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رگ ��ا��،� �� 
 ��� ��� ا��ر���

� ��� ح��� � �س   
0 '-�ب، '-�.���، '-��ـ�ار و ا+ـ(ع   ، $#" ��%� '�ا��: ��%�$#"[

121 -106، 89 1374، 7��6
 و ز%4-�ن 4و 3، ش 1رس���، س[ 
�رگ ��ا��، 	ن ���ن �� ���� ا�ال و 	��ر � در��ر����	 �"ـ �  �

*ـ�ت  �و 0/�ـ� اوسـ-، ,ـ���ن +*   (�� وا)� '&%ـ�  �و در $ر #� 
9 8�/0ـ-  �� #� اس- ا�7 او را ��رگ 6. خ ��%د� اس-را�  ارز��2
� : � �/�0���;. 

���< =ـار� در را�  ��ت 6ـ� ���ـ- $ـ   �ـ �> ��ن �> �� � ��د در 
�ن �/� �� #B� ���C و �ABA�@0ت و 0?�A�Aت و ,@�����س��2ن ,�? 

>�� Dـ .  �ـ�د �ر�ه�� �"ه�� �8اوان ��د و ر�? Fدسـ GHاو� Dدر�  
د ��د�� ,J�< از هJ �د #&2 � �ب در ,�ر ��K L. رگ و� دو ا�� �

> دور� �ـ �ـ�  » /��O ا?Jـ �/� ا?� ,@���ا?Nر «/�� �#�ودا�� او  
 �> دور��� » /��ST*�ت ا'Rم ا?B » J/� و ه; ����ت ��� اد� �,�ر
��0� ر#�ل � �,�ر �/�K ،2����   ـ�2 '&%ـ�Kا� و ��(� J6ـ �Hر و ,

 .رو�� 0?O اس-
� �ر در دو �ا� G  0�20 اس- و �(�ر�ـ�2 ا	�7د  >U 2 دارد �ـ�  �ـ

�ـ���رگ  ��2 �� �8�/0 ا�ال و 	��ر ���(�ه� � و رو�� 6"�2 	 �
 :�� �6دازد 1)�0�و�(��ا�� 

 6 -"Y >U9ارش�� 8ـ�اه;  �ز����72 �ه�� A0@\ ا0ن ,�]�ن ��ل و 7
 � �Jـ�ن،  �س- �ـ� �8ز�ـ2 ار�ـ2 ا   � او ا	�20 و 0" �2 �� دس- �

� �رو�*� �0�و� �� �%�ل �J7د��F] 2�%Jم، #��ب 	��� د�F '& �ا�2
��دار� و ا� Jـ�ر،  �ر �(�ر��2 ��ار داد�2 ,� 6س از ^���در ا$  

�ان اهـ2اء  �ـ 0&ـ� ا   س�ز�0ن اسـ��د �� 	ر�ا`\ 	ن را �� $�ا�� 
�K�2�.  
�رگ '&- �(�رش و ,�ر �����	 �� 	ن را ا��G�� ,�: ���2ن 7� ��0
»  �[�, �� �`�bد�2 ا�K -اس� ��ل و 7�ار��ت �ن �� �H0ر در $

   )� \@A0 ز����72 راc . در ا�دم   K -��#ا -��/�Sن سـ��ء   G .5 و
� � ا  �از ,�ر » 68� ��G  �0 �� ��� در �(�رش 7�ارش   �  � �� 2�	7-

�ه�� ز����72 $د ه S� >�� اه< دوسد d ا`�ار� �2ا� � و ا�7 $
e را از ا�ـال  �ـ ��د و اه\ +*� $د دس- �� �&; 2�K در��ر� ���

 �K �7ه�	د �*ـ�  �اس ��Sط �b@� �(�ر��2 را، 	��� د�F '&. داد$
 g, و���ـ � را �ـ�ان 7ـ�ارش    �ـ 2 0�8د�2 و [\ �(�رش ا���0� G

 .��د�2
��      �رگ ه�(�م ��i ��ح ا�ال $���	 � س�ل سG دا� � اس-     75<،  �

N7ارد �ر $ا���2 ���0ر� را در ا$ �ه�� �"� 	�7ه��,�رو ,� 	ن  
� �ر در هـ �ه� ,� �S\ از ��پ ا�� ��$� از 	ن � G�  ـ�ب � d ـ� �

� ��7ا�8 �ـ G ا`ـRkح ا,� �ـ  رو� ا��B =. ا� 7�ارش ��2J اس- �
 .� سد2�0 اس-�mر ارز2�l و ��و� ��Hت ,�ر��"

� � �� �� ز��ن �8رس� ,��(� ا�از س� د � Gn; �7د���2 اس- از 
�,2�&�� � �� G� ر ��0ه�� �8رس��l �� �	�ا��ـ�2 را �ـ�   2 و $

 را �ـ�  > �� �oم 	�ـ�ر �&%ـ� $ـد   ��� ��دسS> �(�رش �8رس� او  
 .س�زد 	��� ���0د� اس-، ز��ن '��� �(�رش
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��0م � ��در سـ�ل   «: 2�7�ن درس $ا�2ن $د ���0 در ��در #� 
1303    0�� ; و ه; �0   � را ه; �0   �"�ب ه�2س� و ر�    GـH? ،ا�ـ2م$

اس ; ��س: �ـم و ��0ـم  �0. ا� ;�د �� درس $ا�2ن �2��ق ز $ 
 �K اس-،وا?2 �": رااس-  �ن $دش درس '��� $ا��2 �د، $�0$

 �S&T G0 ��   م وا?2 ���2 ��ا� ا0 حـ�ن 0ـ�ام، ?Nا ��0� ;&' �
��0م 	�� [%ـ2 ا�ـ�اه    ،�سـ� سـ� را�    ; در��� �H0ن ��از� ا$

از زs- . ه�� ��ادر��، �&�H 26را�� او�8س �د، �� [S-��0�6ر �0 
20ت �%ـ� اسـ /�A دادم و �ـ�    ] و 6س از[رi8 �� د��ن '�#� �2م  

ق درس ا8 �دم�« . 
� ,� �6  �و� 6س از 	ن ,�ر    �  -در را� دا�ـ<   < ه�7�   ��ن ز����72 $

ق ,� #��ا�2وز� �,�ه� ��Hد و ا � G� و���- �� در �ـ�ح  �8�� 8
d و�ـ-  ��ن هـ �ـ �� ا���� �vر و ا' «:  �(��-GB ���ا�ال $د ا 

-�ـ� �ـد 0ـ�      �S? �� 2س و $راx �2ا� ;؛ هـ�       ���0ط �2Jم، ,*  

�د در $���، 2��0م و ه� � �6� �y�� �$ـردم؛ 8*ـz � ـ�ب �ـ�     
C0 ،د� �S&T ب ��ر�Sدم� ��0اس��.« 

� �ر، ��< �(�ر��2 �� ا�در U< دوم ا � G�  اس- ,� �� �(ـ�ه� G
`,  �A�&+�0 رس��� �� �&�رگ �ـ� و �?}�Aت ����	 �|� دو ا�ـ�  �ـ 

� ا� از 	~ـ �/� و ST*�ت �{�دازد و 6ـ�ر� ا?Nر: /����2ر او  �7ان
 �K ارش��  �� �� '&- �&�2�2ن ��ـ �ر، Uـ< دوم در lـ�ر�   �2را 7

	�2*, �2�c>اه2 �2 6|وه .�7ان [Fم $
 س�?(Jـ- در�N7ـ-   B"- و ��6%� 0*�رن �� �A7 G �ر��"G ا� �Jر ا 

