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  (1356 )دایزٜ ٔیٙب 

 

 

پٙجٕیٗ تجزثٝ داریٛػ ٟٔزجٛیی وٝ پظ اس عٝ عبَ تٛلیف ثٝ ٕ٘بیؼ ػٕٛٔی در 

. آٔذ تٛا٘غت در جؾٛارٜ ٞبی پبریظ ٚ ثزِیٗ ؽزوت وٙذ ٚ جٛایش ٔتؼذدی ثٍیزد 

، فیّٕی ٚالغ ٌزایب٘ٝ وٝ التجبعی اس داعتبٖ آؽغبِذٚ٘ی اس ٔجٕٛػٝ     « دایزٜ ٔیٙب » 

ثٛد ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٘خغتیٗ ٕ٘بیٙذٜ عیٕٙبی ایزاٖ ثٝ « ٌٛر ٚ ٌٟٛارٜ » داعتبٖ ٞبی 

اس عبحُ ػبج پیزٚس ثخؼ فیّٓ ٞبی « عیبٜ ٚ عفیذ رٍ٘ی » . اعىبر ٔؼزفی ؽذ 

. خبرجی ٔزاعٓ اعىبر ثٛد 
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 ( 1357 )ثبد فجب 

 

 

 

ثٝ وبرٌزدا٘ی آِجز الٔٛریظ ، وبرٌزداٖ ثشري عیٕٙبی فزا٘غٝ « ثبد فجب » ٔغتٙذ 

ثٝ ػٙٛاٖ ٘خغتیٗ ٕ٘بیٙذٜ عیٕٙبی ایزاٖ ثؼذ اس ا٘مالة ثٝ اعىبر ٔؼزفی ؽذ ؛ فیّٕی 

فزا٘غٝ . ثٝ عفبرػ ایزاٖ وٝ طجیؼت ، فزًٞٙ ٚ عٙٗ سیجبی ایزاٖ را ثٝ تقٛیز وؾیذ 

. اعىبر را ٌزفت « ٔبداْ رٚسا » ثب 
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 ( 1373 )سیز درختبٖ سیتٖٛ 

 

 

 

 عبَ وٝ ایزاٖ ٞیچ ٕ٘بیٙذٜ ای ثٝ آوبدٔی ٔؼزفی ٘ىزدٜ ثٛد ، ثٝ ٘ظز  16پظ اس 

ویبرعتٕی وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٘خغتیٗ فیّٓ ایزا٘ی، ثٝ « سیز درختبٖ سیتٖٛ » ٔی رعیذ 

فغتیٛاَ ٚ ثخؼ ٔغبثمٝ وٗ راٜ یبفتٝ ثٛد ٔٙبعت تزیٗ ٌشیٙٝ ثزای ٔؼزفی ایزاٖ ثٝ 

آوبدٔی اعىبر ثبؽذ ؛ ٞز چٙذ خیّی سٚد ثبثت ؽذ عّیمٝ فزا٘غٛی ٞب ثب اػضبی 

جبیشٜ ایٗ « آفتبة عٛختٝ » رٚعیٝ ثب . آوبدٔی اعىبر ٔتفبٚت ٞبی سیبدی دارد 

. ثخؼ را ثٝ خٛد اختقبؿ داد 
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 ( 1374 )ثبدوٙه عفیذ 

 

 

 

ثز٘ذٜ جبیشٜ دٚرثیٗ طالیی در چُٟ ٚ ٞؾتٕیٗ جؾٛارٜ وٗ در عبَ ٞبیی وٝ ثٝ 

٘ظز ٔی رعیذ تٟٙب فزَٔٛ ویبرعتٕی ثزای ٔٛفمیت جٟب٘ی  جٛاة ٔی دٞذ فیّٓ 

اعىبر ثٟتزیٗ فیّٓ غیز اٍّ٘یغی . ٔٙبعجی ثزای حضٛر در اعىبر ثٝ ٘ظز ٔی رعیذ 

. اس ّٞٙذ تؼّك ٌزفت « خط آ٘تٛ٘یب » سثبٖ ثٝ 
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 ( 1376 )ٌجٝ 

 

 

 

