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 23كِٖ٘بٓٚ ربهيـ اٍالّ ، ّٔبهٙ 

.......................................... 

 بررسي جايگاه قبايل عرب مسيحي ايران در روند فتوحات مسلمانان در عراق

 *كًزو ٓؾٔلػِي چِٞٗگو

 **ٓويْ ٍِئبٗي

آٗبٕ ثٚ ؽلي گَزوكٙ ثٞك ًٚ ثو ٜٓبعود . ّلٗل( ػوام)اُٜ٘ويٖ  ٛبي ؽبِٕقيي ثيٖ اػواة اى هٝىگبهإ ًٜٖ ٝاهك ٍوىٓيٖ

ثوفي اى ايٖ هجبيَ ثٚ كُيَ ٛٔغٞاهي ثب . ٍبً٘بٕ ٓ٘طوٚ ؿِجٚ يبكز٘ل ٝ ثٚ رلهيظ ثبكذ عٔؼيزي ػوام ها كگوگٕٞ ًوكٗل

اػواة ٜٓبعو رٞاَٗز٘ل رؾذ ؽٔبيذ ٍبٍبٗيبٕ كُٝذ ُقٔيبٕ ها . اُٜ٘ويٖ ثٚ آييٖ َٓيؼ گوٝيلٗل ٓواًي َٓيؾي كه ثيٖ

كُٝذ ايوإ ثواي ؽلع ٓوىٛبي فٞيِ اى آٗبٕ كه ثواثو اػواة ثلٝي ٝ آپوارٞهي ثيياٌٗ ثٜوٙ . ٘لكه ؽيوٙ رٌْيَ كٛ

 .عَذ ٓي

ثوهٍي ٝاًِ٘ . ثب آؿبى كزٞؽبد َِٓٔبٗبٕ كه ٗبؽيخ ػوام، هجبيَ ػوة َٓيؾي كه ثواثو ْٛ ٗژاكإ فٞيِ هواه گوكز٘ل

ايٖ ٓوبُٚ ثٚ . يو چگٞٗگي كزؼ ايٖ ٓ٘طوٚ ًٔي ً٘لرو ًوكٕ رٖٞرٞاٗل ثٚ هٍِّٖٝجي ٝ ٍپٌ ايغبثي ايٖ هجبيَ ٓي

 .ثوهٍي ايٖ ٓٞضٞع پوكافزٚ اٍذ

 .ايوإ، ػوام، كزٞؽبد، َٓيؾيبٕ، هجبيَ ػوة: ٛبي ًِيليٝاژٙ

 ٓولٓٚ

ٍبٍبٗيبٕ اى . اى ىٓبٕ اٌّبٗيبٕ آييٖ َٓيؾيذ كه ايوإ هٍٞؿ يبكذ ٝ كه ىٓبٕ ٍبٍبٗيبٕ گَزوُ ثيْزوي پيلا ًوك

اُٜ٘ويٖ ٝ ٓوىٛبي ٍٞهيٚ ٝ اهَٓ٘زبٕ كوٓبٗوٝايي  ٛبي َٓيؾي كواٝاٗي كه ثيٖ ذ ثو عٔؼيذٛبي ٗقَ ٛٔبٕ ٍبٍ

ٛبي كُٝذ ٓوًيي ايوإ كه ىٓبٕ ع٘گ ثب آپواطٞهي ثيياٌٗ ٗيي ثبػش اىكيبك ثيْزو  ػالٝٙ ثو ايٖ، ٍيبٍذ. ًوكٗل ٓي

ٗبؽيٚ يب ّٜو ها ثٚ ٗوبط كافِي  ٛب گبٙ رٔبٓي ٍبً٘بٕ يي عٔؼيذ َٓيؾيبٕ كه ايوإ گْذ؛ ٍبٍبٗيبٕ كه ايٖ ع٘گ

اي اى ايوإ َٓيؾيذ  چٕٞ هَٔذ اػظْ ايٖ ٜٓبعوإ ػيَٞي ٓنٛت ثٞكٗل كه ٛو گّٞٚ. كاكٗل هِٔوٝ فٞيِ ًٞچ ٓي

اي ثٚ كٍذ  ٓجِـبٕ َٓيؾي ثواي گَزوُ آييٖ فٞك رالُ ىيبكي اٗغبّ كاكٗل، آب ٗزيغٚ. ثٚ ٕٞهد ٓؾلٝك هٝاط يبكذ

ثٚ ػ٘ٞإ ٓوو عبصِين ( ػوام)رٜ٘ب َٓيؾيذ كه ٍٞاك . ثوكٗل ت ّٜوٛب كه اهِيذ ثٚ ٍو ٓيٗيبٝهكٗل ٝ َٓيؾيبٕ كه اؿِ

كه ايٖ ٗبؽيٚ ثيْزويٖ پيوٝإ َٓيؾيذ ها اػواة ٜٓبعو ٝ . َٗطٞهيبٕ ٝ پبيگبٙ رجِيـي آٗبٕ هّل چْٔگيوي كاّذ

 .كاكٗل آهآيبٕ رٌْيَ ٓي

إ ٓزؾلإ كُٝذ ٓوًيي ايوإ اى ٓوىٛبي ؿوثي ايوإ اي كه ػوام كاّز٘ل، ثٚ ػ٘ٞ اػواة ًٚ عٔؼيذ هبثَ ٓالؽظٚ

ٛ٘گبٓي ًٚ َِٓٔبٗبٕ ؽٔالد فٞك ها ٓزٞعٚ ػوام ًوكٗل، پيٍٞزٖ هجبيَ ػوة َٓيؾي ثٚ . ًوكٗل ٓؾبكظذ ٓي

اى ايٖ ٓ٘ظو ٓوبُٚ ؽبضو ضٖٔ ْٓقٔ ٗٔٞكٕ عبيگبٙ هجبيَ ػوة َٓيؾي كه . َِٓٔبٗبٕ ٍجت رَويغ كزٞؽبد گوكيل

 .ك رجييٖ ػَِ پيٍٞزٖ آٗبٕ ثٚ َِٓٔبٗبٕ اٍذهٝٗل كزٞؽبد، كه ٕل

 ؽضٞه اػواة كه ٍٞاك ٝ رٌْيَ كُٝذ ُقٔيبٕ
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اػواة ثٚ عٜذ ًضود ىهاػذ ٝ پِّٞ . اُٜ٘ويٖ ها ٍٞاك يب ػوام ٗبّ ٜٗبكٗل َِٓٔبٗبٕ ثقِ ع٘ٞثي ٍوىٓيٖ ثيٖ

ايٖ ٍوىٓيٖ كه ّٔبٍ  1.گيبٛي ثو ٍطؼ ىٓيٖ، إٓ گٞٗٚ ًٚ گٞيي ىٓيٖ ٍيبٙ ّلٙ اٍذ ايٖ ٝاليذ ها ٍٞاك فٞاٗلٗل

عييوح اُؼوة ٝ ّوم ٍوىٓيٖ ّبٓبد هواه كاّذ ٝ پيِ اى كٝهإ اٍالٓي عيئي اى روَئبد چٜبهگبٗٚ ايوإ ثٞك ٝ 

 3.ّل ٍٞهٍزبٕ فٞاٗلٙ ٓي

ٛبيي ثٞك ًٚ اى هٝىگبهإ ًٜٖ ٝاهك ايٖ ٍوىٓيٖ ّلٙ  كه اٝافو كٝهٙ ٍبٍبٗي ػوام ٗيي ٓبٗ٘ل ٍٞهيٚ ٓٞطٖ كّٝ ػوة

ٛب ثٚ ؽلي گَزوكٙ ثٞك ًٚ ثو  ايٖ ٜٓبعود 2.كاٗل يٙ إلٜبٗي آؿبى ايٖ ٜٓبعود ها پٌ اى ٍيَ ػوّ ٓيؽٔ. ثٞكٗل

ٛب ًٚ  اي ًٚ ٗجطي ٍبً٘بٕ ثٞٓي ٓ٘بطن ؿِجٚ يبكز٘ل ٝ ثٚ رلهيظ ثبكذ عٔؼيزي ايٖ ٓ٘بطن ها كگوگٕٞ ًوكٗل ثٚ گٞٗٚ

 4.ثوكٗل يذ ثٚ ٍو ٓيٍبً٘بٕ هليْ ػوام ٝ اى ثوبيبي ثبثِيبٕ ٝ ٍويبٗيبٕ ثٞكٗل كه اهِ

 

ر٘ٞؿ . اُٜ٘ويٖ آٓلٗل ٝ كه ػوام ٍبًٖ ّلٗل ٗبّ رَ٘ٞؿ ثيْزو ٗٔبيبٕ اٍذ كه ٓيبٕ هجبيَ ػوة ًٚ ثٚ ٍوىٓيٖ ثيٖ

آيو آٗبٕ، ٓبُي ثٖ كْٜ، ثب گوٝٛي اى اىكيبٕ ثٚ ػوام آٓلٗل ٝ كه ؽلٝك ؽيوٙ ٝ اٗجبه چبكهٛبي . اي اى هٞاّ اىك ثٞك ّبفٚ

كه ٓٞهك ربهيـ ٜٓبعود ر٘ٞؿ ثٚ ػوام ٗظوي  6.ٓبُي، اٗجبه ها ثٚ ػ٘ٞإ اهبٓزگبٙ فٞيِ ثوگييل 5.فٞيِ ها ثوپب ًوكٗل

ثوفي اى ر٘ٞفيبٕ كه ىٓبٕ اهكّيو  7.ً٘ل رٞإ اثواى كاّذ هٝرْزبٕ ٗئٚ كّٝ هوٕ ٍّٞ ٓيالكي ها ٓطوػ ٓي هطؼي ٗٔي

ايٖ اػواة  8.رٖ كاكٗل ٝ كه ػوام ثبهي ٓبٗلٗلٛبي ٝي  ثبثٌبٕ ٓغجٞه ثٚ روى ػوام گْز٘ل ٝ گوٝٛي اى آٗبٕ ثٚ فٞاٍزٚ

ًْ ّٜوْٗيٖ ّلٗل، اى ايٖ هٝ آٗبٕ ثٚ ٛٔواٙ ػجبك ٝ اَؽالف، عٔؼيذ إِي ّٜو ؽيوٙ ها رٌْيَ  چبكهْٗيٖ ًْ

ػجبك . پئبٕ ّلٙ ثٞكٗلاؽالف، ٓوكٓبٕ ٗوبط گٞٗبگٞٗي ثٞكٗل ًٚ ثٚ ؽيوٙ هٝي آٝهكٙ ثٞكٗل ٝ ثب ٍبً٘بٕ إٓ ْٛ. كاكٗل ٓي

اٗل، ٍقٖ ثَيبه هكزٚ اٍذ ًٚ  كه ايٖ ًٚ إَ ٝاژٙ ػجبك چيَذ ٝ فٞك اى ًغب آٓلٙ. َٗجزبً ثيهگي كه ؽيوٙ ثٞكٗلگوٝٙ 

. گٞي٘ل؛ گوٝٛي ٗيك ًَوي اّٗٞيوٝإ هكز٘ل ًٚ ٗبْٓبٕ ٛٔٚ ثب ػجبك ّوٝع ٓي ّل. اؿِت فبُي اى اكَبٗٚ ٗيَذ

. يب ػجبكهللا: ِٔٚ ثوك ايْبٕ ايٖ ّؼبه ها ثوگييلٗلپٌ ّٔب ٛٔٚ ػجبك َٛزيل، يب چٕٞ ّبٛپٞه ثٚ آٗبٕ ؽ: ًَوي گلذ

 9.اى إٓ عب آٗبٕ ها ػجبك فٞاٗلٗل

ٗقَزيٖ آيو ر٘ٞفيبٕ ٓبُي ثٖ كْٜ . ٛٔچ٘يٖ ثيْزو ٍبً٘بٕ اٗجبه كه كٝهٙ ٍبٍبٗي ٗيي اى هجبيَ ػوة ثٚ ٝيژٙ ر٘ٞؿ ثٞك

 11.گوكيل پٌ اى ٝي كوىٗلُ َعنئخ ثٖ االَثوُ اى ٍٞي اهكّيو اٍّٝ ؽبًْ. اىكي ثٞك

 

َٛزٚ . گناه كُٝذ ُقٔيبٕ كه ؽيوٙ ثٞك اٝ ث٘يبٕ. اُ ػٔوٝ ثٖ ػلي ثٖ ٖٗو هٍيل پٌ اى عيئٚ ؽٌٞٓذ ثٚ فٞاٛو ىاكٙ

ٓ٘نه ٝ . ٛبي ٓ٘بمهٙ، ٗؼٔبٗيٚ ٝ آٍ ٖٗو ٓؼوٝك٘ل ُقٔيبٕ كه ٓ٘بثغ ػوثي ٓؼٔٞالً ثب ٗبّ. إِي آٗبٕ اى ر٘ٞفيبٕ رٌْيَ گوكيل

ػٔوٝثٖ ػلي ثواي ٗقَزيٖ ثبه ٓوًي ؽٌٞٓذ فٞيِ ها . ًٚ اػضبي ايٖ كٝكٓبٕ كاّز٘لٗؼٔبٕ كٝ ٗبّ ٓؼوٝكي ثٞكٗل 