 �1389 سـ�ل    �ـ� � ذ 13�  �L �2 �� در ,ـ�ر     �� ,J �,�ر�0د   G ا�� �ا
     2�Aس�ل '%� �6   96 و 6س از     ��1348ا�� �� اول اس      eت �ـ��ر د'

 S? 8-،را� � �� رو�< ��د و روا�< ,���ـA7 <�  �2- و �� س�ا� ��
 .��د

 @��4@ ا? ا>�<= ا>�ح
 د�2 ا��b`� �� ,�]ـ� �ن �� �H0ر در$K -ار�ـ�ت   اس�� �ـ�ل و 7

   �� \@A0 ز����72 را�";، در ا  �دم      �ـ/�Sن  G .5 و�ـ- ا#��ـ- Kـ
 ].ق1368[� س��

، [G� G"] 2% ا��ج '&� �G ا�?� [%2رG� �y ا�ـ�ج ["ـG   9اس; �* 
 .�G ا��ج [G� 2% ا�?� '&� ا�� �G ا��ج ���� ا?�Ckا��

 S"� ،G"] 2 '&� ��ج#    zاسـ- �ـ� $ـ � �� ��د را ,� ��ج ��$ -
� $kـ� �ـ� 	ن را در   �"ـe��*B«�"&�  . �b ا?« $د در J6- � �ب  

د�، و)دت �*ـ    � $� ق�1224  ر�- در س��  K م       29ار� ��ـ�ن �ـ� ��0ـ
د در J6- � �ب A0 �ح ا?RAح �ـ  $ z$ �� ـ� �وا?2م^ �� �bـ"� ،� �

� � �� ا � �k$�رت` G : 2%] �%J� ر� 2?,  ،�Sـ�J��6 :� ،G"]
�ق �� �� $z س   � '2د را �   B=. [قL  �1293 ا)ول س��  ��زده; ��C ر�  �

� � اس-�[.   
�د دارم �ـ 	ن �� . ��دم,� �< س�ل از '%� �N7- در $��� ��ز� �0 

ازم �د���� درس- ��د�، ا#��س �*�?� و '�kر� و ,�ازو �� س� ? �
 .��دم� ��0د��ن �
2 �� ��0ـم 	�ـ� سـ       �0ا �� H0 : $���    وا?�H0 2ر ق  �1300  در س�� 

y� ء ��د� .� R/89   ،م. �د �ـ2ارم �ـ  از `رت و اسـ; از 	ن ��0ـ
��	ن و �@�ب، 6 �      �< او $ا�2م و �Sـ\ از ر8ـi �ـ� H0 ـ: در,ـ

�ل '%، زه�ا س&�kن $��، از اول ��وف ا�2 و �/ـ�  �< '�$���، 6 
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�� سـ ��0م� �/2 از ���2 �� 20رس�. سر �@�ر $ا��2 �دم 	 � 2
در $�ر#ـ�  ��2$�ن، وز�زا سـ/ �9 0ـ ���، 0*��ـ\ ��ـ�  �'&� )ر [2%

���� 0 ��G ا�8ـ�  �ا?2 2]�ل� ��0م 	�� س9زا '&�، [�ر� ��0م 	
داد و در سـ�ل   0ـ� � �"ـG 0ـ�ا درس  �ر8 ; و دا�0د او 	�ـ� �ـ   �0
م را ه; �0       ) ق1303(�ا�ـ2م  �� ; و هـ; 0ـ�     �"�ب و ه�2س� و ر$

ق ز � GH? د��ا�2ن �2ا� ; اس ; ��سـ: �ـم و    �0. �� درس $$
   �K :"� 2?م وااس- �ن $دش درس '��� $ا��2 �ـد، 0ـ�         ��0$-

 �S&T G0 �� -اس?Nا ��0م وا?2 ���2 ��ا� ا0 ح�ن . � '&; �م$
�0  ����0م 	 ،�; در س� سـ� را�  �[%2ا��اها �� د��ن ��از� ا$

. � او��ادرا��، �&�H 26را��ه�� �8س �د �� [S-��زار ��0�6ر �0 
20ت �%� اس /�A دادم و �ـ� �ـق    از زs- رi8 �� د��ن '�#� �2م 

 .ا8 �دمدرس
�� 0ـرو��    �  ��ب $��� � دا�(� در    ، 20رس� ق�1304  �2ود س�� H0"ـ
��� �ـد و در  �G"�2 )ر����� 	ن ��0م ��ج س. � ���2از #�02ن  

���2م �ـ�ج سـ  G"�2، 6"� �0زا س9	ن اوان ��0م ��ج 0  ��ا� �ـ '
 د از �ـO �0ا#/ـ-   �9 �*$�?� س �� 6"����ا�� 0/�وف �� د'��� 

   . ��د� و در 	ن 20رس� ���� 8�7-
از ا�0&ـ� و  . $ا�2م�Jن و درس �0�� ار8 ; در ����G0 روزه� �0 

?� �JH .  ��وع ��دم  9`�ف 0 T�2 . �2زا س 9 ��ج 0  ق�1305  �2ود س�� 
 ' G"را ��دا�� >?�O� �� -J7�� 6ـ . �- و G0� ـ�  < �/�ـ�S&T  هـ��

� C0ـ�2  � 	�ـ� �ـ  �Hـ� از 	~ـ  $ا�ـ2م و  (� 	ن 20رس� درس �0 �د�
ل در T: �2، 6 �0ز�2�J0 �� �0را�� �� $�ن ���� �B" �2زا س9< 	

 0 ��: 0ـ�ه� �ـ2 و 	0ـ2 در ��ـ2اد     �ـ  و ST،ا� ر� �:�زا �9Sو 	
ل 0/��� �د �J0 .2���  سـ�ل G...] ن را ] ,ـ�	د�ـ2  �� Lاز . �0ـ

 در  ق�1332   و ��J� �2ـ2 �ـ� در �ـ2ود سـ��           2��Bاد 	20 �� ���%   
%���Bت ��د8  . 
G"�2 اسF	��د� �ـد �ـ� 0ـ2,� �ـ�     �ه� ��0م 	�� س�H از 	ن�و  
. ًا ,�O� �� �C 	0ـ2 و ��J7ـ-  9ا$. و�� �0�ل �0 �د�9?< در � �'

��0م �2 ) ق1325(�ان، �2ود   �در ا  .  اسـ�ار   Sـ� و  � �� م�/�� '&
د ��-؛ و?� $$ z$ �� O� در�-��� �&. 

�2 �دم،  � �� �2 �&غ ��'� رس     9، �* ق�1307  ���%&� ,� �2ود س��   
ل �� $ا�2ن س �J0�  دم و اG دو � ـ�ب را  �ـ �T و #��0 �ـ�2 �ـ

2 و �ـ e 0ـG $� �\، �ـ�ا� ,Jـ  �[%2 $& ��2، ��ج س���0م ��ج دا 
\ 8ـت �ـ�د و      �ـ �2س $& >  � در ��د  ق$1308دش در سD� �A در س�ل       

 ��� دG8 ��د�2 و �S\ از 	ن ���S,�0 2 �ـ� �ـD   ��/< او را در #
 .�J0ف ��2 �د

Hـ� از   ���  � �� �G س�ل ��0�0 ��#   � �� در ا   ق�C �01305 در س�ل    
0رو�� از 26رش را �8و$- و از 6ل 	ن ��ا� ��0ـم �ـ�ج    Bد��� 

 �T د و �� ه; از�� �*A� لN� 2?وا�ر8 �ـ2     Dـ�م �ـ� �ـ� e و در 
� ��د، ]/ـ� را د'ـت       � ��0م ��ج وا?2 �&س #C0 ��J      ق�1309  س��

�   .N7 G0ا�-2 ]�ل ا��8، '%��0 �� س� �س ���د و ��0م 	
�/2 از LA,�0 �2ن �0ض و�� '%�0 ���": �ـNر�          ق  �1310  و در س��  

�ـ� در 6ـ�?�H   � �ـ� �ـ �� ��0م ��ج وا?2 ��د� �د �0ا �ـ� ��#  
  �T��� �ا� �� ��0ـم �ـ�ج �ـ   در ��2��J�...]-8�7 [�&8 و $دش 
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��8cJ0 ��  2C\ ا� �ر� �د �� ه; �J0ف �2 yو [ـ�م و  �ذ. ر ��
زا 9 و ��0م 	�� 0ـ     cرا در 	ن #� �J0ف �د     ) ق�A`)1311 از س�ل    

> سـ�ل  �. �ت �د�'2Sا?ه�ب 6"� '%� ��ج وا?2 در 	ن س�ل در � 
2 8ت ��دCJ0 2 از �0ا#/- �0، در/� . 