ثچٝ ٞبی » ثٝ آوبدٔی اعىبر اس عٛی ٔغئٛالٖ عیٕٙبیی ثٝ جبی « ٌجٝ » ٔؼزفی 

فزفت عٛسی ثشرٌی ثٛد وٝ ؽب٘ظ حضٛر ٚ دیذٜ ؽذٖ عیٕٙبی ایزاٖ در « آعٕبٖ 

ٔحقَٛ ّٞٙذ اعىبر دٚرٜ را ثٝ « وبراوتز » . ثشرٌتزیٗ رٚیذاد عیٕٙبیی را ٌزفت 

. راحتی اس آٖ خٛد وزد 
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 ( 1377 )ثچٝ ٞبی آعٕبٖ 

 

 

وٝ در پب٘شدٕٞیٗ دٚرٜ اس جؾٛارٜ فجز ٔٛفك ثٝ وغت عیٕزؽ « ثچٝ ٞبی آعٕبٖ » 

ثّٛریٗ ؽذ ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘بیٙذٜ ایزاٖ در آوبدٔی اعىبر حضٛر داؽت ٚ تٛا٘غت ثزای 

 5٘خغتیٗ ثبر در طَٛ عبِٟبیی وٝ عیٕٙبی ایزاٖ در اعىبر ؽزوت ٔی وزد جشٚ 

٘بٔشد ٟ٘بیی جبیشٜ اعىبر ثٟتزیٗ فیّٓ خبرجی لزار ٌیزد أب رلیت اٚ یؼٙی                

. اس ایتبِیب اعىبر را ثذعت آٚرد ٚ ایزاٖ را ٘بوبْ ٌذاؽت « س٘ذٌی سیجبعت » 
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 ( 1378 )رً٘ خذا 

 

 

ٔٛفمیت ٔجیذ ٔجیذی در دٚرٜ آوبدٔی اعىبر ٚ ثزتزی عبختبری ایٗ فیّٓ ٘غجت ثٝ 

ثچٝ ٞبی آعٕبٖ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔٛفمیت ٞب ٚ وغت جٛایش اس جؾٛارٜ ٞب ٚفغتیٛاَ ٞبی 

ثبػث ؽذ تب ٞیبت ا٘تخبة ... ثیٗ إِّّی اس جّٕٝ فغتیٛاَ ٔٛ٘تزاَ ، جیفٛ٘ی ٚ

را ثٟتزیٗ ٌشیٙٝ عیٕٙبی وؾٛرٔبٖ ثزای « رً٘ خذا » ٕ٘بیٙذٜ عیٕٙبی ایزاٖ ، 

ٔؼزفی ثٝ آوبدٔی تّمی ٚ ؽب٘ظ خٛد را در ثٝ دعت آٚردٖ جبیشٜ اعىبر ثب ایٗ 

فیّٓ أتحبٖ وٙٙذ ؛ ٞزچٙذ وٝ ٔٛفمیت دٚرٜ پیؾیٗ ایزاٖ در اعىبر تىزار ٘ؾذ ٚ 

. ٔٛفك ثٝ در یبفت اعىبر ؽذ « ٕٞٝ چیش درثبرٜ ٔبدرْ » اعپب٘یب ثب
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 ( 1379 )سٔب٘ی ثزای ٔغتی اعت ٞب 

 

 

 

وٝ تٛا٘غت جبیشٜ ٚیضٜ جؾٛارٜ فیّٓ وٛدن اففٟبٖ « سٔب٘ی ثزای ٔغتی اعت ٞب » 

را اس آٖ خٛد وٙذ ٚ در ثزخی اس فغتیٛاَ ٞبی خبرجی اس جّٕٝ ؽیىبٌٛ ، وٗ ، 

ثذرخؾیذ ٚ جٛایش ٔتؼذدی را ثذعت آٚرد ٕ٘بیٙذٜ عیٕٙبی ایزاٖ در ... ادیٙجٛري ٚ

ایٗ دٚرٜ اس آوبدٔی اعىبر ثٛد ؛ ٞز چٙذ وٝ ثب الجبَ ٕٞزاٜ ٘ؾذ ٚ ٘تٛا٘غت جشٚ 

اس تبیٛاٖ ثز٘ذٜ « ثجز خیشاٖ ، اصدٞبی پٟٙبٖ » وب٘ذیذاٞب لزار ثٍیزد ٚ در ٟ٘بیت 

. اعىبر ؽذ 
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 ( 1380 )ثبراٖ 

 

