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  )2!(صةيغةمبعرعمعزنعث ظذلذغ ماقامعنع قوغدايلع

 ظالاله تاظاالنعث ظاخعر زامان خةلقعضة ظاتا قعلغان ظةث آاتتا نئمةتلعرعنعث بعرع ظذالرغا مذهةممةد 
 مأمعنلةرضة ظالاله« : ظالاله تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ.ظعدعهعسساالمنع ظةؤةتكةنلعكع ظةلةي
صاك  ) ، خذراصاتالردعنضذناهالردعن(نعث ظايةتلعرعنع تعالؤةت قعلعدعغان، ظذالرنع ظالاله

ظأضعتعدعغان، ) يةنع قذرظان بعلةن سىننةتنع(قعلعدعغان، ظذالرغا آعتابنع ؤة هئكمةتنع 
ظأزلعرعدعن بولغان بعر صةيغةمبةر ظةؤةتعص، ظذالرغا حوث ظئهسان قعلدع؛ هالبذآع، ظذالر بذرذن 

شىبهعسعزآع، سعلةرضة ظأز ظاراثالردعن !) ظع ظعنسانالر(« . 1» اهلعقتا ظعدعظوحذق ضذمر
سعلةرنعث آىلصةت حئكعشعثالر ظذنعثغا ظئغعر تذيذلعدذ؛ ظذ سعلةرنعث . صةيغةمبةر آةلدع

  . 2»هئرعستذر، مأمعنلةرضة ظامراقتذر، ناهايعتع آأيىمحاندذر) هعدايةت تئصعشعثالرغا(
. ظعدع ظةؤةتعلعشع صىتىن ظعنسانعيةت ظىحىن آاتتا رةهمةت مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث

  .3»سئنع بعز صىتىن ظةهلع جاهان ظىحىن صةقةت رةهمةت قعلعصال ظةؤةتتذق!) ظع مذهةممةد(«
مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ظئسعل نةسةبلعك، ضىزةل ظةخالقلعق ؤة هةر ظعشتا ظىلضعلعك زات 

لعرع ظعلضعرعكع ساماؤعي آعتابالردا قةيت ظذنعث آئلعدعغانلعقع ؤة جعمع سىصةت. ظعدع
  ظالاله تاظاال .ظعدعقعلعنغان ؤة ظعسا ظةلةيهعسساالم ظذنعث توغرذلذق ظاالهعدة بعشارةت بةرضةن 

مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع سأيىشنع آاتتا ظعبادةت قاتارعدعن سانعدع ؤة  ظالاله تاظاالنع 
. االمنعث يولعغا ظةضعشعش قعلعص بةلضعلعدعسأيضةنلعكنعث ظاالمعتعنع مذهةممةد ظةلةيهعسس

نع دوست تذتساثالر، ماثا ظالاله ظةضةر سعلةر «ظئيتقعنكع )ظذالرغا !ظع مذهةممةد(«
. ضذناهعثالرنع مةغصعرةت قعلعدذ)ظأتكةنكع ( سعلةرنع دوست تذتعدذ ظالالهظةضعشعثالرآع، 

  .4» ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذرظالاله
  ظالاله تاظاالغا ؤة ظذنعث جةننعتعضة بارعدعغان يولالرنعث هةممعسع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا 

ظذنعثغا ظعمان ظئيتمعغان ؤة . ظعمان ظئيتعش ؤة ظذ ظئلعص آةلضةن دعنغا ظةضعشعشتعن ظأتعدذ
( م آعمكع ظعسال«. ظذنعث دعنعغا ظةضةشمعضةن آعشع دذنيا ؤة ظاخعرةتتة زعيان تارتقذحعدذر

قوبذل قعلعنمايدذ، ظذ ) يةنع ظذنعث دعنع(غةيرعي دعننع تعلةيدعكةن، هةرضعز ظذ ) دعنعدعن
  . 5»ظاخعرةتتة زعيان تارتقذحعدذر

 ظالاله تاظاال مأمعنلةرنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا ظةضعشعشكة،ظذنع قولالشقا، ظذنعث دعنعغا 
مذهةممةد . ع، مالنع ظاتاشقا بذيرعغانياردةم قعلعشقا ؤة ظذنعثغا هةم ظذنعث يولعغا جانن

