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 )ظ ۲ لوا عبط

 نماضم تسرپف

 ! تنلووسا ةچایید

 هدیسم رتسک تادعم رکا ناقاخ ترضح لاعفا تارداص و لاوحا تادراد رکذ رد همدقم

 لاصخ

 ربکا دم نیدلا لالج رفظلا وبا "اول رفظ هاجیلاع هاشداپ ترضح تداعساب تدالو رکذ

 !ادپاکام یلاعت ها دلخ "یزاغ هاشداپ

 تفالخ جرب یرد نآ لباکی نداتسرف و «یرورس و تنطلخ یایرد رد نآ ندش دیقم رکذ

 ۱ یرکع باو ار

 فتادمآ رد رافلاب و "ربکا نافاخ ار لباک ینایشآ تنج ترضح ندرپس نایب رد راتفگ

 روشک نادب نارماک ازریم باون

 «فاتسودنه كلام تنطاس ریرس رب ناکلا عیفر هاشداپ ترضح سولج نایب رد زاتفگ

 نازا دعب هدمآ روجب تالاح زا یضعب رکذ و

 لارقا و عارتخا و لامفا زا بش حرش و «نویامه تاذ نساحم زا یضعب نایب رد راتفگ

 نوچیب دزيا تیانعب تنطلس ریرس و تکسلمم رقم رب «نوکسم عیر هاشداپ

 ندش لوتقم و "نیک و ربق غیت هب ومیه ندش هتشک و "نیمل رفاک یومیه ندرک گنج رکذ
 نبح نارد نیک و راقو یب نیتاوخ زا یضمب

 نازا ررکذم ناخ تدروخ تعز» و "ردنکما عفدب ار ناخ هجاوخ رضخ ندوم نییعت

 ردکم ردنکسا زا ار توکنام ةعلق نتفرگ و رکا ناقاخ ندمآ و "ریسدب روس

 جارم نتنای ریفق و لاجعتسا دنعس رب یلهد ترضح كالارادب «لاثمت رفظ تایار هجوت رکذ
 كللا كلام دادماب لارزیب تلود عافترا و "لاح نیدب + نانیدب نانرب زا فرشا

 لا

 رهام زاب ندومت رارف و "ودنم و هولام راکرسب ار ناخ دجم ریپ و ناخ مهدا نداتسرف رکذ

 ودو كلگ رایسب زا دمب رداه زاب یالبتسا و "وراور نارد

 نامز نامه ناخ مهدا نتنای تافاکم و "ناخ هکتا مظظعا ناخ ندش هتشک

 ناخ مدآ تدش هتشک و «رکک ناخ مدآ لاصیتساب وا ناردارپ و ناخ دجم ریم نداتسرف

 رتخا دی تادنزرف و رکک

 فتدمآ رکذ د "مارا هقا تیب و همرکم ةنیدم زا یاسلل وبا هاش تمجارم نایب رد راتفگ

 یور هک مناقو و ثدارح یتب د را ندرک تمرکح و لباکی نتنر و دنه و تارجگپ

 مایا نارد هدوم
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 دنچ زا دمب «رگداد ورسخ نتنای تو «ربکا ناقاخ ترضح ناگدنب ندروخ مخز نایب

 ۷" رگید ترم ودنم بناجم ربکا نافاخ ترطح نفر و «رگید زور

 هجوت و ردکم روهت ی رداهب و وند لق لع یعا «ریسدب تعاج ناینط و جورخ رکذ

 ما رتخادپ نتفم دسفم تعاج نآ بناجم رکپ رفظ تایآ ترصن تایار ندوم"

 داف و هتف عفد تهج "میظعتلا بجاو رکا ناقاخ ترضح ندومرف تعزع نایب رد راتفگ

 تیانمب روهال راکرس نداد ماظتنا و «لباک بناجب وا ندوم تمجارم و «مکح دجم ازم

 ۸. : لک و ء,زج دنوادخ

 درهت یب رداب د ید لق لع ندش یاب تروص تازومر نیا صیخشت و تاراشا نیا حیرصت

 ۹۰ ردکم ردنکسا ندوم رارف و «رتخادب رد نآ تدع هتشک و «تسا

 گنت و غیت برض زا هملق تآ ندومن حتف و "ریخت بم روتچ ةملق ندمآ رد رکذ

 ۳۰۹ ریدق كلم تیانعب «ریگلامج ربکا نافاخ ترضح ار نیما نارفاک نآ ندرک لتق و «ریت و

 *لابا و تاودب *روکذم ٌةعلق ندوم حتف و ؟روبهتنر ٌهعلق بناجج روصنم تایار هجوت رکذ

 ۱1۰ ریجا هار زا سیفن سفنب *ریگنامج را ناقاخ ندوم تمجارم و «لاوش مد خغیراتب

 ۳ وخیش ازم هب بقللا ازریم میاس دم تاطلس هدازهاش تدالو رکذ

 ترایز دصق "ریمجا ةطخ نتنر هدایپ قیرطب «ریرس نددرگ رکا ناقاخ ترضح هجوت یکذ

 ۱۳۳ یک و ریفص زا یتشچ نیدلا نیعم هجاوخ ترطح «یثک شین ةسدقم ةضور

 لاس نیرد هک عئافد نایب و "دارم هاش ازرم تملط رتخا عوط و تداعساپ تدالو رکذ

 ف داتفا قافتا قیاس

 ثداوح زا یضعب نایب و "مبار ترم ریجا ةطخ بنام ریگلامج ربکا ناقاخ تضه رکذ

 علاقو ف
۱۳۰ 

 ترفح چهام وترپ زا «هاشا سودرف لزنم نتنای تراضن و "هاجفصآ ینابهم نایب رد راتفگ

 ۳۷ هاوگد هجو رب طاشت طاسب نتزا طاستا و "هاگیسد ناملس رک ۱ تاقاخ

 لمج رکذ و «ینابنامج یتابم تمهن لاع ته نمیب هرگ آ ةنالطاراد ترامع نایب رد راتفگ

 1 ینایر ترطح تیانع نومب هرخاف .مینر نصح نآ یانب زا

 کا نافاخ ترطح تامرفپ نداهن ساسا نایب و «یرکیس دایآحتف رهش ندرک انپ رکد

 ۱۹ یردنکسا رفنودیرف

 ار وا مئارج ندوع رفع دو «ریگلاع ساسا نودرگ هگردب كبزا ردنکسا ندمآ زاب رکذ

 9 ریظنیب ریگلامج کا ناقاخ ترضح

 جت د ؛تاریگ تیالد بناجم تایآ ترصن هاشداپ ترفح تایلاع تایار تعیزع رکذ

 1۰ تامقار و تالاح زا یضعب ثدرک نایب و ؛تایطعلا پماو تبانبب تیالو نآ ندومآ

 دم ندش هتفک و «تارجگ دابآدحا هب رکا ناقاخ ترصح ندومن رافلیا نایب رد راتفگ 4

 تاکربلا بهاو ضاین تیانعب كللا رایتخا و ازم نیسح

 لما رتهب و ردرس نآ و ؛تلرد و نید بابرا رتقدرس نآ تالاح زا یضمب تایی رد راتفگ ۰
 ترازو دنسم رد رگید ةبترم نتسشن و «تیافک باحا و لق

 نایلاع یاهدازهاشداب ترضح ندرک هتخ رکذ ۱

 دودرم دواد ینعا هلاگب و روگ یلاوب دوردرفظ دونج برام و هرصاحم نایب رد راتفگ +۳

 كلم تیانمب ار تبالو نآ ندوم حتف و دوم تبقاع رکا ناقاخ تشهن رکذ و ؛دورطم

 درم یور لام تارد هک مئاقر زا یضعب تیفیک و "دودولا

 *لاس نیا حاتقا رد هدش عقاد تارجک رد هک طحق و نوعاط و ابو ٌهداح و هعقاو رکذ ۴

 لاجالا و زاجمالا لیبس لع مباوت و رکب هعلق ندش رخسم نایب و

 حلص نازا دم "دردم لوذخ نآ نتنای مازهنا و "دداد ندرک کنج د ناناخناخ نتفر رکذ ۶

 درب یدر هک عئاقو د ندرک

 نافاخ ترطح دوم لابقتسا و «ناشخدب تبالد زا ازم هاش نالس باوت ندمآ رکذ ۰

 تاکم نایلس رکا

 ناناففا و دینج ندرم رارف و "راهب د توهرت و ررپیجاح تیالو یایاضق زا یضعب رکذ ٩
 رارطضا و ترورضب

 و تمرکحم ار ناپجناخ نداتسرف و «ناناخناخ توف زا دمب هلاگنب و روگ عئاقد رکذ ۷

 فآ یئاراد

 ناعذالا بجاو نامرف داوس ۸

 لامجا لیبس رب رگید یایاضق نایب و لاس نررد عالق زا یضعب ندرع حتف کا 8

 و *ساسا نودرگ هاگرد ناگدنب ار هملق تآ ندروآ تسدپ و "ساتهر ًةعلق نتنرگ رکذ ۰

 ناشیا نتنرگ ریسا و ندش هتشک و "نانافا هیقب عفدب ناشن رفظم بانج ندوم تعزع

 سایق و دحیب شروب نارد

 و یارب تااکد روم ندومرف ضیوفآ و «تفالخ ریرس ةیاپ هب ار ناخ فصآ ندوم بلط ۱
 تلاح نارد هدش جاس 1 عناد یضمب و «تیافک بحاص ریظن و هبش ی ریزد تیدر

 طعب ندوع تن و باجنپ راکرسب ربکا ناقاخ ترضح ندرک راکش و ندومرف ریس رکذ ۲

 باهو كلم تیانعب لاس نیرد ار ردبا ةعلق و ریملک ةعلق نيئاوخ زا

 ی

۳ 

 ةجیق بوحصم "ماشتحا بحاص ماقمیلاع ترضح تاریخ و تاروذن لاسرا نایب رد راتفگ 4
 مالسا هیلع لوسر ترضح ةمرت دم و "مارحلا ها تبب هی ار هجاوخ ناطلس رباک الا
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 را

 ۲۳۹ یرورس و تاود رپپس رمم نآ ناشن هتسجخ نامز رد «یرکیس روجتف عماج دجسم ترامع نایب
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 ِ تعجام رکذ ؟0 ار نیسح نفظم ازریم یرهرج دوصقم نوردآ و "لباک ةتطاسلا راد زا ابلع دهم ض# ۲ ار ن گ ۲ ۳99

 یشاوح

 ماوقا و صاخشا تسرهف
 تاماقم تسرهف

 باسنا تسرهف

۲۳:۹ 

 و

 4 حس باید
 هاش ربک | دجم رفظلا ربا نیدلا لالج دبع رد رک یضیرات میم ذخام زا کی

 ؛تسا هدیسر ام نازا هراپ و «هدش فیات ناتسودنه هاشداب یاگروگ یرومیت
 ,دشاب یم یراهدنق فراع دم یجاح فيلات رک باک و ردان تسا یاتک
 باقاوق ما نیکان زعیرات یابلع تمدخ یریکا خرات مساب نیتسخ راب و

 ابع نیدنچ - دوریم رایشپ دنه ةیناث ةأش زافآ گرزب هاشداب نیا دبع
 اب كم ضیرع و لیرط تکلع نیا فارطا زا اهت هن ارمش و ابدا واکح و
 ,۵ زاجح و ماش و قارع زا یح ,ناروت و ناریا و ناتسناخفا زا هکلب .هدش
 ناگدنشاب .نامذا ناش ریتس عئابط و نشود راکفا روپ زا و .هدمآ دنهب
 دنا هتخاس هام و رهم كشر ار ناشن تنج دالب نا

 لیصفتب ار شگرزب نادناخ و ربکا عناقو و لاوحا ؛دبع نیا نیخروم

 - دنا هدرک فیلات كچوک و گرزب یاهباتک نیدنچ صوصخ نرد و ,هدرک نایب
 : سا لیذ رارقب فیلات نامز ثبح زا «میراد تسد رد ام هچآ ابا

 -۱۵۷۳:۹۸۱ لاس «ییورق هلودلا ءالع ریم رثآلا ساق -۱
 -۹:۹۹۷-۱0۸۸ لاس ءهریغو یوتت دحا الم یفلا خرا -۲

 -۱04۱:444 لاس تای دزیاب رکا و نویامه ةرکذت -۳
 -۵:۱۰۰۲-۱04۳ لاس ؛یشخم دحا ندلا ماظن یرکا تاقط - ء

 -1:۱۰۰6-۱۵40 لاس ینویاد رداقلادبع خیراوتلا بختم - ه

 ٩ - ینونادب فیلات لاس نامه ,لضفلا وبا همان کا -



 یراهدنق خخرات
۰ 

 طب
۳ 

 - ۷:۱۰۰۵-۱۵۹۹ لاس ؛یولهد ثدحم قلادبع هاش یتح خرات -۷

 - ۱۹۰۹:۱۰۱۵ لاس «هتشرف یبیهاربا نه

 تسا لمتشم هک رثآلا ساق عطقم زا فلات نا رد یراهدنق نوچ

 و «تسا هدرک سابتقا و ذخا «رکا و نوبامه و ریاب درع اتتار فر

 چیه .هفد یرکذ ناشیزا هک رگید ناسرات

 ۱ ؛سافن یانثتساب بابک و ردان خیر نا هک تفک

 - دنکم ثحب یرکا تنطلس لاوحا زا رک ۱

 ناوت یم .هدرکت یتراشا و لاحا

 دبع _ةيضیرات بتک همه زا

 یتسباتک نیعود و ؛مدقم ریکا
 ۰ ۲ ۹ تر آرم-ا 5

 اروم تافتلا رها و هجوت دروم هک هد آ ةتياه تج نزا

 ۲ 1 > نزا و
 ث

 - دبای رارق دیپ
5 

 رد هدنیآ ناراگت خیر یدنوابن یتابلادع و هتشرف خروم زج هناتخدب
 7 )ی

۱ 7 ۱ 

ک بیزال - هدرپ مان دزا ناش .تانلرم
 دنچپورس یشنم و طمان مالغ یولوم ه

 (۲۷۲:۹) ( 15: 131۲۲02 ) تیلا یسیلگنا

 .رظب هک اتک ز
 شب 4) رگید يیاتک ٌةطساوب هکلب ؛هدیدن دوخ ار یرامر خرات مه نانیا

 - دنا هدرک لقف ار شبلاطم زا یضیپ (دش ناوت
 و یمن هتشرف زا ربغ بناج نا

 خدوم لوقب لو «دننکم دان ارتوا

 - هدوب ظوفحم ؛دوبمار ءاضر ةناخاتک رد زرا نارگ في یزا هط وطخم

 حیحصت  دعب ار نآ هک درکم اضتقا ۲
 و هتسیاش

 ؛دوپمار باون ترضح لعا ناگدنب عع

 هک موحرم  یودن نیدلا نیعم دیس

ردن و فلات نامز تمادق
 هخسل ت

 - دوش هدناسر پا هتسیاب هشت

و حیحصت راک .میلابتا ماد
 یجاح ه هیشح 

4 

۱ 
 هد ۵ ضر ٌةناضات و

ر ةناضاتک یسراف تاطخ تسربف فلات نامز نا
 و لوغشم اض

 / ال اب د ارد
۱ ۱ 

 و .دیناسد ماجناب ار ضوفم داک رظن تقد لاک اب هبلا ّراشم - دش نسب رفت

7۳ 9 
 نارگت ؛دندوب هناخاتک لعا

 دم وا دیس بانی ةدومرفل ار ثاوح
 دار هک موج

 ۰ .د یس

 - تشون یسیلگناب

 خب یاب

 نیزا رگید ةخسز هک دیسر تفایرد ,دوش عبط باک قوا شب

 سکع - تسا ظوفع ( یناتنلگتا) جربمک هاگشناد ثافباتک. رد خراع
 سن نوچ - مدش راتساوخ روکذم ةنااتک ممتیم زا ار نآ ةنارگووف

 - تسا فلوم دوخ لیدبت و ریخت و ححصت یاراد هک دش هدید «دیسرام سکع

 - دشابی هجوت بلاج و اهب نارگ راسب نیققحم دزن هک تسا یفصو نیا و

 سن اب هلباقم راک و .تفر (رامب) هتتپ ه روپیار زا ححصم اشا نیرد لو

 بناج نیا و ,لهد هاگشاد داتسا ؛موحرم للع ربظا دیس روتکد هب جرمک

 یسرافب ار قباس یشاوح هک دنتهرگ دوخ ةدیعب موحرم روتکد - دش ضوفم

 موحرم بحاص یجاح ةتشون رب ار هزات تاجهلاوح و بلاطم و .دنک هجرت

 ناتسودنه .دش ایپم و بترم ددج لکش و ون تروصب باتک نوچ - دنیازفیب

 یعابط راک ور نيزا و ,هدوب مود گرزب گنج یداصتقا و یسایم تامدص راچد

 - داتفا ریخات زبحش

 تموکح راید نیا ناگجار و ناباون یاهتلایا هک ناتسودنه یدازآ دیپ
 فقو ار هناضیاتنک «میلابقا ماد ,روپمار باون ترضح یلعا .تفای مايضنا دنه

 "جین - دنتشاد دوخ تسد ار فقو ةمظتنم سلم تاردص نانع و «دندومرف

 یدنچ دمب . تشگ یقرتبپ لئام هدامن ریفب ور بتک ةنازخ نيا نیشیپ تثیه
 رک تفر تراشا نادمچیه ُدنب نیاپ فقو ةمظتنم سلم ردص ترشح لعا زا

 مک هلباقم یطخ ةخسن ود ره اب زاب .هدش ایپم عبط یارب هک ار سن

 - مارفی هقبام یشاوح رب مای هدش پاچ ون یایاتک رد ک ار یبلاطم و
 یچ بناج نیا دوب هدش توف اج نامه هتفر یچارکب دنه مسقل دعب یناث ححصم نوچ ۱

 حیحصت ٌهدع زا لیوط دیج و رایسب یعس دم و «مساخرب یلاع سا لیست اهت

 خرات و فلوم لارحا زا ثحب و یشاوح رد بسانم لیدبت و ریخت و نتم



 یراهدنق خرات

 - مدمآرب دوخ تعاطتسا دم ات جربک و روپمار سن تیفیک و باتنک فیلات

 نتم رد هک یللخ راید رگید نارورپ فراعم و دنه ناخرو» هک مراودیا

 هک یاوص و .دنیامرفب لوح بناج نیا .ماعان ششوگ ربهدنابب یشاوح. و

 زا ار رزگرد و رفع همه ام قح رد و «هدنرایشب موحرم نیدحیصم زا «دننیب هب

 - دنوشب راتساوخ رگشیاریخض ةدنیااشخم

 «میلابقا ماد ؛دوپمار باوت ترضح لعا ناگدنب تمدخ ماوخی رخآ رد

 رابتالاو نآ یلاع هجوت نود هک مکب شکشیپ نانتما و رکشت ٌهیدم بلق يمصب

 ناتسودنه نانکراک زن و - مآرب گررب راک نیا هدبع زا مسناون یمن ناتسآدللب

 باتک تعابط نسح و تعص رد هک مرازگ ساپس اد دوپمار سکرو گتترپ

 - دنتشادن غیرد ار كک جیم

 روپار - اضر ٌهناضاک
 یشرع لع زایتما

 هناتک ریدم ع۱۹۱۲ یالوج ۰

 -42 یراهدتق لاوحا وه

 رد هتشرف نامز ات شباتنک و .هتشون گرزب ضعرات یراهدنق هک نیا اب

 - دا هدشن شلاوحا سسج "ی رد دنبام ناسیون هرکذت ههدوب مه نیخروم تسد

 رک دوشی» مولعم .تسا هتشاذگ هتشو رضاح باتک رد شدوخ هچنآ زا

 تداعس و )۳( هدوب راهدن شموداز و (۲) فراعا دی شمات ۱(

 - دوب هدش لثاث مه ار نیفیرش نیمرح ترابز

 ۱ ساب ار وا تایپ دزیاب

 یدنوام قابلادبع -"تسا هتشو یراهدنت دم یجاح اجره ؛هدرب مان وزا

 اج دنچ هک هتشرف و -"هدرک رکذ فراع یجاح

 رگید یاج ود رد و "یراهدنق دم فراع اج ود و ,هدروآ ار شان اج راپچ

 - هتشاکت یراهدنق فراع دم

 ناو ی .هدادن رارق شسا ورزج ار «فراع» ظفل اج چیه هتشرف تروچ

 - دشاب هدوب سلخت هک تسین دعبتسم و «هدوبن شمان یزج فراع هک دز سدح

 هبرع تارابع زا اما . تفک ناو یم عطق ررطب یزیچ شیلع غلبم زا

 ثیدح و ریسفآ زا هک تسادیوه .هدروآ هفتم حام و بلاطم نرخ رد 6

 «دنک یم لقل مه اد نیشیپ یارعش سراف راعشا نوچ و - تشادیم ةرم بدا و

 - هدرک هعلاطم زین ار یسراف تاییدا هک دیمیف ناوت یم

 خیرات نیا فلوم» هک دوگیم شدوخ ناخ مر هب شا هقالع باب رد

 یگدنب :ز .تبموالط» روا /(دیسر لتقب نتپ رد ناخ مرپپ هک یقو یمی) تاقوا نارد

 ۱ -*«هدوب دیعس ناخ باو

 یدنواهن اما - هتخادربن شتحارصب فلوم ؛تشاد تبعون هچ تمزالم نا

 2۳۱۱ ۳۰۱/۲ و ۳۰۷ ۳۰۰۲۱۳۲ ۲۲۷ ۴۵/۱ یمیهاربا نشلگ (۲) - ۱۸5 کا و نویاره ةرکذت ۱(

 - ٩4 یراهدنق خرات (۰) - ۸۱/۲ ًاضیا (؛) - ۲ ۷۸/۱ یبحر نم (۲)



 یراهدنق خیرات
۱۲ 

 - تسا هتشو «موحرم ناناخاع ناماس ريم» ار را

 - هک ژارد تدم هچ ات شتمزالم السلس هک هتفگن م نیا یراهدتق

 ِ " «دوب دیهش دیعس ناناخناخ نآ نامزالم كاس رد اهتدم» یدنواب لوتب رک

 ناخ مرب هک یامز هک تشک ناوت یمن نا زج شتمزالم زاغآ هب تبسن

 واب وا لتق نامز ات و ,هدز نیل وق نماد تسد یراهدنق «هدوب راهدنق ماح

 و مایب ار شیودرا و ؛دسر لتقب تیاپک رد ناناخناخ هک یتقو - تسا هتس ویپ

 تخت یاپ هک دابآدحاب هبلا راشم ناخ دلو هاربه» یراهدنق ,دندرک جارات لاک

 هبفبرش :تیبرح فوط ةجاد هه .نزرچ- دون .هوت هتسنارمگ نام

 هدج هجوتم هتسب یاما ال مارحا .هتسشن یتنکی تیابگ زا مرجال .... تشاد

 لای و مایا ماد ةتسب «هدنزو فلاح داب یزور دنچ زا سل ۰... - دش

 نارح و تنادزگ رس هام زوا هتنام هد تکاب فالود خرچ مارس هتسخ و

 ًطرش یدامان طرف زا ها هک مداب لحاس ی یایرد و لثاه ٌةطرو رد

 تاج ببس ,هتخادنا زومره بناج ار وزرآ ةیفس ...هدمآ قفاوم علاط

 فرش یکشخ هار زا ,هدرک تدعاس یقیقح یندامس و... - تشگ نادامان

 ماش و دادذب و هرصب و دال هار زا هلاع خاشم دقام و هعا ترابز و جح

 تیمرح تدایز زا ترابع هک یبظع تداعس نآپ ,هدش هاربه یاش جاح ٌةلفاقب

 -" «دیدرگ زماف .تسا نیفیرشل)

 لوا دنهب نتشگرب زا سپ و «درک تمجارم یک رثا تداعس رفس نزا فلوم

 لاس مادک رد و ,هدش كلسم یاشرکا یاما زا یریما مادک تمزالم كلسب

 - تسین ظوفحم هدوجوم رداصم زا كي چیه درد «تسوی یتبرت ناخ رفظم اب

 بانجآ نامداخ كلس رد... هتک ةراچیب نا» رک دیوگ یم فلوم دوخ ابا

 ۰1۵ ۰ 14 یراهدنق خدا (۳) -  ب/ب ًاتا (۲) ۱/۲ 2 ٩۲/۱ یمیخر رام )۱(

ِِ 

۳ 
 ححصم ةچاید

 ناخ رفظم «فلوم ناب قباطم و -"هدوب هدمآ دودح نآ و دامب زا (ناخرفظن)

 قلعت دیاب اذمل - هدوب نانانفا عفد ددص رد رام رد (ع۱۰۷ع) ۵٩۸۲ لاس رد

 - دشاب هدوب نامز نزا شیپ وا اب فلوم

 ناخ رفظم هچ ؛تساود ره ندوب شات هجاوخ یدنمهقالع نیا رب ثعاب

 دباب و - دوب ریبدتاپ ریما نآ یاباسریم یرامدتق و ناخ مدب ثاتوب ناود

 - دنشاب هدوب ناز كي و لد كي دبع نارد ودره

 بلط بسح تاخ رفظم هک (ع۱6۷۷) ۵۹۸۵ هنس هرخالآ یداج رد

 ,هتفرگ تصخر» وزا سپس - دوب شیاکر رد زین فلوم هدمآ هرگآب هاش رکا

 یزاون هدنب بان - هدنام زاب هدش رادید تداعس زا مورحم یزور دنچ

 هدنپ نا و - دندرک بلط رابظا ,هدرک زارفارس یان همان تانب ؛هدومرف

 یلهد ترضح یحاو رد .هدش مزاع هتخاس رس زا مدق عابتالا مذال سا ربانپ

 - «دش فرشم تزالم فرشپ

 حوضوب رضاح باتک زا تفر اجک + هنفرگ تصخر هرگآ زا یراهدنت

 هتشگرب دوز و هتفر دوش نطوب شلايع و لها رادید یارپ دیپ اما - ددنویپ یمن

 «منیی ی نهدوجا رد ناخرفظم هارمه لاس نیمه رد ار وا ام ک ارز - دشاب

 ناگدنب هک نازا لی» (ع۱۰۷۸) ۰۹۸۰ هنس مر لئاوا رد شدوخ لوتب و

 سدق دیرف خیش دیحو بطق ترضح دقرم ترایزپ یک ا ناتاغ تردح

 هدوب هرم نیرق رفظ یودرا رد هک قاروا فلوم هک دوش تقع ب

 یارمم باجنپ راکرس یلاوید بصنع ,هدش زارفارس و رختفم سوب یاپ تاودب

 شزابظا هک ییسب فلوم یکل «دندومرف ررقم هقلادبع انالوم كللا مودخم .

 رارق تعانةب «هتسج افعتسا رزاد» هتفگ «یبس ی» ار نآ و «هتشادنب هن بسانم

 ۴# مابق یشیوردب و ؛هداد

 - ۲۳( ًاضیا (۲) ۲۳۲ ًاسا (۲) ۰۲۲۳ یراهدنق خرات (۱)



 13 یراهدنق خئرات

 زین یلم روما تیشع رد فلوم رک دوشیم دافتسم الا تارابع زا

 بصنم هب هاشربکا و هدوخ ناماسرم ار وا نارب هک تشاد یبتر نادنچ

 ار بصنم ود ره نیا هک تسادیپ و - دوب هتخاس زارفارس باجنپ راکرس یاوید

 - تشادنپ نانگمهرب راخنتفا ثعاب ناوت یم دبع نارد

 ؛تفر هچ یراهدنق رب ,ریخا یی كرم زا سپ هک تسا ییتسناد ما ن

 هک یقو ات رگم - تسا هتشادیم لافتشا راک هچ و «تسویپ یریما مادکب وا و

 - درب روما نیا تقیتح هب یی ناوت یمن هدشابن سرتسد رد باتک رگید ءازجا

 ب7 یراهدنق ران زوج

 هاش رکا تمرکح لاوحارب لمتشم «مرادیم هک یراهدنق خرات ٌةطوطخ

 لوق زا و - تسا موسوم «عطقم» هب هچايید خرصت بسح و ؛دشاب ی یرومیت
 هوم

 مدناسر عطقم هب علطم زار نخ

 سافن ةرکذت توچ - دوب مسقنم عطقم و ملطم هب باتک 5 درک نیقی ناوتیم

 دشابن رتشوخ مان نیزا عطقم هک

 و تسیب و یلطم ره "شفلوم ار نآ و ,تسا یرامدنق ذخام زا یی رثالا

 شرثا رب مه یراهدنق هک مرب ی نامگ نیزا «داد بیترت یطقم و تی تشه
 - دو هدرک برم یعطقم و تی دنچ و یملطم رپ ار شخرات «هتفر

 غرات رب یواح (تسا تسرد ام ناسک )اتش .دنچ و علطم تآ

 هتیزم: .یاالطا دواب ياد توی یشاارگع یاهدنآو اف رهام نجات

 خرات رد زی و رضاح باتک رد اه ناجن هلو زا ابا تست اه: رو

 ضرات كي رضاح باتک رک تسادیپ هدوش یم هدید یمبحد رثام و هتشرف

 ردیح نردلا بلتق ريم نم فیطللادبع ریم نی یی ريم ني هلودلا ءالع ریم رثلا سئافن فلوم (۱)

 - هتفای تافو (ع۱۵۷4-۵) ۸٩۸۲ هنس رد هک تسا یماک هب صلختم ینیوزق یفیس

 ححصم هچاسد ۱۰

 - هدوب دنه ماع

 ةهدقم رپ شداینپ فوم لوقب ,تسا رضاح شخب زا ترابع هک عطقم ." "

 هداد رارق هاشرکا لاوحا رکذ یارب ار همدقم و «هداهن دعا و یدصقم و

 نیزا درادن ار هقاخ و دصقم مراد تسد رد هک هخس ود ره هناتخدب - دش .]

 بلاطم عو هچ هماخ و دصقم نارد فلوم هک تفایرد اوت ین تبج

 - دوب هداد حرش ار

 ]تم جربمیک ةخسن زا ؟ تشاد مان هچ یرامدتق لماک خیرات | باتک مان

 " : دیوگم هیئانچ مدرک موسوم «همان رفظم» هب ار تآ فلوم هک

 یباتک دراطع نایشم و مایا ناسانش نخس هک تساآ ساّلا و عقو»

 و تاتسودنه كلا ةلج ًاصوصخ همان رفظم نا ناملاطم و ماجرف ایم

 باتک نیا شفیرش تافتلا بجوع هک تاحرفظم نیدلا فیس نانابج روتسد ِ

 تایی و تلود ناکرا ًاهوع .دشخع فاصنا تلخ هددنوپ ی فلاش

 هدنیامب هلباقم قیدصت نسحم ار دنوپ قدص تایلک نیا مزر رایدنفسا مزب ورسخ

 ۳9 غیرد یهاوگ یناصو نرد

 هک ددرگیم حضاو ای نزا

 فیلات تاخرفظ فیرش تافتلا بجوع ار روکذم خیرات فاوم (۱)

 ور نزا و «هدرک

 آ هتشاذگ «همان رفظم» ریبدتوکین ریزو نآ مانرب ار شان (۲)

 ,دیوج برقآ یرکا رابردب هک تساوخ فلوم ناخرفظم تافو دمب الاغ

 «همان رفظم» یاب تبج نیزا - دهدب رارق برتت نآ عیرذ ار فلات نا و

 تابک هاش یارب هک اجره هروکذم ٌهخسن رد هچنانچ (۲) - ۲۵۵ هب گر زین و - ۲۵۱ یراهدنق خرات (۱)

 هب كر - تسا هدرک دوخ یاعد لماش «ناشز رفظم ریزو» ظافلاب ار ناخرفاطم لاصتالاب "هتشون هیئاعد ,

 تاحفص ۲۱۹/۲ ۳/۷ ۱۳۸۱۹۱۸/۱۱ ۱۷/۵۲ ۱۵/۵ ۱۵ ۱۰ ۲۹۲۰۵ ۲۳/۹ ٩۱۰/۷۱

- ۱۸/۲۸۹ 2 ۱۳/۲۰۱/۹۲۱ ۲ 



 یراهدنق خیرات

 ةروکذم تاماقم رد یدنوامن - درک موسوم «یرکا خیرات» هب ار مرفن ات

 بن هدرک داب «یرکا خیدات» مانب ار یراهدنق خخرات ی

 رد یراهدنق دم فراع» : دیوگی هاشنابج ازریم رکذ رد "الو )۱(

 - «غلا هدروآ یرکا خیرات

 :دسیو یم شنارسپ و ازریم دوم تاطلس لاوحا لیذ رد ًاناث (۲)

 - «خلا تسا یربکا خیرات فلوم هک ....یراهدنق دم فراع ود

 د .... یراهدنق فراع دمم» :هتفگ ناب بس رکذ رد موس داب (۳)

 - «خلا هدروآ ءهتشون یپلآ ٌةفلخ یان مانپ هک یرکا

 هک یرکا خیرات رد هچآ» : هتشون رکذ نامه رد مراپچ یاج (ع)
 خیدات

 - «خلا دوب موحرم ناناخناخ .ناماسریم یراهدنت فراع دجع كلک هدزقر

 موسوم ,تشاد تسد رد یدنوامن هک ٌهخسن هک درک ساق ناوت یب نزا

 - هدوب یرکا خیرات هب

 هنیرق نیا هدرکت دا + مع روطب ار ظافلا نا یدنوابن هک دیوگب یسک را ُ

 یی ام هتفگ «یرک | خیرات» مهار لضفلاوا مان رک ا اج ود باتک نیمه رد هک

 یبلآ ةفلخ یان مانب هک یرکا خیدان» هک دیوگیم یئاج یدنواهن هک مرگ

 یعماب ار شباتک یراهدق هک تفگ ناوت ی ظافا نیرب رظن و - «هتشو

 رگید «یرکا خیرات» زجم نآ و هتشادم قلعت هادداپ مماب هک هدرک موسوم

 - دش دناوت یمن

 :هدو کنانچ ار باتک مامتا و زاغآ خیرات هک تسین یرکع | فلات غیا

 نا لماح نوع هک باتک ةماخ و هچابد هک ارز ؛دوش هدرک ناپ

 رضاح شش رد هک یاعقاوب رظن اما - هتشگ مناض «دشاب ی بلاطم نینچ

 - ۸ 2۱/۲ د ٩۲ د ۳۸/۱ یر رثآم (۱)

 نیا ۱ یراهدنق ذخام

 خحص ةچاید ۱۷

 هک تفگ ناوت ی .هدش روکذ م

 رفص هام رد ٌک لپاکب مکح دم ازریم تعجارم زا سپ خنرات نا (۱)

 -دیسر ماجاب .هدش عقاو (ع۱۵۸۰) ۵۹۸۸ هنس

 «یربکا خرات» هب «همان رفظم» زا باتک مان ندرک لیدبت ةنيرقب و (۲)

 لوالا عید رد یبرت ناخرفظم توف دعب ار .تآ فلوم هک دوش ی دافتسم

 - درک ما (ع۱۵۸۰) ۵۹۸۸ هنس

 هاش هدازهاش تسد رب مک دم ازریم تسکش .باتک نرد نوچ و (۳)

 ,تسا روکذم .هدش عقاو (ع۱0۸۱) ۵۹۸۹ هتس هرخالا یداج رد هک دا

 -"دشاب هدیسر ماجناب خعرات نیزا دمب باتک دیاب اذپل

 رد الوا :هدرک داب اج ود ار ناناخناخ محرلادبع فلوم نرچ و (:)

 حق شف رد رگید راب و .«محر دجم» مانب "ناخمریب شردب تدارش رکذ

 باطخ میحرا دبع تقو نآ ات هک میناد یم نيزا .«ناخ ازرم باون» شبقلب "تارجک

 یودلج ناناخناخ باطخ یاطع "یدنوامن قباطم - دو هدشن لئان ار ناناخناخ

 محرلادع زا (ع۱۵۸۶) ۵٩٩۲ هنس مرحم رد تارجگ حتف رد و ینامدخ

 - دشاب هدیسر مامان (ع۱۵۸4) ۵۹۵۲ لاس زا شیپ باتک نیا دیاب اذپل - هدزرس

 ناحاشداب عئاقو قندرروآ درک رد ,یزاهدق هک تفک نارق م

 دنچ شدوخ کنانچ اما - هدیچر ار بلاطم بتک مادک زا نیشیپ یاما و

 رد ,هدرک هراشا فرط نا .دوخ یشاوح رد نایشحم و .باتک نتم رد اج

 م تارابع سابتقا هکلب بلاطء ذخا ابنت هن رث الا یئامن عطقم زا رضاح شخم

 تارابع لیاقم ار یراهدنق تارابع هسود رک يهاوخی هاش نوطت رک هتک ی

 -دوشت هدرمش لیلد يب ام یاوعد ات ,میسیونپ سافت عطقم

 - ۱۷۸ ضیا (4) - 24 یراهدنق خیرات (۲) -۲۲ ححصم ةچاید كر (۲) ۰۲,۷ یرامدق خرات (۱)

 - ۲:۱ د ۱۱۷/۲ ییحر رثام (ه)



 یراهدتق خیرات

 یراهدنق خیرات

 رک اناقانترضح ناگدنب حتف نیا عاتسا زا دمب (۱)

 -دنتتر ودنم لاقا و تاودب "هدومرف راذیاریس مزمب

 كشر مودق رفب تسدنه كاامنرتّکار تکامم نآو

 دوعلا یاقوا كدنا زا دعسب "هتخاس نیرب سودرف

 رب رس رقتسم ٌک هرگآ ةفاللاراد بناجم نایرک دحا

 - دندومرف تضبت «تسا تطاس

 لاش ی رکا ناقاخ ترضح لاس نیمه رد و

 راکش مسرب روپکلام هرک بناج لابقا و تاودپ

 روپنوج تیالو ٌماح رک ناخلتلع و - دندومت تکرح

 تمدخ رد زور دنچ "هدش فرشءیسوبطاس) مزعب ؟دوب

 روینوج بنام تصخر ار وا "هدوم مادقا یگدنب و

 (هرطس ۸ ات ۲۰ رطس ۷ ص) -دندوم تعجارم هداد

 صاصقا کل ون ومضم رتسگتلدمهربک !ناقاخترطح (۲)

 ناخ مهدا هک تفایذ افت ناشن لعانام فهتشاد روظنمارقایح

 رد هک رصق یالاب زا "هدردآ رصق یالاب هب ار

 دادبناج *هتخادناریزب ؛تسا عقادهرگ آ ةملق ةناختلوو

 دش زین نآ هک دز ةدنخ كلف :عارصم  دب هچان و

 تیب - هتسشن ورف تادعم بآپ هتف نآ شت آ و

 تافآ ز رعا شابم «یدرک دبوچ

 تاناکع ار تعیط دش بجاو هک

 (۲۰ ۷ ۱۲ رطس ۷۰ ص)

 فارد "هدومرف هجوت اما زا حبص تقد (۳)

 شیپ زا ک هانپ رفظ هاپس کنآ تامگپ هار

 زا ید_نچ اب "دوب دنهاوخ رولاج رد "هتفر

 رولاج بنام تعیزع تانع تاصوصخ

 رصعب بیرق هاپم ةیقب - دندومرف فرطعم
 تام هک دندوب هدرک لوزت روپناوگب رد

 - دندیسر تلودب رکا تاقاخ ترضح تعاس

 تضبن هرگآ بناج
 دندومرف

 رویکتام هرک بناجم راکش مزمب لاس
 تمزالم حعب اجنا رد ناخ لق لع -دندوم تکرح

 لعا ترضحنوچ - دوب تمدخ رد زور دنچ -دیسر

 روینوج بنام ار وا «دندومرف تمجارم اجنا زا

 ۱۹۰ قروات ۱۸ رطس ب ۱۸۹ قرد) دندوم تصخر

 (جرطس فلا

 هاشداب لعا ترضح

 بفآ تافاکع هکدند وم رف_تشاد رثاای کر ظن

 9 زا ار ناخ مهدا

 ار هتف شت آ و دنتلک

 تیی - دندیناشن ورف تلدعم بآپ

 ( رطس ب ۱۹۰ ات رخآ رطس فلا ۰ قرو)

 هابقثا رفظ

 دندوب هتفر

 و ؛دندناوخ اعد هدش زاین ی هاگرد هجوتم

 سیم ناب ۹

 (+ ۲ ه رطس ۱۷۸ ص)

 لوالایداجربش ؛ هبتثرامچ زور حبص تقد (4)

 ازرم زام یادا زا دسمب هروکذم ةن

 رک دندیسرپ هدییلط ار دنوخآ یلع نیدلا ثایغ

 - تسا بناج مادک رد زوما بیا لاجو

 «هتنرگ ملعت یو زا ار بیقلا لاجر یاعد و

 ۷ ات ه رطس ۲۰۹ قرد)

 دعب روکذم

 هدوم تیانع ابیج ایج ار را و "دندروآ اجع مام طئارثپ

 فتازا دعب  دندیناشود دوخ كرابم تسدپ

 هداهن صالخا نیمزرب زاین یور هدش اگر لب سس

 نازا سپو ؛دندومرف اعد
 هدندیسر دابآدحا یهورک ودب نرچ هدش راوس

 دندرک رابخا "دوب دایآدحا رد رک ار معا ناخ

 ۱» رطس ۱۷۹ ص) دیآ نورب هدش لکم هک

 (۱ رطس ۱۸۰ صات

 ناخ هداتسرف سک

 (۲۱ رطسفلا ۲۱۰۱ ۱هرطس ب ۰۹ قرو) سس

 تاقط و همانرکا یولرپ رد هچرگا یراهدق خیرات عطقم |هدت خدت ساش ٩
 : دشابیم هدنیآ صاصخ یاراد اما .دنآم رظنب كچوک اههریغو یرکا

 «هاشداپ ترضح یاعد» اب ءاعد» ناونمپ راتفگ ره رخآ رد یراهدق (۱)

 و هاشداب یارب یاعد رپ لمتش» "الوا جربمیک ٌةخسن رد ک دسیو ی دنچ ًالج
 - تسا هدش دزیلق ناخرفظم مان زاب و ,هدوب ود ره ناخرفظم

 :نواه تاذ نساحم زا یضم) ناب رد راتفگ» ناونع تح رد (۲)

 ,هدرک دای ار هاشداب لئاصخ زا یلصخ هرقف ره رد و .هتشو هرتف یس لا
 -(۳4 ص) «تسلارقف نا عرب تعاضب یی ریقذ» هک دیوک یم هنارختفم زاب و

 - دوش یمن تفای رگید ذخام رد هک هدرک تث یایئزج و تاعقاو (۳)

 سفنپ هنتف نیا عفد یارب رک | هک دسیون یم ناخ للق لع توافب رکذ رد ال
 رگید زور هس - دندوم روبع نوج بآزا - لاوش ریش ۲٩ هبنش هس زور سیف
 ٩۸(- ص) خلا داتفا فقوت نایهاپس زا یضع ندش عمج و هی ش ةناعوت نوروآ تبج



 ش یراهدق خیرات

 گتنس داتسا رازه ود ٌک دوگیم هرگ آ ةناللاراد ترابع ناب رد ای

 «دندرکم راک هعلق تراسع نارد هک راکهنوچ و راکلگ داتما رازه ود و شارت

 (۱ع۵ ص) - خلا دندمآیم راک یاپ زور ره

 رک ا نامع یایرد رانک رب هک دنکیم تارجگ رفس رد اي

 رد یشک و یشک رد ترشع بآ «هتر ناش لاله رغاس رد ناشرابغ

 (۱۱۱ ص) - لا هتخادنا بآ

 بناج زا زور ارد اقافتا» هک دیوگیم تارجک حتف نایب رخآ رد اب

 «هدمآ ناگترف نایچلبا دننطوتم نابع یایرد لحاوس و نمد ردنب هب هک ناگترف

 (۱۷۱ ص) -خلا دندوب هدروآ یلاگترپ بارش ٌبارا دنچ

 بیرق هک یزور دنچ دعب رک دنکی رکذ داد ةرصام تحاکح رد اپ

 یولع اع یاضف رد هایم ٌةدرپارس ربا هک دش یعوب لاکشپ .دندیسر روپکتام

 (۱۰۰ ص) - لا دیشک

 فاخر دیع زا رک ۱ ناقاخ ترضح هک دسیونیم را ٌهراب رد اب

 (۲۳۳ ص) - دندرک هد رد هررکذم ٌهنس

 لزنم نآ» هک دیرگی هدوب هدش مابلا ار رک | اجنآ هک یاقم ةراب رد اب

 (۲۳۹ ص) - «دندنادرگ موسوم درخ کم ار

 دم ازریم ةیص 5 دنکی رکذ لباک زا ایلع دهم تمجارم نا رد اي

 هدورف دهان ازریم یاس دم نایلاع ٌةدا زهاش باو جاودزا تبج ار مکح

 (۲4۵ ص) - خلا

 . هصاح ٌناخ شارف رد ۵٩۸۷ هنس لوالا عید رد رک دنکیم یقلا کد اب

 ۲45 صا) - خلا تخوسب - بابسا ًانیمغت رورک كي ات و هداتفا روحتف ةفالث راد

 میت یم هریغو تاقبط رد هک تسین طووبرع و حیصن نانچ شترابع اذپعم

 حیمم ةچاید ۷1

 و هداس رایسب «تسا یراهدنق دوش زا لاعب رهاظب هک یراعشا رک ۱. :ز

 ۰ دنآ ی رظنب هنایماع

 رارق «كع» رضاح باتک یشاوح رد شتءالع ک جربک ها | تمبیک طول

  نیزا و ؛تسا فلوم دوخ طخ یوق نظب ک تسا ینارابع یاراد .دش هداد

 کلب هدرادن ار هئاخ و دصقم اهت هن اما - دوریم راشب زرا نارگ لیخ تج "

 تا کور ماع همدقم زا ۲ راتفگ رب

 هک یداع قیلعتسا تب هلدبم تارابع و ؛شوخ خسن طخم هخسن نیا نتم

 - تسا یفرگنش نوانع و هایم شیکرم - هدش هتشو ,هتشاد جاور رکا دهع ات

 > ۸۰۱۸ باتک ضرع و لوط - تسا ۲۵ روطس راش و ه۱ شقاروا ددع

 شقاروا بیترت - دشاب یم رم ینس ۷۱6 ینوتکم ٌهصح ضرع و لوط و ۶

 هدیسرآ و هدروخرک یودق قد اعضا دشت ل قاروا نیدنچ و «تسردان

 - دنآیم رظنب

 دعیتسم یراهدنق فراع دمم لثم زا هک تسارادار یطخ یطخ یابطلغ هخس نیا نتم

 :- تسا هتخادربن یفبنی اک شحیحصت فلوم هک تفگناوتی ور نیزآ دنا ی

 ار هط واتخ
 هچرگا «هدش روکذم «رع» تمالع هب یش اوح رد هک روپمار ةخسن | دهد 

 لماک ثمدقم ءکلب هعاخ و دصتم طتف هن مه نیا اما ,تسارباماک قباس هخس زا

 - تسیت اراد مم ار

 ذغاک رب «هدش روک ذم الاب هک یداع قیلعتس طخ نامهب مه هخسن نیا نم

 لم شکم -تسا یدروجالو یئالط لوادج یاراد و .هدش هتشون گر یاداب
 نتم ذغاک گنربه و دیدج باتک ةضوح  تسا یقرجنش نیوانع و هایم «كع»

 هداس قرو ود ناش یاجر و هتشگ علاض مداتفه قرو و لوا قرو - تسا

 و لوط - دشاب ی روطس ددع و ۱۱۷ شقاروا دادم - تسا مضنم



 ۳۲ یراهدنق خیرات

 ۷۱۸۷۰۱ یوتکم ٌصح ضرع و لرط و ٩۱۱۵۰۳۲ باتک ضرع

 اما ؛تسا دوجوم ترابع طوقم تمالع تاحفص شک | رد - تسه رتمینس

 - تسه مه هدیسرآ و هدروخرک - تسا هتفر نیب زا لصا ٌهيشاح اب هطقاس ترابع

 ناوت یم .دراد تقباطم «كع» هءرم ترابع اب هخسا نا ترابع نوچ

 فرابع فلا ۱۰۷ قرو رد نوچ و - تسا هدش لوقنم «كع» زا هک درک نایک

 نا قح هک تسمولعم و تساناوخان الاح و هدش هتشادرب كلزکب دم هک هدوب

 فلوم ةخسن مه نیا هک درک نیقی ناوت یم اذپل ,درادن یرگید فلوم زجم راک
 ناع دوجو ابور زا سم )وادار ضاح نان یا انا یا

 - تسا فلوم دوخ طخم هک تفگ ناوت یمن «تس انام قباس ةخس تامیمر طخ

 هک رضاح باتک زا قرو ود هک دوشیم هتفگ هنافساتم | . یداهدنق خرات زا ةراپ

 رظن زا وپس هار زا .هدون اج رب «رع» رد و .تشاد باتک رخ هفالع

 .هدش هتشاگن یشاوح نآ بلط تحاضو تاماقمر هن ور نيزا و ,هدنام نیححصم

 هدش علطم نآ رب باتک عبط دعب بناج نیا نوچ - هدمآ تعاط رد ه و

 قاروا نيا مود عبط رد هک مرادیم نیقي ممدیم اج همدقم رخآ رد ار نآ راچان

 : دوشیم زاغآ یراهدنق ترابع اجنیزا - دیسر دهاوخ پاچ دوخ دوبعم یاج رد

 و تاخ فسو ازریم "هروکذم ةنس لوالا یدامج رپش ۲ خراب و»

 .دوب ررقم رثا یزوریف رکشل یلوار هک "گنسنام روک و ناخرجوگ و ناغ گرون

 ( هجار سب و ) رونک نمی (۲) -  راد قباطت 2۱6۸۱ لاس نوج ؛ اب رک یرجه همه ةنس ین (۱)
 یاما مظاعا زا هک ری رادنیمز ههارپک لم اراپب هجار نر یاد (ناوگهب) ناوگب هجار نب ههگتس نام

 - هدوب یرازه ۷ شبمتم - دش توف ۸۱۰۲۴ هنس رد لاس 9م رمم) کد رد و "هدوب یریگتاهج و یهاشرک |

 - قداص حبص و ؛یربکا تاقبط "یریگلابج رث ام "همانریگنامج ةلاو یدحم خرات هب كر

 جسم آید ۳۳

 یاما نتشذگ درجم - "دندش "رواشپ هجوم "هتشذگ یتشکب بالن بآ زا.

 رواش ٌهعلق مکح دجم ازریم یناگتشاگ رکییرفظ رتچ ندیسر زا لبق و القنم

 ناقاخ ترضح - دننفر هتخرگ هتشاذگ ار "دانآلالج و یانگ و یابلترک كلب
 و اصم تبج و .دندومرف ح بالن بآ رانک رد ملق یانب هب رکا

 - دنیا لیوحت هک دش رداص نامرف نیعم یغلبم هاع ٌهنازخ راکرس زا نآ روجا
 سم هجاوخ .هدش مان "سرانب كنا رک ار هملق نآ یایها بحاص و

 فرش و دوب هدمآ را و هلاکب بناج زا الو نرد ک "یفاوخ دجندلا

 زاگرس نایرورک 5 دع رداص زی کح دندوم ضوفم «هددرگ ززعم یسوبیاپ

 دنتسرف ییعم یودراب هئاد و هلغ ,تسا ناشیا هد 1 تانگرپ روخرد هصلاخ

 و هدازهاش عم هاشداپ "دش هن رسیم رسج نتب نرچ بآ ناینط بیس زا» ۲۵/۲ هتشرف لوقب (۱)
 یم نیرنم تاتکاپ تکلعم لماش الاح هک روبشم یرهش (۲) ۰ - «تشذگ بالی زا یشکی رکشل
 رداث تایم هک ناتسناففا فدرعم ربش («) ۸۷۹/۱ یمحر رثام هب كر (۲) -  دشاب
 «سرانب تام (۵) - (۷0/ایدنا فآ ریتیزگ لیریپما) - تسا عقاو رواشپ زا لیم ٩۱ تفاسم رب لیاک د
 عییر هام رد ۳۹۲/۲ یریادب_ و ۸۷۹/۲ یمیحر ام رد یدنواهن شتیبت هب و ۳۵۹/۲ تاقبط لرقپ
 سرانب كتا هب "هدومرف انب للاع ةملق "تسا رومشم رگ اس دنس هب هک بالبن بآ رانک روکذم لاس یناثا
 هماشابقا رد تاغ دم رز فا ۷ سلافنلا جرد و ۴ همانرکا لوقب و - هدنتخاس موسوم

 صاصتخا مان نادب هداهن داینب سدقم تسدپ یرهگ دد د رج هد نتشذگ زا دمب دادروخ ۱۵۰ ب ۲
 سمش هجاوخ مایتها ةدیمب و "سرانب كتک نآ مان تسیا هماق كلام یقرشم یاصقا رد هچنانچ - دنداد
 زا نوچ» ک دیرگ یم ۲۹۵/۲ هتشرف و - «تفرگ رارق "درب هدمآ هلگنپ زا ییدزن نیرد هک شاخ نیبلا
 «دینادرگ موسوم كتا هب هدومرف سما کتس و چک زا ملت نتخاب دودح نآ طبض تمج ؟تشذگب بالیت
 - «تسا منم ینمب دنه تفا رد زین كتا و - دننک روع بالین زا هک تسا عنم رافک بهذم رد هک ارچ
 ینادراک و تعاجش و تنایدب - تسا زارفرس یاوید بصنع نالا» هک هتفگ ؛۵۳/۲ تاقبط رد (۰)
 و کاخ کی نسح خراوتا بختنم ًةلاوح) ۱۰۰۸ لاس تایفو تح یدمم خرات رد و + هدراد راهتشا
 سمش هجاوشم رک هتشون (۹..۱ هنس تحت یهانگ ةرکذت و قداص حبص و یریگلاج ةماللاقا و همان کا

 ای اس نيا ةجلا یذ رخادا رد دش توف روهال یتارید رد "هاشداپ رکا یارزو زا یناوخ دم نیل
 _ «هدنیآ لاس مرحم لئاوا



۲ 

 - دوش هصاخ نارنش فلعرس "و ناسا مضق و نالبف كاررخ هک

 و وخیش ازریم نایلاع یادازهاش و رکا ناناخ ترضح ناگیب و

 دنس یابرد زا هروکذم نس رخالا یدامج ربش مدزاب خشیراتب یرام ازریم

 ةیعتب نیرق ترصل رکا ناقاخ ترضح و - ددومرف روبت لابقا و تاود

 رکشل یالقن ار ویج یراهپ بقا دارم هاش ازریم «هتخادرپ نیآ تدالج ها

 .ددو هدوم . روبع بالن بآ زا نیزا لبق هک یثاما اب ,هتخاس را یذوریف

 ناناوج کی و اما و نیناوخ زا یممج اب زبن ار ناخ چیلق دمم و - دندومرف نیم

۳ ۳ ۳ 

 تی - دنوش لپاک هجوتم .هدوب هدازهاش باستنا رفظ باکز رد هک دنداتسرف

 ریپس مراچ جوا رب دیشروخ رچ ربچ هام ُةدازهاش تشگ ناور

 شاپ رطع كلف شهاپس درگ ز شابرود شیکوم رد تفنگ كم

 هروکذم ریش ۱5 غیراتب هروکذم یاسا و نیناوخ | نایلاع ةدازهاش و

 رک ا ناقاخ ترضح ناگدنب و - دندینادرگ لالج تاقدارس خم ار دابآلالج

 كشر لوزت رف زا ار دابآلالج دوکذم رهش شراب ,هدومرف چرک بقع زا زب

 - دندینادرگ داملا تاذ مرا

 تکلع اص. زا یضسب ةبج یاشک روشک رک ۱ نافاخ یارآ كلاع یار
 زا هروکذم یارما ا ویج یراهپ ازریم تنطلس نیعلا ةرت درک اضتقا نانچ

 زی ناخ دم جلف و ؛دشاب نیم ازریم دوجو لرق و ؛دنوش نا اش دابآلالج

 و داغلارب ناخ فسوب دیس و گننساام روک لواره و هدزاس یاج لاوق رد

 ازریم نایلاع ةدازهاش ربک ا نافاخ ترضح و - دنشا راغثارج ناخ گنرون

 نیعلا ةرق نآ دزن سادناوگب هجار و ناخ دیمس دحم و "هتشاذگ ار وی وشش
 مهدزناپ» ۳۰۰/۲ تاقبط و "۸۷۹/۲ یدنداهن و "۲۹۰/۲ یتویادپ لوقب هرخالا یداج رهش مد نام (۱)

 كر (۲) ۸۷۹/۱ یبیحر رثآم د "۲۹۳/۲ یتویادب و ۳۹۰/۲ تاقبط هب كر (۲) - «یناا یداج

 - ب ۲٩۷ یناخ دمتعم ةمانلابقا و ۲۵۵/۲ هتشرف و ۳۹۱/۲ تاقبط و ۳۵۹۲ همانرکا هب

 مراع نگتهت و یگتسهآ و «ظندش هجوتم زی سیف سفنب دوخ «هتشاذگ تنطاس .

 رگید زور «دندسر ؟تسا لباک یهورک هدزناب ک ندرگرتش " نوچ بدم

 یعمج نودیرف - دنیآ نوریب اسکن زا و ندرگرتش زا هک دنتساوخیم هدرک جوک

 ژرفل دصتفه بیرق اب ار مک دم ازریم یررقم ناناوج زا
 لحم رد هک دوم نفس

 رفظ یردراب ار دوخ ندرگرتش هار مخ و چپ زا هرهاق جاوفا تدآر

 «دنتشذگ یاتکست یضعب زا هرهاق جاوفا نوچ - دنیا یدر,تسد و هدننز نیرق

 «هدز نایلاع ةدازهاش ترطح یودراب ار دوخ تعامجآ ,هتسناد تمیلغ تصرف

 رک دومن ندمآ بیغرت هتفر مکح دم ازم دز نودیرف -"دندرب ردب رایسب تمینغ

 هک هروکذم ًةنمس بجر رهش ۳ ق مود حیص 3 دیاب لارج تنطلس نیعلا هرم

 مک ؟دمم ازریم ,تخاس رونم دوخ رونپ ار ناهج و ,درک عولط یارو باتآ

 دوخ یالقنم ار نودیرف و .دمارد تدرگرتش نورب زا هدرک تسار جاوفا

 جارات زا نایرکشا یضعب یاشار و هقرفت كدنا نوچ - دندمآ شیپ گن هتخاس

 دوخ ماقم و ام زونه اما و ,هدشن یئارآ فص دو هدش عقار بالا ر

 دماح دیس انا نرد - هدش رهاظ دوخ رکشل اب مکح دم ازریم ک دندوب هتفر

 هدازهاش لوق ةازنم گنسلام روک هتخاس ور شیپ ار یابکی زا یضع و یراخ

 * ناخ صوصخم و .هدش راغلارب ناخرج ؟ و ناتیگترون «هداتسیا نایلاع رد

 هک ناتسنانفا رد تسیا هرد «ندرگ رتش» د - تسا هدرک سابقا اح نیزا هک ۲۹۰/۲ هتشرف هب كر (۱)

 نرزا ددریم لیاکب هک یهار هک اریز تسا مها رایسب یاج و - دنک یم مسقت ار رگول یداو و مرق یداو

 هب كر و  هدیدرد لصا (۲) - ۰۲۰/۱۲ ایدنا فآ ریتیزگ لر ریپما هب دینک عوجر - درزگ یم هرد

 - بت ۲٩۸ هماشلابقا و "۸۸۰/۱ ییحر را ام و ۲۲۹۸/۲ یتویادب د ۲۹۳/۳ همانرکا و ۲٩۱/۲ تاقبط

 - «بجر ةرغ هبنشراهچم فا ۲۵۹ «مانلابقا و ۲۹۵/۳ همانرکا رد «بجر رهش مدد حبص» ۳

 كلاس رد و «تسا ناخ دیعس ردارب» ۱:۷/۲ تاقبط لرقب «ناخ صوصخ» (ه) - ححصم زا هناضا (؛)

 - هووب تایح دیقب ۱۰۱۳ اس ات ۸۳۲/۳ همانرک | لوقب وا و - هدراد ماظتنا یدصناپ و رازه ود یاما

 - هدوب هدنز یناکم تنج دمع لئادا رد» :دیوگ یم هک ۲۲6/۲ ۱مالارث ام هب كر زین

 ححصم ةهچاسد ۲۵



 یراهدنق
۳۹ 

 دیس و تاخد#جلت و نایلاع هدازهاش ترضح و «تفرگ یاچ !رایفنارج

 جات عقاو گنج 6 دندوب ودرا رد زون نیناوخ زا یمج و فتاخفسوب

 ریشش و ناک و ایت هب تسد یسج اب هدمآ شیپ دو فااخم رکشل یالقنم هک نودیرف

 دم هجاوخ و یشند ناخلبت كچوک دلو "کی یماش بناج نیزآ و - دندرپ

 نیسح دلو "تلود حق و "برع یزجص و "ولرابب یدمرس و *قاتسر عیفر

 ابکی زا کی اب گنج نارد روکذم "تلود حق - هتخات ابکی زا یدنچ ا راشفا یلق

 فتداقم لوقب هدمآرب هتسثت بقع زا مکح دم ازم اش نرد - دش هتشک

 یادص هداد شت آ ار هه هدوب رکیپ هرک نالبف یالاب رد هک یایکرونز - دش

 دوفوب :هتخوس ار نالدزب نورد نوناک )٩( شرس زا و ,تشادنایم اع رد کرم

 شیپ زا لوا كروبز - تخادس كيرات ار یرابز و نیمز دوبک ریپس یاضفب دود

 .هتشذک پچ تسد زا رگید كروبنز و .هتشذگ میکح دم ازریم تسار تسد

 رک هدروخب دوب میکخ دم ازریم دزن هک ناناوج زا یی ةنیس رب میس كروبنز

 نیح نیرد - دنداتفا. زد یاپ زا. و هدیسد رگید سکس رب «هدمآرب وا تشپ زا

 میکح دست اذری فص رب ار نالف جاوفا "ناخ گننرون و گنشنام روک

 تلدقم , كاخ هدروآ دورف پسا زا ار سک هس ود

 لزلزتم رارق. یاپ .درک هدهاشم ار لاح نبا میکح

۱ ۳ ۲ 
 و .هدناسر ار دوخح و هدنار

 دم ازریم نوچ - دنتخادنارد

 اج ره قباس زححصم,نوچ اما ؛تسا تسرد مه نیا ساگ نئانشا لوقب هچرگا هرافنارج» لصا (۰)

 رد ((۲) ۰ مدرک رایتخا ار هراننارج» نتم رد مه بناج نیا "دنا هدرک لیدبت «رافنارج» هی ار «رافثاوج»

 - دش _هتشک گنج نیمه رد »۹۸4 هنس تحت یدجع دات كرتب وا و «یالوک تب هام ۳۹۵/۳ همانربکا

 - متفاین رگید ذخآم رد ار مان نیا صحفت دوجداب (4) - دش هتشک کنج نیمه رد ید خرات لقب (۲)

 و ۳۰۵/۲ همان کا رد )٩( - «یرضع هجاوخو تر یئافن جرد و ۳۵/۲ همانرکا زی )۰

 هب كر () - ههکتا ناخ گزوت» ۲۹۸/۲ هتشرف رد (۷) ۰۰ «كرابم حتف» ب ۲۹۹ یناخ دمتعم ةمانلاقا

 - ب ۰۵۵ همانلاقا و ۳۹۵/۳ همانرکا

 رد مدکی زا شیب و دندان تعزه و یناشیرپ یداو رد یور لباک رکشل و بش

 رعش - دنداد رارق رارفب دوخ تیفاع نسح و هدنداتسیان رثا یزورف رکشل لباقم

 هدرک هشيپ یوس یور اجبه ز هدرک هشیدنا لدپ ار هجا نه

 دروان نادیم زا دیچب نانع دروانن ناریش ٌهلح باتوچ





 رفقا مار 1

 گم /مح تی

۳0 

 ترضح لاوحا تادزاو و لامنا تارداص رکذ رد

 رکا دن نیدلا لالج رفظلاربا هاگسد تیایلس

 هاشداب

 ادا طلسم ها لی هاشداپ

 دش هدابم هماخ و یدصقم و ٌةسمدقم رب تا دا و

 4-مدقم

 ترضح لاعفا تارداص و لاوحا تادراو رکذ رد تسا |ریضحتف :)] رو

 لاصخ هدیح ریسک تلدعم رکا ناقاخ

 تاج یهاشداپ رب رمم هتشگ یا

 مه تم هضور و كلم نشلگ دش

 الضف بابرا ریوترپم رثاض ةارم رب

 تاوام یورسخ ربچ ام رد

 تیارآ تابج یار زا هتسارآ

 ,هتفاب نزن للخ هد تلود ماود یاعد دوبزب ؛تسلالأاقم

 راگماک هاشداپ راثآ نساحم ار راودا فئاحص تغالب ناظان هراومه

 : تیطالس رکذ راوناب ار نامزا جافص تعار نارثان و «دناهدینادرگ نیزم
 ر

 [ تروص ابلع و خرات باحصا و

 ۲ دتنارآ نیا ذحناف هک علطم ةچايد نوچ هک درب دهاوخ ریذپ سکع ینعم نیا

 ک عطقم تاون

 | یاشکنابج ورسخ .لنکا رکا ناتاخ زکذ ًاضیا ,تسنالاح هتسارپ نا ما 7

 ! ةعلط و ؛تسناراش تامدقم وا رکا لالج ل ام ترصن تبار زارط هک لدب ی

 [ «تسناراشا روبظ زا علاط وا رونا روم رفلظم لاشیب تاذ باتآ رون

یل لا و یاب رب نپ دالب بیترت
 نب رخ "لا یفقدسص نانل 

 فرشم نارقبحاص لیج رکذب ار یثرق ره هچايد و ,هداد الج راعش ترصت

 تنز و بیترن یتکوشوذ بقانم دیقب ار یدنملود ره ناونع و ,هدینادرگ

 و هدناهتسارآ رادقعفر ناورسخ رثام رهاوج ار مایا ندرگ و شوگ ,هداد

 و - هدینادرگ زرطم رایتداعس هاشنبش رخاش رهاوزب ار ماوعا و روپش لابذا

 رد «هدوب ناشيا تنکم ناگوچ مخ رد تحاصف یوک هک یناداتسا تقو رب

 یوذ نیطالس لاح تایادب و هدناهدرک بصن مالعا لئالد مراکم رام

 راک تامدقم و- دا هدیشک ماطتا شر رد تایابن ات ار ماتحالا

 روکشم یعاسع افلخ رثام .قاب رکذ وترپ «هدرک عج میتاوخ ات ار نانیا

 هچنانچ - هتشگ مات لماک تثیه رب فلس نایلاو رخافم و ,هتاب ماحنارس

 ؛یسوط یسودرف مساتلاوبا ؛یرورپ هتکت ناراگن رحس یادتقم و ؛یرونخس یاوشی

 رد تاپیک ناروآ مان ةصق هک ناشن مئاد ةیزخ و نای ی ال ةنیجنگ رد

 حدع مالک مانز نینرقلاوخ ردنکسا مان شراذگ زا دعب «هتخادرپ همانهاش

 شت آ ار قاروا نيا دوس - هداد فاطعنا نیگتکس دوم یراطلب هل ودلانیع

 شیاتسب مالکهدیزگ نآ رگا

 تاملس هاشداب دیجم دششت ارت ,هتشاد نیربنع تغالب غامد نیگتکبس فلخ
 هک تفرگ نتخوس دارم دنیس و نتخورفا ترغ

 رهچونم «نیئآ دیشج رفنودیرف ؛نید و داد اب هاشداپ «نیمز یور ورسخ «نیگت

 ؛نیئزت ردنکس رپچ
 یونثم

 تیاق ردنکس لب «ع نودیرف

 ربم ربچ شخر كشر ز ,شت آ وچ

 «ناقالا نبا ناقانلا نبا تاقاشا و ناطلسا نبا ناطلسا

 تیبا لالج رفظلاربا «یزارفارس و تکلع نیش تخت ,نیرقرفظ نارقحاص

 تمدخ تشپ نکس دن ود شلالج هاگشیپ رد هک یزاغ هاشداپ رک | دم

 :یتزاهکن درگ هاش ::نآارورس رس

 رپچ رپ ورسخ هک رک كاف

 نیا ناطلسا



 3 یراهدنق خیرات

 «هداتسیا اسآزابیا دوم دص شزامالغ ٌهگرج رد و «هدرک ۲ ود

 تس

 زایا رچمه رازه دص وا ربق مالغ دوم نرچ رازه دصوا هگرد یادگ

 نتخارفارب تاهابم جات و ندرک ررع شرادیاپ تلودب تاپ كلک مرج ال

 رد هک درک ناوت یماجمج یماشداپ رکذ رابخا قایس رد هک ارچ «دومن بجاو

 هاشداپ و - دوب دناوت وزابه نینرقلاوذ ردنکساب یاثکروشک و یییگاهج

 و یمابع یافخ تیاح ةجنیرسب «نیکتکبس دوم اطلس نیک تخت

 هدروآ فرصت ٌةطح رد دنه زا یضعب و نیئزغ و ناسارخ «یناماس نیطالس

 ی نانچ راوازس-دوب هتشذگن رد راطقا نآ زا شلایا هطط نکیل و هوب

 لقب تاتسیتگ هاشنیش و ناتسآرپپس هاشداپ رخافم زا ةش حرش هک دام

 یادص دیئات رف و ییاج ود تدضاعم نمی کارز «دنک نآ نای نابز ود

 - تسا نامز و نيمز یاراد و «نابج لاو و هاشداپ ردپ رب ردپ

 یونثم
 . تفرگ لاع دقن زا هک

 ی راب راب سیا هدروآرب

 بآ یایرد و کشخ تفرگب هک

 ناسارخ زا و «دنه ات مور زا میلقا راطقا دعب دبع و دیدم تدم نوچ

 رب ردپ هاشداپ ردپ 5
 یپشهاش دور تخرد

 ناف . زا شل یخ

 تملفع باقلاب کس تاروت ات سراف زا و «ناربا ات نیچ زا و هدنس ات

 ناش "العاب ريانم كرات و دوب زاس و بز اب شناشلاع امدود بایا

 زارفارس شناش تنطلس نادناخ

 دراد زشاک دو وز هقلح هن «كلف دراد شودرب وا قاط شش «تهج

 دنه كلام رد لاشا نیکهاب هاشداپ ترح هک هفاطلا لاک و هقا دی

 عطقم ه

 ی لئاصخ دما رد و .هدوم نیئادها تاوزغ و: نفرقآر حتس تامواقم

 لاسعا لاوص زیمآتکح رکفب «هدوبر ناهاشداپ هلج زا یدرم و یدرم

 ,هدینادرگ نیبرود تاعارتخا نیئآ ار هنیئآ نتخاس ردنکسا رگا - هدوتس رارا

 ری و ءادیوه و نو نارد یرادنابج رارسا هک تسا نیقی ةنيئآ شنشور لد

 - ادیپ و حضاو نارد یاتس كلم زومر *افخ رک یتیاده ةارم شرینم

 : دنا هتفکاکح و

 یوتلم
 رو وت لدع و کح ز ار تکلع روهشم یردنکس و رضخ یا

 تخات ناوبح بآ یوس رکا رضخ تخاس هسنیآ ردنکس رگ ینهاز

 وت کیا رد تاوح بآ و نيم .تسا هنیئآ نشور

 ,هدینادرگ راقو قدارس راگدای جوجای دم را نما زا ردنکسا 2۳

 راوتسا رادئاپ لدعب ار رارضا عنم و رارشا عفد راث هدنخرف هاشداپ نیا

 تحار رتسب هدوغ نانچ ناتسودنه كلام شلادع ةنحه زا هک هدینادرگ

 سسع- دریذپ تیام نیهاش زا ورذن و «دریگ شرورپ ریش ریش زا هرب هک تسا

 نازخ و نانفا شتیاح ساپ زا «دنک رذگ ینز هوی ةناخرب رگا لاوتوک و

 - دا راوید رب شا هیام ادابم 5

 هعطق -

 تفاتب كلم یاوم رد وا تیار «هام وچ

 نت درگ هن .سک دید متس دود هن ورد

 ینفتس دندش شدع اساپ ز
 تب یاملق محاورا لاووک ز ۱

 هاگان هک دزرل فوخ زا «دفا روع هنگرب و تیالو رد رگا ار رادقش

 - دنیشنن ناتهد ةراچی ةرهچ رب یتشحو رابغ شرورم رم زا
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 ۲ یراهدنق خیرات

 یونلم

 اهدازابزور ار داد دنح اه راک دنک شاد و ندب

 ۳ رود درو ار طی
 شکراگمتس و زاون شکمتس

 دورپ هدنپ هاشداپ نیا ؛دیدرک قافآ درک کن و مشح ردنکسا رگا و

 رخافم رطعب ار قافآ همه رمشیپ بقاتم هم و رم زا یادت رها نیما تیم

 تعلخم یح (هب) نابج كلام مات رد ناونیق ات ناورق زا .هتعاد رطعم

 کذ و تسایک دوفو و راقو و مح لاک و یماتتمان بقانع سبلت و یهاشداپ

 - تسنانگیه هبلا راشم و نامز روپشم

 تیپ
 تساور «عوگ رگا شام ردنکیا ات نود

 هفاع ندسکس ی هنب دام ب ات
 اعد

 دولخ رهپس زا ار نالاع هاشداپ تطلس باتآ یاعت و هناحبس قح

 «دانادرگ هدنیاپ ناناپج رب اد ناشن رفظم ریزو تلدعم اس و «داراد هدنبات
 ۵ اهر

 ض و رفوم روصنم تلود و رضایت یبلا ةمرح رفظم تردق راثآ

 باتلاع باتفآ نوچ رثارس باحصا رطاوخ و رثاصب بابرا ثانضرب دیبا

 ناریضپ مدآ یب رکن عون زا تایطلا بماو ترضع هک دوب نخ رام
 هک تارعغی ماقب لاع ةءرمز نیز و «هدومرف ززعم و رقوم ار نیطالس و

 قرف زا ار ناشيا ترنم و ردق اپ «دناهدناوخ یم داگدیرسفآ توعدپ ار نتالخ

 ار ملظ تملظ هک یارآ كلم یار تباصاب هک ار نطالس و هر نم

 - هقیاسم تب وا او (6) نا تیار ةچهام «هدناشن یم قزف

 یونثم

 1 «ریمی دش. کی هاج تفای یمدآ وا :ناسنا 3
 هاشداپ

 عطقم ۷

 ناماوت نید و كلم شتکح زا دش

 «نیفیرشلا نیمرا راز .تعاطتسالا میدع تعاضبلا لیلق ریقف همدقم نربانب
 تنآ و نبا ادج مهزا دنشابت

 خیرات نيا عططقم رد ات تساوخ .هلاوحا هلانسحا «یراهدنق فراع" دم یجاح

 ,دیان ریگروشک هاشداب ترضح لاوحا تادراو و لامفا تارداص رکذ

 - دناسر ماماب نوزفازور تلود ماود ءاعد و

 تیپ

 دشابن رتشوخ مان نيزا عطقم ک مدناسر عطقع علطم ز ار نخس

 ٌهماخ و هدوسع لافتشا عیاقو بیذبت و بیرتب رطاف رطاخ مرجال

 ناتساد هک دش یادرطع مارم نا ماشم رد ماقرا نیا لایخ رد هماشنربتع

 دنا انخا بیرغ تابیبشت و لالح رحم و هراعتسا ٌهطساوب ناب هتجخ

 نخس عبط لب ًناحاو .دیامن زاورپ اشنا یاوه رد اخرکش یطرط هک داش و

 -دزاس درو ار هاشداپ ترضح یاعد یناتماد ره تحت رد و .دزادرپ اهناتساد ارآ

 یونلم

 جنگ چ تعط .زار نزاخ تلد

 ناو یاعد هناسف ره زا سپ

 جنس هناسشفا دره یا الا

 ناتماد ره دمب یکی یلاعد

 ورط لح وا دل رگم

 زا هماخ ندسینادرگ فرشع تاعقاو رکذ و تالاقم ءانا رد نوچ و

 زارع هک «تارضح فطل باتلا رارکت و فیرش یاس مسا و یان مان رکذ
 ی نر ها.

 هت ر رک ام كسلاوم» تاحفت

 رب تیئاعم غاب ز سپ ناه

 دید نانچ بسانم «دنک تیارس باطا و لیوطتب هدبای داعستسا باقلاب نای دما

 «ربکا ناقاخ» ار رفظم دیوم هاشداپ و روشک تفه هاشنپش رکذ لح رد هک

 هاشداپ نویامه دم نیدلاریصن هاگتسد نارفغ هانپ نافرع ترضحلعا (۶) زا و «دسیون

 رباب دم نیدلا رپظ هاگآ ورسخ هانپ قیاقح ترضح لعا )٩( زا و «ینابشآ تنج» ار



 ۸ ۱ یراهدنق خرات

 شیپ زا ماهتبا باجح زاتما نیزا ات «دیامن ریرحت «یاکم سودرف» ار هاشداپ

 لالقتسارپ لالج و یمظع تطلس قاقحتسا لاک( رد) نوچ-دشاب هدش عفت هدنناوخ

 میظع لخدم رادقالا یوذ دادجا یگرزب وس و رادمان بسن ولع «یرک تمشح

 باتقآ زا ترهش و حوضو رد ریسوکن ربکا ناقاخ ترضح یاس بس و ,دراد

 فرش نارق بحاص ناش یلاع بسن تحص دوجو اب و ءرت نشور بات ناپج

 دحا لپ هدنز یالس الا خیش ترضح نادنزرف زا ردام بناج زا رکنآ رگید

 شا ناسا درب ست بیان

 عرصم .
 زجاع دوب تآ حرش زا لق

 ناسنا یابتنم تیاغ ات ردپ زا مارتحالا یوذ مارک دادجا تاقط هاچ

 - دناهدوب ناشن هاشداپ و هاشداپ هه ؛تسا رشیلاوبا هک

 یونلم

 ؟ تسارک ناهاش ز لسلسم «یو زج

 یبشتهاش گنروا رب دیز هک
 تسار و یهاشداپ ردپ رب ردپ

 ؟یهرف نا دشاب ارک یو زا زج

 هاشداپ ردپ رب ردپ رهوگب

 نابشنهاش و ناهاش لصا دوب هک تنارقحاص ات ربش اجنزا

 تک

 تنارق بحاص رومت ريما تلود هدم ات اش لاع بن ًالبلس

 «قحرب یاناد و یلطم ميکع ةقلاب تکح تبج نیزا - تسناماشداپ ةجرد متف

 و :تقآ منا قاب ک یفروشال یس نق روک نا هدلآ تل
 شنیمز هک طیسب شرف نا و .درفآ تفه «دتاوخ هرایس ارآ هک هعیس بکاوک
 ؛تسا میلقا هک نیمز شخ و هدنادرگ تفه ار گرزب یاهایرد و داد

 ؛دمآ تفه تسطونم نادب كلم ماظن هک عبس داسجا ینیی

 هل یایک رسا هی

 )دز ته تازلف و

 علت #9
 ةناخ زا تفه تفه ار هه ناسنا یاضعا و .دنادرگ تفه زن ار.اهزور و

 نادىه ,شیرق :هدش لوزن تفل تفه رب دی نآرق و ؛دروآ دوجو یارحصپ مدع"
 ی زامن هک باتکلا ةحتاف و هروپشم تعارق و .نیم نزاوه .(؟) هوله ,لیذه .ريح .یط

 تیک تفه هورم و افص رد ندرک یعسو ,هدمآ تیآ تفه تسین تسرد نآ
 رک نایر دلو باوخ و «تسا طوش تفه همظعم یک ٌهناخ فارط و «تسا

 یوم ام هم ها ترم و
 حبس شریک ی نا تارقب عبس عیس» هدرک ریمآ نادنز رد ارتآ مالسلا هیلع فسوی

 یا ضسخترعم همی هه
 روما بث ِ بئارغ ابن نا دام وا تر تالبس عیس و فابع

 ریکا ناقاخ ترضح نویامه فا سا و ساق قابس نیرب مه

 تقایس ز ۱ ضرغلاب و - تسا یهانتمان فطل ربظم

 و لمات خشت نیا ناملاطم
 کنآ نیمی زراب ز ریرقل نیا

 و یناوج تاذل راپب علطم رد زونه هاشداپ هک دنیامرف رکفت
 نارپ داقو و لح تل وا نویامه تلبج رک تسا ییاماک و "ِ رابب میرم
 شقنو .هتسارپپ هدیشچ مرگ و درس ناردفص تعاجشب و .هتسارآ هدیدناپج
 ید ات تلادع تیار و .هتشاگن هناهاش تدیقع نیگت رب ینماد كاپ و تفع
 - هدروآ یرسک یرسک رکذ رد شلدع هک هتشارفا

 یونثم

 یردنکسا رف اب وچ شیادخ
 راعش ردنکم ناک بجع دشابن

 یرورس دنسم رب تسا دناشن

 راید ردنکس نوچ دنک رخسم

 دوش روشک تفه وا كلم نیک

 ! حو ربع نوچ قافآ رد شیاقب
 ناهاشداپ و راگماک نیطالس چیه زا تسنابج ات هک دشناد نانابج

 هتخارفا ۰ »#ب قوجنعب نیم نيد راعش هک نیک بحاص نیرود یارزو و رادمان

۳ ۲۳ 
 !حوتق بحاص و داب شم ردنکس

 عاطصا عون نیا .هتخاون تّطف نوق نونغرا شوک افج كلف شوگ رد و .دنا
 - هدمان ریذبتروص لخت حول رب سترآ لاشت و .دنا هدرکت تیاور عاربخا و



 یراهدنق خرات
۴ 

 «دنز ررکم یرود قلعم روم و بطق نید یاپورس  كلف ات زک دا ابلاس و

 علطم زا یعلاط عون نیزا و هدقا قافتا تایس و بایسا نیزآ ینسب رگ

 لگ نوچ تکلع نت رد تلود ناج هدژم ۴ تفاوت

 نوچ نایلاع ر ۳9 ناپج هاشداپ ناسحا رب ۳ ۱ زا تبهوم نی و «دلابب مسن زا

 ناز .یفج رک نیا نیودت و رثام نیا فیلت كمال - دراب ناسین هب هلاژ

 و تلجخ بجوم تاعقاو نیا و ,دیازفا رد یهاشداپ تکلع تدم . رد تدایز

 - دیآ ناگدنیآ تریح و تطبغ و ناگتشذگ تریغ

 تیپ

 یرتسگ تحر میسر تاهاش دنزوماس ات

 تکلع مظن دنناد نزا دسب ارزو ات

 و فطل زا فثک و فیفخ زا لیقث هک یرو یرخس نارید نایدصت رب

 «دنسانش و داد در زا لوق و دب زا كيت و شخ زا فاص و شغ زا دقن

 یتکوشوذ رابخا و راثآ رد یفیلات هک ری ریشانم نارشابم هک تسین هدیشوپ

 «هتسارپ یرادتا بحاص رثام و رخافم ناونب یفیصت زارط اب هدنا هتمارآ

 بحاص هلبجنم - دنا هداد تغالپ و تحاصف داد یکسان دوصتم یادا رد

 لات تاحشر و تسلضافا ناور صاقر شتراع یار برط ک هرثآلا ج ج ات»

 کی عامش یلابم هک هرفظم لآ خرات» فتصم و ؛لئاتف ضاید یورم شبلق

 ها بیط «هتخودنا تارتف جورد رد تاکن فئاطل رهاوج و هتخورفا یناعم

 و۸ ور

 هک دوب هتشاگت لیخت ماخ رطاخ حول رد تعاضلا لیق نيا و- میساقنا

 تسد باتک نیا بیک ارت و عادبآ و انا تعنص رد و .دنک ناشیا ات و یوریپ

 جات» هک دوب نیا لودع و دعاقت ببس اما - دنز نامیا بیاسا و نیناوق كارتفب

 بیترت تاراعتسا و تاپیشت زا نیحایر و لگ عاوا ورد تسیناتسوب آلا

 -هدرک شیارآ فئاطل سئافن هک اوف اب صاخ تالاخ ناتخرد وس ره زا. و ءهداد

 عطقم ۱۱

 تنارد هعلاطم هار زا تیاور و هصق نابلاط و تیاکح ناگدننوج نوچ ۰

 هنیئآ ره هدندون لافتشا یراکرپ و عئانص عئادب یاشاب هکسب .دنقاي لا"

 و دادعتسا رابظا ربانب «رفظم لآا» فنصم و - دنهدیم تسد زا دوصقم هتشررس

 لصاح عترم زا هک هديشوک ترابع قارغا و قالغاب نانچ شیرخ لاک

 فارصحا و - دوب دناوت یم ذذلم و عتع یرگید لضف لها زج شلاقم یاوحفلا

 و دوخ یتعاضب ین و تلاح روخارف هک تسنآ ناشیا (؟) رفت بولساب ادتا زا

 فاجرفت زا سکره ات .د اي شراذگ دشاب حضاو هک ترابع بولسا ربا

 و دئارف زا «دنبای عالطا مالک قوسرب هک یاس راوطاو یابم عاضوا
 قو ع هم سرا مس 2 یا قم رم

 ی لک لک و ربع لک رسیموم رو دوش دنمهرهب و ظوظحم نآ عفانم

 یبعا لکا ناسنا تا لوا هک دون تانچ قثال و بسانم مرجال

 لاوحا رئاس و تاعقاو و تاحوقف رکذ نازا دم و لدب ی رکا ناقاخ

 تقو یاضتقا بسح رب لاجا و لیصفت فرم و عوبسم و یورم و لوقنم زا

 - داب شراذگ تس لاح و

 ار یوم و لقن و لامجا و لصف
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 مشونب عام مدرک «بهآ

 تباتکدراطع نایشنم و مایا ناسانش نخس هک تسنآ ساق و عقوت

 مزبورسخ نایکچا و ؛تلود ناکرا و ,غخرات نيا نالاطم و ؛ماجرف لاعم

 نبرد و دنیاسمن هلباقم قیدصت نسحم ار دنویقدص تاسلک نا «مزرراپدنفسا

 - دظرادن غیرد یماوگ یناصو

 هعطق

 ربا  .تاسحا یتسین رگ ابص داب مد اب

 ؟ بالگ یدنتفرگ نوچ و راخ ز لگ یدمد ک



 هرخس دیاب تیر

 لاو ابرد هاش نآ تالک

 روخ و هام ضیف ز یدوب تبیرت یعس هن رگ
 ر

 ؟بانکشم یتسدش نوچ نوخ و رد یتشگ ی لاو

 تر تعمع کات هات
 هص هوم وی ام

 باوصلاب ملعا هل و نت مد او .لاش

 قئال ؛هدروآ یحادم رد یتیب دنچ یدزب یلع نیدلا فرش انالوم ترضح

 - درزآرد ریرح رد تقو بسانم قاروا نیرد هک دوم

 تایا

 لایخ یدش هچره زا تسنورق

 ادا تقوب هتوکو تست وچ

 رات و دوب دوب شهاش رابخا رگ راوهاش هلح مک بل سم

 عولط یهاش دیشروخ درک کرک عورش تدالو رد مک لوا ز

 هاشداب ترضح یاعد

 اش یابق شردق یالاب هب

 هرظن سیجرب ؛رظنم دیشروخ هاشداپ نا «الع و ها و ,یراب ترفح

 ار تبهوم رجنم ؛تلدعم یرسک ؛تکلع ردنکم ,تخم نودیرف ؛تخن .تالس

 یابج ود تلود و یلاوج و تنطلس زا رایسب یامر-ق و راشیب یابلاس

 و عتم داشلد تیعر و دابآ تکلع و ماع تارسم و مات تاریخ و

 ۱ ! داهد یرادروخرب

 اهدازهاش یزارد ناج و تلود یاعد

 ةاا ة نوتبل و لاملا» نوخ ک یتدرکم نرم و یتبموم نر

 زا هک تسنآ .هدمآ رادقفاع راگماک هاشداپ نیا نویامه راگزور تیز ءانزلا

 تخم ناوج یاهدازهاش یتفالخ رصانع جاودزا و تطاس ناکرا ۳

 ,دنریگنامج باتلاع دیشروخ نوچ رکاب .رینم لماک ردب نوچ كي ره هک راپتداعس

 - هدش علاط نوکس عبد هاشداپ ترضح نویامه بلص ٌهجیتن زا

 هعطق

 راگماک هاش ناش ةنامرد تسا هام دنا تداعس رهپس موج اهدازش

 راقو ٌامرس همه ناش فیرش تاذ فرش هی ارپ 4به ناش دیح .قلخ

 لضاف لقاع یاهدازهاش زا كي ره لاوحا تارداص زا یه ترچ و

 ع ماقم نیرد ,دش دهاوخ رکذ لالقتساب دوخ لحم رد هدحیلع

 رت یلوا ماتتخا اعد رب

 ار یهاشداپ فدص یاهنادرد نا یماتتمان فطاوع لاکب یپللا ترضح

 نیا و ! داجیالا هلآو یبثاب داراد ناما رد نامز یهات و یهات تصو زا

 ! دانادرگ رعع رادروخرب نایلاع هاشداپ و نابج هاش رظن رد ار اهدازهاشداپ

 ! دانک یراید و یبیلسسقا یاور نامرف ار کی ره و
 ء

 بی

 دبای نادواج ربع رضخ ناسب رگد دریگ نابج وا ک ردنکم لثع کی

 اعد

 و لدع و لع یناپم یاب هک ار را تلود یارزو و ترضح ریشم

 ةویش رد ؛تسلذب و لضف دعاوق دهع

 یراذگ قح دیرزع قتفوت یراد كلم روما قینت

 رفرفنضغ نیطالس و تلوصخرم ل تاوک نناوخ و !دانک مارک

 ار تطفدراطع نایشخ و ترشاعم ورسخ رهچرهچونم_ یاماو «تییه متسر

 ع لامفا وکیپ لاصخ هدوتس هاشداپ لالجا و تمظع یاس رد لابقا و زع یاهتنع

 ! داسم دب مشچ ود اناسرب ۳



 یراهدنق خعرات
۱۶ 

 رفظهلاوبا اول رفظم هاج یلاع هاشداپ ترضح تداعساب تدالو زد

م لات لا دل یزاغ هاشداپ ربکا دمحم نیدلالالج
 [دبآ کل

 دم هک دوب دنا نيمه دنبلد یاپباوخ رخافم و دنجرا یایور لاعا

 .دوب نیشن دنسم ناهاش ةواقن هک یاشآ تنج ترضح جاودزا و جازتما زا

 رم ییوورت ام ودیاب «نیل اآ سا قا كرابتق» تردق تسدب هک یدنلب

 وات نی
 ترضح تدالو حونس ٌةجیِتت «تلود و نید دقاعم حیتفت و تلم و كلم روبا

 روبظ هبش و كشي «هدوم روپظ «تسا نیبنامما بیج نیفرطلا مرک هاشداپ

 دورو لالج و لاج زا همآ و «تس امنهرهچ یپللا تیانع زا هک تسا یتلود

 - درک رابظا تخم ناوج ةدازهاشداپ نیا یاقترا و التعا تبج هک تسیا هطع «دباي

 تیپ

 دیآ ی یسردابرف و لاف ما هدز دنا نم یشلا سم لو ی ؛هدژم

 عبس هنس رخ الا عید رهش مرابچ بش رد هکنآ لاقم نیا قوسرپ یعاد

 هدرابچ بش هام و دومیم سابتقا شتعلط لامج زا باتآ رک ةيامست و نیمبرا و

 راوا و .هدوزفا دیشروخ رب شردق هک یردقل هل «هدیدن باوض ارآ ریظز

 یتقو «رادی تخم رادید كلم هاشداپ ترضح .هدوبر ابمشچ زا باوخ شکاوک

 و دوب هتفای غارف یرادناهج یاغوغ زا شهاگ آ لد رک

 دزبا ترضح هک دد هنیاعم باوخ نی رد ,هداهن زان شلاب رب رس تحار و

 ربکا دم نیدلا لالج و دومرف تمارک لاف نویامه یدنزرف ار ترضح نآ لاعتم

 - دیسر روبظب هعقاو نآ ریمت

 نخونم

 تحاریسا رتسل رد

 لا لاس ود زا دعب - دنا هتخاس یمسم

 رادی تخ و دوب باوخ رد هش هک

 دون ناسا زد نشد . :دوتضقه .دک
 راک رد تخض هداتم شرپسبدت

 درب نیمی جارعم کلب یارخ ِ

۱۰ 
 عطقم

 مست هنس بجرلا بجر رهش مجنپ هبنشکی حبص لابقا و تلود نارشبم
 هاشداپ یافصاب درب حاتفتسا حابص هک هیوبنلا ةرجبلا نم ةياعست و نیمبرا و

 یداتتم دو .دیدرگ علاط ینویق و حتف قفا زا باتفآ هک دندناسر لاف هدنخرف
 مو 2 مع و مو

 ما متَسا -ت ءاج دقف اریتتت نا» یارزفا حود یاد با وبالا حتفم تیانع

 تبالو لاععا زا هک توکرع عضوع یپللا لظ یهاش نویامه ترضح شوه

 را تداعس رکا دعس و هدوم لی رادیاپ تلود بکر 6 دیس «تنما .دنش

 تدالو قفا زا هان تالخ ترضح كراس دوجو باتآ و .تشگ عمال

 2 قمآرب لابا و یناماک قرشم زا نویامه تعلط هام و ؛درک عولط

 هیعطق

 یرشم درک رظن وجچ شتد الو زور

 تسا کا دعس وا هک تفگ و داد فاصفا

 دز هبون جن تابج نکر راچ فتغدرگ

 تسا روشک تفه و تبج شش هاشداپ نیک

 نییج زا یراگماک راثآ و :جئال شنوزفا زور رسا زا یرادنابج راوتا

 نوچ تلود لئاخم .قحال دنجرا ناش تعفرب تداعس لئالد ؛حضاو شزویامه

 - قراش نشک زاسنف یاشپ قراشم زا باتآ

 سل

 رینم بکوک فرش رهپم زا دش علاط

 ريض یرتشم و خر هرهز و یار دیشروخ

 ًةفئاط و «دتخر شکراپم رس ر راث ۳ او تاکرب نمایم .سدق هالم

 زا رپ رهپس - دنتخاس شرکی هام تعلط هفت هیده مساب ار تاعاط لصاح ولع

 هدنخرف رتخا دوعسب ناشیرب راکزور و «تفرگ رس زا اوج طاشت شناوج تخم

 شیپ شتلود یاعد داروا لعا مراط ناحیسم -تشگ مزاج لاح ماظتاب شلا



 " یراهدنق خرات

 زرح ینارماک مایا تمادتسا " ًةفظو كالفا ًةعموص ناتکاس و «دندرک دابن

 : دنتفگ یم هتخاس تاج

 یونثم

 ! داب و ةمشچ تنشور لد ۱ ! داب

 یاشک روشک و اقاو و اناوت

 رود شلزرس زا تزبس رس

 یار زوریف و یزور تخ ناوج

 و حج بابسا هک یلامز و «دنک الوت نادب ینافتآ دوعس هک یتعاس رد و

 تحاس نوکسم عبد هاشداپ نویامه تاذ راونا هدیام ثبشآ تادب یزوری

 تسا عمال شکرابم نیج زا هک یدزبا ٌةرف عاعش و .درک رونم ار ۳9

 جواب تنطاس ره سیجرب - دینادرگ شور ار رصانع لاع تابلظ

۱ 
 لای مراط مارب و «دان فرش هناخ رد یاب یهاشداپ ناویا ناوک و «دیسر

 عاقترا 4 هجردب یور لالج جرب باتفآ و «دش زئاف تداعس زا لماک یظح

 - تفای یئاهر قاحم زا تی كلف هام - دمآ زاسراک ار تلود مزب دیهان - داپن

 هعطق

 درک رز رپ باتآ زا ,كلن ,یا تامد

 دیشکب تابز نوچ «حیص «شوخ تراش نیدب

 رتخا زا مخز مشچ دسر ات هکنادپ

 دیمدب تابج ر و حبص ةهحاف دناوضب

 .دیشک نودرگ مشچ رد همرس نوچ ار بش نآ داوس ريض نشور دیشروخ

 نماد یاسهلاغ تب

 دینادرگ رهوگ و رد
 - تسارابب نادب ار زورف لد ضراع رادرک لن و

 دپ اد قفا بیج یناشفارهوگ زا رهپم و ؛درک رطعم ار لبنس

 تی

 كش تدایز فودرگ .دوزفا رهس اب شردق وچ

 دمآ ناپج رد یناپج ءذمآ ناپج رد شلاذ وچب

 عطقم ۱۷

 نودرگ و «دروآ شیپ راث مسرب ار دیشروخ ییرفم رز مد هدیفس لالا ق

 رهپس ناویا یشارفب یرابب مش - دام ضرع قط رب ار تیوب یتمیق ةشوخ "

 هک یلاعت قح - دمآ شهاننابج هاگراب یاشنارهوج ربا و فر ت عافترا

 دولوم تعاس نارد ار تاداعس نوچیب تردق لاکب ؛تسا حیاصم نآ ةدنزورف

 راوخ توبم نامز نارد ار دنوپدا تلود لیاع و هدومرف رهاظ نویامه
 و و ومو ز ط م م مم وم و و

 - مظلا لضفلاوذ ها وهاشب نم هیوی هال كلذ - دینادرگ لیلذ ۳

 یونثم

 هاگت رتخا یوس دنک اناد ک هاش درک رظن تدالو تقوب

 سانش تعاس دستفشک هشيداب ساق نوزوم ناجنس بالرطم

 بیچ ز رسهوگ دناشفا رب تداعم

 لس یوس مع زا هدنارگ

 ! وزا رود دب مچ یمز موگچ

 بیغ ز دمآ یزوریفب علاط وچ

 لمح زا باتقآ هما فرش

 وزا رو نیا دمآ یعلاط نانچ

 باون زا ار یهاش نویامه ترضح نوچ هکنآ رکذ يا جین زا دوصقم

 ةمدخ و هاگتسدتفع سیقلب ,تبقنم هیسآ «تبتر هیراس «یبظع رتس و ایلع دهم
 رادمبانفآ راگترهوک دهم «هانپتمظع

 الاو یدریا رف زا شتعفر بانج رون اب هشداپ نم زا شتمصع حانج

 الا رم دال ی احیا و «مگیب ونابهدیح ی بار
 یر

 سدق ؛تسا یاشبا دما «یانالا فئارط دشم «یالسالا خیش ترضح

 را

 هعطق ۲

 مام شرت هاش زف دهسشک ی زود مشچ دزود تمصع كوان



 یراهدنق خعیرات
۱۸ 

 هاد شیپ زا ار هیاس و باشآ دنبنک نویم ناشواچ شده شی
 هم مرج دبای و رتچ تر . لربق یور زا ٌکلآ دیا رپ
 دلوتیرسپ ؛تشاد ماظتنا هاجمج هاشداپ نآ جاودزا دقع رد ارخ تمیرش یاضقم و

 ۳ شو اقا رب ری فر

 فسوی لاج «مزک كلم ال اذه نا آرشب اذه ام هبآ نا نویابه نومضم هک دش

 تردروک .قلال ار شلاش

 یونثم

 ! روا دیشروخ یهز هل 19

 علاط تشگ تفالخ جوا زا وچ

 نشود تشگ ملاع برغ و قرش هک

 رولا ضئاف یاشآ تم

 و « دش رونرپ هدید یانشور نیعلا ناکم زا ار یهاش نویامه ۳۹ و

 رتسک هرذ زا باتفآ شدزتب

 عمال دوب شیور ز یرون تانچ
 نشلگ نحص ناراپب لصف رد وچ
 روآسم دیشروخ شوآرپ رد دش هک

 زا تلود لاین و .دروآ دایدزا رد یور نارقبحاص نآ روبظ رابظتسا ٌةیام
 - تفای باداش لابقا ناراب زا ار دارم نیچ و دید نسرس تار دزاسوجت

 تی
0 

 «ا هّلا هداز»
 : شتفگ رهم زا كلف

 هک دوب یهام - داتسرف رو ةفح هیواز ره رد هدمآرب نوچ هک دوب ناتشآ

 هام نآ مایا ردام زا داز وچ

 ٌهتراب ۱ فنگ هچ - تشگ عفتم هودنا تلظ «دزرب رس دون علطم زا نرچ

 دوب یپللا تایانع هل - تشاذگن لد چیه رد مغ وا دوجو هک دوب یدزیا فطل

 : هوکش نودرگ ور ن دش رویه دورس و تحرف بیس شرور هک

 یوم

 دنهرا رهوگ دوب خرف هک دنسلب رس دش دزرف هناز رفپ

 تفای دنزرف هنازرف هک نیا دش فا دز وب نوک رز

 عطتم ۱ 3

 الما ار قالخا مراکم فئاحص شبا رانآ لاح یدابم زا هکنآ یکی

 - دیناسریم رابظاب موهوم قئاقد شتافص نساح فتاطل لفط ةرغ زا رگید - درکیم

 زا و ؛دش تخن رب یاپ هراوپک زا هک دادم اش ششویامه ةرشب زا رگید
 ك هوره و گور ۱ و

 - دشکرب «ایص کا هانیت » یارحفب نابز هک دیشخردیم شنیبج راوا روطس
 ر جا و

 لانکلا نيع تصو زا شفیرش تاذ ات .دناوخی «داکی نآ و» یسدق حور

 «دندیناسریم اداب هناصلخم تاوعد ارضخ عماوص ناحبسم و - دنام سورحم .#

 - دنام راوتسا تابابن جرادم رب شردق یاپ ات

 یوندم

 ! تخرد نویامه نا داب زیس رس 5

 !داب هزاورد جات وا مصخ رس ! داب هزات ناهج شتخ هب و جاتب
 هاشداب ترضح یاعد

 بقا شاورت ی هتسس قلب یقه هک

 یاسنامسآ رتچ یاس هک تسنآ لامت و هناحبس قح ترضح زا یراودیما

 قرافم نابهباس روصحان یابلاس نانابج ناج و نایلاع ةدازهاشداپ نیا
 تلدعم میش رشنب و لماش تفطاع لامشب یناف ماع یارس نرخلگ و «داب مما

 ! داجالا هلآو ینلاب داب ضلاف
 هعطق 5: 5

 خرچ و رصانع ار دیلاوم هک ات هشیه

 ردام درب یرگید و دوش ردب کی
 زور و بش نادناخ داب شکلف وا رصنع :وچ 3

 !رش هاگ هدجس و لابقا ٌهلبق هشيه

 نداتسرف و یرورس و تنطلس یایرد رد نآ ندش دیقم رکذ

 یرکسع ازرم باون ار تفالخ جر رد نآ لپاکب

 باوص یار صاصتخا و یدنزرف نواق و صالخا و یردارب بهذم رد



 یراهدنق غخعرات
۲۰ 

 مان دهع و ؛دشکن یتقفشی مقر یانکن یارنط و یگناگب روشنم دز هک تیتآ

 یاقلا ی گنریت و «دهدن ءار تدوم ناب ریغت گنر و «دراد رارقر ار یردارپ

 ةداج زا و «دهنن افج یارحصب افو ةرثاد زا مدق و .دنزن ناردارپ ۳ یور رب

 و -دواد شرم ار «نللا مس مَ» پناج و هدودف وسکع دا ی

 .دنز راقو و رارق نامدود رد شّآ ,دناد یلنغ رس زا ار تاراشا نیا رگا

 نیمز رد هک لما لابن تداوح رکع و فلاخم داب زا
 ۰ و «دسر مخز مشچ هک دیان و

 شنا زا هاگان .دبای اهووش هک
 دهاوخم وزرآ بآب و تسا هدناین صرح

 زبح رد نآ الت و كرادت و «دهدن دوس فاش نازا دعل و ؛دریذب تتشآ اف

 - ددنب ه تروص ناکما

 باتفآ ورب دباتب ات تام باتش زا گنرد رتب راک ربب

 باوت اب هک تسا یرکسع ازریم باو یموحرم لاح تر وص ریظن نیا هبش

 نوچ - دوب هدش ضوفم راهدنق تموکح و ؛درکم تعاطا نارماک ازریم نوح رم

 ةیاعسل و نیسم ٌهنس روپش رد هک ییاسآ ریدقل بسح ینایشآ تنج ترضح ناگدنب

 تسا راهدنق دحرس هک خشوپ و لاشب هدندومن رامدق تبالو تعیزع دنس زا

 و «دش هجوتم هدمآرب راهدتق زا مان تیمج یرکنع ازریم باوت «دندیسر

 تارب روبع تقو رد ترضح نآ نایرکشل ادایم هک دیسرت تیعج نیا دوجو اب

 تاماک ازم باون دزن داب و قرب نامه یچلیا - دندرگ ضرعتم تیالو

 و مزد مزعب رایسب مدرم اب یایشآتنج ترضح هک داد مافیپ و «داتسرف لپاکی

 نیا ريخست ارناشیا هاگره هک تسین كه چیه و هدندش راهدنق تیالو هجوتم راکیپ

 ناکراب لالتخا هطساو نياب و «دنیامرف كلام رگید حتف سوه «دربذپ رییت تیالو

 - دبی هار تاایا روما رد یاصق و تطلم

 راچان نآ جالع لواژ تسص راک رد للخ نازا دیآ هچره

 عطقم ۱۳۹۹۰
 رهظتس هد ات «دنهد تصخر تتطلس هاکراب مادخ ٍک تسلآ بسا سس

 لاعتشا هتفر شیپ هلتاقم مدقب و .دنیآرد راید نیاب هک دراذگت ار تعامج نآ هدش

 لاشا عاتسا ران اراک ازریم باوت دهد نیکست ار اشیا شآ
 تو انا .هدزوآ ملق رد همان تلاتسا ,هتشگ فرحنم باوص ةداج زا نانخس نیا

 ترضح هدوش عقاو قفالت کنازا لق - هدون تعزع یرکمع ازریم باو - دومرف

 و ناتسیم تبالوب «هدمآ رد رامدق تاریسرگب گیر هار زا یایشآتنج

 نارد - دمآ دوخ لحم رد تامقاو نیا حرش هچیانچ - دندش هجوتم قارع و ناسارخ

 جواب و دندوب هلام ود هک ربکا ناقاخ ینعا ؛نایلاع ةدازهاشداپ ترضح انا

 هاگ دنچ دق تنم رد و .دنداقا ینابرهما مع تسدب «هدیسرت ییارماک و لاک

 زا نانف «هدش راتفرگ هلماش ةئان ناب لفط مایا رد رک ا ناقاخ ترضح - دندتام

 نوبلقوب رهپس صرع هک ینافآ )٩( رب ابآ هک دمآرب لعا ءالم نافکتم ناج

 هنوگچ نون ةرثاد زا رتکتت سبحم رد .دوب دهاوخ شتبه نارکی هاگت الوج

 عبد ناطوتم قرافم رب ترم ٌهیاس شتیار ُةچهام رک یایماک و ؟ دیامن لمح

 "؟ دیاپ قیرط هع فوسک هدقع رد دیشروخ دننام .درتسگ دهاوخ نوکسم

 یونثم

 زورفبش رد فدص رد دیاش

 تسا بیصل یهاشنش وک ار یسک

 ؛داتفا تسدب ک (ار) یایشآتنج ترضح مد و نایهاپم زا یضعب و

 زور رد روتس روخ رول دیزب

 تسا بیرغ شدق نانشد دقب

 هدازهاش نآ نارماک ازریم باون هک یقو ات «دناسر اذیا عاونا هدرک جارات

 سیا یاثثا رد و - دیلط لباکی ةيامعسل و نیس و یدحا ةنم روپش رد ار

 لای لاصخهدوتس ناقاخ لافنویامه رتچ یامه لاوما .نآ لالخ و لارحا
 راهدنق تیالوب لاصتا یاس هدوم تعجارم قارع زا و ,هدرک زاورپ لاقا
 زا کی هدوع تنواعم و دادما ار ترضحنآ پسایبط هاش باوت - تخادنا



 ِ یراهدنق خرات

 ناخغادب یقلاتاب .دوب هراوپک رد و تشاد ات يا کوره تا

 رفظ باکر رد راوس رازه هدب بیرق هیشابلزق نیطالس و نيناوخ زا یضم و

 لوزت راهدنقب .هتشاد لاسرا رابتلاع هاقفا ترا زا :بایقا

 ۱ هام شش تدم - هدرک هطاتحا را وزکسم ار راهدنق ًةعلق و «دندومرف لالجا

 حلص هداد رازق ناسا و طرشت نازا دعب- دش نصنتم یرکص ازرهم باون

 - دیدرگ زارفارس هاجیلاع هاشداپ نآ یسوباپ تداعسب و «هدمآ نوری ناماب هدرک

 خلب هب هتفاب صالح رکنآ ات هدوبیم دیقم تقو یاضتا بسحرب تاقوا یضعپ

 ماش نام هک نداو رد .هدش نیفیرش نیمرح ترابز هجوتم اجنازا و تفر

 نیا تسوا تدالو غعرات - دوم تلحر اقپ ملامب .تسا همظعم کم و

 ع هک عرصم

 لد ایرد هاثداب یرگیع

 ترضح و - دوب تاحوتف هدقم یبظع حتف نیا ار ییایشآتنج ترضح و

 هشالزق نیطالس و نیناوخ ؛هدربس ازریم دامهاش ءالکوب ار راهدنق یناشآتچ

 دنبرس ات ؛هدومرف چوک رامدتق زا لابقا و تلودب دوخ و - دنداد تصخر ار

 نیرد تاقافثا بئارغ زا - دندومرف لالجا لرزت دشاب هدوب لزنم ود هک تیالو

 ناروالد زا یضبب یایشآتنج ترضح - دمآ ازریم دارسهاش توف ربخ نیح

 و کوک تاخدحمچاح و تاخمرپ و ازریهخلا یعوحرم ۷ روبت رپ

 نآ و هدنتشاد لادرا راهدنقب _هدرک دزمان ار نیئآتعاجش نایهاپس زا یعج

 تورب ار تاعغادب هتفرگ هروفلاق ار رامدتق ةملق ًارمق ارق ناروالد

 ناخ باونپ اهدازهاشداپ دوجو اب ار تبالو نآ یئاراد و تموکح - دندرک

 هل رافن قاخ لب تین: رفقا بم تیغ ناف دی

 تاگدب نوچ - دندش لباک هجوتم چروک رب چوک یزورف و حتفب ؛هدومن رهاظ

 - هدش صالخ دیق نازا ترضح ناگدنب «دندوم لباک حقف یلایثآ تنج ترضح

 عطقم ۲۳

 ن «دزاس نشور ار مع صرع هک دهاوخ نوچ باتناپج باتفآ هنیئآ ره
 لاک هجرد و ددرگ رد دهاوخ هاگره نابات هام و ,ددنب 4 تروص فوسک تم

 -دوش یمن رسیم فوسخ تنح ین هدنک لصاح
 تب

 مون سی رس مک
 هاشداپ ترضح .یاعد

 لاعفاهدیدنمپ تافصهدیج یارآ كلم رکانافاخ ترشح لاست یراب
 تسود رد ربع یاهتنم ات «تسا مراکم دئالق طئاسو و اسم رهپس دیشروخ ک ار

 و مت تعفر و تمشح دیزم و تلود و ترصن لاک زا یزادگنشد و یزاون

 ! هتربع و دمحع داهد یرادروخرب

 کا ناغاحم ار لبک نایسآ تنجح ترضح ندربس نایب رد راتفک

 روشک نادب نارماک ازربم باون ندمآ رد رافلاب و
 رد قساتتم تاباکح تآشنم تاحشر و قباس تاسلک تار تامل زا

 روعش رترب و هتفاب هابتا هاگآ رطاخ ینایشآتنج ترضح تامقاو و تالاح
 قارشا بانفآ تیار هک ینامز ارد یایشآتنج ترضح هک هفات تارب
 لیاک رد ار رثاتداع- رک !ناقاخ ترضح .دنتشارفارب ناشخدب تکلع بوصب

 عراتب هدرک تعجا دنس تالو زا ناماک ازت میم دنتشاذگ دوخ یاج

 ناقاخ ترضح - تفرگب ار لباک هدمآ لباکب ةياسعست و نیس و یثلا ةنس روپش "
 هودنا نادنچ ربخ نیا عامتسا زا ینایشآ تنج ترضح .... تشاد دیقم ار رکا

 هجوتم .هدام وس كي ار ناشخدب تایپم روفلاق هک دندومرف بارطضا و

 ناقاخ ترضح ناماک ازریم و - دندرک  هرصاح ار لباک رهش و دندیدرگ لباک
 دوخ یونس ریشع" و هزبن و رت و گنفت برض زا دوح ساز اضح تیز زگ لک اپ ِ ۳ 5 ۴ 2 ۴



 ۲ یراهدنق خیرات

 لادج و گنج یزور دنچ و - دنتخادنا گنج بناوج و فارطا زا و - تخاس

 و هلباقب ریشث بحاص ناروالد و ناریلد و نازرام و دوب لاتق و برح و

 نوچ - دندش حورج و لوتقم رایسب یقلخ نیفرط زا و - دندمآ م نوری هلتاقم

 نیا نیتخن ٌهلهو رد و .دیدرگ هملق لها ةدهاشم یرک ةماط نيا لوا ٌمدص رد

 فتاماکازریم - دش بلاغ ناشيا رب سایقیپ ساره و مب «دندید هنیاعم تدالج

 ماع و ؛هدروآ رارف هارب یور «هدمآرپ هعلق زا ,هدرک هدهاش لاح نیا توچ

 - داهن تعزبم یور هتشاگنا تمینغ ار تاح دقن «هتشاذگ ار لاقثا و لاما

 یونثم

 هات نشود قیمسارف

 دندش یراوخ راتفرگ نامصخ رچ

 - دنتفر ناشخدب بنا تاماک ازریم هارمه تحز عاوناب .دنتسناوت هک یعج

 هستخادرپ هناخ درخ تخر ز

 دسندش یراینیز نایرد ی

 یایشآتنج ترضح و - دنتفاب ماظتنا مادخكلس رد و دنتساوخ راهنز"یجوف و

 و - (دن) دومرف مارآ و ماقم تنطلس ریرس و تلود رقتسم ؛هدمآ رد لپاک رپشب

 رد ار رتکانافاخ ترضح و داد یور طاش و حرف دنجرا دنزرف رادیدب

 عاوناب ار ترضح رطاخ و هدندون شسرپ دیق لاوحا زا هتفرگ ینابرپم شوغآ

 - دندومرف لس و نیکسآ

 دوب نازا شیسانش یور ؛تفای تفوک رز ۰ تشگ هلا اب دید قاح هم نوچ

 یوحرع بارون تداپق هاو 4 ةانمست و نیس و نام لس :نووبش رد و

 لباکب و «دندومرف تعجارم شروپ نازا کنآ زا دعب داد تسد دجلادنه ازریم

 فاطلام تخنیاپ هک نينزغ تیالو .دندومرف ینازرا موزاترسم مودق فیرشت
 نارکون و «دندومرف تیانع رکاناقاخ ترضح .هدوب وا دالوا و یزاغ دوم

 تایانع نآ ةمیض ار لادنهازریم ,لاصخهدیح دیبش ةدازهاشداپ نآ نامزالم و

 عطقم ۱ : ۲۰

 تادراو و تالاح تحت رد تاعقاو نبا هچنانچ - دندومن تقفش ترضح اب هدرک

 حق و ناتسودنه ندمآرد رد و - تسا روطسم ًاحورشم یناشآتنج ترضح"

 سم دالوا نرسآ هک ار رکاناقاخ ترضح یایثآتج ت نوع نرو
 ناخمری دم دیعس ناخ بانج هد ترضح رد - دنتشاد دوخ هارمه «دوب ترضح
 ردنکب نوچ - دنداتمرف نافقا یاخردنکسا رس رب هتخاس قلاتا ار

 - دندیناسر ترضح نآ عمسب ار ینابشآتنج ترضح ئه هعقاو ربخ «دندیسر

 ٩1۳ هنس ینااعیر ریش خراب رونالک ةنگرپ رد تیزعت مسارم میدقت زا دم
 نانملاقلطم لکو هتفار باطخ «ناناناخ» ناخمرب و - دنتسشل یهاشداپ تختب
 ینایشآتنج ترضح ناسشلا یظع هلسلس مظعا یکر هک ار یاعلاوبا هاش و - هدش
 ترضح و - دنداتسرف روهالپ هدرک ریجئز و هتسب تسد :تشادهتف رس قا دوب

 هوک رد هتفای مازنا ساره و مو زا ردنکسا ,هدمآ توکرفن هب ربکاناقاخ
 لابقا و تلودب ترضح .دیسر كيدرت لاکش نوچ - دش نصحتم روهال نماد

 نض رد تاعقاو نیا هک تسا دما - دندون تضمن رد لا هدومرف چرک
 - ددرگ موقرم ًاحورشم رکانافاخ ترضح یایاضق

 هاشداب ترضح یاعد

 یادواج تداعس رازلگ تایسنب هرهاب تم قئادح و هرهاز تطاس ضاید
 ,داب یان و رضا ربکا ناقاخ ترضح یئاما و لامآ لین رادخاش تاحقل و
 تافانت و تافآ هه زا ار ناشنرفظم رکاناقاخ نیا لاللاود ترضح و
 ! داراد یاح و سراح

 تنطلس ریرس رب ناکملا عیفر هاشداپ ترضح سولج نایپ رد راتفگ
 رومظب تالاح (زا) یضعب رکذ و ناتس ودنه كلام

 ناز ده هدسمآ

 :تسا تادوجوء رصنع ماوق و تاقولخم دقع ماظن رک یپلا تکح یاضتقم



 ۳۹ یراهدنق خیرات

 زا یی تداعس باتآ دوش دیدبان یتلودبحاص لاما حبص نوچ ۹

 دحرسل نداعشبخاض تعفر بکوک نوچ و .ددرگ قراش و علاط وا دالوا

 تلود یاب جات - دوش ممال وا براقا زا کی تلود ٌةیاپ هدیآ كيدر بورغ
 هتسیاش فالخا «دنام مور یرابتداعس فالسا دوجو زا كلم مر ۰

 لاخ یراگءاک دادجا و ابآ تناکم زا تطلس دنس نوچ و «دشز هیکک ناد

 - دنباب نیک تاد دیشر دالوا ؛ددرک

 یونثم

 ررس و جات راوازس یویدخ ریزگ ورخ ز دشاب ار نابج
 رازراخ تاجناب و غاب دوش دارق دریگن نابنابج ی نابج
 فک نادرگ تودرگ ز دیآ 5 دات .ق زوج نوع هد

 شیوخ یاپ دلسکب هگیاج زا وچ

 قاب کر و لگ دیابم او ی نم

 هریخذ بآ شوخ ۳ ریطم ربا و دیآ بالگ لگ زا ک دوب لایا للف

 دناوت لاقا حاتفم شیاشکل کشم یار هک یدنتداعس یدنزرف ره زا و - دراذگ

 شیوخ یاج دهد نیئآون خاش

 غارچ شود رادومن یرام

 هک یدنقلود نیعلاةرق ره زا و - ددنبن ردپ یورب تایح باوپا .دیآ رورظب و درپ

 - دنا هتب وا ینگدنز ةدید هدیاشک ثرهچ و دبی یئنشور وزا تم ةرصا
 هچرگا و - تسین یمغ «دشاب هتنگش لگ نوچ دسر یداب تفآ ار ناتسگ دنچره

 مت یملا نادنچ .دنام هزات ورس نرچ ؛دشأ ثداوح ضرعم رد ناتسپ
 یونثم

 راگزومآ دماوخ رگد یزرطب

 دسلب خر دناسر ار یرس
 فو

 ! هن اهر هقارانآ یهاش نویامه ترضح ناگدنب نرچ هکنآ تامدقم نیدب دهاش

 راگزور نقد نم

 دنبیاپ نیمز رد دنک ار یرس

 اقا تن شاد ها !اداب هدنخرف و نشور شناور ۰

 ار یرورس ناویا و «تشاذگ یلاغ فیرش دوجو زا ار تنطاس هاگشیپ
 .تفرگیاج اریغ طیب رد الع تاجرد زا و .دینادرگ مور فیطل تاذ تنیز زا

 راوسكباچ .هاگتسد ناملس «هانپتفالخ ترضحلعا دنویدا تلود لاهن

 ,یارقحاص تلود نیگن ماخ ؛یرورپنابج زاورپدلب زاپش .یرتسگ لدعراضم
 ,یرایرهش ةرئاد ٌةطقن ,یرادكلم زکرم رادم «یایابج و تطلس متاخ نیگن

 تبها باتابج بانفآ «یهاتمان ةدرپارس ناطاس «یپلاتحر هاگراب ورسخ

 تییخح ی یی هاش هاب هیت رو

 هعطق

 نیمزب یدام كالا ورسخ رز جات حبص ره شلالج ناویا رد هک یهاشداپ

 نیبم حتف مع تسه وا تلود تیار زوج ی ۳

 آداب نما ,نیقفاا نیقاوخ ربا و ,نیقرعلا نیطالس مظعا
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 0 ع ی دور هو ف
 و لوطلا یذ كلاملاناطلس ,ضرالا ق هّلا لظ تاطلسلاوه «هنادابع ظفاح

 یزاغ هاشداپریگادحم نیدلالالج رفظلاربا نا ةیاع نوع نم رصتسلا ,ضررل

 و وایت که یابی رام و )هر و هلالج تایار تلازال

 هفوگش نوچ تموکع دنمورب ةقيدح «هدیدرگ دیما ذچنغ شرادئاپ لاسقا نیلگ

 یاپ زا هثداح داب زا نوچ تنطلس تخرد و هدوب هتشگ رهاظ دارم ةويم تخرب

 بانفآ نوچ تنطلس لمل شلامج هرک زا و «دوب هدزررس هزات خاش ,دمآ رد

 زور نوچ یورسخ رهوگ شیاطع یایرد زا و «دیشخرد یم باجح یارو زا

 حبص و ؛درکی یانشور لاح لوا زا هک دوب یلاعم جوا دیش روخ -دییات یم نشود

 عطقم ۳ ۳۷



 ۳ یراهدنق خیرات

 درب تاود روشک نانس - تشاد قداص دوخ یوعد قدص ناوفنع زا هک دوب مود

 شن هک دی یددش ااط نکرب یاب دا خیر ها یکتا دوو بآ 4
 دسآیم زاوآ تبج شش زا و .دز دنهارخ شاالج ناریا رد رب ار كلم یبون
 - دش دهاوخ وا نامرفب روشک تفه هک
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 تسا روذک تفه و تبجشش هاشداب نیک دز هیون جنپ نابج نکر را نودرگ
 باقآ یاس رد تطاس رتچ هک درب للد وا رس رب تداعس یلمه یاس

 شتقطاع لظ رد نابج هک نشور لیلد یزوریف دیشروخ راعش و هدیآ وا ماعها "

 یرواخ باتثآ (دتنام) و ,دوب هناگی یرایرهش فدصرد ۳ نوچ اما - دریگ رارق

 ناکم رد دادضا و «هتسشل نیکدصتب هاگنیک رد داسح ناناتفا بناج ره زا ءاپت

 تارظن هتوک و .دندز داعم هورذ رد تسد ناضثد - دتتشاد نکع رارضا

 - دنتشاگنیم ریض حول رد قافل تروص

 تیپ
 دوب ناج نشد نابج را «كاب هچ درب .ناسکن نادوب دک ار .یسک

 ةیاعسل و نیتم و ثلث هنس رتالا عید رهش مود هعج زور خیرات رد مرجال

 بصنم تقو نارد هک ناناخناخ بقللا ناخمریبدمش ناشیلاع ناخ باو........

