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 16/06/2019          ولی احمد نوری
 

سال از وفات استاد خلیل هللا "خلیلی" 32  
 قافله ساالر شعر و ادب دری می گذرد

 

 

پاک حضرت استاد خلیل هللا خلیلی بزرگ، و یادی از شاعر زمانه ها و پدر شعر مقاومت افغانستان درود های فراوان به روان 

 سال از وفات آن بزرگمرد وطن و آن نماد نجابت، راستی و وطن پرستی، می گذرد. سی و دو 1398که در همین بهار 

( کابل به دنیا آمده 1هجری شمسی( در کاخ جهان آرای )1286میالدی ) 1907سال قبل در بهار  ده خلیل هللا خلیلی یک صد و

( محمد حسین خان مستوفی الممالک، وزیر مالیۀ عهد سلطنت امیر حبیب هللا خان 2است. او فرزند مرحوم جنت مکان شهید )

 سراج الملة والدین، می باشد که از تبار "صافی" های افغانستان است.
 

                                                           

و به نام خواهر خود "جهان آرا" مسمی کرد. در بین "باغ جهان آرا": این باغ را برای بار اول، شاه بزرگ آن زمان "بابر شاه" در کابل اعمار نموده  -1

 حبیب هللاخانۀ بزرگی که شباهت به قصر را داشت، بنا شده بود.  این منزل با شکوه و با عظمت از طرف اعلیحضرت جنت نشان، این باغ بزرگ و 

ت، هده داشخان سراج الملة والدین به جناب میرزا محمد حسین خان ملقب به "مستوفی الممالک" که سمت وزیر مالیۀ افغانستان را نیز در آن زمان بر ع

شکوه به دنیا آمده است. این  بنا بر خدمات برجسته و با صداقت او به وطن و مردم، اهداء شده بود. استاد بزرک ما "خلیلی افغان" در همین منزلگاِه با

و به  منزل قصر مانند و تمام دارایی و هست و بود میرزا محمد حسین خان "مستوفی الممالک" بعد از شهادتش به امر امان هللا خان مصادره گردید

 اولین سفارت اتحاد شوروی وقت اهداء شد.
 

از وقت جامعۀ افغانستان که هنوز آمادۀ چنین تحولی نبود، و به گناه بیعت از اعالن  چرا شهید نوشتم؟  زیرا او به گناه مخالفت با تحول سریع و قبل -2

توسط شجاع الدوله بعد از شهادت امیر حبیب هللا خان در کله گوش لغمان " سلطنت سردار عنایت هللا خان، کاکای شهزاده امان هللا خان "عین الدوله"،

فته موجود است" از طرف اعلیحضرت امان هللا خان بدون تحقیق و محاکمه و ثبوت کدام جرم با بی " که برای ثبوت آن بسیار گپ های ناگغوربندی

 .شهادت رسیددور از عدالت و نامردانه حرمتی در درخت توتی در چهارراه ملک اصغر ده افغانان کابل در محضر عام غرغره و به 
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وی در سنین طفولیت، در هفت سالگی بی مادر شد و  یازده سال بیشتر نداشت که پدر بزرگوارش را از دست داد و به خاطر 

قتل و اعدام پدرش با وجود معصومیت، از طرف اعلیحضرت امان هللا خان، خودش و برادرش از رفتن به مکتب و ادامۀ درس 

 محروم شدند.  

تالوت قرآن را از مادر دانشمندش در سنین پنج تا هفت سالگی آغاز کرد و بعد از شهادت پدر  خلیل هللا نوشتن و خواندن و

باوجود همه ممانعت ها و کنترول دولت امانی،  از دوستان پدرش "میرزا باز محمد خان جنرال قنسل"، "سردار محمد علی خان 

ن "میرزا سلطان احمد خان" به صورت نهانی و پنهانی، چهره نویس" و تعدادی از مردمان دلسوز و باعاطفه، به شمول پدر م

با وجود کنترول و ممانعت های پولیس و استخبارات امانی و "شجاع الدولۀ غوربندی )قاتل امیر حبیب هللا خان سراج الملة(، که 

 در رأس وزارت داخلۀ امانی قرار داشت، فرا گرفت.