ظةلةيهعسساالم ؤاصات بولغاندعن آئيعن، مذسذلمانالرنعث ظىستعضة حىشكةن شانلعق ؤةزعصة 
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ظذنعث يولعغا ظةضعشعش، ظذ ظئلعص آةلضةن ظعسالم دعنعنع تارقعتعش، ظذنع ؤة ظذنعث دعنعنع 
  . قوغداش هةم هئماية قعلعشتعن ظعبارةتتذر

سساالم ظئلعص آةلضةن ظذلذغ ظعسالم دعنعنعث هةقعقع يىزعنع خةلقع ظالةمضة مذهةممةد ظةلةيهع
تونذشتذرذش ؤة ظذنعثغا دةؤةت قعلعش هةرقانداق بعر مذسذلماننعث باش تارتعص ظااللمايدعغان 

غةرب دذنياسعدا ظعسالم دعنع ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم  . بذرحعدذر
زلعنعص تذرعدعغان نااليعق سأزلةر ظذالرنعث ظعسالم دعنع بعلةن ظعسالم  صات سأ–توغرذلذق صات 

صةيغةمبعرعنع تونعمعغانلعقع، بعلمعضةنلعكع صةقةت حعرآاؤالرنعث بذرذندعن بعرع توقذص 
 ياؤذداق تأهمةتلعرعضعال ظعشعنعص، ظعسالم هةققعدة هئح ظعزدةنمةستعن، –آةلضةن يالغان 

  . ع ظايرعماستعن ظئيتعلغان بولذص آةلمةآتة يالغانن–حىشةنمةستعن ؤة راست 
آعشعلةرضة ظعسالم دعنعنعث هةقعقع يىزعنع آأرسعتعش ظىحىن قذرذق ؤةز تةبلعغالر آذصاية 

بةلكع هةر بعر مذسذلماننعث ظعسالم شةرعظعتعضة ؤة جعمع آأرسةتمعلعرعضة تولذق ؤة . قعلمايدذ
قوللعنعص آعشعلةرنع بذ دعنغا ظعزحعل ظةمةل قعلعشع ؤة صىتىن دةؤةت ؤاسعتعلعرعنع 

ظعسالمعي ظةخالق بعلةن ظةخالقلعنعص آعشعلةرنعث قةلبعدة ياخشع . حاقعرعشع بعلةن بولعدذ
شذثا بعز ظةث ظاؤؤال . تةسعراتالرنع قالدذرذشمذ ظةث ظأنىملىك ؤة تولعمذ مذهعم بعر دةؤةتتذر
شعلةرنع بذ دعنغا دةؤةت دعنعمعزغا ظةمةل قعلعشعمعز، ظاندعن ظةمةلعيعتعمعز ظارقعلعق آع

ظاسعيا قعتظةسعدة ؤة دذنيانعث آأصلعضةن جايالردا ظعسالم دعنعنع تذنجع . قعلعشعمعز الزعم
قئتعم تارقاتقان آعشعلةرمذ ظأزلعرعنعث دذرذسلعقع، توغرعلعقع، هةققانعيلعقع ؤة ظعسالمعي 

  .  قعلغانضىزةل ظةخالقع بعلةن آعشعلةرنع ظأزلعرعضة جةلب قعلعش ظارقعلعق دةؤةت
سعنتةبعر آىنع 12ضئرمانعيةنعث راتعسبون شةهرعدة بذيعل 16ؤاتعكان صوصع صئندعكتوس 

مذهةممةد ظعنسانعيةتكة «  ظةسعردة ظأتكةن بعزانتعية ظعمصعئراتورعنعث – 14سأزلعضةن نذتقعدا، 
ع دئضةنضة ظوخشاش تأهمةتلعرعن» ؟ ظعسالم قعلعح بعلةن تارقعغان ظئلعص آةلدع يئثعلعقنئمة

نةقعل آةلتىرضةن بولذص، ظعسالم دعنع ؤة ظذنعث ظذلذغ صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث 
شةنعضة اليعق آةلمةيدعغان ناحار سأزلةرنع قعلعش ظارقعلعق صىتىن دذنيا مذسذلمانالرنعث 

عر بذ بعر تةرةصتعن ظعسالم دعنعنعث هةقعقعتعنع بعلمعضةنلعك بولسا، يةنة ب. غةزعبعنع تاشذردع
تةرةصتعن غةرب رادئكال خرعستعظانلعقعنعث ظعسالم دعنع بعلةن مذسذلمانالرغا بولغان 

