
 بالقنا زا سپ یناریا ناگشیپتسایس نایم یگداوناخ یاھدنویپ یھتشر
 یدرجورب دازرھم

 
 :تشاگنیم نینچ ،ناریا یھعماج و تسایس نیبزیت یهدنھوژپ ردنیاب درانوئل ،نیا زا رتشیپ هدسمین زا شیب

 ».دیآیم رامش ھب یگداوناخ لوا ھجرد فیلکت کی ماقم و تردق ھب شیوخ و موق ِندیشکرب ناریا رد«
 ناشیا راتفر زا یرتفرژ کرد ھب بالقنااسپ نازروتسایس نایم یدنواشیوخ یاھدنویپ نوچ و دنچ زا یھاگآ کشیب
 مشچ شیپ ار یناحور دنمتردق نادناخ تشھ نایم اھدنویپ نیا زا یاھتشر ادتبا ،ور شیپ راتشون رد .دناسریم یرای
 نایم یگداوناخ یاھیگتسباو و اھیگتسب زا یشرازگ ھب ،هاگنآ .میاھتسُج ناشن نانآ فرگش یگدینتمھرد زا و میاهدیشک
 هدیناود ھشیر یمالسا یروھمج یسایس هاگتسد رد اجک ات یرالاسدنواشیوخ میھد ناشن ات میاھتخادرپ ناگشیپتسایس رگید
 .تسا
 :میدنمزاین ھتکن دنچ یروآدای ھب زیچرھ زا شیپ

 :تسا هدش هدیناجنگ یرتشیب یاھهداد اھتسرھف نیرد ھچرگ ،تسا ریز باتک رد اھتسرھف نیا هاگتساخ .1
Mehrzad Boroujerdi and Kourosh Rahimkhani, Postrevolutionary Iran; A Political 
Handbook (Syracuse University Press, 2018), pp. 796-805. 

 ،سلجم ناگدنیامن ،هوق ھس نارس ،ناریزو ینعی - تردق مرھ یالاب نازروتسایس ھب یگداوناخ یاھدنویپ یسررب رد .2
 .میاهدرک هدنسب - هاپس و شترا ناریما و ناگربخ سلجم و ماظن تحلصم صیخشت و نابھگن یاروش یاضعا

 .تسا هدمآ الاب باتک رد ناسک نیا یھمانراک و ھمانیگدنز .3
 .میاهدرک هدنسب یببس و یبسن کیدزن یاھدنویپ شیامن ھب .4
 یسایس راک دوخ ،دنیاھتسرھف نیا نازروتسایس یخرب یھجیتن ای هون ،داماد ،سورع ،رسمھ ھک یناسک یمامت .5
 .تسا هدش هدرب مان ناشیا زا اھدنویپ ندرک راکشآ یارب اھنت و دنرادن

 .تسا هدشن رارکت مود تسرھف رد ،تسا هدمآ )یناحور یهداوناخ تشھ یهرابرد( تسخن تسرھف رد ھک یناسک مان .6
 .تسا دازآ یناسریھاگآ یارب اھتسرھف نیا رشنزاب .7
 .دیریگب سامت ریز یناشن اب فطل ھب اھهداد ھب ندوزفا ای و اھاطخ یروآدای یارب .8
 mborouje@syr.edu :یکینورتکلا تسپ
 4055-885-315 :نفلت
 https://t.me/mehrzadBoroujerdi :مارگلت
 

 ینیمخ یهداوناخ
 و یوفطصم هدیرف ،یوفطصم ھقیدص ،ینیمخ یفطصم دیس و دمحا دیس ردپ ،یفقث ھجیدخ رسمھ :هللاحور دیس ،ینیمخ
 ھمیعن ،یدرجورب حیسم ،یدرجورب یلیل ،ینیمخرسای دیسو نیسح دیس ،یلعدیس ،نسح دیس گرزبردپ ،یوفطصم ارھز
 دجردپ ،یقارشا یضترم و یقارشا یقتدمحم ،یقارشا ھفطاع ،یقارشا یلع ،یقارشا ارھز ،یقارشا ھسیفن ،یقارشا

 .یقارشا نیدلاباھش و یبارعا نسحدمحم ،یدرجورب دومحمرسمھردپ ،یناحور تاداسارھز
 داماد ،ینیمخرسای دیسو یلعدیس ،نسح دیسردپ ،ییابطابط ھمطاف هدیسرسمھ ،ینیمخ هللاحور دیسرسپ :دمحا دیس ،ینیمخ
 .ردص دمحم دیس دامادردپ و ییابطابط یضترم دیسو قداص دیسرھاوخرھوش ،ییابطابطرقابدمحم
 دمحا دیسردپ ،ینیمخرسای دیسو یلعدیسردارب ،ینیمخ دمحا دیسرسپ ،ینیمخ هللاحور دیس یهون :نسح دیس ،ینیمخ
 .یدرونجب یوسوم دمحم دیس دامادو ینیمخ
 .یدزی یرئاح یضترم دامادو ینیمخ میرم هدیس و نیسح دیسردپ ،ینیمخ هللاحور دیسرسپ :یفطصم دیس ،ینیمخ
 دمحم دیس دامادو ینیمخ یلعدیسو نسح دیسردارب ،ینیمخ دمحا دیسرسپ ،ینیمخ هللاحور دیس یهون :رسای دیس ،ینیمخ

 .ردص
 هللاتیآداماد ،ینیمخرسای دیسو نسح دیسردارب ،ینیمخ هللاحور دیس یهون ،ینیمخ دمحا دیسرسپ :یلعدیس ،ینیمخ
 .یناتسیس یلعدیس هللاتیآ یهونرھوشو یناتسرھش
هوژپرسمھ ،ینیمخ هللاحور دیس ھجیتن ،ینیمخ نسح دیسرسپ :دمحا دیس ،ینیمخ شناد  دمحم ( ھمطاف  دیس  تیآ هللا  ھجیتن 

یناگیاپلگ اضر   ( 
 ،ییابطابط یضترم دیسرسمھ ،یبارعا نسحدمحمو یوفطصم هدیرفرتخد ،ینیمخ هللاحور دیس یهون :ھتشرف ،یبارعا
 .ییابطابط نیسح دیسو نیدلادامع دیسردام
 نیدلا لالج دیس سورعو یوفطصم ھقیدص و یقارشا نیدلاباھش رتخد ،ینیمخ هللاحور دیس یهون :ھمیعن ،یقارشا

 .یناھفصا یرھاط
 ،ھفطاع ،یلع ،ارھز ،ھسیفن ،ھمیعن ردپ و یوفطصم ھقیدصرسمھ ،ینیمخ هللاحور دیس داماد :نیدلاباھش ،یقارشا
 .یقارشا یقتدمحم و یضترم
 یفطصم دیس یرتخد یهونقباس رسمھو یمتاخ اضردمحمرسمھردارب ،ینیمخ هللاحور دیس یهون :یضترم ،یقارشا
 .داماد ققحم



 ،یناحور تاداسارھز ردام ،یقارشا نیدلاباھش و یوفطصم ھقیدصرتخد ،ینیمخ هللاحور دیس یهون :ھسیفن ،یقارشا
 .یناحور قداصدمحم دیس قباس سورعو  یناحور مظاک دیسقباس رسمھ
 ردام و یقارشا نیدلا باھش و یوفطصم ھقیدصرتخد ،ینیمخ هللا حور دیس هون ،یمتاخ اضردمحمرسمھ :ارھز ،یقارشا

 .یاھنماخ دوعسم دیس نزردارب سورع
 گرزبردپ ،یدرجورب یلیل و یدرجورب حیسمردپ ،یوفطصم ارھزرسمھ ،ینیمخ هللاحور دیس داماد :دومحم ،یدرجورب

 .ییابطابط یدھ هدیس
 رسمھ ،یدرجورب حیسمرھاوخ ،یوفطصم ارھز و یدرجورب دومحمرتخد ،ینیمخ هللاحور دیس یهون :یلیل ،یدرجورب