� � دا�(ـ� ��ـ��    در 20رس� ق  1311 از �0ا#/- از 2CJ0 در س�ل        �/2
��	ن �� و�  D�6 ��0 0" *&� 8�7 ; و��A�0 �S��ـ�دم  � RTب �د، 

 ���U� � و��: ��6@2 #&2 � �ب دا�-، دسـ- �ـ�ج   �� 	ن 20رس� �� 
�2[2%,*� 6"� ��0م ��ج س  �2س � �ـد،  �9 �*$�?� �ا� �� 6"��'

: �ـ �ـ2 0ـ�J0 D� �  �� Gف 0ـ� ��رت ' �Sت �� زدر س� س�A �� او � 
�yت �0ه� را �� RTب �0دار �دم �� � �ب � �بS�8�7 ; و دادم و 

2v ��0 ه� س���0 �n� 2دم��. 
� او  ��د�2 #�ـ�ز�  ق  1311 8ت �2 و در      ق����1309 20رس� در س�ل     

?�  6�2"�ش ��ج س. را �� س��0ا، ��6 در ��م دG8 ��د�2  �2 0C0
 � 2���2% �ر� ]R0 م&���H �� اسـ �د او �ـد،   �ا '&� ��0 �"6

���  2� �?< او �او 20رس �د و G0 6ـ و از اول ���� 20رس� : 0 
« \ �ـ � اوا�ـ  را $ا�ـ2م و � »��ح ?/%�« FJ �� دا�(� �در 20س� 
 »روا�ح« 2 را �� �� �C»����ح درا« � � را $ا�2م و �»��ح �vد 

��� �زا� 	�ـ  N9 �0و $دش را از ,0R< او $ا�2م و ا�دا�0د 6 09
زا 9و �ـ�ج 0ـ  زا ا��T?ـ: ز�ـ���   9زا� #&� و 0@��: ��ج 90و 0 

�و�[%د ا0 � را �ـ�پ �ـ�د�، �ـد و از    »��ر« �� �� ه2Aه; ��� 
« ��د، ���@ـص در 8ـG   ه� �0اس �Aد� زا ا�ا?�F�R� \�A ��9ج 0 

زا 9از ��0م ��ج G8 G0 را در س���0 � و او ا»ر#�ل«  و  »��دار
"�B ��� �� �� '�ـان  � �ر� اس �Aد� ��د� �د، ا�0 �� '�ان 	

 9و �*. 0�8د��b ا��ج ا?�ر� �����0ن �� $د ��0م � . ���7د�
� > �Cـ� در 20رسـ�  ��/2 از �0ا#/- از 2CJ0 =� روز� `Sح ,� ��د 

 �0 ����S0 ب و 20ر �ر8 ; 6$�ن �0و� ��ا� درس وRـT سـ < ]/� ازB 
�ـ� �ـ  �\، 6ـ �ـ � $@`ـ� $ا�ـ2م، اوا  �درس '%�0 . 	ن #� 	 >� �

2%] n/?2اS' �����%و `�ف 0ـ� �، اد� ا�ـ2م و �/ـ2 6ـ   �ت، �$� >
��0م ��ج � �"� �B� ���ا?2و?ـ�   � $�اس��� و ��0م 	/0 ��� �ـ�

ل �0 k0ا�2م�0 �د و اوا. $ را '@ـ�ه� در  »k0ـل « \ �درس '%
د، 6 � 	��س�; 0/�وف �� 20ر�� �H 20رس�%]�� ��� '2Sا�"ـ �< 	B 

 � �y�0R� R0 �"69 ا�2م و� 0ـ�و�،   را در 20رسـ� »0/ـ�� « از� $
� 'Sـ�س  �� [%2,*� 6"ـ� ��0ـم �ـ�ج �ـ    �< ��0م 	�� ��ه� S` 6ح

/ %2ار �[%ـد �ـ�   G درس، 	�ـ� ��H از ا`ح�ب ا�. ~�و��2 $ا�2م 
� #/�A و ��H ��ادرش ���د و  �� ��	 �H�%] �2 ~�و�ـ�2، `ـ��:   

"A,9 �] /��ا?Nر [4ج  ��د�، در »L���ا« �  \ 2CJ0 و $دش ,�]�    � �
� زا [%د �%� در 20رسـ� 9< 	�� �0 را 6»��ح L?�k0« و . ذ�� �2 

�"G  �2زا سG9 درس ��ج 0��H از ا`ح�ب ا���رگ، '@�ه� $ا�2م و  
 ��� :��` �%� �yر�� � »�A���«   ـ2ر� از��ـا� «  �ـد و B«در  

6� 0 ��9< ��0م 	<�< ��0ـم  �س�و#� $ا�2م و �2ر� در 6ـ  زا �
ا�2م، و ا �2	�� س $ ����H�, �*, 2%]�ار در 20رس�� G دو ��ر7

�ـا� « � از 9و �ـ� . ��> $�ن 0ـ�و� �د�ـ2   B« ل «  و«  و »8@ـ
��0م 	�� س� را در �H0« 6س: >��H?2اS' 2cـ�، 0ـ2رس ر�ـ�    � )ه�
 او را »8@ـل « و از ]&ـ� �ا�ـ�   ا�ـ2م  درس $� $ـ�ن در   20رس�

 .ه� �د�G2 درس�> ا�G ��دم و ]/� ���,2و
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�� س�C¡; ��ج س 0ِْ�	 ;C�0 رگ  2�2 [%2,*�، 6"� $�?� و�� �"6 �2C0
�� س 	��H?2اS' 2c� ��	 ;C�0 ا�ـ�اه � و �� 'Sـ�س  �; و 	�ـ� �ـ  �

�� �] در[ �� ه� دو  �Bر� 	 ;C�0 ر �2�2 و�ـ�  �ر�- L#�0 ا0	 �
�  ' L0�# 2�"0 رگ ��ا�� �� در��ـ�    e ا�0م ]�'- �	 ;Cـ2 و �0ـ�
�� "�2%] �B� O� در ¢R/8 �� س&%� ا�(�ت دارد � ��ا�� (  Gاز و 0ـ

دم و �2ر� از �ا�� ]&�  � ����S0 ;ن ه�J »ا��B« سـ: «  و�H0« 
�0� را 6 �� ���ـ�ن،  ,*ـ� 7�7ـ��� $ا�ـ2م در $��ـ�     زا [92%< 	

�  .> �sم �ابد��
�H 8ـ� هـNا   �� 0ـ2رس �ـ2�2 و �ـ�   �� [%د�Jن در 20رس��ًا ا 9وا$

 J?ح£، اS2ا� ا?2رس و ا�S' ���H�? ـ2 ا)رد� 9ود� و ا�ـsـ�  �زا ا&
هـ�  زا� �����7 �/ـ2 از سـ�ل  C9%� و $د ��0م 0� B 2&� �8ا��#/

