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یتنس بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

باتک تاصخشم 

531ق.  - 434 نسح ، نب  لیعامسا  یناجرج ، هسانشرس : 
لالج لییذت  هیشحت و  اب  یهاشمزراوخ / هریخذ  نیتسخن  باتک  زا  ياهدیزگ  یتنـس : بط  يرظن  ینابم  لوصا و  روآدیدپ ... :  مان  ناونع و 

. يوفطصم
.1383 لمکم ، یمالسا و  بط  یکشزپ ، خیرات  تاعلاطم  هسسوم  نارهت : رشن :  تاصخشم 

115 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  یمالسا --  یکشزپ  عوضوم : 

لالج يوفطصم ، هدوزفا :  هسانش 
یهاشمزراوخ هریخذ  531 ق .   - 434 نسح ، نبلیعامسا  یناجرج ، هدوزفا :  هسانش 

لمکم یمالسا و  بط   � یکشزپ خیرات  تاعلاطم  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 
R128/3/ج4ذ3017 1383 هرگنک :  يدنب  هدر 

610/917671 ییوید :  يدنب  هدر 
2131055 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

یتنس بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

تاحلطـصم زا  حیحـص  تفایرد  هراشا و  دروم  بط  يرظن  ینابم  لوصا و  یـسانشزاب  یتنـس ، بط  رد  راوشد  ابیرقت  ماهبا و  طاقن  زا  یکی 
ریاس یمیـشویب و  يژولویزیف ، نوچمه  یئاهـشناد  زا  نانآ  ياهیهاگآ  ظاـحلب  اـم ، ناـمز  نیققحم  يارب  صوصخب  هک  تسا  نآ  لوادـتم 

. تسا زور  شناد  نامز و  نیا  روخارف  یتاحیضوت  دنمزاین  یبرجت  مولع 
نآ نودـب  هک  تسا  ياهزادـنا  هب  یتنـس  بط  رد  یئانبریز  ثحب  ناونع  هب  اهجازم  ناکرا و  طالخا ، هعبرا ، رـصانع  تخانـش  هلاسم  تیمها 

، زورما رگـشهوژپ  لسن  يارب  میهافم  نیا  نایب  دش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  اما  دیزرو  تردابم  بسانتم ، یکـشزپ  تامدخ  هئارا  هب  ناوتیمن 
. دبلطیم نامز  اب  بسانتم  ینابز 

رد تسا  یبرجت  یملع و  ياوتحم  یـسراف و  هب  شراگن  تیعماج ، رد  یکـشزپ  ریظنمک  ثیراوم  زا  هک  یهاشمزراوخ  هریخذ  میظع  باتک 
دناهتفرگ اههرهب  یملع  تکربرپ  هرفس  نیا  زا  لاس  نیا 900  لوط  رد  بیبط  نارازه  هتفای و  راشتنا  ای  خاسنتسا  تارکب  هتـشذگ  نرق  یط 9 

. دناهتفای مالآ  نیکست  دنمدرد  نارازه  افش و  ارجم  نیا  زا  رامیب  نارازه  و 
تادلجم زا  نیتسخن  باتک  رد  هنازرف  بیبط  نیا  دشاب . هتشاد  یفرعم  هب  زاین  هک  تسا  نآ  زا  شیب  وا  ترهـش  یناجرج و  یملع  تیـصخش 

موحرم دـیقف  یملع  تیـصخش  هک  هچنآ  و  [ 1 .] دراد ام  یتنـس  بط  ینابم  لوصا و  هرابرد  هتـسیاش  یحرـش  یهاشمزراوخ  هریخذ  هناـگهد 
. تسا اشگهار  میظع و  يراک  تسا  هدروآ  راگدنام  رثا  نیا  لییذت  هیشحت و  رد  همدقم و  رد  یناشاک  يوفطصم  لالج  دیس  رتکد  داتسا 

ردـقنارگ رایـسب  راثآ  هعومجم  راشتنا  زا  لـبق  هک  تشاد  نآ  رب  ار  اـم  دنمـشزرا  رایـسب  ياههتـشاگن  نیا  هب  یـسرتسد  ناـکما  تیدودـحم 
بانج دنمـشناد ، ردارب  طسوت  ناشیا  مرتحم  هداوناـخ  زا  هزاـجا  بسک  اـب  دریگ  تروص  رتدوز  هچره  دـیاب  ءاـش ا ...  نا  هک  داتـسا  موحرم 
يارب افرص  دودحم  ناگرامـش  رد  سکاریز ، تروصب  العف  ار  باتک  زا  ییاهـشخب  دهاش ، هاگـشناد  مرتحم  دیتاسا  زا  يرـصان  رتکد  ياقآ 
راوشد یهار  رد  راوتسا  یمزع  اب  هّللا  دمحب  هک  هتساخاپب  شالترپ و  نارگشهوژپ  یتنـس و  بط  ناگدنیوج  یـسرتسد  هنیمز  نتخاس  مهارف 

. میئامن ریثکت  دناهداهن . ماگ  یکشزپ  ثاریم  ءایحا  يارب 
نیا دربراک  ءایحا و  هنیمز  رد  ياهزات  تکرح  داتـسا ، موحرم  هناققحم  هناملاع و  تاحیـضوت  اب  یتنـس  بط  ینابم  هعلاـطم  میراد ، ناـنیمطا 

. درک دهاوخ  داجیا  هدش  شومارف  ثاریم 
2 ص : همدقم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

یلم 51 راثآ  نمجنا  تاراشتنا  يهلسلس 

يرجه هنس 504  یناجرجلا  ینیـسحلا  دمحا  نب  دّمحم  نب  نسحلا  نب  لیعمـسا  میهاربا  وبا  نیدلا  نیز  فیلأت  یهاشمزراوخ  هریخذ 
: زا همدقم  يوفطصم  لالج  رتکد  دارهش - دمحم  رتکد  يدامتعا - نیسح  دمحم  رتکد  ریـسفت  حیحـصت و  مامتهاب و  لوا  باتک  يرمق 

نمهب پاچ  يوفطصم  لالج  رتکد 

هراشا

3 ص : همدقم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

[ يوفطصم لالج  رتکد  زا   ] ) همدقم

رد هکيروطهب  و  دشابیم ، نانوی  ناریا و  میدق  بط  هلاسر  زورما  بط  هک  دهدیم  ناشن  یکشزپ  شناد  یلماکت  ریس  هب  یلامجا  رظن  کی 
سیردـت اپورا  یکـشزپ  ياههدکـشناد  رد  انیـس  نبا  نوناق  باتک  همجرت  يدالیم  مهدزناش  نرق  ات  مهدزون  نرق  زا  تسا  روطـسم  خـیراوت 

یلو [. 2] دـناهدناسر عبطب  یئاپورا  ياهنابزب  ار  نوناق  باتک  همجرت  هبترم  یـس  زا  زواـجتم  پاـچ  تعنـص  عارتخا  زا  سپ  یتح  هدـشیم و 
رد هداد و  میدق  بط  نیزاوم  لوصا و  رد  زین  یتارییغت  مولع  تفرشیپ  تازاومب  دعبب  يدالیم  مهدفه  مهدزناش و  نرق  زا  اپورا  نادنمـشناد 

تافالتخا هلـسلس  کی  مینک ، هسیاقم  انیـس  نبا  بط  اب  ار  زورما  بط  رگا  هکيروطهب  دـندوزفا ؛ نآ  رب  ياهزات  ياههخاش  زین  دـعب  ياهنرق 
امدـق هـک  تسناـمه  دـیدج  بـط  يدـنب  ناوختـسا - یلـصا و  ياهتمـسق  لاـحنیااب  دـید ؛ میهاوـخ  نآ  رد  یـشحاف  تارییغت  یـساسا و 

مولع و هیلک  هرابرد  میدق  نادنمـشناد  تامولعم  هک  دننکیم  روصت  نینچ  ناهوژپشناد  صوصخب  مدرم  هماع  اما  دـناهدرک . يراذـگناینب 
هتخاـس و دراد  دوجو  ملع  ناـهج  رد  هزورما  هچنآ  هتـشادن و  یحیحـص  هیاـم  هیاـپ و  هدوب و  راـبتعا  شزرایب و  بط  ملع  هلمج  زا  نونف و 

يزیرحرط دعب  مهدفه  نرق  اصوصخم  و  اپورا ) رد  بدا  ملع و  تایح  دیدجت   ) سناسنر نامز  زا  هک  دـشابیم  اپورا  نادنمـشناد  هتخادرپ 
هچخیرات رد  دناهداد ، حرش  هک  ار  یثحبم  ره  مینیبیم  دیدج  یملع  ياهباتک  مامت  رد  ابیرقت  هک  تسا  اجنیا  زا  هابتـشا  نیا  أشنم  تسا . هدش 

فـشک ار  نآ  دعب  ياهنرق  ای  مهدفه  نرق  رد  یئاپورا  دنمـشناد  نالف  رابنیتسخن  يارب  هدوب و  عالطایب  تمـسق  نیا  زا  امدق  دنـسیونب  نآ 
« ملع تشذگرس   » باتک رد  تسا  ناهج  نادنمـشناد  هلجا  زا  یکی  هک  دراوراه  هاگـشناد  رد  مولع  خیرات  داتـسا  نتراس  جرج  تسا . هدرک 

هب تبسن  اپورا  نادنمشناد  هک  دنکیم  فارتعا  احیرص  راب  نیدنچ 
4 ص : همدقم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

. دناهتفرگ هدیدان  یتاهج  للع و  يور  ار  نانآ  یملع  تاقیقحت  هدرک و  یشکقح  امدق 
صاخ روظنمب  راک  نیا  دنزاس . رگهولج  ار  نایئاپورا  یملع  ياهراک  هک  دناهدرک  غیلب  دهج  یمومع  خـیراوت  مامت  [ » 3] دسیونیم هلمج  زا 

ياهبنارگ براجت  رگا  تسا و  طـلغ  یلکب  رظن  نیا  هتبلا  دـنزیم . رود  اـپورا  تفرـشیپ  یقرت و  روحم  لوح  زیچ  ره  نآ  رد  هدـش و  ماـجنا 
نادنمشناد هزادنا  هچ  ات  دوش  مولعم  هکنیا  يارب  دوب -.» دهاوخ  صقان  رشب  عون  خیرات  دریگن  رارق  نایبرغ  تایبرجت  حطس  رد  نیمز  قرـشم 
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تامولعم تعسو  تقد و  یفاکشوم و  هجرد  انمض  و  دنراد ، مهس  یکشزپ  شناد  هلمج  زا  ینونک  مولع  يراذگناینب  يزیریپ و  رد  میدق 
اب ناگدنناوخ  هتخادرپ و  تسا  دبک  ماروا  ای  اهتیتاپه  هب  طوبرم  هک  میدق  یبط  تامولعم  زا  کچوک  هنومن  کی  رکذب  ددرگ  مولعم  نانآ 

. دومن دنهاوخ  هظحالم  ار  هنومن  نیا  ریظن  اهرازه  هکلب  اهدص  یهاشمزراوخ » هریخذ   » باتک هعلاطم 
قیقد صیخـشت  تهج  نیا  هب  دوشیم ، اهیرامیب  زا  يرایـسب  بجوم  نآ  تالالتخا  هدوب و  ندب  ءاضعا  نیرتمهم  زا  یکی  دـبک  هک  مینادیم 

نآ هنومن  ناونعب  ام  هک  دبک  مرو  ای  تیتاپه  صیخشت  اقافتا  و  تسا . هتفرگ  رارق  تیمها  لوا  هجرد  رد  یـسانشيرامیب  رظن  زا  دبک  ضارما 
: دسیونیم لاکیدم » يژولوتاپ   » باتک لوا  دلج  هحفص 638  رد  ودار  يرلاو  روتساپ  دشابیم . لکشم  رایسب  ابلاغ  مینکیم  رکذ  ار 

« دوشیم صیخشت  رد  هابتشا  ثعاب  تسا و  هدننز  لوگ  ینیلاب  هرظنم  رظن  زا  داح  تحت  لکش  اصوصخم  نآ . هفلتخم  لاکشا  »
: دسیونیم هرابنیا  رد  دبک » ياهیرامیب   » باتک رد  ( Mongour) روگنوم

«. تسا لکشم  یلیخ  صیخشت  »
: دسیونیم زین  یکشزپ » فراعملا  ةرئاد   » رد

«. دننک هابتشا  تسا  نکمم  برجم  يابطا  زا  يرایسب  یتح  »
نآ مئالع  یلو  دبک  رد  ضرم  هک  تسنیا  دبک  ماروا  صیخشت  رد  لاکشا  تلع 

5 ص : همدقم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
رد  ) تشپ اـی  ( Omoplate) فتک اـی  ( Clavicule) هوـقرت هیحاـن  رد  يدرد  زا  تیاکـش  ضیرم  تسا . هیر  هنیـس و  رد  تاـقوا  رتـشیب 

هابتـشاب ار  بیبـط  ود  ار  يرلاو  روتـساپ  لوـقب  و  دراد ، سفنگـنت  کـشخ و  ررکم  ياههفرـس  دـنکیم و  هنیـس ) نیئاـپ  تـسار و  تمـسق 
دزادرپیم هیر  هنیس و  هنیاعمب  ضرم  صیخشت  يارب  کشزپ  دنکیم . بلج  هیر  بنج و  هدرپ  يرامیب  کی  فرطب  ار  وا  هجوت  دزادنایم و 

دنکیم روـصت  تهج  نیا  هب  دـهدیم ؛ صیخـشت  ار   Crepitant ياهلار یـضعب  Submatite و  دوجو تسار  هیر  هدـعاق  رد  اـبلاغ  و 
يرپ اب  بلغا  هک  دـشابیم  راک  رد  دـبک  مرو  ای  تیتاپه  تسین و  نینچ  هکیلاحرد  تسا ، بنج  هدرپ  هیر و  يراـمیب  کـی  هب  ـالتبم  راـمیب 
يدرد هدرک و  داجیا  ار  یـضراوع  مئالع و  نینچ  ( Plevre) بنج هدرپ  اب  ( Peritoine) قافص ترواجم  هطساوب  هدوب و  مأوت  تیتاپه 

. تسا هداد  رارق  عاعشلا  تحت  ار  دبک  باهتلا  مئالع  هدش ، ادیپ  هنیس  رد  سکلفر  روطب  هک 
ندوب لکـشم  هب  فارتعا  اپورا  فورعم  ناکـشزپ  هک  دـهدیم  ناـشن  هدـش و  هتـشون  زورما  ياـهباتک  رد  هک  تسا  یبلاـطم  هصـالخ  اـهنیا 

. دننکیم هابتشا  هیر  بنج و  هدرپ  ياهیرامیب  اب  ار  تیتاپه  ابلاغ  دنراد و  ضرم  نیا  صیخشت 
. دناهدادیم صیخشت  یبوخب  ار  يرامیب  نیا  میدق ، يابطا  تسا ، هدنام  یقاب  ناریا  میدق  ناکشزپ  زا  هک  يراثآ  قبط  میئوگ  نونکا 

ندوب لکـشمب  هجوت  اب  هک  دهدیم  حرـش  تیتاپه  هب  التبم  رامیب  کی  هرابرد  ار  دوخ  ینیلاب  تادهاشم  [ 4 (] ریبک يواح   ) باتک رد  يزار 
: دسیونیم يزار  میزادرپیم . نآ  تارابع  همجرتب  الیذ  ام  و  تسا ، روآ  باجعا  اتقیقح  ضرم  صیخشت 

تمالع نیا  و  دشاب ، هدش  هتـسش  نآ  رد  ماخ  تشوگ  هک  دوب  یبآ  هب  هیبش  هک  مدید  تشط  رد  ار  وا  زارب  تسخن  متفر و  يرامیب  تدایعب  »
هدش و رـضاح  رامیب  نیلاب  رد  مهد  زورب  يزیچ  دوخ  صیخـشت  نیا  زا  هکنیا  نودب  سپـس  يدبک ؛ تالالتخا  يارب  تسا  یـصخشم  الماک 
زا یمئالع  ضبن  ناحتما  رد  دراد . دوجو  وضع  نیا  لامعا  رد  لالتخا  طقف  ای  تسه  دـبک  رد  یمرو  ایآ  میامن  مولعم  اـت  متفرگ  ار  وا  ضبن 

دبک رد  مرو  دوجو 
6 ص : همدقم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

دبک عضوم  هک  یئاج  تسار ، فرط  تشپ  ياههدند  يور  ار  متـسد  هاگنآ  تسا . دبک  مرو  هب  التبم  رامیب  هک  مدرک  ادـیپ  نانیمطا  و  متفای ،
رامیب کشخ و  کچوک  ياههفرـس  ینکیم  هفرـس  وت  متفگ  واب  سپـس  درک . رارقا  نآـب  راـمیب  دـنکیم ؛ درد  اـجنیا  متفگ  هتـشاذگ  تسا 

رد هک  ار  يدرد  ینکب  قیمع  سفنت  رگا  متفگ  واب  ندرک و  هفرس  هنوگ  نامهب  درک  عورش  عقوم  نامه  رد  اقافتا  و  درک ، قیدصت  هلصافالب 
درد هک  میوگب  واب  متساوخیم  و  یئامنیم ، اههدند  ریز  تسار  فرط  رد  ینیگنس  سح  نینچمه  و  دوشیم ، رتدیدش  ینکیم  سح  ولهپ 
نیا رد  هک  متـشادن  نیقی  اما  دوشیم ، رهاظ  هوقرت  هیحان  رد  يدرد  دشاب  دیدش  دبک  مرو  یتقو  هک  متـسنادیم  اریز  دسریم ، هوقرت  هیحانب 
ادیپ اجنآ  رد  درد  تسا  نکمم  متفگ  تسا  هدـشن  وا  ضراع  يدرد  نینچ  دـیاش  هکنیا  لامتحاب  سپ  دـشاب ، هدـش  ادـیپ  یلاح  نینچ  رامیب 
مـشچ عقوم  نیا  رد  تسا . هدش  ضراع  نمب  زین  درد  نیا  داد  باوج  رامیب  دوشیم . هدیـشک  نیئاپ  فرطب  هوقرت  هک  یئامن  ساسحا  دوش و 

هک مدرب  یپ  نآ  هدهاشم  زا  مدید و  دوب  لسع  بآ  اب  طولخم  افوز  لگ  نآ  رد  هک  یکچوک  فرظ  قاطا  هچقاط  رد  هدـنادرگرب و  ار  دوخ 
دوجوم مئالع  اب  یلو  یتسه  دـبک  مرو  هب  التبم  متفگ  واب  سپ  دراد ، بنجلا  تاذ  تسا  هدرک  روصت  دوب  بیبط  زین  شدوخ  اقافتا  هک  رامیب 

«. ياهداد بنجلا  تاذ  صیخشت 
ضبن نتفرگ  عوفدم و  هدـهاشم  اب  طقف  دـیامنب  رامیب  زا  یلاؤس  یتح  هکنیا  نودـب  يزار  دوشیم ، هدـهاشم  لاححرـش  نیا  رد  هکيروطهب 
هوقرت هیحان  درد  سفنگنت و  کشخ ، ررکم  ياههفرس  تشپ ، درد  لیبق  زا  يرامیب  یلصا  مئالع  مامت  هداد و  ار  دبک  مرو  صیخشت  رامیب 

عیرس صیخشت  رد  ار  يزار  رنه  نیا  و  تسا ، هدرک  رارقا  اهنآ  ندوب  التبم  هب  رامیب ، هدرمش و  یکییکی  ار  دبک  هیحان  ینیگنـس  ساسحا  و 
. تسناد هیبش  ناوتیمن  يرگید  زیچب  زاجعاب  زج  ضرم  حیحص  و 

تیتاپه يارب  زورما  یکـشزپ  ياهباتک  رد  مهم  یلـصا و  مئالع  ناونعب  هچنآ  هک  دـش  دـهاوخ  مولعم  قیقد  یـسررب  کی  اب  رگید ، فرط  زا 
اهیسررب هجیتن  مئالع  نیا  فشک  هک  تسین  یکش  و  دوشیم ، هدید  زین  امدق  یبط  بتک  رد  انیع  دناهدرک ، رکذ  داح 

7 ص : همدقم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
الیذ هک  گرزب  تمالع  راهچ  الثم  تسا ، هدـیدرگ  لقن  یکـشزپ  بتک  رد  یلاوتم  ياهلسن  یط  هک  تساـهنآ  قیقد  ینیلاـب  تادـهاشم  و 

: دوشیم رکذ 
فتک و هیحان  درد  اب  درد  نیا  دنـسیونیم  دنرامـشیم و  يرامیب  نیا  صاـخ  مئـالع  زا  یکی  ار  دـبک  هیحاـن  درد  دـیدج  ياـهباتک  رد  - 1

: تسا هداد  حرش  ریز  ترابعب  ار  بلطم  نیا  نیع  مه  نوناق  باتک  رد  تسا . هارمه  تشپ  ياههدند 
: دسیونیم رگید  ياج  رد  و  دبکلا . عاجوا  فلخلا  عالضا  كراشی  دق  و 

. دبکلا عجو  یف  ةوقرتلا  ۀکراشم  و 
ابلاغ هناش  تشپ و  ياهدرد  نیا  دنسیونیم ، دیدج  ياهباتک  رد  نف  نیصصختم  مینیبیم  هک  دوشیم  مولعم  یماگنه  صیخشت  نیا  تیمها 

ندوب لکـشمب  هجوت  اب  نیاربانب  تیتاـپه ؛ باـسحب  هن  دروآیم  فتک  هناـش و  لـصفم  مرو  باـسحب  ار  نآ  هتخادـنا و  هابتـشاب  ار  کـشزپ 
. میربیم یپ  ینیلاب  تادهاشم  رد  میدق  ناکشزپ  تقد  رظن و  تدح  هب  ضرم ، صیخشت 
: دنکیم ادیپ  تدش  قیمع  سفنت  ماگنه  رد  درد  نیا  دنسیونیم : زورما  ياهباتک  رد  - 2

 ( Exasperee par les grandes inspirations ) 
: دسیونیم نینچ  رامیب  اب  هرواحم  نمض  ار  بلطم  نیا  يواح  باتک  رد  زین  يزار  و 

( هدیزی کب  يذلا  عجولا  تسسحا  میظع  لضف  هل  اسفنت  تسفنت  اذا  کنا  هل  تلق  (و 
(. دوشیم رتدایز  یئامنیم  ساسحا  هک  ار  يدرد  ینکب ، قیمع  سفنت  رگا  واب  متفگ  و  : ) ینعی

: دنکیم تسار  ياههدند  ریز  رد  ینیگنس  سح  رامیب  دنسیونیم : دیدج  بتک  رد  - 3
 ( Sentiment de pesenteur dans l'hypocondre droit ) 

زین يزار  و  دوشیم ؛ ادـیپ  تسا ) دـبک  عضوم  دوصقم   ) اجنآ رد  ینیگنـس  سح  ینعی  كانه  لقثلا  دـجو  دـسیونیم : زین  نوناق  باـتک  رد 
: دسیونیم
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8 ص : همدقم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
: ینعی فیسارشلا ) نود  ام  یف  نمیالا  کبناج  نم  قلعم  لقثب  اضیا  سحت  کنا  (و 

(. ینکیم اههدند  ریز  تسار  فرط  رد  ینیگنس  سح  نینچمه  (و 
: دشابیم ررکم  کشخ  ياههفرس  سفنلا و  قیض  اب  هارمه  دبک  مرو  دنسیونیم : زورما  ياهباتک  رد  - 4

Elle s'accompagne de dyspnee et d'un toux seche, frequente, parfois ) 
. ( quinteuse

: ینعی سفن ) قیض  سبای و  لاعس  تدحو  : ) دسیونیم نوناق  باتک  رد  و 
(. دنکیم ادیپ  تدش  سفنلا  قیض  کشخ و  هفرس  )

: مینکیم هجوت  بلاج  هتکن  ودب  کچوک  هنومن  نیا  رکذ  اب 
يراوتاروبال و تاناحتما  لیبق  زا  دوریم ، راکب  اهیرامیب  صیخشت  يارب  رـضاح  لاح  رد  هک  یلئاسو  هنوگره  دقاف  هکنیا  دوجو  اب  امدق  - 1

ضبن ناحتما  هرهچ و  گنر  نابز و  هنیاعم  رامیب و  ینیلاب  تادهاشم  هلیسوب  طقف  ار  ضرم  صیخشت  و  هدوب ، هریغ  یسپویب و  يژولویدار و 
هب هزورما  هنافـسأتم  و  تسا ، هدوب  حیحـص  قیقد و  رایـسب  اهنآ  صیخـشت  هک  مینیبیم  اذهعم  دـناهدادیم ، ماجنا  عوفدـم  لوب و  هدـهاشم  و 

( هریغ یسپویب و  یکیژلویدار ، يراوتاروبال ، تاناحتما   ) کینیلکاراپ ياهشیامزآ  لئاسو و  زا  هدافتسا  مولع  یجیردت  تفرـشیپ  هک  یتبـسن 
كرد رامیب  زا  دوخ  هناگجنپ  ساوح  اب  میناوتیم  امیقتسم  هک  یمئالع  رد  تقد  زا  ار  ام  تبسن ، نامه  هب  تسرد  هتشاذگ ، ام  رایتخا  رد  ار 

لباق ریغ  هچنآ  یلو  دـنکیم ؛ امب  ینایاش  ياهکمک  دراوم  زا  يرایـسب  رد  کینیلکاراپ  لئاسو  هک  میتسین  رکنم  هتبلا  تسا . هتـشادزاب  مینک 
يارب ام  رکفتم  زغم  نیشناج  شیبومک  هریغ  يژلویدار و  يراوتاروبال و  ياهشیامزآ  هقرو  هظحالم  رـضاح  لاح  رد  هک  تسنیا  تسا  ثحب 

. تسا هدنام  دومخ  شیبومک  اهیرامیب  صیخشت  يارب  ام  يرکف  تیلاعف  یعونصم ، لئاسو  همهنیا  نایم  رد  ارهق  هدش و  اهیرامیب  صیخشت 
هک تسا  هتشاد  نآ  رب  ار  یکشزپ  ماقمیلاع  نیققحم  و  هدرک ، داجیا  اکیرما  اپورا و  یکـشزپ  لفاحم  رد  یلمعلا  سکع  تیعـضو  نیا  اریخا 

. دیامن بلج  دریگیم  تروص  نارامیب  يور  امیقتسم  هک  یتادهاشم  ینیلاب و  قیقد  تانیاعم  هب  ار  ایند  ناکشزپ  هجوت 
9 ص : همدقم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

تسنامه زورما  یکشزپ  تامولعم  ساسا  هک  دننادب  دیاب  ینونک  ناکـشزپ  و  تسا ، هدوب  یقیقد  ینابم  لوصا و  ياراد  ناریا  میدق  بط  - 2
سابتقا ناریا  میدق  یکـشزپ  ياهباتک  زا  انیع  مینیبیم  دیدج  یبط  بتک  رد  هک  یبلاطم  زا  يرایـسب  اریز  دـناهدرک ، يراذـگناینب  امدـق  هک 

هک دیدج  گنهرف  نیاربانب  دشاب . هدش  سکعنم  زورما  ياهباتک  رد  میدق  نادنمشناد  زا  یمان  يرثا و  نیرتکچوک  هکنیا  نودب  تسا ، هدش 
. تسا هدومن  میدق  ندمت  گنهرف و  هب  تبسن  یگرزب  یشکقح  دهدیم  هولج  نیمز  برغم  ندمت  هتخادرپ  هتخاس و  ار  زیچ  همه 

اهتدم یئایـسآ ، کلامم  صوصخب  اهروشک  هیلک  رد  شیوخ  یگنهرف  يداصتقا و  یـسایس و  ذوفن  طسب  يارب  ینونک  ندـمتم  ياهروشک 
رد بلج و  دوخب  الماک  ار  یمومع  راکفا  دناهتـسناوت  نوگانوگ  ياههار  زا  رادهنماد و  تاغیلبت  اب  لوغـشم و  يرمتـسم  ياهتیلاعفب  تسا 

شزرا نیرتکچوک  هدوب و  ساسایب  چوپ و  یلکب  امدـق  تامولعم  هک  دـنهد  خوسر  ار  طـلغ  رکف  نیا  ناـهوژپشناد  نارکفنـشور و  نهذ 
میدق بط  دش  لاؤس  دوب  هدش  لیصحتلاغراف  نارهت  یکشزپ  هدکـشناد  زا  هزات  هک  یناوج  کشزپ  زا  يزور  هکنانچ  تسا ، هتـشادن  یملع 

هار نیرتهب  ام  هدـیقعب  اههناخ . رد  ماوع  ياهنزهریپ  بط  دـننام  داد ، باوج  لـمأت  یکدـنا  زا  سپ  ناوج  کـشزپ  تسا ؛ هدوب  هنوگچ  ناریا 
قیرط اـهنت  و  دـشابیم ، ناریا  میدـق  ناکـشزپ  یبط  تاـمولعم  اـصوصخم  یملع و  قیاـقح  هب  مدرم  هماـع  هجوت  گرزب ؛ تلفغ  نیا  ناربج 

. تسا هزورما  یبط  بتک  اب  نآ  بلاطم  قیبطت  یهاشمزراوخ و  هریخذ  ریظن  یئاهباتک  رشن  فده ، نیاب  لوصو 
زا ینونک  یکشزپ  رد  زین  یمهم  هداعلاقوف  ریثأت  میتخادرپ ، نآ  حرشب  هک  یگرزب  هدیاف  رب  هوالع  ناریا ، میدق  بط  یسررب  هعلاطم و  *** 

رییغت و نمض  یکـشزپ  شناد  هژیوب  فلتخم و  مولع  یلک  روطب  میئوگ ، بلطم  نیا  حیـضوت  يارب  دراد . نآ  یلماکت  ریـس  تفرـشیپ و  رظن 
دشابیم لماکت  يوسب  ریس  هک  یقیقح  یلصا و  هداج  زا  و  هدش ، یتاهابتشا  اهشزغل و  راچد  یهاگهاگ  دوخ ، یجیردت  تفرشیپ  لوحت و 

فرحنم
10 ص : همدقم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

لباق الماک  ریثأت  نیشیپ  نادنمشناد  دیاقع  راکفا و  رد  هعلاطم  دهد ، همادا  تفرـشیپ  هب  ددرگرب و  دوخ  حیحـص  هارب  هکنیا  يارب  و  هدیدرگ ،
بتک قیقد  هعلاطم  انامه  دراد ، دوجو  ینونک  بط  تاهابتـشا  اهاطخب و  ندرب  یپ  يارب  هک  يرثؤم  ياههار  زا  یکی  نیاربانب  دراد . یهجوت 

، دشاب رتشیب  رما  نیا  هدیاف  هکنیا  يارب  و  دـشابیم ؛ زورما  یکـشزپ  ثحابم  اب  اهنآ  رد  جردـنم  بلاطم  قیبطت  هسیاقم و  ناریا و  میدـق  یبط 
دیاب یلو  داد . رارق  یـسررب  دروم  زین  تسا  هدـش  ادـیپ  یبط  دـیاقع  لوصا  رد  ریخا  نرق  دـنچ  یط  هک  یجیردـت  تالوحت  تارییغت و  دـیاب 

یتارهاظت تاـغیلبت و  اـنامه  نآ  مهم  تلع  و  تسین ، قفاوم  هجو  چـیهب  بلطم  نیا  اـب  اـبطا  هدـیقع  صوصخب  یمومع و  راـکفا  هک  تسناد 
ریخا نورق  هدننکهریخ  تافاشتکا  تاعارتخا و  فارطا  رد  نیمز  قرشم  اصوصخم  ناهج و  رسارس  رد  فرط ، نیا  هب  ینامزرید  زا  هک  تسا 

ياههار زا  اهروشک  یتاغیلبت  ياههاگتـسد  رگید  فرط  زا  و  هدومن ؛ دیدج  ندـمت  بوذـجم  الماک  ار  نایناهج  همه  هجوت  و  هدـمآ ، لمعب 
و دراد ، یمیدق  كرام  ناونع و  هک  هچره  یلک  روطب  امدـق و  یملع  دـیاقع  ندرمـش  لطاب  لطاع و  رد  دناهتـسناوت  هک  اجنآ  ات  نوگانوگ .
ار زیچ  همه  نتراس  جرج  لوقب  هک  تسا  هدوب  نیا  راک  نیا  زا  یلـصا  فدـه  و  دـناهدرکن ، یهاـتوک  ناـنآب  تبـسن  ریقحت  رخـسمت و  یتح 

. دنهد هولج  زیچان  دیدج  ندمت  يراذگناینب  رد  ار  امدق  مهس  و  هدرک ، دومناو  اپورا  نادنمشناد  هتخادرپ  هتخاس و 
و هدرک ، هابتشا  یملع  عوضوم  نالف  رد  ینونک  ماقمیلاع  ناققحم  نادنمشناد و  هک  دنک  لوبق  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  تروص  نیا  رد 

دوجو زین  يرگید  لماع  هتـشذگ  نیا  زا  تسا . هدرکیم  رکف  رتحیحـص  عوضوم  ناـمهب  عجار  شیپ  لاـس  رازه  رد  یناریا  دنمـشناد  کـی 
نوـچ دـنیوگیم  هـکنیا  نآ  و  دـننادب ، هدوـهیب  ثـبع و  يرما  ار  ناینیـشیپ  یملع  راـثآ  رد  هعلاـطم  نادنمــشناد  دوـشیم  ثعاـب  هـک  دراد 

هعلاطم و رثا  رد  و  هداد ، رارق  داقتنا  ثحب و  لیلحت و  هیزجت و  دروم  ار  لبق  هرود  نادنمـشناد  تاـمولعم  ناـمز ، هرود و  ره  رد  نادنمـشناد 
ملع هک  تسا  هار  نیا  زا  و  دـنوشیم ، هزات  تاـمولعم  فشکب  قفوم  و  هدـش ، فقاو  ناـنآ  ياـهاطخ  یـضعبب  قیقد ، ياهیـسررب  قیقحت و 

یلماکت ریس  هتفرهتفر 
11 ص : همدقم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

. دشاب هتشاد  دناوتیمن  يرگید  هجیتن  تقو  فالتا  زج  ناگتشذگ  راثآ  رد  هعلاطم  تهج  نیا  هب  دیامیپیم ، ار  دوخ 
تـشذگرس  » باتک رد  ار  صاخـشا  نیا  باوج  تسا ، مولع  خـیرات  ناققحم  ناداتـسا و  نیرتگرزب  زا  یکی  کش  نودـب  هک  نتراس  جرج 

: میزادرپیم نآ  لقنب  الیذ  بلطم  تیمها  رظن  زا  ام  و  تسا ، هداد  ملع »
یتیمهامک یمرگرـس  ار  نآ  و  دنتـسین ، لئاق  یـشزرا  مولع  « » یخیرات تاعبتت  يارب  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  هک  تسا  فسأت  ياج  رایـسب  »

لباق هیقب  تسا ، هدش  یلعف  مولع  ءزج  هدیدرگ و  « » سابتقا میدق  مولع  ياهتمسق  نیرتهب   ) هک تسنیا  دننکیم  هماقا  هک  « » یلیلد دننادیم .
میلعت نارگیدـب  میزومآیم و  ام  هک  « » یملع میئامن . دایز  ار  شراب  مینک و  هتـسخ  نآ  اـب  ار  دوخ  هظفاـح  دـیابن  « » ثبعب تسا و  یـشومارف 
تسا هدنزرا  مزال و  هک  « » ار هچنآ  طقف  هدنکفا و  ار  دئاز  یفاضا و  ياهتمـسق  نآ  رثا  رب  هک  تسا  « » یمئاد باختنا  کی  هجیتن  میهدیم ،

دهد نانیمطا  « » دنک و نیمضت  دناوتیم  یک  هکنیا  یکی  تسین . مکحم  لالدتـسا  نیا  « » ياههیاپ هک  دید  ناوتیم  یناسآب  میاهتـشادهاگن )
یناسک هلیـسوب  بیکرت  باختنا و  لمع  هکنآ  لیلدب  تسا ، زیاج  دـیدرت  « » صوصخب راک  نیا  رد  دـشاب ؟ هدـمآ  لمعب  تسرد  باختنا  هک 
هشیمه ناشرظن  هک  تسا  هدش  ماجنا  یناگدنسیون  نافلؤم و  و  « » ناملعم هلیسوب  هکلب  تسا ، هدماین  لمعب  دنشاب  هتشاد  راشرـس  شوه  « » هک

دراو نآ  رد  زور  ره  دـیدج  ياـهرظن  تسا و  « » لـماکت رد  هراوـمه  ملع  نوـچ  هوـالعب  تسا . هدوـبن  بقاـث  هتـسویپ  ناـشرکف  « » بئاـص و
، دوش هتخانـش  هدافتـسا  لـباق  و  « » مهم ادرف  اـی  زورما  دـشیمن ، هداد  یتـیمها  نآـب  زورید  هک  ياهدـیقع  هک  « » تسا نکمم  رایـسب  دوشیم ،
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نآ تفرـشیپ  ثعاب  و  « » ددرگ لخاد  يدیدج  هیرظن  رد  زورما  دوب ، هدـش  هدرب  اهنآ  زا  یئوب  طقف  « » زورید هک  یعیاقو  تسا  نکمم  هوالعب 
.« دوش

12 ص : همدقم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
یلـسن زا  دناوتیمن  ملع  نآیب  تسا و  دـیفم  تسا  لوادـتم  یـسرد  « » ياهباتک رد  هک  يوحنب  مولع ، ندرک  بیکرت  هک  میتسین  رکنم  هتبلا  »

اهنآ رد  دیاب  هاگبهاگ  دراد و  یتقوم  هبنج  تسا و  یعطق  « » ریغ اهباتک  نآ  تاجردـنم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اما  دوش ؛ لقتنم  رگید  « » لسنب
نیا هک  اریز  درب  یپ  اـهنآ  زغم  هنک و  « » هب ناوـتیمن  يداـع  یلیلحت  قرطب  هک  تـسه  یملع  ياـهراک  یخرب  هوـالعب  .« » دوـش رظن  دـیدجت 

دوجوب لاصفنا  هطقن  کی  ،« » یـضایر حالطـصاب  ملع  یلماکت  ریـس  رد  و  دـناهدوب ، رتشیب  رترب و  دوخ  « » نامز تیفرظ  دادعتـسا و  زا  اهراک 
رب هک  یعفن  « » هدیدرگن و جارختـسا  اهنآ  هدافتـسا  لباق  بلاطم  هدشن و  هتخانـش  لماک  « » روطب هاگچیه  یملع  بلاطم  هنوگنیا  دنروآیم ؛

« هدیدرگن عقاو  هدافتـسا  دروم  یغبنی  امک  تقوچـیه  یعقاو  غوبن  هک  دـشاب  « » نیا ببـس  دـیاش  تسا . هدـشن  دـیاع  الماک  هدوب  بترتم  اهنآ 
هعلاطم زونه  دوش . هتخانـش  تسا  اهنآ  روخرد  هک  ياهزادناب  « » تسا هدرک  عضو  ياهغبان  هک  یلوصا  ات  درذگب  اهنرق  دـیاب  یهاگ  تسا و  »
نتوین و  مهدفه ) نرق  رد  يدنله  مجنم  نادیضایر و  « » ) سنگیوه و  يدالیم ) موس  نرق  ینانوی  نادیضایر   ) سوتنافوید وطسرا و  « » راثآ

هچنآ زج  روکذم  راثآ  رد  هک  مینک  رکف  رگا  « » تسا یگرزب  هابتشا  تسا . یناهنپ  یملع  نئازخ  زا  نوحشم  راثآ  نآ  و  ،« » تسا عفان  رایـسب 
زا یتسرهف  نایب  طقف  تشادـن و  « » ياهدـیاف اهنآ  هعلاـطم  دوب  نینچ  رگا  هتبلا  تسین . يرگید  بلطم  تسا  « » هدـش ناـیب  كرد و  لاـحب  اـت 
ات دننک  روغ  رما  نیا  « » رد تقدب  هک  منکیم  هیصوت  دنرکنم  هک  نانآب  نم  تسین و  نینچ  یلو  ،« » درکیم تیافک  هتـشذگ  دیاقع  قیاقح و 
رد دشاب . متفگ  « » هچنآ دمم  ات  مروآیم  دنچ  یلاثم  نونکا  تسین . ذخآم  عبانمب و  نتفای  « » تسد زا  رتجیهم  زیچچـیه  رکف  يارب  هک  دـننیبب 

« ای تعیبط ، اهطلخ و  هرابرد  دیدج  ياههیرظن  رد  طارقب  تامیلعت  ریثأت  « » الثم تفای ، ناوتیم  رایسب  دهاوش  اهلاثم و  نیا  زا  بط 
13 ص : همدقم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

. اهمادنا هجلاعم  شور  دروم  رد  »
رارکت بوانت  هب  مظنم و  روطب  رما  نیا  هک  دـسریم  رظنب  یهاگ  « » هکلب دریگ ، رارق  هجوت  دروم  هاگبهاگ  تسا  نکمم  اهنت  هن  نهک  راـکفا  »

لخاد تئیه  نیناوق  رد  ياهدـنبیرف  تروصب  رگید  « » راب ار  دوخ  رودـب  تارایـس  ینارود  تاکرح  لـصا  ( E .Blot) ولب ـالثم ا . ،« » دوشیم
ددــجم لوـبق  رگید  لاـثم  .« » دــشاب هـتفر  ناــیم  زا  یلکب  نتوـین  تاداــقتنا  اــب  هیــضرف  نـیا  هـک  تـفریم  روـصت  « » هکیتروـصرد درک ،

درط « » هشیمه يارب  لـنرف  گـنوی و  سنگیوـه و  تاـفاشتکا  اـب  دیـسریم  رظنب  هک  « » تسا روـن  ثـحبم  رد  ناـضیف )  ) Emission هیرظن
«. دشاب هدیدرگ 

رد ملع  ریـس  رب  هک  یناسک   ) هکنیا یکی  هلمج  زا  دروآ ؛ « » ناوتیم ملع  خیراتب  ملاع  هجوت  ترورـض  يارب  مه  يرگید  لئالد  نم  هدـیقعب  »
هک ار  یعضو  طقف  دندودحم و  دوخ  رصع  « » رد هک  یناسک  زا  رتهنادازآ  رتحیحـص و  رتهب و  یلیخ  دنـشاب  هتـشاد  لماک  « » فوقو هتـشذگ 

( دـننک رظن  هدـیقع و  راهظا  « » رـضاح رـصع  یملع  تضهن  ره  هرابرد  دـنناوتیم  دـننیبیم ، دـناهتفرگ  دوخب  « » رـضاح لاح  رد  یملع  عیاقو 
« دناهتشاد هچ  ام  ناینیشیپ  هک  مینادب  دیاب  میربب  یپ  میراد  هچنآ  « » یعقاو شزراب  هکنآ  يارب  رگید  ترابعب 

تیمها رد  یبلطم  بط » خیرات   » باتک رد  زین  تسا . یکـشزپ  خـیرات  داتـسا  فورعم و  نادنمـشناد  زا  یکی  هک  ( Boyer) يوسنارف هیاوب 
: مینکیم لقن  الیذ  ار  نآ  همجرت  دنکیم ، دییأت  ار  ثحب  دروم  عوضوم  نوچ  هک  هتشون  میدق  بط  یسررب  هعلاطم و 

یـسررب تحت  تقد  اب  هک  یطرـشب  درک  جارختـسا  نآ  زا  « » يدیفم قیاقح  ناوتیم  هک  تسا  ینزخم  هلزنمب  میدق  ناکـشزپ  دیاقع  لوصا  »
نیا رد  قیقد  هعلاطم  دـنزاس . ادـج  یجراخ  داوم  « » زا ار  صلاـخ  زلف  تقیقح  رد  و  دـننک ، ادـج  طـلغ  زا  ار  حیحـص  بلاـطم  ،« » هتفرگ رارق 

« ار شوه  دیاقع  لوصا 
14 ص : همدقم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

؛ دنکیم مکحم  ظاحل  ره  زا  ار  ملع  يانب  درادیماو ؛ یملع  « » تاسـسجت هب  ار  صخـش  دنکیم ؛ کیرحت  ار  داقتنا  هزیرغ  دـنازیگنایمرب ؛ »
هدـیقع ره  دـنهدب . يرتمکحم  ینابم  اهنآب  و  « » هدرک رظن  دـیدجت  دـیاقع  لوصا  یملع و  بلاـطم  رد  هک  دزاـسیم  راداو  ار  « » نادنمـشناد

مهاب یقطنم  حیحـص و  تاداقتنا  « » هلیـسوب ار  دیاقع  لوصا  نیا  دباتیم . ثحب  دروم  هیـضق  فارطاب  هک  تسا  « » يرون عاعـش  هلزنمب  یملع 
تمدخ میدق  یملع  فلتخم  « » ياهمتـسیس دـیاقع و  لوصا  هکنآ  هصالخ  دـیزیرب . ینیون  حرط  اهنآ  « » هعومجم زا  و  هدرک ، قیفلت  عمج و 
بلطم ره  شزرا  « » هتـشاد و دیدج  میدق و  ملع  زا  قیقد  قیمع و  تامولعم  هدننکیـسررب  « » هکنآ طرـشب  دـهدیم  ماجنا  یئاهبنارگ  رایـسب 

« تسین رتقیقد  راک  نیا  زا  یملع  چیه  هک  دنامن  هتفگان  و  دنادب ؛ « » دیامیپهب طیرفت  طارفا و  هار  نآ  رد  هکنیا  نودب  ار  یملع 
رارق تقد  هعلاطم و  دروم  ار  یکـشزپ  شناد  یلماکت  ریـس  تارییغت و  تالوحت و  هک  یناسک  هک  میریگیم  هجیتن  نینچ  دـش  رکذ  هچنآ  زا 

. دناهدش هجوتم  یبوخب  دناهداد ،
هدرک هدهاشم  نآ  یجیردت  تالوحت  تفرشیپ و  نمض  رد  یئاهاطخ  تافارحنا و  یکشزپ  شناد  نادنمـشناد  تسا ، هداتفا  قافتا  بلغا  هک 

اددـجم تسا  هدـیدرگ  جراخ  یکـشزپ  ورملق  زا  كورتم و  سپـس  هتـشاد و  هماع  تیلوبقم  ینامز  کی  هک  ار  يدـیاقع  دـناهدش  راـچان  و 
. دنیامن یکشزپ  ثحابم  رد  لخاد  دنریذپب و 

: دوشیم رکذ  بلطم  نیا  تابثا  يارب  هدنز  هنومن  ود 
هتشون لبق  لاس  دص  رازه و  رازه و  رد  هک  يزار  يایرکز  انیـس و  نبا  ياهباتک  هب  الثم  ناریا ، میدق  یبط  بتکب  رگا  یـسانشاذغ - ملع  - 1
یئوراد ددعتم  صاوخ  هریغ  تالوقب و  تابوبح و  تاجویم و  تاجیزبس و  زا  معا  یئاذغ  داوم  عاونا  يارب  دید  میهاوخ  مینک  هعجارم  هدش 

ار دیاقع  نآ  نرق  دنچ  تدـم  زین  اپورا  يابطا  هتبلا  دـناهدومنیم . زیوجت  اهیرامیب  زا  يرایـسب  نامرد  يارب  ار  اهنآ  زا  مادـکره  هدوب و  لئاق 
هک نورق 18 و 19  رد  مینیبیم  نآ  زا  سپ  یلو  دناهدرکیم ؛ لمع  اهنآب  هتفریذپ و 

15 ص : همدقم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
هجیتن نیاب  ماجنارـس  هدرک و  هیزجت  ار  یئاذغ  داوم  عاونا  دندش ، ادـیپ  اپورا  رد  یگرزب  ياهنادیمیـش  هدرک و  یفرگـش  یقرت  یمیـش  ملع 
دندش دقتعم  و  هدش ، هتخاس  حالما ) يرصتخم  بآ و  يرادقم  مامضناب   ) ياهتساشن یبرچ و  ياهدیفس ، هدام  هس  زا  اهنآ  هیلک  هک  دندیـسر 

نوچ و  دراد ، یئاذغ  تیـصاخ  طقف  اذـغ  نیاربانب  و  دـیآیمن ، يرگید  راکب  للحتیام  لدـب  ندـب و  دـشر  هیذـغت و  يارب  زج  داوم  نیا  هک 
ياهباتک ورملق  زا  كورتم و  دندوب  لئاق  امدق  هک  ینعم  نآب  یسانشاذغ  ملع  اذل  دشاب  هتـشاد  یئوراد  صاوخ  هک  دنتفاین  اهاذغ  رد  يداوم 

رد یلو  دندوبن . نوگانوگ  ياهیرامیب  نامرد  يارب  الثم  هروغبآ  ای  هلیلبنش  ای  زینـشگ  صاوخب  لئاق  ابطا  رگید  و  دیدرگ ، جراخ  یکـشزپ 
هداعلاقوف رادقمب  هک  يرگید  یتایح  رصانع  جیردتب  نآ  زا  سپ  فشک و  یئاذغ  داوم  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  اهنیماتیو  هک  متسیب  نرق 

و دنراد ، زین  یئوراد  صاوخ  اهاذغ  هک  دندش  هجوتم  نادنمـشناد  دـیدرگ ، فشک  اهاذـغ  رد  دـنهدیم  زورب  دوخ  زا  یفرگـش  تارثا  مک 
ملع هرابود  قیرط  نیاب  تسا . ندبب  یئاذـغ  داوم  یـضعب  ندیـسرن  رـصانع و  دوبمک  زا  یـشان  ندـب  تالالتخا  اهیرامیب و  زا  يرایـسب  زورب 

زا نـت  ریخا 500  ياـهلاس  رد  هکيروـطهب  دوـمن ، یقرت  تفرــشیپ و  زور  هـب  زور  هدرک و  یئاــمندوخ  یکــشزپ  ناــهج  رد  یــسانشاذغ 
داوم صاوخ  رگا  لاح  دندمآ . درگ  ندب  هیذـغت  هب  طوبرم  تالالتخا  هب  یـسررب  يارب  ناملآ  رووناه  رهـش  رد  اپورا  فورعم  ناسانـشاذغ 
اقیقد تسا  هدـش  هتـشاگن  لیـصفتب  یئاپورا  دـیدج  بتک  رد  هتفرگ و  رارق  قیقحت  هعلاطم و  دروم  متـسیب  نرق  رد  هک  ار  یئاذـغ  نوگانوگ 

؛ درادن یفالتخا  توافت و  الوصا  دناهتـشون  دوخ  ياهباتک  رد  قیقحت و  یـسررب و  ام  میدـق  يابطا  هک  هچنآ  اب  دـید  میهاوخ  مینک  یـسررب 
هب طوبرم  ثحبم  رد  دـید  میهاوخ  مینک ، هعجارم  هدیـسر  عبطب  مهدزون  نرق  رخاوا  رد  هک  یبط  لصفم  فراـعملا  ةرئاد  باـتکب  رگا  ـالثم 

: تسا هتشون  نینچ  ودرگ 
؛» دنربیمن راکب  وراد  « » ناونعب ار  نآ  هزورما  هتشادن و  صوصخم  تیصاخ  هنوگچیه  ودرگ  نغور  »
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تادرفم مانب  یکشزپ  کیسالک  یمسر و  باتک  رد  مینیبیم  متسیب  نرق  رد  یلو 
16 ص : همدقم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

: دسیونیم هحفص 912   Pierre Manceau فیلأت ( Matiere Medicale) یکشزپ
هدـش هتخاس  کینلونیل  دیـسآ  کـیئلونیل و  دیـسآ  لـیبق  زا  « » هدـشن عابـشا  برچ  ياهدیـسآ  زا  هک  تسا   F نیماـتیو ياراد  ودرگ  نغور  »

و دوشیم ، مک  هدشن  عابشا  برچ  ياهدیسآ  « » امزگا هب  التبم  ناکدوک  نوخ  مرـس  رد  هک  درک  تباث  لاس 1933  رد   « » Hansen؛ تسا
رثا رد  نیا  رب  هوـالع  دوشیم . هجلاـعم  « » اـمزگا میهد  شلاـم  تسا  ینغ   F نیماـتیو ثیح  زا  هک  يداوم  ناـکدوک  « » نیا ندـب  تسوپب  رگا 

هدرک و ادیپ  یگتسکش  دادعتسا  « » اهوم دوشیم ؛ امزگا  اههتسوپ و  دیلوتب  رجنم  هدش  هریت  نشخ و  ربز و  « » ندب تسوپ  نیماتیو  نیا  نادقف 
روطب مه  یکاروخ و  روـطب  ،« » تسا  E نیماتیو ياراد  هک  ودرگ  نغور  دباییم . لکـش  رییغت  هدش و  « » هتـسکش اهنخان  دزیریم ؛ جـیردتب 

نیرتمهم زا  یکی  هک  نمؤم  میکح  هفحت  هب  فورعم  نینمؤملا  ۀفحت  باتکب  رگا  هاگنآ  دشابیم » دـیفم  اهیرامیب  نیا  نامرد  يارب  یندـیلام 
: دسیونیم نینچ  ودرگ  نغور  صاوخ  رد  دید  میهاوخ  مینک  هعجارم  تسا  هیوفص  هرود  یبط  بتک 

هنهک لثم  صاوخ  ار  ناکدرگ  نغور  دـیفم و  [ 7] بلعثلا ءاد  و  [« » 6] لافطا يابوق  ۀهج  [ 5] دننک الط  دـنیاخب و  نوچ  ار  ودرگ  هنهک  زغم  »
« تسا برجم  « » بلعثلا ءاد  ابوق و  ۀهج  هتفه  کی  ات  مهرد  هس  يزور  نآ  ندیماشآ  و  « » تسوا هدیئاخ 

اپورا رد  نرق  ود  یکی  تدم  هک  ار  ناریا  میدق  يابطا  یملع  تادقتعم  متسیب  نرق  رد  یسانشاذغ  ملع  هک  مینکیم  طابنتـسا  نینچ  اجنیا  زا 
دوخ یـساسا  ثحابم  زا  یکی  رد  یکـشزپ  شناد  رگید  ترابعب  و  هدرک ، هدـنز  هرابود  دوب  هدـیدرگ  جراـخ  یکـشزپ  ورملق  زا  كورتم و 

. تسا هدرک  ساسحا  ار  رتیمیدق  دیاقعب  تشگزاب  رظندیدجت و  موزل 
رایسب هنمزا  زا  دنیوگ ، زین  یعونصم  يزیرنوخ  ار  نآ  هک  دصف  دصف - - 2

17 ص : همدقم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
راصعا نورق و  یط  رد  اـبوانتم  یلو  تسا ؛ هدوب  لومعم  اـهیرامیب  رثکا  ناـمرد  تمالـس و  ظـفح  يارب  يرـشب  تاـعامتجا  هیلک  رد  همیدـق 

رد طارفا  میدـق  نایمور  ناینانوی و  تسا . هدـیدرگ  لومعم  يدـنچ  زا  سپ  اددـجم  كورتم و  یلکب  یناـمز  و  هتـشاد ، جاور  یلیخ  یهاـگ 
دراوم يارب  یـصخشم  دودـح  سونیلاج  دـندومنیم . يورهنایم  باب  نیا  رد  هدرک و  تیاـعر  ار  طاـیتحا  بناـج  هکلب  دـندرکیمن ، دـصف 

. دندومنیم لمع  وا  روتسدب  هدرک و  يوریپ  نآ  زا  ایند  يابطا  مامت  یطسو  نورق  ات  هک  درک  نییعت  دصف  لامعتسا 
یهاگ هک  دندرک  طارفا  هدش و  بصعتم  نانچ  نآب  تبسن  دوخ  هدیقع  رد  اپورا  ناکشزپ  و  تفرگ ، الاب  دصف  راک  ناهگان  مهدفه  نرق  رد 

نوخرپ و دارفا  ناکدوک و  ناریپ و  اهنآ  يارب  و  دندرکیم ، جراخ  ندب  زا  تعاس  دـنچ  ای  زور  دـنچ  هلـصافب  رتشیب  هکلب  نوخ  رتیل  کی  ات 
نیا يارب  يزرم  دح و  هنوگچیه  هک  دـش  يروط  یمومع  تادـقتعم  و  دوبن ، فاعم  دـصف  لمع  زا  سکچـیه  و  تشادـن ، یتوافت  نوخمک 

ریثأـت تحت  اـپورا  ياـبطا  مهدزوـن ، نرق  لوا  هـمین  رد  یلو  دـندرک ، يورهناـیم  هراـبنیا  رد  یمک  مهدـجیه  نرق  رد  دـندوبن . لـئاق  لـمع 
و هداد ، جاور  ار  دصف  اددجم  دـندوب ، نامز  یملع  گرزب  ياهتیـصخش  زا  هک  ( Bouillaud) ّویوب و  ( Broussais) هسورب تامیلعت 

ادـیپ تاعامتجا  یکـشزپ و  لفاحم  رد  نتفرگ  نوخ  نونج  نیا  زا  يدـیدش  لمعلاسکع  يدوزب  هک  دـندرک  طارفا  نانچ  نوخ  جارخا  رد 
زا یکی  هک  یطارفا  ياهدصف  نآ  هجیتن  یلو  داتفا ، دم  زا  یلکب  دصف  دندزن و  لمع  نیاب  تسد  اقلطم  رگید  هک  دیـسر  یئاجب  راک  و  دـش ،

اپورا مهدزون  نرق  مود  همین  ياـبطا  و  دـش ، رهاـظ  دـعب  لـسن  رد  ینوخمک  تروصب  دوشیم  بوـسحم  یکـشزپ  شناد  گرزب  ياـهاطخ 
دوب هدـش  ادـیپ  اهنآ  فالـسا  نوخ  جارخا  رد  يورهدایز  هطـساوب  يوق  لاـمتحاب  هک  هرود  نآ  ناـمدرم  فعـض  یگدـیرپ و  گـنر  دـهاش 

. دندیدرگ
: دسیونیم متسیب  نرق  لیاوا  رد  يوسنارف  سانشنامرد  داتسا  ( Arnozan) نازونرآ

« رد دناهدرکیم ، یگدنز  ام  زا  لبق  لسن  کی  هک  یناکشزپ  زا  يدایز  هدع  »
18 ص : همدقم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

مـشچب ار  لمع  نیا  دوخ  رمع  رد  مه  دـیاش  و  هدرکن ، « » زیوجت دـصف  یـسک  يارب  زین  تبون  کی  یتح  دوخ  یکـشزپ  هفرح  نارود  ماـمت  »
« دنشاب هدینشن  « » یسک زا  هدیدن و 

دراوم رـضاح  لاح  رد  و  دش ، مه  رتدودحم  هتفرهتفر  هک  دندرک  نیعم  دصف  يارب  يدودحم  لامعتـسا  دراوم  متـسیب  نرق  لیاوا  رد  اددجم 
. دشابیم مک  یلیخ  اتبسن  نآ  لامعتسا 

نآ رد  يورهنایم  هدوب و  روآنایز  طیرفت  طارفا و  هنوگره  دـصف  لـمع  رد  هک  درب  یپ  ناوتیم  یبوخب  یخیراـت  تـالوحت  نیاـب  هجوت  اـب 
انیـس و نبا  هک  دید  میهاوخ  میهد  رارق  هعلاطم  دروم  ار  یهاشمزراوخ  هریخذ  انیـس و  نبا  نوناق  باتک  رگا  و  تسا ، هدوب  رـشب  لاحب  دـیفم 

تحارـص تقد و  لامک  اب  هدرک و  يراددوخ  دصف  رد  طیرفت  طارفا و  زا  ناریا ، میدق  یکـشزپ  بتکم  هجیتنلاب  یناجرج و  لیعمـسا  دـیس 
هدرک و لمع  تاروتسد  نآب  اپورا  ناکشزپ  ریخا  ياههدس  رد  نآ  زا  سپ  یطسو و  نورق  رد  رگا  و  دناهدومن ؛ نیعم  ار  نآ  لامعتسا  دراوم 

مهدزون نرق  لوا  همین  فورعم  ناکـشزپ  زا  هک  ّویوب  هسورب و  اریز  دـمآیمن ، شیپ  یبولطماـن  ثداوـح  دـندومیپیمن  طـیرفت  طارفا و  هار 
دصف جاورب  اهنآ  نامرد  يارب  و  هدرک ، ندب  یلخاد  ءاضعا  داح  ماروا  رد  یقیقد  تاعلاطم  انیـس  نبا  یبط  بتکم  زا  يوریپ  هب  دندوب ، اپورا 

