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 بابک بردیا : ردانبرگ
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 سازپیشه: آهنگ

 کشور: آلمان 

 شایستۀ برجسته ای در پیوند ن ِدا، موسیقی و گفت...ا نام ِ و. ف. باخ سخن یمهموسیقی و یک ارگانیست ِ بزرگ بمن دربارۀ  ... او با  »
وی ِ اجرا ب  ]هارمونیا[ و نی 

ی
 « شمار یم آید... هبا هر آنچه، که من شنیدم )یا بپندارم(، و در پیوند با آگایه ِ ژرف ِ دانش ِ هماهنگ

ن سویوان . گ ن ـ ب یی  ۱۷۷۴ رلی 

ترین  برجای گذاشتند. بزرگ  مه را در موسیقی سدۀ هجدردپای درخشان   (باخ وهان سباستیانیی. س. باخ )پرسان ِ 
بنام ِ »ویلهلم فریدمان،  پرس  تاری    خ  برادر ِ آهنگباخ ِ ها آگ، که در  از چهار  پرآوازه شد، گروه ِ ستایش آمی    ساز را « 

گ ِ خود،  دوست داشتت  و همچن د. فرزند ِ نخست و  ر کرسپرستی یم آموزان ِ پدر ِ سیی   لهلم فریدمان ویی   از نخستی   هی 
گفت: »این  یم  یوهان سباستیانشود که  های ]سنت[ برجای مانده از سوی او بهره برد. گفته یماز آیی     هبیش از هم

 باشد«. بیخود نیست که  است پرس ِ دوست داشتت  ِ من. او از مهر ِ من برخوردار یم
 

ی. س.  نویس ِ  نامهنخستی   زندگ
 ِ آهنگ   ِد یاز د  ویلهلم فریدمان ه »بر این باور بود، ک  فورکل  ی. ،  باخ

 
ها بیش از همه به پدر ِ خود نزدیک بود«، و  تازگ

 
 

 گذار ِ آیی   ترین ]آخرین[ خدمتنوبۀ خود او را »پسی   هنویسان ِ پرس ِ او بنامهزندگ
 
-هان ِ باروک« بنوازی ِ دور رگ های ِ ا

 ِ دیگر نی   به چشم یمشمار یم
 

  روکوکوی ن ِ آلمان  ِ  در میان ِ استادا  که او یک »رمانتیکرد: این خو آوردند. اما یک ویژگ
« ب  .   استگونه  راستی که این سخت  ِ راستهآمد. بشمار یمهموسیقیانی

 

خته، هم  دارای شوری  گسیسازی ِ افسار هم  رویاای همسان، هم خردمندی سختگی  و  گونههب  ویلهلمراستی که  هب
پردرآیش، هم یک روستانی ِ آدراماتیک و رسایش از کودگ  ار و دارای وزنکش گری ِ  بود.  نرم ِ وشتناک ]رقصناک[  های ِ 

وع به  ، برای او  پدر ی. س. باخ  گذاری شد.   ای کارشناسانه ]حرفه ای[ پایهگونههساز بآموزش ِ موسیقیانی ِ آهنگ رسر
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چنوشیی  ِ   چۀ ]پرآوا  های ِ برگزیدۀ نویسندگان ِکرد، که همراه با آفریده  پیانو   برای ِها«  »آموزش  یهدفیی زۀ[  دیگر در »دفیی
 های، پارچه1هانسیونانو ا [،  ها   پیشگفتارهای موسیقیانی ]پرلیودهاو. ف. باخ« جای گرفتند. درجۀ این آموزش    ِیپیانو 

های ]نسل[ آنی شد    ای برای دودمانا بدل به اندیشکدهآوازهای ِ گرویه که در اینج  موسیقیانی ِ وشتناک، کارکردهای
پ  ش ِ  باشد که گفته شود، که  بسنده یم  . دهد بازتاب یم  نواز نکالوس  را همچون یک    ویلهلم فریدمان باخ تاب ِ  شر گسیی

ند، برای ِ مه« را دربریم خوب تراز شد ِپیانو ای که بخشر از دفیی شمارۀ یک ِ »پیشگفتارهای موسیقیانی  دان ِ  وسیقی گی 
افزوده شد، و در    ی. گ. برآوننزد ِ  ویولون  آموزش    ،پیانو های  شز آمو به    ۱۷۲۶دوازده ساله نوشته شده )!(. در سال ِ  