 یضعب و ؛دوب ضوفم ودب ؛تسا تطلس بصاش تاظعم زا کی هک یقلاتا

 ربکا ناقاخ ترضح «هدومن قافلا یماشنویامه ترضح ناعا و تاود ناکرا زا

 نس و ؛تسا یهاش نویامه ترضح دجا دشرا دنزرف هک ار و تام

 «هدوع یط یلارماک و یناگدنز لژاتم زا لزتم هدزاببچ ما دار "ِ_ ۳

 روثالک ةنگرب رد یهاشداپ و تنطاس تخم شلاب رابچ رد باتابج باقآ نو

 كرات جات ار لالج و تزع مدق «تسا روهال ةتطاسلا راد راکرس لامعا زا هک
 با ص

 - تفای راختفا فرش لاونایرد هاش نآ مادقا لیقت تضیاس تخت و ؛دیناد
 نت

 اب ءدش هدنباغ نانابج رب كلم قفأ زا هک دوب مدراهچ بش هام هک سنا

 قثاقد یایرد ناصاوغ رب و -دابن یاپ یرورس گنروا رب هک هلاسهدرابچ هاشداپ

 ملت یرسمآ لح توس هک تم ات هر یلا .بناقک ابا هک و

 - دیآیم لعفب توق زا تالاک ةفاک ورد هک تسنآ هترم ار
 تیپ

 دهد راگدرک هچره دوب شیوخ یاج ار وا راگدرک داد اطع كلم ربرم

 ساکمنا لیس رب یدمت ترضح لئاصخ اب ترضح آ ةدوحم صئاصخ بیس نیزا
۶ 

 فالو سکس ال فا لمر هاب یانفا تاک یلاس ههراوسهلرخ

 نازی اس ی تاختش# تا یا ورم کش رب هنااتوقق

 دیهان و .هدز اول ةدرپ رد نلجع ؛تسا لاح بساتم 3 هئارت نیا و - دنتشاگت

 د.مورفف رم نکته لا بضع رو اقا

 ای ءابر

 تیشرت دز ابتسکش تردب لدع

 تست تلود تبو هک نک ینوکین
 تلود نمایم ار یهاشداپ دهام هاگسدناملس .هاجمج هاشداپ تا و

 ریرس - دینادرگ کحم لابقا دقاعع ار یرورس باپسا و .داد ماکحتسا یماتما

 تسشب مظ زا هنامز قرو تدج

 تسچ هدمآ تطلس یابق و رب یا

 : زا مالسا رب و .دنکیم یرسه توودرگ كئارا اب ترضح نآ ناکم زا

 - دنا ی یربارب تاک بکانم ۳ شن ویامه باقلا

 ر

 تیپ

 كلم رزخرد تسک هک دناد رکنا ز قللم رسفا :دایهم .نقججا ,شرش رب

 ب لیبل رد ی باشآ زا رب :ههستخوزفا .شعیرش مسا زا كلاع دوقن و

 روخ رد هدنک راث هراس دوعس دوّمع راوهاش رهوگ یاج نیا تراشا نیس

۳ " 



 یراهدنق خیرات
۳۰ 

 هعبم ملاقا رد هرهاق تلود یاعد قلالخ و فراوع تراشب نیدب رگا و ,تسا

 رصقم نآ قح یلدا (رد) زونه .دنادرگ تابز درو سن تاراص زا دیب

 ۱ ۱ - دوب دن_هاوخ

 تایبا

 دورپ نید هاش مانب هبطخ ار قافآ دنک رانم نوگهزوریف نیدب دیآ لیثربج رگءدزس

 ربنم نونک دیارای «هتف نونک دمارای هکس نونک دیازفی متاخ نونک دیاسای

 رهپس رد یباتفآ نانچ تحایس تدم رد كالفا ةديد هک یهاشداب هلاعال

 وا دننام یتقو چیه رد یورسخ ادم رد هنامز مشچ و «هدیدن تنطاس

 «یگنهآ شنآ یخیرم هدنزوس یروالد هکرعم رد و - درکن هدهاشم یراوم كياچ

 - یگنهرفاب دیشروخ هدنشخرد یراگماک جوا رد و

 تیپ

 هتخوس ناپج یاهدژا مزرب هتخورفا تسیانفآ مرب هب

 هرایس هام مزع تعرس هاگ و مس و یر و یدنه تاک قئاقد جرختم

 بی و .هتخوس مش ةنابز نوچ ار یداعا ناج ٌهتشر شنابززیت غیت شلآ -مشح

 - هفرگ رارق لس لد رد شتآ نوچ نانشد لد رد شرپق توطس

 سل

 دروآ نورب شتآ و بآ گن ز دروآ نوخ گنهآ شریدش وچ

 ماعنا نوچ شامنا ما و رابشّآ هدنز قرب غنی تروچ شخت قرب

 - راشب مامع

 در

 نارقحاص ورسخ «نوکسم عبد هاشداپ تخم و تخن ناعسآ تلود و نید باتآ

 تالاک و ؛هدرک عج قروص نسح اپ ار تریس نساحم تخم ناوج ناطلس و

  هداد ماظتنا یّقلخ مراکماپ او یقلخ

 یونثم
 ! تمایق زور ات هتسوپ مج ! تمالس اداپ وا ریمع بانط

 نامز ره و «دنز ی 4هلعش هزات یلود هل دات نماکم زا زور ره و

۳ ۰ 
 دنلب تمه هک لات هئا دمحم و - دیامنم یور لابقا بکوک قیفوت قفا زا ی ك

 و هدیآی شیپ لابقتما طرشپ دوصقم .دروآم یود هک یضرغرهب ترضح
 لاجعتسا ةفیظوب تداعس ؛دزاس یع تمبن راونا حرطم هک یدصقم ره شرینم یار

 - دیامیم قرت

 تب

 دیدب و مدرک هاگت وت علاط رد
 اپ رک هاگرا تردرگ «جاتدیش روخ نرکشلهراتس هاشداپ ترضح نوچ

 دوب دهاوخ ناج رازه دص وت .عاطقا

 لغاوش زا ار لد زکرم ! داب راوتما شرع هانپ نوچ شزع و تلود ریرس
 یهاشنبش رازلگ ؛تخاس نشور ترسم راوفاب تنطلس ناویا شک وا .تخادرپ
 دادضا راختفا راخ زا ؛تشاد ناتسد رازه لاک عاوثا رد هک تخناوج هاشداپ

 راهزا ضراع ناتس سوپ رالظتنا هچنغ بلب هک شتلود ناتسوب و .دش هتساریپ

 هدید و تمه ورم زارفاتماق و تجهب ناوغرا زورفاهرهچ «دوب ترضن نیتاسب
 .دسا تواسس لقس یارومرظ و. تل نگر یادهک

 تب

 دوبو روت زا نففرکب دهاوخ نیک دریا داد رک یادبات

 تحلصم تلالج ریرس مئاوق زکرم و تنطاس ةدس بوصب هجوت رد تاج
 یادن ار لاجعتسا ریدقت فلاه هچ «دوع

 تاب

 تسل كرات و یاب دشوز رآ

 روهال ةتطللاراد راکرس ملاطم زا دعس علاطب دادیم رد

 تودررفا جأت و دیشج تخت

 ۳7 تب ۳



 ۳۳ یراهدتق خعیرات

 هعطق

 رای لایقا و یجرکش تداعس یجیروی . رفظ .زوالق تیاده

 راکشپ ردق و زاسراک اضق ناوشحدم تم ,نامرفهدنب كلف

 داثد تمشح ز و هالک تعفر ز حالس ترصن ز .رکش دیئات ز

 و ؛دیانج یرادناهج نانع تکرح ناودزگ دنعجرب راذرگ باتفآ

 ,لاللا و رتلآ نامش 7 : لابنالآ طبترم لازال , لآم رفظ باکر تمدخ رد

 زا مند ییسزاوو نیناوخ زا یضعب و یا ناناخناخ باون

 قد 2 هو هعوح

 لزتم - تساعرب «ءوس میس ملرعت و ها نم ةس ةمساب تورشیتسی» تراشب وس ره

 تارکی مس كاخ و ؛دندش ی تلود 7 رفتم نیطالس وارما لزبسع

 هدنتخاسیم ته رس رسا و هدید یایتوت ار مارخ _نرودرگ لمثلاله

 بوتکم یدجص تانع لقب نآ ددع هک روصتم تبار و رفظم رکشل کنآ ات

 نيثآ نیدب یرورپند طاسب نوچ - دومرف كرابم لووت ردلاج ٌةطخم دوب

 و تباین - تفر عورش تکلع ماظن ریدقت و تلود روما ریدت رد ؛تفرگ نیئزت

 ناعمرب دجن ناناخناض تلاکو روما و تاتسودنم كلام رد قلطم تموکح

 در و ذخا و لزع و بصن رد :تسوا نیز . یار یاضتقم هگنانچ ات ,دندومرف ضیوفت

 سکع ریثاتباتفآ ریضرب سپ - دیامرف ی قالطا و سبح و قاشا و رفت و

 هنارس و انع تافیلکت زا ک هدنور و هدنیآ و راجت زا یضمب هک تش ریذپ

 ترضح هک ینیح رد و ؛دوب هدش رطضم هتشذگ مایا تالاطم و تابج لک و

 تائدم مسر هک دندوب هدرک دبع و طرش زن «دندوب ناتودنه مزاع ینایشآتنج

 یرواخ ریگناپج ورسخ هک حابص نوچ اذه یلع هاب هدنزادنارب لکلاب ار تعد و

 رونم دوخ جاهو جات یایضب اد یتیگ تحاس و «دسآرب نودرگ ربرس زارف رب

 نامآ دنس جوارب لاثم باتآ .رتسگتلدعم رک اناقاخ ترضح هدنادرک

 عطقم ۳۳

 تایزجعم نابز رب .هدش رضاح ناناخناخ دیعس ناخ بانج «هداد راپ لالج

 تین یگمه و .هتفات ام رینم ریض هاگشیپ رب یابر تاقیفوت راونا هک (دن) دنار
 ایاطعلابماو ترضح مئادو هک ایاعر ةفاک هک هتفای رارق نیرب ۳

 و هفلام ندمآ رد راجت و .دنشاب لاطاهفرم شمارآ و شیاسآ داپم رد «دنا

 و «دسر سکب یتحز تاضراوع تاعساقم و تالاوح بی و هدنیا یعس
 فا لاغر امیفاو و یر نیس نم رو .تشاطاغ للف لخ رد ناتکمه

 تایالو و تابصق و تان رب و هدلب رد هک مدومرف و و - دنارذگ راگزور و

 نیدب الصا و «دنبلطن هنارس و شکشیپ و هنامالس و یرادهار و تابج و انع

 هدنور و هدنیآ و هنطوتم و هنکس و - دناسرن ضرعت و دنیامن یتلاوح تابج

 ًةمنمز و ینامداش للغ راترسم ربخ نیا عاتسا زا تاتسودنه دالب عیج

 و - دندیناسر ناوک هَق و نامآ هورذب یناکم تفالخ ترضح تلود یاعد

 ةلح زا هک تلم و كلم دقاحم و تلود ملاعم هدیدنسپ رارطا نیا رابظا زا
 مظان. و روما یراجچ و ؛تفای ماظتا درب لطاع و یراع ماحنارس و ماظن

 تم رامش و یدحا _رید عئارش و «تفرگ مات جاور و قلور روپج لاصم

 بقا نا هتیزقآ و یی سو ها لس ید

 هعطق

 راگزور درک اور كلم دارم رخآ نینچ ةيارپ هب كلم دوب جات
 راگزور درک اضق هفطل كي ارنآ

 هاشداپ ترضح یاعد

 دوبهدرک توف ام ز هنتف هک داش ره

 ورسخ «نیمز یور هاشداپ رکا ناقاخ ترضح كراب, قرف «ادنوادخ
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 یمایق نماد ات (و) راد هتسارآ ایندلا ءانف مری لٍل اقب جاتب ار نیدوداداب .

 ! نادرگم ادج هو رو نیا نماد زا تلود تسد



 ۳ یراهدنق خیرات

 ۸ ناب شش تخئرب ماک و ینامداشب هک «برای

 زا همش حرش و نویامش تاذ نساحم زا یضعب نایب رد راتفگ

 رقم رب نرکس مر هاشداپ لاوقا و عارتخا و لاعفا

 توچب دزيا تیانعب تنطلس رب رس و تکله

 لییس رب لاعفا و قالخا مراکم زا هتش كرابم سولج رکذ رد نوچ

 رک لاوحا حرش زا یدنچ ةرقف هک دومن نانچ راوازس .دشهدرک ریرقت لامجا

 دور یعورش یدنا رایسب زا «دوشیم رداص لاصخهدیح تاذ زا زورب زور

 زا ؛ددرگیم رهاظ ترضح نازا هک رخ لاعفا و هدیدنسل تافص ریرقت رد و

 تآ ریرقت هک ددرگ ققحم و مولعم ار تانابج ا ؛دوشهدروآرب ةرطق ایرد

 - تس اربم فلکت تس زا

 تب

 دیامرف یرگهولج شرگم دوخ وا نسح  دیارآ شخر هک دشاب هچ هطاش عنص

 نیا رظنب خراوت بتک رد هکاریز - تسنارقف نیا عرتخ تعاضب ریقف

 دسب مرجال - دنشاب هدرک تارقف ار حودع لاسفا و قالخا هک هدیسرن رقحا

 - یداینب ار یراد كلم یانب و هداهن یساسا ار تّطلس ردب زا

 اتبال

 «ااداب نیرق تعلاط بکوک ۱ اداب نیرفآ» «دنتفگ هه

 ی وا ةهرقف

 و سنا ناسجت رد -رهاق و رداق .مرک و ملح تسیهاشداپ

 تواقت یزاونهدنب طرف زا هک دیامن نانچ عضاوت و فلطل قیرط تولخ

 توخم راثآ تردق و تنکء باپسا دوجواپ و ,هدرگن رهاظ كولع و كلام نایم

 هک دریگ نکع نانچ یورسخ ربرس رب راب زور و - دوش ادب وا ك رام نیج ر

 ناگدنب فص رد تسایس و تباپم زا .دنیآرد نیچ روفتف و مور رصق رگا 3

 - دنتسیاب تمدضت هوا رک و تشد

 تب

 راگماک وزا رتسهب دادن یئاشن مزر نارماک وزا رسم دربن ینامگ مزب

 ی رسخا ةرقف

 یصقا زا و ؛تسشن یهاشداب ددع تلق اب ابت سفنكي هک تسیدنمتود

 ناشفا و هجار نیدنچ - تفرگ ؛دوب سید تیالو هک نابع یایرد ات دنس

 برن ارور رو زولقما هاو لثم دوخ دبع رد كي ره هک ٩

 هعطق

 دشاب ناور تروص ار مج دوش دوجو بام را تفطل

 ةتشاب شان :تروع ان فکر دنز هنامز رب گناب را تساب

 ی رسخا :رف

 هدناهداپ هاگرد نیا تدوع طخ رب رس تارورس هک تسیزاوهدنب

 هاگهدجم فرشا هاگرد كاخ - هدروآ هاگراب نیا تمدضخ یور ناشکندرگ و

 نایار یاجهسوب نویامه هاگراب طاسب و ,هدش نیمز یور فارشا و دیدانص

 -هتفاگ :نریت تاورسخ و دنه

 هیطق

 یاپ یراد هک اجک ره دوب كولم رس  تسد یراد هک اجک ره دوب كولم بل

 یار تیار تس قوجنم دن دن ناخ ٌهناخ تست ناویا رکاچ كرتپ

 یرسخا ةرتف

 زا ناتسودنه كلام یمن و ما و دقع و لح دیلاقم هک تسیانابج

 هلاگنب دحرس ات دنس زا بناوج رگید زا و تا یایرد لحاوس ات لباک

 - هدسمآ نارادربنامرف فرصت و ناگدنب صاوخ رادتا ضق رد 7



 ۳۹ یراهدتق جی رات

 نید و تلودب هتسارآ كلم نیمز طیب رب تسین ار زج

 یرا ءرشف

 داگزور نیطالس زا رنک | هک راگماک تسیهاجمج و رادمان تسیهاشنپش

 يثاغ رادتابج نیقاوخ بلغا و .هدیشک ناج شوگ رد وا هایت ٌهلح

 -هسنفرگ لد شود رب وا لاشتما

 و. رفظم تیار دور هک فرط ره

 ی را ة رشف

 دشاب ور شیپ دیثات و ترصن هشيه

 تفاوج تخن و رپ یار اب تسیرابرپش و «ناور شور تسیرادمان "

 تنطلس ریپس رب یاتقآ وا دننام تحایس تدم رد درگزت .تودرگ ٌةدید هک

 هنامز ًةصرع رد یراد تاپج وا تفصب یامزآدم راگزور شوگ و «هدیدن

 ت هدتششآ

 ماکب شریپس و عیطم هنامز مار هدرک شهد و دادب ار نابج . .,

 یرعغخا هرقف

 ناپج ماج راودیشج تلادع نوثاق تیاعر رد هک تسیرف نویامه

 تفصردنکس تلایا ةدعاق ةظحالع و .هتخاس راگزور ةفنیثآ ار لقع یام

 هت:هختفلک تلاطا اوت تفت ناوخ هنآ هيچ

 سلل

 مدع نابای یوس نازا لزنم دص میس هسنقر وا لماش تلدعم زا

 ی را ةءرقف

 نابج نارورس زا یوگ ناگوچ بادآ و رنه نادیم رد هک تسیراوسكباچ

 عطقم ۲ ۳۷

 - هدوبر ینامز ناناولپپ و

 کیب ۰

 درآ نادیم یوس یراوسهاش وت وچ ات ردق ناگوچ كلف دیامن بمل ابلاس

 یرجخا :رسقف

 ساومآ و هتیچ دیص و ارج رد طاش تقو رد رک تسیکانسوه

 - دراد مام یتبغر ناقاتشم (ی) ابلد دیصب تارواج ندیارپ و

 تیپ

 یتخادرپ تشد کیا دهد یتخات نورب یزات نارگب وچ

 یرخا :رقف

 تردق نامرب راکیپ و راب ماگ و مزب و مزد زور رد رک تسیردفص

 - هدومن لاع نیطالس و یتیگ كولع تفطاع تاکما و

 هعطق

 نیکتقوودوج هاگ ورابزور ویارتقو زیچ راچ ردنا رمضم یعم ناج ار وا دشاب

 نیم رد رضخا رحم و ماسحردرجا توم .. اقل رد ربکا دعس و ری رد روثآ سفت

 یرخا :رقف

 تارو و قتسف و تابارخ سجر زا ار دنه كلام عیمج هک تسیلداع

 تیب و هناخ هزوب و هناخارش زا یلک غلبم زور ره کنآ اب «هدینادرگ كاپ

 مدع مقر و «تشاگنا هدوب ان ارآ عفن و .هدوب لصاح هناخراق و فللا

 و حور برط وا ماعنا بارش هک اریز - تشاگن نآ رورک و كل و هکت رب.
 ۳ ایم و ربق وا رام و تستحار

 تو

 تفرک یهاش قثور قح تلم تفرک یهابت وچ یهالم راک



 ۳۸ یراهدنق خیرات

 یرحخا هرشف

 وآ رینم یار اب دیشروخ و دوب كلاخ وا مه درن نامنآ هک تسیلدای رد

 «هرذ زا رتدرش وا نیبج رو و نی دوج اب تبسل تیطع کرزب باشآ و هریت

 هک اریز - هرطق زا رتک وا لالم دن ششخ بنج رد تضافاایرد باحه و

 ؛تشاد روهربب ابا ی ماعنا (و) غیدد یف تبهوم زا ار درگ نابای نارجات

 تاسحا و رب باتفآ یاس رد لاکرب شیاشخ و ششخ دئاوف دئاوع زا و

 نیرق و نیشنمه هشيمه هکآر درونایرد تاگتشآ و نارفاس و - داد شدورپ

 و اطع بذع برشم زا «ناور تمرکم باتفآ ی رد هیاس ناسب و دندوب نامرح

 شک شپ و یرادهار و جاب و اغمت «هدننادرگ باریس اخس راوگشوخ دروم

 عوفم و فاعم ه دیشخت لات و ماعب ار هسورحم كلاع ٌةنامالس و هنارس و

 مسر و مسا چیم هک «دنادرگ قلا

 تور

 هدنور و هدنیآ زا راب نم كي و رانید کی

 هعطق

 یدنمدرخ زا دیان وکت هک یدتنام ربا ک موگن نم

 یدسنخیمه و یشخبیمه وت دشخیه و دیرگیه وا
 یرخا ءرتف

 ناتسودنه كلاس راید ره را وا تلود نامز رد هک تسیزاوبیرغ

 ًافاغ الاس نما قیرط تفاخم زا و دنامنی ارش و عیب هاوخرطاخ «هدمآ

 دنا ی تدوآعس دو فولاد ناطواب
 هعطق

 شیوخ دید یاتوت وا هگرد كلاخ ز درک ذک سبک تنم لاع همه رد دنامن

 شیورد و رگنوت ور نارب دنا هدامن ورناز :شگرد تاجاح بک تسدش

 رکذ و لئامش طسب و لئامخ حرش راصما و دالب رد راجت هتسوپ و

 سس حس تق
 یم سناسلابطر ناشلاع هاداپ نآ تافطت فاضا رک و تادقفت عاونا
 فانک ا و فارطا رد فارعا و مظاعا و فارشا و رباکا سا رد و .دنشاب

 - دنیامنم مای ترضح نآ فاطلا و فراوع رشن و فاصوا و دماحم حرشپ

 ناور جنگ ر ازه دص زا هب كين مان رک مرد بسکپ ین شوک وکن مان بسکپ

 یرخا :رف

 ناما و نما طاب (وا) تلود دبع رد هک تسیراپتداعس رادتقالا یوذ

 ؛تسا لصاح هوک راقو و تاث ار برطض» بایس هک تسا طوبم نانچ
 ماکحتسا نانچ ناتسودنه كلاع رد تیهافر یانب وا تّطلس مایا رد و

 روهظب حیسم زاجیا راثآ هدرسفا و هدرم غارچ نتخورفا رد رصرص داب #۳
 و

 تاب

 وا تلود نامز نقی هریه

 موهوم هدش تفص اقنع ,مصخ

 وآ تنم راب ریز رد تسه

 ۳ ایمیک وچ نشد هتشگ

 یرخا ؛ رقف

 تفای رادصا نارپ عاطمناج کح وا یهاشداپ مایا رد هک تسیعیطم ملاع

 ثذ و دم ؛تسا تطلس تایار زکرم هک ناتسودنه كلاقع رد مریلا دم هک

 یدنه داون زا مالغ و یرارم و .دنروانرد راسا دق رد (ار) گرزب و درخ و

 رگا هرفک ناون و تالس رارحا و .دنشورفن و دنرخن ابو ناج نوچ

 یا تشگنا و دننک ریغ تطلاخم میم یلج رد ای هناگی اب عراوث رد

 دناشن رخ رب رگایخ ةرهز توچ شربش هه درک رد لاوتوک .دنوش جاضف
 2 ۸ ۵ فر ۲

 .دنتشاد «نیشیبخلل تاشیخلآ» تروص هک قوشعم و قشاع اسب یا - دنادرگب و



 ۶۰ یراهدنق خیرات

 روو ر هوم مصعو مع مع ص ص شی سر

 هک هاورتکت اردک انت» دقع یاقتلا «داسفلا مرح و حاکنلا هّلا لحا» ةیطق رب

 اس لاو اس ۶ و و 9

 ؛تاحتلا لکا و تاولصلا لضفا هبیلع ؛تاشاک هجاوخ ترضح تاهابم بجوم

 مو یا ال تو

 زا نانالسم فئارط و «دندنآوخرب «نیبیطلا تابیطلا» هیا و «دنتسل رد دوب

 رتاس رد و «دننام باتتجا رورس و ول" رد ترهاجم و روجف و قسفپ ترهاظم
۱ 

 ته دز تدارا كيل ار «احوصت ةبوت هّلا للوب وت» یادن دالب

 دب لاسفا وت یدرک كرت رگا

 ی را هرشف

 ارسود رپ یلای هرپب وزآ

 هریچ هداهن یوم ار كرابم كرات دوخ تلود دبع رد هک تسیزارفارس

 ره و دوب یدنک ناشيا چی ره «یتسب هریچ نوچ یدنه و یرت ناناوج و ؛تسپ

 - یدنبیاپ ناقشاع ناجرب نازا یات و ینکش

 تی

 دوب ناگوچ تبرض زا یگتشگرس ار یوگ شاه ریچ چیپ و بات رد دش هتشگرس ملدرگ

 یرخا ءرف

 یاهبش یکلم تامبم و یلکیایاضق زا غارف زا دعب هک تسیهانپلئاضف
 اس زا رج هام بکر فا یلغ یمتقاو اس اساس وار هم

 و تاداسب - تسشن ی ؛یدرک تیاکح شنمایمهدنخرف نطاب یافص (نا) هک
 ار كي ره و «یتخادرپ فانکا یاحلص و "الع و فارطا یالضف و فارشا

 هعرش دیاقع یاقلا و «یدنادرگ روهربب و ظوافم سانجا و دوقن زا ماعناب

 لئاسم رثکا هدومرف باوصب فرصت نآ قئاقد رد و «یدومرف هلقع دعاوق و

 راثآ و تایاکح موتر و رابخا و تایاور دوتن ,هدوب رطحتسم ار روپش

 ۱۳۲ تا ی
 ؛هدوب سناتسم تیاثب تکح و مع لها اب و .دراگنم ریطخ رطاخ حول رب
 - درادیم مرکم 3 مظعم تیاغب ار اکح

 هیطق

 لالم عفد ار صخش دشاب <

 لاک ار ناسنا سن شاب هک

 لاح یاح زا زگره ددرگن

 لیزنت سرد و مع حب یامز
 ناسحا ناوخ رب ندروخ ننامز

 شلاشی تاذ هک نآ تسیادخ

 هبرشا قفاوم ةيذغا قلاقح ناوخ ر ار یناحور مزب نافیرح و

 -ازفا حور تایرطع و یدوب ایم قناقد

 یعابر

 ماقم لایقا دنسم ارت هتشگ یا

 مادم شوک رثه لها تییرت رد مانوکن نابج ود رد یوش هک یهاوخ
 ی رخا :رقف

 یرایربش جرادم یاقنرا و یرادنایج موسر لالقتسا رد رک تسیراگماک

 ماظن هداد ار كلم روما وت یار

 دییع و مشح و لیخ و ددع و ددم و رثاشع و براقا و لئاق و موق جات

 تاک مرد و رانید و مدخ و

 )رم
 تفرگ اهنت ار كلم «ینوگ دشروخ نوچ تسار

 یرخا ه:رقف

 یم نیمز زکرب شقدنخ ضیضح هک ینوصح و عالق هک تسیرگنابج
 كي ره و هدنارذگی رکیود جرب زا یوعد ديت شاهرگتک ةورذ و «دسر

 تآ ریخست ریدت و هتشگ رخس ناپج رد نامره یانب نوچ نانپ تناتع

 هتفر نیطالس ريض رد صالختسا یاوه و .هتشذگن هتشذگ كوام لایخ رد
 فالپ رهق غیتب ؛هدش ورف نآ ندسآرب ةشيدنا رد ماع لما مه باتقآ و «هدمان:



 ۰۲ یراهدنق خیرات

 فالف یاپ و .هداشک یاشکهعلق دنبودع نادرک نارگ زرگ و یارآفص

 ةرومحم عالق عو و .هدادرب اف داپ هدروآرب مدع درگ راظنمتبرفع رکیهوک

 و «دندمآ راهنزب هدیلط ناما یوق - دنادرگ لس و رخس ناتسوده

 - دنتشاذگ ز اب هدینش روصنم رکش ةزاوآ یهورگ

 توپ

 شیوخ مافیپ درک ةعلق ربب
 یرخا هرشف

 ريخ عاقب رثام ةمان ناونع و رخافم توسک زارط زا هک تسا ینابم ناب

 تیاغ رد خرس تّتس زا ةبلق نو یزگشه دابآحتف رد لاع تارابع و ریجا رد

 شیپ دندر هعلق رد دیک

 رد و هتخب تشخ زا مامت ار روهال ربش و هرگآ ًةفاللاراد رد تناتم

 لاکشاب بیجع یاهانب نآ دعاق و .تخاس تاراع تاتسودنه دالب ریکا

 ریظن هعبس ملاقا رد هدید رظان ءکنانچ تفص قتاقد و عیدب شوقن و بیرغ

 ماکحتسا ردنکسا دس ناسب و «تفرذپ خوسر تلود ساسا دننام و ,هدیدن اپنآ

 روپش بقاعت زا لاع ضارقنا ات هک دنداد بیکرت رگید كي اب نانچ و - تفای

 مادبنا و ساردنا زا نآ یاب و مارصنا و لالتخا زا نآ شوقن ماوعا و
 ٩ مو وعح ظوع ها 2 سرم ِ-

 «داللا ق ابلثم و نم ۸ یتلا داماا تاذ مر)» رادوع و ؛تسا سورحم و نوصم

 - تشگ هنیاعم

 تراشا راب الا ابتت نم نازو توزایعز :هشمآ دال تاج :ناقا

 یرخا رقف

 دنروآ یم نیکد تیالو زا هک یربرب زب اب ار رن یوهآ هک تسیئارفا طاعت

 - دوش یم لصاح ررکم ریغ ناوهآ ابنیزا - هتخاس تفج «تسا دننام ومآ (و)

 عطقم ۳ :

 - هدش نآ جات خرس یضعب و قلبا و هایم یضعب کنانچ

 تیپ

 تفج قاط نیرد دراد سنج ره ز توش یقنات رب نک نیل ره

 یرخا ءرسقف

 و لیف دصناپ رب .دنکم چوک مزع هاگره هک تسیمارتحالا یوذ ماقملاع

 ی راب ار ترضح تا تلود ناخشیپ رتش راطق دص و ریسا راطق دص

 و هناخالاب عم دناهتخاس بوچ ةتضن زا هک تسا هناخ هدیه یزاوم و - دنک

 هتخن ره چوک تقو و هدنننکیم اپرب بوغرم ناکم و بوخ لحم رد ؛اپناویا

 کحتسم نینهآ یابقلحم ار ابتخت ندمآ دورف ماگنه و .دننکیم راب هدرک ادج ار

 یگنزف لا و یگنزف تشرز .یاپفالغب ار ابلاغ ,تنوزفا و, :دنزاس«ی

 - هنفای ششوپ طالرقسب امناخ نآ نورب و .دنشوپ یم

 تیپ

 نابای و هوک همه هدنشخر بکوک رپ تورهپس هک نوک وت هاگرخ و هميخ زا

 ی رخآ هةرف

 هرویم یدنه نابزب هک دراد هدای رفن رازه راپچ هک تسیرختم

 ذورب زود ماع فارطا زا لصتم هک دنه گرد مزالم ارابن و "الل .دننوگم

 زآ زور هد (رد) هچنانچ دنا ریسلا عیرس تیاقب تعاج نيا و - دنروآیم رب

 رد هچنآ و -دنروآی ربخ «هدش مقاو رود هرگآ زا هورک دصتنم هک لاک

 ترضح نآ .دوشی مقاو ررض و عفل و رش و ريخ زا هسورم كلام ما

 - دندرگیم علطم

 تب

 تمایها نسح زا |لاع هتفرگ قثور تماع فطل راثآ لاع زاسراک یا
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 یرحخا ءرقف

 دیاشکیم یتیالو یتیاکح و دریگیم یراید یراوسب هک تسیلضاف ریدم

 ی رب ار رایشب یهاپس یدیعوب و ؛دزاسیم مزبنم ار یرارج رکشل یدیدهتب و

 -دزادئآ

 تی

 ریگلاع مود حبص نوچ ول لدع ملعز ریتوچ تسار نارجراک هدش وآ غیت هب یا

 یرخا ءهرقف

 و رز قوا و می رد و رهاوج دونع زا هک تسیراشرهرج رابرهوگ

 نآ هثقا و هعتا و رادما توقای و درمز و دجرز و رادآ یاپلل و میس

 هه ناب دقع و نان دقع قاطن هک هدمآ مج هرومعم ٌهنازخ رد رادقم

 - ددرگن طیح نادم نابساحم
 یونلم

 رپ اههنازخ دوش کنادنچ

 صالخا نسح و كين تین زا
 رد و رهاوج و رز سنج زا

 صاخ رخ رد هدبآ مج
 تیپ

 هدمآ مدا دالوا زا رسرپ رهوگب یا هدمآ ملاع ناهاش زا رترب تم یا

 رعنا 8 رسقف ۰

 نانامج تامپم تحلصم رک هصاخ نارادکوچ تپج هک تسیدیوم نی

 راوهار پسا ود هورک جنپ ره رد عراوش رد هدنامنی دشدمآ تعرسپ

 دشاب هتشاد ربع رس ناشیاع نامرف هک یچلبا ره و  دنراد هاگ هبرف راتفرزبت

 مالعاب دحرس یاما و نیناوخ هک دوب ترورض نوچ - دنوش راوس ناپسا نازا

 هدنتسرف هاثراع هاگردب رپع رس تشاد هضرع و سک لام و كلم لارحا

 لیجعت لوصو رد هک دشاب یر نکا و نترآد روظت ات موغات ناف

 عطقم 3

 رگید رادکو چ هدش هراوس ؛دشاب هدوب کوچ نارد هک هرویم نآ «درک دیاب رتشپ

 هبرجتب هلاگنب زا دسر ی زور تفه (رد) هرگآب کح نيا نوچ و - دناسر

 یاپ زا هسچانچ - دنور نا :هورگ هاجنب و دص یزوراش ۳ دش مولعم

 تخنیاپ هک هدنات زا و «دسرم ژور جنپ (رد) هرگآ ةفالْارادب تاریگ تخت

 - دوریم هار هورک دص هروم ود کوچ رد و - تسا هلاکب

 تیپ

 ریگهشوگ ددرگ و ت ریدت سرت زا اههنش

 یرعخا ءرقف

 ريض نشور ار دشروخ ةهمشچ تیارز یا

 ةهچوبز و لاقو تفبرز و یمشیربا شفا دنه رد هک تسی راعشقئاقد

 ملعت لنش تاب ار ردا اداتما و - دومن عارتخا ار تفبرز و نیتشورا

 - هدش تناتسگنرف و قارع یاهراک زا رتهب رایسب لاسما دنه یاهراک هک داد

 تشگنا یزیرگنر و یحارط نارد «یدوب ینام رکا رک دنادرک یعونب یحارط و

 - یتفرگ نادندب تریح

 تیپ
 روتسد دوب اهراک رد و ز هوم روبمج فک فطل رد و نای یمز

 ی رسخا هرف

 كي ره تسناتساد تصش و دصیس هک ار هزح ریما ةصق هک تسیراگن مئادب

 بهذم و روصم رفث دص ات و - دنیامرف ریوصت هک هدش رکح سلاجم هعم ار وا ناتساد

 و زگكي باتک نآ مطق و - دننکیم راک باتک نارد لدبو دلم و شاقن و

 نام رد و «یراکلج هیشاح و «هدرک یلاصو ماع ناولا وا ذغاک و ؛یعرش من

 تاحفص مامت و «دشاب کحتس تیاغب هک هدروآ رد راتوچ ةچراپ ذغاک ود

 نوچ نایلا ردان نایشنم هک هدش رداص نامرف و - تسا بهذم و ریوصآ

 مام هدوم فارس ناتسد ار هصق نآ ناتساد ره رد نابزنریش یطرط



  یراهدنق غخعرات

 مقر دراطع «رق نیرز ناسیونشوخ و «دنزاس عجس و توزوم ار هصق

 - دوش ی رابط دلج كي یلاس ودره رد یا دوجو اب - دنروآ باتک دیق رد

 - دوشیم نآ جاتحام فرص هایم کت كل هد ۲ ًانیمخ یدلج ره و

 4 تب

 راذگکح فرش ناوید رسرب تاهصق . رارسا یاشکهرهچ نفع عادیا رد یا

 یرسخا ءرقف

 ةطخ ات هرگآ ةفالثاراد زا لزانم و اهرانم هک تسیئامهر و لیلد

 هدرک لایخ یلاع ترابع هورک هد ره رد «تسی ربکا هورک لپچ و دص هک ریجا

 ترضح ٌک یوهآ یابخاش اهنآ رد و رام یهورک ره رد و «دناهتخادرپ و

 و دصیس هرانم ره رد و - دناهدومرف هیعت .دناهدرک راکش و دیص یگریش هاشداپ

 تن بیس یر هنوز رب رس اهرانم فارطا زا ٌک دشاب وهآ خاش دصرابچ

 ترایزب نوچ و -دوشن مگ هار «دنشابهفری هار نارد هک تاقوا زا یتقو ره

 جایتحا .دنوش هجوتم یتشچ نیدلانیعم هجاوخ نیلعاولا و "الوالا بطق ترضح

 ریظیب تارامع زن ریجا رد و - دشابن هدرپارس و هاگراب و هاگرخ و همخ

 یخاشلیم و هران خرات رد - دنکی ادیپ للرط «دهد حرش رگا هک دناهخاس

 - دناهتفگ خعرات

 هعطق

 هی را ایت

 درذگب رذگهر ناز کره ات رک

 تفای بیترت وچ یراکش خاش ز

 ناپج هاش درک اب هرانم

 نازا یهورک ره زا هگآ دوب

 نآ خرات تسا «خاش لیم» :وگب

 یرعحا ءرقف

 یاج رب «دنامرفی لبب و لف یراوسب لم نوچ هک تسینگنالف

 نانع و - دشاب هداتفا قافا ردان نتسشن یدنکو چ رد و «دننیشن ی تابلف

 تسن اگرزب لاوقا قفاوم تفص نیا و - دنرادم هاگت دوخ تسد رب ار له و لف

 تابم هیلکلاب یی - «دهدن یرگید تسد ار دوخ نانع هک دیاب هاشدای» هک تب

 نیمه یتعم و ًاظفل ترضح نآ تونکا -درافگت او یرگید ار دوخ 3

 - دناهتشاد روظنم ار هقیرط

 تب

 ۱ 

 راود هاگب نادرگ نودرگ وچ رارق تقوب یدوج و دنولا وچ

 رد هک تسا دوجوم هناخلف راکرس رد هصاخ لیف رازه جنپ لاا و

 دنوشیم هجوتم لیف گنج یهاگ و -هددن و هتشادن یهاشداپ چیه نیمذ یور

 دنوشی راوس نارب .تشگ دناوتیمن نآ كيدزن سک چه هک ار تسم نالف و

 نتفرگ رد هک تافرصت و - دننادرگم داقنم و عیطم و دنزاسیم زجاع ار وا و

 - هدیتشت سک چیه و هدوبن مایا قباوس رد .دناهدرک عارتخا لیف

 یوتثم

 فاصم ردنا كباچ نیرع ریش وچ فاق هوک نوچ تسار ؛یوق لکیم

 تاسآ یتفع ر راولحز تابلف هدش نالف یالاب
 یرسخا ءرقف

 هیضام ةنمزا رد هک درک تیرت ار دنه یاپجار نکا هک تسیلماک لقاع

 هجار دص یم و تسیود بیرق و - دوب تاشیا فرصت رد عحتس عالق

 تاغب «دنوش تا عقرو علق و عفد و نتفرگ ین رد رگا - تسا رادنیمز

 لاس ی رو هام شک هلو وات وتراد رک یابملق ک ارچ - تسا رذعتم

 عمج تازا رطاخ هک دیابیم لاس دصیم و تسیود هبترم لقا «دنوش دیقم

 - دوب نیا بیس «دفندشن فرصتم ار دنه مات دنه تامهاشداپ هکنآ و - دوش

 تلود و صالخا رک زنن هفئاط نآ - هتشاد هاگن ریدتب ار اپجار بیس نیزا

 نما ابهار هک هدش نارپ ثعاب و - دنیامنیم مابق یراگتمدخ رد ,هتب یهاوخ

 عطتم ۷



 ۸ یراهدنق خی رات

 تعاطاب ار رافک لوا هک هدش عقاو ثیدح و - دنیای هار نانزءار و «دشاب

 - دنیآ شیپ لاتق و لادج هدنوشن عیطم رگا - دنیلط
 تا

 یثک ندرگ و یدنت هب تجاح هچ یشوخ و فطلب دیار یراکوچ

 تیپ

 دوشن ربتیم رارج رکش دصب هک . نخسب لماک لقاع دنک تسار اهراک

 یرا ءرقف

 هسکرعم زوب راکش و دیصب هک هجوت تیاغ زا یهاگ هک تسیلدریش

 تسدب هدشوگی هبتیچ یدنه تابزپ ارنآ هک دنراد لاگتچزت زورفا

 هدیشک تمالس لحاب تماس هاچ زا یدحا دادما ن لاف تویام كراب

 یابلج و نیئزترپ شوپمشچ و نیر ٌةدالقب ار كيره و ؛یدروآ رد ملت دیقب

 و برم یریثک یعج - هداد یاج نودرگ تخكن تخترب یگنرف تفیرز و لخ

 هاجن و دصن اپ «تسا دوجوم تقو نیرد هک ترضح آ یاهتیچ - دنا نایگن ۰

 رازه دص هک كل كيب برق ها یا «دناهدرک ابتیچ هک یراکش و - تسا هدالق

 یاب لاح بسانم ههنانچ -دوشیم ؛دشاب
 دعا هاک: اوت مرت لاقم

 تب

 یرافرگ دوب تحار وت دنک رد هک دزیرگن وت زا یثحو «یور دیصب رگا

 ی را ءرسقف

 دوشی كل هاجنپ هب بیرق شتاتوی جرخ موی ره هک تسیهاگتسدناهلس

 - هریغو لیطصا و هناخلف زا

 هرز

 لابقا عبرم و عترم رادمتلود كلف زکرم هک ناتمودنه دالب طیحم دنچره

 رکذ اماف «تسهار همام شش (تسا) رتنگتلدعم رک اناقاخ .ترضح رادفاپ
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 عطقم 1۹

 قارآكلم و یشیدناباوص و تساک و تطف و فاصنا و لدع و رثام

 فارطاب راصنا و ناوعا و را و فراعم و رام ریهاشم رب ترضح نآ

 بقانم نازا یرطش و رخافم نازا یرطس هک یدح ات هنفای راهتشا مع

 ةعبابت و برع لایقا و نیچ نیناوخ و مت هرساکا و مور ؛رصاق راثآ یحام

 حرش - دوب دناوت قوجلس نیطالس و هیوب لآ و ناماس كولم و دنه نایار و نم

 لیلقلانز» کم اما و - ددرگیم قاروا نیا قارفتسا بجوم و لیوطتب یدوم نآ

 هک ار لاوحا تادراو و لاسفا تارداص ترازا یضپ «ٌلد يثکلا لع

 ال ؛دوب هاشداپ ترضح تافص كلم تاذ لئاصخ و باد هدش هدرک تارقف

 - دنریگ لالدتسا یزامماک نفی و تدج لاکامآ ژا «درک داریا

 هاشداپ ترضح یاعد

 نایلاع فئارط نایمرد لمم ةدس مل راوثا و لعا ٌةتع راونا ذعشا

 شتفطاع یاس و تفار لظ و .داب دلم و دم نامز ضارقنا ات نایمدآ مظاعا و

 ! داب دیوم و دود راودالا و نورقلا یدم اما قرف رب

 ومیه ندش هتشک و نیما رفاک یومیه قیقز کتب کد

 نناوخ زا یضعب تدش لوتقم و نیک ورهق غیل هب

 ضع نارد زکع و راقو ۵

 دحاو دعل ًادعاو نان تفالخ نامدود نیا تنطلمس هلسلس زا ضرغ نوچ

 نانتما و ناسحا ادب ار وا تلع یی بجاو «دوب نویامه تاذ نیا یالیتسا

 سیا تنطلس تبون نوچ - دادیم صاخ یشرورپ صاصتخا ؛هدربس شیوخ

 نکمتم یزارفرس ریرس رب مینم لزام و عیفد لی رد و هدیسر هیام نارگ رهرک

 مخز مهچ زا وا تسارسح وس ره زا نانیشنهشوگ ةصدا هاپس و «دنادرک

 - تفریذپ اع و وشت ًاموف ًاموی شتیلباق لاله و «دنتخاس بظاوم و بقام هنامز
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۰ 
 یوننم

 تسا لعا راب دص نازک «متفگ طا

 (؟)دراب دیشروخ نیمز یور همه
 تسا جت رون شتنلط غورف

 دراب یر رگا نسح رص ز

 رد روصنم رکشل هک هدش موقرم فیرش سولج ناتساد رد نیزا لی

 هک هتسزا نیب 2 و نیتس و ثلت ٌهنس هجحیذ رد و «دش ممج رد_الاج

 وا مابم ماجنارس تبج و دوب رادرس ناتفا لدنا بناج زا هک ودنه یومیه

 یود هقرفت اجره رد هک هداد دادعتیا داف ومم ص و دحب رکشل «دومیم ددرت

 اد یایشآتنج ترضح ةلاه عقاو رخ رکنآ ۲ هدیامن لانتما نآ عفدب «دیام

 تملک .تفترم هاشداب ترضح نآ نراقم - دیدرگ ییهد هجوتم فقوت ی هدینش

 رد هک نطال- و نیناوخ و ,تخادنا دنهرس نانکاس رب تقفش یاس رورپ نيد

 نآ یالیتسا و یگلغ زا «كبزا ردنکسا و .ناخگییدرت لثم دندوب لهد

 نیمل یومیه هلتاقم و هلباقم درجم - هداثآ تاشیا تیعج رد هنخر نیعالم

 رد یدودعم اب نارادرس نیا و هدندومن رارف هتفای مازمنا نانالس - هدش باغ

 دورغ یدایز ببس تروص نیا عوقو - دندیسر هتسکش هاپسب یهورک یس تسیپ

 نوچ - داشک تعزع لاب هدرک چوک بقاعم و ؛هدسآ رد لهدب «هدش ومه

 دنهرس رد دنمدرخ هاشداپ ترضح هک تشک وا مولعم

 اجنامم رد .هدش نیعل نآ ترح بیس نیا
 .دیسر تپیناپ یحاونپ

 و - دناهدومرف قازرا مودق فیرشآ

 دندش فرشم سوبیاپ فرشب دندوب هدوم رارف لهد ززا کارا و - دوم فقول

 ناخیداش ربارب زا لنس بناج زا زین ناخلقلع و - دنتفاب هزات تابح و
 هتساخرب

 «دشاب ناخهجاوخرضخ نآ دزاذشم هک اد رناترصن رکشل و - دیسر دنهرسپ

 هدوب یلهد نیئاوخ رادرس هک نا گییدرت و - دندوم نیت نانقا دا

 ناخدحرپ یقناج ترواشم و شسرپ زا دعب .هدوم شست رد کا ها

 سما نارد هک (ار) یدنچ و دیسر لتقب روکذم هم هجحیذ هام رد یاوریش

 ی توس ست
 شک | لزته نارد و - دندینارذگ غیردین غیت هب زین هدندوب مو ها رو

 و «دندومرف نیبعت نيعل یومیه رس رب لواره قیرطب (ار) نیطالس و نیناوخ زا
 هتسارآ رکشل زین وا .دیسر ومیم ربخ نوچ - دندش ناور بقع ٩ شف ی رخ

 - دشعقاو نیرکسع ققالت تپناپ هبصق رهاظ رد - دش گنج هجوتم
 مظن

 جوم دنز ناراب زا هک یایرد وچ جوف رد جوف رکشل جوم دمآ رد
 ةانغا .دق :یاک :نلاییخب رد تماق زاوآب سما غاش روز تاب

 نیگنر تایار فرط ره دش ناور  نشور سوک دمآ رد ندیرغب
 دوب نارگرس هچرگ داب زا لع
 تساک هم و دیشروخ دش هدوآآرابغ تساخ ناپج رد یراغ و درگ س ز

 لحم رد ار لاشقرهپس لایفا نیل یومیه و - تسارآ ابفص نیناج زا

 دوسیم خرچ رب یرس توخن سب ز

 كي ,هدید هنیاعم رگیدمه کرم هدیشک نانس و غبت وس ره زا و تشاد شیوخ

 یماشریک | هاپس تلوص ریختسر زا هکنانچ «دندرک نید فلاخم رکش رب هلح هعقد

 یلع نیح نارد و - دنا تماقا لا ار مصخ یبللا نامرهق ترطس نافوط و

ش یاپ نیطالس زا یعمج ۳ دوبل رکش ًةمدقم رک ناخلق 3
 رازراک نادیم رد ؛هدرشف تا

 ؛هدمآ نیل یویه مشچ رب یبیت دیگوراد یاتثا رد و - دوم هناریلد یارگنج

 دننام «تنای مازهنا راکی دنه رافک «هدمآ راتفرگ مرحم ناخلقهاش تسد رب

 و- دش یشالتم و لاعاپ ما شرکش و «دندش ادج رگدکی زا بش و زور 3

 ةييض همان درب هدرک عمج (اه) اج زا و فارطا زا روپش و نی هک شال ٩
 ترضح دوم ساتلا ناناظاع «دندررآ هاگراب رد ار ومیه نوچ - دش صاغ نالف ۴

 و - دندش یزاغب بقلم «دندناسر واب ریشش نوچ - دننز واب ریشش لوا ربکاناقاخ 3 و

 ار وا هدز یریشش زین . ناخمرپب ینعا ناناضناخ هدوب هدنام 5 تن ِ ِ

 - داتسرف راولارادب "



 ۲ یراهدنق خیرات

۳ ۳ 

 رامد شهاپس .زا خرچ دروآرب را ولاراد دش ناور وبه وچ

 درین ناسا ,ضرفاب درب رگو درب ناج سک زور نارد نادم ز

 ثیرط دور رچ دن ناسوح بقا . .بقآ تا دوو نی قفب

 ریم - هدوب ةيامسل و نیتس و مبدا ٌهنس مرم مود زور رد هعقاو نیا و ۳

 - هتفگ هعطق حتف نیا خرات رد ردص یاد,

 یطق

 ار ودنه یومیه اضق زا هاگان دانفا تسد  یلهد ترضح زک اغد وریورت ورک« یورز

 ا رو رهیم یودنه تفرگب قحفطل ونومب  تعفر كف هاش نآریک ادم نیدلالالج

 «ارومیه تفرگب» :وا توف لاسرپمدز مقر تردق ةماخ اپ اب حولرپ عنص رید ۰

 لاب غارفب یلهد رد و «دندومرف تکرح لهد ترضح بنام تب اپ زا و

 و اما و نیطالس و نیناوخم ار تانگرپ و تایالو لابقا و تلود و

 و «دنداد ناخلقلمب ار یحاون نآ و لنس هطخ و «دندرک  تمسق نایرکشل

 هاتف یک یمتیس رای دق و یاب
 هاشداپ ترضح یاعد

 و یناما لاحر طح هراوه رکا ناقاغ ترضح یبتر تفررهس ةدس

 ! داب لاعتم كلم ترضح فاطلا ٌةعشا حرطم شتپتمهردس ٌبتع و .داب لامآ

 ندروخ تع زه و ردنکسا عفدب ار نامجو رطوخ ند ومن نییعت

 ةملق نتفرگ (و) ربکا ناقاخ ندمآ و ربسدپ روس نازا روکذم ناخ

 ردکم ردنکسا زا ار توکنام

 دب زا ردنکسا نوچ هک دشاب هدش یقیقحت لما مولعم نیشیپ تایاکح زا

 زا هک نادرگرس تاناقفا زا یعمج (اب) هراوه دوخ یراجنه ف و یرادرک

 تبرب تحار تحاس شموش تمیش یاقس .دوب هدش عمج ورب فانکا و فارطا

 مطق» ۳ ۱ 1

 داسف طمع شدادیب و روج باک تسد و «دیشابی تحز بآ اذیا ٌهِبارق زا ار

 زج شهاگرارق «دیشارتی ایاعر بولق فا زا رورس و تجبب شقن رورش و

 نیربانب دوسآیمن رگید یماشع زیرگ و تمزه نمام ریغ رد و هدوبن رارف لزنم

 رش عفدب «تسا لونم نیناوخ یاظع زا هکار ناخهجاوخرضخ هاشداپ ترضح

 و شوجب نیفرط زا نیقیرف" هک یتقو - دش هداتسرف ار وا ,هدومن نیم ردنکسا
 دندیناهر مدقتب یششوک و ششک یزاناج فاصم رد .هدمآ رد شورخ

 - دنتخاس ربارب رهپس ات هتشک یاهتشپ ٌهتش زا ار كاخ كانم ک

 یوم

 ریت و نپوژ دیراب ناراب وچ ریگ و راد و هد شورخ دسآرب

 دنتخادگب هک ارالد نهآ سپ

 و «هدش نصحتم .روهال له هدروخ تیک تاعهجا وخ رضخ سپ

 ناز[ ری اور ی

 ناگدنب هب تسکش رخ نوچ - تخاس لزئم هدمآ روئالک درگ رد ردنکس

 جج رب عالطا و تباکح نیا عاعسا زا دعب «دیسر رورپهرذ ربک | ناقاخ ترضح

 زا و - دان فرط نادب یور ,هدش ریسدب ردنکسا رش عفدب هجوتم تیاور نیا

 رکشل جوف رد جوف یی رد ی تیالو عاقصا و عاطقا و تکلع عابر و عاشب

 - دز دشیم قحلم روصنم باکرب جومایرد ۳

 یونثلم

 هاپس وس ره ز دسآ رد شین هاش مزع ٌةصق رشتنم دش وچ

 یروشک ره ز یشبج درک ناور یرکشل یناج ره ز دمای

 هن و هدنام شوه هن ساوسو و هشیدنا و ساره و مو زا هک ردنکم و

 و دانا رابتخا رارف رب شرارق و راب.اب شلاقا رخ نیا تدنش زا نارق

 تناتم و ماکحتساب و دوب هتخاس ار وا ناففا هاشملس رک توکنام عالق بناج

 - دش نصحتم هدوبن هجول دوب روپشم



 11 یراهدنق خیرات

 یونثم

 دراد ریشش هد هچرگ _.رخان ز دراد ریش بات هابور اجک

 دری ناک اراب هسچ.ار یغارچ دریگر ون نوچ روخ یور زا نابج

 ار دوخ و دسآرد عالق قلاضم رد تسناوت هک ردق نآ ردنکس و

 هاشداپ ترضح هام تشه تدم و - هتخاس صلختسم یاطاس غیت ترطس زا

 یناوریش ناخدممریپ بانج و - دندومت هرصاحم ار هملق نآ هاگتسد ناهلس هاجمج

 رازه هاجنپ هک دیسر ربخ لاوحا نیا لالخ رد - هدومن مایما یریگ هعلق بابرد

 ار روس ناخلالج و ینوکجن ناخ رسح كدوک رسپ ناناقفا زا سک

 یحاو رد ناخلق لع و - دناهدمآ رد هدرک تابالو دصق ماخ عمطب ,هتشادرب

 یرایسب و ؛هدش بلاغ هدیناسر مدقتب اهیگنادرم «هدومن هبرام ناناغفا اب ونکل ,,

 - دینادرگ تایالو همی و دروآزد ریخت ًةطح ار تایالو زا

 تل ۱

 دیآ نوچ رظن هدنب ره قح رد ات دیآ نوچی یادخ زا همه لرد

 ؛تسا توکنام عالق دیخسل رب ینبم تاور نیا خاک ساسا نوچ هصقلا

 ؛دریذپ ریرش فلات نیرد نآ تروص ریوصت و حیقت ملقب هک دوب تآ نسحتس

 ارچ «دیآ لقعت زیح رد رت دوز «دوش هداد نام تیاکح یانثا رد هچ رب ات

 یارو هک یتفگن «یدبدب ارنآ یفسلف مکح ۳ هدیشک قویعب رس تک

 هدننک یهاگن نآ ٌطلق تمس لعم رهپس رگا و - تسالم هو ال  هلالفالا عالو

 - «لعالا یر ناحیم دیوگ قرش لاک زا

 تب

 هام تسیهام مشچ و همشچ كف هاچ فرژ رد هک یئوگ شالاپ ز
 نما رپ ۳ ید لا هرکه یخ ییرطب تا ید هک نآ

 تسیا هرد نابم و - ت الصتم نآب خرچ یاهجرب زرطب هوک دنچ و .دشاب زکیم کح

 ان ار ول رم

 «ساسلا برب ذوعا لق» وا ساره زا راو تبرفع هچرگا یابابیب لوغ هک كانهو 1

 مسرب هک مس هه نآاب دیفس وید و .درادن تلخادم لاجب هدمدن دوخ رب و نا و

 هل راز تایوگ الو لوحال» دسر اینآ رگا .دنزی هجنپرس
 راید نآ نانیشن هوک تقو نارد - هتفايب صاصتخا یانب هملق ره و - درذگیم

 ساره زا هرهچ و :هتشگ توخ رگج ار كي ره نویاه کوک تیص زا ار

 کت ةرد و عالق نارد هانپ ترصن هاپم ترطس لوه زا و .هدش نوگ نارفعز "

 هاب تاجت الب زابش بلاخم زا هک هدرک روصت ردنکس و «هدیزخ كيرات و
 نورب لاح نازا ار وا هک تسالفاغ هراچب و - هتفاي لوصو تمالس نماع

 تلاکوب شتبرق لاح رهچ هک ناخدرپ ناینبیاس ناخ و - دروآ دنهاوخ :

 رایسب رز و هدومرف نیم اچروم و هدومن هجوت «درب هنفای شیارآ ناناضاع]
 راسنا و زحت هار زا و .دش گدت نانفا روس ردنکس اب راک ات درک چرخ

 تا و هداتسرف لعم هاگرد تعافش مسرپ تاسک .هدمآ شیپ راقتا و

 - دادمافپ نینچ زن .

 تب

 تسنارگ هوک ام مرج هچرگا

 فا رب وفع ملق ؛تسل ابا ی یگدنشخم یایرد ار رکا ناقاخ نوچ

 - ديشکوا ارج

 تسنارکیب تر یایرد ارت

 یونثم
 لصافم مه زا دلسکب ار كلف لئاح هار رد زا شوفع ددرگن

 دما شوفع رد رب هتسشن دبواج ریدت ی ناراگهنک

 ۱. دوخ رسپ و .دور ردب هسورح كلام زا هک دندرک تصخر ار وا سپ

 عطقم ۵



۰ 

 9۹ یراهدق خرات

 بنام روهال نماد هوک زا و ؛تخاس هاگرد مزالم هدریس روتت ناخیزانپ

 حتف نیزآ دعب اذپل و - داد حاورا ضباتب ناج هاگ دنچ زا دءب - تفر روپنوج

 (دن)دینادرگ فوطعم روهال بنام تانع لالج و رف و لاتا و زعب رادمان

 و نیتس و تس هنس روپش رد یلدم زا سپ - دندش لهد مزاع روهال زا و

 و - دندومرف تدواعم لالقتساب .دوب لالجرقتسم هک هرگ آ ةفاللاراد بناج ةياعست

 زا ار وا یمهوت ربانب ناناخناخ «دوب هدش مظعا نکر هک ار (ناخ)دمرپ نيح نیرد

 فقوت هاگدنچ هتفر تارجک بناج وا و - دوم جارخا هدرک لوزعم تلاکو سا

 تمزالم مارحا ناخدمربپ . دسمآشپ لاح نیمه زن ار ناناخناح هکنآ ات ؛درک

 یناخ بقلب و تشک فرش یسوبطاسب زعپ «هتسب رک !ناقاخ ترطح ناگدنب

 ناناخاخ تاعقاو و تالاح زا یضعب هک تسا دما - دش زارفارس هراقن و مع و

 - ددرگ روطسم هدنآ یایاضق نظ رد ناخدمترپ و

 هاشداب ترضح یاد

 هدقع رییدت و یارآرلاع یار رب تلود و نید جهانم و تلم و كلم اصم

 عیمجب تاکربلا ضاف ماعنا رمام و هداب ضوفم ربک !ناقاخ ترضح یاشک

 ! داب لوصوم قّئالخ

 لاجعتسا دنمس رب یلهد ترضح كملارادپ لاثغرفظ تایار هجوت رکذ

 و لاحنیدب و ناسنیدب ناعمرب زا فرشا جازم اقای ریغت و

 لاعتم كلملا كلام دادماب لاوزب تاود عافترا

 دنک یاشداپ قح قوت دننک یناشک روشک هک نیطالس

 قسن رگیدب اشیا لاح دوش
 ناش رادرک هلمج بجسلاوب دوب

 دنک من یقلخ دادن هب

 دنک رخس کلم هل كيي

 قح فطل زا دنباب دیئات وچ
 ناش راک ناسک رگید وچ دشابن

 دنلب تم مالعا لنز اتم وچ

 دنک روشک ریخست رکف رگا

 عطقم 9۷

 زیختسر یبلاع زا دنسارآزب

 تاگدنب هک مایا نارد هک نآ یوعد نیا قادصم و ینعم نيا دیوم

 ییازرا موزل ترسم مودق فیرشت هرگ آ ةفالاراد رد ربک انااخ ترضح

 یضعب هدفندومیم مایق زین تلاکو ساب یقیلاتا دوجواب دیعسناخ و .دندومرف

 یابد ناسا هک دیار قاع.یام ماط یاشاوم زلآ تنابیکم روت تن
 ریگنابج ورسخ رم ريضرب ینحم نيا و - دیماجمای روپظ ناشیا نطاب زا «دندوب

 ناشيلاع نادناغ نیزا تیانع و تییرت قوقح نيا دوجواب 6 دمآیم نارگ تیافب

 شومارف هیکلاب «هتفای شرورپ دهعلالا دملا نمو ؛تستباث وا ٌةمذ رد لاس لپچ هک

 هدیرج رد ار وا ک دنهاوخیم - هتشاد نتفم دسفم تعاج نخسب شوگ ؛هدرک

 - دنزرو نایصع هتشاد كواسم تمع نارفک قیرط و دنرآ رد ینب لما

 یونلم ِ

 یراب دنک وتب یراک رسم یراگنز خرچ رز رد گره

 ماکان دوش رت ناج نشد ماظنب دسر وا راک نرچ وت زا

 رک دماجیا عوقوب رگدید روما یضعب تعامج نآ زا تالاح نیا یاثثا رد

 لاع یار نآ ٌةطساوب - دیدرگ رکاناقاخ ترضح ناگدنب روا رطاخ شیر ًهيیض

 ینیب قارف» ةبآ و تفای رارقتسا دور داشر جیم ودادس قیرطب زج رک یارآ

 میلم تراشب اب تراشا و ؛دیامن یرود قافن لها زا هک ,هدناوخ «كنیب و

 - دیوج تقرافم سانشانقح رادغ ةفئاط نازا هک درک اضتقا نانچ یا باوص

 لوالایدامج رهش رد .هدرش تمینغ تصرف رورب هدنب رکاناقاخ ترضح نارب ان

 قیرطب هرکآ ةفالاراد زا ناصاخ زا یدنچ اب ةيامست و نیتس و عبس هنس

 نارج زا دیعسناخ رگید زور و دندش هد ترضح هجوتم هتشگ راوس راکش

 لاسرا لئاسر و لسر و هدومن بارطضا زاغآ هتفاي عالطا رک اناقاخ ترضح



 ۸ یراهدنق خیرات

 كرادتب ات هدیامرف كولس یگدنبوکت قیرط رد رگید تبون هک درک اعدتسا هتشاد

 بانج و نابجهجاوخ ناطلسلا برقم تبج نیدب و هدزادرپ تمدخ ریصقت

 نا رادرهم هک ناخدنوسرت و ,تشاد یناخ تلاکو تبسن هک ناخ دم یجاح

 و "الصا ساقا اما - دومرف لاسرا ترضح تاگدنب یسوبهبتب ؛دوب هلاراش

 - دمات رگید راب «دوب هتقر تلاسرب هک تعامج نا و .داتفن لوبقم ًاعطق

 تیب

 نتشیوخ رس رپ الب یرآ هک ید مدرم قح رد شیدنیم

 هدمآرب هرگآ ةفالطاراد زا قوج قوج زور و بش نایرکش و نارادرس

 لظ رد ما تیعج هک تقوب ات .دندروآیم هاگآ ورخ هانپاع هاگردب اجتلا

 همانتیانع ربکاناقاخ ترضح نیح نیرد ؛تسویپ عوقوب مالغترصن مالعا

 هک دناهتشو نومضم نیاپ دیعس ناخ مساب

 لب هک داد و دناوخب ماظتاتقفش مای و ماجرف تفرطع مالس ماپابناخ»

 نوچ - میدومرف لالجا لوزن هد كللارادب لاوحا و روما یضب بسح نیزا

 5 مدرک ناور ار گی نوع" «دیوشی تمزالم هجوت اش هک مدینشیم

 رارق فرشا رطاخ هک هدش رازآ و شیر هلما ف اش زا ار ام بنژزوپم

 و دیشاب دوخ لاح «دمآ دیناوت تمزالع تقو نیرد اش هک دبای یمن

 هرگآ رد لابقا و تلودب ام .دشاب ترورض رگا و - دیهد ماظتنا دشاب هک یاپم

 .دوش هجوتم دودصحآ و رالاوگب «هتفر رتشیپ اش - مئاءهرف لالجا لورب

 مدوب هتشون اش رطاخ لس تپج و - دیئآ تمزالم «میلط ار اش هاگرم هک

 - تسین نکم یرازپ اما .دوش رازآ دنزرف و رد نام دنچره هک

 و شجر نیا دوجاب و تسا یعرم تن نيمه .دیئام یابابناخ اش نوچ و

 و تیانع ایشب و ,ینادیم زیزع ار اش رطاخ زونه راومهان بسانمان روما و رازآ

 بسانم و «منادیم «مناوخیم ابابناخ روتمد نام ار اش و «مراد تقفش

 علت 1
 «تسا فیقوت و ریخات ةدقع رد اش و ام تاقالم الاح نوچ هک منيبی نانچ

 هدومن نیفیرشا نیمرح فاوط تصخر ساقلا هداتسرف تشادهضرع هک یعونپ

 هوجو هک دیتسرف سک و «دیوش هجوتم هتشگ مزاج و مزاع تین نیدب .دیدوب
 راب ؛دبا هتشاذگ روهال و دنهرس رد هتخاس دقن (و) دیدوب هدومن هک یزد

 - مت -«..آریرم - دننار ناشیاب هدرک

 بجرلابجر ٩ خراب هدش برطضم هتسلاد ار نومضم نیا دیعسناخ

 هانپتباقث بانج للاع هکنآ زا شیپ هدمآرب هرکآ ةفالاراد زا لاس نیمه

 هناوید نوچ هنای بناج هدمآ نوریب .دنک تاقالم هتابیح نیدلابیج ریما

 توچ «دیسز وزرآ خاش رب شیوجشاخرب تم تسد نوچ و - دش هجوتم

 یاپ رد رابدا راخ رکنآ اب و هدیزگیم نادندب ترسح تشگنا خاش ةفوگش

 نتفر هار یدوزپ .هتخر تافآ كسخ تاجن هارهاش رد و .دید هتسکش تخ

 نیطالس و نیناوخ لاوحا نیا فیراصت رد - دش قرفتم وا رکشل و «تشادرب

 هدومن عاتسا ار رابخا نیا هدندوب هدش نیم روهبتنر و ودنم راکرس ٌةرصاحم ک

 هاگرد هجوآ یور لاک و ماع هب :هدومرف تاقالم هنای رد ؛هدرک تعجارم

 هژاراعم قاع درب دی رد های ةلق رد 5 لانلاوا هاف و.دروآ هانناخج
 هنای زا دعس ناخ و داد هاناع هاگرد تصخر هدرک صالخ دنب زا ار وا
 هیقب ,دش عقاو جوک رک بش نارد - دش رولا طخ هجوم هدرک چوک

 ناتسآپ هجوت یود زن ناشيا هدوب هدناس هارمه نیطالس و نيناوخ زا 6
 ةصقب هدرک چرک ایمنآ زا و درک لوزت رولا رد دیعسناخ - دندروآ ناشیاع
 دام دعسناخ مشچ و - هدومن لوزن .تسا رولا تانگرپ ٌهلج زا هک روپیجاح

 ناراب شا ناگدنامزاب ببسب بش نارد و - دیرابی ناوارف كیا ناگدزمت

 زا .تلشرم لس :مدرخ ینآ دتام هنامز مشچ و ؛دیدرگ ناور ماحغ ةدید زا

 - دناسرم شناج شوگب ادن نیا لاح یدانم و .دنادرگ ناراب باحس ٌةراوف
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 یعابر

 تفرب و دیرازب تیناخ و تلود رب

 تفرب و دیراخ افت م ول لابقا

 تفرب و دیراب نوخ هدید ود زا تتخم

 او یورار خرچ تسین ک دید نوچ

 و زجعب راکرشآ - دش بلاغ ساره و فوخ (و) بولنم رارق و تی

 مرجال -تصش زا رادتقا رت و ؛دوب هتفر تسد زا راتخا نانع - دمآ بغار عوطخ

 نیاوخ زا رثکا زور نازا رد و - درک روگان تعیزع هدرک جوک عضوم نازا

 ریرس ٌةياسب یور هتشگ ادج .دندوپ هدنام هک وا میدق نارکو و نیطالس و

 تاراطت زا هیلاراشم ناخ یودرا رد هچآ و - دندان رکاناتاخ ترضح لود

 نیسح وا یابرقا زا و - دندرب جاراتب بایسا و راب هعم هدفی ریشا و رتسا

 ناوا نارد هک ناخرفظم و یاد خیش (و) وا تاددار و رد و ناغلق

 حتفب زبن هاجمج هاشداپ ترضح ناگدنب - دندوم یهارمه ,هدرب هلاراشم ناخ ناوید

 - دندومرف لالجا لوزن رجج ٌةنگرپ رد ,هدش مزاع یلهد ترضح زا یزوریف و

 مظن

 ربا دنا الاغ لخ ز

 باتفآ تلخ كب دنام باسحب دوب مجا لخ رکا

 لیس شیپ دنک یرادناپ اجک لیخ لیخ دوب اصح کیر رگا

 ح بجوع ًاقباس هک تاخدجرپ نامزلا ق نینارلا ةدع انا

 رن ریش تلوص دوش ادب وج

 نیرد

 یاپ رجج ماقع نیرق رفظ یودرا رد دوب هتفر تاریک بناج هدش جارخا

 باقلاب .هداد هراقم و لع زور نامه رد و .دش زارفا رس ترضح ناگدنب یسوب

 و - دشهداتسرف بقع زا ار نیناوخ زا یضعب و ار وا .هتشگ فرعم یناخ

 نالیف و هناخهراقن و رلع اب ار ناخلق نیسح كللاةدحع هک درب نانچ دادرارق

 افص و حلص بآب تسا نینالانیب هک راقن راغ ات ,دتسرفش تشاد ها ره رک

 ناخ عمسب زیگنا هلاصم تالک و زبنآ تحیصت نان نیناوخ و - دبان نیکست

 9 بو
 هشاذگ زاب ار روگان و درذگ رد هشقانم ماقم زا هک دندوع یعس «هدیناسر دیعس

 و .دنارذگ رطاخ رد داسفا و دانع لایخ ادابم و دور رتاکب تیالوب

 و ترخن داب و دور هار زا یشیدناهتوک و لبج یور زا رگا هک دناد نقی

 تم زعب لامیزوریف رکاسع اب لاقا و تلودب .دزاس ناشیرپ ار وا غامد رادنپ
 نورپ وا راگزور زا رامد یپللا تیاغ یی تیانعب .هدش هجوتم وا عفد و مفر

 - درادن هدئاف یوجاضر و میلست و ربص (؟) دعب ماقم نیرد و - دروآ ميهاوخ

 تیپ

 تسا داد همه دنک لداع عاح هچره هک عوط ندرک و دان دیاپ زا رس

 تاخلقنیسح بانج و .دوم لوبق ار ینعم نيا دیمسناخ ةرورض
 و هتشاد لاسرا یسوب ناتسآب ,تشاد هارمه هک الف و هراقن و ع اب ار

 - دش ریناکب هجوم هدمآرب روگان زا دوخ
 تبب ۱

 دنا رارف زج راک ؛راچ دنامن رارق تقاط نازا دمب

 ةعاد و ,هتشاگنا ًاسنم ًاسن ار نان نآ ءهدرب رسب تبالو نارد هاگدنچ

 راکرس لاسعا زا ک هراب و رویزورف ةنگرپ بناجم دودح تاذا تعجارم

 هاربه ٌک نقل و چرک و لاترپ و بابسا یضعب و .هدومن هجوت ؛تسا باجنپ

 هدنربت لق رد ؛هدرک دایعا ؛دوب وا تمعن هدرورپ هک دجمریش یتسود هب .دنتشاد

 و پاسا هب یزادنآ تسج ساتغاتقح نا یب-.دتشاذگ دون رآ نگاص هک

 سآ تافاکع رخالاب و .هدرک یشوخان و اذیا عاونا .هدرک تعاسج نآ لاترپ

 هاره هک ار ناخرفظم .هدید تحلصم دعسناخ هار یاتئا رد هصقلا - دید ازج

 .دوب روپلاید ماح و دوب وا میدق نامزالم کی هک كبزا شیورد بنام .دوب

 ,تسب یمن تروص اعدتسا نيا هک دنچ ره - درک ررضح (ی)اعدتسا هداتسرف

 قوقح تیاعر یخ رقظم هدنارذگ رطاخ رد لاح لایخ دیعس ناخ



۳, 

 تن یراهدنق خیرات

 ار هلاراشم شیدنادب نآ و دوم هجوت "ةرورض شیدنادب شیورد بناج .هدرک

 رفظم ریژزف نیما حرش رد ارجام نیا و - داتسرف هانبماع هاگردب ؛هدریس یتعامج

 یحاو نازا و هدش سویام دیعم ناخ - دش دهاوخ روکذم لصفتب .تادت

 رک دیسر ترضح ناگدنب عمسب نوچ - دندش ناور ردنلاج بنام «هدرک یط لزانم

 نهال هزک ناو ار ,هرخ هتسآ دن بام یاس هک تدزامب بلا راقب نا

 - هدمآ تکرح رد یهاشداپ بضغ و «تفرگ ندز هلمش بارتلا شتآ - دناهدیشک

 یارب ار نیناوخ زا یضیپ و مظعا ناخهگنادجم نیدلاسش مظعلا نیناوللا ةدع

 زا .دش عقاو نیتف یقالت نوچ - دندومرف لاسرا هلاراشم ناخ داسف و هتتف عفد

 یارای -دانفا دیمسناخ تعیزه سمالارخآ - هدوم هنادم یاهدربتسد نیناج

 راسهوک بناسج رارف یور و هدرک زبرگ زگنا هنفرگ دوخ رس و دنا فقوت

 بوقمی و ردقلاوذ گلو لثم سهتشگرب نافلاخ زا رثکا و - دروآ ررهال

 یرایسب و هدندوب داسف و هنتق نیا ثعاب هک دارمی دارم و نادان یادم

 تمیلغ و - دندش لاماپ هدیسر لتقب و هدش ریگتسد و ریسا وا تنارورس زا

 اجتلا لار ناخ تسکش تیفک نوچ - دافا هروصم رکاسع تسد رایسپ

 ًاررکم «دیسر لالج عیاسع .دنکاس روهال نماد هوک رد هک یئابجار » ندومن

 رت ما هچره لیجعتب یلهد ترضح زا «هتفریذپ لامتشا یهاشنبش تیح شتآ

 هوکب روصنم و رفظء نیرترفظ یودرا نرچ و - دندرک هنتف نآ عفد تعیزع

 (ار) ناخلاج «هدش نامش و مدان تاکرح نیزا 2 نیو نت رد روهال نماد

 و لوصوب رعشم هداتسرف هانپ لاع هاگردب هدوب هلاراش دمتعم نامالغ زا کی هک

 - دون هلاصم سافقلا اضقب ی.اج تیفک و یضم (ام) زا تمادن لوصخ

 عرصم
 ار وا ما هداه ندرگ .وت ّح هچره 6

 تالاکلا و لئاضفلا ممب بانج لاع هروضل اعدتسا و هسشلل باما

 علت ۱ "3
 هل راشم ناخ درن ترضح ناگدنب ار كللامودخم هّلادبع انالوم یاب
 ااخ رلرقب لار ههدرف تاقفاس دیسناش اب دلایوم بانج لاض وسهاتسرف
 تفلام بابسا عفر و تقفاوم دعاوق دئشت رد نیناج حالص ک درک شاش
 یسوپاپب دیعسناخ هک تفای رارق نآ رب مهم .هدش نئمطم وا رطاخ مرجال - تسا

 تمزالم رد هدروآ نایمرد ناب و دهع مزاول و دوش فرشم ترضح ناگدنب,

 هاشداپ ترضح و - دریگ تصخر »هدهاوخ دیعسناخ رطاخ رگا هاگنآ - شاپ

 - دندروآ تمزالم فرشب مامت زازاب «هداتسرف لابقتساب ار نیناوخ و هام عیج
 هاریه رک یدنچ اپ ةياعست و نیتس و نایت هنس یاثلاعیر رهش رد دیعسناخ و

 زدعب زان و صالخا نابز و .دیدرگ ززم ترضح ناگدنب یسوباپپ ؛تشاد

 تفطاع لیذ رد دما تسد و هداشکب هدوب هتفای رودص وزا تیاغ ات ک یراسج

 هاشداب ترضح و - داف ترضح نآ یاپ رد هیاس نوچ ؛ هدز هاشداپ ترضح

 ار اض ناخ متارج و ؛تخاونپ ار وا زگناتقفش تاک و زیمآفطل تایاکص

 چرخ ددم قیرطب دقن هیور رازه هاجنپ و صاخ تملخب «هدیشخ ماهب ار
 - دش زارفارس

 تیپ

 هانگ ناتسدورف زا .تسدوب وفع ناگرزب زا - هاشداپ رود ات مدآ دهع یادتبا ز

 ,هدومن راکش تعزع رتسکتحرم رک |نافاخ ترضح زور نامه رد و

 راصح ٌهطخم ۱: هک روهال دلب زا و .دندومرف ینازرا فیرشت روهال ةطلسلا ادب

 مدا یاسكلف باکر رد یاپ یزورف و حتفب ,تسهار هورک تسیود هزودیف

 نوچ و داد راتفرباپش گنرش نادب دئات _تانع و .دروآ (ایپ) نمد

 ارص و لگج ریچخن و وهآ ناسب و هدیدروی نابای و تشد ابکن و ابص داب 7
 هب هزوریف راصح ,هدرک مطق راتفرناممآ بکارم مناوقب لزام هس ات و - درپم ی

 - دش عقاو لالجا لوزن هد ترضح هدرک راکش اما زا وت ؛دیسر یزورف

 ۱۰ت حس
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 رفظ مالعا و - دیدرگ هرگ آ ةفالاراد مزاع «هدوب دودح نارد زور دنچ و

 ناننکااس رس رپ ترم لالظ تفطاع یامه و - تفرگ رارق تنطلع زکرم رکیپ

 نامرفلابسح لباک بناج زا الو نارد هک ناخمعنم باون و تخادنا تبالو نآ

 تاناخاخ باتلاب و ؛دوب هدش فرشم یسوب یاپ تداعسب ناش تلادع

 ةطخم هراویچام هار زا هوک نماد زا ار نیرترفظ یودرآ ,هتشگ زارفارس

 دیعس ناخ باون و - تشگ فرشم یسوباتبب هدش هجوتم لیهدب هدروآ دنهرس

 و تبرک ماقم تنطاس یاکتم زا و- دش ٌةمظعم کم هجوتم هنفای جح تصخر

 دوخ درک زا و هدیشارخ یم نبات نخانب ار توطس ةرهچ هدانفا تبرغ

 و هدوم هجول تارجک تیالوب رولدوج و دوگان هار زا و .دیچیپ یم دوخ رب

 دنه زا هک فلاخم ناناتفا زا یضمب .تسا تارجگ یاهرهش زا کی هک نتپ رد

 ار تصرف .هدش نکاس اجمآ و دندوب هدوم دارف و هدش نطو یالج

 رابچ رد «هتسشن یتشکب هدش عقاو نتپ رهشب بیرق هک بالوک رد ,هتسناد تمینغ

 نازا کی زا دگ تاج رجنخ مخزب ۹1۸ هنس یلوالا یداج رهش مد

 و «دینادرگ زئاف تدایش تداعسب ار زاون شیورد ناخ یآ زام  نانانفا

 حالم و دنتخادرپ حْور نابزیم زا ار دیعس ناخ نآ دوجو رصق هک متقوب

 و مامنب ار هیلاّراشم یودرا «هدناسر تاعم لحاسب ردقم رم تیفس زج نالتشقآ

 ناقلمتس و درب لفط هک هلاراشم ناخ دلو ازریم میحر دحم بانج - هدرک جارات لاک

 تاجت لحاسب ار دوخ باقرغ نازا شیوشت رازه دصب دندرب هاره. هک وا

 - هدرک ادا ار ناخ مد تدابش خرات یعابر ناب و - دظدناسر

 یعابر

 ما راک شتدابش زا دش هار رد مارحا تسب نوچ هک فارطب مرب

 ماوس دن دش دیش کاتفگ شخرات "یی یفتاه هصقاو رد

 با و گیت و تمزالم رد تاقوا فارد هک خرات سیا فوم و

 عطقم 1

 دلو هارمه ,هدرب تمالسب ناج دانا نارکرب هطرو نازا زین ؛هدوب دیعس ناخ

 نوچ - دون هجوت «تسا تارجک نیطالس تختیاپ هک دابآدحاب هلاّراشم ناخ

 فاوط دوصقم هک مارپ و «تشاد نیفیرش نیمرح شرب ٌةعاد هشیمه

 هتسشن یتشکب تیابک زا مرجال دروآ لابقا ٌةلبقب یور هک تساوخی و درکیم

 زابج تماقا رام هک رجلل ناحالم نپ -هدش هدج هجوتم «هتسپ یئاما ال مارحا

 هدندینادرگ علقنم ناروجپم ةنيس تحاس زا یایکش خب نوچ ایرد رسق زا «تسا

 زا تیاده دناق - دندیشکرب نابداب و .دنتشارفارب لود تیار نوچ ار لود و

 تب ,هدیزو فلاخم داب یزور دنچ زا دعب - قیفر یامآ قبفوآ و تاور شپ

 ود تدم - هنفر تسد زا راک و ,تخاس یالود خرچ ماپس هتسخ و یلابل و مایا ماد

 هاگان هک ,هدنام لحاس ین یایرد و لئاه طرو رد نا و نادرگرس هام
 زاب نانک حلص هتفر مش تخن - هدمآ قفاوم علاط طرش یدامان طرف زا

 بریپب لاصو یایرد رد طاش حالم - هدرک لابقتسا لابقا فیرح و «دمآ

 بناج ,هدنناسر یرانک و تب ار وزرآ ةتفس دام ةتطرش
 0 ۳1 تنگی عیب ات رب تنش هزار تا بی فسا فرم

 ۱ مظن

 ددب حبص را دش ارم یادلب بش
 قرغ دش ی انف رح رد هک رع یتشک

 تنم ار ادخ .دید افج راخ را لد

 دیلک حبص هحاف زا مغ لفق تفای

 دیس رب یرانک كيدزن هک دوب نآ هطرش

 دو لب لگ مه لما ناتسگ ک

 دینک هنک وزآ ودرک اضق زورمآ متخ

 تازایز و جح فرشب کشخ هار زا هدرک تدعاسم یقیقح قداع و

 یاش حجاح ًلفاقب ماش و دادغب و هرصب و رال هار زا هلاع خاشم دقارم و هما

 ریصقل یزور هسود ادمعب درک كلف رو

 ؛تسا نیفیرشلا نیمرح ترابز زا ترابع 6 یمظع تداعس تاب هدش هاره

 - دیدرگ زناف



۰ 
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 هاشداپ ترضح یاعد

 ههاجرج هاشداپ تلود قئادح و تنطلس ضای. هک تسنانچ یراوبما

 برق انرپ قاسم .فاقلا راس ونادوب قاطعا زایرب زا هاگگم نایلن

 لالج و هاج ةرجش و لاقا لا و .دبای هزادنا ی توارط و هزات تراضن

 لادتعا تیابن رد لالمباوذ دنوادخ لاصتا حشرت زا هانبتداعس رکا ناقاخ نيا

 ! ددرگ روراب و دنمورب لاک تیاغ و

 و یدنم و هولام راکرسب ار ناخ دم رپ و ناخ مهدا نداتسرف رکذ

 ردامب زاب (ی) الیتسا (و) یراور نارد ردامزاب ندوم را رف

 ود و کن رایسب زا دعب

 ناخ رایوراک زا رکا ناقاخ ترضح ناگدنب فرشا رطاخ نوچ

 ناور هحان ربب فاصنا دناق تایآ رینم یار «دش غراف ناناضناخ دیش دیعس

1 
 و

 رومعم «هتفریذپ عافترا هک یملظ یانباجک ره ات .دومرف بصن بناج رب ار

 هاشیلس نامز رد فدم هک رداهپ زاب «دیسر اضماب رکف نا نوچ - دننادرگ

 ار وا قفنا ام فک و «دوب هولام و ودنم راکرس. تموکح یدصم .ناقفا

 تلادع هحش و «دنزاس نادابآ .هتفای باصتنا یدعت زا یتار اجک ره ات «دناد

 مسا .دناریم بالغ رد یرخ و هدوب هدادتسد تیالو تآ تاب

 تیام هنس روبش رد هک دوع نآ یاضتقا یهاشنپش تیغ ,هداهن ور تنطلم

 تاب دارج راوس رازه شش جنپ اب ناخدمترپ و ناخهدا ةياعست نیتس و

 و گپ توخن و ریش لد هه هک یهاپس اب ناشيا - دننادرگ صلختسم هر تیالو

 ترصا و حتف - دندش هولام و ودنم هجوتم .( دنتشاد) گنبن ٌهرهزو باقع تمه

 - هاریه لزبم همهرد تلود ماک و ؛هایس ًةعلط رب

 عارصم
 نيرق مه تلود و ماک و نارق ه ترصن و حتف

 عطقم ۷

 رد نافلاخم زا یعج هکنآ شیدا الصا .دندیسر رویگنراس لاو نوچ

 - تفرگ الاب لادج شتآ و ,هتای لاعتشا لانق هرثان و .دندادن هار رطاخت «دنا رهش
 یور گنت دنچرد غیبت و درک زارد لواطت تسد ,تشادن یوق تشپ دنچره هزبن

 نارگ زرگ شنزرس "زا یورنهآ ریس و - داهن زاغآ ینابززبت «دوب بلقلا قفر و
 نالدرپ نتنک زا هرز دیچیپ دوخرب اهراپ نکره شناشک زا دنک- داد تشپ

 دامن زاغآ راز یاههلان قارف زا ناک و .تسیرک نوخ هدد رازب

 یونثم
 زیرگ زا ناج تسج یمه یی زبت ریشش و گننس نارگ زرگ ز
 گتنس هراخ لد رد نوخ هتسب هرگ گندخ تارپ دالوب راقنم ز

 یور ,هنفرگ تسدم نیئآتف رجخ و نیشنهشوگ ناک نیرق ترصن نیناوخ نوچ
 نیتفلاط براق و .تسویپ لوصح نیتتف الت و .ددروآ ناثفا رداهزاب

 شورخ رد هعرج كيب لامالام هنیشیپ بارش زا اپغامد لاح رد «دماجا روبظب

 یوربا زا ريت - هتفرک شوج هلعش كدناب هنفات هنیرید شتآ زا هنتق گد و .دمآ

 فاناوج تماقو ناشیرپ فلز زا هزن و ؛داهم زاغآ یریلد ناکیپ هرمغ و ناک

 لاله دق رد نشد فص نارلد ناهز كي درک زارد اجاج تراغب تسد

 ناشیرپ لاح هک تسناد نوچ رداپب زاب - دنداع ربرگب یور فیسلا ةيقب و ,دندافا
 توخ رپ هدداب ,هن ادیپ یتماقتسا ار هتشگرب .گزور و ؛دوب دهاوخن یاظتا ار
 یزورف میس هراومه هک رکیرفظ تایار - تخرک نیکد فرطب نوزحم رطاخ و
 رد رویگنراسب تلود و تداعس فنک و ترص و حتف نامز رد ! داب وا رصان

 تاگدنب حف نیا عاتسا زا دمب - دنتفرگ ودضم و نیجا ات و .ددمآ
 و دنتفر ودنع لابقا و تلودب :هدومرف راثلیا ریس مزعب رکا ناقاخ ترضح
 ,هتخاس نیرب _سودرف كشر مودق زعب «تسا دنه كلام نیرتیب هکار تکم نآ

 ۶# روم و ع ی

 ربرس رقتسم هک هرک آ ةفالْاراد بناج ناب وگ هدها دوع؛ا» قاقوا كدنا زا دمب



 1۸ یراهدنق خیرات

 دلقوع تان :تشا تتطلب

 لاقا و تلود لانم ی رحا تاقاخ ترضح لاس نیمه رد و

 یا هک ناخ لق لع و - دندون تکرح راکش مسرب روپکنام و هرک بناص

 تمدخ رد زور دنچ ءهدش فرشم یسوب طاسب مزعب .دوب رونوج تبالو

 -ددوع تعجارم هداد روپنوج بنام تصخر ار وا ءهدوم مادقا یگدنب /

 ناخدحم رپ -هتشاد بلط ودنم زا ار ناخمهدا ةياعست و نیتس و عسآ هس رد و

 ریسآ تالوب (ات) و هتشذگ هدیرن بآ زا هتخام كاب نافلام زا ار ودم مامت

 رک یناقفا رداهیزاب دون تالو نارد جارات و لتق عاوا هر روپامر و

 قافتا یحاون تآ و روینامرب و ریسآ ماکص ,هدش ناعاخ ۵ و و

 هوس ورب# زا رکشت تروچ - دش ناغدجرپ هجوم ,هدروآ ممج یرکثل «هدرک

 قافوی هار و هدندو ششوک گنج رد .دندوب هدمآ گت هب ناخدممرپ یلخ

 ,هتشگ مزبنم ناخدمریب - دندومن فارحا یراذگ قح قیرط زا و ؛دنتفرگ ندربس

 ار درش بآ رس افرا زا اخ مرگ ره هی لک ها اب

 - دمآرسب شتاح .هداتفا بآب پسا تشپ زا .هدیزفل شسا یاپ ,هدز واب

 علرصم
 درب بآ وا تکوش هه نآ

 تبالو نآ هدمآرد بقع زا «هتسناد میظع زوف ار ینعم نيا ردامهب زاب

 هاگردب ارما توچ - تفای مات یالیتسا و .دروآ دوخ فرصت رگید راپ ار

 اذیا .دوب هدش مقاو ناشیزا گنج رد هک ريمقت تبج ار رثکا .دندمآ

 یپلاک عاح هک ار كيزا ناخهقادع نیربانب - دندرک نقش دعقاتت یناهاو

 -دندومرف ررقم ردام زاب لابقتسا و ودنم و هولام نتفرگب ًاددع هدوب

 تاخهقادبع یهارمهب «هدرک اجنآ تاوید «هداد ینا باطخ ار نیعم هجاوخ

 بات .هدنش ار نیرق رفظ تایار لوصو ٌةزاوآ نوچ ردابب زاب و - دنداتسرف

 عطقم ۹۹ 3

 و مامتب تبالو نآ و ,هتفر نورب تیالو نازا «هدرواین تلدام و تمواقم

 - هدش هاتوک تالو نازا ردام زاب یدصت تسد و «دمآ رد ریخیسل زی لاک

 یاشکناپج غیت ةدنخ زا «تفرگ نیک تلود ناتسک زا دیما ًةچنغ نوچ

 س رداهب زاب و ؛دش رشتسم و كحاض رفظ ٌةرهچ یاردیشروخ هاشداپ رد نادرگر

 ناک رد و ؛تشادن ریت چیه رد ٌةمج رد هکنازا دعب - تشگیم ابلکتج و اههوک

 -دمآ نور هتفرگ نفک و غیت و ؛تخادنیب تمواقم رپس«تفای یمن یعازن لحم تفلاخم

 لیعم هاگردب هیاعست و نيعبس و تام هنس روپش رد رداپب زاب

 ترع یاشکنابج رتچ یاس رد .هتفاي جاردنا ترضح ناگدنب كلس رد «هدمآ

 و ؛تفاب یم تدابز یزایتما تفطاع دادما فدارتب زور ره - تشگ زارفارس

 رد رکنآ ات .دشی هدایز شهاج یاب تحجم بابسا بقامت زا نامز ره

 شاهیامنارگ ربع ربکا ناقاخ ترضح ناگدنب ناش یلاع ناتسآ یگدنب و یمالغ

 - تسویپ ماتتخاب
 هاشدا ترضح یاعد

 ی لالجا دادما و عاطقنا و مارصنا ةئاش یی عافترا و اقترا دادما

 رتاوتم و للاوتم ربکا ناقاخ ترضح راثآ اعم زورب لاقتا و لاوز ةغدغد

 رفظم هاشداپ نیا هاج لاسیذا زا فراوص طلست و ثداوح فرصت تسد و اب

 ! دابرصاق ناش

 نامز نامه ناخمهدا نتفای تافاکم و ناخ هکنا مظعا ناخ ندش هتشد

 باشقآ رکنآ ةطساوب اما و نیناوخ زا یسمج مایا نیا ضرع رد

 هدندرکم هدهاشم ناخ هگنا مظعا ناخ بانج نراقم ربکا ناقاخ ترضح تیانع

 .هدرک هیطق نیا عفد ؛دوب ترطح یان یاه هکوک زا یکی هک ناخ دا تمدخ

 زن ناخ مهدا - تسنابجا و ٌهلج زا روکذء ناخ هکنا عفد ک دنتشاد نارب ار وا

 باعش رد هک فالخ زیمآ ضرغ یعافا - دابن زاغآ كل هدش هتفیرف نادساح نانخسب



 ۷۰ یراهدنق خیرات

 هدش حج تاداعم مای تارطق زا 6 داسف لیس - دیشک زارد نابز «دوب تارادم

 - دیشک الاب هدوب هدروخ بآ راضم رابئوج زا هک هنتق لاهن و .تشگ ناور هدوب

 زور رد هکنآ ات «دمآ بارطضا رد .دوب یکاس زاب یدنزا هک بوقآ جاوما

 دلو ناخ هدا ةياعست و نیتس و عسل هنس كرابلا ناضمر رهش مدزاود هنش

 نامزالم و نیناوخ زا ریکا و ءهدمآ ناوید رس رب نادباح یاوغاب هگنا مام

 تایح یانب دادیب و نیک غیت هب هک دومرفب دوخ نارکون زا یکیب ,هدش عمج

 مخو زج تبقاع ار هزبتس ک تسنادیم راگزور دنچ ره - داد دابرب ار ناخ هگتا

 درخ - دهدن هجتن تعاخ ءوس زج ار هنیک و دادی و دوبدهاوخن

 هتک شه: ناییژ رآش

 تیپ

 زار واز درآ رو تاک وا رازآ هظل كي هک ین هب

 ها صاصقلا ق ید 6و 3 هاشم تکان ارت

 رصق یالاب هب ار ناخهدا هک تفای ذافن ناشن لعا نامرف ,هتشاد روظنم ار

 ناج,هتخادنا ریزب .تسا عقاو هرگآ علق ةناتلود رد هک رصق یالاپ زا ,هدروآ

 -دش زیچان و دادب رم

 عارصم

 دش زن تا هک دز ةدنخ كف

 - هتسشل ورف تلدعم بآب هنتش کا شا

 تب

 تافاکم ار تعبط دش بجاو هک تافآ ز نعا شابیم «یدرک دب وچ

 - هدرک مظن ار ناخ مدا توقف خرات ارعش زا کی 3

 تایبا

 تفر هدیمرآ نانج یوسپ لگ هزات تشتنآ

 تفر هدیشک دق یبس ورس وچ لگ خاش

 جو زا وتسک ز نسبت لک مدا

 تفر هدسران لگ رمهد تاتسو زا

 ساّلا مدرک درخ رپ ز وا خرات

 تفر هدید ود رو هک تفگ و تشک هبرگ رد

 هاشداب ترضح یاعد

 دودع تلدعم نمایم یناماک و تلالج ینابم و ینابنابج و تّطلس دعاوق

 !داب طوسبم و دن نایمدآ قرف رب تفطاع لالظ و .داب طوبضم و

 هتشک و رکک ناخ مدآ لاصیتساب (وا) ن ردارب و ناخ دمربم نداتسرف

 رتخادب نادزرف و رکک ناخ مدآ تردش

 ناخمدآ هک دسر رکا ناقاخ ترضح لالج عماسع هاعسل و نیعبس هنس رد

 ینب و دانع هار ,هتشاذگ ار باوص و دادس قیرط نادنزرف و عباوت و رکک

 و ناخدجمریم تبقاعلا لوذخم تعامج نآ هینت تپج - دنا هدرس نایط و

 ناخدحمریم - (دن) دینادرگ موسوم نارکنک لاصیتسا و عق و ملقب ار هگنا «اما

 همدقم رب لابقا یداه - تسشن رب رشح هرایس یمج و ؛دش ناور ناردارباب
 ؛دش هان رفظ هاپس نارکک تبالو تحاس نوچ - داد حتف تراشب یادن

 فارطا و .تشگ مالسا مالعا زکارم .دوب هنتف یدابم هک فرط نآ ءاحا و ءاجرا

 لیذاخم - تشگ داهج لویخ طبارم .درب داسف و رش رهاظم هک نیمز نآ بناوج و

 - دنتفرگ ندییط ماد رد یمام نوچ و دندمآ بارطضا رد لمسب من غرم نوچ

 - تشگ مافی ةدنراذگ ماح نابز و .دش ریفس ماقم معاق ریت زادک ناج ناکیپ



 ۷۲ یراهدنق خیرات

 یانهرک هزاوآ و «تخادنا شوگ رد تکوش ادص ار هرخص سوک ویرغ

 رک یانگت و هوک و ه د نادنچ هلح كيب - دروآرب یاج زا ار لد نیگتس هوک

 ساق -دروآ ریخست ةمق رد «تفر یم نازبخ و ناتفا نآ قئاضم رد مسن

 ناقاخ ترضح ناگدنب نایرکشل تسدب جارات و ریساو بارد و ماسنا زا لاوما

 رارق نیناوخ فرصت «دندوب هدرک عج اما رد هک رثاخذ فدص و دمآ رکا

 هوکشاب عمج نآ ٌةطساو دقع و هورگ نآ ةبزر یور هک رکک ناخ مدآ - تفرگ

 نوچ زوسنابج ةلح بان زا و .دانفا تلذم كلاضم رکیپ هوک ٌةراب زا هدوب

 رد لام ترصن یامه لاح نیا نراقم - دندش هتشک زین شنارسل و - تفر دای هرذ

 رادئاب تلود تسد رب ترصل زاهش و ؛تسج لالظتسا رکب رفظ تایار ٌهاس

 هضرع و دروآ تم زیب یور ؛دوب هدنام فارطا رد هک فیسلا ةيقب زا همآ - تست

 ترضح یار ریوصت لاح تیفک و هدندوم لاس را لعا ریرس هاب هب تشاد

 نازرا هناهاشداپ تاماعنا و هناورسخ تافیرشت هاگرد نازا - دندومرف هاگداب

 رکک ناخلاک هب تیالو نآ یناراد و تموکح ریرقل رب لمتشم هلثما .هتشاد

 و - دش روهال و باجنپ راکرس تایالو هی

 تایالو و ریگیاج كيره هدوع تعجارم یزورف ( و ) حتقب نیناوخ

 تبالو .یرآ و تندومرف رادفآ

 - دنتفر دوخ
 هاشداپ ترضح یاعد

 یراگماک طاسب طیسب رد تیآ رفظ تایار عئالط و تمارک ودجم عماول

 و ,داب علاط رکا ناقاخ ترضح یرایتخب علطم زا یرابتداعس ریشانم شن

 ! داپ ممال یهاثداپ و تطلس قراعم

 مارحلا هّلاتیب و همرکم ٌةنیدم زا یلاعملاوبا هاش تعجارم نایب رد راتفک

 وا ندرک تموکح و لباکب نتفر و دنه و تارچگب ندمآ لگد و

 مایا نارد هدوک یور هک مئاقو و ثداوح یضعپ و ایا نارد هدوع ۳ 3 ۲

۳ 0 
 طاسب یلدم كدناب ک دوب هدرک ریدقت لزبل حب دزا هک یضاق نوچ

 هنای رد هک لاح نآ فعاضت رد مه درون رد ار یلاعلاوبا هاش یتیراع تموکح

 و دوب هدش نادرگیور هانپ قئالخ ءاگرد زا هک دیبش دیعس ناخ .دوب سوبحم

 رک یراومهان زا - داتسرف لعا ریرس ٌةياپب هدرک صالخ ار وا .دیسر هنابب هب

 مودق فیرشت ربکا ناقاخ ترضح هک هد ترضح كللاراد رد زاب تشاد

 ار وا .هدش فرشم سو طاسب فرشب .دندوب هدومرف یازرا موز ترسم

 تسارذعتم صالخ تبو نیا هک تسناد  دوب سبح رد یهاگ دنچ - دندرک ذوخام

 ترضح ضرعب هکنآ ات - درکن هدئاف هدون تعارض نیناوخ و اما شیپ دنچره

 هک درکیرارکت ار تی نيا لق نابزپ و .دیسر ربکا تاقاخ

 تیپ
 تخد یراپ ره وت تار مغ «ناناج هدوب

 دنا ریات با راک اق هیام نم یزک ۱
 تم کم یار تضعو رب زا هیمآ .ننکرحم نج هاست لر

 هک لاقا اف هجوع هسلاواص و داد هامرکع و ًافرغ ها اهداژ

 نازا ةياعست و نیمیس و یدحا ٌهنس روش خرات رد و - دیدرگ زتاف # تداعسپ

 فرش ازربم انشا نیرد -د-مآ تارجگب هدرک تدواعم فیرش یکم

 یبس ی .تشاد تنایوگدب زا هک یمهوت بل تب نیسح _.ریدلا
 تارجگ بنام .هدش تارح و نادرگ یور هاگرد. یریزا «هدوع رارف

 و-دنوش روگان هجوتم قافتاب هک دنتساوخ .هدش قالم هار رد - دوع هجول

 " نامزالم - داتسرف شیپ هدرک یلاعلاوبا هاش هارمه ار دوخ نارکون روکذم یازریم

 هتش تسد و :دندمآ روگانب هدش لاسلاوبا هاش بحاصم وا ةتشگرب تخم
 نا بلا تاغلق نیس بانج ةتشامک هک هناودند ةنگرپ رد و  دنداشک

 هدرک چرک اجا زا و - دیناسر لتقب هدروآرب ار وا هدوب تالو نآ یاح رک نابج
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 ۷ یراهدنق غیرت

 :تسا روکذم ناخلقنیسح بانج مع هک ردقلاوذ ناطلس دحا اب هار رد

 هدمآ لوئران هب و - دیناسر لتقب زفن ار وا .هدش عقاو نیتف قالت «هدرک راچود

 رایسب تمینغ «هدرک جارات ار وا ءایشا و لاوما «دوب راکرس نآرادقش هک ناخوسیک

 نوچ و -داد تعجارم تصخر ار ناخوسیگ و .دش روهال راکرس هجوتم «هتفرگ

 تاخراتات هکنآ دوجو اب -هدرک روبع و رذگ تبالو نام زا فطاخ قرب

 وا درگب .دندرک بقاست هدرک نیعت ار نیطالس و نیناوخ زا رادرس دنچ و

 نيح نارد و - داد یگنادرم و یدرم داد ,هدیناسر لپاکب ار دوخ وا و .دندیسرت

 كوجوج هام هک شردام و هدوب یبص لزتم رد ازرم میکح دم باون نوچ

 هدوب نف و تّطف اب نزیار ینز «دوب ینایشآ تنج ترضح مربع مرح «مگی

 تحار فنک رد ار تبعر و دوم یم مایق تکلع حلاصم و كلم مظنب

 رابظا ,دیسر لباکب یاملاوبا هاش بآم تدایس نوچ - تشاد یم تیهافر و

 هدارا هک دوم تشاد هضرع و .هدرک یهارن و ماوا رد صالخا قدص

 : هتخاس تب نياب ردصم و ؛تسا ممصم تمدخ

 تیپ

 ما هما ماضت رو تسمه هیت زد نیدب ام

 ما هدسآ هاش هب اجنا هثداح دب زا ۱

 ادم و .تشاد هن لاه. یگنازرف و یگنادم رد لاسلاوبا هاش و

 -دوب هدومن ایگنادرم و .دوب ینایفآ تنج ترضح تمزالم و تمدخ رد

 - دروآرد وا حاکت ٌةلابح رد ,هتسپ دقع واب ار ازم ةريش ازم ةدلاو مرجال

 شیب دنچره .وا تنطا-ب لباک یاها «تفای نکمت تموکح ریرس رب زوچ

 ناتسلک راخ هک ار اما زا یعمج تموکح ادنم رد -دندش رشبتسم ؛تفاین ییدم

 فوچ - دومرف یمن یافت مگ نخس و ,تشادرب هنام زا ,تسناد ی تکلم

 تراشا اما زا یضعب باقعب .دش لتع هاج توخن ریثات زا وا غامد فیوامت

 عطقم ۱ ۷۰

 ةشیدنا و هدافارس رد مکی نتشک لایخ ار یامااوبا هاش هاگ ان - یدنار

 ار وا رس «هدمآرد تنطلس مرح رد یشاحت یی داد بات ار ناج .ناییرگ تلالم

 خیرد ی غیت هب هدوب لاتحا تنیط ةتشرس و ناهج برشآ و تمصع ٌهشررس هک
 لاملاویا هاش -دوب هروکذم ةنس نامش مدزيم رد لاح نيا و درک ادج

 -درکن روصت جراخم بقاوع لخادم یدابم رد «دشاب ناشود ی مسر هکنانچ

 نیدب اما دش شاحیتسا باوپا اف و شاف هیضمان ٌةيضق هک رگید یزور
 یعمج اب ار شردارب و ناخمساقردیح -دییلط ار اما عیمج - دندرک راکنا تکرح

 مدرم تاب و .هدیناسر لتقب «تشاد یگنادرم و تدالج ةلظم ناشيا زا هک رگید
 لثم ارما یضعب - تخادرب تکلم روماپ .هتخاس نتمطم نایپ و دهع و قیاوع اد

 دعب «هدومن تیعج یادم لع هدنب و ناخنسح و دجیدرن و لائقاق قاب
 مد نیبناج زا - دهدیم یور مظع گنج و «دنیآی وا رس رب زور هس ود زا

 یم نوریپ هعلق زا ار تعاج نآ هدرشفا تابث یاپ یاعلاوبا هاش . هتشگ هتشک رایسب
 دزن ناشخد هب دادمتسا قیرطب ار ناخ مساق ردیح ردارب ناخمساقدمتیجاح و بقتک

 فالخ ةدهاحم و .دنداتسرف ,تسواب ناشخد تنطلس هک ازریم ناماس هاش باوث

 ءاش ةف شتآ و هدنتشاد هضرع .دندوب هدرک هدهاش للاملاوبا ءاش زا ک
 شخ نوکس (5) غیت بآب دوب سفن بجع و توخ داب دقوم هک ار لاملاوبا

 ناشخدب زا فقوت یب ازریم ناملس باوف - دادیناشنورف .تسین نآ زج رش هژان
 ,دنفا لازلز رد ناشیا هوکش زا هوک یازجا هک هوبنا رکشل اب ,هدش لباک مزاع
 یعج اب لاعلاوبا هاش تایناشخدب لوصو هزاوآ زا ,هدمآ تکرح رد

 ندودنا هیون لگب ار دیشروخ ةمشچ هک تسناد هچرگا - تفر نورپ رضاح
 ارک ره .تسین دنمدرخ راک ندنک ار لابج خاوش نخانب و .دشابن درخ یاضتقم
 ار الب غیب لپج سیطانقم هنیئآ ره ,دشابهدش هریخ دیما هدید و هریت تخن یی
 تاقالم لباک رهش نورب رد «دندیسر زارف ناشخدب رکشل نوچ دشک دوخت



 ۷۹ یراهدنق خم رات

 رد لاعلاربا هاش هداشک رادوریگ هار و .دنتفاب هتسپ ماتق ماغ زا یور

 نارد سد ناور هک دوم یتسد یراذگهزن و تعاجش و یروالد نادیم

 هدنآ شزج رد زاعو را جوم نوچ ناشخد رکشل سپ - درک نیرفآ رازراک

 بش (و) ؛دد هتشگرب نوچ تلود زور لاعلاوبا هاش دروآ هلح هدحاو ةعفد

 هاش بکرم - درک یوپ و گن نت دنچ اب ةظل ,هنیاعم تیکت بال دننام تنح

 باشفآ و ؛دندروآ هدرک ریگتسد ار وا - درک اطخ وا ةهشيدنا توچ یاعلاوبا

 - دندناسر لاوزب ار شرع

 تب

 تافاکم ار تعیط دش بجاو هک تافآ ز فزفا شابم «یدرکدب وچ

 ٌبارپ زا ناش دوجو بئارت هک فئاط و - درک ود و کن هام دنچ و

 قیقحتلا لع ناشیا كيدزن تبرج و لقع تاسایق و ,.تسلطاع تنازر و تناطف

 لاجعتسا الئاغ زا و «دننک عورش تلم و كلم تایم رد تبور و ینات ی «لطاب

 ِ ۱ ۱ عام لط ء هم 1

 سالا ةبقاع - دنرتسگتورف تماقا تخر «ةمالسلا باب یناتا» ةناتسآ ربو «دنشیدنین

 «ددنویپ هابتنا لحاسب تافغ رح قیرغ نآ و ,دیآ تکرح رد الب جاوما نوچ

 ءتسا هب امرس نی راهم ۹ ربع تعاضب و یابی هتتسکش مهرد او یاما نئافس

 4 هو هو

 لع هقا عبط نیذلا كشوآ عئاض بارس كيدزت هنشآ و باش رد باضخ دننام

 و و ۸۸ م وحصح وه و ص و ور

 - فوق ه كثوآ و م رامیا و مس و مج

 هاشداپ ترضح یاید

 کا ناتاخ ترضح یراگماک و تپبا راثآ و یرادنابج و تظع باسا

 ار ام هاشداپ نیا یادماج لاقا بکر و «داب دنازت و یاوت رد طلا هدف

 ! داب دعاصت و قرت رد

 «دش مرگ هماگنه نیفرط زا مزر سلج نرچ لادج فقاوم بیر زا دعب - داشفا

۷۷ 
 عطش ۱ ۱

 نفای تحص و کا ناقاخ ترضح ناکدنب ندروخ مخز یاب

 ناقاخ ترضح نتفر و هرگید زور دنچ زا دعب رک داد وزسخ
 رگید ذبترم ودنم بناجم زریکا

 ؛هدرک تعجارم زاجح زا هک ار لاعلاوبا هاش ندمآ ربخ .توچ

 ترضح هجوتم «هدمآ نورب هرگآ ةفالطاراد زا دندنش رکا ناقاخ ترضح

 بقع زا هدومن نیعت «تفای رکذ هچانچ نارادرس و اهرکشل و -دندندرگ لهد

 - هداتسرف وا

 نیع هک تساوش هنامز ؛دش مناو فقوآ هد رد زور دنچ نوچ و

 راوس راشفرداب دنسرب - دشک ترضح نآ لآمهدنخرف لاح لامجرب لانکلا

 هاگ ان - دش عقاو تمجارم راکش زا .هنفر نوریب راکش لیس رب یزود هتشگ

 زا ریت هراوس یصخش هعلق بناج هار یاشا رد لهد یوساراپچ نایمرد

 دو رضحن ۲ بناج ؛هدروآرب شکرت

 كلم تیام و ظفح لاوحا عیج رد نوچ و - دیسر درب نآ هانپ رذ یملاع

 شلاش یی تاذ راصح و هانپ لاح باحصا و نانیشن هشوگ یاعد و لاعتم

 رک ترضح نآ كراپم تشپ رب .هتخادنا ت

 ۳ تبار نان اتیخ و نایلاع شناسآ و نما نویامه دوجو زا و دوب

 < اشیا یاعد

 عارس
 دنادرگب الب نانیشن هشوگ یاعد

 یدنچ و ار هدازمارح نآ و - دش یوق مخز هچرگا .دماين رگراک بیت نآ
 - دنتخوس قوس راچ نامهرس رد هدرک هراپ هراپ «دندوب وا هاره کار

 تا

 دیشک رجنخ و هزن و ريت هک نشد ره ول رب

 درک یاج وا نیس رد مه و ریت نآ تشگ زاب



 ۷۸ یراهدتق خیرات

 نایمرد هلفلغ و «دیسر ناماب ناف و «دمآرب قلخ داهن زا دابرف رایکی

 ناقاخ ترضح و - دندیود اپماسب مدرم و - دمآ شیپ لاح هچایآ هک دانفا یئالخ

 هجلاعم ناحارج و ابطاو - داد ماع راپ ؛هدمآرد هملقب رارس عون نامه رکا"

 و ترضحآ رگید زور راپچ زا دعب و - تفای مایتلا مخز نآ ات .دندش لوغشم

 رد هام ٌهبضق نیا و - دندش مگ ةقالل راد هجوتم .هتسشن یتشک رد ناکیدرن

 ناقاخ ترضح و - دوب ةياعست و نیعبس و یدحا هنس بجرلا بجر رهش لئاوا

 مایق جالع طئارسب ناحارج و اطا هک یزور دنچ زا دمب رثاتداعس رک ا

 ,دناشفا نویامه جارع نماد زا ریغت درگ یناوج توق و ,تفای ما تحص .دندوم

 نابز درو مالع كلم مالک نومضم ماست صالخاب نانیشن هشوگ و نایوگاعد و
 را

 ی و نا ترشلااتع بمذآ ین + دی دنتشاد

 7 1 ۳ اعد زان

 هعطق

 دابع دنزگ ةدرزآ تکزان دوجو دام دشزابن ناببط زانب تنت

 دام دنهدرد وت صخت هضراع چیم تسل تمالسرد قافآ همه تمالس

 و نیعبس و یدحا هند مارا ةدعق یذ رهش کی و تسیب خرات رد و

 رور تیالو بنا ,هدش لیف راکش ٌةعاد ار لاشدشروخ تاذ ةياعست و

 قلور و جاور رک ا ناقاخ ترضح نامز رد هک لف راکش و - دندرب فیرمت

 و هدوبن مایا قباوس رد «دناهدرک عارتخا لف نتفرگ د هک تافرصت 5 «تفای

 - دندش ودنم و هولام تبالو بناج لئام نانکدیص - هدنش و هدیدن سکچم

 ؛دوب لاکشب لوا - دندش هجوتم هدومرف راغلیا ؛دندیسر جورس ًةبصقل نوچ

 -دنیاع روبع رکشل ترثک اب نیطالس هک هدون مسر لاکشپ رد ار هارد تآ و

 نوچ نکیل - دیسر سک ره رفس نیرد رایشیب تقشم و رایسب بم بپس نیزا

 ما تیاغالب تهازن و اره تفاطل تباغ زا تشک لالج تاقدارس میخ ودنم

 ایسیس یهام وردنا تناور"

 : نآ ضیضح ناتمه

 علت 2
 ؛تسنین هنکما نانچ ناتسودنه مامت رد هک فلکت ةئاش ی - دش لدیم تحا رب ابتتحم نآ

 کشرک و - هدنام تفگش هشیدنا راهم نآ عضو تبارغ زا هک دراد تراع و

 رصق وا رادوم رب و ,هداد دایی ریدس و قثروخ یورآ ریراوق حرص لاثم ر
 شیایز رکسیپ - هدامن دیش جورب ینابم رب تعفر یاپ یاسآ و دابن دیشب
 یززب .ياشآ ردیاب تبفغ اب اب تعویق رکسییفک یو یلت
 دهد شلاش هنیآ و بآ نایرد زج نآ ریظن هنامز دز تارابم

 -دنیب یمن لوحا هدیدب زج نا نوع رهپس و

 هیعطق

 رو نخس عبط و دنهدرخ ناج وچ تنآ نحص رد فرژ ةکرب "کی

 رتوک وچ یاپ ءایرد وچ یگرزب كل و .رئوک یابی د وچ شدان

 رونم رهپس ردنا ون هام وچ

 شقدنخ - دنزبم تاواسم یولهپ نامره یانب اب ماکحتسا زا هک تسیا هعلق و .