 .ییاضر نسحم سورعردامو ییابطابط یحض هدیسو یدھ هدیسردام ،یناطلس ییابطابط نیسحلادبعدیس
 دیس دامادو یدرجورب یلیلردارب ،یوفطصم ارھزو یدرجورب دومحمرسپ ،ینیمخ هللاحور دیس یهون :حیسم ،یدرجورب
 .]یدنرز[ یدمحمریم دمحم
 .ینیمخ یفطصم دیسرسمھردپ و یدزی یرئاح یدھمردارب ،یدزی یرئاح میرکلادبعرسپ :یضترم ،یدزی یرئاح
  .گندخ ھموصعمرسمھو ییاضرراودیماردارب ،ییابطابط یدھ هدیسرسمھردپ :نسحم ،ییاضر
 .ینیمخ هللاحور دیس یھجیتن رھوش یومعو ییاضر نسحمردارب :راودیما ،ییاضر
 یقارشا نیدلاباھش یهون ،یناحور مظاک دیسو یقارشا ھسیفنرتخد ،ینیمخ هللاحور دیس یھجیتن :تاداسارھز ،یناحور
 )یناجنسفر یمشاھربکا یهون( ینامرھب یمشاھ دامعرسمھو

  .ییابطابط ھمطافو یقداص هرھز ھلاخرسپ ،ینیمخ رسای دیسرسمھردپ :دمحم دیس ،ردص
 .یقارشا ھمیعنرسمھردپ :لالج دیس ،یناھفصا یرھاط
 رھاوخرھوش ،یدرجورب یلیلرسمھ ،یوفطصم ارھزو یدرجورب دومحم داماد :نیسحلادبعدیس ،یناطلس ییابطابط
 .ییابطابط یدھ هدیس ردپ و یدرجورب حیسم
 هدیسو یضترم دیس ،قداص دیس ،نیسحلادبعدیسردپ ،ینیمخ دمحا دیسرسمھردپ :رقابدمحم دیس ،یناطلس ییابطابط
 .ییابطابط ھمطاف

 دیس ،قداص دیسردارب ،ییابطابطرقابدمحم دیسرسپ ،ینیمخ دمحا دیسرسمھردارب :یضترم دیس ،یناطلس ییابطابط
 .ییابطابط یدھ هدیس یومعو ردص یسوم هداز رھاوخ ،یبارعا ھتشرفرسمھ ،ییابطابط ھمطاف هدیسو نیسحلادبع
 دیس ،یضترم دیسردارب ،ییابطابطرقابدمحم دیسرسپ ،ینیمخ دمحا دیسرسمھردارب :قداص دیس ،یناطلس ییابطابط
 ردص ھمطافرسمھ ،ردص یسوم یهدازرھاوخ ،یمتاخ دمحم دیسرسمھ یھلاخرسپ ،ییابطابط ھمطاف هدیسو نیسحلادبع
 .ییابطابط یدھ هدیس یومعو
 یضترم دیس و قداص دیس ،نیسحلادبعدیسرھاوخ ،ییابطابطرقابدمحم دیسرتخد :ھمطاف هدیس ،یناطلس ییابطابط
 .ردص یسوم یهدازرھاوخ و )یمتاخ دمحم دیس رسمھ( یقداص هرھز یھلاخرتخد ،ینیمخ دمحا دیسرسمھ ،ییابطابط
 ،ییابطابط نیسحلادبع دیس و یدرجورب یلیل رتخد ،ینیمخ هللاحور دیس یھجیتن :یدھ هدیس ،یناطلس ییابطابط
 . ییابطابط قداص دیس هدازردارب و ییاضر نسحم سورع ،]دئاقریم[ ییاضر یلعرسمھ
 .یدرجورب یلیلو حیسمردامو یدرجورب دومحمرسمھ ،ینیمخ هللاحور دیسرتخد :ارھز ،یوفطصم
 .یبارعا نسحدمحم رسمھو ینیمخ هللاحور دیس رتخد :هدیرف ،یوفطصم
 مظاکدمحم دیسرداربو یدیفم رون مظاک دیس سورعردپ ،ینیمخ نسح دیس رسمھردپ :دمحم دیس ،یدرونجب یوسوم
 .یدرونجب یوسوم
 .ینیمخ نسح دیسرسمھ یومعو یدرونجب یوسوم دمحم دیسردارب :مظاکدمحم دیس ،یدرونجب یوسوم
 رد رتشیب تاعالطا[ تسا یناحور تاداسارھزرسمھ ھک ینامرھب یمشاھ دامع گرزبردپ :ربکا ،یناجنسفر یمشاھ
 .]یناجنسفر یمشاھ یهداوناخ
 دمحم دیسردپ ،یناجنز یریبش یسوم رسمھردارب ،یناجنز دمحا دیس هللاتیآ داماد :لضفلاوبا دیس ،]یدنرز[ یدمحمریم
 .یدرجورب حیسمرسمھ گرزبردپ و ]یدنرز[ یدمحمریم
 .یدرجورب حیسمرسمھردپ و ]یدنرز[ یدمحمریم لضفلاوبا دیسرسپ :دمحم دیس ،]یدنرز[ یدمحمریم
 

 یاھنماخ یهداوناخ
 هدیس ،یرشب هدیس ،مثیم دیس ،یفطصم دیس ،یبتجم دیسردپ ،یاھنماخ دمحم دیسو یداھ دیسردارب :یلع دیس ،یاھنماخ
 رھوش ،لداعدادح یلعمالغ دامادردپ ، )ینارھت یلع خیش( ینارھت دارمیلعرسمھردارب ،یاھنماخ دوعسم دیسو یدھ
 .هدازرقاب ھتسجخ هروصنمرسمھو هدازرقاب ھتسجخ نسحرھاوخ
 .یاھنماخ دمحم دیس و یلع دیسردارب :یداھ دیس ،یاھنماخ
 .یزارخ نسحم دیس داماد و یزارخ قداص دیس رھاوخرسمھ ،یاھنماخ یلع دیسرسپ :دوعسم دیس ،یاھنماخ
 .یاھنماخ یداھ دیسو یلع دیسردارب :دمحم دیس ،یاھنماخ
 .لداع دادح یلعمالغ داماد و یاھنماخ یلعرسپ :یبتجم دیس ،یاھنماخ
 .تقوشوخ هللازیزع دامادو یاھنماخ یلع دیسرسپ :یفطصم دیس ،یاھنماخ
 .ینک یرقاب یدھلاحابصم و یلعردپ و ینک یودھم اضردمحمردارب ،یاھنماخ یلع دیس دامادردپ :رقابدمحم ،ینک یرقاب
  .  یاھنماخ دمحم دیسو یداھ دیس ،یلع دیسرھاوخرسمھ :]یلع خیش[ دارمیلع ،ینارھت



  .هدازورھام ھبیطرسمھو یاھنماخ یبتجم دیسرسمھردپ :یلعمالغ ،لداع دادح
 .یاھنماخ دوعسم دیسرسمھردپ :نسحم دیس ،یزارخ
 .]یزارخ یهداوناخ رد رتشیب تاعالطا[ یاھنماخ یلع دیس سورع یومع :لامک دیس ،یزارخ
 .]یزارخ یهداوناخ رد رتشیب تاعالطا[ یاھنماخ یلع دیس سورعردارب :قداص دمحم دیس ،یزارخ
 .]یزارخ یهداوناخ رد رتشیب تاعالطا[ یاھنماخ یلع دیس سورعردارب :رقابدمحم دیس ،یزارخ
 .)یاھنماخ یرشب هدیسرسمھ( یاھنماخ یلع دیس دامادردپ :دمحم ،یناگیاپلگ یدمحم
 ھقیدصو ھیدھم ،دیعس دمحمردپ ،ینک یرقاب اضردمحمردارب ،یاھنماخ یلع دیس داماد یومع :اضردمحم ،ینک یودھم
 .یتالحم یدیھش یلعدمحمرتخد دامادردپ و ینک یودھم
 .یاھنماخ دمحم دیسو یداھدیس ،یلعدیس ییادرسپ :قداص ،یناسارخ هداز ظعاو
 

