <ومن یبوک رس +# 0+وی< ? ،<اهن <اینب <وب 8?#ون نشج ریظن هک +# 0اگرهم نشج
 .تفرگب +رناهج

 :دنیوگیم هک تس+ <وجوم رگیدمه ریظن ? هیبش tای+?# ،ییای#X للم Pاهناتس+< #<
 ? )^ری+( ^#+ <وخ دن8رف هس رب +# هنی میریئس ? هنیریئهت ? هنیری+ Pاه #وشک 0?دیرف
 هب +# ?+ ? ،دن<رب کش# ^ری+ رب #وت ? ملس یل? <رک تمسق )ملس( Wرس ? )#وت( öوت
 +# Éری+ نیک ? ،<+8 )رهچونم( Hرتیچ aونم Wانب ^ری+ دن8رف هک ات ،دنتشک P<رمان
 îP#ات دن8رف هس ? تش<#8 رسپ هس نیب #< ،دن8رف هس 0اتس+< X0 ریظن ? تس+وخب
 )نب Hړس ،ینټیب ،تښغ رغ( یناغف+ #<+رب هس نیب #< ،#<+رب هس ? ،ییاکس ¢وئات
 هس 8+ ییای#X میدق wامتج+ سن+رف ?<ژلک <اتس+ لیزم?< S î#îوق هب هک تس+ <وجوم
 یساس+ Pاهتساک ? ،تفای یم لیکشت t?رث نیدلوم ? ،0ایوجگنج ،0ویناح?# رکیپ
 هس 0+دن8رف 8+ ? دن<وب #?رپ W+< 0+8 #?اشک ،#?اگنج Pابجن ،0انمهرب مه میدق دنه
 .تس+ H<وب 0ابش نیموس ? وجگنج W?< رسپ ? یناح?# دش#+ رسپ زین تش<#8 ۀناگ

 +# #وت ? Wرس ? تفرگ +# ?+ Wاقتن+ ،<وب ^ری+ vاقع+ 8+ هک رهچونم t#وص رهب
 ?+ رصع #< ? ،<رک عف< +# <+ژن ییای#X نیشن هی<اب ین+#وت #?X هلمح W<رم ? ،تشکب
 رس هک دن+ HدمX <وج? هب متس# ? ،S+8 ،0امیرن ،H?اک رسپ 0#اق لیبق ó +8#زب 0ان+ولهپ
 )#°ون( Hرتوئن اتس?+ Sوق هب ?8+ دعب ? ،دن<رک یم ظفح 0انمش< رش 8+ +# هنی#+ نیم8
 ? تفرگب گنج هس 8+ سپ +# ?+ ین+#وت vایس+رف+ تبقاع ? ،دیس# یهاش هب aرسپ
 Pاهناتس+< هک دنام یقاب 0ای#°ون = 0ایرتوئن Wانب ?8+ یگ#زب 0+دناخ یل? ،تشکب
 .تس+ HدمX اتس?+ #< 0اشی+

 = ?8( هپساموت نب W +? 8?Hان هب 0?دیرف vاقع+ 8+ یکی#°ون 0دش هتشک 8+ دعب
8+v = رم هک )پسامهت = پسامهوت نب>P اع ? لقاع>S اسجنپ ات <وبS دن+# مکح 
 اهگنج 0این+#وت اب 0ان+ولهپ P#ای هب ?+ )تس+ <وجوم v?8 ? لب+W ># 8ان نی+ ۀشی#(
 .دن<+< #+رق لصاف 8رم +# ومX ای#< تبقاع ،<رک

 )رغال پس+ Hدن#+< ینعی( Kershaspa هپساشرک aرسپ v+8 تشذگ #< 8+ سپ
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 ?+ óرم اب ? Hدن+# مکح Sاس هن ? تس+ P<+دشیپ Hاش نیمه< هک تسشن تخت رب
 خی#ات هپساشرک 0اتس+< متخ اب ? تخات a#وشک رب ین+#وت گنشپ 0امرف هب vایس+رف+
 8+ ریغ v+8 رسپ هپساشرک نی+ هک تفگ دیاب ? ،دیس# 0ایاپ هب 0ای<+دشیپ یناتس+<
 Wاس 0+دناخ à( +8رث+ = تیرث( هتیرث رسپ ییاتس?+ x?رعم 0+ولهپ 0امیرن ۀپساشرک
 ? <وب tوترف ?ریپ رهچونم #اک 8اغX ? 0?دیرف یهاش رخ+?+ #< P? هک تس+ یناتسیس
 .P<+دشیپ 0اهاش 8+ هن تس+ 0ان+ولهپ 8+ یکیً الص+
 :@ایک = 42اک @:دناخ

 هب هک تس+ )ریم+ ،Hاش ،ان+<( ینعم هب اتس?+ #< مه ? Pدی? 0اسل #< P?اک ای Pوک
 ینونک 0اتسناغف+ x+رط+ ? خلب میدق 0اهاش بقل #< ? Pولهپ یک = Pوک اتس?+ بجوم
 .تس+ هتش+دن Sامعتس+ <#وم نیم8 رس نی+ vرغ #< ? H<وب

 0+دناخ 8+ دعب هک مینیب یم یخلب 0اهاش Pاهمان لی+?+ #< +# یک = Pوک ۀملک
 ون#وخ میئوک Wان هب نیم8 رس نی+ یهاشرف ? ،دن+ Hدیس# یهاش هب 0ای<+دشیپ

Kavaenem-Xvareno تس+ هتفرگ قلعت 0اشیدب. 
 رگی< ? همانهاش #< +# 0+دناخ نی+ ? ،دن+ H<رک عمج 0ایک هب +# یک P#< 0اب8 #<

 .دن+ هتفگ ینایک ای ،0اینایک è 0ایک بتک
 +# ?+ ? تش+< Wان Kavata هت+وک 0+دناخ نی+ Hاش<اپ نیتسخن اتس?+ بجوم هب

 8ربل+ Hوک #< یناتسیس 0+ولهپ متس# #دپ تس+وخ#دب هک .دن+ هتفگ )<ابق یک( هت+وک Pوک
 شیاسX ? یم+#t ? X<اعس ۀیام ? رگ<+< یهاش ?+ ? ،تسشن تخت رب )خلب یبونج(
 .تس+ H<رمش 0?دیرف ۀمخت مه +# ?+ یس?<رف هک ،دن+# مکح Sاس H<زناپ ? <وب 0ام<رم

 اتس?+ #< مه نیشپ یک ،نشریب یک ،نش#+ یک ،Hویپ+ یک Pاهمان <ابقیک 8+ دعب
XدمH الخ+ 8+ هکx +? اه هناسف+ یل? ،دنشابP مه ? ،دنناشیرپ 0اشی+ }#اب #< هلوقنم ># 
 .دن#+دن 0+?+رف tرهش میدق بتک

 نس?+ ینعم هک )¢?اکیک( Kavi-Usan نس?+ Pوک aرسپ <ابقیک 8+ دعب
X#8?دنمP دنسرخ ایP دخب یهاش تخت رب ،دشابP ریغ یبنج+ رصانع اب ? ،تسشن 
X#ای+?# رب انب هک ییایt امش 0+#دن8ام #< یسامحS +دنتسیزیم اهلگنج #< ینونک 0+ری، 
 هک تفای 8P?ریپ 0اشی+ رب ? ،<رک اهگنج ،دن<وب ییای#X گنهرف فلاخم یشح? W<رم ?
 .دن+ Hدش Hدیمان )0+وی<( اتس?+ #<

 هیفیH +#8وک 8+رف رب ان+وت ? دنم#?8 )¢?اکیک( نس?+ Pوک هک دیوگ اتس?+
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Erezifya اگ #+زه ? پس+ دص? ? >H ونل+ ةب#( هتیهان+ هب دنفسوگ #+زهw Xv( ینابرق 
 Sامش ? خلب #< éاملع قیقحت رب انب Hوک نی+ 0وچ .<<رگ 0اهاش<اپ نیرتگ#زب ات ،<+<
 ?+ 0اتس+< نیرب انب ،<وب X?#>H رب دنلب òاک تفه X0 رب ¢?اکیک ? <وب 0اس+رخ zرش
 رب هک تشگ ó#زب 0اهاش<اپ 8+ ?+ ? ،تس+ قلعتم 0اتسناغف+ خی#ات ? êاخ هب âامامت
 Oshnar رنش?+ Wانب ان+< Pری8? ? دن+ریم مکح )تقونx Xوشکم Pاین<( #وشک تفه
 #ایسب ینعی ،دن+ H<رک <ای H Puru-Jiraریج? #وپ تفص هب +# ?+ اتس?+ #< هک تش+<
 .)لماک نیب î#x ینعم هب ریځ + H#وپ وتښپ #<( ان+<

 ? ری8? نیمه نتشک هلمجنX 8+ هک Hدش H<+< تبسن ¢?اکیک هب ییاهاطخ اتس?+ #<
 ینایک رف اه ببس نیدب ? ،دشاب 0امسX هب نتف# Pوع< ? ،8رم ظفاح ?اگ 0<رب نیب 8+
 t?# هک ات ،<رک 0+ری? +# تکلمم ? ،دش Hریچ ?رب ین+#وت vایس+رف+ ? ،تشگ 8اب ?8+
 ? تس+#ایب رکشل یناتسیس 0+ولهپ )متس?# = متس#( Rot-Staxmak کمختس
 .دن+رب +# vایس+رف+

 سپ هک تس+ )رن Hایس( Syavarshan نش#?ایس Pوک خلب ینایک 0اهاش 8+ رگی<
 مجاهم لیابق اب گنج #< ? ،<وب خلب #دتقم Hاش<اپ ? ،Hدیس# یهاش هب ¢?اکیک 8+
X#ام ییای?#+é Xدش هتشک )0+#وت( ومH +ان هک ،دنن+< ¢?اکیک دن8رف +# ?+ ? تسW +? ># 
  .<#+< tرهش a?ایس = شخ?ایس P ? >#Pولهپ tایب<+

 î )Kangha< گنک Wان هب ó#زب یتعلق هجی? هنیری+ Pاه یکی<زن #< a?ایس
 نیم8 0+#وت #< ?+ ? ،<وب یئای#X نیم?< زکرم <رکمج }#+? دننام هک تخاس )اتس?+
 Pوک ?8+ ? تفرگ ینزب تش+دمان سیگنرف هک +# ین+#وت Hاش vایس+رف+ تخ<
 هب ? ،تفرگ +# یهاش تخت #دپ 8+ دعب هک <+8 )?رسخیک =( H Hausravahوهرسوئه
 =( H<8? هسیریک a#<+رب ? vایس+رف+ ? تخی?X #< 0این+#وت اب #دپ یه+وخ 0وخ
 ? Hدیشک ریجنزب Haoma هموئه <وخ <رمکین #الاس هپس P#ایب +# )همانهاش 8ویسرگ
 .تشکب

 رب یگ#زب Pاه#اک P X0#ایب ،تفرگ قلعت ?رسخ هب ینایکرف 0وچ :دیوگ اتس?+
 ? ،H<وب ?+ بیصن Sالج ? Hوکش ? ییابی8 ? یماک تس?< ? ?رین ? #?8 ،تف# ?+ تس<
 هب اتس?+ #< هک تس?رنی8+ مه ? ،<+< 8اب Sاصت+ مه اب +# ینایک یهاشنهاش Pاه#وشک
 دحتم ? Hدنه< دنویپ ینعی Xsharhrai-Hankeremo ومیعک نه Pرتشخ تفص
 .تس+ Hدش Hدن+وخ یهاشنهاش }دن#?X دیدپ ? اه#وشك Hدن8اس
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 Pاهمان رخX #< هک دن+ Hدیس# یهاش هب Pدخب نیم8 رس #< یناهاش ?رسخیک 8+ دعب
 خلب نیم8 رس +ریP. 8رتخاب ًالماک تس+ یتبسن نی+ ? ،دیX یم هپس+ ۀملک 0اشی+
 ? گنج #< نیم8رس نی+ <+ژن ییای#X 0+#اک #+وس ? H<وب پس+ یناتساب Hاگش#?رپ
 ? پس+ Pاه هلگ a#?رپ ? .دنتفرگیم #اک H#+ومه یله+ #وناج نیw +8اف< ? Pریگناهج
?#8a اهP وس+#P +8 +8رم نیب #< 0ونک ات میدق ۀنم>W +تس+ هتش+< ^+?# نیم8رس نی 
 خلب 0اهاش 8+ +# ین+دناخ <وخ میدق خی#ات #< رکنی< دننام ان+< 0اخ#وم 8+ یخرب یتح ?
 .دنناینایک 0امه هلابن< 0اشی+ تقیقح #< یل? دن+ H<رب Wان هپس+ 0اهاش Wان هب

 #< تسشن خلب یهاش تخت رب ?رسخیک 8+ دعب 0اهاش هتس< نیمه 8+ هکیسک
 X0 >+#+P ینعم هک ،Hدش رک° )پس+ رهل یک =( Aurvat-Aspa  هپس+ t?#وئ+ اتس?+
 8?# #< یس?<رف Sوق هب ? .<دنویپ یم رهچونم ? <ابقیک هب شبسن ? دشاب ?#دنت پس+
 ? <#?X رب یناتس#اش خلب #< ? <اهن رس رب یهاش ^ات )0+زیم 1٦( رهم Hام 8+رهم
XدکشتH انب ییW )+°# ای+?# #< ? ،تخاس )نی8ربt 8اتH هب ?+ هک دنیوگ یناساس دهع رت 
 میلش #?+ رب )vرعم رصنل+ تخب( شیوخ 0+#الاس هپس 8+ یکی هیسرن تخوب یه+رمه
 aرسپ هب +# تنطلس رمع رخX #< ? ،دنگ+رپب +# 0+<وهج ? ،<رک 0+ری? +رنX ? تخات
 هب a<وخ ? تش+ذگ )Hدنم# پس+ ینعم هب ،P#< پساتشک=( Vishtaspa هپساتشی?
 +# تش<#8 نی< ? تخ+<رپ #?+< شیاتس هب ? ،تشه?رف Pوم ? ،دمX #< خلب #اهب ون
 .دش هتشک ین+#وت پساج#+ tالمح 8+ یکی #< تبقاع ? ،تفریذپ

 دیؤم ? ?ریپ ? ?#دنت 0اپس+ }دن#+< ? تمه دنلب Hاش<اپ )پساتشک( هپساتشی?
 رب ? <وب شنم êاپ ? #+<رک تس+# ? ینایک رف P+#+< ? تسرپ +<زم <رم ? تش<8#
 فیرش P<رم اتس?+ بجوم هب هپساماج aری8? ? ،تفای 8P?ریپ <وخ ین+#وت 0انمش<
 Sوبق اب هک <وب تش<#8 رتخ< هتسیچ ?#وپ Pوش ? ان+<?8 ? ریپ ? #+<#وشک ? دنمت?رث ?
 =( Spento-Data هت+< وتنیپس aرسپ ? <وب Hدیشوک X0 #اشتن+ #< یتش<#8 شیک
 هب Wوسوم هپساتشی? #<+رب ? )ریل< = مهت =( Taxma همخت هب xوصوم )#ایدنفس+
 یتش<#8 نییX #اشتن+ ? Sوبق #< هک ،دن+ یناسک زین )ریP Zairi-Vairi )8#ریئ? Pریئ8
 H ? +8دش هتشون P<الیم تشه 0رق #< هک Pولهپ 0اب8 هب اتس?+ ۀخسن #< ? دن+ Hدیشوک
 8+ هخسن #+زه H<8+?< هپساتشک رم+ هب تش<#8 هک :دیوگ نینچ HدمX تسدب دنقرمس
 +# دبعم نی+ هک ،<اهن 0+ره#? }دکشتX #< +رنX ? تشون الط Pاه هچ#اپ P?# <وخ vاتک
 غبرف #°X نینچمه ? ،<وب H<رک انب )یماب خلب( کیماب لخب 8ê+ون #< #ایدنفس+
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)X0+دبوم }دکشت( ? X°# رهم نی8رب )Xوسنم )0+8#?اشک }دکشتv هک ،دن+ هپساتشگ هب 
X8#+وخ 8+ ?+ دهع #< +# رکذل+رخوم }دکشتW وک هبH #?نش Roshn 0اتسلباک X?#>ات ? دن 
 تسب رهش ری#8 رسپ P Bastawairiریئوتسب ? .<وب یقاب مه )ـه+�+( vرع tاحوتف
 0+#< هک +# تنطلس 0افلاخم ? ،<#?X لمعب +# یگ#زب Pاهینابرق اجنX #< ? ،<رک ریمعت +#
 .<رک یبوک رس دن<وب یح+ون

 نموه? هلمج 0+8+ هک ،دنرب یم Wان 0ام<?< نی8+ +# یناهاش #ایدنفس+ 8+ سپ
 ? ،تس+ Pامه دن8رف P ? >+#+vامه aرتخ< ? )P#ای دنفس+ نمهب( 0ات+ دنیپس
 اب +# 0اهاش نی+ یخرب ? ،تساهناتس+< 0اتسیس ? دنمله P<+? نیم8 رس #< +رناشی+
 .دن+ H<رک طلخ یس#اپ یشنماخه 0اهاش

  :ییاتس4: @ان:ولهپ
 0اشی+ رصتخم رک° هک یهاش Pاه 0+دناخ رب H?الع ییاتس?+ گنهرف }#?< #<

 Wانب هک ،دن+ یخی#ات نیم8 نیمه ?زج مه ó#زب 0ان+ولهپ Pاهنام<?< 8+ یخرب ،تشذگ
 اهنام<?< نی+ رثک+ ? <وب <وجوم یئای#X یسامح tای+?# #< یصاخ Pاهباتک 0اشی+ Pاه
 رت+وت ? هنم8+ #?رم هب یل? .دن#+< قلعت 0اتسناغف+ ینونک نیم8 رس ای 0اس+رخ êاخ هب
 نیاب +# H<اعل+ zوف Sامع+ ? هتفای یناتس+< گن# 0اشی+ یخی#ات Pاه تیعق+? اهلسن
 Pاه تیعق+? یخرب ،Pوناسف+ tای+?# نی+ نیب 8+ 0+وتیم هک ،دن+ H<+< تبسن 0ان+ولهپ
 0ان+ولهپ نیرت #ومان ? نیرتگ#زب ? <رک وجتسج 0اهاش Pاهنام<?< دننام زین +# یخی#ات
 0اشی+ <+ژن Pولهپ رگی< بتک ? اتس?+ tای+?# هب رظن هک دن+ هتساخرب 0اتسیس êاخ 8+
 Hاش گن#وک رتخ< اب ?+ ? تسویپ یم )دیشمج = مج = همی( Pدخب Hاش<اپ 0امه هب
 ببسب a 8+S 8#رسپ هک HدمX <وجوب 0امیرن Wاس <+ژن نیمه 8+ ? ،<رک جی?زت 0اتسلب+8
 رب P? ،تفای 0اتسیس یهاش<اپ #دپ xرط 8+ ? ،دش Hدیمان مس+ نیدب ?+ Pوم Pدیپس
 +# ?+ ? ،دش قشاع )<وب رکذل+ قباس êاحض لسن 8+ هک( لباک Hاش v+رهم رتخ< هب+<?#
 <وخ رصع 0ان+ولهپ ? 0+دنم#?8 دمX رس هک ،دمX <وج? هب متس# ?دنX 8+ ? ،تفرگ ین8 هب
 رس یل? ،تشک <وب ?+ #+ذگ ^+رخ S+8 هک +# )یجلغ = 8Pرغ( <+زهوک کک?+ ? <وب
 #< <وخ پس+ شخ# اب ? <اتف+ یهاچ هب <وخ #<+رب <اغش ۀلیح هب نمهب دهع #< Wاجن+
 .<+< 0اج Hاچ 0امه

8+S رسپ <اغش ? متس# 8+ ریغP >انب رگیW 8?+#H زب 0+ولهپ هک تش+< مه#ó وب>، ? 
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 ? ریگناهج ? v+رهس ? 8رم+رف متس# 8+ .دن+ #وهشم )#+وخت( #اخت ? <اهرف ?+ دن8رف ?<
 Pرسپ <وب Hدش هتشک #دپ تسدب هک v+رهس 8+ ? ،دندمX دیدپ وناب #8 ? وناب پسشگ
 Wانب Pاهباتک 0ان+ولهپ نی+ Wانب هک ،دمX این< هب 0ایرهش مه ?8رب 8+ هک دنام )?8رب( Wانب
 همان Wاس ،همان ریگناهج ،همان پسشگ وناب ،همان #ایرهش ،همان ?8رب ،همان 8رم+رف Pاه
 .تس+ HدمX 0اشی+ Pاهناتس+< مه یس?<رف همانهش #< ? تس+ <وجوم

 ات ? تش+< tرهش Wالس+ 8+ لبق ۀنم8+ 8+ 0اتسناغف+ #< #+وخت ? S+8 متس# 0اتس+<
 0اتس#اخت ? S+8 ۀعلق ? متس# ۀپت )0اگنمس #<( متس# تخت Wان هب <دعتم Pاهیاج 0ونک
 خی#+وت #< اهمان نی8+ یخرب هک تس+ <وجوم H+رف #<( متس# #وخ+ ? <+زهوک کک ۀعلق ?
 دننام رگی< للم خی#+وت #< یتح ? ،تس+ Hدش رک° مه یمالس+ Éوتف 8+ دعب vرع
 .<وشیم H<رب متس# Wان مه )ù W ات ٥ 0رق هب àوبرم( ینم#+ ین#وخ یسوم

 }?اک 0امه 0ام<?< تش+< tرهش P#?ال< ? ین+ولهپ هب هک H#?< نی+ رگی< 0+دناخ
 xاجح+ ? متس# لباقم #< +# قیالخ یعمج هتس< تکرح کی هک تس+ رکذل+ قباس
 دهع #< هک ،دمX <وج? هب 0اگ?اک 0#اق Wانب Pرسپ ?+ 8+ ? ،<وب X?#>H #وهظ هب êاحض
 نی+ ? تس+ H<ومن اهیگن+<رم vایس+رف+ اب <ابقیک Pاهگنج #< رهچونم ? ^زی+ ? 0?دیرف
 Wوس 0رق ات یتح ? <وب یقاب )0#اک( Wانب 0ایناساس ? 0ایناکش+ رصع ات 0+دناخ
 .دن<وب H<رک ظفح +# <وخ t#دق ? Hوکش مه Pرجه

 نی+ اتس?+ #< هک رهچونم رسپ رتون vاقع+ 8+ ،دن+ 0ای#°ون ین+ولهپ رگی< 0ام<?<
 #< شمان هک رتون نب )¢وط( هسوت ? دنیوگ Naotairyana  هنایریئتوئن +# 0+دناخ
 هک هسی+? 0+رسپ رب هک تسینایک دهع ó#زب 0ان+ولهپ H +8دنام یقاب 0اس+رخ ¢وط رهش

Vaesaka )?ایس+رف+ مع )هسیv بلاغ ین+#وت Xهتسی? اتس?+ #< رتون رگی< رسپ ،دم 
 انسی<زم شیک 0انمش< اسب هک تس+ )P#< مهتسگ = Pولهپ مختسی?( Vistauru ?#ؤی
 .تس+ Hدش H<رمش ¢وط رسپ 0+دناخ نیمه 8+ زین پس+#8 ? تس+ هتشک +#

 #وتسب ? پس+رهل رسپ ری#8 ? ¢?اک رسپ )Pولهپ Hرف 8Pرب( 8ربیرف نینچمه
 tرک کیم+رگ( یم+رگ ? پساتشگ رسپ #ایدنفس+ ? ری#8 رسپ )اتس?+ Hریئ? هتسب(
 Pاهناتس+< #< H#?< نی+ 0اگ<+8 بیجن ای 0اگ<+زهش 8+ری8 ? تساماج رسپ )Pولهپ
 یخی#ات <وج? هب Hدش تی+?# Pاهناسف+ الخ 8+ هک دن+ Hدش رک° 0ان+ولهپ ثیحب ،àوبرم
 ? یمان 0اس+رخ ? Pدخب میدق یخی#ات Pاهناتس+< #< یکی ره ? <رب 0+وت یپ 0اشی+
 .دن#+< یناشن
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@اتسناغف: 4 یئاتس4: 2اه نیم;رس
 هک هتف# رک° تقونW Xولعم نیم8 رس هعطق H<زناش 8+ <+دیدن? اتس?+ Wوس vاتک #<

 Pاهتشی #< نینچمه ،دن+ Hدش عق+? 0اس+رخ ینونک 0اتسناغف+ #< اهنیم8رس 0+8+ یخرب
 هنیرپ+ ًالثم ،دن+ نیم8 رس نی#< X0 همه هک HدمP Xاه هناخ<?# ? اهوک Pاهمان اتس?+
 ?#ون ،)ومS Xامش دغس( Hدغس ،)ومP Xاهکی<زن #< 8W#+وخ ای ریماپ #< ینیم8 رس( وجی?
 P ?H+ره ،)یلامش 0اس+رخ #< اسن( ایاسین ،“خلب” Pدخب ،)vاغرم P+رجم ?رم(
 یتی? Pره ،)0امیلس Hوک ? ایتخپ تیال? = H?#( H?#?+ ،)لباک( هترکی+ ،)t+ره(
 هتپه ،)وتښپ هغ# = 0اشخدب ô+#( هگه# ،)دنمله( هنموت P+ )t?+ره v ? >H+دنغ#+(
 .دنعق+? X0 #+وج #< ای 0اتسناغف+ #< اه نیم8رس نی+ ۀمه هک )دنس( ? دنه

 8+?رپ 8+ رت دنلب Hوک( هنیس P#اپ وی ،)Hوک Hایس( هگمایس 8+ اتس?+ #< نینچمه
 تس+ هتف# رک° اهبX ? اهوک رگی< ? )رغ نیپس( Pریگ هنوگ هنیپس ،)شک?دنه = vاقع
 .<8اس یم نش?# نیم8 رس نی+ اب +# vاتک X0 نیبترم ییانشX هک
 z:ون: uابH:@ 4 :5زی:

 هتفگ هکی#وط ? <#?X 0ایم هب +# H +Pدش Éالص+ دیدج شیک تش<#8 هکی<وج?اب
 vاب#+ رث+ مه 8اب ،<+< #+رق 0اشی+ لباقم ریرش P+وق اب +# یکین ? ریخ ۀتشرف شش دش
 wونل+ v# هن?#+? Pاج هب ? دشن عطقنم یلک هب دنتش+< Pدی? میدق 0ایئای#X هکیع+ون+
 P+دخ P+رب Wان نی+ ? ،تسان+< #?رس X0 ینعم هک <اتسی+ H<زم H#وه+ Pدی? ó#زب
 0اتس?دنه #< 8ونه هک )0+وی<( ییای#X 0ای+دخ ? دی<رگ نییعت تش<x 8#رط 8+ هناگی
>+#+P اقمW رتم تش<#8 شیک #< دن<وب یی+دخ?ê رق+# >+>H وی< ۀملک نیرب انب ? ،دندش 
 Wاگنه X0 8+ ? ،دش Hدن+وخ Hدننک H+رمگ ? Sوغ <وب +دخ ینعم هب تش<#8 8+ شیپ هک
 یل? ،دندن+وخ )انسیوی<( +# لطاب نی< ? ریپ ? êرشم ? )انسی<زم( +# تسرپ +دخ
 +# <وخ یلص+ ینعم )0ایتش<P 8#انثتس+ هب( ییای#X للم همه <زن وی< هملک نی+ <وج?اب
 #اگ<#?رپ Wان ¢وی8 ،تس+دخ ینعم هب مه 8ونه 0+?دنه <زن Hوی< ? ،هتش+< ≤وفحم
 )ینش?# ? ô+رچ ینعم هب( وتښپ Hوی< ? Pوسن+رف وی< ? ینیتال ¢وی< ? ینانوی ó#زب
 .تس+ هشی# نی8+

># X#دی? }#?< 0ایئایP +ینگ #v +ونلw Xرت+ اتس?+ #< هک <وب یی+دخ کیپ ? شت? 
? Xرتa ? ># ولهپP Xوت#è+رت ? ># >#P X°#èXشیک #< ? تس+ #?+ وتښپ #< ? شت 
 +# شت+ هلعش هک <وشیم H<رمش H<زم H#وه+ رسپ ? Pرصنع 0+<زی+ 8+ یکی یتش<8#
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 ۀلزنم هب اهاگشتسرپ #< +# 0+8?رف Pاهن+دشتX ? ،دنتش+دنپ یئ+دخ ô?رف }دنیامن
 .دن<+< #+رق v+رحم

#v +ونلw >ییاتس?+ رگی Xv +دی? }#?< #< هک تسP اپ+ مهW اپنt )رسپ ینعم هب 
Xv( دش <ایH ? 0وچ X#دخب 0+<+ژن ییایP میظع 0ایرج Xشیوخ #وشک بلق #< +# وم 
 یم هتیهان+ Wان هب P X0+رب +# یعونل+ةب# ،دن<وب H<+< #+رق یگ#زب Pاه H<افتس+ <#وم
 تشی 0اب+ هک دنتفگ یم H Ardvi-Sura#وسPè?<#+ +# ای#< نی+ <وخ ? دنتخانش
 این<+ = #<ام wونل+ ةب# هب +رنX 0اققحم ? تسیعونل+ ةب# نی+ شیاتس t +8#ابع اتس?+
 دعبام ۀنم8+ #< ? ،دنهدیم طب# میدی< مه خی#اتل+ لبق #اثP +? #+ ># Xاه همسجم هک
 تشی 0ابX #< هک Hدنام یقاب <رجم t#وص هب دیهان = هتیهان+ X0 ریخ+ ?زج Wان نی8+
 Pاه#وی8 ? اس# دق ? ،Hدیشوپ نی#8 نه+ریپ هکین+وج Pابی8 رتخ< لکش هب اتس?+
 دبعم رتخاب vاتک #< نسنل?+# Sوق هب ? ،تس+ HدمX #< <#+< ییالط ^ات ? شکل<
 wونل+ ةب# نی+ اتس?+ مجنپ تشی #< هک تش+< <وج? رتخاب رهش #< هتیهان+ #وهشم
 ریش }دنیاشخب ? شی+8 یبرم ? 0ان8 مح# ? 0+<رم هفطن }دننک هیفصت ثنوم Pابی8
.تس+ Hدش H<وتس 0ان8 هب vوخ

هتیوک 4 5اهدنق خی5ات ;: لبق zونل: ةب5 فلتخم 2اه همسجم

 #< هملک نی+ ? تس+ ?#دنت ? ان+وت هب بقلم هت+? ییاتس?+ رگی< Pرصنع 0+<زی+ 8+
>#P ? دی? }#?< #< ? )<اب( وتښپP ?+وی Vayu وج #< هک دشابa ? رخ?a اب گنج 
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 ? بیذهت رب یبنج+ X?#+0 هلمح ? êافس 0+رگمتس °وفن Wاگنه ای نمش< 0ایهاپس
 wونل+ v# نی8+ ،دتفیب نمش< تسدب تنایخ ? #دغ هب هک یصخش P#اتفرگ ای ? شیک
 رظن P+#+< ? #دصل+ عیس? ? Wدق تباث ? یگنج ? #دتقم ?+ ? دیامن <+دمتس+ Pرصنع
 نی+ tاکوکسم رب مه )1Ä٥W <?دح( اکشینک رصع ات wونل+ v# نی+ ? ،<وب بیاص
 0اب8 #< +رنX هک ،دش یم شقن 0دی?< Sاح #< #+دشی# <رم لکش هب یناشوک Hاش<اپ
>#P دن+ هتفگ )<+?( یناشوک. 

@ایماب 2رتم ٥k تب {اط رب uاتفz bونل: 5u بکوم
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 2رتخاب وکیرگ تعنص نیمیس W:دم کی ;: .2زیخ لصاح z bu 4ونل: ةب5 اتیهان:
 .m l @رق

 8+ هک Hدیمان Pرتخاب Pاهتزی +# ییاتس?+ w+ون+ vاب#+ هتسدکی یناملX ققحم رگیگ
X0 رثیم هلمجH Mithra مشچ ۀلزنم هب ? ییانش?# ? #ون عبنم #v +ونلw ?+#?وب هن>H، ? 
 = Hرثیم نی+” :لیزم?< Sوق هب ? ،دننک یم ظفح +# یتس+# 0وناق ? ملاع Wاظن âاقفتم
 ? 0ابهگن ? عیس? Pاه Hاگ+رچ کلام ? 0امیپ P+دخ +# وتښپ ? میدق P#< ریم = رهم
 0اگدنیاتس رب ? محریب 0انکش 0امیپ ? 0+ریرش هب تبسن هک دن+ هتفگ 0+#اکتس#< یماح
 .تس?+ 8+ تکرب ? 0+#اب ? تع+S 8#وصحم ? Wاشح+ شی+زف+ تس+ 0ابرهم

 H#وه+ مشچ ? 0امسô X+رچ ? 0انمیره+ Æوصخم بیق# تس+ #ون لماح هک رهم
 ?+ P+رب )ریماپ ای 8ربل+( یت8رب Hره Hوک Pالاب H<زم H#وه+ :اتس?+ #+رقب هک تس+ H<زم
 دیپس نسوت #اهچ هک ینابات ? نش?# ۀن?<رگ Pالاب رب 8?# ره هک <وب هتخاس یهاگ #+رق
 رهم wونل+ v# اب âانیع ییاتس?+ ریوصت نی+ ? ،دیX یم رب zرشم 8+ دشک یم +رنX یتشهب
 ات ? aوقنم 0ایماب Pرتم جنپ ? یس تب zاط فقس رب aدیپس Pاهپس+ ? H<+رع ?
 یبرغ ایسX تیاهن ات دعب ۀنم8+ #< ییای#X میدق دیاقع نی+ Pاهرث+ ? تس+ <وجوم 0ونک
 ،Pدخب tاحفص ،ییاتس?+ تفاقث 0وناک H +8ریغ? دیهان ? رهم شتسرپ ? Hدی<رگ نهپ
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 Hدنه< ومن ? بش ô+رچ مه )هگ?ام( Hام )#وه( رهم H +8?الع .تس+ Hدش رشن xرط رهب
 H Gao-Chitraرتيچ وئگ یش+وم یگدن#?رپ ببس هب +# ?+ هک ،دش یم H<رمش tاتابن
 .دنتفگیم

 ? 0+#اب 8wوم )ریت( هیرتشیت }#اتس 0+رتخ+ ? Pرصنع Pاهتزی نی+ ۀلمج #< ?
 .دشاب اهای#< ? #اهن+ ? اه#اس همشچ }دنی+زف+ هک تسینامسP Xاه همشچ }دنیاشک

># Xرگی< ،می<رک رک° ًالبق هک یناح?# 0+دنپساشم+ شش 8+ زج ییاتس?+ نیی 
 ? Sدع ۀتشرف( نش# = tاتش#+ :دن+ هلمجنX 8+ هک دنرب یم Wان مه +# لکوم 0اگتشرف
 ۀتشرف = a?رس( Sraosha هش?+ Hرس ،)8P?ریپ ۀتشرف = W+رهب( هنغ Hرت#? ،)<+<
 .)P#اگزیهرپ ? یقالخ+ مظن ۀیماح( Pوهگ ? یش+ ،)0وناق ? P#+<رب 0امرف ? تعاط+
:HایبÄ 4 ;ۀطب:5 4 اهناب b@ یناغف: ۀنسل: اب

 0اتسناغف+ میدق تیندم }#?< هس رب Pرصتخم #ایسب حیضوت هتشذگ tاحفص #<
 یخی#ات }#?< 8اغX 8+ هک میتفگ ? میتشون ییاتس?+ رصع P èدی? }#?< خی#ات 8+ لبق
 .تسیقاب اتس?+ è +دی? vوتکم رث+ ?< طقف

 Wالع+ ? یناغف+ ۀنسل+ tاملک #< 0اب8 ?< ره نی+ #اثP Xوسیاقم یساشناب8 رظن 8+
 یناعم 0امه هب مه 0ونک+ میدق tاملک اسب ? .تس+ <وهشم 0اتسناغف+ نکام+ ?
 #اسهوک tاجهل 8+ یخرب ? وتښپ 0ابâ 8اصوصخم ? ،دن+ Hدن8 ? لمعتسم <وخ یخی#ات
 هملک دنچ طقف Sاثم P+رب .دن+ H<رک طفح رتن+?+رف +# یخی#ات <+وم نینچ ،یقرش Sامش
 :<وشیم É >+>Hرش

X#ۀشی# 8+ :نی X# 8 ای تیجن ? لیص+ ینعم هک+#w >+هملک ? تش X#H ># +>v وتښپ 
 نی#X وتښپ تبسن دنوسپ )z )0احل+ هب سپ ،تس+ 8P#?اشک ای <اینب ? لص+ ینعم هب
 .تس+ فیرش 8#?اشک ای لیص+

 هک ،شک?دنه Sامش tاحفص هب tرجه 8+ لبق نی#X میدق نیم8 رس :هجی? هنیرپ+
 هب #اهدنق Pوتښپ #< 0ونک ات هجی?+ ۀملک ? تسنافیرش نیم8 رس ? Hاگم#X0 X ینعم
 .تس+ لمعتسم Hاگیاج ? نیم8 رس ینعم

X#هش#? هی: X#دنه رجاهم 0ایئایP وخ میدق یلص+ نیم8 رس 0امه> #+ X#هش#? هی 
 tایح اب هک دنیوگ )وش#?( +# عیس? Hاگ+رچ ? عترم 0ونک ات #اهدنق #< ? ،دنتفگ )هت#?(
 .<#+< یگتسویپ Sامک میدق 0ایئای#P X#?رپ W+< ? یچوک

 t+? یبونغی ۀجهل #< هملک نی+ .تشذگ É X0رش هک <وب <اب wونل+ v# اتس?+ :هت+?
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 هب 0+ری+ Pدنویس ? ینیئان ۀجهل #< هکنS Xاح .تس+ )<+? = <اب( P#< ? وتښپ #< ?
 .هی+? :+8+8 #< ? هی? :ینانمس #< ? )<اب = +?( تسکی<زن <وخ Pدی? لکش

 هش# )نخس( هش+#? ۀشی# وتښپ #< ،Pوگ نخس }دنیاتس ینعم هب Pدی? :یشی#
 #< x?رعم Hایگ هموه = هموس تس+ )ای#<( دنیس 0ونک ات Pدی? وهدنیس ،<#+< )zالخ+(
 Pدی? ینعم 0امه هب âانیع وتښپ میدق v<+ #< )مظن( êولش+ ? دنهچ ? ،هم?+ وتښپ
 #< هک P#وت + ښک( Pرتشک )Sالج= Wرب بحاص( نمرب وتښپ #< نمهرب ،تس+ <وخ
 اسی? وتښپ #<( هیسی? )8اب ریشمش( ینعم هب تس+ ښک + #وت 0اش?# ریپ 0ایبل+ ریخ
 اسب ? )یشح? 0+<ان ? بیذهت یب ینعم هب #ډوس وتښپ #<( H# ،<وش )<امتع+ ینعم هب
 ییاتس?+ }#?< ثحابم #< +ذکه ? ،می#+< وتښپ #< Hدن8 ? لمعتسم Pدی? tاملک
 +# وتښپ 0اب8 ام نیرب انب ? تسیوق ? مکحم ۀطب+# وتښپ اب +رناب8 نی+ هک دیدن+وخ
 #< هک مین+دیم ییای#X 0اب8 ?< نی+ Pاقتلم نیم8 رس #< اتس?+ ? تیرکسنس ره+وخ
 #< اتس?+ 8+ دیاش میدق P#< 0اب8 ام+ .تسکرتشم ?< ره اب tاملک ? دع+وق ? t+وص+
 HدنیX ثحابم #< +# wوضوم نی+ ام هک دشاب HدمX <وجوب 0اتسناغف+ نیم8 رس <وخ
 .<+< میه+وخ لیصفت

 ? ان+< 0ایشی# 0اب8 8+ ،تس+ رصع X0 یب<+ میدق رث+ هناگی هک Pدی? Pاه<?رس #<
 Pوگنخس 0ان8 یعمج هلمج 0+#< هک تسلوقنم اه<?رس ? اهنخس رصع 0ایوگنخس
X#اتک #< الثم دنلماش مه ییایv +?S #اتک #< ? �11 <?رس ،دی? گیv رس مشش?> 

Åã-٤} +8 زهس+>H هچوهگ مناخ Ghocha وقنم یئاه<?رسS وب>H ? +8 رعاش+t 
 زین H#?وشی? ? یساس ? ین+دن+ ? هلاپ+?+ Mamata هتامام ? H Lopamurda#<وماپول
 ? لیخت 8رط نتخاس نش?# P+رب اجنی+ #< ام هک ،<وشیم Hدی< دی? گی# #< ییاه<?رس
 همجرت دی? گی# S?+ دلج v +?S #+ +8اتک �11 <?رس رصع P X0#ونخس ? 0ایب }ویش
 .تس+ هچوهگ مناخ H<+زهش 0امه }<?رس هک !می#?X یم تفیرگ

”+P ایخ 8+ رت?#دنت هک امش ۀن?<رگ !حبص 0اگ#اتسS +دنت ? ریل< 0اپس+ ? تس Xرن+ 
 P+ ؟دی?ریم اجک ،دنک وجتسج +# 0اکاپ ۀگلزنم ات دباتش یم 0ام<رم Pوسب دنشک یم
 !تفگش Pاه همان#اک vاب#+ P+ امش !دیئایب ام Hاگ#+رق هب اجنی+ !0ان+ولهپ ? 0+#?ال<
 دشاب 0وفدم هک یفاص #8 دننام ،<<رگ Hوکش ? 8P?ریپ کلام ات دی#?X 0?رب +# هندن?

 *( 0 ،دن# 2(ومن همجرت یسیلگن# GHHI #J! هنس *( E#0ژپ نمحرل#دبع یم#رگ دنمشن#( #* (0رس نی# .!
 .تس# 2دش رشن انای*5 ۀلجم ٦ Q*امش
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 0اهنپ تملظ ۀلجح #< هکیباتف+ دننام ،دشاب Hدیپسخ انف ? یهابت ۀنیس #< هکیسک 0وچ
.دشاب

+P ایتس< هب امش !حبص 0اگ#اتس#P اه?رینP زب#ó 0ات X0 هن+? هیش یناتساب <رم 
 رتخ< ات دی#امگب +# 0ات Pاه هن?<رگ !اه هیتسان P+ امش !دی<رپس ین+وج aوغX هب +#
Xاتفv #+ رب <#+< هک یهوکش همه اب>+#>.

 ? .دی<#?X <ایب +# اگ#وت شیوخ میدق }ویش یساتب !دین+وج H#+ومه هکیناسک P+ امش
 نیب 8+ +# ویجوهب دننکیم 8+?رپ کباچ Pاهلاب اب هک شیوخ 0وگمدنگ Pاه پس+ اب
!دی<رک 0?ریب ای#< ^+وم+

+P +#ابv اه همان#اکP رب ،دیتشاک وج ? دی<رک #ایش +# نیم8 !تفگش+P +0اسن 
 هی#+ هب ? !دیدنگف+ #?< هتش+<رب 0ایم 8+ شیوخ Pانرک اب +# 0انمش< ،دی<+< +ذغ }ریش
 .دش شخپ zافX هب هک ،دی<+< یگدنشخ# ? عیس? ینش?#

+P ای امش 8+ نم !0اگ#زب#P مه+وخیم +P اه8این هب !حبص 0اگ#اتسP دیدب نم{ 
 #اک !دیهدب Sافط+ اب Pرگن+وت ? 0+?+رف t?رث نم هب اه هیتسان P+ دیرگنب ینابرهم
 8این .دنن+دیم W<رم دی+ H<رک یناتساب هنم8+ #< هک +# امش هن+#?ال< ? ó#زب Pاه همان
 ? ریل< 0+دن8رف هک دش ده+وخ هتفگ امشب یماگنه نم ۀیع<+ !?رین 0+دن?+دخ P+ منکیم
 .دنشاب H<اتسی+ نم x+رط+ #< wاجش

 ،تسام P +? ># #?+0اج ،تس+ رتکی<زن نمب همه 8+ هک منکیم vاطخ اموس هب نم
 “.دنک وفغ Hرسکی +رم 0اهانگ هک مه+وخ یم ?8+

 رحب #< Hرتم Hوش? رسپ ¢دنچ?دم P +8<?رس )شتw Xونل+ v#( ینگ+ شیاتس #<
 :X0 تیب دنچ کنی+ هک تس+ <وجوم تیب هن #< Pرتیاگ

 نش?# شتسرپ Wاگنه P? .تس+ یناح?# }دنیامن هک +# ینگX میاتس یم نم”
 .دشخب یم t?رث شتسرپ a+<اپ #< ? دتسرپ یم نیعم Wاگنه #< ? .تس+

 اجنی+ +# 0+وی< ?+ +ری8 ،تسینونک ? یناتساب 0+دنمشن+< شیاتس ۀتسیاش ینگ+
 .<#?ایب

+P +اهنت !ینگ X0 هک شیاتس >#X0 وس همه 8+ ات ? دیاین شیپ یعنام Xرن+ 
 .تس+دخ Sوبقم شیاتس نینچ !P#+دهگن

+P +ینگ! Xاب ¢# 0اسa، رب 0امب ام اب ? رسپ هب #دپ دننام+P وبهب>P ام!“
 #وشخ ? 0انخس 8+ هک +# اتس?+ <?رس دنچ Pدی? Pاه<?رس نی+ Pولهپ #< 0ونک+
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 اب !دیه< +رف aوگ نیهم 0انخس هب” :دیوگ {P Åانسی #< ،می#?X یم تس+ تش<8#
 شیپ !دیه< زیمت <وخ )یتس+# ? ô?#<( نییX ?< نی+ 0ایم !دیرگنب X0 هب نش?# ۀشیدن+
+8 Xرس #< هک <وشب دنک #ایتخ+ +# <وخ نی< هصخشب یسک ره ،دش #+رف نیسپ+? 8?# هکن 
 8+ یکی دن<ومن #وهظ #وصت ملاع #< 8اغX #< هکی<+زمه رهوگ ?< X0 .می<رگ +?رماک Wاجن+
X0 رگی< ? #+<رک ? #اتفگ ? هشیدن+ #< تس+ یکینP +8 X0 رم ?< نی+ 0ایم 8+ .تسیدب> 
 ? یناگدن8 دندیس# مهب رهوگ ?دنی+ هکیماگنه .+# تش8 ین دنیزگرب +# کین دیاب ان+<
 نیرت تش8 8+ 0اتسرپ W >#?ôاجن+ رس #< هک تس+ تهج نی8+ ،دن<#?X دیدپ óرم
 “.دن<رگ #+<#وخ رب )تشهب( لحم نیرت وکین 8+ یتس+# 0+?ریپ ? )8ò?<( 0اکم

 :دنیوگ ٥Å Pانسی #<
”+P >وش 0+رتخP دننکH! ?+P >+8ومایب کنی+ !0+<امW ? XاگH 8اس 0اتW. دنپW #+ 

 امش 8+ کی ره دیشوکب یشنم êاپ یناگدن8 یپ t +8ریغ اب !دیرپس شیوخ رطاخ هب
 .<8اس Wرخ ? aوخ +# <وخ یناگدن8 ?رنی8+ ? دیوج تقبس Pرگیدب کین #+<رک #< دیاب

یشنماخم @اگناگیب ۀطلس

Xامت میتشون 0ونک ات هچنW X0 ?+اه تیعقP >+رمب هک تسام #وشک خی#ات یلخ?# 
 قلعت ییاه هنام8 هب ? H<وب نیم8رس نی+ گنهرف ?زج یل? Hدش طلخ اهناسف+ اب #وه<
 بتک #< یل? ،تس+ Hدشن قفوم X0 قیقحت هب 0ونک ات ینیم8 ریP 8اهش?اک هک <#+<
 .تس+ Hدی<رگ لقن رت+وتب یلم tای+?# ? اه همان P+دخ رگی< ? اتس?+ ? +دی? دننام ینی<

 #< ? ،دن+ H<رک tرجه vرغ ? zرش هب رتخاب 8+ هکی<+ژن ییای#X للم 0ایم #<
 8+ یخرب دنتخ+<رپ اهتموکح ? اهتیندم لیکشت هب )میدق 0اتسناغف+( هنای#ê Xاخ ^#اخ
 یسایس °وفن هک ینعم نیاب .دن#+< یقلعت 0اتسناغف+ اب تسایس ? خی#ات رظن 8+ 0اشی+
 Hدیسریم مه 0اتسناغف+ نیم8 رس هب X0 رث+ هک هتفای àاسبن+ #دقنX 0اشی+ یگنهرف ?
 .تس+

 قلعت خی#ات 8+ لبق یبرغ PایسX هب 0اشی+ تیندم هک Wالی+ <+ژن ییای#W X<رم ًالثم
>+#> ? ># Xیماس <+ژن اب رخ ># Xدن#+دن ام میدق گنهرف #< یمیقتسم رث+ ،دن+ هتخیم. ? 
 یتیه تختیاپ #< ریغص ایسP Xوک 8اغوب #< 0اشی+ تیندم #اثX هک یناتیم W+وق+ مه
 رب P°وفن âامیقتسم ،تسیبرغ 0ایئای#z،W X{{1٤ هب قلعتم ? Hدش هتفای )Wویرتپ(
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X#تفه 0رق #< یل? ،دن+ هتش+دن 0اتسناغف+ میقم 0ایئای z،W وق هک اه<امW X#ژن ییای+> 
? X#اه هبیتک #< ? ،دن<وب 0اب8 ییایP +وس#P انب 0اشی+ #وشکW +ام>+P °دش رکH، ># 
 0اتمک+( 0اتمگه 0اشی+ یهاشنهش زکرم هک ،دنتفای #وهظ ینونک 0+ری+ êاخ Sامش
 #اهچ ،Sاس {1٥ ات S �}1z،Wاس t +8?<?ره Sوق هب ? .<وب )0+دمه = t?<?ریه
 :دن+ Hدن+# مکح P<ام 0اهاش 8+ رفن

1è >سکوی Deioces = >0اکه< = وکایه �}ù-٦٥٥z،W ست#?رف رسپ 
Fravartis ># اس {٥ <?دحS. 

Äè رفH +?#٦-٦٥٥ سکوی< رسپ ستÅÅ z،W ÄÄ اسS )وی#+< هبیتکa: رف?# 
 )شیت

Åè وه?ò ٦ )ینانوی #+زکایس = #+زک+وک =( رتشÅÅ-٥ù٥z،W ٤ù اسS. 
٤è Xسگایتس Asteyages )+î>اهê( ٥ رتشخ?وه رسپù٥٥-٥}z،W 8+ دعب هک 

 0ایشنماخه +رنP Xاج ? ،دش Øرقنم <ام تل?< ?+ 0ام8 #< تنطلس Sاس جنپ ? یس
 .دنتفرگ

 <#+< تیمه+ تهج نیدب 0اشی+ تیندم ? P<ام 0اهاش }#?< 0اتسناغف+ خی#ات #<
 نیشن نی#X یقرش Pاه نیم8 رس Wامت شیت #?رف <ام H >?Wاش<اپ t?<?ریه Sوق هب هک
 ? P#امعم ? tالیکشت ? 0دمت #اثX نیرب انب ? ،<وب هتفرگ 0وحیج #انک ? رتخاب ات +#
 }#?< 0دمت #< هچنانچ 0اشی+ یتسرپ ییانش?# ? رهم ? 8Pاس همسجم ? P#اجح ? 0اب8
 یتح ? دشاب هتش+ذگ یقاب +# Pرث+ مه هنای#X یقرش تمسق نی#< .هتش+< رث+ یشنماخه
 ? ،دن+< کی<زن P<ام 0اب8 اب مه +# وتښپ 0اب8 ،هسن+رف ó#زب دنمشن+< رتتسم#+<
 ینونک Pوتښپ #< هملک نی+ ? دنتفگ یم وکاپس +# H<ام گس اه<ام هک دیوگ t?<?ریه
 هک دنیوگ 0اققحم ۀتسدکی مه ? .دن+وخ 0+وت وکپیس +رنX یثینات ریغصت اب هک تس+ یپس
 رهم بهذم اهی<ام 0ویناح?# غم ۀفئاط 0وچ ? ،<وب هتف# رتخاب هب <ام 8+ تش<8#
 رتخاب هب ? دنک یتاحالص+ تس+وخ تش<#8 ،دن<وب H<ولX یی?<اج ? رحس اب +# یتسرپ
 .تفای Pدنم Hرهب اجنی#< ? تف#

 8+ اسب ? ،دن<رک ¢ابتق+ <ام 8+ <ایP 8اهزیچ یشنماخم 0اهاش هک دنامن هتفگان
 رییغت <ام تل?< Ø+رقن+ اب ? ،<وب P<ام }#?< لیمکت ? هیبش یشنماخم }#?< tابیترت
 0+وت تح+رص اب <#+وم 8+ یخرب #< یتح ? .<+دن P?# تشیعم ? تسایس #< یساس+
 .تس+ H<وب اهی<ام 8+ یشنماخم 0ایس#اپ ¢ابتق+ هک تفگ
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 اهی<ام 8+ +# ¢ابل لکش هس#اپ W<رم هک دن+ هتشون وب+رتس ? t?<?ریه ًالثم
 ? Hایس ین+وغ#+ Pاه ¢ابل ? #+< نیتسP Xابق ? نیدمن Hالک نیرب انب ? ،دن<رک ¢ابتق+
 دنب شفک ? یمرچ دنلب #+ولش ? ون+8 ات #+< نیتسX گنت یمرچ بیزنت ? گن# رپ òرس
 Wاین اب رجنخ ? دنب رمک ? ون+8 ات نه+ریپ ? ،Pدمن }<اس <رگ Hالک ? هتسجرب êون اب #+<
 .تس+ Hدش ¢ابتق+ اهی<ام 8+ هک تسیاهزیچ H#8? <وخ ? هحلس+ w+ون+ 0+دنامک ?

 یبرغ S?<اب ? <وب Hدیس# <وخ ^?اب رتشخ?وه رصع #< <ام تل?< t#وص رهب
 êاه<î+ ره+وخ نینچمه ،<وب <ام ۀکلم Pدیل Hاش<اپ tایلX رتخ< ? تش+< یطب+?#
 “+وس#اب” هک ییای#W X<رم 8+ یی هلیبق اهی<ام رصع #< ? .تفریم #امشب لباب هکلم
 تبسانم هب 8X0+ دعب هک دندش نکاس ینیم8 رس #< ? هتف# vونج هب Sامش 8+ تش+دمان
 #< هک تس+ Wولعم P#وسP Xاه هبیتک 8+ ? دی<رگ “¢#اپ” هب Wوسوم W<رم نی+ Wان
 P<ام 0اهاش }<+وناخ 8+ ? ،دن<وب #وس+ عبات +وس#اپ é+رم+ z،W {{٦ ات {{� <?دح
 .<وب H<رک <ام عبات +# ¢#اپ )٦ÅÅz،W-٦٥٥( شیت#?رف

 Wانب یسیئ# هک <وب “<اگ اس#اپ” یکی یس#اپ نیشن رهش هلیبق شش 0ایم #<
 دندمXرب 0ایشنماخه Wانب یناهاش<اپ ?+ لسن 8+ ? تش+< )٦�٥z،W-{{�( شنماخه
 :لیصفت نیدب

 +رنS Xاج# 8+ یخرب هک تس+ <وجوم 0اخ#ؤم رظن xالتخ+ ولبات نی+ بیترت #<
 هک ،دیX یم رظن هب رتلوقعم H<+< بیترت 0اتساب 0+ری+ فلؤم هچنX یل? ،دن+ H<رک xذح
 .دش X?#>H یفاض+ tاحیرشت یخرب اب اجنی#<

 0اهاش }#+<+ تحت #< یماقم êولم #وطب z،W{{� <?دح 8+ یشنماخم 0اهاش
 رتخ< ،<وبن یقیال <رم هک سکایتس <ام نیرخH Xاش<اپ ? ،دندن+ریم مکح Wالی+ #< P<ام
 a?#وک ?+ نطب 8+ هک ،<وب H<+< یشنماخم W?< هیجوبمک هب +# Mandane هن+دنام <وخ
 Sاس #< ? ،<رب نیب 8+ +# ?+ ? دی#وش سکایتس+ رب ?+ ? دمX <وجوب )¢?ریس( ó#زب

٥٥ãz،W امت لماش هک تش+ذگ +# یعیس? یهاشنهاش <اینبW +#+الف یضt +وب 0+ری>. 
 ó#زب حتاف نیل?+ یل? ،دیX یم #امش هب یشنماخم متفه Hاش<اپ a?#وک دنچ ره

 نیم8رسب هن+رتیدم لح+وس ات vرغ #< <وخ اهییاشک #وشک 8+ دعب هک تسن+دناخ نی+
 = ویره( ای#+ ? )t#اپ( Hوثرپ ? )0اگرگ( هناک هن#? ? تشگ هجوتم مه ¢#اپ zرش
 = هنایگن#< = هگن#< =( هکن#8 ? ،<وب Artacana هنک هت#+ X0 تختیاپ هک )t+ره
 شیت?#?اه ? )دنمله = تنموتیه =( ¢?#دنامیت+ <?# #انک رب )ینونک 0اتسیس
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 ?+ #اسهوک ? )لباک = ههبوک =( نفوک <?# P<+? ? )v+دنغ#+ = 8Pوک+#+ = یت??ره=(
 #اهرگنن 8+( H#اهدنگ tایال? ? )هنزغ( هکزگ ? )شک?دنه = <+زیماپ ?#اپ=( هنیس Pریپ
 0انچمه ? )ریماپ( اک#? هموهاکس Sابج ات )خلب = هیرتکب( شیرتخاب ? )دنس #انک ات
 ? Hویخ Pاه هح+? ? )ای#< ریس( ست#اسک #?+ ات )دغس( ?<وکوس ومé X+#?ام #<
 .تخاس یشنماخم #وشک ۀمیمض +# )?رم( انایگرم ? )8W#+وخ( هم8#+وه

Achaemenes هخامنش

 '،) ٥-٦-,٦٤ Teispes /01 5. جیش پش

Caymbyes /01 کمبوجیه .;

Cyrus /01 <0=کو .>

٤. جیش پش ?0' 

Ariaramnes یا=منا=A

Arsames '1=شا

 Hystaspes 0یستاسپ

 '،)٤G٥-٦;; Darius /01 <1=یو? .H

 '،)٤-٤;٤G٦ Xeres 5 خشیا= شا,

 '،)٤٦٥-٤;٤ Artaxeres /01 55. 1=?شیر

;5. ?1=یو> ?0' ٤;٤-٤,٤(،' 

 '،)>٥G-٤,٤ '0? 5. 1=?شیر>

 '،)>>G->٥G '5٤. 1=?شیر سو

 '،)>>٦->>G Arses 5٥. 1=?شک

٥. کو=0> ?0' 

٦. کمبوجیه ?0' 

 '،)٥;H-٥٥, (M=بز) 'کو=0> سو .-

 '،)٥-<;٥;H (فاتح مصر)( 'کمبوجیه سو

01ستانیس

1=سامیس 

5٦. ?1=یو> سو' 

 '،)>>,->>٦ Vکدما

+8 Xریس #اث?¢ ># ?+>P اه+دنگ#+P ایاقب ،ربیخ }#< یقرشP XدکشتH هب هک تسیی 
 علض یهرگ 8ابهش یقرش Sامش یلیم 1Ä هنوس+ ۀیرق #< 1ãÅ1 عبط #?اشپ رتیزگ Sوق
 ? ،تس+ عق+? تف تصش رطق H >+#+Pری+< #< تف H<8ای wافت#+ هب یب+وس #< 0+<رم
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 یهاگیلاخ کی X0 گنس ?< ره نیب هک ،دن+ هتش+ذگ یگنس ۀیاپ یس رب +رنX }<ولاش
 H +8ام کی 8?# ره #< ? هتش+< #< یس 0اتسرپ شتX دبعم نی+ هک دنیوگ املع ? تس+
  .دشاب اه هیاپ گنس نی+ نیب 8H+?#< یس هلمج هک ،دندش یم لخ+< X0 }8+?#< کی

 ،تشذگ #< یعیبط óرم هب ای ? هتشک یگنج #< ٥Äãz،W #< )a?#وک( ¢?ریس
 عیس? a#وشک ?+ óرم نیح ? ،<رک Sابن< +# ?+ tاحوتف Wوس هیجوبمک ?+ نیشناج ?
 ٥ÄÄz،W #< 0ام<?< نی+ مهن Hاش<اپ a +?Sوی#+< ?8+ دعب ? <وب تقونP Xاه#وشک نیرت
 ات 0انوی 8+ ? تفای تس< هیجوبمک #وشک Wامت رب Sاس کی tدم #< ? تسشن تخت رب
 عض? ? ó#زب Pاهخاک ریمعت ? تیندم طسب هب ? ،دن+# مکح P#?انهپ نیم8 رس رب دنه
 #< ٤ù٦z،W Sاس #< ? ،دیشوک رکشل لیکشت ? اه+# õ+دح+ ? P#+< تکلمم Sوص+
 0اتسناغف+ #< یشنماخه تنطلس گنهرف ? تیندم #اثX هک <وب Wاگنه نی#< ? تشذگ
 Hوک ? رصم ? aوش ? ¢#اپ #< P<دعتم Pاه هبیتک aوی#+< 8+ .<وب هتفای طسب مه
 ? یمالی+ ? میدق ¢رف Pاه 0اب8 هب یخیم طخل+ مسرب هک ،Hدنام یقاب Hریغ? دنول+
Xوس#P ? رصمP ? دش هتشون یشیش ? یلبابH، ? ٤ میدق ¢رف یخیم طخÄ تمالع 
 ? مس# شقن #< aوی#+< 8+ تسییاه هتشون یناتساب #اثX نی+ نیرت مهم 8+ ? تش+<
 هب هچنX ? تس+ هتشون +# <وخ طلست تحت Pاه#وشک Pاهمان X0 #< هک ،¢#اپ 0وتسیب
 شیرتخاب )0اگرگ ? 0اس+رخ( H Parthavaوثرپ :تسنی+ <#+< قلعت ام #وشک خی#ات

Baxtrish )امش #< هک خلبS X0 Xرغ #< ? ومv رش #< ? )?رم( ایوگرمz اسامît انW 
 H Sughuda<وغوس .<وب )؟8H?رم+ خلب( هپس+ X0 8#P تختیاپ ? یتیس W+وق+ 8+ یکی
  P#8دگ ،)Hوترپ ? 8P#دگ ? هس#اپ نیب 0امرک( Karmania هینامرک ،)دغس(

Gedrosie، 8#هکن Zaranka )8#0اتسیس = جن(، ویرهH Haraiva )ره+t(، +? 
 a?دنیه ،)#?اشپ ? لباک( H Gadara#+دگ ،)8W#+وخ( Uvarazmiy هیم#8+

Hindush )دنس(، وگ هت هتa Thattagush )ریه دیگ هتس?>?t = کتیش لیابق ? 
 }دن#?+رف Pاه هکاس( Saka-Homavarka هک#? هموه هکس ،)ونب ? tاهوک کټخ
 ای#<رت هیت هکس ،)<وخ زیت Pاه هکاس( H<وئخ رکیت هکس ،)ریماپ <?دح ?#< âابلاغ هموه
 .)8Pوک+#+( Harauvatish شیت ? ?+ره ،)0+رکم( هکم ،)ای#< xرطنP Xاه هکاس(

 #+رق هب هلمجنX 8+ هک تش+< )تیال?( یپ+رتاس â Å1امامت aوی#+< #?انهپ تکلمم
 ? ،تس+ H<وب X0 لماش #?اجم Pاه نیم8رس ? ینونک 0اتسناغف+ Wامت zوف Éرش
 Sابج P+#?ام تلای+ ینعی “هن+H +8رپ?+ H#اپ” یمالی+ ? یلباب هبیتک #< +# H#+دنگ تیال?



0اتسناغف+ رصتخم خی#ات
    

٤ã

 ? تسین Wولعم لیصفت هب 0ونک ات 8H?رنX عض? tای?زج یل? ،دن+ هتفگ )0اتسناغف+(
 هکیماگنه ÅÅ1z،W ات aوی#+< ^?رخ ینعی z،W{٥٥ Sاس 8+ هک تفگ 0+وت #دق نیمه
 یشنهاش ?زج 0اتسناغف+ êاخ ،تفریم نیب 8+ #دنکس+ تسدب یشنماخه یهشنهاش
 هب مه دنس P+#?ام ? vاجنپ 8+ یخرب aوی#+< رصع #< یتح ? ،<وب یشنماخه عیس?
X0 اقتلم نی#< نیرب انب ? ،<وب هتسویپP دنه ? یشنماخه تیندمP #طخل+ مس 
 #وتلک àالتخ+ 8+ دنس W ?+>P<رم 0اب8 #< 0ایشنماخه یمس# یم+#X طخ 8+ یهتش?رخ
 ? تعنص )ÅÄÅ-1ã}z،W( دنه ۀی#وم 0+دناخ 0اهاش ? ،دمX <وج? هب Éوتفم ? حتاف
 .دن+ H<ومن P?ریپ +# یشنماخه P#امعم کبس

 aوی#+< یهاش }#?< 8+ یمنتغم tاعالط+ )٤Ä٥z،W <?دح #< یفوتم( t?<?ریه
 aوی#+<” :دسیون یم ٤٤٤ vاتک #< هلمجنX 8+ هک H<+< 0اتسناغف+ یقرش نیم8 رس #<
 له+ Skylax +8 سکالیکس ینانوی رحبل+ ریم+ ای#< هب دنس <?# بصم فشک P+رب
 ،<اتسرف تی#ومام نی+ هب ? دناشن یتشک #< دمتعم Æاخش+ 8+ یی Hدع اب +# +دنای#اک
 ای#< هب ? H<رک تکرح Paktuike کیوتکپ نیم8رس ? ¢#وتاپسک رهش 8+ تئیه نی+
 #وشک #< +# ¢#وتاپسک v Å-1}Äاتک #< میدق فلؤم نیمه نینچمه “.دندیس#
 ? هیبش 0ایرتکاب هب یگدن8 8رط ? Wوس# #< W<رم نی+ هک دیوگ ? هتسن+< عق+? کیوتکپ
 اب +# t?<?ریه کیوتکپ ? ¢#وتاپسک 0اققحم تیرثک+ ? .دن+ zالخ نیرت یگنج
 x?رعم 0+<ایف+رغج مه t?<?ریه 8+ لبق +ری8 .دن+ H<رک قیبطت 8H?رم+ 0وتښپ ? #?اشپ
 هتسن+< عق+? H#اهدنگ #< +# ¢?#وتاپسک z،W{{٥ <?دح #< Hecataeus ¢ویاتاکیه
 .دشاب +#اهدنگ ? #?اشپ نیمه هک <وب

 ? H<+< +# اش #ایشخ 0ایرکشل تسرهف ù٥-�٦-٦٦ متفه vاتک #< t?<?ریه
>#X0 +8 وی#+دنگP Gandarioi ? >+>اکیP Dadikai >+#+P +رتکاب ۀحلسP ? سیوتکپ 
 0اب8 هک P Sagartioiویتاکاس یچوک لیابق ? )#+< رجنخ #+<رب 0امک aوپ نیتسوپ(
 #+زه تشهات ? H<وب Paktuan 0+وتکپ همین ? یس#اپ همین ¢ابل P#+< ? یس#اپ 0اشی+
 +# Pاکی<+< ? +#اهدنگ W<رم +# Pوی#+دنگ 0اخ#وم ? H<رک رک° دن+ H<+دیم رکشل هب #+وس
 +# t?<?ریه Pویت#اگاس نم ? دن+ هتسن+< 0وتښپ +# 0+وتکپ ? سیوتکپ ? کیجات
 )#وغ یبونج( رغاس = رخاس اب هک من+دیم ¢وی#+< 0وتسهب هنیتک یت#اگاس 0امه
 علطم ین+وشرخ = 0وبشرخ =( 0وبخرش فیعض Sامتحاب +رنX یخرب ? <وش یم قیبطت
 .دن+ هتسن+< )#اهدنق 0وتښپ لیابق 8+ یکی è نیدعس
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 رصع #< نیم8رس نی+ wاض?+ هب عج+# یبوخ tامولعم aوی#+< 0وتسهب ۀبیتک 8+
 رگی< Pاه هبیتک #< ? ÄÅ ?+ #وشک تیال? 0وتسهب ۀبیتک #< هکنی8+ ? ،دیX یم تسدب ?+
 #< ? دندی#وش یم یشنماخه تس< ری8 کلامم یهاگ هک تس+ Wولعم دسریم Å1 ات
 هبیتک #< اهنت Pویت#اگاس تیال? Wان هچنانچ دندمX یمن یعوبتم Pاه#وشک عمج
 .تسین اه هبیتک رگی< #< ? تس+ #وکذم ¢#اپ 0وتسهب

 t#اپ <وب لباب #< aوی#+< هکیماگنه :دیوگ )Ä دنب Ä 0وتس( 0وتسهب ۀبیتک #<
 نی+ پساتشی? aوی#+< #دپ ،دن<وب Hدش یغاب ?رب هیئاکس ? aوگ هتت ? ?رم )0اس+رخ(
 +# ?+ ? ،دیگنج t+8?اپ شی? لحم #< شیت #?رف اب ? ،دناشن ?رف +# t#اپ a#وش
 هب یش#وش زین )<وش نییعت 0اس+رخ xرط هب X0 لحم رگ+( یت#اگاس #< ،<+< تسکش
 P#الاس هب +# Pرکشل aوی#+< <وب Chitrataxm #?P >+>H مخت Hرتیچ t<ایق
 ،<#?a Xوی#+< <زن 0وچ ? ،تفرگب +# مخت Hرتیچ ? <اتسرف H Taxmaspada<اپسمخت
 .)1٤ دنب Ä 0وتس( <رک شبولصم ? <#?Xرب +# شنامشچ ? دیرب +# ?+ ینیب ? aوگ

 شیش# <+< aوی#+< .دی#وش H Frada<+رف Wانب اجنP +8 X<رم زین 0اس+رخ ?رم #<
 دش هیفصت رتخاب Wامت ? ،دین+<رگ عیطم +رنای?رم ?+ ? تشامگ ?+ عفدب +# رتخاب یل+?
 .)Å دنب Å 0وتس(

 شیت+وخ Hره هب +# Pرشکل ?+ ،<وب Hدش یغاب ¢#اپ #< t+<زی یه? هکیماگنه
 اب یل+? نی+ یل? ،دن+رب +# جخ# یل+? Vivana هن+وی? ات <اتسرف v+دنغ#+ P<+? = جخ#
 ۀعلق #< هک یگنج ? ،دمXرب t+<زی یه? رکشل تلباقم هب #اهدنق میقم aوی#+< Hاپس
 8+ دعب ? تسکشب +# یغاب 0ایرکشل <+< P?# هکمان+ Hام 1Å 8?# )هناگشیپاک( شیپاک
X0 ># دنگ ۀیحان?W Gandum )ام � 8?# +# یش#وش رکشل نیمه 8اب )#اهدنقH ?نخی 
 )#اهدنق( H<اش#+ ۀعلق #< ? ،تخیرگ یمک 0+#+وس اب 0ایش#وش #+<رس ? .<+< تسکش
 aوی#+< #وشک àوبرم تلای+ جخ# t#وص نیدب ? ،دش هتشک ? H<اتف+ هن+وی? تسدب
 {٥Ä ö#ام {1 ات ٥ÄÄ ربماتپس Äã 8+ عیاق? نی+ ? )1Å دنب Å 0وتس( دش H<رمش
z،W #?P >+>H وب>. 

 ٥1Äz،W +8 #< ?+ هک دن+ هتشون نینچ دنه ریخست هب aوی#+< یگنج رفس }#اب #<
 هن+?# 0امع Pای#< هب +# ینانوی سکالیکس ? تفرگ +# دنس ? vاجنپ ? هتشذگ دنس <?#
 ? دنه نیب یت#اجت طب+?# ? ،دیسریم ¢#اپ هب Sاس ره دنه P +8<ایP 8الط ? ،<رک
 الط 0الات {Å٦ هنایلاس ،نیمتسیب تلای+ نیمه 8+ ? تشگ مئاق یبرغ Pاه نیم8رس
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 .دیسریم یشنماخه #اب#دب ^اب )یناغف+ 0ویلم â Ä٥انیمخت(
 یشنماخم تل?< Hدش عبات W<رم ری?اصت aوی#+< }ربقم #< ¢#اپ دیشمج تخت #<

 یگن#8 ،یم8+وخ ،Pدغس ،Pرتخاب ،یت+ره ،)یناس+رخ( یت#اپ Wان X0 #< هک دن+ هتشون +#
 ،P#+دنگ ،)دنس #انک ات ایتخپ هب àوبرم( یشوگ هت هت ،)P#اهدنق( یجخ# ،)یناتسیس(
 هک دناسریم مه نخس نی+ ? تس+ <وجوم رگی< تلم {Å هلمج #< یت#اگاس ،Pدنه
 tرهش <وخ tایال? ? نکام+ Pاهمانب z،W مجنپ 0رق <?دح #< ،ینونک 0اتسناغف+ W<رم
 .)1Ä ربمن سکع( دنتش+<

 ،یس#اپ 0اب8 هس هب X0 ۀبیتک هک <وب هتخاس یخاک <وخ تختایپ aوش #< aوی#+<
 .تس+ هتف# رک° 0اتسناغف+ tایال? W<رم 8+ مه H ? >#+0دش فشک یلباب ،یمالی+

?P وچ :دیوگv دنصS +اک نیò +8 اهدنگ#H ? 8+ <#وجال گنس ? رتخاب 8+ الط 
 هک Hدش H X?#>H#+دنگ à +8ولب vوچ ? جخ# ? دنه 8+ ^اع ? 8W#+وخ 8H +8?ریف ? دغس
 .دنعق+? 0اتسناغف+ یل+وح #< اه نیم8رس نی+ Wامت

 0ای<+ اب فلتخم Pاه<+ژن W +8<رم wون ٤ù 0+#< هک +# <وخ عیس? تکلمم aوی#+<
 #< هک ،<وب H<رک میسقت )تیال?( یپ+رتس یس هب دنتسیزیم 0وگانوگ zالخ+ ? Pاهناب8 ?
X0 اب مه یلحم 0ان+رمکح X8+>P مکاح رفنکی +# تیال? ره ? ،دنتسی8 یم <وخ دیاقع 
 دش یم #رقم یشنماخم #اب#< 8+ هک )تیال? 0ابهگن ینعی( 0?اپرتشخ Wانب یلع+
 هب âامیقتسم H#+ومه ریب< رس ،<رکیم P +>+#Hرکشل #الاس رفنکی ? ریب< رفنکی کمکب
 هناخ 0امهم ،اه H+# ،اه هناخ #اپاچ .<وب تپ ê#+ تینم+ Sوئسم ،<+دیم wالط+ زکرم
 H<ایپ 0ایرکشل ? <رک یم عمج +# tایلام X0 0?اپرتشخ تیال? ره #< .تش+< <وج? اه
 t?<?ریه ،دن<وب رفن #+زه H< “0+دی?اج” Wانب یتل?< Pوق رکشل ? ،تفرگیم #+وس ?
 لصتم ای ? تسیناغف+ tایال? نی+ هلمجنX 8+ هک هتشون مه +# تیال? ره tایلام }8+دن+
 :X0 هب

1è +دیگاتس رب لمتشم یشنماخم متفه تلایP، اهدنگ#H، >+> دیرپ+ ،کیP è 
 .)یناغف+ 0ویلم H< <?دح #<( 0الات {�1
Äè +اطوبرم ? رتخاب مه<8+?< تلایt X0 Å}} 1 <?دح #< 0الاتù یناغف+ 0ویلم. 
Åè +رم ات )0اتسیس( گن#8 ،یت#اکاس مه<#اهچ تلای>W 0امع ری+زج رحب #انک 
 یناغف+ 0اتسیس Pدحرس طخ کی<زن 0ونک+ .)یناغف+ 0ویلم یس <?دح #<( 0الات {{٦

Xرک فشک +# یمیدق رهش #اث>H +وبرم هک دنà نی8+ ? ،تس+ یشنماخم }#?< تیندم هب 
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 .)1Å سکع( .<وب لخ+< یشنماخم #وشک #< 0اتسیس هک دیX یم رب مه
٤è اپ#t، 8#+وخW، ره ،دغس+t Å}} 1 <?دح #<( 0الاتù هتفگ )یناغف+ 0ویلم 

 .دن+
٥è ٤٦ ـهدنس ? دنهù} یناغف+ 0ویلم تصش ? دصکی <?دح #<( 0الات(.
 aوی#+< رصع #< +# تل?< tایلام Wامت ? ،<وب یقرش tایال? tایلام #+دقم نی+

 .دن+ هتفگ یناغف+ 0ویلم {٤٥ = یئالط گنرف 0ویلم <ون = 0الات ){1٤،٥٦(
 aوی#+< ،اش#ایشخ ،a +?Sوی#+< ،a?#وک یشنماخم 0+دناخ 8+ :?رک فل?+ Sوقب

>?W ># امیقتسم +#اهدنگâ دن+# مکحH +الای+ تختیاپ هک ،دنt وتاپسک 0اشی+ یقرش#¢ 
 vاتک #< õرگوه دی?+< رس هکی#وط ? .تس+ H<وب )Hدس #اچ( ست?الیکویپ ? )#?اشپ(
 قباطم دش عق+? #دنکس+ ? Wوس aوی#+< نیب هک لمگوگ گنج #<” :دیوگ #دنکس+
 aوی#+< 0ایرکشل #< شک?دنه #اسهوک ? هناتښپ W<رم ،ینانوی ò#وم 0ای#+ تسرهف
 .دناسریم نیم8رس نی+ اب +# 0ایشنماخه ۀطب+# مه نی+ هک “دن+ <وب لماش
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 @ای5:دنگ

@ایخلب

اهاکاس

 .5Åاپ دیشمج تخت Iوقن H5 @اتسناغف: میدق Hlرم ;: یخرب
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5دنکس: 2اه یشک رکشل

 ۀغبص ? رنه ? یناغف+ گنهرف لیکشت #< هک یخی#ات ó#زب Pاهنایرج لسلست #<
 #ایسب رث+ ،یشنماخه تیندم Pاهرث+ ?èییاتس?+Pèدی? گنهرف 8+ دعب ام میدق Pرکف
 هک ،0اتسناغف+ êاخ #< تسین?دقم #دنکس+ Pاه یشک رکشل ،هتش+< یگ#زب ? 8#اب
 دیدج گن# ? Sوحت +# نیم8 رس نی+ تیندم ? رکف ? یناگدن8 ? گنهرف میدق 0ایرج
 تیمه+ P#+< رثوم هث<اح نی+ 0اتسناغف+ خی#ات #< نیرب انب ? .تس+ H<+< یی Hدن8+رب
 رکف ? یناگدن8 خنس ? تسایس رب +ری8 .<وش یم H<رمش قیمع #ایسب Pاهرث+ ? Æاخ
? +>v ? امت ? رنهW 0ام8 0+#< ام گنهرف ۀعومجم Xریثات #دقن î?x ? دنه< رییغتH یی 
 .<+< لیدبت یلکب +# میدق ریسم هک <ومن

 #< الپ رهش #< هک ،<وب 0انوی Sامش #< هین?دقم Hاش<اپ W?< پیلف رسپ #دنکس+
 رتخ< ¢ایپمل+ a#<ام ? ،Wوس ¢ات نیم+ رسپ پیلف a#دپ ? دمX ایندب S Å٥٦z،Wاس
 هب #دپ xرط 8+ #دنکس+ ،ینانوی ریطاس+ رب انب هب ،<وب ¢ولوم Hاش<اپ ملوت ∑?+ ین
 #< a#دپ 0وچ ? دیسریم 0انوی Pوناسف+ 0ان+ولهپ لیش+ هب #<ام xرط 8+ ? سلوکره
 رب Sاس نیمه #< #دنکس+ ،دش هتشک ینانوی رفنکی تسدب ینشج #< ÅÅ٦z،W هنس
 .تسشن یگلاس {Ä رمعب 0انوی یهاش تخت

 هک <وب Hدیس# Wوس aوی#+< هب #وهشم 0امدک هب یشنماخم 0ام<?< تخت تقونی#<
 <رم زین 0امدک ? ،تش+< تس< #< +# تکلمم #وم+ ¢+وگاب Wانب زیگن+ هنتف Pری8?
 }<+#+ هک یهاش<اپ è X0 #دنکس+ P+رب نیرب انب ? ،<وب یبلط X#+W ? #اگن+ لهس
 {ù اب ?+ ? .<ومن یم یناسX #اک یشنماخه عیس? تکلمم نتفرگ è تش+< Pریگناهج
 .<ومن هلمح ایس+ }#اق رب ? تشذگ لن+< #+< Pانب+ 8+ یگنج Pاه?ان ? رکشل #+زه

 هب ینانوی ریج+ 0ایهاپس X0 }دع کی هک تش+< یهاپس #+زه {ù زین Wوس aوی#+<
 لمگوگ ،¢وسی+ ،کین+رگ گنج هس #< یل? ،دن<وب ینانوی 0+دناموق نینمیم P#الاس
 +# دیشمج تخت یشنماخه Pابی8 تختیاپ #دنکس+ ? دن<#وخ شحاف Pاه تسکش
Xوی#+< ? ،<8 شتa رطبx اپ#t )٥ رمعب 0اغم+< کی<زن ? تخیرگ )0اس+رخ} 
 0+رمکح ستنسرب ? رتخاب یل+? ¢وسب xرط S ÅÅ}z،W +8اس یئالوج Hام #< یگلاس
 .دش هتشک )0اتسیس ? #اهدنق( انایگن #< ? جخ#

 تفای هتشک +# ?+ 0وچ ? ،تفاتش 0اس+رخ هب aوی#+< Pریگتس< تهج #دنکس
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 <#+? ¢وسب تقونی#< .<رک هجوت یقرش یض+#+ حتفب ? تخی?X #+دب +# ?+ 0اگدنشک
 مه ستنسرب ? ،<+< یهاش 0الع+ اجنX #< ? دی< یم +# #دنکس+ ۀلباقم ۀیهت ? ،دش رتخاب
 یعاف< ۀی<احت+ نی#< )ای#t )X+ره 8+ سن+8#اب یتاس ? دیناس# 0اتسیس هب +# <وخ
 +# ?+ t+ره 0+رمکح ? دیس# )¢وط( 0ای8وس هب #دنکس+ 0وچ یل? ،<رک تکرش
 vایغ tدم نی#< هک ،<ومن تکرح رتخاب هب ¢وسب یبوکرس P+رب سپ ،<رک Sابقتس+
 پیسکان+ ینانوی رکشل #+<رس ? H<رک Wایق سن+8#اب یتاس 0امه t<ایقب t+ره W<رم ?+
 تلجعب ،تفای wالط+ 0ایت+ره یلم Wایق نی8+ #دنکس+ 0وچ ? .دنتشکب tره #< +#
 #< <وخ #اک+دف 0ایرکشل اب هک +# سن+8#اب یتاس تم?اقم ? تشگ رب ان+وکات#+ رهشب
 0ایرکشل Hاگ Hانپ P+رب ? ،<رب نیب 8+ لگنج 0<8 شتX ببسب ،<وب هتفرگ رگنس یلگنج
 #دنکس+ xرط 8+ ? دشاب ینونک t+ره نیمه هک <اهن انب +# ای#X هی#دنکس+ رهش ینانوی
 .دش هتشامگ )کش#+( سس+X0 +#8 ین+رمکح هب

 Hام #< ? تخات )0اتسیس( گن#8 رب H+رف H+# 8+ ،دمX #دنکس+ تسدب t+ره 0وچ
 هک +#وی نم#اپ رسپ ¢اتولیف <وخ رکشل ó#زب 0+دناموق 0اتسیس #< ÅÅ}z،W ربوتک+
 xرطب اجنX 8+ ? ،<ومن W+دع+ +# <وخ <#اگ #+<رس ¢ویرتمی< زین ? تش+< یس+ره ?8+
 ین+رمکح تحت هک )دنمله( #دنام یتی+ Pاه#انک )ریسمرگ( یتیگ#?+ #وشک حتف هب zرش
 تختیاپ ? تفرگب )0اتسچولب( هب8?#ذگ اب +# نیم8رس نی+ ? ،تفاتش <وب ست+< Pریت
Xهک +رن X#دیمان پسایH اشکب دش یم>. 

 هی#دنکس+ رهش ? ،<اهن اپ )v+دنغ#+( 8Pوک+#+ P<+? هب دنمله P<+? 8+ #دنکس+
 #اصح نی+ ? ،<رک انب ینونک #اهدنق یح+ون #< ÅÄãz،W 0اتسبات #< +# 8Pوک+#+
 ننمم ? تفرگ رکسع یموب W<رم 8+ مه ? ،دین+<رگ ینانوی 0ایماظن Hاگ#+رق +# Pرکسع
 .<ومن #رقم تلای+ نی+ یل+? +#

 ? )0اتسیس( هنایگن #< )t+ره( ای#ó X#زب تیال? هس #دنکس+ تق? نی#< دنچ ره
 8+ 0ایت+ره یلم #+<رس سن+8#اب یتاس یل? ،<وب X?#>H تسدب +# )#اهدنق( 8Pوک+#+
 .تش+رف+ یگ<+X8 ملع )t+ره( ای#X #< ? تفرگ <+دم+ رکشل #+زه ?< رتخاب Hاش ¢وسب
 ¢ون+#اک ? ¢ویP îری+ ? ¢وی8اب هت#+ P#الاس هب +# <وخ یماظن ó#زب }وق #دنکس+
 0+#الاس نیاب زین ،تش+دمان 0?رف ات+رف هک t#اپ یل+? ? ،<اتسرف t+ره 0ویلم عفدب
 #< هک ات ،دن<رک Hرصاحم xرط ره t #+ +8+ره یلم P+وق ? ،دی<رگ قحلم #دنکس+
 همتاخ t+ره تم?اقم ? ،دش هتشک ¢وپP îری+ تسدب سن+8#اب یتاس Pدیدش گنج
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 .تفای
 لی+?+ #< ? ،<اهن P #?P<+زیم اپ?#اپ Sابج ? لباک P<+? حتف هب #دنکس+ نی8+ دعب

 رهش ? ،دش لباک Sامش Pاسیپاک 8Wاع ? ،دمX لباکب ÅÄãz،W ربمون Hام ? 0اتسم8
 .<اهن انب #اکی#اچ یل+وح 0ایپوه #< +# 8اقفق ۀی#دنکس+

 تکرح 8اقفق هب هی#دنکس+ 8+ شیوخ 0ایرکشل اب #دنکس+ ÅÄãz،W #اهب رخ?+ #<
 ¢وسب P+وق رب ? تشذگ )ینانوی 8اقفق Hوک( شک?دنه Hوک رب v+#دن+ H ? +8 #+H<رک
 هک ¢وسب یل? .دن<وب حلسم Pرتخاب #+زه تشه t +8#ابع هک تخات رتخاب 0+رمکح
 فلت +# هک+#وخ <+وم ? بیرخت +# رتخاب tاحفص ،دیدن +# تم?اقم 0+وت <وخ P+وق #<
 هت#X0 X #< هک ،<اتف+ #دنکس+ تسدب رتخاب ? تشذگ دغس xرطب ومH ? +8 #?> X<ومن
 #< <وخ ? .تش+ذگ اج 0+#< ظفاحم رکاسع اب +# ¢الیچ8+ ? ،<+< ین+رمکح +# ¢وی8اب
 +# ¢وسب ینونک زبس رهش ای یشرق <?دح #< ? <رک #وبع ومP Xای#< 8+ فیلیک <?دح
 0+#< +# سیئانات ۀی#دنکس+ رهش ? تفرگب +# )دنقرمس( Hدنگ+#ام ? ،<#?X تسدب
 .دشاب ینونک دنجخ هک <اهن انب نیم8رس

 ¢وئالوک رپ?+ ? ،دن<رک Pدیدش Pاه هلمح #دنکس 0ایرکشل رب زین هنایدغس #<
 ،دیس# اجنX هب 0وچ ? ،دی<رگ رتخاب 8Wاع هتش+ذگ یهاپس #+زه هس اب اجنX #< +# ین?دقم
 8+ هک +# t#اپ یل+? سنرب ? t+ره یل+? سم+8#+ ? دمa X#اب#دب t+ره یل+? #ون+8اتس
 سلجم #< +# ¢وسب ? ،<#?H Xدیشک رجن8 ? لغ#< دن<وب Hدش #رقم ¢وسب xرط
 .)ÅÄùz،W( دنتشکب +# ?+ ات <رک همکاحم

 #< ?+ ? تسویپ #دنکس+ P+وق هب 0انوی 8H >W +8ات رکشل #+زه H<8ون تق? نی#<
?+>P اغرم( 0ایگرمv( وق+P #+یموب 0+رمکح سی8ایمی Xرب نیب 8+ +# اجن>H ? +? #+ 
 #< ? تشگرب خلبب ? <رک انب +# zاچ?رم ? سخرس wالق ?رم tاحفص #< ? ،دیشک #+دب
#+H 8+ 8اب ? تخاسب لپرس ،0اغربش ،<وخدن+ ،هنمیم #< +# یماظن #اصح #اهچ Xوم 
 .تسویپ )دنقرمس( Hدنگ+رم #< <وخ P+وق اب ? هتشذگ

 xاصم #دنکس+ اب tاحفص 0+#< هک Pرتخاب PامX8 <ربن ? ریل< <رم سنماتیپس
>+>H ? اتقومâ +8 رکسع زکرم #< ? <رک #وهظ رتخاب #< 8اب ،<وب هتف# 0+دیمP ینانوی 
 #دنکس+ xرط 8+ یل? ،تفرگ ریس+ +# Petton 0وتیپ #دنکس+ رکشل #+<رس هپسای8#
 0وچ دعب یمک امX .دیشک 0?ریب اجنX 8+ #+ ?+ ? تخی?X #< شنماتیپس اب ¢?ریت+رک
 #< Pرتخاب ? Pدغس #+وس #+زه هس اب شنماتیپس نیمه ،تشگرب هنایدغس 8+ #دنکس+
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 P#اکمه هب هک +# رتخاب یل+? ¢8اب هت#? .دمH Xوتسب <رم نی8+ #دنکس+ ،<اتسی+ شلباقم
 ،دش هتشامگ ین?دقم Amyntas ¢اتنیمX شیاجب ? ،<رک Sزع <وب ملسم شنماتیپس
 رب Pرتخاب شنماتیپس یل? ،دیامن ظفح +# رتخاب ،Pرکسع S+رنج ¢ون+وک <دمب ات
 t#وص نیدب ? )ÅÄ�z،W( دش هتشک <وخ 0اه+رمه تنایخب تبقاع ? ،<8 0اشی+
 وحم #دنکس+ تسدب یلم 0+#+<رس رثک+ ? ،تفای همتاخ تس?دنط? 0ایرتخاب تم?اقم
 #+<رس نی+ .تفای tاجن رتخاب x+رش+ 8+ یکی Oxyartes #ایخوه هلمجنX 8+ ? دندش
 اب +# ?+ ? دنتخات X0رب ین?دقم 0ایرکشل یل? ،<وب H<رب Hانپ یهوکب <وخ }<+وناخ اب
 دن+ هتفگ هناسک# شیوخ ظفلت هب 0اینانوی هک Roxana هناښ?# ششکل< Pابی8 رتخ<
 #< ،تفرگ ینزب ÅÄ�z.W #اهب #< +# Pرتخاب رتخ< نی+ ?+ ? ،دن<#?X #دنکس+ شیپ
 ? ،دن<وبن یض+# Pرتخاب رتخ< اب 0انوی Hاش تلص+وم نیدب ?+ Pرکشل 0#+<رس هکیلاح
 تسدب یتسم سلجم #< رتخاب #< ¢وتیلک یماظن ó#زب 0+#+<رس 8+ یکی هلمج نی8+
 Pرتخاب tاحفص #< ?+ ۀلاس ?< Pاهگنج 0وچ ? ،دش هتشک ÅÄ�z،W #اهب #< #دنکس+
 رکشل #< +# Pرتخاب 0+وج #+زه یس ? ،<اتف+ دنه رفس رکفب ،تفای Wاجن+ هنایدغس ?
 {� هک <وخ #+وس #زه H ? 1٥<ایپ #+زه {1Ä رکشل اب ÅÄ�z،W #اهب #< ? تفرگ <وخ
 H< اب +# ¢انیم+ ? .<#?P X?# دنه Pوسب شک?دنه H+# 8+ ،دن<وب ییایسW X<رم X0 #+زه
 .تش+ذگ رتخاب #< #+وس دصجنپ ? #+زه هس ? H<ایپ #+زه

 ین+رمکح هب +# #وتاکین ? تشذگ اسیپاک هب <+زیماپ ?#اپ ê+?اخ }#< 8+ #دنکس+  
Xرب ? تشامگ اجن ?+>P پسایریت لباک Tyriaspes #+ 8+ ? .دین+<رگ 0+رمکح #+H 
 اه<ربن W<رم هلحرم ره #< ? ،دمX <?رف S?دنج ? #وجاب هب #امس+ ? رنک P<+? ? هتن?#<
 رنک P<+? #< )0ونک 8P فسوی âابلاغ( Pزیپس+ اب هک یگنج #< ? ،دن<رک اهتم?اقم ?
#?P >+>، هک +# یی+وق ? ،تفرگ امغی هب ?اگ #+زه یس ? دص ?< ? ریس+ #+زه لهچ 
 الیسکت Hاش یهبم+ ییامنه+رب لباک Pای#< P+رجم H+# 8+ ¢اکی<رپ ? 0ویتسفه t<ایقب
 P+رجم ات +# یح+ون X0 دن<وب H<اتسرف دنه?+ ? Hدس#اچ ? #?اشپ tاحفص هیفصت هب
 .دن<وشک دنس ای#<

 #< ? ،دمX هج+وم 0اناغف+ فینع تم?اقم اب #وجاب ات رنک tاحفص #< #دنکس+
 é+رس+ ? <رک #امسم +# اهرهش حتف 8+ دعب مه ?+ ? ،تش+<رب مخ8 #اب ?< اجنP Xاهگنج
 تم?اقم )t+وس( تس+وس P +8 ?+>Pرهش #< Pزیپس+ ریم+ 0وچ ? ،دیشک عیت هب +#
 هب )H#وگجنپ( P#وک H+# 8+ ? ،تشذگ یگ?ان ? دنکرمچ ? یناکرس xرط 8+ <رکیم
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 Sوقب اجنی#< ? .دین+<رگ عیطم +# هلیبق ? رهش نیدنچ ? ،دیس# t+وس H ? ?+>P#دکچ
 تنوکس Assakenos ¢ون یکاس+ Wانب یم<رم )1�٥W <?دح( ینانوی ò#وم 0ای#+
 ö? ? هلگتک }#< نیب یح+ون #< هک <وب Massaga هگاسم P X0زکرم رهش ? ،دنتش+<
 <دمب 8H >Wات رکشل #+زه�٥ اجنی#< 0وچ .دیX یم رظنب X0 هب?رخم Pایاقب #وخ
 هگاسم رهش #< +رناشی+ #دنکس+ ? ،دش عق+? Pدیدش گنج ،دندیس# یموب نیعف+دم
 ? #?+ Pاهرهش نی8+ سپ ? ،<رب نیب 8+ +رناشی+ ۀمه تبقاع ? ،<رک Hرصاحم 8?# #اهچ
 تف# الاب )¢ون#?+( نباهم Hوک Pاه هنم+< ات ? ،<وشک مه +# )ینونک tوکیرب( +ری8اب
 یل+? +# ¢وتسوگ یس یس نیم8رس نیرب ? تس+ عق+? کت+ Sامش یلیم یس #< هک
 .دش ¢?دن+ v ?+>Pرغ 0+رمکح ین?دقم #وتاکین ? ،دین+<رگ

 P#?رف( تشذگ دن<وب هتسب دنس Pای#< رب کت+ <?دح #< âابلاغ هک یلپ رب #دنکس+
ÅÄ٦z،W( ? زب رهش الیسکت ات#ó ? >+#+هلگرم لتوک ۀنم+< #< هک نیم8 رس نی+ ملعل ? 

>H امش یلیمS رغv #+?دنپلP ?+یهپم+ ? تف# شیپ تس+ عق Omphis اشH الیسکت 
 #رقم رهش X0 #< <وخ ∑+رتس ثیحب سپ+? <وب HدمX تملاسم #< 8+ #دنکس+ اب هک +#
 #< ? ،دیس# ملیج #انکب ÅÄ٦z،W یم Hام ات ? تفرگ یگنج <رم #+زه جنپ ?8+ ? تش+<
 مه #دنکس+ ? ،دش میلست ?+ ،تخی?X #< دنه Hاش )#وف( ¢?#وب اب Sاس نیمه یئالوج
 شنایرشکل یل? تف# شیپ ¢ایب #انک ات P? <وخ ? تش+ذگ شیاجب +# ?+ سپ+?
 +# #دنکس+ ? دندیشک رس W X0رگ P+وه ? دنه êاخ #< دیزم تفرشیپ 8+ ? دندی#وش
 ¢?ریت+رک اب +# ?+ شخب :<رک شخب هس +# <وخ 0ایرکشل مه ?+ ? دنتش+<+? تعج+رمب
 #زه 1Ä هک W?< شخب .<اتسرف 0اتسیس ? #اهدنق ? 0الوب H+# 8+ رکشل 0اضیرم ?
 ام+ .دندش H<اتسرف رحب H+# 8+ یتشک دص ? سک#این اب <وب Éالم #+زه ?< ? یهاپس
 ،<وب 0اشی+ اب #دنکس+ <وخ هک دندیس# 0اتلم هب دنس Pای#< یبرغ #انک W +8 #+Hوس ۀتس<
 همه هک ،دنتخاس É?رجم +# #دنکس+ یگنج #< یتح ،دن<رک دیدش wاف< اجنی+ W<رم ?
 #+زه <اتشه <?دح #< دنس Pای#< 0ایاپ P<+? #< مه ? ،دندش Wاع لتق هجیتن #< 0اشی+
 <?دح هب <وخ 0اه+رمه اب #دنکس+ هک <وب P ÅÄ٥z،Wالوج #< ? ،دندیس# لتقب <رم
 ¢اس+ اجنP #+ ># Xرحب هی#دنکس+ کی ? Hدیس# )یمالس+ }#?< لبی<( ینونک یچ+رک
 ¢#اپ هب )0اتسناغف+ vونج 0اتسچولب( ای8?#دگ H +8 #+H<رک تکرح اجنی8+ ? ،<اهن
 ای#الم Øرمب یگلاس ÅÄ رمعب ÅÄÅz،W 0وج 1Å بش ،دیس# لباب هب 0وچ ? .تف#
 W<رم ۀن+<رم Pاه تم?اقم ? هنای#ê Xاخ #< ?+ Pاه یشک رکشل tدم .تف# 0اهج 8+
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.<وب Sاس #اهچ tدم z،W ÅÄ٦ ات {ÅÅ 8+ اج نی+
 سپیلیف Wانب یصخش #وتاکین 8+ دعب ¢?دن+ vرغ ینعی هنای#z Xرش تمسق #<

 ?8+ دعب ،دش Sوتقم ینانوی رکاسع تسدب S ÅÄ٤z،Wاس #< ?+ 0وچ ? تشگ یل+?
 ? دنتسسگ ¢?دن+ vرغ 8+ +# <وخ <احت+ ۀتش# الیسکت W<رم P#اکمه هب ¢وم+<وی+?
 #< تبقاع ? ،تفرگ +# ¢?دن+ Pالفس P<+? دنه Hاش )#وف( ¢?#وپ <رمب #دنکس+ 0وچ
 اب ? <رک êرت +# دنه زین ¢وم+<وی+ <وخ ? ،دش هتشک ¢وم+<وی+ xرط Å1�z.W +8 هنس
 .دش Hدیچ یقرش دنه 8+ ینانوی ۀطلس àاسب شنتف#

ین4دقم 5دنکس:
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یی:Hوب 5Éزب Çوفن 4 هنایH5 b5 ای5وم تقوم یسایس ۀطلس

 سلب+رط #< شگ#زب 0+رسف+ ? ،دیشاپ مه ó +? +8رم اب #دنکس عیس? P#وت+رپم+
 tایال? هلمج X0 8+ ،دن<ومن میسقت <وخ نیب +# ?+ تکلمم ? H<+< لیکشت یسلجم Wاش
 ¢ایت ریبیس هب )0+رکم( 8P?#دگ ? )v+دنغ#+ 8P )?+>Pوک+#+ ینعی هنای#X یبونج

Sibyrtias رپس>H ای#+ #< ? دش )?+>P ( هناهگن #< ? )<?ریره?+>P دناستس )دنمله+# 
Stasandar وناساتس هب )دغس( هنایدغس ? )رتخاب( هنایرتکب ? تشگ 0+رمکح یسربق# 
Stasanor یسربق >+>H یس#ایخوه ? دش Oxyartes رب #دنکس هج?8 هناشخ?# #دپ 

 .تشگ 0+رمکح لباک تیال? <+زیماپ?#اپ ینعی هنای#P Xزکرم نیم8 رس
 تس< #< ،دش یم Hدیشک الیسکت ات X0 <?دح هک هنای#X یقرش tایال? ام+

 رکشل 0دمX 0وچ ? دندنام یقاب شکمشک تلاح #< ینانوی 0ال+رنج ? Pدنه 0اگ<+زهش
 ? رنه ? گنهرف °وفن رتخاب #< 0اشی+ 0اگدنام8اب تنطلس W+?< ? نیم8رس نیاب ینانوی
 اب هک ینانوی یگنهرف Pاهدیدپ نی+ ،<وب هتش+ذگ یقاب اجنی#< +# ینانوی دیاقع ? رکف
 #ایسب ۀث<اح اب zرش xرط 8+ ،دن<وب هتخیمX نیم8رس نی+ یموب W<رم یگنهرف Pایاقب
 .<وب دنه #< ای#وم ó#زب تنطلس #وهظ X0 ? دن<#وخ رب رگی< مهم

 P<ایW 8+?< هنای#X یقرش Pاه تمسق #< ای#وم ۀطلس یسایس رظن 8+ هچ رگ+
 رصع نیمه #< یل? ،دش سیسات Pرتخاب ونانوی لقتسم تنطلس اجنی#< ? تش+دن
 هک ،دن<+< #اشتن+ هنای#z Xرش #< +# تنای< نی+ +<وب نی< 0اغلبم ? ای#وم 0اهاش Hاتوک
 مهم رصنع هس Hدیقع ? تفاقث Pاقتلم ? یگنهرف ¢الگ?ذیX کی #< 8اب اجنی#<
 کی<وب وکیرگ Wانب هک #وشک نی+ گنهرف خی#ات #< +# یمهم vاب ? تخیمX رگیدکیب
 #< Wالس+ °وفن ? رگی< Sاس #+زه tدم ات رنه ? تنای< نی+ ? .<وشک تس+ #وهشم
 :<وب نینچ X0 مهم رصانع هک دنام یقاب 0اتسناغف+

1è رنه ? یگنهرف رصانعP ? دیقع?P رتخابP نیم8 رس نی+ <وخ یلخ+< ای. 
Äè دیقع ? تعنصH ? دح #< #دنکس+ اب هک ینانوی رکف?> ÅÅ}z،W Xهتفای 8اغ 

 .<وب
Åè اب یی+<وب نی< ? گنهرف ? رنه Xدنه #اثP اجکی ای#وم ۀطلس اب هک <وخ Xدم. 
 هک تس+ )ینانوی ستک?#دنس( اتپوگ +#دنچ دنه #< ای#وم تنطلس سسوم

 تش+دمان )¢?اط( #ویم هک +دنن یهاش 0+دناخ Pاهوناب H<+زهش 8+ یکی هب تسبوسنم
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 یهاشب S ÅÄ٤z،Wاس #< هک <وب )0اگ<+زهش( tوپج+# ۀفیاط 0ایرتشگ هقبط 8+ ?+ ?
 H Bindusara#اس ?دنب aرسپ ? ،<رمب Å}}z.W #< تنطلس Sاس Ä٤ 8+ دعب ? ،دیس#
 )هنتپ( +رتپ یلاتپ رهش 0ای#وم تختیاپ ? تسشن شیاجب <وب +ره<#?< هکلم نطب 8+ هک
 .<وب دنه

 هناچ الیسکت 0انمهرب سیئ# رفنکی ?+ ? ،تش+< +#+دنن P#الاس هپس اتپوگ +#دنچ
 )tای<اصتق+ ? tایعامتج+ ? تسایس #<( Hرتساش ههت#+ vاتک فلؤم Chanakya هیک
 ? ،<رب نیب 8+ +رنH Xاش ? Hدگم تنطلس ? هتخاس قفتم <وخ اب دش ?+ ری8? 0اسپ هک +#
 ? P#+<+ مظنم tالیکشت P+#+< هک ،<اهن <اینب دنس ? اکنگ نیب +# یعیس? تنطلس
 #+دم تسایس هکلب ،دن#امشن حتاف یهاپس رفنکی اهنت +# ?+ نیرب انب ? <وب یندم
 .<وب P#وکف ? #ایشوه

 0اینانوی ? ،<+< یئانهپ دنس Pاه#انک ات vرغ #< +# <وخ #وشک <?دح اتپوگ +#دنچ
 0وچ ،دن#X 8اب تسدب +# #دنکس+ Éوتفم یض+#+ ات ،دنتش+< رظن #< #دنکس+ نیشناج
 ? H<وشک +# t#اپ ? ¢#اپ ،دش لباب 0+رمکح حتاف ینعی #وتاگین هب بقلم ¢وکویلیس
 xرطب لباک ٥z،W +8 #+H{Å هنس #< ? ،<رک حتف مه +# ایرتکب ? ای#Å11z،W X هنس #<
 +#دنچ 0ایرکشل اب هناخ<?# X0 یقرش لح+وس #< ? تشذگ دنس <?# 8+ ? ،تف# zرش
 <وخ رتخ< ? ،<ومن حلص ?+ اب دی< tوق تیاغ #< +# فیرح 0وچ یل? دش لباقم اتپوگ
 <+زیماپ?#اپ ،هی8?#دگ ،هی8وک+#+ ،H#اهدنگ tایال? لیف {{٥ لباقم #< ? ،<+< ?+ ینزب +#
 .<رک #رقم 0+رمکح +# ست?<وی< زین رتخاب #< ? تش+ذگ 8اب اتپوگ +#دنچ هب +#

 ۀعتم+ ? تفای تعس? رتخاب ? دنه طب+?# ¢وکویلیس ? اتپوگ +#دنچ حلص 8+ دعب
 ? .دش H<+< لقن #زخ }ریحب Pاه#دنب هب خلب ? لباک H+# 8+ رتن+?+رف دنه یت#اجت
 ریفس ثیحب +# Megastenes سینیتساکیم <وخ ریصب S+رنج رفن کی ¢وکویلیس
 هک ،<وب هتشون ای#وم تنطلس ? دنه S+وح+ Éرش #< +# یباتک ?+ ،<اتسرف ای#وم #ابدب
 #< +رنX بلاطم 8+ یخرب ،0انوی 0اخ#وم رگی< ? وب+رتس یل? ،تسین تس< #< 0ونک+
 یس ? H<ایپ #+زه دص شش اتپوگ +#دنچ ریفس نی+ Sوقب ? ،دن+ H<رک ظفح <وخ بتک
 ? .<وب رفن #+زه دص #اهچ ?+ یهاش پمک #< ? ،تش+< Hوق لیف #+زه هن ? #+وس #+زه
 نی+ ? .تفرگ قلعت ?اب شک?دنه یبونج Pاه هنم+< ات هنای#ê Xاخ ۀمین t#وصنیدب
 یبرغ êاخب zرش P +8دنه 0ایئای#X یسایس ? یگنهرف °وفن هک تس+ #اب نیتسخن
 .تس+ Hدیس# شک?دنه Hوک ات ¢?دن+



0اتسناغف+ رصتخم خی#ات
    

٦٤

 H Bindusara#اس ?دنیب aرسپ ،تشذگ #< اتپوگ +#دنچ Å}}z،W هنس #< 0وچ 
 تسایس ?+ ? .تسشن تخت رب )شک نمش<( Amitraghata  هتاهگ Hرتیم+ بقل هب
 ? H#اهدنگ H+# 8+ یت#اجت 0+?+رف طب+?# ? تفرگ شیپ ینانوی P+رم+ اب +# هناتس?<
 #وتاکبن ¢وکویلیس 0وچ ? .تش+< #+رق رب اهدیکولیس ?رملق اب 8Pوک+#+ ? <+زیماپ?#اپ
># Äù}z،W  رمع هب �ù رتوس ¢وکایتن+ ?+ رسپ ? <رمب یگلاس Antiachos-Soter 
 شیپ هنتپ #اب#دب t#افسب +# ¢وکام Å}1z،W >P <?دح #< P? تسشن شیاجب
 .تش+< Sاس#+ H#اس ?دنیب

 هتفرگ ین?زف ? طسب tاق?+ نیمه 8+ 0اینانوی ? ای#وم تنطلس یگنهرف طب+?#
 H+# 8+ نیرب H?الع ? .دی<رگ 0انوی ?دنه àولخم تیندم سیسات +دبم تکرح نی+ هک <وب
 رسف+ Partokles سیلک?رتپ هچنانچ <وب <وجوم دنه اب Pدش ? دمX مه رحب
 <#?X مه+رف یبوخ یف+رغج tامولعم ? H<رک رفس دنه رحب a +8 #+Hرسپ ? ¢وکویلیس
 .<وب وب+رتس+ ? ینیلپ H<افتس+ <#وم اهدعب هک

 خی#ات فلؤم هک ،دنتش+< هناتس?< ۀطب+# #دقنX ینانوی 0ایدیک ویلیس اب ای#وم 0اهاش
 ? میکح رفن کی نم P+رب هک تشون ¢وکایتن+ هب H#اس ?دنیب :دیوگ دنه یسایس میدق
 نم :تشون شخساپ #< ¢وکایتن+ .تسرفب ? Hدیرخ Hدیکشخ ریجن+ ? نیریش v+رش
 !تس+ wونمم 0+دنمشن+< a?رف 0انوی 0وناق #< یل? <اتسرف مه+وخ +# v+رش ? ریجن+
 رموه #اعش+ 0ایدنه aرصع #< ? تش+< یعل? 0انوی W ? +>vولع اب ییای#وم Hاش نی+
 #< Varahamihara +ریهیم هه+#? ? دندن+وخ یم ? H<رک همجرت <وخ 0ابزب +# 0انوی
 +# ینانوی یسانش 0امسt Xامولعم Brihat-Samhita هتیهمس تهیرب <وخ vاتک
 یم ینش?# کی<وب وکیرگ تیندم علطم رب wاض?+ نی+ 0وچ ? دنیب یم #دق رظنب
 #< H#اس ?دنیب ینعی دنه تس?< ینانوی Hاش نی+ ? .می<#?X #اصتخاب +رنX ام <8+دن+

Ä�Åz،W 8+ سپ Ä� اسS رسپ ? .تشذگ #< یهاشa کمکب تش+دمان اکوش+ هک 
 ? تسشن ای#وم تنطلس تخت رب ? HدمX بلاغ رگی< 0+#<+رب رب <وخ ری8? اتیوگ اه<+#
 0اتسناغف+ تمسق کی ? میظع رب W X0امت رب هک تس+ دنه ó#زب Hاش<اپ تهبشالب ?+
 .تس+ H<رک تنطلس v+دنغ#+ P#اجم ات

 جیلخ لح+وس هگنلاک <ربن #< هک <وب Pزیرنوخ ? یگنج <رم #اک 8اغX #< اکوش+
 نی#< ?+ هک یعیاجف ? ،تفرگ ریس+ +# #+زه {1٥ ? تشکب +# ¢وفن کل کی Sاگنب
 ? هیح?# رب دن<رم یکنسرگ 8+ 0اسن+ #+زه دص ات ? دی< رس مشچب نینوخ #اکیپ
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 ،دین+<رگ لیامتم +<وب نی< Wالس ? حلص ۀفسلف هب +# ?+ ? ،<رک رث+ â+دیدش ?+ تیصخش
 ،تشامگ تمه X0 غیلبت ? رشن هب ? تفریذپ +# +<وب نی< âامس# z،W{Ä٦ هنس #< هک ات
 #وم+ طسب ? ینی< t+ریمعت ? Wالس ? نم+ }#?< شتنطلس دهع دعبب خی#ات نی8+ ?
 ?+ ? .<وب یبهذم ریتاس< #اشتن+ ? اه هناخ رفاسم ? اه+# ? یی+<وب دباعم Pانب ? هیریخ
 0<#8این یتح ? P#?رپ wون حیاصن Hدیس# هک ییاج رهب شیوخ عیس? تکلمم #<
 مه رصع نی+ ات هک <رک رقن فلتخم Pاه طخل+ مس# ? اهنابزب اهگنس رب +# 0+#وناج
 .<8+دن+ یم 0+?+رف ینش?# w X0 >?#Hاض?+ رب یگنس نیم+رف نی+ ? تس+ Hدنامیقاب

># ?+>P اهدنگ#H +? ابونج هک 0اتسناغف+ یقرش تمسقâ دسریم #اهدنق ات، Xاث# 
 هتخانش یخی#ات ۀینب+ X0 8+ یخرب 0ونک ات هک تس+ <وجوم یی+<وب Pاه هپوتس 0+?رف
 #اهچ شیوخ #وشک Sامش #< اکوش+ دنیوگ .دشاب لکشم W X0امت éاصح+ ? ،تس+ Hدش
 0ویه رصع ات ? عق+? #?اشپ #اصح الاب ۀپت 8+رف X8 X0 یکی هک هتخاس ó#زب ۀپوتس
 Pاهگنس 8+ +# انب نی+ ?+ Sوقب ? ،<وب یقاب <وخ Hوکش 0امه اب مه )ـهS ãاس( گنست
 ? ،<وب #8 ? میس هب عصرم 0ایهاف ۀتفگب هک دن<وب هتخاس P#اک Hدنک Pاهبوچ ? ابی8
 ? ،<وب Wوسوم مشچ 0اغم#+ Wانب هک دشاب هپوتش 0امه نی+ هک دیوگ هشوف ویسوم
 .<وب H<رک ینابرق +# <وخ مشچ اجنی#< +<وب هک دنتش+< Hدیقع 0ایئ+<وب

 ات هک <وب عق+? اکوش+ }<رک انب ۀپوتس ینونک }دس#اچ یقرش هک زینک ۀپت رب نینچمه
 لحم P<امتم #وصع #< هک دیوگ ?+ ? ،تش+< tرهش Wان نیمهب مه گنست 0ویه رصع
 .تس+ H<وب +<وب #اهچ نین+وق غیلبت
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,اتسناغف& -! ,+ رشن ' &!وب نی!

 Gرش #2 هک میدق ینمهرب 5 9دی5 نهک دیاقع 9ایاقب 2وج5اب 0اتسناغف+ 23رم
 Tرغ R 5امش #2 مه +# ییاتس5+ 9انسی2زم 5 تشO#2 نییM ،تش+K 2+5# تکلمم
 رمک +2وب نییM رشن 5 غیلبت هب اکوش+ W٦XG،3 #2 هکیماگنه یل5 ،دن+ هتش+2 تکلمم
 3ات K+5# #وشک Rامش G 5رش #2 زین نی2 5 دیاقع نی+ دعبام Rاس #+زه \دم #2 تسب
 5 9رنه 5 9رکف 5 یتایح رظن O+ هک دی2رگ تنای2 نی+ 9امن 5 وشن 0وناک 5 ،تفای
 .2ومن نیمOرس نی+ 23رم یناگدنO #2 +# یقیمع \+ریثات یگنهرف

 ایکاس هلیبق 0ایوجگنج 5 هیرترشک هقبط O+ 2وب یی 2d+زهش ـه2وب نی2 نی+ سسوم
 یپک رهش ٥٦iG،3 2# #2 5 ،تسف5رعم )ایکاس هفیاط دنمشن+2( ینوم ایکاس 3انب هک
 52#دپ +# 2وخ 2n+وناخ 5 یگ2+زهش \ایح یگلاس Wl نسب 5 دمM ایندب Rاپین وتس+5ال
 dدش #+دیب 5 #ونم ینعی )ـهدب( 2وب نش5# هک یبش #2 هلاس ٦-٥ 9+5زن+ O+ دعب 5 ،تفگ
 O+ دعب 5 ،دن+وخ 2وخ نییM هب +# دنه 0اهاش 5 دیشوک 2وخ نی2 غیلبت هب 5 ،دش dدیمان
Mرمعب ،2وب هتخاس یی+2وب +# دنه 23رم رثک+ هکن qX اس #2 یگلاسR ٤qiG،3 2# یچوک 
 .2ومن \افd 5رگن

$%اهدنگ رنه %# $#وب
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 یبهذم لفحم dرگاجاب #2 شتافR 5اس #2 تش+دن یطبضنم ۀفسلف +2وب نی2 0وچ
 هپایساک ،یلاپوی ،dدنان+ n +5دمع 0وی#+وح O+ رفن هس 5 تفای لیکشت +2وب 0+5ریپ
 هکتیپ 9رت 3انب +# یی+2وب نین+وق هعومجم 2d، 5 +O M0#5+ مه+رف +# 5+ 0انخس

Tripitaka )دن2ومن نی5دت )لگ دبس هس. 
 5 تفای #اشتن+ #اهدنق ات شک5دنه Tونج O+ اکوش+ ۀطلس |وفن اب یی+2وب تنای2

 “اسیتاتوپ یلاگوم” {#زب ملاع تسای# 5 اکوشM \2ایقب یئ+2وب نیی+ 3وس {#زب هگرج
 کی هک دش هلصیف نینچ یبهذم ریتاس2 نی5دت 5 بیترت رب 5dالع 0+#2 هک تشگ ری+2
 یئاه#وشک Ç 5اخش+ 9اهمان 5 ،دنتسرفب تس2 #25 کلامم هب +# یی+2وب 0اغلبم هتس2
 )W٥٦G،3( 2وخ Ñولج R É٤اس #2 اکوشM ،دن+ dدش 2dاتسرف اجن+دب 0اغلبم نی+ هک +#
 غلبم رفن دنچ هک دیM یم دیدپ O+0+ 5 ،تس+ 2dرک رقن 2وخ Éi ربمن یگنس 0امرف 2#
 d 5#اهدنگ هب هتیهک#اهم ،هت هیهک+رم هه2 ،هکیت 0ایهدم ،هکیت 0اهجم 9اهمانب +# یی+2وب
 52دح #2 دنتش+2 3ان Douta ات25 هک 0اغلبم نی+ 5 .دن+ 2dاتسرف هنای#M یقرش \احفص
)W٥qG،3( وغشمR 2وب یی+2وب نی2 غیلبتd +وکایتن+ رتخاب #2 \اق5+ نی#دمه 5 ،دنÑ 
 .دن+ هتشون هکایتن+ اکوش+ یگنس نیم+رف #2 +# 5+ 3ان هک تش+2 تنطلس Ñوکویلیس رسپ

Mاگافوس دن+ریم مکح لباک 29+5 رب تق5 نی#2 هک ای#وم 0+رمکح نیرت رخOسن 
 d 5#اهدنگ نیمOرس #2 مه رتخاب dاش Ñومیدیتوی+ 9#+دمامn O#25 لی+5+ ات 5+ 5 تس+
 لقتسم dاش2اپ رتخاب Ñ 2#ومیدیتوی+ 0وچ 5 تش+2 |وفن لباک 29+5 یبرغ تمسق
 همتاخ لباک #2 +# ای#وم |وفن 5 دیشک رکشل شک5دنه Tونج Üرطب 5+ ،دش هتخانش
 0اینانوی لقتسم تنطلس 5رملق 5زج مه شک5دنه Tونج \احفص نیO+ دعب 5 2+2
 .دی2رگ 9رتخاب

 Rاس #2 هک اکوشM .2وب dاتوک تیاهن 0اتسناغف+ áاخ #2 ای#وم یسایس |وفن
WiWG،3 دعب +Oاس لهچR اش2اپ شن+دناخ #2 5 ،2رمب الیسکت #2 تنطلسd 9#دتقم 

 áاخ #2 نیرب انب 5 ،2#+دهگن +# 5+ عیس5 تنطلس 52دح 5 2وش 5+ نیشناج هک 2وبن
 اب 2وب M5#2d 2وخ اب اکوشM هک ینی2 یل5 .دش هتخیسگ 0اشی+ |وفن هلسلس مه 0اتسناغف+
Mیگنهرف 5 9رنه 5 9رکف #اث M0 اس #+زهکی \دم اتR دنام یقاب. 

 +# 5+ 9اه #اتفگ شن+5ریپ یل5 ،2وب dدیچیپ هن یفسلف لیاسم #2 +2وب هک میتفگ
 .دندش میسقت {#زب بهذم 25 #2 0امO #5رمب 5 دنM5#2 #2 \ایهلM لکشب

+5R امش #2 هک )تس+ بهذم 5 #اتف# وتښپ #2 هنای( {#زب بهذم ینعی :هنایاهمR 
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 #ایسب لی5ات ،3+وق+ 5 0اکم تعس5 ببسب 5 .دش رشتنم 0وپ+ã ات نیچ 5 تبت 5 دنه
 2رف ره هک دنیوگ 5 دن#امگ تمه غیلبت هب {#زب بهذم نی+ 0+5ریپ 5 ،2+2 #59 0+2#
 ،رت {#زب لک O+ تسی5زج 0اسن+ نیمه Oاب 5 2وشیم dدیمان 0اسن+ هک لک O+ تسی5زج
 رش O 2+3+ ده+وخیم هک یصخش سپ ،تس+ dدمM لمع 5 )شیک( همره2 0وناق ریO هک
 åون نی+ 5 ،29+رفن+ هن دشاب یعومجم دیاب یعس 5 2وشن +دج 0+رگیO 2+ ،دبای \اجن
 هملک نی+ ینعم 5 دناسریم d Bodhisattvaوتس 29وب 3اقم هب +# 0اسن+ هک تس+ دهج
 2#+2 3+رم 25 0اسن+ سپ .دنک تمدخ +# 0+رگی2 هک تس+ یناگدنO هن+دمشن+2 تلاح
 .2وخ O+ ریغ هب ینابرهم 5 تمدخ رگی2 5 شن+2 لیصحت یکی

 هک 2وش یم dدیمان )کچوک بهذم( Hina-Yana هنای هنه 253 بهذم ام+
 0ابزب رثک+ 0اشی+ بتک 5 دننک هکت 29رف یعس رب 0اشی+ .دن+ یبونج دنه M0 2# 0اعبات
 هکی#+رق d 5دش هتشون تیرکسناس 0ابزب {#زب بهذم بتک هکیلاح #2 .تس+ یلاپ
O+دعب ینیچ 0+ری +O MاغO دهاشم 0اتسناغف+ #2 یحیسم رصعd 2رکd +5 اهرهش #2 ،دن 
 .دن2وب یئ+2وب بهذم 25 ره ۀعبت اجنی+ یی+2وب دباعم

 ،áاپ #اتف# ،áاپ نخس ،áاپ á، +#+2nاپ nدیقع :لص+ تفه رب +# 2وخ نییM +2وب
#5O9 اپá، اپ ششوکá، اپ هجوتá لمع قیرط تفه نیرب هک ره :تفگ 5 2+2 #+رق 
 ریجنO O+ لماک ییاه# هک یصوصخم ۀطقن #2 +# 2وخ رکف 5 22رگ dزنم 2ویق O+ 2رک
 :دنکیم یط +# رگی2 3اقم #اهچ dاگنM 5 ده2 زکرمت تساه شه+وخ

Éé یتس+# نتسن+2 قیرط #2 ثحب. 
Wé قیاقح نتسن+2 #2 رکفت. 
ié 0وکس 5 قیمع رکفت. 
٤é وت 5 0وکس+O0 دیمان “هن+5رن” هک لماکd انف ینعی 2وشیم. 
 هک انای#G Mرش 23رم :دیوگ +2وب نی2 رشن للع #2 9وسن+رف 5Üرعم ققحم هشوف

 5 یشنماخه \امجاهت 0دیO 2+ دعب( دندش یم Rام دگل محریب 0امجاهم 9اپ ریê Oامی+2
 یگتشذگ 2وخ O+ ۀقیرط 5 2وب #+زیب 9زیرنوخ O+ هک +# نی2 نی+ )اتپوگ +#دنچ 5 #دنکس+
 اب +رن+ بساک ای O+#å 23رم 5 هتفای 2وخ ۀقیلس قباطم 2رکیم هیصوت +# یتین ëوخ 5
 .دنتفریذپ تلوهس

 9انب d q٤XXXاش2اپ نی+ هک ،2وب یی هج#دب اکوشM هجوتب +2وب تنای2 هعسوت
 اه هپوتس نی+ لکش هک ،2وب هتخاس +# )یناغف+ یماقم هملک íوت( هپوتس ینعی یبهذم
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 #2 عبرم لکشب هپوتس+ 9وکس ینعی ،تس+ dدش دنلب 2d 5رک Gرف اسیپاگ 5 لباک 2#
Mدمd 5 افت#+ ربå M0 +52زفd 5 دش هفاض+ یی هن+وتس+ تمسق کی وکس 5 دبنگ نیبd 
 هپوتس+ یل5 .2وش یم dدی2 لکش ین+5ریش 3اب کی دبنگ هطقن نیرتدنلب 59# #2 5 تس+
 .تس+ 2dرک تی+رس رتمک هنای#M نیمOرسب دنتش+2 9دنه صیاصخ هک اکوشM رصع 9اه

+O دش هتشون 9ایاقبd رصع Mدعب ،تس+ یی+2وب حیاصن ۀعومجم هک اکوش +O هبیتک 
 لخدم #2 2اب+ تبی+ Rامش یلیم d ÉXرهسنام O+ یکی هتشبن گنس 25 الیسکت 9اه
 یب+وس d+رهش رب 0+2رم یتوه Gرش یلیم تشه یهرگ Oابهش #2 رگی2 5 یلهکپ 5+29
 3امت هکیلاح #2 ،تس+ تیرک+رپ 0ابO 5 یهتش5رخ طخل+ مس# هب 25 ره هک تسعق+5
 9اه طخل+ مس# رگیò 2دبم هک تس+ ومه+رب طخل+ مسرب دنه #2 اکوش+ رگی2 9اه هبیتک
 .دشاب میدق دنه یماقم

 #اهرکنن 5 0امغل نیب هتنd 2#5اگ#ذگ #2 اکوشM یقالخ+ نیم+رف نیمه رگی2 هبیتک
 2وجوم لباک Onوم #2 0ونک+ ییامن ثلثم گنس رب هک تس+ یم+#M 0ابزب 5 2وب Tوصنم
 لتق O +O+رتح+ رب لمتشم تس+ یقاب M0 رطس دنچ d 5دی2 بیسM یلیخ 5 ،تس+
 .\ان+ویح

 dوک nرخص رب d 5دم+رب áاخ ریd 2# Éiitë +O Oاش2اپ نیمه رگی2 مهم هبیتک ام+
 فشک یم+#M 5 ینانوی طخل+ مس# 25 5 0ابO 5دب هنیO لهچ کی2زن #اهدنق ۀنهک رهش 2#
 5 تفه یم+#M نییاپ تمسق 5 رطس منی Éi 5 ینانوی 0ابزب M0 ییالاب تمسق هک dدش
 هک ،تس+ یتناس ٥X ات ٤٥ شضرع 5 یتناس ٥٥ هبیتک 3امت Rوط 5 تس+ رطس مین
 .دن+ dدش هتشون سس+2ویپ ëرگی2 9اه هبیتک O+ یخرب دننام +# اکوش+ 3ان 0+2#

  +O اس #2 هک میمهف یم هبیتک نی+ ۀعلاطمR 2ینعی اکوش+ 0دش یی+2وب مه 
W٥XG،3 دش هتشونd تعس5 #اهدنق ات یی+2وب تنای2 5 ای#وم |وفن تقونی#2 5 ،دشاب 

 هب رگی2 9اه هبیتک #2 هکیلاح #2 .2وب dدش قیبطت 5+ یقالخ+ 29ابم رثک+ 5 ،تش+2
 :تس+ نینچ #اهدنق ۀبیتک ینانوی تمسق همجرت .دیامنیم هیصوت 29ابم نیمه لیمعت

 ،تخومM 0اسن+ هب +# یقالخ+ Rوص+ ،\دهاجم Rاس 2d 0ایاپ d 2#اش سس+2ویپ”
5 +O M59# رس ات رس #2 +# 0ام2رم تقون Oاش2اپ 5 تخاس رت 2وعسم 5 رت نیدتم نیمd 
+O رتح+ 0+#وناج نتشک+O 0+رگیهام 5 0ای#اکش 5 0ام2رم ریاس 5 2رک +O یهام 5 #اکش 
 #اتف# نینچ اب نیO+ دعب 5 دنتخ+2رپ 0+ریپ 5 نیدل+5 3+رتح+ اب 5 .دندش Oرتحم 9ریگ
Oتش+2 دنه+وخ 9رتهب یناگدن.“ 
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%اهدنق %# اکوش$ یم$%5 4 ینانوی ۀتشون گنس

+Oیم نش5# هبیتک نی Mلبق 3وس 0رق طس+5+ #2 هک دی +O 2الیم Oطخل+ مس# 5 0اب 
 2وب 9وق #دقنM ینانوی تفاقث |وفن ،تش+K 2+5# 0اتسناغف+ #2 25 ره یم+#M 5 ینانوی
 تسیرصع 0#اقم نی+ 5 ،دن+ 2d+2 ینانوی 0ابO 5 طخل+ مسرب +# 5R+ 9اج هبیتک #2 هک
 5 +2وب نی2 رث+ هکیلاح #2 ،دش یم هتخاس رتخاب #2 9رتخاب 5 0انوی لقتسم تل25 هک
 نیمه نیع #2 یل5 ،2وب dدیس# )هنهک #اهدنق( O9وک+#+ هی#دنکس+ ات ینانوی گنهرف
.تش+2 2وج5 نیمO رس نی#2 0ایشنماخه 9ایاقب O+ مه یم+#M طخل+ مس# \اق5+

 >رتخاب ' ,انوی لقتسم تنطلس

 +# یس#اپ ÑویOاب هت#M تفرگ +# رتخاب هکیماگنه 2وخ \ایح 0امO #2 #دنکس+ 
 Ñات نیمM 5 ،تشذگ #2 یهاتوک \دم O+ دعب 59 تش+2 #رقم نیمOرس نی+ 0+رمکح
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 5 رتخاب ین+رمکح #دنکس+ {رم O+ دعب 0ای#R Mوقب ،تفرگ +# 5+ 9اج 5Ñالوکین رسپ
 2رک حلص هتپوگ +#دنچ اب دنه Ñ 2#وکویلیس 0وچ 5 ،تش+2 یسربق #وناساتس +# دغس
)iXWG،3( وکویلیس هکیماگنه 5 ،2ومن تعاط+ 5اب مه رتخاب 0+رمکحÑ لباب هب 
 \اکوکسم هچنانچ ،دنام شن+دناخ طلست تحت R 2#اس ٥X \دم ات رتخاب ،تشگرب
 2وخ رکشل #2 +# رتخاب یموب 23رم 5+ مه d 5دش فشک +#اخب 5 رتخاب #2 شن+5+رف
 .2وب هتفرگ

 0ان+رمکح تش+دمان Ñ 253وکویتن+ هک یکویلیس 0+دناخ 3وس dاش2اپ رصع 2#
 O M0+ 5 ،دندم+رب شتعاط+ 2d 5 +Oرک 2dافتس+ رصم 9اهگنج هب 5+ یلوغشم Ü +O+رط+
 انشM 9رتخاب گنهرف M2+T 5 اب نیمO رس نی#2 هک یناینانوی اب رتخاب 0ام2رم هلمج
 = ëوت25وی2 رتخاب #2 تق5 نی#2 .دنR 2+2القتس+ 0الع+ 5 دندش تسدمه دن2وب dدی2رگ
 0ایرتخاب 2دمب W٥٦G،3 52دح #2 5+ 5 تش+2 ین+رمکح Ñ Diodotosوت25ویهت
MO+29 وخ+d +5 5رم 5 دغس ات 5+ تنطلس 52دح 5 2+2 رتخاب #2 +# لقتسم یهاش 0الع 
 2d 5+2 \اجن 0+رگی2 طلست O+ +# 0ایرتخاب 5+ 0وچ 5 ،دیسریم شک5دنه dوک ۀلسلس
 .تفای “یجنم” بقل نیرب انب 2وب 2dرک لیکشت +# یلخ+MO+2 2 تموکح

+O 2وت25ویÑ رطکی رب هک تس+ تس2 #2 یی هکسÜ M0 رهچd +وکویتنÑ 253 5 رب 
 یم رب نیO+ 5 تس+ شقن Rاب 25 اب شن+دناخ یماح Ñویå Oونل+ M0 #T رگی2 #59
Mشیپ 59 هک دی +O +القتس+ 0العR وکویتن+ 3انب +#  نیمیس ۀکس ،رتخابÑ رشن یکویلیس 
2+2d، 5 دعب +O +القتسR رضل+#+2 #2 2وخT وکسم رتخابá اش2اپ ثیحب +# ییالطd O2d 
 رب Ñ 5وت25ویn 2رهچ 2وخ 59# کی رب تس+ سی#اپ #2 هک ییالط áوکسم نی+ .تس+
 G( 2+#2رب 5 دع# 5 هقعاص 5 0امسM یمå #5ونل+ T#( رتیپوج هنهرب لکش رگی2 #59
 dدش هشون Ñوت25ویO 2ویلیOاب هکس ۀیشاح رب 5 شقن 5+ 9اپ شیپ مه Tاقع کی هک
 .Ñوت25ویd 2اش ینعی

+O 252وت25وی2 0امÑ +5R وت25وی2 3انب 5+ رسپ کی طقفÑ 253 دعب +O 2# تشذگ 
 Üالخ رب \#اپ تل25 اب 59 هک dدن+# مکح )WiXG،3 ات W٥X 52دح( رتخاب #2 #دپ
 سسوم Ñاس#+ 0وچ 5 تش+2 یبوخ طب+5# 5 یگنهM مه یماش 9اه یکویلیس ۀطلس
 یتس25 0امیپ 5 هنسح طب+5# 5+ اب Ñ 253وتوتوی2 2وب رتخاب 23رم O+ مه \#اپ تل25
 لماش رتخاب 5رملق #2 زین \+ره رهش 5 52ریره 29+5 5+ یهاش رصع #2 5 .تس+ هتش+2
 .دش یم 2dاتسرف ین+رمکح رتخاب Üرط O+ زین هنایدغس هب 5 دی2رگ
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 Ñ 253وت25وی2 9+رم+ O+ یکی 5 ،2رکن 3+25 9ریÑ +5R 2وت25وی2 0ام252 یهاش
 5 ،2رک ë#وش 2وب هنایدغس 0+رمکح 5 تش+دمان Ñ  Euthydemusومیدیتوی+ هک
 52دح( دش هتخانش رتخاب لقتسم dاش2اپ ثیحب 59 2وخ 5 تشک +# رتخاب dاش2اپ

WWXG،3(.
 Tرغ Üرط O+ 3وس Ñوکویتن+ 3اش ینانوی dاش2اپ 9رتخاب Ñومیدیتویی+ رصع 2#

 52دح #2 5 تخاس Tولغم +# یت#اپ dاش 2+2 9ریت M5#2 5 هلمح \#اپ تل25 رب
WXqG،3 59# رتخاب 9وسب M5#2 +Oرط نیÜ +ومیدیتویÑ 2 ابd رب 9رتخاب #+وس #+زه 

 رتخاب هب ،تش+دن تم5اقم 0+وت 0وچ 5 تخیM5 #2 5+ اب )52ریره( Ñوی#+ 52# #انک
 نی+ عقوم( .دنام dرصاحم R 2#اس 25 ات رتخاب تختیاپ پسای#O رهش #2 5 دمM سپ
 هیOوک+#+ 5 هنایگن#2 \دم نی#2 3وس Ñوکویتن+ .)دن+ 2dرمش 2وخدن+ 5 5رم نیب +# رهش
 ،دن2وب dدش هتسخ نیفرط 5 تسن+وتن 2dوشک +# پسای#O 0وچ یل5 2وشک مه +#
 5دب +# 2وخ رتخ2 ،دمM 5+ 2زن حلص \+رک+ذم 9+رب رتخاب 2n+زهش Ñویرتمی2 هکیماگنه
 2وخ تنطلس 5رملق T 5رغ تمس هب هیOوک+#+ 5 لباک O #+d+ هحلاصم O+ دعب 5 ،2+2
 .)WX٥G،3( تفاتش
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<ومیدیتوی$

 لباک 29+5 0+رمکح 5 ،دیشوک تکلمم n#+2+ دیحوت هب نیO+ دعب Ñومیدیتوی+
 5 ینیچ 0اتسکرت 5 ریماپ 9+#5ام ات Rامش Üرط O+ 5 ،دین+2رگ عیطم +# ÑوتOاگافوس
 یتن+ 2وخ رسپ 5 ،2وشک +# Ñوط 5 \+ره 5 52# 5رم Tرغ #2 5 ،تف# شیپ نتخ
 هنای#á Mاخ 3امت ینعی هنایگن #2 5 هیOوک+#+ ات êابونج 5 ،دین+2رگ M0 0+رمکح +# Ñوکام
 نی+ 3امت هک 2وب تیال5 نی+ 0+رمکح Ñویرتمیë 2رگی2 رسپ 5 .دمM 5+ یهاش 5رملق 2#
 طب+5# رصع نی#2 5 ،تش+2 رهش #+زه ینانوی 0ویف+رغج õالطصاب عیس5 تکلمم
 5 ،2وب #+رق رب یبرغ نیچ 5 دنه اب 9رتخاب 0اینانوی تل25 یت#اجت 5 یگنهرف
 رنه 5 رتخاب 0+#اک تعنص 5 0+دنمرنه 5+ رصع #2 هک تس+ یهاش نیلÑ +5ومیدیتوی+
 یهیتش5رخ ۀبیتک کی O+ نسلR #+5وقب 5 .دن2رب 0اغم#+ دنه هب +# اجنی+ تعنص 5
 #اثM #2 +# 2وخ 9رنه ریثات 5 هتف# دنهب رصع نی#2 9رتخاب ینانوی 0+#5رنه هک تس+دیپ
 2dرمش ÉlXG،3 ات O WWX+ +# 9رتخاب Ñومیدیتوی+ یهاش n#25 .دن+ 2d+2 |وفن دنه رنه
 یهاشب Ñ Demetrius 2# ÉlXG،3ویرتیمیë 2رسپ 5+ تشذگ O 2#+ سپ هک دن+
 5 \+رجگ لح+وس ات دنه áاخ #2 الیسکت حتف O+ دعب Éq( 5 +5 سکع( دیس#
 R+رنج 25 تیلاعف هجیتن #2 شتاحوتف نی+ هک تف# شیپ هتپای#وم تختیاپ 5#+5ایتاک
 دلوت لباک Rامش 0ایپ5+ #2 هک #دنانم 5 ،تفرگ \#وص #دنانم Ñ 5وت25 ولوپ+ 5+ {#زب
 .دن+ هتش+2 یهاش دنه ÉXXG،3 2# 52دح ات 2ëال5+ 5 ،2وب هتفای



 0اتسناغف+ رصتخم خی#ات

t٤

<ویرتیمی#

سیلکوتاگ$
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 0وئلاتناپ 5 ،تشگOاب رتخاب هب دنه \احوتف Ét٥G،3 +O 52دح Ñ 2#ویرتیمی2
Pantaleon وک+#+ ین+رمکح هب +# 2وخ 3وس رسپO9 5 ویرتمی2 5 ،تشامگ 0اتسیسÑ 

 تشذگ O9 2#وک#+ #+دمکح 0وئلاتناپ 0وچ 5 .2وب رتخاب 0+رمکح ëرگی2 رسپ 253
 .تفرگ Agathocles سیلکوتاگ+ شم#اهچ #2+رب +# 5+ 9اج

 5 ،دن+ O2d 2وخ 5رملق رس ات رس #2 0+5+رف 9اه هكس 5+ 0انیشناج Ñ 5ویرتیمی2
 5 )\وکلایس( ایمدیتوی+ 5 )\الک( O9وک+#+ Ñامرتمی2 9اهرهش dاش2اپ نیمه
 3انب 253 رهش هک ،2وب 2dاهن انب +# )دنس 9اتل2 #2( ایلیف5 هت5 )هلایتپ( دنس Ñاپرتمی2
 .تس+ dدش هیمست ë#2ام 3انب 3#اچ رهش 5 5+ #دپ

 انب ،دنام Rوغشم شیوخ 9رکشل 59رین اب دنه #2 رمع رخ+Ñ 2# +5ویرتمی2 0وچ
 +R +qاس #2 تش+دمان Eukratides سیدیت+رکوی+ هک رتخاب 0اینانوی O+ یصخش نیرب
G،3 2# هکس 5 ،2+2 یهاش 0الع+ 5 تساخرب رتخاب O2، رب هکM0 اب +# 2وخOولیO 
 Kات یبایOاب 9+رب Ñویرتمی2 0وچ 5 .دن+وخ )9دنه هج+#اهم {#زب dاش2اپ( Ñویلاکیم
 3وس ۀلسلس سیدیت+رکوی+ 5 ،تشئگ #2 5 دیسرن 9اجب دیشوک شیوخ تخت 5
 هنای#M یقرش 0+رمکح #دنانم اب Éq٦G،3 ات 5 2اهن 2اینب رتخاب #2 +# ینانوی 0اهاش2اپ
 dاش2اپ 5R+ 2+2رهم Tرغ Üرط O+ یلM5#2، 5 تسدب +# هنای#á Mاخ 3امت هک ات دیگنج
 Ñ 5ویرتیمی2 0+دناخ نیب هک یفالتخ+ 5 تفرگ +# 5+ #وشک یبرغ \الای+ \#اپ
 Éi٥G،3 یل+وح #2 5 ،تخاس فیعض +# رتخاب تنطلس ،2وب dدمM دیدپ سیدیت+رکوی+
 سیدیت+رکوی+ رسپ 5 .تفای Rاقتن+ اسیپاک هب شک5دنه Rامش O+ تنطلس نی+ زکرم
 نیرخM ،2وب dدیس# یهاش تخت هب É٤tG،3 52دح #2 هک Heliokles سیلکویلیه
 5رملق شک5دنه Rامش \احفص áرت O+ دعب هک 2وش یم 2dرمش رتخاب ینانوی dاش2اپ
.2وب 2d+2 طسب ملیج 5 الیسکت ینعی +#اهدنگ تیال5 تیاهن ات +# 2وخ یهاش
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سیدیت$رکوی$
           

سیلکویلیه   

 دن+ dدن+# مکح Tاجنپ 5 +#اهدنگ 5 لباک #2 5+ 0انیشناج رفن 2d سیلکویلیه O+ دعب
 نیرخd Mاش2اپ iXG،3 یل+وح Ñ 2#ویامره ،Ñات نیمÑ، M+دیک Rایتن+ هلمج O M0+ هک
 اکاس لیابق #وهظ رتخاب ینانوی 0اهاشنهاش ûوقس تلع 5 .دن+ رت #وهشم لباک ینانوی
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 نیدب 5 ،دن2+2 همتاخ 5R G،3+ 0رق 5R+ فصن #2 +# یهاش نی+ هک تس+ یتیس 5
 رصع O+ \دم نی#2 5 ،دیس# 0ایاپب Rاس دص مین O 25+ دعب 0اشی+ هطلس بیترت
 دنه 5 0اتسناغف+ #2 0اشیO+ هکلم کی d 5اش2اپ ÉXXG،3 i٦ 52دح ات Ñوت25وی2
 شتسرپ هک ،دن+ هتخ+2رپ دنه 5 هنای#M #2 ینانوی رنه 5 گنهرف طسب هب d 5دن+# مکح
 گنهرف رهاظم رگی2 5 طخل+ مس# 5 0ابO 5 هفسلف 5 #اکف+ 5 تعنص å 5+ون+ Tاب#+
 Kزم یی+2وب 5 یلحم گنهرف رصانع هب هنای#á Mاخ رس ات رس #2 \دم نی#2 ینانوی
 M0 |وفن هک تس+ M5#2d 2وجوب +# کی2وب وکیرگ 5 9رتخاب 0انوی Çاخ گنهرف 5 هتفای
 .تش+2 3+25 3الس+ n#25 ات

 |وفن )0اتسناغف+ #2 9وسن+رف یسانش 0اتساب سیئ#( ãdرب 3ولش لین+R 2وقب
 5R+ :2رک 0+وتیم ریبعت هیحان O 25+ +رنM هک 2رک 3+25 0اتسناغف+ #2 متفه 0رق ات مسنلیه
 یمالس+ حتف O+ لبق متفه 0رق #2 هک تس+ طخل+ مس# هب ûوبرم رگی2 5 رنه هب ûوبرم
 عج+# ام+ .2وب کی2وب وکیرگ 5Üرعم رنه رخاتم ۀخاش کی Oونه نیمOرس نی+ رنه
 ینعی ٦iX3 Rاس #2 گنست 0وه ینیچ #وهشم ری+O هکیماگنه تفگ دیاب طخل+ مسرب
 Üرح O W٥+ بکرم یئابفل+ اجنی#2 ،2رکیم #وبع رتخاب T، +Oرغ #2 3الس+ #وهظ 3اگنه
 یتوص کی 0+رب 5 ،2وب Üرح O W٤+ بکرم ینانوی 9ابفل+ دی2رت 50دب هک تش+2 2وج5
 نی+( دن2وب 52dزف+ ،2وبن ینانوی 0ابO #2 5 )ښ \وص( تش+2 2وج5 میدق 9#2 #2 هک +#
 .)تس+ ښ=څ+ë \وص ۀعومجم ینعی px 0امه Üرح

                 <$دیک @ایتن$             
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%دنانیم

 dدش فشک Él٥q 5 Él٦i3 9اهلاس #2 #اهدنق #2 هک یم+#M 5 ینانوی هبیتک 25
 ،dدش dدنک دنه رس ات رس #2 دنه 9اهنابزب هک اکوش+ یقالخ+ 9اه هظعوم O+ دنت#ابع
 0+#2 +# یم+#M طخل+ مس# 5 0ابO 2وج5 هک تس+ نی#2 اه هبیتک نی+ تیمه+ یل5
 ینانوی 9املع هکی#وط O2، 5اس یم تباث )W٥X3 52دح( اکوش+ رصع ات نیمOرس
 O+ 5 دن+ ینانوی یبO +2اتمم \اعطق هبیتک 25 نی+ ینانوی 0وتم ،دن+ 2dومن #اهظ+ Ñانش
 وطس#+ 5 0وطالف+ لیبق O+ ینانوی 0ابیطخ 5 هفسالف 0ابO هیاپمه 0ابO 0امتخاس dاگن
 0امه G،3 3وس 0رق #اهدنق #2 ریرحت 5 رکفت 0ابO هک مینیب یم 5 ،دنوش یم هتخانش
O2 هک تسیناب# Mومعم تیلیم رهش ای نتR رط یتح 5 ،2وبõ دح5 مه اه هبیتک 0دنک\ 
 0#اقم ینانوی ¢#وم کی Rوقب اجنی+ هک تس+ 3ولعم 5 ،دنکیم دییات +# ینانوی #وتلک
 0اتساب تئیه R Él٦É3اس O+ دعب نیرب 5dالع 5 تس+ 2dوب ینانوی رهش یحیسم رصع
 #اثM )وناب هم é مناخ M9 هب #وهشم 0ونک+( ینانوی رهش 9ایاقب #2 9وسن+رف یسانش
  ومM ای#2 25 9اقتلم #2 رهش نی+ 5 .دن+ هتفای 9رتخاب ینانوی تیندم نیمه منتغم #ایسب
 2#+2 یعیسO+# 5 هب+رخ 2d 5اتف+ 59#وش 2احت+ 5 0اتسناغف+ 9دحرس ۀطقن #2 هچکوک 5
 O+ هک تسیدنلب ۀپت Üرطکی هب ،2#+2 صخشم تمسق 25 ای#2 25 9اقتلم هیO+5 #2 هک
 9رتم WX ۀپت نی+ رگیÜ 2رطب 5 ،دشاب یم مکاح هچکوک 9ای#2 رب Tونج تمس
 نیمه #اصح الاب هک ،2#+2 #+رق یمیظع \اماکحتس+ M0 9الاب 5 ،تسومM ای#2 9+رجم
 9زکرم 2dاج رهش نیب #2 5 ،تش+2 یسوق لکشب 5#اب K 5رب اب 9#اصح 5 ،دشاب رهش
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 مه M0 9اه هچوک هک dدش dدیشک یبونج On+5#2 هب Rامش O 2#5+Od+ رتم O9 É٦XX+#2 هب
.دیM یم رظنب

 وکیرگ” تیندم Çاخ 3انب دیاب دن+ هتفای میدق رهش نی#2 هک +# تیندم میالع
 M0 9ایاقب 5 هتف# نیب O+ 9زکرم 9ایسM 0انیشن هی2اب هلمح رث+ #2 هک 2رک 2ای “9رتخاب
 رصق {#زب \+#امع 5 یگنس 9اهنوتس 5 هتخپ تشخاب +# یلاع 9#امعم کبس مه
 0اشن dایس 5 ¢رس O#2 5 5 زبس 9زیمM گن# #اثM 5 لیطتسم نحص 9#+2 9زکرم
 ÉW تماخض اب یتناس ٤٥ هب M0 علض ره ،دن+ 2dرب #اکب M0 #2 هک ییاهتشخ 5 دهدیم
 یتح 5 اه هچوک 9الاب 9اه تمسق هب ییوج #2 رهش نی+ MT 5 تس+ یتناس É٥ ات
 نی+ 5 ،تفای یم 0ایرج هچکوک 9+رجم 9رتمولیک WX ۀلصاف O+ هک دیس# یم #اصحالاب
 یبونج صصح #2 .دشاب {#+ 5 ،#اصح 0ایاپ ،#اصح الاب هک تش+2 هصح هس رهش
 ۀمسجم dاگشO#5 نی2d 5 +Oوب اه#+Oاب d 5اگشO#5 \+#امع 5 23رم تنوکس لحم ،یبرغ
 دلÑ 5وکابیرت هفوشکم ۀبیتک #+رق +رنM هک dدمM تسدب )ین+ولهپ åونل+ T#( سمره
 .2وب 2dرک فقR 5وکره 5 سمره هب ینانوی 0وتس+رتس+

<ویامره

 5Gدنص ۀبیتک 2وب دن+وت رهش نی+ 23رم هفسلف 5 رکف رهظم هک 9رگی2 ۀتشون
 Ñ 2# M9وی2+رف یپ+ رسپ á#الک +رنM هک تس+ MÑ هن یک ینانوی رفنکی ربق لیطتسم
 :تس+ نینچ M0 3وهفم 2d 5رک بصن 5 رقن d +5اگم+#M رب مناخ



 0اتسناغف+ رصتخم خی#ات

qX

 هتخپ #2 ،نک d#+2+ +# 2وخ 9اه شه+وخ ین+وج #2 !ریگب هیبرت Tوخ تیلوفط 2#”
 یناگدنO نیسپOاب 9اهë 5 2# #5Oاب Tوخ حصان 9ریپ ë! 2#اب #اک تس#2 یلاس
 23رم G M0الخ+ 5 رکف ریس اهبن+رگ nزیج5 نی+ 5 “!9ریمب Ñوسف+ 50دب هنوگچ هک 0+دب
 .دنکیم یگدنیامن +#

اه&ولهپ ' اهت-اپ ' اه هکاس

 52دح O+ ومM 9+#5ام #2 هکاس لیابق هک ،دش dدی2 یشنماخم 0اهاش 9اه هبیتک 2#
 0اهاش نی+ d#+2+ تحت #2 2وخ زیت 9اه هکاس ای هموه nدن#5+رف 9اهمانب ریماپ
 2وخ 3ان 5 هتشذگ هنایگن#2 = هگن#O نیمO رس هب )0اس+رخ( \#اپ O #+d+ 5 ،دنتسیزیم
 رتخاب 5 شک5دنه Rامش \احفص #2 مه 5 .دن2وب 2d+2 0اتسیس = 0اتسکس هب +#
 خی#ات 5زج 0اشی+ عیاقd 5 5دش dدنگ+رپ Tرغ G 5رش هب نیمOرس نی+ هک دنتسیزیم
M#52ریم #امشب هنای. 