 دنلب ةشيدنا هک یهوک ودنم ٌةعلق فرط كي رد - هتفای هار رادقب یمام و واگ زا

 رصاق ننزآ اپ ثلاردا زا نانیرود مو و هدسریم
 قر علم شخت روس نماد و .یامپناپج ماحع ۳ شعفر ةرابدورف - دنام

 - راب نفت ]
 هیطق

 اما لاکشا و بکاوک تشک رس مشچ ندرک هدهاشم ورد ناوتب

 نابهدد كيدزن تدع وا حطع رد كلف رظان و دوش نارخا ساسحا

 تنطلسب و ؛دوب تنطلس نامدود نامزالم زا کی هک كيزا ناخهلادع نوچ

 ؛هدش لولم دادیب ةداج ككولس زا و .دوب ررقم ودنم و هولام تیالو تموکح و

 فرشا رطاخ رب یامنباوص مپلم - داد هار دوخم دساف لایخ و دز بآ رب یشقل
 لاصیتساب كرابم تعزع نیربانب - تستابجاو زا لعفد نآ عفر رک درع نانچ



 ۸۰ یراهدنق خیرات

 - تشگ فوطعم نیجا فرطب رکیبرفظ تیار یور و ؛(دن) دومرف ممصم وا

 راذگهزب باتفآ و ,دروآ نتخات زور رکشل راید رب ذور مین ناطلس هک یدادماپ

 دنچ یدودعم اب رکا ناقاخ ترضح .دیشک ماقتنا غیت هرایس مشح «وب رد

 نویامه بکوم ناخهتادبع - (دن)دنارب راثلیا قیرطب روصنم رکاسع صاوخ زا

 - تفای ناریح ار هشیدنا ٌهدد ناتسیتیک نحص عاعش زا و .دید دعس علاطب ار

 ناتشآ مادک زا یامه نیا و ؟دیمارخ راکش دصقب هشب مادک زا ریش نیا تفگ

 صخشم اد ریکا ناقاخ ترضح تناگدنب توچ كيزا هقادبع ؟ هدومن زاورپ

 و «دیابن تسد هتشر رارف زج هک تسناد هک ار لامهیب تاذ و ؛تخاس

 هاک و هدز .دناوتن ولهپ لیپ اب هشپ و هدرک ناوتت تیاده صانم قیرطب تمزم رج

 بقع زا ترضح دش یجتلم تارجگ فرطب هدومن درابن تمواقم توق هرک اب

 هنفرگ ار وا نالف و ار وا لابع و لها مات تارجگ یحاو رد ,هدش ناور وا

 ءدنا نکاس تیالو تارد هک یسارک تعامج هار نیرد اما - دندومرف تدوامم

 نآ نرچ ار رکیرفظ تایار و دندرک رورقم ار هه - هدش عقاو تابراح

 ررس رقتسم هک هرکآ هفالا رادب ,هدومرف تمجام ًاغاغ ًالاس ,دش تیافک مهم

 رک دیسر لالج و زع عماسب تاقوا نارد - دندومرف لالجا لوزن .تسا تمظع

 و دانع هار .هتشاذگ ار دادس قیرط كبزا ناخردنکیا و ردابب و لق لع

 و نیعبس و ینئا هنس لاوش رد هرگ ۲ هفالاراد زا نیربانب - دناهدربس یغب

 هجح یذ رهش ۱۷ هعمج زور ,هتخاس فورصم رونوج بناج تمزع نانع ةياعست

 - دندیسر روپنوج هروکذم انس

 هاشداپ ترضح یاعد

 فنابر فاطلا نمایم یاسآرهپس یالعم ةدس و یاسرفكلف ٌهبتع تحاس

 هاج لاک زا لاکلا نیع تفآ و

 ! داب فورصم لاعتم كلم نومپ رک ا ناقاخ ترضح لالج و
 .داب ظوفح ًادیا یناحبس فاطعا تهاوت و

 ی رداهم و ید لف لع ینعا «ربس دب تعاح نایغط و جورخ ید

 ,رکیپ رفظ تایآ ترصن تایار ندومن هجوت و دکم رو

 رتخادب نتفم دسفم تعاح نآ بناجم

 و دوم رارف هارمگ هقلادبع ةيامست و نیعبس و ین ٌهنس لئاوا رد توچ
 روبت و ردام و لق لع ید ناشلاخم "رگید لاس .داد تسد ودنم راکرس حق

 - دنتخادنا رگیدکی رب ریوزت دنک بناج ره زا یداعا و .دندادرد توعد یادن

 امتشگربلابقا نایعا زا و یلنثتس. تماپش روفوب «هیغاب ةيف یاهدژا هک لق لع

 هاربک هادف .هذش ناریو تلرف نایم ۲ .تساوخ .درب زاحع تمآرص طرفب

 رابوراک دععاوق و ,دنادرگ راوتما باوصان ریدت مئاعد «هتخاس هلیسو ار"

 یزیرغ حور العش ! تامیه - دنادرگ کحتس روکشان یعس یراعع ار ماجرفان

 نمچ فانکا و ؟ دوش هچ شتآ یرگب ار تدب فارطا ؛درمورف تروچ

 ؟دریذپ قنور هچ تاوتان مسن ینابربع «تشگ ید رصرص بوکدکل نوچ

 تس

 نیس راز دوش یک مروب یوق فیض دوش ی دسح

 عابتتسا بسح رب و دو ی نایصع سالم عردب ناطیش ذاوحتسا ران

 ردنکس قافتاب و - تشگ لوفشم سییلت و رکم تعباتم تامدقم بیترتپ سیلبا

 - درک عج گنگ بآ یحاونپ گنج یارب رشح ناسب سنج ره زا یرکشل ردکم

 ناسآ رن و درک كيرات یزگناهنستف درگب تلود جوا بانفآ هک تشادنپ
 - ددرگ بوشآرپ ربا ضرعتب لایقا

 دریگرب نابز زاجعا "یپ زا میلک نوچ دنک هچ لایخ گنری هب نوعرف رح
 و ؛عادخ ورکم هن .داب راگماک یوزاب ار یهاشداپ هک درب لفاغ نیزا

 نوسفا و ببرف هت ؛دوم نوگسالا ریشش ار كلم

 مس ۳



 ۸۲ یراهدنق خیرات

 داگزور تسدابن فیرش رهوج رب نتشاد كلم نیا و نتفرگ تکلع نیا

 فتاعز ورک اب هلباقم هک تفگ لاح نابزپ یانهر لقع دنچ ره

 - دنک راذگ هوک غیت زا ات هک دیاب قرب رجنخ - درک ناو نآو نیا تنواعم

 -دناشوپ باتقآ سش هک دناوت ربا ریس و

 تس ۱

 وزرآ دنک تنزرگ نار هک ؟وک هدنرد ریش ٌةجنپ ارت

 یمن باوص ةداج ,هدمآ ودرف وا تریصب رصپ لزان یاضق ةواشغ ابا

 ضرعب هکنآ ات هدوب هدافا ناشیرپ عج تآ رطاخ رد سوه نینچمه - تفای

 یضب یرکشل رابظتساب هتشگریزور نآ هک دیسر ربکا ناقاخ ترضح ناگدنب

 ردنکس و تاک و كيزا ناوع زا یهورگ و ناغفا و یاتسودنم زا

 زاغآ و .دنا لوغشم لادج تامدقم بیترتپ .تسا دوا تبالو رد هک ردکم

 -دنراد رس رد بوقآ و هننقف

 تیپ

 درگ دنرآرب ارد بآ زا 6 درک ممج ار دنچ ٌةدنگارپ

 تباقن بانج هاجمج هاشداپ ترضح ناگدنب لاوحا نآ یاشثا رد و

 دزمان فرط نادب ار لامیم تاخفرشا لاصخهدیح هاگتسدتفارش هانپ

 یلم بلاطم رگید و هبامنارگ مصم ریشش رک و صاخ تملخ فیرشت و هدومرف

 - دنادرگ تعاج نآ دابن شیپ ار دادس قیرط داشرا تلالدب هک تشاد نازرا

 و تلامسا هفظو و ؛درک تماقا تظعوم و حصت بجاوم داهن لداع راب رهش

 - دیناسر مدقب ینوج حالص

 تیپ

 دژزوآ .دورش ناتسم دای رب هک دروآ دورف دوخ رسرب الب

 عطقم ۸۳

 و درگ لحمضم یتمدخوکین تسدب نایصع موسر هک تسلآ باوص
 لام و سفن یتمالس تلافک هنیثآ ره - دوش یشالتم تعاط تراشاب درع داوم

 - دوب مزال ام تسمه تسذ رپ یاما ناض و .دشاب صوصخم ام یدپع كين دوف وب
 ۳ تیپ

 دنرگ ییاین ات یتکرس نکم

 رهاظ بسح دنچره .دیسر دودح نآب هيلا یموم هانپ تباش ترچ

 یاجم ربکا ناقاخ ترضح ناگدنب اب تبسن دشاب لالجا و میظعت مزاول زا هچآ
 دنچرم ابا ترابی دابتفا ز قافقاب او ههارافا و ماکت قبدروآ ی
 غیلب تادامتجا دنچره و درک یناک هرهچ دارم ةردخ هدافا دقت هلیج یعاسم

 دنب راک ار هنیرید مسر نامه

 - تشگآ زناف بولطم تقیقحم داد تسد

 تیپ

 رگد لد و رگد شزابز ینآ

 - دادن تعجام تصخر هتشاد ناو ار هان تب نآ 4ه نیا ابو

 رگجرب شندز دیاب غیت

 و زوع تدش نامز .تفای عالطا لاح نا توضم رب لعا یار نرچ

 بآ و «تشاذگ یمن باتآب هیاس ار داب - دوب ناتسبات یامرگ یولغ ماگنه
 گنس و ؛دشی ناور بآ نوچ گنس لد رد نهآ - دیسر یمن هیاسب باتآ زا

 - تخیرم رارش شتآ لس نوچ بآ ةنایم زا

 سل

 دشروخ تورتب ناشخدب تاب رک

 گتس لد زا دوار تدیب و دریگ زادک

 لصف رد هک ددادم بروپ بناج ناشيا عاعجا ناشن هک نآ دوجراب

 ارد اتش ماگنه و .دوب فیص (ع,) اوه ترارح ایا رد ناتسز
 بیپ و دز هلعش هناهاشداپ تیم شتآ .دزدگ ناتسبات توچ هیحان ِ
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 ۸ یراهدنق خعرات

 رب و ؛تشگ مزاج فتویام تعزع دودح - دمآ باپتلا رد هناورسخ تلوص

 دنتساوخ یم لابتیا و تعارضب تلود ناکرا و - دش مزاع كرابم تضبن میصآ

 تروس هک یامز ات و .دنراد فقوت رد ار كراب تعزع یزور دنچ ات

 ًعطق و "الصا - دننادرگ تقوم تابآ ترصت تایار ضابتنا دنشکت زوم ترارح

 - تسویپ ه فاعسا تباجای ناشیا سلم و «تفاین نارتقا فیرش یار یقلت

 دبا تلود ناکرا و «دندوب هدرکت باپسا ةهن هروصنم رکاسع کنآ دوجواب و

 درو نابج ةراب نانع زور رد «هدومش مانبق یفنی اک تاماقم دمت دنویپ

 مارخ شوخ دنمس باکر و ؛دنادرگ ریس كس گنهآ شتآ مزع توچ ار

 هیضق نیا هجوت - دومرف نوری رهش زا نارک یاج رب یاپ لح ةدعاق توچ

 و - دوب ةيامسل و نیعبس و ینئا ةنس لاوش رهش مراپچ و تسیب هبنشجنپ زور

 حاجتتساب هروصنم رکاسع زا سک ره :هدرک لورت رهش رهاظ رد زور دنچ

 بجاوم داشرا و یاب دیئات باوصتساب نازا دمب و .دنتخادرپ رکشل مایم

 .دندش هاگآ نویام رکسع هجوت زا نوچ لیذاخم - دوم رف تضبم یفارماک

 یدلم رهاظ تیاعر ریانپ اما - تفر راک زا تسد و تسد زا راک هک دتسناو

 تایار نوچ هصقلا - دندرکم عجشت و تکرش رابظا مسرلا یلع و .دندون یم

 راید نآ یاس ناسآ ةچهام راونا زا و .درک عولط بوص نازآ رکیرفظ

 راتفرگ زاوریدکلب نیهاش لگن جارد هک دنتسلاد نانشد «تناب یانشور

 دیبدن ةداج تعس زا - دنام یم نادرگرس نامد لیف یاپ و تسد رد روم و ؛دوش

 مادقا و روبن بناج زا و «دندوم ی لوحت تمیدخ و رکم بنام تدالج و

 را روصنم تایار نوچ - دنتسج ی نصحت لاح حالصاب ماجحا و فقوت هار

 ردکم دننکسا اش نارد .دومرف هجوت رونوج بنا و دوم روبع کتک بآ

 تاخغادهاش نابعالا ةدع «هدمآ دودح نآ و زنیکل بناج مثل مهار و

 لادج شتآ هبترم دنچ نیبناج زا - دندرک هرصاحم هدوب هراک همین ٌةعلق رد هک ار

۳۳ ۱ 1 
 ؛هدروانن تمواقم بات «دنا هدوب هدمآ هدرک تیعج نافلاخم نوچ دز هلعش

 ربکا ناقاخ ترضح سوب یاپ تلودب ار دوخ .هتشاذگ ار هملق عود بش

 بناجم ار نیطالس و نیناوخ زا یسمج رکا تاقاخ ترضح - دینادرگ فرشم

 و هدندومرف لاس را .دوب ررقم ردنکسا ریگیاج لعا ناوید زا ًاقباس هک دوا

 نیب نیناولا ةدیز و كللازعم ریما هاگتسدتباقن هانپرفظ رکاسع رادرس

 فآ هجوتم نیناوخ نوچ و - دندومرف نیبعت ار یشخریم ناخرکمل نازقالا

 دنا هدش یقالم «دوب ردکم ردنکسا یابرقا زا هک رادرکد راپ دمحم ؛دندش دودح

 تایار قوفخ - دش هتخورفا لادج بیل و .تفای لاعتشا لاتق هان لاح رد

 - هداتفا نراقم رفظ و حنف تایآ دورو اپ رگداد هاشداپ ترضح ناگدنب رکیپ رفظ

 - دنداتسرف راوبلا رادپ ار رادروخریا راید

 تب
 ودع دتسیا اجک وت تلخ شیپ رد

 تسا رفنضغ روز تقاط هچ ار هابور

 دقت ؟فب اتم دیک اچ زایف تلاع کا ادیب آقا نیو
 :تسباجعا مزال هک مخز مشچ یئات زا - هدیسر لاکلا نیع تفآ ار نایرکشل

 نوچ - دوبهدرک هرصاحم ار روپکنام ید لقلع و - تفای تعزه یرکشل نانچ

 :تفای عالطا نریابه بکوم مودقب و .دش فقاو نوزفازور تایار عولطب

 تم واقم توق هوک اب هاک و ؛دز دراین تارابم ول لیف اب هشب هک تسناد

 بوص نادب كرابم تعیزع نیرانب - دش یجتلم روبنوج فرطب - دوع دناوت

 یداعا ٌهفلاط - هدروآ روپنوج بنام روصنم رفظ تیار یور و ,هدش ممصم

 صالخ ٌةتشر رس رارف زج هک دنتسناد «دندرک مولعم ار تایار هجوت نوچ

 روپنوج ٌةعلف - درک دناوتت تیاده صانم قیرطب تعزم زج و «دان تسدب

 هدش هداتسرف جاصن تپج ًاقباس هک ناخفرشا هانپتباقن و دوخ ٌةدلاوب ار



۷۰ 

 ۸۱ یراهدتق خیرات

 یذوم لیذاخم نآ هجوت اج نآ یایاعر و - دش هجوتم روپدیس ٌابصقب هدرپس «دوب

 رکا شاقاخ ترضح نوچ - نا هتفر هدش ناشیرپ بناج رهب .هدومن عایسا ار

 هروکذم ةنس هجحیذ مدراپچ هعج زور خراب زا و زع حانجچ زاوتهدنب

 فیعض یایاعر - تشگ نکمتم نارماک تخب تدعاسم و .دیارخ رونوج رهش

 هاتوک قئالخ ضرعت باذها زا رظ بلاخم و .دنتشگ ریظتس فانصا دعاوم

 - هدام

 تیپ
 هورگ نآ اب درک یسب شزاون هوکش ایرد هاش لد ابرد ز

 چوک .دنتفای عالطا روپنوج ةطخبم روصنم تیار لوو زا نافلاخم نوچ
 لاورس بآ زا اهنازا و «دنشر دوپیزانب .هتشادرب ار دوغ قرغا و
 کی رک ناکر رای رهش - دن هداتسرف «تسناففا تانگرپ زا 5 هندنک هب هتشذگ

 اپوک علق رد هک داتسرف هدرپس بآ یاهرذک تظفاحم ار وا هدوب وا نادمتم زا

 نیح نیرد ناخفصآ و - ددش نصحتم تعاج نآ «؛تسا تجچ فورعم

 ی ءارمالا ةدع .تشگ م ابآ و تشذگ لاکش نوچ و - تفر یار ۳

 هیلاراشم باون .دوب رسکپ رد ناناخناخ باون هارمه هک ناخنونج نارودلا

 یفد یلق لع نیح نا رد و - داتسرف رادرکدپ رایرهش عفد ؛هدرک رکشل رادرس ار وا

 لاورس بآ زا «هدنارذگ ار ةيامست و نیعبس و ثلث ةنس مرح- (--) اروشاع

 ؛هداد تعزه ار راکیات رایرهش ناخنونجم و - دمآ ینپمریت عضوم رد ؛هدوم روبع
 نابمریت بآ راتیکب ار دوخ تم رازه دصب راکبان نآ - هدومن نالات و جارات

 یتشک رد ار دوخ رایرهش هدوب هدرب دوخ بناج لقلع ار ابیتنک نوچ - دیناسر
 رد تاناخناخ بارون ءک تاقوا ناردو - دیناسر تاون لحاسب ناج هیعاززا

 رانی ینابهریت عضوم زا و .داشکرب عرضتب تابز لقلع «دوب رسکپ حضوم

 ناخ نازا دعپ -دمآ «تسا هنایمرد یآ و تسارسکپ عضوع بیرق هک کتک بآ

 لس "۷
 و .یدش عفترم شتآ و بآ نایم زا عازن شهانپ لدع ةكحم رد هک ار ناناخ

 ترضحم عافشتسا مئا رذ .یتشگ عفر وا تاراشاب نادض نابم زا تافانم

 و - فداربم هانپناهج ُهدس تحاسب تناعتسا لئاسو و .دینادرک بقاعتم لعا

 باون بآ فرط نیزا و .دآ هتش یتشک رد بآ فرط نازا هک درک اعدتسا

 باربا هیلاّراشم تاخ ًلیسوب ات دامن تاقالم هتسشن یتنک رد نااخناخ

 نض رد هک دئاوع فانصا - دتفا لوبقم تعارض لئاسر و درگ حوتفم تعافش
۳ 

 ربا ناقاخ ترضح ناگدنب ك رابم یار روصت «تسج ردنم «ريخ حلصلا» تراشا

 عو هم او
 هدنک یم نآ نای «اپیب هّقا یفویاحالصا ادیر ناد رک دناوف عاونا و ددرک

 - تشاگن لالج و هاج ناگتاب راب ضرع ًافحصب
 تب

 لافب كلرابم ار نخس نآ تفرک لاصخ وکین ناخ خساپ زا هش

 حاجناب تیفاع نسح و «دوب نورقم سمتلم نآ فاعساب كلم اصم نوچ

 رک و رخاف یاهتعلخ ار نادناعم زا كيره معرک مامنا قفو رانب ,نراقم وزرآ

 و طسب هم نیا اب و-دندرک زارفارس بوخ ناپسا و عصر یاهریشش

 «تناخ نناما» رب لافا و قافشا و دادما رمث و لاو و تمرکب طابب
 ی ار ناشیا دوجو لات بین فونص و «دادی هار دوخن فوخ عاوثا

 دوجواب -دوب نایرگ ماقتنا مپ زا لد و نادنخ دارم لین زا بل - دینازرل
 ؛دوب وا نادمتعم زا یی هک برع ازریم و وا ٌةدلاوب ار روپنوج ٌدطخ نیا

 نطاب رد توچ- دندومرف لالجا لوزن رانچ ٌةملقب لابقا و تلودب هتشاذگ
 نایصع لئالد زا رینب و ؛دش یم رهاظ چیه ناینط و مول ران آ زا زج ناشیا

 ی تفطاع رورظ زا دیما وا و دندرک اهر دیواج سرماد «ه حضاو یزیچ

 .دندومن یراب لغد زاغآ ءهدوم دارم ةيابت



 5 ۳ سا

 یراهدنق خیرات

ّ 
 ۳ تایپ و دهع هک متسناد نم

 رضح ناگدنب و - دیام تظفاحم

 تسدپ ار لقلع هک «دندومرف ینازرا موزل ترسم مودق فیرشآ روپیزانب «هدون هم

 بقاعت ترضح ناگدنب - دوم رارف هتشگ رادربخ بش نامه رد لقلع- دنروآ

 هتشذگ بآ زا تبقاعد لوح تآ و -دندنار دنهرن بآ رانکی ات هدوم

 و ردکم ردنکس و روهتق رداپب الو نارد و دش چئارم ناتسهگ .هجوتم

 ار یلقلع ةدلاو هک دندینش نوچ - دندوب لاورس و دوا دودح رد مثل ميهاربا

 رد «هدرک موش بناوجو فارطا زا .هدابن امایدرن زورامه رد «هدمآ رونوج

 ار ناخ فرشا و «هدروآرپ ار دوخ ردام روم رداهب - دندمآ رد روی وج هلو

 رکا تناقاخ ترضح ناگدنب نبح نارد -دش سراشپ هجوتم «هدرب دوخ هاریه

 زا و .دندومرف لالجا لورت روپوج ٌهطخم «هدومرف تعجارم لابقا و تلودب

 رد و .دندومرف فوطعم تفالخ ریرس ةیاپ تعزع نانع - دنتشاذگ ناشیاب

 دجاک دنتمآ هرک رد ةياعست و نیعبس و ثلث دنس نابعش دره هنشود زور

 - ددرگ دئاع تمشح بناجی یتصقنم عوجر .ریزا هک دندرک روصت را رظز

 زا ار ایرد ؟تصقنم هچ یرتشم و هام ناشک زاب زا ار ناسآ هک نآ زا لذاغ

 روم و

 کارو یو رهپس رهم و- دناوخ دهاوخ «دحا د وعلا» ؟هشیدنا هچ رزج و دم

 و2 مع وه ۸م محو

 لماش ۳ نسح و یفل زا ان دنع هل و تاکرب نمایم ؟ داتفا هچ «داتفا لاقتا

 - دوب دهاوخ وا لاح

 هن یدوز نیدب لو «ینکش مرب

 هتفرگ تاخفرشا هانپ تباقث ار وا ٌةدلاو هک تفای رارق اشا نارد

 رانلیا اج نآ زا .هدمآ سزانپ هب رانچ زا ت

 دود «هدرک راثلیا اج نآ زا «هدرش تمینغ تصرف ناشا «دنیامن یم تظفاحم

 ار تالو ی ورآ و -دندومرف ینازرا مودق فیرشل هرکب «هدرک چوک روپن وج

 در ان

 تخن دروآ یی ِ شماخارس

 «میظعتلا بجاو ریکا نافاخ ترضح ندومرف تعزع نایب رد راتفگ

 بناجم وا ندوم تعجام و ؛میکح دم ازم داسف و هنتف عفد تمح

 تضس دوب شزاغآ هک یزاک نآ ره

 لک و ءزج دنوادخ تیانعب روهال راکرس نداد ماظتنا و ,لباک

 مایا نادیم للاوتم ریسب كالفا رایضم راوس ریش تبو دنچ هکنازا دعب "

 - هدمآرب كاخ ةرک درگ هبترم دنچ ورهدابپ رهپس و .دوبهدرک عطق ار لال و

 تیپ
 نامزکی دوخ یاج رب هدوسان هک فاعتآ دوب هاش بکرم رگم

 ؛هدش روهال هجوتم لباک زا دنچ یدودعم اب میکح دم ازم هک دیسر رخ

 رابظتساب و «دنا هتسویپ ودب ,دنا نطوتم دنس یایرد لحاس رد هک ناچوب یمج و

 لایخ و .دناهدرک لوزن هدمآ روهال ةطللاراد رهاظ رد هفّئاط نا تها

 لالج عماسب ربخ نیا نرچ -هدرک یتیمج ییسع و لماپ لا ةسیدنا و لطاب

 لاعتشا هناورسخ تیح تروس و «تفرگ ندز هلعش هناهاش بضغ یشنآ «تسویپ

 ةدىع و نابج هجاوخ یللا ةلج و ناناخناخ باوپ تنطلس ریرس رقتسم رد - هتفای

 و «دندومرف دما تسارح و تظفاحم تبج ار ناخرفظم نامرلا ی ءارزولا

 لوالایداج ریش ۳ هنش زور غیاب شکرس ردارب نآ لاصتسا مزمپ

 نویامه بکوم دورو زا هلاّژاشم - هدومرف تضهن ةيام-آ و نیعبس و عبرا ةنس

 .هتفر ردب باجنپ تانگرپ زا .هتفای عالطا هروصنم رکش موش ندیسر زا و

 «هدوع روع بالن زا فطاخ قرب نرچ

 هم ۱
 هبایبا نانگرب یا کیرف

 و عبرا ثس بجرلا بجر رهش » خراتب رینم یار باتفآ - تفر لباکی



 ِ یراهدنق خیرات

 راغ و «درتنک باجنپ راکرس تبالو تحاس رب تلود یاس ةياعست و نیعبس

 و- تشگ روهال ةطاسلاراد ناطوتم و نانکاس دید ٌةمرس نویاه بکوم

 ایاعر شناصنا ةنحش تیاح زا دش عمال لالج فا زا تظع و تسفر بکارک

 یاح تسایس زا و .دنتشگت رادیب .دندوبهدونغ تمالس و نما دام رد ک

 هطخ نآ لاما - دنتناین جاعزنا عون چییب تماقتسا طاسب زا یلالخ شتلادع

 هوک هک هدش هتخگنارب یرکشل نینچ هک هدش ناریح شکرابم ترطف بئارغ رد

 با .بتدوچ قاش راد پک زا قصد فید تایپ ها شب اقا قتل

 هدلب عون نیاب - دروآرب سفللا قیض رابغ تیک زا حبص و ,دیآ بارطضا رد

 - دباین فلت ضرعم رد هلبنس ٌةشوخ نوچ وج و مدنگ ٌةناد هد 4 دنک روع

 نیا دوجواب - ددرگن یلدبحاص رظن روظنم ناناوج نادخنز بیس نوچ یرانآ

 : دناریم ؛تساضق ناجرت هک راشرهوگ رابرد ظفلب

 یونثم

 یرادهویم رب دور یبصغ رگ و

 رایسب دروخیم اهدنگوس نیدب

 یرازغرم رد دور ییسآ رگ

 راوازس ددرگنم ز ار تسایس
 یاپ هک ناکم نارد هک دندرکم بجعت سیزا هطخ نآ ناشیورد و ءاحلص

 شدروفنابج ةراب هک نابای رد و ,دش یمن تایمآ عبنم ارچ هدابن یم كراب
 نسوس نابز نمچ رد و «دئور ین لئس و لگ یور هچ زا دز ی ماگ نادب

 - درک یم راث رز یابقبط ارچ رادب سگر و .تشگ یمل یارسحدم لیوات هچب

 هعطق

 ول تلود راظتا رد «اناگی ادخ

 دز دزيخ خاش ز هفوکش یاب نونک

 اذ» یاضتقم رب «تسا راکش و دیص هجوتم هشيه فرشا رطاخ نوچ

 نان دوب هداهن ار دوخ ٌةهنازخ نیمز

 ناجرم و دمز هلال و هزبس یا

 رو موم

 حابم نانابلسم ةفئاطرپ ,تسینادفن تابوغرم ٌهلج زا هک دیص هاو داطمات لل

 عن ۹
 زا ۷ هننش تصختو نانموم ةقرفرب ,تسیوند تاذل ءسز زا هک راکش و .هدرک

 تعباتم ران - دشدتناوت هجوتم رطاوخ یفن و سن هکر بنام بلق تابیط
 سوه ؛دش هتخادرپ نافلاخم زا یضعب لاصیتسا زا رطاخ نوچ هنس تنس نا

 تم یعاود هگرج دیص تذل و,دز هئاورسخ ته نماد رد تسد هغرق راکش

 تاج نوچ تهازن زا هک دید یارحص نا بپس -داد كيرحت ار هناهاشداپ

 تحاس نوچ «مرا رازغرم یامترغ ترضخ زا هک ٌةشیب .مرخ نادنمدرخ

 و تحسف ناشیدنارود رطاخ نوچ و اجنهان نآ ضرع و لوط ناعرک دوج

 - رایسل نآ یشکلد

 گشت گنت اهخاش هدز رب مهب گندخ شیامهشیی نمارپ هب

 عیضو و نیطالس و نیناوخ هک دش رداص عیطم لاع عاطم نابج کح

 هگرج دیصو هغرق راکش *هدوم مان ماعها فعض و یرق زا ایاعر و فیرش و

 جنپ رد ک هاگراکشب داد ار مئاهپ و شوحو یهورک یم زا «هتخادن

 - هدومن لمع نایرج اضق نامرف بجوع - دنروآ .هقای رارق روهال ةتطلاراد یهورک

 سوه یهاگ و نارهآ راکشب تسمه نانع زور دنچ نیرد یهاشداپ رهپس بانتآ

اوهآ رب ممط شیت هک هتیچ هدالق اب
 رپ جناح و «دربیم ورف رهیس رازهزبس ن

 و :دیجنریم «تفرگ یم یشپ ناشیدب هک هیاس زا .تخنوآ ی لح و یدج قو رب

 یم یوغشم ؛تفرگیم بضغ .دیسر یم راکش و لوارقب ناشیزا شیپ هک رظن زا
 - هدش راوس رکیپ هوک درون نابج ةراب رب رکا ناقاخ ترضح ناگدنب - دندومرف

 فوچ یتس رد و «دزخرپ اوه یور زا هک را نوچ یدشلب رد هک یرولگت

 - دزد ورف ربا زا 6 بآ

 نت لیف هش و الاب لپ سرف نم نآ .هراظب .دسهآرت



 ۹ یراهدنق خرات

 درگ زا و «دنتفرگ شیپ یناشفا كشم ریچخن و وهآ شنویامه پکوم راجغ زا

 هایگ شارخشوخ ةراب ماک زا - تشگ یاسهلاغ وهآ ةفان شدرون نابج

 راخ شاگزبت گنخ سوبیاپ تداعس زا و ,دش رابکشم راتات هاکریچخت

 هنرگاو «دنرود درخ زا نایشحو - دینک یوردوخ لک رب توخن نیثآ ارحص

 ابناج هنرگاو «هرهب هد لقع زا ناوهآ و - یدندمآ ماحدزاب شییت رس رب

 «هستفاب تافلا شنویامه تغر زا ناوهآ - یدندرک شراکشریش ناکیپ یادف

 ؟ تشاد اوت هجو هچ زا ناصتسا مشچ وا رامی مشچ زا الا و

 یونثم

 هاگدیص وا درک زا دش ربذعم هاش درک رظن نوچ هگدیص نآرب

 دوبددافا هفان یسب شا ز دوبهداز وا غاب زا هک وهآ ره

 توص راگزور _خزمشچ زا ک كرابم تسدب اهزور نرد و

 زا یضعب و ریچخن و رهآ رازه یزاوم !داب سورحم لاتک.ا نع تباصا زا و

 نتخادا دیص و نتخات تار روگ مار اور -تخادتپ .شوجو

 - درکیم نرفآ

 تیپ

 لاخ درک رمآ و روگ زا نیمز پک :دناو یس یه ذک کا هنب
 و لیخ مات و مدخ و یشاوح رتاس هک دش رداص لعا کح هدیپ

 زا دنا یسک و دنیآرد هقلب هروصنم رکثل تاراوس كباچ و مشح
 تسد و .دیسر دوصقم دیصب شدیما دت هک ذی و انرب و فعض و یوق

 تقشم و تمهز ی هک دوب هلمجا زا یرایسب و - دشن هقلح دارم تدرگب شوزرآ

 - دننف گیم تسدب

 هاصح تشک هئامز یراکش رب راک او .تسد .قدانکرب

5 ِ 
 .هدمآ زجاع نآ لح زا هاپس .دندوب هدنگفا وهآ و ریچخت هک سبپ زا و

 - دنتشاذگب نازا یرایسب

 دش راکی تسد ار هدریگ- ک دش راتفرگ نادنچ سنج ره ز

 - دادوب دنمهرم و ظوظحم نازا روط و شوحو و عابم قدم هچنانچ

 تا

 درک یابزبم هتک زا كف

 ناخرفظم هک تسنآ هجوتم هراوه ریگنابج ورسخ ریطخ رطاخ نوچ

 ؛درادن ریظن و هیش تلرد هناخراک تایپم و تتطام ساسا دی رد 5 ار

 ,دنآ فرشا رطاخ راکش سوم هک نآ زا لیق «دنادرگ زارفارس بنام لعاب

 ةفالاراد زا ناشنتداعس ریزو ات هک تفای نایرج هدیماجنا ذافنب لعا عح

 نازا سپ ار رط و شحو یقدم

 و هماع ًهنازخ و هفیرش ٌصاخ تاتوب زا مسر و مسا چیم «دیابن هرگآ

 كي یاوید روما نالماع و یانابج تلود یاظع نارادریگناج و هصلاخ تانگرپ

 و -دنیامتت دتسوداد قلطم و دننکن یتیلاطم و هلاوح راب نم كي و رانید

 یملق ماجرف تیافک ماهنارسوکن ریزو تآ بلطب مارتحالا یوذ نامزف
 تداعس زا یمورح تدم و - ددرگ یسوب باکر هجوتم یدوزب هک نآ نوبضم - هدوم

 تمظعاب راکرس تاجارخا دوجواب تدم نیرد ٌک دوب هدش زور لپچ سوبیاپ

 نوچ - تشذگن یدنس و نامرف یلام و کلم روما زا یا چی ًعطق و الصا

 یاپ تداعسب هاگراکش رد .دش روهال هجوتم هرگ ] ةفالاراد زا یللا ةلج نآ

 - دش فرشم یهاشداپ تیاغ ی تایانع و فاطلاب و «تشگ زارفارس سوب

 رکا ناقاخ ترضح و داد لصف ار باجنپ راکرس تایپم یزور گدناب

 ناشیا ریگتاج روکذم راکرس تانکر رنک ۱ هک ار هکتا نیطالم و نیئاوخ

 ریگناج قدیزب و ناش عفرب ار كيره «هدنادرگ بارهس نابحا رپ .دوب ررقم



 ۹ یراهدنق خیرات

 زارفارس تاطء رگید و مصم یاهریشمش رک و هرخاف یابتعلخ و ناکم و

 دیس هاش تداعس و رکک ناخلاک یاع دنسم لثم «نیناوخ زا ًةقرف و - دندومرف

 باجن راکرس تظفاحم و تسارح تبج ار ؛ناخمرخ نم تراما و ههراب ناخ

 ار روهال یئاراد و تموکح و - دنشابب هگنا نيناوخ نوامم و دع هک دتشاد ررقم

 - دومرف ضوفم رداپ ناخد#ریم یینلاززابم روهرپ كللا ةدمعپ

 بیرغ سا .دوب راکش زور نیرخآ هک هروکذم نابش مدزه هعمج زور رد و

 دوهال رهش هجوت» «هتشگرب هاگراکش زا ربکا ناقاخ ترضح نوچ هک دوم یور

 رد هک ناخربخشوخ «دنتشذگ یم هدز رزمال بآ یابرد رب هراوس .دندش

 بآرب ار دوخ رگید یمج و رادروق دریش دلو درون و دوب باجح كلس

 هناحبس قح ترضح هک ربکا ناقاخ و دندش اله هدوبر ار ناشیا بآ ,هدز

  تمالس بآ رب داب نرچ امآ گنپن هتسوا یصان و ظفاح هشیه لاعت و

 ک دمآ شیدناكن ناهاوختود زا یضیپ ضئارع اشا نیرد و- دنتشذگ

 تلالض تباغ زا ِ مهارا و رد هم ندنکن. و دوم رداپ و لق لع

 ار تانگرب و تایالو یضعب .هدیچی یرادرنامرف تعاط زا رس ًاررکم

 خیراتب هلضعم نيا مفد رب تویامه تمهن نیرانب دنا هدر نالات و جارات

 باقع - دومرف تضهن ةياعست و نیعبس و مرا ًةنس كرابلا ناضمر ره ۲

 مه تود رادتقاب شیکوم شورخ و .دمآ زاورپ هب تداعس یامه اب تایار

 شنریاه ته و هداین تلجع شتآ رد نایاپداب اب ار لمث شاگزت مزع - زاوآ

 عطف ینابج رادرکبافآ زور ره - درپس درون نابج ؛راب هب ار لزانم یط

 قراسما و .دعتم علاطب کنآ ات ؛یدومیپ یملاع هام دننام بش ره و «یدرک

 تایار هروکذم ةنس لابقالاو ریلاب مخ «لاوش رهش مد رد لابقا و تلود

 لاها - دومرف لالجا لوزن هرگآ ةفاللاراد هاگتیت لایا و یزوریف لالظ رد

 تدش فواخم زا و ,ددرک لاقتا رورس لزانم نازحا ُیداب زا ایاعر و

 عطقم ۲۹
 : مئرتم نياب نانگمه لاح نابز و .دندومن عوجر تحرف نماع

 تیپ

 ذورف یتیگ و متشگ هدنز و زور هتشگرب و میدوب هدزم هم
 ندش یغاب تروص تازومر نیا صیخشت و تاراشا نیل خ رصن

 هرتخادب ود نآ سردش هتشکو «تسا روم یی رداب و یند لقلع
 ردکم ردنکسا تدرء رارف و

 ب ردابب و یند لقلع ینعا هاب ةغا ةفئاط لاوحا رثکا دنچ ره
 لاح تیفیک و «دوشیم مولعم مدقم لوصف لالخ زا ردکم ردنکس و روت

 تعاطا یور تبون نیا نرچ اما .ددنویی فرقوب یلاتساد ره نخ رذ ناشیا

 «هدنادرگ رهاظ نارماک تاطاس نایصع راعش و هدنا هتفاترب نویام هاگرد ,زا

 نیا لاح لئاوا و ندیادرگ رهاظ هورگ نآ راک یداس زا ذٌش قاس یریرد

 تمدق غباوس زا ات هداع ی تابجاو لیق زا ندرک نایب ید نود ةةرف

 لیلد نایصع زا ٌهّش تحابق و تمعن نارفک و تریس ثبخ دایدزا رب تمدخ

 هناهاشداپ تفطاع ظحاول زا ینایثآ تنج ترضح رکنآ لاح تروص - ددرک حضاو

 ترضح یار باتفآ زا رکنآ ات «تخادنا یم ناشیا بناجم تافلا رظن تقو ربب

 یسوبطاسب فرش نالوذخ نیا -تفاب یانشور تنطلس ریرس ُةیاپ یهانپ تفالخ

 تحاسب تیابن یی تفطاع را لابقا و تنطلس ناتسآ رابغ و .دنتشگ فرشم

 و میضو رب مازکا و مامنا ضف و هدش ناراب تنامیا زا كيره لاح
 رک تفر تفلابم تادنچ هفئاط نیا ناش عفرتپ و تشک تاور فیرش

 لثم بوغرم تانکر و بوخ تابالو و ینامز تاباطخ و یناخ باقلاب

 ار تایالو نیا كيره هک بروپ مام و لاورس و دوا و رونوج راکزس

 هدومرف صوصحم ناشیاب .دنا هدوب نکس هدرک دوخ تخت یاپ دنه نیطالس

 و .دندیشوپ یم نایصع ریاب ار شیوخ تلود باتفآ تقو رب ناشیا و - دوب



 یراهدنق خیرات
۹1 

 - دنتشانا تایفط كاخ ار ینامداش راوگ شوخ همشچ

 تیپ
 تسد زا گرم تقوب ات دورن تست هک یتیط رد دب یوخ

 باتفآ زا هک ةيامست و نیمبس و عیدا ةنس بجرلا بجر ٩ خمیرات رد و

 ریرس یاب و ؛تفاب یلانشور باجنپ راکرس تایالو ربا تاقاخ ترضح یار

 لالج عماسب انا نارد «دش لعتس ترضح سآ تناکم و ناک تنطلس

 رد هک دانع تارج «هداهن زاغآ كتم تقاع هد تالوذخ اررکم هک تسوپ

 تارطق زا هک فالخ یعافا موس و «تفریذپ لاعتشا ؛دوبهتفاب دومخ ناشیا ةنداپم

 تاداضم رابئوج زا هک هتتف لات و «تشگ ناور دوب هدش عمج تاداعم ماغ

 زد وب نکاس زور دنچ هک بوشآ جوم - دیشک الاب هدوبهدروخ بآ

 ار وا توعد دنسکپ ؛دوب دوا تیالو رد هک ردکم ردنکسا و - دمآ بارطضا

 رد ار وا ٌةيقر بیرف ٌهناد و تدیکم و لایتحا مادب و هدندیشک دوخ باج

 رهب تانکس و تاکرح نیا دوجواب و - دندروآ رد دوش تب و صالخا ٌهقر

 راطوا و هدندینادرگیم عوفرم لعا ریرس فیاپ هب تاجاح ضرع فئاحص تقو

 قاب تک خرم نکا یافت رد هرزاموف شرف ال لا و

 مع مرک و تاصا

 , تب

 غیرد درادن وگره هدنوج ز غیت مزر هگ رهوگ مزب هک

 فاحا لالزب و .دیراب یم ناشيا لامآ تحاسرپ لاضفا و ماعنا ما

 رارقرب دوبع ماظن رکنآ روصت .دادیم نیکست ار ناشيا لامآ للغ نارکب

 - دنهدن تسد زا ار یراگمدخ هداج و «دنام

 عارصم

 دوب کین راوازم سک ره هت
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 ِت ۷
 دنسچره یدنه غیت و ؛دوخ بارهز .دنناکچ یعفا نهدب .رگا تایح بآ

 هدناف رابکتسا و ابا ماسنا دادما - دشاب رهنشت نوخم .دننادرک باريس لالزب

 نارد لیذاخم نآ هراومه و - دروآ راب یثکرس و توخن یشوخ ۳ ِ

 لالقتسا تیار و ,دنروآرد ریخست ٌضبتب ار هسورم كلام هک دندیشوک یم

 نیا - هدش ریگاج ناشیا ريض رد ینعم نيا ناشیرپ تخم یگتفشآ زا - دنزارفارب

 و - دز دناوتن ییرفم رز «دنام رحا هالطب هچرگا باتفآ هک دنتسناد یمن رادقم

 هک درخ - دروآ ناوتت ماظتنا طس رد «دنام راوهاش ردب بکاوک دارفا هچرکا

 نایب نابز رازهب ار تمزع نیا ضقن .تسا نیما راشتس و نیبهدروخ حصان

 .مسج هک تمعنلو اب ینمی دادیم دنپ رجاوز هنوگرهب ار هشیدنا نیا لاطبا و «درک

 رهوگ هک یبعنم اب و هدرپس دیابن یگدنبوکین قیرطب زج ؛تسوا ةهرورپ ناج و
 اوت شیپ دایقنا و تعواطم ةداج زج «دوب وا ناسحا زا یکی هک تایح

 تتنارکا

 شتعنلو یاپ دریم شتمه زا هک یدوجو خرف هچ

 ؛دندونش یمن لابقا ثیدح و .دوب دودسم نالذخ ریماسع افصا باوبا اما

 - دیدی تصخر نرآ ضیوفت و «دودشم نایصع داتواب تام بانطا و

 ,دندش رورفم ناناففا و نالوغم زا یعج تمزالم ٌهطساوب ناتقاع تن

 و - دندروآ رگریش بناچ یور هتشگ هتتف «دندرکیم هدهاشم هک یتیمج كداب و

 كنم طرف زا و هدناهدرک هرصاحم «دوب اج نآ عاح هک ار ناخ فسوی ازم

 بآ بلپ ناشیرپ یرکش اب .هدومن لافتشا غارف بابسا و عازن تامدقم بیترتپ

 لزنم ره رد هدومن زوامت طبض زبح زا تلالض قرط ترچ - دندمآ گنک
 همیخ 6 ماقم ره رد و - تخادنب لس و ثرح تلپاق زا .دمآ دورف 5
 -تسلرب تخر ایا زا ربا «دمآ دورف رک اج ره و دنا عرز تشک دز
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 ض یراهدنق خیرات

 رذگ 6 راید ره رد و - تفای هار یاشیرب درک عمج رشح ک ماقم ره رد و

 راگزور دنچره - دیشک یاربو طخ ؛تشذگب هک هطخ ره رد و - دنام راید «درک

 زج هنیک و دادیپ و .دوب دهآ ون مخد رج تقاع ار هزبتس و ظ 5 تسلادیم

 : تفگ یم نابز رازمب درخ - دهدن هجیتت تقاخ ءوس

 تی

 وا رازاپ درآ رد یداسک وا رازآ مه یزور هک ینیب هن

 نوچ هداگمتس دارم هک دنادیم ؛دوب یربخ شیدنارود لقع زا ارک ره

 هار.ضخ توچ هدنرآمغ یداش و «درادن یناث و ماود هک تسقرب یانشور

 - داپنرب هدایز ک نرمالا
 تیپ

 تدساح ز ینافیعض دنا رطاخ هدرزآ

 یتیارس م دشنکی توردنا شیر یريا و

 عالطا لاح نیزا .تسیئامنابج ماج ةقيقلا قف هک ككرابم یار توچ

 .لاوش رهش ۲۹ هبنشهس زور رد هک هدومرف ح ار هروصنم رکاسع «تفای

 تلود زور راپچ - دندوم روع نوج بآ زا .لابقالاو ریشاب مخ

 اما زا روکذم رهش خلس هبنش زور و «دندومرف ماقم لزنم نارد تداعس و

 .تشگ ماجرف تداعس مایخ برضم تیکس یحاو توچ و - دندرک چک

 زا یضعب ندش عج و هفیرش ُهصاخ ناو ندروآ تبج رگید زور هس

 جرف جرف هفثاط ره زا جومایرد هاپس چوک رب چوک -دانفا فقوت نایهاپس

 ممج گنگ بآ فرط نارد نافلا نوچ و - دندش ناور جوتق بناج

 ,ددوب هدمآ بآ بناج نياب هاب ةفلاط نآ مدرم زا یضعب هدندوب هدش

 ... تایآ رفظ تایار هجرت نوچ - هدش نکاسم و هزجع یاشیرب ثعاب و

 هنش ود زور -دش كاپ اشیا دوجو ثخ زا بآ یور نیا و هدندناسر

 طقم ۹۹

 دیدرگ زئاف تدایش تداعنب هدیناسر لتقب ار وا لعدام هجار دلو
 - هتفگ تب دنچ شلتق خیرات رد رعاش

 ق

 رادتقالا یوذ هاشداپ ترضح راپچ و داتفه و دصبم هنس هدصق یذ رهش

 نایرجاضق .تامرف زرر نامه رد و - دندومرف لالجا لوزت لک بآ بلب
 دننک ادج رثایزوریف رکشل زا یهورک ماظع نایشخم هک تفای رادصا فرش
 خرس دالوف نوچ و .دنناد ناک نارابریت زا یزپسرس هرک توچ 5
 هوکش رد كيره هک رکیپ هوک نالبف رب و .دننک روصآ لادج شتآ زا یور

 ردنکس دس تروچ و رایکبس رصرص داب نوچ راتفر یدنت رد و هوک دننام

 و لامها ی گیگ بآ نتشذگ رد هدش راوس :دنا ریخادب نانشد ًالباقم رد
 > دا« رزبع گرد

: 

 یرورس و تیحالص فا بکوک و یربلد جوا بافآ ناوآ نیردم و
 هدوب دنب رد رایلاوک ٌةعلق رد .هک ار نارماک ازرم یوحم دلو ازم مسافلاربا

 یتشحو -

 تای

 فاپگان مغ رصرص زا داش یناماک _.ناتسوب . لاه
 یابج ناج نوچ هچنغ ناس وا نتشک زا تشک هک مساقلاوبا
 :شلتق خییرات یتشحو دز مقد

 ک نک زی ی گرد

 یناش و مان ناماک زا دام

 تارا

 دش رونف شخر زا هام کنآ مساقلاوبا نراخر لیگ ورسخ
 دش رها درو وچ هراپ هراپ ناقلخ لد شتفر زا و تفد

 دسش رهز غاب یوس مدرخ مسج درخ زا شخرات لات

 دسش زکا دیش هش ناک آ . :تفگ ناففاب نایگان لس
 رفظ ورزبت رکیپا هدژا لف تضت ر سیف سفنپ رکا ناقاخ ترضح ر



 یراهدنق خیرات

 نیا لقع - هدومرف روبع کنگ یایرد زا نارداج زا رتشیپ .هدش راوس را

 - دناوخیم ورف بآ نوچ ار روپت

 عارصم
 تشذگب ییآ رپ رک مدیدن رم نم

 ةلبختم رد هک دش رهاظ هاگتسد اس هاشداپ نازا رومت و تعاجش لاک

 تیار باتهآ نوچ - هدرکت روطخ یرایدنفسا و یمتسر و یعاجش چیه لایخ

 یایرد قرغ ناشیرپ عمج نآ «دینادرگ رونم ار لتگ بآ یور نآ رکیرفلظ

 - دندرک رایتخا رارق رب رارف رارطضا و بارطضا تیاغ زا و «دندش تریح

 و دوب روپکنام و هرک یحاوت رد هک روبتو ردام بناج ید لقلع و

 ردارب قافتاب هک دش ناور «تشاد هرصاحم روپکنام ٌةعلق رد ار ناخ نون

 دور دودح تآ و یپلاک بناج هتشذگ كایاپ و یسوچ رذگ زا .دوخ ربخادپ

 خز و «هدرک گنج ناخرداپب اب ,هدش نادرگور ناشیا زا ناخ فصآ و
۰ ۳ 
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 - دروآ هرهاق تلود یایلواب هانپ هدروخ

 تب
 دشک ک سک ره هک تسنآ كلف دهع وت اب

 نببج كاخ رپ ؛وت شیپ دم دوز رس وت زا

 هتفرگ رارف هار ,هدومن دوع دوا بناجم مئم میها رب و ردکم ردنکسا و

 نتخیرگ ربخ «دندون روبع بآ زا رثآام رفظ رکاسع توچ- دندابن زرگب ور

 زا و ؛دش لالجا لوزن لح وام رگنب رگید زور - تسویپ حوضوب یعاج نآ
 ذافب تاکم ناملس هاشداپ ناعذالا بجاو ناسرف ,هتفر ناهوم لزتع اجآ

 لتعاو سالرب ناخ لقدمم كللا ةدعع اس نیطالس و نیناوخ زا نیا تا

 و ناخابق نیدلاعاجش و ناخرفظم ناش تداعس رزو یار بئاص یالقع

 ردکم ردنکسا بقع زا رایشیب رکش اب یناتسیس ناخدمم یجاح نیدلا ماظن

 )فاز

 - دنیامن یعس مال یتیرف نآ نتفرگ رد و دنیامن هجوآ رافلیا قیرطب
 یونلم

 رازراک رد زا وجگنج هم

 گنن و مان اب زورفا یتک هه
 ستآ درج ین دوجو زا ٌک دننک نانچ یگنادرم و روبت لاک زا

 ء لوتم نامه رد و دنامن را ریسذپ ةرجف

 راذگ ه زین نایوج مزد همش

 گنج زاس اب و داش لد اب همه

 تصخر ماعب ار روکذم هروصنم 5

 رادتقا و تلودپ دوخ و «دندومرف یازرا

 عارصم
 رامش دح ز نورب هاپس اب

 - دندومرف تعزع هتشگربتخم روبتی ردام و قد للقلع بناجب
 یونثم

 رصع ةناکب همه تعاجش رد رصح زبح ذز تدر هایم اب

 راذگ غیت و گننچزت و ردفص راکیپ صرع تاریش دنت
 ناتسب كشر ار لیریار ةنگرپ میش ترصت مشحممنا نارقبحاص نوچ و

 نیدلاماظن نامجش مجشا ًاصوصخ هرک و رویکنام نيناوخ ضئارع ,دینادرگ مرا
 راثآتلالض رادغ افلام هک دیسر ریصمتفالخ ریرس ةیاپ ناخ نونجم
 بنا هتشذگ كاباپ و یسوچ زا 5 دنهاوخ یم «هدومن روبع روپکتام رذگ زا
 نانکاس دید و .دنیان هجوت زور رد هانیلاع هاشداپ ترضح رگا- دنور ردپ
 نانم كللم فلطلب ک دیما .دنزاس رونم ماجرفرفظ مالعا تاعلب ار هیحان نیا
 یعاج نآ و .دنبای صالخ دورب ناشتلظ نایعدم تماش تملظ زا
 سراج لاله هلاخ رب یگنج نالبف یاپ رد همه یغاط یغاب یتبقاملالوذغ
 تاجن ناشلود ی نآ یدعت و ملظ زا ناهاوختلود و ناناملس مج و ,دنرامس
 - ددرگ هلاپ كلاب یب ةيغاب ةتف نآ لام تمادن لاصفا و لاسا زا |لع «هثاي

 بن...
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 ِ یراهدنق خرات

 رادستقا خرچ رادنابج نی راید نیا ردغ رش زا نعا دوش

 راتفر تعرس و راغلیاب راعش تدالج رادقم عیفد نیناوخ کنآ درج آتب

 یاحبس دیئات و یابد مابلاب ربکا ناقاخ ترضح .دندوبن یضار راثآرفظ رکاسع
 كلم ورسخ هک یتقو 5 و ؛دندش روپکنام مزاع :تشذگ بش زا ساپ نوچ ۰

 نایغاب .هتشگ حمالو علاط قرش قفا مان زا راونا ةدودنا رز غیت ار رتخاپ

 هدوم برذم یوسب لیم هدرک ناسکی هریت كاض هک ار ناش تلظ راگزور هیس

 ترضح لابقا و تلود کوک عولط زا روپکئام داوس رصع تقوب بیرق

 تاخفصآ نامز نامه رد و - ددرگ رونم و نشور رئارفظ لافخرف هاشداپ

 و روپکئام ٌةطحخ راقواب نیطالس و زاثآ تعاجش نیناوخ رئاس و ناغنونج و

 ,هتشگ زارفارس و رختفم ربکا ترضح تمزالم تداعس و تمدخ تلودب هرک

 روکنام زد ار قرغا و - دندش روپکتام رذگ روبمب رومام نامز نامه رد

 نیناوخ ةدبز و نابج ٌهجاوخ ناطلسلا ترضح برقم هک دندومرف ح .هتشاذگ

 و شکا نوچ و - دنشاب روک ذم ٌةعلق رد تغارف ريم ناخخدرهاط تلزم عیفد

 بآ تلق و بانفآ ترارح تربک و هار دعب ٌطساوب هان ترصن هاپم بغا

 فلف رایرهش تمدخ ار دوخ مات او هک یضعب و «دندوب هدنام هار رد

 یکدضب تلود زور نارد هتشگ لطعم یتشک مدع تپجم «دندیناسر ماظتا

 لاع هاشداپ ترضح و - دشن رسیم ارناشا ناشن ناوک هگرد نامداخ تمدخ و

 قلاخ رب لکوت دیبکلا كللا تیانعب رک

 راوس زاتفرداب نیرفرفظ نکشرکشل لیف رب ,یاحبس تدضاعم .و ینابر تادیئات

 - هتسب رادئاپ تلود نایمرب رانآترصت راوسالا غیت و .هتهگ

 و دونج ثن واعم «هدوم لک و هزج

 تبب
 ربهار تلود و لابقا .نانعه ترصن و حق

 ریز رپ تداعس رتچ : تار ریز تعفر لبف

 و «دوبن ادیپ نآ قع ناعطفیطل یفاص عرق توچ رک گیگ بآ زا
 تسد رد لپ دن ردقم نآ ضرع و لوط تحسف ناعیرک دوج صرع نوچ

 اوه جوا رد دعر و .دوب یم ناریح داب لاگچ رد هشپ نوچ بآ نآ یاپ و
 - داهنی شوک رد ربا نآ شورخ بیم زا

 تیپ

 شوج ز شتآ وچ و باتش

 چ (و) جنکش زا رام وچ
 ناطلس و .دش بات نانع مزر مزع ر تاگراس ورسخ هک یدادماب

 :داهن بکاوک بکوم رب بابتنا تسد زور من:

 زا داب وچ

 شورخ زا ریش وچ

 تاپ
 مافهز هرف قاط زا رس دز نورپ مارخ قرشم سواط 5 هگر حس

 ک تفاپ رادصا فرش لعا نامرف و - دندمآرد بناوج و فارطا زا
 نابز رازه دصب رفظ رکیپ - دنشاب ت هاپس لواره روپنام و هرک نیناوخ

 - تفگ .یم هتخومآ «یسیرتق 2 جشف د و نمرصق» ٌهعدا فاحص

 اداب زوریف وت زا شفرد نانس

 ا دوش تمانب مع ]ضد همه

 ! داب و ماکب تلود راک هم

 شوگ ردق و اضق شدرگ نوچ - دندومرف تعزع لابقا و تلودب دوخ و

 !داب زوسودع تفیت هدنشخرد

 ا دوش تماکپ ربخاک داب نانچ

 اداب وت مان ریز كلف نت

 جنپ هب رثایزوریف رکسع ندیسر دوجواب ,دوب هدرک رک ار ناشیرپ عج نآ

 و تیه و ؛دناهدوب لفاغ رفظم هاشداپ دونج هزاوآ زا ربخیب هورگ نآ یهورک

 ,دناهدش نادرگرس ارحض و لگتج رد .هدش لوتس ناشیا رب یهاشداپ تسایم
 هاپم لواره هک رویکنام و هرک نناوخ ماجنارفظ مالعا ٌهشش ینآ ات

 ۳ نام ۳۳۹ 2 ۱ ۱.۳



 ۳ یراهدنق خیرات

 نیزا دمب هک داقتعا نادب - دمآرد هغاب ةقرف آ رظنپ .دندزب هان ترصف

 .هدون ناشیا تامگ رد رکا ناقاخ ترضح ندمآ و .تسین یرگید تعاج

 هدمآ هانپ رفظ هاپس ربارب رد هتفرگ نرخ ٌةلظ تعاج نآ رورغ یور زا

 و نان توچ .هتشگ كيدزن تفاس برق باپسا و دش عفا و نیتنف یتالت

 هرز یایرد رد صاوغ نوچ یدنه غیت و «دش لدبم ماسح یروآنابزب مابس

 : تفرگ ندییلط تابح رهوک

 ؟ناریش جنپ دنک هچ وهآ ندرکاب ؟نیهاش بلخم دننک هچ یئاد وت كيک اب

 رد بش هوجو ناود و بلق بلط رد یور هنهرب نارایع نوچ و

 - دز اههنیس ةنازخ

 تی

 جوف جوم نرچ تفریم هشوگ ره ز جراب دسمآ رد نارپاد ريق

 زا :تداعس لاهن و «تفرگ نتفگش رفظ مسنب تلود ةچنغ لوا تاوص رد

 راسکاخ نانشد ةربچ رب رابدا درک لابقا حایر بوبه - دیشک الاب ترصا تاحشر

 تمینغ ار تعیزه -تخادنا دادضا بناج تیکت لس یزوریپ مامغ بیص و -دناشنا

 ربکا ناقاخ ترضح - دنتخاس تایح نمام ار زیرگ هداد رارق ار رارف و ؛دنتسناد

 تافلاخم یاظع زا یضعب یتفاسم كدناب و ؛دش اور رتخادپ عمج ی زا

 زاسکتسفا مگر تیامالغ زا یی ار روم رداهب و - دندش رانفرگ دیق رد

 - درک ادج او وا رم یشایس غیت هب و ؛هدروآ تخت یاپ «هدرک

 تیب

 ار رم قلخ همه زا قح هدیشکر ب و یفیس

 نزب تانشد درگ «یلکرس دن نکن ات

 تساوخ هانچ - هدیسر لقلمب هروصنم رکاسع را یضعب انثا نارد

 عطقم ۱۰۰

 شصالخ ُداج و هدنام هتسب دوعوم لجا لاکشب شیاپداپ مئاوق .دزابب پسا ات

 ؛هدرک عطقم ار وا زیتسرپ یالاب زت ریششپ هتشگ دودسم تارفک یماشپ
 .دوتخادنا دروننابج دنعع یاب ار شرم

 یونذم

 متخیگنا رب سد ذ شتآ هک

 هات شراک مدرک مش كيب

 لک زا و دشهداتسرف راید رم راظنلا "ةربع ار ناشیا ناتو یاهرس

 متد وا نرخ هش لایاب

 هاش كاری شاج مردرپس

 - دش هتخاس راد جات .تشاد یرادجات سوه ک وا زنم و

 تارا

 درو :ردنکس شدام پسا 5 درک رک یریلد تمعن تارفکب

 راز تشک نینچ تم نارفک ز راگزور متسر دب هک رداپ

 : هدرک مظن ار رتخادب ود تآ لت خعرات ارمش زا یو

 همطق

 رگید تسین شلنم هک رک ۱ هشب یاب یغاب نامز ناخ دش وچ
 ردارب بلک زا هتشک ردام ددرگ و تفر ملاع ز و دروخ كف

 کا حتف كرابم» :اتفک درخ مسج خرات 4هش حش یارب

 ۹۷ : هتفاب عارصم نالسرا مساق زی

 عارصم
 2 نید ی مارح كم ود لتق

 تماقاو یهلا ساپس و رکش بجاوم میدقت زا دبب رکا ناقاخ ترضح
 فنک و ینارماک و حتف ناض رد ار تایآ ترصن تایار یهاتتمان دما
 لبق و - دندومرف میمصت یحاون تآ و سراب بناص یناما لپ و تداعس

 نایعالا ةدع - دندوب هدرک کم ار هزاورد هعلق مدم نویامه بکوم روبظ زا
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 ۳3۹ یراهدنق خیرات

 زا .هدون هطاحا ار هعلق نآ یریک یمج و رانچ علت عاح ناخلع نیح

 هعلق مدرم - هتشگ رهاظ تایآرفظ تایار هک دنتشاد لادج و لات ةعاد نیناج

 فرشم ترضح یسوبطاسب زعب .هدمآ نورپ هملق زا راسکا و زجع یور زا

 تسود لع و ناخلقدمم ییام تراما - دندربس ار هعلق نآ نارادرس و .دتشگ

 ناهلس بقع رد ار تاشنمتسر تاناوج زا رگید یج وافآكشیا ناخ

 نیدلاماظن نابرقم برقا و - دندومرف نیمت رداپب و لقلع ناقلعتم و ناطلس

 ادابم هکنآ ةديقبب یریثک یعجاب ار ضرع تاخ یگی یجاوت .تاعرکشل

 ةقرف تآ تتفرگ تبج .دنور ردب یرگید هار زا .دناهدوم رارف هک یتعاج نازا

 و ریسا ارناشیا ؛هدیسر تعامج نآب ناهاوخ تلود و - دندرک ناور نادرگرس

 بناجم سران از رونم بک وم و ۳ هان قّلالخ هاگرد .هدرک ریگتسد

 عزا رج ید سي هی
 زا تکلع براشم - دومرف تعزع .روپشلا و ماوعالا تافآ نع تیح «روپنوج

 تخم زا هتتف  لاخ راغا عزاو زا تنطس سپالم و ,یناص ضراوع تارودک

 - رادب تلقغ تادقر زا تیهافر و نما و «دش باوخ رد ترضح نآ رادبب

 تیب

 ناوج تخو یوق تلود و هزات دما یعاد كلم و هدنب كلف و ماکب ناپج

 زا «دش عقاو لالجا لورت روپنوج كللارادب هلاع مه نمایم نوچ

 تلدعم راوثا و .دننادرگ رود رابد تنازا فاستعاربا فاصتا باتآ تاعل

 - درک هراوآ موق نازا ظ تابظ یتسار و

 تی
 اةرانرگت نش ره زا دیبا

 ةرهچ توچ هدوبهدامن ییارخ یور ناب مشچ نرچ هک یوق رابوراک

 ناشیرپ ناناج یابراد هرط دننام هک ینانکاس ناشیرب لاوحا .دمآ بیرفلد نابوخ

 لین ةعرح بئاو ةصغ - دش مظتم نانینزان نادند ٌهتشر نوچ .دوب مرد و

 دراد هش وت نوچ هک تیالو ره

 را اب نیایش بس

 عطقم ۷

 تشک ضوع یداش راوگ شوخ تبرشب هودنا لامالام ساک و .دش لدبم بلاطم

 روینوج طخ رد ار نیناوخ زا یممج و ناخدهانیدلابایش هان تباقل و
 «هدش دزعان هلاژاش باوپ تبالو نیا هک ناناخناخ ندمآ ات ک دتشاذگ

 - دندومرف هجوت روکنام و هرک بناج ایناز لاقا و تلودب دوخ و .دنشاب اجنآ

 نیرب سودرف كشر رکا ناقاخ ترضح فیرش مدقم نع زا تیالو نآ نوچ

 دیق رد هک یتعاج و -دنیامرف فقوت زور هدزناپ تدم هک تفای نادب رارق .دش

 لتقب ار یضعب ,هدومرف قیقحت ار ناشیا تراسخ فانصا و مارج دادعا و .دندوب

 لامعا رب وفع رلق .دناهتشادن لخد نادنچ قانقت رد هک ار یعمج و هداداد رارق

 ةطنم ناناخناخ باون رگید زور راپچ زا دعب و - دنداد ناما هدیشک ناشیا

 یظع حق نیا یدابکرابم و «دیدرگ فرشم ترضح تمزالم فرشپ هرک
 مهاربا و ردامب و یلقیمب یلعت رک روپیزاغ و سراب و روپنوج راکرس و - دومن

 لاع نامرف باب نارد و-دتشاد ضوفم هلاّژاشم ریگیاجم دئاوز یش عم ,تشاد

 لحم و نیم تاعقوبت .هدومن یملق ناشنتغالب نایشنم - تفای رادصا فرش ناش
 .دنتشاد ریگیاج لک بآ فرط نارد هک نیطالس و نیناوخ زا یضعب و-ددرک

 ضئارع انا نیرد - دنشاب هلاراشم باوت نواعم و دع و عیات هک دندومرف کح

 ةطخ رد هدندوب هداتسرف مثل مهاربا و ردکم ردنکس رس رپ رک نیطالس و نیناوخ

 هروصنم رکاع می زا مهاربا و ردنکس رک .قتسز .لعا ونوس هیات کا

 حلسم یسج اب دوخ و .هتخاس راصح هدنارذگ لاورس بآ زا ار دوخ جوک

 هطاحا و تسایرد لصتم دوا ةزاوردکی نوچ «هتسج نصح دوا علت رد لکم و

 ی هاگت ناشيا مدرم ایرد بل رد هشيمه یتشک هاجنپ بیرق هر رسیم

 ندرگات ار نانشد یاشکنابج غیت بآ رک دنتسناد هروصنم رکابع - دنراد

 (ردنکسا) نوچ و - داتفا نورب قورع لودج زا یداعا تایح ةمشچ و «دیسر

 :دوب هدروآرب ناغف شیدنارود درخ .تخگنای هنتف رابغ بآ نآ رابظتساب



۰ 

 ۱.۸ ۱ یراهدنق خیرات

 ؟ لاقم نسح دوس هچ .دشابن شوه شوک وچ

 تروص- تفر نورب ریدن زا راک و «تشذگ رس زا بآ رمالا رخآ ۱

 لایخ مقد و «دوب هدرک روصت بآ رب هک ییوزرآ ره و دز بآ رب یدیماان

 نازرابم - تشگ هتش یاشک نامج غیت بآپ ,هدرک شتن ری نصر هک

 رگید یعمج و ناخدحاردص ناشیا نارادرس زا و -دندروآ یاجب هنادرم یاپششوک

 تام نوچ - دنتسب ناج نایم رب قد زا هدمآ نود هعلع نآ ربتعم نایهاپس زا

 نام رادناپ «دنن لبس رذگ رب هک یانب هنیئآره و هدابن یاروب ور ردنکیا

 و هتخادنا ایرد یتشخ ایرد تراسع نوچ .دنک ۴ بآ رب هک ةدعاق

 یدنب هب ار وا هاگره هک داتسرف نیئآ ترصن نینارخ دزن ار نالغآ یجاح هصقلا

 ورد .تنآ نیربانب -مآ یالغب زین نم «دنزاس نئمطم هتخاس زارفارس ترضح

 «هدرک یلاخ ار هملق ,هتشذگ بآ زا ردنکسا رگید زور - تفای فیفخت گنج

 یهاوخ تلود و یگدنب رابظا ًاررکم هدوب هتفگ و دوبهداتسرف هک ناف نامهر

 رهاظ تابآ صالخا ناهاوخ تلود هب ار تایاکح یضعب هک درک هدارا .هدوم

 بناج نازا و - ددرگ رطاخ نانیمطا بجوم «هتشگ بطاخم نآ باوجم و دزاس

 یتشگ رد رگید یمج و ردنکسا و مهار

 یالنب نالغآ یجاح لوا هک هتفاب رارق ؛( هدنآ ) یتشک رد رثاترصن رک

 لزانع نوچ - ددرگ ززعم یسوبناتسآ فرشب

 رطاخب مان فرخ «هدینش ار رداهب و لقلع لتق ربخ «دناهدومن تعجارم دوخ

 قیرط و ,هتسج رارف هار هتک برطضم و فای هار ماجرفتلالض ٌةقرف نآ

 ناتسیتیگ ناسرف و- دنده ناور روپكل روگ ةعلق بنا ,هداهن شیپ تعزه

 ورق زا اب دنریگن ارناشیا ات و «دور ریرش ةقرف نآ بقع رد هک دیدرگ رداص

 نامرف نوعضم رب عالطا زا دعب نیناوخ و - دندرگترب هدننکک نوبب یهاشداپ

 نارادرس زا نی بثاج نوا تر

 دل دوخ نازا دعپ «ددرگ زارفارس

 عطقم ۱۰۹

 و .دنتشذگ راو هنادرم لاعشا كللا تانعب لاورس یایرد زا لاتتمالا بجاو

 یهاگ دنچ زا دعب - دندرک نورب یهاشداپ ورق زا ار ناشيا و .دندرک بقامت

 ترضح تاگدنب و - دندش فرشم سوبیاپ تداعسب .هدومن تعجارم نیناوخ

 زور ؛هدومرف عمج تیالو نازا را ضیف رونا رطاخ رفظ و حتفب رکا ناقاخ

 لاتا و تلود ةيامسل و نیعبس و عبرا ٌةنس مارا ةجح یذ رهش ۲۰ هنشجنپ

 یناملس كلم شنویامه مدقم راوثا زا - دندروآ هانتطاس ررس رقتسم ه یور

 - تفاب یانشور

 دشاب نانعم حتف و ترصأ دروآ یور وت بکوم اجک ره

 رد ةياعسل و نیعبس و سمخ ةنس مارا مرحم رهش مدزاب هنش زور و

 : - دش عقاو لالجا لوزن هرگآ فالاراد

 هاشدا ترضح یاعد

 و ظفح رد ار ناتس یتیک هاجرج هاشداپ نیا امت و هناحس قح

 ,داراد هاگت موق نینچ تبرق و قرز رش زا و .داراد ظوفحم دوخ ابا

 ! هنب ی ال نم تم و ها قم

 زا هعلق یرآ ندوم حتف و رخست زبحم روتچ ٌةعلق ندمآ رد رکذ

 ترضح ار نیل نارفاک نآ ندرک لتف و ,رمت و گنفت و غیت برض
 ربدق كلم تیانعب .رگناهج رکا ناقاخ

 ,دینادرگ غراف تامز روما ماظتتا زا ریطخ رطاخ صالختسا نوچ

 هناور هیحان رم فاصنا تیار «تخادرپ روپمج برام زا تطلس رم یار و

 ار تلادع ةنحش و «ددرگ سومطم ,هتفاي باصتتا یدعت زا اجک ره ات .تخاس

 لزازتم .هتقفریذپ عافترا یلظ یانب اجک ره ات هدومرف بصن بناج رهب
 زا تسیا هعلق روتچ هک دیسر رکا ناقاخ ناگدنب فرشا رطاخ هلج زا - دوش



 یراهدنق خیرات
۱۱۰ 

 و - هدنام یقاب نآ رکذ كولم خداوت رد و «هدیشک كلفب رس وا ناریا یدللب

 رد هرهز ةراوشوگ و «دیام لاضلخ نوچ شاهراب یاپ رد لاله نیمیس ٌهراب

 یروآ نابز مارپب غیت اب شهوک میت - هدنشخرد ٌهناد نوچ شجرب شوک

 هیرفم دز نوچ باتقآ صرف - دیآ رد کسب ناوک یاپ شدللب ناتسآ زا و «دنک

 نوچ تآ ندوشک زا نامج كولم -دیاس یم گنس نارب هرهچ هدنز كم رب هک

 ریخسل نوچ نآ صالختسا زا ناتسودنه دیدانص و «هتشگ سرویام اقنع نت

 - هدنام دیما ان رهپس هل
 مظن

 راو هرعن كي دوب كلف ام نازک

 ورد ۳ هراپ ره زربلا وچ

 یدب هتوک تسد وزا ار لجا

 راصح تآ رسرب نزهرعن نالپ

 یخ . يگشلچ .قعجا نسیم
 یدپ هر ورد ار یک رگ لثم

 نآ تعفر جراعم و روبت مودق زا «دوب لمس رافک زا یکی هک لمیج

 ؛تستیالو تآ یان یابجار زا یی هک هدوا انار تبارق ٌهطساوب و هعلق

 عیفد نصح و عینم ًةملق نوچ و - دوب هتفاب صاصتخا تبالو تآ تمرکع

 مک هیاسع ةتبخرع و تفطاط» لالاط نوچ - داهن زاغآ لالقتسا ٌةعاد .دوب

 لابقا ناتسآ رهپس یامه و .تشگ روهک نآ لاح لماش ربکا ناقاخ ترضح

 گنج و هنتف زاغآ عون نامه نيد ی نيعل نآ .درتسگ راید نادب مایا ةنجا

 زا و «دز درم نماد رد گچ یناطیش تالیوست ساوسو رس زا ,هدامن نایمرد

 تالایخ ادوس رثاط و - دا شیپ نایصع تامدقم یافت ءاوم و رفک تعباتم

 مقد دلپ رطاخ رد لیطابا دنبشقن و .دروآ زاورپ رد ار وا تبرفک لطاب

 باقع الو نیرد هدوب هتسشن یخولک رب غالک نیزا شیپ هچرگا تخادنا روز ریواصت

 دات ابمک رینم ریض فئاحص رب کنآ ات هدرک هشپ ینکرس هوک نآ رس رب دئنام

 میصت هعلق نآ ریخسنب ار یاشک نابج یار - تشگ مرقرم لاح نیا نومضم

۱۱۱ 
 عطقن

 - تشاد مقتسم تضه ٌهداج رب نصح نآ حاتفتساب ار فیرش رطاخ و ؛دومرف

 هعطق

 دهد ای هدناتم ای ددنب هب ای دیاشک ای

 راگداب :یریا ار هاش هدشاب راک ار نابج ات

 هتساوخ دهدب هجا و تیالو دناتسب هسچآ

 راصح دیاشکب هجنا و ,نیثد یاپ ددنب هجنا و

 یرکش اب ةياعست و نیمبس و سم ةنس یاشا میر رهش رد مرجال

 مع هاگراب ِق و «دش عقاو لالجا لوزن روتچ ةیلق رهاظ رد رثایزورف

 نیناوخ و - تشذدگ رد هام و رپم لزانم جوا زا هاگتسدرفظ مالعا ةچهام و هانپ

 كيره «هسنفرگ نایمرد راوزکم ار «سملق ماقتا خرم نیطالس و ماظع

 و - دندمآ دورف دندوب هداد رارق ماظع نایشخ هنانچ دوخ ماقم و لچروع

 ماش ات حبص زا مایا نارد و  تفای دادتما هام تقه هلتاقم و هرصام تدم

 نازادناردق ناک نایشآ زا زاورپزبت ریت غرم و .تشاد لامتشا لانق نازین

 گّنس و ,دوب طباح و دعاص هتسوپ ناسین ناراب نوچ هباجتسم تاوعد ناسب

 یادص دعر نانک شرغ - دون یم نای هتعراملا ۷ راد تفقح قنجتم

 تاج رد تریغ شتآ طفن ةروراق - دیناسریم نالدرپ شوه شوگب گرم

 لیفارسا روص ةزاوآ كفت زاوآ و تخاسیم مرگ ار برح رونت هدنگفا ناناولپپ

 - تخادنایم ناپج رد زیختسر یاغوغ «هدروآ رورظ زی

 یونذم
 گرم نافوط تساخرب هشوگ رم گرگ نوچم رت ندیراب ز
 غارف یور هدید زا تشک ناهن غامد لاخ سوک ندیرغ ذ

 :نوادنا تازه روت بقن هک دندرک ادپ یحم نایچقن و نارافح

 شل آ و دندرکرپ راب یوراد و دنتخاس فوج و دندرک یلاخ ار لع نآ نوچ



 ۱۱۲ یراهدنق خرات

 یضعل و هدرب دان هدیسر شت آ ار رداپب ناناوج زا یضعب و یهاپس مدم زا هلغ

 و هتفیرف دوخ توق و تردقب لیحرپ" لمیج و-دندش اله كاخ رز رد

 ًهنس ناضمر رهش رد مرجال - هدش هتفیش رادرابز نارفاک و رادحالس نایودنم

 و۸ م هام 2 شرق ولو یی

 ۰م ارس و نیس شویج رصا میللا» : : دومرف رکا ناقاخ ترضح هروکذم ِ

 زا یجوف - دننک هلح هلج نانابلس هعلق بناوج و فارطا زا و .دنیوگب

 یذاحم و نایاپ رد هک نالدرپ و - دندمآرب زیر كاخ یرد كِ دنام ناردام

 هعفادم هعلق لیصف ریز رب هک ار نافلام زا یعج .دندوبهداتسیا هعلق ةزاورد
 و تعاجش یدرم یاپب و - دندینادرگ مزبنم نکفادم ریت مخزپ «دندوم یم

 - دندرک رابظا رادتقا و طاست لاک راثآ .هدمآ رب وراب یالاپ تدالج یرایتسد

 ات هدنتخر هلق رد و «دنتفر الاب بناوج و فارطا زا نایرکشل رثاس و

 - تشگ هدیسفآ برح رونت
 تیپ

 دتش افو .داد یمه لابقا رک هد-عو ناو

 دمآرب .تساوخ یه مایا < ماک ناو

 ریش و دراکب رادمان ناریلد و دش لوزعم ريت و ناک فرط ود ره زا و

 و ریگ روشک رورپ یاد رکآ ناقاخ رکشل زا ریکت زاوآ لولسم رجنخ و

 هدش هتفیگنا ماسح مامغدمآرب نیطابش نآ رپ و انرب زا .یفص و رام ویرق
 - هتخيمآ فو قورب و

 تیپ

 تساخرب یا گناب و سوک شورخ

 ,هدوع ترداب سیفل سفت رازراک نارد رگ تلدعم رکا ناقاخ ترضح

 خزودب ار لیخترب لمیج لوا كفت نام و «تخادنیب هتفرگ كرابم تسدب كفت

 تساخخرب یاج زا ناسآ نوچ نیم

 .هداتا ناشیا ۳ ش آ «دنیام دربتسد 5 دنتساوخ ناردام انشا نرد دندژ

 عطقم ۰ ۱۳۳

 یپلا تادیات ةجیت زج نآ لاشا هک دومرف ششوک نادنچ و .داتسرف ۱

 دندون یگنادرم و یدرم ترضح نآ دزن زین شهانترصن هاپم -دوب دناوتت
 درک یاوت روصت هک

 یونلم

 فایمرد رک تسب ازنب نوچ

 دیسر .تودرگپ ریبکت لفلغ
 ًةناش رادرانز نارفاک و هدش تایار بحاص راد نید هاشداب ترضح

 تارقبحاص رورپنید ورسخ

 دیشکر ب رفظ غیبت و دز تسد

 - ندیبط رد نافلاخ لد غرم و ؛دمآ ندزو (رد) ابر فطل مسن - هتشگ ةبآ

 تنآ دابکیب - دندرک هلح نیطایش نارب و .دندیشکرب زاوآ هلج زا تقو ات

 لتق دوخ تسدب ار دوخ دنزرف و نز ,هداد تسد زا لد ماجارسدب موق

 - دنتخوس یام و دندز شتآ و دندرک

 تیپ
 تساخرب هظل نآ ءاییوک تای تسار و پچ زا هتفرگ شتاک سب ز

 درو جو یار ی روم کتک ول کن نیا ترا رف

 تیپ
 وپت رازه ناز و دید یزاب ومآ رازه ناز و دی" یروت

 نالوتقم تیک و-دندش زیچان ریش ریز رد لالض ةقرف نازا ربکا و

 - دشاب هدوب رفت رازه یس ات

 ی ونلم

 اول رفظم هاپ تآ تشکپ ازغ غیت هب ار نارفاک یسپ

 دربپ ایاز هدرب یسب یهاپس

 بحاص تلود نردب و .تشگ رگناوت رکشل رکا رسظ و حتف نیدب و

 درش دیاش هک نادنچ هن تمینغ

 یوق ره و .دش لصاح یدوصقم و یدارماوه بس ار سکه - دندش تم



 للت یراهدنق خرات

 قارکی هام یهالم بابرا ٌةفْلاط و - دمآ رانک رد ٌةفوشعم ین روخارف ار

 رد و -دنتفای عفن لاقثا و لاحا عمجم لام زارحاب لامآ نارظتم و «دننفرگ  متع

 ماما زا - دوب یحورآ حتف نیزا یحور ره رد و یسلا تراش نیزا ین ره

 - دوش یم تبث تب دنچ هک تسیا هدیصق یسراف نیدلا"ایض

 ل زغ

 داد لاک ار تاج لاع «نسم «تیور

 داد لاج ار لد ٌرجح ؛فطاب .تقشع

 دبش ماش هام ًهلحش و تفلط هک

 داد لاش داب ٌةحفل وآ ةرط فن

 بان كسب ار بش رک مسلط ند رگنپ

 داد لاخ كشم ار فلز و دنتیآ

 لاللاوذ هک ربکا ینید لالج هراقاخ

 داد لالج و هاج و شدزگرب قلخ زا

 وا یار ک یا ردنتکس ؛مجع هاش

 داد لامم ار مشح ده كلم حتف ۳

 رد یاوه تنوفع دوب هچرگا زوتنفک زا

 داد لادعا شرشظ هی تغبت

 رازه یی زا اپاد رد رکا تاقاخ ترضح تکو ش و تسیه هصقلا

 - دندرک راوتم ایاده و لسر فارطا زا كولم و «دش

 تیپ

 یرترب و ترصل دهد نادزب هک یرسرس اهراک نینچ دش اتش

 زا ترضح نآ راثآ و راوطا بئارغ و عاضوا و لاوحا یراجم رگا

 ترضح نطاب و رهاظ 6 ددنوپ نیقی ء؛دوش هدرک لمات فرقو و تربخ رس

 عطقم ۱۱۵

 زور تآ هچ -دوب یبلا تادیئات راونا حرطم رادقانودرگ ربکا ناقاخ

 دوبظب یرثا نانچ ترضح تنآ یروص حراوج و ءاضعا زا رهاظ بسحت

 زا - هدش نطاب هجوتم تشرسیمدق سفن و - درکناوتیم لقعت هک تسویپ

 نا قهر را فا ساک سر رم بار یج رج نیا

 شش و لهچ زا یی هک هلاص یایور قیرطب هرس سدق یتشچ نيدلا نيم هجاوخ

 نیئآتشرب ٌهضور نادب هجوت یور مان بداب و ,دوع هدهاشم ,تستون وزج

 یزور هد و «دندیسر ترایزب هروکذم ٌةنم ناضمر ۲٩ هنشکی زور و - دروآ

 روبهتنر ٌةعلق ریخست هام هد زا دعب هرگآ رد و- دندش هرگآ هجوتم هدوب اجنآ رد

 نازا ییصا دوصقم ارهاظ هک دنمتداعس دنزرف بلط باب رد و - دندومرف

 رهاظ و حضاو ؛دمآ رد باوخ زا نوچ - دیبلط ته دادمتسا ءهدوب نا باوخ

 هک تاآ ات -دوب دهاوخ هاولد قفو رب بلط نآ هک تشک ناسحا ربظم نآ

 ةياعسل و نیعبس و عبس هنس لوالاعیر رهش مدفه هبنشراپچ زور دعس علاطب

 مضوم رد ازم میلسدمع ناینابج هدید رو و نایلاع هدازهاش ترطح

 و لری ترا لا یه تا رم هل نم دیر رقیب نرو
 هب دوخ لسحم رد ازجا یریا رد نایلاع هدازهاش نآ تالاح زا یضعب

 - ددنویپ ریرحت

 ةعلف ندوع حتف و روبهتنر علف بناجم روصنم تایار هجوت رکذ
 ندوع تعجام و لاوش مهد خراتب لابقا و تلودب روکذم

 ریجا هار زا سیفن سفنب رگناهج رکا نافقاخ

 دابج و وزغ صرع ناردام و دابتجا و مع هک رعم ناعجش رئاض رب

 دامن رم هیصج نیز فارس هنگ هک قشر هک درب نوش ناب هدیش
 تیانعع صوصخ لابقا و تلود بابرا لع مجرب رب رفظ و حتف مسن برج

 یزورف هچنغ مسبت و ؛هناسفا نایمرد رارج رایسپ هاپسم و «تسلازیال هاشداپ



 ۳ یراهدنق خیرات

 حاتف فاطلا حایر منت هب بودم لالقتسا و تک وش باحصا دیما نشلکرب را
 ۵ ها ره ه  رصا یا ورق

 ءاشت نم لذت و.هاشت نمزمن»-هناج راکی و برح باپسا ینووفا و «لاللارخ
 و ع و برگ ما

 هک تسل آ ریرح نيا هبش و ررقت نیا ریظف هر دق ۰ یش لک لع کن ۳1 دی

 نایصع و رفک ةلک نالعاب نجروس هجار -# لالج میا توچ

 رفک ةرثان ةلعش و «تساهدنادرگ لمتشم ناینط و ینب شتآ ,هدوم تردابم

 ماسح باب کدوم مزال هناهاشداپ ته ةمذ رب «هدیناسر ناویک ناویاب ناودع و

 باحس تاحشرب و «دنناش ورف ار وا داد ناری ماجرفر فظ رکاسع مافدرمز

 .دننادرگ یفطنم ار وا داسف و هتف شل آ بایتلا ماجاترصن هو .عتزاتس

 ٌةرغ خیراتب نیرباتپ

 - تشک روبهتر علف ریتست هجوتم ؛هدروآ باستنارفظ باکر رد كرابم
 یاپ ةيامست و نیعبس و تس نس بجرلا بجر رهش

۳0 

 بایماک و لد شوخ ناوج تخ ز باکر رد كلم و نانعمه كلف

 تشرآ تو یودرا نرچ و

 رکاسع مایخ برضم روپیجلخ عضرم و «تخادنا هعلق تقنآ دودح ر

 وا هاگتسدرفظ مالعا ٌهچهام و هان +ملاع هاگراب ًهبق و تشک ماجرفترصت

 نلق ماقتا خرم نامجش و ماظع نینارخ «تشذگ رد هام و رهم لزانم جوا

 لوصو وترب روکذم رهش ۲۶ خراب یوب

 را و زک رم ؛تسا زواجتم هور هم نآ رود هک ار یتسدریز و تمظع .رباب

 - دندرک هطاحا

 تیب

 تسیرهپس هک ینوگ وت هاگرخ و هسخ زا
 تابای و هوک هه هدنشخر بک ک رب

 بناوج و فارطا ءهدرب فیرشت هملق لاوص سیق سفت رگید زور و

 ک هقباس نیطالس هک نآ اب ر- دشهدومن هظحالم و هدهاشم تسارف رظنپ ار هملق

 عطقم ۱۷

 اههرد ماکحتسا ٌهطساوب .دناهدوبهتفر هملق نرآ ریخش مزعب هیضام ةنمزا رد

 بناوج و فارطا ٌةطاحا ,هدش عقاو هعلق بتن رود,وب هک ایرهوآ یابکت ق

 كللا ةدبع و .دش هدرک نبع لجم

 و - هدومرف نییمل طابپاس نتخاسب ار شل آریم و رحوربریم ناخمساق دم

 سس هک نآ یالاپ رب ار هناخوت

 هعلق یاب رد هدومع یم راوشد ناشیا رب

 نازادناپوت زا یجوف - دندر «هدش عقاو بوک ر

 تد طرش و ؛دندوب بوسنم یزادنا رداتب هک راکهردان نافاگش هوک و

 یزادنا پوتب .هدامن بوکرس یالاب ار ابگید و اپرآ و ابنزبرض «موسوم

 جورخ هار و .هتسکش مرد تبآ ةراب و جرب زا یرایسب - دنتشگ لوغشم

 لاح.نآ هدهاشم زا ار دوخ گرم ةرهچ «هتشگ دودسم هوبنا هورگ نارب زبرگ.و

 نامالا نامالا یرابتعا مدرم زا یدنچ - دنددیم هنیاعم نامز نامز لابخ نا رد

 - دندومن وفع بلط لعم هاگرد نابستنم ٌالیسوب ,هتخادا هعلق زا ار دوخ نابوگ

 تآ یاها و

 و ناصح نصح نانچ و - دنام راکب راکیپ و درب زا :تسد راک ماکت و ؛تدشگ

 راز راک رازراک فص .رد یورسخ ساب و تباپم زا ار هعلق

 نرچ قدنخ و تشاد خسار و تباث خماش هوک نوچ نآ ةراب هک عیفر ةملق

 زا رصب عاعش هن و «هتشذگ زاورپ رپزبت نیهاش هن - قیمع و ضیرع طیحم رحم

 تاودیسر نآ تافرش) ضیضح

 هعطق

 هام هدیسر شرب «یهام هدیسر شیپ

 رس و رب زا تلالض رد وزا مدم هدانف

 دسح ز هتشذگ رد شیتسپ و قدنخ سابق

 س ز هتشذگ رد شیدشب و جرب راش

 رک تلود ناگدنب اب هملق عون نیا دوجواب كلم نافلام ششرک هصقلا
 مگ

 و ؛دمابن دیفم و عفان «؛تشاد دروم رفظ و حتف دح ناشیا غیت ذح زا هشيمه



 ۱۸ یراهدنق خمرات

 و- تشگن لئاح و عفاد نید نادهاج رفت هرک ناشب شب نینهآ راصح

 زا و هدون بیرغ و میدب ماهوا رطاوخ شیپ هملق نینچ صالختسا هچرکا
 رقم یخ ش هتاخ زک ییابک سیا لا روش تبع
 تلود ناگدنب رب هیاس یزوریف و رفظ یاه ییابر قیفوپ و ینامآ دیئات «دوب

 بوس ۷ ۷" ها ی زاتقا نی وا فو نوا ناقآ یون
 تو یود

 هعطق

 ماین سبح تسا هثداح رجنخ هدسش هدیشک ات وت ساب غیت
 ؟ مار دشابن تک خرچ دنک هچ ٩ كلاخ دسوبن تک رهد دوب هک

 مالشت ارت شلاب ةتسشوگ .نتربسع ةشوک مالک دنآ .مضاع

 هعلق یراوتساب و دوب هتخارفا لالض و رفک تیار هک نجرس هجار

 رکفت رحم رد «درک هدهاشم مالسا رکشل ترطس و تلوص نوچ هتشگ رورفم

 و هریت وا تخم زور و دیما یور و هدنام زجاع ری قیضم رد و «دش قرغ

 به هاش
 تی

 ددرک تنوخ هراخ گم لد وچ وت می ذ

 شزاشخدب رهوک دست مان هنامز
 ریشمش لیاخم زا «تسج یصالخ الب دق زا و تغادا رظن هک بناج رهب 3

 تسد و هتسل رقم هار زب رلوخ نانس ءافطا و ری هتسکش دبرگ یاب و زیوآ

 تجفابپ
 تب

 دوش غرح هر ا نشد دزیرگ اشک

 اوه تفرگ فناوچ ول مس تیه باقع

 عطقم : ۱۱۹

 ترورضب - تفایث ریگتسد هاش لماک مرک و لماش .وفع زج ار هاتتک .و
 تعاط ةَلح و «دمآ راسکتا و زجع ضیضحم رارضا و دادبتسا جوا زا لاح

 دیناسر مدقتب یگدنب مسارم طئارش و درک شوک دد یرادرپ نامرف و یراد
 ؛تسا داتعم تحر را ناقاخ ترضح ریس و تاداع نساحم زا گز ات دو

 یوقم هک یبلا تیانع نوع .نوچ - تشاد ینازرا ناما تمارک و وفع فلطل
 روصتم زگزوو یداعب نآ حتف رک هملق عول نیا «تسا یماشداپ تلود
 خان عا یا هدر و
 قلا و ,هتشگ حوتفم زور شش و یس تدم رد «دوب راصب الاو یدالا للوا

 تس

 باب جم دننب هن و دیدن كف مشچ

 تسارسیم ار هش تلود هک اهحتف نیا
 - دش هتشو نازا تبب كلي - هتفک هعطق یغراف ريم هعلق (عق) خعرات تبج

 تی
 ناجی سی دیش برم لک اوج

 هدوز دنستفرگ دید فک خرات یبنم

 ترضح نامالغ زا هک ار ناخریپم صاخ دمتعم روپهتر راصح رد و

 هارمه ار هناخپوآ و تاتوی و - دنتخاس ررقم لاوتوکی «هدوب ینایشآ تنج
 تایار اجنازا لاقا و توش دوخ «هدرک ما رتحالایوذ یارزو و ماظع نیناوخ
 و دومرف هجوت ریجا بناج «هدروآ شبنج رد ترص و دئات مالعا و نویامه

 سدق نیدلانیعم هجاوخ نیلصاولا بطق راوثالا ضئاف رام ترایز تعزعب

 ؛تشگ لاقا و تلود مخ هلطخ نآ داوس لوصو تقرب و - دروآ یور هرس
 : دنا ع ییراغ ,یسودرف فک زا هام

 یوشم
 ول هاوخدب رادید هری هدنش ول هاریه تخب زا زج ادابم



 لب یراهدنق خیرات

 ندسآ زاب داش و یزوریف هب ندش یتسردتت و رتخا كين هب

 ةياعسل و نیعبس و تس ةنس مارا ةددقیذ رهش ۶ خرات رد و

 - دندوهرف ینازرا لالجا لوزت «تسا تنطلس ریرس رقتسم هک هرک آ فالارادب

 روهتر ٌةعلق ریخست مزع رب رتسکهیاس رکا ناقاخ ترضح ناگدنب هک تدم نیرد

 لوصو وترب هرفک ناینط داوم ماست ًةطساوب و «دوب هتخارفا لابقا تیار

 نیناوخ زا یضعب و لاشقاق تاخنونجم كللاةدمع «دوبهتخادنا هیحان نارپ

 عالق تابما زا قلا و - دوب ضوفم ناشیا نیتم یارب رجنلاک ٌهعلق هةرصاحم ماظع

 یازفا حور تارابع نیرب دلخ لاثءرب  تسلاپج عافب تاظعم زا لب ناتسودنه

 تآ ةرکنک زارف هک یهوک ٌةلق ر یاشکلد یاههفرغ مرا غاب كشر رب و

 ربا نایاپ داب - رتورف یرت رعق زا نآ قدنخ بیش و هدوب رترب ایر هق زا

 تآ ضیضع قرب درون یتیگ و «دشیم لرلرتم جورع مدق نآ تحاس زا ار

 - تخادنا یم لعت

 هعطق

 خر ینی .گنخ زبس نیا ورشوخ راوس

 گنتت شناشکبک و تسیز شاتمام هک

 شنارود باکر دبنج ک نآ تقوب

 کت درگ زاب هوک نيا ید ز تاض "

 ةجار .داد تسد روهتنر حتق نیا ار رکا ناقاخ ترضح ناگدنب توچ

 تح واکء هجا مریم یاضت اب هک تسناد هدوب رجنلاک هل اح و لاوتوک 1

 رافنتسا نابز .داین دیفم ریدنباوص ریدقت بابساپ و .تخادنا اوت

 هیلااشم ناخ - تفرگ ندرپس راذتعا ةداج كولس یمادن مدقب و هدانکر ب عرضت و

 حاجا عیاورب شدیما مئارذ و «دینادرگ موقرم فاعسا مقرب ار وا لامآ فئاحص

 زا و - دیناسر ربکا ناقاخ ترضح نویامه ضرمب لاح تیفیک ,هتشاد نورتم

 ات ریس جن دتخخ ,هطقم ۱۳۱

 هجار - دانفا ینازرا تلاتسا مارکپ نوحشم یرورهرذ و فاطلا عئانص اجآ

 هناهاشداپ قالخا مراکم - درک هانپمالسا رایرهش ناگتشانک میلست ار رجنلاک هلو

 هناورسخ داهنیلم تاکلم و «تشاد یازرا تفطاع مزاول و تحرم بجاوم
 دوج مراکم و نایشآدنلب تمه یلاعم زا و .دیشک نایس قب ار وا مثارج

 زا و هدروان تافلا رظنب الصا دوب هملق نارد هک وا نئافد و نئازخ نارکی
 - دیسرپ ه زاب ًاعطق سناش و لاوما راعذ

 تش

 روح و لابج لصاح وا تمه دزن ه دیآیم رب هرذ كی و لتیچ من هب

 نآ ندوشک زا راگزور هک دن ره هددنسپ لاصخ نیا نمایم مرجال

 زا مابا هک هدقع ره و .تسناسآ وا یاشکلکشم یار دیلاقم .ددرگم زجاع

 - دوشیم مفترم وا نویامه رطاخ تافلاب ,دیآی هوتسب نآ ریدن

 یونلم

 شیوخ مافیپ درک وک هعلسق رج

 اداب وت مان رز كلسف نیگت
 وخیش ازم هب بقلملا ازریم میلس دمم ناطلس :دازهاش تدالو رکذ

 شیپ دندرب  هعلق رد دیک

 ۱ داب و ماکب تلود راک هم

 و تلود نمچ رد لاعتم باهو ترا باحس ضیف زا لاس نردمه

 تفص اهینارگ یرد زا لاصحخ هدوتس هاشداپ ملس دقع و .تفکش و یلک لایقا

 عبس ٌةنم لوالاعیر رهش مدفه هنشراپچ زور رد و - تفریذپ تنیز و بیز

 ماقم رد دنمتداعس دنجرا دنزرف ار رکا ناقاخ ترضح ةياعسل و نیعبس و

 «میظلا هلضفب ها هبس .میلس دمم ناطلس ازریب و دومرف تمارک یرکیس دوپحق
 ملس دنزرف رادیدب مالغنودرگ هاشداپ ةدیدراظتا دید و - د بیادرگ موسوم
 - دش نور شیدنتبقاع یوختمالس بلقلا

1 



۲۰ 

 شنا عرات
۱۳۳ 

 لاعم دّتع رد دوزفا وقت

 لاوز یب یانفآ شامج

 دواج لابقا بجوم شروبظ

 لازیال یراگدرک ضیف هب

 یلاف هدنخرف بجع دمآ دیدب

 دیمآ مشچ شخم رول شدوج و

 ًهجرد تنطلس نیعلاةرق سن رادید زا ترضح نآ طاسبنا و طاش

 شیوخ ره دقن «هدرک بیترت میدب ةیع هفرح بسانم هفئاط ره و-تفای لاک

 هییجع روما میط تقد و نهذ توقب ناسدنبم همه و - دنداهن ضرع قبط رب

 یازفاحور یاهاو و - تشگ هتسارآ ترشع و شیع سلج و - دندوم ی رهاظ

 هتفه كي و - دنداشکرب ماع و صاخ لد یور زا هوا ةدرپ زاسهمفل نابرطم

 - دندرب رسپ طاسبنا و ترشع (و) طاشن و شيیب نویامه نشج نارد

 تیپ

 طاش یاپ دش بوکدکل هزبس طاسب

 دنتسجرب صقرب فراع و یاع هک سب ز

 لایخ ةلصوح رد هچ ره زا نوگ انوگ ةيمطا نویامه ةلع ةبتع نالواکب و

 ریپ و ادگ و هاشداپ - دندونم بیتر تبو نیدنچ زور ره نوزفا دجنگ

 تبقاع علاطدوعسم دولوم هک یاصت هقاءاشفا - دندوب طاشا و شیع رد انر و

 هترتع و هلا و ینلاب «دشاب ناسنا عون تغارف تاش بجوم رشح ات دوم

 - هتفگ ار ترضح نآ دلوت خخرات باب ارد یرعاش و !نیمجا هباحصا و

 هعطق

 دش فنش و قوش ثعاب ار ناپج علاط هام دش فرش جرب زا وچ

 وا داوم لاس خیرات تازا

 ع : دوش ی خرات رگید عارصم

 ۵٩۷۷ رکا هد راوش رد

 دش «فرش ج وا بک و ک عولط»

۱۳۳ 
۰ 

۱ ۳ 
 ترضح یک ضیف ةتدقم ضور ت رایز دصق ما ةطحم نتفر هدایپ قی رطب ,ربرس نودرگ ۱ رکا ناقاخ ترضح هجوت رکد مع تب

 رب و ربغص زا یتشچ ن ,دلا نعم هجاوخ
1 5 ۰ ۳ ۳۹۳ 

۱ ۱ 
 ماظن زجع» مالک قطر رورپشیورد ربا سراقاخ ترضح تمه ولع

 1 لا را ةحت یانالاریخ ترضح
 تسلآ یضتقم هرا وه «نامالا نم تمبلا واع» «مالسلاو ةحیلا هلع مانال ربخ ترض
 مانآ ترافک بجوم رک دزاس فورصم یزماب از تاعاسهتسجخ تاقوا ۹
 جراعم .هدش هدایپ درولنابج ةراب زا راکشریش رابرهش نآ مرجال قدر
 لیذ رد تسد ,هدش لعتسم لاع ٌةورذ سآ تدصاقع و دون قر لب
 عبس ةنس مظعلا ناببش رهش مدزه هبنشجنپ زور رد .هدز هگریزع *ءیش "قیفوتلأ»

 ,نیدلا نیعم هجاوخ ترضح راوثالاضاف رام ترایز مزع ةيامسل و هی و
 - دومرف تضون ریجا بناجم هرگآ ةقالْاراد زا ,هدرک مزج «هرس سدق"

 تیپ
 دشخش ماجرف رد راک حالص دشخ ماک نتسرق ال شی ره

 تقو نیرد - دنتفر هدای .تسا هورک لبچ و دصکی هک ریجا ات هرگاآ زا
 .دننک یم هجاوخ ترطح یدزرف یوعد ک ام آ غعاشم هک دسر ضرع هود
 ار هناتسآ نآ قف و قتر .هتخاس لوزعم ار .ناشیا نیربانب - تسا عقاو فالخ
 _ هتفگ تقو بسانم تی دنچ یقیرط انالوم یراثد تغالب - دندومرف عوجر یراض دیش خیش بآ.تداسب

 لرغ
 نیمز یور هاشداپ افص و قدص هار ز

 ۱ قالسخا  مراکم ناکم ؟«جارخ مادک نیعم هسجاوخ فاوط رم ز تفد هداب
 نیقی رحم و لاک طیب ؟هجاوخ ماده



 ف یراهدنق خرات

 | قلخ یادتقم ؛اههار و سیل

 ند و تلود یاعدم هات و هاش ]رم

 هاش ربکا «دبع بطق «تاشداب لو

 نیکع ی هتشگ لقع وا نکشاب هک

 قدص رس زا داپ هر نیرد ک مدق ره ز

 سبب دلتخ ز یرد شیورب تف هداشک

 اه هلبآ درک هک شیاپ فک وا هار

 نیورپ تشوخ كشر در مشچ درب

 قرع یاههرطق وچ شور لگ زا هدیکچ

 نیع رد ز هب لسقع رطظن زو .هدوسس#

 هدنز هه نیمز یور مد نفس

 نیبج زا قرع شتخرورف هک _نیمز رس

 هدنار تابز رب هک قاعد دام ی
 نیمآ یی زا :هدرتهآ رب .تسد 4تاشرق

 رانکب شلاع ود دام داش دست

 نیقی و قدصب نید نادرع تصس رک سس ز

 تاشیورد وچ دشک تضایر و تسپشنبش

 نید و ییئد فطلب شیاد-ضخ هدرک هیطع

 ! یبشداپ تخن هب دنا لاس رازم

 ا نیگت ریزب شدشاب نیمز یور ماه
 !لاع داماش دسر لد ماکب

 ۱ نیش تضن و ریک كلم وا هات دوش

 دوب هدازهاش رس و +شداپ یاش

 للس و ,ووبش .شدزک .دوب هک اخ .هشیه

 ۳۳۳۹ ست

 عطقم ۰ ۱۵

 مرک قیرط زا ک هجاوخ ترضح قح

 ! نیکس یقیرط زا رادم غیرد رظن

 تسد تداعس نيا ار نیک بحاص چیه زگره هک هعقاو تروص نوچ

 تفه ات زور ره رک دوم یور رلضف رفس نارد ار ترضح نآ .دوب هدادن
 رفس نآ هام كيب بیرق و - دندومرفیم یط هدایپ دوخ سیفن سفنب هورک تشه
 - دیو دوش الف دونه قم زا افرا

 تو
 راگزور ادیب هدایپ نینچ دران ورهدایپ رپپس لاس رازه دص رد

 لاردا ازا دوصقم هک تعزع نارب یبلا تیاغ ی تحر هنیئآ ره
 م وی ره ومهو

 بوئذلا رفنی ءّلا نآ» علطم زا یمانتمان ترفقم راولا و تفای بترت .دوب تبوثم

 - تفات ترضح نآ لاوحا تانجو رب .هدوک عولط اچ

 سیا

 دوبدهاوخ وکن تبقاع هک شاب شوخ . دیان یفوکت زج ضح ریسخ زا
 تداعس دنزرف رکیرفظ رکا ناقاخ ترضح هکنآ لاصمجا لیبس رب لاح تیفک

 یابمرح زا یضعب و ار ها لرظ ءازریم مس دم ناطاس رایزوریف دنم

 و هدندیدرگ دعستسم نیرب ةضور نآ ترایز فرشپ ,هدرب هارمه ار یناکییقلب

 و تاروذنب ار هفیرش عقب تنآ نانکاس و ,دندش لوفشم تدابع و تعاطب

 «هدومرف تمجارم نانکراکش رگید یزور دنچ زا دعب هتخاس ظوظحم تاقدص
 زا یکی 6 اپ ًبصقب نوچ هار یاشا رد -دندش هد ترضح كللا راد هجوتم

 ور هاوخدب نابیفس زا یی .دندومرف لالجا لورن ؛تسا روکذم كللاراد تانگرپ
 :تخارفارب ریرقت تیار ناشنرفظم ریزوب تبسن هدوب مینش عیفش وا مان رک هایم

 رابظاب .تشادیم افخا ةدرپ رد هک یبنشد - تخورفارب لادج و ترارش شنآ »

 در خ - دون تارج نآ ءالعاب .دیزروم باجح تباغ ات هک یتیدض و .دیناسز



 ۱۳۹ یراهدتق خعیرات

 ریرس رب اد عینش هیفس نآ ادا هک درکی ریرقت نانچ نابز دصب نادهدرخ

 رهپس هبیش ی دسر وا نومیمان لک قرفب بصنم رسفا هک هاگره ک «دنناشن بصنم

 یاب یبصنم تخت یاب هک تقو ره و ,دزدهارخ نارب رابدا کس راکزبتس

 4 بس - تضمر دهاوخ نارب تیکت شت آ بضغ یور زا ریئا ةرک .ددرگ وا گرابمان

 رهز ناهنو دنرکش نایع هک

 عینش عیفش راک و «ندرک دیاشن دایعا تریسدب رادغرب هک دنا هتفگ اکح

 رهد مدرم دنتسلپت دمتحم

 .تسا تیاهن ی تآ جنابق و تیاغ ی وا بئاعم هک هشیداقاش هشيردغ

 ؛دوب ترضح نیا ةدرورپ و تاود نیا ةدروآرب کنآ دوجواب - دراد لاح نیه

 و ترارش «دیسر هفیرش ٌهصاخ تاتوب یناریدب کللا ةّلج بانج رظن نم زا
 درک لایخ و ,دنز رابکتسا و دادبتسا مد هک دمآ نادب هدمآ ضرحم و ثعاب دسح

 رد هکنآ ات - تسا یرسرس راک نيا هکنآ وا ةدیتع و - دنک لالقتساب ترازو

 ؛هدرک شومارف ار تمعن قوتح و" هتشادرب شیپ زا ایح باجح انا نامه

 نرق رازه دصب راکزور رد هک تشیگننا یتشحو و .دنآرد یاحی ماقم رد

 ورسف ار نآ لطش طی بآپ هک تخورفارب ٌهنف شثآ و ,درک ناوتت عفد ار نآ

 ناگدب توچ - مراد ربرقت رورک هاجنپ هک دنار دوخ مرش نابزب - دناشنناوتت

 ابرد ششاپربا شدخب بانقآ تلف رورهدنب رکا ناقاخ ترضح

 رابرد ظفلب و ؛دندومرف یوگ هدوپبپ عینش هیفس نآ تاسلک عایسا لاون ناک ءاطع

 ؟ثدرک قیقحص تقایس حیقت مادک زا و هجو هج غلبم نيا» هک دندوم ادا راثترهوک

 ژاژ الاو «یاهب .یراد هسورم كلام تالماح تیک رب حورشم یاسح رکا

 و .دنتشاد کللا ةلج بانج ٌةراب رد هک تقفش و تیانع یور زا سپ - «یاخ

 بجاو .تامرف .دنراد قثالخ ةمامب تبسن هک تلادع و فاصتا ٌةطساو زا

 سوبع و دیقم ار وا لمرام هچار دلو ءک دش رداص یلچ نامه رد عابنالا

 بصل تدکم و ردغ هر - ددرگ نادساح و راررش تربع 6 دراد

 ,دند دوخ یاپ رب دنب .دوبهدز عازن نماد رد هک یتسد زا - دید دوخ راگزور

 - تفاین دوخ تسدپ داب زج .دوبهدرپس ینافویب ةداجرب هک یناپ زا و

 یونثم

 وش رتک هناخ اب ک مدژک وچ قوا شا منت رد مش زیگنارش

 تب

 تافاکم ار تعیط دش بجاو هک تافآ ز نما شاب یدرکد وچ

 تروص نیا نوچ «دندوب هدش وا قفاوم هک فلاخم ناررقم زا یضب و

 و ,دندربورف لاصفنا بیج رد رس راوفشک و .دندش شوماخ هدندوم هدهاشم

 نیا مات و ثیدح نا بقاوع رد نرچ و - دندرک ابا باوصان راک نازا

 سکره هک دندید هنی اعم و «دنتس راک ار هام تک نم» نومضم ,دندرک هشيدآ ریرقل

 ات و دید حاج یور رگید .تفاترب ناشنرفظم بانج صالخا زا یور 5.3

 هدانفارد وا اب هک ره و .دنام مورم قافتا نساحا زا .درک یبیلد قافث راضاب

 - تسشلن یشوخم رگید ؛تساخرب هنک ه رکنآ و هداتفارب

 تیپ

 شندرگ رابکیب دئک رس راب زا

 وکن سب دماین راب دنچ مدد

 دنک ناتسآ نیرد"یاپ هک كيسرس ره

 دنک نادناخ نیدب دصق رکنآ ماجرف

 فسا و ریش زایدا ةقرک زد ناگژور ناشیرب هیفس تآ هما

 ,هداتفا زاردرود ٌةشيدا رد .هدش نایشپ و مدان میظع باوصان فک زا ,یدنام

 - مدروآ لکلکرپ لکرسرب الب - متفرگ شیپ هشیدناان یراک بجع» هک دیوکی دوخ ابو

 رک دوب راک هچ دقن و ریگیاج و تاتوی یناوید دوجواب ینوگهرتیک نیلب ام

 - «مدرک یزارد تابز و مدوم مادقا دا ی نی



 ۱۳۸ یراهدنق ران

 دهد دا ار زبس رس خرس نابز تستفر نادرخب هاوفا رد هک ماهدینش

 - دنناد ی رتوکین نایرگ هدوپی زا ار ناگسبنابز اکح
 تیپ

 ؟رشب ایوگ هک رتهب هتب نابز . شب ایوگ و دنشوخ ماه
 هصغ زا وا مشچ و .دییط یم ریجمز و دنب رد هیفس عیفش کنآ ریرقت لب

 .دوبهدون ناشنرفظم ناگدنب نایصع رابظاب هک 2راسج رب و .دیراب ی نرخ

 خراتب رتسگ لدع ربکا ناقاخ ترضح ناگدنب رکنآ ات - دیئاخ یم تمادن تشگنآ

 تایار اب كرابم رفس نازا ةياعست و نیعبس و عبس نم مارا ةدعق ید ۰

 مان. رون اب تنطاس ناعنآ هام و .دیمارخ رناتجهب یارسناتسب هب رکیرفظ
 دنچ زا دعب - تفرگ مارآ و رارق یریسلا میرس زا و هداپن هرگآ فال ارادب ور

 دیدن سک وزا اش و مان و دندرگ وحم وزا بصنم و ریگیاج یزور

 دنب رد هدایز رکلب هام شش تدع و دید هچیآ دند و «دیسر دوخ لبع یازم و

 تیکت للد ندنگنفا هجنپ رد لادج ةجنپ لابقا بحاص اب  دیلان ی نادنز و

 - تواقش ةناشن ندز هزبتس فال نوزفازور تخض دنوادخاب و «تسا

 تیب

 تخرد نوچ درب رس ار هدنزیتس تخم دنوادخ اب یگدنزبتسس

 عیفش نآ هک دیسر رکا ناقاخ ترضح ناگدنب فرشا رطاخب رکنآ ات
 قاضشا و فاطلا توچ  دننک ادج وا دنب زا دنب «هدروآر دنب زا ار هفس

 .تسا تیاخلا و دلا قوف ناشنرفظم ریزو لاح تب ترضح ناگدنپ
 ذافت عیطملع عاطمنابج رکح هدرک ناش تداعس آ لاح بناج تیاعر

 هچرهب هک دنرب کللاةلج دون ,هتسپ ندرگ و تسد ار هیفس عیفش نآ 6 دماعبا

 نآ نوچ و - ددرگ ناررقم هیت هک دان تسایم ار عیفش نآ .دنک اضاقت وا یار

 عطقم ۱۳۹

 دنوادخ وت» :تفگ و داتسیاب تمدخ شیپ رد «دندروآ هتسپ ندرگ و تسد ار هیفس

 نم نوخ تقارا و «تسا دفا نم ناج رب وت کح ماهدرک هک یرج و .یقح

 ی دا رب ان نا ی نارکحو ی ی انا تمزک

 هانگ نیدب رکا - ناراهانگ هلج رب ارم کنانچ ,هدنادرک قلاف ناگدنک
 - لضف «ینام وفع رگا و ؛دشاب لدع یک تذخاوء

 هعطق

 یداوازس مرک زا مه وت محو رفیب

 یراکوکت و هدنشخ «یشخب رگ و

 یراکهنگ نید .مباقع یازس رکا

 فاصنا و دشاب لدع یک باذع رگا

 ةدیرج رب وفع لق «هدرک تقر نانخس نیزا ناشرفظم ریزو بانج

 رهش رد و - تشادنپ هدرکان و هدوبان ار هل و .دیشک وا ماجرفا لاععا

 - درک توف ماجنارسی عیفش تآ ۵۸۰ هم لوالاعید

 و دارم هاش ازیم تعلط ربخا عولط و تداعس اب تدالو رکذ

 داتفا قافنا اقباس لاس نی رد هک عئاق و نایب

 دارم هاش ازم نایناپج ٌهدد رون و تایلاع ٌهدازهاش تدالو

 مر موس هبنشجن بش رد یرکیم دابآحتف ٌهطخ رد یراممازم هب بالا

 رتخاكن ریکا ناقاخ ترضح و دانفا قافتا ةياعست و نیعبس و نام هنس

 و یرشج باوبا و-دوم یور ترسم تنطلس نیعلاةرق نآ دید زا ار

 فدص رهوک و- دش هدنبات دئات جرب زا یراگماک كلف رتخا و -داشکرب روس

 تعزع لابقتساب لابقا و نعی راط و- تشگ هدنشخر لاعم جرد زا یرایتخ

 - داد دیو گرزب دصاقم دمآ رب دارم و تخن رشم و- دمآ زاورپ رد كرابم
 تایبا

 دمآ دیدپ یربخا فرش جوا تخب ز . . دمآ دیدپ یرهوگ مرک جوم رحم ز
 دمآ دیدن یرب ار نید و تلود لات تفگش دارم لگ لاعم و دجم غای



 ۱۳۰ یراهدنق خیرات

 ما ارس نیت ید مس یا بیم زا رم رک و
 تدالو خیرات هدازهاش ود ره یارب نالسرا مساق انالوم - دمآرب یابر دئات

 خیرات یناث عارصم زا و «ملس هدازهاش تدالو خرات لوا عارصم زا - هتفک

 - دیآ ی تویب دام هدازهاش تدالو

 یونذم ۰

 ازش قسش ملس تناطلس وچ كاب رو ز

 لداع ربکا نب دارم هاش یاول
 بال

 دواج لابقا علطم زا دیمد دما حبص یبلا فاطلاب

 : دناهتفگ ار هدازهاش ترضح تدالو خیرات و
 راز 1

 ریاب هاش نوچمه لکش و عضوب نا دزرف ار قافآ هش

 هردام رباب یا :اتفب متسج لقع زا شدلوم لاس وچ
 اید

 تروص توچ ٌکنآ یهاشداب یهانتمان مرکب دارم و یپلا ضیفب دیما ۰

 - دیای عافترا جراعم یلعاب هنیئآ ره دون یور دارم ةنآ رد هاولد

 بت رم ربجآ ةطحخ بناجم ریگنامج رکا ناقاخ ترضح تضهن رکذ

 مئافو و ثداوح زا یضعب نایب و «عبار

 هلبنس جرب زا ناتسبات رد ثکم لوط زا ناشندیشروخ دیشج نوچ

 مسن اهرگ رکشل مازهنا زا و «دندرک سوق ٌةلاخ هجوتم هدش لول تاذیم و +.

 عید رهش ۲۰ خراب رتسک هیاس رکا ناقاخ ترضح ,تفریذپ لادتعا اوم

 ههدمآ تکرح رد هرگ آ ةقالاراد زا ةيامست و نیعبس و نام ةنس لوالا

 خراب عضوم تازا و - دون فقوت زور هدزاود یرکیس دابآحتف عضوم

 عطقم ۰ ۱۳۱

 یط :یگتسویپ و یگتسهآب مسب حتفب دوب وز اضق هک یملاطب :ع لوالا یداج ۷

 نانج ضایر تراضت رثاهتسجخ مدقم نع زا ار ریجا ٌةطخ ههدومرف تفاسم

 نیلصاولا بطق ترضح ٌةرونم ٌهضور هک ناشنسودرف ماقم نارد و - دینادرگ

 ناتسآ نآ نافکاع زا هدروآ یاج ترایز «تسا هرس سدق نیدلانیعم هجاوخ

 تاقدص و تالصب ار هضور تآ نانکاس و -دوع هحاف ةحاف ءاعدتسا ناشن یاع

 - دومرف ماقم یاشکلد ٌهضور نارد دنچ یزور .هتخاس دنمهرم و ظوظحم

 رکا ناقاخ دوب هروکذم نس رخالایداج مرابچ زور هک مایا نارد مر

 هروکذم دنس نابعش رهش رد - هتقات روکان بوصب تعرع نانع ماشتحا كلف

 - تفای یاصآ جورب تنیز یناقاخ تیار ةچهام وترپ زا روگان

 تب

 تهار كاخ همه دبورب ناگژع تلود مشچ .... یور هک اج ره

 رکاسع هک دش رداص حطم اع درک یک بآ روکان لوک رد نوچ

 ار نآ نایرکشا «هدون تمسق نایشخ و- دنیا ضوح ننآ رفح هروصنم

 نیدلا زرابم "روهت رایض سراف لاح لماش تیاغ ی تیانع - دندرک كاقم

 نیگت و یگنادرم كلس ٌةطبار و یگنازرف دقع ةطساو ذک رداهب ناخدج ريم

 ماع یناراد و تموکح مامز «هدومرف .دوب توتف تاک لمل و تورم ماجرف

 «هداهن وا رایتخا ةضبقب ار تارجگ دحرس و رویدوج و ریجا و روگان تالو

 و لاح مئالم و .دروآ یاج غیلب دح بناوج فاطعتما و تلاتسا رد ک

 رطاخ نوچ - درش مزال تیاعر نسح و تمارک فطل كي ره ٌهزادنا روخارف

 كلام لاوحا و دمآ غراف تابالو روما مظن و تایپم بیت زا فرشا

 مسر تماقا ثعاب ترضح تدیقع یافص و صالخا لاک دش نورقم حالصاب

 «جنگرکش نیدلادیرف خیش ؛نیقی لها ساسا یلاطقالا بطق ترضح ٌةضور ترایز

 : دناهدومرف هلودلاءالع ریم - هدومرف هجوت نت بنا هرس سدق



 ۱۳۲ یراهدنق خم رات

 یعابر

 دشنراو ,نانبج زا هک زکش جنگ نآ

 هتسشاب ایریک لالج برق رد هتسویپ قح «قح ریغ ز هتسراو

 هتسلر دوخ یورب یرد جنگ نوچ

 هدیلط ته دادمتسا ,هداد تسد نیرب ةهضور تآ ترایز فرش و

 : دوب مئرتم ارعشلا كلم یلازغ انالوم بانج ٌةهعطق نیاپ ناییمابلا نابز و

 هعطق

 ورک جنکر کش منیدلادیرف لصاو لاک

 دوب هناورپ ار قشع تاقراب تاذ مش

 فارط ار یبلا جنگ تآ مدرک نتپ رد

 دوب هنارو رد جنگ «مدرم نت نما تست

 .تخودنا یهانتمان تاحوتف رثاخذ و یپلا تحر جنگ زابن تسدپ و

 ناقحتسم رئاس و نارواجم - تساوخ دیئات و ترصن توع ال یح ترضح زا و

 تاقدص تضافاپ ار - دوم شزاو تایطع

 یونثم
 دوشک تجاح تسد وا هاگردب . دون شیاتس ار تاپج یادخ
 یررب و یزوریسف دید ورک یروای یتساوخ وزا راک رهب

 زا هک روهال تسرپ رکیپدیشروخ تیار یور نیئآت شرب ماقم نازا و

 زا هک روپلاید ةنکرپ هب هار یانثا رد - دینادرک «تسا دنه راید دالب تاپما

 فاخب بقللا هکوک ازم زیزع دنزرف بانج ریگتاج و تسا باجنپ تانکر

 عقاو لالجا لووت هروکذم ةنس هدعق یذ مسیب هبنشود خراتب «قلعتم مظعا

 تدجت و ساب دیزع تکلع داضعا و تلود راصنا زا هک یازرم بانج و- دش

 رد وا مراکم یعاسم رکذ و ,یتثتسم تعفر لاکب تیارد روفو زا و هدوب زاتم

 * یاب زا و رک یفقآ ررک ززآ«:قالعا تصوف شب یقه فارظا

 عطقم ۱۳۳

 تی

 رگید نآب ان یربش ز وا تیص داب نوچ نازو

 روک نآب دروشک نیزا وا رکذ بآ نرچ ناور

 یاه هفحص یسب و .دیشک قلال یامنکشپ هداد یرط حضوم تارد

 سئافن زا هباعارگ یاهزوفت و راوهاش لالو رادمان رهاوج زا یارک

 و فلکت تیاغ رد فورظ و نیم سانجا عاوثا و توخر و هرخاف ةشقا

 وکی - دیناسر ضرب هیور و فرشا زا اهناوخ و ,هتخاس هرقن و الط زا نیئرت

 نابز یزیزع و ردق تلالج زا و ؛تفاب لوسق لسح زیزع دنزرف یگدنب

 هاو تم لازم لا اتم قنب وا نلاخ

 تیپ

 دوب تاج ز رتک هک راش ره زوماک

 دوب ناتسآ یریا تلالسج روخرد و

 :ع هفاب عارصم یاببم نا ران (رد) یونزغ دحم خیش و

 - «هدازمش و هش دنزیزع ناناپیم»
 شعافترا باشآ یا .تاسآ رتچ ةچهام ک نآ زا دمپ

 ؛تخادنا روهال یحاونپ تداعس وترب هررکذم نم هجح یذ ۲۲ خراب

 ار وا ریسکتخرم رکا ناقاخ ترضح هک ناخلقنیسح یهاگتسدتراما

 زارفارس یسوبهتع زمب «تسا باجنپ راکرس عاح و .دلا هداد باطخ «غیل مرف»
 مارا ةجح یذ رهش رد و - دیلام نارب هراسخر نریام هاگراب شیپ رد و تشک

 جنب هک روپكلم عضوم رد روصنم تیار یودرا ةباعست و نیعبس و نام نس

 سیف سفنب ترضح ناگدنب و- دومرف لوز ؛تسا روهال ةنطلسلاراد یهورک

 سانجا زا شکشیپ و زادنایاپ مسر هلاراشم تاخ «هدمآ رد روهال بل

 نیس و:نیلظا و باخک و گنراگتر تفبرز لثء هسیفن شفا و توخر و



 ۱۳ یراهدنق خش رات

 بوس هظاستا طابش شرف بکر

 یونثم

 درک دودنارز هربچ ار نيمز درک دولآربنع ار كاخ بلب

 درتسک اش ار هش :تفگ اعد دیشک قلال .یامنکشپ

 فاخ و - دندومرف ینازرا موزاترسم مودق هیلاراشم لزنم رد و

 یسپ

 ات نارک «هداد شیارآ و بیز ار لزنم نآ یحاون و لوح ماه هیلاّراش

 ةريش و ینامداش تاوخ «هتخادنا ناولا یابیلاق یانکاد لم رآ نارک

 تاسف هزار
 یونذم

 شرورب نت و قوذ نازا تفای ناج هک

 سک تساادن شدسح هک یدع سوه ار وزرآ درب نآ هچرم ز

 هار زا ,هدومرف چروک دوهال یحاو زا روکذم رهش ۳ خیرات رد و

 تیارد هار یانثا رد - دندومرفیم یط لزانم نانکراکش ردنلاج و هلان

 ضف رطاخ زا لزغ نیا ار رادتقالا یوذ هاشداپ ترضح راکش برق یحاو

 هر ی
 شروخ هنوگ هنگ ناز هریش رس

 - دژرب رس رانآ

 لرغ

 تفرگ هلال وچ ار تشد وا نوخ تفرسگک هلاک هاشداب ةیچ

 تفرگ هلای وند قاسم زاب ٌک فیرح یا هرایشه شاب

 هلال و لک یریروخ رس

 رایسب .تاش ویرپ ار هش دوب

 هلآ فلل ز «نیب هب «رکا هاش

 ةيامسا و نیعبس و عسل ٌةنس «رفظلا و ریخلاپ مخ ؛رفص رهش هرغ رد هصقلا

 رهش ۱۱ خخرات رد هک نآ ات - تشک لالج تاقدارس میخ هزوریفراصح یلارح

 تفرگ هلاژ لس ز ناماد يا

 تفرگ هلاتب زا رگید رپ-سلد

 تفرگ هلابق و طخ اب ار دنه

۱۳۵ ۳ 

 هابتشا كلف هاگرد ضرعریم و یشخریم و یگیییجاوت هک ناخرکش روکذم

 باکترا زا «زارفارس زین هاشداپ برق تداعسب هیلع بصانم دوجواب و ؛دوب

 نارد - هتشگ شوپی و تسم تسارورغ و هاج بارش ةقيقاق هک رو بارش
 لدسع کاح كف قلاخ و «تسا رادغ و مقثم كف رک وا شرط یتنم
 تلاح نارد - ه یلافو ار شیرق و «تسین یاقب ار شهاج - رادتقااب راعش
 صاخ ةدرپارس نابجاح زا کی هک یشخریم ناغزاپش - هدمآ شنروکب یتسم
 بضغ- هدروخ بارش ناخرکشل هک دناسر ضرعب «هدش فقاو وا یشوپیب زا «دوب

 م از یرگیشخم ریم بصنم و «دندومرف دنب ار وا - هدمآ تکرح رد یهاشداپ

 ترضح كرابم تابج لصا هک نآ تتیقح - ددومرف تبانع ناخزابپش نام
 قفاوم وا تمجلاع تمه ةهجو و ؛تسا یمانم میج فلاخم رکا ناقاخ
 ةناضولخ رد رب تبانا ةقلح قفوت یعاود هک هدش امتدم هچانچ - فیرش عرش
 آ فرشا رطاخ هاگشیپ رب هابتتسا لفارقتیاده لیلد و .هدز لغی لد

 رهاظ یهانم باکترا حیبقت رب یبلا مابلا هظل ره و .هدروآ دورف ترضح

 - دون ی یناوغرا بارش رفت رب یناحبس دراو نامز ره و .دش یم

 تب
 دینش ینافو یوب قرسط زک دیسر یا قشع مع ات

 هل هبهدادم تا لا ناکم اتم مث هادث ک یپلا تحر یعاد و

 للخ و درگ دوجو ینروص یتس رد 5 دشاپ رایسپ - تشگ نورقم تباجا
 - درک ناوت نآ الت و كرادت یرایشه رد هک دبای عوقو دنچ

 هعطق

 كلم بابرا شیپ و باد تسین ندوب تسم

 تسشوخ یرایشه نیئآ تتطلس رد ار مان



 ۱۳۹ یراهدنق خخرات

 شوخ بارخ یتسد . كلء نابساپ دشاب هاش

 تسشوخ یرادیب ؛تسین قلال باوخ ار نابساپ

 نرخ مدبمد قاشع مشچ نوچ رغاس ةدید هک زیگناطاشت مسوم تارد

 فارد و-دز کّسرب ار یاوغرا بارش ماج بآ ریس ٌالال دننام هدوب زیر

 نرچ هدرک ی ابق نهارپ تابوخ ضراع كشر زا لک هک ازفاترشع نامز

 - دروآرب ترابط بآپ ار هوجو ماج ناروجپم دید كلمدرم

 تی

 تخر بارش یبلا کس وا هک یهاش

 تخر بارش یود ز و درک عرش مت

 کنابگ و - دش لدبم ناتسربیادخ ریکت هب ناتس یوه یاه و

 یوربآ ؛دزیم تامرم رد تسد هک ره و- تفای ضوع نارادنید یاعدب ناراوخیم

 ۱ ۷ 0 - تفاییم دحیب بدا دامن یم تارکم دح رد یاپ رکنآ و-تضریم شتمرح

 نا رتخاک شیهن تشادرب نانچ ندروخ ی مسر

 ساک دنراد نوگترس فودرگ یور رب بش من

 علاط و یزوریفب هزوریفراصح یحاو زا رلایزوریف رکیپ رفظ تایار ٌهصلا

 رک هجا روبه یخ ار ی یوم چی دین
 بال

 و تو موس

 دوزف مهرب زور و بش نتفرب دوم «دمآ دوعلأ» هب كس

 هکربتم ماقج ةيامست و نیعبس و مست فنس لوالا عیر ةرغ خراب و
 ۳1 دم ۸ هم هم

 9 ریم یامت هّتا سدق ؛نیدلا نبعم هجاوخ نلصاولا بطق ترضح ٌةهئس ٌهدسو

 دادمتسا هلع ٌةناتسآ نآ نانکاس زا و - دش فرشم آررکم ترایز فرشب «هدیسر

 لابقا و تداعسب فیرش ناکم نازا و تساوخ ترصن و رفظ «هدیلط مه

 عطقم ۱۳۷

 هنشود زور رد و . تشک تنطاس زکم هجرتم «هداهن تلود باکر رد یاپ

 سفن .دیآ رد دبلاکب هک حور دننام لاعتم وا تیانع نامض رد لاح رهش ۱

 رورس و حرف تیاغ رد زور دنچ و - دینادرگ فرشم فیرش دوجوب ار هرگآ

 دنچ زا دعب و- )٩( تخادرپ ترشع و مزب سلجم دی روضح و تجهب تیاهت و

 لوزن روکذم رهش مدفه هبنشجنپ زور رد هدوم هجوت دابآحتف ٌبصقب یزور

 - دنتشاد فرصم روکذم ٌهبصق نآ ینادابآ و ریمعت رب تمن یلاع ته - دندومرف

 لوالا یداج رهش ۱۰ خراب و - دش دهاوخ روک ذم لیصفتب نیزا دعب هفانچ

 لحم رد هک دقن و ءایشا نآ ريغ هنامرج ,هتشادرپ دنب ار ناخرکشل هروکذم نم

 رارق رگید هبپور رازه هاجنپ غلبم .دوب هدش لصاو هرماع ٌةنازخب ندمآ ییگودنب

 - دناسر هساع ٌةنازخ هک تفاب

 سودرف لزنم نتفاي تراضن و ,هاجفصآ یاممم نایب رد راتفگ

 .هاگتسدنامیلس رک ۱ ناقاخ ترضح :چهام وتر زا ,هابتشا

 هاوغلد هجو رب طاشت طاسپ نالای طاسبا و

 فرشا رطاخ ةحفص رب ار طاشت طاسب مقر هتسویپ رتام هدیح رطاخ تبغر

 نویاسه ریض حول رب ار طاسبنا و شيع مزب تروص هشیمه و هدنادرگیم ریرح

 ۱ و
 فیرش مدقم نمی ار ناشترفظم بانج لزنم هک دش نآ هجوتم ارآمزب هاشداپ

 ناشن رفظم رزو ةرابرد تافتا و تیانع وئرپ و «دزاس نیچ ناتسراپم كشر

 ریرس رقتسهپ «هدومرف هجوت یرکیس دابآ حنف ماقم زا اذه لع "انپ - دزاس رهاظ
 د نزوت :لاالسا . لود تیام

 عارصم

 رابرهش کوک رهشب دسآرد زاب

 لزتم ارد ةياعست و نيعبس و مسل انس نابعش رهش مهدفه زور و



 ۱۳۸ یراهدنق خرات

 زن دیظد ریزو نآ و - دومرف رهاظ طاسبنا لاک و طاش تیاغ فیرش

 و طاشت مزب و یروخ و شیع سلج ,هتخاس ایم هناورسخ نشج و هناهاشداپ مزب

 هدامآ و هتخاس ترشع بابسا و درک ةتسارآ نیچ ةناخراگت و نیرب تشم یبفی

 لمم و نیچ یاید و تشرز هشَقا و - تشک هداشک تجپب و ترسم باوبا و

 ترضح ٌةهناخ تلود رد زا زادنایاپ مسرب یدزب اشک و سلطا و گنرف.