ؤاتعكان صوصع بعزانتعية . دىشمةنلعكع، ظذرذش خومارلعقع ؤة هةقسعزلعكعنعث بعر ظعصادعسعدذر
نئمة ظىحىن ظذ بعزانتعية . ظعمصعراتورعغا ظارتعص تذرذص ظعسالم دعنعغا هاقارةت قعلدع

ظةضةر آعشعلةردة مذنازعرة ظأتكىزىش ؤة هةقعقةتنع ظعزدةش روهع بولعدعغان « رعنعثظعمصعئراتو
 ظعسالم  ظذالر حوقذم ظعسالم دعنعنعث هةقلعقعغا قايعل بولغان ؤة،لذص  مذنازعرة ظأتكىزىلسةبو

دئضةن مةشهذر سأزعنعمذ » بعر دعن ظعكةنلعكعنع بعلضةن بوالتتعدعنعنعث ظةث ظةقعلغا مذؤاصعق
حىنكع بذ سأز هةق بولغانلعقع ظىحىن صوص ؤة ظذنعث يانداشلعرعغا ياقمايدذ . ةلتىرمةيدذنةقعل آ

  . دة-
ضئرمانعيعلعكلةر يةهذدعيالرنعث آعشعلةرنع خورلعشعغا حعداص تذرالماي، يةهذدعيالردعن 
يئتةرلعك ظعنتعقام ظالغان  بولسعمذ، ظةزةلدعن مذسذلمانالرغا ظأحمةنلعك قعلغان ظةمةس، صةقةت 

نعث بئسعمع ظارقعسعدا )يةهذدعي قعساسحعلعرع(امئرعكعنع مةرآةز قعلغان حوث سوهيونعزم ظ
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ؤاتعكان صوصلعرعمذ ظامئرعكا ظاقسارايعدعكع آاتتعباشلعرعنع مةمنذن قعلعش ؤة مذسذلمانالرنعث 
مةملعكةتلعرعدة ياشاؤاتقان ظازسانلعق مذسذلمان ظةمةس قةؤملةرنع آىشكىرتىص مذسذلمانالرنع 

رام قعلعش ظىحىن مةزآذر تأهمةتلةرنع ظعسالم دعنعغا ظارتقان ؤة مذسذلمانالرنعث غةزعبعنع بعظا
بذشتعن آىح ظالغان . ظعدعبذ ظعشنع باشالص بةرضةن آعشع ظامئرعكا رةظعسع بذش . تاشذرغان

ظأتكةن يعلع دانعيةلعكلةر  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع هةجؤع رةسعملةردة تةسؤعرلةش ظارقعلعق 
بذ قئتعم ؤاتعكاندعكع صوص بذ خاتا سأزع بعلةن صىتىن . ظعدعسذلمانالرنعث غذرذرعغا تةآكةن مذ

حىنكع دذنيادا هازعر . دذنيا مذسذلمانلعرعنع، هةتتا خرعستعظان دذنياسعنعمذ بعظارام قعلعؤةتتع
ول  بعرعضة ي– بعرعنعث ظةقعدعسعضة هأرمةت بعلدىرىش ؤة بعر –دعنالر ظارا يئقعنلعشعش، بعر 

قويذش يولعدعكع سأهبةتلةر، دعيالوضالر تةرةققع قعلعؤاتقان مذشذ صةيتتة ؤاتعكان صوصعنعث 
ظةلؤةتتة بذ ظعشنعث .  ظىستىن قعلعؤةتتع–مذنداق ناهةق سأزنع قعلعشع هةممعنع ظاستع 

  . ظارقعسعدا حوث مذتتعهةم دألةتلةرنعث قولع بار
عسالم دذنياسعدعن ظأزىر تعلعشع آئرةك هةر هالدا ؤاتعكان صوصع بذ سأزع ظىحىن صىتىن ظ

صةقةت ظأزعنعث شذنداق ناحار ؤة . هازعرغعحة رةسمعي شةآعلدة ظأزىر تعلعضعنع يوق. ظعدع
ناهةق سازلةرنع قعلعص قويغانلعقعغا قاتتعق صذشايمان قعلعؤاتقانلعقعنع بعر قانحة قئتعم 

 تةشكعالتلعرع، هأآىمةتلعرع ؤة دذنيانعث هةر قايسع جايلعرعدعكع ظعسالم. ظعصادعلعضةن بولدع
  .  جاماظةتلعرع ؤاتكان صوصعنعث رةسمعي تىردة ظوحذق ظأزىر تعلشعنع تةلةب قعلص تذرماقتا