ذکاوت فطری که داشت و تدریس پدر دانشمندش، در سالهای کودکی ، با روزگار  وجود مصائب و مشکالتخلیل هللا جوان با 

و  به اثر استعداد ذاتی، پنجه نرم کرد و داکتری ادبیات[ بدون داشتن[ و ]بدون مکتب و پوهنتون)بین پنج و یازده سالگی(، ]

همت بلندش توانست از هر خرمنی توشه ای از هنر و ادب فراهم آورد، ادبیات دری و علومی از قبیل منطق و تفسیر و حدیث 

و یکی از بزرگترین دانشمندان، شاعران، نویسندگان و جست و جو گران را به نحو خجسته نزد استادان زمان خود فرا گرفت 

های بزرگ و اساسی، در  او بعداً در عهد سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه در پست فغانی به بار آمد.و محققان جامعۀ ا

 های دولتی داخل و خارج افغانستان کار کرد.  سازمان

و با وجود داکتر و پوهنتونی نبودن، به صدها در اوایل دههٔ بیست هجری شمسی به سّمت ُمعاون پوهنتون کابل منصوب شد، ]

هـ ش بنا بر دانش فرهنگی و ادبی اش از جانب جنت مکان 1330[ و در سال د دانشمند به جامعۀ افغانستان تقدیم کرداستا

د منسوب گردی)که هنوز به وزارت تعویض نشده بود( اعلیحضرت محمد ظاهرشاه در رأس ریاست مستقل مطبوعات افغانستان 

عنوان مشاور عالی سلطنتی در دربار پادشاه هـ ش به 1332فت.  در سال عهده گر مهم مطبوعاتی و فرهنگی را به مقامو این 

های نخستین دههٔ افغانستان خدمت کرد و نیز مدتی پُست وکالت مردم را در ولسی جرگۀ افغانستان بر عهده داشت و در سال 

 مصروف خدمت بود. عراقو سپس در  عربستان سعودیعنوان سفیر افغانستان مدتی در به  ۵0
 

و ویرانگر ثور توسط فرزندان ناخلف این مرز و بوم؛ یعنی خلقی ها و پرچمی های بدنام، ، وطن فروشانه پس از کودتای خائنانه

بی خدا و بی وطن، استاد خلیلی بزرگ باوجود پیشکش هر نوع پُست مهم در دولت خلقی ــ پرچمی، بر غالمی و بی شرفی پای 

اه در نیوجرسی اضالع متحدۀ امریکا به سر برد. نهاد و آزادی و شرف را انتخاب نمود و به اجبار ترک وطن کرد و مدتی کوت

مألوفش افغانستان تالش کرد و در  سال های آخر عمر به پاکستان آمد و در کنار هموطنان آواره اش برای رهایی سرزمین

ر عهده ا بسهم بس مؤثر و مهم ررو سیه فریاد دادخواهی آنان به گوش جهانیان و نجات افغانستان از استیالی بیگانگان  رساندن

را  ش در یکی از شفاخانه های اسالم آباد با دل مملو از درد وطن، این جهان فانی  هـ 1366داشت. تا به تأریخ چهاردهم ثور 

 دند که:کرمیفریاد این شعر استاد کهزاد شهیر  بامرگش  پشاور بخاک سپرده شد. مردم در وداع گفته و در میان آوارگان افغان در
 

 چه ستـم رفت که یک باره کـفـن پوش شدی زبان بودی و به صد نغمه سخنتو به صد شعر 

 فــرامـوش شدیتـو مپـنـدار کـه رفـتـی و  گـرچه ناموس وفا رفـته از این شهر و دیار
 بـنـدۀ پـاک خــدا )ج( بـودی و گلـپـوش شدی میو صفا مـی خواه روح ترا شاداز خـدا )ج( 

 «کهزاد»
 

هم مسرای افغانستان است که در زمینۀ کارهای ادبی و تأریخی نیز آثار ترین شاعران کالسیک هللا خلیلی یکی از بزرگ خلیل 

، «احوال و آثار حکیم سنایی»، «فیض قدس»، «سلطنت غزنویان»، «آثار هرات»به  بسیار دارد. از آثار تحقیقی او میتوانو 

از شهرت خاصی « آثار هرات»در بین آثار گرانبهای استاد خلیلی،  اشاره کرد.« نامهی ن»، «یمگان»، «از بلخ تا قونیه»