 هکاس” :دیوگ 0اتسناغف+ #2 هسن+رف ۀلاس 2d \ایرفح هجیتن Tاتک #2 نکاه ویسوم
 مسق هب d 5دمM 0اینانوی 2زن رتخاب #2 2وخ یمومع \رجاهم O+ شیپ نیشن هی2اب 9اه
 dدیس# 9رکسع 5 یکلم دنلب \اماقمب 0اشی+ 0+#+2رس O+ یخرب 5 ،دندشیم رکون Oابرس
 ،O2d هکس 9رتخاب 0انوی نیرخM 0اهاش دیلقت هب Ñ Heraiusوی+ره هلمجنO M+ هک .دن2وب
 5 52ریره 29+5 هب رتخاب O+ لیابق نی+ .2وب هتفای 0اغرقشات #2 نکاه +# 5+ ۀکس نی+ 5
+O Mدنغ#+ 5 دنمله 9اهی2+5 هب اجن+T رس+Oدش زیd 5 هک .دن+ هتخ+2رپ تنطلس لیکشت هب 
-Ki نپéیک +رنd، 5 Mدیس# مه 0الوب £+#5ام 5 دنس 29+5 ات êاقرش 0اشی+ #وشک دحرس

Pin 5 .دن+ هتفگ +Oدنغ#+ 29+5 #2 هک هکاس لیابق نی+T 5 2وب یلفس دنسd +29رم دن 
 )Ñویام Ñویلاکیم 0ویلیOاب OویلیOاب( 0+ونعب tWG،3 52دح Ñ Mayos 2#ویم 3انب
 dدیناس# الیسکت ات +# 2وخ #وشک 52دح O2d 5 هکس )Ñویام {#زب dاشنهاش( ینعی
 )tqG،3( خی#ات هک dدش فشک الیسکت #2 یسم Tاق رب 5+ ۀبیتک کی هچنانچ .تس+
 ،dدی2رگ عطق Ñویام تسدب یقرش Tاجنپ ینانوی 0اهاش |وفن هک تس+ 3ولعم 5 ،#2+2
 .تس+ dدش فشک یهتش5رخ 5 ینانوی ûوطخب شتاکوکسم åون تفه 5

 یکی هک dدش هتخانش \اکوکسم O #59+ مه Ü +5الخ+ رفن 25 3ان Ñویام O+ دعب
+Oسی Azes )٥ 52دحXG،3( +رگی2 5 تس +Oسیسیلی Azilises رصاعم هک دشاب 
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 هکس ،تس+ تبث ینانوی طخب ریبک dاشنهاش 9اهن+ونع 25 ره هکس رب 5 ،دن2وب رگیدمه
 هتشون یهتش5رخ 9رگی2 5 ینانوی طخب یکی dاش2اپ 25 ره 3ان هک dدش dدی2 مه یئاه
.دن+

 Tونج 5 رتخاب \احفص d 2#دن2رگ نیشن+رحص یچوک لیابق نی+ هکیماگنه
 ،دنام یقاب لیابق نی+ #2 هکاس 3ان دنتخیمM اهنوتښپ 5 تښپ = تهکپ اب ومM 9+رجم
 ات دنمله 29+5 #2 )9زگس( 9زکاس 5 لباک 5 لب+á 2# Oاهس 0وتښپ هلیبق هچنانچ
 لح+وس ات 52ریره O 5+29+ 0اس+رخ #2 0اشی+ رگی2 لیابق 5 .دنمان نی+ لماح 0ونک
 0وچ 5 ،دش dدیمان 0اشی+ 3انب نیمOرس M0 هک .دندش نکاس \#اپ 3انب #زخ nریحب
 تمسق کی( 0اغم+2 نیمOرس ات 52ریره 29+وب رتخاب 2وخ یلص+ نکسم O+ 0اشی+
 هب M0 ینعم 5 دندش #وهشم \#اپ 3انب نتسR ã5وقب نی+رب انب ،دن2وب هتف# )0اس+رخ
Oدش دیعبت یئاکس 0ابd هک دشاب +O 2ومن \رجه رتخابd +0اغف+ 5رک فل5+ رس .دن 
 هتفای وتښپ اب +# 0+5+رف تهابش d#اهدنگ 0+رمکح 9اهکاس 9اهمان #2 یسیلگن+ Ñانش
-Spalag هم2 هگ هلاپس :دنکی2زن وتښپ هب هکاس 0ان+رمکح 9اهمان نی+ هک دسیون یم 5

Dama )اپس = هلاپسd( + )الج = هم2( + )لیلجت ریغصت تمالع هگR( اعمج هکê 
  .دشاب للجم یهاپس

 )#وه ای d = +5##وه + dاپس = هلاپس( :تس+ d Spala-Hura#وه هلاپس رگی2 3ان
 Chastana هنتسچ 3ان نینچمه .ینش5# یهاپس ای TاتفM ای شتM یهاپس ینعمب
 Rوقب +# وهث#اپ = \#اپ ام رگ+ 5 .تس+ دن5+دخ 5 کلام ینعمب وتښپ نتښڅ نیمه
ã5دش دیعبت نتسd 5 ینونک لکش ،مین+دب #وجهم M0 2# 29رپ وتښپ Pradia ینعی دشاب 
.dدننک \رجه 5 هناگیب

 0اتسیس نیمOرس هب هکاس لیابق نیتسخن 9اه \رجاهم هک دیM یم رظنب نینچ
 52دح( {#زب 5ë#وک هشوف ویسوم Rوقب 2d، 5+2 59# اهرصع نیO+ لبق #ایسب

٥٤XG،3( 2# اپب +# اه هکاس نی+ 0اتسیس حتف نیحÑ 2رک وکین” 0اشی+ \امدخ+#“ 
 نی#دمه iiXG،3 52دح #2 23رم نیمه Evergetes 5 تگریوی+ ینانوی #2( دیمان
 هب åوج#( 2وب 2dرک Oë+ون 5 یمرن 0اشی+ اب مه #دنکس+ هک ،دن2وب نکاس نیمOرس
 .)ین+ری+ 0دمت Tاتک

 0+رسپ( 2+2ریت ë#2+رب اب یخلب کش+ = کش#+ = Ñاس#+ W٥XG،3 52دح 2#
 Ñاس+ 5 تشک +# سیلکیریف \#اپ ینانوی 0+رمکح 5 هتف# Tرغ Üرطب )تپای 9رف
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 +# 2وخ O2، 5 هکس یهتش5رخ 5 ینانوی 0ابO 25 هب 5 تش+ذگ +# یناکش+ تنطلس
 #2 5+ تختیاپ W٤lG،3 5 52دح 5K 59 2#رخ هک دن+وخ )dاشنهش( 0ویلیOاب OولیOاب
 Rوق هب 5+ 5 دن+ Tوسنم 5اب یناکش+ 0اهاش ۀلسلس 5 ،2وب ینونک 0اغم+2 یل+وح
 M0 رث+ رب 5 تش+2رب یمخd 2+#ë Oزین تسO 2+ یلخ+2 9اهگنج Rاس O 25+ دعب وب+رتس
 تخت رب W٤q،3 #2 253 کش+ 0+ونعب 2+2ریت ëرسپ 5 ،تشذگ R W٤tG،3 2#اس 2#
 رتخاب 52دح ات مه êاقرش 5 2رک حتف لباب ات 5 .2وب 9وق 5 ربدم یهاش2اپ هک تسشن
 2احت+ 5 حلص یکویلیس تل25 لباقم Ñ 253 2#وت25وی2 رتخاب ینانوی dاش اب یل5 ،دیس#
 .2وب WÉ٤G،3 ات O W٤q+ شتنطلس هک تشذگ #2 9ریپ نس #2 59 ،2رک

 :دن+ #+رق نیO+ یناکش+ رگی5Ü 2رعم 0اهاش
 ié +#0ابت é +#25+0 )WÉات ٤ Él٦G،3( وکویتن+ 5+ رصع #2 هک 2+2ریت رسپÑ 

.2وب هتشذگ رتخاب هب 2d 5رک هلمح \#اپ رب 3وس
٤é 0+25#+ رسپ تیاپ 9رف )Élات ٦ ÉqÉG.3(.  
٥é 5+ 2اهرفR تپای 9رف رسپ )ÉqÉ-Ét٤G،3( ویرتیمی2 رصاعمÑ 9رتخاب. 
٦é 5+ 2اهرف #2+رب 2+2رهمR )Ét٤-Éi٦G،3( اش2اپd هک 2وب لقاع 5 {#زب 

 ریخست مه +# دنس 5 لباک O9 5وک+#+ 5 تفرگ +# 5رم 5 9رتخاب 0اینانوی یبرغ \ایال5
 5+ تموکح نی+ 2وج5اب یل5 .دیناس# دنس 9ای#2 ات +# \#اپ #وشک دحرس 5 2ومن
 .2رکیم #اک 0اشی+ 9+رب هک تش+2 +#وش سلجم 25 ،2وب 5ûرشم

té 2+2رهم رسپ 253 2اهرف )Éi٦-ÉWtG،3( +5 2 ات دیبلط 2دمب +# هکاس لیابق# 
 ،دنO2 \#اغب تس2 اه هکاس یل5 دننک تن5اعم 5+ اب Ñوکویتن+ ینانوی تل25 اب گنج
 .دن2#وخ تسکش اهت#اپ 5 دش هتشک 2اهرف هک ات دیگنج 0اشی+ اب 2اهرف 5

qé +#253 0+25#+( 0ابت( )ÉWt-ÉW٤3( +5 2وب تپای 9رف رسپ 5 253 2اهرف مع، 
 رتخاب 5زج هک 9#اخت 23رم اب 5+ .تسشن \#اپ تخت رب 253 2اهرف {رم O+ دعب هک
 بقع 0ایت#اپ 5 ،2رمب O+0+ هک تش+2رب O5ابب +# یمخO یگنج #2 5 تخیM5 #2 دن2وب
 2وخ 3انب +رنM 5 هتفرگ +# )0اتسیس( هنایگن#2 اهکاس هک تستاق5+ نیمه #2 5 ،دنتسشن
 مه دنه Üرطب لباک Üرصت O+ دعب یتح 5 دندن+وخ )Tرعم 0اتسجس=( 0اتسگس
 کی نینچمه .دن+ 2d+2 لیکشت اجنM #2 +# نیهتیس5دنه ای هکاس 5 دنه تل25 5 هتشذگ
 M5#2d 5 2# 3وجه Rامش Üرط O+ )0وه( 2رگ +رحص یئای#M تسوپ دیپس لیابق nدع
 Gرش Tونج Üرطب +# اجنM 0اینانوی 5 ،دن+ هتفرگ +# #اخت 5 رتخاب )ÉWtG،3( 52دح



 0اتسناغف+ رصتخم خی#ات

qi

 O+ 0وه ،#اخت ،هکاس نیشن هی2اب لیابق نی+ 3امت 5 ،دن+ dدن+# بقع دنس 5 لباک 29+وب
 0اشی+ dرهچ ،تفایق ،0ابO هکلب ،دن2وبن تسوپ G O#2رع O+ هک ،دن+ یلامش یئای#M 23رم
 .O2اس یم نش5# +# بلطم نی+ 0اف#وت ۀفوشکم #اثM هک تس+ ییای#ê Mامامت

 A. ییاکس سسئوم
E.  $F4$ سی@ 
G. $Fسیسیلی



 0اتسناغف+ رصتخم خی#ات

q٤

مناخ 5N رهش Lالپ حیرشت
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Aé یلفس رهش. 
Bé ایلع رهش.
Cé +#} وپ5رک+ ایR.
Dé یلعف ۀیرق M9 مناخ.
Eé Oیع5#زم 9اه نهم.
Ié هنامگ 0+#2 یلافس 5 رکیت تفای#2 #وظنمب یلفس رهش #2 هک یلحم O2d دشd 
 .تس+

IIé هنامگ 0وکسم هیحان #2 هک یلحم O2d دشd +تس. 
IIIé 2اتس #2 هنامگ لحم.
IVé 0وتسلهچ( هلی5رپ #2 هنامگ لحم(. 
Vé رتایت #2 هنامگ لحم. 
1é 2اجn 9زکرم. 
2é امش #اصحR یلفس رهش یقرش. 
3é 2#5+On رهش {#زب. 
4é 2#5+On رهش یعرف. 
5é دنخG.
6 é یلفس رهش #اصح 9ایاقب. 

8-7é #+d میدق.   
9é #+d ایلع 5 یلفس رهش نیب 5# 29اگ.

10é ایلع رهش #اصح. 
12-11é 2وی+#. 

13é اناکR میدق. 
14é 50ریب 9اه هب+رخ +O رهش. 
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lé 0ابت#+ رسپ 253 2+2رهم )ÉW٤-t٦G،3( اش2اپd ٤ \دم #2 هک 2وب {#زبq 
 5 رتخاب O+ یتمسق 5 دمM بلاغ شکرس لیابق رگی2 5 اه هکاس رب 2وخ تنطلس Rاس
 .دیناس# هیلامه 9اهوک ات +# 2وخ تنطلس دحرس 5 تفرگب +# 0اتسیس

 اب R 2+2 5اقتن+ هلج2 #انک هب 0اس+رخ O+ +# \#اپ تل25 تختیاپ {#زب 2+2رهم ام+
 تل25 عیاق5 ،نیO+ دعب نیربانب 5 ،دنام Rوغشم اهگنج هب 53# تل25 5 0اتسنم#+
 0رق لی+5+ ات 0ایناکش+ ۀلسلس O+ 5 تسین ام خی#ات 5زج 5 ،2#+دن قلعت هنای#M هب \#اپ
 هب 2ایO 0اهاش یبرغ 9ایسM فلتخم 9اه تمسق 5 0اتسنم#+ 5 0+ری+ #2 29الیم مجنپ
 0وچ هکنی+ ال+ ،دن+ هتش+دن یقلعت ام #وشک 23رم 5 نیمOرس اب یل5 ،دن+ dدیس# تنطلس
 23رم 5 تش+ذگ +# 9دعت 5 ملظ 9انب iiG،3 هنس #2 )3#اهچ 2اهرف( مه2#اهچ کش+
 5 0اتسیس 5 رتخاب #2 هک دمM اه هکاس 2زن 5 تخیرگ Gرش Üرطب 59 ،دندی#وش 5رب
 .تف# 2وخ تکلمم هب سپ+5 اجنیO+ 5 ،دن2وب dدش نکاس dریغ5 جخ#

 هب یبرغ دنه 5 یبونج 0اتسناغف+ #2 هک امت#اپ 5 اهکاس ûولخم 9اهخاش O+ رگی2
 d 5#+2+ نیتسخن شی+دیپ زکرم هک ،دن+ +ولهپ = +وهترپ دنتخ+2رپ تنطلس لیکشت
 5 دنمله 29+5 ینعی O9وک+#+ 5 0اتسگس نیمOرس 0اشی+ یسایس \الیکشت
 هکیماگنه 5 ،دیسریم الیسکت ات 29الیم 5R+ 0رق #2 0اشی+ ۀطلس 5 ،تسب+دنغ#+
 d WÉاش2اپ اجنM #2 ،دمM الیسکت 0دی2 هب ٤٤3-٤i هنس Ñ Apollonios 2#وینولوپ+
 سسوم ام+ .2وب 23رم نیO+ هک دن+ریم مکح )2اهرف( Phraotes سیت5+رف 3انب هلاس
 Vonones سینون5 هک تس+ یصخش +ولهپ O9وک+#+ 5 0اتسیس لقتسم 0اهاش ۀلسلس
 هب ÉWXG،3 52دح d 5 +5 2#دش 2ای {#زب dاشنهش 0+ونعب \اکوکسم #2 5 تش+دمان
 رب 0وچ 5 ،تس+ یهتش5رخ 5 ینانوی طخب شتاکوکسم 5 هتخ+2رپ تنطلس سیسات
 d Spalahora#وه هل هپس5+ نیعبات 5 0+دن5اشیوخ 9امس+ شیوخ \اکوکسم یضعب
 +زی# یل هپس #2+رب نینچمه ë، 5#2+رب رسپ Spalagama هم2اگ هل هپس 5 )#2+رب(

Spalirisa دش هتشون زینd 9رصع #2 +ولهپ هکاس 0ام252 2+رف+ نی+ هک تفگ 0+وت سپ 
 سینون 5 0+دنوشیوخ نی+ 5 ،دن+ dدن+# مکح á+رتشالاب نیمOرس نی#2 رگیدکی کی2زن
 .دن+ 2dوب 5+ ۀنطلسل+ بیان ÉÉXG،3 52دح #2 تکلمم فلتخم ûاقن 2#

 تس+ سیریف5دن+ ای Gandophares سی#اف5دنگ هلسلس نی+ رگی2 {#زب dاش2اپ
)Él-٤q3(. 59 2# اشنهش \اکوکسمd é دنه2 \اجنd ولغمT یندشن é نیدتم 
 dره25وگ )ÉXi3( #5اشپ یقرش Rامش ییاب تخت 9اه هبیتک d 5 2#دش یفرعم
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Guduvhara #+ ابع#\ +Oاش نیd 2رمشd +هک .دن +O اجنپ 5 دنس ات 0اتسیسT +دتق+# 
 هک ،دن+ هتسن+2 5اب Tوسنم 5#اف5دنگ +# ینونک #اهدنق 3ان 0اخ#وم O+ یخرب 5 هتش+2
 تسدب” M0 ینعم 2d 5وب لیخR 2الج d 5وکش ینعمب یخی#ات “رف” ۀملک 3ان نی2#
 Rالج ینعم “رف dدنوگ” مین+2رگ رب وتښپ هب +# 3ان نی+ ام رگ+ 5 .دشاب “Rالج nدن5#+
 +# ”رف” هملک هنای#M یناشوک 0اهاش \اکوکسم رب هک مینیب یم ام 5 .دهدیم +# یساس+
 .دن+ هتشون مه
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 یهاش رصع +# ٤t3 هنس ییاب تخت ۀبیتک O #59+ میدق دنه یسایس خی#ات فلوم
 5 ،2#+2 تقباطم مه یحیسم \ای+5# اب هنس نی+ هک دیوگ 2d 5رک نییعت سی#اف5دنگ
 2رگاش Ñاموت تنس یل5 ،تش+2 )یتشO#2( 29زم تنایd 2اش2اپ نیمه M0 بجومب
 +# حیسم نیd 2اش 5 دش 2dاتسرف ë#اب#دب دنه #2 5+ نی2 غلبم 5 ،حیسم \رضح
 یخرب #2 5+ نیربانب 5 .تس+ طبظ 5Ñ#وف5دنگ 3انب یحیسم \ای+5# #2 هک تفریذپ
 .تس+ هتشون مه +# #+2 نی2 ینعی Deva-Vrata هت#5 وی2 تفص 2وخ 3اناب \اکوکسم
 #2 شن+دنوشیوخ O+ یخرب مه سی#اف5دنگ اب هک :دسیون یم میدق دنه یسایس خی#ات 2#
 Abdagases 2# سیساک+دب+ O+2d +ë #2+رب هلمجن+ O+ هک ،دنتش+2 تکرش ین+رمکح
 5 )چچ( هسس Hspavarman 5 نم5#5اپس+ شیاهل+رنج 5 0اتسناغف+ Tونج
 .دنشاب الیسکت d Satavastra 2#رتس5اتس Spendana 5 هندیپس شنان+رمکح

 کچوک صصح هب شنانیشناج نیب 5+ عیس5 تکلمم Ñ#اف5دنگ {رم O+ سپ
 5 0اتسیس Sanabares 2# سی#اب هنس هلمجنO M+ هک )٥X 3 52دح( دش میسقت
 \اکوکسم d 5دن+# مکح یبرغ Tاجنپ d 5#اهدنگ #2 هسس Pakorse 5 سی#وکاپ
 نیمه O+ یکی 5 ،تس+ dدمM تسدب الیسکت O+ یهتش5رخ 5 ینانوی طخل+ مسرب 0اشی+
 = +2وگ 0امه +# 5+ هک ،دش هتخانش \اکوکسم O #59+ مه سنگات#5+ +ولهپ 0اگ2+زهش
 ین+رمکح 29الیم نیتسخن 0رق 253 همین #2 هک .دن+ هتسن+2 سی#اف5دنگ #2+رب 2اگ
 +رمان نی+ یخرب هک ،تس+ “اس2اگ” شمان dدس#اچ یهتش5رخ 9اه هبیتک #2 5 تش+2
 9اهنم+2 9اهنوتښپ 50دگ هلیبق 3ان \#وص نی#2 5 دن+ هتفگ مه سی#اف5دنگ هلیبق مس+
 0اخ#ؤم 5 تسعق+5 )هسس 0امه( چچ نیمOرس Rامش #2 هک ،دهدیم 2ایب +# نباهم
 .دن2وب 2dرک Tرعم “هصص” هب +رمان نی+ Tرع

 ,ایناشوک

 2+ژن مه G 5رع مه ییای#M 9اه یتیس 5 اه هکاس اب هک یلیابق É٦٥G،3 52دح 2#
 2+ژن O+ یناسل 5 9رهاظ صیاصخ ریاس O 5+#2 9اه ینیب d 5رهچ 5 تفایق 2d +O #59وب
M#امش ییایR 2رمش یقرشd یچوی +رناشی+ 0اینیچ 5 ،2وشیم Yueh-Chi دن+ هتفگ +O 
 0اشی+ .دندیس# ومR Mامش ای#2 ریس 29+5 هب d 5دمMرب یقرش نیچ #2 2وخ میدق نکسم
 Tونج 5 رتخاب #2 هنای#M \احفص 5 یقرش Üرط هب +# اج نی+ نکاس 9اه هکاس
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 5 دن+ هتسشن بقع O ÉWtG،3+ دعب مه دنه نیمO رس هب هکیدح ات دندن+# شک5دنه
 .دن+ هتفرگ 0ایچوی +# 0اشی+ 9اج

 )Wou-Ti )qt-É٤XG،3 یت55é نیچ #وط+رپم+ 0وچ ÉiqG،3 هنس 2#
Oوتسب ون گن+ویه لیابق \امحd Mگناچ 3انب +# ریفس ،دمéنیک Tchang-Kien 2زن 
 رس #2 ریفس نی+ Rوقب 5 ،دن+دن کمک 0اشی+ یل5 .دیامن 9#5ای 5+ اب ات ،2اتسرف 0ایچوی
Oونج 9اه نیمT M5 .دنتش+2 تنوکس )#اخت( ایهات 23رم 0اشخدب 5 رتخاب ینعی وم +O 
 دیM یم رب مه )lXG،3 52دح( Seu-Matsein نیستامéویس ینیچ رگی2 ¢#وم ۀتشون
 T M0ونجب 5 دن2رکیم یگدنO ومR Mامش 9اهیO 2# 5+2ونه )ÉW٥G،3( ات 0ایچوی هک
 .دن2وب dدشن ریO+رس

 +# رتخاب )ایهات( 0ای#اخت کمکب 5 هتشذگ ومO M+ )tXG،3( 52دح #2 یچوی 23رم
 +# O9اتمم 5 9وق Gرع کی d 5دمM لمعب یشزیمM #اخت 5 یچوی نیب نیO+ دعب 5 دنتفرگ
 لیابق O+ یکی 0اشوک = گناش 9وک Kushi یشوک 5Üرعم ۀلیبق هک دنM5#2 2وجوب
 9#2 5 وتښپ 0ابO 25 ره #2 0ونک+ )وتښپ dدنوپ( یچوک ۀملک 5 ،2وب 23رم نی+ ۀناگجنپ
 ایشوک سیئ# ،نیچ 0اخ#وم O+ یکی #اکذت بجومب 5 دنکیم یگدنیامن +# هشی# نی+
 هتخاس عیطم +# رگی2 هلیبق #اهچ 9اسKieu-Tsiu-Kiu #5 ویکéویستéویک هب یمسم
 ۀملک هک تس+ تق5 نیمه O+ 5 ،دش هتخانش “گناش 9وک dاش” 0+ونعب 2ëوخ 5
 ۀتفگب هفیاط نی+ #وهشم dاش2اپ نیتسخن 5 ،تفرگ خی#ات #2 +# یچوی 9اج 0اشوک
-Kujula-Kara  سیزیف دک dرک هلوجوگ=( ویکéویستéویک نیمه ینیچ 0اگدنسیون

Kadphises ٤ 52دحX3( +ایترپ هک تس )2رک حتف +# اسیپاگ 5 لباک 5 )0اس+رخd 5 2# 
 نیمه 9وسن+رف نسوپ 25 هل+R 5وقب هک 2ومن عیطم مه +# Pauta اتوپ 23رم هنزغ هل+وح
 .دنشاب 0وتښپ 23رم

 5 ینانوی 0اهاش 9ایاقب هک تسن+وت شیوخ تنطلس O+#2 \دم d 2#اش 0اشوک نی+
 2nولاش O2 5اس میاق هنای#á Mاخ 3امت #2 +# 2وخ |وفن 5 هتخاس لصأتسم +# یترپ
 O+ دعب tq3 52دح #2 یگلاس qX رمعب 5+ 5 ،2#+ذگب +# 0اتسناغف+ 9#وت+رپم+ نیرتگ#زب
 ات فلتخم å+وناب +# 5+ یسم \اکوکسم اهنت 5 تس+ هتف# 0اهج O+ هلاس iq تنطلس
 dدک الO5وک 5+ 3ان ینانوی #2 5 ،2#+2 یهتش5رخ 5 ینانوی ûوطخ هک ،دن+ هتفای 0ونک
 .دن+ هتشون 0امسM رسپ dاشنهاش 5 #+دنیT +5 #+ 2اقل+ هک ،تس+ سیف

 253 سیزیفدک همیë 5رسپ ،5R+ سیزیف دک {#زب dاشناشوک تشذگ O 2#+ دعب
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Wema-Kadphises 52دح ات ÉÉX3 رمعب 5 دن+# مکح qX 2رک \وف یگلاسd +تس.  
 اگنگ O9اجم ات êاقرش +# 2وخ #وشک 52دح هک تسیناشوک dاشنهش نیتسخن 5+ 5
 5 تس+وخ ینزب +# ëرتخ2 5 2اتسرف نیچ dاش #اب#دب +# 9ریفس 0وچ یل5 2وب dدیناس#
 )SI یس( 2وخ بیان \2ایقب +# #+وس #+زه 2اتفه R lX3اس #2 59 ،دش 2# اضاقت نی+
+O #+d وس یقرش نیچ رب ریماپG 2+2، هک +O 2رنج تس+R 0اپéتسکش ینیچ 5اچ 
 اب +# 2وخ طب+5# نیO+ دعب یلK 2+2. 5اب یت وه Ho-Ti نیچ 9#وت+رپم+ هب 5 ،2#وخ
 “0اج+رت” #اب#دب +# 2وخ 0اگدنیامن R ll3اس #2 5 ،تش+2 میاق نم5# 9#وت+رپم+
 رنه دیلقت هک ،تش+2 #وشک M0 اب یگنهرف 5 یت#اجت طب+5# 5 2وب 2dاتسرف ام5# #وت+رپم+
 {#زب dاش Tاقل+ 0+رب 5 ،تس+ 0ایامن 5+ رصع \اکوکسم #2 نمO9 #5اس هکس
 بقل ینعم هک 2وش یم dدیO+2d( 2 دن5+دخ( ینعی d Deva-Putraرتوپ dویd 2اشناشوک
 \دم O5+ دعب 5 .دن+ 2dرمش R ÉÉX3اس 52دح #2 +# 5+ \اف5 .تس+ )#وفغف( #وپ غف

WX اسR اش2اپ کی 2وج5 \دم نی#2 هک تس+ 2وجوم خی#ات #2 ییالخd 0ونک ات +O Mاث# 
 اج نی#2 +# )ریبک یجنم( Ñاگیم رتوس \اکوکسم یخرب d 5دشن +دیوه \اکوکسم 5
 دنه #2 همی5 ۀنطلسل+ بیان صخش نی+ هک تس+ نینچ نظ بلغ+ یل5 ،دنهدیم #+رق
 .تس+ 2dوب

 دیس# 29رم هب É٤٤3 ات ،ÉW٥ 52دح #2 ،{#زب 0ایناشوک یهاشنهش \#وص رهب
 0+دناخ اب مه +# 9دن5اشیوخ طب+5# دیاش 5 تش+دمان Kanishka هکشینک هک
 29الیم 3وس 0رق طس+5+ ات هک تسیگ#زب 0+دناخ سسؤم 5+ یل5 دشاب هتش+2 سیزیفدک
 .دن+ هتش+û 2وسبم زین دنه رب +# 2وخ ۀطلس 2d 5رک تنطلس ام #وشک 2#

 3+رگب 0اتسبات #2 5 )#5اشپ( d#وپاش 5#وپ 0اتسمO #2 هکشینک یهاشنهش زکرم
 Rاصت+ \#اپ اب êابرغ 5 دیسریم دنه Ñ#انب ات ë#وشک 52دح êاقرش هک 2وب هسیپاک
 لمغری نیچ #وت+رپم+ O+ 5 2رک حتف +# نتخ 5 دنک#ای 5 رغشاک مه Rامش #2 5 تش+2
 هگرج 5 تسب رمک M0 غیلبت 5 رشن هب اکوش+ دننام 5 تفریذپ +# یی+2وب نی2 5 تفرگ
 عف# 9+رب ریمشک رگنیرس #2 ملاع رفن ٥XX O+ بکرم +# 0ایئ+2وب ینی2 {#زب 3#اهچ
 نی2 #2 0وچ 5 ،2+2 لیکشت 2وب 2d+2 59# نییM نی+ یناح5# \اقبط #2 هک یتافالتخ+
 9اه هقرف وس ره d 5 2#دنامن یقاب 2وخ تلاص+ رب d 5دمM اه2اسف 5 اه تعدب یی+2وب
 #اب#2 0+دمشن+d 5 2#اهدنگ 9املع Rومشب هک ینی2 هگرج نی#2 ،دن2وب dدمM هناگ+دج
 لیکشت 9#اهدنگ ملاع d Vasumitraرتیم وس+5 یی+2وب متفه 9+وشیپ تسایرب هکشینک
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 2d+رع( Hina-Yana هنای هنیه میدق بهذم هک ،دمM لمعب میمصت نینچ 2وب dدش
 2#وم 2وب Rومعم 0رق ٥ \دم +2وب \افO 5+ دعب هک +# )کچوک بهذم = کچوک
 یم ë#افس +# سفن بیذهت 2d 5اس 9+وقت هک بهذم نی+ 5 .دنه2 #+رق õالص+ 5 لیدعت
 3انب یملاع Üرط O+ هک تفای لیدعت Maha-Yana هنایاهم دیدج بهذم هب ،2ومن
 ۀنای#M #2 اهدعب هک یی+2وب ریبک بهذم #2 .2وب dدش بیترت Nagarjuna هنوج #اگان
 یم نیقلت نینچ ،کچوک بهذم یقالخ+ 2nاس ریتاس2 9اجب ،تفای K+5# مه یقرش
 £اقت#+ d Bodhisattvaوتسی2وب nدش نشd #5دنی+ 9+2وب 3اقمب  تسیاب صخش هک ،دش
 +# 5+ لماک 5 3امت 9اه همسجم +2وب رگی2 میالع ای 9اپ شیامن 9اجب دیاب مه 5 .دیامن
 5 دنتسرپب تش+K 2+5# 9رتخاب ونانوی تعنص #2 هک هنای#M رگیå 2+ون+ Tاب#+ دننام
O9اجب +# تیرکسنس 0اب Oونج یلاپ 0ابT دنه Oنیرب انب 5 .دنه2 #+رق یبهذم 0اب 
 5 .2وشیم 2dرمش Rامش بهذم هنایاهم 5 ،یبونج بهذم میدق کچوک بهذم
 Tاب#+ ًالبق هک 2وخ \اکوکسم رب تفریذپ +# یی+2وب تنای2 {#زب dاشناشوک هکیماگنه
 \#وص نینچب 5 .2ومن ëوقنم +# +2وب لماک \#وص ،2رکیم شقن +# هنای#M رگیå 2+ون+
 +# 2وخ دیاقع 5 هتخاس +دج کچوک بهذم O+ +# 2وخ دنتسن+وت {#زب بهذم 0+#+دفرط
 ریسافت 5 دنه2 #اشتن+ تیئ+2وب ملاع #2 یناگدنO ریتاس2 5 هعیبطل+ £+#5ام لیاسم 2#
 .دنیامن بیترت +# 2وخ دیدج دیاقع
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2#+0 Oرتزهجم دشاب ولمم رخبتم 9املع 2وجوب هک +# 9#اب#2 0ام +O 2#هکشینک #اب 
 2وج5 مه رگی2 0+دمشن+2 ریبک بهذم سسوم هنوج#اگان رب 5dالع 0+#2 هک تفای 0+وتن
 5 یلاع 9اهم+#2 5 \ایسامح nدنسیون Asvaghosha اشوهگ dوس+ دننام دنتش+2
 5 هک dرچ یبط 3ولع رتگ#زب nدنسیون 5 ،هن dرک dرپ dرتوپ 9#اس 5 هتیرچ هه2وب فلؤم
 تنایدب +# هکشینک هک یغلبم هنس d#دس 5 ،هشک# ههگنس 5 #اب#2 ینی2 #5اشم +وس#اپ
 .تخاس dدی5رگ یی+2وب

 شعیس5 #وشک رس ات رس #2 اه هم+#اهگنس 5 یی+2وب 0+5+رف دباعم هکشینک دهع 2#
Mدش 2ابd هک +O +وقب هلمجنR اش دبعم گنست 0وهéولé2رک انب اییn 2وب ینیچ 9اهلغری، 
 نی+ رگ+ هک دن2وب 2dرک نف2 هلاکاهم {#زب تب 9اپ #2 مه +# یی هنیزخ 0+#2 هک
 یی+2وب {#زب دبعم نی+ #اثM 5 .دنیامن ریمعت Oاب +رنR Mوپ 0+دب 22رگ 0+ری5 هم+#اهگنس
 ëوقنم ۀینب+ 5 ابیO 9اه همسجم 5 دیدپ 3+رگب 9رتمولیک á( 25رتش Onوپ( #2 0ونک+
+O+0 رب Mدمd +تس. 

 انب #5اشپ 2وخ یناتسمO تختیاپ یکی2زن #2 هکشینک هک یگ#زب d 253اگ شتسرپ
 تف É٥X دنلب دبعم 9ایاقب هک ،2وب 2وجوم یهاش رهش Gرش Tونج M0 2# #اث2d Mاهن
 5 ،2وب هتخاس تمظع Rامک Patra Chitya 2# +2وب Rوکشک ظفح 9+رب +رنM 5 ،دشاب
 Rوقب Rوکشک نی+ 5 ،دنتسیزیم û M0وبرم ۀینب+ #2 یی+2وب به+# دص تفه 52دح 2#
 لباک میOوم هب ÉiX٤ë هنس #2 هک( 2وب dدش 2d+2 لقن #اهدنق هب اهدعب گنست 0ویه
 +# d#اهدنگ هکیماگنه 29الیم مشش 0رق #2 +2وب Rوکشک نی+ هک دنیوگ 5 )تفای Rاقتن+
 .دی2رگ لقتنم #اهدنقب تفرگ )لباک( نیپیگ dاش
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 0اتسناغف+ رصتخم خی#ات
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 23رم nدیقعب هک تش+2 2وج5 مه لپیپ دنلب تف دص تخ#2 دبعم نی+ یکی2زن 2#
Mهیاس #2 +2وب تقون M0 M#+دیمd 5 2#اشنهش هکشینک دلوت اجنیd دن#5رپn Mیی+2وب نیی #+ 
 تخ#2 نی+ Tونج #2 هکشینک نیمه +# {#زب ۀپوتس کی نینچمه .2وب 2dرک ییوگشیپ
 اهبن+رگ ره+وج هب 5 ،تش+2 9دنلب تف ٤tX 52دح #2 0ایهاف Rوقب هک تخاس Ñدقم
M#+دش هتسd 0ونک+ هک .2وب Mاث# Mاش” #2 +رنd ونج یلیم مین “9ریه2 یجT 2 #5اشپ# 
 ۀبعج M0 ۀب+رخ نیب ÉlXl3 +O هنس #2 رنوپس #وتک2 5 .دن+ هتفای 9زگ شش هحاس
 ،هبعج نیب d، 5 2#دش شقن هکشینک 2nاتسی+ ریوصت 0+رب هک ،2رک فشک +# 9زلف شقنم
Mدقم #اثÑ هک .2وب 2وجوم +2وب +O رطÜ رک 2#الO0 2+2 امرب 0ایئ+2وب هبd یکی 5 .دش +O 
 0+رگن Agisala هلسیگ+ 23اخ” .تس+ dدش همجرت نینچ #وکذم ۀبعج مهم 9اه هبیتک
“.هنیساهم ۀم+# اهگنس #2 هکشینک n#اهی5#اک

 5K +5رخ اب هک تس+ 0اتسناغف+ {#زب 0اهاشناشوک O+ یکی هکشینک \#وص رهب
 5 .تس+ dدمM 2وجوب رکف 5 تیندم قیلخت d 5#+2+ 9زکرم \#دق کی نیمO رس نی2#
 É٥É3 52دح #2 +# 5+ تشذگ #2 سپ ،dدش هتسن+R 2اس WW 59 یهاشنهش \دم 0وچ
.دشاب 2dرم دغس 5 نیچ نیب #اسهوک 5 نتخ یض+#+ #2 تق5 نی#2 هک 2رک دیاب نیمخت

Lاتسناغف$ یناشوک %دتقم %وط$رپم$ ریبک Nاکشنک Uاشناشوک 
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 هکشیس+5 5 ،دش میسقت شن+رسپ نیب #2 5+ #وشک هکشینک 20رم O+ دعب
Vasishka رسپë وتام #2 هک#d هچ رگ+ ،دی2رگ 5+ نیشناج ،2وب هنطلسل+ بئان دنه 

+O5 دماین تسدب یی هکسd 5وتام بیرق ۀبیتک #2 یل#d اس #2 هکR Wهکشینک تنطلس ٤ 
 ،دن+ هتشون +# 5+ 3ان ،Ñولج Wl-R W٦اس ûوبرم رگی2 ۀتشون 25 #2 زین d، 5دش هتشون
5 +Oرب نی M52دح #2 5+ هک دی Éات ٥٤ É٦X3 2# رسپ 5 ،تس+ هتش+2 ین+رمکح دنهë 
 کی2زن +#M هبیتک #2 5 ،دن+ dدیمان 253 ۀکشینک +# 5+ هک ،2وب 3وسوم هکشینک 3انب مه
 ینعی “هکشینک dرتوپ هکشج+5” یهتش5رخ طخل+ مسرب êاحض+5 +# شمان دنس ای2#
 .دن+ هتشون هکشینک رسپ هکشیس+5

 ii هنس 52دح #2 هک تش+Huvishka 2 هکشی5وه 3انب 9رسپ هکشینک نینچمه
 Ñولج ٤X 52دح #2 یل5 ،2وب یهاشنهش یقرش تیال5 0+رمکح ،هکشینک Ñولج
)É٦l3( وی2 هج+#اهم 3انبd رتوپd )اشنهشd دن5+دخ O+2d( دیمانd دشd 5 هک تس+ #+دیدپ 
 #2 59 هک دیM یم رظنب نینچ 5 ،تس+ O2d هکس ê+دعب 5 ،هتش+دن 3ات Rالقتس+ نیO+ لبق
 تنطلس ٥É Rاس #2 یل5 ،دن+ هتش+2 یهاش هنای#M #2 253 هکشینک O+2d +ë #2+رب 5 دنه
 #2 هک یهتش5رخ ۀبیتک #2 هچنانچ ،dدیسریم لباک ات هکشی5وه |وفن )ÉqX3 52دح(
 مه 3+رگب d 5 +Oدش dدن+وخ )dاشنهش( هج+#اهم 0+ونعب ،dدمM تسدب {2#5 \+وخ
 ریمشک ê +Oاقرش 5+ #وشک 52دح \#وصنیدب 5 .تس+ dدی2رگ فشک 5+ 0+5+رف \اکوکسم
 هتخاس شیوخ 3انب +# یللجم دبعم d#وتام #2 59 مه 5 ،تس+ dدیسریم دنه n#وتام ات
 ینعی “0اشوک یکشی55+ اش نناش” ینانوی طخل+ مسرب 5+ \اکوکسم رب مه 5 ،2وب
 .تس2n +5رک 2ابM ریمشک d 2##وپ هکشوه رهش d، 5دش هتشون 0اشوک هکشیوه dاشنهاش
 .دن+ هتشون ÉqW3 52دح #2 +# 5+ \وف Rاس 5

 +# 5+ 9دنه #اثM #2 هک تس+ Vasushka هکشوس+5 0+دناخ نی+ رگی2n 2+زهش
 ë|وفن 5 هتش+2 یهاش ÉqW3 52دح #2 دنه #2 5+ 5 ،دن+ هتفگ d Vasu-Divaوی2وس+5
 = اش نناش ای=اشاناناش” 0+ونع ینانوی طخل+ مسرب 5+ ۀکس رب d، 5دیسریمن هنای#M هب
 .می+ هتخانشن 0+دناخ نیO+ +# یهاش O5+ دعب 5 تس+ 2وجوم “dاشنهاش

   25#n زب 0ایناشوک یهاشنهاش#} +O ولجÑ 52دح #2 هکشینک ÉW٥3 MاغO 5 2# 
 d#25 نی#2 .دشاب یعب# 5 0رق کی êانیمخت هک ،2وشیم متخ هکشوس+5 اب W٥X 52دح
 9اه تیندم #اثM اب ،ام #وشک ییاتس5+ 5 9دی5 میدق یگنهرف 5 9رکف 29ابم
 یتیس 5 اهکاس یبیذهت رصانع 5 ،هتفای ëزیمM یی+2وب ،9دنه ،ینانوی ،یشنماخه



 0اتسناغف+ رصتخم خی#ات
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M#2 مه یلامش ین+#وت 0ایئای# M0 22وجوب +# یناغف+ 9وق #ایسب گنهرف 5 .تشگ لیخ 
M5#2، هک +O شتسرپ 5 نی2 رظن، MO+29 دش یم \اع+رم 0+#2 3ات، Mدگشتd 9اه 
 یی+2وب \اکربتم Ñ 5دقم #اثM0 M #2 هک یئ+2وب 9اه هپوتس اب Ñدقم شتM ییانسی2زم
 2وج5 \اکوکسم رب 5 دباعم #2 9دنه 5 ینانوی å+ون+ Tاب#+ 5 ،دشیم dدیتسرپ 5 ظفح
 مه Oاب ،دن+ 2dوب یی+2وب 9دج 0اگدن#5رپ شن+رسپ 5 هکشینک هکی2وج5اب 5 .تش+2
 2وج5 یناشوک عیس5 #وشک رس ات رس M0، 2# 0اگدنتسرپ اب رگی2 9اه شیک دباعم
 هکشینک دهع O+0 2#+ هفوشکم ۀبیتک بجومب هک 0الغب 2ãاهم دبعم #2 ًالثم .دنتش+2
 2dرک میمرت +رنM ،هکشینک Ñولج R iÉاس #اهب ینعی É٦X3 52دح O 2#اب d، 5دش هتخاس
 کی#ام 0+دناخ n M0 +Oدننک میمرت 5 .دن+ هتفای +# یتشO#2 دبعم Ñ 5دقم شتM #اثM دن+

Marig 5 وقب 5 ،2وب یکیزنوکون شمانR اب یلیماف مس+ نی+ کیرم 9وسن+رف ققحم 
 2ãاهم دبعم #2 هکیلاح #2 تس+ dدمM مه {2#5 \+وخ یهتش5رخ ۀبیتک #2 #2+رب 25 3ان
 #2 دبعم نی+ 5 تسنایامن یی+2وب شیک میالع \+وخ ۀبیتک #2 5 یتسرپ شتM #اثM 0الغب
 Rاس WX طقف 25 ره نیب #2 هک dدش ریمعت )ÉqX3 52دح( هکشینک Ñولج ٥É Rاس
 هک الیسکت #2 :تسنی+ رصع نی#2 ینی2 دیاقع MO+29 رهاظم O+ رگی2 .تس+ 2dوب هلصاف
 O9 5+#2 تفÉ٥q هک تس+ 2وجوم یی dدکشتM 9انب 9اه#+وی2 2وب یی+2وب بیذهت زکرم

q9#امعم ۀقیلس 5 اهنوتس 5 2#+2 یئانهپ تف ٥ M0 دعب هک تسمولعم 5 ،تسینانوی +O 
 5 یی+2وب دباعم ،dدکشتM نیرب 5dالع 5 تس+ dدش ریمعت 9رتخاب ونانوی تیندم طسب
 ینی2 کسانم ،MO+29 هب M0 #2 شیک ره 0+5ریپ دبال هک 2dوب اجن+ #2 زین ینمهرب nدکتب
 .دنM5#2 یم لمعب +# 2وخ

+O رظن Oطخل+ مس# هک ،2وب ینغ ینعم نیدب یناشوک گنهرف زین طخل+ مس# 5 0اب 
 5 دن2رکیم Rامعتس+ \اکوکسم 5 دباعم 9اه هبیتک #2 +# یهتش5رخ 5 ینمهرب 5 ینانوی
 مه وتښپ اب هک ،دن+ هتشون میدق 9#اخت 9#2 0ابزب 0الغب 2ãاهم ۀبیتک #2 +# بلاطم
 مه +# اه تیرک+رپ 5 تیرکسنس 0ابO یهتش5رخ طخل+ مس# #2 یل5 ،2#+2 3ات تب+رق
 ،دیM یم رظنب تقونM 0اتسناغف+ #2 مه ینمهرب طخ #اثM نینچمه 5 ،دن2رکیم Rامعتس+
 O+ یخرب dدمM 2وجوب 0ایناشوک رصع #2 ینانوی 9ابفل+ رییغت O+ هک +# یطخل+ مس# 5
 0رق 5 گنست 0ویه رفس رصع ات هک ،دن+ هتفگ مه “یناشوک ونانوی” طخ +رنM 0اققحم
t 5 ،تش+2 2وج5 29الیم +O 9#+2 5 دشیم هتشون تس+رب پچ W5رح لکش ٥Ü 2وبd.
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Uدم5 تسدب یناشوک Nاه هبیتک F$ هکییاج ات N%اخت N #%Nابفل$

 لتوک ¢رس ÉiX3( +O 52دح( هکشینک 5 یناشوک دبعم \ایرفح O+ هکی2انس+ 2#
 تعنص5 گنهرف 5 #اکف+ قیلخت #2 0ایناشوک هک دیM یم رظنب نینچ dدمM تسدب 0الغب
 “یناغف+ گنهرف” Çاخ n#25 کی کی2وب وکیرگ ê +O 25#n+دعب +رنM هک نیمOرس نی+
 dاش Çوصخم نییM قیلخت هلمج O M0+ 5 ،دن+ 2d+2 3اجن+ ینایامن 9اهمان#اک تفگ 0+وت
 همسجم )Ñدقم شتM 2وج5( یتشO#2 5 یئ+2وب #اکف+ 9ایاقب رصانع اب هک تس+ یتسرپ
 لی+5+ #2 +# نیئM نی+ ایاقب ام 5 دن+ 2d+2 #+رق 2وخ دباعم #2 مه +# 0اهاش 0اتب 5 اه
25#n +2 تگزم #2 یمالس#T دهاشم هنزغ 0ایمابd اش هک مینکیمd +0ام252 نیرخ 
 \وبات #2 ،نکش تب 0اناملسم Ñرت O+ +# 2وخ {#زب دج کیول همسجم ،کیول
 2dرک نف2 نیمO ریO ،2وب یتسرپ dاش Çاخ دبعم ًالبق هک تگزم 0+#2 5 هتش+ذگ نیمیس
 .2وب dدش لقن هنزغ خی#ات #2 بلطم نی+ 5

 0+وت d#25 نی+ 9اه#اکتب+ O+ +# یناشوک تعنص هک :دیوگ 9وسن+رف هشوف ویسوم
 5 ،تس+ زیامتم اکوش+ 0امO هینب+ O+ تلوهسب d#25 نی+ 9اه هپوتس تیعون +ریO تفگ
 شنانیشناج 5 هکشینک 9اه هپوتس یلd 5دماین 0+ری+ \الف 9الاب هب اکوش+ 9اه هپوتس
 دیدج تختیاپ یقرش Tونج ۀموح #2 یتح 5 تس+ هتفای d+# دنه ۀگلج هب یناسM هب
 .تس+ 2dومن انب +# هناختب نیرتگ#زب 0اشوک #وت+رپم+ )#5اشپ( d#وپ اش5#وپ

 n#25 رنه هب عج+# تس+ دنه n#اب #2 \ایقحت 2اتس+ هک ینامل+ زتیوک 0امره #وتک2
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 \#M \#وصب 2d 5ومن 9دنه 9اهرنه 3رف رییغت هب 5åرش ینانوی رنه” :دیوگ یناشوک
 تفگ 0+وت یی+2وب 5 ینانوی nویش ۀعسوت رتمک دیاب +# رنه نی+ یل5 دمM#2 +#اهدنگ ۀس#دم
 ییامرفمکح تحت O+\ M0 2#+ومب هک تس+ )هنای#M( 0+ری+ Gرش nویش ۀعسوت کی هکلب
 ٤3-i 0رق ات یتح 5 ،تس+ هتفای طسب 0ایناشوک 5 یقرش Tونج 9اه هکاس لیابق
 d 5دنام #+دیاپ صلاخ ًالماک رنه کی ،2وشیم dدی2 ریمشک 0+5ره دباعم #2 هکی#وط
 +# 9رنه 5 ،تس+ هتخاس ¨رقنم +# دنه 5 خلب 5 0انوی 9اهتل25 23رم نی+ 3وجه
Mدیرفd +وبرم هک دنû امش هبR وخأم 5 تسن+ری+ \الف یقرش| +O 5 یبرغ 0+ری+ رنه 
“.تسین یشنماخه

 #+5+دیپ گنهرف Ç 5اخ 0دمت کی 0اتسناغف+ یناشوک n#25 تیندم \#وص نیدب
 5 0ابO9 5 Oاس همسجم 5 یش+رت لکیه O9 5اس انب رنه رظن O+ هک تس+ نیمOرس نی+
 نی+ \اکوکسم رب ًالثم ،2#+2 یناغف+ 3ات تیصوصخ هسبل+ Rامعتس+ 5 هکس Tرض
 5 9دنه طخل+ مس# 5 هنسل+ ای ینانوی طخل+ مس# 5 0ابR Oامعتس+ 2وج5اب 0اهاش
 اش لیبق O+ دشاب ینونک 0ابO نیمه #2ام هک 9#2 9#اخت 0ابO \املک ،یهتش5رخ
 9#2 0ابO \امک نی+ هک 2وشیم dدی2 )تمظع( رف 5 )dاشنهش( اشاناناش 5 )dاش(
 2اشون 2ãاهم )دبعم( #دنم 9ایاقب یناشوک رنه 5 تیندم نی+ رهظم نیرتهب 5 تسمیدق
 شتd Mاگ شتسرپ نیرتگ#زب d 5دمM رب نیمO ریO O+ لتوک ¢رس M0 2# #اث+ هک تس+ 0الغب
 5 میدق ۀینب+ #اثM 5 \اکوکسم 5 اه همسجم 5 اه هشون OM0+ 5 ،2وب یتشÑ O#2دقم
Mاگشتd دش فشکd +تس. 

 ۀخسن هک ،dدمM تسدب هتشبن گنس 0ومضم کی O+ هخسن هس میدق دبعم نی2#
 هتخت O+ \#ابع 5 دش dدیشک áاخ ریO O+ دبعم ییالاب 9اه هب+رخ M0 2# نقتم 5 لیص+
 ÉÉX 5 تس+# علض 5 رتم یتناس M0 ÉWt بچ علض هک #+ومه حطس اب تس+ یگنس
 l٤t 9#+2 رطس W٥ 0+رب 5 تس+ رتم یتناس ÉW٥ یناتحت علض ÉiW 5 الاب علض
 .تس+ dدش هتشون هملک É٦X 5 هتسکش ینانوی Üرح

 9#اک گنس M0 9اه #+وی2 هک ،دن+ هتفای +# یگ#زب dاچ 9ایاقب دبعم نییاپ ۀقبط 2# 
 هک ،دنتفای +# حطسم اهگنس 9اه هچ#اپ ،#+وی2 9اهگنس نی+ نیب #2 5 تش+2 یمظنم
 9اهگنس نی+ 0وچ 5 ،تش+2 ییاه هتشون هتسکش ینانوی طخل+ مس# 0امه هب یکی ره
 Üالتخاب رکذل+ قباس گنس 0ومضم 0امه هک دش 3ولعم دن2+2 #+رق مه 9ولهپ +# 2دعتم
 WÉ یگنس 9اه هچ#اپ نیO+ هک ،2وب #وقنم مه اهگنس نیرب ،\املک یخرب 9الم+ 59زج
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 هک ،2#+2 رطس Wt 5 ،دهدیم لیکشت +# هبیتک 253 ۀخسن فلتخم ¨رع R 5وطب هچ#اپ
+O رظن O2ریگیم #+رق 253 هج#دب الم+ 5 طخ ییابی. 

Lالغب لتوک `رس یناشوک هتشون کنس

 M0 طخل+ مس# هک تس+ رطس Wt 5 گنس هعطق O iW+ \#ابع 3وس هخسن ام+
 یفالتخ+ نیتخسن اب مه \املک O+ یخرب 9الم+ #2 5 تسابیOان 5 بسانت یب #ایسب
 #اکب dاچ 9#اک گنس #2 +# )2دع ٥i( هتشبن گنس 9اهچ#اپ نی+ +رچ هکنی+ 5 .#2+2
 2وجوم لباک Onوم #2 هخسن هس ره لص+ 5 ،تسین نشR #5+وس نی+ T+وج ؟دن+ 2dرب
 .تس+

+O 2وب هکشینک )0الغب( گنل گب یلص+ یناب هک تس+ #+دیدپ هبیتک 0ومضم 
 #دنم 2ã( 5اهم( زیلام ،#5رهب 5 #ومان ){#زب dاش( اش گب نی+ 5 )ÉiX3 52دح(
 هکشینک تشذگ O 2#+ دعب یل5 ،دنتفگیم مه 2اشون +رنM هک ،2وب هتخاس +# 0الغب )دبعم(
 Ñدقم شتM 0اگدنتسرپ نیرب انب 5 ،دش کشخ دبعم نی+ É٥É3( MT 52دح 2#(
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+Oام #2 هک ات ،دنتفگ 52#دپ +# دبعم 5 دنتف# اجنیd اس #اهب 0اسینR iÉ هکشینک دهع 
 #2 )3وحرم( 2اښ+5#+ {رگ5زیش نب رسوب کیول #وپغب dاش هکیماگنه )É٦X3 52دح(
 5áزنوکون دهع نی+ Rاج# O+ یکی ،دن+ریم مکح نیمOرس نی#2 یناشوک یهاشنهش تحت
 کی#ام 0+دناخ یگن#انک بصنم )ëریd 5 5Oاش( تخبون نموی+ 5 دن5+دخ 0امرفب هک
 گب هب ،2وب )یناس# MT #ومام( MT  #اتسیرف #وکذم رسوب کیول Üرط O+ 5 ،تش+2 +#
 تشخ هب +رنM 5 ،دنک یهاچ ،#دمنم 5 2اشون نی+ 2دجم 0+رمع ¨رغب 5 ،دمM گنل
 شی+دیپ O+ دعب ات .2ومن Gاحل+ M0 هب زین +# عیس5 نحص کی 5 ،2رک 9زی# یپ یگنس
MT، اب 2اشون دبعمO 0اگدنتسرپ 5 ،دی2رگ #ومعم 5 0وکسم M2 شت# M0 مه+رف Mدندم. 

 دن+ 2dرک اضم+ دنتش+2 مهس #دنم 2دجم ریمعت نی#2 هک رفن نیدنچ هبیتک 0ایاپ 2#
 .تس+ نینچ 0اشی+ 9اهمان هک

 ،نم dرهم تخبون نمی+ ،کی#ام گن#انک یکیزنوکون ،#وپ یکشاکOوک ،رهمO5#وب
 .نم dرهم +#وپ رهم O5#وب

O2رب #اکب یخی#ات مهم ۀتشبن گنس نی#2 ینانوی طخل+ مس# هب هک ینابd دشd، 
 áرتشم رم+رگ Ø 5افل+ Rامعتس+ O #59+ هک تس+ ینونک 9#2 نیمه میدق لکش کشالب
 گب ،)dاش( اش ،)9#ایبM #ومام( MT #اتسیرف ،MT :ًالثم ،2#+2 تب+رق تیاهن وتښپ اب
 ،)d 5#رهب ینعمب وتښپ #2( دنن+ ،)2ãاهم( زیلام ،){#زب dاش( dاش گب ،)0الغب( گنل
 2رگ5رف ،)ریمعت ینعمب 20رک #دصم Ü +Oاک nرسکب( 2رک ،)#ومان( {ربومان ،)dاچ( 2اس
 ینعمب( ری+ ،)2اتسی+ 5R+ 0وکس هب( 2اتس ،)تلجع وتښپ #2( 29ات ،)2رک 3امت(
Mاگشتd 5 9وتښپ #2 هکOینعمب ری+ 0ونک ات مه 9ری Mرف( 9رف ،)#5+( = تس+ شت+( 
 وی( Ñریه525+ {وی+ ،)9#2 5 وتښپ #2 +5#+( ول+ ،)#وفغف( رهوپ گب ،)9+دخ( 29وخ
 دنک ،)تق5 ینعمب وتښپ Rاهم( Rام ،)dام( ام ،)لمح( 0اسین ،)iÉ وتښپ ëری2
 .)0امرف = 5R+ 0وکسب( 0ام5رف ،)2اشون( Rاشون ،)0دنک O+ قلطم یضام(

 9دعب ۀنمd 2# +Oوکشاب میظع دبعم نی+ هک :دنیوگ 9وسن+رف تئیه \ایرفح 9املع
 0اتسبش #2 هچنانچ ،تس+ dدی2رگ 3دهنم 5 عق+5 شهدم #ایسب O9وس شتM 2#وم
 شتM ده+وش 2d 5وب 2وجوم رتسکاخ میخض \اقبط ،\#امع nدنرب 5 اهزیله2 5 9زکرم
 O9وس شتM نی+ دیاب 5 ،تس+ 2وهشم 2اشون یعرف 5 یلص+ nدکشتM 25 ره #2 مه O9وس
 W٤X3 #59 2+2d یل+وح #2 یناساس 5R+ #وپاش \احوتف رصع #2 9دمع 5 9دصق
 .دشاب



 0اتسناغف+ رصتخم خی#ات

ÉXX

+O هک میسریم هجیتن نیاب #وکذم ۀبیتک لیلحت 5 هعلاطم O5+ 0رق #2 9#2 0ابR 5 
 .2وب رتف2 5 هتشون 0ابO یناشوک #اب#2 5 0اتس#اخت #2 میدق لکش 0امه اب 29الیم 253
 0ابO 5 ،دن2زیم بگ 9ولهپ 0ابزب یلامش 5 یبرغ 0+ری+ #2 \اق5+ نیمه #2 هکیلاح 2#
 Tرغ G 5رش #اب#2 25 5 0امO کی #2 ،نیناسل 0#اقت نیO+ سپ ،2وب ینی2 5 9#اب2#
 ،2dرکن تی+رس Gرش هب Tرغ Üرط 2d 5 +O+زن 9ولهپ 0ابO O+ 9#2 0ابO هک ،میمهف یم
 .تس+ 2dوب وتښپ اب کی2زن 5 هشیرمه 5 0اتسناغف+ 23رم یموب 0ابO هکلب

 هک تفگ دیاب سپ تسین یلاجت#+ 5 ینM \#وصب 0ابO کی شی+دیپ لح+رم 0وچ
Oلبق 0اتس#اخت #2 9#2 میدق 0اب +O 2وب 2وجوم مه 0ایناشوک 5 اه هکاس \رجاهم، 
 #اب#2 5 رتف2 5 هکس 0ابO 5 هتسج 3دقت 0+رب ینانوی 0ابO 0اینانوی طلست اب یل5
 #2 5 هتشذگ ومM 9ایO 2#+ یلامش 2+ژن یئای#M لیابق هکیماگنه 5 ،2وب #دنکس+ Üالخ+
 0ابO سپ ،دن2ومن الیتس+ هنای#M 3امت رب رتناسپ 5 ،دنتشگ نکاس رتخاب 5 0اتس#اخت
2#9 Oرهش 5 یمس# تیعقوم هبیتک نیمه هک ،دشاب هتشگ #اب#2 5 هتشون 0اب\ Mرن+ 
 .O2اس یم تباث

 ,ایلاتپه -وهظ ' ,ایناشوک >ایاقب

 #2 0رق 25 نی#2 مه یی+2وب نییM 5 دندن+# مکح WW٥3 52دح ات هکشینک Üالخ+
 9رکسع 5ë# اب نییM نی+ ییانف 5 یفنم ۀیح5# یل5 .2وب #اشتن+ K 5+5# تیاهن
 تلع 5 دماین #اگOاس تش+2 £اکت+ õوتف 5 رکشل \#دق رب هک یی5رین 5 0ایناشوک
 5 دنتشگ رب نی2 نیO+ 23رم نیرب انب .دی2رگ یناساس 9+وق لباقم #2 0ایناشوک تسکش
 شیک نتفریذپ 5 دنه 0+رکفم هن+#وپ ینگ+ Rوقب یتح 5 .دندی5رگ ینمهرب نییM هب سپ+5
 .دن2وب هتسن+2 تنطلس O5+R بجوم 0ایناشوک 9+رب +# یی+2وب

 Ñ#اپ #2 +# 9وق #ایسب تنطلس 0اساس هس+ون 0اکباب ریشWW٦3 +#2 هنس 2# 
 5 ،دی2رگ نیشناج #وپاش ëرسپ ،W٤X3 هنس #2 5+ تشذگ O 2#+ دعب 5 ،2اهن 2اینب
 #2 رشی2#+ رهش نی+ d 5دیس# #5اشپ ات یناساس تنطلس 52دح هک دیM یم رظنب نینچ
 .دشاب 2dرک حتف WiX3 52دح

 رهش ،تس+ dدش dدنک Ñ#اپ متس# شقن W٦X-Wti3 2# نیب هک #وپاش ۀبیتک 2#
 Abgan 0اگب+ هملک 5 یناساس یهاشنهاش یقرش Oرم تیاهن )#5اشپ( d#5اب یکسپ
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 d +Oوی2وس+5 هبیتک 0وچ .2وب ده+وخن 9رگی2 زیچ ینونک 0اغف+ نیمه زج هک dدش رک|
 هک تسمولعم سپ دنکیم 5+ ینمهرب رب تلال2 3ان نی+ d، 5دمM تسدب مه WW٦3 هنس
 ات یناساس |وفن \اق5+ نیمه #2 5 ،دن2وب هتشگرب ینمهرب نیدب سپ 0ایناشوک 9ایاقب
 0اتسناغف+ یناساس |وفن تحت نیمOرس تقون+ #2 0اشی+ ریبعت هب هک ،2وب dدیس# #5اشپ
 3+25 یماگنه ات i٦٥3 52دح #2 یناساس ۀطلس نی+ 5 .دن+ هتفگ “رهش 0اشوک” +#
 5 لب+O ات شک5دنه Tونج هب +# 2وخ \احوتف 0اتس#اخت O+ دیپس 0انوه هک تش+2
 .دن+ 2d+2 عیسوت ریمشک 5 دنس 5+29

 dوی2وس+5 رصع O+ دعب ،دنبوسنم یناشوک لسن 9ایاقب هب هک یناگ2+زهش ام+
)É٤٥-Ét٦3( 2# تس2 #25 9اهی2+5 5 0+#اسهوک M#یخرب هک ،دنتش+2 ین+رمکح هنای 
 یکی 5 ،دن+ 2dرک ظفح نیOرس نی#2 +# 2وخ تی2وجوم زین یمالس+ n#25 لی+5+ ات
+Oیناساس 253 2زمره هب +# 2وخ رتخ2 0اشی )iXÉ-iXl3( 2+2 ینزبd قباطم 5 .2وب 
 9اتپوگ d#2ومس هب +# یسیفن فیاحت یناشوک یهاش وناهاش dاش dرتوپ dوی2 9دنه عبانم
 d#+دیک 3انب یناشوک 9ایاقب 0اگ2+زهش نیO+ یکی .)iW٥3 52دح( 2وب 2dاتسرف 9دنه

Kidara 2# +5+اهدنگ رب 29الیم 3#اهچ 0رق طس#d نیمه هب هک دن+ریم مکح ریمشک ات 
 #5اشپ مه 0اشی+ تختیاپ ینیچ عبانم رب انب 5 .دن+ dدش هتخانش مه رگی2 رفن دنچ 3ان
 ،دنتش+2 گنج ã5+0 ã5+0 لیابق اب 5 .دندش یم dدن+وخ ولéوتéیک ینیچ 3ان هب هک 2وب
5 +O رب رتخاب Mدمd 2# اهدنگ 5 لباک#d 2+2 لیکشت +# یتنطلسd +هشیش تعنص 5 ،دن 
 \اکوکسم O+ .2وب 2dرک یقرت نیچ #2 هنای#M رگ+2وس ۀلیسوب 0اشی+ رصع O9 2#اس
 dدش لقتسم رتناسپ 2d 5وب یناساس رث+ تحت OاغM #2 هک 2وش یم 3ولعم نینچ d#+دیک
 #2 هک ،تس+ d#+دیک رسپ 59 .دن+ dدن+وخ 5ریف 3انب +# هلسلس نی+ d 253اش2اپ 5 دن+
 2وجوم 25 ره 9ولهپ 5 یمهرب طخ هب 5+ \اکوکسم 5 ،2زیم هکس یناساس #+دتق+ تحت
 طخ 5 2وب dدش نهپ \اق5+ نی#2 مه یناساس تیندم |وفن هک ،دیM یم رب نیO+ 5 ،تس+
 .تش+K 2+5# یناساس رصع 9ولهپ

 253 #وپاش هک :دیوگ نم5# بصنم بحاص کی ۀل+وح هب ینامل+ ققحم \+وک#ام
 رتخاب 5 #اخت 5 لب+O 5 لباک #2 هک 0ایناشوک 5 0اینویخ اب i٥X 5 i٥q3 نیب یناساس
 Grumbates شتایم5رگ لیابق نی+ {#زب #+2رس 5 .تش+2 اهشزیM5 5 اهگنج ،دن2وب
 اه نم5# اب گنج #2 #وپاشاب لیابق نی+ 5 ،2رک حلص 5+ اب i٥q3 #2 #وپاش هک ،2وب
 #وپاش Üرصت #2 لباک i٥٦3 52دح #2 هک 2رک 0+وتیم نیمخت نینچ 5 ،دن2رکیم کمک
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Mدمd 2وب، Oاس نیمه #2 +ریR ”ولسá“ یی هبیتک دیشمج تخت #2 لباک ∞اضقل+ یضاق 
 .22رگ رب لباکب یتمالسب #وپاش هک دنکیم اعM0 2 #2 5 هتشون +#

5 +Oیم رب نی Mاس نی#2 هک دیR اهدنگ تیال5 #2 0ای#+دیک اب یناساس #وپاش#d یم 
 O2d هکس d#اهدنگ d 2##+دیک 5 ،دن2وب هتفرگ +# نیمOرس نی+ O i٥٦3+ لبق هک ،دیگنج
 .دشاب i٦t3 52دح 0#اقم هکشینک دهع R Wilاس #2 هک ،تس+

 2رگ 2زی یناساس dاش اب اجنی#2 هک ،2وب dدیس# 52#5رم 29+5 0اقلات ات 0#+دیک |وفن
 3ای+ ات dاش2اپ نی+ 5 ،دندن+# بقع +# 5+ 5 دن2رک گنج )٤٥t3-٤il( 3+رهب رسپ 253
Mسپ 5 .دنام #اتفرگ #اکیپ نی#2 شیوخ رمع رخ +O5 رسپë 5ریپO )٤٥l-٤q٤3( 
 هب یهاش تق5 نی#2 .دن2رک تم5اقم 0اشی+ یل5 ،دن2+رگ عیطم +# 0ای#+دیک ات دیشوک
 +# 2وخ ره+وخ O25+K+ یناساس dاش هک ،2وب dدیس# d#+دیک رسپ Ñ Kungkhasاخگنک
 5 ،2رک تعج+رم d#اهدنگ هب مه Ñاخگنک 5 .دشن قفوم یل5 2رک 2اهنشیپ 5اب حلص اب
 #5اشپ هب رگی2 لیابق #اشف ببسب ê+دعب هک ،2وب اسیپاک لی+5+ #2 0ای#+دیک تختیاپ
 d#+دیک Kات رب هک ،تس+ dدمM تسدب 0اشی+ یسم 5 نیمیس \اکوکسم 5 ،تشگ لقتنم
 طخل+ مس# هب 5 .تس5+ 9اهشوگ d 2##+وشوگ ،2#+دن شی# 5 ،2وش یم dدی2 ون dام
 25 اب dدکشتM هکس رگیÜ 2رط 5 تس+ هتشون “dاش 0اشوک d#+دیک” 0+رب ینمهرب
 .2#+2 تسدب ریشمش ظفاحم

 5ریپ 0امه )it٥3 52دح( تسشن یهاش تخت رب #5اشپ #2 هک 9#+دیک رگیd 2اش
 پچ 5 تس+رب جک ¢اش 25 اب یهاش ۀمالع هتیف 5 هنت مین ریوصت 5 ۀکس #2 هک تس+
 d 5#+وشوگ ،تسن+زی5+ دی#+5رم 5+ شی# 9ومب 5 2#+2 2#وخ 9اهت5رب ،2وشیم dدی2
 رب 5 .دن+ هتشون 0+رب )اش 5ریپ( یمهرب طخل+ مسرب d، 5دیشوپ مه هناشرس 5 دنبولگ
 \اکوکسم 3امت O+ 5 .تس+ ëوقنم #+2 رهشمش ظفاحم 25 اب dدکشتM هکس تشپ
 هتش+2 یتسرپ شتM شیک هکلب ،دن2وبن یی+2وب 0اشی+ هک ،دیM یم رب 0ای#+دیک Üوشکم
 هفوشکم ۀبیتک میدق 9#2 0امه 0اشی+ 0ابO هک تس+دیپ )اش 5ریپ( \املک O+ مه 5 .دن+
+O 2وب 0الغب دبعم. 

 هک dدن+# مکح مه )3+رهب( Varahran 0انه#5 9#+دیک رگیd 2اش2اپ 5ریپ O+ دعب
 5 0ایماب 0+ریش هک 52ریم 9وق Rامتح+ 5 2#+2 تهابش شفلس اب êانیع 5+ \اکوکسم
 نیمه ایاقب O+ دن+ dدن+# مکح 0اتسناغف+ بلق #2 یمالس+ رصع ات هک 0اتسرغ 0+#اش
 :تفگ 0ایونزغ رصع #2 مه ینای2ابق 5رسخ رصان هک اجنM ،دنشاب 9#+دیک 0+دناخ
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 9#اش نیشب #2 زعب هتسشنب 9ریش 0ایماب هب دب 2dاتس+

A. دیک$%U ام#4# سسومL دیک$%N
E. 4%ره$L دیک$%N 

G. ایماب ریشL 
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 ,ایلاتپه

2# MاغO زب 9#وت+رپم+ 25 نیب 0ای#+دیک 5 0ایناشوک 9ایاقب 29الیم مجنپ 0رق#} 
 +# 2وخ 59رین Tرغ Ñ 2##اپ یناساس یهاشنهاش G، 5رش #2 9دنه 9اهاتپوگ
 59رین 25 نی+ نیب ،0+#اسهوک #2 2وخ یلم تیعقوم MO+29 5 طفح 9+رب یل5 ،دنتخاب
 .دن2رکیم 9#+دهگن +# 2وخ تی2وجوم {#زب

 é25 5یلéینéیی 0اینیچ هکی2+ژن ییای#M گن# دیپس لیابق ٤W٥3 52دح 2#
 0ویخ 0ایس#اپ Chionites 5 تینویخ اب Ephthalites تیلاهتف+ 0ایم5# 5 0اینانوی
 ای Rاتفیه ای لطیه ای Rاتیه 9#2 5 یبرع 5 9ولهپ 0ابHun 5 2# O ای Hion 0وه ای
 یض+#+ O+ ،دن+ 2dرک 2ای )دیپس 0انوه( هنوه هتوش تیرکسنس 9دنه عبانم 5 هلطایه
Mای#2 5 9زکرم 9ایس Mرطب ومÜ 5+2امش 9اهیR هک ،دنتشذگ رتخاب 5 #اخت شک5دنه 
 ¢#وم Ñویپوک5رپ زین 5 ،دنن+2 +دج یلکب ونéگنویه 0انوه O+ +رناشی+ 0اینیچ
 0ایشحO 5+ ببس نیدب +رناشی+ ،2dرم ٥٦W3 هنس #2 5 تسنایلاتپه رصاعم هک یسن+زیب
O#2 ذهم مه 5 دیپس 0اشی+ گن# هک ،دن+2 +دج تسوپT 2وب رتd +وقب یتح 5 دنR 
 5 یکرت 9اهجهل O+ یطولخم دیاش 5 2وبن یکرت ای یلوغم مه 0اشی+ 0ابO ینیچ 0اخ#وم
M#التخ+ نی#2 +# 0وه = 0اخ 3ان هک دشاب هنایû وی 0امه ًالص+ 5 دنشاب هتفرگéدن+ یچ. 

 0وچ 5 ،دن2وب 2dرک تکرح Tونجب Rامش i٦X3 +O هنس #2 یلاتپه 23رم نی+
 یل5 ،دنتس+وخ کمک 0ایناساس O+ ،دنتسن+2 +رنشی+ هلمح رطخ یناشوک 0ای#+دیک
 ام+ .دنتسشن سپ d#اهدنگ 9اهی2+5 هب ،دش هتفگ هچنانچ 5 دنتسن+وتن 2dرک تم5اقم
 ًالماک +# رتخاب ٤W٥3 ات تسیقاب 0ونک ات 0اشخدب لتفی #2 0اشی+ 3ان هک 0ایلاتپه
 9وسب 5 ،دنتخ+دن+ رطخ هب +# یناساس تلT 25رغ Üرطب اجنیO+ 5 ،دنM5#2 تسدب
 یلاتپه #دتقم تل25 5 ،دنتفرگ +# لب+d 5 O#اهدنگ 5 لباک 9اهیG 5+2رش Tونج
 .دن2+2 لیکشت +# 0اتسناغف+

 5 2+ژن ییای#M یموب 23رم اب 0ایکاس5 0ای#+دیک 5 0ایناشوک دننام مه 0ایلاتپه
 5 0ابO ییای#M 2+ژن دیپس 0ایئای#M مه 2وخ 0وچ 5 ،دنتخیمM #2 نیمOرس نی+ 9اهنوتښپ
 هک .دنM5#2 2وجوب +# 9#دتقم 5 9وق 2+ژن 0اتسناغف+ #2 ،دن2وب ییای#M گنهرف 9+#+2
 یل+دب+ 5 یجلغ لیابق 0ان+وج هب êانیع 0اشی+ 0اهاش 9اهرهچ d 5دیشک 9اه ینیب
 :نینچ دیM یم رظنب هشی# نیO+ مه یناغف+ یجلغ 5 یل+دب+ ۀلیبق 3ان 5 ،دنام یم یناغف+
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هپتل

غر1, (پتو) = کوهز(.  (.-,) هپتل = (بد() (پتو)

غلجی (پتو) = خلجی (عربی 4 .-,)هوتل = (4.) (پتو)

غرA 4 غر@ (معر=)غلز(, (.-,) هیتل = هیتا) (.-,)

=غلچه 4 غرچه (.-,)= (تل (پتو)

هیطل (معر=) = هیطا)

هیاطله (جمع معر=) 

 ام 5 ،دنتفای ëرتسگ ریمشک ات 5رم O+ 0اتسناغف+ áاخ رس ات رس #2 0ایلتفی
 ëوپ dایس رفاک لیابق #2 مهÉl 0رق لی+5+ ات R Odal+52+ لکشب 3ان نی+ هک مینیب یم
 0املسم 2d 5وب 2وخ میدق نی2 رب هک ینامO ات 23رم نی+ 5 ،2وب یقاب )ینونک 0اتس#ون(
 +# 0اتسناغف+ 0املسم 23رم ینعی 0+#اسهوک M0 نییاپ 9اهی2+5 23رم 3امت ،دن2وب dدشن
+52+R 2 0اخ دمحم تس25 ریم+ رصع #2 هک یسیلگن+ نسیم +# دصقم نی+ 5 ،دنتفگیم# 
 هتشون 2وخ تحایس 9اه تش+2ای #2 هک ،2وب dدینش ëوپ dایس رفاک 23رم O+ ،2وب لباک
 .تس+

 Ñ#اپ یناساس dاش2اپ #وگ 3+رهب اب ٤Wt3 هنس #2 یلاتپه 9+وق 23اصت نیتسخن
 T 5اغرم 29+5 #2 2وخ رکشل #+زه dاجنپ 5 دص 25 \وقب یلاتپه 0اقاخ 5 ،2+2 #59
 5 عصرم Kات 5 ،دی2رگ هتشک 5 2#وخ تسکش گنج نی#2 هک ،دیگنج 5+ اب 52# 5رم
O#هپ #وگ 3+رهب +# 5+ نی Mدکشتn M|#رس رب +# 2وخ #2+رب یسرن 5 ،2رک £+ده+ 0اجیاب 
Oیبرغ نیم M#تخاس هنطلسل+ بئان هنای. 

 اب اه#اب 5+ تسشن یناساس تخت رب #وگ 3+رهب رسپ 253 2رگ2زی ٤iq3 هنس 2#
 رخM #2 یل5 ،تخیM5#2 دنتسیزیم 0اقلاط 5 0اگرگ Rامش Rوچ نیمOرس #2 هک ینایلاتپه
 )٤q٤3-٤٥t( 5O +5Rریف 0وچ O5+ دعب 5 تشذگ ٤٥t3، 2# هنس #2 5 2#وخ تسکش
 ای )O+ونشخ( #+ونوشخ+ هک ،2وب dدیس# یهاش2اپ هب هلطایه \2ایق ،دیس# یهاشب
 تل25 ،تس+ dاش2اپ ینعمب 9دغس 0وتم #2 ریخ+ هملک نی+ 5 ،تش+دمان 0+وشخ+
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 تسکش 5Oریپ هجیتن #2 هک دنتخیM5 مهب 0اس+رخ Rامش #2 یناساس 5 )یلتفی( یلاتپه
 طخ نیO+ هک ،2رک dدهاعم 0+وشخ+ اب 5 تش+ذگ 0اشیدب +# 0اقلاط نیمOرس 5 2#وخ
 0ایلاتپه هب Rاس 25 ات +# یف+زگ K+رخ 5 دنکن 5Oاجت Ñ#اپ تل25 5 0اس+رخ 9دحرس
 .ده2 لمغری هب مه +# )2ابق( |+وک 2وخ رسپ O2، 5+2رپب

 تکرح نی#2 5 دیشک رکشل 0ایلاتپه رب یتدم O+ دعب دهعت نی+ Üالخرب 5Oریپ یل5
 5 ،دندش dابت 0اس+رخ Rامش 9#احص Ñ 2##اپ 0ایهاپس .2وبن قف+وم 5+ اب 3+رهب دبهپس
 ینزب +# 5+ هک ،2اتف+ 0+وشخ+ تسدب ëرتخ٤q٤3( 5 2( دش هتشک زین 5Oریپ 2وخ
 Kاب یناساس تل25 5 تفای ëرتسگ \+ره ات 52# 5رم رب 0ایلاتپه ۀطلس 5 .تفرگ
 .دی2رگ 0اشی+ #+ذگ

 29+5 ات 52ریره 9+رجم O+ +# هنای#á Mاخ \دح5 تسن+وت 0+وشخ+ \#وصنیدب
 K+رخ Ñ#اپ 0ایناساس هک ،M5#2 2وجوب +# 9وق یتل25 5 ،دشخب میکحت دنمله 5 لباک
 .دنشاب 5+ #+ذگ

 #2 0اشی+ لیابق ،تفای #+رقتس+ هنای#M رس ات رس #2 0ایلاتپه یهاش هکیرصع 2#
O+0اهاش ۀبیتک #2 5 ،دنتفای زکرمت لب O+هلوباج +# 2وخ یلاتپه یلب Jabula هل5ویج ای 

Jauvla ینعی O+دن+ هتفگ یلب. 
 #اهچ O+ دعب یل5 ،دش dاش2اپ )ëالب( شل+2ë 5+رب ،5Oریپ 0دش هتشک O+ دعب

 )2ابق( |+وک ٤qq3 هنس #2 5 ،دی2رگ #وک 5 علخ یهاش تخت O+ ری5O رهم#O یعسب Rاس
 هناتس25 طب+5# 0اشی+ اب 5 ،2وب لمغری 0ایلاتپه 2زن یگ2+زهش n#25 #2 هک 5Oریپ رسپ
 هچنانچ ،2وب یلاتپه تل25 #+ذگ K+رخ 0+ری+ تل25 5 تسشن 0ایناساس تخت رب تش+2
 یناشوک طخل+ مسرب هک ،dدش فشک 5R+ 5رسخ 5 |+وک ë 5الO 5+ ییالط \اکوکسم
 نی+ )٦W رهش 0+ری+( #2 \#+وک#ام Rوقب 5 ،تس+ 2وجوم 0+رب یطوطخ یلاتپه
 .دن+ 2dرکیم Tرض 0ایلاتپه هب K+رخ 9+2+ 9+رب êاصوصخم +# \اکوکسم

 5 یلاتپه 0+وشخ+ بلص O+ هکیرتخ2 یتح 5 ،2وب هناتس25 |+وک اب 0ایلاتپه طب+#5
 Üرط O+ |+وک تنطلس 0وچ 5 ،دمM #2 |+وک ینزب ،2وب dدمM 2وجوب 5Oریپ رتخ2 نطب
 ë#2+رب 5 دن2رک علخ یک2زم نییR Mوبق ببسب +# 5+ 5 2اتف+ رطخ هب فلاخم رصانع
Oانپ 0اتسناغف+ یلاتپه تل5دب |+وک ،دنتش+2رب یهاشب +# پسایمd M5#2، 5 رکاسع 2دمب 
 .دیس# Ñ#اپ تختب سپ+٤ll3 5 هنس #2 یلاتپه
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 لماش هک ٤٦X3 O+ دعب شیوخ تنطلس 0رق مین 52دح #2 {#زب یلاتپه 0+وشخ+
)٤X( +5 2وب تلای +O رمOاپ 9اه#Ñ رغ #2 ،تش+2 یئانهپ دنه 5 نیچ 5 نتخ اتT 
 0اهاش 5 ،2وب هتفوک 5رف +# دنه 9اهاتپوگ Gرش #2 5 عیطم +# 0ایناساس 9وق تنطلس
 .دن+ 2dوب 5+ #+ذگ Kاب 5 تس2 ریd Oریغ5 |+وک ،ëالب یناساس

 d 2##وت( تش+دمان Turamana هنم d#وت یلاتپه #وهشم dاش2اپ 0+وشخ+ O+ سپ
 5Rذبم دنه حتفب +# 2وخ هجوت هک )9ریشمش ینعمب تیلعاف \+2+ نم + ریشمش وتښپ
 هلکس #2 +# 2وخ 9دنه تختیاپ 5 ،تخ+دن+ Rزلزت هب +# 9دنه 9اتپوگ تل25 5 تش+2

Sakala )اجنپ ینونک \وکلایسT( 2+2 #+رق. 
 5 رهکس #2 یکی هک 2dرب مس+ )یلO+5( یلاتپه نم d#وت نیO+ ۀبیتک 25 دنه 2#

 d#وت dاشنهش” ینعی “هل5اج dاس هنم d#وت هج+# اهم” +# 5+ 3ان هک تس+#وک #2 9رگی2
 R +5Rاس ٥XX3 2# 52دح #2 هک 2وش یم á#2 هبیتک نیO+ 5 .دن+ هتشون “یلd O+5اش نم
 .2وب هتفای طسب دنه #2 5+ ۀطلس نم d#وت تنطلس

 هلوک dرهیم O5+ دعب هک 2وشیم نیمخت ٥XW3 52دح #2 نم d#وت \اف5
Mihirakula رسپë یلاتپه یهاشنهش تخت رب O+دنه #ایل+وگ ۀبیتک #2 5 ،هتسشن یلب 

 طس5 ات +# 2وخ õوتف 5+ 5 ،تس+ #وکذم شمان )٥Ét3 52دح( 5+ تنطلس R É٥اس 2#
 O+ ینعی )0+دناخ( Rوک + )TاتفM( ریم :تس+ صلاخ 9وتشپ شمان d، 5دیناس# دنه
 9#2 ۀمجرت هب 5+ 3ان 0اشخدب یطخ n 2#9رکذت کی #2 هک ،O+2رهم T 5اتفM 0+دناخ
 2ومن 2وخ #+ذگ Kاب +# اتپوگ 0+دناخ 9ایاقب 5 دنه یلحم 0اگ2+زهش 5+ 5 تس+ #وپرهم
 52دح( Ñ Cosmosامساک Tاتک #2 هک تسیهاش 0امه 59 ،2رک حتف +# ریمشک 5

٥٤t3( الوگ 3انبÑ Golloss |رکë Mدمd دنه رب یگنج لیف #+زه 25 اب 5+ رکاسع هک 
 .2وب 5+ یماظن زک+رم سیغ2اب 5 0ایماب 5 خلب 5 هتخات

 á 25+3انلوه 9اهیزیO 0وخ 5 اهگنج اب ٥٤W3 52دح ات هلوک dریهیم تنطلس
 رصع نی#2 +# یلامش دنه هک یتن+زیب به+# 5 ینیچ 5 9دنه 0ایئ+2وب #اثM #2 5 ،تش+2
 9دنه 0اگ2+زهش هک ییاج ات تس+ هتف# رک| 5+ 9اهیزی# 0وخ 5 تشه2 نیd، +Oدی2
 هنس d 5 2#دی2رگ قفتم +رم+ رگی2 5 هج+# هپوگ اب Rاگنب یلحم ریم+ اتپوگ هناهب دننام

٥ÉX3 2# ریهیم دیدش یگنجd 2+2 تسکش +# هلوکd 5 دناشن بقع ریمشک هبd +5 ،دن 
 9+وق رگی2 0اگج+# Gافت+ هب 9زکرم دنه هج+# نم#اه2وس+٥Wq3 5 52دح #2 نیO+ سپ
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 #2 5+ 9اهناتس+2d 5 2رم هلوک dریهیم ٥٤W3 هنس #2 هک ات دن+ dدیشک دنه O+ +# یلاتپه
 .2وب یقاب دعبام 9اهتدم ات ریمشک

 dدمM تسدب 0اتسری5O یچوت #2 هک تس+ 2وجوم یلاتپه ۀبیتک هس #5اشپ Onوم 2#
 dدن+وخ 0ونک ات هک تس+ 2وجوم ییاه هتشون یلوگنم 5 ینانوی طخل+ مسرب 0+رب 5
 دمحم 5 هّٰلل+ \املک یلوگنم 5 ینانوی طخ رب 5dالع #5اشپ Onوم ٤É ربمن ۀبیتک d، 5دشن
 رب #اهدنق یلامش 0اگ5O# یلاش n#2 #2 یلاتپه ۀبیتک 25 زین 5 .2#+2 مه یفوک طخب
 d O+5Rاش ëوگب” \املک ینانوی طخب O+0+ یکی رب هک ،2وش یم dدی2 ییاهگنسرخ
 نیمه مه +# dاش نی+ 5 .تس+ dدش هتشون “O9رهم d O5+Rاش {#زب” ینعی ”O9رهم
 وتښپ 5 9#2 9اه هشی# هبیتک \املک هک .2رمش دیاب #وپرهم = O9رهم = هلوک dریهیم
2+#2. 

 5رسخ رصع #2 5 ،دی2رگ 0+وتان یلاتپه تل25 هلوک dریهیم تشذگO 2#+ دعب
 رب Rامش O+ یکرت لیابق 9اه5رین T 5رغ O+ یناساس 9+وق )٥tl3-٥iÉ( 0+5رشون+
 هنس #2 ،دن2رک 0ایلاتپه اب دغس #2 دحتم 9+وق نی+ هک یگنج #2 5 هتخات 0ایلاتپه

٥٦q3 +اتپه تسکش شیوخ ۀمانهاش #2 مه یس52رف هک ،دنتخاس لحمضم +# 0اشیR 
 êامس# یلاتپه تل25 هک 2وب تق5 نی#2 5 ،دن+ 0ایلاتپه نیمه 2+رم 5 ،دهدیم õرش +#
 5 یلاتپه ،یناشوک رصانع O+ بکرم یلحم 9اه \#ام+ 0اتسناغف+ #2 5 2ومن ûوقس
 .دندنام یقاب یمالس+ رصع ات یکرت 9اهن+دناخ

Mاث# Oوتشپ یناغف+ ۀنسل+ #2 0ایلاتپه گنهرف 5 0ابé2#9 5ریغd دنام یقابd، هک 
+O+0 دنه #2 0اغف+ 2رف ره 5 ،2وب 0اغف+ ره 3ان 5زج مه 0ونک ات “0اخ” بقل هلمج 
 .تسیناغف+ 5Kرم #ایسب 9اهمان مه لگرهم 5 0اخ#وت 5 ،2#+2 \رهش 3ان نیدب
 9#2 5 وتښپ #2 )#اغلی+( لغری 5 )+#وش سلجم( هگرج 5 )تلم( سل5+ \اغل نینچمه
 یڼاشک 5 )یلاتپه=( یل+دب+ 5 )یجلغ=( یجلخ 5 )هکاس=( áاهس 9اهمان 5
 d 2#ریغT( 5اتفM 0+دناخ O+ = هلوک dرهم = هسی5 رهم=( سی5ریم 5 )یناشوک=(
 .تسیقاب 0ایلاتپه 5 0ایناشوک 5 اه هکاس رصع 0امه O+ 0اتسناغف+

 اسب 2وخ \احوتف #2 5 ،دن2وبن یی+2وب نییM 5ریپ 0ایلاتپه هک دیM یم رظنب نینچ
 0ویه هکیماگنه 5 ،دن+ هتشک +# نییM نی+ 0+5ریپ 5 ،دن+ 2dرک 0+ری5 +# یی+2وب دباعم
 دی2 +# یناگ2+زهش 5 23رم اسب d#اهدنگ تیال5 #2 ،دمM 0اتسناغف+ هب ـهl هنس #2 گنست
 O5 #59 2+2d+ لبق یئ+2وب دباعم \ابیرخت نی+ 5 .دن2وب Rوغشم 2وخ دباعم میمرت هب هک
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 اجن+ #2 ،دیس# رهنل+ £+#5ام هب ینیچ ری+O 0ویéگناس 0وچ ٥WX3 هنس #2 +ریO ،2وب
 #وشک لهچ 9ای+ده 5 هتسشن الط تخت 59# 2وخ 9دمن 29ژغ ریO یلاتپه dاش هک دی2
 +2وب نیT 2رخم نمش2 هلوک dرهم شک5دنه Tونج #2 5 ،تفریذپ یم +# 2وخ عیطم
 .2وب

 Rاکش+ ،dدش فشک اهیاج رگی2 5 دنب#وغ ،لباک ،dده O+ هک 0ایلاتپه \اکوکسم رب
 5 لیامح 5 اهجات d 5دیشک 9اه ینیب اب یجلغ یچوک 0اناغف+ تفایق هباشم 0اهاش
 رب هک ،دیM یم رظنب یلوگنم ،تیرکسنس ،9ولهپ ،ینانوی ûوطخ 5 نیرهوگ 9اه#+وشوگ
 2وخ نی+ 5 تس+ 2وجوم مه #+d 2زین طفاحم 25 اب dدکشتM لکش هکس 59# کی
 \اق5+ نیمه #2 0وچ 5 .دن+ هتش+2 ینشd 5 #5دکشتM هب یم+رتح+ 0اشی+ هک دناسریم
Mای#وس دباعم #اث )MاتفT( دش فشک هناخ ریخ لتوک #2 مهd 5 زب دبعم زین#} O5# 
 ،تش+2 2وج5 مه یمالس+ õوتف رصع ات #5+2 نیمO #2 دنمله 9وس O50 2#+0 5 )#وس(
 یم TاتفM #2 هچ 5 شتM #2 هچ +# ینش5# 5 #ون òدبم 0ایلاتپه هک تفگ 0+وتیم سپ
 .دن+ 2dرب یم نیب O+ +# تیئ+2وب 5 ،دن+ dدیتسرپ

 Iالس& -وهظ ,-اقم ,اتسناغف&

 ،2رکیم åولط احطب قف+ O+ 3الس+ TاتفM هک 29الیم متفه 0رق 5R+ ۀمین 2#
 .2وب 2dاتف+ یبرغ 5 یقرش 0ای2+ 5 یلحم 0+#+دمکح |وفن تحت #2 0اتسناغف+ تکلمم
 |وفن تحت #2 دشاب M0 عب+وت 5 \+ره 5 0اتسیس O+ \#ابع هک #وشک یبرغ تمس
 .دنتش+2 9ولهپ 0ابO 5 یتشO#2 نییM هک ،2وب 0ایناساس n#25 ینی2 5 یب2+ 5 یسایس
 T 5+دنغ#+ 29+5 5 +#اهدنگ 3انب لباک ای#2 29+5 5 0اتسلب+O 5 9زکرم #اسهوک #2 یل5
 0ان+رمکح اهنام252 دنس 9اه هن+رک R M0 5امش #2 5 شک5دنه Rابج ۀلسلس ات کنرت
 تنای2 5 ،دن2وب نیمOرس نی+ 23رم رگی2 5 0ایلتفی 5 0ایناشوک 9ایاقب O+ هک یلخ+2
 یلکب 0اشی+ نییM 5 نی2 5 تفاقث هک دندن+ریم مکح دنتش+2 ینمهرب 5 یی+2وب 9اه
 dدیقع MO+29 29الیم 50رق لی+O +5+ هک دیM یم رظنب نینچ 5 ،2وب هتفرگ +# یلحم ۀغبص
 نیاک Üرط رهب 2دعتم 9اه شیک دباعم 2d، 5وب امرفمکح نیمOرس نی#2 شتسرپ 5
 0دمت 5 0ای2+ 5 کی2وب وکیرک تیندم 5 تعنص 29الیم 5R+ 0رق جنپ #2 5 دن2وب
 خلب ات ًالامش 5 دنمله 9#اجم 5 الیسکت نیب نیمOرس ینعی 2وخ عطاقت لحم û 2#ولخم
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 یتسû 2ولخم تیندم نی+ M5#20 دیدپ #2 0اتسناغف+ 23رم 2d 5وب 2وجوم 0اتس#اخت 5
 رهم ،یتشO#2 ،یئ+2وب 9اه تنای2 3الس+ نیR 2ولح 5 متفه 0رق ات 5 .دن+ هتش+2
 یلحم 0+2وبعم å 5+ون+ Tاب#+ O+ یخرب شتسرپ 5 یحیسم 9#وطسن  ،یی+ویش ،یتسرپ
 .تش+K 2+5# نیمOرس نی2#

+O #5رم 9اه طخل+ مسK +نی Oرس ،9ولهپ ،یهتش5رخ 0امd 2+تیرکسنس 9رگن، 
 .تس+ dدمM رب نیمO ریO O+ کی ره #اثM هک تس+ یلوگنم ،ینانوی

+O Oهک تس+ تیرک+رپ ،9ولهپ ،وتښپ ،)9#اخت( 9#2 رصع نی+ 9اهناب +O #59 
 .مین+وتیم هتفای 0اتسناغف+ #2 +# اهنµ M+رس یخی#ات \ای+5# 5 #اثM ۀعلاطم

 2#+5 0اتسناغف+ هب ـهl هنس #2 هک ینیچ یی+2وب ری+O 5 2رگناهج گنست 0ویه
 #وشک یلامش 5 یقرش 9اه نیمOرس 23رم 9رکف 5 یسایس 5 یعامتج+ åاض5+ ،دی2رگ
 نی#2 یی+2وب ریغض 5 ریبک بهذم 25 0+5ریپ هک :دیوگ 5 ،دسیونیم لیصفت هب +#
 M0 #2 هک ،تش+2 2وج5 بهذم 25 نی+ دباعم 2الب رثک+ #2 5 .دن2وب 0+5+رف نیمOرس
 ین+رمکح نیمOرس ره #2 5 ،دن2رکیم شتسرپ یی+2وب 0اک#ات 5 0+ده+O رفن 0+#+زه
 ببسب 9رکف ،29اصتق+ ،یسایس ،یعامتج+ åاض5+ هتفرمه 59# هک ،تش+2 2وج5
 #2 \اف+رخ 5 3اه5+ 5 ،2وبن Tوخ فی+وط áولم طلست 5 تیزکرم 3دع 5 تتشت
 .2وب هتفای طلخ ینیå 2اض5+

 5 خلب ،هنزغ ،0ایماب ،اسیپاک ،0امغل ،dده ،#5اشپ یی+2وب دباعم O+ گنست 0ویه
 نیح ـهW٤ هنس #2 هکیلاح #2 ،2رب یم 3ان لیصفت هب شک5دنه یلامش 2الب رگی2
 +# )انوس( ینامس5õ M# دبعم انd +#5وک #2 اسیپاک Tونج یلیم Wi #2 دنه O+ تشگOاب
 dاگشتسرپ 0امه نی+ 5 .2وب هتفای Rاقتن+ 0اتسلب+O ریگانوس هب دبعم نی+ دیوگ d 5دی2
 حتاف Üرط O+ ـهiX هنس #2 9#|البل+ Rوقب هک ،تس+ #5+2 نیمO5# )O50( O لبج
 dدش dدناتسکش یتوقای 0امشچ اب M0 ییالط تب 5 ریخست dرمس نب نمحرل+دبع یمالس+
 .2وب

 O+ گنست 0ویه هک ،تس+ لباک #اهب dاش d#25 نی+ #وهشم رگیd 2اگ شتسرپ
 êابلاغ 0اتسلباک یهاش {#زب دبعم کی 5 ،2#+2 اهرک| لباک Rامش یهاش دبعم نیدنچ
 یبوقعی هک )تس+ #اهباش ففخم مه ربیش( 2وب عق+5 شک5دنه ینونک ربیش 52دح 2#
 #2 هک دیوگ 2d 5رک رک| )2وخ#اس( 0ایماب دب ¢رس 5 دنب#وغ هلسلس #2 +رنT Mرع ¢#وم
 .دش dدناتخوس M0 تب õ 5وتفم یکمرب ییحی نب لضف تسدب Ét٦ ۀنس
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+O 25 نی+ \امولعم مهم عبانم#d 9اه هتشون O+9+رب هک تس+ ینیچ یی+2وب 0+ری 
Oیم یی+2وب دباعم \#ای M5 ،دندم +O +هنس #2 0ایهاف یش هلمجن ill3 5 نی گنوس 
2# ٥Ét-٥Éq3 5 ٦( گنست 0ویهWl 0ویه کن+ 5 )٦٤٥3 اتéوستé٦٦ #2 ریفسX3 
 5 ،دن+ dدی2 +# 0اتسناغف+ نیمOرس t٥É3 #2 0ویه گن+5 5 ٦٦٤3 #2 5اچت 0ویه 5
 .دن+ هتشون M5#2d مه+رف +# یبوخ \امولعم

 9رجه نیتسخن 0رق 5R+ ۀمین #2 +# 0اتسناغف+ 9اهرهش åاض5+ هک گنست 0ویه
 0ایرتشک هقبط 5 فی+وط áولم O+ +# یهاش تیال5 ره #2 ،هتشون \ریصب 5 تق2 اب
 مه Tرع 0اسیون ایف+رغج 5 0اخ#وم نیO+ دعب هکی#وط 5 ،دیامنیم M5#9 2ای 9رکشل
 :تس+ هملج O M0+ هک ،تش+2 2وج5 هناگ+دج 3انب ین+رمکح نیمOرس ره #2 ،دنیوگ

 d، 2+5#+0اش 0اقیق ،dاش 0الباک ،dاش 0+رکم ،dاش صفق ،dاش 5رم ،dاش 0اتسجس
 هنمهب ،سخرس هی5|+# ،5رم هیوهام ،#وپاشن #انک ،dاش 0ابشخن ،dاش 0+ریمشق ،dاش
 ریش ،dاش زمرت ،0اتسلن+5O Oریف ،52# 5رم 0الیگ ،0اتسجرغ dدنب O+رب ،اسن O+رب+ ،2#ویب+
 ،0التخ ریش ای dاش 0التخ ،d+دخ 0اگOوگ ،#اشوی# ،هناغرف دیشخ+ ،دغس 5Oریف ،0ایماب
 5 گنشوپ 5 \+ره O+0+رب #5+2 5 جخ# 5 0اتسیس لیبت# ،دنقرمس 0اخرط ،d+دخ +#اخب
 ،#اخت وغبی ،#اخت 5 سیغ2اب áزین ،0اتسجرغ #اش ،رهنل+ £+#5ام dاش 0اشوک ،سیغ2اب
 3اس 5 یلباک +رهم 0امO 252+ یس25رف هک زی2رگ 5 هنزغ کیول ،#وغ 5 #وس 0+وهلپ 0اهج
5 O+R O+2#+2 فیطل 9اهناتس+2 یلب. 

 ۀتشبن گنس #2 0اشی+ 2+دج+ O+ یکی 3ان هک ،دن2وب میدق 0ام252 هنزغ 0اکیول
 2وب 0ایناشوک )یناسربM ریMT )5O #اتسیرف ،É٦X 52دح d، 5 2#دمM رسوب کیول 0الغب
 هنزغ #اب#2 5 زی2رگ #2 2وعسم 0اطلس 5 ثیل Tوقعی رصع ات 0+دناخ نی+ 9ایاقب 5
!.دن2وب 2وجوم

 لب+O رب 5 هتش+2 یشیوخ 0اهاشلباک اب هک ،تسیلب+O 0الیبت# رگی2 #وهشم 0ام252
+O وقب 5 ،دندن+ریم مکح 0اتسیس ات هنزغR انک کهوک #2 لیبت# 0اتسرهش یقهیب# 
 .دن+ dدش هتخانش 0+دناخ نیO+ رفن هن Tرع 0اخ#وم رک| O #59+ 5 ،2وب T+دنغ#+

 5 تم5اقم T+رع+ اب 0اتسناغفاب یمالس+ 0ایرکشل O 5#52اغO M+ 0+دناخ نی+
.دنتف# نیب O+ 9#افص ثیل Tوقعی تسدب ـهW٥q 52دح #2 هک ات ،دن2رک اه2ربن

Kاک عبط هنزغ 9اکیول هلاس, A !@\! ?الس% >% دعب 9اتسناغف% هب 1وش /وج, لیصفت &%رب .!  
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 Tرع õوتف 5 یمالس+ 5R+ 0رق #2 هک ،دنناهاش لباک رگی2 #ومان 5 #دتقم 0ام252 
+O اجنپ ات لباکT وقب 5 ،دندن+ریم مکحR +ین5ریبل +O رصع #2 هک ،دن+ نیگتهرب ۀلالس 
 دنماس 5 ،تفرگب تخت K 5ات ëری5O رلک 0ام252 نی+ نیرخd Mاش2اپ 0ام#وتکل یهاش
 .دن+ ینمهرب 0اهاش 5+ ۀلالس R +Oاپنج5رت R 5اپدنن+ R 5اپیج 5 میهب 5 ولمک 5

 O+ هکیتاکوکسم ۀلیسوب 0اهاش لباک O+ یخرب 9اهمان ،ین5ریبل+ تی+5# رب 5dالع
 .+وی2 هکن 5 ،همدپ ،یتپ هلاپس ،هک هی25وخ دننام تسمولعم dدمM تسدب 0اشی+

 هک ،2رب یم 3ان مه رگیd 2اشلباک رفن O 25+ ـهi٦ 52دح #2 0اتسیس خی#ات فلوم
 dرمس نب+ نمحرل+دبع لباقم #2 کچوک dاشلباک تسکش O+ دعب یمظع dاشلباک
 .تش+2 9#+دلیف 5 زهجم رکشل #+زه Wq 5 2رکیم تم5اقم

 نب 9دهمل+ رصاعم هک ،2رب یم 3ان لچنخ 3انب +# یهاشلباک یبرع ¢#وم یبوقعیل+
 .2وب ـهÉ٦٤ 52دح #2 یسابع #وصنم

 5 الیسکت ،دنهی5 ،#5اشپ هب یمالس+ õوتف 5 لباک هیلخت O+ دعب 0اهاشلباک نی+
 5 ،دن+# سپ دنس 9ای#2 #انک دنهیO 5+ +رناشی+ 2ومحم 0اطلس 5 ،دنتسشن سپ Tاجنپ
 #5اشپ Rامش 0+2رم 5 \+وس یض+#+ مه نم#5 هلاپوگ ریمشک dاش2اپ ـه WlX 52دح 2#
#+ +O +٤ ات 0اشی+ 9ایاقب 5 ،تفرگ 0اشیlXرتوپ یهاش 3انب ریمشک #2 ـهd )2+زهشd( 
L.دنتسیO یم

 مه 0اهاش یکپن = اکلم یکپن 3انب یناغف+ یلحم 9+رم+ O+ ین+دناخ d#25 نیمه 2#
+O #59 هک یتاکوکسم +O تسدب هنزغ Mدمd دش هتخانشd +هک ،دن +O یلحم 9+رم+ 9ایاقب 
 .دنشاب یناشوک 5 یلتفی

 5 2اش á 5زین هک ،دنتش+2 2وج5 0انیگت 3انب یناهاش مه شک5دنه Rامش 2#
 áزین دیدش تم5اقم Tرع 0اخ#وم 5 دندن+ریم مکح سیغ2اب ات 0اتس#اخت O+ هیوغبج
.دنM5# یم لیصفت هب ـهlÉ هنس #2 یبرع حتاف هبیتق لباقم 2# +#

 0ویه رفس \اق5+ #2 هک ،دن+ رصع نیمه 0+رمکح 0+دناخ زین 0ایماب 0+ریش
 ریش نیتسخن 5 ،دنتش+2 ین+رمکح مه ـهÉ٦٤ هنس O M0 2#+ دعب 5 ـهO l+ سپ گنست
 #2 نسح ëرسپ هک ،2وب dدش 0املسم )ـهÉ٥q-Éi٦( یسابع #وصنم دهع #2 0ایماب
 .تش+2 یگدنO ـهÉt٦ 52دح

L. ,%ینیگنرت هج P-@@@Q الس% >% دعب 9اتسناغف% هب 1وش /وج, لیصفت &%رب? !-R! دعبب  
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 9وهام هک دندن+ریم مکح نیمOرس M0 یموب 23رم O+ 0ای#وس 0ام252 زین #وغ 2#
 5 ـهi٦ 52دح #2 کنرخ نب پسنش 5 2وب یلع \رضح رصاعم ـهi٥ 52دح #2 9#وس
 5 )ـهÉ٥٤ ات Éil( 2الوپ ریم+ نب #5رک ریم+ 0+ولهپ 0اهج 5 ـهÉiX 52دح 2الوپ ریم+
 5 )ـهÉtX 52دح( 0+#اهن نب یجنب ریم+ 5 )ـهÉ٦X 52دح( #5رک ریم+ نب رصان ریم+
 0ام252 5 @دن+ dدش هتخانش 0+دناخ نی+ £امدق O+ )ـهWi٥ 52دح( دمحم نب 9#وس ریم+
 .دن#+2 تبسن هلالس نیمهب مه #وغ 0اهاش

 2دعتم 0اهاش ین+رمکح تحت #2 3الس+ #وهظ نیح #2 0اتسناغف+ 23رم #وط نیاب
 یناگدنO هچ رگ+ .دنتسیزیم ûولخم 9اهگنهرف ،#اکف+ ،0ای2+ نیب #2 تتشت 5 هقرفت اب
 شیوخ گنهرف MO+29 5 5 یلم تیوه اب یل5 ،2وب 2dوسرف 5 2ولM تف+رخ 0اشی+ ینی2
 .دنتش+2 9دنمقالع

Iالس& Q& لبق رصع -! یناغف& گنهرف یخی-ات >!ابم
 ,+ Q& دعب ' 

 ام هک ینعم نیاب 2#+2 پسچل2 یحرش 5 فیطل یلیلحت خی#ات رظن O+ 0+ونع نی+
 dدمM 2وجوب 0اتسناغف+ áاخ #2 خی#ات Rوط #2 هک +# یندم 5 9رکف \اکرح 3امت
 n#25 ینعی 0اتسناغف+ خی#ات دهع نیرتمیدق O+ گنهرف نی+ 5 میئوگ “یناغف+ گنهرف”
 52دح #2 ینعی اتسO M0 2# 25#n +5+ دعب 5 هتفای OاغÉ٤XXG،3 M 52دح #2 9دی5

ÉWXXG،3 25+3 25 نیمه #2 5 .دنکیم#d +23رم هک تس M#خلب #2 یئای +O 59دب \ایح 
 نیمه #2 )تشd )O#2رتشت O#d 5 دنسریم تیندم 5 ینیشن رهش هب 9رگ یچوک 5
 #اتفگ ،کین #+2رک ،کین #+دنپ” :یگدنÑ Oاس+ هس 5 انسی2زم شیک عیلبت هب نیمOرس
 یناسن+ تیندم دهم #2 0ایک 5 0ای2+دشیپ یهاش 9اه 2d+وناخ O2 5+2رپ یم “کین
 .دنO+2رپ یم شیوخ یهاش رف 5 تنطلس 29ابم دیهمت هب ابیO 9دخب

 5 0ایشنماخه ییای#M 23رم 9اه تیندم ام #وشک نیمOرس Tرغ #2 نیO+ دعب
 نیمOرس نی#2 +# 2وخ یگنهرف Ç 5اخ 29ابم 5 دنیM یم 2وجوب 0ایناساس 5 0ایناکش+
 ات iiÉ هنس O+ ینانوی ریبک دنکس+ یشنماخه رصع رخ+5+ #2 هک ات دننگ+رپ یم مه

دین%وخب دعبب QV!\! ?الس% >% دعب 9اتسناغف% ,1 %, اهن%دناخ نی% لیصفت .@ .  
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iWiG،3 +O #+d +ات یم 0اتسناغف+ رب 0+ریO2 5 +رث+ حتف نی O5 9#+2+ ریتاس2 5 0اب 
 2#+5 0اتسناغف+ اب +# ینانوی یگنهرف رهاظم رگی2 5 طخل+ مس# 5 رنه 5 یسایس
 Ñاس+ +# 9رتخاب ینانوی تنطلس رتخاب #2 \25ویW٥XG،3 2 هنس #2 5 دیامنیم
 Çاخ کنهرف 5 تیندم 0امتخاس #2 5 2رک 3+25 29الیم رصع لی+5+ ات هک 2#+ذگیم
 ریثات تش+2 میدق ییاتس5+ 9دی5 یناتساب 9اه هشی# هک 0اتسناغف+ 9رتخاب 5 ینانوی
 .2رک O9#اب

 هلسلس 0اتسناغف+ یناشوک {#زب dاش2اپ اکشنک ،29الیم 253 0رق لی+5+ 2#
 یی+2وب تنایR 2وبق اب +# 0اتسناغف+ گنهرف 5 تیندم 5 2اهن 2اینب +# {#زب 0ایناشوک
 .دیشخب یناغف+ یماقم Çاخ گن# M0 غیلبت 5 رشن 5

 5 ،2وب #5اشپ 0اتسمO #2 5 ،لباک یلامش 9اسیپاک 0اتسبات #2 اکشیناک تختیاپ
 دنه 5 ومR Mامش \احفص 5 0اتسناغف+ 3امت #2 +# هنایاهم یی+2وب {#زب بهذم 5+
#5+K 2+2 5 2رک لیکشت +# یگ#زب یناشوک یهاشنهاش. 

 5 تیندم Çاخ هغبص 2رک 3+25 29الیم 3#اهچ 0رق رخ+5+ ات هک 0ایناشوک رصع 2#
 5 یی+2وب 9دنه #اثM ،یتشO#2 یموب میدق رصانع O+ بکرم 0اتسناغف+ یلخ+2 گنهرف
 .2وب ینانوی ثی#+وم

+O +یناشوک دبعم \ایرفح #2 هکی2انس +O ریخ+ 0الغب لتوک ¢رس+ê تسدب Mدمd 
 +رن+ هک نیمOرس نی+ Çاخ گنهرف 5 #اکف+ قیلخت #2 0ایناشوک هک دیM یم رظنب نینچ
 +# ینایامن 9اه همان#اک تفگ 0+وت یناغف+ Çاخ n#5دکی کی2وبéوکیرگ ê 25#d+دعب
 .دن+ 2d+2 3اجن+

 n#25 \+#اکتب+ O+ +# یناشوک تعنص هسن+رف یسانش 0اتساب ققحم هشوف ویسوم
 اکوشM 0امO ۀینب+ O+ تلوهسب d#25 نی+ 9اه هپوتس تیعون :دیوگ 5 هتسن+2 یناشوک
 دیاب میامن 0ایب اپ5#+ یبهذم ۀینب+ اب +# دیدج کبس نی+ میه+وخب رگ+ تس+ زیامتم
 گبس 5 )هسن+رف ÉW 2# ات ÉX 0رق( اهپوتس یم5# کبس اکوشM کبس هک میوگب
 .2وب 2وجوم هسن+رف #2 29الیم É٥ ات ÉW 0رق O+ هک تسنM کیتوگ کبس اکشیناک
 5 اکشناک 9اهپوتس یلd 5دماین 0+ری+ \الف 9الاب هب dاگچیه اکوشM 9اهپوتس
 یقرش Tونج هموح #2 یتح 5 .تس+ هتفای d+# دنه هگلج هب یناسM هب شنانیشناج
 2dومن انب +# دبعم نیرتگ#زب ،0اشوک #وت+رپم+ )ینونک #5اشپ( d#وپاش5#وپ دیدج تختیاپ
 ام یل5 ،تسین شیب یی یب+رخ 5Oرم+ d 5دش قیرح همعط #اب نیدنچ دبعم نی+ .تس+



 0اتسناغف+ رصتخم خی#ات

ÉÉ٥

 میسانشب +رنM یلص+ ûوطخ می+ هتسن+وت ینیچ 0+رفاسم 9اهتش+2 2ای 0دن+وخ ۀجیتن 2#
 5 اضم+ هک یی+2وب Ñدقم 9ایش+ O+ یکی ایسM زجعم \#وصب M0 هن+ری5 #اثM #2 هک
 .تس+ dدی2رگ فشک ،2وش یم dدیM0 2 59# اکشیناک ریوصت

 n#25 رنه هب عج+# تس+ دنه n#اب #2 \اقیقحت 2اتس+ هک یناملM زتیوگ 0امره رتک2
 +#اهدنگ \#وصب 2d 5ومن 9دنه 9اهرنه 3رف رییغت هب 5åرش ینانوی رنه :دیوگ یناشوک
2# M9#ایسب یل5 ،دم +O دیقع نیرب نیققحمd +ۀعسوت رتمک دیاب +# #وکذم کبس هک دن 
 “0اتسناغف+ ینعی” انای#G Mرش nویش هعسوت کی هکلب تسن+2 یی+2وب 5 ینانوی dویش
 0اشوک 5 یقرش Tونج 9اهاکس لیابق ییامرفمکح تحت O+\ M0 2#+ومب هک تس+
 هن+ریO 5+ هکی#وطب )i3،٤ 0رق( اتپوگ n#25 ات ریمشک R 2#اح نیاب 5 تس+ هتفای طسب
 3وجه 5 دنام #+دیاپ صلاخ ًالماک رنه کی 2وش یم ûابنتس+ 0+5ره یی+2وب دباعم 9اه
 یی Odات رصانع 5 تخاس ¨رقنم +# دنه 5 0انوی 5 خلب 5 0انوی 9اه تل25 23رم نی+
 Rامشب هتسب+2d 5 5وبن یشنماخه |وفن 5 یبرغ 0+ری+ هب ûوبرم رگی2 هک 2رک دنه #2+5
 .)É٥i 0+ری+ ∂+ریم( دنن+ری+ \الف

 ات 2d 5رک یط +# ûاطحن+ 5 لماکت بت+رم یناشوک n#25 رنه 5 0دمت 5 #وتلک 9#اب
 نیتسخن 0رق #2 +# 2وخ 9اج هک دیس# Tرع 0ایرکشل |وفن 5 یمالس+ رصع لی+5+
 گنهرف +رنM هک 2+2 9رگیû 2ولخم گنهرف 5 تیندم کیب ٦٥X3 52دح 5 یمالس+
25#n مییوگ 0اتسناغف+ یمالس+ نیتسخن. 

 Kزم 5 طلخ 3السال+ لبق میدق گنهرف 5 تیندم #2 هک یبرع 5 یمالس+ رصانع
 5 0اس+رخ نیمOرس نیمه O+ اهدعب هک دن#+2 یی Odات 5 ون یلکب گن# M0 هب ،دندش
 .دنتفای #اشتن+ دنه 5 نیچ ات Gرش R 5امشب 0اتسناغف+

 dاگ شی+دیپ یف+رغج میلق+ 5 عض5 رظن O+ +# 0اتسناغف+ áاخ دیاب هک تساجی2#
 نیمه O+ 5 .تسن+2 همیدق #اصع+ 5 50رق یط 5K 2#زمم 5 طلتخم 9اه گنهرف
 Ñ 5وسک+ نیب” 2وخ دیدج Tاتک #2 یسیلگن+ یبنیات رتسم خی#ات Üوسلیف هک تس#5
 ۀطخ ینعی round-about کی 0اتسناغف+ نیمOرس هک dدیس# هجیتن نیدب “انمج
 2وخ O+ هچنR Mاس 0+#+زه یط 2d 5 2#وب اهگنهرف d+# #اهچ 5 عشعشت 0وناک T 5اعشن+
 ،0+ری+ ،دنه هب 2وخ Rوحام هب تس+ dدیس# 0+دب یج#اخ قف+ O+ هچنM 5 هتش+2
 .تس+ هتخاس رشتنم 9زکرم 9ایسM 5 رهنل+£+#5ام
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 ات یبرع حتاف 0ایرکشل õوتف )ـهW٤ 52دح( یمالس+ نیتسخن 0رق 5R+ عب# 2#
 تستاق5+ نیمه #2 5 2وب dدیس# T+دنغ#+ 29+5 ات 0اتسیس O+ 5 5رم 5 0اس+رخ طس+5+
 5 نی2 5 #اکف+ 5 یمالس+ حتاف رکاسع dاگ#ذگ Tونج ۀهبج ê 2#اصوصخم 0اتسناغف+ هک
 5 یبیذهت ۀغبص اب یگنهرف همهم رصانع نی+ 3امت 5 هتشگ یبرع 0ابO 5 دیدج تفاقث
 هتف# شیپ 3+وت “دنس” 0+رهم 9اهن+رک ات 0اتسناغف+ #2 0رق 25 \دم #2 یناتساب یفاقث
 یچوت 29+5 #2 هک تیرکسنس 5 یبرع هتشبن گنس کی O+ بلطم نی+ 5 .تس+
)5Oیلامش 0اتسری( تسدب Mدمd 5 خی#ات M0 یل5ال+ 29امج )W٤iـه q٥t3( +تس 
 .دیM یم تباث یبوخب

 2d 5وب دنه Üرطب زی2رگ 5 ینزغ O+ 0اگ#Oاب 9اهن+5#اک 5 0احتاف ربعم یچوت 5+29
 .2وب dدیس# اجن+دب qÉ٥3 ـهWXX 52دح #2 یمالس+ تفاقث 5 0ابO هک تسمولعم

 0ایوم+ 5 نیدش+# £افلخ رصع #2 هک تش+2 یصاخ یبرع رصانع یمالس+ گنهرف
 5 \+2اع :O+ تست#ابع M0 مهم 9+زج+ 5 2وب هتفای انب یبرع صلاخ 29ابم 0امه رب
 5 دیحوت هک 3الس+ ربمایپ \رضح 5 0+رق میلاعت 5 ،یبرع صلاخ \انعنع 5 3وس#
 دیدج رصانع 3وس .2رکیم حیضوت +# تعامج 5 2+رف+ یعامتج+ ضی+رف 5 وکین Gالخ+
 5 اه یشک رکشل نمض #2 0اس+رخ Ñ 5#اپ 5 53# 5 رصم 9اه تیندم O+ 0اناملسم هک
 ûاسب هک ـهR ÉiWاس O+ دعب êاصوصخم 5 .دنتفرگ یگنهرف 5 یب2+ طب+5# 5 یناگ#Oاب
 5 .دن2رک سیسات 2+دغب Ñ #+ 2#ابع MR تفالخ 0ایناس+رخ 5 دش dدیچرب 0ایوم+ #+دتق+
 0+5+رف رصانع 5 تفرگ 2وخب 9دیدج گن# یمالس+ گنهرف یبالقن+ تکرح نیاب
 3امت تعرس 5 \وق اب 5 دی2رگ لخ+2 0ایسابع n#25 گنهرف 5 تیندم #2 یناس+رخ
 .دن2+2 9اج Tرع تفاقث #2 +# یناس+رخ یلقع 5 9رکف 5 یگنهرف 29ابم

 رب ینعی دش لیکشت یمالس+ یناغف+ Çاخ گنهرف کی 0اتسناغف+ #2 تقونی2#
 رث+ M0 5 دش 50زف+ دیدج +دبم کی 0ونک+ 3السال+ لبق 9اه 5d#2 یگنهرف میدق 29ابم
 5 دنه هب اه تیندم dاگ#ذگ کی #وطب 0اتسناغف+ نیمOرس O+ هک 2وب 3الس+ M0 5رق
 .تشذگ مه نیچ 5 رهمل+ £+#5ام

 0ایناس+رخ هک ینعم نیاب 2وب هتفای یصاخ ۀغبص 0ونک+ یناس+رخ یمالس+ گنهرف
 هتفریذپ مه +# یمالس+ تیندم 29ابم 2dوب زهجم شیوخ یگنهرف میدق \انعنع اب
 5 0اس+رخ یملع 5 9#+2+ 5 یعامتج+ 5 یسایس زک+رم هب 0ایناس+رخ نی+ .دن2وب
 یگنهرف Gوقش 3امت #2 5 دنM5#2 59# 2+دغب êاصوصخم یسابع تفالخ نیمOرس
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 5 یناس+رخ گنهرف 0وناک #2 هک خلب 0ایکمرب یمان 0ام25 .دن2رک 0ایامن 9اه#اک
 .دنتفرگ تسدب یسابع #وشک #2 گنهرف 5 ملع d 5#+2+ 3امO دن2وب dدش 2d#5رپ یناغف+
 O+ 0اس+رخ 5Üرعم 2الب تفرگ قن5# 23رم نی+ 3امتهاب یمالس+ یلقع 5 یلقن 3ولع
 3ولع dاگش#5رپ dریغ5 #وشغب 5 تسب 5 خلب 5 جن#O 5 \+ره ات هتفرگ 5رم 5 #وپاشن
 لخ+2 یبرع 9اهن+دناخ #2 یناس+رخ 0+5+رف یل+وم .دی2رگ گنهرف 5 #اکف+ 5 یمالس+
 گنهرف |وفن 5 .دنR 2+2اقتن+ Tرع 9ایندب +# 2وخ یفاقث \ای+5# 5 #اکف+ d 5دی2رگ
 یی هج#دب یسابع عیس5 #وشک 2الب رگی2 5 2+دغب 0ایسابع #اب#2 #2 یمجع 5 یناس+رخ
 9افلخ O+ نت دنچ 0+#+2ام 5 دن2رک O25+K+ یناس+رخ 0انO اب افلخ O+ یخرب هک 2وب
 .دن2وب 23رم نیO+ 2+دغب #دتقم

 2وب 0اس+رخ 5 یناغف+ 2الب نیمه d M0اگش#5رپ هک یمالس+ یناس+رخ گنهرف 9#اب
Mیبرع 9+رعش یتح هک تفای اقت#+ 5 ومن #دقن O5 نیماضم مه 0اب Mاملک 5 #اکف\ 
 2dاتف+ یطس5 9ایسd M+# #اهچ رب 0اس+رخ 0وچ 5 .دن2رک لیخ2 2وخ 0ابO #2 یناس+رخ
 R+وح+ #2 میدن نب+ ًالثم .دی2رگ Tرغب Gرش G 5 +Oرشب Tرغ O+ #اکف+ Rاقتن+ لحم 2وب
 رفنکی +رنM هک دیامن یم لقن یباتک O+ فس+|وب 0اشی+ 9+وشیپ 5 )0ایئ+2وب( هینمس
 نیمOرس 5 0اتسناغف+ 23رم 5 0ایناس+رخ هک دیM یم رب مه نیO+ 5 .2وب هتشون یناس+رخ
 دیاب رصتخم #وط هب سپ .دن+ 2dوب Tرعب 9دنه #اکف+ Rاقتن+ هلیسM0 5 #+وجمه 9اه
 گن# 0امO #5رم اب 5 هتش+2 2وجd 5#+ومه ام نیمOرس نیمه #2 یناغف+ گنهرف هک تفگ
 تیندم 5 هشیدن+ 5 #اکف+ dاگ#ذگ d 5اگشی+دیپ نی2d 5 2#+2 رییغت +# 2وخ هعبص 5
 .تس+ هتش+دهگن +# 2وخ یناغف+ صخشت 5 تیوه d#+ومه

 دلج 0اتسناغف+ خی#ات ،+وکیتن+ انای#5R، M+ دلج 3الس+ O+ دعب 0اتسناغف+ :ذخآم
+5R 5 253، 0اتسناغف+ خی#ات +O اهناتپ ،سکیاس یسرپ رس +O +59اه هبیتک ،5ریک فل 
 .9#2 0ابO #2ام ،ونوک نیتس O+ یهتش5رخ
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سنو"0 تا.یخی "فغانستا! % "یر"!
غر6 شر4 ما9ها A.%9 9"ستانی پیشد"9; بخد; 

هخامنشیا! 
٥٤D E%.کو
٥GD کامبوجیه
٤K٦ E9".یو

٤٦G خشیا. شا

سیلوکیدها

OKP Qسو RنتیوکوS

OP٥ Q.چها RنتیوکوS

Oیفاتو. ٦٤"
٥W 0"قعۀ هر"%

فتح تیسفو! بدست تر"]"!

WWO-WGW .غلبۀ "سکند

یونانیا! باختر

سکاهاهند% یونانیا! 9. کابل 

`

 Q 4٦aa
٥aa 
٤aa 
Waa 
Gaa 
Oaa 
 Q
Oaa 
Gaa 
Waa 
٤aa 
٥aa 
٦aa 
Paa 
Kaa 
Daa 
Oaaa 
OOaa 
OGaa 
OWaa 
O٤aa 
O٥aa 
O٦aa 
OPaa 
OKaa 
ODaa

٥WO !"%خسر% "نوشیر

٦٥O Qیز9گر9 سو
٥Da Q%9  %خسر

GG9شیر ٤."
GPG-G٤O .شاپو

٤KK 9قبا سامانیا! 

 d.مپر"تو.; کوشانیا! بز"
OG٥ 9%کانیشکا 9. حد

خلفا; بنی "میۀ 9مشق

G٥a !غلبۀ شاپو. بر کوشانیا! 9. "فغانستا

KaD-PKها.%! "لرشید ٥ خلفا; عباسی بغد"9 فتح کاپیسا بدست مسلمانا! 

هولها; هیاطله 9.  "فغانستا! 

پا.تها 9. خر"سا! %  
"یر"! غربی 

lS بویه 9. "یر"! غربی % عر"4
سفا.یا! 9. "فغانستا! 

سامانیا! 9. "فغانستا! % ترکستا!  "مپر"تو.; غزنویا! 
OaWa-DDK 9سلطا! محمو

سلجوقیا! 
"مپر"تو.; غو.یا! 

مغوال! چنگیز;  کرتیا! هر"0

 % 4S قو ینا%

صفویا!

تیمو.یا! هر"0  
شیبانی

کو.گانیا! هند 
.%شا!، خوشحاl % "یمل 

هوتکیا! % میر%یس 9. قندها. 
OPGD-OPGG !"هوتکیا! 9. "یر

OP٤P-OPW٦ uنا9. شا
قاجا.یا! "یر"! 

ODaبرقر".; مشر%طه 9. "یر"! ٦

"یر"نیا! 9. "فغانستا! % خر"سا! 

"مپر"تو.; سد%v"یا!
محمد v"ئیا! 

xتصر zکتا6 تمد! "یر"نی با "ند v" {تا.یخ مختصر "فغانستا!، مأخو l%" جلد

ترکها; غربی که بو9"یی شدu "ند
خلفۀ "سالQ 9. "فغانستا! 

تیمو. لنگ
قرu قو ینا% 

جانشینا! نا9.

سلسلۀ پهلو; 

v"ندیا! شیرv



 0اتسناغف+ رصتخم خی#ات

ÉWX

سو5یا( غو5 تگینا( کابل شاها( شیر/( بامیا( 5تبیال( 0/بل لویکا( غزنهسالها

 =>??

 =@??

 =A??

 =٤??

 =٥??

??<هـ

??@هـ

??Aهـ

??٤هـ

<هـ

 EگرGشیز

لویک بوسر

فیر0G بن کعک؟

برهتگین؟ 

شصت پشت      (/لبیرGنی) 

کنک

خوGSیه که

سپاله پستی
یدمنیه
توX0 شاGکه 5یو/

Yکابلشا

E5بز Yکابلشا

A? SG5تبیل حد

٥٦ SG5تبیل حد
5تبیل /عظم ??<
>A? SG5تبیل حد

>٦A SG5تبیل حد

@A? SG5تبیل حد
@٥? SG5تبیل حد
@٥` SG5تبیل حد

Gجویر ??<

خانا( ٦٤<
محمد بن خانا( 

@??

/فلج بن محمد 
@`?