هدرکن تیاعر  دیاش  دیاب و  هک  روطنآ  ار  هدش  جارخا  نوخ  رادقم  لصف و  نس و  ندب و  یکیژولویزیف  طیارش  نوچ  یلو  دندوب ، هتخادرپ 
هشیمه نوچ  و  درک ؛ يدایز  يادص  رس و  یکـشزپ  لفاحم  رد  هک  دش  لصاح  نآ  زا  يراضم  اذل  دندومنیم ، طارفا  نتفرگ  نوخ  رد  هکلب 
نایرج نیا  دنتخادرپ و  نآ  كرتب  هدـش  فلاخم  دـصف  اب  هرـسکی  اپورا  ناکـشزپ  دـنکیم ، داجیا  زین  يداح  لمعلاسکع  يداح  لمع  ره 

، تسا روآنایز  نیقی  عطق و  روطب  زین  یلعف  عضو  نیا  و  میـشابیم ، نآ  یطیرفت  عضو  رظان  زورما  ام  هکيروطهب  هدرک ، ادیپ  همادا  نونکات 
ياهاطخ زا  یکی  رضاح  لاح  رد  دصف  لمع  ندنام  كورتم  هک  تسین  یکـش  نیاربانب  دننکیمن . نآب  یهجوت  زورما  يایند  ناکـشزپ  یلو 

گرزب رایسب 
19 ص : همدقم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

زا یکیب  دوش ، تباث  ناگدنناوخ  رب  بلطم  نیا  ياهزادـنا  ات  هکنیا  يارب  تسا . رامـشیب  نآ  زا  هلـصاح  ياهنایز  هدـش و  بوسحم  یکـشزپ 
یتلرس رتکد  ياقآ  طسوت  یعماج  ینارنخس  نمض  رد  فاشتکا  نیا  مینکیم . هراشا  تسا  دصف  لمعب  طوبرم  هک  یکـشزپ  هزات  تافاشتکا 

یکـشزپ هدکـشناد  همان  رد  ینارنخـس  نتم  دـش و  داریا  اهزوتاپه  هب  عجار  نارهت )  ) يولهپ ناتـسرامیب  یلخاد  کی  شخب  هاگنامرد  سیئر 
: میزادرپیم نآ  زا  یتمسق  لقنب  الیذ  ام  هک  دیدرگ  جرد  هامنمهب 1338  خروم  هرامش 5 

یناملآ نیـصصختم  ار  نآ  هک  ( Hemochromatose « ») زوتامورکومه مانب  دـنکیم  یـضرم  داجیا  ینهآ  داوم  مسیلوباتم  لالتخا  »
 .... دشابیم ( Diabete bronze « ») هزنرب تباید  مانب  يرامیب  هتفرشیپ  يولبات  دناهدیمان . ( Siderophilie « ») یلیفوردیس

ات 40 دودح 20  رد  دوشیم  هتـشابنا  دبک  رد  هک  ینهآ  رادـقم  يرامیب  نیا  نایرج  رد  هکنیاب  هراشا  ضرم و  زورب  تیفیک  حرـش  زا  سپ  و 
: دیوگیم نینچ  تسا  مرگ 

هکنآ يارب  دوشیم  مولعم  ياهداس  هبـساحم  اـب  دوشیم ؛  » عفد مرگ  یلیم  مین  بذـج و  نهآ  مرگ  یلیم  کـی  هنازور  یتمالـس  تلاـح  رد  »
الوـمعم هک   » تسا لـصا  نیمه  يور  تسا . مزـال  تـقو  لاـس  زا 40  زواـجتم  دوـش  هتـشابنا  ندـب  رد  نـهآ   » مرگ دودح 20  رد  يرادـقم 

رادقم هک  دوشیم  داجیا  یطیارش  رد  یلیفوردیس  ای  زوتامورکومه   » هک نایب  نیا  اب  دوشیم . هدید  رتشیب  الابب  لاس  لهچ  زا  زوتامورکومه 
هلیـسو نیدب  دنراد و  بترم   » یگدعاق هک  اهمناخ  دزن  رد  ارچ  هک  دیمهف  ناوتیم  دوشیم ، عفد  يرتمک  رادـقم  و   » بذـج نهآ  يرتدایز 

رد طقف  اهنز  دزن  تقیقح  رد  2 و  تبسنب 1 / نزب  درم  نایالتبم  تبـسن  رتردان و   » يرامیب نیا  اهدرم ، ات  دننکیم  عفد  نهآ  يرتدایز  رادقم 
يرامیب نیا  هجلاعم  تهج  نیمهب  تسا .  » هتفر نیب  زا  یعیبط  دصف  هک  یماگنه  ینعی  دوشیم ، هدید  يرامیب  نیا  هک  تسا   » یگـسئای نینس 
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.« تسا یعونصم  دصف  اهدرم  دزن  رد 
نانوی و ناریا و  میدق  ناکشزپ  رب  هدشن ، دراو  یبط  ياهباتک  رد  مه  زونه  یتح  و  تسا ، یکـشزپ  هزات  رایـسب  تافاشتکا  زا  هک  بلطم  نیا 

هدوب مولعم  دنه  مور و 
20 ص : همدقم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

زا اـهنآ  ياـتود  هک  تسا  یفلتخم  مئـالع  ياراد  دـنیوگ  زین  رتناـمگیپ  زوریـس  ار  نآ  هک  هزنرب  تباـید  میئوـگ : بلطم  دـییأت  يارب  تـسا .
: دشابیم ضرم  نیا  هتسجرب  تاصخشم 

یکـشزپ ياـهباتک  رد  و  تسا . لاـحط  بلـصت  یگرزب و  اـب  هارمه  تاـقوا  رتـشیب  هک  دـبک ، بلـصت  مـظع و  يرگید  یمردونـالم و  یکی 
يرتسکاخ نغور  هک  تسا  یناسک  تسوپب  هیبش  هدوب و  یهایـسب  لـیام  هریت  ضرم  نیا  رد  ناراـمیب  تسوپ  گـنر  دنـسیونیم  کیـسالک 

. دناهدرک راک  برس  ندعم  رد  ای  هدیلام  اهنآ  ندبب 
لیام یگریت  هب  اصوصخم  و  هداد ، حرش  یبوخب  ار  نآ  مئالع  دوخ  تافلؤم  رد  هدیمانیم و  دوسا  ناقری  مانب  ار  يرامیب  نیا  میدق  ناکشزپ 
دصف دناهداد  هک  يروتسد  نیتسخن  ضرم  نامرد  يارب  و  دناهدرک ، هراشا  اهنآ  بلصت  لاحط و  دبک و  مطغ  ندب و  تسوپ  گنر  یهایـسب 

. تسا
اهیرامیب ریاس  يرامیب و  نیا  رد  ار  دصف  لامعتـسا  دراوم  ینیلاب ، قیقد  ياهیـسررب  قیقحت و  هعلاطم و  اهنرق  رثا  رد  اهنآ  هک  دـنامن  هتفگان 

و تخادرپ ، دصفب  دیاب  يرامیب  زا  تیعضو  هرود و  مادک  رد  هکنیا  درم و  نز و  سنج  رامیب و  نس  یناکم و  ینامز و  طیارش  هتسنادیم و 
لامعتـسا دراوم  نیناوق و  هب  اـبطا  هن  دـصف ، ندـنام  كورتم  رثا  رد  هزورما  یلو  دـنتفرگیم ؛ رظن  رد  ار  همه  تفرگ  نوخ  دـیاب  رادـقم  هچ 

اهیرامیب و زا  يدایز  دادعت  دوبهب  یـساسا  طرـش  هکیلاحرد  دنکیم ، لابقتـسا  لمع  نیا  زا  یمومع  راکفا  هن  و  دنتـسه ، انـشآ  نآ  حیحص 
نینچ رما  يداب  رد  مینزیم . لاثم  ار  هزنرب ) تباید   ) رتنامگیپزوریـس نیمه  بلطم  تابثا  دییأت و  يارب  تسا . دصف  اهنآ  زا  يریگـشیپ  یتح 

زین دصف  لامعتسا  دراوم  نیاربانب  تسین  دایز  نادنچ  يرـشب  تاعامتجا  رد  رتنامگیپزوریـس  هب  التبم  نارامیب  دادعت  نوچ  هک  دسریم  رظنب 
هب یتهابـش  الـصا  اهنآ  زا  يدادـعت  و  هدوب ، داـیز  هداـعلاقوف  ضرم  نیا  ینیلاـب  لاکـشا  و  تسین ، نینچ  هکیلاـحرد  دـشاب ، دودـحم  دـیاب 

تفـس گرزب و  هکنیا  ياجب  دبک  رگید  یـضعب  رد  و  دوشیمن ، هدید  تباید  مئالع  اهیـضعب  رد  الثم  دنرادن ؛ کیـسالک  رتنامگیپزوریس 
گنر اهنآ  زا  یخرب  هرخالاب  و  دریگیم ، دوخب  ار  گنئالزوریس  لکش  هدوب و  بلصتم  کچوک و  دشاب 

21 ص : همدقم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
الماک لکـشب  نارامیب  زا  يداـیز  هداـعلاقوف  دادـعت  رد  روبزم  يراـمیب  هکنیا  رتمهم  همه  زا  و  تسین ، یهایـسب  لـیام  هریت  ناشندـب  تسوپ 

دوجوب شعن  حیرـشت  رد  طـقف  اوفـالوید  لوقب  و  دوشیمن ، هدـید  اـهنآ  رد  يرهاـظ  مئـالع  هنوگچـیه  هدرک و  زورب  راکـشآ  ریغ  یفخم و 
هلیـسوب هداد و  رارق  هنیاـعم  دروـم  گرم  زا  سپ  دنـسریم  رظنب  ملاـس  ارهاـظ  هـک  ار  یــصاخشا  دـبک  رگا  یتـح  و  دـنربیم ، یپ  يراـمیب 

داوم ندـش  هتـشابنا  فرعم  هک  نامگیپ  تارذ  هک  درک  میهاوخ  هدـهاشم  مینک  شیامزآ  میـساتپود  رونایـسورف  ای  كاینوماد  تاردـیفلوس 
. دوشیم هدید  دایز  اتبسن  تسا  دبک  تفاب  رد  ینهآ 

کی دنکیم ، ار  نآ  زا  هلـصاح  تالالتخا  و  دبک ، تیمومـسم  داجیا  هک  ینهآ  داوم  مسیلوباتم  لالتخا  هک  درک  طابنتـسا  ناوتیم  اجنیا  زا 
دارفا زا  يدایز  هداعلاقوف  هدـع  يرـشب ، تاعامتجا  رد  هکلب  هزنرب  تباید  هب  التبم  نارامیب  رد  اـهنت  هن  هدوب و  یمومع  یلک و  اتبـسن  هدـیدپ 

دبک و تیمومسم  شیادیپ  زا  عنام  یگدنز  تدم  لوط  رد  یجیردت  دصف  و  دنشابیم ، التبم  نآب  دنسریم  رظنب  ملاس  هک  اهنآ  القا  ای  ملاس 
یکی یلاس  هک  دوب  نیا  میدق  نامدرم  تمالـس  ندب و  يدنمورین  للع  زا  یکی  کش  نودـب  و  تسا ، صاخـشا  نیا  رد  ینهآ  داوم  بوسر 

طارفا و لمع  نیا  رد  هکیتقو  ات  و  دوب ، هدـمآرد  نانآ  یعامتجا  یلم و  بادآ  تاداع و  ءزج  رما  نیا  و  دـندرکیم ، دـصف  ـالومعم  راـبود 
هتشابنا دبک و  یجیردت  تیمومـسم  داجیا  زا  هکلب  دشیمن ، هدهاشم  اهنآ  رد  یـضراوع  تالالتخا و  هنوگچیه  اهنت  هن  دندرکیمن ، طیرفت 

تالالتخا یئوخدنت و  راسخر و  گنر  یگریت  مهم  للع  زا  یکی  هک  تسین  یکـش  و  دـمآیم ، لمعب  يریگولج  نآ  رد  ینهآ  داوم  ندـش 
. تسا دصف  لمع  ندنام  كورتم  هزورما  نامدرم  رد  ینونک  ياهیرامیب  زا  يرایسب  روفو  يدبک و 

نمـضتم نآ ، بلاطم  هرابرد  داقتنا  ثحب و  یهاشمزراوخ و  هریخذ  باتک  هعلاطم  هک  دوشیم  دـیاع  گرزب  هجیتن  نیا  دـش . رکذ  هچنآ  زا 
. دشابیم یسانشنامرد  تمسق  رد  اصوصخم  یکشزپ ، شناد  تفرشیپ  ینونک و  بط  ياهاطخب  هجوت  ظاحل  زا  رامشیب  عفانم  دئاوف و 

22 ص : همدقم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

نآ فلؤم  یهاشمزراوخ و  هریخذ  باتک  یفرعم 

، رـضاح باتک  هک  دـلجم  کی  رد  باـتک  هد  رب  لمتـشم  تسا  یـسراپ  ناـبزب  میدـق  بط  لـماک  هرودـکی  یهاـشمزراوخ » هریخذ   » باـتک
. دشابیم يرجه  مشش  نرق  لیاوا  فورعم  ناکشزپ  زا  یناجرج  لیعمسا  دیس  نآ ، فلؤم  تسنآ . تمسق  نیتسخن 

نب دمحم  نیدـلا  سمـش  فیلأت  حارفالا  ۀـضور  حاورالا و  ۀـهزن  همجرت   ) ۀـمکحلا زنک  باتک  رد  لوقعم  ملع  سردـم  يّرد  نیدـلا  ءایض 
: دسیونیم نینچ  هرابنیا  رد  يروزرهش ) دومحم 

« نیطالس دزن  رد  میهاربا ، وبا  شاهینک  تسا . يرجه  مشش  هئام  « » ءابطا لضافا  زا  یناجرج  دمحم  نب  نسح  نب  لیعمـسا  نیدلا  نیز  دیـس  »
هلـسلس هاشداپ  نیتسخن  نیکتـشون  نب  دـمحم  نیدـلا  بطق  مانب  « » ار یهاـشمزراوخ  هریخذ  باـتک  هدوب و  مرتحم  ززعم و  ناـیهاشمزراوخ  »

رد میظعت  میرکت و  زا  تشاد  یمارگ  ار  « » شمدـقم رجنـس  ناطلـس  و  دومن ، ترفاـسم  ورمب  نآ  زا  سپ  هدومن و  فیلأـت  « » ناـیهاشمزراوخ
يدزیا تمحرب  لاس 530  رد  و  ،« » دوب ملع  هعاشا  هدافا و  هب  لوغـشم  ورم  رد  شتایح  نامز  رخآ  ات  دیـس  .« » دومنن راذگ  ورف  يزیچ  شّقح 

.« دیدرگ نوفدم  رهش  نامه  رد  تسویپ و 
23 ص : همدقم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

لها دانتـسا  هعلاطم و  دروم  انیـس  نبا  نوناق  دننام  هراومه  درذگیم ، نآ  فیلأت  خیرات  زا  هک  یلاس  دصهن  تدـم  رد  یهاشمزراوخ  هریخذ 
رد دلجم  هد  رب  لمتشم  هک  تمیق  يذ  سیفن و  هعومجم  نیا  زا  یطخ  یخسن  رضاح  لاح  رد  تسا . هدوب  میدق  ناکـشزپ  اصوصخم  ملع و 

خـسن یـضعب  لماک و  هخـسن  نیدـنچ  دوشیم . تفای  اکیرما  اپورا و  گرزب  ياهروشک  ربتعم  ياـههناخباتک  رد  تسا ، روطق  باـتک  کـی 
رالاسهپـس و یلاـع  هسردـم  هناـخباتک  یلم ، ياروـش  سلجم  هناـخباتک  نارهت ، یکـشزپ  هدکـشناد  هناـخباتک  رد  زین  باـتک  نیا  زا  صقاـن 

. تسا دوجوم  کلم  اقآ  نیسح  جاح  هناخباتک 
، يدامتعا نیـسح  دـمحم  رتکد  ياـقآ  مزیزع  دنمـشناد و  راـکمه  هلمج  زا  هعلاـطم ، قیقحتب و  نادـنمقالع  نادنمـشناد و  زا  یـضعب  اتردـن 

يراکمه اب  روطس  نیا  هدنراگن  هک  دنراد  دوخ  یـصوصخ  هناخباتک  رد  ار  نآ  لماک  هرود  ینعی  یهاشمزراوخ  هریخذ  دلجم  هد  هعومجم 
خـسن میدـق ، بط  داتـسا  دارهـش  دـمحم  رتکد  ياقآ  نامرگید  دنمـشناد  راکمه  هنادـنمدرخ  ياهیئامنهار  زین  ناشیا و  یعاسم  کیرـشت  و 
خـسن نیا  زا  کیره  رد  نوچ  و  هدرک ، هلباقم  رگیدکی  اب  رکذلا  قوف  ياههناخباتک  هب  هعجارم  اب  ار  سیفن  هعومجم  نیا  فلتخم  ددـعتم و 

ندوزفا زا  سپ  باختنا و  ار  نتم  نیرتحیحـص  اـهباتک ، نیا  رطـسب  رطـس  هلباـقم  ناوارف و  تقد  یعـس و  اـب  تشاد ، دوجو  یطـالغا  یطخ ،
. میئامنیم بدا  شناد و  بابرا  میدقت  ار  نآ  لوا  دلجم  کنیا  مزال  ياهریسفت  حیضوت و 

هک دومرف  دنهاوخ  قیدصت  دنیامنیم ، هعلاطم  ار  سیفن  هعومجم  نیا  تاحفص  هک  يدنمـشناد  ناکـشزپ  اصوصخم  ناهوژپشناد و  هبطاق 
ماجنا ناریا  لیصا  ندمت  گنهرفب و  یگرزب  نیاب  یتمدخ  ناریا ، میدق  نادنمشناد  یملع  راثآ  يایحا  رظن  زا  هتـشذگ ، نرق  کی  تدم  رد 
تسایر یلوا  قآ  دبهپس  راسمیت  صخـش  هقالع  هجوت و  اصوصخم  یلم و  راثآ  نمجنا  نوهرم  دیاب  اقح  ار  گرزب  مادقا  نیا  تسا . هتفرگن 

رد ریذپانیگتسخ  یششوک  تمه و  اب  هک  تسناد  روبزم  نمجنا  هریدم  تئیه  مرتحم 
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24 ص : همدقم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
یلامجا رظن  کی  اب  دـنزرویمن . غیرد  مامتها  تیدـج و  هنوگره  زا  لاسنهک  روشک  نیا  راـختفارپ  یخیراـت  یبدا و  یملع و  راـثآ  ياـیحا 

یتدـم رد  نمجنا  نیا  هک  دـش  دـهاوخ  مولعم  تسا  هدیـسر  عبطب  باتک  نیا  رخآ  تاحفـص  رد  هک  یلم  راـثآ  نمجنا  تاراـشتنا  تسرهفب 
حیحصت اب  دناهدوب  شناد  ناهج  رخافم  زا  اهنآ  همه  هک  ار  ناریا  میدق  بدا  ملع و  ناگرزب  تافلؤم  زا  یئاهبنارگ  سیفن و  راثآ  هچ  هاتوک 

. تسا هدومن  رشتنم  پاچ و  لماک  حیضوت  ریسفت و  و 
گنهرف ندمت و  يایحا  هب  نادنمقالع  هژیوب  ناتـسودگنهرف ، ناهوژپشناد و  هبطاق  هاگـشیپ  رد  سیفن  یملع  رثا  نیا  رـشن  هک  تسا  دیما 

شزغل و اجره  باتک ، نیا  هعلاطم  نمض  هک  دوشیم  اضاقت  شناد  لضف و  بابرا  مومع  زا  همتاخ  رد  ددرگ . عقاو  لوبق  دروم  ناریا  لیصا 
علطم ار  یلم  راثآ  نمجنا  ابتک  دوخ ، میمع  مرک  فطل و  رظن  زا  دـندومن ، هظحـالم  نآ  تاحیـضوت  ریـسفت و  اـی  تاراـبع  نتم  رد  یئاـطخ 

. دیآرب نآ  میمرت  حالصا و  ماقم  رد  يدعب  تادلجم  رد  ات  دنیامرف 
يوفطصم لالج  رتکد 

يدیشروخ  1344 / 5 / 20
1 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

[ راتفگشیپ ]

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 
. امیلست مّلس  نیرهاّطلا و  نیبیّطلا  هلآ  دّمحم و  نیلسرملا  دّیس  یلع  مالّسلا  ةولّصلا و  نیرکاّشلا و  دمح  نیملاعلا  ّبر  هّلل  دمحلا 

رّفظملا دّیؤملا  لداعلا  ملاعلا  هاشمزراوخ ، دـنوادخ  يوگاعد  هدـنب  باتک ، نیا  هدـننکعمج  هک  دوب  نانچ  یلاعت  دزیا  ریدـقت  نوچ  دـعب  اما 
نالسرا ءارمالا ، ریما  یلاعملا  جات  ۀّمالا ، رخف  هلوّدلا  دامع  نیکرـشملا  ةرفکلا و  رهاق  نیملـسملا ، مالـسالا و  ةرـصن  نیّدلا  بطق  روصنملا ،

، هتملک یلعا  هتردـق و  سرح  هتلود و  هّللا  مادا  نینمؤملا  ریما  نیعم  نیّدـلا ، نیمی  نب  دّـمحم  حـتفلا  وـبا  نیطالّـسلا  كوـلملا و  نیمی  نیکت 
و دیدب ، مزراوخ  ياوه  بآ و  شوخ  و  ترجه ، زا  راهچ  دصناپ و  لاس  ردنا  دش ، تخبکین  دنوادخ  نیا  تمدخب  درک و  مزراوخ  دـصق 

ماقم اـجنیا  تفاـیب و  نآ  هزم  وا  تسایـس  تبیه و  زا  تسه  تیـالو  نیا  رد  هک  ینما  و  تخانـشب ، دـنوادخ  نیا  لدـع  تسایـس و  تریس و 
بجاو دیدب ، دوخ  لاوحا  رب  وا  تمعن  راثآ  و  تشگ ، رهظتـسم  وا  تمـشح  تمعنب و  و  دوسایب ، وا  تلود  لدـع و  هیاس  رد  و  درک ، رایتخا 

نآ ردنا  شیوخ  رمع  زا  یتدـم  هک  یملع  هرمث  ندروآ و  ياجب  يراکتمدـخ  مسر  و  ندراذـگ ، نآ  رکـش  نتخانـش و  تمعن  قح  تسناد 
. ندرک رشن  دنوادخ  نیا  تیالو  ردنا  تسا  هدینارذگ 

روهـشم و قافآ  ردنا  دنوادخ  مان  نوچمه  ات  درک  مان  یهاشمزراوخ  هریخذ  ار  باتک  درک و  عمج  دنوادخ  نیا  مانب  باتک  نیا  تین  نیا  رب 
سک همهب  باتک  نیا  تعفنم  وا  تلود  تاکربب  ات  تخاـس  یـسراپب  و  دـنامب ، رید  ناـهج  ردـنا  وا  یماـن  بوخ  نوچمه  ددرگ و  فورعم 

. یلاعت هّللا  ءاش  نا  دشاب  هرهب  ار  ماع  صاخ و  و  دسرب ،
2 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

هک یتابن  ره  دزاسب و  ار  قلخ  رایسب  و  دشاب ، رتیفاص  رت و  شوخ  اوه  نینچ  و  [ 8] تسا یلامش  تیالو  نیا  ياوه  هک  تسناد  دیابب  دعب  اما 
وا ياهتّـساح  دـشاب و  رتـیوق  وا  غاـمد  لد و  دریگ  سفن  اوـه  نیا  زا  هـک  یمدآ  ره  و  دـشاب ، رتهدـنراوگ  رت و  شوـخ  دـیورب  اوـه  نیردـنا 

اهبآ هلمج  زا  و  تسنوحیج ، بآ  تیـالو  نیا  بآ  و  رت ، شوخ  ناـشیا  تشوگ  دنـشاب و  تسردـنت  رگید  ناروناـج  نینچمه  و  رتتسرد ،
دراد هروش  یتخل  تیالو  نیا  نیمز  و  دشاب ، رتهدنراوگ  رت و  شوخ  وا  تابن  دروخ  بآ  نیا  زا  هک  نیمز  ره  و  تسا ، رتهدوتس  رتتسرد و 

رتمک راکنایز  ناگدنبنج  و  دریذپ ، رتمک  [ 9] یگدیسوپ ببس  نیدب  و 
3 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

: تسا رایسب  تیالو  نیردنا  قفاومان  ياهقافتا  تاریخ ، همهنیا  اب  نکیل  و  دشاب ؛ رتهدنراوگ  رت و  شوخ  نآ  تابن  و  [، 10] دنک دلوت 
شوخان و رهـش  ياوه  تسا  رهـش  نیا  ردـنا  هک  اهیدـیلپ  نیا  راخب  ببـسب  یگزیکاپ  یتسرد و  نیدـب  یئاوه  هک  تسنآ  هلمج  نآ  زا  یکی 

نآ ریغ  بآ و  مغلش  بآ و  ردنغچ  و  [ 11] بآ هنیرت  نوچ  دنروخیم ، سپ  دـنناسوپیم . اهیندروخ  رتشیب  هکنآ  رگید  و  دوشیم ؛ راکنایز 
نیا زا  یضعب  و  دنروخیم ، ماخ  مین  هدرـسفا و  ياههزبرخ  ناتـسمز  ردنا  و  دنروخیم ، رایـسب  [ 12] بنرک هزات و  کشخ و  روش  یهاـم  و 

، دشابیم رایسب  ياهسامآ  لکشم و  ياهیرامیب  ببس  نیدب  دنروخیم و  زین  نآ  زا  هتـشگ  يدمن  نوچ  و  دشاب ، هتـشاذگ  يرت  هک  اههزبرخ 
یمرگب بآ  اوه و  هک  راهب  لصف  ردنا  و  دنسانش ، ناسآ  ار  هلزن  ماکز و  نامدرم  نیا  و  دشابیم ، رایسب  هلزن  ماکز و  امرس  یبعص  ببـسب  و 

و [ 13] ریحز لس و  يرامیب  دیآیم  دورف  ءاعماب  هنیـسب و  هلزن  هدام  دیآ ، نالیـس  ردنا  دزادـگب و  دریگ و  ینوزف  نت  ردـنا  اهتدام  دـیارگ و 
هدنب و نوچ  و  [. 14] دنکیم دلوت  نوگانوگ  ياهلاهسا 

4 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
و دـیدب ، تیـالو  نیا  لاـح  یناـجرجلا  ینیـسحلا  دـمحا  نب  دّـمحم  نـب  نـسحلا  نـب  لیعمـسا  باـتک  نـیا  هدـننکعمج  صلخم  يوگاـعد 

ردنا هشیمه  ماقم  تّدم  رد  نوچ  و  تخاسب ، دـنوادخ  نیا  تمدـخ  لیبس  رب  باتک  نیا  تخانـشب ، بط  ملعب  تیالو  نیا  لها  يدـنمتجاح 
ياهتکن دـنوادخ  نیا  راوگرزب  ظفل  زا  یتفر  نخـس  هک  یملع  ره  ردـنا  دـید و  رـضاح  راگزور  همئا  گرزب و  ءاملع  دـنوادخ  نیا  سلجم 

باوج هدهع  زا  سکره  هک  یتفگ  لکـشم  نانچ  يدومرف  یلاؤس  هلئـسم  زا  یتقو  رگا  و  دنـشاب ، لفاغ  نآ  زا  ناگرزب  يرایـسب  هک  يدینش 
مهف نشور و  رطاخ  رفاو و  ملع  گرزب و  تمه  كاـپ و  رهوگ  سفن و  فرـش  رب  دـهدیم  یهاوگ  ینعم  نیا  و  دـمآ ، یتسناوتن  نوریب  نآ 

، درک ناوت  هضرع  یکحم  نینچ  رب  هک  دزاس  نانچ  تمدخ  نیا  ات  درک  دهج  هدنب  سپ  مامت ، تنطف  تسار و  نهذ  تسرد و  تحیرق  زیت و 
نآ ینعم  نامدرم  رتشیب  تسفورعم و  هک  يزات  ياهظفل  تسا ، هدمآ  هتخاس  یسراپب  تمدخ  نیا  هچرگا  و  دیاشب ، ار  دنوادخ  نیا  هنازخ  و 
زین يرتشیب  اهظفل  نیا  زا  دشاب و  رتناور  اهنابز  رب  دشاب و  رود  فلکت  زا  ات  دیآ  هتفگ  يزاتب  مه  ظفل  نآ  دشاب  رتکبس  نتفگ  يزاتب  دنناد و 

. تسا رگید  یتّیصاخ  هدیاف و  دناهدرک  فیلأت  یملع  ره  ردنا  هک  ار  یباتک  ره  و  هّللا ؛ ءاش  نا  دنامن  هدیشوپ  چیه  ات  دیآ  هتفگ  یسراپب 
ملع زا  نتسناد  دیابب  باب  نآ  ردنا  ار  بیبط  هچنآ  یباب  ره  ردنا  ات  تسا  هدمآ  هدرک  دصق  هکنآ  رهب  زا  تسا  یمامت  باتک  نیا  تیصاخ  و 

رایـسب گرزب  ياهباتک  بط  ملع  ردـنا  هچرگا  تسین و  دوجوم  یباتک  چـیه  قسن  نیا  رب  هک  تسا  مولعم  دـیآ و  هدرک  دای  یمامتب  لـمع  و 
يدوصقم یـضرغ و  ره  ردـنا  اـت  ددرگ و  ینغتـسم  رگید  ءاـهباتک  هب  باـتک  نآ  زا  بیبط  هک  تسین  یباـتک  چـیه  نکل  دـناهدرک ، فیلأـت 

چیه ردـنا  ار  بیبط  هک  تسا  هدـمآ  هدرک  عمج  نانچ  باتک  نیا  ددرگن و  لصاح  وا  دارم  دـیوجن  یئاجره  زا  ددرگنزاب و  رگید  ءاـهباتکب 
هک راگزور  نآ  ردنا  يوگاعد  مداخ  دوشن و  هدنکارپ  رطاخ  رایـسب  ءاهباتک  هب  نتـشگزاب  ببـسب  و  دشابن ، تجاح  رگید  باتک  چیهب  باب 

ردنا تسناد  دـیاببیمه  بط  ملع  زا  هچنآ  ات  یتسیاب  یباتک  هک  درک  اّنمت  رایـسب  تسیرگنیمه  یّبط  ياهباتک  رد  دـناوخیمه و  بط  ملع 
چیه قسن  نیرب  يدوب و  عمج  باتک  نآ 

5 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
نیا نتخاس  ردـنا  يوگاعد  مداخ  ضرغ  دـش و  هتخاس  درک  دـصق  دوب  هدرک  اّنمت  هچنآ  دـنوادخ  نیا  تلود  تاکربب  سپ  تفاـین ، باـتک 

تمعن ّقح  ات  دنامب  وا  تلود  ردنا  مداخ  نیا  زا  يراگدای  نینچ  و  دوش ، هدرک  یباتک  نینچ  دـنوادخ  نیا  راگزور  ردـنا  هک  دوب  نآ  باتک 
نیا نایم  هک  یقرف  دـنیامرف  هلباقم  اهباتک  رگید  اب  دـننک و  هعلاطم  ار  باتک  نیا  هک  راـگزور  يالـضف  دـشاب و  هدراذـگ  تمدـخ  نیدـب  وا 
هدش هداد  باتک  نیردنا  ملع  نیا  ناگدـنیوج  فاصنا  تسا و  مامت  یعمج  نیا  هک  دـنهد  یهاوگ  دنـسانشب و  تسا  اهباتک  رگید  باتک و 
نیا و  یلاعت ، هّللا  نوعب  هدرک  افو  تسا  هداد  هدعو  هبطخ  نیردنا  هچنادـب  ددرگ و  هاتوک  همه  رب  بط  ملع  دوصقمب  ندیـسر  قیرط  تسا و 
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: دوش هداد  حرش  تسرهف  نیا  رد  هکنانچ  تسا  یباتک  یشخب  ره  تسا و  هداهن  شخب  هدرب  باتک 
ءاهطلخ اهتدام و  نتخانـش  نآ و  یگنوگچ  مدرم و  نت  رهوگ  نتخانـش  نآ و  تعفنم  بط و  ملع  ّدـح  ندرک  ناـیب  ردـنا  نیتسخن - باـتک 

. تسا راتفگ  شش  باتک  نیا  مادنا و  ره  ياهتّوق  ندرک  دای  اهمادنا و  حیرشت  اهتداع و  لاوحا  اهجازم و  هنوگراهچ و 
ضبن و لاوحا  نتخانـش  بابـسا  و  اهیرامیب ، ضارعا  عاونا و  يراـمیب و  یتسردـنت و  زا  مدرم  نت  ياـهلاح  ندرک  ناـیب  ردـنا  مود - باـتک 
هن باتک  نیا  دشاب و  نت  ضارعا  هلمج  زا  همه  نیا  طیاغ و  لوب و  ثفن و  قرع و  نوچ  دـیآ  نوریب  نت  يراجم  زا  ماسم و  زا  هچره  لاوحا 

. تسا راتفگ 
ریبدت بارـش و  ماعط و  ریبدت  اهبآ و  لاوحا  نتخانـش  نکـسم و  اوه و  ریبدت  یتسردنت و  نتـشادهاگن  ریبدـت  ندرک  دای  ردـنا  موس - باتک 

یق ریبدـت  اهنغور و  نتـشاد  راکب  و  [ 15] اهمغرفـسا اهرطع و  اهتوسک و  لاوحا  نتخانـش  نوکـس و  تکرح و  ریبدـت  يرادـیب و  باوخ و 
[16] هچوید تماجح و  دصف و  ریبدت  ندروخ و  لهسم  يوراد  ندرک و 

6 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
نت ردنا  هک  یئاهلاح  ریبدت  نینچمه  نآ و  ریغ  سنج و  ره  زا  اهـشیدنا  هودـنا و  يداش و  نوچ  یناسفن  ضارعا  ریبدـت  فایـش و  هنقح و  و 

رد هلمج  نیا  نارفاسم و  ناریپ و  ریبدت  لافطا و  ندرورپ  ریبدت  دمآ و  دهاوخ  هک  دوب  يرامیب  ياهناشن  نآ  ندمآ  دیدپ  دیآ و  دـیدپ  مدرم 
. تسا راتفگ  تفه  یشخب  ره  تسا و  شخب  ود  باتک  نیا  دوب و  باتک  نیا 

جـضن و نتخانـش  نینچمه  و  تسا ، يرامیب  مادـک  نآ  هک  يرامیب  ره  نتخانـش  ینعی  ضرم  جارختـسا  ندرک  ناـیب  ردـنا  مراـهچ - باـتک 
راهچ باتک  نیا  دـنیوگ و  هفرعملا  ۀـمدقت  دوخ  حالطـصا  رد  نابیبط  ار  نیا  دوب و  دـهاوخ  هنوگچ  هک  ناراـمیب  لاـح  نتخانـش  اـهنارحب و 

. تسا راتفگ 
باتک نیا  نآ و  تاجلاعم  بابـسا و  لاوحا و  ندرک  دای  نآ و  عاونا  ماسقا و  تامالع و  بابـسا و  بت و  ندرک  ناـیب  ردـنا  مجنپ - باـتک 

. تسا راتفگ  شش 
کی تسیب و  باتک  نیا  ياپ و  نخان  ات  رس  قرف  زا  مدرم  ءاضعا  زا  يوضع  ره  ياهیرامیب  اهجالع و  عاونا  ندرک  نایب  ردنا  مشـش - باتک 

. تسا راتفگ 
یگدرزآ یگتسکش و  ریبدت  مادنا و  ندش  هابت  جالع  ندرک و  غاد  نتفاکـش و  ریبدت  اهشیر و  اهسامآ و  ندرک  نایب  ردنا  متفه - باتک 

. تسا راتفگ  تفه  باتک  نیا  مخز و  و 
. تسا راتفگ  هس  باتک  نیا  دنیوگ و  تنیز  ار  نآ  هک  مدرم  هرشب  رهاظ  یگتسارآ  یگزیکاپ و  ءاهریبدت  ندرک  نایب  ردنا  متشه - باتک 

تاناویح و ياضعا  عفانم  ندرک  نایب  اهرهزداپ و  ندرک  نایب  الخاد و  اجراخ و  دوب  راکنایز  هچنآ  اهرهز و  ندرک  نایب  ردـنا  مهن - باتک 
. تسا راتفگ  شش  باتک  نیا 

. نیعملا ّقفوملا و  هّللا  رخآ و  رد  هرکذت  تسا و  راتفگ  ود  باتک  نیا  تسا و  هریخذ  هّمتت  هک  نیدابارق  ندرک  زاغآ  ردنا  مهد - باتک 
7 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

نیتسخن باتک 
اهتوق ءاضعا و  حرـش  اهتداع و  لاوحا  هنوگراهچ و  ءاهطلخ  اهجازم و  اهتدام و  لاوحا  نتخانـش  نآ و  تعفنم  بط و  دح  ندرک  نایب  ردنا 

: تسا راتفگ  شش  باتک  نیا  و 
: تسا باب  هس  راتفگ  نیا  اههیام و  لاح  ندرک  دای  نآ و  تعفنم  بط و  دح  ندرک  دای  رد  لوا - راتفگ 

. وا عوضوم  بط و  ملع  زا  یلمع  ءزج  یملع و  ءزج  ندرک  نایب  بط و  دح  ندرک  دای  رد  لوا - باب 
. بط تعفنم  نتخانش  ردنا  مود - باب 

. مدرم نت  ياهیام  نتخانش  ردنا  موس - باب 
: تسباب تشه  راتفگ  نیا  جازم و  تفرعم  ندرک  دای  ردنا  مود - راتفگ 
. دیآ دیدپ  اجک  زا  دشاب و  هنوگچ  تسیچ و  جازم  هکنآ  ردنا  باب 1 -

. یعیبط گرم  نتخانش  رمع و  ءاهلاس  جازم  نتخانش  ردنا  باب 2 -
. یلصا ءاهجازم  نتخانش  ردنا  باب 3 -

. نانز نادرم و  جازم  نتخانش  ردنا  باب 4 -
. يرغال یهبرف و  جازم  نتخانش  ردنا  باب 5 -

. اهتداع لاح  ندومن  ردنا  باب 6 -
یلک یهجو  رب  لدتعمان  لدتعم و  جازم  نتخانش  ردنا  باب 7 -

. تسا لصف  شش  باب  نیا  اهمادنا و  زا  یمادنا  ره  جازم  نتخانش  ردنا  باب 8 -
: تسا باب  شش  راتفگ  نیا  هنوگ و  راهچ  ءاهطلخ  ندرک  دای  ردنا  موس - راتفگ 

. تسا دنچ  تسیچ و  طلخ  هکنآ  نتخانش  ردنا  باب 1 -
8 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

. نوخ ءاهلاح  نتخانش  ردنا  باب 2 -
. مغلب ءاهلاح  نتخانش  ردنا  باب 3 -

. ارفص ءاهلاح  نتخانش  ردنا  باب 4 -
. ادوس ءاهلاح  نتخانش  ردنا  باب 5 -

هنوگچ ورادب  ندروآ  نوریب  ردنا  دنشاب و  هنوگچ  نت  ردنا  اجکیب  دیآ و  دیدپ  هنوگچ  مدرم  نت  ردنا  اهطلخ  هکنآ  نتخانـش  ردنا  باب 6 -
. دنیآ نوریب  هنوگچ  دنوش و  ادج  مه  زا 

. تسا وزج  جنپ  راتفگ  نیا  ناسکی و  ءاهمادنا  حیرشت  ردنا  مراهچ - راتفگ 
: تسباب وزج 12  نیا  اهفورضغ و  اهناوختسا و  لاح  ندرک  دای  ردنا  لوا - وزج 

. یلک قیرط  رب  اهفورضغ  اهناوختسا و  نتخانش  ردنا  باب 1 -
. رس ناوختسا  حیرشت  ردنا  باب 2 -

. نیریز کف  نیربز و  کف  ياهناوختسا  حیرشت  ردنا  باب 3 -
. اهنادند حیرشت  ردنا  باب 4 -

. هاگنتسشن ياههرهم  ات  تشپ  ندرگ و  ياههرهم  حیرشت  ردنا  باب 5 -
. اهولهپ ءاهناوختسا  حیرشت  ردنا  باب 6 -

. هنیس ءاهناوختسا  حیرشت  ردنا  باب 7 -
. ندرگ ربنچ  حیرشت  ردنا  باب 8 -

. فتک حیرشت  ردنا  باب 9 -
. تسد ءاهناوختسا  حیرشت  ردنا  باب 10 -

. زجع هاگیهت و  ءاهناوختسا  حیرشت  ردنا  باب 11 -
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. ياپ ءاهناوختسا  حیرشت  ردنا  باب 12 -
9 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

: تسا باب  هدزیس  وزج  نیا  اههلضع و  حیرشت  ندرک  دای  ردنا  مود - وزج 
. یلک قیرط  رب  تسا  هتسویپ  نادب  هچنآ  نآ و  تعفنم  نتخانش  هلضع و  حیرشت  ردنا  باب 1 -

. تسنادب يور  ءاهمادنا  تکرح  هک  اههلضع  حیرشت  ردنا  باب 2 -
. ندرگ رس و  ياههلضع  حیرشت  ردنا  باب 3 -

. نآ ياههلضع  یمال و  مظع  هرجنح و  حیرشت  ردنا  باب 4 -
. موقلح ياههلضع  حیرشت  ردنا  باب 5 -

. نابز ياههلضع  حیرشت  ردنا  باب 6 -
. فتک ياههلضع  حیرشت  ردنا  باب 7 -
. تسد ياههلضع  حیرشت  ردنا  باب 8 -

. دنابنجب ار  [ 17] اهولهپ هنیس و  هک  ندز  مد  ياههلضع  حیرشت  ردنا  باب 9 -
. تشپ ياههلضع  حیرشت  ردنا  باب 10 -
. مکش ياههلضع  حیرشت  ردنا  باب 11 -

. دعقم هناثم و  هیاخ و  بیضق و  ياههلضع  حیرشت  ردنا  باب 12 -
. ياپ ياههلضع  حیرشت  ردنا  باب 13 -

: تسا باب  شش  وزج  نیا  اهبصع و  حیرشت  ندرک  دای  ردنا  موس - وزج 
. یلک قیرط  رب  نآ  تعفنم  بصع و  نتخانش  ردنا  باب 1 -

. تستسر غامد  زا  هک  اهبصع  حیرشت  ردنا  باب 2 -
. هدمآ نوریب  ندرگ  ياههرهم  زا  تستسر و  عاخن  زا  هک  اهبصع  حیرشت  ردنا  باب 3 -
. هدمآ نوریب  تشپ  ياههرهم  زا  تستسر و  عاخن  زا  هک  اهبصع  حیرشت  ردنا  باب 4 -

. هدمآ نوریب  [ 18] هنهپ ياههرهم  زا  تستسر و  عاخن  زا  هک  اهبصع  حیرشت  ردنا  باب 5 -
10 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

. هدمآ نوریب  صعصع  زجع و  ياههرهم  زا  تستسر و  عاخن  زا  هک  اهبصع  حیرشت  ردنا  باب 6 -
: تسا باب  راهچ  وزج  نیا  دنیوگ و  هدروا  ار  نآ  تستسر و  رگج  زا  هک  اهگر  حیرشت  ندرک  دای  ردنا  مراهچ - وزج 

. تستسر رگج  زا  هک  اهگر  حیرشت  ردنا  باب 1 -
. تسا هدمآرب  الاب  يوسب  هک  فوجا  ياهگر  حیرشت  ردنا  باب 2 -

. تسد ياهگر  حیرشت  ردنا  باب 3 -
. فوجا زا  مود  شخب  حیرشت  ردنا  باب 4 -

: تسا باب  تفه  وزج  نیا  اهنایرش و  حیرشت  ندرک  دای  ردنا  مجنپ - وزج 
. یلک قیرط  رب  اهنایرش  ندرک  دای  ردنا  باب 1 -

. يدیرو نایرش  حیرشت  ردنا  باب 2 -
. گرزب نایرش  حیرشت  ردنا  باب 3 -

. تسا هدمآرب  الاب  يوسب  هک  نایرش  حیرشت  ردنا  باب 4 -
. یتابس ياهنایرش  حیرشت  ردنا  باب 5 -

. تسا هدمآ  دورف  ریز  يوسب  هک  ینایرش  حیرشت  ردنا  باب 6 -
. تسا دیرو  اب  هک  اهنایرش  ندرک  دای  ردنا  باب 7 -

. تسباب راتفگ 17  نیا  بکرم و  ياهمادنا  حیرشت  ندرک  دای  ردنا  مجنپ - راتفگ 
. غامد حیرشت  رس و  ءازجا  ندرک  دای  ردنا  باب 1 -

. مشچ ءازجا  مشچ و  حیرشت  ردنا  باب 2 -
. شوگ حیرشت  ردنا  باب 3 -

. ینیب حیرشت  ردنا  باب 4 -
نابز حیرشت  ردنا  باب 5 -

11 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
. قلح هرجنح و  حیرشت  ردنا  باب 6 -
. شش هبصق و  حیرشت  ردنا  باب 7 -

. لد حیرشت  ردنا  باب 8 -
. هدعم يرم و  حیرشت  ردنا  باب 9 -

. رگج حیرشت  ردنا  باب 10 -

. هرهز حیرشت  ردنا  باب 11 -

. زرپس حیرشت  ردنا  باب 12 -

. ءاعما حیرشت  ردنا  باب 13 -
. اههدرگ حیرشت  ردنا  باب 14 -

. هناثم حیرشت  ردنا  باب 15 -
. بیضق هیصخ و  حیرشت  ردنا  باب 16 -

. محر حیرشت  ردنا  باب 17 -
: تسباب جنپ  راتفگ  نیا  اهتوق و  ندرک  دای  ردنا  مشش - راتفگ 

. یلک قیرط  رب  تسا  دنچ  هک  اهتّوق  نتخانش  ردنا  باب 1 -
. یعیبط تّوق  نتخانش  ردنا  باب 2 -

. یناویح تّوق  نتخانش  ردنا  باب 3 -
. یناسفن ياهتّوق  نتخانش  ردنا  باب 4 -

. ددرگ مامت  توق  دنچب  اهلعف  زا  یلعف  ره  هکنآ  تسا و  دنچ  هک  اهمادنا  ياهلعف  نتخانش  ردنا  باب 5 -
12 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

یهاشمزراوخ هریخذ  لوا  باتک 
13 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
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ءاضعا و حرش  اهتداع و  لاوحا  هنوگراهچ و  ءاهطلخ  اهجازم و  اهتّدام و  لاوحا  نتخانش  نآ و  تعفنم  بط و  دح  نتخانش  ردنا  لوا  باتک 
اهتّوق

هراشا

: تسا راتفگ  شش  باتک  نیا  و 

لوا راتفگ 

هراشا

: تسباب هس  راتفگ  نیا  اهتّدام و  لاح  ندرک  دای  نآ و  تعفنم  بط و  ّدح  ندرک  دای  رد  - 

وا عوضوم  بط و  ملع  زا  یلمع  وزج  یملع و  وزج  ندرک  نایب  بط و  دح  ندرک  دای  ردنا  لوا - باب 

يو زا  بیبط  هک  [ 19] تسا یتعانص  بط  هک  تسناد  دیابب  نیتسخن  - 
15 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

درادـهاگن و يو  رب  یتسردـنت  بط  تعانـصب  دنـشاب  تسردـنت  مدرم  نوچ  ات  دـنک . هاگن  وا  يرامیب  یتسرد و  زا  مدرم  نت  ياهلاح  ردـنا 
تحص هک  دنمدوس  ياهزیچ  نتشاد  کیدزنب  دشاب و  نکمم  هکنادنچ  دروآزاب  یتسردنت  لاحب  اریو  باوص  ياهریبدتب  ددرگ  رامیب  نوچ 

ياهببـس نتخانـش  زا  ار  بیبـط  تسین  هراـچ  سپ  دـنک . رود  يو  زا  يراـمیب  هک  راـکنایز  ياـهزیچ  نتـشاد  رود  و  درادیم ، هاـگن  يو  رب 
نتخانش و  راکنایز ، دنمدوس و  ياهزیچ  نتخانش  زا  یتسردنت و  يرامیب و  نتخانش  زا  و  تسدنچ ، تسزیچ و  هچ  هک  يرامیب  یتسردنت و 

هنوگچ ار  يرامیب  تشاد و  دـیاب  هاگن  هنوگچ  ار  یتسردـنت  هک  دـنادب  هچنآ  زا  تسین  هراچ  نینچمه  و  دـنیوگ ؛ یملع  وزج  ار  اهزیچ  نیا 
. دنیوگ یلمع  وزج  ار  اهزیچ  نیا  و  تشاد ، دیاب  راکب  یک  هنوگچ و  دنچ و  ار  دنمدوس  ياهزیچ  و  درک ، دیاب  رود 

یعیبطان هچره  و  دسانـشب ، تسا  یعیبط  ار  مدرم  نت  هچ  ره  هک  دـیاب  دـنادب ، ماـمت  بط  زا  یملع  وزج  هک  دـهاوخ  بیبط  هک  هاـگره  سپ 
: تسا هنوگ  راهچ  ار  مدرم  نت  یعیبط  ياهزیچ  و  دسانشب ، مه  تسا 

: تسا زیچ  شش  نآ  تساپرب و  نادب  مدرم  نت  هک  تساهزیچ  نیتسخن  هنوگ 
یکی بآ و  یکی  اوـه و  یکی  تسا و  شتآ  یکی  اـههیام  نآ  و  تسا ، هدـش  هدروآ  مه  زارف  نآ  زا  مدرم  نت  هک  هناـگراهچ  ءاـهیام  یکی 

[. 20] كاخ
هک نآ  زا  هراپ  ره  هکناـنچ  هتـسویپ ، مهرد  دـناهداهن و  مه  زارف  ناـسکی  ءازجا  زا  هک  تسا  یئاهمادـنا  نآ  تسا و  ناـسکی  ياهمادـنا  مود 

دراد و مان  نامه  رس  تشوگ  الثم  نآ ؛ ریغ  تسوپ و  تشوگ و  ناوختـسا و  نوچ  هراپ ، رگید  هک  دراد  تفـص  نامه  مان و  نامه  يریگرب 
تسا و هداهن  مه  زارف  ناسکی  ياهمادنا  زا  هک  یئاهمادـنا  و  دـنانینچمه ؛ نآ  ریغ  تسوپ و  ناوختـسا و  و  ياپ ؛ تشوگ  هک  تفـص  نامه 

رگید تسا و  تشگنا  وزج  کی  تسد  زا  الثم  رگید . یهجوب  تسا و  رگید  کیره  جازم  تفص و  مان و  هتسویپ ، مهرد 
16 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

نآ دـناهتفگ و  ناسکی  ار  اهمادـنا  نآ  ببـس  نیدـب  تسا ؛ رگید  کـیره  راـک  کـیره و  ماـن  دـعاس و  مراـهچ  فک و  رگید  هس  نخاـن و 
زین هیلالا  ءاضعالا  دنیوگ و  بکرم  ءاضعا  ار  نیا  و  دنیوگ ، زین  ءازجالا  هباشتم  دـنیوگ و  طیـسب  ار  نآ  يزاتب  هتـسویپ و  ار  رگید  ءاهمادـنا 

. دنیوگ
. ادوس ارفص و  نوخ و  مغلب و  نوچ  تسا  طالخا  مّیس  و 

. دوش هتفگ  شیوخ  هاگیاج  ردنا  کیره  حرش  یناسفن و  حور  یناویح و  حور  یعیبط و  حور  نوچ  تسا  اهحور  مراهچ  و 
. دیآ هتفگ  هک  زیچ  راهچ  نیا  ياهجازم  اهعبط و  مجنپ 

. هرّوصم هّدلوم و  هیمان و  هریغم و  هعفاد و  همضاه و  هکسام و  هبذاج و  نوچ  رگید  ءاهتوق  تکرح و  سح و  ءاهتّوق  نوچ  اهتّوق  مشش 
: تسا زیچ  راهچ  مود - هنوگ 

. دشاب هداز  نادب  هک  یلصا  جازم  نوچ  تسا  مدرم  نت  ياهلاح  یکی 
. رمع ياهلاس  ردنا  وا  ياهلاح  مود 

. یگدام يرن و  جازم  موس 
. اهزیچ اب  ندرک  وخ  اهتداع و  مراهچ 

. اههناخ اهرهش و  ياهلاح  تسوا و  نت  نوریب  هک  تسا  یئاهزیچ  موس - هنوگ 
دیاب هک  دشاب  نانچ  همه  حاورا  جازم  طالخا و  جازم  ناسکی و  ياهمادنا  زا  یمادنا  ره  جازم  هک  تسا  یتسرد  نت  ياهلاح  مراهچ - هنوگ 

هاگره و  یعیبط . ياهزیچ  تسنیا  یناسآ . یمامتب و  دـننکیم  شیوخ  ياهراک  همه  نآ  ریغ  رگج و  هدـعم و  تّوق  نوچ  اهمادـنا  ءاهتّوق  و 
. یتسردنتان دشاب و  یعیبطان  لاح  نآ  دیاب  هک  دوش  نآ  فالخرب  ددرگب و  یکی  اهزیچ  نیا  زا  هک 

نت ردنا  نآ  ندوب  زا  و  دـشاب ، زیچ  نآ  تسخن  هک  دـنیوگ  ار  يزیچ  نابیبط  کیدزن  ببـس  تسا . یببـس  ار  يراک  ره  هک  تسناد  دـیابب  و 
اهببس یضعب  و  دیآ ، دیدپ  یلاح  مدرم 

17 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
هکنادنچ دیاب و  هک  دشاب  نانچ  هاگره  هک  تسنآ  یضعب  هصاخ و  تسا  يرامیب  ببس  یـضعب  و  هصاخ ، تسا  یتسردنت  ببـس  هک  تسنآ 

شش نینچ  ياهببـس  نیا  و  ددرگ ، يرامیب  ببـس  دشاب  نیا  فالخرب  هک  هاگره  و  تسا ، یتسردنت  ببـس  دیاب  هک  دشاب  تقونآ  دیاب و 
باوخ میس  ناراکتسد ؛ ياهزاس  اهوراد و  بارش و  ماعط و  مود  تسا و  اوه  یکی  نآ  دنیوگ و  هتّسلا  بابسا  ار  نآ  نابیبط  تسا و  سنج 
تباجا هک  عبط  نوچ  ندـمآان ، مدرم و  نت  زا  يزیچ  ندـمآ  نوریب  ینعی  سابتحا  غارفتـسا و  مجنپ  نوکـس ، تکرح و  مراـهچ  يرادـیب ؛ و 

اهمغ اهیداش و  نوچ  یناسفن  ضارعا  مشش  نآ ؛ ریغ  دیالاپن و  ای  دیالاپ  ینیب  هارب  رس  زا  هک  يزیچ  و  دیاین ، ای  دیآ  هک  قرع  دنکن و  ای  دنک 
تسنآ یلمع  وزج  و  دشاب . هتسناد  مامت  یملع  وزج  ات  تسناد  دیابب  ار  بیبط  هک  اهزیچ  تمامت  تسنیا  نآ . دننام  يدونـشوخ و  مشخ و  و 

زا تشاد و  دیاب  راکب  زیچ  هچ  یصخش  ره  زا  يرامیب  ندرک  رود  یـصخش و  ره  رب  یتسرد  نت  نتـشادهاگن  ردنا  ار  وا  هک  دناد  بیبط  هک 
هلمج نیا  بیبـط  هک  ددرگ  لـصاح  تقو  نآ  بط  ملع  زا  دوـصقم  هکنآ  رهب  زا  تشاد ، دـیاب  راـکب  هنوـگچ  یک و  رادـقم و  هچ  زیچ  نآ 

. دشاب هتسناد  دش  هدرک  نایب  هک  یلمع  وزج  ماسقا  یملع و  وزج  ماسقا 
هدام تسا . زیچ  راهچ  مدرم  نت  ردنا  تانئاک  هلمج  بابـسا  هک  ینادب  هک  تسنآ  بط  عوضوم  اما  دناد  بط  عوضوم  بیبط  هک  دیاب  رگید 

. یمامت تروص و  لعاف و  و 
هدام و  حور ؛ زاب  تسا  وضع  لوا  دیآ  دیدپ  نآ  زا  تحـص  يرامیب و  هک  رتکیدزن  هدام  مدرم  نت  ردـنا  هک  تسناد  دـیابب  يّدام  بابـسا  اّما 

تلاحتسا مه  دوب و  ریذپبیکرت  مه  بابـسا  نیا  و  دوش ؛ مولعم  نیا  سپ  زا  هکنانچ  تسا ، ناکرا  طالخا  زا  رترود  تسا و  طالخا  رترود 
تئیه تسا و  جازم  تلاحتـسا  یتئیه ؛ ای  دشاب  یجازم  ای  اجنیا  ردنا  یگناگی  تسا و  یگناگی  اب  تلاحتـسا  نیا  بیکرت و  نیا  ندیماجنا  و 

. وضع بیکرت 
ببـس درادـهاگن و  شیوخ  لاح  رب  ار  مدرم  نت  لاوحا  دـیاب  هکنادـنچ  دـیاب و  هک  دـشاب  نانچ  هاگره  هک  تسا  یبابـسا  یلعاـف  بابـسا  و 

دیاب هک  دشاب  تقو  نآ  رد  هن  دیاب و  هک  دشاب  رادقم  نادب  هن  دیاب و  هک  دشاب  فالخرب  هک  هاگره  و  دشاب ، یتسردنت 
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18 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
نوچ تسا  هتـسویپ  ودـب  هچنآ  تسا و  اوه  نآ  دـنناوخ و  هّتّـسلا  بابـسا  ار  نآ  نابیبط  ددرگ و  يرامیب  ببـس  دـنادرگب و  مدرم  نت  لاوحا 

غارفتـسا و يرادیب و  باوخ و  نوچ  دـنام  نادـب  هچنآ  نوکـس و  تکرح و  بارـش و  ماعط و  لاس و  ياهلصف  اههناخ و  اهرهـش و  لاوحا 
. یناسفن ضارعا  ناقتحا و 

. دیآ دیدپ  اهجازم  سپ  زا  هک  اهتوق  اهبیکرت و  تسا و  اهجازم  يروص  بابسا  و 
ددرگ لصاح  تسا  اـهتوق  بکرم  هک  حاورا  تفرعم  لاـعفا  تفرعم  زا  دـیآ و  دـیدپ  بیکرت  جازم و  زا  هک  تسا  لاـعفا  یماـمت  بابـسا  و 

. دیآ هدرک  دای  رتسپ  هکنانچ ز 
تیفیک و لاوـحا و  بابـسا و  نیا  ار  بیبـط  تسا  يراـمیب  یتسردـنت و  رهب  زا  مدرم  نت  ردـنا  بیبـط  رظن  هک  اـجنآ  زا  بط  عوـضوم  سپ 

. ملعا هّللا  نتسناد و  تسا  بجاو  فرصت 

بط ملع  تعفنم  نتخانش  ردنا  باب 2 -

اب یکی  هک  هیام  راـهچ  زا  هدـمآ  مه  زارف  تسا  يزیچ  هداـم  یتروص و  هداـم و  زا  هدـش  بیکرت  تسا  يزیچ  مدرم  نت  هک  تسناد  دـیابب  - 
زا دـشاب و  رگید  کیره  هاگیاج  عبط و  لعف و  دنـشاب  ادـج  رگیدـکی  زا  هیام  راهچ  نیا  هک  هاـگره  ینعا  هدـنجنگان ، هدـنزاسان و  يرگید 
هابت راچان  دناهدروآ  مه  زارف  نآ  زا  وا  هدام  هک  اههیام  یگدنزاسان  ببسب  مدرم  نت  سپ  دننک . هابت  ار  رگیدکی  دنـشاب و  نازیرگ  رگیدکی 

تسا هدنـشوک  تسا و  شیوخ  هاگیاج  نایوج  هیام  ره  هشیمه  تسیرگید ، هاگیاج  فلاخم  هیام  ره  هاگیاج  هکنآ  ببـسب  و  تسا . هدنوش 
دنویپ نیا  و  دـنامب ، هدام  نیا  اب  ات  تسناشوک  هشیمه  هک  تسا  یتوق  تروص  و  ددـنویپ . شیوخ  هاگیاجب  دوش و  ادـج  اههیام  رگید  زا  اـت 
اههیام ششوک و  دهجب و  تسیراک  تروص  راک  نکیل  دنامب ، تسه  هک  لاح  نیدب  مه  ات  دوشن ، هتـسسگ  تسا  هداتفا  مهاب  ار  اههیام  هک 

