
 لآ تختیاپ ،ثاک )ٌهموح( رهشاریپ رد ییاسَرت ۹۷۳ ربماتپس ۴ اب ربارب یدیشروخ ۳۵۲ ِلاس رویرهش رد هاج الاو یدرم هتخیهرف *
.تسا هتسب ورف ناهج زا مشچ نینزغ رهش رد یدیشروخ ۴۲۷ هام رذآ رد و هدوشگ ناهج هب مشچ مزراوخ رد غیرفآ
 -سانش )میوقت (همانهاگ -سانش )تعیبط (ماهرپ -راگن خیرات -سانشدنه -سانش هراتس -)ناد یضایر (رگشِیار -دنمشناد وا
 .دوب یم ناد زیچ همه و هتسجرب سانش )ناسنا (دنمتسیز

 ناحیروبا مان هب یا هنادکت زج تسین یسک کیمارگ نیا ،یرآ .ددرگ یمرب روشک مادک هب هتخیهرف ِدرم نیا ِرابت ،دینک یم نامگ *
 .تسا هتساخرب نیمزناریا رورپ شناد نیمزرس زا هک ینوریب
 هک یگشر ِیپ رد یدنچ زا سپ هک هدوب نایهاشمزراوخ رابرد سانش رتخا ،یناجیدنا یلع نب دمحا رفعجوبا شردپ *
 هداوناخ اب ،رهش نوریب رد ییاتسور رد  و هدش هدنار  نوریب رابرد هاگتسد و مَد زا اهنآ یاه ییوگدب و دندرب یم وا هب شناراکمه
 هدش هتفگ ینوریب اهنآ هب ورنیا زا ،دندرب یم رس هب رهش )ٌهموح( ِرهشاریپ رد اهنآ هک نوچ دنک یم لابند ار شَیگدنز دوخ ی
تسا هدوب امام ،هدنزرا دنمشناد نیا ِردام  .تسا



 
 ییانشآ یتاروت یربع ،ناتساب  ینانوی یاه نابز اب نینچمه .تسناد یم یبوخب ار تیرکسناس و یبرع ،یسراف یاه نابز وا *
 .تسا هتشاد

 یاهروشکِ مدرم یاهرواب وا  .تسار یوس هب هن ،هدوب پچِ یوس هب هَن شهاگن هک دوب یرگشهوژپ و دنمشناد ینوریب ناحیروبا *
 .دنا هتخانش داتسا ار وا شا هدنزرا یاه شهوژپ ساپ هب .تسا هدروآ یم رد شراگن هب )فرط یب( وسکی یب یدید اب ار نوگانوگ
.تشاد یم ار )ناونع( مانَرب نیا یگتسیاش هک دوب یدنمشناد وا

 یاه شناد یریگدای هب و هدرک یگدنز ثاک )هموح(رهشاریپ رد نامه رد یگلاس ۲۵ ات ،کیمارگ دنمشناد نیا ینوریب ناحیروبا *
 رد .تسا هدوب مرگرس )تایضایر( یرگشیار و یسانش هراتس ،یگشزپ ،یبرع نابز ،یمالسا تایهلا و هقف نایم نآ زا نوگانوگ
.تسا هدرک یم یراگن همان ،تسا هدوب رتکچوک وا زا لاس ۷ هک ناوجون یانیسروپ اب اهلاس نیمه

 نانچنآ وا .)دنک یم کرت( دَهَن یم ورف ار شهاگداز ینوریب ،غیرفآ لآِ یشاپورف و دمحم نب نومآم ریما ِزات و تخاتِ یپ رد *
 هب دنچ ینامز ِتشذگ زا سپ .دََربِب دوخ اب ار شیاه شهوژپ و اه هتشون    ی همه هتسناوتن هک ،هداد ماجنا ار راکنیا هدزباتش
.ددرگ یمرب ریگمشو نب سوباق ریما دزن و ناگرگ



.ددرگ یمرب ریگمشو نب سوباق ریما دزن و ناگرگ

 و هدشن دیما ان یلو دناوت یمن و دریگب هزادنا ار نیمز )رطق( یتفلک هک دیآ یمرب نآِ یِپ رَد هتسیز یم ناگرگ رد هک یماگنه *
 ۷ زا سپ )یرمق یرجه( یهام یتفرارف ۴۱۶ بجَر رد ماجنارس .دنکراک نآ یور رب دیاب و دراد شهوژپ هب زاین راکنیا هک دبای یمرد
.دناسر یم ماجنا هب بالرتُسا زا ندرب دوس اب ار دوخ ی هتفای هزات ی هویش  ناوارف یاه شهوژپ و یسررب لاس