منصو5 بن /فلج
Aبو علی ٦٥/

مرسل بن منصو5
سهل بن مرسل 

E5شیر بز

خنچل ٦٤@

لکتو5ما(  ??@
کلر ?٥@

ساغند ?`@
@f> کملو
A@? جحیم

 Aجبیر پاله ?٥
Aنتال پاله <٦/

ترGجه پاله ?<٤
٤>g بهیم پاله

 f Y5 شاSنا

f> SGحد Xتیز

 SGتگین حد
>Ag

Aلپتگین @٥/

Aسبکتگین ٦٦
Ag?  تربتگین

 AA h5سو hماهو

>A? Sمیر پوال/
>AfړGمیر کر/
/میر ناصر ?٦<
>g? ٖ یمیر یح/

@٥@ h5میر سو/

نموS/S مقایسوh سنو/5S r باq5 حکمد/5/( /فغانستا( 5S حدSG ظهو5 /سال= 

بیگر تولی ٦٤ 

@?? SG5تبیل حد
حسن بن شیر سابق 

>g٦

A@g شیر با5یک
Aشیر ؟ ٦٥

شیر؟ ٤?@

A> SGحد Xتیز
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 &%$ شخب
 4اتسناغف+ *$ &الس+ *وهظ

9افلخ 5*%$ %

 دنسم رب رمع Eرضح B'زب ۀفیلخ > ،:وب هتشذگن 3الس- 0ولط &- ,رق عب' &ونه
 Yاس نهک یهاشنهاش ،Wرع '>ال: > ریگناهج رکشل هک ،:وب رقتسم یمالس- تفالخ
 :ربن &- دعب یناساس `اش نیرخ[ 3وس :رگ:زی > ،:'>[ ': \اپ &- -' ]'اپ ,ایناساس
 g-'>ام ,اقاخ &- > دم[ ,اس-رخ هب )ـهf" هنس( دن>اهن گنج > )ـه٦! هنس( الولج
 .دیدن یتدعاسم یل> تسج :-دم- رهنل-

 فنح- > ،تشامگ :رگ:زی بقاعت هب -' سیق نب فنح- ،رمع Eرضح 3الس- ۀفیلخ
 ': 'وغ > ,اتسناغف- یبرغ صصح ,اب&رم تقونی': .:اشک حلصب -' ,اس-رخ نیم&رس
 ,وچ .دشیم `:رمش ,اس-رخ '-دمکح \ربط > یس>:رف Yوقب هک ،:وب \'وس \وهام >رم
 .:رب `انپ \'وس \وهام هب >رم ': >- > ،:رک بقاعت -' :رگ:زی ،فنح- Wرع '-دمکح
 -' :رگ:زی ،دیسرتیم هیوم[ \-'>ام ,-'-دمکح اب :رگ:زی طب->' میکحت &- هک \وهام
 ات یس>:رف Yوقب -' :وخ ین-رمکح > )3!٦٥=ـه!u( تشکب >رم ': ینابایس[ تسدب
 > ،تفرگب -'اخب ,ویسرک \> رکشل 'الاس هپس > ،:-: تعس> -'اخب > E-ره > ،خلب
 \وهام فنح- ام- .تس- یلحم \-رم- \اه ,ام:>: نیرت 'وهشم \'وس z:-وناخ نی-
 ': }رمع رخ->- ات > ،دن-' بقع ,وحیج \-'>ام هب >رم > ,اس-رخ &- زین -' \'وس
 یل> :رکیم \'-دمکح تفالخ |رط &- ,اس-رخ ۀصحکی رب :>رل->رم یگنسرف 'اهچ
ً الصفم ,اش رک{ مه نی&- دعب هک ،تفرن نیب &- \وهام تسکشب \'وس \-رم- ,ام:>:
 .دی[ یم

 نیسبط ,اس-رخ \اه&->': ات \'{البل- Yوقب Wرع حتاف رکشل زین Wونج |رط &-
 ,اتسناغف- ریسمرگ ینونک یبرغ دحرس هب هک ،دن:وب `دیس' )نیرک ۀعلق > سبط ۀعلق(
.:وب “یع-زخ لیدب نب هّٰلل-دبع” رکشل نی- `دنامرف > ،دن- هتسویپ

 نب هّٰلل-دبع E:ایقب Wرع رکشل هتسدکی ـهY ""-"uاس یق>'اف دهع رخ->- ':
 ': ,اتسیس ,اب&رم ،دن:رک هلمح زین ),اتسیس( ,اتسجس رب ,امرک حتف &- دعب رماع
 رکشل ,وچ یل> ،تسج نصحت :وب ,اتسیس زکرم هک )جن'& ,[ Wرعم( گن'& رهش

,اتسناغف- رصتخم خی'ات
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 > ،:رک حلص گن'& ,اب&رم ,-ربانب ،تف' شیپ )دنس( دنه > 'اهدنق :>دح ات 3الس-
 ': ،:وب هتف' شیپ Üرش \وسب ,اتسیس &- هک \رکشل > ،:اتف- ,اناملسم تسدب گن'&
 \'{البل- هک تشک -' >- > :-: |اصم رکذل- قباس لیبت' رکشل اب W-دنغ'- \:->
 .)٦uu3 ـه٤"( دنکیم رک{ E-ره ات “هلطایه” 3ان هب -' }'وشک تعس>

ینامثع دهع
)ـه٥#-٥!(

 شیپ  ,اتسناغف- äاخ ': یمالس- Eاحوتف )ـه٥"( Yاس &- دعب ینامثع دهع ':
 ،:رک `رصاحم -' رهش ,[ > ،دیس' لباک ات Wرع رکشل '-:رس رماع نب هّٰلل-دبع > ،تف'
 ملع &اب ،Wرع رکشل نتف' &- دعب لباک 3:رم یل> :'>[ |رصت هب دیدش گنج &- دعب >
 :-&[ یلحم ,اهاش \'-دمکح تحت ': رگی: Yاس جنپ Eدم ات > ،دنتخ-رف- -' \:-&[
  .دنتسی&

 åرق نب بیبخ > ،E-ره ات >رم هب سیق نب فنح- )ã'( ,امثع Eرضح |رط &-
 هک ،دن:وب ,-رمکح ,اتسیس ': یثیل رمع نب هّٰلل-دبع > ،,اتس'اخط > خلب هب یعوبریل-
 ': ,اتسیس ,-رمکح یل> ،دم[ لمعب E>اغب Wرع رکشل |الخ رب ,اتسناغف- 3امت ':
 هک :وعسم نب عشاجم > ،:رک ریخست -' لباک &اب > ،:رب نیب &- -' ,اشکرس لباک
 çولب > )ینونک یچوک > چفک = çوک لیابق( صفق لیابق اب ،:وب ,امرک '-دمکح
 :>دح( :ومن عیطم -' اهن[ نینوخ \اهگنج &- دعب ،تخی>[': ,اتسناغف- Wونج ریسمرگ

"ê٦٤ ـهê3(. -& امش |رطY اس ات >- ,اه-رمه > سیق نب فنح- زینY )u"ـ ه
 > خلب ': اهتدم > ،:رک äاپ ,ایش'وش &- ,اگنمس ات -' ,اتس'اخط > خلب 3امت )3"٦٥

 نیمه ': > ،:ومن اهگنج ),اتسناغف- یلامش Eایال>( ,اقلات > ,اناگ&وگ > :>رل->رم
 رصق ': ،دیگنج یم رکشل '-زه یس :دمب هک ،:>رل->رم یلحم z:-زهش ,-&اب اب Yاس
 'وغ > سیغ:اب > E-ره هّٰلل-دبع نب دلاخ زین > ،:رب نیب &- -' >- > ،:رک یگنج فنح-
 > ،تس-وخ `انپ سخرس یموب ,اب&رم هی>{-' > ،:'>[ |رصت ': -' ,اس-رخ >
 مه': ,ویلم کی > هیزج Yوبق &- دعب جنشوف > سیغ:اب > E-ره یمالس- '-دمکحاب
 3ایق Wرع |الخ رب رفن '-زه لهچ اب یت-ره ,'اق )ـه"Y )uاس ': مه > :رک حلص
 &- دعب 3&اخ نب هّٰلل-دبع 'وپاشن یبرع ,-رمکح |رط &- زین صخش نی- یل> ،:رک
 .دش هتفوک دیدش \اهگنج
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 دعب > ،دم[ ,اتسیسب :ای& نب عیب' ،هفیلخ |رط &- )٦٥f3 ـهY )ufاس :>دح ':
 گنج جن'& یلیم هس )تش>&( ': > هتشذگ دنمله &- )قلاج( قل-& )íرهف( `رهپ حتف &-
 شیپ تحلاصمب ,اتسیس ,اقه: ای ,اب&رم )متس' نب ,-ری- ای( زی>رپ- > ،:رک \دیدش
 'وخ[ هک نینرق > :>'انس ات > هتف' شیپ عیب' یل> ،:رپس ,اناملسم هب -' جن'& > ،دم[
 یل> ،دیس' تسب > ):>رشاخ( }-وخ ات -ذکه > ،:'>[ |رصتب :وب متس' شخ'
 ،دم-رب اجن-&- هک دعب Yاس >: ،:وب اجن- ': عیب' هک دن:وب عضاخ یتق> ات ,ایناتسیس
 ،دندن-' ,>ریب اجن- &- :وب جن'& ': هک -' عیب' بیان > ،دن:رک }'وش &اب ,اتسیس 3:رم
 هک î ربمغیپ `دیزگرب Wاحض- &- یکی 'اب نی': تفالخ Eرضح &- ,-رب انب
̀ :اتسرف جن'& هب اهقف &- یسب > \رصب نسح اب تش-دمان `رمس نب )ã'( نمحرل-دبع
 زی>رپ- اجن[ ,اب&رم > ،:رک `رصاحم -' رهش نی- )٦٥u3 ـهY )uuاس ': \> ،دش
 ،:رک Yوبق -' غلابان 3الغ '-زه >: > مه': ,ویلم >: > ،:ومن تعاط- ),-ری-(
 E:اهش ربخ تقونی': یل> ،تخ-:رپ 3الس- رشن هب یمالس- \اهقف :دمب نمحرل-دبع
 جن'& ': -' رمح- نب ریم- :وخ |رط &- نمحرل-دبع > ،دیس' ,اتسیسب ,امثع Eرضح
̀ :افتس- نمحرل-دبع Wایغ &- &اب ,اتسیس 3:رم ،دش `رصب 3&اع \> :وخ > ،تش-ذگ
 ۀقب' دنتسن-وت ,ایناتسیس &اب 'وطنیدب > ،دندن-' اجن- &- -' >- > دندی'وش ریم- رب `:رک
 .دننالسگب ,:رگ &- -' یبرع 3اکح تعاط-

 )B*( یلع تفالخ رصع
 )ـه'٤-٥#(

 ,اتسیس \'-دمکح هب -' ییاطل->رج نب نمحرل-دبع ،:وخ تفالخ ': یلع Eرضح
 هتشک :رک Wاتع نب هکسح اب هک یگنج ': صخش نی- هک )٦٥٦3 ـهu٦ هنس( :اتسرف
 نب یعب' E:ایقب -' رکشل '-زه 'اهچ ،:وب `رصب یل-> هک ]ابع نب هّٰلل-دبع > ،دی:رگ
 .:اتسرف Wاتع نب- یبوکرسب ،\ربنع ]اک

 ó'اح > 'وع: نب رغاث E:ایقب > ،تفرگ -رناتسیس > تشکب -' Wاتع نب- یعب'
 .تف' شیپ )çولب ینونک Eالک( ,اقیق ات `رم نب

 ': `رصاحم > نینوخ \اهگنج &- دعب > ،دن:رک :ربن Eدشب یناقیق '-زه تسیب
ـ هuò هنس( دندش `دنگ-رپ دن:اتف- ریس- ,اناملسم تس: ': ,اش رفن ,-'-زه هکیلاح

٦٥ò3(. 
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 > ,اتسیس `-' &- `رمس نب نمحرل-دبع E:ایقب ـهu٦ هنس ': Wرع رکشل کی
 تش-: تکرش }:وخ `اشلباک گنج نی': ،تفرگ -' لباک > هتف' شیپ W-دنغ'- \:->
 .:وب `دش میلست Wرع ,ایرکشل لباقم ': ô-ریخ- یل>

 'اهظ- > ،تف' هفوکب یلع Eرضح تفالخ دهع ': >رم ,اب&رم \وهام ,انچمه
 -' هیزج ,اس-رخ ,-'الاسه: > ,اناقه: ات ::-: ینامرف >اب یلع Eرضح .:ومن تعاط-
 یناه 3- }':ام( یم>زخم `ریبه نب `دج هک ات ،دندی'وش ,ایناس-رخ یل> ،دنه: >اب
̀ :رک حتف -' ,اس-رخ زین صخش نی- یل> ،دم[ ,اشی- یبوکرسب )بلاطوب- تنب
 .تسن-وتن

 Dوم+ رصع
)ـه!#)-)٤(

 رب &اجح هیم- ینب &- ,ایفسوب- نب هی>اعم Eرضح ,وچ )٦٦f3 ـه٤f( Yاس ':  
 ,اس-رخ یبونج > یلامش ۀهبج >دب -' یمالس- رکشل \> ،تفای طلست یمالس- تکلمم
 -' جنشوف > سیغ:اب ،یملس مثیهل- نب سیق E-ره |رطب یلامش ۀهبج ': ،:-: Üوس
 \> تس: ری& لماع > ،:رک ,-ری> -' اجن- 'اهبون دبعم > ،دیس' خلب هب `:رک ریخست
 ات ,-&- دعب ،اطع \اهلپ هب دن:وب 'وهشم هک ،تسب لپ هس خلب :>' هس رب کشخ gاطع
 > E-ره ': دلاخ نب عفان > ،خلب :>دح ': 3&اخ نب هّٰلل-دبع )٦٦٥3 ـه٤٥( Yاس
 ریم- > :>رل->رم > Wای'اف > ,اقلاط ': مثیهل- نب سیق > ]:اق > جنشوف > سیغ:اب
 \وم- 'اب': |رط &- ,اس-رخ رگی: صصح ': \'افغل- رمع نب مکح > >رم ': رمح- نب
 ،دش ,اس-رخ یل-> یث'اح :ای& نب عیب' هک )٦ú!3 ـه!٥( Yاس ': > ،دنتش-: E'ام-
 ,امثع نب دیعس ,[ &- دعب > :-: تنوکس وم[ |رطنی- هب -' Wرع رفن '-زه `اجنپ
)'ã( رع رکشل هک ،دش هتشامگ ,اس-رخ تیالوبW '- اب' -<Y وس زین وم[ \-'>ام هبÜ 
 هی>اعم ,:رم ات هک ،دش ,اس-رخ '-دمکح :ای& نب نمحرل-دبع ،دیعس &- سپ > ،:رک
 .دنام اجنی':

 &- دعب \> ،دم[ ,اس-رخ \ریماب :ای& نب ملس ،دیزی |رط &- هی>اعم Bرم &- دعب
 ،دندی'وش بلهم رب 3:رم ،دم[رب اجن&- ,وچ ،:رک ریم- ,اس-رخ رب -' بلهم ،دیزی Bرم
 صصح رگیدب 3&اح نب هّٰلل-دبع > ،,اگ&وگ > ,اقلات > >رم هب دیزی نب ,امیلس ,-رب انب
 هّٰلل-دبع > ،دم[ دیدپ یتع&انم Wرع ,-'-:رس نیب تقونی': یل> ،دنتفای \ریم- ,اس-رخ
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 -' میمت ینب > هعیب' ینب E-ره ': \> :وخ > ،`دناشن :وخ \اجب -' یسوم :وخ رسپ
 E-ره ،دن:وب `دش هتشک رفن '-زه تشه هک یگنج ': Yاسکی &- دعب > ،تفرگ 'اصحب
 .)٦òu3 ـه٦٤ دعب( :رپس :وخ رسپ هب > تفرگ رهق هب -'

 )٦ê!3 ـه"Y )úاسب ،دنام ,اس-رخ ': \وم- کلمل-دبع رصع ات 3&اخ نب هّٰلل-دبع
 -' هّٰلل-دبع رس >- ،تشکب -' هّٰلل-دبع هک ،دش هتشامگ هفیلخ |رط &- `ریمع نب عیک>
 یل-> íاجح |رط &- )٦êú3 ـهY )úòاسب یل> ،تشگ طلسم ,اس-رخ رب > `دیرب
 &- > ،تف' شیپ خلب ات هتشذگ :>رل->رم &- بلهم ،دش `:رپش بلهم هب ,اس-رخ ،Ü-رع
 رب خلبب &اب > ،:-: هم-:- رهنل-g-'>امب -' :وخ گنج Yاس >: ات :ومن 'وبع -' هیوم[ اجن[
 .تشگ

 >- رسپ íاجح ،تشذگ ': ,اهج &- ـه"ò هنس ': :>رل->رم Yوغ-& ': بلهم ,وچ
 یب- نب لضفم }':-رب >&- دعب > ،تشامگ ,اس-رخ ین-رمکح هب -' بلهم نب دیزی
 Yاسب > ،:وشکب -' سیغ:اب )úfu3 ـهò٥( :>دح ': \> > تشگ ,اس-رخ ریم- `رفص
)òـه٦ úf٥3( رع |>رعم حتافW اجح > ،تشگرب ,اتسیس &- ملسم نب هبیتقí :' 
 >رمب هبیتق ،:رک ,-رمکح ,اس-رخب -' هبیتق ات :ومن تطاس> کلمل-دبع هفيلخ Eرضح
 > ،تفرگ :ای& ,اگ:رب خلب &- > ،:رک حتف -' ,اتس'اخط > ,اقلات > خلب اجن[ &- > ،دم[
 خلب > ,اتس'اخط > ,اس-رخ هبیتق .تخ-:رپ رهنل-g-'>ام ': :وخ Eاحوتف هب ,[ &- دعب
 &- :وخ 'رکم \اهتخات &- هک یتق> ره > ،:-: '-رق :وخ \رکشل میظع Eایقوس ûدبم -'
 ات ò٦ &-( :ومن یم Eوق دیدجت ,اس-رخ > >رم > خلب ': ،تشگیم رب رهنل-g-'>ام

êرصانع 3امت ,اتس'اخط یصاق- ات ,اس-رخ تیال> ': هک ،:وب ینینه[ :رم هبیتق .)ـه٦ 
 هک نیم&رس نی- نیعف-دم &- یکی ،تفوک >رف :وخ رکشل '-زه ٥u هلیسوب -' فلاخم
 ,اتس'اخط کلم وغبی |رط &- هک ،تس- یسیغ:اب äزین ،دشاب یلامش ,اتسناغف-
̀ -رمه هبیتق اب هیوم[ رهن |رط >: Eاحوتف ': یتدم \> )ـهò٤( تش-: ین-رمکح 3اقم
 > :>رل->رم > خلب 3:رم > ،تش-رف- Yالقتس- \-ول ،دیس' خلب 'اهبون هب ,وچ ،:وب
 '>دب هبیتق |الخ رب -' )هیلاح لپرس( ,اناگ&وگ > )ینونک هنمیم( Wای'اپ > ,اقلاط
 &- ـه!ê رگی: Yاس 'اهب ': هبیتق .تفرگ :-دم- zدع> مه `اشلباک &- > ،:'>[ مه-رف :وخ
 ،تفای تمیزه äزین ،:رک 'اکیپ ,اقلات ': äزین \-وق اب > ،تخات ,اتس'اخط رب خلب
 >: > ،:رک '-:رب -' äزین ,اه-رمه خسرف 'اهچ ات > ،:ومن 'ام >'ات -' >- \-وق هبیتق >
 هتفرگ -' ,اگنمس هبیتق > ،دم[ ,الغب ': :وخ زکرم هب äزین :وخ ،تشکب -' äزین رسپ
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 تبقاع ،دنک ریخست -' ,[ تسن-وتن یل> ،:-: 'اصح -' äزین “'زک †:” ': `ام >: ات >
 هبیتق شیپ 'اهنی& zدع> هب -' äزین > ،:اتسرف äزین شیپ هحلاصم ãرغب -' 3ان میلس
 >- ,اه-رمه رفن '-زه "! اب -' ,امثع > Yوس }- `:-& ':-رب >: > äزین هبیتق یل> ،:رب
 :ومن äاپ }اشتغ- &- -' `&>رم- ,اتسناغف- یلامش Eایال> 3امت E'وصنیاب > ،تشکب
)ê!ـه úfê3( <اتف- |الخ کلمل-دبع نب دیل> > \وم- تنطلس زکرم اب -' هبیتق یل:، 
 3ان عیک> هعی'ذب -' >- :ای& دهج &- دعب \وم- 'اب': ،:اهن -' E>اغب \انب ,اس-رخ ': >
 مهم عیاق> یتدم ,اس-رخ ': هبیتق &- دعب .)٤3!ú ـهê٦( تشکب :وخ \رکشل دیاق
 Yآب -' تفالخ دنتس-وخیم > ،دن:وب هیم- ینب فلاخم `'-ومه 3:رم یل> ،دیسرن 'وهظب
 انب ،:وب یتح>اکم تمام- ,-دناخ > مشاه ینب اب -' هیم- ینب ,وچ ،دنن-:رگ &اب تلاس'
 هک خلب ریم- ،:رک خلب گنه[ هفوک &- )ã' یلع Y[ &-( دی& نب ییحی Eرضح ,-رب
 ،تخ-دن- ,-دنزب > تفرگب -' >- ،:وب لضفم نب لیقع شمان > \وم- 'اب': ۀتشامگ
 ریم- 'ایس رصن هب دیزی نب دیل> > ،:رمب \وم- 3اشه )ú"u3 ـهf٥!( تقونی': یل>
 úf اب ,اناگ&وگ ': یئاه' &- دعب ییحی ام- ،دنک اه' -' ییحی هک تشون همان ,اس-رخ
 )ـه٥"! ,ابعش( تفای E:اهش دیدش :ربن &- دعب > ،:اتف- \وم- ,اگتشامگ گنچب رفن
 .:وب '-: رب ملسموب- í>رخ ات ,اناگ&وگ ': >- دسج >

 یبرع ,-رمکح هّٰلل-دبع نب دس- تفرشیپ )٥3"ú ـهfú!( :>دح رگی: عیاق> &-
 3:رم > “,>رمن” ,اتسجرغ یموب '-دمکح اب گنج > ,اتسجرغ > 'وغ ': تسناس-رخ
 .:ومن لخ-: 3الس- نیدب -' ,>رمن > `دناشن >رف -' :>دح نی- }'وش 3&' نی': هک ،'وغ

 :یبونج ۀهبج ': ام-
 هب ô-'رکم `رمس نب نمحرل-دبع &اب هی>اعم 'وضح &- )٦٦u3 ـه٤u( Yاسب

 نیم&رس ,[ \اهش'وش 3امت ـه٤٤ Yاس ات هیل-'اشم > ،دش `:اتسرف ,اتسیس \'-دمکح
 '>-دنیم&( '>-: > )'اهدنق :وخن کشک( شک > تسب |رطب ,-&- دعب ،دناشن >رف -'
 نیب عق->( '>& `وکب > هتف' شیپ )W-دنغ'- \:-> ،ای{وخ-'-( جخ' > )دنمریه 'انک
 Eوقای &- ,[ مشچ هک یگ'زب یئالط تب > ،دیس' اجن[ B'زب دبعم > )'وغ > '>-دنیم&
 ات کنرت \:-> > لب-& هب نمحرل-دبع ,[ &- دعب ،دش هتسکش نمحرل-دبع تسدب ،:وب
 ات > ،:رک حتف قینجنم گنس ,:زب `رصاحم &- دعب -' رهش نی- > ،تف' لباک > هنزغ
 هّٰلل-دبع هعاف' وب- هباحص \الضف &- یکی ـه٤٤ هنس ': اهگنج نی': ،دنام ,[ ': یتدم
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 ': \> ربق هک دیس' E:اهشب لباک ': )\>دعل- å:اتق وب- یلوقب >( دیس- نب میمت \>دع
 .تس- 'وهشم لباک

̀ رفص یب- نب بلهم ,اسرفل- ]'اف E:ایقب -' \رکشل `رمس نب- Yاس نیمه ':
 -' `اشلباک > ،تف' شیپ '>اشپ \:-> هب لباک &- بلهم ،تشامگ یقرش Eایال> حتفب
 ،:رکیم 0اف: ôاصخش ،)'-وس '-زه 'اهچ یلیپ ره اب( لیپ `دن† تفه Eوقب `-' ': هک
 سپ دش `:وشک ,-:رم \:-> ': دنس \ای': تس-' 'انک 'وهال > هنب > :-: تسکش
 3دق دنس \-'>امب \> > ،تخ-ون \'الاس هپس بصنم هب -' بلهم ،نمحرل-دبع
 :>دح ': '-دصق یخسرف جنپ عق-> لیهب اهدنگ( لیب-دنق ،هتشذگ ,اتلم &- > ،تش-ذگ
 رب :وب Wرع نیتسخن یشک رکشل نی- > :رک حتف -' )Eالق( ,اقیق > ),اتسچولب Eالق
 .تفرگ E'وص لباک `-' &- هک ربیخ g-'>ام نیم&رس

 جخ' > تسب رب )ـه٤ú( ': > ،دش یل-> ,اتسیسب یث'احل- عیب' )ـه٤٦( Yاسب
 ': عیب' .تسکشب -' >- > تخی>[ ': ),اتسلب-& `اش( لیبت' اب > ،تخات )ذخ'(
 > ،:رک میاق افیتس- > هبساحم > í-رخ ,-وی: ,اتسیس > W-دنغ'- \:-> > ,اتسلب-&
 ,[&- دعب  ،:'>[ ': یمالس- z'-:- > نین-وق تحت ': \رصب نسح :دمب -' نیم&رس نی-
 اجن[ ),ایتش:'&( ,اگربگ اب > ،دم[ ,اتسیسب `رکب یب- نب هّٰلل-دیبع )٦ú!3 ـه!٥( ':
 >: هب > :رک Wرح لیبت' اب > ،تف' شیپ لباک > جخ' > تسب ات &اب > ،تخی>[ ':
.دم[ ,اتسیس هب سپ \> ،دش میلست >اب لیبت' > ،:اتف- حلص مه': ,ویلم

 ,اتسیس ین-رمکح هب :ای& نب :ابع ،هی>اعم 'وضح &- )٦úê3 ـه٥ê( Yاسب 
 شیپ هک یماقم `اپس اب > ،دیس' لباک > 'اهدنق ات هتشذگ دنمله &- زین \> ،دش هتشامگ
 ,اتسیس ': هی>اعم رصع رخ[ ات :ابع ،تفای رفظ > :رک بعص یبرح دن:وب `دم[
 رگی: > مه': ,ویلم f" اب :ابع ،تسشن یهاش تخت رب دیزی هکیتق> ،:وب '-دمکح
 Yاس لی->- ': > ،تف' `رصبب :وب هتخ>دن- ,اتسیس ۀنیزخ ': لباک میانغ &- هک Y-وم-
 \'الاس `اپس هب :ای& نب `دیبعوب > \ریم- هب :ای& نب دیزی هک :وب )٦ò!3 ـه"٦(
 یبرع ,اگتشامگ رب لباک `اش E:ایقب ,اتسناغف- 3:رم &اب تقونی': .دندم[ ,اتسیس
 یتم>اقم یل> ،دنتخات لباک رب `دیبعوب > دیزی ،دن:رک 3ایق \:-&[ :وع \-رب > ،دندی'وش
 'الاس هپس > ،دندش هتشک ,اناملسم &- یسب اب دیزی :وخ > دیدش > بعص دندی:
 هب }':-رب رمع > Eاحلطل- ةحلط \وم- 'اب': &- ,-ربانب .دش ریس- لباک ': `دیبعوب
 ,اتسناغف- یبرغ \اهتیحان &- یکی Wرع ,-'-:رس &- یکی ره > ،دندم[ ,اتسیس میظنت
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 ،تسشن \وم- تنطلس تخت رب 3اش ': مکحل- ,->رم هکیتق> ،دنتفرگ تسدب -'
 ,اتسیس ': ،تش-: -' ,اتسیس 'وم- ۀبرجت دجنعôاب- هک -' رماع هّٰلل-دبع نب زیزعل-دبع
 3:رم ,وچ > ،:'>[ مه-رف ,اتسیس ': -' هحلط `اپس ـه٦٤ &- دعب \> ،دین-:رگ یل->
 ،:'>[ \>' لباک > تسب \وسب ،دن:وب هتفات رس Wرع ,ان-رمکح تعاط- &- ,اتسناغف-
 لب-& > لباک هیفصت &- دعب > ،تسکشب -' >- > ،تخی>[ ': &اب لب-& `اش لیبت' اب >
 'اگ&>' > )٦ê"3 ـه"Y )úاس ات \> .تشگرب ,اتسیسب 'ایسب ,اگ:رب > میظع میانغاب
 هب -' íاجح کلمل-دبع Yاس نیمه ': هک ات ،دنام \ریماب ,اتسیس ': \وم- کلمل-دبع
 ،:اتسرف ,اتسیسب -' هّٰلل-دبع نب هیم- :وخ |رط &- íاجح > ،تشامگ ,اس-رخ \ریم-
 ,:-دب -' >- > ،:رک Wرح لب-& `اش لیبت' اب > تخاتب تسب رب )ـهY )ú٤اسب \>
 .دتسب مه': '-زه دصیس >&- ôاصخش مه > ،:ومن 'وبجم مه': ,ویلم >: > ،'& '->رخکی
 > ،تش-: Y>زعم ,اتسیس \ریم- &- -' هّٰلل-دبع ،\وم- کلمل-دبع )٦êu3 ـهY )ú٥اسب
 ,امه &اب ،دی:رگ هتفش[ ,اتسیس 'وم- ,وچ یل> ،:اتسرف -' هحلط نب یسوم \> ãوع
 &>رمین هب تش-: یتریصب ,اتسیس 'وم- ': هک )`رکب نب `دیبع( `رکب یب- نب هّٰلل-دبع
 هب 3اطسب نب شیرح \'الاس هپس هب B'زب یهاپس )ـهY )úòاسب \> ،دش هتشامگ
 > لب-& :الب > تسب رب )-وکب( ,ابایب `-' &- > ،تفرگب -' جن'& رهش > ،:'>[ ,اتسیس
 هّٰلل-دیبع > ،دش `دیمان انفل- شیج هک :رب نیب &- -' `اپس نی- لیبت' یل> ،تخاتب لباک
 ': هّٰلل-دیبع ,وچ .)ـهúê( :ومن حلص \> اب > ،:رک 'وبجم مه': '-زه úff ,:-دب -'
 úff >&- > ،تخی>[ ': لیبت' اب >- رسپ هع:ربوب ،:رمب تسب ': تسکش نی- متام
 شیج( هتس-'[ '-وس '-زه `: íاجح |رطن[ &- > .دم[ ,اتسیسب > دتسب مه': '-زه
 Üوس ,اتسیس رب )úff3 ـهòf( Yاسب ثعش- نب نمحرل-دبع \ریماب -' )سی>-وطل-
 .:رک

̀ اپس اب í'-وخ B'زب 'الاس \دع نب ,ایمه ،دیس' ,اتسیسب نمحرل-دبع ,وچ
 &- یسب نمحرل-دبع ،تفای تمیزه ,ایمه یل> ،:رک Wرح \>اب ,اتسیس ': \وق
 یبرح لب-& لیبت' اب &اب > ،:'>[ هلمح تسب رب ,-&- دعب > ،تشکب -' í'-وخ ,-رس
 > ,اتسیس ': -' نمحرل-دبع ,وچ ،دم[ &اب ,اتسیسب ,->-رف میانغاب > ،:رک تخس
 تف' Ü-رعب íاجح Wرحب > دش یغاب ،:-: تس: B'زب یت'دق دنس > لباک > لب-&
)ò"تقونی': ،دم[ &اب ,اتسیس جن'& هب سپ ،:'وخ تسکش اجن[ &- ,وچ یل> )ـه 
 ,->-رف رکشلاب -' لضفم \> > ،:رک همان -' یلامش ,اس-رخ ریم- بلهم ،íاجح
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 رکشل > تسشن بقع تسب هب ,اتسیس &- نمحرل-دبع .تشامگ نمحرل-دبع یبوکرسب
 نمحرل-دبع هک ،دن:رک تخس یبرح دخ' > تسب ,ایم 'دن- > ،دن:رک شبیقعت لضفم
 یلوسرب -' میمت نب `'امع ،íاجح یل> ،:رب `انپ لیبت' هب ,اتسلب-زب > تفای تمیزه
 لیبت' .یمئ-: یتس>: zدع> اب :وشخبب >اب -' یلام فیلاکت 3امت > ،:اتسرف لیبت' :زن
 ره یل> ،:'اپسب íاجح ریفس هب تس-وخ > تفرگب -' >- `-رمه ربنعل-وب- > نمحرل-دبع
 \:-> )دخ'( جخ' ': عیاق> نی- ،دن:-دب ,اج > دنتخ-دن- >رف 3اب &- -' :وخ >:
 .:-: \>' )ـهò٥- Y )ò٤اس ات 'اهدنق W-دنغ'-

 وب- اب \> ،دش هتشامگ ,اتسیسب کلام نب عمسم )úf٥3 ـهY )ò٦اسب نی&- دعب
 ،:رمب Yاس نیمه ': عمسم ,وچ یل> ،تفرگب -' >- > ،:رکب اه:ربن یج'اخ `دلخ
 نب ثعش- ،:'>[ \>' یلامش ,اس-رخ هب هبیتق ,وچ ،دم[ ملسم نب هبیتق \> \اجب
 > ،:-: |اصم لیبت' اب تسب ': )úf٦3 ـهY )òòاسب \> ،تش-ذگ ,اتسیسب -' رشب
 مه': '-زه دصتشه هب > ،:رک '-رکت -' 'اک نیمه )هبیتق ':-رب( ملسم نب >رمع >&- دعب
 \>' ,اتسیس هب ,اس-رخ &- ملسم نب هبیتق :وخ )ـهê٤( ': دعب Yاس دنچ ،:ومن حلص
 .تفریذپ í-رخ هنایلاس مه': ,ویلم کی > ،دیسرتب >&- لیبت' > :'>[

 &- یل> ،دندم[ ,اتسیس \ریماب \:دعتم •اخش- )٦3"ú ـهfò!( ات نی&- دعب
 دمحم \'الاس هپس هب هّٰلل-دبع نب حفص- ،\وم- 3اشه رصع ': ،دنتفرن شیپ ,اتسیس
 :ربن یلب-& لیبت' اب > ،دم-رب ,اتسیس &- )ـهY )!fêاسب \> ،دم[ اجنیاب شحج نب
 ': نی&- سپ > ،دندش هتشک حفص- :وخ > ,اناملسم &- یسب ,-': هک ،:رک تخس \اه
 تل>: زکرم &- > ،:رک ú٤ú3( :<-3 ـهuf!( ات > :اتف- 0-زن یبرع لیابق نیب ,اتسیس
 هب \وم- تل>: ¶وقس ات `'>: نی- > ،دندم[ اجنی- \ریماب \:ای& •اخش- زین \وم-
 دنس نیم&رس رب رحب `-' &- یمالس- \اهرکشل یل> تشذگ ,اتسیس ': یگنج هناخ
 ،'اهیش- ،,اتسویس ،,>رین ،لبی: ،لیبام'- دننام ,[ |>رعم \اهرهش > `:رک |رصت
 رصع ': )٤3!ú ـهê٦( Yاس ات -' `ریغ> ,اتلم ،هیباب ،)\ره>'( '>'- ،:اب[ نمهرب
 نیم&رس مه ,[ &- دعب > ،دن:'>[ تسدب مساق نب دمحم B'زب حتاف E:ایقب ،\وم-
 .دنامیقاب یمالس- ,-'الاس ریم- تحت ': '>اشپ :>دح > ,اتلم یصاق- ات دنس
 ،دن:وب `:-: 3->: -' :وخ Eاحوتف زین ,اتسناغف- ۀهبج بقع ': ,اناملسم E'وصنیاب
 '>اشپ > لباک ات هتفرگ ,اتسیس > >رم &- ,اتسناغف- 3:رم ،دیدی: الاب ': هکی'وط یل>
 'اسهوک نی- > ،دن:رک تم>اقم Wرع حتاف \اهرکشل اب Yاس دن- > دصکی Eدم ':
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 &- لباک > لب-& ': ,اهاشلباک > هلبات' هک یتق> > ،:وب \زیرنوخ > :ربن ,-دیم `'-ومه
 یم `انپ دنهی> > '>اشپ > زی:رگ ینعی ههبج بقع هب ،دن:'وخیم تسکش Wرع ,احتاف
 یم :وبان -' Wرع \اهولخاس > ،هتخات لب-& > لباک رب &اب g-وق دیدجت &- دعب > ،دن:رب
 ،فینع \اهتم>اقم نی': ,اتسناغف- 3:رم > ،تشذگ :-: > ریگ نیاب ,رق کی ،دنتخاس
 نی': .دنتفریذپ خیرتب مه -' 3الس- نی: یل> ،دن:رک 0اف: :وخ Yالقتس- &- یگن-:رمب
 ,وناک الیسکت > دنس \ای': 'دنک دنهی> > '>اشپ ات لباک &- -'اهدنگ تیال> Eاق>-
 نیم&رس نی'دن- ینمهرب > یئ-:وب B'زب دباعم > ،:وب کی:وب وکیرگ تعنص > تیندم
 .تش-: :وج>

 ،هیاصال- ،,اتسیس خی'ات ،همان چچ ،\ربط ،\'{البل- ,-دلبل- ßوتف :ذخآم
 Wرع Eاحوتف ،یمالس- |'اعمل- åرئ-: ،,-ری- یخی'ات \ایف-رغج ،رظن کیب ,اتسناغف-
 لماکل- ،یبوقعی خی'ات ،'>ابم& Wاسنال- مجعم ،'ویم ملق &- تفالخ ،هنایم \ایس[ ':
 ,وه یک وی یس ،یحیصف لمجم ،\زی:رگ 'ابخل- نی& ،یبوقعی ,-دلبل- ،ریث- نب-
 Wاتک  ،"-! ,اتسناغف- خی'ات ،تیلی- دنه خی'ات ،هنهلک ،ینیگنرت هج-' ،گنست
 .\>دن دنس خی'ات ،\رصان Eاقبط ،\': ,اب& ':ام ،بهذل- í>رم ، دنهل-

4ایسابع رصع
)ـه٥'!-!#)(

 > شکمشک اب \وم- E'ام- > `دش-' تفالخ یمالس- Y :<'zاس یس > دصکی 
 یسایس '-دتق- طسب فلاخم ًال>- نیم&رس نی- 3:رم > ،دش \رپس ,اتسناغف- ': گنج
 Y[ ,-'-دفرط ،هیم- ینب > مشاه ینب |التخ- ': ôایناث > ،دن:وب یبرع تل>: \رکشل >
̀ '-ومه ،دنتش-ذگ تس: &- ßالس > ،دن:رک Yوبق -' 3الس- هکن-&- دعب > ،دن:وب مشاه
 ،Wالقن- نی- نمض ': > ،دنه: Yاقتن- مشاه ینب هب -' تفالخ ات ،دندیبلط یم تصرف
 .دن&اس میاق &اب زین -' :وخ '-دتق- > Yالقتس-

 \&>رم ملسموباب 'وهشم نمحرل-دبع ,اس-رخ |>رعم Yاج' &- یکی هچنانچ
 Eوع: نی- \-وشیپ ،>رم یخسرف هس ,اخام 3:رم &- :زمره :-دنب نب )ـهff! دلوتم(
 یسابع میه-رب- 3ام- اب > رفس هفوکب یگلاس u" رمعب )3!ú٤ ـه٤"!( Yاسب > ،دی:رگ
 نی- تشگ&اب &- دعب ،دن-وخب ]ابع E ]Yوع: دیئات هب -' 3:رم > ،:رک '-دی: هکم ':
 3:رم ,اتس'اخط ات >رم &- ,اتسناغف- یلامش Eایال> ': )ú٤ê3 ـهY )!"êاس هب رفس
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 نی- تی[ هک -' `ایس Üریب > ،:رک ,الع- -' ]ابع Y[ تفالخ > ،:'>[ مه-رف :وخ '>دب -'
 بقلب -' :وخ > ،تخ>رف- رب میظع یشت[ :وخ `اگرکشل ': > ،تخ-رف- رب :وب Eوع:
 .دیمان “`اشنهش”

 > ،:-: \>' دیدش یتح>اکم ملسموباب -' 'ایس نب رصن ,اس-رخ \وم- ,-رمکح
 -' >- > `دیچیپ هنوچ ,ابن- ': -' 3ام- میه-رب- رس )ú٤ò3 ـه!Y )!uاسب \وم- ,->رم
 شیپ ,اس-رخ &- ملسموب- یل> ،تخیرگب هفوکب ßافس هّٰلل-دبع }':-رب > ،تشکب
 عماج دجسم ': )ـه"Y )!uاسب > ،دی:رگ لخ-: هفوکب یناس-رخ ,ایرکشلاب > ،تف'
 ,الع- -' ,ایوم- تل>: ã-رقن- > ،دن-وخ >رف یسابع ßافس هّٰلل-دبع 3انب -' هبطخ هفوک
 ،تشگ &اب >رم هب ]ابع Y[ تفالخ \'-ذگ :اینب > مهم رم- نی- 3اجن- &- دعب > ،:رک
 > ،:رک ریخست زین -' رهنل-g-'>ام > ،:-: میظنت -' ,اس-رخ )3"ú٥ ـهu٥!( ات \>
 'وصنم هفیلخ یل> ،دی:رگ هکم 3&اع هناهاش E>ربج > Yالج اب )ـهY )!u٦اسب
ـ هY )!uúاس ': -' >- > ،دیسرتب ملسموب- میظع تیصخش &- ßافس ':-رب یقین->:

ú٥٥3( رمعب uú تش-دهگن ,ایسابع \'وط-رپم- 'دن- -' ,اس-رخ > تشکب یگلاس، 
 :ابنس &>ریف > ،دم[ Yاعتش- هب &اب ملسم وب- هتخ>رف-رب ,وناک Yاس نیمه ': یل>
 > ملسم وب یه-وخنوخ هب رکشل '-زه دص اب E-ره Wرغ هن->ره- هیرق &- یتش:'&
 شیپ ,اتسربط > \'ات Wرغ |رطب > ،:رک 3ایق ,ایسابع دض رب ،Yالقتس- لیصحت
 Üوس میظع \-وق اب \> گنجب -' یلجع '-رم نب 'وهج ،'وصنم ،یسابع ۀفیلخ ،تف'
 رگی: تکرح .دش هتشک :وخ ,->ریپ '-زه تصش اب `اگ:ربن نی'دن- :ابنس > :رک
 هفیلخ هک ،:وب دیپس تی-' 'اعش تحت ': `دنب&-رب E:ایقب ـه!٤! هنس ': ,ایناس-رخ
 }:وخ > :رب نیب &- -' `دنب&-رب \-وق > ،تشامگ ,[ عفدب -' \دهمل- :وخ رسپ 'وبصنم
 .:وب ـه"٤! Y>ال- عیب' ٦ هبنش>: &>' تمیزه نی- > تشکب 'اکیپ ,-دیم ': -'

 > دن:رک }'وش 'وصنم |الخ رب زین 'اهدنق > تسب 3:رم )3!ú٦ ـه٤٤!( Yاسب
ـ ه٥f!( ': &اب > ،دن:ومن یتخس گنج ,اتسیس ,-رمکح \:&- دمحم نب ریه& اب

ú٦ú3( -افتاب سیغ:اب &- \>ره سیس :اتسÜ ٤" هفیلخ ،تساخرب یناتسیس شیرح 
 زین هبیتق ,-رسپ ,وع یب- > >رمع > ،:اتسرف >- عفدب همیزخ نب 3&اخ اب -' رکشل '-زه
 > دنتشکب -' سیس ,->ریپ '-زه úf :>دح ': > دنتخاتب >رب ,اتس'اخط &- هفیلخ مکحب
 ،تفرگ ینزب ,>'اه -' }رتخ: هلیجرم > دش هتشک :-دغب ': هک دنتفرگ ریس- -' >- :وخ
 ,اتسیس 3:رم > ،:رک }'وش زین جن'& رهش )ـه!٥!( Yاسب .:وب ,ومام ':ام هک
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 دض رب یتش:'& ,اب&رم نب هی>'{[ > :-دش نب دمحم :وخ یلحم ,ای-وشیپ E:ایقب
 دعب .دن:رک Wولغم -' هفیلخ 'وصنم نب دیزی ,اتسیس یل-> > ،دندیگنج 'وصنم هفیلخ
 هی: &- میکح نب مشاه 3انب عنقم هب 'وهشم \رگی: :رم )úúú3 ـه!٦!( Yاسب نی&-
 '>دب >رم > سیغ:اب > E-ره ': ,اگماج دیپس 3انب -' یتعامج > ،تساخرب >رم `&اک
 &- :وخ ,->ریپ رفن '-زه uf اب اجن[ 'دمه > ،تشذگ وم[ \-'>ام هب > ،:'>[ مه-رف :وخ
 فسوی )úú٦3 ـه٦f!( :>دح ': مه > ،)ـه٦u!( دی:رگ وحم ,ایسابع \-وق |رط
 یل> ،تش-رف- }'وش ملع جنشوپ > Wاغرم > هنمیم ': > تساخرب ,اس-رخ ': 3ربل-
 .دش هتشک :-دغب ': > تشگ ریس- ,اس-رخ '-دمکح دیزم نب دیزی تسدب یگنج ':

 \ریم- تش-دمان مصاعوب هک یتسب رفنکی ßافس رصع ': ,اتسیس ۀهبج ':
 > دم[ ,اس-رخ &- \دنک ,املیس ،یسابع 'اب': |رط &- ،تفرگ تسدب -' ,اتسیس
ـ هuò!( تسکشب '- >- > `:رک گنج لیبت' اب مه تسب ': > ،:رب نیب &- -' مصاعوب

úú٥3( <ایقب ,اتسیس 3:رم &اب یل:E اسب :اق' نب نیضحY )!ـه!٤ ú٥ò3( وش'{ 
 )ú٦u3 ـه٤٦!( ': ,[ &- دعب > \رسل- \:انه ًال>- یسابع 'وصنم |رط &- ،دن:رک
 &اب سپ-> \دنچ &- سپ یل> ،دم[ ,اتسیس تموکحب 'وصنم نب دیزی \دهمل- Yاخ
 جخ' ات > دم[ ,اتسیسب )ú٦ò3 ـه!٥!( Yاسب `دی-& نب نعم \> ãوع > ،تف'
 ای دن>ام( هک '- >- :ام-: ،:رک لیبت' اب هک یگنج ': > ،تف' شیپ )W-دنغ'- \:->(
 Yاسب یل> ،:اتسرف :-دغب هب > تفرگ ریس- }رکشل '-زه یس اب تش-دمان )دی>ام
 ,اتسیس ': í'-وخ }'وش تقونی': ،دندی': -' نعم مکش ,اتسیس 3:رم )ـه"٥!(
 هب \دهم هفیلخ |رط &- کلام نب `زمح )úú٥3 ـه٥ê!( Yاسب > تش-: Eدش
 ,اتسیس همهم عیاق> &- رگی: ،:رک لصأتسم -' ,اتسیس یج'اخ ßون > ،دم[ ,اتسیس
 ،دم[ ,اتسیسب )úò٥3 ـه٦ê!( Yاسب \دهم 'اب': &- هک ،تس- دیعس نب میمت \ریم-
 > تفرگ ریس- '- >- ':-رب > ،:رک Wرح لیبت' اب > ،دیشک رکشل جخ' > تسب رب >
 .:اتسرف Ü-رعب

 دعب > یسوط دمحم نب رفعج )úòú3 ـه!Y )!úاس &- دیشرل- ,>'اه رصع ': ام-
 Yاس ': &اب > ،دن:وب ,اس-رخ ,ان-رمکح )ـهY )!úuاس ': رفعج نب ]ابع >&-
)!úـه٤( اسب > فیرطغل- دلاخY )!úرقم ,اس-رخ \ریماب کلام نب `زمح )ـه٦' 
 ,-رمکح :-دغب 'اب': &- یخلب یکمرب ییحی نب لضف )ـهY )!úúاسب > ،دندش
 ,[ :دع هک ،:-: لیکشت ,اس-رخ رکشل 3ان هب -' \وق \رکشل اجنی': > ،دش ,اس-رخ
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 &- )úê٥3 ـهY )!úêاسب > ،:رک بسک -' یگ'زب {وفن > ،دیسریم ,ویلم مین هب
 یسابع 'اب': دی:انص &- یکی ,اس-رخ 3:رم Eوقب \> تشگرب :-دغب هب ,اس-رخ
 ،دن:وب یکمرب دلاخ نب ییحی :ال>- &- یخلب ,ایکمرب |>رعم z:-وناخ نیمه > ،دی:رگ
 یسابع 'اب': \ری&> هب رفعج > لضف >- ,-رسپ رفن >: دیشرل- ,>'اه رصع ': هک
 ,ایناس-رخ ,وچ > ،دیسرتب ,اش میظع {وفن &- تفالخ 'اب': رخالاب یل> ،دندیس'
 z:-وناخ نی- دیشرل- ,>'اه ,-رب انب ،دن:رک یم اهمایق Yالقتس- لیصحت \-رب `'-ومه
 لصأتسم 3اع 'اتشک هب ،دن:وب هتفرگ فکب یسابع تل>: 3امت '-دتق- 3ام& هک -' B'زب
 .)òfu3 ـهòú!( تخاس

 &اب > )ـهY )!òfاسب ,اهام نب یسیع نب یلع ،یکمرب لضف E'ام- &- دعب
 ,اس-رخ ,-ریم- )ـهêu!( Yاسب رفعج نب ]ابع > )ـه!Y )!êاسب نیع- نب همثره
 ,-رمکح ملاس نب ریثک > ،:اتف- }'وش ,>'اه ]ولج Yاس هب ,اتسیس ': ام- ،دن:وب
 ': لیبت' اب > ،:رک عیطم -رناتسیس `'امع نب ,امثع >&- دعب ،تخیرگ :-دغب هب یبرع
 > تسب ': :وخ ,-'-وس اب هک یناتسیس نیصح > دقرف نب رشب اب > ،:ومن گنج جخ'
 )úê"3 ـهY )!ú٦اسب >&- دعب > ،:رک تخس \اهگنج ،دن:وب هتش-:رب رس ,اتسیس
 \-رب ،تشگ 'وبجم تفالخ 'اب': > ،دش ,اتسیس ریم- یناتسیس رشب نب :™-:
 -' نیصح تسخن ': :™-: ،:ریگب 'اک یناتسیس :وخ تقایل &- ،نتف ری-ون ,دناشن>رف
 ،دیامنن {وفن بسک &>رمین ': :™-: هکنی- \-رب یل> ،:رک 3-' -' ,اتسیس > ،:رب نیب &-
 ین-رمکحب ریرج نب دیزی )ـهY )!úòاسب \> ãوع > ،دنتش-: |وقوم -' >- \:>زب
 )ـه"Y )!òاسب >&- دعب > تخاتب لباک > لب-& رب صخش نی- ،دش هتشامگ ,اتسیس
 .تف' شیپ لباک ات ,اتسیس ,-رمکح 3ان یسیع

 ,اتسیس ': )ـه"Y )!òاسب هک تسنی- رصع نی- مهم 'ایسب ó:-وح &- رگی:
 'وهظ دشاب )پسامهط >& لسن &- ( یناتسیس هّٰلل-دبع نب `زمح ریم- هکی'ومان ,ان-ولهپ
 \:-&[ ۀلول> ،,اس-رخ قباس بلط Yالقتس- Yاج' \>ریپ هب غبان تیصخش نی- ،:رک
 جن'& رب > ،دن-رب -' دیشرل- ,>'اه ,-رمکح یلع نب یسیع > ،دنگف- نیم&رس نی':
 -' >- یسیع یل> ،تف' شیپ جنشوپ > E-ره ات یسیع بیقعت هب > ،تسج |رصت
 رب &اب > ،:'>[ مه-رف 3: `&ات \-وق &>رمین ': `زمح .دن-' بقع ,اتسیس هب سپ->
 .تشگ &اب ,اتسیسب )ـهY )!òòاسب > :ومنب بعص \اهگنج > ،:رک هلمح 'وپاشن
 &اب > ،دنگف- ,ایسابع '-دتق- ,اینب ': یلزلزت \&>رمین ,-ولهپ نی- 'وهظ ,وچ
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 ,-رب انب ،دن:رک دنلب -' یبلط Yالقتس- |اگش کلف \اه-دص ,ای&>رمین > ,ایناس-رخ
 '-زه یس اب `زمح > ،دم[ ,اس-رخ هب دیشرل- ,>'اه هفیلخ :وخ )òfò3 ـهY )!êuاسب
 هفیلخ )ـهY )!êuاس رخال- عیب' ': ,وچ یل> ،:رک تکرح 'وپاشن |رطب '-رج رکشل
 > ،:رکن یگنج ,ایسابع '-:-زع ,اگدنام&اب اب `زمح ،تف' ,اهج &- ,اس-رخ ]وط ':
 > ،دم[ لیان :ای& ßوتفب > ،:رک }'ام دنس > ,اتسچولب |رطب > ،تشگ&اب ,اتسیسب
 هکیلاح ': ،دش هتشک )ـهu!"( Yاسب > ،دم[ &اب رفس نی&- )٤3!ò ـهY )!êêاسب
 هخانش یلم ,-ولهپ ثیحب > ،:وب 3:رم :زناب& اهنرق ات >- ین-ولهپ > \:-' ,اتس-:
 }اخ یلاه- &- \> ،:رک í>رخ تسب &- `دیبع نب Wرح >- \>ریپ هب > ،دشیم
 -' یه-وخی:-&[ ,وناک > ،:رک اه:ربن یسابع ,-'-دمکح اب )ـهêê!( ات > ،:وب ,اتسیس
 تسدب یقیقح '-دتق- یل> دندم[ یم ,اتسیسب یسابع 3اکح ,[&- دعب > ،تش-: 3رگ
]Y وب `:اتف- رهاط:. 

 Y[ تفالخ لیکشت ': یناس-رخ ملسم وب- اب هک ,اتسناغف- 'دتقم \اهن-دناخ &- ام-
 رکذل- قباس \وهام ,-دناخ ,امه \ایاقب هک ،دن:وب 'وغ ,ای'وس ،دن:رک یه-رمه ]ابع
 > ،تش-: E'ام- 'وغ Yابج ': ,ایوم- رخ->- ': کنرخ نب بسنش ,ام:>: نی&- ،دن-
 ،:وب -ونمه ,اس-رخ Eاکرح ': ملسموباب )ú٤ú3 ـهuf!( :>دح ': :الوپ ریم- }رسپ
 .دش ده-وخ `:-: ,ای'وغ ßرش ': ,[ لیصفت هک

 ،یبوقعی ،هن-زخ هټپ ،\رصان Eاقبط ،,اتسیس خی'ات ،\'{البل- ،\ربط :ذخآم
 مجعم ،بهذل- í>رم ،ریث- نب- ،یمالس- \دیپولکسن- ،هکم-ربل- ،هکم-رب خی'ات
 لمجم ،ریث- نب- لماکل- ،! í 3الس- &- دعب ,اتسناغف- ،\زی:رگ 'ابخال- نی& ،Wاسنال-
 .,>دلخ نب- ،یحیصف

 4اتسناغف+ یندم % یعامتج+ H+وح+
 یسابع % Dوم+ 5*%$ *$

 3:رم ô-'رکم ,ایوم- > نیدش-' \افلخ رصع ': ،دیدن-وخ هتشذگ Yوصف ': هچنانچ
 طسب |الخ رب اه'اب ,اتس'اخت > لباک > لب-& ات ,اتسیس > >رم > E-ره &- ,اس-رخ
 دعب Yاس òf! :>دح ات هلبات' > ینمهرب ,اهاش لباک > دندی'وش یبرع یسایس '-دتق-
 ': ینمهرب > یئ-:وب تیندم رث- > ،دن:رکیم تم>اقم لب-& > لباک ': زین Eرجه &-
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 ,اتسناغف- تکلمم Wرغ \اه تیحان ': > ،:وب یقاب خلب > ,اتس'اخت > لب-& > لباک
 .دشیم `دهاشم یتش:'& تفاقث 'اث[ زین >رم > ,اناگ&وگ > E-ره > ,اتسیس دننام

 نی- 3:رم > ،:وب فینع > بعص ،یتش:'& هچ > یئ-:وب هچ 3:رم تم>اقم ام-
 ,ای-وشیپ ,ایوم- رصع ': ،دنشک ,:رگب -' ,-رگی: تعاط- ۀقب' دنتس-وخ یمن 'وشک
 \'وط-رپم- |الخ رب هک ینعم نیاب ،دن:-: یمالس- گن' -' تم>اقم نی- ،,اس-رخ
 مشاه Y[ ,اگدنهانپ \->أم ,اس-رخ > ،دن:رب ßالسب تس: مشاه Y[ \'-دفرطب ,ایوم-
 \'-:رفط ۀغبص هچ رگ- تم>اقم نی- هک ،:رک دیابن }وم-رف -' هتکن نی- یل> .دی:رگ
 ،:وب 3:رم نی- یه-وخ Yالقتس- ۀتفهن سح رب ینبم تقیقح ': ام- ،تفرگ -' ,ایمشاه
 > ،دن:'>[رب هشی' &- -' ,ایوم- \'وط-رپم- ,اینب 3:رم نیمه هک تسنی- ,[ لیل: >
 یناس-رخ ملسموب > ،دش \زی' `:ولاش ,ایناس-رخ تسدب مه ,ایسابع \'وط-رپم-
 > اهش'وش ،میدی: هچنانچ یل> ،:رب :-دغب تخت > ربنمب -' ßافس > 3ام- میه-رب-
 ,ایوم- اب هکی'وطنامه ,ایناس-رخ > ،تسشنن >رف ,اس-رخ ': \:امتم Eاب-رطض-
 \-رب نیم&رس نی'دن- یلم ,ان-ولهپ > دن:رک :ربن زین ]ابع Y[ اب ،دن:وب `دیگنج
 رب ینبم |رص ,ایوم- اب ,ایناس-رخ \اه:ربن رگ- > ،دندش -دیپ Yالقتس- لیصحت
 نی- ،:-دغب ,ایسابع > مشاه Y[ '-رقتس- &- دعب دیاب هنی[ ره ،\:وب مشاه Y[ \'-دفرط
!یتسشن >رف `اگناج > نینوخ ری-ون

 3انب ینام& > ،همیدق ,ای:- &- 0اف: 3انب یتدم ,اتسناغف- 3:رم > ,ایناس-رخ ام-
 -' دصقم کی `ریغ> í'-وخ 3انب یهاگ > ،مشاه Y[ \'-دتس>: 3انب یتق> > هیبوعش
 هچنانچ ،:وب یبنج- ۀطلس Yالحمض- > ،Yالقتس- لیصحت &- E'ابع هک ،دن:رب یم شیپ
 -' میظع دصقم نی- ،یلحم ,ای->رنامرف `ریغ> ,اماس Y[ > رهاط Y[ 'وهظ هب اهدعب
 .دن:'>[ تسدب

 -' 3الس- نی: هک ینعم نیاب ،:وب دیفم ,اتسناغف- 3:رم \-رب هلاس دص >: :ربن نی-
 \اهتموکح \-'-: یل-وتم :اهج هجیتن ': یل> ،دن:رک Yوبق ,[ دنسپ یقرت دیدج ß>' اب
 ': > ،دنتخیمایب یبرع > یمالس- Eای->' اب -' یناس-رخ تفاقث > ،دندش زین یلحم
 هتشذگ ,ای:- هکیلاح ': ،دندم[ 'اب `دیزگرب > \وق رصانع 3الس- رشن > 0اف: \-رب `دنی[
 نکمم ,[ &- `:افتس- رصع ,[ ': > ،دن:وب 3اه>- > Eاف-رخ &- رپ > `دش `:وسرف ,اش
 .:وبن
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 -' ینمهرب > یئ-:وب > یتش:'& نی: \اج 3الس- تنای: \رجه Y -<Yاس دص >: ':
 رشن ,اتسناغف- 3امت ': ،:وخ طخل- مس' اب زین یبرع ,اب& > ،تفرگ ,اتسناغف- ':
 طخل- مس' > ,اب& ,اتسناغف- یقرش \اهتمسق ': مه Yاس دص مین>: ات > ،دی:رگ
 هچنانچ ،:وب :وجوم یبرع یفوک طخ اب û3وت )¶ولخم \رگان >-:رس( تیرکسنس
 \:امج( `دم[ تسدب ),اتسناغف- یقرش( یچوت \:-> ': هک یبرع ۀبیتک نیرتمیدق
 '>اشپ می&وم ': یگنس رب ,ونک- > ،تس- تیرکسنس > یبرعب )ò٥ú3 ـه٤u" یل>ال-
 .تس- ≠وفحم

 -' :وخ \اج ،تق> نیمه ': \ولهپ ,اب& زین ,اتسیس > E-ره > ,اس-رخ ':
 ,اتسناغف- ': زین ریس ،Yاج' ،ثیدح ،ریسفت یمالس- 3ولع > ،تش-ذگ \': ,ابزب
'<-í دم > ،تفای-'[ زب'B -ره > خلب > جن'& ': یمالس-E < وجوب `ریغ> >رم: ]دم، 
 یط>& نب تباث نب هفینح وب- مظع- 3ام- دننام یمالس- 'وهشم :اه& > B'زب \املع >
 ،یم-رک بهذم سسوم یناتسیس 3-رک نب دمحم > \&>رم ä'ابمل- نب- )لباک Yامش(
 óدحم Wوقعی نب میه-رب- قحس- وب- > ،)یت-ره( یناشاب óدحم ,امهط نب میه-رب- >
 > ،یفنح هیقف یناج&وج یسوم ,امیلس وب- > ،یخلب یفوص مه:- میه-رب- > ،یناج&وج
 ننس بحاص یناتسجس :>-: وب- > ،هفینحوب Wاحص- &- \>رم متس' نب میه-رب-
 وب- > ،یخلب مجنم رفعج وب- > یناتسیس óدحم دمحم نب لهس متاح وب- > ،|>رعم
 رعاش مهجل- نب یلع > ،یناتس'اخت یبرع رعاش :رب نب 'اشب > ،\&>رم Æ'وم هبیتق
 Y -:-'zوص- > W-:[ > تیندم > ،دندم-رب نیم&رس نی- 3:رم &- `ریغ> یناس-رخ یبرع
̀ :-: لقن یسابع تفالخ 'اب'دب `ریغ> ,ایکمرب دننام ,اس-رخ 3:رم ۀعی'ذب زین یمجع
 ،دم[ :وجوب یس'اف ینونک ,اب& > `دش ¶ولخم \': ,اب& هب یبرع :ای& Eاملک > ،دش
 ': حتاف \اهبرع > ،دی:رگ -دیپ نیم&رس نی': یناس-رخ > یبرع ¶ولخم تیندم >
 > .دندیزگ تنوکس :ای& :-دعتب `ریغ> >رم > خلب > جن'& > E-ره دننام B'زب \اهرهش
 3وس' > W-:[ رشن > ,اتسناغف- یئای'[ :-ژن اب )یماس( یبرع لسن ¶التخ- >رنی&-
 حلسم رکاسع ،نیشن رهش > نکاس \اهبرع رب `>الع .دش &اغ[ نیم&رس نی': یبرع
 ریث- نب- Yوقب هچنانچ ،دن:وب Yوغشم Wرض > Wرحب ,اس-رخ ': :ای& :-دعتب زین یبرع
 ،رکب ۀلیبق &- '-زه تفه > ،`رصب له- '-زه هن \وم- رصع ': هبیتق ین-دناموق تحت ':
 ،دن:وب یفوک '-زه تفه > ،:&- &- '-زه `: > ،سیقدبع &- '-زه 'اهچ > میمت &- 'زه `: >
 E:ایق تحت ': یل-وم مه '-زه تفه > ،صلاخ :-ژن یبرع رکشل '-زه ٤ú هلمج هک
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 &- هچنانچ .تس-'[ یم -' \رکشل زین یموب 3:رم &- `'-ومه هبیتق .دن:وب یطنب ,ایح
 تمدخ یبرع رکشل اب هک ،:وب هتفرگ رکشل رفن '-زه تسیب ات `: زین ,اس-رخ 3:رم
 &- شیب ,اس-رخ ': یبرع تل>: ßالسل- تحت رکاسع هک ،دی[ یم رب نی&- > .:رکیم
 :>دح ات رهنل- g-'>ام ': -' یمالس- Eاحوتف رکشل `دع نیمه > ،دن:وبن رفن '-زه دص
 .دن:-دیم عیسوت نیچ

 ،دیس' یبرغ دنه > دنس :الب رثکاب یمالس- Eاحوتف یسابع > \وم- رصع ':
 &- \دنه Eاعونصم > Eاجوسنم > ریقاقع > هی>:- لیبق &- دنه '->-دیپ رثک- ,-ربانب
 > )\>-دنگ( لیب-دنق > )\ره'( '>'- > دنهی> > `'وصنم > لبی: > ,اتلم یت'اجت زک-رم
 بصم ات ریمشک &- دنس \:-> > ,-'وط 'ومعم \اهرهش `ریغ> )ینونک '-دضخ( :-:زق
 یبرع ,دمتم :الب > Ü-رع > ,-ریاب E-ره > ,اتسیس > لب-& `-رب )دنس( ,-رهم \ای':
 لقوح نب- > \رخطص- Yوقب > ،دندشیم `:رب E'اجت 'وطب `ریغ> قشم: > :-دغب دننام
 > ,اس-رخ 3امت ': )ینونک ,اتسچولب( ,-'وط > ,-رکم > '-:زق )ديپس رکش( ذیناف
 > یلع- 0ون B'زب \اهناخ'اک دیوگ یسدقم \'اشبل- هکی'وط > ،دشیم E'اجت Ü-رع
 ,اتسنوتښپ \اه-' &- Wاجنپ یت'اجت لف-وق -ذکه .:وب ,-'وط ': رکش '-: هن-: دیفس
 Y-وم- اجن[ &- > ،دنتشذگیم زین رهنل- g-'>ام > -'اخب هب ,اس-رخ > هنزغ > لباکب ینونک
 ,اس-رخ یمشیرب- Wاجوسنم ،یت'اجت |>رعم ۀعتم- &- ،دن:-دیم Yاقتن- دنهب -' ینیچ
 رصع ': E'اجت نی- دیه Yوقب > ،دنتف' یم زین نیچب ,[ لف-وق هک ،دن:وب >رم >
 نیگن' Eاجوسنم > ,اس-رخ نه[ > \دنه |>رظ هک تفای 3امت تعس> یسابع
 > یخن ۀسبل- > لیگ'ان > لفنرق > :وع > ،نیچ &- ینیچ'-: > کشم > :وع > ،ریمشک
 رثاب ,وچ .دندشیم `:رب یبرع 'وشک یبرغ یض-'اب ,اتسناغف- `-' &- دنس > دنه &- لیف
 E'اجت ,ایناماس :الب ': -ذهل ،:-: \>' تینم- ,اس-رخ ': یمالس- تموکح '-رقتس-
 اب '- دنه عیس> 'وشک :ومحم ,اطلس Eاحوتف ,وچ مه > ،دش E:ای& 'دن- نیچ
 یطس> \ایس[ کلامم > ,اس-رخ 3امت یت'اجت 0اض>- -ذهل ،:رک لص> یبرغ کلامم
 .:رک ینایامن تفرشیپ

 یم دنهب اجن- &- > ,اس-رخب رت-وتم لف-وق ,اتس>دنه &- هک :دیوگ یف-ریس دی& وب-
 )Eالق( ,اکزیک > '-:زق `-رب اج نیمه &- هک تس- ,اتسلب-& B'زب لف-وق نی- `-' ،دنی[
 E'اجت دنس اب )\ویس( یبیس> ,الوب z': > )تیوک( Yاش `-رب > دنتفریم ,-رکم >
 ': هچنانچ تش-: یی-زسب Eرهش ریث- نب- Yوقب E-ره تخاس Eاجوسنم > ،دن:رکیم
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 0-ون- &- هکیماگنه \زیرقم > ،دنتفگیم g-ره -' \>ره ۀسبل- رجات یبرع ,اب&
 فی:' ': زین ,اس-رخ 3انب -' یی هچ'اپ ,[ ': ،:رب یم 3ان \رصم |>رعم Eاجوسنم
 ': یبرع ,-رگتعنص هک :دی[ یم دیدپ نی&- > :'امشیم `ریغ> لمخم > تفب'& سیافن
 .دن:رکیم دیلقت تیسنج > 3ان ,امهب -' ,اس-رخ Eاجوسنم 0-ون- زین رصم

 > دنه 'اجت ,-': هک ،:وب دنه یت'اجت زک-رم &- زین \'اهلب :یناج&وج Yوقب
 > ,امغل > Eولب > Eولج ,انچمه :وب 'وهشم ,[ کشم E'اجت > ،دن:وب ,اس-رخ
 ،رکذل- Y>- رهش یت'اجت ۀعتم- هک ،دن:وب ,اس-رخ > دنه یت'اجت زک-رم دنهی> > 'ونی:
 .:وب اهبن-رگ \اهماج > رهوگ > کشم رکذل-رخ[ &- > دنفسوگ > >اگ > رکشین

 > تمعن اب > ,-:اب[ :وب ینیم&رس ملاعل-:>دح فلؤم یناج&وج Yوقب ,اس-رخ ام-
 > اه>'-: > `&>ریپ > اهماج > پس- `اگشی-دیپ > ،ره-وج > میس > '& ,:اعم \-'-:
 '->-دیپ 'وهشم ۀعتم- ام- ،:وب 'وپاشن ,[ یت'اجت B'زب زکرم هک ،هبنپ > مشیرب-
 زیوم نلام &- ،Wاش>: > تشخ ریش > ]ابرک E-ره &- ::وب E'ابع ,اس-رخ \اهرهش
 ,اناگ&وگ &- ،هکرس > نیزق \اهماج > یلع- ۀبنپ >رم &- ،سمشک Æ>رک &- ،یفیاط
 ،دمن 3'دنک &- ،دمن > دیبن ,اقلات &- ،]الپ > ولی& > پس- گنت > دمن > Wوخ ,اپس-
 ،,وگانوگ اههویم > هلغ > دنفسوگ ,اتس'اخت &- ،رفولین > رکشین > جن'ان > جنرت خلب &-
 &- `رقن > میس )ینونک ریشجنپ( ریهجنب &- ،`ویم > دیبن )`:وجوم کبی-( ,اگنمس &-
 &- ،`&وگن- > امرخ > ولی& > اهشرف ,اتسیس &- ،وکین ۀحلس- > نشوج > `'& > `:رپ 'وغ
 شغ': &- ،,وباص > ]ابرک > کشخ \اهویم )دنه E'اجت B'زب زکرم( تسب
 .:'وجال > `:اجیب > '& > میس ,اشخدب &- ،,-رفع& )'>-دنیم&(

 'وشک ': )ینونک ,اغ'وبش( ,اقربش \اهریشمش هک :دیوگ ینامل- رمیرک ,وف
 E'اجت `-' نی&- زین )دنهم( \دنه \اه ریشمش > ،تش-: Eرهش یلیخ ,ایسابع
 Eاجوسنم &- > ،تش-: یترهش اجن[ نیلاق > ,اقلاط یمشپ Eاش>رفم > دمن .دشیم
 .:وب لمعتسم ôاصوصخم gابع > g-:' ,[ 3رگ

 یقرت رب دن:وب E'اجت زک-رم لب-& > ,اتسیس > ,اس-رخ ': هک مظعم \اهرهش
 .دن'-: تلال: نیم&رس نی- تعنص > E'اجت > تع-'&

 E-دیاع ،:-دغب ]ابع Y[ > \وم- تل>: ::وشیم :افتسم خی'ات Ü'>- &- هکیاج ات
 ،یتل>: \اه نیم& E-دیاع > 'وشع > میانغ ،سمخ ،åاک& ،هیزج ،í-رخ 'وصب -' لی{
 :تش-: اه نیم&رس نی&-
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 :,>دلخ نب- > \'ایشهج Yوقب
 fff،! ،'وتس fff،٤ ،`رقن هعطق fff،" مه': ò،fff،fff" :,انس-رخ &-
 .هلیله لط' uf،fff ،]ابل f،fff" ،3الغ
 رکش( ذیناف لط' f،fff" ،]ابل uff ،مه': fff،fff،٤ :,اتسیس &-
 .)دیپس
 .مه': ٤ff،fff :,-رکم > ,-'وط &-
 ::وب نینچ یسابع تل>: E-دیاع حلص تلاح ': رفعج نب هم-دق Yوقب ام-
مه': uú،fff،fff :,اس-رخ &-
مه': fff،fff،! :,اتسیس &-
مه': fff،fff،! :,-رکم > ,-'وط &-
 نینچ میدق حلص '-رقب 3الس- &- سپ -' ,اتسیس لمع ،,اتسیس خی'ات فلؤم ام-
:دسیونیم
 ،'-زفس- ،'>-دنیم& ،:-&ون ،لب-& ،لباک ،دخ' ،تسب :,اتسیس \اهت'وک &-
 .),ویلم کی( مه': فل- فل- :,اتسجخ
 &اب .مه': ,ویلم تشه > یس :ـهff" :>دح ': 3الس- دح تیاغ ات ,اس-رخ لمع

 uêú،fff،٥ ,اتسیس Eایلام 3امت هک :دیوگ ,اتسیس í-رخ ßرش ': فلؤم نیمه
 u!"،fff،٥ یقاب > هیزج > هصلاخ E-دیاع مه': fff،ò٥ هلمج ,-&- هک ،تسمه':
 .تسج-رخ 0-ون- مه':

 -' یمهم Eامولعم یمس' ربتعم :انس- \>' &- )ـه"u"( :>دح ': هب{-:رخ نب- ام-
 ': 3الس- &- لبق هک ،`:وب ,امه تفالخ یتایلام > \'-:- ,ام&اس هک ،`:'>[ مه-رف
 :وب مه': `رقن Yوپ > ،تش-: الط ٥"،٤ هک ،:وب 'انی: الط Yوپ .تش-: í->' ,اس-رخ
 دنتفگیم )Y>- ۀمضب( رک هک ،:وب Yومعم یلیک یسنج Eایلام ': .تش-: `رقن êú،" هک
 .'->رخ ٦ Y:اعم

 ::'اگنیم نینچ -' تفالخ یقرش \اه نیم&رس دم-': هب{-:رخ نب-
مه': fff،úú٦،٦ :,اتسیس
 .مه': ٤ú،fff! ,اتس'اخت ات '>-دنیم& > ,اتسلب-& > جخ'
 .مه': ٤ff،ufú :سخرس
 .مه': ٤ú،fff!،! :,اجهاش >رم
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 .مه': f،fff"٤ ::>' >رم
.مه': ٤٤f،fff سیغ:اب
 .مه': ٥ê،fff!،! :Üاتس' جنک > '-زفس- > E-ره
 .مه': ٥٥ê،u٥f :گنشوپ
 .مه': uff،!" خلب > :>رل->رم نیب ,اقلاط
 .دنپسوگ '-زه >: > مه': ff،fff! هنزغ > :>' >رم > E-ره ,ایم ,اتسجرغ
 .مه': f٦،٦ff! 3& :,وحیج > خلب نیب ,اتس'اخت یح-ون
 .مه': fff،٤ )؟نغ هتق( نغ>ربق ،مه': fff،٥٥ :Wای'اف
 f٦،٥ff" 'اجنب > ,اخمرب ،مه': fff" `ذنوب ،مه': fff،٥٤! ,اناگ&وگ
 .مه':
 ملخ ،مه': fff" ,اجدنم ،مه': êu،uff! ,[ ,اتسهوک > خلب > ,التخ

!"،uff :'مه، '<W < ٦،"! ,اگنمسff :'مه. 
 شش تمیقب زینک '-زه >: > دقن مه': ٥ff،fff،" لباک ،مه': fff،٥ ,ایماب
 .مه': f،fff! ,-'اشوی' .مه': '-زه دص
 ،مه': f،fff" ,اخ-> ،مه': ٤f،fff ,انغش ،مه': fff،fff،! ,-رکم
 .مه': u"،fff ,>رخ- ،مه': f،fff! )تسوخ( تسک
 رگی: ,ای:- Wاب'- > هم{ له- &- ،دی[ یم تسدب هیزج &- هک یغلابم E-دیاع نی':

 'انی: هس رفن یف ,اس-رخ ': فسوی وب- 3ام- Yوقب > ،دشیم هتفرگ 3الس- &- ریغ \>امس
 کلمل-دبع رصع ': غلبم نی- > ،دن:وب ینثتسم ,-&- ,-دنم&این > g-رقف هک ،:وب نیعم
 بیرج کی &- \وم- رصع ': \زیرقم Yوقب í-رخ مسق ': ام- .:وب `دش 'رقم \وم-
 '-& `ویم &- > مه': شش '-& رکشین &- > مه': تشه ,اتسلخن &- > مه': `: ,اتسکات
 .دشیم ذخ- مه': >: وج نیم& &- > مه': 'اچ '-& 3دنگ &- > مه': جنپ

 تل>: یلام دی-وع ۀعومجم ،میشکیم هجیتن کی Üوف یخی'ات Eاعلاطم &- ام الاح
 Yوقب Wرع zریحب ات ,وحیج &- > دنس \'اجم ات 'وپاشن &- ,اس-رخ یض-'- &- یبرع
 > \'ایشهج Yوقب > ،مه': ,ویلم ٤٤ :>دح ': ,اتسیس خی'ات 3ولعم ان فلؤم > هم-دق
 > .:وب مه': ,ویلم ٤٥ :>دح ': هب{-:رخ نب- Yوقب > ،,ویلم ٤٥ :>دح ': ,>دلخ نب-
 )٥( Yاقثم ره > ،می'امشب `رقن Yاقثم ú ات ٦ -' مه': `: ره ,&> \زیرقم Yوقب رگ-
 .:وب ده-وخ یناغف- ,ویلم ٥"" :>دح ': ôاعومجم دشاب هتش-: اهب یناغف-
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 &- ام- ،تس- تس: ': Üرفتم Eامولعم یبرع \اهتل>: یلام دم[ ': هب عج-'
 &- یقیق: تسرهف ،,اتسیس خی'ات 3ولعمان فلؤم اهنت .می'-دن یعالط- ,[ |'اصم
 تموکح |'اصم z&-دن- > 0-ون- ,-&- ,-وتیم هک ،تس- `:-: ,اتسیس ': تل>: |'اصم
 > دی-وع &- یکچوک ۀن&-وم هلمجل- یف ات ،می'>[ یم -رن[ ام > ،دیمهف رصع ,[ ': -'
 رصع ۀج>رم \اه هج:وب ]اس- رب یبرع تموکح Eایال> &- یکی ': یتل>: |'اصم
 :دی[ تسدب رضاح

 > `:-: ملقب مه': uêú،fff،٥ :>دح ': -' ,اتسیس í-رخ لمع 'وکذم فلؤم
 :دهدیم ßرش نینچ -رن[ |'اصم

مه': fff،fff،" ,اطلس \-رب •اخ
 .)دشاب دنمله \ای': دنب دیاش( مه': fff،fff،" ؟Üومیت ,:رک تس-'
 .)تس- رهش ۀعلق نتخاس :-رم( مه': fff،"! `'اب ,:رک تس-'
 مه': ٥f،fff `دنگ-رپ 0الق ,:رک تس-'
مه': uf،fff ,اسوبحم \-رب
̀ ام ': دجسم 3:اخ > \'اق رهب( مه': uf،fff عماج دجسم ': ,اضم' |'اصم
.)مه': f" ,اضم'
مه': f،fff" ,ان{وم \-رب
.مه': ٥ff Yاس ره ': `دنب دص 3:رک :-&[
مه': f،fff! ,اتس'امیب \-رب
مه': fff،٥" اهدنب نتسب
مه': uf،fff )سیلوپ( هطرش
مه': ٥f،fff )هیلام سیئ'( >- ,-ریب: > í-رخ '-دنب
 مه': f،fff" )هیلدع( ملاظم بحاص
 مه': uf،ffff اهنتسب گی'
 مه': ٥f،fff )اه:>' یکاخ دس( Eرپ
 .مه': uf،fff دنمله اهتشک ربعم > اهیوج > اهلپ
 E-دیاع ۀیقب هک ،دنکیم `'اش- ,اتسیس خی'ات فلؤم ،'وکذم نیعم |'اصم &- ریغ

 > ابرغ ۀماج > Eاقفن > افعض > لیبس gانب- \-رب \دن:رک `ریخ{ > \دن:اهن \اج رب -'
 .\:وب یل-> 'ایتخاب هکیرگی: |'اصم
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 یمالس- Eایال> 3امت ': ،افلخ 3انب یسابع > \وم- تل>: ': هکیتاکوکسم &- `>الع
 یمالس- ریغ \اهتل>: هقباس Eاکوکسم یخرب دنس \'اجم ات ,اس-رخ ': ،`دش Wرض
 یهاگ > ،:وب جی-' زین یمالس- ریغ \اهتل>: ۀقباس Eاکوکسم رب یهاگ > ،:وب جی-' زین
 3ان ،رتخاب > Wاجنپ > -'اهدنگ یی-:وب ,اهاش ای یناساس ,اهاش ۀقباس Eاکوکسم رب
 .دن:رکیم Wرض مه -' هبیط هملک > هفیلخ

 3انب مه -' هکس Wرض قح ،دندم[ یم ,اس-رخب هکیماگنه تفالخ 'اب': ,ایل->
 :>دح( دیزی نب کلمل-دبع > )ـه !٥! :>دح( هبطحق نب دیمح هچنانچ ،دنتش-: :وخ

!٥êدح( دمحم نب رفعج > )ـه<: !ú!دح( یسیع نب یلع > )ـه<: !òfهمثره > )ـه 
 ,ایسابع رصع ,ایل-> &- )ـه"f" :>دح( :ابع نب ,اسغ > )ـه!ê! :>دح( نیع- نب
 ملسم وب- مه > .تس- :وجوم ,[ \اهنومن هک ،دن- `:& هکس :وخ 3انب 'وپاشن ': :-دغب
 ات هک `:& هکس ملسم نب نمحرل-دبع ملسم وب- 3انب >رم ': )ـهuu!( :>دح ': یناس-رخ
 .تس- :وجوم ,ونک

 هحوتفم کلامم 3امت ': یبرع تل>: Eاکوکسم ôاعبط یمالس- رکشل Eاحوتف اب
'<-í رش \زیرقم هکی'وط > تس- هتفایß رضح یمالس- رصع ': ،دهدیمE رمع 
 \>رسک مه-': ,&> لکش > E'وص \>ریپ هب -' یتاکوکسم 'اب نیل>- Ü>'اف
 نی- ,&> ،تشون -' هّٰلل- Y-وس' دمحم > `دح> هّٰلل-ال- هل-ال ,-رب > ،:رک رشن )یناساس(
 ': ،تشون -' ربک- هّٰلل- ,-رب ,امثع Eرضح > ،:وب `رقن Yاقثم شش مه': `: ره مه-':
̀ : ره هک :-: í->' -' یمه-': هفوک > `رصب ': ,ایفس وب- نب :ای& ،هی>اعم ریم- رصع
 هی>اعم ریم- |رط &- قشم: ': هک یی هکس > ،تش-: ,&> `رقن Yاقثم تفه ,[ مه':
 \وم- رصع ': .:وب لیامح ریشمش \> ,:رگ ': هک تش-: یناسن- لکش ،`دی:رگ Wرض
 زین \وم- کلمل-دبع > ،:& هکس \وم- مه-': ]اس- رب Ü-رع ': زین ریب& نب بعصم
 í->' )قین->:( گن-: شش مه': ره ,&وب -' \'وصم مه-': Ü-رع ': íاجح ۀعی'ذب
 .تشون زین دح- هّٰلل-وه لق نی-رب > ،:-:

 ره > ،دندم[ :وجوب اجنی- یلخ-: ,اهاش \اه هلسلس ,اس-رخ ': ـهff" &- دعب
 هک ,ایونزغ > ,ای'افص > ,ایناماس > ,ایرهاط ,اهاش دننام ,اس-رخ ,اهاش &- یکی
 ،-'اخب ،هنزغ ،تسب ،جن'& ،E-ره ،]وط ،'وپاشن ': ،دن:وب یسابع \افلخ رصاعم
 یئالط Eاکوکسم > هتش-: Wرضل-'-: :وخ کلامم :الب رگی: > \' ،خلب ،>رم ،دنقرمس
 Wرض ,-رب >: ره هفیلخ > `اش 3ان هک ،دن:وب `:-: í->' یفوک طخل- مس' ': `رقن >
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̀ دش Wرض مه تیرکسنس طخل- مسرب :ومحم ,اطلس Eاکوکسم &- یخرب ،دشیم
 .دشاب `دش Wرض دنه ': \:ومحم ۀحوتفم :الب ': Eاکوکسم نی- دیاش > ،تس-

 ات ,اتسناغف- یقرش تمس ': جی-' Eاکوکسم &- لقوح نب- > \رخطص- Yوقب
 هب `:وب Wوسنم هک )\'اهدنگ( Eایرهنق ای \رهنق 3انب :وب یی هکس دنس \'اجم
 هی:ول > هیلیعمس- ,ان-رمکح ,اتلم &- > ،\دنپل>-' > لباک نیب نیم&رس )-'اهدنگ(
 \>اسم یئالط صلاخ äوکسم کلذک > ،یق-رع مه': جنپ \>اسم ،دن:وب `:رک Wرض
u :'وب \دنه مه:. 

 > 'اهدنق > ,اتلم > `'وصنم ': “نم” ,&> 'ایعم ،دنکیم `'اش- یسدقم هکی'-رق
 هک نم ٤f \>اسم ،دنتفگیم “یجیک” -' رگی: ۀنامیپ > ،:وب یکم نم \>اسم ,-'وط
 .تش-: í->' ,-'وط > جیک ':

 > ,اس-رخ ۀحوتفم یض-'- 3امت هک ::وب نی- \وم- تکلمم \اسیس Eامیسقت ام-
 یل-> |رط &- > ،دن:وب مجع Ü-رع تیال> ¶وبرم دنس > Wاجنپ > لباک ات رهنل- g-'>ام
 مه \رگی: > ،,اس-رخ \-رب :وب >رم یکی زکرم هک دندشیم `:اتسرف لماع رفن >: Ü-رع
 اب یسابع E :' :<'zامیسقت نی- یل> دشیم هتشامگ دنس > Wاجنپ > لباک یض-'- \-رب
 رگی: یساس- > مهم تیال> دنچ رب > ،:رک رییغت ,اتسناغف- ': یمالس- Eاحوتف تعس>
 :دش میسقت

 .تش-: تعس> ,اس'اخط > خلب ات E-ره > >رم &- هک ,اس-رخ تیال> ًال>-
 > ,-رکم ات ,-'وط 3وس .دیسریم لباک ات ,[ تعس> هک ,اتسجس تیال> 3>:

 •اخ Eاحالطص- اب Eایلام ذخ- رتاف: > یلام 3اظن Eایال> نی': هک دنس \'اجم
 í-رخ > ،تس- هتشون ,[ هب عج-' \دیفم ßرش یم&'-وخ > تش-: :وج> تقون[ \'-:-
 :E'وص هس &- یکیب مه -' یض-'-

-<Y هعطاقم 3وس > )'->-دیپ رب هیلام( همساقم 3>: ،)یسنج ای \دقن( هبساحم 
 نی>- >: > ،دن:-دیم تموکحب )دشیم نییعت '-: ریگاج > تموکح نیب هکی- هیلام(
 > )Eابتاکم( لیاس' > Eاقفن > )رکسع( }ویج > )هتسوپ( دیرب > )Eایلام( í-رخ
̀ ریغ> )هیلدع( اضق )سیلوپ( هطرش )`-وخنت( بت->' > |اق>- > E-':اصم > Eاقدص
 ': هک تش-: یمهم zدهع بتاک ,>دلخ نب- Yوقب > ،تش-: :وج> :الب > تیال> 3امت ':
 تق> کی ': -' رفن نیدنچ > ،:وب •اخ دمتعم > رسل- بحاص یبرع ,-'-دمکح :زن
̀ :اتسرف > هتشون ,ابتاک |رط &- ôامامت یمس' :انس- > نیم-رف ،دنتشامگ یم 'اک نیدب
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 &- دعب ،:وب Yوحم ,ابتاک هب تقون[ ': ،:'-: \رترکس > ری&> &>رم- هکی'اک > ،دشیم
 بجاح ۀعی'ذب 'وم- رثک- هک ،تش-: -' ینونک 'اب': ری&> فیاظ> ôابیرقت بجاح بتاک
 ôامومع ،دندشیم `'-:- شیجل- ,-وی: ای دنجل- ,-وی: |رط &- هکیرکاسع > ،\دش -رج-
 >:وخ > `'& > ریشمش ۀحلساب > `دش میسقت )`:ایپ( هلاجرل- )'-وس( ,اسرفل- |ونص هب
 ]ابل .دن:وب حلسم )کنات &- یعون( 'وبض > هباب: > قینجنم > ,امک > ریت > `زین
 > :وب )'اسهوک ,اناغف- ]ابل لثم( یلپچ > `اتوک ,ابنت > صیمق ,اش رکاسع
 |رط 3>: .\:وب یمومع دیاق ,[ ': هک بلق Y>- :دن:وب مسق جنپ رب }ویج \اهتس:
 &- )همدقم ای هبیتک( شیپ |رط 3'اهچ )`رسیم( پچ |رط 3وس )هنمیم( تس-'
 ôابلاغ مه \رکشل B'زب ,-دیاق > تش-: '-رق هقاس شیج &- دعب مجنپ .بلاغ ,-'-وس
 .دن:وب Wرع
 :اضق &اطن ام+

 ای > هفیلخ Eرضح  نیعبات > هباحص \احلص > املع هک ::وب نینچ \وم- رصع ':
 نی- > ،دندشیم 'رقم همهم :الب > زک-رم ': یضاق ثیحب Eایال> ,ان-رمکح |رط &-
 3:رم Eاع&انم لح هعب'- ۀل:- ینعی ]ایق > 0امتج- > تنس > ,[رق بسح رب Eاضق
 g-رم- تسایس ریثات &- تعیرش 3اکح- ذیفنت ': > :-&[ :وخ :اهتج- ': > ،دن:رکیم -'
 ،یعمط یب ،ملع( هسمخ Eافص )ã'( زیزعل-دبع نب رمع هفیلخ Yوقب > دن:وب لقتسم
 ,>دم \اه لجس رب > دنتش-: -' \-' > ملع له- اب تک'اشم > همئاب g-دتق- ،ملح
 > دنتفرگیمن تموکح &- -' `-وخنت Eاضق &- یخرب > ،دنتشون یم -' اضق \اهلصیف
 کلذک ،دیسریم 'انی: `: ات '-وهام > 'انی: '-زه ات هنایلاس دنتفرگیم هک یئاهن[
 Eالماعم > ,-&>- > Yایک- ین-رگن > رکنم یهن > |>رعم رم- \-رب یعرش ,ابستحم
 \-رب تم- \احلص > یبرع \املع ôاصوصخم > دن:وب 'رقم ینی: 3اکح- غیلبت > '-&اب
 :>دح ': هچنانچ ،دندم[ یم ,[ Eافاضم > ,اس-رخ ۀحوتفم کلاممب 3الس- نی: غیلبت
)٤úـه( 'رع ,-رمکح یث'احل- عیبW :' رصب نسح :دمب ,اتسلب-& > ,اتسیس\ )ملاع 
  .:وب `:-: {افن -' یمالس- نین-وق )رصع B'زب

 ،\رخطص- \'اشبل- ،یبرع دلج uییایسل- 3السال- خی'ات ،ملاعل- :>دح :ذخآم
 خی'ات ،یف-ریس همان رفس ,>دلخ نب- همدقم ،Wاتکل- > g-'&ول- Wاتک ،\'{البل- ßوتف
 دنهل- Wاتک ،هم-دق نب- í-رخل- Wاتک 3السال- å'اضح ،لقوح نب- ،\وم- رصع E'اجت
 نب- لماکل- ،هنایم \ایس[ ': Wرع Eاحوتف ،یلع ریم- Wرع خی'ات رصتخم ،دنسل- >
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 ،'>اشپ می&وم \اه هبیتک ،میدن نب- تسرهفل- ،افص &- یس'اف Eایب:- خی'ات ،ریث-
 ،فسوی وب- 3ام- í-رخل- Wاتک ،یسیفن &- یناساس ,-ری- ,دمت خی'ات ،,اتسیس خی'ات
 حیتافم ،\رصان Eاقبط ،'>ابم& Wاسنال- مجعم ،)>:'-( gافلخ رصع ': Üرشم بیذهت
 ،:>'- دلج u یمالس- ,دمت > بیذهت ،,-دی& یجرج &- یمالسال- ,دمتل- خی'ات ،3ولعل-
 ,دمت خی'ات ،یته &- Wرع خی'ات ،تفالخ z'-:- تحت ': Üرش ،\زیرقم هیمالسال- :وقن
 .,وبول >اتسوگ &- Wرع
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)'یا% کابل 

;اس6رخ 8اه56 4 3الب ۀشقن
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 &وس شخب
 یمالس+ لقتسم 5*%$

 4ایرهاط
)RS٥-R٥Uـه(

 تس- ,اهام نب قی&' نب بعصم نب نیسح دن&رف رهاط ,ام:>: نی- ۀلسلس رس
 نب بعصم ،دن- )E-ره Wرغ &>رم- ,اج `دن&( گنشوپ 'دتقم \اهن-دناخ &- یکی هک
 ،تش-: جنشوپ تموکح لغش ,ایسابع رصع ': هک :وب W:- > تغالب ریهاشم &- قی&'
 ،:وب Wوصنم جنشوپ تموکحب )úê٦3 ـهòf!( :>دح ': >- رسپ نیسح >&- دعب >
 ین-رمکح ]ابع Y[ 'اب': &- > ،:وب `دم[ ایندب )ـه٥ê!( Yاسب جنشوپ ': هک نیسح
 \:-&[ > ,-'>ال: &- یکی >- دن&رف رهاط > ،:رمب )ـهêê!( ': ،تش-: زین :-دغب > 3اش
 یمالس- ,اس-رخ ': یلم تموکح نیل>- ]اس- \> تسدب > ،دم[ 'اب ,اس-رخ ,اه-وخ
 دصقم نی- \-رب Yاس دص >: Eدم هک Yالقتس- `-' 'اک-دف ,اگتشذگ Yام[ > دش هتش-ذگ
 :لیصفت نیاب :رک -دیپ ققحت :رم :-' نی- تمهب دن:وب `دیشوک B'زب

 > `دم[ -دیپ |التخ- ,ومأم > نیم- شن-دن&رف نیب دیشرل- ,>'اه تشذگ': &- دعب
 ':-رب گنجب رکشل '-زه ٦f اب -' ,اهام نب یلع ،:وب `دش هفیلخ :-دغب ': هک نیم-
 E:ایق هب -' یناس-رخ رکشل 'اهچ ،:وب ,اس-رخ ': هک ,ومام یل> )ـهêò!( :اتسرف
 > هتشک رهاط تسدب :-دغب رکشل '-:رس یلع > ،:رک Yاس'- یجنشوپ رهاط نیمه
 -' ,ومام > ،دیربب -' نیم- رس > تخاتب :-دغب رب رهاط .دندش هتسکش نیم- ,ایرکشل
 هب ًال>- Eامدخ نی- \-&- ': هک ،:'>[ تسدب میظع یتکوش > دناشن :-دغب تخت رب
 نینیمیل->{ بقل > ,اس-رخ ین-رمکحب ,[ &- دعب > :-دغب یگنحش > 3اش تموکح
 .)٤3!ò ـهêê!( دی:رگ بقلم

 ,اس-رخ تیزکرم '-رقتس- > `'-:- دیحوت ': ًال>- ,اس-رخب Yوص> &- دعب رهاط
 ،خلب ،,اج&وج ،>رم ،'وپاشن ،E-ره ،,اتسیس ،,امرک Yاس هس >: Eدم ': > دیشوک
 ≤'اف مهم Eاحوتف نی&- )ò"f3 ـهf٥"( ات > ،:رک لص> :وخ زکرمب -' ,اتس'اخط
 ،:رک \'>[ :ای -' نهک رف ,اتس-: ,ایناس-رخب > ،:ومن ßرط -' Yالقتس- ۀشقن > تشگ
 &>' ،:'>[ مه-رف :وخ '>دب -' ,اتس-رخ 3:رم > دش نئمطم Eایال> زکرمت &- هکن-&- دعب
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 ,اس-رخ Yالقتس- ,الع- رهاط هک :وب )ò""3 ـهfú"( هنس \رخال- \:امج ٤" هعمج
 ,اس-رخ خی'ات ': یخی'ات &>' نی- .:رکن رک{ -' ,ومأم 3ان هعمج ۀبطخ ': > ،:-دب
 نیتسخن > ،'-: 'اب \:-&[ لیصحت `-' ': 3:رم نی- ,رق >: یعاسم هک تسی&>' نیل>-
 رهاط هناتخبدب ام- .دش هتش-ذگ یجنشوف رهاط تسدب ,اس-رخ ': یلم تموکح ]اس-
 :رم هک هحلط >- رسپ > ،تشذگ ': ,اهج &- بش نیمه ': ،`-وخی:-&[ > '>ال: :رم:-'
 تسشن \'دپ Yالقتس- دنسم رب تش-: ,اتسیس \ریم- 'دپ |رط &- > :وب \دنمشن-:
 >- تموکح زین :-دغب تفالخ 'اب': > ،دن-' مکح \'>رپ 3:رم > تل-دعب Yاس شش >
 هنس ': هحلط .دیسرتب ,اسرخ بلط Yالقتس- 3:رم ,اجیه &- > ،تخانش تیمسرب -'
)"!uـه ò"ò3( :' اس نیمه ': ام- ،تخی>[ ': یج'اخ `زمح اب ,اتسیسY -ریم- نی 
 هک )ـه"ò! دلوتم( رهاط نب هّٰلل-دبع }':-رب > ،تشذگ': Y:اع > نیدتم > لضاف
 یمرخ کباب تفالخ رب :-دعب 'اب': |رط &- ,-&- دعب > ,-رمکح رصم > 3اش ': یتدم
 ,اس-رخ E'اماب ôامس' -' >- :-دغب 'اب': > ،تشگ ریم- :رکیم گنج ]'اپ ':
 B'زب ,انمش: اب `'-ومه > :وب هنامیمص یلیخ :-دغب 'اب': اب هّٰلل-دبع طب->' ،تخانشب
 ': هچنانچ .:رکیم 'وهقم -' یبرع تل>: äانرطخ رصانع > ،دیگنجیم تفالخ
)"!êـه òu٤3( -هفیلخ :زنب > `:رک ریس- ,اقلاط ': -' مساق نب دمحم `:-& 3ام 
 \'-دفرطب -' ,اتسربط ,-رمکح ,'اق نب 'ای&ام )òu٥3 ـه٤""( ': > ،:اتسرف
 >رف -' تیال> ,[ \اهش'وش 'اب نیدنچ ,اتسیس ': >- ,-'-دمکح > ،تسکشب تفالخ
 دن-' مکح ,اتسناغف- یبرغ صصح > ,اس-رخ 3امت رب Yاس E !úدم هّٰلل-دبع .دندناشن
 یملاع > دنسپ ,-رمع > بی:- `اش زین \> ،تف' ,اهج &- )ò٤٤3 ـهY )"ufاسب >
 Yاسب ,اتسیس ': > شهدم هلزل& ,اس-رخ ': )òuò3 ـه٤""( Yاسب >- 3ای- ': > :وب
)""fـه òu٥3( وب `:-: \>' بعص یلاسکشخ: < ]W وب `دش کشخ دنمریه:. 

 3ایق >- ,ام& ': دن-' مکح Yاس E !òدم ات 3>: رهاط }رسپ هّٰلل-دبع &- دعب
 E ]Y'ام- z:ولاش > ،:-: \>' ثیل Wوقعی > رصن نب حلاص E:ایقب ,اتسیس 3:رم
 ,اتسیس ,-رمکح نیضح نب ميه-رب- رهاط |رط &- هک ینعم نیدب ،دش هتخی' 'افص
 نب ,امثع اب دمح- ،دین-:رگ یل-> تسب رب -' یمان دمح- :وخ له-ان رسپ میه-رب- ،:وب
 3:رم > ،تخی>[ ': دن:وب تیال> ,[ دی:انص &- هک یتسب 'اشب > یتسب دمح- > رصن
 تعیب حلاص اب تسب ': )ـهuò"( ': > دنتفاترب \>' ,ایرهاط &- ,اتسیس > تسب
 )ò٦f3 ـه٤٦"( ': > تفرگ Eوق \'افص ثیل Wوقعی 'وتف > ,-رحب نی': > ،دن:رک
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 &- )3"ò٦ ـه٤ò"( ': رهاط :وخ > دیشک ,>ریب رهاط '-دتق- z&وخ &- -' ,اتسیس
 .تف' ,اهج

 > ،:وب لبنت > }ایع > تیافک یب یصخش 3>: رهاط نیشناج > رسپ دمحم
 ,-دنزب )òú"3 ـه٥ê"( ': -' >- > ،دش `ریچ >رب ,اتسیس &- \'افص ثیل Wوقعی
 >رم ': ـه٦ò" ات رهاط نب هّٰلل-دبع نب هحلط نب دمحم نب میه-رب- ,-دناخ نی&- .دنگف-
 > 3&'-وخ ': ـه٦ú" ': دمحم نب دمح- > تسکشب -' >- یناتسجخ ـهúò" ': هک ،:وب
 ,اهاش رفن جنپ یل> ،:وب ,-رمکح ـه"ò" ات ٥ê" &- 'وپاشن ': دمحم نب 3وس رهاط
 > یبونج تیال> ': > ،دنتش-: تس: یلامش > یبرغ ,اتسناغف- رب طقف هلسلس نی-
 زکرم اب ,ایرهاط ,ام:>: .دن:رکیم تنطلس ,اهاشلباک > ,الیبت' ,اتسناغف- یقرش
 ،:وب یبرع ,اش یب:- > \'اب': ,اب& > دن:رکیم طفح -' هناتس>: طب->' :-دغب تفالخ
ـ هu!"( ': هچنانچ ،دن:رکیم یعس ,اتسناغف- ': یتش:'& نی: \ایاقب |الخرب >

ò"ò3( اتسناغف- ,ایرهاط تسل كنی- .تخوسب -' یتش:'& بتک هّٰلل-دبع,: 
)ـهfú"-f٥"( یجنشوف نیسح نب رهاط ∂!*
 )ـهfú-"!u"( رهاط نب هحلط ∂"*
*u∂ رهاط نب هّٰلل-دبع )"!u-"ufـه(
 )ـه٤ò"-uf"( هّٰلل-دبع نب 3>: رهاط ∂٤*
 )ـه٥ê"-٤ò"( 3>: رهاط نب دمحم ∂٥
 )ـهê٥"( دمحم نب 3وس رهاط ∂٦

 Eاقبط ،ریث- نب- ،افصل- ةض>' ،,اتسیس خی'ات ،'ابخال- نی& ،\ربط :ذخآم
 ،'>ابم& Wاسنال- مجعم ،3الس- نیطالس Eاقبط ،,ایرهاط z'>: ,-ری- خی'ات ،\رصان
 &- یس'اف Eایب:- خی'ات ،,-ری- یعامتج- خی'ات ،افص 'وتک: &- ,-ری- Eایب:- خی'ات
 .یسیفن دیعس

)تس- :وجوم `اش:اپ نی- äوکسم هک تسنی- تمالع *(
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طاهریا- پوشنگی (٥&#-%٥#هـ) 
حسین (متوفی %%3هـ) بن مصعب بن =>یق بن ماها- پوشنگی (9بن خلکا- 3\#2٥)  

    F9بن بهر Hخسر I9- بن ماJیق 9سعد بن با=<

حسین متوفی N3#هـ طبرستا- 
٤##-N3#هـ

Q3 طاهر PH9 %3٥-2&# هـ 
9بر9هیم 9Hلی پا=9H Tلی شاR F%3-٥&#هـ

 N2#-N٦#هـ

QN عبد9له N&-#3N#هـ 
 #&٦ F9لی شاH 3R# متولد

 9Hلی مصر &3#هـ

علی 3N#هـ  #3N-#&2 طلحه Q#
#٥& I= محمد

محمد 9Hلی بغد#3& J9-N٦#هـ9سحق 9Hلی بغدJ9 3٤#هـ9سماعیل 

محمد 9Hلی بغدJ9 N٥#هـحسین &٥#هـ

سلیما-  
متوفی ٦٥#هـ 

طبرستا- ٤R#هـ 
طلحه               بغدJ9 ٥٥#هـ

    نشاپو= ٤R#هـ

حسین  
هر٤R a9#هـ

مصعب  

باJغیس 

٥R#هـ

 FHJ طاهرQ٤
&٤R-#N#هـ

9بو 9حمد عبد9له  
 N&& هـ متوفی#NN متولد

9Hلی بغدJ9 ٦٥#هـ

محمد، بغدN2 J9#هـ

حرمین ٤R#-٥N#هـ

طاهر بغد٥N J9#هـ محمد نائب  
بغدJ9 %٦#هـ منصو=، مرH، سرخس ٤R#هـمحمد

حسین، خر9سا- 
3#٦هـ

محمد ٤R#\%٥#هـ متوفی %٦#هـ 
حاکم بغدN2 J9#هـ 9بر9هیم، مر٤R H# شکست 

9> خجستانی 2R#هـ
طاهر سوF، نشاپو= %٥#-#R#هـ 9حمد، خوF<=9 ٦2#هـ

مآخذ: طبرI، 9بن 9ثیر، 9Jئرm 9لمعا=l 9سالF، 9بن خلکا-، طبقاa ناصرPHJ I 9سالمیه 32#
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 4ای*افص
 )ـه$%$-#٤!(

 ۀقرف > :وب یسایس \اهناجیه زکرم `'-ومه ,اتسیس ,ایسابع > ,ایوم- رصع ':
 هک )Eوتف له-( ,-'ایع تیعمج > ،دن:وب هتفرگ زکرم تیال> نی': ôاصوصخم ,ایج'اخ
 ،دنتفای Eوق ,اتسیس ': زین `&>رم- یعامتج- > یسایس \اه یت'اپ ریظن :وب یتیعمج
 نینرق ۀیرق ': > ،دشاب رگی>' ثیل دن&رف Wوقعی هک یناتسیس :رم کی تیعمج نی&-
 رضن نب حلاص تمدخب ثیل >رمع :وخ ':-رب اب > ،دم[رب :وب `دش دلوتم ,اتسیس
 مه': ,اکلخ نب- Yوقب( رضن نب مه': \'الاس هپس ۀبترب > تسویپ ,اتسیس ,-رمکح
 :رم Wوقعی ،دیس' :وب ,اتسیس '-دمکح حلاص |رط &- هک )هعوطم میع& نیسح نب
 ,اتسیس > ,اس-رخ ': -' \'دتقم تموکح تس-وخیم > :وب یبلط هیع-: > ریل:
 تفالخاب -' تم>اقم ,-وت > ،دن:وب `دش فیعض ,ایرهاط تق> نی': -ری& ده: لیکشت
 3رحم هبنش>: &>' )3!ò٦ ـه٤ú"( Yاسب Wوقعی هک :وب ,امه .دنتش-دن :-دغب 'دتقم
 ,اتسیس 3:رم &- > ،:-: تمیزه -' í'-وخ > رضن مه': :وخ 'وشحلس ,-'ایع :دمب
 > تشکب -' لیبت' Wوقعی یل> ،تس-وخ :دم لیبت' `اش Y>-& &- حلاص ،دتس تعیب
 یسب > ریس- '-زه یس > ،دندش هتشک رفن '-زه شش گنج نی': ،:رک |رصت -' تسب
 Yامش( ,اتشل-> هب رضن نب حلاص .:اتف- Wوقعی تسدب تمینغ Y-وم- > ,الیپ &-
 ,-دن& ': > :اتف- Wوقعی تسدب تبقاع یل> ،:رب `انپ لب-زب > تسشن بقع )'اهدنق
ـ ه!٥"( دندش `:'>[ ,اتسیسب ریس- 'وطب لیبت' W'اق- > ':-رب :ربن نی': .دش هتشک

ò٦٥3( < اس نیمه ': زینY ومن علق ,اتسیس کشین ': -' یج'اخ 'امع:` < :' 
 Wوقعی ،دش یصاع جخ' )کهوک( ژهوک ': لیبت' z:-& ومع رجح نب حلاص )ـه"٥"(
 هیفصت زین -' تسب > '>-: نیم& > ,اتشل-> Yاس نیمه ': > تشکب )ـه٥u"( ات -' >-
 اب E-ره ': ,[ &- دعب > ،:زب -' )ینونک 'اهدنق کی:زن( :اب[ نیگت ریم- > ،:رک
 -' ,امرک )ـه٥٤"( :>دح ': > ،تفرگب زین -' E-ره > تخی>[ ': ,ایرهاط ,-رمکح
 ،:وب هتخیرگ تسب ,-دن& &- هک لیبت' رسپ اب &اب )ـه٥ú"( Yاس ': > ،:'>[ تسدب زین
 Wوقعی )ـه٥ò"( Yاسب هک ات ،تخیرگ لباکب لیبت' رسپ یل> ،:رک گنج جخ' ':
 ': هک زی:رگ ۀعلق رب > تفرگب -' لباک > هنزغ > )'اهدنق( \-وجنپ > لب-& > جخ'
 '-زه `: یلاس حلف- ،:رک هلمح :وب یکیول ,اقاخ نب دمحم نب حلف- 'وصنم وب- |رصت
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̀ اشلباک > :وشکب -' خلب > ,اتس'اخت > ,ایماب اجن-&- Wوقعی > ،:رک Yوبق í-رخ 3':
 يی هکس &- > .دم[ ,اتسیسب `:وشک -' تسب > )'اهدنق :>دح( دن>&>ریپ > :رک رهق -'
 هک :وشیم 3ولعم `:& )لباک Yامش ینونک ریشجنپ( ریه جنب ': )òú"3 ـه٦f"( هب هک
 .:وب `:رک ریخست ôامامت -' ,اتسلباک

 تف' E-ره Æ>رک هب یج'اخ نمحرل-دبع یبوکرس تهج )ـه٥ê"( Yاسب Wوقعی
 ,ونک-( \زگس حلاص نب دمحم نب هّٰلل-دبع Yاس نیمه ': ،:رک هیفصت -' تیال> ,[ >
 ,اتسیس ': Wوقعی |الخ رب ),اتسیس :>دح ': تسیناغف- هفیاط 3ان \زگاس مه
 ،تخیرگ رهاط Y[ :زن 'وپاشین هب > :'وخ تسکش Wوقعی تس: &- یل> ،تساخرب
 > )ـه٦u" ات ـه٥ê"( :رب نیب &- -' \زگس > رهاط Y[ ،:رک بیقعت -' >- Wوقعی
 کلم ،جخ' کلم ،,اتلم کلم لیبق &- |-رط- äولم 3امت :دیوگ ,اکلخ نب- هکی'وط
 .:ومن عیطم -' ,-رکم > دنس کلم ،,اتسلب-& کلم ،نیسبط

ـ ه٦٥"( Y-وش ٤! هبنش >: &>' > ،:ومن اهگنج ]'اف ': Wوقعی نی&- دعب
òúò3( یهاش &- دعب !ú اسY رمبã تف' ,اهج &- جنلوق. :' :<'z -وقعی ،یمالسW 

 \ای': &- -' ,اتسناغف- تکلمم 3امت هک :وب \'دتقم `دنیاشخب > Y:اع ,-رمکح نیل>-
 ,اتسلب-& > زی:رگ > لباک ات E-ره > >رم > سیغ:اب &- > ,-رکم > ,اتسیس ات وم[
 \:وعسم هچنانچ ،:ومن دهج نی-زخ ین-:اب[ > Eاحیلست > }ویج میظنت ': > تفرگب
 ریبدت > تسایس نسح ': -' یعبشم لصف > `:رمش ,اهج ,اهاش نیرتگ'زب &- -' \>
 > ،\:وب \'افص رتش- '-زه `: > یتخب رتش- '-زه جنپ >- رکشل ': هک :دیوگ > دسیون >-
 :وج> 'انی: ,ویلم :اتفه > مه': ,ویلم `اجنپ ,اتسیس ۀن-زخ ': \> Bرم &- دعب
 هفیلخ دمتعمل- هب هکیموظنم ۀمان ': > :رکیم Eاهابم :وخ یمجع :-ژنب \> ،تش-:
 هب ال-> ،دنی-رب 'وشک نی&- هک ،:-: 'اطخ- :-دغب ,ایسابع ,ام:>: هب ،:اتسرف :-دغب
 .دش دنه-وخ `دیشک ملق > ریشمش \>رین

 تفالخ 'اب': > ،دش >- نیشناج }':-رب ثیل>رمع ،Wوقعی Bرم &- دعب هصالخ
 رهنل- g-'>ام > دنس > دنه > ,امرک > ]'اف > ,اتسیس > ,اس-رخ یهاش:اپ هب -' >- مه
 یمک Eدم &- دعب یل> ،:وب هناتس>: لی->- ': ,ایسابع اب >- یسایس طب->' > تخانشب
 íاجح &- یتعامج `اگشیپ ': -' >- نعل > علق > ,الع- -' >- Yزع هفیلخ دمتعمل-
 .:رک 'اهظ- ,اس-رخ
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 ,اهاش \-رم- \ایاقب &- یکی ,اس-رخ ': هک :وب )òúê3 ـه٦٦"( Yاس :>دح
 شیپ ,اتسیس :>دح > E-ره ات > ،:رک }'وش یناتسجخ هّٰلل-دبع نب دمح- \رهاط
 هک همثره نب عف-' نی&- دعب > )òòf3 ـه٦ú"( تسکشب -' >- ثیل>رمع یل> ،دم[
 >رمع |الخ رب ,اس-رخ ': ،دشیم کیرحت دمتعم هفیلخ |رط &- ,اکلخ نب- Yوقب
 دیگنجیم Ü-رع > ]'اف ': هک >رمع \'>: &- > ،تفرگب -' `-رف > E-ره > دی'وشب
 یناماس `اش:اپ &- هتف' رهنل- g-'>ام هب عف-' > ،تفای هبلغ >رب >رمع یل> ،:رک `:افتس-
 رگم ،دنتسویپ عف-' هب زین ,اس-رخ ,ایش'وش &- یسب > تس-وخ \'ای دمح- نب رصن
 >رمع نب دمحم تسدب اجن[ ': > ،دن-' بقع 3&'-وخ ات ,اس-رخ &- -' >- >رمع
 ۀیفصت &- دعب .دش هتشک )òê٦3 ـهY )"òuاس ': ثیل>رمع ,-رمکح یم&'-وخ
 لماع یلاع :رب > ،دش ,اتسلب-& یل-> ثیل>رمع |رط &- ,-دمح نب دمحم ,اس-رخ
 خی'ات ':-ذک( ,امل- > دسان -'اهدنگ \:-> یلحم ,اهاش رفن >: تقونی': :وب هنزغ
 دمح- نب لیعامس- رکشل اب خلب ': ثیل>رمع هکیلاح ': ،دن:رک هملح هنزغ رب ),اتسیس
ـ هY )"òúاسب یگنج ': > ،:وب هلباقم Yوغشم '-: `زین '-وس '-زه úf :دمب یناماس

êff3( دح ': اجن[ ': ات ،دش `:اتسرف :-دغب هب > ،دم[ 'اتفرگ<: )"òêـه êf!3( 
 دصجنپ > ¶اب' '-زه هک ،:وب یل:اع > تس>: ,-رمع `اش:اپ زین >رمع .دش هتشک
 > تسایس نسح ': ,اکلخ نب- Yوقب > ،تخاس :ای& \اهه-' > اهلپ > هنی:[ دجسم
 > 'وشک Y-وحاب `:رک حیرصت ریث- نب- هکی'وط > ،تش-دن ریظن \'-: تکلمم ریبدت
 ,>دب -' یسک هک یتسن-وتن \دح- > \:وب `اگ- یلیخ :وخ رکشل ,-رسف- > }ویج
 .دنک E-&اجم >رمع E&اج-

 ,اتسناغف- رب یخلب ,ایناماس > ،تشگ فیعض ,ای'افص تل>: ثیل>رمع &- دعب
  ,-رمکح یتدم ات ,ای'افص |الخ- > ،دنتشگ ضباق ,اتسیس :>دح ات E-ره > یلامش
 > دمحم نب رهاط هک >رمع \اه هس-ون )êf!3 ـهY )"òêاسب هچنانچ ،دن:وب ,اتسیس
 > ،دنتخ-:رپ گنجب ]'اف ': یتدم > ،دنتفرگ تسدب -' E'ام- دشاب Wوقعی \> ':-رب
 ثیل )êfò3 ـهê٦"( Yاسب هک ات دنتف' شیپ جخ' > تسبات )êfu3 ـه!Y )"êاسب
 ثیل>رمع 3الغ \رکبس :دمب -' Wوقعی > رهاط > ،دم-رب ,ام:>: نی&- ثیل نب یلع نب
 > تسبات > دش ریم- ,اتسیس رب )`:ابل ریش( 3انب }:وخ > ،:اتسرف :-دغب هب > تفرگب
 Yاسب > ،:اتسرف ,اتسلب-& هب -' Yدعم :وخ ':-رب ثیل ،دندن-وخ -' >- ۀبطخ `-رف > شک
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)"êúـه êfê3( جخ' > تسب ات )'دخ( < ام لباکY اس هب > ،دتسY )"êòـه( :' 
.:& هکس :وخ 3ان هب تسب

 |رط &- هک \رکبس تسدب یگنج ': )ê!f3 ـهY )"êòاسب تبقاع ثیل یل>
 نی&- ,اتسیس 3:رم > ،دش ین-دن& :-دغب هب > دم[ 'اتفرگ :وب `دش هیوقت 'دتقمل- هفیلخ
 دن:رک تعیب )ـهY )"êòاس ': -' Y>- ثیل نب دمحم نب دمحم یلعوب- ای یلع ,-دناخ
 ,-رمکح تس: &- دمحم یل> ،دن:-وخ >- 3انب هبطخ زین لباک > هنزغ > تسب ات >
 لیعمس- نب دمح- ,ایرکشل هک ات تف' تسب هب > ،:'وخ تسکش ,اتسیس یناماس
 اب -' >- > دن:'>[ تسب هب > ،دنتخاس 'اتفرگ جخ' ': )ـهY )"êòاسب -' >- یناماس
 ,اماس Y[رب ,اتسیس ۀبطخ Yاس نیمه رخ[ ': > ،دن:اتسرف :-دغب هب 'وکذم \رکبس
 .دش عطقنم ,ای'افص ,-دناخ > `دن-وخ

 > `دی'وش یناماس ,-رمکح قحس- 'وصنم رب ,اتسیس 3:رم )ـهY )"êêاس ': ام-
 -' \'افص ,-دناخ ۀلاس `: لفط ثیل>رمع نب دمحم نب Wوقعی نب >رمع صفح وب-
 ،دنتفرگب -' یناماس ,-رمکح ،:وب ,ای'افص یل-وم &- هک یلدنس یلوم E:ایقب ،`دیشک
 یناماس 'اب': یل> .دندن-وخ هبطخ 'وکذم صفح وب- 3انب ,اتسیس ,-'ایع :دمب >
 ،,ایناماس ری&> یناهیج 'وصنموب &اب > :اتسرف ,اتسیس هب -' \&>رم یلع نب نیسح
 'اب': \-رم- 'وطنیدب )٥3!ê ـهufu( :رک هیفصت ,اتسلب-& > '>-دنیم& ات -' ,اتسیس
 لیب-رط( قباس ,-'-دمام& \ایاقب > ،دن:'>[ تسدب W-دنغ'- \:-> > جخ' ات یناماس
 دمح- )ê""3 ـهu!f( Yاسب ،دنتخ-دن-رب ,اتسلب-& &- -' )دشاب لیبات' فحصم دیاش
 )ـه!!u( ': ,اتسیس 3:رم &اب هک ،دن:وب ریم- ,اتسیسرب هّٰلل-دبع نب زیزع > 3-دق نب
 ,ای'افص ,-دناخ &- -' ثیل نب فلخ نب دمحم نب دمح- رفعج وب- ریم- > دندی'وشب
 &- ،دش `دن-وخ >- 3انب هبطخ مه دخ' ': > دندناشنب ,اتسیس \ریماب > `:'>[ ,>ریب
 > جخ' ات -' تکلمم > ،دش هتشامگ تسب هب دمحم > جخ' ,-رمکح کمح >- |رط
 \:رم > ،دن-' مکح Yالقتساب )ê٦u3 ـه"Y )u٥اس ات > ،:'>[ تسدب E-ره :>دح
 > تشذگ یبوخب ,اتسیس ': Yاس لهچ ات >- تموکح 3ای- ،:وب ربدم > Üالخ- `دیدنسپ
 }رسپ وناب فلخ ریم- \> &- دعب > .دش هتشک ,اتسیس ': )ـه"Y )u٥اسب تبقاع
 دج ':-رب |الخ- &- یلعوب رهاط ریم-اب ,اتسیس E'ام- رب -' >- یل> تسشن شیاجب
 ': )ê٦ê3 ـهY )u٥êاسب 'وکذم رهاط ,وچ > تشگ -دیپ تح>اکم ثیل Wوقعی
 ریم- &- )ـهY )uúuاسب > ،دیگنج یم وناب فلخ ریم-اب نیسح ریم- }رسپ ،تشذگ



,اتسناغف- رصتخم خی'ات

!٥٥

 فلخ هب نیگتکبس ریم- یل> .تس-وخ :-دم- :وب |رصتم تسب ات هنزغ رب هک نیگتکبس
 E'ام- تف' ,اهج &- نیسح ,وچ .دش حلص ,اش نیب Yاس نیمه ': > :-: \'>ای
 مکح )êêê3 ـهuêf( ات Yالقتس- > یبوخب \> .تفرگ '-رق فلخ ریم- رب ,اتسیس
 ،:رکیم دیدهت -' ,اتسیس E'ام- هنزغ &- :ومحم ,اطلس Eاق>- نیمه ': ,وچ ،دن-'
 ینزغ ۀن-زخب -' 'انی: '-زه دص هنالاس هک :رک Yوبق -' >- تعاط- فلخ ,-رب انب
 .:&-:رپب

ـ هY )uêuاسب > ،تش-ذگن -زجم تکلمم &- -' ,اتسیس :ومحم ,اطلس ام-
!ff"3( اط 'اصح ': -' فلخ > تخاتب نیم&رس ,-ربÜ رک `رصاحم دبهپس:. <\ 

 >زج ,اتسیس > :رک دیعبت ,اس-رخ ,اناگ&وگب -' >- ,اطلس یل> ،تف' ,اطلس شیپ
 ,اتسیس ': `'-ومه یلحم \-رم- وناب فلخ نیمه لسن &- ،دش نیگتکبس Y[ تنطلس
 هک دن:وب :وجوم ,ایوفص رصع ات یتح > )٤òf3! ـهòò٥( :>دح ات äولم 3انب
 .دن:رکیم \'-دمکح ,اتسیس ': `ریغ> ,ایونزغ تعاطاب

 Y:اع > '>رپ ,-رمع > تس>: ملع ,اهاش:اپ نیل>- ,اتسناغف- ': \'افص äولم
 هک :وب ,ای'افص ,ام& ': .دن'-: ینی: > یسایس Eدح> -' تکلمم هک دن:وب یمالس-
 \': zدیصق نیل>- \زگس فیص> نب دمحم > ،دی:رگ یب:- > \'اب': ,اب& \': ,اب&
 > لباک دننام ,اتسناغف- یقرش صصح ,ام& نی': مه > :>رس \'افص `اش ßدم ': -'
̀ دیچ رب ,اتسناغف- &- ,اهاشلباـک > ,الیبت' ¶اسب > دنتس' ,اهاش لباک {وفن &- زی:رگ
 .دش

)ـه٦٥"-٤ú"( ثیل نب Wوقعی ∂!*
)ـهòú"-٦٥"( ثیل نب >رمع ∂"*
*u∂ وقعی }':-رب > ثیل>رمع نب دمحم نب رهاطW )"òê-"êـه٦( 
 )ـهêò"-ê٦"( )`:ابل ریش هب 'وهشم( Y>- ثیل نب یلع نب ثیل ∂٤*
 )ـهY )"êê>- ثیل نب یلع نب Yدعم یلع وب- ∂٥
 )ـهuff( ثیل>رمع نب دمحم نب Wوقعی نب >رمع صفح وب- ∂٦
*ú∂ -ثیل نب فلخ نب دمحم نب دمح- رفعج وب- ریم )u!!-uـه"٥(
ê∂ -افص ':ام |رط &-( رهاط نب دمحم نب یلعوب رهاط ریم'\( 

)u٥"-u٥êـه( 
!f∂ -رهاط دل> نیسح ریم )u٥ê-uúuـه( 
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)ـه٤òf( دمح- نب رصن نب رهاط نیدل-gاهب ∂!!
)ـه٥٥ê یفوتم( ـه"٤ò :>دح ': دمحم نب رهاط نب رصن نیدل- íات ∂"!
!u∂ ٥٥( رصن نب دمح- حتفل- وب- نیدل- سمشêـه(
 ؟رصن نب دمحم äولمل-زع .٤!

)ـه"!٦ یفوتم ـه"٥٦( دمحم نب Wرح نیدل- íات ∂٥!*
)ـه"!٦( ,امثع نب `اشم-رهب هل>دل- نیمی نیدل- سمش ∂٦!

*!ú∂ اتí -٦( `اشم-رهب نب رصن نیدل!òـه(
*!ò∂ '٦( `اش 3-رهب نب 'وصنم وب- نیدل- نک!òـه(
!ê∂ اهشW -٦( ,امثع نب :ومحم نیدل!êـه(
"f∂ ـه""٦ ,امثع نب یلع

)ـه٦"٦( رهاط نب ,ابرهم نب فلخ نب :وعسم نب یلع نیدل- سمش ∂!"
"٦٥( :وعسم نب حتفل-وب- نب نیدل- رصن ∂""*

"u∂ رصن `اشE نیدل-رصن نب )ú"òـه(
)ـه!úu( :ومحم نیدل- نک' نب دمحم نیدل- بطق ∂٤"*
)ـهú٤ú( دمحم نب نیدل- íات ∂٥"
)ـه!ú٥( یلع `اش نب :ومحم ,اطلس ∂٦"

*"ú∂ ومحم نیدل- نک' نب نیدل-زع: )úuuـه(
"ò∂ نیدل-زع نب نیدل- بطق )úòـه٤(
"ê∂ ات ,اهاش `اشí -نیدل- بطق نب نیدل )úòòـه(

*uf∂ ات نب نیدل- بطقí -نیدل )òfـه٥(
*u!∂ نیدل- بطق نب نیدل- سمش ,اهاش `اش )ò""ـه(
u"∂ نیدل- سمش نب ییحی نیدل- 3اظن )òـه"٤(
uu∂ ییحی نب دمحم نیدل- سمش )òòـه٥(
u؟:ومحم ,اطلس ∂٤ 
uدح نیدل- &'ابم دمحم ریم- ∂٥<: )òـه٤٥(
uیلع نیدل- بطق ∂٦ )ò""-òـه"٤(
uú∂ایغ کلم نب نیسح `اشó -ایح- فلوم دمحم نیدلg -ولملä :' !f"úـه
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 ،3الس- نیطالس Eاقبط ،,>-رب &- Eایب:- خی'ات ،,اتسیس خی'ات ،\زی:رگ :ذخآم
 ،بهذل- í>رم ،یسایسل- 3السال- خی'ات ،,اکلخ نب- ،\رصان Eاقبط ،\ربط ،ریث- نب-
 ,دمت خی'ات ،اب:ال- مجعم ،,-دلبل- مجعم ،`دیزگ ،خی'-وتل- بلافصل- ةض>' Wرع خی'ات
 خی'ات ،افص 'وتک: &- Eایب:- خی'ات ،,-رهت عبط äولمل- gایح- ،,-دی& یجرج 3الس-
 .یسیفن دیعس &- یس'اف Eایب:-
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صه 123 صفا.یا' سیستا' (٥٤%-$$٥هـ) 
ح

ث صفا. (حدFF ;2%هـ) بن معد1 بن حاتم ماها' بن کیخسر2 بن 3.;شیر بن قبا; بن خسر2  
لی

3پر2یز بن هرمز بن خسر2 3نوشر32' (تا.یخ سیستا')
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PQ یعقو

٥S%-٦٥%هـ
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شاV مل
SQQ Wهـ

هر3

محمد 32لی  
] $٦%هـ

پا.
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٦٥%-[$%هـ
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یعقو
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 SFQهـ
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 4ایناماس
)RXU-YZU(

 خلب ,اماس \اتس>' ': هک یبیجن :رم )`-دخ ,اماس( :ال>- &- تسین-دناخ
 :>دح ': دیشرل- ,ومأم تس: رب \زی:رگ Yوقب \> ،تش-: یتش:'& شیک > ین-رکمح
)!êúـه ò!"3( رضحب ,اماس دن&رف دس- > ،دش ,املسمE دس- نی- ،تفای `-' ,ومام 
 ,-رمکح :ابع نب ,اسغ |رط &- هک ]ایل- ،ییحی ،دمح- ،ßون :تش-: رسپ 'اهچ
 > ،ییحی هب هنش>رس- > çاچ > دمح- هب هناغرف > ßون هب دغس > دنقرمس ،,اس-رخ
 ,ایرهاط ,ام:>: \'الاس هپس هب ]ایل- رسپ مه-رب- > ،دش `:رپس ]ایل- هب E-ره
 Yاسب دمتعم هفیلخ |رط &- تش-دمان رصن ریم- هک ,اماس نب دمح- دن&رف ،دیس'
 }':-ربب -' -'اخب تموکح \> ،دش هتخانش رهنل- g-'>ام E'اماب )òú٤3 ـه!٦"(
 یگنج ':-رب >: نیب -'اخب ': )òòò3 ـهY )"ú٥اسب هک ات ،تش-ذگ دمح- نب لیعمس-
 Yاسب > ،دش `:اتسرف دنقرمس هب > ،:اتف- لیعمس- تسدب رصن > ،:-: \>' تخس
)"úêـه òê"3( -& ام 3امت > تف' ,اهج<'-g -اتف- لیعمس- تسدب ,اس-رخ > رهنل:، < 
 ۀلسلس سسوم \> .تخانش یهاش:اپ هب -' >- ôامس' زین یفتکم > دضتعم هفیلخ 'اب':
]Y اسب هک تس- ,اماسY )"òúـه êff3( وقE زین :-دغب تفالخ 'اب': > تفرگ -< '- 
 ': Yاس نی'دمه > :رک تیوقت دن:زیم Yالقتس- &- 3: هک ,اتسیس 'افص Y[ لباقم ':
 ات ,اتس'اخت &- -' یبرغ > یلامش ,اتسناغف- > :ومن ریس- -' \'افص ثیل>رمع خلب
 .دین-:رگ یناماس تکلمم ۀمیمض -' رهنل- g-'>ام کلامم > ,-ری- Yامش > E-ره > >رم
 :وب هتفای تس: زین دنه یبرغ \اه تیحان &- یخرب رب لیعمس- یحیصف لمجم Yوقب >
 خی'ات مجرتم یمعلب هّٰلل-دبع نب دمحم نب دمحم .دشاب -'اهدنگ ,[ دصقم دیاش هک
 &- )êfú3 ـهY )"ê٥اسب لیعمس- ،:وب `اش:اپ نی- لضاف ری&> \': ,ابزب \ربط
 .تف' ,اهج

ـ هY )"êúاس ': \> ،تسشن >- \اجب دمح- }دن&رف لیعمس- Bرم &- دعب
êfê3( رهب-E ]ان-رمکح ات ،:اتسرف ,اتسیسب -' \&>رم یلع نب نیسح > ،دم, 
 ,اتسیس > ،:رب نیب &- دن:وب هتفای تس: جخ' > تسب ات هک -' یلعوب- > Yدعم \'افص
 E:ایقب تشذگ هچنانچ ,اتسیس 3:رم یل> ،:-: یناماس Üاحس- نب 'وصنم هب -'
 هتشک شنامالغ تسدب )ـه!uf( Yاسب دمح- .)ê!"3 ـهuff( دنتفرگ -' >- یلدنس



,اتسناغف- رصتخم خی'ات

!٦u

 دمحم هّٰلل-دبع وب- > ،دنتش-:رب تختب -' دمح- نب رصن >- ۀلاس تشه رسپ 3:رم > ،دش
ـ ه"Y )ufاسب .:رک یم `'-:- -' تکلمم 'وم- >- دنمشن-: ری&> یناهیجل- دمح- نب

ê!٤3( احس- نب 'وصنمÜ زین \&>رم یلع نیسح > تش-:رب رس ,اس-رخ ': یناماس 
 'الاس هپس لهس نب دمح- یناماس 'اب': &- یل> .تسویپ >دب E-ره > ,اتسیس &-
 &- دعب )ê!ò3 ـه Y )uf٦اس ': نیسح ،:رم 'وپاشین ': 'وصنم ,وچ ،دم[ E-رهب
 نیب ,اتسیس تیال> تشذگ هچنانچ رصن دهع ': .دش وفع > میلست بعص \اه:ربن
 هب رصع نی- عیاق> &- رگی: ،تشگیم تسدب تس: یناماس \-رم- > یلحم ,ان-رمکح
 ': Yاس یس یهاش &- دعب )3"ê٤ ـه!Y )uuاسب رصن .:'-دن یطب' ,اتسناغف- خی'ات
.تسشن یناماس تخت رب }رسپ ß -<Yون > ،تشذگ
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 یلعوب }'وش ,اس-رخ > یلامش ,اتسناغف- Eاحفص ': \> دهع مهم عیاق> &-
 > خلب ': ,التخ ریم- :دمب > ،:وب ¶اقن نی- ,-رمکح هک تس- íاتحم نب یناغچ
 تسکش ßون ریم- رکشل &- یل> ،:'>[ مه-رف رکشل ,اتس'اخت > ,اگنمس > ,اناگ&وگ
 هتخانش ,اس-رخ E'اماب یناماس 'اب': |رط &- &اب )3"ê٥ ـه!Y )u٤اسب > ،:'وخ
 ': .تسشن تخت رب Y>- کلمل-دبع }دن&رف > ،:رم )ê٥٤3 ـهY )u٤uاسب ßون .دم[
 ،دش 'رقم ,اس-رخ \'الاس هپسب )ê٦f3 ـهY )u٤٥اسب 'وجمیس نسحل-وب- \> رصع
 دم[ ,اس-رخب Ü-&رل-دبع 'وصنم وب- >- ãوع > ،دن:رک تیاکش \> &- 3:رم یل>
)u٤êـه ê٦f3( < اجحل- بجاح نیگتپل- مه >&- دعبW اس-رخ \'الاس هپس هب, 
 نب- Yوقب کلام نب رکب > ،:وب اجن[ ,-رمکح یمعلب دمحم یلعوب- > ،دش هتشامگ
 -' >- رکب ،دنک رب ,اس-رخ &- -' >- ات ،دش 'رقم íاتحم یلعوب عمق > علق \-رب هیوکسم
 > ،تشذگ ': )3!ê٦ ـهY )u٥fاسب Y>- کلمل-دبع هک ات ،دین->: ,اس-رخ یضاق اب
 \'-دمکح هب -' Ü-&رل-دبع 'وصنموب- \> ،دش >- نیشناج ß -<Yون نب 'وصنم }':-رب
 هتسشن بقع 'وپاشن &- )ـهY )u٥fاسب صخش نی- .تشامگ نیگتپل- عف: > ,اس-رخ
ـ هY )u٥uاس هب .:اهن -' \ونزغ تل>: ]اس- > دم[ هنزغ > ,اتس'اخت > ملخ > خلبب

ê٦٤3( ره کلوت 'اصح ': ]ابع نب دمحم یلع وب- گنهرس-E رط &- .دش یصاع| 
 &- دعب هک ،دش هتشامگ >- عفدب یمان رفعج وب ،,اس-رخ ,-رمکح 'وجمیس نسحل-وب-
 دمح- نب فلخ 'وصنم رصع ': .:وشک زین -' 'وغ 0الق &- یخرب کلوت 'اصح ریخست
 ': 'وکذم فلخ نی&- دعب یل> ،دش هیوقت یناماس تل>: |رط &- زین ,اتسیس ,-رمکح
 \>' گنج Yاس تفه >- اب -' 'وصنم > ،تش-:رب ,ایناماس تعاط- &- رس ,اتسیس
 نه> ببس ریث- نب- Yوقب عیاق> نیمه یل> )ـهuúu( دیماجن- حلصب هجیتن ': هک ،:-:
 'وصنم .تشگ -دیپ ,ان[ زکرمب 3اخ عمط -' |-رط- ,ان-رمکح > ،دش یناماس تل>:
 ': ،تسشنب 'وصنم نب ß :<3ون >- \اجب > ،تف' ,اهج &- )êú٦3 ـهY )u٦٦اسب
 'وجمیس نسحل-وب- هب )êòò3 ـهuúò( شگرم عقوم ات ,اس-رخ ین-رمکح >- رصع
 -' ینزغ 'وم- نیگتکبس \> :ام-: >- ãوع > هتف' ,اهج &- نیگتپل- > ،تش-: قلعت
 ': -رناس-رخ نسحل-وب- }'دپ Bرم &- دعب هک 'وجمیس یلعوب- > .:وب هتفرگ تسدب
 ßون .دن:اهن &اغ[ \رس:وخ > ،دش تسدمه خلب ,-رمکح هصاخ قیاف اب ،تش-: تس:
 -' }ات ]ابعل-وب- 'اب': Yاج' &- یکی ,اس-رخ 'وم- ßالص- > اهن- یبوک رس \-رب
 کمکب :ومحم }رسپ اب نیگتکبس ،تس-وخ :-دم- نیگتکبس &- > ،:اتسرف ,اس-رخب
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 > تسکشب -' یلعوب- )êê٤3 ـهY )uò٤اس ': E-ره یکی:زن ': > ،دمایب ß :<3ون
 هب “نیدل- رصان” بقلب -' نیگتکبس ،ß :<3ون ریم- > ،دن:رب `انپ ,ایملی: 'اب'دب اهن[
 فیس” بقلب -' }رسپ :ومحم > ،تخانشب خلب > لباک > هنزغ ات ,اس-رخ \'-دمکح
 ': )ـهY )uòúاسب نیگتکبس > ß :<3ون ریم- .تخ-ون 'وپاشن \'-دمکح هب “هل>دل-
 3اظن یل> ،دش `دناشن یناماس تخت رب ß :<3ون غلابان دن&رف 3>: 'وصنم > ،دنتشذگ
 ,>&وتکب > قیاف > تفرگ -' 'اخب ,اخ کلی- > ،تخیسگ مه &- ,اماس Y[ ,ام:>:
 -' ß :<3ون نب 3>: کلمل-دبع }':-رب > )êêò3 ـهuòê( دن:رک 'وک -' 3>: 'وصنم
 اب رخالاب > ،دم[ >رمب 'وک `اش:اپ ,[ 3اقتن- هب :ومحم ,اطلس ام- .دنتش-:رب تختب
 :ومحم ,-&- )لباک ات ,اتسناغف- ینعی( خلب > E-ره هک ::رک نینچ قیاف > ,>&وتکب
 > ،تشگ &اب )ـهY )uòêاسب گنج نی&- :ومحم .-رناشی- >رم > 'وپاشن > ،دشاب
 دنگ&>- هب -' یناماس 3>: کلمل-دبع > ،:رک |رصت -'اخب رب ,اخ کلی- Yاس نی'دمه
 یناماس نیرخ[ `:-زهش ß :<3ون رسپ رصتنم مه-رب- رصن وب- .تشکب > `دین-:رگ ین-دن&
 )ff!3! ـهY )uê٥اسب 3اجن- رس > :رکیم گنج کلی- > :ومحم ':-رب رصن اب هن-ریل:
 .دی:رگ ãرقنم ,ایناماس هلسلس > دش هتشک :ومحم کیرحتب

 یناهیج دمح- نب دمحم |>رعم \-'&> رفن >: رصع نی- \'-:- > یملع ریهاشم &-
 &- > )\': هب \ربط خی'ات مجرتم( یمعلب دمحم نب دمحم > ):وقفم \ایف-رغج عماج(
 مشاه دمحم وب- > ،یخلب یقیق: > ،یک:>' > ،یخلب 'وکشوب- مه \': میدق \-رعش
 .دن- `ریغ> )تسب ': ـهêú" یفوتم وتښپ رعاش(

 لباک ات یبرع W:- > ,اب&اب یمالس- تیندم > 3الس- تنای: ,ایناماس رصع ':
 > رنک \اه': ،,امغل ،'اهرگنن دننام تکلمم یقرش E-دحرس یل> ،تفای یئ->'
 Eایب:- > .دنام میدق \اهناب& > ,ای:- > عض> > تیندم اب لگنم > تسوخ 'اسهوک
.:ومن یبوخ \امن وشن \':

)ـهúê"-!٦"( یناماس دمح- نب Y>- رصن∂!
)ـهúê-"ê٥"( دمح- نب لیعمس-∂"*
*u∂ -لیعمس- نب دمح )"ê٥-uf!ـه(
)ـه!uf!-uu( دمح- نب یناث رصن ∂٤*
)ـهuu!-u٤u( رصن نب ß -<Yون ∂٥*
)ـهß )u٤u-u٥fون نب Y>- کلمل-دبع ∂٦*
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 بل ،-'اخب خی'ات ،'>ابم& Wاسنل- مجعم ،3الس- نیطالس Eاقبط ،افصل- ةض>'
 .ریسل- بیبح ،دلوت'اب ,اتسکرت ،ینیمی خی'ات ،خی'-وتل-
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) ضر
صر ()'+  

0٤ ن
=D>-=>>هـ

/بر/هیم (کو4 کر(F شد) 
K>>هـ  

صوK 4) 4=>هـ 
من

خر)5 (4 خر/سا! 

/بو جعفر محمد، کو1D 4>هـ
0٥ نوP(/ Q =>>->٤>هـ 

/سماعیل، بخا4/ 
/حمد 

ک /)P+ >٤>-٥D>هـ
0٦ عبد/لمل

صو٥D + P(/ 4>-٦٦>هـ
0K من

محمد 

صر، شاF یکر)] ٥D>هـ
ن

/بو ]کر یا یحیی \<>هـ
<0 نوQ ()' + ٦٦>-K<>هـ

/بو سلیما! \<>هـ

/بو /بر/هیم /سماعیل 
\<>هـ

 A
/بو یعقو
\<>هـ

صو4 ()'+ 
\0 من

=<>-\<>هـ
ک ثانی+ 

عبد/لمل

\<>هـ

صر 
/بر/هیم /لمنت

a متوفی \٥>هـ
a، یر خوند، سخا)، ترکستا! با4تولد، ناهمها

صر
f نا

i /سال'، طبقا
مآخذ: یمینی، (/ئرj /لمعا4

/یر/! ، /ین /لخباP() ،4 /سالمیه KK=، معجم ]/مبا)D>\1 4>هـ 
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 4وتښپ 4ان+رمکح
 )ـهYSS $%دح(

 اهنوتښپ نیب ': ,[ یح-ون > 'وغ 'اسهوک ات ,امیلس `وک ': هک میدق 'ایسب ,ام:>:
 ،دنشاب ڼبرس > ینټیب > تښغرغ هک :دن'وهشم ':-رب هس دنتش-: یئامنه' > ین-رمکح
 \اهناسف- ,ام:>: نی- z'اب ': هک ،سیک دیشرل-دبع هب 'وهشم ),اهتپ( ,وتښپ ,-رسپ
 :>دح ': وکام ,امیلس یناغف- رتمیدق Æ'وم هچن[ یل> تسلوقنم ,وتښپ یلحم
 لضفل-وب- دننام رگی: نیخ'وم ,-&- دعب > ،هتشاگن :وخ zرکذت ': )٥3!"! ـه"!٦(
 )ò3"٦! ـهf٤ò! یفوتم( `زی>': دنوخ- > )٥êú3! ـهff٦!( \ربک- نیئ[ ': یمالع
ـ هf!ò!( یناغف- ,زخم ': \>ره هّٰلل- تمعن > ،3الس- ,زخم > '-ربال- åرکذت ':

!٦fê3( < یفوتم لیلخ نیدل- 3ام- خیش )!f٦fدن- `:ومن دیئات یناغف- خی'ات ': )ـه، 
 )ـهuff ات ٥f"( :>دح ': ':-رب هس نی- هک دی[ یم دیدپ ,-&- تس- یخی'ات قیاقح >
 \ولیبق > یناح>' {وفن > یئ->رنامرف ,امیلس `وک ات 'وغ 'اسهوک &- ,اسناغف- ':
 تس: ': > Yوقنم وتښپ Eایب:- ': ینټیب خیش \وتشپ \اهتاجانم &- یخرب > دنتش-:
 یئ-زلغ Eالک ,-دنوغ `وک ات ,امیلس `وک &- نبرس نب ,وبشرخ ,[ &- دعب > .تس-
 Eاف> ,امیلس `وک یبونج ۀنم-: هغرم ': )f"f3! ـه!!٤( Yاسب > ،تش-: '-دتق-
 > تش-: یئامرفمکح > یناح>' {وفن ,امیلس `وک ': ینټیب نب لیعامس- ,انچمه ،:رک
 >: نی&- > ،دیسریم ینزغ ات )-وخ `&->( ,امیلس `وک یبرغ Yامش |رطب >- '-دتق- ۀنم-:
 ,وبشرخ :ال>- رفن هس .)ffê3! ـه٤ff( :>دح تسلوقنم وتښپ میدق 'اعش- مه رفن
 ': ,اش :ال>- ۀلسلس هک ،دن- یناغف- 3-وق- |>رعم :-دج- &- یساک > دنم& > دنک 3انب
 .تس- `دش ßرش یناغف- Wاسنال- ملع

 هچنانچ ،دن:وب `دنگ-رپ ,اتسناغف- Üرش ': ینوبشرخ ,اناغف- هک دنامن یفخم
 > ،دنک یم )ین-وشرخ ,اغف-( 3انب لمرب > نینزغ ': -' ,ان[ رک{ \دنقرمس Ü-&رل-دبع
 ': .)'وهال عبط Y • u٥ê>- >زج " í نیدعس علطم( .تس- ـهò"f :>دح ': نی-
 لیابق 3امت هلسلس رس نبرس ،ینټیب ،تښغرغ ':-رب هس نی- یناغف- Wاسن- بتک
 .:وش یم هتشون ,[ ۀمهم \اه هبعش بسن zرجش اجنی': هک ،دنوش یم `:رمش ,وتښپ
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 ،یناغف- ,زخم ،\ربک- نیئ[ ،! í -رعش هناتښپ ،وکام ,امیلس ایل>ال- åرکذت :ذخآم
 Eایح ،" í نیدعس علطم ،" í وتښپ Eایب:- خی'ات ،هن-زخ هټپ ،`زی>': '-ربال- åرکذت
 ریتیزگ ،>ریک فل>- رس ,اناهتپ ،,اهج دیش'وخ ،یناغف- تلوص ،یناغف- تکوش ،یناغف-
 .یناطلس خی'ات ،,اتسناغف- رتیزگ ،,اتسچولب > دحرس هبوص

 حصه +*(              کیس (پتو!)   

سربکرالڼغرغتبینی

خربو! شرخبو! 

میانهترین +*Cمبیشیر+ی

Hغیر* باب ،J*ی، مر+جلو Hی *غیر+غرشین، لو

توP*+C( (CP+نی) سپین 

 Qیر Sپنج پا
 SU علی ،SUCنو
ساکزS، ماکو،  

خوگیای

SکزCبا SUلکو+  Sپوپلز

کاسی Uمند کند

 Hغير* \Uخيشکي _ محمد

 Hي *غيرمرياU ،\C+شينو غوCياخيل 
 \UP*+P ،خليل
مکني، Uي+ي 

 Hمهمند *غير

خي

يوسفز\، +تمانز\ 
+Cي، مندڼ 
 Hه *غيرترکا

\Uمحمد *غير+Hکز\

Cجوj به صفحۀ Pیگر

SU بامی
SU*سد
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کیس پتو' حصه #"!  

بینیغرغتکرالڼ

مند"بابی #9نی
ی. 

"
خر

ر، 
ص
ل نا

خی
کا
ک، 9

وت
، ه
ی
خ
تو

 ،'
ما
لی
س

ی، 
رH ک

I، ت
ها
س

ی: 
ج
غل

و9! 
9ق

ما! 
ت

ی
9"
سر

 ،N
سو

 ،O
Pا
نی

 ،O
و#
ڼ، ل

Nا
ی، ت

تا
"#

 ،O
تر

 ،O
Pد
حم
9 ،N

یا
خت
ب

یناغرکاکپO"9#

(Hر
غی
" O

ند
خو

 ،
هم

 ،
"م
#)

ی)
9و
ش
، م
ی
اف
ص

ل، 
خی

سی 
مو

 ،'
د"
(گ

ک، 
یت
ش

ک، 
خ

 ،O
ید
پر
9 ،O

کز
N"
9 ،I

#N
" ،
ی
هن

 ،O
Nو
ل، ت

گ
من

 ،I
9P
#ال

ی، 
ک
ک

ی 
نو
، ب

گ
بن

 ،O
اړ
، ک
ی
ی
تر
س

ړ، 
"#

د، 
سی
، م
یر
P"

ن، 
9Nن
جد

 ،c
وال
ب

مآخذ: مخز' 9فغانی، حیاe 9فغانی، شوکت 9فغانی، صولت 9فغانی،  
iیین 9کبرO، تذکرH سلیما' ماکو
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4اینوغیرف
 )ـهS`٤ ات R٥S $%دح(

 طب->' > دنتش-: ین-رمکح ,اناگ&وگ ': ,ایونزغ > ,ایناماس رصع ': ,ام:>: نی-
 '>رپ ملع > تس>: حلص ,اهاش > ،,دنرکیم ظفح تنطلس z:-وناخ >: ره اب -' یتس>:
 > 'وغ > ,اتسرغ ôابونج > وم[ \ای': ًالامش ,اش تموکح دحرس .دن:وب دنمشن-: >
 3انب ین-رمکح 'وغ ': هک ،:وب دنمره > '>-دنیم& یل-وح ات ),->رک ¶اب' کی:زن( ,اقلات
 \دش Üالط- `:وجوم لپرس یل-وح رب ,اگ&وگ :وخ ،\:وب ,اینوغیرف تس: ری& `اش 'وغ
 دن:وب ,وغیرف ¶اب' ¶وبرم )`-دخ ,اگ&وگ( 3السال- لبق ,اهاش لسن &- ,ام:>: نی- >
 هملک > .:وب عق-> یکرک > )ینونک \وخدن-( :وخدن- z&>رکی `-' هلصافب یسدقم Yوقب هک
 هلسلس رس ,وغیرف :وخ &- دی[ یم رظنب 3&'-وخ ات نیم&رس نی- میدق 3الع- ': غیرف-
 ': \رجه 3وس ,رق :>دح ': یبتعل- Yوقب هکنی- زج ،می'-دن یتامولعم ,-دناخ نی-
 هک تسی:رم نیتسخن ,وغیرف نب دمح- >- دن&رف ام- ،تسیزیم ,وغیرف- ¶اب' یح-ون
ـ هY )"òúاسب :دیوگ یخشرن ،میسانشیم -' >- ,-دناخ نی&- یمالس- z'>: خی'ات ':

êff3( دمح- ریم- ،:-: |اصم خلب ': \'افص ثیل>رمع اب یناماس لیعمس- ریم- هک 
 کلام -' >- همان ]وباق .دش هتخانش زین خلب ,-رمکح ثیل>رمع |رط &- ینوغیرف
 نخس نی- > ،:'>[ یم z -'&Üرک '-زه \&>' هک ،:'امشیم ,اپس- \اه هلگ &- یسب
 .دن'وهشم پس- \'-: هلگب ,ونک ات نیم&رسن[ 3:رم -ری& ،تسین هغلابم

 &- -' >- ام هک تس- دمح- نب دمحم ó'احل- وب- ,-دناخ نی- ,-'-دمکح &- رگی:
 > ،:وب یتس>دملع '-دمکح >- .میسانشیم ملاعل- :>دح \': ,اب& میدق یف-رغج Wاتک
 نی- '-دتق- ,اعی' ': > ،:وب `دش میدقت \> هب )êò"3 ـه"Y )uúاسب 'وکذم Wاتک
 > ،:'-: \رک{ >&- )3!ê٥ ـهu٤f( :>دح ': \رخطص- > ،تش-: ین-رمکح ,-دناخ
 'وصنم نب ßون یناماس ,-وج `اش هب -' :وخ رتخ: )êú٥3 ـهY )u٦٥اسب دلوت'اب Yوقب
 دیبلط قیاف 'اکیپ هب -' >- 'وصنم نب ßون یبتعل- Yوقب )êêf3 ـهuòf( &- دعب > ،:-:
 ،دم[ ,اناگ&وگ هب ,اس-رخ &- ßون )ـهY )uòuاسب هک دیوگ ریث- نب- .:'وخ تسکش یل>
 ،:وب `:-: |اصم قیاف اب نیگتکبس هک )ـهY )uò٥اسب > تسویپ >دب ó'احل- وب- >
 رگی: رتخ: یبتعل- Yوقب Eاق>- نیمه ': > ،دم[ E-رهب نیگتکبس کمک هب ó'احل- وب-
 رصنل-وب- :وخ رسپ هب -' نیگتکبس رتخ: کی > ،:-: نیگتکبس رسپ :ومحم هب -' :وخ
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 نیمه ،تشذگ ': نیگتکبس ,وچ )êê٦3 ـهY )uò٦اسب > .:رک ßاکن دمحم نب دمح-
 Yاسب > تف' هنزغب :ومحم اب > :رک حلص لیعمس- }':-رب > :ومحم نیب ó'احل- وب-
)uòêـه êêò3( احل- وب- هب زین -' لیعمس- \'اتفرگ :ومحم'ó نیرخ- نی- > :رپس 
 .خی'ات ó :' -<'-Ü'احل- وب- &- تسیرک{

 :ومحم هک :'-: دمحم نب ,وغیرف رفنکی &- \رک{ )ffu3! ـهY )uê٤اسب یبتعل-
̀ :اتسرف :>'>رم > :وخدن- :>دحب رصتنم یناماس z:-زهش نیرخ[ بیقعت هب خلب &- -' >-
 رصن وب- ,-دناخ نی&- رگی: صخش ام- تسین تس: ': >- Y-وح- &- یقیقحت یل> :وب
 Yاسب .:وب ,اناگ&وگ یل-> \زی:رگ > یبتعل- Yوقب هک تس- ó'احل-وب- دمحم نب دمح-
)uêòـه !ffú3( :' رکشل بلق ': :ومحم ':-رب > ,ایناخ-رق نیب ,ایخرچ لپ گنج 
 اب زین دنه رگن میهب گنج ': )ffò3! ـهY )uêêاسب > ،:رکیم E:ایق \:ومحم
  Yاس ó:-وح ': یقهیب .تف' ,اهج &- )f!f3! ـهf!٤( Yاسب > ،:وب `-رمه :ومحم
)٤!fاس نیمه ': هک دیوگ )ـهY اگ:-زهش یل> ،تف' 'وغ \اهگنج هب :ومحم, -< 
 ,وغیرف ریم- دن&رف 3ان نسح تقف-رمب '>-دنیم& ': یگلاس ٤! رمعب دمحم > :وعسم
 ,-وج دن&رف نسح -ذهل ،:وب `:رم ó'احل-وب- ریم- Yاس نی': ,وچ .دنتسیزیم ,اناگ&وگ
 تسین 3ولعم نیقیب یل> ،:وب ,اناگ&وگ تخت > íات :زمان نیگتکبس رتخ: نطب &- >-
 هک مین-دیم ام- ؟رصن وب- دن&رف ای :وب دمحم نب ,وغیرف ,امه دن&رف نسح نی- هک
 دمحم :وخ رسپ \-رب -' ینوغیرف رصن وب- رتخ: یفوع > یبتعل- Yوقب :ومحم ,اطلس
 -' ,-رهم نب نسح دمحم وب- > :-: &اب رصن وب- هب -' ,اناگ&وگ نیم&رس > ،تفرگ
 ًالماک )f!ú3! ـه٤fò( Yاسب ,اگ&وگ ۀبطخ ایوگ ،:رک 'رقم \>اب اجن[ 'وم- تلافکب
 ::رک `'اش- تیب نی': \ولع >رسخ رصان > ،:وب `دم[ ,ایونزغ '-دتق- تحت ':

 -' ,اناگ&وگ دن:-دب شیوخ تس: & >- تبیه& ,اینوغیرف هکن[ تساجک
 هک دن:وب ,اتسناغف- یبرغ Yامش یلحم ,اهاش ,اینوغیرف ,ام:>: E'وصنیاب

 > املع ,وغیرف Y[ 'اب'دب > دنتش-: Eرهش یمانکین > تل-دع > 3ولع }'>رپب
 حتفل- وب- ،ین-دمه ,امزل- عیدب :دن- هلمجن[ &- هک ،دن- `دش `:'>رپ یف>رعم ,اگدنسیون
 .ملاعل- :>دح 3ولعمان فلؤم > 3ولعل- حیتافم بحاص یم&'-وخ ،یتسب

 )ـه٥f"( ,وغیرف ریم- ∂!
)ـهuuú :>دح∂úê"( ,وغیرف نب دمح- ریم- ∂"
u∂ -اح وب'ó دمح- نب دمحم )uuú-uòêـه( 
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 )ـهuê٤ :>دح( دمحم نب ,وغیرف ∂٤
)ـهf!٤-uêf( دمحم نب دمح- رصن وب- ∂٥*
 )ـهf!٤( ؟دمح- رصن وب- نب نسح ∂٦
 ،همان ]وباق ،یقهیب ،یسدقم ،یخشرن ،\رخطص- ،\زی:رگ ،یبتعل- :ذخآم

 &- ,-ری- یخی'ات \ایف-رغج ،ملاعل- :>دح یش-وح ': یکس'ونیم ،ریث- نب- ،یفوع
 .,دنل عبط یکس'ونیم Eالاقم ،Wاسنال- مجعم ،دلوت'اب

 4اتلم 4ای$ول
 )ـه`٤S-YXS $%دح(

 ,-'-دمکح > :'>[ تسدب \'-دتق- هنزغ ': نیگتکبس )êú٦3 ـهu٦٦( :>دح ':
 > ,اناگ&وگ ات خلب > ,اتس'اخت &- ,اتسناغف- :الب ,-ربانب .دنتشگ فیعض یناماس
ـ هu٦ò( دنتشگ هنزغ تختیاپ هب ¶وبرم زی:رگ ات لباک > تسب > ,اتسیس > E-ره

êúò3(. :'ام:>دب ,اتلم > دنس \-'>ام ات ,اتسناغف- یقرش \اهتمسق تقونی, 
 .دن-ریم مکح `اشلباک هلاپ هیج ربیخ ات 'وهال &- > تش-: قلعت ,اتلم ,ای:ول |>رعم
 اب هنزغ :>دح ': > دم[ شیپ هلاپ هیج ،:'>[ تخات 'اهرگنن > لباک رب نیگتکبس ,وچ
 > ،تشگ&اب 'وهال هب یگنج z'اسخ ,:-: &- دعب > ،:'وخ تسکش > :رک گنج >-
 '-رج '-وس کل کی اب هتخاس `-رمه :وخ اب مه -' رجنلاک ،ریمج- ،یله: ،íونق \اهج-'
 > ،:رک 'اکیپ >- اب نیگتکبس ،دیس' لباک \ای': 'انک ,امغل هب > هتشذگ ربیخ &-
 :وخ ریم- رفنکی > ،:رک بیقعت دنس \ای': ات > ،دن-' بقع > تشکب -رناش رفن ,-'-زه
 ,اتلم تقونی': ،)êê!3 ـه!uò( دم[ هنزغب هتش-ذگ '>اشپ ': '-وس '-زه >: اب -'
 ,وچ ,ای:ول نی- > .,اناغف- &- تسیف>رعم ۀفیاط هک :وب \:ول دیمح خیش تسدب
 تسکش هلاپ هیج ,وچ > ،دن:رک حلص >- اب دندی: -' نیگتکبس ,>زف- &>' '-دتق-
 )ـه"uò( تسب `دهاعم نیگتکبس اب > ،دنام :وخ Yاح رب ,اتلم ': دیمح خیش ،:'وخ
 وتښپ ,اب& \-رعش &- \:ولل- 'ابخ- ': \:ول دمح- Yوقب یض' خیش }- `:-& ':-رب >
 > ،:رکیم 3الس- غیلبت ),امیلس `وک( ,اناغف- 'اسهوکب \:ول دیمح رصع ': هک :وب
 -' 3الس- نی: Eاق>- نی- ات ینزغ > دنس \-رجم نیب ,اناغف- یضعب هک دی[ یم رب نی&-
 رهش ،ملاعل- :>دح \ایف-رغج zدنسیون )ـه"Y )uúاسب هچنانچ .دن:وب `:رکن Yوبق
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 )رینب( 'اهینب > اهدکتب \اج -' ,امغل > ,اتب > ,انمهرب \اج -' )]دن-'انک( 'اهدنق
 > 'وغ > تسب تق> نیمه ': هکیلاح ': ،دن-دیم تسرپ تب ,->دنه > ,اناغف- \اج -'
 3:رم فصن > ,املسم ,[ فصن هک :وب \رهش لباک > دن:وب یمالس- \اهرهش دخ'
 دیدپ 'دق نیمه > تسین :'-> خی'ات ': \ربخ دیمح خیش Eاف> &- .دن:وب بهذم >دنه
 ات 'وهال > :وب 'وصحم ,امیلس `وک > دنس \اه'انک ات ,اتلم ': >- '-دتق- هک دی- یم
 Yاسب :ومحم یل> ،تش-: قلعت هلاپ هیج هب )دنس ای': 'انک( 'اهدنق > دنهی> > الیسکت
)uê"ـه !ff!3( <اسب > `:وشک -' دنهیY )uêـه٦ !ff٥3( هلمح ,اتلم رب ,وچ 
 رصن هک ،دی[ یم دیدپ سپ ،:وب رصن نب :>-: ßوتفل- وب- ,اتلم ,-رمکح ،:رک نیتسخن
 \> > ،:وب `دن-' مکح )êêê3 ـهuêf( :>دح ': ,ای:ول 3>: ,-رمکح دیمح خیش نب
 &- ,ایونزغ اب ,ای:ول ,-دناخ یسایس تباق' ': > `دی:رگ >- نیشناج دیمح &- دعب
̀ دش مهتم یلیعمس- zدحالم شیک هب ,دی>رگ > Eدیقع gوس هب :ومحم ,اطلس |رط
 نی- هک دی[ یم دیدپ >- \وتشپ رعش > هن-زخ هټپ دننام وتشپ یموب ذخآم &- یل> ،:وب
 .:وبن نیدیب دحلم \> > :وب طلغ 3اهت-

 هک )ff٤3! ـهY )uê٥اسب > ،دیس' ,اتلم تختب رصن &- دعب :™-: ßوتفل-وب-
 انب > :-دن ,اشن یئانتع- :™-: ،تخات )™-' یجب( هیتاهب ,-رمکح رب :ومحم ,اطلس
 هب ,:-: تسکش &- دعب هتشذگ 'اهرگنن `-' &- 3: `&ات رکشلاب :ومحم رگی: Yاسب ,-رب
 \:ول :™-: `&>' تفه zرصاحم &- دعب > ،دیس' ,اتلم هب '>اشپ ': هلاپ `دنن- هج-'
 تم-رغ مه': '-زه تسیب > `:رک Yوبق í-رخ مه': '>رک >: مه یلوقب > کل >: هنالاس
 صصح > ,اتلم رب )f!f3! ـه!٤f( Yاس ات > تسب :ومحم اب حلص zدهاعم > ،:-:
 تفرگب -' >- > هتخات ,اتلم رب :ومحم Yاس نیمه ': هک ات ،دن-' مکح ,اتسناغف- یقرش
 اب .تف' ,اهج &- اجنامه ': > تخاس ین-دن& )'اهدنق Yامش( ä'وغ ۀعلق ': >
 مه نی&- دعب :™-: Wاقع- یل> ،تف' نیب &- میدق ,ای:ول ,ام:>: هچ رگ- :™-: Yاصیتس-
 :وعسم ,اطلس Bرم &- دعب :™-: رسپ خیش ،ربدم رخف Yوقب هچنانچ ،دن:وب ,اتلم ':
 دمحم دمح- \'الاس هپسب :>:وم ,اطلس |رط &- \رکشل > :رک }'وش ,اتلم ':
 ،دیس' `وی-> هعلق هب رکشل ,وچ ،دش هتشامگ >- یبوک رسب یطیلس هیقف> B'زب بجاح
 نی- > ،دنتفرگب -رناتلم هنزغ ,ایرکشل > تف' `'وصنم هب :وخ ,اه-رمه اب 'وکذم خیش
 .,اتلم ': \:ول ,ام>: \ایاقب &- تسیرک{ نیرخ[
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 خیش رفن >: > تس- دنه ': یناغف- > یمالس- تفاقث نیل>- لثمم ,-دناخ نی-
 zرکذت هن-زخ هټپ > ،دن- وتښپ ,اب& \-رعش دیمح نب رصن > دیمح z:-& ':-رب یض'
 \:ولل- 'ابخ- یف یع{ولل- 3الع- ۀل>احب ,اش Y-وح- اب -' اهن[ 'اعش- وتشپ \-رعش
 زین هتشرف > تس- `:'>[ )òú3"! ـه٦ò٦( \:ولل- دیعس نب- دمح- خیش فیلات
 E:ایقب )ـهY )ò٥٥اس ': &اب ,ای:ول هک مینیب یم ام > .تس- هتشون -' اهن[ تیناغف-
 مکح Yاس دصکی Eدم > `:رک لیکشت -' تنطلس 3>: ,-دناخ دنه ': \:ول Yولهب
 ': Yولهب ,-دناخ > ،:'-: طب' ,اتسناغف- خی'اتب Y>- ,-دناخ یل> )ـه"êu( دن- `دن-'
 .دن- `:رک تنطلس دنه

 )ـهuúf :>دح( \:ول دیمح خیش ∂!
 )ـهuòf :>دح( دیمح z:-& ':-رب یض' خیش ∂"
u∂ دح( دیمح نب رصن<: uêfـه(
 )ـه!٤f-uê٥( رصن نب :™-: ßوتفل- وب- ∂٤
 )ـه"٤u :>دح( :™-: نب … خیش ∂٥
 تکوش ،" í وتښپ Eایب:- خی'ات ،'ابخل- نی& ،Wرع > دنه Eاقیلعت :ذخآم

 ،ریث- نب- ،دنس خی'ات ،ملاعل- :>دح ،\ربک- Eاقبط ،هتشرف ،ینیمی خی'ات ،یناغف-
 .Wرحل- W-:[ ،هن-زخ هټپ ،,اهج دیش'وخ ،یناغف- Eایح
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bH 4اتس*اخت *وجیناب
)RYR-YXRـه( 

 ,ایماب > ریهجنپ > W-'دن- > ذمرت > ملخ > خلب > ,اس'اخت ': \-رم- هلسلس نی-
 'وصنم یسابع gافلخ رصاعم هکیصخش 'وجیناب هب دنبوسنم > هتش-: ین-رمکح شخ> >
 .دنشاب 3الس- &- لبق ,ایهاش نیگت \ایاقب &- ôابلاغ > :وب \دهم >

 :دن- هلمج ,-&-
 ثیل Wوقعی ـه٥ò" هنس ': > `:& هکس ـه"u" :>دح ': هک ]ایل- نب :>-: ∂!*

 هنس ': > :وب خلب ,-رمکح ـه٥ò" ات uu" هنس &- \> .تفرگ >&- -' خلب \'افص
"٥êتف' ,اهج &- ـه. 