 - تخادنا هار رد «دشاب هدوب وگ رازه ود یزاوم هک فیرش لزنم 5

 توپ

 نیچ نخ تروص فتس یاب نیئزت تفاب هر نتخادنا اپ ز

 - دنتسب نيئآ زبن ار نیکاکد و رازاب ما .دوب رازاب زا روبع رم نوچ

 تي

 هتساوخ لد هچره نارد ایم هتسارآ دش یفاکود وس ره

 زا راگزود تسد هک درک راش رهرگ و رز نادنچ فرط ره زا و

 - هدنام زاب نآ راش

 تیپ

 راثن یاهرز دادعت زا زجاع دراطع دش

 دشکرب نازی اهرز تآ دناوت م هرهز

 بانط (اب) لم و تفبرز یاپنایماش لزنم نآ بناوج و فارطازا و

 - دندرک یاپ رب ناشارف سیدز یاهزتق اب نگتر یابنوتس و نیمشیربا

 تیپ
 هتخادنا هیاس ناپج رد نابج

 لخت و تفبرز زا شنورد و طالرقس زا شرهاظ هک هاگرخ و

 هستخارفارب تعنصب یرپپم

 : هدرک یزود شن توام

 رو ٌهق نرچ ًالجح .هگرخ هن رومعم تب نوچ ةناخ .هگرخ هن

 رد فارع و قاسارخ یاپلاق زا نیمشیربا و لمش و تفبرز یابشرف و

  هتخادنا نیئرن و تفاطل تیاغ

 گنر تفه یزودرز ساجا ز گنرسف و مور یایدب نیزم

 نآ فارطا و ,هتشگ روصم و شقنم دروجال و ءالطب ابناخ .... نورد و

 دیفس جوراس و چگب ار ازفناج ماقم نآ یاهراوید و یاشکلد لح

 ةناخراگت تریغ هک هداد تنیز و بیز .دیامن ور ورد هک رولب نی لاثم ,هدرک

 نیرپ تشپب اسب سنا سلج و - دش نیرب خرچ جورب یازفاكشر و نیچ

 ناسب نایلایدب عبطرهز نارگشمار و نالاشوخ ناینغم و - تفای شیارآ
 یار عاس زا هچیانچ - (دن) دیناسر یربنچ خرچ ار دور و دورس زاوآ دیهان

 ٌهراظن تریح تیاغ زا و «دمآ خرچ رد نامسآ ماب رب هرهز ناشیا یازفاحور

 ةربچ و طاشت خر یدپراب یلونب و .دنام یاج رب یاپ رادرکنیمز نلج نآ

 ترشع تیار تسینامداش ربهر هک یناورسخ هارب و «دنتخورفای طاسثپا

 ناممآ جوا زا نانلا یادص ناتسدنه هدعاقو ناسارخ ٌةقیرطب و «دنتخارفا یم

 - دندنارذگ یم

 عصب
 دنتخاس ی ناتساد دص تاللب نوچ تابرطم

 ۳ عئادب رادآ مظن یاهرد نایلا حیلم ءامدن و ناسللا حیصف ءارعش و

 تراظن و زیگنا برط فثاطل توالح و - دندرکم راثت سنا سلج رد بیرغ رث

 تای بثارنب و- دشيم  رازه کی سلج ترارط و قنور زبمآگنر فئارظ

 زا هودنل و مغ هر لالز بآ نرچ نانخس عنادب و لالح رحم نوچ

 عطقم ۱۳۹

 تی



 1 یراهدنق خعیرات

 ناعمآ باشفآ و یناماک تلود ماود یاعدب نابز و ,دنداشک ی کت یابلد

 *دوب ایوگ یناتسروشک

 ! تخم ةورذ ماد داب تاقم َت تخن تاوج شخاطع هاش یا هک

 رکیپ هام ره تضراع مش ز ! روا داب تلالج یناتبش

 اووصم زن .لع زا قاب .یابن !رود دب مشچ اداب و لابقا ز

 - هتخوس رت ربنع و یدنه دوع نیمیسو نیرز یاهرب رد (رادرز) سگرت و

 دیواج تایح ةلح رفذا كم و یراق دوع یوب و ربع و ريع روخم راخ و

 - دندیشوب یم كاخ ناریسا ناگداددابر ناجا ین نق

 تب

 ریز دبیلان و ماج دیدنخ دیع روخم زا تسب را اوه

 بیترت «دوبدنأوت روضح و حرف و رورس و تجپب باپسا زا هعآ و

 - دوبهتفای شیارآ و بیز یامداش سلجم و یامم هداد

 تو
 دود تابرخ یور وچ ترشع مزب

 ناتسآ یچرواب ناداتسا و هصاخ لواکب ناریم ماجناتجپب مابا نارد و

 .دنتخاس ایم و دعم مافهزوریف خرچ بکاوک ددمپ ماعط ةدئام ماشتحا كلف

 مع ةصرع زا عوج مسر هفیطل ةيرشا ترک و هسیفن ةعطا روفو زا و

 - دناخادنار

 یونثم ۱

 دورپحور تمعن یاهماوخ یدش درگتبم مدرسه یورسخ مزب هب

 یهاش یاس ز یاوخ رپ

 تارد بامتفاضن راثآتوالح هکآوفو بابا تالقنت و اههوم زا و

 یهاوخ ینادنچره دوب ایم

 عطقم ۱۱

 نادندب تریح تسشگنا نانج ضایر نابغاب هک تشگ عج رادقم نآ یفامپم

 و برط تابجاو دیپع و روس و نشج بابرا رئاس بیترت زا دعب و - تفرگ

 مزال ناض تبسن زاوهدنب هاشداپ ترضح زورفاترشع زور نارد روضح

 هک اراخ ٌهسيفل ةفیرش ةصاخ یابق ,هدوم رهاظ تقفش و تافتلا لاک زارعالا

 جواب ار شتلزنه و ردق ٌهیاپ و .دنتخاس زارفارس هدومرف تیانع .دنتشادرب رد

 طاسب زا هانپ لع هاشداپ «دوم یور تاداعس نمایم نوچ - دنتخارفارب نیرب رهپم

 تم تخترب تعفر نارک ناویا رد ,هدیمارخ ینامداش یارس نحصب ینویامه طاشت

 رک و ريشش رک زا هناورسخ تاکرت و هناهاشداپ یاهشکشپپ و .هتسشن ینلاماک

 و رب و عصرم یالط )٩( كيناپ یگلک و هقانا و عصم ءالط رجنخ

 اراس ربنع زا یوبشوخرپ یابیاکر واههلاپ و رادرکبش ءالط زوسدوع

 - ددروآرد فرشا رظنب هداهن بیترپ هرقن والط یایناوخ رد رفذا كشم و

 - دنادرگ رطعم ار كالفا نایناحور ناج میشربنع میس هچنانچ

 تب

 راض هتسگ یبناج رهب دقع رازه ابص هدانک ةشوگ رب هفان رازه

 هرقل و الط زوسهب و نادعش و ددعتم هرقن و الط تک الط تالآ زا و

 - دیناسر ضرعب نیمیس نسانجا عاوثا و نیرز فورظ و الط ٌهباتفآ و تشط و

 تب
 راوهاش رهوگ و رز سج ز

 سلطا و یدزب یاخیک و یگنرف لمح و یور تفبرز زا هسیفت هشق او

 یامشکرز و ینکد َتح (و) رز بود و هریچ و یراخم یاراخ و ییاطخ

 :یاگرانس یماشللم و ... و یارجک

 راش زا نور و باسح زا نوزف

 تب

 نلف :نع ای ریردو یاشتک گنرنف شاق و مور یاید ز
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 كف یراهدنق خات ۳

 2 ۱ : 7 1 شلا و داب نوچ نادیمرد كي ره هک رکیربا لیف ریجنز جنپ و تسیپ و
 زا تعاس رب و «درکیم هرخ ابمشچ قرب ناسب نالف یاهنآ و ,تفاتش یب
 رهپس نادیم رد هک یفوگ ناگوچ لکشب اسآدنک موطرخ نیک و مشخ تیاغ
 تودرگ صرع 5 ایوگ ناچب یاهدژا رادرب ....و هدوبر دهارخ ار كلف یوک

 - دیشک دنهارخ رد مدب ار
 هعطق

 تروص زا و بیم لکیمب روط هورک وچ
 فا زکتم ؛یع ز و ,هدنرغ ها هاش - رو

 موطرخ هتشاذگ رب كف ج وا ز هم

 سنادند هتشاذگ تودرگ رتسنچ ز همه

 هقعاص ربخبارش رکیپر هپس داهنربا داینبهوک تا٩لف هدنژ نانایف و

 - دندنگفا یگنرف تفبرز و ل ناوتسگرب ار تلوصقرب تیه

 ۱ تب

 نگنف شتآ زادا كکنچ دوب نت هدیشوب هلج ناوتیگرب

 ینالط كگنچ و هدرک عصرم یالط یاه تادند هک ار هصاخ لنت و

 تیقاوب و رهاوسجب یراک ندنک عصرم یالط یدنکوچ و هتفرگ تسدرب عصم

 یاهرد و دیراورم یاههشوخ نآ لشلشم رادآ یاپلعل نآ یاههق رد رادمان

 - دنتسارایب هدابن لیف یالاپ «هدش نآ ةتالع راوهاش

 هعطق

 ناتس هلال راسهوک رب یهوک تفگش

 ناطرس رد رهم دنام یراعع ۰

 دنیارای شیدنکوچ هک نامز نارم

 ازوج هقطنم شیرابمع درکب رکم

 نابج رابرهش هاگرد یوس یتبونپ نشدنزآ رجو) تنمآ یا هد و

 5 راتفر شوخ راوهار کرت 4 ناقارع و رادرکقرب نرع نایسا و

 ۷ عطقم ۱:۳

 ,هتسارآ خیم مجیاب شلمن لالد و - دندشی هیاسمه .تادرگ نودرگاب دتاسرا

 یور رب هیاس نوچ راتفر فلعلپ و-تشگی نیورپ و هرهز زا رپ نيمز یود
 - تفرگین تقبس دوخ یاس رب تعرس تیاغ زا و ؛تفریم هتسهآ راوید

 تیپ
 ما عصم هالط نیز هه مارخ تودرک راوهر ناپسا ز

 ناهوکهرک رادربراپ .... رتش یابهراطق و یعدرب رتسا یاهراطق و

 : راتفر داب

 رادرراب تارتسا راطق

 لمجترپ هلسج هدرک اهرتش
 ۳ ی
 بهذم لج و زابج ار یماع

 راسفا و نالاپ و لج" اب لنکم

 لکوآ ه هدر امابای

 بتم مشیرا ز گنت و راسف

 بارد «دنا تخت و جات ةتسياش هک تخناوج یاهدازهاش یارب زا و".
 ۱ : لاع یابم

 یوتثم

 یسونپآ  یاهدازیدسنه یسور راددیرپ نابغ ز

 زودرز 1 هدیشول همه

 زا یتمیق رهاوج للکم رک شوبناتقآ دودنارز یوگ و اسآ لاله ناگوچ و

 لیجعتب زابهقتح فک رد "هربم نوچ یوگ نآ - دوب هزوبف و توقاب و لعل

 زورو بش نوچ دحب دندزواب

 نانکهدجس و «تفریم رسب نادیم تحاس رسپ رس رادرکداب و هدرکیم تکرح
 ی راسی و نیمی رب اسآلاله ناگوچ مخ رد و .دیسربی بلب كاخ راسخر
 : .  درکیب قرت هلال ةرثادب اش زکم زا و هدیطغ

 هعطق

 رز نالوص دیگ رچ ءوا یاش دناوخ كم

 نادیم رد یوگ دزاب وچ .وا دنپم دزوم كلف



 ۱۶ یراهدنق غخیرات

 ار ناگوچ 3 تلودب دزاس یرتشم زا 3

 تاگوچ اد یوگ تمپ دزاس و هام زا یپگ

 ناخ تیانع تسد - دانفا نسحتسم ,هدروآرد ریگلاع یا هدازهاش رظن رد

 ,هدیناشوپ هسیفن علخ ار تبترمهردس ٌهدس نامداخ و ناکیدزن زا یضبب هلاداشم

 درب تک راقرواب زاهد ناسا

 هاشداپ ترضح یاعد

 هاشداپ ترضح مشهتسجخ مدقب كرابم لزبم نیا زورما هک یلاعت ها دمح

 یاس زا نابج و «تسا نیرم ناوریشون ناویا نوچ رادمان هاشنپش و راکماک

 دیزم رد ار وا یلاعت قح نشلگ ماع ملاقا عابر و عاقب و «نشور وا تلادع

 ریزو نیا ٌهطساوب ار قح نید و ؛داهد رع ابتتمی ال دال ی لنت

 - داعالا هلا و ! دانادرگ تسدیوق ناشنرفظم .

 ینابم تمبن یاع تمه نمیب هرگ آ ةفالخلاراد ترامع نایب رد راتفک

 توپ هرخاف عیفر نصح نآ یانب زا لمم رکذ و ,یناب ناهج
 یابر ترضح تیانع

 ریظن و هبش یب نادنمرته و لماک راث "هتجخ لیدب ین ناسدنبم ریض رب

 - تسیلاع تراس رک مان نیطالس زا هک دوبدهاوخ هدیشوپ لقاع راکنیریش

 تسلا ضرغ - دوب رعزارد هدننکترابع ین ای زاد :دناهتفگ هچانچ

 لات و هناحبس قح راگدیرفآ و - دنامی رید ناشيا رثا بیسپ نیطالس مان هک

 .دیرفایپ ار ضرا و ءاعس و ضرع و لوط و «درک تسه ار لاع تادوجوم نوچ

 دیسر باطخ «دیسر هوای راک نوچ - درکن ما ار سک اپنآ قلخت رد
 و عوع عصع م ۶ و موم

 .«اهاننب فک میقوف ءاملا لاو رظین فا» هک دیامرفم هچنانچ .دیرگت نم یاهانب رد هک

 دن هفک ناگرزب و .دیآیمنرد ترابع رد ترابع دئاوف هک دم مولعم هم دّقم
 ند

 ردق زا نادرم رادقم رایع یی «"هراد هرلا "ةمه و "هان لجرلا "فرش :دنا

 عطقم ۱:۰

 تامدقم نیا رک - دنیام هناخ لا سابق ناشیا تورم زا و «دنریگ تراع

 !داب نابج هدنامرف دیا ات هک نابیک ورسخ و ناهج هاشداپ هک تارامع زا فرط

 - تسا هرک آ ٌیالاراد ٌةعلق ؛هدرکریبعت

 تس

 یپسلا تفارر صوصخ یهاشداپ كلم ةنبیز

 تز یایآ ناذنا ربع یراک نازاع زا یه نناع ماارت یا

 هاج هاگ زا ٌک دنتخادرپ ینانب اب دنتخاس یرصق یتقو معنت و لاح مت و اند

 ار قفوت نابج ود راکدیرفآ نامزلارخآ رود رد هک لات هّلا دمح .دمآ ناشیا

 ....ّلا دابع رصان "لا ضرا ناطلس نیضرالا ین هّنا لظ «نیطالسلا ناطلس قیفر

 زا هک هرکآ ةفالْاراد هک دینادرک یکلم دلحخ" «هاشداپ ربکا دم نیدلالالج رفظلا پا

 نیرد ,نوحشم فثاطل عاوناب یظعا داوسو تسا ناتسودنه تبالو تاظعم

 ناداتسا و دنمرنه ناراعم اذه لع ءانب- هتخادنا حرط ٌةملق ترضح ناکدب الو

 هتسلاش یعلاط و ةياعسل و نیعبس و یدحا ٌهنس رد هتسجخ تعاس رد دننامی

 تسد كياچ نارورنه و «دنتخادنا حرط ار نآ ساسا «ءانبلل دحالا " موی» را

 داتسا رازه ود و - دنتخادرپ نآ تفاطل قئاقد .دوب روثک دمآرس كيره هک

 راک هعلتق تراس نارد هک راکهنوچ و راک: داتسا رازه ود و شار کس

 رکیم
 زا خرس ۷ 2 نودرگ رازه و دندرکیم راک هعلق نارد نخ وروآ راک یاپ

 دزاوچ ولت اک نزودرزه رازه تشه و - دندمآیم راک یاپ هزور ره «دند

 توج بآ رد هد ترضح زا یتشکدصات و - دروآی یرکیس روجحتف عضوم

 -ظدروآیم .هلراغ .نشع

 تیپ
 ندشک درابن نودرگ رک یرابپ ندیود ردنا دش نودرگ یوس ره

 روصق نوچه 6 نوج یابرد لحاس رب دش هتخاس خرس گنس زا ًةلق و



 ۳ یراهدنق خرات

 قدوتم هه و هو

 «راهنالا اتم نم یرجم تانج» تناکم فرش تایلاع تانج روصق رورسلاروفوم

 - هنفاترب قلروخ روصق ماکحتسا ٌهجنب وا تنازر و راصح تناصح و ,هتفاپ

 یوثم
 !داب رود نادب روصق ترصق ز !داب رومعم وت زا روصق یانپ

 تاسآ مم زارف رب دزس تاتسآ خرچ رصق نینچ ساسا

 تح تاکس عیج اجر و بصخ ماگنه وا روفوم معن هک رومعم یربش

 ار راصما راطقا ناطق وا راثآ عفانم بارم و هدومن دناوت لفکت ار اس ما

 ی روصق تفاطل و تهزن و- دوب دناوآ لماش یعارم تربک و یدایا روفوب

 شریظن ی یکاما و ریذ_پلد تاراعع تفص و ««داملا تاذ مرا» كفر شرزصق

 یرد رعق رد یطو وا ناور بآ كشر زا دادفب ةلجد - هدال ین یلا»

 و .هتخادنا نیبج رد نیچ رت هدید و كشخ بل اب حرف وتو هتخاس

 ریاعم و نئافس عاونا و - هدینک ناویح ًةمشچ ةراسخر رب تلذم لن

 ًةسدنه دادع رد نآ دادعت هک هدرک ناور بآ رب قلالخ نیدنچ جاتحا بپسب

 یارب لاع تبج راپچ فانکا زا ما فانصا یابرغ ماحدزا و دجنگن رکف

 هرگآ فاللاراد هک دناهدش عمتجم کلم نانچ رد تاجاح یراوط و تاراجت

 عباوت و لاعا زا هعقب عیس و مقر حیسف روپش یاهرهش و - هدش ناتسودنه ماع

 - دشاب رتمظعم زا ریش و دادفب (زا) داوس نازا یرهش نیرت رصت هک تساجآ

 نمز یهورک دنه كلاع راس رد و - تسا روهال رهش و لیهد رهش هلمج نازا

 - دشابث تعارز حلاص و تراس لباق هک دنباین

 تبب

 رهپس ک یروشک هدنسخرف و یرهش هتسجخ

 تاب نآ ریست هدیدن شيوخ رودپ

 خرس گنس زا م وا یابقاط و خرس گشنس نآ راوید تمام هک نآ تقیقتح

 عطقم 1:۷

 تریغ رد نآ هراظن زا كلف قاط و ,درآ تریح نارد مو هک یتفص رب هذروآرب

 ربکا زک هدزناب راوید ضرع «یهاشربکا عارذ تآ روت یک و - دوش

 باب هجنانچ ,زک جنپ و هاجنپ ابفرش رس ات دانب زا وراب .عافترا و .یهاش
 رد و دنتخاس اهرظنم و اهههاخ_تانوب تبج وراب ضرع رد و - دنا هدنیاسر

 چک زا یاورداش هعلق درک رد و -دنتخارفارب هدیشم جورب عالضا زا یملض ره

 هعلق زیر كاخ و ءدسرت در هملق راویدب قدنخ بآ زا هک دناهدیشک هنوچ و

 راوید ات ناورذاش زا هک هتخاس قدنخ ناورداش درک و- درک ناوت روصت زین

 یرصم قئالخ ماحدزا و ترثک زا یتدم كدنا و دشاب رگ تسیب قدنخ
 یوعد نیا تحص و - عمال یرازاب تیز و بیز روفو زا و .تشگ عماج

 تاحفص رب دشاپ تفار و لدع زا نآ راونا قرشم هک تسترابع و توارط راتآ

 یترامع یثایز نیدب و- رهاب نآ ناکس و ناطوا لاوحار و .تسا رهاظ تآ

 - داتفن هدهاشم

 دشابن ایز نينچ .دشاب رگ و یاب ایز نینچ نیا دشابن
 ینبم خرس راجحا و حاولا زا یلاع تارامع هعلق تآ فرطرب و

 عوفرم فقس و رومعلا تب فرغ كشر هک رظان دایآتشهب نارد و - دنتخاس

 عاونا و شیارآ نوتف اب بناوج زا نیمض عالضا و نیکم دامعا دنتخارفارب وب

 رادج و فقس و ,شورفم راجحا زا نیمز ٌهصرع - دنداد بیترت شیاءغ و فلکت

 زا ینام ناور و ,شوقنم و تبثم و روصم تآ (ی) اه راوید و رد (و)

 هلابش شناریا تافرش فارطا و - شوهدم و ریحتم نآ رواصت و لیئاع لع

 تیآ تخاس تحسف هک نکره - دنفایم هدهاشم نیرب دلخ كشر نیمز رد و

 تنکم بابسا و تلود روما قسن نیرب دند ناینب نآ تهزب بیترت و ناکم

 و یگغوراد و قبطنم تعباتم و تمیام رب ار ماع و صاخ و «تفای قستتم ار



 ۱5۸ یراهدنق غخشرات

 تاخمساقدمم یراعش تنطلس ریبدت نسحم ار لاع ترامع نآ یاما بحاص

 نانچ هک هدروآ یاب غیرب یعونب هیلّراشم نا و - دندوب هدومرف شیوفآ رحیم

 توش ها6 اب هاست تان و خرس گنس زا عیفد ناتسربش و للاع ینراع

 لالقتساپ ناهاشداپ لاس هد رد هک یراک و -دنداشک هزاورد رابچ فارطا زا و

 و «دنداد ماظتا یلاع تراسع نآ نارادراکرس و هغوراد .درکدنناوت ماجنارس

 «دندرک نیرفآ نارادراکرس و نایامرفراک نارپ «هدومرف بجعت پاپ نآ رد القع

 یالآ یالاب زا یرّتشم مرجال - دندنام ناریح یاورنامرف نازا اههدندناپج و

 ربکا تاقاخ ینعا «رتدگ هیاس هاشداپ_ ترضح یا و حدم رد مشش خرچ

 : هدرک اشنا تایا یریا

 تاسنا

 ینادزی لضف ضیفب ,یهاش دنتس رد یهز

 نا ندنکشا ردشل «لوا یدسبم تمشحم

 یراد تابج داینب یاپ رب تتمه تسد ز

 ناتلتسم شصح «نیصح ماد تلود رودپ

 تردق تبتر زا دزس (ار) ناطالس یزا رفارس

 نام طسد ره اع هداسب هیاپ زا ۶
 تسثز رک دتنه راید ردنا هبلق یداه

 یا وخ نیرفآ شلیلخ ماد لد و ناج زا دنک

 تسا رومعم تیب نآ ,یمه دمآ نایس دق فاطم

 یاب ار هملت تآ یدش ابر دیئات نآ وچ

 ماد نوگهسو رپپم دراد مخ تش ورا وچ

 یاشپ هدید زا دم وا تناتمآ ربات یک

 طقن 1۹۹

 شهاگردب رضخا مراط متفه ماب رب لحز

 یابرد رس دسآرب یودنه لثم تشیپب

 ناکما یهز ,ناسحا یهز .تمشح یهز «تمه یهز

 یاد و یصاق ابنیزا دنباییه دوخ ظح هک

 هاشداب ترضح یاعد

 ! داراد طوسبم و دل تاینامج رس رب ار تنطلس یناب نیا یپلا
 هعطق

 میلقا تفه نارقحاص لود رود  نیرب دخ لاثم تراع ود دش مامت
 میلس خیش ماتقم ؛یرکیس ٌةط یی هرگا ةنالشاراد هطحم یی

 میدق كلکب «نیرب تشهب ود» هدز مقد رصق لاع ود نیا خیرات "یپ زا رهپس

 نامرفش ندام ساسا نایب و : یکی دابآحتف رهش ندرک[نب رکذ

 یردنکسا رفنودی رف رکا ناقاخ ترضح

 رائآ زا و ؛تسئآرب یتیم داسف و نوک لع ماظن هک تارابع ساسا زا
 کوک رابغ هک رادن-قاكلف رایتداعس هاشداپ نیا توزفازور تلود

 هک هرک آ ٌةالْلا راد ٌعلق ترابع .تسنودرک نانشور ٌهدد ًةمرس شرکاسع

 رک دندرک لذب هناورسخ نئارخ و هناهاشداپ رئاخذ «تسا تنطلس ریرس رقم

 - تشگ شکشیپ و موقم ًاحورشم نيزا لبق

 هعطق

 یا... فودیرف عصح دش انپ ایز و بوخ و شکلد نانچ

 5 یاین اسب یو وا یا رکک

 نیعبس و عسل ةنس یاشا میر رهش خراب ریما زا هک الو نیرد و

 : دندومرف لالجا لوزت هرک آ ةفالارادب هدومن تمجارم ةياعست و



 بیل

 لالج رقتبع لاع بکوم دیسر لابقا و تلودب یبلا نوع نبی

 ات ؛دیساجا ذافب عابتالامزال ح یرکیس روجحتف رهش یانب هب

 هلختم ٌهعقر رب نآ _سابا طخ نیزر یار سدنپم توچ - دنزاس كللاراد

 هوک رس رب و نیمز یور رب هورک هع ود هژثاد نآ رادم هک دومرف «دیشک

 بجاو عح و- دندرکانب نآ زکرم و طبع تاغاب و نیتاسب و- دنزاس اههناخ

 «دنک هناخ یانب هرناد یاضف توردنا هک سکره ک دش رداص ناعذالا

 «دشاب ررقم یعزانم شیوشت یی وا كل درج رد و دوشت عنام هدیرفآ چه

 تبغر نآ راعتسا و داوس راشکتما و یضارا تاوما یایحا رد فلاوط ات

 داضحتساب نالصح و راکلگ و شارگنس ناداتسا و هلبع هوجو سپ - دنیامن

 «تفد عورش «تسا ءاپتنالا "دوجم و ءادتبالا "دوعسم هک لعع رد و - دندومن داهتجا

 ناقشاع لد توچ ءک یابنیمز و - دیسر مامتاب یتدم لهس و یتصرف كدناب و

 هلال راذع و نابوخ راسخر نوچ هدوب بات یب نادنمره راک ناسب و بارخ

 نکاسم 5 باوج و فارطا و  تفای اب و قثور و افص و توارط نابور

 اهرازاب و دجاسم رهش رد و - تشک ناتخرد تبنم دوب بلاعث یکاما و بنارا

 - دنتخاس ریخ عاتب رگید و اهارس ناوراک و تاماح و

 سل

 دشک یطخ را كاخ زکرم درکب تفرح
 یو :تیمالسما .دسسوت .تتنرآ دزگچ که

 تسویپ رودصب الا فان کح ةيابست و نينام و میرا لس روپش رد و

 نیک اکد «تسا هرک آ ةفالثلاراد بنا هک هژاورد ات یهاشداپ رابرد زا رک

 قوسراپچ رابرد بیرق و - دزاس هنوچ و گر خرس گنس زا بوخ

 بنا خرس کس زا یلاع قاط هس .هداد بیترت نیئزترپ" :یابناکد ر لمتش

 عطقم ۱۱

 رد سرقم كلف قاط و .دنک ی تربح نارد مو هک یعونب دناهتسب رازاب

 وترپ هکنآ ماگنه رد هک تفای ذافث لعا ترضح تراشا زین و - .... دنفا یم تریغ

 فاداعم و شوهزبت ناسدبنم تفات یفیرخ جرب هب دیشروخ دیشج تافتا

 یوداب رود هک یضیرع یروس رب لمتشم دندیشک یربش تروص شوک تخس

 ًنيمضن زگ یس ابفرش رس ات داینب زا وراب عافت راو یهاشرکا عارذب تآ
 -دسر مامتاب یدوز نیرد هک تسا دیما - هداشک اه هزاورد فارطا زا و - دشاب

 «هرصنزع .ریکا ناقاخ ترضح یاشکهسدنه ریض تاعرخم هک تارامع ٌالج زا و

 دنا هتشارفا ار تمرح میرح و تلطلس ناکم قاورنودرک راگنینروخ لحم ؛تسا

 ؛هدش تشهد و مدن معدن و تاجخ و تفخ تفج نآ تریغ زا كلف قاط هن قاطن 1

 زا كابش یاممشچ نوچ نانشور ؛هدد نآ عوضوم شق و عوفم فتس تروص

 - دنادرگم نیش كاخ ار درم حرص خرص شرتسکج جت حانج و .دنامیم زاب تریح

 رد و - دوم یم ارس اف ۲5 سودرف روصق فرش فرط رب فرغ نازا و

 اوت ناادمم ما یراق سس اقا رج قاف تیپ لاش .یزآ الا

 : دسر ی تاج شوگب نيا
 تیپ

 رس مهن هک سر تسد تسیپ نرچ وت لصو خاکب

 ماب نبرب تسیا هتشرف ماد رک تن اتسا روس

 راپچ و هناخ رارچ عضو رب قرط زا قاور نودرگ ترابع نآ نحص رد 7

 كابش و باوبا و - دنتشارفارب هدیشارت خرس گنس زا مات هناخ ناریا و هفص

 ج نآ تاراعم رد ردتشه تشم نزاخ ۹ قم هتخادرپ و تلجخ رد زا ز

 راکرس یاههناخراک للاع ترابع نآ بناوج و فارطا رد و دنآیع رد تشهد

 هتفاب بیر نحص :ننارد والت ور دنآهدوع ترایع هفیرش ًهصاخ تاتوبب

 روص سکع ندوم رد و ,دنزی یریارب مد قداص حبص اب افصب شیآ ةکرب 5



 ۱9۲ یراهدنق غرات

 یهام ٌهضیب و «درش ناوت نآ رعق رد گیر ةناد- دریگیم تقبس یاهیتک هنیثآ رب
 - دد ناوت نآ فوج رد

 تب
 تسیئاپورس ه یایرد هک ,هب تسیئایرد اسب یریگبآ

 رب ار والت نآ بآ «تسا ةيامست و نینام و تس هنس هک الو نیرد و

 همه نیا اب و - دناهدرک رپ الط و هر و سم تاجکتت بآ یاج هدروآ

 - دید دئاوت ار نآ لحاس مو حایس ه و هدیسر دناوت شرعقب میف ضاوغ هن

 تب

 الط و فرشا تشم یکی ره .  دشبای رگآ اههدنب دوش هچ
 : هدمآ تباث یلاع تارابع نآ فصو رد هدیصق نیا تایا یضعب

 تابیا

 رگنب تشهب نوچه «رکیپ هردس خاک نیا

 روک تارف شآ ,سنع تانف شکاخ

 ماع یانبلا ریسخ «تنج یامع تریغ

 ربکا .تامالاراد «مظعا رورلا تی

 تفاز رود لتع نوچ و زورفلد عیط تدچ

 دورپ حور رع نوچ و یادزمغ شیع توچ

 تاد وا قاط ز تک تنج تشه ناویا

 رمشم شناتسآ تروچ روشک تفه تادیم

 ار ام دوب دوعوم نادزی تشپب زا ها

 رسکی دوم لصاح تاقاخ تشب كنيا

 رسصاق مو شاردا شانب تفر اب

 ربسنعم (نانج) زغم شیاوه حق زو

 حق ۱9۳

 نالوص محخ رد قتل هدوسمع فوگ

 رودسم هسق ه شقاط قاطن ه رب

 ان تسد ز تلآ دریذپ تیوسل ات

 روصم نینچ یضو دشاب هدد هن یگره

 ۰ ناریح دنام زجع زا فاصوا وچ نآ فصو رد

 ریسه نخس یار ی ان هک درضخ اتفگ

 سرما نوش: یاس یورو تکنآ هک اب

 رونا باتفآ هم ؛مراچ تامسآ اب

 تلوصماس دیشج نیا ورسخ تناقاخ

 ۱  رکشهراتم هام :رفیرتسشم  دیسدروخ

 ریسک دسع تاقاخ «روشک تفه یاطاس

 ردنکس هد یرسک «توکدم عبد یاراد

 دولوم هم نیزا دوجوم هیون ود ره دوعس

 روشک تفه اطلس رصنع راچ دوصقم

 ۳ میسر وچ دص قلح رد شدنسک مخ بآت

 رسصیق وچ دص شوگ رد شدن م لس

 نشد قورع رد تسیراج بآ وچ شیت

 رفنضغ ةدید رد ورشرخ بآ وسچ شیپ

 ینامز دوخ غی نرچ شدیشک رب 5 سک ره

 رهوگ قرغ غین نرچ دش رسب ات یاپ زا
 دوخ رب زا رت نوچ شدنار رود هک سکناو

 رسفا هرت كاخ زا تکی لاش دراد



 3 یراهدنق غخرات

 هی نان نی وا لیاش لو ات

 رت و هزات و بازهم تلود تخرد هتفگ

 ! ناوک نیرق ناویا اداب .تسه هک ات

 !رتسکشیع ناقاخ ادا تم خرسچ ات

 شکلد نا سچ راچ زا یراگماک تفت ی

 سس ی تفرگ یفح شزیچ راچ هتتسوپ

 رفوا طاقت زا ناج رسما بارش زا عبط

 ربسلد لامج زا مشچ .برطم یاون زا شوک
 گم لاع ساسانودرگ هاگردب كيزا ردنکسا ندمآ زاب رکذ

 ربظنی ریگنامج ربکا ناقاخ ترضح ار وا مئارج زا ندومن وفع و

 ةلسلس نیا مزالم هک كيزا ردنکسا هک دش روکذم لاس دنچ نیزا لق

 ردنکسا ریگیاج هک دوا ةطخ زا لقلع ندش هتشک زا دعب .دوب ناش لاع

 یووآ .نوج هک .دتفگ زیگبنا هنستف نادسفم زا یمج ؛دمآر «دوب ررقم ناخ
ِ 
 نادناخ نیا یغاب و نشد هک ناناففا لسلسب ار دوخ ,ةدش هاگرد نیزا نادرا

 نآ تامدقم نیرب انب - دویدنهاوخ تنم نونع رع همه هک دناسر دیاپ ,هدش

 نایصع نابایب رد راوس دصفاپ اب ,هدش هتفیرف لضم موق لوقب لدهداس كيزا

 لیخرس و رادرس هک ناففا ناملس تمزالم هجوتم .هتشگ هارمگ لالض هیت و

 عمط وا راهظتساب .هتشاد زبزع ار وا مدقم ناتفا ناملس - دش «دوب راکم ناناتفا

 رایسب دوقن و رز و دوم یرادلد ار وا و ,درک ناتسودنه تایالو زا یضعپ

 : تفگ (و) درک ردنکسا رطاخ نانیمطا مداد

 تیپ

 یدمآ نیشیوخ ةناخ یوس یدمآ نمچ یوسب ؛یورس وآ

 عاوا و دنارذگ تاقوا تااقفا نایمرد لاس جنپ تدم هک نآ ات

 عطقم ۱۰

 ناناخناخ - هتخاس هلیسو ار ناخمعنم ناناخناخ بانج رغالاب - دیشک تاشیوشت
 زا و .دمآ ربفر راورضخ ار ردنکسا «دوب ریرسنودرگ هاگزد هجوتم نوچ

 ةيامست و نینام ةنس رفص ربش لئاوا خراب «هدمآ شیپ مد مدتب تابلظ

 - دیدرگ ززعم ناشآ كئالم ناتسآ یسوب هبتعب ,هدمآ لعم هاگردب ناناخناخ یمارمهب

 «تخاس نیریش تیانع نیم رورپ هدنب رک | ناقاخ ترضح ار وا ناج ماک و

 رک ناداخاخ نوچ - تفاب ریکباج تصخر «هتشاد ینازرا واب ار ژنهکل ٌدطخ و

 ردنکسا «تفای تمجارم تصخد هدوب ررقم روپنوج راکرس یناراد و تموکحت
 هی زر ترا یکم موج ید هو طب اش بز نهال

 هرم ایند زا و دام رگید اسب یور یدوز نارد هدوبهتخاس دوخ قمر

 ی ز
 یونثم

 ؟دروخف ردنکس شتایح شخد 6

 راگزور متسر دی هک ردنکب

 درک هک یریلد تمعل تارفکب

 راوخ تشک نینچ تمع نارفک ز

 یراهب نیلاسب رس یزور دنچ زا ددب دیسر ژنهکل هط نوچ هصقلا
 رورغ راد نیزا ةياعست و نیينام ةنس لوالا یداج رهش مد رد و دا

 - دوم لاقتا

 هاشداب ترضح یاعد

 رکا سناقاخ ترضح نوزفازور تلدعم ع_ و نویامه تنطاس لالظ
 !داب هدنپات و دلخم مدآ دال وا مراکا و ماع مظاعا قرافم رد رورپ هرذ

 تایآ ترصن هاشداپ ترضح تآبلاع تایار تع زع رکذ

 تیانعب تیالو نآ ندوم حتف و ,تارجگ تیالو بناجم
 تاعقاو و تالاح زا یضعب ندرک نایب و .تایطعلا بهاو

 ریگروشک هاشداپ ترضح یاشکلکش ریض و یارآكلم یار نوچ



 یراهدنق خیرات
۱9۹ 

 «سجاوخ نیاصاولا بطق ترضح ترابز تعزع رب ریدنبحاص هاشنمش و

 ًةنس رفص رهش رخآ خیرات رد ,تفای ممصآ ؛هرس سدق «یتشچ یریدلا نيعم

 قافتا یرکیس دابآحتف ةطخ ماقم زا نویامه تشکر ةيامست و نینام

 گنخ هداشک نابز غرص یاداب حیصن تابزب یناگنس یلاوح رد - دانفا

 هدروآ تلود باکر رد یاپ دیص یوج و تسج «هدوم بلط مارخشوخ

 - دندش هاگدیص هجوتم

 تو

 راکشرش باتشفاک مدحبص

 لاباامدع نالوارق و لاشی نارادل زا كيره هک دنداد نامرف

 راوسخرچ زبس گنخرب :تسزف

 هجوم یگنادیص گنهآپ «هدنود قرب یاههتیچ اب «هدنبج هتیچ و ریش نوچ

 ترودک درگ لاکهش) راث ] زا شلاتمیب یاوه هک یاشکلد یارحص و «دندش

 و ر هزبس نیتاسپ یورپآ تبج نوچب عناص تردق د و هدرب اباد زا لالم و

 - هدروآ نیمز یور رب نیحایر

 تفای یاگدنز بآ ةمهچ تفای یناوج شورضخ ٌهزیس

 ار شنیرفآ یزبسرس داد

 یابم هبلاغ هشفنب

 ار شیپ دورف نه ه زبس

 دآوس رب یاشک هفات مس زا حبص داب

 لمل ةنوک یراکش ترخ زا هاگراکش كلاخ رک دندومب راکش نادنچ و

 یریلد ربش هار یانثا رد :دندوم تعجارم راکش زا نوچ - هتفرک ناشخدب

 - یدام نیمز رب ور ششیپ هبرک ناسپ نابای رپ هک دش رهاظ

 ۰ زر ۳

 یدابن شتآ «لدرپ" رویغ

 گتس لد زا ناج ناور یدروآ رب

 یدازوید «لاثمنودرگ «یدد

 گنچ یتخادنا لثلا ی را هوکب

 عطقم ۱۷

 یدرپس ناج «یدوب مار رگا یربن ناج وا تلوص زا یسک

 ار لگ و بآ جازتما زا دارم ار لدریش نآ یوزاپ موگ هچ
۳ 
 شمالغ اراد و رصیق نارازه شمار تسلودرگ خرچ ریش 4

 یهورگ رس ره ید زجاع ورک یهوک دروآ ورف هزبن كيپ

 نیهز رد ناتسناج زین نانسب ار دد نآ نکناریش رک ا ناقاغ ترطح

 ترضح نیئآتشب ور ترایز هجوم ریش نتشک غارف زا دمپ و - دروآ

 ,هیلع نا ةحر «راوس نخ نیسح دیس «رابتعالاو میظعتلا بجاو ةدازماما ,تازنمالاو

 ؛هننآ ,ش ناف یوزر زآ ول سا عقاو ریجا علق هوک یالاب رد ک

 . دامن رتسگضیف ٌةبتع نارب صالخا هیچ روا دیشروخ دننام

 ز

 دایع نیز تامدود غارچ داتوا بطق نآ یع نیا نیسح

 نشااوا تا نودرگ خرچ گنخ هک نکات تشک فو :نازا .لشت ناوم

 شیاپ كلاخ ناکاپ ناج ناراز» شیاج تسا ریما هوک جواب

 نیئآ تشرب ةطور نآ ترایز فرش هروکذم انس لوالا عید۱۰ خیراتب و

 یامرح و ناک.سیقلب ناگب زا رنکا و نایلاع یاهدازهاش ترضح و - داد تسد

 - دنتشگ فرشم فاوط تداعب زین «هدش باستنارفظ باکر هارمه هصاخ

 فرشا رطاخ رد ,هدرک تارجک تبالو ريخست ُهيعاد تمهن دنلب تمه انا نیرد

 دن ریم بانج هارمه مارک نیطالس و ماظعنیزاوخ زا یضعب هک ددرگ ریگیاج نویامه

 تارجک دحرس ات رویدوج و ریجا و روگ ان راکرس یاراد و تموکع هک ناغ

 لوزت ریجا راکرس لاعا رد لابقا ةدرپارس و - دنباب قاحتلا هدرب قلعتم واب

 یالقنم هبلاّژاشم بانج هک تفای ذاف فرش عانناهج نامرف و - دوم رف لالجا

 رکا ناقاخ ترضح ناگدنب و- دهد رارق راتثارج و راغئارب ,هدش رتایزوریف رکش

 - دندش هجوتم لابقا و تاودب .هدومن بقاعت و هدومرف چوک ریجا زا ریگتابج



 ۱5۸ یراهدنق خعیرات

 بش رد تاقوا نما و تاعاس نبحا رد هک دندیناسر تراشپ مایا نیرد و

 دم هدازهاش دوحمتبقاع دولوم هروکذم ٌةنس لوالا یدامج رهش مود هنشراپچ

 علاطدوعسم دولوم نیا هک یلاعت هقءاشنا - دندومن دلوت ریجا ٌبصق رد ازریم لاناد

 ! نیرهاطلا هترتع و ینلاب ,دشاب ناسنا عون تغارف تاب بجوم رشح ات

 بن

 دمآ رسپ مظعم تاقاخ ةناخ رد دوعسم علاط رب هک داد رخ لابقا

 : هدومرف مظن ار هدازهاش تدالو خیرات نالسرا مساق انالوم و

 یونلم

 لایخ یور زا علطم نیا عرصم ره نالسرا

 لایناد ازم دولوم "ی یضرات سه

 تیب
 اندلا و نیدلا نيعم تایانع زا نیا دوب

 ادیپ رگد هاج و یماح ار نید وایند دش هک

 فاثلا یداج رهش ۸ خراتب یهورس یحاونب هار یاشا رد هلاّژاشم نوچ

 زا هک نایچلیا -دندوب_هتسشن هناخ ناویدب دوخ لزم رد هدندیسر هروکذم نم

 رد هدش فرشم بانج تمزالم فرشب و دندوب هدمآ یهورس هب هنام هجار بناج

 تعامج نازا کی هک هدادم تعامج آب «تسا دنه لها فدعاق هک لوبت رب عادو نيح

 تحصب هدش كين مخز نآ رخالآب - دز ینز هتخادنا بانج ةنیس رب ردمج رجاف رفاک

 لتقب رن ماع هچره یراوخب یعج اب ار رجاف رفاک نآ اجنامه هچرگا - تشگ لدبم

 یور تلالم یسب ار رتسگ ترم هاشداپ ترضح مالما رب نیزا اما «دندروآ

 -دندیسر لزنم نادپ روکذم رهش ۱۰ خراتپ ,هدومن راذلبا كرابم سفنب - هداد

 . - تفای تدابش ٌهجرد دودح نارد ناخراتت دلو دم تسود و

 بناج زا یرگیچلباب شابل رق رفن تسیپ اب ناکرت کی لعراب نیح نیرد و

 حلق ۱ ۱9۹

 - دیناردذگ هفحت مسرب قاچپتیارهسا .هدمآ پسایبط هاش باون دلو ازمدحم ناطاس

 زا نیعم ررق» رهش هک نتب یاوح .هدومرف چو لزیعلزنم نویامه بکوم نوچ

 نیرقرفظ یودرا ندیسر زا لیق .دندوم ف لالجا لوزن «تسا تارجک یاهرهش

 یاپ هک دابآدحاب دوخ ,هتشاذگ نتپ هب ار دوخ رس ناپ کاح یدالوف ناخ ریش

 گنج تبار و تسش داپآدحا کاح ناخداععا ٌلباقم رد ؛تسا تارجک تخت

 زا ,دندوب هروصنم تایار فلاخم هک یثلا نایازم و تخارفارپ هلتاقم و

 هدمآ ناخداتعا كموکب دندوب هتخاب دوخ یاوام و ماقم 3 هردور و چورب

 ناقاخ ترضح ناگدنب تایآرفظ تایار لوصو ربخ هاگان هک ,دندزبم تقفاوم مد
 بناج نایازریم - هدوم رارف ناخریش شعنلاتانب نرچه «هدوم عاتسا ار رکا

 ردام ,هدمآ رب نت زا ناخریش رسپ و - دندش قرفتم تروص و چورب و هددورپ

 هرامتسا ریس تعرس داب و را زا و .تفر رگتدحاب .هتشادرب ار دوخ چروک و

 - دندوم راتخا رارق رب رارف .هدرک

 یونلم
 باقن دنفارب نرچ روخ یور زا 6 باتفآ نرچ هتک نا رهاظ دوب

 رون ز بسلظ وچه دوش نازیرگ روبظ لا دشاب اد 9

 رادتقا و ریخس دق رد یربش نینچ هلتاقم و هلباقم تحز .ف هصقملا

 بجرلا بجر رهش خراب رکا نافاخ ترضح ناگدنب و دمآرد راگماک هاشداپ

 یآمتدایس و -دنتسشن دوش ماقم و ام هتفای تلاعسا تیعر و - دندمآ رد نتب رهشب

 لاوح رد هک عالق و - ددومرف نیمآ رهش نآ یرادقشب ار ههراب ناخدحادیس

 نیطالس و نیلاوخ زا یضعب «دوب هروصنم رک اسع روبع رغ رب و شاوح و

 نویامه تضبه .هدش نابات تعرسكلف کدخ رب تفصباتفآ دوخ ,هدرس
 دایآدحاب .هداد هعاطم نیمارف ار ثللانیع مکح و - تفای میمصآ دابآدحا بناج
 _دنتخاس هناور تارجک ماکح ندروآ تبج



 یراهدنق خعرات
۱۹۰ 

 تیث

 د وءرف «سج آ تفریذ رد هدیدن
 دوب ار كالا نع هک نان ز

 رد «هدروآ یلعا ربرس ةیاپ ار ینارجک رفظم ناطاس بجر هام من رد و

 یا غلاو دماح دیس ممد هبنشود بش رد و- تشک مظتنم نامداخ كلس

 رب ؛هدروآ ار با رتوبا هاش كللانیع مکح و - ظدش فرشم

 رادتقاكلذ هاشداپ
 یسوا هبتعب یشبح

 راسشترصن تایار نوج - دروآ تارجگ ماکح ندآ

 یشبح ناخ غلاو روکذم ناخداتعا «دومرف لالجا لوزن دابآدحا یحاونب

 فارما راس اب قرشلاكلم و كللاهجو و كالا رابتخا و یشح ناخراجج و

 و تنویاه حتف راش .هدمآ شیپ یگدنب مدقب دندوب نکاس دابآدحا رد هک

 بجر مدزناپ خراتب دابآدحا رد و دندیناسر میدقتب موزلترسم مودق شکشیپ

 یوئزغ دمت خیش و - دندناوخ ریگتابج هاشداپ ترضح یان مانب کس و هبطخ

 : هدومرف تارجک حتف خرات رد

 یعابر

 تایح بآ نوچ وتب رسیم دیدرگ تالظ نیدنچ دمب تارجک حتف

 «تارجگ حتف» ز دئوج تفک لد سانشهدرخ لد ز مسج وچ خیرات

 ابمرح زا یضعب یراخ دجع خیش و ههراب ناخدومم بجر سیب رد و

 زا زین یجروق .تاخ لالج و - دندروآ لعا ریرس ةياب ؛دندوب هدنام رک

 نیسح مهار زود نیرد و - هدش فرشم یسوباپ هدومن تعجام انار تلاسر

 دد فرشا رظنب ؛هداتسرف لعا ریرس ةياپب لیف ییجنز كي و تشاد هضرع ازم

 دابآدحا زا نابش مشه رد و -داتفث لوبقم وا تشاد هضرع و ,دمآ

 یور زا رایتخا  كللاراتخا نيح نیرد - هدرک چوک تداعس و تلودب

 ار روکذ« یاما و ناخ داتعا ترطح تاگدش - هدوم رارف رارطضا

 دی. قله تیابنک مزاع هدرک درقم

۱۹ 
 عطقم

 تب

 ار هم ه دنام تلزبم ار ک هن درک یشنادی یی یوق زا وچ

 «دیدرک مالعاترص رکشل مایخ برضم تیاسکب ناعش مشش زور رد و

 حرطم ار ناىع یایرد رتسکهیاس رکا نافاخ ینعا هرحم و رب هاشداپ ترضح و

 - دینادرگ توربج رانآ ربظم و ایرک راوثا

 یعابر

 دورس یابرد ٌهیامارگ رد" ناو رورظدیشررخ ياسكاف هاش نآ

 روبع رب هدش هنیس فدص رد رد" رو وترپ روخ وچه هدنگنف بآ رب

 و رانفرزبت یتشک رد برشمدیشج راگماک و برطدیهان رایرهش

 بایسا بیترت و طاش بابرا بیغرتپ - تفرک مارآ رارق و هنیکس ین ٌةنیفس

 ناراسکاخ نآ راذگهر زا هک رابغ عفد رم و .داد نامرف طاسبنا و ترشع

 رغاس رد ناشرابغ بارش هدوبهتسثث شرامشتآم ریض رب راگزورهیس

 نامع یایرد - هتخادنا بآ رد یتشک و یتشک رد ترشع بآ ,هتخبر ناشنلاله

 :سایقتلب نربلا مه نونکم رس هقاي یزارفارس ناسا ریآ نازا

 دوخ دارا یاضتفع كي ره هباپدنلب رح نآ یاع لفم یامها و - دش حضاو

 - دوب رگهواج زن حرفم دهاش و .دندون تغر دوخ عبط قفاوم فک

 تیپ
 رئات تارلد لسل بل وچ ار بارش

 را هداب وچ ار زیگنا حرف حرض

 راخذ رحم لحاسب راثدترشع رایرهش یتشک رانفرزت ره توچ و

 تابش ۱۷ هبنش هس زور رد و - دش لصتم راثدترص یودراب ؛هدیسر .

 قارجک تاخسر و «هتشذگ ودرا لاوح زا نيسح مه ربا هک دیسر ريخ

 یمظع تلود نیا یماوخاوم زا مد و هدوبهدرک شوگ رد یگدنب ةقلسح هک ار



 ۱۲ یراهدنق خخرات

 دابآدحا تموکح یاپورس ار مظعا ناخ زور تر تنیوتک مس غیت هب ار وا هدزیم .

 نالک ناخ ربکا ناقاخ ترضح ناگدنب دنداد تصخر وا تیالوب .هدیناشرپ

 .هتشاذگاپمرح و نایلاع یاهدازهاش تمدخ رد نیناوخ زا یدنچ اب ار

 رگید هاو, زا یضف اب ار .یناغزایه و ههدزک راعلنا نیش رشت دوش

 هار زا یهدنار هورک لبچ ات و - دندش هجوتم نیسحميهارا بّقع زا «هداتسرف

 ترطح باکر رد و - دنتفای بآ فرط نارد ار افلام ,هتشذگ یردنپم

 کنآ دوجو اب نیسحمبهاریا -دندوبن شیب راوس تسییودص بیرق ربکا ناقاخ

 تصرف نیرد - هداد هار دوخت ساق ساره و مو .تشاد هاره راوس رازه

 نراقم - تفرگ الاب لادج و لانق شت آ ,هدیسر اههکی زا رگید سک دص ات

 بکاوک دارفا توچ .هدرک عولط هلباقع هاشداپ یاسناسآ رنچ باشآ کنآ

 لسح ار تا یاپ و «ننتفاین رار ةتسا ماقم باتآ یربارب زا

 بی رق

 دوبهدیسسرت  شیگنجزوریف ز دوبهدید شیزوریف گنج رد وچ

 - دون رارف بش نارد هتفرگ شیپ زیرگ هار ازم نیسح مهار رخالاب

 هتفرگراخ نا هجبوک رب ناشیا رذگ ؛دوب بش و «دندوب بقع رد هک ناناوج

 ناشیرپ یابلد نوچ نالینم و موقز ُ؛رجش ترثک راس و نع زا 5 هداتفا

 - دوعی لاح نازا ندش نورب هار .دوب ولع نافلاخم

 تل

 افق ناو یار تک شا رب یا

 دل وا رکج رد زج هک تشگ (ی)رجنخ

 درجم - هدز اشیا رب گناب تلوصریش هاشداپ ترضح نح نرد

 .دناهدنش ناشیا زاوآ هک نافلاخم و - دنتفای هزات یناج یازفایگدنز زاوآ عاتسا

 عطقم ۰ ۱۳

 - هتخر رس رب رابدا كاخ .هدش قرفتم م زا شعللاتانپ دننام

 تیپ

 راپم دنلسکب مایا ٌتفه راطق دنز هئامو رب گناپ زکا و یباپم

 و - دندومرف تعجام هردورب رهاظ رد بش نیمه رد ترضح ناگدنب و

 ترضح و - دندش هجوتم نیکد هارب ,هدش ادج وزا نیسح میهارپا لافطا و لایع

 تروص علف ریخسل هجوتم هرد ور زا هروکذم نابعش رهش عج و تساب رد

 ت یدش

 «هدش هجوتم هرکا بناج هدو« رارف هتقاب تسکش نیسحميها را نوچ

 لینسب ایازا «هتفر بآ و د نایع و ةهتمآزد للهد یحاونپ نو ان هار زا

 لاح نارد و دش باجنب هجوتم درک تعجارم لبئس زا رخالاب و - تفر

 .هتخاس مزبنم ار وا هنلت عضوم رد هدوم بقاعت ار وا باجنپ نئاوخ و نابجناخ

 ,هتفر نوریپ مزر نازا نیسحیها ربا - هدروآ تسدپ ار نیسحدوعسم شردارب و

 ناخ دیعس تسدب رخآ رد .هدروخ یریت ,هدش راتفرگ ناچولب ةنایمرد بش

 یدحا ةنس رفص رهش متسیب رد و - هدرک ميلست قم تاج ناف جهات

 دوعسم و - هدروآ هرکا ٌةفالْلارادب ار وا رس ناخدیمس بانج ةياعست و ننام و

 تابج ناش - هدش ریگتسد گنج رد هدوب وا ناردارب زا کی هک نسح

 رظنب هتخود ار وا مشچ هک تسوبب ذافنب یلعا کح - دزوآ هانپ ماع هاگردب

 ,هدوم وفع سلج نامه رد - دندروآ رد هدوم لمع کح بجوم, - دنروآ رد فرشا

 - دش سوم رایلاوگ ةعلسق رد و دندابنک ار وا مشچ

 تیپ

 راپسب نادنز «یشکیع راز رگ راذگم ناسآ .دنفا تسد وچ نشد

 عالف زا ؛تسا نامع یایرد لحاس س هک تروص ٌهءلق نوچ هاب

 و رصح دح زا نوری راصح نارد ماکحتسا باسا و ؛تسلارجگ رامتشالا ریثک



 ۱34 ۲ ۱ یراهدنق غغ رات

 یفلا نیسح دم نيح نارد و - دمآ فرشا رطاخ رد هملق یرآ ریست ,راش

 زیرگب ود هدرپس دنچ یدودعم و نادان نابزمرب ار دوخ مدم و چرک

 یدیت «هدش رورفم هعلق نآ تناتم و تناصحم تبقاعد تعامج نآ و - هداهن

 - دندمآ شیپ تلباقم و تمئاب "هدیناشوپ ناشیا تریصب و رصپ باوص هار تخم

 روکذم راصح یلاوح ناضمر ٩ خخراتپ رتسکتلدعم ربکا ناقاخ ترضح ناگدنپ و

 ةلق هجوتم لابقا و تلودب ترضح ناگدنب هک یتقو رد - دندومرف لالجا لووت

 نایازرم و یتتپ ناناغفا و یدالوف ناخریش هک دیسر نانچ رابخا «دندش تروص

 هدون هرصاحم ار نآپ رهش "هدمآ نپپ رهاظب «هدرک رگیدکیاب تقفاوم فلاخم یغلا

 یهاشنبش بضغ شتآ ربخ نیزا - هدش نصحتم هعلق رد هه راب یناخدمحادبس

 بقللا کوک ازرم بانج هک تفایرادصا فرش ناشیلاع نامرف - هتفریذپ لاعتشا

 و تاخدحهاش و ناخدمم نیدلابطق بانج «هدش رکشا رادرس مظعا ناخن

 و هولام راکرس یاهرکشل اب ناخدارمدمم و تاخگنروف و غادب هاش

 ؛دندوب نیرفرفظ یودرا هارمه ک نیناوخ زا یدنچ و یریدنچ و نسیار

 و یدالوف ناخریش لئاقم و برح ؛هدش کوک ازرم بانج ددم و كموکپ

 درمان دابآدحا و - دندش هجوتم «دنا لوئشم نر ةرصاحم لامما هک نت ناناتفا

 : دناهدومرف خ.رات باپ نارد هلودلاژالع ريم و - دش هکوک ازم

 هعطق

 ودع مغر یلع تارجگ کاح دش هاش رکا تلود مظعا ناخ

 هود دنداد تاربش» هک اتفک سانش هدرخ لد ز متسجوچ خیرات

 زا .هدش قحلم هکوکازرم بانج هدمآ اهرگیاج زا هروکذم ناوخ

 ناضعر هد رد دابآدحا زا و «دندوم نتپ تعیزع ,هدرک چروک یعامجا تاثییب ام آ

 هدندرک لوزن نتپ عباوت و تافاضع توچ و- دندش نتپ هجوتم ,هدومن چرک

 - دندومن مایق هبراضم و هیرام بابسا زیهجت و فوفص هیت و رکشل بیت رب

۱۹۰ 
 عطقم

 رافثارب و «دش نیزم ناشیا نارکون و ناخغادپهاش و کوک ازرم بانج مساب لرق

 ناخدحهاش مساپ راغئارج و «تفای بیتر نارک و و ناخدمنیدلابطق بانج مساپ

 گنرونب رکشل نآ لواره و تشک بترم نیناوخ زا یضعب و ناخدامدجم و

 و دوخ نارسب اب یدالوف ناخریش اجازا - هدش هدامآ نیناوخ زا یضعب و ناخ

 دانارب ار یفلا نایازرم .هدرک بت راغنارج و رافنارب و لوق نانانفا

 لادج بابتلا و لانق ةرثان نیناج زا ناضر مدزه خراب .هدرک رافنارج و

 - تفرگ الاب

 یونثم
 نوزف نوحیج گیر زا یرایسب هب نوخ یابیرد ود «موگت رکشل ود

 تایم زا نیک. ریشش دندیشک تناووآ روز .ناییلد نیم رهن

 بناج نیزا - دندرک هدهاشم هنیاعم ار ریختسر زور زور تارد قلا

 توماه رد هلولو و هوک رد هلزاز تاییلد و ناراوس و نادرم ةرعت زا

 ناشنومانی نانانفا زا نانف و دایرف نافلاخم بناج زا و - دانفا نابای و

 رافنارج و راغنارب ,هدنار شیپ دوخ یاپ وس و لحم زا كي ره و تا فن

 هرم و - دنتخوآ ناریگیتشک ناسب رگیدکی اب و .دنتشر مرد نافلاخم و ناقفاوم

 هبراضم و هبرام نيح رد افلام زا یضعب هک رعم نیرد و - دمآرب ریگوراد

 لدسج زن وا هدینا-ر وا تسد و رسرب مخز دنچ - دندش هلباقم ناخدع هاشب

 توچ - دش دابآادحا هجوتم "هدش نادرگیور .هتشگ تقاط ین ,هدوع رایسپ

 - دندان زیرگب یور هدندرک هدهاشم ار یرما عون نيا نيناوخ نارکوت زا یضعپ

 و - دنتخاس رشتنم مازبنا ٌزاوآ و «دیان یور مخزمشچ هک دوب كيدزن کنانچ

 خوسر غامد رد یزگناهنتف لایخ ار ناتصرفد هک دمآرب مهم یعونب دابآدحا

 ییافلاخم - تفات تیالو نآ فانکا و فارطارب روش و رش رارش و «تفای

 ةزوح نایماح نطاب سارم و فوخ ناشیا ساب و تکرش زا هک دندر ناىک



۳۰ 

 ۱1 یراهدنق خعیرات

 نید میرح ناظقاح رئاض رد" یعزف و بعر رکم و ؛تسا های هار مالسا

 : دناهتخانشن نیقب و - هدش نکمتم

 راد رس زا دنارذگنرب كيل بتشودرگ ارم درو دهکر ب

 ةصاخ نارکو اب «دناهدوب لوق رد هک ناخغادهاش و هکوکازرم بانج ۱

 و قرفم ار تانشد لوا المو و هلح رد و .هدش نافلاخ هجوتم دوخ

 لد «هدام گدن و مان نادیم یاپ و گنج یارحصب یور - دنا هدرک ناشیرپ

 دوج رود ماسح ماج زا و .دندوم لاغتشا لاتق شتآ لاعتشاب ,هتشادرب ناج را

 او زاغآ یئاشفارس ناتس نوچ ناریلد بارش زا غیت - دندوهیپ رگیدکی رب

 از رعارصت ها گرمید هآ و رک نرم لو هسد ابا یهراشب هزبن

 - دیناسر یلعا بکوم مادخ شوه شوگب یازفحرف ةدرم

 هعطق

 فرصنیال سع دش یزیزع مزع رکشل

 ماقماق دش حتف شیار رک ماقم رد

 اوه دریگ تاک غاز زا وچ شرت سگرک

 ماح تفج دوش ناهاوخد تاج موش مرب

 دروخیم شخیت بآ توچ «شنشد رس دهن یم

 مادسم" ددرکیم هاوخدب رس رد شخیت باک

 ار نانشد هدرپ هلح زین «دناهدوب دانارب رد هک ناخخدجمندلابطت و

 هار رد ناج ناراپسناج یعمج و «هتخاس رت و هزین نت و ریشش فلطع

 «هداشک ناهد ار لجا ترافس ريت «هدش راز راک لوفصم «هتشاگنا مدع هاشداب

 - هدومرف لمحت رپس "هدوم لواطت هزین دنچ ره - هداد نابز ار لیع تراهم غیت 8

 - هدرک رایتخا یتتورف رپس «هدرک رابظا یتسدریز زرگ هاگره و

 عطقم ۱۹۷

 مظن

 درد لد ری دش تاود ید توخت

 رقم .قاج حس ات

 وافوس درک .یتادرع .شزک .دد تناسهذ

 زا .تبوت .لتشاک .تشگم یر ۱

 هتک نیش هتل رام

 هتشگ ریس دوخ زا یاشآ تو

 درم کتی
 .هروخ یر  هدنض

 زا مخز دی دن > یمه

 درکیم زد َ

 دنتشگ قرب .ترچ )٩( تاتسوب یرگب
 دنتشگ قرغ شآ و بآ ,هژآسم"

 نارداهب زا تعاجش نا نوچ فلاخم نایازرم و ناناغفا و ناخ ریش

 شیپ زا یمپم ار ناشیا تروص چی رک دنتسناد «هدوع هظحالم روصنم رکاسع

 حنف میس یهاشداپ لابقا برم زا هاگان «هدرک یحوبذلادکرح ٌةظل - دوریم

 و ناخریش - دامن راغآ یزورم و ترصث ةولج یزورف مالعا و ؛تفرگ ندیزو

 بارتلا قیرح رابکیب نانچ یرکشا -دنداهن زیرگب یور و تمیز تشپ نایازییم
 رک نئاوخ و ههرانب ناخدحادیس و - دندش باذع یایرد قیرغ و بابتا

 ًالاس -دندیناسر میدقتب ترصل و حتف تینبت ؛دندوب نصحتم نتپ رهش نوردنا رد

 تمجارم و تدواعم ناخدجمنیدلابطق بانج و هکوکازرم بانج ًاباغ و
 تروص ملق رد لابقالا و زملاب متخ ؛لاوش رهش متسیب هکوکازیم بانج - دندومن

 نیئاوخ اب ناخدجنیدلابطق بانج و - تشگ فرش یسوبطاسپ تداعس

 و كللارابتخا - دندیسر دابآدوحم ةصم :هدنارد تارجک تبالو نایم هروک ذم

 رکشل - دندوب هدمآرد ابلکتج و اهراصحم .دندرب هدوم رارف هک نایشبح زا یضعب



 ۸ ۱ یراهدنق خشرات

 عالق «هدروآرب ابلگنج و اهراصح زا ار همه «هدش ناشيا هجوتم هانترصت

 هاشداپ هک نيح رد ننناوخ و ناخدننیدلابطق بانج و - دندش فرصتم ار

 فرش دابآدوم رد «دندوبهدوع تمجارم «دنتفرگ ار تروص هل هاجمج

 - دنتشگ فرشم یسوبیاپ

 تروص ةعلق سیفن سفنپ ناقاخ ترضح ناگدنب هک تسویپ ربرحتب نیزا لبق

 و پوت زا ,یرادهلق باینآ و هلن :تنامضع قادات ایزی یهدرگ هرساع ار

 هعلو موسرب ءظندوب هداهن مان شتآ لقنم» ار هعلق نآ هجنانچ ؛هدش رورغم كف

 ؛هدامم زاب تنطلس دنسع رارظتسا تشل ترضح ناگدنب نوچ - دش لوغشم یراد

 «هداد بیترت امنزبرض و اهپوت هعلق نوردلا رد «دنتفرگ رارق تلود هاگراپ رد

 رکا ناقاخ ترضح - دیسریم ودرا و هاگراپ نایمرد هجنانچ - دنتخادنای گنس

 رافنارب (ی) ابلچ روم "هدرک تروشم شرپدنبئاص درخ و رگئارج یار اب

 شنیهدرخ رظنب یراصح فلکت یی - دندومرف نیم هعلق فارطا رد راغنارج و

 وا قسع یاهرج «تناتم و ماکحتسا تیاپ رد و تناصح تباغ رد دمآرد

 یانب خیرات رد یئاضر صاختلا یزاریش دما انالوم - تسا لصتم نامع یابردب

 : تسا هتفگ تروص ٌلق

 هعطق

 هاش دوس رب و رحم هاشداپ دهب دش

 یاردیشج ورسخ نیدلاو ءاندلارصان

 ورک .دش بنترم .تزوض .ننسش ندا ةملسق

 یازفتریح دش و نودرگ ةديد هریخ تشک

 دش وچ ناخدنوادخ لدابرد ناخ ؛مظعا تاخ

 یادسخ قیسفوتب عح ةلق نيا یاب

 عطقم ۱1۹

 تیمز و كالفا تاحایم ز دسآ نیرنآ

 یایهر دزیا ريغ دشابن یراک نينچ نِل
 گنرف جوجای یور رب دوب ردنکسا دم

 نایب ی نا دا نباح یزیخ وا هتک
 :بیغ ز شخرات رهب زا شوگپ دسمآ ادن نیا

 «یانب نیا یگنرف تاج و هنیسرب دوب دس»

 یتسس هب یهاشداپ لابقا ءالتعا بنج رد عالق تناصح نوچ اما
 ,لیاقتم یتسب هب یهاشنرش لاصتایدا تلود یورپ اب عاقب ماکحتسا و .دوب لئام

 كاخ زا اههتش و «دننزب ابقت بناوج و فارطا زا ءک دنداد نارب رارق روفلا ق

 و بقن رد یعونب زور نیرد مرجال - دنزارفارب طاباس و بوکرس و .درآرب
 بوکرس زا و- دش ادیپ یهار و یفاکش بناج ره زا هک دندوم لوفشم بوکرس
 كبشم رونز ةناخ نرچ ار هلق جورب «هدرک بصل اهنزبرض و اول و ابگید
 و تریح یاهکلع رکاسع یالتسا زا ار شانس - دش زیرلاخ ,هتخاس
 سابزمه و-تفر یاج زا رییدت یاپ ار شنانطوتم و .دمآ شیپ رارطضا

 فقوع ؛هداتسرف سک شیوخ هانک تساوخردپ و ,هدیسر رارطضاب راک ار نادان
 ۳ #ِ ابکج و نابای رد رس .هتخرگ ازمنیسحدج هک دیناسر ضرع
 تسد رکا - هداد یور مظع فرخ ناشنتمایق رکشل ٌهمدص زا ار ناشیرب تشم

 ناگدنب .دیاشکب یورودا رو هورگ نیا یور رپ ناسحا و وفع باوبا تفطاع
 رکا سنراقاخ ترضح - دیآ هدومن ملست شراخذ و هعلق .هتفاتش تیدوبع تحاسپ
 نفک و غییت نامرج زا یعمج اب ناب زمه - هداد ناگدادتسدزالد نآ ناما

 باتع فقوم رد ةياعسل و نیناع ةنس لاوش رهش ۲۳ خراب «هداجن ندرگ رد

 «دندوب هعلق رد رک ار ناراوخمارح یضعب و نابزه و - داتسیاپ ینبلا یاس

 - ددرگ ناراوخمارح عیج تربع هک دندومن غیلب یاذیا هرک و یسوک و تشم برضب



 7 یراهدنق غخیرات

 دحرس یان یاههجار زا ک ویجرام هجار روکذم رهش خلس رد و

 نیقا لاس .هدب هی نیزآ لق 5 ار نتسنالافرش سا نخ و تاک

 :هدرکدنب و هتفرگ رمام هچرم یراوخم .دوب نادرگرس هدش نادرگیور هاگرد

 سافنب رابرگ بل رادماع رکا ناقاخ ترضح و - دروآ لی ءاگرد

 وت لامآ ةرهچ رب ناسحا و فلطل باوبا» هک دندومرف هداشک راثآقدص راک

 لها كلس رد .هدرپس نایصع ءار ناسحا همه نیا یراذگقح )٩( یادا - مدرشک

 دوخ ةکوک و - ینکیم بوشآ و هتنف ,هدومن رارف و هدمآرد نایغط و ین

 نتدک قحتسم ار دوش تعیرش بسح و «دنژ مخز هتخادنا ربت ام رب هک یئامرفیم ار

 هانلع هاشداپ هصقلا  تفان یشوماخ زج باوج تمعنرفاک نآ .

 مامذ و دوب لیرط تیاغب ناش رابدا ةمان هک ار تاتسنرفاک نيا یارج

 مرطرخب و نتخادنا لیف شیپ و تدز یسوک و تشع «لیوات ی ناش رادرک

 رد ار نارارخمارح نیا هک دش ینامرف ,هدنارذگ ندز نیمز 1 و ندناشنا

 تماشنرفظ یودرا نایهاپسب ماظع نایشخم و .دنراد هاگگ سح و دنب

 - دنیا تمسق

 هعلسق و تارجک تایم زا رکا ناتاخ ناگدنب رطاع رطاخ نرچ و

 ری رب تومضم نیا هدون هجرت رطاخ عرف ,تفاب تغارف یریگ

 -4 5 :تشاناک شرت

 تب

 شروز دوب نگفادرم 3 ماوخیم خلت بارش

 شروش و رش و ایند ز مامآر مدک رگم

 زا ؛یقر تناخ تسد .دمآرد شریخنت ًلابحم هک کلم دهاش ضیا و

 تیارش :ترقع یانتفا شلصو ترشع بارش دوبهتشگ هاتوک وا تزع نماد
 رکا ناقاب مزب مر .هدمآ كرم زبن تبحص باحصا یاضاقت و ی ۱ ناقاخ مر .آ ۲

 عطقم ۱۷۱

 : دیناس رم ضرعب

 تایا

 راگماک تمشكلف ویدخ رابرهش تکوشمج هاش یا 5
 دام ترانک رد رب .دارم داشک تراک و درک مرک دزیا وچ
 یاشک رس ار هناخیم و لطر و مخ یاشکرب ار هناخیم لتق مه رت

 تسا هداب رهرگ وا نیباک 3 تسا هدافا و تسدب یمورع

 ۱ ری شرکذ «تسهاوخریخ سپ ک رید رپ زا مدای دوب یثیدح
 بارش زا طاش عش زورفارب باتث دهاش یور زا یدنگنا وچ

 تسین زگناترشع وا یاشامت تسین  زمآ رد دهاش هداب ی 5
 یرخ ةیياریپ تسارش
 رادوریگ لفحم نیرد دان

 دنک نوزفا ترشع و دهاک مع 1

 یو ةيامرس تسبارش
 راوگشوخ ةداب جی یفیرح
 دنک نویامه ار برط یامه

 یایرد لحاوس و نمد ردنب هب رک ناگترف بناج زا زور نارد ًتافآا
 دندوب هدروآ یلاگنرپ بارش ٌهبارا دنچ .هدمآ راگترف نایچلما .دنا نطوتم نامع

 شتوش زا كاخ نمیشت ناموصعم و ,دندرکیم یتسم نآ یرب زا كالفا ناریش هک
 - دندومرف ماسنا راوهار ناپسا گنرف نایچلیاپ - دندومنیم یتسرپی گنهآ

 تبد

 گزرواتفه هاش ماعنا هدد گنرف و دنه تایچلیا هدمآ
 بارش باکترا بجوم ار ینالم ترضح یامداش باما عاجا مرجال

 صاخ ًةناخناوید رد نیشلدنسم رکا ناقاخ هعاد نادب و هدمآ یناوغرا
 یجاجز ةدرپ رد باحصا ٌةدید رو نوچ رک بارش دهاش .هتسشآ زان دنسم رب
 شوپپ رس و «تشادرب شوگ زا تلفغ ةنپ ,هتخادنار راسخر زا افخ باجح .دوب
 نیشلآ لیگ دننام لاصخشت ] بارش» زا لاشباتآ لاج و - دروآرب قبر



 ۱۷ یراهدنق خعرات

 - تخوسب گلاب ار لفحم ناراوخهداب یته عام ی ةلعش باپلا و .تخورفارب

 و ناخرفظم بانج و هکوکازرم بانج للم نناوخ زا یضبب زور نآ و

 و قرع .دندوب نیئآتشم مزب فیرح هک )٩( نایکچا زا یضحب و ناخرکشل

 ار رورهدنب رکا ناقاخ ترضح - ددومن رخ باکترا یخرب و هدندیشون یراث

 رابغ ار شعرح تحاس هک تسناسنچ یراودیما - داتفا لوبقم رخآب ات سلچ نآ

 - دنیشآ ه یدرگ یرذگه ر چیه زا مز نآ دهاش لاج رب و ؛دوش ضراع قرودک

 تروص ٌلق زا هدوب هروکذم ٌهنس هدعقیذ رهش ةرغ هک رگید زور هصقلا

 تعجارم تمزع هدرک چرک یزورف و حتفب تعرسرق هاشداپ ترصن و تلودب

 تاخفجیاق كالاةدع ریگیاج ار تروص لق و - دندومرف مصم تارجک زا

 :هتفگ هعلت نآ حق خغرات رد ناخفرشا و - دندومرف ررقم

 هعطق

 نخس و هک یزاغ را یاشکروشک

 تسیپ دیک ار ناهج عالتق وا غست رج

 هلمحص تروص هل درک رخ

 تسی دیعس حتسف یوزاپ زج حتسف نیا 1

 «تفرگ علف بجع» هک دبش حتسف خرات

 تسی دیب لاع هسش تلود ز ابنا

 یی هک یشبح ناخراجج .دندیسر چدرب یحاوب نوچ هار یاشا رد و

 تیالو زا یضعب و چورب ماح هک ار ناخزگنچ ًافباس درب تارجگ یاما زا

 هک دوم یماوخداد ناجخزگنچ ةدلاو .دوبهدناسر لتقب بیس ی هدرب تارجک

 «دوب زورو هک لاح رهش متشه خراب وا ةلاتسا ران - هتشک قحانب ارم سپ

 لیف شیپ اد وا صاصقب ,هدوم یسر وغ رشگتادعم هاشداپ ترضح تناگدنب

 هجوتم چوک رب چرک و - دش لدبم یألظ بشپ وا زورون و ,دومن هراپ هراپ هتخادنا

 عطقم ۱۷۳

 لالجا لوزت دابآدحا نوریب رد هدعقیذ رهش شه و تسیب خراتب .هدش

 هلمجتازا - دندومرف درمان هکنا نیناوخن ار تارجگ راکرس و - دنتشاد ینازرا

 ناخگنرو و ناخدمنیدلابطق بانج ار رباپچ و هردورب و چورپ راکرس

 زور رد و - دندومرف تصخر هداد ریشش رک و ایورس و پسا و .دندومن فلل

 رد هدومرف چوک تکرشمج هاشداپ تداعس و تاود دابآدحا زا یلعضادیع

 تاقدارس میم .تسا ننپ راکرس لاسعا زا هک روپتیس ٌةبصق هجح یذ ده
 ازرم بان .هدوب تاریگ نیطالس تختیاپ هک دابآدحا راکرس - تشگ لالج

 و ناخدمریم بانج ار نتپ راکرس و  دندومرف تیانع مظعاناخ بقللا کوک

 نیزا کی رهب بسانم نالف و ناپسا و قئال یاهایورس و- ددومن تقفش دالوا

 نا یایرد رانک ات ار یحاو نآ و  دنداد تیالو تصخر هداد تعاج

 - دندربس نیتاوخم هدروآ فرصت طب

 تیپ

 هداشکب راک ار نابج نب .یماش حق دیک

 هداشکب رابایرد كلم ؛ایرد وچه غیب هب

 هرگآ زا هک دوهدش رداص نامرف ًاتبا- ار ناخرفظم یللا ةلج بانج

 - دوبهتشگ فرشم یسوبطاسب زعب تروص ًهملق رد و - ددرگ تمزالم هجوتم

 كل هاجنپ و رورک ود ,هدومرف زاتع و زارفارس تیابن تیانعب زور نیرد

 ی نقش هما مواع اما ناک نا ی روگتزام نگر زا فرد ۶

 تصخر .هدومرف تیانع سیفل یاپورس و ما و نیز هعم قاهوت پسا و

 روپتیس زا لابقا و تلودب رک ۱ ناقاخ ترضح ناگدنب و - دنداد ریگیاج

 ٩۸۱ هم مر مد رد ,هدندرگ نریامه هاگتخن مزاج و مزاع چوک رب چرک

 هجاوخ نیلصاولا بطق ترضح نیئآدلخ هضور فارطب .تسا روشاع زور ک

 ربما ٌةبصقب توچ ,هدومرف چوک ریجا زا و- دندش فرشم یتشچ نیدلانیعم



 ۱۷ یراهدنق خرات

 «لایناد دم ازرم نایلاع ةدازهاش .دنتشاد ینازرا موزلترسم مودق فیرشت

 ماقع رفص رهش معود رد .هدروآ هاربه .دادوب هبصق نارد هک ار ,مریع هّلا لرط

 بکوم مودقب یلاها و یاوم روکذم ره# متفه رد و .دندیسر یرکیس دابآحتق

 تمام و - دنتشارفا نیرب رهپس رب راشتسا تیار روثنم یاول رازتها و روصنم

 و - دنتسارآرب نیرب دلخ كلارا نرچ ار روصق و .دنتسب نیئآ ار قاوسا و تالح

 -دوب رود د مشچ نوچ هودنا و تشحو و .دش رورسلاراد هرگ آ رهش زور دنچ

 ره رم ها و

 جی دار بتناوف تزطاس عن ویا را تروساع بو هیط هاب 0

 تیفاع و نانج رد روح و نمچ رد لک و نت رد حود و ره رد رهوک و

 علاط رف و نویابه تعلط یادر زا تکلع ریرس -دومرف لوزت نابج رد

 ترضح حج زا ناتسودنه گناد راپچ و ؛تفای تجمب و تیز نوزفازور

 مشچ رد الا دنام روق - تشگ هناگتشه تشه زا رتهتسارآ نابج هاشداب

 - ناتسودنه نابرخ فاز نکش رد رگم تشک رود یناشیرپ و ؛ناکرت روم

 هاشداپ ترطح یاعد

 تاوس نحص کار ربا ناقاخ ترضح رهاق تلود قدارس یاعت دریا

 هدانادرگ ربارب تارایس و نودرگ تباوث اب ماکحتسا و تابث رد .تسوا نیمز هعبس

 رادهیاس و شخروپ .تسرصن و حتف تاعآ هک ار وا روصنم تار هام و

 ! داجبالا هل آ و یبذلاب هانادرک نودرگ باتآ

 یوندم

 ! تداب هدنخرف هم و لاس هنامز !تداب هدنب یتیک ,تسا یتیک ان هک

 !دهاوخ تدابآ ک سکنآ بارخ ! دهاوخن تداش وا کنآ دار نیغ

 ,تارجگ دابآدجا هب ربکا ناقاحخ ترضح ندومن راغلیا نایب رد راتفگ

 تاکربلا بهاو ضایف تیانعب كلملارارتخا و از نیسح دم ندش هتشکو

 تشاتخ مربج اک ریکتلاتتت رکا ناقاخ ترضح ناگدنب کنآ زا دمب

 عطقم ۱۷۰

 كونب ترصن و حتف مالعا و تایار و ,هتخورفا وا رادبآ ریشش رهوگب تلاسب و

 حنف زا تیوط صولخ و تدیقع یافص بسح رب .هتخارفا وا رابشآ نام

 ربرس رقتسم هک هرگآ ةفالاراد نانکاس رب تقفش یاس ؛هدومن تمجام تارجک

 رهش رد و - تشاگنپ تماقا حرط یرکیس دابآحتق ماقم و هتخادنا تسا تنطلس

 دصقم و یناما ٌلق هک نویامه هاگردب ةياعست و نینام و یدحا ةنس رخالا عییر

 دنتشاد ضرع نانچ ,هدش قلم ناشیاب تارجک تیالو یامت هک اههگنا «تس لامآ

 و كللاراتخا و ازمهاش و«ازینیسحدحم نرچ نادسفم زا یتعاج ک

 فارطا رد و «دندوب هدش ناریو و هتخرگ نت گنج رد هک یدالوف ناخریش دالوا

 رد هراب رگید هدندنارذگی تاقوا تارجک یابلگنج و ناتسگیر و نابای

 س زا هتخیگنا الب درگ و نیک شت آ یرادرس نادیم

 کوکازرم بانجم نآ یلاراد و تمرکح هک ار دایآدحا ,هداد هار غامدپ

 - دناهدرک هرصاحم هدوم هطاحا ,دراد قلعت مظعاناخ بقللا

 تب

 دساف تالابخ دناقع ثخ ر

 راک زور و بش ار وا تا نیمه زاد رگد دراد هشف رس

 و .دنوش هجوتم دودح نیدب سیف سفنی رورهدنب هاشداپ ترضح رگا

 زا «دوشهدوع ناشید یدربتسد و .دیآهتسج یتصرف موصخ دادعتسا زا شیپ

 یرگید ترورضب ,داب صالخ لجا باقع بلخم زا یکی رکا نافلاخم رکشل

 - دریگ شیپ زیرگ هار

 هاز 3 درادنزب اردرک نا ننک

 و ضرعت زا تارجگ نافلاخم بیدات ضرف رب یارآماع یار روفلا ف

 هاش نایاپداب رصرص رج

 و اغوغ داسف و هنتف لها یالبتسا زا هراب رگید هک یغاب یغای ةفلاط نآ یدعت

 تیافکر یاشکنابج مزع و ات زارق .هداتفا تارجک تکلع رد تارف



 ۱۷۹ یراهدنق خیرات

 مع عاط.نابج کح و - تفریذپ ممصت تاریک تبالو صالختسا و تایپم

 دوبظ و یهاشداپ تیار باتنآ عولط زا لق ک تفایرودص فرش عیطم

 لابج و هلق بناب رکشل یالتسا زا هک لاکشپ یا رد یهاشنبش رط ةچحام
 نوخ لس ناراب رتاوتم گندخ زا تعاس تعاس و دربی نومایپ هان

 كلس رد رادپآ یاپنیت اب راذگم زن رارج راوس رازه ود و .دش ی ناور

 و نیناوخ زا یسج و ناخ تعاجش و ناخرکش نوچ رصع نارادمان زا ةفاط

 دوخ و - دنوش هجوتم تارجک بناب ءهداد رارق جوف جوف رامش ترصن یاا

 و نیک رب رادرکریش نتخات زور هک روالد نایهاپس زا یجوف اب سیف سفنب

 ةیق زا ار تارجگ تکلع تحاس بیرقنع ,هدمآ زازتها رد .دندروآی هلح رابپ

 یارآ ماع یاشک ارج غیت برضب و «دنک ناسآ هام كشر ناویادلب هاگراب

 - دزادنارب نکس عبد ءحفص زا داسف و ینب لها راثآ

 ات

 تسا رازه یدرم رد وت درم كي هک نتسفرک اوت ترکش سابق

 سییذا كيره هروکذم نم رخالا عید مرابچ و تسیب خراتب هصقلا

 داوس درک لاع دررثارحص ناهوکهوک راتفرزبت ةزامج رتش كي رب ناتو

 كيب ک شبنجقرب شرغدعر و نابج راوهار یرت و قارع پسا و .هدش

 رد تلجع تباغ زا و ءهدنام بقع هار هلاس نارازه ناش راتفر زا هشيدنآ

 لزئسم جنپ رامچ .هتخاس لتک ار هدیناسر نادکیکب تفر یاب تعرس ماکه

 در کن از
 بدل

 راذگ لزئم رق نوچ و درونلاع كف نوچ

 نادراک دراطع نوچ و یایهر تباو نوچ
 قو و ط ی

 نای «رهش ابحاور و رهش اهودغ خراا نایلسلو» اعرک یارحف هک یعونب
 یر ی رم

 عطقم ۱۷۷

 رواخ بارق زا باپش غیت نوچ 5 دشروخ دننام و ؛دومرف رالی ؛دمآ لاح

 تن و هک راود كلف لثم ان .دینادرگ رخسم ار یملاع یزور رد و «دیشک رب

 قو :هت ناور «دناسر برغم نمکم هب قرشم علطم زا یبش رد ار بکاوک

 زا دوصقم هدش راوس تلود هان رب ةزعلا بر بح ترضح تریس قفاوم

 - دون یور بیغ قتت
 گیت

 رارق رس زا زاب تفای ملاع كلم .ءاهاشداپ

 راوس رسخی وچ تلود هقان رب یدش ات

 «تسا هار هورک دصناپب بیرق هک دایادماب ات یرکیس دابآحتف زا و

 ی دندیسر زود ۳ ۳

 هعطق ۱

 ناک هز هدیسر شوگب ار مرسع زیتسم» :هیل :هتفاذک قرف زار .مرخ

 نایشآ ز دیبنجت غرم هک نانچ یتفر نیمز رب دیروشن كاخ ک نانچ یدنار

 نانعم مو هک ,وت باکر ۸ خرچ هک تسد ریز ربا هگءوآ یاپ ریز هوک هک

 ود رد دون تضبن ٌهلسلس كيرحت راودیشروخ رفیاهش نآ نوچ

 تقو رد «هدرک مامع تعرسب هورک لبچ و دص كي تفاسم یط مت د زود

 بطق ترضح ترایز .هدومرف لالجا لوزن ریجا رثاتتداعس ٌهدلب رد رهظ

 تاحوتف لئالج (ه) نآ نمایم زا هک یتشچ نیدلانیعم هجاوخ نیفراسلا

 - دندییلط تاحوتف .هتشگ زتاف «دنشابیم زورپب

 : زاسراک رواد اب تفگ یه زابن ماقم رد نیداب هش

 نامز كي یرواد زا میاسان هک تاعآ رواد زا متریذپ

 شیوخ یادرف زور زا ماگ آ هک شی زورمآ مریک یتسار ۳



۲. 

 ۱۷۸ یراهدنق خعرات

 ماجناترصف باکر رد تلود یاپ ماجرفتیاده ماقم نازا رصع یقو

 و هقادبع و ناخ فصآ و دنوخآ لعنیدلاثایغ ازریم و ناخازمباون - دروآ

 رفن تسیپ ات هریغو ناخهادبعدیس و ناخنیز و هکوک ناخفیس و ةجاوخ كجک

 مارآ نراتچ ُهبصق رد رگید زور و - دندش ناور «هدوب باستنارفظ باکر رد

 ابا زا حیص تقو «هدیسر تجوس ًةبصق رد بش فصن رگید زور و «هفرگ

 رولاج رد .هتفر شیپ زا هک هانرفظ هاپس هکنآ نامگب هار نارد ,هدومرف هجوآ

 -دندوءهرف فوطء« رولاج بناجم تعزع نانع ناصوصخ زا یدنچ اب دوبدنهاوخ

 تر :یخاس قاره رک دندرپ هخزگ نژاروت نرتفارگ رد نصب بیر هاپس هیقب

 اجازا و .هدوب رود .ولاج هک د مولعم و - دندیسر تلود ربکا ناقاخ

 دی و «دندش رولاج هجوتم هدش فرحنم یهورس هار زا «دندش یهورس هجوتم

 شیپ رد 5 رکش یام و - دندیس ر رولاج ۲۵٩ هعمج زور رهظ زا

 اببیج و ابپسا «هدوع رک اسغ نیم رکا ناقاخ ترضح - دندش قحلم «دندوب

 هسوید ٌةبصَ و "هدش تلود راوس هتشذگ هنش بش رهپ كي زا دعب و - دندیشخ

 تاخدحتریم بلطب ار ناخ فصآ و «دندیسر «تسا نتب یهورک تسیب هک

 فا :نازاق نت تمرکعس هک نتپ یاوحرب رهپس ٌهیاس هار یانئا رد - دنداتسرف

 ,هداد تسد تریح ار هیلاّژاشم بانج - دنتخادنا ,دراد ناخدحم ريم بانج یلمت

 هکنآ ات هذنش و هدیدن ار یا عون نيا زگره رک اریز- درکت ینعم نیا روای

 و فیرش تاذ «هدمآ نپ رهش ةزاوردب سیف سفنپ ریگاع هاشداپ ترضح»

 یسوباپ لااف هلاراش ناخ - دندون هلاژا بانج ار فیطل رصنع

 لالظ و لاقا نام رد ,هتخاس رصب لحک ار ترضح نآ یاپ كاخ «هدش فرشم

 : دوب هتفر رتشیپ «دوب مزاع هک لالج

 تاسعآ رتچ .هرایس وچ شهاپس تابج هاش تفرم دیشروخ رچ

 عطقم ۱۷۹

 برضم ؛تسا تارجک دابآدحا تانکر زا ةنگرب هک یرک دودح نوچ

 ودرا یاوح زا دیاش رکنآ دصقب هدسف زا یعمج ,دیدرگ هاگتسدترصن هاپس مایخ

 ناسراح و ناظفاحم رظن هک نیمه - دندمآ نوری هشوک زا دوبر دارت یزیچ رازاب

 قرفتم ناراسکاخ نآ هلح كيب درک نوچ هدانفا راگزورهتشگرب تعامج نآب

 و - دمآ تفالخ ریرس یا ناشیا رادرس رخالاب دیسر لتقب یدنچ و «دندش

 و تایدالوف و ازریمنیسحدمم هک دندروآیم ربسخ اهرویم و نایبنم راوت رب

 دایآادحا رهش ةرصاحم نارگ یرکشل اب هداشک یدادیب و ظ تسد كالارایتخا

 نیناوخ زا ربکا و ناخدمنیدلابطق بانج و مظعاناخ بانج و - دناهدومن مادقا

 ًاررکم هیضق نیا نومض نوچ و - دناهداتفا رطخ ضرعم و ررض قیضم رد هگتا

 و «دومرف تکرح طاشت دابآدحا رهش تسر «دیسر عاتسا تمارک و ضرع زعپ

 هراتس رهپم تآ ریسهام بکرم و داد راتفربایش گنربش رب دئات نانع

 - درکیم نام درک تملظ رد ار نافرد .دشروخ ةمشچ مشح

 تاب

 یهارمم ار مو دنکن ی لو ماع تحاس عطق رد و تیص درب

 نا یلد و هدیزگ ادم و - دریسی ارحص و تشد ابص داب نرچ و

 «یتفر تعزم نودرگ جوا زا باتع كي ره گندخ سر زا هک هدیدگنج

 تعاجش بانج - یتشاذگ لاخ دوخ شب ریش ناشیا رکیاهدژا ةزبن مو زا و

 تقو و - دندیسر دابآدحا رهش كيدرن «هدینادرگ هصاخ جوف رادرس ار ناخ

 ازرم زا یادا زا دعب هروکذم ٌةنس یلوالا یداج رهش هبنشراپچ زور حبص

 مادک رد زورما بیثلالاجر هک دندیسرپ «هدییلط ار دنوخآ لعنیدلاتابغ

 :دندروآ اج مات طارشپ هنفرگ میلمآ یو زا ار بیغلالاجر یاعد و - تسا بناج

 زانو هاگرد هجوتم نازا دمب - دندیناشوب دوخ كرابم تسدب ابیج ار وا و

 مظعاناخ «دندیسر دابآدحا یهورک ود نوچ هدش راوس و .دندناوخ اعد هدش
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 ۱۸ یراهدنق خیرات

 هک دیسر ربخ و - دیآ نوریپ هدش لیکم هک دندرک رابخا ؛دوب داپآدحا رد کار

 - دندش برح هجوتم ؛هدش تع زع یتدایز بجوم ینعم نیا و -دنتته رادرخ نافلاخم

 سال

 نابع زا بآ و یرکس ز پسا متصق داددک راگزور ناهاش ز وآ زج دوب هک

 - هتخات نایدالوف و كللارایتخا و ازمنیسحدحم رب هاگان كيب

 دئاق نتخات رد .درکم هلح نیرع ریش دننام هاگمزر رد رک ازمنیسحدجم

 راگزور تدعاس زا و - دش نیمز یور ورسخ تام ترصت و دئات

 تسد ار وا و تشک رانفرگ هداتفا پسا زا نتخات رد ازمنیسحدم

 ًهباقم رد ار هیلاّراشم مالا لصاح - هدروآ ترضح در یشخدب لعیادگ «هتسب

 ترضح و- دنتشاد زاب رنارفظ رکا ناقاخ ترضح ناگدنب باتع و باطخ

 نادرگیور هاشپماع هاگرد زا لوا رد» ک دندومرف ارادم و قفر نابزپ لعا

 نتخادنارب گنهآ و لاوما جارات و ءامد كذس .هدمآرد هولام تیالوب ,هدش

 قاعت و نایتارجگ ترهاظع لسوت رخالاب و «یدوم نانابلسم لابع راتسا

 - «یدرک ناشیا تدضاىع

 جت

 یرگد غایب هیاس درب هک یتخرد زا دروخناوتن رب هک دننارب قیقح لها

 هجار نآ و - دندش لادج و لاتق هجوتم «هدریس اههجار زا کی ار وا و

 ۱ : تفگ هدیشکر ب نیئآهنیئآ غیت نیک و رهق نيح رد

 عرصم
 هب هدنگفارس كلم رگهنخر

 مرد ربق دابدنت بیسآ زا دورطم رورنم تآ تایح یتشک سقن كيي
 رد دسر ناما لحاس و تاج یدوج هک نآ زا شیپ شحو حو و هه

 جورغب هظوغ الب باد ین بافرع

 طمع ۲ عطقم ۱ ۱۸۱

 یوننم

 تشرس دش نتخادا سار كلنف

 تشکت رخآ هک ار سک درورپ ه

 ةفيحص رب لاوز مقر ریدقت رلق و - دش هتشک هکرعم نارد کوک ناخفیس

 تشوپرس زا رس ندشک دیاش

 تشرد نکرد و تسرت رهم نخ ک

 یط رورفم نآ یاقب روشنم موتخم لجا و «دیشک روک ذم نیسحدحم ازم لامآ

 هاپس رب كللارابتخا رگید بناج زا هاگان «دیماجما عوقرب ما نیا نوچ و - درک
 ار وا ,هدرک هلح ورب ,دندوب رک نیناوخ و نایعا - هدناسر ار دوخ یوجگنج

 نارد سیفن یفنب زور نارد لدریش رکا ناقاخ ترضح و - دندروآ لتقب زن

 رایدنفسا و متسر رگا ک دندومرف لادج و گنج لاتق نادیم رد یعوتپ دازراک

 رب هجنانچ - یتفگ نیرفآ رازه دص و «یتشادن رب تلاجخ زا رس «یدوب هدنز

 و گیر نوگبآ ریشمشب ناریلد و - دیسر مخز بیسآ ترضح نآ كرابم نار

 ساشلاخ نوخب راکپ .نادیم كاخ و .دندرکیم کنر نوخب ار گنس

 - دنتشرسیم_رادمات

 یوتثلم
 اکو لس و كاخ دش قرسغ تر

 ایسآ ید رک .توخ ز یتشکب
 تسرد دش نرخ یایرد وچ تابای

 تسمو" هلال نیمز یود ک یتفگ وآ

 هدوبهداد بات دانع بانط هک یدالوف ناخریش دالوا و ازیهاش و

 قود تالش زا جرف اب راوراک یاشنا رد. «هدرک دادی ار هتفخ ةلق و

 - دندان زیرگب
 عارصم

۳ 
 و ماگ سا  صص ورم

 اوندت او اورف اونتش امو اورک



۲۰ 

 ۱۸۳۲ یراهدنق خیرات

 «دنتفرگ ندومیپ كلاخ نادیم ةصرع رادرکداب رادآ ریشش فوخ زا و

 جیرطش ةناخ راپچ رد «هتخادا ..... ماگ هس ود ره رد مکان رابکی و

 تشه زا لزنم تفه الب ردشش رد و .دنتشگ هناگیب هناگ جنپ ساوح زا انع

 هاشداپ و - دنتساوخ رنالاب هیاپ هدب كالفا ششوپ هن زا هاگریرگ و «دنتخانشن

 هتسویپ کار ناهز یور

 تیب

 اداب تاویا قاط وچ هتفرگ مخ شزاریا شیپ هب تاماش تش

 نآ بج رد هک ندا نیدچ لوصح رادمان حستف نینچ ریسیت

 تیپ

 ناودرا و اراد صف تشک هناسفا دابقک و ساک تاکح دش خوسنم

 و یاتسروشک تاراما و لئالد ار ناینامج .داد تسد حنف نيآ نوچ

 و تالکش عفد رد هناهاشداپ مئازع راثآ و تشگ رت یرشور یدنیودع

 نریالا بطق بانج و مظعا ناخ بانج - دش رتحضاو رهد ثداوح تالطعم

 رهش زا «دندرب نصحتم دابآدحا رهش رد ک هگنا نناوخ قاب و ناخدمح

 تافتلا و - دنتشگ فرش سوباپ و .دنداشکرب اش و اعدب تابز ؛هدمآرب

 :دش معرتم نانکیه لاح نابز و «تشگ ناشیا لاح لماش تایانع و

 تی

 ام یوج رد ام بآ دمآ زاب ام یک زدن اع هاش دنآ زاب

 تارجک ةصرع هدیمارخ دایآدحا رهش رد نریامه رتخا و دعس علاطب و

 هدزناب و - دش هتسارآ كرابم مودق نمایم «تسئداعس ًادبم و تلود ًاشنم هک

 لاح لماش تیاغ یی تیانع تقو نیرد و- دش عقاو فقوآ دابآدحا رد زور

 ناخ فصآ باطخم .هدش یشخب ريم لعنیدلاثایغ ازرم لاسآ لفاک و

 - دنتشاذگ تارجک تیالو یاهرکشل ضرع تبج ار هلاژاش و تشک فرشم

 عطقم ۱/۳۳

 تی ۱ :

 هاش .لماش فطل دنگفا رطن كي هک رپب

 هاج و تزع ردمب دمآرب باتفآ وت

 تعزع رب «هدمآ شبنج رد دات مالعا و نویاه تایار اجازا

 رفتع قوو هد تده هدرک ناشلیا و هفشهدروآ :یود هزگآ ةنفالشاراد

 نآ داوس لوصو تقوب - دندومرف لالجا لوزت یرکیس دابآحف ماق تلود ریرس

 ههداج دیرگب یور ازسهاش ترچ و-دش لانقا و تلود من هطسخ

 بشب یزور لیح فتاطلب و «دینارذگ ی تارجک یاهلگنج و نابای فا رطا رد

 - دیشکاقب اسب اف تخر نارگید توچ زن وا و - دیناسری
 هاشداب ترضح یاعد

 و ضف تاویا هک ار یرایرهش كلف دیشروخ نيا لامت و هناحبس قح

 نیا تحرم و لدع ٌةعشا و «تسنابات نازورهریت رب لاک هورذ زا وا تلدعم

 ات ؛تاتفرد ثدارح ناگدزامرس رب لالج و هاج جوا زا ناشلاع هاشدابپ

 ةدازهاشداپ نیا لاک و لاج و هداهد اقب «رارقرب كف و تسا راود دیشروخ

 ! دانادرک نوئصم لاوز فسخ و ناصقن فسک زا ار ناشنرفظم

 .تلود و نید بابرا رتفدرس نآ تالاح زا یضعب نایب رد راتفگ

 نسشن و ,تیافک باحصا و ملق لها رتم و رورس نآ و

 تراژ و دنسم رد رگید ترم

 هدقع ری و تأود و ید مظانم ناظا یاهتیافک یار رب

 زاجعا مالک قبط رب هک دنا« ناب و هدیشوپ تلم و كلم فتاوم نافقاو یاشک

 و تفالخ دعاوق دیئشت شاخ ارزو 1 ۳ آخ (نالب) هقا دارا اذا» ماحنا

 روما ماظن ریضاص ریزو ریدت تباصا ی یررب و تنطلس ینابم دییمت ویرورس

 تیوقل ی یرسکتلادع و تظع ماپم تیشت و یرورپتیعر و تلدعم



 ۱۸ یراهدنق خم رات

 لابقا و تلود ضایر و «درذپن ماظتا ریدنبئاص ريشم یاسنباوص یار

 ترا غورف و «دبای تراضل و ترضخ تم ماظع یارزو باحس تاحشر

 لاوحا تاسنجو رب مارک بحاوص رثآمتیاشک رطاخ وترپ زا لالقتسا و

 - دنات لالج و هاج

 ریذپتیافک تاماش راک دوش ری شود تارزو یار ز

 یان مانب ار ترازو و تلاکو ما ربدقت یشنم نوچ اذه ییلع "ءانپ

 یفاث ةبترم یناکمنالس هاشداپ ترضح هک تقو نارد ؛هدومن ریرحت ناشنرفظم

 لوزن هرگآ ةفاللارادب «هدومن تمجارم یژوییف و جنب تارجگ تیالو زا

 حمطم و لابقا عاش حرطم هک یرکیس دابآحتف ماتم رد و «دندومرف لالجا

 ًةقباس یناث ردنکسا یئارو رطاخ ٌةنیئآ رد «دنتخادنا یساقا حرط «تسا لامآ رصب

 یلام تالماعم تیشم و تنطلس مایم توج هک تشادنا روتر تروص نیا ةییدا

 یاب ؛دراد ریگیاج هولام لاسعا نم روگتراس رد هک ناخرفظم بانج کلم و

 و فانصاب حشوم لاثتمالا مزال نامرف نیر انب - دباتش ریصمتفالخ ریرس

 ناشلاع تاسرف یواطم زا و ؛تفای رادصا هناهاشدابپ فطاوع و فاطلا

 هیلاّواشم بانج رب نسح و رظنم نم كراب رطاخ تافلا ناشنتحرم

 نامرف رک تیوط صولخ و تدیقع یافص بسح ر هلاراشم بانج - دش مولعم

 و تینا و یدحا دنس بجرلا بجر مرارچ رد «هتسب تعواطم و یرادرپ

 دوکذم رهش مدره رد ؛هدروآ یللعم هاگردب یود روکذم روپگتراس زا ةيامست

 تاگرچ لحم رد ترضح ناگدنب یسوبباکر تاودب یرکیس دابآحتف ماتع

 صوصخم و ظوحلم تفطاع نسح و تیانع رظنب و «دیدرگ ززعم و فرشم نتخاب

 تمدخ و «تفای زایتما نارقا زا تلزنم عافت را و تجرد یدللب رد و «دش

 - تشگ مرکم «تسا ملاع نیطالس هاگهدجس و مجع كوام یاجهسوب هک فرشا طاسٍب

 عطقم ۱۸۰

 نیهزب ور دنهن ناهاش وت شیپ هک سبز كاخ وت "رف ز دوش هم رب و یاتفآ وت

 «دندومرف صوصخم ترازو و تلاکو بصنع روکذم بجر مراپچ و تسیپ

 و تلاکو نایم عج ار هلاژاشم بانج و - تشک تافللا دیزم قّلال یایورس و

 و دادنقا دیزع و ناش ولع و سا ذافث رد لابقا بکوک و ,داد تسد ترازو

 نیناوخ تسد لاح تیادب رد مه و - دامن تعفر و فرش جواب یور رابتخا لاک

 باوصتسا ی و تشگ هاتوک لام و كلم روما رد فرصت زا ارزو و

 - دسریم لصیفب تبعر و یهاپس حلاصم و تکلع مابم هیلاّراش ناخ
 تیپ

 دش تاساره نشد رب رد لد وا رهق می ذ

 دش ناسآ راک ار ناتسود شفطا دما 3 لو

 یورب فاصنا و لدع رد قافشا نساح و قالخا مراکم لاک رانب

 قل ور و جاور و ترازو تیشق مبم رد و - دوشکرب ناتسودنه قئلالخ راگزور

 طرش هدوبیم هدنز ایخربفصآ رگا هک دنکیم مایها و یعس یعونپ تنطل- هاگرد

 لالقتسا راوفا وئرپ رورهدنب رکا ناقاخ ترضح و - دروآیم یا شتمپاتم

 هیلاّراش ناخ و - دنتخادنا رتشیپ زا رتشب ریضقاص رزو نآ لاوحا تاحفصرپ

 نیما فوقوبحاص لامع و نرفتابد یک ءارزو تکاع تمام رد زن

 دصق و اذنا رس زا رهم رهپس شماغها نسح و انتعا نمب و ,هدومرف نیم

 - تشذگ یامتب دندیشکیم اغدرب نایودنه زا نالونم ک افج

 تیپ

 نا نشست هرات یاب . یار رخ اوج قاب لات
 لامعا ربفد و «هتشاد واسم تناید و تناما قیرط باوبا همه رد و

 نیرد اماف- تخاس ریذپشق یرتسگتفصن و یرورتعر ماقراب ار دوخ



 ۱۸۹ یراهدنق خیرات

 یهاوختلود و یهاوشکن ببسب «دنا ناوید بحاص کللاةلج بانج هک تدم

 سیف سشنب لعا ترضح تاقوا نیرد ار للام و یلم .... تایئزج رد هشضه

 دنتفگیم ترذع» (ی) ردقب باب نارد بانج ؛دنتخادربیم «هدش هجوتم دوخ

 :هدرک رهم تاورپ و تاجاورپ و نیمارف نیا دوجواب و - دندش ی برطضم و

 مد «هدوع لانتشا دوخ لاوحا ظفح رد .هدیسر رکا ناقاخ ترضح رهق زا

 3 ی دندیش کی م رد

 ناطاس ةشیدنا زا لفاغ دوبن لقاع

 ناقاخ ترضح لای الاو ریطاب مخ «لاس نیمه لاوش رهش مدزه رد و

 بطق ترضح ةضور ترایزب «هدش ریجا هجوتم سیف سفپ لاصخهدیح رک ۰

 زا اهرکشل لاس نینه رد و - دنتشگ فرشم یتشچ نیدلا نیعم هجاوخ نیلصاولا

 و نیناوخ و - دنتشاد هناور هلاگب و روگ بناج ؛هدروآ عمج باوج و فارطا

 هروکذم ٌةنس هجح یذ رهش رد و- ددرک روع کنگ بآ زا ,هدرک تیعج نیطالس

 یسوباپ .هدمآ تارجگ دابآادحا زا مظعاناضب بقللا هکوک زیزع ازم بانج

 ریسجا زا رکا ناقاخ ترضح و - تشگ فرشم رک | ناقاخ ترضح ناگدنب

 فانکاس رب تافتلا ٌةیاس هروکذم ٌةهنس هجح یذ رهش رد ,هدون تعجارم

 - دنتخادنا .تسا تنطاس ریرس رقتسم هک هرکآ فال اراد

 هاشدابپ ترضح یاعد

 تسا قالطالا لع مناص تر یاس هک ار دهع هاشداپ تلود باتقآ

 ! داراد سورح مایا قراوط فوسخ و رهد لزاون فوسک زا

 نایملاع یاهدازهاشداپ ترضح ندرک هنتخ رک ذ

 دوبدها ون ین تعیرش دءاوق ناظفحتسم و تیاده هار ناریختسم رب

 وشن ارغ تمیرش ماکحا یارجا لالرب ربکا ناقاخ ترضح سقلخ تلیج ۳ 1

 تلاسر ترضع نم تنس هک دنرادیم فورصم تارب تمه یگمه های ام و

 عطقم - .»"ت.)-۷»۸

 ترطح ٌهنس تنس بجوع, نیربانب - دنهد جمورت ار «ملس و هیلع هّلا یلص .یهانپ

 رهش مجنپ و تسیپ هبنشجنپ زور رد «يحتلا و ةولصلا لضفا هیلع «هیربلا ربخ

 هدید هک ار نایلاع یاهدازهاش تایلاع تارضح ٩۸۲ ٌهنس یناشا یداج

 كللاب قئثاولا مظعا ةدازءاش «تسا نشور ناش لاک اب لاج راوناب ناینابج
 دم ناطاس ازم داژنلاع ةدازهاش و ویجوخیشب بقلما ملسدحم ]رزم «يحرلا

 لوط «لاسیناد ازرم لاشلایدع ةدازهاش و هوبجیلاپب هب بطاضنلا دارم
 ینشج ببس ادب و .دندومرف هنتخ نیلسرلادیس ةنسل ًامباتم .مرابعا هتل

 : هتنگ باب نرد ارعش زا یی و- دندوم میظع :

 تی

 تفر دادی لیگ خاش رب هنتستخ یافج زا

 تفر دابرب لک گرب وز و دش نوخرپ هچنغ

 لع نمحرلا» بتکم یارسهمقن هک لابقا میلم ملع رداق ترضح قتفوت دیس

 تبحص رد .هتفرگ رانک رد میلع حول و .داد میلعت ار ترضح نآ .تسا «نآ رقلا

 زور رد نالکریم انالوم ,تامزلا یف ءالضفلا ذاتسا هاگتسدتدافا هانپتدایس

 ريحرا ناخرا هنامسپ تمارقپ ناییزجعم نابز 9۸۲ فس بجر ۷۷ هبنشراپچ
 دونا# زینت
 و روگ لاوب .دورورفظ دونج ی رام و هرصاح نایب رد راتفگ

 تبقاع رک ا نافاخ تضبم رکذ و .دورطم دودم دواد ینعا هلاکنب

 و :دودولا كلم تیانعب ار تیالو نرآ ندومن حتف و .دوم

 دو یور لاس نارد هک مئاقو زا یضعب تیفیک

 حس رد لزیل تیاده غورف و لزا تیانع روئب هک یدنمتداعس ره

 ترایز لیم «دمات تداعس قیرطب تدارا نانع و ,دني ینانشآ و فرامت حاورالا



 لب یراهدنق خعرات

 هدزاس دوغ راگززو رامش ته دادنتسا ناشیا تشاحرز زا و .فیاغ .قا لا

 - دزارفارب العتسا جراعع عافترا هد آ نمایم و

 تو

 درب شیپ زا ؛دز نودیرف رب رکا درب شیوردپ تناعتساک یک

 وا لاوحا تانجو زب تداعس راونا زورف تخ زا زور ره مرجال

 ناربانب - دشاب حال تانئاک تاحفص رب تیانع تیآ تعاس ره و .ددرگ حضاو

 تیالو حتف زا یناث ٌهئرم نوچ رتاتداعس رورشیورد رکا ناقاخ ترضح

 سدقا قودنص و ناتسآ لیقت و سدقم هضور ترایز «دندومن تدواعم تاریک

 زا هک یتقوره رد و - دندومرف یتشچ نیدلانیعم هجاوخ نیاصاولابطق ترضح

 بوصب تعیزع نانع «دننکم تعزع یناج اب .دنیامرفم تعجارم اپشروپ

 بانج زا نيح نیرد - دنزا.یم فوطعم .تساجنآ ترضحنآ سدقم ضور هک ریجا

 تناشیاب دوگ تیالوبات روپنوج دحرس زا و هدنزارفارس مابابناخم هک ناناخعاخ

 و روگ لاو هک دومانتقاع دودم دواد هک دآ تشادهضرع «تسا قلعتم

 .هتفاترب یرادرب نامرف قرط زا ندرگ و یرادتعاط هر زا رس «تسا هلاگن

 تاناضاع بانج هکنآ دوجواب - هدروآ قاشق هویشب قافو قیرط زا یور و

 ۳۹ موش ناففا نآ نایصع ٌةزاوآ و «دیشی فالخ تبکن وا بناج زا

 تبسل تیانع و تورم لاک قافشا نسح و قالخا مراکم بسحر «دنش

 نکل «دیناسرم روپظب واب

 من

 تشهب غاب سواط رز ین  تشرستلظ غاز ةضی رکا
 شنزرآ یهد تنج ریجبا ۲ شلدرورپ هضب نآ ماگتهب

 لییسلس ٌةمشچ زا رشبآ یمد

 غاز غاز هضی تیقاع دوش

 لئربج دمدرد مد هضی نارد

 عاب نابرد هدوپیب جر درب

 عطقم ۱ ۱۸۳۹

 و هلثما و «دنا هدوب رادربامرف و راذگاب هشيه وا معو ردب کنآ اب

 باپ نآ و «تخادنارب ار هدعاق نآ دودرم داد .دناهدونی لاتتما ار ماکحا
 طویضم .تسا هلاگتب و روگ دحرس هک ار روپیجاح و هنتپ ٌهعلق - تخاس دودسم ار

 رینم ری رب ینعم نیا وترپ نوچ - تخارفارب تفلام تیار «هتخاس عحم و
 یعونب ریطخ رطاخ رد تبح شتآ .هدش نشور دیگ لع هاشداپ ترضح
 یار - تخوسدهاوخ یناهج رهق رارش و مشخ ةاعشب یتفگ هک تخورفارب

 - تشاد فورصم هیضق نیا كرادترب یاشک ناپج

 تب

 دباتشرب وک دوب ار نآ نارج دباترب فتو ییگنابج

 بانج هک ذیماجنا ذافب عاطم نامج ینامرف لامها و فقوت و مرجال

 راج و «دنور تبالوب نایچاوت و .دیان دودح نآ تعزع یئالقنم مسرب ناناخاخ

 و سالرب ناخلق دم بانج لثم .دنراد ریگیاج بروپ رد هک نيناوخ هک دنناسر

 ناخریزو و لاشقاق ناخاباب و لاشتاق ناخنونم و ملاعناخ و ناخایقدم

 - دنوش فلاخم نانانفا عفد هجوتم ,هدش هلاراش باون هارمه رثالج ناخهاش و

 هرم و ناخدا مدح لشم هولام تیالو زا رادمان نیطالس و نیناوخ قاب و

 هرگآ ةفالارادب هریغو ناخدامتعا و ناخنیدلاخ و یالوک ناخدحا

 هجار ابجار ٌهجار و یشخریم ناخرکشل بانج و - دندرک هجوتم «هدش رضاح

 رکا ناقاخ ترضح ناگدنب و - دننک اهرکشل ضرع .هدش هجوتم زین لمردوت
 نانانفا لاصیتسا تبج وکت لاف و دعس علاطب رتمام هچره تعرسب رثارفظ

 نآ شروپ مزعب ةيامست و نينام و یتثا ةنس رفص خلس خراب تاشنومانی

 زا و هدوبهتخادلا ناطرس جرب رد هیاس باتلاع باتآ رک یتقو رد تالو

 تار رد ایرد گن و «دوفی نیشت ۲ طاسب نیمز طیسب ترارح تدش

 توقای و .هداتفا شتآ رد باتآ بات زا جرا تاجرد رد هراتس نوچ جوم



 ۱۹۰ ۱ یراهدنق خرات

 شیات بآ رعق رد ار هزب در گذس و ؛تخادگی اوه ترارح زا ناک مص رذ

 - دون تضبن «تخاسی باذم لمل دیشروخ

 تیپ

 هاک ردنا هرقن هک ددرک هتخادگ نانچ توقاب ینگفی را تسدب هاگمرگب

 رقم هک هرک آ ٌةفالْلاراد تظفاحم ار ناخدحانیدلاباپش بانج و

 نایلاع یاهدازهاش و ربکا ناقاخ ترضح و دنتشاد ررقم ؛تسا تطلب

 رصت رد یایرد و - دندش هجوتم هتسشن ابیتشک رد ناکمسیقلب یابمرح و

 - هتخاس لزنم یآ جرب رد یمام و هدش ناور یآ
 مظن

 رب نر هاس .تآ یتشک ردنا دش

 رکتچپا ود رد ناشخرد دیشروخ وچ

 نایلتسش هریک یآ جیب رد هم وچ

 لخاس ار, یک .تندرنک :یراوو

 دنتفرک رکشا اهدارش و هبش

 دنباقرک رب ایرد هار یتهبکب

 «ناور نیو یکم ر  هدش

 هنایزات شداب و بآ شیاکر

 هد هوا یتسگربص#

 ایرد یوزاب . شدوزب

 تست . نا

 هدشک

 ةدرپارس ربا هک دش یعونب لاکشپ هدندیسر روپکلامم بیرق هک یزور دنچ دمب

 و «هدیشوپ نودرگ نانشور خد رب لین قتو «دیشک یولع اع یاضف رد هاس

 نور یان نیئاب دعر و «تخوسی اپعش ناطافت هروراق نوچ هربت را نایم قرب

 دش هبترم نارد ناراب ناینط و تخادنام نودرگ دنگ رد هلثلغ و شورخ

 عطقم ۱۹۱۰

 رگید رابکی حوت نافرط اپ ؛تساهدادرس نارد ار ایرد تفه یک ایوگ

 دا ناپج رد رس

 تیب

 تانچ دش رس رس نابج تاراب ز

 تاردا حون تانرط قرغ دش هک

 ابمرح و اهدازهاش «دندیسر سرانب هب نوچ رکا ناقاخ ترضح هصقلا

 روپنوج بناجم .هدروآ رب هروکذم ةنس لوالا عید رخاوا رد اهیتشک زا ار

 بیرق هک یویارس زا یاثا عید مدابپچ رد سیف سقتب و هتخاس ناور

 بآ یاقنلم هک ینابمرت (هب) نوچ - دندومرف روپیجاح و هنتپ تعیزع «تسا روپنوج

 هاشداپ زا یضعب یتشک یس بیرق زور نارد .دندیسر «تسا گنگ و راورس

 مدرم بابسا زا یضعب و یهاشداپ ٌهَیچ ود و .دش قرغ نایرکش زا یضبب و

 ثاغ ازم زور نارد و دندوم فقول زور كي رينم هبصق رد - تفر بآ رد

 ۸ -ِت ۶

 ههرس سدسق «یرینم یبحی خیش فاوطب دوخ بناج زا ار دنوخآ لع نیدلا

 مدرزاش رد و - دناسر قافحسا بابراپ اجیارد هک دنداد یفلیم و .دنداتسرف

 و نيناوخ قاب و ناناخ_ناخ بانج «هدیسر نیرقرفظ یودراب

 تایار و «دنتشگ فرشم یسوبطاسب فرشب رثایزوریف رکشل یالقنم نیطالس
 باتفآ زا تفطاع و تفار راوا وترپ و دیسر ناویک ناویا ةورذب رکا ناقاخ

 ربخ دودرم دواد نرچ و- تفات نیطالس و نیناوخ دیما تحاسرب شنیتم نیج
 تسد زا رادتقا و رایتخا مامز .دنش یارآرهپس مالعا و یاسدقرف تایار لوصو

 بآ زا اسآگنهن ناروالد را یعمج و /اعناخ بانج - تشک همیسارس هداد

 فرصت ةطيحب روکذم رهش مدزون خراب ار رهش .هدمآرد روپیجاح .هتشذگ

 زا .دوب نصحتم هنتپ ةعلق رد ک دیسر دودم دوادب ربخ نیا نرچ و - دندروآرد

 :دوب هتخاس دوخ هگمارآ و هان هک ةعلق



 1۹۲ یراهدنق خرات

 هعطق

 راصح دش تسوپ ارت "ودع فشک نوچه

 نفک دش هماج ارت مصخ هلپ مرک توچ

 غارچ دررآ بات هچ لاش لماب

 نشو .نقز نسب .هس نام :بلوف اب
 یضعی «دوب هتشگ شوهدم یدوخب بارش زا هک روکذم رهش مسیپ بش رذ

 تابزب «هتخادنا یتشک رد ار وا تلاح نارد ,هدید تحلصم وا یاما زا

 : دنتفگیم لاح

 بارخ و تسم هاوخد و رایشه و باوخ هدر ارت مصخ و رادبب وت

 - درک رابتخا رارق رب رارف

 ریش زا هیور هک نانچ تخیرگب
 هتخادنا شیپ ار نئازخ ضعب و یان یابلف .هداشک ار هزاوردرجوگ

 ریش قرب رود ز هدیدان

 ناناتفا دامن زیرگب ور .هتخر دوخ راگزور قرف رب رابدا كاخ و یسومانی بآ

 اهنتشک رس رب یریثک یعج .هفر نورب کشخ و ایرد هار زا .دندوب هنتپ رد هک

 ,هتخادنا بآ- رد ار رگید نآ هدوب رتشپ توق هک ار سکره .هدروآ مو

 ان زیرگ هار یکشخ هار رد هک امنآ و دندش انف رح قیرغ اهیتشکرس رپ

 بآ رد و .دندش یئاف هتخادنا- اهایرد و لگنج رد ار دوخ تشهد تباغ زا

 مدسع هار ,هتسکش نانافا موم و نالبق نتشذگ زا .دندرب هتسب لپ هک نپنپ

 - دننفرگ شیپ
 تل

 بآ رد هک و شت آ رد یاج یبگ بارخ ناشیا راک د لاعا ز

 :ناریو هدوغ رارف يگرابکي نافلاخ رب و رحم هاشداپ ترضح ةنطنط و را
 ۰ ۰ و اس مو -ِ

 رتخا و «دمآ ادیپ «هلا دنع نم الا رصشلا امو» ٌةفيطل بغ ةدرپ زا و .دندش

 ترضح ناگدنب و «دش زن هنتپ ةعلق حتف نوچ - دش نابات دارم قرشم زا رفظ

 یازرا مودق فیرشت روپایردپ ات «هدرک رافلبا سیفن سفت ریک ملاع رکا ناقاخ

 رایتخا رارف .هدش رادربخ .دوب وا یمان نارادرس زا یکی هک ناخرجوک .دندومرف

 دوخ ناروالد زا یضعب و ماوقا و لاشفاق ناخنونجم - دامن زیرگب یور هدرک

 یابغیت بتع زا و راوخوخ یایرد شیپ زا .هدیناسر وا تعاج و ناخرجوگب ار

 كاله قرغ سک دصرارچ دصس یزاوم .هدز ایرد ار دوخ یدد رادرک هقعاص

 رگید لیف دیجمز دصیس اب ار دواد یمان نالبف هروصنم رکاسع و نئاوخ - دندش

 بلطب ار ناخقداص و ناخرکشل و - دندیناسر فرشا رظنپ هبترم هبتم ,هتفرگ

 رد زور راپچ زا دعب - دنداتسرف هنتپ هب رادمان یاما و رادقملاع نیناوخ

 راهب و هنتپ تیالو و - دندروآ یا تینبت طئارش ,هدیسر نناوخ روپثایغ

 ملقب بانج و - دندومرف تیانع ناناضناخ بانج ار هلاکب و روگ دح ات

 دمت بانج ار روپیجاح هطحخ و - هدرک تماقا .تسا هلاکنب تخل یاپ هک هدنات

 ناگدسنب فرصت تحتب تبالو نازا یضعب نوچ - دندرک ریگیاج يسالرپ ناعلق

 بروپ تبالو و - دنتشاد رقم نیطالس و نیناوخ ریگیاجم ار همه مدمآرد ترضح

 یورین « .دوبهتسب نابج نتطالس رب نآ صالختسا قیرط هک هلاگنب و روک و

 رد «هدمآرد هاگرد تاگدنب رادتفا هضق رد و .تشگک داشک هرهاق تلود

 - دوزفا كلم مرح

 هعطق

 یزانط لا اجنیا دوب ار لقع هک

 یزان نادب وت هک دشاب هچ كاخ طسب

 تفگ مرایت تسشم نیمز كلع ای

 دزانیم وآ رد ك ات زد روا نوت

 عطقم ۱۹۳

 تمایق ةکروگ ةاغلغ زا زورید هک دناسر تراش دون لابقا رشبم



 ۱۹۶ یراهدنق خیرات

 هدش ممج بناج نآ زا ربکا ناقاخ ترضح ناگدنب فرثا رطاخ نرچ

 لاصیتسا رب تافللا وترپ قارشاباشفآ یار .دندوم تمسق ار تبالو نآو

 لقدمم و ناناخاخ بانج و «تخادنا دومعانتقاع نانانفا و دودم دواد

 زا یعمج و لاعناخ و ناخفرشا و ناخاباب و ناخنونم و سالرب ناخ

 «دنیاش طبض ار روکذم تیالو هک دندومرف ررقم ار یان نیطالس و نیناوخ

 یعس زن وا بلط رد و تبالو نآ فارطاب .هدومن تیزع نیاوخ - دنیا

 ساتهر ٌةعلق یاپب اد نیناوخ زا یضعب و ناخرفظم بانج و - دندش طی

 ندینارذگ رج ار ناخقداص و دنراپس ناختحرفب هتفرگ ار هملق هک دنداتسرف
 ود .تالف ندنارذگ لسحم رد و - دندومرف نیمت تانوپ بایسا و نالف
 ریصقلب روکذم ناخ - هدش قرغ بآ رد «دندوب هتفرگ داد زا هک یمان لیف ریجیز

 نانچ لیف ریجنز هد ات هک دش کح و - دیسر تسلاوتت شنروک فرشب «هدش موسوم

 هب "هتخاس هفیرش ٌهصلاخ ماهب ار روپنوج و - دیان لعم هاگردب «دریگن لگنج زا

 یزاغهاش و تاخلع هدازریم و - دندربم ناخ یوضر بتلطا كريم ازریم

 تاممم توچ - دندرک نیم راهم كموکپ ار نبطالس زا ینعاج و نا

 نانع «تفای ماجنارس هاوختلود تاگدنب تدارا قفو رب هلاگنب و روگ تکلع
 هروکذم ةنس لوالا یدامج مجنپ خخراتب ,هداد فاطما روپنوج ٌةطخ تعجارم

 كلم كلم ترضح تیانع نوچ-- دندومرف لالجا لوزت یاشکلد ٌةطخ نارد
 .داشک ربا تاقاخ ترضح تلود یور رب تکلع و تنطلس باوبا شخع
 یهاشنبش تداعس بانفآ و داد ترضح نآ تدارا هی ینابنابج ماپم مامز و

 ةورذ زا ار یبللا لسظ تلود نابعیاس و ؛دیناسر یبلالظ للاع ةجردب ار
 : هدنارذگ لعا كف

 هعطق

 هاگ هک یدمآر تداعس تام حتف ٌةراتس نزا شیپ ار هیضام كوام

 عطقم ۱۹۰

 رفظ باتقآ دص مدره نونکا كيل و لا لظ نابهیاس زا تم عولط

 بناج رم و ,هدوع لابقتسا رفظ و حق .دروآ یور رک فرط ره مرجال
 - دش باستنا رفظ باکر مزالم تداعع و تلود «هدومرف تعیزع 5

 ۱ تا

 رفط ةولج «یبن مشچ ه فرط ره رب

 تیاما ةدژم :یننک شوک هک فرط رم زو

 رابخا ,هدومرف ناور تاریک و ناتسودنه كلام فارطاب نارشبم

 رک یشخدب ناخماظن یضاق یابعلا ةمالع بانج تقو نیرد - دندیناسر راثآ تداعس

 یی تایانع رکا ناقاخ ترضح و - دیدرگ فرشم تمزالم فرش «هدمآ لپاک زا

 تافتلا و ؛دندومرف مامنا دل هیبور رازهجنپ و الطم ریشعش رک «هدومرف رهاظ تایاغ

 روما تایظعم زا هک یرگیجناورپ بصن و هدندومع شزاون هدرک رهاظ رایسپ
 ساب هیلاّراش بانج لاح تابز و - هدش تیانع دیرزم «تسا گم
 : تسا مت رقم تس

 تم

 لزا رد تخورفا یو یور حصش وچ دریا

 دیک یگناورپ  بصنع مقر ام رب

 تا یاشا یدامج م# خراب رثارفظ رکا ناقاخ ترضح و

 فوطعم تفالخ رقتس و تنطاس ریرس بوصب روپنوج زا تداعس و تلود

 رهش ۲۷ خراتب لهد كالا رادب ؛هدش هجوتم جوتق و قنهکل هار زا «هدینادرگ

 ار هیضام رباکا تارانم تارایز مزع و - دندومرف لوزت هروک ذم ٌهنم بجر

 اشیا تیناحور زا تدیقع یافص و تین قدصب ,هتسناد تادارم ٌهلسق

 ینعا راوگرزب دلاو و ناشیا تارازع صالخا و زاین یور زا .هدوم دادمتسا
 بابراب تبسل تاقدص و تالص و (دن) دومرف فیرشل یایشآتنج ت رضح



۱۰ 

 یراهدنق خرات
۱۹۹ 

 یلع نیدلاثایغ ازرم یکللایشخ بانج نیح نیرد و - دنتشاد لوذبم تاجاح .