توغرا بعلةن خاتا ؤة هةق بعلةن ناهةقحعلعك ظوتتذرعسعدعكع سعنعصع آىرةش تا قعيامةتكعحة 
ظذالرغا ؤاقتعدا . هةقعقةتنعث دىشمةنلعرع هةر زامان ؤة هةر ماآاندا تئصعلعدذ. داؤام قعلعدذ

لئكعن مذسذلمان . ظورذنلذق رةددعية بئرعش مذسذلمانالرنعث، خذسذسةن ظألىماالرنعث بذرحعدذر
ةلقعمعزنعث دىشمةنلةر تارقاتقان ظعغؤاالرغا، تأهمةتلةرضة ؤة يالغان سأزلةرضة ظعشعنعص خ

آةتمةسلعكع، ظأز دعنعغا مةهكةم بولذص، دعنعنع ؤة صةيغةمبعرعنع قوغداشتا غذرذرلذق بولعشع 
صوصالر هةقعقةتنع بعلعص تذرذص ظاقسارايدا ظولتذرذص دذنيانع ظأرىص . تةلةب قعلعنعدذ

 آاتتعباشلعرعنعث دئصعغا ظذسذلعنع آةلتىرىش ظىحىن شذنداق يالغان سأزلةرنع حأرىيدعغان
شذثا ظذالر حئرعكلةشكةن، شذثا حئرآاؤالر ياؤروصادا هأررعيةت . دعن نامعدعن قعلعؤئرعدذ

ظةمما قايسعسعنعث هةقعقةت ظعكةنلعكعنع . ظعزدعضةنلةرنعث هذجذم نعشانعسع بولذص آةلضةن
لعرع  ظالاله تاظاال ظاتا قعلغان ظةقلع بعلةن ظعزدعنعشع، هةقعقةتنع بعلمةيدعغان غةرب ظاؤام

  .ظعزدعشع ؤة ظةقعل بعلةن ؤعجداننعث ظاؤازعغا قوالق سئلعشع الزعم
ظأزعنع آاتتا ظالعم هئسابالص تذرذص مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث دذنياغا ظئلعص آةلضةن 

  :تأؤةندعكعحة جاؤاب بئرعمعزيئثعلعقلعرعدعن خةؤةرسعز قالغان  صوص جانابلعرعغا 
 مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ظعنسانعيةتنع ظعنسانالرغا، هايؤانالرغا ؤة تةبعظةت آىحلعرعضة -1 

حوقذنذشنعث خذراصاتعدعن قذتقذزذص،  ظالاله تاظاالغا ظعبادة قعلعشتةك ظعنسانعي هأرمةتكة 
  .حعقاردع

 - دعنالرنعث زورلذق. ازات قعلدع  مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ظعنسانعيةتنعث ظةقلعنع ظ-2
  .زومبذللذقلعرعدعن قذتذلدذردع
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 مذهةببةتنعث ظذرذقلعرعنع –  مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ظعنسانالر ظوتتذرعسعدا سأيضى -3
قذرظان .   بعرعنع هأرمةتلةشنع ظأضةتتع– بعرعنع آةحىرىشنع، بعر –ظعنسانالرغا بعر . حاحتع

دئضةن صرعنسعصع بويعحة ظعش » غا آعرعشكة زورالش يوقدعندا آعشعلةرنع ظذنعث«آةرعمنعث 
آعشعلعك هوقذقنع تذنجع بولذص ظئالن قعلدع ؤة مذسذلمان ظةمةس قةؤملةرنعثمذ هةق . آأردع

 هوقذقلعرعنع قوغداش، ظةسعرلةرنع خورلعماسلعق صرعنسعصلعرعنع ظةمةلعي رةؤعشتة تةتبعق –
ؤاتقان يةهذدعي، خرعستعظانالر ؤة باشقا دعنالر هازعرمذ بةزع ظعسالم دألةتلعرعدة ياشا. قعلدع

بذ ظعسصانعيةدة مذندعن . مةنسذبلعرع تةثلعك، باراؤةرلعك ظعحعدة هذزذر سىرىص آةلمةآتة
نعث تامامةن ظةآسعحة »ظعرقعي قعرغعنحعلعق« ظعلضعرع مذسذلمانالرغا قارشع ظئلعص بئرعلغان 

