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چکیذه  

 اضتجبٌ آضقيٛٞب، ايٗ غٙبي ٔيعاٖ ٚ ٞؿتٙس تبضيري تحميمبت زض اَالػبتي ٟٔٓ ٔٙبثغ اظ ٔحّي آضقيٛٞبي   

 رٙجٝ ٚ ٔحّي تبضيد اظ تؼطيفي اثتسا ٔمبِٝ، ايٗ زض. زاض٘س ُٔٙمٝ يه زض تبضيري ٞبي پػٚٞف افعايف ثب ٔؿتميٕي

 ثٝ آضقيٛي، ُٔبِؼٝ ٔٛضز ٔٛيٛع يه ػٙٛاٖ ثٝ زْٚ رٟب٘ي رًٙ ا٘تربة ثب ازأٝ زض. ٌطزز ٔي اضائٝ آٖ ٔرتّف ٞبي

 اؾٙبز ٔطوع زض ٔٛرٛز اؾٙبز ثٝ تٛرٝ ثب تبضيري حٛازث زض ٞب آٖ اؾٙبز اضظـ ٚ اي ُٔٙمٝ ٔحّي آضقيٛٞبي ربيٍبٜ

 ٘مف ثٝ وٕتط تبوٖٙٛ وٝ ضٚؾت آٖ اظ ٔٛيٛع ايٗ اضظـ. قٛز ٔي پطزاذتٝ زْٚ رٟب٘ي رًٙ زضثبضٜ لسؼ آؾتبٖ

 ايٗ ٘تبيذ. اؾت قسٜ تٛرٝ تبضيري ٔٙبثغ تِٛيس ٚ ٔؿتٙسؾبظي زض آضقيٛٞب ٘مف ٚ ٔحّي آضقيٛٞبي اؾٙبز  ٔحٛضي

 اي ُٔٙمٝ ٚ ٔحّي ٞبي زيسٌبٜ ثط تىيٝ ثب آضقيٛي اؾٙبز ثٝ رب٘جٝ ٕٞٝ ٞبي ٍ٘بٜ ِعْٚ ثط تأويسي تٛا٘س ٔي ٔمبِٝ

. ثبقس

. ذطاؾبٖ ٔكٟس، زْٚ، رٟب٘ي رًٙ ضيٛي، لسؼ آؾتبٖ اؾٙبز ٔطوع ٔحّي، آضقيٛٞبي: وّيسي ٚاغٌبٖ

 

 

 

 

 

 

                                                           
.   ضيٛي لسؼ آؾتبٖ ُٔجٛػبت ٚ اؾٙبز أٛض ٔسيط ٚ ٔحّي تبضيد زوتطاي. 

 



 هقذهه

 رغطافيبيي، ُٔٙمٝ يه اؾبؼ ثط وٝ ظٔب٘ي ذهٛنبً ٚ ضٚ٘س ٔي قٕبض ثٝ تبضيري ٟٔٓ ٔٙبثغ ظٔطٜ زض آضقيٛي اؾٙبز

 تجييٗ ٚ تبضيري ذبل ظٚايبي ي وٙٙسٜ ضٚقٗ تٛا٘ٙس ٔي ثبقٙس قسٜ ثٙسي زؾتٝ ٔٛيٛػي يب ٚ ذبل ظٔب٘ي ي زٚضٜ

 ثٝ تٛرٝ وٝ زٞس ٔي ٘كبٖ ٔؼبنط ي زٚضٜ زض ذطاؾبٖ ٔحّي تبضيد ثطضؾي. ثبقٙس ٔٛيٛػبت اظ ثؿيبضي ي وٙٙسٜ

 وّي ز٘جبَ ثٝ ثيكتط ٔحّي، تبضيد ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٚ اؾت ٘جٛزٜ تٛرٝ ٔٛضز چٙساٖ تبضيري ٚلبيغ تجييٗ زض تبضيري اؾٙبز

 آٔسٜ زض ٍ٘بضـ ثٝ آضقيٛي ٔٙبثغ ٚ اؾٙبز اظ اؾتفبزٜ ثب وٕي آحبض وٝ ٘حٛي ثٝ ا٘س ثٛزٜ ذٛز آحبض ٍ٘بضـ زض ٌطايي

 رًٙ( ثب ٔطتجٍ ٞبي پػٚٞف )ٔؿأِٝ آضقيٛي، اؾٙبز اظ اؾتفبزٜ ػسْ ٚ ٌطايي ٔٛيٛع ثٝ تٛرٝ ػسْ ٕ٘ٛ٘ٝ. اؾت

 ذٛز تأحيط تحت ضا ايطاٖ وكٛض تٕبْ ظٔبٖ اظ اي ثطٞٝ زض وٝ اؾت اي حبزحٝ زْٚ رٟب٘ي رًٙ. ثبقس ٔي زْٚ رٟب٘ي

 تأحيط ٚ إٞيت ا٘ساظٜ ثٝ ٔتأؾفب٘ٝ. ٌصاقت تأحيط فطٍٞٙي ٚ التهبزي ارتٕبػي، ؾيبؾي، قئٖٛ ي وّيٝ ثط ٚ زازٜ لطاض

 ايطاٖ زض آٖ تأحيطات ٚ زْٚ رٟب٘ي رًٙ ثٝ وّي نٛضت ثٝ. اؾت ٍ٘طفتٝ نٛضت تٛرٟي زضذٛض پػٚٞكي وبضٞبي آٖ،

 ذبني وبض اثؼبز، ٕٞٝ زض آٖ ٔرتّف ٞبي رٙجٝ ٚ زْٚ رٟب٘ي رًٙ زضثبضٜ وٝ اؾت ايٗ ٚالؼيت. اؾت پطزاذتٝ

 زضٌيط ز٘يب اظ ٘يٕي وٝ ٟٔٓ ٚالؼٝ ظٔبٖ، اظ ثطٞٝ يه زض ثسا٘ٙس ثبيس وٝ آٖ ػبْ ٔربَجبٖ ثطاي چٝ اؾت ٍ٘طفتٝ نٛضت

 پيبٔسٞبي ٚ ػُّ زضثبضٜ ثبيس وٝ ذبل ٔربَجبٖ ثطاي چٝ ٚ اؾت زاقتٝ ٞب آٖ وكٛض ثط تأحيطاتي چٝ ا٘س ثٛزٜ آٖ

 ٞٓ ذطاؾبٖ ٚ ٔكٟس ثط آٖ احطات ٚ زْٚ رٟب٘ي رًٙ ٔٛضز زض. ثسا٘ٙس ثيكتط رًٙ ايٗ زض ايطاٖ وكٛض ٘مف ٚ ذبل

 ثٝ ٞٓ اقبضاتي قسٜ، ٘ٛقتٝ زْٚ رٟب٘ي رًٙ زضثبضٜ وٝ ٞبيي وتبة زض ٚ اؾت ٘كسٜ ا٘زبْ ٔؿتمّي ٚ زضذٛض وبض

 وبض چٙس زض اذم َٛض ثٝ ٚ( 1363 اؾىطيٗ، )ايطاٖ زض رٟب٘ي رًٙ ٞبي وتبة زض رّٕٝ اظ اؾت قسٜ ذطاؾبٖ

 ؛1390 زيٍطاٖ، ٚ ٌّٛرٝ ضاػي ؛1381لُجي، )قسٜ ا٘زبْ زْٚ رٟب٘ي رًٙ زضثبضٜ اذيط ؾبَ چٙس زض وٝ ٟٔٓ ؾٙسي

 رّٕٝ اظ اؾت ٘طؾيسٜ چبح ثٝ ظيبزي آحبض ٔمبالت لؿٕت زض. اؾت ضؾيسٜ چبح ثٝ ذطاؾبٖ اظ اؾٙبزي( 1392 ثبيٍي،

 آثبزي، قٕؽ )ؾجعٚاض زض ٔتفميٗ زؾتبٚضز( 1385 ضًٔب٘ي، )ذطاؾبٖ زض ذبضري ٞبي وٙؿٍِٛطي ثٝ تٛاٖ ٔي

 ٞبي پػٚٞف ثطضؾي ثب. ٕ٘ٛز اقبضٜ 1392 ؾبَ زض قفبٞي تبضيد ٘بٔٝ ٞفتٝ زض آشضي آلبي زاض ز٘جبِٝ ُٔبِت ٚ( 1391

 وٝ آٖ ضغٓ ػّي. اؾت ٘كسٜ تٛرٟي ذطاؾبٖ زض تبضيري ذبل ثطٞٝ ايٗ ثٝ تبوٖٙٛ وٝ ٌطزز ٔي ٔكرم قسٜ ا٘زبْ

 اظ ثطذي زض وٝ حبِي زض. ثبقس ٔي ثبظيبثي لبثُ آٖ حٛازث اظ ا٘سوي ٚ قسٜ ٔحؿٛة ٔؼبنط تبضيد ظٔب٘ي ِحبِ ثٝ

 ا٘زبْ تطي ٟٔٓ وبضٞبي( 1375 اضقبزي، ظٟيط٘ػاز )قٕبَ ٚ( 1379 پٛضفبَٕي، ؾيف )فبضؼ رّٕٝ اظ ٔٙبَك، زيٍط

 ٔحّي آضقيٛي اؾٙبز آيب ٌطزز؟ تٛرٝ اي ُٔٙمٝ ٚ ٔحّي ٔؿبئُ ثٝ ثبيس چٙب٘چٝ تب قسٜ ثبػج ػٛأّي چٝ. اؾت قسٜ

 ٚرٛز تبضيري ٟٔٓ زٚضٜ ايٗ ذبل ٔٛضذبٖ آيب ثبقس؟ ٕ٘ي ٔحممبٖ اذتيبض زض ٞب ضٚظ٘بٔٝ ٔب٘ٙس اضظـ ثب ٔٙبثغ ٚ

 ٚ قٙبؾي ضٚـ آيب ا٘س؟ ٘كسٜ ؾبظي آٔبزٜ ٚ ثٙسي زؾتٝ زضؾتي ثٝ ظٔيٙٝ ايٗ زض آضقيٛٞب زض ٔٛرٛز اؾٙبز آيب ٘ساض٘س؟

 ٔحّي تبضيد ثبة زض اثتسا ٔمبِٝ ايٗ زض اؾت؟ ٍ٘طفتٝ نٛضت زْٚ رٟب٘ي رًٙ ُٔبِؼبت ظٔيٙٝ زض ذبني يبثي ٔٛيٛع

 ٘ظط زض ثب ازأٝ زض ٚ قٛز ٔي زازٜ تٛييحبتي ٔحّي تبضيد ٞبي وتبة زض ُٔطح ٔٛيٛػبت تطيٗ ٟٔٓ ٚ ذطاؾبٖ

 زض زْٚ رٟب٘ي رًٙ تبضيد ٔؿتٙسؾبظي زض نحيحي َٛض ثٝ ٔٛرٛز زؾتطؼ زض ٔٙبثغ وٝ ٚالؼيت ايٗ ٌطفتٗ

 حٛظٜ ُٔبِؼبتي ٔطظٞبي تجييٗ ٚ ٔحّي تبضيد اظ تؼبضيفي اضائٝ يٕٗ تب وطز ذٛاٞيٓ ؾؼي ٘كسٜ، ثطزٜ وبض ثٝ ذطاؾبٖ



 ضا پيكٟٙبزاتي ٚ پطزاذتٝ ضيٛي لسؼ آؾتبٖ اؾٙبز ٔطوع زض ٔٛرٛز ٔحّي آضقيٛٞبي اؾٙبز إٞيت ثٝ آٖ پػٚٞكي

. ٌطزز اضائٝ ٔربَجبٖ ثٝ آٖ اضائٝ ٚ چٙيٙي ايٗ ٚلبيغ نحيح ٔؿتٙسؾبظي زض ٔحّي تبضيد اظ اؾتفبزٜ ثطاي

 آى ساختاری اهویت و هحلی تاریخ

 ثطاي ضا رسيسي ٞبي زيسٌبٜ ٚ ثركس ٔي ٔتفبٚتي ٔؼٙبي آٖ ٔحتٛاي ٚ ٔٙبثغ اؾٙبز، ثٝ وٛچه اثؼبز زض تبضيد ٍ٘بضـ

 ٔي ٔتٕبيع ذٛز ٕٞؿبيٝ اظ ضا آٖ وٝ زاضز ضا ذٛز ذبل ٞبي ٚيػٌي ٚ ؾبذتبض ٔحّي ٞط. وٙس ٔي ايزبز وبضاٖ ٔحّي

 ثٝ ٘ؿجت وٝ ٞؿتٙس وبض ٔحّي ٔٛضذبٖ ٚ وٙس ٔي تساػي ضا ٔحالت ؾبيط ٕٞؿبٖ اي ٌصقتٝ وٝ تكبثٟبتي يب ٚ وٙس