ٛبي ٍيبٍي ٝ ٗظبٓي  كه ؽويوذ ُقٔيبٕ ربثغ كُٝذ ٓوًيي ايوإ ثٞكٗل ٝ رب اٗلاىٙ ىيبكي ثٚ ؽٔبيذ 11.ؽيوٙ هواه كاك

ٓضبثٚ ٍلي كه ثواثو رٜبعٔبد  ٍبٍبٗيبٕ ثب روٞيذ هلهد ايٖ كُٝذ كٍذ ْٗبٗلٙ اى آٗبٕ ثٚ. كُٝذ ايوإ ٓزٌي ثٞكٗل

 .ًوكٗل هٝٓيبٕ اٍزلبكٙ ٓي

 ٗلٞم آييٖ َٓيؾيذ كه ٓيبٕ ُقٔيبٕ

اػواة كه ً٘به ٍبً٘بٕ ثٞٓي إٓ . پوٍذ ثٞكٗل ْٗيٖ ٓوى ؿوثي ايوإ، كه آؿبى ثذ رويٖ ّٜو ػوة ٓوكٓبٕ ؽيوٙ، ْٜٓ

ٛبي ايْبٕ كه ربهيـ صجذ ّلٙ اٍذ، اى  ٗبّ ثوفي اى ثذ. ًوكٗل ٗبؽيٚ ًٚ ىهرْزي، ٕبثئي ٝ يٜٞكي ثٞكٗل، ىٗلگي ٓي

ٛبي  ثذ 13.فٞاٍز٘ل ٛب اى إٓ يبهي ٓي ٛبي ّٜو ٖٗت ّلٙ ثٞك ٝ كه ع٘گ عِٔٚ كٝ ثذ ٓؼوٝف ضييٗبٕ ًٚ ثو كهٝاىٙ
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 12.ٛبي ؽيوٙ ثٞكٗل اُالد، اُؼيي، ٝ ٍجل اى كيگو ثذ

اى ٍٞي ٍويبٗيبٕ ٕٞهد  اٗزْبه َٓيؾيذ كه ػوام ٛٔبٗ٘ل پنيوُ َٓيؾيذ كه ٍوىٓيٖ ٍٞهيٚ كه كهعٚ ٗقَذ

ٍوىٓيٖ ُقٔيبٕ . ثٚ آييٖ َٓيؾيذ كه آٓلٗل( يؼوٞثيبٕ)ر٘ٞفيبٕ ثٚ رلهيظ رؾذ رأصيو ٓجِـبٕ َٓيؾي ٓٞٗٞكيييذ . گوكذ

اُٜ٘ويٖ  كه هوٕ چٜبهّ ٓيالكي رجِيؾ ايٖ آييٖ كه ٓيبٕ اػواة ثيٖ 14.هكذ ٓ٘طوٚ ٍٝيؼي ثواي كؼبُيذ آٗبٕ ثٚ ّٔبه ٓي

آب كه ٍلٙ پ٘غْ ٓيالكي كٝ ػبَٓ ثبػش اٗزْبه گَزوكٙ َٓيؾيذ كه . ٕ ثب كّٞاهي ٓٞاعٚ گوكيلٓبٗ٘ل كيگو ٗوبط ايوا

 :ٓيبٕ اػواة گوكيل

. كه ايوإ ثٚ هٍٔيذ ّ٘بفزٚ ّل 15كه ايٖ ىٓبٕ ًِيَبي ايوإ اى ًِيَبي هَط٘ط٘يٚ علا ٝ آييٖ َٗطٞهي -1

ٓجِـبٕ َٗطٞهي ٛٔچٕٞ . پوكافز٘ل 17ٛب ٝ اهرلًٌ 16پبكّبٛبٕ ٍبٍبٗي ثٚ ؽٔبيذ اى ايٖ آييٖ كه ٓوبثَ يؼوٞثيبٕ

ٛبيي اػواة ايوإ ثٚ آييٖ  اي ىكٗل ٝ كه ٍبيٚ چ٘يٖ رالُ ٛبي گَزوكٙ ٓبهاثب كه ؽيوٙ ٝ كه ٓيبٕ ُقٔيبٕ كٍذ ثٚ رالُ

 18َٗطٞهي گوايِ يبكز٘ل؛

 

رويٖ ػبَٓ اٗزْبه  ْٜافواط َٗطٞهيبٕ اى ٍٞي آپواطٞهي هّٝ ّوهي كه ٍلٙ پ٘غْ ٝ ٜٓبعود آٗبٕ ثٚ ايوإ ٓ -3

ٝهٝك ٓجِـبٕ َٗطٞهي ثٚ ايوإ ٝ هواهكاكٕ ٖٗيجيٖ ثٚ ػ٘ٞإ پبيگبٙ فٞك، ٍجت رٔبً . َٓيؾيذ كه ٓيبٕ هجبيَ ػوة ثٞك

 19.اُٜ٘ويٖ گَزوُ يبكذ اي كه ثيٖ َٓزويْ ٓجِـبٕ َٗطٞهي ثب اػواة گوكيل ٝ َٓيؾيذ كه ٍطؼ گَزوكٙ

ٝعٞك . ْٗيٖ گوكيل ٛبي ػوة رويٖ ٓواًي َٓيؾي كه ٍوىٓيٖ اى ْٜٓ ثٚ رلهيظ ؽيوٙ، ٓوًي كُٝذ ُقٔيبٕ، ثٚ يٌي

َّٞا، 31ٛبي ٓزؼلك ٛٔچٕٞ األٌٍٕٞ، كيو ٍَ31 ،َٚٔ كه ؽيوٙ گٞاٙ هّٝ٘ي ثو اٗزْبه  34ٝ ٛ٘ل ًجوا 32ٛ٘ل ٕـوا 33َػَِو

ٝ َٗت اُؼجبك  ًزبة ْٛبّ ثٖ ًِجي رؾذ ػ٘ٞإ ًزبة اُؾيوٙ ٝ رَٔيٚ اُجيغ ٝ اُليبهاد. َٓيؾيذ كه ٓيبٕ اػواة اٍذ

ٓإُق كه ايٖ ًزبة ضٖٔ رٕٞيق ّٜو ؽيوٙ ثٚ مًو . ٗيي ْٗبٕ كٛ٘لٙ اٗزْبه گَزوكٙ َٓيؾيذ كه ايٖ ٗبؽيٚ اٍذ

 35.پوكاىك ًِيَبٛب ٝ كيوٛبي َٓيؾيبٕ كه پيِ اى اٍالّ ٓي

 

ٛبي ثؼل ٍوٍقزبٗٚ كه ّوى ٝ  ثب ٝعٞك گَزوُ َٓيؾيذ كه ؽيوٙ، ٓوًي ُقٔيبٕ، پبكّبٛبٕ ُقٔي رب ٍبٍ

ضٖٔ إٓ  36.هٝرْزبيٖ ػِذ ايٖ آو ها كه ٓٞهؼيذ ايْبٕ كه ثواثو ّبٛبٕ ايوإ كاَٗزٚ اٍذ. پوٍزي ثبهي ٓبٗلٗل ثذ

 37.ًٚ گوايِ ثٚ َٓيؾيذ ثواي آٗبٕ آزيبىاد ٓبكي ٝ ٍيبٍي ٗلاّذ

؛ َٛٔو ٓ٘نه گوچٚ پبكّبٛبٕ ُقٔي ٛٔچ٘بٕ ثو آييٖ پلهإ فٞيِ ثبهي ٓبٗلٗل آب َٓيؾيذ كه فبٗلإ آٗبٕ ٗلٞم يبكذ

ٛٔچ٘يٖ ٓبكه ػٔوٝ ثٖ ٛ٘ل ـ كفزو ؽبهس ثٖ ػٔوٝ ـ كيو ٛ٘ل ًجوا ٝ كفزو ٗؼٔبٕ ثٖ ٓ٘نه كيو ٛ٘ل . ٍّٞ َٓيؾي ثٞك

ٝ كيوَُُِّظ ها كه ؽيوٙ ث٘ب  39.رٜ٘ب ٗؼٔبٕ ثٖ ٓ٘نه، آفويٖ پبكّبٙ ُقٔيبٕ، ثٚ آييٖ َٓيؼ ائبٕ آٝهك 38.ٕـوا ها ث٘ب ٜٗبك

ٗؼٔبٕ ثٚ ّلد رؾذ رأصيو  21.اى ٍٞي ٗؼٔبٕ ثَيبهي اى اػواة ؽيوٙ ٗيي َٓيؾي ّلٗلثب پنيوُ آييٖ َٓيؼ  21.ًوك

كوىٗل ٗؼٔبٕ ثٖ ٓ٘نه ٗيي پٌ اى پله  23.پوكافذ ٓوي٘بي َٓيؾي ثٞك ثٚ طٞهي ًٚ ثلٕٝ ًَت اعبىٙ اى اٝ ثٚ ًبهي ٗٔي

 22.ثٚ ٍبفذ ًِيَبٛب ٝ كيوٛب پوكافذ

 هجبيَ كيگو ػوة َٓيؾي

هجيِٚ رـِت اى هجبيَ ثيهگي ثٞك ًٚ اى ئبٓٚ ثٚ . اُٜ٘ويٖ ٜٓبعود ًوكٗل ػوة ٓزؼلكي ثٚ ثيٖ چ٘بٕ ًٚ مًو ّل، هجبيَ

ايٖ هجيِٚ ثٚ ٛٔواٙ ٍٚ هجيِٚ ّيجبٕ، اِيبك ٝ ثَٜواء اى . اُٜ٘ويٖ ٜٓبعود ًوكٗل ٝ كه عييوٙ ٝ ػوام ٌٍٞٗذ يبكز٘ل ثيٖ

رـِجيبٕ، ٛٔبٗ٘ل كيگو  25.بيَ هثيؼٚ ٍِطٚ كاّز٘لآٗبٕ پيِ اى ّيجبٗيبٕ ثو هج 24.هكز٘ل ثٚ ّٔبه ٓي« هضلبد اُؼوة»
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اُٜ٘ويٖ ثٚ َٓيؾيذ گوايِ يبكز٘ل ثٚ  پوٍذ ثٞكٗل، آب ثٚ ػِذ ٌٍٞٗذ كه ثيٖ هجبيَ هثيؼٚ، كه ػٖو عبِٛيذ ثذ

كيوُُجّي كه عبٗت ّوهي كواد اى ٓ٘بىٍ  26.گيوٗل اي ًٚ كه ؽٞاكس هوٕ ٛلزْ كه ىٓوٙ هجبيَ ػوة َٓيؾي هواه ٓي گٞٗٚ

 27.هجيِٚ ثٞكايٖ 

آٗبٕ اى ئبٓٚ ثٚ ٍٞاك . ٛبي هجيِٚ ػلٗبٗيبٕ، اى كيگو اػواثي ثٞكٗل ًٚ ثٚ آييٖ َٓيؾيذ گوايِ يبكز٘ل ايبكيبٕ، اى ريوٙ

َٕ٘لٝكاء ٝ  29ٛٔچ٘يٖ آٗبٕ كه فٞهٗن، ٍليو، ثبهٝم، 28.ٜٓبعود ًوكٗل ٝ ٍ٘لاك ها ٓوًي إِي فٞيِ هواه كاكٗل

آٓلٗل ٝ گبٙ  ٛب ثٚ ٓ٘طوٚ ٍٞاك ٓي ثوكٗل ٝ ربثَزبٕ ٛب ها كه عييوٙ ثٚ ٍو ٓي زبٕايبكيبٕ ىَٓ. ٍبًٖ ّلٗل 41ػبٗبد

اى ايٖ هٝ ٝ كه ىٓبٕ فَوٝ اّٗٞيوٝإ آٗبٕ ٓٞهك فْْ پبكّبٙ ايوإ هواه  41.ىكٗل كٍذ ثٚ ؿبهد ٗٞاؽي اطواف ٓي

كه آٍزبٗٚ ظٜٞه اٍالّ، آٗبٕ اى عِٔٚ  43.گوكز٘ل ٝ رؼلاك ىيبكي اى آٗبٕ ثٚ ٗبچبه ثٚ رٌويذ ٝاى إٓ عب ثٚ ّبّ ٛغود ًوكٗل

ٞا كه ٗيكيٌي ؽيوٙ. آٓلٗل هجبثَ َٓيؾي ثٚ ّٔبه ٓي َّ كه اطواف ًٞكٚ يبكگبهي اى ايبكيبٕ كه  44ٝ كيواألػٞه 42ث٘بي كيواُ

 .ػوام ثٞك

 

ِٔو ٗيي اى عِٔٚ هجبيَ ػوة ثٞكٗل ًٚ كه اصو ٓغبٝهد َٓيؾيبٕ ثيٖ  45.يذ گوٝيلٗلاُٜ٘ويٖ ثٚ آييٖ َٓيؾ ِػغَ، ُضجيؼٚ ٝ َٗ

كه ٓيبٕ هجبيَ ػوة رٜ٘ب هجيِٚ طي ثٞك ًٚ ٓنٛت يؼوٞثي ها . ايٖ هجبيَ كه ىٓوٙ َٓيؾيبٕ َٗطٞهي هواه كاّز٘ل

گوكز٘ل ٝ كه ّٔبه ٍپبٛيبٕ  آٗبٕ كه افزيبه ُقٔيبٕ هواه ٓي. ثقْي اى ايٖ هجيِٚ كه ٍٞاك ٌٍٞٗذ كاّذ. پنيوكز٘ل