 یناجنسفر یمشاھ یهداوناخ
 ،ینامرھب یمشاھ یدھمورسای ،نسحم ،ھمطاف ،هزئافردپ ،ینامرھب یمشاھ دمحمردارب :ربکا ،یناجنسفر یمشاھ
 یلعو  ناجرم یومع ،ینامرھب یمشاھ دامع گرزبردپ ،یشعرم نیسح دیسرھاوخرھوش ،نایمشاھ دمحم یومعرسپ
 .یشعرم تفعرسمھو نایمشاھ نیسح یومعرسپ ،ینامرھب یمشاھ
 .یناحور تاداسارھزرسمھردپ و ینامرھب یمشاھ دامعردپ ،یناجنسفر یمشاھربکا رسپ :نسحم ،ینامرھب یمشاھ
 .یناجنسفر یمشاھ ربکا یهدازردارب :یلع ،ینامرھب یمشاھ
 یھجیتن( یناحور تاداسارھزرسمھو ینامرھب یمشاھ نسحمرسپ ،یناجنسفر یمشاھربکا یهون :دامع ،ینامرھب یمشاھ
 .)یقارشا نیدلاباھش یهون و ینیمخ هللاحور دیس
 و یروکشا یتوھال نسح سورع ،یروکشا یتوھال دیمحرسمھ ،یناجنسفر یمشاھربکارتخد :هزئاف ،ینامرھب یمشاھ
 .ینامرھب یمشاھ دمحم یهدازردارب
 .یراسناوخ لضفلاوبا یهدازرداربرسمھو یناجنسفر یمشاھربکا یهدازردارب :ناجرم ،ینامرھب یمشاھ
 .ینامرھب یمشاھ یدھم ورسای ،نسحم ،ھمطاف ،هزئاف یومع ،یناجنسفر یمشاھربکاردارب :دمحم ،ینامرھب یمشاھ
 .یلمآ یداوج هللادبع یهون مھو تسا یلیبدرا یوسوم میرکلادبع دیس یهون مھ وا سورع
 ،یروکشا یتوھال نسح سورع ،یروکشا یتوھال دیعسرسمھ ،یناجنسفر یمشاھربکا رتخد :ھمطاف ،ینامرھب یمشاھ
 .ینامرھب یمشاھ دمحم یهدازردارب

 .درف ینارھتروپسابع یلعرسمھردارب :هللادبع ،یبساج
 دمحمرسپ اب )جاودزا نیازا لصاحرتخد( وا یهون .یلیبدرا یوسوم میرکلادبع دیس سورعردپ :هللادبع ،یلمآ یداوج
 .یداوج ظعاو ھمطاف یومع .تسا هدرک جاودزا ینامرھب یمشاھ
 .یلاخلخ قداصدمحم و یناجنسفر یمشاھربکا ،نایمشاھ دمحم یببس دنواشیوخ :دمحم دیس ،ینیسح
 .ینامرھب یمشاھ ناجرمرسمھ یومع :لضفلاوبا ،یراسناوخ

 .یمتاخ اضردمحم دیس و دمحم دیسرھاوخرھوشو نایمشاھ دمحمرسمھردپ :یلعدمحم ،یقودص
 .یلیبدرا یوسوم میرکلادبع دیسرسمھردارب :یلعمساق ،داژنریھظ
 یرھطم یضترم داماد ردارب ،یبساج هللادبعرھاوخرھوش ،درف ینارھت روپسابع نسحردارب :یلع ،درف ینارھت روپسابع
 .یرھطم یلعرھاوخرھوشردارب و
 یلعرھاوخرھوشردارب و یرھطم یضترم دامادردارب ،درف ینارھت روپسابع یلعردارب :نسح ،درف ینارھتروپسابع
 .یرھطم
 .یناجنسفر یمشاھربکا داماد ود ردپ :نسح ،یروکشا یتوھال
 .ینامرھب یمشاھ هزئافرسمھو یروکشا یتوھال نسحرسپ :دیمح ،یروکشا یتوھال
 ورسای ،نسحم ،هزئاف ،ھمطاف ییادو داژنیمشاھ هدیرفرسمھ ،یناجنسفر یمشاھربکارسمھیومعرسپ :نیسح دیس ،یشعرم
 .ینامرھب یمشاھ یدھم
 ،داژنریھظ یلعمساقرکشلرسرھاوخرھوش ،ینامرھب یمشاھ دمحم سورع گرزبردپ :میرکلادبع دیس ،یلیبدرا یوسوم
 .یلمآ یداوج هللادبع داماد ردپ و یدورھاش یمشاھ دومحم دامادردپ
 .یلمآ یداوج هللادبعرداربرتخد :ھمطاف ،یداوج ظعاو
 .یقودص یلعدمحم دامادرداربو نایمشاھ دمحمردارب ،یناجنسفر یمشاھربکا یومعرسپ :نیسح ،نایمشاھ
 یلعدمحم داماد و نایمشاھ نیسحردارب ،ینامرھب یمشاھ دمحمو یناجنسفر یمشاھربکا یومعرسپ :دمحم ،نایمشاھ

 .یقودص
 

 یمتاخ یهداوناخ
 .یمتاخ اضردمحم دیسو دمحم دیسردپ :هللاحور دیس ،یمتاخ
 اضردمحم دیس ییاد ،یقداص هرھزرسمھ ،یمتاخ اضردمحم دیسردارب ،یمتاخ هللاحور دیس رسپ :دمحم دیس ،یمتاخ
 و یناجنسفر یمشاھربکا یلع هدازرھاوخ نز ییاد ،نایمشاھ دمحم سورع ییاد ،یقودص یلعدمحمرسمھردارب ،شبات

 .یزارخ قداص دیس سورع یومع



 اضریلعردپ ،یقارشا یضترمرھاوخرھوش ،یمتاخ دمحم دیسردارب ،یمتاخ هللاحور دیسرسپ :اضردمحم دیس ،یمتاخ
 نزردپو یاھنماخ دوعسم دیس نزردارب سورعردپ ،یقارشا ارھزرسمھ ،یقودص یلعدمحمرسمھردارب ،یمتاخ ھمطافو
 لیماف مھ قداصدمحم دیس یومع ،یزارخ لامک دیس اب یمتاخ اضردمحم دیس ،بیترتنیدب .یزارخ قداصدمحم دیسرسپ

 .تسا هدش
 .شبات اضریلعردارب و یمتاخ اضردمحم دیسو دمحم دیس یهدازرھاوخ :اضردمحم ،شبات

 .]یزارخ یهداوناخردرتشیب تاعالطا[ یمتاخ اضردمحم دیس داماد یومع :لامک دیس ،یزارخ
 .یمتاخ اضردمحم دیس داماد گرزبردپ :نسحم ،یزارخ

 ،ردص یسوم هدازرھاوخ ،ییابطابط قداص دیسو ھمطاف هدیس یھلاخرتخد ،یمتاخ دمحم دیسرسمھ :هرھز ،یقداص
 .یقداص ربکا یلعرتخد و ینیمخ هللا حور دیس سورع یومعرتخد

 اضر دیسردپ ییادرسپو یمتاخ اضردمحم دیسو دمحم دیسرھاوخرھوشردپ ،یقودص یلعدمحمردپ :دمحم ،یقودص
 .تسا دنواشیوخ زین یناجنسفر یمشاھ یهداوناخ اب یو .داژنکاپ

 یقودص دمحمرسپ ،نایمشاھ دمحمرسمھردپ ،یمتاخ اضردمحم دیسو دمحم دیسرھاوخرسمھ :یلعدمحم ،یقودص
  .یمتاخ میرمرسمھو
 