الیی     Thomasschuleفریدمان    ۱۷۳۲سال ِ   شهر  توماس[  ب]آموزشگاه  را  همهیک  و  رسانده،  پایانپایان  نامۀ زمان 
  باخ   . س   . ی  پرتالش ِ   ِر . موازی با این رویداد، او   دستیاکرد یک را نی   دریافت  ر دانشکدۀ الیی    همگان  د ِ آموزش ِ آموزشر 

-ها ]تمرینات[ را رسپرستی کرده و بخشکارید( شده، دوبارهمآشمار یمه)که در این زمان کانتور ِ کلیسای ِ فومای ِ پارسا ب
 جای پدر،  هها بیی زمان، و بیش د ر کهای موسیقیانی را رونویش یم  

 
زمان است که  در آن  یگمان ِ بسیار هد. بر کنوازی یم رگا

از سوی  گار   برای  سونات  شش بنابر گفتۀ  دش  آفریده  باخ، نوشته شده  بزرگ ِ خود    فورکلند، و  ویلهلم  »برای پرس 
 ، برای آنفریدمان

 
 بر روی ا

 
 ه او نی   پس ابسازد، ک  رگکه از او استاد ِ نوازندگ

 
 بر روی ا

 
 استاد شد«.   رگز آن در نوازندگ

   لهلم فریدمانیو ای،  جای شگفتی نیست که با چنی   آماده سازی
 
 از آزمون برای دریافت ِ کار ا

 
  نوازی رگبا درخشندگ

های شامگایه  خاطر هنبازی در برنامههبدیگر  (، در جانی که او را  ۱۷۳۳ن )سددر کلیسای ِ سوفیای ِ پارسا در شهر ِ در 
بپیانو  این شب  یوهان سباستیانهمراه  هنوازی  در  آمد.  ون  بی  شناختند، رسبلند  پرس کنرست  ا هنشیت  یم  و  های ِ  پدر 

از ساخته بنابر گزینش ِ خود،  را  پدر یم ِباخهای ِ  دوتانی  در   ۱۳نواختند.    هی  ِ    ،ن  سدسال ِ  تنگاتنگ ِ  فرازمندی ِ  زمان ِ 
 ِ یگ از درخشنده شمار یمهدان بگرانۀ موسیقی آفرینش

 
  ی ابر   های ِ موسیقیانی ِ اروپا ترین کانونآید، و آب و هوای ِ فرهنگ

دار و همرس پرآوازۀ نه کمیی  نام  ی. هس ِ ن    ِد رسآمد. رسپرست ِ خانۀ نمایش ِ دشمار یمه این فرازمندی بسیار سودمند ب
او،   ]دایره[ آشنانی سازنوا   ،دانان خواننده، و همچنی   موسیقی  ِف. بوردونن از  ۀ  به دربار، در چنیر تازۀ  زان ِ وابسته  های 

   نواز نکالوس    ویلهلم فریدماِن نوبۀ خود شیفتۀ استادی ِ  هها نی   بن  سِد بودند. در   یگ گنجانده شدهجوان ِ الیی   
 
  نواز رگو ا

 . شده بود جوان   یآموزگار نک ای بودند. او 

 

 یوهان سباستیان باخ پدر ِ آهنگساز                                                       

در  زمان  هم  مقام  او 
 
بویلهلم فریدمان  ، که  پروتستان   کلیسای ِ ِنواز رگا پند ِ پدر  به  گونههبنابر  وفادار   آنای ژرف 

نیم بود ای  گونهبهاش  برای  ای کهتجربهتوانست  بود،  در   بیگانه  در  نیازماید  ِنسدرا  ب کاتولیک  بسیار ه، که،  ، یگمان ِ 
ه )بدون    ویلهلم فریدمان  ۱۷۴۶کند. در سال ِ    ر ای شد تا او به پهنۀ کاری ِ آبرومندتری در دنیای ِ پروتستانیسم گذانگی  

 
 
ت آورده، و  دسهب[ در هاله  . ممهربانکلیسای زنان ِ  ]   Liebfrauenkircheرا در    نواز رگآزمون!( جایگاه بسیار ارجمند ِ ا