. ّ 743اٍوق يؼوٞثي ثٞكٗل ًٚ كه ٍبٍ  -عوعيٌ  -يوٝ گئٞهگيًٞ گوٝٛي اى آٗبٕ پ 46.ّلٗل ٍبٍبٗي ٓؾَٞة ٓي

 48.كيو ؽ٘ظِٚ كه ػوام ٓزؼِن ثٚ ايٖ هجيِٚ ثٞك 47.كهگنّذ

 ٍٞاك كه آٍزبٗٚ كزؼ َِٓٔبٗبٕ

اى ىٓبٕ هٍبُذ پيبٓجو رب ثٚ فالكذ هٍيلٕ اثٞثٌو، كه ػوام ًٚ ٓوًي آپواطٞهي ٍبٍبٗيبٕ ٗيي كه إٓ هواه كاّذ ٝهبيؼي 

ًوك؛ ػوت ْٗي٘ي فَوٝپوٝيي اى ثواثو هٝٓيبٕ ٝ ٛغّٞ هٝٓيبٕ ثٚ  ًٚ ٍيبكد ايواٗيبٕ ثو ايٖ ٓ٘طوٚ ها رٜليل ٓيهؿ كاك 

فَوٝ پوٝيي، ٗؼٔبٕ ثٖ ٓ٘نه، آفويٖ . ايٖ ٓ٘طوٚ ٝ اٗوواٗ كُٝذ ُقٔيبٕ كٝ ػبَٓ ْٜٓ ضؼق ايوإ كه ايٖ ٓ٘طوٚ ثٞك

ٞط ُقٔيبٕ ٗبّي اى فٞك ًبٓگي فَوٝ پوٝيي ثٞك آب ايٖ ػِي هؿْ إٓ ًٚ ٍو 49.آيو ُقٔيبٕ ها كه پبي كيَ اكٌ٘ل

رٞإ اى رـييو ؽٌٔواٗبٕ ٓزؼلك كه اٝافو  ايٖ آو ها ٓي. ثوك كُٝذ كٍذ ْٗبٗلٙ ٗيي كه ايٖ ىٓبٕ كه ضؼق ثٚ ٍو ٓي

ٝي پٌ اى اٗوواٗ ُقٔيبٕ، اػواة ثل 51.ً٘ل يؼوٞثي ثٚ افزالكبد ٓٞعٞك كه ؽيوٙ اّبهٙ ٓي. ؽٌٞٓزْبٕ اٍز٘زبط ًوك

ثوك؛  كه ايٖ ٛ٘گبّ كُٝذ ٓوًيي ايوإ كه ضؼق ٝ اٗؾطبط ثٚ ٍو ٓي. كوٕذ يبكز٘ل رب كه ػوام ثٚ ربفذ ٝ ربى ثپوكاىٗل

ٛبي فبٗگي ًوكٙ ثٞك ثلٝيبٕ ها ثٚ  ٛبي ًٞربٙ ٝ فٕٞ آُٞك ًٚ ثؼل اى فَوٝ پوٝيي ريَلٕٞ ها كچبه آّٞة ٝ ع٘گ ٍِط٘ذ

ٛب ٝ ّٜوٛبي ٍٞاك رغبٝى  ٞايق ٍبًٖ كه ٍوؽلاد ؿوثي ايوإ ثٚ آثبكيثؼضي اى ط. ؿبهد ٝ چپبٍٝ ٝ رؼّلي كُيو ًوك

ػغَ كه ٗٞاؽي ثٖوٙ ٝ اثِٚ ثٚ ربفذ ٝ ربى . رو ثٞكٗل كه ايٖ ٓيبٕ، هجبيَ ػغَ ٝ ث٘ي ّيجبٕ اى كيگوإ گَزبؿ. ًوكٗل ٓي

كه يٌي اى . يوٙ ًوكٙ ثٞكٝ ث٘ي ّيجبٕ ًٚ هٝىگبهي كٍذ ْٗبٗلٙ ايوإ ثٞك، ؽٔالد فٞك ها ٓزٞعٚ ٗبؽيٚ ؽ 51پوكافذ ٓي

اي اى ٌُْويبٕ ايوإ آٍيت هٍبٗلٗل ًٚ ٓٞعت كوٝ هيقزٖ ٛيجذ آپوارٞهي  ايٖ ٗجوكٛب ّيجبٗيبٕ كه ٗبؽيٚ مٝهبه ثٚ كٍزٚ

اثٞاُلوط ػِذ ايٖ ع٘گ  53.ٛب ٍبفز٘ل ٝ ّؼوٛب ٍوٝكٗل ٛب كه ايٖ ىٓي٘ٚ كاٍزبٕ ػوة. اُٜ٘ويٖ گوكيل ٍبٍبٗيبٕ كه ثيٖ

ٝ اى إٓ پٌ ّيجبٗيبٕ ثٚ ؽٔالد فٞك ثٚ ثيٖ اُٜ٘ويٖ اكآٚ كاكٗل ثٚ فٖٞٓ  52.ً٘ل ّبٙ ؽيوٙ ثيبٕ ٓيها هزَ ٗؼٔبٕ پبك

 .اٗليْيلٗل كيلٗل ٝ رلثيوي ثواي إٓ ٗٔي ًٚ كه ايٖ ىٓبٕ كوٓبٗوٝايبٕ ايوإ ايٖ رغبٝىاد ها فطوٗبى ٗٔي
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كه ايٖ ىٓبٕ پٞهإ كفذ ثو رقذ ّبٛي . ًوك رو ٛٔچ٘يٖ ؽٞاكصي ًٚ كه پبيزقذ هؿ كاك، اػواة ها كه هجبٍ ايوإ گَزبؿ

ٛبي اطواف ّبيغ ّل ًٚ كه ثيٖ ٗبّ آٝهإ ايوإ ٓوكي ٗٔبٗلٙ اٍذ ٝ ايواٗيبٕ ثٚ كهگبٙ  َْٗذ، اى ايٖ هٝ كه ٍوىٓيٖ

 .اٗل ىٗبٕ پ٘بٙ ثوكٙ

ٓ٘بطن ّلٗل ٝ ثٚ ؿبهد  ٝه ٓي كيلٗل ثٚ ػوام ؽِٔٚ اػواة ًٚ كه ايٖ ٛ٘گبّ ٛيچ ٓبٗؼي ثو ٍو هاٙ فٞك ٗٔي

ٛب، ًٚ ثيْزو كه ٓؼوٗ ؿبهد ثٞكٗل، ٍقذ ٝ  پوكافز٘ل ٝ اٝضبع ها ثيِ اى پيِ ثو ٍبً٘بٕ ػوام ثٚ فٖٞٓ ٗجطي ٓي

َٓئِٚ گوايِ اّواف ايواٗي ئٖ ثٚ اٍالّ هؿ كاك ٝ ٝهبيغ هكٙ ٝ ع٘گ ثب ٓورلإ پبي   كه ٛٔيٖ ايبّ، 54.كّٞاه ٗٔٞكٗل

 .َِٓٔبٗبٕ ها ثٚ ايٖ ٓ٘طوٚ ثبى ًوك

 امكزٞػ ػو

پٌ . ًوكٗل ثب ايٖ ؽبٍ ثب ّوم عييوٙ اُؼوة ٗيي اهرجبط كاّز٘ل اػواة َِٓٔبٕ كه ٗبؽيٚ ؿوثي عييوح اُؼوة ىٗلگي ٓي

 .اى هؽِذ پيبٓجو اٍالّ، اهرلاك ثيِ اى ٛو عبي كيگوي كه ٗٞاؽي ّوهي عييوٙ ثٚ ٝيژٙ ٍوىٓيٖ ٗغل هٝاط يبكذ

كوٓبٗلٛي ثقْي اى ايٖ ؽٔالد ها فبُل ثٖ ُٝيل . ّلٗلٛب ثلإ ٍٞي اػياّ  َِٓٔبٗبٕ ثواي ٍوًٞثي ايٖ ّٞهُ

 .اٝ ثٚ رلهيظ ثواي ٍوًٞثي هجبيَ ٓيثٞه كه ٗٞاؽي ع٘ٞة ػوام هواه گوكذ. ثوػٜلٙ كاّذ

ٓض٘ي ثب  55.پيِ اى ٝهٝك فبُل ثٚ ػوام ٓض٘ي ثٖ ؽبهصٚ، هئيٌ هجيِٚ ث٘ي ّيجبٕ، اى اثٞثٌو فٞاٍذ ًٚ ثٚ ايواٗيبٕ ثزبىك

فبُل چٕٞ كه . ٚ يبهي اػواة َِٓٔبٕ رٜبعٔبد فٞك ها ثٚ ٕٞهد گَزوكٙ كه ٗٞاؽي ػوام اكآٚ كٛلايٖ ًبه فٞاٍذ رب ث

ٛبي هكٙ كبهؽ ّل، ثٚ كٍزٞه فِيلٚ كه ٓؾوّ ٍبٍ كٝاىكْٛ هَٛپبه ػوام گوكيل ٝ ٓض٘ي ثٖ  ئبٓٚ ٝ ثؾويٖ اى ع٘گ

يي اى اثٞثٌو كٍزٞه ع٘گ گوكذ ٝ اى ٍٞي گٞيل ٓنػٞه ثٖ ِػغِي ٗ ثالمهي ٓي 56.ؽبهصٚ رؾذ كوٓبٗلٛي فبُل هواه گوكذ

ٛبي ٓقزِلي  كه ٓٞهك ٗقَزيٖ ٓ٘بطن ٓٞهك رٜبعْ فبُل ٝ ٓض٘ي كه ػوام هٝايذ 57.كيگو ثٚ ٝاليبد ٍٞاك ٛغّٞ آٝهك

َٛذ چٕٞ فبُل ثٚ ػوام هٍيل ٌُْو فٞك ها ثٚ ٍٚ كٍزٚ روَيْ ًوك؛ يي كٍزٚ ثٚ كوٓبٗلٛي ٓض٘ي ها پيِ آٛ٘گ 

ٗقَزيٖ . اي ثٚ كٗجبٍ آٗبٕ هَٛپبه ّل ا ثٚ ٛٔواٙ ػلي ثٖ ؽبرْ هٝاٗٚ ًوك ٝ فٞك ٗيي ثب ػلٙاي ه كٍزٚ. ٍپبٙ ٍبفذ

كهگيوي َِٓٔبٗبٕ ثب ٍپبٛيبٕ ايوإ كه ماد اَُالٍَ ثٞك ًٚ ٍپبٙ ايوإ ٌَّذ فٞهك ٝ ٛوٓي، ٍوكاه ر٘ل فٞي 

ّٞك ًٚ پيٌبه اثِٚ ٗقَزيٖ ع٘گ  ٓيثالمهي ٓزنًو . پٌ اى إٓ اُُثِِّٚ ثٚ كٍذ َِٓٔبٗبٕ كزؼ ّل 58.ايواٗي ًْزٚ ّل

 59.َِٓٔبٗبٕ كه ايٖ ٓ٘طوٚ ثٞك

 

فبُل كه ٓناه ثبه كيگو ثب ٌُْو ٌَّذ  61.فويجٚ اٍِؾٚ فبٗٚ ايواٗيبٕ ثٞك. آٗگبٙ فبُل ثٚ ُفَويجَٚ هكذ ٝ إٓ عب ها گْٞك

ي هؿ كاك. هٝ ّل ٝ ثو آٗبٕ ؿِجٚ ًوك فٞهكٙ ٛوٓي هٝثٚ كه طي . ثٚ عبٗت ًٌَو هكذفبُل ٍپٌ  61.پٌ اى إٓ ٝاهؼٚ صَّ٘

اي اى َٓيؾيبٕ هجيِٚ ثٌو ثٖ  كه ايٖ ع٘گ ػلٙ. َٓيو كه ُٝغٚ ثب ٍپبٛي ٓوًت اى ايواٗيبٕ ٝ اػواة َٓيؾي ٓٞاعٚ ّل

كه ايٖ ع٘گ . ٝائَ ًٚ كه ثؾويٖ ٗيي ثب َِٓٔبٗبٕ ع٘گيلٙ ثٞكٗل ٝ ٗيي َٓيؾيبٗي اى ث٘ي ػغَ ثب فبُل ثٚ ع٘گ پوكافز٘ل

كاكٗل ًْزٚ ّلٗل ٝ پَو ػجلاالٍٞك، هئيٌ  ؾي ًٚ ايواٗيبٕ ها كه ٓوبثَ اػواة يبهي ٓيثَيبهي اى اػواة َٓي

ٛبيي ًٚ اى آٜٗب هيقزٚ ّلٙ ثٞك  اػواة ثٌوي ثٚ اٗزوبّ فٕٞ 63.ػغِيبٕ، ٝ عبثو ثٖ ثغيو اى ثيهگبٕ ايٖ هجيِٚ اٍيو ّلٗل

 -اى هواي اٗجبه  -ٙ ٓزؾل ّلٗل ٝ كه اَُُّيٌ اُالد، ضجيؼٚ ٝ اػواة ؽٞاُي ؽيو ثب كيگو اػواة ٖٗواٗي ٛٔچٕٞ ػغَ، ريْ

عبثبٕ، ٍوكاه ايواٗي ثب  62.رغٔغ ًوكٗل ٝ اهكّيو ثٚ ثٜٖٔ عبكٝيٚ ّٗٞذ ًٚ ثٚ يبهي َٓيؾيبٕ ػوة ثٚ اُيٌ ثوٝك