 .تس- `:& هکس ـه٦f" :>دح ': هک ،'وجنیاب نب دمح- نب دمحم :™-: وب- ∂"*
 > 'اخت ,-رمکح ـهúê" ات ,-&- دعب > خلب ,-رمکح ـه٦٥" ات ٦f" هنس &- \>
 .:وب زین ذمرت > ,التخ > ,اج&وج

*u∂ -دح &- هک دمح- نب دمحم نب دمح- رفعج وب<: "úêوب ,-رمکح ـه:، < :' 
 .تس- `:& هکس W-'دن- ': ـهòò" هنس

 ،u!f ': لتخ ': > `دن-' مکح دعبب ـهu!f &- هک دمحم نب دمح- نب رفعج ∂٤*
u!"، u!uتس- :وجوم مه ,ونک- هک `:& هکس ـه. 
 &- \زی:رگ Yوقب > :وب ,-رمکح ـه"uú :>دح ': هک دمح- نب رفعج نب دمح- ∂٥

 .تس- ,ایناغچ íاتحم نب دمح- یلع یب- ,-وع-
 هنس ': 'وجیناب نب :™-: دننام ،دن- `:وب مه رگی: ,ان-رمکح ,-دناخ نی- :-رف- &-
"f٤" یفوتم 'وجیناب نب مشاه > ،`رصب لماع ـه٦uاله > شخ> ,-رمکح ـه<':، < 

 لتخ ,-رمکح ـهêu" ات "ú" &- هک ó'اح > لتخ بحاص 'وجیناب نب ]ابع نب گیب
 > ،تش-: یگدن& ـه"ú" :>دح ': هک ]ابع نب :™-: وب- نب :™-: > `:& مه هکس > :وب
 نب ]ایل- > ،دن-ریم مکح ,امرک &وج ': ـه!٥" :>دح ': هک 'وجیناب نب :™-: نب متاح
 .دینیبب -' ,ام:>: نی- بسن zرجش ،:وب رصم رکشل رس ـه!!" هنس ': هک مشاه



,اتسناغف- رصتخم خی'ات

!úò
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تخا! تا ترمذ 0IOهـ
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[[0هـ

Q٤ جعفر 
  3+Z ختل سکه !+

YAY-YA1هـ
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 4اتسرغ 4+*اش
)RZU-٥٥Sـه( 

 مه `اش > ریش اب هک تسی هملک 'اش ،`:رک حیرصت رهشن-ری- ': E-وک'ام هکی'-رق
 هک ،:وب ,اتسناغف- \زکرم نیم&رس ,ان-رمکح `دع کی بقل نی- > .تس- هشی'
 ': هکی'وط > تس- `:وب '>اجم ôاقرش ,ایماب ,-ریش 'وشک اب ,اشی- ین-رمکح نیم&رس
 یناشوک رصانع \ایاقب &- یهاش \اهنام:>: نی- ،میتفگ Wاتک نی- نیتسخن ثحابم
 'وشغب > نیم'وش هک ،:وب نیشب ': ,اشی- ین-رمکح زکرم > .دن- نیم&رس نی- یلاتپه
 Eاقبط ': > هناتسرغ ییاتس>- ظفلت هب 'وشک نی- 3ان لص-> .دن- اجن[ :الب &- زین
 ,اگچرغ همانهاش ': یس>:رف > تس- ),اتس + `وک وتښپ ': رغ( ,اتسرغ زین \رصان
 Yدعب نیم&رس نی- ,ان-رمکح ,-'اش > .دشاب ,اتسشرغ ای ,اتسجرغ ,[ Wرعم > دیوگ
 ین-رمکح زک-رم > اهن-دناخ نی- تیب نی': ینای:ابق >رسخ رصان > دن:وب 'وهشم :-: >
 ::رک :ای -رناشی-

)\'اش نیشب ': زعب هتسشنب \ریش ,ایماب هب دب `:اتس-
 نیم&رس نیمه ': زین 3الس- &- لبق ۀنم&- ': ,اتسرغ ,-'اش هک دی[ یم رظنب نینچ

 ,اهاش zرهچ اب ôانیع `دم[ تسدب هک ,اشی- |الس- &- یکی ریوصت > ،دنتش-: ین-رمکح
 .تس- هیبش ),وه = هلطایه( یلاتپه

 \'-:- زکرمت > :ومحم ,اطلس Eاحوتف اب ,اتسرغ ,-'اش رک{ یمالس- رصع ':
 هب یمسم یناتسرغ ,-'اش نی&- یکی هک ،دی[ یم هنزغ تنطلس `'-:- تحت ': 'وشک
 'وشک \'-:- دیحوت > :ومحم ,اطلس یسایس E:ایس هب ـهuòê هنس ': دیش' 'اش
 ,اطلس ـه٤f٥ هنس ': هک تس- دس- نب دمحم رصنوب- 'اش رگی: .:وب `دش عضاخ
 .تف' ,اهج &- E-ره ': ـه٤f٦ هنس ': > تخاس ریس- -' >- :ومحم

u∂ اطلس اب > تسشن شیاجب 'دپ یناگدن& ': دمحم نب دمحم وب- `اش 'اش, 
 .تشذگ ': ـه٤f٦ هنس &- لبق > دیگنج 'وجمیس یلع وب- > :ومحم

.ریش:'- 'اش ∂٤
 .ریش:'- نب مه-رب- 'اش ∂٥

 .دش حیحصت ،Cدش عبط =ولغم تیب نی. ٤٦5 رصان /.وی* +* .)
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 &وسناهج نیسح ,اطلس تلابح ': کلم 'وح }رتخ: هک مه-رب- نب `اش 'اش ∂٦
 .:وب \'وغ

 > هنزغ \زکرم ۀطلس تحت ': ،دن- هتشذگ :ومحم ,اطلس دهع &- دعب هکین-'اش
 .دن:وب \'>رپ ملع تس>: شن-: > ملاع •اخش- یل> ،دنتسیزیم 'وغ

 ،,اتسجرغ `:ام یمالس- |'اعمل- åری-: ،یبتع ینیمی خی'ات ،ریث- نب- :ذخآم
 هب{-:رخ نب- ،'>ابم& Wاسنال- مجعم ،`دیزگ خی'ات ،افصل- ةض>' ،یتسج ین-ری- \اهمان

uê، دلبل- مجعم-, u-úò٥. 

f+*دن+ D+رم+

 رصع ': هک دنی[ یم رظنب یلاتپه یناشوک میدق ,ان-رمکح \ایاقب &- زین g-رم- نی-
 نیم&رس ,وچ > دن- `دنام یقاب W-'دن- 'اسهوک ': > `:ومن 3الس- Yوبق یمالس-
 ,-ریگناهج طسلت &- هتبل- ،:وب `:اتف- '-ذگ '-وش: 'اسهوک نیب ': ,اشی- ین-رمکح
 .دن- هتفای Eاجن

̀ دم[ تسدب ,اشی&- هکیتاکوکسم ۀلیسوب رفن >: 3ان طقف g-رم- نی- \اهمان &-
 :تس- :وجوم íاتیم'- z&وم ': Eاکوکسم نی- > ،تسمولعم

ـهu٥ê :>دح ': Wرح نب 3وتکم ∂!*

ـهuú٤ ات ـهu٦٥ :>دح &- 3وتکم نب ,الهس ∂"*

 .|وک'ام &- íاتیم'- تسرهف ،'>ابم& Wاسنل- مجعم :ذخآم

jاتحم h bH 4ایناغچ D+رم+

 تمسق ,ونک- هک وم[ \ای': |رط ,-': تس- ینیم&رس )Wرعم ,اغص( ,اغچ
 z:-وناخ میدق \اهنام& &- نیم&رس نی': .دشاب \>'وش ,اتسکجات تی'وهمج یبونج
 > .دن- `:وب ییای'[ کیجات رصانع &- هک ،دندن-ریم مکح )E-دخ ,اغچ( 3انب یتنطلس
 ین-رمکح هب E-دخ ,اغچ هب Wوسنم íاتحم ریم- 3وس ,رق لی->- > یمالس- رصع ':
 \-رم- > `دی:رگ 'وهشم “íاتحم Y[” 3انب خی'ات ': شن-دناخ >&- سپ هک ،:وب `دیس'
 > وم[ \ای': |رط >: رب ,ایونزغ > ,ایناماس دهع ': > ،دندم[رب ,-&- شن-: > :-:اب
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 دمح- هک íاتحم 'دپ .دن- `:رک ین-رمکح شک>دنه Yامش \اه هنم-: ات 'اخت > خلب
ـ ه٥f" :>دح ': شتایح 3ای- > تس- `دم[ Eوقای gاب:ال- مجعم ': }رک{ ،تش-دمان
 :,-دناخ نی- رگی: :-رف- .دن-وتیم `دش نیمخت

 > یناگدن& ـهuff :>دح ': هک دنام رفظم دعس وب- 3انب \رسپ íاتحم &- ∂!
 یناماس دمح- نب رصن 'اب': ریم- رفظم نب دمحم رکبوب- }رسپ > .تش-: ین-رمکح
 نی&- شیپ > :وب ,[ ,-رمکح > ,اس-رخ رکاسع لک 'الاس هپس ـه!"u هنس ': هک ،:وب
 > ،دش `:اتسرف ,اتسیس حتف هب یناماس لیعمس- نب دمح- 'اب': &- ـهêò" 3رحم ':
 شتاف> هنس ات ـه!"u &- ,اس-رخ ': >- ین-رمکح 3ای- .تشگ مکاح ,اگرگ ': &اب

u"êوح ': صخش نی- .تس- ـه-:ó ومه رثؤم > \وق ,-رمکح ثیحب ,اس-رخ-' ̀
 .دی:رگ ,وفدم ,ایناغچ ': > ،تش-: تس:

 هپس }'دپ یضیرم نیح ـهu"ú هنس ': هک رفظم نب دمحم نب دمح- یلعوب- ∂"
 یکاک نب ,اکام اب \'> ,اجرج ': ـهu"ê هنس ': > ،:وب ,اس-رخ ,-رمکح > 'الاس
 &- یناماس رصن نب ßون ریم- 'اب': &- ,وچ ـهuuu هنس ': یل> ،تشکب -' >- > دیگنج
 رب }:وخ > علخ -' ßون > دیشک تعاط- &- رس ،دش Y>زعم ,اس-رخ ین-رمکح
 ': هک ات تش-: \:'وخ > :& ,ایناماس 'اب': اب }رمع رخ[ ات > ،دش یلوتسم ,اس-رخ
"ê 'بج uدش ,وفدم ,ایناغچ ': > :رمب ـه٤٤.

u∂ -هنس ': رفظم نب دمحم نب لضف ]ابعل- وب uuuوب- }':-رب بناج &- ـه 
 رکاسع B'زب 'الاس هپس نی&- دعب > ،دش 'ومام )مجع Ü-رع( لبج :الب تموکحب یلع
 .دش ]وبحم -'اخب ': ـهuu٦ هنس ': یل> :رک اهگنج مه }':-رب اب هک ،:وب یناماس

 'اب'دب دعبب ـهuuú &- هک رفظم نب دمحم نب دمح- نب هّٰلل-دبع رفظمل- وب- ∂٤
 ': > :رمب > :اتف- پس- &- ـهu٤f هنس ': > :رب یم رسب نیه' 'وطب یناماس ßون ریم-
 .تشگ ,وفدم ,ایناغچ

 ,ایناغچ ین-رمکح تباین ـهu٤f هنس ': هک دمحم نب دمح- نب 'وصنم وب- ∂٥
 .تش-:

 > لضاف :رم > ,ایناغچ یل-> رفظم نب دمحم نب لضف نب رهاط رفظمل- وب- ∂٦
-:W هنس ': > تس>- ,اح-دم &- \ذمرت کیجنم ،:وب \'>رپ uúúتشذگ ': ـه. 
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ú∂ یل-> دمحم نب دمح- رفظمل- وب- هل>دل- رخف -:W دمم '>رپ<ß :یخرف > یقیق 
 ßدم ': “'-زغرم دشوپ \>' رب ,وگلین دنرپ ات” یخرف `اگغ-: |>رعم zدیصق هک ،:وب
 .تس- `:& مه هکس >- ،تس>-

 کین طب->' ,ایونزغ > ,ایناماس یتنطلس \اهنام:>: اب ôامومع íاتحم Y[ \-رم-
 &- شک>دنه یلامش Eایال> ین-رمکح ,اشی- تیامح تحت ': > دن:رکیم ظفح -' :وخ
 \': W:- ,اگدن'>رپ &- ,-دناخ نی- > .دن- هتش-: ,اج&وج > خلب ات 'اخت > ,اشخدب
.دنی[ یم 'امشب

 ،ریث- نب- ،'>ابم& Wاسنال- مجعم ،نیعم 'وتک: &- هلاقم 'اهچ Eاقیلعت :ذخآم
 åری-: ،افصل- ةض>' ,>دلخ نب- ،یسیفن دیعس یک:>' ،gاب:ال- مجعم ،ینیمی خی'ات
 .\دنقرمس یض>رع هلاقم 'اهچ ،یخرف ,-وی: ،یمالس- |'اعمل-

.- محتا( )' چغانیا!
محتا( منسب به چغا! خد0/

مظفر

0بوبکر محمد، متوفا ?<=هـ

0بو علی 0حمد+ ، متوفا ٤٤<هـ0بو0لعباG فضل ===هـ

0بو منصو' 
جکمر0! چغانیا! ٤Q=هـ

0بو0لمظفر عبد0له  
متوفا ٤Q=هـ

معجم 0النسا] 0ZمباYQ 'W=هـ به حو0لت 0لکامل W ترکستا! با'تولد
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 4ای*وجومیس

 + میس( تس- نیمیس رخ'وگ ینعمب ین-ری- \اهمان ': یتسج Yوقب 'وجمیس هملک
 لیعامس- 'اب': هب هک تسناس-رخ ,-'-:رس &- یکی 'وجمیس ,-رمعوب- 3ان نی- > .)'وگ
 یت->: -' >- > )ـهòú"( تش-: )یشنم رس( \'-: E->: ۀفیظ> یناماس دمح- نب
 .:وب یناس-رخ B'زب ۀن-وناخ کی هک \دنتفگ

 یناماس لیعامس- نب دمح- 'اب': &- ـهêò" هنس ': یت->: 'وجمیس ,-رمع وب- ∂!
 نب رصن اب ,ایناتسیس )ـه!uf( دعب Yاسکی یل> ،دش هتشامگ ,اتسیس ین-رمکح هب
 نب رصن ریم- ,وچ ـه٤!u هنس ': .تف' ,>ریب اجن[ &- 'وجمیس > ،دن:رک تفلاخم دح-
 ,-'>ال: > ,اشک رکشل &- >- > ،:-: 'وجمیس هب -رن[ تموکح ،:رک حتف -' \' دمح-
 یش-وح ': مه }>رط- رصان نب نسحل-وب- اب ـه٦!u هنس ': هک ،:وب :وخ رصع
 .تس- `دیگنج ,اس-رخ

 'وپاشین > E-ره > >رم مکاح شیوخ 'دپ &- سپ 'وجمیس نب میه-رب- یلع وب- ∂"
 یناغچ دمح- یلع وب- Yزع &- دعب -' >- رصن نب ßون > )ـهuuu-uu٥( :وب ,اتسهق >
 .:وب ـهuu٦ ': شتاف> ،:وب ,اگرگ یل-> مه یتدم > ،تشامگ ,اس-رخ ین-رمکح هب

*u∂ -رم &- دعب :'وجمیس نب میه-رب- نب دمحم نسحل- وبB الاسهپس 'دپ'\ 
 هتشامگ \' ریخست هب \رکشل اب ـهu٥٦ هنس ': > ،تش-: هل>دل- رصان بقل > ,اس-رخ
 .:رمب ـهuúò هجحی{ ': > ،دش

 >- نیشناچ 'دپ Eاف> &- دعب ،میه-رب- نب دمحم نب رفظم دمحم یلع وب- ∂٤*
 امرفنرف ,-&- دعب یل> ،:وب E-ره مکاح 'دپ Eایح ': یتدم > Wابل- بجاح > دش
 ،:رکیم Yالقتس- \وع: > `:& مه هکس >- .دی:رگ 'رقم 'وپاشین ': ,اس-رخ 'الاس هپس>
 یل> ،دن:رک E>اغب یناماس ßون ریم- دض رب > `دی:رگ دحتم خلب ,-رمکح قیاف اب هک ات
 ': ـهuò٤ ,اضم' ٥! &>' ': > ،دندیگنج ,اشی- اب :ومحم }رسپ > نیگتکبس ریم-
 ,اضم' zرغ ': اجن- ': > تخیرگ 3&'-وخ هب یلع وب- .دن:-: تسکش -' اهن[ ]وط

uòات :وب ]وبحم زی:رگ ۀعلق ': > ،دن:-: نیگتکبس هب -' >- تبقاع > ،دش 'اتفرگ ـه٦ 
:' uòòرمب ـه:. 

 هب ـهuò٦ هنس ': > ،:وب E-ره یل-> :میه-رب- نب دمحم نب یلع مساقل- وب- ∂٥
 .تفای ,اتسهق ین-رمکح > ،تسویپ نیگتکبس 'اب': Yاج' کلس هب > ،:اتف- 'وپاشین
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 رصن اب سخرس ': > )ـه!uê( تسویپ یناماس رصتنم هب &-رف > بیشن ,دی: &- دعب >
 .دن:اتسرف هنزغب -' >- > ،دش 'اتفرگ > :رک گنج نیگتکبس نب

 ،دش Wولغم }'دپ ـهuò٥ هنس ': ,وچ :\'وجمیس یلع وب- نب نسحل- وب- ∂٦
 > دش `:اتسرف هنزغب > ،دم[ 'اتفرگ :ومحم ریم- تسدب 'وپاشین ': یل> تف' \' هب >-
 .:وب ]وبحم زی:رگ ۀعلق ':

ú∂ -دح ': :دمحم نب یلع مساقل-وب- نب لهس وب<: uòòتش-: یگدن& ـه. 
 مهس ,اس-رخ \ونزغ لی->- > یناماس دهع ó:-وح ': ,-دناخ نی- |>رعم Yاج'

̀ اش:اپ ,-ونعب یهاگ > ،دن- `دن-' مکح 3امت Eوق > Yالقتساب اهتدم > ،دن'-: یگ'زب
ـ هuúú ات "uú &- هک هل>دل- رصان دمحم نسحل- وب- ۀکس هچنانچ .دن- `:& زین هکس
 .:وب یناماس `اش:اپ 'وصنم نب ßون تلابح ': >- رتخ: کی > ،تس- :وجوم `دن-' مکح
 > `:& هکس زین )ـهuúú-uòú( هل>دل-:امع هب بقلم رفظم دمحم یلع وب- نینچمه
 .تس- هتش-: Yالقتس-

 ،دلوت'اب ,اتسکرت ،ین-ری- \اهمان ،\رصان Eاقبط ،ینیمی خی'ات ،لماکل- :ذخآم
.u!f '>ابم-& مجعم

سیمجو$یا!  
 

,بو عمر,! سیمجو$ 23,تی حکمر,! سیستا! 

<= ,بو علی ,بر,هیم، 888-88٦هـ

G= ,بو ,لحسن محمد ناصر ,لد2له + 
8HH-8HGهـ

3ختر 
(K! نوG J سامانی)

٤= ,بو ,لقاسم علی  
(3$ قهستا!) 

8= ,بو علی محمد مظفر 
عما3,لد2له 8RH-8HHهـ

٥= ,بو,لحسن 

 .8>T $2مبا,K یر,نی، ترکستا! با$تولد، معجم, Xنامها ،Xناصر Yمر,جع: ,لکامل، تا$یخ یمینی، طبقا
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 'ایونزغ
 )ـه)+٥-*٥)(

 <N+ کلمل+دبع #ابA٦EF( +G 4# ـه٤A?( <اسب هک دیدن+وخ 0ایناماس رک5 4#

 \رم G+ دعب یلN 4وب Zدش هتشامگ 0اس+رخ W#الاس هپسب نیگتپل+ بجاح ریم+ یناماس

 4اتف+ 0اتسلب+N G هنزغب N تش+4رب رس یناماس ^ون نب #وصنم G+ نیگتپل+ کلمل+دبع

)?٥Eدح 0+رمکح تقونی#4 ،)ـهN4 4وب یصخش هنزغ +G 0اشی+ رک5 هک کیول 0+دناخ 

4# +N+اتک لیg تشذگ. N دیاش +G ایاقبW +رم+W دنشاب 0اتسناغف+ یلاتپه وناشوک، Gری+ 

 هب gوسنم زین ،4#+4 )نیگت( هملک اهنW jاهمان رخj هک N+ 0انیشناج N نیگتپل+ 4وخ

 )N4 )o٦EFدح #4 هک .دن+ یناغف+ یکرت nولخم رصنع G+ یهاش نیگت یتنطلس 4l+وناخ

 gونجب N 0اتسناغف+ یقرش صصح رب Wou-Kong گنوکN ینیچ ^ایس 4pاهشب

 مه 4ومحم wالخ+ رصع ات 0اش Fانب 4ابj نیگت رهش N ،دنتش+4 ین+رمکح شکNدنه

 رصع لی+n +Nوبرم اهنp jاکوکسم N ،4وب نیاک ینونک #اهدنق gرغ <امش wرطب

 .4وشیم +دیپ شکNدنه N4دح #4 یمالس+

 4وخ \رم ات N )ـه٥1?( jN#4 تسدب )}ون+( کیول G+ +# هنزغ نیگتپل+ <اح رهب

 N ،تشذگ #4 ینزغ #4 )ـه|٥?( <اسب N ،دن+# مکح 0اتسلب+N G ینزغ رب <اسکی pدم

 هنزغ ریخست ~رغب کیول ریم+ Gاب تقونی#4 .تسشن شیاجب W NWدنGرف {احس+

jتفاتش ^ون نب #وصنم 4زن +#اخب هب {احس+ ،دم، N +GN +تس+وخ 4+دم N هنزغ #+ 

N+رصت سپw 4رک، N دعب +G ـه٥٥?( <اسب ین+رمکح <اس هس A٦٥F( 4# دعب .تشذگ 

+G +N یکی +G 4رم هک نیگتپل+ 0اه+رمهW یقتم N ابم#G N 4اع> N نیگتاکلب شمان 

 NW 4Z .تسشن شیاجب 4وب )یناغف+ 0اهاش نیگت 0امهب gوسنم بلاغ <امتحاب(

 #4 ـه٦٥? N4دح G4، N 4# هکس هنزغب )ـه٥A?( N4دح N 4# 4رک p#ام+ هنزغ #4 <اس

 نیگتپل+ 0اه+رمه N +G دسفم 4Wرم هک نیگت Wریپ ریم+ N ،تشذگ #4 زی4رگ Zرصاحم

 +# زی4رگ N هنزغ میدق 0ام4N4 ریم+ کیول Zدیجن# 4F +GNرم ،تشگ یلوتسم هنزغ رب ،4وب

 یلjN#4، N هلمح )لباک یبونج رگول( Çرچ N4دح Z 4#اشلباک رسپ 4دمب کیول ،دنتس+وخ

 هنزغب N ،تفرگب لیپ N 4Z تسکشب +# اهنj )نیگتپل+ Z+رمه N 4ام+4( نیگتکبس ریم+
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j4رم 0وچ ،دمF +G وتسب نیگت ریپ متسZ jدمZ نیگتکبس ریم+ {افتاب ،دن4وب Nوج دل} 

 دن4رک <وبق هنزغ p#ام+ هب +# )0اهاش نیگت هب gوسنم ابلاغ( 0الس#+ +رق نب مکجب+رق

)|o ـه٦٦? 0ابعش Ao٦F(. +4رم نیگتکبس ریمW یفاک ملسم ون N 4الN# 4وب، NW 

 <W G+NاسG #N+ یکی رتخZ 4دیزگ خی#ات #4 هّٰلل+دمح N کلمل+ Fاظن ۀمان تسایس <وقب

 تسب N+ ،دندیگنجیم N+ رکشل #4 0اناغف+ Fامت ،دش 0اناغف+ 4ام+4 0وچ N ،تس+وخ +#

N ونج ینونک #+دضخ( #+دصقg الکp 0اتسچولب( N Gدنیم+N# N 0ایماب N 0اتس#اخت N 

 N 4# ،4رک ریخست 4وب یمان نیگت +رق 0اگتشامگ تس4 #4 هک +# لباک N 0اتسلب+N G #وغ

 دنهیZ Nاش لباک هلاپیج اب میتفگ 0ای4ول <+وح+ #4 هچنانچ .G4 هکس لباک یلامش N+0رپ

 +# 0امغل N تسکشب +# N+ رکشل #+زه دص 4Z Nرک #اکیپ 0امغل #4 لباک Wای#4 #انک رب

 نیAA1F(. 4# ـه21?( 4رک غیلبت اهتیحان نی+ 4Fرمب +# Fالس+ نیN 4 ،تفرگ #Nاشپ ات

 ریث+ نب+ N یبتع <وقب N ،دش Wوق یلیخ N ،4اتف+ نیگتکبس تسدب 4ایG میانغ اهگنج

 .دندش N+ عیطم G+0+ دعب )NGZرم+ Wاه یجلغ( جلخ N هنغاف+

 4+دم+ میتفگ یناماس 4NF ^ون <+وح+ #4 هچنانچ نیگتکبس مهم Wاه#اک G+ رگی4

 j0 هجیتن #4 هک )AA٤F ـهp )?2٤+ره گنج #4 تس+ 4ومحم çرسپ N نیگتکبس

 دعب {4اص é Nاجش N <4اع N #+دمان ریم+ نی+ ،دندمj #4 اپ G+ یناماس #اب#4 0افلاخم

+G |1 2? هنس #4 یگلاس ٥٦ رمعب ین+رمکح <اسoوم#دم هی4 #4 ـهW خلب نیب N 

 #+دصق ات ومj ایG 4#+ +# یتکلمم هکیلاح #4 ،دش نف4 ینزغب N ،تشذگ #4 0ایماب

 4Zرک لیکشت ینزغ تیزکرم تحت #4 0اتسیس N #وپاشن ات دنس ایN +G 4# )0اتسچولب(

 W+رم+ N 0اتسیس #4 0ای#افص wالخ+ دننام یلحم 0ان+رمکح یموب WاهنامN 4N4 ،4وب

j> وگ #4 0وغیرفG0اناگ N 4ول 0اهاش4اپW 4ایس تکلمم {رش #4 0اتلمp +N #+ میلست 

 .دن4وب 4Zرک

 نیشناج Z Nدمj ینزغب لیعمس+ çرسپ شش ۀلمج G+ نیگتکبس ریم+ \رم G+ دعب

+N دش. Nدنتش+4رب رس 0ایش#وش تش+دن یتیافک 0وچ یل N 4ومحم ریم+ شگ#زب #4+رب 

 هب N دیشک رکشل 0اس+رخ G+ ـه2o? <اس نیمه #4 4وب 0اس+رخ 0+رمکح #وپاشن هب هک

  هتفگ یلب+N #+ G+ مه یس4Nرف N ،4وب یلG+N 4ومحم #4ام 0وچ ،4رک گنج #4+رب اب نینزغ

 +# çرکشل N لیعمس+ ،لب+4F Gرم 4+دماب سپ )تسای#4 یلب+G 4ومحم هگ#4 هتسجخ(

 .تشذگ #4 0+دنزب یهاش Zام تفه G+ دعب لیعمس+ N ،4+4 تمیزه
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 +# یلامش 0اتسناغف+ <اس نیمه N 4# 4اهن خلبب NW# هنزغ ۀیفصت G+ سپ 4ومحم

 رکشل اب ات تف# شیپ Nرمب N 4ومن èولج یهاش تخت رب خلب N 4# 4رک ریخست

 G+ 0اس+رخ یهاش هب 4ومحم N ،4اتف+ حلص تبقاع یلN ،دنک gرح ^ون نب کلمل+دبع

 G+ هکیتقAA2F( N N ـه22?( دش هتخانش یناماس #ابp +G 4#+ره N خلب ات 0اتس#اخت

 ìامس# N ،دیسرب تعلخ í+ولN دهع 4+دغب هفیلخ هّٰللاب #4اقل+ wرط G+ ،تشگ Gاب خلبب Nرم

 قیدصت “نینمومل+ریم+ یلN هلمل+ نیم+ N هلNدل+ نیمی” gاقلاب 0اس+رخ رب N+ یهاش

 N نیدل+ Fاظن gاقل+ هب pاکوکسم #4 4ومحم ریم+ .)AA2F ـهZ ?2Aدعقی5( دی4رگ

 ìانایح+ یبتعل+ Z Nاش +# N+ یس4Nرف Z Nدش 4ای زین }ولمل+ کلم N کلاممل+ کلم

 .دنیوگ “ریم+” Wزی4رگ N یقهیب دننام Wونزغ 4N#l رگی4 نیخ#وم .دسیون یم 0اطلس

 pاقبط ï 4#+رس ïاهنم N لماکل+ #4 ریث+ نب+ N همان تسایس #4 کلمل+ Fاظن ام+

 فلؤم <وقب N .دی4رگ بقلم “0اطلس” بقل هب <N+ ۀعف4 4ومحم هک :دن+ هتفگ Wرصان

 W#افص فلخ ریم+ <وق G+ +# بقل نی+ 4ومحم )0+رهت عبط( صصقل+ N خی#+وتل+ لمجم

 دش #وهشم بقل نیاب 4ومحم سپ G+0+ تسناطلس 4ومحم تفگ فلخ هکیتقN N ،تفرگ

)ò ٤E٦(. 

 رب <N+ ۀعفN 4 تسین 4وجوم w +Nالخ+ p NW Nاکوکسم رب بقل نی+ هکیلاح 4#

 ام+ .تس+ Zدش gرض تسشن تخت رب )1E٥AF ـه٤٥1( <اسب هک Wونزغ مه+رب+ ۀکس

 Fای+ 0#اقم Z Nدنامیقاب یفوکب کی4زن میدق طخب هک ینزغ #4 4ومحم 0اطلس #+زم ۀبیتک

Nدش هتشون شتافZ +N +# ”+اظن دیسل+ لجال+ ریمالF +نب 4ومحم مساقل+ یب+ نیدل 

 .تس+ رتمیدق مکحم دنس نی+ N دیوگیم “نیگتکبس

 کلمل+دبع N #وصنم W+رم+ هصاخ قیاف GN0 Nوتکب ـه2A? <اسب 4ومحم 0اطلس

 ۀیقب N 4# ،4رک gولغم تشذگ هچنانچ یناماس نیرخ4l j+زهش رصتنمل+ اب +# یناماس

 N +G .4رب NWزج ای یلک Fوجه دنه رب #اب Zدفه )ـه٤1٦-|p )?A+ونس نیب 4وخ رمع

?AE ات ?A|هب ـه Nتیال Nکټ+ #انک هیلاح ډنوه( دنهی( N 0امغل N اشپN# 4 هلاپیج اب# 

jNاشپ هتخیN# #+ 4رک حتف، N اغ” بقلبGW“ 4 .دش #وهشم# )?A?1 ـهEE|F( فلخ 

 هب +# 0اتسیس N ،تفرگب تشذگ 0ای#افص <+وح+ #4 هکیحرشب +# W#افص دمح+ نب

 فلخ Wرتخl 4ریبن هک هّٰلل+دبع رکبوب یلN ،4رپس 4اش یلعوب W+دخ دک N بجاح یجبق
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 N ،دمG jاب 0اتسیسب ـهA٤? <اسب 0اطلس ات دندی#وش اهنj رب بجاح نسحل+وب N 4وب

j0 وش#ç #+ رفN دناشن. 

 هتفگ 0ای4ول ثحبم #4 هکیحرشب N تشذگب دنس 1EE٥F( +G #N4 ـهA٦?( <اسب

 N خلب رب هک +# 0اتسکرت 0اخ کلی+ )1EE٦F ـهN 4# )?Ao 4رک ریخست +رناتلم دش

 +# دنه 0اگج+# )1EE2F ـهN 4# )?AA ،4+4 تسکش 4وب 4Zرک هضبق #وپاشن ات p+ره

 pاحوتف ریمشک g Nاجنپ #4 )ـه?٤E-|٤E( نیب N تسکشب دنهیN #4 هلاپ دنن+ اب

 <اسب یقهیب <وقب N تفرگ زین +# )#وغ <امش( 0اتسجرغ )1E1|F ـه?٤E( هب N 4رک

)٤E1 ـه٥E1٤F( +G #+Z 4رک هلمح #وغ رب تسب، N +وس دمحم ریم#W اب #وغ 0+رمکح 

4Z ۀعلق #4 رکشل #+زه jوصحم 0+رگنه# N +دش ریس. N 4# دحN4 )٤Eo1 ـهE1٦F( 

 ZاشمG#+وخ 0ومام رب GF#+وخ 4Fرم دعب <اسکی N 4رک ریمشک g Nاجنپ رب یتالمح

 حتف +# GF#+وخ 4ومحم یلN ،دنتشکب +# Z N +Nدی#وش )4ومحم 0اطلس ره+وخ Wوش(

 دنه #4 )ـه٤1E-٤EA( هنس #4 .)ـه٤E2( 4رک بصن اجن+ ç #+ 4#اتنوتل+ 4Z Nرک

 ،دمj هنزغ هب مه#4 0ویلم هس اب هتفرگ 4ایW G+رس+ N میانغ اب +# گنگ لح+وس ï Nونق

N 4 ریث+ نب+ <وقب# #+Z 4 0اناغف+ اب# jNتخی Gومه +ری+#Z 4# #+Z دنه N شیپ هنزغ #NW 

+N #+ 1 ـه٤11( هب دنتفرگیمE|EF( وغ حتف# N هب )رصاحم )ـه|٤1Z رهول #اصح 

 <ابج ^وتف )ـه٤1٤( N 4# رجنلاک N #ایل+وگ éالق حتف )ـه?٤1( هب N ریمشک pوک

 W+رم+ N تف# رهنل+ N#+íامب )ـه٤1٦-٤1٥( <اس N 4# ،دش لیمکت 0اناغف+ N 0امیلس

 #+زه #اهچ N ،تسب Zدهاعم Wرغشاک 0اخ#دق اب 4Zرک 4اقنم +# هیومj لح+وس N خلب

 یبونج #+Nایتاک pانموس رب 4ومحم )ـه٤1٦( jN#4، 4# 0اس+رخب +# 0ایقوجلس 4Z+وناخ

 p+رجگ jN#4 N تسدب 4WایG میانغ N 4رک بیرخت +رنNw jرعم دبعم N ،4رب ç#وی دنه

 .4ومن حتف زین +#

jوجه نیرخF 1 ـه٤12( <اسب 4ومحمE|oF( رب+W 0اتلوم هب تج فی+وط بی4ات 

 N 0احفص+ G+ +# یگ#زب یهاشنهاش هک دش قفوم 4وخ رمع Fای+ N 4# تفرگ p#وص

 GF#+وخ N ای#4 ریس ات ًالامش N اگنگ لح+وس ات ìاقرش ،هتفرگ 0اتسربط N 0+دمه N {+رع

N 0اتسچولب لح+وس ات ابونج N ایتاکN+# 4ومن سیسات. N رفGدنç 0احفصاب +# 4وعسم 

 p 4#+رف N هلج4 لح+وس ات اگنگ G+ +# \#زب تکلمم نی+ 1E|AF( N ـهE|٤( دناشنب

 NW 4# .4+4 لیکشت ایسj #4 +# یمیظع W#وط+رپم+ jN#4، N #4 هنزغ تیزکرم تحت
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12A

 Fانب( #وهال N 4# )0اتس#اخت( جل+ول N ،خلب ،0اجGوج ،p+ره ،#وپاشن ،N+0رپ ،هنزغ

 W#4 \#زب W+رعش عمجم Z#+ومه ç#ابG4، N 4# هکس #وشک 4الب ZریغN )#وپ 4ومحم

 N انیس نب+ N ینNریبل+ دننام ییاملع W Nرصنع ،Wرهچونم ،یخرف ،یس4Nرف دننام

 N ریلN 4 تیافک اب N \#زب 4وب یهاش4اپ NW ،4وب ZریغN یبتعل+ N #امخ N یبلاعث

 رصانع G+ بکرم +# یگ#زب رکشل یبتعل+ <وقب هک ZاگW j#+دناهج #وماب Z Nدنیاشخب

 p 4#وقای W Nرخطص+ هتفگب هک یجلغ( یجلخ N 4ونه N کیجات N یناغف+ N یکرت

 #اسهوک #4 +# یناغف+ فی+وط N ،4+4 لیکشت )دنتسیزیم لباک ات 0اتسیس N 0اس+رخ

 نب+ N یبه5 <وقب N ،تخاس Fالساب wرشم N 4اقنم ZریغN رغ نیپس N 0امیلس N #وغ

 +# 0انj بتک N ،4رک <اکن +# ضف+N #N ههبشم N هیمهج N هینطاب N هلزتعم {رف ریث+

 N ،4وب Zدین+4رگ ~رف 4وخرب دنه NW #+ 4#زغ <اس ره 0اکلخ نب+ <وقب NW .تخوسب

 رث+ قحال+ #ایتخ+ یف قلخل+ ثیغم gاتک G+ لقن هب 0اکلخ نب+ N ،4وب یعفاش ìابهذم

 Fام+ بهذم رب 4ومحم هک دیوگ )0اطلس رصاعم( ینیوج کلمل+دبع نیمرحل+ Fام+

 ،Wدینش \#زب خیاشم G+ +رنZ j#+ومه ،یتش+F 4امت یعلN ثی4اح+ هب 4W Nوب هفینحوب+

Nرم <افق نیقلت رث+ #4 یلNGW رعم هیقفNw ام+ بهذم هب یعفاشF رگ یعفاشNدی. 

 g Nوخ NW# ریث+ نب+ <وقب هک #NالN 4 تخسرس Zاش4اپ 4ومحم 0اطلس هصالخ

 +#وشاع بش #4 0اکلخ نب+ هتفگب N تش+Ç 4رس Wوم N کچوک 0امشچ N حیلم یگن#

 لس ~رمب ،ایسj بلق #4 یگ#زب تل4N لیکشت G+ دعب 4وب Zدش دلوت ـه٦1? هنس

 رخال+ عیب# ?| هبنشجنپ #4 <اس ?? یهاش4اپ G+ دعب یگلاس ٦1 رمعب Z Nدمj #اتفرگ

 G+ 0ونک+ .تشگ 0وفدم هنزغ NGWریف رصق N 4# تف# 0اهج 1E?EF( +G ـه1|٤( <اس

 Z Nدنام یقاب 0اطلس #+زم یگنس ^ول اهنت یلN تسین Wرث+ ینزغ NGW 4#ریف رصق

 :دن+ هتشون نینچ یفوک طخب 0+رب

 نیگتکبس نب 4ومحم مساقل+ یب+ نیدل+ Fاظن دیسل+ لجال+ ریمالل هّٰلل+ نم ìان+ رفغ”

 نیقب عبسل سیمخل+ Fوی ةیشع ههجN ضیب N هترفح #ون N هیلع هّٰلل+ ةمح# یفوت ،هلرفغ

 #+زم رب NGرم+ هک یکچوک دبنگ “هئامعب#+ N نیرشع W Nدح+ هنس رخال+ عیب# رهش نم

 .تس+ Zدش هتخاس 0اخ هّٰلل+ بیبح ریم+ رماب {٤|?1 <اس #4 تس+ 4ابj 0اطلس
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1A|

 مع N ،تسشن شیاجب ینزغ Z 4#دمj 0اناگGوگ G+ دمحم çرسپ 4ومحم G+ دعب

 N ریNW #+ NGدمح دمح+ لهس وب+ هج+وخ N #الاس هپس +# نیگتکبس نب فسوی ریم+ 4وخ

 N {امی+ Gای+ ریم+ مجنل+وب+ ٥E #NG G+ دعب یلN ،4رک #رقم \#زب بجاح +# بیرق یلع

 هک ،4ومحم 0اطلس \#زب دنGرف 4وعسم ریم+ شیپ ات دندم+رب ینزغ G+ هی+4 یلع

 .دنیامن هنزغ 0دمj هب pوع4F 4رم wرط N +N #+ +G ،دنN# 4وب 0احفص+ W N# 0+رمکح

 0امالغ یلN ،تشامگ 0اشی+ بیقعت هب +# W+ره دنوس N+0دنه رکشل #الاسهپس دمحم

 هفیلخ تقونی#4 ،دنتف# 4وعسم ریم+ شیپ #وپاشن N 4# ،دنتشک +# W+ره دنوس W+رس

 ریماب Wزی4رگ حلف+ نب #وصنم نب لسرم هعی#ذب +# p#ام+ W+ولN دهع هّٰللاب #4اقل+ 4+دغب

 N هّٰلل+4ابع ظفاح N هّٰلل+ نیدل+رصان ،یمالس+ w#اعمل+ £ری+4 <وقب +# N +N ،4اسرف 4وعسم

 هتشون زین نیطالسل+ N }ولمل+ دیس +# بقل نی+ ریث+ نب+ هک ،4+4 بقل هّٰلل+ هفیلخ ریهظ

 .تخانشب 0اس+رخ Zاش4اپ ìامس# +# 4وعسم p#وصنیدب N ،تس+

 g+دنغ#+ نیب( 4ابj نیگت هب هنزغ G+ دمحم N ،دمj تسب هب p+ره G+ 4وعسم ریم+

N رکشل )دنمله jN#4، Nدعب یل +G o امZ فسوی ریم+ یهاش4اپ N بیرق یلع +N #+ 4# 

 .)ـه1|٤ <+وش( دندناشنب W +Nاجب +# 4وعسم ریم+ N ،دن4رک #وک N هتفرگ 4ابj نیگت

 رب دنه 0+دنG G+ +# )ـه٤|٤ یفوتم( Wدنمیم نسح نب دمح+ هج+وخ 4وعسم 0اطلس

jN#4 N NGدین+4رگ شیوخ ری، N یلاکیم نسح )NGرعم ریNw هب +# )کنسح ریماب 

 میظع یلام 4ومحم G0اخ نیگتلانی دمح+ N +G ،دیشک #+4 رب خلب #4 40وب یطمرق تمهت

 <اسب N ،4رک wرصت 0+رکم N 0امرک رب ـه||٤ هنس N 4# ،4اتسرف çدنهب N دتسب

 0اس+رخ 0انامکرت 4اسف عفدب +# Nèدبع #الاس هپس N هتف# p+ره هب )1E?1F ـه?|٤(

 رب )1E?|F ـه٥|٤( N 4# ،دیشک رکشل ریمشک یتسرس رب ـه٤|٤ N 4# ،تش+4 #رقم

jلم N اس#W N تسج هبلغ 0اتسربط، N +ذعتکب ریمW #+ اپس ابZ G0انامکرت عفدب 4ای 

 )٤F?1E ـه٦|٤( <اسب N تشگرب Fاکان یلN ،4اتسرف 0اس+رخ یلامش W#احص

 #4 هک نیگتلانی دمح+ لباقمب N دنه #الاس هپس نلهج نب کلت 4pایقب +# Wرکشل

 N تخیرگ Z#وصنم هب N 4رک تمیزه دمح+ .تش+4 <اس#+ 4وب 4Zرک ç#وش 0اتسNدنه

4# jg ٤( دش {رغ دنس|o1 ـهE?٥F( N 4# یسناه رب <اس نیمه N 4الق رگیé دنه 

 ات N دنام 0+رمکح #وهال N4 #+ 4#دجم ریم+ 4وخ دنGرف pاحوتف G+ دعب ،4رب Fوجه

 رب هنتف 0اس+رخ #4 یقوجلس 0انامکرت Z#+ومه 0وچ .تشگرب هنزغب )٦F?1E ـه2|٤(
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1A?

 4¶+4 یلN ،4اهن NW# رهنل+ N#+íام هب خلب G #+Z+ <اس نیمه #4 0+رب انب ،دن4رکیم اپ

 N ،تسشن سپ Nرم هب 4¶+4 ،دمj خلب هب سپ 4وعسم ریم+ 0وچ N تخات خلب رب 0امکرت

 +# 0ایقوجلس G+ یخرب N تخ+دن+ رب ـهA|٤ #4 0اناگGوگ GW #+ +Gدنق یلع 4وعسم

 #اکیپ )ـهE?٤( 0اس+رخ یلامش pاحفص #4 یخرب اب N تخاس یض+# Zاگ+رچ 40+دب

 هی+4 یلع #الاس هپس N ،دمj هنزغب #وغ p N+ره 1E?AF( +G #+Z ـه1?٤( <اس ات N ،4رک

N زب بجاح یشابس#\ N ذعتکبW 4رک ینامرفیب اهگنج نی#4 هک +# بجاحZ دن4وب 

 لیئاکیم 0+دنGرف گیب Wرغچ N <رغط تقونی#4 .4رک wوقوم دنه Z N 4##4اصم

 #4 +# 4وعسم N دن4رک wرصت 0اتسیس N خلب p N+ره N #وباشن ات 0اس+رخ رب یقوجلس

 #وپاشن #4 4وعسم هکی+ هکس نیرخN j ،دنتسکشب سخرس N Nرم نیب 0اقن+دن4 گنج

G4 دعب هک ،4وب )ـه1?٤( <اسب +G+0 هکس رهش 0+#4 یقوجلس <رغط ـه??٤ <اسب G4Z 

 .تس+

 هنزغ 4N4 #+ 4#وم 4وخ دنGرف ،دیç 4وشم +# تکلمم éاضN+ 0وچ 4وعسم ریم+

 0اتسNدنه هب NW# دمحم 4وخ #وک #4+رب N رکشل 4W Nومحم نی+زخاب 4çوخ هتش+ذگ

 دمحم ریم+ N ،دندی#وش N+ رب 0ایرکشل )ینونک <+دب+ نسح یقرش( هلگی#ام N 4# ،4اهن

 رهاط ۀعی#ذب N ین+دنW( Gرهگ( Wریگ ۀعلق #4 +# 4وعسم N ،دنتش+4رب یهاش4اپب +# #وک

 4N4 4#وم ریم+ تقونی1E٤EF(. 4# ـه|?٤ یلNال+ 4Wامج 11( دن4رک لتق دمحم نب

 عقوم #4 #اهرگنن N 4# ،4اهن 0اتسNدنهب NW# 4وخ رکشل اب N هتسشن تخت رب هنزغ

 N تخیN+ #4 دمحم 4وخ مع رکشل اب )رباب #وپ هنیj4 = ینونک 4ابj <الج کی4زن( #وپن4

 N هتفرگ رهاط çرسپ اب +# دمحم N ،تشکب کیجات N }رت G+ +# 4وخ #دپ 0اگدنشک

 Fان نیمهب 0ونک ات هک ،4اهن انب 4ابj حتف Fانب Wرهش اجن+N 4# )ـه|?٤( دیناس# لتقب

 .تس+ Zدنامیقاب

 N رهنل+ N#+íام #4 0اش N0زف+ NG# 5وفن هک یقوجلس 0اکرت اب 4N4وم 0اطلس

 G4N+ï+ +# گیب Wرغچ رتخZ N 4دیشوک هناتس4N طب+N# ^رط #4 ،دشیم طسب 0اس+رخ

 رب 0اس+رخ G+ 0ایونزغ ببس نیدب N ،دنامن 0وئصم اهنj رش j0 +G 4وجNاب یلN ،4رک

 4وشیم Zدی4N4 4وم pاکوکسم #4 ًالN+ #اک نی+ N ،دن4رک 4امتع+ 4وخ Wدنه pاکلمتسم

 ۀکس رب Z Sri Samanta Divaوی4 هتنمس Wرس هبیتک اب +# Siva +ویس Nاگ رکیپ هک

 G+ دعب 4N4وم .دنهیN 0اهاش لباک pاکوکسم G+ تس+ 5وخأم هک ،4رک شقن 4وخ
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1A٤

 p 4Nدم N تف# 0اهج 1E٤AF( +G ـه٤٤1( <اسب یگلاس A? رمعب هلاس A یهاش4اپ

 ،4وب <N+ 4وعسم نب یلع شمع 4N4 Nوم ریم+ نب 4NF 4وعسم Fانب ینزغ تنطلس Zام

 تخت رب )ـه٤٤1( 0امه Z N 4#دی4رگ بلاغ اهنj رب 4ومحم 0اطلس نب دیشرل+دبع هک ات

 N تسب رب 0اتسیس G #+Z+ 4وب 0اس+رخ #+دمکح هک یقوجلس 4¶+4 یلN .تسشن هنزغ

Gدنیم+N# تخات N رسپç +0الس#+ پل +G رطw شیپ هنزغ رب 0اتس#اخت jالاس ،دم# 

 0الس#+ پل+ ،4وب 4ومحم 0اطلس 0اگدنب G+ یکی N تش+دمان <رغط هک دیشرل+دبع رکشل

#+ 4# N#l تسکشب )0+دیم ینونک #امخ هنهک دیاش( #امخ N 4¶+4 تسب #4 زین #+ 

 Zدمj هنزغب ìابقاعتم N 4+4 تسکش زین +# 4¶+4 مع وغبی 0اتسیس 4Z، N 4#+4 تمیزه

 یل1E٥EF( N ـه?٤٤ N4دح( تشکب 4ومحم <j 0اگ4+زهش G+ یخرب اب +# دیشرل+دبع

 نب 4+زخرف 0اطلس N ،تشکب +# N+ یمان نیگتشون N دندی#وش <رغط رب هنزغ 4Fرم

 G 4Nç+ +# نیگنس pایلام NW .)ـه٤٤٤( دندناشن هنزغ تخت رب +# 4ومحم نب 4وعسم

 هب +# تکلمم Z#+4+ 4+زخرف ،دی4رگ gوبحم 4Fرم نیب #4 +ذهل تش+4رب 0اتسلب+4F Gرم

 0ایقوجلس تلباقمب +# یگ#زب رکشل بجاح نی+ N ،4رپس \#زب بجاح نیخرخ

 نیفلاخم G+ یخرب یلN .دمj حتاف اهگنج G+ یسب #4 ریث+ نب+ <وقب N ،4اتسرف 0اس+رخب

 0+#ای 4دمب )ـه٤٥E( هنس #4 رگم ،دنشکب Fامح N #+ 4#+ ات ،دنتخاس هسیس4 4+زخرف

 N تشذگ #4 )ـه٤٥1( رفص #4 تنطلس <اس G o+ دعب N ،تس# هکلهم نیG+ شیوخ

 حلص 0الس#+ پل+ N یقوجلس 4¶+4 اب NW ،دیس# تنطلسب 4وعسم نب میه+رب+ ç#4+رب

 رکشل دنهب #اب دنچ N ،دنام NW تس4 #4 #وهال ات 0اتسناغف+ یقرش صصح N ،4رک

 |٤ N 4رک انب 4WایG #وصق è N#+دم N دجاسم N 4ابj نمی+ N 4ابj ریخ éالق N ،دیشک

 #4 یگلاس ٦E رمعب )1EA2F ـه|٤A( <اسب N ،دن+# مکح تح+# N یم+#j هب <اس

 p#ام+ +# هلNدل+دضع ریم+ N تسشن شیاجب Fوس 4وعسم نیدل+íالع çرسپ N ،تشذگ

 0ایقوجلس اب +ذهل 4وب N+ تلابح #4 رجنس 0اطلس ره+وخ {+رع دهم 0وچ N ،4+4 دنه

 هپس نیگتاغط هک ات ،4رک هجوت دنه pاحوتفب 0+رب انب N ،تش+4 یتسN 4N حلص

.4رک #وبع مه گنگ G jg+ 0اتسNدنه ç 4##الاس

 Z 4#اش 0الس#+ çدنGرف N 4رک pاف111٥F( N ـه٥EA( N4دح #4 میه+رب+ 0اطلس

 هک 4وخ #دن+ #4ام N هتشک +# 4وخ #4+رب G+4ریش N ،تسشن تنطلس تخت رب هنزغ

 NW شیپ ç +Gرگی4 #+4رب Zاشم+رهب +ذهل 4رک نیهوت 4وب ریبک رجنس 0اطلس ره+وخ
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 N تسکشب +# Zاشنالس#+ هنزغ #4 ات ،4رک 4+دم+ +# Zاشم+رهب رجنس تخیرگ رجنس #اب#دب

 اجن111oF( 4# j ـه٥11( <اسب هک ات ،4رک نتخیرگ هب #وبجم +# N+ 0اتسNدنه wرطب

 0اطلس Fان N .تسشن تخت رب یقوجلس رجنس تیامح Z 4#اشم+رهب شیاجب N ،4رمب

 رسپ 4Z اب +# میلهاب دمحم N ،دیشک رکشل 0اتسNدنه رب NW ،4زب 4وخ هکس رب +# رجنس

 .4رک انب کل+وس #4 +# #وگان ۀعلق 4Z Nرب نیب 1112F( +G ـه|٥1( هب 0اتلم 4#

Nهنزغب هکیتق jدم +N #+ الع 0اطلس ابí+وسناهج نیدلG وغ#W اصمw +4اتف، N 

 N تسشن بقع 0اتسNدنه هب Zاشم+رهب 4وخ N ،دش هتشک گنج Z 4#+0اشتلç 4NدنGرف

ـ ه|٥٥( <اسب N دمj هنزغب NW ،دنتشگ Gاب 0ای#وغ 0وچ .4اتف+ 0ای#وغ تسدب هنزغ

11٥o( 4# تشذگ، N دعب +GN رسخN اشZ اشم+رهب نبZ )٥٥-|٥٥oـه( N رسخN کلم 

 تسN +G 4رسخ یلN ،دنتسشن تخت رب #وهال N هنزغ #4 )ـه?٥2-٥٥o( Zاش Nرسخ نب

 <اس G 4#اب N ،4اتف+ #وهول هب N NW ،دندش ضباق هنزغ رب 4Z N#وخ تسکش 0+زغ

 ۀعلق هب N هتفرگ #وهال N #+ 4#رسخ W#وغ Fاس دمحم نیدل+زعم 0اطلس )ـه?٥2(

 0ایونزغ 0امN 4N4 دنتشکب +# N+ )ـه٥2o( <اسب 4Z، Nرک èوبحم 0اتسجرغ N+0رلب

j> رب نیگتکبسNW دش متخ. 

4N0اتسناغف+ #4 0ایونزغ تل N +0+ری N دنهN0اتس N امN#+í +رهنل +G هلج4 لح+وس 

 0اشی+ Wاه تختیاپ تسب N #وهال N خلب N هنزغ N ،4رک 4N+F 0رق مینp 4Nدم گنگ ات

 تکلمم F 4#الس+ نی4 ،4رک 4WایG یقرت W#4 0ابN G یمالس+ تیندم رصع نی#4 .4وب

#N+ï تفای لماک، N ونب مه دنه# j0 #Nدی4رگ نش، N jتنای4 #اث N لباک تموکح 

 ،ینی+رفس+ èابعل+وب+ 0ایونزغ Nwرعم N NG#+W .دش 4وبان تکلمم {رش G+ یهاش

 رهاط هج+وخ ،دمصل+دبع هج+وخ ،یلاکیم دمحم نب نسح ،Wدنمیم نسح نب دمح+

 N 0+4ابj 0+ری+ N رهنل+ N#+íام N 0اتسNدنه N 0اتسناغف+ 4الب N .دن4وب ZریغN یفوتسم

 ،یتسب حتفل+وب+ ،انیس نب+ ،ینNریبل+ Nwرعم 0اگنسیون N املع G+ .4وب قنN# اب p#اجت

 N هلیلک بحاص هّٰلل+ رصن ،یقهیب لضفل+وب+ ،0اکشم رصنوب ،یبتعل+ #ابجل+دبع ،یبلاعث

 یحل+دبع ،هی4Nال+ قیاقح نع هینبال+ gاتک lدنسیون NWره قفوم #وصنم وب+ ،هنم4

 Wریوجه نسحل+وب+ ،هعاجشل+ g Nرحل+ Z j4+gدنسیون Zاشک#ابم ربدم رخف ،Wزی4رگ

 .تس+ gوجحمل+ فشک Zدنسیون Nwرعم یفوص Wونزغ
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N +G 4رف :+رعشNرصنع ،یخرف ،یسW، دجسعW، رهچونمW، دعس 4وعسم ،یئانس 

 W#اتخم ،ینï #Nرفل+وب+ ،Wونزغ نسح دیس ،یسوط Wدس+ ،Nرسخ رصان ،0املس

 .دن+ رصع نی+ ریاهشم Wونزغ

 0اطلس 4وخ ،4وب نف gاب#+ N املع N +رعش Zاگش#Nرپ ایسj #4 0ایونزغ #اب4#

 تبسن Wوب هقف #4 +# یباتک íاملع G+ یخرب ،4وب #Nرپ بیN +4 ملاع Zاش4اپ 4ومحم

 نف N هسیفن عیانص 0ایونزغ رصع #4 .دننکیم لقن +# یتاعطق N+ #اعش+ N +G دنهدیم

 N 0+رمع تعنص Wایاقب Fامت #اتات Fوجه هچرگ+ ،4وب 4Zرک ینایاش یقرت زین 0+رمع

 ایاقب N ینزغ #انم N 4N 4ومحم 0اطلس N نیگتکبس Wاهربق N یطاطخ N یش+رتگنس

 #اثW jایقب N +G ،تس+ Zدنام یقاب ینزغ #4 #اگNG# 4ربتسF +G 4وس 4وعسم رصق

 W 4#وسن+رف 0اسانش 0اتساب wرط 1A٥E +G <اس #4 هک تسب رهش Zاگرکشل

 ،دن+ هتفای W j0اه#+وی4 رب +# نیگن# Wاه یشاقن W Nرنه #اثZ، jدش W#افح 0اتسناغف+

 .4وشیم رهاظ W +G+0ونزغ 4N#Z رنه N عئانص Np+رط هک

4# 4N#Z ونزغW +4+#Z 4 تکلمم# Nایالp هک دشیم ینان+رمکح ۀعی#ذب +G 4#اب# 

 ای N #اب#4 \#زب 0ابجاح N 0+#الاس هپس W +Gرکشل N یکلم #وم+ W+رب ینزغ نیطالس

 رفنکی یقهیب <وقب ینزغ تنطلس زکرم #4 ،دندشیم هتشامگ Zاش g#اق+ N 0اگ4+زهش

NG0+وی4 ری N ثیحب( \#زب هج+وخ NGهیلام ری N 4وبیم )مظع+#دص N 4رع 0+وی~ 

 p+ریرحت رتفW 4اه #اک تلاس# 0+ویN 4 )#الاس هپس رم+ تحت g 4#رح NG+#p #وم+(

 فیاظN \#زب بجاح رم+ تحت #4 تلاکN 0+ویN 4 ،\#زب ریب4 رم+ تحت #4 +# تنطلس

NG+#p 4#دن4رک افی+ #ابW. N انب یناگ#زب تنطلس #اب#4 #4 +ذکهF )میدن( N NGری N 

 ،4وب لصاح مه تینم+ Z Nدش لصN 4وخ زکرمب تکلمم 0وچ .دن4وبیم <+وتوک G0 Nاخ

 یسابع 4N#Z لئ+N+ 0اخ#وم <وقب هکی#+رق N +G ،تس+ ینیقی یتلp 4Nایلام #وفN +ذهل

 مه 0ونک+ می4رک نیمخت 0ویلم مه4# ٤٥ N4دح #4 طسوتم p#وصب +# 0اس+رخ pایلام

 0اتس#اخط N لب+N G هنزغ WاهتیالN N 0اس+رخ Fامت p+دیاع èایقم نیمه هب مین+وتیم

N اشپN# N وهال# N 0اتلم N دنس N امN#+í +رهنل N وخ+#GF #+ 4 هن+زخبNینزغ تل G4ایZ 

+G میانغ میظع #+دقم هتبل+ .مینک نیمخت مه#4 0ویلم دص N ره+وج N اهگنج #4 هک الطW 

 .تس+ ینثتسم gاسح نیG+ ،دمj یم تسدب 0اتسNدنه



0اتسناغف+ رصتخم خی#ات

1Ao

 <+وتوک N )#+4رکشل( #الاس N )یسوساج( اهن+ 0+ویN 4 )هتسوپ( دیرب بحاص

 í+رج+ +# یتموکح فیاظN \#زب Wاهرهش رثک+ #4 )رهش ۀعلق ظفاح N سیلپ رسف+(

 یضاق 4ومحم رصع #4 هچنانچ .4وب ~وفم éرش یضاقب هیلدع #وم+ N ،دن4رکیم

 +# N+ 0اطلس N ،دمj هنزغ یلوسرب è#اپ W +G#+زفل+ دمحم وب+ یضاق نب نسحل+وب+

 0+#4 اهتدم N+ 4افح+ ،N 4+4دب هنزغ íاضق N ،تش+دهگن N N#é +N یملع Fاقم بسب

 N 4+دغب تفالخ #اب#4 اب Z#+ومه 0ایونزغ یسایس طب+N# ام+ .دن4وب یضاق تختیاپ

 رهنل+ N#+íام W+رم+ N تفالخ )W+رفس( لس# Z#+ومه N 4وب هناتس4N رهنل+ N#+íام نین+وخ

N یم هنزغ نیطالس #اب#دب نیچ jدندم، N +G رطw #افیرشت سیئ#( #+دلوسp( امکب> 

 Wونزغ تنطلس تحتام 4Fرم Fامت Wونزغ تل4N نی#ومأم #4 .دندشیم یئ+ریذپ Fاشتح+

 هنزغ #اب#4 یماظن 0+#+دبصنم W Nرکشل <اج# نیرتگ#زب هملج #4 یتح N ،دن4وب لماش

 #4 هک ،دنتش+4 4وجN ریثک 4+دعت هب هنزغ رکشل #4 0اناغف+ N ،دن4وب 4وجوم زین N+0دنه

 .دنتفرگیم \#زب Zرهب دنه pاحوتف

 :هنزغ 0اهاش

 )ـه|٥?-٥1?( نیگتپل+ ریم+ 1¢*

 )ـه٥٥?-|٥?( نیگتپل+ نب {احس+ ریم+ ¢|

 )ـه٦٥?-٥٥?( نیگتاکلب ریم+ ¢?

)ـه٦٦?-٦٥?( نیگت Wریپ ریم+ ¢٤

)ـه2o?-٦٦?( نیگتکبس ریم+ ¢٥*

 )ـه2o?( نیگتکبس نب لیعامس+ ریم+ ¢٦*

*o¢ 2?( نیگتکبس نب 4ومحم 0اطلسo-٤|1ـه(

)ـه1|٤( 4ومحم نب دمحم ریم+ 2¢*

*A¢ ـه|?٤-1|٤( 4ومحم نب 4وعسم 0اطلس(

1E¢ 4 هعف4 دمحمNF )ـه|?٤(

)ـه٤٤1-|?٤( 4وعسم نب 4N4وم 0اطلس 11¢*

 )ـه٤٤1( 4N4وم نب یناث 4وعسم ¢|1*

)ـه٤٤1( <N+ 4وعسم نب یلع ¢?1

)ـه٤٤٤-٤٤1( 4ومحم نب دیشرل+دبع ¢1٤*
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)ـه٤٤٤( )4ومحم Zدنب( <رغط ¢1٥

)ـه٤٥1-٤٤٤( <N+ 4وعسم نب 4+زخرف ¢1٦*

*1o¢ 4وعسم نب مه+رب+ 0اطلس +N> )٤٥1-٤A|ـه(

)ـه٥EA-|٤A( Fوس 4وعسم نیدل+íالع 12¢*

1A¢ ریشG+4 وس 4وعسم نبF )٥EAـه( 

*|E¢ +#اش 0السZ ٥( 4وعسم نبEA-٥11ـه(

)ـه|٥٥-٥11( Fوس 4وعسم نب Zاشم+رهب 1¢|*

)ـه٥٥o-|٥٥( Zاشم+رهب نب Zاش Nرسخ ¢||*

)ـه?٥2-٥٥o( ZاشNرسخ نب کلم Nرسخ ¢?|*

 نیطالس pاقبط ،ریث+ نب+ ،Wرصان pاقبط ،یقهیب ،0اتسیس خی#ات :ذخآم  

 w#اعمل+ £رئ+g، 4رحل+ j4+g ،0+ری+ خی#ات رصتخم 0#وه <Nاپ ،یبتعل+ ،Wزی4رگ ،Fالس+

 نب+ ،0اکلخ نب+ ،همان تسایس ، 0اتسناغف+ Wامنه+# ،GW+# 0+ری+ خی#ات ،یمالس+

 لمجم ،Zدیزگ خی#ات ،ریسل+ بیبح ،افصل+ ةضN# ،هتشرف ،ممال+ g#اجت ،N0دلخ

 gابل ،انای#j ۀلجم ،یبهF 5السال+ خی#ات ،یسایسل+ Fالسال+ خی#ات ،صصقل+ N خی#+وتل+

 ،هیقوجلسل+ ةلNدل+ #ابخ+ ،Nریک فلN+ رس G+ اهناهتپ ،#Nابمg Gاسنال+ مجعم ،gابلال+

 ،نیطالسل+ ^وتف ،W#4 0ابG #4ام ،<N+ دلج Fالس+ G+ دعب 0اتسناغف+ ،#Nدصل+ ةح+#

 .p#وسوب 0ایونزغ
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 'ایهاش :789وخ 5 'ایقوجلس /وفن
 'اتسیس Bولم A 79رصتخم 5

)٤EF-٦(Eـه(

 رصع #4 هک <+#j هچایN 4# 0وحیس <امش 0امکرت G+ دن4وب یئ ۀفیاط 0ایقوجلس

 4Zومن Fالس+ <وبق Z Nدمj )ان+#ون 0ونک+( +#اخب یلامش #ون N رهنل+ N#+íامب 0ایناماس

 کی سیئ# ،دن4وب 4çرگ #4 عت+رم نتفای ~رغب 4وب W#+4 هلگ 0اش لغش 0وچ ،دن4وب

 0الس#+ وغبی :تش+4 رسپ #اهچ #ومیت {اقی ای {اقوت رسپ {وجلس ،دنج#4 0اش هفیاط

 .یسوم N سنوی N لیئاکیم N ،لیئ+رس+ هب #وهشم

 Z N 4#دین+#ذگ 0وحیج G+ +# {وجلس هفیاط 4l+وناخ #+زه #اچ ì+وهس 4ومحم 0اطلس

 {رب ï+رس ïاهنم <وقب هک +# لیئ+رس+ {وجلس رسپ N ،4+4 #وخ+رچ #وپاشن ات 0اس+رخ

 )٥F|1E ـه٤1٦ N4دح( 4رک èوبحم دنه رجنلاک #4 ،تسنام +# Zدنم4 ریش Z Nدنهج

Nگیب <رغط :لیئاکیم 0+رسپ یل N 4+¶4 N رغچW زب گیبN4W مه+رف +# 4وخ لیابق 

jN#4Z N ینزغ ات +# 0اس+رخ N 0اتسیس N خلب N وپاشن# N تسدب 0امرک jN#4رغط ،دن> 

)٤|A-ونزغ 4وعسم <+وح+ #4 هکیحرشب )ـه٤٥٥W 0اقن+دن4 گنج #4 ،دش هتفگ، 

 رس رب یهاش ïات #وپاشن 1E?oF( 4# ـهA|٤( <اس N 4# ،تسکشب +# 4وعسم 0اطلس

 0اتسیس p N+ره N جنشوپ N یبرغ 0اتسناغف+ W#+دمکح هب +# #وغبی 4وخ #4+رب N 4اهن

 گیب Wرغچ N 4¶+4 شن+#4+رب N ،تف# شیپ تسب ات )ـه|?٤( NW 4# .تشامگ

 یلع N 4# ،هتفرگ 0اق#وبش N خلب ات سخرس N Nرم G+ +# 0اتسناغف+ یلامش pاحفص

 0اقن+دن4 گنج G+0 4#+ دعب یلN ،دن4#وخ تسکش 4وعسم 0اطلس رکشل G+ خلب 4اب+

 +# 4وخ 5وفن N 4+¶4 ،دن4+4 نیرخj تسکش 4وعسم هب 0ایقوجلس W+وق Fامت )ـه1?٤(

 4N4 +Gوم 0اطلس هچ رگ+ .4+4 طسب 0اتس#اخط N خلب ات <امش N 0اتسیس ات ìابونج

 4اتسرف 0اتسیس #4 هقجالس گنجب +# Wدنمیم دمح+ رسپ {+Gرل+دبع 4وخ ریNG هنزغ

 گیب Wرغچ رسپ 0الس#+ پل+ N ،4ربن شیپ W#اک یل1E٤2F( N ـه٤٤E N4دح(

 N شخN N 0ای4ابق N ذمرت N خلب N 0اتس#اخط )1Eo|F-?1E٦ ـه٤٦٥-٤٥٥(

N4وخ .تش+4 تسدب +# جل+ول NW N اشکلمZ رفGدنç )٤-٤٦٥2ـ ه٥
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1Eo|-1EA|F( ونزغ مه+رب+ 0اطلس ابW #N+4 طبNدن4رک ظفح +# هناتس N G+0اتسلب N 

 خلب Z 4#اشکلم #4+رب شکت تقونی#4 .دنتش+ذگ+W Nونزغ تلNدب #وهال ات +# لباب

 ،تخاس #وک jN#4Z N تسدب ذمرت #4 )ـه٤oo( <اسب +# Z +Nاشکلم N ،4رک Npاغب

 Nwرعم 0اهاش G+ هک )111o-11٥oF ـه|٥٥-٥11( رجنس 0اطلس Zاشکلم دنGرف

4N4اشم+رهب ،تشذگ 0ایونزغ <+وح+ #4 هکیحرشب تسنایقوجلس 0امZ ونزغW #+ 4# 

 تخاس #وهال ات هنزغ Zاش ،4وخ تیامح تحت +# N +N ،4ومن 4+دم+ Zاش 0الس#+ لباقم

 0اطلس کلذک دیس# #وهال ات Wرجنس تکلمم p+دحرس هطس+ولاب ایوگ N )ـه٥11(

 نیسح نیدل+íالع 0اطلس اب ،4+4 میه+وخ 0ای#وغ <+وح+ #4 هکیحرشب +# رجنس

 +# نیدل+íالع N 4اتف+ wاصم gان ۀشوگ هس عضومب p+ره <ابج W 4##وغ Gوسناهج

 مین لیابق G+0+ دعب .)11٥٥F ـه٥٥E( N4دح ،4اتسرف #وغ کلمب سپ+N N هتفرگ

N0ایئاطخ+رق یشح N 0+زغ +G اسهوک# Nرخ ایاشی+ طسNï 4رکZ N 4Nرجنس تلW #+ +G 

 N لب+N G ینزغ ات 0اتسناغف+ pاحفص رب 2F( N|11 ـه|٥٥ N4دح( دن4رب نیب

 N4W +Gزب زغ 4اسف یلN ،دندن+# بقع #وهالب +# Wونزغ Zاش Nرسخ N ،دنتخاتب 0اتسیس

 رصع #4 زین یهاش GF#+وخ 4l+وناخ N تسشن Nرف 0اهاش GF#+وخ N 0ای#وغ wرط

̂ رش هک دنتفای تس4 0اتسناغف+ gرغ N یلامش صصح N 0اس+رخ رب 0ایقوجلس

 .ديj یم Zدنیj #4 0اشی+

N+وخ رصع #4 هک یگ#زب ۀعق+#G0ایهاشم N+دش عق، jNزیç وخ+#Gاب تس+ 0ایهاشم 

4N4وغ 0ام#W وغ #4 اهتدم هک# N هب 0ایماب jG+4W وح+ #4 هکیحرشب ،دندن+ریم مکح+> 

 N #وغ )1٤F|1 ـه٦11( N4دح #4 دمحم نیدل+íالع ،دمj ده+وخ 0ایمG#+وخ N 0ای#وغ

 N تخ+دن+رب #وغ W #+ +G#وغ 4Z+وناخ jN#4Z، N تسدب نینزغ ات +# p+ره Z Nوک NGریف

 #4 زیگنچ رکشل اب +# 0ایمG#+وخ Zاش4اپ نیرخj نیدل+ <الج 0اطلس G+0+ دعب

 تقونی#4 .4وشیم 4Z+4 لیصفت j0 هب دعبام تمسق #4 هک ،دش عق+N اهگنج 0اتسناغف+

 Nرم ات 0اتس#اخت G+ یلامش pایالN :4وب میسقت هصح #اهچب 0اتسناغف+ تکلمم

 0اناگGوگ N 0ایماب N #وغ نیمGرس N ،4وب nوبرم یقوجلس W Nرجنس #اب#دب ìامیقتسم

 .تش+4 قلعت 0ای#وغ 0امNدب p+ره N4دح ات

Nتیال G+لب +G اجم#W هنزغ ات دنمله N لباک N اشپ ات #اهرگننN# N وهال# +G+0 j> 

 }ولمب هین Z N+رف N جن#G ات #N+دنیمN G تسب G+ 0اتسیس تیالN .4وب Wونزغ 4ومحم
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 اب یتح N 0ایونزغ N 0ای#وغ N 0ایقوجلس اب }ولم نی+ هک ،4وب nوبرم 0اتسیس

 یموب W+رم+ N 0ای#افص Wایاقب N +G دن4رکیم ظفح +# هنسح طب+N# زین 0ایزیگنچ

 <j }ولم زین N تشذگ 0ای#افص ثحبم #4 0اشی+ Wاهمان لیصفت هک دن4وب NGرمین

 +# 0اتسیس p N+ره N هتخاس W#اتات نیمجاهتم اب ،دمj ده+وخ 0اش ^رش هک pرک

 0ای#افص ثحبم #4 هچنانچ 0ای#افص N 0اتسیس }ولم Wایاقب G+ .دنتش+4 تسدب

 pدم ات 0اتسیس #4 صخش نی+ لسن G+ )ـه|٤2 N4دح( 4وب نیدل+ ïات کلم :میتفگ

 نیدل+ <الج کلم )ـه1E|2( هنس #4 وی# <وقب هک دن4وب Zدنامیقاب یئ+رم+ <اس #+زه

 نیسح Zاش مه N ،دسریم W#افص ثیل Nرمع هب تشپ 1٦ هب 0اتسیس ریم+ 0اخ 4ومحم

 Fانب 4وخ رصع ات میدق 0امG G+ +# 0ای#افص خی#ات هک دمحم نیدل+ ¨ایغ کلم نب

 .4وب بستنم 0ای#افص هب تس+ هتشون }ولمل+íایح+ gاتک

 ،0اتسیس خی#ات ،خی#+وتل+ بل ،هیقوجلسل+ ةلNدل+ #ابخ+ ،Wرصان pاقبط :ذخآم
 0اسنال+ مجعم N ،مه4+ لیلخ هیمالس+ <4N ،0#وه <Nاپ 0+ری+ رصتخم خی#ات ،ریث+ نب+

GابمN#، #+دصل+ ةحN#. 
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 'ای8وغ
)٤HH-٦*Eـه( 

 F GN#W 4#انب مه 0ونک ات هک #وغ N 0اس+رخ 0اناغف+ G+ دن4وب یئ هفیاط 0ای#وس

 #4 ،دن4وجوم p+ره gرغ <امش )pوقایدب+ #GN( 4ابN4 GN# jدح p 4#+ره سیغ4اب

4N#Z السال+ لبقF 4 نی+ زینN40اتس#اخت #اسهوک #4 0ام N وغ# N ره+p N 0اس+رخ 

 هب دنبوسنم N دندشیم 4ای )Zوک = وتښپ #4 رغ( Zاشرغ بقلب N دنتش+4 ین+رمکح

 ،}اهس W#وس خی#ات هل+وحب وتښپ عبانم #4( یس4Nرف }احض میدق Wوناسف+ تیصخش

 <وقب هک )}اه4W 4وعسم #4 ،{اهG4+ پس+#ویب :یخلب نب+ N ینNریبل+ W Nربط 4#

 ، یس#اف اهÆ4+ = اهÆW 4+ = هکاه4 :اتسN+( تس+ {اهg j0 +G4رعم لکش Wربط

+Æ4وتښپ #اه( N +العF احض دننام یناس+رخ{ )دحN4 ٤EEیحل+دبع #دپ مس+ .)ـه 

 W، Nرهاظ هیقف )ـهN4 |2oدح( ینابیش }احض N #ابخل+ نیZ Gدنسیون Wزی4رگ

 Fانب 0اتسکس هک میدق یئای#Nw jرعم ۀلیبق( اکاهس N 0ایماب کی4زن Wرهش }احض

 0اغف+ لیابق F Nالع+ Wاهمان هک Wزکاهس j0( N نغفم p#وص( }اهس N )تسناش

 G+ رگی4 .4#+4 میدق 0اتسناغف+ Fالع+ #4 یمیدق هشی# Fان نی+ هک دننکیم 4ومن+N تس+

 هک تس+ )0+ولهپ ینعمب مهتسN = مهتسگ gرعم p#وص( Fاطسب 0ام4N4 نی+ Fالع+

 #وغ N 0اتس#اخت N 0ایماب N 0انغش #4 صخش نی+ .W 4+#4رکGN 5+ مه یس4Nرف

 #وغ #4 هفیاط نیمه G+ #4+رب 4N #الاس هپس Fاس N #وس ریم+ G+0+ دعب N ،4رک ین+رمکح

 رگی4 نیخ#وم N یس4Nرف هک ،دنمان نیدب gوسنم #وس F+وق+ W+رم+ N دنتش+4 تس4

 )٦E?F( #4 گنست 0ویه هک +رنNw jرعم تبGN#N لبج W#5الب N ،4+ژن W#وس وهام

 دیمع W#وس G+ زین قهیب خی#ات #4 {دنق نب+ N ،دننکیم رک5 4وب Zدی4 )انوش( Fانب

 Nwرعم W#وس Zاش ریش دعب ۀنمW 4+#4 N 4# +Gرک5 4وعسم 0اطلس رصع #4 0اس+رخ

 .تساخرب دنه #4 یناغف+ هلیبق نیG+ زین

 ï+رس ïاهنم تی+Nرب هک تس+ کنرخ نب بسنش W#وس 0ام4N4 ریهاشم G+ یکی

 رب N 4وب )~#( یلع pرضح رصاعم Zاشک#ابم نیدل+رخف ۀمان بسن gاتک ۀل+وحب

 تخت هب 0+دناخ G+0+ هک ره N دتسب یئ+ول N دهع jN#4، N +GN 0امی+ pرضحنj تس4

 #4 هک تسی#وغ #+دمکح نیلN+ نی+ W، NدنN 4+4دب )~#( یلع W+ولN دهع j0 ،یتسشن
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4N#l +یمالس +GN ربخW 4+#می، N +وغ 4الوپ ریم#W یکی +G رفG0+دن +N رط+ هک ،4وب+w 

 pوعدل+ بحاص 0وچ N ،4رک íایح+ +# 4وخ 0+#دپ Fان N ،تش+w 4رصت #4 #وغ <ابج

 N 4# ،4رب ملسموب+ 4دمب +# #وغ مشح 4الوپ ریم+ ،4رک Nïرخ NGWرم ملسم وب+ هیسابعل+

 رب N ،4وب #وغ شیدنم 4الوپ ریم+ W#+دمکح زکرم N ،4ومن #ایسب #اثè jابع <j تیوقت

 ریم+ دنGرف رفنکی .)o٤oF ـهN4 1?Eدح( دن+ریم مکح p j0افاضم N #وغ <ابج Fامت

 هن+زخ هټپ gاتک نتم N #اهدنق 4Fرم هنعنع G #NW+ تش+دمان #Nرک ریم+ هک +# 4الوپ

 o٥٦F( 4# ـهA?1( <اسب هک ،میسانشیم یتسب یلع نب دمحم W#وس خی#ات ۀل+وحب

 pرهش تس+ یس4Nرف 0ان+ولهپ gاقل+ G+ هک )0+ولهپ 0اهج( Fانب N ریم+ #وغ شیدنم

 éالق( کشوک رب N 0+رمت N #اسیخ N )#اهدنق <امش 0اتشل+N( 0اتشلاب رب NW ،تش+4

 +# N+ ببس نیدب N ،دیگنجیم نت 1E اب هک 4وب ین+ولهپ N ،تش+w 4رصت )#وغ Nwرعم

 #N+دنیمG ات 0ام4N4 نی+ #+دتق+ .دندن+وخیم )تخس N مکحم ینعمب وتښپ N# )4#رک

 یسابع Wوم+ 0امG 4N4+ تفالخ gالقن+ Wاهگنج #4 زین NW ،دیسریم 0اتشل+N N تسب

 لقن W#وس خی#ات ۀل+وحب +# W +Nوتشپ هسامح کی هن+زخ هټپ N ،4وب Z+رمه ملسموب+ اب

 0اهج #Nرک ریم+ 4وخ میدق ۀسامح نی+ #4 .دن+وخیم نیتم Fالک 4Z N +N #+ 4+#+Wرک

 #اخت ï Nرغ N )ریسمرگ( NFرج ات p+ره N Nرم G+ +# 4وخ تموکح ۀطاح+ ،0+ولهپ

 N +G+ یسامح رعش نی+ .4Fوشک زیت غیتب +# )0اتسیس( جن#G هک دیوگ N 4#امشیم

 Wریگناهج N یلم #Nرغ W Nوق هیحN +G #N تسناس+رخ N وتښپ یسامح #اثj نیرتمیدق

N یئاشکناهج +N دنکیم هیاکح، N +افل± N 4 0ونک+ هک 4#+4 یتاملک# Gوتښپ 0اب GدنZ N 

 .تسین لمعتسم

 N دش هتشک )p+ره gرغ( گنشوپ Wاهگنج 4# )2EEF ـه1٥٤( <اسب #Nرک ریم+

ـ هN4 1٦Eدح( دن+# مکح #N+دنیمN G تسب N #وغ رب G NW+ دعب çدنGرف رصان ریم+

oo٦F(. )رب+W وضوم نی+ لیصفتé 4یخی#ات تسچل N یناسل N +4اتک هب یبg هټپ 

 .)4وش éوج# وتښپ pایب4+ خی#ات 4NF دلج N لباک عبط هن+زخ

 )o2٦F ـهN4 1oEدح( دیشرل+ N0#اه دهع ات 4الوپ ریم+ G+ دعب ï+رس ïاهنم

 خی#ات هل+وحب هن+زخ هټپ هناتخبشوخ +# الخ نی+ N ،4#+دن 0ام4N4 نی+ 0ان+رمکح W +Gرک5

 N ،دنکیم رک5 لیصفت W#دق اب رصان ریم+ N# Nرک ریم+ 4Z N +Gرک رپ یتسب دمحم W#وس

 }ولم #ابک G+ یکی یبسنش 0+#اهن نب یجنب +# 0+دناخ نی+ رگی4 ریم+ ï+رس ïاهنم Gاب
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 دیشرل+ N0#اه #اب#دب F+رهب نب شیش W#وغ رصاعم ریم+ رفنکی اب هک ،دسیونیم #وغ

 ین+ولهپ هب شیش ریم+ N ،#وغ p#اماب )نینمومل+ریم+ میسق( بقلب یجنب ریم+ N ،دنتف#

 N یجنب نیمه لسن G+ #وغ W+رم+ .)o2٦F ـهN4 1oEدح( دندش هتخانش #وغ رکشل

 شیدنم #4 بسنش <G j+ 0ای#افص رصع #4 هک ،دن+ شیش 4+ژن G+ #وغ 0+#الاس هپس

 <+وح+ #4 هکی#وط .)A٦oF ـه?٥|( N4دح #4 ،4وب Zدیس# W#وس ریم+ هب #وغ p#ام+

 جخ# N 4ابj نیگت ات +# #N 4+N تسب NG Nریمن 4الب W#افص gوقعی ،دیدن+وخ 0ای#افص

 Gونه N ،4وب ریم+ #وغ <ابج رب W#وس ریم+ تقونی#4 ،4رک لصأتسم +# اجنj ریم+ ،هتفرگ

 ،4ومن اه هلمح #وغ رب زین نیگتکبس ریم+ نیG+ دعب N ،دن4وبن 0املسم #وغ 4Fرم فصن

 0ایونزغ <+وح+ #4 هکی#وط N تسن+وتن Zدیناس# همدص W#وس 0ام4N4 <القتس+ هب هک

 ،4وب W#وس دمحم تقونی#4 هک #وغ ریم+ یلN تخات #وغ رب زین 4ومحم 0اطلس دیدن+وخ

 <اسب یقهیب <وقب 4ومحم 0اطلس ات ،WدیN#G 4رمت ینام4W N Gرک تعاط+ یهاگ

)٤E1 ـه٥E1٤F( N اسب ریث+ نب+ <وقب> )٤E1ـه( +G #+Z تسب N ونج نیب+وخg وغ# 

 0الس#+ p N+ره 0+رمکح çاتنوتل+ N+ رکشل همدقم #4 هک ،دمj #وغب 0+رگ رکشل اب

 4وخ رکشل #+زه 4Z 4دمب هک یگنج G+ دعب +# دمحم ریم+ N ،دن4وب èوط 0+رمکح 5gاج

 0اطلسب Z Nدم+رب هعلق G+ یتدم G+ دعب دمحم .تش+4 #وصحم 0+رگنهj هعلق #4 ،4رک

 0الیگ N4دحب N 4# #+Z ،4رب ینزغب شیش çرتهک رسپ اب +# N+ 0اطلس ،دش میلست

 N ،تشذگ N 4# 4#وخ 4وب 4Zرک هیبعت 4وخ متاخ ریG #4 هک +# WرهG )هنزغ یکی4زن(

 .4رکن <وبق +# p#اس+ تلذم

#N+ایp یموب Gاتک #4 هک وتښپ 0ابg ینعی هناتښپ ینوغرل بتک هل+وحب هن+زخ هټپ 

 lدیصق 4Z Nرک دیئات +# {وف یخی#ات <امج+ Zدش ظفح W#وس خی#ات N یناتساب 0اناغف+

 یفوتم( W#وس دمحم نب دعس+ خیش wرط G+ هک ،jN#4 یم زین +# دمحم Wوتښپ هیثرم

 #وشحم NW #اب#دب 0+رگنهj #4 رعاش نیمه Z، Nدش N4Zرس )#N+دنیمG نینغب #4 ـه٥|٤

 Fاقم تمظع N#W Nال4 تس+ تحاصف Nï+ #4 ،0ابG تغالب رظن G+ هک Zدیصق نی+ .4وب

 #اختف+ +# 4Z، N +N+4 ^رش 4ومحم تسدب +# W +N#اتفرگ N 0+رگنهj گنج N دمحم

4N44 هک ،دن+دیم #وس 0ام# #+Z ظفح jربNW 4N4تشذگ #4 4وخ 0ام، N +دیصق نیZ خیش 

  .تس+ وتښپ 0ابG میدق هیب4+ #اثp jاهم+ G+ دعس+
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 <ابج W 4##وس دمحم نب یلع وب ریم+ 4ومحم 0اطلس wرط G+ دمحم \رم G+ دعب

 è N#+دم Wانب هب #وغ N 4# .4وب 0اطلس عیطم N تسشن #دپ Wاج رب #وغ شیدنم

 4Wومحم دهع رخ+N+ ات NW ،4وب یتس4N ملع صخش N تخ+4رپ اهرصق N دجاسم

 شیش نب èابع )1E??F ـه٥|٤( N4دح G+ 4وعسم رصع #4 یلN ،4رک ین+رمکح

 .تسشن #وغ یهاش تخت رب N ،4رک دیق +# 4وخ مع N هتساخرب )یلعوب G+4Z #4+رب(

 #4 شیدنم تیالN #4 ،تش+4 یقF 5Nوجن ملع N 4# ،4وب }ابیب N #اگمتس 4Wرم èابع

 Wونزغ میه+رب+ 0اطلس #اب#دب N+ #وج 4F +Gرم یلN .تخاس +# یهاگ دص# هگنس هعلق

 p#ام+ N ،4رک ین+دنG هنزغب +# èابع ریم+ N ،دیشک رکشل #وغ رب زین میه+رب+ ،دندیلان

 pریس Zدیدنسپ 4Wرم N هنزغ #اب#4 عیطم هک èابع نب دمحم ریم+ çدنGرف هب +# #وغ

N ون ملاع+G N دح( 4رپس 4وب <4اعN4 ٤٥E1 ـهE٦oF(. N دعب +G رف دمحمGدنç بطق 

 تختب تس+ #وغ نیطالس دج N \#زب Zاش4اپ هک èابع نب دمحم نب نسح نیدل+

 یگنج N 4# ،دین+4رگ عیطم گنجب +# #وغ pاصع 1E٦oF( NW ـه٤٦E N4دح( دیس#

 N4دح( دش هتشک 4رک 0ایغاب اب )هنزغ یبرغ gونج( 0اتسریج N کشوک Wاپب هک

٤A?ـه( N رسپç تسشن #وغ تخت رب نیسح نیدل+زع کلم، NW 4 ابNرجنس تلW 

#N+4 طبNتش+4 هناتس، N اش4اپZ دهع وکین N دیدنسپZ +الخ} N رپ ملاعN# تفه هک 4وب 

 لماش 4وخ تنطلس #4 +# 0اتس#اخت N 0ایماب N هنزغ N لب+N G #وغ N 0اس+رخ N+ دنGرف

 :لیصفت نیدب دن+ریم مکح هصحکی رب یکی ره N ،دن4رک

 کلم( یبرعب +# “Zاشرغ” یموب میدق بقل ìامس# هک دمحم نیدل+ بطق 1¢

 4اش#N تیالN #4 ،4رک ریمعت +# Zوک NGریف رهش ۀعلق N ،4+4 #+رق 4وخ بقل )<ابجل+

)N#رملق هک )4اسN +N 4رک یتشقانم 4وخ 0+#4+رب اب 4وب N تف# هنزغب N 4#+اجن +G رطw 

 0امw 4N4التخ+ ببس لتق نیمه ٦F( N?11 ـه٥٤1( دش هتشک Wونزغ Zاشم+رهب

 .دی4رگ Wونزغ W N#وغ

 تف# ینزغب W#وس 0اطلس 0وچ ،4وب #وغ شیدنم هگنس F 4#اس نیدل+íاهب ¢|

 اب ،تسشن تخت رب Zوک NGریف 11٤AF( 4# ـه٤|٥( N 4# تش+ذگ Nاب زین +# Zوک NGریف

 N #اهدنق نیب ینونک 0+رجک( 0+#وجک رصق ریسمرگ #4 ،4رک یتس4N 0اتسجرغ 0+#اش

 0ایم #+ویف هعلق N #+دنب هعلق 0اتسجرغ N 4# گنسریش هعلق p+ره <ابج N 4# )#وغ

 بسن G+ هک )0الیگ هکلم( 0الیگ نیدل+#دب کلم رتخN 4 ،4رک انب نی4ام N 0اتسجرغ
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 F Nاس دمحم نیدل+زعم 0اطلس Nw +Nرعم رسپ 4N #4ام هک ،jN#4 هلابحب 4وب 0اینابسنش

 4وخ #4+رب یه+وخنوخ ~رغب نیدل+íاهب 0اطلس .دشاب Fاس دمحم نیدل+ ¨ایع 0اطلس

 #4 یلN ،تخات نینزغ رب jN#4Z N مه+رف 0اتسجرغ NF Nرج Wاهرکشل W#وس 0اطلس

 0اطلس هب +# <ابج N #وغ تخت ینزغ رفس NW 4# ،تف# 0اهج G+ )ینزغ( 0الیگ

 .4وب هتش+ذگ 4وخ #4+رب نیسح نیدل+íالع

 هک تش+4 قلعت Nاب زی4ام ۀطخ نیسح نب کنرخ دمحم نیدل+ gاهش کلم ¢?

N4وب یتیال +G وغ# N رفGدنç دح #4 رکبوب+ نیدل+رصان کلمN4 )٦121||1 ـهF( رب 

Nویزگ تیال N 4وب 0+رمکح )#اهدنق یلامش( 0+رمت، N دعب +G یلهدب زیگنچ نتخات 

 .تشذگ #4 0اهج G+ اجن+#4 )ـهE|٦( N4دح N 4# ،تف# دنهب شمتتل+ #اب#دب

 ین+رمکح #وغ èامرج تیالN #4 هک نیسح نب یلع نیدل+ éاجش کلم ¢٤

 0اطلس دهع N 4# ،تسشن شیاجب #وغ ç 4#رسپ یلعوب+ نیدل+íالع GN+ دعب N ،تش+4

 Nاب نینزغ N 0اگN #NG 0اشمN 4# ریسمرگ N ریجN N تسب N #وغ ۀطخ نیدل+ ¨ایغ

 +# N+ نیدل+زعم 0اطلس N ،4وب 0+رمکح #وپاشن #4 0اس+رخ حتف G+ دعب N ،دش 4Zرپس

 lدحالم 4ابانج Çاک )ـه٦E1( N 4# دین+4رگ 0+رمکح #N+دنیمN G 0اتسجرغ رب 4Zرب

 0اتسجرغ #ایش+ هعلق #4 نیدل+زعم 0اطلس 4pاهش G+ دعب یلN ،4رک حتف +# 0اتسهق

 .تشگ èوبحم

 G+ دعب ،4وب 0+رمکح #وغ 0اتسریجN #4 هک نیسح نب نیسح نیدل+íالع ¢٥

 N ،تسشن Zوک NGریف #4 #وغ کلامم تخت رب نیدل+íاهب 0اطلس 4وخ #4+رب <اقتن+

 اب هنزغ Z +Gاشم+رهب 0اطلس .4اهن هنزغب jN#4Z #NW مه+رف +# 0اتسجرغ N #وغ Wاهرکشل

 .دمN# j+دنیمG هب 4ابj نیگت N ریسمرگ N +G #+Z ،دم+رب 0اتسNدنه N هنزغ رکشل

 نیگت Wاه یکی4زن #4 ،4رکیم 4وخ #4+رب 4N یه+وخنوخ هب +# گنج نی+ هک نیدل+íالع

jاشم+رهب رکشل اب 4ابZ اصمw 4+4 N دعب +G+0 4Nدح #4 #ابN4 اقم هنزغN0ایونزغ تم #+ 

 +# میظع رهشنNW j .)ـه٥٤٦-٥٤٥( دش ضباق Wونزغ تل4N تختیاپ رب هتسکش

 N تسب هب NW# اجنN +G ،4ومن Fاع #اتشک NG# تشه +رنj ۀنکس N تخاس رب+رب }اخب

Gدنیم+N# jN#4، امعب هک +# تسب رهش#+p N 4ومحم #وصقW 4# jلثم {اف j0 زین ،4وبن 

 زین +# 0اتس#اخت حتف نیG+ دعب NW .دش Nwرعم )Gوسناهج( هب 0+ربانب N ،4رک بیرخت

 .4رپس نیدل+رخف 4وخ #4+رب هب N ،4رک قحلم Wزکرم هی#وغ تلNدب
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 NWاب Wرجنس 0اطلس ،تخیjN #4 یقوجلس Wرجنس تل4N اب نیG+ دعب نیدل+íالع

 ،دن4وب رجضنم نیدل+íالع #اتف# 4F +Gرم 0وچ w 4+4 Nاصم N4رل+ویره gان ۀبصق 4#

 #4 نیدل+íالع 4وخ N ،دندش میلست رجنس هب N+ }رت N یجلخ 0ایرکشل #+وس #+زه شش

 ،دی4رگ لحمضم 0+زغ تسG 4+ رجنس 0اطلس 0وچ یلN ،دش #اتفرگ رجنس تس4

 +# #وغ یساک تیالN 0+4رمتم NW ،4اتسرف Gاب #وغب 4Z+4 4+دم+ Gç N+ون +# نیدل+íالع

 نب نیسح نیدل+ رصان کلم g NWایغ 4F 4#رم 0وچ N ،دمj وک NGریف هب 4Zرک عیطم

 4pوع G+ هکیتقN دن4وب Zدیناشن Zوک NGریف تخت رب jN#4Z N نی4ام G+ +# دمحم

 N 0ایماب NW .دندش میلست نیدل+íالع هب N ،دنتشکب +# نیدل+رصان دندینش نیدل+íالع

 N 0اتسجرغ p N+ره <ابج کلوت N تسب N 4+N# N )ریسمرگ( NFرج 4الب N 0اتس#اخت

 هب زین +# pومل+ Zدحالم لس# N#4 N+ #4 #وغ تنطلس تعاط+ تحت #4 زین +# gاغرم

 .تف# 0اهج G+ #وغ ۀگنس 11٥٦F( 4# ـه٥٥1( N4دح Z 4+4، N 4#+# #وغ #اتسهوک

 +# Zدحالم لس# تسشن Zوک NGریف تخت رب دمحم نیدل+ فیس çرسپ G NW+ دعب 0وچ

 ،تشامگ تمه دن4وب Zدیس# 4èاق p N+ره N4دحب هک 0+زغ ۀنتف عفدب N ،4رک #اتشک

Nیل G4ایZ +G اسکی> GدنZ دنامن، N 4# #NG وغ شیش #الاس هپس تسدب 0+زغ گنج#W 

 تسی#وغ \#زب 0اطلس نیلG +Nوسناهج نیدل+íالع .)F?11٦ ـه٥٥2 N4دح( دش هتشک

 لصZ Nوک NGریف زکرمب N#4 N+#4 دح+Z N#+4+ تحت ì 4#امامت +# 0اتسناغف+ تکلمم هک

 .4رک

 یهاش4اپ نیل11٤AF( +N-11٤2 ـه٥٤٤-?٥٤( W#وس نیدل+ فیس 0اطلس ¢٦

 0وچ .4وب #وغ هیتس+ #اصح N+ یهاش زکرم ،تفرگ 0اطلس بقل هک 0ای#وغ G+ تس+

 Zاشم+رهب اب W#وس 0اطلس دش هتشک ینزغ #4 <ابجل+ کلم نیدل+ بطق ç#4+رب

 N ،تسشن هنزغ تخت رب NW 4وخ N ،دین+F 4N#وک N+4W هب +# 4Z N +Nرک گنج Wونزغ

 نیدل+íالع 0وچ 0اتسمG مسوم #4 یلN ،تش+ذگ نیدل+íاهب 0اطلس 4وخ #4+رب هب +# #وغ

 wرط G+ )یجلغ( یجلخ 0اغف+ رکشل اب Zاشم+رهب تف# #وغب ینزغ ç +G#4+رب نیسح

 Wوسوم نیدل+دجم دیس çریNG اب +# W#وس 0اطلس jN#4، N تخات هنزغ رب {رش

 +# هنزغ F NWاقتناب Gوسناهج ç#4+رب هک ات ،تخیNایب هنزغ {اط لپ رسب N تفرگب

N4رک 0+ری. 
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o¢ 4وعسم نیدل+ رخف کلم +G 4وب رتهم 0+#4+رب همه N 4# دش ریم+ #وغ یساک. 

 کلم ،4ومن 4اقنم زین +# 0اتس#اخت هنزغ حتف G+ دعب Gوسناهج نیدل+íالع 0اطلس 0وچ

 N 0انغش <ابج NW ،دین+4رگ 0+رمکح 0ایماب رب +# 4وخ رتهم #4+رب 4وعسم نیدل+رخف

 <+وح+ #4 هکی#وط jN#4، N طبض #4 0اشخدب N شخN N #ولب N+G N#4 ات +# 0اتس#اخت

 N ،دمj #اتفرگ 4وخ 0اگG+4 #4+رب تسدب #G ≥+# گنج #4 ،دین+وخیم دمحم نیدل+ ¨ایغ

N+4اتسرف 0ایماب هب سپZ دش، N 4# +دح( تشذگ #4 اجنN4 ٥٥E11٥٥ ـهF(. دعب +GN 

 0اطلس pرضح Z Nوک NGریف #ابN +G 4# ریم+ 0ایماب #4 دمحم نیدل+ سمش شگ#زب رسپ

 )ریسمرگ( NFرج N شخN N 0ایناغچ N خلب NW دش هتخانش تیمسرب زین نیدل+ ¨ایغ

N 0اشخدب N تسدب +# 0انغش <ابج jN#4 N 4# گنج #N4رم #ابN عفدب #وغ رکشل اب 

 p +NافG N+ سپ N ،تفای 0اطلس بقل N 4رک تک#اشم یهاشمG#+وخ Zاشناطلس

 تسشن 0ایماب تخت رب 4وب یتسNدملع N \#زب Zاش4اپ هک Fاس نیدل+íاهب çدنGرف

)E٥2o112 ـهAF( 4#اب# NW املع عمجمí نیدل+ رخف ام+ ،4وب #+GW N السال+ خیشF 

 NW +G تنطلس .دن4وب N+ #اب#دب نیدل+ ï+رس انالوم مجعل+ حصف+ N 4اس# N نیدل+ <الج

 N #وغ N ،دیسریم 0اتسجرغ N #وغ یصاق+ ات ìابونج N خلب N ذمرت N رغشاک ات ریمشک

ـ ه|٦E( دیس# 4pاهشب نیدل+زعم 0اطلس 0وچ .4وب N+ 0امرف تحت #4 0ایماب N هنزغ

1|E٥F( +رم+W تکلمم +N #+ دن4رک بلط هنزغ هب، Nدعب 0الیگ #4 یل +G 1اس ٤> 

 N )ـه|٦E( تسشن #دپ Wاجب یلع نیدل+ <الج çدنGرف N ،تف# 0اهج G+ یهاش

 نیدل+ ïات N زغ W N#وغ 0ایرکشل 0وچ .دناشنب هنزغ تخت رب +# 4وخ #4+رب نیدل+íالع

 #4+رب 4دم هب 0ایماب G+ نی+ربانب ،دنتخات نیدل+íالع رب F#وک N4دح 0امرک NG +G 4#Zدلی

jدم، N 4# ایغg +N الع شمعí+0ایماب تخت رب دمحم نیدل+ سمش نب 4وعسم نیدل 

 هنزغ هیفصت G+ دعب N4Wزب نیدل+ <الج یلN ،4+4 ریNG بحاص هب N NG+#p ،4رک هضبق

 ینزغ رب 4NF ۀعفNG 4دلی نیدل+ ïات 0وچ .تشکب NW ریNG اب +# 4وخ مع Zدمj 0ایمابب

 N +N #+ 4# تسکشب )0+رغنش( 0+رقنس nاب# #4 +# نیدل+íالغ 0ایرکشل N ،4رک هلمح

 NGدلی تسدب #4+رب 4N ره یلN ،دمj #4+رب 4دمب 0ایماب G+ نیدل+ <الج ،4+4 #اصح ینزغ

ـ ه|٦1 N4دح( دنتشذگ #4 اجن+ N 4# دندش 4Zاتسرف 0ایمابب سپ+N N ،دن4اتف+

1|1٥F(. +رصتخم 4وب نیW +G +وغ #4+رب تفه <+وح#W لیکشت +# #وغ یهاشنهش هک 

 نینمومل+ریم+ میسق نیدل+íاهب Fاس دمحم نب نیدل+ ¨ایغ 0اطلس اهن+ G+ دعب N دن4رک
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 4وخ مع رم+ هب نیدل+زعم ç#4+رب اب NW ،دش Zاش4اپ تسی#وغ \#زب }ولم G+ هک

 اهنj نیدل+íالع نب نیدل+ فیس 0اطلس یلN ،4وب ین+دنG 0اتسریجN ۀعلق #4 نیدل+íالع

 تسدب نیدل+ فیس 0وچ .4وب Z+رمه NW اب 0+زغ گنج #4 نیدل+ ¨ایغ N ،4رک اه# +#

 اب N#4 Nایب +# 0اتسجرغ N #وغ رکشل شیش #الاسهپس نیمه دش هتشک 4وخ #الاس هپس

 F(. NW|11٦ ـه٥٥2( دندناشن Zوک NGریف تخت رب +# N +N ،دن4رک تعیب نیدل+ ¨ایغ

 وب+ N ،دین+4رگ 0+#وجک N هیتس+ تیالN 0+رمکح #+دناجرس ۀبت رب +# نیدل+زعم 4وخ #4+رب

 .تشکب 4وب Zدیناس# مهب یتوق نیدل+ فیس 0اطلس نتشک G+ دعب هک +# سیش èابعل+

 کلم G+ 0ایماب 0+رمکح 4وعسم نیدل+رخف کلم ینعی نیدل+ ¨ایغ مع تقونی4#

 Zدیبلط 4+دم+ p+ره 0+رمکح NGدلی نیدل+ ïات N خلب 0+رمکح Wرجنس ïامق نیدل+íالع

 wاصم #G ≥+# عضوم jN#4، N 4# هلمح Zوک NGریف رب p+ره N خلب N 0ایماب رکشل اب

j#+دنتس. Nۀلحرم #4 #وغ 0ان+ولهپ یل +N> دلی کلمNG ره+p #+ 4# 4وخ رکشل نیبç 

 +# ïامق رس N دنتسکشب زین +# خلب رکشل G+0+ دعب .دندنگ+رپب +# 0ایت+ره دنتشکب

 N ،دن4رک Zرصاحم +# NW 4وخ N ،دناتسرف 0ایماب نیدل+رخف کلم 4زن هب N ،دندیرب

 .دیدین+4رگ Gاب 0ایماب wرطب N دنتفرگب هنامرتحم +# 4وخ مع نیدل+زعم N نیدل+ ¨ایغ

 4è Nاق jN#4، N تسدب +# #+NدنیمN G ریسمرگ G+0+ دعب نیدل+ ¨ایغ 0اطلس

 #وغ تنطلس هب زین +# 0+ویGرگ N 0اقلاط N 0اتسجرغ N4 Nرفیس N #+ویف N 0ویلاک

 0اتسیس N 4ابj نیگت N )ریسمرگ( NFرج G+ +# نیدل+زعم 4وخ #4+رب N ،دین+4رگ همیمض

 تس4 هنزغ رب تقونی#4 هک +# 0+زغ رکشل NW ،4اتسرف لباک N G+N> N هنزغ wرطب

 #وغب زین +# 0ایونزغ تختیاپ N دن+# سپ هنزغ 11o?F( +G ـه٥٦A( <اسب دن4وب هتفای

 هک رجنس 0اگدنب G+  یکی <رغط نیدل+íاهب N ،تشامگ تمه زین p+ره حتفب N ،4رک مض

 <اس p 4#+ره N ،تف# GF#+وخ هب 0اطلس رکشل شیپ G+ 4وب هتفای تسp 4+ره رب

)٥o1ـه( N دعب +G+0 4 جنشوف# )٥o?11 ـهooF( دش #وغ زکرم همیمض. 

 یلامش 4الب N ،دن4ومن 4ایقن+ زین )تشذگ اهنj ^رش هک( 0اتسیس }ولم تقونی4#

 0وچ .دندش حتف زین ملخ N، 4G}، Nرم ،Zدجنپ ،gای#اف ،هنمیم ،4وخدن+ ،0اقلات دننام

 تکلمم یلامش w+رط+ 0ایئاطخ 4دمب ZاشمG#+وخ 0الس#+ لی+ رسپ 4ومحم نیدل+ <الج

 تحت +# هنزغ رکشل )11A|F ـه٥22( <اسب نیدل+ ¨ایغ 0+رب انب ،4+4 تمح+زم +#

 +# 0اتسیس رکشل N نیدل+ سمش کلم 4pایقب +# 0ایماب رکشل N نیدل+زعم 4pایق
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 gاغرم لح+وس jN#4، N 4# مه+رف Nرم 4ابg 4# #N4رح نیدل+ ïات یئامنهرب

 #وپاشن ات 4Zرک wاص +# 0اس+رخ )11AAF ـه|٥A( N 4# تسکشب +# 0ایهاشمG#+وخ

 زین +# 0اجهاشNرم N 4رپس ینابسنش یلع وب+ نیدل+íایص کلمب +رنN j ،تف# شیپ

 سخرس تلای+ N ،تشامگ j0 ین+رمکحب +# کنرخ دمحم نیدل+ ریصن کلم N هتفرگ

 تکلمم نیدل+ ¨ایغ 0وچ .دش 4Zرپس ینایماب 4وعسم نیدل+رخف رسپ یگنG نیدل+ ïاتب

 نیچ N +G {+رع ات 0اتسNدنه G+ +# هنایم Wایسj نیمGرس Fامت N دیشخب تیزکرم Gاب +#

N زمره ای#4 ات 0وحیج Gریف مچرپ ریNG وکZ 4 #وغ# +N#4، N اشنهش هناگیZ زب#\ 

 یضاق N عیب# نب+ 4وخ W+رفس زین هّٰلل+ نیدل+رصانل+ 4+دغب هفیلخ ،دش 4Zرمش 0اس+رخ

 +# W#وغ تنطلس N 4اتسرف Zوک NGریف #اب#دب +# بیطخل+ نب+ NZ Nدق نیدل+دجم

 هب p#افس مسرب یناجGوج دمحم نیدل+ ï+رس زین #وغ #ابN +G 4# تخانش تیمسرب

 4+دغب Z Nوک NGریف \#زب یهاشنهش 4N یسایس هنسح طب+N# #وطنیدب N ،تف# 4+دغب

 .دی4رگ میاق

 یصخش هک ،تس+ {رش N هی#وغ نیطالس نیرتگ#زب G+ نیدل+ ¨ایغ 0اطلس

 رمعب NW ،دن4وب مه+رف 0+دنمشن+N 4 املع NW #اب#دب .4وب <4اع N 0ابرهم N تسNدملع

 N ،تف# 0اهج E|F( +G|1 ـه٥AA( یلNال+ 4Wامج p #NG |o+ره رهش #4 یکلاس ?٦

 #4 0ونک ات دجسم نی+ N .تس+ 0وفدم 4وب هتخاس 4çوخ هک \#زب عماج دجسم 4#

 ،4وب یناتسیس F+رک دمحم بهذم رب 4وخ wالس+ دننام ًالNW +N .تس+ یقاب p+ره رهش

Nدعب یل +G+0 4رک <وبق +# یعفاش بهذم. +G املع ریهاشمW 4#اب# NW یضاق 

Nرم یعفاش نیدل+دیحN#4W N وپاشین یم+رک نیدل+#دص#W N اضقp کلامم +N یضاق 

 کلمل+ سمش N+ 0+ری4W، N NGابامره نیدل+ gاهش یضاق NW Nره نیدل+زعم pاضقل+

N ینالیگ #ابجل+دبع N رش کلمل+رخفw +4زق نیدل+#W N اشوی# کلمل+ دجم#W N نیع 

 0اتسبات #4 .دن4وب W#اشوی# نیدل+ <الج W Nزجس کلمل+ریهظ N ینای#وس کلمل+

 )ZدحN هّٰلل+ یبسح( 4وخ عیقوت #4 ،4وب #N+دنیمG 0اتسمZ N 4# Gوک NGریف N+ کلم+#+4

.یتشون

 هک 4ومحم نیدل+ ¨ایغ çدنGرف Fاس دمحم نیدل+ ¨ایغ 0اطلس \رم G+ دعب

 هتشامگ #+زفس+ Z N+رف N تسب ین+رمکحب نیدل+زعم شمع wرط G+ 4وب çایع 4Wرم

 نیدل+زعم 4pاهش G+ دعب N ،تف# شیپ 0اجهاش Nرم ات jN#4Z مه+رف رکشل NW ،دش
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 نیدل+íالع کلم Z #+ +Gوک NGریف N تخات #وغ رب #N+دنیمZ G+رب تسب G+ )ـه|٦E( <اسب

 #4 ریسمرگ 4è Nاق N 0+ویGرگ N 0اقلات N 0اتسجرغ اب +# #وغ نیمGرس هتفرگ یلعوب+

 G+ یکی هک +# NGدلی نیدل+ ïات NW .دش مع N #دپ کلم ¨+#N N تفرگ wرصت تحت

 ،4اتسرف دنس WایW 4##اجم ات نینزغ ین+رمکح <اثم N رتچ 4وب دمحم نیدل+زعم همدخ

N 4# ٦( <اسE1 ـه٥E|2F( دنه کلامم <اثم +# کبی+ نیدل+ بطق 0اطلسN0اتس 

4+4، N دنام میاق هطس+ولاب دنه یصاق+ ات #وغ تنطلس #وطنیدب. 

)T ـه ٥٥Q( /اغفM Fاشنهش 1Jوغ نیدلE Fایغ /اطلس

 نیدل+íالع کلم رسپ 4ومحم Zاشن+ری+ نیدل+ نک# کلم )1EF|1 ـه٦Eo( <اس 4#

 نیدل+ ¨ایغ یلN تخات Zوک NGریف N #وغ رب یساک N هنزغ رکشل #+زه ٥E اب یلع وب+

 4ومحم 0اطلس 4دمب هک یبسنش نیسح زست+ نیدل+íالع N دیربب +# N+ رس 4ومحم

 4وب هتخات #وغ رب 0اقلات G #+Z+ #ابN #N4 سخرس N Nرم N خلب رکشل اب ZاشمG#+وخ

 0ایرکشل w 4+4، Nاصم اهنj اب Z#ولاس g 4#ای#اف N هنمیم نیب 4ومحم نیدل+ ¨ایغ

 Z +GاشمG#+وخ شکت رسپ Zاشیلع 0وچ G+0+ دعب N ،تسکشب +# زست+ N یهاشمG#+وخ



0اتسناغف+ رصتخم خی#ات

|1٥

 èوبحم کشوکرب رصق N #+ 4#+ 4ومحم نیدل+ ¨ایغ N تخیرگ #وغ #اب#دب 4وخ #4+رب

 Z Nدنیاشخب Zاش4اپ NW .دنتشکب )1EF|1 ـه٦Eo( <اسب +# Z +Nاشیلع 0+رکاچ ،4رک

 #+Nرتش دص #اهچ GW+وم نیع#N} Gدنص 2EE 4وخ #دپ نی+زخ هک 4وب یمیلح N <4اع

 .4رک #اثن 4Fرمب +#

 wرط F +Gاس نیدل+íاهب ç+ هلاس 4Zاهچ دنGرف 4ومحم نیدل+ ¨ایغ \رم G+ دعب

 زست+ نیدل+íالع 0اطلس Zام هس G+ دعب .دش Zدناشن Zوک NGریف تخت رب #وغ W+رم+

 Zوک NGریف رب p+ره 0اخ کلم بجاح نیم+ Z NاشمG#+وخ 4ومحم 0اطلس 4دمب یبسنش

 اب +# نیدل+íاهب N ،دنتفرگب +# رهش نی+ )ـه٦Eo( یلNال+ 4Wامج 4Z N 4#رک هلمح

 نب زست+ نیدل+íالع G+0+ دعب N .دن4رک یفن GF#+وخ هب یهاش 0امp 4N4+#دخم

 N 4# دن+# مکح <اس ٤ ات N تسشن Zوک NGریف تخت رب Gوسناهج نیسح نیدل+íالع

 هنزع ریNG یناتسیس هّٰلل+دبع نب دمحم کلمل+ دیوم NG Nدلی نیدل+ ïات کلم اب 0الیگ

 #وغ رب ینزغ G+ #اکش ریم+ نیسح نیدل+رصن کلم G+0+ دعب N ،دش Fزهنم wاصم

 .jN#4 ینزغ تنطلس تحت #4 +# #وغ N تشکب +# زست+ نیدل+íالع èامرج N 4# تخات

 +# #وغ#4 نیدل+íالع ینزغ NG +Gدلی نیدل+ ïات هک 4وب )1٤F|1 ـه٦11( N4دح 4#

 دمحم 0اطلس تسدب )ـه|٦1( #4 نیدل+íالع یلN ،4اتسرف Gاب Zوک NGریف تختب

 .دمj یهاشم#+وخ ۀطلس #4 #وغ Fامت N 4رمب GF#+وخب N ،4اتف+ ZاشمG#+وخ

 Fاس نب دمحم نیدل+زعم رفظمل+ وب+ هک دمحم نیدل+ ¨ایغ 0اطلس رگی4 #4+رب ام+

 #4 هک تس+ {رشم N بسنش <j 0اهاش4اپ نیرتگ#زب G+ زین دشاب نینمومل+ریم+ میسق

 تیالN ین+رمکح G+0+ دعب N 4وب )یهاش 4#اگ 0+دناموق( #+دناج رس 4وخ #4+رب #وضح

 تسدب 4ابj نیگت ات +# ریسمرگ 4الب F( N|11٦ ـه٥٥2( تفای #وغ هیتس+ N 0+#وجک

jN#4، N 4 هطلسN+G4Z 4+4 همتاخ هنزغ #4 +# 0+زغ هلاس، N نیدل+ ¨ایغ 0اطلس رماب 

 حتف +# زی4رگ )ـه٥oE( <اس 4# .)11o?F ـه٥٦A( 4رک èولج ینزغ تخت رب دمحم

 +# 0+رقنس pاصع )11ooF ـه?٥o( <اسب N تفرگب هطمjرق G+ +# 0اتلم 4Z Nرک

 )ـه٥o٥( N 4# تشگرب 4+رمیب هل+Nرهن وی4 میهب گنج G+ )ـه٥o٤( #4 ،4+4 یلامشوگ

 Fامت رمع رخj ات G+0+ دعب N تفرگب +# #وهال )1121F ـهN#( N 4# )٥ooاشپ( #وشرف

 .دین+4رگ نشF #Nالس+ #ونب 4Z Nرک حتف +# 0اتسNدنه
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1Jوغ نیدلFزعم /اطلس

+G Nرصع مهم عیاق NW 4# +افک اب تس+ دمحم نیدل+زعم 0اطلس گنج 0اتسناغف# 

 همدقم #4 0+ویGرگ کلم لیمرخ نیسح #الاس هک ،4وخدن+ #4 0اتسکرت }ولم N اطخ

 W +Gدنقرمس 0امثع کلم دن4ربن شیپ +# W#اک 0ای#وغ رکشل 0وچ یلN ،4وب N+ رکشل

 0وچ تشگرب نینزغب 0اطلس N ،4رک حلص Z Nدمj نیب #4 0اتسکرت gایس+رف+ <j }ولم

 Nزغب دمحم 0اطلس +ذهل ،دن4ومن 0ایصع gاجنپ #4 4وج Zوک لیابق N 0+رکهوک تعامج

jرب اهنjدمZ N دعب +G 4 0اش یبوکرس# #+Z دحالم یئ+دف تسدب هنزغZ 4# کیم4 <زنم 

)N+اجنپ ینونک ملهج علض عقg( اسب> )٦E|1 ـه|E٥F( #NG ? 4اهش 0ابعشp 

 .تفای

 4وخ #4+رب دننام ایسj بلق #4 +# یعیسN تکلمم W#وغ نیدل+زعم دمحم 0اطلس

 دنه مه Z Nدیناس# اگنگ لح+وس ات 0اتسNدنه W #+ 4##وغ یهاشنهش N4دح N 4رک ظفح

 یصاق+ ات ìابرغ N اگنگ لح+وس ات NW تکلمم ìاقرش .دین+4رگ نشF #Nالس+ #ونب +#

 ،تسویپیم gرع lریحب هب ìابونج N ،تش+4 4+دتم+ N#4اب N اسن GF N#+وخ N 0اس+رخ

 ïات کلم N #وغ #4 نیدل+íایض کلم :دن4وب اهنی+ تس4 ریG کلامم N 4#+ 0+#+دمکح



0اتسناغف+ رصتخم خی#ات

|1o

 نیدل+ بطق کلم ،0اتلم ï 4#امرک یلع نیدل+ Fاسح کلم ،0ایماب #4 یگنG نیدل+

 #4 هچابق نیدل+رصان کلم ،0امرک N هنزغ NG 4#دلی نیدل+ ïات کلم ،#وهال #4 کبی+

 NGریف #4 4ومحم نیدل+ ¨ایغ 0اطلس ،0ایماب F 4#اس نیدل+íاهب 0اطلس ،هچ+ N ـهدنس

 Z 4#اشکلم ،0+رکم #4 نیدل+ ïات کلم ،0اتسیس g 4#رح نیدل+ ïات کلم ،Zوک

Nشخ. NG#+W رعمNw +N ایضí+یشم#4 کلمل N رجنس هّٰلل+دبع دمحم کلمل+دیؤمW N 

 N هنزغ pرضح 0اتسبات #4 0اطلس تختیاپ ،دن+ ینالیگ #ابجل+دبع کلمل+ سمش

 رکبوب+ نیدل+ Fاظن دیهش #دص N+ کلامم یضاق .4وب دنه #وهال 0اتسمN 4# G 0اس+رخ

N رش دیسw +دیهش #دص نب رکبوب+ نیدل N رکشل یضاق +N 4وب یخلب نیدل+ سمش. 

 ï +G+رس ïاهنم ،دن4وب Zایس پچ تس4 رب Ç Nرس تس+# تس4 رب شتنطلس Fالع+

Nرث #وفNp 4# رک5 0اطلس یهاش ۀن+زخW 4 هن+زخ لیعامس+ هج+وخ <وقب هک دیامنیم+# 

 .4وب 4وجوم نم دصناپ N #+زهکی èامل+ سنج G+ اهنت ینزغ ۀن+زخ 4#

#N+ایp یلحم Gاتک #4 وتښپ 0ابg اسیم رهاظ میدق بتک هل+وحب هن+زخ هټپG4 هک 

 NWدن#اکښ یکی هلمجنG j+ هک ،دن4وب 4وجوم 0ابG وتښپ W+رعش W#وغ دمحم #اب4# 4#

 N4Zرس +# یئ+رغ #ایسب Zدیصق دنه p NW 4#احوتف ^دم Z 4#وک NGریف <+وتوک دمح+ نب

.تس+ وتښپ 0ابG یب4+ خی#ات #اثp jاهم+ N +G تس+ Zدش لقن هن+زخ هټپ #4 هک

 N ،دی4رگ هچ#اپ هچ#اپ \#زب تکلمم W j0#وغ دمحم نیدل+زغم 4pاهش G+ دعب

 G+ یکی NGدلی نیدل+ ïات تس4 #4 دنس W+رجم ات ینزغ G+ 0اتسناغف+ یقرش تمسق

 .4رکیم دمحم تمدخ هک 4اتف+ #وغ #اب#4 0+#اگتمدخ

 هب مه رتخدکی N )دنه 0+رمکح( کبی+ نیدل+ بطق کلمب رتخدکی نیدل+ ïات نی+

 یلN ،4رک طبض دنس Wای#4 ات +# هنزغ N ،4وب 4Z+4 )ـهدنس 0+رمکح( هچابق نیدل+ رصان

 اب دنس Wایjg 4# جنپ NG 4#دلی jN#4 تخات ینزغ رب #وهال G+ کبی+ نیدل+ بطق 0وچ

+N اصمw 4+4 N زهنمF دش. N 0امرک هب N+4W )وک#F( #تف N +G jنیدل+ بطق رب اجن 

 هب سپ+N ینزغ تنطلس NG# لهچ G+ دعب نیدل+ بطق F jN#4، Nوجه ینزغ #4 کبی+

̈ ایغ 0اطلس 4دمب تشذگ هچنانچ N ،دنام یقاب NGدلی تس4 #4 هنزغ N ،تف# دنه

 رب N دش لماش p+ره گنج Z 4#اشمG#+وخ دمحم 0اطلس لباقمب 4ومحم نیدل+

 NW .)ـه|٦E( 4رک حلص 0اتسیس کلم gرح نیدل+ ïات اب N دیشک رکشل زین 0اتسیس

 0ایرکشل 0وچ .تشون )Zدبع( 0+رب G4 N هکس دمحم نیدل+زعم Fانب <اس هن pدم
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 دنتفرگب هصفاغم هب زی4رگ ات N دندمj نینزغ رب 0اتس#اخت Z +GاشمG#+وخ دمحم 0اطلس

 شمتتل+ 0اطلس اب نی+رت #4 هک یگنج N 4# تف# #وهول N 0اتسNدنهب NGدلی نیدل+ ïات

 ~+رقن+ تق1٤F(. 4# N|1 ـه٦11 N4دح( دش هتشک N0+دب N 4# ،دمj #اتفرگ 4رک

 +# p+ره N #وغ N یلامش تیالN 0ایهاشمG#+وخ )ـه|٦1( N4دح 0ای#وغ هلسلس

 0اتسیس یلحم }ولم تس4 #4 0اتسلب+N G 4ابj نیگت N تسب ات 0اتسیس N دنتفرگب

jدم، N Nینزغ تیال N لباک N اه تمسقW اجم ات یقرش#W ات هب دنسï +دلی نیدلNG 

 کلم نیم+ N هنزغ #4 ربرک کلم یهاشمG#+وخ #ابw 4#رط GN +G+ دعب N ،تفرگ قلعت

 <j <+وح+ نیرترخj( دندن+ریم مکح #Nاشپ #4 تسوپرخ دمحم نیدل+ #ایتخ+ p N+ره 4#

 .)4وشیم 4Z+4 زیگنچ Nïرخ ^رش #4 بسنش

 W#4 0ابp Gایب4+ ،دیس# <امک ۀج#4 هب 0ایونزغ 4N#l تیندم 0ای#وغ رصع 4#

 0ای#وس 4l+وناخ #4 زین وتښپ 0ابN G تفای عیسوت یله4 ات W#وغ نیحتاف ۀعی#ذن

 دنه مظع+ تمسق N 0اتسناغف+ Fامت F #+ 4#الس+ نی4 .دش N +4g رعش 0ابN#4Z N Gرپ

 N #وغ Fاج #انم p N+ره عماج دجسم j0 ۀنومن هک 0+رمع N تعنص N ،دن4رک رشن

 0ای#وغ حیسف تکلمم #4 زین 0ونف F Nولع N ،4رک یقرت یلیخ تس+ یله4 #انم بطق

 N 0ای4ول هک )دنه N 0اغف+( یمالس+ تیندم N دندش N#4Zرپ #ومان W+رعش í Nاملع اب

 Nw 4N#Zرعم W+رعش í Nاملع G+ .دیس# یگتخپ بت+رمب دن4وب 4Zاهن +رنè jاس+ 0ایونزغ

 بحاص( W#وپاشین ین+دیم دمح+ ،Wدنقرمس یماظن ،GW+# نیدل+رخف Fام+ :دن+ 0ای#وغ

 یناجGوج ï+رس ïاهنم یضاق ،)رصقل+ ةیم4 بحاص( GWرخاب یلع ،)<اثمال+ عمجم

 یم+رک نیدل+#دص ،N#4Wرم یعفاش نیدل+ دیحN یضاق ،)Wرصان pاقبط بحاص(

 نیدل+ ï+رس انالوم ،4اس#N نیدل+ <الج Fالسال+ خیش ،NWره نیدل+زعم ،W#وپاشین

 خیش ،W#وس دعس+ ،)gابلال+ gابل بحاص( یفوغ دمحم ،یه+رف رصن وب+ ،یناجGوج

 کلم ،)وتښپ W+رعش( NWدن#اکښ ،#ایتخب نیدل+ بطق ،نیشرغ #ایکلم ،ینمیات ،نمیت

 W#اب#4 0ابZ. GریغN )0ای#وغ Fوظنم ۀمان بسن بحاص( Zاشک#ابم نیدل+رخف Fالکل+

 رصع #4 +ذهل ،دن+ 0وتښپ W#وس ۀفیاط G+ 0ای#وغ 0وچ N 4وب N 4#W وتښپ 0ای#وغ

 g N+دنغ#+ N کنرت WاهیN+4 هب 0امیلس <ابج N #وغ Wاهوک G+ 0وتښپ F+وق+ 0اش

 دنه pاحوتف #4 زین 0اهاش Wاهرکشل N 4# ،دندش ریG+رس Gاب N4ریره N لباک N دنمریه
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 0اش 0انیشناج N 0اهاشنهش اب لیابق 0+رس N 4+رف+ N لیابق G+ یسب N ،دن4رک }+رتش+

 .دنن+N+رف دنه رس ات رس #4 مه 0ونک ات اهنW jایقب هک ،دندنام یقاب دنه 4#

+G این ،0ای#وس ،0ای4ول لیبقGرثک+ هک 0اچیرهب ،0این+ریش ،0+دنمهم ،0ای j4 اهن# 

 قطانم #4 مه 0ونک ات یتح 4Fرم نی+ N ،دنوشیم 4ای 0اتپ ای هلیهW #Nاهمان هب دنه

 .دن#+4 5وفن N تسای# قطانم ò Nاخ Wاهتموکح دنه فلتخم

 :#وغ یهاش 0ام4N4 ریهاشم

)ـه٤E-2E N4دح( کنرخ نب بسنش 1¢

)ـهN4 1?Eدح( بسنش نب 4الوپ ریم+ ¢|

)ـهA-1٥٤?1( 4الوپ نب #Nرک ریم+ ¢?

)ـهN4 1٦Eدح( #Nرک نب ریصان ریم+ ¢٤

 )ـهN4 1٦Eدح( 0+#اهن نب یجنب ریم+ ¢٥

)ـه?٥|< N4دح( ؟نب W#وس ریم+ ¢٦

o¢ +وس دمحم ریم#W )دحN4 ٤Eـه٥( 

 )ـه٥|٤ N4دح( W#وس دمحم نب یلعوب ریم+ 2¢

A¢ ابعè 4+رب شیش نب# G+4l دح( یلعوبN4 ٤٥Eـه(

1E¢ +ابع نب دمحم ریمè )دحN4 ٤٥Eـه(

)ـه٤٦E N4دح( دمحم نب نسح نیدل+ بطق 11¢

)ـه٥1E N4دح( نسح نیدل+ بطق نب نیسح نیدل+زع <ابجل+ کلم ¢|1

)ـه٥٤1 <وتقم( نیدل+زع نب دمحم نیدل+ بطق ¢?1

)ـه٥٥٤-٥٤٤( نیدل+زع نب Fاس نیدل+íاهب ¢1٤

)ـه٥٥E N4دح( نیدل+زع نب کنرخ نیدل+ gاهش کلم ¢1٥

)ـه٥٥E N4دح( نیدل+زع نب نیدل+ éاجش کلم ¢1٦

*1o¢ الع 0اطلسí+وسناهج نیسح نیدلG ـه٥٥1-٥٤٤( نیدل+زع نب(

)ـه٥٤٤-?٥٤( نیدل+زع نب نیدل+ فیس 0اطلس 12¢

*1A¢ دح( نیدل+زع نب 4وعسم نیدل+رخف کلمN4 ٥٤Eـه(

*|E¢ وسناهج نب دمحم نیدل+ فیسG )٥٥1ـه(

)ـه٥AA-٥٥2( Fاس دمحم نیدل+ ¨ایغ 0اطلس 1¢|*
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)ـه|٦E-٥٦A( Fاس دمحم نیدل+زعم 0اطلس ¢||*

)ـه٦Eo-٥AA( دمحم نیدل+ ¨ایغ نب 4ومحم نیدل+ ¨ایغ 0اطلس ¢?|*

)ـه٦Eo( 4ومحم نب Fاس نیدل+íاهب 0اطلس ¢٤|*

)ـه٦11-٦Eo( Gوسناهج نب زست+ نیدل+íالع ¢٥|

)ـه|٦1-٥AA( #وغ #4 نیدل+íالع ¢٦|

|o¢ اهش نب ویزگ نیدل+رصان کلمg +دح( کنرخ نیدلN4 ٦12ـه(

)ـه٦٥E N4دح( 4وعسم نیدل+رخف نب دمحم نیدل+ سمش 0اطلس 2¢|

|A¢ اهب 0اطلسí+اس نیدلF ٥2( دمحم نیدل+ سمش نبo-٦E|ـه( 

*?E¢ اهب نب یلع وب+ نیدل+ <الجí+اس نیدلF )٦E|-٦1|ـه(

)ـه|٦1-|٦E( Fاس نیدل+اهب نب 4وعسم نیدل+íالع 1¢?

)ـه٦1E N4دح( دمحم نیدل+ سمش نب 4وعسم نیدل+íالع ¢|?

 £ری+g، 4رحل+ j4+g ،هن+زخ هټپ ،هیمالس+ <4N ،ریث+ نب+ ،Wرصان pاقبط :ذخآم
̂ وتف ،خی#+وتل+ بل ،Zدیزگ ،gاسنال+ مجعم ،یناغف+ تکوش ،هتشرف ،یمالس+ w#اعمل+

 .یماصع نیطالسل+
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صه 01/                            غو,یا( )'٤-%$٦هـ
ح

? (حد70 ٦6%هـ)... بنجی نها,1( (حد70 56$هـ)
1میر محمد (حد70 ٤66هـ)... 1میر سو,

1بو علی (حد70 6$٤هـ)
سین )'٤هـ

➙بن  عز1لدین ح
سن 

ب 1لدین ح
➙ بن  قط

➙ بن محمد (حد70 ٤٥6هـ) 
P
➙ بن عبا

ث 
شی

   
ب 1لدین محمد 

قط
ک 1لجبا/ مقتو/ $٥٤هـ

مل
  ?

ف 1لدین سو,
 (%)سی

مقتو/ 7, غزنه ٥٤٤هـ
سین+ 

()) عال1Xلدین ح
سوZ ٥٤٤-$٥٥هـ
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 'ایهاشم789وخ

 N ،دشیم g+ریس ومW jایG 4#+ هک 4وب ین+4ابN j زبس رس Nw Nرعم تیالGF N#+وخ

 4Z N 4+#+Wوب رگیدکی لصتم W j0اهاتسN #N ،تس+4 <وط خسرف 4اتشه N4دح 4#

 جناگرگ +# تیحان نی+ تختیاپ ،4وب اهخاک Né N#زم یض+#+ G+# Nاب رپ Wاهرهش

 طب+N# رهنل+ 4N0ام N 0اتسناغف+ یلامش 4الب اب میدق 0امW N +G Gدنتفگ )هیناجرج(

 نیمG رس( #وجیN منایری+ p+وک#ام <وقب N ،یتشس+4 یگنهرف N یسایس 4W Nاصتق+

 اتسF 4# +Nان نی+ N .تساج نیمه )رتخاب هب pرجه G+ لبق 0ایئای#j یلص+

Xvarizem N 4# رفè وه میدق+#G4وب شیم، N وخ+#Gیم Gۀنسل+ هب کی4زن 4وب یناب 

 +رنj هیقابل+ #اثj #4 مه ینNریبل+ N ،تس+ Zدم+رب j0 #اثj ریخ+ pایرفح #4 هک یئای#j رگی4

G4رمش لقتسم 0ابZ N اهمانW j4+4 +رنZ +تس N وخ }ولم هک دیوگ+#GF #+ )مخ#+وخ 

 .دینوگ )Zاش

 0اتس#اخت G+ +# رهن 4N0ام WاهنیمGرس یبرع حتاف سیق نب فنح+ ـه|? N4دح 4#

 یلN ،تشذگ GF#+وخ هب وم+ Wاه هن+رک N +G #+Z ،4وشک 0اجGوج g Nای#اف N 0اقلات ات

jتسدب +رن jN#4Z تسن+وتن، N 4# اعم نب دیزی رصعNنب ملس زین هی Gدص #اهچ هب 4ای 

 0اس+رخب ïاجح wرط G+ بهلم نب دیزی 0وچ N ،4رک حلص GF#+وخ له+ اب مه#4 #+زه

jدم، NW وخ اب زین+#Gدح( دیگنج 0ایمN4 o|ـه( N 4# دحN4 ملسم نب هبیتق ـه2٦ هنس 

 .4رک حتف +رنj یلهاب

 لی+N +G +N ،4وب Nرسخیک 0اهاش GF#+وخ 0+دناخ نیلN+ سسؤم ینNریبل+ <وقب

 هک یلامش تمسق #4 :تشگ تمسق Nدب مسقنم تموکح ثیح GF +G#+وخ Fالس+

 هک یبونج تمسق N دشیم g +4+#Zرع W+رم+ wرط G+ ًالولمعم ،4وب جناگرگ j0 تختیاپ

 لبق 0اهاشمG#+وخ Nwرعم 0+دناخ N ،4وب 0اهاش GF#+وخ هقطنم ،دشاب )pاک( j0 رقم

N دعب +G +السF سسؤم هک دن4وب 0اینومام j0 4# 4N#l +دمحم نب دمح+ دیعس وب+ یمالس 

 0ام4N4 نیN +G ،تس+ تس4 #4 ـه٦٦? N +G+ }وکسم N ،دشاب ـه٤E? N4دح 4#

 هب ینNریبل+ <وقب شبسن هک تسیزیم Wرجه هنس GاغN4 jدح Z 4#اشمG#+وخ Çومث#+

 }ومجکس+ ZاشمG#+وخ تفای تسGF 4#+وخ رب #اب نیم4N هبیتق 0وچ N ،دیسریم غیرف+

 N4دح( تخانش یهاشمG#+وخ هب +# #وکذم Çومث#+ نب رخس نب Wربس نب #+وجاکG+ نب
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 نب #وصنم نب {+رع نب دمحم نب دمح+ .دیسریم Nدب دمح+ بسن هلسلس هک )ـه2٦

 .}ومجکس+ نب رفشNاش نب هثابسکرت نب هّٰلل+دبع

4NF: +ریث+ نب+ <وقب هک دمح+ نب دمحم هّٰلل+دبع وب )A-o٦( 4# 4 ـه2٥? هنس# 

 .تشذگ

 0ایناماس wرط G+ دنیوگ “ینومام“ شمانب +# 4Z+وناخ هک دمحم نب 0ومام :Fوس

N+وخ یل+#GF خناگرگ #4 4وب N +N وخ هّٰلل+دبعوب+ اب+#GاشمZ دیگنج N تسج هبلغ N بقل 

 N تس+ ـه2o? شتافN ،4ومن لقتنم 4وخ 4Z+وناخ هب ـه2٥? هنس #4 +# یهاشمG#+وخ

 .4وب 4ومحم 0اطلس تلابح ç 4#رتخدکی

 تنب Zرح N ،4رک èولج ـه2o? هنس #4 0ومام نب یلع نسحل+ وب+ :F#اهچ

 4وجوم N+ ۀکس N 4رک یئ+ریذپ GF#+وخ #4 +# انیس نب+ N ،تفرگ ینزب +# نیگتکبس

 .تس+

.ـهAE? #4 0ومام نب 0ومام èابعل+ وب+ :مجنپ

 هنس G4Z N 4# هکس ـه٤Eo هنس #4 هک 0ومام نب یلع نب دمحم ¨#احل+وب+ :مشش

٤E24ومحم 0اطلس ـه +N #+ +G تش+4رب نیب، N +G 4#اتنوتل+ ریبک بجاح هنزغ #ابç #+ 

 N ،دش ~رقنم 0اینومأم 0+دناخ Z 4+4 NاشمG#+وخ بقل N ،تشامگ GF#+وخ تموکحب

 Zاش N ـه٥|٤ çاتنوتل+ نب 0+دنخ لیعامس+ N ـه?|٤ çرسپ N0#اه çاتنوتل+ G+ دعب

 نیب G+ یقوجلس گیب <رغط تسدب ـه٤|٤ هنس #4 هک ات ،دندن+# مکح ـهA|٤ کلم

 .دنتف#

 èاس+ نیگتاکلب 0امالغ G+ یکی نیگتشون+ تسدب 0ایهاشمG#+وخ 4Z 4NF+وناخ

 بقل jN#4 N تسدب یترهش یقوجلس تل4N #4 ـه٤oE N4دح N +N 4# ،دش هتش+ذگ

 #اقچق یجنک+ ،{N#ایک رب هتشامگ 0+رمکح )ـه٤AE( #4 0وچ ،تفرگ +# “Zاشرغ”

 نب دمحم نیدل+ بطق ،{N#ایک رب بیوصت هب 0اس+رخ یل+N یشبح 4+4 ریم+ ،دش هتشک

 نی#4 زیگنچ Nïرخ ات بصنم نی+ G +N+ سپ N ،تشامگ یهاشمG#+وخ هب +# نیگتشون+

ـ ه٦1o N 4# ،دیسریم مه #N+دنیمG ات 0اشی+ 5وفن هقطنم یهاگ هک ،دنام یقاب 4Z+وناخ

 0اتسناغف+ نیمGرس #4 زیگنچ 0ایرکشل اب ZاشمG#+وخ نیرخj ینربکنم نیدل+ <الج

 .تس+ 4Zرک 4دعتم Wاه تمNاقم

 :دن+ Zدیس# یهاشمG#+وخ هب هک 0ام4N4 نی+ 4+رف+ رگی4
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ـ ه??٥ هنس G4 4# هکس N دیس# یهاشب )ـه1|٥( هنس #4 هک دمحم نب زست+ ¢?

+G 4#وخ تسکش رجنس 0اطلس Nوخ تخت ـه٥?٥ #4 یل+#GF دبN ابG 4+4. 4# رصع +N 

 ç#ابN 4# ،تفرگ +# Wرجنس کلامم Fامت زست+ یلN تساخرب p+ره W 4#رتچ یلع

 تشون F +Nانب +# 4وخ ریسل+ قی+دح gاتک n+وطN نیدل+دیش# N ،تشگ لضاف+ عمجم

N4امج شتافW +رخW ٥٥1تس+ ـه. 

 اب N ،تسشن یهاش GF#+وخ تخت رب #دپ \رم G+ دعب :زست+ نب 0الس#+ لی+ ¢٤

 ای N دن+رب 0اس+رخ W #+ +Gرجنس }ولم Wایاقب N 4رک حلص 0اچفق N اطخ+رق لیابق

 .تشذگ #4 ـه٦٥2 #4 4رک حلص

 تحNاکم #4 هک )ـه٥2A-٥٦2( 0الس#+ لی+ نب 4ومحم مساقل+وب+ Zاش 0اطلس ¢٥

 #وغ #اب#4 0وچ یلZ jN#4، Nانپ نیدل+ ¨ایغ 0اطلس pرضح N #وغ #اب#4 هب ç#4+رب اب

 N تف# رهنل+ N#+íام هب 4ومحم N ،دن4+دن 4Wدم Nدب ،4وب یتدهاعم شکت 0اطلس اب +#

+G تفرگ کمک اطخ 0اخ، N 0اس+رخ #+ +G رصتw N رم+ #وج+í 4رک صلختسم زغ، N 

 #وغ p+دحرس N ،تسویپ Nدب p+ره کلم <رغط نیدل+íاهب N ،تخاس کلمل+#+N 4رمب

#+ G4+دیم تمح، Nوغ نیدل+ ¨ایغ 0اطلس یل#W اهرکشلW وغ# N 0ایماب N 0اتسیس 

 #وغ 0اطلس 0ایرکشل رخN 4# j ،4اتف+ wاصم Zام شش ات jN#4، N مه+رف N#N4رم 4# +#

+G اغرمg دنتشذگ، N اهبí+دنتشکب +# نیدل N امزهنم 4ومحمì 4# رم هب )ـه٥22( هنسN 

 .ـه٥2A دش }اله N 4#وخ رهN G تشگرب

 تخت رب ـه٥2A <Nال+ عیب# |1 :0الس#+ لی+ نب شکت 0اطلس رفظمل+وب+ ¢٦

 طبض p 4#وقب +# 0اس+رخ فصن هک 4وب Wرنهاب N ملاع N \#زب Zاش4اپ NW .تسشن

jN#4 N اهدحرسW تکلمم +N اهن+رک اتW اکوکسم هچنانچ .دیسریم دنملهp رف+N+0 +N 

4# Gدنیم+N# )4+N#( رضg دشZ N +G +یم تسدب اجن jاچفق لیابق اب شکت .دی} N اطخ 

 +# رجنس G+4l #4+رب <رغط 0اطلس N تفرگب {+رع G+ یخرب N 0+#دنGام N تش+4 حلص

 +# 4+دغب ریg NGاصقل+ نب+ N ،تخ+دن+ دیدهت هب +# 4+دغب تفالخ #ابN 4# .4ومن ریس+

 #اب#دب +# بیطخل+ نب+ N عیبرل+ نب+ 4وخ 0+ریفس رفن 4N تفالخ #اب#4 .4+4 تسکش

 W#وغ نیدل+ ¨ایغ 0اطلس pرضح #4 شکت Wدعت G+ ات 4اتسرف #وغ Zوک NGریف

 .تشذگ #4 ـه٥A٦ 0اضم# 1A #4 شکت 0اطلس یلN ،دنیامن هثاغتس+
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o¢ العí+دعب .شکت نب دمحم نیدل +G Nافp وخ هب #دپ+#Gدیس# یهاشم N وپاشن# 

 N 4اتسرف 0+ریفس هنزغ N #وغ #اب#دب N ،4+4 )ـه٦EA <وتقم( Zاشیلع 4وخ #4+رب هب +#

 نیدل+زع کلم jN#4، N تسدب +# 0اس+رخ #وغ نیطالس تشذگ G 4#+ دعب N دیبلط حلص

 زین +# خلب N ،4رک حتف +# p+ره Zام G4Zای Zرصاحم G+ دعب N تسویپ Nدب W#وغ لیمرخ

 G N+رط وکنیات N ،دیس# اطخ N رغشاک N ،0وغاس 4الب ات N+ #وشک Wاهدحرس N تفرگب

 N تفرگب 0اجیابN j5# {+رغ کلامم N ،دن4اهن Nرف رس Nاب 0اتسکرت #4 0اناخ 0اخ#وگ

 هنزغ رب ـه|٦1 هنس N 4# تشکب 0ایماب W #+ 4##وغ Fاس یلع نیدل+ <الج 0اطلس

 دنس ای#4 ات N+ #وشک دحرس N ،دن+# دنه wرطب +# NGدلی نیدل+ ïات N دیشک رکشل

 هنس #4 یلN .تشامگ 0اتسناغف+ ین+رمکح هب +# ینربکنم نیدل+ <الج 4وخ رسپ N دیس#

٦1oزیگنچ 0ایرکشل ـه +G وشک رب یقرش تمس#ç دنتخات N +N ابولغمì ریزج هبl 

jرف 0وکسب+#W دش، N 4# تشذگ #4 <اس نیمه. 