   پرآوازه شد.   تس. شای( و  گ. ف. هندل)آموزگار ِ  ف. تساخوف، جانشی   ِ نهگو این

فریدمان  همسان    ویلهلم  پیشینیا   برای  شگفتبا  خود،  ن ِ  خودانگی   ِ  از  دوستداران ِ  با  همه  خودنوازی،  و  پردازی 
ب را  یمهموسیقی  خود  موسیقیانی    ِباخکشاند.  سوی  همچنی   رسپرست ِ  شهر  »هاله«  بشد  ِ  جشن ِرگزاری، که  های ِ   
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، که در آنها گروه های سه کلیسای ِ بن شهری و کلیسانی کردند نی   در کار دین ِ شهر هنبازی یمایهای آوازی ِ گرویه و ارکسیی
 برد.  یک را نی   از یاد نیمشهر زادبویم خود الیی    ویلهم فریدمانشد.  او گنجانده یم

ویلهلم  که برنام ِ آییت  ]رسیم[ او »آقای  . با آنمشکل نبود نر کشید،  درازا  هسال ب  ۲۰ک به  ، که نزدی«هاله»دوران ِ  
تا از خود    نبود اندیش بود که برآن   شهر او آدیم ناخواسته و آزاد ِبزرگانمند« بود   برای  ش ن بسیار ارجمند و دا ِفریدمان

نمونه  تالشر » و  فرهیخته   ِ 
 

زندگ یک  ه  نشانوار«  برای  ددهد.  و کم  بیش  او  جستمچنی    جایگاه  و ر  کاری ِ  جوی 
  ۱۷۶۲آمد. در پایان، در سال  شمار نیمهاو ب  سودمندتری برای خود بود که این کار مورد خوشایند ِ کارفرمایان ِ کلیسانی ِ

موسیقی  درجۀ   پذیرش ِ  از  ایناو  و  دست کشید  »خدمتگذار«  یک  دان ِ   ، موسیقی تاری    خ  در  بار  نخستی    برای  گونه، 
مند ِ آزاد   شد.    (ردانخودگ)هی 

فریدماناما   نگاه  ویلهلم  را  ]اجتماع[  زیستگاه  در  خود  جایگاه  تا  د  نیر یاد  ااز  دادخوایهنیدارد.  از  پس  های ِ  گونه، 
ن برنام ِ ]عنوان[ کاپل مایسیی ِ درباری ِ دارمشتادت را دریافت داشت، اما، پیشنهاد ِ  ۱۷۶۷درازمدت، او در سال 

   این داشیی 
بگونه راجایگاه  با  ای  رد کرد.  را  شهر ِ  ستی    در  شدن   «هاله»ماندگار 

 
ا و  آموزگار  همچون  او  درآمد  هب  نواز رگ،  ندرت 

 شهر را با رویاهای ِ موسیقیانی ِ آتشی   خود شگفتذشته آدم، و همچون گتشدا
-های رسشناس و کارشناسان موسیقی

 کرد.  زده یم

همراه خانواده به  هاو به حراج گذاشته شده بودند( بهای زن ِ  از روی ناداری )دارانی   ویلهلم فریدمان   ۱۷۷۰در سال  
 شهر برانشوایگ یم

 
 او را دوران  بویژه ویران  نانویس نامهرود. زندگ

 
شمار  هساز ببرای آهنگ  گر دوران ِ برانشوایگ ِ زندگ

  کند، گم کرده بود. ساده ]سهل[جای آنکه رسگرم ِ کار آورند، که خود را بهیم
 

، با  ویلهلم فریدمانانگاری ِ  های همیشگ
[ منق  گذانویسستنایک بر نگاهداری ِ داندوه های پر بهای  نویس. او همچون کش که دستتشهای ِ پدر درآیش ]تاثی 
 از آنها جدا شود. برای نمونه، تنهجای مانده بودند، آماده بود تا بهبرای او ب  باخ

 
سال او از انجام کار ِ    ۴ها پس از  سادگ

ودم تا فهرستی از  بنزده بود، که من در توان ِ آن  یاد آورد: »...رفیی  ِ من از برانشوایگ تا آن اندازه شتابهپسی   ِ خود ب
]کتاب[ نت نسک  و  بها  خود  فوگا«ههای  »هی  ِ  دربارۀ  نکردهسامان کنم،  فراموش  هنوز  پدرم...من  آفریدهی  های  ام، 