. ايٖ ًبه ٍجت فْْ فبُل ّل. ّٔوكٗل آٍٞكٙ ثٚ طؼبّ َْٗز٘ل ٍپبٛي اى َٓيؾيبٕ ػوة، چٕٞ اػواة ها ٗبچيي ٓي

اى ايٖ هٝ ٜٗوي ًٚ كه . اٗل ًٚ فبُل اى فٕٞ اٍيوإ عٞي فٕٞ هاٙ اٗلافذ ٍقذ ٝ فٞٗيٖ ثٞك ٝ گلزٚ ع٘گ اُيٌ ع٘گي
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 65.طجوي ّٔبه ًْزٚ ّلگبٕ ها ٛلزبك ٛياه ٗلو مًو ًوكٙ اٍذ 64.ٓؾَ ع٘گ ٝعٞك كاّذ ثؼلٛب ٜٗو اُّلّ ٗبّ گوكذ

فبُل ٍپٌ ثٚ آَـيْيب . ًْزٚ ّلگبٕ اٍذاگو چٚ كه ايٖ گياهُ ٓجبُـٚ ّلٙ اٍذ آب ايٖ آو گٞيبي رؼلاك ىيبك 

آىاكثٚ، ٓوىثبٕ إٓ عب، گويقذ ٝ ثيهگبٕ ؽيوٙ ثو ٕل ٛياه ٝ ثٚ . ٝ اى إٓ عب آٛ٘گ ؽيوٙ ًوك 66هكذ ٝ ايٖ ّٜو ها ٝيوإ ًوك

 67.هُٞي ْٛزبك ٛياه كهْٛ ثب َِٓٔبٗبٕ ِٕؼ ًوكٗل

 

اُٜ٘ويٖ ع٘ٞثي  ٙ ٝ ثبٗويب هاٙ رٖوف ّٜوٛبي ثيٖكزؼ ؽيو 68.پٌ اى كزؼ ؽيوٙ، ثبٗويب ثٚ كٍذ ثْيو ثٖ ٍؼل كزؼ ّل

فبُل كه . فبُل پٌ اى ايٖ ثٚ ٍٞي اٗجبه ػيئذ ًوك. كٛوبٗبٕ ايٖ ٓ٘بطن ثو عييٚ ثب َِٓٔبٗبٕ ِٕؼ ًوكٗل. ها ٛٔٞاه ًوك

ٓوكّ . ٘لاػواة ايٖ ع٘گ ها ماد اُؼيٕٞ گٞي. اٗجبه ثب ٌُْو ايواٗي ثٚ كوٓبٗلٛي ّيوىاك ٓٞاعٚ ّل ٝ ثو اٝ پيوٝى گوكيل

 69.پٌ اى ٓؾبٕوٙ ؽبضو ثٚ پنيوُ ِٕؼ ّلٗل -ًٚ اى اػواة ٖٗواٗي ثٚ ٝيژٙ اى ر٘ٞؿ ٝ هضبػٚ ثٞكٗل  -اٗجبه 

اػواة ٗٔو، رَـِِت ٝ ايبك ًٚ كه كوٓبٕ ػوجٚ ثٖ اثي  71.آٗگبٙ فبُل هَٛپبه ػيٖ اُزٔو، اٍِؾٚ فبٗٚ ثيهگ ايواٗيبٕ ّل

 71.گوگبٙ ىكٗلػوٚ ثٞكٗل ثٚ ٜٓوإ پيٍٞز٘ل ٝ كه إٓ عب ُْ

 

. ً٘ل ًٚ فبُل ثب ٍو ًوكٙ ٗٔويبٕ ثٚ ٗبّ ٛالٍ ثٖ ػوجٚ ع٘گ ًوك ٝ ثو اٝ پيوٝى ّل ثالمهي ثٚ ٗوَ اى ًِجي هٝايذ ٓي

ٓوكّ آبٕ فٞاٍز٘ل، آب فبُل ٗپنيوكذ ٝ كژ ثٚ ع٘گ گْٞكٙ . فبُل كژ ّٜو ها ٓؾبٕوٙ ًوك 73.ٛالٍ كه ع٘گ ًْزٚ ّل

فبُل آٗبٕ ها اٍيو ًوك؛ . بيي ٓٞاعٚ ّل ًٚ َٓيؾيبٗي كه إٓ ْٓـٍٞ ػجبكد ثٞكٗلفبُل پٌ اى ايٖ ع٘گ ثب ًِيَ. ّل

اى عِٔٚ اٍيوإ ؽٔوإ ثٖ أثبٕ ثٖ فبُل ٗٔوي، ٍيويٖ پله ٓؾٔل ثٖ ٍيويٖ، ثواكهُ يؾيي ثٖ ٍيويٖ ٝ ٓؼجل ثٖ 

كه ىٓبٗي ًٚ  74.كيگو يبكذ اي ثٚ ٗوِي، فبُل كژ ػيٖ اُزٔو ها ثٚ ِٕؼ گْٞك ٝ ايٖ اٍيوإ ها كه ٗبؽيٚ 72.ٍيويٖ ثٞكٗل

اي ًٚ اى إٓ ث٘ٞ رـِت ثٞك كوٍزبك ٝ اٝ ّجبٗٚ ثو رـِجيبٕ ربفذ  فبُل كه ػيٖ اُزٔو ثٞك َٗيو ثٖ كيَْ ثٖ صٞه ها ثٚ چْٔٚ

 75.ٝ آٗبٕ ها ًْذ ٝ اٍيو ًوك

 

. خ اُغ٘لٍ ًٔي فٞاٍذاُزَّٔو، ػيبٗ ثٖ ؿْ٘ اى اٝ ثواي ككغ اػواة َٓيؾي كه ٗبؽيٚ كٝٓ پٌ اى كواؿذ فبُل اى ًبه َػيٖ

ٝكيؼٚ ًِجي ثب ٓوكّ ًِت ٝ ثٜواء، . كه إٓ عب ثب هجبيَ ثٜواء، ًِت، ؿَبٕ، ر٘ٞؿ، ضغبػٔٚ ثوفٞهك ًوك. فبُل ثٚ كٝٓٚ هكذ

 76.اثٖ ؽلهعبٕ ثب ٓوكّ ُضغبػْ، ٝ اثٖ ايْٜ ثب گوٝٛي اى ؿَبٗيبٕ ٝر٘ٞؿ آٓلٙ ثٞكٗل ٝ ًبه ها ثو ػيبٗ ر٘گ ًوكٙ ثٞك

اػواة رـِت ٝ ثؼضي اى طٞايق عييوٙ اى ؿيجذ فبُل  77.ىي يبكذ ٝ ىٕ ٝ كوىٗلاْٗبٕ ها ثٚ اٍبهد ثوكفبُل ثو آٗبٕ پيوٝ

فبُل هَْ . اٍزلبكٙ ًوكٗل ٝ ثٚ فٞٗقٞاٛي ػوٚ ٍو ثو آٝهكٗل؛ اى ايٖ هٝ فبُل ثواي ٍبٓبٕ كاكٕ آٞه ثٚ ؽيوٙ ثبىگْذ

هثيؼٚ ثٖ ثغيو رـِجي ٗيي ًٚ ثٚ فٞٗقٞاٛي ػوٚ كه ص٘ي ٝ  .فٞهكٙ ثٞك ًٚ رـِجيبٕ ها كه كيبهّبٕ ؿبكِگيو ً٘ل ٝ چ٘بٕ ًوك

ٓوبهٕ ايٖ اؽٞاٍ اثٞثٌو ثٚ فبُل كٍزٞه كاك ًٚ ػوام  78.ثِْو كوٝك آٓلٙ ثٞك، فبُل ثو آٗبٕ ربفذ ٝ آٗبٕ ها ؿبكِگيو ٍبفذ

 .اي هؿ كاك اً٘لٙٛبي پو كه ثبىگْذ فبُل اى ػوام كهگيوي. ها هٛب ًوكٙ ٝ ػبىّ ّبّ گوكك ٝ َِٓٔبٗبٕ ها يبهي ٗٔبيل

ٓض٘ي ًٚ ٗيوٝٛبيي كه افزيبه كاّذ كه . چٕٞ فبُل ثٚ ّبّ هكذ ّٜوٛبي ٍٞاك ٍو اى كوٓبٕ َِٓٔبٗبٕ كوٝ پيچيلٗل

ْٗي٘ي ًوك  اي اى ٍپبٙ ايواٗيبٕ ًٚ ثٚ ٍٞي ؽيوٙ ثواي ٍوًٞة اٝ گَيَ ّلٙ ثٞكٗل، ػوت ايٖ ٛ٘گبّ كه ٓوبثَ كٍزٚ

ٍپٌ ػٔو ثٚ . كه ايٖ ىٓبٕ اثٞثٌو كه ثَزو ثئبهي ثٞك. ٝ ثؼل آٛ٘گ ٓلي٘ٚ ًوكٝ ثٚ ٓ٘يُگبٙ كيويٖ فٞك كه فلبٕ هكذ 

 79.فالكذ كٍذ يبكذ

 

اي ثٚ ٓض٘ي كٍزٞه كاك ًٚ اى كوٓبٕ  چٕٞ ػٔو ثٚ فالكذ كٍذ يبكذ، اثٞػجيلٙ ها ثٚ ٍٞي ػوام كوٍزبك ٝ طي ٗبٓٚ
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هٍزْ كوؿ ىاك ًٚ ٓوبهٕ ايٖ ايبّ ٍپَٜباله . كه ايٖ ىٓبٕ ييكگوك كه ريَلٕٞ ثٚ هلهد هٍيل 81.اثٞػجيلٙ رغبٝى ٌٗ٘ل

ايوإ ّل ٝ ىٓبّ آٞه ها كه كٍذ گوكذ ثواي عِٞگيوي اى پيْوٝي َِٓٔبٗبٕ كٍذ ثٚ رلاهى ىكٙ ثٞك، اى عِٔٚ كٛوبٗبٕ 

عبثبٕ ثب ٌُْوي ثواي ككغ اٝ . اثٞػجيلٙ چٕٞ ثٚ ػوام هٍيل ٗيكيي ؽيوٙ كوٝك آٓل 81.ٍٞاك ها ثو اػواة َِٓٔبٕ ّٞهاٗل

َِٓٔبٗبٕ كه  83.كه ع٘گي ًٚ هؿ كاك عبثبٕ ٌَّذ فٞهك ٝ اٍيو گْذ ٝ ٌُْو ايواٗيبٕ پواً٘لٙ ّل. هَٛپبه ّل

 82.چ٘ليٖ ٗجوك پواً٘لٙ پيوٝى ّلٗل اى عِٔٚ كه ىٗلهٝك ًٚ اٛبُي إٓ ػٜل فٞك ها ٌَّزٚ ثٞكٗل

. ٖ عبكٝيٚ ثٚ ٍٞي َِٓٔبٗبٕ ّزبكذپٌ اى إٓ ثبه كيگو َِٓٔبٗبٕ كه ًواٗٚ ّوهي كواد ثب ايواٗيبٕ ٓٞاعٚ ّلٗل ثٜٔ

پِي  -ٓطبثن ثب ِٕؾي ًٚ كه گنّزٚ عٜذ يبهي َِٓٔبٗبٕ ثب آٗبٕ ثَزٚ ثٞكٗل  -َِٓٔبٗبٕ ثب ًٔي اٛبُي ثبٗويب 

پٌ  84(.هٓضبٕ ٍبٍ ٍييكْٛ)ايٖ پيٌبه ًٚ ٍّٓٞٞ ثٚ عَو ّل ثٚ چيوگي ايواٗيبٕ ٝ هزَ اثٞػجيلٙ اٗغبٓيل . ٍبفز٘ل

 .ي ٍبٍ كهٗگ ًوكٙ ٝ اى كوٍزبكٕ ٌُْو فٞككاهي ٗٔٞكاى ايٖ هٝيلاك فِيلٚ ي

 

آب ٓوكّ كيگو رٔبيِي ثواي هكزٖ ثٚ ػوام . فِيلٚ كّٝ ثبه كيگو ٓوكّ ها ثٚ عٜبك كوافٞاٗل ٝ ثٚ ؿ٘بيْ ًَوي روؿيت ًوك

ثٚ  ٍواٗغبّ عويو ثٖ ػجلهللا ثب طبيلٚ ثغيِٚ ؽبضو گوكيل 85.ٗلاّز٘ل ٝ اى ؽْٔذ ٝ ػلد ايواٗيبٕ ٝؽْذ كاّز٘ل

َِٓٔبٗبٕ رٞاَٗز٘ل ثوفي اى  86.ٍٞي ػوام هٝٗل ثٚ ّوطي ًٚ اى ؿ٘بيْ ثٜوٙ ثيْزوي يبث٘ل ٝ فِيلٚ ٗيي پنيوكذ

ٗجوك كه . ٗٞاؽي اى كٍذ هكزٚ ها ثٚ كٍذ آٝهٗل ٝ ٍواٗغبّ ثب ٍپبٙ ايواٗيبٕ ثٚ كوٓبٗلٛي ٜٓوإ هٝ ثٚ هٝ ّلٗل