 یناجیرال یهداوناخ
 .یلمآ هداز نسح نسح داماد: رقاب ،یناجیرال
 داوجدمحمو لضاف ،رقاب دمحم ،قداصردارب ، (یلمآ مشاھ ھب فورعم) یناجیرال ریشدرا گنشوھ رسپ :یلع ،یناجیرال
 .یرھطم یلعرھاوخرھوش و یرھطم یضترم داماد ،یرھطم هدیرفرسمھ ،یناجیرال
 .یلمآ یناجیرال قداص و یناجیرال یلعردارب و یلمآ مشاھرسپ :داوجدمحم ،یناجیرال
 .یناسارخ دیحو نیسح دامادو یلمآ یناجیرال قداص و یناجیرال یلعردارب ،یلمآ مشاھ رسپ :قداص ،یلمآ یناجیرال
 . مالک ابیز قداص دامادردپ و یناجیرال داوجدمحمو لضاف ،رقاب دمحم ،قداص ،یلع یھلاخرتخدِرسپ :دمحا ،یلکوت

 .یناجیرالرقابرسمھردپ :نسح ،یلمآ هداز نسح
 لیمافو یلمآ مشاھ داماد ،یناجیرال داوجدمحمو لضاف ،رقابدمحم ،قداص ،یلعرھاوخرھوش :یفطصم ،داماد ققحم
 .یقارشا یضترم
 .یرھطم هدیرفرداربو یناجیرال یلعرسمھردارب ،یرھطم یضترمرسپ :یلع ،یرھطم
 و یلمآ یناجیرال قداص ردارب نز و یناجیرال یلعرسمھ ،یرھطم یلعرھاوخ ،یرھطم یضترمرتخد :هدیرف ،یرھطم
 .یناجیرال داوجدمحم
 .یناجیرال یلعرسمھ یومعو یرھطم هدیرفو یلع یومع ،یرھطم یضترمردارب :یقتدمحم ،یرھطم
 ردارب نزردپ ،ینامیرف یرھطم یقتدمحمردارب ،یناجیرال یلعرسمھردپ ،یرھطم هدیرفو یلعردپ :یضترم ،یرھطم
 .درف ینارھتروپسابع نسحو یلع
 .یناجیرال قداصرسمھردپ :نیسح ،یناسارخ دیحو
 

 یرون قطان یهداوناخ
 .یمرھج ]یقنیلع[ دمحم دیسرداربرسمھردپو یرون قطانربکایلعو دمحاردارب :یلعسابع ،یرون قطان
 .یمرھج ]یقنیلع[ دمحم دیسردارب نز یومعو یرون قطانربکایلعو یلعسابعردارب :دمحا ،یرون قطان
 یدنوخآ دمحاسابع قانجاب ،یتالحم یلوسر مشاھ دیس داماد ،یرون قطان دمحاو یلعسابعردارب :ربکایلع ،یرون قطان
 .یمرھج ]یقنیلع[ دمحم دیسردارب نز یومعو یتالحم یدیھش یلعدمحم دیسو
 .یتالحم یدیھش یلعدمحم دیسو یرون قطان ربکایلع قانجاب و یتالحم یلوسر مشاھ دیس داماد :دمحاسابع ،یدنوخآ

 .یرون قطان یلعسابع دامادردارب  :]یقنیلع[ دمحم دیس ،یمرھج
 .یثرانایک هللادسارسمھردپ و یتالحم یلوسر مشاھ دیسرھاوخرھوش ،یویگ یقداصروفغردارب :قداصدمحم ،یلاخلخ
 ،یدنوخآ دمحاسابع و یتالحم یدیھش یلعدمحم دیس ،یرونقطانربکایلع نارسمھردپ :مشاھ دیس ،یتالحم یلوسر
 .یلاخلخ قداصدمحمرسمھ ردارب

 ربکایلع قانجاب و ینک یودھم اضردمحمرسپ نزردپ ،یتالحم یلوسر مشاھ دیس داماد :یلعدمحم دیس ،یتالحم یدیھش
 .یدنوخآ دمحاسابعو یرون قطان

 .یتالحم یلوسر مشاھ دیسرھاوخرھوشرداربو یلاخلخ قداصدمحمردارب :روفغ ،یویگ یقداص
 .یلاخلخ قداصدمحم داماد :هللادسا ،یثرانایک
 .ینک یودھم اضردمحمردارب :رقابدمحم ،ینک یودھم
 یدیھش یلعدمحم دیس دامادردپ ،ینک یودھم میرمو دیعسدمحمردپ ،ینک یودھمرقابدمحمردارب :اضردمحم ،ینک یودھم
 .یتالحم
 

 بیغتسد یهداوناخ



 اضردمحا دیس گرزبردپرداربو بیغتسد ھعیرشلارھوگورغصایلعدیس ،دمحمیلعدیس یومع :نیسحلادبعدیس ،بیغتسد
 .بیغتسد
 رغصایلعدیس یومعرتخدو نیعم یفطصمرسمھردام ،بیغتسد نیسحلادبعدیس یهدازردارب :ھعیرشلارھوگ ،بیغتسد
 .بیغتسد دمحمیلعدیسو
 .بیغتسد نیسحلادبع دیسردارب یهونو بیغتسد دمحمیلع دیس یهدازردارب ،رغصایلع دیسرسپ :اضردمحا دیس ،بیغتسد
 بیغتسد اضردمحا دیسردپ ،بیغتسد دمحمیلع دیسردارب ،بیغتسد نیسحلادبعدیس یهدازردارب :رغصایلع دیس ،بیغتسد
 .بیغتسد ھعیرشلارھوگ یومعرسپ و
 اضردمحا دیس یومع ،بیغتسد رغصایلعدیسردارب ،بیغتسد نیسحلادبعدیس یهدازردارب :دمحمیلعدیس ،بیغتسد
 .بیغتسد ھعیرشلارھوگ یومعرسپ و بیغتسد
 .یرال یدسا نسحو بیغتسد ھعیرشلارھوگ داماد :یفطصم ،نیعم
 

 یزارخ یهداوناخ
 دیسرسمھردپ ،یزارخ )لامک( یقن یلع دیسردارب ،یزارخرقابدمحم دیسو قداصدمحم دیسردپ :نسحم دیس ،یزارخ
 .یمتاخ اضردمحم دیس ِداماد ِگرزبردپو یاھنماخ دوعسم
 یومع ،یزارخرقابدمحمو قداصدمحم یومع ،مساقسیئر هروصنمرسمھ ،یزارخ نسحم دیسردارب :لامک دیس ،یزارخ
 .یمتاخ اضردمحم دیس داماد یومعو یاھنماخ یلعدیس سورع
 ،یزارخ قداصدمحم دیسردارب ،یزارخ لامک دیس یهدازردارب ،یزارخ نسحم دیسرسپ :رقابدمحم دیس ،یزارخ
 .یمتاخ اضردمحم دیس داماد یومعو یاھنماخ دوعسم دیس نزردارب

 ردپ و یزارخ رقابدمحم دیسردارب ،یزارخ لامک دیس هدازردارب ،یزارخ نسحم دیسرسپ :قداصدمحم دیس ،یزارخ
 .یاھنماخ دوعسم دیس نزردارب ،یمتاخ اضردمحم دیس داماد
 .یزارخ نسحم دیس یهون ِنزردپ :اضردمحم دیس ،یمتاخ
 .یزارخرقابدمحم دیسو قداصدمحم دیسرھاوخرھوش ،یزارخ نسحم دیس داماد :دوعسم دیس ،یاھنماخ
 
 ناگبخن ریاس اب یگداوناخ یاھدنویپ
  .نارماک نسح قانجاب و ییابطابط ینیسح یقتدمحم دیسردارب :نسح دیس ،ییابطابط ینیسحاقآ
 .یناخیلعدمحمو هللاتردق لیماف :سابعمالغ ،یناخیلعاقآ
 .ییاوآ اضریلع دیسردارب :دمحا دیس ،ییاوآ
 .ییاوآ دمحا دیسردارب :اضریلع دیس ،ییاوآ
نز  ،رگزرب ھمطاف رتخدو یناھفصا یمشاھ دمحم دیسرسمھ ،یناھفصا یمشاھ لیعامسا دیس سورع :ھموصعم ،راکتبا