نیا هک  تسنیا  رهب  زا  و  دیاین ، ربارب  دشاب  عبطب  هک  يراک  اب  دشاب  شـشوکب  هک  يراک  زگره  دـنیوجیم و  زیرگ  یگداشگ و  مه  زا  عبطب 
اوه نایم  ردنا  ار  مدرم  نت  هک  تسنآ  نآ  تسا و  هداتفا  رگید  يراک  و  تشاد ، دناوتن  هاگن  یگتسویپ  حلص و  رب  ار  اههیام  هشیمه  تروص 

تکرح دروخ و  دیابیمه  نوگانوگ  ياهاذغ  تشاد و  دیابیمه  راکورس  كاخ  داب و  شتآ و  بآ و  اب  دوب و  دیابیمه  امرگ  امرـس و  و 
درک و دیابیمه  نوکس  و 

19 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
ياهببـس اـب  دوـشیم  راـی  دـنادرگیم و  لاـحب  لاـح  زا  ار  وا  هک  نت  نوریب  زا  تسا  یئاهببـس  همه  نیا  تفاـی و  دـیابیمه  مغ  يداـش و 

ردـنا ار  تروـص  ندیـشوک  مرجـال  تسا  هدـمآ  هدرک  داـی  هکناـنچ  دـناهدروآ  مه  زارف  نآ  زا  ار  وا  نت  تسوا و  نوردـنز  هـک  هدـننکهابت 
نآ دشاب و  رتمامت  وا  توق  ات  نوریب  زا  دهد  يرای  ار  تروص  نیا  هک  تسیابیم  يزیچ  ترورضب  سپ  تسین  يرثا  دنویپ  نیا  نتشادهاگن 

اب تروص  توق  هک  دتفا  قافتا  نیا  ار  ینت  هک  دـشاب  هدرک  ریدـقت  یلاعت  دزیا  هاگره  تسا و  هتـشاد  ینازرا  یلاعت  دزیا  هک  تسا  بط  ملع 
نت دـشاب و  رتلاح  کین  نت  نیا  دـنامب  هکنادـنچ  دـنامب و  رترید  یلاعت  دزیا  ریدـقتب  نت  نآ  ياههیام  نایم  دـنویپ  نیا  دوش  رای  یبط  ریبدـت 

نذاب دیآ  نوریب  رتدوز  رتناسآ و  يرامیب  زا  اقافتا  دوش  رامیب  یـصخش  نانچ  رگا  دـشاب و  هداتفا  قافتا  هنوگنیا  رب  هن  هک  ینت  زا  رتتسرد 
. یلاعت هّللا 

هنوگراهچ ياههیام  نتخانش  ردنا  باب 3 -

ریسفت حیضوت و 

دروم تسا  هتشاد  راکورس  اهنآ  اب  هدومنیم و  هدهاشم  دوخ  فارطا  رد  هک  ار  یتادوجوم  نوگانوگ  عاونا  میدق ، رایسب  هنمزا  زا  رـشب  دارفا 
هدومن میسقت  رگیدکی  زا  زیامتم  هتسد  هسب  ار  اهنآ  هدیدیم ، تادوجوم  نیا  نیب  هک  یشحاف  يرهاظ  تافالتخا  هطساوب  و  هداد ، رارق  هجوت 

: میناوخیم نینچ  عوضوم  نیاب  عجار  هحفص 601  ملع » خیرات   » باتک رد  تسا . هدیمان  تادامج  تاتابن و  تاناویح  مانب  و 
هک هنوگ  نامه  و  دـندرکیم ، يروآعمج  یتافیرـشت  ياهفدـه  يارب  ای  نانز  شیارآ  يارب  ار  اـهبنارگ  ياهگنـس  رود  رایـسب  ياـهنامز  زا  »

، تابن دامج ،  ) تعیبط تکلمم  هس  و  هدوب ، نینچ  زین  اهگنـس  دروم  رد  هتـشاد  دوجو  ناهایگ  ناروناـج و  صوصخ  رد  یمیدـق  تاـعالطا 
« دناهتخانشیم خیرات  لبق  ام  مدرم  زین  ار  ناویح )

هتخیمآ رگیدـکی  اب  هک  دـناهدش  هتخاس  یفلتخم  داوم  زا  ملاع  تادوجوم  هک  دـندوب  هتفایرد  هبرجتب  نادنمـشناد  میدـق ؛ ياـهنامز  زا  زین  و 
، یگدنراب ماگنه  رد  اههناخدور  دولآلگ  بآ  اهایرد و  روش  بآ  هک  دنتـسنادیم  الثم  درک ؛ ادج  مه  زا  ار  داوم  نیا  ناوتیم  هدـیدرگ و 

بآ مانب  هدرک  ادج  ریطقت  لمع  هلیسوب  ار  نآ  دنتـسه و  بآ »  » مانب كرتشم  هدام  کی  ياراد  همه  یندعم  ياهبآ  اههمـشچ و  لالز  بآ  و 
دولآلـگ بآ  زا  هچ  و  دـشاب ، هدـش  هـتفرگ  اـهایرد  روـش  بآ  زا  هـچ  صلاـخ ، رطقم  بآ  نـیا  هـک  دـندرک  هظحـالم  دـندیمان و  صلاـخ 

رد هک  یفالتخا  نیاربانب  دـنرگیدکیب . هیبش  رطقم  ياهبآ  همه  رگید  ترابعب  هدوب و  یتباث  صاوخ  تافـص و  ياراد  هراومه  اههناخدور ،
دوجوم نوگانوگ  ياهبآ 

20 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
رد ریطقت  لمع  زا  سپ  هتشاد و  دوجو  اهنآ  رد  هک  تسا  یکاخ  داوم  حالما و  رادقم  عون و  رد  فالتخا  هطساوب  دوشیم ، هدید  تعیبط  رد 

. دنامیم یقاب  عرق  هت 
، یکیزیف لامعا  هلـسلس  کـی  هلیـسوب  میدـق  نادنمـشناد  هکلب  هتفرگن ، ماـجنا  ریطقت  لـمع  هلیـسوب  طـقف  رگیدـکی  زا  ماـسجا  ندرک  ادـج 

رولبت بآ و  رد  داوم  ندرک  لح  هار  زا  الثم  دـنروآ ، تسدـب  صولخ  تلاحب  ار  داوم  زا  يداـیز  هدـع  دـندش  قفوم  یئایمیـش  یکیناـکم و 
عاونا و  [ 21] سکاروب دـننام  یماـسجا  تسا  موسوم   Cristallisation fractionnee مانب وا  لومعم  زین  هزورما  هکناـنچ  یجیردـت 

لاغز و لیبق  زا  یفلتخم  داوم  اب  یندـعم  ياهگنـس  نداد  ترارح  هلیـسوب  نینچمه  هدرک و  هیهت  صولخ  تلاحب  ار  رگید  حـالما  اـهجاز و 
ماجنا يارب  ایند  رد  هزورما  هک  یئاهشور  و  دننک ، جارختسا  نداعم  زا  ار  تازلف  زا  يرایسب  دنتسناوت  یئایمیـش  رگید  ياههار  زا  ای  و  هریغ ،
امدـق فلتخم ، تایبرجت  تاـیلمع و  نیا  هجیتن  رد  تسا . هدوب  لومعم  میدـق  رد  هک  تسناـمه  فـالتخا  یئزج  اـب  دوریم  راـکب  روما  نیا 

رشب سرتسد  رد  لکـش  نارازه  اب  هک  نوگانوگ  يرهاظ  تافالتخا  دوجو  اب  تعیبط ، رد  دوجوم  ماسجا  هفلتخم  عاونا  هک  دندرب  یپ  یبوخب 
دوجوب تانئاک  یمامت  رگیدکی  اب  داوم  نیا  جازتما  طالتخا و  زا  و  هدش ، هتخاس  يرتهداس  داوم  هدع  کی  زا  تقیقح  رد  تسا ، هتفرگ  رارق 

یلصا ياههیام  ناونعب  هک  يداوم  نیرتهداس  هرابرد  رکفتب  ار  اهنآ  یفاکشوم  تقد و  نیمه  و  تسا ؛ هدمآ 
21 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

. تخادنا تسا  هتفر  راکب  ماسجا  هیلک  نامتخاس  رد 
زا ماسجا  و  هدش ، هتخاس  هنوگچ  هدام  هک  بلطم  نیا  هرابرد  هک  دـندش  ادـیپ  نانوی  رد  يرکفتم  نامدرم  حیـسم  دالیم  زا  لبق  نرق  دـنچ  زا 
زا يرایسب  دناهدید  نوچ  رظن  لها  اهنامز  نآ  رد  هک  دسریم  رظنب  نینچ  و  دناهدوب ؛ لوغشم  قیقحت  ثحبب و  دناهدمآ  دوجوب  يرصنع  هچ 

ءایـشا هرامـش  هکنیاب  دـناهدرب  یپ  تسا ، يروص  ابلاغ  دوشیم  هدـهاشم  ناهج  رد  هک  یئاهفالتخا  و  دـندرگیم ؛ لدـبتم  رگیدـکیب  اهزیچ 
تالدبت و اهنآ  لاوحا  راگزور و  ءایـشا  هک  دشاب  يدحاو  تقیقح  دـیاش  و  دـسریم ، رظنب  رما  يداب  رد  هک  تسنآ  زا  رتمک  یـسب  یقیقح 

. دنشاب وا  تایلجت 
کی زا  ایند  هک  دندوب  دقتعم  هدوب و  لیـصا  دوجو  نیا  يوجتـسج  رد  هک  دنوشیم  هدرب  مان  یناسک  نانوی  رد  دالیم  زا  شیپ  مشـش  نرق  زا 

یتنس بط  يرظن  ینابم  www.Ghaemiyeh.comلوصا و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 58زکرم  هحفص 18 
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ار تاریغت  داـسف و  نوک و  ملاـع  وا  نوگاـنوگ  ياـهدومن  هک  تسا  هدـش  لیکـشت  [ 22] داوملا ةدام  کـی  زا  ناـشدوخ  لوقب  هیلوا و  هداـم 
. تسا تقیقح  زا  ياهراپ  لماش  تقد و  نایاش  دوخ  ياجب  کیره  هک  دناهتشاد  راهظا  اهضرف  اهیأر و  نآ  هرابرد  و  دزاسیم ؛ رادیدپ 
تـسا تسد  رد  متآ  یلخاد  نامتخاس  هرابرد  هک  یتاعالطا  اـب  زین  هزورما  هتـشاد و  یناـیاش  تیمها  ملع  خـیرات  رد  هداـم  تدـحو  هیـضرف 

متا ره  هدش و  لیکشت  اهمتا  عامتجا  زا  ماسجا  هیلک  مینادیم  هکنانچ  اریز  دشابیم  دییأت  دروم  رگید  عقوم  ره  زا  شیب  هیـضرف  نیا  تحص 
و تسا ، نورتون  نوترپ و  مساب  یئازجا  لماش  دوشیم و  هدناوخ  هتسه  مانب  هک  يزکرم  تمسق  تسا : هدمآ  دوجوب  فلتخم  تمـسق  ود  زا 

تسا نژردیئ  متا  اهمتا  نیرتهداس  دنخرچیم . ینیعم  ابیرقت  رادم  رد  هتـسه  رود  اهنورتکلا  دشابیم . اهنورتکلا  لماش  هک  یطیحم  تمـسق 
؛ دوـشیم داـیز  اـهنورتکلا  اـهنوترپ و  هدـع  جـیردتب  رگید  ماـسجا  رد  و  تسا ، هتفاـی  لیکـشت  نورتـکلا  کـی  نوـترپ و  کـی  زا  اـهنت  هـک 

. تسا هدش  هتخاس  نژوردیئ  متا  ياهدع  عامتجا  زا  رصانع  زا  کیره  هک  مینک  ضرف  میناوتیم  هکيروطهب 
ار نژردیئ  متآ  هتشاد و  راهظا  ار  هیـضرف  نیمه  دشاب  علطم  متا  یلخاد  تالیکـشت  زا  هکنیا  نودب  مهدزون  نرق  لیاوا  رد  ( Prout) تورپ

برـضم ار  نآ  هدروآ و  تسدـب  ار  فلتخم  رـصانع  یمتآ  مرج  نادنمـشناد  ناـمز  نآ  رد  اریز  تسنادیم ؛ تادوـجوم  هیلک  یلـصا  هیاـم 
ار ( Unite de la matiere) هدام تدحو  هیـضرف  هک  دمآ  لمعب  زین  يرگید  تافاشتکا  دـندوب و  هتفای  نژردـیئ  یمتا  مرج  زا  یلماک 

. درک قیدصت  دییأت و 
رد دـلوتم و  دالیم  زا  لبق  لاـس 624  رد  هک  تسا  ( Thales de Milet) یطلم سلاط  دش  هدام  تدـحوب  لئاق  هک  يدنمـشناد  نیتسخن 

هدیقع نیا  رب  وا  لیلد  هتـسنادیم و  تادوجوم  یقیقح  هیام  داوملا و  ةدام  ار  بآ  دنمـشناد  نیا  و  هتفگ ، یگدنز  دوردب  دالیم  زا  لبق   545
گید زا  هک  يراخب  دـنادیم  سکره  و  دـنیبیم ، ار  نآ  راخب  عیاـم و  دـماج و  هناـگهس  ماـسقا  تمحز  نودـب  سکره  هک  تسا  هدوب  نیا 

رد هک  یخی  فرب و  و  دـیآیمرد ، راـخب  تروـص  نـیا  هـب  دوـشیم و  مـک  ندیـشوج  اـب  جـیردتب  هـک  تـسا  گـید  بآ  ناـمه  دزیخیمرب 
بآ اب  گرگت  ناراب و  منبـش و  هم و  ربا و  نایم  دـنویپ  نتفاـی  و  ددرگیم ، بآ  هب  لدـبم  دوش  هدرب  مرگ  ياـهاجب  نوچ  تسا  ناراـسهوک 

. تسین يراوشد  راک  اهایرد  اههناخدور و 
دیآرد زین  يرگید  لاکـشا  هب  تسا  نکمم  بآ  نیا  هک  دوش  روصت  نانچ  رگا  ایآ  دوشیم ؛ هدید  لکـش  هس  نیا  زا  یکیب  اج  همه  رد  بآ 

یگدـنز دوش  ادـیپ  بآ  هک  اجره  درادـن و  ناکما  بآ  دوجو  نودـب  یگدـنز  هک  تسا  حـضاو  هوالعب  تسا ؟ هدـش  یطایتحایب  هغلاـبم و 
. دنکیم یئامندوخ  لکش  نیرتعیسو  نیرتهبب و 
22 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

لحاوس لوط  رد  یلو  دـنوشیمن ، هجوتم  یگدـنز  يارب  بآ  دوجو  ترورـضب  نادـنچ  دـننکیم  یگدـنز  بوطرم  یحاون  رد  هک  یماوقا 
نیتسخن اب  دنراد  یهاگآ  اوهوبآ  یئارحص  همین  ای  یئارحص  عضوب  شیبامک  مدرم  دوشیم و  کشخ  ناتـسبات  رد  زیچ  همه  هک  هنارتیدم 

مارتحا مشچب  نآب  همه  هک  دوشیم  مهارف  ياهرظنم  تسا و  تعیبط  زیخاتـسر  نوچمه  هک  دـیآیم  شیپ  یتلاح  درابیم  هک  یتمحر  ناراب 
دـشاب اـنب  رگا  هک  تفرگ  هجیتن  ناـنچ  دـش  رکذ  هک  یئاـهتیعقاو  ماـمت  هدـهاشم  زا  سپ  سلاـط  دـننکیمن . شومارف  ار  نآ  دـنرگنیم و 

نینچ يارب  دیاب  هک  تسا  يرـصنع  نیرتهتـسیاش  تسه  اج  همه  رد  هک  شخبتایح  بآ  دـشاب  هتفر  راکب  ناهج  نتخاس  رد  یلـصا  ياهدام 
[23] دشاب هتفر  راکب  يروظنم 

دنتفگیم هکنیا  نآ  تسا و  هدـش  رکذ  میدـق  ياهباتک  رد  دنتـسنادیم  تادوجوم  مامت  یلـصا  هیام  ار  بآ  هکنیا  يارب  زین  يرگید  لیلد 
ندوب رـصنعب  دشاب  رتهدامآ  تقلخ  لکـش و  لوبق  يارب  هچره  دوش و  هتخاس  يزیچ  وا  زا  ات  دنک  تقلخ  لکـش و  لوبق  دناوتب  دـیاب  رـصنع 

[24] دشابیم اراد  ار  تیصاخ  نیا  ماسجا  مامت  زا  شیب  بآ  و  تسا ، رتراوازس 
ناوتیم هنوگچ  هکنیا  همه  زا  رتمهم  و  دراد ، دوجو  يراکشآ  فعض  طاقن  تسنادیم  بآ  ار  داوم  همه  یلصا  هیام  هک  سلاط  هیضرف  رد 

؟ درک كرد  اهنآ  ریاظن  نهآ و  بوچ و  كاخب و  ار  بآ  لیدبت 
. تشادرب نایم  زا  يدیرجت  لمع  کی  اب  ار  لاکشا  نیا  دالیم ) زا  لبق   Anaximandros (545- 610 سوردنمیسکنا

نیتسخن هدام  هیام و  ریمخ  ار  بآ  نوچ  یـسوملم  هدام  هکنیا  ياجب  یهتنم  درکن ، اهر  ناـهج  هیاـم  تدـحو  هراـبرد  ار  سلاـط  هشیدـنا  وا 
زا يرایـسب  هقیلـس  قوذ و  اـب  هدـیقع  نـیا  یلو  دـیمان ؛ ( Apeiron) ار نآ  تشاذـگ و  بآ  ياـجب  ار  یـسوملم  ریغ  هداـم  دـنادب ، ناـهج 

يدام يرصنع  هرابود  ات  دیـشوک  دالیم ) زا  لبق  رد 528  تافو   ) Anaximenes سنمیسکنا تهج  نیمهب  و  دوبن ؛ راگزاس  نادنمـشناد 
ایآ تسا ؛ نیعم  دودحم و  رایـسب  سوملم و  رایـسب  هک  دوبن  بسانم  تهجنآزا  بآ  يو  هدیقعب  دنک . سوردنمیـسکنا  نوریپا  نیـشناج  ار 

؟ تفگ دیاب  هچ  دنکیم  ذوفن  زیچ  همه  رد  هک  داب  هرابرد 
تـسا نانچ  نیا  دوجو  اب  و  دـنکیمن )؟ ساسحا  ار  داب  شزو  سک  همه  ایآ   ) تسا سوملم  سوسحم و  یفاک  هزادـناب  ( Pneuma) اوه

. دشاب سوملم  ریغ  هک  دیآرد  یتروصب  تسا  نکمم  یناسآب  هک 
رگید فرط  زا  و  تسا ؟ اوه  زج  يزیچ  سفن  رگم  دـننک ، یگدـنز  نآیب  دـنناوتیمن  نارادـناج  ناسنا و  اریز  دراد ، یتایح  تیـصاخ  اوه 
يدام تلاح  یفاک  هزادناب  اوه  دنک . ادیپ  طاسبنا  دودحمان  روطب  ای  دوش  هدرشف  دودحمان  روطب  تسا  نکمم  هک  دراد  ار  تیصاخ  نیا  اوه 

ای ندـش  ظیلغ  فثاکت و  هجیتن  رد  هک  تسا  ناهج  یلـصا  هدام  اوه  سپ  دوش ؛ یناحور  یتح  يدام  ریغ  هک  تسا  لیامتم  نآـب  یلو  دراد ،
[. 25] دیآرد دناوتیم  تروص  رهب  ندش  قیقر  طاسبنا و 

یعیبط تانئاک  رتشیب  دندید  هک  دوب  نیا  ناشداقتعا  ببس  و  دنتسناد ، تادوجوم  یلـصا  هیام  ار  كاخ  هک  دندش  ادیپ  يرگید  نادنمـشناد 
اهنآ رصنع  تانئاک و  همه  رهوج  كاخ  هک  دندرک  مکح  تهج  نیا  هب  سپ  دنکرحتم ، نیمز  ناکم  يوسب  عبطب  دنراد و  رارقتسا  نیمز  رب 

[26] تسا
23 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

زا لبق  لاس 315  رد  دمآ و  ایندب  حیسم  دالیم  زا  لبق  لاسب 388  هدوب و  رصاعم  یشنماخه  گرزب  ياراد  اب  هک  ( Heraclite) سوطیلقره
نوچ هکنانچ  دـنوشیم ، نوکتم  فثاکتب  وا  زا  اهزیچ  مامت  و  تسا ، شتآ  تانئاک  یلـصا  هدام  هک  تسا  هدوب  دـقتعم  تشذـگرد ، دـالیم 

رب سوطیلقره  لیلد  تسا . كاخ  درک  زواجت  مهنآ  زا  رگا  دوشیم و  بآ  درک  زواجت  نآ  زا  نوچ  دوشیم و  اوه  دیسر  فثاکت  زا  يدحب 
هدوب دقتعم  و  تسا ، هتفای  ریقح  وا  بنج  رد  ار  اوهوبآ  كاخ و  مجح  هتـسناد و  گرزب  يرهوج  ار  شتآ  هک  تسا  هدوب  نیا  هدـیقع  نیا 

، تسا رتراوازس  ندوب  رصنعب  تسا  رتشیب  شرادقم  هک  زیچ  ره  و  دناهدش ، هتخاس  شتآ  زا  همه  نشور  ياههراتس  فافش و  ياهنامسآ  هک 
. دراد ریثأت  تانئاک  همه  رد  امرگ  تسین و  شتآ  زا  رتصلاخ  تعیبط  بسحب  یمسج  هک  اصوصخ 

، كاخ ینعی  هدام  راهچ  ره  هدرک و  در  دـشاب  هدـش  هتخاس  نآ  زا  تادوجوم  مامت  هک  ار  دـحاو  هدامب  هدـیقع  هک  دـندش  ادـیپ  مه  یناسک 
يرهش رد  حیـسم  دالیم  زا  لبق  لاسب 492  هک  تسا  ( Empedocle) سلقذابنا بهذم  نیا  رکتبم  دنتـسناد . رـصنع  ار  شتآ  اوه و  بآ ،

. تفریم رامشب  نانوی  مهم  زکارم  زا  یکی  رهش  نیا  نامز  نآ  رد  دمآ و  ایندب  لیسیس  یبونج  لحاس  رد  عقاو 
نیک يورین  اب  ای  هدرک  ادیپ  لاصتا  رگیدکیب  رهم  يورین  اب  هک  هدش  هتخاس  رصنع  راهچ  نیا  زا  تسا  ناهج  رد  هچره  دوب  دقتعم  سلقذابنا 

[. 27] تسا هدوب  لوبق  دروم  مهدجیه  نرق  ات  فلتخم  لاکشاب  هچ  هتشاد  یبوخ  تشونرس  هیضرف  نیا  دندرگیم . ادج  رگیدکی  زا 
باتک لوا  دلج  رد  هدوب و  دقتعم  رـصنع  راهچ  نیمهب  زین  دوب  مهدجیه  نرق  مود  همین  رد  هسنارف  گرزب  ياهنادیعیبط  زا  یکی  هک  نوفوب 

: دسیونیم نینچ  هحفص 510  دوخ  یعیبط  خیرات 
ریداقمب رـصنع  راهچ  نیا  شتآ و  اوه و  بآ ، كاخ ، دـناموسوم : رـصانع  مانب  هک  هدـش  هتخاـس  یلـصا  رهوج  راـهچ  زا  یلک  روطب  هداـم  »

[28 «] دشابیم لخاد  تعیبط  رد  دوجوم  داوم  هیلک  نامتخاس  رد  شیبومک 
، هدـش فیلأت  یهاشمزراوخ  هریخذ  باتک  هک  ینارود  رد  و  رـصانع ، هراـبرد  نوگاـنوگ  دـیاقع  شیادـیپ  زا  يرـصتخم  هچخیراـت  دوب  نیا 
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ار یلـصف  نامز  نآ  یکـشزپ  بتک  تامدقم  رد  هتـشاد و  جاور  نادنمـشناد  مومع  نیب  رد  شتآ ) اوه ، بآ ، كاخ ،  ) رـصنع راهچب  هدیقع 
. دوب یقاب  دوخ  توقب  اپورا  رد  زین  يدالیم  مهدجیه  نرق  رخاوا  ات  هدیقع  نیا  میتفگ  هکنانچ  و  تسا ، هدادیم  لیکشت 

. تفریم رامشب  رگیدکی  زا  اهنآ  زایتما  هجو  هک  دندوب  لئاق  یصاوخ  تافص و  رصنع  راهچ  نیا  يارب  امدق  هک  میئوگب  دیاب  نونکا 
میئوگیم الثم  دوریم ؛ رامشب  اهنآ  هصخشم  تافـص  زا  هک  میلئاق  یئایمیـش  یکیزیف و  صاوخ  هدع  کی  فلتخم ، رـصانع  يارب  ام  زورما 

 ... صوصخم نزو  ياراد  وبیب ، گنریب ، تسا  يزاگ  نژیسکا 

24 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
. تسا شصوصخم ...  نزو  هدننز و  دنت و  يوب  اب  گنر  زبس  تسا  يزاگ  رلک  هکنیا  ای 

ار ماسجا  ینیگنـس  یکبـس و  تقیقح  رد  هک   ) صوصخم نزو  وب و  گـنر ، معط ، ینعی  روبزم  صاوخ  هک  میوشیم  هجوتم  تقد  یمک  اـب 
. دوشیم كرد  ام  هناگجنپ  ساوح  اب  هک  تسا  یتافص  دزاسیم ) صخشم 

[: 29] میناوخیم نینچ  نآ  هحفص  نیلوا  رد  مینک  هعجارم  زورما  کیزیف  بتکب  رگا 
هتـشاد و مسج  نآب  صاصتخا  هک  تسا  يراثآ  مسج  کی  صاوخ  زا  روظنم  دـنکیم . ثحب  ناجیب  ماـسجا  صاوخ  زا  یمیـش  کـیزیف و  )

سمل سح  اـب  اـم  دـهدیم . لیکـشت  ار  کـیزیف  ملع  عوضوم  نیتـسخن  فلتخم  راـثآ  نیا  يدـنبهقبط  دوشیم . كرد  اـم  ساوـح  هلیـسوب 
( میئامن میسقت  اهزاگ  تاعیام و  تادماج ، هتسد : هسب  ار  ماسجا  رگید ، ساوح  هطساو  نودب  امیقتسم و  میناوتیم 

، تسا امدق  یملع  ياهیسررب  تاقیقحت و  زا  يراگدای  دروخیم  مشچب  دیدج  کیزیف  بتک  هحفص  نیلوا  رد  هک  حیـضوت  فیرعت و  نیا 
مزلتــسم هتــشاد و  یــساسا  تـیمها  مـلع  خـیرات  رظن  زا  تـقیقح  رد  یلو  دــسریم ، رظنب  هداـتفااپشیپ  هداـس و  یبـلطم  ارهاـظ  هـچرگ  و 

. تسا هدوب  قیقد  یملع  ياهشهوژپ 
و دیدرگیم ، نیعم  سمل  سح  اصوصخم  ساوح ، هلیـسوب  هک  دندوب  لئاق  یـصاوخ  رـصنع  راهچ  زا  کیره  يارب  زین  امدق  هکنآ  حیـضوت 

دنکیم ثحب  [ 30] تاسقطسا هرامـش  زا  هک  اجنآ  هحفـص 721 )  ) موس نف  زا  مهن  لصف  رد  مینک  هعجارم  یعیبط » عامـس  نف   » باـتکب رگا 
: دسیونیم نینچ 

هرـصاب سح  صوصخم  هک  یتایفیک  نکیل  دـنکیم و  كرد  ار  اهنآ  هناگجنپ  ساوح  هک  تسا  فلتخم  ماـسقا  ياراد  سوسحم  تاـیفیک  »
دننام تسا  هقئاذ  صوصخم  ای  اهوب  دـننام  تسا  هماش  صوصخم  ای  اهزاوآ  دـننام  تسا  هعماس  صوصخم  هک  اهنآ  اـی  اـهگنر  دـننام  تسا 

ماسجا هیلک  رد  دـنوشیم  سوسحم  هسمالب  هک  یتایفیک  طقف  دـنرادن . ار  تایفیک  نآ  ماسجا  همه  ینعی  دنتـسین  كرتشم  تایفیک  اـهمعط 
. دننک داجیا  ار  معط  گنر و  وب و  هکنیا  هن  دنیآرد ، سمل  سحب  هک  دنشاب  يراثآ  طیسب  ماسجا  رثا  نیلوا  تسا  راوازس  سپ  دنکرتشم ،

کشخ و هک  تسه  طیسب  مسج  کی  و  يرت ؛ یکـشخ و  يدرـس و  یمرگ و  دنراهچ : دنوشیم  كاردا  سمل  سح  هطـساوب  هک  یتایفیک 
اوه نآ  تسا و  مرگ  رت و  هک  تسه  مسج  کی  و  تسا ، بآ  نآ  تسا و  رت  درس و  هک  تسه  مسج  کی  و  تسا ، كاخ  نآ  تسا و  درس 

« دنشابیم تاسقطسا  رصانع و  طیسب  مسج  راهچ  نیا  و  تسا ، شتآ  نآ  تسا و  کشخ  مرگ و  هک  تسه  مسج  کی  و  تسا ،
حرـش باتک  نتم  رد  ار  اهنآ  یکـشخ ) يرت و  يدرـس ، یمرگ ،  ) تایفیک و  شتآ ) اوه و  بآ ، كاخ ،  ) رـصنع راـهچ  هراـبرد  تاحیـضوت 

داد میهاوخ 
25 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

اوه و شتآ و  زا  هتـشرس  هتخیمآ و  هدـمآ و  مه  زارف  همه  تابن  ینعی  ناروناج  زج  ناروناج و  رگید  ياهنت  مدرم و  نت  هک  تسناد  دـیابب 
رصانع دنیوگ و  ناکرا  يزاتب  ار  هیام  راهچ  نیا  و  [ 32] تسا هیام  راهچ  نیا  تسهام  کلف  ریز  هک  اهیتسه  همه  هدام  و  [ 31] كاخ بآ و 

دنیوگ زین 
26 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

مهو رد  وا  زا  هــک  ار  يوزج  ره  تــسین و  رگید  يوزج  فلاــخم  يو  زا  يوزج  و  [ 33] ناسکی تسا  یمـسج  راـهچ  نیا  زا  ار  کـیره  و 
زا ار  يزیچ  ره  تسا و  یـشیبامکب  اههیام  نیا  زا  اهزیچ  همه  نتخیمآ  وا و  ياهوزج  رگید  هک  دـنک  لعف  نامه  دراد و  عبط  نآ  مه  يروآ 

ار يزیچ  تسا و  کشخ  مرگ و  دنیوگ  دشاب  رتشیب  يو  رد  یشتآ  هیام  هک  ار  يزیچ  هکنانچ  تسا  اههیام  نیا  یشیبامکب  یئادج  رگیدکی 
هیاـم هک  ار  يزیچ  تسا و  رت  درـس و  دـنیوگ  دـشاب  رتـشیب  یبآ  هیاـم  هک  ار  يزیچ  تسا و  رت  مرگ و  دـنیوگ  رتـشیب  وا  رد  یئاوه  هیاـم  هک 

هدنجنگان و رگیدکی  اب  رگیدکی و  نمشد  ینعی  دنرگیدکی  دض  هیام  راهچ  نیا  و  [ 34] تسا کشخ  درس و  هک  دنیوگ  دشاب  رتشیب  یکاخ 
يراگزاس یگدنیاپ و  تسوا  مولعم  هک  یتدم  ات  داهن  یحلص  ناشیا  نایم  تخیمآرب و  مهاب  ار  نمشد  راهچ  نیا  یلاعت  دزیا  [ 35] هدنزاسان

همه اهتوق  تسا و  هدـنامن  یناسکی  تعیبط  نآ  تسا  هدـش  هتخیمآ  هک  هیام  چـیه  ردـنا  يراـگزاس  یگتخیمآ و  نیا  ببـسب  دـیآ و  دـیدپ 
ود تسا و  کبـس  ود  هیام  راهچ  نیا  زا  هک  تسناد  دـیابب  و  تفاـی . ناوتن  ادـج  هناـگراهچ  نیا  زا  ار  کـیچیه  هکناـنچ  [ 36] هدش هتسکش 

[. 37] بآ یفاضا  نارگ  تسا و  نیمز  قلطم  نارگ  اوه و  یفاضا  کبس  تسا و  شتآ  قلطم  کبس  نارگ ؛
27 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

اجنآ تسا و  همه  دورف  وا  [ 39] یعیبط هاگیاج  [ 38] ناسکی تسا  یمسج  نیمز  اما 
28 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

ببـس نیدـب  تسنیا و  وا  ینارگ  ینعم  دوش و  دوخ  ياج  زاب  دـنرآ  نوریب  روزب  شیوخ  هاـگیاج  زا  يو  زا  ياهراـپ  رگا  دراد و  مارآ  عبطب 
وا یتـسه  زا  ار  نت  نآ  هک  تسنآ  ینت  ره  ردـنا  وا  تعفنم  و  [ 40] تسا کـشخ  درـس و  وا  عبط  تسوا و  همه  زا  رتدورف  همه و  زا  رتـنارگ 

. دنامب دنهن  هک  داهن  نآ  رب  دشاب و  يرادیاپ 
29 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

وا هکنآ  رهب  زا  هدیناشوپ  ار  نآ  يور  دشاب و  هدمآرب  نیمز  يور  همه  درگادرگ  هک  تسنآ  وا  یعیبط  هاگیاج  ناسکی  تسا  یمسج  بآ  و 
زا ياهراپ  هک  تسا  یببس  نکیل  هدمآرد ، وا  درگادرگ  دشاب و  نیمز  يالاب  رب  هک  تسین  نیا  زج  وا  يرتکبس  ینعم  تسا و  نیمز  زا  رتکبس 
ات دش  هدرک  یتراشا  نادب  باتک  نیا  ردنا  نکیل  تسا  یعیبط  ملع  ردنا  تسین  بط  ملع  رد  ببس  نآ  نتخانـش  تسا و  هنهرب  بآ  زا  نیمز 

. دشاب رتهتسارآ  رتمامت و  نخس 
ناروناج رگید  نایمدآ و  هاگمارآ  ات  درک  هنهرب  بآ  زا  نیمز  زا  ياهراپ  هک  یلاعت  هناحبـس و  تسدزیا  تیانع  ببـس  نآ  هک  تسناد  دـیابب 

نآ ياوه  دـشاب و  رت  شوخ  هاگمارآ  نیا  ات  درک  یلامـش  يوس  زا  نآ  رتشیب  درک  هنهرب  بآ  زا  هک  اـجنیا  هک  تسنآ  مود  تیاـنع  دـشاب و 
دنشاب رتيوق  رتتسرد و  نت  نآ  رد  ناگدنشاب  رتیفاص و  رتتسرد و 

30 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
هراپ نیا  رب  دشابن و  هراچ  بآ  زا  ار  نیمز  ناگدنشاب  هک  دوب  هتفر  شیپ  زا  وا  ملع  درک  هنهرب  بآ  زا  اجنیا  نوچ  هک  تسنآ  موس  تیانع  و 

ناگدنـشاب همه  دسریم و  هزادناب  ياج  همهب  ات  درک  هدـنکارپ  دـنارب و  يو  رد  ار  بآ  درک و  یکی  ار  نیمز  هاگیاج  بآ و  هاگیاج  نیمز 
تیانع هک  اجنآ  تسا و  نیمز  يالاب  وا  ياج  نیمز و  زا  تسا  رتکبـس  بآ  تسبآ  تعیبط  هک  اجنآ  زا  سپ  دـشابیم ؛ هرهب  نآ  زا  ار  نیمز 

تسا و هدرک  یکی  نیمز  بآ و  ياج  رهقب  تسا و  هدش  هدتـس  بآ  زا  یکبـس  تسا  ناروناج  هاگمارآ  هک  نیمز  هراپ  نیا  رد  تسا  يدزیا 
رهب زا  دنـشابیم  هتخیمآ  مهب  ود  ره  ات  دـیامن  رتکبـس  نآ  زا  نیا  هن  دـیآ و  رتنارگ  نیا  زا  نآ  هن  هک  هدرک  ناسکی  ود  ره  یکبـس  ینارگ و 

درک و ناوت  هدنکارپ  مه  زا  ناسآ  ار  وا  هک  تسنآ  وا  تیصاخ  تسا و  رت  درس و  بآ  عبط  نیقلاخلا و  نسحا  هّللا  كرابتف  ناروناج  حالص 
رد وا  یتسه  تعفنم  دـنامن و  داهن  نآ  رب  درادـن و  هاگن  نکیل  دریذـپ  یناسآب  اهداهن  اهراگن و  همه  و  [ 41] درک ناوت  درگ  ياجکیب  ناسآ 
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يزیچ هکنآ  رهب  زا  نآ  ردنا  دـشاب  رادرب  نامرف  داهن و  ناوتب  دـنهاوخ  هک  يداهن  رهب  یناسآ  يدوزب و  اهنت  هب  اهتدام  هک  تسنآ  يزیچ  ره 
سپ ددرگب  داهن  زا  رید  دریذپ  رید  ار  اهداهن  هچرگا  [ 42] کشخ يزیچ  هکنانچ  ار  نآ  دشاب  هدـنریذپ  دوز  ددرگب  داهن  زا  دوز  هچرگا  رت 

يداهن ره  هدـنریذپ  بآ  اب  یگتخیمآ  ببـسب  کشخ  كاخ  ات  تخیمایب  نیمز  اب  اربآ  یلزا  تیانع  تمکحب و  یلاعت  كرابت و  راگدـیرفآ 
ات دیآ  دیدپ  یگداتـسیا  يراد و  نت  كاخ  اب  یگتخیمآ  ببـسب  بآ  ردنا  دـیآ و  دـیدپ  يو  رد  یگتـسویپ  دوشب و  يو  زا  ینازیر  ددرگ و 

. دنامب رید  داهن  نآ  رب  دنهنب  يداهن  رب  ار  یمسج  نوچ 
تسبآ و زا  رتکبـس  اوه  هک  دـنتفگ  ببـس  نیدـب  شتآ و  زا  رتورف  دـشاب و  بآ  زا  رترب  هک  تسنآ  وا  هاگیاج  ناسکی  تسا  یمـسج  اوه  و 

یگداـشگ دـنادرگ و  کبـس  فیطل و  ار  اـهزیچ  هک  تسنآ  يزیچ  ره  ردـنا  وا  یتسه  تعفنم  تسا و  رت  مرگ و  وا  عبط  شتآ و  زا  رتنارگ 
دیاش ار  نتخورفا  نتخوس و  هچنآ  دروآ و  دیدپ  ینت  ره  ياهوزج  نایم 

31 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
رت تسا  اوـه  ناـیم  رد  هک  یئاـهزیچ  ارچ  تسا  رت  اوـه  رگا  هـک  دـنیوگ  دـننک و  لاؤـس  رگا  دزورفرب  دوز  وا  ياـهوزج  یگداـشگ  ببـسب 

مهب یناسآب  ددرگ و  ادـج  مه  زا  دوش و  هدـنکارپ  یناسآب  هک  دـنیوگ  ار  يزیچ  رت  هک  تسنآ  باوج  دوشیم  رت  بآ  زا  هکناـنچ  دوشیمن 
رتفیطل و بآ  زا  باب  نیردنا  اوه  و  [ 43] تسا مولعم  بآ  لاح  زا  هکنانچ  دراذگب  دوز  دریذپ و  دوز  اهلکش  ددرگ و  هتخیمآ  دیآزاب و 
دریذپ و فورح  لکـش  عیطقت و  دـنک و  جوم  دوش و  كرحتم  يوگنخـس  زاوآ  زا  ناسآ  دوز و  هنوگچ  اوه  هک  ینیبن  تسا . رترادربنامرف 

ماوق هک  تسنآ  بآ  ندرک  رت  ببس  اما  [. 44] دشاب تسرد  تسبآ  يرت  زا  رتنوزف  اوه  يرت  هک  میئوگ  رگا  سپ  تسین  تفاطل  نیا  بآ  رد 
ودب هچره  هک  تسنیا  بآ  ندرک  رت  دنامب و  دیآزاب  ودـب  هک  يزیچ  اب  یگدولآ  یتخل  ات  دـیاب  ظیلغ  یماوق  تساوه و  ماوق  زا  رتظیلغ  بآ 

یگدولآ زا  رتنوزف  وا  تشگنا  رب  نغور  نآ  یگدولآ  درب  ورف  نغورب  تشگنا  یـسک  رگا  هک  ینیبن  دـنامب  نآ  اـب  یگدولآ  یتـخل  دـیآزاب 
زا رتـظیلغ  بآ  ماوق  هک  تسنآ  بآ  ندرک  رت  ببـس  هک  ددرگ  مولعم  اـجنیا  زا  تسبآ  ماوق  زا  رتـظیلغ  نغور  ماوق  هکنآ  رهب  زا  دـشاب  بآ 

، درذگب هچره  رب  تسا و  فیطل  وا  ماوق  هک  تسنآ  اوه  ندرکان  رت  ببس  دریگزاب و  يوب  یتخل  درذگب  هچره  رب  تساوه و  ماوق 
32 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

[. 45] دریگن زاب  نادب  يو  زا  چیه 
34 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

نیا تسه  ام  کلف  دورف  يور  وا  هاگیاج  هکنآ  رهب  زا  تسا  ناـکرا  همه  زا  رتکبـس  همه و  يـالاب  رب  و  [ 46] ناسکی تسا  یمسج  شتآ  و 
تسنآ يزیچ  ره  ردنا  وا  یتسه  تعفنم  و  [ 48] تسا کشخ  مرگ و  وا  عبط  و  [ 47] تسنیا وا  یکبس  تیاغ  تسام و  يوس  هک  يور 

36 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
و [ 50] دـبای رذـگ  اهمسج  همه  ردـنا  اوه  ياهوزج  وا  توقب  و  [ 49] دوش هدیـسر  هتخپ و  ددرگ و  فـیطل  هتخیمآ و  ودـب  اـهزیچ  همه  هک 

[52 .] میکحلا زیزعلا  ریدقتب  کلذ  و  [ 51] دوش یگتخیمآ  تعیبط  هب  یناسکی  تعیبط  زا  دوش و  هتسکش  ودب  نیمز  بآ و  يدرس  تیاغ 
37 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

تـسا لصاح  ینعم  راهچ  نیدب  تانئاک  همه  یمامت  تسین و  تجاح  دمآ  هدرک  دای  هک  تعفنم  راهچ  نیدب  زج  ار  تانیاک  هکنآ  رهب  زا  و 
. تسین راهچ  نیا  زج  تسا و  راهچ  ناکرا  هک  میتسناد 

38 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
هیاـم دـش  هدرک  داـی  هک  هیاـم  راـهچ  نیا  شتآ و  یمرگ  زا  رتمک  اوه  یمرگ  تسبآ و  يدرـس  زا  رتـمک  نیمز  يدرـس  هک  تسناد  دـیابب  و 

ناسکی ياهمادنا  رم  تسا  نیتسخن 
39 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

ياهمادنا یـضعب  ردنا  تسا و  ناسکی  ياهمادنا  مود  هیام  ار و  ناروناج  رگید  نت  ار و  مدرم  نت  دـمآ  هدرک  دای  هتـشذگ  باب  ردـنا  هک  ار 
مغلب ادوس و  ارفص و  نوچ  اهطلخ  رگید  نوخ و  نوچ  یـضعب  ردنا  تسا و  رتشیب  یکاخ  هیام  تسوپ  تشوگ و  ناوختـسا و  نوچ  ناسکی 

تـشوگ ردنا  تشوگ و  ردنا  هکنآ  زا  تسا  رتشیب  یکاخ  هیام  ناوختـسا  ردنا  تسا و  رتشیب  یئاوه  هیام  حور  ردنا  تسا و  رتشیب  یبآ  هیام 
ردنا یمادنا  ره  یتسرد  نت  لادتعا و  تسا و  رگید  هزادناب  هیام  ره  ناسکی  ءاهمادـنا  رگید  ردـنا  نینچمه  زغم و  ردـنا  هک  تسنآ  زا  رتشیب 

. تسنآ
زا مامت  ینمشد  هن  تسا  نیمز  نمشد  تسوا و  دض  یکشخ  یمرگب و  هکنآ  رهب  زا  مامت  ینمشد  تسبآ  نمـشد  شتآ  هک  تسناد  دیابب  و 

نیمز نمشد  اوه  تسوا و  دض  اهنت  یکـشخب  هکنآ  رهب  زا  مامت  ینمـشد  هن  تساوه  نمـشد  نینچمه  تسوا و  دض  اهنت  یمرگب  هکنآ  رهب 
شتآ نمشد  تسوا و  دض  يرت  یمرگب و  هکنآ  رهب  زا  مامت  ینمشد  تسا 

40 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
تسوا دض  اهنت  یمرگب  هکنآ  رهب  زا  مامت  ینمشد  هن  تسبآ  نمشد  نینچمه  تسوا و  دض  اهنت  يرت  هب  هکنآ  رهب  زا  مامت  ینمشد  هن  تسا 

تسا رتیوق  یمرگ  دناهدننکلعف و  ود  ره  يدرس  یمرگ و  تسوا و  دض  اهنت  يرتب  هکنآ  رهب  زا  مامت  ینمشد  هن  تسا  نیمز  نمـشد  بآ  و 
تسا و رتیوق  يزیچ  ره  ردنا  ندرک  راک  ردنا  یمرگ  هکنآ  رهب  زا  دشاپب  رتدوز  يرت  و  دناهدنـشاپ . ناشیا  لعف  زا  ود  ره  يرت  یکـشخ و  و 

ددرگ مولعم  اجنیا  زا  دشاب  يرت  یمرگ و  زا  اهمادنا  اهتابن و  ندیلابب  ندوبب و  ینعی  اهزیچ  دلوت  تسا و  رت  هدنـشاپ  دوز  ندیـشاپ  ردنا  يرت 
دیدپ یکـشخ  دنک  رثا  مدرم  نت  ردنا  یمرگ  هک  هاگره  هدـنریذپ  لعف  تسا  یتوق  هدـننکلعف و  تسا  یتوق  اهیام  نیا  زا  کیره  ردـنا  هک 

دیآ و دیدپ  يدرس  دنک  رثا  يرت  نوچ  دیآ و  دیدپ  یمرگ  دنک  رثا  یکشخ  نوچ  نینچمه  دیآ و  دیدپ  يرت  دنک  رثا  يدرـس  نوچ  دیآ و 
ردـنا دناهدنـشوک و  رگیدـکی  اـب  دـنارگیدکی و  نمـشد  اـههیام  نیا  هکنآ  رهب  زا  یکـشخ  زا  هک  دـیآ  دـیدپ  نآ  زا  رتدوز  يرت  زا  يدرس 
ینعی یمادنا  ره  جازم  تسا و  رگید  هزادناب  هیام  ره  ناسکی  ءاهمادنا  زا  یمادنا  ره  ردنا  هدنریذپ و  رثا  رگیدکی  زا  هدـننک و  رثا  رگیدـکی 

نآ و یگتسویپ  اهوزج و  یگداشگ  یکبس و  ینارگ و  يدرـس و  یمرگ و  یمادنا و  ره  تیفیک  تسا و  رگید  هنوگ  زا  یمادنا  ره  شزیمآ 
دیآ و دـیدپ  نوخ  زا  بآ  ود  ره  نیا  تسا و  ردام  ردـپ و  بآ  زا  یمدآ  نداز  هکنآ  رهب  زا  تسا و  رگید  هنوگ  زا  کیره  یتخـس  یمرن و 

ياههیام زا  همهنیا  دـیور و  نیمز  بآ و  زا  تاـبن  دـبای و  تاـبن  زا  اذـغ  ناویح  دزیخ و  ناویح  زا  اـی  تاـبن  زا  اذـغ  دزیخ و  اذـغ  زا  نوخ 
نآ نیمز  بآ و  جازم  عبط و  یهاگیاج  ره  یمیلقا و  ره  ردنا  یتابن  ره  تسا و  رگید  هزادـناب  یتابن  ره  ردـنا  هیام  ره  زا  تسا و  هناگراهچ 
ره دزیخ و  ناشیا  نوخ  زا  هک  نز  درم و  نآ  زا  یبآ  ره  دزیخ و  یئاذغ  زا  هک  ینوخ  ره  دزیخ و  یتابن  زا  هک  یئاذغ  ره  سپ  دراد  هاگیاج 

ناردـپ و جازم  دروخ  ردـنا  اهنت  ءاهجازم  اـهعبط و  اـهلاح و  ببـس  نیدـب  دـشاب  رگید  یجازم  عبط و  رب  کـیره  دزیخ  بآ  نآ  زا  هک  ینت 
. ملعا هّللا  تسناد و  دیابب  یگلمجب  اههیام  ياهلاح  مدرم و  نت  ياهلاح  زا  ار  بیبط  هک  تسنآ  دش  هدرک  نایب  هک  ردق  نیا  دشاب  ناردام 

41 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

ریسفت حیضوت و  تسباب  تشه  راتفگ  نیا  سنج و  ره  زا  جازم  ندرک  دای  ردنا  مود  راتفگ 

هراشا

اهنآ عامتجا  زا  هدـش و  بیکرت  رگیدـکی  اب  شتآ ) اوه و  بآ ، كاخ ،  ) هناگراهچ رـصانع  هنوگچ  هکنیا  زا  دوشیم  ثحب  راـتفگ  نیا  رد 
. دیآیم دوجوب  ناروناج ) اههایگ و  اهگنس ، یناک ؛ داوم   ) تعیبط رد  دوجوم  داوم  هیلک 

یتارییغت دنتفگیم : میدق  نادنمشناد  مینک . رکذ  ار  امدق  تاحالطصا  زا  یضعب  دیاب  عوضوم  ندش  نشور  يارب  ثحب ، نیاب  عورش  زا  لبق 
( دنتفگیم هیعون  تروص  ار  نآ  هک   ) نآ تیهام  یلو  دنک  رییغت  یمسج  هاگره  هکنیا  یکی  تسا : هنوگ  ود  رب  دوشیم  ماسجا  ضراع  هک 
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زورما  ) دـندیمانیم هلاحتـسا  ار  روبزم  تلاح  رییغت  تروص ، نیا  رد  تسبآ ، نامه  زاب  دوش  درـس  ای  مرگ  هکیتقو  بآ  ـالثم  دوشن ، ضوع 
مـسجب لیدـبت  هداد و  تیهام  رییغت  مسج  ینعی  دـنامن » یقاب  مسج  هیعون  تروص  هکیتقو  مود  یکیزیف ؛) اـی  يرهاـظ  تارییغت  دـنیوگیم 

دوب و هک  یتروص  ینعی  تسا ، هدـش  عقاو  داـسف  نوک و  دـنتفگیم  ددرگ ، رتسکاـخ  دود و  شتآ و  هب  لیدـبت  بوچ  ـالثم  دوـش ، يرگید 
(. یئایمیش تارییغت  دنیوگیم  زورما   ) تسا هدش  نئاک  دش  دوجوم  دوبن و  هک  یتروص  هدش و  دساف  دش  فرطرب 

ار مسج  ناکم  رییغت  الثم  دـندوب ؛ لئاق  تاکرح  عاونا  نیاربانب  و  دـندیمانیم ، تکرح  دوشیم  ماـسجا  ضراـع  هک  ار  یتارییغت  هیلک  امدـق 
دنتفگیم و  هدرک ، حالطـصا  یفیک  تکرح  ار  تخرد ) رد  هویم  گنر  رییغت  بآ و  ندـش  مرگ   ) ماـسجا تلاـح  رییغت  و  یناـکم ، تکرح 

تسه و یکرحم  دوش  عقاو  هلاحتـسا  تقوره  سپ  دهاوخیم ، كرحم  تکرح  تسا و  فیک  رد  تکرح  ماسجا ، تلاح  رییغت  ای  هلاحتـسا 
هدـش لعفنم  دـنیوگیم  ار  كرحتم  هدرک و  لعف  دـنیوگیم  ار  كرحم  ماقم  نیا  رد  و  يرثأتم ، تسه و  يرثؤم  رگید  تراـبعب  یکرحتم ،
نآب دـیاب  دراد و  قرف  مینکیم  دارم  لاعفنا ) لعف و   ) هملک زا  زورما  ام  هک  هچنآ  اب  حالطـصا  نیا  تسا . لاعفنا  لعف و  هلاحتـسا  سپ  تسا ؛

هکیلاحرد میربیم ، راکب  یئایمیـش  لامعا  دروم  رد  ار  لاعفنا  لعف و  ام  زورما  دـیاین . شیپ  تاراـبع  موهفم  رد  یهابتـشا  اـت  تشاد  هجوت 
ادـیپ یطـسوتم  ترارح  هجرد  طولخم  نیا  مینک ، طولخم  درـس  بآ  اـب  ار  مرگ  بآ  رگا  ـالثم  دـندربیم ، راـکب  یکیزیف  لاـمعا  رد  امدـق 
مـسج تروص  لعف  أدبم  دنتفگیم  امدق  تسا . هدش  عقاو  لاعفنا  لعف و  درـس  بآ  مرگ و  بآ  نیب  دنتفگیم  امدـق  لاح  نیا  رد  دـنکیم ؛

مسج ره  يارب  تسا  یحالطصا  تروص  تسیاهدام ؛ تروص و  ياراد  یمسج  ره  هکنآ  حیـضوت  دشابیم ؛ هدام  هب  طوبرم  لاعفنا  و  تسا ،
ترارح ار  بآ  رگا  الثم  دیآرد ؛ نوگانوگ  لاکـشاب  یجراخ  لماوع  ریثأت  تحت  هکنیا  ول  دـشاب و  هدرکن  ادـیپ  رییغت  نآ  تیهام  هکیمادام 
تیهام تالاح ، رییغت  نیا  رد  یلو  دیآیم ، رد  خی  لکشب  دوشیم و  دمجنم  میهد  تدورب  رگا  دیآیم و  رد  راخب  لکـشب  هدیـشوج  میهد 

تسا هدمآرد  خی  لکشب  مود  لاح  رد  راخب و  لکـشب  لوا  عضو  رد  هک  تسا  بآ  نامه  تقیقح  رد  خی  بآ و  راخب  و  هدشن ، ضوع  بآ 
ار بآ  راخب  ناوتیم  اریز  تسا ، هدرکن  ادیپ  تیهام  رییغت  هدادن و  تسد  زا  ار  دوخ  یبآ  تروص  بآ  دراوم ، نیا  همه  رد  دنتفگیم  امدق 

راخب مینادیم  هکنانچ  یلو  درک ؛ بآ  هب  لیدبت  اددجم  ترارح  هلیسوب  ار  خی  تدورب و  هلیسوب 
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بآ ناوتیمن  ار  روبزم  ياهزاگ  طولخم  لاح  نیا  رد  دوشیم ؛ نژوردـیئ  نژیـسکا و  ياهزاگ  هب  لیدـبت  دـیدش  ترارح  ریثأت  تحت  بآ 
ترارح ریثأت  تحت  بآ  دـنتفگیم  دـندوب و  هاگآ  بلطم  نیا  زا  امدـق  درک . بآ  هب  لیدـبت  تدورب  هلیـسوب  ار  اهنآ  ناوتیمن  اریز  دـیمان ،

مـسج زا  نآ  هلیـسوب  مسج  ره  هک  تسیزیچ  نآ  تروص »  » سپ دنکیم ، ادـیپ  یئاوه  تروص  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یبآ  تروص  دـیدش 
هک تسا  یـصاوخ  راثآ و  ياراد  هدادن ، تسد  زا  ار  دوخ  یبآ  تروص  هکیتقو  ات  بآ  میئوگ  نونکا  ددرگیم . زیامتم  صخـشم و  رگید 

رتنیگنس زین  هدوب و  لایـس )  ) رت درـس و  دنکن ، رثا  نآ  رد  یجراخ  لماوع  و  دنراذگاو ، دوخ  تعیبطب  ار  نآ  رگا  هک  تسنیا  همه  زا  رتمهم 
ار یمرگ  مسج  دـناوتیم  نآ  يدرـس  الثم  دوشیم ، یلاعفا  راثآ و  أشنم  صاوخ  نیا  هطـساوب  بآ  و  دـشابیم ، كاـخ  زا  رتکبـس  اوه و  زا 
مه هیعون » تعیبط   » ار تروص  و  تسا ، مسج  تروص  لعف  أدبم  دـنتفگیم  هداد  تبـسن  بآ  تروص »  » هب ار  لمع  نیا  امدـق  دـیامن ، درس 

. دندیمانیم
دننکیم و لعف  یضعب  رد  یضعب  دننک  تاقالم  مهاب  نوچ  يرصنع  ماسجا  یعیبط :)» عامس  نف   » افـش هحفص 697  رد   ) دیوگیم انیس  نبا 

یگدوسرف يدـنک و  شنهآ  دـنکیم و  لعف  شزیت  ریـشمش  هکنانچ  لعفنم ، هدام  ببـسب  تسا و  لعاف  ناشتروص  ببـسب  اهنآ  زا  مادـکره 
دوخ عون  زا  ار  وا  دـنکیم و  هبلغ  يرگید  رب  یکی  ای  دـیآ : شیپ  رما  ود  زا  یکی  اـت  دراد  رارمتـسا  هراومه  لاـعفنا  لـعف و  نیا  و  دـباییم ،

هکیتروص تسا و  نئاک  میئوگیم  هدش  بلاغ  هکیتروص  تلاح  نیا  رد  دنازوسیم ؛ ار  نآ  دسرب  بوچب  نوچ  شتآ  هکنیا  لثم  دزاسیم ،
یهباشتم تیفیک  اهنآ  رد  هک  دـباییم  رییغت  نانچ  ود  ره  تیفیک  اـما  دـنکیمن ، هبلغ  يرگید  رب  یکی  هکنیا  اـی  تسا ؛ دـساف  هدـش  بولغم 

دنوـش جوزمم  مهاـب  نوـچ  نیبـگنا  هکرـس و  هکنیا  لـثم  دـنمانیم ، جازم  ار  هباـشتم  تیفیک  نآ  جازتـما و  ار  لـمع  نـیا  دـهدیم ؛ تـسد 
تـسد یلاعفنا  لعف و  مسج  ود  نآ  نایم  رگا  اـما  دراد . صاـخ  تیفیک  هکلب  نیبگنا ، هن  تسا و  هکرـس  هن  هک  دوشیم  تسرد  نیبگنکرس 

رگیدکی اب  رـصانع  هنوگچ  مینادب  میهاوخیم  نونکا  جازتما  هن  دنیوگیم  طالتخا  ار  نآ  دنزیمایب  مهب  ار  لفلف  کمن و  هکنیا  لثم  دـهدن ،
. دنروآیم دوجوب  ار  بکرم  ماسجا  هدش  بیکرت 

ناکم تسا و  زکرم  رد  كاخ  یعیبط  ناکم  تسا . نکاس  اجنآ  رد  هک  دراد  یعیبط  یناکم  هناگراهچ  رـصانع  زا  کـیره  دـنتفگیم  امدـق 
دوخ یعیبط  ناکم  زا  ار  یمـسج  رگا  تساوه و  هرک  رب  طیحم  همه و  يالاب  رد  شتآ  ناکم  بآ و  يور  اوه  ناکم  كاخ و  يور  رب  بآ 

یلماع دوشیم . نکاس  اجنآ  رد  ددرگیمرب و  تسوا  یعیبط  ناکم  هک  كاخ  هرک  هب  اددجم  میئامن  باترپ  اوهب  ار  یگنس  الثم  مینک  جراخ 
دوجوم وا  رد  هوق  نیا  هتفرن  كاخ  هرک  زکرمب  گنـس  هکیتقو  ات  مسج و  تاذ  رد  تسا  ياهوق  زا  ترابع  دوشیم  تکرح  نیا  ثعاـب  هک 

داجیا طوقـس  هوق  وا  رد  هک  تسا  یعیبط  ناـکمب  ندیـسر  تکرحب و  لـیم  نیمه  دربب و  نیمز  هرک  زکرم  اـت  ار  گنـس  دراد  لـیم  تسا و 
تکرح رگید  ياـجب  اـجنآ  زا  درادـن  لـیم  تسوا و  یعیبـط  ناـکم  اـجنآ  اریز  تسین  دوجوم  هوـق  نیا  رگید  نیمز  زکرم  رد  یلو  دـنکیم 

. دیامن
ار گنس  طوقس  تلع  زورما  اریز  درادن  یتوافت  هنوگچیه  مینادیم  هبذاج  هوق  تلعب  ماسجا  طوقـس  هرابرد  زورما  هک  هچنآ  اب  هیرظن  نیا  )