 ذٛز ٘ٛقتٝ ٍ٘بضـ زض وٝ اي اٍ٘يعٜ ٚ تؼّك حؽ ػّت ثٝ وبض ٔحّي ٔٛضخ. ثبقٙس زاقتٝ ذٛزآٌبٞي ثبيس ٔؿبئُ ايٗ

 وٛچه اظ ٟٔٓ ٔؿبئُ ثبظثيٙي يٕٗ اٚ. زا٘س ٔي ثطضؾي ٔٛضز حٛظٜ زض ٟٔٓ ػٛأُ پيٍيطي ٔؿؤَٚ ضا ذٛزـ زاضز

 قٛز ٔي ثبػج وٙٙس ٔي وبض ٔحّي تبضيد ظٔيٙٝ زض وٝ وؿب٘ي ثيٙب٘ٝ ضيع ٍ٘بٜ. ٌصضز ٕ٘ي ٘يع ثطضؾي لبثُ ٘ىبت تطيٗ

 ٚ ٔكبغُ ثطرؿتٝ، ضربَ ٞب، ذب٘ٛازٜ. زٞٙس اضائٝ ضا تطي زليك ٞبي تحّيُ ٚ ثجيٙس ضا ثميٝ اظ ٔتفبٚتي چيعٞبي آٖ تب

 زازٜ ضخ تغييطات( Finberg ,1962 :125 )ٌيطز لطاض ٔحّي تبضيد شيُ زض تٛا٘س ٔي ٞب وٛچٝ ٚ ٞب ذيبثبٖ انٙبف،

 ا٘ؿب٘ي ٘يبظٞبي ٚ فمط ٚ حطٚت ٞب، ؾطٌطٔي ٚ تفطيحبت ظ٘سٌي، ؾجه زض تغييطات ٔرتّف، ٞبي زٚضٜ زض ٔطظٞب تغييط

 ؾبذتبض زض تغييطات رٕؼيت، افعايف يب وبٞف(. kammen ,2003: 50 )ٌيطز لطاض ٔحّي تبضيد شيُ زض تٛا٘س ٔي

 رٕؼيتي ؾبذتبضٞبي ٚ ٟٔبرطاٖ لحُي، ذبل، ظٔبٖ ٚ ٔحُ يه زض رٕؼيتي ٞبي قبذم ٔيبٖ ٘ؿجت رٕيؼتي،

 ٚ آٖ ثب ٔطتجٍ ارعاء ٚ ٔحُ ثٝ تٛرٝ رٕؼيتي، ؾبذتبضٞبي ثط ػالٜٚ. اؾت ٔحّي تبضيد تٛرٝ ٔٛضز ٔٛيٛػبت رعء

 وٝ ٔٛيٛػبتي اغّت. ٌيطز ثطٔي زض ضا ٍ٘بضي ٔحُ ٔٛيٛػبت اظ اي ػٕسٜ ثرف رٕؼيتي قبذم ثب اضتجبٌ چٍٍٛ٘ي

 تغييط ثب ٕٞطاٜ وٝ اؾت ٔجٟٓ يب ٚ افتبزٜ پب پيف اغّت وٝ اؾت ٔؿبئّي ٌطزز ٔي ُٔطح ٔحّي ٍ٘بضي تبضيد شيُ زض

 ٔحّي، تبضيد زض وٝ ٘حٛي ثٝ ٌطزز ٔي تحَٛ زؾترٛـ آٖ، ثٝ ٔطتجٍ حٛاقي ٚ ا٘ؿب٘ي ظ٘سٌي ؾبذتبضٞبي ؾطيغ

. ٌيطز لطاض تٛرٝ ٔٛضز تٛا٘س ٔي ٔٛضذبٖ ؾبيط  ٍ٘بٜ زض وٕتط وٝ قٛز ٔي پيسا َطحي لبثُ  ٘ٛ ٔٛيٛػبت ٕٞٛاضٜ

 زيس زض وٕتط وٝ ثٍصاضز ٔحُ زض تغييطاتي ٔست وٛتبٜ زض اؾت ٕٔىٗ فطٍٞٙؿطا ٔؿزس، پبضن، ذيبثبٖ، يه احساث

 ٔي ٔحّي تبضيد ٞبي پػٚٞف ػٕك. ثركس ٔي ضٚح آٖ ثٝ آٖ زازٖ لطاض ٔٛيٛع ثب وٝ اؾت ٔحّي تبضيد أب لطاضٌيطز،

 ٔٛيٛػبت ظٔطٜ زض التهبزي تبضيد ٔخبَ، ػٙٛاٖ ثٝ. ٌيطز نٛضت ٔتفبٚتي ٞبي ظٔيٙٝ ٚ ٔرتّف ٔٛيٛػبت زض تٛا٘س

 يه تب انٙبف ٚ ٔكبغُ ٔبِيبت زضآٔس، ٔطزْ، ٔؼيكت ٘حٜٛ اظ تٛا٘س ٔي ٔٛيٛع ايٗ. ثبقس ٔي ٔحّي تبضيد ٟٔٓ

 قىُ ٘حٜٛ تأؾيؽ، ؾبَ ٔب٘ٙس ؾؤاالتي التهبزي ٔؤؾؿٝ يه ضٚي ثط پػٚٞف زض. ٌيطز ثط زض ضا التهبزي ٔؤؾؿٝ

 ٔحّي تبضيد ثطضؾي. ثبقس تٛرٝ ٔٛضز تٛا٘س ٔي تسضيزي تغييطات ٚ اَطاف ثط آٖ تأحيط ثيٕٝ، حمٛق، وبضٌطاٖ، ٌيطي،

 ٚ اؾترطاد قسٜ آٚضي رٕغ ضيع اَالػبت ا٘جٜٛ ٔيبٖ اظ ضا ذبني ٞبي ضٞيبفت تب زٞس ٔي اربظٜ ٔب ثٝ التهبزي

 ٚ زليك ٞبي پػٚٞف تٛاٖ ٔي وٝ اؾت ٔحّي تبضيد اظ اؾتفبزٜ ثب ٚالغ، زض. زٞس اضائٝ آيٙسٜ ثطاي ضا ٞبيي ضإٞٙبيي

 رٕغ اَالػبت چيسٖ ٞٓ وٙبض اظ ٚ زاز ا٘زبْ تبضيري زٚضٜ يب ٔٛيٛع يه ٔرتّف اثؼبز ٚ ٞب رٙجٝ زض ضا اي ؾٛيٝ ٕٞٝ

: اظ ػجبضتؿت ٔحّي تبضيد ٞبي ٚيػٌي وّي ثطايٙس يه زض. ٕ٘ٛز اضائٝ آٖ اظ وبّٔي تهٛيط قسٜ، آٚضي

. زاضز تطي ٘عزيه اضتجبٌ ٔطزْ تبضيري ٘يبظٞبي ٚ ذٛاؾتٟب ثب- 



  ٘ظطات ٚ ٞب ذٛاؾت ثطاي ؾبظي ٔفْٟٛ لبثّيت ثيبٍ٘ط- 

 وٛچه ؾبذتبضٞبي زض تغييطات ثطاي اٍِٛؾبظي لبثّيت- 

 وٛچه ٔحيٍ يه زض ٞب زيسٌبٜ ٚ ػمبيس زضآٚض٘سٜ ٕ٘بيف ثٝ- 

 ٘ساض٘س اضائٝ لبثّيت وٝ وٛچه حٛازث ٚ ٚلبيغ ٔؿتٙسؾبظي- 

  ٘ساض٘س تبضيري ي اؾتفبزٜ ظبٞطاً وٝ ٔٙبثغ اظ اؾتفبزٜ ثطاي ؾبظي ضٚـ- 

  ٔحُ يه ٔطزْ شٞٙي ٚ فىطي ؾبذتبضٞبي ٕ٘بيف- 

 ٔحُ يه ٔطزْ ثطاي ٔكتطن يبثي ٞٛيت ٚ ؾبظي ٞٛيت- 

 ربٔؼٝ ٔرتّف ٌطٟٚٞبي ثب اضتجبٌ لبثّيت ٚ ٔطزْ ثٝ ٘عزيه تبضيد اضائٝ- 

 ٔطزْ ثطاي ٔكتطن تبضيد اضائٝ َطيك اظ ٔىبٖ ٚ ٔحُ يه زض ثطضؾي لبثّيت- 

 آيٙسٜ ٚ حبَ ثب ٌصقتٝ ثيٗ پّي- 

 قٛز ٕ٘ي زيسٜ ٔؼٕٛالً وٝ ٔحّي ظ٘سٌي اظ ٞبيي رٙجٝ ؾبظي ثطرؿتٝ- 

 هعاصر ی دوره در خراساى هحلی تاریخ درباره هالحظاتی

 تبضيد ثط ٔؿأِٝ ايٗ ٚ زاقتٝ ايطاٖ وكٛض تبضيد ثط ظيبزي تأحيط ٔصٞجي ٚ فطٍٞٙي ارتٕبػي، ؾيبؾي، ِحبِ ثٝ ذطاؾبٖ

 ٔٛلؼيت. اؾت ٌصاقتٝ ٔؿتميٓ تأحيط ٔيطٚز، قٕبض ثٝ ٍ٘بضي ٔحّي ٔٙبَك غٙيتطيٗ اظ يىي وٝ آٖ ٔحّي ٍ٘بضي

 ثٝ تٕبيعي ٚرٜٛ ٚ قسٜ ٚيػٜ ٍ٘بضي ٔحّي قرهيت ٌيطي قىُ ثبػج فطٍٞٙي ٚ لٛٔي تٙٛع ٚ ذطاؾبٖ رغطافيبيي

 ٔي ٘كبٖ ذطاؾبٖ ٔحّي تبضيد ظٔيٙٝ زض قسٜ ٍ٘بضـ ٞبي وتبة ثطضؾي. اؾت ثركيسٜ آٖ ٍ٘بضي تبضيد ٞبي ٔؤِفٝ

 اؾت قسٜ ٘ٛقتٝ ذطاؾبٖ ٔحّي تبضيد ي زضثبضٜ ٔؼبنط ي زٚضٜ زض وتبة 262 حبيط، لطٖ 70 زٞٝ ا٘تٟبي تب وٝ زٞس

 اظ ٚ اؾت قسٜ ٘ٛقتٝ 70 زٞٝ زض وتبة 121 ٚ 60 زٞٝ زض وتبة 46 ،50 زٞٝ زض وتبة 27 ،40 زٞٝ تب وتبة 68 وٝ

 ي زضثبضٜ وتبة 110 ٚ ٔكٟس قٟط ي زضثبضٜ وتبة 52 ذطاؾبٖ، تبضيد وّيبت ثب ٔطتجٍ وتبة 100 تؼساز ايٗ

 زض ذطاؾبٖ ٔحّي تبضيد ٚيؼيت اظ وّي ثطايٙس(.  102: 1392 آثبزي، حؿٗ )ثبقس ٔي ذطاؾبٖ اؾتبٖ ٞبي قٟطؾتبٖ

 ضربَ ٚ تبضيري أبوٗ ٞب، ذٛثي افتربضات، تبضيد ٌصقتٝ ٕٞب٘ٙس ٔؼبنط ٔحّي تبضيد وٝ ٔيسٞس ٘كبٖ ٔؼبنط ي زٚضٜ

 ٍ٘بضـ ٞبي اٍ٘يعٜ اظ ثؿيبضي ٚ پطزاذتٟب٘س ربٔؼٝ قسٜ َطز يب ٔٙفي ٔٛيٛػبت ثٝ وٕتط ٔحّي ٘ٛيؿٙسٌبٖ. اؾت

 تغييطاتي ضٚظ قطايٍ ثٝ تٛرٝ ثب فمٍ ٚ ٘ساقتٝ تفبٚتي لجُ ي زٚضٜ ثٝ ٘ؿجت ٔؼبنط ي زٚضٜ زض ٔحّي ٞبي تبضيد

 ٚ زاضز ٔؿتميٓ احط ذطاؾبٖ ٍ٘بضي تبضيد قىُ ٚ ٘ٛع ثط تبضيري، ٚلبيغ ٚ ؾيبؾي حٛازث ٔؼبنط تبضيد زض. اؾت ٕ٘ٛزٜ

 ؾيبؾي حٛازث ثٝ ٔزٕٛع زض أب. اؾت زضآٔسٜ ٍ٘بضـ ثٝ ؾيبؾي ٔؿبئُ ٔحٛضيت ثب ٔحّي ٞبي تبضيد اظ ثؿيبضي

 ٌطي پطؾف ٚ چٍٍٛ٘ي چطايي، وٕتط ذطاؾبٖ ٔؼبنط ٔحّي تبضيد زض آٖ، ثط ػالٜٚ. اؾت ٘كسٜ پطزاذتٝ ثبيس چٙب٘چٝ