\ و �ـ�ج  �ـ زا $&9، ��ج B0زا �"9< ��0م ��ج R�0ت �O، در 6 �+@
�oم : A7-�ا�� �� �0ا#/- �� ��ان ��د� �د، �H0ر �0� ه�د� � ��

  �H&� رمY �Jـد  �ـ2ا � "� 6�> ,2ر�	رزو� G0 	ن اس- �� از و#
ل او را $2او�2 ه; . �� از �*ق 20رس�، G0 ا�0ار 0/�ش ��; ¤"0

� [%2,*� 6"� ��0ـم 	$�ـ2   �< ��0م 	�� ��0" ��ب ��د و در 6 
د '�ا�� درس  %] R0 »د��ت ا�S/?«���$ا�2م در�  و �2ر� ا$Rق $

. < 0ـ�< �ـد  �ـ  و او '�� 0ّ *� زاه2¥ درو� `2را'n;؛�Jن، ��� �ا
��`� S�هـ�  �J�9 و �ـ�ر� و � \ س�'- س�ز� و `ح��8 و �*��J/� از 

� را ��8§ �د و در 0"ـ�2 	�ـ�   �دا�-؛ ]&� از سر� ��	ن و اد' 
. �ر 0ـ¨��� دا�ـ-  � �"�$ا�2 و 0'�n^�ام در #�� 26رش ]�'- �0 

 .�J0 ;2�cف �J��0ن �� ���ت '2Sا?/n��د� �� ا��7ه� 6
&ـ�  �Jـ�ن $  � �ـ��ع �ـ� �ـ�ور �ـ��R �ـد از ا            2\�ا��' �2	�� س 

 � ��(�ش 	�� ��A دارد، 6"� د�� ]�ل ,@���اس �Aد� ��د�، 6"�ش 	
y� انزا G0 29 در ��ان، ��0م 	�� �H�0 از اس�,�. �0گ ��2ء، #

د �2 ��ر7ار� از ا#Rء ,�0Rاز� س� G9���Cب ا?2 � ���0م #& N
� او در  �nـ�م �7وسـ� در $��ـ�   9و او درس ©@`� ��ا� 6"ـ� ا0ـ   

[%ـ2 �ـ��� ]ـ�را��، از � ـ�ب      ��2 �ـ�ج سـ  ��0�6ر، 0*��\ $��� 
�0�T، درس [**��� ��0س �y�� ;ه G0 -A72م� . 

�ـ�ح  « و �ـ2ر� از  ¤- � و �8رس� ه» ا�"�ب�$R`« �ت، ��y�و از ر 
 ,� �/2 از �H\ 'ـ�وس، =ـ� را   »2س�� ا�&�+�« \ � و اوا »�����%

� '&� ا�< ��ج � �6��H&�ا�2م و ا$� در 20س�ًا �ـ2ر�  �9 دا�(� $
< ��0ـم 	�ـ�   � را در 6»#� و 0*��&�«  و »� 0 ��س�Sار�/�«از  

ا�ـ2م و ��9 �0; 0/�وف �� 0"(� ز���� در 20رس��زا ا��اه 09$ � 
�ت �د و ��y�2 0/�وف ر�زا #&� و اس�,�J�0 N9ن از ا#Rء ,0R �ا

� �+�« �  ��O او، ���  �8ت �2 و از ,@��    ) ق1350(ر8- ز��ن و در     
&� 9، ص 7 در ج  »\�ـ �"ـ�ب '*ـد ا)�0    « و  ] /��ا?Nر [6ج  در »2س�ا

�0« و .  ذ�� �2 ]/��ا?Nر[n�0وار��Sس �« ; �دم �$ z$ �� را 
�0«  و �2ر� از اول n�0 ا�2م»��ح$  . :Sم ��ج وا?2م �� س��0
ا� �0ا L�0 ��د؛ ?Nا �/�� �k0?: '&; 2 ]�ل ا���8~� ��0م 	��س 

$ـz  . 2 اس �Aد� �ـ�دم �0/*ل را در ��S0 �T£ '&; ا`ل از اس�, 
� را از  ��" /&"� z$ و ; ���0م e را از س�eJ0 ��,: ا����ن �
 � ��� ز�	�G2��/?ا��� ،�,R] G� ��� ا��'�ادر ��0م 	� ،�,R] \

 &/, O� د. ; 8�7 ;���ور� 2CJ0 و در 20ت س� ��0 �� درc  -02ـ$ 
�� �Kز ]�'ـ-  � � 	~�2م و در ��?س رو�yرس�0 ]/� از '&%�� '@�  
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� [%ـ2,*� ��ـرد� و   ��0\ ��0م ��ج �ـ . �2م� ���y �0و درس 	~ 
��2ه�ر�، `��:  \y�8 2ا�S' م ��جO و ��0ـم R0[%ـ2   � ,@ـ�� ��0

  CـJ?س/&� ا�S'R0 G� �&'9     سـ/&� ا��اسـ��� ا)ب�S'R0 \ـy�8 ـ�� 
J?0  9واR, ءRا#ـ G0 م 0ـ  �ـ از� ا)مو (از� �ـ�رگ  9زا� �ـ N9 ��0ـ

.                                                             : $�اس����زا �9Sو ��0م ��ج 0) ق 8ت �1242�2در�2ود 
  �@�ª« و ��ب k0را 6»ل �� ��	 >�  e?ـ2ا��S' � »k0ـل « �د�، �ـ 

�0 �y�� 0/�وف � .�2م7
-ر8 ; �0�ل ��0;  � دو در ��?�J "0 �    �0 �ًSر و در 20رس�    در 20رس� 

����� 	س ��� �� ه� ��0  *, �� 0®�2¬و»ل را#L �� =ـ�ن 0ـ��   c> ور
ب و #2ول $ب و در ا �0$ z$ �� -�ار �0� دان، ����  2��Sـ"�

 U 2 و��� L&k0 ا���2 ه� �س .� A] ا�[ و ه�م > روز، �0�ل ��0
 �� B/�� 6"� ��ج [%2 ا0�زا '2Sا?اه�ب، 6"� '%� ��ج وا?2  09

ا�2، در ز�0ن ��0ـم �ـ  در �O درس �0ه� �� ��A?- 26رش  س�ل$� �
د� و '@�ه�� �S�J��6 $ـدش از رو� � ـ�ب روyـ�     � �S&T ا�@�ر�

2 820ن �2) ق1312($ا�2 و در �0CJ0 در. 
� '2Sا�"��"G اسF	��د� و 	�� � �2و در 	ن س�ل 	�� س B از�، 9 �ـ

�Jن �2 �� �0، در J0 2CJ0ـ�ف �د�ـ2 و   �G0 2 �� ذ�� ا�از اس�, 
� �8ـ\ ا� �ـر�   �� ��0ـم �ـ�ج �ـ   در �0ا#/- ه; �� =�ن ��8&ـ�  

� دا�(� ���� 7ـ�8 ;   و �/2 از �0ا#/- �� در 20رس��0cا#/- ��د 
����S0 ��/� ر8 ;� ��0�6ر ه; �0ه� �� 20رس���ا�. 
 ����S0 ;ن ز�0ن در 20رس�ر8*� و ه	در  G0 � ،��0�6ر �� ���	 �H

�ـ�  �و ) ا�0م ]�'- �2 س� ��Cر سق(�ا� ��ا�� �2 '����ج س 	 �H
��  ��Ak@0 2 ���� و     �6"� ��0م ��ج س    3زا ا�ا?*�س; ��9ج 0 	 �H