عٛٔیٗ فیّٓ ٔجیذ ٔجیذی وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘بیٙذٜ عیٕٙبی ایزاٖ ثٝ آوبدٔی اعىبر 

ٔؼزفی ؽذ ثز خالف ثچٝ ٞبی آعٕبٖ ٚ رً٘ خذا وٝ در ٔٛرد ؽبیغتٍی ؽبٖ ثزای 

فیّٕی ثٛد وٝ ػذٜ ای اػتمبد « ثبراٖ » ٕ٘بیٙذٌی ایزاٖ اتفبق ٘ظز ٚجٛد داؽت 

ثب ایٗ ٕٞٝ ایٗ فیّٓ ٔجیذی ٞٓ . داؽتٙذ ٞیچ ؽب٘غی در اعىبر ٘خٛاٞذ داؽت 

.                 پؾتٛا٘ٝ ٘بٔشدی اعىبر ثچٝ ٞبی آعٕبٖ ثزای اػضبی آوبدٔی فزعتبدٜ ؽذ 

. اس وؾٛر ثٛعٙی جبیشٜ اعىبر ایٗ دٚرٜ را ثذعٗ آٚرد « عزسٔیٗ ٞیچ وظ » 
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 ( 1381 ) عبَ دارْ 15ٔٗ تزا٘ٝ 

 
 

فیّٕی اجتٕبػی اس رعَٛ فذر ػبّٔی وٝ ثز٘ذٜ عیٕزؽ ثّٛریٗ ثٟتزیٗ وبرٌزدا٘ی ، 

.                   فیّٕٙبٔٝ ٚ ثٟتزیٗ ثبسیٍز ٘مؼ اَٚ سٖ اس ثیغتٕیٗ جؾٛارٜ فیّٓ فجز ؽذ 

آٚاسٞبی عزسٔیٗ » در ایٗ دٚرٜ ثب فیّٓ ٞبیی چٖٛ    «  عبَ دارْ 15ٔٗ تزا٘ٝ » 

ٔٛرد ثزرعی ٞیبت ا٘تخبة عیٕٙبی ایزاٖ لزار ٌزفت « س٘ذاٖ س٘بٖ » ٚ « ٔبدری اْ 

وٝ ٟ٘بیت فیّٓ فذر ػبّٔی ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘بیٙذٜ ثٝ آوبدٔی اعىبر ٔؼزفی ؽذ أب ایٗ 

تٛا٘غت تٛجٝ داٚراٖ اعىبر را جّت وٙذ ٚ « ٞیچ جب در آفزیمب » إِٓبٖ ثٛد وٝ ثب 

. ثز٘ذٜ اعىبر ؽٛد 
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 ( 1382 )٘فظ ػٕیك 

 

 

تٛا٘غت ٘بٔشد « ٘جٛا » ٚ « ٔغبفزت جٙٛة » عٛٔیٗ عبختٝ پزٚیش ؽٟجبسی ثؼذ اس 

وٝ جبیشٜ فیپزؽی اس « ٘فظ ػٕیك » . ٟ٘بیی عیٕٙبی ایزاٖ در آوبدٔی اعىبر ؽٛد 

جؾٛارٜ پٛعبٖ را دریبفت وزد ، پظ اس جٙجبَ ٞبی ٔطجٛػبتی ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘بیٙذٜ 

. اس وب٘بدا رعیذ « تٟبجٓ ثجزٞب » اعىبر ایٗ دٚرٜ ثٝ . وؾٛرٔبٖ ثٝ اعىبر ٔؼزفی ؽذ 
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 ( 1383 )الن پؾت ٞب ٞٓ پزٚاس ٔی وٙٙذ 

 

 

جبیشٜ خزط ؽیؾٝ ای جؾٛارٜ ثزِیٗ ٚ جٛایش جٟب٘ی دیٍز ثبػث ؽذ ٞیبت ا٘تخبة 

اعپب٘یب ثب              . را ثٝ آوبدٔی اعىبر ٔؼزفی وٙٙذ « الن پؾت ٞب ٞٓ پزٚاس ٔی وٙٙذ » 

. ثز٘ذٜ ایٗ دٚرٜ اس رلبثت اعىبر ثٛد « دریبی درٖٚ » 
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 ( 1384 )خیّی دٚر ، خیّی ٘شدیه 

 

 

 

عتبیؼ ؽذٜ تزیٗ فیّٓ عبَ ثٛد ؛ ثٝ طٛری وٝ ٞٓ « خیّی دٚر ، خیّی ٘شدیه » 