ثعاب هتـشاد و  دوجو  تسا  هدیـسرن  نیمز  زکرمب  گنـس  هکیتقو  ات  هوق  نیا  مینادیم و  دوشیم  لاـمعا  نیمز  زکرم  زا  هک  ياهبذاـج  هوق 
گنس طوقس  تکرح و 
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نآـب نیمز  فرط  زا  دوش  گنـس  شـشک  ثعاـب  هک  ياهوق  رگید  ددرگیم و  نکاـس  اـجنآ  رد  دیـسر  نیمز  زکرمب  هکنیمه  یلو  دوشیم 

اهنآ رد  دوخ  أدـبمب  ندیـسر  تکرحب و  لیم  نیا  یعیبط و  هوق  نیا  دـنیآرد  زیر  رایـسب  ءازجا  تروصب  رـصانع  رگا  یلو  دوشیمن ؛). دراو 
نآ زا  رتکچوک  ای  شاخـشخ  ياههناد  یتشردب  هدرک و  درخ  ار  الط  رگا  الثم  دننامب  یقاب  دوخ  یعیبط  ناکم  ریغ  رد  دنناوتیم  هدش و  مک 
رگا و  دوشیمن ؛ نیـشنهت  دتـسیایم و  بآ  يور  هدمآرد  رابغ  تروصب  هدـش و  هدـیئاس  يالط  هکیلاحرد  دـنوریمورف ، بآ  رد  میروآرد 

نآ زا  رتکچوک  يردق  ای  قاجنـس  هت  یتشردـب  یئاههناد  اعومجم  هدـش و  عمج  رگیدـکی  اب  اددـجم  هدـش  هدـیئاس  يالط  نیمه  زیر  ءازجا 
تعیبطب دنناوتن  هک  تسا  ماسجا  یعیبط  ياوق  فعـض  ببـس  ءازجا  ندش  زیر  سپ  دش ؛ دـنهاوخ  نیـشنهت  هتفر  ورف  بآ  رد  دـنهد  لیکـشت 

يدام طیحم  تمواقم  لیبق  زا  زین  يرگید  ياوق  هک  مینادیم  زورما   ) دـننک تکرح  تسا  اهنآ  زا  کیره  صوصخم  هک  یناکم  يارب  دوخ 
اب هدمآرد و  زیر  هداعلاقوف  تارذ  تروصب  دنناوتیم  یبآ  یکاخ و  ءازجا  بیترت  نیاب  دراد ؛) تلاخد  رما  نیا  رد  ماسجا  تکرح  ربارب  رد 

ناکمب میدرک  رکذ  هک  یتلعب  کیره  هدشن و  ادج  رگیدکی  زا  بکرم  مسج  نیا  ءازجا  دـنزاسب ، ار  یبکرم  مسج  هدـش  هتخیمآ  اوه  ءازجا 
، بیکرت دنـشاب  رتزیر  روبزم  ءازجا  ردق  ره  دنراد و  مزال  رتدنک  رایـسب  یتکرح  رتزارد و  ینامز  دندش  ادج  رگا  دـنوریمن و  دوخ  یعیبط 

رگیدکی زا  ناشندش  ادج  هتفرگ و  تروص  رتلماک  رتهب و  دنراد  مه  زا  هک  یتعیبط  زا  يرود  دوجو  اب  رگیدـکی  اب  اهنآ  ندـش  عمج  ینعی 
رد زیر  هداعلاقوف  ءازجا  تروصب  رـصانع  بکرم ، ماسجا  رد  هک  دـندوب  دـقتعم  امدـق  بیترت  نیاب  تفرگ  دـهاوخ  ماجنا  رترید  رتتخس و 

نودب اوه  بآ و  كاخ و  ءازجا  الثم  ینعی  دشابیم ، ظوفحم  رصانع  تروص  تابکرم  رد  رگید  ترابعب  هتـشاد و  رارق  رگیدکی  ترواجم 
تیاغ هطساوب  ار  هلکشتم  ءازجا  تسین  رداق  مشچ  اهتنم  دنـشابیم ، دوجوم  تخرد  گرب  کی  رد  لعفلاب  دنـشاب ، هداد  تیهام  رییغت  هکنیا 

سح دنیامن  طولخم  لماک  روطب  بادیفس  درگ  اب  رگا  ار  لاغذ  درگ  هکنیا  دننام  دهد ، صیخـشت  زیمت و  مه  زا  دنراد  هک  يزیر  يدرخ و 
: دیوگیم هرابنیا  رد  وطسرا  تسا ؛ يدیپس  یهایس و  نیب  دوشیم  كرد  هک  یگنر  دهد و  صیخشت  رگیدکی  زا  ار  نآ  ءازجا  دناوتیمن 

هحفـص  ) دـیدیم زیامتم  رگیدـکی  زا  ار  شتآ  اوه و  كاخ و  بآ و  تشوگ ، رد  صخـش  دوب ، توق  تیاـهن  رد  رـصب  سح  كاردا  رگا  »
(« یعیبط عامس  همجرت   698
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اب سامت  هطـساوب  روبزم  مسج  ءازجا  هدـیدرگ و  یماوق  ياراد  بکرم  مسج  دنتـسویپ ، رگیدـکیب  بیترت  نیاب  طیـسب  ماـسجا  هکنیا  زا  سپ 
. درک دنهاوخ  لاعفنا  لعف و  رگیدکی 

یکشخ زا  یتلاحب  عومجم  ددرگ  هتخیمآ  فیطل  یمسج  اب  فیثک  یمسج  ای  رت  یمـسج  اب  کشخ  یمـسج  رگا  هک  تسنیا  ماوق  ینعم  اما 
دنک ادیپ  هبلغ  ناشئازجا  هک  مادـکره  دـیآیم و  رد  دـشاب  جزتمم  تلاح  ود  نیب  طسوتم  هک  یمرن  یتخـس و  تفاطل و  تفاثک و  ای  يرت  و 

بلطم نیا  كرد  يارب  لاثم  نیرتهداس  ددرگیم . رتفیعـض  جازتما  رد  دشاب  رتمک  ناشئازجا  هک  مادکره  هدوب و  بلاغ  جازم  رد  نآ  ماوق 
. دوب دهاوخ  رتظیلغ  ای  رتقیقر  كاخ  ای  بآ  هبلغ  بسحرب  لگ  دندرگ  طولخم  رگیدکی  اب  كاخ  بآ و  رگا  هک  تسنیا 

تسا بیترت  نیاب  طیسب  ماسجا  ءازجا  لاعفنا  لعف و  رثا  رد  بکرم  مسج  کی  شیادیپ  اما 
44 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

سامت هسدنه  رد  هکنآ  حیضوت  دننکیم . ادیپ  سامت  رگیدکی  اب  دناهدمآرد  يزیر  رایسب  تارذ  تروصب  هک  روبزم  ماسجا  ءازجا  ادتبا  هک 
يدروم يارب  تسا  حالطـصا  سامت  عوضوم  نیا  رد  اما  تسین  روظنم  لاعفنا  لعف و  دشاب و  یکی  ناشتیاهن  رادقم  ود  هک  تسا  ینعم  نیاب 

رد اـهنآ  يدرـس  یمرگ و  دـندش  رواـجم  مهاـب  مسج  ود  نوچ  هک  تسنیا  لاـعفنا  لـعف و  زا  روـظنم  و  دـشاب ، راـک  رد  لاـعفنا  لـعف و  هک 
ازجا ندوب  طسوتم  ای  ندوب  فیعـض  ای  ندوب  بلاغ  بسحرب  يدرـس  یمرگ و  هنایم  طسوتم  تلاح  کی  عومجم  رد  هدرک و  ریثأت  رگیدکی 

رتکیدزن بلاغ  مسج  نآ  تیفیک  هب  طسوتم  تلاـح  دـشاب  رتداـیز  درـس  اـی  مرگ  ماـسجا  ءازجا  هک  هزادـنا  ره  دوشیم و  ادـیپ  رگیدـکی  اـب 
دیآیم دوجوب  یئازجا  عامتجا  زا  جازتما  سپ  تسا ؛ هباشتم  جزتمم  رد  دـنامیم و  یقاب  لاح  کیب  ازجا  نیا  نیب  اـم  تیفیک  دوب و  دـهاوخ 
عومجم زا  دـحاو  تلاـح  کـی  هکلب  هدرکن  كرد  هناگادـج  ار  کـیره  لاـح  اـهنآ  عومجم  رد  سح  یلو  دـنافلتخم  لاوـحا  ياراد  هک 

مسج رد  دنـشاب  اوه  بآ و  كاخ و  زا  ترابع  هک  رـصانع  دنمان و  جازم  ار  هباشتم  طسوتم و  تلاح  نیا  دباییمرد و  اهنآ  هفلتخم  تالاح 
. دننامیم یقاب  یئانتعا  لباق  نامز  جزمتم 

دوشیم هدید  میدق  یملع  بتک  رد  دایز  یلیخ  تاشقانم  اهثحب و  دوشیم  ماسجا  بیکرت  رد  لخاد  هنوگچ  هک  شتآ  رصنع  هب  عجار  اما 
نیا هلابند  تسا . هدوب  یملع  تایبرجت  تادـهاشم و  یـضعب  اب  مأوت  یفـسلف  تایرظن  تایـضرف و  هلـسلس  کی  اهنآ  همه  ساسا  اـنبم و  هک 
نامه دراد  یناـهج  ترهـش  هک  يوسنارف  فورعم  نادیعیبط  نوفوب  یتح  هدـش و  هدیـشک  اـپورا  رد  يدـالیم  مهدـجیه  نرق  اـت  تاـثحابم 

: دسیونیم دوخ  یعیبط  خیرات  باتک  لوا  دلج  رد  هکنانچ  تسا ؛ هداد  رارق  دوخ  ياههتشون  ساسا  ار  تایضرف 
هبلغ اهنآ  رد  بآ  كاخ و  هک  یماسجا  دـشابیم . دوجوم  ماـسجا  هیلک  بیکرت  رد  شیبومک  شتآ  اوه و  بآ و  كاـخ و  رـصنع  راـهچ  )

دوجوب ار  قارتحا  لباق  داوم  دـشابیم  بلاغ  اـهنآ  رد  شتآ  اوه و  هک  یماـسجا  هداد و  لیکـشت  ار  تباـث  تخـس و  فثاـکتم و  داوم  دراد 
(. دنروآیم

مامتب تسا  نکمم  دنتـسه  رارف  ود  ره  هک  شتآ  اوه و  هنوگچ  مینادـب  هک  تسنیا  تسه  اـجنیا  رد  هک  یگرزب  لاکـشا  : ) دـسیونیم سپس 
اوه و يدایز  رادقم  قارتحا  لباق  داوم  رد  اهنت  هن  هک  تسنیا  يارب  ماسجا  هیلک  میتفگ  هکنیا  دندرگ ؛ اهنآ  هلکـشتم  ءزج  هدـیبسچ و  ماسجا 

رادـیاپ تباـث و  رایـسب  قارتـحا و  لـباق  ریغ  هک  یماـسجا  یلو  دـنراد ، دوجو  رـصنع  ود  نیا  مه  داوم  ریاـس  رد  هکلب  تسا ، دوـجوم  شتآ 
(. تسا هدش  هدیبسچ  مکحم  یلیخ  روطب  اهنآ  رد  شتآ  اوه و  دنتسه ،

: دیوگیم دنکیم و  هسیاقم  رون  اب  ار  شتآ  دنک ، ادیپ  بلطم  نیا  تهج  یهیجوت  هکنیا  يارب  نوفوب 
و دوشیم ، شوماخ  رون  هجیتن  رد  هدیدرگ و  مسج  بذـج  زین  يدایز  رادـقم  هدـش و  سکعنم  نآ  زا  یتمـسق  دـباتب  یمـسجب  رون  هاگره  )
هک یتابرض  تلعب  ماسجا و  رد  ندش  رقتـسم  هطـساوب  بیترت  نیمهب  زین  شتآ  رـصنع  ددرگیم . ماسجا  بیکرت  رد  لخاد  رون  بیترت  نیاب 

.( ددرگیم شوماخ  رون  دننام  مهنآ  هدش و  ماسجا  ءزج  دروآیم  دراو  مسج  رادیاپ  تباث و  هدامب 
دقتعم میدـق  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  دـناهتفگ و  ار  بلاطم  نیمه  ریظن  هدرک و  هسیاقم  رگیدـکی  اب  ار  رون  شتآ و  نوفوب  دـننام  زین  امدـق 

رگید ءازجا  للخ  رد  مه  زا  ادـج  روطب  نوچ  اهتنم  تسا ، دوجوم  بکرم  ماـسجا  رد  رـصانع  ریاـس  ءازجا  اـب  هارمه  شتآ  ءازجا  هک  دـندوب 
: دیوگیم نینچ  هرابنیا  رد  يدادغب  تاکربلا  وبا  تسین . سوسحم  سمل  رد  نآ  ترارح  اذل  دشابیم  قرفتم 

45 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
زا سپ  تسا و  درـس  سمل  رد  اهگنـس  ریاس  دننام  هکنآ  لاح  دنامیم و  یقاب  يدـیدم  تدـم  کهآ  گنـس  رد  شتآ  هک  مینیبیم  نایعب  )

هدرک و لعتـشم  ار  درگوگ  دوشیم و  رهاظ  دوب  نومک  لاـحب  وا  تعیبط  رد  هک  یـشتآ  میتخیر ، کـهآ  گنـس  نیا  يور  بآ  هک  یتدـم 
روطب گنس  جرف  للخ و  رد  شتآ  هکنیا  تلع  و  دنکیم ، قرتحم  تسا  قارتحا  لباق  هک  ار  يزیچ  دزپیم و  تسا  نتخپ  لباق  هک  ار  يزیچ 
هدوب یفخم  سح  زا  هکلب  هدـیدرگن  رهاظ  مهنآ  ءازجا  ترارح  هدـشن و  شوماخ  يدـیدم  تدـم  رد  اوه  يدرـس  اـب  هدـنام و  یقاـب  نومک 

؛ دوشیم رهاـظ  میتـخیر  نآ  رب  بآ  هکنیا  ضحمب  تسا و  دوجوم  رگید  ءازجا  لـلخ  رد  مه  زا  ادـج  روطب  قرفتم و  ءازجا  نآ  هک  تسنیا 
رهاظ اهوب  اهمعط و  اهگنر و  لاعفنا و  لعف و  رد  نآ  رثا  ددرگیم و  هتخیمآ  تاجزتمم  رگید  اب  هدش و  لخاد  جازم  رد  شتآ  قیرط  نیمهب 

.( ددرگیمن مه  فیعض  تدورب  ببسب  دوشیمن و  مک  ءازجا  ترارح  و  تسا ، دوهشم  تاجزتمم  عاونا  رد  هکنانچ  دوشیم ،
: تسا مسق  هن  دوشیم ) ادیپ  رصانع  جازتما  زا  هک  یتیفیک  ینعی   ) جازم میئوگ  ثحب  نیا  همتاخ  رد 

رد اهنآ  هک  دشاب  هدرک  لعف  ردق  نامه  رگید  ياهرـصنع  رد  يرـصنع  ره  ینعی  تسا  قلطم  لادتعا  درادن  یجراخ  دوجو  هکنآ  مسق  کی 
تیفیک ود  اهنآ  زا  کـیره  رد  هک  تسا  طیـسب  جازم  مه  مسق  راـهچ  دـشاب . هتـشادن  هبلغ  يرگید  رب  ناـشتیفیک  مادـکچیه  دـناهدرک و  وا 

دـنمانیم و تسا  بلاغ  هک  یتیفیک  مانب  ار  جازم  نآ  تسا و  بلاغ  یکی  رگید  داـضتم  تیفیک  ود  زا  دـنلدتعم و  تیفیک  راـهچ  زا  داـضتم 
داضتم تیفیک  ود  ره  زا  اهنآ  رد  هک  تسا  بکرم  جازم  مه  مسق  راهچ  کـشخ . جازم  رتجازم ، مرگ ، جازم  درـس ، جازم  زا  دـنترابع  اـهنآ 

. رت درس و  جازم  کشخ ، درس و  جازم  رت ، مرگ و  جازم  کشخ ، مرگ و  جازم  زا : دنترابع  اهنآ  دشاب و  بلاغ  یکی 
رد هحفـص 711 ) یعیبط  عامـس   ) هدروآ افـش  باتک  رد  هرابنیا  رد  انیـس  نبا  هک  ار  یترابع  همجرت  بلطم  ندش  رتنـشور  حیـضوت و  يارب 

: تسنیا نآ  مینکیم و  رکذ  اجنیا 
درس ار  مرگ  مسج  درس  مسج  هک  دنکیم  مرگ  رادقم  نامهب  ار  درـس  مسج  مرگ  طیـسب  مسج  هک  تسنیا  ای  تسا  هجو  دنچ  رب  جازم  نیا  »

ار جازتما  مسق  نیا  یکشخ و  يرت و  تدش  نایم  نینچمه  دشاب و  یمرگ  يدرـس و  تدش  نایم  هطـساو  هک  دوش  ثداح  یتلاح  ات  دنکیم 
یکـشخ يرت و  نایم  دشاب و  يدرـس  یمرگ و  نایم  طقف  لادتعا  رگا  اما  درادن ) دوجو  جراخ  رد  قلطم  لدـتعم   ) دـنیوگیم قلطم  لدـتعم 

دشاب سوکعم  رما  رگا  دنمانیم و  کشخ  جازم  ار  نآ  دشاب  بلاغ  یکشخ  رگا  ای  دنیوگیم  رت  جازم  ار  نآ  دشاب  بلاغ  يرت  هکلب  دشابن 
دنیوگیم درس  ای  مرگ  ار  جازم  دشاب  بلاغ  يدرس  ای  یمرگ  ینعی  دشاب  يرت  یکـشخ و  نایم  هکلب  هدوبن  يدرـس  یمرگ و  نایم  لادتعا  و 

ود هدـیدرگ و  بلاغ  داضتم  فرط  ود  زا  یکی  هک  هدـش  عقاو  نینچ  لاعفنا  لعف و  اهنآ  رد  تسا و  جراـخ  قلطم  لادـتعا  زا  اـهجازم  نیا  و 
لادـتعا هک  تسنیا  نآ  تسا و  بکرم  هک  تسه  رگید  مسق  راهچ  طیـسب  جازم  مسق  راهچ  نیا  لباقم  رد  تسا . هتفای  لادـتعا  رگید  فرط 

يدرـس مه  ای  یکـشخ  مه  دشاب و  یمرگ  مه  ینعی  دشاب  راک  رد  هبلغ  ود  هک  دشاب  هتفای  رارقتـسا  نانچ  هکلب  دشابن  داضتم  فرط  ود  نایم 
. يرت دشاب و  يدرس  مه  ای  يرت  دشاب و  یمرگ  مه  ای  یکشخ  مه  دشاب و 

.« بکرم جازم  راهچ  طیسب و  جازم  راهچ  لدتعم و  یکی  دوشیم  جازم  هن  اعمج  سپ 
46 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

دیآ دیدپ  هنوگچ  تسا و  زیچ  هچ  هک  جازم  ندرک  دای  ردنا  باب 1 -

دنیوگ زین  رصانع  دنیوگ و  ناکرا  ار  نآ  هک  هیام  راهچ  زا  تسا  هتشرس  هتخیمآ و  تسهام  هرک  يوسورف  هک  یمـسج  ره  هک  تسناد  دیابب 

یتنس بط  يرظن  ینابم  www.Ghaemiyeh.comلوصا و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 58زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


و [ 53] دـنیوگ زین  تعیبـط  دـنیوگ و  تروـص  ار  تیفیک  نیا  اـمکح  دـشاب و  یگنوـگچ  یـسراپب  تـیفیک  تـسا و  یتـیفیک  ار  هیاـم  ره  و 
دـنارگیدکی و فلاـخم  اـهتیفیک  نیدـب  راـهچ  ره  و  [ 55] تسناـسکی اـههیام  همه  رهوـگ  و  [ 54] دـنرگیدکی دـض  راهچ  ره  اـهتیفیک 

[57] اهرهوگ و  [ 56] تسا هدننکرثا  اهتیفیک 

ص46 نتم ؛  یتنس ؛  بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
47 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

دـض ود  هک  هاگره  دنریذپرثا و  رگیدکی  تیفیک  زا  اهرهوگ  دننک و  رثا  رگیدکی  رهوگ  ردنا  شیوخ  تیفیکب  کیره  و  [ 58] هدنریذپ رثا 
رب هبلغ  هک  ار  نآ  دـنیوگ و  نیاـک  تسا  هدوب  ار  وا  هبلغ  توق و  هک  ار  نیا  دـیآ  رتیوق  دـنک و  هبلغ  یکی  رگا  [ 59] دننک رثا  رگیدکی  ردنا 
لاح زا  ود  ره  رهوگ  دننک و  رثا  رگیدکی  رهوگ  ردنا  کیره  دنشوکزاب و  رگیدکی  اب  تیفیک  ود  رگا  و  [ 60] دنیوگ دساف  تسا  هدوب  يو 

زا رگا  و  [ 61] دنیوگ جازم  ار  نآ  دیآ  دیدپ  هنایم  یتیفیک  دوش و  هتـسکش  ود  ره  توق  تلاحتـسا  نیدب  دنیوگ و  تلاحتـسا  ار  نآ  ددرگب 
دنیآ ربارب  دنشوکزاب و  رگیدکی  اب  تیفیک  ود  رت  مراهچ  کشخ و  مّیس  درـس و  مود  تسا و  مرگ  یکی  هک  تسا  ناکرا  هک  تیفیک  راهچ 
رگید تیفیک  ود  نیا  دشاب و  لدتعم  دیآ  ربارب  هک  تیفیک  ود  نآ  ردنا  جازم  رتفیعـض  یکی  دیآ و  رتیوق  یکی  دـنامب  هک  رگید  ود  نآ  و 

رب یکشخ  دنشاب و  لدتعم  یمرگ  يدرس و  رد  رگا  هکنانچ  دنناوخ  زاب  رتیوق  تیفیک  نیدب  ار  جازم  رتفیعض  رگید  دیآ و  رتیوق  یکی  هک 
48 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

دشاب لدتعم  یکشخ  يرت و  ردنا  رگا  تسا و  رت  جازم  دنیوگ  دنک  هبلغ  یکـشخ  رب  يرت  رگا  تسا و  کشخ  جازم  دنیوگ  دنک  هبلغ  يرت 
درفم جازم  ار  اهجازم  عون  نیا  تسا  درـس  جازم  دنیوگ  دنک  هبلغ  یمرگ  رب  يدرـس  رگا  تسا و  مرگ  جازم  دـنک  هبلغ  يدرـس  رب  یمرگ  و 

تسین و نوزفا  راهچ  نیا  زا  ناکرا  هکنآ  رهب  زا  تسین  درفم  جازم  نیا  زا  نوزفا  دمآ و  هدرک  دای  هک  تسا  درفم  جازم  راهچ  نیا  دنیوگ و 
مرگ و دـیآ : دـیدپ  بکرم  جازم  راـهچ  بولغم  ود  دوش و  بلاـغ  تیفیک  ود  نکیل  دـنیاین  ربارب  رگیدـکی  اـب  یتیفیک  ود  چـیه  هک  هاـگره 

دنک بجاو  ددـنب  تروص  مجنپ  جازم  رگا  هکنآ  رهب  زا  تسین  نکمم  نیا  زا  رتنوزف  رت و  درـس و  کشخ و  درـس و  رت و  مرگ و  کـشخ و 
یجازم هک  تسین  نکمم  هکنآ  رهب  زا  تسا  لاحم  نیا  بولغم و  مه  دـشاب و  بلاغ  مه  لاح  کـی  ردـنا  تیفیک  کـی  جازم  نآ  ردـنا  هک 

ره دنـشوکزاب و  رگیدکی  اب  تیفیک  راهچ  ره  اهمسج  یـضعب  ردـنا  هک  تسا  نکمم  و  رت ؛ کشخ و  دـشاب  یجازم  ای  درـس  مرگ و  دـشاب 
دوش هدرک  هاگن  اهجازم  ردنا  نوچ  سپ  یقیقح  لدتعم  ای  دنیوگ  نیتسار  لدتعم  ار  نآ  هک  دـیآ  دـیدپ  تسار  یتیفیک  ات  دـنیآ  ربارب  راهچ 

نیتسار لدـتعم  یلقع  تمـسق  يور  زا  لدـتعم  جازم  دـمآ و  هدرک  دای  هکنانچ  بکرم  راـهچ  درفم و  راـهچ  لدـتعم و  یکی  تسا  هن  جازم 
نیا دشاب و  ربارب  رگیدکی  اب  اهتیفیک  توق  دشاب و  تسار  اتـسار  يو  ردنا  ناکرا  يازجا  بیکرت  هک  دشاب  يزیچ  نیتسار  لدتعم  دشاب و 

ره هک  دشاب  نانچ  نیا  یتیفیک و  ره  زا  تسا  یمادنا  ره  شخب  یمامت  لدـتعم  ینعم  نابیبط  کیدزن  تسین و  دوجوم  ناهج  ردـنا  لادـتعا 
دیدپ دیاش  ار  وا  هک  یجازم  دشاب و  هتفای  يرت  یکـشخ و  يدرـس و  یمرگ و  زا  دـیآ  راکب  ار  وا  هکنادـنچ  [ 62] ناسکی اهمادنا  زا  یمادنا 

یمادنا جازم  هک  دح  نادب  ددرگب  یمادنا  جازم  رگا  تسا و  هصاخ  یلادتعا  یجازم و  ار  ناسکی  اهمادنا  زا  یمادـنا  ره  هکنآ  رهب  زا  هدـمآ 
رگا هکنانچ  دوش  لطاب  وا  لادتعا  دریگ  رگید 

49 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
لطاب نت  همه  لادتعا  ببـس  نادب  دوش و  لطاب  ناوختـسا  لادـتعا  دریگ  رگج  جازم  ای  [ 63] دریگ زغم  جازم  ددرگب و  ناوختـسا  جازم  الثم 

دای باب  نیا  رخآ  ردنا  هکنانچ  دشاب  شیوخ  صاخ  لادتعا  جازم و  رب  کیره  وا  ياهمادـنا  هک  تسنآ  نت  همه  لادـتعا  هکنآ  رهب  زا  دوش 
ددرگب و دـح  نآ  زا  رگا  دـشاب و  لدـتعم  دـشاب  دـح  نادـب  هک  هاگره  تسا و  يّدـح  نت  ره  ردـنا  ار  یمادـنا  ره  جازم  و  [ 64] دوش هدرک 

راگدیرفآ زا  تسگرزب  یتیانع  تسا  هدش  هتخاس  هنوگنیدب  هک  اهمادـنا  لادـتعا  نیا  و  [ 65] دوش لطاب  وا  لادتعا  دـتفا  رتسپزاب  رتشیپ و 
یمادنا جازم  دنک و  يربارب  دـشوکزاب و  غامد  نوچ  رت  درـس و  یمادـنا  جازم  اب  لد  نوچ  کشخ  مرگ و  یمادـنا  جازم  ات  یلاعت  كرابت و 

دنک يربارب  رگیدـکی  اب  همه  اهمادـنا  جازم  نوچ  اـت  دـنک  يربارب  ناوختـسا  نوچ  کـشخ  درـس و  یمادـنا  جازم  اـب  رگج  نوچ  رت  مرگ و 
هکنانچمه هک  تسناد  دیابب  دشاب و  تسرد  نادب  نت  نآ  هک  یلادتعا  نکیل  نیتسار  لدـتعم  هن  [ 66] دشاب لدتعم  یجازم  ار  نت  ره  یگمه 

هک قلخ  رازه  نیدنچ  زا  تسا و  صاخ  یلادتعا  یجازم و  ار  نت  ره  تسا  صاخ  یجازم  ار  یمادنا  ره 
50 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

دنشاب يرهـش  رد  هک  نت  رازه  نیدنچ  زا  هک  ینیبن  دشابن  تسا و  هدوبن  تسار  اتـسار  جازم  کیب  نت  ود  زگره  تسا  هدیرفآ  یلاعت  يادخ 
یتشز و یبوخ و  يرازن و  یهبرف و  ندروخ و  رایسب  یشروخ و  مک  یلددب و  يروالد و  یناوتان و  یئاناوت و  انهپ و  الاب و  ار  نت  ود  زگره 
زا نیا  تسا و  اهجازم  يدوزفارب  ببسب  همهنیا  يدوزفارب  دنامن و  مهب  ود  چیه  اهگنر  اهزاوآ و  اهتداع و  اهوزرآ و  یکریزان و  یکریز و 

دسانشب دوز  ار  دنزرف  انشآ و  هناگیب و  شیوخ و  نمشد و  تسود و  یـسکره  ات  یلاعت  كرابت و  تسا  راگدیرفآ  تمحر  تردق و  لامک 
یئاوه ره  یمیلقا و  ره  نامدرم  نینچمه  و  نیمحارلا . محرا  نیملاعلا و  بر  هّللا  كرابتف  دناتـسن  دـمحا  دـشاب  رفعج  هک  ار  یقح  الثم  ات  و 

ار بالقـص  نامدرم  دنـشاب و  تسردنت  نادـب  هک  تسا  یلادـتعا  یجازم و  ار  ناتـسودنه  نامدرم  الثم  تسا  صاخ  یلادـتعا  یجازم و  ار 
ددرگ رامیب  دتفیب و  لادتعا  زا  دوش  یبالقص  جازمب  ددرگب و  جازم  ار  ودنه  رگا  دنـشاب و  تسردنت  نادب  تسا و  رگید  یلادتعا  یجازم و 

. ددرگ رامیب  دتفیب و  لادتعا  زا  نینچمه  دوش  ودنه  جازمب  یبالقص  رگا  و 
: درکناوت سایق  هجو  تشه  اب  يور  تشه  زا  لدتعمان  اب  ار  لدتعم  و 

رگید جازم  اـب  ار  [ 67] مدرم جازم  رگا  هکناـنچ  دـننک  ساـیق  تسوا  نوریب  هچره  جازم  اـب  تادوجوم  عاونا  زا  عون  کـی  جازم  هکنآ  یکی 
. دشاب مدرم  جازم  لدتعم  جازم  دننک  سایق  [ 68] دساف نیاک و  تادوجوم 

ار مدرم  جازم  لادـتعا  هک  تسناد  دـیابب  تسخن  سایق  نیردـنا  و  [ 69] دـننک سایق  وا  عون  دارفاب  مه  ناـسنا  عون  زا  ار  یـصخش  هکنآ  مود 
رگا هک  تسیدح  ار  یفرط  ره  تسا و  فرط  ود  ار  يدوزفارب  نیا  تسا و  رایـسب  نامدرم  اهجازم  ردنا  يدوزفارب  ینعی  خارف  تسا  یـضرع 
هنایم نیا  دـشاب و  هنایم  کشیب  ار  فرط  ود  نیا  دـنامن  یگدـنز  لاـح  رب  دوش و  نوریب  یمدرم  جازم  زا  دـتفا  نوریب  دـح  نآ  زا  یـصخش 

. دشابن لدتعم  هنایم  نیا  اب  سایقب  دراد  فارطاب  لیم  هچنآ  دشاب و  لدتعم  دراد  فارطاب  لیم  هچنآب  سایقب 
51 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

یضرع ار  فانصا  لادتعا  تسا  یضرع  ار  صاخشا  لادتعا  هکنانچمه  و  [ 70] دننک سایق  عون  نآ  فانصاب  یعون  زا  ار  یفنص  هکنآ  میس 
دـیآ و دـیدپ  یطـسو  فرط و  ود  کشیب  دـننک  سایق  رگیدـکی  اب  ار  فانـصا  نوچ  و  [ 71] تسین یخارف  نادـب  ضرع  نیا  نکیل  تـسا 

. دشاب فرط  ود  ره  زا  رتلدتعم  فارطاب  سایقب  دشاب  طسو  هک  یفنص 
دیآ دیدپ  طسو  فرط و  ود  نانچمه  صاخشا  ردنا  [ 72] دننک سایق  شیوخ  فنص  نآ  صاخشاب  مه  یفنص  زا  ار  یصخش  هکنآ  مراهچ 

. دشاب رتلدتعم  فنص  نیا  فارطا  اب  سایقب  فنص  نیا  زا  طسو  نیا 
اب سایقب  دشاب و  لدتعم  وا  نت  اب  سایقب  صخـش  نآ  جازم  [ 73] دننک سایق  وا  فنص  زا  مه  یصخش  اب  یفنص  زا  ار  یـصخش  هکنآ  مجنپ 

. تسا هدمآ  هدرک  دای  هکنانچ  تسا  هصاخ  یلادتعا  یجازم و  ار  یصخش  ره  هکنآ  رهب  زا  دشابن  لدتعم  رگید  یصخش 
دـشابن لدتعم  رگید  یمادنا  اب  سایقب  دشاب و  لدـتعم  شیوخ  قح  ردـنا  یمادـنا  ره  جازم  دـننک  سایق  رگیدـکی  اب  ار  اهمادـنا  هکنآ  مشش 

قح ردنا  ار  ناوختسا  جازم  نیا  دشاب  اهمادنا  همه  یکشخ  زا  شیب  وا  یکشخ  دشاب و  کشخ  درس و  هک  تسنآ  ناوختسا  لادتعا  هکنانچ 
همه يرت  زا  شیب  وا  يرت  دشاب و  رت  درـس و  هک  تسنآ  غامد  لادتعا  نینچمه  دشابن و  لدـتعم  اهمادـنا  رگید  اب  سایقب  دـشاب و  لدـتعم  وا 

. دشابن لدتعم  اهمادنا  رگید  اب  سایقب  تسا و  لدتعم  غامد  قح  ردنا  جازم  نیا  دشاب  اهمادنا 

یتنس بط  يرظن  ینابم  www.Ghaemiyeh.comلوصا و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 58زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


52 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
جازم دننک  سایق  رگید  صاخشا  اب  ار  صخش  نیا  رگا  دشاب  یلادتعا  نیرتیمامت  رب  وا  ياهمادنا  همه  جازم  هک  دشاب  یصخش  هکنآ  متفه 

. دشاب رتلدتعم  وا 
رمع راگزور  زا  يراگزور  نیرتلدتعم  ردنا  دشاب و  یفنـص  نیرتلدتعم  زا  دمآ  هدرک  دای  متفه  رابتعا  ردنا  هک  صخـش  نیا  هکنآ  متـشه 

. دیآ هدرک  دای  رمع  ياهلاس  جازم  باب  ردنا  هکنانچ 
مدرم فانـصا  هک  هاگره  دشاب و  رتلدتعم  نامدرم  جازم  دننک  سایق  مهب  ار  ناویح  تابن و  دامج و  عاونا  جازم  هاگره  هک  تسناد  دـیابب  و 

نوچ ددرگنب  ینیمز  ياه  ببس  زا  یببسب  ناشیا  نکسم  جازم  هکنآ  طرـشب  دنـشاب  رتلدتعم  اوتـسا  طخ  نامدرم  دننک  سایق  رگیدکی  اب  ار 
یفنـص نیرتلدـتعم  زا  صخـش  نیرتلدـتعم  نامدرم  صاخـشا  زا  مراـهچ و  میلقا  ناـمدرم  ناـشیا  سپ  زا  و  [ 74] نآ ریغ  اـیرد و  هوـک و 

فک تسوپ  تسوپ  یگمه  زا  تسا و  رتکیدزن  نیتسار  لادتعاب  تسوپ  هکنآ  رهب  زا  تسرتلدتعم  تسوپ  مدرم  ياهمادنا  زا  و  [ 75] دندوب
[76] نک حـیبست  تشگنا  رـس  تسوپ  ناتـشگنا  ياهرـس  ياـهتسوپ  هلمج  زا  ناتـشگنا و  ياهرـس  تسوپ  تسد  فک  تسوپ  زا  تسد و 
اـهگر و نآ  ترارح  هتفاـب و  کـیراب  ياـهگر  اـهبصع و  فیل  زا  تسا  یمـسج  تسوـپ  هکنآ  رهب  زا  تسا ، رتـکیدزن  نیتـسار  لادـتعاب 

نکمم ببس  نیدب  هدمآ و  دیدپ  لدتعم  یجازم  ناشیا  نایم  تسا و  هتـشگ  لدتعم  رگیدکی  زا  اهبصع  فیل  يدرـس  نآ و  نوخ  ترارح 
هکنانچ دباین  یهاگآ  نآ  سمل  زا  دشابن  بلاغ  يرگید  رب  کیچیه  هکنانچ  دنزیمایب  تسا  راتسار  هک  مرگ  درـس و  بآ  زا  مدرم  هک  تسا 

[78] شیر ای  دنراد  [ 77] یتحارج مدرم  هک  دشاب  رایسب 
53 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

ربخ لاح  نآ  رد  ددرگ و  هدولآ  وا  نت  دوش و  هداشگ  نوخ  گر  رس  زا  ای  شیر  نآ  زا  ای  تحارج  نآ  زا  باوخ  رد  دنـشاب و  هدز  گر  ای 
دوش هداشگ  شیر  زا  تحارج و  زا  هچنآ  ترارح  نوخ و  ترارح  هکنآ  رهب  زا  دوش  درس  نوخ  دبایب و  يرت  هک  ینامز  زا  سپ  رگم  درادن 

درادـن ربـخ  نآ  سمل  زا  ددرگن  يو  زا  رتدرـس  رتمرگ و  اـت  دـباین و  دراد  وا  جازم  هک  يزیچ  سمل  سح  مدرم  نت  دراد و  مدرم  نت  جازم 
ياهزیچ یگنوگچ  زا  نداد  ربخ  نتفایردب و  دشاب  وا  روتـسد  ات  درک  رتکیدزن  نیتسار  لادتعاب  ار  مدرم  تسوپ  یلاعت  كرابت و  راگدـیرفآ 

نیا هکنآ  رهب  زا  تشگنا  رسب  هصاخ  دنیامزآ  تسد  فکب  ار  اهزیچ  یتشرد  یمرن و  يدرس و  یمرگ و  مدرم  هک  تسنیا  رهب  زا  یندوسب و 
دوز و دسانـشب  دـنک  لیم  وا  يوسب  هک  ار  يزیچ  ره  ات  دـنکن  لیم  يوس  چـیهب  هک  تسا  یمکاح  نوچ  تسرتلدـتعم و  وا  تسوپ  زا  هراـپ 

یمرگ نوچ  ات  یلاعت  كرابت و  راگدیرفآ  زا  تسا  گرزب  یتیانع  نیا  تستشگب و  دنچ  لادتعا  زا  تسا و  هنوگچ  زیچ  نآ  هک  دنک  مکح 
نت ردنا  هک  ار  طالخا  ار و  مدرم  مرگ  ياهمادنا  نوچ  دزاسب و  نآ  ریبدت  دراد و  هاگن  ود  ره  زا  ار  نتشیوخ  دسر  وا  تسوپب  اوه  يدرس  و 

هک نوخ  سپ  ارفص  سپ  رگج  سپ  دشاب  اهنایرش  ردنا  هک  نوخ  سپ  دشاب  همه  زا  رتمرگ  وا  لد  دننک  سایق  تشگنا  رس  تسوپ  اب  تسوا 
ار طالخا  ار و  درـس  ياهمادنا  [ 79] نوچ تسوپ و  سپ  رگید  ياهگر  سپ  نایرـش  ياهگر  سپ  تشوگ  سپ  دـشاب  رگید  ياـهگر  ردـنا 

مغلب دننک  سایق  نآب 
54 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

هناش رس  رب  یپ و  زا  رتتخس  ناوختسا و  زا  رتمرن  تسا  يزیچ  فورـضغ  فورـضغ و  سپ  ناوختـسا  سپ  يوم  سپ  دشاب  همه  زا  رتدرس 
عاخن سپ  بصع  سپ  [ 82] ءاشغ سپ  [ 81] رتو سپ  [ 80] طابر سپ  دشاب  رتادیپ  اهولهپ  ناوختسا  رس  رب  هنیس و  ناوختسا  رـس  رب  تسد و 

ياهمادنا نوچ  یلاعت و  هّللا  ءاش  نا  دیآ  هتفگ  تساههلـضع  نتخانـش  ردنا  هک  مراهچ  راتفگ  زا  مود  وزج  زا  اهمان  نیا  حرـش  غامد و  سپ 
سپ رگج  سپ  شـش  سپ  یهبرف  سپ  [ 85] غامد سپ  [ 84] نوخ سپ  [ 83] تسا مغلب  تسخن  دننک  سایق  ناتـشگنا  رـس  اب  ار  طالخا  رت و 
سپ تسا  يوم  تسخن  دـننک  هسیاقم  نآ  اب  ار  کشخ  ياهمادـنا  نوچ  لد و  تشوگ  سپ  هدرگ  تشوگ  سپ  هلـضع  تشوگ  سپ  زرپس 

زا تکرح . سح و  ياهبـصع  سپ  لد  سپ  تـکرح  ياهلـضع  سپ  گر  سپ  ءاـشغ  سپ  رتو  سپ  طاـبر  سپ  فورـضغ  سپ  ناوختـسا 
دنوـیپ داـهن و  هک  هاـگره  رتکـشخ و  يوـم  تسا و  رت  رتمغلب  مه  رتدرـس و  مغلب  تسا و  رتمرگ  لد  مدرم  نت  زا  هک  تسناد  ناوـت  اـجنیا 

نآ راک  اهمادنا و  همه  توق  دشاب  لادـتعاب  همه  ناسکی  ياهمادـنا  جازم  دـشاب و  تسرد  نآ  ریغ  ياپ و  تسد و  نوچ  بکرم  ياهمادـنا 
ياهمادـنا داهن  دـیآ و  دـیدپ  مادـنا  نآ  راک  رد  توق و  رد  یللخ  هزادـنا  نادـب  ددرگب  یجازم  ای  يداهن  هک  هاگره  دـیآ و  مامت  تسرد و 

ار و یمادنا  تسرد  ار و  یتسردنت  هک  تسناد  ناوت  اجنیا  زا  سپ  دشاب  لدتعم  ناسکی  ياهمادـنا  جازم  هک  دـشاب  تسرد  تقونآ  بکرم 
تسه و ار  کیره  هک  هصاخ  یلادـتعاب  دـشاب  لدـتعم  همه  ناسکی  ياهمادـنا  جازم  هک  تسنآ  نیتسخن  ببـس  ار  یمادـنا  ره  راک  یمامت 

. دشاب ناصقن  يرامیب و  یتسس و  همه  ددرگب  لادتعا  نآ  زا  هچره 

یعیبط گرم  نتخانش  رمع و  ياهلاس  جازم  نتخانش  ردنا  باب 2 -

هراشا

: تسا شخب  راهچ  رب  مدرم  رمع 
55 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

. دشاب لاس  هدزناش  هدزناپ و  شیبامک  اب  نیا  تسندوزف و  ندیلاب و  ندرورپ و  راگزور  شخب  لوا 
نآ زا  سپ  دوـش  ماـمت  ندـیلاب  ندوزف و  تدـم  نیا  رد  دـشاب و  یگلاـس  یـس  تدـم  اـت  نـیا  تـسا و  یگزاـت  یگدیـسر و  راـگزور  مود 

زونه راگزور  نیا  ات  لاس و  لهچ  ات  ار  یـضعب  دشاب و  لاس  جنپ  یـس و  تدم  ات  نیا  دنامب و  دش  مامت  هک  نادب  تسا و  كدنا  يراگزور 
. دشاب یناوج  راگزور 

تصش تدم  ات  نیا  دشاب و  يو  اب  یناوج  توق  زا  هرهب  راگزور  نیا  رد  دنناوخ و  يوم  ود  یسراپب  ار  یلهک  تسا و  یلهک  راگزور  موس 
. دشاب لاس 

تلیـضف و  دشاب . هدرک  ریدقت  یلاعت  دزیا  هک  رمع  رخآ  ات  دیآیم  دیدپ  اهتوق  یتسـس  راگزور  نیا  ردنا  دشاب و  يریپ  راگزور  نآ  زا  سپ 
دیآ ربارب  یلهک  یناوج و  یکدوک و  رمع  اب  دسر و  لاس  تصش  یمامتب  ناشیا  رمع  تدم  هک  دنشاب  نامدرم  یضعب  هک  تسنآ  يریپ  رمع 

. لج زع و  هّللا  نذاب  دسر  لاس  تسیب  دص و  هب  ناشیا  رمع  هلمج  و 
ياهلاس کیدزن  زا  دـشاب و  رت  مرگ و  یگدیـسر  راگزور  کیدزن  اـت  یگدیـسران  یکدوک و  یلفط و  ياـهلاس  ردـنا  مدرم - نت  جازم  اـما 

دشاب و کشخ  مرگ و  وا  جازم  یناوج  راگزور  ردنا  سپ  یناوج  ياهلاس  رخآ  ات  دشاب  شیوخ  لاح  رب  یمرگ  دوشیم و  رتمک  یگدیسر 
يرت يرایـسب  ببـسب  یکدوک  راگزور  ردنا  نکیل  دشاب  هدوب  یکدوک  یلفط و  ردنا  هک  تسا  یمرگ  نامه  دشاب  ار  ناوج  هک  یمرگ  نیا 
نینچ هکنآ  اب  دـیامن و  رتنوزفا  یمرگ  دوش و  جرخ  یـضعب  اهیرت  نآ  دـسر  یناوج  ياهلاسب  نوچ  دـیامنن و  تسه  هک  نادـنچ  یمرگ  نآ 

مرگ يریپ  اب  سایقب  دشاب و  کشخ  مرگ و  یکدوک  اب  سایقب  نکیل  دشاب  رمع  ياهلاس  همه  زا  رتلدتعم  یناوج  ياهلاس  ردنا  مدرم  دیامن 
دـشاب هک  يرت  نآ  دشاب و  مک  تخـس  یگداز  ردام - يرت  يریپ  ردـنا  دـشاب و  نوزف  يدازردام  يرت  یلفط  ردـنا  هکنآ  رهب  زا  دـشاب  رت  و 

دشاب و هدش  مک  رایـسب  ود  ره  يرت  یمرگ و  دسر  یلهک  راگزورب  نوچ  ات  دوشیم  رتمک  یگلاس  جنپ  یـس و  سپ  زا  دـشاب و  بیرغ  يرت 
نانچمه یلصا  يرت  یمرگ و  یقاب  دسر  يریپ  راگزورب  هک  یگلاس  تصش  سپ  زا 

56 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
هکنانچ تسا  يرت  یمرگ  هیام  هکنآ  رهب  زا  تسا  يرورـض  یگلاس  جنپ  یـس و  زا  سپ  یمرگ  ندـیهاک  نیا  رمع و  رخآ  ات  دوشیم  رتمک 

اوه یتخل  ار  یلصا  ياهیرت  هکنآ  ببسب  نینچمه  سپ  دوشیم  رتمک  غارچ  غورف  دوشیم  رتمک  نغور  نوچ  تسا  نغور  غارچ  غورف  هیام 
دزادـگیم و دـننک  مدرم  هک  اهراک  اهتکرحب و  یتخل  ار و  نغور  غارچ  غورف  هکناـنچ  دـنکیم  جرخ  یلـصا  یمرگ  ار  یتخل  دناتـسیم و 
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هتـسویپ اهجرخ  نیا  دوشیم و  هدـنکارپ  دریذـپیم و  لیلحت  اهیداشب  یتخل  دوشیم و  کـشخ  اـهمغ  اههشیدـناب و  یتخل  دوشیم و  جرخ 
نوچ دوشیم و  رتمک  ماعط  ندـیراوگ  دـیآیمرب  راـگزور  دـنچره  هکنآ  رهب  زا  دوشیمن  زاـب  ياـجب  ماـمت  نآ  لدـب  اهاذـغ  زا  دـشابیم و 

ات دوشیم  رتمک  یمرگ  دـیازفایم و  بیرغ  يرت  نکل  دـسرن  زاـب  هاـگیاجب  دوشن و  دـشاب  هدـش  جرخ  هچنآ  لدـب  دـشاب  رتـمک  ندـیراوگ 
نآ هکنآ  يور  زا  مه  كدنا و  تخـس  ترارح  نیا  دشاب و  رایـسب  يرت  نیا  هکنآ  يور  زا  مه  دشاب  هدنام  هک  ار  كدـنا  یترارح  رابکیب 
رخآ دنامن و  هدنز  رادیاپ و  هشیمه  مدرم  نت  هک  تسا  بجاو  ببـس  نیدب  دـناریمورف  دریگورف و  ار  نآ  تسا  ترارح  نآ  دـض  عبطب  يرت 

. دنناوخ یعیبط  گرم  نابیبط  ار  گرم  نیا  دریمب و 

اهیرامیب نامرد  صیخشت و  رد  نآ  تیمها  اهجازم و 

هراشا

تسد زا  ار  دوخ  رابتعا  شزرا و  هاگچیه  راصعا  نورق و  یط  و  هدادیم ، لیکشت  ار  میدق  یکـشزپ  ثحابم  نیرتمهم  زا  یکی  جازم  هلئـسم 
رد اـصوصخم  یئایـسآ ، ياـهروشک  زا  یـضعب  رد   ) هدـیدرگ كورتـم  یلکب  ناریا  رد  میدـق  بط  لوصا  شور و  هک  زین  نونکا  و  هدادـن ،

اهناتـسرامیب و و  رئاد ، ناـنوی  ناریا و  میدـق  بـط  سیردـت  صوـصخم  یئاههدکـشناد  رگید ، ياـهاج  یــضعب  ناتــسودنه و  ناتــسکاپ ،
اـصوصخم جازم ، عوضوم  زونه  لاحنیااب  دـننکیم ،) ناـمرد  ار  ناراـمیب  امدـق  تاـجلاعم  شور  اـب  طـقف  هک  دراد  دوجو  یئاـههاگنامرد 

مدع هطـساوب  ابطا  زا  ياهدع  طقف  و  دنراد ، داقتعا  نامیا و  نآب  مدرم  فلتخم  تاقبط  و  هتـشاد ، جاور  یمومع  ناهذا  رد  يدرـس  یمرگ و 
ار هیضق  نیا  و  هدرک ، هرخـسم  دنتـسه  جازم  يدرـس  یمرگب و  دقتعم  هک  ار  یناسک  یـصاخ ، بصعت  اب  ابلاغ  نآ ، یملع  تقیقح  زا  عالطا 

نایوجـشناد زا  یناسک  فرط ، نیا  هب  شیپ  لاس  تسیب  زا  دـننادیم . داوسیب  نانزهریپ  يرکف  تاشوارت  زا  و  تاـفارخ ، ماـهوا و  فیدر  رد 
هدرک و لیلحت  هیزجت و  ار  روبزم  عوضوم  دندمآرب ، ددصرد  نازاسوراد  ناکـشزپ و  زا  یخرب  ای  و  يزاسوراد ، یکـشزپ و  ياههدکـشناد 

ياههتشون رد  هچنآ  یلو  دننک ، ادیپ  یملع  ریسفت  دنفورعم  درس  مرگ و  هب  یمومع  ناهذا  رد  هک  یئاهاذغ  و  جازم ، يدرـس  یمرگ و  يارب 
اهنت دـناهدومیپ ، اطخ  هار  دوخ  تارظن  رد  اهنآ  رثکا  هدرب و  یپ  تقیقحب  رتمک  هک  دـیدرگ  مولعم  دـمآ ، لمعب  یفاکـشوم  یـسررب و  نانآ 

تلع
57 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

یملع نیزاوم  اب  ار  اهنآ  رد  جردـنم  بلاطم  و  هدرکن ، هعجارم  ناریا  میدـق  بط  بتک  ینعی  یلـصا  ذـخآم  عبانمب و  هک  تسا  هدوب  نیا  نآ 
. تسا هدوب  دوخ  ینهذ  تاروصت  يور  زا  طقف  دناهتشون  هتفگ و  هچره  هکلب  هدومنن ، قیبطت  دیدج 

تارظن و ریـسفت  و  میدق ، یملع  يایاضق  لوصا  هرابرد  هک  زین  اکیرما  اپورا و  رد  یکـشزپ  خیرات  مولع و  خیرات  ناداتـسا  ناسانـشرواخ و 
رد هک  یتالکـشمب  رظن  دناهتـشون ، عوضوم  نیا  فلتخم  ياههتـشر  رد  ددعتم  ياهباتک  و  دننکیم ، هدرک و  قیقحت  روغ و  امدق  تادـقتعم 

توکسم دوخ  تالاقم  تالاسر و  اهباتک و  رد  ار  نآ  ریـسفت  حرـش و  هدشن و  جازم  هلئـسم  لحب  قفوم  تسا  هتـشاد  دوجو  بلطم  نیا  مهف 
. دناهتشاذگ

زا یکی  هک  ( Dechambre) ربماشد يراختفا  تسایر  هب  هسنارف  روشک  گرزب  نادنمشناد  زا  رفن  يدالیم 179  مهدزون  نرق  رخاوا  رد 
یکـشزپ شناد  فلتخم  ياههتـشر  رد  يدلج  دص  فراعملا  ةرئاد  کی  میظنت  هیهتب و  تسد  تسا ، هدوب  ردـقیلاع  نادنمـشناد  نیققحم و 

. دندناسر عبطب  ار  نآ  هدز و 
ناوــنع تــحت  فراـــعملا  ةرئاد  نآ  رد  یلـــصفم  هلاـــقم  هتـــشاد ، یغیلب  تاـــقیقحت  ناـــنوی  ناریا و  میدـــق  بــط  رد  هــک  ربماـــشد 

دروم هدوب  ناسآ  لهس و  نآ  مهف  هک  ار  يوادوس  يوارفص و  یمغلب - يومد - ياهجازم  طقف  یلو  هتشاگن ، ( Temperament) جازم
یعوضوم و  هدربن ، هدوب  دوجوم  اهنآ  ریسفت  مهف و  رد  یتالکشم  هک  کشخ  رت و  درـس و  مرگ و  ياهجازم  زا  یمان  ادبا  هداد و  رارق  ثحب 

. تسا هتشاذگ  توکسم  تسا  یکتم  نآ  رب  میدق  بط  ساسا  هک  ار 
The Life of مـلع »» تشذگرــس   » باـتک رد  تـسا ، رــضاح  نرق  رد  موـلع  خـیرات  ناداتــسا  نیرتـگرزب  زا  یکی  هـک  نتراـس ، جرج 

: دسیونیم  » Science
یملع لوصا  اب  مه  هک  دوش  هتشون  یناسک  هلیسوب  رگا  اصوصخم  دراد ، رایسب  تیمها  میدق  یملع  ثحابم  رد  يرواد  رظن  زا  مولع  خیرات  »
خیرات ناداتسا  ناسانـشرواخ و  قیفوت  مدع  یلـصا  تلع  هتـشون  نیا  زا  دنـشاب ، هتـشاد  لماک  یئانـشآ  میدق  یملع  نیزاوم  اب  مه  و  دیدج ،
تـسد رد  عـالطا  هک  اـجنآ  اـت  اـکیرما  اـپورا و  رد  هچ  و  ناریا ، رد  هچ  ینونک  ياـیند  رد  هک  تسنیا  نآ  و  دوشیم ، راکـشآ  بط  مولع و 

و دشاب ، هتشاد  لماک  یئانـشآ  دیدج  بط  نیزاوم  اب  مه  میدق و  بط  یملع  لوصا  اب  مه  لاحنیعرد  هک  درادن ، دوجو  يدرف  چیه  تسا ،
. دنزادرپیم هلئسم  نیا  قیقد  قیبطت  ریسفت و  هب  ملع  خیرات  رد  رابنیتسخن  يارب  هک  دنرختفم  یهاشمزراوخ  هریخذ  نیحرشم  کنیا 

، دوش نشور  یبوخب  تسا  ام  ثحب  دروم  نونکا  هک  کشخ  رت و  درـس و  مرگ و  ياهجازم  اصوصخم  اـهجازم ، موهفم  ینعم و  هکنیا  يارب 
یئایمیش تالاعفنا  لعف و  هیلک  هک  دندرب ، یپ  اپورا  نادنمشناد  متسیب ، نرق  لیاوا  مهدزون و  نرق  رخاوا  زا  هک  میزاس  ناشنرطاخ  ادتبا  دیاب 

غولب و یکدوک و  نینس  رد  سپس  دازون و  ندمآ  ایندب  ات  نینج  شیادیپ  نامز  زا  هک  یتالوحت  تارییغت و  هنوگره  و  ندب ، یتایح  لامعا  و 
ندـب هفلتخم  ءازجا  ءاضعا و  راک  رد  تایح  نارود  رد  هک  یلـالتخا  ره  زین  و  دوشیم ، ادـیپ  ناـسنا  رد  گرم  يریپ و  تلوهک و  یناوج و 
باتک رد   Sezari- دشابیم رگید  فرط  زا  یلخاد  هحشرتم  ددغ  فرط و  کی  زا  باصعا  هلسلس  هلخادم  تلعب  امیقتـسم  دنکیم ، زورب 

تازاهج ءاضعا و  لامعا  رد  اهنومره  تلاخدـب  عجار  هحفص 16   Maladies endocriniennes« یلخاد حشرتم  ددغ  ياهیرامیب  »
: دسیونیم نینچ  ندب  هفلتخم 

58 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
لورتنک ار  یتاـیح  لاـمعا  هیلک  رگیدـکی  نیب  دوخ  راـثآ  نتخاـس  گـنهآمه  هطـساوب  فلتخم  ياـهنومره  هک  تفگ  ناوتیم  یلک  روطب  »
يادتبا زا  املسم  دشابن  مه  روطنیا  رگا  و  دوش ، عورش  دیئوزوتامرپسا  هلیسوب  مخت  حاقل  زا  سپ  هلـصافالب  دیاش  لورتنک  نیا  و  دنیامنیم ،

. دوشیم ادیپ  نینج  تایح 
: درک هصالخ  روطنیا  ندب  رد  ار  اهنومره  ریثأت  ناوتیم 

. دریگیم تروص  اهنآ  رثا  طسوت  يدایز  دح  ات  ندب  ءاضعا  یلخاد  یجراخ و  لکش  هتشاد و  تلاخد  ندب  ومن  رد  - 1
هلیـسوب میقتـسم  ریغ  ای  و  امیقتـسم ، هاوخ  دریگیم ، تروص  اهنومره  ریثأـت  تحت   Organo -vegetatif ءاضعا زا  کیره  لـمع  - 2

ینعی  ) ندب یمومع  مسیلوباتم  رد  قیرط  نیا  هب  و  دراد ، میمص  طابترا  باصعا  نیا  اب  یلخاد  حشرتم  ددغ  و  یتابن ، تایح  باصعا  هلـسلس 
( هریغ اهدیتورپ و  اهدیپیل ، اهدیـسولگ ، حالما ، بآ ،  ) تسا هتفای  لیکـشت  اهنآ  زا  ندب  هک  يداوم  صاخ  مسیلوباتم  رد  و  لازاب ) مسیلوباتم 

. تسا مزال  ندب  لداعت  داجیا  اهتفاب و  یگدنز  همادا  يارب  مسیلوباتم  نیا  هک  مینادیم  و  دنکیم ، تلاخد 
: یطابترا تایح  یناویح »  » هلسلس نیا  رب  هوالع  - 3

Systeme »animal« de la vie de relation
هلیـسوب  ) ندب ياهناوختـسا  نتفای  لیکـشت  رد  قیرط  نیدب  و  باصعا ؛) تالـضع ، يدنب ، ناوختـسا  رد  اصوصخم   ) دـنکیم لورتنک  زین  ار 

یبصع هدام  هیذغت  و  نورتسوتست ) نیتروک ، نیسکوریت ،  ) ینالـضع ياهتفاب  هیذغت  رد  یلـسانت ،) ياهنومروه  نیریتاراپ و  نیـسکوریت ،
( هریغ همـضاه و  زاهج  قورع ، بلق و   ) يوضع چیه  و  نوخ و )...  ناوختـسا ، تشوگ ، تسوپ ،  ) یتفاب چـیه  هکنانچ  دراد ؛ ریثأت  امیقتـسم 

. دشاب جراخ  اهنآ  ریثأت  زا  هک  تسین 

یتنس بط  يرظن  ینابم  www.Ghaemiyeh.comلوصا و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 58زکرم  هحفص 26 
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مظعا تمـسق  دـشابیم ؛ سوـسحم  ـالماک  يژولوکیـسپ )  ) یــسانشناور و  ( Psychisme) تاـیناسفن رد  اـهنومروه  ریثأـت  هرخـالاب  - 4
هطساوب ( Temperaments) اـهجازم و  ( Caracteres) تافـص ( ، E ?motions :) تاـناجیه تارثأـت و  ( Instincts) زئارغ

. دنکیم رهاظت  اهنومروه  ریثأت 
دوـخ ياـهنومره  هلیــسوب  یلخاد  حــشرتم  ددــغ  ینــس ، ره  رد  تاــیح و  نارود  رد   N .Fiessinger هژنـسیف هدـیقعب  هکنیا  هصـالخ 