بسته ِکلیسای و  دیگر  ارزان    در  تا  دادید[  من قول  ]به  بستید  پیمان  من  واالگوهر...با  را شما  دیگر...  نتی  روشر  فهای 
 دان ِ کارشناس بدل به پول کنید«.   از یک موسیقی  [ ت]حراج[ و با فراخوان ]دعو 

 فرستاده شده بود، از جانی که  
،  ی شاهزاده خانم ا آمالیاآن سوی    با مهربان  از   ویلهلم فریدمان این نامه، دیگر از برلی  

   ر های استاد بنوازیخودگر ِ هی  که از، از دار پرشور ِ موسیقی و پشتیبان، دوستفردریک ِ بزرگخواهر ِ  
 
ا -هب  گ ر روی 

ای.  ( و  ف. مندلسون)مادر بزرگ ِ    ویسارا لهو همچنی      نا آمالیاآشد، پذیرفته شد.  زده یمآور شگفتای شادیگونه
گر نیر آموز ِ  )آهنگساز ِ درباری،    کی  در برلی   برگزیده شده بود(    ویلهلم فریدمان ، که از سوی  یوهان سباستیانزمان  هی 

آموزان او   گر  کار در برلی   چشم به جایگاه  گذاری، آموزگار تازه سپاس ِیجاه. بشدند هی  نیر های ، اما دسیسهختدو کی 
 کشید.   ویلهلم فریدماندست از پشتیبان  ِ  مالیاآ ا آن:  گرفتند شدید گریبان خود او را  

 

ن دهبر  
 ِ آهنگ  سال پایان 

 
امون ِ تنگ ِ دوستخورد امیدی  ٌمهر تنهانی و ناساز  زندگ  در میان پی 

-. کار بر روی موسیقی
 ِ اهآورد »بیاد یمهب  فورکلداران ِ موسیقی )

 
د،  همه چی   آنیمر مرا یک پارسای بزرگ درب  ،و هنگام نوازندگ چنان بزرگ  گی 

ی بود که روزهای بدون ِ شادی او را روشن یم و شکوهمند بود...«(  ساخت.  تنها چی  
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دنیا یم  هلم فریدمانویل  ۱۷۸۴در سال   برای زن و دخیی خود برجای گذارد.  از   
 

برای زندگ ی  آنکه چی   رود، بدون 
اجرای ِ از  این  ۱۷۸۵در سال    هندلبرلیت  ِ »مسیح« ِ    آشکار شد، که  پویل گردآوری شد.  آنان کمک ِ  بود  برای  چنی   

 ناک ِ پایان ِ اندوه 
 
 او.   بر نوشتۀ یادبود بنا ،آلماننخستی      نوازن رگا

،   ، »او فورکلهای ِ  بنابر گفته  آید. زیرا شمار یمه دشواری ب  تا اندازۀ بسیار   کار   فریدمان گری در بازماندۀ  کاوش بیشیی
از دستخودنوازی یماز  بسیاری  آن،  از  «. گذشته  موسیقی نوشیی  ِ  تا  نیمنوشتهکرد  را  آنها  پیدایش ِ  تاری    خ ِ  و  توان  ها 

های نه چندان موشکافانه  اند، که جابجانی بر روی جستارهای انجیل هنوز پیدا نشده  فریدمانهای  بازشناخت. آفریده 
 ِ آهنگ

 
 هساز که بدر زمان زندگ

 
کند: در یک مورد او دستینۀ ]امضا[ خود را زیر  اند، بر بودن ِ آنها اشاره یم پیدا شدهتازگ

های  نوشتهیک از دستن  بردن به این جستار، که کدامآورد، در موردی دیگر، واژگون ]برعکس[، با  های ِ پدر یمآفریده
ی دارد، دو اپوس خود را نی     یوهان سباستیانبرجای ماندۀ      ارزش بیشیی