 برخوردارست که در سه جلد منتشر شده و در آن شرح حال شاعران و دانشمندان و دیگر مشاهیر هرات آمده است.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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الوه بر این از تمامی شاعراني پردازد و عکتابی است که به ظهور و صعود و سقوط سلطنت غزنویان می « سلطنت غزنویان»

هللا خلیلی در مورد زندگانی ادبی میرزا عبدالقادر بیدل شود.  خلیل  اند شعرهایی آورده میکرده که در این دوره زندگی می 

ر مورد خلیلی د هللااستاد خلیل   نوشته است که بسیار مورد استناد بیدل شناسان قرار گرفته است.« فیض قدس»کتابی با عنوان 

 نی»، «از بلخ تا قونیه»ارزش بوده است.  موالنای بلخ نیز سه کتاب نوشته است که برای موالنا شناسان بسیار مفید و با

و برای مردم و کشور عزیزش نام سه اثری است که خلیلی درین زمینه به رشتۀ تحریر « درویشان چرخان»و « نامه

 است.به یادگار گذاشته 

 ه خلیلی به زبان عربی نیز آثاری نوشته و منتشر کرده است که یکی از این آثار در بارۀ سفر جهانگردباید یادآور شد ک

عرب، "ابن بطوطه" به افغانستان امروزی است. این کتاب که "ابن بطوطه فی افغانستان" نام دارد، در بغداد به چاپ 

هایی اشاره کرد که در مرگ سخنوران، دوستان  به مرثیه توانهللا خلیلی می  از میان اشعار بیشمار خلیل رسیده است.

الشعراء  و دیگران سروده است. او اشعار نکویی در رثای استاد "بیتاب"، عالمه "سلجوقی"، "صادق سرمد"، ملک

 سروده است.… "بهار"، "سرور گویا"، "عزیرالرحمان فتحی"، و 

ایران و برخی از کشورهای غربی انتشار یافته است که مورد مجموعۀ اشعار این شاعر بزرگ بارها در افغانستان و 

کلیات اشعار خلیلی از طرف هموطن افغان ما جناب عبدالحی خراسانی   استقبال فراوان نیز قرار گرفته است.

  :گوید می هللا خلیلی چنینش در ایران منتشر شده است. او در مورد آثار خلیل 1378گردآوری و در سال 
 

زندگی استاد خلیل هللا خلیلی را می توان در سه مرحلۀ کلی دید؛ مرگ والدین و آوارگی، شهرت و منزلت و خالقیت ادبی و »

های بهترین نمونه  شعرهای دوران مهاجرت خلیلی را در پاکستان .سی .بی .و گو با بیاو در گفت  «غربت و خالقیت شعری.

خلیلی در  است.ها به خوبی در آن منعكس شده  داند که رنج و الم ناشی از جنگ و مجاهدت افغانشعر معاصر افغانستان می 

رد، که تعدادی تا هنوز حلیۀ عرفان دا های مختلف سیاست و فلسفه و ادب و تأریخ و در بخش اثر منظوم و منثور ۶2مجموع 

اند، به اکثریت، قدرت سخن  محققان و صاحب نظران شعر و ادب افغان که در عرصۀ تأریخ و نقد ادبی صائب طبع نپوشیده اند.

 ستانمحجوبۀ هروی" شاعر قرن نزدهم افغانکنند. به همین مناسبت است که "نظیر توصیف می و بیان استاد خلیل هللا خلیلی را کم 

 به استاد خلیل هللا خلیلی قافله ساالر شعر و ادب دری افغانستان، چنین خطاب میکند:
 

 راه ز صورت سوی معنی بری  ای کـه در اقـلـیـم قـلـم ســــــروری
 "مـیـر عـمـاد" از قلمت منفـعــل  "انوری" از شعر خوشت شد خجل
 گوهریهست سخن گوهر و تو   ُدر سخـن را چـو تـــو مـی پروری

 خلق ز فضل و هنرت بُرده بهـر  تویی اکنون به دهـر افغان"شاعر "
 معرفت و دوستی ات هست هـم  ( با فـرقـۀ اهل قـلـم3در "هــری" )

 