َٞيت هؿ كاك ٓ٘طوٚ واٗي اى هجيِٚ ث٘ي رـِت فٞك ها ثٚ ٜٓوإ هٍبٗيل ٝ اٝ ها ًْذ ٝ كه ؽيٖ ع٘گ عٞاٗي ٖٗ. اي ثٚ ٗبّ ُث

كه ايٖ ع٘گ طجوي اى ؽضٞه گوٝٛي اى رـِجيبٕ َٓيؾي كه ً٘به . ثو اٍت اٝ ٍٞاه ّل ٝ كويبك ثوآٝهك ًٚ ٖٓ اٝ ها ًْزْ

ثبٕ ايواٗي ثٚ ٗبّ ٓض٘ي ثٚ اٗجبه ربفذ ٝ كه اٗجبه، ٓوى. َِٓٔبٗبٕ كه ايٖ ع٘گ پيوٝى ّلٗل 87.گٞيل َِٓٔبٗبٕ ٍقٖ ٓي

كواد ثٖ ؽيّبٕ رـِجي ٝ  88.ثَلوط ها ٝاكاه ٗٔٞك ًٚ رب هاٙ اٝ ها ثگْبي٘ل ٝ ثٚ ٍٞي ثـلاك هكذ ٝ ثبىاه ثـلاك ها ؿبهد ًوك

ّٜبً ها هٝاٗٚ ًوك ٝ كٍزٞه كاك ثو هجيِٚ رـِت كه ٕليٖ ثزبىٗل ٝ فٞك ٗيي كه پي آٗبٕ هٝإ ّل كه ٕليٖ اػواة . ػزيجٚ ثٖ ٗ

ايٖ كٍزٚ اى ٍپبٙ . ٛبي كواٝاٗي ًوكٙ ثٞكٗل، ؽضٞه كاّز٘ل ًٚ كه عبِٛيذ ثب طٞايق ثٌو ثٖ ٝائَ ع٘گٗٔو ٝ رـِت 

ٛبي آٗبٕ ها ؿبهد ًوك ٝ  ٓض٘ي ثٚ هاٛ٘ٔبيي ٍٚ رٖ اى رـِجيبٕ ثٚ ٍٞي هجيِٚ رـِت هكذ ٝ ثو آٗبٕ ربفذ ٝ ًبهٝإ

َِٓٔبٗبٕ كه ع٘ٞة ّوهي رب ٍٞاؽَ كعِٚ ٝ اى  89.ع٘گبٝهإ آٗبٕ ها ًْذ ٝ ىٗبٕ ٝ كوىٗلاْٗبٕ ها ثٚ اٍيوي گوكذ

ّٔبٍ رب ثـلاك ثٚ ربفذ ٝ ربىٛبي فٞك اكآٚ كاكٗل ٝ پي كه پي ثٚ ٓ٘بطن ثيٖ ؽيوٙ ٝ ًٌَو، ًٌَو ٝ ٍٞكا، ثوٍئب ٝ 

كه ايٖ ىٓبٕ ٍؼل ثٖ اثي ٝهبٓ اى ٍٞي ػٔو . ًوكٗل ٕواٙ عبٓبٍت ٝ ثيٖ كِٞعبٕ ٝ ٜٗويٖ ٝ ػيٖ اُزٔو ؽِٔٚ ٓي

 91.بكذ ٝ هٝاٗٚ ػوام ّلكوٓبٗلٛي ي

 

اي ثٚ ٗبّ هبكٍيٚ كه  ٛب اُٝيٖ ع٘گ ٓيبٕ آپوارٞهي ٍبٍبٗي ٝ َِٓٔبٗبٕ كه ٓ٘طوٚ رٞإ گلذ پٌ اى ايٖ كهگيوي ٓي

 91.اٗل ٝ كوٓبٗلٛي آٗبٕ ها هٍزْ ثوػٜلٙ كاّذ ٛياه رٖ مًو ًوكٙ 131ّٔبه ٍپبٛيبٕ ايوإ ها . ٗيكيٌي ًٞكٚ هؿ كاك

هٍزْ كوٓبٗلٙ ايواٗيبٕ كه ايٖ . ٓيبٕ كٝ ٍپبٙ ع٘گ آؿبى ّل 93.اي ٗوٍيل ٝ ايواٗيبٕ ثٚ ٗزيغٚٓناًواد ٓيبٕ َِٓٔبٗبٕ 

ريَلٕٞ . كه ايٖ ىٓبٕ َِٓٔبٗبٕ هٖل ريَلٕٞ ًوكٗل 92.ع٘گ ًْزٚ ّل ٝ پبهٍيبٕ ثٚ ٍٞي ريَلٕٞ گويقز٘ل

. ايٖ ّٜو ًْيلٙ ّلٙ ثٞكٓغٔٞػٚ ٛلذ ّٜو ثٞك، كه ً٘به ْٛ ٝ كه كٝ ٍٞي كعِٚ ًٚ ؽٖبهٛبي ثِ٘لي ثو گوكاگوك 

ثب  -َِٓٔبٗبٕ ٝيٚ اهكّيو ها ثٜوٍيو ضجظ ًوكٗل  -َِٓٔبٗبٕ اثزلا ٍبثبط ها گْٞكٗل ٝ ٍپٌ اٛبُي ثٜوٍيو 

. ًوكٗل، َِٓٔبٗبٕ ايٖ ّٜو ها رٖوف ًوكٗل كه ايٖ ّٜو َٓيؾيبٕ كواٝاٗي ىٗلگي ٓي. َِٓٔبٗبٕ ثٚ ع٘گ پوكافز٘ل

كٝهرو اى ريَلٕٞ هواه كاّذ هَٛپبه ّلٗل ثب اٛبُي ايٖ ّٜو پئبٕ ٍپٌ ثٚ ٍٞي هٝٓيٚ يب هٝٓيگبٕ ًٚ ًٔي 
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 94.ِٕؾي ٓ٘ؼول ّل ثو ايٖ ًٚ يب عالي ٝطٖ ً٘٘ل ٝ يب عييٚ كٛ٘ل

 

ٓلد ايٖ ٓؾبٕوٙ طٞالٗي ّل ٝ كه ّٜو هؾطي ٍقزي ثٚ . َِٓٔبٗبٕ ّٜوٛبي ؿوثي ريَلٕٞ ها كه ٓؾبٕوٙ گوكز٘ل

پيٌبه ثؼلي . ذ ّيوىاك ثب َِٓٔبٗبٕ ِٕؼ ًوك ٝ ٗبچبه ثٚ پنيوُ عييٚ ّلٝعٞك آٓل ًٚ ٓوكّ ها ثٚ ٍزٞٙ آٝهك ٝ ػبهج

ث٘ب ثو هٝايزي كيگو ٜٓوإ هاىي كوٓبٗلٙ  -ييكگوك ثٚ ٓبٍ ٝ ٍپبٙ ّيوىاك ها يبهي كاك . پبهٍيبٕ ثب َِٓٔبٗبٕ كه عِٞال ثٞك

ًٚ ٓ٘زٜي ثٚ ٌَّذ كيگوي ثواي اػواة ثٚ عِٞال آٓلٗل ٝ كه ثواثو ٌُْو ايوإ فئٚ ىكٗل ع٘گ ٍقزي هٝي كاك  -ثٞك 

اػواة ايواٗيبٕ ها رب ؽِٞإ رؼويت ًوكٗل ٝ ايٖ ّٜو . ٝ ٓ٘بطن ّوم كعِٚ ٗيي ثٚ رٖوف َِٓٔبٗبٕ كه آٓل 95ايواٗيبٕ ّل

ثؼل اى ىك ٝ فٞهكٛبي اٗلًي، كيگو ٓ٘بطن ٍٞاك ٗيي ثٚ رٖوف  96.ٗيي ثٚ ٍوػذ رٍٞظ هؼوبع ثٖ ػٔوٝ رَقيو ّل

ٚ اگو چٚ اى كزؼ ٍٞاك فوٍ٘ل گْذ آب اعبىٙ پيْوٝي كه كيگو ٓ٘بطن ايوإ ها ثٚ َِٓٔبٗبٕ فِيل. َِٓٔبٗبٕ كه آٓل

 .ٗلاك ٝ ثليٖ روريت ٓ٘طوٚ ٍٞاك ثٚ رٖوف َِٓٔبٗبٕ كه آٓل

 ػٌِٔوك هجبيَ ػوة َٓيؾي كه ٓٞاعٜٚ ثب َِٓٔبٗبٕ

الكذ اثٞثٌو ٍپبٛيبٕ اٍالّ ثٚ اثزلا كه كٝهإ ف. ٓ٘طوٚ ٍٞاك كه كٝ كٝهٙ ىٓبٗي ٓٞهك ٛغّٞ َِٓٔبٗبٕ هواه گوكذ

ٍٞي ايٖ ٓ٘طوٚ گَيَ ّلٗل ٝ پٌ اى يي ٍَِِٚ ىك ٝ فٞهكٛب، فبُل ثٚ كوٓبٕ اثٞثٌو عجٜٚ ّوهي ها هٛب ًوكٙ ثٚ 

ٍيو كّٝ كزٞؽبد كه فالكذ فِيلٚ كّٝ اى ٍو گوكزٚ ّل ٝ ٓ٘غو ثٚ رٖوف ًبَٓ ايٖ ٓ٘طوٚ ثٚ كٍذ . ٍٞي ّبّ هكذ

 .بٕ كه ايٖ ؽٔالد ٓز٘بٍت ثب ّوايظ ثٞكػٌِٔوك َٓيؾي. َِٓٔبٗبٕ گوكيل

كه كٝهٙ ٗقَذ ؽٔالد َِٓٔبٗبٕ كه ىٓبٕ فالكذ اثٞثٌو، هجبيَ ػوة َٓيؾي كه ً٘به ايواٗيبٕ ٝ كه ٓوبثَ ْٛ ٗژاكإ 

ٛب ؽٌبيذ اى إٓ كاهك ًٚ كه ايٖ  اُالد ٝ ايبك كه ع٘گ ؽضٞه هجبيِي چٕٞ ث٘ي ٗٔو، ضجيؼٚ، ػغَ، ريْ. آهايي ًوكٗل فٞك ٕق

كه . آٗبٕ ثٚ ؽٔبيذ اى ُٝي ٗؼٔزبٕ فٞك كه ٓوبثَ َِٓٔبٗبٕ ايَزبكگي ًوكٗل ٝ اى كيبه فٞيِ ككبع ًوكٗل ىٓبٕ

َََُٝغٚ، ثيْزو ٍپبٛيبٕ ايوإ اى اػواة َٓيؾي رٌْيَ ّلٙ ثٞك ثوعَزٚ رٞإ گلذ ًٚ كه  ٓي. رويٖ ٗجوكٛب ٓضَ اُيٌ ٝ 

بكگي ًوكٗل اى اػواة َٓيؾي رٌْيَ ّلٙ ثٞكٗل ٝ ٛبي كٝهٙ ٗقَذ، ٍپبٛيبٗي ًٚ كه ٓوبثَ َِٓٔبٗبٕ ايَز ع٘گ

 .رٜ٘ب ّقٖي پبهٍي كوٓبٗلٛي آٗبٕ ها ثوػٜلٙ گوكذ

 

ٛبي فٞٗي٘ي ثب َٓيؾيبٕ كاّز٘ل ٝ ٛوگي كهٕلك عنة آٗبٕ  َِٓٔبٗبٕ كه كٝهٙ ٗقَذ ؽٔالد فٞك ثٚ ػوام ع٘گ

ُل كه ٗظو كاّذ هلهد هجبيَ ػوة كه فب. ٝعٞ ًوك ػِذ ارقبم چ٘يٖ اٍزوارژي ها ثبيل كه ٛلف فبُل عَذ. ثوٗيبٓلٗل

كه ػيٖ اُزٔو . ٓ٘طوٚ ها ثٌْ٘ل، اى ايٖ هٝ رـِجيبٕ ٝ ٗيي هجبيَ ٓطيغ آٗبٕ ٛٔچٕٞ ٗٔو ٝ ايبك ها آٓبط ؽٔالد فٞك هواه كاك

ٚ گْٞك ٝ ثَيبهي اى آٗبٕ ها اى ُت ريؾ گنهاٗل ٝ ثبهي ها ث* كهفٞاٍذ ٖٓبُؾٚ آٗبٕ ها ٗپنيوكذ ٝ كژ ايٖ ّٜو ها ثٚ ػ٘ٞٙ

فبُل كه  98.اٗل ًْزٚ ّلٗلٛياه رٖ ثٞكٙ كه ص٘ي ٗيي ثَيبهي اى َٓيؾيبٕ رـِت ًٚ گلزٚ ّلٙ ٍي 97.اٍبهد گوكذ

. كه ايٖ ٗجوك ثيْزو ٍپبٙ ايوإ اى اػواة َٓيؾي ٓقٖٕٞبً ث٘ي ػغَ رٌْيَ ّلٙ ثٞك. اُيٌ ٗيي ثَيبهي ها ثٌْذ

كه اُيٌ پٌ اى ٌَّذ ٗيوٝي هجبيَ ثب  99.ًوكٙ اٍذ ّلگبٕ كه ايٖ ع٘گ ها ٛلزبك ٛياه ٗلو مًو طجوي ّٔبه ًْزٚ