 
 ر   ِرگبه آن پیوند زد. زمان ِ بسیاری کنرستوی ا

کار شد، نویسندۀ  گونه که آششد. اما آناز آن او شناخته یم  ،دست ِ ما رسیدههب  باخکوچک ]مینور[، که در روبرداری ِ  
ویوالدی آ.  و  شمار یمهب  آن  باخآمد،  آن    ی. س.  هنگایم که  سالهمان  در  از  وایمار،  در   

 
زندگ فریدمهای    ان ویلهلم 

ده    ویلهلم فریدمانگرانۀ  شن ها، هی  آفریکودگ بیش نبود، روبرداری کرده بود. گذشته از همۀ این به اندازۀ بسنده گسیی
وط[ به چهار دوران بخش کرد ونۀ سامهگهتوان برا یم  آن  است.    که  ( چند ساخته۱۷۳۳یک )تا سال  در الیی     : بر ]مرسر

، آفریدهکه  (  ۱۷۳۳  -۴۶)  درسدننوشته شده. در    پیانو بیشیی برای   -مفون  ها، سهای ِ سازی )کنرستوها، سوناتبیشیی
اترین بخش ِ برجای ماندۀ  -  تاتا دوجی   کان  ۲( در کنار ِ موسیقی ِ سازی،  ۱۷۴۶-  ۷۰ها( ساخته شدند. در هاله ) کم گی 

 نمایان شدند.     فریدمان

-های ِ فکایه ِ هم پدرش و هم آفریده ی خود را از بازنویشها، ساختهیوهان سباستیان  در ن  او همچون یک برده،  
یم خود  پیشی   ِ  ساختههای ِ  فهرست ِ  به  ناساخت.  چند کانتاتای ِ  باید  آوازی  ،  های  و  3آریا   چند   ،آلمان    2سم  دیت   ،

به اندیشۀ آن افتاد،  ، ناپدید شده(، که در برلی    ۱۷۷۸-  ۷۹همچنی   نمایش ِ آوازی ِ پایان نیافتۀ »ال اوسوس و لیدیا« )
 ( برلی    و  برانشوایگ  در  برای کالو به  فریدمان (  ۱۷۷۱  -  ۸۴افزود.  موسیقی  و گروهس  نوشیی   سازی ِ گوناگون ِ  ن  های 

اما  انجمن بسنده کرد.  مقاماو  گایه     در 
 
ا  نوازن رگیک 

 
همیشگ و  جانشی    برای    ،  ی  چی   نگذارد.    برجای  گار  براستی 

بنابر  خوداز  پیشنواز ِ فرهوش،  )و شاید هم نیمافسوس که نیم  ،فورکل  یگفتهسخن  اندیشهتوانست  های  خواست( 
 موسیقیانی ِ خود را بر روی برگ نوشتاری بیاورد.   

نیم  اما  ژانری  پافهرست ِ  ] یهتواند  »پارینه«  فوگای ِ  باشد.  استاد  سبک ِ  جهش ِ  از  شدن  آگاه  برای  و  قای  دییم[ 
ب  مفون   »نو«، س سوناِت  نمونه،  دیگر نیمدنبال یکهیا مینیاتور  پولونز ِ »پیش از دوران رمانتیسم« در   ۱۲آیند. برای 

 خود، پیشکش شده به شاهزاده خانم   ِنوشتۀ پرس ِ راستی   ِ پدر فوگا، دست  ۸زمان  نوشته شدند، اما در همان  «هاله»
 اند. ، در برلی   ساخته شدهآمالیا

ویژه    فیلیپ امانوئل باخگونه که برای نمونه، برای  مند را آنمیختۀ« سازمانسبک ِ »پارینه« و »نو«، آن سبک ِ »آ
، تابویلهلم فریدمان ، برای او پدیدار نساخت. برای  تاس ینه« و »تازه«، گهگاه در  های »پار میان ِ سبک  دنخور ، بیشیی

، ویژه یم نرای دو  باشد. برای نمونه، در کنرست ِ پرآوازه بچارچوب یک ساختۀ موسیقیانی ، بخش ِ کاربردین ِ پایان   کالوس 
 دهد.  خش ِ نخست پاسخ یمب کالسیک ِ  ِبه سونات  ،با ساختار ِ باروگ کنرستو 

. از  استباشد در رسشت ِ خود دارای معنای چندگونه  ویژه یم   انویلهلم فریدمرویاسازی، که تا اندازۀ بسیاری برای  