+G الع 0+#4+رب هلمجí+رع 0+رمکح شکت نب 0اخ سنوی یکی نیدل+} N 4رگیW 

 N ،4وب 0اهفص+ N {+رع 0+رمکح Zاش یلع N 0اس+رخ N #وپاشن 0+رمکح 0اخ کلم

 تخت رب #دپ #+رف G+ دعب ـه٦1o Z 4#اش ولزل#+ ،دمحم نیدل+íالع 0+رسپ G+ مه یتدم

 یتسناشی#وغ نیدل+ نک# نینچمه .دنتفرگب +# GF#+وخ زیگنچ 0ایرکشل یلN ،تسشن

 N+ زیگنچ رکشل ـه٦1o هنس #4 هک ات تش+4 {+رع ین+رمکح یتدم دمحم نیدل+íالع نب

#+ 4# jتشک اجن، N j} الع رسپ 0اطلسí+اش4اپ 0امرک #4 یتدم زین دمحم نیدلZ ات ،4وب 

 .دش هتشک یئاطخ تجاح {+رب تسدب هک

2¢ jاش4اپ نیرخZ 4الN# N وخ دمحم 0اطلس رتهم رسپ+#GاشمZ نیدل+ <الج 

 زیگنچ 0ایرکشل اب N تسشن 4وخ W#+رف #دپ Wاجب ـه٦1o هنس #4 هک تس+ ینربکنم

 .4ومن هن+4رم Wاه Npاقم

+N 4# ایحp 0اس+رخ هنطلسل+ بیان #دپ N وغ# N هنزغ N NGریç اهشg +نیدل 

 نیدل+ G#ابم هب +# Zوک NGریف N ربرک کلمب +# هنزغ 4وخ wرط G+ هک 4وب یسخرس پل+

 #ایتخ+ کلمب +# #وپرکبوب N#( Nاشپ( #وشرپ í N+رمال+ کلم هب +# 0امرک N+#W Nزبس

 .4وب 4Zرپس تسوپرخ یلع دمحم نیدل+

 0ابایب N #وپاشن NW 4# تخیرگب زیگنچ هلمح G+ ـه٦1o هنس ç 4##دپ 0وچ

 0اخ کلم ینزغ #4 هک ات ،4رک اهتمNاقم #N 4+N تسب NG Nرمین 4الب N 0امرک N 0اس+رخ
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 وقوتوق 4وخ 4ام+4 زیگنچ .تسویپ Nدب مه p+ره 4Z#وخ تسکش 0+رمکح بجاح نیم+

 وقوتوق N دن4رک گنج لباک N+0رپ N4دح #4 #اب هس N تشامگ 0اشی+ بیقعت هب +# نیون

 #وشرپ هب نیدل+ <الج N ،دمN j+ گنجب 0اس+رخ 0اقلات G+ زیگنچ هک ات ،دنتسکشب +#

 رب هک یگنج N 4# 4رک بیقعت دنس Wای#4 #انک ات +# N+ زیگنچ N تسشن سپ )#Nاشپ(

 N 0اتلم هچN +G #+Z +N تخ+دن+ jg #4 +# 4وخ N 4#وخ تسکش 4رک دنس jg #انک

 N .دش هتشک 0+4رک تسدب ـه2|٦ <+وش 1٥ #4 هک ات )ـه1|٦( تف# è#اپ هب 0امرک

 ده+وخ 0اخ زیگنچ ^رش #4 <+وح+ نی+ لیصفت N ،دی4رگ متخ Nرب 0ام4N نی+ ۀلالس

jدم. 

 <Nاپ G+ 0+ری+ رصتخم خی#ات ،gاسنال+ مجعم ،ریث+ نب+ ،Wرصان pاقبط :ذخآم
 ،#Nدصمل+ ةثفن ،ینربکنم نیدل+ <الج Zریس ،ینیوج Wاشک 0اهج ،Zدیزگ خی#ات ،0#وه

 .<ابق+ èابع G+ <وغم دهع #4 0+ری+ خی#ات ،دلوت#اب 0اتسکرت
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:8اهچ شخب
Uاشم789وخ نیرخS تسکش 5 زیگنچ 5Nرخ

)٦٤-٦*٦Hـه(

 Z Nدی4رگ 4وبان W#وغ W Nونزغ Wاهن+دناخ Wزکرم #+دتق+ زیگنچ Nïرخ Fاگنه

 NGرمین یلحم }ولم 0اتسیس #4 .4وب یهاشمG#+وخ #اب#4 هطلس تحت #4 ًالامش تکلمم

 هک 4وب یئ+رم+ تس4 #4 مه 0اتسناغف+ یقرش Wاه تمسق ،دن4رکیم تموکح فعض اب

 نینچ #4 .دندن+ریم pرک <j 0ان+رمکح p+ره #4 .دن4وب W#وغ نیطالس Zدناشن تس4

 G+ زیگنچ شهدم pامجاهت ،4وب {رفتم Z Nديشاپ مه G+ تکلمم W+وق هک <+وح+

 W#وط+رپم+ N ،دش Gاغj0 j یندم N یقرتم Wاهرهش N #ومعم 0اتسناغف+ رب ومN#+W jام

ـ ه٥٤A دلوتم نچومت( 0اخ زیگنچ 0امرف تحت )E?F|1 ـه٦EE( N4دح #4 ینیظع

11٥٤F Nاکوسی دلW 4اهب# +G ایق هلیبقp( 4# رق+رقNF دح هک دش لیکشت ایلوگنمN4 

j0 اقرشì +G 4#ایW دیسریم ریماپ ات نیچ N 4# G4+ ری+#l jنینه N اکچنوخ غيتF زیگنچ 

 N+ 0امرف رظتنم ایلوگنم فی+وط Fامت ۀنسرگ N یشحè Nوفن 0ویلم دص N4دح 4#

 .دن4وب

 نیدل+íالع 0اطلس 0+ری+ N 0اتسناغف+ G+ یتمسق N رهنل+ N#+íام رب <اح نینچ 4#

 +# دنقرمس 0اک#وت N 0ایئاطخ+رق تلNW 4N ،دن+ریم مکح جنگ#Z +G +NاشمG#+وخ دمحم

 +# 0اتسناغف+ 0ای#وغ N تخ+دن+رب 4وب لیاح Wزیگنچ W+وق N یمG#+وخ تل4N نیب هک

 4Z+4 0احتم+ 0اتسناغف+ N هنزغ G+ یشحN 0+زغ <اصیتس+ 4Z N 4#وب N+ رهظل+ pوق هک

 زین )ـه||٦-٥o٥( هّٰلل+ نیدل+رصانل+ 4+دغب هفیلخ اب N ،دین+4رگ لحمضم زین ،دن4وب

 ۀعی#ذب #وکذم ۀفیلخ N ،4وب هتخ+دن+ هکس N هبطخ F +N #+ +Gان N تش+w 4التخ+

 4وخ 0ای#اب4W، N 4#رک قیوشت GF#+وخ تل4N رب Fوجه هب +# 0اخ زیگنچ 4وخ بیتاکم

 #4ام 0وتاخ 0اک#وت تس4 #4 مه N+ تکلمم #وم+ .یتش+4 هبتاکم زیگنچ اب مه 0اطلس

 #اگمتس ۀکلم نی+ تسG 4+ تکلمم 0اگ#زب Fامت هکیئاج ات ،Wدی4 4اسف N #وتف 0اطلس

 مه+رف ï#اخ N لخ+G 4+ یهاشمG#+وخ تلn 4Nوقس لم+وع ایوگ N ،دن4وب Zدیس# Zوتسب

jدمZ 4وب. 
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 N 4رک èامت )1AF|1 ـه|٦1( #4 یهاشمG#+وخ تل4N اب زیگنچ W#وط+رپم+

 زیگنچ ریفس N 4رک ï+#ات +# #اتات یت#اجت N+0#اک ZاشمG#+وخ 0اطلس هک 4وب <اس نی4#

 تکلمم رب 0اشNرخ لیس دننام رکشل #+زه دص 4N اب ظيغ pدش G+ زیگنچ .تشکب +#

 N +G+ 0ایرکشل ،4Wرک هیوقت بقع N #+ 4#+ رگی4 0ویلم کی N تخات ZاشمG#+وخ

 خی#ات هک یتدش N تشحN اب N دنتسکشب +# دمحم 0اطلس رکشل N هتشذگ 0وحیس

 دنج N دنجخ N تکانب N دنقرمس N +#اخب دننام یمالس+ #ومعم 4الب رب Zدیدن +رنj ریطن

NریغZ ام 4البN#+í+دنتخات رهنل N +4اعل+ {وف تشه4 اب +# اهرهش نیZ بیرخت N 4رمF 

j٦1( دن4رک #اتشک +رنo1 ـه||EF(. وخ+#GاشمZ هک +G المحp زیگنچ شهدم +G 

 ،رهنل+N#+íام ین+ریN 0اتس+4 0دینش G+ دعب 4وب هتسشن خلب N 4# هتشذگ 0وحیج

 #4 ات 4رپس لیW 5+رماب +# 0اتسناغف+ Nwرعم Wاهرهش N ،تخیرگ èوطب تس+#رس

 .دننک éاف4 زیگنچ لباقم

 ریماب 0اتس#اخط خلN N ،صفح یب+ یگنG ریم+ 0اتسیس رکشل 4Zرک رسب :ذمرت

 #ایتخ+ کلمب ینزغ N# Nاشپ N#4Wابرک ،رمع ریم+ هب 0ایماب #اصح ،Fاس گنهرس

 بطق کلم هب #وغ رگیé 4الق ،G#+4رس نیدل+ Fاسح کلمب #وغ ۀگنس ،تسوپرخ نیدل+

 نیدل+ سمش هب p+ره ،#ای تل4N کلمل+ #ایتخ+ هب p+ره 0ویلاک ،نسح نیدل+

 Zوک pرصن W، N#وپاشن نیدل+ لیص+ 0+ولهپ هب 0اتسجرغ #+ويف #اصح ،یناجGوج

 N ،0اخ خل+ F+دخب )0اجGوج( 0+ویGرگ N ،زست+ نیدل+ سمش کلم 0+دمتعم هب 0اقلات

 N+#W Nزبس نیدل+G#ابم هب Zوك NGریف رهش N+0 Nرش 0+ولهپ دیمع هب 0اتسجرغ éالق

 .#Z Nزین یشبح ریم+ هب كلوت #اصح

ـ ه٦1o( <Nال+ عیب# #4 #اجاغت W NاتبسN هبج Wرسفاب زیگنچ Wاه4N#+ ام+

1||EF( +G دعب هتشذگ 0وهیج +G اشم#+وخ بیقعت هب ،خلب نتفرگZ #+Z ره+p دنتفرگ، 

N +ره 0+رمکح كلم نیم+p #+ رصاحمZ 4ركZ N اع لتق جنشوپ اتF دن4ومن، N تعرسب 

 0وگسبj £ریزج هب 4W+رمان <امك Z 4#اشمG#+وخ دمحم یلN ،دنتخ+دن+ èوطوب +# 4وخ

 +# W +Nاهن+وختس+ N ،4+4 0اج تش+دن نفك هكیلاح #4 ـه٦1o <+وش #4 هتخیرگ

 رهش ینعی 0ایهاشمG#+وخ یسرك زیگنچ 4NW#+ نیG+ دعب .دندناتخوس 0ایزیگنچ

+N#هك +# )هیناجرج( جنگ +G 4الب نیرت #ومعم jایس N ملع زكرم N +4g N 4+4وب شن 

N0+ری N 4رمF j1||1 ـه ٦12 رفص( دن4رك #اتشك رنF(  N وخ دمحم #4ام+#GاشمZ اب 
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 #Nال4 دنGرف نیدل+ <الج N ،دن4اتف+ ریس+ زیگنچ 4NW#+ تسدب NW 0ام4N4 4+رف+ رگی4

 G+ .دیناس# p+رهب +# 4وخ Z Nدمj تسب هب N GNG0 #وپاشن Z +G #+ZاشمG#+وخ دمحم

jرطنw انک ذمرت هب زیگنچ 4وخ# jوم# jدمZ N دعب +G ایG4Z #NG وفن گنجè jرهشن #+ 

 G+ +# 0اس+رخ 4الب یلوت çرسپ N ،دین+#ذگ زیت غیت G+ زین +# خلب 4Fرم N ،4رک Fاع لتق

 #4 اهنت N ،4ومن بیرخت N ریخست کلوت N هیتس+ Z Nوک NGریف p N+ره ات اسن N Nرم

 هک p+ره 4Fرم .)1F||1 ـه٦12( 4رک لتق +# رفن 0ویلم 4Z +G 4NایN Gرم \#زب رهش

 NGZ# تفه Zرصاحم G+ دعب ،دن4ومن تمNاقم یلوت اب یناجGوج نیدل+ سمش 4pایقب

 دعب .دندش ریس+ 0اش رتخ4 #+زه دص اهنت N هتشک اهنG j+ رفن #+زه دص نیدنچ N میلست

+G0ایزیگنچ نی Nوج تیالG0اج N +4وخدن N هنمیم N ای#افp #+ دنتفرگب 0اقلاط ات N 

 4Zرک تمNاقم ریخ+ 4F ات 4F j0رم Fامت 4Z N+4 #اصح Zام 4Z +# 0اقلاط Zوک pرصن هعلق

N دعب .دندش #اتشک +G+0 دنتخاتب 0ایماب رب Nاتغچ رسپ نج وتوم 0ایماب گنج #4 یلW 

 زین +# 0ایماب 0+#وناج اهناسن+ رب NZالع Zدی4رگ زیگنچ مشخ 4#وم 0+رب انب ،دش هتشک

 G+0+ دعب هک 4رک N#4ریG #دقنZ N jدیمان )èوحنم 4Wابj( غیلابNام +# رهش N j0 تشکب

 تقونی1F(. 4#||1 ـه٦12( 4ومن ریخست مه +# 0اتس#اخت 4الب N تسیزن 0+#4 یسک

 دننام 0اتسناغف+ یموب WاسN #N ،دمj ینزغب p+ره Z +GاشمG#+وخ ینربکنم نیدل+الج

 کلم رفظم N کلم مظع+ N {+رغ+ نیدل+ فیس N 4وخ رکشل #+زه E? اب کلم نیم+

#NاسW +اب زین هنغافN دنتسویپ، N 4# رپN+0 )رسل+ لبج 0ونک+ لباک یلامش+ï( ٤٥ اب 

 G 4N #NG+ دعب N ،دنتس+#w jاصم دندیگنج یم وقوتوق W#الاس هب هک 0ایرکشل #+زه

 +# 0اتس#اخت خل N #اصح 0ایزیگنچ N ،دن4+4 شحاف تسکش +# Wزیگنچ 0ایرکشل

 #Nاشپ هب 4Z Nاتف+ رگیدکی 0اجب نیدل+ <الج حتاف رکشل 0اکلم یلN ،دنتخیرگ 4Zرک اه#

 Fاقتناب 0اخ زیگنچ هک ات ،دنتشکیم +# رگیدکی Zام هس pدم زین اجن+ N 4# دنتشگرب

 jN#4، N تخات هنزغ رب 0ایماب G #+Z+ ،0اقلات Zوک pرصن نتفرگ G+ دعب N+0رپ تسکش

 G+ دعب N دمj ینزغ هب زیگنچ ،تسشن بقع زی4رگ wرطب Zدمj رب ینزغ G+ نیدل+ <الج

 عق+g )Nالین ربعم N 4# ،تف# شیپ دنس Wایw 4#رطب اجنj #4 4وخ مکاح بصن

 ۀلاس تشه دنGرف ،4Zرک ریگ تشذگیم دنس πایG 4#+ هک +# نیدل+ <الج )کت+ یبونج

+N #+ 4ام نیدل+ <الج .تشکب# N GNهج N +رح لهF 4رک {رغ دنس #4 +# 4وخZ N اب 4وخ 

 ،G4 ای#دب یپس+ رب +# 4وخ رخj #4 یلN 4رکیم گنج زیگنچ 4NW#+ لباقم رفن دص تفه
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N GدنZ +G jg ابت+ هیقب زیگنچ .تشذگب دنسé N +اق#g هتشک +# 0اطلس N دمp هس 

 N تخات <+رتچ ات دنس تس+# لح+وس رب N ،4ومن #اتشک gاجنپ #وغث N# Nاشپ Z 4#ام

 G+ 4وخ N تش+ذگب یل+وح W #+ 4#+0اتغچ W N+دگ N+ 4وخ رسپ 4N نیG+ دعب ،4رک Gات

#+Z لباک N ـه٦12 <+وش( 4رک تعج+رم 0وحیج بلب 0ایماب( N 4 دعب <اس هس# 

 Zرصاحم ٤E #NG 0اتلم #4 +# هچابق نیدل+ رصان زیگنچ رکشل #+4رس نیون یبرت ـه1|٦

 .تشگGاب F+رم لین N0دب سپ+N N 4رک

 N Nرم p 4+4، 4#∫رج زیگنچ wالخ رب +# 4Fرم 0اس+رخ Fامت #4 نیدل+ <الج #وهظ

 +# Nرم زیگنچ 4NW#+ یلN ،دن4رک Nïرخ N+ 0ان+رمکح N 0اگنحش رب #وپاشن p N+ره

 #4 ،دندیگنجیم N+#Wزبس نیدل+ G#ابم کلم 4pاقب هک +# 0ایت+ره N ،4رک لیدبت +رحصب

 رسف+ 0ایون W+دلیچکی+ رم+ هب +# رهش N ،دنتشکب رس+رس )ـه٦1A( πرخال+ 4Wامج

+#4NW زیگنچ Nدن4رک 0+ری. N 4# )٦|Eام+ هک +# یناتسجرغ دمحم ریم+ )ـهì وغ }ولمب# 

 ممات W+دگ N+ زین ینزغ N 4# .دنتشکب 4رکیم تمNاقم #ایش+ #اصح N 4# ،4وب gوسنم

 NGریف یتح N ،دین+#ذگ خیت G+ اجن+ª 4+4Z، N 4#وک +رحصب N#+0 هشيپ G+ ریغ +# 4Fرم

 .تس+ #+وش4 زین j0 عقوم نیعت 0ونک+ هک 4رک 0+ریN یت#وصب )ـه٦1A( Z #+ 4#وک

 N امغی +# )F#وک N+4W #4 نیحتفب( 0امرک N 0+رکم N دنس Wاه تیالW Nاتغچ 0انچمه

Nای#4 #انک رب زیگنچ 0وچ .4ومن 0+ریW تنوفع رثاب دنس jg N دش #وجن# +وهZ 4وب، 

 N 4# 4رک تعج# رهنل+ N#+íامب )F|||1 ـه٦1A( NW 4# 0+دنGرف اب 4çوخ +ذهل

 رمعب شهدم Wالب j0 زیگنچ N ،دیس# 4وخ 0+دناخ یلص+ Zاگ4N#+ هب )٤F||1 ـه1|٦(

o| رحص #4 یگلاس+W ٦||1 ـه٤|٦ 0اضم#( 4رمب تگنتF( N یملاع #+ +G Nتشح 

N ذع+g #+زیگنچ ^وتف ^رش( دیشخب تح N رخ+g اهی#اکW +N 4# 4اینW 4خی#اتب رگی 

 .)4#+دن یطب# 0اتسناغف+

 W 4#دنچ تخابن تمه مه 4W+رمان <امک #4 هکی4رم ZاشمG#+وخ نیدل+ <الج ام+

 اب jN#4، N 4رگ 4وخ #Nدب یتیعمج N4Wزب N 4رب رسب دنس Wای#4 پچ لح+وس Wاهگنج

 نیدل+ سمش 0اطلس N +G ،4رک Gاغj تباق# 4وب دنس 0+رمکح هک هچابق نیدل+ رصان

 ۀناهبب +# N+ 0اطلس یلN ،تس+وخ W#ای یله4 \#زب Zاش4اپ )ـه??٦-٦Eo( شمتتلی+

 #وهال #4 +# دنه 0اگج+# G+ یکی رتخ4 نیدل+ <الج N تفریذپن یله4 هب +وه یب+رخ

 N+0+رف میانغ N ،4+دب تخس یتمیزه +# هچابق نیدل+ رصان  W +N#ایب N ،4رک جیNزت
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 ≥وبن G+ شمتتلی+ نیدل+ سمش 0اطلس یلN ،تف# شیپ لبیN 4 هتهت رهش ات N تفرگب

#NG +زفN0 ديسرتب نیدل+ <الج، N عفدب رکشل #+زه یس +N 4اتسرف. 

 <الج یلN ،4+4 تسکش نیدل+ <الج Zاپس 0+#+4رس G+ یکی +# یله4 رکشل هچ رک+

 0امرکب )٦F||1 ـه1|٦( <اس #4 4وخ 0اه+رمه #+زه #اهچ اب 0+رکم G #+Z+ نیدل+

 نیق#افایم N 4# ،4رک حتف 0اتسنم#+ N 0اتسجرگ n Nالخ N سیلفت ات N تف# 0+ری+

 لگ یهاشمG#+وخ 0ام4N4 ≥+رچ نیرخN j ،دی4رگ لتق 4+رک+ تسG 4+ )ـه2|٦( <اسب

 0اتسناغف+ خی#اتب nوبرم ینربکنم نیدل+ <الج دیزم <+وح+ N ^وتف ^رش( دش

 .)تسین

 /اخ زیگنچ
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 0اس+رخ N 4# ،دنتخاتب 0+ری+ یصاق+ ات نیدل+ <الج بیقعت هب زیگنچ 0ایرکشل

 N +G ،دنتش+ï 4ایتح+ ینوشق رتمک هب Zدیدجن# 4Fرم N 4الب فیسل+ ةیقب ظفح W+رب

 نسح نیدل+ فیس #وغ N 0ایماب N هنزغ رب )ـه??٦ ات ||٦( N4دح G+ زیگنچ wرط

 G4Z هكس 4+دغب هفیلخ رهاظل+ Fانب )ـه||٦( #4 صخش نیمه N ،تش+4 ین+رمکح غلرق

 رب 0اس+رخ 4Fرم ،تسشن تخت رب j0اق WاتگN+ هك )1F?|1 ـه٦|٦( <اسب .تس+

 كی WاتگN+ .دندی#وش Gاب #وقنس 0اغی N هچ+رق یگ4ركرسب 0اشی+ Fاكح N 0اگنحش

 4N ات +# هچ+رق N 4اتسرف #4اهب رهاط یهدنامرفب +# سیغ4اب میقم G +#4NW+ تمسق

 ،NW 4+4# 0اتسناغف+ Fامت ç 4##وش نی+ N ،تش+4 #وصحم 0اتسیس \#+ ةعلق #4 <اس

 0اتسجرغ p N+ره N #وغ یگنج éالق N 4الب فیسل+ ةیقب 4NF 4# #اب 0ای#اتات 0+رب انب

N 0اتسیس N 0ویلاك N ویف+# N کلوت N رفیس N 4# اسیخ# N اتشکب تس4 هنزغ# N 

 N .)|?|1 ـهE?٦( دش هتشامگ 0اس+رخ W#+دمکحب #ومتنج G+0+ دعب N ،دن4رب بیرخت

NW اهب کلمí+ریم+ +# نیدلW 4+4 0اس+رخ N دعب +G+0 4# دحN4 1 ـه٥?٦( <اس|?oF( 

 )٥٦F|1-|٤|1 ـه٦٥٤ ات ٦٤1( GN+Gوگرگ )٤EF|1 ـه2?٦( N4دح N 4# <اسون

 p N+ره رب pرک }ولم N ،دن4وب 0اس+رخ 0ان+رمکح 0ایزیگنچ #ابG 4#+ 0وغ#+ ریم+

 مکح 0اشی+ تعاط+ تحت #4 )0اتسناغف+ یبرغ مهم تمسق( 0اتسجرغ Z Nوک NGریف

ـ ه?٦٤( N4دح #4 هچنانچ .دن4رکیم ظفح #اتات رش Z #+ +Gدی4 الب 4الب نی+ N ،دندن+ریم

1|٤٥F( وگالوه هک )٦?A-٦٤A0اس+رخب زیگنچ ۀس+ون )ـه jافتاب 0وغ#+ ریم+ دم} 

 .دندیس# ç#وضحب تعاط+ میدقت مسرب p+ره Zاش4اپ pرک نیدل+ سمش کلم

 ،خلب ،0اتس#اخت :0اتسناغف+ pایالN ،دنتش+4 #+رق رهنل+N#+íام #4 هک 0ایئاتغچ

 لباک N هنزغ ات +# لب+G ،0اتسیس ،سیغ4اب ،p+ره ،#وغ ،0اتسجرغ ،0اجGوج ،هنمیم

 <اس یس pدم #4 اهنj ،دن4رکیم Z#+4+ غیت GN# N یسیلاپ هب ìامیقتسم ای هطس+ولاب

 0+ریN دن4وب هیمالس+ Fولع N تفاقث N تیندم مهم زک+رم ایسj #4 هک یگ#زب Wاهرهش

 ،دنتخوسب \#زب ۀناخ بتک 0+#+زه N ،دن4ومن Fاع #اتشک هنامحریب +رنè jوفن N ،دن4رک

+GرنیN ابG+# تفاقث N عئانص N ولعF N اجت#p N +4g تفرگ 4اسک، N وهفمب 0اس+رخF 

 ۀعجاف نیخ#وم {افتاب N ،دش لیدبت }انلوه ۀن+ریوب دنس πای#4 لح+وس ات یف+رغج

 همه j0 #رض ریث+ نب+ <وقب هک تسخی#ات عیاجف نیرت ZدنGوس N نیرت شهدم زیگنچ

 #+4اب 0اش رکشل 0+رس Z Nدیس# اج رهب 0ایزیگنچ 4NW#+ 0وچ N ،دش لماش +# قلخ
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 تیندم طلخ G+ یجNزمم تقونj ات هک 0اتسناغف+ 4Fرم تیندم #4 0+رب انب ،دن4وب 4Fرم

 +رنW j#وغ W Nونزغ N یناماس \#زب 0اهاش N ،4وب یمالس+ یبرع N ییای#j میدق

 ،میئوگ “یلوغم رصنع” +رنj هک N4زفیب زین Wرگی4 دیدج رصنع کی ،دن4وب Zدن+#Nرپ

j4+g اب یلوغمG0اب N اغلp +4 0اشی# G4 0اب#W هک Gیمس# 0اب N 4#اب#W 4رک رث+ 4وب، 

 .دش Zدناتشگ 0اشی+ دیلقت هب زین èابل N {الخ+ ،p+4اع ،یناگدنG Gرط

 0ایزیگنچ #اب#4 تعاط+ تحت #4 ای p jG+4#وصب 0اتسناغف+ #4 هک یلحم }ولم

 .4وشیم 4Z+4 ^رش Zدنیj ثحبم #4 ،دن4وب 4وجوم

 ،تفرگ p#وص 0اس+رخ #4 0ایزیگنچ تسدب هک Wزیرنوخ ï Nرم ï Nره 4وجNاب

N املع N دم+#è N اهناخ بتک #+ +G اب ،4رب نیبG 4 نی#4 هک مینیبیم مهN#Z رعش+ N 

 ظفح یناس+رخ یعاعمتج+ p+زیمم اب +# یمالس+ تفاقث هک دنتش+4 4وجN یئاملع

 NF# 4الب N دنه کلامم هب یکافس N تشحN 0+دیم نیG+ مه یخرب N ،دن4رکیم

 بحاص( یخلب Wولوم pرضح :دنناس+رخ #4 یلوغم W 4N#Z+رعش í Nاملع G+ .دنتخیرگ

 یسوط نیدل+ ریصن هج+وخ ،)4ابعل+ 4اصرم بحاص( هی+4 نیدل+ مجن خیش ،)Wونثم

 W#وپاشین اطع خیش ،)0اتس#اگن بحاص( ینیوج نیدل+ نیعم ،)Nwرعم میکح(

 NWره یمام+ ،)رعاش( یماج íاهب #وپ ،)íایلN+ £رکذت بحاص Nw Nرعم یفوص(

 ینیوج Wدمویرف نیمی نب+ ،)^+N#ال+ ةهزن بحاص( W#وغ ینیسح ریم+ )رعاش(

 .)ـه|٦1 N4دح #4 وتښپ íایلN+ £رکذت بحاص( وکام 0امیلس ،)رعاش(

 رصع #4 هکیت#وص G+ یسایس p +4+#W Nاحالطص+ p Nالیکشت 0ایزیگنچ رصع 4#

 Fامت #4 هک ینعم نیاب ،دی4رگ لیدبت Wرگی4 بیترتب 4وب 0ای#وغ N 0ایونزغ í Nافلخ

 نین+وق F Nاکح+ ینعی اسای بسح رب زیگنچ Wرکشل 0+#الاس هپس هحوتفم کلامم

 N 4الب بیرخت N یشک رکشل دع+وق اسای نی#4 .دندن+ریم مکح pدش اب Wزیگنچ

 هک ،4وب ï#دنم 0ای#اتات یگدنF Gوس# G+p Nاجم é+ون+ W N#وش بیترت N کلم حلاصم

jاتک هلزنمب +رنg امسNW +رتح+F دن4رکیم، N وت#Z )4+ هعومجم+g یموق N 4ریتاس 

 خی#+وتل+ عماج ۀمدقم #4( هسن+رف {رشتسم رمرتاک <وقب کلذک  .دنتفگیم زین )4W+دج+

 هک ،دنتش+4 زین بجاح 0+ونعب یمالس+ نی#Nاشم Wزیگنچ 0اهاش G+ یکی ره )Wدیش#

 طفح نیملسم نیب #4 مه +# یمالس+ Fاکح+ p +4+g Nاضقل+ یضاق مکح N اهن+ ۀعی#ذب

 رحس عفدب هک تش+4 4وجN مه )نیوت N یشخب( Fانب یناشیشک 0اش 0ایم #4 ،دن4رکیم
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N 4اجN دنتخ+4رپ یم N #طخل+ مس +Nوغی#W 4# 0+#+4#اک هلمج #4 .4وب جی+# 0اش نیب 

4N#l دن#+دهاگن( یچ هتخ+ ،)0اب#4( یبرچ ،)#4+رب هحلس+( یچ#وق :<وغمZ +0اپس(، 

4+#Nهغ )jرق رم+N> هصاخ( N یچکیشک )ابم( #4اهب )4#اگ#G( دن4وب. N 0ایون ای نیوت 

 #اب#4 \#زب <اج# W( +Gرکسع رسف+( 0اخرت N )\#زب 4Z+زهش( 0ایون غل+ 4Z N+زهش

 W#+زه W 4Zاه هتسدب 0اش 0وشق N ،دنتفگیم 0اقاخ j0 Nاق N 0اخ +# Zاش 4وخ .دن4وب

 N 4# ،دنتفگیم )Zدص( +# رفن دص N )Z#+زه( رفن #+زه ره هک ،دن4وب میسقت )0اموت(

 N )4وب 0اخ فقوم هک بلق( <وق N )هنمیم( #اغنرب N )Zرسیم( #اغنرج هب گنج 0+دیم

 N هنب تمسق .Wدندش مسقنم )wاشک( <N+رق N )همدقم( <N+ره N )هقاس( <N+دنچ

+#G+} N Gرکسع 0انW #+ )+دنتفگ ){+رغW، رب #+Z اهW رب \#زب+W اهی+رس نیرفاسم 

 4W، Nوب 4وجوم )≥ال+( Fانب یتل4N #اپاچ 0اپس+ Fای ره #4 هک ،دن4وب هتخاس )Fای(

 .Wدن4رک Fاجن+ +# یهاش pالص+وم p N+رباخم j0 هعی#ذب

 اکلچوم +# همکحم مکح دنس N یچوغری +رنj یضاق N وغری +# اضق مکاحم

 .Wدن4رک 4Fرم هعی#5 هب زین +# W#ابج+ W Nرکسع تمدخ N #اک ینعی رشح ،Wدنتفگ

 Wدیس# رهم نیاب هک )0امرف( غیلره ره ،4وب اغمت N+ رهم N یچاغمت Zاش #4+رب رهم

N+4وب هعاطال+ بجW، +4اتسرف یچلی+ هعی#ذب نیم+رف نیZ دشW، وش#+W هک 0+#+4رس 

 4N( 4##+ ای p#وی( Wرکشل Zاگ+رق ،دشیم لیکشت 4#+وم رثک+ #4 تش+دمان Wاتلی#وق

 رصع نیW. 4#دنتفگ یچت#وی +رنj 0+رسف+ 4W، Nوب )هیئاتش( {الشق N )هیفیص( {الیی

 .4ومن یقرت یلیخ تعنص نی+ N ،4رک یبوخ رث+ یطسW Nایسj #4 نیچ یشاقن نف

 N تفب#N G عصرم N نی#W Gاهماج N مشیرب+ یجاسن W N#امعم W N#اک یشاک کلذک

 G+ دنه N <وغم N نیچ یت#اجت طب+N #N 4رک تفرشیپ زین یفاب هچیل+ N یلاق نتخاس

#+Z 0+ری+ اب 0اس+رخ N رع+} N #NF +اشکنw 4ومن N #+Z رعمNw +تبسانمب هک مشیرب 

 تس4N#4 کلاممب N هتشذگ 0اس+رخ هب نیچ Z، +Gدش یمسم Fان نیاب ممشیرب+ p#اجت

 p N+ره N #اهدنق ای خلب N لباک N# Nاشپ قیرط G+ دنس N دنه N #+Z .تفریم یبرغ

 اب <وغم نین+وخ 0وچ ،4وب 4Z+4 عیسوت +# زیگنچ W#وط+رپم+ یت#اجت طب+N# 0اتسیس

 هک Zدمj 4وجوب یتقN یت#اجت wاشکن+ نی+ ام+ Wدش 0اس+رخ G #+Z+ مه اپN#+ کلامم

 0اهاش .تساک W +Nاه هس+ون N 4الN+ تشحp Nدش G+ هلمجل+ یف N ،4رم زیگنچ

 :دن+ Zدن+# مکح لیp 5+ونس #4 0اتسناغف+ رب Wزیگنچ
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)ـه٦12-٦1٦ 0اتسناغف+ #4( زیگنچ 1¢*

*|¢ +Nدگ+W ـه٦12( زیگنچ نب(

)ـهA?٦-٦12( زیگنچ نب Wاتغچ ¢?*

)ـهE|٦ N4دح #4( زیگنچ نب یلوت ¢٤*

)ـه٦٤A-A?٦( زیگنچ نب یلوت نب وگالوه +رق ¢٥*

)ـه?٦٤( وگالوه نب اقاب+ نب 0وغ#+ ¢٦*

 خی#ات ،ینیوج Wاشکناهج ،Wدیش# خی#+وتل+ عماج ،Wرصان pاقبط :ذخآم

Nاصw، +4 ،ریث+ نبN> +اپ 0+ری+ ،هیمالسN> 0+ری+ ،0#وه +G ومیت ات زیگنچ# +G ابعè 

 ،دنس خی#ات ،Wوسن دمحم G+ نیدل+ <الج pریس ،Zدیزگ خی#ات ،ریسل+ بیبح ،<ابق+

 نب+ <Nدل+ رصتخم ،افصل+ ةضN# ،| وتښپ pایب4+ خی#ات ،N0+رب G+ 0+ری+ pایب4+ خی#ات

 .یبرع

SV رکX 5 77رمA 7ایزیگنچ رصع 8\ یناغف' 
)٦HH-^+(ـه(

 ïات #4+رب 4N )ـه٥AA-٥٥2( W#وغ Fاس دمحم نیدل+ ¨ایغ 0اطلس رصع 4#

 #ابZ 4#وجN N #وغ 0اطلس Fامع+ونب G+ ینغرم رمع نیدل+زع N ینغرم 0امثع نیدل+

 یناتسجرغ دمحم ریم+ 4الG +N+ یمالس+ w#اعمل+ £ری+4 #4 زمیp 4#وگنال <وقب N ،دن4وب

 نی+ یلN( 4وب Zدش هتشک لغم تسدب #ایش+ ۀعلق 4# )F?||1 ـهE|٦( #4 هک ،دنشاب

 Nدب p+ره ۀطخ N تش+4 0اطلس NG+#p تمس نیدل+زع .)تس+ لمأت لحم <وق

 ïات هب +# #اسیخ N ینغرم رمع یلع نیدل+ Fاسح هب +# 0اتسجرغ NW ،4وب ~وفم

 نیدل+زع رتخN 4 ،تش+4 #+دناجرس بصنم رکذل+ رخوم هک ،4وب 4Zرپس 0امثع نیدل+

ـ ه|٦1 N4دح( 4وب 0اتسیس کلم gرح 0امثع نیدل+رصان تلابح #4 0وتاخ هشیاع

1|1٥F(. +4 نیN ریبن #4+ربl رک رکبوب+ کلمp یترهش #وغ }ولم رصع #4 هک ،دن4وب 

 0اطلس رتخ4 اب #اسیخ <+وتوک 0امثع نیدل+ ïات رسپ دمحم نیدل+ نک# کلم N تش+4
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 ï +G+رس ïاهنم #وهشم Ç#وم N ،4وب 4Zرک G4N+ï+ )ـه٦Eo-٥AA( 4ومحم نیدل+ ¨ایغ

 تموکح 0وچ N ،دمj تمیالم W +G 4#زیگنچ 0اهچلی+ اب 4Z. NWوب NW #اب#4 <اج#

 کلم 4وخ G+4Z ره+وخ ،دش 4Zرپس Nاب زیگنچ wرط j0 +G ۀعبات 4الب N #وغ N #اسیخ

 0+ربانب N ،4+4 #+رق 0اخ زیگنچ بحاصم N 4وخ دهعیلN +# نیهم دمحم نیدل+ سمش

ـ ه?٦٤( <اسب نیدل+ نک# 0وچ ،تشگ 0ایزیگنچ #ابg 4#رقم N #ابتع+ لحم

1|٤٥F( 4# رک رکب یب+ نب نیهم دمحم نیدل+ سمش ،تشذگp تسشن شیاجب. NW 

 N #وهال }ولم N ،4رک هلمح 0اتلم رب 0ایزیگنچ #الاس هپس نیون نیلاس اب )ـه٦٤٤( 4#

 W#+دفرط ببسب 0ایزیگنچ یلN ،دش هتشامگ #وهال ین+رمکح هب N 4ومن عیطم +# 0اتلم

 نیگت 0+رمکح N ،4رب Zانپ W#اتات 0+رمکح #4اهب ریاطب NW ،دن4رک رهق Nرب 0اناملسم

jدح( 4ابN4 ینونک #اهدنق( تشگ N 4رم تیامحب 0وچF +0اتسناغف )+ان نیF 4هعف +N> 

 G+ 0+رب انب 4وب مهتم )?ò 1٦ یفیس p+ره خی#ات ،Zدش رک5 تقN نیمه G+ خی#ات 4#

 قب+وس èاپب wوصوم 0اخ ٤oF( N|1 ـه٦٤٥( تف# 0اخ وگنم #وضحب اجن+

4N4امت تموکح شنامF ره+p N اجF N رتخاب N هیوسوک N جنشوف N کلوت N وغ# N 

 N 0اتسجس Z N+رف N ومjg j ات +# قجرم g Nای#اف g Nاغرم N 0اتسجرغ Z Nوک NGریف

 N ،تش+ذگGاب NW هب دنس طش ات 0اتسناغف+ N تسب Z N+ریت N لباک N 4ابj نیگت

 N4دح N 4# ،دمj #امشب 0اس+رخ N دنس #انک ات ینونک 0اتسناغف+ Fامت لقتسم 0+رمکح

 یج کتیب نیدل+ wرش ات ،4رک #ومام +# 4وخ #اب#4 0+#+4رس )٤2F|1 ـه٦٤٦(

 G+0+ دعب .دنتشکب N+ ۀعبت اب N دنتفرگب 4Wرک متس 4Fرم رب هک +# p+ره N #وغ 0+رمکح

 0+رمکح نیدل+ سمش کلم N 0اقلاط 0+رمکح نیدل+رخف کلم )ـه٦٤o( <اسب

 0ان+رمکح نیدل+ سمش N نیدل+ Fاسح N نیدل+زع کلم N )ینونک هنمیم #4( 0+ویGرگ

 0اتسیس G+ زین Z N+رف 0ان+رمکح نیدل+ ïات کلم N یب+G+ 4وعسم یلع کلم N کلوت

 یلN ،دن4رک 4ایقن+ Zدمj نیهم نیدل+ سمش #وضحب یهین نیدل+رصن N نموم یلع کلم

 نیهم کلم 0+رب انب ،دماین G G4 Nابرس تعاط+ G+ 0اتسجرغ نیدل+ فیس کلم

 p+ره رهش N 4# دنتفرگب +# نیدل+ فیس N 4اتسرف 0اتسجرغب +# 4وخ رکشل 0+#+4رس

 رکشل N ،دمZ j+رفب p+ره G+ نیهم نیدل+ سمش دعب <اسکی .)ـه٦٤o( دش هتشک

 نیگت Wوسب #وغ رکشل اب اجن+ N +G تف# #اسیخ هعلق هب هتفرگ 4وخاب مه +# 0اتسیس
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jدش 4اب N رس رب 0اتسناغف+ هملک تقون+ #4( دنک ریخست +# 0اتسناغف+ تس+وخ Gنیم 

 :دن4وب اهنی+ هطخ نی+ Fاظع W+رم+ N )دش یم {الط+ دنس ای#4 ات ینزغ N #اهدنق نیب

 4وخ تختیاپ G+ هک یناغف+ \#زب 0+رمکح Zاشنهاش کلم نیدل+ N ةلNدل+رخف .1

 N ،دن+ریم مکح )تقونN4 jدحم( 0اتسناغف+ Fامت رب )ینونک 0اتسچولب #4( گنتسم

 کلم .? .Zاشنهاش 4ام+Z 4اشن+ریم کلم .| .4وب 4Zرکن <وبق +# <وغم pایلام

.)ینونک #اهدنق <امش W )4#ریتGومره نیدل+ ïات کلم.٤ .Zاشنهش نب Zاشم+رهب

 .W، A#وت دمح+ .2 .0اغف+ 0+دنس .o .ملج 0+وهلپ .٦ .<N> 4# G+Nاج نیدل+ Fاسح.٥

 .یئ+ریهک NGرهب نیدل+ <امج .|1 ،رجنک ان+# .11 ،+#ویس رتهم .1E ،+#ویک رتهم

 کلمب ،تش+4 گنتسم #4 لقتسم تموکح 0ونک ات 0وچ یناغف+ Zاشنهش ریم+

 رکشل N دشاب 4Zاتسرف +رنj ات دنک نیعم +# هنالاس pایلام هک 4رک 4اهنشیپ نیدل+ سمش

ـ ه٦٥1( <اسب N تف# شیپ گنتسم N4دح ات نیدل+ سمش یلN#4، Nاین #ای4 0+دب

1|٥?F( ات کلمï +اشن+ریم #4+رب نیدلZ )٥ 0+رمکحE خسرف G0اتسناغف+ نیم( N 

 +# گنتسم )ـه|٦٥( #4 نیدل+ سمش N ،دندش میلست Wوب زین یناغف+ رگی4 }ولم

 ۀعلقب یگنج 4رم #+زه جنپ اب Zاشن+ریم Z Nاشم+رهب Z Nاشنهش ریم+ یلN ،4رک Zرصاحم

 Zاشم+رهب Z Nاشنهش تخس گنج تفه Z Nرصاحم #اهچ G+ دعب N  ،دن4رب Zانپ کساخ

 نیدل+ سمش رکشل بلق رب یگن+4رمب Zاشن+ریم یلN ،دندش هتشک 0اش g#اق+ نت 4ون اب

G4 N ربjدم N انپ 0اتسیسبZ ٥|1 ـه٦٥2( <اسب هک ات ،4ربAF( تشگرب گنتسم هب N 

 .دش هتشک نیهم نیدل+ سمش 0ایرکشل تسG 4+ یگنج 4#

 ٤E هلصافب #اهدنق <امش #4 مه 0ونک+ هک 4وب Wریت #اصح 0اناغف+ زک+رم G+ رگی4

 ریاط 0ایرکشل ì+#رکم هک 4وب 0اغف+ #امل+ #اصح نی+ ریم+ .تس+ 4وجوم Fان نیمهب لیم

 تقونی#4 ،4وب 4Zومنن تعاط+ 0ایزیگنچ هب N هتسکشب +# نیون یلاس N نیون+رق N #4اهب

 #اکیپ G+ دعب +# #امل+ N ،تخاتب زین Wریت #اصح رب تفرگب +# گنتسم نیدل+ سمش هک

ـ ه?٦٥ رفص( 4رپس )لب+4w G+رم( <Nاج نیدل+ Fاسح ریماب +# #اصح N ،تشکب دیدش

1|٥٥F(. ریل4 4رم هک 0اغف+ بیعش نینچمه N دمان+# +G +رم+W +4 4وب یناغف# +N+لی 

 ،تخاتب pرک <j 0+رمکح رب 4ابj نیگت یل+وح #4 هتشگرب ریمشک G+ ـه?٦٥ 0ابعش

Nتعرسب نیهم نیدل+ سمش یل +G دیس# #اسیخZ، +N #+ 4# تشکب +ریهک #اصح N دعب 

+G j0 وق 0اغف+ 0+دنس <اصیتس+ هبF تشگ هجوتم بیعش مع رسپ ین+#وس N +N #+ 4# 
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 .تشکب هلتاقم 0+دیم #4 دیدش Wاهگنج G+ دعب )هیلاح 0اتسچولب عق+N( یک4N #اصح

 ینغب نیدل+ ïات کلم N کلوت نیدل+زع کلم دننام یگنج <اج# نیرتگ#زب گنج نی4#

N ات کلمï +4ایقب 4رک نیدلp رکشل j> رکp دندیگنجیم )+N+٥٦|1 ـه٦٥٤ طسF( 

 #اتشک N بیقعت +# نیفلاخم 0امیلس Zوک Wاهنم+4 ات Wرکشل 0+رس #اکیپ نی+ بقاعتم

 دیدش Wاهگنج G+ دعب زین 4وب #وغ یناغف+ W+رم+ رگی4 زکرم هک یجاس #اصح N دن4رکیم

 4ابj نیگت #4 +# یهن دمحم نیدل+ G#ابم 0+ولهپ ،نیدل+ سمش N )ـه٦٥٥( دی4رگ ریخست

 <القتس+ 4F +G هک 0اتسیس }ولم G+ دعب <اسکی یلN تف# p+ره هب هتش+ذگ 0+رمکح

 کلم N نیدل+ ریصن کلم G+4Z +ç #4+رب N تشکب +# 4وعسم نب یلع کلم ،دن4زیم

 +# 0ایناتسیس N دین+4رگ رخسم ًالماک +# 0اتسیس N 4رک یفن گنتسم هب +# نیدل+íالع

 <اسب دین+4رگ لصاتسم ìامامت +# 0اشکرس 0وچ ٥2F( N|1 ـه٦٥٦( 4رک ^الس علخ

٦٥oای#4 #انک رکهب #اصح ـهW 4رک #وصحم +# دنسZ N دعب +G +4 ذخZ انی4 #+زه# N 

 تحت #4 +# 0اتسناغف+ Fامت p#وصنیدب نیهم نیدل+ سمش N تشگ سپ 4ایG <+وم+

 N ،4+4 یج#اخ p#وص 0ای#وغ G+ دعب +# تکلمم pدحp 4# jN#4، N N+ره تیزکرم

 Zدیدجن# تکلمم نی+ رکیپ رب 0ایزیگنچ تسG 4+ هک Wونعم 4W Nام Wاهین+ریN 4وجNاب

N+#4 jدمZ اش4اپ نی+ 4وبZ دب #ویغ+#NW یسایس دیحوت jایتل+ +رنF 4+4. 

 ۀعلق هب N ،4رک Npاغب 4رک نیدل+ ïات کلم 0وچ )٦EF|1 ـه٦٥A( <اسب

 pرک رکشل 0+رسف+ ،دمj 0اغف+ 0+#+4رس Wریت Gومره ریم+ N وبوه ریم+ 4دمب گنتسم

 سمش N دن4رک اهگنج اهنj اب ینغب نیدل+ ïات N یهن دمحم N کلوت نیدل+ #ایتخ+ کلم

 ZریغN 0+ری+ هب Wزیگنچ 0اهاش #ابW 4#اهرفس ٦٦F( 4#|1 ـه٦٦٥( <اس ات نیدل+

 4Fرم 4Z N j0ومن اهگنج Z+ریت ات 0اتسناغف+ یض+#+ #4 )ـه٦٦٦( <اسب N ،دنام <وغشم

 Wزیگنچ 0اگ4+زهش گنج 0+دیم pاقN+ نیp 4#+ره 0وچ .دین+4رگ #+ذگجاب N عیطم +#

 تبقاع ،دی4رگ صحتم #اسیخ ۀعلق 4Z 4#رک #ایتخ+ +Nزن+ نیهم نیدل+ سمش +ذهل ،4وب

 سمش Fانب هقباس pالای+ 0امرف Gاب N دش Fزهنم اقاب+ 0ایرکشل تسدب {+رب 4Z+زهش

 0وچ یلo٥F( N|1 ـه٦o٤( دنp jN#4+ره هب +# N NW ،دی4رگ #4اص نیهم نیدل+

 زین N ،دن+# مکح 0اس+رخ رب 0اس+رخ W +G#دتقم صخش ،دنتس+وخن Wزیگنچ 0اگ4+زهش

 ،4وب 4Z+4 یسایس pدحN +# 0اتسناغف+ N 0اس+رخ هک 4وب یصخش نیهم نیدل+ سمش
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 )o2F|1 ـه٦o٥( <اسب زیربت N 4# هتش+4 بلط شناهفص+ هب N دندیسرت GN+ +ذهل

 .دنتشکب ìامومسم

 #4 )نیهک نیدل+ سمش بلقب( نیدل+ نک# کلم çرسپ نیهم نیدل+ سمش G+ دعب

 N ،دیشوک 0اس+رخ p N+ره 4Wابj هب N تسشن p+ره #4 #دپ Wاجب )ـه٦oo( <اس

 تسدب +# ZریغN #اسیخ N #وغ éالق Fامت )ـه٦o2( ات N 4اهن 4اینب N 4+4 <دع مس+رم

jN#4، N ٦2( <اسبE21|1 ـهF( 4رک رخسم زین +# #اهدنق تعلق، N کلم 4وخ رسپ 

 تسشنب #وغ #اسیخ هعلق NW 4# 4وخ N ،هتش+ذگ p+ره #4 4وخ تباینب +# نیدل+íالع

 دنه N ،4رک ظفح هناتس4N طب+W #Nزیگنچ 0اگ4+زهشاب #دپ دننام F( N?2|1 ـه|٦2(

N اتات نیون#W #+ هب هک jG+# 4رمF 4# احفصp ره+p 4رب تسjN#4Z تفرگب 4وب N تخات 

N اتG 0اگ4+زهش N اب اهیگنج هناخG ره+p #+ N4ومن 0+ری. N 4 نیهک نیدل+ سمش کلم# 

 دنGرف )2٤F|1 ـه?٦2( <اسب ًالبق یلN ،تف# 0اهج G+ )ـهoE٥( <اسب <+وح+ نیمه

 #اسیخ N +G دم+رب 0+دنG G+ 4وب èوبحم #دپ تسG 4+ هک نیدل+رخف کلم NW \#زب

 )2AF|1 ـه٦2٥( تفرگب +# 0اس+رخ 4الب رگیZ N 4+رف w N+وخ اجن+ N +G ،دش p+رهب

N دعب +G 4بیشن 0دی N رف+G 4# ٦( <اسAo1 ـه|AoF( 4# ره+p تسشن تخت رب N 

 .تخانش تیمسرب هیومj دح N دنس jg ات p+ره N #+ +G+ تموكح 0اخ G+0اغ

 صلختم یجنشوپ بیطخ ،4وب یبیN# +4رپ ملع N تس4N 0+رمع Zاش4اپ نیدل+رخف

 رب ì+#رکم )E1F?1 ـهoE1( <اس NW 4# ،4رک مظن F +Nانب +# همان pرک gاتک یعیب# هب

 N تفرن p+ره N +G+ کیربتب دیس# تنطلسب Wزیگنچ وتیاجلN+ 0وچ یلN تخات #+زفس+

 ،4اتسرف p+ره هب N+ یبوکرسب #+وس #+زه 4Z اب +# #4اهب دنمشن+4 وتیاجلN+ 0+رب انب

 N تشامگ p+ره ۀعلق ظفح هب +# Fاس نیدل+ <امج W#وغ N#+0الG 4+ یکی نیدل+رخف

 +# N+ رکشل N هتشک +# #4اهب دنمشن+4 #وکذم Fاس N تف# Zوکنام+ هعلق هب NW 4وخ

 یس اب +# #4اهب دنمشن+4 رسپ WاجوبN> Nاسی ریم+ بضغ pدش G+ وتیاجلN+ ،4رک Fزهنم

 wالتخ+ EoF( N?1 ـه|oE( 4رمب نیدل+رخف تقونی#4 .دین+p 4N+ره رب یهاپس #+زه

 0+#اکمه اب NW 4وخ N ،4ومن هعلق میلست هب #وبجم +# W#وغ Fاس زین یطحق N 0#+4رس

 N #وغ N 0اتسیس Z N+رف N #+زفس+ p N+ره تموکح وتیاجلN+ .دش هتشک <Nاسی #وتسدب

 #وضح G+ 0وچ .)ـهoEo( 4رپس نیدل+رخف #4+رب دمحم نیدل+ ¨ایغ کلمب +# 0اتسجرغ

+Nره هب وتیاجل+p #وغ دیس# N اسیخ# N +4رک ریخست زین +# #+زفس، Nیخرب یل +G +رم+í 



|٤٤

+Nرب +# وتیاجلN اس #4 0+ربانب ،دن4ومن نیبدب> )o1111?1 ـهF( +N #+ 4#+ هبNW 4وخ 

 Wاجوب W N+دلg +N 4ایغ N 4# ،4+دن w+رصن+ تصخ# )1٥F?1 ـهo1٥( ات N تس+وخ

 هج+وخ 4Z 4+N4+زهش N ،دن4وب 4Z+4 #+رق متس jG+# N 4#وم ç#وش èرت p #+ +G+ره 4Fرم

 ،4وب jN#4Z تسدب +# 4ابj نیگت N لب+N G تسب N هنزغ W#اتات <4اع 0اگ4+زهش G+ یکی

Nاسب دمحم نیدل+ ¨ایع یل> )o11٥?1 ـه٥F( +G 4#اب# +Nوتیاجل N+ین+رمکح هب سپ 

 W Nزیگنچ 0اگ 4Z+زهش تقونی#4 .دش 4Zاتسرف هیومj دح N 0اتسناغف+ Wاصق+ ات p+ره

 N خلب ات 0اغ#وبش N +G ،دن4اتف+ مهب ومj یل+وح #4 0اشخدب کلم Zاشیلع نیدل+ ¨ایغ

 <اسب N دیس# لتقب #4اهب دنمشن+4 نب Wاجوب گنج نی#4 .دش #اکیپ 0+دیم gاغرم

)o1ـه٦( jNدش هتشک نیدل+ ¨ایغ تسدب 0ای#4وکن ریم+ الب یج. N 4نیفلاخم رگی 

 نیدل+ بطق کلم N 4ومن حتف +# 0اتسیس N 0اس+رخ éالق N ،4رک یبوک رس مه +# 4وخ

 GNرخ اب G#Z #اصح #4 +# زیزعل+دبع کلم Z N+رف #4 +# نیگتل انی کلم N #+زفس+ 4# +#

 سمش 4وخ رسپ )1F?|1 ـهo|1( <اسب N ،4رک یبوک رس کلوت Ç G+4 #+ 4#رف کلم

 نیدل+ ¨ایع نیمه N ،تف# جح W+4+ هب N دین+4رگ نیشناج p+ره #4 +# دمحم نیدل+

 وب+ #اب#دب )ـهo|2( N 4# دیناس# لتقب )٦F|?1 ـهo|o( #4 +# 0اپوچ ریم+ هک 4وب

 .4رمب p+ره #4 جح رفس تعج+رم G+ دعب )2F|?1 ـهN 4# )o|A تف# دیعس

 N )ـهo|A-o?E( دمحم نیدل+ سمش شن+رسپ نیدل+ ¨ایغ کلم \رم G+ دعب

 تنطلسب )ـهo?|-oo1( نیسح نیدل+زعم کلم N )ـه|?o?E-o( ظفاح کلم

 هک تس+ N +4g ملع 0ایبرم p Nرک <j ریهاشم G+ نیدل+زعم کلم نی+ N ،دندیس#

 هج+وخ #4+رب 4وعسم ریم+ N تشون F +Nانب +# <وطم ین+Gاتفت نیدل+دعس انالوم

 Nاب G+NZ #4 )ـهo22-٦?o 0اس+رخ 0+#+دبرس ۀلسلس سسوم( ینیتشاب {+Gرل+دبع

 یتبرض F( N|٤?1 ـه?o٤ رفص ?1( دمj قیاف نیسح N 4#وخ تسکش N 4رک گنج

 +# 0اغربش N 4وخدن+ W+رم+ سیغ4اب G+0 4#+ دعب N+#4 jN#4، N 4وخ فیرح رب W#اک

 <اس #4 4رک #وصحم +# p+ره Zدمj ومN#+W jام G+ نغزق ریم+ 0وچ N تسکشب

)o٥1?1 ـه|٥F( اب +N 4ومن حلص، N ام هب 0وچ رگی4 <اسN#+í +ایغ #4 ،تف# رهنلg 

+N +4+رب رقاب ریم#ç 4# ره+p 4وعW 4رک یهاش، Nزب نیسح یلN4W تشگرب N رقاب #+ 

 )٦AF?1 ـهoo1( <اسب تنطلس <اس G ?A+ دعب نیسح نیدل+زعم .تخاس èوبحم

 گنج NW 4# ،دش N+ نیشناج )ـه?ç )oo1-o2رسپ نیدل+ ¨ایغ کلم N ،4رک pوف

0اتسناغف+ رصتخم خی#ات
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 دمحم ریپ شیوخ رسپ W+رب +# #ومیت ریم+ G+4l ره+وخ N ،دمj قیاف #+Nزبس 0+#+دبرس

 کلم 4رک رخسم +# p+ره )21F?1 ـهE?2( <اسب 0وچ #ومیت ریم+ یلN ،تفرگ ینزب

 N 4ومن دیعبت رهنل+ N#+íام هب دمحم ç#4+رب N دمحم ریپ çرسپ اب +# نیدل+ ¨ایغ

 .F 4+4اجن+ +# pرک <j ۀلسلس N دیناس# لتقب )2٥F?1 ـه٤?2( <اسب

+G نیرصاعم j> رکp 4# رمین }ولم 0اتسیسNG4 +رناش ^رش هک ،دن# +N+رخ 

 0ایکتوه هک دن+ کنرت Wای#4 #انک W+رم+ 4l+وناخ رگیN 4 ،می+ 4Z+4 0ای#افص ثحبم

 #4 کنرت Wای#4 #انک #اسهوک #4 هک ،دنناغف+ Zدنیj یکتوه تلw 4Nالس+ N ،دنشاب

 هک ،دن4رکیم تمNاقم 0ایزیگنچ Wاهج+#ات wالخرب N ،دنتش+4 ین+رمکح یئ+زلغ pالک

+Gکتوه اباب هلمج نی Nیفوتم ـه٦٦1 دلوتم( رلوت دل o٤Eرعاش )ـه N اع#w 0+رمکح 

 çرسپ #ایکلم خیش GN+ دعب هک تس+ 0ایزیگنچ لباقم \#زب نیعف+دم G+ 0وتښپ

 #انک #4 هک تس+ وتښپ رعاش N وجگنج W+رم+ ریهاشم ٤2F( +G?1 ـهN4 o٤Aدح(

 Wرجه مه4N+G4 0رق #4 0ام4N4 نیمه 4W Nرک اهگنج í+دع+ لباقم #4 کنرت Wای4#

4Nاتک نی#4 0ایکتوه <اح ^رشب( دن4رک سیسات +# #اهدنق یکتوه تلg #وجé 4وش(. 

 فلوم یتسب یلع نب دمحم ،وتښپ یفوص رعاش )ـه٦22-?|٦( لیلخ یتم خیش

 ،)ـه٦2٦( 4Wولل+ #ابخ+ یف یع5ولل+ Fالع+ فلوم 4Wول دیعس نب دح+ ،W#وس خی#ات

 G+ زین )میدق 0اناغف+( هناتښپ ینوغرل فلوم )ـهN4 o٥Eدح( لیلخ GW یتم هتک خیش

 .دن+ 0اتسناغف+ 4N#Z نی+ یملع <اج#

j> رکp دملع 0اهاش4اپNتس N رپ لضافN# دنسپ 0+رمعW 0اش رصع #4 دن4وب 

 #اب#4 .تفرگ gابش هلمجل+ یف 0ایزیگنچ Gات N تخات 4وجNاب تعنص N +4g N ملع

 خی#ات ،ین+Gاتقت <وطم ،یجنشوپ یعیب# همان pرک ،4وب í+رعش í Nاملع عمجم 0اش

 ریم+ ^+N#ال+ ةهزن N نیرفاسمل+ NW N G+4ره یفیس یثایغ ۀعومجم N همانماس ،p+ره

 :تس+ pرک <j #ابp 4#افلوم نیرت #وهشم W +G#وغ ینیسح

j> رکp ره+p: 

 .ـه٥EE N4دح pرک کلم 1¢

 .ـه٦EE N4دح ینغرم 0امثغ نیدل+ ïات ¢|

 .ـه٦EE N4دح ینغرم رمع نیدل+ زع¢?

 .ـه٦EE N4دح pرک رکبوب+ ¢٤
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 .ـه?٦٤ N4دح #اسیح نیدل+ نک# ¢٥

  .ـه٦o٦-?٦٤ pرک رکب یب+ نب نیهم دمحم نیدل+ سمش کلم ¢٦

o¢رک رکب یب+ نب نیهک نیدل+ سمش هب بقلم نیدل+ نک# کلمp ٦oo-oEـه٥. 

 .ـهoE٦-oE٥( نیهک دلN نیدل+ رخف کلم 2¢

*A¢ دمحم نیدل+ ¨ایغ کلم Nنیهک دل  oE٦-o|Aـه. 

1E¢ دمحم نیدل+ ¨ایغ نب نیدل+ سمش کلم o|A-o?Eـه. 

 .ـه|?o?E-o دمحم نیدل+ ¨ایغ نب ظفاح کلم 11¢

 .ـهo?|-oo1 دمحم نیدل+ ¨ایغ نب نیدل+زعم کلم ¢|1*

 .ـه?o٥ دمحم نیدل+ ¨ایغ نب رقاب .?1

 .ـه?oo1-o2 نیدل+زعم نب یلع ریپ نیدل+ ¨ایغ کلم ¢1٤*

 #4 یبیبح ملقب pرک <j همان بسن #4 لیدعت ۀلاقم ،یفیس p+ره خی#ات :ذخآم
 ،خی#+وتل+ بل ،هن+زخ هټپ ،<ابق+ èابع G+ <وغم رصع #4 0+ری+ خی#ات ،انای#j ۀلجم

 }رت ،| دلج وتښپ pایب4+ خی#ات ،N0+رب G+ ٤ دلج 0+ری+ pایب4+ خی#ات ،0اتسیس خی#ات

 .Wرصان pاقبط ،افصل+ ۀضN# ،ریسل+ بیبح ،W#ومیت
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)' ک%ر! هر"!
ک%ر! بعد ", ++٥هـ

؟ حد12 +٥٦هـ؟ حد12 +٥٦هـ
تا= "لدین عثما5 
مرغنی حد12 ++٦هـ

عز"لدین عمر مرغنیحساD "لدین علی مرغنی (؟)

عایشه

Mکن "لدین خیسا٦٤Q Mهـ(؟) 1ختر M1 حبالۀ "بوبکر ک%ر! حد12 ++٦هـ

شمس "لدین محمد مهین ٦S٦هـ

محمد Mکن "لدین (شمس "لدین کهین) متوفا ٥+Sهـ

ملک عال_ "لدین S^Qهـملک عیا[ "لدین محمد \]Sهـملک فخر"لدین ٦+Sهـ

ملک شمس "لدین  
+SQهـ

ملک حافظ 
SQSهـ

ملک معز"لدین حسین  
^SSهـ

باقر (؟) S٥Qهـ

عیا[ "لدین پیر علی ScQهـمحمد
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مجنپ شخب
23ره /ای,ومیت

 )ـه>;: 89دح ات 445(

 گنل #ومیت H Iام+H ینعی 0اگ#وک هب #وهشم )نه@ ینعمب رمت میدق 9الماب( #ومیت

 I#+Xام شک رهش #H نیون #اج+رق H+ژن S+ زیگنچ 0امIHدب Oوسنم Nالرب 9اغ+رت نب

 I #+وخنوخ 0اهاش S+ یکی I دلوتم )1a]]^ لیرپ+ ^^( ـه٦]Y 0ابعش 1Y هب رهنل+

 0ابعش #I H تفای jرهش )٥ia]^ ـه^g )Y٦اس #H #ومیت .دیHرگ اینe H#زب نیحتاف

)YY^1]^ ـهia( ام 0+رمکحI#+X +ولغم +# نیسح ریم+ رهنلO ومنH I هب بقلم 

 3ta( +S]^ ـهY31( gاسب رهنل+ I#+Xام jاحفص ۀیفصت S+ دعب I ،دیHرگ )0+رقبحاص(

H#وخدن+ ،هتشذگ وم@ 9ایH I شخرس I وشکب +# جنشوپH، I ره ریخست هب+j رمک 

 رگیH هلمح .Hرب نیب j #+ +Sرک g@ 0+رمکح نیرخ@ یلع ریپ نیدل+ wایغ I ،تسب

 S#y I .دیHرگ Sاغ@ y+رف I+# Iزبس رب 0اتسناغف+ #a( H]3]^ ـهIH )Y3٥دح #H #ومیت

 0ونک ات 0@ 9اهب+رخ هک Hرک بیرخت یت#وصب a Iاع لتق z I+#ات +# 0اتسیس

 بیرخت زین +# #اهدنق I تسب رفس نی#H، Hرک انب Hدعتم 9اه#انم هلک I ،تس+دیوه

 وکسم g Iوبناتس+ ات یلهI +S H رصم ات نیچ S+ هبترم ٥] }رمع رخ@ ات #ومیت .Hومن

 ،H#+دن یطب# 0اتسناغف+ خی#اتب I+ رگیj Hاحوتف |رش هک ،Hرک 9زیرنوخ I یشک رکشل

Iاسب یلg )3ttـه ^[iYa( 0وچ I9 زعبa اب ،دم+رب دنه ریخستS تکلمم رب 

 I#+0 @gدب ،9زیگنچ Sات I تخات S+ دعب هک 9اهرهش I ،تخات 0اتسناغف+ ~دیدمتس

 .دیHرگ بیرخت H+Äدجم ،دنHوب yدش #ومعم jرک

H# اس نیمهg 0اس+رخ #ومیت #+ +S ریفIS وکy رهاش }رسپب 9# اتÇ رپسH، I ریپ 

 9#اجم ات 0امیلس yوک #H دمحم ریپ ،H+H #اهدنق ات هنزغ I لباک +# Hوخ ۀس+ون دمحم

 0اخگن#اس 0اگ هتشامگ اب H Iرک yرصاحم +# هچ+ H Iومن #اکیپ )0اناغI+( 0اناغفاب دنس

H# @Iتخی، I دعب زین +# 0اتلم +S رصاحمy ام ششy رک ریخستH. رب زین #ومیت+y +دن#+O 

+S دنهIتشذگب شک I دعب +S وهسب لباک حتفg دم+رب 0امغل I +S +رطب اجنÑ امشg اب 

 هک )#+دیق = کچوک 0ایناشوک بقل y#+دک S+ تسیت#وص رتیک( }وپ yایس 9اهرفاک
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 jاحوتف ۀبیتک 9+رس 0اغچ IHدح #H، I Hرک اهگنج دنHوشیم Hای aان نیمهب مه 0ونک+

 I#H I H# ^1@ دنه هب I9# نیS+ دعب .تس+ Hوجوم 0ونک ات هک ،دنکب yوک #H #+ Hوخ

 ات +# 0اتسIدنه I هتشذگ دنس Oالین ربعم i3a( +S]^ ربمتپس 1٤ ـه^a 3tرحم

Hاغ یله#j I اع لتق +# رفن کل کیa ومنH. H#یگنج رفس نی HI+SHy وس #+زه+# 

 S9این بیبح کلم I ین+Iرس فسوی کلم I ین+ولج نیدل+Xاهب کلم یگHرکرسب 0اغف+

ـ هg )3tYاسب e#زب 9#وطرپم+ سیسات j Iابیرخت S+ دعب #ومیت .دنHوب I9اب

^٤t٤a( H# ^Y رمعب 0ابعش Y^ یگلاس H# تشذگ I H# دنقرمس Hدش نف. 

H# رم نیحe لباک 0+رمکح #ومیت I +0اتسناغف +S @وم I ات خلب H#ریپ ،دنس 9ای 

 ،دین+#ذگیم قسف I وهل هب +# 9رمع H، I9وب #ومیت نب ریگناهج نیدل+ wایغ دلI دمحم

ـ ه1^3( ات I تفرگ تسدب #وم+ aامS دنقرمس #H #ومیت نب yاشن+ریم نب لیلخ 0+رب انب

^٤tia( یخرب رب +S ام صصحI#+X+دن+ریم مکح رهنل، Iرهاش یلÇ ومیت رسپ# H# 

 تسIدملع e I#زب 0+#ایرهش I9 +S ،تسشن تخت رب )ـه3tY( 0اضم# yام هب j+ره

I رش دنسپ 0+رمعå +هک تس SایHy +S 1t اسg H# ره+j دن+# مکح، I امتa اح+رجj 

 I للجم j+#امع ،Hومن 9#+ذگ مهرم 0اتسناغف+ #H +# 9#ومیت I 9زیگنچ jاحوتف

 دجسم دننام 0اس+رخ aامت j I+ره #S Hونه 0@ #اث@ هک یهوکشب 9اهاقناخ N I#+دم

 هب )Hاشرهوگ( I+ هکلم a I9 Iان ،H @I#Hوجوب تس+ #+دیدپ دهشم 9وض# هعقب

 ،تنطلس g +Igاس #I9 H .تس+ #وهشم تل+دع I 0+رمع I#9 Iرپ I +HO یتسIدملع

 #ومیت ~ریبن نیسح 0اطلس ـهg 3t3اسب I دناشن Iرف +# I+#9زبس یلع 0اطلس }#وش

I +اشنامیلس ریمy #+ رک لصاتسمH، I ریمS+ +رف گیب غلSدن I9 +وخدنH I 0اغربش #+ 

 کلم 0وچ I .دش Hyرپس Iدب #وپاشن N Iوط ات 0اس+رخ aامت ین+رمکح I#H، I@ تسدب

 اجن+#H 9#وغ دنهپس دمحم یتسدمهب I ،دم@ #وغب دنه S+ لیعامس+ کلم رسپ حلاص

 دندناشن Iرف +# هثHاح 0@ #+دناج نیسح ریم+ N Iالرب 0امقل ریم+ تخ+دن+ یش#وش

)3ti٤^ ـهt٦a( I اسکیg رهاش دعبÇ ات یلع ریپ عفدبS خلب هب #I9 @I#H. ریپ 0وچ 

 I 0اتس#اخط ات +# 0اتسناغف+ یلامش jاحفص aامت Çرهاش ،تخیرگ شکIدنهب یلع

 سمش 0+ولهپ I #دنکس+ yاش ،نیگتلانی )ـه^^3( #وهش #H .)ـهH )3^tومن ëاپ 0التخ

H#+S #+ H# رف+y دعب +S رصاحمy رگ عیطمH+دینy هعلق +Ië I وشکب +# نیوجH، I اشy 

 0+ولهپ هب +# تیالI @0 I ،دناشن سپ 0اسیس H #+ H# S#yومحم کلم نب نیدل+ بطق
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 Iدیق +Sریم }رسپ هب دنس 9#اجم ات +# لباک I هنزغ I #اهدنق تیالH I Iرپس gامج

Iخلب تیال I 0اتس#اخط I رم هب +# 0اشخدبS+ +رک ضیوفت یمان میه+ربH I خیش Sنی 

 ریم+ #H+رب نیب #اهدنق #H 0وچ I )ـهH )3^1اتسرف 0اتسیس j#اماب +# یف+وخ نیدل+

 یتفلاخم 9ریسمرگ HIHوم ë Iریپ هب #وشهم ولتک ریم+ دلI دمحم ریپ 9#اهدنق 0اموت

I+ره ،دش عق HI ره هب+j @دندم I H# ریپ هب اجن@ تموکح هجیتنë وفمì I ومHIH هب 

H#ره #اب+j رگ #رقمH٤^ ـه]^3( دی^ta(. 

H# +I+٤^ ـه٤^3( لی^^a( +S رطÑ اپHاشy تفصب 0اتلم یضاق 0اخرضخ دنه 

 9دنقرمس S+åرل+دبع gوقب دیس# }#وضحب سیغHاب #y I Hدم@ Çرهاش #اب#دب j#افس

.دنHوب SHy هکس y Iدن+وخ هبطخ دنه #Ç Hرهاش aانب

H# اسg )3^1^٤^ ـه٥a( اشy اهبX+0اشخدب 0+رمکح نیدل +S +اب رس تعاطS SH، 

I رهاش 0ایرکشلÇ +S 0الغب I +دنتخات 0اشخدب رب شمکش، I اهب بیقعت هبX+ات نیدل 

 gاس #اهچ یلI ،دنH+H نیدل+Xاهب #H+رب Hومحم yاشب +# تیالون@ تموکح I ،دنتف# ریماپ

 #اصح )a]^٤^ ـه٦^g )3اس #I H ،دش 0اشخدب 0+رمکح شمتغ #ویس +Sریم دعب

 yدش 0+ریI 9#ومیت 9اهش#وی #I H هتخاس jرک نیدل+رخف هک j+ره رهش نیدل+ #ایتخ+

 رفن HI نیب )Ya^٤^ ـهg )31tاسب 0وچ I ،دش ریمعت H+Äدجم Çرهاش رماب ،Hوب

 ات #اهدنق 0اناغف+ H Iاتف+ î+زن دمحم کلم I 9#اهدنق لفیس رسپ یموب 0+رمکح

H#دنس 9ای I رک }#وش ریسمرگHرهاش دنÇ وصب +# یلاع #دص میه+رب+ نیدل+#دصO 

 #ویس +Sریم اب 0اشخدب 0ایرکشل y @I#H، Iاش تمدخب اهن@ 0+رتنالک Hy Iاتسرف y#+زه

 رب Çرهاش Oاک# #y Hدش اجکی نیدل+ بطق کلم اب 0اتسیس 0ایهاپس I شمتغ

 0امقل هج+وخ Hjایق تحت #H 0اغف+ لمرب 0+رتنالک اب y#+زه 9+رم+ I دنتخات #اهدنق

 I دش Hyرپس Iدیق +Sریم هب لباک I دنHرک تعاط+ y Iدم@ هنزغ IHدح S+ )0امعن(

 تموكحب +# دمصل+دبع ریم+ I ،تشگSاب j+ره هب دنمله #انك åرغ+ Ç +S #+yرهاش

 0ایغط Iدیق +Sریم 0وچ یلH، Iرك Oوصنم #اهدنق یل+وتوكب +# aاسح ریم+ I ریسمرگ

 لباك تیالÇ Iرهاش .تشگ Nوبحم j+ره #I H ریگتسH هبO +Iان گنج S+ دعب Hy Iرك

I هنزغ I اهدنق# I +دح ات +# 0اتسناغفIH دنه I رفب دنسSوخ دنH ریمS+ شمتغ #ویس 

H+H )31^ـه( I I9 دمj اس هنg امت 0+رمكحa +وب 0اتسناغفH. هك ات H# رحمa 

)3[t٤1^ ـهia( H# لباک رهش +S تشذگ 0اهج I رهاشÇ امتa @0 Iرفب +# تیالSدن +I 
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 O I +Sرع ~ریحب ات 0وحیس S+ حیسف یتکلمم رب Çرهاش .H H+Hوعسم 0اطلس +Sریم

 ^Y رمعب I ،دن+# مکح هناقفوم gاس ٥t jدم دنس 9ای#H #انک ات N#اف یبرغ یصاق+

 Çرهاش jافS I+ دعب ،تف# 0اهج ٤٤٦a( H# #9 +S^ ـه3٥t( هجحیó 1٥ هب یگلاس

H# حیسف تکلمم I9 زهاش نیب+Hافن 9#ومیت 0اگå I اجمHاتف+ هلH، I +رف گیب غلSدن 

 دنقرمس yاگدص# سسوم I هعب#+ NولI +I گیب غل+ جیS فلوم( I9 مجنم I ملاع

 یلامش jایالI I دم@ خلب هب Hوخ رکشل اب I تسشن شیاجب دنقرمس #H )ـه^3٤(

 Hوخ yدین+Hرگ 0@ 0+رمکح +# فیطل+دبع +Sریم Hوخ دنSرف I#Hy I@ تسدب +# 0اتسناغف+

I9 ـه^3٥( تف# دنقرمس هب( Iیل H# نیمه Iریم تقS+ العX+دلIنب رقنسیاب نب هل 

 ام+ ،تخاتب 0اغ#وبش I خلب رب فیطل+دبع هلباقم 9+رب H، Iرک هضبق j+ره رب Çرهاش

 غل+ .)٤٤Ya^ ـه^3٥( تشگرب j+رهب S9اتکرت j Iابیرخت S+ دعب a+رم لین I0دب

 Oای#اف I هنمیم ات +# 0اشخدب I 0الغب IS Iدنق I 0التخ I رهنل+ I#+Xام رکشل گیب

 لتوک H +S #+yوخ رکشل اب هلIدل+Xالع +Sریم یلI ،تف# شیپ j+ره 9وسب I#Hy@ مه+رف

 رکشل هک ،دنHرک گنج مه اب j+ره یخسرف ٤^ Oانرت #I H ،دم@رب هلباقمب Oاجنس

 +Sریم Hوخ #H+رب شیپ دهشم هب }Hوخ H I#وخ تسکش هلIدل+ نیدل+Xالع +Sریم

 دمح+ نیدل+ بطق انالوم IS+#j I +# نیدل+Hامع دیس گیب غل+ I تخیرگ رباب مساقل+وب+

 ریم+ O I9ایغ #H .)ـهI9 @I#H )3٥1# دهشم Oوصب H+Hy I یلع+ 9اضق +# یمام+

S+Hy یلع#ای I +هک دیعسوب+ 0اطلس ریم H# رن #اصحy ره وت+j وبحمN وبHدن +S S0+دن 

 +# رهش I0ریب H Iاهن j+رهب I9# دهشم S+ گیب غل+ ،دنHرک اپرب هنتف j+ره #y Hدم@رب

 تشذگ وم@ H I9 +Sوخ I تش+ذگ فیطل+دبع +Sریم هب +رن@ ین+رمکح Hy Iومن j#اغ

 S+ هک رباب مساقل+وب+ +Sریم هب +# j+ره IS# ٥^ S+ دعب فیطل+دبع +Sریم .)ـه3٥1(

 تسدب +# j+ره +Sریم رباب .تخیرگ خلب هب }Hوخ I هتش+ذگ دم@ یم شیپ سخرس

@I#Hy I +ریم S+Hy تشکب +# یلع#ای )+I+دعب )ـه3٥1 رخ +Sریم رباب نیS+ 0اتسیس I 

 خلب #H#{ H+رب هلIدل+Xالع 0وچ یلI ،تخاس شیوخ تکلمم هنیمض مه +# #IS I Sرمین

I رک }#وش 0اشخدبH، ره رکشل اب رباب+j +I #+ دن+# 0اشخدب 9اهوک هبy I Iایالj 

 یپس+ #+زه نیدل+S#ابم ریم+ I نیدل+رصان ریم+ هب Oاغرم ات 0اشخدب S+ +# یلامش

 یلامش jایالI I 0اتسیس j I+ره رب )٤٥3a^ ـه^3٦( ات +Sرم رباب .)ـهH )3٥٤رپسب

 ام+ ،تشذگ #g Hاس نیمه #y I Hدن+# تنطلس 0اس+رخ I 0اشخدب ات 0اتسناغف+
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 )٤٤ia^ ـه]g )3٥اسب I ،تش+رف+ }#وش ملع Hوخ #دپ Ñالخرب خلب #H فیطل+دبع

 هتشک مه H I9وخ دعب gاسکی I تشکب +# زیزعل+دبع Hوخ #H+رب I گیب غل+ Hوخ #دپ

 .)٤٥ta^ ـه3٥٤( دیHرگ

Hرگی +S ره #وهشم 0ای#ومیت+j نب دمحم 0اطلس نب 0اگ#وگ دیعس وب+ 0اطلس 

 j+ره تنطلس تخت رب )٤٥٦a^ ـه^g )3٦اس #H هک تس+ #ومیت نب yاشن+ریم

 هکلم Hاش رهوگ I دن+# مکح 0+#وت I 0اس+رخ یصاق+ ات 0اتسلب+S رب زین I9 ،تسشن

 تموکح ین+رماکب gاس j Hyدم ات I ،تشکب )ـهg )3٦1اسب +# Çرهاش IÑرعم

 گیب غل+ +Sریم Hوخ دنSرفب 0اتسIدنه IHدح ات +# 0اغف+ I هنزغ I لباک jایالI I ،دن+#

H+Hy وبH I یخرب +S زهش نی+ 0ایرکشل+Hy هب ات H#I+S~ رک تفرشیپ 0اتلمH3( دنY[ـه( 

 )ـه33٤-3٦٥( دیعس وب+ رگیH دنSرف رکبوب+ 0اطلس +Sریم 0اشخدب تیالH# I ام+

 یلI ،تفرگ #+رق هلمح H#وم 0اشخدب یلحم 0اگH+زهش S+ یکی Ñرط S+ هک 9دن+# مکح

 Hوخ رگیH رسپ هب +# ریسمرگ I #اهدنق تیالI کل+ذک دیHرگ هتشک زین #وکذم Hy+زهش

 ISI0+ تسدب یگنج #٤٦3a( H^ ـه]g )3Yاسب هک ات Hوب H H+Hy+رم 0اطلس +Sریم

 .دیHرگ لتق I #اتفرگ نیسح

 خیش رمع نب +رقیاب نب #وصنم نب نیسح 0اطلس ،دیعس وب+ e#زب 9ابق# S+ یکی

 #H هک یلیوط ین+رمکح S+ دعب H. I9وب یلضاف تسIدملع yاشHاپ هک تس+ #ومیت نب

 تفه #H دیعس وب+ 0اطلس 0وچ ،دیH9 HایS S+رف I بیشن H Iرک رهنل+I#+Xام I 0+ری+

 ریس+ y IدیH تمیزه گیب نیسح ریم+ yاپس لباقم #H 0+ری+ gامش ò +#+0اب+رق یخسرف

I رگ هتشکH3 بج# ٤^( دیY[ـه( نیسح 0اطلس سپ #IS هعمج H0اضم# مه )3Y[ـ ه

^٤٦3a( H# ره+j تسشن تنطلس تخت رب، HI#y اپHیهاش +I رهاش دننام زینÇ HI#~ 

 #وم+ #H یی+ون ریش یلع ریم+ IÑ I9رعم ریH، ISوب تعنص I +HO I ملع Ij+رط

 ظع+٥tta( I^ ـهit٦ یناثل+ Hامج 1^ یفوتم( Hوب اتکی I +HO ملع I 9#+دناهج

 I دن+وخ ریم IÑ، Iرعم یفوص I ملاع یماج انالوم I ین+HI نیدل+ gالج همالع ،یفشاک

 تسHربS }اقن H+زهب .دن+ HI#y نی+ IÑرعم 0اخ#وم 9دنقرمس S+åرل+دبع I ریم دن+وخ

 Oوسنم #+زم ریمعت +رقیاب نیسح 0اطلس ین+رمع #اث@ H، I +Sوب I+ رصع #j H+ره

 #H .)0اتسناغف+ یلامش IS9رم+ فیرش#+زم( خلب 0+ریخ هج+وخ #H تس+ یلع jرضحب

 0اغ#وبش مکاح نیسح 0اطلس +Sریم I خلب 0+رمکح 0اخرت åاحس+وب+ ریم+ I+ رصع
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 I دندش یل+I 0اتسیس رب ییحی کلم I خلبب gوغم ریم دنتشذگ #HI H ره 0وچ ،دنHوب

H# دحIH )3Y٤٦^ ـه٤ia( ریمS+ یکی رمع دمحم +S زهش+Hریخست هب 9#ومیت 0اگ 

 میلست Hوب #اهدنق مکاح هک Nالرب دمح+ نیدل+ aاظن I ،دش Hyاتسرف j+ره S+ ریسمرگ

 وت yرن هعلق نیسح 0اطلس Hوخ 0انچمه ،دش اجن@ 0+رمکح رمع دمحم +Sریم I ،دیHرگ

 )٤Yta^ ـهg )3Y٥اسب یلH. Iومن ëاپ نیفلاخم O #+ +Sاغرم لح+وس Hy Iوشک +#

 #اگHای ،Hوب نمکرت لیابق اب H#وخ g SH Iوغشم 0اس+رخ یل+وح #H نیسح هکیعقوم

 Oای#اف I هنمیم S+ #+وس #+زه اب نیسح 0اطلس ام+ ،Hرک طبض +# j+ره }#H+رب +Sریم

 دعب نیسح 0اطلس Hوخ I تشکب I هتفرگ O+وخ تلاحب j+ره #H +# #اگHای I هتشذگ

+S تنطلس [i اسg هب ^^ óهجحی )i^^٥^ ـهt٥a( رمعب Yt یگلاس +S تف# 0اهج.

.رقیاب نیسح %اطلس
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یی.ون ریش یلع ریم.

H# وفن هکیلاحó یسایس I یملع HIره تل+j وبناتس+ اتg I دنهIیبونج 0اتس 

 IÑرعم I بیH+ ریI+0 ISاگ Hومحم g Iوبناتس+ S+ 0امثع g@ نیطالس H، Iوب yدیس#

HIره #اب#دب ،یبونج دنه یمالس+ تل+j I ابتاکم یماج انالوم ابj یسایس I یملع 

H+دنتش. 

HIره 9وق 9زکرم تل+j دعب +S رمe ریم نیسح 0اطلسS+ H# Hزهش تس+H0اگ +I 

 I تسHI تیندم تلHI 0@ هنافساتم یلH، Iوب +Sریم نیسح رفظم S+ Iریم 0امزل+ عیدب

 9اه#انک H، I +Sوب yدین+Hرگ ایس@ تعنص I +HO I ملع زکرم +# j+ره هک دنسپ 0+رمع

 تسدب Sاب تش+H یسایس óوفن طسب Oرع yریحب ات 0وحیس رهن I 0+ری+ یصاق+ ات دنس

 jافالتخ+ I ،تف# ین+ریI I انف Hابرب 0اخ کبیش 9زیگنچ H+ژن هب Oوسنم رفنکی

 .Hومن 0+ریI +# ابیj S+ره زین 0ایوفص I 0اکبIS+ 9اهگنج #H هعیش I ینس یبهذم
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 ::.ره 89ومتی %اهاش
* ^û 9اغ+رت نب #ومیت )YY^-3tYـه( 

*1û رهاشÇ 3( #ومیت نبtY-3٥tـه( 

*[û +رهاش نب گیب غلÇ )3٥t-3ـه]٥( 

*٤û ـه3٥٤-]3٥( گیب غل+ نب فیطل+دبع(

*٥û +رهاش نب رقنسیاب نب رباب مساقل+وبÇ )3٥^-3ـه^٦(

*٦û +اشن+ریم دمحم نب 0اگ#وک دیعس وبy 3-^3٦( #ومیت نبY[ـه( 

*Yû ایغ نب نیسح 0اطلسw +ومیت نب خیش رمع نب +رقیاب نب #وصنم نیدل#. 

 خی#ات ،9دنقرمس S+åرل+دبع نیدعس علطم ،I+0اک Hومحم Xاشنال+ ìای# :ذخآم

 ،I0+رب g +Sوغم دهعب 0+ری+ jایبH+ خی#ات ،gابق+ Nابع g +Sوغم H# HI#y 0+ری+

 .افصل+ ةضI# ،ریسل+ بیبح ،یمالس+ Ñ#اعمل+ üری+H ،0اتسناغف+ 9امنه#
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/ایی2زفسوی 8 رنک /ان2رمکح
 )ـه>>:->>D 89دح(

H# دحIH )3ttـه ^[iYa( تخات هک I اتS ومیت# H# احفصj +9#اج 0اتسناغف 

 )0اطلس( بقلب +# اهن@ هک دنتش+H ین+رمکح یلحم ~H+وناخ رنک 9اه H H# H#yوب

 HالIاب +# اهن@ یلحم 9اهناسف+ I ،دنتش+H زکرم رنک چیپ H# H#y 0امHIH نی+ .دندن+وخیم

óI+وسنم نینرقلO دنتسن+دیم. +S نی+ ریهاشم HIHلهکپ 0اطلس 0ام I رهب 0اطلس+a 

HI رب+H#رف دنSدنه نب نماجهک 0اطلس 0+دنI لهکپ 0اطلس هک +S رنک ات 0امغل I وجاب# 

I وس+j I دن+ریم مکح ریمشک I یلهکپ عضوم )I+دحرس هبوص ~#+زه علض عق( 

 شن+رسپ SI+ دعب I تس+ yدنامیقاب SI+ 9اه هبیتک رنک 9اه I H# H#y تسIاب Oوسنم

H# وس+j مهب @Iدنتخی، I رک میظع یگنجHدن. 

 هب +# Hوخ 0افلاخم S+ یخرب Ñ @I#Hy Iرصتب +# #اهرگنن I 0امغل a+رهب 0اطلس ام+

 یض+#+ #H+رب S+ دعب H. Iوب رغ نیپس هنم+H نیپاپ I+ ین+رمکح زکرم H Iرک یفن #Iاشپ

 دعب I .دن+# مکح ریمشک ات لباک IHدح S+ یتکلمم رب ،I#H@ تسدب ریمشک ات +# هقلعتم

+SI انموت 0اطلس Sامa تفرگ تسدب ین+رمکح، I0+دناخ نی+ ین+رمکح یل H# لسالس 

 هنم+y H# Hدنام IHدحم ریمشک y I#+زه علض ات #وجاب j I+وس I رنک I #+ونش 9اهوک

 jاحفص 0وتښپ a+وق+ 9اه jرجاهم #Iاشپ I #اهرگنن I لباک 9اهتشI H اه yوک 9اه

 ،دنمI S دنک ریاشع .دش Sاغ@ #ومیت HالI+ رصع #H 0اتسغ#+ رهن 9+رجم I #اهدنق

 I ،دندم@ لباکب yدیچوک #اهدنق jاحفص S+ عت+رم یمک I نی#Iاجم Ñالتخ+ ببسب

 0ان+رمکح I ،دنتسیزیم لباک 9اه y H# H#yدش دحتم اهن@ هب yریغI لموگ S+ رگیHa Hرم

 گیب غل+ +Sریم هک )٤٦٥a^ ـهIH )3Ytدح #I H ،دنHوب 0امثع خیش I Iدم H I+دم اهن@

 کلم اب +# لیابق نی+ 0اگHرکرس aامت ،Hوب لباک #+دمکح 0اگ#وک دیعس وب+ 0اطلس نب

 نیS+ )دمح+( یی+زفسوی yاشناطلس H# S+Hy+رب یلI ،تشکب I#Hy I@ مه+رف yاش 0اطلس

 .تخاس نیزگیاج 0امغل #H +# ینالکرت Haرم I تفای jاجن همحلم

 هجیتن #H هک I9 H+H# یی+Sدنمهم I یی+زفسوی نیب میظع یگنج  ë#اصح #H ام+

 j+وس I رینب I #وجاب هب I9# 0ایی+زفسوی I تفرگب +# #اهرگنن jاحفص یی+Sدنمهم

@I#Hرم .دنHa هک اجن@ یموب HالS+ë وبHدن +S @اشپ( #وشرپ هب هتخیرگ اهنI#( انپy ربHدن، 
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I رمHa رس یی+زفسویH+# دنتشکب تش+دمان ولج هک +# یناملش I امت ربa +#+رغنش+ یض 

I HI+امش هبg اشپI# رک هضبقHy +S انIتسدب )#وجاب( دنه#+ ات یگ @I#Hدن، H#+تقونی 

 )یلم( هب IÑرعم Ha@ خیش نی+ I ،دنHوب یلم کلم I دمح+ کلم یی+زفسوی 0ان+رمکح

 I یی+زفسوی aوق e#زب 0+رمکح I +وشیپ هک تس+ 0وتښپ ینب yرس yریشع S+ فسوی نب

 نین+وق #H +# یباتک I9 .تلیضف I 9وقت هب #وهشم Hوب یفIرعم )institutor( ننقم

 a @0ان هک تشون )Ya^٤^ ـهIH )31tدح #H یض+#+ میسقت I یموق aوس# I یعامتج+

)Hتس+ )یلم خیش رتف I وم یض+#+ مه دعب 0رق #اهچ ات 0ایئ+زفسوی#Iاس+ رب +# یثN 

 Nاس+ رب نکاسم y Iاگ+رچ Iî I#زم یض+#+ نین+وق نی#H ،دنHرکیم میسقت رتفH نین+وق

 H+رف+ Hوبمک ای شی+زف+ بسح رب gاس S Hy+ دعب I ،9دش میسقت I+jاسم I تل+دع

 خی#ات H، I H#+0وب وتښپ رثن میدق #اث@ O +Sاتک نی+ I .دشیم دیدجت اه Hy+وناخ

 .Hوب z#دنم 0وتښپ a+وق+ Oاسن+ |رش اب لیابق نی+ jرجاهم

 IHدح( دم@ یئ+S ین+# 0اخ وجک تسدب 0ایئ+زفسوی #+دتق+ aامS یلم خیش S+ دعب

itt٤^ ـهi٤a(، ۀلمکت هک +# یباتک زین 0اخوجک Hوب یلم خیش رتفH H# خی#ات |رش 

 دیاق I 0+رمکح اهتدم I تشون یلم خیش هعوضوم نین+وق میمرت I لیمکت I یی+زفسوی

 +# اهن@ Hyرک گنج لیخ هی#وغ اب #وتپ خیش #H #+وس #+زه H ^1دم هب H Iوب a+وق+ نی+

 +# S+ëالH هک Hوب jوکرگنل #S+ë HالH اب یئ+زفسوی رگیH مهم گنج I ،تسکشب

 کلم دلI #وصنم yاش یئ+زفسوی 0ابSرم رفن HI 0اخ وجک S+ دعب .دنH+H نیرخ@ تسکش

 IHدح #H هک دنHوب jاحفص نی+ 0ان+رمکح یت+وس سیI 0اطلس I 0امیلس

)i^t-i1رنامرف )ـه٥I+رمش یلحم 0ایHy دندشیم I اب رباب Hاش رتخy یب یب #وصنم 

 ریهاشم S+ 0اخ IINاط I یت+وس نیدل+Xالع 0اطلس نینچمه H، Iومن SHI+z+ هک#ابم

  .g H+#Hاج# نیS+ 9رکI9 ó هک دنرباب رصاعم

 :%ان.رمکح نی. ریهاشم
^û دنه نب نماجهک نب 9رنک لهکپ 0اطلسI )دحIH 3ttـه( 

1û رهب 0اطلس+a دح( نماجهک نبIH 3^tـه(

[û دح( انموت 0اطلسIH 3^ـه٥(

٤û دح( یئ+زفسوی دمح+ کلمIH 3^ـه٥( 

٥û خیش @Ha دح( فسوی نب یلمIH 31tـه( 
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٦û ین+# 0اخوجک S+دح( یئIH ittـه( 

Yû اشy وصنم# Iدح( 0امیلس کلم دلIH i^tـه(

3û 0اطلس Iدح( یت+وس سیIH i^tـه( 

iû الع 0اطلسX+دح یت+وس نیدلIH )i^t ـه( 

^tû اطIN دح( 0اخIH i^tـه(

 بسن ،یناغف+ jایح ،#Iاشپ خی#ات ،#+رشال+ I #+ربال+ üرکذت ،عصرم خی#ات :دخآم
 ،z 1 وتښپ HO+ خی#ات ،هن+زخ هټپ ،لباک 9اهمانلاس ،دنه هقیتع #اث@ ۀلجم ،هنغاف+ همان

 .همان رباب ،یناغف+ تلوص ،0اهج دیش#وخ

 دنه /ای,ومیت
 )ـه55٥5->5:( /ایوفص 8 کب28G 8 /اینوغ,E 2وفن

H# +I+ره 0ای#ومیت رصع رخ+j رباب دمحم نیدل+ریهظ Iریم خیش رمع دلS+ Iوب+ دل 

 #٤i[a( H^ ـهg )3iiاس 0اضم# ٥ j #IS+ره رکذل+ قباس 0اطلس 0اگ#وک دیعس

 Hوخ نیب j+ره 0اگH+زهش تقونی#H .تسشن تخت رب یگلاس ^^ نسب هناغرف 0اجدن+

 Ñرط S+ رباب 0وچ .Hوب yدیH #وتف I فعض j+ره تنطلس Hy Iوب gوغشم H#وخ H Iزب

 قفوم تسن+وت نس رغص HوجIاب 0+ربانب ،Hوب #ومیت I زیگنچ هب Oوسنم #Hام I #دپ

 Hومحم 0اطلس I دنقرمس #S+ Hریم دمح+ 0اطلس I+ مع تقونی#HH. Hرگ یهاش ظفحب

 ریگناهج رباب #H+رب I ،دنتش+Ñ Hالتخ+ رباب اب I دندن+ریم مکح 0اشخدب ISدنق #S+ Hریم

 y، Iدیشک 0اجدن+ I #+ +S+ رباب رگیH 9ابق# I نیفلاخم نی+ هک ،Hوب I9 بیق# زین +Sریم

 Ñرصت دنقرمس رب زیگنچ نب یجوج H+ژن S+ مه+رب+ نب )ـه٦^i-it٥( 0اخ ینابیش

 .تسین 0اتسناغف+ خی#اتب ¶وبرم 0@ عیاقI |رش هک ،تخیH# @I رباب اب H، Iومن

 فیرح 0وچ Hy، Iرک گنج ینابیش لباقم #٥t[a( H^ ـهiti( ات رباب gاح رهب

 Iرسخ شیپ I تشذگ 0وحیج g +Sاس نیمه #H I Hاهن 0اتسناغفاب I9# ،دیH 9وق +#

 رکشل Hyایپ I #+وس #+زه تشه یمک S+ دعب I ،دم@ ISدنقب 0اشخدب 0+رمکح yاش

 +Sریم 0امزل+ عیدب yانپ هب هنمیم 9وسب +# Iرسخ I#Hy I@ مه+رف Hوخ #Iدب +# Iرسخ
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 0ایرکشلاب H، Iومن بحاصت +# Iرسخ g+وم+ I ،دیناشن بقع اجن@ 9#ومیت Hy+زهش

 لباک 0+رمکح ام+ .I9 @I#H# لباکب ISدنق S+ یلوغم ~H+وناخ #+زه #اهچ هس I Iرسخ

H#رل+دبع تقونیS+å ریمS+ ریم گیب غل+ کچوک رسپS+ وبH، تموکح #وم+ هک +I #+ 

 I فسوی دمحم ریم+ 0وچ لباک 0اگ#زب I ،تش+H تسH# H یمان )یکS( هکa Sریش

 نی#دمه .دنتشکب یناطلس هناخن+ویI9 #+ H# H یلع سنوی ریم+ I گیب مساق دمحم

+Iاقj اهدنق ین+رمکح# I دب 0اتسناغف+ یبونج ریسمرگIHریم+ 0ام óI+نب 0وغ#+ 0ونل 

 0امSالم S+ 0وغ#+ ریم+ نی+ I ،تش+H قلعت )ونS هب #وهشم یچولب jای+H# #I( نسحریم

 نیمI S 0اتسجرغ I #وغ ین+رمکح هب +رقیاب نیسح 0اطلس هک Hوب 0اگ#وک دیعس وب+

H+I# رک #رقمHy وبH، I9 اسبg )itزه لیابق )ـه٤+#y I رگ عیطم +# 9#دکنH+دینy I H# 

+S+9 @0 رف تموکح+y I وغ# I تفای #اهدنق I اسبg )it1٤^ ـهi٦a( زهشب+Hy عیدب 

 H+دم+ +Sریم نیسح 0اطلس }#دپ Ñالخ رب 0ایصع #I H+ اب H #+ H+Hy Iوخ رتخH 0امزل+

 دش یلوتسم خلب رب 0امزل+ عیدب 0وچ .تفرگب +# j+ره )٤i3a^ ـهH I H# )it٤رک

 0وغ#+ óوفن Hرمب )ـه^^H# )i +رقیاب نیسح 0اطلس 0وچ I تفرگب +# 0اتسیس 0وغ#+

 ات )هیلاح 0اتسچولب( گنتسم I 0الوب g Iاش تیالI رب #اهدنق I +S تفرگ ینIزف+

 دیHرگ هتشک ینابیش گنج j I+ره yرصاحم #H{ Hوخ H Iرک هضبق دنس 9#اجم

 ات #اهدنق S+ 0وغ#+ میقم دمحم I گیب yاش }رسپ HI ام+ .)٥tYa^ ـه]^IH iدح(

H#دندن+ریم مکح دنس 9ای I دعب 0اخ ینابیش اب +S ره حتف+j رک حلصH0وچ .دن Sیک 

 لباک رب #اهدنق ریسمرگ S+ 0وغ#+ میقم دمحم ،دنام لتخم لباک #وم+ I دیHرگ هتشک

 I ،تفرگب +# لباک I دن+# بقع 0امغل هب +# S+åرل+دبع +Sریم )ـهg )it3اسب I تخات

Hاکنب +# گیب غل+ رتخ| @I#H. Iرباب هکیتق +S رطÑ امشg +S دنهIتشذگب شک I 

 .)٥t[a^ ـهI#H )iti@ تسدب +# لباک رباب تف# #اهدنق هب لباک S+ میقم دمحم

 jالک ات دم@رب ینزغ Oوصب رباب I تخ+Hرپ رکشل زیهجت هب #اهدنق #H میقم دمحم

ـ ه^^H )iرک #رقم ینزغ تموکحب +# Hوخ #H+رب +Sریم ریگناهج I تف# شیپ یئ+زلغ

^٥t٥a(. اسکیg امت دعبa زهش+Hاغرم #انک رب 0اتسناغف+ 9#ومیت 0اگO H# لباقم 

 jافI ربخ 0وچ رباب ،دنHومن jوعH مه +# رباب I ،دندش عمج ینابیش I0زف+ j #ISوق

 y I#+زه S #+y+ ،تش+H# Hg H 9ره هغدغH{ Hوخ gوقب y Iدینش +# نیسح 0اطلس

+Iامیå رمبIاچå #تف، I H# زنمg زهش اب 0اغاب لگ+Hامج( دش یقالم #وکذم 0اگH9 
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 هب زین لباک gالتخ+ ربخ H، Iرکن a+دق+ گنجب ینابیش 0وچ .)٥t٦a^ ـهi^1 9رخال+

 #H 0وچ .دیH# #+y H نیگنس jافلت I ،دم@ Sاب لباکب دیدش 0اتسمH# S ،دیس# رباب

 +ذهل ،دنHوب هتش+Hرب یهاشHاپ هب +# رباب مع +Sریم 0اج لباک 0+رس S+ یخرب O I9ایغ

 نیمه #H 0وچ ینابیش I ،دش #Iرفم 0اتسیس I #اهدنق هب هیل+#اشم رباب gوصS I+ دعب

+Iاقj هلمح 0اشخدب رب @I#H ریم رصانS+ رب+H# دن+# بقع لباکب +# رباب کچوک. 

 یناغف+ لیابق اب هک Hوب 9دنمIرین yاشHاپ #ومیت I زیگنچ S+ دعب 0اتسناغف+ #H رباب

 یناگدنa Sاشح+ a Iانغ+ ۀیبرت I 9رگ یچوک jایحب Hوخ #اسهوک I عت+رم #H هک

 Oونج یجلغ لیابق j#امغب +# j+ره رفس نیگنس jافلت I @0 ،تخیH# @I دنHرکیم

 .)ـه]^H )iومن یفلت ینزغ åرش

H# اس نیمهg دعب 0اخ ینابیش 0وچ +S تخات I اتS ره+j رف ات+y I ریسمرگ 

 دمحم I گیب yاش اب کشیلاخ عضومب #اهدنق #I H دم@رب لباک S+ رباب 0+رب انب ،دیس#

 گیب yاش I#Hy I@ تسدب +# #اهدنق Hوخ رکشل #+زه H HIدمب H، Iرک گنج ینوغ#+ میقم

 Hوخ #H+رب هب +# #I+دنیمI S #اهدنق تلای+ رباب .تخیرگ #I+دنیمزب نیقم I گنتسم هب

 هب ،دنHوب Hyرب yانپ ینابیش هب هک 0وغ#+ 0+رسپ یلI ،دیHرگ لباک Saاع S+ H+Hyریم رصان

 +# #اهدنق ینابیش ،دندن+# لباکب +# +Sریم رصان I دنتخات #اهدنق رب سپ+I ینابیش Hدم

 .)ـه]^i( تشگرب 0اس+رخ هب }Hوخ H Iرپس گیب yاش هب

 لباک Hy I +S#وخ تسکش میقم دمحم تسS+å +S Hرل+دبع +Sریم هک میتفگ رتشیپ

 دمحم I یناتسیس #وکبش یلع Hدمب #اهرگنن #I H ،تخیرگ 0اتسناغف+ یقرش IHدحب

 #H رباب .تش+رف+ یهاش ملع yریغO Iوقعی I رظن I نکش فص هّٰلل+دبع I ینابیش یلع

 Hyرک گنج #اهرگنن #I H+ 9+وق #+زه #اهچ هس اب I تخاتب Iرب )٥t3a^ ـه٤^g )iاس

I رل+دبعS+å #+ تشکب، I زین Sهک +# یع+# ریب H# رکیم هلباقم رباب اب 0اشخدبH، 

 0اشخدب I لباک #H رباب هک jاقI+ نیمه #H. Hرب نیب H +Sوخ مع +Sریم 0اج هعی#ذب

 yدیچرب j+ره S+ 0اخ ینابیش هعی#ذب 9#ومیت 0اگH+زهش تموکح ¶اسب H Iوب gوغشم

 yاشHاپ لیعمس+ yاش 0+ربانب .Hرک Ñرصت #اهدنق ات 0اس+رخ aامت رب ینابیش I ،دش

 هب I تخاس 9#اصح اجن@ #H +# ینابیش I دم@ Iرمب )ta^٥^ ـه٦^g )iاس #H 9وفص

 Hوخ اب کبIS+ رفن #+زه I Hy ،تخات 0ایوفص رب رفن #+زه ٥^ اب ینابیش 0ابعش 1٦

 وم@ ات )a^^٥^ ـهi^Y( #اهب #H لیعمس+ yاش I ،دندش هتشک گنج نی#H ینابیش
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 0ایوفص گنج #H 0اخ ینابیش رباب e#زب بیق# 0وچ .دم@ j+رهب سپ+I I هتف# شیپ

 I#+Xام رب رفن #+زه ٦t اب خلب I لباک I#H I +S@ تسدب یتصرف رباب 0+رب انب ،دش لتق

 S+ سپ+I هحوتفم Hالب ٤a( @0^٥^ ـهi1t( ات Hایj Sاحوتف S+ دعب I ،تخاتب رهنل+

Hتف# شتس I تشگرب لباکب یماکانب. 

 یهجوت وسن@ هب نیS+ دعب Hوب لباقم نینه@ 9ابق#اب رهنل+ I#+Xام #H رباب 0وچ

 یئ+دتب+ بت+رم لباک #H 0+ربانب .H+SHرپ دنه ۀحیسف کلامم jاحوتفب تس+وخ H، Iرکن

 H، I +Sومن Sاغ@ دنه رب +# Hوخ نیلI+ تخات )ia^٥^ ـهH I +S )i1٥رک ایهم +# #اک

 رب Hyرپس هکت+ گیب نیسح هب +# یح+ون I @0 ،دیس# Oاجنپ yرهب ات دنس Oالین ربعم

I0+رکهک تیال I رک هلمح هلاهرب هعلقH، I Iرهب نیب تیالy I یلع دمحم هب +# دنس 

 I هتخاس #+دفرط Hوخب +# #Iاشپ gامش یئ+زفسوی لیابق I H# #+y تشگرب لباکب Hyرپس

Hاش رتخy تفرگ ینزب +# یئ+زفسوی رتنالک #وصنم. 

I نیاب Iام هک( نیگتکبس دننام تسن+وت هلیسH# ومحمH #+ +S +0اناغف S+هتفرگ یلب 

 دنه yدنی@ #وط+رپم+ اهن@ jوقب SH، Iاس لیامتم Hوخب +# 0اغف+ نینه@ I ریلH لیابق )Hوب

 0اکم+ I ،دنHوب Hyاتف+ دنس 9+رجم I ربیخ نیب عیسI ۀحاس #H 0ایئ+زفسوی +ریH. Sوش

 .H#ذگب دنس I#+9ام I دنه Ñرطب لباک S+ یسک اهن@ H+دم+ I0دب تش+دن

 S+ )ـهi1٥( رخ+I+ هب HIa تخات #H 0+ربانب ،تفرگ یناس@ رباب #اک هلیسونیدب 0وچ

@O +هتشذگ کت I تشگرب سپ I H# #+y ات +# لیخرضخ لیابق#+z ومنH. H# وس تخاتa 

)i1٥^ ـه٦^ia( وکلایس اتj اجنپO تف# شیپ I وپ دیس# #+ I0+ری I اع لتقa 

 +# #اهدنق رباب +ذهل تخاتیم #اهدنق رب دنس S+ 0وغ#+ گیب yاش 0وچ .دم@ لباکب Hyومن

 ia( I^٥^ ـهi1٦ بج#( تشگSاب لباکب Hyرک حلص گیب yاش اب Hy Iومن yرصاحم

 رهش I ،دن+# بقع gاش 9وسب +# گیب yاش Hy Iرک yرصاحم +# #اهدنق Sاب رگیg Hاس

 0+رمکح +# 0+رماک Hy+زهش I تفرگ حلصب )a^٥1^ ـهg )i13+وش ]^ #H +# #اهدنق

 .دین+Hرگ اجن@

 ،تس+ #وپلابیj I Hوکلایس I #وهال ات )a]٥1^ ـهg )i[tاس #H رباب a#اهچ رفس

I H# مجنپ رفس H# بج# 3( تپ یناپ گنج i[1ول میه+رب+ 0اطلس )ـهH9 #+ هتشک I 

 9اه jرجاهم هک Hوب تقونی#٥1٥a(. H^ ـهi[1 بج# 1^( تسشن یلهH تخت رب
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 e#زب لیابق زین I ،دش لیمکت ونب j Iاهوک I# Iاشپ H9+وب یئ+زفسوی لیابق e#زب

 .دنتفرگب +# Oاجنپ Oونج I 0اخیSاغ ~ریH ات دنس ۀضوح یچولب

 H+#y+ یلهS H+ رباب Ñرط S+ #اهدنق I 0اشخدب I لباک ات 0اتسناغف+ نیS+ دعب

 0+رمکح 0ویامه Hy+زهش I )ـهi[1( زیHرگ I ینزغ 0+رمکح 0الک هج+وخ I ،دشیم

 0وچ .Hوب #اهدنق 0+رمکح 0+رماک Hy+زهش ٥1٦a( I^ ـه]]i( 0اشخدب I لباک

 Hرک هلمح 0اشخدب رب 9رغشاک 0اخ دیعس 0اطلس ،تف# دنهب )ـه٥]H# )i 0ویامه

Iیل +S Hدنه تس+g ریمS+ وخ تسکش رباب نب#H، I 0امیلس هب 0اشخدب ین+رمکح 

 .تفرگ قلعت رباب Ñرط S+ +Sریم

 لهچ åاط I هبیتک I +I ،دش Hyرپس 9رکسع Hy+زهشب 0+رماک S+ دعب مه #اهدنق ام+

Sاهدنق هنی# #+ H# )i[t٥1^ ـه[a( اهن انبH I ات )i٥٤٦^ ـه]٥a( رک متخH. رباب +S 

 I خلب S+ هک تس+ 0اتسناغف+ فلوم I ملاع I# IالI H زیرنوخ IÑ Iرعم 0اهاش

 یک#وت I یس#افب I9 ،دن+رمکح حیسف یتکلمم رب یلهH ات #اهدنق I لباک I 0اشخدب

 #ta( H]٥^ ـهi[Y( هیناثل+ H9امج #I H ،تس+ مهم فیلات دنچ I H+#+9 تفگیم رعش

 yاش +# I+ #+زم I دش نفH رباب òاب #H لباک #I H+ تیصI رب انب I هتفای jافy Iرگ@

.تس+ #وهشم لباک #H 0ونک ات هک ،Hرک ریمعت )٦٤٦a^ ـهH# )^t٥٦ 0اهج

 I# Iاشپ O Iاجنپ I9 تسشن یلهH تخت رب }رسپ 0ویامه نیدل+ریصن SI+ دعب

 I ،تخانش 0+رماک Hy+زهش }#H+رب ین+رمکح ۀطخ +# 0ایماب I #اهدنق I لباک I 0امغل

ـ هi٤1( IHدح #H. Hرپس )رباب مع( +Sریم 0اج دلI 0امیلس +Sریم هب +# 0اشخدب

^٥]٥a( اسa ریمS+ 9وفص +S ره+j هتخات #اهدنق رب I @0 رهش #+ +S H0+رمکح تس 

 #اهدنق I تسکشب +# +Sریم aاس y Iدم@ #اهدنق هب #وهال S+ 0+رماک .دیشک 0+رماک +Sریم

 پسامهط yاش Hوخ رگیg Hاس Sاغ@ #I H ،دم@ #وهال هب Hوخ Hyرپس گیب 0الک هج+وخب +#

 یلH Iرپس #اجاق 0اخ î+دب +Sریم هب I هتفرگ 0الک هج+وخ S+ +# #اهدنق Sاب 9وفص

Iاش هکیتقy اب 0+رماک ،تف# 0+ریاب پسامهطS +S دم@ #وهال I تفرگب +# #اهدنق 

)i٦]٥^ ـه]٤a(. 



0اتسناغف+ رصتخم خی#ات

1٦٤

Dاش رباب نیدل.ریهظ

 رباب +ریS دنک ظفح +# #دپ یهاش aاقم تسن+وتن 0اتسIدنه #H 0ویامه ام+

 yدیناس# همدص دنه #H یناغف+ یخی#ات تمظع هب Hy Iرک Hابرب +# 0ایHول یهاشنهاش

 +# دنه یهاشنهاش I دنHوب Hوخ یخی#ات تمظع H+Hرتس+ Hدص #H 0اناغف+ 0+رب انب ،Hوب

 0+دقف X +H+#y Iوس ببسب H9ول میه+رب+ 0اطلس 0وچ I .دنHرمشیم Hوخ یثI#وم کلم

 لباقم #H تپ یناپ گنج #H +رن@ هجیتن H Iوب Hyرک yدنگ+رپ +# یناغف+ ~وق میلس لقع

 yاش ریش هب IÑرعم 0اخ دیرف دننام 9دنمشوه ۀغبان رفنکی تقونی#H 0+ربانب .دیH رباب

+S رعم هلیبقIÑ 0وتښپ 9#وس H# رک #وهظ دنهH. I9 دنگ+رپ 9+وقy +یناغف #+ H# دنه 

I+مه+رف سپ @I#H، I رک +# یناغف+ تمظع 0وناکa تخاس، I دعب +S وم+ میظنت# 

 H I#وخ تسکش 0ویامه .I#H@ هلمح هیلوغم 9+وق I 0ویامه رب اهن@ Hاحت+ I 0اناغف+

 gاح نیمه #H .تش+ذگ Sاب 0@ خی#ات 0اکلام هب سپ+I +# دنه یهاشنهاش aاقم

 کنتسم g Iاش I +S #+y دیس# دنس jوک رمع هب )٥٤ta^ ـهiY٤( بج# #H تسکش

I 0اتسناغف+ یبونج ریسمرگ I رهب 0اتسیس+j I دهشم I H# H#انپ 9وفص #ابy ربH. +ام 

 S+ دعب I دندش yدنهانپ #اهدنقب g+دنه +Sریم I رکسع +Sریم I لباکب 0+رماک +Sریم

 اجن@ 0+رمکح +Sریم 0امیلس اب نی#ان #Hy I Hرک تکرح لباک S+ 0+رماک +Sریم 9دنچ
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 S+ +رن@ هتخات #اهدنق رب S+0+ دعب H، Iومن #وبجم Hوخ تعاطاب +# H، I +Iرک گنج

Hدنه تس+g ریمS+ دیشکy ریمبS+ رپس 9رکسعH، I دنه+g الج( یهاش 9وج هبg @ابH( 

 هک یگنج S+ دعب I9 .دش 9#اج 0اتسناغف+ #H 0+رماک aانب هکس I هبطخ I ،دش #رقم

 همیمض زین +# 0اشخدب aامت )a^٥٤^ ـهH H# )i٤3رک O+#دن+ #S+ Hریم 0امیلس اب

 زکرم I دن+ریم مکح دنس 9+رجم ات لباک I +S #اهدنق ات 0اشخدب H، I +Sومن تکلمم

 .Hوب لباک شتموکح

لباک G8 رباب Fربقم

 #+زه یس اب )٥٤٤a^ ـه^g )i٥اس #I H هتفرگ H+دم+ 9وفص #اب#S H+ 0ویامه ام+

 #H +# 0+رماک 0ان+رمکح جلخ ریم I یلع مهاش I ،دم@ دنمله O@ #انکب j+ره S #+y+ رفن

 9رکسع +Sریم تسy +S Hرصاحم yام ٦ S+ دعب +# #اهدنق IH9زب H، Iرک #وصحم تسب

H# )i٥1تفرگ )ـه، I رق قباطم+#H+Hاش اب هکیy ومن 9وفصHy وبH @0 زهشب +# رهش+Hy 

 aریب هب +# رهش 0@ 0ویماه ،Hرمب #اهدنق #H کچوک Hy+زهش نی+ 0وچ .Hرپس 9وفص H+رم

 I9 @I#H، I# لباکب }Hوخ Ñ H+H. I+رصن+ تصخ# +# 9وفص 0ایرکشل Hy Iرپس 0اخ
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 )٥٤٦a^ ـه]i٥( 0اضم# #H لباک رهش I دندش میلست Iاب 0+رماک yاش 0ان+رمکح

 yانپ دنس هینوغ#+ 0ان+رمکح هب اجن+ I +S تخیرگ ینزغب 0+رماک I دم@ 0ویامه Ñرصتب

 .Hرب

 رهنل+ I#+Xام هب شکIدنه یلامش jایالS+ #+ +S Iریم 0امیلس gاس نیمه #H 0ویامه

 I ینزغ I دم@ دنس S +Sاب 0+رماک 0وچ یلI#H، I@ تسدب +# jایالI @0 I ،دن+# بقع

 Igال+ عیب# #y I Hدم@ یلامش jاحفص S+ تلجعاب 0ویامه I#H@ تسدب +# لباک

)i٥٤^ ـه٥٤Ya( تسکشب +# 0+رماک، I9 تخیرگ 0اشخدب هب I تسدب لباک 

 .دم@ 0ویامه

I0+رماک 0وچ یل H# 0اشخدب I 0اقلات I وفن 0الغبó9 دب 0ویامه ،تفایI0 فقوت 

+I #+ H# ومن میلست هب #وبجم 0اقلاتHy I الوک تیالوبO اتسرفH I ریمS+ +مه+رب #+ H# @0 

Iدم@ لباکب هتش+ذگ تیال )i٥٤^ ـه٥٤Ya(. +0+رماک ام H# الوکO مه+رف یتیعمج 

@I#Hy دماب+H رصتب +رناشخدب 0اخ دمحم ریپÑ @I#H. وس #اب 0ویامه 0+ربانبa هب 

 I 0التخ IHدح jاحفص 0@ ۀیفصت S+ دعب Hy Iرک رفس شکIدنه یلامش jاحفص

 IS Iدنق I میه+رب+ I 0امیلس +Sریم هب +# 0اقلات I رفظ ۀعلق I 0+رماک +Sریمب +# Oالوک

ـ هi٥٥ 0اضم# 1( دم@ لباکب H I9وخ g H+Hy+دنه +Sریمب +# نی#ان I شمکش+

^٥٤3a(. 

 aاکان یلI تفرگ j#وص 0اخ دمحم ریپ لباقم #H خلب هب 0ویامه a#اهچ رفس

 یتوق یلامش jایالS H# Iاب 0+رماک هک )ـهi٥Y( gاس #I H )٥٤ia^ ـهi٥٦( تشگرب

 H I#وخ تسکش دنب#وغ گنج #H یلI تف# Ñرطن@ هب مجنپ هعفH 0ویامه ،دیناس# مهب

 اب a+رگرتش+ #I H تخاس مه+رف 9رکشل IH9زب 0ویامه ام+ .تفرگب +# لباک Sاب 0+رماک

 9رکسع +Sریم H، Iرک هضبق لباک رب 0ویامه I تخیرگ 0امغلب 0+رماک .ديگنج 0+رماک

 I هتف# 0اتسبرع هب هک ،Hاتسرف خلب I 0اشخدب هب ،Hوب yدش #اتفرگ گنج نی#H هک +#

 مه+رف 9رکشل لیلخ I 9دنمهم 0وتښپ لیابق نیب S+ 0+رماک یلI )ـهH )i٦٥رم اجنامه

@I#Hy اب #اهچ هعلقò )الجg @ابH( #+ رصاحمy رکH. 0ویامه +I #+ H# یگنج +S هب ربیخ 

  I دش عق+I گنج #اهرپچ #H# H+رب HI نی+ نیب )a^٥٥^ ـهS H# )i٥3اب I ،دن+# #Iاشپ

 #H هتفرگ +# I+ رکهک Ha@ 0اطلس یلI ،تخیرگ دنهب 0+رماک I دیHرگ هتشک g+دنه +Sریم

)i٦t٥٥1^ ـهa( رپس 0ویامه هبH I 0ویامه +I #+ تخاس #وک هنامحریب. 
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H#هک تقونی @g رباب H# +زب 0اتسناغفH Iوخ#H وغشمg وبHدن I رب 0ویامه+H#+0 

 yاش ریش دنه #H، Hوب 0وگلگ 0وخب 0اتسناغف+ ëاخ I تش+Hرب یم 0ایم H #+ +Sوخ

 yاشنهش نی+ یلI .تش+ذگ +# H9اب+ I 9#+دناهج I تیندم I مظن دیفم H9ابم 9#وس

 +#وگان هثHاح رثاب رجنلاک هعلق #٥٤٥a( H^ ـهIg )i٥1ال+ عیب# I# #IS ^tرپ تیندم

 aرگ +# یناغف+ تمظع 0وناک دنتسن+وتن Ñ +Iالخ+ I ،تف# 0اهج S9 +Sوس شت@

 .دندنگ+رپ مه S+ دنتش+دن 9دنمشن+H 9امنه# 0وچ یناغف+ 0+رس I ،دن#+دهگن

 89وس Dاش ریش

 دمحم Hy+زهش I تخاس ò#اف H#+0+رب gاجنج H +# +Sوخ 0ویامه jرطنیS+ ام+

 Saاع #Iاشپ S #+y+ )ـهi٦1( رفص #H هتش+ذگ 0+رمکح لباک #H #+ Hوخ #H+رب میکح

 ٥ هب I تسشن یلهH تخت رب 0اضم# yرغ )ـهg )i٦1اس #I H ،دیHرگ دنه ریخست

 .تف# 0اهج S+ یله٥٥٥a( H# H^ ـه]Ig )i٦ال+ عیب#
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I 9اجب I9 الجg +زیس رسپ ربک+ دمحم نیدلHy هلاس +{ #IS عیب# 1^ هعمج 

 +Sریم ،دیس# لباکب 0ویامه jوف ربخ 0وچ ،دش yاشHاپ #وهال #H )ـه]i٦( یناثل+

 yرصاحم لباک رهش #H +# میکح دمحم yام #اهچ I دندم@ میه+رب+ }رسپ I 0امیلس

 هب سپ+I رهش 0@ حتف I0دب 0امیلس ،دیس# لباکب ربک+ 9+وق 0وچ یلI ،دنHرک

 لباک #وماب مناخ کچوچ yام میکح دمحم Hy+زهش ~دل+I I )ـه]i٦( تشگرب 0اشخدب

 )٥٦1a^ ـهg )iYtاسب هک ات ،دنHوب î+زن #H مه اب فلتخم 9+رم+ H Iرکیم Ñرصت

 9+وق اب Hاب@ gالج òاب #اهچ #I9 H .دش هتشامگ لباکب ربک+ #اب#S H+ 0اقاخ 0اخ معنم

 yاش هب +# #اهدنق 0ویامه 0وچ ،تخیرگ دنهب H I#وخ تسکش Ñ H+Hy Iاصم لباک

 0اطلس Hjایقب +# 9رکشل 9وفص پساهط yاش +ذهل ،Hوب Hyرپس یئ+زلغ یتالک دمحم

 gاس #H +# رهش نی+ å H+H Iوس #اهدنقب 9وفص لیعمس+ yاش هس+ون +Sریم نیسح

)iـه٦٤( +S Hاش تسy دنتفرگب دمحم. 

 Dاش %ویامه
 

 خلب ریخست دصق هب 0اشخدب S+ 0امیلس +Sریم )٥٥ia^ ـهi٦Y( هنس #H 0انچمه

 تسکش یلH Iرک گنج S#+0اگ همشچ #H 0اخ دمحم ریپ 9+وق اب I ،دیشک رکشل

 .دیHرگ هتشک نمشH تسدب میه+رب+ +Sرم }رسپ H، I#وخ
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 I هتخیرگ 9ربک+ #اب#a( +S H]٥٦^ ـه^IH )iYدح #H 9ذمرت یلاعمل+وب+ نیS+ دعب

 X+رم+ S+ یخرب اب +# Hy+زهش #Hام I ،تفرگ ینزب +# میکح دمحم ره+وخ I ،دم@ لباکب

 ،دنتس+وخ H+دم+ 0اشخدب 0+رمکح 0امیلس +Sریم S+ لباک نیمولظم Hy I+زهش ،تشکب

 I دنتشکب +# یلاعمل+ وب+ ،HÑ H+Hاصم لباک I یلاعمل+وب+ 9+وق اب دنب#وغ لپ #S+ Hریم

 دمحم Hy+زهشب +# لباک 0امیلس .)a]٥٦^ ـه^iY 0اضم# Y^( دنI#H@ تسدب +# لباک

 هب میکح دمحم I تف# 0اشخدب هب هتش+ذگ یلع دیم+ 0اطلس +Sریم H Iوخ Hام+H میکح

 شکIدنه هلسلس I #اهدنق I دنس 9ای#H ات لباک لقتسم 0+رمکح 9ربک+ #اب#H H+دم+

 #H میکح دمحم 0وچ .)٥٦٤a^ ـهiY1( تف# نیب S+ 0امیلس +Sریم óوفن I ،دیHرگ

 ربک+ یلH، Iرک هلمح #وهال رب #Iاشپ I0 +Sدیرف Hوخ 9امام 9+وغاب ،تفرگ یتوق لباک

 #Iاشپ هب سپ+I +# میکح دمحم y Iدم@ #وهال هب yرگ@ ٥٦٦a( +S^ ـهiY٤( هنس #y Hاش

 .دن+# بقع

 Hyرک yرصاحم +# لباک y Iدم@ 0اشخدب S+ 0امیلس +Sریم ،میکح دمحم Oایغ #H ام+

 هب I تفگ ëرت +# لباک yرصاحم دینش +# میکح دمحم تعج+رم ربخ 0وچ .Hوب

 هک +Sریم مه+رب+ نب Çرهاش Hوخ هس+ون تسS H+ 0امیلس +Sریم یلI ،تشگ Sاب 0اشخدب

H# 0اشخدب I +دن#+O I 0اقلات I دنقIS وقj وب هتفایH، +S #+y تخیرگ دنه هب لباک، I 

 ۀناهبب دنه S+ 0امیلس ام+ .)٥Y٥a^ ـه]i3( دم@ ملسم Çرهاش رب 0اشخدب ین+رمکح

Sای#j دم@رب هّٰلل+ تیب I تف# 0+ری+ هب I +S +اهدنق هب اجن# I دم@ لباک، I H# اسg 

)i3Y٥^ ـهYia( ایبI#9 زهش+Hy 0اشخدب رب میکح دمحم I وخ ۀس+ونH تخات @I#H I 

 0اشخدب هب Hوخ I تش+ذگ 0امیلس هب شکIدنه ات 0اقلات Hy +Sرک حلص I+ اب Çرهاش

 .)ـهH )i33ومن افتک+

 Sاب رکشل #وهال I# Iاشپ رب لباک å، +Sوف هحلاصم S+ دعب میکح دمحم Hy+زهش ام+

 a( +I #+ +S^٥3^ ـهa )i3iرحم #H ربک+ یلH، Iرک yرصاحم +# رهش نی+ I ،دیشک

 I لباک یلH+H، I هم+H+ لباک ات #H+رب بیقعت هب +# Ig+ رفس I ،دن+# بقع #وهال Ñ+رط+

S+0اتسلب #+ I+رپس میکح دمحم هب سپHy I H# )^رفص ٤ i3iـه( +S+تشگرب دنهب اجن. 

 کبIS+ هّٰلل+دبع I ،تسشنن Iرف 0اشخدب #Ç Hرهاش I 0امیلس +Sریم Ñالتخ+ ام+

 ات 0اشخدب I ،دن+# بقع لباکب +# HI ره Hyرک Hyافتس+ Ñالتخ+ نیS+ خلب 0+رمکح

 .دش خلب ۀمیمض شکIدنه ۀلسلس
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 0اهج ٥3٥a( +S^ ـه]ii( 0ابعش 1^ خی#ات هب لباک #H میکح دمحم Hy+زهش

 نیH، I Sاتسرف لباک تظافح هب Sy Haات 9+وقاب +# هگنس 0ام#ونک yاشHاپ ربک+ I تف#

 دیHرگ 9ربک+ تکلمم همیمض Äامیقتسم لباک H Iرک #رقم اجن@ 0+رمکح +# هکوک 0اخ

)ii٥3٦^ ـه٥a(. ربک+ 9+وق H# احفصj وس+j I 0وتښپ #وشحلس لیابق اب #وجاب 

H# @Iدنتخی I وخH +زین ربک H# اسg )iiY٥33^ ـهa( اشپ هبI# @دمy I رفس HIa لباک 

 #Iاشپ هب H+Hy ین+رمکح +# یلباک 0اخ مساق لباک #y Hامکی فقوت S+ دعب H، Iرک +#

 لهچ دیزیاب نب نیدل+الج I یناشI#  0+#+دمکح اب 0اتسناغف+ 9اهگنج #H یلI تشگرب

 هتشک 0اناغف+ تسدب 9ربک+ #اب#H مهم نک# لبریب هج+# I یهاش #+وس #+زه yاجنپ ات

 .دم@ ده+وخ 0ایناشI# 0+ونع تحت 0@ |رش هک Hاتف+ 0ایناشI# تسدب ینزغ I ،دندش

 تکلمم y I +Sدم@ 9وفص 0اگH+زهش تسH# H #اهدنق رهش میتشون Äاقباس هکی#وط

 0اتسچولب S #+y+ 0اناخ 0اخ )٥ita^ ـهg )iiiاس #H +ذهل .Hوب yدش کفنم 9ربک+

 هب +# رهش 0@ یلباک 0اخ گیب yاش )٥i٤a^ ـه]S H# )^ttاب H Iرک هلمح #اهدنقرب

 gاس #I H ،دنام 0+رمکح #اهدنق رب 9ربک+ دهع رخ@ ات H، Iرک مض 9ربک+ تکلمم

)^t^^٦^ ـهt1a( ریمS+ نسح Iرهاش دلÇ هلمح #اهدنق رب هک +# یناشخدب @I#Hy وبH 

ـ ه٤^g )^tاس #H دنه yاشنهش ربک+ دمحم نیدل+ gالج 0وچ ،دن+# بقع #وغ هب

^٦t٥a( +S تف# 0اهج. 

 0اخ نیسح j+ره 9وفص 0+رمکح ،تسشن شیاجب I+ دنSرف ریگناهج نیدل+#ون

 9اپ yرصاحم #H 0اخ گیب yاش یلH، Iرک هلمح #اهدنق رب 0اتسیس مکاح Hدمب ولماش

 9وفص 0ایرکشل H، Iاتسرف #اهدنق هب +# دنه رکشل رهظل+ jوق زین ریگناهج H، Iرشف

 S9اغ هب ریگناهج #اب#S H+ 0اتلم I دنس I #اهدنق ین+رمکح I دنتخیرگ a+رم لین I0دب

 .)٦t٥a^ ـه٤^t^( دش H+Hy 0اخ

 0اخ گیب yاش رهش نی#I H ،دم@ لباک رفسب )٦t٦a^ ـه٥^t^( هنس #H ریگناهج

ـ هt1t^( هنس #g Hاس جنپ S+ دعب H. Iومن #رقم 0اتسناغف+ jاحفص ین+رمکحب +#

^٦^^a( دح+ هک+H +0اغف #Iوی لباک رب یناش#{ @I#H، وع ریگناهجì اشy چیلق گیب 

 #H ریگناهج I ربک+ اب 0ایناشI# 9اهگنج |رش( تشامگ لباک ین+رمکح هب +# 0اخ

 .)Hوش yدن+وخ 0ایناشI# لصف
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Dاش ربک.

 تسدب 0ونک+ H Iوب 9رباب I 9وفص 0اهاش î+زن ۀطقن y#+ومه #اهدنق 0وچ

 ریخست +رن@ 9وفص Nابع yاش )a^٦1^ ـه^]g )^tاس #H +ذهل ،Hوب Hyاتف+ ریگناهج

 لباکب +# Hوخ HIa رفس )٦1٥a^ ـه٥]g )^tاس #H هک H9وجIاب ریگناهج H، Iرک

 ین+رمکحب +# نسحل+وب+ هج+وخ +ذهل ،دنک یشک رکشل #اهدنق رب دشن قفوم یلH، Iومن

ـ هg )^t[Yاس #I H تف# دنهب H I9وخ I هتشامگ دنس 9ای#H ات شگنب I لباک

^٦1Ya( #IS رفص 13 هبنشکی H# وهال# +S 0اهج H# تشذگ.

I 9اجب +I زهاش+Hy رخa تسشن دنه تخت رب }رسپ، I اهش هبO +دمحم نیدل 

 I لباک I# Iاشپ y I+ریت #H هک نشI# دیزیاب 0امHIH 9اهگنج .دش #وهشم 0اهج yاش

 .Hرک HI+a 0اهج yاش Nولج ات H Iوب هتفای Sاغ@ ربک+ I 0ویامه رصع S+ شگنب I ینزغ

 |رش( دنHوب یفینع 9اهتلباقم gوغشم 0اتسناغف+ jاحفص #H یلهH #اب#H 0ان+رمکح

@0 H# 0+ونع تحت #Iدی@ یم 0ایناش( Iریگناهج هکیتق +S تف# 0اهج I 0اخ رفظ 

 0اخ دمحم #ذن تقونی#H، Hوب #اکیپ aرگرس یناشH #I+دحاب 0اتسناغف+ 0+رمکح

 حتف S+ دعب I تخات ëاحض ۀعلق I 0ایماب رب H، Iرمش تمینغ +# تصرف خلب #+دمکح

 نینوخ 9اهگنجب +# لباک I تشذگب شکIدنه S+ 0اتسناغف+ یلامش jایالI ¶اقن aامت



0اتسناغف+ رصتخم خی#ات

1Y1

 #+زه ٥^ اب +# 0اخ رکشل دنمهم نسحل+وب+ هج+وخ 0اهج yاش .y H+Hرصاحم yام هس

 yدقعیH )óاتسرف 0اتسناغف+ هب #+وس #+زه 1t اب +# 0اخ تباهم #الاس هپس I #+وس

^t[Y٦1^ ـهYa( I دمحم #ذن +S #+y تسشن بقع خلب هب 9#وغ I تسدب لباک 

 خیش دلI نیدل+ gامک gاس نی+ رخ+٦13a(. H# +I^ ـهa ^t[3رحم( دم@ 0اخ رکشل

 I هتخاس قفتم Hوخ اب لباک ات کت+ لح+وس S+ +# یناغف+ لیابق 0اغف+ نیدل+ نک#

 0اخ دیعس ام+ ،Hومن yرصاحم +# #Iاشپ H، Iرک }#وش یلهH تموکح Ñالخرب

ـ هt[3^ هجحیH )óرک ظفح +# #Iاشپ I هتخاس åرفتم +# 0ایش#وش لباک 0+رمکح

^٦13a(. 

ریگناهج

H# یکی نیرت 0اخ نسح 9ربک+ رصع +S #Iزب 9اس#e احفصj 0اتسچولب نیښپ 

 یلهH 9#ومیت I 9وفص تموکح نیب #H نیرت 0اخ ریش }دنSرف هک Hوب هیلاح

 تکرح زین 0اتسویس ریخست 9+رب )a^]٦^ ـه^g )^t٤اس #I H تسیزیم gالقتساب
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 îالقب 0اخ ریش I تخاتب نیښپ رب H+0رم یلع #اهدنق هیوفص 0+رمکح تقونی#H، Hرک

HIیک I انپ یلاتیچy ربH. +اش امy 0اهج H# +I+طس )^t٤Y٦^ ـه[Ya( هب 9رکشل 

 0اهج yاش 9+وقب +# #اهدنق I میلست هیوفص 0+رمکح 0اخ H+0رمیلع å H+H Iوش #اهدنق

 نی#H 0ایل+دب+ |رش هب îوج#( 0+رماک IH Iدغم کلم #اهدنق یموب 9اسH I #Iرپس

 0اهج yاش 9+وق I دندش هتخانش #اهدنق 9#+دمکح هب Äامس# 0اهج yاش #اب#O( +S Hاتک

ـ هt٤3^ یلIال+ H9امج( دنHرک Ñرصت کشرگ I تسب I# I+دنیمI S دنمله لح+وس ات

^٦[3a( I H# رحمa )^t٤iوب )ـهH اش هکy رفس 0اهج +Ig وخH #+ رک لباکبH، I H# 

 هتشک #Iاشپ y Iرهشون #H +# 0اهج yاش e#زب 0ان+رمکح هک یئ+زفسوی شبنج لباقم

 لباکب +# 0اخ دیعس I )ـهt٥t^( تشامگ 0اشی+ یبوکرسب +# 0اخ H+0رم یلع دنHوب

I رک #رقم #اهدنق هب +# 0اخ چیلقHy +S دحIH دنهI0اتسناغف+ فصن #اهدنق ات شک #+ 

 I دنمله #H هک 0اغف+ ~زمح کلم IHg I+ کلم یلH، Iومن یلهH 9#ومیت تلHI همیمض

 اب دنمله #انک رب ـهt٤i^ 0ابعش #H ،دنHرکیم ظفح +# Hوخ gالقتس+ 0اتسیس

 ظفح 9+رب 0اهج yاش I ،دنتف# نیب S+ یماکانب ام+ ،دنHرک گنج 0اهج yاش 0ایرکشل

 9+وق 0وچ .تشامگ #+وس #+زه ٥t اب +# yوکش +#+Hy H+زهش هیوفص jالمح S+ #اهدنق

 دیدهت +# لباک شکIدنه یلامش jایالI 0+رمکح 0اخ دمحم #ذن I #اهدنق 9وفص

 اب +# شخب H+رم Hy+زهاش )٦٤٥a^ ـهt٥٥^( هجحیH# ó 0اهج yاش 0+ربانب ،دنHرکیم

٥t وس #+زه+# I Hy ایپ #+زهHy I وس نیگنس هناخپوتå H+Hy I وخH I9 مه H# #عیب 

 9اه I+0 I H#yرپ S #+y+ یلامش jایالI رب هلصافالب I ،دیس# لباکب )ـهt٥٦^( یناثل+

 تکلمم دحرس H. Iرک حتف خلب ات +# 0اشخدب jاحفص aامت H، Iرب }#وی شکIدنه

 هج+وخ I #اهدنق 9#+دبوصب +# 0اخ ´+وخ I ،دیناس# وم@ O@ ات +# یلهH هی#ومیت

 I# I+دنیمS هب +# هّٰلل+دس+ I ذمرت هب +# 0اخ Hjاعس I 0اشخدب هب +# نمحرل+دبع

óI+تشامگ لباکب +# 0اخ #اقفل I وخH{ اشپ هبI# I 0اخ زیزعل+دبع ام+ .تف# #وهال 

I0اخ دمحم #ذن دل I+0+#وت یل H# )^t٥Y٦٤^ ـهYa( اب خلب ربS تخات، I المحj 

I9 الق اتî دنهIاش 0+رب انب ،دیس# شکy وس رفس 0اهجa وخH #+ رک لباک هبH I 

 یلامش jاحفص #H کبj +ISالمح فلالخ رب Hوخ 9+وقاب بیS گن#Hy +I+زهش

 ،Hوب +#وشH شکIدنه gامش ظفح 0وچ ،تف# شیپ هنمیم H Iوخدن+ I خلب ات شکIدنه
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ـ هt٥Y^ بج#( تف# دنهب }Hوخ Hy Iرپس 0اخ دمحم #ذن هب +# خلب 0اهج yاش +ذهل

^٦٤Ya(. 

 %اهج Dاش

 رهش بلطب یئ همان ًالI+ )ـهt٥3^( هنس #I H دنHرکن }وم+رف +# #اهدنق 0ایوفص

 اب یناث Nابع yاش Hوخ S @0+ دعب Hy Iاتسرف 0اهج yاشب یتسHI قیرط S+ #اهدنق

 نی+ I#H. I@ }#وی #اهدنق رب y Iدم@رب 0احفص+ S+ زمینلاب ≠وت جنپ I 0+رگ 9رکشل

 بیزگن#Hy +I+زهش یلهH #اب#H. +S Hرک yرصاحم #+وس #+زه ٥t Hدمب 0اتسمH# S +# رهش

 S+ دعب 9وفص yاش یلI ،دیHرگ #اهدنق هجوتم لباک I #وهال S+ رکشل #+زه Yt اب

 هتش+ذگ اجن@ #H #+وس #+زه Hy اب +# 0اخ O+رحم H، Iوشکب +# #اهدنق نینوخ 9اهگنج

 )٦٤ia^ ـهt٥i^( یلIال+ H9امج #H بیزگن#Hy +I+زهش .تف# j+رهب H I9وخ

 لباکب +# Hوخ a#اهچ رفس مه 0اهج yاش Hوخ H، Iرک yرصاحم #اهدنق #O #+ H+رحم

 +# #اهدنق ههام ٤ yرصاحم بیزگن#I+ هک H+H رم+ ،دنHربن شیپ S+ 9#اک 0وچ یلH، Iومن

 Hy+زهش H Iومن لباکب مجنپ رفس 0اهج yاش دعب gاس HI .دی@ #وهال هب I دیوگ ëرت
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+I#٥ اب بیزگنt وس #+زه+# I ایپHy I 1t نکش هعلق ≠وت I 1t هنایم ≠وت I Hy لیف 

 I+ ینابیتشپ هب رگیH 9+وق اب +# 0اخ هّٰلل+دعس H، Iرک åوس #اهدنق رب یگنج تسم

 Hyرک 9#اک yام H# HI دنHوب Hyرک yرصاحم Sاب +# #اهدنق هک نیگنس 9+وق نی+ .تشامگ

 .)٦٥ta^ ـه^t٦^ 0اضم#( دنتف# #وهال I لباکب سپ+I هجیتن ذخ+ I0دب I دنتسن+وتن

H# اسg Hاب رگیS اشy ایقب +# نیگنس 9+وق 0اهجHj زهش+Hy H+#+ وکشy رصاحم 9+رب~ 

 لیف H I ^Yt#وخ I 0الک ≠وت ٤٥ I #+وس #+زه yاجنپ I دص H+دعتب #اهدنق aوس

 نینه@ 0+رمکح 0اخ O+رحم ،Hرک åوس #اهدنق رب ≠وت هلولگ #+زه یس I یگنج

 حتف I0دب 0اهج yاش H. Iومن تمIاقم yام جنپ I تش+دهگن +# #اهدنق ۀعلق Sاب #اهدنق

 تسH# H ینزغ I لباک طقف j#وصنی#I H ،تشگرب دنه هب aاکان aوس هعفH #اهدنق

 I 0اتسیس I #اهدنق .تشامگ 0@ تظافحب +# 0اغف+ 0اخ #Hاهب y Iدنام 0اهج yاش

 I 0اتس#اخط I خلب ات Hوخدن+ I هنمیم S+ یلامش jایالI I 0ایوفص تسj H# H+ره

 yاش 0وچ .دنHوب 0اخ دمحم #ذن Ñالخ+ هک 0+#وت 0+#+دمکح هب Hوب قلعتم شکIدنه

 ì I9وع N Iوبحم بیزگن#I+ }رسپ تسدب )٦Y٥a^ ـهg )^t٦3اس #H 0اهج

+I#تخت رب بیزگن Hلباک 0+رمکح +# 0اخ تباهم ،تسشن یله I 0اخ ریشمش #+ 

 .Hرک #رقم #Iاشپ I 0اغف+ 0اتسهوک 9#+دجوفب +# 0اخ دیعس I ،ینزغ مکاح

 S+ تکلمم jاحفص y#+ومه هک تس+ 0اتسناغف+ ~#HI نیرت #وشرپ ریگملاع رصع

 0ایئ+S فسوی ًالI+ هک ،دنHوب 0اناغف+ I یلهH #اب#H 9+وق #اکیپ H#وم لباک ات کت+

 aوجه یلهکپ رب I0دگ Hومحم 0اطلس ë Iالاچ الم I وکاب Hjایقب #Iاشپ gامش

@I#Hریگملاع ،دن H# اسg )^tYY٦٦٦٦^ ـهa( یبوکرسب +# کت+ #+دجوف 0اخ لماک 

 yاش لمی+ aانب هک( دنمهم 0اخ لمی+ )٦٦3a^ ـهIH )^tYiدح #H یلI ،تشامگ اهن@

 IÑرعم یگنج Hرم I رعاش( کټخ 0اخ gاحشوخ یه+رمه هب ربیخ #H )Hزیم هکس

 #H ریگملاع gاس هس jدم I دنHومن H9ایS 9اهگنج ریگملاع 9+وق Ñالخرب )0وتښپ

 0اخ رغ@ H، Iوب لباک #H مظع+ دمحم Hy+زهش I ،دنامب اهن@ یبوکرس 9+رب g+دب+ نسح

 رهشون I هب+I HI رتهت گنج جنپ S+ دعب ریگملاع هک ات .H9رک نینوخ 9اهگنج 0اناغفاب

I دنک+O I ښپاخ I ابیرقت #اتشکÄ وفن کل کیN رف +# 0اناغف+ تضهن نیفرطI 

 تف# یلهدب H I9وخ دم@ گنتب لیوط #اکیپ نیS+ ریگملاع 0وچ .تسن+وتن yدناشن

)^t3^ـه( I +0اخ لمی H# ومن یگنج 0اخ رغ@ اب 0امغلH میظع سب I هک ات شهدم 
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 #Hاهب مظعم دمحم Hy+زهش I .دیHرگ هتشک 0اناغف+ تسدب )٦tia^ ـهH# )^^t1 رغ@

ـ ه٤^^^( gاس #H، I Hوب 0+رمکح #Iاشپ I لباک #H 9ریگملاع دهع رخ+y H# +Iاش

^Yt1a( رسH+# زب#e رپ یناغف+ لیابقHg وخ رکشلاب هک +# 0اخH +S لباکب تسوخ 

 .تشکب لباک I# Iاشپ y+# 0دش دنب I }اشتغ+ Nرت S+ ،دم@ یم

.L8ریگملاع بیزگن

I دعب +S رمe هک ریگملاع H# )^^^3ـه ^Yt٦a( #I9 H+H، مظعم +S هب لباک 

 I لباک #H 0اخ رصان ،یلهH 9#ومیت دهع رخ+I H# +I تخIرف+ یهاش ملع I تف# #وهال

 I نیشپ ات +# #اهدنق یکتوه 0اهاشHاپ I دنHوب 0+رمکح ینزغ #H 0اخ رقاب I# Iاشپ

 )Y[3a^ ـه^٥^^( #H #اشف+ yاش #Hان هک ات ،دنHوب I#Hy@ تسدب jاج yریI H گنتسم

 0رق مینj HIدم .دیچرب 0اتسناغف+ g +Sاس I# 1٤tرم S+ دعب +# رباب g@ تنطلس ¶اسب

HI#~ دنه هی#ومیت H# +اهگنج هب 0اتسناغف I تشذگب 9زیرنوخ I +ۀطقن 0اتسناغف 

 رهنل+ I#+Xام ین+#وت 0اهاش I 0+ری+ 9وفص I یلهH 9#وط+رپم+ e#زب jوق هس یقالت

 مینj HIدم H. Iربن یظخ 0اهاش I#9رپ I +HO تعنص I تیندم S+ 0+رب انب H، Iوب

 I +S دیHرگ بیرخت یج#اخ نیمجهتم اب یلخ+H 0اه+وخ S+H9@ دیدش 9اهگنج #H 0رق
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 I گنج I رهق زج دشن yدیH 0اتسناغف+ #H9 Hاب@ I 0+رمع S+ 9رث+ دنه هی#ومیت تیندم

 .یسوساج I 0وخ

 تس+ }+رخلH یلیخ 0اتسناغف+ #H 0رق مین HI نی+ #H ام یج#اخ jابیرخت رظنم

 S+ 9#اث@ Hy Iومن yریبج j+ره 0ای#ومیت تلHI ،#ومیت I زیگنچ 9امغی S+ دعب هچن@

 HI#y نیمه ام+ .دیHرگ Hوبان jدم نی#H ،دنHوب H @I#Hyوجوب I +HO تعنص I تیندم

 مینH# HI هک تس+ 0اغف+ تلم یبلط gالقتس+ I یتسرپ نطI سح S+ 9رهظم نیرتهب

 نطI رب یمرخ I یم+#@ هب 0اگناگیب دنتش+ذگن I دندیگنج ایس@ شهدم ~وق هس اب 0رق

 .دننک ین+رمکح 0اش

H#9#ومیت 0اهاش تقونی Hیله H# لباک I اهدنق# I 9وفص 0اهاش H# ره+j I 

 هس S+ 0اغف+ a+وق+ 0وچ .دنHزیم هکس 0اشخدب I خلب #H ین+#وت 0اهاش I 0اتسیس

 I ،9دش تیوقت اهن+ #H یمونوت+ ظفح I تمIاقم |I# 0+رب انب دنHوب دیدهت H#وم Ñرط

+Hایبj وتښپ H#جضن هب رصع نی I دیس# یگتخپ I #0ایامنه @S+Hیه+وخی I +القتسg 

 دنتشون ییاهبن+رگ #اث@ وتښپ 0ابH# S 0+رگیI H 0اخ gاحشوخ I نشI# ریپ دننام یبلط

I +S زیمم+j +Hنی+ یب HI#y +هک تس H# +Hایبj ون کی وتښپî 9دیدش رفنت +S ۀطلس 

 .دیHرگ Hاجی+ دنه 9رباب 0اهاشHاپ ۀناگیب

 jالیکشت Nاس+ رب 0اتسناغف+ #H یلهH 0ای#ومیت 9رکشل I یکلم jالیکشت

 ریش یندم 9اهساس+ 0امه SوفالI HI تمس رتسم gوقب Hy Iوب دنه 0ای#وس I 0ایHول

 هلمج S+0+ هک :دنHوب Hyرک میسقت هبوص #اهچ هب +# 0اتسناغف+ I دنH+H عیسوت +# یهاش

 هبوص ام+ ،Hوب ¶وبرم یلهدب #اشف+ yاش #Hان حتف ات رباب یهاشنهاش Iدب S+ لباک هبوص

HIa هب یهاگ #اهدنق Hیله I وس هبوص .یتفرگ قلعت 0+ری+ هیوفص هب یهاگa هک 

 هبوص H9. Iوب î+زن H#وم 0ان@ 9#دپ O#اق+ I یلهH 0ای#ومیت نیب #H دشاب 0اشخدب

 ،یتشگ ¶وبرم 0+#وت 0اهاشHاپ هب یهاگ I یلهH 9رباب 0امIHدب یهاگ زین خلب a#اهچ

 کل تسیب j @0+دیاع I تش+H لحم H +I 1tوخ gوقب رباب رصع #H لباک هبوص هک

 gوقب هبوص نیمه هک .9دش H+a کل تشه I تسیپI# #Iرگ کی I9اسم یخرهاش

 تعسI 0اتسلب+I S #اهدنق ات #وجاب I رینب j I+وس I تگلگ I ریماپ S+ لضفل+وب+

H+تش، I H# دب 9ربک+ رصعI لباک #اکرس I دشیم مسقنم #اهدنق I لباک #اکرس H+#+9 
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 I #+وس I 13،^3Y هیلام I ^[Y،^Y3 H+a 9دقن H+a ٤٦٥،٥tY،H I 3tوب لحم 11

1^1،Ytt ایپHy I وخH 1^ لباک رهش،Y3٥،٤^t H+a دیاع دقن+j H+تش. 