هللا خلیلی در اند، که براستی استحقاق این شاعر بزرگ است. استاد خلیل  خلیلی را شاعر ملی افغانستان لقب دادهاستاد خلیل هللا 

سال به کابل منتقل گردیده و با  2۵آباد کشور پاکستان درگذشت. عظام رمیم وی پس از شهر اسالم  شمسی )در 13۶۶ ثور 1۴

 الدین افغان"، بخاک سپرده شد.احترام خاص و ضمن مراسم رسمی در محّوطۀ "پوهنتون کابل" و در کنار آرامگاه "سید جمال 
 

 ت که منبع آن هم صفحۀ "ارغوان" در انترنت است در اینجا نقل می کنم:نکاتی از وب بالگ "اندیشه" را از انترن
 

آنچه به وطندوستي و وطن در شعر استاد خلیلي ارتباط مي گیرد، باید گفت كه كمتر شعري از این ابرمرد قلمرو سخن را مي 

 توان سراغ كرد كه به نحوي از انحاء حس وطنخواهي و وطندوستي در آن متبلور نشده باشد. 

                                                           

 است. "راتهـ" راد از"هـری" م -3

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2011/05/110525_shir-cultural-magazine.shtml
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 یابیم: ش سروده، چه مي 13۴7مگر در غزل تابش شمشیر كه استاد در یازده عقرب 
 

 صفـدر معـركه و تابش شمشیر چه شد؟  گـردن نخوت دونـان شـده تا چــرخ بلند 

 روزهــــا منتظـرم، علت تأخیر چه شد؟   ماه من در ره تو سر به كف و جان بر لب

در این شكي نیست كه استاد خلیلي، نه تنها ادیب و شاعر بود، بلكه از سیاسیون زمان خویش نیز به شمار مي رفته است و چنین 

مرد چگونه مي توانست در فكر میهن و وطن نباشد؟ شاعري ژرف بین و نازك طبع، با دِل زیباجوی و زیباخواه و سِر پر شور 

صر و زمان خود این است صفاتي كه در تأریخ ادب زبان دری از او شخصیِت جاودانه و و مرِد سیاسي و وارد به جریانات ع

 نامی ماندگار ساخت. 

استاد خلیلي افغان كه از طفلي دردها و رنج هاي بیشماري دید و آزارهاي فراواني را متحمل گشت، چگونه مي توانست دلي 

مي كه پدرش را ظالمانه به قتلگاه بردند و خود او را كه در آن دم داشته باشد بي درد، كه درد وطن در آن نباشد؟ مگر هنگا

یازده سال داشت، زیر نظارت گرفتند و از درس و تعلیم محرومش داشتند، در ذهن حساس و تیزش این صحنه ها و یادها نقش 

یش مرحله به مرحله حتي از نمي بست؟ پریشانحالي ها و سرگرداني هایي را كه پس از آن دید، فراز و نشیب هایي كه در زندگ

زمان كودكي و نوجواني آمدند، مگر بزرگترین مدرسه براي تشكل شخصیت و فكرش نبودند؟ چگونه مي توان گفت كه خلیلي 

پس از هجوم اردوی سرخ و هجرت به پاكستان در فكر وطن شد؟ این درست است كه اشعار استاد در هجرت سرشار از سوز 

درد و رنج ملت سربلند افغانستان ما، اما باید در این مورد دقیقاً احوال و شرایطي را در نظر گرفت  و حال دیگر است و بیانگر

 كه شاعر در آن، دو مرحله زندگي خود را به پیش برده است.

 عشق خلیلي را به وطن مي توان در این شعر به خوبي دریافت كه چگونه به عشق به وطن جنبه تقدیس مي دهد: 

 

 هـان ای وطن مـپـرس، چـرا می پرستمت دا که بعـد خـــدا، می پرستمتدانــد خــ

 چون برترى ز جان، همه جا می پرستمت ذرات هستی ام ز تو بگـرفته است جان

 بـا صـد هـــــزار دسِت دعـــا می پرستمت در نیـمه شب که بـاز کـنـد آسمان درش

 آشــیـانـــــه، جــــدا می پرستمتایـنـک ز  از آشیان جداست چون پرشکسته مرغ، که

 زاری کــنــان بــه قــٌد دوتـــا می پرستمت پـیـــری نمــود قامـتـم از بــار درد َخــم