ٔٙتمذا٘ؼ آٖ را عتبیؼ وزد٘ذ ٚ ٞٓ تٕبؽبٌزا٘ی وٝ فیّٓ را دیذ٘ذ آٖ را دٚعت 

«  خیّی دٚر ، خیّی ٘شدیه »داؽتٙذ ٚ ثغیبری اس ؽخقیت ٞبی فزٍٞٙی ٚ عیبعی اس

ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ؽبخـ عیٕٙبی دیٙی ٘بْ ثزد٘ذ ِٚی در ٟ٘بیت آفزیمبی جٙٛثی ثب 

. اعىبر را اس آٖ خٛد وزد « تٛعتی » فیّٓ 
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  (1385 )وبفٝ تزا٘شیت 

 

 

 

ٔٛضٛع فیّٓ ٚ ٕٞچٙیٗ حضٛر ثبسیٍزاٖ غیز ایزا٘ی ثبػث ؽذ وٝ ثزخی ٘ؾزیبت ایٗ 

« وبفٝ تزا٘شیت» ثب ایٗ حبَ . فیّٓ را ٔجّغی ثزای ٌفت ٚ ٌٛی تٕذٖ ٞب لّٕذاد وٙٙذ 

«  یه ثٛط وٛچِٛٛ» ٚ « ثٝ آٞغتٍی » ،« چٟبرؽٙجٝ عٛری » اس ٔیبٖ فیّٓ ٞبی چٖٛ 

ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘بیٙذٜ عیٕبی ایزاٖ راٞی آوبدٔی اعىبر ؽذ ٚ ثبر دیٍز ایزاٖ ٘تٛا٘غت 

« س٘ذٌی دیٍزاٖ » جشٚ وب٘ذیذاٞب لزار ٌیزد ٚ اعىبر ثٟتزیٗ فیّٓ غیز اٍّ٘یغی ثٝ 

. اس إِٓبٖ تؼّك ٌزفت 
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  (1386 )ٔیٓ ٔثُ ٔبدر 

 

 

ّٔٛدرأی اس رعَٛ ٔاللّی پٛر وٝ تٛا٘غت ٕ٘بیٙذٜ ایزاٖ در ٞؾتبدٔیٗ دٚرٜ 

ٔیٓ ٔثُ » ٞز چٙذ ؽٙیذٜ ٞب حبوی اس آٖ ثٛد وٝ ا٘تخبة . آوبدٔی اعىبر ثبؽذ 

ٔٙؾب احغبعی داؽتٝ ٚ ٞیبت ا٘تخبة پظ اس در ٌذؽت عبس٘ذٜ اػ ثب ایٗ « ٔبدر 

ایٗ فیّٓ ثب ٍ٘بٞی تّخ أب ٚالؼی . ا٘تخبة ادای دیٙی ثٝ ٚی ٚ عبختٝ ٞبیؼ وزد٘ذ 

ثٝ ٔٛلؼیت س٘ب٘ی وٝ در جًٙ آعیت دیذٜ ا٘ذ ٘تٛا٘غت در ثخؼ فیّٓ ٞبی خبرجی 

. ثز٘ذٜ ایٗ دٚرٜ اس آوبدٔی ؽذ « خبئٙیٗ » اعىبر دیذٜ ؽٛد ٚ اتزیؼ ثب فیّٓ 
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 ( 1387 )آٚاس ٌٙجؾه ٞب 

 

وغت جبیشٜ خزط ٘مزٜ ای ثٟتزیٗ ثبسیٍز ٘مؼ ٔزد اس جؾٛارٜ ثزِیٗ در وٙبر 

داؽتٗ وبرٌزدا٘ی ٔطزح ٔیبٖ اػضبی آوبدٔی اعىبر ثبػث ؽذ تب ٞیبت ا٘تخبة ،    

آخزیٗ عبختٝ ٔجیذ ٔجیذی را اس ٔیبٖ فیّٓ ٞبیی چٖٛ           « آٚاس ٌٙجؾه ٞب » 

ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘بیٙذٜ عیٕٙبی « اتٛثٛط ؽت » ٚ « ثٝ ٕٞیٗ عبدٌی » ، « فزػ ایزا٘ی » 