  .تارعخ بذنعثغا شاهعدتذربولذص، 
لةيهعسساالم  صىتىن ظعنسانعيةت ظىحىن شةصقةت ظألضعسع بولذصال قالماستعن،   مذهةممةد ظة-4

ظعسالم نةزةرعدة . ظعدعظذحار قذشالردعن تارتعص هايؤانالرغعحة رةهمةت ؤة شةصقةتنعث ظةلحعسع 
  .هايؤانالرنع ظازابالشنعث ظئغعر ضذناه ظعكةنلعكع بذنعث بعر معسالعدذر

عن ظعلضعرعكع جعمع صةيغةمبةرلةرنع هأرمةتلةش،   مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ظأزعد-5
ظعبراهعم، مذسا، ظعسا ؤة . قةدعرلةش ؤة سأيىشنعث ظةث ظىلضعلعك نةمذنعلعرعنع ظئلعص آةلدع

باشقا صةيغةمبةرلةردعن بئرةرسعنع ظعنكار قعلغان آعشعنعث ظعمانع قوبذل بولمايدعغانلعقعنع 
 ظئيتعشنع ظعماننعث بعر صارحعسع قعلعص ظئالن قعلعش بعلةن جعمع صةيغةمبةرلةرضة ظعمان

حىنكع  ظالاله تاظاال تةرعصعدعن صةيغةمبةرلةرنعث هةممعسعنعث غايعسع، دةؤعتع بعر . بئكعتتع
  . ظعدع
.   مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ظعنسان هةقلعرعنع قوغداشتا ظةث ظألمةس نةمذنعلةرنع ياراتتع-6

 بولسذن، حوث بولسذن، معللعتع، رةثضع، تعلع ؤة ظعنسانالر ظةر بولسذن، ظايال بولسذن، آعحعك
دعنع قانداق بولعشعدعن قةتظعينةزةر باراؤةر هوقذققا ظعضة ظعكةنلعكعنع ظئالن قعلعص، ظذنع 

بذ ماؤزذدا  مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث . ظعسالمنعث ظةث ظاساسلعق صرعنسعصلعرعدعن سانعدع
مذهةممةد ظةلةيهعسساالم .  خذتبعسع يئتةرلعكتذرظاي ظعلضعرع ظوقذغان ؤعدا 3ؤاصات بولذشعدعن 

 نومذسعغا تئضعشنعث آةحىرىلمةس – مىلكعضة، ظار –ؤعدا خذتبعسعدا آعشعلةرنعث مال 
 معالدعية يعلع -633بذ تةخمعنةن . ظعدع قايتا تةآعتلعضةن –جعنايةت ظعكةنلعكعنع قايتا 

ظعنسانالر . ظعدعظاثالصمذ باقمعغان  تىزىم دئضةنلةرنع –ظذ زامانالردا آعشعلةر قانذن . ظعدع
 معالدعية يعلعدعن باشالص  ظوتتذرعغا حعقعشقا – 1215تةرعصعدعن اليعهةلةنضةن قانذنالر  

 دئضةننع تونذغان » هوقذق–هةق « معالدعية يعلعغا آةلضةندة آعشعلةر -1627. باشلعغان
.  بايانناما يئزعلغان دئضةن»ظعنسان هةقلعرع ؤة ضرةجدانلعق هةققع« يعلع -1789بولسا، 
  . يعلعغا آةلضةندة ظعنسان هةقلعرع قانذنع خةلقظارادا رةسمعي تىردة  ظئالن قعلعنغان-1948

راستحعللعق، .   مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ظعنسانعي ظةخالقنعث شةنعنع آأتىردع-7  
 ظعنساننعث ؤاصادارلعق، نومذسحانلعق ؤة باشقعمذ ظئسعل ظةخالقالرنع ظعماننعث بعر صارحعسع،

 ظانعغا ياخشعلعق قعلعشقا، – ظةخالققا، ظاتا –تاآامذللعقع قعلعص بئكعتعش ظارقعلعق ظةدةص 
شذنعث .  رةهعم قعلعشقا، هايؤانالرغا رةهعم قعلعشقا آىحلىك دةؤةت قعلدع–تذغقانالرغا سعلة 
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قعمذ يامان بعلةن بعر قاتاردا، يالغانحعلعق، ظالدامحعلعق، آأرةلمةسلعك، دىشمةنلعك ؤة باش
  .ظةخالقالردعن، ناحار قعللعقالردعن يئراق بولذشقا حاقعردع