 ثطذي ثٝ ٌبٞي وٝ ٔكٟس قٟط اظ غيط. ثبقس ٔي ػبٟٔپؿٙس ٚ ػٕٛٔي ٔحّي ٍ٘بضي تبضيد ثٝ تٕبيُ ثيكتط ٚ زاضز ٚرٛز

 تب قسٜ ثبػج ٞب، وتبة ٍ٘بضـ زض ٌطايي وّي قٟطٞب ثيكتط زض اؾت قسٜ پطزاذتٝ وتت ثؼًي زض تبضيري ٔٛيٛػبت

 وٝ زٞس ٔي ٘كبٖ آٔسٜ زض ٍ٘بضـ ثٝ ٞبي وتبة ٔحتٛاي وّي تحّيُ. ثٕب٘س ٔغفَٛ تبضيري ٔٛيٛػبت اظ ثؿيبضي

 ٞب وتبة ايٗ زض. اؾت قسٜ ٘ٛقتٝ قٟط ٔؼطفي ٚ قٟطي تبضيد ضٚيىطز ثب ثٛٔي ٔٛضذبٖ تٛؾٍ ٞب وتبة ايٗ ثيكتط

 تأِيف ثٝ آضقيٛي ٔٙبثغ ٚ اؾٙبز اظ وٕتط ي اؾتفبزٜ ٚ ٔيسا٘ي تزطثيبت لسيٕي، ٔٙبثغ اظ اؾتفبزٜ ثب ٔؤِفيٗ اوخطاً

 ذٛز ٞبي يبفتٝ ٚ ٞب زاقتٝ ثٝ ثيكتط ٘ٛيؿٙسٌبٖ اتىبي تب قسٜ ثبػج ٞب، زٚضٜ ايٗ زض آضقيٛي ٔطاوع ٘جٛز. ا٘س پطزاذتٝ

 وٝ حبِي زض ا٘س، وطزٜ اؾتفبزٜ ذٛز ٞبي وتبة زض ثٍيط٘س افطاز اظ قرهي اؾٙبز ثبقٙس تٛا٘ؿتٝ چٙب٘چٝ ٚ ثبقس

 ؾٙس ٚ ػىؽ ٔب٘ٙس آضقيٛي ٔٙبثغ ؾٟٓ. ثبقس ٔي احط وٓ ُٔٙمٝ زض ٔٛرٛز ٞبي لبثّيت ثٝ ٘ؿجت قسٜ ا٘زبْ وبضٞبي

 ذطاؾبٖ اؾتبٖ زض ٔخبَ، َٛض ثٝ. ثبقس ٔي ا٘سن ذطاؾبٖ ٌب٘ٝ ؾٝ ٞبي اؾتبٖ زض ٔحّي تبضيد ٞبي وتبة ٍ٘بضـ زض

 وبضوطزٖ ثطاي فطاٚا٘ي ٔٛيٛػبت ػّٓ، ذب٘ساٖ ٌيطي لسضت ثٝ تٛرٝ ثب اذيط، ؾبَ 150 زض ثيطرٙس ذبنٝ ٚ رٙٛثي

 ٞبي تبضيد ٔؿتٙستطيٗ ي ظٔطٜ زض ػّٓ ذب٘ساٖ اؾٙبز ثطي ٞعاض 180 ٚرٛز زِيُ ثٝ ُٔٙمٝ ايٗ تبضيد ٚ زاضز ٚرٛز

.  اؾت قسٜ ا٘زبْ آٖ زضثبضٜ تبوٖٙٛ قبذهي آحبض وٕتط أب ثبقس، ٔي وكٛض زض اي ُٔٙمٝ
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زٞٝ 

70 

 رٕغ وُ

 100 40 16 16 28 ذطاؾبٖ

 52 21 8 6 17 ٔكٟس

 17 6 3 2 6 ٘يكبثٛض

 13 7 3 ــ 3 لٛچبٖ

 13 10 1 ــ 2 ثيطرٙس

 9 5 1 ــ 3 ؾجعٚاض

 7 6 ــ ــ 1 ٌٙبثبز

 6 2 ــ 2 2 تطثت ربْ

 3 1 1 ــ 1 والت

 2 1 1 ــ ــ زضٜ ٌع

 9 6 2 ــ 1 لبئٗ

 3 3 ــ ــ ــ تطثت حيسضيٝ

 3 3 ــ ــ ــ فطزٚؼ



 4 2 ــ ــ 2 اؾفطايٗ

 1 1 ــ ــ ــ ثزؿتبٖ

 2 2 ــ ــ ــ چٙبضاٖ

 1 1 ــ ــ ــ قيطٚاٖ

 3 1 ــ ــ 2 وبقٕط

 11 - 10 1 ــ َجؽ

 3 3 - - ــ ثزٙٛضز

 262 121 46 27 68 رٕغ

 

 هشهذ در دوم جهانی جنگ هحلی اسناد

 ٔٛيٛػبت زض آضقيٛي اؾٙبز ثٝ تٛرٝ ٔيعاٖ ذطاؾبٖ، ٔحّي تبضيد زض قٛز ٔكرم وٝ آٖ ثطاي لؿٕت ايٗ زض

 قٛز ٔي آيب. قٛز ٔي پطزاذتٝ زْٚ رٟب٘ي رًٙ آضقيٛي اؾٙبز ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ػٙٛاٖ ثٝ ثبقس ٔي وٓ ا٘ساظٜ چٝ تب تبضيري

 ثبقس؟ زاقتٝ تٛا٘س ٔي ٞبيي ٚيػٌي چٝ ٔٛيٛع ايٗ قس؟ لبئُ ايطاٖ زض زْٚ رٟب٘ي رًٙ ٔحّي تبضيد ٔب٘ٙس ٔفٟٛٔي

 ثط يىؿب٘ي احطات ايطاٖ، اقغبَ ٚ زْٚ رٟب٘ي رًٙ آيب وطز؟ ثطضؾي ايطاٖ زض ضا آٖ ٔحّي ؾبذتبضٞبي تٛاٖ ٔي چٍٛ٘ٝ

 زاقتٝ لطاض يىؿب٘ي قطايٍ زض ٞب اٍّ٘يؿي اقغبَ تحت ٔٙبَك ثب ٞب ضٚؼ اقغبَ تحت ٔٙبَك ٚ زاقتٝ ايطاٖ ؾطاؾط

 زض ٞب آٖ حًٛض احطات ٚ ثيٍب٘ٝ ٘يطٚٞبي حًٛض ٔيعاٖ ٚ قطق ٚ قٕبَ ثب رٙٛة ٔب٘ٙس ٔٙبَمي رٍٙي قطايٍ آيب ا٘س؟

 رًٙ وٝ ٘يؿت قىي اؾت؟ زاقتٝ ثيٍب٘ٝ ٘يطٚٞبي حًٛض ثط احطي چٝ ٔحّي قطايٍ اؾت؟ ثٛزٜ ٔتفبٚت ُٔٙمٝ ٞط

 ٚ ثطوٙبضي ثبػج ثؼًبً وٝ ؾيبؾي ٔؿبئُ اظ غيط. اؾت زاقتٝ ايطاٖ زض ٔرتّف ٔٙبَك زض ٔتفبٚتي احطات زْٚ رٟب٘ي

 ظ٘سٌي ثط اقغبَ ايٗ احطات ثطضؾي. پطزاذتٙس زٚضٜ ايٗ زض ذٛز ػبزي ظ٘سٌي ثٝ ٔطزْ ٌطزيس ؾيبؾي ٘يطٚٞبي فطاض

 زاقتٝ لكط ايٗ ثط ضا تأحيط ثيكتطيٗ وٝ حبِي زض ٌطفتٝ، لطاض تٛرٝ ٔٛضز وٕتط وٝ اؾت ٔٛيٛػبتي ي ظٔطٜ زض ٔطزْ

 آٖ ٞبي ٚيػٌي ثٝ تٛرٝ ثب ُٔٙمٝ ٞط زض ثبيس وٝ اؾت ٔٛيٛػي تبضيري، زٚضٜ ايٗ اظ ٔطزْ ٘بضيبيتي يب ضيبيت. اؾت

 ػْٕٛ َٛض ثٝ وٝ اؾت اي ٔؿأِٝ ٔتفميٗ ٘يطٚٞبي ثسضفتبضي ٚ ٌطؾٍٙي لحُي، ٔخبَ َٛض ثٝ. ٌيطز لطاض تٛرٝ ٔٛضز

 ٘ساقتٝ ػٕٛٔيت يىؿبٖ َٛض ثٝ وكٛض تٕبٔي زض ٔؿأِٝ ايٗ وٝ نٛضتي زض اؾت ثؿتٝ ٘مف ٔطزْ اشٞبٖ زض تبوٖٙٛ

 ثسضفتبضي وٝ آيس ٕ٘ي ثط چٙيٗ ٔٛرٛز اؾٙبز ٚ قفبٞي اَالػبت فحٛاي اظ ٔكٟس زض ٞب ضٚؼ حًٛض ثطضؾي زض. اؾت

 ٔٙبَك زض ٞب ضٚؼ ٕٞيٗ وٝ حبِي زض ثبقس ٌطفتٝ نٛضت ػبزي ٔطزْ ثب ثؿتٝ ٘مف ٞب ذيّي شٞٗ زض وٝ ٔفٟٛٔي ثٝ

 اظ ثٍيطز؟ قىُ ٔتفبٚت ٘مُٝ، زٚ زض زٌٚب٘ٝ ضفتبضٞبي تب قسٜ ثبػج ػٛأّي چٝ. ا٘س زاقتٝ ٔتفبٚتي ضفتبضٞبي زيٍط

 ثٝ الساْ ٞب ضٚؼ ٔكٟس، ٔب٘ٙس ٔٙبَمي زض. ٘ساضز ٚرٛز ٔٙبَك ٕٞٝ زض احطات ثطضؾي ثطاي يىؿب٘ي ٔٙبثغ َطفي،

 ٔي ؾؼي ؾيٕٙب، ٔب٘ٙس فطٍٞٙي اثعاض َطيك اظ ٚ ثبقس ٞب آٖ ٞبي زيسٌبٜ ثيبٍ٘ط تب ٕ٘بيٙس ٔي ذبل ي ٘كطيٝ ا٘تكبض

 ٞبي ظيطقبذٝ تمٛيت ثب ضا ذٛز حًٛض ٞبي پبيٝ زيٍط، َطفي اظ ٚ ٕ٘بيٙس تمٛيت ضا ذٛز حًٛض ٞبي ظٔيٙٝ تب وٙٙس



 اظ ٔطزْ ذؿتٝ افىبض ٔصٞجي، ٔطاؾٓ ثطٌعاضي اظ ٕٔب٘ؼت ػسْ ثب ٚ ٕ٘بيٙس ٔي تمٛيت( تٛزٜ حعة )ذٛز ؾيبؾي

 ٚ لحُي ٔب٘ٙس اي ٔؿأِٝ زاضز أىبٖ ٔكٟس، ٔب٘ٙس قٟطي زض. وٙٙس ٔي رّت ذٛز َطف ثٝ ضا ضيبذبٖ ٞبي ٕٔب٘ؼت

 اظ آٔبضٌيطي ٕ٘ٛ٘ٝ، َٛض ثٝ ثٟساقتي ٚيؼيت ٔٛضز زض. ثبقس ٔتفبٚت ايطاٖ رٙٛة يب تٟطاٖ ثب آٖ ٘ٛع حتي ٚ وٕجٛزٞب

 قٟط زض ٔؿأِٝ ايٗ ثط تأحيطي چٝ ثيٍبٍ٘بٖ حًٛض زضيبفت تٛاٖ ٔي زٚضٜ ايٗ أطاو ٘ٛع ٚ ثٛزرٝ ٞب، ٔطيى تؼساز

 تأحيط ثٟساقتي ٚيؼيت زض ذبضري پعقىبٖ حًٛض يب ٚ قسٜ آٖ قسٖ ثستط يب ثٟجٛز ثبػج آيب. اؾت زاقتٝ ٔكٟس

 ؾبظ ظٔيٙٝ ؾؤاالت، ايٗ َطح اؾت؟ ثٛزٜ چٍٛ٘ٝ التهبزي ٔؤؾؿبت وبضوطز ثط ٔتفميٗ حًٛض تأحيط اؾت؟ زاقتٝ

 تٛرٝ ٔٛضز وٕتط ٚ قٛز ٔي يبز ذطاؾبٖ زض زْٚ رٟب٘ي رًٙ ٔحّي اؾٙبز ػٙٛاٖ ثٝ آٖ اظ وٝ اؾت اؾٙبزي ٔؼطفي

 ِحبِ ثٝ ٟ٘بزٞب تأحيطٌصاضتطيٗ اظ يىي ٞب آٖ تِٛيس ٔٙكأ وٝ ضٚؾت آٖ اظ اؾٙبز ايٗ اَالػبتي اضظـ. اؾت ٌطفتٝ لطاض