 تارجک رکشل ضرعب ابکتا و هکوک ازرم بانج یهارمهب هک ناخ فصآب بلا

 دی بصنم و «دش ززعم ربکا ناقاخ ترضح ناگدنب یسوباپ «دوبهدش ررقم

 رد و - دیدرگ زا لاشما و تارقا زا ,هدش وا یرگیشخریم دیزع  یضرع

 و - دیدرگ فرشم عصم هالط لق و تاود و صاخ دنبرکب سلج ناه

 ریجا بوصب تعزع تیار (لهد) ترضح كلااراد زا نابعش لئاوا خیرات رد

 و - دندوب راکش و دیصب لئام مایا رکا ریجا هار یا رد و - دنتشارفارب

 - دندوبهداد رارق هورک رابچ هس ار لزابم ؛هدومیپ ار هار نآ نانکراکش

 اف ارس ؟ نیم ولت تلود .هدمآ تارجک زا مظعاناخم بقللا کوک ازم و

 و «دنتفاتش یسوباپ .دندوب نیعت تارجک رد هک نینارخ زا یضعب و - تشک

 اح ک نابجناخن بقللا ناخلقنیسح و - دنستقاي شزاو تیاغد تیانب

 قیرط و هدیم تداع رب و - تشک فرش یسوبیاپ تلود زبن ؛دوب روهال

 بطق ترضح ترایز تدون تمجارم و شررپ ماگه هک هدیدنسپ

 حود و هیلاع ممه زا و هدنیامرفیم «هرس سدق «یتشچ نیدلانیعم هجاوخ نیلصاولا

 ماشات حص زا زور دنچ زین هیتم نیرد «دنیاشیم دادمتسا ناشیا ٌهیلاعتم

 زا و دندش تقیقح ملاع زار بحاص و تقیرط زابهاش مزالم مام زاین هب

 جی رد و -دندومرفی تافتا سالا و تیعج ةضافتما راتدیشروخ ریبض

 رهاظ یعونب عوشخ لاک و عوضخ تیاغ هدنوشی فرش ترایزب هک بنام

 تلاح نارب ار وا رابتخا ی ؛دننک هدهاشم زاین و صالخا نآ هکره هک دنژاس ی

 ؛تخاس عمج ایلوالا بطق ترضح دادمتسا زا نویامه رطاخ نوچ دیآیم تقر

 هر ۲ هراس زاد بوم تکرح تعزع و تضبن دصق رگاپج ری

 تیام تلود یامه و .هتفرگ ریش ریذ نابج رفظ و حتف زابپش- دومرف

 باستناترصن باکر - تخاس طوسبم نایلاع ب لابقا و تداعس یاس ۳

۱۹۷ 
 عطقم

 و - دش ناور تنطاس (و) تفالخ ریرس رقتسم و تنطلس هراد زکرم بناج

 فرش و زع ٌةهناخ رد ۹۸۲ ٌةنس كرابلا ناضمر خلس خراب نویامه بک وم

 باتفآ و هتفای رارقتسا ترضح نآ تداعس و تاودب تخ و تخم - دومرف لوزن

 - هتفات ناینابج همه رب وا زورفالاع رسفا رهوک زا تیانع

 هل لظ هاشداپ ترضح تلود یاعد

 مدآ ینپ دیما تحاس و ! داب نور یادز یلظ یار غورف زا ماع ٌهصرع

 و !داب شک فارطا یازفاكشر یناتسیتیک تیانع میان میست زا

 زا دورپهدذ رکا نافاخ ینعا ءاجلاع هاشداپ نيا یرادمان و تطلس باآ

 رهپس رب هتسویپ یرایتخب و تمشح رپ و ! داب علاط یراگ ماک و تزع قفا

 ! داجالا هلآ و یبنلاپ داب عمال یرایرهش و تلالج

 عقاو تارجگ رد هک طحق و نوعاط و ابو ةثداح و هعقاو رول ذ

 عبوت و رکب ةعلق ندش رخسم نایپ و ,لاس نیا حاتتفا رد هدش

 لامالا و زاجالا لیبس للع

 ربکا ناقاخ ترضح تلادع راوثا ةاعست و نینام و ینئا ٌةنس لئاوا رد

 رد هک دوم اضتقا نانچ زورفا ملاع یار هتک علاط تحم و تیانع قفا زا

 ؛هدوم ادج یضارا ار نکتت رورک كي هسورم كلام زا هنکرپ و تیالو ره

 رادهطوف و نک راک نآ هارمه و ,هدومن نیعت یرورک ار فوقو بحاص مد

 تبالو نآ عورزنان و عورم عضاوم و یرق یاب هک دنیامرف لاسرا «هدرک

 نیمز «هدرک تحاسم ار نآ ةقر و «هتسب كچ ار نآ دودح ؛هدیسر هنگرب ق

 هک یضارا نيا لاس هس هک نآ طرش ؛دروآ رد طیض زب ار تعارز حلاص

 یع- تعارز ریثکت باب رد و ؛دوش عورزم ماعب «هتشاد تعارز تبحالص

 یبجاو لصفب لصف ؛دسرب فیرخ و عید تالوصحم نوچ و -دروآ یاج غیلب

 هظحالم ار دوبان .هدوع طیض یتسار و تلادع لییسرب هدح لع ار كي ره



 ۱۹۸ یراهدنف خع.رات

 تبالو ره رد هک دوش مولعم ات دوش تبثم نافرصتم مانپ هیا كالماو "هدرک

 نآ لاح تقیقح هک ,ایاعر زا مادک و تسا هما زا یضارا مادک هنگرب و

 نوچ - دور یدع و فیح فیعض رب یوق زا و ؛ددرگ رهاظ هنگرپ و تیالو

 همآ هدش ررقم تیالو تاهجو لام نوفاق و ؛تشگ لکم یرتدد بجوم نرب

 و .تایرورک تنآ هساع نارخ .هتسناد هنیرش ةصلاخ «دشاب نآ یجاو

 تاچ دورپتیعر ربکا ناقاخ ترضح یاعباوص یار - دننابر نالماء

 لیدسبت ببسب هک دننادرک دکوم یهجو رب ار نوناق و هدعاق نيا هک درک اضتقا

 قیرط هدیرفآ چیه ثداوح عوقو و عئاقو ثودح و تا رود ریغت و نامز

 نام و بالی بآ ان سرانب و روینوج دحرس زا و .دومیپ داوتت فالخ

 .هدش فرطرب لکلاب ریگیاج و .دش بوسنم هفیرش ٌهصلام یامت روهال و

 لاح روخارف هنایهام ار رغاصاو راکاو یرکش قاب و نیطالس و نناوخ

 رد ماظع نایشخ رظنب ار دوخ قارب و «دنیام پسا غاد «هدش صخشم

 هنازخ زا ,هدرک ررقم هنایهام ,هدید ار قارب و «دنناسر غادب ار پسا «هدروآ

 تازا دعب - دناسر راسکنا الب هماع ٌهنازخ ناعجبحاص هام هام هماع

 تابآترصن تایار ّک شروب ره رد و تونکی لاس ره ماظع نایشخ

 سحقت :دهاسپ تب رثافد رد .بنافیا ماف 6 ار.قار و پسا هدیامن .تفرع

 هن یسکب و دنشورفن "هدمآ رد رظنب 5 قارب و پسا یرکشل هک دیاب و - دنیامن
 - دوش مولعم لاح تقیقح هک دنناسر ضرمب ار رتفد لاس ره نایمشخب و - دنمشخت

 - دش ثداح تارجک تیالو رد طحق و ابو و نوعاط ٌةلب لاس نیردمه و

 ًهعبت قلاقح "لهاو «دنا هتساد اوهوبآ تنوفع ٌهجیتن ار هثداح نیا ثودح انکح

 : هدمآ مور یالم یوئثم رد هچنانچ ,هدرمش دابع لابعا عاب و لاسفا مامذ

 سیل

 تاکز عنم نابج رد درآ طحق تاج ردنا اب و دتفا انز زا

 عطقم 1۹۹

 هنوگ ره قئالسخ ماحدزا و یاج ره مدرم ترنک ٌةطساوب مرجال
 فآ لب «هدش قق قئاقح لها ةديقع «دمآی دوجو رد هک هتسیاشان لاعفا
 -«نفاب لاعتشا راید نارد تیکت ران رارش و تنم باحس «هدرک تیارس

 نی" و خي زا ار تیالو نآ تاوج و یپ لامآ لابن ناثدح بئاو رصرص

 مغ زا لد تبت یارحص ناومآ نرچ ار قارجک مشچ هس نا و- دنکرب
 نوچ و- تفای دادتما الب و ابو نیا هام شش مجنپ رد و - تشگ نوخ مدره
 ریحتم و زجاع «هدینش یسک زا و .دندوب هدش هیلب نآ قّئالخ دیدم تدم رد
 نطو یالج و دنتفر نورپ فارطاب بارطضا و قاق زا یرایسب و - دندنامورف

 هبارا دص یزور ره رد دنیوگیم هک دیسر برم نآ ناینط و دندرک رایتخا
 ناشیا رب كلاخ و ,دنتخادنایم ایکاذم رد نورپ دابآدحا زا ؛هدرک راب هدرم

 سرفد و دندربی هداهن اپیئاپرابچ و توبات رد ک اب زا و هدتشاپنای

 یصرقب ماش ات ماب زا نیرب رهپس هبش یی هک هدون یور ینالغ و - دندرکیم
 دیشروخ زا و - دیشوپی را ةدرپ ناگتسرک رظن زا زین ار نآ «هدرک تعانق

 ینانب یناج هشوگ رپ - تشادی نان مدرم مشچ زا ؛هدروآرب هدرگ بش ره

 و دنستخ ورفیم  یفیغرب یفیرش فرطرم و - درکنی تافتلا یسک و ددادیم

 یتوق ی و قوق ی زا و- دیسرن نفک عوج ساب زج ار تاوما - دیرخیمن _یسک
 راکرس رد هیلپ نا تدش و هثداح سیا تبوعص و - دید رگت رسم رب رفح

 و -دوب همیرط نیمه تارجک تیالو یاس و هردورپ و چرب داکرس و ناب
 هایس کت تسیپ و دصب هغ کی تمیق هچانچ «دش میظع یطحت انشا نیزد

 یمن تفای دوخ باوملا قیلع و رنش و پسا هاک و - دیسر هدشاب هود شش 5
 رام هداهن بآ رد هدرک مر و هتفوک ار تخرد یارتسوب بس نزا - دش

 تاریگب مامت ییارخ یاسرفرع هاکناج ةداح نیزا نیرانب - دادادیم نایاپ
 - تفای هار ۱



 و بوروپ بنام تایلاع تایار هجوت نبح لاس نرده

 کنلاطاس هک هما نغ هلدق .هجرع ناشفا لاسقنا :عرج رک .دناکب رم ننک

 ینئا رفص عود خیراتب دوب دنس تیالو زا یضعب و رکب ٌلق لاو ک دوم

 رک هفیلخریم یعوحرم دلو تاخلعبح و درک توف ةيامست و نینام و

 تیالو لاس ودب نیزا لبق «هتشاد تلاکو تبسن ناشلاع یرابدود نرد ًاتماس

 هدناهتخاس الط زا هک ار هملق دیلک «هتسشنرکپ لق يحاو رد هدوبهدش وا درمان دنم

 لاوتوک و تظفاحم ار یکی لواکب ناخوسیگ ییآتدایس نیرانپ - هداتسرف ییعم هاگردب

 داک «هدمآ عنام ناخلعبحم ار ناخوسیگ - دشهداتسرف «هدومرف نیم رکب ٌعاق

 مشه خیراتب - هتخادنا یتشکب ار دوخ ناخوسیک لادج نیحرد - هدیشک لادج

 هعسلق توردناب ار وا هدش قفتم واب هحلق مدرم هروکذم هنس یناشلا یداج

 هاگرد تاخوسگ تشادضرع و - تسا لوفشم هملق تظفاحم لاما - هدرپ

 نابج نیطالس رب نآ تدوشک هک ٌملق نینچ ک دا هک دمآ هانپ ماع

 فرصت طب یمهاشداپ ترضح تاگدنب هجوت نیو یبلا دیئاچ دوب لکش

 -داشک ترصن و رفظ حیتافع دیئات تسد و ؛داد لابقا دیو لامآ رشم - دمآ رد

 هعطق

 تادنخ دش لامآ بل .مرخ دش لابقا خر

 نادنچ دص هاش حتف و «عون دص كلم تاحوتف ۲

 رخ ًةلق توچ یمکح رد «دش جت یراصح

 نادنس دصوچ یتخس رد و ؛نودرگ زا رترب تعفرب

 فیرشآ روپنوج ٌدطخ رد ربکا ناقاخ ترضح ناگدن هک لح رد و

 بقع زا «دوب ناشلا میظع ةلسلس نیا مظعا یکر هک نابجهجاوخ بانج «دنتشاد

 زا هاگان - دش فرشم ترضح ناگدنب سوپ یاپ تلودب «هتفر نیرقرفظ یودرا

 دونوج زا رکا ناقاخ ترضح نوچ و - دسر یبیسآ ار وا یاپ یبلا ءاضق

 نزن موی

 عطقم ۱۲۰۱

 «هدش ادج نئآترصن نیرقرفظ یودرا زا - دندون هجوت هفالارادپ

 ادیپ دادتشا ما نآ زورپ زور - دش لوفشم هلاعع «هتفرگ رارق ونهکل ٌهطخ رد و

 لاقتا رارق نام رادئاپان لاع نیزا هروکذم ٌهنس نابعش رهش لئاوا رد - هدرک

 تلنداووآ رورب اب زر وا نفع نور دوم

 هاشداپ ترضح یاعد

 نوزفازور تلود مایاب یبیرال تاضوف دادسما و ییغ تاحرتف دادما

 ضراوع و ؛لصتم رک ا ناقاخ ترضح ینعا هاگتسدالاو هاجج هاشداپ نیا

 ! داب لصفتم و عطقنم هاشداپ نیا دوجو تحاس زا تافام قراوط و تافآ

 سآ نتفای مازبنا و .دژاد ندرک تکنج و ناناخناج نتفر رکذ

 دوع یور هک عئافو و ندرک حلص نازا دعب .دودس لوذح

 تیالوب ار دوخ «هتفذگ زین هلاکب زا هنتپ زا نتخیرگ زا دعب دواد نوچ

 تمه ناناخاخ بانج - هدرک کح ار هملق نآ ,دیناسر سرانب كتک و هسیدا

 یهارمج هک نابهاپس قاب و نیطالس و نیناوخ .هتشاد فورصم مهم نآ كرادتب

 هان ار سرانب كتک ٌةللقف داد - دندش دودح نآ هجوتم .دندوب ررقم وا

 .دش تاور داد فرطب نرچ نااضناخ بانج و - تخاس دوخ مارآ و

 هک ار نایرکشل

 دنروآ رز خرچ زا هم ناکیپ هب

 هار زا و «دنتخاس لاخ كاشاخ و راخ زا هورکب هورک رکشل رع هک دومرف

 دنروآ ریش هشپ زا شش

 هلب اقم ماقم رد دواد - دندیسر رابد نادب هتفذگ تخردوب یاههشب و تخس یاه

 رادمان راوس رازه دنچ ٩۸۲ ٌهتس مارا ةدعقیذ رهش متسیب رد هیمآ ها و

 نافلام فرط نازا و - تسارآرب گنج فص هورک ود بیرق راذگ هزن

 ونقل شیپ رد لبقت هوک تماخضب كي ره یگنج نالف ها هرسم و هنمیم



 ۳۰۳ یراهدنق خیرات

 تیپ
 نازادناكلوان هتسن رب نالف هدنز تش هب

 رتسکاخ یابلت رب رابثت آ ناترفع وچ
 نارادهزبن حامر زا ک دش ناور یتمظعب ناشنر_فظ هاپس زور نیرد

 رپ اوه یور ناشنرخ خست سکع زا و .دوب نایع اههشیپ ارحص نحص رپ

 ناسب و ایسب اره تارذ نوچ نانفا هاپس و-دوعیم ناشخرد بابش (زا)

 : اتفاق

 تنی

 تسدب رجنخ و غیت و هزین هه تسم هتفشآ نالیف وچ یهاپس

 و «دندیشک فص دالوب هوک ود نوچ رکشل ود ره و - دندمآ ربارب رد

 هرز و نشوج زا هاگرکشل یاضف - دندمآ جومت رد رصرص داب زا رضخا رح نوچ

 نآ و . تشگ نیش آ نانس ةَقعاص و غیت قرب زا هاگمزر یاره و ,دش نهآ راد

 رد ناناوج - دنتخیوآرب ماب ریشش و هزبن هب و ,دتخبمآ مرد راتمایق رکش ود

 یضعب - درک نیرفآ ناشيا ناج رب ناتسد متسر ناور هک دندون یتعاجش دکرعم

 تار نیرو ضات ز

 تیپ

 گنر دیشروخ یور زا دندوبر گندخ ربت هب و نانس كونپ

 زا و ,دش رادمسخز ناخرکشل و .دیسر لتقب اعناخ کرعم ,نارد و

 رجگ نافلاخم بناج زا و درک توف رگید زور هدزاود هد زا دمپ ؛هدمآرب نادیم

 تالح تامدص زا و - دیسر لت2ب «دوب وا ین یاما زا هک ناخ (رجوگ )

 یمج و - دنناسر دوصقم هاگلاح ترصن ناگوج رفظ یوگ نانانفا هک دوب كيدرن

 ناخ بانج لاح نیرد - دندرک حتف هک دندرک روصت دوخاب ,هدرک یز .هدنار ار

 هنادرم یاهراک ءهدنام ابتت نادیم نایمرد .دوب هتسارا وا دوجوب لوق 5 ناناخ

 یاپ "هدرک گنج «هدیسر وا تسد و یور و رس رب مخز شش و جنپ ات هدوم

 ناشیرپ هک یعمج و .دمآ تراشب ریفن زاوآ ریگوراد یاشثا رد - هدرشفا تابث

 و - دنتخادنارد حتف ةزاوآ هدناسر لوقب ار دوخ «دندوب هدش نادرگرس و

 ناففا دواد و- دش ناور نوحیج و نوحیس یوج نوچ نرخ کرعم فارطا رپ

 نوچ «تشادنبی دربن درم لاحم لایخم ار دوخ و ,تشاد رایسب لف هکنآ ناگب

 تاثاتفا مشچ و هد وا دما ةراسخر .دند هنیاعم روصنم رکشل روبظ

 ترورضب - تسناوتت «دراد هاگن ار نانانفا هک تساوخ دنچ ره دواد - دنام هریخ

 هتسخ و هتشک نیناج زا یرایسب و - دش ناریرگ باقع گنچ زا و .درک تعزه

 زا ترصل تیار هام و «دش عمال تنطاس جوا زا حق تلود باقآ و - دندش

 ار دوخ سرانب كتک ٌةملق رد ,هدومن رارف داد - تشک علاط تداعس علطم

 - دندوم مابق هعسلق ةرصاحم ممعجأب نيناوخ وا ناناخناع - درک طوبضم

 - دوب موتم تفلاخم زا و ددرتم تقفاوم رد اماف - دوب هدش نامش هدرک زا داد

 لاح لماش نویامه نادناخ نيزا هک یتحرم «هداتسرف وا شیپ دصاق ناناخناخ

 درک دیاپ هاگت لقع مشچ راک نیرد هک دومرسف داب :دوب هدش وا مع و ردب

 یارگ ار وا «دآ شیپ هدومن تقفاوم رکاو - دسردهاوخ اجکت تفلام لآم هک

 زج ار وا تکن درد هک تسناد داد - دشاب لس ورب تکل# زا یضعب «هتشاد

 ؛هدرک رود دوخ زا مو لئاخ .درکدهاوخن اود ناناخناخ فطل بیط

 ع_ : هداتسرف یچلیا .هدومن كسم لتع لئا-وب

 ماگ نرم زا ک

 ما رتحا ار مردب ربکا ناقاحخ ترضح ناگدنب مرک لاک توچ

 رم

 نانخس ناناضاخ بانج مع ید ةداج رب رس زین نم هدوب هدومرف

 رد هر آ هشذگ ۳ :تشگ و دومرف رابظا داد ماغیب زبمآ جاصن

 ت«تناح اطهار متشذگ هتشذگ زا نونکا - هدمآ روپظب «دوب بیغ ةدرپ

 عطقم ۳۰۳



 ۲۰۶ یراهدنق خرات

 رابغ ات «ددرگ هجوتم هشیدنا یی و- دشاب رتزیزع دوخ ردپ زا .دنآ دنزرف نآرکا

 دّواد - دومرف تدواعم تصخر ار یچلیا و - «دزیخرب تمداصم نیا زا تشحو

 دي س ج دیگ و 2 4 .هدومرف زاتما تانع دیزع ار دواد ناناخناخ - هدمآ نارگ هان هوش ر

 ِت دینادرگ زارفارس تف ریش رگ و تعلخت

 تب

 تحرم و فعل و مرک زا یو اپ درک نآ

 درکن تاتسرب و نمچ اب راپ راک

 عادو .هتفرگ قنال یامشکشپ مداد داد هب ار سرانب كتک و هسیدا

 و روس نیدلالالج دالوا درب داد هجوم ناناخاخ رک ینبح رد - دومرف

 د هک لابتقاق تاخ نونجم - هدرک تیعج تاکروک ٌةجار و ناناففا زا یضعب

 ةملق .هدمآ روگپ زن نافلاخ و -هدمآ هدنات و روگب هدروآرب .دوب تاکروگ

 ننسمآاتخ ؛دندرک جارات ار تالم نازا یضعب و دندش فرصتم ار ۳

 هدنات رد ناردارب و ناخنونم و ناخنعم - دندرک فقوت ناناخناخ

 عوش ناناخناخ تعجارم رخ نوچ - دندوم مایق رهش تظفاحم .هتسئز

 روگ یایابهوک و الکی ,هدومن رارف ناش و مان ی نایغاط تآ «تفاب

 هدنات ةطخ رد ٩۸۳ ةتس رفص مهد رد ناناضناخ بانج - دندمآرد هلاگنپ و

 رد «دوب دواد یاهدازومع زا کی هک نانفا دنج تقو نامه رد - هدرک لوزت

 و-هدش ضباق ار تالو نآ ,هدروآ درگ رایسب تیعج و «هدمآ رام تیالو

 زا یضعپ و ناشیا رطاخم .دندنام هدنات رد هک یزور دنچ ناناضناخ بانج

 هک ار روگ ک هدرک قافتا و دسر «دندوبهدش ررقم ناشیا یهارمهب هک نیناوخ

 میج ببس نیزا - دزاس نادابآ ؛دراد لاع تارابع و هدش عقار بآ فرط نآ

 تضتیاپ ار روگ و .درب روگپ بآ فرط نآب ,هدناچرک هدنات زا ار مدرم

 وا هارسه هک تابرکش و نطالم و نیناوخ زا یعمج و- تخاس هلاکب

 عطقم ۳۰۵

 رحم ۸ رم و

 هءاشی ام هّلا لعسفی» دومرف بجوم مفگ طلغ اوه فالتخا بیسب .دندوب

 نایرکشت و نیناوخ زا رثکا تایح هتفای فارحا یماقتسا جاهنم زا جام

 و - دش یضقنم هریغو یناتسیس ناخیجاح و ناخ نيعم و ناخ فرشا شم

 بجر رهش مدز و رد هدش یراط بعص هةضراع زین ار ناناخاخ بانج

 - درک تلحر رورس لزن رورغ راد نیزا و .دیشک رگید ملاعب تخر هروکذم انس

 رظن زا ربکا تناقاخ ترضح ار هکوک ازریم لاس نیا رخاوا رد ۵ و

 ضرغ - دندرک بونم هنیرش ةصلاخ ار دایآدما تالو یتخادا رابتعا

 :تارجگ راکرس .توج ک دوب هتفای ضرع فرش ًاقیاس کنآ هیضق نیزآ

 هاگتسدالاو هاجرج هاشداپ ترضح فرصت تحت رد .تافالا نع تو
 یاپ هک ار دابآدحا و «دندومرف ررقم ابکتا ریگناجم ار تبالو نآ عیج دمارد

 نارکی لاس هس ود زین هکوک ازرم و - دندرک ضیوفت واب .تسا تارجک تخت

 رهش نآ یشکرکشل رتاوت ببسب هچرگا - داد نالوج تنطاس نادیم رد دارم

 هصقلا دون م شکلد وا یناشیر نارلد فلز توچ اما هدوب هدنام ناشیرپ

 یامه و ؛تفرک رارق تاایا زکرع هکوک زیزع ازریسم رکیرفظ مالعا توچ

 تفصل و تلدعم طاسب تخادنا راید نآ نانکاس رس رب تحجم لالظ وا تفطاع

 بابسا هوالع ینعم نيا - دا یادابآب ور تیالو نآ زور زور و «دینآ رتسکپ

 ربکا ناقاخ ترضح ناگدنب هک مایا نیرد ..... دش رارشا تآ دساح و سفات

 غادب پسا .هدومن قاری گرزب و دروخ و نیطالس و نيناوخ عیج هک داد رارق

 ریگثاج و هنابهام و هفولع وا پسا و قاری و تلاح روخارف ,هدیسنامر

 لوق «هدوم ابا و هدز زانبرس نما نیژا کوک ارم هدوم .قرصتح هداد رارق

 رطاخت لامفا نيا بپسپ ریسکا ناقاخ ترضح ناگدنب هصقلا - درکن ینعم نیا

 ٌهنس ةجحیذ رهش لئاوا رد .هدشهدمر وزا یراکی .هداد هار لالم فرشا

 وا تظفاحم هاگدنچ و - دندرک دیقم راوفسوی ار کوک ریزع ازم هروکذم

۳۰ 



 ۳۰۹ یراهدنق را

 نکاس اوزنا جنک رد ,هدومرف قالطا نازا دعب - دومنی مایق مهاربا خیش

 «دندرک تعجارم باجنپ راکرس زا ریسک ا ناقاخ ترضح ناگدنب نوچ - هدش

 و نیناش و تس ةنس نامش رهش رد «دندومرف لالجا لوزن یرکیس دابآحتفب و

 ترضح ناگدنب یسوباپپ «هدش مدان دوخ راتفگ و رادرک زا هکوک ازم ةيامست
 هک ناخدحم ريم ٩۸۳ هل نیرد م و - تشگ زارفارس تیاغ ی تیانضب هنفاتش

 - درک لاقتا رگید اسب .درب تارجگ نتپ ماح و دوب وا مع

 هاتدابپ ترضح یاعد

 نمایم هاشداپ نيا یاسآرهپم یالعم ٌهدم و یاسرفكلف ٌهبتع تحاس

 نوعب لالجو هاج لاک زا لاکلا نیع تفآ و هداب ظوفح ادا ابر فاطلا

 ! فورصم لاعتم كلم

 و ,.یراشخدب تیالو زا ازرم هاش نامیلس باون سردمآ رک ذ

 ناکم نامیلس رکا ناقاخ ترضح دوم لابقتسا

 دودح و ناشخد تبالو رد رایسب یابلاس هک ازمنایلس باو نرچ

 كولم نیئآب و «درکیم تموکح و تنطلس نالنب و زود و نامداش راصح

 ترضح اب هک تبارق ببسب و .تشارسفای رب لع یاتفچ ناهاشداپ و كرت
 .تسوا ریبن رک خرداش ازریم تفلاخم ةهطساو هدراد رک تحرم رکا ناقاخ

 ,هتسزاد لاحم فق وآلاجم كام نارد «دندوعن وا بناج لیم ناشخد یهایس و تیعر و

 بالن رانک هب ازنایلس نوچ و - دروآ هانپ نیطالس هاگردب دیسما یور

 ناقاخ ترضح .داتسرف هاگ د هضیرع و دیسر سا دنه ندمآ رد ادا ک

 هجار و شکشپ یجازخ ناجاغآ هجاوخ ,هدومرف تافلا رسسکا

 ره رد هک داد نامرف و داتسرف لابقتسا مسرپ ار یجناورب ساد تاوگب

 - نروآ یا تمدخ طئارش دسر هک تبالو

 تبالو رد و ,هدش رمعم ازمهاشناملس هک تسنآ خم نیا تای

 عطقم ۲۰۷

 جاور ار وا هلسلس و «دوب هلقاع ٌةفیعض ازم چروک و - درکیم تنطلس ناشخدپ

 قح تحرب هاش مگی ؛هدندرو رد ار طاسب نآ لجا ینآ ات - دادیم قثور و

 نایهاپم زا یعج داشرا و تلالدب ازمخرهاش مگسیب توف زا دعب - دش لصاو

 زودتق هتلق زا و «درک مزج نالک رد تفلاخ مزع دوخ یار غورفپ اب

 لئابق نارتنالک و نایهاپس زا یضعب ددم و تنواعع و "هدمآ بالوک بناج

 و تادداج ما و ؛درک ناشخد تیالو تنطلس ریرس دصق «هدروآ ممه رکشل

 قرضت :تح رد نیک دسرم ات نامه راسع .نرس دا راید و. .دالب نآروالد

 هراچ و تشذگ نادرگرس و رطضم و ناریح و برطضم ناهلس ازم - هدروآ

 ناملسازرم باوث ازمخرهاش و د-نک عادو ار تکلع هک تسنادن نآ زج

 هجوتم لباک هار زا و - درک نوریب ناشخدب تیالو زا «هدرک عادو ار

 - دش «تسا مظعم ناهاشداپ هاگدسیما و ماع لها ءانپ هک ناتسودنه

 بٍ

 براحم ریش هجنپ یتخادنیپ نآ یتخس زا هک دمآ شیپ یمر

 مام و تاشخدب تطلس ریرس عزا و عنام ی ار ازمخرماش و

 هاگردپ ازمنایلس باون و -تفرک رارق رادتقا ضق رد ناتسهوک تبالو

 - دیسر ةياعسل و نیناع و ثالث هنس بجر مدزاود خراتب نیطالسلا ناطلس

 ؛دمآ ؛تسا یرکیس دابآحتف زا هورک هدزناپ هک هروتم هصقب هک نامز نارد و

 زاوشپ ار تایعا مدم و ماظع نیناوخ زا یضعب یامز ناقاخ ترضح

 رتسک ترم ربسکا نافاخ ترضح - دنتفگ فیرش مودق تین «هداتسرف

 راپچ هس نيا و - دنتفر شیپ هار هورک رارچ هسات یرکس دابآحتق زا زین

 ةدالق نیرز یابتیچ و رادیدنکوچ ةديشوپ قاری تالیف زا هیور ود ار هورک

 تر گنانچ «دنتتسارآ .هفض نایابخ لثم گنرف تفلرز و لمت ششوب

 : دناهدومرف ورسخ ریما



 لف و پسا و یدآ یهوبنا ز لیم دنچ ات هتسارآ فص تشگ

 تسچ درک رظن وچ شیورپ هاش

 دا تخم ز تسج ورف مر ۴

 تسرد ار دوخ هلئآ ارد دید

 دنمجرا نت شرغآب درک

 ؟ ریس رع زا دوش نوچ «دشن ری رید ات شدوخ شوغآب تشاد

 تفاک تیام و شزاول تب تشذگ تباغ و هزادنا زا شسرب

 تشگ زاب رس نیجنگ ز لنق تشگ زاشآ نم رگید رد زا

 نابرما شوغآ ندا ازمناملس باون ربکا ناقاخ ترضح ناگدنب

 .هدروآ سلج رد ار نایلاع (ی)اهدازهاش و - دندوم رایسب شسرپ .هدیشک

 ههنفرگ شوغآ رد ینابرهم و تفوطع لاک زا *هدوم اهدازهاش میظعت ازرم باون

 ازم عاضوا و لاوحا زا ترضح نآ و درک هسرب ناشيا یور و رس رپ

 یوط زور نارد و - دندومرف داحتا و یتسود و تبح رابظا ؛هدوم راسقتسا

 بجعآ نرآ هراظن و هدهاشم رد ناسآ نارالاسناوخ 6 دندوبهدوم بیتر

 و الط زا گرزب یاپساک و ابقط و حصم یالط یاهناوخ و - دندوم رایسپ

 شقن ریرصح مقر و ریرقت مش هم آ زا تدایز م و ددع زا یروفنف ینیچ

 لاک رد سلجم زا غارف زا دعب و - دندروآ رد فیرش سلجمع .دوش ریذپ

 هتفه ازرم ناهلس و - دندرب فیرشت .دندوبهداد رارق هک قاثوب مارکا و زازعا

 دصب رکنآ ات - دنتفری دوخ قاثوب .هدمآ لعا سلجع تبو ود و تبو كي

 كم ترایز یاعدتسا هک ار ازم نخس ماظع نیناوخ زا یضعب هاگدنچ زا

 هکم تصخر ازم سلم ربانب ترضح نآ و .دندناسر ضرعب .دنراد همظعم

 رخاوا رد :هتسش یتشکب «هتفر تارجک هار زا «هدوم همرکم ةنیدم و همظعم

 لا اعباوص ب رص نآ هجوتم هروک ذم هم هچح یذ رهش

 بت ۱ ۲۹

 هاشداب ترضح یاد

 مظعا قرافم رب نوزفازور تلدعم یرع و نویامه تنطلس رف لالظ

 ار وا لالج و تمظع باتفآ و !داب هدنیاپ و دلخم مدآ دالوا مراکا و مع

 ! داراد هات ادا ناکدشب نا رس رب

 رام و توهر و روپیجاح تبالو یایاضق زا یضعب رکذ
 رارطضا و ترورضب ناناففا و دینج ندوم رارف و

 هلاکب و راهب حس زا ربکا ناقاخ ترضح ناگدن هک نآ زا دمب

 ,دندنادرگ فرطعم ریصمتفالخ ریرس ةياپب تعرع نانع و «دندش غراف

 ر ناخرفظم بانج رگید نیناوخ اب .هدرک درمان ساتهور ةعاق نتفرگب ار

 «هتسشن هعساق نآ درک رد نيناوخ زور دنچ - دنداتسرف روک ذم هل بنا

 ار وا ,هدات-رف «دوب داد بناج زا هک مان ردامب هعلق نآ رادرس دزن یدصاق

 نیو تالار او ات یک داع با رج تیر رعد اقا و یا

 تناما رد و ؛هد هملق نیا هک تسلاحم .دنکن کح وا رک مادام -.هدریس نکي

 رارق تروشم دعن - دندرک تروشم باب نارد روصنم نایرکشل و -«منک تنایخ

 و ؛تسا لکشم ندروآرد ریخسآ زبحن ار هعلق نینچ تروص نرد هک تفای نارب

 اشکهملق تلوص تسد نوچ مرجال - دنارود تیاغب رکا ناقاخ ترضح ناگدنپ

 هک اریز ؛تساخرب (دیاب) هعلق نآ درک زا هدشیمن بترت» هدناف و دیسریمن نآ نمادب

 رضخا خرچ اب یدنلپ زا دو تناتع و روپشم تناصح تسیا هعلق نآ

 ؛دوش نانکاس تنوثم هک عرارم ورد - ریارب رکیپ ود جرب اب یدتت زا و رسم

 - راشب نآ رد یرادهعلق تالآ و بایسا و «تسا رایسپ

 یونثم
 ةراپ كلف زا دوب 56 یتفگ وت ةراب توچ در دب هک یی

 نانج نوچ فلع و بآ ز شنورد نانچ هدیرنآ ادحخ شور



۲۰ 

 ۳۱۰ یراهدنق خیرات

 یئاج كي ره .هتساخرب ساتهور ٌةعلق زا نئاوخ و ناخرفظم بانج

 - دوم هجوت ؛تسوا عبارت زا هک مارسپس و دنوچ بناج هیلاراشم بانج - دنتفر

 - دربی رسب تانکر نارد هاگدنچ ,هدومع طبر و طبض ار لبحم ود نآ و

 قافتا واب تاناقفا و .دمآرد راپب تیالو رد دیماان دینج اثآ نیرد

 و هدوم شزاو ار تا رفظم نیح نیرد - دندش ضباق ار رام «هدرک

 لس هاگرد زا روپیجاح راکرس یئاراد و تموکح نامرف «هتخاس زارفارس

 نوچ - دمآ هنتپ هب .هدش مزاع هروکذم تانگرپ زا هیاّواشم بانج و - دنداتسرف

 و - تفای ذافت نویامه نامرف .تفاب عویش ناناقفا و دینج داسف و هنتف ربخ

 و دیسسنج عفدب هک نیطالس و نیناوخ رادرس و غیلش اب ناخرفظم بانج

 بانج هتسب رسج ار نپ نپ یایرد و «هدوم بیغرت «دندوبهدش ررقم ناناشفا

 نیناوخ زا یضب و ناخرزو - دوس روع دوخ تنامزالم اب هیلاراشم

 هظحالم ار قافتاو نیا ناخرفظم بانج نوچ - دندرکن روبع .هدون فالخ

 دن فاناقفا زا یتعاج هدوب ررقم هلاّراشم ریگ اب ًاقباس هک روپیجاح «هدرک

 تناسزالم زا یدنچ اب ار هلاراشم بانج رادقش و هتشامک «هدرک یادنا

 - ددوب هدشفرصتم ار روپیجاح «هدیناسر لتقب ؛دندوب روبیجاح رهش رد 6

 ناناضا - دندش روپیجاح هجوتم .هتسشن یتشکب هنتپ هطخ زا هلاراشم بانج

 بانج_ و - دندمآرد روپیجاح «هدیناسر لتقب «دنتشاد قافتا ناناذفاب هک یتعامج و

 عالق و «لگسنج رپ تسیئاتسهرک هک روپیجاح لاوح - هدرک بقامت ناخرفظم

 )٩( یناسب .هتخاس دوخ هاگمارآ و هانپ ار نآ ,هدرک تیعج نانانفا ؛دراد رایسپ

 تعاج نآ هجوتم هدش مزاغ هیلاراشم بانج - دندرب هدرک طوبضم ار دوخ

 گنج كي رد هچنانچ - دش عقاو هنارسیاد یایگنج هبترم دنچ رد و - دندش

 تسد رد ریت و "هدش راوس یاتکی ةماج اپ هلاراشم بانج هک دش نانچ

 «هدناهر نافلاخم اپ ار ریت «هدش ناعلاخ هجوتم «هدرک لئاح بس و «هتفرگ

 عطقم ۱۲۱

 - هداتسیا ردنکسا دس نوچ دوخ یاج «هدرک هناتسر راک

 عارصم

 دوش کابنیا ,دشاب یبلا دیئات هنرگ

 زا هک راوس رازه رد اب ار ناخیمور و تااخیلعبح تاقوا نآردو

 - دندمآ هنتپ رد «دوب هدش دهان راهم كموکپ «هداد تصخر لعا ررس هاب

 و ردارب و كللازعم ریم نیهانپ تباقت لسش نطالس و نیناوخ زا یمج و

 هدندوبهدیناسر هن غادب پسا هک ناخهقادبع ازم بانج و ناختعاجش بانج

 - دندوبهداتسرف ناناخناخ بنا و «دنتخادنا یتشک رد هدر بضغ ار ناشا

 ذافن فرش لعا نامرف - دیسر ناناضناخ توف ربسخ هدیسران تعاج نیا

 راهم رکشل ددم و كموکب «هدوم نیت رام رد ریگشاج ار تعاج نا هک تفایی

 روپ یجاحم ؛هتخادرپ روپیجاح نام ام عفد زا نوچ ناخرفظم بانج  دنناد ررقم

 ود یزاوم "هتخاس هاره واب ار دوخ نامزالم زا یسمج و ردامم برع ؛دومن لوزن

 دیماان دینج رکشل هجوت و هزاوآ درجم ,هتشذگ لنگ یایرد زا سک رازه

 یمن رطاخ ار یسک و - دندش ناشیرب شعنلاتانب نوچ «هدوم رارف ناناغفا و

 رد هلاراش بانج - دنیامن رارف لاتق و لادج ی ناناتفا و دنج هک تشذگ

 نیناوخ اب "هدون روبع گننک بآ زا ةيامست و نینامم و تل ةنس ةدعق یذ میشه

 لزنم و ماقم هک روپیهاربا لزنع نوچ - دندرک بقاعت «دندوب هارمه هک نیطالس و

 و ناخدیعس و ناهجناخ هزاوآ نيح نیرد - دنتفاین رثا هدندسر «دوب ناناتفا

 - هدوب فقوت لزبم نامه رد - دیسر «دندوب هدش نیعت كءوکب هک لمردوت هجار

 ار تاخرفظم بانج ناخدیعس و نابجناخ روکذم رهش مراپچ و تسیب رد

 هدوم عادو هروکذم نناوخ هروکذم ةنس ٌهجح یذ هرغ رد «هدرک تاقالم

 - هدرک یط اهلگنج و «هدمآرد ناتسهوک رد هلاّژاشم باذج و - دندش هلاگتب هجوتم

 هک لیلخهداونب نوچ - هدوم تمجارم تازا دمب - درب هدنامن مان نافلاخم زا



 ۳۱۲ یراهدنق خعرات

 ٩۸6 ةنس رفص رهش هرغ خیراتب یلعا نامرف هددیسد «تسا روپثایغ ةنکرپ زا

 تام رد نامرف یریرباتب - دنوش هجوتم هلاگتب رکشل كموک و ددعب هک دیسر

 ؛دشاب ریخ تبقاع هک دما - تشک دودح نآ مزاع هدز چرک لبط تعاس

 - ددرگ رسیم تاحوتف و

 یرکیس دابآحتف زا رکا ناقاخ ترضح ٩۸۳ نم هدعق یذ متشه رد و

 ازم و «دندش یتشچ نیدلانیعم هجاوخ باطقالا بطق ترضح ترایز مزاع

 - دندرپس میهاربا خیش شب هرگ آ ٌةلَق رد ار کوک

 هاشداب ترضح یاعد

 باحس تاحشر ار هاجلاع هاشداب نیا یاشکروشک ٌهضور هحود

 زا ار تنویامه تاود كللا كلام ترضح و ! داراد هزات یارآلاع تادعم

 ! داراد ظوفحم نارود قراوط ثودح

 ناخ نداتسرف و ,ناناخناخ توف زا دعب هلاکنب و روک عمئاقو رکذ

 نآ ییاراد و تموکحم ار ناهمج

 هک دوبهدون تیصو ار ریالج ناخهاش ۳ توف ناناخاخ نوچ

 دم و لاشقاق ناخنونم «هدوع طبض ار تاتوپ باسا و هناخلف و هنارخ

 هدرک طوبضم ار تانگرپ و تایالو نطالس و نناوخ قاب و ناخدام

 هچرهب - دنستسرف لیعم هاگرد تشادهضرع و هدنشاب دوخ ماقم و یا

 - دنداتسرف هاگرد ار همقاو ربخ نیناوخ - دنیا لبع دنک اضاقت یاع یار

 بقللا تاخلق نسح هک تفای ذاش تنویامه ح ژور ناه رد

 و- دیام مایق تیالو نآ یا

 رانب - دشاپ لوتشء راکرس نآ طبر و طیضب «هدش هاربه زین لمردوت هجار

 راد و تموکح «هتفر هلاکنب و روک بئاج ناب اخم

 و ردارب و ناپماخ ٩۸۳ نم ناضمر رهش لئاوا رد ناعذالا بجاو نامرف

 بانج ءک دش نانچ ررقم و - دندش هلاگنپ مزاع نیطالس و نزاوخ زا یضعپ

 نو یقه

 عطقم ۳۳

 ؛هدرک ؛دنارام رد هک ناناثفا و دماان دینج عفد لوا "هدش تكموک ناخرفظم

 و ناخرفظم بانج خرات نیرد هدندیسر روپنوج نوچ - دنوش هجونم هلاگنب هب

 درجع - هدنارذگ کنگ بآ ار دوخ نامزالم زا یعمج و ردابب برع

 توچ - تشذگ نیزا لبق تالاح نیا حرش هچنانچ - هدوم رارف دینج هزارآ

 تاقالم روپمیهاربا رد نیطالس و نیئاوخ قاب و ناخرفظم بانج و نابجناخ

 لعردوت هسجار و روکذم ةنس هجح یذ ةرغ رد ناپجناخ نازا دعب ,دندوم

 ریالج ناخهاش رک دسر ربخ هار یاشا رد - دندش هلاگب هجوتم «هدرک عادو

 نیطالس و نیناوخ قاب و ناضدامدحم و لاشقاق ناخنونجم و ناخایق و

 یتجی و یتعزانمی «دندوب هدش ررقم هلافع ی ورک ناکرس زد هه ناناارخج من ی

 رس زا نت یعمج و - دنا هدش هنتب و روبیجاح هجوتم هنوغا ونک ارت ریزک ی یتتات

 قاب و دودرم دواد و - دناهدش قرفتم هتقر بناج رم نایرکشا و ناناوج

 زا ناناذفا و - دنا هدون فرصت «هقاب لاخ ار تبالو نوچ :ناقفا نارادرس

 هجار و نيناوخ قاب و نارمیاخ . دندمآ عمج دودم دواد شیپ بناوج و فارطا

 - دندش هجوتم ماع تعرسب هدناهدینش ار هدنات نتشاذگ و تعجارمربخ هک لءردوت

 لاک و ماب .هدش قالم ریگتم و روپگ اب نیبام رد نانیا و روگ نیناوخ و

 اجبارگ :ک یقراب .تدنک 8۳ هتبپ هتبعت ۳ خرات رد - دندش هدنات مزاع

 ناریلد و - هدروآ روز «هدرپ شیپ هراون یاهیتشک .هدیسر «تسا هدنات ةزاورد

 ماقم و - دندینازیرگ «هدرک همیسارس ار نافلام ,هدرک هناتسر راک درب زور

۰ 
 - هتفرگ سی ریز رد ار همه :هدمآ زد بع زا نتطالس و ننناوخ ,هتفرگ ار یر

 قحلم دودم دوادب هتخ رگ فسلا ةبق قردجرهنلشا زهیآ ءدش صالخ غیت زا هک ره

 ار نآ راناغفا هدش او کت رد هدنات و یهرگ نیبام ک لحعقآ - هدش

 - دنتخاس دوخ هاگمارآ و هان ار هوک فرط كي زا - دندرک ع



 ۳۱ یراهدتق خیرات

 تی

 یاب تشادن ار اس ٌهلخ هوک وچ نشد

 داد زاب راویدب تشپ هاک رچ ور تاز

 قدنخ ةلزنسم هک ییآ هیس رگید فرط و گننگ یابرد رگید فرط و

 رد یاپ رابشت آ قرپ و درادن رنگ نآزا رصرص داب هک راوهمجج «تسا

 نیناوخ و «دندرک دوخ لس و ناکم .دنامی ور نآ لحو

 -.دندمآ دورسف كيدوت

 اس۸

 گننت هاوخدپ هب دمآ رد لزئنسم وچ

 نا دندرک زبست نیکی تارزم

 كيدزن یوجگنج هاپم ود نآ و یوجهنک رکش رد نآ نایم یفاسم

 و رابب نبناوخ یاب و ناخرفظم بانج هک دیسر راوتپ عاطم نامارف و - دیسر

 بانج نیرانب - دنوش هجوتم هلاگنب رکشل ددم و كموکپ توه رث نارادریگناج

 یزور دنچ روپگاپ بیرق هروکذم نیناوخ ندمآ بسب .هدش هجوتم هلاراشم

 - هدون فقوت

 گنج درآ ییاهش یزبست ک گیرد نو یار و نیوهآب تفر یه

 بانج .دندش قحلم ناخرفظم بانج رکشلب نارادریگئاج و نیناوخ نوچ

 مزاع هروکذم ةنس لوالا میبد رهش رخاوا رد .هدرک چوک ماتم نآزا هلاراشم

 هروکذم ةنس رخالا عید رهش مدزاود هنشود زور رد و - دندش هلاگنب رکش

 ؛هدمآ زاوشپ «دندوب ودرا نآرد هک نیطالس و نتناوخ و نابجناخ یودراب

 رگید زور و دنتفر دوخ ماقم و (ی) اج .هدرک سوپ تسد و هحفاصم

 عطقم ۳۱۵

 تیب

 دیمدب نابج رد وچ قداص حسی

 د.مدب .تنامسآ گرب اتش لک

 - داد مازملا ناسآ نادیم زا ار موب موجر داژن فرش دیشروخ و

 و بیش .هدسسمآر بوکرس و هتش رب نیناوخ زا یدنچ اب ناخرفظم بانج

 رارق اجگنج .هدومرسف هظحالم طایتحا رظنب ار هکرعم نادیم نا زارف

 تروشم نیطالس و نیناوخ عیسج ۱۵ هبنش رابپچ زور و - تفاب

 مدزناپ هبنشجنپ زور هک حابصلالع ادرف هک تفای نار رارق - هدرک شاکنک و

 ةایس ناسا زاب هدهدب -ریش نوا ای ها وام و هینسآ رعاآ قید ره

 ابج رد یعس ريت و فقوآ مان رد دصق غیت یعج اماف - دنیاع مایق هاوخزر

 هدرک ضارتسعا فقوت رب ار تعامج نآ ناخرفظم بانج - دندنام یم فلخت

 :دناهتفگ هک ارچ «درکیم ضیرحم لیجعآ رب

 تو ۱

 دناتشرب رک دوب ار وا ناپج دباترب فقول ییگنابج

 قیرط و تدالج ماقم رد زن دورطم دژاد و نااغلا فرط نآزا

 «دنتشاد هلتاقم کنهآ و هلباقم یوعد نانانفا و .(دن) دوع ی تردابم تعاجش

 نیا نیناوخ زا یضمپ اما - دنتشاگن ی لایخ حول رب لاتق و هبرام شقل و

 هنیئآ رد ار سکره و - دوب ريح ماقم و رکفت لحم رد هیضق نیرد فرط

 هه هدوسن مولعم هک لاح تبقاع زا و ناشیرپ اهرطاخ 5 دوعی یروص رطاخ

 روپیجاح و رام و کنپ تیالو رد هک ناناقفا عیج هک ارچ - ناساره _سک
 رد و - هتشاد ام هریغو هراو زا برح تالآ و .هدرک تیم دنا هدوب تک رو

 لصف همه نیا ابو - هدش فیعض ( نایرکشل ) هلغ تمیق بیس زا روصنم رکشل
 هقراب ًةقعاص نوچ امغت و ؛دش مایس نارابرد اما باحس زا و - هدس ر لاکشب



 ۲۱3 یراهدنق خم رات

 عیدب مدم شیپ رفظ و حتف تروص و - هدنام یالو لگ رد و  تشگ ناشخر

 تارکب هک ار یدزیا دئات و رفظ و ترصف هک ناشرفظم بانج اما بیرغ و

 تاقاخ ترضح تاگدن هک هتسناد نیقب «دوب هدید هروصنم تایار نیرق

 نآ رطاخ هغدغد .,هتشاد یاج رب لد ؛تسا هّلا دنع یر 2 ی

 زاینو ترضح تاجانم رد صالخا و زاین رس زا و .دس ریمل بانج هم

 رکشل «دشابن یلعرفظم ٌةقرد وت تیانع رگا هک تفگیم زاسهراچ زاوهدنب

 حتف هار .ددرگن قیفر قیرط نیرد وت تیاده رگا و - تسچیه یملاع تدع و

 - تسا چپ رد جیپ زفغ و
 تایبا

 مناهج كلم كلام هچرکا
 چپ رد مچیپ مش رس ات اپ ز

 ميناگتشگربس همه دناد ادخ "

 چیه رد میچيه همه اب ات رس ز

 حابص هصقلا - دییلط رفظ و حق تاجالا یضاق هاگرد تاجانم زا مپ

 دیش روخ ةعِلط راثآ و .دش ملاط قرشم قفا زا یا رآ اع حبص هک ۱۵ هبنشجت

 ؛تخارفآرب قرش فرط زا رکیپ لعل تیار و «تشگ رشتنم تاپج راطقا رد

 مةئدغ راوس مور مرتب هداهن یاب کرمم قالدرپ

 تایلآ

 بیهن لجا «روهت «نامز «رلا تودرگ

 اوت اضق ترصن کئالم ؛ددع ما

 نم نا رب اتیف 4 بلاج نان
 ناج هدامن فکرب و نشوج هدنگف رب رد

 نیفرط داوس لحمقآ یلاوح رد -دندروآ مصخ ور هتسارآ هرسیم و هتمیم

 زاس اب هدوب ناناففا یان یاما زا یی ک ژاهپهلاک هگ ان دسر مم

 - دش ادیپ نافلاخم رافنارب زا نا وارف تدع و

 حطقم ۱ ۳۷

 تایبا

 یبناب هراتم وچ یرکشل هراوخنوخ

 ناشکک هار تفص رب هدشک ایفص

 تابح هتسشاگنا ک و ایح هتسشاذگب

 فاس هتتشارفار و ماسح هتخادر

 و .دنتشگ یارآفص هاگدروآ طاسب رب جرطش ةیعت ناب نیفرط زا و

 ود نآ تبالص تدش زا (و) .تفرگ یگتت لاوح نآ یاضف یگنج نادم زا

 ر .دندمآ جوت رد رضخا یابرد رد نرچ رکش ود ره - دمآ هوتسب هورگ

 - دندرک هل رگیدکی رب رادنست رصرص زا دالوپ هوک ود نوچ

 تای

 دندمآ ردنا درب هب هفلاط ود ره سپ

 ناشفنوخ غسیت همه هدیشک رگدکی رب
 رادتقا یزوریف ه هداد «:امز ار نیا

 نانجآ یزوردب هب هدرک هرانس ار ناو

 هوک لیف یالاب رب .دوب نادنرفظم بانج ناکم 5 رافنارب بناج زا و

 رک دید - دوم هظحالم طابتحا رظنب و .دمآرب یدنلپ یالاب رب ؛هدش راوس رکیپ

 هدنانج یاج زا «دندوب ینالاتقاق و هجار هک ار رافنارج نافلاخم

 هجوش هدار یدش یالاب زا لیم نوچ هاگان هک «هدینادرگرب

 نایلف - دیزرویم نواهت كدنا ناف انا نیرد - دش ناشلاخم راغنارج و لوق

 بورضم و براض نایم - هتئادرپ ار نافلاخم و .هدوم لاجعتسا .هدز یدرگ ار

 زا و ,تفرگ هتشب و هوک کح نوماه یاتف هتشک و هتسخ زا - دون قرف

 - تفرذپ ناتسهلال ةنوک کگ یایرد ناگتشک بانوخ



 ۳۱۸ یراهدنق خرات

 ۳ ۲ ی
 راگزور نازا راهنزب دمآرد رادوریگ ندشورخ دسآرب

 دش هتشکن اوغرا نیمز :یتفگ و ت

 ع و .دیزو رکا ناقاخ ترضح تلود تیار رب رفظ و حتف مس 3

 دش هتشغآ كاخ نالب نوخ ز

 بیرق و «دندمآرد اپ زا نافلاخم و - دیدرگرب وا تخ نرچ فلاخ تلود

 یور هشیدنا نیا رد بوخ تروص - دندیسر لقب هدش یخز یدآ رازه هد

 - دش هتشک دودم دواد هک دانفا هزاوآ ,هدز تراش ؛رافن و دون

 تایا

 هار تشگ یبت نشد یافوع ز هانیفا :دیسیشنزپ هاتف تارا سس

 گنرلاپ اب راسفا رد .تدرگب

 دندش یرابیز تایمرد یس

 گی نوچ نادشد ناشک روس هرز

 دندش یرارخ رانفرگ نایصخ وچ

 نافدرس هک .دودرم دواد :هدنآرد نالثم عیج ناناضا بتع زا و

 نئال او رابتعای نآ رس و-دیمر لتقب هدش ریگتسد هدوب دودعمان نانافنا

 رادتقالا یوذ هاشداپ هاگرد .دوب نانافا رکشل تشپ و مزر یور و ؛دوب راد

 لتقب مزر ةکرعم رد ناشیا یارما زا رثکا و - دشاب راظنل "ةرعع هک هداتسرف

 اسب یزور هس ود زا دعب و ,تخرگ هدروخ مخز دیماان دنج و - دادسر

 هاپس و - دندومرف نیل تاناففا بقاست ار نیناوخ زا یضب و- تفر رگید

 و -دندروآرب جاراتب تسد .هداهن تراغ هار رد یاپ راعشرفظم راثآترصت

 ایو .دفا نارتوبک هل رد هک هنسرگ نیهاش نوچ ,هتفرگ روصعان مئانغ روصنم رکشل

 تراغ رد نانلا قلطم هدبای شیوخ ماکپ ار نادنپرک ذمر هک نیگمشخ کرک

 رادمان حتف نیا ةطنط و -داتفا نایرکشل تس دب لیف دض یس بیرق و - دندمآرد

 تافلاخ بقع زا نابجناخ بانج و دیسر هسورم كلاع فانکا و فارطاب

 بانج هبنش ژور و -دش «تسا هل اگنب تخت یاب 5 هدنات هجوتم هدمآ رد

 عطقم ۲۹

 و - تخارفارب رابب بناجم تعجارم لع «هدومرف چوک رابب نینارخ هعم ناخرفظم

 3 - دندوسآ ناما و نماب شیوخ ناطوا رد ناسحا نمیب ایاعر

 تشگ زاب رفظم و روصنم ,تسکشپ .ناش بلق
 تاعذالا بجاو ناسرف داوس

 تداعس و تلودب ناخرفظم بانج و داد تسد حتف نینچ نیا هک یی رد

 «دندوهرف لوزن ؛تسا راب ماکح نمیشز ناکم هک هنتپ ةطخم ,هدومرف تعجارم

 رد هک راهثیب تقفش و رایسپ تایانع ر لمتشم تفای دورو فرش لعا نامرف

 رک نآ نومضم -ددرگیم ررطس لیذ

 هدوب راودیما و لاتس تیانسب یاغرفظم ةطلسلا کر كللا ةدع»

 هدیسر هقلادبع دیس بامتدایس روکذم ةنس یفاثلمییر رهش متسیب خیراتب هک دنادپ

 دح و رکش دص بجوم - دیناسر ار روبقم نآ رس و داد حتف راتحرب ربخ و

 دی ووزگ سوم یر دیر
 تیپ

 تساوخیم رطاخ هک شتن نامه دا

 دندب ریدقت هدر س ز دمآ رخآ

 ایام یايآ و قلا خب نا ین وب هنابمز یخ و

 یراپسناج و ددرت رادقم نیا اش زا ام- دندیناسر ضرمب هلاراشم بآبتدایس

 رطاخ یضرس هک دیدوب هدومن ماجنارس ار هناخ رد هک عون نامه متشادن ناگ

 تاود ! داب تحر - ددر شیپ نآ زا تفاطل دصب ار دحرس تامیم .دوب فرشا

 هچرگا - هدمآ روبظب كللا ةدعع نازا هک دشاب نيمه یراپسناج و ددرت و یهاوخ

 تیانعم بیرقنع یلاعت هتل ءاشفا - دوب كرابم اش ندیسر رترد اما .دیدسر رترید

 -دراد قلعت واب هناخرد تایپم و -دشدهاوخ زاتع و زارفارس هناورسخ

 تیفک هک دیابی - دشدهاوخ هدیلط هانقئالخ هاگردب ار وا یامت ها ءادنا



 ۲۲۳۰ یراهدنق غخعرات

 كي ره تمدخ روخارف هک دنیا تشادهضرع لیصفت ار رام یاما تامدخ

 بهدرقگن رد هدومرف زا روظسلا بسح- دسر روپظف تیابنع

 کنآ یلعا نامرف ةيشاح .حرش و

 طبر و طض تاپم زا كللا ةدعع نآ رطاخ هک هاگره هک تسا ررقم»

 تقو تآ هدش عج هیلکلاب نم رطاخ هک دیاع تشادهضرع ؛دوش عمج اجمنآ

 - «میئاهرفیم بلط ,هاگرشااو: وآ

 ةهبتر و تلاح هک هدوب نآ تاعقاو نا نض رد ناشلاع نامرف زا ضرغ

 یریذو ۶ و «هدیسر هبترم نیاب نایاع نامدود نیرد ناشنرفظم ریزو نا

 - دشابهداد تسد هنر و تلاح نا ار

 هاشداپ ترضح یاعد ۱

 ینعا هزا وتهدنب هاشداپ نیا تفطاع و تخم ةیان و تفار و تبانع لظ

 لا مالع كل. لتف ضیقب مانا فئارط قرافم رب رکا اقاخ ترضح
 راثآ و هنارکیب تاحوتق راونا و ! داب دود مابقلا ةعاس و ةعالا مایق

 ! داب لصت. راعشرفظم راگترفظ مالعاب هناهب و اهب ی تاضوف

 یایاضق نایب و .لاس نرد عالق زا ضعب ندوع حتف رکذ

 لاحا لیبم رب رگید

 هجارب یتلعت هک هناویس هعلق نتفرگ ةيامست و ننام و برا ةنس لثاوا رد

 ناخزاپش بانج یرادرس و ماعهاب .تشاد ریدلام هجار دلو نیل نیسردنچ

 رکش) ددم و كموکپ ار هلاّژاش هعاق نآ نتفرگ زا دمب  هداد تسد یشخریم

 تدش یصاع و ناینط ةزاوآ .دیسر روپنوج ةطح نوچ - دندرمرف نيم هلاکت
 نامالغ زا هک ار ناعخقاطارق و ار وا دلو و ناختحرف کوب یتبجک هجار

 ناخردامب و ناخ دیعس بانج و - دنش .دیناسر لتقب .دندوب ناشلاع ةهلسلم نیا

 هتشاک ربخ هار یانثا رد - هدروآ هارمه ,دندوبهدرک ررقم هلاگتب رکشل كموکب هک ار

 عطقم ۲۲۱

 رابه هار رس رب یتپجگ نوچ و -دونش زن ار هلاگی حتف و دورطم دواد ندش

 علق و عفدب «هتسناد ما ار نيمل رفاک نآ لاصیتسا تایپم هدش عقاو هلاگب و

 ددنادرک ظوفم ارتفرخ مومآرخ کم لگنج رد نیس رفاک نآ و -دش هجوتم وا

 لئاوا رد و .دندابن وا لتجرب لد «هدرک هرصاحم ار وا ناخزابپش بانج و

 تآ هاگمارآ , هانپ هک ررپسیدگج یحاون ۰۸4 ةنس لوالا یداج ره

 قلا ( راصحم) روصحم قیضت و اپهار طضب و ,تحاس رکسعم «دوب نيعل رفاک

 .هدرک تعجارم هلاکب رکشا زا ناخرفظم بانج و تخادرپ لگج و هعلق

 یی «نیعا رفاک هک تشاد لاسرا رتاوتم تابوتکم ناخزاپش - دوم لوزن هتپ رد

 دنتسرف ار یجوف بناج نآ زا هک هدش كموکب لطعم و .هدرک هرصاحم ار ,یتجک

 ثکم لوط زا و .دنا هدمآ گنت هب هبرام و هرصاحم قبض زا رفاک نآ مدرم هک

 دصشش ات وا تبع اب ار ردامن برع و ناخلعبح ناخرفظم بانج - هتشگ لولم

 و كموکب «دندوب رگید سک دصشش دصناپ هک ارارما زا یمج و راوس دصفم

 رد «هدش روبقم نیعل رفاک نآ جرف نیا ندیسر درجع - هداتسرف رکشل نآ ددم و

 تانگرپ و تبالو یمامت و - هدوم رارف هروکذم نس رخالا یداج رهش رغاوا

 تلود فرصت تح و ترضح ناگدنب ریست نیس ؛دوب وا فرصت رد گ

 - دش هراوآ ,هدان ناباب و هوک رذ رس نيمل رفاک نآ و- دمآرد هاگرد ناهاوخ

 - تخادگ خزود شتاب لگنج نامه رد و - دنامن وزا راثآ و ناشن و مان هچنانچ

 رسب و .تسا کم تیاب هعلق نآ و .درب یتیجگ فرصت تحت رد هک رگربش ملق و

 لد نوچ- دمآرب «تماوخ ناما ,هداد یتیجگ دلو ار هعلق نآ ,نکاس هعلق نارد یتجگ

 - هدز ساتهور ٌهملق رد تسد زور دنچ نامه رد درک غراف یتجگ راب وراک زا

 -تفاع ناما هدمآ نورب طرش و دهم «دندوب ساتهور ٌةعلق رد هک ناناتفا تعایج

 هدروآرد تسد ار هملق ناخزابش و - دش رسیم تاحوق نینچ یزور كدناب و

 - دش هاگرد مزاع هروکذم ةنس لاوش رهش ....خئ راتب ,هدربس دوخ ناردارب هب
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 تایا

 دیدرگ یتیگ هسه یاهک هعلق هش فص

 دمآ رافک ها نکعلق وا فک

 تفرگ تسناوتت یزبرگ هار سکچم

 دسآ راتفرگ ماجارس .تفرگب هک نآ

 ًةعلق تناخزاپش ناردارب هک دش رداص ناش لاع نامرف رخالاب

 ًةعسساق نآ نیربانپ - دندرگ لعم هاگرد هجوتم ؛هدربس ناخلعبحم ار ساتهور

 واب قحاول و مباوت و هعلق نآ تموکح و .دش شباق ناخ لعبحم ار یان

 شب نی دار ضوف۰

 هاشداب ترضح یاعد

 فارطا رد یاتس یتیگ و تکوش تابار و یابناپج و تلود مالعا

 ! داب بوصنم ناپج فانکاو

 هاگرد ناکدنب ار هعلق نآ ندروآ تسدب و ساتمور هماق نتفرگ رکذ

 هیقب عفدب ساشن رفظم بانج ندوم تعزع و ,ساسا نودرک

 شروپ نارد ناشیا نتفرگ ربسا و ندش هتشک و ناناغفا
 سایق و دحیب

 گنج زا هک ناخرفظم نیدلا فیس کللا ةلج بانج رک ده روکذم ًاقلاس

 لوزن هننپ ماقع .هدومرف تمجارم دوخ مسا قفاوم راورفظم دودرم داد

 فرش ناعذالا بجاو نامرف هک درب نکاس هطخ نا د هام ودب بیرق هدوم

 نیرب انب -ددرگ هجوتم ساتهور ٌةملق نتفرگب کللا ةلج تآ هک تفاپ رادصا

 نناع و عبدا ةنس بجر رهش طساوا خراب .هدرک مصم تعزع نامرسف

 فآ دادریگناج کار لپاک موصعم دم و - دش هملق ترآ هجوتم ةيامست و

 موصحم دم و - داتسرف ؛هدرک رکشل ٌةمدقم دسر هبوص نآپ کنآ زا لق هدوب یحاوث

 عطقم ۳۳۳

 «ارما زا یضعب و ناففا ناخنیسح هک دوم عاتسا تانچ هار رد لیاک

 نانانفا رس رب ,هدرک رافلیا امجنامه زا - دناهتسش رشب کیدزن نارد نافنا

 ناخ نیسح و - دنیامر لتقب ار یریثک یعمج ,هدرک ناشیرپ ار ممج نآ و .دیسر

 رفظم بانج - (درک) ضورعم ار لاح تروص ناخموصعم دجم - دش هتشک روکذم

 لاصیتسا بوصت ًاددح «هدرک عمج ناخنیسح ةغدغد زا رامشتباصا رطاخ نا

 نادیم زا دواد گنج رد و .دوب دینج و دواد رکش ًةمزر یور هک رام هلاک

 تم زع .دوب هدروآرب داسف و هنتفن تسد ءهدمآ ساتهور هل یحاو رد ؛هدمآرب

 زا تسیا دگر 5 نیشا عضوم رد هدوک حق نیا نوچ ناخموصعم دم - دوم

 تاقفا راوس دصتشه دصفه اب رابپ هلاک .دوبهدرک ماقم اجنارد .وا ۳

 تسبراوید نارا كانمشخ ریش نوچ هیلاواشم - درک (ه)رصاحم ,هدمآ راوضوخ

 فایمرد (و) «دوب یان یگج لیف هک رابا لیف - هدرک هلح دوخ سفلب ,هدمآرب

 نآ .تشاد مامع ترهش تیه و گنج و توطس و رهقب ناناففا و نالوغم

 ار لباک موصعم دم ,هتشادرب ار پسا ,هدیسر لییاک موصعم دم پسا رب لبف

 .هدیسر نایلیف رب انشا نیرد و دش هدابپ لیاک موصعم دم - تخادنا نیمز رب

 ار ینعم نیا نانانفا و راهپ هلاک - دش ناسکی كاخ ,هداتا رد لف تش زا

 ریشش دنچ «هدمآ لیاک موصعم دم رس رب هتخات و هدنار ,هتسلاد میظع یژرف

 دوخ زا ار نشد ابز و یگدایپ دوجواب - هدز وا تسد و یور و رس رب

 - داد یدرم داد ,هدرک رود

 نهد نوخ زا رپ و گنچ كاخ زا رپ یر ز رس یه ید ری اد نارم

 ناناتفا نانف و ماحدزا و مو و .تشادن نابلف نوچ لف تا و

 دنچ و - دش هجوتم نافلاخم بناج ,هتشگرب هدنش و هدید یلیاک موصعم دجم رس ر

 تسکش بیس نیزا - تخادنا نیمز رد هتفرگ درخ موطرخ ناناففا زا ار سک
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 هلاّراشم نامزالء زا یی ار راه هلاک و َ دنداهن درگ یور «هداتا ناناتفاب

 ریگتهد ار وا .هدیسر وا نایهاپس زا یرگید و - تخادنارد یاپ زا .هدز

۳ 
 - دیسر لتقب نامز نامه رد و -دروآ موصحم دم دزن .هدرک

 ت

 ه هتشگرب هاوخدب موش رس هب هتشک ناهجهاش شیدنادب

 یود هدنام قاب و - دندش ریسا (یضعب و) هتشگ هتشک یضعب ناناشفا و

 عقاو ةياعست و نينام و عبرا ةنس بجر رخآ رد تالاح نیا و - دندامن زیرگب

 دزن ار رابا لف و راپپ هلاک رس «هداتفا نایرکشل تسدب راپا لیف نازآ دعب - هدش

 رکش «دیسر بان ربا تحم ربخ نیا نوچ دوم لاسرا ناخرفظم بانج

 ک فالف هعم ار رابا لیف و - هدش دودح نآ هجوتم .هدروآ یاجم یدنوا دخ

 یللا ةلج نآ و - داتسرف هاشبلاع هگردب .دوبهداتا تسد ناخنیسح گنج رد

 نانکاس و ناظفحتسم و - دوم لوزت ساهور لس «هدش اور لزن لزبم

 رم - ماهداتسیا یراگتمدخ ماقم رد ناگدین ام» هک دنتشاد هضرع ساتهور ًةهعاق

 _ هک ناخ زاپش هک دوبهدش روکذم زین و -«مئاع میلست ار هملق دشاب سما هک

 ًةعلق .هذش رومام وا تیالو ریخسآ و یتپجگ ملسق حق و:لاصتماب

 5 هدرک ساعلا و هدوم تشادهضرع یلحم هاگردب دراد هرصاحم ار رگریش

 ناشلاع .نامرف هسمتال ًاباجا - دنیام عوجر واب ار ساتهور ٌةعلق مم

 هک تعاج سا - دشاب اعم ناخزاپشب ساتهور ةعسلق نتفرگ رک تفاب رادما

 بانج -دندوع ناخزاپش ملست رذعالب ار هعلق ؛درب سانهور ةعلق شتاب

 هک هیقب و ناماففا یئاسب هک ناتسهوک هجوت+ .هدرک چوک هعساق درک زا ناخرفظء

 - تسب رک ناشیا عق و حلق و لاصیتساب .دوب «هدنام نانانفا یاما زا

 تسا

 دوب هتل یادش دما هار ورد دوب هتسوپ هرک رد هوک مسپ

۳۳۵ 
 عطقم

 ناناففب هرکوک عضوم رد «هدمآرد ناتسهوک و لگنجم رامشرفظم مرجال

 ار ناناغفا راد هناخ رازه راپچ هس «هتخاس ناشیرب ار عسمج نآ و هدندسر

 تیالو مزاع رفظم روصم بکوم -هدیسر لتقب سک نیدنچ و ؛هدیناچوک

 لابج قهاوش رب و ,دش تسدرود

 تیپ

 رسصب مشچ رگم ؛شزارف هدیدن سک هک
 لایخ یاپ رگم ,شیش «نفرن یک

 یئاسب یوج و تسج رکشل اسب تخرد و قیع تسیهآر هار نارد و

 اد هنوج و مدآ و یتس فسوی یوج و تسج نارد - دننفریم فرط ره ناناتفا

 یهوک یارجار زا رگید لف رز تصشودم هعم ار نامیا قاس و - دنتفایرد

 شروی نیرد و -دنداتسرف هرگ  ٌةفالارادب ,هتشاد لاسرا هنتپ هط ,هفرگ تمنغ

 زا را هبوص نیرد و - دندش دربان ,هتشگ ریسا و هتشک ناناقفا نیدنچ

 - دنا ناش و مان یی ناناتنا

 تب

 تشذگ شرطاخ رد و یار فالخ سک ره

 دش ریسا اپ ءالب غنی ه دش هتشک اب

 ًةضور ترایزب «هدش ریمجا ٌةطخ مزاع ربک ا ناقاخ ترضح لاس نیمه رد و

 ناخزابیش شروپ نیرد و- دندددرگ زتاف یتشچ نیدلانیعم هجارخ نیلصاولا بطق

 فاخ زاپش و - دندومرف ررقم ريملک ٌهعلق ندرک رخس تپج ار یشخ ريم

 بانج و - دروآرد فرصت طب هوجو لبساب «هدش لوفشم هعلق نآ ةرصاحم

 نتفرگ حرش هجنانچ - دندومرف نیل ردیا ملت ندوع رخسم تبج ار ناخ فصآ

 اجئازا و - تفای دهاوخ ریرحت لیصفت نيزا دعب هروکذم عالق زا كي ره

 ؛هدینادرگ فوطعم ودنم راکرس و تارجگ ةراودنه بنام تعزع نانع

 ت
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 ریس نکد دحرس ات ,هدرک راکش ار ودنم و هراوسناب ناتسهوک و لگنج

 لالج و هاج رقه ؛هدومن تعجارم ٩۸۵ هنس رفص رهش ۲۲ خراب و - دندومرف

 تا عقاو لالجا لوز یرکیس روبحتف

 خرات رد - داد تسد ار تافصفصآ ریزو نیا تاحوتف عون نيا

 تلود و یشوخ و تداعسب ةياعست و ننام و عبرا ةنس هجحیذ رهش رغ

 - دومرف لوزت ؛تسا راهب راکرس عباوت زا هک رویس ماقع «هدوع تمجارم یمرش و

 ةباحسل و نینام و سخ ةنس طلا و ریلاب خ هرفص رهش طساوا رد و

 و رانکتما و توخت رس زا و ؛هدروآر یراز و عرضتب نابز روس هجار

 شکشیپ مسرب لیف تسیب و هیپور رازه یم غلبم ؛هدوع بانتجا رادنپ و رورغ

 هاب دوش نخ بش اس رقا روع فلات هی قایق منا دفاتر

 خراب «هدمآرب ناتسهوک نازا و- دنک چوک نیرقرفظ یودرا هک.دومرف عج

 لتگ بآ ..... نازا و - دندومرف لورت همه رگچروس عضوسع روکذم رهش 6

 نامزالم فرصتپ رایسپ تمیغ شروپ نیرد و - دمآرد زوپیجاح تیالرب ,هتشذک

 و سن انس رخالا عیزا رهش لاوا رهسآرع یاتفالارک هاهداز فرخ

 (نآ) رانکب هک کتک یایرد زا و «هدمآرب روپیجاح ةلق زا ةيامست و نام

 یناسب نراس لامعا زا (6) جاوس عضوع هتشذگ .هدش عقاو روکذم 4 علق

 - دندومرف لوزن «؛تسا

 زا هک نیمارف رب اپ هروکذم ةتس لوالا یدامج رهش رغازآ فا 5

 .دش ناخ رفظم بانج لاح لماش غیردی تایانع ربلمتش لمس هاگرد

 ةنالارادب نوچ - دش نایشآكئالم ناتسآ هجوتم «دندوب هدرک بلط رابظا و

 یداج ۲ خراتب رورپهدنب رک ۱ ناقاخ ترضح یناگدن هدندیسر هرگ آ

 نيعم هجاوخ یاطقالا بطق ترضح ًهضور ترابز هجوتم هروکذم ٌهنس رخالا

 یسوباپ "هدرک رافلیا ناخ رفظم بانج و «دندش هرس سدق یتشچ نیدلا

 عطقم ۳۳۷

 هضور ترابزب ترضح ناگدنب هک یتقو رد و - دش فرش ترضح نگدنب

 كللا ةلمجی ار صاح ٌةطوف هک دوب تآ صاخ تابانع زا کی .دندمآیم رد

 - دنتشاد ضوفم بحاص نآ تیور و یارب ار تلاکو بصنم و - دندومرف تقفش

 ناگدنب ةصلاخ زا لیق ریجنز یسات و دقن هییور كا تسه ات زی بانج نآ و

 ژایمیک "رظنب  «هدروآ روپیجاح و راهب بناج زا دوخ ٌهصاخ زا و ترضح

 نیعب «هداتفا لوبق یتمدخوکت نا و دندروآرد ربکا ناقاخ ترضح ناگدنب

 ؛هدرک چوک ریجا زا لابقا و تاودب ترضح ناگدنب و دیدرگ ظوحل. تیانع

 ؛دندش ریصمتفالخ ررس یاب هجوتم هروکذم ةهنس نامش رهش طساوا خراب

 مزاع :هدرک تعجارم زاب «هتفر روگان لامعا زا هتريم یحاوتپ نانکراکش و

 زاسم رد ار هروکذم ٌةهنس ناضمر دیع زام و .دندش لهد ترضح كللاراد

 ندمآرب زا دعب هک تالاح - دندراذگ هدوب هتخاس ناخراتات یعوحرم هک دیع ها

 - تفای دهاوخ ریرح هدنیآ ناتساد رد ,هدش عقاو هد ترضح

 هاشداب ترضح یاعد

 و ! داب سونام و فولام دولخ دوفو دوروب لعم هاگراب و لعا هاگرد

 نیع قرطت و لاوز ضرعت زا لازبال ضیف ربظم نآ لالج و تظع لاک

 زواب .سورخ و یرزتام لاک

 ندوهرف ضوفت و .تفالخ ررس ٌةیاپ ب ار ناخ فصآ ندوع بلط
 بحاص رظن و هبش ده رزو تیور و یار تلاکو روما

 تلاح خارق هدش جئاس هک مئاقو یضع و ,تیافک

 لئالد و یهاشنش ترصن تأراما و یبلا بهاوم بابلا حق تاجوم زا

 یارزو و الکو یراگ ماک و تلود تابث لئاش و یرادناهج _ساسا دکات

 ناشیا رییدن مئادب مئالط هک دنریدن بئاص ریضبقاث یارآ كلم یاربحاص

 رهد لیصافت و لج و «دنروآ رکف مدق تح رد ار كلام ردخ هحل كيپ
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 بیغ یار زا موصخ عفد و روفل طبض ماگنه و هدنهن مرم محام تفارب ار

 مزح تابث زا ار نآ ةرسيم و هنمیم و هئاس و بلق و «هتسارآ رارج رکشل ناد
 تیپ ان - دنهد بیترت برات رسایم و ریدت نمایم و لقع تقایس و
 ةیاعس و نیناغ و سم ةنس روبش لئاوا رد هکنآ جات تداعس زا تامدقم

 رفظم ریذو ةرابرد تفطاع روفو رتسک تحرم را ناقاخ ترضح ناگدنب

 چو سیل ی تاارح مک یا ات یی ما فرش رفع اف

 و روپیجاح و رام راکرس تایپم زا نوچ رک تشگ رداص لیصم هاگردب

 لعاریرس ٌةیاپ هجوتم هک دیاب ,یئامن دودحنآ مایجنارس و هدرک ممج رطاخ توهرت

 هیلکلاپ رطاخ روپیجاح و رابب تیالو زا ناخرفظم بانج ماکحا رپ انب -یوش

 ررقم دودح نارد بانجت آ كموک و ددم هک نطالس و نیناوخ و «هدرک عمج

 ,هدد قارب و هدیناسر غاد ار ناشیا پسا و ,هدرک رگتاج ار هه .دندوب

 «هدوک تفاسم یط تعرس تیاغ رد و - دندش هابتنا تودرگ هاگرد هجوتم

 ۵ و- دندمآرد هرک آ فال رادب هروکذم نس رخالا یداج رهش رغاوا ردات

 بطق ترضح نئآ تشم ضور ترایژ مزاع نیرقترصن مالعا مایا نارد

 ریسمجا ةطخ رب لابقا یاس ؛هدش هرس سدق یتشچ نیدلانعم هجاوخ نیلصاولا

 رفظ یودراب هار نایمرد «هدرک رافلیا بقع زا ناشنرفظم بانج و تخادا

 بحاص رزو نآ لوصو زا ریضیاص ریگنابج رکا ناقاخ ترضح و-دمآرد نیرق

 تایانع زا کی و - تشک رورسم و جهتبم تیاغب ریصمتفالخ ربرس یاب رییدت

 ترضح ناگدنب نوچ هک تسنآ ءهدش مقاو ناشنرفظم بانج ةرابرد هک تیاغ یی

 رک عوضخ و عوشخ لاک زا «دندیسر ریجا ٌهطخ یهورک كيب ربکا ناقاخ

 راز ترایز هجوتم .هدش هدایپ تلود پسا زا .تسا ترضح نآ هضم هویش

 رد هک ناشنرفظم بانج و - دندش یریدلانیعم هجاوخ ترضح راوثالا ضاف

 ح تقفش لاک زا ترضح تآ -هدش هدایپ زن «دندوب بایارفظ باکر

 عطقم ۲۳۹

 میمج و - دشاب هارمه هدش راوس .دتفا دنسپ هک كيره لتوک ناپسا زا هک دندومرف

 نیا (ار) ارزو و الکو زا كي چیه تیاغ ات رک ضرغ - دش هجوتم هدایپ قئالخ

 و - ما هدد هن و هدناوخن خرات چیه رد و «هدادن تسد هبترم نیا و تلاح

 تخن و زیپ رید و اید تیور و اوراپ یارب یهاننابج تلاکو تبتر

 مابلا تابش و دام ته و .تیافک لیمو و تلافک تلالد و ناوج

 و لدعلا طماب «یرفظم ةلاللا كلف املا حلاصم مظان مظاعا مودخ دنویپ

 نیدلو ایندلا فیس ؛تیضرالا ین ها لظ ریشم .فاستعالاو رلظلا یحام .فاصنالا

 رظن كي و -دش ضوفم هترضلآ «ارفلا ةلولا ق هقا رعا «ناعرفظم کلا ةلج

 ةجيت هک تحرم و تقفش عاونا و -دیدرگ صوصخم ردقلالیج سا نیاپ تیانع

 قّلال "«دشاب یشخن كلم یهاشداپ نانچ تمرکم تداع یروخارف و تنطلم مبط

 صاخ تعلخبم و - دانفا لوذبم یارآناپج یارنشور یرزو نینچ ترم

 و - تفای صاصتخا ؛دزس نآ ماکا زارط یاتفآ شکرز راوت هک راگترز

 نیمارف رد ندز رهم یاج و - دش آ بهاوم فعاضم ماطو نیز جم پسا

 ریرح یالما زا -دندز ربم نم فرط رد کللاةلج نآ و - تفای رارق هعاطم

 - درکیم ریرقل نسح تفص رد

 تلاکو یالاپ تسئابق وآ دق ارز ,هبتم تدزس تلاکو ز الاب

 قران توتف و تورم هراسخر و .دمآ تلود و كلم راک یورب زاب بآ و

 نابج تحاس و ؛تشگ شوخ و هزام تلود ناکرا لد و «تفای هزادنا 

 نسح دیس رعش نیلگرب بتاک ةقطان - شقنم ناتب ةرهچ نرچ وا تفطاع ٌةزاوآپ

 - درکیم ادا هبز نیا یوئزغ

 تیب
 دیر نتشیوسضخ یوزرآپ اد رخآ

 دیسر نع «مدوب هتساوخ یادخ زا هاو



 ۳۳۹ 4 یراهدق خرات

 ار یادخ تنم هدش ناج دوب هتفر لد

 دوجوب تااکو دنسم نيمز یور هاشداپ ترطح تحرم ةطساوب 1

 مراکم لاک رب انب بانج آ و - تفای تنیز و بیز بانج نآ دوجاب

 قئالسخ راگزور یور رب لدع رد مش شاخ و عضاوآ روفو و قالخا

 -دراد ماتها و یعس ترازو و تلاکو میم تیشع رد و- دوشکر ب ناتسودنه

 یدح ات لاضفا و لضف بابرا تمرح و لالجا و مطعل رد ةلالا هذه عم و

 ؛هدزرب رس یناما هچنغ مولع رازلگ زا شتیبرت یابص بوپپب هک دامرفیم تفلابم
 تیشذآس ار یا دیده رام ها روآخب لاضفا لا شابقا لالز حیشرپ و

 رب تکلم حلاصم یزادرپنخس رد و ,نتیافکلاوذ تباتک تعنص رد ظابفلا

 - نیتسابرلا وذ اعبغ یار

 تای

 راگزور درک اور كلم دارم رخآ

 راکزور درک اضق هفیطا كيب ارآ

 دیزع و ناش ولع و ما ذاةل رد ناشن رفظم بانج لابقا بکوک و

 نیذچ ةيارپ 4 كلم دوب جات

 دوب هدرک توف ام ز هنتف هک یثداش ره

 - دامن تعفر و فرش جواب یور رابتخا لاک و رادتقا

 زا تعجارم نانع رتسک تلدعم ربکا ناقاخ ترضح ناگدنب نوچ الونیرد

 اهدنسیو زا یضعب هک تسویپ رودصب مالاذفا کح .دندومرف فوعطم ریما

 دنیا هنزاوم «هتشاد هاره ار دوخ رافد .هدش ناشرفظم بانج هارمه

 دارق را ار غلبم نامه دوش یم غلبم هچ ودنم و تاریک تیالو لصاح هک

 :دناهدش نیعت تارجک راکرسب هک نطالس و .ناخ باپش دسر و هصح
 غادب پسا رکنآ روخارف دناد یال سکروب .هدید حالص ناشرفظم بانج

 نآ کح نیربانب - دیام ناشیا ریگشاج هاوختت ,هدوع قار و هدیناسر

 بقع زا هدوع ریگناج ار تعاج :تنآ دیاش و دیاپ رک یقیرطب زن بانج

 عطقم ۱ ۲۳۱

 ۳ دیدرگ فرشم زاو هدنب هاشداپ تنآ تعژالغ هدمآ

 و نیا و سخخ ةهتس نابعش رهش مجنپ و تسیپ هنشجن بش رد و

 یاهراتس و ؛دبمآرب یونج بنام لئام برفم بناج زا نشور ةراتس ةيامست

 هچنانچ «دوب نابات یرگ راپچ و «دیشک دق ورس تخرد لشم یالانرب رسهزر

 امدنلب و اپماپ هریغو روهال و للهد و هرک آ زا ناتسودنه یاهرهش یاها

 لاوش رخآ ات و اراصبالا لوا اب او ربتعاف - دادوم هظحالم رابتعا ةديدن ؛هدمآرب

 - دش روپشم زاردمد هراتسب و ,تشگ باغ هدوم رهاظ ناونآ رد لاس نیمهب

 پسایبط هاش دلو لیعتسا هاش هروکذم ًهتس ناضمر رهش ۱6 رد و

 ار وا «هدرک قافتا اما یضهب و هریشه .هدش قارع و ناسارخ هاشداپ هک

 یریش انالوم - هدرک تیارس ورد ًارهاظ هراتم یئات و - دندنادرگ مومسم

 مرقم ار تآ تابییا یضعب و .هتفگ ةديصق روکذم هرات هبشت رد رعاش

 - هدینادرک
 تاسبا

 هنشجنب ماش و تابش مجنپ و تسب هپ

 راش هاگ جن و داتشه و دصم هتشذگ

 تشذگب تامآ فصن زا هک هان ادب

 راد .مع هرات دنسآرب هفرط لکش

 یرادنس نامز كيپ رتسرب هدونع

 راب دص ناوکین دعج زا را هدشک یرپ

 دناسلر رهپس گنخ تدرگب ای و

 راوس چیه مشچ هدید ک هک رون ساطق

 یک اردسیع زور قسق دوب ای و

 رابع كاب مض قودک هدیشک ورب



 عطقم ۲۳۳ و ٍ ۳۳۲ یراهدنق خرات

 هتشگرب تسکحشوم اوه جوا ز اب و

 رارش هدناشف اوه رب دوخ نثک نامز

 دیفس دود هدیود شلآ ةراپ ز ای و

 رابلق ۲ فر ساق رج وان رز

 یضوح نوگلبپ ز ناتسگ نحصب اب و

 راثآ ضیف بآ هراونف ز هتسنفرگ اوه

 تشیب ..ناتسوب سواط مد" دوب ای و
 زا و نیش ز ی :نایاسع نود زا .قش هک

 تشذگب ناسآ رح زا بش لیف وچ ای و

 هاش کا دم .دج نید لالسج

 راه و لل غارچ شتخب رتخا تسه ک
 نمچ نسح راپ «شیاطع هتنفرگ نابج

 راصح تفه دیک ,شیاول هتشذگ هم ز

 ار تودرگ یاههئان مود حبص طیخ ز

 رابم دناهدشنک شکح .تدر یار

 كف هک شللود رصق هدش گررب ناشچ

 راوید يا هر دور لاس راوسمه

 د رب ماج ماش وجه دوش هرس 5 ی

 ۳ دابغ .تنامآ رب دنام هراس .اتس رابکی اوه رب مرطرسخ ز بآ دناش "

 دسمنیدلابطقب ار تارجک تیالو تموکح هروکذم اس دوش رد و دیراورم تسا هتضر ورف كس ز اپ و

 هولام ناکرس زا ار روگنراس ود.دنفومرف تابع ناغ پایی و هگشا .يراع او رب شا تام اب یر

 فاخ غادبهاش و ناخنیدلا رخف هاشب ار ودنم هعلق و نیجا و ناخ تعاجش كتت نآ هدوسم حشرت هل سش رز اس و

 راد مزاع نانکراکش رکا ناقاخ ترضح ناگدنب و - دندرک تقفش زا# تشک شوک واکس رقیب كللاراد مزاع نانکراکش رکا نافاخ ترضح ناکدنب ادرک تقفش
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 هدرک مک هار حبص مدآ هدیشم ای و

 رازن هتشگ و بیر هداش ماش كلع

 كشا ةرطق هدیود ییرغ یورب اب و

 رابد و راب یاوه هنتسهآ نا رد 1 ید

 ةتضوم دنمدرد نم وچ هدشک اب و

 راز لد زا زادگناج مد قارف بش

 بوراج ار هنتف كاشاخ و سخ دوب اب رو

 رادقم تاسآ هاشبپث لدع تسدپ

 لالجا لوزن هروکذم ةنس كرابلا ناضمر رهش ۲۲ خراب ,هدش هد ترضح

 نآ نامداخ كلس رد «تسقاروا نیا فاوم هک هتسکش ةراچب نا و - دندومرف

 تصخر دسر هرگ آ ةفالشارادب نوچ - دربهدمآ دودح نآ و راپب زا بانج

 یزاوهدنب بانج نآ - هدنام زاب .هدش رادید تداعس زا مور یزور دنچ ,هفرگ

 هاش نا وادندزک يلط .یارآ فدک نارنآرس یا قاب تباضب نهدوبرف
 لهد ترضح یحاو رد ,هدش مزاع .هتخاس رس زا مدق عابتالامزال ما رب انپ

 ًهنس ناضمر دیسع زام ربکا ناقاخ ترضح و - دش فرشم تمزالم فرشب

 زا .لایقالا و ریلاب مخ «لارش رهش مراچ رد و- دندرک لهد رد ار هروکذم

 لشم تابصق زا یضعب لگنج هار زا نانک راکش ,هدومرف جچرک لهد ترضح



 ۳۳ یراهدنق خرات

 .هدرک لزتم و هدیسر لعم یودرا هریغو روپزوریف و مانس و مهم و كتمر

 و نیفراعلا خیش ترضح ٌةضور ترایز مزاع «هدومن تضمن یگتسویپ و یگتسآب

 ًةهنس مارا ةجح یذ رهش ۱۲ هنشجنپ زور و «دندش جنگرکع درف خیش نیکلاسلا

 بش نآ و - تشک رسیم ترایز فرش نآپ هب فورعم نهدوجا ةطخ هروکذم
 فیرش ناکم نارد (6) جاش و الضف زا یعج و ربکا ناقاخ ترضح ار هعج

 .هدومرف ماقم لزبم نارد زور ود و - دنتشاد ایحا هدرک تقفاوم زنن .دندوب هارمه

 نینام و تس هم مرحم لئاوا خراب ؛هدرک راکش و هدرک جرک نازا سم

 ناگدنب هک نازا لبق و دنتشذگ یوار یایرد زا روهال یهورک هد زا ةياعسآ و

 سدق دبرف خیش دحو بطق ترضح فیرش دقرم تراپزب ریکا ناقاغ ترضح

 تلودب «دوب هاره نیرقرفظ یودرا رد هک قاروا فلوم ,دنوش فرشم هرس

 یهارمم باجنپ راکرس تدامس یناوید بصنع .هدش زارفارس و رختفم سوپ یاب

 ررقم هتادسسبع انالوم كللا مودم یهانپ ترادص مالمالا خیش بانجیااع

 مایق یشیوردب و «هداد رارق تعانقب .هتسج افعتسا ما نازا ییس ی و- دندومرف

 - دشاب ريخ تقاع هک دما - دوم

 هاشداب ترضح یاید

 تافیا لما ًةتظم 6 یرورپهدشب و تفار لظو یرتسگتیامر یاس

 قرافم رب نامزالا ةيابن و تاکمالا ةياغ لا تاما.و نما راثآ ءاشنم و

 تادیئات بهاوم ار ناشنرفظم هاشداپ نیا و ! داب دوم و طوسبم نایمدآ ةفاک
 ماجرفتداعس تاقوا و ماجنا تلود مایاب یاحبس تاقفوت نمایم و قابر

 ! دانادرگ _نراقم

 راکرسب ریکا ناقاخ ترضح ندرک راکش و ندومرف مس رکذ
 ۳ ةعلق نیناوخ زا یضعب ندوم حتف و ۳"

 باه و كلم تیانعی لاس نیرد ار ردیا ٌةعلق و

 عطقم ۲۳۰۵

 نانکراکش ربا ناتاخ ترضح هک تسوپپ ربرقت و ریرحت نیزا لق
 نایمرد «هدرک چوک اجنازا و - دندسر للهد ترضح «هدوع تضبن ریجا زا

 یتحایس روهال دحرس ات نامارخ ترامارخ و .دندمآرد (باجنی) تالو

 رد هلزاز ؛یدروآ لابقا یور هاگریچخنب نانگفادیص اب هک یماگ و - دندومرف

 رگا ؛یدینش شزاب لبط زاوآ اوه ناغرم هک یماگته و - یدافا روط و شوحو

 طب رگا و یدروخ طوغ بآ رد ساره زا طب ناسب ,یدوب تردق ار ناشیا

 کس - یتفرگ اوه هار تسنومام فلاخم نیر وخ لاگنچ زا اوه ییرطب هک یتسنادب

 هن - یتسج هرانک نانگفاریش نایم زا ریش و یدز ففع هشخرخ مسرب وهآ رب

 هاش - یتشاد رارق یرح بلخم رد زاق هن و ,یتسناوت رارف هشاب راقنم زا كک

 رگا و- یتخادنا یلازغ ریت رهب «یدومرف سوه دوخ رکا ناتسرونک ریگریش

 دنچ هصقلا - یدش یریت غرم نآ رب زا .یتشگ زاب نوچ .یدرک باترپ یغرم رب زک

 هدرک دصق یروبض دیص رهاظ بسحرب هچرگا - یدرک یتاشامت لاوتم نیرپ هام

 ایارب و ایاعر لاوحا زا هک نآ یکی - دوب رگید روما لصا دصاقم اما .دندوب

 یمتس ريت دادی تاک زا الیتسا یورن هب یتسد یوق رگا - اندنوش رادرخ

 - دهد نآ یازس .یدوب هتخادنا لد غرع

 تایاا

 تسلابساپ شلدع هک ررشک نآ شرخ

 یهابت ددرگم روج زا كم 6 یهاوخ كلم رگ ور فاصنا هر

 بناجم «دنناد تصرف رک ا-هدرک هاگتسدرفظ هاپس ٌةظحالم هک نآ رگید یدصقم

 تسلاما رد ناهاش لدع زا نابج

 دم ازرم باو ةریشمه ,هدرک مزع نآ خسف هدوبن تقو نرچ - دنیا تضهن لباک

 نامداخ زا یدنچ و - دنتشاد لاسرا ددحالص و یفخ روما ضعب تپج ار مکح

 لباک بنا و دنتخاس مزالم «هدنادرگ هریشه بوحصم ار ناشلاع ناتسآ

 - دندرک تاور



 ۲۳۹ یراهدنق خرات

 بیرسغ بجع تلاح و ,دش دراو ییغ تاماپلا هکنآ رگید دصقم

 لوالا عید رهش لئاوا رد .دندوب هقرق راکش هجوتم هک ینیح رد - داد تسد

 - روما یضعی دنتفاي ماپ و مابلا راکش یاشا رد ةياعست و نیناع و تس انس

 یریاب تققاوم ناکیدزن زا شکا و - دندرک رصق ار كرابم رس یوم نیرب اشپ

 لیصا دصقع عوجر و دندنارذگ ار دوخ روما یضعب زا - هدرک هیئس تنس

 -دندینادرگ موسوم دروخ ةکع ار لزنم نآ و - دندرک

 وزآ هک یتبوقع و یهانگ رب انب توجار نایودنه زا یی زور نیه رد و

 تقاط .دروخ هرک هس ود نوچ - دننز هرک ار وا هک دش نامرف .دوب هدش رداص

 خزود .هدز رجنخ ار دوخ رک تشاد نارب «دوب وا لبج هک بکم لهج ؛هدرداین

 - تفای رارق

 ندام و تس ةنس نفظلا و یاب متخ «رفص هام رد تاقوا نیرد

 بهاو هک دیسر لصم هاگردب نیناوخ زا یضعب و ناخزابش ضئارع ةيامسآ و
 تایآرفظ نابرکش دیدم یاهتدم هک ار ریملک ةعلق هک تخاس بپس تایطملا

 ترضح فیرش تاذ 5 نآ نیرب ثعاب دندروآرد ریخیسآ زی ,دندوب هدرک هرصاحم

 ترطف ادم رد و .هتخاس شیوخ نگدنب لاح تیهافر ٌةطساو ار ربک | ناقاخ

 ریبض هّیلکلاب و «هدومرف تمارک شزاونهدنپ رطاخ فدص رد یرورپعرش رهوگ

 عماقمب رفاک و رفک ساسا و هدزاس عفترم مالسا تیار هک تسا نیمه شریذپ قح
 و نیرفآ ادخ .هدش عقاو تیالو نایم هک ریملک ةعلق نرچ - دزادنارب لاصیتسا

 هدارا كلف تبور رکا شماب ةشوگ ناروهدد هک تسا نیکهاب عیفر هوک

 تسارای اجک ار همهاو- دنسر لوصوب شیوخ دصقع ات .دنرآ دورف رس «دننک

 لقعت ار نآ دعب" یاهتا-هک لاج یار هشیدنا و ؟دسر نآ زارفب شریس هک

 ؟درک دنا وآ

 زیرگ هدادن ار مو وا ةشيب قیضم

 نگو لاسح عفر بیسپ هک تسیا هجار انار تالو و هوک نآرب و

 - دنزنم «یریغ الو انا» مد نارسمه و نارقا اب و «هتخادنا غامد رد یرورغ داب رذگ

 مالسا و مالس و ,هدرکن شوگ رد تعاطا ٌةقلح تیاغ ات ار یهاشداپ چیه

 سوسحم دشت ار هدید وا شب لاش

 نآ ریخست یاد زا ناورسخ و ناهاش یسب و - هان هار ماجرفدب تمس نارد

 ناپج یار -تشگ دنتسناوت نآ حتق یاپارس نمارپ و .دندنام رصت و ریحس

 هعلق نآ ینامسآ دئاتس ۹ تشاد نآ یاضتقا هم وب را ناقاخ ترضح یارآ

 هروکذم ٌهنس رد هک نآ اخ هدزاس مالسا تکلخ همی .هدروآ رادتقا ٌهضَق رد ار

 هعلق ؛هداد بیرف و هعدخ «دوب هدش بوصنم نآ یرادرس و نتفرگب هک ناخزاپش

 راضح راصح نآ تظفاحم و تسارح هک تعاج و -فروآرد دوخ فرصتب ار

 دنتساوتت مد و هدندنام یاج رب یاپ ناریح و همیسارس ربت و غیتاپ همه .ددوپ

 هار انار و - دندمآرد و دندان هملت ادب یور مالسا جوف جوف ات دز

 -.هدمآرذ لگنج و هوکب «هتفرگ شیپ رارف

 تایر

 شیوخ رععب دنیب هن و دیدن كلن مشچ

 تسا رسیم ار وا تلود هک اهراک نآ

 راک یابتنم شدهد ناساک حتف ره

 تسا رگید حتف ههدفقع «یزگت ینوچ

 اما زا یجوف اب ار ناخ فصآ بانج لاس ود بیرق نيزا لبق رگید

 هدنک نرم هد عقاو تا رجک دحرس رد هک ردیا علف نتفرگب نایرکش و

 لابقا بکاوک قارتحا ماگه ار هاری یارد تخد یار نآ توچ - دوب هدش

 بیرق شرع پاشآ و .هتسوپ اهنآب جاردتسا تلود هژور جنپ و هدوب هدیسر

 عطقم ۳۳۷



 ۲۳۸ یراهدنق خغرات

 فارطاب هک دنتشادیم نیعتم هاپس ناروالد زا یجوف تقو همه .دوب هدش لاوزلا

 دان ییرع تادوآلت رفاوص و دنزاب و دنیآرد وا موش موب و زم

 رب دوجو نیم صرع زا ناشیا ناشن و مان و .دنزام هابلناس ایلام شبمز

 تنآ راگزور زا رامد ,دندوع تظاوم هنوگ نید هک یایا دمب و- دنزادنا

 یضعب تپج لاع هاگرد ار ناخفمآ بانج هک نآات «دندروآرب راگزورهبت
 هدوم نیم ار ناخریز وا ندمآ زا دعب ,هتشاد بلط یلام م کلم روما زا

 رد و-دندومن هطاحا هرثاد نوچ ار هعلق نآ ماجرفترصن ماجارفظ هاپس دش
 ترصن نمیب و یبلا تیانب هک دیسر ناخریزو تشادهضرع هروکذم ةنس رورش

 هعلق رک نآات یدناسر مییدقتب .نتنشک و ششوک رد هروفوم یعادم یماشرش

 یار - دمآ رد مالسا رکشل تسدب «دزیم یریارب فال مود راصح اب عافت را رد 4

 ةعیرذب ناتسیتیک هاشداپ ترضح رد و «یدزن تواقش مادب تسد گا تخدب

 -یتشگ هن هایسور طع نیرب ,یدمآ شیپ زجع

 تایا

 نیک ناموناخ دنک ناریو هک نخس دناسر یا هزبتس

 راس نوچ هعلق نآ و هدوع رارف ایم نارد تخهریت یار ًاقافتا

 -دش رگید تیالو ةبيض ناتسوته عالق
 زا ربکا ناقاخ ترضح هروکذم ةنس رخالا یدامج رهش فصتت»م رد و

 یتشک رد دابآ رضخ ًةهبصق رد ,هدمآرد دنربس راکرس رب و ؛هدمآرب باجنت راکرس

 هجوتم رافلیاب «هدمآر یتشک زا هروکذم رهش رخآ رد .هتسثن نوج یایردب

 نیدلا نیعم هجاوخ نیلصاولا بطق ترضح رام ترابز تداعسب .هدش ریجا

 تاقوا نیرد هک ار روصنم هاش هدجاوخ و ناخرفظم بانج و - دندش فرشم

 هارمه ار نیرقرفظ یودراو هتشاذگ لمدب .هتشگ رضختفس ترازو تلودب

 ترضح و - دننک نایرورک و نایرکش زا یضع یزاسمپم ات .هدرک ناشیا

 عطقم ۲۳۹

 هرم اس بجز ظنارا رج متوم تجارت نیسها نا تداس وبلولپ
 نیرقرفظ یودرا هرهاق تلود ناکرا و هدندومرف لالجا لوزت یرکیس دابآحتفب

 رهش رخاوا خراب سوبباکر تلودپ یرکیس دابآحتفب تفاع و تحصپ ار
 - دندنناسر روک ذم

 هاشداب ترضح یاعد

 مایا قراشرب یهات ی یابلاس یاسآشرع یاسرفكلف یاول لالظ

 و نایلاع راگزور لصاو شیارآلع تحرم پهاوم و .مادتسم و طوسبم
 ۱ ! داب مادم نایعا و نایمدآ

 هتسجخ نامز رد ,یرکیس روپحتف عماج دجسم ترامع نایب
 یرورس و تلود رهپس رهم یرآ ناشن

 ته نمایم و فیرش یار راوناب رکا ناقاخ ترضح ناگدب توچ

 رک هوک یالاب رد رهش نوردنا رد .دندومرسف انب ار روپحتف ةفاللاراد فطل

 ًةهنس روپش رد هدش عقاو هانیلاع هاشداپ ترضح ناگدن هناخ تلودب بیرق

 دنمرنه ناسدنپم - دندرک ان عیماجدجسم هیرج ةياعسل و نینام و یدحا
 حرط ار نآ ساسا هتسیاش یملاط و هتسجخ یتعاس رد دن نامو ناداتسا و

 قئاقدب «دندوب یروشک دمآرس كيره هک تسد كباچ نارورته و دن تخادنا

 یابرقا و دالوا ماها نسحم ماقلاع ترامع تآ و دنستخادرپ تفاطل

 و تنیز و تفاطل تیاغ رد و :تفای مامنا فطل ملس خیش یروفنم یوحیم
 رک یدجسم نینچ ات .دندروآ یا ماعها تیاغو - تفرذپ افص و قلور اب
 ناف ترضح تلود نمی نامز كدناب «دنهدیم ناش  نآ لثم نیمز یور رد

 رب هدیشارت خرس گیس زا تآ داوید یاه و -دش هتخادرپ و هتخاس رکا

 - دناهدروآرب اهیاپ ار نآ نحص و دندروآرب خرس گنس زا همه ابناویا و-دنداهن
 - دناهدرک حطسم ,هدیشوپ اد ابنآ یالاب و هتخاس هنوچ و نلتوا اباد و



 ۱ یراهدنق خرات

 عمج نحص رد هک نآ یاهپآ ؛دوش اراب هاگره هک .هدرک كبشماج دنچ رد و

 - دندرگ باریس نازا قئالخ ٌةهماع و «دوش عمج اهیادرسب هتخنر كبشم نازا دوش

 تحار و حوت ؛دراد قاط یوربا هک یسسورع یور لاشم رب تآ نحص مرجال

 - دراد قاثو نآ یابقاور رد

 تب

 داشک ورب لعا تنج ز یرد .یوگ تستداعس مرح رادهدرپ هک ناوضر

 دورف اهرانم نارد ناشورخ ناسورخ نوچ راکذا ناروک ءک اهرانم و

 رظن حمطم ار ترامع نآ تنام و تفاطل تسدالاب نایاردلب هک دندروآر «دنیآ

 و حرش جانم هک .هدینادرگ دناب نانچ ار وا تاجرد و هیاپ و - دنزاس ماعها

 ترابع زا نآ ترامع هک هداتفا یلاع یعونب ترابع نآ نوچ و - تسین فصو

 راصتقا لب درجع «دینیم لئاطال لیق زا نآ حرش رد لغو ؛تسا زواجتم

 - دش هدرک راصتخا و

 تایا

 یرادجات رد تسناهاش راک نیه

 یراوتسا دنضد ار ید دایثپ 3

 دیآرب رز زا هک دجسم گنس نيم

 دیاش ؛دنرآرب رهوگپ دوخ رک

 حساج دن ارار» اقا :هیسق یاوه رج

 عسمال دیشروخ دنیسیآرت .شففم هک

 نادنسچ باسا دش ایم یهام
 نادنشوه ةتشيدنا رد دان هک

 قلال فصو « زا دش گم و چگ

 قشاع یابت و قوشم یاپلد وچ

۰ 

 ت 5 قم ۳:۱
 ی اداب هعمج زام ارفلاج ماتم و اشکلد عقب نارد افهعج رد هصملا

 ابطخ «تشاد یرترب یوعد رهپس ٌةيایهن ربنم زارف رب شرم توچ و - دنناسر

 3 - تشگ حشوم ماظتناوکت رکا ناقاخ ترضح ماجرف هتسجخ مانب لاع

 ع - دنکیم ادا نرروش هم و حیلم زا آب غیب ةطخ کرابم هم نآ بطخ

 !دابم وا مان رج روشک تفه رد اههبظخ
 حاور ریجاید مطقم ات حابص ريثابت ادم زا هک لامت هلادمحم نونکا

 یاهتثم ات ماب ٌعلط ربظء زا و «تسنابوتکم و لفاون تماقا لحم شفیرش تحاس
 - تستاعاج و همج یادا ماقم مالظ دادنا

 هاشداب ترضح یاعد

 هک یتشخربب و ؛دنک تمارک دلشاراد زا یرصت هفرغ رب هک نآ دیبا

 ادوش یزور یتشهب ار رورپ نید ربکا ساقاخ ترضح ناگدنب «دناهدان

 - لرببرلا .بناحصا و یّلا ةعب .هلومام ی رخ ات

 ماقم لاع ترضح تارخ و تاروذن لامرا ملایم رد زاقفک
 هب ار هجاوخناطلس رکالا هجیتت بوحصم ,ماشتحا بحاص

 مالسلا هیلع لوسر ترضح رب ةنیدم و مارحلا هّللا تبب

 «نینمآ مالسب امر اس موس تماس ۶ شام یار زک ی

 ی بت ةيداب و بلط هداج رد هک یرکش ٌهلحار و ,دوبدناوآ
 هو و۸ و ع مرا ور و ۵ هوم سه هو موص توس

 زینب او ناهار :هرتبپ تنازق هییاوکا رخ ناو جرایم الوم یلوا برد

 رام ناوراک و ؛تسیا هلحرم تبهوم لزتمرس ار شتیانع یداو تاورهر
 ق هر ها هر ی

 دمب اما -«مفسم طارص یا ءاشی نم یدبی هّلا وه -هقردپ تیاده لیلد ار شتمرکم

 و سم ةنسا رد هک دنا یفخم لابقا ال نافکاع و لامآ بیک نافئاط ریضرب



 ۳۰:۲ یراهدنق خیرات

 تی رک تفای اتم یقت اعا نامرف هیر به ةياعست و نام

 ةکبب ینال سان و - تب و نا 4 ًهندس و همرکم ةنیدم یابقت و همظعم

 و

 رارقتسا رد و «دیآ لاسرا مهار ۴ » تانیب تایآ هف ف لا یده و اکرابم

 دننارگ غلب ترک و ۳ ایظت ۳۹ از «نیفیرشلا نیمرح فوقو رارمتسا و

 هدشف بترم ناتسودنه فرط زا همظعم کم لیبس اهلاس نوچ و دوش هداتسرف

 هجاوخ ناطلس راک الا ةجتن هابتنا تعفر هانپ ترادص بانجلاع نیرب انب «دوب

 رد هچرگا ورس نوچ و تشاد صاصتخا تریرس ءاقل و تریس نم هک ار

 جاجح تراماپ «هتفرگ تداع یدامنرپپ لفط رد راوعفوکش ,هدمآ شوپابق ینارج

 ؛دشاب لیزج یریخ ننچ روخارف هک بابسا و سانجا و دقن زا و ؛دش موسوم

 هکاز ةوکز هوجو زا كل نیدنچ غلبم قد تشک ورقه وآ ماها فنک رد

 یابقن و تاداس و هبظعم کم یافرش تاراردا هجو رد هماع ٌةنارخ زا

 دادعتسا و لئابق خئاشم و هنطوتم روپج تافیرشآ و تاماسلا و هفرشم ُهیدم

 ناما و نما بوحصم ار یتشک ۱ - تفر قالطا تانوثم رگد و لحاور و داز

 صن یاضتقمرب - دناسر ءایظعت هّلا اهداز ,شوپاید مرح محرع نامع یایرد زا
 و ه مع و ٍ

 ریبن وگو علم حح سال قد ۵

 دفو لامج ناقشاع نماد ۳ جم بس و لاسپ لاس «ةننا ال و زج از نی

 تبع لک نم تای سا لک لع ق حس کم ک رم جز جو و تک

 تورم ةدژم نابلاط و «دنسر نایلاع دوصقم دصقم و شخ باوص بوعب

 رد ادن انم لها رییکت یارب و ؛دندرگ تافرع مزاع توفص ًافص نافراع و

 هفیرش كسانم و كلاس یاثثا رد و .دنیآرد نایوگكيبلو «دنننک هکم یاحطب

 نی 8

 عطقم ۳۳

 وجض تاریخ لزنتسم و باطتسه تاکرب طبابم و باجتسم تاوعد دعاصم 5

 ۳ و۸ نو رو ۸ هم رم هوم ح

 ار «هّیا اورک اف ۳ ما طق اذاف» طارش نوچ ؛تساوعدم تاوعد مزاتسم و

 " و و جاسلا رفغ | مد یاعد ار یون تشم نانتسا و «دشاب هدروآ یاج

 کنآ ماکنه هدرک زاغآ 1 ةختسا

 تو

 # نیا لع رق و گناب نایشرع

 ۱ نره انطا و انها قسلغ زا خساپ
 نینمولا ريما ینعا مالسا هاشداپ ترضح تلود راکزور یتین نیت قداصب

 هحاص تاوعد دادما ار ,هلود دلخ «یزاغ هاشداپ رکا دم نیدلا لالج

 ۳ نمد تجح و - دز راد قحالتم ترضح .رآ تأ ربم و تو دادعا تفص رب
 یا و وهم عمرم

 ًهضور ٌهیط ٌةبیط یوسب تعیزع مامز 1 یتفو هی اطح دف فرز و جح

 ع مالملا» یادن هنامداخ عرش اب یطلم نابز دا هدنزاد فوطعم هیوب نمد

 نیا ترضح" ؛تسمرح فک هکم رد رگا هقیقلا قف - دنهدرد هنیزووآ رخ اچ

 ۱ - تساجنیا جات كلاسم .تساجنآ جاجح كسانم هکنانچ و - تسمرک بک هاشداپ

 ۳ - تسلاراودیما ةلبق بوص نیا و ؛تسلارادنید هک ترج نآ

 تایبا

 ار مالسا تام تسا دصقم رکا همک

 تسا هشهاش ترضح قلخ تاجاح هک

 سافسآ نیا رکاچ كف تمقر هه اب

 ۹ تسا هفرد نیا هدنب نابج تمشح ههاب

 هداد تسد نیفیرشلا نیمرح ترایز ار راک الا ةجيتن تآ نرچ مرجال



 فاطرتم و نامقم و نانیعتم و فارشاب «دوب تاریخ و تاروذن زا هچآ و

 همت ةنیدم و همظعم کم زا تعجارم فرش .هدومن میسقل تاجاح هک نآ

 تاقاخ ترضح ناگدنب تمزالم تفایرد تداعسب و هدومن ناتسودنه بناج

 تس نم «لابقالاو ریل اب مخ ؛لاوش رهش ۲۱ خراب «هدیسر رثاتداعس ربکا

 تفار یدایا لیبقتب و ؛تسویپ روپحت ٌالطاراد یرجه ةيامست و نينام و

 مایا مئاقو رباک الا ةجیتن نآ و - دندوم رایسب شسرپ و - تفای داعستسا یهاشداپ

 رد هک نایجاح زا یتعاج و - دینادرگ رورسلا رفاو لفحم روکذم ار تقرافم

 تقفش و تیانع دق و پسا زا تاماسنا ار هه .دندوبهدمآ هلاراش تمدخ

 بوستم رارحا ٌهجاوخ ترضح بسن فرشب ربک الا ةجيتن نآ نرچ و - دندومرف

 - دش بوصنم ترادص ما ضیوفتب «دوب

 ناقاخ ترضح ناگدنب سدقا فرشا یان مان و یاس مسا لاس نیرد مو

 - دندناوخ هسورم كلام ریانم رب اطخ نینمرلاریما ار رکا

 تایبا

 شیاعد تودرگ رم بیطخ شیاش دناوخ كف رب دراطع

 دیامن هب ینوک هچره زا مشچ دیازفرد شان ز رز رابع
 مالسا هاشداب ترضح یاعد

 و و
 فوم ریکت و لی هدرجسلا ک زار نیفکا لاو ةمذ ات ءاراگدرورب

 دوسالارجح مالتسآ و هرج طئارش ماقم و نکر نافاوط ةفلاط و .دنرادم

 فارطب قوش شتآ رد «كیدعس و كل تنایارسبشز و هدنزآ ی یا
 رادرکوکت ریکا ناقاخ ترضح ,دوش ی ناسا مزنز هدد تاربم زا

 تنطاس و یئاوج و هاج زا راگماک یا هدازهاش اپ ار رادید خرف راثآتداعس

 ضیفتسم تمشح و ضیرع تکلع و ینبم تلود و یفصم شیع و یلاماک و

 !نک تمارک ترصن و دیئات ماود و تلالج و هاج دیزنم و ؛راد رادروخرب و مت

 عطقم ۳:۰

 !انیآ لاق ادبع 2 1 3

 دوصقم ندروآ و لباک تنطلسلاراد زا ایلع دهم تعجایم رکذ

 ار نیسحرفظم ازربم یرهوج

 بایاهدنخرف مدقم نع زا باجنپ راکرس و هرهب یحاو هک یتقو نارد

 ناوضر ٌهضور یارفثاج یاضف رب بانجلعا رکا ناقاخ ترتح ناگدب

 رتسکایط ریوتترهم ریم ری و رورپهرذ رثامدیشروخ رطاخ «دومنی رخافت

 نانخس (زا) یضعب تبجم ار مکحدحم ازریم باو ةريشه رک تشگ نآ هجوتم

 لعره« و قاحساربا دیس قافتالاب تاداسلا ةجتت و «دنراد لاسرا لپاکب یفخم

 لباک ایلعدبم باون .توچ - دنتخاس مزالم هدینادرگ هریشمه هارمه ار زودلس

 یراگتساوخ بلط نخ نیرد و «دندناسر ازریم عمسب ار رومآا ضیپ و «دندیسر

 نایلاع ةدازهاش باون جاودزا تپج ار ازریم ةیص تفع و تمصع جرد رد"

 ازریم - دانفا نسحتسم تیاذب «هدومرف دان ازریم میلس دم نامدآ هدیدروپ و

 مجنپ رد و «دنتشاد لاس را ناتسودنبم لباک زا «هدرک الع دبم هارمه ار هیص نآ

 یرکیس روحتف ةفاللاراد یرجه ةيامسل و نینامش و تس انس ٌهجح یذ رهش

 - دندش ززعم و فرشم ترضح سویئاپ فرشب .هدروآ فیرشت

 نیسح رفظم ازریم بلطب ار یرهوج دوصقم لاس نیمه لاوش مد رد و

 کاح (و) - هتشاد لاسرا روپنامرپ و ریسآ بناجم یفلا نیسح میها ربا ازریم دلو

 قلالخ هاگردب «هدرک دنب هعاطالا مزال ناش یلاع نامرف بجوع روپناهرب و دز

 زا ترضح ناگدنپ - هدوب دنب رد هاگدنچ ,دیس ر یلاع هاگردب نوچ - داتسرف هانپ

 تاداع زا هک قالخا مراکم بسحر و ,تسا ترضح نآ لبج هک ترم لاک

 ماسعا و رد زا هک نایصع و مئارج و «تسدامنوکن هاشداپ تنآ ةدیدنسپ

 و هدومن وفع ,هتشگ موتم ًاقباس نازا ٌةهُش هچانچ درب هدش رداص را

 و عبس ةنس رفص رهش خراتب ؛هدرک تقفش و تیانع «هتشاگنا دوبان ار هه



 ۳:1 یراهدتق خیرات

 - دنتخاس ربظتسم یراگسدخ «هدروآرب دنب زا ار وا ةياعست و نینام

 تی
 قالخالا مراک« ظفل ینعم تسیچ هک دسش ققحم وا نویامه راگزور

 دوخ رسپ بقع زا ,تسا نارماک ازریم یعوحرم رتخد هک شاهدلاو و

 -دش فرشم ترضح نآ یسوباپب «هدمآ

 بقللا یلق نیسح ةياعسل و نینام و تس ةنس ناضهر طساوا رد نوچ و

 .دومن لاقتنا نارذگ ناهج نیزا یعییط گرسع هدوب هلاکن ماح هک ناپج ناخ

 هک ار ناخرفظم .بانج ةياعست و نیا و عبس ةنس مارا مرحم رهش مدفه رد

 یناراد و تموکص «تشاد هابتتا لاع هاگرد نیرد تلاکو لپ ترازو تب

 ازییم و حتفلاوبا میکح مداحیس بانج و - دش هدومرف ررنقم گنب تیالو

 درقم زین راکرس تآ یاوید و یرگیشخ و ینیماب ار ممدا رم و كريم

 راکرس یرگی شخم و فاوید ار مک رپ و بیط انالوم لاس نیرد م و - دندومرف

 نیا لیصفل بیرقنع هچنانچ -دنداتسرف هدش ررقم توهرت و دوبیجاح و رام

 موقم .هدش عقاو تبالو نا رد هک ناراوخ مارح نایصع ناینط و تالاح

 - تشگدهاوخ ماما ق

 ةناتشارف رد هیرجه ةياعست و نام و عبس ةنس رخالا میر لئاوارد و

 بابسا ًانیمض رورک كي ات و .داشا مظع یثلآ روپحتف فالاراد ٌهصاخ

 و. تانرف .لتخ و تشرو زا هدرپارس و همیخ و هاگرخ و هنایاش زا

 یاه هچولیز و یفبرز یاپیلاقو یزودرز و سلطاو اشک و طالرقم

 ؛دیآ یمن رد ناسی هب نآ دادعت هک نادنچ یزودرز و تفبرز و گنرف لخم

 نارکب دوج مراکم و نایشآدنلب تمه لاعم زا و  دش زیچان و تخوسب

 ًاطق و ؛تفاین هار سدقا فرشا رطاضم لالم درگ الصا ار ترضح ناگدنب

 - دندیسر هن زاب هتخوس بابسا نازا

 عطقم ۳۹۷

 هجاوخ ت رطح ًةضور فاوطب هروک ذم ۹ بجر رهش طساوارد +

 رد و - دندومرف ینازرا موزل ترس مودق فیرشت ریجاب یتشچ نیدلانیعم

 یس .هدش مطع بالبس و- دوب رطاقتم ناراب راوتم زورابش هس هار یاشا

 ریس نازا تعجارم و- درب بالیس ار رادراب نارتش و ناپما و نایدآ زا

 تلف عتاو لاوش طساوا رد راکش و

 ًاقباس هک هاش تاهلس ازریم هک دانا عاتسا نانچ نیح نیمه رد و

 نامع یایرد هار زا ,هتفرگ ناکمنایاس رکا ناقاخ ترضح ناگدنب زا تصخر

 ًةسدقم دمشم ترابزب ناسارخ و قارع هار زا الو نیرد «درب هتفر ٌةمظعم هک

 خیراتب لباک تطاسلاراد رد ,هدمآ راهدنقب اج نآ زا ؛هدش فرشم هیوضر

 لاوش هام رد و دیسر مکح در ازریم تاقالع هروکذم ٌهنس تاصش رهش

 خدهاش اب ار تاملس ازریم و - دندمآرد ناشخدیپ ,هدرک قافتا نایازریم

 و ننام و تام نس رفص هام رد .هداد حلص «دوب شاهرین هک ازریم

 - دندومرف لوزت لباکب .هدوم تعجارم مکح دم ازریسم ةياعسآ

 مالسا هاشداپ ترضح یاعد

 رکا تاقاخ ترضح یالاو ةدس برافم و قراش مظاعا دصقم

 یفلاب هقاسن یشماش رعلرع بش تادارع ةلق ز تاصلاح ةبکخ ی ودآنب

 !داجمالا هلآ و



 ةناماتک سن تمالع «كلع» و روپمارب اضر ةناخاتک ةخسن تمالع هرع)
 (-دشاب ی جیربک هاگشزاد

 كي ندش مگ بیپ هو هقصنا هه رظس رخا اض ایعتنا رغ ند 9۲

 - تسین دوجوم ؛قرو

 هب یهاک و ینرع یاب هب یهاگ ار ظفل نیا هخسن ود ره رد «هاشداپ, 9:

 یسداف یاب اجره هک تسا هدرک یعس ححصم - هدش هتشو یسراف یاب

 - دسیوتپ

 هتشون «ی» هب ار شراظن و ظفل نیا هخش ود ره رد .شاض» ۱9:

 - تسا هدرک رایخا هزبه «یب یاجب ححصم - هدش

 لاوحا زا همش و» دوب اراد ار لیذ ترابع الوا كع «لدب ی ون

 «هاشنپش» شیالاپ «هدرک دزلق ار «ریزو» سپس - لمعوکیت ریظنیب ریزو

 -دش هدیشک خسف طخ هرقف مامع رب رخآ رد و- هد هتشول

 - ۸ :ارعش ةروس ۲12

 -«نا را.« كع رد .ناراد ا ۳:

 - هدوب «ران آ تیافک یارزو الوا كع رد «نیطالس» ۲۳:

 - «یریزو» دالوا كع رد «یدنمتلود» ۳:۳

 - نا ریزو» .الوا كع رد «هاشنپش» ۳



 ۲۱ ۳۹۰ یراهدنق خیرات

۸۳ 

۳۳: 

۳:۹ 

۲۳: 

 -هار ماجنارس وکین یارزر» "الوا كع رد ءار ناشیا»

 1 -«ءارزوب "الوا كع رد نایلاو"

 نت ؛ - «تلودلا» كع رد «هلودلا»

 ْ - «افلخ ِكع رد «یافلب

۰۱۰ 

 - تساناوخان كلع رد هدش هتشاذگ ضاس هک قاج

 ۱۹: 1 - تسا هدروخ ییاتک مرک ار ؛شرورم» ظ رع رد

 ۱۷: ۳ - ححصم زا تسا هفاضا اجره نیسوق نییام

 1 - دراد همانرفظم «غخراست» یاب كع
 - تسا هدش دزبلق رع رد .هتسجخ ماقرا"

 1۱ ماج قاسم شدلوم و «دوب روپاشین یایلوا رابک زا ,یاشا دما

 ِ اد تادارم و هفرگ شیپ ار تیاده قیرط یگللاس ۲۷ رد - تسا
 رد - دندراذگیم واب مارتحا لاک مدرم - دروآ تبانا و هیوت هب

 ۱/۸ ۱ - ۲۰۷ یاج تاحل - تسوب قح تهرب (۱۱۵۱ ) ۵۳۰ لاس

 - ؛ششخ» هخس ود ره رد «شخ»

 - .بقل» هخسل ود ره رد تل

 رصم عبط) 1۸:۱ یطویس نالا رد و - هخس ود ره رد اذک «هوله»

 شیرق تغلرب نآرق لوزت هک هدرک لقل یناتسجس متاحوبا زا ۷

 - هدش عقاو رکب نب دعس و نزآوه و هعیر و دزا و میم و لیذه و لکزو

 ار هیآ نیا یسراف ینعم هیشاح رد كع و - 4۲ :فسموی هروس

 - هدش لقل ؛حیض و هب یمسم یریسشل زا هک تساراد

 - ؛دروآ" رع

 هدزبلق ار نآ سپس - هدوب ؛لیصحت» ظفل ؛لیخت» یا "الوا كع رد

 - دش هتشو «تروص لی هیشاح رد

 یشاوح

 ححصم رظنب اما - تسا تبث ترابع طوقس تمالع اج نیا رع رد «...»