ای  ) یناسفن هاگتـسد  و  یعاخن ) اـی   ) یناویح هاگتـسد  فیتاـتژو ،) اـی   ) يوضع هاگتـسد  دـشابیم . یندـب  هاگتـسد  هس  لاـمعا  هدـننکمیظنت 
(.« یغامد

: دسیونیم نینچ  هحفص 11  رد  و 
کیرحت تسا  نکمم  نوگانوگ ، لماوع  ریثأت  تحت  اهنآ  هفلتخم  لامعا  هدوب و  یجنرغب  هدیچیپ و  تالیکشت  ياراد  یلخاد  حشرتم  ددغ  »

نادـنچ دـشاب ، مک  فیفخ و  لداعت  نیا  ندروخ  مهب  رگا  دروخیم ؛ مهرب  تلوهـسب  هاگتـسد  نیا  لداعت  نیاربانب  ددرگ ، فقوتم  اـی  هدـش 
هفلتخم تازاهج  رد  یتاعیاض  و  هداد ، خر  ندب  ءاضعا  لمع  رد  یتالالتخا  دشاب  رتشیب  رگا  یلو  دش ، دـهاوخن  هدـهاشم  ندـب  رد  یلالتخا 

.« دش دهاوخ  ادیپ 
زا اریز  دراد ، رب  رد  ار  یملع  تقیقح  نـیرتمکحم  جازم  یکـشخ  يرت و  يدرـس و  یمرگ و  میئوـگ  دـش  موـلعم  همدـقم  نـیا  هـک  نوـنکا 

. دریگیم همشچرس  یلخاد  حشرتم  ددغ  لمع  هبلغ  يددغ و  یبصع - هاگتسد 
59 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

: میهدیم حرش  الیذ  تمسق  ود  رد  ار  اهجازم  نیاب  طوبرم  ثحب  ام 
درس جازم  مرگ و  جازم  - 1

کشخ جازم  رت و  جازم  - 2

درس جازم  مرگ و  جازم  - 1

هراشا

هک یتالاعفنا  لعف و  رتشیب  و  تسا ، راوتسا  مسالپوترپ  یئایمیش  تابیکرت  رییغت  رب  هدنز ، تادوجوم  یتایح  ياهتیلاعف  ساسا  هک  مینادیم 
یتایح تیلاعف  ردق  ره  سپ  دشابیم ، مأوت  ترارح  دـیلوت  اب  هدوب و  کیمرتوزگا  دریگیم ، تروص  اهلولـس  لخاد  رد  رما  نیا  ماجنا  يارب 

. دوب دهاوخ  رتمک  دنکیم  دیلوت  هک  یترارح  نازیم  دشاب ، رتمک  تیلاعف  ردق  ره  و  رتشیب ، شندب  رد  ترارح  دیلوت  دشاب ، رتشیب  درف  کی 
ار نآ  و  دنکیم ، دیلوت  ندـب  هک  تسا  [ 86] یترارح رادقم  یکی  تشاد : هجوت  دیاب  لماع  ودـب  تاناویح  ناسنا و  ندـب  ترارح  دروم  رد 

[89] دشابیم فورعم  ترارح  هجردب  هک  [ 88] تسا ترارح  تدش  مود  [ 87] دننکیم يریگهزادنا  يرلاک  بسحرب 
رد يریثأت  یجراخ ، ترارح  تارییغت  و  هدوب ، تباث  ندب  ترارح  هجرد  رویط ، نارادناتـسپ و  دـننام  [ 90] مرگ نوخ  تاناویح  ناسنا و  رد 
هک دراد  دوجو  ناشندـب  رد  ياهدـننکمظنم  لـماوع  دورب ، نیئاـپ  اـی  ـالاب  طـیحم  ترارح  هجرد  هاـگره  درادـن ؛ اـهنآ  ندـب  ترارح  هجرد 

طیارـش رد  مرگنوخ  تاـناویح  ندـب  ترارح  هجرد  دـید ، میهاوخ  هکيروطهب  لاـحنیااب  درادیم ؛ هاـگن  تباـث  هشیمه  ار  اـهنآ  ترارح 
یمک هدننکدرـس  لماوع  یـضعب  ریثأت  تحت  و  هتفر ، الاب  يردـق  هدـننکمرگ  لماوع  یـضعب  ریثأت  تحت  و  هدـنامن ، تباث  الماک  نوگاـنوگ 

. دیآیم نیئاپ 
تسا میقتـسم  ای  تلاخد  نیا  دراد ؛ تلاخد  يزکرم  ترارح  هجرد  شهاک  شیازفا و  و  ندب ، یلک  ترارح  دیلوت  رد  یلخاد  حشرتم  ددغ 

فلتخم و ياهمسیلوباتم  رد  تلاخد  هار  زا  میقتسم ، ریغ  روطب  ای  و  دنکیم ، رثا  ندب  ترارح  هدننکمظنم  یبصع  زکارم  رب  اهنومره  ینعی 
. دریگیم ماجنا  ینالضع  تاضابقنا 

زیفوپیه و دیئوریت ، اصوصخم  یلخاد ، حشرتم  ددغ  زا  یـضعب  تیلاعف  هک  تسا  هدش  مولعم  دـناهدروآ ، لمعب  نادنمـشناد  هک  یتاقیقحت  زا 
رگید ترابعب  و  یئاذغ ، داوم  قارتحا  تدش  ثعاب  لانروس ،

60 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
لمع ؤطب  و  دوریم ؛ الاب  ندب  ترارح  هجرد  بیترت  نیاب  و  هدش ، ندب  یلک  ترارح  شیازفا  هجیتنلاب  و  یلولـس ، ياهنویـسادیسکا  تعرس 

 ، Sezari هتـشونب نوچ  و  ددرگیم ؛ ترارح  هجرد  شهاک  یلک و  ترارح  دـیلوت  ناـصقن  و  تاـقارتحا ، يدـنک  ثعاـب  سکعلاـب  اـهنآ 
هک درب  یپ  ناوتیم  اجنیا  زا  ددرگیم ، فقوتم  اـی  کـیرحت و  اـبلاغ  نوگاـنوگ  لـماوع  ریثأـت  تحت  یلخاد  حـشرتم  ددـغ  هفلتخم  لاـمعا 
هک مینادیم  رگید  فرط  زا  تسا ، دایز  هزادـنا  هچ  ات  رـشب  دارفا  نیب  رد  ندـب  ترارح  هجرد  شهاک  ای  شیازفا  ترارح و  دـیلوت  لـالتخا 

اهیرامیب عاونا  دناوتیم  هدومن و  ندب  ءاضعا  رد  نوگانوگ  تالالتخا  داجیا  ترارح  هجرد  شهاک  شیازفا و  ترارح و  دیلوت  لالتخا  نیا 
رادومن هک  ار  درف  ره  يدیلوت  ترارح  لقا  دح  نازیم  زیچ ، ره  زا  لبق  دیاب  تالالتخا  نیا  قیقد  صیخـشت  يارب  کشزپ  و  دروآ ، دوجوب  ار 
نامردـب دـناوتب  ات  دروآ ، تسدـب  دـشابیم  فورعم  لازاب  مسیلوباتم  ماـنب  تسوا و  صاـخ  يدرف  تیـصخش  یتاـیح و  تیلاـعف  زا  یلماـک 

یندـب و تاـکرح  لـیبق  زا  یلماوـع  نوـخ  راـشف  يریگهزادـنا  بلق و  ضبن و  ناـحتما  رد  هـک  روطناـمه  یلو  دزادرپـب ، روـبزم  تـالالتخا 
يارب و  ددرگیم ، حیحص  صیخشت  عنام  و  هدرک ، تلاخد  اهوراد  اهاذغ و  یضعب  یلبق  لامعتـسا  و  یحور ، تاناجیه  یبصع و  تاکیرحت 
تدم رد  ندـب  هک  یترارح  لقا  دـح  نییعت  يارب  بیترت  نیمهب  تشاد ، رانک  رب  لماوع  نیا  تلاخد  زا  ار  ندـب  دـیاب  قیقد  ینیلاب  تاناحتما 

. دومن زارتحا  دنتسه  لالخا  ثعاب  هک  یلماوع  زا  دیاب  دنکیم ، دیلوت  زور  هنابش  تعاس  ای 24  تعاس  کی 
نزوب 65 یعیبط  ملاس و  صخـش  کی  هک  تسا  هدـش  مولعم  هدـمآ  لـمعب  هک  یـشیامزآ  قبط  تسا . یندـب  تاـکرح  لـماوع  نیا  زا  یکی 

دیلوـت ترارح  گرزب  يرلاـک  تعاـس 2500  تدـم 24  رد  دـشاب ، لزنم  رد  مزـال  يداـع و  تاـکرحب  رـصحنم  شتیلاـعف  رگا  مرگولیک ،
داجیا ترارح  يرلاـک  زا 2500  رتـشیب  یلیخ  تدـم  نـیمه  رد  دراد  دـیدش  یندـب  تاـکرح  هـک  يرگنهآ  رگراـک  کـی  یلو  دـیامنیم ،

زا رتمک  یلیخ  دشاب ، هتشاد  لماک  یندب  تحارتسا  هدیمرآ و  يرتسب  يور  رد  زور  هنابش  تدم  مامت  رد  یـصخش  رگا  سکعلاب  و  دنکیم ،
. دسریم لقا  دح  نازیمب  روبزم  ترارح  دوش  تیاعر  مه  طیارش  ریاس  رگا  هدومن و  دیلوت  ترارح  يرلاک   2500

، دنامب تباث  هجرد  دودح 37  رد  شترارح  هکنیا  يارب  ندـب  دوش  مرگ  ای  درـس  جراخ  طیحم  رگا  تسا ؛ طیحم  ترارح  هجرد  مود  لماع 
يدـلج و قیرعت  رب  امرگ  اب  هزرابم  يارب  هدوزفا و  دوخ  یلخاد  تاقارتحا  رب  امرـس  اب  هزرابم  يارب  دـنکیم . هزرابم  اـمرگ  امرـس و  نیا  هیلع 

ندب سپ  دشابیم ، ترارح  دیلوت  اب  هارمه  هشیمه  هدـننککنخ ، ياههاگتـسد  نیا  راک  یلو  دوش ؛ کنخ  ندـب  ات  دـیازفایم  يویر  ریخبت 
. دیازفایم ترارح  دیلوت  نازیم  رب  امرگ  رد  هچ  امرس و  رد  هچ 

امرس و اب  هزرابمب  یجایتحا  هنوگچیه  دشاب  هجرد  یجراخ 18  ترارح  هجرد  و  هدوب ، سابل  اب  یـصخش  رگا  هک  تسا  هدش  مولعم  هبرجتب 
هطقن ار  ترارح  هجرد  نیا  دنکیم . دیلوت  ار  ترارح  رادقم  نیرتمک  تسا  مرگ  ای  درـس  اوه  هک  یعقومب  تبـسن  شندـب  و  هتـشادن ، امرگ 

. دنمانیم [ 91] یترارح یثنخ 
لامعتسا زا  تسترابع  ددرگیم ، ندب  هدش  دیلوت  ترارح  رد  رییغت  ثعاب  هک  یلماع  نیموس 

61 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
رادقم دنکیم ، دـیلوت  تعاس  رد 24  هک  یترارح  نازیم  دـشاب ، هتفرگ  رارق  ینیعم  طیارـش  رد  یـصخش  رگا  ـالثم  یئاذـغ ؛ یئوراد و  داوم 
لیبـق زا  یئوراد  داوـم  زا  يرادـقم  هک  تواـفت  نیا  اـب  دـنهد ، رارق  طیارـش  ناـمه  رد  ار  صخـش  نـیا  رگا  لاـح  دوـب ؛ دـهاوخ  یـصخشم 

زین و  دنکیم ؛ دیلوت  ترارح  يرتشیب  رادقم  تدـم  نامه  رد  هک  دـید  میهاوخ  دـیامن ، فرـصم  هریغ  نیلانردآ و  نیـسکوریت ، نیتکیرتسا ،
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دیاب یلو  دوب ؛ دهاوخ  توافتم  دنکیم  دـیلوت  هک  یترارح  نازیم  دـیامن ، رییغت  شیاهاذـغ  عون  طقف  دـشاب و  يواسم  طیارـش  ریاس  رد  رگا 
ندـب رد  یئاذـغ  داوم  قارتـحا  ترارح  هک  تسنیا  هطـساوب  هن  دوـشیم  لـصاح  اهاذـغ  زا  هک  ترارح  رادـقم  رییغت  نیا  هک  تشاد  هجوـت 

زا و  يرلاک ، ياهدیفـس 4  داوم  مرگ  کی  قارتحا  زا  و  يرلاـک ، ندـب 9  رد  یبرچ  مرگ  کـی  نتخوس  زا  هک  مینادیم  دـشابیم ؛ فلتخم 
اهنآ قارتـحا  زا  هک  یئاـهترارح  نیا  رب  هوـالع  یئاذـغ  داوم  یلو  دوـشیم ، داـجیا  ترارح  يرلاـک  ياهتـساشن 4  داوم  مرگ  کـی  نتخوس 

یضعب کیتاپمس و  یبصع  هاگتـسد  کیرحت  تلعب  اذغ  بذج  عقوم  رد  هک  تسنیا  نآ  و  دنراد ، زین  يرگید  یترارح  رثا  دوشیم  لصاح 
ندـب یئاذـغ  رئاـخذ  نتخوس  زا  ترارح  نیا  و  دـنکیم ، قرف  اهاذـغ  عون  بسح  رب  هک  دـننکیم  دـیلوت  یترارح  یلخاد  حـشرتم  ددـغ  زا 

و دناهتـشاذگ ، مان  اهاذغ » صوصخم  کیمانید  لمع   » ار رثا  نیا  و  دوشیم ، ندب  دراو  هک  یئاهاذغ  میقتـسم  قارتحا  زا  هن  دیآیم  دوجوب 
. دروآیم دوجوب  ار  یفاضا  ترارح  نیا  یئاذغ  داوم  ریاس  زا  شیب  یلیخ  ياهدیفس  داوم  هک  تسا  هدش  تباث  هبرجتب 

رس و هنوگره  زا  شیامزآ  نیح  رد  و  هتشاد ، زین  یحور  يرکف و  تحارتسا  صخـش  هاگره  دش ، رکذ  الاب  رد  هک  هناگهس  لماوع  رب  هوالع 
هدروخن اذغ  ادبا  لبق  تعاس  زا 16  ندب  یلخاد  ءاضعا  یـشراوگ و  هاگتـسد  تحارتسا  يارب  یتح  و  هدوب ، رانک  رب  مه  تاکیرحت  ادص و 

ماجنا يارب  مزال  يژرنا  هک  تسا  حضاو  طیارـش  نیا  رد  دیامن ، فرـصم  یگدنز  همادا  يارب  دوخ  هریخذ  زا  طقف  ندـب  هکيروطهب  دـشاب ،
ار نآ  هک  دیـسر  دـهاوخ  یلقا  دـح  هب  هدـش و  مک  هداعلاقوف  اهلولـس  ددـغ و  یـسفنت و  تالـضع  بلق و  راک  ینعی  ندـب ، یتایح  لاـمعا 

. دنمان ( Metabolisme basal) لازاب مسیلباتم  ای  لقا  دح  فرصم 
رد ندـب  حطـس  عبرم  رتم  کی  هک  تسا  یترارح  رادـقم  نآ  و  دـننکیم ، باسح  ندـب  حطـس  عبرم  رتم  بسحرب  ار  لازاب  مسیلباتم  الومعم 

نزوب 65 یعیبط  ملاس و  صخـش  رد  لازاب  مسیلباتم  دیامنیم ؛ عشعـشت  دش  رکذ  اقوف  هک  صوصخم  طیارـش  تحت  رد  تعاس  کی  تدـم 
. دشابیم تعاس  کی  رد  ندب  حطس  عبرم  رتم  ره  يارب  يرلاک  دودح 40  رد  ابیرقت  مرگولیک 

لازاب مسیلباتم  رگا  هکيروطهب  دنکیم ، قرف  مک  فلتخم  صاخـشا  رد  نآ  رادقم  هدوب و  درف  ره  یلـصا  تاصخـشم  ءزج  لازاب  مسیلباتم 
لیلد نآ  ندوب  الاب  دنراد ؛ فالتخا  دصرد  هد  دودح  رد  رگیدکی  اب  هک  دید  میهاوخ  میئامن ، يریگهزادنا  ار  یعیبط  ملاس و  صخـش  دـص 

. دشابیم تاقارتحا  ناصقن  تمالع  نآ  ندوب  نیئاپ  ندب و  تاقارتحا  شیازفا  رب 
راک یعیبط  نازیم  زا  رتشیب  ای  رتمک  یکدنا  اهنآ  لانروس  زیفوپیه و  دـیئوریت ، هدـغ  هک  تسنیا  صاخـشا  رد  لازاب  مسیلوباتم  فالتخا  تلع 

رگیدکی اب  لداعتم  نوزوم و  روطب  اهنآ  یلخاد  حـشرتم  ددـغ  هیلک  هک  دـنوشیم  تفای  یناسک  تردـنب  مینادیم ، هکيروطهب  و  دـنکیم ،
زیچان فیفخ و  لمع ، هبلغ  نیا  هکیتقو  ات  یلو  دوشیم ؛ هدـهاشم  هدـغ  دـنچ  ای  کی  تیلاعف  لمع و  هبلغ  درف  ره  رد  ـالومعم  دـنک ، راـک 

، تسا
62 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

نیا رگا  اما  دوشیمن ؛ ادیپ  ندـب  تازاهج  ءاضعا و  رد  یلالتخا  هدوب و  صاخـشا  رد  لازاب  مسیلباتم  رد 100  فالتخا 10  نامه  شاهجیتن 
. ددرگیم ضراع  دیدش  شیب  مک و  یتالالتخا  دوش  رتدیدش  ددغ  زا  یضعب  لمع  هبلغ  رتشیب و  فالتخا 

و یعیبط ، دـح  زا  رتدایز  ناـشلازاب  مسیلوباـتم  دـنک ، راـک  يداـع  زا  رتداـیز  اـهنآ  رد  دـیئوریت  اـصوصخم  رکذـلاقوف و  ددـغ  هک  یناـسک 
دهاوخ یعیبط  دح  زا  رتمک  ناشلازاب  مسیلوباتم  دیامن  تیلاعف  يداع  نازیم  زا  رتمک  اهنآ  رد  دیئوریت  اصوصخم  ددـغ و  نیا  هک  یـصاخشا 

مـسیلوباتم هک  یناسک  نیاربانب  تسا ، یلولـس  ياهنویـسادیسکا  تدش  ینعی  ندب ، تاقارتحا  تدش  هدـنیامن  لازاب  مسیلوباتم  نوچ  و  دوب ،
ناشندـب ترارح  هجرد  هجیتنلاب  و  هدرک ، دـیلوت  يرتشیب  ترارح  نامز  دـحاو  رد  اهنآ  ندـب  تسا ، یعیبط  نازیم  زا  رتدایز  اـهنآ  رد  لازاـب 

هب 39 و یهاگ  هب 38 و  ندب  ترارح  هجرد  هک  تسا  هدش  هدید  دیدش  مسیدیئوریترپیه - رد  و  دشابیم ، صاخـشا  ریاس  زا  شیب  یکدـنا 
یعیبط هزادنا  زا  دئاز  يامرگ  مینزب ، صاخـشا  لیبق  نیا  ندبب  تسد  رگا  و  دشاب ، راک  رد  ینوفع  بت  هکنیا  نودب  دسریم  مه  رتشیب  یتح 
روـطب میئاـمن ، سمل  ار  یلاـسدرخ  كدوـک  ندـب  رگا  ـالثم  مینکیم ؛ سح  شیبومک  تـسا  هـتفر  ـالاب  ترارح  هـجرد  هـک  یتبـسن  هـب  ار 

اریز مینکیم  ساسحا  دنتسه  يریپ  تلوهک و  نس  رد  هک  یناسک  اصوصخم  لاسگرزب و  صاخـشا  هب  تبـسن  ار  وا  ندوب  رتمرگ  سوسحم 
میریگب تسدـب  ار  یگـشجنگ  رگا  نینچمه  و  دوشیم ؛ مک  دوریم  الاب  نس  هک  یتبـسن  هب  و  تسا ، رتشیب  ناـکدوک  رد  لازاـب  مسیلوباـتم 

رادناتـسپ تاناویح  ناسنا و  زا  شیب  بتارمب  گشجنگ  رد  لازاب  مسیلوباتم  اریز  مینکیم ، ساسحا  یبوخب  ار  نآ  ندـب  هداعلاقوف  ترارح 
. دشابیم رویط  و 

اهنآ یلولس  ياهنویسادیسکا  تعرس  و  رتمک ، ندب  تاقارتحا  تدش  دنراد ، لانروس  زیفوپیه و  یئاسران  ای  دیئوریت  یئاسران  هک  یناسک  رد 
هجرد هک  یتبـسن  هب  مینک ، سمل  ار  صاخـشا  لیبق  نیا  ندـب  رگا  تهج  نیا  هب  تسا ؛ يداـع  زا  رتمک  ناـشلازاب  مسیلوباـتم  هدوب ، رتیئطب 

. مینکیم دوخ  هسمال  رد  يدرس  ساسحا  تبسن  نامهب  تسا ، رتمک  نانآ  رد  ترارح 
مـسیلوباتم مانب  هک  هدـش  دـیلوت  ترارح  لقا  دـح  یئاسانـش  موزل  و  ناسنا ، ندـب  رد  ترارح  یتایح  راثآ  لامجا  روطب  دـش ، رکذ  هچنآ  زا 

و هدوب ، فقاو  یبوخب  ندـب  یتایح  لامعا  رد  ترارح  تیمها  هب  ناریا  میدـق  ناکـشزپ  میئوگ  نونکا  دـیدرگ ؛ مولعم  تسا  موسوم  لازاـب 
، دـشابیم یعیبط  دـح  زا  شیب  نانآ  رد  لازاب  مسیلوباـتم  هک  ار  یناـسک  و  دـندوب ، هدرب  یپ  ـالماک  لازاـب  مسیلوباـتم  موهفم  هب  اـصوصخم 

ناـشلازاب مسیلوباـتم  هک  يدارفا  و  درـس ، جازم  ياراد  تسا  يداـع  نازیم  زا  رتمک  لازاـب  مسیلوباـتم  هک  ار  یناـسک  مرگ و  جازم  بحاـص 
. دندیمانیم جازملا  لدتعم  تسا  طسوتم 

هک یمئالع  اب  الماک  دوشیم ، هدید  میدق  بط  بتک  رد  رتمامت  هچره  لیصفتب  و  هدوب ، لئاق  درس  مرگ و  ياهجازم  يارب  امدق  هک  یمئالع 
ثعاب ددـغ  نیا  همه  لمع  تدـش  هدـش و  رکذ  هضیب  لاـنروس و  زیفوپیه ، دـیئوریت ، هدـغ  لـمع  فعـض  تدـش و  يارب  اـهباتک  رد  هزورما 

. دراد تقباطم  دوشیم  لازاب  مسیلوباتم  شهاک  ببس  اهنآ  لمع  فعض  شیازفا و 
يدرس زا  ناشدوصقم  و  دنکیم ، قیبطت  يدیئوریت  رپیه  اب  هزورما  هک  تسیزیچ  نآ  جازم  یمرگ  زا  امدق  روظنم  هک  بلطم  نیا  تابثا  يارب 

وپیه مانب  زورما  بط  رد  هک  تسنامه  جازم 
63 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

يزاوها یسوجم  سابع  نب  یلع  فیلأت  هعانـصلا  لماک  باتک  رد  جردنم  بلاطم  [، 92] دوشیم هدیمان  دیئوریت  هدغ  یئاسران  ای  يدیئوریت 
ةرـصن رتکد  فیلأت  نآ » ياهیرامیب  یلخاد و  حشرتم  ددغ   » باتک رد  نآ  ریظن  بلاطم  اب  هدش ، فیلأت  شیپ  لاس  دصکی  رازهکی و  هک  ار 
تلوهس يارب  درک ، میهاوخ  هدافتسا  دایز  داتسا  نیا  باتک  بلاطم  زا  زین  ادعب  نوچ  میئامنیم و  قیبطت  نارهت  هاگشناد  داتـسا  یمـساک  هلا 

، دومن میهاوخ  رکذ  ددغلا » ملع  باتک   » هاتوک مانب  ار  نآ  مالک 
: میناوخیم نینچ  هحفص 256  دلج 3  ددغلا  ملع  باتک  رد 

Glande de :) شوـه هدـغ  ار  دـیئوریت  ببـس  نیمهب  تسا ، دـیئوریت  لـمع  نسح  اـی  لـمع  تدـشب  طوـبرم  قـیقد  زیت و  دـنت و  شوـه  »
Imbecilite et :) قمح تهالب و  ات  تسا  نکمم  هک  ار  یمسج  یحور و  توخر  يدنک و  ربارب  رد  دناهداد ؛ بقل  ( l'intelligence

« دننادیم دیئوریت  لمع  فعض  راثآ  زا  دور  شیپ  ( idiotie
: میناوخیم نینچ  درس  مرگ و  ياهجازم  مئالع  حرش  نمض  هحفص 33  هعانصلا  لماک  باتک  رد  و 

« مهفلا لیلق  ادیلب  نوکی  هبحاص  ناف  ادراب  ندبلا  ناک  یتم  انطف و  ایکذ  هبحاص  نوکی  نأ  راحلا  ندبلا  تامالع  نمف  »
( زیت دـنت و  شوه  ياراد   ) نطف و  تواکذ ) اب   ) یکذ تسا ، مرگ  شجازم  هک  یـسک  دـسیونیم ، حوضوب  مینیبیم ، هکنانچ  ترابع  نیا  رد 

. دشابیم تسا ) تهالب  یحور و  توخر  نامه  هک   ) مهفلا لیلق  و  نهذ ) دنک   ) دیلب تسا  درس  شجازم  هک  یسک  و  دشابیم ،
: ریز حرشب  دنکیم  قیبطت  جازم  يدرس  تمالع  هدزیس  اب  هک  دیئوریت ) یتیافکیب   ) يدیئوریتوپیه تمالع  هدزیس  و 

: دسیونیم دلج 1  هحفص 152  ددغلا  ملع  باتک  رد  - 1
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هتفای هار  يدـنک  ؤطب و  تایح  لامعا  مامت  رد  هتفرمهيور  و  ندـب ، کیناگرا  لامعا  رد  طاـطحنا  لزنت و  یحور و  تهب  یمـسج و  تهب  »
« تسا

: دسیونیم هحفص 33 : هعانصلا  لماک  رد 
« ۀفیعض ۀصقان  هیف  ۀیعیبطلا  ۀیناویحلا و  ۀیناسفنلا و  لاعفالا  نوکت  «و 

طـسوت یلخاد  حشرتم  ددغ  : » دـسیونیم هحفـص 17  یلخاد » حـشرتم  ددـغ  ياهیرامیب   » باـتک رد   Sezary، میتفگ ـالبق  هکيروطهب  و 
: ینعی ندب  گرزب  هاگتسد  هس  لامعا  میظنت  يارب  تایح  نارود  مامت  رد  دوخ  ياهنومره 

64 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

Organique, Animal, Intellectuel
یناویح ( Intellectuel) ینعمب یناسفن  ماـنب  هعانـصلا  لـماک  رد  نآ  لاـمعا  هاگتـسد و  هس  نیا  ماـن  مینیبیم  هکناـنچ  و  دوریم ؛ راـکب 

. دوشیم هدید  ( Organique) ینعمب یعیبط  و  ( Animal) ینعمب
: دسیونیم هحفص 151  دلج 1  ددغلا  ملع  باتک  رد  - 2

کی لکـشب  مکـش  رد  یبرچ ، هدوت  لکـشب  هوـقرت  هرفح  رد  هنیـس و  رد  دوـشیم ؛ هدـید  ندـب  ياـج  همه  رد  يدـلج  ریز  جـسن  حاـشترا  »
.« دنکیم هولج  مرو  سامآ و  لکشب  هلفاس  هیلاع و  فارطا  رد  و  دنبشیپ ،

. ندب تشوگ  یمک  هیپ و  يدایز  ینعی  محللا » ۀلق  محشلا و  ةرثک   » دسیونیم هاتوک  ترابع  کی  رد  هعانصلا  لماک  رد 
: دسیونیم هحفص 153  ددغلا  ملع  رد  - 3

« دوشیم هدید  نیبولگومه  رادقم  ظاحل  زا  هچ  اهلوبلگ و  هرامش  ظاحل  زا  هچ  ینوخمک  »
«. تساجنآ زا  اهمادنا  نایاپ  هرهچ و  زونایس )  ) يدوبک تلع  درادن و  یعیبط  نایرج  نوخ  : » دسیونیم هحفص  نامه  رد  زاب  و 

و تسا ) ینوخمک  تمالع  هک   ) ندب گنر  يدیپس  ینعی  اطرفم » دربلا  ناک  نا  هتدومک  نوللا و  ضایب  و  : » دسیونیم هعانـصلا  لماک  رد  و 
. دشاب دایز  جازم  يدرس  هاگره  دشاب ) زونایس  نامه  هک   ) نآ یگریت 

هحفص 153: ددغلا  ملع  رد  - 4
« دراد ناسون  هجرد  نیب 36 و 37  تسا و  نیئاپ  ندب  ترارح  »

: دسیونیم يرازس  فیلأت  یلخاد » حشرتم  ددغ  ياهیرامیب   » باتک رد  و 
« دیامنیم لزنت  مه  هجرد  ات 35  یهاگ  اهنآ  ندب  ترارح  هجرد  دنراد و  یمرتوپیه  نارامیب  نیا  »

« میباییم درس  ار  نآ  مینک  سمل  ار  ندب  رگا  « » ادراب دجو  سمل  اذا  و  : » دسیونیم هعانصلا  لماک  رد  و 
هحفص 153: ددغلا  ملع  باتک  - 5

 « Frilosite تسا ساسح  یئامرس  نیرتمکب  ندب  »
: دسیونیم جازم  يدرس  یمرگ و  مئالع  نایب  نمض  نوناق  باتک  رد  انیس  نبا 

دربی ناک  نا  جازملا و  داح  وهف  اعیرـس  نخـسی  وضعلا  ناک  هناف  ءاضعالا  لاعفنا  ۀعرـس  نم  ةذوخاملا  لیالدـلا  سنج  وهف  سداـسلا  اـما  «و 
« دضلاب رمالاف  اعیرس 

جازم و یمرگ  تمالع  دوش  رثأتم  دوز  امرگ  ربارب  رد  رگا  تسا ؛ ندب » ءاضعا  شنکاو  تعرس   » اهجازم نتخانش  يارب  لیلد  نیمـشش  ینعی 
. تسا جازم  يدرس  تمالع  ددرگ ، رثأتم  دوز  امرس  زا  رگا 

هک دیئوریت » حـشرت  يدایز   » مئالع نمـض  هحفص 19  دـلج 1  رد  مینکیم . هعجارم  ددـغلا  ملع  باـتک  هب  هراـبنیا  رد  رتشیب  حیـضوت  يارب 
: دسیونیم تسا  جازم  یمرگ  اب  قباطم 

ارچ هک  دیمهف  ناوتیم  ورنآزا  و  تسا ، هارمه  ترارح  دیلوت  شیازفا  اب  مسیلباتم  شیازفا  »
65 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

سارهب امرگ  زا  دـننکفایم ، وسکیب  ار  دوخ  زادـناور  دنـشوپیمن ، ربتـس  تفلک و  هماـج  دـنراد . ( Thermophobie) هرارحلا فوخ 
«. دنراد ( Crise sudorale) زیخقرع ياهنارحب  دنردنا و 

: دسیونیم تسا  جازم  يدرس  اب  قباطم  هک  دیئوریت » حشرت  یمک   » مئالع نمض  باتک  نیمه  هحفص 152  رد  و 
رد و  دنازیخرب ؛» اج  زا  یناسآب  ار  وا  ناوتن  دنیشنهب و  لاح  نیمهب  دراد ) هک  یئامرس  سح  هطساوب   ) شتآ رانک  اهتعاس  تسا  نکمم  رامیب  »

.« تسا ساسح  یئامرس  نیرتمکب  ندب  : » دسیونیم دعب  هحفص 
هحفص 162: دلج 1  ددغلا  ملع  رد  - 6

« دوشیم هداد  تبسن  دیئوریت  فیفخ  ياهیتیافکیب  هب  اهیمهفرید  اهینهذ و  دنک  یخرب  »
: باتک نیمه  هحفص 158  رد  زین  و 

« دوشیم هدید  راوهلبا  هلبا و  همین  و  ( Cretin) لماک هلبا  زا  و  تسا ، هتفای  للخ  فلتخم  تاجرد  رد  ناششوه  »
نامه اب  قباطم  تسرد  تاملک  نیا  هک  تسنیا  بیجع  فداصت  ادـیلب » نهذـلا  یئطب  مهفلا  لیلق  نوکی  و  : » دـسیونیم هعانـصلا  لـماک  رد 

. اهینهذ دنک  اب  قباطم  نهذلا  یئطب  و  اهیمهفرید ؛ اب  قباطم  مهفلا  لیلق  تسا ، هزورما  باتک  تاملک 
هحفص 152: دلج 1  ددغلا  ملع  - 7

« دزاسیم راوشد  ار  نتفگ  نخس  دوشیم و  میجح  نابز  »
. دوشیم نیگنس  نابز  ینعی  ناسللا » لیقث   » دسیونیم هعانصلا  لماک  رد 

هحفص 152: دلج 1  ددغلا  ملع  - 8
« درادیمرب مدق  زا  مدق  دیدرت  کش و  اب  دوریم و  هار  يدنکب  »

: ینعی رومالا » یف  افقوتم  یشملا  یئطب  : » هعانصلا لماک  رد 
. دنکیم فقوت  روما  رد  دوریم و  هار  يدنکب 

هحفص 256: دلج 3  ددغلا  ملع  - 9
روبزم تمالع  نیاربانب  دـیآیم ، نیئاپ  لازاب  مسیلوباتم  زین  اجنیا  رد  هک  مینادیم  تسا » یلـسانت  یتیاـفکیب  هجیتن  بلغا  سرت  یلد و  مک  »

« افئاخ انابج   » دسیونیم دروم  نیا  رد  هعانصلا  لماک  رد  دوشیم و  رکذ  جازم  يدرس  تامالع  فیدر  رد 
هحفص 153: دلج 1  ددغلا  ملع  - 10

« درادن اهتشا  اذغب  رامیب  »
هدش رکذ  ةوهش  هملک  اجره  میدق  بط  بتک  رد  هکنآ  حیضوت   ) تسا فیعض  صقان و  اهتـشا  ینعی  ةوهـشلا » صقان   » هعانـصلا لماک  رد  و 

(. اذغب اهتشا  روظنم 
هحفص 153: دلج 1  ددغلا  ملع  - 11

« دوشیم مضه  يدنک  یتخسب و  دروخیم  هک  یئاذغ  »
: هعانصلا لماک  رد 

66 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
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. دوشیم مضهرید  ینعی  مضهلا » یئطب  »
هحفص 154: دلج 1  ددغلا  ملع  - 12

« دوشیم هدید  نادرم  رد  ننع  »
« عامجلا لیلق  : » هعانصلا لماک  رد 

هحفص 153: دلج 1  ددغلا  ملع  - 13
« دنزیم هتسهآ  ضبن  مارآ و  بلق  »

. دنزیم هتسهآ  ضبن  ینعی  ائیطب » هضبن  و  : » هعانصلا لماک  رد 
هک دشابیم  دیئوریت  هدـغ  دـیدش  ياه  یتیافکیب - هب  طوبرم  تسا ، هدـش  جرد  هزورما  بتک  رد  لیـصفتب  نآ  تایئزج  هک  اهتمالع  نیا 

. تسا ناسآ  هداعلاقوف  نآ  صیخشت  و  دروآیم ، دوجوب  ار  مدسکیم  يرامیب 
: دسیونیم هحفص 165  دلج 1  ددغلا » ملع   » باتک رد 

رد اما  درادـیمزاب ؛ اطخ  زا  ار  کشزپ  دـش  دای  هک  صخـشم  مئالع  تخانـش . ناوتیم  رظن  کی  اـب  ار  ناـغلاب  یلومعم  لـماک و  مدـسکیم  »
.« داد زیمت  قارتفا و  هباشم  ضراوع  نیب  دیاب  صقان  و  کیپیتآ )  ) روجان لاکشا 

ناکشزپ یتح  و  دوشیمن ، هداد  صیخشت  تلوهس  یگداس و  نیاب  دیئوریت  فیفخ  ياهیتیافکیب  روجان و  صقان و  لاکشا  هنافسأتم  یلو 
نیاب احیرص  هحفـص 216  یلخاد » حـشرتم  ددـغ  ياهیرامیب   » باتک رد   Sezary هکنانچ دـنزجاع ، اهنآ  صیخـشت  زا  یهاگ  زین  برجم 

: دسیونیم هدرک و  هراشا  ینعم 
 » Le diagnostic n'en est pas toujeurs facile تسین »» ناسآ  هشیمه  يرامیب  صیخشت  »

رد زاب  و  تسا ، قداص  هلئـسم  نیمه  زین  دنکیم  زورب  دیئوریت  هدغ  لمع  تدش  رثا  رد  هک  ودزاب  يرامیب  ای  کیملاتفوزگا  رتاوگ  دروم  رد 
: میناوخیم نینچ  نآ  صیخشت  هب  عجار  ددغلا » ملع   » باتک

صقان ای  روجان و  لاکشا  رد  اما  تخانشزاب ؛ ار  نآ  ناوتیم  رظن  کی  اب  و  تسناسآ ، رایـسب  يرامیب  صیخـشت  لماک ، روج و  لاکـشا  رد  »
«. میوشیم ورابور  يراوشدب  تسین ، دوجوم  رتشیب  تمالع  ود  ای  کی  هک  یعقاوم  رد  اصوصخم 

ای فیفخ  ياهیتیافکیب  دادعت  سکعلاب  و  هدوب ، مک  اتبـسن  ودزاب  يرامیب  مدسکیم و  دادعت  يرـشب ، تاعامتجا  رد  هک  تسناد  دـیاب  یلو 
املـسم مدـسکیم ، دروم  اههد  ربارب  رد  یتیعمج ، رازه  تسیود  رهـش  کی  رد  الثم  هکنانچ  تسا ، دایز  هزادـنایب  فیفخ  ياهدـیئوریترپیه 

باسحب  Sezary هتـشونب هدـشن و  هداد  صیخــشت  ـالومعم  هـک  دراد  دوـجو  دـیئوریت  فـیفخ  ياـهیتیافکیب  هـب  ـالتبم  رفن  رازه  اـههد 
مدـع ظاحل  زا  هک  تسا  دـیدج  بط  نیا  هکلب  تسناد ، رـصقم  ار  ناکـشزپ  دـیابن  هلئـسم  نیا  رد  اـما  دوشیم ؛ هتـشاذگ  رگید  ياـهیرامیب 

ناکشزپ تسدب  یفاک  تامولعم  و  هداد ، ناشن  دوخ  زا  فعـض  هطقن  یلخاد  حشرتم  ددغ  ياهیرامیب  هب  طوبرم  ثحابم  رد  یفاک  تفرـشیپ 
. دهدیمن فیفخ  ياهیتیافکیب  نیا  حیحص  صیخشت  يارب 

کی زورب  تلع  هک  دهد  صیخـشت  هزورما  هک  تسیک  دنکیم . یط  ار  دوخ  یکدوک  نارود  هدیـسرن و  دوخ  دشر  هرودب  ددغلا  ملع  زونه 
ره رد  اـبطا  هک  تسا  لاـس  تدـم 80  دـشابیم . دـیئوریت  فیفخ  یتیافک  یب  ارـصحنم  دـهدیم  رازآ  ار  رامیب  اـبوانتم  هک  نمزم  مسیتاـمر 

اهبورکیم و غارسب  يرامیب 
67 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

یلخاد حشرتم  ددغ  هک  یتیمها  هب  زونه  ناشهجوت  و  دننکیم ، وجتـسج  یئرمان  تادوجوم  نیا  رد  ار  يرامیب  تلع  و  دنوریم ، اهـسوریو 
. دناهناگیب ابیرقت  نآب  تبسن  هک  تفگ  ناوتیم  و  هدشن ، بلج  ادبا  دراد  اهیرامیب  زورب  رد 

مئالع تالالتخا و  و  نوگاـنوگ ، ياـهیتحاران  هب  ـالتبم  راـمیب  نارازه  هک  دوش  مولعم  و  دـیآ ، تسدـب  هنیمز  نیا  رد  يراـیعم  هکنیا  يارب 
بیبط هجوت  و  هدشن ، هتـشاذگ  دیئوریت  فیفخ  ياهیتیافکیب  باسحب  هک  دوشیم ، تفای  ینونک  تاعامتجا  رد  دیدش  ای  فیفخ  یـضرم 

هدش جرد  يزورما  ددغلا  ملع  بتک  رد  هک  فیفخ  ياهیتیافکیب  نیا  مئالع  حرـشب  دنکیمن ، بلج  یلخاد  حـشرتم  ددـغ  يوسب  ادـبا  ار 
: میزادرپیم تسا 

اـصوصخم تسا ، مروتم  نیگنـس و  اهنآ  ياهکلپ  تسین ؛ موم  گنرب  تهابـشیب  هک  دـنراد  هدـیرپ  گـنر  ياهرهچ  ـالومعم  ناراـمیب  نیا  »
تاکرح ضحمب  و  دنوشیم ، هتـسخ  یندب  ياهراک  زا  دوز  تسا ؛ مک  اهنآ  ینایرـش  نوخراشف  هتـشاد و  ندـب  یتسـس  یلاحیب و  اهحـبص ؛
یـضعب هـب  یهاـگ  کـشخ و  ناشتـسوپ  دوـشیم ؛ هدـید  داـیز  اـهنآ  ياـهاپ  رد  ( Crampe) جالتخا دـننکیم ؛ ادـیپ  سفنگنت  دـیدش 

اهنآ ياپ  تسد و  دنتـسه و  تحاران  يذأتم و  امرـس  زا  دـندرگیم ؛ التبم  ریهک  سیزایروسپ و  زویتکیا ، امزکا ، لیبق  زا  يدـلج  ياهیرامیب 
دـنک و ناـشنهذ  تسا ؛ مأوت  جازم  دـیدش  تسوبی  اـب  هک  دـنراد  یئاهتـشایب  ـالومعم  دوشیم ؛ سحیب  خرک و  دوز  اوـه  تدورب  عـقوم  رد 
زا یهورگ  هرخالاب  و  دنیامنیم ، تیاکش  دردرس  زا  ابلاغ  اهحبص  دنراد ؛ ینالـضع  یلـصفم و  ررکم  مهبم و  ياهدرد  تسا ؛ مک  ناشمهف 

.« تشاد بوسحم  دیئوریت  هدغ  ياهیتیافکیب  فیدر  رد  دیاب  ار  مسآ  و  نرگیم )  ) یقش عادص  نمزم و  مسیتامر  تالاح 
هک ار  نارامیب  نیا  هک  درک  لاؤس  دیاب  زین  و  تسا ؟ مک  دنراچد  اهیتحاران  تالالتخا و  نیاب  ینونک  تاعامتجا  رد  هک  یناسک  دادـعت  ایآ 

؟ تسیچ نانآ  نامرد  يارب  ابطا  لمع  كالم  دننکیم و  نامرد  هنوگچ  هزورما  دیمان  رامیب  همین  تقیقح  رد  دیاب 
اههام هک  ینمزم  تالالتخا  زا  هدرک و  هعجارم  ابطا  بطم  اـهکینیلک و  هب  دارفا  نیا  ریظن  اـهرازه  اهدـص و  هزور  همه  هک  تسنیا  زج  اـیآ 

و ( Symptomatique :) یتمالع یحطـس و  تاجلاعم  هب  لسوت  زج  زین  ناکـشزپ  هدرک و  تیاکـش  دـهدیم  جـنر  ار  نانآ  اهلاس  هکلب 
؟ دنزادرپیمن يرگید  راکب  ( Palliatif) نکسم

رد هک  يرحبت  تسرامم و  اب  نانآ  اریز  دوشیم ، مولعم  میدـق  ناکـشزپ  یملع  تیـصخش  ناریا و  میدـق  بط  یعقاو  شزرا  هک  تساـجنیا 
صیخـشت و رایعم  هتـسناد و  زرحم  ار  یجازم  عضو  تلاخد  اهیرامیب  زا  کیره  رد  اـپ  نخاـن  اـت  رـس  يوم  زا  و  دنتـشاد ، اـهجازم  نتخاـنش 
هک ار  یضراوع  تالالتخا و  أشنم  مئاد ، نیرمت  نیمه  تلعب  دوب ، نارامیب  یـضراع  یلـصا و  جازم  هب  هجوت  اهیرامیب ، هیلک  رد  اهنآ  نامرد 

ار يرامیب  مئالع  نیا  هیلک  هناگادج  باوبا  لوصف و  رد  دـید  میهاوخ  مینک  هعجارم  میدـق  بط  بتکب  رگا  و  هتفایرد ، تلوهـسب  میدرب  مان 
نانآ مهدیم  صیخـشت  ار  مدـسکیم  ام  زورما  هک  یتلوهـس  ناـمهب  تفگ ، ناوتیم  تأرجب  و  هداد ، حرـش  دراـب » جازم  ءوس   » ناونع تحت 

. دندادیم صیخشت  ار  دیئوریت  فیفخ  ياهیتیافکیب 
لازاب و مسیلوباتم  ناصقن  دایدزا و  شقن  ضارما  يدنبهقبط  رد  هک  دوب  نیا  اهیرامیب ، نامرد  صیخشت و  رد  میدق  ناکـشزپ  تیقفوم  تلع 

دندرکیمن شومارف  ار  جازم  يدرس  یمرگ و  ناشدوخ  حالطصاب 
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زا ار  یناسنا  ضارمالا  ملع  و  هدرک ، هاگن  ددـغلا  ملع  صـصختم  رفن  کی  مشچ  هچیرد  زا  ار  اهیرامیب  هیلک  هک  میئوگب  دـیاب  تقیقح  رد  و 
نامرد صیخـشت و  رد  دـنهاوخب  رگا  زین  يزورما  ناکـشزپ  دنتـسنادیم ؛ ربتعم  یلخاد  حـشرتم  ددـغ  تالالتخا  اب  اهیرامیب  طاـبترا  ظاـحل 
لآدـیا رـضاح  لاح  رد  هک  مکحم  نیتم و  نانچ  یلـصا  دـنیامن ، تیاعر  ار  لصا  نیمه  دـیاب  دـننک  ادـیپ  رتلماک  رتشیب و  قیفوت  اـهیرامیب 

ياه يرامیب  یلخاد و  حشرتم  ددغ   ) باتک رد  نارهت  هاگشناد  ددغلا  ملع  داتـسا  یمـساک  هّللا  ةرـصن  رتکد  هکنانچ  تسا ، نف  نیـصصختم 
: دسیونیم هحفص 168  دلج 3  نآ )

حشرتم ددغ  تالالتخا  اب  ضارما  طابترا  ینعی  ظاحل ، نیمه  زا  طقف  یناسنا  ضارمالا  ملع  هک  دیایب  يرـصع  ام ، نامز  زا  سپ  تسین  رود  »
.« دوش عقاو  هعلاطم  دروم  دشاب و  رابتعا  طانم  یلخاد ،

نیاب لوصو  هار  رد  تسناوت  میهاوخ  نانآ  یملع  راکفا  رد  قیقحت  روغ و  و  ناریا ، میدـق  ناکـشزپ  تافلؤم  رد  قیقد  هعلاطم  اب  نایناریا  اـم 

یتنس بط  يرظن  ینابم  www.Ghaemiyeh.comلوصا و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 58زکرم  هحفص 30 
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. دش دهاوخ  زین  نینچ  میشاب و  مدقشیپ  تقیقح  رد  هتشادرب و  يرثؤم  ياهماگ  فده 
؛ دوب هچ  رما  نیا  رد  اهنآ  يامنهار  دـندادیم و  صیخـشت  هنوگچ  ار  درـس  مرگ و  ياهجازم  امدـق  مینیبب  هک  تسا  هدیـسر  نآ  عقوم  نونکا 

ناوتیم هار  هد  زا  ار  اهجازم   ) ینعی ةرـشع ) ۀجزمالا  لاوحا  فرعتی  اهنم  یتلا  لیالدلا  سانجا  : ) دـسیونیم نوناق  رد  انیـس  نبا  میئوگ  سپ 
(: تخانش

: مینکیم لقن  اجنیا  رد  یتاحیضوت  اب  ار  هار  نیتسخن  هب  طوبرم  بلاطم  هصالخ  طقف  ام  و 

تسا ندب  تسوپ  سمل  اهجازم  نتخانش  هار  نیتسخن 

ار نآ  اذل  دـشابیم ، ناسآ  زین  بیبط  ریغ  يارب  یتح  نآ  كرد  داد و  صیخـشت  ار  اهجازم  ناوتیم  رتدوز  رتهب و  هسمال  سح  هار  زا  نوچ 
. دناهتشاد مدقم  اههار  ریاس  رب 

، لانروس تیلاعف  دایدزا  ای  يدیئوریترپیه  رثا  رد  هاوخ   ) تسا يداع  نازیم  زا  شیب  ناشلازاب  مسیلوباتم  هک  یناسک  میتفگ ، البق  هکيروطهب 
جازم بحاص  تسا  يداع  زا  رتمک  ناشلازاب  مسیلوباتم  هک  ار  یناسک  و  دـندیمانیم ؛ جازم  مرگ  ار  صاخـشا  نینچ  امدـق  هریغ ،) زیفوپیه و 

دوریم الاب  مه  هجرد  ات 38  هدوب و  زواـجتم  هجرد  زا 37  الومعم  ناشندب  ترارح  هجرد  لوا  هتـسد  دارفا  هک  مینادیم  و  دـنتفگیم ، درس 
، تسا مأوت  ترارح  دیلوت  شیازفا  اب  مسیلباتم  شیازفا  هک  تسنیا  ترارح  هجرد  دایدزا  نیا  تلع  [93 ؛] دشاب راک  رد  یتنوفع  هکنیا  نودب 
هک یترارح  تهج  نیا  هـب  [ 94] تسین لتخم  دـنکیم و  راک  یلومعم  طیارـش  رد  ترارح  جارخا  ماظتنا  رومأم  یبصع  هاگتـسد  نوچ  یلو 

سوسحم رتمرگ  سمل  سح  رد  صاخـشا  لیبق  نیا  ندب  و  دسریم ، ندب  ترارح  هجرد  ندرب  الاب  فرـصمب  دوشیم  دـیلوت  یفاضا  روطب 
ار اهنآ  ندب  رگا  و  دنکیم ، لوزن  مه  هجرد  ات 35  هدوب و  هجرد  زا 37  رتمک  الومعم  ناشندب  ترارح  هجرد  مود  هتسد  دارفا  و  ددرگیم ؛

. میئامنیم سح  يدرس  مینک  سمل 
وا ندب  مسیلباتم  هک  دیامن  طابنتـسا  دناوتیم  تسا ، یلومعم  زا  رتدرـس  ای  رتمرگ  یـصخش  ندب  هک  دـبایرد  سمل  سح  اب  بیبط  رگا  سپ 

ای مرگ  شجازم  ینعی  دشابیم ، يداع  زا  رتمک  ای  رتشیب 
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ياهجازم هار  نیا  زا  امدـق  و  تسا ، لدـتعم  شجازم  هدوب و  یعیبط  صخـش  نآ  مسیلباتم  دـنکن ، سح  يدرـس  یمرگ و  رگا  و  تسا ، درس 
هکنیا نآ  و  تسه ، مه  دراو  هک  دـیآیم  شیپ  یملع  ضارتعا  داریا و  کی  اـجنیا  رد  یلو  دـندادیم ؛ صیخـشت  ار  لدـتعم  درـس و  مرگ و 

رد ار  سمل  سح  ياطخ  نیا  و  دشاب ، ندب  يدرـس  یمرگ و  صیخـشت  يارب  یحیحـص  رایعم  دناوتیمن  دـنکیم و  اطخ  ابلاغ  هسمال  سح 
دنچ هدرب  ورف  مرگ  بآ  رد  ار  پچ  تسد  درس و  بآ  رد  ار  تسار  تسد  رگا  هک  دنهدیم  حیضوت  بیترت  نیاب  زورما  کیزیف  ياهباتک 

تـسا درـس  مرگ و  نیب  طـسوتم  شترارح  هجرد  هک  یبآ  لـخاد  هدروآرد  اـهبآ  نآ  زا  مهاـب  ار  تسد  ود  ره  سپـس  میراد و  هاـگن  هظحل 
میئوگیم هدرک و  يدرـس  ساسحا  پچ  تسد  و  تسا ، مرگ  بآ  نیا  میئوگیم  هار  نیا  زا  هدرک و  یمرگ  ساسحا  تسار  تسد  میئامن ،

. مرگ هن  تسا  درس  هن  مهنآ  تسین و  شیب  یکی  روبزم  بآ  مینادیم  هکیلاحرد  تسا ، درس  بآ  نیا 
ترارح هجرد  هب  میقتسم  یگتسب  دنوشیم  كرد  سمل  سح  اب  هک  یئایشا  يدرس  یمرگ و  صیخـشت  هک  تسنیا  سح  ياطخ  نیا  تلع 
لدـتعم صخـش  ندـبب  تسد  دـشاب و  يداـع  دـح  زا  شیب  شلازاـب  مسیلباـتم  دوب و  جازم  مرگ  یبـیبط  رگا  ـالثم  دراد  هدـننکسمل  تسد 
صخـش نآ  جازم  ندوب  درـسب  مکح  درک و  دـهاوخ  يدرـس  ساسحا  تسا  یلومعم  زا  رتمرگ  شدوخ  ندـب  تسوپ  نوچ  دـنزب ، یجازملا 

تـسد تسا  لادتعا  دحب  شلازاب  مسیلباتم  هک  جازملا  لدتعم  یبیبط  رگا  یلو  تساطخ ؛ مکح  نیا  مینادیم  هکیتروصرد  دومن ، دـهاوخ 
یساسحا چیه  رگا  و  تسا ، مرگ  ای  درس  صخش  نآ  جازم  هک  دنک  مکح  دناوتیم  دبایرد ، یمرگ  ای  يدرس  سح  هتشاذگ و  یـسک  ندبب 

. دشابیم عقاو  اب  قباطم  حیحص و  مه  اهمکح  نیا  و  تسا ، جازملا  لدتعم  صخش  نآ  هک  دیوگب  دناوتیم  دیامنن ، یمرگ  يدرس و  زا 
اهباتک رد  احیرص  و  هدوب ، هجوتم  الماک  تسا  راوتسا  نآ  رب  جازم  يدرس  یمرگ و  صیخشت  ساسا  هک  هلئسم  نیاب  ناریا  میدق  ناکـشزپ 

. تخادرپ میهاوخ  نآ  نایب  هب  دوخ  عقومب  ام  و  دناهدرک ، هراشا  نآب 
لازاب مسیلباتم  يریگهزادنا  نایب  رد  ار  نآ  ام  هک  دراد ، دوجو  سمل  سح  هلیسوب  جازم  يدرـس  یمرگ و  صیخـشت  يارب  يرگید  لکـشم 
لازاب مسیلباتم  ار  نآ  دنکیم و  فرصم  تعاس  کی  ای  تعاس  تدم 24  رد  ندب  هک  يژرنا  لقا  دح  نییعت  يارب  هک  میتفگ  میداد و  حرش 

زا دیاب  تسا و  دوجوم  لماوع  نامه  انیع  زین  اجنیا  رد  درک ؛ زارتحا  دوشیم  يریگهزادنا  نیا  رد  لالخا  ثعاب  هک  یلماوع  زا  دـیاب  دـنیوگ 
ماجنا شور  ود  اب  هک  تسا  لمع  کی  تقیقح  رد  لازاـب  مسیلباـتم  يریگهزادـنا  درـس و  مرگ و  ياـهجازم  نییعت  اریز  دومن ، زارتحا  اـهنآ 

. دریگیم
ندب هک  تسا  يژرنا  رادقم  زا  ترابع  نآ  و  دشابیم ، لازاب  مسیلباتم  تسا ، رشب  دارفا  نیب  زایتمالاهبام  هک  یمدآ  هصخشم  تافص  زا  یکی 

فرـصمب اهلولـس  ددـغ و  یـسفنت و  تالـضع  بلق و  راک  ینعی  دوخ ، یتاـیح  لاـمعا  ماـجنا  يارب  تعاـس  رد 24  اـی  تعاـس و  کـی  رد 
رادقم دیآیم ؛ دوجوب  یترارح  يژرنا  هب  ندـب  ياهلولـس  رد  هدـش  هریخذ  یئاذـغ  داوم  یئایمیـش  يژرنا  لیدـبت  زا  يژرنا  نیا  دـناسریم ؛
یلولس ياهنویـسادیسکا  تعرـس  تاقارتحا و  تدش  هدنیامن  هدوب و  تباث  درف  ره  رد  دوشیم  نییعت  يرلاک  بسحب  هک  هلـصاح  ترارح 

ردـق ره  تسا ؛ لیبموتا  کی  رد  روتاروبراک  هلزنمب  هک  دـشابیم  دـیئوریت  اصوصخم  یلخاد  حـشرتم  ددـغ  تسد  رد  رما  نیا  ماـمز  تسا ؛
نیمه زین  دـیئوریت  دوب ؛ دـهاوخ  رتشیب  دوشیم  دـیلوت  هک  یترارح  رتدـیدش و  قارتحا  دوش ، اهردنلیـس  لـخاد  رتشیب  روتاروبراـک  زا  نیزنب 

مکح
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هدـش دـیلوت  ترارح  نازیم  رب  ندـب و  تاقارتحا  هب  هدومن ، حـشرت  رتشیب  نیـسکوریت  دـنک ، تیلاـعف  رتشیب  ردـق  ره  هدـغ  نیا  اریز  دراد ، ار 
يرتسب رد  لماک  تحارتسا  لاحب  ینعی  دشاب ، هتفرگ  رارق  لازاب  مسیلوباتم  طیارـش  رد  صخـش  هک  تسا  یتقو  نآ  راک  نیرتمک  دیازفایم ؛

هدعم و هدروخن و  اذغ  لبق  تعاس  زا 18  تسا ؛ مارآ  زین  شباصعا  هتشادن و  يرکف  یتح  ینالضع و  ياهراک  هنوگچیه  و  هدیـشک ، زارد 
امرس امرگ و  اب  هزرابمب  يزاین  ندب  هدوب ، لدتعم  قاطا  ياوه  ترارح  هجرد  درادن ؛ یتیلاعف  شاهمـضاه  زاهج  یلاخ و  اذغ  زا  شیاههدور 

. درادن
همه لازاب  مسیلوباتم  نازیم  لاحنیااب  هک  مینادیم  دنـشاب ؛ هتفرگ  رارق  یطیارـش  نینچ  رد  یعیبط  ملاس و  صخـش  رفن  دنچ  مینکیم  ضرف 

ناشندب ترارح  هجرد  تسا ، رتشیب  ناشمسیلوباتم  هک  اهنآ  دراد ؛ فالتخا  رگیدکی  اب  رد 100  ات 10  رثکا  دح  هدوبن و  ناسکی  الماک  اهنآ 
مسیلوباتم رظن  زا  هک  یصخش  رگا  اهنیا  نیب  رد  دشابیم ؛ رتمک  ناشندب  ترارح  هجرد  تسا ، رتمک  ناشمـسیلوباتم  هک  اهنآ  و  هدوب ، رتشیب 

اهنآ لازاب  مسیلوباتم  هک  ار  يدارفا  ندـب  تسوپ  دـشاب ، جازملا  لدـتعم  الماک  رگید  تراـبعب  و  هتفرگ ، رارق  طـسو  دـح  رد  تسرد  لازاـب 
زا رتمک  یکدنا  اهنآ  لازاب  مسیلباتم  هک  ار  يدارفا  ندب  تسوپ  رگا  و  تسا ، مرگ  اهنآ  ندب  دنکیم  سح  دنک ، سمل  تسا  رتشیب  یکدـنا 

جازم و مرگ  لوا  هتـسد  هک  دنک  مکح  دناوتیم  یطیارـش  نینچ  رد  تسا ؛ درـس  اهنآ  ندـب  دـنکیم  سح  دـیامن  سمل  تسا  شدوخ  لام 
تافص زا  میتفگ  هک  تسا  رما  نیمه  و  دنکیم ، راک  طسوتم  نازیم  زا  رتمک  ای  رتشیب  اهنآ  دیئوریت  هدغ  ینعی  دنتسه ، جازم  درس  مود  هتسد 
رایعم دناوتیم  اجنیا  رد  سمل  سح  نیاربانب  و  دشابیم ، تباث  ابیرقت  نآ  رادقم  شرمع  تدم  مامت  رد  و  هدش ، بوسحم  درف  ره  هصخشم 