 آضقيٛي اؾٙبز ٟٕٔتطيٗ. اؾت زاقتٝ ٔؿتميٓ اضتجبٌ ٔطزْ ي ضٚظٔطٜ ظ٘سٌي ثب ٚ ثٛزٜ التهبزي ٚ ارتٕبػي ؾيبؾي،

. ٕ٘ٛز ثٙسي زؾتٝ ظيط نٛضت ثٝ تٛاٖ ٔي ضا زٚضٜ ايٗ زض ضيٛي لسؼ آؾتبٖ اؾٙبز ٔطوع ٔحّي

 اقتصادی اسناد

 ثط آٖ التهبزي تأحيط ٔؿأِٝ قسٜ ثطرؿتٝ ايطاٖ زض ثيٍب٘ٝ ٞبي زِٚت حًٛض اظ وٝ ٞبيي رٙجٝ تطيٗ ٟٔٓ اظ يىي

 اضائٝ التهبزي ٔطاوع ثط آٖ تأحيط ذهٛنبً ٚ تأحيطات ايٗ چٍٍٛ٘ي اظ آٔبضي تبوٖٙٛ أب ثبقس ٔي ٔطزْ ٔؼيكتي ٚيؼيت

 زض زٚضٜ ايٗ اظ ٔب٘سٜ ربي ثٝ اؾٙبز. ثبقس ٔي ظٔيٙٝ ايٗ زض التهبزي اؾٙبز يؼف آٖ، زِيُ ٟٕٔتطيٗ وٝ اؾت ٘كسٜ

 ثبقس ٔي ظٔيٙٝ ايٗ زض قسٜ ٌطزآٚضي التهبزي ٞبي ٔزٕٛػٝ تطيٗ اضظـ ثب اظ يىي ضيٛي لسؼ آؾتبٖ اؾٙبز ٔطوع

: اظ ػجبضتٙس ٞب آٖ ٟٕٔتطيٗ وٝ

 اؾٙبز. ٌطزيس افتتبح ٔكٟس زض. ـ 3131 ؾبَ زض وبضذب٘ٝ ايٗ :رضوی قذس آستاى نخریسی کارخانه اسناد- 

 زؾتٕعزٞب، پطزاذت ٔب٘ٙس وبضذب٘ٝ ازاضي - ٔبِي اؾٙبز اظ اضظقي ثب ي ٔزٕٛػٝ 5231- 0231 ٞبي ؾبَ ثيٗ ٔٛرٛز

 ٚ پبضچٝ تِٛيس ٔيعاٖ ذبضري، ٞبي قطوت ثب ؾتس ٚ زاز ٞب، ضٚؼ ٚ ٞب إِٓب٘ي ٔب٘ٙس ذبضري ٟٔٙسؾبٖ اؾترساْ ٘حٜٛ

 ذهٛنبً وبضٌطاٖ ؾيبؾي ٞبي فؼبِيت ٔطزْ، ؾّيمٝ ثط( زْٚ رٟب٘ي رًٙ زض ٔتفميٗ تٛؾٍ ٔكٟس اقغبَ )اقغبَ احط

 وبضذب٘ٝ زؾت ايٗ اظ لُؼبً. ثبقس ٔي زاضا ضا ٞٓ ثب ٔؤؾؿبت تؼبُٔ ٚ التهبزي ٔطاوع ثب ٞب ضٚؼ ثطذٛضز تٛزٜ، حعة زض

 وبضذب٘ٝ ايٗ اؾٙبز. ثبقس ٔي تبضيري اَالػبت ٘ظط اظ ثؿيبضي اضظـ ٚارس آٖ اؾٙبز ٚ ثبقس ٔي ثبلي ٞٙٛظ وكٛض زض ٞب

(. 1 قٕبضٜ ؾٙس )قٛز ٔي ظزٜ ترٕيٗ ثطي ٔيّيٖٛ يه حسٚز

 ٕ٘ي لطاض وؿي ٞط اذتيبض زض ضاحتي ثٝ وٝ ثٛزٜ ضاٞجطزي وباليي زٚضٜ ايٗ زض ثطق :هشهذ برق کارخانه اسناد- 

 لجٛو اقتطان، اؾٙبز قبُٔ 5231- 6131 ٞبي ؾبَ ثيٗ ٔكٟس ثطق وبضذب٘ٝ اظ ٔب٘سٜ ربي ثٝ اؾٙبز. اؾت ٌطفتٝ

 حسٚز اؾٙبز ايٗ. زاضز ضا اضظقي ثب اَالػبت زٚضٜ ايٗ زض ثطق تٛظيغ چٍٍٛ٘ي ٚ وبضوٙبٖ يسوي، ِٛاظْ ثطق، پطزاذتي

(. 2 قٕبضٜ ؾٙس )قٛز ٔي ظزٜ ترٕيٗ ثطي ٞعاض 002



 ازاضي اؾٙبز وٝ ثبقس ٔي وكٛض زض ٔٛرٛز وبضذب٘زبت تطيٗ لسيٕي اظ يىي آثىٜٛ لٙس :آبکوه قنذ کارخانه اسناد- 

  ثٙسي ؾٟٕيٝ وبال، ايٗ إٞيت ػّت ثٝ لٙس تٛظيغ اِٚيٝ، ٔٙبثغ تٟيٝ تِٛيس، ٘حٜٛ ي ظٔيٙٝ زض آٖ اظ ٔب٘سٜ ثبلي ٔبِي- 

. قٛز ٔي ظزٜ ترٕيٗ ثطي ٞعاض 006 حسٚز اؾٙبز ايٗ. ثبقس ٔي ثطذٛضزاض اضظـ اظ ا٘ؿب٘ي ٘يطٚٞبي ٚ لٙس

 رضوی قذس آستاى اداری اسناد

 پب٘هس ؾبثمٝ وٝ ثبقس ٔي ايطاٖ زض ازاضي ٔسٖٚ تكىيالت تطيٗ لسيٕي اظ يىي ضيٛي لسؼ آؾتبٖ ازاضي تكىيالت

 وٝ ثبليٕب٘سٜ اؾٙبز. ٘يبٔس ثٛرٛز آٖ زض اي ٚلفٝ تكىيالت، ايٗ ثٛزٖ ذهٛني ٚ ٔٛلٛفبتي ٔبٞيت ػّت ثٝ. زاضز ؾبِٝ

 ضيٛي لسؼ آؾتبٖ زض زازٜ ضخ اتفبلبت ٚ ٚلبيغ ي وّيٝ اظ وبّٔي ي ٔزٕٛػٝ ثبقس ٔي ضٚظا٘ٝ ٚ ٔبٞب٘ٝ نٛضت ثٝ

 اظ وبّٔي ٕ٘بي آٖ، ثطضؾي ثب تٛاٖ ٔي وٝ ثبقس ٔي... ٚ حمٛق ذبضري، ٘يطٚٞبي ٞب، اؾترسأي ٞب، ٞعيٙٝ قبُٔ

 ٔتفميٗ تٛؾٍ ٔكٟس قٟط اقغبَ اظ ثؼس ٚ لجُ زض اؾٙبز ايٗ ثطضؾي ثب ذهٛنبً آٚضز، زؾت ثٝ ٔطزْ ظ٘سٌي ٚيؼيت

(. 3 قٕبضٜ ؾٙس. )ٕ٘ٛز اؾترطاد قٟط ارتٕبػي تبضيد ٞبي ظٔيٙٝ زض ضا اضظقي ثب آٔبض تٛاٖ ٔي

 ثيٕبضؾتبٖ ٚ( "ع" ضيب أبْ )قبٞطيب ثيٕبضؾتبٖ اظ ثبليٕب٘سٜ پعقىي اؾٙبز اظ وبّٔي ي ٔزٕٛػٝ: پزشکی اسناد

 حًٛض ٔب٘ٙس اؾٙبزي. زٞس اضائٝ ضا ربٔؼٝ ثٟساقتي ٚ ؾالٔتي ٚيؼيت اظ وبّٔي ٕ٘بي تٛا٘س ٔي ٔكٟس قٟط لسيٓ

 ٌيطز لطاض ٔحمميٗ اؾتفبزٜ ٔٛضز تٛا٘س ٔي ٚاٌيطزاض ٞبي ٔطيًي پعقىي، ٞبي ٞعيٙٝ ِٛاظْ، تٟيٝ ذبضري، پعقىبٖ

(. 4 قٕبضٜ ؾٙس)

 علن خانذاى اسناد

 حيج اظ ٞب آٖ ٔٛلؼيت ٚ ذب٘ٛازٜ ايٗ ؾيبؾي إٞيت ِحبِ ثٝ ٞب، ؾبَ ايٗ ي ٔحسٚزٜ زض ػّٓ ذب٘ساٖ اؾٙبز ٔزٕٛػٝ

 ٔبِيبت، ٔب٘ٙس ٔٛيٛػبتي. ضٚز ٔي قٕبض ثٝ ايطاٖ زض اي ُٔٙمٝ اؾٙبز تطيٗ وبُٔ ظٔطٜ زض ٔٛيٛػي تٙٛع ٚ ثٛزٖ وبُٔ

 وٕتط تبوٖٙٛ ثطٌي ٞعاض 081 ٔزٕٛػٝ ايٗ. ثبقس ٔي اَالػبت ايٗ ي ظٔطٜ زض ٞب وٙؿٍِٛطي ثب اضتجبٌ التهبز، أٙيت،

(. 5 قٕبضٜ ؾٙس )اؾت ٌطفتٝ لطاض ٔحممبٖ تٛرٝ ٔٛضز

 شفاهی تاریخ های هصاحبه

 ٞبي ظٔيٙٝ زض ٚ قسٜ ا٘زبْ ٘ظبٔي ٘يطٚٞبي ٚ وبؾجبٖ ضا٘ٙسٌبٖ، ٔب٘ٙس ارتٕبػي ٔرتّف َجمبت ثب ٞب ٔهبحجٝ ايٗ

 قٟط زض ؾيبؾي ٞبي فؼبِيت ٚ فطٍٞٙي تحٛالت اقغبٍِطاٖ، ثب ٔطزْ ثطذٛضز چٍٍٛ٘ي ربٔؼٝ، التهبزي ٚيؼيت

. زاضز ليٕتي شي اَالػبت ٔكٟس،

 05 ثب ضا ٔٙؿزٕي ٔزٕٛػٝ ،0231 قٟطيٛض قفبٞي تبضيد تحميمبتي َطح ا٘زبْ ثب ضيٛي لسؼ آؾتبٖ اؾٙبز ٔطوع

 ايٗ زض ٔهبحجٝ ا٘زبْ ٚ افطاز پيساوطزٖ ظٔب٘ي ثؼس ػّت ثٝ چٙس ٞط. اؾت وطزٜ فطاٞٓ ظٔيٙٝ ايٗ زض ٔهبحجٝ ؾبػت

 زض نطفبً تبوٖٙٛ ٟٔٓ ايٗ. زاضز ثباضظقي اَالػبتي ثبض ٞٓ قسٜ ا٘زبْ ٞبي ٔهبحجٝ ٔؼسٚز أب ثبقس ٔي زقٛاض ظٔيٙٝ،

. اؾت ٍ٘طفتٝ لطاض ثطضؾي ٔٛضز ذطاؾبٖ زض ربٞب زيٍط زض ٚ ٌطفتٝ لطاض تٛرٝ ٔٛضز ٔكٟس



 ٌٛيب. ٌطزز ُٔطح تٛا٘س ٔي ٔحّي ٔحمك زضايت ثب ٔحُ ٞط ٞبي ٚيػٌي ثٝ تٛرٝ ثب زيٍط ٔٛيٛع ٞب زٜ ٚ اؾٙبز ايٗ

 ٔحّي ٚيػٜ تٛرٝ ٔٛضز ثبيس وٝ اؾت اي ٔؿأِٝ آٖ، ثب ٔطتجٍ ٔحّي اَالػبت ؾبظي ثطرؿتٝ ٚ ٔحّي اؾٙبز وطزٖ

 چٙب٘چٝ ظاٞساٖ ٚ ٔكٟس ثيطرٙس، تبضيد ٌطٜٚ زض زا٘كزٛيي ٞبي ٘بٔٝ پبيبٖ اظ ثطذي ا٘زبْ. ٌيطز لطاض ايطاٖ زض وبضاٖ

 ٟٕٔتطيٗ. ٕ٘بيس ايزبز ظٔيٙٝ ايٗ زض تحِٛي تٛا٘س ٔي ٌيطز لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز ٘حٛي ثٝ اتٕبْ اظ ثؼس آٖ ٔحتٛاي

  اؾت ٘كسٜ ا٘زبْ ايطاٖ زض زْٚ رٟب٘ي رًٙ تبضيد ٔؿتٙسؾبظي ٚ ٍ٘بضي ٔحّي ظٔيٙٝ زض تبوٖٙٛ وٝ زاليّي