ی مشاھ ی  بتجم  ردارب سید 
 .داژنیمشاھ ]میرکلادبع[ بیبح دیس یهدازرھاوخ :یلعدمحم دیس ،یحطبا
 .درف یبارتوبا نسحدمحم دیسوربکایلعدیسردپ :سابع دیس ،درف یبارتوبا
 .درف یبارتوبا نسحدمحم دیسرداربو درف یبارتوبا سابعدیسرسپ :ربکایلع دیس ،درف یبارتوبا
 .درف یبارتوباربکایلعدیسرداربو درف یبارتوبا سابع دیسرسپ :نسحدمحم دیس ،درف یبارتوبا
 .ینوجشرفعج یهدازرھاوخ :میھاربا ،یدحا
 .حتفم یدھمدمحمرسمھردپ :قداص ،شخبناسحا
 .یمیحر اضردمحم لیماف :میرکلادبع ،داژندمحا
 .ینایتشآ شناد یدمحا نیسحدمحمرسپ :نیدلارخف ،ینایتشآ شناد یدمحا
 .ینایتشآ شناد یدمحا نیدلارخفردپ :نیسحدمحم ،ینایتشآ شناد یدمحا
 .داژن یدمحا دووادرداربو یحارف تاداسلامظعارسمھ ،ییاشممیحررایدنفسا دامادردپ :دومحم ،داژنیدمحا
 .نارماک نسحرسمھ :هرین ،فرطیب ناوخا
 .یباجنس میرک نزردارب :یلع ،نالدرا
 .یاهژاربکایلعو یدھمرداربو یتشھب دمحم دیس داماد :داوجدمحم ،یاهژا
 .یتشھب دمحم دیس دامادردارب و یاهژا داوجدمحموربکایلعردارب :یدھم ،یاهژا
 .یکتسا نودیرفو یبتجمردارب :نامحر ،یکتسا
 .یکتسا نامحر و یبتجمردارب :نودیرف ،یکتسا
 .یکتسا نامحر و نودیرف ردارب :یبتجم ،یکتسا
 .یناھفصا یفرشا دمحمردپ :هللاءاطع ،یناھفصا یفرشا
 .یناھفصا یفرشا هللاءاطعرسپ :دمحم ،یناھفصا یفرشا
 .هدازنیما نسحم نزردارب و هدازاضر هرھاطرسمھ :میھاربادمحم ،هدازرغصا
 .یراختفا یدھمدمحمردپ :نیسحدمحم ،یراختفا
 .یراختفا نیسحدمحمرسپ :یدھمدمحم ،یراختفا



 .یناود یلع داماد و یبجر ھمطافرسمھ :نیسحمالغ ،ماھلا
 .نایریدق دمحا دامادردپ و یدروجال هللادسارھاوخرھوشردارب ،نایچماداب هللادسارسمھردپ :دیعس ،ینادمھ یناما
 .یدجاس دمحمرسمھردپ :راتخم ،ناینیما
 .یراصنا دیمحو یلعدمحم ،دومحمردارب :دیجم ،یراصنا
 .یورغ نیسحلادبعرسمھ یومعرسپو یجگنا یلعدمحم دیسرسپ :داوج دیس ،یجگنا
 .یورغ نیسحلادبعرسمھ یومعرسپ و یجگنا داوج دیسردپ :یلعدمحم دیس ،یجگنا
 .ینالیگ یدمحم دمحم سورعردپ و یناوریا فسویرسپ :داوجدمحم ،یناوریا
 قداص دیسو یھاش هللاتزع قانجاب ،نایریدق دمحارسمھردارب ،ینادمھ یناما دیعس دامادو ھمعرسپ :هللادسا ،نایچماداب
 .یمالسا
 .یباحس هللاتزعرسمھ ییادو یدساینب نیسحدمحمرسمھردپ :یدھم ،ناگرزاب
 .یبانب یرقاب دمحم یومع :دیمحلادبع ،یبانب یرقاب
 .یبانب یرقاب دیمحلادبع یهدازردارب :دمحم ،یبانب یرقاب
 .شورس میرکلادبع قباس رسمھ ھمعرسپ :یقتدمحم ،یکناب
 .یمشاھ هرمث یبتجم دیس ییادورنھاب اضردمحمردارب :داوجدمحم ،رنھاب
 . یمشاھ هرمث یبتجم دیس ییادوروپیمشتحمربکایلع یهونرھوشردپ ،رنھاب داوجدمحمردارب :اضردمحم ،رنھاب
 .یزاجح یلعدمحمرسمھ :ھمطاف ،یغادب
 .یناقفشج یدمحایلع اضریلع داماد :دادرھم ،شاپرذب
 .یدرجورب فرشاردارب :نیدلاءالع ،یدرجورب
 .ناگرزاب یدھم داماد :نیسحدمحم ،یدساینب
 قباسرسمھردپو یربون اضریلعرسمھردپ ،ینیسح ارذعرسمھ ،ردصینب هللاحتف دیسردارب :نسحلاوبا دیس ،ردصینب
 .یوجر دوعسم
 .یوجر دوعسم قباسرسمھ یومعوردصینب نسحلاوبا دیسردارب :هللاحتف دیس ،ردصینب
 .درفیھاگشیپ ارھز یھلاخرھوش و یتشھب اضر دمحم دیس ردپ ،یاهژا داوجدمحمرسمھردپ :دمحم دیس ،یتشھب
 .یقودص دمحم یھمع یهونو داژنکاپ دمحم دیسو سابعدیسردارب :اضر دیس ،داژنکاپ
 .یقودص دمحم یھمع یهونو داژنکاپ اضر دیسردارب :سابع دیس ،داژنکاپ
 ینیسح دمحم دیس رسمھ یومعرسپ :یفطصم ،یدمحم روپ
 .نذؤمریپ نیدلارونردارب :نیدلالامک ،نذؤمریپ
 .ندؤمریپ نیدلالامکردارب :نیدلارون ،نذؤمریپ
 .یتشھب دمحم دیسرسمھرھاوخرتخد :ارھز ،درفیھاگشیپ
 .نودرگجات اضرمالغ یومعرسپ :مارھب ،نودرگجات
 .نودرگجات مارھب یومعرسپ :اضرمالغ ،نودرگجات
 .نایوگدنت یدھمدمحمردپ :داوجدمحم ،نایوگدنت
 .ییالو یسیعرسمھردپ :اضردمحم ،یتالحم یلسوت
 .درف یبارتوباربکایلع دیس لیمافو یدزی میھاربارھاوخرھوش :دمحم ،یلسوت
 .رنھاب اضردمحمو داوجدمحم یهدازرھاوخ :یبتجمدیس ،یمشاھ هرمث

 .یفیرشرصان ییاد :دمحا ،یرابج
 .یتنج یلعردپ :دمحا ،یتنج
 .یتنج دمحارسپ :یلع ،یتنج
 .ردقلاوذرقابدمحمرھاوخرھوش :]زیزع[ یلعدمحم ،یرفعج
 .نارمچ یدھمردارب :یفطصم ،نارمچ
 یمشاھلا ینیسح نیدلارینم دیسرھاوخرھوش ،یزاریش یمشاھ ینیسح نیدلارون دیس داماد :قداصدمحم ،یزاریش یرئاح
 .تباجن نیسح قانجاب و
 .یزامن یبنلادبعرسپ :یزامن نسح
 .یزاریش یرئاح قداصدمحمرسمھرداربو تباجن نیسحرسمھردارب :نیدلارینم دیس ،یمشاھلا ینیسح
 .]یدمحمزاستیچ[ یدورھاش ینیسح نسح دیسردارب :نیسح دیس ،]یدمحمزاستیچ[ یدورھاش ینیسح
 .یدورھاش ینیسح نیسح دیسردارب :نسح دیس ، ]یدمحمزاستیچ[ یدورھاش ینیسح
 .یدورھاش ینیسح دمحم دیسرسپ :یداھلادبع دیس ،یدورھاش ینیسح
 .یدورھاش ینیسح یداھلادبع دیسردپ :دمحم دیس ،یدورھاش ینیسح
 .ییابطابط ینیسحاقآ نسح دیسردارب :یقتدمحم دیس ،ییابطابط ینیسح
 .ظعاو ینیسح نیسح دیسرسپ :دومحم دیس ،ینایمار ظعاو ینیسح
 .ینایمار ظعاو ینیسح دومحم دیسردپ :نیسح دیس ،ظعاو ینیسح
 .ینیسح ھمطاف هدیسردپ :ردفص دیس ،ینیسح