 ٦tt،X( I 1iرق هعومجم( 0اموت ٤^^I 3 لحم H+#+9 1٤ #ایدنق #اکرس ام+

Hدقن #انی I ٤٥،YYدنفسوگ ٥ I یچولپ پس+ ٤٥ I [،Y٥1،iYY رخI+# هلغ I ٤1t 

 j+دیاع Hyایپ I 1Y،1٦t #+وسI ^[،3Y٥ نغI# نم I+# @#H I 1tرخ I HI جنرب نم

HIوب یتلH. 

 #اهچ رباب g@ تكلمم هبوص 11 هلمج S+ 0اهج yاش رصع #H 9#وهال دیمحل+دبع

 #Iرك Hyزناش لباك :تس+ Hyرمش یتلj HI+دیاع H+#+9 لیO óاسحب +# 0اتسناغف+ ۀبوص

H+a، رك شش #اهدنقI# H+a، رك تشه خلبI# H+a، رك #اهچ 0اشخدبI# H+a )جنپ ره H+a 

 .)هن@ I9 1اسم

 I 9دش میسقت هناهتI هعلق I رهش I #اكرس دنچ هب هبوص ره لضفل+وب+ gوقب

 رم+ تحت #I H یتش+H }اعم I# H+aرك HI+SHy ات هك ،H9وب یماطن I یكلم رم@ #+دبوص

 I0اعم( #+دجوف I )یمی+H یماظن رم@( jانیعت I )یتقوم یماظن رم@( یكموك #+دبوص

 Hالب ۀماع تینم+ همهم زك+رم #H+# H هعلق ینعی g+وتوك H+# I هناهت )یماظن e#زب رسف+

I #+اهه I القî تكلمم یماظن #+ +H+#y ركیمHدن، I وصب هبوص كی یهاگ#j ویتg 

 هبوص ره #H .9دنتفگ #+دلویت +# I +I 9دش H+Hy 0اگH+زهش X I+رم+ S+ یكیب مه )îاطق+(

I رهش Hهبساحم #ومام 0+وی I +وب یلام #ومH9 I هیلدع #وم+ مه یضاق I یعرش مكاحم 

#+ +H+#y ركH9، تل+دع( ركسع یضاق رفنكی 0وشق 9+رب هك +#HI( هناگ+دج IوجH 

H+وب #ومام یشخب .یتشH وخنت هک+y I ول+Sa رک ایهم +# 9رکشلH9، I I+سیون هعق  

 اج ره #H سیس+وج ´اخش+ y#اك ره aانب هك ،یتخ+Hرپ یسوساج I #ابختس+ #وماب

H+انب یهاگ .یتشa مظان I مهم ´اخش+ زین تماظن H#اب# @g رباب Hثیحب یله #I9اس 

 بت+رم یتلHI 0انک#اک نی+ aامت I یتف# همهم H#+وم S+ یخربب Äاتقوم Hyاعل+ åوف هیمیظنت

óلی H+یتش. 

+Ig Hy هک 9#+زه Ytt +پس I HI لیف دص I HI رب#اب 0+ویح دص H+# I [1t 

 .یتفرگ y+وخنت هیپI# #+زه ٦t ات #+وهام I تش+H رم+ تحت #Hy H+رع

 S+ نییاپ بصنم ره I ،دیسریم هبت# ٦٦ هب یشاب Hy ات 9#+زه S Hy+ بت+رم نی+

 .aوس HIa I 9#+زهجنپ Ig+ 9#+زهجنپً الثم یتش+H هبترم هس y+وخنت ثیح S+ 9#+زهجنپ
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+S ان+رمع 9ایاقبj HI#y هی#ویت Hیله H# +اط :تس+ 0اتسناغفå لهچ Sهنی H# وکy 

 g+دنه +Sریم I 9رکسع +Sریم I 0+رماک +Sریم 0@ ۀبیتک #+رقب هک #اهدنق Oرغ ~Sوپ رس

 ریم اهن+ S+ دعب I .دن+ a H+Hyاجن+ )ـه]i٥( gاسب S Iاغ+ )ـهH# )i[t +رن@ 0+رمع

 هعی#ذب gاس #اهچ jدم #H ـه tt٤^ هنس #H یی هبیتک 9ربک+ بصنم بحاص aوصعم

 نیسح دیس #+زم ۀبیتک رگیH .تس+ yدنک H# @0 ربک+ I 0ویامه aانب رهام 0اش+رت کنس

Sره+وخ اب ریجن S+H~ دب+ نسح اباب+g وصعم ریم نیمه هک تسی#اهدنقa H# اسg 

)^tt^دنک )ـه I اب@ کل+ذکH+ین I نب لیلخ 0اطلس نب لیلجل+دبع دیس #+زم ۀبیتک 

 یلامش یلیم ٤t زیرکاخ #H Hوصقم yاش هب #وهشم )ـه3٥٤( یفوتم دمحم 0اطلس

 #+زم ۀبیتک رگیHy. Hرک Hاب@ )ـهa H# )^t٥٥وصعم دیس دلe I#زب ریم هک تس+ #اهدنق

 یموصعم خی#ات gوقب هک تسی#اصن+ ریم+ دلI #دنلق ریش دیس هب #وهشمل+ دمحم دیس

H# رحمa i[[ـه Iافj هتفای I وصعم ریمa وکذم# H# وکy ریپسI+0 اهدنق# H# اسg 

)^ttهتشون +رن@ ۀبیتک )ـه٥ I هتخاس 0+رب یت#امع. Hاب#اچ رگیò هک تس+ #اهدنق 

 .Hوب رباب jان+رمع S+ لضفل+وب+ gوقب

 j I#وص òاب ò Iاب هت#I +I هناخولج òاب ò Iاب#اچ X I+#@ رهش òاب لباک #H ام+

 هک ،دنHوب 9رباب jان+رمع 9ایاقب S+ دیمجل+دبع gوقب هناخوه@ òاب O Iاتهم òاب

 غل+ +Sریم هتخاس( 0امغپ òاب کل+ذک .دنکیم +رن@ فیصوت زین Hوخ ëزت #H ریگناهج

 #H ریگناهج y Iدش هتخاس ـه٤^H{ H# iوخ رم+ هب هک رباب تخت I )رباب I گیب

)^t^ـه٦( رطبÑ ونجO رک لیمکت لباکH. I لباک هتچ#اهچ مه )ابS+# رعمIÑ هتخاس 

 #H( افص òاب H+0 Iرمیلع òاب )بیزگن#I+ هتخاس( #+Sاب #وش دجسم )0اخ H+0رمیلع

 وب+ gوقب( Sابهش ۀعلق )هتخاس رباب ـه٤^i( #H هک افò Iاب )رباب رث+ Hاب@ gالج Hوسهب

 òاب I رباب #+زم رمرم گنس دجسم I فلاتس+ òاب I )ـهH# )ii3 ربک+ هتخاس لضفل+

 .دن+ 0اهج yاش jان+رمع S+ )ـهt٥٦^ #ومعم لباک یقرشم( هلمن

 0+رماک +Sریم Ñرط S+ 9ریگناهج ëزت gوقب Hوب Hوجوم قباس S+ هک لباک #اصح

 #اصح ام+ .دندش ریمعت ریگناهج رماب )ـه٥^t^( رفس #H #اصح الاب j+#امع I میمرت

 Hوجوم میدق 0امS S+ تخاس 0+ریI +رن@ yاش #Hان )ـه^٥^^( gاس #H هک #اهدنق رهش

 ۀعلق .Hرک میمرت هیپI# کل تشه Ñرصمب +رن@ 0اهج yاش دیمحل+دبع gوقب هک .Hوب
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 زکرم هک تخاس )ـهi٥٥( #H 0ویامه مه +# )ینونک z+رسل+ لبج( لباک یلامش I+0رپ

 .Hوب I+ رکشل

H# هی#ومیت 0اهاش رصع Hلباک یله I اهدنق# I خلب I 0اشخدب H+#+رضلO زین 

 هک .H9وب هبوص #اهچ 0امه هلمج S+ یکی لباک ربک+ رصع #H لضفل+ وب+ gوقب Hy، Iوب

 Ñرط S+ سم y Iرقن jاکوکسم هبوص #اهچ ره #H ،دنHزیم هکس H#+0 +# ربک+ 9الط

 #H یسم ëوکسم ریگناهج رصع #I H 9دش Oرض 0ایوفص ای یلهH 9#ومیت 0اهاش

 ٤^ gاس #H ریگناهج کل+ذک ،H+#H یمیوقت یسمش Izرب لکش هک yدیHرگ Oرض #اهدنق

 دش #اهدنق هکس yاش ربک+ ریگناهجS( تیب هک Hyرک Oرض #اهدنق #y Hرقن هیپN #Iولج

Hوخل+y( H+#H. 

+S یملع ریهاشم I +H0ای#ومیت رصع یب Hیله H# +یشخدب 9رتب+ :دن+ 0اتسناغف 

 رعاش( یناتسیس حتفل+وب+ کلم ،)یناغف+ 0زخم yدننک لیمکت( ینتیب میه+رب+ ،)رعاش(

 Ñ#اع( یلباک Hدجم دمح+ خیش ،)ـه]iY یفوتم رعاش( 9#اهدنق یشت@ ،)#+Hرس

 9رجه 0اخ Ñرش+ ،)ـهIH i٥tدح وتښپ رعاش( ین+S#+ ،)ـهiY^-^t1٤ 9دنهرس

 میلس ،)#اثن I رعاش( I9ره Sاجع+ +Sریم ،)کټخ 0اخ gاحشوخ رسپ وتښپ رعاش(

 ،)وتښپ عصرم خی#ات فلوم ـه]3^^ یفوتم( کټخ 0اخ لضف+ ، )رعاش( H9ول 0اغف+

 -t1t^( S9 یتم نیدل+ aام+ ،)ـهt^i^ وتښپ 0امیال+رحب مظان( کتوه فل+ الم

^t٦3دح رعاش( 0اغف+ ینام+ ،)رعاش( یلباک ینام+ ،0اغف+ خی#ات فلوم )ـهIH 

^tYYوتښپ رعاش( ریم+ ،)ـه ^t1[ـه(، +ره 9#ونI9 )رعاش( یناغف+ ینام+ ،)رعاش 

 یخلب 9اباب ،)رعاش( I9ره 9#ون+ ،)ـه]t1^ وتښپ رعاش( ریم+ ،)ـهIH ^tYYدح

 هّٰللاب یقاب هج+وخ ،)ـهIH ^t٥tدح وتښپ رعاش( 0اج وباب ،)ـهIH i٥tدح رعاش(

 ده+S( 0اغف+ دیزیاب خیش ،)ـهiY^-^t^1 #+رحال+ ةلسلس فلوم Ñ I#اع( یلباک

 رعاش( 0اخ 9اب ،)0وتښپ yدنسیون I دیاق( نشI# دیزیاب ،)ریگملاع رصع IÑرعم

 ،)ـهtt1^ یفوتم 0وتښپ Ñ#اع I رعاش( څیړب 0اتسب خیش ،)ـهIH ^^ttدح وتښپ

 ریگناهج ،)9ربک+ HI#y رعاش( یلباک بجعل+ وب ،)0ویامه رصع رعاش( یلباک ییانب

 ،)#Iاشپ #H ـه]iY یفوتم رعاش( 9ونزغ ،)ـهi٤٦ یفوتم #اثال+ رهظم مظان( I9ره

 هیهاش گن#Iال+ ةجح فلوم( IS9دنق دمحم }ات ،)ـهt3t^ رعاش( I9ره بیات

^^ttیخشدب تباث ،)ربک+ رصع رعاش( 9#اهدنق 0اطلس ،)رعاش( یخلب یب+رت ،)ـه 
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 ریگناهج ،)9ربک+ HI#y رعاش( I9ره 0اخ یناش ،)0وتښپ Ñ#اع( څیرب تباث ،)رعاش(

 اخیلI S فسوی مظان( یلباک یبیبح ،)ـهi٤٦ یفوتم #اث@ال+ رهظم مظان( I9ره

^titـه(، اظن یضاقa یشخدب )یضاق  HI#~ رباب(، اسحa +یشخدب نیدل )یضاق 

HI#~ رباب I وتښپ ~رعاش( همیلح ،)0ویامه Hاحشوخ رتخg زمح کلم ،)کټخ 0اخy 

 دیمح ،)ـهtt^^ وتښپ رعاش( دنمهم لیخ وشام دیمح ،)ـه]t3^ رعاش( یناتسیس

 Hرخ ،)ـهi3٥ رعاش( یلباک یناخ ،)وتښپ رعاش( لیلخ لگناخ ،)وتښپ رعاش( لگ

 ةصالخ I ریسل+ بیبح yدنسیون( ریم دن+وخ ،)ـهiY٥ یفوتم رعاش( یلباک یگیب

 رصع رعاش( یلباک S+Hy هج+وخ ،)ـه^i٤ یفوتم( یفوتم yریغS#+X Iول+ #وتسI H #ابخال+

 وتښپ رعاش( شگنب دمحم هح+وخ ،)ـهiYi یفوتم رعاش( I9ره نیسح هج+وخ ،)ربک+

 وتښپ IÑرعم رعاش I یگنج #+Hرس( کټخ 0اخ gاحشوخ ،)9ریگملاع رصع

^t^1-^^ttـه(، H+یمشک یع )یفوتم رعاشiiـه٤(، H#Iزیy 9#اهرگنن )دنسیون~ 

 9#اهدنق ۀعب+# ،)ـهIH ^t٥3دح وتښپ رعاش( ین+ول تلHI ،)IÑرعم غلبم I وتښپ

 ،)ـهi1i وتښپ همان تښغرغ فلؤم I رعاش( ړکاک دمحم تسHI ،)رباب رصع ~رعاش(

Hاش رصع رعاش( یلباک 9ریبy رعاش( یخلب عیب# ،)0اهج ^t3tاباب 0امح# ،)ـه 

 ری+S ،)ـهi٦٤ یفوتم رعاش( یشخدب یقنI# ،)#Iاشپ IÑرعم Ñ#اع I وتښپ رعاش(

 I#9رس ،)ـهIH i٥tدح رعاش( I9ره 9رغاس ،)ـهt٦Y^ یفوتم رعاش( یشخدب

 #H +# 9دعس 0اتسوب هک وتښپ yرعاش( 9#اهدنق هنوغ#S ،)9ریگملاع رصع رعاش( یلباک

it[رک مظن وتښپ هب ـهH(، 0اخ #دنکس )احشوخ رسپ وتښپ رعاشg کټخ 0اخ(، 

 ،)ـهIH i٥tدح رعاش( I9ره یهبI+ یلع 0اطلس ،)ربک+ رصع رعاش( 9#اهدنق 0اطلس

 I رعاش( یلباک ینسوس ،)ـهIH ^^ttدح لباک رعاش I ¶اطخ( 0+دنخ دمحم 0اطلس

 یتسوخ 0اخ فیس ،)9ربک+ رصع نیفلوم S+( کټخ دمح+ دیس ،)ریگناهج رصع ریم+

 yاش الم ،)ـهti٥^ یفوتم یقیسوم #H نپ e+# فلؤم I 0اهج yاش دهع رسف+( ینغطق

 یخوش ،)رعاش( یناتسیس îاجش ،)ـهtYt^ یفوتم رعاش I ریسفت yدنسیون( یشخدب

 فلؤم( H9ول 0اخیلع ریش ریم+ ،)رباب #وضح 9املع S+( یخلب 9+دیس ،)رعاش( I9ره

 مظان ،ـهti1-^^Y٥^( 9#اهدنق کتوه دمحم ریش ،)ـهg ^^t1ایخل+ ü@رم yرکذت

 Håاص ،)ـهtt^^ وتښپ رعاش( 9#اهرگنن دحم ریش ،)وتښپ #H نیف#اعل+ #+رس+

 یحوبص ،)ـه]iY یفوتم رعاش( یشخدب یحوبص ،)0ویامه رصع رعاش( 9#اهدنق
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 ،)کټخ 0اخ gاحشوخ رسپ وتښپ رعاش( کټخ 0اخ #دص ،)ربک+ #اب#H رعاش( یلباک

 #H عطقم I علطم ~دنسیون I 0اخ aریب #اب#H رعاش Ç I#وم( 9#اهدنق Ñ#اع یجاح

 ربک+ رصع رعاش( 9#اهبلگ ملاع Xالم ،)ـهttt^ رعاش( یلباک Ñ#اع ،)ـهi3٦ خی#ات

 هیالول+ حت+وف I #اثال+ مل+وع H Iوجول+ رحب I لقعل+ ةلالy Hدنسیون N Iرجل+ ةلصلص مظان

 I#9اشپ aالسل+دبع ،)یهاش ریش خی#ات فلوم( ین+Iرس Nابع ،)ـهii1( یفوتم

 زیزعل+دبع ،)ـهIH ittدح Ñ#اع( #ایتخب نمحرل+دبع ،)وتښپ yدنسیون y IزیH#I ۀس+ون(

 ،)jوبن jابث+ I هعیشل+H# فلوم( یشخدب 9زم# نمحرل+دبع ،)رباب رصع ملاع( I9ره

 yدنسیون( یناقلات یلعل+دبع ،رعاش I هیدنبشقن خیاشم S+ 0امعن ریم دلI هّٰلل+دبع ریم

 خیش Hرگاش ،ـهttt^ یفوتم 9ربک+ ~#Ñ HI#اع( S9این هّٰلل+دبع ،)ـهX ^t٦tاشن+

 ،)ـهIH ^tttدح #H وتښپ رعاش( هّٰلل+دبع ،)9#وپنوج دمحم دیس I یتشچ میلس

 میحرل+دبع ،)9ربک+ رصع #H هنیسح فلوم( y#+زه علض I9+رکنام نمحرل+دبع

 قیاقدل+ زنک مظان( I9+رکنام Oاهول+دبع ،)9ربک+ رصع #î Hدبل+H# فلوم( I9+رکنام

H# 9ربک+ رصع(، وسرل+دبعg +یلع دیس نب )اغلل+ عمجم فلؤمj I +امسالX H# 

 یشخدب دمصل+دبع ،)0اخ gاحشوخ رسپ وتښپ رعاش( کټخ #Hاقل+دبع ،)ـه3^^^

 دلI دیشرل+دبع ،)وتښپ رعاش( 9#اهدنق کتوه میحرل+دبع ،)ـهIH i٥tدح رعاش(

 رصع ملاع( یلباک S+åرل+دبع ،)ـهIH ^^ttدح #H 0ایبل+ دیش# مظان( نیسح 0اطلس

 رسف+ I رعاش( I9ره jزع ،)هتشون یش+وح jامکاحم I هیزجت |رش رب هک 0اهج yاش

 رصع رعاش I یشخب ریم( یلباک یقشع ،)ـهt3t^ یفوتم ریگملاع #اب#H 9رکشل

 ربنق دیس دلIS9 Iدنق یلع دیس ،)وتښپ رعاش( 0اخیلع ،)ـهiit یفوتم 9ربک+

 I+0ریپ I 9ربک+ رصع 9املع S+( یکشیوخ رمع ،)IÑرعم Ñ#اع( اباب ریپ هب #وهشم

#Iیناش(، اشپ یسیعI#9 رگاشH +وجنپ دنوخ )اتک ~دنسیونO H# تیب له+ تیلضف(، 

 IHدح وتښپ رعاش( ړکاک S+Hyدنوخ+ یسیع ،)ـهitt وتښپ رعاش( ین+وشم یسیع

^t٥tریم+( 9ونزغ 0الک ریم ،)ـه I الغ ،)9ربک+ رصع رعاشa دمحم I0اخریش دل 

 I رعاش( یلباک 9#ویغ ،)ـه٥^^^ وتښپ هب ëولمل+ فیس I همان z+رعم مظان ینایگیگ

 حیصف ،)0ویامه رصع فلؤم I رعاش( I9ره 9رخف ،)میکح دمحم S+Hyرهش Saالم

 a+دن+ لگ a I+رهب هصق مظان( I#9اشپ ìایف ،)yرعاش( I9ره هحیصف ،)رعاش( I9ره

H# وتښپ(، ایفì رهI9 )رعاش ^^ttـه(، ریفISy یلباک )رعاش +S #اجg H#اب# 
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 Ñ#اع( I#9اشپ ینامیلس مساق خیش ،)ربک+ رصع 9املع S+( 9#اهدنق مساق ،)0ویامه

I دنسیونy رکذتü +الIایلX +0اغف H# رعاش( یلباک یهاک مساق ،)9ربک+ رصع H#ربک+ #اب(، 

 ،)وتښپ رعاش( #دنلق ،)ـهH# i٦Y وتښپ #H تعیرش دی+وف yدنسیون( 9#+ونش مساق

 رعاش( یشخدب یفشاک ،)کټخ 0اخ gاحشوخ 0+دناخ S+ وتښپ رعاش( +دیش 0اخ مظاک

^t٤1ـه(، ریمS+ لماک Iیشخب دمح+ دل )دنسیونy ـه^]^^ یفوتم 0امزل+ رحب(، 

 yاشHاپ 0اخ یلق aام+ #اب#H رعاش( یخلب قیال ،)0ویامه رصع رعاش( یلباک یی+دگ

 یساک یتم خیش ،)ربک+ #اب#Sa Hالم I رعاش( یلق yاش دلI یشخدب یلعل ،)0+#وت

 I ملاع( ملس+ یضاق رسپ I9ره ده+S دمحم ریم ،)ـهt^t^ یفوتم ربک+ رصع Ñ#اع(

Iاش سیون عیاقy 0اهج ^tدنسیون ـه٦٤y فق+وم |رش هیشاح I بیذهت |رش هیشاح  

 I لک ایهل+ |رش هیشاح S9 I+# نیدل+ بطق قیدصت I #وصت هیشاح I ین+HI همالع

S+Iهثالث دی(، ره ملس+ دمحم یضاقI9 )لباک یضاق I دنه H# ریگناهج رصع I +امa 

 ~دنسیون Ñ I#اع( یشخدب نیم+ دمحم خیش ،)#وهال #H ـه^t٦^ یفوتم یناهج yاش

 yاش رسپ یلباک فسوی دمحم ،)ـهti3^ ریمشک #H یفوتم هی#Iرض هلاس# j I+رطق

 I وتښپ رعاش( 9#اهدنق S9وکل+ حلاص دمحم خیش ،)ـهg i3tوتقم رعاش( 0اخگیب

 یناقلات یقت دمحم ،)0ویامه رصع رعاش( یغ#اف حلاص دمحم ،)ـه٤^IH ^tدح ملاع

 دمحم ،)ـهi31 9ربک+ رصع ملاع( I9ره دمحم الم ،)ـهt٥t^ یفوتم رعاش( لفاغ

 تل+دع یضاق I ملاع( یشخدب لضاف دمحم ،)0اخ aریب #اب#H رعاش( 9#اهدنق مشاه

+#HI H# ریگناهج رصع(، یجنشوف نیم+ دمحم Iیلع ربنق دل )رعاش I +ریم H#اب# 

 میه+رب+ نب دمحم ،)ـهIH ^tttدح رعاش( I9ره 9#اصن+ رهاط دمحم ،)ینابیش

 صلخم دمحم یلع ،)یهاش میه+رب+ خی#ات yدنسیون H9ول میه+رب+ 0اطلس رصع Ç#وم(

#Iوتښپ رعاش( یناش i٥tـه(، تسم الم Sدنم )دنسیونy ولسë +زغل+j دح وتښپIH 

^t٥tرعاش( یکلدگج دیفتسم ،)ـه H#اش 0اخ زیزعل+دبع #ابy اخب#+ H# دحIH 

^tttـه(، وعسمH اشپ هّٰلل+دبع نبI#9 )هصق مظان وتښپ رعاش @Ha 0اخ I H#یناخ H# 

 yدنسیون I ریگملاع #اب#H ریم+ I ملاع( یشخدب 0اخ یفطصم ،)ـهIH ^tttدح

 نب میرکل+دبع نب دمحم #ون نب یفطصم ،)0@رق jای@ z+رختس+ #H ملکل+ j+#ام+

H#Iزیy )وتښپ ~دنسیون H# دحIH ^^^1دح رعاش( یشخدب نیدل+ رفظم ،)ـهIH 

i3Yوصعم ریم )ـهa ییافص دیس نب یمان +S دب+ نیسح اباب لسن+g اهدنق 0وفدم# 
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 0دعم مظان ربک+ HI#y یماظن رسف+ I رعاش I یمان بط I یموصعم خی#ات فلوم(

 +Sریم رصع رعاش( I9ره 9زغم ،)j#وص 9رپ I همان ربک+ Sان I نسح I #اکفال+

 #اب#H رعاش( یخلب دیفم ،)ریگملاع رصع رعاش( یلباک زجعم ،)ـهi31 یفوتم 0+رماک

 zات ،)0ویاه #اب#H ¶اطخ( I9ره Hوصقم ،)ـهIH ^t٥tدح #H +#اخب 0اخ زیزعل+دبع

 #اب#H رعاش I ریم+( یشخدب یجوم مساق ،)ـه٥t^^ یفوتم رعاش( 0ونمم دمحم

 ~رعاش( I9ره 9رهم ،)ـهiYi یفوتم 0ونجم I یلیل I اخیلI S فسوی مظان 0ویامه

H#0اهج#ون هکلم #اب(، ره 0الک ریمI9 )رعم ملاعIÑ I یفوتم ریگناهج ملعم i3[ـه(، 

 ëریم ،)ـه^t٦^ 0احفص+ #H یفوتم رعاش I ملاع( 9رکف هب صلختم یخلب ëریم

 تسHI ریم ،)ـه^tY^ یفوتم ریگملاع دهع لک #دص y Iوکش+#+H ملعم I ملاع) I9ره

 یهل+ ریم ،)وتښپ رعاش( یناشI# 9#اصن+ 0اخ +Sریم ،)9ربک+ دهع ¶اطخ( یلباک

 IÑرعم ¶اطخ I9ره یلع ریم ،)ـهIH i٥tدح Oالوک یضاق I رعاش( یشخدب

 رعاش( I9ره مظان ،)ـه]i3 یفوتم رعاش( I9ره یلیم یلق +Sریم ،)ـهi٦٦ یفوتم(

 aاطن یضاق ،)ریگملاع #اب#H 9املع S+( I9ره نیدل+ ریصن ریم ،)ـهIH ^tYtدح

 jابث+ هلاس# فلؤم ربك+ I میكح دمحم Hy+زهش #اب#H ریم+ I ملاع( یشخدب 0اخ S9اغ

 یفوتم Ñوصت لیاس# I دیاقع |رش رب هیشاح I قیدصت I قیقحت 0امی+ 0ایب a Iالك

ii1اظن هج+وخ ،)ـهa +ره دمح+ نیدلI9 وم میقم دمحم رسپ#Ç H#فلؤم ربک+ #اب 

  هّٰلل+ تمعن ،)ـهIH ^^ttدح رعاش( یخلب یمظن ،)ـه]tt^ یفوتم( 9ربک+ jاقبط

 هّٰلل+ تمعن ،)ـهH# ^t^3 یناغف+ 0زخم فلؤم( هّٰلل+ بیبح هج+وخ دمحم رسپ I9ره

Iهلاس# فلؤم( یه+ریت نیدل+ نک# دل óرک I وصت لیاس# رکفÑ H# دحIH ^tttـه(، 

 ۀفلوم I ینامیلس مساق خیش #Hام( #Iاشپ gامش S9ومم H+H هّٰلل+ خیش رتخH هتخبکین

 ،)ـهt٥t^ 0اهفص+ #H یفوتم رعاش( 9#اهدنق بص+ I )ـهg i٦iاسب X+رقفل+ Hاش#+

I+وتښپ رعاش( لص H# دحIH ittـه(، I+یلباک لص )یفوتم رعاش i٦3ـه(، I+یعق 

 0اهج yاش دهع #H ریمشک #+دبوص I رعاش( ینغطق 9ال+I ،)ربک+ Saالم رعاش( I9ره

 #H یفوتم رعاش( I9ره 9افI ،)ربک+ دهع رعاش( I9ره یع+I H ،)ـهtY٤^ یفوتم

 I رعاش( I9ره یسیI ،)9ربک+ دهع رعاش I ملاع( I9ره یفوق I ،)ـهt٥t^ 0اهفص+

 ،)ـهt٥t^ یفوتم نیریش I Iرسخ مظان( یشخدب تی+ده ،)ـه]IH i3دح ¶اطخ

 دلI یناتسیس تمه ،)ـهti1^ یفوتم 0اهج yاش #اب#H 9+رم+ X I+رعش S+( 0اخ تمه
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 ییایحی ،)ـهIH i٥tدح رعاش( I9ره 9#ای ،)0اهج yاش رصع رعاش( yزمح کلم

 ،)+#اخب 0اخ یلق aام+ #اب#H رعاش( یخلب 9اتکی ،)ـه٥]t^ یفوتم رعاش( I+#9زبس

 .)وتښپ رعاش( 9ربیخ سنوی I ،)+#اخب 0اخ یلق aام+ #اب#H رعاش( یخلب هناگی

H# دنه 0ایرباب رصعI0اتس H# کی تحت +H+#y دم@ یسایسy وبH H# نیمه +Iاقj 

H# +اب 9وفص یهاشنهش 0+ریIz امکg #دیسy I مه H# هیک#وت I ات یبرع کلامم 

 ینابیش 0امHIH مه رهنل+ I#+Xام #H، I Hرک Izرع 0امثع g@ تفالخ اقیرف+ یصاق+

)it٦-^ttYیمالس+ یهاشنهاش #اهچ نی+ هک ،دنتفای #+دتق+ )ـه +S ات  اگنگ 9#اجم 

  اقیرف+ I ایس@ هحیسف کلامم رب هجنط å I#اطل+ لبج لح+وس اپH# +#I ایلاتی+ لح+وس

I +#Iدندن+ریم مکح اپ I #I+یسایس طب I 0اتسلگن+ کلامم یت#اجت I #Iهیس I دنلاه I 

 اب دنه j#اجت 0+ربانب ،Hوب yدش میاق هینامثع I 0+ری+ I دنه اب زین ایناپسه g Iاگترپ

 I +#اخب j I+ره I #اهدنق اب +#اخب I لباک I# Iاشپ 9اه S #+y+ 0+ری+ I رهنل+ I#+Xام

 S+ یتلHI هن+زخب 0اهج yاش رصع #H تلj HI+دیاع ینIزف+ H. I +Sرک یقرت دهشم

 j I#اجت gوهس #H هک HHرگیم تباث زین 0اشخدب I خلب I #اهدنق I لباک 9اهبوص

S#+تع I تعنص Iوب هتفای تعسH، Sزب 9اه 9#وط+رپم+ +ری#e دنه I +0+ری I ینامثع 

 0+#اک تعنص y#+ومه .دن+ Hyرک ینایاش 9اهتمدخ aولع j I#اجت I عیانص Ñاشکناب

 X Iاملع ،دندم@ یم #وکذم کلاممب اجن+ I +S دنهب 0اس+رخ I 0+ری+ I رهنل+ I#+Xام

H+0+دنمشن +S هب یتکلمم Hینامثع سیفن ۀعتم+ زین #اجت ،دنتفریم تکلمم رگی I +0+ری 

I امI#+X +رهنل #+ +S #+y رکیم لقن دنهب 0اس+رخHدن I +هعتم I ریقاقع I +HI9دنه هی #+ 

 یت#اجت دنمتIرث لف+وق IرنیS+ .دنHربیم ینامثع I 0+ری+ I رهنل+ I#+Xام I 0اس+رخب

 I# Iاشپ I رسترم+ ،y+# یت#اجت زک+رم I ،دنتشذگیم j+ره I #اهدنق I لباک y +S#+ومه

 .دنHوب دهشم I دنجخ I +#اخب j I+ره I #اهدنق I لباک I #وپ#اکش I 0اتلم

@g رباب H# +0اتسناغف: 

*^û رباب i^t-i[Yـه

*1û رباب نب 0ویامه i[Y-iـه]٦

*[û دح رباب نب 0+رماکIH i٦tـه

*٤û الجg +0ویامه نب ربک+ دمحم نیدل i٦[-^t^ـه٤

*٥û دح 0ویامه نب میکح دمحمIH iitـه
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*٦û ربک+ نب ریگناهج ^t^٤-^t[Yـه

*Yû اشy ریگناهج نب 0اهج ^t[Y-^tYـه٦

*3û +I#گن Sاش نب ریگملاع بیy 0اهج ^t٦3-^^^3ـه

*iû اش مظعمy دح ریگملاع نبIH ^^^3-^^1ـه٤. 

 همانلابق+ ،9وسن+رف HانIرک H#انرف S+ رباب ،Sوفال S HI+ دنه خی#ات :ذخآم

 ،9ربک+ jاقبط ،همان ریگملاع ،Oابلل+ بختنم ،ریگناهج ëزت ،همان ربک+ ،9ریگناهج

 ،خی#+وتل+ بختنم ،9ریگملاع jاعق# ،9ربک+ نیئ@ ،هیمالس+ HIg ،نیطالسل+ ìای#

 Ñ#اعمل+ üرئ+H ،٤ z ایدن+ Ñ@ 9رتسه zربمیک ،نیطالسل+ عمجم ،هتشرف ،رباب ëزت

 jایح ،یناغف+ 0زخم ،خی#+وتل+ |اتفم ،یموصعم خی#ات ،نیرخاتمل+ریس ،یمالس+

 j+زغل+ ëولس ،#+رشال+ I #+ربال+ üرکذت ،0+ری+ یماظن خی#ات ،0اهج دیش#وخ ،یناغف+

 yاشHاپ ،وتښپ هن+زخ هټپ ،وتښپ 0اخ gاحشوخ 0+ویH ،وتښپ عصرم خی#ات ،وتښپ یملق

 ،ةمس S+ دنه خی#ات ،یبیبح S+ دنه 0ای#ومیت رصع #H 0اتسناغف+ ،حلاص لمع ،همان

 ~رکذت ،#اهدنق هنیS لهچ 9اه هبیتک ،0اتسIدنه #اث@ یف 0اجرمل+ هجبس I +رمال+ رثآم

 ،z 1-^ +رعش هناتښپ ،#اهبI#اه y+وخنوتښب H ،دنه املع yرکذت ،Hدجم رکH9، óاب@ رصن

#IS #Iام+ یناغف+ خی#ات ،نشa +نمجن+ عمش ،میلق+ تفه ،نیدل، Hرم+رگ هچابی #+I#یت، 

 رکذم ،یکرت aالعال+ Nوماق ،الضفل+ هتنیکس ،یناغف+ 0اتس#اهب ،یناغف+ 0اتسرکش

 ،نمجن+ ò+رچ ،Iy# نشلگ ،#ó@ ~دکشت@ ،یملق هیهاش گن#Iال+ ةجح ،یملق Oابح+

 ۀچخی#ات ،I @S+Hرس یماج ،یناغف+ دیلک ،ینیسح ~رکذت ،0اخ gاحشوخ jایلک همدقم

 رثآم ،gایخل+ ü+رم ،یملق +رعشل+ ìای# ،1 دلج وتښپ jایبH+ خی#ات ،وتښپ رعش

 üرکذت ،0اخ #Hاقل+دبع 0+ویH ۀمدقم ،ایفصال+ ةنیزخ ،یملق وتښپ aالس+ 0زخم ،یمیح#

 .یطخ وتښپ هعیرسل+ دی+وف ،رثأمل+ سیافن ،نیت+وخل+
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شاها) / شهز+*گا) بابر$ هند

+بو سعید سلطا) محمد میر+نشا5 تیمو0 گو0گا) 

عمر شیخ 

FD بابر ABC-ADEهـ  سلیما) میرAAC +Jهـناصر میرJ+میرJ+ جهانگیر ADGهـ

 +Jخا) میر

+بر+هیم میرAAC +Jهـ

Nشاهر
+بو قاسم 

کامر+) A٦Bهـ
هند+A٥S Tهـ

همایو) A٦B-ABCهـ
عسکر$ A٦٥هـ

FB جالT +لدین محمد +کبر 
 A٦B-DED٤هـ

محمد حکیم AABهـ

مر+* DEESهـF٤ جهانگیر DEBC-DED٤*+نیاDEEA Tهـ

شهریاDEBC  0هـ

جهاند+0

F٥ شا5 جها) DEBC-DEC٦هـ
پر/یز DEB٦هـ

خسر/ DEBDهـ

 T/+ حصۀ
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شاها. " شهز0#گا. بابر* هندحصۀ #"! 

شا; جها. 5697-567٦هـ

#0<0 شکو; 
@?56هـ

E٦ 0"<نگزیب 
 555F- 56٦Fهـ

 Gمحمد شجا
5676هـ

مر0# بخش 
567Fهـ

سلطا. 
56FFهـ

E7 معظم بها<#شا; 
@555-٤?55هـ

محمد 0کبر 
7?56هـ

0عظم 
555Fهـ

کا! بخش 
@555هـ

نیکو سیر، خلع 559٥هـ 
بید0< بخت"0الجا;

محی 0لسنه

شا; جها. ثالث 
557٤هـ

عظیم 0لشا. 
٤?55هـ

<فیع 0لشا.  
٤?55هـ

EF جهاند0< معز0لدین  
9?55هـ

خجسته 0ختر

@E فرi  سیر 5595هـ

E55 <فیع 0لد"له 5596هـ

<فیع 0لد<جاj 5595هـ

E5٤ عالمگیر ثانی  
55٦7هـ

E5٥ شا; عالم 
 5579هـ 

E5٦ 0کبر ثانی  
5?55-55٥9هـ

E57 بها#< شا; تانی 
٥9?5هـ

?E5 محمد شا;  
5595هـ

E59 0حمد شا; 
55٦5هـ
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مشش شخب 
 ,ایناش)'

ـه٤1/0-/٤-

 D 0اغف+ 9+ژن I+ هک #وغ 0اي#وس 9D#E ،دي+ Bدن+وخ هتشذگ ثحابم #9 هکي#وط
 I+ یهاشنهاش D X0 تشذگ Vريظنيب Rالج D دجم اب دن9وب یناغف+ رخافم ظفاح
 X0 ږيگنچ ۀنايشحD تخات هچرگ+ ،تفاي طسب اگنگ لح+وس ات 0اس+رخ یبرغ یصاق+
 D 9# دن9رکن gوم+رف +# Rالج D دجم X0 0اناغف+ یلD ،دي9 #ون #9 +# تمظع cاسب
 ام+ .دنتخ+9رپ BريغD 0ايجلخ D 0اي#وسD 0اي9ول تنطلس E#اب9D سيسأتب دنه
 تحت #9 0اس+رخ D 0اتسناغف+ نيمIرس Iاب تش+ذگن #وميت D زيگنچ XR مهيپ nامجاهت
Dدحn 9 یسايس#Xدي، D یصخش هک رباب +I 9رک شناکاين هکي#اک ،9وب 9+ژن 0امهB دن9وب 
.9رک #+رکت

 نيD 9# دن9وب 9وخ تمظع 9وع رکف #9 0اناغف+ B#+ومه یل+وتم 0رق دنچ ني9#
 یناغف+ یخي#ات دجم 9وع V+رب هک ،دندش +ديپ یلاج# 0اغف+ #اسهوک R 9#اس دص #اهچ
 D+V#ان ۀطلس n Dوطس uالخرب D .دن9رک tرن هجنپ #اهق 0اهاش نيگنس V+وق اب
 Rالقتس+ ملع ،مي+ Bدن+وخ اه#اب هچخي#ات ني#دن+ هچنانچ D دنديگنج یبنج+ 0اي+Dرنامرف
.دنتش+رف+رب یخي#ات nدهاجم اب +# یه+وخ

 یخي#ات Rالج تبترمب +# 0اغف+ Iاب تس+وخيم هک بلط Rالقتس+ Rاج# I+ یکي
 )کي#ات ریپ( شنابلط #امعتس+ هک 9وب )نشD#( 0اشD# هب #وهشم ديزياب ،دناسرب 9وخ
 یضاق دلD ديزياب ،طلست D #امعتس+ نمشD# D 9الD 9  یخی#ات تيصخش ني+ .Vدنتفگ
 V +Iدنتفگ زين 0اشD# نيکسم ايم D نيدل+ Ä+رس +# D+ هک 9وب دمحم دلD هّٰلل+دبع
 نطب Ñ +Iاجنپ رهدنلاج #9 )ـه 3Ç1( Rاسب هک 0اغف+ ړم#t +Dوق )V#اصن+( 9E+وناخ
 #9 ًالV +D#اصن+ 0ام9D9 .دمX ايندب نيم+ دمحم تنب )یب یب دنمهم n#وص( نبيب
 نبيب #دپ نيم+ دمحم D دنتش+9 تنوکس 0اتسريt DI#وک یناک IX0 9#+ دعب D #اهدنق
.تش+n 9رهش تليضف D ملعب 0ام9D9 ني+ D 9وب هّٰلل+دبع دج #9+رب

 هلمجن+ I+ هک 9وب رسپ V 9D+I9B+#+9 نشD# 0ام9D9 هلسلس رس V#اصن+ دمحم
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 ديوگ BزيD#9 دنوخX هکي#وط D تخ+9رپ یم اضق لغش هب D تش+9 یتليضف هّٰلل+دبع
+D#ړم D +اصن#V +I ليابق DIدنناتسري D ايم #D0اش +I اصن+ ۀليبق#V 9وب.

Dاجنپ( رهدنلاج رهش #9 یلÑ( 9D9انب ینامt +اصن#V 9وخ هک ،دن9وب 9وجوم #+ 
 هک )#اصنال+ àرکذت( tانب ،دنتش+9 تس9 #9 یباتک 0انV. Xدنتفگ نشD# 0ايم uالخ+
 Ñاحص+ I+ یکي V#اصنال+ Ñوي+وب+ هب مهدفه ۀلسلس هب +# ديزياب همان بسن 0+9#
.دن+ Bديناس# )â( دمحم nرضح

D تس+ رهدنلاج ديزياب دلوم هک دنيوگ D رجحE +D دمح+ خيش #+زم 9زن 0ونکات 
.تس+ 9وجوم یلä Dوغ

D ان بيترت نيدبt +اصن#V #+ +Iاستن+ نيÑ دنشاب هتفاي#9 یخی#ات. D9 0وچ یل# 
 اب 0اي#اصن+ هک تفگ دياب +ذهل ،تسين tان نيدب ۀليبق 0اتسريDI ړم#D+ ليابق نيب
 9tرم tامت t+رتح+ 9#وم B#+ومه D ،دن9وب 0اناغف+ +ذهل .دن9وب #وشحم دجنعاب+ 0اناغف+
D+دندشيم عق.

 0وچ D ،دن+وخ V 9#åرجنلاک 0اميلس الم B Dدنياپ الم 9وخ #دپ I+ یلفط #9 ديزياب
 BديDرگ 0اتلم #9 ايرکI نيدل+çاهب خيش 0امD9دب +# D+ تس+وخ g#دپ ديس# دش# نس هب
 #9+رب I+ یکي هب ،9Vرمشن یث#+ لياسم +# تي+ده D دش# 0وچ DV 9وخ یلD .دن+9رگ
I+99+#+ تس9 دمحم نب 9+9+دخ نب ليعمس+ هج+وخ 9وخ #دپ 0اگn 9+9. D ومه+#B هب 
Iده D تعاط D 9رب رسب +وقتV D رهاظ هک 9وخ #دپ اب+ê یضاق X9ولB وين 9#وم ابV 9وبV 
.یتشگن #وشحم

 هکي#+رق D ،تخ+9رپ رکفت D هبق+رم D دهI هب ،یصخش دهج اب ديزياب تقوني9#
 تلصÑ D Dرق بت+رم هب I+0+ دعب D ديÑ 9+وخب +# رضخ nرضح یبش ديوگ 9gوخ
 B#+ومه Bوش# ذخ+ V Dرگ یضاق لغش Ñ #+ +Iوقعي خيش 9وخ #دن+ #9+رب D #دپ D .ديس#
.9وب 9Bاتف+ uالتخ+ تقD 0امه I+ 9وخ 0ام9D9 اب +# D+ 0+ربانب 9V Dرک عنم

 D دنه D #اهدنق ات D ،تخ+9رپ سفن هيکزت D تحايس D ريسب ین+وج tاي+ I+ ديزياب
 هجDرم tولع D .تخيمX#9 رظن له+ D 0+دنمشن+9 اب D ،9رک رفس دنقرمس ات رهنل+ D#+çام
 ë DافX ريسب D ،9ومن یتاعلاطم uوصت D هفسلف 9Ñ D+ #9 .9رک بسک +# ینيD 9 یبرع
 هچنانچ  .9+9 #+رق 9وخ ۀشيپ زين +# 0اپس+ n#اجت رفس نيê 9#انمض D  .تخ+9رپ سفن+
 یگلاس 9Bزناپ V +D +Iاه رفس ني+ D 9رب دنه هب Bديرخ +# Ñوخ 0اپس+ دنقرمس V +I#اب
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.تس+ هتش+9D+t 9 )ـه 3٦á( D9دح ات I DاغX )ـه D9 )3٤ïدح g 9#رمع
 0اخ#وم Rوقب D ،دي9رگ رت هتخپ nاقD+ ني+ #9 ديزياب Vرکف D یملع تيصخش

 هک ديوگ مه D+ فلاخم 9رم BزيD#9 دنوخX ،دمX #اب یحيصف دنمشن+D 9 ملاع D #وکف 9رم
 دمحم +Iريم #اب#9 #9 هک :ديوگ به+ذم 0اتسب9 فلؤم .9وب یفوسليف D ان+D 9 لقاع 9رم
 I+ +Dريم 0+ربانب D ،دمX قياف اهنX رب D دندنام Iاب E DVرظانم I+ املع رثک+ لباکب ميکح
 ميکح D لباک یضاق 0اخ یضاق I+ Dريم 9وخ هک :دنيوگ یتحD ،دين+9رگIاب t+رتحاب +#
.دنتشگ D+ دقتعم همه قيلات+ +Iريم D 0اخ

 +وخنوتښپ tامت #9 +# 0اناغف+ تيمولظم تلاح ،شيوخ Vاهرفس 9D#+0 #9 ديزياب
 ،9وب 9Bرکن gوم+رف +# 0اي#وس D 0اي9ول ۀتشذگ تمظع هکيلاح D 9# ،دي9 رياغ رظنب
 مه+رف 9وخ یلم زکرم رب +# Bدنگ+رپ D 0اشيرپ D هتفش9t Xرم ني+ هک 9اتف+ رکف نيدب
XD#9، D 9# اس مياق +# یتموکح 0اش نيبI9، هک +I 9وخ Xدشاب 0ان D 0وناک XI+9V #+ ابI 
 .دن+9رگ tرگ

 0+#+دمامI هک VاهمتسD ملاظم I+ 9وب یلمع 9# تهبشالب ديزياب یسايس ۀيرظن ني+
 úاف9 رکفب X0 ۀظحالم å +Iاسح 0اغف+ ره D دنتش+دیم +D# 0اناغف+ رب دنه 0اي#وميت
  .9اتف+ یم

 ین+رمکح رصع #9 ديزياب هکنDR X+ :مي#+9 تسدب یخي#ات دنس 9D ام 9#وم ني9#
 n#اجت Vالاک D .9وب 9Bرک Vرفس )ـه D9 )3٦áدح #9 #اهدنق هب Duرعم 0اخ tريب
 #+رق #+دمکح متس 9#وم #اي9 0+#9 0اين+D#اک :ديوگ 9gوخ هکي#+رق ،9Bرب #اي9 0+دب
:تسني+ DV 9وخ ùافل+  .دن9رب #اب#دب مه +# D+ یه+وخ9+9 نيح D 9# دنتفرگ

...9رک ملظ D+0#اک 0+رب ،9وب 0اخ tريب t +Dان 9وب ريم کي #اهدنق #9 تقون+9#"
...دن9رک D+0# 9وخ اب زين +رم D ،90رک 9ايرف V+رب دندش عمج یضعب 0اث#+D سپ
 یسک لمع û#B کيD ديسرپ ده+وخ Rدع I+  یلاعت قح +# 0اهاش9اپ D 0+ريم+ متفگ

 0اخ tريب سپ )Bري +ريخ R û#àاقثم لمعي نمف( :هک ديامنب DV رب ،دن+9رگن عیاض +#
"...دش تفلاخم BدعD رب 9رکن صحفت نکيلD منکب Rاح صحفت تفگ D 9رک Rوبق

+Iدش لقن ديزياب 9وخ ملقب هک 0اتس+9 نيB  یم ديدپ Xاب تیصخش ني+ هک ،دي#I 
 D 9+9 هب +# 0+رگمتس D ،9وب رثأتم 9وخ tوق رب یبنج+ tاکح ملاظم 0ديI 9+ یناغف+
.9Vرک nوع9 تل+دع
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 V 9Rاهي#اگمتس 0دي9 نيح #9 کشالب #ويغ 9رف ره V+رب هک فيرش åاسح+ ني+
XI+# +تضهن یساس+ تلع رخالب 9وشيم +ديپ بناج #Dدي9رگ هيناش D رکذتà +اصنال# Xرن+ 
 ات دنديناس# تياغب 0اناغف+ رب +# 9وخ متس D ملظ لغم tاکح" :دهديم †رش نينچ
 +# D+ رس Vوم D تش+û 9وخام +# 0اغف+ I0 رفنکي 0+#اک متس نيI+ یکي DIV# هکيئاج
 9ايرف D یتشگ X0اب زين 0زنV ، XدمD#+0 Xدب گنس هلپ 0وچ ،تسبDرف ايسX گنس اب
 D ،ديچيپ 9وخ رب £انفس+ تلاحنی+ Eدهاشم I+ 9وب یصلاخ 0اغف+ هک ديزياب"...XD#9Vرب
9D9 +I 9اهنg ربXدم، D 9متس نينچ عف #+ +I D9رمش یلم بئاج D 9# تبق+رم ملاع D 
 عف9 هب هک تس+وخ Inاج+ D تش+9 §رع )n )âانياک #Dرس #وضحب یحD# ريس
 نينچ هکنI+ دعب  .99#ون#9 +# ملظ cاسب I9، D+9رپب 9وخ tوق 0امولظم I+ #وج D متس
 9ومن هن+9رم شبنج یبنج+ 0+رگمتس لباقم #9 ،9رک بسک +# یناحIn #Dاج+ کي
D9وجوب 0اغف+ #اسهوک #9 +# یتضهن XD#9، یکي تقون+#9 هک +I رهدنلاج 0اگ#زب ريهاشم 
 ريخب +# تبقاع +دخ ،تخDرف+رب Iاب یشتX #اسهوک #9 :تفگ نينچ t+رکل+ äوغ خيش
".دن+9رگ

 نيمIرس IX0+ +# #وج D متس نيگنن #اثD X ،9اهن tدق uاصن+ R Dدع B+# #9 ديزياب
I9D9. 

 +# تقيقح کي I+0+ 0+وتيم یلD ،دشابن تيعق+D رب ینبم ًالماک دياش 0اتس+9 ني+ 
 ،0اغف+ تلم I+ 9وب #ايغ+ V#اگمتس عف9 هيناشD# تضهن للعل+ تلع هک ،XD#9 تسدب
 +D#ان D ملظ +ريI ،تخوسيم )یلهV )9#وميت 0+#+دمکح متس شتX #9 تقون+#9 هک
.9زيگن+ یمرب +# 0+9رمD #+9 دنکيم قلخ +# 0انامرهق 9وخ لباقم B  9##+ومه

+I وف #وطسë ديقع ۀفسلف 0+وتيمE یسايس D ۀيرظن XI+9ديزياب یه+وخي #D0اش #+ 
 0ايامXI 9ربن ê 9#+رهاظ هک تش+9 یی هيجس D بکرم رتکرک 9رم ني+ یلD 9ومن åدح
 D #It ییوجگنج نيع #9 +ريI ،9ومن ¶+رس 0+وتيمن یسايس 0اه+وخيD XI+9 وجگنج
XIوصت 9رم ییامu Dالص† D وقتV D #سفن تضاي D +#ۀبنج ني+ هک ،9وب زين 9اش 
:دن+وخ X0 ليلعت اب ليû #وطس #9 0+وتيم +# D+ تيصخش

 D یگدنI I+ #+رف D+ Dزن+ åاسح+ úون کي #وميت D زيگنچ £انلوه Vامغي I+ دعب
 #9 ،9وب یخي#ات tالD X بياصم D اهيزيرنوخ X0 یقطنم ۀجيتن هک یفنم Vولهپ هب úوج#
 Bدش 9Bوسرف 9Vام tالI X+ 0وچ 9tرم D ،دمX 9وجوب دنه ات رصم I+ ايسX طسD کلامم
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 امغي D 9ربن 0+ديم B +Iاقناخ ۀشوگ هب D ،دنI9 گنچ تيناحu D #Dوصت نم+دب ،دن9وب
 çايلD+ #+وج هنايم VايسX رساترس D 9# ،تفاي tامت u #D+Äوصت کلسم D ،دن9رب Bانپ
 )ـه R )3ááاس I+ دعب یتح D ،دش 9Bرمش 0اگ9زمتس نمام هناگي uوصت Ñاب#+ D هّٰلل+
+I I+Dاقناخ ۀيB هک ،دش ليکشت زين یميظع یهاشنهاش لبی9#+ #9 نيدل+ یفص خيش 
 بقلب #اب#9 یمس# Rاج# D دن+رمکح +# 0اغف+ £اخ I+ یتمسق D 0+ري+ tامت رب اهدعب
 یح9V #Dابم I+ #وميت uالخ+ تموکح زين n+ره D +#اخب #9 ،دندش Bديمان )یفوص(
XÑ 9#وخيم D وفنû 9 0ايدنبشقن#X0 9#دن+ هب اه#اب+IB یشهدم #+وخنوخ هک 9وب یی 
 هک ،یتش+ûV 9وفن n+ره #اب#9 #9 یماج انالوم 9V Dوس نيبج 0اتسX 0+رب #وميت دننام
DIزب ري#ß +دم #9 یی+ون ريش یلع ريم† +D +رس #اعشD9V D +I +دنه یصاق DIري 
Iاک 9ومحم تس9ربD+0 وضحب# +D اهمانV رع§ D اينI 9اتسرفV.

 هب 9B Dاتف+ رهنل+D#+çام D 0+ري+ D دنه نيب زين +وخنوتښپ نيمIرس nاقD+ نيمه 9#
 رب ابابريپ هب #وهشم رفن کي هکيياج ات ،9وب Bدش رثاتم یحD# تکرح نيn +Iدش
 0اج R Dام کلام نيمIرس ني#دن+ D یتش+9 یحû #Dوفن لباک D کت+ یض+#+ رساترس
.9Vوب 9tرم

 ديس دلD #ون دمح+ ديس دلD یلعربنق دلD یلع ديس Ñ+ذج D ذفان تيصخش ني+
 D ،9وب گنل#وميت 0اگI+9 ره+وخ I+ دمحم نب+ هک تش+دمان #ون دمحم دلD #ون فسوي
 DIدنق هب ذمرت I+ یلع ديس #دپ D ،دنتش+9 یطب# V#وميت نيطالس #اب#9 هب u DVالخ+
Xدم، D +I Xتف# دنه هب رباب نب 0ويامه اب اجن، D ون کنام #9 یلع ديس 9وخ# +I خيش 
.دمX 0اغف+ #اسهوک هب اجنD +I X ،9ومن هضافتس+ یمD# #الاس

 یض+#+ هب دنه I+ )ـه 3٦1( D9دح B D 9#دي9رگ دلوتم )ـه I )3áá+ دعب یلع ديس
 D 9# X0 ،تش+9 یطب# D یشيوخ #وميت 0ام9D9 اب 0وچ DV .دمX ربيخ D کت+ نيب
+Dاقn 9رمt رس نيمهIوط+رپم+ یمي+9 رس9#9 ۀيام ،نيم#V وميت#V 9دن9وب یله، 
 D#D9 9رجم هب DV  .9وبن یسايس دصاقم I+ یلاخ نيمIرس نيدب یلع ديس 0دمX0 Xربانب
 ûوفن طسب اب D ،9ومن تلصD یئ+زفسوي هبعش یئ+I تلß 9D#زب 0اکلم V +Iرتخ9 اب
#Dانمض یناحê 9ربيم شيپ زين +# 9وخ یسايس دصاقم، D تس+وخيم +I #+B 9ني D 
#Dرس ني#9 +# یله9 #اب#9 0افلاخم تيناحIاندب نيمt D اکانt اسI9، D 9رمt #+ هب 
.ده9 ليم یله9 #اب#9 تعاط+
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 +وخنوتښپ R 9#اس یس nدم ات D ،تفاي یصلخم t Dرگنوخ 0+ديرم یلع ديس
  .دشيم دیئات D هيوقت êانعم ê Dات9ام زين یله9 #ابD +I 9# 9وب یتخت Ä Dات یب Bاش9اپ
 Rاسب اجنX#دمه هک ،رينوب #اسهوک #9 9وب )یلک اچاپ( DV یناحD #D یسايس زکرم
)33ì ـه( +I ديس ني+  .تف# 0اهج D 0+ديرم DV امامتê ريفکت هب +# 9وخ تمه D 
 D ظعD D دنگاپDرپ ليبق I+ لياسú D+وناب +# D +D ،دن9رک uرص نشD# ديزياب یماکان
.دن9ومن tاهت+ 9Vاقتع+ دب D ینيديب D 9احلاب بتک نتشون D هباطخ

 D تقيرطu Dوصت ،ديزياب شي+ديپ طيحم #9 هک ،دشاب Bدش نشD# امش رب 0ونک+
 9رم êاساس+ ديزياب رگ+ X0ربانب ؟تش+9 یلماک ûوفن V Dوق D+Ä# هچ Vديرم V Dريپ
XI+9وخي+B 9وب زين یئوجگنجB اضاقت بسح ربV اتم هک ،9وب #وبجم طيحمú 9وخ #+ 
 تسD 9# 9+ یسايس 0افلاخم هک یحالس اب D ،ده9 هضرع 0اي#+Iاب شه+وخ قباطم
 uوصت ديزياب 0+ربانب  .I9اسب زهجم +# 9وخ ،دن9رکيم Rامعتس+ D+ مغرل+ یلعD ،دنتش+9
D #تضاي D تسدب هک 9وخ یسايس کلسم اب +# تقيرط XD#90 یخی#ات رخافم D 
 +# یبيجع بکرم D ،9رک طلخ 9وب #اي9 ني#9 یسايس زکرم Vانب D یناغف+ یهاش ديدجت
.XD#9 9وجوب تش+9V 9ام D یحD# ۀبنج هک

 9t Dرم ني+ رکفت Iرط D یناشD# تضهن شي+ديپ u+رط+ ê 9#+رصتخم اجني+ ات
:ميI+9رپ یم 9رم9+# ني+ 0اتس+9 ۀيقب هب 0ونک+  .ميتفگ 0اش شبنج ۀفسلف

 #ومان uالخ+ هک 9ومن 9V +I9D+Äول هيسمش اب رهدنلاج #9 ین+وج tاي+ #9 ديزياب
DV +I وناب ني+ نطبV +دن+ یناغف، D دح ات :ديوگ 0اتسب9 فلؤم هکي#+رقD9 اسR 
 0اناغف+ .9وب BدمX #اب VدنمDرين 9رم B Dديچيپ uرط ره هب ديزياب nرهش )ـه 3٤3(
.دنتسب رمک D#V +Dاي هب D دنتفريزپ +# n +Dوع9

 هب D ،تشامگ #ابD 9# تسايس له+ 9اش#+ هب +# 9وخ تمه R+وح+ لي+D+ #9 ديزياب
û#رص کچوک ۀلاس# ۀعي+c +ديناس# 0اشي+ هب +# 9وخ حياصن ديحوتل. DV 0+ديرم 
 #9+رب هس 0اشي+ ريهاشم D +I ،دن9رک تيامح +# ß +Dرم 9t ات هک تفاي زين یصلخم
 تل9D الم B Dدنياپ الم D )وتښپ 0+وي9 بحاص( ین+I#+ :دن+ یکشيوخ بيD +9 رعاش
.)وتښپ 0+وي9D 9+#+V 9ره( V#اصن+ +Iريم D 0ول تلIV D 9Dوک+

 لباک #9 +# یله9 #اب#9 0ان+رمکح D ،9+9 9اهج 0الع+ بناج+ uالخرب ديزياب 0وچ
D اشپD# رت هبå +9 +ذهل ،تخاس #دنD0ايتل D 0اشي+ 0+#+دفرط +I +ابتú ريپ یلع ديس 
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 D یس#اف #+ربال+ àرکذت فلوم( V#اهرگنن BزيD#9 دنوخX یملع D یناح9n #Dايق هب اباب
 Rامش رغتش+ ري9 هلک هب تقونيDV 9# .دنتسب فص ديزياب لباقم 9 )وتښپ tالس+ 0زخم
 هبوص 0اخ نسحم )ـه D9 )3ïáدح D 9# تش+9 زکرم دنمهم تل9D الم ۀناخ D# 9#اشپ
 0ايرکشل تسدب ديزياب D ،ديشک رکشل DVرب BزيD#9 دنوخ+ D یلع ديس 9دم هب لباک #+9
 ني+ D دنتش+9 ريس+ Rاچ Bايس D #+ 9#+ اجنD 9# X ،دش 9Bرب لباک هب D 9اتف+ نسحم
Dدح ات عياقD9 )32á9 )ـهD+t 9رک.

 I+ لباک 0+رمکح ،ديدن+وخ ًالبق هکي#وط D ،دنام ريس+ یمک یتدم لباک #9 ديزياب
 D ،دين+9رگ اه# t+رتح+ اب +# B +Dدي9رگ رثاتم û +Dوفن R Dالدتس+ D 0اهرب Eوق D 9+دعتس+
 XI+9V ۀماگنه Iاب اجنيD 9# ،ديس# #اهرگنن هب Bدم+رب 0+دنI I+ قف+وم 0+#اي 9دم هب
 هک تساجنيD +I ،9رک مياق +# 9وخ یسايس زکرم )B+ريت( #اسهوک D تش+t 9رگ +# یه+وخ
.I 9#XD#9+زته+ هب +# )یناغف+ تموکح( شف#9 0اشD# ديزياب

 شتعاط+ ۀقلح #9 ليخ 0امت+ V Dزک#V D +Dديرف+ #Dال9 ليابق )ـهD9 )33áدح 9#
Xدندم. Dیسب 0وچ یل +I 9رمt +دن9وب هتخ+9رپ 0انمش9 تيامح هب اجني، #Dرناشي+ 0اش+ 
 :تفگ D تفريذپ هن 9وخ ۀقلح هب

 یلD “،دين+وتيمن BدمX 0اناغف+ نيب #9 تس+ هتسب+R Dوغم اب امش Vاهل9 0وچ”
 +# ß#زب 0امرجم ديزياب D ،دن9رک تباث+ g#وضح هب هتسب +# 9وخ Vاهتس9 #وکذم 9tرم
 #اثI X+ یلک هب +# نيمIرس X0 #وطنيدب D ،دن+رب +ريت I+ +# رفن )دص( ìÇ یقاب D تشکب
 D+0ريپ .دن9رک هلمح B+ريت )V#وج( tاقم #9 بناج+ 0ايرکشل یلD .9ومن ريهطت یبنج+
 0+#9 هکيزيترس Vاهين ۀعي#û هب ،دنتش+دن تس9 #9 یحالس گنج ني#9 هک ديزياب
 اج 9B +I+0+9 شحاف تسکش +# 0اشي+ D ،دنتخ+9رپ 0+رگ امغي عفدب ديD# يم #اسهوک
.ديس# 0اياپب نشD+0 #Dريپ 9وس هب #اکيپ ني+ D .دندن+رب

9#DريB ديزياب هک :ديوگ +I ريت+B رب +# 0اتسرپ یبنج+ ۀشي# یلکبXD#9 D )11á( نت 
 هب I+0+ دعب D ،دنتخيرگ #اهرگنن هب یلم tاقتن+ ميب I+ یقاب D ،تشکب زیت غيتب +#
 0+9رم gوگ #9 +# 0اغف+ ۀتشذگ تمظع D 9#å ،تخ+9رپ یلم V+وق زيهجت D بيترت
.دن+وخ Dرف #اسهوک

 D ،دندمX مه+رف 9Bايپ D #+وس 0+#+زه 9+دعت هب Ñ +Dاک# #9 #اسهوک D#+0ال9
 uرصت هب B+ريت I+ ديزياب 9nايق هب D ،دن9+9 یلم 9اهج 0الع+ یله9 تموکح uالخرب
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 ني+ بق+رم هک لباک #+دمکح نسحم  .دندمD9 Xرف )Dرب( عضوم 9B 9#رک تکرح #اهرگنن
 #+ونش یض+#+ D 9# ،دم+رب ديشکيم #اظتن+ شهدم ≠+وق اب 9ابR Xالج D 9# ،9وب تضهن
 #9 بعص 9ربن .دندش DربD# مهاب فلاختم V+وق 9D دشيم Bديمان )هغ+# #ون( هکيئاج
 ،دنديگنج یم #اسهوک Vاه ین Ñ Dوچ D یلاخ تس9 اب هک #اسهوک D#+0الD 9 تفرگ
 n Dدش اب دن9وب نينهD X نيشتX هحلس+ V+#+9 هک یله9 ئهاش حلسم V+وق لباقم 9#
 یلD ،9رک یم 9ربن یگن+9رم هب 9وخ D+0ريپ 0ايم #9 مه ديزياب D ،دن9اتسي+ تيمح
 0ايرکشل حتف هب هغ+# #وت گنج 0+ربانب D ،دي9رگ هتشک £انلوه BاگمI# ني#دمه
.دش متخ مجاهتم

 #+زم B، Dدش عق+D یگلاس ٥٦ رمع هب )ـه D9 )322دح 9n DV 9#اهش هقث Rوق هب
DV ولعم ان مهt +امتح+ بلاغ هب هک تسR 9# DI9وب ده+وخ 0اتسري.

 مه D ،9اهن بناج+ لباقم #9 +# یلم تضهن åاس+ 9وخ رمع nدم #9 هک ديزياب
 رثآم ،یبرح D یسايس رثآم رب DBالع 9t 9+9، Dرم هب +# یناغف+ تموکح سيسات رکف
 ،یبرع ،وتښپ :تسن+وت یم هتشون D هتفگ 0ابI #اهچ هب DV  .9#+9 زين یملع D یب9+
 رثن ینعي ینف یسيون رثن یب9+ بتکم سسوم وتښپ 0ابI #9 یلV. Dدنه ،یس#اف
 تس+ tوظنم مين هک هتشون رثن نيدب +# 9وخ 0ايبل+ريخ Ñاتک هک ،9وشيم 9Bرمش عجسم
D العDB یس#اف صصح 0+رب D یبرع D دنهV رگي9 ۀفلوم بتک  .9#+9 زينg دنت#ابع +I 
 D ،لماک ريپ بلط #9 9وخ Rاح †رش رب لمتشم )ـه 3ï2( فيلات ديحوتل+ c+رص
 ،دنکيم تي+I+0 #D+ 0اتسب9 فلؤم هک 9وخ یناگدنI †رش #9 همانلاح Ñاتک D D+ حياصن
D 9هب نينمومل+ 9وصقم رگي Iالخ+ ثحابم #9 یبرع 0ابë D وصتu D تقيرط. DV 
 هک ،9Bرک عضD مه +# یطخل+ مس# وتښپ 0ابÑ 9# Iاتک #اهچ ني+ نتشون رب DBالع
.9وب â 9#XD#9Bاخ Rاکش+ هب +# 0ابI ني+ âوصخم n+وص+

 ،دناشف+ +وخنوتښپ نيمIرس DV 9# هکيمخت یلD تف# 0اهج I+ یماکان هب ديزياب
 #9 سيDريم تضهن ليبق I+ +# یبلط XI+9V لسلسم Vاه تضهن D ،دمX #ابب ID+ دعب
 یهاشنهاش سيسات رخالاب D کټخ D ربيخ #9 لمي+ R Dاحشوخ شبنج D #اهدنق
 D D+ یسايس ليديX ني+ نشD# ريپ فلاخم بطق  BزيB 9+9. 9#Dرمث +# یهاشدمح+ ميظع
 0اتسDدنه مي#XD یم مه+رف +# اه رکشل دنتفگ 0اشي+ هک :دهديم †رش نینچ +# شفالخ+
 B +Iاش ربک+ ني+زخ ،دنيX 9رگ ام #Dدب 0اغف+ 0+#+وس هک دنt 9+9اع V+دن  ،ميريگيم Iاب +#
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X0 تسام.
+I 9 ديزيابD دنام یقاب رثآم هلسلسB +0اگدنسيون هتس9 کي هک یب9+ رثآم :تس 

 t +Dوظنم مين عجسم کبس هب BريغD مساق ،نيسح ،0اجوباب ،BزيD#9 ليبق I+ وتښپ
.دنتشون +# رثن بتک

9Dt یبرح رثآم D ېسايس +Dدم ات هک تسn 0رق کي XدنيB  +الخu +D 9# اسهوک# 
.دن+ 9D+t 9+9B +# یبلط Rالقتس+ Vاهگنج +وخنوتښپ

 #9 9وهش له+ بهذم هب هک تس+ یفوصتم ۀيقف D بهذمل+ یفنح 0املسم ديزياب
 D 9# .دي+رگيم زين هي9وجÑ Dرشم هب رکس تلاح #9 یهاگ یلD 9#+9 ليم uوصت
 ،تقیرط ،تعيرش :9Bرک #رقم 9وخ 0+ديرم V+رب +# هبترم تشه تقيرط u Dوصت
 مس+رم بت+رم نيI+ یکي ره هک تنوکس n، DدحD ،تلصD ،تبرق ،تفرعم ،تقيقح
.9#+9 یب+â D X9اخ

 ني+ تحت #9 0اناغف+ å: +DR XI+9Vاس+ دنچ رب 9وب ینبم D+ یسايس t+رگDرپ ،ام+
:0الپ

 بناج+ ملظ n +Iرفن سح قیلخت :فل+
Ñ: دعt ال+ومn D نشيرپ+وک نن )non-cooperation( 0ايتموکح اب

 )Ä( ابرسIV D ینابرق D 9 یيوجگنج# #+B XI+9V.
9Dt: اليکشت اب یناغف+ تموکح سيساتn +9+#V D یلام D یگنج.
 0اي#وس D 0اي9ول D 0ايجلخD 0اي#وغ رخافم D یناغف+ یهاشنهاش Vايح+ :tوس

.دنه 9#
 ID+ دعب هک ميDريم 0ونک+ D ،0ايناشD# تضهن سسوم R+وح+ I+ یی همش 9وب ني+

؟ديشک رس اجک هب یلم تضهن ني+ D  ؟تسويپ úوقوب هچ
Xیه+وخ تيرح شت D +القتسR وخنوتښپ #اسهوک 0+9رم ۀنيس #9 ديزياب هک یبلط+ 

 ì٤ نس هب gرسپ tان نيدل+ Rالج ID+ دعب D ،تسشن هن Dرف ß DVرم هب تخDرف+رب
 0وچ یله9 #اب#9 0اخ#وم .تسشن #دپ یسايس D یناحD# تساي# دنسم رب یگلاس
 +# D+ دنه Bاش ربک+ هک دنيوگ D دنسيون )هلالج( +# D+ ین+Dدب D 0اخ یفاخ D لضفل+وب+
.Vدن+وخ tان نيدب

 9R Dاع 9Vرم D ،دن+ريم مکح Rالقتس+ اب نيدل+ Rالج هک :ديوگ 0اتسبE 9دنسيون
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 .9وب طباض
 ليابق نيب #9 نيدل+ Rالج ،دمX دنه هب لباک I+ ربک+ 0وچ )ـه R )323اس 9#

 Rالج یلD ،دن+وخ 9وخ #وضح هب +# D+ ربک+ ،9وب Bدش هتخانش یگ#زب D تساي# هب 0اغف+
 #اسهوک هب D ،تف# #دب هط#I+0 D+ ،9وب BاگX 0اي#اب#9 ليح D بيرف I+ 0وچ نيدل+
 V#اخب دماح ديس #وج I+ 0وتښپ ليابق 0وچ .تسج Bانپ )شيوخ V#دپ زکرم( B+ريت
 رگمتس 0+رمکح D ،دندمX 9رگ نيدل+ Rالج #9D هب ،دن9وب Bديس# 0اج هب #Dاشپ #+دلويت
 تسيب هب نيدل+ Rالج مچرپ تحت #9 0اغف+ یلم V+وق تقD ني#9 .دنتشکب +# #وکذم
.ديسريم #+وس #+زه جنپ 9B Dايپ #+زه

 نيدل+ Rالج علق هب nدش هب ،تس+ دنه #وط+رپم+ نيرتگ#زب هک ربک+ نيدل+ Rالج
#Dتشگ هجوتم یناش، D 9# اسR )33گنس 0ام#ونک )ـه ٤ D نيدل+ سمش هج+وخ 
 D ليخ هي#وغ D دنمهم ليابق 0وچ ،تشامگ DV عفدب ،شهدم V+وق اب +# یفاخ
 Vاه #اکيپ ربيخ #اسهوک #9 ،دن9وب B+رمه DV اب همه ،#Dاشپ u+رط+ یئ+زفسوي
 انب .دنربب شيپ V#اک نيدل+ Rالج لباقم #9 تسن+وتن ربک+ V+وق DV 9+9 D# یکانفوخ
 #+I #اک ۀماگنه D ،9اتسرف رهظل+ nوق هکوک 0اخ نيI اب +# Vرگي9 9ايI رکشل ربک+ 0+رب
.دي9رگ رتمرگ

 لباقم V 9#ربک+ 0اگتشامگ D 0ايرکشل 0وچ .9رک B 9D+tدنيR Xاس ات #اکيپ ني+
 Rاسب D 9رک شهوکن +# 0اشي+ ربک+ 0+ربانب ،دن9وب هتسن+وتن 9Bرک Vزيچ 0اغف+ V+وق
 0ام D ،دنIاتب نيدل+ Rالج V+وق رب شگنب I #+B+ ات ،9اتسرف IB 9tات Vرکشل )ـه 33٥(
 رب 9وخ 9Bايپ #+زه )D )ì٥ #+وس #+زه اب نيدل+ Rالج یلD ،دي+رب t+رگب بناج I+ هگنس
 Vربک+ 0امجاهتم هب D ،دي9رگ هتشک V DV+وق #+زه مينکي گنج ني#9 .تخات 0اشي+
.D+#9 XD#9 ینيگنس nافلت زين

 #Dاشپ Rامش  رغنشاب B+ريت I+ +# 9وخ ûوفن ،تسن+وت گنج نيI+ دعب نيدل+ Rالج
 هب )ـه R )33٦اس #9 هکات ،I9اس B+رمه 9وخ اب زين +# ريل9 0اي+زفسوي D ده9 طسب
 ،تش+t 9رگ +# Vدنسپ تيرح ۀماگنه #وجاب n D+وس nاحفص #9 ليابق ني+ یتسدمه
D وق اب+V +ربکV 9#XDتخي، D D+ريت هب سپ+B تشگرب. 

 اب +# 0اخ 9ëاص 9وب BدمX گنت هب تخس رس بيق# ني+ تمDاقم I+ هک ربک+ #اب9#
 ليابق رب 9ëاص .دنI نيدل+ Rالج V+وق بلق رب ات ،تشامگ B+ريت Ñوص هب 0+رگ رکشل
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 +# نيدل+ Rالج رکشل VامعI I+ یکي ميه+رب+ الم D ،دمDI Xريف Vزک#V D +Dديرف+
 0ايرکشلD ،تسشن بقع )0اتسريt )DI#وک یناک I #+B+ نيدل+ Rالج 9وخ یلD ،تفرگب
 دندنام #اکيپ tرگرس یتدم دنتش+9 طب# یلالج 0اگ XI+9B اب هک یئ+زفسوي ليابق اب Vربک+
.)ـه 33٦(

 هب Vرفس دنيوگ D ديشوپ DV# گنج 0+ديم R +Iاس #اهچ نيدل+ Rالج #اب ني9#
 ربک+ #ابXD#9، D +I 9# مه+رف +# 0اغف+ V+وق Iاب )ـه R )ìáááاس #9 یلD ،9ومن 0+#وت
 R DVاصيتس+ هب یلباک 0اخ مساق D 0اخ فصDX گيب رفعج دننام Bدي9 #اک 0+9رم
 Rومش هب نيدل+ Rالج 0ام9D9 9+رف+ I+ یخرب تخس Vاه #اکيپ I+ دعب D ،دندش #ومام
.دندش 0اخ فصX تس9 #اتفرگ )یلع دح+D( یلع nدحg D#9+رب

 تسکش 9ربن 0+ديم #9 رکشل Eوق هب +# نيدل+ Rالج تسن+وتن 0وچ یله9 #اب9#
 VاسI #D+ یخرب D تخيگن+ ëافن 0اغف+ 9tرم 9وخ B I9 D 9#وش# D هليح هب تس9 ،ده9
 اب )DVاکرس( IV 9#وک+ Bزمح کلم هلمج I X0+ هک ،9رک کيرحت DV دض رب +# ليابق
DV 9اصمu 9+9، Dالج یلR +نيدل +D #+ دعب .تسکشب +I X0 9# دحD9 )زين )ینيم 
 D ،دن9رک هيوقت +# Bزمح 9ايI 9+دعت هب Vربک+ V+وق نيI+ دعب ام+ .دن+# بقع +# Bزمح
 0+#9+رب )هليب B#وت( I+£ 9#ال9t 9رم گنج ني#9 .دنتخي# نيدل+ Rالج V+وق رب êاعمج
 #9+رب نيدل+#ون D ،دنتشکب دنتش+t 9ان نيدل+ريخ D رمع خيش هک نيدل+ Rالج یمان
 هب ،9وب Bدي9 ینيگنس nافلت هک نيدل+ Rالج 9وخ ام+ ،دن9رک لتق 0+دنمهم +# gرگي9
.تشگرب B+ريت #اسهوک

 B+ريت V 9#رکشل مهم n+زيهجت هب #اب ني#9 #اسهوک 0+ولهپ ثيح هب نيدل+ Rالج
  IB 9tات V+وق  )ـه R )ìááìاس ات D ،دين+9رگ قفتم 9وخ اب +# 9ايI ليابق D تخ+9رپ
 مهم #ايسب âاخش+ #اب ني#9 ربک+ اشنهش .XD#9 مه+رف 9وخ ئلم زکرم 9رگ +# 0اغف+
 یضيف خيش D هکوک 0اخ نيI رکشل ۀمدقم #9 هک تشامگ D+ عف9 هب +# 9وخ DR+ هج9#
 ،دندمX رهظل+ nوق #+وس #+زه 9B اب Bريغ D 0اخ ديعس D ليريب هج+# IX0+ دعب .دن9وب
Dالج یلR +امت یتدش اب نيدلt رکشل نيرب I9 D یله9 #اب#9 0اخ#وم ۀتفگ هب، +I لهچ 
 ،9ربن تمالس هب 0اج 0اغف+ D#+0ال9 تسI 9+ رفن کي Vربک+ رکشل #+وس #+زه اجنپ ات
Dمهم نک# یتح D نيمه #9 مه ليريب هج+# ربک+ یهاشنهش لک #+دم #+B 9+9 رس، D Iني 
 nاجن هکرعم IX0+ رگي9 یسفنتم D ،دنتخيرگ کت+ Vوس هب رگيV 9+رم+ اب هکوک 0اخ
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.تفاين
 یلباک 0اخ مساق 9دم هب +# لم#9وت هج+# ،ديس# ربک+ #اب#9 هب یهابت ني+ ربخ 0وچ

 Bديناس# لباک هب +# 0اخ نيI ليحل+ فياطل هب 9tرم ني+ D ،9اتسرف B+# هيفصت V+رب
.دنتسن+وت

 +# #Dاشپ D لباک B+# یلباک 0اخ مساق 9دم هب یلهV 9+وق Rاس دنچ ات نيI+ دعب
 Bاش ربک+ V I9، Dربک+ 0ايرکشل رب نيدل+ Rالج Iاب )ـه R )ìáá٤اس #9 .دن9رکيم ظفح
 بقع لباک هب گنج نيدنچ I+ دعب صخش ني+ ،9اتسرف DV لباقم هب +# 0اخ چيلق
 Ñونج یض+#+ B D+ريت ات ربيخ I+ +وخنوتښپ #اسهوک tامت رب نيدل+ Rالج D ،تسشن
 Eوق هب یبنج+ V+وق I+ زين +# هنزغ رهش  )ـه R )ìááïاس هب D دمX قياف هنزغ ات لباک
 )ـه R )ìáá3اس V 9#ربک+ V+وق .دن+رمکح #اي9 نيرب Rاس 9D ات D تفرگب ريشمش
 شلباقم #9 زين +# یموب 0ام9رم I+ یسب D ،دنتخيDV 9#XD اب رهش DI 9#+0# تفه
 هب نيدل+ Rالج I+0+ دعب D ،9رک †Dرجم +# D+ 0ام9اش 9ربن 0+ديم #9 هک ات ،دنتخيگن+رب
 بقاعت هب +# tان گيب 9+رم یله9 #اب#9 0+رمکح هکت+ 0اخ فيرش D ،تف# cاب# Bوک
DV ات ،تشامگ X0 رجم 9رم ريشD† #+ اس هکR رب یبنج+ 0وشق لباقم #9 اه+V ظفح 
 #9 ،دن9اتسرف Vربک+ #اب#9 هب +# D+ #وشرپ رس D ،دنتشکب 9وب Bديگنج یلم تيرح
.9وب 9B+9 0اج Vربک+ 0+دنI #9 ًالبق DV #9+رب tان نيدل+ Rامک هکيلاح

 0اغف+ یبلط XI+9V #وش نيدل+ Rالج نتشک هب ،9رکيم #وصت یله9 #اب#9 هکي#وط
 مچرپ 9وب D+ 9ام+9 هک ديزياب نب خيش رمع نب دح+ I+9B +g#9+رب ID+ دعب D تسشن Dرف
 هب .تش+t 9رگ +# هماگنه ني+ g#ويغ uالس+ دننام D ،تفرگ Dgدب +# یبلط Rالقتس+
  .9وب تباث شيوخ VابX نيئX رب D طباض 9R Dاع 9Vرم 9+دح+ 0اتسبE 9دنسيون Rوق
 0+رمکح یشخب کلمل+زغم )ـه ìá1á( رفص D 9# ،دندمX مه+رف DV 9رگ 0اغف+ ليابق
 0اه+رمه I+ یکي گنج ني#9 .دن9رب هلمح لباک رهش رب D ،دنتسکشب +# Vريگناهج
 DV اب 0اخ چيلق D ین+ديم یلع9ان 9دمب یلهV 9+وقD تشذگ#9 )یک#اب( tان هب 9+دح+
.9رک ینيشن بقع گنج I+0+ 9+دح+ D ،دن9رک تمDاقم

 XD#9، D مه+رف لباک یبونج ¥رچ #9 +# یمIB 9ات V+وق 9+دح+ دعب Rاس #اهچ
 ني#9 ريگناهج 9وخ .تشامگ D+ عف9 هب +# نيگنس V+وق )ـه ìá1٤( هنس #9 ريگناهج
 هنتف D یشکرس tاقم #9 لباک 0اتسهوک I 9#اب ريI 9+ هک 0اغف+ 9+دح+" :ديوگ نينچ B#اب
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 t#+وگ#زب دل+D 0امD +I I ،دن+ Bدش عمج Dرب دحرس X0 0اناغف+ V +I#ايسبD تسيزيگن+
 هتف# دن+ 9Bوب نيعت D+ رس رب هشيمه Ä+وف+ تسنم åولج مهR 9اس هک Rاح ات )ربک+(
 0وخ هب ¥رچ Bاگ9ربن .)Vريگناهج £زت(...".ديشک اهيناشيرپ D 9#وخ اهتسکش هتف#
 هس D9دح D 9# ،دنتفاي DIVريف ريگناهج V+وق .DV 9+9# بعص یگنج D ،9ولX نيفرط
 زکرم D ،تف# #اهدنق uرط هب 9+دح+ 9وخ یلD ،دندش هتشک 9+دح+ 0اه+رمه رفن #+زه
.دمX نمش9 0ايرکشل تس9 هب شي+وق

 D ،تس+#V Xريگناهج رکشل لباقم هب +# 9وخ V+وق 9+دح+ زين )ـه R )ìá12اس 9#
 ني#9 .9رک گنج DV اب 9وب یلهß 9#زب 0اي#ابI 9#+ هک 0اخ تباهم رسپ هّٰللX 0ام+
.تسج Bانپ 9وخ #اسهوک هب D ديس# یتخس بيسX 9+دح+ V+وق هب زين هکرعم

 رکشل B #DV 9+9، D+ريت #9 )ـه R )ìáÇ٥اس #9 یله9 رکشل اب 9+دح+ نيرخX #اکيپ
 0+رمکح نسحل+وب+ هج+وخ دلD 0اخ رفظ .تخيXD#9 0اغف+ یلم V+وق اب ريگناهج
 یلم تساي# زکرم هک )رغ+ول( رغ+ون رب ،ë 9+9وس 0+رگ Vرکشل ،لباک #9 ريگناهج
 0+رب 0+رگامغي هک یبش .9رک V#اصح اجنX #9 +# 9+دح+ D ،9رب tوجه 9وب B+ريت #9 9+دح+
 .9+9 یلم Rالقتس+ úاف9 #9 +# 9وخ رس D ديگنج هن+9رم 9+دح+ ،دنg XD#9#وي #اصح
 ريگناهج #اب#9 هب گيب دمح+ رسپ 0اخ #اختف+ ۀعي#D û دنديرب +# D+ رس یله9 0ايرکشل
 هب +# VدنمIاين رس ديس# Bاشنهش #اب#9 هب 0اغف+ یلم دهاجم ني+ رس هکيDI# .دن9رب
 !ام+ 9ومن +# هناي9اش نتخ+ون مکح V XD#9، Dاج هب رکش Vاه Bدجس D ،9وس +دخ Bاگ9#

سب D تسنيمه 0+9رم Ä+رعم هک       سفن 9زيم Bزين رب هتشک رس
 tاصمص D ،9وب D#Vالß D 9#زب 9رم نيدل+ Rالج I+ دعب نشD# 0ام9D9 #9 9+دح+

:ديوگ هلDدل+
 ريگناهج دهع D 9# ،تس+ Ñايس+رف+ D متس# 0اتس+9 خسان V +D#9اهب D تعاجش"

XDزيg اهV رمال+ رثآم( ".9ومن یهاش9اپ رکاسع اب تخس+(
 ...طباض 9R Dاع 9وب 9Vرم 9+دح+" :9#امش نينچ +# V +Dاياجس 0اتسبE 9دنسيون

D 9رم قحt #ديناسV D وم+ سمخ+R هک +I ديس# مهب 9اهجV 9# امل+ تيبR 9+یتش D 
Xاغ هب زين +رنIديناس# 0ايV..." )90اتسب(

 رب 9وب I+9B نيدل+ Rالج رتخ9 یئالع نطب I+ هک #9اقل+دبع gرسپ 9+دح+ I+ دعب
 رفظ ،0اهج Bاش )ـه R )ìáÇïاس هب .دن+رمکح B+ريت R 9#اس D 9D ،تسشن #دپ دنسم
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 0اخ رفظ رب #9اقل+دبع یلD ،9اتسرف #9اقل+دبع لباقم هب D لباک V#+9 هبوص هب +# 0اخ
 0اخرفظ ۀلياع اهنت D ،ديناس# اساي هب D تفرگب +# DV 0اه+رمه I+ یسب D ،دمX بلاغ
+Iرب لکشم هب هکرعم نيX9 #9 نينوخ 9ربن ني+  .دم#E ريت هنامرخ+B وقوبú تسويپ.

 V+وق µå# #9 9وخ 0اگ9+زمع 0امI دمحم D 9+دميرک اب #9اقل+دبع B#+ومه نيI+ دعب
 هب هک 0اغف+ نيدل+ Rامک تظهن #9 )ـه R )ìáÇ3اس هب D ،دن9رکيم 9nايق B+ريت یلم
 تکرش #Dاشپ یليم تفه #ذگ ملوي D# #DV 9+9، 9#اشپ †+ون #9 یله9 رکشل لباقم
 XD#9 D تسدب +# #9اقل+دبع لباک #+9 هبوص 0اخ ديعس )ـه ìá٤٤( هنس #9 یلD ،دن9رک
 #9اقل+دبع اب اه هکرعم ني#9 هک نيدل+ Rالج رسپ 9+9 هّٰلل+ نينچمه .9رک یفن دنه هب
 دنه هب یله9 0ايرکشل ۀعي#û 9رکيم 9nايق +# 0اغف+ یلم nاجتسD 9 9وب B+رمه
 #9 )ـه ìá٤ï( 0اضم# #9 زين نيدل+ Rالج رگي9 رسپ 9+دميرک کل+ذک D ،دش 9Bاتسرف
.دش هتشک 0اهج Bاش رم+ هب #Dاشپ

 کي n+دهاجم I+ دعب نشD# ديزياب 0ام9D9 0وناک نيرخV Xاه هلعش #وطني+ هب
 یبلط تيرح D یگن+9رم D یگXI+9 هک 0ام9D9 ني+ ديDاج #اگ9اي یلD .دي9رگ یفطنم 0رق
D ابم#IB ملظ اب D ومه ام یلم خي#ات #9 ،9وب متس+#B دنياپB 9وب ده+وخ.

:+ايناش)' ريهاشم
ì – ريپ ديزياب #Dنش Dهّٰلل+دبع دل +D#اصن+( رم#V( دحD9 )3٤3  – 322 ـه(
)ـه ìáá3 – 322( نشD# ديزياب دلD نيدل+ Rالج – 1
Ç – +ديزياب نب خيش رمع نب 9+دح )ìáá3 – ìáÇـه ٥(
)ـه ìá٤٤ – ìá٤٥( 9+دح+ دلD #9اقل+دبع – ٤

 ،وتښپ رعاش تل9D یملق 0+ويB، 9زيD#9 دنوخ+ #+رشال+ D #+ربال+ àرکذت :ذخآم
 ،Ñابلل+ بختنم +رمال+رثآم ، BزيD#9 دنوخt Xالس+ 0زخم ،ینوي+دب خي#+وتل+ بختنم
 ،همان ربک+ ،به+ذم 0اتسب9 همانلابق+ ،حلاص لمع ،Vريگناهج £زت همان Bاش9اپ
 ،یناغف+ nايح ،Ä  ìá دنه یناسل DVرس هتشرف ،ûوفال9D دنه خي#ات ، Vربک+ nاقبط
 ،یئبمب عبط دنه هقيتع #اثX هلجم ،عصرم خي#ات ،ديحوتل+ c+رص u Ä ì3#اعم هلجم
 0ايبل+ريخ یطخ ۀخسن  ،دنه 0اي#وميت رصع #9 0اتسناغف+ ،Ä 1 وتښپ nايب9+ خي#ات
.وتښپ
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صه #"! 
ح

,"شانیا' 
شیخ محمد، حد"1 00/هـ

عبد#لرحمن 
ضی عبد#له   

قا
ت محمد #مین) 

(#F بطن بیبن بن
خد1#1#

H
یعقو

بایزید پیر ,"شا' 
OO-/PQ/هـ

#سماعیل 
کما!

V علی 
"حد

میا 1#1 
محمد علی 

سکند, 

شیخ سلطا' 

 (X
ۍ 1#

(#F بطن تو,
ت
1"ل

(#F بطن بی بی شمسو) 
 (بطن 1ن F#)

#له 1#1

شیخ عمر
خیر #لدین 

نو, #لدین 
جال! #لدین ”جال!“ 

(صفحۀ 1"_)
کما! #لدین 

کما! خاتو'  
 (c

(F"جۀ علی خا' مومند
#حد1# 

(#F بطن بی بی عالیی) 
"لی 1#1

میرF# خا' 
صفحۀ 1"_  

عبد#لکریم 
عبد#لقا1,

1,یا خاتو' 

پیر1#1

(صفحۀ 1"_) 

1ختر (F"جۀ عبد#له)
1ختر (F"جۀ مهدید1#)

عبد#لو#حد 

میرF# خیر #له
میرF# جانی 
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صۀ #"! 
ح

شانیا' 
",

.له #.# خا' 
شید خا') 

,)
ها#ید.#

ی 
ی عالی

ی ب
ب

حد.#)
جۀ .

";)
نو, خاتو' 

جۀ مر;. خا') 
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,ايخوت
)ـه //09 – /٦-(

 Bوک Ñ 9#+دنغ#+ D کنرت V#اجم D لب+I #9 هک یجلغ 0اناغف+ I+ تسيموق یخوت
 9E+وناخ کي 0ايوفصD یله9 0اي#وميت رصع #9 .دن#+9 یناگدنI رقم D9دح ات nالک Vاه
 Rاسب هک ،دن9رکيم ظفح +# 9وخ #+دتق+ یهاشنهش 9D ني+ نيب #9 یخوت Eريشع
 0ويامه D ،تش+9 ین+رمکح #اهدنق 9t 9#رم نيمه I+ یتالک دمحم Bاش )ـه3٦1(
Xاب +# تيالونD 9رپسB دعب .9وب +I اشB 9 ني#9 دمحمD9رصع #9 یمان )یخلم( 0ام 
+D#الک 0+رمکح بيزگنn هک ،9وب +I 9#اب# +D#امس# بيزگنê یخلم( 0اطلس بقل هب( 
 #ابI 9#+ شمانب )ì٦2ìt  ـه ìá3Ç( یلDال+ 9Vامج 3 #9 هک V#وشنم D ،دش هتخانش
 شين+رمکح D9دح uرطکي I+ هک ،تخانش یجلغ tامت کلم +# D+ ،دش #9اص ريگملاع
 یم دنه Vريگملاع تل9D #وغث هب رگيu 9رط V D +Iوفص تکلمم n+دحرس هب
 9وجوم nالک V Dوج Bاش نيب I+#V هب+رخ تلاحب 0ونک ات D+ ۀميدق úالق D ،تسويپ
.دن+

 هک تسويپ úوقوب یجلغ رياشع D 0ايوفص نيب Vديدش Vاهگنج DV رصع 9#
 هتشک اهگنج ني#9 )9ابR Xالج D لباک B+# #ابج £اخ 0وفدم( ليخ 0اميلس 0اخ #ابج
 D D+9V ،تسب 9V+9#+رق 9وب 0اطلس 9+9+دخ هک یل+دب+ رياشع سيئ# اب یخلم D ،دش
 0ايم یگD+I#9 گنج DV 9# .9+9 #+رق لصاف دح +# #اهدنق £دلج D9دح Ñامرگ
 gرسپ 9Rاع یجاح D ،دش هتشک )ì٦22t ـهD9 )ìì33دح #9 گنس ¥رس D یگرځن+
 مکح n X0اقحلم n Dالک رب 0اخ Vاب gدنIرف DV D 9وخ یتدم تسشن شياجب
 0اخ Vاب ê+ريخ+ هک ات ،9وب 0اش زکرم کنرت Vاي#9 #انک 0+رتخج n Dالک úالق D دندن+#
 مه 0اخ Rاحشوخ gرسپ D یخلم I+9E#9+رب 0اخ یلع دلD ملاع Bاش D دي9رگ Rوتقم
 #ايهل+ D 0اخ uرش+ 0ام9D9 ني+ یلحم 0ان+رمکح نيرخD X ،دن9رک ین+رمکح یتدم
 ین+رمکح یل+دب+ Bاش دمح+ nرضحيلع+ uرط u +Iرش+ هک دنناخ Rاحشوخ 0+رسپ 0اخ
 ني+ Vاياقب D ،9وب B+رمه uوصوم Bاش اب دنه DR+ ۀلمح D 9# تش+9 هنزغ ات nالک
9D9دنتش+9 #+دتق+ 0اخ نمحرل+دبع ريم+ رصع ات 0ام.
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ì – اشB دح( یتالک دمحمD9 3٦á ـه(
)ـه D9 ìá3áدح( یخلم 0اطلس – 1
Ç – 9اع یجاحR Dدح( یخلم دلD9 ììáá ـه(
 )ـه D9 ììì٥دح( 9Rاع دلD 0اخ Vاب – ٤
)ـه D9 ìì٥áدح( 0اخ یلع دلD ملاع Bاش – ٥
)ـه D9 ìì٦áدح( ملاع Bاش 0+دلD #اي هّٰلل+ u Dرش+ – ٦
ï – +0اخ وم Dرش+ دلu دح( 0اخD9 ì1áá ـه(
 ،Ä 1 اناي#X ،0اهج ديش#وخ ،یناغف+ nايح ،یناغف+ تلوص ،هن+زخ هټپ :ذخآم

.0ايخوت یهافش nاي+D# ،یناطلس خي#ات

,ايل:دب:
)ـه 00٤٤ – /٤٤(

 هب 0اش tان ۀشي# هک تس+ دنه D 0اتسناغف+ خی#ات Duرعم #ايسب Eريشع یل+دب+
 #9 هليبق ني+ D ،9دنويپ )٤áá t( D9دح یئاي#X تسوپ ديفس هليبق tان یلاتپه اي لتپ+
 Vوناطرب u#اعمل+ àرئ+R 9وق هب D ،9+9 ليکشت +# V#دتقم تل9D 0اتس#اخت D رتخاب
 Rدب+ = D9R+ ،لتپه X0 فلتخم #وص هک ،دن+ 9Bرک طبض مه )Vولدب+( +رنt Xان 0اخ#وم
.تس+ cوبضم خي#+وت #9 لتفي = لطيه =

 هک ،دنيوگ )White Huns( ديپس Vاهنوه اپ9t +#Dرم +# یئاي#X 0ايلاتپه ني+
 ليدبت +ريB، Iدنام یقاب 0اخ n#وصب 0اناغف+ نيب #9 0ونک ات )0اه = 0وه( ۀملک ۀشي#
 هخ هب )وه( It D#+وخ هب It#+وه ليدبت لثم 9وب زياج V∏ولاليف رظن I+ )¥( هب )ـه(
 0ايناساس یهاشنهش اب D ،دندن+# مکح tالس+ I+ لبق ايسX بلق 9t 9#رم ني+ .)Ñوخ(
 رصع ات 0اشی+ Vاياقب D ،دنسيون )هلطايه( +# 0اشي+ Ñرع 0اخ#وم هک دنتخيXD#9 0+ري+
 0اگD#I+ #9 0ونک ات 0اش Vاه هبيتک هک ،دن9وب 0اتسلب+t 9# Iالس+ رشن Ñ Dرع DÄرخ
 الوک ريم ليبق I+ تس+ وتښپ زين 0اهاش یضعب Vاهمان D تس+ 9وجوم #اهدنق Rامش
 ینيب t D+دن+ D لکش نيDB +Iالع D )0امR = 9D9وهک( الوک D )ÑاتفX = رمل = ريم(
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 D تس+ رت هيبش 0اناغف+ هب زين )Bدش شقن 0اشي+ nاکوکسم رب هک( 0اش Eديشک Vاه
 0اتسناغف+ نيمIرسب 0دمI X+ دعب یئاي#X 9+ژن ديپس ليابق ني+ هک ديX يم رظن هب نينچ
 نيمIرس ني+ یلخ+9 ميدق رصانع نيب D 9# هتخيمX#9 )0وتښپ( تهکپ ميدق رصنع اب
.دنشاب Bدش لحنم

 دلD نيرت دلR = +D9R( D+دب+( tان هب Duرعم صخش نيلD+ یمالس+ 9D#E خي#ات 9#
 0ام9D9 اب 0اميلس Bوک #9 هک تسيناغف+ ليابق Duرعم دج نب Bرس دلD 0وبخرش
 n#وصب D9R+( ميدق خسن D وتښپ nايبt DV 9# +9ان D ،تش+9 ینکس 9وخ Duرعم
 ليابق )ìá٤2t ـه٤٤á( D9دح #9 هک تسطوبضم )R+دب+ = یلÑ +D9وسنم عمج
 دلD £ريI هب #وهشم 0اميلس کلم DV 9+ژن D +I ،9وب XD#9B مه+رف 9وخ #Dدب +# 0وتښپ
 رمع رخ+D 9# +D ،9+9 0اکس+ #اهدنق D+9V هب 0اميلس Bوک I+ +# یناغف+ ليابق یسيع
 £#اب I+ دعب D ،دين+9رگ نيشناج ß#زب هگرج کي #9 +# 9وخ رسپ £#اب کلم 9وخ
 دعب B Dديناس# )ینونک 0اتسچولب( R D ∏DÑاش ات +# 9وخ ûوفن £ريI دلD لپوپ کلم
+I اس ٦٥R #دعب  .تشذگ#9 یگلاس 23 رمع هب تساي +ID رسپ بيبح کلمg D ابI 
 – 9V )2٥٥ول #دنکس 0اطلس اب D ،دن9وب #اهدنق ليابق 0ابIرم بيبح دلD یماب کلم

3áá ـه( #D+9 طبDدنتش+9 هناتس، D وصوم 0اطلسu #صخش تساي +DR +رکذل #+ 
.9وب هتخانش êامس#

 0انابIرم Rولهب دلDu Dرعم دلD حلاص کلم D یماب دلD یناک دلR Dولهب ID+ دعب
 D ،تش+9 یبوخ طب+D# )ـه V )3٤ï – 3٦á#وس Bاشريش #اب#9 اب حلاص D دن9وب یقيال
 ß#زب دج هک حلاص #9+رب Dدس کلم I DV+ دعب D ،9اتسرف دنه هب +# 9وخ 0اگدنيامن
9D9دس 0امDI+زب ۀگرج کي #9 ،تس+ یي#ß تساي# دنسم رب یموق D رمIاهدنق یناب# 
 #رقم #اهدنق 0اسغ#+ +# 9وخ زکرم ì٥٥ït( D ـه3٦٥ هجحيìï û دلوتم( تسشن
 DR+ #دپ( یئ+زک#اب سيئ# دمحم D ،9رب نيب I+ +# 9وخ بيق# 0اخ هلI یجاح D ،تش+9
 I+ 0اخ#وم رگيD 9 یناغف+ نيدل+ Rامج ديس Rوق هب D ،9وب Dدس رصاعم )یئ+I دمحم
 .)ì٦1ìt ـهD9 ìáìáدح( 9وب Bدش هتخانش تيمسرب زين Vوفص åابع Bاش #اب9#
 یلم ß#زب ۀگرج کي D 9# ديس# یگلاس )ï٥( رمع هب یلحم #دتقم 0+رمکح Dدس 0وچ
+I 9وم ،0اخ رضخ هج+وخ 9وخ رسپ ٥ هلمجD9 )دغمD9( 0اخ، I0+رماک ،0اخ 0+رفع 
 Duرعم 0+دنIرف g#9+رب #اهچ D 9رک #رقم 0ابIرم 9وخ Vاجب +# DR+ 0اخ #9اهب ،0اخ
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 0اهج Bاش 0ايرکشل )ì٦Çït ـهìá٤ï( هنس #9 هک 0اهج Bاش اب دنرصاعم 0اخ Dدس
 ،دندش هتخانش #اهدنق 0انابIرم 0اهج Bاش #ابD +I 9# ،دنتفرگب 0اشي+ 9دم هب +# #اهدنق
 D 0اخ D9دغم کلم )ì٦٤át ـهR )ìá٥áاسب D دنتش+9 هناتس9D طب+D# یله9 #اب#9 اب
 D9دغم کلم .دندش یئ+ريذپ t+رتح+ اب 0اهج Bاش uرط D +I ،دنتف# یله9 هب 0+رماک
 D ،دش هتشک u 9+9B Dاصم لباک 0+رمکح یيحي ريماب )ì٦٤Çt ـهR )ìá٥Çاسب
 Rاسب )ین+رماک ديلک( tان هب وتښپ 0ابI هب یباتک هک 9وب لضاف یصخش 0+رماک
)ìáÇ2ـه  ì٦12t( وق هب 0اخ رضخ ،9وب هتشونR اس #9 نفرگR )ìáÇـه٦ ì٦1٦t( 
 شن+دنIرف 0اخريش D )یک9وخ هب #وهشم( 0اطلس 9+9+دخ ID+ دعب D 9ومن Rاقتن+
.دن9وب #اهدنق 0انابIرم

 یخلم 0اطلس اب D ،تش+دهگن هناتس9D طب+D# 9وخ #Dاجم یجلغ ليابق اب 9+9+دخ 
 ین+رمکح دح D ،تسب هناتسn 9D+دهاعم D ،دش همهافم لخ+9 یموق Vاه هگرج 9#
 DÑ∏ یض+#+ D ،9رک #رقم #اهدنق ëرش یليم ٥á £دلج Ñامرگ D یگنس لپ +# نيفرط
D وب#V #+ اهنم+9 اتV وکB تسدب 0اميلس XD#9، D 9# دحD9 )ììáـه٥ ì٦3Çt( ريش 
 وحم £∏وک دنب V #+ 9#وفص V+وق D هتخيXD#9 #اهدنق Vوفص 0+رمکح اب g#9+رب 0اخ
 ،9رک یفن 0اتلم هب +# نيسح D ،دمX بلاغ زين 0اخ D9دغم دلD نیسح Bاش رب DV .9رک
D وکلايس #9 نيسح نيمهn D #وپگن# +I هتش+9 ريگاج ريگملاع #وضح، D وق هبR 
 9+9 هّٰلل+ g#9+رب D ،9وب B+رمه V#+زه تفه بصنم هب نک9 گنج #9 ريگملاع اب نفيرگ
 #وپگن# ì٦٥٥t( 9# ـهR )ìá٦3اس هب 0اخ نيسح .تش+V 9#+وس دص 9D ۀبت# 0اخ
+I تف# 0اهج، D اجشú اش دمح+ رصع #9 0اخB +یل+دب D وميت دهع #9 0اخ فيرش# 
 نيمه 9الI +D+ دن9وب #رقم 0اتلم 0امظان ثيح هب هک هلDدل+ نک# 0اخ رفظم B Dاش
.دن+ نيسح

 #ابD +I 9# ،9وب #اهدنق ëرش یليم یس افصرهش êامومع یئ+DIدس 0+#9+رب زکرم
 بقل +# 0اخريش یله9 #ابD 9# ،دن9وب Bدش هتخانش تيمس# هب +Iريم بقل هب زين Vوفص
 ريم D یئ+زيماب 0اخ R+دب+ دننام B+رف ات #اهدنق یل+دب+ ليابق 0اگ#زب .9وب 9B 9+9B+زهش
 دعب D 0اخ تسمرس gرسپ 0اخريش I+ دعب .دنتش+9 تعاط+ DV هب BريغD یئ+Iوکل+
+ID 9D0اخ تل D0انيشناج تسمرس دل D رمIدندش #اهدنق 0اناب، D ايحn 0اطلس Dدل 
 D 0اخرکشل 9وخ #9+رب اب 9B Dرپس 0اخ تل9D هب +# #اهدنق ینابIرم زين 9+9+دخ 0اطلس
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 #اهدنق رهش Vوفص 0+رمکح اب 0اخ تل9D .دنتف# 0اتلم هب یل+دب+ 9B+وناخ #+زه شش
Iاه گنج 0اخ 0امV 9رک تخس، D القتس+ ملعR ینزغ ات +# 9وخ D وکB 0اميلس 
 D 9وب ú+زن #اهدنق رهش رس رب +# یله9 هي#وميت D هيوفص تل9D تقوني#9 ،تش+رف+رب
.دن9اتسرف ميظع Vرکشل #اهدنق هب ريگملاع D 0اهج Bاش اه#اب تشذگ هچنانچ

9D9+ديم طسب +# 9وخ #+دتق+ 9وب هنحص ني+ 0+ولهپ هک 0اخ تل، D 9+دم+ هب نيفرط 
+D اتحمÄ اش هچنانچ  .دن9وبB ابعå 9Dt وفصV 9# 9 هب  هکي+ ۀمان یطD9 0اخ تل# 
+D+لي )ìá٥3ـه ì٦٤3t( تشون، DV #+ +انپ تلايB وتوک+R دن+وخ #اهدنق ۀعلق D هب 
 D 0+ري+ #9 هک هسDرحم کلامم Vاه هبوص نيرتگ#زب I+ یکي تموکح ضيوفت
.)همان åابع( B 9+9دعD دشابن X0 ريظن 0اتسDدنه

 D ،دن+# مکح ین+رماک اب Rاس Bاجنپ nدم تفاي طسب 0اخ تلû 9Dوفن Eري+9 0وچ
 Bاش +ذهل ،9وب 9Bرک #وصحم #اهدنق ۀعلق هب طقف +# Vوفص تل9D یگيب رلگيب #+دتق+
 D هتس+وخ #اهدنق ین+رمکح I+ +# 0اخ 0امì٦3٤t( I ـهI )ììá٦+ دعب Vوفص نيسح
 یگيبرلگيب #اهدنق هب 0اخ I+ون Bاش بقل هب +# ین+رصن یجرگ 0اخ نيگرگ DV §وع
 0+#+وس اب یهاگنابش دي9رگ هيوفص تلc 9Dوقس تلع هک ملاظ صخش ني+ .9رک #رقم
 رظن D 0اخ تلD 9D ،تخات #اهدنق یقرش Vافص رهش #9 0اخ تل9D ۀناخ رب #+وخنوخ
 تلß 9Dرم هب یل+دب+ ليابق .)ìïáÇt ـهD9 ììì٥دح( تشکب +# D+ دنIرف 0اخ دمحم
 یقيال 9رم متس# .دنتش+9رب تساي# هب +# 0اخ متس# D+ رسپ D ،دنديجن# 9وخ سيئ# 0اخ
 D ،9رب شيپ +# ینابIرم #وم+ ییIوک+ 0اخ هتک D یی+زيماب 0اخ #Dرس 9دم هب D ،9وب
  .9وب 0امرک هب Vوفص تموکح تس9 #9 لمغري #وط هب 0اخ 0امI شکچوک #9+رب
 0اچولب ۀعي#û هب یلD ،تسن+وتن 9Bرک یتفلاخم êامقيتسم 0ايوفص اب 0اخ متس# X0ربانب
 ليابق تشذگR 9#اس ٤ I+ دعب متس# 0وچ .9رک Bابت #اهدنق Ñونج #9 +# هيوفص رکشل
 0اخ سيDريم یجاح تسدب ليابق n#ام+ .دندش ëرفتم Bدنام رس یب زين یل+دب+
 ین+رمکح اجنX #9 هتف# n+ره هب یل+دب+ 0اگ#زب D ،دمX یکتوه 0ام9D9 سسوم Duرعم
  .)ìïáït ـهD9 ììì3دح( دن9+9 هم+9+ +# 9وخ

  .9ربيم رسب 0اتلم هب 0اختل9D رصع #9 یل+دب+ 0اطلس nايح هک :ميتفگ رتشيپ
Dاس #9 هکيتقR )ìì1Çـه ìïììt( رسخيکD وفص رکشل #+زه 1٥ اب 0اخV 9# اهدنق# 
+I 9ريم تسDايح رسپ 0اخ هّٰلل+دبع ،دي9رگ فلت 0اخ سيn 9وخ رسپ اب 0اطلس 
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 Vوفص یگيبرلگيب ولماش 0اخ یلق åابع رب n+ره B D 9#دمX 0اتلم I+ 0اخ هّٰلل+دس+
 #9D هب n+ره یبرغ 0اي#وغ ¥اش B 9Dوک #9 0ايت+ره D یل+دب+ ليابق  .دنتخاتب n+ره
 ني+ .دنتسکشب +# Vوفص ديدج 0+رمکح D دنتفرگب +# #+زفس+ D دندمX مه+رف 0اشي+
 0اي#وغ D ،دن9رک حتف +# n+ره )ìïì٦t ـهìì13( 0اضم# 1٦ خي#ات هب یناغف+ V+وق
D 0اسوک D اغرمالابÑ امت اب +# سيغ9ابt اقحلمn ره+n دن9رک 9وخ تموکح ۀميمض.  
 هبوسوک #9 دمX 0اشي+ تلباقم هب 9ايI رکشل اب 0اهفص+ I+ 0امکرت 0اخ یلع حتف 0وچ
 0الع+ n+ره #9 +# یلم تموکح B Dدين+#ذگ غيت I 9t+ +# رکشل t X0امت 0اي#وغ
 اب D9رشاخ #انک t+#الìïì3t( 9# 9 ـهR )ììÇ1اس هب هک یگنج #9 هّٰلل+دس+ .دنتش+9
 Bدش فسأتم gرسپ ßرم I+ 0وچ 0اخ هّٰلل+دبع D ،دي9رگ هتشک 9ومن کتوه 9ومحم Bاش
 0امI هب IVوکل+ Bريت سیئ# 0اخ ینغل+دبع E#وشم هب +# n+ره 0ويلم تساي# #وم+ 9وب
 tامت اب +# یل+دب+ رياشع DV .9وب قيال R Dاعف 9Vرم هک ،9رپس 0اخ تل9D دلD 0اخ
 یگيبرلگيب 0اخ رفعج اب +# 0ايوفص یگنج V+رم+ D دين+9رگ قفتم n+ره یلم V+وق
 I+ 0+رگ رکشل اب +# 0امکرت 0اخ یلق یفص Vوفص #اب#9 .تشکب n+ره رهش #9 اجکي
 R Dاس n 1دم ات 0اخ 0ام9n Iايق هب n+ره 0ويلم یلë 9+9، Dوس n+ره رب دهشم
.تف# اينìï11t( +I 9 ـهR )ììÇ٥اس هب D دن+رمکح DIVريف Rامک هب رگيB 9ام جنپ

 B DدمX #اهدنق £D+#وش I+ 0اخ هّٰلل+دبع دلD 0اخ دمحم 0اخ 0امI I+ دعب
 هب Bام #اهچ +# رهش X0 هتف# شيپ دهشم ات D ،تفرگ تسدب +# n+ره ین+رمکح
 9B+9 طسب 0اس+رخ #9 +# 9وخ ûوفن ìï1Çt( D ـهD9 ììÇ٦دح #9( تخ+دن+ Bرصاحم
 DV §وع 9B، Dرک علخ +# D+ 0ايل+دب+ یلD ،تفرگب +# 0اي#وغ یبرغ 0اگنس هعلق
ûD+رف 0اخ #اقفلIزب دن#ß I0اخ 0ام #+ +I وش#+D£ هتس+وخ #اهدنق D ريم+ 9وخ رب 
 هک هگرج ني+ .دش ليکشت یلم ۀگرج کي ú+زن عف# V+رب D )ـهììÇ٦( دنتخاس
 +# 0اخ هّٰلل+دبع دلD 0اخ 0امح# D ،9+9 0اخ #اقفل+ûD هب +# سيغ9اب I Dرخاب ین+رمکح
 دلD 0اخ #اي هّٰلل+ n+ره #9 0ويلم Vزکرم تموکح V+رب D ،تشامگب B+رف ین+رمکح هب
.)ìï1٥t ـهììÇ2( دنتش+9 بلط 0اتلم I+ +# 0اخ هّٰلل+دبع

 DIاجتم 0ايرکشل لباقم D 9# دن9وب D#Vال9 0+9رم 0اخ #اقفل+D ûD 0اخ #اي هّٰلل+
 هتفرگ +# دهشم Bاش #9ان ـهR ììÇ3اس هب D ،دن9رک Vديدش Vاهگنج #اشف+ Bاش #9ان
 V+وق 0ويلم ۀگرج n 9#+ره 0ان+رمکح ،9اتسرف 0اگنس ۀعلق هب +# رکشل #+زه تشه
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 DV# شيپ )ìï12t ـهR )ìì٤ìاس #9 0اخ #اي هّٰلل+ D ،دنتس#X #9ان لباقم هب +# 9وخ
 یلD تس+وخ حلص #اي هّٰلل+ I+ یبوتکم هب #9ان .تفرگب tاج تبرت V #+ 9##9ان رکشل
 0ايرکشل D ،دش یمخI #9ان Vاپ D ،تفرگ #9 گنج هعلق رفاک D 9# ،9اتفين Rوبق
 0ايرپ cاب# #9 شيوخ رکشل اب Iاب #اي هّٰلل+ یلD .دندمn X+ره هب هتسشن بقع n+ره
9D ره یخسرف+n 9ان ۀلباقم هب# Xدم، D ûD+اي ههبج تشپ #9 مه #اقفلD#V +D #+ 9رکV.  
 ٤ #9 هتخانش n+ره رب +# 0اشي+ ین+رمکح D ،دنک حلص 0اشي+ اب هک دش #وبجم Bاش#9ان
ûD+دعب هجحل +I 9D امB اهگنجV لسلسم، D+9رک تعج# دهشم هب سپ )ìì٤ìـ ه

ìï12t(.
 ëاچDرم هب +# #اي هّٰلل+ یئIوکل+ ینغل+دبع 9nايق هب n+ره 0ويلم دعب Rاس کي

 )ـهR ìì٤1+وش Ç( دن9رپس 0اخ #اقفل+ûD هب +# n+ره تموکح D+ §وع D ،دن9اتسرف
ûD+تخ+9رپ رکشل زيهجت هب #اقفل D رصاحم +# دهشم رهش رفن #+زه تشه ابB 9رک، D ات 

ìÇ رحمt )ìì٤Çـه ìïÇát( تخ+9رپ گنج هب D دعب +I+0 ره هب+n تشگرب، D +I 
Xرطنu اش#9انB ابI زع هبt ره ريخست+n دمايب، D 9# #0اضم )ìì٤Çـه ì2Çát( +ني 
 n+ره عف+دم 0ويلم هب #اهدنق I+ زين کتوه نيسح Bاش 0وچ .9رک Bرصاحم +# رهش
 ني#9 هک ات ،9Vرپس هن نمش9 هب +# رهش V Dديگنج هن+9رم #اقفل+ûD +ذهل ،9اتسرف 9Vدم
Dاب تقI +اي هّٰلل# +I رمD اچë XدمB D ره هب+n 9+دش لخ )ì2 رفص ììـه٤٤ ìïÇìt(.  
ûD+دب +# 9ربن #اک زين #اقفلD تش+ذگ، D 9وخg اش دمح+( 0اخ دمح+ شکچوک #9+رب ابB 
  .دي9رگ 0ويلم #اک نهD ۀليسD تهبشالب هقرفت نيمه D ،تف# #اهدنق هب )دعبام یل+دب+
 یلn #+ 9D+t 9+9، D+ره ۀعف+دم Rاس کي ات D 9رک tرن هجنپ هن+9رم #9ان اب زين #اي هّٰلل+
9# Xرخ +I+0 دم+رب رهشB D #دي9رگ 0اتلم #اپسه، D ره رب #9ان+n تسج هبلغ، D 9D#E 
 دعب ìïÇìt( D ـهìì٤٤ 0اضم# DR+( ديس# 0اياپ هب n+ره #دن+ 0ايل+دب+ تساي#
+I+0 ابI +اش دمحB +9 +# یناغف+ تنطلس یل+دب# )ìì٦áـه ìï٤ït( 9# 9اينب #اهدنق 
.دنام یناغف+ تکلمم Dزج قباس لثم n+ره D تش+ذگ

:n+ره 0ايل+دب+ ین+رمکح قطانم
 ،رگنل ،tاج ،0اي#وپ ،0اي#وغ ،هيوسوک ،0الفاش ،هبu X0 +D+رط+ n D+ره رهش

 B D+رف D دنويم ات دنمله لح+وس êابونج D ،دهشم D9دح ات I IDI0رخاب ،u+وخ
.Ñاغرم D XÑ سيغ9ابً الامش D ،0اتسيس
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:#اهدنق 0ايل+دب+
ì – کلم +D9R = +دب+R Dدح نيرت دلD9 )٤٤áـه(
)ـه D9 ï٥áدح( یسيع دلD £ريI 0اميلس کلم – 1
Ç – اب کلم#£ Dدل Iدح( £ريD9 ï٦áـه(
)ـه D9 ï2Çدح( £ريI دلD لپوپ کلم – ٤
)ـهD9 2ááدح( لپوپ دلD بيبح کلم – ٥
)ـهD9 2٥áدح( بيبح دلD یماب کلم – ٦
ï – ولهب کلمR Dیناک دل Dدح( یماب دلD9 23áـه(
)ـهD9 3٥áدح( Rولهب دلDu Dرعم دلD حلاص کلم – 2
 )ـهìáÇì یفوتم 3٦٥ دلوتم( Rولهب نب Duرعم نب Dدس کلم – 3
ìá – رضخn 0اخ Dدس دلD )یفوتم ìáÇـه٦( 
ìì – دغم کلمD9 دس نبD D دس نب 0+رماکD )دحD9 ìá٥áـه(
ì1 – 0اطلس 9+9 +دخ D 0اخريش Dدح( 0اخ رضخ 0+دلD9 ìáïá ـه(
ìÇ – 0اخ تسمرس Dدح( 0اخريش دلD9 ìììá ـه(
ì٤ – 9D0اخ تل Dدح( 0اخ تسمرس دلD9 ìììـه ٥(
ì0اخ متس# – ٥ D9 دلDدح( 0اخ تلD9 ììì3 ـه(
n+ره 0ايل+دب+

ìايح – ٦n 0اطلس Dدح( 0اطلس 9+9 +دخ دلD9 ìì1Ç ـه(
ìï – 0اخ هّٰلل+دبع Dايح دلn دح( 0اطلسD9 ììÇá ـه (
ì2 – I0اخ 0ام D9 دلDدح( 0اخ تلD9ììÇ1 – ììÇـه٥(
ì3 – 0اخ دمحم Dدح( 0اخ هّٰلل+دبع دلD9 ììÇـه ٦(
1á – ûD+0اخ #اقفل Dدل I0اخ 0ام )ììÇ٦ – ììـه٤٤(
1ì – +0اخ #اي هّٰلل D0اخ هّٰلل+دبع دل )ììÇ2 – ììـه ٤٤(
)ـه ììÇ2 – ìì٤٤( 0اخ هّٰلل+دبع دلD 0اخ 0امح# – 11
 ،لباک عبط هن+زخ هټپ ،لباک ،Ç دلج اناي#X ۀلجم ،اکيناترب u#اعمل+ àرئ+9 :ذخآم

 ،ì132 یئبمب V#اهدنق صلاخ دمحم 0اطلس یناطلس خي#ات ،یملق یناغف+ 0زخم
 دمح+ خي#ات ،Vربک+ نيئX ،لباک عبط اباب Bاشدمح+ Vول ،یت#D+# ۀل+وح هب £ولمل+ àرکذت
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 ،2 دلج Vرصان Vافصل+ ةضB، #Dاش #9ان خي#ات ،0ايبل+ ةمتت ،0اهج ديش#وخ ،)یملق(
 یسرپ رس ،0+ري+ خي#ات ،1 دلج خي#+وتل+ Äات ،1 دلج حلاص لمع ،V#9ان Vاشک 0اهج
 ،)یطخ( tوظنم همان #9ان ،1 دلج لباک ۀلجم ،)یطخ( Ñاسنال+ ةصالخ ،سکياس
 ريهاشم ،خي#+وتل+ عمجم ،یناغف+ تلوص ،ì3٤٥ لباک ۀمانلاس ،ì دلج +رعش هناتښپ
 I+ لباک عبط اباب Bاش دمح+ ،یناغف+ تکوش ،Ñاجنپ VاسD# خي#ات ،همانسابع ،0ايل+دب+
.#ابغ دمحم tالغ ريم

#بد#لیا'حصۀ #"! 

ملک #"1! (#بد#!) "لد ترین حد"1 ٤٤0هـ

ملک سلیما' ?#"< "لد عیسی حد"1 9٥0هـ

ملک باC< موBC #علی 
 باCکز#ئی حد"1 9٦0هـ

ملک پوپل موBC #علی پوپلز#ئی 9IJهـ 

بامی موBC #علی بامیز#ئی I٥0هـ
حبیب حد"I00 1هـ

ملک بهلو! حد"IO0 1هـ

Q"معر

 Cعلی سد"?#یی مر?با' قندها# BCملک سد" مو
متولد O٦9هـ متوفی U0JUهـ  

(Xمعاصر شیر شا) هـO٥0 1"ملک صالح حد

شاX "لی خا' "?یر #عظم #حمد شاX #بد#لی " 1"1مانش 

خو#جه خضر خا' 
متوفی U0J٦هـ 
 Cمر?با' قندها

مو1"1 خا'  
متوفی حد"1  
Cهـ، قندهاU0٥e

کامر#' خا'  ?عفر#' خا' 
 Cقندها ،U0٥0 1"حد

بهاC1 خا'

حسین خا' ، متوفی U0OOهـ موBC #علی  
ناظما' ملتا' شجاg خا' " مظفر خا' 

موBC #علی Cحمت #له خا' بن فتح #له خا' 
"?یر ?ما' خا' " محمد عثما' خا' ناظم ډیرX #سمعیل خا' 

کالی
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+بد+لیا'حصۀ #"! 

خد+#+# سلطا' مر6با' قندها3 حد"# 01٥1هـشیر خا' مر6با' قندها3 حد"# 0121هـ

سرمست خا' 

3ستم خا' 
متوفی 000Cهـ 
مر6با' قندها3

محمد 6ما' خا'  
 I+3ئیس هر

00LM-00L٥هـ

نظر محمد خا'  
مقتوP 000٥هـ

+حمد شاR +بد+لی 
(3جوU به شجرR سو!) 

 I+6"+لفقا3، حکمر+' هر
00L٦-00٤٤هـ

 I+سلطا'، ملتا' " هر Iحیا

حد"# 00MLهـ
لشکر خا'، ملتا' 

  I+ه خا'، حکمر+' هرعبد+ل
حد"# 00L1هـ 

محمد خا' 
 I+حکمر+' هر

00L٦هـ

+سد+له خا'  
 00LM قتل

#ال3+! 

+له یا3 خا'  
 I+حکمر+' هر
00Ld-00٤٤هـ

3حما' خا'  
 I+حکمر+' هر
حد"# 00٤٤هـ

لقما' خا' نایب قندها3 
متوفی 00٦Mهـ

خو+جه خضر خا' 



0اتسناغف+ رصتخم خی#ات

Çì٥

+بد+لیا' حصۀ سو! 

A0 +حمد شا< بابا +بد+لی بن ;ما' خا' تولد 06٥هـ 5فا3 001٦هـ 
;ما' سلطنت 00٦B-001٦هـ

پر5یز سکندGشهاI+G+JIسلیما' AH تیموG شا< 

A6 شا< ;ما' 
Jشا< محمو A٤

Sشا< شجا Aحاجی فیر5; +لدین ٥ A٦

AW شلطا' علی

 Iیو+ A1
همایو'  مونس

قیصر

\A کامر+' 0H6٤-0H٤٥هـ

جهانگیر

3Jسعا

سلطا' علی 
جال_ +لدین 

ملک قاسم

A0H یوسف، هر+3 ملک حسن 
0HWHهـ

محمد محسن محمد Gضا

حاجی میر محمد 

محمد +سمعیل 

علی +حمد 

+حمد شا< 
شیر محمد 
پیر محمد، 
GپوGشکا

تاh محمد سیف +لدین Jین محمد 
J+J+خد

جا' محمد 
شا< محمد 

A0B فتح جنگ کابل حد0H٥1 J5هـ
A00 شا< پوG، کابل حد0H٥1 J5هـ

 G5 قندها GپوGشکا ،Gتیمو
 GJنا
قیصر

فیر5;+لدین 
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,ايکتوه
)ـه /00٥ ـه /009(

9# +D+وح+ #9 هچخي#ات ني+ لي+R 9D9هک ،ديدن+وخ 0وتښپ 0ام +I 9+رب هس ۀلمج# 
 gرتخ9 وتم نطب I+ خيش ني+ 9الI +D+ هک ،تش+t 9ان هکين ټيب ای ینټيب یکي 0وتښپ
 یئاجلغ Duرعم ليابق ß#زب دج هک تس+ Duرعم یئ+زلغ = یجلغ tان هب یصخش
.تسيناغف+

 D نکام+ I+ یسب Vامس+ +ريI )9+زهوک( ینعمب تس+ )IVرغ( تهبشالب tان ني+
 ،هچرغ ،#وغ nاملک یتحD ،هتفرگ هشي# )Bوک( ینعي )رغ( ۀملک I+ 0اتسناغف+ R 9#اج#
 D نکام+ 9#وم #9 هنايم VايسX #9 هک ،دن+ BدمXرب هشي# نيI+ همه جلخ ،جلغ ،Äرغ
.دن+ لمعتسم ليابق

 9B Dوب Vرتکاب یناتساب B +I 9#Vوک ینعي )gar ( رگ ۀملک هک ديوگ کجساموت
 D هچرغ 0+ربانب D تس+ هيومV Xايلع تمس یناتسهوک تيالD یئاي#X هنکس tان هچرغ
.تس+ 9+زهوک D #اسهوک I+9E ینعم هب ºرغ D یجلغ D جلغ D جلخ

 tوه( اتسD+ #9 تس+ لمعتسم B DدنB Iوک ینعم هب 0ونک+ وتښپ #9 هک )رغ( ۀملک
 VريگDريک مه تيرکسنس #9 .9وشيم Bدي9 زين اتس9B +D#وخ #9 هک BدمV Xريگ )تشپ
)giri( وک ینعم هبB رع یتح ،9وبÑ اشرک بقل اهB ميدق )ابجل+ کلمR( #+ وص+ ابR 
)ì2Ç-٥٦ â 0اتسربط خي#ات .£#( .دن+ هتخاس Bاشرج بيرعت

 IX0+ یجلغ = هچلغ D هڅرغ tان هک تس+ یهوک ینعم هب ینڅرغ ،هڅرغ وتښپ 9#
.دن#+9 ینکس ريماپ D 0اشف+#V #D9 Iاه B#9 #9 0ايجلغ B DدمXرب

 B 9#وک ینعم هب )رغ( هک دن+ 9Bرک B#اش+ هتکن نياب زين Ñرع 0+#اگن ايف+رغج
 هک :ديوگ V#اشبل+ ۀل+وح هب nوقاي .9وب ليخ9 0اتسجرغ D 0اتسشرغ یخي#ات Vامس+
 نطD له+ I+ هک +# nاملک ني+ هک یناس+رخ 0اخ#وم D تس+ Bوک ینعم هب ًالص+ Äرغ
 I+ تست#ابع هک دن+ هتشون 0اتسرغ X0 یلص+ n#وص هب +# 0اتسجرغ tان زين ،دن+ Bدينش
.)تيفرظ ميدق n+9+( 0اتس + )Bوک( رغ

 هب +# 0اتسرغ ê+رثک+ 9وب نيمIرس ني+ له+ I+ هک یناجIوج Ä+رس Äاهنم هچنانچ
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 Vرصان nاقبط هنهک یطخ خسن D 9# ،دسيون Ñرع 0اتسشرغ D 0اتسجرغ §وع
.ديX یم رظنب ê+#رکم 0اتسرغ

 0ايجلغ ۀلسلس رس D 9+زهوک ینعم هب ميدق تسيمس+ V+زلغ = یجلغ n#وصرهب
 یياي#X نهک Vامس+ هب زين شن+رسپ Vاهمان D تش+9 رسپ هس DV هک تسيناغف+
:t 9+#9ات تهابش

 اتسD+ #9 هک تسيئاي#X ميدق tالع+ Vامس+ I+ #وت هک مين+ديم ام D ،رلوب ،رلوت ،0#وت
 V 9##وت ،£#وت ،ین+#وت ،#وت فلتخم n#وص هب 0ونک ات هیمست ني+ D ،99رگيم رکû مه
 9tرم رب هک ،نهک تس+ یمس+ #ولب اي رلوب tان مه D ،تس+ DÄرم 0وتښپ 9tرم نيب
 ليابق I+ یخرب مه 0ونک ات دلوت#اب Rوق هب V، Dدش ëالط+ تگلگ D9دح ات 0اتس#ون
 9وشيم Bديì2 9 0رق ات ینيچ بتک #9 هملک ني+ D ،دنمانيم #ولب +# 9وخ اجنg Xوپ Bايس
D 9 #ديح دمحمDدح #9 هک تلغD9 )3Ç1ـه( IدنB 9وب، D ین+رمکح یض+#+ نيرب 
 D #ولب رغشاک D دنک#اي ات ًالامش D لباک D+9V ات +# ريمشک D+9V صصح ،تش+9
 #ولب زين V#وغ 9D#E 0اخ#وم یفوع دمحم Ä D+رس Äاهنم ID+ شيپ D دن+وخ 0اتس#ولب
 اي رلوب هک :ديوگ وليب رتسم D دن#XD یم D 9#D+I 0اتس#اخط D 0انغش Rابج في#9 9# +#
 ،0+#وت ،یجلغ tالع+ n Dاملک n#وص ره هب .تس+ رتخاب ۀملک یعيبط فيرحت #ولب
 یناغف+ 0ايجلغ هک دنناسريم D ،دن+ 9وخ یئاي#X ۀشي# تمدق I+ یکاح êامامت رلوب ،رلوت
.9#+9 یمکحم طب# یئاي#X 9+ژن هب زين

 هک )#اهدنق nالک نکاس یجلغ ليابق I+ یکي( کتوه ۀليبق ۀلسلس رس کتوه ام+
 دلÑ Dاسن+ Ñاب#+ Rوق هب ،Bديس# امب مه V +Dوتښپ #اعش+ هن+زخ هټپ Ñاتک  ۀعي#û هب
 دنIرف #اهچ Ñرع D تلD 9D فسوي D #ايکلم هک تس+ رکذل+ فلاس رلوت 0امه دلD D#اب
DV دن9وب D ريم ینعي یکتوه تنطلس سسوم #دپDهب ،دشاب 0اخ ملاښ هک 0اخ سي 
:بجومنيدب دسريم DV هب هليسD تشه

 دلë، Dاحس+ دلD ،بطق دلD ،نيدل+ Rالج دلD ،رمع دلD ،دنم دلt، Dرک دلD ملاښ
.کتوه نب #ايکلم دلD ،نيسح

9D9اجم #9 0ايکتوه 0ام#V کنرت D +#دنغ+Ñ دن9وب یلحم 0ان+رمکح D هچنانچ 
 0اشي+ لصفم Rاح †رش یلD ،دنتس+#X اه#اکيپ D دن9+9 اه9ربن 0ايزيگنچ اب ،تشذگ
 I+ یجلغ ليابق V#+دکمح D تساي# Eدهع 0اخ سيDريم I+ شيپ D .تسين تس9 9#
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.تش+9 قلعت تشذگ gرکû هک یخوت یخلم 0اطلس هب هنزغ ات #اهدنق £دلج
 0اطلس رتخt 9ان IDان اب ،9وب رصع 0اگ#زب I+ هک 0اخ سيDريم #دپ 0اخ ملاښ

 ،#9اقل+دبع ،زيزعل+دبع ،0اخريم یجاح :دنIرف #اهچ شنطب D +I ،9رک I9D+Ä+ یخلم
.دندمX 9وجوب 0اخ ییحي

+Iريم هلمج نيDوفن هک 9وب یصخش 0اخ ريم یجاح اي 0اخ سيû 9وخ #+ +I ینزغ 
 #اهدنق 0+رمکح هک یل+دب+ D یخوت ۀليبق 9D یخي#ات ûوفن نيب 9B D 9#رک نهپ #اهدنق ات
 åاس+ هک تش+9 #وم+ #9 یمهس 0اهفص+ D یله9 یهاشنهاش D 9D ،دن9وب ینزغ ات
 دمحم 0اطلس D نیدل+ Rامج دیس Rوقب DV .9اهن #اهدنق #9 +# یلقتسم تنطلس
 0امg +I 9D9#9ام 0وچ .تش+9 یلاع ëالخ+ D +ويش یناسل D نیتم Vرکف ،صلاخ
 رکذل+ قباس یل+دب+ 0اخ 0+رماک ريابن I+ 0اخ رفعج رتخ9 اب D 9وب یخوت 0ان+رمکح
 یه+رمه DV اب یخوت D یل+دب+ ليابق +ذهل ،9وب 9Bرک 9B( +I9D+Ä+زناخ( هب nامسم
.دنتش+ûV 9وفن D ین+رمکح 0ايکتوه نيب #9 اهنرق I+ زين DV 9وخ 9E+وناخ V، Dدن9رک

 )اباب( بقل هب #اهدنق یجلغ D یل+دب+ ليابق نيب n 9#افص ني+ اب 0اخ سيDريم
 D دمX #اهدنق هب Vوفص ین+رصن 0+رمکح 0اخ نيگرگ هکيتقD 9# D .دش هتخانش
 هب D ،تف# 0اهفص+ هب #اب #اهچ سيDريم ،9Vرک 9tرم رب +# اسرف هلصوح Vاهمتس
 .9رک هعلاطم کي9زن I+ +# #ابú 9#اضD +D ،9ومن یه+وخ V 9+9وفص نيسح Bاش #اب9#
 tان هب هک )همان 9ومحم( tوظنم Ñاتک #9 )0اخ Vدي#( D+ رصاعم D #اکمه رفن کي
 Bاش :ديوگ نينچ +# سيDريم یه+وخ9+9 ني+ †رش 9Bرک مظن وتښپ 0ابI هب سيDريم رسپ
 0امرف t D#+9 ميب نيگرگ I+ مه 9tوخ هک :تفگ سيDريم یه+وخ Ñ 9+9+وج V 9#وفص
.تسين ذفان Dرب نم

 I+ ،تشگ åويام 0اهفص+ #ابV 9#ونشD 9+9 یس# 9ايرف I+ 0اخ سيDريم 0وچ
Xزع اجنt 9ومن هّٰلل+ تيب، D +I املعV رعÑ وتف+V نيگرگ لتق D وج+I تسدب +# گنج 
XD#9، D 0اهفص+ #اب#دب Xوفن #دقنû رت نينظ نيگرگ هب تبسن +# 0اي#اب#9 هک 9رک 
 شش 0+رکوک #9 +# یلم ۀگرج D ،تشگرب #اهدنق هب سيDريم یجاح نيI+ دعب .تخاس
 V+وتف D 0اهفص+ #ابú 9#اضD+ نهXD#9B، D مه+رف Ñ+دنغ#+ #انک رب #اهدنق Ñرغ یليم
.تفرگ دهعت 0اشي+ D +I 9ومن+9t Dرم هب +# Iاجح Vاملع

 t+وق+ ريهاشم Rومش هب #اهدنق ëرش یليم تسيب هجنام #9 هک 9Dt ۀگرج 9#
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 ،کتوه یجایم دمحم ريپ ،0اخ #9اهب ،یباب 0اخ وباب ،رصان 0اخ R+ديس دننام #اهدنق
 0اخ Dرصن ،څيرب 0اخ #ون ،رباب 0اخلگ ،یی+I#ون 0اخ زیزع ،کتوه 0اخ فسوی
  ړکاک 0اخ سنوي I+9E +D، D #9+رب 0اخ دمحم ،سيDريم #9+رب 0اخ ییحي ،IVوکل+
.دش دنگوس ميظع X0رق هب D دي9رگ اضم+ Rالقتس+ 0الع+ ۀقيثD تفاي ليکشت

 0ايوفص یگيب رلگيب 0اخ نيگرگ #اهدنق t+وق+ tامت 9دم هب 0اخ سيDريم I+0+ دعب
 #9+رب +Iريم Rدنسکل+ D .دنXD#9 تسدب +# #اهدنق رهش 9B، Dرک لتق D+ رکشل tامت اب +#
I+9E شعن نيگرگ X0 اب +# رگمتس I0ان D +افطR ره هب هتفرگ+n تخيرگ.

:دن+ فلتخم یلم دياق ني+ ۀناه+وخ XI+9V تضهن خي#ات #9 دعبام 0اخ#وم
 یلD هتشون ـهìì1ì رفص دمحم 0اطلس D ـهìì1á رفص Bام دمحم ريش ًالثم

 هک ديوگ ¥#وم 0اخ یقاخ 9B Dرک طبض ـهìì1á +رنú XوقR Dاس هلDدل+ tاصمص Ñ+ون
 لنلک  .ديس# نيگرگ لتق ربخ Bاش مظع+ دمحم هب دنه #اب#9 هب )ـهR )ììì3اس 9#
 Vوفص ليلخ دمحم +Iريم D هتشون )ـهìïá3 t ìì1ì( 0اتسناغف+ خي#ات #9 0وسيلم
)ìì119+9 0اشن )ـهB +تس.

Dیل #D+هن+زخ هټپ تي +I امتt قثؤم ،0اخ#وم D تس+ 9امتع+ لباق، Iفلؤم +ري 
 0اخريم یجاح هک :تس+ 9Bرک تي+ê #Dاميقتسم g#دپ I+ مه 9B Dوب عياقD رظان D رضاح
 D نيگرگ لتق هب )ـهt )ììì3+رحل+ àدعقيû 13 خي#ات هب +# یه+وخ Rالقتس+ tايق ني+
.ديناس# رخX هب 0ايوفص رکشل

 +زسب تيمه+ دنه D 0+ري+ یهاشنهاش 9D نيب #9 یف+رغج تيعقوم ثيح I+ #اهدنق
 ،دنتش+رف+ #اي9 0+رب Rالقتس+ مچرپ سيDريم 9nايق هب یلم نيدهاجم هکيتقD D ،تش+9
+I رطکيu 9#دنه ۀي#وميت #اب +I +امتسú +زلزت هب ربخ نيR +9اتف، D +القتسR +0اغف #+ 
 D تمظع ديدجت I+ دنه V#وميت 0+#+دمکح هک +ريI ،تسن+ß 9#زب Vرطخ 9وخ V+رب
 0اخ یفاخ D هلDدل+ tاصمص هچنانچ دنديسرت 0اي9ول D 0ايجلخ D 0اي#وغ V#وط+رپم+
:دنسيون یم

Dالقتس+ 0الع+ ربخ هکيتقR +رهاظ دیس# دنه هي#وميت #اب#9 هب 0اغف+ê ببس هب 
 0اهفص+ #اب#9 اب یلD ،دنتخانش تيمس# هب یئاج ات +# 0اناغف+ Rالقتس+ ،تي#وبجم
 تلم D کلم V+رب 0اخ یفاخ حيرصتب هک هعق+D ني+ عف9 هب ات ،دن9رک همهافم B Dرباخم
 سيDريم یجاح ام+ )Ñابل+ بختنم( دنشوکب D9Vزب تس+ بياص u #+Vالخ نيفرط
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 ،9وب 9Bرک £#9 یبوخ هب Vوق یهاشنهاش 9D نيب #9 +# 9وخ £انرطخ تيعقوم هک
 +# 0اغف+ تلم یسايس فقوم هکنIX+ دعب XD#9. D مه+رف نيموس ۀگرج #9 +# تلم 0اگ#زب
 قفتم نم اب رگ+" :تفگ 9+9 0اشن 0اشي+ V+وق اب یبرغ D یقرش تل9D 9D نيب 9#
 هک تش+ذگ ميه+وخن D تش+9 ميه+وخ دنلب +# تيرح مچرپ B#+ومه ،دينک D#Vاي D ديشاب
 +# ام ،دنريذپيم +# بناج+ یمالغ هکيناسک .دتف+ ام 90رگ هب بناج+ یمالغ ۀقب# Iاب
".دننکن تنوکس ام #ايD 9# 9 تسين یت9وم D یطب# 0اشیاب

 Vدکؤم ديع+وم 9B Dرک تقف+وم DV اب یلم ميعI ۀباطخ 0دينش I+ دعب یلم ۀگرج
.)0ايبل+ ةمتت( دننک úاف9 شيوخ یلم Rالقتس+ I XI+9V D+ نيسپ+9t D ات هک دن9+9

 uرط I+ هک یجرگ رکشل فيسنل+ ةيقب ۀعي#DV û 0اه+رمه D نيگرگ لتق ربخ
 سيDريم uرط I+ هعج+رم نيح D 9# ،دن9وب #ومام نيشپ IEوح نيرت t+وق+ عفدب نيگرگ
 Bاش9اپ هب +# ۀمان سيDريم 9وخ مه D ،ديس# دن9وب هتخيرگ å#اپ هب B Dدش Bدن+# 0اخ
 B +Iاش9اپ هک :تشون å 9#+0#اپ D 0اغف+ گنج فلؤم Rوق هب D ،تش+R 9اس#+ Vوفص
 0اشي+ #اتشک هب 0اناغف+ tامت +ريI ،دتسرفن #اهدنق هب +# ینوشق D 9ریگب #اک ريبدت
 یلهB 9اش هب +# #اهدنق دياش دنوش #وبجم رگ+ D ،دن+ 9Bاتسي+ ريشمش ۀضبق رب تس9
 0انچمه .ù 9+#9وحلم +# #وشک ني+ یسايس عقوم دياب Vوفص Bاش9اپ 0+ربانب .دن#اپسب
 D ،9ومن Vرکû نيفرط 90وب )ینس( یبهذم nدحD +I D 9اتسرف ۀمان یله9 #اب#9 هب
 uالخ رب +# هيوفص عب+وت I+ یخرب BدنيX #9 ،ديامن 9+دم+ D+ اب دنه #اب#9 رگ+ 9+9 عيمطت
...دين+#وش ده+وخ 0اهفص+

 0+ربانب ،دن+9رگ عيطم بيهرت D ديدهت هب +# سيDريم تس+وخ Vوفص #اب#9 ام+
 Rامج ديس D مکلم 0اجرس Rوق هب D 0اخ یناج 0وسيلم Rوق هب هک +# Vدصاق رفنکي
 #ابI 9#+ #وکذم ريفس .9اتسرف سيDريم 0اتسX هب تش+t 9ان 0اخ یماج دمحم نيدل+
 سيDريم دياب یلD ،دشخبیم +# نيگرگ لتق 0+ري+ Bاش هک ،9وب یماغيپ لماح Vوفص
 #وکذم دصاق ني+رب DBالع ،9#+ذگ Iاب #اهدنق #9 +# هيوفص 0ايرکشل 9B، Dرک تعاط+
Iیناغف+ ميع #+ +I تمظع D رط تکوشu لباقم D تمتاخ ؤس DV 9رک فيوخت. Dیل 
 V#+دنپ وت" :تفگ شب+وجب یگن+9رم اب تش+9 یمکحم Ñاصع+ V Dوق 9R هک سيDريم
 Vرث+ I+0+ ام #اسهوک D 9# ،ديX یم تسدب تمعن I Dان #9 اهنت تمکح D لقع هک
 وت 9وس یب 0انخس ني+ اب .9رب شيپ +# V#اک #ID هب تسن+وتيم رگ+ وت Bاش9اپ  .تسين



0اتسناغف+ رصتخم خی#ات

Ç1ì

)مکلم 0اجرس( "...9Vوبن IVاين
 ني+ #9 0وسيلم Rوقب D ،دنرب 0+دنزب +# Vوفص ليحم دصاق ات :9+9 رم+ سيDريم

 ۀيهت ات ،9وش Vريخات Vوفص #ابÑ 9#+وج #9 هکني+ DR+  .تش+ß 9#زب دصقم t 9D+دق+
 هک 99رگ نشD# 0اهفص+ #اب#9 هب هکني+ 9Dt .دتف+ قيوعت هب مه X0 90اتسرف D رکشل
 D† DV Dرب #اب#9 ديدهت D عيمطت D تسين یندش 0وگنرس یناغف+ Rالقتس+ مچرپ
.9#+دن Vرث+ ريل9 0اناغف+

 Iاب یه+وخ XI+9V خس+# tزع I+ +# 0اخ سيDريم DR+ ريفس 90اتسرف 0وچ
 ºولب 0اخ دمحم D دنتفرگ #اک رگي9 ۀليسD کي I+ 0اهفص+ #اب#9 0اک#+ ،تش+دن
 B+رمه DV اب مه جح رفس D 9# 0اخ سيDريم ميدق 0اتسI 9D+ هک +# n+ره 0+رمکح
 Bرک+ذم 0اغف+ یلم دياق اب هناتسDV 9D ات ،دن9اتسرف #اهدنق هب n#افس ۀغيص هب ،9وب
 ني+ هب 0اغف+ ميعI یلD ،دن+9رگ gوماخ هناتس9D حياصن هب +# تيرح tرگ 0وناک D ،دنک
 دياب ال+ D تسعنام وت تبحاصم قح هک #V Xاجب åاپس +# V+دخ" :تفگ ديدج دصاق
 IBرش 0+ريش .دتفين Iاب یگدنب ديقب ام #اسهوک 0اگV، XI+9ديديم g+9اپ 0+رگي9 0وچ
Iدنتخيسگ ريجن D اه ريشمشV X9 هتخDاب#B 9# اينt دنياين".