: اظ ػجبضتؿت

 ثٛزٜ ُٔطح غطأت ٌطفتٗ ٔؿأِٝ. ـ 9831 ؾبَ اظ ٚ اؾت ٍ٘طفتٝ لطاض ايطاٖ زض رسي تٛرٝ ٔٛضز تبوٖٙٛ ٔؿأِٝ ايٗ

.  اؾت ٌطفتٝ لطاض وبض زؾتٛض زض آٖ ثٝ ٔطتجٍ اؾٙبز آٚضي رٕغ ٚ

 اؾٙبز نطفبً ٚ ٍ٘طفتٝ نٛضت زٚضٜ ايٗ ثب ٔطتجٍ تبضيري ٔساضن ٚ اؾٙبز آٚضي رٕغ زضثبضٜ ٔسٚ٘ي ٞبي تالـ تبوٖٙٛ

. اؾت قسٜ آٚضي رٕغ ايطاٖ زض اؾٙبز ٔطاوع ضؾٕي

 ػٕالً ٚ ٌطفتٝ لطاض ٞب زا٘كٍبٜ تٛرٝ ٔٛضز وٕتط آٖ ثٛزٖ ٔؼبنط ثٝ تٛرٝ ثب تبضيري زٚضٜ ايٗ ثٝ پػٚٞكي ضٚيىطز

. ٘ساض٘س ظٔيٙٝ ايٗ زض فؼبِي ٘مف ٞب زا٘كٍبٜ

. اؾت ٘كسٜ اؾتفبزٜ ٔٛيٛع ايٗ تجييٗ ثطاي ضؾب٘ي اَالع ٘ٛيٗ اثعاضٞبي اظ

 ٔٛضز رسي َٛض ثٝ آٖ ٔٛيٛػبت زأٙٝ ٚ اؾت ٘كسٜ تجييٗ زضؾتي ثٝ تبضيري زٚضٜ ايٗ پػٚٞكي ٞبي ظطفيت

. اؾت ٍ٘طفتٝ لطاض ثطضؾي

. اؾت ٘كسٜ ا٘زبْ حبزحٝ ايٗ زضثبضٜ تبوٖٙٛ نحيحي قٙبؾي ٔٙجغ

. اؾت ٍ٘طفتٝ نٛضت آضقيٛٞب زض ٔب٘سٜ ثبلي ٔحّي اؾٙبز ي زضثبضٜ نحيحي ؾٙزي ظطفيت

 کرد بایذ چه

 ي ظٔيٙٝ زض وٕي اػتٙبي لبثُ وبضٞبي ضؾٕي، ثؼس زض تبوٖٙٛ وٝ ٕ٘ٛز اشػبٖ ثبيس قسٜ ُٔطح ٔؿبئُ ثٝ تٛرٝ ثب

 ضا ظٔيٙٝ ايٗ زض ٔحّي وبضٞبي ا٘زبْ تٛلغ وٝ ايٗ ثٝ ضؾس چٝ اؾت، ضؾيسٜ چبح ثٝ ايطاٖ زض زْٚ رٟب٘ي رًٙ تبضيد

 ٚ قٛز ٔي ٔحؿٛة ٔب وكٛض تبضيد اظ رعئي ٚ افتبزٜ اتفبق ايطاٖ زض اي زٚضٜ زض ٚالؼٝ ايٗ حبَ، ٞط ثٝ. ثبقيٓ زاقتٝ

 اؾٙبز ثؼس زض ذهٛنبً ٌيطز لطاض ا٘سضوبضاٖ زؾت رسي تٛرٝ ٔٛضز ثبيس وٝ اؾت ٔؿبئّي ي ظٔطٜ زض آٖ ثٝ پطزاذتٗ

 ٞب آٖ ضفتٗ ثيٗ اظ أىبٖ ٚ ٘كسٜ آٖ ثٝ تٛرٟي ضؾٕي اؾٙبز ذالف ثط ٚ ثٛزٜ غيطضؾٕي نٛضت ثٝ ثيكتط وٝ ٔحّي

 ايطاٖ زض زْٚ رٟب٘ي رًٙ رٛا٘ت تٕبٔي نحيح ٔؿتٙسؾبظي ٔٙظٛض ثٝ ظيط پيكٟٙبزات ٔٙظٛض ٕٞيٗ ثٝ. زاضز ٚرٛز

. ٌطزز ٔي اضائٝ

.  ايطاٖ زض ٌطفتٝ ا٘زبْ وبضٞبي وٙتطَ ٚ ٞب فؼبِيت ٞسايت ٔٙظٛض ثٝ ٔطوعي تأؾيؽ- 1



 قس ذٛاٞٙس زضٌيط يب ٚ ثٛزٜ فؼبِيت ثٝ ٔكغَٛ ايطاٖ زض ظٔيٙٝ ايٗ زض وٝ ٔطاوعي ثيٗ ٕٞبٍٞٙي ثب تٛا٘س ٔي زفتط ايٗ

 زض. ثجطز ثيٗ اظ ضا آٖ ثٝ تٛرٟبت ثٛزٖ ؾيبؾي ٚ ثٛزٖ ٔمُؼي ي قبئجٝ ٚ ٕ٘بيس فطاٞٓ ضا ٞب آٖ ثيٗ اضتجبٌ ظٔيٙٝ

 ٔطزْ، اؾتفبزٜ ثطاي نحيح ٔؿتٙسات ٚ آٔبض اضائٝ ظٔيٙٝ ايطاٖ، زض قسٜ آٚضي رٕغ اَالػبت وطزٖ ٔٙؿزٓ ثب يٕٗ

. آٚضز فطاٞٓ ضا وكٛض زض ٔؿؤٚالٖ ٚ ٔحممبٖ

 ايطاٖ زض آٖ ٔٙبثغ ٚ زْٚ رٟب٘ي رًٙ ٚيػٜ ٔٛيٛػي ٌبٜ ٚة ايزبز- 2

 ثٝ ٔكغَٛ ظٔيٙٝ ايٗ زض ٌبٜ ٚة نسٞب وٝ قٛز ٔي ٔكرم ز٘يب زض زْٚ رٟب٘ي رًٙ ي ظٔيٙٝ زض ايٙتط٘ت ثطضؾي ثب

 ثٝ ضؾب٘ي اَالع أط ثٝ ذٛز، اَالػبت تٙبؾت ثٝ ٔحّي ٚ ٞبي ُٔٙمٝ ّٔي، چبضچٛة زض ٞب ٌبٜ ٚة. ٞؿتٙس فؼبِيت

 ا٘زبْ ي ظٔيٙٝ ضؾب٘ي، اَالع ٚ ٔٛرٛز اؾٙبز وطزٖ ضلٛٔي ثب تٛا٘س ٔي ٌبٜ ٚة ايٗ. ٞؿتٙس ٔكغَٛ ٔحممبٖ ٚ ٔطزْ

. ٕ٘بيس فطاٞٓ ضا ثيكتط تحميمبت

 آٖ آٚضي رٕغ ٚ ٔحّي اؾٙبز ثٝ ٚيػٜ تٛرٝ- 3

 ثبقس ٔي وبضاٖ ٔحّي ٚيػٜ تٛرٝ ٔٛضز وٝ ػبزي ٔطزْ ظ٘سٌي ثب ٔطتجٍ ذهٛنبً رًٙ ثٝ ٔطثٌٛ اَالػبت اظ ثؿيبضي

 ايٗ زض اَالػبت آٚضي رٕغ. ٘يؿت زؾت زض اَالػي آٖ اظ ٚ ٍ٘طفتٝ لطاض اي حطفٝ ٔٛضذبٖ تٛرٝ ٔٛضز ٌبٜ ٞيچ

 ضٚيىطز زٚ ثب زْٚ رٟب٘ي رًٙ اؾٙبز ذهٛل زض ٚ ثىٙس ٔحّي ٞبي پػٚٞف ا٘زبْ ثٝ قبيب٘ي وٕه تٛا٘س ٔي ظٔيٙٝ

. ٌيطز نٛضت ثبيس وبض ايٗ ػٕسٜ،

 ثٟساقتي ٚ ٔصٞجي فطٍٞٙي، التهبزي، ٚيؼيت ظٔيٙٝ زض قفبٞي اَالػبت آٚضي رٕغ: قفبٞي اؾٙبز آٚضي رٕغ- 

. ثبقس ٔي ايطاٖ زض زْٚ رٟب٘ي رًٙ ٍ٘بضي ٔحّي زض ٟٕٔي ٌبْ ٌطزز ٕ٘ي ٔٙؼىؽ ضؾٕي اؾٙبز زض ٔؼٕٛالً وٝ... ٚ

 تٛا٘ٙس ٔي وٝ افطازي ضفتٗ ثيٗ اظ ٚ زٚضٜ آٖ اظ ظٔب٘ي ثؼس ػّت ثٝ ٚ ثبقس ٔي قفبٞي تبضيد وبض ايٗ اثعاض تطيٗ ٟٔٓ

 تٛرٝ ٔٛضز ثبيس ٚ ثبقس ٔي حبَ ظٔبٖ زض وبض تطيٗ يطٚضي قفبٞي تبضيد ا٘زبْ ثٍصاض٘س اذتيبض زض اضظقي ثب اَالػبت

 زض تط وبُٔ ٚ تط ٚؾيغ نٛضت ثٝ أب قسٜ ا٘زبْ پطاوٙسٜ َٛض ثٝ ٔكٟس ٚ تٟطاٖ زض وبض ايٗ اِجتٝ. ٌيطز لطاض ٚيػٜ

. ٌطزز ا٘زبْ ثبيس رًٙ، زض زضٌيط ٔٙبَك

 تٛا٘س ٔي وٝ زاضز ٚرٛز ُٔٙمٝ ٞط زض اؾٙبزي ٔؼٕٛالً حىٛٔتي، ضؾٕي اؾٙبز اظ ذبضد: غيطضؾٕي ٔحّي اؾٙبز- 

 وبضذب٘زبت اؾٙبز ٚ ٘بٔٝ ٔهبِحٝ ٞب، ٘بٔٝ ٔجبيؼٝ ٔب٘ٙس زٞس، اضائٝ ايطاٖ اقغبَ ٚيؼيت اظ ضا اضظقي ثب اَالػبت

. ٔحّي التهبزي

 اؾٙبز رؿتزٛي زْٚ، رٟب٘ي رًٙ ثب ٔطتجٍ اؾٙبز آٚضي رٕغ ي ظٔيٙٝ زض اقتجبٞبت اظ يىي: ضؾٕي ٔحّي اؾٙبز- 

 إٞيت أب غيطٔطتجٍ، ظبٞطاً وٝ زاضز ٚرٛز ظيبزي ٔحّي اؾٙبز وٝ حبِي زض. ثبقس ٔي ٔٛيٛع ايٗ ثب ٔطتجٍ وبٔالً

 ٚ ضؾٕي ٞبي ؾطقٕبضي أالن، ٚ اؾٙبز حجت احٛاَ، حجت ٔب٘ٙس اؾٙبزي. زاض٘س زٚضٜ ايٗ ٚيؼيت تحّيُ زض ظيبزي

. ثٕٙبيس ظٔيٙٝ ايٗ زض ظيبزي وٕه ٔحمك ثٝ وساْ ٞط تٛا٘س ٔي ٘ظبٔي اؾٙبز ٚ زازٌؿتطي غيطضؾٕي،

  ػبٔٝ فطًٞٙ- 4



 ٞبيي ظٔيٙٝ زض ذهٛنبً وٝ ٌطزز ٔي زٚرب٘جٝ تأحيطٌصاضي ٚ فطٍٞٙي اذتالٌ ثبػج ٘بذٛزآٌبٜ ثيٍب٘ٝ لْٛ يه حًٛض

 ايٗ زض فبضؾي ظثبٖ زض ضٚؾي وّٕبت زضثبضٜ ٔسٚ٘ي وبض چٙب٘چٝ ٕ٘ٛ٘ٝ َٛض ثٝ. زاضز ٔؿتميٓ تأحيط ظثبٖ ٚ فطًٞٙ ٔب٘ٙس

. قس ذٛاٞس ٔكرم ثيكتط آٖ احط ٔيعاٖ ٌيطز نٛضت زٚضٜ

  زٚضٜ ايٗ ٔترهم ٔٛضذبٖ تطثيت- 5

 وٝ ٌفت تٛاٖ ٕ٘ي وٝ ٘حٛي ثٝ ثبقس ٔي ٔٛيٛػي ٔترههبٖ تطثيت ػسْ ٔؼبنط، تبضيد زض ثعضي ٔؼًالت اظ يىي

 تٛا٘س ٔي ٔترهم ٘يطٚٞبي تطثيت ثطاي ٌصاضي ؾطٔبيٝ. زاضز ٚرٛز ايطاٖ زض زْٚ رٟب٘ي رًٙ ٔترهم يه حتي

