
 نیعم دمحم

.دندیزگرب ار دمحمِ مان شیارب ،دوشگ ناهج هب مشچ هک یماگنه *
 شراک رتفد رد هک )یباق ( یبوچراهچ رد .دوب بوجرز مان هب تشر رهش یاه نزرب زا یکی شهاگداز و هداوناخ دنزرف نتسخن وا
 ۹ )هبنشود( دیش هَم ،شزور داز ،هدنام یاج هب نیعم دمحم ِدوخ زا هک یا هتشون تسد رد زین و ،دوب هدش هتخیوآ راوید هب
 .تسا هدش هتشون ۱۲۹۱ شندش هداز لاس ،ارتکد ی همانشناد رد یلو ،تسا یدیشروخ ۱۲۹۷ تشهبیدرا

 .دیازفا یم نآ هب یزیچ هن و دنک یم مک یزیچ وا  شناد زا هن ،هدوشگ ناهج هب مشچ یلاس هچ رد و یزور هچ رد وا هکنیا *
.دشاب یم ،تسا هدرک هک ینیهِم یاهراک و وا یگتسیاش ،دراد شزرا نایناریا ام یارب هک هچنآ

  ناتساب یسراف و ییاتسوا یولهپ یاه نابز هب و هتشاد یگریچ ،یناملآ و یبرع ،یسیلگنا ،هسنارف یاه نابز رب نیعم دمحم *
 .هتسناد یم یبوخ هب ار یموب یاه شیوگ زا یخرب و ،هدوب انشآ زین

 لاس نآ رد .دوش یم ریگاج همه تشر رد )هبصح ( گشخ همرگ یرامیب هک هدینارذگ یم ار دوخ یگدنز مشش لاس دمحم *
 و هدش راچد یرامیب نیا هب هک هدوب ینت نیتسخن ،شردام دمحم ی هداوناخ    زا .دنَریم یم یرامیب نیا زا نت رازه ۲۸ نوماریپ
 .ددنب یم ورف ناهج نیا زا مشچ ینامز کدنا رد و هدش رامیب شردپ مه زور شش زا سپ .درذگ یمرد
ِنداد زا ،زا سپ  هلاس ۱۳ دمحم .دریگ یم ندرگ هب املعلا نیعم یقت دمحم شگرزب ردپ ار دمحم یتسرپرس ،ردام مه و ردپ مه ِ



 .ددنب یم ورف ناهج نیا زا مشچ ینامز کدنا رد و هدش رامیب شردپ مه زور شش زا سپ .درذگ یمرد
ِنداد زا ،زا سپ  هلاس ۱۳ دمحم .دریگ یم ندرگ هب املعلا نیعم یقت دمحم شگرزب ردپ ار دمحم یتسرپرس ،ردام مه و ردپ مه ِ
.درذگ یمرد مه شگرزب ردپ هک هدوب

 دور یم نارهت هب سپس و دناسر یم نایاپ هب تشر کی هرامش هاگشزومآ ردار شیوخ یناتسریبد و ناتسبد ِشزومآ نیعم دمحم *
 شزومآ هب و هدوب هتسجرب یدرگاش یشزومآ یاه لاس ی همه رد وا .دََرب یم نایاپ هب ار یناتسریبد یاه شزومآ نونفلاراد رد و
.تسا هدوب هریچ زین یبرع نابز رب وا اهنیا زا ادج ،هتشاد یا هژیو یگتسبلد یسراف )تایبدا ( کیسالک یاه