 ( می پرستمت4) در شهِر شاخـزن به سما از شوق کـوچه های ِگل آلـــود تنِگ تـو

 ر و صدا می پرستمتدیــوانـه ام، بـه شــو از یــاِد ُرود های کـف آلـــود نعـره زن

 در زیــر ایــن گــرفـتـه فـضا می پرستمت از یــاِد آن فـضای فــروزان ِ نــوربــار

 بـا مـــرغ آرزو،  بـه هــــــوا می پرستمت از یـاِد مرغ هــــای فـلکتـاز در هـــــوا

 پرستمت در پـیـِش بــرگ بــرِگ، جـدا می از یـاِد آن چـــــناِر کهــنساِل سبـزپـوش

 بـا لــــرزِش نـسـیـِم صبـــــــا مـی پرستمت چون بوی گل به یاِد توام می برد به باغ

 در پــرده پــرده ســاز و نـــوا می پرستمت هرجا که مطربی کند از شـوق نغمه سر

 متاز یـاِد قــــوِم بِــْرَهـنــه پــــــا می پرست اربــاِب جــاه در خــور تعـظـیــم نیستند
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 در خـون و اشک کـرده شـنـا می پرستمت از یاِد کشتگان به خون غـرق گشته ات

 صد بـوســه داده، روِز وفــــا می پرستمت از یـاِد آن کـه بـر لـب شمشیـر آبـــــدار

 بـا خـوِن خـویـش کـرده بِـنــا می پرستمت از یـاِد سنگــری که سرافـراز مـردمان
 

 و این عشق و محبت به حدي است كه آزار ها و رنج ها نمي توانند در آن خللي وارد كنند:  

 

 بـا گـونـه گـونـه جــور و جفـا می پرستمت با آن همه مصیبت و زنـدان که دیـده ام

 از بـهـــِر آن  یـتـیـــم گـــــــدا می پرستمت ثـروتمـداِر شهر سـزاوار ذکـــــر نیست
 

 قي نیست كه به مرور زمان رنگ بازد و زمان و مكان از شدت و حدتش بكاهد: و این عش
 

 در عــالـِم فــنــا و بــقــا مـی پرستمت در تنگــنای زنــدگی و خـوابگاِه قـبــــر

 هـم آشکار، هـم بــه خـفـا می پرستمت هـم بـا صریِر خامـه و هـم با زبـان دل

 

و آن كه عشق وطن در سر دارد، هیچ گوشۀ دنیا را با وطن خود، ولو فقیر و ویران هم باشد، نه تنها معاوضه نمي كند، كه آن 

 را آتشستان هم مي داند: 
 

 اي فــــداي خـار خارت جـان مـن  اي گـرامي خاك پاكـــم، اي وطـن

 ش است دور از تـو در نگاهــم آتــ گرچه خاك دیگران، بس دلكش است

  هــم تـو جاني، هم تو جانان مني تــو نـه خـاكي، مـایۀ جـان مني

 چون تو پاك نیست آنكه  تو بمان، اي  جان ما گر رفت گـو رو، باك نیست

  اي امـیـد خـاطــر مـأیــــوس مـا  تــو بـمـان اي كـعـبـه نامــوس ما

 مــــردان جـهـــانزادگــــــاه راد  تـــو بــمــان اي سنگـــر آزادگان

 )كلیات اشعار ــ خاك فروش( 

 

 

 استاد وقتي از وطن سخن میگوید، مي پنداري عاشق دلخسته ایست كه به محبوب دوست داشتني اش شعر میسراید: 
 

 

 اي مـهـد جـمـال و مـعـبـد ذوق  اي كعـبـۀ عشق و خـانــۀ شوق 
 بـر دیـــده چــو تـوتـیــــا كشیده  اي خــاك درت فـــــروغ دیــده 
 مهـر مــن و مهـربان مــن تـــو  مــاه مــن  و آسـمـان مــن تـــو 

 هــر قطـره چـو بحــر بیكراني  تــــو مـــرا جهـاني  هــــر ذرۀ
 صدبـار از آن فـزونـتـری، تـو  چون مـادر مهــر پــروري، تـو

 

اشعار استاد در این باب وجود دارد كه من از بیم درازي سخن، از آوردن آنها خودداري كرده )نمونه هاي فراوان دیگري هم در 

 ام و این نمونه ها را كافي مي دانم(.