. ثبقس زاقتٝ ٕٞطاٜ ثٝ ثيكتط ٔخجت احطات

 تبضيري ُٔبِؼبت زض وٕي ٞبي ضٚـ اظ اؾتفبزٜ- 6

 آٔبض ثٝ. ثبقس ٔي تبضيري ُٔبِؼبت زض وٕي ٞبي ضٚـ اظ اؾتفبزٜ ػسْ زٚضٜ ايٗ زض ٍ٘بضي تبضيد ٔكىالت اظ يىي

 ٔي وٝ ثبقس ٔي ٞب آٖ تحّيّي ٔمبيؿٝ ٚ اؾٙبز ٚ احٛاَ حجت ٞب، ؾطقٕبضي ٔب٘ٙس آٔبضي اظ اؾتفبزٜ ثب تبضيد زضآٚضزٖ

. زضآٚضز ٕ٘بيف ثٝ تط ّٕٔٛؼ ذيّي ضا ثيٍب٘ٝ ٞبي زِٚت حًٛز احطات تٛا٘س

  خراساى هحلی تاریخ پژوهشگراى برای پیشنهاد چنذ

 رّٕٝ اظ. ٌيطز ٔي لطاض تٛرٝ ٔٛضز وٕتط وٝ زاضز ضا ذٛز ذبل اَالػبتي ٞبي اضظـ پػٚٞكي ِحبِ ثٝ ٔحّي اؾٙبز

 وٝ ايٗ ثٝ تٛرٝ ثب اِجتٝ. زٞس ٔي ٘كبٖ زٚضٜ يه زض ضا ٔحُ يه ارتٕبػي - ؾيبؾي ٚيؼيت اظ قٕبيي آٖ ٔحتٛاي

 زازٜ آٔٛظـ آٖ اظ اؾتفبزٜ ٘حٜٛ ٚ ٌطزز ٔي تٛرٝ آٖ اَالػبتي ٞبي اضظـ ٚ اؾٙبز ٔؿأِٝ ثٝ وٕتط ٞب زا٘كٍبٜ زض

 ٚ وبضثطزي ٔٛيٛػبت وٝ حبِي زض زٞٙس، ٕ٘ي ٘كبٖ ؾٙسي ٔٛيٛػبت ثٝ چٙسا٘ي الجبَ ٘يع زا٘كزٛيبٖ قٛز، ٕ٘ي

 لطاض تٛرٝ ٔٛضز وٕتط ٌصقتٝ ؾبِيبٖ زض ؾٙسي وبضٞبي ٘يع ذطاؾبٖ زض. ٕ٘ٛز پيسا تٛاٖ ٔي اؾٙبز ٔيبٖ زض ضا رسيسي

 آؾتبٖ اؾٙبز ٔطوع ٔب٘ٙس ٔطاوعي ٚرٛز أب اؾت، تٛريٝ لبثُ حسي تب آضقيٛي ٔطاوع وٕجٛز ػّت ثٝ وٝ اؾت ٌطفتٝ

. ؾبظز ٔي ٔجطٞٗ ضا اؾٙبزي ٔٙبثغ ثٝ تٛرٝ ِعْٚ آضقيٛي، ٞبي ؾيبؾت زض ٍ٘بٜ تغييط ٚ ضيٛي لسؼ

 ٔٛضز تٛا٘س ٔي ظيط ٘ىبت آضقيٛٞب، زض ٔٛرٛز اؾٙبز ٚ ذطاؾبٖ ٔحّي تبضيد ي ظٔيٙٝ زض قسٜ ا٘زبْ وبضٞبي ذالَ اظ

: ٌيطز لطاض تٛرٝ

 ٔؼبنط تبضيد زض پػٚٞكي ٟٔٓ اثعاضٞبي اظ يىي ػٙٛاٖ ثٝ قفبٞي تبضيد ثٝ تٛرٝ- 

 ٌؿتطـ ٚ ٌيطي قىُ ٞبي ظٔيٙٝ ثطضؾي ٚ آضقيٛي ٞبي ضٚظ٘بٔٝ اظ ثيكتط اؾتفبزٜ- 

 ٞب ٘بٔٝ ٚلف ٚ ٞب ٘بٔٝ ٔهبِحٝ ٔب٘ٙس ٔحّي آضقيٛي اؾٙبز اظ اؾتفبزٜ ثط ثيكتط تأويس- 

 لسيٕي اي ذب٘ٛازٜ ٚ ذب٘سا٘ي اؾٙبز ثٝ تٛرٝ- 

 تبضيري ٞبي پػٚٞف زض فيّٓ ٚ ػىؽ ٔب٘ٙس آضقيٛي ٔٙبثغ اظ ثيكتط اؾتفبزٜ- 



  ُٔٙمٝ ٞط زض ٍ٘بضي ٔحّي قرهيت ثٝ تٛرٝ- 

  وكبٚضظي ٔب٘ٙس وبضثطزي ٚ رعئي ٔؿبئُ ثٝ تٛرٝ ٚ ٞب پػٚٞف زض ؾبظي ٔٛيٛع- 

 ٔٛضزي نٛضت ثٝ آٖ تأحيط ٚ اضيي انالحبت ٔب٘ٙس ٞب آٖ ثطاي ؾبظي ٔؿأِٝ ٚ تبضيري ٔٛيٛػبت تججيٗ- 

 ثيكتط آقٙبيي ثطاي ٔكتطن ٞبي ٘كؿت ٌصاقتٗ ٚ اؾٙبز ٔطاوع ثب ثيكتط اضتجبٌ- 

 اٍّ٘ؿتبٖ ّٔي آضقيٛ ٔب٘ٙس ذبضري ٔطاوع اؾٙبز اظ اؾتفبزٜ- 

 ٞب ٘بٔٝ پبيبٖ زض تبضيري وتبثكٙبؾي يب قٙبؾي ٔطرغ ٔب٘ٙس پبيٝ وبضٞبي ثٝ ثيكتط تٛرٝ- 

 يه ا٘تربة قٛز، ٔي غفّت آٖ اظ اؾٙبزي ٚ ٔحّي تبضيد ٞبي ثطضؾي زض غبِجبً وٝ ٟٕٔي ي ٘ىتٝ فٛق ٔٛاضز ثط ػالٜٚ

 زض وٝ يٛاثُي ضػبيت ثب چبضچٛثي، چٙيٗ زض وبض ا٘زبْ نٛضت زض. اؾت ثطضؾي ٔٛيٛع ثب ٔتٙبؾت ٘ظطي چبضچٛة

. ٌطزز ٔي ثطذٛضزاض ثيكتطي غٙبي اظ ٔحتٛايي ِحبِ ثٝ پػٚٞف آٔسٜ، ظٔيٙٝ ايٗ زض تبضيري تحميك ضٚـ

 اي ٚاضٜ َطح ٚ ٘مكٝ ٘يبظٔٙس وبض ايٗ اؾت؛ ضذساز اؾٙبزِ ٚازاقتٗ ؾرٗ ثٝ ٘يبظٔٙس ٚالؼٝ، فٟٓ ثطاي تبضيد، پػٚٞكٍط

 اظ ثٟتطي زضن ثٝ ٚ ٚازاقت ؾرٗ ثٝ ضا نبٔت اؾٙبز تٛاٖ ٔي ٞب ٔسَ ٚ ٞب ٘ظطيٝ اظ ثطذي وبضثؿت ثب. اؾت پيكيٙي

(. 88: 0931 ذّيّي، )قس ٘بئُ تبضيري ضذسازٞبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هنابع

. ٘ٛيٗ: تٟطاٖ. يبض نبِح غالٔحؿيٗ ٔتطرٓ. ايطاٖ زض رٟب٘ي رًٙ(. 1363 )والضٔٛ٘ت اؾىطيٗ، .1

   :لبثُ زؾتطؼ زض [پيٛؾتٝ]"1320زضرؿتزٛي حمبيك قٟطيٛض "(.1392)آشضي ذبوؿتط، غالٔطيب  .2

http://ohwm.ir/show.php?id[10/6/1392                                                  ] 

[ ثطاي ]قيربٖ، ٔحٕس زٞمي، ٔطازي قٟطيبض ٘ظط ظيط. زْٚ رٟب٘ي رًٙ اظ اؾٙبزي(. 1392 )اوجط ػّي ثبيٍي، .3

. ايطاٖ اؾالٔي رٕٟٛضي ضيبؾت وتبة؛ ذب٘ٝ: تٟطاٖ. رٕٟٛض ضئيؽ زفتط اَالػطؾب٘ي ٚ اضتجبَبت ٔؼبٚ٘ت

 ٘بٔٝ پبيبٖ. "ٔؼبنط زٚضٜ زض ذطاؾبٖ ٔحّي ٍ٘بضي تبضيد ٔجب٘ي تحّيّي ثطضؾي"(. 1392 )اثٛاِفًُ آثبزي، حؿٗ .4

. انفٟبٖ زا٘كٍبٜ ا٘ؿب٘ي، ػّْٛ ازثيبت ٔحّي، تبضيد زوتطي

 ثبظ ثطاي ٔتغيطٜ زض ٔسِي پيكٟٙبز تبضيري، ٞبي پػٚٞف زض اؾٙبز ٔٙس ٘يت ثبظذٛا٘ي"(. 1390 )ٔحؿٗ ذّيّي، .5

. 92-59 ٞفتٓ، قٕبضٜ زْٚ، ؾبَ فطٍٞٙي، تبضيد ُٔبِؼبت. "ايطاٖ ٔؼبنط تبضيد ضذسازٞبي تفؿيط

 ظيٛيبض، فطٞبز ٘ظط ظيط. زْٚ رٟب٘ي رًٙ زض ايطاٖ اقغبَ اظ اؾٙبزي(.  1390 )زيٍطاٖ ٚ ؾزبز؛  ٌّٛرٝ، ضاػي .6

. وتبة ذب٘ٝ: تٟطاٖ. رٕٟٛضي ضيبؾت اؾٙبز ٚ پػٚٞف ٔطوع[ ثطاي]

. 34 ـ ،4 زٚضٜ پٙزٓ، ؾبَ. ظٔب٘ٝ ٘كطيٝ.  "ذطاؾبٖ زض ذبضري ٞبي وٙؿٍِٛطي"(. 1385 )حٕيسضيب ضًٔب٘ي، .7

( فطٚضزيٗ)

. ّٔي زا٘كٍبٜ: تٟطاٖ. رٟب٘ي زْٚ رًٙ زض ايطاٖ(. 1355 )احٕسػّي ؾپٟط، .8

 ٔزّؽ رٟب٘ي، زْٚ رًٙ آؾتب٘ٝ زض فبضؼ تحٛالت اظ ذبَطاتي: ضٚظٌبض ٌع٘س(. 1379 )٘هطاهلل پٛضفبَٕي، ؾيف .9

. قيطاظٜ پػٚٞف ٚ ٘كط: تٟطاٖ. 1317 ـ 1325 آشضثبيزبٖ، ثحطاٖ ٚ چٟبضزٞٓ

   :لبثُ زؾتطؼ زض [پيٛؾتٝ]. "زؾتبٚضز حًٛض ٔتفميٗ زض ؾجعٚاض"(.1391)قٕؽ آثبزي، حؿٗ  .10

[6/01/1931 ]di?php .wohs /ri.narwod.www //:http 

: تٟطاٖ. زْٚ رٟب٘ي رًٙ زض ايطاٖ قٕبِي ٔٙبَك ٚ ذعض زضيبي اؾٙبز ٌعيسٜ(. 1375 )ٔيٙب اضقبزي، ظٟيط٘ػاز .11

. ا٘تكبضات ٚ چبح ٔٛؾؿٝ ذبضرٝ، أٛض ٚظاضت
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 1321ٕ٘ٛ٘ٝ اؾٙبز ازاضي آؾتبٖ لسؼ زض ؾبَ : 3ؾٙس قٕبضٜ 

  45756:  ؾٙس قٕبضٜ
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 ازاضٜ ٔأٔٛض/ 79،85،90  حؿبثساضي، ازاضٜ حؿبثساض/ 79،85  حؿبثساضي، ازاضٜ ضؾيسٌي زايطٜ ضئيؽ رالَ، ٔحٕٛزي،

 حؿبثساضي، ازاضٜ نٙسٚق ٔتهسي/ 79،90  حؿبثساضي، ازاضٜ زضآٔس تكريم ضئيؽ قٟبثي، ٘بظٓ/ 79  حؿبثساضي،

/ 85،1335  حؿبثساضي، ازاضٜ ضئيؽ رالَ، ٔحٕٛزي،/ 82،1193  حؿبثساضي، ازاضٜ ضئيؽ حؿيٗ، ؾؼيس،/ 80،1192 