ش آیی   یگ از بلندی گفته شود است  یکسوی، این ادامه، یا بهیی    ِ دوران ِ باروک بها در گسیی
 

آید.  شمار یمههای ِ ساختگ
های[ آزاد،  های ]سکوتآنان تنگ ساخت، ایست  توان راه را بر ای که نیمکنندههای گذر با سیل ِ نت  ویلهلم فریدمان 

برای    ز سوی دیگر، برای نمونه، در سوناتکند. ابیان، براستی رویۀ زمینۀ »هموار« را بیان یم  ر خوان  ِ گفتاری ِ پ  آوازی
در  پیانو و    و آلتکنیی  پرشمار ِ    ۱۲،  در سوناتاهای  نر ا، جستارهپیانو پولونز،  و  موسیقیانی   بایک ِ شگفتی 

 
هماهنگ و  آور 

سایه]هارمونیا  ِ 
 

پیچیدگ فراوان،   روشنی[ 
 

شکستگ مینور[،  ]ماژور    بزرگ   کوچک  ساختار ِ  های ِ  وزن،  تند ِ  های ِ 
اندازهبتهوونن ،  موتسارنی های  نوشتهیادآوردندۀ دست هاگون، بگون تا  اینجا  هستند   شومانن و    شوبرنی ای حتی  ، و  در   .

رمانتیک ِ نر  دارای رسشت ِ  تاری    خنگرش ِ  ،  چون و چرای  این جهت ِ رسشت ِ    ف. روخلیتس دان آلمان    فریدمان دربارۀ 
،  فریدمان باخبجاست: »  و همز  هیچ سا  بدون، جدا از هر چی  

 
  و  گذشته از رویاسازی ِ واال  . خوشبخت بود زمان  و برگ

، چرا او بزرگ است؟ زیرا در ژرفای هی  ِ او یم ، راستی    .یافت« توان همه چی   را آسمان 



  شنگر                                                                                                           هلم فریدمن باخ    ویلزادروز  مین ۳۱۰ مناسبتهب 

                                                                                                

 
 برای یکساختهگ پدیا: وی  1

ً
پوان  با ساز شستی دار ای کوتاه و معموال ری که سبگ مشابه انوانسیون دارند ویل  دوبخشر است. )آثا کنیی

پوان سه  ان معارص برای این که این آثار  شناخته یم  سینفونیا جویند، به عنوانبخشر سود یم از کنیی شوند. اگرچه برخ  از نارسر
" یم "ان ها را ود، به اشتباه آن اشتباه گرفته نش سمفون   با انوانسیون    ۱۵ه در این فرم به خوانند.( از آثار شناخته شدوانسیون سه بخشر

 . دهدرا تشکیل یم  ها و سینفونیاهاانوانسیون اشاره کرد که نییم از کتاب وی با عنوان باخی   یوهان سباست  ساخته
رال مجموعه فریم از آهنگسازی روحان  و مقدس یم  سم  ویگ پدیا:   2

 
های عشاء ربان  به  ای ثابت از مناجات باشد که تنظیم ک

س ست. اکی  موسیقی  ، زبان مقدس مناجات  هایها بر روی مناجات  م   .اندهای کلیسای کاتولیک روم، تنظیم شده التیت 
 با تنها نوشته یم آوازن  است که برای ملودی یکگ پدیا: وی  3

ً
  ایشود. همچنی   گونه همرایه یم  ارکسیی  شود و معموال

 
 
 مستقل را روایت یم یع  موضو  خواننده نی   هست که در آن، آوازی  موسیقی  قطعه

ً
شود  دیده یم  اپرا کند. آریا بیشیی دریا داستان  نسبتا

 سازی آرام و ملودیک نی   به نی   نوشته  اپرا ارتباط با، آریاهانی نر آهنگسازان   هرچند که
 
 .رودکار یم اند. این اصطالح به معت  یک قطعه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7_(%DB%8C._%D8%B3._%D8%A8%D8%A7%D8%AE)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7_(%DB%8C._%D8%B3._%D8%A8%D8%A7%D8%AE)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7_(%DB%8C._%D8%B3._%D8%A8%D8%A7%D8%AE)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7