��� سـ��G س��Jـ%� و   �ـ [%ـ2'&� )ر 9[2%`�¯ 6"� ��0م ��ج 20  �س
�� ��2 و �� س{C"�)ر #2> 20رس� ���د	 �H�    <ـ�� #ـاد �ـ�ادر �

� دا�(� ���� دا�- و �����H& 2؛ او ه; در 20رس��� '&� ا���ج � 
 ء ه; �د�2 و �����9(� از RTب د�0و��2 و �0ز�2را�� و ����A د 

��0ط �2Jمd و�-��ن ه��vر و ا'  .        
*,ª� ; 2ا�� xرا� �ـ 2م و ه� ��6�ه� �� �د، �S? �� 2 .�0س و $

د در $���،  � �y���0 ،د� �S&T ب ��ر�Sب �� اس� � z*8 ردم؛$
C0� �0 �   د و��دم و ��0م ا$� از د��ن ��0�6ر، �0 *\ �ـ�2 �ـ

�د��0  ��Sد و '�> س� � 8�7 eاز� او رو��ار �ـ�2  �ـ 2ان و �?�
. �رت ' �Sت�H< را ��دا�- ��ا� ز��?< و G0 و ����د، $دش و ' 
G �ـ�� در    �، �: ]/� �� ��`ـ�ا?���c     2- ��د ق  �1313  در �ال س��  

 n/?2اS' ن در ���ت	رد، 0ـ� در  9; ,�روز  و J��0��cـ�� �ـد   $
دc و از ��ل '��8 را ���R. ;�ر8  �/2 از ��2 روز� �� ' �Sت � 

 .; �� س��0اء�را� $�ن ��ر ا� 2ا ر8  ر��ط از
 [%ـ2  ��0�2ـم 	�ـ�� سـ   : زا� �ـ�رگ =ـ� �د�ـ2   9ا`ح�ب ��0م 0 

; و #ـ�� او را  �زا ر8 �9 ��0م 0 و $���.ا`���CA و ��0م `2ر 
رد�2م، �"�$�?� د $ �ª"+ ر�cز �� �2 و در $���J� -%"�� �رت او 
 .;� ا?�ر� رB 8زا �"��b9 ا��ج ��0�0م �

 �yس رو&� �S�J��6 روز�� �&@A0 ��     ،2د�ـ: ��6@ـA� 2ـ� ��yـ� �
� �سـ� . �c ��د�ـ2، اسـ %�ع �ـ�د   nـ �Jن $د��ن �0� ر8 �2 0' �ا

��د�2، ز �	� �y�� �# ن	ن ه; ��رت ��د�cس ��� ��2 � و ��0م 	
�/2 از ��2 . �رت س��0ا �J0ف �د��م �� ز�ا0�0�اد� ����، 	ن ا 
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 B �ـ �Jcن ه; �H?�6 �ـ2 � �� اBا ,� ���%از س��0 روز در �0ا#/- 
�� ��د�Jن اس �Aد��را� از اR$ه�� اc. 

�Jن 	�20 �د�ـ2، 0ـ� را سـار    ���0م ��ج �ر� �� ]/� ��ا� ا 
 و در '�� oـ�م  c> 20رس� از را� '�� 	20�از درواز� ��د . ��د�2

  �H?�6� و �C0د	و  �^�Sو اس���ر داد�2 ,ـ�  �ا��ت را �� S' e
 ��ـ2 روز  B; و در �ـ��% �[%2 �ـ�8   �2 �&2 و ���ت س )��C (�2رس

2��0c . 
�2 �د�ـ2 و 	ب  � سـ�� �Jـ  Bاز J6- ���%. �د ��2 �د�ب د#&� ز 	

�2 �د ,� [%د    ����ن، در ��د �oم �  � ��� .   �HـJ$ د   4و را��Sـ
. :�ª"�> 00(� 	ن �� ��و�2 ��2اد و از را� س&%�ن x�6 ��و�2 ��د 

2 در �ـ ان ���ـ ���و� و 6ـ�?�H و اسـ�Sب و 	دم و �  ���%&� �oم  
ر ���2 ,ـ� ��سـ�2 �ـ� [%د    �Tاد�S' ـ ه��� .�*,�   �Aـً� اول سـS

> 7ـ��  �ـ � 0/&ـم �ـ2   �2ن �� [%د�� �0 �د، �/2 از رس ���در
2��0، ��0م ا$� دو S,�0ـ�  Bاس�Sب ز��72، 	ن �Tف در ز0  ���� 

 %��� �� -J7��Bد ر8- و �0ا#/- �ـ�د و   ,��c 2��0� و �0 در [%
: '�; �� �ـ�ا� �Aـ§ زوار   �	ن 7�� را ا#�ا دو?- '�%��� �� �� 

 .	ن #� �د، س{�د� �د�2؛ 8�7- و 	ورد

 و G0 از اول ورود �� ' �Sت ��2c �� ; A7رت '��8 رس�ا]�)¢ �� ز 
�"G 6"� $�?� و �� ا$� �� G0 �ـ�ا� ا�ـ ��ل در    �2زا س��9ج 0 
 �0 O�S� �G راyـ�  �ل ��Hد و از $ف 	ن �� �S0دا وا?��02، ا$

� ; �� ��ان و T&: ر$@- ��د � �k$ �&%��� 2���S�c  د و ��� �ـ
ا$ـ� 0ـا�/� دا�ـ- �/ـ2 از     . �2; و #اب $z رس���B °,� ار�/ 

ل داد �� ه���7 وا?2 �G راyـ� ���ـ�2   �'��را �0ا ���- داد و 
'��ـرا �0ا#/ـ-   �/ـ2 از  . � $�#� �2ه2 و �0 ���7دا�ـ2 �دو �0, 

�2ـ2، $�#ـ� را   �: او را ���ـ ��هـ� # "ـ� � �Bاو)¢ در ���% . ��cد
 R��� د�2 ����ر از���ـ�ض �ـ�د  �� [%2ا��'� c\، 6"� $�?� زه�ا، 

�; رس ] ,�[ ���2c .    د، ا� ـ2ا��0م ��ج '% اس *�Sل 	0ـ�2 �ـ
اسـ ;   $ G0 ،و اذن داد -�� N��� �� ��A7- ��ا ��J7 �، ��ج 	

�; ���7دم، ?F^ 2� A7 GH 	ن اس- �� �از =�ن  ��� 2v ،�Cـ � �ـ�2 
� � ـ�ب و اسـ���S �ـد و �/ـ2 از ,��"ـ �ن      ��ـ 2ار� �د و � �د

 . ���7د�
 �kواس �� ��J��0�� از �ً��A,ا ����ـ� �ـ�2   :�� �� R S0 G0 ،�7
دم و در �; ,� �/2 از ار�/       �B  1314د ق� c  ���$ م �ـ�ج     و��0 �

�� �G"�R0 ��ر 26ر  	�"� �B6 2ا ��د� راc . �� � دوس -S��0س ��
هـ� در   �ـ�ان و ,ـ� 0ـ2ت   �c/2 	20. &� �� �0 ا�Fام ��د �$ 6"�ش

 �0 ��> روز ���د و � ا�STء ��دم ±� �K	20، 	ن �� 0/�����ان �
ا�2از� زرد 	20 ,� 	ن �� ���ن، ��� و ,: ,� ��2 س�'- ��0در 0 
 /y و ��و Oء �0%�ر �2م و ا��STز ا�س �ـ2م در > روز '@ـ��  �ـ . 