 حؿبثساضي ضئيؽ اوجط، ػّي قٟطيبضي،/ 97،103،108  ضيٛي، لسؼ آؾتبٖ وبضپطزاظي ازاضٜ ضئيؽ ٔطتًي، ٔكطف،

/ 97،103  وبضپطزاظي، ازاضٜ ا٘جبضزاض/ 97،103،108  وبضپطزاظي، ازاضٜ ذطيس وبضپطزاظ/ 97،103،108  وبضپطزاظي، ازاضٜ

 ظٚاضي، ٟٕٔب٘رب٘ٝ آقپع/ 97،103،108  وبضپطزاظي، ازاضٜ أٛاَ ٔتهسي/ 97،103  وبضپطزاظي، ازاضٜ حؿبثساض

 ظٚاضي، ٟٕٔب٘رب٘ٝ زاض قطثت/ 116،122،126  ظٚاضي، ٟٕٔب٘رب٘ٝ ٔتهسي رؼفط، فب٘ي،/ 113،114،116 

 ا٘تمبَ/ 116،122،126  ظٚاضي، ٟٕٔب٘رب٘ٝ قٛي ظطف/ 116،122،126  ظٚاضي، ٟٕٔب٘رب٘ٝ ٔأٔٛض/ 116،122،126 

/ 134،140  ٔؿتغالت، ازاضٜ حؿبثساض/ 134،140  ٔؿتغالت، ازاضٜ ضئيؽ ٔحٕٛز، احٕسي،/ 120،122  وبضوٙبٖ،

/ 134،140  ٔؿتغالت، ازاضٜ حجبت/ 134،140  ٔؿتغالت، ازاضٜ ٘ٛيؿٙسٜ/ 134،140  ٔؿتغالت، ازاضٜ ؾطتحهيّساض

 ازاضٜ ِِٛٝ آة ٔتهسي/ 134،140،148  ٔؿتغالت، ازاضٜ ٔيطاة/ 134،140  ٔؿتغالت، ازاضٜ اربضات ٔتهسي

 أالن، ازاضٜ ثبظضؼ/ 134،140،148  ٔؿتغالت، ازاضٜ ضئيؽ ػجساِحٕيس، ِٔٛٛي،/ 134،140،148  ٔؿتغالت،



 ازاضٜ ضئيؽ ٘ظبْ، قٟيسي،/ 156،162  أالن، ازاضٜ ٔمٙي/ 156،162،167  أالن، ازاضٜ ٟٔٙسؼ/ 156،162،167 

 ذعا٘ٝ، ازاضٜ ثبيٍبٖ/ 172،176  ذعا٘ٝ، ازاضٜ زفتطزاض/ 172،176  ذعا٘ٝ، ازاضٜ تحهيّساض/ 172،176،180  ذعا٘ٝ،

 ػجساِطيب، ثٗ ػجساِؼّي اٚوتبيي،/ 172،176،180  ذعا٘ٝ، ازاضٜ حؿبثساض/ 172،176  ذعا٘ٝ، ازاضٜ ثبف لبِي/ 172،176 

 اثَٛبِت، وتبثساضي، ضيٛي/ 184،188،192  وتبثرب٘ٝ، ٘ٛيؽ فٟطؾت ٟٔسي، ٚاليي،/ 192،451،184  وتبثرب٘ٝ، ضئيؽ

 ٔصٞت ضيب، ٔحٕس ثطٚؾبٖ،/ 184،188  وتبثرب٘ٝ، وتبثساض ٞبقٓ، ريفب٘ي، ضيٛي/ 184،188  وتبثرب٘ٝ، وتبثساض

/ 184،188  وتبثرب٘ٝ، ٘ٛيؿٙسٜ رٛاز، ٚالفي،/ 184،188  وتبثرب٘ٝ، ٔٛظع حؿيٗ، وتبثساضي،/ 184،188  وتبثرب٘ٝ،

 اوجط، حبفظيبٖ،/ 184،188  وتبثرب٘ٝ، نحبف آلب، ٔيطظا حبفظيبٖ،/ 184،188  وتبثرب٘ٝ، نحبف انغط، ػّي حبفظيبٖ،

 زِٚت پبؾجبٖ/ 199،197  ٔهحح،/ 184،188  وتبثرب٘ٝ، ػجساِطحيٓ،نحبف ٘زفيبٖ،/ 184،188  وتبثرب٘ٝ، نحبف

 زثيطٔٙف،/ 201،218  تكطيفبت، ازاضٜ ٔؼبٖٚ ػّي، ٘زفي،/ 201،218،238  تكطيفبت، ازاضٜ ضئيؽ ٔحٕسٞبقٓ، قبٞي،

/ 201،218  تكطيفبت، ازاضٜ وّيسزاض/ 201،218  تكطيفبت، ازاضٜ ثبيٍبٖ/ 201،218  تكطيفبت، ازاضٜ زفتط ضئيؽ ٔٛؾي،

/ 201،218  تكطيفبت، ازاضٜ حطْ ثبْ فطاـ/ 201،218  تكطيفبت، ازاضٜ ؾبظ ؾبػت/ 201،218  تكطيفبت، ازاضٜ آثساض

/ 201،218  تكطيفبت، ازاضٜ ٔؼٕبض/ 201،218  تكطيفبت، ازاضٜ ٘مبـ/ 201،218  تكطيفبت، ازاضٜ ٔبِي أٛض ٔتهسي

 تكطيفبت، ازاضٜ پبؾجبٖ/ 219،221  تكطيفبت، ازاضٜ پبؾساض/ 202،219  تكطيفبت، ازاضٜ أب٘بت ٔتهسي

 فطاـ/ 229،250  زاضاًِيبفٝ، ذُيت ثبلط، ييبءاِحك،/ 229،228،240  تكطيفبت، ازاضٜ ذٛاٖ لطآٖ/ 222،223،238 

 چي، ٘مبضٜ/ 229،250  ثبقي، چي ٘مبضٜ ػّي، ٔحٕس قىٛٞي، ثبقي/ 229،250،368  ٔؤشٖ،/ 229،250  زاضاًِيبفٝ،

/ 261،265،324  ضيب، أبْ ثيٕبضؾتبٖ قٟطثب٘ي پبؾجبٖ/ 259  ضيب، أبْ ثيٕبضؾتبٖ وبضپطزاظي ثرف/ 229،250،368 

 ضيب، أبْ ثيٕبضؾتبٖ رطاح پعقه فطاتكيه، ثبضٚخ،/ 269،310،343  ضيب، أبْ ثيٕبضؾتبٖ ٔسيط ٞبٔط، قالن،

 ثيٕبضؾتبٖ ٔؼبٖٚ ضاز، ؾبٔي/ 269،310،343  ضيب، أبْ ثيٕبضؾتبٖ پطتٛقٙبؾي وبضقٙبؼ وبتٗ، اقتبيٗ،/ 269،310 

 ثيٕبضؾتبٖ وبضپطزاظي ضئيؽ اثٛاِفًُ، وبضآٔٛظ،/ نفحبت ثطذي ضيب، أبْ ثيٕبضؾتبٖ پطؾتبض/ 273،347  ضيب، أبْ

 ضيب، أبْ ثيٕبضؾتبٖ احبحيٝ ا٘جبضزاض/ 277،302  ضيب، أبْ ثيٕبضؾتبٖ تساضوبت ٔتهسي/ 277،302  ضيب، أبْ

 ثبيٍبٖ/ 277،302  ضيب، أبْ ثيٕبضؾتبٖ ذطيس وبضپطزاظ/ 277،302  ضيب، أبْ ثيٕبضؾتبٖ ٔهبِح ا٘جبضزاض/ 277،302 

 ضيب، أبْ ثيٕبضؾتبٖ ٘ٛيؽ ٔبقيٗ/ 280،286  ضيب، أبْ ثيٕبضؾتبٖ حجبت/ 277،302  ضيب، أبْ ثيٕبضؾتبٖ

 ضفتٍط/ 280،303،555  ضيب، أبْ ثيٕبضؾتبٖ ؾبظ حّجي/ 280،303  ضيب، أبْ ثيٕبضؾتبٖ چي تّفٗ/ 280،361،303 

/ 281،286  ضيب، أبْ ثيٕبضؾتبٖ زاضٚؾبظ/ 280  ضيب، أبْ ثيٕبضؾتبٖ آقپع/ 280،300،304  ضيب، أبْ ثيٕبضؾتبٖ

 ضيب، أبْ ثيٕبضؾتبٖ ظٖ تّٕجٝ/ 283  ضيب، أبْ ثيٕبضؾتبٖ ذيبَٝ/ 283،286،314  ضيب، أبْ ثيٕبضؾتبٖ اتٛوف

/ 301  ضيب، أبْ ثيٕبضؾتبٖ آظٔبييكٍبٜ انُجُ ٔأٔٛض/ 286،314  ضيب، أبْ ثيٕبضؾتبٖ قٛي ضذت/ 295،301 

/ 382،384،385  قٙبؾبيي، وبضت/ 371  ثبقي، ثبغجبٖ اوجط، ػّي َٟطا٘ي، غالٔي/ 358  ضيب، أبْ ثيٕبضؾتبٖ حؿبثساض

 حك/ 428،429  ٔؿبػسٜ،/ 420  ثبقي، ذٛاٖ ٘بٔٝ ظيبضت اؾساهلل، ظيبضتي،/ 419  ا٘ؼبْ،/ 410،416،417  ٞب، ػطيًٝ

 ؾًٙ/ 444  ٞب، ٔزّٝ/ 442  ضيب، أبْ ثيٕبضؾتبٖ زاضٚذب٘ٝ/ 437،438،441  ٞب، ضٚظ٘بٔٝ/ 437،438،439  اقتطان،

/ 464  ٞب، وتبثرب٘ٝ/ 459،460،461  اِتحطيط، ِٛاظْ/ 449،702،703  ،(ٔكٟس )ٌُ چكٕٝ ٔؼسٖ/ 449  ٔؼس٘ي، ٞبي

 ٘زبض،/ 547،1467  فطٚـ، ثّٛض/ 545،711،871  فطـ،/ 542،566  ضفٌٛط،/ 538،711  پبضچٝ،/ نفحبت اوخط ٞب، وتبة



 ذطاظي،/ 595  تّفٗ، لجى/ 576،1307  ثعاظ،/ 575  ظضٌط،/ 570،571،1265  ؾطاد،/ 567،569،1575  ؾبظ، لفُ/ 563 

 فطٚـ، ٔكطٚة/ 631  فطٚـ، ضً٘/ 615،619،1127  ٔؿٍط،/ 612  ؾبظ، اِه/ 609  چي، غطثبَ/ 597،621،1457 

/ 658،659،660  ،(ع )ضيب أبْ حطْ/ 651،1181  فطٚـ، ؾفبَ/ 651،1151  ٞب، ٌعاضـ/ 641،645  ثبقي، ظضٌط/ 635 

 زضذتبٖ،/ 690،691  لُبػي،/ 680،681،682  ٔبِساض،/ 675  فطٚـ، ربضٚ/ 669  ؾفيسٌط،/ 668  وٙتطاتچي،

/ 695  چبزضزٚظ،/ 694  ٔؿتأرطاٖ،/ 694  اربضٜ،/ 690،691،693  ،(اؾسي ذيبثبٖ )وٛٞؿٍٙي ذيبثبٖ/ 690،691،694 

/ 732،733  ؾٝ، نسي ٔبِيبت/ نفحبت ثطذي ٞب، ٔبِيبت/ 706،732،733  لپبٖ، ػٛاضو/ 705،708،710  ثبض٘بٔٝ،

 وٛثي ثبضٚت ثبؽ/ 790،818  ذطاؾبٖ، فالحتي ؾٟبٔي قطوت/ 743،810  ٌبضيچي،/ 739،740،848  قىٗ، ٞيعْ

 رؼفط، ٔيطظا ٔسضؾٝ/ 841  ثبضثط،/ 871،1484  اي، ٔٛظٜ اقيبي/ 794،1475،1498  ثصضفطٚـ،/ 793،797  ،(ٔكٟس)

 ٘ساف،/ 857  ٞب، رّؿٝ نٛضت/ نفحبت ثطذي حُٕ، وطايٝ/ نفحبت ثطذي حٕبَ،/ 855،1486  حساز،/ 843 

 فطيٕبٖ،/ نفحبت ثطذي تٍّطاف،/ نفحبت ثطذي پؿت، لجى/ 884  ،(ٔكٟس )احٕسآثبز ٔعضػٝ/ 859،1516،1363 

 ضيٛي، لسؼ آؾتبٖ نٙسٚق ضئيؽ اػتًبزپٛض،/ 1175،1182،1185  ٔأٔٛضيت،/ 1173،1201  چي، تّفٗ/ 1332 

/ 1216،1234  چبضپبيبٖ،/ 1216،1224  زاضاِتِٛيٝ، انُجُ/ 1216،1457،1756  ػُبض،/ 1216  فطٚـ، نبثٖٛ/ 1193 