٘تٛا٘غت ٔٛفمیت                «  آٚاس ٌٙجؾه ٞب » ثب ایٗ حبَ. وؾٛرٔبٖ ٔؼزفی وٙٙذ 

را ثزای عیٕٙبی ایزاٖ تىزار وٙذ ٚ در ٟ٘بیت جبیشٜ ثٟتزیٗ « ثچٝ ٞبی آعٕبٖ » 

. رعیذ « ػشیٕت » فیّٓ خبرجی ثٝ وؾٛر صاپٗ ثزای فیّٓ 

 

www.takbook.com



 

18 
 

 ( 1388 )درثبرٜ اِی 

 

٘مذٞبی تحغیٗ آٔیش ٚ در ٟ٘بیت ٔٛفمیت ٞبیی در عطٛح ّٔی ٚ جٟب٘ی اس جّٕٝ 

را در « درثبرٜ اِی » وغت خزط ٘مزٜ ای ثٟتزیٗ وبرٌزدا٘ی در ثزِیٗ حضٛر 

درثبرٜ » ٔضٕٖٛ ا٘غب٘ی ٚ رػبیت اعتب٘ذاردٞبی جٟب٘ی . ٔزاعٓ اعىبر لطؼی وزد 

در وٙبر ثبس خٛردٞبی ٔثجت ٚ داؽتٗ پخؼ وٙٙذٜ خبرجی اس ػٛأّی ثٛد٘ذ « اِی 

،        « ثی پِٛی » تب ٞیبت ا٘تخبة ، ایٗ فیّٓ را ثب اتفبق ٘ظز اس ٔیبٖ فیّٓ ٞبی چٖٛ 

ٞز . وٝ رلجبی چؾٍٕیزی ثٝ حغبة ٕ٘ی آٔذ٘ذ ثز ٌشیٙٙذ « تزدیذ » ٚ « ثیغت » 

چٙذ ٔٛفمیت ٞبی جٟب٘ی درثبرٜ اِی ٘تٛا٘غت پیؼ سٔیٙٝ ای ثزای ٔٛفمیتؼ ٚ حتی 

وب٘ذیذاؽذٖ در ٔزاعٓ ؽٛد ٚ ثبر دیٍز ایزاٖ ، ؽب٘ظ دیذٜ ؽذ٘ؼ در ثشرٌتزیٗ 

راس » رٚیذاد عیٕٙبیی جٟبٖ را اس دعت داد ٚ اعىبر ثٟتزیٗ فیّٓ غیز اٍّ٘یغی ثٝ 

. اس آرصا٘تیٗ تؼّك ٌزفت « چؾٓ ٞبیؼ 
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 ( 1389 )ثذرٚد ثغذاد 

 

عبختٝ ٟٔذی ٘بدری در یه رٚ٘ذ ٘بٔتؼبرف ٚ وبٔال « ثذرٚد ثغذاد » دراْ جٍٙی 

 رٚس پیؼ اس ّٟٔت ٔؼزفی ٕ٘بیٙذٜ عیٕٙبی ایزاٖ در 8ٔتفبٚت اس عبَ ٞبی ٌذؽتٝ ، 

 ٘فزٜ ٔیبٖ جٛاد ؽٕمذری ٚ ػّیزضب عجبدپٛر ا٘تخبة ٚ ثٝ آوبدٔی 2یه جّغٝ 

ػیبر » ایٗ ا٘تخبة ثبػث ؽذ تب ٌشیٙٝ ٞبی ٔٙبعت تزی  چٖٛ . اعىبر ٔؼزفی ؽذ 

ؽب٘ظ ؽزوت در آوبدٔی اعىبر اس دعت « طال ٚ ٔظ » ٚ « ثٝ رً٘ ارغٛاٖ » ، « 14

جبیشٜ ثٟتزیٗ فیّٓ غیز اٍّ٘یغی سثبٖ ٞؾتبد ٚ عٛٔیٗ دٚرٜ اعىبر ثٝ وؾٛر . ثذٞٙذ 

. رعیذ « در د٘یبی  ثٟتز » دإ٘برن ثزای فیّٓ 
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 ( 1390 )جذایی ٘بدر اس عیٕیٗ 

 

ثب وغت جٛایش ٔختّفی اس جّٕٝ خزط طالی ثٟتزیٗ فیّٓ « جذایی ٘بدر اس عیٕیٗ » 