 سپس ،زاوهاِ یتامدقم یارسشناد ینیشنَرف هب ۱۳۱۴ لاس رد ،یزابرس )ِسدقم( ِدنَواجرَو ٌهفيظو ماجنا زا سپ نیعم دمحم *
.دوش یم هدیزگرب ،دش شرورپ و شزومآ شمان رترید یمک هک ،گنهرف ریزو
 یلمع یسانشناور یاه هتشر ،یراگن همان هار زا و دنک یم اپرب دنویپ لسكورب یسانشناور هاگشزومآ اب هک هدوب نامز نیمه رد
.دریگ یم همان نایاپ و هتخومآ ار یسانش زغم و یسانش هفایق - یسانش طخ -
 وا ناریا رد .دروآرد شراگن هب ار یسراف تایبدا رد نآ ریثآت و اتسیدزم مان هب هدنزرا یراتشون هک دوب هلاس ۲۴ نیعم دمحم
 رد یبدا نوتم رد قیقحت ی هتشر داتسا مان هب یزوریپ نیا زا سپ .دریگب یسراف تایبدا یارتکد ،تسناوت هک دوب ینت نیتسخن
 .دش ناناوج هب نداد شزومآ مرگرس یلاع یارسشناد رد داتسا و نارهت هاگشناد ِتایبدا ی هدکشناد
 یدنلب ِتخب شنادرگاش و دوب ام نیمزرسِ مان هب ِنادنمشناد زا وا .دوب زوسلد یلو ریگتخس رایسب یراگزومآ نیعم دمحم رتکد
.دنَربِب اه هرهب وا شناد زا دنتسناوت هک دنتتشاد

 مان هب ،هدرک مهارف یا همانگنهرف نیعم دمحم .دیمان ناریا ی همان هژاو ردپ ار نیعم دمحم ناوتب دیاش ،ادخهد زا سپ *
.دشاب یم هیور ۱۴۷۲ ات ۱۴۷۰ نوماریپ ی هدنریگَرب رد هنیشوپ ره و هنیشوپ تشه  رد هک یسراف گنهرف
  

یرایسب یاه یرای وا هب ادخهد ی همانگنهرف یراتساریو رد ،هدرک مهارف یا همانگنهرف دوخ نیعم دمحم ، هکنیا زا ادج *  

.تسا  هدیناسر                                                                                                                              

ِلِد هک دوب یناسک زا نیعم دمحم و تشاد )دامتعا ( رواب یسک رتمک هب وا هک تسا هدش هتفگ نینچ ادخهد ی هراب رد  

شا همانگنهرف نیداینب یاهراک ادخهد هک دش روآدای مه ار نیا دیاب یم دنچره .دوب هدروآ تسد هب ار ام رواب تخس یادخهد  



شا همانگنهرف نیداینب یاهراک ادخهد هک دش روآدای مه ار نیا دیاب یم دنچره .دوب هدروآ تسد هب ار ام رواب تخس یادخهد  

.دناسرب پاچ هب و هدرک یتسرپرس و یناوخ هرابود ار اهنآ دیاب یم یسک هک تسناد یم یبوخب یلو .دوب هداد ماجنا ار  

نایناریا ام هک دراد نتفگ یاج .دمآرب گرزب نیاِ سپ زا یبوخ هب زین وا و هدش راذگاو نیعم دمحم هب گُرتسِ راک نیا هناتخبشوخ  

هب ار ادخهد ی همانگنهرف ی هنیجنگ ،دوخِ شناد زا ندرب هرهب و یراکتسرد و یگِنیتسار اب وا اریز ،میتسه نیعم دمحمِ رادماو  

.تسا هدرک شکشیپ ام  

رد هک هدمآ تسد هب )همان تیصو ( یا همانسراپس ، تسا هدوب ماگشیپ ون رعش ندورس رد هک خیشوی امین زا ۱۳۳۸ لاس رد *  

یم  روآدای .دیامن شخپ ددنسپ یم دوخ هک ار ییاه شخب و هدرک یسررب ار  شیاه هدورس ات هتساوخ نیعم دمحم رتکد زا  نآ  

.دوب هدیدن ار نیعم دمحم زگره خیشوی امین هک میوش

هک دراد نتفگ یاج .تسا دنزرف جنپ ییوشانز دنویپ نیا ی هویم و هدیزگرب یرسمه هب ار ،دهاجریما نیهم وناب ،نیعم دمحم *ا  

ا  .دوب وا اب سراپ ی همانلاس یتسرپرس هک دوب دهاجریماِ رتخد نیعم دمحم رسمه  

ا  .تسا هدنام اج هب یرایسب یاه هدورس وا زا .دوب یگدنیارس نیعم دمحم یاهرنه زا یکی *ا  