 -دوش یم دافتسم كع ةخسن زا ینانچ هتسین للخ رضاح تراع رد

 دشابیم یوتحم هک تسیماظن نسح نب دم نیدلا ردص فیلات «ر املا جات

 ات ۱۱۸۱ ) ۱۱۳ ات ۵۸۷ لاس زا هد تاماش لاوحار

۷)- 

 - «یارس برط» كلع «یاریپ برط»

 ناهاش هک رفظم لآ لاوحا رد طوسبم تسا یخرات «رفظم لآ خش رات»

 ةسسراف تاطوطخ تسرپف هب دوش عوجر - دناهدوب زا ریش و نامرک

 -۸۲: ویر روتکد زا «ایناطیر ٌهزوم

 -«قارعا» هخسن ود ره رد «قارغا»

 و فارحنا ود مناوخب دیاب اب -تسا ظفل نیا فذح باوص یفت

 - «ّک تسف آ ناشیا بولساب ادتقا زا ریخت

 ًاصوصخ همانرفظم نیا نالاطم» "الوا كع رد «خخرات نيا ناعلاطم»

 هک تاخرفظم نیدلا فبس نایابج روتسد و ناتسودنه كللا ةلج

 فاصنا تعلخ هددنوپ یم فیلاتب باتک نیا شفیرش تافتلا بجوم
 ناملاطم هدیشک خسف طخ هلمج نیرب سپس« ناکرا ًاموبع ,دشخ

 - دش هتشوپ .غررات نیا

 خرهاش میل و یرومیت ًةمانرفظ فلوم .یدزب لع یریدلا فرش

 (۱۵6) ۸0۴ لاس رد هک تسناگروگ وومت ریما رسپ ازم
 هاش تلود ةرکذت و «قداص حبص لاو ید خرات - دش توف

 «ریسلا بییح و ,یوره یرخف ةجرب ریشلع رم سئافلا سلام و
 - یزار ميلقاتفه و ,نیتشاسلا تافرع و

 ۸4۲ لاس رد فلوم تایح رد هک باتک نیا زا هیطخ ةسل كي



 ۳۹۳ یراهدنق خرات

۱۹: 

۲۳: 

۱۳ 

 - تسا دوجوم اضر ٌةناخاتک رد .هدش خاستما ( ۱2۳۹ )

 (ع۸-۱۸۸۷ هتکلک عبط ) ۸ همان رفظ رد هک تسیمظن ُةراپ .تایب»

 - هداشفا تث

 -؛هدوب نوزف همانرفظ رد ,تسا وزف"

 ود ره زا مود عرصم رد فطع واو و - :شدق" رع رد :شردق»

 - هدش طقاس هخسل

 - «عتع و داشاد» هخس ود ره رد

 - 64 .: فپک ٌهروس

 - دگنابج و بانلاعا هخس ود ره رد «ریگنابج باشاع»

 قلا قاب نون هک زد یه رخ هقانا زه ,یزابقن

 - ؛تفالخ» كع رد ؛تداعس»

 . وات 1و قنات یی را ناو

 - ۱6 : نوئموم هروس

 ص52 آر :لآ :هزوس

 - «یاقتنا» رع ؛یاقترا»

 هک هدرک یعس ینک رع رد اما -هخسن ود ره رد اذک هرغل عیر»
 ریخت نیا یانبم هک بلغا و -دنک لیدبت ,لوالا» هب ار .رخالا»

 عئاقو رد ار هاش باوخ نارد هک هدوب ۱۳۰:۱ همان رکا تیاور

 - هتشو 2٩:۷ لوالا عید مراپچ

 تاقافتا زا" :فلا ۱۸۷ الا شاش یورب .باوخ نيئآ رد»

 ةامسآ و نیعبرا و عبس ةنس یناا عییر مرابچ بش رد هک نآ هیرغ

 ترضح آ لاعتم ترضح ک دناهدید هعقاو رد ینایمآ تنج ترضح

 یسم رکا دم نیدلا لالج هدومرف تمارک لاف نویامه یدنزرف ار

۳۳:۱ 

 یشاوح

 زبس سال اپ ات رس زا .هدمآ یریزع» ۸ ندیلگ لوقب و- دنا هتخاس

 و - روم مغ و شاب هنادرم» :تفگ .تسد رد یاصع و هدیشوپ

 رضح كرابم تسدپ ار دوخ یاصع

 -«ینامع رکا دم نیدلا لالج شمان - داد دهاوخ یدنزرف وتپ یلاعت

 یادخ» :دنا هتفگ و دنا هداد ت

 لیف هدنژ» هک دناهدومرف ؟«تسیچ اش فیرش مسا» هک دندیسرپ ترطح

 -.دش دهاوخ نم لسف زا دنزرف نآ» :دناهدومرف و - ماج دحا

 - :یجارعس» رغ «جارعم+

 - «مدزناب كع رد و هه:۲ تاقط رد اذک «مجنپ هبنش كي حیص»

 - ؛مدنه هبنشکی» فلا ۱۸۷ رئالا سئاق یورب و

 -تساراد ار هیآ نیا یسراف ینعم هیشاح رد كع ۱4 :لافنا ٌءروس

 و ۱ همان ربکا و ؛ه0:۲ تأقط و ,فلا ۱۸۷ رثالا ساش

 - ؛ثوکسمآ» فلا ۷٩ هدنز

 - «یزورف رع .ز وریف»

 - ؛هدمآ» رع «دمآ»

 -«ناهج» كع و رع رد .یاپج»

 -  :هعمج هروس

 - هسیآ» هخسا ود ره رد «هیسآ»

 ربکا یع هجاوخ تنب مگیب وناب هدیح یلاکم میرم وناب هدیح
 ةدجام ةدلاو و هاشداپ نویامه ٌاللج ًاللح ,یاج یدحا یریرج لب

 (ع۱54) یرجم ۱۰۱۳ ةنس یناشا میر مجنپ «هاشداپ ربکا
 یدجم خرات - لاس ۰ امت شرع تدم - دش ترف هرگ آ رد

 ,یریگنابج ةماسلابقا و ,قداص حبص و .یییگناپج رثام لاو

 .هنشود بش» ۱6 (همدقم) یریگناهج كرت رد و- همانرکا ٌالکت و



 1 ۰ یراهدنق خم رات

۱۱۳۸3۳۰۷ 

۳:۱۸ 

1:۱۸ 

۹ 

۱۳: 

 - هتشو توف خیرات «هدزاود و رازه لاس رویربش دره

 - دشابی تدیز» اي «تداز» باوص و - هخسن رد ره رد اذک هداز»

 تیییاه فا ۷: هدبز یورب «هاشداپ نآ جاودزا دتشع ردآ

 ییاکممیرم اب اجنارد و دشرکهب مزاع (۱۵ع۰) ۵٩6۷ ٌةنس بجر ةرغ رد

 و 4۳۷:۱ یویاد رد لاس نیمه و -«تسب حاکن دقع گیپ وناب هدیح

 ۵۳ تدیلگ اما - هدش هتشو ۱۵4 یماش خرات و ۸:۲ تاقط

 ماتم رد تشه و لپچ و دص ه ٌهنس لوالا دیج هام رد هک دیوگیم

 خیدات رد لاس نيمه و -هدنتسب حاکن ... زور من هنش ود زور رتاپ

 . دوش ی تفای ۱۷:۱ همان رکا و ۰۱۷۱ یوصعم

 - هدش تث ست تمالع هیآ ظفل دعب رع رد -۳۱ :فسوی ٌهروس

 همرک كم ۷ ام تا کلش الا اذم ام :الوا كع رد و

 : هتشو هیشاح رد «هدیشک خسأ طخ ظافلا نیرب نتم رد سپس هتشون

 ی نم ۱ اهم فو اقا ۶ هو ص

 هق شاح نلق و نیهی دیا نمطق را

 -«حص - مک كم ۷ اذم نا - ارت اذه ام

 ۲ دره ةروس

 ۶ ۳9 0 ک هتک هی نی ۱ مات و ۱ :لقلا و ةروس

 یو نام
 گنرقل ریلاورفک

 و خو ام

 -«نودجمل نا نووتب و کل تم امت مراماب

 ؛۵ ةحفص زا ۲ رطس رد هک «هبرجتبم ظفل ات ظفل نیزا «یتقنش رب

 - هدش طقاس كع زا «تسقاو

 ماش كلم رد هاشداپ ریاب دم نیدلاریبظ نیموس رس یرکسع ازریم

 نیذل نا ر و» :تسلیذ رارق زا ؛دوشیم

۳۵ 
 تواند تم جیم

۱۳:۳۰ 

 (۱۰۵۸ ) هوم هنس رد یتیاورب و ( ۱۵۵۵ ) ۲ لاس رد

 -دسش ترف ( ۱۵۵6 ) هجا لاس رد ( ۲۰:۱ هتشرف ) لوقب و

 و و «همانرکا و رئآلا ساق و .ینویادب ٌهلاوم یدمم خرات

 ةرکذت و یاس هضحف و کاخ گیب نسح خراوتلا بختنم و ,ملقا
 حبص و ؛یرگنابج ٌةمالاقا و «نیتشاملا تافرع و ,یراش الم یارعشلا

 -۷۷:۲ تاقط هب كر زن - قداص

 ةلع ُهبط نیطالس زا هاشداپ رباب دم نیدلاریبظ رسپ ازریم ناماک
 - دش توف همظعم کم

 و «یویادب و کاخ گی نسح غخعراوتلا بختنم لاو یدمم خرات

 و الا سئاق و «دیقشاسلا تافرع و «یراشت الم یارعشلا ةرکذت
 ,یریگتابج ٌةمانلاقا و «همانربکا و ,یور یدنفآ یفطصم دیس خرات

 1 سن
 رد ( ۱۵4 ) ٩14 هجحذ ۱۱ رد هناگروک

 -دنس خرات و یزار ملقا تفه و ,قداص حبص و «یبیحر رام و

 تایپ دزپاب زا ربکا و نریامه ةرکذت و ۷۸:۲ تاقط هب كر زی
 - ۲۱:۱ هتشرف و ۳۳6 :یهاش جرات و ءدعب ٩

 ٩۵۰ ثنس بجر ةرغ رد نویامه قیاعسآ و نیسمخ ٌةنس رورش رد»

 - تفاتش راهدتق بناج ییاشا میر ۷ و .دش رکب هجوتم ( ۱۵۳ )

 دیزياب اما - 4۵ ندیگ و ب ۱۸۲ رثآلا ساق و ۸9:۱ همان رکا
 ای ؛تسا بتاک ماق شرغل ههادیلا رک هتشرن ۵۵٩ لاس ۳ و ۲ تایی

 - ححصم روس

 رد و «ناتس و لاش» ب ۱۸۲ رثالا سئاش رد .خشوپ و لاش»

 لاس» ۰۱5۸ :یهاش جرات و ۵۷:۲ تاقط رد و «ناتسم لاش» 0 ندیگ

 خسرف هس بیرق راهدنق زا رک لاش ۱۰:۱ همان رکا رد و ؛ناتسمز

 2۱۱: هتشرف رد و «كناشم لاش ٌهبصق» 4۲:۱ ینویادب رد و «تسا



۱3:۲۰ 

۳۹۶: 

 ۳9۹ یراهدنق جیرات

 01۷: نکنیر داتسا زا ینویادب هجرت هب كر زین - ؛ناتسه و لاس»

 - ٩ قرواپ

 و ۱۳۵ تاقط و ب ۱۸۲ رثآساا سئاقن هب كر .دش هجوت»

 - فلا ۷۷ هدیز و 1۸ و ده ندبلگ

 - «یحتف» رع رد «حتف»

 یور و - ۱ همانرکا - راهدنق تمسق زا ٌهطخ «تاریسرگ

 ناتسیس هار هجوتم ریسمرگ نابایب لرچ هار زا» فلا ۱۸۳ رثآلا ساق

 - طدوهرف فیرشل ی جاح اباب ةعلق بناص» ٩۸ ندیلگ لوقب و-.دندش

 عقاو ایرد رانک رد و .تساریسرگ تیالو لخاد هبلق نآ و

 ًةعلف» ٩ تاب هرکن و ۱ همانرکا لوقب و - «تسا هدش

 - «تسا عقاو (دنمریه) دنبله بآ بل رد زوکذم

 هدیز و .۳:۱(4 ینویاد و ۰۵۷:۲ تاقبط لوقب و .دندوب هلاس ود»

 و لاس كي ربکا دوخ جخرصت بسح و - .دوب هلاس كي» فلا ۷

 -۱۹6:۱ همانربک | - هدوب ههام هس

 دشن نآ ةجرف» ٩ :ندبلگ لوقب .دنداتفا ینابرپمان جک تی

 تای لوقب و - هدنرب هارمه مه ار هاشداپ رکا دحم نیدلا لالج

 دوخ ار ... نایلاع ةدازهاش باون هک دشن نآ تصرف ار ناشیا» ۸

 مع... یایشآ تنج ترضح» ۰۷:۲ تاقط لوقب و - «دنزاس هارمه

 ةطماوب .دوب هلاسکی هک ار ناینامج دا زهاش ,هدرب هارمه ار یناکم

 زور» ۳۰۱ یهاش خیرات لوقب و - «هتشاذگ ودرا رد اوه ترارح

 هدازهاشداپ و یناکم میرم ندروآب ار ناخمرب و مظعم هجاوخ كين

 تیاغب اوه نوچ - دندروآ هتفر لیجعتب ناشیا - دنداتسرف ازریم رکا

 لوقب و- .دنتشاذگ هگنا ام رانک رد ار ازریم رکا هدوب مرگ

۳۰۷ 

۹:۳۱ 

 یشاوح

 اوه ترارح بیرقتب «دوب هلاسکی نوچ ار هدازهاش ۳:۱ ینویادب

  ..دنتفاذگ ودرا رد ناخگنا ییاتاب هار یآو و

 یویادب و ۸:۲ تاقط لوقب و «دندنام هاگ دنچ دیق تنم رد»

 رکا یرکسع» با۷۷ هدز و هیشاح ۳۰۱ یماش خرات و ۱

 یابرپم مزاول رد وا و - دون تلاوح دوخ ةجوز گی ناطلس هب ار

 مگی مئاطاس ه هب ندیگ لوقب و-.دش یمن یضار ریصقب دوخ زا

 ینابرپم رایسب - دوب یرکسع ازریم جوک کی ماطاس - دربس دوخ جوک

 -۱۹6:۱ همانرکا و عه تایپ ةرکذت هب كر زن و-هدرکم یراوخ و

  تسا ظفل نیا فذح باوص .رب

 - ؛ازیا» رع .اذی»

 ترضح هک دینش هک یرکسع ازریم» ۷۳ .تدی لوقب .دیبلط لپاکب»

 لالج «دنیآیم راهدنق بناج هدون تعجارم ناسارخ زا هاشداپ

 ازریم - دنداتسرف نارماک ازریم شیپ لپاکی ار هاشداپ رکا دم نیدلا

 نارد و - دندرپس «دنا ام حع مگیب هدازناخ 5 مئاج 5 ۲ هب نارماک

 مناج کآ هک دندوب هلاس من ود هاشداپ رکا دم نیدلا لالج تقو

 ار ناشیا یاپ و تسد و .دنتشادم تسود رایسب و - دتشاد هتفرگ

 رباپ نم ردار یاپ و تسد ایوک هنیمب هک دنتفگ ی و دندیسوب یم

 هدرآد مانع ماش و تم هافداب

 دنچ ما ازرم هک دندیسرپ ناخ مریب باول» ء+ تایپ ةرکذت تیاورب و
 ٩41 بجر د هبنشود بش» هک درک ضرع هگیب ام ؟ دندش هلاس

 هلاس هس خرات نیا ات - دئدرک دلو ترضح توک ربع رد

 مه یایشآ تنج ترضح طخب خیرات نیا و - دنا هدش ههام شش و

 بعهدمآ رد رس .اناک رد هک .دندوت .هتشوت



 یراهدنق ران
۳۰۸ 

 هاش دارم و -:سابط۱ ۳ :تایب ًةرکذت و ؛ثایبط» رع ؛پسایبطا ۱

۱۳۲ 

 هیوفص نیطالس مود هدنامرف ردیح ناطلس نب لیعسا هاش نب پسابط

 ۱۵ هبنشهم بش و «تسشف تخترب (۱۵۲۳) ٩۳۰ ةنس رد هک تسا

 خیرات - تشذگ رد یرسک و لاس و۶ رمعب (۱۵۷) ۹۸6 ٌهنس رفص

 یویاد و لودج و «ک اخ گی نح نی راوتلابختنم لاو «یدجع

 خیدات و .خراوتلا لضفا و املا ساق و «نیقشاسلا تافرع و

 و «ضابرلا رهز و «قداص حبص و همان رکا و «یدنفآ یفطصم

 - خیراوتا میقت و «یرک ا تاعقط

 - «دوب هلاس هدژد تاوج» ۲۰٩ یهاش خیرات رد هدوب هراویگ رد»

 و۰۲۱۸: همانربکا و ۱۳:۲ تاقط رد و ,قاد» رع ,غادس

 -«غادم رع زا رگید یاج رد و ۳۷:۱ هتشرف و 40:۱ ینویادب

 فوتم) تاطل- ردیح خیش هب رومیت هک یراسا نارسپ «هیشابلرق

 یاراد خرس هالک «هدرک تلاوح یوفص لیعسا هاش رد ۳

 مایا رد - ( رس > شاب و خرس  لزق) دنتشاد رس رب كرت ۲

 - هدش ماظن نوشق سابل لخاد خرس هالک نیا هبوفص تلود و تنکم

 ۷۸ : هدنز و «عع0:۱ ینویاد و ۱۱:۲ تاقبط رد اذک هرازه هد

 -۳۵ و۳ تایپ ًةرکذت و ۲۳:۱ هتشرف و ۳۰٩ یهاش خیرات و ,فلا

 - دراد ار رازه ۲ ۱۱ همان رکا ابا

 زور" ۹1:۱ یبیحر رثآام لوقب .دندومرف لالجا لوزت راهدنتب»

 رد هاشداپ تویامه دحن ( ۱هعم ) ٩۵۲ تس مارا مرع ۷ هنش

 - «دندوم لورت راهدنق

 «ب ۷۸ هدیز و ۰۲۲۹: همان رکا و ٩۱:۲ تاقبط لوقب «هاشش

 انس هرخالا یداج ۲۸ و ,دش زاثآ هرصاحم (۱۵4۵) ٩۰۲ مرم ۷

۳۵5۹ 

۷۹۳۲ 

 یشاوح

 - دوب هام هس هرصاحم تدم و - دیسر ماججاپ روکذم
 - «دندوییم» رع «دوبیم»

 خیرات رب رعشم ار روکذم عارصم ؛۵۲:۱ ینویادپ ؛تدالو خخرات»

 - تسا هتشول ازریم تافو

 شابلزقاب" ۳۰۵ یهاش خیرات و ۰۱۲:۲ تاقط لوقب ,هدرپس ...ءالکوب

 ترضح نآ - دشاب قلعتم ناشیا اب راهدنق حتف زا دعب هک دوب هتفای رارق

 اب ار راهدنق تشادن فرصت رد رگید تبالو چیه رک نآ دوجوا

 40:۱ یویاد و ۰ تاب هرکذت هب كر زی و -«تشاذگ ناشیا

 - ۳۳۹ و ۳۱ همانرکا و

 هک دومرف مایق غابرابپچ رد نویامه ۲۳:۱ همانرکا لوقب «دنب رس"

 - رباب درک ثادحا بادنغرا رانک رب تسیغاب
 قافتاب ءازریم سیو ناطاس یر ازریم ناطلس دم نبا ءازریم غلا»

 ؛هدیزرو یغب هاشداپ ربک | اب هريغو ازریم نیسح میها را دوخ ماىعا

 لا وه «یدر خیرات -دش توف ودنام رد ( ۱۵۹۷ ) ٩۷۵ لاس رد

 انعالا رثام لاو و- قداص حبص و یریگناپج ٌهمانلابقا و «همانرکا

 - دش هتشک لاس نیرد هرازه تخات رد ۳

 کی لع فیس نب ناناخاخ هب بقلم دحم نیدلا عاجش .ناخ مری»

 نیطالس یاسا مظاعا زا .ولراپب ولنیوقارق ناکر گب لع راب نب
 ( ۱۵۰۱ ) ٩3۸ ٌةنس یوالا یدامج ۱۵ تارجک نت رد «هیناکروگ
 ری لاصخ عمجتسم یدرم - دش هتشک مان كرابم یناففا تسدب

 تافرع و «یراش ءارعشلا ةرکذت و ینویاد هاو ,یدمت خیرات - دوب

 ههمانرکا و الا سئافن و ,نینمولا سا و تاقبط و «نیتشاملا

 ملقا تفه و ,قداص حبص و «یبیحررث آب و یریگناهج ٌةمانلاقا و

 - هتشرف و «یزار



 ۳۹۰ یراهدق خیرات

۱۷۹۳۲ 

۳۱۶ 

۲۳: 

۱۷۹۳۳ 

 زا شبسف لسلم ۸۵:۱ !مالارث ام و ۸۰:۱ یمیحررئ ام لو و

 یلع دیپ نب کی كرب نن گی یلع فیس نب کی مریب دمحم :تسلپذ رارق

 ناخ ارق نب کی ارق فلا نب کی ارق مرب نب گی رکش لع ن گی

 - ولنیوقارق ها نیلوا هاشداپ «دمحم ارق نب رصم ارق نب نارغ نب

 - دسريم فسرب ارق نب ردنکسا ازریم هب رگید بناج زا وا بس و

 لای یابو رد «یهاش ربک ۱ یلرما زا یاتسیس «کرک ناعدع یباع»

 زین و - همان ربکا لاو ,یدوع خیرات - دش توف (۱۵۷۵) ٩۸۳ رد

 - "الصفم ۵۸:۱ ارعالا رثآم هب گر

 یهاش خشرات و۵ تایپ ٌةرکذت هب كر .هتفرگ روفلا ق ار راهدنق ملقب

 و 46۷: یویاد و ۲۵:۱ همان رکا و ۱۲:۲ تاقط و ۰

 - فلا ۱۸م رثآلا سئافل و ۷ ندبگ و ۲۳۷:۱ هتشرف

 تاقط و ۲۵:۱ همانرکا و ۷6 ندیلگ هب كر «دندرک تیانع»

 - ۱ تایی ٌةرکذت و ۰۳۱۱ یهاش خشرات و ۲۳۷:۱ هتشرف و ۲

 ۲۳۸:۱ هتشرف و ۰۳۱۲ یهاش خش رات و 49:۱ یفویادب لوقب ,لباک حنف»

 و - داد ور (۱۵40) ٩0۲ ناضهر مد زور رد «ه۸ تایپ ةرکذت و

 زا و دوم یور ٩۵۳ ناضمر رد حتف نا» ۱۵:۲ تاقبط لوقپ

 -درب هتشذگ زور ه و هام ۲ و لام ع تقو نیرد هدازهاش نس

 همانرکا لوس و-,هّلا دنع ملا و لیا هدررآ | ٩۵۲ ًةنس رد یضب و

 هنشرابچ بش» فلا ۱۸۵ و فلا ۱۲۸ رالا ساش و ۲۱

 گن ی» عرصم و- تسا حتف نيا خرات ۵۲ ناضمر ربش مدزاود

 ۳۱۳ یهاش خیرات و - تساراد ار حتف لاس «یو زا لباک كلم تفرک

 - هتشوپ زور ه و هام ء و لاس ۸ ار هدازهاش كراب یر

 ندش فلت تپج اما  هدش تبث ترابع طوقس تمالع اجنیا رع رد ۰

 شا

۱۸۳ 

۷۳۳ 

۲۳ 

۷۳۶ 

1۳۳ 

۳:۲۵ 

 -درپ طقاس ثراپب يب ناوتیم فاحص تسد رب هیثاح

 و «۲۵۰:۱ هسانرکا و ۱:۲ تاقط لقب و «تفرگ ار لب

 لباک زا نریامه (۱هع۱) ۹۵۳ لئاوا رد (۲۳۸:۱ هتشرف و «فلا ۷۹ هدیز

 - تفرگ زاب ار لباک نارماک ازرم وا بایغ رد و تفر ناشخدب هب
 تو بقا فرا طب ساق انا ع ی رزم
 -«دنتشاد هرصاحم هام ۷ تدم ۱ ۸۱ ندیلک لوقب و ؛دندرک هرصاحم»

 - 1۸:۲ تاقط و ۸۱ ندیگ هب كر تخاس دوخ ریس

 ازریم فلا ۷٩ هدیز و ۱ همانرکا لرقب ؛دامن تعزمب ؛یور»

 لباک زا (۱۵۷) ۹۵ لوالا عید ۷ هبنشج بش رد تاماک

 - دوب هام ۲ و لاس ع تقو نارد ربکا ربع و - تخنرگ

 ب هتفای» رع «دنفا»
 ةلع ةقبط نیطالس زا هاشداپ رباب دم نیدلاریبظ نبا لادنه ازریم»

 لاس ۳۳ رمعب (۱۵6۱) ۹۵۸ هدعقیذ ۲۱ نانانفا نوخیش رد هبناکروک

 خیرات - هدوب هاشداب نویامه یابعا ردارب وا و دش هتشک هام ۸ و

 و «ینویاد قو گی نسح را وتلابختنم ةلاوع «یدم

 «یریگلاج ةمانلاقا و ,همانربکا و ءرث آلا سثاف و «یراثن ءارعشلا ةرکذ

 - تاقط و .یزار ملقا تفه و ,قداص حبص و ,یبیحر رم و

 -۱6۰:۱ هتشرف و ۱2۷ و ۱۵ تای ةرکذت و ۳ ندیلگ هب كر زن

 - تسا «لوخ بش» م روک ذم یازم توف خیرات ٌهدام و

 رک ۱" ۳۲۲:۱ همان ربک | لوقب .دندومرف تیانع رک | ناقاخ ترضح»

 اجنآ رد هام ود تدم و تفر قزغب ( ۱۵۵۲ ) ٩04 لئاوا رد
 -۱56 تایب ةركِذن هب كر زن - هدوب فقوتم

 زا (۱۵۵ع ) ٩4۱ هجحعذ طساوا رد نویامه ,ناتسودنه ندمآ رد»



 ۳۹۳ یراهدنق خخیرات

 توت

 ۰۳۹۰:۱ همانریکا و.۸:۲ تاقبط) دش دنه مزاع هدش تلود راوس لباک

 ٩4۲ .تاضمر 4 رد و (46۸:۱ یویادب و ۳۵۱ یهاش خخرات و

 ٩۲:۱ ًاضیا) دش یهاشداپ لالج و هاج رفتسم هد ترضح (۱۵۵0)

 لوقب و-هتشوآ ٩0۵ ٌهنس ۱44 تایپ ٌةرکذَت رد- (۳۵۱:۱ همانرکا و

 «هفلا ۸۵ رنآلا سافت تیاورب و ٩4۲ هنس رفص هام رد (۲ع۲:۱ هتشرف

 ۱ -هدش ناتسودنه هجوتم ٩۱۲ ًهنس روبش رد

 ةداژردا رب هردنکس ناطلس هب بقلم روس یاع دما ؛نا ردنکسا*

 لهد رب (۱۵۵۵) ٩0۲ رد روس هاشمالسا زا دمب هک روس هاش ریش

 هتشگ مزبنم دنهرس رد ناخمرب و نویامه تسد رب و «دش فرصتم

 تسکش زاب ( ۱۵۵۷ ) ٩44 ناضمر رد و :تضنرگ كلاوس هوک هب

 -درم (۱ههجمه) 3٩و لاس رد اجناه فر راپب تلایا هب «هتفای
 ینویاد و ؛یریگنارج ةمانلابقا و «همانرک ا لاو «یدجم خرات

 -تلاقطب و

 خیرات و ۳۱ همانرک | و ۸۳:۲ تاقبط هب كر .دنداتسرف»

 - ۳4۲ یماش

 گنی نسح خیراوتلا بختنم لاو «یدمم خیرات هب كر .هلئاه هعقاو»

 نابجهاش و «یراشن ءارعشلا ةركذَت و یاس ٌةفح و «یویادب و ,یاخ

 و آلا شاف و «نیقشاسلا تافرع و ,هوبنک لاصدح هان

 ةمالاقا و رفاسلاروللا و «یعور یدنفآ یفطصم خیرات و ههمانرک |

 سلام و «یزار ملقا تفه و «قداص حبص و هلاولارفظ و «یرگنابج

 هب كر زین و - تاقط و ,یوره یرخف ٌةجرتپ ریش لع ریم سئافللا

 هتشرف و ۰۳۵۳ یهاش خیرات و «فلا ۸۱ هدبز و ۰۲۷:۲ یمیحر رنأم

 هداتفا ماب زا هاشداپ نویامه» عرصم - ۱۹۵ تای ةرکذت و ۱

 یشاوح ۳۹۳

 - تسو] تافو جرات رعشم

 هب كر - باجنپ روپسادروگ رد فورعم تسیا هبصق «رولالک ۶

 - ۸:۲ یویادب و ۱۲۰ و ۸۵:۳ تاقط

 ۳۲ همان ریک | و ۱۲۹:۲ تاقبط لوتب ,ییایلا میبد ربش خرات» ۷

 ٌحفص و ۰۸:۲ یویادب و ۳۸۷ یهاش خیرات و 1۱:۱ هتشرف و
 تنطاس ریرس یاشا عیبر هام ۲ هعج زور ؛باتک نیه زا ۸

 لوالا عیبر هرخالایر» یا (هتکلک عبط) ینیادب - دنداد تمفر ار
 نه از نه :تعایظ یی هک دزد

 ؛ه:۲ همان رکا و ۲۵:۲ تاقبط لوقب «هتفای باطخ یناناخاخ ۰۵

 - دوب هدیسر "ینارمالاریما و ییاناخناخ ٌةبترم نویامه تمزالع رد

 هاپاب ناخ» یاج ًاوبس فاوم «موحرم لع ربظا دیس روتکد ةديقعب

 -.تسا هتشرو ناناخاخ

 «هاشداپ وبا یاما مظاعا زا «یذمرن ینیسح «لاعلارپا هاش. ه:
 - دش جارخا نیهرح فرطب یماش رکا نامرفپ بانج نآ توف زا دمب

 رد رخآ - درکابرب اههنتف و «تفر لپاکب هدون تعجام اییازا و

 (۱۵۹6) ٩۷۱ ناضمر دیع زور و ,دش ریگتسد ناهلس ازریم گنج

 لتقب مک در ازریم نامرفپ (ناضمر ۱۷ بش «تاقبط لوتب و)

 لاو «یدمع خیرات 5 تفگیم رعش یدمشم صلختب وا و - دیسر

 «تاقبط و «رآلا سافت و ,قداص حبص و «ینویاد و همان را
 - 40:۲ اممالارثآم هب كر زن و یریگناپج ٌةمانلابقا و

 هژگناک مساب الاح هک باجنپ رد مدق تسیرش ثوکرگت اب «توکرفل»ا ۰

 - دراد تربش

 - «لاک هشب" رع لاکش» ۰:



 یراهدنق خیرات

۳۳:۵ 

۳:۳۹ 

۳:۳۷ 

۱91: 

۱9:۳۸ 

۱3: 

۳:۹ 

۱۸: 

۳۰ 

۱۳۱ 

۳۳۲ 

۱۳: 

 - «یطتقم رع «یاضعتقم»

 ۱9:۳۲ - «یتعفر» رع «تعفرا

 ۸۳ ۲۰ رد نرم هقرباد ر هناشرگآ لر سانگ قاع شیب
 ۳۹ 3 - دش رگید لاع یارگهر (۱۵۰۵) »۳ لوالاعیبر ۳

 3 - منا رع ؛متاخن
 ۳5: 3 رک طقاس ظفل و - تسا تبث ترابع طوقم تمالع اجنیا رع رد* وپا»

 ۳۳ ۴۰ ین طلا ره هخو شب ها دی ۵ قاسم دنا

 ۲ -.داشاب

 بسا هتقنر اجرا هظقل لس قد اره ی اتک یه

 ۸ -*شلج» رع ؛شلامج

 ۸ 1 - ۷:۲۵ ةحفص ٌةيشاح هب گر یو

 ۸: 1 تراتبع و دتسا تبع ترابع طوقس تمالط ابجشا رخ رد هو

 ۸: دهفر .خیبب زآ .ةشاس اب فا تان وا طقابب

 ۸ - تسه (120921 10) «یواس» ینعع_ ,لدع»

 ۸: 1 - دنیا رع دام

 - تسای فذح باوص و اذک «یخم»

 ب نشاتلف ؛تس» باوص و - رع رد اذک «یونلم»

 - تسایهار و ربهار ینعع زوالق و- «ردالق» رع «زوالق»

 ۷۶۰ - تسا لزبم ریم ینعع یجروی و - «یجروی» رع «یجیروی»

 ۹۳ - «ناخنارب» رع «نانخری»

 - ۱۷۱ ناربع لآ ةروس

 تبج» فلا 44 هدز لوقب ,دومرف كرابم لورن ردنلاج هطح»

 كلاوس هرک للاوح زا یهاش رکسعم لقت دندش لسلسم یاه تاراب

 - دیشک هام جنپ هب ردنلاج رد فقوت و .داتفا مزال

 تو یوتتتفا وات
 - «نیح» رع «ینیح»

 یویادب و .ه۰ تایپ ةرکذت هب گر .دندوب هدرک درع و طرش»

 - ۲۳۹ و ۲۳٩:۱ همانریکا و ۱

 - «یانپ» رع هانی
 - ؛دف صد رع *هق مد

 «دنها وخ یزیچ مد لام زا راک و تشک زج یلم ره رد هافی»

 -۲۳۰ ؛یزور یاور نیآ .یربکا نیئآ -دنوگافع ار تآ و

 ًاضیا - دنتفرگم هفرتحم عاوثا زا ؛تارج»

 - دننفرگیم لییسلا ءانبا زا ؛یرادهار»

 - دشیم هداد بتارم الاو مدرب شکشیپ مسرب «هنامالس»

 -دوب قوف لبق زا م نیا ؛شکشیپ»

 -دوب ( ۳۵11 19ح) سکث لوب لیق زا «هنارس

 ۲۰۵ یرکا نیئآ و ۰۲۹۲:۳ همانربکا و ۰۲۷۹:۲ ینویادب لوقب «دنیلطن»

 (۱۵۷۹) ٩۸۷ لاس رد ؛دوب دنمنارگ عفانم یافتم هک هبزج و اخع

 یلکب تابج رگید هیزج یاوس هک نیا یتسار نکل - دش فرط رپ

 - میوشیم راچد اهنآب زاب یریگناهج كزت رد ام و «دشت عطقنم

 وملآرج و اس رک هایلاوخ اسب

 :تسنیا شعلطم هک تسیرونا روپشم ةديصق زا هعطق»

 دشاب ناک و رم تسد و لد رگ

 دشاب تاگیادخ تسد و لد

 فاربت عبط ٩۰ و.د۱۲۹۲ زیربت عبط ۰۷۱ یروثا تایلک هب كر



 ۳۹۹ یراهدنق خرات

۱۸۳۹۳۵ 

۱۳۳۹ 

1:۳۷ 

 - یسش ۷

 -تسا ملع و تیار ین .قوجنم
 ثادحا هرکآ ییدزن رد هک نیچرگت ربش رد رکا «ناگرچ بادآ»

 عاربخا 2 نیشنآ یوگ و تشاد لاغتشا یزاب ناگوج «درب هدرک

 ینویادپ - دباین عاطقنا یزاب باتفآ بورغ زا دعب ات «دوب هدوم

 - ۱۷4 یرکا نئآ و ۷۰ و و ۲

 ندینارپ نف و «تشاد تبغر زی نارتوک هب را «ناروثاج ندنار»

 -۱۷6 یربکا نیئآ - هتخاس موسوم «یزاب قشع» هب ار اهنآ

 - «زاب روز» رع ناب زور»

 - «نیم» رع «نبمد

 رد لاب غارفی» ربا هک دیوگیم ۳۰۱:۲ ینویادب نکل «هدینادرگ كاب»

 داقتعا داسفا رازاب خورت و ...مالسا ناکرا و ماکحا لاطبا ددص

 تکح لها قیرطب ید تیهافر تب رگا بارش» هک داد رارق و دش

 یشورفبارش ناکود و... طرفم یتسم فالخ «دشاب حابم ۰.۰ دنروخت

 یرامب جالع یارب هک یسک ره ات هدندابن نيعم یخرت «هدرک اپرب ۰

 و...دناسیوپ فرشم زا دج و ردب زا ار دوخ مان «دیامن رخ عایتبا

 امهنتق طاتحا نآ دوجواب و...دش او ناتسم یار زا یلاکود

 اذیا و تبوقع زور ره ار یعج دنچ ره و «دزيمر رس اهداف و

 .. - دشیم بتم نارپ هجیتن «دندرکی کیم

 دح زا «هدش عج تخن یاپ رد هک هسورم كلام شحاوف رگید و

 ار نآ و دنتخاس نادابآ نورب ربش زا - دندوب نوزفا دع و رصح

 بصل فرش. و ٌةغوراد و یظناحم زین ام آ و - دندیمان هروب ناطیش

 - دشيم اهیزیروخ تهافس و یتسم رس زا و... دندرک

 بن

 10۷و

۲۹۷ 

۱:۳۷ 

۹:۳۸ 

۱:۳۹ 

۱۸۲ 

 یشاوح

 نزرا اي و وج ای رب زا هک تسیرکسم ءاب مضب هزوب هناخ هزوب»

 تارد ک تسیئاج فلوم دارم و- ۷۹۹:۱ ماظف گنهرف - دنزاس

 - دنشورفیم یرات

 تاحلطصم - دشابیم هناخ لول هک فطللا تب فیحصت «فتللا تیب»

 و - دراد ؛فطللا تیب» شیاج ۲۵۵:۱ مجعراپب اما - ۱:٩ ارعش

 - تسا هفطن عمج نو مضب فطن

 دوش مرابچ ۰۱۲۹ یرحریم نيئآ ؛یربکا نيئآ یورب «جاب»

 روشک جارخب کار هجو نیا تفطاع ینوزف زا ویدخ ناپج - جاب

 -دورن شهاوخ نایتشک دم تسد زج و «دومرف ششخت «ریارپ ام
 رظن ناگرزاب  دشاب هدایز كي لبچ زا و «داتم ردانب رد یتشم
 - دراکنآ هدوشخم نیشیپ هب

 ترا موشوم رک

 - «دروخ» رع هدرخ»

 - ,هی) رع ءاپ»

 ,ش» فذح موحرم لعربظا روتکد لوقب و - رع رد اذک «شرپش»

 مناوخم ,زا کی««تالس رارحا» زا لق دیب اب تسا باوسب برقآ
 - مهد ریفآ .دوش هب ار .دنوش» و

 -۳۰۱:۲ یویادب هب كر هدناشنرخ رب
 2 ۲۹ رول ةوَوس

 رد یطریس لالج ک تسا كاپ لوسر كرابب ثیدح ءاوتکاتت»
 تیاور نا و - هدرک لقل قازرلادبع مماج زا ۳۳۳:۱ ریفص عماج

 - تسا لسرم
 - .هواصلا» رع «تواصلا»



 ۲3/۸ یراهدنق خرات

(۶۱ 

۳:۲ 

۱ 

 - ۲۰ روللا روس

 - «دناوخر» رع «دندناوخ رد

 ۸ مرح هروس

 من زا ۰ یربکانیآ یورب شتمیق هک یدنه شقنم راتسد «هریچ»

 ۰۳۹۸ ضف نشلگ و ۲۲ ظافلالا رداو هب كر - دوب یم تشه ات رپم

 - ۸۸:۲ ماظن گنهرف و

 «تشاد یننکس نارد یدنرپس یزاین ها دبع خیش ک ةرجح «هن ام دابع»

 ثادحا (۱۵۷۵) ٩۸۳ لاس رد عیسو یاویا نآ فرط راپچ ره

 هرجح نآ و - دیسر مامتاب زین والت پونا ضوح ترابع - دندومن

 یریش الم و -دش هناختدایع هتفر ؛هتفر رخآ هک دندمان هناخدابع ار

 : تسا تیب نیا هلمجازا - هتفک ةدیصق باب نارد

 قوراق لاوما اب ممج مدید مابا نیرد

 یدادش یاه تراعع «ینوعرف یاه تدابع

 - ۲۰۱:۲ یویادب

 ارما و ابلع و غخاشم و تاداس ٌةقلاط هعج بش ره «نا نلج»

 - ۲۰۲:۱ ًاضیا - دندومرفیم راضحا ار

 «.تسا لاع فورعم انپ ماکحتسا رد هک رصم رد دوب ةملق ؛نامرم»
 - «دندییلط» رع هدییلط»

 یاهانپ یضمب ثادحا (۱۵۷۳) ٩۷۸ لاس دودح رد .ریخ عاقب»

 -۲۵5:۲ همانرک | - دیسر میدقتب رهش نیا ماکحتسا تایلمع و نیزم یلاع
 ۳۵:۲ همانربک | هب گر «یرکیس دابآحتف»

 - ۲۵:۲ همانرک | هب كر «هرک ۳

 - دشابیم ءتعنص» باوصو - رع رد اذک «تفص»

۱:۵ 

 - تسا و فذح باوص و - رع رد اذک «دننام

 - ۷ رجفلاو روس

 رارچ و رتش دصناپ و لیف دص كي ۳۳ یرکا نیئآ یورب «لیف دصناپ»

 - دوب هنپ ندرک راب روای رفن دص و هبارع دص

 -۳۸ یربک ۱ نیئآ هب گر ,دننکی اپرب

 ۳ ی ر 6

 - دیسریم رازه كيب اهنیا ةدع «یرکا نئآ یورب :رازه راپچ»

 -۲۷۲:۲ هتشرف - دوب هدیسر رازه راپچ ات رک ا توف ماگته نکل

 - «لدع و لع» رع لع ّ#

 ۱-2 یربکا نیئآ هب كر «هدمآ عجب

 _ فای مدآ» رع ,هدمآ مدآ»

 راوس ناپسا نازا کی رب باوص و - رع رد اذک .ناپسا نازا»

 - دشابیم «دوش

 ,دنزیخرب یور زبت هب «تاویم موب زا ۷ یربکا نيئآ یورب «هرویم»

 لاکشا و یسوساج و .دنروآ تسدرود زا یراک هتخن هب ار هتساوخ

 هب كر زین و - «دنرب نامرف راظتا هراس تاپ - راکهردان یمیف

 - ۲۳:۱ ناخ یفاخ

 نیرخآ هدنامرف ینارک ناملس "و۵ لاگنب خیرات .تراویتس یورب «هدنا»

 -تخاس تموکح رقتسم (۱هدع-0) ٩۷۲ رد ار ریش نيا لاگنب

 -۳۷۷ یدیشر گنهرف - هچلاقینعع «هچولیز»

 -۳۹ یربکا نیئآ هب كر ؛دنه یاهراک»

 دیس روتکد نظب و - هخسن ود ره رد اذک ؛وت تای یمزا



 ش یراهدنق خرات

۱۷:۰۵ 

۳۱ 

۳۹ 

۳:1 

۸ 

۱۳: 

۳۳: 

 باوصب برقا .روپمج لفاک فطا زا وت نانب یهز» موحرم یلع ریظا
 :تسما

 هدژاود رپ لمتشم فیلات نیا ۸6 یربک | نآ یورپ هزمح ریمآ صفا

 -دوب دلم

 - «یراکلح» رع رد و - تسا یراکلگ برعم .یراکلج»

 تبیین رها هوا

 روپنرابس لیوح تاجوسنم زا هک هچراپ زا یعون ناتوچ ُهچراپ»

 -1۱۷:۱ رمخ ولب - هدوب

 - تسا هدش دزیلق رع رد دوش ... دوجواب»

 یجاح زا ار دوخ تامولحم ذخا دروم نیرد هک ۲۷۱:۱ هتشرف هب كر

 - تسا هدرک فراع

 - ۱۷۳:۲ یویادپ هب گر و -«ود» رع «هورک هد

 «یرجنسلا ینیسلا نسح نيدلا ثایغ لب دم «نیدلا نتعم هجاوخ»

 سار و هیتشچ تقیرط لاجر مظاعا زا کی و .دهاز «قوص «دنه لیزن

 - تفای تافو (۱۲۳۰) ۷۲۷ بجر < خیراتپ ریجا رد - دنه خئاشم

 رد یضعب لوقب و .دش توف ٩۳۳ )۱۲۳٩( رد ک تسآ روپشم و

 ۱۰4 اي ٩۰ اب ۹۷ اب ۹٩ شرح - هدرک تاحر ( ۱۲۳۰ ) ۲
 ءایرالا ةنيفس و «رایخالا رابخا لاو یدمم خرات - هدوب لاس

 نیقشاعلا تافرع و ینک حلاص دم ءهتسمان تاپجماش و

 تفه و ۰۳۸ رد نهاتک هوش و ؛رارا راک و «قداص حیص و

 - یروپن راپس اب دجم خیرات و «یزار منا

 - دنآیرب (۱۵۷۳) ۹۸۱ لاس روکذم ٌةدام زا

 ود و «تسا دنه هب صوصخ هک مد یراروتم یارب هکشرد لو

۳۷۱ 

۲۳۹۹ 

1:۷ 

9 

۱1۹ 

 هو ۷۰:

۳ 

۱۸ 

۳۳: 

۰4۹ 

 نکا رز فاک

 - تسا یژنهکوچ سرفم «یدنکوچ»

 ددع ۰۲۷۲:۱ هتشرف و ۰۱۲ و ۱۰۱ یرکا نیئآ یورب ؛رازیجنپ»

 اما - هدوب موسوم یمساپ كي ره و رازه ه زا زواجتم رک | نالف

 - دوب ۱۰۱ هب رصحنم هصاخ نالف

 - دشابی» ؛لیف» باوص ۰ تالیف»

 - ۱۱۳ یر ا نئآ ه كر .عارتخا»

 ور وتو

۳ 
 یاه ریجنز و ابید ةيشاغ ربکا" ۱۹۷ یرکا نیئآیورب ؛نیرز ةدالق»
 - ؛درک هدامآ اه هتیچ یارب شوک یابلاق و اهكمرخ و عصرم

 -۱4۸ یرکا نیآ هب كر .تایگ

 یاوازادت روغن هه یراکش .. ۰ ترضحم آ یاه هتچ»

 رکا در تافو تقو رد» ۲۳:۱ ناخیفاخ یور .هاجنپ و دصلاب"

 دنچ ره دنیوگ اما - تشاد هناخ هتیچ رد زوی رازه .... هاشداپ

 تفآ ار زوی ود كي - دمآ یمن رسیم .دوش هتیچ رازه «تساوخ

 > لمس روم

 لب راس مجروح وری تسا ماوقل جم فرم دارم :یقلل دایی
 تاتوب جرخ ٩ یربکا نیئآ رد لضفلاوبا و دشابیم لاح هییور

 یواسم  هتشو ماد ۳۰۵۹۱۰۸۹۰۷۹۵ غلبم سولج ۲٩ لاس رد ار
 - شام لاح هنآ ۱۶ و هود 0۹ غلبم

 - هام یاجم هام« رع رد

 فاق متنب لیق ممج لایقا و -«لابفا» هتسن رد ره رد ,لایقا



 ۳۷۲ یراهدنق خعی رات

0: 

۱۳ 

۱۶ 

 - دشابیم ريخ كولم بقل هک تسا

 نع كولم بقل هک تسا اب دیدشآ وات مضب عب عج هباپ»

 - دشابیم

 ۸:۲۹۸-٩۰۷( قفوتم) یناماس لیعسا هداوناخ نیا یناب ,ناماس كولم»

 - هدوب (۹۹۸:۳۹۵) ین كللادبع شنالخا نیرخآ و
 ٌةرود رد ( ۹ع۹:۳۳۸ ) هلودلاداىع ناشیا ورشیپ هک سراف ,هیوپ لآ»

 -دوب (۳٩-ع۲۹-۱:۳۲۲) هتاب یضارلا دادذپ ٌهفِلخ

 - دنا هدوب (۱۰۹۳) 460 یفوتم گی لرفط یانبا «قوجلس نطالس»

 نارب فلوم سیس - هدوب «ناشنرفظم ریزو» شیاج كع رد ؛ناسنا»

 - داد ریغت ناسناب ار «ناشن» «هدیشک طخ

 سپ رد... یراویر ٌهبصق رد لاوحا ودب رد لوپح یودنه ؛ومیه»

 هاشملس ینوشق ناگرزاب لخاد یروهلیحب - تخورفیم كم اه هچرک

 نوچ - تشگ اما و هاشسانش ور مدرم یثوگ دب و ربرقت 3 اس هک قوم

 اللج بصانم هدیسر (1۳-1:۹5۱-۱۵۵) یدع ناخزرابم هب یئاراد تبوآ

 تارج و یشاپ رز هب مظع یاهراک .هدیسر یرالاس هپس و تااکو

 بقل تیجامرکپ سس و یار تنسب ار دوخ "الوا - دیئاسر ماجناب

 -تسشن یم لیف رب هتسویپ ,تسناد یمن پسا یراو نوچ - هداد

 تایپ ةرکِذت هب كر - دش هتشک گنج رد (۱ه۵-) ٩54 لاس مرحم ۲

 یدمت جرات و ۱ ارعالارت ام و ,فلا ۷۵ سئافلا جرد و ۳

 رفظ و «یریگنابج ةماشلابقا و «یمیحر رم و ,همان را الا و

 - قداص حبص و رثآالا ساق و «تاقط و .هلاولا

 -«یژارفارس» كع رد

 - دشابم .دراب: باوص و- هخس ود ره رد اذک

 یشاوح

 -؛یودنه» رع هودنه» 9۸:۱ !سمالارت ام هب گر - اف مود ههجحذ رد»
 ماظن نب یدع هب روپشم لداع دمت ناطاس هب بقلم ناخ زرابم ,یدنا»

 -دنتفگیم (انییان ینعع) ؛لهدنا» ار وا ساشلا ماوع هک روس ناخ

 و «فلا ٩٩ غخراوتلا ةديز هب گر - دش هتشک (۱۵۵۷ ) ٩6 رد

 و تاقبط و «همانرکا ٌالاوم ید خیرات و .ب"۷ه سّئافلا جرد

 و ؛ییگنابج ةماشاقا و «یبیحر رث ام و ؛( ۹٩۲ رد) ینویاد

 -قداع حبص و «لاولارفظ
 -هخس ,ود ره رد اذک .ومهب»

 رارفپ ور ومیه گنج رد هک نویامه ةرود نابعا زا ,ناخ کی یدر»

 - دیسر لقب ( ٩۱۳ ) ۱۵۵٩ هجعذ رخاوا رد نآ شاداپ و هداپن

 و .ب 4« خغراوتا ةدبز هب كر- تسا راسکاخ موق زا یو و

 ,همانرکا و ینویادب لاو یدحم خرات و ع۸4 و 411: امالارت ام

 و .هلاولارفظ و ,یریگنابج مانلاقا و ءیمحر رم و تاقط و

 -قداع عبع و هال سلاش

 یانا زا وا و - .كبزا تاخ ردنکسا» كع رد ؛كب زا ردنکسا»

 یاراد ومیه تارتف رد - دمآ دنرب نویامه هارمه و هدوب رفشاک ناهاش

 ٩۸۰ لاس رد - دش یازرا واب .لاع ناخ» باطخ و .دوب هرکآ

 و .ب ٩1 خشراوتلا ةدز هب كر - تشذگ رد ونهکل رد ( ۱۵۷۲ )

 ةماناقا و همانرکا هلارص ید خرات و ۱ !رمالارت ام

 - قداص حیص و ؛تاقبط و «ینویادب و ؛یریگنابج

 - «نومیه» رع رد «ومیهد

 رثام هب ككر - دیسر دنهرسب روکذم هام ۱۸ رد رک ا هدنهرس رد»

 - 144۹:۱ یمیحر



 ۳۷ یراهدنق خ.رات

۱۹9۰ 

۳۳۶: 

۳۲: 

۳۳: 

 زا ؛ینابیش كبزا ناطلس ردیح نب نامزناخ هب بقللا «ناخ لق لع»

 کرعم رد هدیزرو یفب تمعنیلو اب ,یرکا و ینویامه یارما مظاعا

 كر - دش هتشک (۱۵5۷) ٩۷ هدعقیذ خلس رد دایآهلا یحاو رد

 و تاقط و یویادب لاو ید خرات و ۲۲:۱ !مالارت ام هب

 و «همانرکا و ش لا سئات و «نینمولاساج و ,نیقشاملا تافرع

 (4۷۵ ٌةنس رد) رهابلا ءانسلا و «قداص حبص و ,یریگناپج مان لابقا

 - یژار ملقا تفه و

 لا نومیه کنج رد ناففا یاما مظاعا زا رک اک «ناخیداش»

 (۱۵۵۲) ٩56 ٌهنس مر ۲ رد نومیه هارمه یهاش را نامزالم اب

 ةماكابقا و .همان رک و ,ینویادب الاوص یدحم خرات - دش هتشک

 - یرگنامج

 و نویامه ریتم یاما زا و مگی ندبلگ رهوش :ناخهجاوخرضخ»

 ناخ مرب .تشگ فرصتم ار هد ومیه نوچ - باجنپ تلایا یاراد

 اهدوخ ,هتشاذگ باجنپ رد ردنکسا دض رب ار هجاوخ رضخ رکا و

 - ۱۳:۱ !سمالارت ام - دندومن تکرح هد

 خعراوتلا ةدبز و 1۵۰:۱ یمیحر رت ام و ۱6:۲ یفویادب هب گر ؛شسرپ

 - ۷۰:۱ امالارت ام و «فلا ۷

 - شاگنک و هروشم یلعع ؛یقناج»

 «ناخ دمریپ كللا رصانب بطاخم ینارریش درب الم ؛ناخ دمشریپ»

 رد نیدناخ تبالو زا رارف ماگنه رد ؛یهاش کا یاما راپک زا

 ینویاد الا وع ید جرات - دش قرغ هدیر رد (۱۵۹۲ ) ٩14 لاس

 و ,قداص حبص و ؛یریگنامج همان لایقا و .همانرکا و .تاقط و

 - یزار میلقا تفه و الا ساق و «یییحر وام

 - ۱۱:۵۰ هیشاح هب كر - هام نیا رخاوا رد ,هجحصذ»

 - ,نیمل» كع ,نیمل»

 - تسا عقاو لامش بناج رد یلهد یهورک دا و لبچ رد تب

 و 2 تشاد هاریه هناوآ و لیف ریز ۱ ۵۰۰ .راوس رازه ه۰ .ومیه»

 فاصم درم رازه ه رب شی اهنیزا و- دندوب سک رازه هد ربک | هاپب

 - فلا ٩۷ خیراوتلا ةدبز و 0۱:۱ یبیحر رم ه كر - دوبن

 -«نییوژ و كع و «نییوز» رع «نثور»

 - «هتسارآ» رع ؛تسارآ»

 - :هعقوت كع ,دعفد»

 خیراوتا ةدبز هب كر - دنارپ ناخ لقلع رب ار دوخ لابفا ومیه ,هناریلد»

 - ب۷

 ناخمرب توف زا دعب رکا 1 ناخمرب نامبات زا یی :ناغیلق هاش»

 یرازه 4 بصنع لاس یس زا دعب و «تفرگ دوخ تمدخ رد ار وا

 ۱۰۱۰ لاس رد ناخیلق هاش - دناسر یرازه بصنع سپس و

 یمیحد رث ام و ,۹۵0:۲ !سمالارن ام هب كر- تفای تافو ( و۰۱ )

 ًةمانلابقا و تاقط و همان رک ا لاو یدجع خیرات و ۱

 - یریگناپج

 - ؛لاماپ» كع «لاماپ
 -:ناهراو# خش یک ره نو اقا نآ

 تونی یمن یا
 ۰۳٩۳ یهاش خیرات و ۰۲۱۳ تایپ ةرکذن هب كر ,دندش یزاشب بّلم»

 8: یا نزخم و

 برزو اند فاق نرایوت



 ۳۷۹ یزاهدنق خیرات

 - «یزور» هخس ود ره رد زور ۲

 ۱۵:۲ یویادب رد و 4 ٌةنس لوا رد» تایپ ةركذت رد صود زور» من

 -«۹16 هنس مر هام مد هعج زور حابص

 -«ریما» هخسل ود ره رد ؛ریم» 5

 ۹۸۰ لاس رد لهد رد «هاشداب نویامه ردص یدبشم ؛یادیع» :٩

 -یفویاد و «رن آلا سئاشن لاو یدجم خرات - دش توف (۱0۷۲)

 یاح رگ ۱۹:۷ قویاد رد و- تسین رع رد هعطق نیا لوا تیپ ۸
 - شک

 - «حنف» قویادب و كع رد ,توف» ۰:

 »پا یویاد و سئاش رد وا تن

 ساش رد و - .دقنا» ۲۱:۱۵۷ و اج نیا هخش ود ره رد دما )

 -«ردقنآ» فلا ۱۸٩ رئآلا

 ریزو یلاع بصنم رد قرت راث آ و» "الوا كع رد و - درادن رع «دابب ۷۶

 دزیلق ظفلا رگید «داب» زی سپس - هدوب هدابرهاظ تیانب ناشنرفظم

 - هدش

 - .هاشداپ ترضح» كع رد ,ربکا ناقاخ»

 - «ازیا» هخسل ود ره رد ,اذیا» ۱۳

 -«یشورخ» رع رد «؛شورخ» ۶

 - «نییوز» هخسل ود ره رد .نیوژا ۳_. 

 یهورک ۲۰ هب تسیا هیرق رک یرامچ رد تسکش نيا «هدروخ تسکش» ۱۱:

 و ۲ یویادب هب كر -دسآ دراو هجاوخ رضخ رب :روهال

 - فلا 1۸ خراوتلا ةدیز

۱۹: 

۳: 

۲۳: 

 یشاوح

 - ءرش و عفدب» هخسل ود ره رد هرش عفدب

 رد سس و هداتسرف ار كب زا وادقتکس -الوآ رکا «فرط نادب یور»

 -دش ناور ناخ مرب اب تلودب دوخ (۱601) ۹56 هنس رفص 4 زور

 - ب ٩۸ خراوللا ةدبز و ۰1۵۳:۱ یبیحر رام و ۸:۲ همانرک |

 دور رس یاقساد
 - دنامم ؛تشگ» باوص و - هخسن ود ره رد اذک هدرک»

 ۳ لس هب بلا ناع لالج ءاش مس
 ؛تسشل تنطلس هعاضن رپ (۱۵4۵) ۹۵۲ لاس رد رجللاک ٌهعلف رد روس

 هاش ریش نب هاش مالسا و هاش

 نارج زا یتسه تخر رایلاوگ رد (۱۵۵۳) ٩۹5۰ هدعقیذ ۲۲ رد و

 و «ینویادب و ۰۱۳۱:۱ یمیحر رث ام لاو یدجم خرات - تسبرپ یناف

 حبص و یرگتابج ةهانلابقا و همانرکا و لودج و «هتشرف خرات

 و «هلاولارفظ و کاخ خراوتلا بختنم و ,ضایرلازهر و «قداص

 - ٩1۱( هنس رد) رفاسلا روللاو ,تاقبط

 خراوتلا ةدنز و ۱۸:۲ ینویاد و ۵۸:۲ همانربکا هب كر ؛دش نصجتم»

 هد هشأ

 -۲۵۵:۱ یمیحر زن ام هب كر زبن - ؛یتوکجم» ۲۵:۲ ینویادب .یوکجنپ

 ناخرفظم گنج رد رام و هلاکب یاما زا ناففا روس ناخ لالج»

 عرات - دش هتشک ( ۱۵۷۵ ) ٩۸۳ لاس لئاوا یهاش ربک ا نوشت

 - همان رکا ًالاوع ید
 ۰100:۱ یمیحر رت ام و ۲۵:۲ ینویادب هب كر ؛هدومن هبراعم ناناففا اب

 - فلا ۰ خراوتلا ةدیز و

 - «تالوت كع تابالو»

 ت هدینادرگ رع ,دنادرگ



 ۳۷۸ یراهدنق خخرات

۱۳۹ 

۳1۴ 

۱:9۵ 

۳ 

۰۳ 

۱۱ 

 - واو نود هخس ود ره رد هرگاود

 هدماجت هک ید ها فا هات

 ته ها ی رب یک و

 - ۱ ساشا ةءروس

 - ٩۱۵ و 1۸:۱ امالارثآام هب ككر «ییانپ»

 زا ۹ عمجا وبا تاخدحرب ۰۸۲ همان رک ا یورب ؛تاخ دجم ۳1

 تمدخ ردصم ار ناخ نیسح دم ۳ یویادب اما - دوب اپلچروم

 - هداد رارق هرصاحم نیا گرزب

 ناگی هک دوب یان نارادرس يلد دب و هقوذآ تلق شلع و ,دش کس

 - ۱۸:۲ ینویاد - دنتسوپ رک ا هب ناگی

 ار هگتا دم ندلاسش و یاوریش ناخدمم رپ ,ناخ ردنکس «وفع اقا

 شیاهاطخ زا ربکا ناب سالا رب و ,تخاس دوخ عیفش هداد اهرز

 ۲ همان رکا ت.تاقذک وق

 -تسا تبث ترابع طوقس تمالع اجنیا رع رد ؛سپ»
 0۹:۲ همانرکا رد و- ۹۵0:۱ یمیحر رثآم رد اذک «روتت ناخزاغ»

 - روس» ۵۵۵ و ؛یروتت» ٩۱۵:۱ !عالارئ ام و ۰۱۸:۲ ینویادب و

 هک دوم دبعت و ؛تفای ریکاج رد روپنوج نا ردننکم «روینوج»

 دو, یعلامو زنا انا هه او لاک دون روا مته قراق .یاهآتشق

 وا ماقم معاق نامز ناخ و «دنادرگ صاختسم .دوب هنغافا رادنقا هضق

 - 100:۱ یمحر رث ام و ۱۸:۲ یریاد- دشاب

 زا ةدع و هملق دیلک دوخ اب وا و - درب نجرلادبع شهعا.دوخ رسپ»

 - 1۵1:۱ یمیحر ام تا نفگشقا ناضهر رد هدروآ لافا

 ناضمر ۷ رد ار توکتام ناخ ردنکع داد حاورا ضباشب ناج»

 یشاوح ۳۷۹

 - تسویپ ترخناب 41٩ رد دعب لاس ود و دوم میلست (۱۵۵۷) ۶
 ةمانلابقا و ,ههانرکا لاو ید خرات و ۱ ارعالارت ام

 - یریگناج

 هدومن تضبن روهال بوصب (۱۰۵۷) ۹14 لارش ۲ رکا «روهال»

 تکرح ( ۱۵۵۷ ) هد لاس رفص ۱۵ هنشهس زور روهال زا و

 رثام و بد و وع:۲ همان کا - دیسر لهدپ هیناشا یدامج ۲۵ «هدرک

 -تساراد ار ؛هوو4 لاوش مدزابب ۱ نام اما -1۵4:۱ یمیحر

 ؛هدوم چوک ( ۱۵۰۸ ) 9 هجحذ رد هد زا رکا ؛یندم زا سید

 ۰۲ همان ریکا - دیسر هرگ اب ( ۱۵۰۸ ) ۹37 مرگ ۷ هنشکی زور

 با ۱ خیراوتلا ةدبز.و ۲۰:۲ ینویادب و

 هدیئاسر ثراما تر یئالم و یملع بلاط زا ناعمرپ ار ,ناخدحرپ»
 مریب وا یشوخان ماگنه رد 5 دش نآ یآرکش نيا ثعاب و - دوب

 نیملا یارب و ؛دورب نوردنا ک تشاذگن شمالغ - دمآ تدایمب ناخ

 و «فلا ۱۰۳ خراوتلا ةدبز و ۲۸:۲ یفویادب - دنی هب شلاوحا
 -۱۸۲:۳ !مالارت ۲م

 - ؛ناماخناخ» هخسن ود ره رد ؛ناناخناغ»

 -.هراغن» كع «هراقل»

 - هخس ود ره رد اذک «رب

 - هدوب ؛ناشن رفظم ریزو نیاب "الوا كع رد .میمجی»

 اتش نت رد رخ رف لات
 - «یهاشداپ» رع «یناشداپ»

 ۱۸۲: املا ام یورب اما- ۲۸:۲ ینویاد رد اذک «ییاخ بقلب»
 -دوب هتفاب كللارصان باطخ ومیه حتف زا دعب



 ۳۸۰ ۱ یراهدنق خیرات

 «هتفر هناخ ناویدب راب ود ٌهتفه رد هد تماقا نامز رد ؛تلاکومماب» 2:۷

 - ۲۰:۴ یویادب -دئاسریم لصیفب یرادکلم روما تکلع نابخا قاقاپ

 لا ه ات ؛هدش تلاکو ما دپعتم» هک هتفگ ب ۲۵ رثالا سافت رد و

 سا نیا مسام و مزاولب «دندوب نس رغص رد زونه لعا ترضح هک

 -«هدش متخ واب سما نیا تمایق مایق ات هک هدومن مادقا یعونب ردقلا لیلج

 فوم ک دوشیم دافتسم نانچ روطس نیزا ,قوقح نيا دوجو اب»

 هب گر زبن - تشادیم سرتسد .هتشون تناخ مرب هب هک رکا نیمارفپ

 -۱۰۸:۲ همانرکا

 - دراد «جنپ و لبچ» 4٩ و 4۱:۲ یییحر رث آ« ,لاس لپچب

 همان رکا زا حیحصآ و - :دپعلا نمد هخس ود ره رد .دیلا نم

2-۲ 

 - هرطاخ و شجر ریيض» رع رد هرطاخ شتر ٌةييض»

 و ۹6:۲ همانرکا و ,ب ۲۵ رثآلا سافت یورب ؛لوالا یدامج ربش

 -«یرخالا یدامج مسی هبنش ود» فا ۲ خیرارتا ةدز و ۳۹:۲ ینویادب

 - «لوالا» هخس ود ره رد .لوالا»

 - ۷۷ فپک ٌهروس

 یدامج ۲۷ رد ربا ۵۵:۲ همانرکا یورب لهد ترضح هجوتم»

 - دسر ییهدب هرخالا

 راک زا ءانیما هب روبشم دوم نیدلانیما هجاوخ ,نابج هجاوخ»

 لئاوا - هتسکش طخ رهام و لماک یفوتسم و بساحم و «یهاشرک | یاما

 رد هننپ زا هاشداپ تعجارم ماگنه (۱۵۷4) ٩۸۲ لاس رد نامش

 ید غخیرات و ۲۷:۲ و ۳۰:۱ امالارن ام - تشذگرد ژنهکل

 -قداصحبص و «یریگنابج ةمالابقا و «تاقط و .همانربک | و ؛ینویادبٌلاوع

 یکا

۳:۵۸ 

 یشاوح

 موصعم گنج رد هلاگتی رد یهاشربکا یارما رابک زا ناخدمم نوسرت»

 (۱۰۷ع ) ۹٩۲ لاس رد وا نامرفب .هدش رانفرگ یخز لاک ناخ

 همان لابقا و «همانرکا و ,تاقبط ٌةلاوع یدجم خرات .دش هتشک

 - یرگناپج

 - «دندمآبن رگید راب دندوب هتفر» كع ؛دوب هتفر»

 7 ٩۸:۲ همانرکا هب كر نامرف نیا لماک نتم یارب «همان تیانع»

 - 41:۲ و 114:۱ یمیحر رام

 ۱ - «دیزاس رع رد «عیدرک»

 نکل - 11۷ و و40: یمیحرد تام رد اذک ,دئام یاباب .تاخ»

 - تسین قابس بسانم 5 هتشون ,ناناغناغ» ۱۰:۲ همان رکا رد

 -درادن رع «بسانم و»

 و «فلا ۱۰۵ خیراوتلا ةدز و ۰۱۰5:۲ همانرکا هب كر «آ ریرح

 - 11۱۹:۱ یمیحر ام

 (۱۵1۰) ۹۰۷ هنس بجر ۱۲ رد ۱۰۰:۲ همانرکا یور «بج ر

 ب ددمآرب هرگآ زا

 تسا دارم ها بییح یجاح نامه هک بلغا ,هّلا بیبح نیدلا بیت ریما»

 ۱۰۰۲ هنس ناش رخاوا و «دوب یهاشرکا سانشور یاه هدنب زا هک

 یمیحر رت ام اما - همان رک | لاو یدمم خنرات - دش توف (۱۵۵6 )

 -دراد مه ار ,ناخدمت نوسر» ۱

 خیراوتلا ةدیز یورب و - تسقاو هناتویجار رد روتره تلایا رد هناب»

 روگ ان هب (هرگ آ زا ۱ع۵:۲ تاقبط لوقب و) تاویم زا «فلا ۱۰۶

 و
 تم هدرک رم رع رد یسک ار «هنا و ید نرچ»



 یراهدنق خیرات
۲۸۲ 

۹9۹ 

۱۳: 

۱۳: 

۹۰ 

۱. 

 - «شیوخ» هخدل ود ره رد «شیوج»

 زا راهد تیحان رد لاحلا هک هولام رد تموکح رقتسم «ودنما
 -دوریم راشب یطسو دنه

 هر - تسا عقاو رویج یلایا رد لالا هک فورعم ٌهملق نوهبتت

 -۹44:۱ یبیحد رم و ۱۰4:۲ همانرک | هب

 رد هک ناغمرپ ةدازرهارخ و ردقلارذ کی لو رسپ «ناخ للق نیسح»
 لاگب تلایا ییاراد هب شتوف زا شیپ و هیلاع بصانم هب دعبام ٌةنامز

 - تفاتش اقیلارادپ ( ۱۵۷۸ ) ٩۸5 لاوش مدزو زور رد - دیسر
 و یویادب و «همانرکا ةلاوع ید خرات و ۱ ارمالارت ام
 - قداص حبص و «یریگلامج ٌةمالافا و تاقبط

 مریب یابرقا و یماشرکا یاا زا ؛ردقلاوذ گی لو ینی «ردپ وا
 44۷ لاس رخاوا ؛تشاد 6 امتحارج زا رهدنلاج ةکرعم زا دعب ناخ

 شرس هدوب داسف ثروم رکا نظم رد کنازا  تشذگ رد (۱۵۰4)
 یدجم خرات و ۱ ارمالارث ام - دندنادرک هسوورحم كلام رد هدیر اد
 و ؛یریگتابج ٌةمالاقا و ؛یبیحر ام و ,همانربکا و .ینویادب لاو

 - یهانک ةرکذت و تاقط و ؛قداص حبس
 ریکا تسدب رهدنلاج گنج رد هک درب ناخلقلیعمسا نازا کی ؛ناردارب»
 (۱۵۵4) ۱۰۰۵ رد و .دیدرگ وا یاما کرج لخاد دعب و .داتفا
 ارمالارن ام -دندرک مومسم شزانز - دیسر یرازه راپچ بصنم هب
۱« 

 ترپش یادگب و مان نجرلادبع «یولهد یوبنک لامج خیش نب «ینادگ خییش»
 عجار تاعالطا نریابه باغ رد -دوب لاع مولع رکاب و .تشاد
 ناخ مریب تامدخ نیا ًهلص رد - داتسرف ی دنه لارحا و تیعضو هب

۳۸۳ 

۱۳ 

۳۰ 

 یکتا

 یشاوح

 (۵۹۸) ٩۷5 لاس رد- دینادرگ نيعتم رودصلا ردص بصنم هب ار وا
 ۰( ردب نی رد ) رایخالارایخا ٌهلاوص یدجم عرات هاش هتنوف
 _ (اجود) ینریادپ و ؛(ردپ نخ رد) رالا ساق و
 تاداس زا واو - ناشرفظم رزو بانج» "لوا كع رد ,ناخرفظم»
 و بصانب یهاشنهاش تمدخ رد - دوب ناخمریپ تأت ویپ ناوید و نارا

 و یثب رد و .هدیسر (لک ریذو) تلاکو بصنع یتح هللج بارم
 (۱۵۸۰) ۹۸۸ لوالا عید دد ( هلاگب ) هدنات رد نالاشقاق نایفط
 همان رکا ةلاوحم ید خرات و ۰۳ |رمالارت ام - دش هتشک

 -قداص حبص و ,یریگناپج همان لابقا و ,تافبط و یویادب و
 هتاتش (۱۵۹۰) 40۷ بجر ۲۲ هعج ذورب لهد زا رکا «هدش مزاع»

 - دوم تدوع لهدپ نابش مدزاب و «دیسد رج 4 هام نآ ٩
 تا همان رک ا هب گر

 - هد یهورک یس هزادناب بونج رد باجنپ تلایا عبارت زا .رجج»
 زا یربکا نیزا لبق ناغمرب ۷۲:۱ ییحد ر ام یورپ داد رارق»
 هدنتشاد شتفرب رارصا هک ار ینامک و ,هتخاس ادج دوخ زا ار شیاقفد
 باپسا زاب ۳۸:۲ قاویدب یورب و - داتسرف رکا روضح هفلابع
 - دندیناسر رک اب رجهج رد ابنیا و ؛داتسرف روگ ان زا ار تمشح
 و :٩۷۱ یمیحر رام و ۲ همانرکا هب كر .دناد نیمی
 -۱:۷:۲ تاقبط
 - دشاسیم زا باوص و - هخسل ود ره رد اذک «دعب»

 رد ار شهار .روپهدوج یاراد ویدلام هجار هک نازا دون لویق»
 فرص ًاترورض ار دوخ هارد ناخمرپ .تشاد دودسم تارجگ بوص
 زا ار وا ات .دش رومام رکا لبق زا یناوریش دس# دیپ زی - هداد



 ۲۸۶ یراهدنق خیرات

(۱: 

۱9۶ 

۱۷ 

۱۹: 

۱۹: 

۳۶ 

۳۱۶ 

9:۲ 

 2۱:۹۲ تاقط ه كر-دزاس ناور همظعم ةکع هس ورم كلام دودح

 - ۳۷۸:۱ !سالارن ام و «ب ۱۰۳ خیراوتلا ةدیز و ۳۹:۲ یویادب و

 - تسا باجت ةوناکروک عبارت زا هک هکرهج روبزوریف ینعی «رویزوریف»

 - تسا باجتب راکرس لامعا زا ؛:۲ یمیحر ر ام یورپ رام

 - ناماس ینعع ؛لاترپب

 -هجوز ینعع ود ره و -«جول* رع رد «چوک»

 رد - هدوب وا ٌةدناوخ رسب و ناخمریب ٌهنیريد نارکاچ زا «دجمریش»

 لاغتشا ناخلقلع یعب ةرئان یافطا رد ربکا (۱۵5۵) ٩۷۳ لاس

 یازا رد ,هدوم زارد جارات تسد هناماس ةنکرپ رد وا هک تشاد

 «ب ۱۰۵ خراوتلا ةدبز و ۳۳۲:۲ همانرکا دسر لتقب تآ
 - همان ربکا ٌةلاوحم ید خرات و ۰۰:۲ یویادب و

 ۱۷:۲ تاقط و 2۰:۲ ینویاد و ۰۵:۲ همانرکا رد هدنرت»

 ی هدنله سرقم هک .هدنهتب ٩۷4:۱ یمیحر رام رد و - «هدنهرت»

 . روپشم تسیرهش هک دشاب

 - ءازبا» هخسل ود ره رد ءاذیا»

 فو

 -«ناشن رفظم ریزو الوا كع رد ,ناخرفظم»

 تسیت نیزا شیب هدمآ تسدب هک یزیچ شلاوحا زا .كيزا شیورد»

 ؛تشاد مان «كيزا دم شیورد 6۰ و ۱:۷:۲ تاقط یورب 5

 - دش توف (۱۵۹۲) ۱۰۰۱ زا شیپ و

 - باجنپ ییرقم تلایا زا یرمگلنم تمسق رد تسیا هبصق «روپلاید»

 - تسا رهدنلاج ییدزن رد هک كلاوس هوک زا دارم نوهالهوک»

 - ۷۷:۱ یمیحر رام و ب ۱۰۵ خیراوتلا ةدز هب كر

۱۳: 

۱9: 

۱3 

۱۷: 

۱۸: 

 یشاوح

 ؛نیدلاسمش - دوب فورعم هگنا یجیج مانب ربکا ٌةعيضر شنز ,ناخهکتا»

 - تفای ؛مظعا ناخ» باطخ ؛هداد تسکش رهدنلاج روچانوگ رد ار ناخمریب

 نیدلا باش و ناخمعنم و هگنا مام بیغرت و صیرح هب ریما نيا

 (۱۵۹۲) ٩24 ناضمر ۱۲ رد هگنا ام رپ ناخ جدا تسد رپ دجا

 لاو ید خیرات و ۲ امالارت ام هب گر - دیسر لتقب

 همانرکا و «رنالا ساق و ٩۷۰(« رد) تاقط و ؛(اجود) یویادب

 دوتا نح ی هی ای سست

 زا ( روانوگ ۱۷:۲ تاقط یورب و ) روچانوگ رد «نیتف قال»

 و «ع۰:۲ یویادب و ۳۳:۲ االارن ام هب كر -رادکد ةنکرپ

 - ۷۵:۱ یمیحر رت ام و فلا ۵ خیراوتلا ةدنز و ۰۱۱۲:۲ همانرکا

 - هدش لمعتسم هدارا ,گنهآ یضع نگنا»

 ۱۱۳ و ۱۱۱:۲ همانربکا و ۷۹:۱ یمیحر رت ام یورب «یلادمه بوتعی»

 - ,ینادمه لب بوقمی» ۱ع۸:۲ تاقط تیاورب و ؛ینادمه ناطلس بوتعی»

 - دماین تسدب یزیچ شلاوحا زا «دارم»

 لوقب و :شینک هتجار درن ۱ یمیحر رث ام یورب .یابجارب

 ةدز تیاور و «دنچ دنبوگ هجار ۲ یویادب و ۰۱:۸:۲ تاقمط

 یاج كلاوس هوک نایمرد هراولت رد ک دنبوگ هجار ب۵ خیراوتلا

 - هتفر ؛دراد عحتس

 ٩7۷ ددقیذ ۲۰ زورب یهد زا ربا ۱۱۱:۲ همانرکا یورب ,لهد»

 - تفر )۱6٩۰(

 -درادن رع «رفظم»

 زور رد ربکا ٩۷۷:۱ یمیحر ر ام و ۲ همانریکا یورب ؛دمآرد»

 ناتسهوک تس رداج نازا و «دیسر روهالب هجح یذ ۲٩ . هثش هس



 ۲۸۹ یراهدنق خرات

۱۳۸۳۰۰۹۲ 

۱۴ 

۸۲ 

 ی
 - دمای تسدب دم یزیچ شلاوحا زا .ناخ لامج»

 ریانب ۱8:۲ تاقبط و «ع۳:۲ ینویادب یورب «دوم هحلاصم ساّلا»

 هو .نشرام . .بلق تقر ار :ناغمرب بل نیو یزاناوجرف لق

 - تشاد سالا نیاب لئام

 مالسالا خیش هب بطاخم یروپناطلس یراصفا نیدلا سم نپ ءقدعانالوم»
 جح رفس زا تعجارم دعب و «تسادنه یالع راک زا «كللا مودن و

 - دوب زواجتم ٩۰ زا شتس - دش توف (۱۵۸۲) ٩و۰ رد دایآدحا رد "
 رابخا لاو یدح خخرات - تسوا فیتصت ریس رد نیداملا جابنم

 سودقلا دبع خیش رد) رایخالا رابخا و (اجود) ینویادب و «ایفصالا

 و همان رکا و هراربا رازگ و املا ةآرم و ؛تاقبط و «(یهوگتک
 رفص ةرغ رد شتافو نارد و «یمانک ةرکذت و «یریگناهج ةمانلابقا

 - تسا موقیم لاس ۸۶ شرع و

 دنچ یدودعم ای ناخمعنم ءهلادبع انالوم نتفر دعب 6:۲ یویادب یورب

  نکل - دروآ زاب هتفرگ ار ناناخاخ و هتفر اینا رد یثاح و

 رک تفگ ناناخاحم هک هدرک تحارص ۵۰:۲ و ٩4۸:۱ یمیحر رم

 سمتلم نآ و - درب دهاوخ رتهب «دیاغ نم لست هدمآ ناخمعنم رکا

 ترضح نوچ «ب ۸٩ رثآالا سئاقن لوقب و -«تفای لوبق هجرد زین

 -درک رافغتسا هدمآ تمزالم ناخمرب «دندیسر روکذم یلاوحم لعا

 و ۰1۷۹:۱ یبیحد رام و۰۱۱۸:۲ همانرکا یورب «ناشاعییر»

 ربکا روضحم (۱۵5۰ ) ٩3۸ مر رد ناخ مرپ ۲۷۹:۱ ۱سمالارت ام

 دف زو
۵ 

 - دشابی «ک هزوریف راصح ٌةطخن ات روهال ةدلب زا" باوصو - اذک ک»

۳۸۷ 

۱۸۳ 

۲۳: 

۱1 

 یشاوح

 باجنپ تلایا رد و «دراد ترپش راصح هب نونکا ک هزورف راصح»

 یتفاسم اما - تسا هدوب یبوخ هاگ راکش نیشيپ نامز رد ؛تسا عقاو

 خیاوتلا ةدبز هب كر - دنآ یمن رظنب حیحص «هدش روکذم نتم رد گ

 - بس ۵

 عوقوب لوالا میبد مرابچ زور رد یلهد رکا تدوع «یلهد ترضح»

 -۱۵۰:۲ تاقط و ,عع:۲ ینویادپ و ۱۲۲:۲ همانربک | هب كر - تسویپ

 مدزاود و «هتشاذک یناثلا عیید مود هعج زورپ ار هد رکا ههرگ

 ۰۱۵۱:۲ تاقط و ۰۱۲۲:۲ همانرکا هب كر - دیسر هرک اب هام نآ

 - 1۷۹:۱ یمیحر رام و

 «تاخ مر نريد یاققر زا و نویام ةرود یارما زا ,ناعمعشم»

 رگید و نانشمرب اب شدرخ «هعاذگ لاک تلایا رج ار وا نریام
 بلطاا بسح ناخمرب ٌهبضق زا دعب - دش دنه یناث حتف هجوتم اما

 باطخ یدیسر روضح هب هناهدل رد ( ۱۵۹۰ ) ٩٩۷ هجحیذ رد

 راهب ریخسآ .یارب (۱۵۷4) ٩۸۲ رد - دش ضیوفآ وا ناناخ ناخ

 (هنم ۱٩ لیق و) بجر لئاوا دودح نارد و تشک رومام هلاگب و

 و ۱۳۵:۱ !هالار ام هب كر تسبرب یتسه تخر (۱۵۷۵) ۳

 ًةمانلابقا و «همانریکا و «تاقبط و «ینویادب هاو ید خرات

 - یمانک ةرکذن و «قداص حبص و «یریگناهج

 - تسا عقاو (باجنپ تلایا) هناهدل رد 6 هژاوهچام سرفم «هراویچام»

 سپس" ۱۵۰:۲ تاقبط لوقب و - دوب گل سپس شمان «بالوک»

 رازپکی نوچ - دنمان ار هناختب «کنلوم .دنیوگ ار رازه «یدنه نابزب

 دیوگیم یشرع ةدنب - تفرگ ترش مان نياب ؛درب ضوح نآ رود رب هناختپ
 اه هناختب نیرد توچ و - تسا درم لساتوضع ی ؛کسش» 5



 ۲۸۸ یراهدنق ران

 هدیسر رازیکی هب ابنآ دادعت و ؛دندرکیم شتسرپ ار ویدایم لسانتوضع

 - تفاب ترهش گننآس بس مانب دو)

 - «نتپ هب تسا روپشم هک هلاورهن هدلبي» فلا ۳۱ و [لا سافت یورب «نتپ»

 - ؛دش» كع رد ,هدش؛

 ۰۱۳۱:۲ همانرکا و ۵۲:۲ و ٩۸۰:۱ یمیحر رام یورب «مدراپچ»

 - مدرامچ هعمج زور

 - تسا بتاک وپس رهاظب هک ۷۰ كع رد ۰

 زا هژاو یهچام ةکرعم رد شرد - دوب ناخ كرابم شمان ,نازا کی»

 - دیسر لتقب ناخمرپ عابنا تسد رب نانک کنج هنغافا بناج

 - 40 ۲ یویادب و«۱۵۰:۲ تاقط و ۵۱:۲ و ٩۸۰:۱ یمیحر رت ام هب گر

 تنکم و تلود هک ارز «دنتشادن تسود الصا ار ناخمریب دنه ةنغافا

 سن یروس هاشریش ار رباب یعاسم قلا - تفای عاطقفا شتسد رب ناشیا

 رسب تاخ مرب - درک ردپ دنه زا ار نویامه شرسپ «هتخاس ایسنم

 راهدنق و لباک رد شزاب :هتفرگ دادما نارا زا و «هدیسر وا تقو
 شتسار تسد لهد و باجنپ ریخست رد و هدینادرک لالقتسا اب یاراد

 - تفرک دوخ تمذ ر هنغافا لاصبتسا «هدوب

 ناخ مریب یمارمه رد ۵ یروس هاشریش رسپ هاش مالسا ةوب نز

 مریپ رسپ دهان ار شرتخد هک هداتنا مدرم هاوفا رد و .هدوب

 لبچ اب كرابم - دمآ د لیخ ار هنغافا مومع ما نیا و ؛تسا هتخاس ناخ

 یتشک زا ؛دوب هدیسر ماش زا تقو نرچ- دمآ ناخ ندد یارب سک

 شزاهارمه و ؛هدز رجنخ وا نیب نیا رد- درک هحفاصم دوخ لتاق اب «هدمآرب

 ةدیز - دوع میلست حب ناج هتفگ ربکا هّلا وا و «دنتخشر ناخ رب زین

 - ۵۱:۲ و 1۸:۱ یمیحر ون اه هب كر زبن و - فلا ۰۰٩ خیراو تل

۳۸۹ 

۱۷۳۹ 

 یشاوح

 تابوعص ردب ندش هتشک زا دعب - دوب مج را دبع درمش شا «محر دما

 سس رکا رجح و تییرت فنک رد- دش شلاوحا دراو هدیدش

 و هتن سپس - دوم ریخسآ زاب ار تا رجک "الوا «هدیسر زی و دشر

 ار یفاگدنز رخآ فصن و «دروآ رابردپ ار ابنآ یاراد «هتفرگ ار دنس

 و هیلغم ناهاش زا هک تفک ناوتیم - درب رسب نکد روما تبشم رد

 کد لاوحاب بیزگنروا هاشپش و وا ٌةزادناب یدحا ناشیا یاما

 (۱۰۲۷) ۱۰۳۰ ( یناثلا یدامج ۲۰ اب ) والا یدامج ۱۹- دنا هدیسرت

 ۱۰۳:۲ یمیحر رام و «14۳:۱ !ممالارت ام هب كر - دش توف لهد رد

 تافرع و ؛تاقبط و ؛یریگنابج ةماشلابقا لاو ید خرات و «دعب

 و قرگن ات ما و :یزار میلقا تفه و «قداص حبص ر ؛نیقشاملا

 - یدانارصت رهاط یارغش ةرکذت

 یمیحر رب ام و فلا ۲٩ ریآلآ سئاف و ۳۲ همان کا یورب ؛یعابر»

 ینویادب رد نکل - هتفگار یعابر نيا نالسرا مساق ۵۲:۲ و ۱

 رارق نیزا موس و مود عارصم و ؛هدرک فذح ار رعاش مان ۲

 : هتش و

 ماک هتفایان هقفاک بیش هار رد

 مدیس رپ لد ز شادابش خیرات

 - همانرفظم» "الوا كع رد ,خیرات»

 دوزخ قد ودر

 - تسا مقاو تارجگ لحاسرپ هک تیابمهک سرفم «تیایک

 - «دش» كع رد هدشد

 - رگنل برعم ؛رجل»
 تب هتننآ کد هخسل ود ره رد «دندینادرگ»



 ۳۹۰ یراهدنق خ.رات

 - «تشارفار» هخس ود ره رد .دنتشارفارب ۷:۵

 - سراف جلخ رانک رب تسیرپش نمره ای «زومره» ون

 ظافلا و تسا تبث طوقس تمالع اج نيا رع رد ,دیسرب یرانک» ۷

 - هتشگ عئاض فاحص تسد رب طقاس

 - تاسرال تموکشارقتس «رالثآ ۰

 رد و ؛دیسر یرازمجنپ بصنم هب رک ا ٌهدد هگنا ام رسپ «ناخمداا ۵

 ۱۲ هبنش زور ربکا نامرفپ ار وا هگنتا دم نیدلاسش لتق یازا

 توگترس هرگآ ةلق نحص زا ( ٩٩9 ) ۱۵٩۲ لاس تاضمر

 و 1۷:۱ امالارن ام و ۲۵۱ تای رک هب كر - دنتشک هتخارنا

 ةمانلابقا و «همانرکا و ؛تاقبط و ینویادپ لاو یدجم خیرات

 - رنالا سافت و «قداص حبص و ؛یریگنابج

 نیا زا ار ربکا دپع نآ مدرم هک دوش یم مولعم ۲۵۳ تایپ ةرکذت زا

 یی رتخد نوخب ار (شدوخ لاخ) مظعم و هگنا نوخ ار مدا هک

 - دندرک یم داب بوخ .دوب هتشک همطاف

 لواجس هب فرعلا) ناخ تعاجش شردپ - تسدیزیاب شعا رداهب زاب» ۱6:

 لاس رخاوا روس ( ناخ لوازس 4۷:۲ ینویادب یورب و .ناخ

 دوخ مانب کس و هبطخ رگید لاس رداهب زاب - تشذگ رد_(۱۵۵۵) ۲

 (۱-۱۵۹۰) ۹9۸ لاس رد - دروآرد فرصت ار هولام تلایا همه ,هدرک

 ؛هدرب هولام و سیدناخ یابلگنج رد هانپ هتفاي تعیزه ناخ مهدا تسدرب

 لخاد ار وا ربک | (۱۵۷۰) ٩۷۸ لاس رد - دیسر هولام یارادب زاب

 یرازه ود بصنم سپس و یرازه بصنم "الوا ,هدومن درخ یارا

 نیا ماعا زا لق ۲4:۳ و 4۲:۲ تاقبط یورب - دون ضیوفل

 ۲۱:۲(۰ تاقبط و۰۳۸۷: !سالار ام هب كر-تشذگرد خرات.

۱ 

۱۸۲ 

۱۹: 

۳۷۶ 

 یشاوح

 خراوتلا ةدز و «ع۰6:۱ یاتفا نزخ و۳۵۸ و ۱۳۹:۲ همانرکا و

 - ۲۷۳:۲ و ۲۵۰:۱ هتشرف خیرات و .ب و فلا ۱۰۰

 تنطلسم مسا» :دشاب رتینعماب «مینآ خب لیذ رارقب رکا ار «خلا یرخ»

 - «دنار ی بالخ رد یرخ ,هداهن دوخ رب

 ةنس» هب ۲۰۱ یطخ سل و ۲۱:۲ تاقط رد «نیتسو نام هنس

 - دشابیم بتاک وس هک «نیعبسو حبس

 تر - تسا یطسو دنه رد ساوید تسایر تیحان رد لاحلا :رویگتراس»

 - 4۷:۲ یفویاد و «فلا ۱۰٩ خیراوتلا ةدیز و ۳۸۹:۱ !مالارث ام هب

 - تسویپ عوقوب بجر مدزاود رد نا نیا نیرخآ ذخام اوت

 عورشءان لبخ نارگید و نیلس یاراسا باپ رد ناخدعرب راتفر و

 - هدوب هنالاظ رایسب و

 و «هداتفا تبث ترابع طوقم تمالع اج نیا رع رد ,هتفرگ تسدپ»

 - هتفر نب زا فاحص تسد رب ,د ار» زچ طقاس ظافلا

 - تف هولام و سیدناخ فرطب ۳۹۰:۱ |ممالارم آم یورب «نهکد فرطب»

 همانرک ا قباطم و - تخرک كلاع یصقاب ۲:«۲۷ هتشرف لوقب و

 و - تفاتش روپناهرپ فرطب ,هدروآ سیدناخ,بنام یور ۲

 - درب هانپ هنالکب هجارب ۰۷:۱ یناففا نزخم تیاورب

 - «نیا حتف» كع .حتف نيا»
 رئاس و رداپب زاب نایلوأو نالف زا رثکا ناع مدا ریس مزعی»

 ۹1۸ نامش ۲۱ ۵ نکا اذل - تشاد هاگن دوخ اب ار سیفن یایشا

 رد و .... دیسر روپگنراس هب «هدومن رانلب هرگآ زا (۱هو۰)

 ۱۰۷ غخغراوتلا ةديز هب كر - دمآ هرگ ] هب زاب كرالا ناضر ۹

 نابعش ۲۷۰۱۵6 و ۱۸۳:۲ همانرکا یورب اما - 4۸:۲ ینویادب و ,فلا



 ۳۹۲ یراهدنق خعرات

۳:۸ 

 - دیسر هرک اب ناضمر ۱٩ و روپگنراس 1

 - دابآهلا تمسق زا تسیا هیصق «هرک»

 - هزگباتر تمسق زا تسیربش نوکنام»

 ناخ یشکرس بیرقتب لاس نیا رخآ رد 4۸:۲ ینویادپ یورب .تکرح»

 کاح كبزوا ناخهنادبع یناهم و ,هتشذگ یپلاک هار زا یهاشنهاش نامز

 رداپب و نامزناخ و «دندرب فیرشآ هرکب «هدانفا لوق ٌةهجرد امن آ

 تمزالم و «هدمآ ناهاوخ مسرب و «هدوم راغلیا روپنوج زا .ناخ

 تعلخ و پساب و :هتخاس شکشیپ سیف فح و نالف و .هدرک

 خیرات «ریخ حلصلا» و - دندش صخم اهدیگیاج بناج .هتفاب یزارفرس
 ات ۲ همانرکا هب كر زی و - دش ددع كي یتدایزب هیطق نآ

 -ب ۱۰۷ خراوتلا ةدیز و ۸

 -دوب هجحیذ مدفه هعج زور رد هرگ اب رکا تدوع «دندوم تعجارم»

 -۱ع1:۲ همان رکا هب كر

 قباطت فلا ۱۹۰ آلا شئاش اب ۱۷:۷۵ ۷ اج نیزا ءهنس رد و

 2وراد

 , د دراد کف اش

 - دنه یطسو تاجیوص رد تسا مدق ریش ود روپناهرپ و ریسآ «ریسآ»

 تاقط و ۵۰:۲ یویادب و .ب و فلا ۱۰۹ خراوتلا ةدز هب كر
 شا ۲ همان را و ۲

 تلفغ زا اما - تسا تبث ترابع طوقم تمالع اج نیا .ردامزاب»

 - هو .تتسدب یا :نآ همه .ناج

 - ازیل» هخسن ود ره رد .اذیا»

 خیراوتلا ةدز و ۲۵۱:۲ یویادب و ۱۸:۲ همانرکا هب كر یدناسر»

۳۹ 

۳۳۶: 

۳۷۰ 

3 

 یشاوح

 اش فن زنا یا ی

 زيرا یا ها هما چب .يلناق تورا قامت

 :هفاي تسکش هاشداپ زا و دون یثب هولام گنج رد - یهاش

 یلقلع دزن روپنوج هب اجنآ زا و «تفر تاخزگنچ دزن تاریگب
 هب گر - دش توف ( ۱۵۹۷ ) ٩۷4 هنس رد اجنامه و .تفر نامرناخ

 ,همان رک ا لاو یدجع خیرات و ۷۹4:۲ امالار ام و ۳۰:۲ تاقط

 - هلاولارفظ و ,یریگناپج ٌمالابقا و

 -تسا بسا ,لاصیتسا» شیاج و - هخس ود ره رد اذک ,لابقتسا»

 " -تسا یدوخنرف یوره یراصنا ناخدحانیدلانیعم شما ,نیعم هجاوخ»

 لخاد وا هدرک تضهن ناتسودنه ریخست هب لباک زا نویابمه هک یاگنه

 - دش: توف هلاگب یابو رد ( ۱۵۷۵ ) ٩۸۳ رد و ,دش یهاش جوف

 و «همانرکا لاو یبس# خرات و ۲ودن۳ اسالار آب هب كر

 - یریگناهج ةمانلابقا

 همانرکا زا و فلا 9۰ الا سا رد اذک .روپش رد»

 رد ار رداپب زاب یازخ ناخ نسح هک دوش ی دافتسم نانپ ۲

 تقوا هاشداپ روضحم (۱۵۷۰) ٩۷۸ هرخالا یداج رد روک ان

 - هدوب ؛رزو» الوا كع رد ,هاشداپ»

 نیدلابابش و ناخمعنم» ۱۵۵:۲ تاقبط و ۳۲ یویادب یورب «یعمج»

 از ,سکو سا ۲ همانرکا اما- ,نادساح زا رگید یدنچ و ناخدحا

 هب كر دش صاصق و لتق نیا خرات دش نوخ ود» - سب و دراد

 - ۲۵۱ تای ةرکذت و ۸۲:۱ !مالار ام

 دیزل هلن وج رهن وه لا

 ناضمر ۱۲ هنشود زور حابص» ۱۵۸:۲ تاقط یورب خلا هبنش»



 ۳۹ یراهدنق خخرات

9۷۰ 

۳:۷۱ 

۷: 

۳ 

۱۹۶ 

 - تسا ملق وپس رهاظب هک ؛(۱۵۹۲) ٩۷۰ لس

 مغ زا «تاخمدا ةدلاو و هاشداپ ریکا ةگنا شام هگی .هگنا خام

 ٩14 لاوش رخاوا دش توف زور 4۰ هب یو زا دعب رسب توف

 ةمانلاقا و «همانرکا و «ینویادب هاو ید خیرات هب كر - (۱۰3۲)

 - الا سئاش و «قداص حبص و ,یرگنابج

 لوقب و ,كيزا مشوخ» ۱۷۵:۲-۱۷۹ همان کا ربانپ ,نارکوت زا یکی

 و «روکذم ةکو ک نامزالم یدربلا و مشخ و ناخمدا» ۲۵۱ تاب

 - دوم لتق ار ناخهگتا دوش تسدب مدا فلا ۱۱۰ خیراوتلا ةدیز یورب

 -۱۷۹ رقب ةروس

 «دنتخادنا هیاهنیز زا ار وا» ۲۵۱ تایب ةرکذت یورب ءرصق یالاب زا»

 عح زاب -تشاد تایح زونه اما - درک یروصق وا رس زغم کنانچ

 لس کح بجوم هک رگید راب - دیزادنیب و دیرابب الاب هک دندومرف
 -.دنام ِتایح ار روکذم هک وک «دندرک

 -هدش» رع رد «تفرا

 -دیآیرب ٩34 لاس هدام نیزا :هدید ود رو»
 ته قلم ریووت دارا دفاع ی یخ
 نان بقللا (هکتا نیدلاسش نالک ردارب) هگنا رداهب ,ناخدجم ریم»

 و لدرپ و رورپ شناد دوب یدم ,یهاشربکا یامما مظاعا زا ,نالک

 رد - یوئزغ صلختب یرت و یسراف راعشا نتفگب لئام و لاک بحاص

 (۱۰۷۵) ٩۸۳ ناضمر رد تارجگ نت رد - تشاد تزابم زین یقیسوم

 خرات و ۰۲۸۷۳ یویاد و ۲۱۱:۳ !رمالارث ام هب كر - دش توف

 حبص و :یریگناپج ةماشاقا و .همانرکا و ,تاقط لاو یدجع

 - رنالا ساق و «یزار ملقا تفه و .قداص

۳۹۵ 

۱۱۱ 

 یشاوح

 و - «رکهک» ۵4:۲ ینویادب رد و رهکک» ۱۰:۲ همانربکا رد ؛رکگ»

 ارمالارث ام یورب و .تسیا هلبق هک تسا دیکک سرفم ظفل نیا

 نطوت راوغا "/ لالطا 3 لابج باعش رد دنس و ته نیبام ۱:۰۳

 هوک ات هدنس دور زا ناشیا ب ۰ خراوتلا ةديز لوقب و «دنراد

 هب گر زین - دندنام یم ریمشک دحرم هب لصتم اب هیور قرش كلاوم

 - قرواپ «4۵7:۱ نمخولب

 راتفر و هلبق نياب مجار تایئزج دیزم یارب ,نارکک لاصیتسا»

 -دعی ب ۱۱۰ خراوتلا ةدبز هب كر رکا و نریامه هب اهنآ

 -هزاوآ» كع ,هزاوآ»

۱ 

 ار یرکش شرسپ و مدآ ناطاس»س ۲ همانرکا یور «دندش هتشک»

 و «دناسر لتقب ار یرکشل وا - دندرک ناخلاکب لوم تحان نیا اب

 - درک یربس ار یعیط تایح هکنآ ات ,تشاد یم هاگت دیقم ار ناخمدآ

 - درادن كع «لآم»

 ریش دضرب هک رهکگ لیق رادرس ناخینراس ناطاس رسپ «ناغلاک»

 شرسب و ؛دش هتشک وا تسد رب دوخ تقاع و درک اه فاصم هاش

 ناخ گننراس ردارپ مدآ ناطاس - تشک سوبحم رایلاوک رد ناعلاسک

 زاب دوخ فزعا اب رایلاوگ زا ناخللاک هناتخم شوخ - تفرک شیاج

 رد - دیناسر میدقتب ربکا و نویاه هب هتسياش تامدخ و ,تسویپ واب

 زوج ةساقم رب نکل .دومن ردب بصنم دادرتسا ساّلا مش لابس

 ةدیز و ۳۰۲:۲ همانرکا -درم (۱۵14) ٩۷۲ رد .هدش یضار ربا

 - ۳۷:۲ تاقط ٌةلاوحص ید خرات و ,ب ۱۱۰ خراوتلا

 - ددم» كع هو دجم»



 ۳۹۹ یراهدنق خیرات

۳۹۷۲ 

۳۷۳ 

:۳۳ 

 گرات

۱۷ 

 و تلایا» قراشم زا دعب "الوا كع ,یهاشداپ و تطلس قراشم»

 - تسا هدش دزبلق نونک | هک تشاد ءار ناشن رفظم ریزو نیا ترازو

 - درادن ار واو رع «و دوب»

 ی یک ری شفت
 اوز سین مم

۳ 

 لاس ٩۲:۲ یویادب نکل -۱۹۸:۲ همانرکا رد اذک .روبش رد»

 - تساراد ار (۱۵۹۲) ۰

 دنواخ هجاوخ نب نیدلآ نيعم هجاوخ نب «نیسح نيدلا فرش ازریم»

 یرفشاک یدنکشات رارحا هتلادیبع هجاوخ نب هجاوخ اک هجاوخ ن دوم

 و ینب رد اهتدم - روکذم هاشداپ ةنزيو «یماشرکا یاما مظاع زا

 قاب یاهو ناخرفطم قاع رع ی هدش اف رکآ هدرب رس ناف

 ٩۸۸ رد لیاک تاخ موصعم ةراشاب بیرقنع و دون شروش زاب

 ةانلابقا و هنمانرکا لاو ید خیرات دش موبس ( ۱۵۹۰ )

 ةدبز و ۳۰۸:۳ امالارن ام هی كر زین - قداص حبص و .یریگناپج

 دیتا خراوتلا

 - دوب دصیس ناشیا ةدع ۱۵۸:۲ همانرکا یور «دوخ نارکو»

 - دشاب ی (هناتوپجار) رهبناس دون ٩۲:۳ ۱رمالارت ام یورب ,هناودند»

 - تسین روکذم خرات بتک زا كي چه رد هعقاو نيا ,هتشامگ

 و «ردقلاوذ گی لو ردارب و ندقلاوذ گی یداش نب «ناطلس دمحا»

 الاوع) یدحم خرات و ۲۰۰:۲ همانریکا رد هک ناخمرپ یمیص تسود

 (ناطلس دزیاب خیرات و تاقبط و یریگناپج ةماناقا و ,همان کا

 - هدش روکذم گپ دا مساب

۱۹ 

1۷۵ 

 یشاوح

 -هخسل ود ره رد اذک .هدرک راچود»

 تسدب ههتريم رد ؛یهاشرکا یاما زا «یناسارخ :وسیک ره: هنزأخ وتنیک»

 یدجم خرات - دش هتشک (۱۵۸۳) ٩٩۱ رطف دیع زور دوخ تارکو
 -۲۸۹:۲ سالار ام هب كر زین و - همانربکا ٌهلاوح

 - هدشا رع رد «دش»

 یارما زا -تسا یناسارخ دم رهاط هجاوخ شمما ,ناغراتات»

 ٩۷۵ رد «هدیسر ترازو برم و «هدوب یماش کا

 خرات دربس تایح تعیدو هد تموکح رد (۱۵3۷-۸ )

 شتافو ۷۱:۱ !سالار ام رد اما- 2۳:۲ تاقط لاو ید

 - هتشوپ (۱۵۷۸) ٩۹۸۱ رد

 ۱۲ رد -ناتسناغفا تکلع یاراد و کا قالع ردارب ءازم مکح در»

 هام ۳ و لاس ۳۲ شرع - دش توف لباک رد (۱۵۸۵) ٩۹٩۳ نابعش

 و .یرگنابج مانلاقا و .یویادب لاو یدج خرات زور ۲ و

 - تاقبط و یهانگ ةرکذن و قداص حبص

 خیرات رد و «مگی كجوج هام ه۸:۲ یویاد رد همگی كوجوج هام

 و تاقبط و ؛یریگناهج ةمانلابقا و ,ینریادپ و ,همانربکا لاو ید

 ةرکذت و ۰۲۰۵:۲ همانرکا رد و .مگی كوچوچ هام (قداص حبص

 - «مگیب كچوچ هام ۱5۱۷:۲ تاقط و ۰۲۸ تاب

 -«رما» هخسن ود ره رد :مماوا»

 یاجم ؛نیرب ۲۰۵:۲ همانرکا رد نکل -۲۰:۲ ینویادب رد اذک ,نیدب

 - هدش لقل :تمشح» یاجم تزع» ۱۹۸:۲ تاّقط رد و نارد و .نیدب»

 - دوب مگیب اسنلارغ شعا ۲۰۵:۲ همانرکا یورب ءازم ةريشمه»

 - هدش تث ترابع طوقم تمالع اج نیا رع رد ؛درک ادجب



 ۱۳۹۸ یراهدنق خخرات

 ..تاقبط و ؛ینویادپ و «همانزکا لاو یدحم غیرت رد ااذک .نهدزیس» ۷0۵

 همانریکا دوخ یورب اما - قداص حبص و «یریگناپج هءاشابقا و

 ۱( ۱9۹۶ )۰۹۷۱ تابش فصقم رد :۵۸:۲ .یویادب و ۰۲۰+:

 تر قفا هرک

 رد :«یریص .هب نصلختم و نانااض بطاخم رووک .ناخ مساق ردیعن»

 و .همانرکاا لاو ید خیرات هب گر - .دیسر لتقب نابعش طساوا

 -یدگناهج ةماابقا و ,تاقبط و .ینویادب

 تاقط و ۲ یویاد یورب «هدوب مساقدمت شعا رک .«شردارب

 .- دیسرت لتقب و تفر سبب فرص فلا ۱۱6 خیراوتلا ةدبز و ۱۸:۲

 - هداد رارق لوتقم ار وا «مساق ردح» یاج ۲۸۶ تای ةرکذت اما

 :ةدیز رد و .لاشقاق ناخ دم یاب ۱۹۸:۲ .تاقط رد لانعقاق قاب»

 .- كارنا زا تسیا هلییق لادقاق و  «لاشتاق ناع قاب» فلا ۶ خیداوتلا

 یدرن ۱۸:۲ تاقبط و «فلا ۱6 خیداوتلا ةدبز یورب «دمش یدرت»

 فادیمو -«ینادیم ناخ دم یدرناب ۲ همان رکا لوقب و «ناخ دمع

 - دشاب ی فاناشفا لئابق زا کی

 تیا ورپ و «ناشبابش شیوخ» ۰۲۹۱ تای ةرک ذّت یورب .؛ناخ نسح»

 تاقط و - تسا «ناخ دحا نیدلا بابش ردار, ۲ همانرکا

 كي و - دشاب یم تعابط وبس هک دراد ار ؛ تاخ نسح» ۲

 و - دش هتشک ( ۱۵۷۹ ) ۹۸۷ رد یدحم خرات یورب ناخ نسح

 "۱۵۹۸ ) ۱۰۰5 ةنس ریت ةرغ هدوب یرکا ناگدنب نیرید زا هک یرگبد

 تح ید خیرا و ۳ همانبک.ا هب گر - یشذگ رد یروجرب

 بزرگ لع هتل

 مع لاس رد ( یلعدنب ۲۵۰ تای ةرکذن یورب و) «ینادیم یلع هدنب»

۳۹۹ 

۳3 

۱۷: 

۳۱۶ 

۳۶ 

 یشاوح

 دصیس بصنم - دیناسر میدقتب تامدخ ار میکح دجم ازریم سولج

 هب كر - دوب تابح دیقب (۱۰۸۷ ) هوم ات - تشاد یماجت و

 - ۱۹:۲ و ۲۹۵:۲ همانرکا
 ت تساا نه ها تل رم نا تم نیو

 - درادن ار ءیجاح» ظفل ۲۵۹:۲ ینریادب «تزاغمساق دی یجاح»

 یی هک ازرم دیعسوبا ناطاس ةرین و ؛ناشخد یاراد ءازریم ناملس»

 لخاد شتکلع (۱۵۲۱) ٩۲۷ رد -دوب ناگروگ رومیت ریما ناب زا

 ۹۸۳ رد - دش هدیشخ زاب واب حتف دعب و تشک رباب ةههورم كلام

 هنانچ دش رکا رابرد هجوتم تناعتسا و دادمتما یارب ( ۱۵۷۵ )

 -دوشیم روکذم هدنیآ تاحفص رد

 تاکیراج هبس للاسلاوبا ,ب ۱۱6 غخیراوتلا ةدبز یورب «دندیناسر»

 و ؛تخیرگ (نا راکیراج ٩۳:۲ ینریادب و ,ناراکیراچ ۱۹:۲ تاقط)

 نیا و - دندیناسر لتقپ هدروآ لباکب لسالس و دنب رد ار را اجنآ زا

 یورب و «(۱۵14) ٩۷۱ لاس رطفلا دیع زورب همانرکا لوقب سا

 (۱۵۰۳) 4۷۰ ناضمر ۱۷ بش رد ۱۹:۲ تاقبط و "۱۳:۲ ینویادپ

 یدمش خرات و ۰۲۸۵ ات ۲۷۷ تایی ةرکذت هب گر زین - دش عقاو

 ؛یریگنامج مان لابقا و ینویادب و ,همانرکا ةلاوحم ٩۷۱ لاس تحت

 - قداص حبص و ششآلا شاقن و «تاقبط و

 - «لقع» كع «لقع»
 -هدنریگن ورف هخس ود ره رد هدن رتسکت»

 بازه ملک قوت

 - هدوب ,ناشت رفظم ریزو» "الوا كع رد ,هاش

 - هةعاسی» كع قعاسف»

 دای»



 ۳۰۰ یراهدنق خیرات

 -درادن رع «ریکا»

 تشاد لافتشا راکش هب ارهتم ذشب رد رکا .تدمآ رخت

 تشگ زاب

 ۰۲۰۰:۲ همان رکا

 - «دیدرگ» هخس ود ره رد «دندیدرگ»

۱۷۷ 

۱1۹۶ 

9۷۸ 

 ریش هک ت

 هب گر - دیسر واب والا یداج ۲۵ زور رد لاعلا ربا

 -1۰:۲ یریادب و ب ۱۱۳ خیراوتلا ةدبز و

 ۱4۰ رنآالا سئاش زا ترابع نیا «هتشگ راوس - تساوخ هنامز»

 - تسا هدش سابتقا ب

 1۲:۲ یویادب رد و - ب ۱۹۰ رنالا سئاش رد اذک .یوسراپچ»

 - هدندیس ر هگنا مام مردم كيدر» نرچ هک هتشو ۱۹۷:۲ تاّقط و

 نیدلافرش رکو دال وف غلنق» ۲۰۱:۲ همانرکا یورب «هراوس یصخش»

 ۲:۲ یویادب تیاورب و ؛دالوف هکوکد ۱۷:۲ تاقط لو و ءازم

 نیدلافرش رد مداخا .بب ۳ خیراوتل ةدبز یار و «دالوف كدوک»

 خیدات هب كر - هدندوب هداد رز ربکا نتشک یارپ ار وا هک ازم

 زین و - قداص حبص و «یریگتاپج همان لابقا و ,همان رکا لاو یدجع

 تیعقاو و فاصنا دض رب هک ۸٩:۲ ایدنا فآ یرتسه جربمک هب كر

 - تسا هدرک طابتتسا یحیبق جین هداد مض نياب ار رگید ٌهصق

 - دوش یمن تفاپ رگید ذخآء رد بلطء نیا .دندوب یا

 نامه هک هتشو ۷:۲<۱ تاّقط و «فلا ۱۹۱ رثالا سال رد .دنتخوس»

 - دنداتمرف راوبلارادپ رادیآ غیت هب اد رادرک تشز شیکدب تآ مد

 ةدبز و ۰4۲:۲ یویادب و ۰۱۹۷:۲ تاقط و ۲ همان ریک | ,یتشک»

 - دراد ار .نساوگنسا ب ۳ خیار تا

 هیناشا یداج و خیراتب *۱5۷:۲ تاقط یورب ؛دندش هرگآ هجوتم»

 - دندومرف لوزت هرگ آ رد (۱۵۹۶ ) ٩۷۱ روکذم هام ۱۵ هب و هناور

۳:۱ 

۷۸ 

3۷۹ 

۲۳: 

 یشاوح

 «هدرش لوالا یداج ۷ مئافو زا ار نیا ۲ همان بک ا «بجر»

 - هتشول )٩۷۰( ةلاعست و نیعبس نس ذخام مات فالخرب +۲:۲ ینریادب و

 - ۳۲ رطاف ٌةهروس

 نکل - فلا ۱۹۱ شال سئاقت و ۲۲۱:۲ همانرکا رد اذک را

 - دراد ار مدزاود»د ۲ تاقط و ۱۷:۲ یویادب

 لیف رکل -دروآ تسدپ لیف دص رب غلاب رک ا «لیف راکش ٌةعاد»

 تقو ؛تشاد یم تسود رایسب ار نآ و ؛دوب شدوخ نازا هک ,انهکل»

 تاقط و «ب خراوتلا ةدیز هب گر - دش قرغ ادیت روبع.

2-۲ 

 - دشاب ی رایلاوک تلایا رد لاسلا هک تسیا هبصق «رورد

 لخاد سپس - دش ی هدرش هولام تیحان زا نیشيپ ةنامز رد «جورس»
 - تسا لماش طسوتم ًةبوص رد الاح و هدش كنوت هدنامرف تاضوبقم

 ٩۷۲ مر مود هنشجنپ زور رکا ۰۲۲۹:۲ همانرکا یورب «ودنم»

 تاقط و ٩۷:۲ یویادپ اما - دیسر ودنم هب (۱هو4 تسکا مد )

 - دراد ار (۱۵1۵) ٩۷۱ هجحمذ خلس ۲

 سئاشن زا ۷۹ ةحفص زا لوا رطس رخآ ات اج نیا زا ,لاکش لرا»

 - تسا هدش ستقم فلا ۱٩۱ رالا
 هو تم هوم و

 .ریدا و ق نم در حرص و لاق» یآرف و یاب تسا حیلت «حرص"

 - 44 لگ ةروس

 - «تفای» كع .دنیب»

 -تسا هعلق نآ نحص رد فرژ ٌةکرب یکی :هخس ود ره رد

 - «نامازه» رع ؛نامره»

 یاراد ماگنه نیرد ۷۱۵:۲ !ممالارت ام یورب ؛كيزا اغ هتل دبع»



 ۳۰۲ 1 یراهدنق خم رات

۱۱:۸۰ 

۱۸ 

۲۳ 

۰-۸۱ 

 و «فلا ۱۱« خیراوتلا ةدبز هب كر زبن - دوب روپگنراس تلابا

 -۱۷۲:۲ تاقبط و ۰۷:۲ ینویادب

 رخآ رد ,ترضح» ظفل زا و - «لاوح» ب ٩۱ رمالا ساق رد

 - تسا هدش سبتقم سئافل زا .دندیسر دوپوج» ات مد رطس

 ٩۷۲ لوالا عید موس خیراتپ هرک اب را تشگزاب ,لالجا لورن»

 و 1۹:۲ فریاد و ۰۲۳۵:۲ همانرکا هب كر-داتفا قافتا )۱۵٩6(

 - ۲۷:۲ تاقط

 كبزوا ناطلس ردیح نب ناخ رداپب هب با دیمس دم «رداپب

 «هدش قیفر ردار اب یفب رد ؛یربکا و ینویامه یاما مظاعا زا ینابیش

 (۱۵۲۷) ٩۷ هدعقیذ خلس هاشداپ نامرفب و ءدش راتفرگ هکرعم رد

 «نیقشاعلا تافرع و ,(اجود) ینویادم هلاوع ید خیرات - دیسر لتق

 لابقا و «همانرکا و «لتلع نض رد رنآلا ساق و ؛تاقبط و

 و «قداص حبص و *هدنیآ لاس رد رهابلاءانلا و ,یریگنابج بان

 - یزار ملقا تفه

 ب ۱٩۱ رن آلا سئافت یورب و - ۱۸۲:۲ تاقبط رد اذک «لاوش»

 - «لاوش ۲6 هبنشجن»

 بنت ۷ رم الا نیا رد تک ؛مد رابچ»

 ریبدن بئاص ریزو بانج دورو زا ثداوح جهان وب رخآ رد كع

 - تسا هدش دزبلق هک تشاد ار «دودولا قح دودس و کحتس

 (۱۵1) ٩۷۱ هجحیذ رخاوا رد ناخهتادبع رارف زا دمب «لئا را رد,

 فرشا - تفرگ رارق تناکب زا بناج زا ربکا رطاخ رد دیدش یتپیش

 ثعاب ما نيا - دروآ روضح ار كيزا ردنککما ات هداتسرف ار ناخ

 «ب ۱۱۷ خراوتلا ةديز هب كر - هدش نارگید و ناخ لقلع نابنط

۲۳ 

۳۳: 

 شاوح

 -۱۸۰:۲ تاقبط و ۷۵:۲ ویا و ۲۲۹:۲ همانرکا و

 - هبغ ین .نارحتسا»
 -«لایخ» هخسل ود ره رد للایخ»

 - هوک الق ینعم .هوک غیا

 - هخسل ود ره رد :اذک ..ناوع»

 فرشا هب بطاخم یدبشم اب یراوزبس ینیسح رفصا.دحم ییم.«ناخفرشا»

 ۹۸۳ لاس رد هلاکت یانو رد روک رپش رد «یهاش ربکا یاسما زا «ناخ

 - تسا خیرات ,لثم هس یشنم» و لطف جنگ» - دش توف .(۱۵۷۵)

 هب كر - تخادرپ ی مه رادشا مظنب یهاگ و - تشونی ابیز یطخ

 :یریگناهج ةمانلابقا و ءهمانررک | لاو ید خیرات ۱ :ارمالارتام

 هان هک تا ور ال نیا ورعوااز میلقا تفه و ,قداص حبص و

 - «دیع» كع «یدپع»

 - «نومضع» هخسأ ود ره رد .«نومضءرب

 مود شروی حرش رد ار تضمن نیا 44:۲ ینویادب .كرابم تضبن»
 -تسا هدرک زکذ دوب هدرک ناخلقلع دضرب ریکا هک

 همان کا رد اما فلا ۸۱ رتلا شئاقن رد اذک «مرارچ و تسیپ»

 - هتشو .«موس و تسب» ۲
 - دوب نویامه نامداخ زا «ناخلتلع مع «یابیش ناخها ربا «ميميهارب»

 یازرا روپنوج عباوت زا یریگیاج ار وا توکنام ریخست زا دمپ

 -۷۵:۱ ایمالار ام .هب كر - دنتشاد

 - دوب ژنهکل رد ردنکسا .ب ۸ خیراوتلا ةدیز یورب .قنهکل»

 نازا دعب و تخنرک ناخ لقلع شیپ .دش هاگ آرکا لوصو زا نوچ

 تم هلانلق روپ وج ود ره



 ۳۰۶ : یراهدنق خیرات

۳۳:۸4 

۲۳: 

9۸۵ 

 سولج مدزاود لاس رد «نویامه ٌةرود یامما زا یی «ناخخادب هاش»

 دیقب (۱۵۷5) ۹۸6 لاس ات دون كک ار زیزع ازریم نتپ ناگتجنفب

 یویادب هب لر دش نوفدم روپگتراس رد تافو دعب -دوب تابح

 - ۳۱:۲ تاقبط و ۳۹:۲ |سالارت ام و ۲

 لوقب و «راکن» ۲۸۵۰ تاب ةرک دشت ۳۲ همانرک | یورب «هراک همین»

 - هدوا رد روباتیس عبارت زا تسیا هبصق «راهک مین ۱۱۸ خیراوتل ةدیز

 ربکا یارما رابک زا «یدبشم یوضر ینیسح كللازعم ريم «كلاازعم»

 هدندرییم روضح روپنوج زا ار وا یهاشداپ کم هک یاگته رد ,یماش

 - دش قرغ (۱۵۸۰) ۹۸۸ لاس رد نوج یایرد رد هواتا دودح رد

 سانرکا لاو ید خیرات و ۲۲۷:۳ اسالارن ام هب كر

 - یهانگ ةرکذت و «یریگنارج ةمانلابقا

 اب دواد کیدج رد «یهاشریکا یارما راک زا ,نیسحدحم ,ناخرکش»

 ٩۸۲ هدعق یذ رد اهمخز نایپب حتف زا ددب ,هدش یخز ناناضناخ

 ها وص یر خیرات و ۳ ارمالارث ام هب كر - دش توف (۱۵۷۵)

 «یریگنابج ةمالابقا و «همانرکا و یویادب و ٩۸۳ هنس رد تاقط

 - قداص حبص و

 ده تشوما قاری تب نکا نیشا ق

 داماد و هداز ردارب ۲ همانریکا و ۰۸۱:۲ ینویادب یورب «رایدمم»

 ٩۷۳ لاس تح ید خیرات و ۰۲۹۳ تایی ةرکُذت لو و «ردنکس

 داماد: فرص ۱۸۹:۲ تاقط رد ابا - ؛شداماد و هداز ریگه»

 جهت ون هوس

 دو قوقح هک ودر رها زد «قوقتف

 تای ةرکذت و ۰۸۱:۲ ینویادب و «۲۹۲:۲ همانرکا یورب «؛رایدم»

۱2۸۵ 

۱۹: 

۱۸۹ 

۱1۹: 

 یشاوج

 عقاو دزیآریخ کیدزن رد گنج نیا فلا ۰ خیراوتلا ةدبز و ۳

 یدمن خشیرات لوقب و - تخرگ ردنکسا و دیسر لتقب رایدجم - دش

 و «یریگناهج مان لابقا و «تاقط و «ژویادب و ؛همانرک | لاو

 - دش هتشک (۱هده) ٩۷۳ رد كبزوا راد «ناطلس دیزیاپ جرات

 - دوش یم تفاب ترابع طوقس تمالع اج نیا رع رد .هدش ادیپ»

 - تفر نیب زا دلم تسد رب ترابع دوخ ءاما

 یورپ و - ۱۹۰:۲ تاقط و ۲۲:۲ همانرکا هب گر ؛تفای تعزه»

 جار تعزه نیا بجوم ۷۹:۲ یویاد و ب ۱٩۱ رت آلا نئافن

 - هدوب لمردوآ

 رد ۷۸:۲ یویادب لوقب اما - هدوا رد روبیزاغ عباوت زا «رویدیس»

 - دوب هتسشل نهرن رذگ

 اتو های و میم زور اقا یا ید ان یوم

 - طواک از .مدزا ود» ۷۹:۲ یویاد

 و ب ۱۹۱ رثالا سافت و باتک نیمه زا ۱۰:۱۹۱ یورب ؛لاورس

 ۸۳:۲ یویاد و ۳۳۰ و ۲۹۷ و ۲٩ تایپ ةرکَذن و ۱۸۸:۲ تاقط

 و۰۱۷۱ و ۱۰۱:۲ ینویادپ و ؛راولس» ۲۹۰ تایپ ةركت و - ناورس»

 -دراد یئرس ۲۷:۱ اشالارب اه و «ورس» ب ۱٩۱ آلا سافت

 ۳ فرط نآ تسیعضو م مان ۰۲۸۱ تاب ٌهرکذت یورب ,هندنک»

 و راولم بآ زارت نیئاپ و نوس بآپ كيدز و هروبیجاح زا رتالاب

 رد روپیجاح و روپنوج نیبام هک دنوشیم هاره هک نوج و گنگ

 - دوب یاج نیر طوبضم بآ بل نآ

 یریگنامج ةمانلاقا و همانرکا الاوح یدجم خخرات یورب و) «رابرپش»

 هتشک نامزناخ هک یگنج رد ,نامزناخ لقلع یاههدع زا (:لک رابررش»



  یراهدنق خیرات

۱۳۸۹ 

۱۳ 

۳۰۷ ۳*۹ 

 - دیسر لتقب (۱۵۹۷) ٩۷4 رد هاشداپ نامرفپ «هدش ریگتسد یو «دش

 - تسا دارم اج مادک نیزا هک دشن مولعم ءاپوک»

۱۹۸۳۷ 

 ی ارمالارت ام بهار تسا یوره دیجلادع هجارت منا :ناخفمآ*

 ۲۷۷ - ۳۰:۲ تاقط و ۱

 یاورنامرف نهابلاس هجار تنب قواگرد یار زا دارم .ینار تبالوب»

 رد ناخ ما هاب جا رخ نکرد هک سا یتک هک تقلو
۳۳: 

 شو خرات و ۸۰:۱ ارمالارت آم هب کر - دش هتخک (۱۵۹2) ۱

 حبص و تاقط و یییگنابج ةمانلابقا و ,ینویادب و «همانرکا لاو

 ۱ او

 رکو رازه ه ک یربکا و ینویامه یارما زا کی لاشقاق ,ناخنونجم»

 ٩۸۳ دودح رد (لاگب) تایگ اررپگ رد ربکا درع رد و «تشاد

 *۱۳۱:۳ همانرکا و 4۱:۲ تاقط هب كر - تشذگ رد (۱۵۷۵)

 - ۲۰۷۳ ۱مالار ام و

 تتششآ گنگو  راورس بآ یاقتلم ؛باتک نيمه زا ۱ یورب «یناپمریت»

 هم و .ب ۱۱٩ غخیراوتلا ةدبز و ۲ همانربکا هب كر درک اعدتسا»

 ۱ - ۲۹۱ تای ةرکذت

 - ۱۲۹ ءاسل ةروس

 9: 1 با ۳۵ هایش هرس

 روپنوج زا (۱۵5۵) ٩۷۳ بجر موس هعج زور رد رکا روپنوج»

 ۷ ۱ فقوت كدنا سرانب رد رانچ هب لوصو زا لق و درک تعجارم

 تاقط و ۲۹۵:۲ همانرکا و «ب ۱۲۰ خعراوتلا ةدز هب كر - دومرف

۲ 

 -نامزناخ مزالم و رکو ۲۸۸ و ۲۳۹ تایی ةرکذت یورب «برع ازریم»

 یشاوح 5

 ًةخسل قباطم و «هذانچ ۲۱۵ و ۱۵۰:۲ همان ربکا یورپ «رانچ . ةعلق»

 - هزگرانچ» همانرکا زا رگید

 - «یربخا هخس ود ره رد «یزیچ»

 تهی ید ره ید ااذک هنییآازات

 ؛تفای رارق ناعلقلع و ناخمعنم نایم ک طئارش هلمج زا ؛یزاب لغد"
 ناخلقلع «دنشاب دودح نیرد هاشنیش ترضح ات هک دوب نيا کی

 نالبک و «دنشاب زرتم روبنوچ لوصو زا و دنرذگن لک بآ زا هریغو

 بسح و هدنیاف تسرد ار دوخ رگیاج دانسا هدمآ هرک | هب ناشیا

 ۲۹ ۲5۵ و ۲۹۰:۲ همانرکا و .۸۲:۲ ینویادب) دنوش فرصتم نامرف

 تشاد هضرع نوچ کال - (1۲۷۱ !مالارز ام و ۱۹۰:۲ تاقط
 تاغ رداپب تسد ۳ یهاش یاما تسکش رب رعشم لمردول هجار

 به هتک سوم نامزناخ هانک زا ...۰ 5 دومرف ؛دینر رکاپ

 كر- دندمآ باتع ضرعم هب لمردوت هجار و كللا زعم ریم و اما

 ۳۲ یویاد هب

 رثالا سافن و ۸۳:۲ یریادب رد اذک «مودق فیرشآ ررپیزافب»

 رفعج رکا ۲۵:۲ همانریک | یورپ اما - ۱ اممالارت ام وب ۲

 - داتسرف روپیژاغ هب ار ناخمساق و ولکت ناخ

 رد ب ۱۲۰ خیراوتلا ةديز وا ۲ همانربکا یورب هدنروآ تسادب»

 - هدمآ لمعب ات بقاعت ناخ لقلع بناج زا دبع ضقن هجیتن

 ۱۹۲ رالا ساق و ۲۷:۲ همانرکا و ۸۳:۲ یریاد .دنهرب

 ۲۹۵ تایب هرکذت و ۷۳:۱ یمیحر رن ام و ۰۱۹۳:۳ تاقط و .فلا

 دراد ,نهرب ب ۱۱۵٩ خراوتلا ةدز نکل - «نهر» ۲۵۵:۱ هتشرف و

 - تسا بتاک وپس ارهاظ



 ۳۰۸ یراهدق عدات

۸2۸۳۸ 

۳۹۶ 

۱۰۸۹ 

 ورم ) وا» هک هتشون فلا ۱۹۲ رنآالا ساش رد «چنا ارهب ناتسهوک»

 - ,دیشک نهرن بآ فرط نآب یتسپ اب ار دوخ ,هدش رادربخ ( ناخ

 *۸۳۹:۱ یمیحر رت ام و فلا ۲۲۱ خراوتلا ةديز و ۸۳:۲ ینویادپ اما

 - دراد ار ,كلاوس ناتسهوک, ۲::۱۹ تاّقط و

 ةرکُذن و ۱۹۳:۲ تاقبط و ۸۳:۲ ینویاد هب كر ؛دش سرانب هجوتم»

 - ۲۵:۱ هتشرف و ۲۹۰ تایپ

 كريم ازریم نامز ناخ ۰۲۹۸:۲ همانرکا یورب «دنتشاذگ ناشیا»

 دوم دوخ یگدنام رد و زجع رابظا هداتسرف رکا روضح ار یوضر

 ناخ - دوش عافشتسا ماقم رد زاب هک ت تشاد نارب , ار ناخمعتم ...