هٍبٗل رب ثٚ  ّبيبٕ مًو اٍذ ًٚ فبُل ثٚ كٍزٞه فِيلٚ ثٚ ٓوكّ ّٜوٛب ٝ كٛوبٗبٕ آٍيجي ٗٔي. ٓوكّ ّٜو ِٕؼ ّل

 111.ًبه آثبكاٗي ثالك ثپوكاىٗل

 

ه ايٖ كٝهٙ ٗٚ اى ٓوبٝٓذ ك. ٓوؽِٚ كّٝ اى ٛغّٞ َِٓٔبٗبٕ ثٚ ٍٞاك كه ىٓبٕ فالكذ ػٔو چٜوٙ كيگوي ثٚ فٞك گوكذ



Historical Site of Mirhadi Hoseini 

http://m-hosseini.ir 

……………………………………………………………………………………… 

 

9 

 

ٛبي ِٕؼ ٍق٘ي ثٚ ٓيبٕ آٓلٙ اٍذ ٝ رٜ٘ب ثٚ ربفذ ٝ ربى َِٓٔبٗبٕ كه ثوفي اى ّٜوٛب اّبهٙ  ّٜوٛب ٝ ٗٚ اى پئبٕ

اٝ . كه ايٖ ىٓبٕ ًٚ ييكگوك ٍّٞ پبكّبٙ ايوإ ّلٙ ثٞك، رالُ ًوك رب ثٚ اٝضبع ٗبثَبٓبٕ ايوإ ثٜجٞك ثقْل. ّلٙ اٍذ

كه ايٖ كٝهٙ كيگو َِٓٔبٗبٕ ثب ٓوبٝٓذ هجبيَ َٓيؾي . ِٚ ثب َِٓٔبٗبٕ ثٚ ػوام گَيَ ًوكٍپبٛيبٗي ها ثواي ٓوبث

كه ٗجوك عَو اثٞىيل طاليي َٓيؾي ثٚ ًٔي . هٍبٗلٗل ّل، ثٌِٚ َٓيؾيبٕ ثٚ َِٓٔبٗبٕ يبهي ٓي ٓٞاعٚ ٗٔي

بي َٓيؾي هٍيل يٌي اى هؤٍ ٛ٘گبٓي ًٚ ٌَّذ َِٓٔبٗبٕ كه ع٘گ عَو هطؼي ثٚ ٗظو ٓي. َِٓٔبٗبٕ ّزبكذ

ْٗي٘ي ثٞك آٓبكٙ  ٛبيي ها ًٚ رٜ٘ب ٍٝيِٚ ػوت هجيِٚ طي ثٚ ٗبّ اٍپويًٞ الهيزًٞ كاٝطِت ًٔي ثٚ ٓض٘ي ّل ٝ هبين

َِٓٔبٗبٕ يي ٍبٍ پٌ اى ع٘گ عَو كزٞؽبد فٞك ها اى  111.ًوك ٝ ثليٖ ٍٝيِٚ َِٓٔبٗبٕ رٞاَٗز٘ل اى ٓؼوًٚ ثگوييٗل

آهايي كٝ ٍپبٙ  ٛ٘گبّ ٕق. ٓٞضغ فٞك ها كه هجبٍ َِٓٔبٗبٕ رـييو كاكٗل كه ثٞيت هجبيَ ػوة َٓيؾي آٌّبها. ٍو گوكز٘ل

ّبٕ ثٚ ًٔي ٓض٘ي آٓلٗل ٝ ػجلهللا ثٖ ًِيت ثٖ  كه ثواثو ْٛ، اٌٗ ثٖ ٛالٍ ٗٔوي ثب عٔؼي اى َٓيؾيبٕ ٗٔو ٝ اٍجبٕ

َِٓٔبٗبٕ ٓٞاعٚ  اگو چٚ هجيِٚ رـِت كه كٝهٙ ٗقَذ ثب ضوثبد ّليل. فبُل ثب َٓيؾيبٕ رـِت ثٚ َِٓٔبٗبٕ پيٍٞز٘ل

اٛٔيذ ؽضٞه رـِجيبٕ ىٓبٗي هّٖٝ . ّلٗل، آب كه ايٖ ىٓبٕ كه ً٘به َِٓٔبٗبٕ هواه گوكز٘ل ٝ ثٚ يبهي آٗبٕ پوكافز٘ل

پٌ اى ًْزٚ ّلٕ ٝي پبهٍيبٕ ثٚ ٍٞي ريَلٕٞ . گوكك ًٚ عٞاٗي اى ايٖ هجيِٚ ٜٓوإ ٍوكاه ٍپبٙ ايوإ ها ًْذ ٓي

 .گويقز٘ل

كه  113.ٚ پبهٍيبٕ كه ٓوبثَ َِٓٔبٗبٕ هواه گوكز٘ل هجبيَ َٓيؾي ثٚ َِٓٔبٗبٕ پيٍٞز٘لكه عِٞال ٗيي ثٚ ٛ٘گبٓي ً

 112.ٗجوكٛبي ثؼلي ٗيي ّبٛل ؽضٞه هجبيَ رـِت، ايبك ٝ ٗٔو كه ً٘به َِٓٔبٗبٕ َٛزيْ

 

 :ٝعٞ ًوك ػَِ رـييو ٓٞضغ هجبيَ ػوة َٓيؾي ها ثبيل كه چ٘ل ػبَٓ عَذ

قزي ها ثو پيٌوٙ ايٖ هجبيَ ثٚ فٖٞٓ هجيِٚ رـِت ٝاهك آٝهك ٝ رٞاَٗذ ٝؽلد كه كٝهٙ ٗقَذ ؽٔالد، فبُل ضوثبد ٍ. 1

 .ًوكٗل ٝ گوٝٛي كه ع٘گ ّوًذ ٌٗوكٗل اي فبُل ها ٛٔواٛي ٓي آٗبٕ ها ثٌْ٘ل، ثٚ طٞهي ًٚ كه ٗجوك ثٞيت ػلٙ

 

ْيٖ ثٞكٗل گوچٚ اػواة َٓيؾي ٛٔبٗ٘ل ثوفي اى ْٛ ٗژاكإ فٞك ٕؾواٗ. ػٖجيذ ٝ ْٛ ٗژاكي آٗبٕ ثب اػواة َِٓٔبٕ. 3

پوٍزي هٝي گوكإ ّلٙ ثٞكٗل آب كه ّيٞٙ ىٗلگي فٞك رـييوي ايغبك ٌٗوكٙ ثٞكٗل ٝ  رؾذ رأصيو ٓؾيظ اى آييٖ ّوى ٝ ثذ

 .اى ايٖ هٝ رٔبيَ آٗبٕ ثٚ ْٛ ٗژاكإ فٞك آوي طجيؼي ثٞك. ٛبي فٞك ها ٗگٚ كاّزٚ ثٞكٗل ٛٔچ٘بٕ فِٖذ

ايٖ آو اگو چٚ اى ٗظو ٓٞهفبٕ كٝه ٓبٗلٙ اٍذ آب ٓض٘ي رٞاَٗذ كه . يِٓٞكويذ ٓض٘ي كه ٛٔواٙ ًوكٕ هجبيَ ثب فٞ. 2

 .كبِٕٚ يي ٍبٍ ٓيبٕ ٗجوك عَو ٝ ثٞيت ايٖ هجبيَ ها ثب فٞيِ ٛٔواٙ ً٘ل

ايٖ هجبيَ اى ٗظو ٗژاك ٝ ٗيي ٓنٛت ثب ايواٗيبٕ رلبٝد كاّز٘ل . هجبيَ ػوة َٓيؾي ثب ايواٗيبٕ ٛيچ گٞٗٚ پيٞٗلي ٗلاّز٘ل. 4

 .كاكٗل اُٜ٘ويٖ اكآٚ ٓي ٚ ٌٓبٕ فبٕي ٗيي ٝاثَزگي ٗلاّز٘ل ٝ ىٗلگي ًٞچ ْٗي٘ي فٞك ها كه ٓ٘بطن ثيٖآٗبٕ ؽزي ث

 .ايواٗيبٕ هكزبه فٞثي ثب اػواة ٗلاّز٘ل ٝ اػواة كه ٗظو آٗبٕ هٞٓي پَذ ٝ ؽويو ثٞكٗل. 5

يٚ ًٚ ٍپبٙ ايوإ ٓزالّي پٌ اى ع٘گ هبكٍ. كه ايٖ رـييو ٓٞضغ، ضؼق هلهد كُٝذ ٓوًيي كه ايوإ ٗيي ٓإصو ثٞك. 6

 .ّل كيگو آيلي ثٚ هلهد آپوارٞهي ٍبٍبٗيبٕ ٗجٞك

ػالٝٙ ثو ٓٞاهك ٓنًٞه، كه ٓيبٕ هجبيَ ػوة َٓيؾي هجيِٚ طي كه كٝهٙ ٗقَذ كه ً٘به كيگو هجبيَ كه ثواثو َِٓٔبٗبٕ 

ها ثبيل كه ٓنٛت آٗبٕ ًٚ ثو ػِذ ًٔي هجيِٚ طي . ؽضٞه ٗلاّز٘ل ٝ كه كٝهٙ ثؼل كه ٗجوك عَو َِٓٔبٗبٕ ها يبهي ًوكٗل

يؼوٞثيبٕ ثٚ كُيَ اّزواى ٓنٛت ثب ٓوكّ ٍٞهيٚ ٓٞهك ٍٞءظٖ ّبٛبٕ  114.ٝعٞ ًوك ٓنٛت يؼوٞثي ثٞكٗل عَذ
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ٛبي كُٝذ ايوإ كه ٓٞهك يؼوٞثيبٕ  ٍيبٍذ. ٛبي كواٝاٗي كاّز٘ل ٍبٍبٗي ثٞكٗل ٝ ٛٔٞاهٙ كه رجِيؾ كيٖ فٞك ٓؾلٝكيذ

 .ك گوكيل، اى ايٖ هٝ كه ايٖ ٗجوك َِٓٔبٗبٕ ها يبهي ًوكٗلثبػش فْْ آٗبٕ اى ُٝي ٗؼٔزبٕ فٞ

 ٗلٞم اٍالّ كه ٓيبٕ اػواة َٓيؾي ٍٞاك

ٛبي ٓ٘بثغ ثو  اطالػبد ٓوثٞط ثٚ عيئيبد پنيوُ اٍالّ ثٚ ٍٝيِٚ َٓيؾيبٕ ثَيبه ٗبچيي اٍذ؛ آب چ٘بٕ ًٚ اى گياهُ

هجبيَ ػوة َٓيؾي ثٚ ؿيو اى رـِت ثٚ اٍالّ گوايِ آهُٗٞل ٓؼزول اٍذ . آيل اؿِت آٗبٕ ثٚ اٍالّ گوايِ يبكز٘ل ٓي

ًوكٗل ٗيك  ٗٞيَل پٌ اى ع٘گ هبكٍيٚ ثَيبهي اى هجبيَ َٓيؾي ًٚ كه كٝ طوف كواد ىٗلگي ٓي ٝي ٓي 115.يبكز٘ل

اي٘ي ًٚ هٍزْ ًْزٚ ّلٙ ٓب ٗيي كيٖ . رو اى ٓب ثٞكٗل هجبيِي ًٚ اثزلا اٍالّ ها پنيوكز٘ل ػبهَ»: ٍؼل آٓلٗل ٝ گلز٘ل

 116.«پنيويْ ل ها ٓيعلي

فِيلٚ كّٝ . كه ٓيبٕ هجبيَ ػوة ث٘ي رـِت ثو آييٖ فٞيِ پبكْبهي ًوكٗل، كه ػيٖ ؽبٍ ؽبضو ثٚ پوكافذ عييٚ ْٗلٗل

هّٝ عِٞگيوي ً٘ل ثب ٍٝبطذ ىهػٚ ثٖ ٗؼٔبٕ رـِجي اى آٗبٕ ٕلهبري كٝ چ٘لإ   ثواي إٓ ًٚ اى گويقزٖ آٗبٕ ثٚ ٍوىٓيٖ

اي چٕٞ عييٚ ػغٔبٕ ثو ٓب ٓووه ْٗلٙ هاضي َٛزيْ  ٛٔيٖ هله ًٚ عييٚ» : ـِجيبٕ گلز٘لر. ًٚ ثو َِٓٔبٗبٕ ثٞك، گوكذ

ٛٔچ٘يٖ ّوط كيگوي ٓج٘ي ثو إٓ ًٚ ًٞكًبْٗبٕ ها َٓيؾي ٌٗ٘٘ل ثو آٗبٕ  117.«ٝ ثو كيٖ فٞيِ ثبهي فٞاٛيْ ٓبٗل

يظ ٗلٞم يبكذ ًٚ ٗٔٞٗٚ ثبهى إٓ آب اٍالّ كه ٓيبٕ آٗبٕ ثزله 118.ٜٗبكٙ ّل؛ اُجزٚ آٗبٕ ثٚ ايٖ ػٜل فٞك ٝكب ٌٗوكٗل

كاَٗز٘ل كه هوٕ ٍّٞ ٝچٜبهّ كُٝذ ّيؼي ؽٔلاٗيبٕ ها  ث٘ي ؽٔلإ ًٚ فٞك ها عيء هجيِٚ رـِت ٓي. ؽٔلاٗيبٕ َٛز٘ل

 .كه َٕٓٞ ٝ ّبّ ثٚ ٝعٞك آٝهكٗل

 