دم و 20رسـ�  ان ������ دا�(� در ا س�ر20� � "J� �HA 0 دم$ �
 �K 2� 20 و	د �"� ��    ��� ²ً د. ��د$&ت �Sـ� �ـ�ل سـ� �@b� 2م

< 0ـG  �> س� 	20 6��2 �0\ '%��0، وارد 20رس� �2، ��³دور س�ش 6 
 /y 2ر زرد و�و A7ـ ;، A7ـ-   y�0 ،�2� O; را �� ا�و A7- ��ا 	ن 

0ـG هـ;   . �ور� '�kر #�: 20رس� �U و ���Bر ��Sت از =���و `2 د 
�� �� او �2م ��او 8�7- و �CA%. 2م و 	وردم�8رًا ر�S� ; 8ت $� 

�2ر� از ا�$ا�2   -A7 رد ��د و G0 �� رًا0ـU G   Gـر و ����، 8
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  -�د 2م �� 	ن �bص �(� �CA%�د. > �2ر� N7ا� ; ده�ن�=�ن و� ��
� S0ـ R �ـ� ��ـ�    �ـ �20 و ,� ��ل +��(� ��� �� ر8- و دو ��� 
�2Jس� . ام� z*8Bاوا � O� ورود \� �Sـ@� �S,�0 <A$ ��   R ـS0 ـ�A

(ـ� �ـ� =ـ�    �هـ�� © @ـ� د  �2م 	ن ه; �� س�N7 � 0R- و �/�� �0ض 
� ه� دادم 	~��� 	ن ��Sت �� �/�� ����0�ود� LA,�0 ��2 و از �* 

 .ه; $ب �2�2
اد ا  ��م � ���%&� �0 # ���H&�  �n�R0 �� � �, �9� ا، �� اذن    5 ه

ر اس-، Kـد � &�H �� از ��ا�?2، �0ا د'ت �� ااز ��0م وا � .
C0 ��د و G0 ر8 ; �� ا���0K ��ء�H&.  

ح �: �C\ روز �دم، ��?Sً� در ,Aـ� � 	ن ��0م ��� در $���	ن #� 
د�c �� [%2,*� ه; �� �ه�� 	ن #� و 6"� '%� او ��0م 	�� در �

د ر8ـ-  '�: =� �� �&��2 �� ��)� 	ن �K��د� ه"- : ز��د '�� �
�ـ> �Aـ� را از 	ن #ـ�    �ـد  � او سرا$� ه"ـ- �ـ� 0ـ�   در دا��0 

�� �6 �� 2�µو��B�و در ز �ا ��2ر� �� �� G�0 <ـ�2   2ان�� �?�$
G �ـ رود و ا"- �� ��ـ� 0ـ�  �� ه"- �� 0/&م ��ه�و ا�Tاف 	ن را� 

� ��ف ©�A ��2 0(� دو ��0 ,��" �ن �� �ـ�ف رو�،  ��J ز�=سراخ  
� �� از 	ن �ه��د و �0 از رو� ��ف2ا ���0د، 	ن سراخ 6	ب �0 

G سـراخ اسـ-   �� ا�سراخ دا$\ ��0ر� ��2 و �� �H\ ©�و�T در ز 
. ;� و �ـ2ر� را� ر8 ـ  ��c ه�ز 	ب ��2J �ـد دا$ـ\ �0ـ�ر� �ـ2     

	ب و . ;�; ��J7ـ  �0ـ2ن را 7ـ; ��ـ   ون 	�S0 �� 9دا را� � �2c,�س
� ��Cر �S,�0 �ـNا  �&� �� G0 س�ز�7ر �2 روز� س� � $&�H�ها� ا 

ردم، 7�- و 6س � ,�ز� �2، در �&: ا)س2، روزه� ,� ا�Tق  �0$
 .2م�$ا�A- �0&� ��ف J6%� ��در �" � ز

&�H ��2 �0ه� در ��ان �دم ?GH �/- از ا#�� ه� ��ل �/2 از �0ا 
د ,� 	ن �� ا$� �رو�; در � � O ب و  ] �ـ�د [� $�#ـ�  ��ـ�Sو اسـ

  C0 ;ن س��  %��� �2 و ��ا� �    �� �ب ه�S/� �  �1315ف    ق�J0 R��� در 
دم�. 

 n/?2اS' ورود ���%�از ���ت �, ;B  ـ� �ـ�� [%ـ2'&�  � �� ��0م 	
� �2C0 	ل '2Sا?��Aر 0/�وف �� ���%� 26ر ��6"� ��0م � � G"] �

ان اس $ �yد   �� س���0 رو� او �ـ�   �ـ� واسـc  �k- هـ; 6ـ�?�H �ـ
� ��ان و '�� �&2 	��� �2م�� #��� `��: د���ادرش 	 . 

��0م ، ا`ح�ب س��S/� �c \�0 ��0ن �� وارد ���G��%2� R ��در ا 
 هـ;، =ـ� در �ـ��R    ��9ج R0 8 ح/&� و 	��� `2ر و ��ج �ر� و � 

��0م 	�� س  ;¡C�ْ0ِ د�2 و��    2 �م �ـ�ج سـ  2 [%ـ2 '&ـ� 6"ـ� ��0ـ
��2%�� �0ز�2ر ]��ا'n; $��ـ� دا�ـ-   � `2ر ا�� ا)`\ ��ا�� در �

�2�S 26��0ر زن ��ج س R' 2%] 2    Rد، او ه; از سـ���0 �ـ� �ـ���
�20 �د ���%&� �/2 از � 	��%���$ �� O� ; 8ن ر�S/� �  م� ��0ـ

و�� دا�-، در 	ن �0�ل G"� .�9 6"� $�?� وارد �2م �2زا س��9ج 0 
�د �د�2، در 20رس� �ه� �; �د و RTب ��د G0 \�0 ز 20رس�. دم��

\ �ـ زا $&9 �ـ�ج 0ـ  Bزا �"ـ 29ا �2J، ,� 	ن �� ��0م ��ج �#�0 6 
 �S&T رگ را�> ���A �� اس; �اول، ���� .  ��دJ�B ��ا�� 20رس� �

       �د و از ورود �O ,� ��2 سـ�ل، 8�0ـ� ا�ـ�ل، ��0ـم ا$ـ� G0
�C�� �0 �   zس��F  �8س �د ,� �y��6ج [%2ر      G0 ان و����0 ��6�د� 

ه� �&ـس  ه�� ���S�J��6دم � � 	ن �� `SحN7را�� ���0 	ن و#� $ش 
�yق1318(��دم ,� �2ود رس� �8اه; ��0 © @�� در 20رو(. 
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> �ـ �د� از ا$� 8�7- ��ا� �د)?� �� ا�< �S'R0س/&� �د، #�س ز 
� ا$ـ� از دسـ <   ���0از �vر و 	ن ,�#� 20ت �%� ور�H"ـ- و سـ�   

 �J0 اN? ،-8�7د� �2 لر�� ]�, [  Gا�0ار 0/�ش ��2 و از ��ا� 0ـ
 ���"ـ:   ق�1320  �ـ� ��ـ�د ,ـ� ذ    (�� �8اه; �0  �\ د �ه; $2او�2 وس�  

�و�� ��0م 	�� ��� ��ج وا?2، �0@ر�، `S �ا#�ز�� �&' ��� را �
G : �2، اول [2% ���� �� س�د از او �@�G او)�ر ��دم و ��2 �ا$ 

ا� « .�2"- س�ل رس ���B« ل«  و� � 2/� ،2�C8��0 ،2% را 8«�0@
< ��ل 6"ـ� '%ـ  � 'c> د$F، �0�از ����02 در س���0 820ن �2 و  

"]R�B  20 و د] او[ �2 و از	د �ل �ـ � �ـ� ' �y�0 ��)�او(ده� و#
�� [��H"'2% ��ا�� �2 از او هـ; او)دهـ�     زا09	 ���	 �"6 �2C0