 لثم ..ار یعج نیریاب - درک تسناوت میظع ما نیرب تارج ناناخ

 ینویادب لوقب و - دروآ شیپ هتخاس قفتم دوخم ۰۰۰.یفیرش یلضترم ريم

 ۲۷:۱ !ممالارئ ام و ۰۲۹۷ تای ةرکذت و ۱۹ع:۲ تاقط و ۲

 - درک شراپس راب رگید هریغو ینیوزق فیطللادبع ریم قافقاب ناخ معنم

 - ۲۰:۱ یادم لاسا هب كر لثم نیا یارب «دحا دوملا»

 - ۲۵ داص ٌهةروس

 و «۲۷۵:۲ همانرکا و هفلا ۱۲۲ خخراوتلا ةدبز یورب «دیسر ربخ»

 دح ازریم .باجن شروی زا شیب ۲۵۵:۱ هتشرف و ۰۲۰۱:۲ تاقط

 هک درک بلط دادما ناشخدب لاو ناملس ازریم دض رب رکا 3 مکح

 لک غلبم نداتسرف رب رکا ۱- دون هدیدرا رک خلت وا

 تایبم حالصا» تبجت ار ناخ نودیرف و «درک افتکا تلاتسا نامرف و

 تسد رب شراکزور

 نتفرگ هک تفگ هدرک اوغا ار وا .تاخ نودیرف -داتسرف ءازریم

 - تسین راوشد نادنچ روهال

 - تسادا رم نابج هجاوخ بقلم دونم نیدلا نیما هجاوخ «نابج هجاوخ»

 ابی یو

۳۳: 

۳۳: 

 تاقط و ٩ ینویاد اما -باتک نیمه زا ۸ .ةیشاح هب :گز

 - هدرکن رکذ ار شان ۲۷۲:۲ همان رکاو ۲

 ۰۲۵۹:۱ هتشرف و ۰۲۷۷:۲ همانریک | هب كر . هدنس یابرد ینعی ,بالز»

 الا سافن رد و ۲۰۳:۲ تاقبط و ,ب ۱۲۳ خراوتلا ةديز و

 هجوت هرگ آ زا لعا ترضح هک تاقوا نامه رد» هک هتشرن فلا ۱

 بآ فرط نارد و ,هتساخرب روهال رانک زا روکذم یازریم «دناهدرک

 از ريم «دیس ر روپناطلس بآپ تایلاع تایار نوچ - هدوم لوزن بانچ

 - دناهدومرف چوک اعنازا

 -۳ هدئام ةروس

 یمیحر نام رد و .بجر هام رد» ۲۰۲:۲ تاقط رد بجر ریش ۰

 - ,بجر طساوا» ۲۷۷:۲ همانربک ا رد و ,بجر خراتب» ۸۱

 - .هقرق» هخسل ود ره رد «هغرق»

 - «مروخ» هخیسل ود ره رد مرخ»

 یریاد و ۰۷۵۰:۱ یمیحر رام و ۲ همان رکا یورب «یهورکی م

 روهال زا اما هک دوب هدومرف کح رکا ۲۰۰:۲ تاقط و ۲

 - دنراپ ربش نآ یهورک چپ رد ار راکش .هدیشک هورک لبچ ات ُْهَللح

 رورسرپ بناجرپ هغرق راکش» فلا ۱۹۲ رث اما سافت یورب «هاگ راکش»

 -«دندوب هدوم حرط

 بوت دف هشآ یدب رهن رقت هف

 ۰۲۰۰:۲ تاقط و :فلا ۲ رت الا ساش هب كر ؛وهآ رازه»

 فراع دمت هک یتالیصفت اما- ۸۵۰:۱ یمیحر رئ ام و ٩۲:۲ یویادب و

 -تسین روک ذم هیرات پتک زا كي چه رد «هدرک تث اج نیرد

 راک زا هک تسا دارم ههراب ناخدومم دیم الاغ ,ههراب ناخدیس»



 هات

۱۲ 

۱۶: 

۱3 

 (۱۵۷۳) ۹۸۱ رد و هدوب لاجر لاطبا ریهاشم زا و یهاش ربک ا یارما

 لاو یدجح خنرات و ۳۷:۲ امالارت ام هب كر - تفای تافو

 ؛۳۸:۲ تاقط رد اما-تاقط و یریگنابج ةمان لابقا و «همانرکا

 - هتشول 4۸۲ هم رد شتافو

 ۳۸:۲ تافط یورب و - دشاب هدزاود ینعم یدنه رد .ههراپ»

 گنک و نوج بآ ود نایمرد هک یعضوم هدزاود زا ِتسرابع

 - تسا عقاو لبنس هتک 8

 لق و .دوب یرازه ود یاما زا 4:۲ تاقط یورب «ناخمرخ»

 - تشذگرد باتک یرآ ماتخا

 - تسا یوار دور زا دارم وهال بآ یابرد»

 ۲۰۷ و ۲۰۱:۲ تاقط و ۲۸۵:۲ همانرکا یورب ,ناخ ربخشوخ»

 .ینویاد و .تاقط هاو ۶6 تحص ید خرات هب كر - لواسی

 - آلا سلاقن و یریگناهج همالابقا و

 همانرکا لوقب اما -فلا ۱۹۲ ر آلا سئاقن رد اذک .رگید یعج»

 و ناخربخشوخ ابنت ۲۰۷:۲ تاقبط و ۰۲:۲ ینویادب و ۲

 -دندش فلت درون

 -درادن واو كع «نیرد وب

 تاخ لتلع ۹4:۲ ینویادب و۰۲۸۹ همانرکا یورب تایالو یضعی»

 - دوم هرصاحم ( جوتق ) هدکبق رد او ییبقم نا :تفسوت ۱ قف

 تفسوب اووش- یه دسر ی تم 14۳ سال نیا وقت و

 - «هدرک لتق ار .... نا

 یارب - درادن ار ْعرات نیا ب ۲ رت آلا ستاقن ,ناضمر ریش ۰

 و ۲۰۷:۲ تاقط و «ب ۱۲4 خخراوتلا ةدبز هب كلر لیصافت دیزم

۱۸۹۲ 

۳۱۱۹۶ 

۱۳:۹۰ 

۲۳: 

۱1۶ 

۳۹ 

۹۷ 

۱۸ 

۱۹: 

 یویادپ ٩۳:۲ -

 -«رد نایاپداب ار لعل» هخش ود ره رد ءار لعت»

 ار خرات نیا ۲ همان یک و «ب ۱٩۹۲ رنالا یناقن لاوش مد»

 - درادن

 - «عیأوس» هخ ود ره رد «خباوس»

 - ؛میدوب» هخسُل ود ره رد .دوب»

 دوتا خیل ید رفا رد جو

 نایفط رد مدزاود لاس رد زاب و مد لاس رد الوا ردنکسا»

 همنو ارسال آب هب او بیش .یساخ لقلع :تبینف یخ و

 - «دنهدن» هخسل ود ره رد ءدنهدب

 - «نیمآ» هخسُل ود ره رد ,نیما*

 ۱۲۵ خراوتلا ةدبز لوقب جوتق یهورک شش رد تسیا هبصق هرگرتش»

 -جونق یهورک رابچ ۰۲۷:۱ امالارث ام و ۰۲۰۹:۲ تاقبط یورب و ؛ب

 مظاعا زا هک تسا دارم یدهشم یوضر ینیسح .ناخفدرپ ازم»

 دد (۱4۰1) ۱۰۱۰ هرخالا یداج ۲۶ رد و هدوب یهاشربکا یارما

 -دوب هاشداپ ریاب نب یرکسع ازریم داماد یو و - دش توف نکد

 و :«مانرکا لاو یدجم خرات و۳۱۵: ایمالارب ام هب گر

 -قداص حبص و ,نیقشاملا تافرع و .تاقط و ؛یریگنامج ةمااقا

 بهار هنیک» هخس ود ره رد هنیک»

 - رضخ» هخسل ود ره رد ءارضخ»

 ترتنآشما لخت شاتر رب رک یا

 ةدبز و ۰۲۰۹:۲ تاقط و ۰۲۹۰:۲ همانرکا یورب .لاوش ریش ۰

 رکا ب ۱٩۲ رنانلا سئاش و ٩4:۲ نویاد و .ب ۱۲۵ خراوتلا



 ۳۲ یراهدنق خخرات

۱۷:۹۸ 

 . دش نایغاب عفد هجوتم هرک آ زا زور نیرد

 و ,هتیکس» ۲۹۰:۲ همانرک | و «ب ۱۲۵ خیراوتلا ةدبز .یورب «تیکس»

 رک «هتکاس ۲۰۵:۷ تاقط لقب و هتکس ۷ ینویادن تباورب

 - شیدرپ را تلایا زا هتیا تمسق رد تسیا هنیرد ٌةبصق

 - تسا درفنم فراع دمت عالطا نیا ندروآ درک رد نگید زور هس»

 و «تسا تبث ترابع طوقس تفالع اج نیا رع رد «تایآرفظ»

 - هدش مئاط فاحص تسد رب ظقاس ترابع

 - تسین تبث رگید بتک رد خران نیا هدعقیذ ریش ۱

 ةبصق زا رکا ۲۰۵:۲ تاقط و هع:۲ یویادب لرقپ «یهورگ"

 تاخ لق دح یرادرسب راذگراک راوس رازه شش رادقم روجوهب

 بناج ناخردنکما رس رب....لمردوت هجار و ناخ رفظم و سالرب

 همانرکا اما - دوب نوشق نیا لواره ناغابق .... تخاس درمان هدوا

 ب ۱٩۲ رآلا سا و «ناهوم ةيصق» روپج وهب یامب ۲

 - دراد «نوابم»

 -,هجعیذ هام مدفه» ب ۲۳۰ رتالا یئاش یورب ؛ناوا نیردمه»

 الا ربا»

 هاشداپ رک ا نامرفب رایلاوگ ٌلق سبح رد (۱۵۹) ٩۷۲ هجعذ ۷

 هاشداپ رباب دمت نیدلاریپظ نب ناماک ازریم نب .ازریم

 شرمع - تفگیم رعش یتکوش صلخت هب یو و - درم اب ؛دش هتشک

 ؛نیقشالا تافرع و «قداص حیص لاو یدمع خرات - یرسک و لاس ۵

 - یراثث الم یارعشفرکذن و ؛هدنیآ لاس رد رد نض رد ر لا سئافن و

 5 دشاب سادناوگهب زا دارم اج نیا هک بلغا ,لما راپب هجار دلو»

 ربکا ةراشاپ ما نیا ۲۸۱:۱ هتشرف یوری-دوب زاتعرگبد ناردازب زا

 رم عوقوب

۳۳ 

۱۹۹ 

:۳۳ 

۱۱۰۰ 

 س

:۸ 

:۱۱ 

۱۱ 

:۱۳ 

:۱۹ 

:۲۰ 

۳۱ 

 یو

 (۱4۰۳) ۱۰۱۲ رد هدنکلگ راید رد رعاش یشاک یناقشوج «یتشحو»

 - قداص حبص و ؛نیقشاسلا تافرع ٌهلاوم ید جرات - دش توف

 هجح یذ مدفه شترف خرات نوچ و - هخسل ود ره رد اذک مد

 ؛دش رکا دیش هم نآ ک ما زا ربغ عرات دام ؛تسه ۵۷۳ ٌهنس

 - دش دناول یمن

 - ؛دومرف» كع رد «هدومرف"

 باگرفا و ی فک یو

 - :آرف رم وارق» هفت ود ره رد هدارفزب رارفت

 - دایآهلا تمسق زا تسیا هیرق ءیسوچ»

 رد - دشاب ی دابآلا نیرد مسا هک تسا ک ايرپ فحصم كاياپ

 -هدش روک ذم ,كایپ» مساب ب ۱۹۲ زن [لاسلاش

 رد هک ناخفصآ ۸۷:۱ !مالارث ام و ۰۲۸۳:۲ همانربک | یورب «ناخفصآ»

 ٩۷4 رد زاب «دوب هتسویپ ناخلق لمب هتشاذگ ار ربا نیشیپ شررپ

 - دش زناف دوخ بصنع یتیرت ناخرفظم لسوت و هدمآ هرکب (۱۵۰۷)
 نوج دور تسار تسدر داپآهلا یهورک یسپ هدناب تمسق رد «وام»

 - تسا عقاو

 ب ۱۸۲ را ساش نکل م ۲ همانرک | رد اذک «ناهوم»

 روکذم یاما اج نیزا رک ۱ ۲::۱۵۹ ینویادب یورب - دراد ار «نواپم»
 - دوب هداتسرف كيزا ردنکسا رس رب ار تحت

 دالوا - هدوب نریاه روفتم هاشنهاش تمدخ رد ؛سالرب ناعلق دم

 زیرک رب و - دش ررقم روگان هب سپس - تشاد لویت رد تام

 ٩۸۲ رد لاک روباندم رد -دش ضیوفت واب م هدرا ناقتگیما

 ید خرات و ۳ ارمالارث اب هب كر ب تشک نان 1( )



 ۳۱ یراهدنق خیرات

 شرت ست

۲۳: 

۳3۵ 

 نرو

 و «یرگنابج ةمانلاقا و ,همانرکا و ,تاط و «ینویادب لاو

 - قداص حبص ->

 لاس رخاوا هسیدوا رد «یهاشرکا یارما مظافا زا ,یتک نامی
 ارجالارت ام هب كر - دش هتک نانفا ولتق گنج رد (۰۹۸۸)۱۵۸۰ ۰.

 - یریگناهج ةمانلابقا و همانرک | لاو ید خیرات و ۳

 .د.هتشوآ ٩۸ رد ار شتوف ۳۰:۲ تاقط رد ,

 رد و- :راذگراک راوس رازه شش دش» ٩0:۲ ینویادب یورب :رامشیب رکشل»

 دوا رد هک ناخ ردنکسا عفدن نیعم یج وف اب ب ۱۵۲ رت آلا سئاقن

 - هتشو ددع نیعل نودب «دوب

 ر آلاسئاقن زا حیحصآ و - لیارب یار» هخسن ود ره رد ,لیریار»

 رد مدق تسیرهش لیربیار و - ۲۰۵:۲ تاقط "و «ب ۲

 بشن

 ۲۹۰:۲ همانرکا یورب هک دنتساوخ شردارب و ناخ لقلع بنا

 ۰ تاقط و ۲ یویاد و .بب ۵ خراوتلا ةدیز لومب و ,رایلا وگب

 - دنور یپلاکب ۳۹۹۲

 هدعق یذ + و تسیپ بش رد ۰۲۹۰:۲ همانرک | یورب بش زا ساپ»

 خیراوتلا ةدبز و «ت ۱۹۲ رث الا سافت لوقب و ؛( ۱۵۹1 ) ۷۵

 هبنش ود رگید زور» ۲ یویادب و ۲۰۹:۲ تانقبط و .فلا ۰۵,

 - هجا یذ ررش ُةرغ

 قم ک درب مرک نان ایم" فریادب لوتب ,باشآ ترارح»
 -«تشادگ یم ناوختسا رد رواج

 زا رتشیب بآ زا روبع ماکته» ٩0:۲ ینویادب یورب «هتشگ لطعم»

 هاره سک ( .هدزاپ هد ۲۰۹:۲ تاقبط لوقب و ) هدزناش هدزناب

۱:۱۳ 

۳۹ 

۱۷ 

۱۸: 

 یشاوح

 ب ۱٩۹۲ رنالا شا و .ب ۵ خراوتلا ةدبز اما - دنتشادن

 - هراد ار یرفن داتشه داتفه»

 ةیرق زا ار اگنکبآ رکا ۲٩۱:۲ همانرکا تیاورب ,لیدگ بآ»

 فرص ۲۰۵:۲ تافشط و درک روع رویکام لاوح رد ناخش

 -دراد ار روپكنام ۳9

 - تسا هدش فذح ترابع زا ةراپ اج نیزا ححصم نظب ,فارطا زا»

 ۲۰۹:۲ تاقط و .ب ۱۹۲ رنالا سئاش لوقب ,هرک نيناوخ»

 - دندوب القم رد ناخنون و ناخفصآ

 - ۱۳ فصلا ٌةروس .هّلا نمرصن»

 زا «لوارگنم» ای لاورگنم» ٌةیرق یحاون رد کنج نیا "نیش قالت»

 ٩۷ ٌةنس هجح یذ ةرغ هنشود زور رد دابآهلا فرء كایپ لابعا

 ةدیز و ٩۸:۲ ینویاد و ۲۱۱:۲ تاقبط هب كر -تفای عوقو (۱۵۱۷)

 ۲۹۰:۲ همانرکا و .بب ۲ ر الا ساق اما ب ۰۹ خی راوتلا

 - دراد .لوا رکس حضرم»

 - ی" هخسل ود ره رد «ی"

 ۲۱۱:۲ تاقبط و ۲۹۵:۲ همانرکا یورب شسا هک ,نامالغ زا یکی»

 - دوب ردابپ رظن
 بسح ۲۱۱:۲ تاقط و ب ۱۹۲ رنالا سئاش لوقب ءار وا رس»

 - دیسر لتقب کلا

 تاقبط و ۲۹۵۲ همانرکا و «۹۷:۲ ینویادب یورب «زبت ریش هب»
 نیمز رب نامزناخ - دشاپ غارچ «هدروخ شپسا رب رگید یریت» ۲

 ان ( ههکتسره» تاقبط لوقپ و) ههکتسرن لیف رب ینابلف -

 نم هک تفگیم واب نامزناخ دنچره و درک نامزناخ دصق راوس



 ۳ یراهدنق خیرات

 «ییای یم رایسب شزاون هک رپ هاشداپ شیپ هدنز ارم - مگدزب یرادرس 7

۱۳:۰۵ 

 ةمرس ار وا یاه تارختسا .... هدنارد ار لف و «دیش نابلف

 تره ام موقت

 هلططخم رد نکل -«نالسرا مساق" ۲۵۷:۱ هتشرف یورب هارعش زا یی»

 -دوشیین تفای ,تسا ظوفحم یریرثال اضر رد هک شنارید

 رد و «هاشی» هخسن ود ره رد هشب» - «یغاب و یغاب :هتشرف ,یغاب یغاب»

 «هاش ز» هتشرف

 -«تفگ» هتشرف :بمک» - «گنهت» هتشرف «كفت»

 لیزن دوبشم رعاش نالسرا هب صلختم یدهشم مساق «نالس را مساق»

 (۱۵۸۷) ۹۹۵ لاس رد - تشاد لاتکی تراپم خرات مظن رد هک دنه

 تافرع و ؛ینویاد لاو ید خیرات تفاب تافو روهال رد _

 تفه و «یراش الم یارعشلا ةرکذن و الا سئافت و ,نیتشاملا

 - یدابارصآ رهاط ةرکذت و ؛یزار ملقا

 ادا 1 ددع كيم خیرات نیا رک هتفک ۲ فویادب ,خلا ود لتق»

 ناوید ٌهيطخ ٌةخسن رد عرصم نا و - دراد دایز ددع كي رکنآ لاح

 - دشن هتفاي .تسا ظوفحم یررثال اضر رد هک

 و - هدوزفا ار .ناکرن» شمار ۲ همان ربکا رد ,ناخ لع نسح»

 تایح دیقب یریگنامج مدزاب لاس ات ۳۰۸ یریگناپج كرت تیاور وا

 ع د ول

 تارا تمدخ زا ۲ تاقبط یورب «یگیراب «ناخ تسود یع»

 یاما تر یبلآ ًةفل ترضح تمزالم رد ورسدون :نانشآ :تشج

 تورک توف روهال رد ؛هدیسر یرازبکی

 - دراد ار ءضرع ريمم ۲ همان ریکا :ضرع ناخ»

۳۷ 

۳۳:۰۹ 

۲۳: 

۲۳:۷ 

۰:۱۹ 

 - «هتسر» رع رد «هتشر»

 -«هطع» رع رد .هصغا

 رد هکنا مام دعاسم و :روباشیپ تاداس زا .نادحا ندلاباپش»

 بصنم یاظع ةپ یتقو و رومام هرلام یلابیا هب -دوب ناغمنپ لاوز

 تشاد تیرومام هولام یراد هبوص هب زاب - دش رختفم زن یرازمجنپ

 ۰0۹۷:۲ اسمالارث ام هب كر - تشذگ رد (۱۵۵۰) ۹44 لاس رد ک

 ةمان لابقا و تاقط و یریادب و همانرکا لاو ید خرات و

 - قداص حبص و «یریگناپج

 ار کنج ناریسا ,فلا ۱۹۲ رت لا سئافت یورب .دنراد رارق لتقی»

 هتشذگ هانگ زا ار یتمب و .دندیناسر اسایب نالف یاپ رد یضعب

 -۱۰۰:۲ یویادب و ۰۲۱۲:۲ تاقبط هب كر بل و - دن دیشخت

 -ش ۲ همان رکا و ۰۲۱۳:۲ تاقبط هب كر .دنتشاد ضوفم»

 براتی وهم ید وب و ات

 :تسا لیذ رارق زا شلوا عرصم و «تسا یزاریث یدعس زا عرصم نیا

 لباق تحیصت هگنآ و لباق لس

 - «یلروص» هخسز ود ره رد ؛تروص»

 روپهکروک هب یتشک رد قرغا و چوک اب ردنکسا «دندش ناور»

 همان ربکا هب كر -دوب لاگنپ. هدنامرف ناملس تآ زا هک هدوم رارف

 - ۲۱:۲ تاقط و ۰۲۵۷:۱ هتشرف و «فلا ۷ خیراوتلا ةدبز و ۲

 ۰۱۰۱:۲ نیویادب رد و - دراد ار ,هنش ۲ همان رکا «هبنشجن»

 هام مان رب افتکا ۲۱۳:۲ .تافط و .ب ۹ خراوتلا ةدیز و

 هوس فر

 :تبآ :نیان شالظم هک تا.یوولآ ناویفةنمقا اوآا ورک فق تنف



 ۳۱۸ یراهدنق خیرات

۱۰:۱۹ 

 دشاب ناگیادخ تسد و لد دشاب ناک و رحم تسد و لد رگ
 و ۰۲۱۳:۲ تاقط رد و - ۲ همان ریکا رو اقنک «مدزاب هبنش»

 - هدش روکذم هام مان فرص ۲ یریادب

 ره رد و -هدوب «زا ار ناشن رفظم ریزو نيا و "الوا كع رد ,زا و

 - هداتفا تث .قزر» هخسل ود

 -تسا عقاو ( ناهتسجار ) روپیدوا رد 4 ژونچ سرفم «روتچ»

 كي رادقم نا یدللپ ک تسقاو یهوکرب» ۲۱۰:۲ تاقبط یورب

 ر و هورک هس هعلق لرط و - درادن لاصتا هوک رگید اب و ,تسهورک

 - تسه ورک من ضرع

 نیا لصا رد ,هلمج زا»

 - هتشگ عئاض دلجب تسد رب طقاس ظافلا

 ات تسا .تش .تراععب .ظوقس :تسالاع اج

 -«شرهول» هخس ود ره رد «شهوک*

 روتچ علت سراح و ههکنس یدوا انار یاههدمع زا تورجار .لمیج»

 تماهش و تعاجش هب ۲۱۹:۲ تافط و ۱۰۲:۲ ینویادپ یورب هک
 هدوب هدومن هبرام نیسح نیدلافرش اب ههتریم ةلق رد و «تشاد راهتشا

 ٩۷۰ رد هاشداپ رک ا گتفتب روکذم هعلق ةرصاحم مایا رخآ رد

 و .تاشط و همان ریکا ًهلاوص ید خیرات - دش هتشک (۱۵7۷)

 - قداص حص و «یریگنارج ةمانلابقا

 -.یتیارق» هخدن ود ره رد .تبارقت

 رد ظفا ۲ همان رکا و ۲۱:۲ تاقبط یورب ,هدوا انار»

 انار رسپ روتچ هدنامرف ههکنس (تدوا) هدوا - هدش طقاس اجنیزا

 ۱۵۷۲:۱۹۲۸ تعس رد ۱۰۷ ناتوپجار مانراک لوقب - درب اگناس

 - تفای تافو هدننکوک ماقم رد (مو۷9-۸۰)

۲۳: 

۳۳: 

 یشاوح

 همانربکا یورب و - فلا ۱٩۲ الا سا رد اذک ,یناشلا عیر»
 تمسب (۱۵۱۷) ٩۷۵ لوالا عید طسا وا رد رکا ۳۱۶ و ۲

 هعلق دودح رخالا عید مد زون هننشجنپ زور و «دومرف تضب روتچ

 - دومرف بصذ ترصف تاقدارس هدیسر
 - هچنانچ» هخسن رد ره رد کنانچ
 لوتب و- شیپ و هام شش تدم» ۱۰ع:۲ :ینویادن یورپ «هام تفه؛

 زاغآ هرصاح ینالا عیر مدزون رد ۳۲۰ و ۲۱۵:۲ همانرکا
 هرصاحم تدم اذپل - تسلآ حنف خخرات نابعش هام مجنپ و تسیپ و ؛دش

 .ب ۱۹۳ رت آلا نئانآ ه كر زبن و - دشاپ یم زور دنچ و هام 6

 - ۲۱۸:۲ تاقط و

 هدعاس» هخسل ود ره رد ءدعاص»

 بز هزاشآ وروس

 بجر هبنشجنی؛ فلا ۱۱۳ رثآلا شان یورپ .داشا ناشیارب شآ
 یاپ رد یاتخچ ناخنسح رک یابپق ک دش کح هروکذم ًةنس

 . هدنک هعلق

 شت آ ار رگید بقث و هداتفا راصح زا یضبپ و ,دندز شل از

 بقن ك, نوچ - دنهد شتآ هدرک ولع گنفت یوراد زا .

 ندیسر - درب شیپ ار نایه اپس هک دوب هدشن رهاظ نآ را زونه -هداد
 ناناوج دصب بیرق - نامه ناشيا رس زب رارید ندانثا و نامه ناشیا
 و ۲۱۸:۲ تاقط تیاورب و .دصودد ۲ همانرکا لوقب و )
 _ دندش لاله (یهاپس دصناپ هب بیرق»" ۲ یویادب

 كفت نآ ۳ ۱۳۹ غباد لا ةدز و ۳۲۰:۲ همان رکا یور «كفل»
 -دول ما ر س هب موسوم

 بوری# .تافط و ب وه الا نئاق رد اذک «كرام تسدب



 ۳۳۰ یراهدنق غخغ رات

۱۷:۱۳ 

9 

۱۱۰۵ 

 - هبوآ ةروس زا < ی هب تسا حیلت ؛تیآ ةناش» ۳

 تاقبط و ,ب ۱٩۳ رنآالا سئاف یورب ءار دوخ دنزرف و نز»

 حالطصاب هدز دوخ لایع و لها رد شتآ ۱۰:۲ یویاد و ۲

 دو رهاوجت ارور زا قم ارتک

 خراوتلا ةدبز رد اما - ۲ همان را رد اذک سش رازه یس

 ناگتسک ٌةدع ب ۱٩۳ رنالا سافت ۱۰۵:۲ یویادب و «فلا ۸

 ۸ زا هدایز ۲۱۹:۲ تاقبط و - دوب سک رازه تشه نیروصحم زا

 اد از

 - دشن هتفای ذخأم رگید رد هدیصق نا هدیصا»

 هب ۱۹۳ رآلا ساش و ۳۷۲ هان رک | یورب باوخ رد»

 زا دمب هک دندوبهدومرف رذن ۲۲۰:۲ تاقط و ۱۰۵:۲ یویاد و

 - دنسر هلاةحر یتشچ ندلانیعم هجاوخ .... ترایزب اجنآ زا هداپ حتف

 ظفل و ؛تسا جرد ترابع طوقس تمالع اج نیا رع رد ناونالا«

 - هتشگ عئاض دلجب تسد رب ؛دش دنارت یبث راوثالا» زا ریغ هک طقاس

 تاقط و ۱۰:۷ ینویادب و ۳۲۵:۲ همان رک ا یورپ ,ناطمر ۰

 ور الا ساق اما -هدوب ناضمر مفه رد ریجا هب رکا لوصو ۲

 - دراد «ناضمر مویسا ب ۳

 ۱۵ هبنش ود زور- رک ا ۲ همانرکا یورب .هرکآ هجوتم»

 دیس .ةرک اب لاوش مدزاپ و درک تعجام ریجا زا یناضمر

 رد و .هام راپچ زا دم .ب ۱۹۳ رثالا یافت یورپ هام مدد

 - "هام دنچ زا دعب» ۲ تاقبط

 هعلق نیا لصا مان» هک دوش ی مولععم ۲ همانریکا زا «روبهتنر»

 - تآ بوکرس دنلب تسیا هچوک مان .نر» و - تسا روپهتر

۳۳۱ 

۱-۸-۰۱۱۰ 

۱۶۰ 

 یشاوح

 -«تشگ ترهش نابژ دونعان بکرت نياب و

 فویادب لوقی و ,لاوش ۳ هبنش هس ۳۳۸:۲ همانریک ا یورب ,لاوش مد»

 سافت تیاور و لاوش موس هنشراپچ» ۲۲:۲ تافط و ۲

 حوتفم هعلق (۱۵5۸ ) ٩۷٩ لاوش « هنشرابچ «ب ۱٩۲ رث الا

 - تشگ

 -۱۲ تار لآ روس

 و ادا
 -دوب روتچ هدنامرف ههگنس وا انار یاما زا اداه ,نجروس هجار»

 راک رخآ اما دون تمواقم "الوا هعلق ماکحتسا رد رورغ تب

 هدیسر هیلاع بتارع و .دش نامداخ ةمز لخاد ,هدومن ملست ار هعلق

 تایح دیقب (۱۵۸۳) ۹٩۱ سولج ۲۸ لا ات - دیناسر میدقتب اهتمدخ

 ۰4:۲ همانرکا هب كر - تشذگرد تاقط ماما زا لق و درب

 - 41:۲ تاقط و ۰۱۱۳:۲ !مالارئ ام و

 ۰۳۳ع:۲ همانرکا وب ۱۹۳ رث الا سان رد اذک «بجر رپش ٌةرغ»

 لهد رکا زور نیرد ۱۰۷:۲ یویادب لوقب نکبل - ۲۲۳:۲ تاقط و

 ب۰ خراوتلا ةدیز هب كر زی - هدیسر

 روبهتنر هب رکا نامش کی و تسب ۳۳۵:۲ همانرکا یورب ۲6 خیرات»

 یاپ نابعش رخآ» ۲۲۳:۲ تاقظ و ۱۰۷:۲ یویادب لوقب و- دیسر

 -ب ۱۳۰ خئراوتلا ةدبز هب كر زن - دندیسر هعلق نآ

 - دش هدرپ مان عضوم نیزا رگید ذخام رد ءروپیجلخ»

 - دشابیم لاچروم ای لچروم باوص و ,هخسن ود ره رد اذک «لجم»
 ک تسا راوید ود زا ترابع طاباس» ۲۱۷:۲ تاقظ یورب طاباس»

 ماخ مرچ هک یئابتخت هانپ رد «هدرک داینب زادنا گنفت كي ًالصاف زا



 ۳۳۲ یراهدنق خ.رات

۰۱۱۷ 

۳۶ 

۳:۱۸ 

۱9: 

 راوید ,هدنناسر هعلق راویدب هتخاس هچوک لثم «دناهتخاس حتس هتفرگ

 ی هعلق رد هنخر نازآ هنادرم ناناوج و «دنزادنا یم پول برضب هعلق

 - دنیآرد

 و - تسا پول زا یعون «ب ۱۳۰ خیراوتلا ةدز یورب «اهنز برضا

 ینم ۷ و ینم ه لول هک ار كنزبرض ۱۵۰ ۱۰۷:۲ یویادب لوقب

 - هدندرب روزب - نزهوک یالاب رب - دندروخ یم

 هی ره: قدر عمه

 تاقبط و ۰۱۰۷:۲ ینویادب و ۳۳۸:۲ همانرکا یورب «یگدنب مسام»

 هدود دوخ نارسپ نجرس یار فلا ۱۳۱ خیراوتلا ةدبز و ۲

 -تساوخ ناسا هداتسرف نوریپ هملق زا ار مان جوهب و

 - ۱۷۲ تافاصلا هءروس

 44 ص روس

 ساق و ۱۰۸:۲ ینویاد و ۲۲:۲ تاّقط یور «زور شش و یس»

 -«هدومرف هرصاحم هام هم ب ۱٩۳ رنالا

 تاخ مرب تامز رد - تسا یزاریش ها حتف ریما ردارب «یغراف»

 شتوف زا دعب - تشادرپ اهتعفنم شناسحا ناوخ زا «هدمآ ناتسودنیب

 یارعش رامش رد و دون تدرع دنهب زاب «هدرک رایتخا قارع ترفاسم
 و ۰۲۹۲:۳ یویاد و «فلا ۱۱۰ رنآلا سافت هب كر - دمآ یماش

 - ۵۰۲:۲ تاقط

 - دیآیرب ٩۷٩ لاس هدام یریزا دوز دننفرگ هعلق»

 ههاشداپ ربکا یارما و نامالغ زا ناخرتبم هب بطاخ سینا ,ناخرتپم»

 !رمالارن ام هب كر - تفای تافو ( ۱۹۰۸ ) ۱۰۱۷ لاس رخاوا

 همان ریگنارج ًةلاوم یدجم خیرات و ۳

۳۳۲۳ 

۱-۸-۰۰۶۹ 

۳۰۰ 

۱۳:۳۱ 

 تور

 یشاوح

 هود رع رد .هدروآ»

 رث الا سئافث زا ححصم اما - تسانناوخان ز هدرورک رع رد ۰
 زی راوتل ةدیز و ۲ یویادب و ۲۲:۲ تاقط و .فلا 6

 تن هژ وفا هل

 لالا هک شیدرپرتا تلابا زا هدناب تمسق رد یهوک ةعلق «رجللاک ةعلق»

 -تسا هدافا بارخ

 ۳:۰:۲ همانرکا و ۱۲۰:۲ ینویاد و ۲۲۹:۲ تاقط یورب هجار»

 - دوب دنچمأر هجار نیا مسا فلا ۲ خیراوتلا ةدبز و

 سافت و ۰۱۲۰:۲ ینویادب و ۲۸۰:۲ همانرکا یورب ,ناگشامک ملست»

 ۰۲۲۰:۲ تاقط و «فلا ۲ خراوتلا ةدز و «فلا 6 الا

 - درک مست (۱۵۹4) ٩۷۷ رفص ۲٩ رد ار هملق دوخ هافرب رظن هجار

 یسوچ ییدرن رد لپرا ةنگرپ رکا ۰۱۲۰:۲ ینویاد یورب «دیسرپ هن*

 - داد یو رگ اج هب هثکما رئاس اب سابلا فرع كایپ و

 - دیس ریم ماد كي هب نآ جنپ و تسب هک زرا ک رایسب کس ,لتیچ»

 وجوخیش فلا وی رن آلا سافت و ۷ یور وخیش ازرم»

 - ؛اباب وخیش» ۱ ص یریگناپج كزت رد ریگناپج دوخ لوقب و

 تاقط و«۳ع۵:۲ همانرکا و «۱۲۰:۲ ینویاد یورب «میلس دم ناطلس»
 خیراوتلا ةدبز لوقب و ,میلس ناطاس ۱ ص یییگنابج كرت و ۲۲:۲

 ب ۱۹6 رد و ءازرم میلس ناطلس» فلا ۱۹۵ ر آلا سئاقث و ب ۰۲
 -«میاس دم از ريم»

 و ۲۲۰:۲ تاقبط رد اذک .لوالا میر ریش مدفه هنشراپچ»

 -فلا ۱۹6 رن آلا سافن و ۰(موی رکذ تودب) ۱۲۰:۲ یویادب

 -*دند ریس» كع رد «دندرب رعسل»



 ۳۳۶ یراهدنق خرات

۱۹:۳۳ 

۳: 

۳ 

۱۷۹۱۳۳ 

۳1۹۶ 

 - ؛بغش» كع رد «فغش»

 تسرد هک دنآ یعرب ۷۵۳ دادعا هدام نیزا فرش جر بکوک عولط»

 باوص هب برقا رهاظب رظن هک مناوخ .جرب ار ,جوا» رگا و - تسین

 - تسا طا مه نآ هک دسریم ٩4۸ هب نازبم ؛تسا
 ریگنابج تدالو لاس هک ٩۷۷ ددع هب تسیواسم نکا ذل راوپش رد»

 اما ۳۷:۲ همان رکا و .ب ۱۹4 آلا یئاش هب كر - تسا

 - هدش عط راوپش یاج .راو هاش ۲ یویادن رد

 یئاغ تاع .دش هداید

 و ۳۹:۲ همانرلا و ۰۱۲۳:۲ یقویادب و ؛فلا ۱۹6 رنالا سئاقت

 هب كر- دوب یرذن یافیا یور هدایپ نیا

 -۲۲۷:۲ تاقط و بب ۳ خیراوتلا ةدبز

 ۰۳۵۰:۲ همانرکا و «فلا ۱۹۵ رن الا سئاش یورب «مدژه هبنشجنپ»

 -«ناعش مدزاود هعمج» ۲۲۷:۲ تاقط و ۰۱۲۳:۲ ینویادب و

 ناخ ریش گنج رد - یهاشرکا یارما زا یولهد ؛یراخم ید خیش»

 رد تارجگ نتپ لاوح رد مظعاناخ اب ازریم نیسحدحم و یدالوف

 و «( اجود ) ینویادب ها و یدج خرات :طا هتک (۱۰۷۳) ۰

 «یرگنابج ةهانلابقا و رثالا سئاق و هماترکا و «تاقط

 امالارت ام هه فلر ظل و رج ,یزدنکس هارم و ةقداص حبص و

 - هتشو (۱۵۷۱) ٩۷۹ رد ار شتوف هک ۲

 لاغتشا راعشا مظنب روعش ودب زا .دوب هواس زا «یقیرط انالو»

 دنهب ربکا نامز رد - تشاد هلداجم و هضرام. دوخ نارصعمه اب- دیزرو

 «هدیدرگ فرشم جح ترایزب رخآ - دش یهاش راپرد یارعش لخاد ,هدمآ

 - ۲۳:۳ یویادب و.ب هد رنآالا سئاش هب لر تشذگ رد اجنامه

 - درادن ثلع «نیعم»

۳۳۰ 

۱۳:۱۳ 

 ت

:۳ 

۶:۱ ۵ 

۱:۳۷ 

 در و وب لس نیف یخ

 - «هتشگ» كع «تشگ»

 ۱ دنا یو تلعتمرعوب

 و ۲۲۷:۲ تاقبط و ؛ب ۱۳۲ خخراوتلا ةدز رد «هورک تشه تفه»

 هتشولآ ۲ همانرکا رد و هورک تفه اب شش ۲ یویاد

 - «دندومرفم عطق هدایز و  هورک هدزاود هد یزور» هک

 -1سمز ةءروس

 باب رد تاقط و خراوثل ةديز و «همانریکا .ملس دجم ناطاس»

 - تسا شوم هاشداپ مرح و ملس هدازهاش
 تاقط و ۱۲:۲ ینویاد و ۲ همان رکا یورب كالاراد هجوتم»

 ( ۱۵۹۹ ) ٩۷۷ ناضمر رد رکا «فلا ۱۳۳ خخراوتلا ةدز رو ۲

 - دیس ر یلهدب

 - تسیئاوه یاهرقتسم زا کی لاملا هک لهد یهورک تشه تفه رد «لاپ»

 - هدشن روکذم رگید ذخآء رد هعقاو نیا «میفش»

 - «دناشن» هخسل ود ره رد «دنناشل»

 -هدش طقاس ابا لثم ظفل كي اج نیا هک بلغا .ددرگ وا كراپمان»

 - ؛رذع» هل ود ره رد ؛ردغ»

 2 -؛صرح» هخسل ود ره رد .,ضرح»
 دتسا ما نورت نود .یشوارع اک بلا هنوز هاتف
 نابزرم ساد ناوگهب زا دوصقم اج نیرد هک بلغا «لمرام هجار دلو»

 ۲ ارمالار ام ه ككر - تسا رینآ

 - «رذع» هخسل ود ره رد ؛ردغ»

 -درادن «دوبد رع دوبل هر رس»



 ۳۳۹ یراهدنق غعرات

 ازت «تسپ» باوص ؛یونثم» 4۲۷

۳ 

۱۵: 

 زا ها ی

 - دشاب ی «تابیا» باوص ؛تبب»

 - تسلث رع رد تب نیا

 - دشاب ی «هدیشی دنا اثر باوص و -ود ره رد اذک «هشی دنا از

 - «یوگ هربلک هخس ود رم رد «یوگ تیکت

 - «عینش» هخس ود ره رد «میفش

 رکا «فلا ۱۹6 رثال سافن و ۷ همان رکا یورب دعقیذ ۳.

 بادرک تعجا رم .هدعقیذ مشش و تسیب هبنشهس زور رد

 ةحراهلع یتشچ ملس خیش نا رد دارم تالألاس «یراپپ ازم»

 یار هب ) یرابپ تبح هار زا اد وا ربکا - دز مدق یتسه یانخارفپ

 روپهنلاج رد یتاوج ناوفنع نيع رد - دراذگ مان ( یهوک ینعم یدنه

 ید خرات - دش توف (۱۵۹۹) ۱۰۰۷ لاوش ۵ خراب (نکد)

 «هلاولارفظ و «همانریگنامج و یییگناج ةماشاتا و همانرکا ارص

 - یریگنامجرت ام و ؛قداص حیص و رب لا سافت و

 ۱۱:۱۰ و ۱۹ و ۵۱۳۷ و ۲۳:۱۳۰ و ۰۵:۲ رد اذک هاب نف»

 ۱۰:۱۸ و" ۱:۱۸۳ و۹:۱۷۷ .و :۱۷۵ و هراز! ِد ۳:۱۵ و

 ۱:۱۱۵ رد نکل - ۲:۲۳۹ و «۵:۲۱۲ و۰۲۰ و ۰ ۷ و ۰ 1و

 و ۰۵:۲4 و ۰۱۲ و ۹٩:۲۳ و ۰۳:۲۲ و ۳:۱۵۰ و ۱۹:۱0 و

 - دراد ترهش زوما ات هک نوحت» ۱۷:۲۵ و ۲۵

 بهدش طقام كلع و ۲۸:۱0 رد هخشادرپ ظقا ۲ اج نیزا

 - ساق یور زا حیحصت و - «یلگ رع رد «یرب

 - دشاب یم «تبی»د باوص یوثم»

۳۳۷ 

۳۰ 

۱:۱۱ 

 یشاوح

 ین عرصم زا و (۱44) ٩۷۷ لاس لوا عرصم زا كاپ رو ز»

 و .ب ۳ نالسرا ناوید هب كر - دیآیرب (۱۵۷۰ ) ٩۷۸ لاس

 -۱۳۲:۲ یویادب و ۲۲۸:۲ تاقط و ب هد الا سلاق

 - دنآیرب ٩۷۸ لاس هدام نیزا «رداب رباپ یقات»

 ۱۳۳:۲ قویادب و *۲۲۹:۲ تاقبط یورب اما - اذک .لوالا عییر ۰
 ۱۹۷ رثالا سئاقن و .۳۵۰:۷۲ همانرکا یورب و «رخالا یر ۶

 -:یقاتسلا عید ۲۲ هنش فلا

 هتفر نیپ زا دلجم تسد رب عرصم رخآ ظفل و - ؛معلاطب» رع «یملاطب»
 هات

 :۳۵۷:۲ همانرکا و «فلا ۱۹۷ رن الا سنا یورب «مراپچ زور»

 -«مرابچ هعج زور» ۲۲۹:۲ تاقط و

 ۰۱۳۳:۲ یویادب و «فلا ۱۹۷ رن آلا سئاش یورب «ناجش ررش»

 ههادلا هک ,یرخالا یداج ۱۰۰ ۲۲۹:۲ تاقط و ۳۵۷:۲ همانرکا و

 - تسا باوص

 ندش دوبات تبج اما -تسا تبث ترابع طوقس تمالع اجنیا لصا رد

 «یررآ» طقا هک بلعا یهنفر نوا ظقابس ظفف دل تسبد رم هیشاح

 - هداشا تث «تلود و مشچ» رع رد و - دشاب

 ۱۳۵۷:۲ همانرکا و فلا ۱۹۷ رت الا سئاقن یورب ؛روگ ان لوک

 برف شرع ) واتر ار شوم آکا ۲94۲ تا و
 - دیمان (نیریش ضوح

 هاجنپ هب بیرق روکان رد رکا ۲۳۰:۲ تافط یورب هدمآ غراف»

 دم دنا شود

 یشیرقلا بیش نب .تاملس نیدلا لاج نب دوعسم «نیدلادیرف خیش»



 ۳۳۸ یراهدنق خی رات

 فرق )وفا

۲۳: 

۱:۳۲ 

 جنگر کش و رکش جنگب بقللا ینهدوجالا مم لیاکلا یربملا یودعلا

 هجاوخ ترضح تیرت و هجوت هب- تسا دنه یایلوا مظاعا زا

 جرادع (۱۲۳۰ ) ٩۳۳ یفوتلا هلع ها ةحر یک رایتخب نیدلا بطق

 هیلع هّلا حر _.ریدلادیرف خیش ترضح دلو - هدیسر یناحور ٌةیلاع

 (۱۲۹۵) 1:4 مرحم مجنپ زور رد شلاصو و (۱۱۷۳) 645 رد

 و هراریارازلک و «رابخالارابخا ٌالاوحم یر خرات - داتفا قافتا

 تافرع و «قداص حبص و «یهانگ ةرکذت و ؛ینویادپ و «یدرف رهاوج

 یریمشک قداص الم نیقداصلا تاک و ءافمالارابخا و ,نتشاملا

 -ایلوالا ةيفس و ,یتامرک دحم دیس ناف رد

 یرمگتنم تمسق رد تسیا هبصق «نب كاب هب روبشم نهدوجا ابصق «نتپ»

 - ناتسک اپ باجن ییرغم تلایا زا

 ردارب و ینیوزق ییحریم نییود رسپ یماک هپ صلختلا .هلودلا هالعریم»

 دنهب رکا ةرود رد -دوب رک ا كياتا ینیورق فیطللادبع ریم كچوک

 زا رث الا سئافن - تفر قاب لامب (۱0۷6) ٩۸۲ لاس رد و .دمآ

 - ۰۷۰ نشود زود و ۳۱۰ و ٩۷:۲ ینویاد - تسوا فیلات

 - فلا ۱۹۷ رث الا سئاشقت هب كر «یعابر»

 تارجگ دابآادحا رد ءرصع ءارعشلا كلم و روپشم رعاش یدبشم ,للازغ»

 و ؛ینویادب لاو یدجم خیرات هب كر - دش توف (۳-۱۵۷۲) ۹۸۰ رد

 سافت و «یراش الم ةرکذت و «نیقشاصلا تافرع و «یهانگ ةرکذت

 رهاط دحم ةرکذت و «یطاق ةرکذت و «یزار ملقا تفه و هر آلا

 - یدابآ رصن

 نی مظعا ناخن بطاخم هاشداپ ربکا کوک ریزع ازریم «دگوک ازم»

 یاما مظاعا زا یوئزغ تاخ مظعاب بقلم هگنا دم نیدلاسش

۳۳۹ 

۳۹۲ 

۳۱: 

۱۳۱۳۳ 

۳۱۶ 

۱۳:۳۶ 

 یشاوح

 هدعق یذ خلس ,دش ترف تارجگ دابآدحا رد :یرگنابج و یهاش رکا

 ةمانلابقا ٌهلاوع یدجع خیرات - لاس ۷٩ شرع - ( ۱۱۲ ) ۳

 «رن آلا سئاقن و «نیقشاملا تافرع و .تاقط و ,یویادب و ؛یریگناپج

 - 1۷:۱ امالار ام هپ گر زن - قداص حبص و «یزار میلقا تفه و

 فلا ۳۵ خیراوتلا ةدبز و «ب ۱۹۷ ر الا سافت یورب .هدعقیذ ۰

 - ؛دندش روهال هجوتم هدعق یذ مسی هبنشود زور»

 - داضتقا رع رد ,داضعا»

 رک یگنج رد هلاگنب رد ؛یهاش رکا یاما زا ,یوازغ دم خیش»

 ٩٩۲ لارش لئاوا داد یور ناتفا یسیعابار ونک ناخزابپش

 ةسانلابقا و همانرکا ًالارص یدح خرات - دش هتشک (۱۵۲۲)

 -یرگنابج

 همانرک ا و ۱۳ع:۲ یویادب زا حیحصت و .نایپم» لصا «نانامپیم»

 رد و - 1۷:۱ !یالار ام و ؛فلا ۱۹۷ رتالا ساقت و ۳۲

 رفظم همانربکا رد لضفلاوپا و - ای فذحم نانایپ ۲۳۲:۲ تاقط

 رارق عرصم نيا لئاق ار کوک زیزع ازریم نامزالم زا یی «نیسح

 - هداد

 هبلک رخآ رد نوچ ناکرت هرسکب «غل» :هتشو لضافالا راد رد «غیل ما

 نا لافا یا و غل میف الاح و - دوش تسه ینعع نچ نآ «دنراب

 باطخ غیل میف ار نابجیاخ هاشداپ هجانچ - دنناوخ میف مه و دنیوگ

 هه

 - ۲۳۲:۲ تاّقط هب كار سیف سفن»

 همانربکا یورب اما - فلا ۱۹۷ رث الا یئاش رد اذک ۳ خیرات»

 - هدش عقاو (۱۵۷۱) ٩۷۹ مر لئاوا رد روهال زا رکا تضت ۲



 ۳۳۰ یراهدنق خخرات

۱۳:۱۳ 

۱: 

(۳۵ 

 - تسا (باجنپ) روپسادروک تمسق زا ربتعم ةبصق هلاتب»

 زا ار لزغ نيا یسک «تسا تسد رد ک یذخآم رد ,لزغ نیا"

 ابنت ب ۱۹۸ رئال سئاث رد - هدادن رارق هاشداپ رکا عبط ان

 :هدش روکذم رز تب دعب لزغ نيا حلطم

 تفرگ هلاقم نآ نسح نابج هک دورپ نید هاش تفگ یعلطم

 رگید راعشا و ؛تسا کا زا علطم ابت 5 ممیفب مناوتیم نیزا

 دناع هتفگان داب - تسین مولعم شمان هک دراد قلعت رگید یرعاشپ

 ۹۸۰ لوالا یر رد راکش نیا فلا ۱۹۸ رن آلا ساق یورب هک

 - تفای عوقو ریناگتس لاوح رد (۱۵۷۲)

 (فلا ۲۳ ارعشلا تاملک ) شوخرس لضفا دم هایم یوهآ ین لا
 رایسب یوهآ هاگ راکش رد رکا نب ریگنابج هاش یزور هک هتشون

 نابز رب - دنگنا هایس یوهآ هصاخ زوی انا نیرد - درک دیص

 هلاک دز هاشداپ هیچ : تفر كرابم

 هلال زا رپ نوخ ز ارحص تشک :دناسر عرصم میلک بلاطوپا

 مدرم اب ناخ رکشل ۰۱6۱:۳ !مالارث ام یورب ,یتسم تلاح نارد»

 و هدیرع رابرد

 لوالا یداج « ؛یماش رک یاما رابک زا ,وبنک :ناخ زاپش»

 - دوب هداز ۷۰ زا شرع و - دش توف ریمجا رد (۱۵۹۹) ۸

 و ,همانرک | لاوع ید خرات و ۲ ۱هالاو ام هب كر

 - یرییگناهج ةمانابقا

 هتسب پسا مدپ ار وا را ۲ همان رک ا یورب .دندومرف دنپ»

 - داتسرف نادنزب و دنادرگ

 ۳۱ ص هب كر - تسا یوجنک یاظن رارسا تزخ زا ,تیبب :

 یشاوح ۳۳۱

 - یرجه یسش ۱۳۱۳ ناربط حبط ۵۳ ص و «ع۱۸44 ندلل عبط

 - «دننش» یاجب دیس را یاث عرصم رد هخسل ود ره رد و

 - 4۵ فارعا ةهروس ۵

۳:۳۹ 

۱۳:۳۷ 

۷:۳۹ 

۱:۱ 

۹: 

۱۰ 

۱9۶ 

 ماکته تارد ۷ همانرکا یورب هک ارز «نیگنا طاش مسوم»

 - دوبل لاکشرب مسوم

 «هلّیس رد» رع رد «هگنسرب

 ب ۱۵۷ رن آلا سئاق و ۱۳۹۵:۲ همانرکا ؛لوالا عیر ةرغا

 ۱ - دراد مه ,هبنش هس»

 رک اریو .«تببه ۰۱4 فیرح ۰۲۱۰ هک تسنآ بلغا ۰۲۱ هبنشود»

 رکا «ب ۱۹۷ رن الا سئافث و ۳۵:۲ همان کا و فلوم دوخ لوقب

 - دوبهدمآ زاب یرکیس هب لوالا عید مدفه زورپ

 كي چیه رد رکا بناج زا هعیرج مانب رز ذخا ,هیور رازه هاجنپ»

 - هدمابن رظنب خیرات بتک زا

 - «هناخم» رع رد ,هنازخم»

 هناخ اهزور نارد ناخرفظم ۲ همانرکا یورب «لزنم نارد»

 - «هداتفا نادنسپ لکشم یازفا تریح» هک دوب هدرک انپ هرگآ رد

 " - دوشیمن تفای رگید ذغآام رد ,هدوم تث فراع هک ینالیصفت اما

 طقاس ترابع و ؛تسا تث طوقس تمالع اج نیا رع رد

 - هتفر نیب زا دلم تسد رب

 -دننر هالکب هک یرپ اب هفیج «هقانا»

 - دشاب هنیج هک ینلک اب «یکلک
 - دشاب باوخ تخت هک ثاهک سرقم ؛تک»

 - زوس هلیتف ینعع ءزوس هیپ»



 ۳۳۲ یراهدنق خعرات

 لخاد الاح هک قاب شاق تعنص فورعم زکرم ماگرانس ؛یاگرانس» ۱۴۱-۱۱

 - دشابیم (ناتسک اب) قرشم لاگب
 عاشورا ۰

 - ماظن گنهرف هب كر - بالق ,كگنچ»

 ۱ - جدوه ینعع یلنهکوچ سرفم «یدنکو چ»

 هک لع ؛یراک ندنک» و ,صلاخ رز ینعم .ندنک» .یراک ندنک»

 - دنهدی بات صلاخ رزب ار اهرویز اب تالآ نآب

 - قرفتم و هدنگارپ ینعع .,لشاشم»

 تلایا رد یور ناتتکم فتامز رد هک مدق یربش عدرب «یعدرب»

 - تسا هدروخ یاتک مرک ار

 - دوب هباشو

 - تسا هدروخ یاتک مرک ار ظفل كي رد رع رد... ۱

 - دیام یم باوصب برقآ رب و -اذک وب

 - تسا هدروخ یناتک مرک ار ظفل راپچ هس ردقب رع رد ,ذاف»

 - 1 فاق ةروس»

 ذافب عاطم ما ۰۲۸۷:۲ همانرکا یورب «هرکآ ةفاللاراد ذیل

 رمش قرش تعس رد نوج یایرد لحاس رب هک نیشیپ ُعلق هک تسوپ

 راگزور ثداوح مداصت و نامز بئاون لاوت ًةطساوب و «دوب عقاو

 نیصح نصح عینم لحم نارد و .دنرادرب هدیماجنا لالتخاب نآ ناکرا

 فویادب هب كر زبت - دنم ساسا هدیشارت گنس زا نیصر راصح و

 هرگآ و ۳۸:۱ یربکا نیئآ ,نیغولب و ۱۷۹:۲ تاقبط و ۲

 - ۷4 فیطللادبع زا (یزیرگنا)
 اب طقاس ترابع و «تسا تیث طوقس تمالع اج نیا رع رد ... +

 - هتمر نیب زا هیشاح

 توت

۱۱۱۶۵ 

۱۳: 

۱9: 

۱۱۹۹ 

 یشاوح

 - هتشون فطع وا و ةفاضاب رع رد .تیالو تایظعم»

 و ۰۷:۲ قویادب و ۰۲۵۰:۲ همانرکا یورب «نیعبم و یدحا"

 زا هملق یانب دیدم ۱۷۹:۲ تاقط و .ب ۱۱۷ خراولا ةدیز

 - دشابیم (۱۵1۵) ٩۷۲ لاس عئاقو

 - دوش یمن تفای رگید ذخام رد تایئزج نيا مه ,رازه ود»

 راک نیاب تاج هلع و ءان رازه رابچ ۲ همان رکا یورب

 -۱۷۹:۲ تاقط هب كر زن و - دنتشاد لاغتشا

 ۰.۱ ؛جوربلا ةروس

 -1 رجفلا روس ۱۰ و ۹

۱۱: 

۲۳ 

۱۳:۱4:۷ 

۰ 

۱۳: 

 -«رد رع زد رد

 هتک خرس گتنس زا هعلق نا ۱ همان رک | یورپ «خرس لس

 - دناهداد لاصتا و طبر ماب ینهآ یایههقلص ار اهگدنس و

 زک 1۰ شیدنلب و زگ ۳ داوید ضرع همانرکا یورب ناوید ضرع»
 یدنلب و زگ۱۰ نآ ضرع هک هتشون ۷۶:۲ ینویادب اما - هدوب یهاشداپ

 - هتشول رگ ۱۰ ار رارید ضرع مه ۱۷۹:۲ تاقط رد و تسا زگ ۰

 رز یاع تراعع رد یالاب ءار نوکس و لاد حتفب «تاورداش»

 - ماظن گنهرف هب كر - هرگنک

 - «یاند» رع رد «یانیز؛

 -رع رد اذک «نیمز رد و كابش»

 لاس تشه ضرع رد ۲۷:۲ همانربکا یورب هعلق نیا لاس هس»

 رد ۱۷۹:۲ تاقبط لوقب و ,لاس جنپ رد ۷۸:۲ ینویادب قباطم و

 - هدیسر ماعا هب لاس راپچ

 -«یداینپ» رع رد «داینب»



 ۳۳۶ یراهدتق خیرات

۱۹:۱4:۸ 

۳۰: 

۰:۱۹ 

 - ,ترومعم» باوص و -رع رد اذک ؛تسا رومعی»

 - «دئات زا» باوص و - رع رد اذک «دئات ا»

 برق ره ندا ق

 تالسرا مساق تاموظنم زا ار هعطق نیا ۱۳۹:۲ ینویادب ,هعطق»

 :تسظ وفحم یریرثال اضر رد هک شاوید عسل رد اما - هداد رارق

 - دوش یم تفاپ

 روپحتف و هرگ آ رد رصق ود نیا ۲ قویادب یورب ترامع وذ»

 سمی خیدات «نیرب تشهب ود» و - دیسر لیکت هب (۱۵۷۱) ۹۷۹ رد

 و ۰۲2۷:۲ همانربکا یورب ءار هرگآ ٌةللق یانب نوچ و - تسا ریبسآ

 یاج رب هعطق نيا هدندرپ هدابن (۱۵4۵) ٩۷۲ لاس رد ۰۱۷۹:۲ تاقبط

 - دشل هدروآ دوخ

 - دنام اناوخان رع رد عرصم ود نیا یگدسربآ ريان ۲۰ و ۱:

 ٩۷۰ لاس رد رکا ۲۲۵:۲ تاقط یورب روجق رهش یانی ۰

 حرط خیش هاقناخ بیرق هک یالاب رپ للاع تراسع» ( روده )

 رد زوما هک لاع دجس و دیدج هاقثاخ زین خیش تبج و - هتخادنا

 حرط یهاشداپ لزانم بیرق «درادن دوخ لیدع توکسم مبد

 - درک داینب دوخ تبج لزنم و هناغ-ارما زا سکرم و - تخادنا

 قویاد و - «دندوهرف حرط ماح و هدیمان ررحتف ار یرکس و

 و لاوح بیرق یرکیس هوک یالاب یلاع یترابع» هک هتفک ۲

 عیفد یدجسم و دیدج هاقناخ و .دندومرف انب خیش مدق هاقناخ

 لاش 94 عبد رد و ؛تسیا .هراپ هوک ابوک هک نیکتس عیسو

 ماما نیم لاس ه تدم رد ات «دنتخادنا حرط «دنهدیم ناشن ک وا

 ما و رازاب و ,هداهن مان روجحتف ار هروسم آ وتفای

۳۳۵ 

۱۷:۱۰ 

"۱۲-۰۱ 

33 

۱۳: 

۳.۶ 

۳۳: 

۰:۱۲ 

1: 

 یشاوح

 ةنباو رظانم و روصق مادک ره اما و- دنتخاس نآریغو هلوبر و

 -«دندناسر ماعاب لاع

 - ؛نوردنا یاتف» رع رد «یاضف نوردنا»

 قاب تینا و تا رک طزم ییالط اه حماس
 - هتفگ مئاض فاحص تسد رب

 - «فروص» رع رد تروص»

 - ۱۱۰ هبول ةروس

 وساتاتعا تک نم رم وف ین ات

 الت پوثا» هب موسوم ضوح نیا ۲۸۹:۳ همانرکا یورب یال»

 یافروپ» نآ قع و زک تسب رد رگ تسب شخرع و لوط و -دوب

 و لوط زک تسب ۳۳۹:۲ تاقط لوقب و - هدوب یدآ تماق ود

 - تشاد قیع وگ هس

 - ۲۵:۲ یویاد و ۲عون۲ همانرکا رد اذک «نناع و تس هتس»

 - هدرک رکذ ۷ مئاتو رد ۳۳۹:۲ تاقط ابا

 زا ۲۹۵:۲ ینویادب یورب «دناهدرک رپ الط و هرقل و سم تاجکت»

 زا ۳ همان یک | لوقب و ؛دیسر رورک تسل غلبم ه ک هایس رز

 دیفس و خرس رز زا ۱ یمیحروت ام تیاورب و ماد رورک هدفه

 یورب رز نا و - دندرکرپ ءهدیسر کت رورک تسل هب 5 هام و

 لوقب و - دش تمسق ناشپ وردپ لاس هم ضرع رد یمیحر رام
 نوچ -درب ار رز عومج رک داد حج وهجنب خیش هب رکا یویادب

 هییور رازه بیرق ات - درک ساّلا یرز كدنا .دنام زجاع نآ لح زا

 ک لاس هس تدم رد ار نآ قاب و «دندومرف مامنا هاب نآ ضوع
 ۳۳۹:۲ تاقط رد و - دندناسر فرصء ریغ و فرصءع شب و



۳۳۹ 
 یراهدنق خیرات

 عومجب هک دندرکرذن و هدندرکرپ هایس و دیفس و خرس رز زا» هک هتشون

 و اما 1 زور ره و -دنیام فرص ششخ و ماعنات ار رز نیا

 ۲۰ غلبم هک دز نيا و -دندرکم مامئا رز نيزا الع و خاش و ارتف

 تالش ماع لاس هم تدم رد «دوب کتت دورک

 - ؛تفار» هخس ود ره رد ,تفاز» ۱۲

 - «ینابز» هسن ود ره رد «ینامزا ۳

 - ؛قرع» هخسل ود ره رد «قرغ» ۰:

 : تسا هدش نزیلق هک هدوب لیذ تب كع رد رعش نا دعب ۵۶(

 لداع هاش دسع رد بهاوم ٌهلج زا

 رنگ لدسع روتند قفش ریزو كنیا

 - دسفم» هخدذ ود ره رد ,تادسقم» ۳:

 یارما زا لصا رد هک رابب و هلاکَب لاو یارک یافنا «ناملس ۶:

 خیدات هب گر -دش توف (۱۵۷۲) ٩۸۰ لاس لثاوا هدوب دوس ۳

 «همان رک ۱ و «ینویاد و «هتشرف ْخیرات و لودج و ؛تاقبط لاو ید

 ضح خراوتلا بخت و «قداص حبص و «یییگنابج ٌمالاقا و

 - یاخ گپ

 - تسا هدش طقانب رع زا ۱۵ 6 رخآ ات اج نیزا ۳:

 -«دوب ی دودح نارد هاگ دنچ» ۷۷۲ همانزیکا یورب لاس جنپ تدم" ۰

 هب كر زین و - «یبلا هام ريت لئاوا» همان رک | رد «رفص ربش لئاو» ۵

 - ۳۰6 تای ٌةرکِذت

 فویاد و ۰۲۳۵:۲ تاّقط و ۲ همانرک | رد ادک قنهکل ةطخ» دب

 - ۳۰۷ تابب ةرکذت و ۲

 - ۲۳۰:۲ تاقط و ۳۲ یریاد رد اذک «لوالا یدارج ریش مد» ۶:

۳۳۷ 

۱۰ ۰ 

۱۲۳۲:۱93۹ 

۳۷۹ 

۳۳: 

۲۳: 

 یشاوح

 - طقف ,مایا نیمه رد» ۲۰:۳ همانرک | رد و

 ؛تسا طلغ هک هتشون هو ةنس ۲۳۵:۲ تاقبط رد هقئامست و نینام»

 - هدز مقر فراعدحم قباطم (۳۰ ٌحفص رد شدوخ هچانچ

 ةآرم و ۱۳۹:۲ ینویادب و ,۲۳۹:۲ تاقبط یورپ هرفص رهش رخآ»

 - هرفص متسیی" ۱۱6:۱ یدجا

 - ,لگ بآ» كع رد لگ و بآ»

 - «شهار» كع رد «شمار»

 - «رد» هخسأ ود ره رد ,دد»

 -فلا ۱۹٩ رن آلا سافت رد اذک .هزین ناتسب»

 نیدلانیعم هجاوخ ٌهضور ترایز الوا رکا هریش نتشک غارف زا تمرت

 - تفر راوسگنخ نیسح دیس رازم دعب و ,هدرک ار یتشچ

 هک تسنآ قیقم ۲ همانرکا یورب ؛راوسکدخ نیسح دیس"

 ناتسودنه حتف هک یماگنه - تسا یروغ نیدلابارش نامزالم زا دیس
 دقن ای آ وا و - تشاذگ ریجا یرادقش ار وا هدوب تمجارم هدرک

 - تشگ روپشم تیالوب ماوعا موجه و مایا رورم و ام

 رد و هتسا رثآلا سنا بحاص ینیورق هلودلاءالع لام مظن نيا

 - دوشیم تفای ب ۱۹۹ سافت

 تاقبط لوقب و ,مدزناپ هنش ۳۷۱:۲ همانرکا یورب لوالا عییرا
 - «مدزنا فرص ۱۳۹:۲ یویادب رد و «مدزناپ هبنش هم ۲

 - شیلا ةمدقم همین مضب .الق
 - .ناقناخ» كع رد .ناقاخ»

 ۰۲۳۹:۲ تاقط و ۷۲ همانرکا یورب - «هدومرف چرک ریمچا زا»

 ریجا زا یناشا میر ۲۲ هنشود زورب ۱۵:۱ یدما ةآرم و



 یراهدنق خعیرات

۱:۱۸ 

۲: 

۳۶ 

۱۳ 

۱۶: 

۱ 

۱9۶ 

۱3 

۱۹: 

۳۳۸ 

 - دندومرف تضهن

 تاهواق رخ همآذ

 همانربکا و فلا ۲۰۰ رثآلا سافت رد اذک .مود هنشراپچ بش

 یریگناپج كرت رد اما - ۲۳۹:۲ تاقبط و ۲ یویادب و ۷۲

 - تسین تسرد هک ۰۹۷۹ لوالا یداج مد ۰

 - رینا» كع رد ,ریمجا»

 دعب واو ٌةهفاضا و ؛تسا جزه رحم رد یا و لمر رحم رد لوا رعش

 نالسرا ناوید هب تر دراد موزل خغرات تحص یارب «یاحب زا

 دییرقال ار اقا تل جو تا
 - نالک ناخ ناخدج رم ینعی «هبلاّراشم»

 " زن - «هبنشجنپ زور رخآ» فلا ۲۰۱ رثالا شا یورب «ربش

 دو همان رکا و :۱8۰:۲ یویاد و (۲۳۷:۲ تاقط هب كر

 - «دوب» كع رد «ددوب

 نام یار ۱۱:۱ یدجحا ةأارم ۳۹ همانرکا یورب «هنام هجار»

 - تسا هدرک فذح ار هجار مسا ۲۳۷:۲ تاقط - هروید ههگتس

 - ؛دول» رع رد .دندوب»

 شهاوخ دوخ ناتوپجار فلا ۱۳۷ غم راوتلا ةدبز یورب «لوبنت ٌةري» ۷۰:

 هب گر زبن - دوب تینما و راهنیز تمالع هک دندوم عادو تاپ

 ۰۱ع۰:۲ یویادب و «ع:۳ همانرکا و ۱۲۰۹:۲ و ۷۱۷:۱ یبیحر رث [م

 - ۲۳۷:۲ تاقط و

 ؛فلا ۲۰۱ رالل ساق و ۰۲۳۷:۲ تاقط یورپ «دندروآ لتقب» ۰

 -دز نیمز توپچجار -ريا ناخ رداب ۱۱:۱ یدسما دارم و

 و ؛ناخ لق دجم سافت یور و «ناخ قداص دم تاقط یورب و رب ار

0 

۳۳۹ 

۱۴۳۱:۱۸ 

۳۲: 

۳۳: 

۱:۱۹ 

۲: 

 یشاوح

 رداپب فرص 4:۳ همانرکا تیاورب و ؛ود ره یدحا ةأآرم یورپ

 .دروآ لتقب ار وا ناخ

 رب الا ساق لوق و ؛مشه» ۷۷:۱ ییحد زر ام یورب «رهش ۶

 ۲۳۸:۲ تاقبط تیاورب و «یناشا یدامج ریش هبنش هس زور» فا ۱

 زور هدرابچ رک ا هک نیاب رظن تسا باوصب برقا نيمه و «مسیب"
 هتريم رد .ناخ ندش حورجم ربخ و «هدوب فققوتم واگ اقا ن

 - هدنش

 ر [لایئافن و ۰۲۳۸:۲ تاقبط هب گر - ناخرابق» رع رد .ناخراس»

 -دراد ناتات» را یا هک باتک نيمه زا ۵:۷6 و فلا ۱

 هجار لزنسم رد دجتسود ۲۳۸:۲ تاقط یورب .دودح نارد»

 - تفاب تدابش

 هدننادخ دجم یاطلس ار وا ۳ همانرک ا رد هازنم دم ناطلس»

 هقارم کاحم فلا ۲۰۱ رث آلا سئاقت رد و .هدیمان ناسارخ عاح
 میوقت و .ارآ ولع ةلاوص یدجم خیررات یورب ازرم دم ناطلس - هتشوف
 (۱۰۷۷ ) ٩۷۵ رد یناث لیعسا هاش شردارپ توف دعب خراوتلا

 توف (۲-۱3۹۱) ۱۰۰6 ۱۱۰۰۳ رد و ؛تشگ تنطلس یارآرییس
  لاس 11 شرع تدم - دش

 . ثایبط» كع رد «ثایرط»

 ۲۱6 هرکذت رد تایپ دیزاب و - دراد قاجپ» رع قاچپ»

 قاچت رد ,هدش راه كن هجوتم هدمآرب لباک را ناخمعنم هک هتشون

 - دوب هدمآ دورف

 دریل سپس هک هتشاد ار لیذ ترابع ظفل نيا دىب كع هدینارذگ»
 - هدوب هداتسرف زبن ناشنرفظم ریزو یارب رگید پسا كي و» :تسا هدش



 ۳ یراهدنق خخرات

۰۰۱9۹ 

۱۳: 

 هک نازا دعب تارجک یاما زا كللا نيع نب ؛یدالرف .ناخریش»

 :تخگنا ی هنتف فرط ره وا .دمآرد یهاشرکا فرصت تارجک

 خخرات هب كر - دش توف (۱۵۵۹۰ ) ۹۵۸ لاس رخاوا رد کنآات

 - هلاولارفظ و ,همانرکا لاو ید

 لوقب و ) همید ًةبصق هب رکا نوچ ۵۲ همانرکا یور, .دوخرسپ»

 ( هسید ۱۱۵:۱ یدحا ةآرم و ۰۳۹۷ یردنکس ةآرم و ۰۲۳۸:۲ تاقط

 شلایع هک داتسرف ار ناخردب و ناخدمم دوخ یانبا ناغریش دیسر

 ۳ َح و ظوفحم یاج ار

 رابک زا ,تاغدایعا لاع دنسع بطاخم ميرکلادبع «ناخ داتعا»

 رد .هدش یهاش ربکا یارما لخاد نآ حتف دعب ؛تارجک یاما

 لاس رد یرپکا تاقط رد و - دش توف (۱ه۸5) ۹96 رد هرگآ

 تاقبط و ههلاولارفظ لاو ید خرات هب كر - هتشون هدنیآ

۷ 

 اب ناش ردب رک ءازریم هاش» و ازریم غلا» ینی «یفلا نایازم»
 و ۱۱۰۳ و ۳۳۱ و ۲۸۰:۲ همان ریکا هب كر - هتشاد تبارق رکا

 ۱ -۱۹۲:۳ !سمالارت ام و «۲۰۷:۱ یمیحر زن ام

 - تسه «هدوژب» سرفم «هردورب و «جوژهل» سرفم «جورب

 ودنام زا یدالوف ناخریش ۳۰۷ یردنکس ةارم یورب ,هدومن رارف»

 خرات تیاورب و - دش هناور تروس بوصب ایازا و هقلومدب

 - تفر هرگ انوج بناجم ه+ تاریک

 ۱۱۵:۱ یدحا ةآرم و ؛تروس ۳۹۷ یردنکس ةآارم تروص»
 - دراد «ههنروس»

 -«رارف رب را رق» هخسش ود ره رد نارق رپ رارف»

۳۱ 

۱:۹ 

۳۳: 

۳: 

 اوج

 رسا لا ناف رز دو هنانرگآ یوزر میم رزق

 بجر ریش ةرغ هبنش زور ۲۳۸:۲ تاقط و ۶۱ یدهحا ةأرم
 ؛بجر لوا» ۵4:۲ هلاولارفظ رد و - ؛دش تاقدارس مخ ناب رهاظ

 - هتشول

 - درادن كع ,بجرلا"
 و ؛۳۸:۲ تاقبط یورب هک دوجم دیس رفصا ردارپ ,ناخدحا دیس"
 لوقب -تسویپ قح تهرب ( ۱۵۷۷ ) ۹۸۵ رد ۲ ارمالارت ام
 همانرک ا نتم ینعم راون نوف تنواک موحم لع ربظا دیس روتکد

 هایش هک (۱۸۳:۱ رک ۱) دوم تبث ًاوپس هدرکن كاردا ار :۳
 هراب دا دیس و ,دومرف ضیوفت محرلادبع هب ار نتپ لصاح رکا
 - دومرف نیم رهش نآ تلایاب وا بناج زا ار

 بجر متفه رد سا نیا ۲ هلاولا رفظ یورب «دندومرف_نیعل»
 - تفربذب عوقو

 و ءارعش و ءاکح راک زا «یاودب صلختم یزاریش .كللا نيع»
 ۲۷ بش «تشاد لوبت رد ک هیدنه ٌهبصق رد .هاشداپ رک ا نابرقم

 .تسا لع شیلصا مان - درپس تایح تعیدو (۱۵۹:) ۱۰۰۳ هجا یذ

 حبص و ,همان ریکا و «( اج هس ) ینویاد لاو یدمنخرات هب كر

 - عطا الم یارعشلا ةرکذت و «قداص
 رم [اشافن و ۱:۱:۲ یویادب و ۲۳۹:۲ تاقط و .بجر هام مهنا ۰

 - دراد مه ,هنش كي زور بم ۱

 دارم و یون همانرکا یورب وه فرع ؛ینارجک رفظم ناطلس
 ندمآ رکا روضح هدش راتفرگ لواسپ ناخریم تسدب ۰۱۱6:۱ یدها

 سنوچ - دش ررقم وا یارب هناهام هیور یس ۱۸۱۲ یویاد لوقب و



 ۳:۲ یراهدنق خییرات

۱۳۱۹۰ 

 موتلح هرتساب هار رد ,تشگ ریسا هدوم یعب (۱۵۹۲ ) ۱۰۰۱ رد

 و ۱۰۱:۱ یدها هرم و 4۳:۱ !سمالارم ۲ هب كر - دیرب ار دوخ

 تفای ۱۰۰۰ ٌةنس ود ره رد نکیل ) ۳۸۷ یردنکس ةآرم و ۰

 وب 4 یا اد لب نییجم خیراوتلا بختنم لاو یدحم خخرات و :(دوشیم

 و هءانرکا و «یویادب و .هتشرف خشیران و لودج و .تاقط

 - یمیحررتآم و هدلاولارفظ و ,قداص حبص و «یریگنابج ةماسابقا

 .هیاسب» ود ره رد .هیاپ»

 رانا ین وین تاپ غراوتلا ةدبز رد اذک مد هنشود بش»

 ار رگید زور ۲ یویادب و ۲۳۹:۲ تاقط اما ب ۲۰۱

 براق ان ی مام مد قباطم رک دراد

 یراخن كرابم دیس نب تار دیس نب تاخ :دماح دیس

 گنج رد رواش یلاوح رد «یهاشربکا یاما رابک زا ,یارجک

 ةدیز هب گر - دیسر لتقب ( ۱ه۸5 ) ۹۵6 هدعتیذ رخاوا یناناتفا

 .ق ریادب ٌهلاوص ید خیرات و ۳۹۰:۲ !سالارت ام و ؛ب ۳۷ خیراوتلا

 ( ۹۹7 هنس رد ) هلاولارفظ و ,تاقط و یریگنارمج ةهاشابقا و

 - قداص حبص و

 تیافک و میف ربانب- دوب یتارجک دوم ناطلس مالغ یشبح ,ناخغلا»

 ؛دش لخاد یربکا یاما هرمز رد تارجک حق دعپ و ؛دیسر تراما ترم

 ۰۷۸۰:۲ همانرکا هب گر - دوب تایح دیقب (۱9۰۰) ۱۰۰۵ لاس ات و

 - ۸۷:۱ ارمالارت ام و

 تارجک یارما زا یضعب اب- دوپ زاریش یالس تاداس زا بارتوبا هاش»

 تانک یهاریه رد - تفر راشپ نیدمتعم زا و ؛دیسر رکا روضح

 ترفاسم زاجح ٌهمدقم ضراب هدش جحریم ارما زا یهورگ و یهاش

 رد

 و

 یشاوح

 ۱۰۰۵ هنس رد - دش تارجک یلایا نیما تدوع زا یسپ د دوم

 -تسا تارجگ خیرات فلوم وا و - درک توف دابآدحا رد (۱۵۹)

 نض رد راریارازلک لاو یدحم خیرات و ۰۲:۳ ارمالارت ام هب كر
 شردب مسا را ربارازلک و «ارمالار ام و ۳ همانرکا رد - دج

 ۱۷ تارجک خیرات رد بارتوبا دوخ اما - هتشو دم نیدلا لاک

 - تسا هدناوخ هلارکش نیدلابطق مساپ ار شدلاو

 ۰۳۹۷ یردنکس ةارم و ۷:۳ همانرکا یورب ؛دومرف لالجا لوز»

 تسا دابآدحا یهورک ۲۰ 6 یرک ٌبصقب ۱۱5: یدحا ةارم و

 ًضقب هک هتشوپ ۵۷ تارجک خخرات رد بارتوبا ریم و - دومرف لوزن

 لوزت هناتوهج ةیضق رد تابآترصن تایار و ,دش لزنم یرک

 - دنتشاد لالجا

 - ؛ناخ خولا» هخسل ود ره رد  تاخغلا»

 رکا رک ؛تارجک یاما رابک زا ناخ راهجهج سرفم ناخ راجج»

 ٌةحفص هب ككر - دش هتشک هتخادنا لف یاپ هت ناخریگنچ صاصقب

 و ینویادب و ,همانرکا لاو ٩۸۰ تح ید خرات رو ۲

 ؛یمیحر رثآم و .هلاولارفظ و «یریگنابج ةماشابقا و ثآدلا ساق

 - یردنکس ةآرم و قداص حبص و ؛تاقط و

 دلوا ؛تارجک یارما رابک زا ,یناطاس یدنه راب «كللا رابتخا»

 دابآدسما هدیزرو ینب وا تدوع زا دمب - دیزگ ربگا تعاطا

 رد كللا راتخا و «دیسررد زور هت ضرع رد رک | - درک هرصاحم ار

 ۰۱:۳ همانرکا هب كر - دش هتشک ناکر بارپس تسد رب گنج

 ةءاسلاقا و ,همانرک | و ,یویادب ٌالارع ۱ تح ید خرات و

 ستاقن و ,قداص حبص و .یمیحر رام و .هلاولارفظ و ؛یریگذارج



 ۳۹4 یراهدنق غخعرات

۱۹۰ 

 - تاقط 3 الا

 تارجک هب هدش هصلاخ یضارا لماع (۱۵۷۵) ٩۸۳ رد «كللا هیجو»

 ازریم نیسحرفظم دط راد ناخرزو ( ۱۵۷۷ ) ٩۸۵ رد و دیآ

 ۲۰۸ ۱۵۲ ۰۷:۳ همانرک ا هب كر - درک تنواعم

 «وباب نب قرشلاكلم نریامه سلج بطاخم ویج دحم ,قرشلا كلم»

 یرکا یارما لخاد كل نآ حتف دعب «تارجگ یاما رابک زا

 هب گر - دش توف نت رد ( ۱۵۸ ) ۲ لوالا عییر ۳ رد ,هدش

 - هلاولا رفظ الاوم یدمم خرات

 همانرک | و ۲۸۰:۲ تاقط و ب ۲۰۱ رام سئاش «مدزناب

 - دراد ار ,بجر زور مد رابچ هعمج ۲ یویادب و ۳

 - دشن هتفاي رگید ذخام رد خرات نيا ,حتف خیراس

 - تسین تسرد هک دیآ یرب ۱۱۱۲ لاس ظافلا نیزا ,تارجگ حنف»

 - .دنیوجی» كع رد ,دئوم»

 -۲:۰:۲ تاقبط رد اذک .بجر متسیی»

 توپجار" سادیید گنج رد - هدوب یهاشرک ۱ یارما زا ,ناخ لالج»

 ٩۸۳ نس رد «دوب ویدلام یار دلو نیس ردنچ یاههدع زا هک

 ۱ یدجن خیرات و ۱۸۰۲ همانرکا هب كر - دش هتشک ( ۱۵۷۵ )

 - یریگنامج ةمانلابقا و همانرک | لاو

 ازرم خيشرع رثابن زا .ازریم ناطلس دم نپا ءازریم نیسح میهارب"

 ٌحفص هب كر شتافو خیرات یارب - دوب ناگروگ رومیت ریما رپ

 ةمانلاسقا و همانرکا و .ینویاد ةلاوع ید خیرات و ۳

 تاقط ور آلا سئاش و «یمیحر رم و «هلاولارفظ و ,یریگنناپج
 -قداص حبص و

۳:۰ 

 -۱۱۸:۱ یدحا ةآرم و ۸:۳ همانرکا هب كر .داتفیپ لوبقم»" ۰

 ةدیز و ۱ع۱:۲ یویاد و بب ۱ رت الا سئاش .نابعش متشه» ۰

 یدمها ةارم و ۳ همانربکا و ۲ تاقبط و .بب ۷ خیراوتل

  دراد ار .نابعش مود هبلش ود»د ۱

 لاع تضبن زا رگید زور بش ۱۰:۳ همانربکا یورپ «نیح نیرد» ۵

 و ۰۲۱۱:۲ و ۷۷۹:۱ یمیحر رام تیاورب و «( نامش مرس یی )

 هنشراپچ بش رد» ب ۲۰۱ رثالا یا و ۷ تافقط

 ۱۸:۱ یدحا ةارم کو ؛ردیا و رگندحا بوصب نابعش مرارچ

 - تفر یراوانول هرک هبد ۳٩۸ یردنکم ةآرم و

 ب۲. آلا ساق و ۲۰:۲ تافط یورب «هدرک دیقم» ۶
 و - دون یور تیابمهک بناجب یهاش رکسع تضبن زا شیپ هعقاو نیا

 و ۰۱۱۹:۱ یدها دارم و ۳۲۹۸ یردنکس ةارم و ۳ همان ربکا لو

 هلاولا فظ و ۰۲۱۱:۲ و ۷۷۹:۱ یمیحر رث ام و ۱ تارجک غخنرات

 ۱ _دنتخاس دیقم تیارمهک هب لوص و زا دم ار ناخدامعا ۲

 - ؛دانع» رع رد «رابغا ۱

 درادن ار یشوآ هداب رکذ رگید ذخآء« بارش" ۰:

 - ۱4۱ نهرلا هةروس» ۰:

 - هتشو نابعش فرص ۲ هلا ولا رفظ رد ؛نابعش ۱۷ ۰۶

 - یهاش رکسع زا خسرف تشه رب ۵٩۱:۲ هلاولارفظ یورپ ؛ودرآ لاوح» ۰:
 تاقط و ۱2۲.۲ یویاد و ۳ همانررکا یورپ .ینارجک ناخمسر» ۰

 ی ناخمسر» ۳۱۰۲

 ۱۰:۷۱ ٌهيشاح هب گر - ناخدمشریم ینعی ,نالک ناخا ۲
 - «پآ» كع رد ههار» 1۳



 ۳:1 یراهدنق خیرات

۱:۹۳ 

۳۳: 

1۱۲ 

 اما - درادن ؛دص» ب ۲۰۲ رثآلا سافت و ءو كع ؛تسیب و دص»

 «لبچ" ۱۲۰:۱ یدحا ةآرم و ۱۳:۳ هسانرکا و ۱2۲:۲ یویادپ

 - دراد «هاجنپ و دصا ۲۱۲:۲ و ۷۸۱:۱ یییحر رث ام و

 - درادن كع «رگید»

 لماش ًاهخش رکا هک تسناد ازم نیسح میهاربا نوچ «زیرک هارد

 شلاسند رد رکا نایرکشل و ؛تخبرک هدش هچاپ تسد ؛تسا گنج

 -ب ۳ رب الا سا و ؛فلا ۸ نخی راوتلا ةدیز هب گر - دنتفر

 - درادن كع «هاشداپ»

 ر الا ساق و ۰۲ع6:۲ تاقط و ۳ همانرک ا یورب «بش _نیمه»

 بش تادد کا ۷۸۳:۱ یمیحر رام و «فلا ۲۰۶ وب اس

 هب «دوب هبنشرابچ هک مرد زور بش رد و :درک مایق لانرس هب

 - تفر هردور

 رفظم شرسپ اب ءرکا مع نارساک ازم رتخد مگیب خرلگ شزز ,لای»

 رکا نیناوخ - تخرگ یکد هب عابنا زا رفن تسیود و ازم نیسح

 كر - دنرآ تسدب هک دنتسناوتن هدون بقاست ار را هورک هاجیات

 ۱۷۸۳:۱ یعیحدر ام و «۱۲۲:۱ یدمحا ةآرم و ۱۹:۳ همانرکا هب

 -فا ۲۰6 را شاقآ و

 ار تروص هل 6 هتشون ب ۲۰ را سئاش رد ؛تروص ٌهعل»

 نارجک دوم اطلس یاما زا هک ناخدنوادخن بقللا اقآ رفص

 ۹4۷ ٌهنس روپش رد گننرف راجف رافکر ش ژا تئاصح تبج .هدوب

 ناندب نآ دورو لع هک ناع یایرد لحاس رب (۱۵۰-۱)

 یمیحر ام و ۰۲4۵:۲ تافط هب كر زا - بشا هاش تسا

 - ۲۱۳:۲ و ۱

۱۳: 

۱9: 

۱۷ 

 - درادن كع «عضوم»

 - ؛هبلئ» ۲۱۸:۲ یمیحر ی «هتلبد ۳ همان کا رد هینلت»

 یمیحر رام و «۲۵۵:۲ تافط و ۳۷:۳ همانرکا یورب شردار»

 دوعسم شردارب - دوب هتفر راکش یارب ازرم نیسح میها ربا ۱۲۳۱۸۲

 - دش ریسا هتشگ امزآدرت یهاش جوف اب ازرم نیسح

 یهاما ۲۱۸:۲ یبیحر رام و «۲۵۵:۲ تاقط یور «دش راشرگ

 -«دننخیر وا رب بش رد ناریک

 - یریگناهج و یرکا یاما زا گیب بوقعی رسپ یئاتنچ «ناخدیعس»

 اممالار آم 4ب كر شلاوحا لیصفت یارب

 ام هل ابا بیست .نزگفع همانرک 1 ید ناو نیا ها آق

 - ب ۲۰۷ رت لا سلاف و ۰۲۹۰:۲ تاقط و ۳۱۸:۲ یمیحر

 و ۲۰۰:۲ تاقط و ع۰:۳ همانرکا یورب .هتخود ار وا مشچ»

 ار شیاقفر و ازم نیسحدوعسم ؛ناپج ناخ ۲۱۸:۲ یمیحر رز ام

 -دینارذگ هاشداپ رظن زا بیجع یلکش هتخادلا ولگ رد ژاگ یا مرچ

 دوعسم یارمشچ و .دندروآر مرچ زا ار ناشیا ,رکا نامرفپ دمب

 - دیدار زی او ازم نیسح

 - هدندروآرد» هل ود ره رد «دنروآ رد»

 - هدشن روکذم رگید ذخام رد هعقاو نیا هدش سوجحم»

 ٩۷4 رد رگید نایازربم اب ازرم ناطلس دم نيا ازم نیسحدم»
 ریمآ دابآدحا لاوح رد (۱۵۷۳) ٩۸۱ رد و یغب كيرش (۱۵)

 جرات و ۳ همانرک | هب 3 بردتس زا ,لتفل را نامرفب هتک

 ةماشاقا و «یرکا تاقط و "همانرکا و ,یویادب لاو یدجم

 + .قداض حبص و «یمیحر زن اه و هرالا ساش و «یریگناهج



 ۳:۸ یراهدنق خیرات

 ناسیچ روق كلس رد رتشیپ ۳۲۰ و ۱۷:۲ همانربکا یورب «نابزمه» ۱۳:۱۹

 - دش نایاب لخاد شیوخ یتخن هیس زا و ,تشاد ماظتنا یهاشنهاش

 - دوب تایح دیقب (۱۵۸۰) ٩۸۸ ات

 ةدیز یورب و - فلا ۲۰۷ الا ساق رد اذک ناضهر

 و ۰۷۸۵: یمیحد رام و ۱۸:۲ همانرکا و فلا ۱۰ خع راوتلا

 و ۰۱۲۲:۱ یدما ةأرم.و ۰( یریرثال اضر ٌةطوطخم ) بو۳ تاقط

 - دش ناضمر هام مفه رد تروس ةرصاحم زاغآ ۱عع:۲ یویادب

 رفصا ردارپ و «هکوک زیزع ازرم مظعا ناخ مع ؛ناخدم نیدلا بطق»

 یاراد و «دیسر هلبج بارم - تسا هدوب هگتا دجم نیدلا سش

 میلس دم هدازبش یقیلاتا هب (۱0۷۹) ۹۸۷ رد - دش یرازمجنپ بصنم

 تسد رب (۱۵۸۳ ) ٩٩۱ رد - تشگ زاتم یگیرگپ باطخ و

 خیرات و ۳ ارمالا رب هب گر - دیسر لتق یارجک هاشرفظم

 «یریگناهج ةمالابقا و همانرکا و ,تاقط و ,ینویادب لاو ید

 -قداص حبص و ؛یمیحد رم و ههلاولارفظ و ؛یردنکم ةآرم و

 رک هگنا دحم نیدلا سمش مظعا ناخ درخ ردارپ هگنا .ناخدج هاش»

  دد (۱۵۸۹) ۹٩۷ هنس رد و «هدوب مظتنم یرازهود یارما كلس رد

 1۲:۲ ارمالارن ام بحاص - 2۳٩ و ۲۵۱:۲ تاقط هب كر - تشذگ

 - تسهابتشا هک هداد رارق یتالق یناخدجهاش ار وا

 ٩٩۲ رد - تسا ناخ دم نیدلا بطق نب دم زورپب «تاخ گننرون»

 تلایا رد ناخ مرب نیا محرادبع ازرم یباوبا رد ( ۱۵۸6 )

 سپس و هولام تیحان رد الوا -هدررآ اج هتیاش تامدخ تارجک

 هرکانوج رد (۱۵۹4) ۱۰۰۲ ناضمر لئاوا - تشاد لوت تارجک رد

 همان رک ا هاو یدجم خرات و «ه4:۳ ارمالارت ام هب كر - دش توف

۳:۹ 

۱۳۰۱۹۶ 

 - رتالا ساق و «یریگدابج ةمانلابقا و

 ٩۸۰ رد سپس - تفای ریگاج رد نيجا "الوا ,ناخدارم دم

 رد و .دیسر هکوک زیزع ازم كموکی نایازم دض رب ( ۱۰۷۲ )

 ینوشق تایلع یارب ناناخناخ ناخمعنم یسباوپا رد (۱۵۷) ۲

 !رعالارت ام هب كر دش توف (۱۵۸۰) ٩۸۸ رد و «تفر لاگنپ رد

 - یریگلاپج ةمانااسقا و :همانرکا لاو ید خرات و ۳

 -۱:۱۹۲ هب كر دایآدمحا»

 ۲۰۲ رثآالا سئاشن هب كر - رث ۲.1 سئاش بحاص .هلوبلا ءالع ريم»
 زد همطق نیا ساق رد اما - فلا ۱۵۳ خیراوتلا ةدیز و .فلا

 - هدانفا تبث نابش مدزناپ هنشکی بش عئاقو رخ
 - تسا بتاک وپس هک ؛دوسح» سئاقت رد ودع»

 - دیآیر ٩۸۰ لاس هدام نیزا ود دنداد تارب بش*

 - درادن ار ,ناخ» كع ,ناخغادب ماش
 حورج ار دجنهاشآ ۳ همان رک ا یورب «دش دابآدحا هجوتم»

 خیراوتلا ةدبز و ۲ یبیحر رام تیاورپ رگم - دندرب دابآدحاب

 - ترک گنج زا ۲۵۱:۲ تاقط و «ب ۶۱
 7 - زاد هخس ود ره رد رد»

 و فن منت
 عراوتلا ةدز را ۳ هسمانرا هب كر .دناهدرک ناشیرپ»

 - ب و فلا ۱

 ۳ حتف هروس

 - «لع» كع رد .لعا»
 - ؛رذگ» كع رد «زرگ



 یراهدنق خیرات

۱۳:۱۷ 

۸: 

۱3: 

۱۷: 

۱/۲ 

۳۳ 

1:1۸ 

۱: 

 تیت# نت جا رب ین

 تیم دی دا رخ دیه

 هوا لات نیا نت

 مع ناعدحا دی فلا ۲۰۹ رتآلا سئاش .تیاوزپ :ناعدحا دیس

 دیس ۳۸:۲ تاقبط یورب اما - دیسر لتقب ناغاب تسد رب اپ

 هتشو ۳۷۹:۲ !سالارن آم رد - تفای تافو (۱۵۷۷) ٩۸۰ رد روک ذم

 هک ارز ؛تسا طلغ ق بقنا نکس تفاس تان هرم فثب رد ک

 -دوب تابح دیقب ٩۸۶ لاس ات ۱۷۴ همان رک | قباطم

 رظب خیراوت زا یضبب رد» :دراد ار ترابع نیا هیشاح رد كع ,نتب

 نمه «تسا روکذم بتک رد هک هلاوره زا دارم هک هدیسز رشحا

 نیمه باوص هک دیوکیم ححصم - «باوصلاب لعا ها و تسا تارجک

 همانربک | هب گر - هدیسر یشحم رظنپ رات بتک زا یضعپ رد هک تسا

 - ۲۳۸:۲ تاقط و ۷:۳

 یدحا ةارم همت یورب - :دابآرومعم» هخس ود ره رد «داپآد ورم

 نیا نام و .دوب یناش دوم ناطاس تانارحا زا دابآدومم ۷ ص

 - دندوب هتخاس هبورود رازاب «تشادیم هورک ۱۳ الصاف رک ریش ود

 هسیفل ةشقاو یفابهچراپ تعانص یارب دابآدوم هدنآ یارلاس رد

 - تفرگ تربش
 و «فلا ۲۰۵ و ب ۲۰۵ رمآلا ساق رد اذک میل تناصح»

 ۱۷:۳ همانربک | یورب نکیل - ۲۸۵:۲ تاقط- و «۷بر۳:) یمیحر رث ام

 رامچ و تسا یرصتخ ملت تروس هک تشوپ رکاب لمردوت هجار

 - تسا تلوپس لاک رد تآ نتفرگ قیرط و دراد جرب

 الا سافت و ۳ همانرک | یورب «دیسرریم هاگراب نایمرد»

 یشاوح ۱۳۱

 لاوص نزبرض و پوت ران آ ۲۹:۲ تاقط و .ب و فلا ۵

 هناخ تلود كيدرت گل ًهلولع [نزکح هانچ - دیسریم هناخ تل ود

 هناخ تلود داد عح رکا ور نیزا -دش عئاض تاناوح و دیسر

 -۱4ع:۲ یویادب هب كر زبن - دندوم لقن بالتیوگ رانک هب ار

 یارتسکش و میظع یاهرج نآ ۱۲۱:۱ یدحا ةآرم یورب «قیع یاهرج" ۷

1 

۱۷ 

۱۲۳۱:۱۹۶۸ 

 رتوک تارجک لها حالطصاب دشاب یم ایرد رانک هک ار بیرغ

 - دنیوگیم
 هتشرف رد نکسیل - ب ۲۰۶ رنآالا یئاش رد اذک «یزاریش دجحا»

 زا لبق لیذ رعش هتشرف رد زین - هتشو ؛یدابآرتسا دج الم»م ۲

 : هددزفا رخآ رعش

 بلط ردا دش هشیدنا ان لاس هی زا

 یاپ ریز رس ار لقع دمآ ردنا زجع هر رد

 تارجک نیطالس مهدزاود رفظم ناطلس نب ناخ فیطل نب «هاشدوم»

 ( ۱۵۳۷ ) ۹۵۳ هدعق یذ هام رد و ؛دش دلوتم (۱۵۲۹) ٩۳۲ رد

 (۱۵۵ع) ٩۰۱ لوالا عید مدزيس و دون سولج تنطلس تخم رب

 غیرات هب گر - دیسر لتقب یگلاس ۲۸ رمعپ رادپارش ناهرپ تسد

 و ینریادب و ,هتشرف خرات و لودج و ,تاقبط ةلاوع یدسم

 و «یردیلکش هارم رو هیتر ام و دنلآ زار و قاتل ارولا

 یردنکس ةارم هب كر زی و - یور یدنفآ یفطصم دیس خیرات

 - ۹ - ۸۳:۱ یدجا ةآرم و ۳۰۸ - ۶

 هک كرت گی رفنطخ» ۲۷۲۹:۲ هتشرف خخرات رد ؛دش وچ ناخدنوادخ»

 هاش دوم ناطاس نامالغ زا یرت اقآ رفص - دآ یم رظنپ «رفص» فحصم

 رد ( ۱۵4۰ ) ٩۵۲ قاشا عید 6 تارجک رابک یارما زا و



 یراهدنق خیرات

۱:۱۹ 

3: 

۹: 

۱۳۶: 

۱۶ 

۱۹ 

۳1۱۶: 

۲۳: 

۳۰۳ 

 خدا هب گر - دش دیهش «دوب هدرک هرصاح ار وید ردن هک یتقو

 - ۲۷:۱ هلاولا رفظ و «رفاسلارونلا ٌهلاوص یدجع

 - هوگب» ۲۲۹:۲ هتشرف «شوگبا

 - دیآیرب (۱۵2۰) ٩6۷ لاس عرصم نیزا ,دوب دس»

 و ابقدنخ رکا نامرفب فلا ۲۰م .رآلا شاش یور «اپبق»

 - دبابن کف و پوت زا یبیسآ هروصتم رکعل ۷ ,دش رفح اپبقن

 - ۱۲ و ۱۲۲:۱ یدحا ةآرم هب كر

 دا ی

 و «۲ع۷:۲ تاقبط و «فلا ۲۰٩ زن الا ساق یورب ,هداتسرف سک»

 تم و ۱۲۵۱ یدحا ةآرم و ۱66:۲ یویاد و ۸ نازک 1

 یروهال نیدلا ماظن انالوم نایشت هعلق رئاس و نابزمه» ۷۸۵:۱ یمیحر

 یار تنکسم و راسکنا و زجع یور زا (دوب نابزمه نزردب کار

 ساعلا و دون تمزالم ارما هلسوب ات .دنداتسرف نورب ناما بلط

 و - دنداد تصخر ناما دم اب ار وا و یداقا لوبق ةجرد هملق لها

 ات دندنادرگ دزمان ار رظان تلود هجاوخ و لاقب ناح لع مسات

 - دنراب تمزالم هداد اسالد ار نادنهعلق ماع و نایزمه

 -ءار شراخذ» هختسل ود ره رد «شراخذ»

 هام كي رد نصح نیا ریخت ۳ همانرکا یورب «دیآ هدوم لس

 و - ب ۲٩ خیراوتلا ةديز هب گر زبن - تسب تروص زور هدفه و

 - «دیشک هام ودب هرصام تدم»م ۲ تاقبط لوتقپ

 ةارم و ۲ فویادب و ۰۳۹۳ همان ربک | رد اذک .لاوش روش ۰

 -۷۸۹:۱ یمیحر رت آ« و ۰۲۸۸:۲ تاقط و ۱۲:۱ یدجا

 تاقبط و .ب ۲۰٩ رنالا سنافن یورب - ءازیا» رع رد «یاذپا»

۳۹۳ 

۱:۷۰ 

۱۳: 

۱۳: 

"2۳۷۱ 

۱۳: 

۱۳ 

 یشاوح

 هنتف ةدام هک ( ار ) یتمب و - دندرک دازآ ار ناریسا رتشب ۲

 دارم و ۳ همانرک | رد اما - دندناسر اسایب «دندوب داسف و

 ۵ هق :ندزب ناز تک ار ناب مه هک هتخون ۱۲۵: یدحا

 را وتنا ةدز یر - ۲۹:۲ تاقط رد اذک نوکذم رپش خلس»

 - دراد ار هدعقیذ خلس» ۲۹۰:۱ هتشرف و .ب ۰

 یورب اما -۲۹۰:۱ هتشرف و ۲4٩۹۲ تاقط رد اذک ءویج راهب»

 غراوتلا ةدیز یررب و هنالکب ٌاح یجرهب» ۲۰ و ۲۹:۳ همانرکا

 «ویجرهب» همانرک | لاو یدح خخرات رد و - ,لم هراپبب فلا ۰

 ۱ - دش هتشک دوخ یابرقا تسد (۱6۸۸) ههج رد هک

 (۱۵۹۲) ۹۷۰ رد ۲۵:۲ تاقط و ۳۰:۳ همانرک ا یورب ,لاس هد

 - دنام تارجگ یارما زا یی ناعزگنچ اب «هدش رارف هرک آ زا

 نکدب و ,تشگ نایازریم تسدمه نما لخ و نانط رد تازا دمب

 - درپم یلکوم ار وا رکا - دیسر رکا روضح هتشگ ریسا هک تفر یم

 - تسه هلپاقم اب یا ینعع هک دشاب یم ,یازا» باوص و - اذک .یادا»

 زا ۳۰۰ ص) ۱۱:۷۳ ةيشاح هب كر - دالوف قلتق ینعی :دوخ هک و ک»

 - ( رضاح باتک

 نیدلا فرش ۲۰:۱ هتشرف و ۳ همان رک | یورب «سبح و دنپ رد»

 - تشذگرد هتشگ سوبحم رایلاوک ٌملق رد نیسح

 _ ,نایهاپس» هست ود ره رد نایهاپی»

 - «یعش» هخسف ود ره رد ممش»

  تسین روکذ» رگید ذخام رد تاییزج نیا ؛اقافتا»

 الاح و مقاو یئبب یاوح رد رک لاگترپ تارمعتسم زا کی .نمد»

 بسا هقخ .دنه هرربج لناخ
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 - «یلاثم باتفآ» كع رد ,لاثم باشد ۲۳,۷,

 یفویامم توناق هب كر - تسا هغورادربش یتم کچا :نابکچا» رج

 - ۱ یتح ۲۶

 -:دوشیم :هقارگ ات تخرد دا رک تسبقرع «یژات» سرفم ,یرات ین

 - ؛یزور» هخسأ ود ره رد هزور» ۷:

 ۰۲۱۹:۲ یعیحد رام و۰۱۷۹:۱ یدحا آرم یورب «هدعقیذ رهش را ۷:

 فلا ۲۰۷ رثآ.اا سئاش و ۷:۲ تاقط و ۰۳۱۳ همانرکا و

 ناوید ) نالسرا مساق لوقب و «هدمقیذ مرابچ هنشود زور رک ا

 : هتفگ هکنانچ «دش دنه مزاع هدعقیذ مرد (هیشاح ۳ گ

 نامز كدنا رد 5 لب نویامه تخ و علاط

 هاشداپ ربکا تارجک روشک حس درک

 دنسمب دش مزاع هدعقلایذ مود اهنازا نرچ

 هاوخ ,هدعقلایذ مود» زا نآ خرا «نالس را

۹۸۰ 
۱ 

 جیلق» " تاریوا یدریادسخ ریما لب ًآ یدربیرکنت ریما نب ؛ناغدجم

 دزو یدنچ هک «یریگناپج و یهاشربک | یاما مظاعا زا «یلابرق یناج

 . دش توف رواش رد (۱۹۱۳) ۱۰۲۲ نابعش ۲۱ ,دوب ۵ هاشداپ رک |

 هام دنچ و لاس ۲ شرع - یتفلا صلخت هب تفگیم مه رعش وا و

 ؛ینویا همان ریه ارج 4 ناخ میلق
ِ ۳ ابج لار (ناخ جیلت دم مسابز یدمت خرات - دوب

 »"#ِ و 

 :وهوب املا نیئاقل و هلاسلا ةارم و «نیتشاملا تافرع و تاقط و

 ملقا تفه و ؛یریگنابج رام و «قداص حیص و لا جلت اس

 - 19:۳ امالارت [م هب كر زی و - یزار

 ۰۲۱۵:۲ یمیحر رام و ۲ یویادبد و ۲ تاقط رد «حتف» ون

۳۵ 

۱۷۳ 

۳۹۶: 

۳ 

۳۶ 

۱:۷۳ 

۳ 

 او

0: 

9: 

 ی

۹ 

 یشاوح

 هک ؛تخ ۱۲۹:۱ یدسها ةآرم و هفلا ۷۲:۷ رآلا ساق و

 - تسا با وص برقا

 - دنآیرب ٩۸۰ لاس هدام نیزا «تفرگ ةعلق بجع»

 رفظ رد و - فلا ۲۰۷ لا یئافت رد اذک ,لاح ربش متشه»

 - هجحیذ زاغآ رد «ینی .ةجلایذ لابقتسا فا ه۷۸:۲ هلاولا

 تا راجهج لنقر ثعاب ۸۱:۲ هلاولا رفظ یور زا ,صاصق»

 وا قح رد ناخ راجهج زا هک یمتش و بس ربانب دوب رک ا بضغ

 -دزیم رس

 - تشاد مان لیم نما لبف نیا ۳۵۰:۲ تاقبط یورب «لیف شیپ"

 تسیب» ۳۳۲ همانرک | و ۱۲۱:۱ یدحا ةآم رد شه و تسیپ»

 تاقبط و ؛فلا ۲۰۷ رالا سنا و ۰۱۸۹:۲ ینویادب رد و مت و

 - .هدعةرذ خلس هدج زور ۲

 دارم و ۰۲۹۰:۱ هتشرف و ۰۲۱۷:۲ یمیحر رام هب كر بگتا نیناوخ»

 - ۲۲:۳ همانرک ۱ و ۱۲۰۱ یدها

 و :رنایاچ» رگید تءارق و -.یناپج» هخس رد ره رد یناپچ»

 - تسا رنایچ»

 هفلا ۲۰۷ ری الا سئاش و .۵۷۰:۲ دلاولا رفظ رد ؛یحضا دع زور»

 نماب رک هجحعذ مد» ۳ همانرک | و ۰۱۲۷:۱ یدمحا دارم و

 - دزاد قاطع

 - تسا تث ترابع طوقس نام اج نیا كع رد ,هدومرف»

 - ۲۵۲۰۲ تاقبط رد اذک مدزه»

 ,روپاتیس» ۲۵۳:۲ تاقط رد و ؛روهدس» ۲۳:۲ همانرک | رد «روپتیس»

 - ؛رویدیس» ۱۲۷:۱ یدها ما م رد و
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۰:۱۷۳ 

۱۷: 

۱۷ 

۳۱ 

۳۳: 

۱۱:۱۷ 

۲: 

۷: 

۱۷:۷۰ 

۱۳: 

۳3۷۹ 
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۳۹۹ 

 ۲۵۲:۲ تاقبط و ۰۲۱۱:۳ !ممالار ۲« و ۰۲۱۷:۲ یبیحر زن ام «دالوا»

 ناشن ار تاخخرف و ناخدملضاف ,نالک ناخ نادنزرف زا ۲۹۲ و

 - تسا هداد

 - «تایانعی» هخسآ ود ره رد «تیانعب»

 یویاد و ۲۰۳:۲ تاقبط هب كر ,یدارم هک كل هاجنپ و رورک ود»

 ۳۳:۳ همان رک ا و ۲

 همان یک | نکیل - ۲ ,قویادپ و ۲۵۵۲ تاقبط رد اذک مر مهد»

 - دراد ار «مر مدزاب» فلا ب ۲۰۷ رث آلا سئاش و ۲۷۳

 تلایا رد الاح هک نینآ» ۲۸ و ۳۵:۲ همانرک | رد نما هی

 دنیا نزفب ورو

 ود ار لایناد رکا ۳:۳ و ۲ همانرک ا لوق هدروآ ها ریه»

 تکرح تارجک هب هتشاذگ ,دوب شاءدج هک لنهراهب تز رجخ

 هدازهش ان .داتسرف یعهج اب ار ههگسوهدام تدرع ماگه و درک

 -درآ ریجاب ار

 - دراد مه ار ,هبنش راپچ» فلا ۲۰۷ رثآلا سافت رفص رهش مرد»

 -۱۵ اس روس

 ازرم خیش رع یانیا زا هک-ازرم تناطاسد رثابن زا کی ءازرم هاش»

 - دوب رومیت لپ

 سلافل و ۰۲۹۲:۲ تاقط و ۷۳ همانرک | هب كر ,دناهدرک هرصاحم»

 -۱۲۷:۱ یدهحاةآرم و .ب ۲۰۷ ملا

 - هک و لاک خشن رد ره رد هک لاکیب
 تامدخ ردصم هک تسا تاخ گپ یدرت ةدازرهاوخ ,ناخ تعادم»

 زارفارس یهاش یناسپم _ِ سولج مدرناپ لانم لو هتک ه دی دسل

۱ ۷۹ 

۳۳ 

۱۳۰۱۷۳۷ 

۱۳: 

۱9۶: 

 یشاوح

 لاس رد - دوم یهاره ار رکا ینوتق تایلع نیرد و .تشگ

 ( ۱۵۸۰ ) ۹۸۸ رد و ؛دش  هولام تلایا یاراد مود و تسپ

 دوخ نارکون تسدب هرک آ هار نیپ رد روپگتراس زا تعجارم ماگنه

 «ینویادب لاو یدحم خرات و ؛هههن۲ امالار ام هب كر - دیسر لتقب

 - تاقط و هءانرکا و یریگنابج ماشاقا و

 یویاد و ۰۲۹۸:۲ تاقفط و ۳ همانرک ا مرابچ و تسیپ"

 زور تش اچ" ۱۲۹:۱ یدحا ةآارم و «۲۲۰:۲ یمیحر رث ام و ۲

 - دراد مه هنشک

 ۱۲ ایس هرومس

 ؛نکمع» هخسُل ود ره رد .نکعر

 -فلا ۲۰۸ آلا یئافت زا حیحصت و ؛تفايزاب» هخس ود ره رد

 رابچ» ۱3۷:۲ ینویاد و۰۲۲۲ و ۲۲۱:۲ یمیحر رت ام یورپ .دصناپ"

 -«هور دص

 : هتشوپ یضاف یضف ,زور

 درک زور هن هب ههام هن شبنج درک زوریف بک وماب 5 هولج

 - 0۱:۳ همانرکا و ۹5:۲ یویادپ و ۲۲۹:۲ یبیحر رام هب كر

 - «مدخ» هخسل ود ره رد مرح»

 ۱1:۲ یویادد و «ب ۸ در اکیا ساش رد من و زور ود رد»

 - زور ود رد»

 - هورک دص۱ ۱۹:۲ یویادب رد .لپچ و دص كي»

 و تسب هبنشهس زور» ۲۰۱۵:۲ تاقط و ۱۸۵:۲ ینویاد یورب «ریظ»

 :لزوالا عید هنش هسا ۱۲۹:۱ یدحا دارم رد اما .یناثلا عید مشش

 -باتک نیمه زا ۱۳۱ ص هب گر تسا تباتک وبس ههادیلاب هک هتشوف.
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 ةيشاح هب كر - ناناضناخ محرلادع ازریم ینی ,ناخ ازم باوث» ۱۲۳۰۱۷۸
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 ثایغ ريم هجاوخ يه. و ۲۹۵ ۲ تاقبط لوقب ؛دنوخا - ثابغ ازریم»

 یی دیم نب فیطللادبع ريم نب ناخبیقز هب بطاخم دنوخا لع نیدلا

 رگدابج و یهاش رک ا یاما زا ؛خروم ثدحم همالع ینیوزق یفیس

 - دش ترف ریجا رد ( ۱۹۱ ) ۱۰۲۳ لاس رخالا عییر رد ؛یهاش

 و همان ریگناپج ةلاوص یدمحم خخرات هب كر- لاس ۸۰ بیرق شرع

 تافرع و ؛تاقط و ,یییگناپج ةماسلابقا و ,ردب نبض رد ینویاد

 تیرگی شام و خوار میلقا تفه و ؛نیقشاملا

 دابک زا :ینیمزق الماقآ نب لع نیدلا ثابغ ازریم ,ناخ فصآ»

 - تسویپ قح تحرب (۱6۸۱ ) ۹۸۹ لاس رد یهاشرک | یاسا

 ران و ۰:۱ ارمالارث ام هب كر . تسا خخرات «داب شا وام دلخ»

 - تاقط و «ینویادب لاو یدجع

 :كجک ادبع هجارخ» ۲۱۵:۲ تاقط یورب هجاوخ كجک هلادبع»

 هچلم دزن یهاشرک ا یودرا رد و .دوب لابناد ةدازمش یاه هدع, زا

 ارهالار ام ی لو بدرع نوع ر دعضم .نلاس هدشخ. رشازآ

 رد مسا نیا یالما - همانرکا لاو ید خرات و ۰۳

 رد و .كچک»ارمالا ژ ام و یدحم خرات رد ,كچک» هسانرک ا

 - تسا ,كحک» تافط

 نسرفص دوجواب هکوک تناخنیز گرزب ردارپ «کرک تاخ فیس

 لوالا یدامج ه رد - دوب هدش ینازرا واب یرازهراپچ بصنم

 زا شرع اما  دش هتفگ ازرم نیسحدمحم لا نخ (۱6۷۳) ۱

 .تافط و :ینویادب ةلاوع ید خرات هب كر- دوب رتنک لاس سم

۳:۱۸ 

۱:۷۹ 

 :یمیحر رام و نانلا سئافن و «یریگنابج ٌهمانلاقا و همان رکا و

 عئاو زا ار وا ترف ۳۷۳:۲ ۱مالار ام رد - قداص حبص و

 - هدرلش ۵٩۸۰ لاس

 عید ۲۰ ءارما مظاعا زا و .ههاشداپ ربک | ةکرک .تاغنیز»

 ارسالا رت ام هب گر -دش توف هرک آ رد ( ۱۸۰۱ ) ۱۰۱۰ لوالا

 و .لویاد و تاقط و «همانرکا ٌهلاوع یدجم خرات و ۲

 - یزار ملقا تفه و قداص حیص و ؛یریگنارج ةمانلابقا

 رک ا یاما رابک زا «یگیب ناگوچ هدنناوخ ریم رسپ .ناخ هللادبع دیس

 + تفگ دوردب ار نابج نیا (۱۵۸۸) ٩۹۷ لاس رد ریمشک رد ,یهاش

 ید خیرات رد - ۲۰۸:۲ ینویاد و ۲ ارمالارت ام هب كر

 - هتشول ۹٩۹5 لاس رد ار شتوف یویادب ٌهلاوع

 ۰:۳ همان رک | رد و - فلا ۲۰٩ رث الا سئاش رد اذک ,نراتچ»

 - .تراتج

 ۵-۷ :فلا ۹ نا سافت اب (۸ س) ؛تعاس نامه تب حیص تقو»

 - دراد قراطت

 - تسا (راورام) روپهدوج تیحان رد لامما ,رولاج»

 - ته ها هخسل ود ره رد «تمرزع»

 - تسا «روپ نا وگهب» سرفم «روپ نا وگب»

 49:۳ همانرکا رد و-فلا ۲۰۵ رتآلا سئاش رد اذک «هسوید»

 تاقط یور - هی ۱۲۹:۱ یدحا ةآارم و هسید» ۲۹۵:۲ تاقط و
 - دندیسر هسید ٌهيصقب ۹۸۱ هنس لوالا یداج هام مود

 هنشهس زور ب ۲۰۹ ر لا سئاف یورب - یهژلگ سرفم ؛یرگ دودح»

 - دندیسر «تسا داپآدمحا یهورک ۱۵ رد هک یرگ یحاونپ روکذم هام موس



۰۱۷۹ 

۱۸۲ 

۱۹ 

1۷ 

۱۳:۸۰ 

 ۲۰ هک یرگ هبصت یحاونا ۲ یویاد و ۲۱۷:۲ تاقط لوقب و

 عضو هک هتشول ۱8۰:۲ یدحآ ةآرم رد و- ؛تسا دایآدجا نه

 :۷:۳ همانربکا - دندیسر «تسا یرک ٌةبصف تافاضم زا هک هناوهچ

 - هتفگ هنایتوج ار نآ

 و ۰۲۰۷:۲ تاقط وب ۲۰٩ رن الا سئاش هب كر «دندش قرفتم»

 -۱۳۰:۱ یدحا ةآرم و ۱۹:۲ یویادب

 ایلوار 16:۳ همانرکا و ۰۱۳۰:۱ یدحا ةآرم یورب «ناشیا رادرس»

 - دوب هعلق رادرس یدالوف ناخریش مزالم مان

 بز ها یخ ره هو خر

 ۲۰۵ رت الا سلاقن زا ۱۸۰ ةحفص لوا رطس ات اجنیزا حبص تقوا

 - تسا هدش سیاقم فلا ۲۱۰ و ب

 .ب ۲۰۸ رت آلا سئاش رد اذک لوالا یداج رهش ع هبنش راپچ»

 ۱۳۱:۱ یدحا ةارم و ۳ همانرک | رد اما - ۲ تاقط و

 - هتشو والا یداج مجن هنش راپچ»

 ۰۸:۳ همانرک | اما - ب ۲۱۰ رنالا یئاش رد اذک ؛یهورک ود»

 - دراد :یهورک هس ۱۳۱:۱ یدجا دارم و ۰۲۰۸:۲ تاقط و

 زا نافلاخ رک هتشون فلا ۲۱۰ رنآلا سافت رد .دنتسه رادریخ»

 - دندوبن رادربخ قلطم هاش ندمآ

 - تسا هدش لقن فلا ۲۱۰ رن الا سئاش زا تب نیا «تبد

 زا یور ات .دش یخز شیسا ۱۷:۲ ینویادب یورب «هاگان كيب»

 و- دمآ شیپ یو هار رس رد یوقز وب و ,دروا قیرگب :زت

 «هدش وا ریگنانع لجا یضاقتم هاگ ان- دنابجم نازا ار پسا هک تساوخ

 - تخادنا هدشک نیمزب نیز زا

۱۷: 

۳۳: 

۱۳:۸۳ 

۳۰: 

 تاقبط و ۰۲۲۳:۲ یبیحر رام و هه:۲ همانرکا یورپ «نتخان»

 -«دتفا ی تلذع نیمز رب «هدیسر موقز تسبراخم شپسا یاب ۲

 - هه:۳ همانرک ۱ هب لر - دوب یهاش یاه رکی زا کی ؛لع یادگ

 وا كلرت لع یادک هک هدرک لقن یخرات زا ٩۰۸:۲ هلاولارفظ رد اما

 -دیناسر لتقب هدرک راتفرگ ار

 نام ۱۳۵:۱ یدحا ةآارم و «هن۳ همانرکا یورب ءاه هجار زا یکی

 تاقط و .فلا ۲۱۱ و ب ۰ رنالا یئاش قباطم و .ههگنس

 - ههگنس یار ۱۰۸:۲ ینویادب و ۲

 و.۰۲۷۲:۲۷ تاقبط و ؛فلا ۲۱۱ رالا سافت هب كر ءانف باقرغ»

 و ۱۳۵: یدتنمها ةآرم و ۱۹۸:۳ یویادب و مه ۳ هتمانرکا

 - ۰۸:۲ هلاولا رفظ

 - ۰۸:۲ هلاولارفظ هب كر «ناخفس»

 و «فلا ۲۱۱ رن آلا سئافن و ۰۲۷۲:۲ تاقبط یورب ,دندروآ لقب

 رایتخا ۲۲۶:۲ یمیحر رام و ۰۱۹۹:۲ یویاد و ۳ همانریک |

 شرس دناکر .گنیب .بارپس و .دش ریگتسد یرازموقژ رد زین كللا

 -.دروآ ۳3 شیپ هب هدیرپ

 هام اب طناب تراش بهییسا تق ظوقر :تیمالع رک رک جم
 - هتفر نیب زا لصا

 - «معاظع» رع رد عازع»

 - تسا هدش لقن ب ۲۱۱ ر الا سئاش زا تب نیا «تید

 یورب اما - هتشو «زور جن ب ۱ رب الا یئافت رد نور هدزنا»

 تاقط و ۰۱۷۰:۲ ینویادب و ۲۲۵:۲ یبیحر رز ام و 4۳ همانرکا

 سکرح دابآدحا زا لوالا یداج ۱٩ هنشک زور رکا ۲



 1۳۲ یراهدنق خرات

۰:۱۳ 

۱۶: 

۱: 

۳۱۶ 

۳:۸۵ 

۱۲۳۱۸۹ 

 - دشاب هدوب زور هدزاب اي هد شمایق اذبل - درک

 هبنشکی زور ربا کاریز ,هداد ور ورس ار فلوم اج نيا «زور هد»

 مش هنشود زور و .دومرف تضبن دابآدحا زا والا یداج مدراش

 ۲۷۰:۲ تاقبط و ۰۱۷۰:۲ ینویاد و ۰۲۲۵:۳ یبیحر رام یورب و)

 ۲۳ رد دیاپ اذل - دیسر روپحتفب (۱۵۷۳) ٩۸۱ هرخالا یداج ( مفه

 - 11:۳ همانربک | و «فلا ۲۱۲ رثالاسئاق هب كر - دوشب هار مطق مو

 - «میقما رع رد .میخم»

 - تسین روکذم شتوف خرات ذخام زا كي چیه رد ءانف تخر»

 تآ یاجم و «كلف» دیشروخ یاج رد زا یباتک را ود دیشروخ»

 - دشایم باوصب برقا «میناوخب «دیشروخ»

 نیا "الوا هک دز سدح ناوتم ,ناش رفظم» ظفل زا ,هدا زهاشداپ»

 ۱ - هدوب «ریزو» اج

 نامیالا بعش و دوادیا نئس زا ۱ ریفصلا عماجلا رد «ّلا دارا اذا»

 - هآ قدص ریزو هل لعج ءاریخ ریمالاپ ها دارا اذا :هدرک لقث یقبی

 و 1۷:۳ همانرکا و «۲۸۰:۲ تاقط هپ كر ؛مراپچ و تسیب»

 - ۱۷۱:۲ یویادب

 هطقاس ترابع و «تسا تث طوقس تمالع اج نیا رع رد ۶

 - تفر نیب زا هیشاح اب

 - یهاش دانسا یسب «تاورم
 همانرک ۱ و ۰۱۲۱:۲ یویادب و .ب ۲۱۳ ر آلا سافل یورپ «مدژم»

 دادمتسا تبجم رفس نا و ,مدزناش هنش هس ۲۷۷:۲ تاقط و ۷۳

 - دوبل هلاتب روخسل رب

 تاقط و 2 هدعف ید مدزا ود ۱۳۱۲ یویادب یورب «هضور ترایزب»

۱: 

۱۳:۸۷ 

1۹: 

 رازم ترابز هجوتم هداپ ریجا یهورک تفه زا (مدزس ۲
 یو کراس

 دیدم تدم .زا هک هلاکت رد مالسا ابا یر امر تم رکح ۳ ی

 - هداتفا بارخ
 یویادب و ۸۲:۳ همان کا یو شل یو :هق رک

 راکش .هدرک تضبن ریها زا هام نیا موس و تسپ زور رد ۲
 سنا اما - دومرف تعجارم یرکیس روپحتف هب هجلایذ متفه رد نانک

 - دراد .هجحذ مشذ هبنش هس ب ۲۱۲ آلا
 سیتقم ۱۸۷ ةحفص زا ۱۷ رطس رخآ ات اج نیزا «ندرک هتتخ رکذ
 ۷۹:۳ ةمانرک | و ۱۷۰:۳ ینویاد و ۰۲۷۹:۲ تاقبط یورب ۷۰ ۱ - ب و فلا ۲۱۰ رثآ لا سان زا تسا

 | ع ز هزب اش ید قاع نقح هه هراس 5 هادیف

 - دوب هفاب رارق

 ل - ةنسلل» لصا ,ةنسل»

 - ۱ نهر ةهروس

 انالوم 9+ و ۲۷۹:۲ تاقط و ۱۷۰:۲ ینویادب لوقب «نالکریم»

 ]ی ثب دح ۴ .رد و یقم و دبعتم و دنمشناد یدرس یوره نالکریم

 زا و هاش كريم نیئدحلا ةواقش ترضح ذمالت ٌهلجا زا و نامز

 یگلاس ۸۰ رد ۱6۷۳ ) ٩۸۱ رد هدول یهوک هجاوخ انالوم رای

 - ینویادب لاو ید خرات هب كر - تسویپ قح تمرب هرک ] رد

 رتالا سا و ۰۲۷۰:۲ تاّعط هب كر تسوارگو یاطخ نيبا ۰

 - ۱۷۰:۲ ینویاد و ۳ همانرک | و «فلا ۳

 ردب زا دعب «لاگتب و راپب لقتسم یاراد هنارک ناخناملس رسل «دّواد



3 #۶ 
۳۹۰ 3 ۳۹ 

 ۱۱:۱۹ 5 - دش هتک یرک | جا فا تسدپ لاس راپچ زا سو تشک لاک لاو

 "۳ و ۰۱۵۱: االارت ام و ءرضاح پاتک زا ۱۳:۲۱۸ ٌطفص هب و

 ط 7 و تاقبط و کاخ لی نیح خیراوتلا بختم لاو یریع خرات

 و «یمیحر رام و ,همان رکا و ,یویاد و ,هتشرف خیدات و ؛لودج

 - ۳۷۳ یهاش خیرات هب گر زین و - قداص حبص

 : هدرک لقت رکا لو ۷۰ هرکذت رد تایپ دن .مباب ناب
۱۳:۸۸ 

 - «دیئام یاپاب ناخایش»
 - « ید ی! رع رد «دیش یم» ۱۹

 - هدش توف (۱۵۲۰) ۲۷ رد ک تسا یاج یفتاح الم زا مزد ۳

 «زیسلا بیح «سنافتلا سلاح ,یناس نت لاو یدحم خرات هب_كر

 هک دنا هدروآ و - یهانگ ةرکذت :نیتشاملا تناف رها هوا میلقا تفه

 یاج یولوم زا تصخر «دومآ نون لبل من ؛دارا یفتاه نوچ

 ةمطق نیا باوج رکا هک دومرف یولوم - تساوخ ( دوب شلاخ ر

 .:تسنیا هعطت نآ و - دنوگب تفگ دیناوتتم یسوط یسودرف ةروپشم

 تشارس ار ون تست هک یتخرد

 ۳ ۱ تشهب غایب یاش رد شرک

 ل بآ ماگ شدلخ یوج زا رو

 بان ریش و یزید نیبگلا خی هب

 دروا راکپ رهوآ ماجا ۳

 دروآ راب خلت هرم تام

 و یدلوم - دینا رذگ یولوم تمدخ هتفگ همطق نیا نآ

 ۱۳: ۱ اک تسآ) یضخ و راز نکیل هدیا هتشاذگ هضیب كي یتی ره رد هفت

ام نون لیل هعاخ) - دیئوگب هسجخ تای وتثم
 3 -( هو هحفص ع۱۸۱۹ روشکل و حبط «یفت

 باوج رد یفلام

 نی

 - نارادرس ینعع .نایچا وت»

 ربخ ینعع «راج»

 اب (۱۵۵۲ ) ٩۰۰ نسرد نویامه یچهرفس کیب هلچ .لاع ناخ»

 رکا شلد وع رب - دون یهارمه همظعم کم رفس رد نارماک ازریم

 دض رب - دو رف یفازرا واب .ماع ناخ» باطخ و راوس رازه هس بصنم

 گنج رد و «دومن ریخست ار دوبیجاح - تشک امزآد ربث تابازم

 (۱0۷۳) ۹۸۲ رد (لاگتب) یئورکت رد ناخمعنم ناناخما اب ینارک دواد

 ارمالارت ام دن لر - تفک یم ۵ رعش یدمه صاختپ وا و - دسر لتقب

 «نیفشاءلا تافرع و .تاقبط و .یویادب هاو یدجع خرات و ۱

 ۳ میقا تفه و ,قداص حبص و هدانرکا و رآلایئاقت و

 یهابتشا ماعئاخ مسا رد ار یدجم خرات بحاص هک محوگ یم یشرع هدنب

 مده ن رادروخرب ازریم "الوا ٩۸۲ لاس تحت هعانچ هداد ور

 کنالاح - تسا گیب هلچ هب روبش هک هتفگ رخآ رد و. .هتشوت ب

 هما رگید, یضخق نادر رب ارم لاعناخ ۸۳۲:۱ امالا ز ۲. یورب

 - تسا یداود نحرلادبع ازریم شردب و

 - دوب یهاش رک ا یاسا راک زا و كارتا لاشقاق ٌهلبق زا :اخاب اب"

 (۱۵۸۰ ) ٩۸۸ رد - هدوم نایاع تاددرت هلاکب و تارجک حتف رد

 ًةضرع هروخ یراهب هب زن شدوخ .هتخاس كاله ار ناخرفظ.