ٗيبٝهكٗل ٝ ثو  ٛبي اُٝيٚ، اٍالّ كه ىٓوٙ هجبيِي ثٞكٗل ًٚ كه ٍبٍ -ثقْي ًٚ كه ٗبؽيٚ ٍٞاك ٍبًٖ ثٞكٗل  -هجيِٚ طي 

ٛبٗي ثٖ هجيٖٚ طبيي . اٗل ٛبي ٗقَذ ٓطِجي مًو ٌٗوكٙ ٓ٘بثغ اى ائبٕ آٝهكٕ آٗبٕ كه ٍبٍ. ٖٗواٗيذ فٞك ثبهي ٓبٗلٗل

 119.ٓأٓٞه گوكزٖ عييٚ اى هجيِٚ فٞيِ ثواي َِٓٔبٗبٕ ثٞك ٝي رب پبيبٕ ػٔو ثو آييٖ فٞيِ ثبهي ٓبٗل

چ٘يٖ . آٝهٗل اك ًٚ اؿِت َٓيؾيبٕ ػوة ثٞكٗل ٍق٘ي ثٚ ٓيبٕ ٗٔيٓ٘بثغ ربهيقي كه ٓٞهك گوايِ اٛبُي ّٜوٛبي ٍٞ

چ٘بٕ ًٚ كه ًٞكٚ پيٍٞزٚ كٝ اٍوق . ٛبي ٗقَذ ثو آييٖ فٞيِ ثبهي ٓبٗلٗل هٍل ًٚ آٗبٕ كه ٍلٙ ثٚ ٗظو ٓي

ْٗيٖ  َٗطٞهيبٕ ّٜو: َٓيؾيبٕ ًٞكٚ كٝ گوٝٙ ثٞكٗل. َٗطٞهي ٝ يؼوٞثي ؽضٞه كاّز٘ل ًٚ كه كاهاُوٝٓيٖ ٍبًٖ ثٞكٗل

ًبه ٕواكي كه افزيبه اهِيذ َٓيؾي ٓلائٖ ثٞك ٝ ٓـبىٙ ٕوّاكبٕ كه ٗيكيٌي ٓؾالد  111.ثٞكٗل ٝ يؼوٞثيبٕ ثيبثبٗگوك

 .هٍل َٓيؾيذ كه ٓيبٕ ٓوكّ ّٜوٛب ٝ ٓيبٕ كٛوبٗبٕ ثيْزو اى هجبيَ ثبهي ٓبٗل ثٚ ٗظو ٓي 111.َٓيؾي هواه كاّذ

اي اى رلاّٝ  ٗن كاّذ ٝ هاٛجبٕ كه إٓ ؽضٞه كاّز٘ل فٞك ْٗبٗٚٛبي ثؼل ٗيي هٝ ٝعٞك كيوٛبي ٓزؼلك كه ٍٞاك ًٚ كه ٍلٙ

ايٖ كيوٛب ًٚ ٓؼٔٞالً كه ً٘به كعِٚ ٝ كاهاي ث٘بي ىيجب ٝ ثبؿٜب ٝ ثَزبٜٗبي آثبك ثٞك . ٛبي ثؼل اٍذ َٓيؾيذ كه ٍلٙ

 .گلز٘ل رلوعگبٙ َِٓٔبٗبٕ ٗيي ّل ٝ ّؼوا پيٍٞزٚ كهثبهٙ آٜٗب ّؼو ٓي

 ٗزيغٚ

اُٜ٘ويٖ ٜٓبعود ًوكٗل ٝ كه ٓ٘طوٚ ٍٞاك ٍبًٖ ّلٗل كه ٓغبٝهد ٓواًي  ثٚ ٍوىٓيٖ ثيٖثوفي اى هجبيَ ػوثي ًٚ 

پبكّبٛبٕ ٍبٍبٗي . پوٍزي ٝ ّوى هٝي گوكإ ّلٗل ٝ ثٚ آييٖ َٓيؼ ائبٕ آٝهكٗل َٓيؾي ايٖ ٍوىٓيٖ اى آييٖ ثذ

. عَز٘ل ثٜوٙ ٓياى اػواة ٍبًٖ كه هِٔوٝ فٞيِ ثٚ فٖٞٓ كُٝذ كٍذ ْٗبٗلٙ ُقٔيبٕ عٜذ ؽلع ٓوىٛبي فٞيِ 

كه پٌ ٍوٞط . كه آٍزبٗٚ ظٜٞه اٍالّ ُقٔيبٕ ٓٞهك فْْ فَوٝپوٝيي هواه گوكز٘ل ٝ فَوٝ ثٚ كُٝذ آٗبٕ پبيبٕ ثقْيل
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ثب ٛغّٞ اػواة ثٚ ػوام اثزلا ٓوىثبٗبٕ ٝ ٍوكاهإ ايواٗي ثب . ّل ُقٔيبٕ، هاٙ كزؼ ػوام ثواي َِٓٔبٗبٕ ٛٔٞاه ٓي

ٔبٗبٕ هواه گوكز٘ل ٝ ايٖ هجبيَ كه ً٘به ٍوكاهإ ايواٗي ثب َِٓٔبٗبٕ ثٚ ٓوبثِٚ اعيوًوكٕ اػواة َٓيؾي كه ثواثو َِٓ

ٛلف . كه ايٖ ىٓبٕ َِٓٔبٗبٕ ؽٔالد فٞك ها ٓزٞعٚ ايٖ هجبيَ ٗٔٞكٗل ٝ ٗجوكٛبي فٞٗي٘ي ثب آٜٗب كاّز٘ل. پوكافز٘ل

ثوك ٝ رقذ ّبٛي  ثٚ ٍو ٓيَِٓٔبٗبٕ ٌَّذ هلهد ايٖ هجبيَ ثٞك، چوا ًٚ كه ايٖ ىٓبٕ كُٝذ ٓوًيي ايوإ كه ضؼق 

ٛبيي ًٚ اى ٍٞي ايٖ هجبيَ ٕٞهد گوكذ رلثيوي ثواي ايٖ رغبٝىاد  ثبىيچٚ هلهد طِجبٕ ثٞك اى ايٖ هٝ عي ٓوبٝٓذ

 .اٗليْيلٗل ٗٔي

 

ييكگوك رٞاَٗذ ٍپبٛي ٓ٘ظْ ثواي ٓوبثِٚ ثب . ٓوبهٕ ثب كٝهٙ كّٝ ؽٔالد َِٓٔبٗبٕ ييك گوك ٍّٞ ثٚ پبكّبٛي هٍيل

كه ايٖ ىٓبٕ هجبيَ ػوة . اى ايٖ هٝ َِٓٔبٗبٕ كه ايٖ كٝهٙ ثب پبهٍيبٕ ٓٞاعٚ ّلٗل. وام گَيَ ً٘لَِٓٔبٗبٕ ثٚ ػ

ايٖ رـييو ٓٞضغ ٗبّي اى . َٓيؾي رـييو ٓٞضغ كاكٗل ٝ كه ً٘به َِٓٔبٗبٕ ثب ُٝي ٗؼٔزبٕ فٞيِ ثٚ ٗجوك ثوفبٍز٘ل

بٕ كه ٍٞهيٚ ٝ رٞكين َِٓٔبٗبٕ كه ٛٔواٛي ٛبي َِٓٔبٗ ٛب، پيٞٗلٛبي فٞٗي ايٖ هجبيَ ثب َِٓٔبٗبٕ، ٓٞكويذ ػٖجيذ

 .ٗٔٞكٕ آٗبٕ ثب فٞيِ ثٞك

ٛبي  ٛبي ٗقَذ ثٚ اٍالّ ائبٕ آٝهكٗل ٝ ثوفي كيگو چٕٞ رـِت ثٚ رلهيظ كه ٍلٙ ثَيبهي اى ايٖ هجبيَ كه ٛٔبٕ ٍبٍ

 .ثؼل َِٓٔبٕ ّلٗل
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 ػضٞ ٛيأد ػِٔي گوٝٙ ربهيـ كاْٗگبٙ إلٜبٕ* : ٛبّٗٞذپي

 اهّل ربهيـ اٍالّ كاْٗگبٙ إلٜبٕ كاْٗغٞي ًبهّ٘بٍي** 

 .ثٚ ىٝه ع٘گ آٗغب ها گْٞكٗل* 

 .56ٓ ( 1283هْ، كُيَ ٓب، )هٍٍٞ عؼلويبٕ، ربهيـ فِلب . 1

( 1275رٜوإ، رًٞ، )ٓؾٔل ٓؾٔلي ٓاليوي، ربهيـ ٝ كوٛ٘گ ايوإ كه كٝهٙ اٗزوبٍ اى ػٖو ٍبٍبٗي ثٚ ػٖو اٍالٓي . 3

 .57، ٓ 3ط 

( 1266رٜوإ، ث٘يبك كوٛ٘گ ايوإ، )ي، ربهيـ ٍ٘ي ِٓٞى االهٗ ٝ األٗجيب، روعٔٚ عؼلو ّؼبه اثٞػجلهللا ؽٔيٙ إلٜبٗ. 2

 ٓ99. 

رٜوإ، ث٘گبٙ روعٔٚ ٝ )اثٞاُؾَٖ ػِي ثٖ ؽَيٖ َٓؼٞكي، ٓوٝط اُنٛت ٝ ٓؼبكٕ اُغٞاٛو، روعٔٚ اثٞاُوبٍْ پبي٘لٙ . 4

 .169، ٓ 3ط ( 1244ْٗو ًزبة، 

 .99ؽٔيٙ إلٜبٗي، پيْيٖ، ٓ . 5

 .111ٛٔبٕ، ٓ . 6

 .147ٓ( 1274رٜوإ، رًٞ، )آمهُٗٞ آمهربُ، ٗلٞم كبهٍي كه كوٛ٘گ ػوة عبِٛي . 7

 .113ؽٔيٙ إلٜبٗي، پيْيٖ، ٓ . 8

 .148آمهُٗٞ، پيْيٖ، ٓ . 9

 .99ؽٔيٙ إلٜبٗي، پيْيٖ، ٓ . 11

ؽيبء اُضواس اُؼوثي، ثيوٝد، كاها)يبهٞد ثٖ ػجلهللا ؽٔٞي، ٓؼغْ اُجِلإ، ٓولٓٚ ٓؾٔل ػجلاُوؽٖٔ أُوػِْي . 11

 .212، ٓ 2ط ( رب ٍَٓٞٚ اُزبهيـ اُؼوثي، ثي

 .355، ٓ 1ط ( 1263رٜوإ، ػِٔي كوٛ٘گي، )اؽٔل ثٖ اثي يؼوٞة، ربهيـ يؼوٞثي، روعٔٚ ٓؾٔل اثواٛيْ آيزي . 13

، 3ط ( م 1417ثيوٝد، كاهاٌُزبة اُؼِٔيٚ، )اثٞاُلوط إلٜبٗي، االؿبٗي، ّوػ ٝ ؽبّيٚ ػجلاػِي ٜٓ٘ب ٝ ٍٔيو عبثو . 12

 ٓ96. 

ٛبي چٜبهّ ٝ پ٘غْ ٓيالكي، روعٔٚ  پيگٞ ٌٍُٞبيب ٝ ٗي٘ب ٝيٌزٞهٝٗب، اػواة ؽلٝك ٓوىٛبي هّٝ ّوهي ٝ ايوإ كه ٍلٙ. 14

 .621ٓ ( 1273رٜوإ، ٓإٍَٚ ٓطبُؼبد ٝ رؾويوبد كوٛ٘گي پژْٝٛگبٙ ػِّٞ اَٗبٗي، )ػ٘بيذ هللا هضب 

ٓؼزول ثٞكٗل ُٝي ثو ع٘جٚ ثْوي ربًيل ( ٍالّ هللا ػِيٚ)عٞك ػيَيَٗطٞهيبٕ ثٚ كٝ ع٘جٚ اُٜي ٝ ثْوي كه ٝ. 15

( 1251ث٘گبٙ روعٔٚ ٝ ْٗو ًزبة، : رٜوإ)ثيْزوي كاّز٘ل، كِيپ فٞهي، ؽزي، ّوم ٗيكيي كه ربهيـ، روعٔٚ هٔو آهيبٕ 

 ٓ184. 