 .ینیسح دوعسم دیس یومعرسپ :دامع دیس ،ینیسح
 یدمحم روپ یفطصم یومع داماد :]داژن یدمحا تلود داشرا ریزو[ دمحم دیس ،ینیسح
 .ینیسح دامع دیس یومعرسپ :دوعسم دیس ،ینیسح
 .ینیسح بیجن دیسردارب :روصنم دیس ،ینیسح
 .ینیسحروصنم دیسردارب :بیجن دیس ،ینیسح
 .ینیسحردفص دیسرتخد :ھمطاف هدیس ،ینیسح
 .داژنینیسح دمحم دیسردارب :ربکا دیس ،داژنینیسح
 .داژنینیسحربکا دیسردارب :دمحم دیس ،داژنینیسح
 .یلعزخ یدھمردپ و یورم یداھدمحمرسمھردپ :مساقلاوبا دیس ،یلعزخ
 .]میھاربا دمحم دنزرف[ یمیرک یلعدمحمرسمھردارب :نسح دیس ،ورشوخ
 .)یناحور نسح یهدازردارب( نودیرف میرمرسمھردپ :یلعمالغ ،ورشوخ
 .یناکدرا یوضر لضافوبا دیسرسمھردارب :لیلخ ،روداد
 .یداماد دمحمردپ :هللاتزع ،یداماد
 .یداماد هللاتزعرسپ :دمحم ،یداماد
 .درفنم شناد یلعردارب :اضرمالغ ،ینایتشآ شناد
 .یوبن یضترم دیس یھمعرتخدرسمھ :دوواد ،یرفعج شناد
 .ینایتشآ شناد اضرمالغردارب :یلع ،درفنم شناد
 .وجشناد ورسخو نارماک ردارب :داھرف ،وجشناد
 .وجشناد ورسخو داھرف ردارب :نارماک ،وجشناد
 .انشآ نیدلاماسحرسمھردپ :یلعنابرق ،یدابآفجن یرد
 .ماھلا نیسحمالغرسمھردپ :یلع ،یناود
 .ردقلاوذ ھمطاف هدیسردپ :یفطصم دیس ،ردقلاوذ
 .ردقلاوذ یفطصم دیسرتخد :ھمطاف هدیس ،ردقلاوذ
 .یرظتنم یلعنیسح سورعردپ :یدھمدمحم ،یشلما ینابر
 .یزاریش ینابر یداھدمحمردپ :میحرلادبع ،یزاریش ینابر
 .یزاریش ینابر میحرلادبعرسپ :یداھدمحم ،یزاریش ینابر
 .یقیدص ھقتاعرسمھ :یلعدمحم ،ییاجر
 .داژنیدمحا دومحم سورعردپ :رایدنفسا ،ییاشممیحر
 .یدابآیجاح یمیحر اضرمالغردارب :سابع ،یدابآیجاح یمیحر
 .یدابآیجاح یمیحر سابعردارب :اضرمالغ ،یدابآیجاح یمیحر
 .یمیحر نیدلارون دیسردارب :نیدلارخف دیس ،یمیحر
 .یمیحر نیدلارخف دیسردارب :نیدلارون دیس ،یمیحر
 .داژندمحا میرکلادبع لیماف :اضردمحم ،یمیحر
 .یچوک یدیشر هللابیبحردارب :لیلج ،یچوک یدیشر
 .یچوک یدیشر لیلجردارب :هللابیبح ،یچوک یدیشر
 .هدازرغصا میھاربادمحمرسمھ :هرھاط ،هدازاضر
 .روداد لیلخرھاوخرھوش :لضافوبا دیس ،یناکدرا یوضر
 .هدازجات یفطصم قانجابرداربو تسودقیفر یضترمردارب :نسحم ،تسودقیفر
 .یسگرنروپناضمر مساقردارب :دمحا ،یسگرن روپناضمر
 .یسگرنروپناضمر دمحاردارب :مساق ،یسگرن روپناضمر
 .یبرع ھبحاصرسمھو ورشوخ یلعمالغ سورع ییاد :نسح ،یناحور
 .ینیکشمربکایلع داماد :دمحم ،یرھشیر
  .یدھلا ملع ھلیمجرسمھو یدھلاملعدمحا دیس داماد :میھاربا دیس ،یسیئر
 .داژنراگزاس نیمادمحمردارب :لیلج ،داژنراگزاس
 .داژنراگزاس لیلجردارب :نیمادمحم ،داژنراگزاس
 .یراتسروصنمرسپ :انروس ،یراتس
 .یراتس انروسردپ :روصنم ،یراتس
 .ناگرزاب یدھم یهدازرھاوخرھوشو یباحس هللادیرسپ :هللاتزع ،یباحس
 .یباحس هللاتزعردپ :هللادی ،یباحس
 .نالدرا یلعرھاوخرھوش :میرک ،یباجنس
 .یشوماخ دیس یقنیلعدیسردارب :یقت دیس ،یشوماخ دیس
 .یشوماخ دیس یقت دیسردارب :یقنیلع دیس ،یشوماخ دیس



 .یعفاش میرکردارب :اضرمالغ ،یعفاش
 .یعفاش اضرمالغردارب :میرک ،یعفاش
 .یغارچھاش دمحم دیس یهدازردارب :نسح دیس ،یغارچھاش
 .یغارچھاش نسح دیس یومع :دمحم دیس ،یغارچھاش
 .یرسایک یعاجش ناضمر دیس یومع :نسح دیس ،یرسایک یعاجش
 .یرسایک یعاجش نسح دیس یهدازردارب :ناضمر دیس ،یرسایک یعاجش
 .یدحا میھاربا ییاد :رفعج ،ینوجش
 .یعرش یلعدمحمردارب :میرکلادبع ،یعرش
 .یعرش میرکلادبعردارب :یلعدمحم ،یعرش
 .یحلاص هللاءاطع دیسرسمھردارب :دمحم ،یرادمتعیرش
 .یوسوم نیسحریمرھاوخرھوش :نیسحدمحم ،ناگدازفیرش
 .یرابج دمحا یهدازرھاوخ :رصان ،یفیرش
 .یرتشوش یلعرونردارب :لیعامسا دمحم ،یرتشوش

 .یقداص دومحمردپ :نیسحدمحم ،یقداص
 .یقداص نیسحدمحم رسپ :دومحم ،یقداص
 .یناگیاپلگ اضردمحم دیس هللاتیآ دامادو یناگیاپلگ یفاص یلعردارب :هللافطل ،یناگیاپلگ یفاص
 .داژنیفابل یضترمرسمھ :نیورپ ،داژنیفابل یحلاص
 .یرادمتعیرش دمحمرھاوخرھوش :هللاءاطع دیس ،یحلاص
 .یعناص فسوی ردارب :نسح ،یعناص
 .یعناص نسح ردارب :فسوی ،یعناص
 .)نایزوتاکرصانرھاوخرسمھ( یداوج دیس جاح رغصایلعردارب :دمحا دیس ،یداوج دیس جاح ردص
 .ییاجر یلعدمحمرسمھ :ھقتاع ،یقیدص
 روپیمشتحم تاداسلارخف یھلاخرسپ و یدنرھ لضاف نیدلایحم یهدازردارب :نیسحدمحم ،یدنرھ رافص