 و «یویاد و همانرکا ٌلاوع ید خرات هب كر- تشک انق

 رد ار شافو ۳۱:۱ امالارث ۲ رد اما - یریگنآپج ًةمالاقا

 ۱ - هتشول (۱2۸۱) ۹

 هسجاوخ درخ ردار و یهاشربک ا یاما مظاعا زا «ناخرزو»

 - دوب لع ناطلس ارهاظ را مان - تسا تاخ فمآ . دجلادع



 ۳3۹ یراهدتق خرات

۱۰۰ 

 .همان رک ۱ و ,تاقط لاو یدجم خرات و ۲۹:۳ ارمالارث ام هب كر

 -قداص حبص و یریگلاپج ةمانلابقا و

 روبنوج تموکح نویامه لبق زا ک کی اباب نبا ,رئالج ناخ مهاش»

 للق لع نامز ناخ تح رد ربکا سولج مراپچ لاس رد .تشاد ار

 ناناخناخ نواعم سولج مهدزون لاس رد و ؛تمدخ روما درعتم ناخ

 سولج مرابچ و تسپ لام رد - هدوب هسیدا و هلاکب رد ناخمعنم

 (۱۹۰۰) ۱۰۰4 رفص طساوا رد - تفای لوبت رد ار روپیجاح

 «۱۰۴:۲ !صالار ام هب كر- تشذگ رد نیسآ ٌطلق ةرماح ماکته

 - همانرک | ٌلاوع ید خرات و

 رد «یالوک ناخ گریم ۷:۳ همان رکا یورب و «ناخ دجا ككریب»

 -هدش هن روکذم «تسا تسد رد هک یذخآم

 (۱۰۸۶) ٩9۲ لرالا عیر ات ۳ همانرربکا یورپ «ناخ نیدلاخ»

 - دش هن تفای رگید ذخآم رد شلاوحا - درب تایح دیقب

 .یروس هاشریش یارس هجاوخ - تسا كلد لوهپ شا ,ناخدایعا»

 وا دمع یاضقلا دعب - تماد باطخ ناخرمحم ماه ملس دبع رد و - دوب

 . و ؛تشگ رومام هلام روما حالصا هب هدش رک ا یارما لخاد

 ریعم هلاگِب و راپب ویخسآ رد سپس - تفاب باطخ یرابداعا

 رکهب .تبالو رد ( ۱۵۷۹ ) ۸٩ لوالامیر مد رد - هدرب تامدخ

 ۱ ارغالارنام هب لر - دیسر لتقب دوخ یک مان یع دوصقم تسدب

 + خرات و «یمیحر رث ام و همان یک لاو یدجع خرات و ۱

 - ۸۸۵ هنس رد تاقط و «دنس

 . لضفلاوبا لوقب دم ارما رابک زا و هاشداپ زکاا رذو یرتهک «لمردوت»

7 
1 

1 

۱۳*۰۰۹ 

 یشاوح

 طساوا رد - دوب ماتقتا هب لئام و دانعاب نکل ,صرح زا للاخ

 ارمالا رت ۲۰ هب گر - دش توف روهال یکیدزن رد (۱۵۸۹) ۹٩۸ مرح
 :یریگناپج ةمالابقا و ,همانریک | لاو ید خرات و ۲

 - تاقبط و ,قداص حبص و

 زور» ۲۸۸۰۲ تاقبط رد و -۱۷۳:۲ یویاد رد اذک ,رفص خلس»

 ۱ سال رد و «رفص ۴ همان رک | رد اما -ءرفص خلس هبنشکی

 - ةلاعسل و نیناع و یئا رب خاس» فا ۲۱ رثآلا

 و ۰۸۷: همانرکا و ۲۸:۲ تاقط رد اذک :یاهدا زهاش»

 ار میلس ایت ۱۷۵:۲ ینویادب رد اما - فلا ۲۱6 زن الا سئاش

 تاهد و کد

 - تسین روکذم رگید ذخآم رد هعقاو نیا «دندیسر روکنام»

 - لاک هشپ» رع رد .لاکیشپم

 - «دنا» رع رد «؛تسا»

 زا را سران هب لوصو درج ۳ همانرک | یورب ؛سراش»

 تامگی و اهدازهاش روبیح زا دوم هحیحص رابخا مالعتسا ناناخاخ

 سناش و ۰۲۸۷:۲ تاقط هب كر زن و - داتسرف روپنوج هب ار

 - ب ۲۱۵ ر آلا

 و ۰۲۸۷:۲ تافط و ۳ همان رک | یورب والا عید رخا وا»

 - دیسر رو) ی هی رقب الا عییر ۲ ذزورپ را ب ۶ رب الا سافت

 تیاورب و یناثلا عید هام عود» ۱۷:۲ ینویادب یورب «روپنوج بنای»

 - هداتسرف روینوجم روکذم هام موبس هنشجنپ ۲۸۷:۲ تاقط

 ام ۲ رونوج زا فلا ۶ ریال یشاتش فر ؛یود یارس

 - تسا هورک تفه



 یراهدنق نا

۱۹۱ 

۱۰۶ 

4 

۱۱: 

۱۳: 

۳2۸ 

 - ب ۲۱۵ الا سئاش رد اذک «یاپمرت

 هرهک اهک و کیک و راورس بآ ب ۲۱6 آلا سئاش اور

 نوا

 رکذ رگید ذخام رد اما -ب ۲۱6 رث آلا سئافن رد اذک «یتشک یس

 - تسبن اهتشک نیا

 - دوبگنر لد و ؛ناختلود ابنآ یاسآ ۹:۳ همان رک ا یورب .هتبچ ود»

 .باتک نیا لوا ححصم - تسا ( راپب ) هنتب تیحان زا هک نمد

 و مود رسک و لوا حتفب شظفلت موحرم یودن نیدلا نیعم یجاح

 همان فرش» ؛دوخ عرصم رد ههانفرش فلوم اما - هتشو موس نوکم

 - هدرک ملظن ثلاث حتف و یلا نوکس و لوا حتفب ,تسا یرینم ی

 ایلوا نیدلا ماظن ناطاس رصاسم «یبینم نیدلا فرش ,یبحم خیش»

 سودرف نیدلآبیج خیش هجوتپ - دوب رابب یایلوا راک زا و «یولهد

 شاپ وتکم هلمجتآ زا - تسا دنچ تافیلا یاراد دیسر یناحور تالاک ه

 سدق لاع هجوتم (۱۳۸۱) ۷۸۲ لاوش < رد - هداتفا هفوص لوبقم
۰ 

 - ایفصالا رابخا و دارا رازلگ و نایخالارابخا و هلاسلا ةارم و

 «نیقشاعلا تافرع و ؛قداص دهاش لاو ید خرات هب كر - دید

 زور ب ۲۱۵ رثادا سشاش و ۲ تانقط -یورب «مدزناش»

 لالجا لوزن - هنتب رهاظ رد ییاشاا عیبد مدزاش هذش راپچ

 هسود هک یرامپ جنپ بیرق» هک هتشوف ۱۷:۲ ینویادب و - «دندومرف
ِ 

۶ 
 هل عقاو

 2/۴ همان رک ا و ,ب ۲۱6 راآدلآ تا تیاورب تشک همیسارس»

 رک شیپ هب تلاسرب ار هلاکلپ خاشم زا یکی ناناذفا رگید زور

 لوزت ناناضاخ لزنم رد + دنلب براقتم تسی دبننگ جنپ هنتب یهو

۱۲۳۲۱:۱ 

(۹ 

۱۱۹۳ 

 یشاوح 1

 ات واب نم هکلب ....۰۰معا هدمآ گنج مزمپ ام ,تفگ رک | - دنداتسرف

 هتپ لقب س نانخس نيا عاتسا زا روکذم خییش - درکماوخ گنج

 - ؛درک تدواعم

 - هام مدژه» ۲۹۲:۲ تاقط یورب :مدزول»
 همان ریکا و .فلا ۲۱۱ و ب ۲۱۵ رثالا سافت یورب «متسیب ی

 مسیب +بنش زود رخآ ۲۹۲:۲ تاقط و ۱۸۰:۲ ینویادب و ۳

 هنتب علف رد ناخ داد هب روپیجاح طوقس ربخ یاشا عید ريش

 یرک ةزاورد هار زا کی و تسب هینشکی بش فصن رد وا - دیسر

 یویاد لوتب و ) هدنان هجوتم .هتشآ یتشک رد ( هچ رد یعع)

 زود ۴

 - «رارف رب رارق» لصا رارف"

 داد یارما رابک زا .هلودلا نکر هب بطاضخم ییارک ناخ ءرجوگ»

 نام حق زا دعب "هدش یز ناناخناخ اب دژاد کنج رد ینارک

 ٌهلاوع ید خرات - دش توف (۱۵۷۵) ٩۸۲ هدعقیذ هام رد از

 -قداص حبص و تاقبط و یریگنامج ٌةمانلاقا و .همانرکا و ,ینویادب

 ءار هلاکتب ٌهزاورد ناخرج ؟ فلا ۲۱۰ ر الا ساق یورب «هزاورد»

 ار هناخوهآ ٌةزاورد ۱۰۰:۳ همانرکا و ۰۲۹۳:۲ تاقط لوقب و

 - هدوشک

 .۱۸۱:۲ یویادب و فا ۹ رالانئاق هب كار ؛هدروآ موجب

 تا همان ربکا و ۰۲۹۳:۲ تاقط و

 زا فلا ۲۱5 زن آلا سئاقت لوقب ؛یسراف یاب ود ره مضب «نپ نا

 - تسا عقاو هلاگب هار رس رب و میظع یلمآ

 ۰ _ نالک ٌةراقت ینعع :اکروگ»



 ۳۷۰ " یراهدنق خیرات

۱۳ 

۳ 

 +۱۲۵ نارع لآ ةروس

 کتک یایرد رانک رد ؛دشاب یم هورک ۲٩ هلصافب هنتپ زا هک «روپایرد»

 -۲۹۵:۲ تاقبط هب گر - تسا عقاو

 - ؛ناخربک» رع رد ناخرجوگ

 ۰۱۸۲:۰ فویاد یورپ و -ب ۲۱٩ رت آلا سافت رد اذک ؛یماننالف»

 داد تیکلم زا لف شش و هاجنپ "الوا ۲۹۵ و ۲۹۲:۲ تاقط و

 ربکا تسد رگید دص رابچ هب بیرق تاخرجوگ بقاعت زا دعب و

 تم

 فلا ۲۱۷ رث الا ساق و ۰۲۹۰ و ۲۹۵:۲ تاقط ران «ناخقداص»

 مظاعا زا ,یادلود ناخدمقداص ( تسا رضاح باتک زخام گر

 یکد روهاش رد ( ۱۵۹۹ ) ۵ نابعش مد ؛یهاشربک | یامما

 ریک | ةلاوص یدحن خرات و ۷۷ ع:۳ ارمالارم آب ه كر ۳۹ توف

 هب نرمی کز او حبص و یرگناپج ٌثماشاقا و همان

 - تسا عقاو گنگیایرد لحاس رب ۰۳ تاقط یورب «روپثارغ»

 بآ رانک زا» فلا ۲۱۷ ری آلا سافت یورب «راپب و هنتب تبالو»

 هب لصاح لاح رورک تسب «تسا هلاگنب لوا هک یمرگات گک

 ناخلقدمم هب ار روپ یجاح و «دندومرف تیانع ناخمعنم ناناضناخ

 ناخ نونجم «تسا هلاگتب تختیاپ هک ار هدنات و «دندرک تقفش سالرپ

 لاع تاخ هب دوب یجاح راکرس زا تهرت تیالو و «دنداد لایق

 و «دندیشخم_لدردوت هجارم هب ار هسیدا تیالو و «دندرک فلل

 ناخ فسوی ازم هب هدوبهدش ریخت ناخلق دم زا هک ار دوا تبالو

 تاخقداصدمحم هرک تیالو نینچ ۵ دادرک ترم یوضر

 لوقب و - ,دنداد ناخ تحرفب ار ساتهر تیالو و .دش تا

۳۷/۱ 

۱۷۰۱۹۶ 

۸: 

۱۳: 

۱۳ 

۱۳ 

 یشاوح

 لا یی رم را ق و سرا و نرخ اهون# تای
 از ریع ار نآ ماعها .هتخاس برسنم هفیرش ةصلاخ رگید تانگرب و
 - دندوع ررقم لاو یرکس مهار ی و خور دل ریم

 - دوب (۱۵۷4) ۹۸۲ لرالا یدامج مود هب مجار کح نیا ۰:۲ هنگ 1 ب7 یویادب و ۰۲۹۵:۲ تاقط یورب «ناخرفظم بانج»
 رد - هدوب هاشداپ نویاش .نامالغ زا لیخ هصاخ ,ناختحرف»
 رخاوا رد - دیناسر مدقتب .وزامام یزرفش ]ورم سعی «ینب
 ۹۸4 رد یبجک هجار شروش رد هک تشاد ار هرآ تلایا ییاگدنز
 الا و یدمع خرات و ۱۳ امالارت ام هب گر-دیسر لتقب (۱۵۷۰)
 «یرگناج ةماشاقا و هتاقط و :قویاد و ناشر 1
 بسپ -دوب دهشم تاداس زا .ناخیوطر هب بقللا كريم ازریم»

 نابرقم تعافشب رخآ - دهدب یشام ردقب هک دوب هراثا ار نالف اما -دنتخادنا لیف یاب ریز رکا نامرفپ ار وا «ناخلقلع نامزناخ تناعا
 "لوا - دش تابانع دروم یدنچ زا سپ و «تفاب یشخناج دیو

 ۷۵ لاس ات - تشک هآ اگنب تلابا ینتم سپس و روینوج نارید
 - تشذگرد یرک !تافط ماعا زا لق و ,هدوب تایح دیقب سولج

 - ۲:۲ تاقط و ۰۲۱۸:۳ !مالار ام هب كر

 رد ( ۱ه۸چ ) وهم طساوا رد و ,دنابر مدقپ تامدخ ریمشک و هناتوپجار و راپب و تارجک رد «گیب مرتم یب .ناخ لع هدازریم»

 ران و «۲۵۷:۳ اممالارت ام هب كر,- دش هتشک نایرمشک گنج
 ةرکذت و ینریادب و «یریگنامج ةمالاقا و همانرک ا ٌالاوع ید

 - ریشک خرات و «یهانگک

 یصیم _ثدرا ف لاصلا یضرم دنزرف» ب ۲۱۷ رث آلا سافت رد «ناخیزاغ هاش»



 شا یراهدنق غغ رات

۱:۹6 

"۹۰ 

۱۷ 

 یهاشرکا یارما زا وا و _ هتشون «ناخ یزافب بقللا دحم نیدلا قس

 یدم غخعرات هب كر - دش توف (۱۵۹۲) ۱۰۰۱ رد هلاگتپ رد و ؛دوب

 - همانرک | لاو

 ود ۲۹:۲ تاقط و ۲ فویاد یورب «لوالا یدامج مجنپ

 متفه هنشود زور رث آلا ساق لوقب و .لوالا یداج مشش_هبنش

 - روک ذم ررش

 هب بقلطا ماظن یضاق ب ۲۱۷ رث لا سئافن یورب «ناخ ماظن یضاق»

 مهاربا نیدلا ماصعالم درگاش - تسا ناشخدب زا شلصا ناخیضاق

 رکا روضح روپناخ رد - هدوب (۱۵۳») ٩6۳ م ییئارفسا دم نب

 - دش تجرع واپ ناخیزاغ دعب و ؛ناخیضاق باطخ "الوا _ لا

 زا و «هدرب زین تارجگ رد ناناضاخ محرلادبع ازریم اب یدنچ

 ۷۰ رمعب دوا رد دوخ لوبت رس رب - هدوم مات ةدافتسا شروضح

 خیدات هب كر - تسویپ قح تحرب (۱0۸۶) ۹٩۲ پجر رد لاس

 .«یمیحرر ۰ و ؛یریگنابج ةمالابقا و همانرک | و ینویادب هلاوع یدجع

 شتافو هک ۸۵۷:۲ اسمالارمآم ه كر زبن و- تاقبط و نادلا ةفحت و

 - هدرک رکذ ۹4۹۰ رد ار

 - ۲۹۷:۲ تاقط رد اذک «هبور رازه جنپ والطم ریفش رک

 تسا یسک یجاورپ و -۲۹۷:۲ تاقط رد اذک «یرگ یا ورب»

 ر الا سئافن رد هانچ - دشاب یهاش ماکحا مقر هب فظوم هک

 هان تابج هاگرد نیا تایقتم كلس رد هک هتشول " فلا ۲۱۸

 - تفاب ماظتا

 - ۱۸۲:۲ قویادب رد اذک مم

 ةرغ رد رکا ۲۹۸:۲ تاقبط و ۲ فویادب یورب ,بجر ربش ۷۰

۳۷۳ 

1۹3 

 یفاوخ

 - دیسر یلهد هب پجر هام

 یویادب و ۲۹۹:۲ تاقبط و ۰۱۱۰:۳ همانربک | یورپ «نابعش لئاوا»

 رد و ,هدومرف تضم یلهد زا ناعش هام لئاوا رد رکا ۱۳۸9۲

 - دیسر ریجاب نانعمر لئاوا

 - «تشارفارب» رع رد .دنتشارفارب

 یوبادب و ۰۲۹۹:۲ تاقط و ۱۱۱:۳ ههانربک | یورب «نکوک ازم»

 روضح هلایتپ عباوت زا لونران رد نابج ناخ و هکوک ازم ۲

 - درک تدوع تارجگ هب ناطمر طسوا رد رکذلا لواو ,دندیسر ربکا

 - «ترایزب» رء رد ؛ترایز»

 طسوا رد ۳۰۰:۲ تاقط و ۱۸۵:۲ ینویاد یورب تضپ دصق»

 - تشگ هفالطاراد هجوتم ناضمر

 - ؛تانگرب رع رد ,هنگرب

 دص كي» ب ۲۰6 سافلا جرد رو ۷۳ همانریک | یورب ؛یرورک»

 - دنیا تسارح ار تاصااخ هک دننفای تصخر لماع ود و داتشه و

 رورک كي غلبم هک دندوب هدرپس یاج ردقن آ ار لماع ره نوچ و

 قباطم و -.دش یرورک وا مان راگزور نابزب «یقفای عافتا نازا کت

 رورک كي ندش عورز زا دعپ هک ار ینیمز رادقم نآ» ۱۸۹:۲ ینریادب

 نآ هدربس... نادمتم زا ییب هتخاس ادج دوش تآ لوصحم کت

 عورزعان نیمز یا لاس هس صرع رد ات - هداپب مان یرورک ار

 ناشیا زا مادک ره و - دنناسر هرماع ٌةهنازخ تیافک و دزاس عورزم

 رد لمعب دیاب هجانچ طباوض نیا رخآ و... دنفگ لام نناض ار

 و هدش تارو نایرورک ظ زا تناو ربکا و- دمایت

 یاپ زا ممج و - دندش قرفتم فارطاب «هتخورف ار دئزرف و نز ایاعر



 یراهدتق خیرات
۳۷۶ 

۱۰۱۹۷ 

۱۰:۹۸ 

۱۳۰۰ 

 ۲# .تحسسصا سس

 زا یربشیب و «هدمآ لمردوت هجار ٌهسماحم یاپ رد نایرورک و- دانا

 یعج و- دندم را و هجنکش و دیدسش برض هت رد بوخ مدرم

 و٩۰۱۵ یربکا نيئآ هب گر زین و - ذندش كالم .... یدبا سبح رد

 - ۳۰۰:۲ تاقط

 - دشابیم نیمز لصاسحم ندروآ درک شراک هک یک هراد هطوف»

 دوب دنه نیشیپ كولم لومعم دض رب تامادقا یی .هفیرش هصلاخ»

 ی

 راهدنق و لاک و .دندوب هتشاد دوخ لاحم ار تارجگ و رامب تب

 هبوص اما - دنتشاد موسقم لوبت رد اما نایم ار یضارا هلج <

 و تروس و شکنپ و هاریت و روج داوس و هتهت و ریمشک و دزغ و

 ۳ فریاد و ۳ همانریک | هب كر - دوب هدش هب حتف هسیدا

 ؛دوب لومحم نیشذارحص لوتم و كارتا نایمرد نیا نیا پسا غاد»

 یسودرف - ددرگیم حضاو ینیوج یاشک تابج حفصت زا کنانچ

 یو ور جک م وازناا ار .شزآ تیاانع نا وریشون لاوحا رد مه

 و «دوب جور دنه رد یجلخ نیدلاءالع نامز رد ۳ یویادب

 متسیب لاس رد و تفای دیدم رثآ هل دناب یروس هاشریش دبع رد

 - دش اضعا زاب رک ا

 - ۱۸۱:۲ فویادب و ۳۰۱:۲ تاقبط هب كر «وعاط ةلص

 - «هتشاد» رع رد هتساد»

 - دراد ار ,هام شش بیرقا ۲ تاقبط «هام شش جنب

 - ۱۸:۲ یویاد و ؛۳۰۱:۲ تاقط هب كر « لفع یطعحق»

 - ۱۸:۲ یویادب و ۳۰۱:۲ تاقط رد اذک ,لغ نم كي»

 - «شش 5 دش» رع رد ,شش

 - ؛بّرول» باوص وا توش .زاک اذک «بوروب»

 توش

 یشاوح

 هجاوخ لداع نب شاتلکوک لضاف ری نب ناخدوحناطلس ءدومم»

 رک یایا رد (۱۵۷6) ۹۸۲ رفص ۸ هینوغرا یاما زا رکهب لاو ینارفصا

 ؛تشاد هرصاحم ار رکهب حلق هاشداپ رک | ساب هفیلخ رم ناخ لع بع

 الت خرات ًهلاوص یدجم خیرات هب در - لات ۶ شرع - دش توف

 یمیحررت آه و یریگنابج ةمالابقأ و ,همانرک | و ینویاد و ,لودج و

 - ۹۸۳ رد تاقبط و ,قداص حبص و

 رک ۱ یاما راک زا هفیلخ لع نیدلا ماظن ريم نب «ناخلعبم»

 و (۳۵:۲ تاقبط لوقب دش توف هد تموکح رد «یهاش

 لاو ید خرات لوقب و «(۱۵۸۱) ٩۸٩ رد ۲۳۸:۳ امالار ام

 - (۱۵۸۳) ٩٩۱ رد ییگناپج همانا

 ارمالارت ام هب ككر دومن ور ود نیا نایم هک اپشزیوآ یارب ؛لادج راک

 - ۲۳ یوصعم خرات و ۳

 - تساهدیشک طحخ نآ رب یسک رگم ,یعابر» رع رد ,هعطق»

 بانط رد شیاپ و دروآ هل را رب تسم للیف هدیسر ییسآ ار وا یاپ»

 - ۱۰۵:۳ همانرکا هب كر - تشک حورج هدمآرذ نیمزپ .هتخوآ رداچ

 -۳۰۲:۲ تاّقط رد اذک ؛نابعش لئاوا»

 - تسا همسیدا تیالو زکرم سران كتک»

 ۱۹4:۲ فریادب تیاورب و ؛هروتج» ۳۰ع:۲ تاقبط یورب «هلباقم ماقم»

 - «یورکت» ای ؛یهورکلا ۱۲۲:۲ ه.انرک | لرقب و هروهچ

 - هرذ» رع رد «هرز»

 - «تخوآ رد رع رد «دنتخوآرب

 - ۱۹۵:۲ قویادپ و ۳۰۹:۲ تاقبط هب ككر «دیسر لتقب - ناخریگ

 هتشکر خ نوچپ ۲ نویادب و ۰۳۰۷:۲ تاقط یورب هدرک تع زه»
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۱۰۴ 

۳۳ 

۳۳۰۶ 

 حباب «هتفر اج زا شرارق یاپ .دیسر دوادب تراخرجوگ ندش

 - داهن زیرگب ور یبجو

 ۸۳۳ ص و ؛سرانب كنک» ۱ یمیحر رث ام رد ؛سرانب كتک»

 بنا .تفاتک وبس ندا ره-گ نشسزاش تک

 یورب اما - ۱۹1۲ ینویاد رد اذک .داتسرف وا شیپ دصاق ناناضناع»

 تمدخ حلص ماغپ دواد ۸۳۱:۱ یمیحر رام و ۳۰۸:۲ تاقط

 -دول هداتسرف ناب اخاخ

 یخرپ اب ار ماظن خیش و (ولتق ا) وتف ۱۳۰:۳ همانربک | یورب ؛یچلبا»

 - داتسرف نابعا زا

 - ٩۸ هدئام ةروس

 (۱۰۷۵ ) ۹۸۳ مرح ةرغ ۱۳۰:۳ همانرکا یورپ هدمآ س دوا»

 - دوب حلص نشج نیا خرات

 رد اما ۳ همانرکا و ۰۳۰۵۹:۲ تاّقط رد اذک .كتک و هسیدا»

 نت هلاگنب تالو ۱۹۷۳ یویادب

 ۸۳۳: یمیحر لاف و ۲ تاقط رد اذک ؛ررس نیدلا لالج»

 ( ۱۵۷۵ ) ٩۸۳ رد هک روس ناخلالج» ۱۳۳ همانرکا یور اما

 دلش کلاله

 همانریک | و ۰۱۹۲:۲ ینویادب هب ككر - ثاهک اژوهک* سرفم ,تاکروک»

 هروهک» ۸۳۳:۱ یبیحر رثام رد و -۳۱۰:۲ تاقط و ۳

 - هتشو .تاهگ

 هسیدوا هی هدش مزبن (۱۵۷ع) ٩۸۲ رد دّواد نوچ ,هدرک تیعج»

 ؛دنتفاتش تاهگ اروهگ هب لگنم وباب و لک ناملس و راپپ الاک و .تفر

 فرصت هب ار یلامش لاگنب زا رتشیب ناناخناخ ةدومرفب لاتقاق ناخنونج

۳۷۷ 

۳ 

 یشاوح

 رابب الاک و یکم وباب - دون تمسق دوخ ةلییق دارفا نایم هدروآ رد

 اهنیا «تفر كلتکب ناناخناخ نوچ اما - دنتسج هان رام چوک رد

 هب ابنآ - هدروآ تخات نالاشقاق رب روش نیدلا لالج یابنا قافتاب

 همان ربکا هب كر - دوع كک ار ناشیا ناخ منم گنآ ۲ .دنتفر هدنات

 - ۱۹۲:۲ یویادب و ۳

 ۱۹۲:۲ ینویاد یورپ اما -۸۳۳:۱ یمیحر رت ام رد اذک .ناخنیعم»
 هاربه وا و - تسا یوره یراصتا هک یدوخترف ناخد_سجانیدلانیعم

 ر رقم هرگآ سراح یرکا درع رد - دوب ۳۹ لباک زا هاشداب نویامه

 زود ناخ معنم شیپ ۱۸ لاس - تفای یناخ باطخ منه لا یخ

 ٩۸۳ قباطم زن وا دش یتواهچ روگ رد هک مسی لاس و - تفای

 هلاوع یدحم خرات ما ۳ امالارن ام هب كر - درع (۱۵۷۵)

 _ یرگنابج ٌةماشاقا و همانرکا

 - ۸۳۳:۱ یمیحر رام رد اذک .رفص مهد»
 و ؛دول فورعم لدرب و تداشر هب رک داد ِع نیا .ناعفا دینچ»

 تارجک هب هرکآ زا .هدومن رارف و هدیسر_یهاشنهاش تمدخ قباس

 ٩۸4 رد لسحم دآ لاوح رد درب هستفر هلاکنب هب تارجک زا ی

 و ۹۲:۲ ینویادب هب كر - درع ةعفگ حورج هلولگ زا (۱۵۷۰ )

 - قداص حبص لاو ید عرات و ۳ همانریک |

 :تسا رارق نیزا جح ةروس زا تسا مدفه هک هعرک می نیا ظاشفلا

 - ءاشی ام لعفی ها نآ

 تمدخ بجر مرامچ ازریم ۸۳۷:۱ یمیحد رث ام یورپ لاس نیا رخاوا»
 - دوبهدیسر هاش

 طقاس ترابع و .تسا تش ترابع طوقس تمالع اج نیا رع رد



 ۳۷۸ یراهدنق خیرات

۳۳۹۳۰۵ 

۱:۳۹ 

 - هتفر نب زا هشاح اب

 - رضاح باتک زا ۷:۲۱۲ هب كر .هجح یذ رهش لئاو»

 ؛هرس سدق میلم ترضح نالک ردارب یموم خیش رسپ «مهارا خیش»

 - تفای ضیوفت واب یرکیس روجتف تلایا ۲۳ لاس رد «شداماد و

 تامدخ لاگتپ وا زا رک هکوک زیزع ازریم یهارمه *رد ۲۸ لاس رد

 لئاوا رد و هدیدرگ زباف هرگآ تلایا هب «هدیناسر مدقتب_هدیدنسپ

 كر - دربس جاورا ضباش تابح تعیدو (۱۵۹۰) ۹۹۵ هدعق یذ

 «یویادب و «همانرک ۱ لاو یدجم خرات و .۵۷۰:۲ !سمالار ام هب

 ۱ -ییگنابج ةمانلاقا و

 تدخ لار مظعا نا> ۷۱ یمیحر رام یورب «اوزنا جنک رد»

 ور دنهآ :هاز وب تک یوم هتنماد هرگآ رد هک دوخ غاب رد هدوم

 - تسا دوخ ۳ تفر

 -۲۰۳:۲ تاقط و ۰۲۹۱:۳ همانریکا هب كر «ننام و تس هنس

 - «نالقب» ۲عع:۳ همانربک ا یورب ,نالخب»

 - هلع و یناتغچ» رع رد ع یاتفچ»

 (۱۵۷۵) ۹۸۳ رد ناملس از ریم نپ مهار ناطاس ازریم نب «خرواش»

 كبزا ناحهتادبع (۱۵۸6) ۹٩۳ رد نوچ - دش فرصتم نادخدب رب

 تیاج فنک رد ار وا رکا- تخرک دنه هب خرهاش «تفرک ار ناشخدب

 دقع مکیاسنلارکش دوخ رتخد اب (۱0۹۲) ۱۰۰۱ رد و ,داد اج درخ

 درع رد خر هاش - تخاو یرازه ه بصنم اب .هتس جاودزا

 یاهراک نکد حق رد و «تفای یرازه تفه بصنم یگناهج

 توف نیجا رد (۱۰۷) ۱۰۱5 رد - دیسر روبظب روزا نابام

 همانریگنارج لاو یدمم خرات و «۳۲۹:۳ ارمالارث آب هب ككر - درک

 بو و

۳ 

 یشاوح ۳۷۹

 -یریگتاپج 2 و ,قداص حبص و ؛تاقط و «یریل ارج ةمانلاقا 3

 ,ناجاقآ» ۸۳۷:۱ یمیحر رم و «۱هون۳ همانرکا تیاورپ ؛ناج اغآ» ۱۹:۲۰۹

 _ ,ناخ اقآ» ۲۱:۲ ینویادب و ۲۱:۲ تاقبط قباطم و

 هها رهچک لماراپب هجار رس ساد تاوگیب سرفم ؛ساد ناوگی» زن

۳۱۶ 

(۷ 

۱3 

۱۷ 

۱۷ 

۳۳۶ 

۱۷:۳۸ 

 هجار دعب روهال رد «یهاشررکا یاما مظاعا زا «رینآ رادنیمز

 هب كلر - درم ( ۱۵۸۹ ) ۹9۸ مرسحم رد زود جنپ هب لعردوت

 ةمالایقا و .همانرکا لاوص ید خرات و ۲ !رمالا رت ام

 - تاقط و ؛قداص حبص و «یرگناهج

 - باجنر ماحا ۸۳۷:۱ ییحر ر ام یورب «ییاورپ

 یاس رخ های

 دوب ینالوک_سیوا ناطاس رتخد همگی مرح هب یبسم هازرم چوکا
 هب گر - دش ترف ( ۱۵۷۵ ) ٩۸۳ لاس زاغآ رد - قاچبق هورک زا
 نارد هک ۳۱۲:۱ نغولب زا یرکا نيئآ هجرت و ۵:۴ همانرک |

 ۹ِ) مگی مرخ شا

 یمیحر رب آم و ۳۱۵:۲ تاقط و ۲ یویاد یور ؛مدزا ود»

 - :مهدرب اب ۱

 ؛ارهتس» ۲۱۵:۲ ینویاد یورب و - ۱ یبیحر ز ام رد اذک «هروتم»

 - هدوشیم یهورک ۲۰ روچتف زا 5 هروهن» ۲ تاقط قباطم و
 -.تسا روبحتف یهورک تسیی" ۸۳۸:۱ یمیحد رام یور :هورک هدزناب»

 و ۲۱۵:۲ یویادن دنس رپ و هس ۱۵و:۳ همانرک | یورپ «راپچ هس
 ۱ - «یهورک جنب ۲ تاقط
 - (هرگلع عبط) ۶ نیدعسلا نارق هب كر دناهدومرف ورسخ ریما»

 هرفس نوچ ۸۳۹: یمیحر رم و .۳۱۹:۲ تاقبط یورب «قاثوب"



 یراهدنق خیرات

۱۹:۳۸ 

۱۳۰۹ 

۳:۳۰ 

۱۳ 

۱۹: 

۳ 
 را

۳۸۰ 

 ناخ ....هدینادرگ رظننم رکشل و دادما ةدعوب ار ازم ,دش هتشادرپ

 دازگ هزین رارج راوس رازه جنپ هک دش عح ار باجنپ یاح نابج

 ملست ...اد تکلع نآ و هدوش ناشخدپ هجوتم ...... هفرگ هارمه

 - دیامن تعجارم روهالب هدوم نامی

 هک تساوخ یم رک ا ۱۳ همانریکا یورب «هکم ترابز»

 هن رورسم یربک ٌهيطع نیا دیو زا نکل - دهد هلاگب تلایا ار وا

 شیاهوزرآ ندمآرب رد و «تفر هلاگب بوصب نابجناخ توچ - دش

 ٩۳۱۹:۲ تافط یورب - دیلط زاجح تصخر ... دش ریخات یردق

 دن هبور رازه هاجنپ ۸۲:۱ یمیحر رام و ۲ یویاد و

 کاج ... ناخ چیلف دم و - دنداتسرف چرخ ددم تب سانجا یاوس

 هوجو زا رگید هیور رازه تس هک دم کح ار ۰... تروص ردئپ

 ب ناب از رس: کتی میلست تارجک ٌةصلاخ

 ياورامرف نیرخآ داد یابرقا زا ,ینارک ناخ تبیه ن ,ردامب

 - ۱۳۲ و ۱۰۵۰۳ همانرکا هب كر - لاکتپ

 - «مارسپش و هدنرج» ۳ همانرک | یورب «مارسپس و دنوچ»

 - رادرس ینعم «غیلشا

 -۱۳۱:۳ همانریک | هب كر «رک ام ًاتباس

 ردصم لصاح ک ناموناحخ و لابع ینم یهاسبای یتسبای ,یئاسب»

 - دشاب یم ( ندش دابآ ) هاتسب» یدنه

 - «یابلگتج» رع رد ,یاپگنج

 هب و .دوب یرازه و یاما زا ۳۷:۲ تاقبط یورب «ناخ لع بع»

 .تشاد ساتهر تموکح ابلاس نوچ - فصتم یگنادم و تعاجش

 اما - تشذگ رد ( ۱۵۸۸ ) ۹۵5 هنس رد و - دش بوم نییاتتهوپ

۱۳۸۱ 

 کر

 شاوح

 ار شتوف یییگنابج ٌمالابقا و همان رکا ةلاوع یدجم خرات رد

 - ۳۷۷۰۳ !یمالارت ام هب گر زین - هتشوث (۱۵۸۹) ۹۹۷ ناضمر رد

 سدقم ضراب تامگب زا ةدع اب یرجه ٩۸۳ لاس رد «ناخ یور»

 - ۱4۹:۳ همانرکا هب گر - دون ترفاس زاجح

 - تسا ظفل را فذح باوص و -اذک .ار»

 ۳ همان رک | هب كر - كللازعم درخ ردارپ بک |یلعریم زار وا

 - هلادبع از رم ۳ همان رک | رد «ناخهثادبع ازرم»

 - دول هدش عناو (۱۵۷۵) ۹۸۳ رد هک  تاناخاخ توف ربخ»

 ین هراوآ یلدم .هدیزرو یغب یهاش رک ا یاما زا نداپب برع»

 كر - دش هتشک (۱۵۸۰ ) ۹9۶ دد چاره یحاو رد ان .تشگ

 - تاقط و یریگنابج ًةماشلابقا و ,همانرکا و ینویادب هب

 ۱۱۸ ات ۲ همانرک | هب گر ۸6 هنس رفص ربش هرغا

 تاقط تیاورب و ؛هدعقیذ ۱۷ ۲۲۷:۲ یویادب یورپ .هدعقیذ متشها

 - «هدعقیذ یقه » ۲

 ۹-۳ ارمالا نم هب كر ؛درک توف ناناخناع»

 -۳۲۱:۲ تاقبط هب كر «نویاه حب

 كلس رد ۳۵:۲ تاقط یورب- دوب ردقلاوذ لق لیععسا شعا ردارب

 ۱۰۰۵ ات ۱۰:۱ امالار ام تیاورپ و كلسنم رازه هس یاما

 - هدوب تایح دیقب (۱ههو)
 - دوش یمن تفای خرات نیا رکذ رگید ذغآم رد هجحذ ةرغ»

 - ۵۰:۱ ارمالارث ام هب كر - رول اهب سرفم «روپلگ اب

 - تسا لماش زاهب هبوص رد لالا هک میدق تسیا هبصق «ریگند

 - هتفرت خیرات نیژا یرکذ رگید ذخام رد .هجگذ ۳۳۰



 یراهدنق خرات

۱3۳۳ 

۱۹: 

۳۱۶ 

۰:۳۱ 

۱۳: 

۳۶ 

۰۳۱۰۵ 

۳۸۲ 

 - دشابیم لحاس عافد و ظفحت یارب هک یوب یاه يتشک ,هراون یاهیتفک»

 و رازه بیرق" ۰۲۲۷:۲ ینویادب و ۳۲۱:۲ تاقط یورب ءار همه»

 تولدش :یکتسد نآراورس رثکاو ,هتشگ غیردیب غیت فلع ناننا دصناپ

 - «تعامج نآ تارادرس ما ۸۸۳:۱ یمیحر رت ام قباطم و

 - لع قآ» ۲۱:۲۱ هیفص رد و لحم نآ» اج نیا رع رد «لع قآ»

 لع لآ مود و ۸56:۱ یبیحر رام و ۱۹۲۰۳ همانرکا رد اما

 همان رک ا رد و- هدش تبث «لحم لا" ۳۲ و ۳۲۱:۲ تاقبط رد و

 رگید بناج و ,دنکیم یراصح ایرد وا فرط كي لعع ثلآ» هک هتشرن

 میلفع بالخ شیپ رد و «دهدیم ماجارس لوصو قئاوع گرتس هوک

 :هزاع خومس ار قشم

 «دنب رگ یم ,لدلد» یدنمب ار نآ هک تسا منع بالخ دارم ,یآ هیس)

 ۱ - دراد « مظع باللخ» ۳ همان رکا هاچ

 رم و ۰۳۲۲:۲ تاقط و ۱و۸:۳ همانرک | هب كر «عاطم نیمارف»

 -۸46:۱ یمیحر

 - راه ٌهبوص رد تسا یعضوم «توهرد

 - تسین روکذم رگید ذخام رد خرات نیا ؛لوالا عیبر رخاوا»

 رخالا عیبد مدزيس» ۸۷:۱ یمیحر رت ام قباطم هرخالا عییر مدزاود»

 - ۹۸6 هنس

 هب كر هعقاو نیا لیصقت یارب و - یناوشیپ و لابقتسا ین زاوشیپ

 شا ۳ همانرکا

 - دشاب یم .موج» باوص و - رع رد اذک ؛موجر»

 رام و «۱۸-:۲ همانرکا و ۱۳۲۵۲ تاقط رد اذک .مدزناپ
 - ۸۷:۱ یمیحر

۳۸۳ 

۱۰:۳۵ 

۳۲۶ 

۳۳: 

۳۳: 

۱۲۳۱:۳۹ 

۳۳۶: 

1:۳۸ 

۱۳ 

۱3 

 ۳ همانرک | هب كر ؛یعج»

 - ؛یمیقا رع رد «تمیق»

 - تسا هدرک و یسک ار ظفل نا رع رد «نایرکش»

 -۱۷۸:۳ همانرک ۱ هب گكر هدش فیض

 - ؛نواگ لهک رد» ۲۳۸:۲ ینویادب یورب «لم قآ لاوح»

 - ۳:۲۲( ةیشاح هب كر (هایس هوک ینعع) نابپالاک

 - تسین روکذم رگید ذخآم رد ددع نیا ,یدآ رازه هد»

 - هدش دنپ الف داد پسا» ۲۳۸:۲ ینویاد یورب هدش ریگتسد»

 نزچ - دروآ هتفرک ار را ناهجناخ نوشت دارفا زا کی گی نح

 -دنداد واب هتخاس بآ رب ار را شفک یدمان تیاغ زا ,دییلط بآ

 زن و- «تخاس باریم دوخ یحارص زا ار وا نابج ناخ رخلاب

 ۷۱ یمیحر رث ام و ۳ همان رک ا هب كر

 زر ام و ۲ تاعط و ۳ همان رکا رد اذک «دیسر  لتع»

 بتک لاو ید خرات و ۲۲۸:۲ یویادب و ۸2۷: ییحر

 خیراوتلا بختنم و «قداص حبص و ,هتشرف خیرات و ,لودج و ,روکذم

۱ 

 ۰۱۸۱:۳ همان ریکاو «۳۲۵:۲ تاقط و ۲۳۸:۲ یریادب یورپ ,دینج»

 - تسکش وا نار درخ لوک ةمدص زا ۸۷:۱ یمیحر رام و

 - قداص حبص ٌلاوع ید خرات رد اذک یگید ام

 تمیلغ ۰۲۳۸:۲ ینویادب و ۰۳۲۵:۲ تاقبط رد ؛لف دص یس بیرق»

 بنایس لیفو رام

 - دوش ی تفاب رگید ذخام رد نامرف نيا «لعا .نامرف»

 - :تایانمب» رع رد تایانعرب



 تبلت یراهدنق خعیرات

۱۰:۳۹ 

۷۳۳۰ 

۳۱۶ 

۳۱: 

 ترچ ۱۷۸۲ همانرکا ۳۷۵۲ تاقبط یررپ هلادع دیسا

 ار وا رکا «دروآ باتر انار رب ههگتسنام حتف ةدژم هلادبع دیس

 ربخ نه ها ءاشنا» :تفگ عادو ماگنه و هداتسرف نارجناخ شیپ هب

 - دروآ یماوخ داد تسکش

 ترابع و ,تسا تبث ترابع طوقس تمالع «زار ظفل دمب رع رد

 - دشاب ؛لقن» ظفل هک بلغا- هتفر نیب زا هیشاح اب طقاس

 همانریکا و ,ه۱٩ و ۱۸۰:۲ !صالارت ام رد اذک نام و مبدا ةنس

 هعلق نیا ریخست ۱۸:۲ یویادب و ۳۰۱:۲ تاقط رد اما - ۱۳

 هب كر - تسین تسرد هک هدرک رکذ (۱۵۷۵ ) ۹۸۲ تع رد ار

 - ۳۹۰ (ردرا) ناتوپجار ٌهمانراک

 همانریک ا رد و - ۲۹۳:۲ هتشرف و ۰۱۸۹:۳ ینویادب رد اذک «هناویس

 -هدوب ریجا ٌهبوص رومان عالق زا هک هناوس» ۳۰۱:۲ تاقبط و ۱۷:۳

 رد - دوب وا نیشاج و ویدلام هجار درخ رس هک «نیسردنچ هجار»

 ارمالا ث ام و۳۹۰ ناتوپجار ةمانراک هب گر - درع (۱۵۸۱) ۵۹

2-۲ 

 راپ ٌهبوص رومان نارادنیمز زا ۳ همانرکا یورپ .یتیجگ»

 زا دمب اما - دروآ اچ هتسیاش تامدخ ناخمعنم هارمه "الوا - هدوب

 - داد جاراش ار راپب تلایا ةددعتم دالب :هدیزرو یفب شرف

 - ۳۲:۲ تاقبط و ۵4۱:۲ !مالار ام و ۳ همانرک | هب كر

 تاقط قباطم و «ناخ گنهرف ۳ همان رکا یورب وا دلو وب

 ؛یهدار كريم ۱ یمیحر رت ام تیاورب و ,یفاد ك ریه ۳۲

 ةمالاقا و همان کا ةلارص ٩۸4 تح یدمم خعرات هپ كر - تشاد مان

 - ۲:۳ اسمالارت ام هب ككر زین و - تاقبط و «ینویادب و «یریگنابج

۳۸۰ 

۱۳۳۱:۳۳۰۰ 

۱-۳۳۱ 

۲۳: 

۱۳۱۳۹۳۲ 

1۳ 

 یشاوح

 مه و هدوب یتبرث ناخرفظم اب دنهکرارج ةکرعم رد «نا قاطارق»

 عرات هب كر - دش كالم (۱۵۷۹) ٩۸4 لاس رد شزیوآ نیا رد
 - هماشابقا و ,همانرک | لار ید

 ارمالارت ام یورب هک ؛ناخ صوصخم» ۰۳ همان رک | رد ؛ناخ ردام»

 -دوب اتنچ ناخدیعس درخ ردارر ۳

 ه۹۲:۲ !مالار ام و ۱۸۵ و ۱۹۷: همانرکا یورب «یترجیگ رس"

 - تشاد مان «ماریرس»

 دوب ینارک دینج تسد رد "الوا ۱۸۹:۳ همانرکا یورب «ساتهر ٌلق

 ۱ - هدون تلاوح یدمتعم مان دم دیس وا و

 ۱۰۰۲ رد و .تشاد مان ها مرک ابنیزا کی هک دوخ ناردارب

 ید خرات و ۲ ارممالارت ام هب كر- تفای تافو (۱۵۹۳)

 تقوا لو

 - تسا تبث ترابع طوقس تمالع لصا رد «ریش . .. مراتب

 مکح دم ازریم کوک و .ناسارخ تاداس زا لیاک موصعم دن

 زارفرس یدصناپ بصنم هب و .تسویپ رک اب متسیب لاس رد - دوب

 بصنع «هدرک هناتسر یاهدرن ناذفا راهمالاک اپ راهب رد  تشگ

 ررقم شلویت رد هسیدا مراپچ و تسیپ لاس رد - دش زتاف یرازه

 راک نالاسقاف یاولب رد و ,ءدش داسف و هتف یاشنم نازا دمب  تشگ

 لر -درع (۱۵۹۹) ۱۰۰۷ لاوش رد و ,تخاسب ار یبرت ناخ رفظم

 ةمانلابقا و .همانرک | ٌهلاوع ید خران و ۳ ارمالارت ام ۵

 - قداص حبص و :یمانگ ةرکدت و «یریگنابج

 - ۹۸۳ تف ید را و ۳ همانرک ۱ هب كر «دش هتشک»

 -دش ه تفای مضوم نیا رکذ رگید ذخام رد «ربشا مضوم»



 ۳۸۹ یراهدنق خیرات

 - كچوک هعلق ینعم «تسب راوید» ۳

 مان زایا» ۲۹۳:۲ هتشرف رد مان رابا لف» ۱۰

 یورب اما - قداص حبص ًالاوع ید خیرات رد اذک «دیسر لتقب ۲۲6

 ناغفا ناخولنت و ناخ موصعم نايم هک یشزیوآ رد ۰:۳ همانرکا

 رد نوناگ له و یهرگ نیب رد رگید تعس هکوک ازریم و تس كيرب

 ید خران هب كر زین - دش هتشک ؛تسوپ عوقوب (۱۵۸۳) ۱

 - یریگنابج ٌةمانلبقا و .همانرک | لاو 44۱ تصت

 - ۱۵۷۹ ربتتد اب تسا قباطم هک «بجر رخآ رد تالاح نيا» ۷,

 - ۹۲:۲ ممالارتآم هب كر ناخزابیش میست» ۰۰

 دیتا شو رم

 رد ک «ناخحتف رس ین فس وب ۳ همانرریک | یورب «یتسم فسوی» : 

 - دوب لماش (۱۵۷۵) ۹۸۳ رد دنه کر اهج کنج

 گنج رد هک « ناخ حق رسپ یتپ مدآ» ۳ همانربک | یورپ ؛مدآ» ۹:

 - دوب لماش (۱۵۷۵) ۹۸۳ رد دنکر اهج

 - دش هن هتفای رگید ذخآم رد شان ,هنوج» 4

 - ۳۲۰:۲ تاقبط و ۰۲۳۸:۲ ینویادب هب كر ,لاس نیمه رد» ۷:

 ۲۳۸:۳ همانرکا یورب و - ۲۹۳:۲ هتشرف رد اذک .ریم لک ةعلق» ۱:

 یژد ک ریمهلبنوک ۵۹۲:۲ ارمالا رث ام لوقب و :( ریم لهتوک اب) ريملموک

 دوپدوا تلایا رد لاسما و ههیاپ یناعآ هک رب روبع راوثد درب

 ٩۸۰ لاس رد ار هعقاو نیا ۳ همان رک | ودآ اما تا مقاو

 - هدرک رکذ (۱۰۷۸)

 دافتسم ۲۹۳:۲ هتشرف ترابع اب نتم ترابع لیاقت زا «هوجو لهساب ۲:

 - تسا هدرک سابنقا فراع دحم زا هتشرف هک دوش یم

 یشاوح ۳۸۷

 ۲:۲ ینویادب لوقب و «تارجگ دحریم رد» ۲۱:۲۷ یورب «ردبا هعلقا ۵۵

 -۲۳۰:۲ تاقبط هب كر زن و - ,تارجگ ٌهبوص رد»

 .دشن قفوم راک نياب فلوم کل .تفای دهاوخ ریرح لیصفتب» ۰:

 - هتشگ ثداوح ةمط ,دوب عئاقو نیا رب لعتشم هک یوزج اي

 كم تموکح رقتس لاوسا» ۳ همانرک ا یورب «هراوسلاب ۲۲۹

 - ۲۲:۲ ینویاد هب كر - دراد ترپش ما نایب هک كچوک تلابا

 ماظن یضارم تیالو ریخست رفس نیا ٌةیعاد ۲۹۳:۲ هتشرف یور و

 روما یضعب اما - دوب هتشگ نیشاهد , هدش هناوید هک دوب یرح هاش

 : ته تم عنام

 موس و تسیپ هلش كي» ۸۵۲:۱ یمیحر رام یورپ «رفص رهش ۲۲۰ ۰:

9 

 یویادب هب گر - رام تلایا زا ریگنم تمسق رد تسیرپش هرگ جروسس ۶:

۳۹ 

 ق استراغ ری تیلا تن ترا طرفی هعیالط اس قاسم بت

 - هتفر نبب زا هیشاح اچ

 - هتفر عضوم نیا زا یرکذ رگید ذخآم رد «جئاوس» ۱:

 - تافللا ثایغ هب كر-لامور و راتسد و دنبرک ی هطوفا ۷

 -۲۳۷:۳ همانربک ا هب كر «تلاکو بصنم» ۳:

 - ؛تلاد» رع رد ؛تلالد» ۲۷۲۹

 - «حلاصلا» رع رد «حلاص

 - هةطساب» رع رد طسا

 ی هدینادرگ رع رد «دیدرگ»

 - ؛یارف" رع رد نیمار ۶:



 یراهدنق خیرات ۳۸۸

۱۹:۳۹ 

۲۳۰: 

۳۳۳ 

 ب:للد» را رد لذا

 رعاش یوئزغ یولع رصان نب نیدلا فرش دیس ؛یوئزغ نسح دیس

 بحاص ( ۱۱۵۲ ۱۱۱۹۵۵۷ ۱۲ ) هاش مارم ةرود فورعم

 - دندوب هدمآ وا درگ سک رازه داتفه يتقو دنیوگ - دوب تحاصف و یوقآ

 (۱۱1۹) ۵16 لاس رد نیوج رد و ,تفر ترفاسم هاشداپ دسح ران

 شناوید باختتا ةط وطخم - ۱۶۱ هدکشآ هب كر - تسویپ یدربا تمرب

 - تسا ظوفم نوپمار ءاضر ٌناع باتک رد

 : تسا لیذ رارق زا تب نیا رگید عرصم ,هآ هتفر لد»

 دیسر نتب ناج تآ و .دمآ هتیسب لدنک

 ۱ - «نیتافکلا یوذ» لصا نتافکلارذ»

 سسابع دیشرلا نومام ریزو هک تسا لپس نب لضف بقل ,نیتساپرلاوذ»

 وا تامرفب (۸۱۹) ۳۰۳ اب (۸۱۸) ۲۰۲ لاس رد و «هدوب

 لرزولا باتک و «دعب ۱٩۱ ءارژولا روتسد هب كر  دش هتشک

 ۳٩:۲ مالسا فآ ایدپ واکتاسا و ۲۵۰ یرایشرجل
 ۳ هب كر - تسا تناخدهانیدلابابش زا دارم" ؛تاخبارش»

 - ۲۱۷:۳ همان

 - «قیرطب" رع رد ,یقیرطب»

 فویاد و ؛۳۳۵:۲ تاقط و ۳ همان رک ا هب كر ,هنشجن بش

 ۱ - ۸91: یمیحر رام و ۲

 پ ,لیمسا هاش

 گرزب ردارب لتق یارب - تسشت ردب یاج رپ ما ٩۸4 رد ماخ

 یرپ شرهاوخ یرایتسدب یوفص پسابط هاش رس

 نانعمر ۳ هک «دوب هداد حج سابع شدوخ رس و از ریم دم دوخ

 نا ریا خییرات 1 كر - تفاتش ازج رادب ۶۲ رمعب (۱۵۷۷) ۰0

۳۸۹۹ 

(۳۱ 

 یشاوح

 سولج خرات یثاعم ردیح ريم - ه(٩ یناده یزار هثادبع ةقلوم

 -تفای ؛نیمز ریز هاشنرش» شتافو خرات و ؛نیمز یور هاشنبش» وا

 «ياخ خیراوتلا بختنم ٌهلاوم ید خیرا و ۲ یویادپ هب كر

 مانرکا و «هرئاسلا بک اوکلا و «نیقشاعلا تافرع و «لودج و

 - یور یدنفآ یفطصم خشرات و «غراوتلا موقت و قداص حبص و

 زا «یرومال ( یلادبع :لوقب و ) یبح انالوم نب ریش یلع ,یریش»

 لرط دب مشرات تاعطق نتفگ رد - هدوب یرک | رابرد یارعش راکا

 هتشک ناتسنانفا رد ربرپ هجار هارمه (۱ه۸۵) ٩٩4 لاس رد - تشاد

 ؛یمیحر رث ام و ؛( اجود ) ینویادب هلاوص یدمش خرات هب كر- دش

 «یعطاق ءارعشلا ةرکذن و الا شفق و نیقشایلا تافرع و

 ملا تفه و «قداص حبص و ؛یرگنابج مالابقا و همانرک ا

 3 تاقط و «یزار

 -«بیرغ" رع رد ؛ییرغا

 - مد رع رد «ید:

 یگاج رد ار چ ورهب ۳ !رمالار . یورپ «ناخدحم نیدلا بطق»

 - تشاد دوخ

 هو9:۲ اممالارت ام یورب و ناخ دحا نیدلا بارش یمی «ناخ بابش»

 تارجک تلایا )٩۹۸۵( مود و تسیپ لاس رد ۲۱۷:۳ همانرکا و

 - دوب هدش ضیوفآ واب

 )٩۸0( مود و تسیپ لاس رد ۵۷:۲ امالاژ ام یورب «ناخ تعاجش»
 راپد نآ یرالاس هاپم و هولام تموکح و یرازه هس بصنم هب

 -ددرگ هبتر دنلب

 ۰ قد: تبسا دیشم یوسوم تاداس زا ساق ریم رس «نیدلارخف هاش»



 ۳۹۰ :یراهدنق خرات

۱9۰ 

۳ 

۳۳ 

 تارجگ حق رد - دش دنه دراو نریاه اب ( ۱۵۵۳ ) هب۱ لاس

 فتاخ تباقن باطخ و نیجا تایاب «هتشگ ایام تامدخ ردصم

 هس یاما زا - دیدرگ رظتف. ( ناخ بیقن ۲۹۲:۳ همانرکا یورب و)

 هب كر - دوم تاحر تارچگ رد (۱۵۷۸) ۸٩ رد و ؛دوب یرازه

 - تاقبط لاو یدجم ران و ۳۹:۲ تاقبط و ههد:۲ !مالارث ام

 - دوش یمن یفای هعقاو نیا رکذ رگید ذخ ام رد ؛ناطمر ریش ۷۰

 - دوش ی تفای هعقاو نیا رکذ رگید ذخآم رد ءدع زام»

 - دوش یم تفای هعقاو نیا رکذ رگید ذخآم رد «لاوش مراپچ»

 - قرش باجنب رد كتهر یهورک تشه تفحر مدق ًةبصق مس

 - قرش باجنپ زا هلایتپ تبحان رد میدق ٌهبصق ؛مانس

 مود خیراتب» ۲۳۷:۲ تاقبط یورب اما - رع رد اذک «هجحذ رهش ۶

 دبرف خیش نآپ ب ترضح ناگدنب ةلامست و نام و سن هنس هجصذ

 هیاهومرف لالعا لو

 یاب رک | (۱۵۰۷۷) ۹۸۵ رد ۳ همان را اوت ؛هللادبع انالوم»

 هةلادسبع كللا مود باجن رد لاغروس یضارا روما تیش#

 نام دم زا هک دینادرک ران ار وا و هدرک رومام ار یروپ ناطلد

 - شزگرب ؛دناد دوش راک روخرد ارکره یفاک

 - «هلظم» رع رد «هنظم»

 «هدیسر ییهدب لوئران هارب رکا ۲۵۲:۲ ینویادب یورپ ؛روهال دحرس»

 كرابلل ناضمر رخاوا رد و .دیزرو لاغتشا راکشب اپ یحاون رد

 دقرگ تیک رج باجنپ هب یسناه هارب ایآ زا و ب دسر یراونرب

 - ؛فعفع و هشخ رخ رع رد «فعفع هشخ رخ»

 نز و «تشاد مان مکی ولاب لک ۹۹-1, همان رک ا یورب «هریشه»

۳۹۱ 

۱۳۹۳۳۵ 

۱۳۳۹ 

۳:۳۷ 

 یشاوح

 ازم و نامزلا میدب ازم شنارس ردام و رادلاخ نسح هجاوخ

 هرک آ رد (۱5۰0) ۱۰۱6 لاس یناشا عید ۱۲ خراب و ؛دوب لاو

 ةمانلابقا و ,همانریکا کت ٌالاوص ید خرات هب كر - دش توف

 رس ناخیزاغهاش نز ار وا ۸۱:۲ !مالار ام رد و _یرگناپج

 - هتشو یسیع یضاق

 ترک دنچ "البق ازم مکح دمت ۲عع:۳ همان رک | یورب «یفخم روما»

 تضهن نیزا دوصقم - دوب هتخگنا ر شروش و لالتخا راغ

 .هتشاد زاب ینوشق تایاع زا تسد رک ا کل - دوب شیر

 خضاو وا رپ ار شکلس تحاق ات داتسرف واب ار وا یلاعا رهاوخ

 - دنادرک

 تااح نیا هندن یحاون رد ۲۵۳:۲ ینویادب یورب بیجع تااح»

 قرابع حرط هداد تسد لاح يا هک یخرد یاپ رد ۰ دون وز

 - دندرک رصق ار رس یوم و .دنتخادنا حیسو شاب و لاع

 راپچ ات ۳ همان رک ] یورب راکش ناو  لصا رد اذک «هق رق»

 (ساتهر یحاوئزد ۸۵۹:۱ یمیحر ر ام قباطم و) هریهب لاوح رد زور

 - دیشک تلا وط

 قافیه لاصا هدنفآی#
 ۸۵۹:۱ یمیحر رام و ۳ همانرک | رد همسآ نیا دروخ هکم»

 >اهلش روکذم ۸۹۰ و

 ههکنسنام یعمجاوبا رد یرکشل تا شیپ لاس ود «هدندم یایتدم»

 هب گر - دوب هدش نیعم ريم لهبنوک و هدنگوک بناج سادناوکهب دلو

 - ۱۹۰:۲ ارهالارت ۲« و ۰۲۲۸:۳ یویادب

 و. .ههگتستدوا رپ هروب عدوا یازاد .ههگس باترب یی «انار»



1۳:۹ 
 یراهدنق خییرات

«۳۳۷ 

۳:۳۸ 

 ۳6۰ و ۲۲:۲ تاقط و ۲۳۰:۲ ینویادب و لضفلاوبا - اگناسانار ةريث

 و ییاجنپ رد کاک - دلاهدرک دای هاکک انار" مانب ار باترب انار

 - تسا لمعتسم كدوک یارب یهدنس رد «اکیک» و لای رد .اکوهک»

 (یییگناپج ةمانلاقا و :همانربک | ةهلاو) یدحم خشراثت یورب انار

 ًهمانراک هب كر زین  دش توف (۱۵۹۷) ۱۰۰۵ هرخالا یداج رد

 یدوا ار انار ًاویس ید خرات رد ۱۰۹ - ۱۰۷ (ودرا) ناتویجار

 - تسا هتشوف اگناس انار نب باترپ انار نب ههگنس

 - «یریغ و ال انا» رع رد «یریغ الو انا»

 سایلب یبش ,هدش همیسارس انار ۹۳:۷ !مالارث آم یور «دوخ فرصت

 - دیدرگ حوتفم هعلق و دیزخ راسهوک یایافخ هدز ردپ نایلامنس

 هب زین روپعدوا ةملق و (هدنگوگ حیحص) هدنکلک راصح رگید زور

 فویادب و ۰۲45 و ۲۳۸:۳ همانرک ا هب كر زین - دمآرد فرصت

 - ۳۰ و ۳۳۲:۲ تاقبط و ۲۸ و ۲۳۰۲۷

 - ؛اهراک وا» رع رد ءاهراک نآ»

 :۹۸4) ی و تسب لاس رد ٩۱:۱ ارعالارثت ام يورب «نیزا لیق»

 - تسا یبوزق لع نیدلا ثابغ هجاوخ «ناخ فصآ نیا و - (۱۵۷۹

 - «قاربحا ماگنه لابقا بک ارک» رع رد «خلا قارتحا ماگته»

 فویادب هب كر - ردیا رادنیمز روهتار یادنیارن یار «تخدی یار»

۲--«- 

 : ۸۲ دوه ةروس ةکرابم یاب تسا حییلت نيا ءاهلاع»

 ةراجح ایلعان رطما و ابفاد اهلاع اشج انا ءاج الت

۳۹۳ 

۰:۳۸ 

 یشاوح

 داعا روفو و رابتعا تبع زا ار وا رک ۱ «روما زا یضمب ترج»

 غاقشوصجمم ار هولام هاپس ات «دومرف رومام تارجگ و هولام هب

 ۹۲:۱ اسالارت ام هب كر - دباتش تارجگب ,هدیناسر

 رد هک دیسر هروهداس هب ییاشا یدامج موس زور رد رک ا «فصتتم»

 تسپ زور «هدرک رفس یتشک رد اجمآ زا و - تسا داپآرضخ ییدزن

 «هدون تکرح بجر هام کی ود اعآ زا وهدمآ لهد هام نآ مو

 و ۲۵2:۳ همانرکا هب كر دسر ریجا هدلب هب هام نآ مشش

 - ۳۳۸:۲ تاقط

 ؛عقاو قرش باجنپ رد 3 دنهرس هب روپشم هدلب عدق مان هدنرپس رد»

 ,دندوب فرصتم دنرپس ات ینزغ زا هیوزغ نیطالس نوچ - تسا

 غابارق ات ار لباک نابجهاش نوچ - دش قلالخ دزنابز دنهرس

 هک مدق مانپ ار دنهرس هک دتش کح «تشاد فرصت رد ینرغ

 ۲۸ دازآ ورس هب كر - دنشابهتشویم ؛تسا لر

 مموتسب ۸٩۰:۱ یمیحر رن ام و «۳۳۹:۲ تاقبط یورپ ریش رخآ رد»
 هلع رطخ هجاوخ ترضح ماش ریار هد هد رهاظ روکذم هام

 ههدمآ نورب یشک زا بجر ةرغ و ..... دیدرک اهتشک هاگمارآ مالسلا

 یط هار هورک ,یس زور ره و ,دندون ترامتسا داب زا ریس تعرس

 هجاوخ سرع زور هک روکذم رهش مشش زور رخآ رد و «دندرک

 هجوتم تعرس نام رگید زور - دندمآ رد ناشنهردس ناتساب «دوب

 هدندش روپحتف ًةالْاراد

 تیافک «فوقو بحاص ,هدنسیول» 4۸:۲ تاّقط يورب «روصنم هاش ۰:

 " شوخان واب اما ماست وا تقد سپ زا و - دوب نادلماعم نامش
 هراچب نآو «دنتخاس مکح ازریم بناج وا نابز زا یطخ و «دندش



۱:۳۹ 

۱+۶۱ 

 ۳۹ یراهدنق خم ات

 لاس راپچ - دیسر لتقب (۱۵۸۱ ۹۸۹ مر رخا وا یدحم خغرات یباطم)

 تاقبط هب كر زن  تشاد لافتشا قاقحتسا یور زا ترازو بصنع

 «همان ربک | لا وص ید خرات و ۲:۱ ارمالارت ام و ۰۳٩۳ و ۲

 -یزار میلقا تفه و قداص حبص و ؛یریگنارج ةماثلابقا و ینویادب و

 - روک ذم هام مم هعج زور رخآ ۰۲۳۹:۲ تاقبط یورب «؛بجر طساوا»

 هدرک لقث فراعدع زا ًالاغ هک هتشرف رد اذک ,نینامع و یدحا نس»

 ًنمضت لاس ه تدع رد عماج دجسم ۱۰٩ ۲ ینویادب یورب و - تسا
 ةدام زا ناخ فرشا هچنانچ «دیسر ماتتخاب (۱۵۷۱) ٩۷۹ لاس رد
 رد اما - دوب هدرک جارختسا ار روک ذم لاس مارا دجسلا یاد

 )۹۷-٩۷۷( مدرابچ لاس تح ار دچسم تراعع مامتا ۲۲۵:۲ تاقط

 - تسا هدرک رکذ

 ردص یدنبشقل دنواخ تسود هجاوخ نب مظعلا دبع .هجاوخ ناطلس»

 «هدربن یعافتا تا دنچ یمسر مولء زا .هاشداب رکا رودصلا

 . لیق زا ( ۱۵۷۰ ) ۹۸4 لاس رد - هدز ماگ گواس و ریس لزانم رد

 ترفاس زاجح سدقا ضراب جاجح لا اب هدش جاج رم ریکا

 ارمالارت ام هب كر - تشذگ رد (۱۵۸ع) 4٩۲ لاس بجر رد و درک

 مسا ۲۳۹:۲ رد هک ) یریادب الاوسحم ید خرات و ۲

 «یریگتاپج ٌةمانلابقا و همانریکا و ( هتشون دومدواخ هجاوخ شردب

 - (هتشول دوم دنواخ هجاوخ شردپ مس ۳۲۵:۲ رد ک) تاقط و

 - هدش تب روکذم مان مه نارد رک ۰۱ یمیحر رم زی و

 - ۲۹ نونمولا ةروس ۱۸ و :

 با رو ةروس ۳۹۶

 یویادب و ؛۳۲۵:۲ تاقط و ۲ همانرکا یورب «سمخ ةنس» ۶

۳۹۰ 

۱۳:۲ 

 یشاوح

 5 عبرا ةنس» ۳۸۰:۲ !سمالار ام و ۷۱ یمیحر رام و ۲

 -«نیناسم

 - هبعک نامداخ ینعع ایدی

 41 تار لآ روس

 و دومام هجاوخ اطلس ۱۳:۳ همانرک ا یورب «كل نیدنچ»

 لها نام تعلخ رازه هدزاود و هییور كل شش هک تشک فظوم

 - دیامن میسقت کم

 - 44 تنارع لآ روس

 - ۲۱۰ و ۲۰۵: روئذلا ردلا 4 كر هة رو ربم ةهچح»

 ۱۹۷ رقب ةروس

 ناکم لک یا دی نآرق رد اما ) ۷ جح روس ؛قیحس ناکم لک نم»

 - هروس نيمه زا ۳۱ ٌهیاو (تسا «قیحس

 - ۲۰۰ رب ةروس

 :هتشو ۲۱۰:۱ روشلا ردلا و ۱۳۹:۱ ریفصلا مماشا رد «رفغا میلل»

 - جالا هل رفنتسا نل و جاا رفغا میللا

 هد تب عوضوم ثیدح نیا ۷۱ هعومجلا دئاوفلا یورب ؛جح نمد

 - ۸۲:۱ یمیحر ر ام هب كر «لاوش ریش ۰

 یشاشلا دوم هجاوخ نب هتلادیبع نیدلا رصان هجاوخ ,رارحا ةجاوخ»

 فیراعم زا رارحا هجارجخ هب بقللا دقرس لیزن یدنبشقنلا یدکشاشلا
 قح تحرب (۱4۹۰) ۸۹۵ لوالا عیبد رد - هدوب ناسارخ یایلوا

 و «نینمولا سلام و تاحشر لاو ید خرات هب كر - تسویپ

 ؛یوفک رایخالا مالعا و ,ریسلا بییح و ,همان هلسلس و «ایلوالا ةنيفس
 - یبنلا لوقلا و «عماللا ءوضلا و «یزار میلقا تفه و «راربا رازگ و



۱۰:۳۶ 

۱۳: 

۳:۹۳:۰0 

 - ۸1۲:۱ یمیحر رث ام هب كر ,ترادص رما»

 همانرکا هب كر گرزب مادفا نیا تایئرج لیصفت یارب «نینمولاریما»

 -۳ع۲:۲ تاقط و ۰۲۷۰:۲ ینریاد و ۳

 - ۱۲ رب هروس

 - ۲۱۲ و ۲۵۳:۲ یویادب و ۷۲ تاقط هب كر «یرهوج دوصتم»

 یازریم ناطلس دم نب نیسح مهار ازریم نب «نیسح رفظم از ربم»

 ۱۰۰۹ ناضمر ات هاشداپ ربک | داماد و نارماک ازریم ةساوت «یرومبت

 -۷۸۷:۳ همانربک | هب كر - دوب تابح دیقب (۱۹۰۱)

 - هریهل سرفم «هرهب»

 همگی رلاتب هتنکس یمن با زنا ةریرقیها

 یجیا یوفص نیدلا دشرم دیس نب نیدلا عیفد دیس نب ؛قحساوبا دیس»

 هب گر - دش توف ( ۱۹۰۰ ]) ۱۰۰۵ ناضمر فا سا وضع زد

 ۲۳ همانرک | ًةلاوع ید خرات

 رد "الوا ( زوللوس 40:۲ تاقط لوقب و ) نودلس لیع ریم»

 ًهبترم هدش زارف رس ترضح تمزالم سپس - دوب ناخرب نارکو كسب

 هب گر - دش توف (۱۵۸۷) ۹٩0 رد و ؛دیسر یدصااپ و رازه یاما

 تاقبط رد اما - تاقبط الاوص یدیع خیرات و ۲۱۷۳ الات ام

 - تسین روکذم تافو لاس

 ةيبص جوزت رکذ رگید ضرات ذخآم رد نتشاد لاسرا ناتس ودنه»

 تب اه تللا زاوو له مجلس هدازهاش اب ازریم

 ییحر رت ام قباطم و) هجعذ ؛رغ رد ۲۵۳:۲ یویادب یورب .لاوش مد»

 بوحصم ناخلعجار مانپ نامرف ٩۸۵ هنس (هدعقیذ ةرغ ۱

 - دنادرگ هاگراپ كلف هاگرد ةناور ار ازربم ا: «دندا
 اتس رف یرهوج دوصم

 یشاروجم

 وا یرهوج دوصقم لاوش هام رد ۱ یمیحر رام لوقپ اما

 ۳ درزوآ ار

 لداع نب هاش كرابم نب قوراف ناخلعهجار یی نیسآ اس ۱۳:۰

 ۲۱۵۷۹ ) ۹۸۵ لاس رد ؛نیدناخ ماکح مدرابچ قرراف ناخ

 کنج رد (۱۵۹۷ ) ۱۰۰۵ هرخالا یداج ۱۸ و «تسش تف ۳

 هتشک هرهاق جاوفا بناج رد ینکد لیهس اب ميحرلادبع ناناناخ

 «همان رک ا و .لودج و «هتشرف خرات لاوص یدمم خرات هب كر - دش

 - هلاولا رفظ و «یمیحر زن ام و «قداص حبص و :یرگن ارج ةمانل اقا و

 - ۲۹:۲ یویاد و ۳ همان رک ا هب كر داتسرفا ۶:

 - ۲۱۹۲۳ همانرک | هب كر ؛رفصا ۰

 - ۸۳:۱ یمیحر رام هب كر هدروآرب دن ۲۰

 ۱ ۳ همان رک ا هب گر «تسا مگی ناطلس خرلگ شان شا هدلاو ین

 ۱۷/۱ یعیخز رت و ۲۹:۲ ینویادب و ۳۳۱:۲ تاقبط قباطم اما

 - تشاد مان مگیب خرگ ۰۸۲ و

 خییرات تیاورب و لاوش ۱۹۰ 0:۱ !مهالارث [م یورپ «ناضمر طساوا» دز

 و نینام و عیس هو رب ۳۱:۲ تافط رد و لاوش ید

 رب وپس 5 ةئاعبس

 بوص نآب یبلا هام نیدر ورف موس ۳ همان ریک | یورب « مهدفه» ۸

 - دنداتسرف

 سولج متسیپ لاس رد یالبک قازرلادع مکح نب «حتفلا وپا میکحا نت

 - تفای یزارفارس اهدوخ دادعتسا روخارف هدیسر ربا روضح

 شبصنم - دیدرگ نیعت هلاگنب ییما و ترادصب مرامچ و تسپ لاس رد

 هتشذک تااکو یاب زا هبترم رد نکل «تفرت رالاب یراره زا هوا



 ۳۹۸ " یراهدنق خییرات

۳ 

۱۱۰ 

۷ 

 رد لباکب ريمشک زا تعجارم ماکه (۱۰۸۹) ۹٩۱ لارش رد - دوب

 ۵ هلودلادضع ریما همالع شکم زا شیپ نوچ - تشذگرد روتمد

 - دش ,دنتفر هاب رد ره» ناشیا توف خرات هدوب هتفاتش ترخآ راید

 «( اجود ) یویادب لاو ید خرات و ؛هه۸:۱ !سمالارت ام هب كر

 ةرکذت و «نیقشاعلا تافرع و ,(قذاح مکح نض رد) یبیحر رام و

 ؛قداص حبص و «یریگناپج ةماناقا و «همانریک | و «یعطاق الم یازعشلا

 - تاقط و یزار ملقا تفه و

 و ۳ همان رکا رد هنانچ نایوضر ینعی كريم ازریم»

 - هتشوآ ۲۱ یمیحر ام

 " یدرپاشین ناخ مشاه ریم نب ناخ تباسن هب بطاخم برع نب «مهداريم»

 كر - دش ترف (۱۵۹۳) ۰۱ هجحذ ۸ «یماشربک | یاههدنب زا

 لاو ید خیرات و ۰۲۸۹:۲ یویادب و ۰۸۰۵:۳ اسمالا ام 4

 - 146 و ۳۳۷ و ۳ همان رک |

 , الم روکذم لاس لاوش هام رد ۲۹:۲ ینویادب یورب «بیط انالوم»

 نارید - هدون تیبرت هدیبلط لهتیک زا ,دوب لذر هلفس هک ار بیط

 - هآ یشخ ًاضیا حرشب مور پ یار و روپیجاح و راه هبوص

 زا و هروپیجاح و راه ًهبوص یشخ «مت و هکر پ  سرفم «متوکر ب

 رد زور ود دعب «هدش یز رداهب برع گنج رد ,یهاش رک | یاما

 ؛همانررک | ٌهلاوع یدع خیرات هب گر - دش توف (۱۵۷۹) ۹۸۷ لاس

 - قداص حیص و ,تاقبط و یریگناپج ٌةمانلابقا و

 «تسوا فخام زا فراع در خرات ۲ هتشرف رج «میظع شلآ»

 تر لنت مرظنب هعقا و نیا گی یاج

 لاس نیا بجر هام مدزناش رد» ۲۷۲:۲ یقویادب یور ؛طساوا»

۰ ۷ 

 یشاوح

 هک دشاب لاس هدراپچ مویلا ات نآ دمب و دندش ناور ریجا بناج

 رد ۷۱ یمیحر نام (یونرب وا تعهد عقاو فرط نآب ییانع ٌةفطع

 هام مدزون رد ءهدون تضرن روجتف هفاللاراد زا بجر هام مدرناش

 «تسا رسما یهورک جن رک ناخصاوخ ضرح یحاوت رد نایعش

 - هدش مقاو لوزت

 لاوش هام ی و تساب» ۸۸:۱ یمیحر رام یورب «لاوش طساوا*

 - ,تشگ لالج قدارس لحم روحتف رورسلا راد

 همظعع هنکم زا .تنعجا سع ماگند ۲۱۸۷:۳ همانرک ا یورب .حلص»

 وا کرم ربا لیعسا هاش كک زا اما - تفر ناريا هب ناملس ازریم

 دروآ ور راهدنق تلایا یاراد ازسنیسحرفظع نازا دم - دش عفتنم

 نیب ک ار یتیحا دوخ ریبن زا هتفر مکح دم ازریم هب راک رخآ و

  تفرگ زاب ؛تسا ناشاط و شک و دنه



 ماوقا و صاخشا تسرمف تب

 ۲۰۹ ۰5۳ ۰44 مالسلا هیلع مدآ

 ۳۳۵ مدآ

 ۷۲ ۰۷۱ رکک ناخمدآ

 ۱/۸۰ ایخرب فمآ

 ۱۳۷ هاج فمآ

 ( یوره دجلادبع هجاوخ ) ناخفصآ

۰ ۱۲ 

 (ازرم «لع نیدلا ثایغ ) ناخفصآ

۸ ۰۱۸۲ ۰۱۹۰ ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ 

۲۳۸۳۷ 

 ۲۰5 هجاوخ «ناجاغآ

 4٩ هبوب لآ

 ۲۲: ۰۲۲۳ (لف) رابا

 ۲۲ ۸ مالسلا هیلع مهاربا

 ۱۰۸۰۱۰۷۰۰۰ 6 ۵ مهاربا

 ۲۱۲ ۰۲۰ خیش «میهارب

 ۱۱۳ تا ۰ یغنلا ازم نيسح میها ,

۲:6 

 ۲4۵ دیس ؛قحساوپا
 ۱2۰ هاش «بارتوبا

 ۳:۹ مک «حتفلا وبا

 ۹٩ ازم مساقلاوبا

 -- ۷۲ ۰۵٩ ۰۲۵ هاش .لاعلاوبا

۷۷ 

 ناخدمحم نیدلاسمس بس ناعهگنا

 اه هک |

 لی هدنز یالسالا خیش ؛یاا دجحا

۸ ۱۷ ۲۰۰ 

 ۷ ردقلاوذ ناطلس دحا

 ۱۹۸ صاخت یناضر یزاریش دج

 ۱۷۹ ۰۱۷۵ ۱۹۷۰۱۰ كل رابتخ

۱۸۰ 

 ۲۰ ریم مد

 ۰۸-۷۱ ۰17 ناخمد

 نالسرا مساق س نالسر

 ۸۳ كي زا

 ۱۸۱ ۰۱۱ رایدنفسا

 ۸۲ ۸۰ مه. كيزا ناخردنکسا

۶ ۰۸۵ ۰۸۸ ۹6 ۹ ۱۰۰ 

(-- ۰ ۷ 



 یراهدنق خیرات

 ۰۵۰ ۰۲۵ ناغفا روس ناخردنکسا

 ۵۵ سس ۳۲

 ۳-۰٩ نیرقلاوذ ردنکس .ردنکسا

۲۹ ۱۰۲ ۰۱۸ ۰۱۵۳ 

۹۹ ۰ ۲-۱۲( 

 ۲۳۱ هاش .پسابط هاش دلو لیسسا

 ۰۱۷۲ ۰۸۸ ۰۸۵ ۰۸۲ .تاخ فرشا

۶ ۲۰۵ 

 ۱۸۹ ۰۱۱۰ ۰۱۵4 تاخ:اعا

 ۱۰۸ یجاح .تالغا

 نودیرف - نودی رفآ
 ۲ ۳0 ۰۲۸ تاناغفا اقا

 ۰۸۲۱ ۰۸۲ ۰۱۸ سس 4

۷ ۶ ۶ ۰۵ ۰۱7۸۷ 

 ۰۲۰۲ سس ۲۰۰ ۹ ۲۷ ۹

 2۲۱۳ ۲۳۱۱ :تص ۲۰ ۶

 بس ۲۲۱ ۰۲۱۸ ۰۲۱۱ ۵

۳۳۹۵ 

 4٩ برع لابتا

 4٩ مجع ةرساکا

 دع نیدلا لالج رفظلاوبا «هاشداب ریکا

۲ ۳ ۰۲۵ ۰۳۷ ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۵۵ ۱۹۲ 

۰۱4۵ ۰۱۲۶ ۱۳۳ 6 ۰۵ 

۲۳ ۰۲۳۳ ۰۱۷۲ ۷۶ 

 ۱3۸۰ یشبح ناخ غلا

 ۲۲ ازریم غلا

 ۰۱۷۹ ۱۷۲ ۵۳ ۷ یکتا یاما

۱۸۳۳ 

 و۰ اقفا لدا

 ۱۱۰ (ههگتس تدوا) انار ءهدوا

 < زایا

 ۱۹6 ۰۱۸۹ لاشقاق ناخاباپ

 ۱۳۰ ۰۸ ۰۷ دم نیدلا رظ هاشداب ریاپ

 11-1٩ ردام زاب

 ۷۵ لاشقاف یقاب

 ۲۲ ناخغاد

 ۲۰۰ هجار «ساد (ناوکهب) ناوگب
 ۱۲۵ سیّقلب

 ۱۱۳ تاچولب

 ۷۵ ینأدیم لع هدنب

 ۲۰۹ رداپ

 :۸۵ ۸۱ ۰۸۰ ( یایش ) رداهب

 7-۶ ۰ ۰ ۸ 6 ٩

۱.۸ 

 ۲۲۰ تاخردام

 ۱۷۰ هجار ءویج را

۲ 

 زوج هم هر دلش را
 ۱5۷ ما رب

 ۱۳۲ ۰۲۸ ۰۲۵ ۰۲۲ دم : تاخمرب

 ۱تا

 ۲۰ ییاتنچ ناهاشداب

 ۲:۰ موکرپ

 بس ۴ یا وریش تاخدحم رپ

۰ 1۸ 

 تاخراتات
 ۲۲۷۸ ۷/۷۸/۷۱۰۶ ۱ اف

 نعشپاب 4٩

 ه۰ ناخ کی یدرب

 ۷۵ دج قدرت

 تاخد# تفوعرب لی نوسرت

۸ 

 ۱۷ و ۳۵ ۳۰ تاکرت ,كرت

۹ ۱۲۰۱ 

 ۸۱۰۸۲ تیر

 ۲۱۲ اره هجار .لمردوآ

 و

 ۸ ریما ؛نارقبحاص رومیت

 1۳2 لیربج

 ۱۷۲ ۰۱۰۰ ناخراجج

 صاخشا تسررف

 ه روس ناخلالج

 ۱5۰ يجررق ناخلالج

 ۲۰ روس نیدلالالج

 +۲ ناخلامج

 ۰۱۰۹ ۰1 ۲۰ ۰۳۱ ۰۲۹ دیشج «مج

۹۱۳۰( ۱۷(۱۷ ۱۷ ۰(۱۱(,/(۱(/۱(۱(:۱(۳//۹۱ ( ۱۳5 

 نویامه - ینایشآ تنج

 ۲۱۱ ۲۱۰ ۲۰۸ ۲۰ ناغفادینج

۳( ۸ ۷ ۲۲۳ 

 ۲۲۵ هوج

 ۱۱۲ ۱۰ لیج |

 ۲۲۰ هجار ویدلام هجار دل , نیسردنچ

 ۱۷۲ ناخزیگنچ

 کوک ناخدم - یناتسیس ناخیجاح

 ۱۰۷ نایشبح

 ۵٩ نیدلا بیجریما .هللابیح

 ۷۵ ناخنسح

 13 قوکجنپ ناخنسح

 ۱۰۰ ناخ لعنسح

 ۲۲۹ دیس ؛یوژزغ نسح

 ۲۲ ۰۲۲۳ ناففا ناخنیسح

 ۱۵۷ دیس راوس گرنخ لع نب نیسح

 ۰۷ ۰۷۳ ۰۱۱ ۰۰ ناخ لق نسح



 یراهدنق خرات

۳ ۰۳ ۰۱۹۱ ۲۱۱ ۰۲۱6 

۸ ۲۰ 

 ۲۰۳ ۷ یرناب هدیح

 ٩ ريج

 ۷۵ ناخ مساق ردیح

 ربکا  رکا ناقاخ

 ۱۸۹ ناخ نیدلاخ

 کوک اور زیزع س مظنعا ناخ

 ناخمریب اباب ناخ
 ناخ معنم - اباب ناخ

 با لق نیسح - نابج نا

 تاخمریپ بس نان اضناخ

 ناخ معنم - تاناخاخ

 .تاخ لق لع - نامز ناخ

 ناخ مریب  دیعس ناخ

 ۲۰۲ ۰۱۹6 ۰۱۹۱ ۰۱۸۹ لاع ناخ

 ناخدم ريم - نالک ناخ

 ۱3۸ ناخدن وادخ

 ناخمرخ ٩4

 ۱۵۳ ۰۸۲ ٩ ۲۳ ۰۲ ۳ ورسخ

 ۲۰۷ ریمآ ترضح «ورسخ
 ۱۵1۱ ۰۱۵۵ ۰۱۳ ۰۵ رضخ

 ۵۳ ۰۵۲ ۰۵۰ ناخ هجاوخ رضخ

 < یسابع یالفخ

 مالسلا هل ميهاربا - لیخ
 ۲6 رارحا هجاوخ

 ۲۰۰ ۰۸۹ ۰۵۸ نابج هجاوخ

 هگنا یامما- هکنا نیناوخ

 ٩6 ناخربخشوخ

 ۱۰۷ اراد

 ۰۱۵۸ دجم هدازهاش ءازریم لایثاد |

۱۸۷ ۷۶ 

 ۱۹۶ ۰۱۹۳ ۰۱۹۱ ۰۱۸۹ ۰۱۸۷ دّواد

۱ ۳ ۰ ۲۱۳۰۲۰۹ ۰۲۱۵ 

۸ ۰۹ ۲۲۳ 

 1۱ كبزا شی ورد

 ۱۵۸ ناخرات دلو دم تسود

 ۲۳۰ نیسایرلاوذ

 ۲۳۰ نیتنافکلارذ

 ۲۳1 تویجار

 ۲۱۷ هجار

 انار ۰۱٩۰ ۲۳۷

 ۲۳۸ ۰۳۳۷ یار

 44 دنه نایار

 ۰۱۵۵ :۱۶۰1 ۰۱۰۵ ۳ مر

۱۸۱ 

 ۱1۰ یارجک ناختسر

 یزاریش دحا - ییاضر

 كريم ازریم - ناخیوضر

 ۲۱۱ ناخ یور

 ۱۷۸ - کوک ناخ نیز

 ۱۰۷ مالسلا هلع دابع نیز

 ۱۵۳ ماس

 ٩ تاماس

 ۳ نیگتکیس
 ۱۱۸ ۰۱۱۰ هجار ءنجروس «نجرم

 ۲۲۰ ۰۲۱۱ ۰۱۰۳ ناخدیعس

 ۱۳ ۰۳ ردتکس

 ناخردنکسما_ناغفا ناخ دنکم .ردتکس

 هکتا یارما - هگتا نیطالس

 ء یناماس نیطالس

 4٩ قوجل- نیطالس

 ۲۲ هیشابلزق نیطالس

 قوجلس 4٩

 ۲۲ ۰۲۱ هجاوخ ناطلس

 ملس درگ هدازهاش میس

 ۲۱۳۹۹ ۹ خیش .«یشچ ملس

 11 ۰۰۳ ناتفا هاش میلس

 ۱ ۰۲۹ ٩۲۷ ۰۱۲ ۰۳ ۰۲ مالسلا هلع ناملس

 صاخشا تسرّزف

۸ ۷ ۰۱۰۰ ۱۷۲ 

 ۱۵4 ناففا ناملس

 ۱۰۰ ناطل- ناملس

 ۰۲۰۰ ۰۷۵ هاش باون «ازریم ناهلس
۸ ۲۰۷ 

 ۱۲ رجنس

 ۱۲۸ ۰۱1 ۰۱۵۹ هراب ناخدمحا دیس

 ۱۹۰ دماح دیس

 - ۹4 (ناخ دجم دس) هراب ناخدیس

 ۱۸۱ ۰۱۷۸ هگوک ناخفیس

 ه۰ تاخیداش

 :۱1 ۱14 ۰۸4 ناخ غادب هاش

۲۳۳ 

 ۲۷ ۰۲۰۷۰۲۰٩ ازریم «خر ناف

 ۱۹: تا یزاغ هاش

 ۵۱ مرم ناخ لق هاش

 ۱1۵ ۰۱12 ناخ دحم هاش

 ۲۱۳ ۲۱۲ ۹ ریالج ناخ هاش

 ۱۸۳ ۰۱۸۱ ۰۱۷۵ ازم هاش

 ۲۳۳ ۰۲۱۱ ۰۱۷۹ ۰۱۷٩ ناخ تعاجش

 ۱۷۰ ۰۷۳ ازم ,نیسح نیدلافرش

 ۲۵۱ ۰۱۲ یدزب یع نیدلا فرش

 )۱ ۲ ۰ عیفش



 یراهدنق خرات

 | ۷ هدف و۲ هکنا نادر نیدلاس مش

 ۱ ۱ ناخ بارش
۰ ۰۱۹۰ 

 ۱ ۹ ی ناخ دمحا نیدلا بابش
۱ 

 | ۰۲۲۲ ۲۲۰ ۰۱۱۲ ۱۳۵ ناخ زاپپش

(۱۷۱۳۳ 

۶ ۰۲۲۵ ۰۲۳۱ ۲۳۷ 

 ۱ ۸٩ نانر رایرپش

 ۱ ازم ميلسدم س ویجوخیش

 ۱3۵ ۱ ۹ یدالوف ناخریش

۷ ۱۰۲ 

 1۱ دم ریش

 ۲۳۱ انالوم «یریش

 ۲۷ ۱۸ ۰۸ (رومیت) نارقحاص

 ۱۹۶ ۰۱۹۳ تا قداص

 ۱۰۸ ناخدمجا ردص

 ۱۱ یسراف نیدلاءایض

 تاخراتات ب تاخدمج رهاط

 ۱۲۳ انالوم «یقیرط

 ۲۳۱ ۰۱۵۹ ۰۲۱ هاش باون ؛بسامبط

 ٩ یط
 ۲4۰ انالوم .بط

 ۱۷۸ هلادع

 ۲۱۹ ۰۱۷۸ دیس .ناخهّلادبع

 ۲۱۱ ازم «ناخ هّلادبع

 ۲۰۷۹-۸۱۲ ۰۸ كيرا ناخ هللادع

 ۰٩۳ یالسالا خیش «كللا م ودخ هّلادبع

۳۳۶ 

 ۵۲ رم ؛ردص ییلادبع

 برع 5٩

 ۲۲۱ ۰۲۱۳ ۰۲۱۱ رداپم برع

 سس ۱16 ۰۱3۲ ۰۱۳۲ ازم کوک زب زع

۰-۹۷ /۱۷(۳(۳ ۱/1( ۵6( 6 ۲ 

۰۹( ۷ 6 ۷ 6 ۲( 

 ۲۵ ۰۲۲ ۰۲۰ ۰۱۹ ازریم باو ءیرکع

 ۱5 ۰۱۳۱ ریم «هلودلا ءالع

 ۱۹6 هدازریم .ناخلع

 ۱۰1 ناخ تسود لع

 ۰۸۰ ۰2۸ ۵4 ۰۵۲ - ۵۰ ناخ لق لع

۸ ۲ 6 ۰۹۵ ۰1۰۰ 

۸ ( ۵ ۱-2-2۷ 

 ۱5۰ ۰۱۵۹ میکح .كللا نيع

 هد روت ناخ یزاغ

 ۱۳۲ ارعشلا كلم «یلارغ

 ۰۱۷۹۰۱۷۸ از ريم ؛دنوخا لع نیدلا ثابغ

۱۹۱ 

 ناخ فصآ از ریم ۰لعنیدلاثاغ

 تفف

 ۱۱٩ ریم .یغراف

 ۲۳۳ هاش .ناخ نیدلا رفخ

 ۲۲۰ ۰۱٩6 ناخ تحرف

 هاشداب رباپ ب یناکم سودرف

 ۱۱۹ ۳ مساقلاوبا «یسوط یمودرف

 ۸۱ نوعرف

 ۲۳۹ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ جنگرکش نیدلادیرف

 ۱۸۸ ۱۵۹ ۰۳۱ ۰۱۲ ۰۳ نودیرف

 ناخ یلق نیسح س غنی میف
 ۱۵۸ ۰۱۳۰ ۰۱۰۵ نالسرا مساق

 ۲۱۷ تنالاغقاق

 ۲۲۰ ناخ قاطارق

 شیرف ٩

 ۱۵۸ شابلرق

 ۱۱۷۳ ۱۰6-۰۱۹۸۰ ناخدحم نیدلا بطق

۹ ۰۱۸۲ ۲۳۳ 

 ۱۷۲ ناخ در جیلق

 « ربق
 ۲۱۳ ۰۱۸۵ ۰۱۰۰ دم ؛ناخایق

 ٩ مور هرصابق

 ۱۵۷ رصق

 ۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۱۰ راپپ لاک

 ۵ ۰۱۲: ۰۲۳۰۲۱ ۰۲۰ ازریم ؛ناماک

 صاخشا تس ۳

۲۵۵ ۰۲ ۹ 

 12 یخازگ

 نووزیمحت سی

 ۹6 ۰۷۲ ۰۷۱ نارکک رکک

 ۸۱ مک

 ٩4 ۰۷۲ رکک ناخ لاک

 ۱۷۸ هجاوخ كجک

 ورسخ ورک

 ۲۲4 ۰۲۲۱ ۰۲۲۰ هجار .یبجک

 ۲۰۲۰۱۹۳ ۰۱۹۲ ناخرجوک ,ناخرجک

 ٩۰ خیش ,قادک

 ۱۸۰ یشخدب لع یادک

 ۲۰۰ ۰۷ تاخوسگ

 ۰۱۳۵ ۰۱۰۰ ۰۸۵ یشخ ريم ناخرکش

۷ ۱۷۲ ۰۱۷۹ ۱۸۹ ۰۱۹۳ ۲۰۲ 

 ۲۲۰ هجار «ویدلام

 ۱۵۸ هجار ءهنام

 ۱2۷ ۰66 نام

 ۷ مکی كوجوج هاب

 ۷۰ هگنا مام

 ۰۱۰۲ - ۱۰۰ ۰۸ لاشقاق ناخنونجم

۰ ۰۱۸۹ ۰۱۹۳ ۰۱۹ ۰۲۰ 

۷۲ ۲۱۳ 



 یراهدنق خرات

 ۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۱۱ ۰۲۰۰ ناخلعبحم

 ۱۳ ( مملص) در

 ۰۳۵-۱ ۳ خیش یراض دم

 ۱۰۰ ۰۱۲۳ خیش یوزغ د#ع

 ۱94 ۱و۵ ازم «یفلا نیحب دم

۶ ۰۱۷۰ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۱۸۱ 

 هه ۰۷  باون .ازریم میکح دم

۰۵ ۰۲ ۲۷ 

 ۰0۸ ۰۲۷ یجاح ,یناتسیس کوک ناخدمم

 مت و

 ۱۷۸ .دع ازریم محد در

 ۰۱۲۱ ۱۱۵ ناطلس ؛ازرم میلس دم

۵ ۲۹۵۰۱۸۷ 

 1۶ ۷ یجاح «یراهدنق فراع دم

 ۱۸۸ ۰۱۱۷ ۸۰ یجاح «ناخ مساق دم

 ۰۱۸۹ ۰۱۰۰ ۰۱۰۰ سالرب ناخلق دم

۳ ۱۹۶2 

 ۱۸۷ ۰۱۳۰ ۰۱۲۵ هاش ازم دارم دم

 ۱۸ ۱96 ۱96 .تاخ دام دم

۲ ۲۱۳ 

 ,پسایط هاش باوت دلو ازم دم

 ۱۵٩ اطلس

 ۲۲۲-۲۲ یلیاک ناخ موصعم دم

۱ 

 ۸۵ راب دم

 ۱1۰ ۵ ههراب ناخدوم

 فتاطلس ءهلودلا نی «نیگتکبس دوم

 ۱ نا

 ۲۰۰ تاطاس کی لاو درج
 ۱۰۸ هاش دو

 نا دارم

 ۲۲ هاش ءازری دارم

 دارم تب یرامب ازم

 ازریم. حر دمت باون .تاخ ازم

 ازم ملس در  وخیش ازم

 از ریم کوک زیزع س هکوک از

 ۱۱۷ ۰۱۹۵۰۱6۰۱۵۹ یثلا نایازم

 حیسم ۳٩

 ۱۱۳ نیسح دوهسم

 ۲۵ ازریم ؛نیسح رفظع

 ۱۰۰ ۲ ۸۵ ۱ ۰ ناخرفظم

 سس 6 ۶ ۲ ۷

 ۲۲۱ ۲۱4 ۰۲۱۵ بم ۲۱۳ ۸

۱ ۳۱ ۲۱۳۳۸۰۵۲۱۹۸۰۹۸۲۲ 

 (ناش رفظء ریزو هب گر زن) ۲۰

 ۱۸۰ ناطلس «ینا رجک رفظء

 ۲۱۱ هد ريم نیما ,كللازعم

۹ 

 1۸ هجاوخ «نیعم

 ۲۰۰۵ و ناخ نیعء

 ۰۱۱۵ + هجاوخ .یشچ نیدلا نیعم

۹ ۲۳ ۳ 1-۲( 

۸ ۰۷۷ ۰۱۸۰ ۰۱۹۲ ۱۲۱۲ 

۵ ۱ ۷ ۳۸ ۲۷ 

 ۱۸۵ ۰۹۷ ۰۵۳ [ نالوخم «لوقم

 ۳۳۳ ۳ ناللفم

 ۲4۵ یرهوج دوصقم

 ۱۹۸ مور یالم

 ۱۰ قرشلا كلم

 4و ناماس لول.

 ۲۳۸ هاش هجاوخ «روصنم

 ۱۰۷ ۸۵۹ ۸۷ ۸ ناخ معنم

۳ ( 

۶ ۲ ۰۲۰۵ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 

 ۱۳ ۳ رهچونم

 ۱۱٩ ناخرتبم

 7 ۱۸ یدپم

 ۲4۵ زودلس لع رم

 ۸۷ برع ازریم

 ۲4۱ ۰۱۹6 ناخ یوضر كريم ازریم

 ۱۸۹ فالوک تاخدحا كريم

 صاخشا تسررف "

 ۱۸۷ انالوم ؛نالکریم

 ۰۱۵۷ ۰۱۳۱ 6 ۰۷۱ تاخدم ریم

۲( ۳( ۳ ۱۲-۲ 

 ۵ ۳ هرویم

 ۱۹۰ یشخدب تاخماظن

 ۱۹۱ حو

 ٩4 رادروق دمریش دلو درون

 ۱۷۳ ۰۱۹۵ ۰۱56 ناخ گنرو

 ۱6 نا وریش و

 ۱1۰ كالا هجو

 یشحو ٩٩

 ۲۳۸ ۰۲۱۰۰۱۸۹ ناخ ریزو

 ۰۲۲۸ ۲۱۲۵ ۰۱۲ هک ناش رفظم ریزو

۹ ۶۱۳۷ ۰۱8۵۶ ۰۲۱۲ ۲۱۷» 

 ( ناخرفظم هب ككر زبن) ۲۳۰ ۰

 1۲ ردقلاوذ لب لو

 ٩ تایر دیو

 لیذح ٩

 ٩ (؟) هوله

 ۰۱4 ۰۷ دم نیدلاریصت ؛هاشداپ نویامه

۰۵ ۷ "_--۷(۱۷(/۰ / ۷/۸ ۷ ۱۳۳ 

۰ ۷ ۰۹۵ ۰۱۱۹ ۱۹۵ 

 تاده ٩



 یراهدنق خرات

 ۱۹6 نابزمه

 1و ازریم ؛دن لادنه

 ٩ نیع نزاوه

 ۲۳۰ ۱۸۵ ناب ودنه

 6۲ - 4٩ نومیه «ومیه

 ۱9۹ ۰ جوجای

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

 ۱۵۸ ناکرب کی لعراب

 ۱۹۱ خیش «یرینم ی

 1۲ ینادمه بومی

 ۲۰۵ ۰۱۸ ۰ فسوپ |

 ٩۷ ازم «ناخفسوب

 ۲۲۵ یتس فس ول

 تاماقم تسرپمف ۲

 ۲:۵ 1۸ ریسآ

 ۲۱۰ ۰۲۱۳ لحم قآ

 هک "4 ۵ ۰۵۲ ۲ هرگا «هرگآ

 ۷۸ ۰۷۷ ۷۰ ۱۷ عمه تب

۰ ۳ ۶ ۰ ۰۱۱۵ ۰۱۲۰ 

 سس ۱66 ۰۱۳۷ ۰۱۳۰ ۰۱۲۸ ۳

4 ۰۱1۳ ۱۷۳ - ۰۱۷۵ 

۲ 5 ۸ ۰( 

۹( ۱( 3 ۳( 

۰۲۳۱۸ ۲۳۳ 

 ۱۳۱۱ روپمیها را

 ۰۱۲۳ ۰۱۱۹ ۰۱۱۵ یو ۲ جا

۰۱۳۱ ۱۳۱ ۶ 

2-۲ ۷ ۳ 

۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۵ 

۲۷ ۹ 

 (باجنپ) نّتب - نهدوجا

 ۲۳۳ ۰۸۰ ۰1۷ نیجآ

 ۰۱۵٩۹ 0 دابآدحا

۶۱:۵ ۱۳۳ 

 ۰۱۸۶ تا ۷

۹ ۱۳۲۰۰ 

 ۱9۹ رگندحا

 ۲۰۶ ۰۲۰۱ ۰۳۵ هسیدا

۰۰ 

۹ ۰۱۵۷ 

۸ ۳۰۲۵+ 

۵ ۰۲۳۸ 

۰ ۰۱7۱۲ 

 ۱۷۵ .ت

۷۲ 7۳-۱-*+* 
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 ۱4۰ ۰۱ ۰۲ مرا

 رولا ۵٩

 ۷ دنولا

 ۱۷۳ رما

 ۱۰۷ ۱۰۰ فک هم ۸۸ ۵م دوا
۱۰ 

 ۲۳۷ ۰۲۳۵ ۰۲۲۵ هماق .ردیا

 < ناریا

 ۲۱۵ ۰۲۱۳ روپلگ اب

 هراوسلاب ۲۵٩

 ۱۳ هلات

 ۰۸۳ ۰۷۲ ۰۷۵ ۲۶ ۴ ناتخد

۰ ۷ ۲۷ 

 ۱۹۹ ۰۱۷۲ ۰۱۵۹ چورب

 هردورب ۰۱۵٩ ۰۱۰۳ ۱۹۹

 ۲۵ ۰۱۸ روپناهرپ

 1۵ هرصل

 ۱۵٩ دو دادغب

 ۲۰۰ نالب

 4۱ ریتاکب

 ۲۰۰ ۰۱۵۷ رکپ

 رسکی ۸٩

 کم هک

 تاماقم تسررف

 ۱۷۸ دوب تارگپ

 ۲۲ خلب

 ۰۱۹۱ ۰۱۰۷ سا ۱۰۵ ۰۸۸ سران

۱۹۸ 

 تاب یو ۰۳ ۰۳ هلاگب «گنب

۹ ۰۱۹۳ ۰۱۹ ۰۲۰۰ ۰۲۰ 

۹ ۲۱۱ ۰۲۱۵ ۰۲۱۸ ۰۲۲۰ 

9 

 ۱۲۱۱ س ۲ ۲ع او۲ رام

۲ ۹۲۱۵ ۲۲۹۰۲۲۱۰۲۱۹ 

۸ ۲۶۰ 

 ۸۸ چئارع

 ۲۵ هر

 ۷۳ هو هناب

 ۲۱ ۲ مار اهتا تب

 ۱۲۰ اپ

 0۲ - ۵۰ تیپ
 انا

 ۲۳۰۱۳۲ ۰۱۳۱ (باجنپ) نت

 ۰۱۷۳ ۰۱۹۵ ۰۱۵٩ "4 (تارعگ ) نت

۲۰ ۵ ۸ 

 هت ۱٩۱ ۰۱۱۳ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۲۱۳

۳۱۳۰۵ ۳۲ 



 یراهدنق خرات

 ۲۱۰ ۰۱۹۲ (بآ) نپ نپ

 ۳ ۰۰ ۰۸۵ ۰۷۲ ۲ ۰۱۱ باجش

۵ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۱۳ ۰۲۰۱ 

۵ ۳۸ ۲۵ 

 ۲۰۰ ۰۱۹۳ ۰۱۸۹ ۰۹۰ ۰۸۳ بروب

 راتات ٩۲

 ۰۲۱۳ ۲۰: ۰۱۲ یه هدان
۳۱۸ 

 1۱ هعلق «هدنرت

 قاچبت ۱۵٩

 ۱۹۱ ۰۸۰ یاپمرت .یناپمرت

 ۰۲۱۵ ۰۲۱ ۰۲۰۹ توهرت «تهرت

۳۰۸ 

 ۱3۳ هیللت

 ؛ تاروت

 ۱ هراپ

 ۱۳ ۰1۲ ۰۵۰ ۰۲۵ ردنلاج

 ۱۷۸ رولاج

 ۲۲۱ روبسیدگج

 ۱۵۷ ۰6 روددوج

 4۷ یدوج

 ۲۳۸ ۰۱4۰ ۰٩۸ ایرد «نوج

 ۸-۰۸۸ ۲۸۸ ۲۰۷۸ ۹ روینوح

۶:۱۲ 

۰۱٩۹۱ ۰۱۵۵ ۰۱۰۷ ۰۱۰۷ ۵ 

۱۲۲ (۹ 

 ۸۰ تسج

 ۱۷۳ رناپچ

 ۱۷۸ .تراتچ

 روتچ ۰۱۰٩ ۱۱۱

 ۱۰۰ ۰۸۸ ۰۸۷ (هلق) رانچ

 ۱۳۲ یریدنچ

 ۱۰۱ ۰۱۰۰ كايابو یسوچ

 ۲۱۰ دنوچ

 نیچ ۰ ۰۳۰ 1٩

 روپیجاح ۰۵٩ ۰۱۸۵ ۰۱۹۱ ۰۱۹۳

-- ۲۲ ۳ ۲۱۱۲ 

۱۲۶۰ ۸ 

 ۷۷ زاجح

 ۰۲۲ ۲۱۵ ۰۵۹ :۲۲ نیفیرش نیمرح

۲:۳ 

 ۱۳ ۰۵ ۳ هژاوارفا نام

 ۱۱ اتخ

 ۲۷ ۰۲۳۱ ۰۱۳۹ ۰۲۱۰ تااسارخ

 ۲۳۸ دابآرضخ

 ۱۱5 دوپیجلخ

 ۱۵۱ قروخ

۱۳ 

 هرک ۲ هفالاراد

 ۱ هلجد

 روپایرد ۱٩۳

 ۰۱۷۰ ۰۱۱۳ ۰۱۷ ۰۸۲ نهگد .نکد
۲۳۹ 

 ۱۷۱ نمد

 4٩۰ ۰۵۸ بت ۵۲ ۰۵۲ ۰۵۰ ۵ لهد

"+2 2-۰ ۸۰ ۳ ۳/۸ 

1 ۲۲۷ ۱۵ ۱۵۹۵ ۱۹۲ ۵ 

 )۱۱۱ ۷۲ ۳ ۷۳ ۷۱۷/۷ /۷)ظ)/ )حچ)جحچأ۱ ۰

 ۱۳۲ ۰1۱ رولابید

 ۱۷۸ هسوید

 ۲۳ ایرد «یوار

 ۱۰۱ لیرب ار

 ۱16 نسیار

 رویهتر ۰۵٩ ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۱۲۰۰۱۱۹

 ۱۱ ۰۱۳۹ ۰4۹ ۰4 مور

 ۰۲۱۰ ۲۲۰۹ ۰۱۹4 ساتهور ,ساتهر

۲۱ ۳۲۳ 

 ۲۳ كتهر

 ۲۲۰ یاس نراس

 ۲۳۳ ۰۱۸6 ۰۱۷۳ ۰1۷ روپگتراس

 ۲۱۱ ۰۱۹۵ ۵ 4۲ ردنکسا دس

 ۱٩۱ یی یارس

 ۰۱۰۷ ۵۵ ۸۸ ۸٩ لاورس ناورس

 (راورس) ۵۹ ٩

 ۷۸ جورس

 ۷16 ۵4 ۰۵۰ دنهرس

 ۱۷۸ ۰۱۵۸ یهورس

 دابآحنف  یرکیس «یرکس

 تیکس ٩۸

 ۲۳ مانس

 ۱۱۳ ۰۵۲ ۰۵۰ لس

 ۲۰۰ ۱۳۲ ۰۳۵ ۰۲۳۰۲۰ ۰۱۵ ع دنس

 ۱91 ری اگتس

 ۲۲۰ جیاوس

 ۱۷۸ تجوس

 ۲۲۲ رگ جروس

 ۲۳۸ دنروس

 ۲۱۰ مارسوس

 ۱۷۴ رول تیس

 ۸۱ دولدیس

 ۲۱ ناتسس

 ۲۲۰ هناویس

 ۲۲۰ روس

 ۳۰۷ ۰۲۰۱ (راصح) نامداش



 یراهدنق خیرات

 ۲۰ خشوپ و لاش

 1۵ ۰۲۲ ماش

 ۱4۱ زا ریش

 ۲۲۱ ۰۹ ۰۷ رگریش

 هو افص

 ۰۱1۸ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۱۳ تروص

۲ ۱۷۳ 

 هنیدم س هبلط

 ۱۸: ۰۱۱6 ۰۹ ۰۳۰ مجع

 ۲۸۷ ۰۲۱ ۰4۵ ۰۲۱ قارع

 ۰۱۷۳ ۰۱۱۳۰۱۱۱۰۳۵ (یرد) نامع

۰ ۰۲۲ ۲۷ 

 ۱۰ ثوکر ع

 ۱:۷ ۰۸۸ ۰۸۰ رویزاغ

 ۲ ۰6 نیرغ

 ۲۱۲ ۰۱٩۳ درب ثایغ

 ۱ 4 سراف

 ۰۱۳۷ ۰۱۳۰ ۰۱۲۹ ۰4۲ یرکیس دابآحتف

۵ 6 6 ۳5 ۰۱۷۷ 

۳ (( ۲ ۲( 

۳۳۹ 

 ۰۱۵۰ ۰۱6۵۰۱۲۱ ۰۱۱۵ یرکیس رویحتف

۲۲ ۲4 ٩ ۹ 

۱ 

 ۱۹۹۰۱۱۰۱۳۹۰6۵ ناتسگترف «گنرف

۰ ۱۲۶۰ 

 ۲۳۶ ۰۱۱ دولزوریف

 ۲۰۷ ۰۲۰۹ ز ودنق

 ۲۷ ۰۲۲ تب ۲۰ رامهدنق

 ۱۹۰ ۰۹۸ جوتق

 4 ناوریت

 ۷ ۱۱۲ ۳۲۵ ۲و سس ۱4 لباک

 ۰۲ ۵ ۳ ۷ ۵ ۷۰۵ ۰۸۹٩

۳۹۷ 

 ۱۰۰ ۰۱۸ یپلاک

 ۱۲۰ (هملق) رجنلاک

 ۲۰6 ۰۲۰۳ ۰۲۰۱ سرانب كتک

 ۱۰۱۷۰۱۰۱۲ ۱ هه ده هرک

 هک ۰٩ 1

 ۵۳ ۰۲۸ ۰۲۵ رولالک

 دا
 ند تم اینک

 ۲۳۹ ۰۲۳۶۵ ۱۲۲۵ (هملق) ریم لک

 ۸1 هن دنک

 ۸٩ هملق ؛اپوک

 رثوک ۷٩

 ۳۳۹۵ هرک و ک ۱
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 ۲۰۷ ۰14 بالوک

 ۲۰۷ تاتسوک

 ۱۷۲ ۵ 1۶۵ ۰ ۵و یو تارجک

 ۳ ۲ 6 ۲ ٩-۱)

 تا ۱۷۲ ۰۱۷۰ ۰۱ ۳ ۰

۷۹( 6 ۳ + 

۱۹4 ۱۲۰۵ ۱۲۰۹ ۱۲۰۸ ۱۲۲۵ 

۳۰ ۰۲۳۳ ۲۳۷ 

 ۲۱ راهدنق تا ریس مرگ

 ۱۷۹ یرگ :

 ۳۳ یهرگ

 ۸۱ ۰۸ ۸۱ ( ایرد بآ ) کیک

۱۹۱ ۱۸ ۱۲ ۱ 

۲۲۰۹ ۳ ۸ 

 رایلارگ ۰۰۸ ۰۹٩ ۱۱۳

 ۱۲۰۰ ۱۹6 ۰۱۹۴ ۰۱۸۵ ۱۸۰ دوگ
۶6 ۰۲۱۲ ۲۱۳ 

 ۱۰۸ روپ روک

 ۳ تاگروک

 1۵ رال

 روهال ۰۲۵ ۰۲۸ ۰۳۱ ۰۲ ۰۵۳ ۵٩

٩ ۷ ۰۷۲ ۰۱۳ ۰۲۷ 

۱۱4۲ ۰۱۳-۱۳۲ ۶ ۳ ۱ 

 تاماقم تسربف

۲۳۰ ۰۳۰ ۳ ۹ 

 ۱۹۵ ۰۱۵۵ ۸ 6 ونک

 ۷ هراوچام

 ۰۱۸۰ ۰۱۷۳ ۰۱۹ ۷۹۰۷۸ ۰14 هولام

۸۵ ۲۳۳ 

 ۰۱۰۷ ۰۱۰۳ ۲۱۰۰ ۸۵۰۸ رویکتام

۱۰۹ 

 هو تب ه۲ (هلق) ,توکنام

 ۰ ۲۰۷ هروتم

 ۱3۸ ۰۱5۷ دابآدوج

 ۲۲ ۰۲۱ ۰۲۰۸ ۰۷۲ همرکم ةنیدم

۳۹4 

 هورم ٩

 ۲۸۷ هیوضر هسدقم دیشم

 ۲۳٩ دروخ کم

 ۲۲ ۰۲۰۸ ۰۷۳ ۰ ۰۲۲ همظعم کم

 ۲۹۷ ۰۲۹ تس

 ۱۹۸ ۰۱1۳ ناتلوم ,نانلم

 ۱۳۳ روپكلم

 ۲۲ ام
 ۰۸۱ ۰۷۹ - ۷۷۰۱۸ ۱ ۰۵4 قدم

۲۳۲ ۰۲۳۰ ۰۲۲۰ ۵ 

 ۱1۸ ( هملق) ۳ لقنم



 ۶:۱1 یراهدنق جرات
۰:۱۷ 

 باسنا تسررف بت

 ۹ ۲۰۸ یروفنف ! ۱۳٩ یناسارخ ۱9 9 ۱ ی

 ۱۸۰ ۰۱۷۹ نایدالوف «یدالوف ۶۱ یناطخ ۰ نا ِ»# ۱ نت

 ۱۷۱۰۱۹۹ ۰۱6۲ ۰۱6۱ ناگنرف «یگنرف ۱۵۱ ینکد ّ نا ۱۳۶ توت

 ۱۹۹ ۱۸۰ ۰۱:۱ ناینارجک .ینارجگ ۱ ۳ ۱ ۳ ۱ ِ 3

 ۸ ۲ ی ۱۳۰ یلاتسودنه «یدنه | ۱۶۱. دل مر ات ی عت " ِِ

 ۱۰۳ ۰ ۳۲ ۱ ۲-۱ ۲ ۹ یقارع زی 1

 ۱6۱ یدز ۱ ۲۳۸ ۰۱6۲ فرع ٍ ۱۳۵ ۳ ۵۹۸0۲9۹ و هوا ۴ اقا
 ۹ ۱ ۱ فک ایم ۱۳۹ ۱۳۲ ۱۲۰ | ۲۲۷/۹ ۳

 ۰۱۷ ۰۱۷۰ هف۸ه هه اه از 1۸ هدیرت

 ۰۲۳۰ ۰۲۰۷ ۰۲۰۹ ۰۱۹۵ ۵ ۷۸ دور

 ۲۵۵ ۰۲6 ۰۲۲ ۳۸ ۸۸ دنهرن

 ۲۲۵ هرا ودنه ۲۵ توکر ثن
 بتک تسرمف

 هد نا | زه ریال جات ۱۶۱ دز ۱۰۰ لحوامرگت

 خب نرفتیم بقا ۱۱ ۰۱۰ رفظملآ خرات . 1٩ نع | ۲۱۱ لیخ هداون

 ۳ همان هاش

 باسنا تسرهمف ۳

 ۱۵۳ یعدر | ۱٩ یردنکسا

 ۱16 یتب | ۱۵۱ ٩۱۷ یهاشرکا

 ۱۷۱ یاگترپ ۱ ۱ ۱6۱ یاراخ
۱ 

 ۱۲۱۰ ۰۱۲۳ یراخ ۱ ۱:۲ یرت



۱۱ 
 و
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 ۲327[ ۱/۸۵۸۵ ی یمجصمحآ
۳ ۳ 

 024 گع ۳

 ار

 از اتم طر هطفت ههلت
 5 )20 ظزط 71
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 اهانرقم ملت هیت ۱ ِ

 اناطهجزمور ۵20 1۲۵۲۲ ۵

۵۱ 60 
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