 جنس لاگچ )درک عارتخا( دروآ دیدپ ار جنس لاِگچ هدوب نهپ رایسب کیزیف شناد رد وا یرتسُگ نماد هک ینوریب ناحیروبا *
 .دومنزاب نآ اب ار اهزیچ صوصخم نزو ناوت یم کیزیف رد هک تسا یهاگتسد

 )ناریفس( ِناگدنیامن اب اجنآ رد .دور یم +اگلُو هب دومحم ناطلس ِهارمه ینوریب )یرمق یرجه( یهام یتفرارف ۴۱۵ لاس رد *
 زور دنچ اهنآ ِنیمزرس )لامش( ِرتخاَپا رد هک دنیوگ یم دومحم ناطلس هب ،ناگدنیامن .دهد یم تسد یرادید اگلو ناکرت ناخ
 یم )زیمآ رفک(  ینید یب ار نآ و هدش هتفشآرب نخس نیا زا دومحم ناطلس .)دنک یمن بورغ( درادن تفر ورف دیشروخ ،لاس رد
   .دناشن یم ورف ار دومحم مشخ ،هدنیوگ ِنخسِ نتفاکشزاب اب ینوریب ناحیروبا .دناوخ

 یسک رب ینشور هب وا تشذگرد خیرات هک یا هنوگ هب .تسه تسد رد ینوریبِ یگدنز و اهدادخُر زا یمک رایسب یاه یهاگآ *
 .تسین نشور

 جنس لاگچ )درک عارتخا( دروآ دیدپ ار جنس لاگچ دوب نهپ رایسب کیزیف شناد رد وا یرتسُگ نماد هک ینوریب ناحیروبا *
 .دومنزاب نآ اب ار اهزیچ صوصخم نزو ناوت یم کیزیف رد هک تسا یهاگتسد

 یتسرهپ ِندروآ مهارفِ یِپ رد تشاد لاس تسش زا شیب هک یماگنه )یرمق یرجه( یهام یتفرارف ۴۲۷ لاس رد گرزب درم نیا *
 رابرُپ یگدنز وا مه نآ زا سپ لاس دنچ نوچ .تسا هدوب هتشون ۱۱۳ ی هدنریگرب رد تسرهپ نآ .دیآ یمرب شیوخ یاه هتشون زا
 هک ناملسم نارادمَدرَس یراگنا یب و نامز تشذگ اب هناتخبروش هک .دسر یم ۱۵۳ ِرامش هب تسرهپ نیا ،دنک یم لابند ار شیوخ
.دشاب یم هتشون ۳۵ اهنت هدنام اج هب راوگرزب نیا زا هچنآ و دنور یم نایم زا اهنآ زا ینارایسب ،دندوب هریچ زیچ همه رب

 یشناد ِدرم گرزب نیا تشذگرد ی هراب رد .تسه تسد رد ینوریبِ یگدنز و اهدادخُر زا یمک رایسب یاه یهاگآ هناتخبروش *
 تسا هدش هدروآ دنچ ییاه هاگدید
 زا مشچ یهام ۴۴۰ یناثلا یدامج اب ربارب ییاسرت ۱۰۴۸  ربماسد ۱۳ خیرات رد ،کیمارگ نیا هک میناوخ یم اه هتشون زا یخرب رد



 تسا هدش هدروآ دنچ ییاه هاگدید
 زا مشچ یهام ۴۴۰ یناثلا یدامج اب ربارب ییاسرت ۱۰۴۸  ربماسد ۱۳ خیرات رد ،کیمارگ نیا هک میناوخ یم اه هتشون زا یخرب رد
 .تسین نشور یسک رب ینشور هب وا تشذگرد خیرات هدش هتشون اهاج یرایسب رد و .تسا هتسب ورف ناهج

 ی هیام دناوت یم هک هچنآ .دهاک یمن وا شزرا زا یزیچ ،دشاب هتسب ورف ناهج زا مشچ اجک رد و یزور هچ راوگرزب نیا هکنیا *
 .دروآ یم ورف شنُرک ِرس شربارب رد یناهج هک هتساخرب نیمزناریاِ کاپِ کاخ زا یگرزب نینچ هک تسنیا ،دشاب نایناریا یزارفرس

».تسا هدید دوخ هب خیرات هک دشاب یم )هغبان( یدنمشوه نیرتگرزب ینوریب ناحیروبا « :هتفگ وخاز دراودا *

 یدنکفارس و یگدنمرش ی هیام تساجک شهاگمارآ و هدش هدرپس کاخ هب اجک رد شناد ی هنادرد نیا تسین نشور ام رب هک نیا * 
.یگدِرک مگ  دوخ زا زج ،دریگ یمن همشچرس یزیچ زا و دشاب یم

 }یزورما هیسور )لامش( رتخاَپا رد اگلو { +

نایرتفد هلاژ :هدنروآ درگ
یناریا ۲۵۸۰ رویرهش سیراپ
ییاسَرت ۲۰۲۱ توا اب ربارب