. تسین حیحص  صیخشت  نیا  لخم  یلماع  چیه  و  دشاب ، جازم  يدرس  یمرگ و  صیخشت  يارب  یتسرد 
جنپ نیا  زا  یکی  رگا  الثم  اهنآ ، زا  یکی  ياهنم  دـشاب  دوجوم  دوشیم  تیاعر  لازاب  مسیلباتم  نییعت  يارب  هک  طیارـش  نیا  ماـمت  رگا  لاـح 
نینچ رد  دیامن ، دیدش  یندب  تاکرح  هقیقد  دنچ  هتساخرب  اج  زا  تسا ، جازم  درس  رگید  ترابعب  همه و  زا  رتمک  شلازاب  مسیلباتم  هک  رفن 

هدننکناحتما نآ  لاح  نیا  رد  رگا  و  دش ، دهاوخ  همه  زا  رتمرگ  شندب  هدش و  هدوزفا  وا  مسیلباتم  نازیم  ندب و  تاقارتحا  تدش  رب  یلاح 
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یمرگ دـنک  سمل  ار  روـبزم  صخـش  ندـب  تـسا ، يدرـس  یمرگ و  صیخــشت  راـیعم  وا  سمل  سح  تـسا و  جازملا  لدـتعم  میتـفگ  هـک 
مرگ وا  جازم  هک  دنک  مکح  دیاب  دشاب ، هتفرگ  رارق  سمل  رب  افرـص  روبزم  طیارـشب  هجوت  نودب  جازم  صیخـشت  كالم  رگا  و  دـباییمرد ،

كالم ار  نآ  دیابن  و  هدش ، ادیپ  یندب  تاکرح  رثا  رد  و  تسا ، یـضراع  یمرگ  نیا  اریز  تساطخ ، مکح  نیا  مینادیم  هکیلاحرد  تسا ،
جازم درـس  هک  رفن  جـنپ  نیا  زا  یکی  هکنیا  زج  دـشاب ، دوجوم  لازاـب  مسیلباـتم  طیارـش  ماـمت  مینکیم  ضرف  نینچمه  داد ؛ رارق  صیخـشت 

عیرست يارب  دیامنیم ؛ وا  ندب  رد  ترارح  داجیا  اهاذغ » صوصخم  کیمانید  لمع   » تروص نیا  رد  دیامن ؛ لوانت  یصاخ  ياهاذغ  تسا ،
لدتعم ياهدننکناحتما  رگا  زین  لاح  نیا  رد  دوش ؛ قیرزت  شدـیرو  لخاد  زکولگ  ای  هنیمآ  دیـسآ  کی  تسا  یفاک  ترارح ، نیا  داجیا  رد 

مکح نیا  هکیتروصرد  تسا ، جازم  مرگ  هک  درک  دهاوخ  مکح  هدرک و  یمرگ  سح  دراذگب  صخـش  نیا  ندب  يور  ار  شتـسد  جازملا 
زا زین  يرگید  لماوع  اهاذغ ، ندرک  فرصم  یندب و  تاکرح  رب  هوالع  هنازور  یگدنز  رد  و  تسا ؛ یـضراع  هلـصاح  يامرگ  تساطخ و 

نیاربانب يدیلوت و  ترارح  رییغت  رد  همه  همه و  دوشیم  فرـصم  هکیئاهوراد  یحور و  یبصع و  تاناجیه  طیحم و  يامرـس  امرگ و  لیبق 
شیازفا رد 
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یمرگ و سمل  سح  اـب  تسناوت  دـهاوخن  دـشاب ، مه  جازملا  لدـتعم  بیبـط  رگا  تهج  نیا  هب  و  دـنرثؤم ، ندـب  ترارح  هجرد  شهاـک  و 
هک یصاخشا  امتح  دیاب  و  دیامن ، نییعت  دهد و  صیخشت  تسا  درف  ره  تباث  هصخشم و  تافص  زا  هک  ار  ياهصیـصخ  ینعی  جازم ، يدرس 

. دنشاب رانک  رب  لماوع  نیا  ریثأت  زا  هک  دنشاب  یطیارش  رد  دنریگیم  رارق  شیامزآ  دروم 
ای دندرکیم ،؟ لصاح  قیفوت  اهجازم  حیحـص  صیخـشت  هب  اهنآ  تلاخد  زا  زارتحاب  هتخانـشیم و  ار  لماوع  نیا  ناریا  میدـق  ناکـشزپ  ایآ 

دوشیم تیاعر  لازاب  مسیلباتم  يریگهزادنا  رد  هزورما  هک  ار  یطیارش  هیلک  امدق  میئوگب  رگا  دندومیپیم ؟ اطخ  هار  هتـشادن و  اهنآب  هجوت 
حیضوت زا  سپ  یلو  تقیقح ، هب  ات  دشاب  رتهیبش  هناسفا  هب  هتفگ  نیا  دیاش  دندربیم  راکب  اهجازم  صیخشت  دروم  رد  ار  اهنآ  دنتخانشیم و 

رد هک  یبتک  حیرـص  كرادـم  قبط  ناریا  میدـق  ناکـشزپ  تسا . تقیقح  نیع  هکلب  تسین ، هناسفا  اعدا  نیا  هک  دـش  دـهاوخ  مولعم  بلطم 
زا روبزم  صخـش  هک  دندادیم ، صاخـشا  رد  ار  جازم  يدرـس  یمرگ و  صیخـشت  سمل  سح  اب  یتقو  طقف  تسا ، سکعنم  نانآ  تافلؤم 

نیا زا  یکی  نیع  ادـتبا  دـشاب . هدوب  رانک  رب  دـشابیم  لازاب  مسیلباتم  يریگهزادـنا  لـخم  هک  ندـب  هدننکدرـس  هدـننکمرگ و  لـماوع  هیلک 
. میزادرپیم نآ  فارطا  رد  حیضوتب  سپس  هدرک و  لقن  ار  كرادم 

، دسیونیم ناتسودنه ) پاچ   ) هحفـص 194 رد  هدیدرگ  فیلأت  شیپ  لاس  تسیود  هک  ۀمکحلا » ۀصالخ   » باتک رد  يولع  نیـسح  دمحم 
هتفرگ میدق  بط  بتک  رگید  انیس و  نبا  نوناق  زا  شیبومک  دهدیم  حرش  هک  ار  یبلاطم  و  تخانش ، ار  اهجازم  ناوتیم  فلتخم  هار  هد  زا 

: دسیونیم ادتبا  دشابیم ؛ ندب  تسوپ  سمل  زا  ترابع  هقیرط  نیلوا  تسا .
هک تسناد  دهاوخ  ار ، نآ  دیامن  سمل  نوچ  نآ  زا  تشگ  دهاوخن  لعفنم  هک  یندب  ره  زا  سپ  دشاب  جازملا  لدتعم  دوخ  سمال  صخـش  »

دشاب لدتعم  دوخ  سمال  هاوخ  دشاب  لدتعم  سملم  فلاخم  هک  یسملم  و  ددرگیمن ؛ لعفنم  دوخ  لئامم  هباشم و  زا  یئـش  اریز  تسلدتعم 
.« تسا لدتعم  ریغ  سملم  نآ  دشاب  لادتعاب  ملاع  سمال  ای  ددرگ  لعفنم  نآ  زا  و 

بیبط رگا  ینعی  دشاب ، لادتعاب  ملاع  هکلب  دشابن  جازملا  لدتعم  هدـننکسمل  تسا  نکمم  یتح  دـسیونیم  مینیبیم ، هکيروطهب  اجنیا  رد 
هکنیا اب  دنزب ، یجازملا  لدتعم  صخـش  ندبب  تسد  دشاب و  جازملا  لدـتعم  زا  رتمرگ  شندـب  ترارح  هجرد  هتـشاد و  يدـیئوریترپیه  الثم 

تقد و هار  زا  مه  جازم  لادـتعا  تیفیک  هب  و  تسا ، جازم  مرگ  شدوـخ  هک  دراد  هـتکن  نیاـب  هجوـت  نوـچ  اذـهعم  دـنکیم ، يدرـس  سح 
کینیلکاراپ لیاسو  زا  میدق  يابطا  نوچ  و  دیامنیمن ؛ صخـش  نآ  جازم  هرابرد  یطلغ  مکح  اذـل  دـشابیم ، انـشآ  سمل  سح  رد  نیرمت 

هب دندوب ، تسرامم  نیرمت و  رد  امئاد  هار  نیا  رد  دشیم و  نآ  نیشناج  اهنآ  هناگجنپ  ساوح  دندرکیمن ، هدافتسا  ضارما  صیخشت  يارب 
. دیدرگیم مولعم  اهنآ  رب  ندب  تسوپ  ترارح  هجرد  تارییغت  كدنا  تراهم ، تقد و  لامک  اب  سمل  سح  هار  زا  تهج  نیا 

: دسیونیم سپس  فلؤم 
سوملم جازم  ترارح  رب  دیامنیم  تلالد  اوهلا  هلدتعم  نادلب  رد  یمرگ  تنوخسب و  سوملم  زا  سمال  ددرگ  لعفنم  دیامن و  سمل  نوچ  »

تنوخـس و ار  نآ  یـضراع  یجراـخ  رما  ببـسب  هکنآ  نودـب  وا  جازم  تدورب  رب  دـنکیم  تلـالد  تدورب  هـب  نآ  زا  ددرگ  لـعفنم  رگا  و 
.« دشاب هدش  ضراع  تدورب 

ای یمرگ )  ) تنوخس ساسحا  سمل  سح  هلیسوب  بیبط ، رگا  هک  تسنیا  هلمج  نیا  ینعم 
72 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

رما ببسب  يدرس  یمرگ و  نیا  هکنیا  رب  طورشم  صخش ، نآ  جازم  يدرس  ای  یمرگ  رب  دراد  تلالد  دیامن ، یصخش  رد  يدرـس )  ) تدورب
هدـننکمرگ و لـماوع  هیلک  تادربـم ، تانخـسم و  ناوـنع : تـحت  ياهناگادـج  ثحاـبم  رد  و  دـشاب ؛ هدـشن  صخـش  نآ  ضراـع  یجراـخ 

. دناهدرک رکذ  دوشیم  صاخشا  ترارح  هجرد  شهاک  ای  شیازفا  ثعاب  هک  ار  ندب  هدننکدرس 
تباث نیاربانب  و  تسا ، هدـش  دـیق  هزورما  بتک  رد  لازاب  مسیلوباتم  طیارـش  رد  هک  تساهنامه  لـماوع  نیا  دوش  مولعم  هکنیا  يارب  کـنیا 
لازاب مسیلباتم  يریگهزادنا  يارب  هزورما  هک  دندربیم  راکب  ار  طیارش  نامه  درس  مرگ و  ياهجازم  صیخـشت  يارب  میدق  يابطا  هک  ددرگ 
. میزادرپیم میدق  بط  بتک  رد  جردنم  بلاطم  اب  اهنآ  قیبطت  دیدج و  يژولویزیف  ياهباتک  زا  لقن  طیارش  نیا  حرشب  دنربیم ، راکب 

: دسیونیم هحفص 223  دلج 2  نایزوتاک  یلع  رتکد  فیلأت  يژولویزیف  باتک  رد 

لازاب مسیلباتم  طیارش 

هراشا

دنترابع هک  تسا  مزال  یطیارـش  دریگیم ، ماجنا  کینپینک  ای  گورک و  تکیدنب ، بابـسا  هلیـسوب  هک  لازاب  مسیلباتم  يریگهزادنا  يارب 
: زا

ياذـغ زا  ار  ياهدیفـس  داوم  شیامزآ ، زا  لـبق  تعاـس  زا 24  ـالوا  دـیاب : یئاذـغ » داوم  صوصخم  کـیمانید  رثا   » زا يریگوـلج  يارب  - 1
، ینیمزبیـس هب  رـصحنم  وا  ياذغ  دریگ ؛ رارق  یبرچ  یمک  رادقم  هنبرکوردیه و  داوم  میژر  تحت  تدم  نیا  رد  و  هدومن ، فذح  صخش 
ات 16 زا 12  ایناث  دـشاب ؛ ریـش  هتخپ و  يودـک  هتخپ ، جانفـسا  هزات ، تاجیزبس  تاجویم و  توپمک  لـسع ، هرک ، یمک  رادـقم  اـبرم ، هروپ ،

. دشاب لماک  هزور  لاح  رد  دیاب  صخش  شیامزآ ، زا  لبق  تعاس 
دیامن و يراددوخ  ینالـضع  تانیرمت  یندب و  ياهراک  ماجنا  زا  دیاب  صخـش  يرادهزور ، تدـم  مامت  رد  يرکف - یندـب و  تحارتسا  - 2

صخش دیاب  یندب  تحارتسا  تعاس  کی  تدم  رد  دیامن . تحارتسا  اقلطم  هدیشک  زارد  یباوختخت  يور  زین  شیامزآ  زا  لبق  تعاس  کی 
؛ دشاب امرفمکح  لماک  توکس  وا  فارطا  هوالعب  هتشاد ، زین  يرکف  تحارتسا 

يدرـس و ساسحا  چیه  عوبطم و  ناسنا  يارب  ترارح  هجرد  نیا  دـشاب . یترارح  يیثنخ  هطقن  رد  دـیاب  شیامزآ  قاطا  ترارح  هجرد  - 3
. دیامنیمن ياهزرابم  امرگ  ای  امرس و  لباقم  رد  ندب  نیاربانب  دنکیمن ، یمرگ  ای 

؛ دشابیم هجرد  طسوتم 18  روطب  هجرد و  ات 20  نیب 16  ام  سابل  اب  ناسنا  يارب  یترارح  يیثنخ  هطقن 
شیامزآ زا  لبق  تعاس  دیاب 48  دنراد ، لازاب  مسیلباتم  يور  رد  هریغ  دی و  نیلانردآ ، نیسکوریت ، دننام  اهوراد  یضعب  هک  یتارثاب  رظن  - 4

. دوش يراددوخ  دشاب  هک  هار  ره  زا  لکش و  رهب  وراد  هنوگره  لامعتسا  زا 
: میهدیم رارق  یسررب  دروم  یکی  یکی  ار  طیارش  نیا  نونکا 
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[ هدیفس داوم  فذح   ] لوا طرش 

و هدـش ، فذـح  دوشیم  نییعت  وا  لازاب  مسیلوباتم  هک  یـسک  یئاذـغ  میژر  زا  دـیاب  ياهدیفـس  داوم  هک  تسنیا  بلاج  بلطم  درومنیارد 
هب ندـب  رد  يژرنا  فرـصم  و  هدـمآ ، لمعب  يریگولج  یئاذـغ » داوم  صوصخم  کیمانید  رثا   » زا ات  دروخب  رتمک  ناـکمالایتح  مه  یبرچ 

شندب رد  يرتشیب  ترارح  دراد ، هدام  نیا  هک  یـصوصخم  کیمانید  رثا  هطـساوب  دنک  لیم  تشوگ  یـسک  رگا  الا  و  دبای ، لیلقت  لقا  دـح 
. دوریم الاب  وا  لازاب  مسیلباتم  هدش و  دیلوت 

حیـضوت و يارب  دندادیم ؛ رارق  هجوت  دروم  ار  نآ  صاخـشا  جازم  نییعت  دروم  رد  و  هدوب ، مولعم  زین  ناریا  میدق  ناکـشزپ  رب  عوضوم  نیا 
هتخوس و ندـب  رد  مینادیم  هکنانچ  اهاذـغ  میئوگ ، سپ  تسیچ ، یئاذـغ » داوم  صوصخم  کیمانید  رثا   » مینیبب دـیاب  ادـتبا  بلطم ، ریـسفت 
نتخوس 1 زا  الثم  دننکیم ، دـیلوت  دـنزوسب  کیرتمیرولاک  بمب  رد  ندـب ، زا  جراخ  رد  رگا  هک  رادـقم  نامهب  دـنیامنیم ، ترارح  داجیا 

. دوشیم دیلوت  ترارح  يرلاک ، ياهدیفس 4  داوم  مرگ 
رثا هطـساوب  نوخ  رد  دورو  بذج و  زا  سپ  اهاذغ ، زا  يرایـسب  دیآیم ، دوجوب  ندب  رد  یئاذغ  داوم  قارتحا  زا  هک  ترارح  نیا  رب  هوالع 

ثعاـب دـنراد ، دـیئوریت  اـصوصخم  دـبک و  لاـنروس ، زیفوپیه ، دـننام  يددـغ  کـیرحت  اـی  کیتاپمـس  یبصع  هاگتـسد  يور  هک  یکیرحت 
Extra یفاضا »» ترارح   » ار نآ  هک  دننکیم  داجیا  یترارح  زین  هار  نیا  زا  هدش و  اهلولس  رد  دوجوم  یئاذغ  رئاخذ  زا  يرادقم  ندنازوس 

[. 95] دنیوگیم یئاذغ » داوم  صوصخم  کیمانید  رثا   » ار یئاذغ  داوم  تیصاخ  نیا  و  هدیمان ،  «- «chaleur
و دننکیم ، دـیلوت  ار  نآ  اهدـنق  اهیبرچ و  زا  شیب  اهنیئترپ  تسا و  توافتم  فلتخم ، یئاذـغ  داوم  بسحرب  یفاضا » ترارح   » نیا رادـقم 
ریـسدرس و قطانم  رد  تهج  نیا  هب  تسا ، اهنیئترپ  قارتحا  ترارح  ربارب  ود  زا  شیب  میدـید ، هکنانچ  اهیبرچ  قارتحا  ترارح  هکنآ  لاـح 
رد نوچ  زین  اهیبرچ  لاح  نیع  رد   ) تسا یبرچب  جایتحا  زا  شیب  امرـس  اب  هزرابم  امرگ و  دیلوت  يارب  تشوگب  ندـب  جایتحا  ناتـسمز ، لصف 

ریاس زا  شیب  اهنیئترپ  صوصخم  کیمانید  رثا  نوچ  لاحرههب  دنوریم ؛) رامشب  ترارح  داجیا  عبنم  دننکیم  دیلوت  دایز  يرلاکمک  نزو 
تعاس زا 24  هک  دوشیم  هیـصوت  تسا  اهنآ  رد  لازاب  مسیلباتم  يریگ  هزادنا - روظنم  هک  یناسک  هب  تهج  نیا  هب  دـشابیم ، یئاذـغ  داوم 
نازیم ات  ندب  رد  يژرنا  فرـصم  و  هدشن ، دیلوت  یفاضا  ترارح  نیا  ات  دننک  فذح  دوخ  ياهاذـغ  زا  ار  ياهدیفـس  داوم  شیامزآ ، زا  لبق 

. دبای لیلقت  لقا  دح 
تسدب داوم  نیا  مضه  هجیتن  رد  هک  هنیمآ  ياهدیـسآ  هک  تسنیا  دیآیم  دوجوب  اهنیئترپ  ندروخ  زا  هک  یفاضا » ترارح   » شیادیپ تلع 
ترارح دلوم  ياهنویسادیسکا  دوخ  تبونب  هک  دوشیم  حشرت  نیتاپمس  نیلانردآ و  هدرک ، کیرحت  ار  کیتاپمس  باصعا  هلسلس  دیآیم ،

تسا هدرک  نایب  هحفـص 457  رد  هک  ار   Launoy فیلأت يژولویزیف  باتک  ترابع  نیع  بلطم  دـییأت  يارب  دروآیم ؛ دوجوب  ار  یفاـضا 
: مینکیم لقن  الیذ 

Al'origine de l'extra- chaleur caracterisant l'action dynamique specifique des protides il«
faut rechecher une excitation du systeme nerueux sympathique par les amino- acides
Cette excitation libere les hormones sympathicomimeti ques, adrenaline et sympathine

.» qui, leur tour declenchent les oxydations generatrices d'extra- chaleur
74 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

: دسیونیم هحفص 656  دلج 1  يژولویزیف  باتک  رد  [ 96] هسوه
، لوکوکیلگ دـشابیم : اـهنآ  رد  ریز  هنیمآ  دیـسآ  شـش  دوجو  تلعب  دـیآیم . دوجوب  اـهنیئترپ  ندروخ  زا  هک  صوصخم  کـیمانید  رثا  »

. تسا رتلاعف  همه  زا  يرخآ  نیا  و  نینالآلینف ، نیزوریت و  کیماتولگ ، دیسآ  نینالآ ،
دایدزا ثعاب  و  هدرک ، رثا  دـیئوریت  رب  ادـتبا  روبزم  هنیمآ  ياهدیـسآ  هک  تسنیا  يدـیتورپ  ياهاذـغ  زا  یفاضا  ترارح  شیادـیپ  مسیناـکم 

هلسلس نیلانردآ  و  دزیریم ، نوخ  رد  یناوارف  نیلانردآ  هجیتن  رد  هک  هتـشاداو  تیلاعفب  ار  لانروس  هدام  نیا  و  دوشیم ، نیـسکوریت  حشرت 
. تسا لازاب  مسیلباتم  نتفر  الاب  تاقارتحا و  دیدشت  اهنیا  همه  هجیتن  و  دنکیم ، کیرحت  رثأتم و  ار  کیتاپمس 

تـسا یترارح  زا  رتمک  یلیخ  نآ  رادقم  یلو  دننکیم ، دیلوت  ار  یفاضا  ترارح  نیا  زین  یبرچ ) داوم   ) اهدیپیل و  يدنق ) داوم   ) اهدیـسولگ
. دنروآیم دوجوب  اهنیئترپ  هک 

نیا و  دوریم ، الاب  وا  لازاب  مسیلباتم  مینک ، قیرزت  صخش  دیرو  رد  زکولگ  رگا  هک  دسیونیم  هحفص 30  يژولویزیف  باتک  رد  [ 97] الوس
. دشابیم صوصخم » کیمانید  رثا   » هب طوبرم  لمع 

نآ قارتحا  هک  دوشیم  ثعاـب  نوخ  رد  يدـنق  داوم  شیازفا  هک  تسنیا  روبزم  ترارح  شیادـیپ  تلع  دـسیونیم ، دوخ  باـتک  رد  هسوه 
. تسا نوخ  رد  نآ  رادقم  شیازفا  نیمه  یفاضا  ترارح  داجیا  تلع  زین  اهیبرچ  دروم  رد  و  دوش ، رتدیدش 

يژرنا داجیا  امن و  وشن و  للحتیام و  لدـب  زا  ترابع  هک  دوخ  یلـصا  صاوخ  رب  هوالع  یئاذـغ  داوم  هک  دوشیم  مولعم  دـش  رکذ  هچنآ  زا 
ترارح رب  هفاضا  یترارح  مه  هار  نیا  زا  و  هتشاد ، زین  يددغ  یبصع - هاگتسد  رد  یکیرحت  راثآ  دشاب ، یناویح  ترارح  ظفح  یترارح و 

. دیآیم دوجوب  ندب  یئاذغ  رئاخذ  نتخوس  زا  ترارح  نیا  تسا  یهیدب  دننکیم ؛ دیلوت  دوخ  قارتحا 
یکی هک  دنتسنادیم  نانآ  الوا  هکنآ  حیضوت  دندوب ؛ هدرب  یپ  الماک  یئاذغ » داوم  صوصخم  کیمانید  رثا   » موهفم هب  ناریا  میدق  ناکشزپ 

للحتیام لدـب  هکنیا  رب  هوالع  ندـب  رد  اذـغ  دـنتفگیم  و  تسا ، يزیرغ  ترارح  ظفح  ندـب و  رد  ترارح  داـجیا  یئاذـغ  داوم  صاوخ  زا 
رون و هتخوـس و  غارچ  رد  نغور  زا  هرذ  ره  هک  روطناـمه  و  دراد ، زین  غارچ  رد  ار  نغور  مکح  دـیازفایم ، ءاـضعا  هثلث  راـطقا  رب  و  هدـش ،

اذغ يازجا  بیترت  نیمهب  دیامنیم ، ظفح  ار  هلعـش  رون  ترارح و  هدش  نآ  نیـشناج  نغور  زا  يرگید  تارذ  سپـس  و  دـهدیم ، ترارح 
یئاذـغ داوم  زا  يرایـسب  هک  دنتـسنادیم  ایناث  دـنکیم ؛ ظفح  ار  ندـب  يزیرغ  اـی  یلـصا  ترارح  هتخوس و  ندـب  رد  يرگید  زا  سپ  یکی 
ترارح رب  دئاز  یترارح  داجیا  ندـبب  دورو  بذـج و  مضه و  زا  سپ  و  هتـشاد ، ندـب  رد  زین  یفیک  ریثأت  دـش  رکذ  هک  یتیـصاخ  رب  هوالع 

Extra - ای یفاـضا » ترارح   » ماـنب ینونک  ياـهباتک  رد  هک  دنتـشاد  ار  روـظنم  ناـمه  تسرد  دـئاز  ترارح  نیا  زا  و  دـیامنیم ، يزیرغ 
. دوشیم روظنم   chaleur

ترارح هتخوس و  ندـب  رد  یگتـسهآ  جـیردتب و  دـشاب ، هتـشادن  يددـغ  یبـصع - هاگتـسد  رد  یکیرحت  رثا  اذـغ  رگا  هک  مینادیم  زورما 
کیتاپمـس و یبصع  هاگتـسد  رد  یکیرحت  رثا  اذغ  رگا  و  دندیمانیم ، قلطم  ياذغ  امدـق  ار  یئاذـغ  نینچنیا  دـیامنیم ؛ ظفح  ار  یناویح 

اریز دندیمانیم ، یئاذغ  ياود  ای  یئاود  ياذغ  امدق  ار  یئاذغ  نینچ  هدرک و  یفاضا  ترارح  داجیا  دشاب ، هتشاد  یلخاد  حشرتم  ددغ 
75 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

ياذغ کی  اریز  تسه ، مه  روطنیمه  تقیقح  رد  و  دنراد ، زین  یئوراد  راثآ  دوخ  یئاذغ  صاوخ  رب  هوالع  روبزم  ياهاذغ  دـندوب ، دـقتعم 
هدرک و کیرحت  ار  دـیئوریت  هدـغ  نینالآ ، لینف  صخالاب  نیزوریت و  نینالآ و  اصوصخم  دوخ  هنیمآ  ياهدیـسآ  ریثأت  تحت  هک  رادنیئترپ 

تقیقح رد  دنکیم ، مرگ  ار  ندب  هدرک و  دایز  ار  ندـب  تاقارتحا  تدـش  تعرـس و  هلیـسو  نیاب  و  دـیامنیم ، حـشرت  نیـسکوریت  هجیتنلاب 
. تسا تیصاخ  نیمه  ياراد  زین  نینکیرتسا  لوپمآ  ای  لونارگ  نیسکوریت و  لوپمآ  ای  صرق  اریز  دراد ، ار  وراد  کی  مکح 

رد یکیرحت  رثا  دـقاف  هک  دنتخانـشیم ، ار  یئاهاذـغ  میدـق  ناکـشزپ  هک  مینکیم  تباـث  هدرک  هعجارم  ناریا  میدـق  بط  بتک  هـب  نوـنکا 
، دـشابیم یکیرحت  رثا  نیا  ياراد  هک  ار  یئاهاذـغ  زین  و  دـندیمانیم ، قلطم  ياذـغ  ماـنب  ار  اـهنآ  هدوب و  ندـب  يددـغ  یبـصع - هاگتـسد 

. دندیمانیم یئاذغ  ياود  یئاود و  ياذغ  ار  نآ  و  هتخانشیم ،
[: 98] میناوخیم نینچ  هحفص 161  ۀمکحلا » ۀصالخ   » باتک رد 

نآ زا  ندب  ددرگ ، ندـب  دراو  نوچ  هک  مسق  نیدـب  [، 99] تیفیکب هن  دـشاب  طقف  هدامب  ندـب  رد  نآ  رثأت  ریثأـت و  هک  تسنآ  قلطم  ياذـغ  »
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هک دنادرگ  لدبتم  ریغتم و  ار  نآ  یئاذغ  تروص  هدومن و  فرـصت  نآ  رد  هکلب  [، 100] ددرگن دوخ  یلـصا  جازم  زا  و  دوشن ، ریغتم  رثأتم و 
ءزج ددرگب  هک  دوش  نیا  دعتـسم  دروآ و  لـعفب  ار  نآ  هوقلاـب  اـم  و  [ 102] دوش یطلخ  تروصب  لیحتـسم  [ 101] دنامن نآ  یلـصا  تروص 

.« همسا لج  ضایف  أدبم  زا  يوضع  تروص  نآ  رب  ددرگ  ضئاف  دیازفیب و  ءاضعا  هثلث  راطقا  رب  وضع و 
: دسیونیم للحتیام و  لدب  ندناسرب  دنکیم  یناویح  ترارح  ظفح  قلطم  ياذغ  هک  دنکیم  رکذ  حیرص  روطب  هحفص 188  رد  و 

بلاغ نآ  هدام  هکلب  دشابن ، نآ  هدام  رب  هعبرا  تایفیک  زا  یتیفیک  نآ  رب  بلاغ  ینعی  دـشابن ، تایفیک  زا  یکیب  فوصوم  هک  قلطم  ياذـغ  »
رب دیامنیم  ترارح  ظفح  ینعی  دوشیم ، ندب  یمرگ  ثعاب  دبای ، دلوت  رادـقملا  لدـتعم  جـضنلا  لماک  نوخ  نآ  زا  هک  دـشاب ، تیفیک  رب 

[« 104] ندب یلصا  یمرگ  زا  هدایز  یمرگ  ندب  رد  دیامنیم  ثادحا  هکنآ  ینعمب  هن  [ 103] للحتیام لدب  لاصیاب  دوخ  لاح 
76 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

: دسیونیم نینچ  یئاود  ياذغ  هب  عجار  هحفص 161  رد  و 
ددرگ لصاح  یطلخ  نآ  زا  رثأت  ریثأت و  زا  دعب  هک  هدام  هبلغ  اب  دشاب  ود  ره  تیفیک  هدام و  هب  ندـب  رد  نآ  ریثأت  هک  تسنآ  یئاود  ياذـغ  »

يریغت كدنا  و  [ 105] ندب یلـصا  جازم  تیفیک و  رب  بلاغ  دشاب  یجازم  یتیفیک و  كدنا  نآ  اب  و  دش ، دـناوت  نآ  هباشم  ندـب و  ءزج  هک 
هزبرخ و هناودـنه و  ودـک و  راـیخ و  وج و  شآ  و  وج ، خوبطم  وهاـک و  دـننام  [ 106] دشاب هک  یتیفیک  رهب  دوخ  تیفیکب  دـیامن  ندـب  رد 

.« اهنیا لاثما  ایبول و  دوخن و  سدع و  شام و  ملک و  جیوه و  ردنغچ و  مغلش و  تبش و  هنوباب و  جانفسا و  روگنا و 
: دهدیم حرش  نینچ  یئاذغ  ياود  هب  عجار  هحفص  نامه  رد  و 

ایناث و  يرییغت ، كدناب  دزاس  ریغتم  ار  ندـب  و  تیفیک ، هبلغ  اب  دـشاب  ود  ره  هدام  تیفیک و  هب  ندـب  رد  نآ  ریثأت  هک  تسنآ  یئاذـغ  ياود  »
يوضع تروص  ناصیف  ندش و  ندب  رهوج  تیئاذغ و  تیلباق  هک  ددرگ ، لصاح  یمک  رایـسب  طلخ  نآ  زا  و  دیامن ، فرـصت  نآ  رد  ندـب 

هزبرخ رایخ و  زرب  دننام  روزب  امرخ و  ولآ و  زایپ و  ریس و  ینساک و  گرب  عانعن و  هرت و  دننام  ندب  رب  بلاغ  یتیفیک  ثادحا  اب  دشاب  هتشاد 
.« اهنیا لاثما  ودک و  هناودنه و  و 

لازاب مسیلباتم  ندبب  دورو  بذج و  مضه و  زا  سپ  هک  دوش  تفای  یئاهاذـغ  تسا ، نکمم  ایآ  هکنیا  نآ  دـیآیم و  شیپ  یلاؤس  اجنیا  رد 
؟ دیامن ندب  رد  يدرس  داجیا  هدروآ و  نیئاپ  ار 

کی زا  اریز  دنرادن ، لوبق  ار  نآ  هجو  چیهب  ینونک  ناسانشاذغ  ناکـشزپ و  یلو  تسا ، تبثم  ناریا  میدق  يابطا  رظن  زا  هلئـسم  نیا  باوج 
ترارح هزادـنا  نامهب  هتخوس و  ندـب  رد  یئاذـغ  داوم  هیلک  هک  تسنیا  رب  هدـیقع  ار  نادنمـشناد  هبطاق  هکلب  اـبطا  مومع  فرط  نیا  هب  نرق 

دیلوت یئاذـغ  هدام  کی  هک  دـنک  لوبق  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  دـیآیم ، تسدـب  جراخ  رد  اهنآ  نتخوس  زا  هک  دـننکیم  داـجیا 
دوجو ندب  رد  ترارح  داجیا  رظن  زا  سدع  دوخن و  نیب  یقرف  يزورما  بیبط  ای  سانـشاذغ  رفن  کی  هدیقعب  الثم  دـیامن ؛ ندـب  رد  تدورب 

شیبومک رگیدکی  اب  اهنآ  زا  نزولا  يواستم  ریداقم  قارتحا  زا  هلـصاح  ترارح  رادقم  طقف  دنتـسه ، يرلاک  دلوم  اهنآ  يود  ره  هتـشادن و 
درـس سدع  هکیلاحرد  دـنکیم ، ترارح  داجیا  ندـبب  دورو  زا  سپ  تسا و  مرگ  دوخن  یمیدـق  کشزپ  رفن  کی  رظن  زا  یلو  دراد ؛ قرف 

. دیامنیم تدورب  دیلوت  ندبب  دورو  زا  سپ  تسا و 
. دراد تیعقاو  تقیقح و  هلئسم  نیا  هک  مینکیم  تباث  یملع  هبرجتب  یکتم  لیلد  کی  یقطنم و  لیلد  کی  اب  رابنیتسخن  يارب  ام 

هک يددـغ  و  کیتاپمـس ، یبصع  هاگتـسد  كرحم  ندـبب  دورو  زا  سپ  یئاذـغ  داوم  زا  یـضعب  هک  روطنامه  هک  تسنیا  یقطنم  لیلد  اـما 
هچ دـشابیم ، لانروس ) زیفوپیه ، دـیئوریت ، ياهنومروه   ) تسا ندـب  ترارح  هجرد  دایدزا  و  لازاب ، مسیلباتم  شیازفا  ثعاـب  اـهنآ  تیلاـعف 
رد ياهفقو  رگید  ترابعب  هدرک و  يریگولج  اهنومره  نیا  حشرت  دیلوت و  زا  ندبب  دورو  زا  سپ  زین  یئاذغ  داوم  زا  یضعب  هک  دراد  لاکشا 

لمع
77 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

ار ندب  هتـساک ، اهنویـسادیسکا  تعرـس  تدش و  زا  بیترت  نیاب  و  دروآ ، نیئاپ  ار  لازاب  مسیلباتم  هجیتنلاب  هدومن و  داجیا  رکذلاقوف  ددـغ 
. دیامن درس 

ندـمآ نیئاپ  نتفر و  الاب  هجیتن  رد  لازاب و  مسیلباتم  شهاک  شیازفا و  ثعاب  ندـب  تاـقارتحا  ءوطب  تعرـس و  هک  مینادیم  یبوخب  هزورما 
دیئوریت اـصوصخم  یلخاد  هحـشرتم  ددـغ  زا  یـضعب  تسدـب  شروما  ماـمز  زین  تاـقارتحا  ءوطب  تعرـس و  دوـشیم ، ندـب  ترارح  هجرد 

يامرگ و  دوریم ، الاب  ندب  ترارح  هجرد  هدش ، دیدش  تاقارتحا  دوش ، حشرت  دایز  نیـسکوریت  هدغ ، نیا  کیرحت  رثا  رد  رگا  دـشابیم ؛
ادیپ ندب  رد  ینالـضع  دیدش  تاضابقنا  یندب و  تاکرح  رثا  رد  هک  دشابیم  یترارحب  هیبش  هک  تسا  سوسحم  ياهزادناب  یهاگ  هلـصاح 

تدـش اهنویـسادیسکا و  تعرـس  دـهاکب ، نوخ  رد  نومره  نیا  رادـقم  زا  و  دوش ، نیـسکوریت  حـشرت  زا  عناـم  یلماـع  رگا  یلو  دوـشیم ،
هدـغ و  نیـشام ، رد  نیزنب  نتخوس  اب  هباشم  ناوتیم  ندـب  رد  ار  یئاذـغ  داوم  قارتحا  دوشیم ؛ داجیا  تدورب  هدـش و  مک  ندـب  تاـقارتحا 
رتمک ای  رتشیب  رادـقمب  نامز  دـحاو  ره  رد  روتاروبراک  زا  نیزنب  هاگره  زین  لـیبوموتا  رد  تسناد . روتاروبراـک  هب  هیبش  ناوتیم  ار  دـیئوریت 

. دیآیم نیئاپ  ای  الاب  روتوم  ترارح  هجرد  هتفرگ  ماجنا  يدنک  ای  تعرس  اب  قارتحا  لمع  تبسن  نامهب  دوش ، ردنلیس  لخاد 
تدش ياهتنم  دیئوریت  هدـغ  نآ  رد  هک  [ ) 107] ودزاب يرامیب  رد  دـیاب  ار  ندـب  رد  تاقارتحا  ءوطب  تعرـس و  زا  هنومن  نیرتلماک  نیرتهب و 

. دومن هدهاشم  تسا ) هتفای  شهاک  هداعلاقوف  دیئوریت  هدغ  تیلاعف  نآ ، رد  هک  [ ) 108] مدسکیم و  دراد ) ار  لمع 
ناوتیم لازاب  مسیلباتم  هزادـنا  يور  زا  تسا . هدـش  عیرـس  کیناگرا  تاـقارتحا  هتفاـی و  ینوزف  [ 110] تاضواعم [ 109] ودزاب يرامیب  رد 

نآ ریظن  یـضرم  چیه  رد  هک  تسیدحب  ودزاب  يرامیب  رد  لازاب  مسیلباتم  شیازفا  نیا  درب . یپ  رامیب  ندـب  تاقارتحا  شیازفا  رب  قیقد  روطب 
. تسا هتفای  ینوزف  لازاب  مسیلباتم  رد 100  یهاگ 100  و  رد 100 ، طسوتم 75  روطب  رد 100 و  الومعم 40  دوشیمن . هدید 

هماج دنراد ، [ 111] هرارحلا فوخ  نارامیب  نیا  ارچ  هک  دیمهف  ناوتیم  ورنآزا  و  تسا ، هارمه  ترارح  دـیلوت  شیازفا  اب  مسیلباتم  شیازفا 
ترارح هجرد  یهاگ  دنراد  زیخ  قرع  ياهنارحب  دنردنا و  سارهب  امرگ  زا  دننکفایم  وسکیب  ار  دوخ  زادناور  دنشوپیمن ، ربتس  تفلک و 

هجرد نیب 36  و  تسا ، نیئاپ  ندب  ترارح  مدـسکیم  رد  تسا . رتالاب  مه  هجرد  زا 38  تاقارتحا  تعرـس  تدش و  رثا  رد  نارامیب  نیا  ندب 
هک یئامرـس  سح  هطـساوب  شتآ  رانک  اهتعاس  تسا  نکمم  رامیب   ) تسا ساسح  یئامرـس  نیرتمکب  ندـب  [ 112] دراد ناسون  هجرد  و 37 

يدنک ؤطب و  نیا  رد 100 ،) ات 75  رد 100   15  ) تسا نیئاپ  هداعلاقوف  لازاب  مسیلباتم  دنازیخرب ،) اج  زا  یناسآب  ار  وا  ناوتن  دنیـشنب و  دراد 
. دشابیم دیئوریت  هدغ  حشرت  مدع  ای  یمک  دولوم  هیذغت  یمومع 

مـسیلباتم ناصقن  نیـسکوریت و  حـشرت  رد  هفقو  ثعاب  یپ  رد  یپ  زور  دـنچ  ملک  ندروخ  دـهدیم  ناشن  هک  یملع  هبرجتب  یکتم  لیلد  اما 
[: 113] دروآیم نیئاپ  ار  ندب  ترارح  هجرد  هجیتنلاب  هدش و  لازاب 
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هدغ تیلاعف  نآ  رثا  رد  و  دوشیم ، هداس  رتاوگ  زورب  بجوم  شوگرخ  رد  ملک  طرفم  لامعتـسا  هک  دنتفایرد  نادنمـشناد  لاس 1938  رد  »
لاـس زا  ار  هرویت  تسا ، ملک  رد  هرویت  دوجو  رما  نیا  زورب  تلع  هک  دـش  تباـث  رد 1942  دیآیم . نیئاپ  لازاب  مسیلباتم  هدش  مک  دـیئوریت 
هدش هتخانش  یبوخب  يدیئوریت  دض  داوم  لمع  زرط  دنتـشادن . فوقو  نآ  يدیئوریت  دض  تیـصاخ  رب  رخاوا  نیا  ات  اما  دنتخانـشیم ،  1869

هک ار  نیزوریتودیيد  دش  دهاوخن  رداق  نآ  رثا  رب  دیئوریت  هدغ  هک  قیرط  نیدب  دوش ، بیکرت  نیـسکوریت  هک  دراذگیمن  داوم  نیا  تسا .
زا رتالاب  اهنآ  رد  لازاب  مسیلباتم  هک  يدیئوریترپیه  ودزاب و  يرامیب  رد  ار  يدیئوریت  دض  داوم  دنک ، دیلوت  تسا  بیکرت  نیا  هطساو  هلحرم 

.« دنکیم لوزن  یعیبط  يداع و  دحرسب  اجردتم  لازاب  مسیلباتم  نامرد ، مایس  ات  متسیب  زور  زا  و  دنربیم ، راکب  تسا  يداع 
راکب رثؤم  نامرد  ناونعب  ودزاب  نوچمه  يریطخ  يرامیب  رد  دناوتیم  ملک  دننام  یئاذغ  هدام  کی  هک  مینکیم . دنـس  ذاختا  هتـشون  نیا  زا 

و دروآ ، نیئاپ  ار  ندب  ترارح  هجرد  و  هتـساک ، اهتفاب  رد  قارتحا  تعرـس  تدش و  زا  هدش  لازاب  مسیلباتم  ناصقن  ثعاب  جـیردتب  هتفر ،
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. دندرکیم ریبعت  يدرس  هب  میدق  ناکشزپ  هک  تسا  رما  نیمه 
، ودک زینـشگ ، القاب ، دننام  یئاذغ  داوم  زا  يرایـسب  هکلب  دـیآیمن ، دوجوب  ملک  طرفم  لامعتـسا  رثا  رد  طقف  لازاب ، مسیلباتم  ندـمآ  نیئاپ 

باتک رد  هک  یفارتعاب  انب  اریز  دناهدرکن ، هعلاطم  اهنآ  يور  نادنمـشناد  زونه  یلو  دنتـسه ، يریثأت  نینچ  ياراد  هریغ  هزات و  یهام  هروغ ،
. دنتشادن فوقو  یئاذغ  داوم  يدیئوریت  دض  تیصاخ  رب  رخاوا  نیا  ات  تسا ، هدش  ددغلا  ملع 

، دنراد اهنومره  ناصقن  ای  دایدزا  یلخاد و  حشرتم  ددـغ  رب  داوم  نیا  هک  يریثأت  اصوصخم  و  اهاذـغ ، یئوراد  صاوخب  ندرب  یپ  لاحرههب 
دیدج بط  اب  میدـق  بط  یملع  بلاطم  قیبطت  اب  تسناوت  میهاوخ  کش  نودـب  ام  و  تسا ، هدرک  زاغآ  بط  ملع  رد  ار  هزات  رایـسب  یلـصف 

مک و تالالتخا  هب  التبم  رشب  دارفا  زا  اهنویلیم  اریز  میئامنب ، اهیرامیب  نامرد  هجیتنلاب  یسانشاذغ و  ملع  تفرـشیپ  رد  يرثؤم  رایـسب  کمک 
بـسانمان ياهاذغ  زا  هیـشان  ياهیراگزاسان  رد  دیاب  ار  نآ  یقیقح  تلع  یلـصا و  هشیر  هک  دنتـسه  نوگانوگ  ياهیتحاران  دیدش و  شیب 
تاعالطا یفاک و  رحبت  میدق  ناکـشزپ  هرابنیا  رد  هک  درک  ناعذا  یتسارب  دـیاب  و  تسین ، بسانم  ياذـغ  اب  زج  زین  اهنآ  نامرد  و  تسناد ،

: تسا اهاذغ  یئوراد  صاوخب  امدق  هجوت  نیا  زا  يراگدای  میدق  مور  فورعم  کشزپ  سلس  راصق  هلمج  دنتشاد ، قیقد 
»Optimum remedium ist cibus opportune datus«

.« تسا ماگنهب  بسانم و  ياذغ  نامرد  نیرتهب  »
بط مینیبب  میهاوخیم  دـشابیم ، اهنآ  رد  لازاب  مسیلباـتم  نییعت  روظنم  هک  تسا  یناـسک  یئاذـغ  میژر  فارطا  رد  اـم ، ثحب  نونکا  نوچ 

نییعت روطنیا  ار  روبزم  یئاذـغ  میژر  زورما  يژولویزیف  ياـهباتک  رد  هک  میتـفگ  ـالبق  دـنکب  اـمب  دـناوتیم  یکمک  هچ  هراـبنیا  رد  میدـق 
: دیامنیم

توپمک لسع ، هرک ، یمک  رادـقم  ابرم . هروپ ، ینیمزبیـس ، هب  رـصحنم  وا  ياذـغ  و  هدرک ، فذـح  صخـش  ياذـغ  زا  ار  ياهدیفـس  داوم  »
«. دشاب ریش  هتخپ و  يودک  هتخپ ، جانفسا  هزات ، تاجیزبس  تاجویم ،

. مینکیم ثحب  ياهدیفس  داوم  هب  عجار  ادتبا 
لمع رد  هفقو  هن  کیرحت و  هن  هک  دشاب  يروط  دیاب  لازاب  مسیلوباتم  طیارش  هکنیاب  هجوت  اب 
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زورما میدرک . هراشا  نآب  البق  هکنانچ  اریز  دیآ ، لمعب  زارتحا  ياهدیفس  داوم  ندروخ  زا  دیاب  نیاربانب  دوش ، ادیپ  يددغ  یبصع - هاگتـسد 

تاقارتحا تعرس  تدش و  هدوب  يددغ  یبصع - هاگتـسد  كرحم  دیآیم  تسدب  اهنیئتورپ  زا  هک  هنیمآ  ياهدیـسآ  دندقتعم  نادنمـشناد 
زا دیاب  هکلب  تسین  یفاک  دنربیم  الاب  ار  لازاب  مسیلباتم  هک  یئاهاذغ  ندروخن  اهنت  یلو  دنربیم  الاب  ار  لازاب  مسیلباتم  هدومن  دایز  ار  ندب 
درک دهاوخ  روصت  هداتفا و  هابتـشا  هب  کشزپ  تروص  نیا  رد  اریز  درک . زارتحا  زین  دوشیم  مسیلباتم  شهاک  ثعاب  هک  یئاهاذـغ  ندروخ 

يارب میدق  بط  رد  هدشن  عقاو  هجوت  دروم  ادبا  زورما  بط  رد  هک  هلئسم  نیا  تسا  یعیبط  زا  رتنیئاپ  ناحتما  دروم  صخـش  لازاب  مسیلباتم 
دیدجت دوشیم  زیوجت  لازاب  مسیلباتم  نییعت  يارب  زورما  هک  یئاذغ  میژر  رد  دیاب  نیاربانب  تسا  هدشیم  تیاعر  الماک  اهجازم  صیخـشت 

. دوش داقتنا  ثحب و  روبزم  یئاذغ  داوم  زا  کیره  يور  دیآ و  لمعب  رظن 
یلو دوش  زارتحا  دیاب  تشوگ  عون  ره  ندروخ  زا  ینونک  نادنمشناد  روتـسدب  نیاربانب  تسیاهدیفـس  داوم  عاونا  نیرتمهم  زا  یکی  تشوگ 

یترارح داـجیا  شندـب  رد  دـنک  لواـنت  ار  نآ  یـسک  رگا  ینعی   ) هتـسناد مرگ  ار  روـیط  نارادناتـسپ و  تشوـگ  طـقف  میدـق  بط  بتک  رد 
اهنت هن  دیامن  لوانت  هزات  یهام  یسک  رگا  ینعی   ) دناهدرک رکذ  درس  ار  هزات  یهام  تشوگ  و  وا ) یعیبط  يزیرغ و  ترارح  رب  دئاز  دوشیم 

رد یلو  دروآ ) دـهاوخ  مه  نیئاپ  ار  لازاـب  مسیلباـتم  هتـساک و  زین  تاـقارتحا  تدـش  زا  هکلب  دوشیمن  شندـب  رد  یفاـضا  ترارح  داـجیا 
. دناهدرکن لازاب  مسیلباتم  ندرک  مک  رد  هزات  یهامب  ياهراشا  هدشن و  لئاق  ياهدیفس  داوم  يارب  یئانثتسا  هنوگچیه  زورما  ياهباتک 

روتـسد لازاـب  مسیلباـتم  طیارـش  تیاـعر  يارب  ار  نآ  زا  زارتـحا  قلطم  روطب  زورما  نیارباـنب  تسیاهدیفـس و  داوـم  زا  رگید  یکی  غرممخت 
هدیفس مرگ و  ار  نآ  هدرز  هتشاذگ  قرف  ظاحل  نیا  زا  ار  نآ  هدیفس  هدرز و  نیب  مینیبیم  مینک  هعجارم  میدق  بط  بتکب  رگا  یلو  دناهداد 

. دناهتسناد لدتعم  ار  نآ  عومجم  درس و  ار  نآ 
هکنیا اب  مینک  لخاد  هزات  یهام  غرممخت و  هدیفـس  تسا  اهنآ  رد  لازاب  مسیلباتم  يریگهزادنا  روظنم  هک  یناسک  یئاذغ  میژر  رد  رگا  سپ 
یئاذغ داوم  ریاس  نیب  رد  تساک  دنهاوخ  نآ  رادقم  زا  مه  یکدـنا  هکلب  دـنربیمن  الاب  ار  مسیلباتم  اهنت  هن  دنتـسه  ياهدیفـس  داوم  زا  اهنیا 

مسیلباتم و شیازفا  رد  ابرم  هرک و  لسع  دـننام  اهیـضعب  دوشیم  روظنم  لازاـب  مسیلوباـتم  يریگهزادـنا  صوصخم  میژر  ءزج  هزورما  هک 
. دناهتسنادیم درس  ار  اهیمود  مرگ و  امدق  ار  اهیلوا  دنراد  ریثأت  لازاب  مسیلباتم  شهاک  رد  هتخپ  يودک  هتخپ و  جانفسا  لثم  رگید  یضعب 
زا ار  رامیب  یجازم  عضو  دـیاب  کشزپ  هک  دـیآیم  شیپ  ياهدـیدع  دراوم  ینیلاب ، تاـناحتما  رد  هک  تسنیا  یملع  ثحب  نیا  یلمع  هدـیاف 
زا ار  اهیرامیب  هیلک  یمساک ، هّللا  ةرصن  رتکد  هتشونب  هک  دسرب  يزور  رگا  و  دریگ ، رظن  رد  نآ  شهاک  ای  شیازفا  مسیلباتم و  هزادنا  ظاحل 

، دش دهاوخ  مولعم  رتشیب  هلئسم  نیا  تیمها  زور  نآ  رد  [، 114] دنهد رارق  هعلاطم  دروم  یلخاد  حشرتم  ددغ  تالالتخا  اب  اهنآ  طابترا  رظن 
- سکع هاگنآ  و  دومن ، نییعت  ندب  تاقارتحا  ؤطب  ای  تدش  رظن  زا  ار  رامیب  ره  یجازم  عضو  دیاب  اریز 
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. دوب دهاوخ  ناکشزپ  تسد  رد  صیخشت  كرادم  نیرتگرزب  زا  یکی  ندب  رد  یئاذغ  داوم  لمعلا 

میژر یـصخش  نینچ  يارب  تسا ؛ یعیبـط  زا  رتـالاب  یکدـنا  شلازاـب  مسیلباـتم  یـصخش  مینکیم  ضرف  بلطم ، نـیا  تـیمها  كرد  يارب 
: میهدیم روتسد  ار  ریز  یئاذغ 

يودک هتخپ ، جانفسا  غرممخت ، هدیفس  زا  یکاروخ  هزات و  یهام  بابک  سپـس  اذغ و  زا  لبق  پوس  ناونعب  هروغبآ  شآ  ای  کشرز  شآ 
و دنتـسه ، درـس  امدـق  حالطـصاب  یئاذـغ  داوم  نیا  هیلک  اهنآ ؛ ریاظن  ولآ و  وله و  دـننام  یتاجویم  مه  رـسد  ناونعب  هتخپ و  ساویر  ای  هتخپ 

مـسیلباتم هک  دوش  ثعاـب  دراد  يدـیئوریترپیه  هک  روـبزم  صخـش  رد  تسا  نکمم  هکيروـطهب  هدروآ ، نیئاـپ  ار  لازاـب  مسیلباـتم  املـسم 
مـسیلباتم درک  دهاوخ  مکح  دشاب  عالطایب  روبزم  یئاذـغ  داوم  صاوخ  زا  کشزپ  رگا  و  دـیآ ؛ رتنیئاپ  یمک  زین  طسوتم  دـح  زا  شلازاب 

درـس هب  مکح  هدرکن و  هابتـشا  دروم  نیا  ریظن  یتیعقوم  رد  میدق  ناکـشزپ  و  تسین ، نینچ  هکیلاحرد  تسا ، یعیبط  زا  رتمک  صخـش  نیا 
زا طرـش  نیلوا  هک  اهاذغ  عون  ریثأت  تیاعر  صاخـشا ، رد  جازم  يدرـس  یمرگ و  نییعت  يارب  اریز  دـندادیمن ، روبزم  صخـش  جازم  ندوب 

. تسا هدوب  نانآ  هجوت  دروم  الماک  تسا ، لازاب  مسیلباتم  يریگهزادنا  طیارش 
رد ار  جازم  يدرـس  یمرگ و  صیخـشت  صاخـشا ، ندب  رد  يدرـس  یمرگ و  تفایرد  سمل و  سح  هار  زا  میدـق  ناکـشزپ  هک  میتفگ  البق 

باتکب بلطم  دییأت  يارب  دشاب ؛ هدشن  داجیا  یجراخ  یضراع  لماوع  ببسب  يدرـس  یمرگ و  نیا  هک  دوب  نیا  طرـش  یلو  دندادیم ، اهنآ 
. مینکیم هعجارم  ۀمکحلا  ۀصالخ 

: دسیونیم نینچ  باتک  نیا  هحفص 194  رد 
سوملم جازم  ترارح  رب  دیامنیم  تلالد  اوهلا  ۀلدتعم  نادلب  رد  یمرگ  تنوخسب و  سوملم  زا  سمال  ددرگ  لعفنم  دیامن و  سمل  نوچ  »
تدورب تنوخس و  ار  نآ  یضراع  یجراخ  رما  ببـسب  هکنیا  نودب  وا  جازم  تدورب  رب  دنکیم  تلالد  تدوربب  نآ  زا  ددرگ  لعفنم  رگا  و 

.« دشاب هدش  ضراع 
یئاهاذغ ینعی   ) درس مرگ و  ياهاذغ  یضراع  روما  نیا  زا  یکی  دناهدرک ؛ رکذ  یلصف  رد  هناگادج  زین  ار  یضراع  یجراخ  بابـسا  نیا  و 

. تسا هدوب  دنیامن ) تدورب  ترارح و  داجیا  ندبب  دورو  زا  سپ  هدوب و  درس  مرگ و  هوقلاب  هک 
: دسیونیم نینچ  هرابنیا  رد  همکحلا  ۀصالخ  باتک  هحفص 187  رد 

لاعفنا و لعف و  دعب  هک  دنیامن  لوانت  نخـسم  یئاذغ  هک  هیئاذغ  تانخـسم  لامعتـسا  دننام  تسا  [ 116] هوقلاب [ 115] نخسم تاقالم  موس  »
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تنوخـس ثادـحا  نآ  هیعون  تروص  ءاقب  ببـسب  لاعفنا  لعف و  لوانت و  دـعب  هک  لخاد  زا  هیودا  دـیامن و  ندـب  رد  یمرگ  ثادـحا  هیذـغت 
.« دیامن

: دسیونیم نینچ  دنکیم  ندب  رد  يدرس  داجیا  هک  یللع  نایب  نمض  هحفص 188  رد  و 
و [ 119] تالوطن و  [ 118] هیلطا و  [ 117] هدمضا هب  جراخ  ای  لخاد و  زا  هدراب  هیودا  هیذغا و  لامعتـساب  تسا  هوقلاب  تدورب  تاقالم  مود  »

.« اهریغ
هتفرگ رظن  رد  لازاب  مسیلباتم  طیارش  زا  طرـش  نیلوا  ناونعب  هزورما  هک  یئاذغ  داوم  عون  ریثأت  هک  دیدرگ  مولعم  دش  رکذ  نونکات  هچنآ  زا 

. تسا هدوب  زین  ناریا  میدق  ناکشزپ  لماک  هجوت  دروم  دوشیم ،
81 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

يرکف یندب و  تحارتسا  مود - طرش 

تانیرمت یندب و  ياهراک  ماجنا  زا  دـیاب  صخـش  لازاب  مسیلباتم  يریگهزادـنا  زا  لبق  تعاس  هد  زا  القا  میدرک  يروآدای  البق  هکيروطهب 
تعاس کی  تدم  رد  دنک ؛ تحارتسا  اقلطم  هدیـشک  زارد  یباوختخت  يور  زین  شیامزآ  زا  لبق  تعاس  کی  دیامن و  يراددوخ  ینالـضع 

يریگهزادنا زا  روظنم  اریز  دـشاب ؛ امرفمکح  لماک  توکـس  وا  فارطا  هوالعب  هتـشاد  زین  يرکف  تحارتسا  صخـش  دـیاب  یندـب  تحارتسا 
داوم نتخوس  زا  يژرنا  نیا  نوچ  و  دوش ؛ نییعت  ندـب  ءاـضعا  اـهتفاب و  یگدـنز  يارب  مزـال  يژرنا  لـقا  دـح  هک  تسنیا  لازاـب  مسیلباـتم 

ترارح دشاب ، هتشاد  يرکف  یمـسج و  لماک  تحارتسا  صخـش  رگا  دش . دهاوخ  دیلوت  ندب  رد  یترارح  هجیتنلاب  دیآیم ، تسدب  یئاذغ 
دهاوخ روبزم  صخـش  رد  لازاب  مسیلباتم  هزادـنا  اهتفاب و  یعیبط  تیلاـعف  فرعم  ترارح  نیا  و  هدرک ، ادـیپ  ار  رادـقم  نیرتمک  هلـصاح ،
دیلوت يرتدایز  ترارح  هتفای ، شیازفا  وا  ندب  تاقارتحا  ینالضع ، تاضابقنا  رثا  رد  دزادرپب ، یندب  تاکرحب  صخش  نیمه  رگا  یلو  دوب ؛

، صیخـشت رایعم  اریز  دـیدرگ ، دـهاوخ  وا  یعیبط  مسیلباـتم  نازیم  صیخـشت  رد  کـشزپ  هابتـشا  ثعاـب  دـئاز  ترارح  نیا  درک و  دـهاوخ 
يداع زا  رتمک  شندب  تاقارتحا  تدش  هتـشاد و  يدیئوریتوپیه  هک  مینک  ضرف  ار  یـصخش  رگا  نیاربانب  تسندب ، تاقارتحا  يریگهزادـنا 
عالطا نودب  افخ و  رد  لازاب ، مسیلباتم  يریگهزادنا  زا  لبق  تعاس  دنچ  یـصخش  نینچ  و  دـنتفگیم ،) جازم  درـس  ار  نآ  امدـق  هک   ) دـشاب

لازاب مسیلباتم  هزادنا  نیاربانب  و  هدرک ، ادیپ  تدش  شندب ، تاقارتحا  ینالـضع ، تاضابقنا  رثا  رد  دزادرپ ، دیدش  یندب  تاکرحب  کشزپ ،
هک درک  دـهاوخ  روصت  هتخادـنا  هابتـشاب  ار  کـشزپ  قـیرط  نیا  هب  و  داد ، دـهاوخ  ناـشن  ار  یعیبـط  رادـقم  زا  شیب  شیاـمزآ ، نیح  رد  وا 