  مذهةممةد ظةلةيهعسساالم آعشعلةرنع ظةقعل ظعشلعتعشكة، آاظعناتنع آةشعص قعلعشقا، -8
ياؤروصادا ضالعلع ضالعلو يةرشارعنع يومذالق دةص ظئالن . يئثعلعقالرنع ظئحعشقا تةشةببذس قعلدع

آاؤ زوراؤانلعرع تةرعصعدعن ظألىمضة هأآىم قعلعنغان حاغالدا، ظعسالم قعلغعنع سةؤةبلعك حعر
دذنياسعدا ظعبنع رذشدع، خارزمع، ظعبنع هةيسةم، فارابع، ظعبنع سعنا قاتارلعق ظالعمالرنعث هةر 

 –بعرع مئدعتسعنا، جذغراصعية، خئمعية، ماتئماتعكا، بيولوضعية، ظاسترونومعية قاتارلعق ظعلعم 
  . ظعدع بولذص ظذل سالغان ؤة دذنياغا ظئالن قعلغان آعشعلةر بولذص تونذلغان صةنلةرضة تذنجع

  مذهةممةد ظةلةيهعسساالم  ظالاله تاظاال تةرعصعدعن ظعنسانعيةتنعث تةبعظعتعضة تامامةن -9
باشقا دعنالرغا –مذؤاصعق آئلعدعغان، ظئهتعياجلعرعنع هةل قعلعدعغان، ظعنسانع هةؤةسلعرعنع 

 قويماستعن، مةلذم صرعنسعصالر ظاستعدا قاندذرعدعغان، روه بعلةن نةصعس  بوغذص–ظوخشاش 
ظعككعسعنعث ظعستةآلعرعنع ؤة ظئهتعياجلعرعنع مذناسعص هالدا هةل قعلعدعغان، 
مةدةنعيةتلعك، ظعلغار ؤة هةر قانداق ظةسعرنعث شاراظعتعغا، يىآسةك تةرةققعياتعغا تولذق 

 صةن تةرةققع قعلغان – شذ سةؤةبتعن بذدعن ظعلعم .ماسلعشعدعغان بعر دعننع ظئلعص آةلدع
  .  دألةتلةردعكع بعلعم ظادةملعرعنعث ظعزدعنعش ماؤزذسع ؤة آأثىل هةؤعسع بولذص آةلمةآتة

  مذهةممةد ظةلةيهعسساالم  صىتىن دذنياغا ظعنسانعي قئرعنداشلعقنعث ظةث ظأحمةس -10
غاقنعث حعشلعرعغا ظوخشاش هةممة ظعنسانالر خذددع تار«ظذ . ظىلضعلعرعنع تةقدعم قعلدع

 هوقذقتا، هأرمةتتة، – بعلةن هةق مةس شذظارنع ياثرعتعص حعقعشلدئضةن ظأ»بعردةك باراؤةردذر
دعنعي ؤة ظعنسانعي مةجبذرعيةتلةرنع ظأتةشتة صىتىن ظعنسانالرنعث ظوخشاش ظعكةنلعكعنع، ظاق 

 هةممة ظوخشاش ظعكةنلعكعنع تةنلعكنعث قارا تةنلعكتعن ظىستىن ظةمةسلعكعنع، ظعنسانلعقتا
 هاالؤعتعنع  –ظعنسانالر هةقعقعي ظعنسانعي قئرعنداشلعقنعث هذزذر . تذنجع بولذص ظئالن قعلدع

رعملعق سذهةيب، ظعرانلعق . مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ظئلعص آةلضةن دعننعث سايعسعدا تئتعدع
بولذص )قولداش(هعسساالمغا ساهابةسةلمان، هةبةشعستانلعق بعالل قاتارلعق زاتالر  مذهةممةد ظةلةي

سئصعضة قوشذلغاندعن آئيعن، ظةرةب ؤة باشقا صىتىن معللةتلةرضة ظىلضة بولغان هالدا تا 
  . هازعرغعحة ظذالرنعث نامع  تعلالردا سأزلةنمةآتة، روهلعرع دعلالردا يادالنماقتا
 ظعمانعدا مذستةهكةم ظالاله تاظاال صىتىن ظعنسانعيةتكة هعدايةت ظاتا قعلسذن ؤة مأمعنلةرنع

  .قعلسذن ظامعين
  تةشناظعي . م                                                     
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