 هليسD نيابD ،تش+دهگن t+رتح+ اب +# 0اخ دمحم یتسë 9Dوقح åاپ هب سيDريم
:دين+9رگ نشD# 0اهفص+ #اب#9 هب

 nابث ني+ لباقم D 9# .دنهدن Iاب تسI 9+ +# 9وخ یلم Rالقتس+ شموق DV D هک
 §وع هک n+ره 0+رمکح هب 0اهفص+ #ابI 9#+ هک ،9وب سيDريم ريذپان للخ tزع هن+9رم
 یلI9. Dاتب #اهدنق رب ات ،دش 9B+9 رم+ )ìïáìt ـهìì11( #9 9وب Bدش #رقم 0اخ دمحم
.ميظع تخس 9+9 یتسکش D تفرگ +# DV +D# شيپ 0اغف+ #+وس #+زه جنپ اب سيDريم

9# ì2 امB XدنيB رگي9 #اب #اهچ +I +ريم رب 0اهفصDسي D +یشک رکشل یناغف+ #+رح 
 دمحم 9nايق هب #+رج رکشل #+زه جنپ #اب نيرخD 9# X ،دنتشگرب tاکان همه هک ،دش
 D ،دنI9 بقع +# 0اشي+ 0اغف+ #+وس دص جنپ اهنت هک ،دي9رگ 9زمان زیربت 0+رمکح 0اخ
I9ايB +I هتشک 9ربن 0ايم #9 0اش رفن #+زه D رجمD† دندنام D هس اب زين 0+رمکح 9وخ 
.دمX #اتفرگ 0ايامXI 9ربن تسدب gرسپ

 یگ#زب یشک 0وشق هب +# 0اهفص+ #اب#9 یپايپ Vاه یماکان D اه تسکش ني+
 +# رکشل ني+ V#الاس D دنتس+#X #+وخنوخ D ميظع رکشل D دنتفشXرب تخس .9ومن #وبجم
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 D 0اتسجرگ 0+رمکح هک Rوتقم نيگرگ I+9E#9+رب یجرگ 0اخ Dرسخيک اي 0اخ Dرسخ هب
+I #اجR Iشيوخ مع یه+وخنوخ هب دياش ات دن9رپس 9وب #اب#9 تس9رب D تيبصع 0ايلغ 
 ني#9 .تخاس Bاگ#+رق B+رف D 9# ،دمX شيپ هلاجعل+ یلع Dرسخ .9رب شيپ +# V#اک
 0+رمکح 0اخ یلق یلع n D+ره مکاح D 0اس+رخ V+رم+ عيمج ،ميظع یشک رکشل
.دن9وب B+رمه DV اب زين 0امرک

 V+وق V#الاس هب +# هن+زخ هټپ فلؤم #دپ یکتوه 0اخ D9+9 تقوني#9 سيDريم
 D ،دمX رتشيپ Dرسخ یلD ،دنتخيD 9#XDرسخ اب اجنI X+ هک ،تشامگ B+رف #9 یناغف+
 هب Dرسخ 9DV#+ .ديشکيم #اظتن+ کشرگ کي9زن دنمله #انک رب یليلق V+وق اب سيDريم
 I+ رفن D ì1áá 9وب ني+زخ D هناخپوت 9B Dايپ D #+وس #+زه ٥á ليلخ دمحم +Iريم Rوق
 9وب مک 0ويلم V+وق لباقملاب .دن9وب BدمX نيگرگ یه+وخنوخ هب êاصوصخم یجرگ سنج
.)ìïì1t ـهìì1Ç( 9رک Bرصاحم +# #اهدنق Dرسخ D +#9DV ،دنتسشن سپ 0+ربانب

 V+وق هلمح ره D 9# ،دن9رشف تمه D یگن+9رم Vاپ #اصح ظفح #9 0اي#اهدنق
 uرط XD#9. D +I مه+رف ون رس I+ +# 9وخ V+وق زين سيDريم 9وخ  .دنI9 بقع +# Vوفص
 رب D ،تخيگن+رب نطD ظفح هب +# 0+رگيD 9 نيښپ نيرت º Dولب t+وق+ #اهدنق Ñونج
+#9DV رسخD تخات، D #+B DوصR ûدسم 0اشي+ رب مه +# رياخD9 رسخ .دين+9رگD هک 
  .9زيرگ Iاب å#اپ هب تس+وخ 9وب 9B+9 تسD9+# +I 9ريگ ني+ #9 +# 9وخ 9DV#+ فصن
Dريم یلDوق اب سي+V ìزه ٦+#V رب 9وخ DV تخات XD#9، D وق هبR مکلم 0اج +I 1٥ 
.دن9رب #دب تمالسب 0اج رفن دصتفه ات دصچنپ طقف Vوفص DIاجتم 9DV#+ #+زه

 D ،دي9 +# 9وخ فلس تشونرس D تسويپ شيوخ مع هب گنج #9 زين 0اخ Dرسخ
 عمجم Rوق هب( ـهìì1Ç 0اضم# 12 یف کل+û 0اک D تش+ذگ #اهدنق ۀعلق Vاپ #9 رس
 +# Vوفص DI+0اجتم V#اهدنق 0+9رم هک نينوخ #اکيپ نيI+ دعب )ـهìì1٤ خي#+وتل+
 دمحم ین+دناموق هب +# Vرگي9 شهدم 9DV#+ کي 0اهفص+ #اب#9 .دن9رک #اتشک êامامت
 تلم V#اکمه ë Dافت+ هب یلم ميعIV Iاب 0وچ یلD ،9رک ëوس #اهدنق هب 0اخ متس#
 D ،9#وخ تميزه D .9ربن شيپ V +I#اک رکشل ني+ 0+ربانب ،9وب مکحم تخس V Dوق
 تسشن بقع å#اپ هب سپ ،دياين #اتفرگ uالس+ تشونرس هب هکني+ V+رب متس#
)ìì1ـه٦ ìïì٤t(.

 9Bاتسرف #اهدنق هب #ايV I+وق اب 0اهفص+ I+ زين یشاب یج#وق 0امI دمحم کل+ذک
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 +# nرخX رفس nوم §رمب tاطسب یل+وح #9 ليلخ +Iريم Rوق هب صخش ني+ هک دش
 اب )تشذگ هچنانچ( یل+دب+ V+رم+ 9nايق هب زين n+ره 0ويلم تقD ني#9 0وچ .9ومن
 نکمم #اهدنق هب Vوفص رکشل 90اتسرف I X0+ دعب 0+ربانب ،دن9رکيم تمDاقم 0ايوفص
 D دش 9Bرمش الونX یلم ميعXD#9، D I تسدب V#+دتق+ #اهدنق #9 زين سيDريم D ،دشن
 .تفرگ +# )اباب( بقل

DV 9# +تقوني #D+9رکيم ظفح یبوخ هب یله9 #اب#9 اب +# 9وخ یسايس طب، D 
)9D9رک یفرعم تيمس# هب #اب#9 0+#9 +# )#اهدنق تلB 9وب، D رب رخآلب+V دييشت #D+طب 
9Dريس ¥رف 9زن یله9 #اب#9 هب ريفس ثيح هب +# 9وخ #9+رب وکم+ یجاح یسايس هناتس 
 یله9 #اب#9 .تش+R 9اس#+ DV ۀعي#û هب +# هناتسV 9Dاي+ده D ،9اتسرف دنه V#وميت Bاش
 اب +# )یناخ ريم+ یجاح( Ñاطخ D ،تخانش تيمس# هب +# #اهدنق یلم 0+رمکح زين
 نيدب هک )خي#+وتل+ عمجم( تش+9 ليسگ سيDريم یلم #اب#9 هب ليف D ريشمش فحت
Dريم یسايس ۀليسDسي +I رطu رشë دي9رگ نئمطم هلمجل+ یف شيوخ #وشک.

 Vاه هنم+D 9 نيشپ ات هتفرگ 0اتسيس D+# Dزبس B D+رف I+ سيDريم ین+رمکح D9دح
 Vدن+# مکح êايDاستم یجلغ D یل+دب+ ليابق رب D ،ديسريم ینزغ ات ًالامش D 0اميلس Bوک
D اب زين 0اچولب DV +9+دم D ايD#V دن9رکV، DV وبق +# یهاش بقلR 9رکن، D 9# ۀگرج 
 9tرم هب دنتش+9ربيم شيوخ یهاش هب شگ#زب Vاهتمدخ ريدقت هب +# D+ #اهدنق t+وق+ هک
:تفگ نينچ

منک یهالک جک یهش تختبمنک یهاش هک 9tومن تمدخ هن
Vرکاچ D رسف+ It +I+رف+رسD#Vرس D یهاش +رم دبيزن
#D I ميس D رهوگ عمط t#+دن)#دپ( مموق دنيوگ هک سب +رم
D#tرپ 9وخ دنIرف وچ +# امشمنک تمدخ هک هب tرسف+ نيمه
tرکاچ £رتمک یمه +# امشt#وخ #9 9وب یهاش ميهي9 هن
 0اگياسمه یسايس úاضI +D+ ،9وب nاملپيD 9 دنمشن+D 9 #وکف صخش سيDريم

 وکن +# V#+دمکح مس# D #+B D ،9وب انشV Xوفص #اب#9 هب ،تش+9 تيفق+D یبوخب
  .دن+رمکح tوق ديپس شي# Vاباب رفنکي åابل R 9#القتساب Rاس n 2دم DV .تسن+ديم
 هيبرت 0ابرهم #دپ دننام D ديس# 0اش 9#9 هب عقوم ره D 9# تش+دهگن یض+# +# 9tرم
.9رک
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 بطق رفن کي دننام +# D+ #+زم D دنيوگ )اباب( 0ونک ات +# 9t +Dرم #اهدنق 9#
 D دنن+9 افش +# D+ £اخ D #+زم n#ايI §+رم+ یخرب D 9# ،دننک n#ايV I#+وگ#زب
 D+ رس  .تش+IV 9+#9 ديفس شي# V Dوق یم+دن+ D دنلب Vدق #ومان ميعI ني+ هک :دنيوگ
+I ومV 0ابنت کي .9وب یلاخ D ديشوپيم ديپس نه+ريپ D 9اچ#V رمه+B 9+9 هک تش# 
 #9اچ X0رب 0انI X+ یکي دننام 9tرم نيب B#+ومه یناغف+ V+رق D 9# یلم Vاه هگرج
 بياص رکف 9دم هب +# یلم Vاياضق V Dدناشن 9وخ #9اچ رب زين +# 0+رگيD 9 ،یتسشن
.Vدن+وخ رگدکي D#Vاي 9V D#دمه D یتسD 9D ییوکين هب +# 9tرم 9V، Dومرف لح

 تنطلس gوماخ Vاه هلعش شيوخ ۀناه+وخ نطn D+دهاجم 0اياپ #9 سيDريم
 Eدش gوم+رف 9t 9#åرم gوگ D 9# .9رک نشI #Dاب #اهدنق I+ +# یلم تمظع D یناغف+
 t+رحل+ ةجحيû 12 خي#ات هب 0+ديDاج Vوکين tان اب D دن+وخ +رف +# تيرح R Dالقتس+

ìì1ï رجهV +I رغ هب تف# 0اهجÑ دکه9 #9 #اهدنق رهشE 9رپس £اخ هب 0+رکوکB 
:دن+ هتشون نينچ شتبرت رب 9tرم ،دش

B+وخ تمه V#ذگ 0وچ ام دقرم رس رب 
  9وب ده+وخ 0اهج 0+9رم ۀگت#ايI هک

 +اخ سی)ریم یجاح
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+I ريمD9 سيD نيح هک 9ومحم یکي :دنام اين9 هب رسپ Dافn دپ# ì2 9وب هلاس، 
.9وب هلاس ì٤ هک نيسح رگي9

 Rامج ديس D مکلم 0اج D 0وسيلم Rوق هب هک g#9+رب سيDريم nافI D+ دعب
 D خي#+وتل+ عمجم V D#9ان Vاشگناهج دننام نيرصاعم ëوثوم Rوق هب D هّٰلل+دبع نيدل+
 Vديپولکسن+ V Dرصان Vافصل+ ةضD #D دمحم ريش D دمحم 0اطلس +ذکه D هن+زخ هټپ
 یتمه g#+وگ#زب دننام صخش ني+  .تسشن  شياج هب تش+t 9ان )زيزعل+دبع( یمالس+
 0ايوفص تعاط+ Rوبق 9tرم هب D تس+وخ +# یلم ۀگرج #+دتق+ 9رجم هب D تش+دن دنلب
 #اب#9 هب +# Vريفس زيزعل+دبع یلD تفرن ¶وي ني+ #اب ريI یلم ۀگرج .9رک 9اهنشيپ +#
 :تفريذپ +# 0اهفص+ #اب#9 تعاط+ cرش هس هب D 9اتسرف 0اهفص+

+DR: اب یفاعمÄ D دشيم هتفرگ نيگرگ رصع #9 هکيج+رخ.
 9Dt: وفص رکشل 0دماينV اهدنق هب#. 
.زيزعل+دبع 9افح+ u Dالخ+ #9 یهاش t: 9D+tوس
 #+زه لهچ ،دنتشگ فق+D زيزعل+دبع تسياشان úاضD+ نيI+ 0اغف+ 0ويلم 0وچ 

 #+دب +# زيزعل+دبع ات دندش تسدمه سيDريم ß#زب رسپ 9ومحم اب 0اش 0اگ#زب I+ رفن
Xرخn دنتسرفب.

Dهک :ديوگ هن+زخ هټپ یل DV اس هبR )ìì13ـه ìïì٦t( +I ابt اهدنق یهاشرصق# 
 +# هعق+D ني+ خي#ات .تشذگD 9# 9اتف+ D9رف نيئاپ هب B Dدش اطخ جن#ان هب یمسم
 .)ـه ìì13( 0امه اب تسيDاسم هک دسيونيم º ìïì٦t#ام 0وسيلم

 D دن9اتسرفب nافاکم #+دب +# تسرپ یبنج+ 9رم ني+ #اهدنق 0ويلم n#وصرهب
 I+ دن9وب Bدش Bديرخ 0اغف+ 0+وج 0+#+زه 0وخ هب هک 0اشي+ یلم Rالقتس+ هک دنتش+ذگن
 رب تش+t 9ان 9ومحم هک +# سيDريم ß#زب دنIرف زيزعل+دبع ßرم I+ دعب D .دنه9 تس9
 #اهدنق Bاش9اپ ثيح هب )ìï1ìt ـهììÇ٤( ات 9ومحم ،دندناشن V#+دناهج ریرس
 یلم تموکح عيسوت رکف هب تش+9 یلاع یتمه #دپ دننام 0وچ یلD ،9رک ین+رمکح
 اب هحلاصم I+ دعب D ،ديشک رکشل 0امرک رب 0اتسيس B D+رف R +I #+Bاس نيD 9# .دمXرب
 Rاس نيمه D 9# تسشن هن X#+t یمک ام+  .دمX #اهدنق هب سپ+D اجنX مکاح یلع فطل

ììÇاب ـه٤I وق+V اتIB 9t مه+رف +# #اهدنق یلم XD#9 D 9 تختياپ ربD0ايوفص تل 
 اي B ììام تشه Eرصاحم I+ دعب D ،ديشک Bرصاحم هب +# رهش D X0 ،تخاتب 0اهفص+
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ìرحم ٥t )ììÇـه٥ ìï11t( اشB نيسح Xاش9اپ نيرخB وفصV اتÄ Dهب +# تخت 
.تش+ذگ 0اغف+ حتاف 0ايرکشل هب +# تختياپ 9B Dرپس 9ومحم

 هپس ۀعي#û هب 0اهفص+ حتف I+ دعب 9وخ یهاشنهش tاي+ #9 0+ري+ حتاف 9ومحم Bاش
 D 0اخ دمحم D ،یجايم دمحم ريپ D ،رصان 0اخ R+ديس دننام 9وخ ß#زب 0+#الاس
 ì1 بش Rاس مين9D یهاش I+ دعب هک ات ،9ومن یگ#زب یئاهیشک رکشل ºولب 0اخ هّٰلل+دبع
 یگلاس 1ï رمع هب یغام9 §رم Rالخ #9 0اهفص+ ìï1٥t( 9# ـهììÇï( 0ابعش
 ةضç D #D+رمال+ رثآم بحاص D دمحم ريش D دمحم 0اطلس Rوق ني+ D .دي9رگ Rوتقم
 ìï1٥ ـهD #+ )ììÇ2+ لتق خي#ات 0وسيلم D نيدل+ Rامج ديس D تسيرصان Vافصل+
t( دن+ هتشون.

 I+9E#9+رب هک زيزعل+دبع دنIرف uرش+ Bاش ،0اهفص+ حتاف 9ومحم Bاش لتق I+ دعب
 تش+9 هک یتسايک رث+ D 9# تسشن 0اهفص+ #9 یناغف+ تنطلس تخت رب 9وب سيDريم
+9+#E +وص هب +# #وم#n 9#9ومن تس D ديس+R رصان 0اخV #+ الاس هپس هب سپ#V 
 gرصع ۀمهم عياقI D+ .9ومن nاحوتف D یشکرکشل uرط ره هب D تشامگ 0اغف+ V+وق
 0ابعش u +I )ì1رش+ åولج tوس Rاس #9 هک تس+ 9+دغب یل+D اشاب دمح+ یشک رکشل

ììÇ3ات ـه +D+طس ìì٤áـه ìï1ït( +افتë +9اتف D اشB +رشu 0اکرت هب 9وخ رکشل اب 
 uرش+ Bاش +ريI دنزيXD#9 0اشي+ اب 0اغف+ 0ايرکشل هک تش+ذگن یلD ،9+9 تميزه
 تسايس نسح رث+ #9 هک 9وب 0امه .99رگ عق+R Dاتق 0اغف+ D 0اکرت نيب تس+وخيمن
 åولج مجنپ Rاس D 9# ،دش هيفصت افص D حلص هب Bام I 3+ دعب هعق+D ني+ ،uرش+ Bاش
DV )ìì٤1ـه ìï13t( +I اشاپ دش+# ،ینامثع ۀفيلخ ثلاث 0اخ دمح+ 0اطلس بناج 
 0اخ یلع دمحم مه یناغف+ #ابD +I 9# ،دمX 0اهفص+ هب uرش+ #اب#9 هب n#افس مسرب
 نيتل9D نيب هنسح طب+D# #وطنياب D ،تف# ینامثع #اب#9 هب یچلي+ ثيح هب ºولب
.تشگ دکوم ینامثع D یناغف+

 یلD ،9رک Vريگولج زين 0+ري+ Rامش I+ +# یسV #D+وق DIاجت uرش+ Bاش نيI+ دعب
 مه I+ +# یناغف+ nوق ۀتش# D ،دمX لباقم #اشف+ #9ان دننام یفيرح اب لخ+9 9#
 0ايرکشل هب 9V+دم+ زين 9وب یکتوه تنطلس یلص+ زکرم هک #اهدنق I+ +ريI ،تخيسگ
 I+ دعب D ،9#وخ تسکش لح+رم نيدنچ u 9#رش+ X0رب انب .ديسریمن 0+ري+ #9 یناغف+
 ،دمX دنمله #انک ريسمرگ 0اخلم ۀعلق هب D هتسشن بقع 0+ري+ B +Iام R D ïاس ٥ یهاش
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D +I Xهب اجن I#9 وکB وش#+D£ انپ یلفسB تسج، D 9# هکيمان ميه+رب+ تس9 هب اجنامه 
.)ìï13t ـهìì٤1( رخ+D+ یف کل+û 0اک D  .دي9رگ لتق 9وب ºولب 0اخ هّٰلل+دبع رسپ

'اهدنق +6رکوک '< کتوه +اخ سی)ریم یجاح ;وحرم '6زم ) 8اگم6'5

 9ومحم Bاش هک ـهI ììÇ٥+ دعب ،9وب یکتوه تنطلس 0وناک هک #اهدنق #9 ام+
 Bاش9اپ DV .دن+ريم مکح سيDريم نب نيسح Bاش شکچوک #9+رب 9رک حتف +# 0اهفص+
  هن+زخ هټپ Rوق هب D تشذگ تح+# هب #اهدنق DV 9# یهاش رصع .9وب #Dرپ بيD +9 ملاع
 لموک D ینزغ ات هتفرگ #+Dزبس B D+رف n D+ره D9دح B +Iدش هتشون g#اب#9 #9 هک
 IVاغ D 0اخ ليعمس+ Eري9 ات نيشپ D هتيوک Rامش nاحفص مه D .9وب ذفان gرم+
 9#وم #اهدنق V+وق uرط I+ 0اتلم ۀبوص 0انچمه D .دي9رگ †وتفم Ñاجنپ D9دح 0اخ
 یکتوه یهاشنهاش تقوني#9 .ديس# 0اتلم ات 0اغف+ V+وق تفرشيپ D تفرگ #+رق ديدهت
+I اه #انکV 9ومش هب 0اتلم ات هلجR ديس# ینونک 0اتسچولبB رغ #9 هک .9وبÑ اشB 
ـ هìì٤3( ات نيسح Bاش X#+t یهاش V. 9D#Eدندن+# مکح نيسح ëرش D 9# 9ومحم

ìïÇ٦t( 9D+t 9رک D 9# ìï #اس نيمه بجR طبض §رغ هب #اشف+ #9ان هک 9وب 
 0اتسجرگ å D#اپ #9 +# 0اغف+ V+وق Vاياقب DV +ريI .ديشک رکشل 0اتسناغف+ nاحفص
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.تش+دن #اهدنق یکتوه تلR 9Dاصيتس+ زج V#اک 0ونک+ D ،9وب هتسکش مه9#
 هب t+#الD 9 کخلR +I 9+وش ì2 هب D تشذگ 0اتسيس R +I+وش B 9# 9Dtاش #9ان

 D  .تشذگ دنمله R +I+وش 1ì هب اجنX ريخست I+ دعب D ديس# دنمله #انک کشرگ ۀعلق
9# +D+لي ûدقعيB )ìì٤3ـه ìïÇ٦t( هب 9وب هيکتوه تختياپ هک +# #اهدنق مکحم ۀعلق 
.ديشک Bرصاحم

 nدم ات رصان 0اخ R+ديس Duرعم #الاس هپس اب #اهدنق 0+وج عف+دم نيسح Bاش
 تمظع X0 اب Bاش #9ان هک دنتش+ذگن D دن9رک úاف9 رهش I+ هن+9رم Bام دنچ R Dاس کي
 یماظن تمDاقم هک 9وب ìïÇït ـهìì٥á هجحيû لي+D+ .ديوج uرصت 0+رب 9وخ یماظن
 دمحم اب 0اخ R+ديس D# +Dال9 #الاس هپس نيI+ شيپ +ريI ،ديس# رخX هب نيسح Bاش
 هیلح I+ #9ان رم+ هب 9B Dاتف+ #اشف+ #9ان تس9 هب nالک ۀعلق #9 نيسح Bاش رسپ 0اخ
.9وب Bدش V#اع رصب

 E#اتس #اهدنق cوقس هب D ،دي9رگ ميلست Bاش #9ان هب نيسح Bاش 0+ربانب
 Rوق هب D دمX #اشف+ #9ان تسدب 0اتسناغف+ tامت D 9رک Rوف+ زين کتوه یهاشنهاش
 یفن 0+#دنIام هب #9ان رم+ هب Rاس V ì٥#+دمکح I+ دعب نيسح Bاش ،دمحم 0اطلس
 ìïÇ2t ـهìì٥ì دياب( ìì٤3 0ابعش V 9# ìá#9ان رهق رهI هب اجن+#9 مه D ،دي9رگ
.تف# 0اهج I+ )دشاب

9D#E دمکح هلاس یس+#V 0اتسناغف+ خي#ات #9 0ايکتوه +I یلخ+9 تضهن ثيح D 
 یلخ+9 تموکح åاس+ تقوني#9 +ريI ،تس+ مهم یليخ یبلط Rالقتس+ åاسح+ 0ايلغ
D رکم یلم#+ê 9# اش دمح+ اهدعب هک ،دش هتش+ذگ #اهدنقB 9ولاش 0امهرب ابابB انبV 
 9وخ .9رک یفرعم اين9 هب D#Vال9 هب +# 0اغف+ tوق 9D#B ني+ .تخي# +# یناغف+ تنطلس
 Bدش D9Bرپ یناغف+ ۀيبرت D مع gوغD 9# X ،تش+9 یبوبحم V Dوق تيصخش سيDريم
 #اعش+ هن+زخ هټپ هک ،9وب رعاش D ملاع ینI یخلم 0اطلس رتخID 9ان g#9ام .9وب
.دنک لقن +# )بنيI( 0اخ سيDريم رتخV +D D 9وتښپ

 R+ديس دننام ريشمش D ملق بحاص D بيâ +9اخش+ 0ايکتوه 9D#E #9 0+رب DBالع
 مه 0اخ D 9+D9 یجايم دمحم ريپ D 0اخ #9اهب D ،0اغف+ ß#زب #الاس هپس رصان 0اخ
 هن+زخ هټپ Ñاتک رصع ني#9 .دن9وب تقV D+رعش ç Dاملع مه D 0ايکتوه 0+#+9 هپس
 V+رعش R+وح+ †رش #9 نيسح Bاش #اب#9 یشنم کتوه دمحم ملق هب )0اهنپ ۀن+زخ(
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 کتوه دمحم #اي الم D یخوت دمحم Iاب الم 0انچمه D ،دش هتشون وتښپ رصاعم D ميدق
 الم D وتښپ ضي+رفل+ عماج فلؤم ربک+ الم D یخوت سنوي دمحم D ،هسمخ 0اک#+ فلوم
Iوق هب( یخوت 0+رفعR رت دمحم 0اطلسB یک D وق هبR +یخوت نمحرل+دبع ريم( DIري 
 D ،وتښپ 0+وي9 بحاص رعاش Vديرف+ #اي هّٰلل+ D ین+رفعI ۀتسدلگ فلؤم نيسح Bاش
 الم D )کتوه 9ومحم nاحوتف R+وح+ †رش #9( وتښپ همان 9ومحم مظان 0اخ Vدي#
 B +IريغD وتښپ نيملسم عفان فلؤم دمحم #ون الم D وتښپ àولضل+ نساحم فلؤم 9Rاع
 ات R X0الت+ هک #اهدنق جن#ان یهاش رصق #9 نيسح Bاش .دنرصع ني+ 0افلوم ç D+رعش
 0ايم .دين+#Dرپ یم +# 0اگدنيوگ ç Dاملع D تش+9 یب9+ سلاجم ،تسنايامن 0ونک
 ريهاشم I+ )ینونک 0اتسچولب یلايتچ 0وفدم بحاص انان هب #وهشم( ړکاک ميکحل+دبع
#Dیناح D دنبشقن ۀقيرط #9 هک تس+ رصع نيمه 0افوصتمV +I +اطقÑ 9D#+0 رمشB 
.9وشيم

:+ايکتوه
ì – ريمD0اخ سي D0اخ ملاش دل )ììì3 – ìì1ïـه(
)ـهìì1ï – ìì13( ملاش دلD زيزعل+دبع – 1
Ç – اشB ريم نب 9ومحمDسي )ìì13 – ììÇïـه (
) ـهììÇï – ìì٤1( زيزعل+دبع نب uرش+ Bاش – ٤
) ـهìì٥á – ììÇ٥( سيDريم نب نيسح Bاش – ٥

 ،0+دلبل+ مجعم ،0+ري+ یخي#ات Vايف+رغج ،#+ربال+ àرکذت ،یناغف+ 0زخم :ذخآم
 0اتسناغف+ خي#ات ،Ñ Ä 1ابلل+ بختنم ،ç+رمال+ رثآم ،یناغف+ nايح ،Vرصان nاقبط
+I هن+زخ هټپ ،مکلم 0اجرس ،0ايبل+ ةمتت ،0وسيلم، #Dافصل+ ةضV رصانV، خي#ات 
 یسرپ رس 0+ري+ خي#ات ،Ä ì 0+ري+ یماظن خي#ات ،+Iريم یلق یلع I+ 0اتسناغف+
 ،لباک عبط اباب سيDريم خي#+وتل+ عمجم ،نيرخأتمل+ريس )یملق( همان #9ان ،سکياس
 ۀطلسD 0ايوفص cوقس ،یناغف+ تلوص ،یناطلس خي#ات ،0اهج ديش#وخ ،0امرک خي#ات
 عي+دب ، نيزح یلع دمحم R+وح+ Eرکذت ،ì3٥2t یسيلگن+ n#اهکول å +I#اپ رب 0اناغف+
.عياقول+
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کتوه <ومحم 8اش

کتوه Fرش6 8اش
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 کتوه نیسح 8اش
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 ,ایی:@)دس
)00٦/-09Bـه٥( 

 cاسب )ìïÇ٥t ـهå ìì٤2ولج( #اشف+ یلق tام+ دلB Dاش #9ان هک میتفگ رتشیپ
 D ،دی9 #ون #9 +# 0ایل+دب+ ین+رمکح n+ره #9 مه D ،دیچرب 0+ری+ I+ +# یکتوه تنطلس
 .9ومن لصاتسم یلکب +# 0ایکتوه یهاش #اهدنق حتفب زین

 £انمن یض+#+ #9 )9ابX #9ان( tانب +# Vرهش #اهدنق Bرصاحم نیح B 9#اش #9ان
 I9، D 9وخ tانب هکس )ìïÇït ـهR )ìì٥áاسب D 9#+0 9اهن انب ینونک رهش یبونج
 یب+رخ تلاح 0امهب 0ونک ات هک 9رک بیرخت  êامامت حتف B Dرصاحم I+ دعب +# میدق رهش
 D خلب ات 0اشخدب I+ +# 0اتسناغف+ یلامش nایالR Dاس نیمه #9 9#ان .تس+ یقاب
 #اهدنق حتف I+ دعب D ،9رک ریخست یلق اض# 9وخ دنIرف ۀعی#ذب ومV XایD 9# هنمیم
 شیپ تمیالم I 9#+ یناغف+ VاسD# اب D ،9ومن بیقعت +# رباب D 9ومحم 0اطلس تسایس
Xدم D وکل+ 0اخ ینغل+دبعIره یل+دب+ لیابق سیئ# +# یی+n تخانشب D 0اخ دمحم ریپ 
 #+زفس+ تموکحب +# ییIوکل+ لیعمس+ یحاج D .9+9 0+#اخ º Dولب تموکح +# DVره
 #+زه ٤á D9دح DV 9# .تشامگب nالک ین+رمکحب +# یجلغ 0اخ uرش+ n D+ره
 لخ+9 “0اغف+ ریم” هب بقلم یجلغ 0اخ دمحم #ون 9nایق هب +# 0اغف+ #Dال9 0ایرکشل
 #9ان ،9رک tامت 9امتع+ 9وخ یناغف+ رکاسع رب یسایس Vاکû ببسب D ،9ومن 9وخ Ä+وف+
 Bاش رماب #اهدنق #9 هک +# یل+دب+ 0اخ 0امI 0+رسپ 0اخ دمح+ D 0اخ #اقفل+B ûDاش
 9ومن اطع+ gاعم D ریگاج 0#+دنIام Ig 9+9، D 9#+ون دن9وب åوبحم یکتوه نیسح
)ìì٥ìـه ìïÇ2t(. 

 9وخ رکشل هتفرگ +# ییاجلغ nالک D ،9رک تکرح لباک uرطب هلصافالب Bاش #9ان
 V Dوق 9وب 9Vرم 0اخ رصان لباک 0+رمکح تقونی#9 ،تش+R 9اس#+ لباک D هنزغ ات +#
 #+ B +D+وخنت یتح D دشیمن هیوقت یله9 #ابu 9#رط I+ 0وچ یل9t، Dرم Ñوبحم D# Dال9
 0اخ IBرش 9دمب 0اخ رصان X0 9وجDاب .9وب رتمک D+ تمDاقم Bوق 0+رب انب ،دن9+دیمن مه
D 9یناغف+ لیابق 0+رس رگی +I اف9 لباکú 9رکیم D #وتوک 0اخ 9+دمیح+R 9# رهش 
 D )ـهìì٥ì( 9رک حتف D بیرخت +# لباک رهش úالق #9ان رخالاب هک ات 9وب V#اصح
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 DV# شکDدنه Vاهنم+ú 9الق D £احض D 0ایماب 90وشکب Bاش #9ان دنIرف 0انچمه
XD#9، D ابعå 0اخ D نین+وخ 0اخ هّٰلل+دعس #+B لباک D اشپD# زین +I رطu هتفرگ #9ان 
 9BامX گنج هب #9ان لباقم D# 9#اشپ D لباک نیب +# یناغف+ لیابق 0اخ رصان ام+ .دندش
 D 9#وخ مخI یگنج #9 رصان یلD تخیXD #9ان دنIرف هّٰلل+رصن 9B+زهش V+وق اب D دین+9رگ
 9وخ D تشامگ #Dاشپ D لباک ین+رمکحب Iاب 9وخ uرط B +D #+ +Iاش #9ان D ،دمX #اتفرگ
DV ات 0ایرکشلابIB 9t +0+ری D +اشپ 0اغفD# #+ هتفرگ D وهال ات# D 9دنتف# شیپ یله 
)ìì٥1ـه ìïÇ3t(. 

 مین D تفه D 9اتشه DVاسم هکیتDرثاب ،یلهt 9اع #اتشک Ä D+#ات I+ دعب #9ان
 تشگرب #Dاشپ هب 9وب یناهج Bاش Dåاط تخت D ره+وج D یسیلگن+ دنوپ 0ویلم
)ìì٥1دعب .)ـه +I +کت+ #9 هکن +I وق+ اب تشذگب دنس+t 9 یی+زفسوی#XDتخی D +I 9#E 
 هب لباک یبونج IX0 +I #+B+ دعب .دیامن هیفصت +# لباک یض+#+ ات تشذگ تلجعب ربیخ
D+9V وک#t D شگنب D 9ریB اجn D دنس Xدم D امتt +#+تسدب +# دنس رهن یبرغ یض 
XD#9 D +I #+B 9#E اهدنقب 0الوب# D ره+n #تف D اسبR )ìì٥Çاحوتق نشج )ـهn 9وخ 
 #9 دیسریم 0وحیس n D+رف D هلجD 9 دنس Vای#9 ات It#+وخ D رهنل+ D#+çام I+ هک +#
 هتس+وخ 0+#دنIام I+ +# یل+دب+ 0اخ دمح+ )ìï٤ìt ـهD9 )ìì٥٤دح D 9# .تفرگ دهشم
 D رفس #9 رگیR 9اس شش ات DV .9رک #رقم شیوخ Ñاکرمه یل+دب+ رکشل 9nایق هب
 #9ان یگنج Vاهرفس D 9# تفرگ +رف +# V#+دناهج #وم+ هبرجت Bاش #9ان تیعمب رضح
 âاخ هجوت 9#وم ییاجات D ،9+9 0اشن یگنج Vاه 9nاش# 0+ری+ D 0اتسغ+9 هب Bاش
 .9V+9 دیون 9وخ I+ دعب یهاش tاقم #+زح+ هب +# D+ هک دی9رگ V#9ان

 D ،دش Ä#اخ یعیبط دح Ä +I+زم u+رحن+ ببسب عیسn Dاحوتف I+ دعب Bاش #9ان
 V +ID#اب#9 0اکی9زن هکییاج ات تخ+9رپ 9وخ 0ایف+رط+ #اتشک D 9ایV Iزیرنوخب
 0اشوبخ 9ابX حتف ìï٤ït( 9# ـهV )ìì٦áرخال+ 9Vامج ìì هبنشکی بش D ،دندیسرت
 ëافتاب ولترق حلاص D #اشف+ گیب هجوخ D #اشف+ یسوم D رجق 0اخ دمحم تسدب
 .دش هتشک رگی9 0ای#اب#9 رفن 9اتفه

 0اتسناغف+ DV 9# تسایس .9وب Vزیرنوخ D #ایشوه D# Dال9 صخش #اشف+ #9ان
Xرهق اب هتخیم D ون+Ig 9وبV. DV #ره 0ایل+دب+ یلم تسای+n #+ +I تخ+دن+رب نیب D 
 #9 هک هلیبق 9D ره 0+رس D دنکرب زین #اهدنق #9 +# هیکتوه تنطلس 0اینب IX0+ دعب
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 9ابرب D هتشک D هتفوک DV تسدب دنتش+دیم هگن دنلب +# Rالقتس+ مچرپ 0اتسناغف+
 لیابق Eدنامیقاب 0+رساب 0اتسناغف+ tامت #9 بضغ D رهق نی+ 0#اقم یلD ،دندش
 #9 +# 0اغف+ 0+وج D#+0ال9 9ایI 9+رف+ D ،9رک Ig+ون +# 0اشی+ D ،تخاسب uوصوم
 .دی#Dرپ کین +رناشی+ D تخاس لیخ9 یناغف+ 0+#الاس 9nایقب 9وخ رکشل

 D تخ+دن+ رب #اهدنق n D+ره I+ +# یناغف+ یلم V#+دمکح زک+رم Bاش #9ان رگ+
 دمح+ دننام 9Vرم D#gرپ ،تسD+ بیرخت دهاش 0ونک ات #اهدنق میدق رهش #+I هب+رخ
 I+ ،تش+ذگ #اهدنق #9 ون رس I+ +# یناغف+ ß#زب تنطلس 0اینب ID+ دعب هک یل+دب+ 0اخ
 .تف# ده+وخ #امشب D+ کین Vاه#اگ9ای

 0اغف+ ریم 0اخ دمحم #ون D یل+دب+ 0اخ دمح+ ،Bاش#9ان لتق I+ دعب :Rاح V+ یلع
 nاجن یش#وش 0ایرکشل Iات D تخات B #+ +Iاش #9ان tرح کبD +I 0اغف+ 0ایهاپس اب
 رباب هب دنه #9 یناغف+ 0ای9ول I+ هک #ون Bوک #وهشم åامل+ تمدخ نی+ D 9# +I+V دن9+9
D ۀلالس +D #دیسB D 9# اش #9ان تسدب یله9 حتفB +9اتفB 9وب، +I رطu رحt اش #9انB هب 
 بج# D 9# دنn XD#9+رهب DV# یناغف+ V+وق tامت D دش 9B+9 یل+دب+ 0اخ دمح+
)ìì٦áـه ìï٤ït( دندیس# #اهدنقب، D #DاسV +رس ریش #+زم #9 هلصافالب یناغف¥ 
 #ون دننام لیابق Duرعم VاسD# هک دن9+9 لیکشت یلم ۀگرج 9ابX #9ان دیدج ۀعلق لصتم
 0اخ یسوم D یی+زلپوپ سیئ# 0اخ تبحم D ییاجلغ سیئ# 0اغف+ ریم 0اخ دمحم
 0+#9 ییزک#اب سیئ# 0اخ Rامج یجاح D ییI#ون سیئ# 0اخ هّٰلل+رصن V Dزکاهس سیئ#
 .دن9وب لماش

 +# یکی ین+رمکح دنتسن+وتن لیابق VاسD #D 9رک V#وشرپ هسلج تشه یلم هگرج
 #9 هکیûوفن D هبرجت D نس ربک ثیح I+ 0اغف+ ریم 0اخ دمحم #ون .دنریذپب رگی9 رب
 Ä+زم nدح ببسب یلD ،9ومنیم رت هسیاش رم+ نیاب تش+9 ییاجلغ دنمDرین لیابق tامت
 هک 9وب ینیتم ۀتخپ D ذفنتم #دقنX زین 9وب Rامج یجاح هک 9Dt صخش ،دشن بختنم
#Dاس +I دق#n D +الیتس D +9+دبتس XدنیB +D 9دنتش+9 رطاخب ییاه هغدغ، D 9رم همهt 
 D هگرج Rوص+ D یناغف+ Ä XI+9+زماب هک دن9رکیم وجتسج یهاش tاقم V+رب +# یصخش
 مکح 0اشیرب تنوشخ D 9+دبتس+ اب BدنیD 9# X ،دن+وتب هتخاس 0اش یلم یس+رکومی9
 .دشابن زین VدنمDرین V Dوق #ایسب ۀلیبق V+#+9 0امI نیع D 9# دن+رن
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 ،9اتف+ یل#+دب+ 0اخ دمح+ رب 9tرم tامت رظن ،یخی#ات ß#زب هگرج نی+ مهن ۀلسج 9#
 DV هلیبق D 9وب یقیلخ D میلح 9EومÑ D XIرجم 0+وج B Dدیس# یگلاس 1٥ رمعب هک
 )رشک( 0+وج 9رم نی+ هک دنتش+9 نیقی اسD #D ،دن9وب یلیلق #ایسب Eدع زین )یئDIدس(
 D ،دنتش+9رب یهاش tاقمب +# DV 0+ربانب ،دن+# مکح nدش D 9+دبتساب 0اشی+رب دن+وتیمن
 .دن9رک BدنI +# یناغف+ یناتساب ۀتف# تسI 9+ تمظع Ñاختن+ نسح نیاب

 ریش #+زم #دن+ هک یلباک #+وخیال 9اتس+ دلB Dاش رباص شیD#9 رفنکی عقوم نی9#
 کی9زن #+زتشک t #+ +Iدنگ Vاهشوخ D دم+رب شیوج جنپس ۀیI I+D+ ،تش+9 ینکس ¥رس
 0اک D ،9رک بصن D+ یهاش Rوبمس #وطب بختنمون 0+وج Bاش نی+ #اتسدب D ،دیرب
û+وش یف کل+R )ìì٦áـه ìï٤ït(. 

 یل+دب+ هلیبق n +I+ره #+دمکح )رکذل+ قباس( 0اخنامI دلD یل+دب+ Bاش دمح+
 )ìï11t ـهR )ììÇ٥اسب n+ره ای 0اتلم #9 یئIوکل+ tوق هنوغ#I نطب I+ یئDIدس
 یگ#زب تمدخ 0اتسناغف+ هب 9وخ تنطلس رصع #9 نس رغص 9وجDاب D ،9وب BدمX ایندب
 .دنتخانش )اباب( بقلب +# 9t +Dرم هک 9ومن +#

D9وخ یل DV 9# اط لکش هک 9وخ رهمDابع تش+9 یس#n )+اتفای هّٰلل مکحل† 
 ûاش n#وصب خی#+وت #9 مه البق ین+#9 هملک هچ رگ+ .9ومن #وقنم +# )B 9# 9#+0اش دمح+
 0ونک ات 0ایل+دب+ tامت D تفرگ +# یل+دب+ هملک Vاج یلکب نیI+ دعب رگم ،9وب لمعتسم
 .دنمان “ین+#9” +# 9وخ

 9رک سیسات +# یندم D یلام V Dرکشل n +9+#V Dالیکشت 0اتسناغف+ B 9#اش دمح+
D DI#+ç رش+ 0اخ یگب هک 9ومن #رقمu +ولI#+ç اش هب #وهشم یی+زیمابB D0اخیل DIری 
 “یهاش دمح+” tانب +# #اهدنق ینونک رهش )ìï٦át ـهR )ììï٤اسب D 9وب D+ مظع+
 0اغرقشات رهش مه D 9رک ریمعت +# لباک یگنج #اصح )ـهR )ìì٦٦اسب D 9اهن åاس+
 D #اهدنق D 9# )ـهìì21( 9ومن انب دنس #9 9ابX #دیح رهش D شکDدنه Rامش 9# +#
 لباک D ریمشک D 0اخیIاغ BریD 9 هتت D# Dاشپ D دنهک لیهD #D یلهD 9 کت+ D دهشم
D 0اتلم D ره+n هکس I9 D اکوکسم ربn الط D رقنB D یسم +D 9 یمس# 0اشنDتل 
 نی+ یخرب رب D 9وب شقن دشاب B#اتس t Dدنگ هشوخ 9D9t D ریشمش هک یهاش دمح+
 :9وب زین تیب
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Bاش9اپ دمحاب 0وچیب #9اق I+ دش مکح
 Bامب ات یهام تشپ D I# +I میس رب I0 هکس

 تکلمم n+دیاع tامت D تش+دیم Bاگن رکسع رفن کل کی طسD+ #وطب Bاش دمح+
+D +I اجنپÑ D ریمشک D ای#9 ات دنس Xوم D دهشم D ریحبE رعÑ هب Çì 0ویلم #Dهیپ 
 تسدب دنه Vاهگنج #9 هک یتفگنه Vاه Dnرث D نی+زخ D یگنج میانغ ام+ ،دیسریم
 Vاهرفس 9وخ تنطلس رصع #9 اباب Bاش دمح+ .تس+ ینثتسم Ñاسح نیI+ ،دمX یم
 :تس+ 9Bومن +# لیû یگنج

 :8اش دمح6 یگنج Kاه رفس
ì¡ 9# +D+اس رخR )ìì٦áـه ìï٤ït( ینزغ D لباک D اشپD# #+ 9رک حتف D رصان 

 دمصل+دبع D 9+9 تسکش #Dاشپ D لباک V( #+ 9##9ان D هی#ومیت قباس مکاح( 0اخ
 #+9رس D تسویپ یهاش دمح+ رکشل هب 9وب رغنش+ 0+رس I+ یکی هک یئ+Iدمهم 0اخ
 Bاش دمح+ 9وخ D ،دین+9D کت+ +#Dام هب +# 0اخ رصان یهاش دمح+ #الاس هپس 0اخناهج
 .تف# #اهدنق هب

 B +I #+Bدم+رب #اهدنق 9B +Iایپ D #+وس #+زه یس اب )ìï٤2t ـهR )ìì٦ìاسب ¡1
 ریDI ۀطس+وب #وهال 0+رمکح 0اخ I+ونهش .دیس# ملیج D کت+ لح+وسب #Dاشپ D لباک
 دمح+ رکشل اب Ñانچ ای#9 #انک رب D ،دیبلط 9+دم+ یلهI 9+ 0اخ نیدل+رمق کلاممل+
 I+ دعب D ،تفرگب +# #وهال Bاش دمح+ D تخیرگ گنج 0+دیم I+ یلD ،دش لباقم یهاش
X0 اش دمحم رکشلB 9دناتسکش +# یلهB هب ìÇ #ال+ عیبDR ìì٦ìدنرهس لخ+9 ـه 
 .دش )دنهرس(

 کلاممل+ ریDI ـهDR ìì٦ìال+ عیب# 11 هعمج DI# #وپولام گنج #9 0وچ
 هب +# #وهال تیالD یلهB 9اش9اپ یناگ#وک Bاش دمحم 0+ربانب ،دش هتشک 0اخ نیدل+رمق
 9B Dرک هحلاصم یله9 تل9D اب Bاش دمح+ D ،9رپس D+ فلخ کلمل+ نیعم ونم ریم
 تعج+رم #اهدنق هب لباک D# Dاشپ D +I #+B 9+9 #+رق نیتکلمم دحرس +# دنس Vای9#
 .9ومن

Ç¡ اسبR ìì٦1ـه +I #+B لباک D اشپD# دیس# #وهال هب D کلمل+ نیعم ونم ریم اب 
 Ñ Dاجنپ 9ابX گن#n D +D+رجگ n Dوکلایس nایلام ،9Bرک حلص #وهال 0+رمکح
 .دناسرب یهاش دمح+ Vالع+ 0+وی9 هب Rاس ره هک تش+ذگ ونم ریم Eدهع رب +# رسترم+
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 #ون دننام ،دن9وب هتخیگن+ هسیسu +D 9الخ رب هک لیابق 0+رس #اهدنق هب D9nاعم نیح
 .تشکب +# یئ+I لپوپ 0اخ تبحم D 0اخ Dدگ D یجلغ 0اغف+ ریم ،0اخ دمحم

 ملاع ریم+ تسI 9+ +# رهش 9B D X0ومن رفس n+ره هب ìï٤3t ـهR ìì٦Çاسب ¡٤
 0اخ 0اهج #+9رس V#الاس هب +# #+وس #+زه جنپ D ،تفرگ Bام #اهچ Eرصاحم I+ دعب 0اخ
 دهشم هب 9Bرپس B#+زه 0اخ یلع شیD#9 هب +# n+ره D 9اتسرف tاج تبرت هب یئ+I لپوپ
 9وخ B 9+9، Dاش #9ان ۀس+ون +Iریم ¥رهش هب +رنB Xرصاحم Bام #اهچ I+ دعب D .9رک تکرح
 D ،9رک تمDاقم #وپاشن مکاح nایب 0اخ یلق åابع 0وچ یلD ،تف# #وپاشن uرط هب
 .9ومن تعج+رم #اهدنق هب n+ره B +I #+Bاش دمح+ ،دمX 0اتسمI دیدش مسوم

 ß#زب دنIرف 0اخ تبحم ریم یهاش دمح+ åولج تقD #9 :0اتسچولب رفس ¡٥
 9tرم 0وچ یلD ،9وب Vوه+رب 0اخ n Dالق #+دمکح Bاش #9ان uرط I+ 0اخ هّٰلل+دبع ریم
 9Bومن §رع مه یهاش دمح+ #وضحب D دن9وب 0اخ ریصن ریم D+ رتهک #9+رب #+دفرط ºولب
 هب DV# #اهدنق ê +Iامیقتسم 0اس+رخ رفس I+ دعب ـهB 9# ìì٦Çاش دمح+ 0+رب انب ،دن9وب
 9ابX +دخ B 9##وهلک دمحم #ون 0ایم 9زن 0اخ ریصن ریم تقونی#9 ،9اهن یچولب nالق
 +# یهاش 9+دم+ 9D ره D ،9وب #اهدنق #9 میرم یب یب g#9ام D هتسشن ـهدنس
 .دنتس+وخیم

 میح# یجاح 0اخ تبحم ریم .9ومن nالق تمیزغ گنتسم I D#D9+ دعب Bاش دمح+
 êاتلاجع Bاش دمح+ .9اتسرف یهاش دمح+ #وضحب هتخاس عیفش هّٰلل+ tالک اب +# یباب 0اخ
 I+ یکی #وکذم 0اخ D 9رک تعج+رم #اهدنقب هتش+ذگ nالق یناخ هب +# 0اخ تبحم ریم
 ینزغ n، 9#ایح دمحم دنوخ+ ۀلیسوب ،تش+دمان رهوگ ریم یب یب هک +# 9وخ 0+ره+وخ
 .دمX #9 یهاش †اکن دقع #9 ات 9اتسرف Bاش دمح+ #وضحب

 9الب X0 ربتعم 0+#+9رس tامت ،ºولب یناخ هلئسم ۀیفصت V+رب Bام دنچ I+ دعب
 .9وب اجن+ g 9##9ام اب زین 0اخ ریصن ریم D ،دندش بلج #اهدنقب یهاش دمح+ #وضحب
 ریم B Dدین+9رگ دیقم D ریس+ 0اخ پسامهط تسدب +# 0اخ تبحم ریم Bاش دمح+ رخالب
 .)ـهìì٦٤( 9اتسرف nالق یناخ هب +# 0اخ ریصن

 مه ºولب لیابق I+ یخرب D ،تش+رف+ Vرس 9وخ ملع nالق #9 0اخ ریصن ریم ام+
 ربخ نی+ 0دینش 9رجمب Bاش دمح+ .دن9ومن اهثاغتس+ #اهدنق #9 یهاش دمح+ #وضحب
 هک ات ،9+دن +# Vزی#وخ D گنج رم+ یلD ،9رک Bرصاحم n #+ ì1 #DIالق 9B Dرک تکرح



0اتسناغف+ رصتخم خی#ات

ÇÇ2

 یهاش #وضحب 0اخ یلB Dاش ریn D DIایح دمحم دنوخ+ ۀلیسوب 0اخ ریصن رخالاب
 .9رکیم £+رتش+ یهاش دمح+ Vاه یشک رکشل #9 نیI+ دعب D ،دی9رگ وفع B Dدیس#

 هلمح #وپاشن رب n+ره I #+B+ شیوخ رکشلاب Bاش دمح+ Iاب ـهìì٦٤ هنس 9# ¡٦
 +رنX تموکح D ،تفرگب 9B Dرک uاگش ß#زب Vاهپوت هلیسوب +# #وپاشن ۀعلق ،9رک
D+ابع هب سپå ایب 0اخ یلقn دش میلست هکB 9رپس 9وب. 

 نیدب دهشم 0+رمکح +Iریم ¥رهاش اب 9B Dرک هیفصت +# 0اس+رخ u+رط+ Bاش دمح+
 D تبرت I Dرخاب t Dاج nایالD D .دشاب t DVانب هبطخ D هکس هک 9رک حلص cرش
 تیب نیدب +# 9وخ ۀکس ¥رهاش نیI+ دعب ،9#اپس Bاش دمح+ هب +# زیشرت u D+وخ
X#+تس: 

Bاگ هیکت یهاش تخت رب ¥رهاشBاش9اپ دمح+ uاطل+ I+ تفای
 9وخدن+ D هنمیم D Dرم هب +# 0اخ یلB Dاش ریD DI ،دم+ n+رهب دهشم B +Iاش دمح+

D خلب D 0ایماب D هک ،9اتسرف 0اشخدب DIامت #وکذم ریt +نی Dایالn امشR +0اتسناغف 
 .9ومن تکلمم زکرم همیمض +#

ï¡ اسبR ììـه٦٥ ìï٥ìt رب+V احفص ۀیفصتn اجنپÑ رفسV 9ومن #وهال ات. 
 B +Dاش دمح+ D دش میلست IX0+ دعب یل9B Dرک هلباقم Bام #اهچ ات کلمل+ نیعم ونم ریم
 .تخانش اجن+ تموکحب +#

 هتشامگ ریمشک حتفب 0اخ هّٰلل+دبع یساقX کیشی+ یهاش دمح+ #وضح I+ رفس نی9#
 Dدنه 0ویجکس D مکاح +# کچوک 0اخ هّٰلل+دبع هج+وخ 9B Dرک حتف +# D9دح X0 هک دش
 D .9اتسرف یله9 #ابn 9##افسب +# 0اغف+ 0اخ #دنلق D ،9ومن #رقم ریمشک یفوتسم +#
 یهاش دمح+ تکلمم Dزج ریمشک D ـهدنس Ñ Dاجنپ هک 9ومن Rوبق یناگ#وک Bاش دمح+
 .دشاب

 Vای#9 تس+# لح+وس I+ ریمشک D 0اتلم Ñ Dاجنپ #وم+ tاظتن+ I+ سپ Bاش دمح+
 .9ومن تعج+رم #اهدنق هب BدمX لباک D 0ونب هب D هتشذگ دنس

2¡ 9# +D+اس لیR ìì٦ïاش دمح+ ـهB رفسV رش هک 9ومن دنس هب† X0 دیایب Dیل 
9# +D+اس نیمه طسR +I ره هب #اهدنق+n #هتف D دعب +I احفص ۀیفصتn 0اس+رخ 
 #ون Bاش دمح+ ،9ومن 9ایقن+ Bاش #9ان ۀس+ون +Iریم ¥رهاش D ،9رک Bرصاحم +# دهشم
 u Dاخ I Dرخاب t Dاج ،هتش+9 #رقم انیبان ¥رهاش تباین تفصب +# 0اغف+ 0اخ دمحم
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 tاطسب D9 Dرهاش حتف هب +# 0اخ دنسپ Bاش D تخاس قحلم n+ره هب +# زیشرت D تبرت
D زبسD+# 9اتسرف. 

 هب #وبجم 9B Dرک Bرصاحم #وپاشن n #+ 9#ایب 0اخ یلق åابع Bاش دمح+ نیI+ دعب
 هب +# هفیاط نی+ 9E+وناخ دنچ D تشامگ #وپاشن تموکح هب +# D+ مه D .9ومن میلست
 .تشگرب #اهدنق هب سپ+D ـهìì٦2 هنس R 9+9، D 9#اقتن+ لباک D ینزغ

 +# نموم ریم gرسپ Bاش دمح+ .9رم ـهR ìì٦2اس #9 کلمل+ نیعم ونم ریم ¡3
 مکح مگیب ینالغم g#9ام V#ایتسدب 9وب لفط 0وچ .تشامگ #وهال ین+رمکح هب
 نب 0اخ هّٰلل+دبع هج+وخ D ،9اتف+ uالتخ+ مگیب ینالغم D +رم+ نیب تقونی#9 .دن+ریم
 tاقم یهاش دمح+ #وضح D +I ،تخ+دن+ دیقب +# #وکذم مگیب 0اخ دمصل+دبع Ñ+ون
 هپس 0اخ 0اهج #9+رب یئ+Iرلپوپ 0اخ 0ام+ Bاش دمح+ ام+ .تس+وخ +# #وهال ین+رکمح
 گیب هنیD X9 ،9ربن شیپ +# V#اک هیل+#اشم یلD .9اتسرف #وهال #وم+ †الص+ هب +# #الاس
 .9+دیم یله9 هب هیپD# کل Çá یلاس D هتفرگ +# #وهال یله9 رکشل اب ـهR ììïáاس 9#
 هج+وخ D ،دیچیپ رس یهاش دمح+ تعاط+ I+ ریمشک #9 زین Dدنه 0ویجکس تقD نی9#
 انب .تفرگ +# ریمشک ین+رکمح یلهu 9رط D +I ،9رک لتق +# یناغف+ 0+رمکح کچوک
 0اخ نیدل+#ون nاحفص X0 ۀیفصت I+ دعب B DدمX #وهال هب #اهدنق B +Iاش دمح+ 0+رب
 ۀمیمض سپ+D +# ریمشک D هتفرگ +# 0ویجکس DV .9اتسرف ریمشک هب +# یئ+زیماب
 .9ومن یناغف+ تکلمم

 0اخ تلاص+ نب هلDدل+ بیجن Ñ+ون D ،9اهن یله9 هب DV# #وهال B +Iاش دمح+
ـ هììïá یلDال+ 9Vامج ï هعمج خی#اتب D تسویپ g#وضحب Rانرک #9 یئ+زفسوی
 9B+زهش رتخB D 9دناشن یله9 تنطلس تختب +# یناث ریگملاع D ،دش یله9 لخ+9
 یلهDI+#n 9 #وم+ D .تفرگ ینزب #ومیت 9B+زهش V+رب +# یناث ریگملاع #9+رب نیدل+زیزع
 دنه #الاس هپس +# هلDدل+ بیجن Ñ+ون D ،9رپس 0اخ نیدل+رمق رسپ هلDدل+ tاظن هب +#
 0اخ دصمل+دبع ،0ایش#وش یبوکرس D یلهu 9+رط+ ۀیفصت I+ دعب Bاش دمح+ .9رک #رقم
 D جلتس هب+9D تموکح هب +# 0اخ I+رفرس D دنهرس تموکح هب +# یئ+Iدنمهم Vرغنش+
 ات #وهال تموکح هب +# #ومیت 9B+زهش D 0اتلم تموکح هب +# یل+دب+ 0اخ úاجش B Dایب
 0اخ دنلب D تشامگ اهکس عفدب +# 0اخ 0اهج #الاس هپس ،هتش+9 #رقم هتت D دنس



0اتسناغف+ رصتخم خی#ات

Ç٤á

 هب )ìï٥٦t ـهR )ììïáاس رخ+D 9# +D ،9اتسرف ریمشک تموکح هب +# یئ+DIدس
.9ومن تعج+رم #اهدنق

ìá¡ دعب :تپ یناپ حتف +I+اش دمح+ هکنB 9# ììïáـه +I 9 ،9رک تعج+رم دنه# 
 g#وش گیب هنیD X9 گنج DIریف نب نیدل+ IVاغ D 9اتف+ Vدیدج Vاه هنتق Ñاجنپ
 میظع V+وق زین Ñونج uرط D +I .تفرگ nوق Ñاجنپ #9 زین اهکس ۀقرف D ،دن9رک
 هپس D #ومیت 9B+زهش هک دنتفرگ زین +# Ñاجنپ D ،دن9رکیم دیدهت +# یله9 تنطلس هتهرم
 VامعI تقD نی#9 .دندنام زجاع اهنتف D +وق همه نی+ úافI 9+ 0اخ 0اهج #الاس
 یمالس+ تنطلس nاجن هب هک دن9رک nوعB #+ 9اش دمح+ یلهV 9+رم+ D دنه یمالس+
.دیامن تکرح #اهدنق I+ دنه

 D +امt +اش دنهلB Dوله9 هّٰلل+ یلV اهمان زینV اش دمح+ #وضح هبB شتوع9 رب ینبم 
 .تشون دنه هب

 +# 0اخ ریصن اجن+ 9B، D 9#رک تکرح ºولب nالق هب #اهدنق B +Iاش دمح+ 0+رب انب
 #+زه یس اب ،9Bومن میلست هب #وبجم یه+وخ ریخ D حلص I #+B+ 9وب 9Bرک Vرس 9وخ هک
 ریم #9+رب میرکل+دبع ریم D 0اخ ریصن ین+دناموقب ºولب #+زه D 9B #اهدنق رکشل
 هب D )ـهììï1( تشذگ 0الوب B +I 9#EریغD+0 Dالهج D+0 D+رس 0اچولب #+9رس یبنل+دبع
 #وپن#اس هب D 9رک تکرح #وهال Vوسب اجن+ D +I ،دیس# #Dاشپ ات ـهدنس ای#9 لح+وس
 .تف#

 0اخ هّٰلل+دعس D هلDدل+ بیجن #الاس هپس دننام ،دنه 0اناغف+ ß#زب VاسD# اجنی9#
#Dهلیه D 0اخ تمح# کلمل+ ظفاح D رسپg 0اخ تیانع D 9DدنV 0اخ D 0اخ بطق 
 D #اهدنق I+ یهاش دمح+ رکشل tامت D دنتسویپ Bاش دمح+ #وضحب رکشل #+زه 9B اب
 .دیس# هناخپوت 9B Dایپ رفن #+زه تصش ات دنه 0اناغف+ º Dولب D# Dاشپ

 Ä+وف+ تسکش D ـهکس D Dدنه اب 9Bدعتم Vاهگنج I+ دعب یهاش دمح+ 0ایرکشل
 رفن کل E 9Bدحتم رکاسع اب تپ یناپ 0+دیم #9 +# نک هلصیف نیرخX گنج ،نمش9
 خی#اتب D ،دین+#ذگ غیت هت I+ +# نمش9 رفن کل 9D ات گنج نیD 9# .9ومن Dدنه D هتهرم
 9اهج نی+ یگنج میانغ هک ،9ومن لصاح یگ#زب حتف ìï٦át ـهììï٤ رخال+ 9Vامج ٦
 #+زه D 11 ،9وب رتش+ #+زه نیدنچ D لیف دصجنپ D Dاگ کل D 1 پس+ #+زه ٥á میظع
 .دندش Bدیشخب همه 0+رگیt 9ان میه+رب+ رفنکی زج هک ،9اتف+ DV تسدب ریس+
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 ،هتهرم طلست I+ دنه 0اناملسم nاجن D تپ یناپ ß#زب حتف I+ دعب Bاش دمح+
 +# gرسپ تخب 0+وج +Iریم D هتخاس Bاش9اپ یله9 #9 +# یناث ریگملاع رسپ ملاع Bاش
 D مظع+ ریDI دنه متس# D 0اخ دنIرف بقل هب +# هلDدل+ úاجش Ñ+وت D هنطلسل+ بیان
 0اخ نی+ هب +# Ñاجنپ تموکح 9B، Dومن #رقم #الاس هپس +# 0اغف+ هلDدل+ بیجن Ñ+ون
 9B Dاهن +# #اهدنق ینونک رهش Vانب ـهR ììï٤اس نیمه D 9# دمX #اهدنقب 9B+9 دنمهم
 .9اتسرف n+ره ین+رمکح هب +# #ومیت 9B+زهش

ìì¡ اش دمح+ 0وچ :ـهکیس هیبنتB دعب +I 9رک تعج+رم #اهدنق هب تپ یناپ حتف، 
 زین تجال+ D تیجن# دج ـهگنس رتهچ D تش+رف+ Dnاغب ملع ـهگنس اسیج Ñاجنپ 9#
 .دن9ومن Bرصاحم +# 0اخ نیÑ Iاجنپ ۀموکحل+ بیان D دنتش+9 تسg 9#وش نی9#

 #وهال هب )ìï٦Çt ـهR )ììï٥اس DR+ فصن #9 هنتف نی+ عف# V+رب Bاش دمح+
 9B 9#ومن #اغلی رسترم+ uرطب +# لیم ìÇ٥ هفاسم تعاس ٤2 nدم D 9# تف#
”#Dوق اب “یه+V 9D زه دص+#V تشگ هج+وم ـهکیس D 9# خی#ات گنج ìì #بج 

ììïدح #9 ـه٥D9 هتشک +# ـهکیس رفن #+زه تسیب D تسکشب، D هلایتپ تموکح D 
 #ون D ،تشگIاب #وهال هب هناحتاف ـهììï٥ 0ابعش ï ات 9B D+9 ـهگنس ریم+ هب +# دنهرس
 هتفرگ ریس+ +# یغاب یفوتسم 0ویجکس DV ،9اتسرف ریمشک هب +# یی+I یماب 0اخ نیدل+
D اب +# ریمشکI اش دمح+ .9ومن حتفB رب+V اجنپ #وم+ میظنتÑ ات ììïïـه Xدنام اجن D 
+I #+B 0اتلم D 9ریB +دب 0اخ لیعمس#E لموک D ینزغ Xدم Dرفس نی#9 یل +I دشn امرگ 
.دش ضیرم

ì1¡ هنس #9 :+#اخب رفس ìì2ìاش ـهB D0اخ یل DIوس #+زه شش اب ری+# +I 
 .دش 9Bاتسرف 0اشخدب D خلب هب #اهدنق

 +# 0ایش#وش 0اتسناغف+ یلامش nاحفص #9 +#اخب #+دمکح یب9+رم Bاش 0وچ
 D هنمیم هتف# n+ره R +I #+Bاس نیمه B 9#اش دمح+ 9وخ 0+ربانب ،9ومنیم کیرحت
 ومR Xامش یشرق #9 +#اخب Bاش تقD نی#9 .9رک هیفصت +# 0اغربش D خلب D 9وخدن+
 0ایاش +#اخب 0اناملسم رکشل اب +# هلباقم D گنج Bاش دمح+ .9وب XD#9B مه+رف رکشل
 .9+9 #+رق نیتکلمم دحرس +# ومV XایD 9# 9ومن حلص +#اخب Bاش9اپ اب Bدیدن 9وخ 0اش

 هب 0اجIوج 9ابX ضیف I+ ریDI 0اخ یلB Dاش +# Vوبن فیریش هقرخ رفس نی9#
 .تس+ 9وجوم رهش نی#9 0ونک ات هک ،XD#9 #اهدنق
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ìÇ¡ ًالبق :0اس+رخ رفس +I رطu +اش دمحB اش #9ان ۀس+ونB ریم ¥رهاشI+V وک# 
ـ هD9 ìì2Çدح #9 0وچ .9وب یهاشنهاش #اب#9 عیطم B Dدش #رقم 0اس+رخ یهاشب
 9وخ Rایخ سبط D 0وت مکاح 0اخ 0+9رم یلع D ¥رهاش 0+وجون دنIرف +Iریم هّٰلل+رصن
 Bاش دمح+ +ذهل ،دن9وب 9Bرک úوج# زین å#اف Bاش9اپ دنI 0اخ میرک #اب#دب D هتش+V 9رس
9# +D+رخ ìì2Çـه +I ره هب #اهدنق+n D دهشم Xاش9اپ 0اخ ریصن رفس نی#9 .دمB ولبº 
 Vاهگنج #9 9وخ Ñاکرمه ºولب V+وق #+زه 1á اب 9وب یهاش دمح+ #اب#9 عیطم هک
 هب هک ،9رک Ñولغم زیشرت #اصح #9 +# 0+9رم یلع D ،9ومن یبوخ Vاهمان#اک 0اس+رخ
 0اخیIاغ Eریc 9وبرم دنره D لج+9 نیمIرس یهاش دمح+ #وضح n +Iامدخ نی+ g+9اپ
D اه لمغریV ولبº هب زین DV دیشخبB دش. 

 رهوگ D هتفریذپ +# +Iریم هّٰلل+رصن #ذع ،دهشم رصتخم Eرصاحم I+ دعب Bاش دمح+ ام+
 دنIرف” بقل +Iرم هّٰلل+رصن هب D ،تفرگ ینزب #ومیت 9B+زهش V+رب +# ¥# Bاش رتخ9 9اش
 I #+B+ ـهìì2٤ رفص 2 خی#اتب D ،دیشخب ¥رهاشب +# 0اس+رخ یهاش D ،9+9 “یناخ
 .دمX #اهدنق هب n+ره

ـهدنس ) Eاش دمح:
 هب #اهدنق #9 یل+دب+ Bاش دمح+ D ،دش هتشک #اشف+ Bاش #9ان ـهìì٦á هنس #9 0وچ

 یلD ،تش+n 9#ام+ B#وهلک دمحم #ون 0ایم ـهدنس #9 ،دش بختنم 0اتسناغف+ یهاش
 DV ،9رک رفس دنه هب Bاش دمح+ )ìï٤2t ـهìì٦ì( هنس #9 .9وب V#9ان رم+D+ تحتام
 I+ون Bاش” بقل +# D +D تخانش تیمسرب ـهدنس B #+ 9##وهلک دمحم #ون 0ایم n#ام+
 .دی9رگ دهعتم #اهدنق #اب#دب +# هنالاس nایلام 90+9 زین DV ،9+9 “0اخ

 ینامرف Bاش دمح+ دیD#I لهاست Ä+رخ 90+9 #9 دمحم #ون 0ایم IX0+ دعب 0وچ
 0ابI I+ +# 0امرف نی+ 0ومضم یهدنس “فیاخ” هک تس+وخ +# nایلام 9B D +9+Vاتسرف
 :هتسب تیب نی#9 )زغن همان( B 9#اش دمح+

 ام Ä+#ات Ñات I+ نمی+ Vدشام Äاب #9 جنگ رگ وت Vدناس#
 ۀسبل+ I+ اهبن+رگ فیاحت دمحم #ون 0ایم ،دیس# ـهدنس #اب#دب 0امرف نی+ 0وچ

 n#افس تئیه کی اب ربنع D 9وع D کشم D لفنرق Ñ Dاخمک D سلط+ D ابیD 9 ریرح
 :تفگ D تش+9 لیسگ #اهدنق #اب#دب B#وهلک 0اخ یئاهب تسایرب Vرفن هس

I+رف 90رگ 0اغف+ Bاش V+ هک Iاین D زجعب شناس# یمالس
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t+ وت #+دمان V#+9ربنامرف هب t+ وت #+Ä 9ات Eدنب منم
یهگX منکیم نم Bاش رب یهب t#+9 مشچ وت فل I+ نم

 دش رتبوخ #اب9D 9# هناتس9D طب+D# ،دیس# یهاش دمح+ #اب#9 هب n#افس نی+ 0وچ
D وفحم دمحم خیشù وخرسg وگنوناق دیرم دمحم خیش نب +I رطu 9#دنس #ابB هب 
 .9وب لباک #9 ـهìì٦2 ات هک ،دش #رقم لیکD لباک D #اهدنق

 Bاش دمح+ 0+رب انب .دیسرن #اهدنق #اب#دب ـهدنس B +Iدهعتم nایلام X0 9وجDاب ام+
 هنس #9 هک ،9رک بیترت دنه رفس V+رب #الاس هپس 0اخ 0اهج #+9رس 9nایقب Vرکشل
)ììـه٦٦ ìï٥Çt( XD+IE X9اتف+ ـهدنس #9 #الاس هپس 0دم، D9 یل# +D+اس نیمه رخR 
 .تس+ 9Bرک تکرح ـهدنس uرطب زین Bاش 9وخ هک دش tولعم

 9ابX دمحم 0اتسگی# هب Bاش دمح+ )ìï٥Çt ربمون مکی( ـهt ìì٦ïرحم ٤ خی#اتب
 9اتسرف g#وضحب ریفس #وطب +# لمDدک 0+ویt 9امت تلجع هب ـهدنس #اب#9 .9وب Bدیس#
 شیپ D# +Iدقمل+ یتح D هتش+9 ¶الب+ +# دمحم #ون 0ایم 9ایقن+ D تعاط+ بت+رم ات
Xریگولج شندمV دیامن. 

 0وچ .تفاین #اب DI# هس ات D ،دیس# یهاش Bاگرکشل هب رهکس لپ #9 لمDدک
 .دیشوک یهاش #وضح ۀیضرت D 9# دی9رگ Ñای#اب لمDدک ،دمB Xرهشون هب یهاش بکوم
 D 0+9#اک ریفس D ریاشوه صخش مه لمDدک ام+ ،9وب £انبضغ یلیخ Bاش دمح+ دنیوگ
I0اب XD#V دیشوک لیحل+ فئاطلب یهاش رهق نیکست #9 هک ،9وب، DV دیقع بت+رمn 
 اب ،9Bومن رپ £اخ R #+ +I+وج نیدنچ D ،9وب 9Bرک £#9 یبوخب هّٰلل+ çایلDاب +# Bاش دمح+
 :تفگ لمDدک ؟تسیچ اهل+وج نی#9 دیسرپ Bاش دمح+ .تش+9 میدقت رگی9 فیاحت
 .ـهدنس یم+رگ VایلD+ #وبق £اپ £اخ ینعی ،ـهدنس ۀفحت نیرتهب

ـ هدنس 9tرم اب D ،تسشن Dرف gرهق D تسن+9 یم+رگ +# 0اغم#+ نی+ Bاش دمح+
 D هتفگ £رت +# ـهدنس تقونی#9 دمحم #ون 0ایم ام+ ،تش+9 یعرم +# تمیالم D یمرن
 ì1 خی#اتب ëانخ ۀض#اعب Bره #وک nاهک رس #9 اجنD 9# X ،تف# ریملسیج هب ëرش هب
 .تف# 0اهج ìï٥Çt +I  ربمس9 3 ،ـهìì٦ï رفص

ـ هt ìì٦ìرحم 1ì خی#اتب هک تس+ 9وجوم Bاش دمح+ 0امرف +رهک می9اخم Eرکذت 9#
 9Bرک رفس ـهدنس هب Rاس نیمه لئ+B 9# +Dاش دمح+ هک دیX یم دیدپ B D +IX0دش هتشون
 طس+B 9# +Dاش دمح+ تشذگ هکی#وط D ،تس+ نینچ زین 0اخ#وم رثک+ Rوق هک .9وب
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 0اس+رخ Vوس هب DV# دنس تشگIاب I+ دعب ینعی ،9رک 0اس+رخ هب Vرفس Rاس نیمه
 .9وب 9Bاهن

 D ،تسشن V +Dاجب 0اخ Ñای9+رم دمحم gرسپ ،دمحم #ون 0ایم nافI D+ دعب
Dاش دمح+ #وضحب +# یلیکB 9اتسرف D 9+90 ایلامn #+ وبقR اش دمح+ .9رکB مه +D #+ هب 
 .9+9 “0اخ دنلب رس” بقل D هتخانش ـهدنس V#+دمکح

 ºولب Bرتوپ D9+9 لیابق B D#وهلک 0ان+رمکح ú+زن 9#وم B#+ومه #وپ#اکش رهش 0وچ
 یناغف+ مکاح E#+9+ تحت D هتخاس لماش یبس تیالD #9 +رن+ Bاش دمح+ 0+رب انب ،9وب
 #وپ#اکش I #+B+ 0اس+رخ D رهنل+ D#+çام ات 0اتسناغف+ n#اجت هلیسD نیدب D ،9+9 #+رق
 Bاش دمح+ نیDB +Iالع .XD#9 تسدب +# یت#اجت مهم تیزکرم رهش نی+ D ،تفرگ 0ایرج
 لیعامس+ D ،9رک نییعت ـهدنس #9 یهاشنهش #ابE 9#دنیامن ثیحب +# ینپ 0اخ لیعامس+
 9الب رگیD 9 هتت هب دمحم Bاش دیس B#+9+ تحت +# لماع رفن نیدنچ B DدمX 9ابX دمحم هب
 0اخ دمحم لگ قباس مکاح Vاج D ،تف# هتت هب 0اخ حلاص هلمجنI X+ هک .9اتسرف
 .تخ+9رپ nایلام XD#V مه+رف هب D ،تفرگ +# یناس+رخ

 دمحم اقDV X ،دمX هتت هب زین ولماش گیب دمحم یهاش دمح+ ریفس تقونی9#
 نیب #9 0وچ ،9رب V#ایرهش #وضحب +# رهش 0ایع+ D ،9رک #رقم هتت 0+رمکح +# حلاص
 یمکاح هب ùوفحم دمحم یضاق 0+رب انب 9اتف+ uالتخ+ ولماش D لیعامس+ 0اگاتشامگ
 .تشگ #+رقرب هتت

 B Dدش هتخانش دنس Vریم+ هب Bاش دمح+ uرط I+ 0اخ Ñای9+رم دمحم هک تقونی9#
 دمحم #ون 0ایم ریفس لمDدک 0+ویn 9دم نی+ tامت #9 ،دش 9B+9 “0اخ دنلب رس” بقل
 #اب#9 اب +# +#وهلک n#ام+ 9E+وناخ 0+رس هک ات ،9رکیم تیلاعف یهاش #اب#دب tوحرم
 نی#9 .تش+دهگن 0امهم یهاش #اب#دب لمغری #وطب +# اهنB Xاش دمح+ D 9+9 یکی9زن
 9BایV I#دق یهاش دمح+ #اب#دب +# دنس B#رقم nایلام 0اخ Ñای9+رم دمحم تحلاصم
 .9وب 9Bرک Rوبق

 دمحم 9وخ دیدج ریم+ #وضحب nوکرم+ #9 ـهدنس 0ایع+ بت+رم نی+ یط I+ دعب
 خیش D )ـهìì٦ï رفص ì٦( دنR 9+9اقتن+ Vریم+ زکرم هب +# B D +Dدیس# 0اخ Ñای9+رم
 D یهاش دمح+ 0امرفب لمDدک 0+وی9 تقونی#9 .دش هتشامگ هتت یمکاح هب هّٰلل+ رفظ
 D .9رک میدقت دیدج ریم+ هب +رنD X ،دیس# nوک رم+ هب یهاش دمح+ #وضح B +Iرخاف úالخ
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 اج نیمه D 9# دش هتفرگ 0اخ Ñای9+رم دمحم åولج نشج #وپ رصن کی9زن 0+دیم 9#
 .)ìï٥ït ربمتس ـهt ììïìرحم( دن9اهن 9ابX 9+رم tانب Vون رهش åاس+

 D+ اب 0ایع+ I+ یخرب یلD ،دن+# مکح ین+رماک هب Rاس هس 0اخ Ñای9+رم دمحم
 Bرصاحم 9وخ Bاگ#+رق ìï٥ït( +D #+ 9# ـهììïá هجحیìÇ û( خی#اتب D دندش فلاخم
D +دن9رک ریس. D #DI 99+رب رگی#g الغ 0ایمt اشB #+ دندناشن تخت رب. DV یلست هب 
 9وب یلاب+ال g Dایع صخش 0اخ Ñای9+رم همان حتف Rوقب دیشوک ـهدنس 9tرم D 0+رس
D رمعV #+ وهل هب D دین+#ذگیم بعل D 9رمt +ID رهب ریم 0+رب انب ،دن9وب یکاش+t 0اخ 
 #9+رب 0اخ دحم #ای یلD دندناشن Dرف شیریم+ تخت B +Iدش تسدمه رگی9 0ایع+ اب
 ،0ایع+ I+ یکی Bاش #اهب نب ریقف 9Bوصقم D 9وب 9ابX +دخ #9 هک 0اخ Ñای9+رم ینیع
 .دندنام فلاخم

 هب هک 0+ریم+ رگی9 #9+رب 0اخ رطع ،9وب هتفشX ـهدنس یلخ+ú 9اضD+ هک تقونی9#
 #اب#9 0+رس ۀلیسوب 9وخ ëوقح E#اب #9 ،9رکیم یگدنI لمغری #وط #اهدنق یهاش #اب9#
 +# 0اخ رطع D #9اص ینامرف زین یهاش #وضح D +I ،دش §#اع Bاش دمح+ #وضحب
 مه+رف Vرکشل ـهدنس #9 0اخ #ای دمح+ ربخ نی+ 0دینش اب .تخانش ـهدنس ریم+ ثیحب
XD#9، D0وچ یئ+رس 0ایع+ یل +I دصD# انب یهاش دمح+ 0امرفt اب ،دندیدنش 0اخ رطع 
 V+وق اب ،تش+دن یسناچ هنایم نی#9 0وچ Bاش tالغ 0ایم D .دنتش+9رب یم tدق cایتح+
 D 9رک تکرح ـهدنس 0اتسگی# Vوسب )ìï٥ït ربمون 2 ،ـهììïì رفص 1٥( هب 9وخ
 دمحم X0 بجومب هک ،دیس# ریقف 9Bوصقم هب 0اخ رطع Vاه همان Rاح نی+ نیع 9#
 دیدج نیعتم ریم+ 0دیدب یئ+رس 0+رس I+ یعمج اب D هتفای یئاه# دیق I+ 0اخ Ñای9+رم
 #9D شیوخ #+دفرط رگی9 0+رس D یهکیل هج+# اب Bاش tالغ 0ایم D ،دنتف# 0اخ رطع
 .دندنام یقاب

 هب 0اخ #ای دمح+ ،دش لخ+9 یعنام D0دب دی9 یلاخ +# ـهدنس 0وچ 0اخ رطع
 ،ـهììïì یناثل+ عیب#( IاغD 9# X ،تسشن بقع Bرهشون Vوسب ربخ نی+ نیدینش
 .تسویپ Dدب زین 0اخ Ñای9+رم دمحم )ìï٥ït ربمس9

 +# اهنX یلاسنالک ëوقح 0اخ رطع هک ،دن9رکیم #وصت #9+رب 9D نی+ D یئ+رس 0ایع+
 اهن+ I+ 0اخ رطع یلD ،9رک ده+وخ Rوبق +# اهنX ـهدنس n#ام+ هب D تخانش ده+وخ
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I#رت گن D اجB 9وب رت دنسپ، D لبق +I 9اتفرگ مکح 0+#9+رب 0دی#V D هب +# 0اشی+ 90رب 
 .9+9 9ابX +دخ

+I نیمه D9رم ینامگدب تقt D +0اخ رطع هب تبسن 0ایع XاغI دش، D DV 9# 
 یلXD#9، D گنتب +# 9tرم D ،دیشوک یهاش دمح+ #اب#9 هب n D +9+V X0ایلام یمه+رف
 ریرس D #+ +I+ هک دنتس+وخ 9tرم مک nدم #9 0+رب انب .دی+رب #اک Eدهع I+ تسن+وتن
 .دنI+دن+رب n#ام+

 9وخ دنIرف B Dدیس# #وپلDاهب هب 9وب یفنم #وپ 9V+ #9 هک Bاش tالغ 0ایم تقونی9#
 رخ+V 9# +DرهD 9# #D ،دمX ـهدنس هب DV 9وخ هتش+ذگ اجن+ #9 +# 0اخ I+رفرس 0ایم
 .دش لباقم 0اخ رطع اب ـهììïì 0اضم#

 اب 0اخ #ای دمح+ g#9+رب D 0اخ رطع R+وش DI +DR# #9 گنج دنچ I+ دعب
 هب یئ+رس 0+رس اب D دش حتاف Bاش tالغ 0ایم D دنتخیرگ 9B#وخ تسکش 9Bوصقم
 .)ìï٥2t ـهR ììïì+وش مکی( دمX 0اتسویس

 D 0ایع+ Vاض# Bاش tالغ 0ایم D تف# 0اهج I+ 0اخ Ñای9+رم دمحم یمک I+ دعب
ـ هدنس I+ #ای دمح+ D 0اخ رطع ام+ ،9رکیم n#ام+ ین+رماک هب XD#9B D تسدب +# 9tرم
ـ هدنس لیکD لمDدک هعی#û یضی+رع D ،دن9رب Bانپ nالک 0اخ ریصن هب D ،دنتف# nالکب
 0اشی+ 9+دم+ هب Vرکشل #اهدنق B +Iاش دمح+ .دنتشون Bاش دمح+ #وضحب #اهدنق 9#
 رسف+ 0اخ یئاطع اب 0اخ رطع D دنام میقم یهاش #اب#9 هب 0اخ #ای دمح+ .9اتسرف
 دمح+ #وضح I+ زین ینامرف همانحتف فلؤم Rوقب XD#9 D تخات Iاب دنس رب یهاش رکشل
 میظع رکشل 0+رب انب ،دنیامن 9دم 0اخ رطع اب ات تشگ #9اص Bرتوپ D9+9 لیابق هب Bاش
9+D9 رتوپB 9ایق هب زینn وگ کی 0اخ #9اهبg اکربÑ تسویپ 0اخ رطع. 

 D هتخ+9رپ رکشل بیترت هب ìï٥3t ـهììï1 یناثل+ عیب# I+ دعب Bاش tالغ 0ایم
 0اخ #9اهب ریم D دش عق+D بعص Vاهگنج ،DV 9+9# 0اکیچکاچ #9 نیقیرف یقالت
 0اخ رطع D ،دی9رگ هتشک گنج 0+دیم #9 دیگنج یم Bاش tالغ uرط I+ هک #وپلات
 هب هصح کی دن9رک میسقت هصح هس هب +# ـهدنس همان حلص D +I #DV ،دش یض+# حلصب
 .دش g 9+9B#9+رب D 0اخ رطع هب X0 هصح D 9D تفرگ قلعت Bاش tالغ 0ایم

ـ هììï1( 0اضم# B 9#اش tالغ 0ایم D 9اتف+ ú+زن زین #9+رب 9D نی+ نیب ام+
ìï٥3t( تخات 0اخ رطع رب D +D# #+ +I رهشونB 9D+دین D امتt دنسB #+ ات ،9رک ریخست 
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 #ابI 9#+ ینامرف ،#اهدنق #9 ـهدنس ریفس لمDدگ یعسب )ìï٦1t ـهìì٥ï( هنس 9#
 ربژه “0اخ B D#9Vاش” بقل هب D دیس# Bاش tالغ هب n#ام+ Vاه تعلخاب یهاش دمح+
 I+ دعب )ìï٦٤t ـهììïï( هنس IX0 9#+ دعب D تخانش ـهدنس n#ام+ هب +# D+ گنج
 D 9D ،دش 9B+9 زین “هلDدل+ tاصمص” بقل DV هب یهاش دمح+ #وضح I+ هچک nاحوتف
 شمانب ـهììïï یلDال+ 9Vامج مکی D ـهììïï یناثل+ عیب# 1á یهاش دمح+ 0امرف
 I+ زین 0اخ لیعامس+ EریD 9 0اخیIاغ Eریìï٦ït( 9 ـهR )ìì2ìاسب D تشگ #9اص
 9ابX #دیح #اصح ـهìì21 هنس D DV 9# .دش 9Bرپس Bاش tالغ 0ایم هب Bاش دمح+ uرط
 یلDال+ 9Vامج Ç( #9 ات دی9رگ نکمتم اجن+ D 9# هتخاس هقباس nوک D0رین 9# +#

ìì2تسگ+ 1 ـه٦ ìïï1t( جلاف §رمب +I تف# 0اهج. 
 tامت هک تفگ 9وخ ۀسامح gوج V 9##اب Bاش tالغ ،هیکوج دیمحل+دبع Rوقب

 .9رک میه+وخ رخسم +# )#اهدنق( یهاش دمح+ رهش هک دنشاب ایهم دیاب نم Bاپس 0+#+9رس
 ات دنام زجاع زین 0دن+# نخس XD#9، D +I هلمح DV رب جلاف §رم وگتفگ نیمه 9#
 .تشذگ D9V 9#زب

 0اخ I+رفرس دمحم هک +# D+ دنIرف ـهدنس 0ایع+ Bاش tالغ 0ایم nافI D+ دعب
 0اهج I+ #اهدنق #9 یل+دب+ Bاش دمح+ IX0+ دعب Bام 9D 0وچ .دندناشن تختب تش+دمان
 هب تعاط+ D تیزعت §رع V+رب +# رپلات 0اخ t+رهب ریم 0اخ I+رفرس 0ایم ،تف#
 D تعلخ #اهدنق #اب#9 .تش+R 9اس#+ Bاش دمح+ نب Bاش #ومیت 0اتسناغف+ دیدج Bاش9اپ
 DV 9+9B هب زین “0اخ #ای+دخ” بقل D هتش+R 9اس#+ شمانب ـهدنس V#+دمکح 0امرف
 .دش

J (Jایاجس ) Eاش دمح: Hاف)
 یگنج لسلسم Vاهرفس Vاه تنحم ببسب شیوخ رمع رخ+B 9# +Dاش دمح+

 g XÑ Dوخ عفترم Vاج هک £ږوک هبوت Bوک هب #اهدنق رهش D +D #+ +I ،دی9رگ 0+وتان
 0امه #9 هلکX §رمب ـهìì2٦ بج# 1á بش Bام دنچ I+ دعب هک ات ،دن9رب تسی+وه
 رهش هب +# D+ شعن+رس هج+وخ 0اخ nوقای D 0اخ یلDاش ریD DI ،تف# 0اهج I+ اج
 nافD نیح D دش 0وفدم ،9وب 9Bرک نیعم 9gوخ ًالبق هک ییاج XD#9B D 9# #اهدنق
.9وب Rاس 1٦ شتنطلس nدم R Dاس ٥ì gرمع



0اتسناغف+ رصتخم خی#ات

Ç٤2

 هعطق 9D دنس هب ،تس+ 9وجوم #اهدنق #9 #ومان Bاش X0 #+زم رب 0ونک+ هک Vدبنگ
 #ومیت رماب ـهìì3á هنس D9B، 9#رس #اب#9 یشاب یشنم 0اخ 9Vاه +Iریم هک یخی#ات
 9Dåرف Bاش #+زم” t“ Dاقم یلاع 9ابX ضیف وگب” نیع+ رصم B D +Iدش هتخاس Bاش
.دیX یم رب V X0انب خی#ات “وگ نیرب

 اباب 8اش دمحK 6ول

 ،9وب 9V+وساب D ملاع بهذم یفنح D ینیt 9اکح+ دنباپ ú Dرشتم 9رم Bاش دمح+
 هک Bدش عبط یبیبح یحل+دبع یعسب R ìÇì3gاسب لباک V +D 9#وتښپ #اعش+ 0+وی9
 یعاب# R Dزغ مسق I+ تیب #+زه مین 9D #9 یقالخ+ D یسامح D یفوصت D یقشع tالک
D هعطق D سمخم D وصت گن# شمالک #9 .9#+9 عبرمu یبوخب Xتس+ #اکش، D یخرب 
 هّٰلل+ ریقف Bاش شیوخ رصع Vافرع رفن Dدب D +D ،9#+9 زین ینطD D یقالخ+ #اعش+
 )ـهìì3á یفوتم( D#Vاشپ رمع دمحم ایم D #وپ #اکش 0وفدم 9VابR Xالج یک#اصح
 یقاب ID+ زین 0افرع u Dوصت #9 #وثنم nاظوفلم n Dاملک یخرب D ،تش+9 یت9+#+
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 “†رشل+ †رش” tانب یس#اف 0ابزب 0+رب یحرش #Dاشپ یضاق äوغ دمحم الم هک Bدنام
 .9وب هتشون

 ،9وب یمالس+ nوخ+ D یسD 9D تمیالم #+دفرط B#+ومه تسایس B 9#اش دمح+ ام+
 D حلص I #+B+ 9وخ رصاعم V+رم+ اب ـهدنس D 0اتسچولب D 0اس+رخ D +#اخب D یله9 9#
 +# اهن+ ۀمه یهاشنهاش تمظع V Dرکسع #+دتق+ 9وجD اب D ،دمX یم شیپ تملاسم
 نی+ B D#+0دی9 یتح هک ،9ومن اه یشخب Äات D ،9رک وفع یشکرس Rامع+ ê 9#+#رکم
Dرظن تعس D اتÄ اه یشخبV +D #+ دی9 هبE دی9 بجعتB +دن، D وقبR اشB Dهّٰلل+ یل 
 .“9وبن 9Vام Vاین9 نی+ #وم+ Ñاسحب” یل+دب+ ۀیD# نی+ ،Vوله9

'اهدنق '< اباب 8اش دمح6 '6زم دبنگ

 #وم+ #9 .9رکیم V#+9 9وخ 0املسم Vزیرنوخ V +Iریگناهج 9وجDاب Bاش دمح+
 یم شیوخ 0+دنIرف دننام +# 9tرم D ،9ومن یم #اتف# uاصن+ D تل+دع اب V#+دناهج
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 D +Dزج هک تس+ یبقل نی+ D دنیوگ “اباب” +# D+ 0اناغف+ هک تسD# نیD +I ،دی#Dرپ
 .تس+ Bدشن Vرگی9 بیصن 0امح# Då Dریم

 V +Dرکسع Rامع+ n Dاحوتف tامت I+ یلD ،9وب حتاف D وجگنج Bاش دمح+ هتبل+
 V#اک رگ+ D ،9وبن یشک tولظم D شیک متس Ñرخم رگت#اغ ریگناهج هک تس+ رهاظ
 DVرب ریشمش D ،9رب یمن گنجب تس9 0اناملسم اب ،تفریم شیپ تملاسم D حلصب
 .دیشکیمن #9+رب

 D 0اتسناغف+ 9tرم تمظع 9دجم D ینونک 0اتسناغف+ سسوم ثیحب Bاش دمح+
 V 9+#9، +Dدنلب tاقم ام یلم خی#ات #9 دح+D تلم D دحتم تکلمم کی Eدن#XD 9وجوب
 :یتوکلایس Rابق+ همالع Rوقب

+I 9R D 9زی# رهگ تسV 9 رب اه تنطلستش+9 هکD رپ یبD+ تش+ذگ
D +I رب 0اگدنسیون یخرب تیحان نیمهD 9#وخB هب +# یله9 تنطلس +رچ هک ،دنریگ 

Iاب قیالان 0+#+دمامI ؟تش+ذگ Dابوتکم رگ+ یلn اشB Dوله9 هّٰلل+ یلV D 9رم+ رگی+ D 
 V+رب تقونB 9# Xاش دمح+ هک ،9دنویپ یم †وضD هب ،9وش هظحالم Vدنه 0املسم Rاج#
 0اناملسم nاجن u +Dده هناگي هکلب ،9وب هتفرن دنه هب DRاپچ n D#اغ V Dریگناهج
Xهک ،9وب اجن +ID +احرتسt 9رکB دن9وب. D مه DV وق زکرم هک تس+وخ یمنn 9وخ یلم 
 ،0ای#وس ،0ایجلخ 0اغف+ رگیV 9اهن+دناخ 0اهاش دننام D هتش+ذگ +# 0اتسناغف+ ینعی
 یف 9اهج ینی9 صلاخ تمدخ نی+ ای D ،99رگ 9وبان D کلهتسم دنه B 9#ریغD 0ای9ول
 هچنانچ .دیالایب Vریگناهج D XI یله9 یهاش طبض VوینV 9اه شیالX هب +# هّٰلل+ لیبس
 ،دنس ،0اس+رخ ،+#اخب #9 0اتسناغف+ ۀیاسمه رگیV 9+رماب ê+#رکم +# هیD# نیمه نیع
 .9وب 9Bرک بیقعت زین 0اتسچولب

 یض+#+ êاقرش رگ+ D ،تش+9 رظن B 9##+ومه +# 0اتسناغف+ یعیبط D9دح Bاش دمح+
 تسن+دیم DV ،9وب D+ تکلمم ظفح V+رب ،تفرگیم B#+9+ تحت #9 +# ریمشک Ñ Dاجنپ
 اب رگ+ نیرب انب ،تسن9t Xرم D 0اتسناغف+ نیمIرس 9وخ D+ تنطلس n#دق عبنم هک
 V+وق D ،9رکیم £رت +# 9وخ تنطلس n D#دق زکرم ،یله9 نتفرگ D تپ یناپ حتف
 9وب نکمم ،9ومن یم کلهتسم دنه عیسD نیمIرس #9 +# 9وخ V D +9+#Vرکف D یناسن+
 مه 9E +D+وناخ D ،دنام یم Dtرحم تنطلس تیزکرم تمعن I+ 0اتسناغف+ D+ نطD هک
 .دن+ Bدش 9وبان یلکب هک ،دی9 یم +# Bدش Vدنه یناغف+ Vاهنام9D9 تشون رس 0امه
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 ۀقالع 9وخ 9tرم D 9وخ نطD اب g#اعش+ 0+وی9n 9اهشب هک Bاش دمح+ V#اب
 ،9وب ینیدتم Ñرشم یفوص 9رم Rاح نیع D 9# ،تش+9 ین+Iوس #وش D قشع D+0 D+رف
 V D +Iریگناهج V+رب +# 9وخ 0اگیاسمه D دنه EدنامIاب 0املسم V+رم+ تسن+وتیمن
9Dتل D اجB +I 9رب نیب، D احم+ ابV 9وخ ۀشی# رب هشیت ،شیوخ یلم تیزکرم Iانب .دن 
 تی+# تحت #9 +# 9وخ ۀیاسمه V+رم+ هک ،9وب نینچ D+ تسایس B#+ومه نی+رب
 دنمXI ریگناهج t Dاقم بصاغ +# 9وخ D ،9#+دهگن هن+#دپ D هناتس9D عضD اب یهاشنهش
D دهدن #+رق #اهق. 

Eاش دمح: @: سپ
 رسپ 0امیلس 9B+زهش ،gدنIرف تشه ۀلمج I+ ،اباب Bاش دمح+ nافI D+ دعب

 ß#زب دنIرف #ومیت یلD ،دش Bاش9اپ مظع+ ریDI 0اخلیB Dاش یعسب #اهدنق D 9#+ کچوک
+D ایح #9 هکn وهال 0+رمکح #دپ# D 9وب 0اتلمB D 9# +9زیم مه هکس اجن D 9#9 تقونی# 
 0اخیلB Dاش D علخ +# 0امیلس D 9رک تکرح #اهدنق uرطب ê+#وف ،9Vرک ین+رمکح n+ره
 ضیف یضاق R 9+9، Dاقتن+ لباکب #اهدنق I+ +# تختیاپ یمک nدم I+ دعب D ،تشکب +#
 بقلب +# ییI دمحم 0اخ Rامج یجاح نب 0اخ Bدنیاپ #+9رس D ریDI +# یهاشتل9D هّٰلل+
 D ین+رماکب +# 9وخ یهاش D 9D#E .تشامگ #اهدنق ین+#9 لیابق V#+9رسب 0اخ I+رفرس
 V#9ان 9E+زهش +Iریم ¥رهاش رب #اب هس 0اس+رخ 9tرم 0وچ .Vدین+#ذگ 0ایش#وش هعف+دم
 ییI#ون 0اخ دمح+ tوس ۀعفD 9 ،9رک 9+دم+ Dاب #اب هس زین Bاش #ومیت ،دندی#وش
 0اخ قلاخل+دبع )ìïï٤t ـهR )ìì22اسب زین D ،9ومن یبوکرس nدشب +# 0ایش#وش
 Iاب D ،9ومن شیانیبان D تسکشب +# D+ #ومیت یلD ،دش یغاب Bاش#ومیت رب ییDIدس
 الس#+ D لیلخ 0اخ هّٰلل+ ضیف دننام ربیخ D# Dاشپ 0اگ#زب )ìïï3t ـهR )ìì3Çاسب
 بلاغ 0اشی+رب #ومیت یلD ،دن9رک Bرصاحم #Dاشپ #اصح الاب B #+ 9#اش#ومیت دنمهم 0اخ
Xدم، D وق 0وچ ،9ومن لتق +# همه+V وی 0اتلم رب ـهکس#g XD#9B اسب +ذهل ،دن9وبR 
)ìì3ـه٦ ìï2ìt( اش #ومیتB X0 رهش #+ D+تسدب سپ XD#9. 9# 0اخ حتف ریم زین دنس 
 D 9+9 یبوکرس +# #وپلات لیابق Bاش #ومیت یماظن دیاق 0اخ 9دم رگم ،9رک Dnاغب #وپلات
D+0+رمکح +# 0اخ یلع حتف ریم 0امه سپ Xدح( تخانش اجنD9 ì1áìـه ìï2٦t(. 
9D اسR دعب XI+9 دی#وش ریمشک #9 0اخ، Dوش نی+ #ومیت یل#g #+ رف زینD دناشن 
)ì1áÇـه ìï22t(. دب +#اخب 0اهاش 0وچDدس تلDIعیطم یی D 9Dدن9وب تس، 
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 9+رم Bاش تقونی#9 یل9V، Dرک nاع+رم زین +رناشی+ یتسB 9D#+ومه Bاش دمح+ 0+ربانب
 I #+B+ 9وخ رکشل کل کی اب Bاش #ومیت DرنیI+ ،9رک uرصت Dرم رب یتیغنم tوصعم
 تخانش دحرس +# ومX ایD 9# 9رک حلص 9+رم Bاش اب هجیتن D 9# ،تف# هچقDI D Xدنق
)ì1áـه٤ ìï23t( D هب +# #اهدنق هک 9رک میسقت نینچ 9وخ 0+رسپب +# تکلمم 
 هب +# هنزغ D 0امI هب +# لباک å Dابع هب +# #Dاشپ D 9ومحم هب +# n+ره D 0ویامه
 هکیلاح #9 تنطلس Rاس I 11+ دعب DV 9وخ R 9+9 Dدنهک هب +# ریمشک ú Dاجش
 #9 ،9وب 9Bرک ظفح 0اس+رخ دهشم D ومX ات دنس Ñ Dاجنپ D ریمشک I+ +# #دپ تکلمم
 I+ هک تش+ذگ Iاب 9وخ I+ دنIرف ì23Çt( D 1٤ ـهR ì1áï+وش ï( تف# 0اهج I+ لباک
 ییI دمحم 0اخ دمحم Bدنیاپ #+9رس 9+دماب 9وب ییزفسوی g#9ام هک BاشنامI 0انX ۀلمج
 0ویامه یلD ،9رک ین+دنI لباک #اصح الاب #9 +# 9وخ 0+#9+رب D تسشن لباک تخت رب
 0اتسچولب هب D 9#وخ تسکش ییاجلغ nالک D 9# دم+رب D+ ۀلباقمب #اهدنق g +I#9+رب
 .تخیرگ

8اش 'ومیت
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IاشنامB اتفرگ تخس تکلمم لخ+9 #9 یگنج هناخ هب# Xدم، D #ابقV یج#اخ 
+Iافن نیë 9افتس+ 0+#+9ربB دن9رک، +I رطu امشR اخب یتیغنم 0اهاش#+ D +I رطu 
ـ هکیس V+وق ëرش uرط D +I #اجاق دمحم اقÑ Xرغ uرط D +I دنس 0+ریم Ñونج
 هب )ìï3Çt ـهR )ì1á2اسب Bاش 0امI 0+رب انب ،دن9رک دیدهت +# تکلمم n+دحرس
 0ویامه ،دیس# #Dاشپ هب 0وچ یلD ،9رک هجوت ـهکیس رطخ عف# Ñ Dاجنپ ۀیفصت
 0امB Iاش DرنیI+ تفرگ +# #اهدنق B DدمX 0الوب uرط I+ ـهدنس 0+ریم 9دمب g#9+رب
 g#وک D تفرگب +# 0ویامه D تخات #اهدنق رب ê+#وف D دیÑ Xاجنپ ۀیفصت هب تسن+وتن
 #وپلات یلع حتفاب D تشذگ 0الوب I 9#E+ دنس #وپلات 0+ریم یبوکرس V+رب اجن+ D +I ،9رک
 n+ره I+ هک 9ومحم gرگی9 #9+رب ۀلباقم هب سپ+D D ،9رک حلص الط کل هس هی9ات هب
 +# D+ 9ومحم #9ام تعافش هب D تسکشب +# B +D+رف D 9# ،دمX 9وب 9Bرک یشک رکشل
D+ره ین+رمکح هب سپ+n تشامگ، D دعب +IX0 زین +# خلب +I 0اهاش +DIاخب کب#+ 
 R+دب+ نسح D 9# تشذگ كت+ I+ 9وخ ركشل اب )ìï3٥t ـهR )ì1ìáاسب D تفرگب
 g#9+رب 0وچ .تفرگ Iاب +# #وهال 9وخ رکشل #+زه Çá اب D 9+9 شلام +# ـهکس V+وق
 I+ 9ومحم D تشگرب #اهدنق D لباکب سپ+D ،9وب 9Bرک g#وش ê+#رکم n+ره #9 9ومحم
ـ هì1ì1( 9رپس رصیق 9B+زهش 9وخ دنIرف هب +# n+ره BاشنامD I تخیرگ 0+ریاب n+ره

ìï3ït(. 
IاشنامB تمه یلاع صخش D +99وب یبلط اع، D رکشلV دی9 هیهت لباک #9 میظع 

 +# دنه 0اناملسم مه D ،دنک دیدجت +# یهاش دمح+ یهاشنهاش 9B Dومن هلمح دنه رب ات
 Bدیس# رصم هب زین 0ویلپان تقD نی#9 .دیامن D#Vای سیلگن+ DIاجتم V+وق لباقم 9#
 حتاف DI Dاجتم V+وق DV# شیپ دنه #9 ات ،9اتسرف BاشنامI #اب#دب یماغیپ D 9وب
 BاشنامI 0+رب انب ،دیV X#اکمه D یتسI #+B 9D+ هنس+رف #وط+رپم+ اب D ،9ریگب +# سیلگن+
 هب دنه حتف دصق هب D تسب رمک سیلگن+ #امعتس+ V+وق طسب I+ دنه ظفح هب زین
 اب #وهال DV 9# )ـهìï32t ì1ìÇ ربوتک+ 1٥( 9رک تکرح نیگنس V+وق اب #Dاشپ
 هب D تخاس #+D+9 9وخ تعاط+ Rوبقب +# D+ ،9رک یسایس Vاه Bرک+ذم ـهگنس تیجن#
 .تس+#X یم +# 9وخ رکشل یلهt 9وجه دصق

 V+وق اب D دن9وب Bدیدن ینیگنس نیدب 0ونک ات یعنام دنه #9 هک سیلگن+ 0ویسایس
 9#ال D ،دنI9 یسایس تیلاعف هب تس9 ،دنی+رب BاشنامI لباقم #9 دنتسن+وتیمن Vرکشل
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Dرنج رن#وگ یلزل+R 9 ریفس رفنکی دنهD0+ری+ #اب#دب +# مکلم 0اج 0اتپک ایناطرب تل 
 X0 بجومب هک ،9رک çاضم+ 0+ری+ اب +# V#ونج ìá هخ#وم B ì2áìدهاعم D ،9اتسرف
 رب #اجاق رکشل ،دنک هلمح Vوناطرب دنه رب 0اغف+ Bاش رگ+ دی9رگ دهعتم 0+ری+ Bاش9اپ
 #9 ای I9، Dاتب 0+ری+ رب هسن+رف ای 0اغف+ Bاش9اپ رگ+ D 9ومن ده+وخ DIاجت 0اتسناغف+
 ده+وخ 0+ری+ 9دمب +# 9وخ Ä+وف+ سیلگن+ تل9D دنک یی هلخ+دم 0+ری+ Vرحب لح+وس
 Bاشیلع حتف ًالبق ایناطرب ریفس مکلم 0اج ،یبرح D یعف+دت Bدهاعم نیرب DBالع ،9اتسرف
 نیدب ات ،9وب 9Bرک قیوشت n+ره D 0اس+رخ یشک رکشل هب +# #اجاق دمحم اقX نیشناج
Dهلیس IاشنامB #+ +I اس رطخ هج+وم ههبج تشپIدن، D +D #+ +I رصنم دنه رب هلمحu 
 یمیظع Ñالقن+ دنه B 9#اشنامI یشک رکشل نیI+ +ریìï33t( I ـهì1ì٤( دنن+9رگ
 .9وش #+رکت یهاش دمح+ nاحوتف خی#ات 9وب کی9زن 9B Dاتف+

 D ،دمX رگ#اک 9وب 9Bرک 0+ری+ #اب#9 #9 مکلم ۀعی#ذب هک یلزلD یسایس تیلاعف نی+
 I #+B+ هک تشگ #وبجم 0امB Iاش تخات 0اس+رخ رب سیلگن+ کیرحتب #اجاق رکشل 0وچ
 D تعج# هک 9وخ دصقمب 0وچ Bاشلیع حتف .دناس# n+رهب +# 9وخ #اهدنق D# Dاشپ
 .تس+وخ Iاب 0اس+رخ I+ #+ 9وخ رکشل ،دی9رگ Ñایماک 9وب دنه حتف B +Iاشنامu I+رصن+

 0اغف+ V+وق I+ میظع Vرکشل D تسشنن ¶#اف دنه حتف رکف B +IاشنامI ام+
X#+تس D 9# اشپD# زیهجت هب+n وقV وغشم رتR تشگ D +هک سیلگن+ 0ابلط #امعتس 
 +# #اک یساس+ B#اچ #اب نی#9 دندی9 یم یندمDرین V Dوق بیق# +# D+ دنه نیمIرس 9#
 یلم Bاگناج §رم ینعی( یناغف+ یلخ+ë 9افن D 0+#9+رب تباق# I+ دنتس+وخ D دندیجنس
 رطن #اب نی#9 .دن#+9رب نیب I+ +# 9وخ شهدم بیق# نی+ یلکب D دنریگب #اک )ام
 #+9رس اب هک ،9اتف+ 0+ری+ B 9#اشنامV I#+رف #9+رب 9ومحم 9B+زهش رب سیلگن+ 0ویسایس
 0اخ Bدنیاپ #+9رس 0وچ V، Dدن9رب رسب افتن+ تلاحب 0+ری+ #9 کنی+ ییزک#اب 0اخ حتف
 0امB Iاش 0افلاخم I+ زین 0اخ حتف 0+رب انب 9وب Bدش هتشک 0امB Iاش رماب 0اخ حتف #دپ
 .تفریم #امشب

 هک 9وب Vذفان تیصخش D #ایشوه V Dوق 9Vرم تقون+ #9 0اخ حتف هک :تفگ دیاب
 .Vدش 9Bرمش یلم DVرین D 9+#+V 0+دیم 9رم هناگی #اهدنق ات B+رف I+ ین+#9 لیابق 9#
DV 9+#+V 0+#9+رب I9ای D اعفR D وقV D 9D90ام +D دعب +I 9+وناخB عبنم هناگی یهاش 
 بیق# ثیحب +# 9ومحم Bاش #اجاق #اب#دب سیلگن+ گن#I 0+#+9#اک .9Vوب یناغف+ DVرین
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 0+ری+ £اخ B D 9#دم+رب تکلمم I+ هتفشB D Xدیجن# تلاح اب هک دنتخانشیم 0امB Iاش
 یه+رمهب D +D دنتخیگن+رب #اجاق Bاش ۀلیسوب +# 9ومحم #اب نی#9 0+ربانب .9وب هتسج Bانپ
 لیابق 9دمب 0اشی+ .دش 0اتسناغف+ £اخ لخ+B 9+رف D 0اتسیس I #+B+ 0اخ حتف #+9رس
 #اهدنق B D+رف D 0اتسیس دن+ 9Bاتف+ #اهدنق ات 0+ری+ دحرس طخ I+ هک ییزک#اب D ین+9#
 لباک Vوسب 0اخ حتف #+9رس 9nایقب Vوق Vرکشل D +وق زیهجت I+ دعب D .دنتفرگب +#
#DV XD#9اش .دنB Iاشپ #9 هک 0امD# یم رکشل دنه دصقب X#+تس، +I ربخ نی+ 0دینش 
 IVات #9 #9+رب 9D رکشل ،تشذگ ینزغ I+ 0اخ حتف #+9رس D #9+رب عفدب D دمX لباکب
 دمX #اتفرگ #9+رب تسدب D تسکشب BاشنامI هجیتن D 9# ،دن9رک گنج رقم D هنزغ نیب
D هلصافالب +I اع رصب ۀلیح#V تشگ D 9# مشچ +D دندیشک لیم D +نیاب 0اسیلگن 
 0اتسناغف+ #9 +# یگنج هناخ شتX مه D .دن9رب نیب I+ +# یکانرطخ بیق# میظع هث9اح
#Dدعب هک ،دن9رک نش +IX0 9اتفین دنه رکفب یسک، D +وس هجیتن تسنیç یگنج هناخ D 
 لباک تخت رب هلصافالب 9ومحم .تس+ 9Bرک Ñ+رخ +# 0اغف+ ۀناخ B#+ومه هک یلخ+ë 9افن
 D 9# دین+9رگ 9وخ ریDI +# یی+I دمحم 0اخ حتف #+9رس ì2áát( D ـهì1ì٥( تسشن
 0اخ حتف ریDI 0+#9+رب تسدب تقونی#9 0اتسناغف+ .دمX ده+وخ 0ایی+I دمحم ثحبم
Xدم، D ان زج هک 9وب یهاش 9ومحمt +#Iتش+دن یش. 

 #9 دیدیم #I 9D+ +# £انمل+ 9ä+وح نی+ هک BاشنامI ینیع #9+رب کلمل+ úاجش
 9+دعت هب هک 9ومحم Bاش 0ایرکشل یلD دمX رب 9ومحم لباقمب D تس+#V Xرکشل #Dاشپ
 هب سپ+D +D #+ D دن9رک گنج DV اب 0اپش+ عضوم #9 دن9وب BدمX لباک I+ #+زه هس
 زین +# 9ومحم Bاش یلخ+V 9اهگنج ام+ .)ì2áìt ـهì1ì٦( دنI9 بقع ربیخ #اسهوک
X#+t دنامن D 9# اسR )ì1ìïـه ì2á1t( اهگنجV 0ایجلغ اب میظع D 9 کل+ذک# 
 0وحیج I+ هک کبDI+ 0ان+رمکح اب یلامش تیالD 9# D 0ایدیرف+ ú Dاجش اب #Dاشپ
 #9 هک +# V#9ان 0امV 9D9ایاقب زین 0+ری+ V#اجاق تلD 9D دش عق+D دن9وب 9Bرک DIاجت
 دهشم D دندنکرب نب I+ دندن+ریم مکح دهشم D 0اس+رخ #9 یناغف+ 0اهاش ۀطلس تحت
 هک 9ومحم Bاش نتف# #دقنی+ 9وجDاب .دن9اتف+ Rالقتس+ رکفب زین ºولب V+رم+ D دنتفرگب +#
 9B Dرپس شن+#9+رب D 0اخ حتف ریDI هب +# تکلمم #وم+ ،9وب #Dرپ نت g Dایع 9Vرم
 Bاش دلD 0اخ دمحم ریش هلDدل+ #اتخم D ،دیدی#وش Dرب 9tرم هک ات 9رکیمن V#اک 9وخ
Dاکشیپ یی+زیماب 0اخیل# +D اجشú +رب لباکب +# کلمل+V وع9 تنطلسn 9+9. اجشú 
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 +# 9ومحم Bاش D تسشن تخت رب D دمX لباکب #Dاشپ ì2áÇt( +I ـهR )ì1ì2اس 9#
 .تخاس uاعم ú Dولخم

 Bاش +ذهل ،دن9وب #اهدنق #9 9ومحم رسپ 0+رماک 9B+زهش D 0اخ حتف ریDI 0وچ
 D0دب +# #اهدنق D +D 9اتسرف 0اشی+ ۀعف+دمب +# 0امB Iاش نب رصیق 9B+زهش úاجش
 úاجش Bاشب +# 9وخ 0اخ حتف ریD DI .دن+# بقع B+رفب +# 0+رماک D تفرگب گنج
 DVزنم ê+رهاظ کشرگ یبونج ییزک#اب DEان 9V+ هعلق V#دپ نکسم D 9# 9رک میلست
ـ هR )ì1ì3اسب D تش+دن Iاب تسایس #وم+ #9 هلخ+دم I+ +# 9وخ هجوت ام+ .دی9رگ

ì2á٤t( اش هکB اجسú 9# اشپD# 9رک عمج +# رکشل #+زه یس D ریمشک هیفصت §رغب 
D اجنپÑ D 9+زهش #اهدنق #9 9رکیم تکرح ـهدنسB الخ رب رصیقu وش مع#g 9رک Dیل 
 رب D دین+9رگ #اهدنق 0+رمکح +# D+ سپ+D D 9+9 یلامشوگ +# I+9B #9+رب úاجس Bاش
 حلص 0اشیاب هیپD# #+زه Ç1á ذخ+ I+ دعب D ،9رب g#وی دنس #وپلات یش#وش V+رم+
 D 0+رماک هک Bاش 0+9ان 0اگI+9 #9+رب B#+ومه D ،9وب Bدی#وش یلخ+ú 9اضD+ یلD ،9ومن
 #Dاشپ D ریمشک Vاهگنج هب úاجش Bاش 0وچ .دن9زیم تفلاخمب تس9 ،دن9وب رصیق
 D 0+رحب اب 0اتسناغف+ úاضD+ ،تش+دن یلخ+9 0افلاخم هلباقمب یغ+رف D 9وب tرگرس
 ات +# 0اتسDدنه سیگن+ DIاجتم V+وق تقونی#9 .9رکیم 9D+t یگتفشD X تتشت
  D دندیسرتیم 0+ری+ #اب#9 #9 هسن+رف D0زف+ û #DIوفن I+ 0وچ D دنتفرگب هنایه9ول
 دنه میظغرب D ،دنIاس 9وبان یلکب دنه nاحوتف #9 +# 9وخ ییاپV +#Dابق# دنتس+وخیم
 اب Vوناطرب دنه تموکح uرط I+ یچلی+ رفنکی 0وتسنفل+ 0+رب انب ،دنریگب ییاهنت هب +#
 D #+ +I+ ،دندمú Xاجس Bاش شیپ ،º ì2á3t#ام ٥ خی#اتب #Dاشپ #9 یچرتس+ رتسم
 Bاش نیب 9nوم نیلB +Dدهاعم هجیتن D 9# ،دندیناسرت 0اتسناغف+ رب 0+ری+ هلمتحم هلمح
 0وج ìï( #9 +رنX دنه R+رنج رن#وگ وتنم 9#ال هک ،دی9رگ دقعنم Vوناطرب دنه ú Dاجش

ì2á3t ì11تش+9 یعاف9 لکش 0امیپ نی+ .9رک قیدصت )ـه٤ I9ام #9 +ریE +DR D 
9Dt X0 دش هتفگB هنس+رف رگ+ هک D +افرصتم رب 0+ریn اشB +اجت 0اغفDI 9 ،دننکDتل 
 D .9وش DIVاجت 0اتسناغف+ رب هک 9#+ذگ یمن D دنکیم 9+دم+ لباک Bاش اب Vوناطرب دنه
 0اغف+ Bاش هک دنکیم نیفرط ۀناتس9D طب+D #D یگناگی 9n Dوم هب n#اش+ t X0وس 9Bام
 کلامم #9 نیفرط D تش+ذگ ده+وخن شیوخ تکلممب 0ایوسن+رف I+ +# سکچیه
 .9ومن دنه+وخ nاع+رم +# 9nوم بت+رم B#+ومه D ،9رک دنه+وخن یتلخ+دم رگیدکی
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 9ومحم Bاش D دین+9رگ 9tرم #وفنم +# D+ هکلب ،9#وخن úاجش Bاش 9#دب Bدهاعم نی+
 Rوغشم #وشک لخ+9 #9 هنتف D گنجب Rاس n 9Dدم +# D+ 0اخ حتف ریDI 9دمب Iاب
ـ هì11٦( 9رب Bانپ Vوناطرب تلDدب 0اتسDدنهب D 9#وخ تسکش رخالاب ات تش+9

ì2ì٤t( D اح †رش #9 هکی#وطR دمحمI+ده+وخ 0ایی X9 ۀعف9 ،دمDt سیلگن+ 9دمب زین 
 ۀلیسB DدنیX #9 ات دنتش+دهگن دنه V 9#وناطرب دنه تلD #+ 9D+ ینعی ،تسشن تخت رب
 .دشاب 0اتسناغف+ #9 0اش #اک

 ریDI تسدب ًالص+ تکلمم tامI تسشن تخت رب 9Dt ۀعف9 0وچ 9ومحم Bاش ام+
 Bاش tانب D دین+9رگ عیطم +# ریمشک D دنس D 0اتسچولب #Dال9 ریDI نی+ هک 9وب 0اخ حتف
 0وچ .9وب 9Bرپس 9وخ 0+#9+رب هب +# 0اتسناغف+ D دن+ریم مکح تکلمم رب 9ومحم
 یتخس گنج I+ دعب +# D+ 0اخ حتف ،9رک uرصت کت+ هعلق رب ـهگنس تیجن# تقونی9#
 میظع دمحم #+9رس 9وخ #9+رب هب زین +# ریمشک D تسکشب B #DV 9+9#+زه علض #9 هک
 .)ì2ì٤t ـهì1Çá( 9+9 0اخ

 Bاش یلع حتف .9وب 9ومحم #9+رب نیدل+ DIریف یجاح تسدب n+ره تقD نی9#
 لباک رکشل اب 0اخ حتف +ذهل ،9ومن +رنX ریخست ì2ì٦t( +#+9B ـهR )ì1Ç1اس #9 #اجاق
 گنج I+0 9#+ سپ D ،9اتسرف لباک هب هتفرگ +# نیدل+ DIریف یجاح ًالD +D دمn X+رهب
 هب 9وخ D ،دن+رب n+ره D +I تشکب +# 0ای#اجاق رکشل #+زه n 9B+ره یبرغ 0اتسهک
 ینعم نیاب ،DV 9+9# یسوحنم ۀث9اح تقونی#9 یلD تشگ Rوغشم n+ره #وم+ میظنت
 لخ+9 نیدل+ DIریف یجاح ۀناخب ،n+ره #9 ریDI #9+رب 0اخ دمحم تس9D #+9رس هک
 خی#ات فلوم( IV+ریش Rوقب هک 0اشن هن+9 یتمیق دنبرمک D اه#ویD I ره+وج D ،تشگ
 هب 9B Dرک بحاصت سیافن رگی9 اب ،تش+9 تمیق 0اموت #+زه Bاچنپ )ین+B 9#اش دمح+
 اب +# 0اشی+ D ،دمX #+وگان یلیخ 0+رماک D 9ومحم Bاش رب هعق+D نی+ D تف# ریمشک
9D90ام DIوت هنیک 0اخ حتف ریIV تشگ +دیپ D اسح+ نیمهå رفنn D هک 9وب ینیبدب 
 .دی9رگ ییزک#اب D ییDIدس 0امDn 9D9+دع D 0اخ حتف ریDI حیجف #اتشک هب رجنم

 tاقتناب 0+رماک D ،9اتسرف n+رهب +# 0+رماک 9وخ 0+9ان Iوت هنیک دنIرف 9ومحم Bاش
 دیشک لیم ان+9 ریX0 DI انیب مشچ D 9# ،تفرگب +# 0اخ حتف ریg DI#9+رب Rامع+
)ì1ÇÇـه ì2ìït(. +9+زهش لمع نیB رهاظ 0+رماک+ê 9رمش هنتف نیکست ببسB دش، 
I9 +ریD9دس 0امDIامت ییt +نتف نی #+ I+9E لمع DIدنتسن+دیم ری. Dیل DIانیبان ری 
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 #وشک رس ات رس #9 ،دندینش ß#زب #9+رب V#وک I+ 0وچ .تش+9 یلاعف D دنمDرین 0+#9+رب
+I ره ات ریمشک+n دیشوج اهنتف، D Xرهق شت D بضغ Iهناب I9، 9 #+9رسDدمحم تس 
 .دن+# ینزغب +# 9ومحم Bاش XD#9، D تسدب +# لباک D تشگرب ریمشک I+ 0اخ

+Iرطنیu اب 0+رماک ì1 دیس# #دپ 9دمب ینزغ #9 9وخ رکشل #+زه، D دمحم #+9رس 
 اب ینزغ D لباک نیب D 9# دمX 0اخ دمحم تس9D #+9رس تنDاعمب ریمشک I+ 0اخ میظع
 0اخ حتف ریDI انث+ نیمه D 9# دن9#وخ تسکش 0+رماک D 9ومحم یلD ،دن9رک گنج مه
 دن9رک +دج gدنب I+ دنب D دنتشکب Ñ+ذع çوساب êاماقتن+ D#9£ 9ابX دیس #9 زین +# انیبان
)ì1Çـه٤ ì2ì22t( D رهب 0اش 9وخ+n #دنتف، D 9# +9ومحم نیب تموکح رس رب اجن 
D ریف یجاحDI +زن نیدل+ú +9اتف D 9ره رب 0+رماکD قیاف Xدم D +تشکب +رناشی 
)ì1ـه٤٥ ì213t( D ات 0+رماک 9وخ )ì1٥2ـه ì2٤1t( ره رب+n دن+# مکح. 

 #9 0+ری+ V#اجاق تلI 9Dاب ،9وب tرگ #وشک رس ات رس ë 9#افن شتX هک 0امI نی9#
 ین+دناموقب n+ره ریخستب V#+زت هیسD# کیرحتب +# رکشل #+زه یس )R )ì2ÇÇtاس
 D دنتش+I 9اب یشک رکشل نیI+ +# 0ای#اجاق اه سیلگن+ 0وچ یلD .9اتسرف +Iریم åابع
 انب ،دنتش+ذگن +# V#اجاق 0ایرکشل D دن9وب #+9افD 0اتسناغف+ 9وخ #وشکب 0ایت+ره مه
 .دنام cوبرم قباس لثم یناغف+ تنطلس زکرمب n+ره نیرب

 .دمX ده+وخ 0ایی+Iدمحم Rاح †رش #9 ییDIدس 0ام9D9 رخ+R D +D+وح+ هیقب :nون
:ییP6)دس +اهاش
*ì¡ +اش دمحB نب یل+دب+ اباب I0اخنام )ìì٦á-ìì2ـه٦(
)ـهB )ìì2٦اش دمح+ نب 0امیلس ¡1
*Ç¡ اش #ومیتB اش دمح+ نبB )ìì2٦-ì1áïـه(
*٤¡ IاشنامB اش #ومیت نبB )ì1áï-ì1ìـه٥( 
 )ـهì1٤٥-B )ì1ì٥اش #ومیت نب 9ومحم Bاش ¡٥*
 )ـهB )ì1ì2-ì1٥2اش #ومیت نب úاحش Bاش ¡٦*
ï¡ ریفDI +اش #ومیت نب نیدلB )ره+n دحD9 ì1Çáـه(
 )ـهì1٤٥-n ì1Ç٤+ره( 9ومحم Bاش دلD 0+رماک ¡2*
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 دیش#وخ ،یناطلس خی#ات ،بیبحل+ ةفحت ،خی#+وتل+ Ä+رس ،یناغف+ nایح :ذخآم
 دمح+ Vول ،اباب Bاش دمح+ ،خی#+وتل+ Äات ،مکلم 0اجرس خی#ات ،نیرخêاتمل+ ریس ،0اهج
 ،Rابق+ åابع یمومع خی#ات ،یغDرف 0+ری+ خی#ات ،هی#9ان دعب خی#+وتل+ لمجم ،اباب Bاش
 ،)یملق( Vدمح+ خی#ات ،یناغف+ تلوص ،یمالس+ u#اعمل+ àری+V، 9#9ان Vاشکناهج
 عمجم ،0اتسناغف+ Vامنه# ،)یملق( Ñاسنال+ ةصالخ ،)یملق( همان #9ان ،0ایبل+ ةمتت
 nابوتکم ،هّٰلل+ یلB Dاش یسایس nابوتکم ،9àاعسل+ لیاصخ ،هبحمل+ §ای# خی#+وتل+
 خی#ات ،0+ری+ یماظن خی#ات ،0اخ تمح# ظفاح nایح ،تیجن# همان رفظ ،هّٰلل+ ریقف Bاش
 #ابخل+ Ä+رس Eدیرج ،لباک #اهنل+ سمش Eدیرج ،#Dاشپ خی#ات ،یناغف+ تکوش ،0وتشپ
 ،یسیلگن+ هب گنس +دنک I+ ین+B 9#اش دمح+ ،0وسیلم I+ 0اتسناغف+ خی#ات ،هیناغف+
 ،0اخ یلع tالغ دیس 9B +Iاعسل+9امع ،IV+ریش نیسح دیس I+ ین+B 9#اش دمح+ خی#ات
 I+ ـهدنس خی#ات ،Bرماع ۀن+زخ ،0اتسچولب خی#ات ،یسیلگن+ هب نفیرگ Ñ +Iاجنپ 0اگج+#
 .t+رکل+ ةفحت ،یسیلگن+ B#وهلک خی#ات ،ـهدنس ریتیزگ ،یسیلگن+ دنس خی#ات ،رهم انالوم
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 متفه شخب
1ایی-, دمحم
 )ـه2556-232٦(

 J#وم هکین دمحم نی+ هک ،#اهدنق ین+#A ییزک#اب 7+ تسیی >ریشع یی7 دمحم
 SAدح #S A #اهدنق یل+دب+ لیابق 0+رمکح Sدس کلم اب Aوب رصاعم 0اش Lالع+
)X333ـه X٥[X\( A# +#اهدنق یقرش _ونج 0اسغ# A# وخ کچوک `ریشع نیبA 
 لیابق 7+ تسی+ هبعش هک ،Aوب d#اب A+SA S #ابت 7+ رمع نب دمحم S ،تش+A یناگدن7
 0اخ دمحم AالS +S .تس+ #اهدنق 0اسغ#+ #A هکین دمحم #+زم S ،هناتښپ نب >ړس یل+دب+
A# وب کشرگ یبونج ییزک#اب لیابق نیبA< 0ونک ات هک A# +ۀعلق اجن +AL وجومA +تس، 
S نی+ نهک نکسم ASAوب 0امA. 

 هلیبق نی+ سیئ# >اشAاپ _اختن+ L+رب oرس ریش ۀگرج #A دیدن+وخ nاقباس هکی#وط
 #اب#دب 7t0+ دعب A Sوب لماش زین دمحم نب S#ای نب فسوی یجاح نب 0اخ rامج یجاح
 #A #اهدنق _ونج #A، S Aرمب ـهr XXv٤اس #SL A .تش+S# Aاشم تفص یهاش دمح+
 لیابق تسایرب 0اخ >دنیاپ #+Aرس yدن7رف 7S+ دعب S ،دش 0وفدم رک+x ۀیرق SAدح
 }رط S +7 ،تفای zرهش دنمله ییزک#اب `Sان ات 0اسغ#+ 7+ #اهدنق _ونج #A ییزک#اب
 y#وش S ریمشک 0اخ t7+A یبوکرس #SL A .دش 7+رف رس یمهم بصانم هب >اش #ومیت
 هب یبوخ zامدخ دنمهم `#وپلال هب #ومیت رسپ ~ابع >A+زهش #+رف S ییS7دس قلاخل+دبع
 #ومیت Äرم 7+ دعب یلS .دش هتخ+ون 0اخ 7+رفرس بقلب t0 ۀجیتن #A هک ،Aومن >اش #ومیت
 S7+#z A+A، S 0اخ #+AافS بقلب +# ییS7دس 0اخ هّٰلل+ تمح# Å +Sوع #A >اشنام7 >اش
 \Aرم Ñوج# لحم 0وچ یلS .دیAرگ L#+وتم دنمله #انک AL+ ۀعلق #A 0اخ >دنیاپ #+Aرس
ـ هXÜX٤ 0اضم# X1( تشکب #اهدنق #SL A 0+#اکمه 7+ یخرب اب +# S+ 0ام7 >اش ،Aوب

Xá[[\(. رسA+# اعف رسپ تسیب 0اخ >دنیاپr S رینSدنمL A+دپ لتق 7+ دعب هک ،تش# 
A# +دندنگ+رپ 0اتسناغف S زب دن7رف#Ä رسA+# رس 0اخ >دنیاپA+# اهدنق 7+ 0اخ حتف# 
 ثحبم #A هکی#وط A، Sرب >انپ Aوب 0+ری+ #A هک >اشنامA# 7+رب Aومحم >اش هب S تف#
 >Aرک هیهت دنه رب y#ام L+رب +# رکشل کل کی >اشنام7 تقS نی+ #A :میتفگ 0ایی+S7دس
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 هسیسA }رط ره هب یشک رکشل نی+ یماکان L+رب سیلگن+ یسایس 0اگدنیامن A، Sوب
 >اشنام7 #اب#A اب طب# S یسایس `رک+ذم 7+ 0ویلپان هک دندیسرت یم تخس S دنAرکیم
 هیوقت S کیرحت +# Aومحم >اش 0+ری+ هی#اجاق تموکح ۀعی#ذب 0+رب انب .دنکن >Aافتس+
 0اتسیس >+# 7+ زین 0اخ حتف #+Aرس S ،دنAاتسرف >اشنام7 }الخ رب 0اتسناغف+ هب A< Sرک
S تشگ7اب نطوب >+رف S رکشل رس هبL وق+L ومحمA وجه #اهدنق رب\ tS#A، S A# گنج 
 }رصت لباک رب S دندین+Aرگ #وک +# A +Sومحم مکحب S تسکشب +# 0ام7 >اش “7Lات”
 .دنAرک لتق زین +# ییS7دس 0اخ هّٰلل+ تمح# 0ام7 >اش ریS S7 ،دنتسج

 تسAS >اش بقلب +# 0اخ حتف #+Aرس ،تسشن لباک تخت رب Aومحم >اش 0وچ
ـ هA )XÜX٦رپس شن+#A+رب S S+ هب +# تکلمم \امت S تش+A #رقم Aوخ z#+7وب

Xv3X\( S رس 0+رسپA+# دندش 0اتسناغف+ 0+رمکح تقونی7+ یی7 دمحم 0اخ >دنیاپ S 
 ین+رمکح هب +# Aوخ A#+0+رب همه ،تش+A تکلمم #A هک یلک z+#ایتخ+ اب 0اخ حتف
Sایالz +تشامگ یناغف، SL +7 ربA+#0 وخA رسA+# AS0اخ دمحم تس #+ A# شیپ زکرم 
 #Sاشپ A+A، S ریمشک 0اخ #ابجل+دبع 7S+ دعب S 0اخ میظع دمحم هب S تش+دهگن Aوخ
 rدمح# هب #وپ #اکش S ـهدنس ،Aرپس 0اخ دمحم 0اطلسS 0اخ دمحم #ای هب کت+ ات +#
 7+ +رنz tاقحلم S #اهدنق S 0اخ rدنهک هب +# 0ایماب S 0اخ Ar ریش هب +# ینزغ S 0اخ
 _اجنپ SAدح ات zاج >ریA+A، A 0اخ Arرپ S 0اخ Arرهم هب >+رف S 0الوب `#A ات zالک
S اشپ #اسهوکS# 0اخ دمصل+دبع _+ون هب S رسپy تفرگ قلعت 0اخ 0ام7 _+ون، S 
 #A 0اخ حتف ریS7 تبقاع S ،دیAرگ Lزیرنوخ S هلAاجم 0+دیم شکمشک نی#A تکلمم
 .)\XvXv ـهXÜ1٤( دش >Aرک #وک 0+رماک >A+زهش ریS7 0اخ دمحم اطع تسدب z+ره
 ìرم ì Sره S تخیگن+رب \اقتن+ هب +# ییزک#اب A#+0+رب ،تشذگ هچنانچ هعق+S نی+
 #A ،دندیچ رب +# ییS7دس یتنطلس 0امASA نیرخî tاسب هکن+7+ دعب S ،دش اپرب Lدیدش
 رخA# t هک ات ،دش عق+S اهع+زن یهاشAاپ رم+ رس رب زین 0اخ حتف ریA#+0 S7+رب نیب
 S+ \انب هبطخ A، Sومن z#ام+ 0الع+ لباک >اگدیع دجسم #A 0اخ دمحم تسA+# ASرس
 .)\Xv1v ـهXÜ٥٤( دش >دن+وخ “لباک ریم+” 0+ونعب

 ،Aرک #رقم 0اتسناغف+ #A Aوخ zاسSرحم \امت هب +# Aوخ 0+رسپ هلصافالب ریم+
Sوق 0وچ+L #فعض 7+ ـهگنس تیجن S وتف# A+افتس+ 0اتسناغف+ یلخA< رکA< S امت\ 
 الاب گنج 7+ دعب زین 0اخ دمحم 0اطلس #+Aرس S ،دنAوب هتفرگ #Sاشپ ات +# _اجنپ
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 L SولهA لیعامس+ Lولوم L Sولیرب دمح+ دیس Azایقب نیدهاجم Azاهش S ټوک
 t0 ~رت A، Sوب >دش فیعض #Sاشپ ۀبوص #A#y A+رب 0اخ دمحم #ای #+Aرس 0دش هتشک
 هب 0اخ دمحم تسAS ریم+ 0+رب انب ،دننک هلمح ربیخ رب تیجن# L+وق هک تفریم
 >+# S +7 تس+وخ A+دم+ #Sاشپ A+Aرتس+ #A دنه r+رنج رن#وگ کتنب A#ال 7+ یبوتکم
 0اخ دمحم 0اطلس #+Aرس یلA، Sرک تکرح Aوخ رکشل #+زه ٦3 اب #Sاشپ }رطب rوساب
 S ،تشگرب Aابr tالج S ربیخ هب #Sاشپ 7+ \اکان ریم+ S ،تخاس òرفتم +# ریم+ رکشل
ـ هXÜ٥٤( دنام یقاب ریم+ #A+رب 0اخ دمحم 0اطلس #+Aرس هب لت z Sاهوک ات رغنش+

Xv1v\(. 
 تلAS 7+ بیتاکم ۀعی#x تیجن# تلباقم S نتسکش L+رب 0اخ دمحم تسAS ریم+

 rاسب دنه L+رسی+S دنیلکA t#ال A، Sرک A+دمتس+ ~S 7+# #S 0+ری+ S سیلگن+
Xv1٦-Xv1á\ +7 وناطرب دنه }رطL سنرب #دنسکل+ رس S حیل رجیم S تننتفل S 

ASال رتسم#A #+ تئیه ثیحب +Sیسایس نیل S +اصتقAL اتسرف لباکبA، S A# نیع 
 S لباک #اب#A S Aوب >دیس# لباکب زین !چیوکتیS هیسS# `دنیامن رفنکی تقS نیمه
 ،Aرکیم کیرحت _اجنپ S ـهدنس #A سیلگن+ تفرشیپ }الخ رب +# #اهدنق 0ان+رمکح
 تلAS رگ+ هکنیاب Sîرشم ،Aرک همهافم سنرب #دناسکل+ اب 0اخ دمحم تسAS ریم+
 A، SL#+ذگ 7اب Sاب مه +# دنس ای#A _رغ یض+#+ S ،دهدب گنفت #+زه AS سیلگن+
 .Aوب ده+وخ 0ایسیلگن+ تسS AS #اکمه >#+ومه

Sیل ASوناطرب دنه تلL رب+L دنه تظافح S ریگولجL +7 المحz ۀلمتحم #S~ 
 S ،تش+L Aرطن Aوب L#+رف هنایهAول #Ñ S Aولخم تنطلس 7+ هک ییS7دس Ñاجش >اش هب
 7اغt +# سیلگن+ S 0اغف+ Sr+ گنج \Xv1v ربوتک+ Sr+ خی#اتب دنیلکA t#ال 0+ربانب
A+تش، S علخ هب S +اصیتسr +ریم ASتسب رمک دمحم تس. 

 رضاح تلافس هنوگ ره rوبقب ìات S تخت A+Aرتس+ L+رب تقونی#A هک Ñاجش >اش
 هج+#اهم اب >Aام X٤ نمضتم +# Aوخ نیلS+ `دهاعم \ú Xv1٤#ام XÜ خی#اتب ،Aوب
 یمس# S یقوقح تیثیح هنوگچیه تقونی#Ñ Aولخم >اش دنچ ره ،تسب تیجن#
 ات +# #Sاشپ S کت+ یض+#+ S _اجنپ S ریمشک \امت >دقعنم `دهاعم #A یلS ،تش+دن

X. Vitkievitch A# اسr Xv1v لباکب tدم Sرط 7+ یمس# ریغ #وطب ریفس نی+ یل{ S7ری 
 .)X >#امش ìÜ انای#A. )tوب >دش >اتسرف لباکب 0+رهت #A هیسS# #اتخم



 0اتسناغف+ رصتخم خی#ات

1٦1

 Lرکشل A+دم+ )A )XX-X1-X٤+وم ۀعی#x نیفرط S تش+ذگ تیجن# هب ـهدنس S ربیخ
 زین z#اجت 0ایرج هب عج+# +# A+وم 7+ یخرب S ،دنAرک rوبق رطخ zاقA# +S +# رگیدکی
A#دندیناجنگ >دهاعم نی. Sاحش نیب اهنت 0وخ >دهاعم نی+ یلÑ S #وب تیجنA S 
 t0 بقاعتم A Sرکن rوبق +رنL tوناطرب دنه تلAS .دنتش+دن ALوس 0+#دن+ 0ایسیلگن+
 تیجن# هج+#اهم L Sوناطرب r+رنج رن#وگ نیب ،Xv1v 0وج Ü٦ >دقعنم #وهال `دهاعم
 نی+ S .دش دقعنم \Xv1v ییالوج Ü٥ خی#اتب هلمش #A کلمل+ Ñاجش >اش S گنس
 رن#وگ هک >دهاعم نی#A. Aوب >دمt لباک هب یسS# `دنیامن چیوکتیS هک تسیلاس 0امه
 ثلاث صخش دنتش+A یتt #ایتخ+ S ،دنAوب یقوقح Lاه تیصخش تیجن# r S+رنج
 نی#دن+ هکلب S تش+دن یتیحالص Aوخ تکلمم }رط 7+ ًالص+ n S+دب+ کلمل+ Ñاجش
Sتق SL رف رفنکی+#L وقح دقافò دشیم هتخانش یلم. 

 دنیلک+ A#ال }رط 7+ هک نتناکم چی+ ویلبA رتسم ۀعی#ذب #وهال `دهاعم z#وص رهب
 لباقم #Ñ Aاجش >اش S دیAرگ ¢اضم+ >Aام A# Xv تش+A یگدنیامن دنه هنطلسل+ بیان
 تکلمم یض+#+ \امت 7+ دنA+A >دعS 0اتسناغف+ ìات S تخت A+Aرتس+ SL هب هکیA+دم+
 اب زین +# ìاب هیپS# کل AS غلبم S .دش #+Aرب تسA 0الوب `#S A ربیخ S#+Lام #A یناغف+
 اب S دهدب تیجن# هب ìات S تخت لیضحت 7+ دعب هک Aرک rوبق هنایلاس رکشل #+زه جنپ
 طب+Az S #Sوم دقع دشاب هج+#اهم S سیلگن+ تلAS فلاخم هک LرگیA تلAS چیه
 یی هلخ+دم S تخانش ده+وخ 0+رمکح +# Aوخ `A# 7+A+رب مه z+ره #S A .دیامنن یسایس
 .Aرک ده+وخن z+ره #وماب

 سیلگن+( نیدهاعتم 7+ یکی رگ+ هک تس+ یبرح Aاحت+ نمضتم همان دهع A< Xvام
S #تیجن S اجشÑ( +7 وم یفرط#A ریگ #+رق هلمحA Aاب 0+رگی SL A# رطخ هعف+دم 
 .دنیامنیم Lرکشل A+دم+

 0ایرکشل دش اضم+ L#+رف رفنکی S تموکح AS نیب هک یبیجع ۀمان دهع نی+ اب
 \]S#L Xv1رف #S A دنتش+Aرب +# Ñاجس >اش ،نیک 0اج رس ین+دناموقب سیلگن+

XÜدنس >+# 7+ ـه٥٤ S هلمح #اهدنق رب 0الوب tS#Aدن S هب Ü3 +لیرپ Xv1[\= XÜـ ه٥٥
 یهاش تخت رب Ñاجش >اش S دنتخیرگ 0+ریاب ریم+ A#+0+رب S ،دنتفرگب +# #اهدنق رهش
 هک تفرگ دهعت Ñاجس >اش 7+ نتانکم #اهدنق #A .)XÜ٥٥ رفصÜ1( تسشن #اهدنق
 A، S#+ذگب 0اش یسایس `دنیامن رفنکی اب 0اتسناغف+ #A +# سیلگن+ یمی+A رکسع
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 اب دیS 0اتپک کل+ذک S ینزغ >+# Ñ +7اجش >اش تیعمب هیناطرب رکشل z#وصنیاب
 Xá( هب S دنAرک هلمح لباک رب Aابr tالج S ربیخ `#Ñ +7 #+< Aاجش دن7رف #ومیت >A+زهش
 یهاشAاپ هب لباک #Ñ #+ Aاجش >اش )ـهXÜ٥٥ رخال+ ALامج ٥ ،\]Xv1 تسگ+
 ریم+ اجن+ #S A تف# +#اخب هب Aوخ 0+دن7رف اب 0اخ دمحم تسAS ریم+ S ،دنتش+Aرب
 ì+رخ+ S لباک حتف `زیاج #A دنیلکA t#ال دنه r+رنج رن#وگ S دنگف+ 0+دنزب +# S+ +#اخب
 .)\]Xv1( دش هتخ+ون 0دنل #اب#A تفرط r earl +7#+ بقلب دمحم تسAS ریم+

&اجس #اش

A#یتموکح 0+رس هک تقونی S +دنتف# تکلمم 7+ ریم، S Sهب +# نط Aنمش 
 هلمح }رط ره A+A، S +7 +زغ 0الع+ سیلگن+ S7اجتم رکشل اب 0اغف+ تلم ،دنتش+ذگ
 اب زین 0اخ دمحم تسAS ریم+ دعب rاسکی S دش 7اغt سیلگن+ 0وشق رب 0ویلم Lاه
 رکشل 7+ کبی+ #A یلS ،دنAرک #ذگ ومS +7 t دم+رب +#اخب 7+ 0اخ لضف+ دمحم yرسپ
 دعب S )ـهXv٤3\، XÜ٥٦ ربمتس Üv( دنتف# 0اغرقشات هب S دنA#وخ تسکش سیلگن+
+7t0 +وخ ریمA #+ رک میلست سیلگن+ هبA S اتسرف هتکلک هبA< ربم+ون( دش Xv٤3\(. 
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 دمحم 0اطلس S 0اخ Lدجسم L#الاس هب لباک rامش #A یلم نیدهاجم ام+
 هّٰلل+ نیم+ L Sزکچ+ هّٰلل+دبع S دن7A +زغ هب تسA یگنرف S7+0اجتم اب >ریغS یب+رجن
 رب لباک }+رط+ \Aرم òافتاب ـهXÜ٥v 0+زخ لی+A# +S زین 0+رگیL S Aرگول 0اخ
 دمحم تسAS ریم+ دن7رف 0اخ ربک+ دمحم #+Aرس S ،دندی#وش Ñاجس >اش S 0ایگنرف
 S ریگ نی#A .دنAرک گنت سیلگن+ رب +# #اک S تسویپ 0اشی+ اب rامش }رط 7+ مه 0اخ
A+A نتانکم Sir W. MacNaghten خی#اتب Ü1 Aربمس Xv٤X\ رس تسدبA+# +ربک 
 0ای7اغ }رط Xv٤X\ +7 ربم+ون A# Ü سنرب #دناسکل+ زین S دیAرگ لتق لباک #A 0اخ
 Ü( دش هتشک 0ای7اغ تسدب لباک #A مه Ñاجس >اش Aوخ 7t0+ دعب A، Sوب >دش هتشک
 r +7اس نیمه 0اتسمA# 7 سیلگن+ 0ایرکشل 0وچ Xv٤Ü\( S لیرپ+ 1 ،ـهXÜ٥v رفص
 .دندش \اع لتق همه 0اغف+ 0ای7اغ تسدب >+# #A دنتف# Aابr tالج Lوسب لباک

 S دندش هتشک رفن #+زه X1 ینعی دنتش+Aرب Ä#زب z+#اسخ گنج نی#A 0ایسیلگن+
ÜX رکS# #Sدنه هیپL رک }رصمAدن، S وخ طفح 7+ رخالابA زجاع مه tدندم، S +7 
Aهک رفنکی زج یناغف+ 0ای7اغ تس Aدیرب رتکS0! دح+ تش+دمانL 7ربن >دنtذهل .دم+ 
S+ریم+ سپ ASدنه 7+ +# 0اخ دمحم تس tS#Aشیوخ دهاجم دن7رف تمهب ریم+ ،دن S7ری 
 0+رکمح #اهدنق رب >دمt 0+ری+ A#+0 SL +7+رب S ،تسشن 7اب لباک تخت رب 0اخ ربک+
 .دنامب 0+رماک >A+زهش ریS7 یی7وکل+ 0اخ دمحم #ای تسz A# A+ره S ،دندش

 گنج #وهشم Lامع7 شیوخ z#ام+ \AS#` AS 7اغA# t 0اخ دمحم تسAS ریم+
+Sr #+ هک A# #+< اهینابرق تکلمم ظفح A+A< وبAرگول 0اخ هّٰلل+ نیم+ بیان دننام ،دنL S 
 S 0اخنام7 دمحم _+ون S لیخرکباب 0اخ >اش دمحم S #اکرس 0اخ دمح+ 0اطلس #+Aرس
 >ریغS 0اخیدجسم S 0اخ #ابج _+ون S 0اخ 0امثع دمحم S 0اخ هلSدل+ Ñاجش yرسپ
 تکلمم \امت سکعلاب S ،تخاسن لیخA تکلمم #وم+ #A، S A+دن #+رق Aامتع+ A#وم +#
#+ A# وخ 0+رسپ }رصت تحتA رس نیرب انب ،تش+دهگنA+# رب 0اخ دمح+ 0اطلس+A# 
7+A` +ریم S A+امAy 7+ هکS وب >دش ~ویامA تف# #اهدنقب، S +7 +رکشل #+زه ٥ اب اجن 
 0اطلس 7t0+ دعب S ،تسکشب رقم #S #+ A+ ریم+ یلtS#A، S هلمح لباک رب L#اهدنق

X. William Brydon Sنیدیرب میل )XvXX-Xváهلمج 7+ هک یسیلگن+ رکشل بیبط )\٦ 
 نیدن+( .L Xv٤Ü#ونج X1 .دیس# Aابr tالج هب >دنSL 7 طقف >Aایپ ۀقرف رفن #+زه >Aزیس
 .)٥v یف+رگویب
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 #+زم #A زین 0اخ ربک+ ریS7 ،ریم+ دهاجم #+دمان دن7رف A Sرک #+رف 0+ری+ هب #وکذم دمح+
.)\Xv٤٦ ـهXÜ٦1( تف# 0اهج 7+

1)اغ /اخ ربک+ ری)'

 S ،خلب ریم S#+ò+ 0اشی+ یلامش zایالA# S ریم+ دن7رف 0اخ \رک+ دمحم #+Aرس ام+
 ،کبی+ سیئ# گیب اباب ریم S 0اغربش یل+S 0اخ میکح ریم S ،هچقt ریم #Sدص 0اشی+
S وخدن+ #الاس 0اخ رفنضغL، S ملخ رتهم یلع جنگ، S ومحمA 0اخ A+S# لپ رس، S 
 +# #وشک یلامش دحرس S تف# شیپ ومt ات S هتخاس عیطم +# نغطق 0اب7رم A+رم >اش
 ریم+ z#ام+ z +7+ره S #اهدنق طقف z#وصنیاب Xv٤v\( S ـهXÜ٦٥( تش+A ¶وفحم
 )Arرهم ،Arرپ ،rدنهک( ریم+ A#+0+رب L#اهدنق A+#+0رس دعب rاس دنچ S دنام S0ریب
 دمحم تسAS ریم+ .Aاتف+ Ñ+زن شیوخ 0اگA# 7+A+رب اب +# S +S ،دنامب rدمح# S دنAرم
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 Aوخ دعیلS 0اخ #دیح \الغ #+Aرس ،بج# XX هخ#وم )\Xv٥٥ ـهXÜáX( هنس #A 0اخ
 وی#دن+ سمج `دنیامن _اجنپ رنشمک فیچ سن#ال 0اج رس اب A، Sاتسرف SAرمج هب +#
 \ú Xv٥٥#ام 13 >دقعنم #Sاشپ `دهاعم A، Sرک zاقالم دنه r+رنج رن#وگ سیوک#ام
 .تسب Lوناطرب دنه تلAS اب Aوب >Aام هس A+#+L هک +#

 رگیدکی تکلمم #A +# نیفرط تلخ+دم \دع S یتسAz S ASوم مس+رم >دهاعم نی+
 S تسAS +# رگیدکی تسAS نیدقاعتم نیفرط هک تفگیم \وس >Aام A Sوب نمضتم
Aنمش tرگیدن #+ Aوخ نمشA تخانش ده+وخ. 