ناونعب یندـب  لماک  تحارتسا  لازاـب ، مسیلباـتم  يریگهزادـنا  يارب  هک  تسنیا  تسا ،) جازممرگ  امدـق  حالطـصاب  و   ) دراد يدـیئوریترپیه 
ياهجازم نییعت  يارب  زین  ناریا  میدق  ناکشزپ  ار  طرش  نیمه  هک  میئوگب  دیاب  کنیا  تسا ؛ دیدرگ  دیق  هناگراهچ  طیارش  زا  طرـش  نیمود 

ترارح هجرد  دایدزا  اب  تسا ، ندـب  رد  ترارح  داجیا  اب  مأوت  هک  ینالـضع  تاضابقنا  هکنآ  حیـضوت  دـناهتفرگیم ؛ رظن  رد  درـس  مرگ و 
[120 .] دربیم الاب  هجرد  ات 38  ار  ندب  ترارح  هجرد  ینالضع ، ياهراک  شزرو و  هک  دوشیم  یهاگ  هدوب و  هارمه  زین  ندب 

تـسد یجازملا  لدتعم  صخـش  رگا  هک  دناهدرک  دیق  دـندربیم  یپ  جازم  يدرـس  یمرگب و  سمل  سح  هار  زا  هک  ناریا ، میدـق  ناکـشزپ 
رثا رد  یمرگ  نیا  هک  یطرـشب  تسا ، مرگ  صخـش  نآ  جازم  هـک  دـنک  مـکح  دـناوتیم  دـبایرد  یمرگ  سح  هتـشاذگ و  یـصخش  ندـبب 

. دناهتسناد شزرو  یندب و  تاکرح  ار  لماوع  نیا  زا  یکی  و  دشاب ، هدشن  ادیپ  دنکیم  ترارح  داجیا  ندب  رد  هک  یلماوع 
ترارح داجیا  ندب  رد  هک  یلماوع  باب  رد  یحرش  يرمق ) يرجه  لاسب 1295  نارهت  پاچ  هحفص 69   ) نوناق زا  لوا  باتک  رد  انیس  نبا 

: تسنیا اهنآ  زا  یکی  هک  دسیونیم  اههدننکمرگ » « » تانخسملا  » ناونع تحت  دنکیم 
هک ژاسام  شزرو و  تسا  لیبق  نآ  زا  لادتعاب و  تکرح   » ینعی لدتعملا » کلدلا  ۀلدتعملا و  تاضایرلا  اهیف  لخدـت  ۀـلدتعملا و  ۀـکرحلا  »

طارفا و زا  هک  تسنیا  لادتعا  زا  روظنم  و  دشاب » لادتعا  دح  رد 
82 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

« يوسنارف ترابعب  هزورما  هک  تسنامه  و  تسا ، نتـسشن  اجکی  نوکـس و  هلزنمب  طیرفت ، دح  رد  ندـب  تکرح  اریز  دـشاب ، رانک  رب  طیرفت 
یکدنا ار  ترارح  هجرد  هدش ، ندب  تاقارتحا  ؤطب  ثعاب  تکرحیب  یگدنز  نیا  هک  مینادیم  و  دوشیم ، ریبعت   » La vie sedentaire

و دوشیم ، ندب  يدرس  ثعاب  لیلحت  طرف  تلعب  امدق  هدیقعب  زین  طارفا  دحب  یندب  تاکرح  و  دنکیمن ، داجیا  یمرگ  سپ  دروآیم ، نیئاپ 
: دسیونیم هحفص 605  دلج 1  يژولویزیف  باتک  رد   Houssay هسوه هکنانچ  تسا ، یقاب  دوخ  توقب  زین  هزورما  هدیقع  نیا 

، دنکیم یمـسیلگوپیه  داجیا  هدرب ، لیلحتب  ار  نآ  هریخذ  رادقم  هداد و  تدش  ندب  رد  ار  زکولگ  قارتحا  دیدش ، طرفم و  یندـب  تاکرح  »
.« دیآیم نیئاپ  ندب  ترارح  هجرد  نآ ، رثا  رد  و 

طارفا نآ  رد  هک  یطرـشب  رورـس  حرف و  مغ و  مه و  بضغ و  دـسیونیم  هدرک و  رکذ  تاکرح  فیدر  رد  زین  ار  یناسفن  لماوع  انیـس  نبا 
: دسیونیم يژولویزیف  لوا  دلج  هحفص 577  رد  زین  هسوه  دیامنیم . ندب  رد  ترارح  داجیا  دوشن 

ار لازاب  مسیلباتم  دصرد  هد  یلا  جـنپ  یـسفنت  تاکرح  ای  تالـضع  سونت  رییغت  بلق و  تانابرـض  دایدزا  هطـساوب  [ 121] یناجیه تالاح  »
« دیازفایم ندب  ترارح  رب  هدرک و  دایز 

[ ترارح هجرد   ] موس طرش 

. دشاب یترارح  يیثنخ  هطقن  رد  دـیاب  شیامزآ  قاطا  ترارح  هجرد  هک  تسنیا  لازاب  مسیلباتم  نییعت  طیارـش  زا  طرـش  نیموس  هک  میتفگ 
ياهزرابم امرگ  ای  امرـس و  لباقم  رد  ندـب  نیارباـنب  دـنکیمن ، یمرگ  اـی  يدرـس  ساـسحا  چـیه  عوبطم و  ناـسنا  يارب  ترارح  هجرد  نیا 

هجرد ار  هجرد  ینعی 18  یترارح  يیثنخ  هطقن  دـشابیم . هجرد  طسوتم 18  روطب  سابلاب  ناسنا  يارب  یترارح  يیثنخ  هطقن  دـیامنیمن .
. دنیوگ زین   Optima ترارح

ترارح لاحره  رد  و  هدرک ، هزرابم  طیحم  يامرس  ای  امرگ  ربارب  رد  ندب  دوش ، هجرد  زا 18  رتنیئاپ  ای  رتالاب  طیحم  ترارح  هجرد  هاگره 
يرتشیب ترارح  دوشن  امرس  سح  هکنیا  يارب  دشاب ،  Optima زا رتنیئاپ  یجراخ  ترارح  هک  یعقوم   » هکنآ حیضوت  دش ، دهاوخ  دیلوت 

اریز دنکیم ، ادیپ  تدش  ندـب  ترارح  دـیلوت  زاب  دـشاب   Optima زا رتالاب  یجراـخ  ترارح  هک  یماـگنه  و  ددرگیم ، دـیلوت  ندـب  رد 
یفاـضا يژرنا  فرـصم  بجوـم  سفنت ) تاـکرح  يدـنت  صوـصخب  بـلق و  نابرـض  تعرــس   ) ندـب ترارح  هدـننکمظنم  ياـهمسیناکم 

[122 «] دندرگیم
هک لازاب  مسیلباتم  يریگهزادنا  رد  سپ  دیامنیم ؛ ندب  رد  ترارح  دیلوت  طیحم  يامرس  مه  امرگ و  مه  هک  میـسریم  هجیتن  نیاب  اجنیا  زا 
هن ینعی  دشاب ، طسوتم  لدتعم و  دیاب  طیحم  ترارح  هجرد  دـننکیم ، نییعت  هلیـسو  نآب  ار  ندـب  رد  هدـش  دـیلوت  یترارح  يژرنا  لقا  دـح 

نییعت يارب  زین  ناریا  میدق  ناکـشزپ  دـننکیم ، تیاعر  لازاب  مسیلباتم  يریگهزادـنا  عقوم  رد  ار  نآ  هزورما  هک  لصا  نیا  درـس ، هن  مرگ و 
یکدنا ندب  ترارح  هجرد  درس ، مرگ و  ياوه  رد  هک  دنتـسنادیم  نانآ  هکنآ  حیـضوت  دندادیم ، رارق  هجوت  دروم  درـس  مرگ و  ياهجازم 

. تسا هدوب  طیحم  ترارح  هجرد  ندوب  لدـتعم  ندـب ، تسوپ  سمل  هلیـسوب  درـس  مرگ و  ياهجازم  صیخـشت  رایعم  نیاربانب  دوریم ، ـالاب 
. مینکیم هعجارم  هعانصلا  لماک  نوناق و  ياهباتک  هب  بلطم  دیئات  يارب 

83 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
بآ مرگ و  ياوه  تاقالم  دـیامنیم ، ندـب  رد  ترارح  داجیا  هک  یلماوع  زا  رگید  یکی  دـسیونیم ، تانخـسملا »  » ناونع تحت  نوناق  رد 

: تسنیا باتک  ترابع  نیع  دشابیم و  ندب  اب  مرگ 
: ینعی هیام » هیاوهب و  هنیخست  نم  فرع  ام  یلع  لدتعملا  مامحلا  ةدمضالا و  ۀیوهالا و  لثم  ۀطرفملا  ریغلا  تانخسملا  تاقالم  «و 
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.« دنکیم ندب  رد  ترارح  داجیا  [ 123] دسرن طارفا  دحب  هکنآ  طرشب  بآ  اوه و  هطساوب  مرگ  مامح  مرگ و  دامض  مرگ و  ياوه  تاقالم  »
ندب تسوپ  فثاکت  ار  یموس  و  دنتسه ، ات  شش  دنکیم  ندب  رد  ترارح  داجیا  هک  یلماوع  دسیونیم ؛ [ 124] هعانصلا لماک  باتک  رد  و 

: ترابع نیاب  دنکیم ، رکذ 
بشلا ءامک  ضباق  وا  دراب  ءامب  محتسی  وا  جلثلا  یف  یشمی  نم  ۀلزنمب  لحنت  نا  نم  ةرارحلا  عنتمتف  اهفاصحتـسا  ماثملا و  فثاکت  ثلاثلا  «و 

: ینعی ضبقنت » ماسملا و  فثاکتتف 
بآ ای  درـس  بآ  اب  ای  دنورب ، هار  فرب  رد  هاگره  الثم  دـنکیم ، يریگولج  ترارح  فالتا  زا  هک  تسا  ندـب  تسوپ  ذـفانم  فثاکت  موس  »

«. ددرگیم ندب  تسوپ  ضابقنا  جرف و  للخ و  فثاکت  ثعاب  دنیامن ، مامحتسا  تسا ) ضباق  یندعم  حلم  عون  کی   ) بش بآ  لثم  ضباق 
: دسیونیم دنادیم و  ندب  هدننک  مرگ  لماوع  زا  یکی  ار  تسا ) ضابقنا  ینعمب  اجنیا  رد  فثاکت   ) ندب تسوپ  فثاکت  زین  انیس  نبا  و 

« ندبلا رهاظ  یف  فثاکتلا  تانخسملا  نم  «و 
طیحم يامرس  رثا  رد  هک  ار  ندب  تسوپ  یحطس  ضابقنا  فثاکت و  نیمه  دید  میهاوخ  مینک  هعجارم  دیدج  يژولویزیف  ياهباتک  هب  رگا  و 

: دسیونیم نینچ  هرابنیا  رد  هحفص 235  دلج 2  نایزوتاک  رتکد  يژولویزیف  باتک  رد  هکنانچ  دناهدرک ، رکذ  دوشیم  ادیپ 
زکارم دـلج ، یـسح  باصعا  کیرحت  هلیـسوب  تدورب  سح  دـنراد ، یمهم  لمع  ترارح  عشعـشت  لیلقت  رد  روتوموزاو ، باصعا  هوالعب  »

زا هدـش  نوخ  مک  درـس و  تسوپ  هجیتن  رد  و  دوشیم ، دـلج  یحطـس  ضاـبقناب  رجنم  هدومن ، کـیرحت  ار  قورع  هدـنهد  ضاـبقنا  یبصع 
.« دوشیم يریگولج  ترارح  عشعشت 

اب و  دـنکیم ، يریگولج  ترارح  فالتا  عشعـشت و  زا  ندـب  تسوپ  یحطـس  ضابقنا  دـسیونیم ، زین  هسوه  فیلأت  يژولویزیف  باتک  رد  و 
تقیقح رد  تسا  هدرک  ناـیب  هسوـه  هک   reduit la perte de chaleur- يوسنارف تراـبع  هک  درک  میهاوخ  هجوت  یتقد  كدـنا 
ترارح فالتا  زا  عنام  ینعی  لحنت . نا  نم  ةرارحلا  عنتمتف  دـیوگیم : هک  دـشابیم  يزاوها  یـسوجم  سابع  نب  یلع  یبرع  ترابع  ناـمه 

. دوشیم
دعبب دح  نآ  زا  و  دراد ، يدح  رما  نیا  هک  تسناد  دیاب  یلو  دیامنیم ، ندب  رد  ترارح  داجیا  دسرب  ندبب  رگا  امرگ ، دننام  زین  امرـس  سپ 

دیآیم و نیئاپ  يزکرم  ترارح  هجرد  هدرک و  ادیپ  ذوفن  ندب  قامعاب  امرـس  جیردتب  هدومنن و  ار  نآ  لمحت  مرگ  نوخ  تاناویح  ناسنا و 
دناوتیمن ندـب  هک  تسناد  دـیاب  نینچمه  دـسریم ، ارف  گرم  دور  رتنیئاپ  هجرد  زا 24 + ندب  ترارح  هجرد  رگا  و  دوشیم ، درـس  ندـب 

یمک تدم  طقف  دیامنب و  ار  مک  یلیخ  ای  دایز  یلیخ  ياهترارح  هجرد  لمحت  يدیدم  تدم 
84 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

[125 .] دراد ار  نآ  اب  تمواقم  یئاناوت 
رد امرس  داجیا  يارب  هک  لماع  تشه  حرش  نمـض  هعانـصلا  لماک  باتک  رد  هکنانچ  دوشیم ؛ هدید  میدق  بط  ياهباتک  رد  زین  بلطم  نیا 

: دسیونیم دوش و  ینالوط  نآ  تدم  هک  تسا  طیحم  يامرس  نیمه  اهنآ  یلوا  دنکیم ، رکذ  ندب 
ةرارحلا دـمجت  یتح  امهل  هؤاقل  لاط  اذا  دراـبلا  ءاوهلا  جـلثلا و  هندـب  یقلی  نمل  ضرعی  يذـلاک  لـعفلاب  دربت  یتلا  ءایـشالل  ندـبلا  ةاـقالم  »
ةرارحلا تراغ  کلذل  هؤاقل  هثکم و  لاط  اذا  ندـبلا و  لخاد  یلا  ۀـیزیرغلا  ةرارحلا  نم  نقحی  امب  نخـسا  هثکم  لطبی  مل  یتم  هنال  ۀـیزیرغلا 

: ینعی تدمج » ندبلا و  قمع  لخاد  یلا  ۀیزیرغلا 
ینالوط تاقالم  نیا  هکنیا  رب  طورـشم  درـس ، ياوه  فرب و  اب  ندـب  ترواجم  دـننام  دـنکیم  درـس  لعفلاب  هک  ییاهزیچ  اب  ندـب  تاقالم  »
لخادب يزیرغ  ترارح  ذوفن  تلعب  دماجناین ، لوطب  امرس  اب  ترواجم  رگا  یلو  دوریم ؛ نیب  زا  يزیرغ  ترارح  تروص  نیا  رد  هک  دوش ،
« دزاسیم دوبان  هدرک  تراغ  ندب  قامعا  رد  ار  يزیرغ  ترارح  میتفگ ، هکنانچ  ثکم ، لوط  تروص  رد  دیامنیم ؛ امرگ  داجیا  ندب 
يیثنخ هطقن  رد  دیاب  شیامزآ  قاطا  ترارح  هجرد  هک  تسنیا  لازاب  مسیلباتم  يریگهزادـنا  طیارـش  زا  یکی  زورما  هک  روطنامه  هصالخ 

درـس مرگ و  ياهجازم  صیخـشت  طیارـش  زا  یکی  زین  میدق  هنمزا  رد  درـس ، هن  دشاب و  مرگ  هن  قاطا  ياوه  رگید  ترابعب  و  هدوب ، یترارح 
رارق شیامزآ  دروم  هک  یسک  و  هدش ) هتشون  سمال  ظفلب  میدق  بط  بتک  رد  هک   ) هدننکشیامزآ هک  تسا  هدوب  نیا  سمل  سح  هلیسوب 

سمل سح  يور  زا  يدرـس  یمرگ و  كاردا  تروص ، نیا  ریغ  رد  دنـشاب ؛ لدـتعم  ياوه  لدـتعم و  هقطنم  رد  ود  ره  سوـملم )  ) دریگیم
: تسنیا هدش  هتشون  هحفص 194  رد  هک  هرابنیا  رد  ۀمکحلا  ۀصالخ - باتک  ترابع  نیع  و  دشاب ، دناوتیمن  رابتعا  طانم 

لدتعم دلب  رد  هک  لدتعم  لاحب  تبـسن  دتفا  قافتا  هک  دلب  ره  رد  و  نامز ، تقوره و  رد  ار  سملم  لاح  دـنیامنن  رابتعا  هک  تسنآ  راوازـس  »
لدتعم و دلب  رد  زین  هک  یلدتعم  لاحب  دنیامن  سایق  هک  لدتعم  ياوه  لدتعم و  دلب  رد  سوملم  لاح  تسا  ربتعم  حیحص و  هکلب  دشاب  اوهلا 

.« دشاب لدتعم  ياوه 

[ وراد لامعتسا  طیارش   ] مراهچ طرش 

، نیـسکوریت دـننام  اـهوراد  یـضعب  نوچ  هک  تسنیا  لازاـب  مسیلباـتم  يریگهزادـنا  طیارـش  زا  طرـش  نیمراـهچ  میتـفگ ، ـالبق  هکيروطهب 
ره زا  لکش و  رهب  وراد ، هنوگره  لامعتـسا  زا  شیامزآ  زا  لبق  تعاس  دیاب 48  دنراد ، ریثأت  لازاب  مسیلباتم  يور  رد  هریغ  دـی و  نیلانردآ ،

. دوش يراددوخ  دشاب  هک  هار 
؛ دهدیم رییغت  ار  لازاب  مسیلباتم  رادـقم  و  هتـشاد ، ریثأت  يددـغ  یبصع - هاگتـسد  يور  شیبومک  دوش ، ندـب  دراو  یئوراد  ره  یلک  روطب 

امدـق تسا ؛ ریثأتیب  لازاب  مسیلباتم  يور  وراد  زین  یهاگ  و  دـننکیم ، مک  رگید  یـضعب  و  هدرک ، دایز  ار  مسیلباتم  تدـش  اهوراد  یـضعب 
. دندیمانیم لدتعم  ياهوراد  دنرثایب  مسیلباتم  يور  هک  یئاهنآ  درس و  ياهوراد  ار  مود  هتسد  مرگ ، ياهوراد  ار  لوا  هتسد 

سمل ار  روبزم  ياـهوراد  رگا  هک  تسا  هدوب  نیا  هن  يدرـس ، یمرگ و  زا  میدـق  ناکـشزپ  روظنم  میتفگ ، ررکم  هکيروطهب  تسا  یهیدـب 
ترارح و داـجیا  ندـبب  دورو  زا  سپ  ینعی  هدوب ، هوقلاـب  يدرـس  یمرگ و  دوـصقم  هکلب  میئاـمن  اـهنآ  رد  يدرـس  یمرگ و  ساـسحا  مینک 

. دیامن تدورب 
85 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

مه یکی  دـیامنیم ، ندـب  رد  تدورب  ترارح و  داـجیا  هک  یلماوـع  حرـش  نمـض  دوـخ ، تاـفلؤم  رد  میدـق ، ناکـشزپ  ریاـس  انیـس و  نـبا 
شیامزآ دروم  صخش  هک  تسنیا  لازاب  مسیلباتم  يریگهزادنا  طیارش  زا  یکی  هزورما  هکنانچمه  و  دناهدرب ، مان  ار  درـس  مرگ و  ياهوراد 

صیخـشت هرابرد  ار  طرـش  نیمه  ریظن  زین  امدـق  دـیامن ، فرـصم  دـنراد  ریثأـت  ندـب  مسیلباـتم  يور  هک  یئوراد  لـبق  تعاـس  زا 24  دـیابن 
یمرگ ساسحا  هتشاذگ و  یصخش  ندب  هب  تسد  یجازملا  لدتعم  صخش  رگا  دنتفگیم  هدرب و  راکب  صاخشا  رد  درس  مرگ و  ياهجازم 
ترارح داجیا  ندب  رد  هک  یئوراد  هنوگچیه  روبزم  صخـش  هک  یطرـشب  تسا ، مرگ  صخـش  نآ  جازم  هک  دـنک  مکح  دـناوتیم  دـیامن ،

. دشاب هدرکن  فرصم  دنک 
ناسنا ندب  ترارح  هجرد  هک  مینادیم  دننکیم . ندب  رد  تدورب  ترارح و  داجیا  اهوراد  هار ، هچ  زا  هنوگچ و  مینادـب  میهاوخیم  نونکا 
نیدب دوشیم ، هجیتن  ندب  رد  ترارح  فالتا  دیلوت و  نیب  نزاوت  لداعت و  زا  ترارح ، هجرد  تابث  نیا  تسا . تباث  مرگ  نوخ  تاناویح  و 
ندـب ترارح  هـجرد  شیازفا  نآ ، يرهق  هجیتـن  هدـش و  ندـب  رد  ترارح  داـجیا  یئایمیـش ، تـالاعفنا  لـعف و  رثا  رد  وـسکی ، زا  هـک  ینعم 
داجیا ندب  رد  تدورب  هریغ ، يدلج و  قیرعت  ترارح ، عشعـشت  لیبق  زا  یکیزیف  ياههدیدپ  هلـسلس  کی  هلیـسوب  رگید  يوس  زا  دـشابیم ؛
تلاخد هطـساوب  هدوب و  راک  رد  امئاد  یکیزیف  یئایمیـش و  لامعا  هتـشر  ود  نیا  دـباییم . ناصقن  ندـب  ترارح  هجرد  هجیتنلاب  هدـیدرگ و 

تهابـشیب هک  ددرگیم  رارقرب  یلداعت  هشیمه  اهنآ  نیب  یلخاد ) حشرتم  ددغ  یبصع و  هاگتـسد   ) ندب رد  ترارح  هدـننک  میظنت  هاگتـسد 
. دشابیم نیعم  دودح  رد  ندب  ترارح  هجرد  رارقتسا  تابث و  نآ  هجیتن  و  تسین ، وزارت  رد  لداعتب 
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مهرب اتقوم  روبزم  لداعت  دریگ ، رارق  هدننکدرـس  لماوع  ریثأت  تحت  ندـب  هکنیا  ای  هتفای ، شیازفا  ندـب  رد  يدـیلوت  ترارح  یتلعب ، هاـگره 
. دوریم نیئاپ  ای  الاب  شیبومک  ترارح  هجرد  هدروخ ،

زا هشیمه  يرخا  ةرابعب  دریگیم ؛ تروص  ندب  رد  هک  تسا  یئاهنویسادیسکا  تدش  هب  طوبرم  دوشیم ، دیلوت  ناسنا  ندب  رد  هک  یترارح 
. دریگیم همشچرس  کیلوباتم  ياههدیدپ 

: زا دنترابع  یلوزن  تیمها  بیترتب  ندب  رد  ترارح  داجیا  یلصا  ياهمسیناکم 
( زرل ای  شزرو   ) ینالضع تیلاعف  - 1

[126] ینالضع سونوت  - 2
یئاذغ داوم  صوصخم  کیمانید  لمع  - 3

. لازاب مسیلباتم  تارییغت  - 4
، دراد هک  یضابقنا  تاکرح  هطـساوب  ینالـضع  جسن  دنکیم ، یناویح  ترارح  دیلوت  اهنآ  رد  نویـسادیسکا  لمع  هک  یجوسن  مامت  نیب  ام 

لیکـشت تالـضع  ار  ندـب  نزو  دـصرد  نوچ 50  و  دـیامنیم ؛ دـیلوت  يرتـشیب  ترارح  نیارباـنب  هدـنازوس ، ار  نژیـسکا  يرتداـیز  رادـقم 
دیلوت رادقم  رد  ياهداعلاقوف  ریثأت  ینالـضع  تحارتسا  ای  تیلاعف و  لیلد  نیاب  دنـشابیم ؛ ندـب  ترارح  یلـصا  همـشچرس  اذـل  دـنهدیم ،

يدیلوت ترارح  رادـقم  تقیقح  رد  هک  دوشیم  هجیتن  تسا ، یبصع  هاگتـسد  نامرف  تحت  تالـضع  ضابقنا  نوچ  و  دراد ، ندـب  ترارح 
زا دشابیم ، یبصع  هاگتسد  تیلاعفب  طوبرم  تالضع ، رد 

86 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
دیلوت رادقم  زا  دنزاسیم  فقوتم  ار  اهنآ  لمع  جـلف و  اتقوم  ار  يزغم  ياهلولـس  هک  هدـننکشوهیب  روآباوخ و  هیودا  مومـس و  ورنیازا 

رب هریغ  نیئاکوک و  نیـسورب و  نینکیرتسا و  دـننام  روآجنـشت  مومـس  هیودا و  سکعب  دـنروآیم ؛ نیئاـپ  ار  ندـب  ترارح  هتـساک  ترارح 
[127 .] دنربیم الاب  ار  ترارح  هجرد  هدوزفا  ندب  تاقارتحا 

ترارح داجیا  دـیازفیب ، ندـب  تاقارتحا  تدـش  رب  و  هدرک ، دایز  ار  تالـضع  سونت  یبصع ، هاگتـسد  کیرحت  تلعب  هک  یئوراد  ره  سپ 
، هدرک مک  ار  تالضع  سونت  دیامن ، داجیا  یبصع  هاگتـسد  رد  هفقو  هک  یئوراد  ره  سکعلاب  و  دربیم ، الاب  ار  ندب  ترارح  هجرد  هدرک ،

. دروآیم نیئاپ  ار  ندب  ترارح  هجرد  هدرک و  دنک  ار  تاقارتحا 
یخرب و  تاقارتحا ، تدـش  تعرـس و  ثعاب  اهنآ  زا  یـضعب  دـنراد ؛ ریثأت  زین  یلخاد  حـشرتم  ددـغ  رب  اهوراد  هک  مینادیم  رگید  فرط  زا 

هاگتـسد نیب  میمـص  لماک و  طابترا  هطـساوب  و  دنیامنیم ، ندب  رد  تدورب  ای  ترارح  داجیا  مه  هار  نیا  زا  و  هدـش ، نآ  ؤطب  ببـس  رگید 
روطنامه سپ  تسناد ؛ یکی  دیاب  ندب ، رد  تدورب  ترارح و  داجیا  رظن  زا  ار  هاگتـسد  ود  نیا  تقیقح  رد  یلخاد ، حشرتم  ددغ  یبصع و 

. دـنیامن ندـب  رد  تدورب  ای  ترارح  دـیلوت  دـنناوتیم  يددـغ  یبصع - هاگتـسد  رد  ریثأت  رثا  رد  یئوراد ، یئاذـغ و  داوم  میتفگ ، ـالبق  هک 
ثعاـب هدرک ، کـیرحت  ار  يددـغ  یبصع - هاگتـسد  هک  یئاـهوراد  و  هدوب ، هاـگآ  یئوراد  صاوخ  راـثآ و  نیا  زا  ناریا ، میدـق  ناکـشزپ 

هک تسا  هدش  هتـشون  میدق  بط  بتک  هیلک  رد  الثم  دـندیمانیم ؛ درـس  مرگ و  ياهوراد  مانب  دـنوشیم  ندـب  تاقارتحا  شهاک  ای  شیازفا 
هک میتفگ  و  دنریگیم ، نینکیرتسا  نآ  زا  هک  دشابیم ،  Noix vomique نامه یقارا  زا  هک  مینادیم  و  تسا ، مرگ  هلوچک  ای  یقارازا 

؛ دوشیم ندب  رد  ترارح  داجیا  تاقارتحا و  تدش  ثعاب  هدرک ، دایز  ار  تالضع  سونت  و  هدوب ، روآجنـشت  ياهوراد  زا  یکی  نینکیرتسا 
هدوب و ردـخم  مونم و  ياـهوراد  زا  یکی  نینکیرتسا  سکعرب  وراد  نیا  هک  مینادیم  و  تسا ، درـس  نویفا  دنـسیونیم  اـهباتک  رد  نینچمه 

. دیامنیم ندب  رد  تدورب  داجیا  هدرک ، مک  ار  تالضع  سونت  و  هدش ، یبصع  زکارم  ریدخت  نیکست و  ثعاب 
ترارح و داـجیا  رظن  زا  اـهوراد  صاوـخب  هدرک و  هعجارم  میدـق  بط  بتکب  میناوـتیم  اـم  نوـنکا  زمر ، حاـتفم  نیا  نتـشاد  تسد  رد  اـب 
رب عالطا  اذل  دناهدادن ، رارق  یسررب  دروم  ظاحل  نیا  زا  ار  یئوراد  صاوخ  زورما  یکـشزپ  بتک  رد  نوچ  و  میوش ، انـشآ  ندب  رد  تدورب 

ظاـحل زا  زورما  یکـشزپ  بتک  تاحفـص  رب  يدـیدج  هحفـص  تشاد و  دـهاوخ  اـهیرامیب  ناـمرد  هوحن  رد  یفرگـش  ریثأـت  نآ  یگنوگچ 
، رایخ مخت  و  دنامرگ ، هریغ  نوسینا و  هنایزار ، هریز ، هک  دوشیم  مولعم  میدق  بط  بتکب  هعجارم  اب  الثم  دوشگ ؛ دهاوخ  یملع  ياهیسررب 

. دنشابیم درس  هریغ  هناودنه و  مخت  ودک ، مخت 
Dorvault باـــــــــــــتک رد  هکناـــــــــــــنچ  دوـــــــــــــشیم ؛ تفاـــــــــــــی  ینوـــــــــــــنک  نادنمـــــــــــــشناد  ياههتـــــــــــــشون  رد  يدرـــــــــــــس  یمرگ و  تاـــــــــــــملک  زا  يراـــــــــــــثآ  زوـــــــــــــنه  هــــــــــــک  دـــــــــــــنامن  هتفگاـــــــــــــن 

: دسیونیم هحفص 862  پاچ 1945  رد  دشابیم  نابز  يوسنارف  ياهروشک  رد  زورما  یسانشوراد  یمسر  باتک  هک 
87 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

حـشرتم ددغ  تالالتخا  اب  اهیرامیب  طابترا  ظاحل  زا  طقف  یناسنا  ضارمالا  ملع  یمـساک ، هّللا  ةرـصن  رتکد  هتفگب  هک  دـسرب ، يزور  رگا  و 
یـسررب دروم  ظاحل  نیمه  زا  زین  یئوراد  یئاذغ و  داوم  ینامرد  صاوخ  زور  نآ  رد  دوش ، عقاو  هعلاطم  دروم  دشاب و  رابتعا  طانم  یلخاد 

حشرتم ددغ  لمع  لالتخا  رد  ار  اهنآ  هزورما  هک  کیتتنس  یئایمیش  داوم  اهنومروه و  هب  يزاین  رشب  وسکی  زا  هاگنآ  و  تفرگ ، دهاوخ  رارق 
دهاوخ هتـشاذگ  یمدآ  رایتخا  رد  روفو  دحب  تعیبط  هک  یئوراد  ناهایگ  اصوصخم  یعیبط  عبانمب  لسوتم  و  هتـشادن ، دنربیم  راکب  یلخاد 
دهاوخ رارق  قیقد  هعلاـطم  یـسررب و  دروـم  اددـجم  ناینیـشیپ  فرگـش  یملع  رئاـخذ  ناریا و  میدـق  بط  بتک  رگید  يوـس  زا  و  دـیدرگ ؛

داوم درـس  مرگ و  تعیبـط  اـهجازم و  ءوس  هلئـسم  جازم و  يدرـس  یمرگ و  عوضوم  یکـشزپ ، خـیرات  رد  رگید  راـب  يرخا  ةراـبعب  تفرگ ؛
. دش دهاوخ  هدیشک  نایمب  یئوراد  یئاذغ و 

کشخ جازم  رت و  حازم 

هکنانچ دوشیم ، مک  جیردتب  رمع  لوط  رد  هفلتخم و  نینـس  رد  نآ  رادقم  و  هتفای ، لیکـشت  بآ  زا  ناسنا  ندب  مظعا  تمـسق  هک  مینادیم 
تلوهک و رد  و  دهدیم ، لیکـشت  ار  ندب  نزو  دصرد  غلاب 64  صخش  رد  دصرد ، دازون 70  كدوک  رد  دصرد ، ههام 94  هس  نینج  رد 

[. 128] ددرگیم رتمک  یکدنا  تبسن  نیا  يریپ 
. دشابیم كدنا  رایسب  نآ  تارییغت  و  هدوب ، تباث  ندب  بآ  رادقم  غلاب ، صاخشا  رد  اصوصخم  درف ، ره  يارب  کیژولویزیف  تلاح  رد 

زین یعرف  روطب  هدش و  عفد  ریش  زا  هدریـش  نانز  رد  و  قرع ، سفنت و  لوب و  يراجم  هلیـسوب  ندب  زا  بآ  مرگ  هنازور 2500  طسوتم  روطب 
ندبب دـیاب  بآ  رادـقم  نیمه  هنازور  نیاربانب  ددرگیم ؛ عفد  لاهـسا  یق و  یلـسانت ، يارجم  ناهد ، ینیب ، تاحـشرت  مشچ ، کشا  هلیـسوب 
بیترت نیاب  و  دوشیم ، ندب  دراو  دنتـسه  بآ  يدایز  رادقم  ياراد  هشیمه  هک  فلتخم  ياهکاروخ  یندیماشآ و  بآ  هلیـسوب  بآ  دسرب ؛

ادیپ ددرگیم  جراخ  هچنآ  اب  دوشیم ، ندب  لخاد  هک  یبآ  رادقم  نیب  یلداعت 

88 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
. دنامیم تباث  ندب  رد  بآ  تبسن  هدش ،

ندب زا  ار  يدایز  بآ  دنکیم  یعـس  هک  تسنیا  تسا  هدنز  تادوجوم  رب  مکاح  هک  یلک  لصا  کی  دیوگیم ، هرابنیا  رد  [ 129] فلودآ
[. 130] دشوکب نآ  يرادهاگن  رد  تسا ، مک  نآ  يدورو  رادقم  هک  يدروم  رد  و  هدرک ، جراخ 

نس رد  دوشیم . مک  هتفرهتفر  نس  نتفر  الاب  تبـسن  هب  و  هدوبن ، ناسکی  رمع  فلتخم  نینـس  رد  بآ  رادقم  میتفگ ، البق  هکنانچ  لاحنیااب 
ییهدع رد  هرخالاب  رتمک و  یکدنا  یخرب  رد  و  رتشیب ، یمک  دارفا  یضعب  رد  تسین ؛ یکی  الماک  فلتخم  صاخشا  رد  نآ  رادقم  زین  نیعم 

يرت و ثیح  زا  ناشجازم  مود  هتـسد  رت و  ناشجازم  لوا  هتـسد  دارفا  دـنتفگیم  هدوب و  ربخاـب  یملع  تقیقح  نیا  زا  امدـق  تسا . طـسوتم 

یتنس بط  يرظن  ینابم  www.Ghaemiyeh.comلوصا و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 58زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشابیم لدتعم  یکشخ 
هکیماداـم رگید  تراـبعب  و  درواـین ، دوـجوب  یتاـعیاض  و  دـنکن ، داـجیا  یلـالخا  هکیتـقو  اـت  ندــب  رد  بآ  رادــقم  یمک  يداـیز و  نـیا 

رد یحیرـشت  تاعیاض  یلمع و  تالالتخا  هک  یماگنه  یلو  دندرکیم ؛ حالطـصا  کشخ  جازم  رت و  جازم  ظفلب  امدق  دشاب ، کیژولویزیف 
. دندیمانیم کشخ  جازم  ءوس  رت و  جازم  ءوس  ظفلب  دوش ، ببس  ار  ینوگانوگ  ياهیرامیب  شیادیپ  هدروآ و  دوجوب  ندب  ءاضعا 

ای دایدزا  اهنآ  تلع  هک  دنهدیم  حرش  ار  ضارما  يرـس  کی  هیذغت ، ءوس  زا  یـشان  ياهیرامیب  دروم  رد  مینیبیم ، بط  ياهباتک  رد  زورما 
هک کیلازگا  دیـسآ  یتح  و  لرتسلک ، یبرچ و  یمک  يداـیز و  نوخ ، دـنق  یمک  يداـیز و  ـالثم  دـشابیم ، ندـب  رد  دوجوم  داوم  ناـصقن 

مانب یضرم  نآ  نازیم  شیازفا  دراد ، دوجو  نوخ  رد  يزیچان  هداعلاقوف  رادقمب 
Oxalemie

، تسا هدشن  دشاب  ندب  بآ  يدایز  یمک و  اهنآ  تلع  هک  یئاهیرامیب  هرابرد  ثحب  دیدج  بط  بتک  زا  کیچیه  رد  یلو  دـنکیم ؛ داجیا 
زورب تلع  هک  تسا  هدوب  تهج  نیاب  طقف  طقف و  هدـماین ، لمعب  نآ  زا  یثحب  اهباتک  رد  رگا  و  دراد ، دوجو  اـتقیقح  رما  نیا  هکیتروصرد 

. دناهدادن رارق  هجوت  دروم  ار  ندب  ياهتفاب  بآ  ناصقن  دایدزا و  هداد و  تبسن  يرگید  لماوعب  ار  روبزم  ياهیرامیب 
زور دم  تروصب  یبط  بلاطم  تاحالطصا و  هدع  کی  نامز ، رصع و  ره  رد  یکـشزپ ، خیرات  لوط  رد  هک  مینک ، يروآدای  دیاب  اجنیا  رد 
دوخ رابتعا  شزرا و  هدش و  هنهک  بلاطم  تاحالطـصا و  نامه  رگید  نامز  رد  و  ددرگیم ، عیاش  یکـشزپ  لفاحم  رد  اج  همه  هدـمآرد و 

هلئـسم ددرگ ؛ نایب  يرگید  تاملک  تارابع و  اب  یلو  هدش ، عقاو  هجوت  دروم  اددجم  تسا  نکمم  يدـنچ  زا  سپ  و  دـهدیم ، تسد  زا  ار 
ایناث و  دراد ، دوجو  اعقاو  زین  زورما  یملع  تقیقح  نیا  موهفم  ـالوا  دوش  مولعم  هکنیا  يارب  و  تسا ، لـیبق  نیا  زا  زین  جازم  یکـشخ  يرت و 

یتاقیقحت تایبرجت و  یـسرربب  ددرگیم  اهیرامیب  زا  هدع  کی  زورب  ءادبم  ندب  تاعیام  اهتفاب و  رد  بآ  يدایز  یمک و  هک  ددرگ  تباث 
: میزادرپیم دناهدرک  هراب  نیا  رد  دیدج  نادنمشناد  هک 

نیاب ار  نآ  زا  هلـصاح  تالالتخا  ندـب و  بآ  ناصقن  دایدزا و  دوخ  يژولویزیف  باتک  دـلج 1  رد  یئاکیرما  فورعم  تسیژولویزیف  هسوه 
(: دوش هسوه ص 679  يژولویزیف  يوسنارف  همجرت  هب  عوجر  : ) دهدیم حرش  بیترت 

89 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
هکنآ حیضوت  دنیوگ . [ 131] بآ زا  تیمومـسم  ار  نآ  هک  دیآیم  دوجوب  یلاح  دوش  يداع  هزادنا  زا  رتدایز  ندـب  بآ  رادـقم  هاگره  - 1
نوخ بآ  ادـتبا  هک  تسا  تسرد  اریز  دـنکیمن ، داجیا  یلالتخا  هنوگچـیه  دایز  رادـقمب  بآ  ندـیماشآ  دـشاب ، یعیبط  ملاـس و  هیلک  رگا 

زا بآ  عفد  تیفرظ  هک  یـصاخشا  اما  ددرگیم ، ناربج  بآ  دئاز  رادـقم  عفد  هلیـسوب  هلـصافالب  یمردـیه  نیا  یلو  دوشیم ، دایز  یکدـنا 
هدیمان بآ » زا  تیمومـسم   » مانب هتفرمهيور  هک  دنکیم  زورب  اهنآ  رد  یتالالتخا  دـنماشایب ، بآ  يدایز  رادـقم  رگا  تسا ، مک  اهنآ  هیلک 

: تسا ریز  رارقب  نآ  مئالع  دوشیم و 
هک دناهدرک  مولعم  هبرجتب  گس  رد  نوخ . راشف  دایدزا  ندـب و  نزو  دایدزا  تالـضع ، كاندرد  ضابقنا  یق ، دردرـس ، یتسـس ، یلاحیب و 

و دننکیم ،) هدـعم  لخاد  یکیتسال  هلول  هار  زا  هک  ناویح  نزو  زا  ولیک  ره  رد  بعکم  رتمیتناس   50  ) دنماشایب واب  بآ  يدایز  رادقم  رگا 
وا رد  ریز  حرـشب  بآ  زا  تیمومـسم  مئالع  ددرگ ، مک  راردا  عفد  هک  دوش  زیوجت  ناویحب  زیفوپیه  یفلخ  چاق  کیتروید  دض  قیرزت  انمض 

: دوشیم ادیپ 
تـهب و [ 135] جنشت ینالـضع ، ياهناکت  [، 134] هشعر یق ، عوـهت ، لاهـسا ، [، 133] ناهد زا  بآ  ندـش  يراـج  [، 132] یلاـحیب فعض و 

. گرم امک و  [ 136] یگریخ
. تسا هدش  هدید  [ 137] یغامدزیخ تاناویح  نیا  شعن  حیرشت  رد 

نامرد يارب  میدق  ناکـشزپ  هدش و  تبث  ندـب ) رد  تبوطر  هبلغ   ) ای بطر  جازم  ءوس  ناونع  تحت  میدـق  بط  بتک  رد  تامالع  نیا  مامت 
. دنادرگیمرب يداع  لاحب  ار  ندب  جوسن  تاعیام و  تظلغ  عفد و  ندب  زا  ار  دئاز  بآ  هک  دندربیم  راکب  یئاهوراد  اهاذغ و  اهنآ 

: دهدیم حرش  نینچ  ار  اهنآ  هسوه  هک  دنکیم  روهظ  یمئالع  دوش  يداع  نازیم  زا  رتمک  ندب  بآ  رادقم  هاگره  - 2
زورب بت  زودیـسآ و  ابلاغ  و  هقدـح ، رد  اهمشچ  نتفر  ورف  ندـب ، تسوپ  ولگ و  ناـهد و  بل و  یکـشخ  یگنـشت ، ندـب ، نزو  ندـش  مک  »

« ددرگیم هدهاشم  بلق  سوسپالک  میخو  تالاح  رد  هدرک ،
ياهراک تسا ؛ اهتیلورتکلا  نیمه  عفد  هلـصاح  تالالتخا  تلع  و  دشابیم ، اهتیلورتکلا  عفد  اب  مأوت  ندب  زا  بآ  عفد  هک  تسناد  دـیاب  »

فالتا هب  رجنم  دوش ، رارکت  زور  ره  یندب  دیدش  تاکرح  نیا  رگا  و  هدرک ، طرفم  قرع  دیلوت  کشخ  مرگ و  قطانم  رد  تخس  ینالضع 
زمرق ياهلوبلگ  تظلغ  هدـش و  مک  امـسالپ  میدـسرورلک  بآ ، لاح  نیا  رد  دوشیم ؛ مک  ندـب  نزو  هدـیدرگ  بآ  ناصقن  ندـب و  حالما 

ضاـبقنا یباوخیب ، نآ ، حـضاو  مئـالع  زا  و  دوـشیم ،) ادـیپ   Anhydremie حالطـصاب  ) ددرگیم داـیز  امـسالپ  ياـهنیئتورپ  نوخ و 
.« تسا ندب  فعض  و  ( Crampe) تالضع كاندرد 

فعض تالضع و  كاندرد  ضابقنا  یباوخیب ، ندب ، تسوپ  اهبل و  ناهد ، قلح ، یکـشخ  یگنـشت ، ندب ، نزو  ندش  مک   ) مئالع نیا  هیلک 
تبث کشخ  جازم  ءوس  ناونع  تحت  زین  میدق  بط  بتک  رد  تسا ، هدش  هداد  تبسن  ندب  بآ  رادقم  یمک  هب  اهنآ  تلع  هزورما  هک  ندب )

یکی و  ندب ، بآ  رادقم  دایدزا  طرفم  باوخ  للع  زا  یکی  هک  دندوب  دقتعم  میدق  ناکشزپ  هیلک  انثتسا  نودب  الثم  تسا ؛ هدش 
90 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

ناصقن دایدزا و  تلعب  اهیرامیب  زا  يرایـسب  اهنیا  رب  هوالع  دـشابیم ؛ زغم ) رد  بآ  نازیم  ندوب  رتمک   ) زغم یکـشخ  اهیباوخیب  مهم  للع  زا 
رد دـید  میهاوخ  مینک ، هعجارم  میدـق  بط  بتکب  رگا  و  دوشیم ، ادـیپ  کـشخ  جازم  ءوـس  رت و  جازم  ءوـس  رگید  تراـبعب  و  ندـب ، بآ 

ینعی تسا ، کشخ  جازم  ءوس  يرگید  رت و  جازم  ءوس  اهنآ  زا  یکی  دنالئاق ؛ همضاه  ءوس  زورب  يارب  تلع  نیدنچ  هدعم ، ضارما  ثحبم 
ضراوع تالالتخا و  زا  ياهدع  امدق  يدبک  ياهیرامیب  رد  نینچمه  و  دنکیم ؛ همـضاه  ءوس  داجیا  ندب  رد  بآ  ناصقن  مه  دایدزا و  مه 

ندب هفلتخم  ءاضعا  رد  ار  اهیرامیب  زا  يرایسب  شیادیپ  یلک  روطب  و  دنتسنادیم ، کشخ  جازم  ءوس  رت و  جازم  ءوس  تلعب  ار  دبکب  طوبرم 
يرت و اهیرامیب ، زا  کیچیه  رد  هک  دید  میهاوخ  مینک  هعجارم  دـیدج  بط  بتک  هیلکب  ام  رگا  هکیتروصرد  دـناهدرک ؛ رکذ  تلع  نیمهب 

. دناهدرکن رکذ  يرامیب  زورب  تلع  ار  ندب  ءاضعا  یکشخ 
رد دناهدادیم ؛ ماجنا  امدق  ار  يراک  نینچ  دوش و  هزرابم  یکشخ  يرت و  هیلع  هک  دنکیم  مکح  ملع  قطنم  اهیرامیب ، نیا  نامرد  دروم  رد 

ياهوراد اهاذـغ و  کشخ  جازم  ءوس  رد  و  دـنکیم ، مک  ار  ندـب  بآ  هک  يداوم  ینعی  هدـننککشخ ، ياهوراد  اهاذـغ و  رت ، جازم  ءوس 
ءوس نیا  دروم  رد  هک  درک ، میهاوخ  هظحالم  مینک ، هجوت  اقیقد  دیدج  بط  بتک  رد  جردنم  بلاطمب  رگا  و  دـندومنیم ؛ زیوجت  ازفا  يرت 

هک مینادیم  الثم  دـناهدرک ؛ هراشا  بلطم  نیاب  احیرـص  اهاج  یـضعب  رد  و  هداد ، رارق  یملع  هیرظن  نیمهب  یکتم  ار  نامرد  لـصا  اـهجازم ،
بآ عفد  تسه ، زودیـسآ  اجره  رد  اریز  دشابیم ، زودیـسآ  اب  لداعم  قبطنم و  کشخ ، جازم  ءوس  امدق  حالطـصاب  و  ندب ، بآ  ندش  مک 
اجنآ ات  هتـشاد  لماک  تلاخد  يرامیب  ضراوع  داجیا  رد  هلئـسم  نیا  و  [، 138] دوشیم مک  ندب  بآ  ظیلغ و  نوخ  هدش و  دـعاسم  ندـب  زا 

اهتفاب یکـشخ  اب  هزرابم  ندب و  بآ  ندرک  دایز  هزادـناب  ینامرد ، هنوگچـیه  تهج  نیا  هب  دـیامن ؛ بلق  سوسپالک  داجیا  دـناوتیم  هک 
: دنسیونیم نینچ  دناهدرک و  هراشا  احیرص  هلئسم  نیاب  دیدج  نادنمشناد  کیتبایدامک ، دروم  رد  اقافتا  و  تسین ، رثؤم 

.« درک هزرابم  دشابیم  نآ  اب  مأوت  هک  نویساتاردیزد )  ) ندب بآ  ندش  مک  اب  الوصا  دیاب  کیتبایدامک  رد  »
عوضوم دـیاب  دوش  مولعم  یبوخب  ندـب  بآ  یمک  يداـیز و  زا  هلـصاح  تـالالتخا  ینعی  کـشخ ، رت و  ياـهجازم  ءوـس  هکنیا  يارب  *** 

. میهد رارق  یسررب  دروم  ار  ندب » رد  بآ  شدرگ  میظنت و  »
. درادهاگن تباث  ار  ینورد  تاعیام  اهتفاب و  رد  دوجوم  بآ  رادقم  دنکیم ، یعس  ندب  هک  تسا  هدش  مولعم  هزورما 
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رد دریگیم ؛ ماجنا  عیام  هس  نیا  نیب  یتالدابت  امئاد  و  هتشاد ، دوجو  یلولس  لخاد  عیام  یتفاب و  نایم  عیام  نوخ و  يامـسالپ  رد  ندب  بآ 
دوجوم داوم  و  روبزم ، تاعیام  نیب  مئاد  نایرج  کی  و  دـنکیم ، ادـیپ  لاقتنا  زین  لولحم  داوم  هکلب  هتفاین ، لاقتنا  طـقف  بآ  تـالدابم ، نیا 

دیاب اذـل  ددرگیم ، جراخ  نآ  زا  و  هدـش ، ندـب  لخاد  ابترم  بآ  يرادـقم  فلتخم ، ياههار  زا  هزور ، همه  نوچ  و  دـشابیم ؛ رارقرب  اـهنآ 
تیلاعفب نآ  داـیدزا  يارب  یلمع  ياـهمسیناکم  دوش ، مک  ندـب  بآ  هاـگره  دـشاب ؛ دوجوم  ندـب  رد  بآ  نازیم  میظنت  يارب  یئاههاگتـسد 

، هدوب رارقرب  مسیناکم  ود  نیا  نیب  یلداعت  هراومه  و  دـنکیم ، راـک  هدـننکمک  ياـهمسیناکم  ددرگ ، داـیز  ندـب  بآ  هکیتقو  و  هتخادرپ ،
اب هکيروطهب 
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رد نازیمب 10  نوخ  تعاس ، مین  زا  سپ  ابیرقت  دوش ، هدیماشآ  بآ  يدایز  رادقم  رگا  الثم  دنامیم ؛ تباث  ندب  بآ  رادقم  یتارییغت  یئزج 

، هدنامن یقاب  نآ  رد  دوشیم ، نوخ  بذـج  هک  یبآ  اریز  ددرگیمرب ، يداع  لاحب  نآ  تظلغ  تعاس  کی  زا  سپ  یلو  دوشیم ، قیقر   100
. ددرگیم عفد  هیلک  زا  سپس  هدش و  [ 139] یتفاب نایم  عیام  رد  لخاد  و 

، یکیژولویزیف هار  ناسنا  رد  دناسر . ندبب  بآ  يدیرو ) لخاد  يدلجریز ، همضاه ،  ) فلتخم ياههار  زا  ناوتیم  ندب ، یبآ  مک  دراوم  رد 
نوخ رد  هدننکمیظنت  ياهمسیناکم  باصعا و  هلـسلس  دشابیم . بآ  ندـیماشآ  كرحم  یگنـشت  و  تسبآ ، ندـیماشآ  رما  نیا  ماجنا  يارب 

نیرتمهم و  هیلک ، دبک و  هدور ، زا  دنترابع  هدننکمیظنت  ءاضعا  نیرتمهم  دـشابیم ؛ ندـب  زا  نآ  عفد  بآ و  روبع  بذـج و  رد  میظنت  ثعاب 
یلخاد تاعیام  نوخ و  ینوی  لداعت  زاب و  دیـسآ - لداعت  زا  دـنترابع  دـشابیم ، ندـب  يراـجم  رد  بآ  ذوفن  تکرح و  ثعاـب  هک  یلماوع 

. دشابیم همضاه  زاهج  زین  یهاگ  هیر و  تسوپ ، هیلک ، ندب ، زا  بآ  عفد  یلصا  ءاضعا  ندب .
امدق هک  دارفا  یـضعب  رد  هدرک  ادیپ  رییغت  صاخـشا  ندب  رد  بآ  رادـقم  هنوگچ  هدـننکمیظنت ، ياهمسیناکم  دوجو  اب  مینیبب ، دـیاب  نونکا 

طـسوتم دـح  زا  رتمک  بآ  رادـقم  دـشیم ، هدـیمان  کـشخ  ناـنآ  جازم  هک  یخرب  رد  رتشیب و  بآ  نازیم  تسا ؛ رت  ناـنآ  جازم  دـنتفگیم 
دوش و داـیز  مک و  هدرک  رییغت  یطیارـش  بسحرب  ندـب  رد  دوـجوم  بآ  رادـقم  تسا  نکمم  هنوـگچ  یـصاخ  درف  رد  هکنیا  اـی  دـشابیم ،

. دیامن زورب  ندب  رد  یضراوع  تالالتخا و  هار  نیا  زا  و  هدش ، ضراع  رت  جازم  ءوس  امدق  حالطصاب 
نیرتگرزب هیلک  اریز  دشابیم ، هیلک  اهنآ  نیرتمهم  و  تسا ، هتفهن  دنراد  ندب  رد  ار  بآ  هدـننکمیظنت  شقن  هک  یئاضعا  رد  بلطم  نیا  زار 

هدیچیپ ياههلول  لوط  رد  اددجم  نآ  رتیل   168 هک 5 / هدش  جراخ  بآ  رتیل  زور 170  ره  نآ  ياهلورملگ  زا  تسندـب و  زا  بآ  عفد  وضع 
بآ هک  تسیوـضع  زیچ  ره  زا  لـبق  هیلک  هک  تفگ  دـیاب  تهج  نیا  هب  دوـشیم ؛ عـفد  راردا  هلیـسوب  هیقب  رتـیل   1 بذـج و 5 / [ 140] هیلک

تیلاعف اریز  تسا ، یلخاد  هحـشرتم  ددـغ  لمع  عبات  امیقتـسم  نآ  زا  بآ  عفد  اـصوصخم  هیلک ، لـمع  یلو  دـنکیم ، عفد  ار  ندـب  يداـیز 
زا بآ  عفد  ناصقن  ثعاب  سکعلاب  ددغ ، نیا  زا  رگید  یـضعب  تیلاعف  هیلک و  زا  بآ  يرتدایز  رادقم  عفد  مزلتـسم  ددـغ  زا  یـضعب  یعیبط 

؛ دوشیم نآ  زا  بآ  يرتشیب  رادقم  عفد  ثعاب  هدرک ، رثا  هیلک  يور  نآ  یعیبط  تاحـشرت  هک  تسیاهدغ  دیئوریت  الثم  دشابیم ، وضع  نیا 
عفد اههیلک  زا  یعیبط  هزادناب  بآ  ددرگیم ، هدهاشم  دـیئوریت  یتیافکیب  رد  هکنانچ  دوش ، ادـیپ  هدـغ  نیا  لمع  رد  یناصقن  روتف و  رگا  و 
نیا رد  دنکیم ؛ [ 142] مدسکیم داجیا  [ 141] یمغلب هبش  شوارت  لکـشب  هدیدرگ و  مکارتم  تسوپ  ياهنیئترپ  رد  نآ  زا  يرادقم  هدشن و 

. میئامن زیوجت  دیئوریت  صاخـشا  نیاب  رگا  و  دوشیم ، عفد  اههیلک  زا  رتیئطب  يداع  صاخـشا  هب  تبـسن  دماشآیم  صخـش  هک  یبآ  دروم 
. ددرگیم مک  لوا  ياهزور  رد  اصوصخم  ندب  نزو  و  هدش ، رتدایز  راردا 

ثعاب لانروس  تیلاعف  اریز  دنکیم ، لمع  دیئوریت  هدغ  سکعرب  ثیح  نیا  زا  لانروس  هدغ 
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[. 143] تسه زین  بآ  سابتحا  دشاب  راک  رد  میدس  سابتحا  اجره  و  هدش ، ندب  رد  میدس  سابتحا 
رتمک اهنآ  لانروس  هک  یناسک  نیاربانب  ددرگیم ؛ عفد  تدش  نامهب  زین  بآ  و  هدش ، عفد  اههیلک  زا  تدشب  میدـس  لانروس  یتیافکیب  رد 

H) ظیلغ و  ( anhydremie) بآ مک  ناشنوخ  هدوب و  رتمک  ناشندـب  بآ  رادـقم  دـنکیم ، راک  یعیبط  ملاـس و  صاخـشا  لاـنروس  زا 
رترادبآ يداع  صاخشاب  تبسن  ناشنوخ  يامسالپ  دنکیم  راک  رتشیب  ناشلانروس  هک  یصاخشا  و  دوشیم ؛ ( emoconcentration

. تسا رتقیقر  و 
میدس بآ و  هار  نیا  زا  و  دشابیم ، بآ  رلک و  عفد  اب  مأوت  میدس  عفد  نآ  تلع  هک  دوشیم  دایز  لوب  رادقم  لانروس  داح  یتیافکیب  رد  »
لخاد بآ  یلو  دـباییم ، ناصقن  یتفاب  نایم  عیام  امـسالپ و  مجح  و  هدـیدرگ ، ظیلغ  نوخ  هدـش و  مک  یتفاب  نایم  عیاـم  امـسالپ و  رلک  و 

. دوشیم رتدایز  یکدنا  اهلولس 
[« 144 .] دنکیم ادیپ  ار  هیلوا  یندعم  بیکرت  مجح و  هک  هدنادرگرب  امسالپ  هب  ار  اهتیلورتکلا  بآ و  لانروس  وکیتروک  نومروه  زیوجت 

رت هملک  زا  روظنم  و  دندیمانیم ، کشخ  جازم  رت و  جازم  ظفلب  امدـق  هک  تسنامه  میتفگ ، البق  هکنانچ  ندـب ، رد  بآ  یمک  يدایز و  نیا 
، هدرک زواجت  ینیعم  دـح  زا  یمک  يدایز و  نیا  رگا  و  تسا ؛ هدوب  طـسوتم  یعیبط و  نازیمب  تبـسن  بآ  ندوب  رتمک  رتداـیز و  کـشخ  و 
هک میتفگ  و  میدرک ، ثحب  درـس  مرگ و  ياهجازم  هب  عجار  البق  دنکیم . داجیا  کشخ  جازم  ءوس  رت و  جازم  ءوس  دنک ، داجیا  یتالالتخا 

و هتفر ، الاب  لازاب  مسیلباتم  يرفن ،) یپارپیه  يدـیئوریترپیه و   ) دـنک راک  يداع  یعیبط و  هزادـنا  زا  شیب  لاـنروس  دـیئوریت و  ددـغ  هاـگره 
تیلاعف طسوتم  یعیبط و  لاـح  زا  رتمک  روبزم  ددـغ  هاـگره  و  دـندیمانیم ، جازم  مرگ  ار  اـهنآ  امدـق  دـنراد ، ار  یعـضو  نینچ  هک  يدارفا 

درس جازم  بحاص  امدق  ار  یـصاخشا  نینچ  و  هدمآ ، نیئاپ  لازاب  مسیلباتم  دوش ، هدهاشم  اهنآ  لمع  رد  یتیافکیب  رگید  ترابعب  و  دیامن ،
دادعت دوشیم ؛ ضراع  یکـشخ  هدـش و  رتمک  زین  ندـب  بآ  دـیامن  تیلاعف  یعیبط  عضو  زا  شیب  دـیئوریت  رگا  میئوگ  نونکا  دـندیمانیم ؛

مرگ و جازم  ياراد  روـبزم  صاخــشا  دـنتفگیم ؛ امدـق  دـندایز و  هداـعلاقوف  يرــشب  تاـعامتجا  رد  دـنراد ، يدــیئوریترپیه  هـک  يدارفا 
امدـق دوشیم ، داـیز  زین  ندـب  تبوطر  دـشابیم . لازاـب  مسیلباـتم  ندـمآ  نیئاـپ  اـب  مأوت  هک  دـیئوریت  یتیاـفکیب  رد  نینچمه  دـناکشخ ؛

ار هدـغ  نیا  تیلاعف  شیازفا  هک  یناسک  میئوگب ، دـیاب  لانروس  دروم  رد  دنـشابیم ؛ رت  درـس و  جازم  بحاـص  روبزم  صاخـشا  دـنتفگیم 
رت مرگ و  جازم  ياراد  امدق  ار  دارفا  نینچ  و  هدوب ، رتدایز  زین  ناشندب  بآ  تسا ، يداع  زا  شیب  ناشلازاب  مسیلباتم  هک  لاحنیعرد  دـنراد ،