هتخوس وت ار قاشع لد یا

هتخومآ یقشاع ار ام وت یا

یا هدرورپ نمچ ناسورع وت

یا هدروآ قشع وت لبلب لد رد

دید تابیز خر ، لگ ردنا لبلب

دیرد هماج ،وت قشع تسد ز لگ

؟تسیچ رحب زا رحس غرم ی هلان

؟تسیک زار نآ مرحم دیوگ زار

هتخوس لد منم دیوگیم وت اب

هتخومآ قشع وت ناتسبد زا

منکفا رون وت ز نم دیوگ سمش

منت نیمیس وت ز نم دیوگ هام

وت یابیز نم هک لگ دیامن دوخ

وت یانعر نم هک دیاشگب هچنغ

راشبآ دزیر وت میظعت هب مھ



راشبآ دزیر وت میظعت هب مھ

راسھوک دزیخ وت میرکت هب مھ

؟دوب هچ زا یراھب ربا ی هیرگ

دوشگرب هدنخ هب بل هچ زا قرب

نیدب هدنخ نادب یدیشخب هیرگ

نیرفآ تراکھاش رب نیرفآ

نعم دمحم رتکد

دنرب یم اداناک هب نامرد یارب ار وا .دنارذگ یم یشوھیب رد ار شَیگدنز ِنایاپ نیعم دمحم رتکد هناتخبروش *  

یم  یرتسب رگزوریف ناتسرامیب رد و هدنادرگرب ناریا هب ار وا دنا هدوبن زاسراک اھ نامرد زین اجنآ رد نوچ یلو  

شھاگداز هب ار وا کاپ ِرکیپ .ددنَب یم ورف ناھج زا مشچ ،١٣٩٢ هام رذآ ٨ خیرات رد ،ناتسرامیب نامھ رد وا .دنیامن  

.دنراپس یم کاخ هب یگداوناخ هاگمارآ رد و هدرب تشر رھش رد                                                                                                          

زا رایسب ینابرھم اب دھاجریما وناب شرسمھ ،هدوب یشوھیب و یرامیب رتسب رد نیعمدمحم هک یلاس جنپ رد  

.تسا هدرک یم یراتسرپ وا  

زانِورَس - رانچ ناتخرد اجنآ رد .تسا هتخادرپ رنھ و گنھرف ترازو ار نیعمدمحم هاگمارآ تخاس ی هنیزھ *ا  

.تسا هدرک ریذپلد ار ارس نآ و اج نآ ،تسا ناشوج هتسویپ هک یبآ ی هراوف  و اکوی تخرد - داشمش - )ربونص(    

ا

اھ زارفرس و اھ ناشن .   

ِنابز و گنھرف  تفرشیپ هار رد هک یناسک زا هک هدوب نیا رب راک شِوَر یھاشداپ ی هناماس رد هک اجنآ زا  

و یوخ نیا زا مھ نیعمدمحم ،دوش هداھن )جرا ( گرا وا راک هب و هدش یرازگساپس دنا هدرک یراک نیمزناریا  

تسا هدرک تفایرد دنچ ییاھ ناشن هدرک هک یا هدنزرا یاھراک یارب و هدوبن هرھب یب یناریا بوخِ میخ .

یملع موس هجرد ناشن ، ١٣١۶ لاس .رد -ا

یملع  مود هجرد ناشن ١٣٢١ لاس رد -ا

.ساپس مود هجرد ناشن ١٣٢٧ لاس رد -

دش شک شیپ وا هب   Tamhour  هزیاج( داد داش( Académie des Inscriptions  یوس   زا ١٣٢١ لاس رد-

هسنارف تلود یوس زا بدا و رنھ یلاع ناشن ١٣۴٠ لاس رد -   

ه         .هسنارف روھمج سیئر لگ ود لارنژ زا Order des palmes Académiques  - ناشن تفایرد    



رون ود نویژل ناشن -

نایرتفد هلاژ : هدنروآدرگ

یناریا ٢۵٨١ تشھبیدرا

ییاسرت ٢٠٢٢ لیروآ اب ربارب