 ضئيؽ قيجب٘ي،/ نفحبت ثطذي أالن،/ 1284  اِعحٕٝ، حك/ نفحبت ثطذي ضٚقٙبيي،/ 1234،1235،1236  ثٙس، ٘ؼُ

 قبٞپٛض، زاضاِتطثيٝ/ 1391،1392  ذيبٌ،/ 1390،1391،1400  پٛقبن،/ 1338،1339  فطيٕبٖ، ٚاٌصاضي أالن ازاضٜ

 پصيطايي،/ 1426  ٌط، ضيرتٝ/ 1421،1422  وفبـ،/ 1414،1415،1416  زٚظ، والٜ/ 1400،1401 

 ؾرٙطا٘ي،/ 1456  ثبقي، ذُيت ػٕبزلٙسٞبضي،/ 1455،1623،1557  غصايي، ٔٛاز تأٔيٗ/ 1447،1450،1454 

 ،(آظازي نحٗ )رسيس نحٗ/ 1457،1694  ؾمب،/ 1457  فطٚـ، قيطيٙي/ 1456،1466،1458  ٔصٞجي، اػيبز/ 1456 

/ 1498،1543  ٔمٙي،/ 1497  ثطي، ؾًٙ وبضذب٘ٝ/ 1684  اثعاضچي،/ 1471  فطٚـ، آٞٗ/ 1466  پبزاـ،/ 1463 

 ٌطٔبيكي، ٚؾبيُ/ 1505،1506  ،(ٔكٟس )ضيٛاٖ ثبؽ/ 1536،1503  چي، ؾٛٞبٖ/ 1500،1649،1502  ػىبؼ،

 رصأي/ 1551،1552،1553  ٔبِي، ٞبي وٕه/ 1551  ٘ٛا٘رب٘ٝ،/ 1544  قرهي، ٞبي ذب٘ٝ/ 1510،1521،1519 

 لهبة،/ 1559،1630  ،(ٔكٟس )آثبز احٕس ثبؽ/ 1558،1611  ذب٘ٝ، رصأي آقپعذب٘ٝ/ 1558،1572،1561  ذب٘ٝ،

 ذب٘ٝ، رصأي حٕبٔي/ 1583،1686،1606  ذب٘ٝ، رصأي ٔتهسي ٞبزي، ٔيطظا حؿيٙي،/ 1565،1573،1724 

 ذب٘ٝ، رصأي ا٘جبضزاض/ 1582،1650  ذب٘ٝ، رصأي ذبزْ/ 1582،1650  ذب٘ٝ، رصأي آقپع/ 1582،1650 

/ 1608،1645،1644  ٔكٟس، قٟطزاضي ٔتٛفيبت ازاضٜ/ نفحبت ثطذي رصأيبٖ،/ 1585،1651  قٟطيٝ،/ 1582،1651 

 فطٚـ، ؾجعي/ 1648  ػالف،/ 1642،1643  ٔيط، ٚ ٔطي/ 1642،1643  تسفيٗ،/ 1613،1687  ثمبَ،

 ظٚاضي، ذب٘ٝ ٟٕٔبٖ/ 1695،1696،1731  ظٚاضي، ٟٕٔب٘رب٘ٝ ثيبض ذطد/ 1694  وف، آة/ 1688،1690،1716 

/ 1701  ضًٔبٖ، ٔبٜ/ 1700،1701  افُبض،/ 1708،1713،1722  ظٚاضي، ذب٘ٝ ٟٕٔبٖ آقپعذب٘ٝ/ 1695،1696،1731 

 فطٚـ، ظغبَ/ 1705،1757،1706  ٘صٚضات،
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  45738:  ؾٙس 

  اَٚ ٔبٞٝ ؾٝ زض لسؼ آؾتبٖ حؿبثساضي ازاضٜ اؾٙبز:  ػٙٛاٖ

 ٔميٓ پعقه/ 2،194  قٟط، ثيٕبضؾتبٖ ضئيؽ احٕس، ؾبالضي،/ نفحبت ثطذي قٟط، ثيٕبضؾتبٖ/ 1321 :  تٛنيفٍط

 قٟط، ثيٕبضؾتبٖ آثساض/ 2،194  قٟط، ثيٕبضؾتبٖ پطؾتبض/ 2،194  قٟط، ثيٕبضؾتبٖ ؾطپطؾتبض/ 2،194  قٟط، ثيٕبضؾتبٖ

 ثيٕبضؾتبٖ ٚنبَ/ 5،197  قٟط، ثيٕبضؾتبٖ اتٛوف/ 5،197  قٟط، ثيٕبضؾتبٖ ذب٘ٝ قٛي ضذت ؾطپطؾت/ 5،197 

 ثيٕبضؾتبٖ ضفتٍط/ 5،197  قٟط، ثيٕبضؾتبٖ ضٚة ٚ ضفت ٔأٔٛض/ 5،197  قٟط، ثيٕبضؾتبٖ قٛي ضذت/ 5،197  قٟط،

/ 10  رطاحي، تزٟيعات ٚ ٚؾبيُ/ 6،198  قٟط، ثيٕبضؾتبٖ پبؾجبٖ/ 6،198  قٟط، ثيٕبضؾتبٖ ثبغجبٖ/ 5،197  قٟط،

 ثيٕبضؾتبٖ آثساضذب٘ٝ/ نفحبت ثطذي ٞب، ٘بٔٝ/ نفحبت ثطذي قٟط، ثيٕبضؾتبٖ زاضٚذب٘ٝ/ نفحبت ثطذي ٚنَٛ، لجى

 قيط/ 34،82  اربضٜ،/ 30  لهبة،/ نفحبت ثطذي ٔٛازغصايي، تأٔيٗ/ نفحبت ثطذي ؾبذتٕب٘ي، ٔهبِح/ 21  قٟط،

 قٟط، ثيٕبضؾتبٖ ٔؿطي ثرف/ نفحبت ثطذي تؼٕيط،/ 46  قٟط، ثيٕبضؾتبٖ ذب٘ٝ قٛي ضذت/ 42  فربض،/ 38  فطٚـ،

 ٞبي ؾطٚيؽ/ 85  قٟط، ثيٕبضؾتبٖ رطاحي ثرف/ 81  ثٟب، اربضٜ/ 61،62  ٘زبض،/ نفحبت ثطذي ثٙب،/ 58  ؾٛذت،/ 53 

 فطٚـ، ضً٘/ 102،112  ٔؿٍط،/ 91،179  قٟط، ثيٕبضؾتبٖ َجي ثرف/ 91  ٔؿي، ظطٚف/ نفحبت ثطذي ثٟساقتي،

/ 194  قٟط، ثيٕبضؾتبٖ وبضپطزاظي ضئيؽ اثٛاِفًُ، وبضآٔٛظ،/ 192  اِعحٕٝ، حك/ 187  اِتحطيط، ِٛاظْ/ 127،136،164 

 ثيٕبضؾتبٖ حجبت/ 196  قٟط، ثيٕبضؾتبٖ وبضپطزاظي ثرف ا٘جبضزاض/ 196  قٟط، ثيٕبضؾتبٖ وبضپطزاظي ثرف حؿبثساض

قٟط،  ثيٕبضؾتبٖ اَالػبت ٔتهسي/ 196  قٟط، ثيٕبضؾتبٖ ضؾبٖ ٘بٔٝ/ 196  قٟط، ثيٕبضؾتبٖ ثبيٍبٖ/ 196  قٟط،

 1321ٕ٘ٛ٘ٝ اؾٙبز ػّٓ زض ؾبَ :5ؾٙس قٕبضٜ

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 ٔتفطلٝ زضايٗ زٚضٜ اؾٙبز ٕ٘ٛ٘ٝ ػٙٛاٖ

 آؾتبٖ تِٛيت اؾتمطايي ٚ قبٞٙكبٞي ثب٘ه اتجبع، أٛض ذهٛل زض اٍّ٘يؽ ٚ ضٚؼ وٙؿٍِٛطي ٔىبتجبت:31439

 ـ1321 .- لسؼ

  1321 .- فطٚضزيٗ ثٝ ٔطثٌٛ قىط ٚ لٙس وٛپٗ ٕ٘ٛ٘ٝ:57869

  ـ1321 -1322.- ٟ٘جٙساٖ زض آفت ثطٚظ ٚ ثيطرٙس زض تيفٛؼ ثيٕبضي اظ رٌّٛيطي ا٘زٕٗ تكىيُ:71538

 1321 .- وُ زاضي ذعا٘ٝ نبزضٜ ػٕٛٔي اضظاق تٛظيغ ٞبي وٛپٗ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ يه:72682

 ٘بٖ تبٔيٗ لبئٙبت، ٚ ؾيؿتبٖ اٞبِي ثيٗ زض ٘يبظ ٔٛضز ذٛاضٚثبض زيٍط ٚ لٙس وٛپٗ تٛظيغ پيطأٖٛ ٔىبتجبتي75280

 ـ1321 -1322.- ٔهطفي

 ٚ ثبظضٌب٘بٖ تٛؾٍ ارٙبؼ ٔٛرٛزي ٚ ٔحهَٛ ٔيعاٖ اػالْ ٚ آٖ ارطاي َطظ ٚ احتىبض ٔٙغ لبٖ٘ٛ ٚيغ: 74297

 ـ1321 .- ٔصوٛض لبٖ٘ٛ ارطاي ٘ظبضت ازاضٜ ثٝ وبضذب٘زبت

 ٚ ٔؿبفطيٗ ٔطزْ، ثيٗ ٔهطفي ٘بٖ ا٘ساظٜ ثٝ تٛظيغ زض وٙتطَ رٟت ثٝ ذٛاضثبض وٕيؿيٖٛ ثبظضؼ ثٝ زؾتٛض:74298

 .ـ1321 .- فطٚـ رٟت ظاٞساٖ ثٝ ثيطرٙس اظ ضا٘ٙسٌبٖ تٛؾٍ ٘بٖ ظيبزي ٔمساض لب٘ٛ٘ي غيط ذطٚد إً٘بْ ثٝ ضا٘ٙسٌبٖ

 اضؾبَ ٘حٜٛ پطؾّٙي، أٛض لجيُ اظ ٔٛيٛػبتي زض لسؼ آؾتبٖ زٚايط ثب ٔطتجٍ ٞبيي ٘بٔٝ ثرف ٔزٕٛػٝ: 79460

 ثطاي اٍّ٘يؿي ظثبٖ تسضيؽ ٘ٛيؿي، ٌعاضـ َطيمٝ ٔؼتبز، وبضوٙبٖ ثٝ اذُبض أالن، اربضٜ ٞب، ثبيٍب٘ي ثٝ ٞب پطٚ٘سٜ

 ـ1321 -1335.- قبٞطيب ثيٕبضؾتبٖ ٘بٔٝ آئيٗ پطؾُٙ،

 اظ ثطذي قسٖ ٔفمٛز قبٞپٛض، زاضاِتطثيٝ ثٝ زاضاِتطثيٝ رٙت ؾبثك پطٚضقٍبٜ ؾبذتٕبٖ ٔٛلتي ٚاٌصاضي: 94405

 تحَٛ ٚ تحٛيُ ٚ ِٟؿتب٘ي ٟٔبرط وٛزوبٖ ؾطپطؾت ثٝ الالْ اظ ثركي تحٛيُ ربثزبيي، ٍٞٙبْ قسض پطٚضقٍبٜ ٚؾبيُ

ٝ ٞب  ـ1320 -1321.- احبحي

 ثيٕبضؾتبٖ تٛؾٍ آٖ تٟيٝ ٚ رطاحي لؿٕت ثطاي الؾتيىي زؾتىف ذطيس رٟت الظْ اػتجبض تبٔيٗ: 94416

 . ـ1321 -1323.- تٟطاٖ اظ ٔكٟس آٔطيىبيي

 ـ1322 -1323.- آؾتب٘مسؼ االؾترساْ رسيس وبضٔٙساٖ ٚ ٔٛلت وبضٌطاٖ زؾتٕعز ثطزضآٔسٚ ٔبِيبت نٛضت:94545

ٖ آثبز لطيٝ اظ ذطاؾبٖ فالحتي قطوت آٔبضٌيطي: 1116999  پعقىي، ظضاػي، لٙبيي، أٛض ٔٛضز زض ثبذعض زٞؿتبٖ ٔطزا

 . ـ1322 .- آٖ ػٛايس ٚ رٕؼيتي

 لٙبيي، أٛض ٔٛضز زض ٔكٟس ٚاليت ٔيبٖ زٞؿتبٖ رطٔك ٌطٔٝ، لطيٝ اظ ذطاؾبٖ فالحتي قطوت آٔبضٌيطي: 111703

  .ـ1322 .- آٖ ٔحهٛالت ػٛايسٚ ٚ رٕؼيتي پعقىي، ظضاػي،