 تلAS ۀقف+وم nانمض مه S ،دش نئمطم تکلمم òرش }رط 7+ ریم+ >دهاعم نی+ اب
 #اهدنق S دیشکب لباک L +7رکشل 7t0+ دعب S ،تفرگ #اهدنق ریخست #L #+ Aوناطرب دنه
 z#اماب nامایقتسم #اهدنق z#وصنیاب A Sرپسب 0اخ #دیح \الغ Aوخ دن7رفب S تفرگب +#
 .تفرگ قلعت لباک

 7+ 0+رماک ریS7 یئ7وکل+ دمحم #ای تسدب یئS7دس 0امL ASAایاقب z+ره #A ام+
 دن7رف S هتشذگ #Xv٥3\( A ـهr )XÜ٦áاسب زین اجنt 0+رمکح دمحم #ای S دنتف# نیب
 \انب +# Aوخ zاکوکسم A، Sوب هتسشن L +Sاجب تش+دمان 0اخ دمحم دیس هک یقیالان
 +# S+ هتش+دن yوخ +# عضS نی+ z+ره \Aرم یلAL، Sرک _رض #اجاق >اش نیدل+ رصان
 یهاشAاپب +# یی+S7دس _اقع+ 7+ نیدل+ S7ریف یجاح ۀس+ون فسوی >A+زهش S دنتشکب
 z+رهب Lرکشل >اش نیدل+ رصان هک ات )\Xv٥٥ ـهXÜáÜ \رحم( دنتش+Aرب z+ره
 .)ـهXÜá1( تفرگب +# رهش A S t0اتسرف

 دنتس+وخ یمن S دنتسن+A یم 0اتسناغف+ میدق کفنیال Sزج +# z+ره یناغف+ rاج#
 #A 0اخ دمحم تسAS ریم+ 0+ربانب ،دشاب هتش+A یتسA یبنج+ تکلمم \+دک A#t0 هک
 دمحم تسAS ریم+ zاقS+ نی#دمه A. Sوب تکلمم زکرمب z+ره میقتسم òاحل+ Aدص
 #Sاشپ `دهاعم سن#ال 0اج رس ۀعی#S x ،دنAرک zوعSA Aرمج هب 0ایسیلگن+ +# 0اخ
 هک >دهاعم نی+ .دنتسب S+ اب +# ـهXÜá1 یلSال+ ALامج ]L Xv٥á\، Ü#ونج o Ü٦#وم
A+#+L XÜ امA< +رنج رن#وگ }رط 7+ تس+r 0اج دنه S+0اج ۀعی#ذب گننیک تنوکی 
 ریم+ اب #Sاشپ رنشمک ~S+#Aدی+ یل ،چی+ لنرک تننتفل S _اجنپ رنشمک فیچ سن#ال
 .دش دقع
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 #وشک #A S Aرک هضبق z+ره رب A Sومن دهع ضقن 0+ری+ >اش 0وچ :دیوگ >دهاعم
 +# 0اخ دمحم تسAS ریم+ دنه یسیلگن+ تموکح 0+رب انب ،دنکیم هلخ+دم 0اتسناغف+
 هک یتقS ات S ،دیشوک ده+وخ 0ای#اجاق S7اجت S +7+ یض+#+ طفحب A+A S ده+وخ Aدم
 :هکنیاب Sîرشم دنهدیم ریماب هیپS# کل کی هناهام تسی#اج L#اجاق تلAS اب گنج
 X1 >#+ومه A+#A، S هگن یبوخب >Aایپ #+زه Xv اب +# Aوخ هناخپوت S #+وس رکشل ریم+
 اب هکیئاج ای S خلب ای #اهدنق ای لباک #S A دشاب هتش+A+0 A دع+وق زهجم رکشل #+زه
 AL+دم+ غلبم ات Aوب دنه+وخ #رقم Lدنه ۀلمع اب سیلگن+ 0اگدنیامن دتف+ Aربن 0ای#اجاق
A# اطن تحت#z رکشل #وم+ هب 0اشL رگ }رصAA، Sیل A# +وم# A+یلخ Aده+وخن یلخ 
A+تش، S 7+ طقف Sالط+ یگنج عیاقÑ تفرگ دنه+وخ. 

 جنپ #وکذم #+وهام A+دم+ رب >Sالع A+#A S #رقم #Sاشپ هب +# Aوخ `دنیامن رفنکی ریم+
 LرگیASr A اب انلع ای افخ #A دن+وتیمن ریم+ لباقم S ،دنهدیم Sاب زین +# دقن هیپS# کل
A+امهافم لخz رگ یسایسAA، S ریماب >دهاعم نیمه بجومب زین +# گنفت #+زه #اهچ 
A# رپس لت \اقمAدن. 

 SALزب هک ،Aرک S+#A یسایس #اشف زین L#اجاق تلAS رب سیلگن+ تلAS نیرب >Sالع
 ،\Xv٥á( ربمون #A یتح S ،دنک هیلخت Aوب 0اتسناغف+ رکیپ میدق Sزج هک +# z+ره

XÜá1رکشل )ـهL #+ اه یتشک ابL وس رهشوب رب _رع `ریحب >+# 7+ یگنجò A+Aدن، S 
t0 دنتفرگب +# رهش، S ۀیلخت tوبرم +رنî رت هبd ره+z دنتش+ذگ. 

tهچن A# رپ سپA< ای A# اضفL ره هب عج+# تسایس+z A# دنه S 0دنل S ای 0+رهت 
 یلS ،تس+ #+دیدپ سیلگن+ Lرحب یشک رکشل S >دهاعم صن 7+ تفریم تیلاعف لباک
 >دیA }رط رهب یلم zاکرح S ،دنتفرن 0ای#اجاق #اب ری7 زین 0ایت+ره S 0اتسناغف+ \Aرم
 z+ره S7 #+ +7اجتم 0ایرشکل S ،دنAرب #اک هب تسA# #+< t7+AL A 7ابناج A+0رم ،دش
 z+ره )ـهXv٥á\ XÜá1( یئالوج A# Üá هی#اجاق رکشل t0ربانب ،دنتس+وخ A0رک Aرط
 #اکرس 0اخ دمح+ 0اطلس #+Aرس 0امه تقونی#A یلS ،دنتف# دهشم هب >Aرک هیلخت +#
 0ایت+ره z#وص نینچب S ،دنتخانش اجن+ 0+رمکح +# S +S دمz t+رهب ریم+ `A# 7+A+رب
Aوخ رهش ریلA #+ +7 بناج+ طلست t7+A دنتخاس. 
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 0+رس 7+ یکی Sr+ کنج #A هک ،Aوب سیلگن+ فلاخم یلم رصانع A#+ +7رس نی+
 >+وخ رطاخ دنه تلL AS+رب z+ره #A +S AوجS 0+رب انب ،تفریم #امشب یلم نیدهاجم
 .ALوبن

 ،دش 7اغt زین یسایس تیلاعف S دندمA tرگ S# SLدب \Aرم z+رهب #+Aرس 0دمt اب
 A، Sاتسرف z+رهب A+دغب 7+ رلیت رجیم یگAرکرسب +# یسایس تئیه کی ایناطرب تموکح
 0اطلس ،تش+r Aاس#+ #+Aرس #اب#دب }وکیناخ تسایرب +# LدفS~ S# تلAS کل+ذک
 مکح rالقتساب S )ـهXÜá٤( دیشک z+ره 7+ یماکانب +# سیلگن+ 0اگAاتسرف دمح+
 .دن+ریم

+7 tریم+ }رطن ASرم لیم هک 0اخ دمحم تسA\ #+ دجم \امضن+ اب مهA ره+z 
 رفص A، S A# X3رب هلمح z+ره رب 7t0+ دعب S ،تخ+Aرپ رکشل زیهجت هب دیدیم زکرمب

XÜávـه Xv٦X\ رب دمح+ 0اطلس+A# 7+A< S A+امA وخA #+ A# ره+z رک >رصاحمA. 
 0اخ 7+ونهش S+ رسپ ،تف# 0اهج 7+ دمح+ 0اطلس S دیشک rوط >ام Xv >رصاحم

 هجحیA )v xاتف+ ریم+ تسدب >ام AS 7+ دعب AS+\ A+A، S +# تمSاقم >ام Ü ات زین
XÜávـه Xv٦X\( Sدنچ زین ریم+ یل #S7 رمب دعبÅ رمع هب سفنل+ قیض áá یگلاس 

 تشگ 0وفدم >اگ #7اگ #L A#اصن+ هّٰلل+دبع هج+وخ #+زمب z+ره #S A تشذگ #A 0اهج 7+
)ÜX xهجحی XÜávـه Xv٦X\( S ریم+ هک یعفان #اک A# tرمع رخy عفن هب Sدحz 
 S یسایس دیحوت هک Aوب یناغف+ تلAS زکرمب z+ره Aدجم \امضن+ نیمه ،Aومن #وشک
.Aرک نیمات +# تکلمم میدق SAدح

 )ریبک ریم+( هب #وهشم S یی7 دمحم 0امASA ریم+ نیتسخن 0اخ دمحم تسAS ریم+
 :Aوب شقن تیب نی+ S+ >رقن ۀیپd #Sوکسم رب هک تس+

 دیون دهدیم رمق S سمش هب الط S میس
Sتق #S+ì دیس# 0اخ >دنیاپ ۀکس

SL بلط >اج صخش S وخ \رن S رشعz ASام+ تس AالS# S ربدمL وبA، هک 
 Äرم 7+ دعب شن+رسپ رفن ]S Ü تش+A Aال٥Ü +S L S#+رس اهدص S هحوکنم A< 70#اهچ
SL A# +اهیگنج هناخ #دصم 0اتسناغفL دندش یکانلوه. 

A# AS#` +Sr +ام#z ریم+ هک AS7+ +# یی هگرج ،تفرگ +# لباک 0اخ دمحم تس 
̀ 7وم #t0 A لص+ هک ـهXÜ٤Ü یناثل+ عیب# >ام òاثیم #+رقب tS#A، S مه+رف Aوخ A#+0+رب
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 _+ون +# هگرج نی+ تسای# .دنAرک میسقت Aوخ نیب #A +# تکلمم ،تس+ Aوجوم لباک
 :دنتسب S+ تنامض هب +# لیx 0امیپ A، Sوب رتگ#زب همه 7+ هک ،ALرک 0اخ دمصل+دبع

X® اهوکz S وگنه S عب+وت t0 دنتفگ ښگنب ًالبق هکL: 0اخ دمصل+دبع _+ون. 
Ü® رسبA+# 0اخ دمحم #ای S 0اخ دمحم 0اطلس S 0اخ دمحم ریپ S دمحم دیس 

 تسAS ریم+ هک لباک z+دیاع 7+ هیپS# کل کی اب ،t0 عب+وت S رغنش+ S# Sاشپ :0اخ
 .A+دیم 0اخ دمحم

 .لباک یقرشم تمس d#اصح یئاجلغ ۀقالع 0اخ #ابجل+دبع _+ون هب ®1
 S 0اخ دمحم تسAS ریماب 0ایماب ات t0 عب+وت S رگول S نم+دهوک S لباک ®٤

 .S+ ۀکس #A+رب 0اخ دمحم ریم+ #+Aرس
 نب 0اخ دس+ _+ون 0+دن7رف( S+ ۀکس A#+0+رب S 0اخ 0ام7 دمحم _+ون هب ®٥

 .t0 عب+وت S ربیخ ات Aابr tالج S 0امغل S لباک یقرشم تمس )0اخ >دنیاپ
 دمحم #+Aرس 0+دن7رف( 0اخ \رک+ دمحم #+Aرس S 0اخ هّٰلل+ بیبح #+Aرس هب ®٦

 .دنب#وغ S 0+دیم ،oرچ ،dاختب ،رگول )ریم+ Lافوتم #A+رب 0اخ میظع
á® رسبA+#0 اهدنق#L رب جنپ ینعی+A# )رپAr، دنهکr، ریشAr، #دمحr، رهمAr( 

.>+رف ات Lوج >اش 7+ #اهدنق

/اخ دمحم تس'4 ریم+
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A#وق ™اخش+ تکلمم ۀصح تفه نیL دندن+ریم مکح، S 0اخ دس+ _+ون Aری< 
.دن+ریم ین+رمکح #وپ #اکش ات 0الوب `#A رب 0اخ rدمح# S تش+A طبض #z #+ Aاج

 ییS7دس تنطلس فعض 7+ دعب هک ،یئزک#اب A#+0+رب دهجSدج ۀجیتن تسنی+
 نیب 7+ یهاش دمح+ یهاشنهاش Lوق تیزکرم S ،دنAرک میسقت Aوخ نیب +# تکلمم
 .دش \وکحم هیزجت AL Sوبان هب nاتقوم  دنمSرین L Sوق #وشک نیرب انب S .تف#

 S ابریب 0+ویS A اهتیم 0+ویS A لباک یفوتسم نیسح دیس 7+ هک rال نهوم rوقب
Aاضع+ \+#ایL A+افیتس+ >رئL دینش ریم+ رصع<، A# AS#< +Sr +ام#z +S دی+وع \امت 
 دنب#وغ ات t0 یلامش تمس S لباک 7+ هک ،Aوب یلباک هیپ٥3[،Ü1á( #S،Ü( ریم+ Sرملق
S 0+دیم S S#AÄ ینزغ ات S وسهبA S 0ایماب S 7#تم S رگAزی S زه+#< S وک#\ S 
 .دمt یم تسدب 0امغل A Sابr tالج S تسوخ

 SAدح z +7#ام+ z+دیاع ،L#اهدنق A+#+0رس rالقتس+ متخ S #اهدنق òاحل+ 7+ دعب
 ریم+ >#+زه دمحم ضیف rوقب S ،تفرگ قلعت لباک زکرمب Lوج >اش S #اهدنق ات >+رف
+7t0 غلبم دی+وع Xکل ٥ #Sاعم #وطب +# هیپy S رس ۀیقب >+وخنتA+#+0 رب هک #اهدنق+A# 
7+A0اگ +S وبAرقم دن# A+تش. 

 Ü]٦ SAدح #A هنایلاس t0 عب+وت S رغنش+ S# Sاشپ 0+رمکح A+#+0رس z+دیاع ام+
 7+ نیرب >Sالع AL. Sوب هنSL A+< tاسم یهاش >A هیپS# ره هک ،Aوب تقونt هیپS# #+زه
 دیاع هیپS# #+زه ٦Ü SAدح #A مه رگيz Aاقرفتم A Sونه ۀیزج S _اب هک+#وخ zایلام
 .)#Sاشپ خی#ات( Aوش هیپS# #+زه á٥٤ هلمج هک ،Lدش

 z+دیاع #Sاشپ S #اهدنق S لباک zایلام z S+دیاع رب >Sالع ام رگ+ z#وصنیاب
Sایالz نغطق ینعی یلامش S ښگنب S یقرشم تمس S 0امغل S Aاج >ریz #+ امت اب\ 
A#tرفتم دمò A# دحSA ٥3 کل #Sامت ایوگ سپ ،مینک نیمخت هیپ\ A#tام+ دم#z رب+A#+0 
 .دشیم هیپS# 0ویلم >SA Aدح #A )شن+#A+رب S 0اخ دمحم تسAS ریم+( یی+زک#اب

A#اجت رصع نی#z دنه S اج 0اتسناغف+ >+# 7+ +#اخب#L وبA، S +7 +رسترم S 
 Lاهلاش nاصوصخم Lدنتف# دهشم S +#اخب S #اهدنق S لباکب یت#اجت لف+وق #وپ#اکش
 طبض Xv٦Ü یت#اجت #وپ+# #A هکی#وط L، Sدش z#اجت سیفن Lاه هچ#اپ S ریمشک
 دصیف مه یکرمگ rوصحم A. Sوب دنوپ XXv،]1] دنه S 0اتسناغف+ z#اجت \امت تس+
AS مین #Sدشیم هتفرگ هیپ. S وم+ مه 0ایچوک ۀلیسوب+r 0ویلم کی S زه دص هس+# #Sهیپ 
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 لباک #A .دشیم S+#A هیپS# #+زه دصشش S 0ویلم کی r+وم+ A< Sرب دنهب 0اتسناغف+ 7+
 الم L Sزکچ+ rالج الم #اهدنق #L S A#وپ#اکش ~+دلاپوگ A# Sاق \الغ S >اش میح# الم
 یت#اجت rوصحم هیپS# کل #اهچ SAدح #A لباک dرمگ S ،دنAوب Ä#زب #اجت وسن
A+تش. A# لباک +S0اخ نیسح دیس ًال S 7رل+دبع 0+7+ دعب+ò 0اخ S عیمسل+دبع +7ریم 
 رس( تنطلس ریبA 0اخ نسح دمحم +7ریم ،دنAوب )هیلام ریS7( کلاممل+ یفوتسم 0اخ
 0اخ دمحم \الغ S #اب#S A هلخ+A ریS7 ییزک#اب 0اخ Arریش یساغاش S )یشنم
 یضاق S هیلدع ریS7 ییزک#اب \ولعناخ نمحرل+دبع یضاق L Sرکشل #Sاشم ییزلپوپ
 رس یناتس#ون 0اخ 7رم+رف S ،ینیA #وم+ #Sاشم ظع+S ریم نب یجاح ریم S ≠اضقل+
 .Aوب ریم+ #اب#A #الاس هپس S رکشل

 Sr+ گنج #A هک( سیلگن+ لپمیک رتسم میلعت A+#< S+ تحت #A ریم+ رکشل ام+
 #اب#A 7+ هک ییاکیرم+ 0ال#اه رتکA( S Aوب >دش هتش+ذگ دمحم ریش شمان S >دش 0املسم
̀ #A t0 A# ASدع هک ،ALوب Lدنه دمصل+دبع بیان A، Sوب >دمt لباکب ـهگنس تیجن#
+Sr هب تنطلس XÜ وس #+زه+# S هس S ایپ #+زه مینA< A+#+L گنفت S ٥3 0الک _وت S 

Ü33 وتÆ ولجL رطاقL دیسریم، S هنایلاس رفن یف 0+#+وس XÜ3 #Sهیپ S ایپA< رفن یف 
v٤ #Sوخنت هیپ+< A+ام+ ،دنتش A# +S+ام+ رخ#z +ریم ASالیکشت 0اخ دمحم تسz 
 :Aوب نینچ L +Sرکسع

X® A# لباک AS ایپ دنغA< اب Xv وتÆ رحص+ S AS وتÆ نیگنس S رت#وم کی S 
.d#وبن7 کی

Ü® A# ایپ دنغ هس خلبA< S AS وس دنغ+#L اب Xوت ٦Æ رحص+. 
1® A# ایپ دنغ کی 0ایمابA< اب AS وتÆ لبج. 
٤® A# ایپ دنغ کی 0اتسهوکA< اب AS وتÆ رحص+ S AS وتÆ لبج. 
٥® A# ایپ دنغ کی >+رفA< S وت #اهچÆ رحص+. 
٦® A# ایپ دنغ کی کشرگA< S وت #اهچÆ رحص+. 
á® A# ایپ دنغ کی ینزغA< S وت #اهچÆ رحص+. 
v® A# tایپ دنغ کی هچقA< S AS وتÆ رحص+. 
[® A# الکz ایپ دنغ کی ییزلغA< وت هس ابÆ لبج S وت کیÆ رحص+. 
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X3® A# ایپ دنغ هس #اهدنقA< S وس دنغ کی+#L، اب AS وتÆ لیقث S AS وتÆ 
 .+رحص Æوت S XÜ لبج

XX® A# 7دنیم+S# ایپ دنغ کیA< وت #اهچ ابÆ رحص+. 
 دنغ ره S تش+A AوجL Sرکسع زکرم >7Aای ریم+ `#+A+ تحت نیم7رس #A #وط نیاب
v33 وب رفنA هک A# انیرمتz #S7دنغ ره ام+ .دنتسن+وتیم >دش رضاح رفن ٦33 >رم 
 :A +7وب z#ابع مظنم رکسع \امت هک رفن A +7 133وب z#ابع #+وس

Xایپ دنغ ٦A< دنغ ره v33 هلمج  رفن XÜ،v33 رفن.
.رفن 33] هلمح رفن 133 دنغ ره #+وس دنغ 1
S ٦á وتÆ وت ٦ ،+رحصÆ وت ٤ ،لبجÆ رکسع \امت عمج هک ،رت#وم کی ،لیقث 

 تقL A# S#اجلی+ رکشل Aدع نیرب >Sالع S ،دنشاب Æوت vX اب رفن X1،á33 مظنم
 #+زه ]Ü خلب #A ،#+زه z ÜÜ+ره #A ،#+زه Xv #اهدنق #A ،#+زه 1X لباک #S#z Aرض
 یعرش مکاحم S دشیم >#+A+ یل+وتوک سیلوپ r S+وتوک ۀقی#x یلخ+A تینم+ ام+ !.Aوب
̀ #L. ASدش #رقم ریم+ #وضح 7+ \ولعناخ ۀعی#x یضاق هک دنAرکیم >#+A+ +# هیلدع #وم+
+Sr دمکح+#L +ونکی ریمÑ +ام#z وب یکرتشمA رب نیب 0اتسناغف+ هک+A#+0 +S رقب+# 
 ،یتش+r Aالقتس+ Aوخ L#+دمکح ۀقطنم #A# A+رب ره S ،دش میسقت رکذل+ قباس òاثیم
 عب+وت S تف# نیب 7+ ریم+ A#+0+رب xوفن S ،دش رت Lوق تکلمم تیزکرم \A# AS#` AS ام+
 S +7 دندن+ریم مکح #دپ 7zاجاب 0اشی+ یلS ،دیAرگ میسقت ریم+ 0+رسپ نیب #z +S A#ام+
 لباک ۀن+زخب +# >دنامیقاب S دنتفرگیم Aوخ }#اصم L+رب +# یی هصح Aوخ قطانم دی+وع
 #A .دنتسن+وت یمن >دیناس# رسب +# یلک Lاه#اک #دپ 7zاج+ S0دب S ،دنA+دیم لیوحت
AS#` AS\ ریم+ 0+دن+7رف A#دندن+ریم مکح قطانم نی: 

 .#Sاشپ یبونج تمس ینعی شگنب \#وک #A 0اخ یلع ریش #+Aرس
 ین+رمکح S ریخست هب اهدعب هک لباک یبونج تمA# 7# 0اخ لضف+ دمحم #+Aرس

Sرگ #ومام خلب تیالAدی. 
Sرس دهعیلA+# 0اخ #دیح \الغ A# ینزغ S 0+7+ دعب هک #اهدنق A# الجr tابA 

 0اتسهوک #A هک ریم+ ۀکس `A# 7+A+رب نیدل+ سمش #+Aرس Å +Sوع S ،دش 0+رمکح
 .دش #رقم ینزغ هب Aوب مکاح

 .4 12٦! *دنل عبط *اتسناغف# .!
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 .لباک یبونج رگول #A 0اخ مظع+ دمحم #+Aرس
 .لباک یلامش 0اتسهوک #A 0اخ نیم+ دمحم #+Aرس
 .>+رف z Sالک #A 0+7+ دعب S لباک یبرغ rامش 0ایماب #A 0اخ فیرش دمحم #+Aرس
 zالای+ ین+رمکح هب 0+7+ دعب هک لباک یبرغ zاج >#+زه #A 0اخ \رک+ دمحم #+Aرس

 .دش هتشامگ نغطق S یلامش
 .لباک یقرشم تمس Aابr tالج S 0امغل #A 0اخ ربک+ دمحم #+Aرس
 z A+A )XÜ#ام+ 0الع+ 0اخ یلع ریش #+Aرس S+ دهعیلz S+ره #A ریم+ zوف 7+ دعب

xهجحی XÜávـه Xv٦X\( S 7 هکسA عجس نیاب: 
 تسیل7+ تمسق >دنیاپ تلr ASامج
Sیص ASتسیلع ریش ریم+ ،دمحم تس

 :دنAوب 0اخ یلع ریش ریم+ اب z+ره #A یبیشن تخت تقA# S هک یمهم ™اخش+ 7+
 تیندم rوص+ Øرط S یلخ+z Aاحالص+ \+رگSرپ Sاب هک تسناغف+ نیدل+ rامج دیس
 )\Xv٦٦ ـهXÜv1( ات rاس جنپ هک Aوخ z#ام+ A# AS#` +Sr ریم+ یلA+A، S +# دیدج
AS+\ رکA رب گنجب+A#+0 S وغشم یگنج هناخr وبA، S رب یتصرف+L +احالصz وشک# 
 SØ# اپS +#S ایسt کلامم #S A ،دمtرب #وشک 7+ نیدل+ rامج دیس 0+رب انب S ،تفاین
 اپS#+ #امعتس+ }الخرب A# A+A، S یمالس+ zدحL S+دن S ،دیمA 0ان+وج بلاقب L#+دیب
 .Aرک 7اغt یفینع #اکیپ

A# هنس )XÜv3ـه Xv٦1\( ایقب دنمهم لیابقAz اعس نب 0اخ دمحم 0اطلسAz 
 اب +# 0اخ یلع دمحم yرسپ 0اخ یلع ریش ریم+ ،دنAرک \ایق سیلگن+ }الخ رب 0اخ
 لیابق اب +# Aوخ هطب+# ات Aاتسرف 0ایدنمهم هب Aوخ ریS7 نیAول 0اخ قیف# دمحم
 +# ریم+ #A+رب 0اخ مظع+ دمحم S تخانشن nامس# +# z +S#ام+ سیلگن+ یلA، S#+دهگن
 زین ریم+ رگیA# A+رب 0اخ لضف+ دمحم نی7+ دعب تش+دهگن #Sاشپ #SL A تفلاخمب
 S میلست >رخالب ام+ .A+A }اصم SL رکشل اب شکSدنه >اگجاب `#A، S A# Aرک y#وش
 .تف# +#اخبب 0اخ نمحرل+دبع #+Aرس yدن7رف S ،دش ~وبحم

 7ابجک #A، Aوب #اهدنق 0+رمکح هک Aوخ رگیA# A+رب 0اخ نیم+ دمحم اب نی7+ دعب
 AS ره یلع دمحم yدن7رف S نیم+ دمحم A#y+رب گنج نی#A. Aرک گنج zالک کنرت
 S تشگرب +#اخب 7+ 0اخ نمحرل+دبع دعب rاسکی S )\Xv٦٥ ـهXÜvÜ( دندش هتشک
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 0اخ لضف+ دمحم ریم+ S .تفرگب +رنA S tرک هلمح لباک رب 0اخ مظع+ دمحم A+دماب
 یلع ریش ریم+ S )\Xv٦٦ ـهXÜv1( دندناشن تخت رب +# یلع ریش ریم+ Ä#زب #A+رب
 هناخ z A# AS#+0#ام+ rاسکی 7+ دعب 0اخ لضف+ دمحم ریم+ .تف# #اهدنق هب 0اخ
 لباک تخت رب 0اخ مظع+ دمحم ریم+ SL رگیA# A+رب S )ـهXÜv٤( تشذگ #A اهیگنج
 ۀمیمض 7اب A Sوشک ومt ات +# یلامش zایالS 0اخ نمحرل+دبع A# 7+A` +S+رب S تسشن
 .تخاس لباک

 مه+رف +# >7ات L+وق اجن+ #S A ،دنام 0اخ یلع ریش ریم+ تسدب z+ره S #اهدنق ام+
tS#A، S +7 #+< رک هلمح لباک رب #اهدنقA، S تفرگ +# تختیاپ S +0اخ مظع+ دمحم ریم 
S ره 0اخ نمحرل+دبع AS 0اخ مظع+ دمحم هک ،دنتف# 0+ری+ هب A# +رمب اجنA. S رنج+r 
 S دنقرمس #A S Aرک یی+ریذپ 0اخ نمحرل+دبع 7+ 0اتسکرت #A یسS# 0+رمکح 0امفوک
 .دین+Aرگ میقم +# S+ دنکشات

ـ هXXv٥( دش هتخانش 0اتسناغف+ \امت ریم+ \AS هعفA 0اخ یلع ریش ریم+
Xv٦v\(، A#نی AS#< +رکشل ریمL #+ وصابr دیدج A# رک بترم لباکA، S بتاکم 

 کی A، Sرک Æاچ S رشن #اهنل+ سمش \انب +# 0اتسناغف+ نیلS+ #ابخ+ A، Sوشکب Lرصع
 S وتښپ هب +# Lرکشل دع+وق هلمج 7+ بتک یخرب A، S A#+0ومن ری+A لباک #A +# هناخپاچ
 .Aومن Æاچ S همجرت یسیگن+ 7+ یس#اپ

 ¢+S7# ۀنیباک نیلA، S +Sرک #رقم مظع+#دص +# L#اهدنق >اش دمحم #ون دیس ریم+
 0اخ هّٰلل+ بیبح S هج#اخ ریS7 0اخ الس#+ S هلخ+A ریS7 0اخ هّٰلل+ تمصع هک .تخاسب
S#Ad S7هیلام ری S الاس هپس 0اخ یلع نیسح# S +0اخ یلع دمح S7نی+زخ ری S دمحم 
 ضیعبت S0دب 0اتسناغف+ ۀنکس \+وق+ 7+ هنیباک نی+ A، Sوب #اب#A یشنم رس 0اخ نسح
S +یموق 7ایتم S وب >دش لیکشت یناسلA. S A#+0 رفAL +7 ASAیهاش 0ام S اق+ ای#_ 
 لهاست S #دص تعسSاب یسایس #وم+ #A ریم+ هک دناسریم نی+ S ،تش+دن AوجS ریم+
 رکx لباق Lاه#اک AL. +7ومن #وشک یلاه+ نیب #S+z #+ Aاسم تیاع# AL Sرک #اتف#
 تسیرصع zالیکشت z S+زیهجت اب مظنم رکشل کی سیسات 0اخ یلع ریش ریم+
 نی+ خی#ات #A مه 7اب یلA، S#وخن تکلمم S ریم+ A#دب رطخ تقA# S رکشل نی+ هچرگ+
AS#< A#وخ# xرکشل نی+ .تس+ رک A# الج ،لباک یماظن زکرم تشهr tابA، ریش tابA، 
 :دنAوب لیA x+دعتب فنص هس z +7#ابع خلب ،هنمیم ،z+ره ،\#وک ،#اهدنق
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٦Ü ایپ دنعA< 1 هلمج رفن ٦33 دنع یفá،Ü33 رفن
Xرفن ٦33،] هلمج رفن ٦33 دنغ یف #+وس دنع ٦
رفن X[3،٥ هلمج SLاگ L Sرطاق S یپس+ S یلیف هناخپوت رفن
 A +7وب z#ابع \XváÜ هنس #Ø Aالسل+ تحت مظنم رکاسع \امت _اسح نیاب

٥X،[[3 الع هک رفنS< +7نی v ایپ #+زهA< S Xاجلی+ مظنم ریغ #+وس #+زه ٦#L مه 
SوجA A+تش S +ون+Ñ +ۀحلس t0 ٤3،vÜیسیلگن+ گنفت ٥ S +یناغف S 1وت ]٦Æ 
 گنفت #+زه هن S تسیب \ú Xváá#ام ات یسیلگن+ دنه تلAS .دشاب یناغف+ S یسیلگن+
 !.Aوب >Aرک ¢+ده+ 0اخ یلع ریش ریماب

 A#+0 هک ،تخاس یمظنم Lاهناخ#اک z+ره S لباک #A اهپوت نتخاس L+رب ریم+
 اهپوت Ñ+ون+ هک تش+A مه 7Lاس گنفت هناخ#اک S دنتخاس یم +# #+A< A+رع لیقث Lاهپوت
 .تس+ Aوجوم مه 0ونک ات اهناخ#اک نی#A >دش هتخاس

ASوناطرب دنه تلL 0وچ زین +SاضÑ +اب هلمجل+ یف +# 0اتسناغف t#+شم S دم+# 
 +# 0اخ یلع ریش تنطلس )ـهr XÜv٥+وش( Xv٦v ربم+ون Ü همان ۀعی#x ،دیA یلوقعم
 L+رب ریم+ A، Sرک rاس#+ هیپS# کل شش S گنفت #+زه >S AS+7A ،تخانش تیمسرب
 Lرفس هلابم+ هب دنه L+رسیz Sوعدب )ـهXÜv٦ \]Xv٦( هنس #A طب+S# دیزم دییشت
 +# ریم+ zابلاطم \امت دنه r+رنج رن#وگ ویام A#ال یسایس Lاهسن+رفنک هجیتن #A، S Aرک
 S تش+A #اهظ+ ریم+ یه+وخ ریخاب 0اتسناغف+ #وم+ #A #+ Aوخ ۀلخ+دم \دع A Sرک rوبق

XÜکل هس اب +# گنفت #+زه #Sهفحت ریماب هیپ A+A. رسپ تشگرب لباکب ریم+ 0وچ 
 L#+رف لباک 7+ شگ#زب دن7رف 0اخ _وقعی دمحم A، Sرک دهعیلS +# هّٰلل+دبع Aوخ Adوک
 +# Aاسف عفS A #رقم z+ره ین+رمکح هب +# S+ ریم+ یلA Sرک y#وش z+ره #S A ،دش
 .Aومن

 هب L#+زت هیسS# تلAS اب A، Sرک هجوت زین یسایس لیاسم 7+ یخرب لح هب ریم+
 تیمکح هب 0+ریاب دنمله _t میسقت L+رب ،تخ+Aرپ 0اتسناغف+ یلامش z+دحرس نییعت
 A، Sاتسرف 0+رهت هب +# مظع+#دص >اش دمحم #ون دیس A، Sومن \+دق+ یسیگن+ 0اگدنیامن
 سن+رفنک Xvá1\( S ـهXÜ[3 رفص( هملش سن+رفنک #A مظع+#دص نیمه 0+7+ دعب

X. +0وتلمه 0اتسناغف. 
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 یلS ،دش لماش Lوناطرب دنه تلAS اب )ـه٤]XÜ رفص L Xváá#ونج S# )13اشپ
 رب هیسS# تلAS هک تش+AS+\ A یسامولپیL Aاه >رک+ذم نیمه S دماین لمعب هقف+وم
 Srال+ عیب#( دش رت دیدش دنه >+رب رطخ S تفرگب +# نیم7رسنtS#A، S t \وجه +ویخ

XÜ[3ـه(. 
 ،دیسرن ییاجب #Sاشپ سن+رفنک #A >اش دمحم #ون دیس مظع+ #دص z+رک+ذم 0وچ

S وخA مه مظع+#دص A# دش ضیرم سن+رفنک 0ایرج< S A# اشپS# +7 تف# 0اهج، 
A#تقونی ASوناطرب دنه تلL رعم تسایسS{ ”اف#S#A دحرس رب +# “یسیلاپ+z 
 0وچ .Aرمش zاجن >+# هناگی دنه تظافح L+رب +# S7اجت S دین+Aرگ #اک #+دم 0اتسناغف+
ASتل #Sریفس رفنکی هیسL #+ رنج هک+r اتسرف لباکب تش+دمان !}وتالیتسA< وبA، 
tوشم تخس +# دنه 0ویسایس ریفس نی+ 0دمy A+هک ات ،تش Aهب تس tگنج 7اغ AS\ 
 .دنAومن S7اجت 7اب 0اتسناغف+ dاخ رب S دن7A 0اغف+ S سیلگن+

 7+ )ـه٥]XÜ >دقعیXváv\، x ربم+ون Ü3( هب لماک z+زیهجت اب سیلگن+ رکاسع
 rامک  #A 0اخ یلع ریش ریم+ .دنتفریم شیپ S دنAرک S7اجت 0الوب S \#وک S ربیخ >+#
 اجن+#S A ،تف# فیرش #+زم هب ~A #S+دم+ دیماب A Sرک dرت +# لباک یگمیس+رس
.)\]Xvá ـه٦]XÜ رفص ]Ü( تف# 0اهج 7+ ~رقن Åرمب یماکانب

 0انمشS A دندنام رسیب \Aرم ،دش >دیA یکانفس+ تلاح لباک #A ریم+ نتف# 7+ دعب
 rاس v 7+ دعب +# 0اخ _وقعی >A+زهش تقونی#A+#+0 Aرس 7+ یخرب .دندمt یم شیپ
 .دنتش+Aرب یهاشAاپب +# S+ ـه٦]XÜ یناثل+ عیب# #S A دندیشک 0+دن7 7+ سبح

̀ A+7 ریم+ S دنAرک ریخست +# 0اتسناغف+ Aوخ dانتشهz Aوقاب سیلگن+ 0ایرکشل
 rالج S لباک نیب تسیاج کمدنگ ،دنAرب کمدنگ #A سیلگن+ >اگرکشل هب +# هبرجت یب
tابA هک A# گنج +Sr یگنرف رکشل 0اغف+ 0ای7اغ #+ A#+رک فلت یلکب اجنA< وبAدن Sیل 
 #A هک +# کمدنگ ~وحنم `دهاعم S ،دش >دیناشک 0+دیم نیمهب A+0ان `A+7 ریم+ 0ونک+

X. رشØ تسایرب هک یسایس تئیه نی+ یی+ریذپ Stoletoff S7اتخم ری# #Sیس tوب >دمAدن A# 
 t0 ۀمجرت هک >دش رشن Ä#وب7رتپ تنس ۀقطنم Golos ~ولوگ >دیرج \Xváv ربمون >ام >#امش
A# ۀلجم t#امش انای#` +Sr اسr Ü رگ عبطAرنج ،دی+r وتیلوتس{ ÜÜ زق رفن+ò S رفن ٤ 
 XX هب A Sرک تکرح دنقرمس 7+ 0وج X٤ خی#اتب S تش+A >+رمه زیغرق رفن S X٥ تمدخشیپ
 .دیس# ریم+ #وضحب لباک #اصحالاب یهاش رصق #Xváv A تسگ+
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 اضم+ Aومن هچ#اپ هچ#اپ +# #وشک نی+ نین7ان مسج S تس+ ینيگنن ۀکل 0اتسناغف+ خی#ات
 .)\]Xvá یم Ü٦ ـه٦]XÜ هیناثل+ ALامج ٤( Aرک

 >Aاتف+ Lدیدش ìرم ì Sره #وشک \امت #A هک دش اضم+ یتلاح #A کمدنگ `دهاعم
 ثیحب n+دب+ S تسیزیم 0+رگیA >انپ #A لباک رهش #A زین 0اخ _وقعی `A+7ریم+ A Sوب
 دنه Lوس هب 0اتسناغف+ 7+ >ام دنچ 7+ دعب S ،>دشن هتخانش تکلمم \امت >اشAاپ
 یقوقح تیمه+ >Aاعم نی+ 0+ربانب S تفرگ #+رق Lوناطرب دنه تلAS >انپ #S A تخیرگ
 #S A ،دش +دج 0اتسناغف+ 7+ \#وک S نیشپ S ربیخ >دهاعم نی+ بجومب .تش+A ده+وخن
 !L#انویک سیول رس هک سیگن+ رفنکی مه S ،دمL tوناطرب دنه zافرصتم
)Xv٤X-Xvá[\( تش+دمان S A# +اضمL یگدنیامن سیلگن+ }رط 7+ کمدنگ `دهاعم 
 لباک #اصحالاب #Xvá[\ A ییالوج S +7 .دش #رقم سیلگن+ >دنیامن ثیحب ،ALرک
 0ای7اغ S دش 7اغt یمومع شبنج 0اتسناغف+ #A دعب >ام دنچ ام+ ،تفرگ تنوکس
 y#وش زین لباک #اصح الاب میقم 0ایرکشل S ،دنAرب 0ایگنرف #اتشکب تسA 0اغف+
 \امت اب +# سیلگن+ `دنیامن #اصح الاب #A رتلS+ همه S +7 .دنتسویپ نیدهاجم هب S ،دنAرک
 .)\]Xvá ربمتپس 1 ،ـه٦]XÜ 0اضم# X٦( دنتشکب t0 ۀلمع

 لباقم #A یلم Ä#زب نیدهاجم A Sرک \+z ASدشب سیلگن+ S 0اغف+ \AS گنج
 r+رنج A، Sوب >Aرک S7اجت یسیلگن+ AایL 7+وق اب ربیخ `#A 7+ هک 5نیلربمیچ r+رنج

X. Sir Pierre Louis Napoleon Cavagnari رنج دن7رف+r tASاسب هک فلr Xv٥á\ 
 بت+رم Lدحرس قطانم S دنه #A 0+7+ دعب S ،دش لماش ینپمک ایدن+ تسی+ رکشل تمدخب
 هک نیلربمچ رس تئیه #r Xváv\ Aاسب A. Sوب #Sاشپ z Sاهوک مکاح Xváá ات S تفای یگ#زب
 ولج یسایس تئیه نی+ نتف# 7+ دجسم یلع #A یناغف+ نی#ومام A، Sوب وضع دنتفریم لباکب
 .)á٦ یف+رگویب نیدن+( دنAرک Lریگ
Ü. Sir N. Chamberlin دلوتم Xvاس 7+ هک نیلربمچ سل#اچ دن7رف ٥٦r Xvá1 تمدخ هب 
 A، Sوب لماش 0اغف+ گنج #A سترب+# رس اب )\S A# Xváv-v3 ،دش لخ+A دنه تموکح رکشل
 0+7+ دعب S ربیخ L+وق 0+دنموق A، A# Xv[3وب Lرکشل #+دبصنم ریمشک S ~+#دم #A 0+7+ دعب
 Lدحرس L+وق r+رنج رتکپسن+ \S A# X[33 یبونج Lاقیرف+ #A سترب+# A#ال یصوصخ رترکس
tوب دنیلریA )+یف+رگویب نیدن áá(. 
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 هلمح 0الوب `#A >+# 7+ هک z5#+ویتس r+رنج S ،دمt یم شیپ \#وک >+# 7+ هک !سترب+#
 A، Sوبن #+زه ٥3 7+ رتمک سیلگن+ یشک رکشل نی+ .دنAاتسی+ یگن+Aرماب ،Aوب >Aرک
 0+رس S ،دنAرک تمSاقم یگن+Aرم اب یناغف+ 0ای7اغ یلS ،دنتش+A یلماک zاحیلست
 S یک >رت 0اجبحاص S ړدن+ ملاع کشم الم S#Ad S 0اخ 0اج دمحم rاثم+ نیدهاجم
 S7+0اجتماب فلتخم A#+وم #A مه >ریغS یفاص 0اخ 0امثع دمحم S 0اخ _وی+ #+Aرس
A# tSاهگنج نی7+ یکی .دنتخیL 0اشیرپ تخس +# یسیلگن+ 0ایرکشل هک نک هلصیف 
 }+رط+ z S+ره 7+ یناغف+ یلم L+وق گنج نی#A. Aوب دنویم 0+دیم }اصم ،Aرک
 دمحم ìات لینرج S 0اخ یلع ریش ریم+ نب 0اخ _وی+ دمحم #+Aرس Azایقب #اهدنق
 عمج #اهدنق Lاملع >ریغL S#اهدنق میحرل+دبع Lولوم Aاهج L+وتف S لیخنامیلس 0اخ
 Azاقب یسیلگن+ L+وق A، Sوب >دمt کشرگب >+رف z S+ره 7+ 0اخ _وی+ #+Aرس .دندش
 تفرگ #A دیدش گنج .دندمt 0اش SL# شیپ دنویم 0+دیم #S7 Burrows Aرب r+رنج
S رصع ات #S7 Xá 0ابعش XÜ[áـه، Üá ییالوج Xvv3\ 0ای7اغ حتفب S تسکش 
 لخ+A# A #اهدنق رهش #A سیلگن+ رکشل فیسل+ ةیقب S ،تفای همتاخ 0ایگنرف دیدش
 #اهدنق هب +# Aوخ لباک A# ÜÜ #S7 +7 سترب+# r+رنج هک ات .دندش >دنهانپ #اصح
 +# 0اخ _وی+ #+Aرس L+وق ربمتس Sr+ هب Xvv3\( S تسگ+ >ام 1X ات ]( دیناس#
 ،Aرب >انپ 0+ریاب اجن+ S +7 ،تف# z+ره Lوسب Aوخ 0اقلعتم اب #+Aرس S تخاس 0اشیرپ
S +7 +مه 0+ری A# تیامح ASوناطرب دنه تلL tدم، S A# #+SدنپلL S ات #وهال A\ رمÄ 
 #7L Aاغ نی+ #+زم .)ـهX11Ü یلSال+ ALامج XX ،\X[X٤ لیرپ+ A )Xáرک تنوکس
 .تس+ عق+S بیبح دیس `ربقم #S# Aاشپ رهش _ونج

X. Sir E. Roberts اش#ام دلیفr #+ولوتم سترب )Xv1Ü( هک A# Xv٥Ü رکشل تمخبL 
 \A، S A# Xvávومیپ +# L S +A+#Lرکشل Ä#زب بت+رم اقیرف+ S دنه #S A ،دش لخ+A _اجنپ
 دنویم گنج 7+ دعب S لباک #A سیلگن+ L+وق 0+دناموق rاسکی 7+ دعب S \#وک L+وق 0+دناموق
 r X[3Xاس هب هک دش >Aاتسرف یبونج Lاقیرف+ هب 0+7+ دعب A، Sوب #اهدنق #A #وکذم L+وق دیاق
 .)1ÜX یف+رگویب نیدن+( Aوب فیچ نی+ #دنامک
Ü. J. Stewart اش#ام دلیفr رب+# دن7رفz ویتس+#z )دلوتم Xv٤Ü S یفوتم X[33\( هک A# 
 .Aوب سیلگن+ Ä#زب Lاهل+رنج 7+ یکی 0اغف+ \AS گنج
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 0اکیAزن S 0+دناخ اب )\]Xvá ـهXÜ[Ü( هجحیA# x زین 0اخ _وقعی >A+7ریم+
 Lاپ 0اتسناغف+ #A دنتسن+وتن nامیقتسم 0وچ 0ایسیلگن+ A، Sوب >دمtرب لباک A +7وخ
 دنکشات #A هک 0اخ لضف+ دمحم ریم+ نب 0اخ نمحرل+دبع #+Aرسب 0+ربانب ،دننک مکحم
 #اکی#اچ هب +# Aوخ S تشذگ ومt 7+ تلجع هب مه #+Aرس ،دنAرک لسوت Aوب L#+رف
 Aرجمب S ،دش >رک+ذم لخ+L Aوناطرب دنه یسایس >دنیامن !نفیرگ لپیل رس اب S دیناس#
S#SA ام+ 0الع+ #اکی#اچ#z وخA #+ ومنA )Xá 0ابعش XÜ[á، Üá ییالوج Xvv3\(. 

 îرش هب +# S +S ،دنتفریذپ Aوب نینهA tرم هک +# 0اخ نمحرل+دبع سیلگن+ 0ویسایس
 S تفریذپ S#zرض بسح #+Aرس ،دنA+A هیوقت `دعS یج#اخ تسایس #A تعاط+ rوبق
 .تسشن یهاش تخت رب S دمt لباکب هک Aوب ـه٦]XÜ 0اضم# ٥ خی#اتب

 /اخ یلع ریش ریم+

X. Lepel Henery Griffin دلوتم Xv٤3\ اسب هکr Xv٦3 زب رترکس#Ä +اجنپ تلای_ S 
 ،تش+A یگ#زب بصانم دنه #A زین Xvv3 7+ دعب S ،0اتسناغف+ #A یسایس `دنیامن r Xvá3اسب
 دن#وهشم >ریغXvá3\ S ،_اجنپ 0اگج+# Xv٦1\ S _اجنپ LاسS# بتک z SLافیلات 7+
 .)Xv3 یف+رگویب نیدن+(
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 S ،تش+A #وم+ `#+A+ ۀبرجت AL#وخ Ay، +7وخ _اتک Aانتساب هک نمحرل+دبع ریم+
 0اتسناغف+ \Aرم A SL #SØوب >دمt #اب یبرجم Aرم S >دیA +# #اگA #S7رس S \رگ 7+ یسب
 لخ+A# A شیوخ یهاش ظفح L+رب هک ،دنک A#d تسن+وتیم S تخانشیم یبوخب +#
 اب یج#اخ تسایس #A یلA Sرک دیاب #اتف# zدش S فنع هچ اب لیابق LاسS#اب #Sرشک
 .دیامن ینایاش >Aافتس+ Aوخ عفن هب زین 0اشی7+ هک Aوب میالم #وط هچ دیاب Lوناطرب دنه

 A+A، S تینم+ +# رهش نی+ SALزب S ،تسج }رصت لباک رب دیدج ریم+ هیحS# نیاب
 سیلگن+ 0ایرکشل #+زه >A اب سترب+# r+رنج 7S+ لبق یلS تف# #اهدنق هب 0+7+ دعب
 L#+رف 0+ریاب S >دیشک #اهدنق 7+ +# 0اخ یلع ریش ریم+ نب 0اخ _وی+ دمحم #+Aرس
 r+رنج S ،دنAرپس Sاب +رنt سیلگن+ 0ایرکشل دیس# #اهدنق هب ریم+ 0وچ .Aوب هتخاس
 7+ ربیخ A Sابr tالج >+# z +7#+ویتس r+رنج S 0الوب `#S A #اهدنق >+# 7+ سترب+#
 .دش متخ مه سیلگن+ S 0اغف+ \AS گنج S ،دندمt رب 0اتسناغف+

 عیطم ًالماک +# SAدح S t0 ،تشکب #اهدنق #A #+ Aوخ 0افلاخم نمحرل+دبع ریم+
 0افلاخم \امت یمک zدم #A، S Aرک هجوت 0اتسناغف+ رگیA صصح ۀیفصت هب S دین+Aرگ
 .تخاس L#+رف #وشک ì#اخ هب ای S ین+دن7 ای A، Sومن لتق +# Aوخ

ASوناطرب دنه تلL رک هیوقت +# ریم+ زینA A# هنس Xvv3\ هب +S کل جنپ #Sدقن هیپ 
 A+دم+ S+ هب دنوپ #+زه r Xvاس ره A+A، S گنفت #+زه نیدنچ Æ Sوت دص نیدنچ اب
 طلسم 0اتسناغف+ \امت رب S ،تفرگ zوق یمک zدم #A ریم+ z#وصنیاب S ،دنAرکیم
 تسدب A# Xvv٤ +# 0انغش S 0اشخدب A Sوشکب \z #+ A# XvvX+ره S #اهدنق .دیAرگ
tS#A، S +7 S+رم یلع زین 0اخA+0 #+ تخ+دن+ رب S وعÅ SL مکاح +# #اتات 0اخ #افغ 
 rاس #L Aوخدن+ S هنمیم ات +# 0اتسناغف+ یلامش zایالS 0+7+ دعب ،Aومن #رقم شیوخ

Xvvرک حتف \٥A، S 7 ومع هب+A` احس+ دمحم شیوخò رپس 0اخA، Sرس نی+ یلA+# A# 
)X13ـه٦ Xvvv\( A# +وش اجن#y رکA S +وف ریم#+n تف# #+زمب S +هب +# 0اخ قحس 
 .tS#A تسدب +# یلامش zایالS \امت S ،دن+# ومS#+L tام

A# رصع SL الک ات ینزغ 7+ 0ایجلغz وش#y رکAدن، Sیبوکرس +# 0اشی+ ریم+ یل 
 \Xv[1( دین+Aرگ عیطم زین +# 0اتسناغف+ طسS >#+زه \Aرم 0+7+ دعب A+A S تخس

X1XXـه(. 
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 y A#+0وب >ایس y Sوپ دیپس 0+رفاک A< Sاتف+ رنک rامش هب هک 0اتس#ولب #اسهوک
ـ هX1X1 هنس #A زین ،دنAوب ì#اخ یناغف+ تموکح ~رتسA 7+ >#+ومه ،دنتش+A یناگدن7

Xv[وم ریم+ مکحب )\٥#A رنج هلمح+r یخرچ #الاس هپس 0اخ #دیح \الغ S+رگ عقAدی، 
S رمA\ tامامت +رنn عیطم S تخاس 0املسم S tدیمان 0اتس#ون +رن. 

 #A هک ،Aوب LدنمSرین یچ >#+L S +Aوج >زیتس S ریلA صخش یلخ+A# +A+#` A ریم+
 فق+S 0اهج ÑاضS +7 +S ربدم S# SالA ام+ ،تش+دن Lریظن 0افلاخم #اتشک L Sزیرنوخ
 ìات S هتشون یس#افب همان دنپ \انب یباتک هچنانچ ،تش+A مه AL+وس همین A، Sوب
 +# Lوق رکشل SL .تسSاب _وسنم S دن+ هتشاگن S+ رم+ هب y#وضح #A مه +# خی#+وتل+
 #الاس هپس ،یخرچ 0اخ #دیح \الغ #الاس هپس دننام Aوخ ALامتع+ 0+#الاس هپس Azایقب
 یسوساج >ری+n Aاصوصخم S ،تس+#L( tډنل( 0اخ #دیح \الغ #الاس هپس ،0اخ 7رم+رف
 #A مه +# هتسوپ رتافS A ،تشامگ وس رهب +# L#اک \اکح ،Aرک سیسات #وشک #L #+ Aوق
Sایالz S البA +وشک 7اب یناغفA، دجم +# یعرش مکاحمA+n رک اپربA، املعL Aینی #+ A# 
 کی A، Sرک سیسات ون رس 7+ +# هناخپاچ ،تشامگ \ولع سی#دتب لباک یهاش هس#دم
 یفوتسم رظن تحت #A +# هیلام رتافA. Aومن J+دح+ لباک #A زین +# 7Lاس گنفت هناخ#اک
 یلخ+A رفس L+رب +# L#+ده+# A، +S#+òرک رت مظنم zایالS 0ایفوتسم S زکرم کلاممل+
 0+ربانب A Sرک دیدهت S بیقعت zدشب +# 0اشکرس S قیرط Ñاطق A S A7A+0 Sومن جی+#
 زکرم A+#+L تکلمم S تفرگ ¥Sرف هلمجل+ یف زین تعنص z S#اجت SL A+A، S# تینم+
S+دح +A+#< رگAدی. 

 سیلگن+ تلAS اب ،Aوب ییوکین zامولپیS A میالم Aرم ریم+ :یج#اخ تسایس #A ام+
 S#AL، Sرپ شیپ 7+ شیپ +# Azوم S یتسAS بت+رم >#+ومه AL Sرک #اتف# یمرن هب
 A، Sرک \+# +# تکلمم z#ام+ لی+A# +S هکن+7+ دعب ،یتفریذپ Lونعم AL Sام LاهA+دم+
 هکس S دن+وخ 0+ونع نیدب هبطخ S تفرگ \Xv[Ü هنس #A +# نیدل+ S ةلمل+¢ایض بقل
7A، S امامت +# 0اشکرسn دشبz تشکب S رب نیب 7+ ایA+هب نئمطم رطاخ هب ،تش 
 +# یتسAz S ASوم بت+رم S تف# LدنپلS+# هب دنه r+رنج رن#وگ نیرفA A#ال zاقالم
 هب +# هّٰلل+ رصن #+Aرس Aوخ کچوک دن7رف rاس دنچ 7+ دعب S )\A )Xvv٥ومن رتمکحم
 .)ـهX1XÜ ،\٥]Xv لیرپ+( تش+r Aاس#+ زین سیلگن+ هکلم #اب#S A 0دنل
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 :دن- لیE F-رق هیاسمه A;B اب ریم- دهع یسایس عیاق; نیرتمهم
X® A# هنس )X131ـه Xvv٥\( ASزت تل+#L #Sره یلامش >دجنپ رب هیس+z رکشل 

 ÑافA یگن+Aرمب یناغف+ ظفاحم رکشل رس نیدل+ Jوغ r+رنج هکیAوجSاب A، Sرک یشک
 .Aاتف+ 0ایسS# تسدب >دجنپ Aرک

 >ام #A هک :دسیون یم نینچ خی#+وتل+ ìات #A >#اب نی#A 0اخ نمحرل+دبع ریم+
 سیئ# Lاتلیr 7+رنج S یسیلگن+ 0ویسیمک سیئ# S0دسمل رس r+رنج \Xvv٤ ییالوج
 +# >دجنپ #اک 7اغt 7+ لبق یلS ،دنAوب >دش نیعم z+دحرس دیدحت L+رب یسS# 0ویسیمک
#Sاغش+ 0ایسr رکAدن. 

 \AS یشنم Lوج# تسیS }7وج رس +رنt تسای# هک LرگیA 0ویسمک نی7+ دعب
+A+#` دنه یج#اخ A+تش، S +اضعL t0 چیدلویه لنرک S تیئ لنرک S 0اخ ملس+ یضاق 
 نی+ .دندش هتشامگ ~S #S یناغف+ z+دحرس دیدحت هب دنه تموکح }رط 7+ ،دنAوب
 A+A ییالط Lاهناشن 0اشیاب ریم+ .Aرک متخ \Xvv٦ ربوتک+ >ام #A #+ Aوخ #اک 0ویسیمک
S +7 تمدخ Sرک 0انتم+ 0اش یعسA، S هقف+وم >رخالب tدحرس دیدحت نی+ نیرخ+z A# 
 .دش +زجم 0اتسناغف+ n +7امس# >دجنپ S اضم+ \Xvvá ییالوج #Ä A#وب7رتپ تنس

 7+ ریم+ S تسلماش #الاس هج+وخ ات #اقفل+xS ۀنهA 7+ یطاقن رب Lوج# همان دیدحت
ASاضاقت دنه تل A+هک تش tذگ میالع ریماپ #اسهوک ات +رن+#L دیامن، Sشه+وخ نی+ یل 
 دیدحت لیاسم Lایاقب #وکذم تیئ لنرک \r Xv[1اس #A 0+7+ دعب S ،دشن لیمکت ریم+
 رب Ä#زب L#وت+رپم+ AS نیب تسن+وت ریم+ #وطنیدب A، Sرک لح زین +# هقباس همان
 .دنک ین+رمکح 0اتسناغف+

Ü® Aاه#اک 7+ رگیL دب ریم+ هک یسایسS0 رم ۀگرج قیدصت ای شه+وخA\ 
 یم SL صخش تمذب +# یگ#زب تیلوئسم 0اتسناغف+ خی#ات #A+A، S A \اجن+ 0اتسناغف+
 S یقرش z+دحرس Lوناطرب دنه تلAS اب هک تس+ دن#ویA ۀمان دیدحت Lاضم+ 7A+دن+
 L Sربسیلاس A#ال S نپ# A#ال 7+ نم دیوگ ریم+ ،Aرک دیدحت +# 0اتسناغف+ یبونج
S+رک شه+وخ دنه 0ای+رسیA\ هک S7دح نییعت 0ویسیمک تسایرب +# دنه ۀج#اخ ریSA 
 A#ال S ،تش+A لطعم +رنt 0اخ قحس+ #+Aرس y#وش S نم یشوخان یلS ،دنتسرفب
 0اتسناغف+ #A سترب+# 0وچ Aرک #رقم #اک نیاب +# سترب+# A#ال هنطلسل+ بیان S0دسنل
 هک ات ،متش+A لطعم +# S+ 0دمt نم ،دن#وشب Sرب \Aرم Aوب نکمم S تش+L Aدب قب+وس
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 تسایرب دنه هج#اخ ریS7 !دن#ویA Aرمیت#ام Lرنه رس \Xv[1 ربمتپس رخ+A# +S رخالب
 S سیل+ لنلک 0ویسیمک نی+ Lاضع+ S ،دمt لباک هب Lدحرس SAدح نییعت 0ویسیمک
 .دنAوب رگیA 0ایدنه رفن دنچ S دلن+S رتسم d S#الک رتسم S تمس+ سیرنام 0اتپک
 ~وحنم ۀمان دیدحت هجیتن #S A ،دش 7اغt ریم+ Aوخ اب لباک #A یسایس z+رک+ذم
Aرگ اضم+ دن#ویAام تفه همان دیدحت نی+ .دیA< A+#A، بجوم هب هک t0 دحرس طخL 
Aدح 7+ دن#ویSA رتچ ات 0اتسچولب+r S S+رگ نییعت 0اخAدی، S اخd اهL نمچ S 
 z S+وس S #وجاب L Sدیرف+ S #انچ+#اپ S \#وک S لیخ دنلب S 0اتسریS7 یئغچ S نیشپ
 هب S +دج 0اتسناغف+ A، +7وب یناغف+ Lاهکاخ Lایاقب 7+ هک r+رتچ S ~الیچ S ریS A رینب
 ،دنه تموکح }رط 7+ هیپS# کل Xv هیپS# کل L XÜاجب nاتلباقم S ،دش لماش دنه
 .دش >A+A زین یگنج ۀحلس+ A+دم+ `دعS S ،دش #رقم هنایلاس ریماب

 قیدصت +# کمدنگ ~وحنم یقوقح ریغ ۀمان #+رق+ دن#ویA ۀمان دیدحت z#وصنیاب
A+تش، A# 7 ریم+ هکیلاح+A< اثیم 0اخ _وقعیò کمدنگ #+ A# رطض+ تلاح+# S رهì S 
̀ دنیامن 0وچ A، Sوب >Aرک ¢اضم+ >+رک+ S ربج تلاح هب بناج+ 0ایرکشل \وجه ì Sرم
 ریم+ S .تش+دن Aوجt0 S یقوقح تیهام 0+ربانب Aوبن زین #وشک ملسم >اشAاپ A\ Sرم
 ۀگرج zوعA ای S تلم 0اگدنیامن rوبق S0دب +# دن#ویA ۀمان دیدحت زین 0اخ نمحرل+دبع
 .Aوب >Aرک rوبق nاصخش ،A t0# ای rوبق هب یلم

 ریم+ .دمtرب لباک Xv[1\ +7 ربم+ون X٤ خی#اتب دن#ویA 0ویسیمک rاح ره هب
 Aوب رکسع رفن ٥v،á٤3 A+#+L ـهSA X133دح #A شت#ام+ لی+A# +S 0اخ نمحرل+دبع
Sام+ #+رقتس+ 7+ دعب یل#z A# ره ،لباک+z، الج ،خلب ،#اهدنقr tابA، +امس# S لح+وس 
tدحرس وم+z +0+ری S مظنم رکاسع دنه S +اجلی#L xلی A+تش: 

v3 ایپ دنعA< دنغ ره á33 رفن ٥٦،333 هلمج رفن
رفن 333،X٦ هلمج رفن ٤33 دنغ ره #+وس دنغ ٤3
X33 رطبL یف هناخپوت X33 رفنL وت ٦ ابÆ هلمج X3،333رفن

X. Sir Morteimer Durand دلوتم Xرف ٤S#L Xv٥3\ Sرنج رجیم دل+r می+ چی+ رس Aدن#وی 
 #A سترب+# یسایس رترکس \]S A# Xvá ،دش لخ+r Aاگنب L#وشک تمدخ #r Xvá1 Aاسب
 Aوب سیلگن+ ریفس t0 7+ دعب S دنه تموکح هج#اخ #وم+ رترکس ٤]-r Xvv٤اس A. +7وب لباک
A# ام ،0+رهتA#دی S S+دنه یف+رگویب( 0وتگنش XÜv(. 
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٤،333 هلمج رفن #+زه دنغ ٤ یهاش هصاخ `Aایپ

٤33،Ü هملج رفن v33 دنغ ره دنغ 1 یهاش هصاخ #+وس

Ü3،333 هلمج سیلپ یفاضL t+وق

 رفن X3،333 هلمج ،#+وس L#اجلی+
 هیلسS نیاب ریم+ هک دیسریم رفن ٤33،A X٤v+دعتب حلسم L+وق \امت Aدع #وطنیاب

 .دنک یبوکرس +# 0اشکرس S دیامن نیمات تکلمم #A +# هقباس یب تینم+ تسن+وت
 ،Lرگنه7L، tاس گنفت ،7Lاس ~وت#اک ،هکس _رض اهناخ#اک نمحرل+دبع ریم+

 +# یفاحص ،عبطم ،یطایخ ،Lزپ 0وباص ،7Lاس zوب ،یغابA ،یشک òرع ،7Lاس Æوت
A# لباک A+ومن ریA< S +A+#< اهL وشک ،یماظن#L، ریمعت ،هیلدع+z، اعم ،یبطA0، 
 تخاسب +# لباک یهاش S +#Ä رصق نیدنچ A، Sوشک +# ینیA ~#+دم ،هتسوپ ،z#اجت
S 0اتسناغف+ \امت #+ A# تحت +A+#` S+زکرم دحL A# tS#A، یعس نی+ هک SL وکشم# 
 .تس+

 ]A )Xرمب ~رقن Åرم هب لباک #r Aاس z ÜX#ام+ 7+ دعب نمحرل+دبع ریم+
 .)\X[3X ،ـه]X1X( هیناثل+ ALامج

 /اخ نمحرل+دبع ریم+
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S عیطم یتکلمم S وخ 0+رسپ هب +# 0اشکرس 7+ یلاخA تش+ذگ A# رم هکیلاحA\ +7 
 7+ سپ ،دنAرکیمن #Sاب +# z +Sوف یتدم مه Äرم 7+ دعب S ،دندی7رلیم SL \ان 0دینش
SL رس” بقل هب 0اخ هّٰلل+ بیبح ریم+ شگ#زب دن7رف+ì +ةلمل S +لباک تخت رب “نیدل 
 +# Aوخ Ä#زب دن7رف 0اخ هّٰلل+ تیانع \r X[3٤اسب X[3X\( S ربوتک+ ٦( تسشن
 دنه ۀج#اخ رترکس میلS سیئول t0 7+ دعب A، Sاتسرف دنه L+رسی+S 70رک A#ال zاقالمب
 .Aرک ¢اضم+ +# ـهX1Ü1 \رحم X٤ ،\ú X[3٥#ام ÜX `دهاعم ریم+ اب S دمt لباکب

A# تنطلس رصع Xv اغب زج 0اخ هّٰلل+ بیبح ریم+ ۀلاسSابکی هک یت# A# تمس 
 y#دپ +ری7 ،دیسرن #وهظب یی هعق+S ،دمt لمعب یی7 دمح+ A+دناج یگAرکرسب یبونج
 Lرطاخ اب ریم+ 0+رب انب ،Aوب >Aرک یلاخ اعA+ _اب#+ L S#اک rاج# 7+ +# تکلمم ًالبق
t#+\ A# طیحم tوسA< 7رکیم یگدنA. A# هنس X1Üرفس ٥L اهدنق هب تکلمم لخ+دب# S 
 دنهب هنطلسل+ بیان وتنم A#ال zوعدب \L X[3á#ونج #A، S Aومن خلب S هنمیم z S+ره
 .تشگرب SAرمج S# Sاشپ >+# ú X[3á\ +7#ام S A# á تف#

 SL #+ +7زج #اثA S tرکن #وشک #A +# یمهم #اک یلخ+A تینم+ S ¥+رف AوجSاب ریم+
 ۀس#دم کی Øاتتف+ ،Aرک هک یکین SLزج Lاه#اک A، +7ومن S+#A تکلمم هب دیدج تیندم
 #A یی+دتب+ بتاکم _اب دنچ S هیبرح ۀس#دم کی S هیبیبح \ولعل+#+A \انب یکلم
 میاق لباک #A هناخپاچ A S ASرک رشن زین هیناغف+ #ابخل+ ì+رس \انب #ابخ+ کی ،تسلباک
 .تخاس îاب# d Sرس S ¥اب S رصق دنچ S ،دش

A# میظع گنج X[Xیفرطیب 0الع+ \٦ A+A. 
 +# \Aرم A Sوب +#+دماب S میالم یلیخ y#دپ هیS# }الخ رب ریم+ یلخ+A تسایس

 A+#< S+ 7رط #A یلS تش+L Aدنباپ ≠ولص S \وص S ینیA \اکح اب nاصخش t7#A، S یمن
 0اکم S 0ام7 هک 7L#اب rوحت ،L#وشک #وم+ رگیz S Aایلام ذخ+ S ری+AS لیکشت
 .دنام #+رق رب Aوب >Aرک عضy S#دپ هک یمیدق متسیس 0امه A، Sرکن S+#A تش+A اضاقت

 #اکش #X[X[\( A ـهX11á( یلSال+ ALامج Xv هبنشجنپ بش هّٰلل+ بیبح ریم+
 .Aومرف SA+Ñ +# یناف #+A هچگنفت _رضب 0امغل yوگ هلک >اگ

S رب+A#y رسA+# 0اخ هّٰلل+رصن A# الجr tابA +اپ 0العAرک یهاشA Sرم یلA\ 
 S ،دنAومن هنانامرهق تضهن ،#وشک تیمامت طفح r Sالقتس+ یبای7اب L+رب 0اتسناغف+
t7+Aدن7رف 0اغف+ 0اه+وخی AS\ +رس ،دیقف ریمA+# +تنطلس تختب +# 0اخ هّٰلل+ 0ام 
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 7اغr tالقتس+ گنج ú X[X[( S#ام Sr+ ،ـهz XÜ[áy، X11áوح ]( دندناشن
!.تفای

 /اخ ّهلل+ بیبح ریم+

X. وح+AJ القتس+ 0الع+ 7+ دعب رصاعمr دجمA S اتحم ،دیدج 0اتسناغف+ لیکشتì دلج نتشون 
 .دش متخ اج نیرب _اتک نی+ نیربانب S تسخی#ات هناگ+دج
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 یعامتج- ; Mرکف Jاض;-
 Lرجه LرمقXX٦3 هنس #t7+A، A 0اتسناغف+ Aدجم لیکشت S >اش دمح+ تضهن

 \+r ASاس >z Aدم هک #اشف+ #Aان تقوم ۀطلس S #اهدنق یکتوه تلî ASوقس 7+ دعب
 ÑاضA، S +Sوب >SL A+A# ًالبق 0اتسناغف+ خی#ات #A هک تسیتاعق+S لسلست ۀجیتن ،Aرک
 Lاه شبنج هجیتن #A هک تش+A اضاقت 0اتسناغف+ نیم7رس ALاصتق+ S یعامتج+
#S0اش S احشوخr S ریمSسی ASتل t7+A S رینSوجوب یناغف+ دنمA tدی. 

 0ای#ومیت تلî ASوقس 7+ دعب +# 0رق دنچ zرتف Lاه >#AS 0اتسناغف+ \Aرم
 >دین+#ذگ یگنج هناخ S یخلت z Sرسع اب 0ایرباب S 0ایوفص zالمح AJ+وح #z A+ره
S +7 وخ یلم تیزکرم 0+دققA وب سسحتمAاهدنق 0ایکتوه هک ات ،دن# S +ره 0ایل+دب+z 
 rاحشوخ S 0ایناشS #S ،دنAرب نیب S +7 >دن+# بقع +# 0+ری+ 0ایوفص یبنج+ ۀطلس
 Lرباب 0اهاش ۀطلس Lایاقب اب >ریغS نیرت 0اخ ریش S دنمهم 0اخ لمی+ S کټخ 0اخ
 .دنA+A ییاه# z#اس+ ¥وی A #+ +7وخ تلم S هتخیA# tS دنه

A#ریگ نی S A+# انلوهd رم هکA\ فینع `7#ابم هب S Aوش+#L وغشمr وبAهب ،دن 
 هک ،Aوشیم >دیA t0 AوجSاب یلA، Sوبن یتصرف زین گنهرف z SایبS +A \ولع S#yرپ
A#کتوه نیسح >اش #اب A# رپ #اهدنقS#اگش< +A_ S وب املعA، S رس کتوه دمحم 
 SAدح یبL S +Aرکف تکرح #+Aومن هناگی هک تشون +# هن+زخ هټپ #اب#A نی+ یشنم

XX٤3 ò +تس. 
A#رکف رظن 7+ زین >اش دمح+ #ابL #Sیم رظنب نش tوخ +ری7 ،دیA +رم >اش دمحA 

 A` +S+وناخ #A+#A، S A وتښپ رعش 0+ویA هک ،Aوب یتسAS }وصت ۀحیرق yوخ S رعاش
 >A+زهش A#L، S رعش 0+ویÑ A+#+L Aاجش >اش S ،وتښپ A#L S 0+ویA بحاص >اش #ومیت
 نیدنچ Ñ Sاحش >اش نب #Aان >A+زهش A#L S هب صلختم 0ام7 >اش نب ò+7رل+دبع
 .دن+ >Aوب xSò بحاص L+رعش رگیA` A+زهش

 0اشی+ Lایاقب هک دین+#Sرپ شیوخ #وشک Lاهرهش #A +# یملع Lاهن+دناخ >اش دمح+
A# AS#اهL اه همان#اک #دصم دعبامL زب#Ä رکفL +Aدننام .دن+ >دش یسایس ،یب 
 نی#r Aالقتس+ گنج ات zاضقل+ یضاق بصنم هک #اهدنق 0ایئ+زک#اب \ولعناخ `A+وناخ
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 A+#+L ™اخش+ >A+وناخ نی#S A .دندعبام ۀیلدع 0+ریS7 تلزنمب A، Sوب یقاب >A+وناخ
 بتک فیلات هب تسA رگیA 0افلوم 0اشی+ قیوشت هب ای S دن+ هتشذگ مه یملع zافیلات
 یضاق ییS7دس Aومحم >اش رصع #A هک ییزک#اب دیعس دمحم الم دننام .دن+ >Aرب
 نینمومل+ ةحیصن هلاس# فلوم 0اخ نمحرل+دبع یضاق الم 0اخ yرسپ A Sوب zاضقل+
 ۀلاس# 0اخ یلع ریش ریم+ رصع #A لیخ 0امیلس #Aاقل+دبع نب دمحم ریم+ S .تس+
 .Aوب هتشون دیعس دمحم نب \السل+دبع الم 0اخ قیوشت هب +# هعف+دل+

 yدن7رف هک Aوب #اهدنق #A یهاش دمح+ دهع 7+ زین یئ7وکل+ لیعامس+ الم `A+وناخ
 هیف+ول+ 0ایب فلوم S یهاش دمح+ رهش یضاق r Sوقنم r Sوقعم Aاتس+ دمح+ الم
 یناثل+ عیب# ٦ یفوتم هق#اف S هفشاک Lاه هلاس# d Sولسل+ میلعت S هیفوصل+ هفی+وطل

XÜ11رب .تس+ ـه+A# املع 7+ زین تش+دمان دمحم ریپ هک دمح+ المL دمان+# t0 رصع 
A# هک تس+ #اهدنق A# هنس XÜ11خیاشمل+ ≠دیقع _اتک ـه S +یبرع 0ابزب +# ¢املعل 
 .تس+ هتشون

 هک ،Aوب رهش یضاق S #اهدنق }Sرعم Lاملع 7+ زین کتوه دمحم \الغ یضاق
 اب دحال+دبع yدن7رف S ،تشون ـهXÜ٦٤ هنس #A یبرع 0ابزب +# قحل+ Aاش#+ _اتک
 7+ زین یخوت نسح دمحم نب #ون دمحم S .تش+A ییانشt #اهدنق #A نیدل+ rامج دیس
 SAدح #A یبرع 0ابزب dولسل+ عماج فلوم ALابr tالج هّٰلل+ ریقف ایم A+0رگاش

XÜ13تس+ ـه. 
ASA0ایکتوه رصع 7+ لیخ یسوم ړباب الم یملع 0ام A# وب #اهدنقA دن7رف هکy 

 ¢+#7ول+ }رش+ 0اخ یلS >اش `A+وناخ Aاتس+ یهاش دمح+ رصع #A هّٰلل+ ضیف Lولوم
 ققحم هب #وهشم هّٰلل+ بیبح Lولوم نی7+ دعب S .تس+ قطنم #A یسی#دت ۀلاس# فلوم
 تش+A یناگدن7 #اهدنق #A یی+S7دس رصع رخ+A# +S هّٰلل+ ضیف نب L#اهدنق
)XÜX1-XÜ٦11 فلوم هک )ـهÜ اتک دلج_ A# وقعمr S وقنمr اهنابزبL یبرع، 
A#L، تس+ وتښپ S tرکب #اث S اقتن+ `7اتAL #+ A# #یضای S قطنم S +وصr هقف S Aرگی 
 Lولوم y Sرسپ میحرل+دبع Lولوم S+ 7+ دعب S ،تس+ هشون یمالس+ ۀجSرم \ولع
 S{ +7رل+دبع Lولوم 0+رسپ _رل+دبع Lولوم S عس+ول+دبع Lولوم S هس+ون }Sرل+دبع
 هیلدع نین+وق بیترت S }#اعم S تفاحص #A هک دندعبام Lاه#AS یملع ریهاشم
 .دن+ >Aومن ینایاش zامدخ
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 همالع هک ،دن+ AابS7 t# 0وفدم دمحم الم }الخ+ SL +7ره 0ایقوجلس یملع `A+وناخ
 نیA. +7رپس Sاب +# #اصح Lاپ ۀس#دم z tS#A، S+رهب اباب >اش دمح+ +# yرسپ +7ریم الم
 دمحم الم S هفیلخ دحال+دبع الم هلمجنt 7+ هک دندمt رب Aای7 نیس#دم S ¢املع >A+وناخ
 مهلمل+ هلمج S +7 t0 _اتک نیدنچ فلوم +7ریم الم نب نیدل+#ون نب _وی+ دمحم نب رمع
A# +وصr دح( تس+ هقفSA XÜ٦3ـه( S قیدص دمحم نب یقوجلس قیف# دمحم الم مه 
 \Aرم سیون yوخ نیسح دمحم هفیلخ S }رشم Aومحم S )وحن ۀلاس# فلوم(
A+دنمشن S وناخ نی+ دنمرنه+A< وبA< +دن. 

 0اشی+ Lالع+ دج هک تش+S+0 A+رف zرهش #Sاشپ #A یسایس S یملع رگیA` A+وناخ
 #S# Aاشپ rامش S A# S+AL هتف# #اهدنق هغرم >ړوغ 7+ 0اخ ìات نب 0امکرت دنوخ+
 هب ظع+S دیعس دمحم یجاح Aرگاش Jوغ دمحم الم yدن7رف A، Sرک تنوکس یی7ام+
 0الک L+7ریم رب هیشاح هک ،Aوب #Sاشپ یضاق >اش دمح+ }رط S +7 #وهشم 0افرع S ملع
 \انب >اش دمح+ ینافرع r+وق+ Øرش #A#L A 0ابزب +# Øرشل+ Øرش _اتک S هتشون قطنم
+S رک فیلاتA. S ۀس+ون +S نب میرکل+دبع یضاق A+A +وغ دمحم نب هّٰللJ انب یباتک\ 
 Jوغ دمحم نب >اش ربک+ یضاق نب نیسح دمحم یضاق ام+ .تشون دیحوتل+ _اصن
 S+ }رط Ñ S +7اجش >اش ریS S7 0اخ >دنیاپ #+Aرس 0+دناخ Aاتس+ ¢املع 0اخ هب بقلم
 یضاق دن7رف دمحم الط یضاق نینچمه .Aوب \A# Xv1v #وهال ثلثم 0امیپ `دننک اضم+
 S زغن ره+وج فلوم S یبرع A#L S رعش 0+ویS +A_ S A+#+L AS A ملع rاج# 7+ نسح
 S بیئکل+ ≠ولس r Sوقعل+ هیلست S کلسمل+ ةحفن S ریرحتل+ ةمجرت یف ریرقتل+ ≠ولس
 نسح یضاق نب #Aاق لضف نب #Aاقل+دبع یضاق S .تس+ ثیدحب لمع #A هیئاب `دیصق
 L +7رکسع دع+وق _اتک مجرتم S 0اخ یلع ریش ریم+ #اب#L Aرکسع یشنمرس
 .تس+ >دیس# عبطب لباک #اهنل+ شمس ۀعبطم #A هک Aوب وتښپ S یس#افب یسیلگن+

 7+ هک ،دنAوب _S +A گنهرف اب دنمشن+A\ Aرم زین z+ره Aابانرب 0ای+7ریم >A+وناخ
tالص دمحم هج+وخ فلخ دش#+ +7ریم هلمجنØ 0ایل+دب+ یشنم ضیافب صلختم یشنم S 
A#+ره 0این+z S اطخî بحاص Aاعش+ 0+وی# S ونثمL +تس+ #اب رهگ رب )+S+0رق طس 
 ،A#L A+#A رعش 0+ویA زین دش#+ `A# 7+A+رب لیام هب صلختم بلاط وب+ +7ریم S )مه7Aای
S اعش+ ۀعومجم بحاص مظاک دمحم نب اض# +7ریم# S +#نیعب S ابانرب `رکذتA وثنم# 
 رصع نی#دمه A. Sوب z+ره #A 0اخ حتف ریA S S7ومحم >اش #اب#A یشنم هک تس+
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 #A #ومیت >A+زهش یشاب یشنم SLره zرشع هب صلختم ALاه دمحم +7رم یی+S7دس
 الم S لهساب+ S #وغ dولم Lانب+ 7+ رجنس کلم S7L S# هّٰلل+دبع الم هک تس+ z+ره
 .دن+ z+ره #S A+ نیرصاعم )>#+زه ۀجهل L+رعش( نیکسم

 املع S هتش+A یناحS# \ات zرهش 7t0+ دعب S 0ایئ+S7دس `#A# AS 0ایAدجم `A+وناخ
S رعش+L وخy 7+ هحیرقt0 دنبشقن تقیرط نیقلت عجرم هک ،دن+ >دم+ربAL A# ات رس 
 کی S ،دن+ >Aوب نیچ یش+وح S رهنل+ ¢+#Sام S دنه رس ات 0اس+رخ 7+ هنایم Lایسt رس
 یلA، Sوب }وصت S تعیرش t0 #+دم هک دن+ >دن+#+Sرپ +# یناس+رخ یمالس+ تفاقث Ñون
A# دنبشقن تقیرطL قلخ عفن هب >#+ومه +# }وصت S +الصØ +الخò دبS0 +زنS+ S 
 0اهاش Lاه#اب#A اب ALدنبشقن 0ایAدجم A+رف+ 0وچ S ،دن+ >Aرکیم rامعتس+ تینابه#
 +# Lوق تسÑ Aامتج+ S گنهرف S تسایس #A نیرب انب ،دن+ هتش+A یگتسب+S یناغف+
A+#+ وبA< +دن. 

 #S A تش+دمان >اشخرف نیدل+ _اهش هک دن+ یصخش AالS+ 7+ یقS#اف `A+وناخ نی+
 0امASA نیمه 7+ نیدل+ عیف# \ام+ S ،تس+ 0وفدم >اشخرف `#A# A لباک rامش ریشجنپ
 دحال+دبع انالوم نب یناث فل+ Aدجم دمح+ خیش A +Sافح+ S +7 تف# دنه رس هب لباک 7+
 #A ـهr [áX+وش A# X٤ ،دیسریم Sò#اف رمع zرضحب هطس+Üv S هب شبسن ۀلسلس هک
 یفوتم( یلباک یقاب دمحم هج+وخ L +7دنبشقن تقیرط #S A دمt ایندب دنه رس

X3XÜومن هضافتس+ )ـهA، S A# دنه S +رهش 0اتسناغفz یملع S #Sیگ#زب یناح 
A+هبنش هس یفوتم( تش Üv رفص X31یگلاس ٦1 رمعب ـه٤ A# دنه رس(. 

A# دس یهاشنهش رصعS7+وناخ نی7+ یی+A< دجم نیدل+ یحم \الغ >اشAL الغ نب\ 
 بحاص \اظن هب صلختم نیدل+ \اظن >اش yرسپ A Sدجم zرضح مشش دیفح Aòاص
A0+وی A#L A# رهش #وپ#اکشz #Sیناح S +#+رف یض+S+0 7#+یتع A+دن+ هتش. S رب+A# 
Aاص \الغ رگیAò یفوتم( دمحم \الغ >اش هک A# اشپS# XXávدج تش+دمان )ـه 
 S .دن+ >Aوب دنک#ای #A 0اشی+ رگیA# A+رب هّٰلل+ zزع >اش AالS +S .تس+ #اهدنق 0ایAدجم
 تس+ رگیA _اتک #اهچ A#L S 0+ویA+#+L A یفص هب صلختم هّٰلل+ یفص >اش
)XX٥٦-XÜXÜهک )ـه A# تس+ 0وفدم نمی `ریدح S +SالA +S A# لباک S اهرگنن# 
 A+#+L )ـهXÜvá لباک #A یفوتم( یقاب هب صلختم یقابل+دبع >اش هلمجن+ 7+ هک ،دنAوب
Aرعش 0+وی A#L S رضح دج+z تس+ لباک #+7اب #وش، S رسپy هب صلختم رمع \الغ 
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 خیاشمل+ سمش S 0اناج هب صلختم نیدل+رصان S+ دن7رف S )ـهSA XÜ[3دح( رمع
 >اش نب هّٰلل+ لضف >اش S .دن+ 0+ویA بحاص L+رعش یلضف هب صلختم دمحم لضف
 z S A+#+Lاماقمل+ ≠دمع فلوم )ـهXÜ1v-XXv٤( دمحم \الغ >اش هس+ون یبن \الغ
Aرعش 0+وی A#L +7 #اجr زب#Ä #Sیناح A#اش#ومیت #اب< S وب 0ام7 >اشA. S دمحم مه 
 سین+ S _اجنال+ _اسن+ فلوم هّٰلل+ لضف >اش \وس هس+ون نمحرل+دبع نب نسح
 z+رضح 7+ )ـه]XÜ٦-XÜ3٦( رهظ+ هب صلختم دمح+ ریم .تس+ >ریغS نیدیرمل+
 S نیرهاطل+ بقانم A Sاشرل+ لیبس S نیعب#+ S سلجم تفه فلوم 0اشخدب S# Sاشپ
Aایلزغ 0+ویz S ونثم ششL S اتک نیدنچ_ Aتس+ رگی. 

 یفوتم( L#اهدنق یئ7رلپوپ 0اخ یلع رسپ 0اخ هّٰلل+دبع هلSدل+ لیکS 0+دناخ
XÜ3Xرم زین )ـهA\ +A+#L S رکشلL S A+#+L گنهرف S xSò +Aوب یبA< +7+ هک ،دنt0 

 هلSدل+ لیکS 0اخ ملع دمحم yرسپ S تفگیم A#L رعش 0اخ هّٰلل+دبع Aوخ هملج
 0اخ کتوه ریم S )ـهXÜ[1 یفوتم( SAرس یم رعش A#L 0ابزب زین “ملع” هب صلختم
 بحاص دنمرنه L+رعش 7+ )ـهSA XÜXvدح( یئزلپوپ 0اخ 0ام7 نب 0اغف+ هب صلختم
A0+وی A#L +تس S رب+A# Aرگیy +رس یم رعش زین خس+# 0اخ #ای هّٰللSA S ولومL دمحم 
 S +A_ S رنه طسب #A 0امASA نی+ A، Sوب رصع Lاملع y +7رگیA# A+رب میه+رب+
 .دن+ هتش+A یتسA گنهرف

 تس+ #افغل+دبع نب L#اصن+ دمح+ نیدل+ دعس خیش یناحS #S یبA+ رگیA` A+وناخ
 ٤1 ات >ریغS قشع #وش 0+ویz S AدحS 0دعم \انب y#اثA S tوب یبS +A یفوص Aرم هک
 #وهظ ریم yرسپ S هتشذگ #A ـهXÜÜ٥ هنس #A لباک ییحی >SL A# A .دسریم دلج
 نیدل+ \ام+ ریم yرگیA دن7رف S بط بتک فلوم S رعش 0+ویA+#+L A #وهظ نیدل+
 ،#انم Lاپ بحاص یجاح #اثr S t+وح+ فلوم S وتښپ A#L S رعاش شیA#S هب صلختم
S رعاش ¥#اف هب صلختم نیدل+ بطق ریم A#L S ونثم فلومL دنقرمس S اسح ریم\ 
 L Sولوم نیدل+ رخف ریم S دمح+ نیدل+ \اظن ریم S دمح+ نیدل+ مجن ریم S دمح+ نیدل+
 \اقم ریم نب Lزیزع نیدل+ فیس ریم زین S ،نیدل+دعس رعاش 0+رسپ نیدل+ ~ومان ریم
 .دن+ >Aوب L A#Lرعش ۀحیرق A+#+L )ـهSA XÜvÜدح( نیدل+
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 :)+ دنتJابع #J'4 نی+ رگی4 /اگدنسیون ' +رعش
 ،ـهr XÜ3٦وتقم S ـهXXÜ1 0اشخدب \رج دلوتم 0+ونعب صلختم نسحل+وب+ دیس

S اع نمحرل+دبع#Å یفوتم یشخدب XÜÜ1ـه، S دمحم +7ریم S+رف لصSرصاعم یغ 
 نب زجاع دمحم لعل S )ـهSA XÜ13دح( A#S+7L 0اخ یلق 0اجس ریم+ S ،0ام7 >اش
 #اب#A بیبط ـهXÜ1v یفوتم A#L #اعش+ 0+ویA بحاص یفاشل+دبع هب بقلم دمحم ریپ
 یفوتم خلب AL+دهA 7+ هّٰلل+دبع نب L#وشک هب صلختم هّٰلل+ تمصع ریم S ،>اش #ومیت

XÜ٥áبحاص ـه Aاعش+ 0+وی#، S اح هّٰلل+دینجxò ره \الس+ یفوص نبSL یفوتم 
XÜـه]٥ A# بحاص #اهدنق A0+وی S ونثمL فسوی S 7اخیلL احxò، S اهش_ 

 یشخدب رقح+ یبن دمحم ریم S ،>اش #ومیت رصع 0+ویA بحاص رعاش SLره 7Lریشرت
 تشه S یف+وق هلاس# SÅ Sرع #A قیاقحل+ قی+دح فلوم òاتس# #A ـه]XÜ٦ یفوتم
 همان Azاهش S 0ونجم S یلیل zایونثم z SاینیS A تمکح S هفسلف #A تشهب
 بحاص ـهXÜv3 یفوتم یلباک یفوتسم 0اخ دمح+ +7ریم S ،نیسح \ام+ zرضح
Aاعش+ 0+وی#، S نسحم دمحم +7ریم A0اخ یلع +7ریم نب ریب )XÜÜá-XÜvÜـه( 
 یلباک زجاع 0اخ دمحم لعل نب عس+ول+دبع +7ریم S ،یئ+7 دمحم 0اهاش #اب#A یشنم
)XÜ3v-XÜv1بحاص )ـه Aاعش+ 0+وی#، S بیبط A#اب#، S نب نیدل+ دعس ریم 
 صلختم یقن یلع S ،#اعش+ 0+ویA بحاص )ـهXX[v-XÜv٤( 0+دیس یگنت هّٰلل+دعس
 S #اعش+ 0+ویSL A+#+L Aره تحرف S )ـهSA XÜ33دح( #اعش+ 0+ویA بحاص یفصS هب
Sدح( یلع دمحم نب یلباک }+وط یلSA XÜvv0+وخان رعاش )ـه A#L، S A+الم 
 0+ویA+#+L A ـهXÜ٦٥ دلوتم _رشم یفوص رعاش یملخ یبن دمحم نب \ویقل+دبع
 ≠#L Aونثم S یکرت A#L S #اعشال+ عمجم S همان تمایق S یئ+رمل+ هیبنت Lونثم S #اعش+
 Sr+ گنج r+وح+ #A همان گنج >دنی+رس #ومیت الم دلS یمالغ \الغ دمحم A، S+زهشل+
 )ـهSA XÜ٦٥دح( ظع+S ریم `A+وناخ 7+ یج ظفاح \رتحم ریم S ،0اغف+ S سیلگن+
A+#+L Aاعش+ 0+وی# A#L، S دلوت( تفل+ هب صلختم یلباک یضترم نب یبتجم ریم 

XÜÜبحاص )ـه٤ Aاعش+ 0+وی#، S A+رم نب هّٰلل+دبع الم+A هک یشخدب دمحم A0+وی 
 SAدح #L A#اصح الاب کلاس Aومحم +7ریم A+A<، S بیترت ـهA #+ A# XÜ[vوخ #اعش+

XÜ٦3بحاص رعاش ـه Aاعش+ 0+وی#، S یلباک #رش Aریب S7بحاص 0اخ حتف ری A0+وی 
 0امثع دمحم انالوم S ،+#اخب #A #اعش+ 0+ویA بحاص رعاش 0اغف+ دمحم لگ S ،#اعش+
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 S _رط \زب S #+رس+ نشلگ S #ابخال+ بیاجع فلوم Lرگول یباخAاپ یلع دمحم نب
 S ،ـهSA X133دح #A تس+ >ریغS #+ون+ òرشم S نیتاسب نیچلگ ò Sاتشمل+ ةهزن
 S ،رعش 0+ویS A 7اجعال+ حیتافم S هیاقول+ مظان بتاک هب صلختم یلع #ذن نب 0ابرق
 #اعش+ 0+ویS A قشع نمچ S قشع نشلگ مظان یقاتس# دمصل+دبع نب رفعج دیس
 #اعش+ 0+ویS A تشیعمل+ rوص+ مظان یشخدب هّٰلل+ تیانع ریم S ـهXÜv٤ یفوتم
 S مج \اج مظان یشخدب یلع فسوی ریم نب رغال نیدل+ 0اهرب S ـهXÜ[3 یفوتم
#Sون ةض# S Aاعش+ 0+وی# A# دحSA XÜ[Xـه S ومحم ریمA اش دمح+ ریم نب >اش< 
 L A+#+Lونمیم Lوحم هّٰلل+ تمعن S ،ـه٥]XÜ یفوتم #اعش+ 0+ویA بحاص یشخدب
Aاعش+ 0+وی# S +ره #دنکس نب یلق دمحSL رعش >رکذت `دنسیون+ t0اشف شت S رعاش A# 
 SAدح #A 0+ویA بحاص رعاش یخلب یلم#ام دیهش rوس# دمحم S ـهSA XÜ[3دح

XÜá3ـه S بحاص `رعاش یئزک#اب یلع _وقعی تنب هشیاع A0+وی A# اش #ومیت رصع<، 
S ره `رعاش 0اخ #دنکس تنب هبوجحمSL دحSA XÜـه٦٤، S وغ `#وتسم#L Aدیس رتخ 
 دیس تنب میرم S ،#اعش+ 0+ویA+#+L A ـهSA XÜ٤٥دح #وغ نمچرپ نکاس میظع دمحم
 ریم نب نسحم دیس S )ـهXÜ٥á-X13v( 0+ویA+#+L A `رعاش SLره یخرک هّٰلل+دبع
 A#L 0+ویA+#+L AS A )ـهXÜ1v-X13٥( یلباک L#اصح الاب لماش هب صلختم نیسح
S یبن دمحم +7ریم S+هب بقلم مشاه دمحم نب لص Aکلمل+ ریب )XÜ٤٤-X13[رس )ـه 
 سمش ،A#L رعش 0+ویA+#+L A 0اخ نمحرل+دبع ریم+ S 0اخ یلع ریش ریم+ #اب#A یشنم
 S 0ونجم S یلیل مظان S عیانصل+ عی+دب فلوم A#S+7L 0ام+ دمحم نب نیهاش نیدل+
 ریم دیس ،A#L 0+ویA+#+L A ـهX1XX یفوتم L#اهدنق >اش یلع دمح+ S ،0اتسAS ۀفحت
 S \اس# A#L S نیتم #ایسب #اعش+ S 0+ویA بحاص )ـهSL )XÜv3-X111ره ین+وشم
 ،rایخ 0اتسب فلوم )ـهXÜ٤Ü-X13٥( یلباک >اش 0ونجم نیدل+رخف دیس ،îاطخ
 A#L S رعش 0+ویA جنپ A+#+L )ـهSA X133دح( لیعمس+ +7ریم نب یشخدب تمح#
 یلباک میدن #وفغل+دبع S )ـهSA X133دح( L#اهدنق zرشع >A+زبحاص
)XÜ[٦-X11ـه٤( A+#L Aرعش 0+وی A#L، S هّٰلل+ تمح# نب یخلب میدن 
)XÜ٥٤-X11دنی+رس )ـه٦` Aریح میه+رب+ دمحم ،رعش 0+ویz یلباک 
)XÜ٥3-X11vـه( A+#+L Aرعش 0+وی S سمخم _اتک جنپ S یهاشنهش ۀفحت S دیس 
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 0+ویA+#+L A )ـه]S#L )XÜ٦3-X1٤اشپ بیA+ هب #وهشم نیدل+ _اهش نب دمح+
 .همان رصیق S یبرع دیاصق S نیتم S هتخپ #اعش+
 :وتښپ 1+رعش )+

 رعاش )ـهXX33-XX٥3( دنمهم دیمحل+دبع ،0+ویA بحاص کتوه میحرل+دبع
A+#+L A0+وی A#S 0اجرم S ونثمL اهL اش< S دگ+L، A+ةعرش ،قشع گنرین 0اتس 
ـ ه٦]y A# XX#اعش+ 0+ویA هک ړکاک دمحم ریپ ،ـهXX٤v تیب #+زه >Aزناپ #A \السال+
 هتشون ـهA# XXv٦ یناغفل+ ةفرعم \انب +# وتښپ رم+رگ کچوک _اتک S >دش لیمکت
 S یتومل+ ì+رس S ـهA# XÜ1v رعش 0+ویL A+#+L A#اهدنق ړکاک نیدل+ سمش ،تس+
Aوعسم ،کتوه نیسح >اش ،\وظنم بتک رگیA مظان هّٰلل+دبع نب A+0اتس tA\ 0اخ S 
A#وخ A# دحSA XÜ33رس نب کتوه دمحم ریپ الم ،ـهS# دح قی+رطل+ لضف+ مظانSA 

XX٤3نب کتوه دمحم ،ـه A+SA اهدنق 0اخ#L هن+زخ هټپ فلوم S هحاصفل+ ةصالخ A# 
 0اخ Lدی# ،ـه]XX٦ هقف #A 0ایبل+ دیش# فلوم نیسح نب دیشرل+دبع ،ـهSA XX٤Üدح
 دمحم ریش ،ـهSA XX٤3دح کتوه Aومحم >اش r+وح+ #A همان Aومحم مظان دنمهم
 فلوم +دگ دنوخ+ ،یناغف+ دیوجت S نیف#اعل+ #+رس+ فلوم )ـهX3[Ü-XXá٥( کتوه
 S#Lاشپ `A+زبحاص Lدمحم S ،ـهSA XX٦3دح #A #اعش+ 0+ویS A نیلسمل+ عفان
  ،ـهXXá٦ هنس #A یهاش دمح+ ۀمانهش مظان Lزغرم طفاح ،ـهA# XXv3 0+ویA بحاص
 #ای هّٰلل+ _+ون ،ـهXXÜ٦ یل+وح #A یفوک مثع+ خی#ات مجرتم لیعاعس+ نب رفظم دمحم
 ،ـهSA XÜÜvدح #A وتښپ zاغلل+ بیاجع فلوم څیړب 0اخ تمح# طفاح نب 0اخ
 ظفاح ،یبرع ملعل+ نیع 7+ ـه A# XÜ1٤ ملعل+ نی7 مظان L#اهدنق ړکاک میرکل+دبع
 میظعل+دبع ،_اتک نیدنچ فلوم Lدیرپ+ یلع مساق ،ـهXÜ33 0+ویA بحاص L#وپل+
 0+ویL A+#+L A#اهدنق یناکولت نسح الم ،ـهXX٦á-XÜ٥1 #اعش+ 0+ویA+#+L A یت+وس
 0+ویS A 0ونجم S یلیل Lونثم مظان L#اهدنق A+SL تمح# ،ـهXÜ٤٥ یفوتم #اعش+
 نیدل+ نیعم ،ـهXÜ13 رعش 0+وی7L A+#+L A یتم میعن ایم ،)ـهSA XÜX3دح( #اعش+
 S #اعش+ 0+ویL A+#+L A#اهدنق rوسرل+دبع ،ـهA# XÜ٥٦ +#ذع S قم+S مظان S#Lاشپ
 یفوتم #اعش+ L A+#+L#اهدنق Lزک#اب هعمج الم ،ـهXÜ[3 همان S t7+A همان رفس

XÜره همانگنج مظان لیخاڼ# 0اخ زیزع ،ـه]٥+z دحSA XÜ٥3رم ،ـه+A وماک یلعL 
 #دب فلوم L#اهدنق کټخ دمحم تسAS ،ـهXÜvÜ ریسی ریسفت فلوم نمحرل+دبع نب
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 رعش 0+ویA+#+L A دنمهم هّٰلل+زعم ،ـهL XÜ[3دمح+ òالخ+ S \ولعل+ رحب S رینم
XÜ33اهدنق 0انح +7ریم ،ـه#L S 7دنخ+ قیدص+A< S دنمله دمحم لگL رعش+L 

 .0+ویA بحاص
:وتښپ O+رعاش )+ '

 yدلوت( کتوه 0اخ سیSریم یجاح #Aام یخلم 0اطلس تنب یخوت 7Sان
X3٦Xـه(، ریم تنب یکتوه بنی7S0اخ سی )Sافz XXÜáره هنیپس ،)ـهSL دحSA 
XÜـه٥٥. 
 L، Sونزغ هّٰلل+دبع Lولوم S ،هنزغ رگلش نکاس ړدن+ مظع+ دمحم Lولوم املع 7+

 یفوتم Lزکاس rوس# دمحم یفوص S #اهدنق هفیرش هقرخ یلوتم قحل+دبع الم
XÜváـه A# اهدنق#، S ونزغ ړدن+ ملاع کشم المL S ریم+ رکشل یضاق( #دنکس+ الم 

 وب+ الم Ø Sاتفل+دبع الم A#< S #ان+ یضاق هّٰلل+دبع الم A Sومحم الم S )0اخ یلع ریش
 L#اهدنق یئ7وکل+ Ø+دم نب نیسح دمحم S )ـهSA XÜá3دح #z A+ره Lاملع( نسحل+
 نب لگ Aوعسم SL Sره ده+7 ریم قیدصت S #وصت هیشاح رب هیفاشکن+ Øرش فلوم
 ړکاک میلحل+دبع S ـهA# XÜÜ٦ #ابخال+ بیاجع فلوم S#Lاشپ نمحرل+دبع یضاق
 نب قحل+دبع الم S ـهA# XÜ1٤ هیدمح+ نعاطم یلع هیمیلح #A فلوم L#اهدنق
 یخوت بطق الم S نیعب#+ Øرش فلوم S وتښپ ریسل+ zوقای مظان یتSرخ #وفغل+دبع
 >اش #ومیت #اب#A ¢املعل+ #دص فیطل+دبع انالوم S ،#اهدنق #A یبA+ بتک اسب Ø#اش
 وتښپ هب دیوجت ملع #A یباتک فلوم Lزکاس رمع دمحم Lولوم S )ـه٥]XX یفوتم(
 #وفغل+دبع Lولوم رب هیشاح S نیلالج هیشاح فلوم یتSرخ هّٰلل+دعس S ،ـهXÜ3٥ یفوتم
 .)ـه]XÜ3 یفوتم(

 میدیA هکی#وط A، Sوبن فقوتم یلکب یبS +A یملع تکرح رصع نی#A هکیAوجSاب
A# هشوگ ره A+ین+دنمشن SوجA A+دنتش، Sاقتن+ رظن اب رگ+ یلAL S وسیاقمL نی+ مینیبب 
AS#< #+ ابش رصع قباس هب تبسن_ S اشنî ملع S +A_ هکلب ،مین+وتیمن هتفگ AS# ̀
 .دیt یم رظنب رتمک Lرکف S یملع رکب #اث+ S ،تس+ rاحتن+ S دیلقت

+Aایبz 70اب A#L زین A#رصع نی AS#` +اطحنî وخA #+ A# رثن S ومیپ مظنA< S 
 A، Sومن یبوخ Lامن نیدل+ #ون zرضح هک تفگ دیاب S دیt یمن رظنب L A#+0#اکتب+
 +رعش متاخ یماج نمحرل+دبع ،ړکاک دمحم ریپ دننام #اکتب+ S هحیرق بحاص L+رعش
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A#L وبA. Sیل +A_ 7تفای امنوشن سکعلاب وتښپ 0اب S دنمهم دیمح S Aوجوب 0+رگیA 
tدندم S اصوصخمn دیمح S دنه کبس ینشاج +دیش هب صلختم کټخ 0اخ مظاکL #+ 
A# وتښپ tدنتخیم. 

A# +Aایبz A#L 7دس 0امS7+یی+رعش اهیی A+#ریپ هک ،میS+0 طفاح S یماج S 
 A_ A#L+ ملاع #A +# یتکرح ـهXÜ٥3 7+ دعب یلS .دن+ ò+رع S 0اس+رخ کبس L+رعش
 S+ì# ۀجیتن #A هک تسیرث+ نی+ S .دننکیم +# دنه کبس دیلقت ام L+رعش هک میبای یم
 نیلS +S ،تس+ >دمt 0ایمب S+ #اعش+ zایلک \ات تیلوبقم r Sدیب #Aاقل+دبع +7ریم #اعش+
 یقرشم هب صلختم 0اخ >دنیاپ #+Aرس دن7رف 0اخ Arرهم #+Aرس rزغ #A کبس نی+ Sریپ
 زین بیلدنع نیم+ دمحم yرسپ 7L Sرط 0اخ دمحم \الغ #+Aرس 7S+ دعب هک تس+
 0اخ S0#اه #+Aرس 0+دناخ نیمه #A هکیلاح #A .دننکیم SLریپ S+0+رف +# کبس نیمه
 ریم+ 0+رسپ 0اخ دمح+ #+Aرس S 0اخ #دیح \الغ #+Aرس S 0اخ >دنیاپ #+Aرس #A+رب
ASرعش هس ره 0اخ دمحم تس+L بحاص A0+وی A#L +دن، S رسA+# نب 0اخ 7+ونهش 
 0اخ نسح دمحم #+Aرس S یقرشم نب 0اخ rدشوخ S #اکرس 0اخ دمح+ 0اطلس #+Aرس
 زیزع دمحم #+Aرس S )ـهSA X133دح( 0اخ حتف ریA# S7+رب 0اخ یلق #ومیت نب >ایس
 0اطلس #+Aرس نب 0اخ ~ابع #+Aرس S )ـهSA X1X3دح( 0اخ نیدل+ سمش #+Aرس نب
 \الک ریسفت S هعب#+ رصانع S هسمخ ره+وج S یسابع لگ فلوم S رعاش 0اخ دمحم
 SLریپ L +7رث+ 0اشی+ \الک #A یلS .دن+ هتفگ +# A#L رعش زین )ـهXÜ٥Ü-X1٤1( هّٰلل+
 .دیt یم رظنب رتمک t0 هن+رعاش zام7الت S لیخت 7رط S دنه کبس

 SAدح 0اخ نمحرل+دبع ریم+ رصع رخ+S+ ات اباب >اش دمح+ رصع A#L +7 رعش
X1Ü3ـه A# رکف دیلقت بلاقL S رعSرعش یض+L میدق S اصوصخمn دنام دنه کبس. S 

 ،دنAوب هتشذگ Lاه#L AS+رعش 0امه 0+دلقم همه دندمt 0ایمب 0رق AS نی#A هک یی+رعش
Sگنج 7+ دعب یل +Sr S AS\ +0اغف S +هک سیلگن tدیدج تیندم #اث +#Sدنه 7+ اپ S 
 ون رکف ۀیعلط SA X1Ü3òدح نیمه A Sرک رث+ زین اجنی#A ،دیس# 0اتسناغف+ هب rامش
A# +Aایبz تس+ 0اتسناغف+ دیدج. 

 Lرکف rوحت ،Aومن #S+A تقS نی+ _A# +A اپS#+ تیندم S تعنص ریثات یکیلوحت
 یضSرع بل+وق 0امه ام L+رعش A، Sرکن Lرث+ رعش Lرهاظ کبس S بلاق رب هک تس+
 مینیب یم S دش لخ+A ام یلم _A# +A لق+ال دیدج رکف رث+ یلS ،دنتسن+A ربتعم +# میدق
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 تیندم هب بیغرت S قیوشت #A یی >دیصق L#اهدنق فص+S# Sرس دمحم Lولوم هک
 یلع ریش ریم+ رصع #A #اب نیتسخن SA، Sرس 0اهج ÑاضS+ هب A0وشک مشچ S دیدج
 دعب S ،دش رشن لباک #اصحالاب 7+ #اهنل+ سمش \انب یی >دیرج ـهSA XÜ[3دح 0اخ
+7+0 A# هنس X1Ü1رس `#امش نیتسخن ـه+ì +نمجن+ کی }رط 7+ 0اتسناغف+ #ابخال 
A+ولوم تیریدمب 0+دنمشنL رل+دبعS{ اهدنق 0اخ#L +7 دم+رب عبط، S دیدج تکرح 
 یبL +Aرصع دیدج #اثt فیلات S همجرت z Sاعوبطم S بتاکم سیسات S }#اعم رشن
 \الغ #+Aرس نب 7Lرط Aومحم دیدج یبL S +Aرکف تکرح نی+ L+وشیپ S .دش 7اغt زین
 ÜÜ خی#اتب S >دمt ایندب هنزغ #XÜv٤ò A هنس #A هک ،Aوب L#اهدنق 7Lرط 0اخ دمحم
 +# هیناغف+ #ابخل+ ì+رس X1Ü[ò هنسS A# A .تف# 0اهج r +7وبناتس+ #X[11\ A ربمون
 #وطب +رن+ z A+A، Sایح دیدجت Aوب >دش رشن X1Ü1ò هنس #t0 A `#امش کی طقف هک
 rالقتس+ L S#+دیب dرحم هک ،Aرک رشن rاس z vدم ات >A< #S7زناپ هفوقوم `دیرج کی
 A#L مظن S رثن #A +# نیون رکف S دیدج Lاشن+ S ،دیAرگ 0اتسناغف+ \Aرم یبلط
 نیتسخن A، Sومن فیلات ای S همجرت یکرت A#L +7 0ابزب +# _اتک S Ü3+ .دین+#Sرپب
 یگدنسیون S تفاحص ملاع #A +# یبL S +Aرکف نیون بتکم Aاینب هک تسیAرم
 .تش+ذگ 0اتسناغف+

A#نی Sرعش هک تس+ تق+L Aرگی S وتښپ 0اگنسیون S A#L دیدج رکف #+ S+#A 
+A_ +ومن یناغفAدن، S +اثمr ینغتسم یلعل+دبع )XÜ[1-X1٥Üò( S اق#L هّٰلل+دبع 
)XÜvvò X1ÜÜy( S میدن #وغفل+دبع S اهل+دبعAL A+SL S ولومL دمحم حلاص 
 رگیL S A#اهدنق _رل+دبع Lولوم S 0اغف+ نیدل+ یحم \الغ Lولوم S کتوه
 مک مک ،دنAرکیم SLریپ +# یگدنسیون یکیسالک بل+وق هکیAوجSاب 0+رعاش S 0اگدنسیون
 .دنS#Aرپ زین Aوب >A tS#Aوجوب Ü3 0رق تیندم هک +# یمیهافم S دیدج #اکف+

A# 0رق نیتسخن ۀمین X[ هطلس S +ابماب هک سیلگن+ #امعتسAL دیدج 0دمت S 
 S ،تفای طسب دنس Lای#L Aاه#انک ات 0اتسSدنه \امت رب ،Aوب >+رمه یتعنص rوحت
 Åرعت اب هک سیلگن+ S 0اغف+ Sr+ گنج S ،تسویپ تکلمم یقرش یعیبط z+دحرسب
 اب rاس جنپ zدم 7+ دعب ،Aوب >دش 7اغXv1[\ t هنس #A )یم#t ~دن+( دنس رکشل
 >+# 0+7+ دعب S تفای همتاخ 0اغف+ یلم SLرین حتف S7 Sاجتم 0ایرکشل یعطق تسکش
tتف# قیرط زین دنه نه S tوشک وس نیاب +# دمA، S انبA# رحبL یبمب S یچ+رک #+< 
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 ینعی تکلمم _رغ #A هکیلاح #A، Aومن 7اب یناغف+ Lاه7رم هب مه +# Lرحب rاقتن+
 رکف امن S وشن S دیدج تیندم ALابم زین L#+زت هیسr A# #Sامش #L S A#اجاق 0+ری+
 \Aرم >S+#A تسایس S رکف z Sایح رب >رثوم لم+وع نی+ \امت S تفرگیم z#وص نیون
 .Aرکیم رث+ زین 0اتسناغف+

 تس+ Lرنک #دفص دیس نب نیدل+ rامج دیس Lرکف تکرح نی+ 0الثمم 7+ یکی
)XÜ٥٤-X1X٥ò( اهج هکA وخA #+ رش یتخبدب لماع هس دض ربò )+امعتس#، 
 رصم S ینامثع هیکرت ،0+ری+ ،دنه #A، S Aرک 7اغt 0اتسناغف+ z( +7اف+رخ ،A+دبتس+
 +# A، S +Sرک بسک +# یللمل+ نیب zرهش tS#A S یحالص+ L Sرکف دیدج تضهن
 یلS تفگ 0+وت òرش کلامم S 0اتسناغف+ L#+دیب S دیدج رکف `دن#Sرپ نیتسخن
Aامعتس+ سیاس# S اه یگنج هناخL زهش+A0اگ S نی+ هک تش+ذگن تکلمم زکرمت \دع 
 #A تسن+وت 0اخ یلع ریش ریم+ هک ات .دهA #+ AS+\ Aوخ یعیبط ریس ،Lرکف تکرح
AS#` AS\ شیوخ یهاش +Sاش دمحم #ون دیس مظع+#دص تسایرب +# یناغف+ ۀنیباک نیل< 
 +# Lرصع zالیکشت یخرب S مظنم رکشل S #اهنل+ سمش `دیرج S سیسات L#اهدنق
 \AS گنج 7اغt یلA. Sرک بیقعت +# t7+A یشم طخ زین تسایس #A tS#A، S Aوجوب
 نمحرل+دبع ریم+ `#7A S AS مهرب +# هلسلس نی+ )XÜ[áò-٥]XÜ( سیلگن+ S 0اغف+
 هک ات تشذگ Lرکف Aومج Ñون کی اب A+دبتس+ #اشف تحت #XÜ[á-X1X[ò( A( 0اخ
A# هنس X1Ü1ò +رس نمجن+ì +ابخل# A# سیسات لباک S انبL رکف دیدج تکرحL #+ 
 S سنیاس سی#دت 7اغt هک دش سیسات لباک #A مه هیبیبح \ولعل+#+S A تش+ذگ 7اب
 .دشاب دیدج نیماضم

 #A #ابخل+ ì+رس zایح دیدجت اب یلخ+S A یج#اخ عن+وم AوجSاب Lرکف تکرح نی+
 \انب یناغف+ نیتسخن یسایس _زح S ،تفای \+7L ASرط Aومحم }رط X1Ü[ò +7 هنس
 zاحالص+ ،rالقتس+ ،تیطSرشم t0 \+رم هک ،دش سیسات لباک #A مه “0اغف+ 0+وخ+”
A+وب یلخA Sاضع+ یلL +زح نی_ A# هنس X1Ü٥ò دندش ~وبحم ای هتشک، S نیمه 
 7Lرط Aومحم ۀلیسوب #ابخل+ ì+رس Aدجم Lایح+ X1Ü[ò S 7+ دعب 0اغف+ 0+وخ+ _زح
 یناغف+ 0+رکف نشS# میظنت #A #+ Aوخ z+دهاجم X11áò هنس ات S ،تفای یگدن7 7اب
S رک }رص }#اعم رشنA، S تعامج نی+ یعاسم A# اکف+ ریونت# S تلم یمومع \ایق 
 #A 0وچ A. Sوب دیفم تکلمم یسایس لماک r t7+ALوصح r Sالقتس+ Aاهج L+رب 0اغف+
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X[X[\ القتس+ یبای7اب هب 0اغف+ تلمr قفوم tامت ،دم\ #S0+رکف نش A# لیکشت 
 عیسوت S بتاکم سیسات S }#اعم میمعت S یندم #وم+ بیترت A+#L S+ دیدج
 ات #tS #اب یعاسم نی+ S ،دندیشوک ایندب t7+A دیدج 0اتسناغف+ یفرعم z Sاعوبطم
 .A+#A هم+A+ 0ونک
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عج-رم ;  ذخآم
 :تس+ >دش >Aافتس+ 0+7+ _اتک نی+ نتشون #A هک یبتک 
X® امج دیس 0ایبل+ ةمتتr +رهاق عبط ،یناغف+ نیدل< X[3X\. 
Ü® 0اغف+ گنج S اج همجرت ~#اف#ì وفماه 0وین#A+زیd ینیتال 7+ یسیگن+ هب، 

 .0دنل عبط
 .\]X[1 0+رهت ،S#ALال هّٰلل+#ون 7+ >اش #Aان یناگدن7 ®1
٤® #Sافصل+ ةضL رصانL ì v +7 #0+رهت ،تی+ده یلق اض X13Üò. 
 .\٤٤]X لباک ،یبیبح ملقب z t0اقیلعت S هن+زخ هټپ ®٥
٦® tربک+ نیئL +7 +وهنکل ،لضفل+ وب X1X3ò. 
á® هنغاف+ خی#ات )+#AS( +7 وسوم نسحل+ #وهظ دیسL، دنه عبط X113ò. 
v® 0+ری+ یماطن خی#ات ì +، 0+رهت X1X٥y. 
 .\ولعمان فلوم 7+ یبیبح ۀناخ بتک ۀخسن )یطخ( ۀمان #Aان ®]
X3® وهنکل #وشکلون عبط ،نیسح \الغ 7+ نیرخآتمل+ ریس. 
XX® A#` انA#< +7 دهم +7ریمL +رتس tابAL، یئبمب X13[ò. 
XÜ® وفص یشعرم لیلخ دمحم +7ریم 7+ خی#+وتل+ عمجمL، 0+رهت. 
X1® اک هلجمS< اسr Ü نیلرب عبط X131y. 
Xیئبمب ،مکلم 0اج رس 7+ 0+ری+ خی#ات ®٤ Xv٦á\. 
Xعبط نسیلم 7+ 0اتسناغف+ خی#ات ®٥ AS\، 0دنل Xváv\. 
Xاهدنق صلاخ دمحم 0اطلس 7+ یناطلس خی#ات ®٦#L، یئبمب XÜ[v\. 
Xá® وهال ،#وپ+دنگ دمحم ریش 7+ 0اهج دیش#وخ# Xv[٤\. 
Xv® هتکلک ،یتیاسوس کتایشی+ عبط 0اخ یفاخ _ابلل+ بختنم Xv[٦\. 
X[® ایحz +وهال ،0اختایح دمحم 7+ یناغف# Xv٦á\. 
Ü3® ریمSلباک ،+ونیب 7+ هکین سی X1Ü٥y. 
ÜX® وفص یشعرم لیلخ دمحم +7رم 7+ خی#+وتل+ عمجمL، 0+رهت X1Üvy. 
ÜÜ® رهاط دمحم 7+ همانسابع Sزق دیحS0+رهت ،ینی X1Ü[y. 
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Ü1® یملق( یل+دب+ _اسنال+ ةصالخ(. 
Üلباک یبیبح 7+ 0ایل+دب+ ریهاشم ®٤ X1Ü٥y. 
Üامنه# ®٥L +لباک ،0اتسناغف X1Üvy. 
Üول ®٦L +لباک ،یبیبح 7+ اباب >اش دمح X1X[y. 
Üá® ASr +لیلخ 7+ هیمالس +Aوبناتس+ ،مهr X[Üá\. 
Üv® ره هّٰلل+ تمعن 7+ یناغف+ 0زخمSL )یملق(. 
Ü[®  ربال+ ≠رکذت+# S +دنوخ+ 7+ #+رشال A#Sاشپ ،>زیS# دنه عبطS سیرپ X13vò. 
 .\Xvá٦ وهنکل #وکشلون ،0اغف+ 0اخ #+A#7 دمحم 7+ یناغف+ تلوص ®13
1X® 0اتسناغف+ خی#ات ì X-Ü +7 زهک+A، لباک X[٤٦\. 
1Ü® t0اتسناغف A# زن 0رقAلباک عبط ،ایتش# مساق دیس 7+ مه X1Ü[y. 
 .X1Ü3y لباک ،Lریمشک دیمح \وظنم همان ربک+ ®11
1٤® A# 7S+ایL زهک یلع دمح+ 7+ 0اتسناغف+ خی#ات+A، لباک X[٥Ü\. 
 .\X[X3 >رهاق ،ì X 0+دی7 یجرج ò +7رشل+ ریهاشم ®1٥
 .X13٦ò 0دیل ،هبA+xرخ نب+ کلاممل+ S کلاسمل+ ®1٦
1á® A+0دیل ،یمالس+ }#اعمل+ ≠رئ X[Üá\.
1v® +وک#ام 7+ رهشن+ری+#z، نیلرب عبط X[3X\.  
 .\٤X]X یلهA عبط ، نیس نتسرک 7+ 0ایناساس دهعب 0+ری+ همجرت ®]1
 .\X[3X >رهاق ،x#Lالب 7+ 0+دلبل+ Øوتف ®٤3
٤X® خی#+وتل+ لمجم S +0+رهت ،#اهب عبط صصقل X[1v\. 
٤Ü® 0+رهت ،#اهب عبط 0اتسیس خی#ات X[1v\.. 
 .\X[X٦ وهنکل ،یمعلب همجرت Lربط خی#ات ®٤1
 .\]X[1 یلهA ،هتوپA+πA عبط Lدنس یفوک دماح یلع همانچچ ®٤٤
 .\]X[X لباک عبط ،0اغف+ 0ام+ `دیرج ®٤٥
 .\٤á]S# Xاشپ عبط ،هّٰلل+ ¢اطع یضاق 7+ 0وتشپ خی#ات ®٤٦
٤á® +رهاق ،میدنل+ نب+ تسرهفل< X1٤vò. 
٤v® اه هبیتکL اشپ می7ومS# +7 اشپ ،#وکشل+دبعS# X[٤v\. 
 .\X[3Ü >رهاق ،0+دی7 یجرج 7+ یمالسال+ 0دمتل+ خی#ات ®]٤
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 .\X[3Ü-X[Ü٤ 0دنل ،S0+رب 7+ یس#اف zایبA+ خی#ات ®٥3
٥X® رخل+ _اتک+ì 0دیل ،رفعج نب هم+دق Xv[Ü\. 
٥Ü® خی#ات #S+زعم یلق فجن 7+ 0+ری+ یسایس طبL، 0+رهت X[٤á\. 
 .\X[1٦ 0+رهت ،7وفالAS دنه خی#ات ®٥1
 .\Xvv٥ هتکلک ،یشخب 0اخ دمتعم L +7ریگناهج همان rابق+ ®٥٤
 .X1Üáò ونهکل ،ALاه S7ریف عبط ریگناهج dزت ®٥٥
 .\X[Ü٥ هتکلک ،یقابل+دبع 7+ یمیح# رثآم ®٥٦
٥á® زتd یئبمب ،0اناخ 0اخ میحرل+دبع همجرت رباب X13vò. 
٥v® #اعقz عبط ريگملاع A+#+ـهدگ ،مظع+ نیفنصمل X[٤٥\. 
 .هتکلک عبط ،ینوی+دب #Aاقل+دبع 7+ خی#+وتل+ بختنم ®]٥
 .\Xvv٦ هتکلک ،لضفل+وب+ 7+ همان ربک+ ®٦3
٦X® مظاک دمحم 7+ همان ریگملاع Xv٦v\. 
٦Ü® اقبطz +ربکL +7 ره نیدل+ \اظنSL، هتکلک X[1X\. 
 .X13[ò هتکلک ،هلSدل+ \اصمص 7+ ¢+رمال+ رثآم ®٦1
 .\X[Ü٦ سی#اپ عبط ،Lوسن+رف AانSرگ #Aانرف 7+ رباب ®٦٤
 .\ì X[ÜXربمک عبط ،یخلبل+ نب+ 7+ همان ~#اف ®٦٥
 .لباک عبط ،یبیبح 7+ دنه 0ای#ومیت رصع #A 0اتسناغف+ ®٦٦
٦á® وهنکل عبط ،مساق دمحم 7+ هتشرف خی#ات X1ÜXò. 
٦v® 7دنه خی#ات یف 0امزل+ تنیS7ریش _اتکل+ کلم 7+ 0اتس+L، یئبمب 

X1X3ò. 
 .X1٥٥ò ـهدگ مظع+ عبط SLدن رفظوب+ 7+ دنه رصتخم خی#ات ®]٦
á3® وغ دمحم _+ون 7+ نیطالسل+ عمجمJ یئبمب ،0اخ XÜá[ò. 
áX® 7+# هّٰلل+دبع 7+ 0+ری+ خی#اتL، 0+رهت X[1٦\. 
áÜ® ربمیکì رتسهL t{ +ایدن ì 0دنل ،٤. 
á1® 7رل+دبع نیدعسل+ علطم+ò دنقرمسL )لباک یطخ(. 
á٤® #Sونهکل دن+وخ ریم 7+ افصل+ ةض. 
áیئبمب ،\وصعم دیس 7+ دنس خی#ات ®٥ X[1v\. 
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áاتفم ®٦Ø +0اج 7+ خی#+وتل Sونهکل ،لیب میل
áá® زق ییحی 7+ خی#+وتل+ بلS0+رهت ،ینی X[1٥\. 
áv® اقیلعتz ویب#ì 0دنل ،همان رباب رب X[ÜÜ\. 
á[® 0دنل ،نکس#+ 7+ دنه خی#ات Xv٥٤\. 
v3® 0دنل ،یفوتسم هّٰلل+دمح 7+ >دیزگ خی#ات X[X3\. 
vX® دنوخ+ 7+ وتښپ \الس+ 0زخم A#Sیطخ( >زی(. 
vÜ® ولسd +زغل+z یطخ( دنم7 تسمالم 7+ وتښپ(. 
v1® وفتره ،کټخ 0اخ لضف+ 7+ حصرم خی#ات#A Xv٦3\. 
vایلک ۀمدقم ®٤z احشوخr اهدنق ، یبیبح7+ 0اخ# X[٤3\. 
vرعش هناتښپ ®٥+ ì X-Ü +7 لباک یبیبح X[٤3\. 
vلباک یطخ( لیلخ نیدل+ \ام+ خیش 7+ یناغف+ خی#ات ®٦(. 
vá® +الوب عبط ریثال+ نب+ 7+ لماکلò، رصم XÜ[3ò. 
vv® 7رگ یحل+دبع 7+ #ابخل+ نیAزیL، 0+رهت X[1تحت لمکم ،یطخ ۀخسن ٥ 

 .عبط
v[® اقبطz رصانL +7 اهنمì رس+ì یبیبح عبط A# لباک AS دلج، X1٤Üy. 
 .\٤3]X لباک ،ìX ¢+رعش هناتښپ #A وکام 0امیلس 7+ ،وتښپ ¢ایلSال+ ≠رکذت ®3]
[X® 0+رهت ،دلج 1 یقهیب لضفل+وب+ 7+ یقهیب خی#ات X[٤á\. 
[Ü® رهاق ،یبتعل+ رصن وب+ 7+ ینیمی خی#ات< XÜ[3ò. 
 .\X[1á 0+رهت ،یخشرن دمحم 7+ +#اخب خی#ات ®1]
 .\X[1Ü 0+رهت ،\ولعمان فلوم 7+ ملاعل+ SAدح ®٤]
 .\٤3]X 0+رهت ،همان ~وباق ®٥]
 .\X[Üv 0+رهت ،دلوت#اب 7+ 0+ری+ یخی#ات Lایف+رغج ®٦]
[á® رخطص+ 7+ کلاممل+ کلاسمL، 0دیل X[Üá\. 
[v® +0دیل، ،یسدقمل+ 7+ میساقتل+ نسح Xváá\. 
 .\]X[3 0دیل ،ینیSزق دمحم zاقیلعت S یضSرع هلاقم #اهچ ®]]
X33® ایاکحل+ عم+وجz لباک یطخ( یفوع(. 
X3X® 0دیل ،یفوع _ابلال+ _ابل X1ÜXò X1Ü٤ò. 
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X3Ü® ابختنمz tA+_ +رحل_ S +وهال ،ربدم رخف 7+ هعاجشل#. 
X31® اقبطz وپ نل 7+ \الس+ نیطالسr، 0+رهت X1X[y. 
X3اپ 7+ 0+ری+ رصتخم خی#ات ®٤Sr 0+رهت ،0#وه X[1٤\. 
X3خی#ات ®٥ +Aایبz +7+ 0+ری A0+رهت ،قفش #وتک X[٤Ü. 
X3دل+ #ابخ+ ®٦Sوهال ،یلع نیدل+#دص 7+ هیقولسل+ ةل# X[11\. 
X3á® xرب+ ظفاح 7+ خی#+وتل+ عماج لیS، 0+رهت X[1á\. 
X3v® اشکناهجL 0+رهت ،ینیوج X1X٥y. 
X3[® ابق+ ~ابع 7+ 0+ری+ لصفم خی#اتr، 0+رهت X[1Ü\. 
XX3® یئبمب ،ریم دن+وخ 7+ ریسل+ بیبح XÜá1ò. 
XXX® الج ≠ریسr +وسن دمحم 7+ نیدلL، 0+رهت X1٤٤ò. 
XXÜ® ره خی#ات+z +7 ره یفیسSL، هتکلک X[٤1\. 
XX1® ۀمان بسن لیدعت هلاقم tr رکz +7 ٦ >#امش یبیبحv هلجم t#لباک ،انای 

X[٤v\. 
XXای# ®٤Å +ومحم 7+ ¢اشنالA اگS+0، دیح# tابA Aنک. 
XXدنه ،لیخرمع 0اخ \السل+دبع دمحم 7+ هنغاف+ ۀمان بسن ®٥ X[X٤\. 
XXاپ ®٦Aلباک عبط ،یلباک یلع _وقعی 7+ 0اتسناغف+ رخأتم 0اهاش X[٥1\. 
XXá® وهال حلاص دمحم 7+ حلاص لمع#L، هتکلک X[1[\. 
XXv® زتd +دنه عبط ،تعف# 0اخ ~ابع دمحم 7+ یناغف XÜ[[ò. 
XX[® گنهرف +Sیئبمب عبط .اتس. 
XÜ3® احشوخr 7+ کټخ 0اخ ASاشپ ،لماک دمحم تسS# X[٥X\. 
XÜX® 0+رهت ،+7ریم یلق یلع 7+ 0اتسناغف+ خی#ات. 
XÜÜ® رف 7+ 0+ری+ خی#اتS0+رهت ،یغ X1Xvò.،
XÜ1® یظخ( >#+زه دمحم ضیف 7+ بیبحل+ ةفحت(. 
XÜات ®٤ì +یئبمب ،نمحرل+دبع ریم+ خی#+وتل X1ÜÜò. 
XÜان دعب خی#+وتل+ لمجم ®٥A#0+رهت ،نیم+ دمحم نب+ 7+ هی X[٤3\. 
XÜلباک ،#ابغ دمحم \الغ ریم 7+ اباب >اش دمح+ ®٦ X[٤٤\. 
XÜá® #ایÅ +یملق( 0اخ تبحم _+ون 7+ هبحمل(. 
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XÜv® ابوتکمz اش یسایس< Sهّٰلل+ یل AولهL ـ هدگ یلع ،یماظن دمح+ قیلخ عبط
X[٥3\. 

XÜ[® ابوتکمz ولع هّٰلل+ریقف >اشL، وهال#. 
X13® انرم+ 7+ تیجن# ۀمان رفظz، وهال# X[Üv\. 
X1X® ایحz 0وی+دب یلع }اطل+ دیس 7+ 0اخ تمح# ظفاح X[11\. 
X1Ü® رس+ì +خی#+وتل Ü لباک عبط ،>#+زه دمحم ضیف 7+ دلج X11Xò. 
X11® ایحz +ریم ASال نهوم 7+ 0اخ دمحم تسr، هتکلک Xv1Ü\. 
X1رع ®٤Sì زک#ابL +7 +0دنل ،سیسیال. 
X10دنل ،نتسنفل+ 7+ لباک تنطلس ®٥ XvX٥\. 
X1امش دحرس ®٦r رس 7+ دنه _رغ S0دنل ،نت#اب میل. 
X1á® گنج AS\ +7+ 0اغف A0دنل ،دن#وی. 
X1v® ینزغ تحایس S 7+ لباک S+0دنل ،نی. 
X1[® +#ASL وه 7+ دنسd، 0دنل. 
X٤3® رفاسمz امشبr 0دنل ،یلونوک 7+ دنه. 
X٤X® +0دنل ،نهومکم رس 7+ 0اتسناغف X[Ü[\. 
X٤Ü® ابربAL +رنج 7+ 0اتسناغف+r 0دنل ،لیس. 
X٤1® دحرس+z 0دنل ،چیدلوه 7+ دنه. 
Xرک 0اتپک 7+ 0اتسناغف+ ®٤٤L، 0دنل. 
X0دنل ،رجنتوپ 7+ 0اتسچولب ®٤٥. 
X0دنل ،سکیاس یسرپ رس 7+ 0اتسناغف+ خی#ات ®٤٦. 
X٤á® خی#ات +Aایبz وتښپ ì X-Ü +7 لباک ،یبیبح X[٥3\. 
X٤v® لباک ،یبیبح 7+ 0اغف+ \انمگ 0اخ#وم X[٤٦\. 
Xیلع مساق 7+ لباک ۀب#احم ®]٤، tرگ< XÜáÜò. 
X٥3® وتفØ +یماسح 7+ \وظنم نیطالسل، tرگ< X[1á\. 
X٥X® دمح+ خی#اتL +7 وشکلون ،میرکل+دبع یشنم# XÜ٦٦ò. 
X٥Ü® ون+L اعم#d +7 یچ+رک ،یبیبح عبط دمحم اطع X[٥[\. 
X٥1® 7+ وتښپ رم+رگ همدقم #+S#هتکلک ،یت Xv٥٦\. 
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Xرصم ،ینالقسع رجح نب+ 7+ هباحصل+ زییمت یف هباصال+ ®٥٤ X1Ü1ò. 
X0دیل ،یبوقعیل+ 7+ 0+دلبل+ _اتک ®٥٥ Xv[Ü\. 
X0+رهت عبط ،کلمل+ \اظن هج+وخ همان تسایس ®٥٦. 
X٥á® #زسی t{ +7+ 0اتسناغف Aهتکلک ،ویلب ویلب. 
X٥v® احوتفz رع_ A# tایسL 0دنل ،بگ 7+ هنایم X[1Ü\. 
X7+ تفالخ ®]٥ S0دنل ،#ویم لبمت میل X[Ü٤\. 
X٦3® یسایسل+ \السال+ خی#ات S +ینیدل S +یفاقثل S +میه+رب+ نسح 7+ یعامتجال 
 .\٤v]X >رهاق عبط ،دلج 1
X٦X® دنرهس دمح+ نب ییحی 7+ یهاشک#ابم خی#اتL، هتکلک X[1X\. 
X٦Ü® هتکلک ،ریم دنوخ 7+ ینویامه 0وناق X[٤3\. 
X٦1® 0ویامه `رکذت S +ایب دیزیاب 7+ ربکz، هتکلک X[٤X. 
Xاعسل+ لیاصخ ®٦٤A< +7 اعس دمحمAz ونهکل ،نیرت 0اخ Xv٥٥\. 
Xابق+ ~ابع 7+ یمومع خی#ات ®٦٥r عبط AS\، 0+رهت X13٥y. 
Xرم ®٦٦t≠ +عبط ،نسح دمحم 7+ >ابشال +SA<. 
X٦á® اه همانلاسL 7+ لباک X[13 ات X[٥1\، لباک عبط. 
X٦v® لباک ۀلجم ì X-Ü، 0اتسناغف+ 0ومضم S خی#اتب یهاگن t0 +7 الغ ریم\ 
 .X[1X-X[1Ü لباک ،#ابغ دمحم
Xوهنکل ،یم+رگلب نیسح یضترم 7+ میلافال+ ةقیدح ®]٦ XÜ[٦. 
Xá3® اکوکسمz +0اتسناغف A# زهک یلع دمح+ ،\الس+ رصع+A، لباک X[1[\. 
XáX® رصم ،یجتاخ نیم+ دمحم دیس 7+ 0+رمعل+ مجنم X1Ü٥ò. 
XáÜ® امتع+ ایوگ عبط ،ریم دنوخ #ابخل+ ةصالخ 7+ یلصفAL، لباک X[٤٦\. 
Xá1® tره #اث+z 1 ره ،0اغف+ هّٰلل+ لیلخ 7+ دلج+z X[Ü[\. 
Xáلباک ،#ابغ دمحم \الغ ریم 7+ 0اس+رخ ®٤ X[٤á\. 
Xá٥® S+اعقz اجش >اشÑ +7 اجش >اشÑ دسS7L، لباک X[٥1\. 
Xá٦® Sایفz +الوب رصم ،0اکلخ نب+ 7+ 0ایعالò XÜ[[ò. 
Xáá® رمSì +وعسم 7+ بهذلAL، سی#اپ Xv٦X\. 
Xáv® 0دنل ،یته پیلف 7+ _رع خی#ات X[1٤\. 
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Xá[® 0دیل ،هیوکسم نب+ 7+ ممال+ _#اجت X[3[\. 
Xv3® ول 0اخ میکحل+دبع دمحم 7+ یناغف+ تکوشAL، tرگ< X1Ü٥ò. 
XvX® ASr +نیدل+ سمش 7+ \السال xدیح یبه# tابA، Aنک X111ò. 
XvÜ® ومحم خی#اتA اشپ یطخ( یناینب هّٰلل+ ضیف 7+ یهاشS#(. 
Xv1® زتd ومیت#L، یئبمب X1Ü٦ò. 
Xvیف 0اجرمل+ ةجس ®٤ tدنه #اثSیئبمب عبط ،یم+رگب یلع \الغ دیس 7+ 0اتس 

X131ò. 
Xvرصن `رکذت ®٥ tابAL، 0+رهت X1X٥ò. 
Xv0+رهت ،یی+ون ریش یلع ریم 7+ سیافنل+ سلاجم ®٦ X[٤٤\. 
Xvá® املع `رکذتL وهنکل ،یلع 0امح# 7+ دنه XÜ[Üò.
Xvv® A وخنوتښپ+ A اه رعش# S مج 7+ #اهب A+#وسن+رف رتتسمL، سی#اپ Xvvv\. 
Xv[® +0رق #اعش Xá +دیب 7+ 0اغفSوفتره عبط ،فل#A Xv[3\. 
X[3® 7+# دمح+ نیم+ 7+ میلق+ تفهL، هتکلک X[Xv\. 
X[X® اپوهب نسح قیدص دیس 7+ نمجن+ عمشrXÜ[Üò. 
X[Ü® وهال ،ین+وض# >اش دمح+ ریم 7+ ،یناغف+ 0اتسرکش# X13٥ò. 
X[1® وهال ،ین+وض# >اش دمح+ ریم 7+ ،یناغف+ 0اتس#اهب# X13٥\. 
X[یقاتس# میکحل+دبع 7+ ¢الضفل+ ةنیکس ®٤، Aیله X1٥3ò. 
X[وبناتس+ ،یماس نیدل+ سمش 7+ \العال+ ~وماق ®٥r X13vò. 
X[اخب هج+وخ نسح 7+ _ابح+ رکزم ®٦#L )نیلرب یطخ ۀخسن(. 
X[á® ال+ ةحجS#ات 7+ هیهاش کنy دنقل+ دمحمS7L )لباک یطخ(. 
X[v® tدکشت` tx# +7 یلع فطل tx#، یئبمب عبط X13[ò. 
X[[® نشلگ #S< +7 #+S#وفتره ،یت#A Xv٦3\. 
Ü33® یقاتس# میکحل+دبع 7+ نمجن+ ¥+رچ. Aیله X٥Ü[\.
Ü3X® وهنکل ،یلهبنس نیسح دمحم 7+ ینیسح `رکذت XÜ[Üò. 
Ü3Ü® وهال ،7ویه 7+ یناغف+ دیلک# Xv[1\. 
Ü31® 0+رهت ،تمکح رغص+ یلع 7+ یماج X[٤3\. 
Ü3یلع \الغ 7+ >رماع ۀن+زخ ®٤ t7+A، دنه عبط. 
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Ü3اهدنق ،یبیبح یحل+دبع 7+ وتښپ رعش هچخی#ات ®٥# X[1٥\. 
Ü3ای# ®٦Å +7+ ¢+رعشل S+هل A+لباک یطخ( یناتسغ(. 
Ü3á® ول یلع ریش ریم+ 7+ یلایخل+ ≠+رمAL، دنه عبط. 
Ü3v® ابل+دبع 7+ نیت+وخل+ ≠رکذت#L tوهنکل عبط ،یس. 
Ü3[® رس \الغ یتفم 7+ ¢ایفصال+ ةنیزخS# وهال#L، وهنکل X[X٤\. 
ÜX3® ۀمدقم Aاقل+دبع 0+ویA# اهدنق ،یبیبح یحل+دبع 7+ کټخ 0اخ# X[1á\. 
ÜXX® وهال ،لیخ نپاپ مساق دنوخ+ 7+ وتښپ هعیرشل+ دی+وف#. 
ÜXÜ® خی#ات #SاسL وهال ،نفیرگ لپیل رس 7+ _اجنپ#. 
ÜX1® اشپ خی#اتS# +7 #+L وهال ،~+دلاپوک# Xvá3\. 
ÜX7رل+دبع دمحم 7+ هکم+ربل+ ®٤+ò، دنه عبط. 
ÜXایف+رغج ®٥L هتکلک ،هشوف ویسوم 7+ +#اهدنگ میدق X[X٥\. 
ÜX0+رهت ،یناکرک میظعل+دبع 7+ هکم+رب #ابخ+ ®٦ XÜXÜy. 
ÜXá® 0+رهت عبط ،یسیفن دیعس 7+ یناساس 0+ری+ 0دمت خی#ات X11Xy. 
ÜXv® بیذهت S یمالس+ 0دمت ì X-Ü +7 #دن رتخ+ دیشSL، وهال عبط# X[٥Ü\. 
ÜX[® وقنA +زیرقم 7+ هیمالسالL یطخ ۀخسن Aبیذهت هقی#ذب قشم S 0دمت 
 .یمالس+
ÜÜ3® ایدنفس+ نب نسح نب دمحم نیدل+¢اهب 7+ 0اتسربط خی#ات# A# ٦X1ò، 
 .X1Ü3y 0+رهت عبط
ÜÜX® +لباک ۀمانلاس عبط ،#ابغ دمحم \الغ ریم 7+ رظن کیب 0اتسناغف. 
ÜÜÜ® #Sرخف 7+ نیطالسل+ ةضL رهSL، زیربت X1٤٥y. 
ÜÜ1® خی#ات +Aایبz 7+ یس#اف Aرب رتک+S0، 0دنل عبط. 
ÜÜخی#ات ®٤ +Aایبz A# +7+ 0+ری A0+رهت عبط ،افص رتک X11vy. 
ÜÜال+ خی#ات ®٥A_ +رب 7+ یبرعلSعبط 0املک X[٦Ü\. 
ÜÜ0+رهت ،دلج هس #اهب یسانش کبس ®٦ X11áy. 
ÜÜá® t#7+ +وکیتن+ انای S0دنل عبط ،0وسلی Xv٤X\. 
ÜÜv® رم 0+ویحل+ عیابطS7L 0دنل ،یکس#انیم عبط X[٤٦\. 
ÜÜ[® ومحم عبط دلج 1 یحیصف لمجمA رفo، دهشم X11[y. 
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Ü13® ریبل+ 7+ دنهل+ _اتکSدیح عبط ،ین# tابA Aنک X[٥v\. 
Ü1X® tریبل+ 7+ هیقابل+ #اثSکیسبیل عبط ،ین Xvá٦\. 
Ü1Ü® ابم+7 7+ _اسنال+ عمجمS#، 0+رهت X1٤3\. 
Ü11® ایف+رغجL همجرت جنیرتس یل ،یج 7+ یقرش تفالخ +#AS، دیح# tابA Aنک 

X[13\. 
Ü1رهاق عبط ،یلک#7 نیدل+ریخ \العال+ ®٤< X[٥[\. 
Ü1دصل+ ةح+# ®٥S# #+SدنL، 0+رهت عبط X111y. 
Ü1رهاق عبط ،میدن نب+ تسرهفل+ ®٦< X1٤vò. 
Ü1á® +ولمل+ ¢ایحd A# 0+رهت ،یناتسیس نیسح >اش کلم 7+ 0اتسیس خی#ات 

X1٤٤y. 
Ü1v® الاقمz +وتت عناق ریش یلع ریم 7+ ¢+رعشلL، یچ+رک عبط X[٥á\.

 Ü1[® الاقم ۀملکتz +وتت لیلخ میه+رب+ دمحم 7+ ¢+رشعلL، عبط یچ+رک 
X[٥v\. 
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