ُٜي ػيَي ربًيل ٛب ثٚ ارؾبك طجيؼذ اُٜي ٝ اَٗبٗي كه ٝعٞك ػيَي اػزوبك كاّز٘ل ٝ ثو ع٘جٚ ا ٓٞٗٞكيييذ. 16

يؼوٞة اُجواكػي اٗليْٚ ٓ٘ٞكيييزي . كاَٗز٘ل ًوكٗل آٗبٕ ع٘جٚ ثْوي ػيَي ها كه ع٘جٚ اُٜي اٝ ٓ٘ؾَ ّلٙ ٓي ٓي

 .كاّذ ٝ يؼوٞثيبٕ ثٚ اٝ ٓ٘زَت َٛز٘ل

ٛب ٓؼزول ثٞكٗل كٝ طجيؼذ يب ماد ثْوي ٝ اُٜي كه َٓيؼ عٔغ ّلٙ اٍذ كه ؽبُي ًٚ ٛو يي اى ٕلبد ٝ  اهرلًٌ. 17

اي ًٚ ّٞهاي چبَُلٕٝ ٕبكه ًوك ثو ايٖ ٗظو ثٞك ًٚ ؽضود  اػزوبك ٗبٓٚ. ٛبي فبٓ ٝي ؽلع ّلٙ اٍذ يٝيژگ

 .ايٖ آييٖ ٓنٛت هٍٔي آپوارٞهي ّوهي گوكيل. ػيَي َٓيؼ كاهاي كٝ ؽويوذ ماري ْٓبثٚ اٍذ

 .634پيگٞ ٌٍُٞبيب، پيْيٖ، ٓ . 18

 .621ٛٔبٕ، ٓ . 19
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 . 143ٓ ( 1266رٜوإ، ْٗو ٗي، )اثٞؽ٘يلٚ اؽٔل ثٖ كاٝك كي٘ٞهي، افجبه اُطٞاٍ، روعٔٚ ٓؾٔٞك ٜٓلٝي كآـبٗي . 55

 . 245ٓ ( 1267عب، ٗووٙ،  ثي)َ اؽٔل ثٖ يؾيي ثٖ عبثو ثالمهي، كزٞػ اُجِلإ، روعٔٚ ٓؾٔل رًٞ. 56

 . ٛٔبٕ. 57

، 2ط ( 1271رٜوإ، اٍبطيو، )، اٌُبَٓ، روعٔٚ ٍيل ؽَيٖ هٝؽبٗي (اثٖ اصيو)ػياُليٖ اثي اُؾَٖ ػِي ثٖ اٌُواّ . 58

 ٓ1373 . 

 . 246ثالمهي، پيْيٖ، ٓ . 59

 . ٛٔبٕ. 61

 . 1374، ٓ 2اثٖ اصيو، پيْيٖ، ط . 61

 . 252ثالمهي، پيْيٖ، ٓ . 63

، ٓ 2ط ( 1253رٜوإ، ث٘يبك كوٛ٘گ ايوإ، )ٓؾٔل ثٖ عويو طجوي، ربهيـ اُوٍَ ٝ أُِٞى، روعٔٚ اثٞاُوبٍْ پبي٘لٙ . 62

1375 - 1374 . 

 . 1493، ٓ 4ٛٔبٕ، ط . 64

 . 1494ٛٔبٕ، ٓ . 65

 . 1495ٛٔبٕ، ٓ . 66

 . 247ثالمهي، پيْيٖ، ٓ . 67

 . 251ٛٔبٕ، ٓ . 68

 . 251ـ  253ٛٔبٕ، ٓ . 69

 . 253ٛٔبٕ، ٓ . 71

 . 495، ٓ 1اثٖ فِلٕٝ، پيْيٖ، ط . 71

 . 254ثالمهي، پيْيٖ، ٓ . 73

 . 254ـ  252ٛٔبٕ، ٓ . 72

 . ٛٔبٕ. 74

 . ٛٔبٕ. 75

 . 1516، ٓ 4اثٖ اصيو، پيْيٖ، ط . 76

 . 495، ٓ 1؛ اثٖ فِلٕٝ، پيْيٖ، ط 1384، 2اثٖ اصيو، پيْيٖ، ط . 77

 . 1533، ٓ 4طجوي، پيْيٖ، ط . 78

رٜوإ، )ٜبة اُليٖ اؽٔل ثٖ ػجلاُٞٛبة ٗٞيوي، ٜٗبيخ االهة كي كٕ٘ٞ االكة، روعٔٚ ٓؾٔٞك ٜٓلٝي كآـبٗي ّ. 79

 . 156، ٓ 4ط ( 1264آيوًجيو، 

 . 258ثالمهي، پيْيٖ، ٓ . 81

 . 155ٗٞيوي، پيْيٖ، ٓ . 81

 . 258ثالمهي، پيْيٖ، ٓ . 83
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 . ٛٔبٕ. 82

 . 1225 - 1228، 2اثٖ اصيو، پيْيٖ، ط . 84

 . 261ثالمهي، پيْيٖ، ٓ . 85

 . ٛٔبٕ. 86

 . 1612 - 1614، ٓ 4طجوي، پيْيٖ، ط . 87

 . 147كي٘ٞهي، پيْيٖ، ٓ . 88

 . 1245، ٓ 2اثٖ اصيو، پيْيٖ، ط . 89

 . 622 - 264ثالمهي، پيْيٖ، ٓ . 91

 . 264ٛٔبٕ، ٓ . 91

 . 266 - 264ٛٔبٕ، ٓ . 93

 . 279 - 266ٛٔبٕ، ٓ . 92

 . 276ٛٔبٕ، ٓ . 94

 . 278 - 277ٛٔبٕ، ٓ . 95

 . 278 - 277ٛٔبٕ، ٓ . 96

 . 1533طجوي، پيْيٖ، ٓ . 97

 . 256 - 255ثالمهي، پيْيٖ، ٓ . 98

 . 1494، ٓ 4طجوي، پيْيٖ، ط . 99

 . 491، ٓ 1اثٖ فِلٕٝ، پيْيٖ، ط . 111

 . 27ٓ ( 1258رٜوإ، كاْٗگبٙ رٜوإ، )رٞٓبً آهُٗٞل، ربهيـ گَزوُ اٍالّ، روعٔٚ اثٞاُلضَ ػيري . 111

 . 26ٛٔبٕ، ٓ . 113

 . 1841، 5طجوي، پيْيٖ، ط . 112

 . 635 - 634پيگٌٍُٞٞبيب، پيْيٖ، ٓ . 114

 . 28رٞٓبً آهُٗٞل، پيْيٖ، ٓ . 115

 . 26ٛٔبٕ، ٓ . 116

 . 362 - 363ثالمهي، پيْيٖ، ٓ . 117

 . 364ٛٔبٕ، ٓ . 118

 . 596عٞاك ػِي، پيْيٖ، ٓ . 119

 . 35ٓ ( ّ 1929ٕيلا، اُؼوكبٕ، )اٌُٞكٚ ٝ ّوػ فويطزٜب، روعٔٚ أُٖؼجي ُٞيي ٓبٍي٘يٕٞ، فطظ . 111

 . 32ُٞيي ٓبٍي٘يٕٞ، پيْيٖ، ٓ . 111

 كٜوٍذ ٓ٘بثغ

 .1271اثٖ اصيو، ػياُليٖ اثي اُؾَٖ ػِي ثٖ اٌُواّ، اٌُبَٓ، روعٔٚ ٍيل ؽَيٖ هٝؽبٗي، رٜوإ، اٍبطيو،  -

 .م 1412اُؼوة، كاهاٌُزبة اُؼِٔيٚ، ثيوٝد،  اثٖ ؽيّ االٗلَُي، ػِي ثٖ اؽٔل، عٜٔوح االَٗبة -

اثٖ فِلٕٝ، ػجلاُوؽٖٔ ثٖ ٓؾٔل، اُؼجو ٝ كيٞإ أُجزلأ ٝ اُقجو كي ايبّ اُؼوة ٝ اُؼغْ ٝ اُجويو ٝ ٖٓ ػبٕوْٛ ٖٓ  -



Historical Site of Mirhadi Hoseini 

http://m-hosseini.ir 

……………………………………………………………………………………… 

 

16 

 

 .1264مٝي اَُِطبٕ االًجو، روعٔٚ ػجلأُؾٔل آيزي، رٜوإ، ٓإٍَٚ ٓطبُؼبد ٝ رؾويوبد ٝ كوٛ٘گي، 

 .1266ثٖ اٍؾبم، اُلٜوٍذ، روعٔٚ ٓؾٔل هضب ٗغل، رٜوإ، آيوًجيو، اثٖ ٗليْ، ٓؾٔل  -

 .4ٝ  3م، ط  1417اثٞاُلوط إلٜبٗي، االؿبٗي، ّوػ ٝ ؽبّيٚ ػجلاػِي ٜٓ٘ب، ٍٔيو عبثو، ثيوٝد، كاهاٌُزبة اُؼِٔيٚ،  -

كٚ ُِطجبػٚ ٝ اُْ٘و، اثٞيٍٞق هبضي، يؼوٞة ثٖ اثواٛيْ، اُقواط، رٖؾيؼ ٝ ّوػ اؽٔل ٓؾٔل ّبًو، ثيوٝد، كاهأُؼو -

 .رب ثي

 .1274آمهُٗٞ، آمهربُ، ٗلٞم كبهٍي كه كوٛ٘گ ػوة عبِٛي، رًٞ، رٜوإ،  -

 .1258آهُٗٞل، رٞٓبً، ربهيـ گَزوُ اٍالّ، روعٔٚ اثٞاُلضَ ػيري، رٜوإ، كاْٗگبٙ رٜوإ،  -

 .3525ٕ، اُٝيوي، كُجيَي، اٗزوبٍ ػِّٞ يٞٗبٗي ثٚ اٍالّ، روعٔٚ اؽٔل آهاّ، رٜوإ، عبٝيلا -

 .1267عب، ٗووٙ، ثالمهي، اؽٔل ثٖ يؾيي ثٖ عبثو، كزٞػ اُجِلإ، روعٔٚ ٓؾٔل رًَٞ، ثي -

ٛبي چٜبهّ ٝ پ٘غْ ٓيالكي، روعٔٚ  پيگٌٍُٞٞبيب، ٗي٘ب ٝيٌزٞهٝٗب، اػواة ؽلٝك ٓوىٛبي هّٝ ّوهي ٝ ايوإ كه ٍلٙ -

 .1273ٙ ػِّٞ اَٗبٗي، ػ٘بيذ هللا هضب، رٜوإ، ٓإٍَٚ ٓطبُؼبد ٝ رؾويوبد كوٛ٘گي پژْٝٛگب

 .1283عؼلويبٕ، ربهيـ فِلب، هْ، كُيَ ٓب،  -

 .1251ؽزي، كِيپ فٞهي، ّوم ٗيكيي كه ربهيـ، روعٔٚ هٔو آهيبٕ، رٜوإ، ث٘گبٙ روعٔٚ ٝ ْٗو ًزبة،  -

٘يبك ؽٔيٙ إلٜبٗي، اثٞػجلهللا ؽٔيٙ ثٖ إلٜبٗي، ربهيـ ٍ٘ي ِٓٞى االهٗ ٝ األٗجيب، روعٔٚ عؼلو ّؼبه، رٜوإ، ث -

 .1266كوٛ٘گ ايوإ، 

 .1266كي٘ٞهي، اثٞؽ٘يلٚ اؽٔل ثٖ كاٝك، افجبهاُطٞاٍ، روعٔٚ ٓؾٔٞك ٜٓلٝي كآـبٗي، رٜوإ، ْٗو ٗي، رٜوإ،  -

 .1281ىهيٖ ًٞة، ػجلاُؾَيٖ، ربهيـ ٓوكّ ايوإ، رٜوإ، آيوًجيو،  -

 .1951، ٓطجؼٚ أُؼبهف، ّبثْزي، ثٖ اُؾَٖ ػِي ثٖ ٓؾٔل، ٖٓؾؼ، اُّٞيبهاد، ًٞهًيٌ ػٞاك، ثـلاك -

 .1253طجوي، ٓؾٔل ثٖ عويو، ربهيـ اُوٍَ ٝ أُِٞى، روعٔٚ اثٞاُوبٍْ پبي٘لٙ، رٜوإ، ث٘يبك كوٛ٘گ ايوإ،  -

 .1978ّػِي، عٞاك، أُلَٖ كي ربهيـ اُؼوة هجَ االٍالّ، ثيوٝد، ٌٓزت اُٜ٘ضٚ،  -

 .1929ّٕيلا، اُؼوكبٕ،  ٓبٍي٘يٕٞ، ُٞيي، فطظ اٌُٞكٚ ٝ ّوػ فويطزٜب، روعٔٚ أُٖؼجي، -

ٓؾٔلي ٓاليوي، ٓؾٔل، ربهيـ ٝ كوٛ٘گ ايوإ كه كٝهٙ اٗزوبٍ اى ػٖو ٍبٍبٗي ثٚ ػٖو اٍالٓي، رٜوإ، اٗزْبهاد  -

 .1275رًٞ، 

َٓؼٞكي، اثٞاُؾَٖ ػِي ثٖ ؽَيٖ، ٓوٝط اُنٛت ٝ ٓؼبكٕ اُغٞٛو، روعٔٚ اثٞاُوبٍْ پبي٘لٙ، رٜوإ، ث٘گبٙ روعٔٚ ٝ  -

 .1244ْٗو ًزبة، 

ٗٞيوي، ّٜبة اُليٖ اؽٔل ثٖ ػجلاُٞٛبة، ٜٗبيٚ االهة كي كٕ٘ٞ االكة، روعٔٚ ٓؾٔٞك ٜٓلٝي كآـبٗي، رٜوإ،  -

 .1264آيوًجيو، 

يبهٞد اُؾٔٞي، يبهٞد ثٖ ػجلهللا، ٓؼغْ اُجِلإ، هلّ ُٜب، ٓؾٔل ػجلاُوؽٖٔ أُوػْي، ثيوٝد، كاهاؽيبء اُزواس  -

 .رب اُؼوثي، ٍَٓٞٚ اُزبهيـ اُؼوثي، ثي

 .1263يؼوٞثي، اؽٔل ثٖ اثي يؼوٞة، ربهيـ يؼوٞثي، روعٔٚ ٓؾٔل اثواٛيْ آيزي، رٜوإ، ػِٔي كوٛ٘گي،  -

 