، خزط ٘مزٜ ثٟتزیٗ ثبسیٍز سٖ ٚ ٔزد اس جؾٛارٜ ثیٗ إِّّی ثزِیٗ ٚ ٕٞچٙیٗ وغت 

جبیشٜ ٌّذٖ ٌّٛة ایٗ یمیٗ را ثزای اٞبِی عیٕٙب ایجبد وزدٜ ثٛد وٝ ٔی تٛا٘ذ در 

«  جذایی » ، « آِشایٕز » ثب ایٗ ٚجٛد ٌشیٙٝ ٞبی دیٍزی چٖٛ . اعىبر ٘یش ثذرخؾذ 

ثب اتفبق ٘ظز ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘بیٙذٜ وؾٛرٔبٖ ثٝ ٞؾتبدٚ چٟبرٔیٗ دٚرٜ آوبدٔی اعىبر 

پٙجٕیٗ اثز افغز فزٞبدی ثب داعتب٘ی دراْ ٚ ٕٞچٙیٗ ٚیضٌی ٞبی . ٔؼزفی ؽذ 

خبؿ رٚایت ٚ وبرٌزدا٘ی تجذیُ ثٝ فیّٕی ارسؽٕٙذ ٚ تحغیٗ ثزاٍ٘یش ؽذ ؛ فیّٕی 

 ثخؼ ثٟتزیٗ فیّٓ غیز اٍّ٘یغی سثبٖ ٚ ثٟتزیٗ فیّٕٙبٔٝ وب٘ذیذای 2تٛا٘غت در 

دریبفت اعىبر ؽٛد ٚ در ٟ٘بیت پظ اس عبَ ٞب طّغٓ ٘بوبٔی ٞبی حضٛر ایزاٖ در 

. اعىبر را ثؾىٙذ ٚ اعىبر  ثٟتزیٗ فیّٓ را اس آٖ خٛد وٙذ 
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 ( 1391 )یٝ حجٝ لٙذ 

 

 

در عبِی وٝ ثحث عیٕٙبی ّٔی ثیؼ اس عبَ ٞبی ٌذؽتٝ رٚاج پیذا وزدٜ ثٛد ، 

یىی اس ثٟتزیٗ « یٝ حجٝ لٙذ » ثغیبری اس وبرؽٙبعبٖ ٚ ٔٙتمذاٖ اػتمبد داؽتٙذ وٝ 

ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ٞیبت ا٘تخبة ، ایٗ فیّٓ را ثٝ آوبدٔی . ٔقبدیك عیٕٙبی ّٔی اعت 

جبیشٜ ایٗ دٚرٜ ثٝ      . اعىبر ٔؼزفی وزد٘ذ أب ٚسارت ارؽبد اعىبر را تحزیٓ وزد 

. اس اتزیؼ تؼّك ٌزفت « ػؾك » 
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 ( 1392 )ٌذؽتٝ 

 

 

٘بٔشد دریبفت ٘خُ طالی وٗ ثٝ ػٙٛاٖ ٔحقَٛ عیٕٙبی فزا٘غٝ ، ثٝ ٚاعطٝ 

ؽٙبعٙبٔٝ ایزا٘ی وبرٌزداٖ ٚ چٙذ تٗ اس ػٛأُ افّی اػ تٛا٘غت ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘بیٙذٜ 

« درثٙذ » ٚ « ٌذؽتٝ » رلبثت افّی ٔیبٖ .  ٔؼزفی ؽٛد 2014وؾٛرٔبٖ ثٝ اعىبر 

در جزیبٖ ثٛد ٚ در ٟ٘بیت فیّٓ فزٞبدی ثٝ دِیُ ثخت ثیؾتزی وٝ ثزای ٔٛفمیت 

. داؽت ا٘تخبة ؽذ 
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عخٗ ٟ٘بیی 

 

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 

در پبیبٖ ایٗ ٔجٕٛػٝ را ثٝ فذای طالیی ، ؽٛر اٍ٘یش ٚ چٟزٜ ٔب٘ذٌبر 

ٔٛعیمی الیت والعیه ایزاٖ یؼٙی اعتبد ٔحٕذ ٘ٛری تمذیٓ ٔی وٙٓ 

رٚحؼ ؽبد 

أیزلزثب٘ی 

ٟ٘ٓ آثبٖ ٔبٜ یىٟشار ٚ عیقذ ٚ ٘ٛد ٚ دٚ 
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