�ت $دش �0د�2 و $ـد  �(� از 	ن ��0�0 در ��)د د��2 و ��2 او 
� در سـ�� . 	ن ��0�0 �/2 از '�وس� ,� دو س�ل �ـ� 0ـ�درش �ـد    

 �ـ� ��0ـم �ـ�ج       ق1324 �0درش �� �0ض و�� در�N7- ,ـ� در          ق1322
 #�� �0�J0 �� . D�6ف ��O� �� 2 ���وا?2 در ��ان 8ت ��د، ��0

�ـ� در 0"ـ�2     � �� ��0 ��#  ��0 ق1329 و در    cس�ل در $02- او �د    
�8 8ت ��2 �0@ر� $�� ه; ��$ش �2 ا�STء ��k$ 2� A7 اسـ-  . �

2م و در 	ن #ـ�  �ـ � سـ���0 د ��ـ 2 او را �ـ��، 0ـG ���ـ�ر �    ���
د� 20ت �%� 0/�از� ,9bJ`2را�H%�ء � K د �ـ� �&ـ�    �ص �0ض�� Kـ

 0 ��. cزا [%2,*� در س���0 $92��0ب �2 �0 ه; در 02$- ��0م 	
ق �1333 در سـ��     �(� از او �ـ2، �0د�ـ2، 8*ـy�0 zـ          ���2 او)د د  

 �ـ2دًا 	ن    ق�1335  $ـ� سـ��   	0 ?2 �2 �� 8/ـR �ـ��� اسـ- و در            
 �0 �0��00ـ�  ) ق1336 -24( ,� 	ن ��     B; �� ���%  �� �2 ر   8���0

2� G8س� دT �#ا$ �� .�2 و در رواق �T �Ck0ف 
��� ��ج 0 	 ;&C� ا?*�س;2/�9 از و c ������ از ر8*�� �ـ2 زا ا�

د�ـ0B   ،2@ـ�Ak در �ـ��%   ���2 ��0م وا?2ش 	��� ��ج س � Gسـ�� 
�� س��(;، `c� �Sواس�k �2 و �0 	 ���2 ا2s د�0و�ـ�2  �� ��0م 	

���"ـ:  ) ق1337 -14( و در    �Sk$ c ��د و '�وس� �ـ�د      9را ��ا� �*  
 0 ��	 ���%ـ2  زا [9 0ـ �از�، G0 و 	�ـ�� 	�ـ  9زا [%2,*� �9ا�0 	

ت 	ن ��0ـم �0ا�Sـ-   �ـ� 0"ـ�'2    و��cا�� �0ا#/- �� س���0 ��د 
د�0 ا`��Rت 	ن #�  Kc  ـ  ,� ا�م ذ       ق�1338  � سـ��  �ـ� �G �ـ� در سـ

��09¢م 0 R�8ت �2 و �0 '&� ��ب ا� و 0  R��� در �ـ  '&زا در �
� ه�د� ا,�Aق ا8 �د �ـ�      ��� � \ �  ق  1355\  � ,� اوا  cس��0ا 2��0 
2��Cًا �0 *\� c?ا��ف � � ا O� �� م�. 

�2 �� در �O از 	ن #� اس �Aد� �ـ�دم، �ـن �ـ�    �و ا�0 از اس�, 
ح را در ��ان $ا��2 �د ��kس FJ]م[ &�ح  �در �O ا� 2ا kسـ �&

سـ  ���0ـم 	�ـ� �ـ     را �ـ� درس  »\�رس�« , Gـ"� ����� �ـ� از  9
از� 9 �زا��9 ��0م 0زا� ر� � �د و در 0*���7��9ده�� ��0م 0 

�ـ2�2 و  A7- �2ود �y�� �S&T �A� -@� ����6 0ـ�  �0»\�رس�« سkح  
� [%�2"�ه� ��0م ��ج �0�ز,� از 	ن B  دو .  ا`���CA �%{ـ��� �ـ

�ـ��� `ـحG    را ه; ,� ��2 0ـ�ه� در ��ـ��  »\�رس�« �2ر� از  8 �
�و�< ��0م 	�� س�0 @\ �� در ��زار ��رگ 6 � ����� �ـ� از  �2 	

�و2 �ا��Aد ��ج س ��� 0/�وف، `��: �Aس و اه\ د'� و 0"ـ%�  �,*� 
 0R, \y�8د، او ه; از ا� �/�ـ�  �زا� ر� � �د و �N9 �0#2ش � »

� '2Sا?ـ�  � را در 0"�2 ه��2 '@�ه� �� درس ��0م 	�� �ـ  »\�رس�
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زا� ر� � �د، ��yـ�  G9 درس ��0م 0�ا`���CA �� او ه; از 0*�ر 
زا [%ـ2'&�  9< ��0م 	�ـ�0 �� را �H0«� �6س:« � از 2�9م و �� �0

���� �/ـ2 از ��ـ��   �ـ��  �� 	�ـ� سـ  ر� � ��Cرده� در���ات 8	 2
�و���0م ��ج � را در 6»8@ل« و 0*2ار� از . �� درس $ا�2م � >

زا� N9 ��0ـم 0ـ  �ـ از� �ـ� از ,0R 9س�ز �� ا2s 0/�وف �� ���� ��
ا�2م��رگ �د و در 0*�� او درس �0$ ،-A7 . 

ه�� سkح� در سـ�ل اول �ـد و در سـ�ل دوم �ـ� درس     G درس�� ا =�
/- ا`���CA روزه� در 8*ـ� و �ـ: در ا`ـل    ���� ��	$�رج ��0م  

 �0 �y��     د�-> �� درس سkح� �د و 	ن را �0        ��2م و درس $�رج او �

��دم، �/2 از دو س�ل �� �ـ�  � �0��� ; و �� �/�� ���7ده� ,*� 
س �2م، ���y �2م در درس 0 �g0 درس $�رج ;���R0 2�$	 ��م 	��

�2 از �� #2ر8 ; ��وع ��د�2 �� دور�$�اس��� �/2 از 20,� �� �0 
� =ـ�ن �ـ£،   �ـ G =�ن دور� �د �ـ� در ,*� �اول ��S0£ ا?�Aظ و ا 

 . را �� ��«2���A« � �ب 
 ?g, 2� م�o �� ن دور�	� O »�A���«    ن را �ـ� زود�	ـ�م �ـ2 و o 

 درس »��ـ ��A«  را از روش 9ا$ـ � �8س �د�2 ��ان LST �ـ2 و دور�  
�0  ،2� A7� �= ��/  �0 را �0      � ���7ده� �%&� �� :J0دا�" �2 �� ا-

�ن $د � را از �»���G »�A دور� �د�2 0*�`2 �� �� ا�2 و 	~ 7
0ب �0 $ O?%C82�2 و در ا��ر��l دور� G 2�"0 �7ده�� �: در�� �

سT� ار و دو�2 و G0 ,ـ� درس  "- ��A ا�@�ء ��2�J6 ،- ��م، �� ه
� ;	$� 	ن ��0م �دم و ا��� را �0 � .&�ه� �ـ��� و  &� از 	ن�

« درس ] در[ ا� *�)ت و ��ب دو سـ�ل  در �*\ و.  ر�B� 8 از � ��*
�د� ���y �2م و ��2 �0ه� �ـ� درس  �2 ���; � ��0م 	�� س »�H0س:

ز��ت ��0م ��ج 	�� ر��y =2ا�� ���y �2م و 0ـ2ت �%ـ� �ـ� درس     
ه� در �2م و 20ت\ ���y ��0زا $&9 ��ج B0زا �"9م ��ج 80*� ��0 

/- �درس ر#ـ�ل ��0ـم �ـ�   ] �ـ� [هـ�  \ �S�J��6 و ]/ـ� ��م ,/k �ا
 �0 ���CA`ـ2       ا��R0ـ��; در 	ن     7ر8 ; و ��ر�7ن ا`ح�ب ��0ـم 	$