 )روپیمشتحمربکایلع یومعرتخدو هدازجات یفطصمرسمھ(
 .ینابرق میحررسمھ :ھبیط ،ییافص
 .یناقلاط هدیحورھاوخو یناقلاط دومحم دیسرتخد :مظعا ،یناقلاط
 .راگن ھتسب دمحمرسمھردپ و یناقلاط هدیحوو مظعاردپ :دومحم دیس ،یناقلاط
 .یناقلاط مظعارھاوخو یناقلاط دومحم دیسرتخد :هدیحو ،یناقلاط
 .یدابآمرخ یرھاط حلاصدمحم دیس لیمافو یدابآمرخ یرھاط یبتجم دیسردپ :نسح دیس ،یدابآمرخ یرھاط
 .یدابآمرخ یرھاط حلاصدمحم دیس لیمافو یدابآمرخ یرھاط نسح دیسرسپ :یبتجم دیس ،یدابآمرخ یرھاط
 .یدابآمرخ یرھاط یبتجم دیسو نسح دیس لیماف :حلاصدمحم ،یدابآمرخ یرھاط
 داجس دیس دامادو یناگرگ یرھاط یلعدیسردپ ،ینیسح یولع نسحدمحم دیسرھاوخرھوش :هللابیبح ،یناگرگ یرھاط
 .یولع
 .ینیسح یولع نسحدمحم دیس یهدازرھاوخو یناگرگ یرھاط هللابیبح دیسرسپ :یلع دیس ،یناگرگ یرھاط
 .داژنییابطابط هللارون دیسو سابع دیس یهدازردارب و داژنییابطابط فسوی دیسرسپ :قداص دیس ،داژنییابطابط
 .داژنییابطابط قداص دیس یومعو داژنییابطابط فسوی دیسو هللارون دیسردارب :سابع دیس ،داژنییابطابط
 .داژنییابطابط قداص دیس یومعو داژنییابطابط فسوی دیسو سابع دیسردارب :هللارون دیس ،داژنییابطابط
 .داژنییابطابط هللارون دیسو سابعدیسرداربو داژنییابطابط قداص دیسردپ :فسوی دیس ،داژنییابطابط
 .رایط ھجرقردپ :کرتا ،رایط
 .رایط کرتارسپ :ھجرق ،رایط
 .یدابعرقابدمحم دیسردپ و یدابع یدھم دیسردارب :اضریلع دیس ،یدابع
 .یدابع یدھم دیس یهدازردارب و یدابع اضریلع دیسرسپ :رقابدمحم دیس ،یدابع
 .یدابع رقابدمحم دیس یومعو یدابع اضریلع دیسردارب :یدھم دیس ،یدابع
 .ییادخدبع یدھمدمحمردارب :یداھدمحم ،ییادخدبع
 .ینافرع سنوی دیسرسپ :یبتجم دیس ،ینافرع
 .ینافرع یبتجم دیسردپ :سنوی دیس ،ینافرع
 .یردیحیجاح لضفلاوبا ییاد و یدالوارگسع هللادساردارب :هللابیبح ،یدالوارگسع
 . هدازرگ ھتخیر ھنیکسرسمھو یسیئر میھاربا دیسرسمھردپ :دمحا دیس ،یدھلاملع
 .یناگرگ یرھاط هللابیبح دیس نزردارب و یناگرگ یرھاط یلع دیس ییاد :نسحدمحم دیس ،ینیسح یولع
 .یولع دومحم دیسرسپ :نسحم دیس ،یولع
 .یولع نسحم دیسردپ :دومحم دیس ،یولع
 .شاپرذب دادرھمرسمھردپ :اضریلع ،یناقفشج یدمحایلع



 .یناخیلعاقآ سابعمالغ لیمافو یناخیلع دمحمردپ :هللاتردق ،یناخیلع
 .یناخیلعاقآ سابعمالغ لیمافو یناخیلع هللاتردقرسپ :دمحم ،یناخیلع
 .هدازیلع اضردمحمردارب :دمحا ،هدازیلع
 .هدازیلع دمحاردارب :اضردمحم ،هدازیلع
 .یفجن یشعرم نیدلاباھش دیس داماد :یلعسابع ،یناجنز دیمع
 داوج دیس یومعرتخدرسمھو یجگنا یلعدمحم دیس یهدازرداربرھوش ،یجگنا نسح دیس داماد :نیسحلادبع ،یورغ
 .یجگنا

 .هدازالم دمحارسمھردارب ،یزیربت سدقم یلعازریم یهون ،یرافغ نیسح رسپ :یداھ ،یرافغ
 .یرظتنم یلعنیسحرسمھ ییاد داماد :یلع دیس ،یدابآفجن یرویغ
 .یفجن یشعرم هللاتیآرسمھرداربو ینارکنل لضاف داوجدمحمردپ ،یدیفمرون مظاک دیسرسمھردپ :دمحم ،ینارکنل لضاف
 . هداز جات یفطصم دیس ییادو یدنرھرافص نیسحدمحم یومع :نیدلایحم ،یدنرھ لضاف
 .ارآناھج دمحم قباسرسمھرھوشو هدنزورف دمحاردارب :دمحم ،هدنزورف
 .شخبضایف ھسیفنردپ :یلعدمحم ،شخبضایف
 .شخبضایف یلعدمحمرتخد :ھسیفن ،شخبضایف
 .یضایف دیفمردارب :دیحولادبع ،یضایف
 .یبازنا یوسوم ظعاو نسح دیس داماد :ردان ،روپیضاق
 هدازیضاق نیسح دیسو نسح دیس یومعرسپو یمشاھ هدازیضاق نیسحریما دیسردارب :ناسحا دیس ،یمشاھ هدازیضاق
 .یمشاھ
 هدازیضاق نیسح دیسو نسح دیس یومعرسپو یمشاھ هدازیضاق ناسحا دیس ردارب :نیسحریما دیس ،یمشاھ هدازیضاق
 .یمشاھ
 هدازیضاق ناسحا دیسو نیسحریما دیس یومعرسپو یمشاھ هدازیضاق نیسح دیسردارب :نسح دیس ،یمشاھ هدازیضاق
 .یمشاھ
 هدازیضاق ناسحا دیسو نیسحریما دیس یومعرسپو یمشاھ هدازیضاق نسح دیسردارب :نیسح دیس ،یمشاھ هدازیضاق
 .یمشاھ
 .ییابطابط ]ھمالع[ نیسح دمحم دیس داماد :یلع ،یسودق
 .یمق دمحمردارب :نسحم ،یمق
 .یمق نسحمردارب :دمحم ،یمق
 . ییابطابط ینیسح اقآ نسح دیس قانجابو فرطیب ناوخا هرینرسمھ :نسح ،نارماک
 .ییاریتک یفطصمردارب :یضترم ،ییاریتک
 .ییاریتک یضترمردارب :یفطصم ،ییاریتک
 .رویدک نسحمرھاوخو ینارجاھم هللاءاطعدیسرسمھ :ھلیمج ،رویدک
 .هاوخیداعم دیجملادبع یهدازرھاوخ :نیسحمالغ ،یچسابرک
 .لدمرخ یفطصم داماد :رابجلادبع ،یمرک
 .یمرک یدھمدمحمردارب :دمحم ،یمرک
 .یمرک دمحمردارب :یدھمدمحم ،یمرک
 .یبورک یدھمرسمھ :ھمطاف ،یبورک
 .]یبورک[ یفیرش ھمطافرسمھ :یدھم ،یبورک
 .ورشوخ اضر دیس دامادو ورشوخ نسح دیسرھاوخرھوش :یلعدمحم ،]میھاربا دمحم دنزرف[ یمیرک
 .یرتنالک یسومردارب :یسیع ،یرتنالک
 .یرتنالک یسیعردارب :یسوم ،یرتنالک
 .رفظم نیسح سورعردپ :یدھم ،هدازکچوک
 .یراسھوک یلعمالغردارب :یلع ،یراسھوک
 .یراسھوک یلعردارب :یلعمالغ ،یراسھوک
 .تسا هدش لیماف وا اب ،ینادمھ یناما دیعسردارب اب شرھاوخ جاودزا یھطساو ھب :هللادسا ،یدروجال
 .یرتسبش دھتجم دمحم یهدازرداربو یرتسبش دھتجم نسحمرسپ :داوج ،یرتسبش دھتجم
 .یرتسبش دھتجم داوجردپو یرتسبش دھتجم دمحمردارب :نسحم ،یرتسبش دھتجم
 .یرتسبش دھتجم داوج یومعو یرتسبش دھتجم نسحمردارب :دمحم ،یرتسبش دھتجم
 .یوسوم نسحم دیسرسمھ :میرم ،هدازدھتجم
 قیفر یضترم و هدازجات یفطصم نارسمھ یومعرسپورنھاب اضردمحم سورع گرزبردپ :ربکایلعدیس ،روپیمشتحم
 .تسود
 .تباجن نیسحو دمحا لیماف :ربکایلع ،نایبارحم
 .یسبط ظعاو سابع سورعردپ :اضردمحم ،یناث ینسحم