گفتم كه وطن در اشعار استاد جایگاه خاص و واالیي دارد و نمي توان عشقي را كه در قلب استاد به وطنش شعله مي كشید،  

ا به كدام دوره مشخصي از زندگاني استاد نسبت داد. اما بدون شك در اشعار استاد خلیل هللا تابع زمان خاصي ساخت و آن ر

خلیلي، پس از هجرت به پاكستان تغییري رونما گردیده است.  بلي، در اشعار استاد، نه در عشق استاد به وطن. زیرا وطن 

ر آن باغ و بوستان، آن یار و یاران، آن فضاي طربزا استاد، پس از لشكركشي شوروي ها به كشور، دیگر آن كشور نماند. دیگ

و روح افزا نماند، بلكه به جاي الله هاي سرخ در دشت و دمن كشور، قطره هاي خون دلیرمردان آزادیخواه برنشست و آن باغ 
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سوز دیگر و  و بوستان به آتشستاني مبدل گشت كه دل استاد را آتش مي زد. از اینجاست كه در اشعار پس از هجرت استاد،

بر مردم تحمیل نگردیده بود. از  ۵7ثور  7حال دگر مي بینیم.  بازتاب دردها و رنج ها، آالم و مصایبي را مي بینیم كه قبل از 

 این است كه استاد هنگامي كه كشور زیباي خود را غرق در خون و آتش مي بیند، با شگفتي فریاد مي كشد:

 ویـن مرغ پرشكسته، دل بي نواي كیست؟ كیست؟این خاك تر به خون شده، ماتمسراي 
 بمهای مرگبار، به صحــــن فضاي كیست؟ چـون اژدهـاي گرِسنه، دژهــاي آهنین 

 

 و دل استاد آنگاه بیشتر بدرد مي آید، كه ملتش درخون و خاك مي تپد و نظاره گراِن خاموش، ازگلوي خود صدایي برنمي كشند: 

 یكبار كس نگفت، كه آنجا صداي كیست؟  فریاد خلق تا به فلك رفت، روز و شب 

 ؟جـــز چشم داغدیدۀ ما، توتیاي كیست  گـــردي كه باد آَوَرد از جانب وطن
 

 و باالخره:
شکوه مندی انسانی  یکی از هزاران شعر استاد بزرگ و واالگهر افغان خلیل هللا خلیلی که در جاویدان سازی آن بزرگ مرِد شعر و ادب و

 اش نقش برازنده دارد، شعر آتی است:
 

 من شد قفس، طرف بیابان کجاست؟ سینه به  نالـــه به دل شــد گـره، راه نیستان کجاست؟
 نـم باران کجاست؟ مــزرعم آتش گرفت، نـم  در تــف ایـن بـادیــه، ســـوخـت سـراپا تـنـم

 تا کنـــد از هــم جدا، بازوی دهقان کجاست؟  ریختند خــــوب و بـــد زندگــــی، بر سر هم
 نم باران کجاست؟مزرعــــم آتـش گرفت، نم  در تـَف ایــــن بادیــه، ســـــوخت سـراپا تنم
 عقل به بندم فكند، رخـنـۀ زنـــدان کجاست؟  اشــــک در آبم نشــــانــد، آه به بـادم ســپرد

 

 با آهنگ و صدای سحر آفرین زنده یاد احمد ظاهر "ظاهر" می شنوید.ک بر لینک آتی با کلی که در همین صفحه آنرا 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWHZFEh5uak 

 
 تذکر: 

 " بریرا مطالعه کنند، می توانند با "کلیکنبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که 
 رهنمائی شوند!" شان به "آرشیفنویسنده در صفحۀ مقاالت،  عکس

 
 
 
 

 سه دهه از وفات استاد بزرگ خلیل هللا خلیلی افغان گذشت
Wali_nouri_cedaha_azwafat_ostad_khalili_gozasht.pdf 

 

 شده است.  )چندین صفحۀ انترنتی دیگر استفاده دانشنامۀ آزاد( ، )وب بالگ توانا( و –این معروضه از منابع انترتی )ویکی پیدیا در تحریر 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWHZFEh5uak