 �0 �y�� 0ـ : �2�2، �0\درس ر#�ل ���ـ� ارد�  �زا 9		 Oسـ&ـ� و  �
2 �[%2'&� ا`���CA و ��0م 	�� س� �زا '2Sا?� و �9< 	�� 0 �ا$

�&س $@`� از N0ا��ات ��0م �Jن و در � ا9ا�ا�"G ا`���CA و � 
 �, ��yر ���S\ از ��وع �� �Kز ��0ب در �� اس �Aد��	 ��R$ه�� ا

س� �0"�2 � T ��A "0 -'س� Lاص ا`ح��< � ��0> ر��2م �� �/�� $
� از �� و �J� ��,�9%2 ����0ت ��0م 	�� س�� از �&%�ت و ��و � 

از درس ر�ـ� هـ;   . امه� Kـد�  �ر� اس �Aد�Bزا �"��09م ��ج 0 
زا 9 �� در س���0 02$- ��0م 	�ـ� 0ـ         ق1335 ,�   قFJ1329 و از    ��

�0 �y�� �*8 2م[%2,*� در�. 
زا �9 ��0م ��ج 0�- دارم، اول 	~� روا� ا#�ز�ا��b`� �� از 	~ 

"�B � م> S0 ��0ـ�رx ر�0ـ�ن   �� [O� �T 2%، در � �ر�، �/��0 2
          .ام�Jن ���y ��2�ه� در درس ر#�ل اا� از �:]&�
 Bزا �"ـ 9 از ��0ـم �ـ�ج 0ـ   B ��ع ه"-، ه; ا#�ز� و ه; ��ه;6س  

� S0"ـ�T  /-، ا#ـ�ز� ���ا�� و ��0م 	$�2 $�اس��� و ��0م �� 
 �~ �&' R0 2�د �� � و از ��0م 	$$ z$ �� ا#ـ�ز� z*8 �2و� �

� J� ��,�0 29ـ% �و از ��0م 	�� س. - $@ص � : ار�/� دارم �روا
� �������و از ��0م 	�$ �&' �8 
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%� و از ��0ـم 	�ـ�   �2S' ��� �&' 2%] 2ا?/�nو از ��0م ��ج س 
� و از ��0ـم  ��R��� 2زا [�C� �&' 2%رده� و از ��0م ��ج س 09

 � ��0س� ��J��0ـ�ه��� و از  �	 � 2B ��`ـ� �"ـ  ���0ـم 	�ـ� سـ   
�CH?� س ��دش ا#ـ�ز� �ـ�   �B" ��2 و از ��0م 	$ z$ �� 2ر و` 

�2ر �&£ ?¨?¨ �� � اس-. 
� ا#ـ�ز�  ام �� G0 ه; �ـ� 	~ـ  �8 �� 0®2̧�ِ�� 7و از ���A� 2 ا#�ز� 

� [%2 `�¯ ��ا�� و 	�� سـ       �	�� � : امداد��  �Fـ�� �� و �ـ�ج    29	
2 [�� '�Sس �%� و 	�� س ��Sا?�2 %2 '&� ه�ـ� 0ـ  �	 ،G9  زا هـ�د�

 . ���$�اس��� ��
�ـ� و H0ـ�   �0@ـ� و 20  و در س�A 0@� و ���ز از ��ـ�A� 2'&%ـ��   

< �� $ـz $ـدش ا#ـ�ز�    �� '2Sا?�Gs '¡ّ&�در 0@� �: اس ��ز� ��دم 
 �'< درص �� '¡ّ&ـ � و 26رش �ـ »/��0" 2رx ذر« � �� �، در اول �%

'�ت ا?/��  «  در   ق1373Sk,�]ـ� �ـ�2، در 20      »��0/�; ا� �ـ� از   �
�2 �20� ا��اه ��s ;�S H0 ��� �    ـ- و در%H� ـ2 'ـ�رفsم اRا)س �

 در ص »ا�ـار ا?Jـ�وق  « � [�H0 �&' 2% 0ـ�?�H 0@ـ��H0�   O از � 
ــ�ت«  1682 'Skــ; ا� ــ »0/� ــz او از � ــ� ,س ــ�2 و � ــ� � � � ذ�

  2��� �ر 8ـ� ص   ��ـ �'2Sا?*�در �Tا�&"� 20رس ا��م ا?�Sـ�Nا�ـ 
'�ت  « 1290Skاز �    � و �  »0/�; ا� �H0 در ��     ��� 'Sـ2ا?ه�ب $ـ

 �y و `�ر ¢RS��ًا �8 ا)وا$ـ� و ا#ـ�ز�   ���8/�، ا�0م 0"�2 ا��ام 
� A0@ـ&�  � ا#ـ�ز�  �%'� ه"- و ا��b`� �� ��ا� 	~�C در��� ا =�

� �� � را �� ,ار�A� 2 	~س� و ��ام �2ود �2��A� \C، ا��ء  ��
ار� و ا#�ز� ��ا� 	~ ,��J0 ا#�زات �دم =� را در #¡�¹ �ـ�  �$ �

 .2�2 ر#ع ���ام ه���7 �� $اه&� اس-، �� �� �&2ج 	$� او
 �� �� �J7�� Oـ ;      ق13]80[�   از س��  �9 ��)ت و 7�ار��ت �*    �و �* 

�وم �ـ2ارد    � L&k0 ه"   �10، �ن �l  �,� ��ل +�  ? i�و �ـ2ر�   . 2 �
� و 0� و �9�J0 �*از ,�]� � را 	�ـ�� اردو�ـ�د� در اول   ?�Aت =

د� و 0"��8ت �ذرK ـ�ت،   9ه�� �*/� ذ��S ' ف �ـ��J, م 20ت�o در 
�  سـ�� � �0 �HB�R"?�Cم ��ان و 2CJ0 ر�y '&�دو �S,�0 س�A �� ا 

2 و سـ�A 0@ـ� و       � و دو�l �� �0 =�ا� �د      ق�1351   ا?� س��  ق1350
 .B11 رب ا?/��و ا�%2ا�. ق1365 ا?� ق�1364  س�����Bز �8 �0 �

�رگ� �,�                          ��ر� �� .�2 ا)�*� 	
 
 ]J6- س�2[

 �J0 �0و اm,ُ��َا?/��0 َذ G0 � ;Cت�8 ا#�زJ?�8َج» و س»ــَ�ر¬س®ُ&ِ�  � ا �
 :Hُ;�ِاَ?

 :ا#�زات
 ).    ق1333س�ل (� '�Sس ��ا�� � ��ج �ت ا#�ز-1
 ).ق1342((��� �2 [2% ���� 7&{�� ��ج ست ا#�ز-2
� �8ج ��k �ت ا#�ز-3� �A)1349ق.( 
ر� �� �ت ا#�ز-4�� ��	 � ).ق1349(از� 9
 ).ق1350(2 [%2 `�دق ��ا?/&م � ست ا#�ز-5
�وار� � ��ج ست ا#�ز-6S2ا� سS' 2)1345ق.( 
 ).قG)1341 0/�وف �� 	�� � �A��C� 2ب ا?�2 ست ا#�ز-7
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 ).ق��C®0 �A/# 2)1352 � ست ا#�ز-8
 ). ق1353(�� ��� [%2 '&� ���� ت ا#�ز-9
� ذ�� �تا#�ز-10� �,R] ق1352(ح ا�.( 
�وار� � ست ا#�ز-11Sق1352(2 ه��; س.( 
 .)ق1353(2 [%2 ر�y ه��A� �2 � ست ا#�ز-12
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