 .یتیالوربکایلع قانجاب :قداص ،یلوصحم
 .یبرثی یدھم دیس یهدازرھاوخ :نیسح ،یجولحم
 .یرفعج ]زیزع[ یلعدمحمرسمھردارب :ردقلاوذ رقابدمحم
 .یقارع یدمحم نیدلاءاھبرسپ و یدزی حابصم یقتدمحم داماد :دومحم ،یقارع یدمحم
 .یدابآدیز دمحارسمھردپ :دمحم ،یناگرگ یدمحم
 .یشعرم دمصردارب :میلس ،یشعرم
 .یشعرم میلسردارب :دمص ،یشعرم
 .یلعزخ مساقلاوبا دیس داماد :یداھدمحم ،یورم
 .یرھشیر دمحمرسمھردپ :ربکایلع ،ینیکشم
 .یقارع یدمحم دومحمرسمھردپ :یقتدمحم ،یدزی حابصم
 .یناشاک مساقلاوبا هللاتیآرسپ :دمحا دیس ،یناشاک یوفطصم
 .هدازکچوک یدھم دامادردپ :نیسح ،رفظم
 .یچسابرک نیسحمالغ ییاد :دیجملادبع ،هاوخیداعم
 .حتفم یدھمدمحمردپ :دمحم ،حتفم
 .شخبناسحا قداص دامادو حتفم دمحمرسپ :یدھمدمحم ،حتفم
 .ییادتقم یضترم لیماف :سابع ،ییادتقم
 .ییادتقم سابع لیماف :یضترم ،ییادتقم
 .یرافغ یداھرھاوخرھوش :دمحا ،هدازالم
 .ینیسحکلم هللاتمارک دیسرسپ :نیدلافرش دیس ،ینیسحکلم
 .ینیسحکلم نیدلافرش دیسردپ :هللاتمارک دیس ،ینیسحکلم
 .یتوکلم ملسمرسپ :یلع ،یتوکلم
 .یتوکلم یلعردپ :ملسم ،یتوکلم
 .یشلما ینابر یدھمدمحم دامادردپ ،یرظتنم دمحاو یلعدمحمردپ :یلعنیسح ،یرظتنم
 .یشلما ینابر یدھمدمحم دامادرداربو یرظتنم یلعنیسحرسپ :یلعدمحم ،یرظتنم
 .رویدک نسحمرھاوخرھوشورویدک ھلیمجرسمھ :هللاءاطع دیس ،ینارجاھم
 .ینامرک یدحوم یدھمدمحمردارب :یلعدمحم ،ینامرک یدحوم
 .ینامرک یدحوم یلعدمحمردارب :یدھمدمحم ،ینامرک یدحوم
 .قاجا یوسوم یبتجم دیسردارب :هللاتیآ دیس ،قاجا یوسوم
 .قاجا یوسوم هللاتیآ دیسردارب :یبتجم دیس ،قاجا یوسوم
 .یزیربت یوسوم نسحم دیسو نیسح دیسردارب :نسح دیس ،]یرافغریمروپ[ یزیربت یوسوم
 یرون نیسح دامادو یزیربت یوسوم نسحم دیس و نسح دیسردارب :نیسح دیس ،]یرافغریمروپ[ یزیربت یوسوم
 .ینادمھ
 .یزیربت یوسوم نیسح دیسو نسح دیسردارب :نسحم دیس ،]یرافغریمروپ[ یزیربت یوسوم
 .بئاط نیسحرسمھردپ :ربکایلع ،ینیسح یوسوم
  .تسا یاھنماخ یلع دیس یھمعوا گرزبردام .ناگدازفیرش نیسحدمحمرسمھردارب :نیسحریم ،یوسوم
 .روپبدؤم یبتجم دیس لیماف :دمحم دیس ،روپبدؤم
 .ینیسح ینالیم اضردمحم دیسردارب :دمحم دیس ،ینیسح ینالیم
 .ینیسح ینالیم دمحم دیسردارب :اضردمحم دیس ،ینیسح ینالیم
 .تسا یرفعج شناد دووادرسمھوا یھمعرتخد :یضترم دیس ،یوبن
 ]نیسحمالغ[ ربکایلع لیمافو یمشاھلا ینیسح نیدلارینم دیسرھاوخرھوشردارب ،تباجن نیسحردارب :دمحا ،تباجن
 .نایبارحم
 و یزاریش یرئ اح قداص دمحم قانجاب ،یمشاھلا ینیسح نیدلارینم دیسرھاوخرھوش ،تباجن دمحا ردارب :نیسح ،تباجن
 .نایبارحم ]نیسحمالغ[ ربکایلع لیماف
 .یزامن نسحردپ :یبنلادبع ،یزامن
 .یقیقح تخبونرقابدمحمردارب :یلع ،یقیقح تخبون
 .یقیقح تخبون یلعردارب :رقابدمحم ،یقیقح تخبون
 .ردصینب نسحلاوبا دیس داماد :اضریلع ،یربون
 یدرونجب یوسوم دمحم داماد ردپ و ینارکنل لضاف دمحم داماد :مظاک دیس ،یدیفمرون
 .]یرافغریمروپ[ یزیربت یوسوم نیسح دیسرسمھردپ :نیسح ،ینادمھ یرون
 .یرون اضریلعردارب :هللادبع ،یرون
 .یرون هللادبعردارب :اضریلع ،یرون
راکتبا :لیعامسا دیس ،یناھفصا یمشاھ ھموصعمرسمھردپ  ی و  مشاھ ی  بتجم  .ردپ سید 



ی دیس ،یناھفصا یمشاھ راکتبا :بتجم ھموصعمرسمھردارب  ی و  ناھفصا ی  مشاھ یل  عامسا   .رسپ سید 
 .یناگیاپلگ یمشاھ یلع دیس یهدازردارب و یناگیاپلگ یمشاھ نیدلالامج دیس یهون :اضردمحم دیس ،یناگیاپلگ یمشاھ
 .یحطبا یلعدمحم دیس ییاد :بیبح دیس ،داژنیمشاھ
 .یلیبدرا یوسوم میرکلادبع دیس سورعردپ :دومحم دیس ،یدورھاش یمشاھ
 .یبیرجرازھ یبنردپ :یلعمالغ ،یبیرجرازھ
 .یبیرجرازھ یلعمالغرسپ :یبن ،یبیرجرازھ
 .یناث ینسحم اضردمحم دامادردپ :سابع ،یسبط ظعاو
 .روپیضاقردانرسمھردپ :نسح دیس ،یبازنا یوسوم ظعاو
 .یظعاو یقتدمحمردپ :هللاجرف ،یظعاو
 .یظعاو هللاجرفردپ :یقتدمحم ،یظعاو
 .یلوصحم قداص قانجاب :ربکایلع ،یتیالو
 .یتالحم یلسوت اضردمحم داماد :یسیع ،ییالو
 .یجولحم نیسح ییاد :یدھم دیس ،یبرثی
 .یلسوت دمحمرسمھردارب :میھاربا ،یدزی
 .رگرز دمحا دیس دامادردپ :یلع ،یسنوی
 