ار صاخـشا  لیبق  نیا  میدـق ، ناکـشزپ  دوشیم ، مک  زین  ندـب  بآ  لازاب  مسیلباتم  شهاـک  اـب  هک  لاـنروس  یتیاـفکیب  رد  و  دـندیمانیم ،
. دنتسنادیم کشخ  درس و  جازم  بحاص 

تلعب یلو  دـنراد ، ریثأت  ندـب  رد  بآ  مسیلباتم  لازاب و  مسیلباتم  رد  زین  هریغ  سومیت و  هدـعملازول و  زیفوپیه ، دـننام  رگید  ددـغ  هرـصبت -
، رگید ترابعب  میداد ؛ حرش  لانروس  دیئوریت و  ددغ  دروم  رد  هک  تسنامه  یئاهن  هجیتن  رگیدکی ، اب  یلخاد  هحـشرتم  ددغ  میمـص  طابترا 

ياهجازم ظفلب  امدـق  هک  هدـش  نآ  شهاک  ای  شیازفا و  ثعاب  هک  تسنآ  لازاب  مسیلباتم  رظن  زا  ندـب  رد  یلخاد  حـشرتم  ددـغ  یلک  ریثأت 
کشخ رت و  ياهجازم  مانب  هک  هدش  بآ  ناصقن  ای  دایدزا  ثعاب  ندب  رد  بآ  رادقم  رظن  زا  و  دندیمانیم ، درس  مرگ و 
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بآ عفد  ناصقن  رگید  فرط  زا  و  لازاب ، مسیلباتم  نتفر  الاب  مزلتـسم  فرط  کی  زا  نآ  تیلاعف  هک  تسیاهدغ  زیفوپیه  الثم  دشیم ؛ هدیمان 

مرگ و ناشجازم  دراد  هبلغ  اهنآ  رد  زیفوپیه  هدـغ  تیلاعف  هک  یناسک  بیترت  نیاـب  و  [ 145] دوشیم ندـب  رد  بآ  عمجت  نیاربانب  هیلک و  زا 
. تسا رت 

یلصا ياهجازم  نتخانش  ردنا  باب 3 -

هب ای  دیارگ  يدرسب  جازم  نیا  رگا  دنام و  ناناوجب  رمع  ياهلاس  همه  ردنا  نت  نآ  دیارگ  یکشخب  دازردام  ینعی  یلصا  جازم  هک  هاگره  - 
يو لاح  دشاب  یلـصا  جازم  دننام  لاس  نآ  ردنا  وا  جازم  هک  دسر  لاس  نادب  رمع  ردنا  نوچ  نت  ره  دنام و  ناریپ  هب  اهلاس  همه  ردـنا  يرت 
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جازم الثم  رگا  هکنانچ  دوش  نوریب  لادتعا  زا  دیآ  درگ  نت  کی  رب  هنوگ  کی  زا  جازم  ود  نوچ  هکنآ  رهب  زا  دیارگ  يرامیب  هب  دوش و  دـب 
دشاب کشخ  مرگ و  یناوج  جازم  هکنآ  رهب  زا  دوش  لاحدب  دسر  یناوجب  دوش و  نوریب  یکدوک  ّدح  زا  نوچ  دشاب  کشخ  مرگ و  یلـصا 
دـسر لاس  نادب  رمع  رد  هک  ینت  ره  درب و  نوریب  لادـتعا  زا  ار  نت  نآ  دـیآ  دـیدپ  ینت  رب  رابکیب  نوچ  کشخ  مرگ و  جازم  ود  ره  سپ 
لدتعم دسر  یناوجب  نوچ  دشاب  رتدرـس  الثم  وا  یلـصا  جازم  رگا  هکنانچ  دشاب  رتلاحکین  لاس  نآ  رد  دشاب  وا  یلـصا  جازم  فلاخم  هک 

ردنا دشاب  رت  مرگ و  یلـصا  جازم  الثم  رگا  و  تسا . يرت  يدرـس و  دـض  هک  دـشاب  کشخ  مرگ و  یناوج  ياهلاس  جازم  هکنآ  رهب  زا  دوش 
لدتعم ببـس  نیدب  دشاب  کشخ  درـس و  یناوج  ياهلاس  جازمب  سایقب  یلهک  ياهلاس  جازم  هکنآ  رهب  زا  دشاب  رتلاح  کین  یلهک  ياهلاس 

. ددرگ

نانز نادرم و  جازم  نتخانش  ردنا  باب 4 -

مرگ و جازم  هک  هاگره  دشاب و  رتیوق  اهراک  همه  ردنا  نادرم  ياهتوق  ببـس  نیدب  تسا  کشخ  مرگ و  نانز  جازمب  سایقب  نادرم  جازم  - 
زا دزیخ و  رگج  زا  توق  نآ  دنیوگ و  ار  نتفریذپ  اذغ  ندیلاب و  ندرورپ و  توق  یعیبط  توق  دیآ و  رتمامت  یعیبط  توق  ياهراک  دـشاب  رت 

هکنآ رهب 
94 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

ياهلاس ردنا  نارتخد  جازم  دنلاب و  رتشیب  دنرورپ و  رتهب  اهلاس  نیردنا  ناشیا  دشاب  رت  مرگ و  یکدوک  یلفط و  ياهلاس  ردـنا  نارـسپ  جازم 
ياهراک اهلاس  همه  ردنا  دنلاب و  رتشیب  یناوج  ياهلاس  ردـنا  دـشاب و  رت  مرگ و  یناوج  ياهلاس  ردـنا  دـشاب و  رت  درـس و  یکدوک  یلفط و 

دزیخ و لد  زا  توق  نیا  دـنیوگ و  ار  اـهگر  تکرح  توق  ترارح و  توق  یناویح  توق  دـیآ و  رتـشیب  نادرم  زا  یناـسفن  یناویح و  توـق 
درس نادرم  جازم  اب  سایقب  نانز  جازم  و  دزیخ ، غامد  زا  توق  نیا  دنیوگ و  ار  ربدت  رکفت و  توق  ار و  تکرح  سح و  توق  یناسفن  توق 

رتهتـسب و ناشیا  ماسم  دـشاب و  رتکیراب  ناشیا  ياـهگر  دنـشاب و  رتسپزاـب  نادرم  زا  یناـسفن  یناویح و  توقب  ببـس  نیدـب  دـشاب و  رت  و 
ینعی دریذپ  لیلحت  رتمک  دیآ و  درگ  رتشیب  ناشیا  نت  ردنا  ماخ  ياههیام  ببس  نیدب  ات  رتکزان  رتهتـسشن و  مهرب  ناشیا  ياهمادنا  تشوگ 

ياهگر تسا و  نوزف  ناشیا  یناسفن  یناویح و  ياـهتوق  تسا  رتکـشخ  مرگ و  ناـشیا  ياـهجازم  هکنآ  ببـسب  نادرم  دوش و  جرخ  رتمک 
دنشاب رتتخس  نتب  نادرم  نینچمه  دیآ و  رتتسرد  رتهب و  ناشیا  ياههشیدنا  اهریبدت و  اهراک و  رتهداشگ و  ناشیا  ماسم  رتخارف و  ناشیا 

. تقو همه  رد  دوش  جرخ  رتشیب  لیلحتب  دیآ و  درگ  رتمک  ناشیا  نت  ردنا  ماخ  ياهطلخ  و 

يرغال یهبرف و  جازم  نتخانش  ردنا  باب 5 -

رتتخـس و نآ  تشوگ  تسا و  رتهدنگآ  ياهمادنا  هرهب  نآ و  نیا و  نایم  لدتعم  هرهب  رغال و  یـضعب  تسا و  هبرف  یـضعب  مدرم  ياهنت  - 
. تسین یگدنگآ  یتخس و  نآب  هک  تسه  هرهب 

دـشاب و رت  مرگ و  وا  جازم  دـشاب  تشوگ  يرایـسب  زا  هچنآ  هیپ و  يرایـسب  زا  رگید  تشوگ و  يرایـسب  زا  یکی  دـشاب  هنوگ  ود  یهبرف  اما 
ار نآ  اما  یهیپ  مک  زا  رگید  دشاب و  یتشوگ  مک  زا  یکی  تسا  هنوگ  ود  مه  يرغال  و  دشاب ؛ رت  درس و  وا  جازم  دشاب  هیپ  يرایسب  زا  هچنآ 
هک یهبرف  دراد و  هبلغ  یکـشخ  یمرگ و  دـشاب  رتـمک  هیپ  هک  ار  نآ  دراد و  هبلغ  وا  جازم  رب  یکـشخ  يدرـس و  دـشاب  رتـمک  تشوـگ  هک 
رب ببس  نیدب  دشاب و  كدنا  يو  نت  ردنا  نوخ  دشاب و  رتکیراب  وا  نت  ردنا  اهگر  دراد و  هبلغ  وا  جازم  رب  يرت  يدرـس و  دشاب  يدازردام 

هیپ دشاب  مرگ  وا  جازم  هک  یسک  نینچمه  درک و  دناوتن  ربص  یگنسرگ 
95 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

نوخ یبرچ  هکنآ  رهب  زا  درک  دناوت  ربص  یگنـسرگ  رب  دشاب و  رایـسب  يو  نت  ردنا  نوخ  دشاب و  رتخارف  وا  ياهگر  دشاب و  رتمک  وا  نت  رب 
وا هیپ  جنر  زا  ای  مغ  زا  هک  یـسک  ندرک و  دناوت  ربص  دبای  رتمک  ماعط  رگا  دباییمه  اذـغ  نوچ  ددرگ و  وا  ياذـغ  جازم  یمرگ  ببـسب  وا 

دـشاب هدنگآ  وا  ياهمادنا  هک  ینت  درک و  دناوتن  ربص  یگنـسرگ  رب  دشاب  كدنا  وا  نوخ  هدنام و  کیراب  وا  ياهگر  دشاب و  هدش  هتخادگ 
ای دشابن  هدنگآ  تخـس  دشاب و  مرن  وا  تشوگ  هک  یـسک  ود و  رهب  ای  یکـشخب  ای  دراد  لیم  يدرـسب  وا  جازم  دـشاب  تخـس  وا  تشوگ  و 

یمرن یتخس و  ردنا  موق  نیا  مادنا  تشوگ  دشاب و  هیپ  زا  شیب  تشوگ  ار  لدتعم  ياه  نت  ود و  ره  ای  يرت  ای  دراد  هبلغ  وا  جازم  رب  یمرگ 
. ملعا هّللا  دشاب و  لدتعم 

اهتداع لاح  ندومن  ردنا  باب 6 -

ات ددرگ  تداع  اذـغ  نآ  راک و  نآ  دوش  هدروخ  كدـناكدنا  راب  رایـسب  یئاذـغ  ای  دوش  هدرک  كدـنا  كدـنا  راب  رایـسب  يراک  هاگره  - 
ای دب  يراک  رگا  هک  دـسر  ياج  نادـب  دوش و  یلـصا  جازم  نوچ  ار  يو  تداع  نآ  هک  دوش  نانچ  يزیچ  ندرک  تداع  ببـسب  اهنت  رایـسب 

تداع نوچ  ندرک  کین  ياهراک  اذغ و  دیآ و  دیدپ  رتمک  رترید و  ار  نت  رم  نآ  نتـشاد  نایز  نکیل  درادن و  نایز  دنک  تداع  دب  یئاذغ 
نایز مه  ندنامب  تداع  نادب  نتـشادب و  تداع  نآ  زا  تسد  دراد و  نایز  دب  ياهزیچ  ندرک  تداع  دـیآ و  دـیدپ  دوز  نآ  تعفنم  ددرگ 

تداع و  تسا ؛ تداع  هک  دراد  نایز  نآ  رهب  زا  نتـشادب  تسد  تسا و  دب  یتداع  هک  دراد  نایز  نآ  رهب  زا  تداع  نآ  رب  ندـنام  اما  دراد .
رطخ اب  راوشد و  ندـینادرگب  يدازردام  جازم  هکنانچمه  و  دراد ؛ ناـیز  تداـع  نآ  زا  نتـشادب  تسد  دراد و  دوس  کـین  ياـهزیچ  ندرک 

دینادرگ دـیاب  جـیردتب  دـنادرگب  تداـع  هکنادـب  دـشاب  تجاـح  ار  ینت  رگا  نـکیل  دـشاب  راوـشد  ندـینادرگب  راـبکیب  زین  تداـع  دـشاب ،
و دینادرگ ؛ دیابب  تسنآ  دض  هک  اهراک  اهاذغب و  كدـناكدنا  جـیردتب  مه  ار  نآ  دـشاب  دـب  يدازردام  جازم  هک  هاگره  كدـناكدنا و 

اهتوق اهتـساح و  هک  یئاهراک  نانچمه  یئامرگ و  ای  دسر و  یئامرـس  ای  دشاب و  یگدنام  جـنر و  نآ  زا  ار  مدرم  هک  ییاهتکرح  اهراک و 
نوچ ندناوخ و  نتشبن و  يزیچ  نوچ  نتشاد  دیاب  راکب  ناردنا  ار 

96 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
زا چـیه  ار  بیبط  تسیرثا ، اهمادـنا  ياهتوق  ردـنا  جازم و  ردـنا  ار  یکیره  ددرگ و  تداع  ار  مدرم  هک  تسنآ  همه  ندز  نتخاس و  اـهدور 

. دنکیم جالع  ای  درادیم  هاگن  نادب  یتسردنت  هک  اهنت  ریبدت  ردنا  ندوب  دیابن  لفاغ  نآ 

یلک یهجو  رب  لدتعمان  لدتعم و  جازم  نتخانش  ردنا  باب 7 -

: ددرگ مولعم  يور  جنپ  زا  لدتعمان  لدتعم و  جازم  - 
تسا و درس  وا  جازم  دشاب  درس  رگا  تسا و  مرگ  جازم  هک  دوش  مولعم  یببسیب  دشاب  مرگ  تخـس  رگا  دنهن  اهمادنا  رب  تسد  هکنآ  یکی 

. تسا لدتعم  جازم  دشاب  لدتعم  رگا 
لدـتعم جازم  تسا  لدـتعم  رگا  تسا و  رت  جازم  تسا  مرن  رگا  تسا و  کشخ  جازم  تسا  تخـس  مادـنا  تشوگ  رگا  دـنرگنب  هکنآ  مود 

. تسا
رتشیب هیپ  رگا  تسا و  رگیدـکی  ربارب  يرت  يدرـس و  تسا و  رت  درـس و  جازم  تسا  ربارب  هیپ  تشوگ و  اهمادـنا  رب  رگا  دـنرگنب  هکنآ  موس 
ناشن تشوگ  يرایسب  هک  ددرگ  مولعم  اجنیا  زا  دراد ؛ هبلغ  يدرـس  رب  يرت  دراد  هبلغ  هیپ  رب  تشوگ  رگا  دراد و  هبلغ  يرترب  يدرـس  تسا 
تـسا جازم  یکـشخ  یمرگ و  ناشن  دشاب  كدنا  ود  ره  هیپ  تشوگ و  هک  هاگره  تسا و  جازم  یمرگ  ناشن  كدنا  هیپ  تسا و  جازم  يرت 

لد و نوچ  دوبن  هیپ  چیه  مرگ  ياهمادنا  رب  هک  تسا  ببـس  نیدب  دوش و  هدرـسف  درـس  جازم  ردنا  تسا و  نوخ  یبرچ  یهبرف  هیپ و  هدام  و 
رب هکنانچ  دوش  هدرـسف  دراد  يدرـسب  لیم  نآ  جازم  هک  یتشوگ  رب  هک  دـشاب  ءاشغ و  نوچ  دـشاب  درـس  ياهمادـنا  رب  دـشاب  هچنآ  رگج و 
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. هدام ناروناج  رگید  تشوگ  رب  نابز و  تشوگ 
؛ یتسار يدعج و  زا  میس  گنر  زا  مود  یفیثک  يرایسب و  زا  یکی  اهجازم : رب  دهد  یناشن  يور  هس  زا  يوم  دننک و  هاگن  يوم  ردنا  مراهچ 

لدـتعم جازم  تسا  لدـتعم  ود  ره  رد  رگا  تسا و  درـس  جازم  کـیراب  تسا و  كدـنا  رگا  تسا و  مرگ  جازم  فیثـک  تسا و  رایـسب  رگا 
لدتعم عون  ره  رد  رگا  تسا و  رت  جازم  هتـسکشان  مهرب  تسا و  تسار  رگا  تسا و  کشخ  جازم  هتـسکش  مهب  تسا و  دعجم  رگا  تسا و 

جازم تسا 
97 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

يدرز يدیپس و  هب  لیم  یخرس  گنر  رگا  تسا و  لدتعم  جازم  رقشا  ای  تسا  خرس  رگا  تسا و  مرگ  جازم  تسهایـس  رگا  تسا و  لدتعم 
. تسا درس  جازم  دراد 

هتفرگ هریت و  تسا  یگنر  رگا  تسا و  درس  جازم  تسا  دیپس  رگا  تسا و  مرگ  جازم  تسا  خرس  رگا  دننک  هاگن  تسوپ  گنرب  هکنآ  مجنپ 
نهپ و هنیس  دنشاب و  ربارب  رگیدکی  اب  همه  اهمادنا  جازم  هک  هاگره  تسا و  کشخ  مرگ و  جازم  تسهایس  رگا  تسا و  بلاغ  کین  يدرس 
يوم و يرایسب  یخرـسب و  ای  دراد  یهایـسب  لیم  هک  یگنر  تخـس و  تشوگ  ادیپ و  ياههلـضع  يروالد و  میظع و  ضبن  خارف و  ياهگر 

دـشاب نآ  نیا و  نیب  هچنآ  تسا و  يرت  يدرـس و  ناشن  دـشاب  نیا  فالخرب  هچنآ  تسا و  جازم  یکـشخ  یمرگ و  ناشن  همه  نیا  يرغـال 
. ملعا هّللا  تسا و  لدتعم 

اهمادنا زا  یمادنا  ره  جازم  نتخانش  ردنا  باب 8 -

هراشا

: تسا لصف  شش  نیا  و 

غامد ياهجازم  نتخانش  ردنا  لصف 1 -

هنیـس دشاب و  ربطـس  ندرگ  رـس  یگرزب  اب  دیآ و  هدرک  دای  حیرـشت  ردنا  هکنانچ  یعیبط  نآ  لکـش  دشاب و  گرزب  رـس  رگا  لدتعم - غامد 
همه اههشیدنا  اهراک و  دبایرد و  دوز  ار  اهزیچ  دشاب و  كریز  مدرم  دشاب و  کین  غامد  لاح  دـشاب  يوق  تشپ  هرهم  ياهناوختـسا  نهپ و 

دشاب و دب  وا  ياهلاح  دشاب و  یکدنا  زین  دیاب و  هک  دشابن  لکـش  نادـب  يو  ردـنا  غامد  داهن  دـشاب  کچوک  رـس  رگا  و  تسرد ؛ باوص و 
. دشاب دب  وا  لاح  تسا  هدمآ  هتفگ  هک  دشابن  تفص  نیدب  تشپ  هرهم  هنیس و  ندرگ و  رس  یگرزب  اب  رگا 

دوز دیازب  ردام  زا  هکنآ  زا  سپ  رس  يوم  دشاب و  ادیپ  هتـساخرب و  مشچ  ياهگر  دیارگ و  یخرـسب  مشچ  گنر  يور و  گنر  مرگ - غامد 
یخرـسب دیآرب  هک  لاس  ره  دشاب و  رقـشا  تسخن  يوم  گنر  دـشابن  مرگ  تخـس  رگا  هایـس و  ای  دـشاب  خرـس  کین  يوم  گنر  دـیآرب و 

باتفآ و زا  مرگ و  ياوه  زا  ار  مرگ  غامد  دنوادخ  دراد و  هبلغ  ترارح  رگا  هک  هصاخ  دوش  علـصا  يریپ  رد  دیآ و  زاب  یهایـسب  ات  دـیارگ 
. دشاب کبس  وا  باوخ  دزیخ و  رسدرد  مرگ  بارش  ماعط و  زا 

98 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
درس بارش  ماعط و  زا  درس و  ياهوب  درس و  ياوه  زا  دیارگ و  يدیپس  يدرزب و  وا  گنر  هتسکشان و  دشاب و  تسار  رـس  يوم  درـس  غامد 

هدیشوپ دشاب و  کیراب  اهگر  درادن و  یخرس  چیه  مشچ  گنر  ار و  وا  دشاب  رایـسب  هلزن  ماکز و  دیالاپ و  اهيرت  وا  رـس  زا  دوش و  روجنر 
. دشاب مامت  باوخ  و 

باوخ کبـس  دبایرد و  دوز  كدنا  ماعط  اهیوب و  مرن و  ياهزاوآ  هکنانچ  دشاب  زیت  اهتـساح  دـیالاپن و  يرت  چـیه  يورـس  زا  کشخ  غامد 
. دوش علصا  دوز  دراد و  لیم  يدعج  رب  دشاب و  فیثک  دیآرب و  دوز  رس  يوم  دوب و  كدنا  شباوخ  دوب و 

. دشاب نیگنس  باوخ  دیالاپ و  رایسب  اهیرت  غامد  زا  دشاب و  دنک  اهتساح  رت  غامد 
دوز دشاب و  هایـس  دعج و  رایـسب  يوم  دشاب و  كدنا  تخـس  باوخ  دشاب و  زیت  اهتـساح  دیالاپن و  يرت  چیه  غامد  زا  کشخ  مرگ و  غامد 

. دوش علصا  دوز  نوگمدنگ و  ای  دشاب  خرس  يور  گنر  دیآرب و 
مـشچ ياهگر  نشور و  دـشاب و  بوخ  يور  گـنر  دراد و  یگتخپ  رثا  گـنرب  دـشاب و  ماوقب  دـیالاپ  غاـمد  زا  هک  اـهیرت  رت  مرگ و  غاـمد 

وا رس  یکدنا  مرگ  ياهزیچ  زا  دیارگ و  یخرسب  نکشمک و  هتـسکش و  مک  ای  هتفاکـشان و  دشاب و  هتـسکشان  رـس  يوم  ادیپ و  هتـساخرب و 
رود لادتعا  زا  هک  هاگره  دشابن و  رود  سب  لادتعا  زا  يرت  یمرگ و  ردنا  دـشاب  لاح  نیدـب  ات  ددرگ  هدایز  اهيرت  ندولاپ  دـنک و  ینارگ 

مک رادیب  دـیالاپ و  رایـسب  يرت  دـتفا و  رایـسب  درـس  ياهیرامیب  دراد و  نایز  تخـس  رت  مرگ و  ياهزیچ  همه  هبامرگ و  بونج و  داب  دـشاب 
ياههناشن دراد  هبلغ  ترارح  رگا  دشاب و  دنک  اهتـساح  دنیب و  رایـسب  ياهلایخ  هدیروش و  ياهباوخ  دبـسخب  هک  دهاوخ  رگا  ندوب و  دـناوت 

. دشاب رتادیپ  يرت  ياههناشن  دراد  هبلغ  يرت  رگا  دوب و  رتادیپ  ترارح 
دشاب و زیت  اهتـساح  یناوج  ردنا  دشاب و  راسکبـس  یکدنا  دراد و  نایز  درـس  ياهزیچ  همه  دـشاب و  هریت  يور  گنر  کشخ  درـس و  غامد 

یکشخ رگا  دوش و  دیپس  دوز  دیارگ و  يدرزب  وا  گنر  دشاب و  فیعض  رس  يوم  دیآ و  دیدپ  یگریت  نآ  زا  سپ 
99 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

. دوش علصا  دوز  دراد  هبلغ  يدرس  رب 
. دشاب رهاظ  تخس  ود  ره  رت  غامد  جازم  ردنا  تسا و  هدمآ  هتفگ  درس  غامد  جازم  ردنا  هچره  رت  درس و  غامد 

مشچ ياهجازم  نتخانش  ردنا  لصف 2 -

. دیارگ یخرسب  وا  گنر  ادیپ و  اهگر  دشاب و  دوزادوز  وا  ياهتکرح  مرگ - مشچ 
. دشاب درس  دشاب  نیا  فالخرب  هک  هاگره  درس - مشچ 

کیراب مشچ  ياهگر  رتمک و  مشچ  درد  دـشاب و  کبـس  وا  تکرح  دـشابن و  صمر  کشا و  کشخ و  دـشاب و  کچوک  کشخ - مشچ 
. دشاب

. دشاب لدتعم  کشا  دنک و  رایسب  صمر  دشاب و  گرزب  رت - مرگ و  مشچ 

لد ياهجازم  نتخانش  ردنا  لصف 3 -

رگا دنکن و  ینالـسک  چیه  دراد و  ندرک  راک  طاشن  دـشاب و  عاجـش  درم  رتاوتم و  عیرـس و  دـشاب و  میظع  ود  ره  سفن  ضبن و  مرگ - لد 
ینهپ اب  رگا  دراد و  رایسب  يوم  نآ  یلاوح  هنیـس و  رب  دشاب و  نهپ  هنیـس  دریگ و  مشخ  دوز  روهتم و  دشاب و  هدزباتـش  دشاب  مرگ  تخس 
هکنآ رب  تسا  تسرد  ناشن  رس  یگرزب  اب  هنیس  یگنت  تسا و  مرگ  تخـس  لد  جازم  هکنآ  رب  تسا  تسرد  ناشن  دشاب  کچوک  رـس  هنیس 
دـشاب مرگ  لد  هک  هاگره  دشاب و  رگید  ياهناشن  رب  دامتعا  دنـشاب  رگیدکی  روخرد  ود  ره  رـس  هنیـس و  هک  هاگره  تسا و  درـس  لد  جازم 

. دشابن مرگ  نت  لد  یمرگ  اب  ات  دنک  يربارب  لد  اب  دشاب و  درس  رگج  جازم  هک  رگم  دشاب  مرگ  نت  همه 
دشاب هبرف  هنهرب و  يوم  زا  هنیس  دشاب و  نالسک  اهراک  ردنا  لددب و  درم  دشاب و  نانچمه  سفن  توافتم و  دشاب و  ریغص  ضبن  درـس - لد 

: دنک يربارب  لد  يدرس  اب  دوب و  مرگ  رگج  هک  رگم  دوب  درس  نت  همه  دشاب  درس  لد  هک  هاگره  و 
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مشخ یتقو  رگا  یگتسهآب  دشاب و  هتسهآ  درم  دشاب و  بلص  ضبن  کشخ - لد 
100 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

. دنکن يربارب  لد  یکشخ  اب  رگج  يرت  رگا  دشاب  کشخ  زین  نت  همه  دشاب و  جوجل  دوش و  دونشوخ  راوشد  دریگ 
یکـشخ رگا  دشاب  مرن  نت  همه  دوش و  نکاس  دوز  ددرگ و  نیگمـشخ  دوز  دوش و  ریغتم  يراک  ره  زا  دوز  درم  دـشاب و  مرن  ضبن  رت - لد 

. دنکن يربارب  لد  يرت  اب  رگج 
درم دشاب و  رایسب  يوم  نآ  یلاوح  هنیس و  رب  دشاب و  نانچمه  زین  سفن  رتاوتم و  عیرس و  میظع و  دشاب و  بلص  ضبن  کشخ - مرگ و  لد 

دشاب و نهپ  هنیـس  هک  هاگره  دشاب و  مرگ  نت  همه  دوش و  نکاس  رید  دریگ و  مشخ  دوز  جوجل و  دلج و  دشاب و  کبـس  اهراک  همه  ردـنا 
. دشاب نوریب  دح  زا  رتاوت  تعرس و  مظع و  ردنا  سفن  کشخ  مرگ و  لد 

رتمک کشخ  مرگ و  جازم  زا  اـهراک  ردـنا  يدـلج  یکبـس و  دـشابن و  رتاوتم  عیرـس و  دـشاب و  میظع  ود  ره  سفن  ضبن و  رت - مرگ و  لد 
. دوش نکاس  دوز  دریگ و  مشخ  دوز  دشاب و  رتمک  یتخل  هنیس  رب  يوم  دشاب و 

. دراد نمشد  جاجل  دشاب و  هدنزاس  درادن و  يوم  هنیس  رب  دشاب و  نالسک  لددب و  درم  دشاب و  مرن  ضبن  رت - درس و  لد 
درس و جازم  هک  دشابن  هزادنا  نادب  ینالسک  دشابن و  يوم  هنیس  رب  دشاب و  لدتعم  سفن  ریغص و  دشاب و  بلص  ضبن  کشخ - درـس و  لد 

يواب نآ  هنیک  دریگ  مشخ  یتقو  رگا  دریگ و  رتمک  مشخ  دشابن و  یطاشن  يو  ردـنا  دـشابن و  دـلج  یـسب  نکیل  دـشاب  رابکبـس  یتخل  رت و 
. دنامب

رگج ياهجازم  نتخانش  ردنا  لصف 4 -

ارفـص دـشاب و  خارف  هدروا  دـشاب  مرگ  رگج  جازم  هک  هاگره  دـنیوگ  هدروا  ار  نآ  تستـسر  رگج  زا  هک  یئاـهگر  هک  میتفگ  مرگ - رگج 
دلوت ادوس  تلوهک  ياهلاس  ردنا  دنکن و  يربارب  يو  اب  درـس  لد  رگا  دشاب  مرگ  زین  اهمادـنا  همه  دـشاب و  مرگ  نوخ  دـنک و  دـلوت  رایـسب 

. دشاب رتشیب  يوم  تسار  همین  رب  هصاخ  مکش  رب  دنک و 
نوخ دشاب و  رایسب  يو  ردنا  تبوطر  کیراب و  دشاب و  گنت  هدروا  درس - رگج 

101 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
. دشابن يوم  چیه  مکش  رب  دنکن و  يربارب  وا  اب  مرگ  لد  رگا  دشاب  درس  زین  اهمادنا  همه  دشاب و  درس 

. دشاب کشخ  نت  دشاب و  بلص  هدروا  كدنا و  ربطس و  ینعی  دشاب  ظیلغ  وا  نوخ  کشخ - رگج 
. دنکن يربارب  وا  اب  لد  یکشخ  رگا  دشاب  مرن  زین  اهمادنا  همه  مرن و  هدروا  دشاب و  رایسب  نوخ  رت - رگج 

اهجازم و همه  زا  تدایز  دنک  دلوت  رایسب  ارفـص  كدنا و  دشاب و  ظیلغ  تخـس  نوخ  دشاب و  رایـسب  مکـش  رب  يوم  کشخ - مرگ و  رگج 
دناوت يربارب  رگج  يدرـس  اب  لد  ترارح  هکنادب  دشاب و  نینچمه  اهمادنا  همه  بلـص و  دشاب و  خارف  هدروا  دوش و  يوادوس  یلهک  ردـنا 

. درک دناوتن  يربارب  رگج  یکشخ  اب  لد  يرت  نکیل  درک و  دناوت  يربارب  رگج  یمرگ  اب  لد  يدرس  درک و 
دشاب ظیلغ  اهگر  دشاب و  کشخ  مرگ و  جازم  زا  رتمک  يوم  یتخل  دشاب و  تدایز  اهجازم  همه  نوخ  زا  جازم  نیا  نوخ  رت - مرگ و  رگج 

سومیک دراد  هبلغ  يرت  رب  یمرگ  هک  هاگره  دشاب و  يرامیب  رایـسب  دنک و  دلوت  رایـسب  دب  ياهـسومیک  دشاب و  مرن  مرگ و  اهمادـنا  همه  و 
. دشاب رتمک  دب 

دـشاب درـس  اهمادنا  دشاب و  کیراب  هدروا  دشاب و  هتخیمآ  تبوطر  اب  نوخ  دـشاب و  هنهرب  يوم  زا  مکـش  رگج و  یلاوح  رت - درـس و  رگج 
. دنکن هبلغ  لد  ترارح  رگا 

رگا دشاب  درس  اهمادنا  دشاب و  هنهرب  يوم  زا  مکش  رگج و  یلاوح  دشاب و  کیراب  هدروا  دنک و  دلوت  كدنا  نوخ  کشخ - درـس و  رگج 
. ملعا هّللا  دنکن و  هبلغ  لد  ترارح 

: هدعم ياهجازم  نتخانش  ردنا  لصف 5 -

ردنا هک  اهماعط  دراوگ و  دوز  هدعم  نیردنا  دراوگ  رید  اههدعم  رگید  ردنا  هک  اهماعط  دشاب و  وزرآ  زا  شیب  ماعط  ندیراوگ  مرگ - هدعم 
. دریگ رس  درد  هک  دشاب  دوش و  كاندرد  دزوسب و  هدعم  نیردنا  دراوگ  دوز  رگید  ياههدعم 

102 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
دناوت رتهب  نآ  دنک و  وزرآ  درـس  ياهماعط  درآرب و  شرت  غورآ  دوش و  شرت  ماعط  دشاب و  ندیراوگ  زا  شیب  ماعط  يوزرآ  درـس - هدـعم 

. دوش روجنر  نآ  زا  دروخ و 
. دنک وزرآ  رت  ياهزیچ  دشاب و  كدنا  یگنشت  رت - هدعم 

کشخ ياهیندروخ  ددرگ و  نارگ  يو  رب  دروخ  رایسب  بآ  رگا  دشاب و  تیافک  ار  وا  بآ  یکدنا  دشاب و  رایـسب  یگنـشت  کشخ - هدعم 
وزرآ شیوخ  جازم  دننام  اهزیچ  یلصا  جازم  بحاص  هک  تسنآ  یلصا  یضراع و  جازم  نایم  قرف  دراد و  نایز  نآ  يرایـسب  دنک و  وزرآ 
هاگنآ ددرگ  یلصا  جازم  نوچمه  یـضراع  جازم  دیآرب و  يراگزور  رگم  دنک  وزرآ  جازم  فلاخم  اهزیچ  یـضراع  جازم  بحاص  دنک و 

. دنک وزرآ  جازم  دننام  اهزیچ 

[146 :] هیاخ ياهجازم  نتخانش  ردنا  لصف 6 -

ص102 نتم ؛  یتنس ؛  بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
. دیآ رایسب  هنیرن  دنزرف  دشاب و  عامج  رایسب  دشاب و  رایسب  يوم  نآ  یلاوح  راهز و  رب  ار  مرگ  هیصخ  دنوادخ  مرگ - هی 

. دشاب مرگ  هیصخ  دض  نآ  لاوحا  درس - هیاخ 
. دشاب ینم  رایسب  رت - هیاخ 

يوم نآ  یلاوح  راهز و  رب  دشاب و  دـنزرف  رایـسب  ددرگ و  صیرح  عامج  رب  دـنیب و  باوخ  دوز  دـشاب و  ظیلغ  تخـس  ینم  کشخ - هیاخ 
. دراد نایز  تخس  دنک  حاحلا  رگا  دنامزاب و  راک  زا  دوز  نکیل  دراد  رایسب 

رایسب نکیل  دشاب  کشخ  مرگ و  جازم  نادنوادخ  زا  شیب  عامج  توهـش  ردنا  دشاب و  کنت  نآ  ماوق  دشاب و  رایـسب  ینم  رت - مرگ و  هیاخ 
. دشاب هزادناب  راهز  یلاوح  رب  يوم  دراد و  نایز  رتمک  اریو  ندرک 

دشاب و یکچوک  تیاغ  رد  وا  هیاخ  دوب و  كدنا  وا  راهز  يوم  دوب و  صیرح  عامج  رب  قیقر و  دشاب و  ینم  كدـنا  کشخ - مرگ و  هیاخ 
. دور طقسب  وا  دنزرف  رتشیب 

دشابن و صیرح  عامج  رب  دیآ و  راک  ردنا  رید  دوش و  غلاب  رید  رت - درس و  هیاخ 
103 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

. دیاز رتخد  دیاز و  مک  دنزرف  دشاب و  یلاخ  يوم  زا  راهز  یلاوح  کنت و  ینعی  دشاب  قیقر  رایسب  ینم 
. دشاب كدنا  دشاب و  ظیلغ  ینم  هکنآ  رگم  دوب  ربارب  کشخ  جازم  اب  اهلاح  همه  ردنا  کشخ - درس و  هیاخ 

: تسباب شش  راتفگ  نیا  و  [ 147] هناگراهچ ياهطلخ  ندرک  دای  ردنا  موس - راتفگ 
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هراشا

حیضوت ریسفت و 
104 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

تسا دنچ  تسیچ و  طلخ  هکنآ  نتخانش  ردنا  باب 1 -

دـشاب یهت  نآ  نایم  هک  یئاهمادنا  تسا و  اهگر  ار  نآ  رم  یعیبط  هاگیاج  ناور و  مدرم  نت  ردنا  تسا  یتبوطر  طلخ  هک  نتـسناد  دـیابب  - 
ردنا هک  تسنآ  دشاب  کین  هچنآ  دب ؛ یـضعب  دشاب و  کین  اهطلخ  یـضعب  دزیخ و  اذغ  زا  طلخ  نیا  هرهز و  زرپس و  رگج و  هدـعم و  نوچ 

نت هک  دشاب  طلخ  نآ  نیا  دیاشن و  راک  نیاب  هک  تسنآ  دشاب  دب  هکنآ  دتـسیاب و  دوشیم  جرخ  هک  اهیرت  نآ  لدبب  دیازفا و  ردنا  مدرم  نت 
. ادوس ارفص و  مغلب و  تسنوخ و  تسا  هنوگ  راهچ  اهطلخ  و  اهورادب . درک  دیاب  كاپ  نآ  زا 

105 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

نوخ ياهلاح  نتخانش  ردنا  باب 2 -

ار اهـشروخ  تسنوخ و  نیتـسار  ياذـغ  دوش و  نوخ  هک  ددرگ  اذـغ  تقونآ  دوش  هدروخ  هک  یندروخ  ره  رت . تسا و  مرگ  نوخ  عـبط  - 
هنوگ ود  نوخ  ندش و  دهاوخ  هدرورپ  نآ  زا  نت  ندیسر و  دهاوخ  اهمادناب  ندش و  دهاوخ  نوخ  مدرم  نت  ردنا  هک  دنیوگ  نآ  رهب  زا  اذغ 

هدروا ار  نآ  يزاتب  تسا و  هتسر  رگج  زا  هک  اهگر  ردنا  دشاب و  رگج  ردنا  نیا  دراد و  يربطس  یکدنا  دشاب و  خرـس  تخـس  یکی  تسا :
تسا و هتـسر  لد  زا  هک  اهگر  ردنا  دشاب و  لد  ردنا  نیا  دشاب و  نآ  زا  رتناور  رتمرگ و  رتناشخرد و  دشاب و  خرـس  مود  هنوگ  و  دنیوگ ؛

خرس دشاب و  لدتعم  یکنت  يربطس و  ردنا  یعیبط  نوخ  نایرش و  ار  یکی  دنیوگ و  نیئارش  ار  اهگر  نآ  يزاتب  دشاب و  رتمرگ  ببـس  نیدب 
لصف ردنا  دزیخ و  رتشیب  یکدوک  ياهلاس  ردنا  لدتعم و  ياهاذغ  زا  دزیخ و  لدتعم  رگج  ردنا  نوخ  نینچ  دشاب و  يوبـشوخ  نیریـش و  و 

ناتسمز ردنا  دیازفیب و  نآ  زا  اهمادنا  دهد و  شرورپ  ار  نت  هک  تسنآ  نوخ  تعفنم  و  اهیداش ؛ سپ  زا  لدتعم و  ياهتکرح  سپ  زا  راهب و 
دـنک و مامت  ار  شیوخ  راک  یتوق  ره  اـت  دـشاب  هتـشاد  يراـی  یناویح  یعیبط و  ياـهتوق  وا  ترارح  زا  دراد و  مرگ  ار  نت  يریپ  ياـهلاس  و 

. دنک خرس  ار  يور  گنر  هرشب و  گنر  دنک و  نشور  ار  تسوپ 
: دشاب هنوگ  ود  یعیبطان  نوخ  و 

. دزیمایب يو  اب  يزیچ  هکنآیب  رتدرس  ای  دشاب  رتمرگ  هکنانچ  دوش  دب  ددرگب و  وا  جازم  هک  دشاب  نآ  یکی 
رگا ددرگب . نآ  هزم  يوب و  گنر و  ببـس  نیدب  دنک  هابت  ار  نآ  دزیمایب و  يو  اب  ینوزف  مغلب  ای  ینوزف  ءادوس  ای  ینوزف  ءارفـص  هکنآ  مود 
دوش هتخیمآ  مغلب  اب  رگا  ربطـس و  دـشاب و  هایـس  شرت و  دوش  هتخیمآ  ادوس  اـب  رگا  نشور و  کـنت و  دـشاب و  خـلت  دوش  هتخیمآ  ارفـص  اـب 

زا دشاب  رتربطـس  دشاب و  هدش  روش  دشاب  یترارح  مغلب  اب  رگا  درادن و  هزم  چیه  ای  دشاب  هدش  رتمک  ینیریـش  هزم  ای  دـنک  رتمک  نآ  یخرس 
يوزج رب  رتفیعض  یترارح  هک  دشاب  نانچ  رگا  دشاب و  اهنوخ  همه  زا  رتگنرمک  یعیبط و  نوخ 
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. دهد یشرت  يوب  معط و  دنک و  قیقر  دنادرگ و  شرت  ار  مغلب  نآ  دنک  هبلغ  مغلب  يازجا  زا 
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. یعیبطان یعیبط و  تسا : هنوگ  ود  نآ  و  - 
توق یلـصا و  ترارح  نوچ  هک  دوب  دناوت  یمغلب  نیا  دشاب و  هدـیراوگن  مامت  ار  نآ  هدـعم  توق  ترارح و  هک  ماخ  تسا  یئاذـغ  یعیبط 

نوخ زا  رتربطس  دشاب و  دیفـس  وا  گنر  هتخپان و  مامت  تسا  ینوخ  يو  هکنآ  رهب  زا  ددرگ  اذغ  ددرگ  رتیوق  هدنراوگ  توق  ینعی  همـضاه 
ار مغلب  الع  لج و  راگدـیرفآ  دـشابن و  درـس  مدرم  نت  اب  سایقب  دـشاب و  درـس  ارفـص  نوخ و  اب  سایقب  وا  عبط  درادـن و  هزم  چـیه  دـشاب و 

مغلب هکنآ  رهب  زا  نوخ  نانچمه  تشاذگب  ار  نآ  هدنکارپ  نت  همه  ردنا  تسا و  هدرک  ادوس  ارفـص و  هکنانچ  درکن  دیدپ  هصاخ  یهاگیاج 
اهمادناب اذغ  هک  دتفا  یببـس  هک  هاگره  ات  هکنآ  یکی  هنوگ : دنچ  زا  تسا  يرورـض  ياهتجاح  نادـب  ار  نت  نوخب و  تسا  هدـننام  یعیبط 

دنرآ نادب  يور  تسه  ار  یمادنا  ره  هک  همضاه  توق  یلـصا و  ترارح  هک  دشاب  لصاح  يزیچ  یمادنا  ره  کیدزن  دیـسر  دهاوخ  رترید 
هکنآ رهب  زا  دیاشن  راک  نیدب  ود  نیا  زا  چیه  ادوسب و  هن  تسا و  رفصب  هن  دمآ  هدرک  دای  هک  تجاح  نیا  دنراوگب و  دنزپب و  مامت  ار  نآ  و 

، ندیراوگب نتخپ و  هراب  رگید  دروآ و  ناوتن  سپزاب  یگتخپ  مامت  زا  ار  نآ  همضاه  توق  هتشذگ و  ردنا  یمامت  زا  دناهتخپ و  مامت  ود  ره 
يوزج هک  دیابیم  هک  تسنآ  مود  تجاح  تخپ و  دـناوت  مامت  ار  نآ  همـضاه  توق  تسه و  یماخ  یتخل  يو  ردـنا  زونه  مغلب  نیا  نکیل 
تجاح غامد و  نوچ  دشاب  دیاب  رت  درـس و  نآ  جازم  هک  ددرگ  یئاهمادنا  ياذغ  هتـسیاش  ببـس  نادـب  نوخ  ات  دزیمایب  نوخ  اب  مغلب  نیا  زا 

دیدپ يو  ردنا  یکـشخ  دزیخ  تکرح  زا  هک  یترارح  ببـسب  ات  درادیم  مرن  رت و  دشاب  رایـسب  تکرح  هک  ار  اههاگدنب  ات  هک  تسنآ  موس 
هصاخ دنک  دلوت  رایسب  مغلب  دشاب  فیعض  تخس  همـضاه  توق  دشاب و  رتمک  هدعم  ترارح  هک  هاگره  و  تسا . هدعم  مغلب  ندعم  و  دیاین ،

. دشابن لد  رب  هشیدنا  دننک و  رتمک  تکرح  تضایر و  زین  مدرم  دشاب و  ناتسمز  راگزور  دشاب و  رت  درس و  اهیندروخ  رگا 
و دنیوگ ؛ یئام  ار  نآ  تسا  کنت  یکی  تسا : هنوگراهچ  یعیبطان  مغلب  و 
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زا تسا  رتربطـس  مراهچ  و  دـنیوگ ؛ یجاجز  ار  نآ  هتخادـگ  تسا  هنیگبآ  نوچمه  رگید  هس  دـنیوگ و  یطاـخم  ار  نآ  تسا  ربطـس  رگید 

. دنامب یّصج  یقاب  دوش  جرخ  يو  زا  تسا  رتفیطل  هچنآ  دنامب و  رید  اههاگدنب  ردنا  هک  دوب  نآ  رهب  زا  یّصج  دنیوگ و  یصج  ار  نآ  همه 
. ددرگب رگید  ببسب  یکیره  هزم  و 

زا ریـش  اههویم و  بآ  هکنانچمه  دـنک  شرت  سپ  دـناشوجب  ار  نآ  دـنک و  راک  يو  ردـنا  كدـنا  ترارح  هک  دـشاب  ماوق  کـنت  هچنآ  اـما 
يوب ببـس  نیدب  دشابن  مرگ  سب  ناشیا  جازم  دراد و  هبلغ  ناشیا  رب  يرت  هک  یناسک  ناریپ و  قرع  و  ددرگ ، شرت  دـشوجب و  اوه  ترارح 
ببـس نیدب  ایرد  ياهبآ  دنک و  روش  ار  نآ  دزیمایب و  يو  اب  هتخوس  يارفـص  دنک و  راک  يو  ردنا  رتیوق  یترارح  هک  دـشاب  و  دـهد ؛ شرت 

دوش و ربطس  ندنام  رید  ببسب  رگا  دشاب و  درس  تخس  درادن و  هزم  چیه  دشاب  یماخ  يربطس  ببـس  رگا  دشاب  ربطـس  هچنآ  و  دوش . روش 
دـشک مه  زارف  ناهد  دشاب و  شرت  نآ  هزم  دزیمایب  يو  اب  ادوس  رگا  دشاب و  خلت  نآ  هزم  دنک  راک  يو  رد  دزیمایب و  يو  اب  هتخوس  يارفص 

. رتدب دشاب و  عاونا  همه  زا  رتدرس  دنامب  صلاخ  نانچمه  رگا  و 
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. یعیبطان یعیبط و  تسا : هنوگ  ود  ارفص 
مرگ و وا  عبط  تسا و  درز  وا  هصاـخ  گـنر  تسنوخ و  کـفک  يو  هکنآ  رهب  زا  نوخ  زا  رتکبـس  رتمرگ و  زیت و  تسا  یطلخ  یعیبـط  اـّما 
ود رهب  زا  درذگب  اهگر  ردنا  نوخ  اب  يو  زا  یضعب  دیآ  نوریب  رگج  زا  نوچ  دشاب ، رگج  ردنا  وا  دلوت  تسا و  خلت  وا  هزم  تسا و  کشخ 

: راک
نیا تسا . رایسب  کیراب  ياهگر  گنت و  ياهرذگ  مدرم  نت  ردنا  تسا و  رتناور  وا  زا  ارفـص  تسا ، ناور  یطلخ  نوخ  هچرگا  هکنآ  یکی 
هکنآ مود  و  دـسرب ؛ اهمادـنا  همهب  درذـگب و  کیراب  ياهرذـگ  گنت و  ياهگر  نادـب  نآ  يزیت  ببـسب  نوخ  اـت  دورب  يو  اـب  ارفـص  هراـب 

یتنس بط  يرظن  ینابم  www.Ghaemiyeh.comلوصا و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 58زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


دنناوخ و هیر  ار  وا  يزاتب  هک  تسا  شش  نآ  دوش و  وا  ياذغ  هتخیمآ  نوخ  اب  ارفص  زا  رتمامت  هرهب  هک  تسنآ  وا  لادتعا  هک  دور  یمادناب 
هرهب اب  وا  ياذغ 
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نانچ هشیمه  دشاب و  رایسب  اهیگداشگ  يو  ردنا  دشابن و  هدنگآ  وا  نایم  دشاب و  کبـس  يو  هک  دیابیم  هک  تسنآ  رهب  زا  ارفـص  زا  رتمامت 

يو ياذغ  هک  دوب  دناوت  نیزا  دوزادوز  ندینابنج  يو و  ردنا  رایـسب  ياهیگداشگ  نیا  یکبـس و  نیا  دوب و  دوزادوز  یندـیبنج  اب  هک  دـیاب 
. دشاب يوارفص  نوخ 

. دوش هتفگ  شیوخ  ياج  ردنا  دباییم  تکرح  دوز  دوب و  هداشگ  کبس و  ارچ  هکنآ  حرش  اما  و 
درگ هنیزخ  نآ  ردنا  ات  تسا  هرهز  نآ  هتـسویپ و  رگج  اب  تسیاهنیزخ  ار  نآ  دورن  نوریب  اهگرب  نوخ  اب  هک  ارفـص  زا  رگید  هرهب  نیا  اما  و 

: راک هس  رهب  زا  دوشیم 
. دریگیم ارفص  اب  طولخم  نوخ  زا  ار  شیوخ  ياذغ  دشاب و  دیابیم  ارفص  وا  ياذغ  هک  تسا  یمادنا  هرهز  هکنآ  یکی 

ياذغ هک  یئاهمادنا  یتفرب  نت  همه  ردنا  نوخ  اب  ارفـص  یگمه  رگا  هک  دوشن  هدـنکارپ  نت  همه  ردـنا  نوخ  اب  ارفـص  یگمه  ات  هکنآ  مود 
یتلع ناقری  و  يدوب ، ناقری  تلع  ردنا  مدرم  ياهنت  هشیمه  يدوب و  خلت  ناهد  ار  مدرم  هشیمه  يدش و  نوریب  لادتعا  زا  دـشاب  ارفـص  نآ 
دورب نت  همه  ردنا  نوخ  اب  دوش  ردـنا  هرهزب  دـیابیم  هک  ارفـص  نآ  دوش و  هتـسب  تسا  هرهز  رگج و  نایم  هک  هار  نآ  هک  هاگره  هک  تسا 
رتنوزف يرادـقم  ارفـص  نآ  زا  هک  یتقو  ره  دـننکن  نآ  جالع  ریبدـت و  رگا  دوش و  رغال  مدرم  دوش و  درز  اهمشچ  يدیفـس  مدرم و  تسوپ 

. دریمب مدرم  دسر  لدب 
دیوشیم و اهلفث  زا  ربطس و  مغلب  زا  ار  اههدور  دیآیم و  ورف  اههدورب  يو  زا  هرهب  دوشیم  درگ  هرهز  ردنا  هک  ارفص  نیا  ات  هکنآ  موس  و 

مرک دوش  هتـسب  تسا  هدور  هرهز و  نایم  هک  هار  نیا  هک  هاگره  و  دزیخرب ؛ تجاحب  مدرم  ات  دـهدیم  يربخ  ار  دـعقم  ياهلـضع  نآ  يزیت 
ورف هدورب  ارفـص  هکنآ  رهب  زا  دنک  دلوت  جنلوق  زا  یعون  زین  دنک و  دلوت  اههدور  ردـنا  دـنیوگ  هناد  ودـک  ار  نآ  هک  یعون  هدرخ و  زارد و 
دلوت وا  نت  رد  دراد و  يدرسب  لیم  وا  جازم  هک  دتفا  یـسک  ياههدور  ردنا  مرک  دلوت  جنلوق و  ینعی  تلع  ود  ره  نیا  هک  ینیبن  دمآ  دناوتن 

نیدنچ یلاعت  هناحبس و  راگدیرفآ  دشاب ، رتمک  ارفص 
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. نیقلاخلا نسحا  هّللا  كرابت  دنامب  تمالسب  يدنچکی  مدرم  نت  ات  هداهن  ارفص  طلخ  ردنا  عفن 
يزیچ دنک و  جنر  اب  اهراک  دشاب و  ناوج  مدرم  هک  هصاخ  ناتـسبات  ردنا  دشاب و  مشخ  تقو  ردنا  رتشیب  طلخ  نیا  دلوت  هک  تسناد  دیابب  و 
هرهز ردنا  دنامب  هچنآ  دسر و  اهمادناب  درذگب و  اهگر  ردنا  نوخ  اب  هراپ  هک  دـشاب  ینادـنچ  ات  ارفـص  نیا  رگا  و  دـنروخ ؛ کشخ  مرگ و 

و دـشاب ؛ یعیبطان  يارفـص  دـشاب و  يرامیب  دـشاب  نیزا  رتشیب  ای  نیزا  رتمک  هچره  و  دـشاب ، یعیبط  دـیآ  دورف  اههدورب  نآ  زا  هراـپ  دوش و 
ردنا شیوخ  عبط  هزادـنا  زا  نوچ  دـشاب و  یعیبط  دزیماین  يو  اب  رگید  يزیچ  ای  دوشن  نوریب  هزادـنا  زا  یکـشخ  یمرگ و  ردـنا  ات  نینچمه 

. دوش نوگرگید  وا  ياهلاح  ددرگ و  یعیبطان  دزیمایب  رگید  يزیچ  اب  ای  درذگ 
مامت نوخ  زا  هک  هاگره  دوش و  رتمک  زین  وا  ترارح  دـیآ و  رتسپ  زاب  يدرز  زا  وا  گـنر  دزیماـیب و  یتبوطر  اـب  هک  تسنآ  وا  لاـح  کـی 

. دشاب صلاخ  يارفص  هک  دشابن  یمرگ  نادب  دشابن و  یعیبطان  نیا  دنیوگ و  ارمح  ار  نآ  نابیبط  دشاب و  خرس  وا  گنر  دشاب  هدشن  ادج 
دنیوگ ییحم  ار  وا  نابیبط  غرم و  هیاخ  هدرز  نوچمه  ددرگ  ربطس  مه  دوش و  رتمک  وا  ترارح  مه  دزیمایب  يو  اب  ربطـس  مغلب  هک  هاگره  و 

. دنیوگ ار  غرم  هیاخ  هدرز  حم  يزاتب  و 
ار اندنگ  يزاتب  دنیوگ و  یثارک  ار  نآ  نابیبط  اندنگ  ناسب  دشاب  زبس  گنرب  دشاب و  مرگ  ياههدعم  ردنا  نآ  دلوت  هک  تسا  ارفص  یعون  و 
لاهـساب و اـی  یقب  اـی  دـنک  عفد  هدـعم  زا  دوز  ار  نآ  تعیبط  هکنآ  رهب  زا  دـنک  دـلوت  رتمک  تاـیمح  یثارک  يارفـص  زا  و  دـنیوگ ، ثارگ 

دوش راگنز  عبط  گنرب و  دزوسب و  ارفـص  زا  رگید  هنوگ  اب  یثارک  نیا  هک  دشاب  دریذپ و  تنوفع  هک  دنامب  هدعم  ردنا  نادنچ  هک  دراذگن 
دزوسب و ارفص  زا  یعون  هک  دشاب  و  دشاب ؛ هدنشک  دراد و  رهز  عبط  دشاب و  نیا  ارفـص  ياهعون  نیرتدب  دنیوگ و  يراجنز  ار  نآ  نابیبط  و 

نشور و دشاب و  هایس  دنیوگ  يوارفص  ءادوس  ار  نآ  دوش  هایس  ربطس و 
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رتدب و مه  نیا  زا  يراگنز  همه  نیا  اب  دشارخب و  دنازوسب و  درذگب  هک  اجره  دـناشوجب و  ار  نیمز  ددرگن و  وا  درگ  سگم  شرت و  زیت و 
دوش و هتخوس  مین  بوچ  هک  هاگره  دننک ، تشکنا  دنزوسب و  هک  دـشاب  یبوچ  لاح  نوچمه  يراگنز  لاح  عون و  نیا  لاح  دـشاب و  رتزیت 

يارفـص دوش و  دیفـس  رتسکاـخ  دـنامن  يو  رد  يرت  چـیه  دوش و  هتخوس  نوچ  و  دوـش ، تشکنا  دـشاب  هدـنام  يو  اـب  يرت  یکدـنا  زوـنه 
. دشاب دب  تخس  دشاب و  یگتخوس  تیاغ  زا  نیا  و  دیآ ، زاب  يراگنز  گنرب  ات  دشاب  هتشذگ  ردنا  یهایس  زا  نینچمه  يراگنز 
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یعیبطان یعیبط و  تسا  هنوگ  ود  ادوس  - 
وا گـنر  کـشخ و  درـس و  تسا  نیمز  عبط  وا  عبط  تسوا و  زا  رتنارگ  رتربطـس و  ببـس  نیدـب  تسا و  نوخ  يدرد  یعیبط - يادوس  اـما 

هراپ دیآ  نوریب  رگج  زا  نوچ  و  دشاب ، رگج  ردنا  وا  دلوت  یگدیشک و  مه  زارف  یشرت و  زا  ینیریـش و  زا  تسا  هتخیمآ  وا  هزم  تسهایس و 
هک دشاب  ینوخ  زا  وا  ياذـغ  هک  تسنآ  نآ  لادـتعا  هک  تسیئاهمادـنا  هرهب  هکنآ  یکی  راک  ود  رهب  زا  درذـگب  اهگر  ردـنا  نوخ  اب  يو  زا 

داهن ددرگ  اذـغ  دـسر و  اهمادـناب  هاگره  ات  ددرگ  يوق  ودـب  نوخ  ات  مود  و  تسناوختـسا ؛ نآ  دـشاب و  هتخیمآ  يو  اـب  ادوس  زا  ماـمت  هرهب 
نت ات  هک  تسنآ  رهب  زا  ینت  ره  ردنا  نیمز  یتسه  هک  تسا  هدـمآ  هتفگ  نیتسخن  راتفگ  زا  موس  باب  ردـنا  هکنانچ  دـنامب  ياج  رب  اهمادـنا 
دزیخ یئاذغ  يو  زا  ات  ددرگ  يوق  يوب  نوخ  هک  تسنآ  وا  تعفنم  دراد و  نیمز  عبط  ادوس  و  دنامب ؛ تسه  هک  داهن  نآ  رب  دشاب و  رادـیاپ 

دیآ درگ  يو  ردنا  هک  تسیاهنیزخ  ار  ارفـص  هکنانچمه  دوشن  نوریب  اهگرب  نوخ  اب  هک  رگید  هرهب  نآ  و  درادب ؛ ياج  رب  اهمادـنا  داهن  هک 
: راک هس  رهب  زا  دیآ  درگ  يو  ردنا  ات  تسا  زرپس  نآ  تسا و  هداهن  رگج  ربارب  هک  تسیاهنازخ  زین  ار  ادوس 

. دبای نتشیوخ  ياذغ  وضع  نیا  ات  دشاب  ادوس  دیاب  وا  ياذغ  هک  تسیوضع  زرپس  هکنآ  یکی 
ادوس یگمه  رگا  هک  دوشن  هتخیمآ  نت  ردنا  نوخ  اب  ادوس  یگمه  ات  هکنآ  مود 

111 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
تلع ردنا  مدرم  ياهنت  هشیمه  یتفرب و  لادتعا  زا  دشاب  ادوس  نآ  ياذـغ  هک  دـیاشن  هک  یئاهمادـنا  يدـش  هدـنکارپ  نت  همه  ردـنا  نوخ  اب 

اب ادوس  ببس  نیدب  ات  دوش  هتسب  دیآ  زرپسب  هار  نادب  ادوس  تسا و  زرپس  رگج و  نایم  هک  یهار  هک  هاگره  هکنآ  رهب  زا  يدوب  هایس  ناقری 
رای نآب  ایلوخیلام  دسر  غامدب  رتنوزف  ادوس  هک  هاگره  دننکن  هار  نآ  نداشگ  ریبدت  رگا  دوش و  هایـس  مدرم  تسوپ  دورب  نت  همه  ردنا  نوخ 

. دشکب دسر  لدب  هک  تقوره  دوش و 
دیآ دیدپ  اذغ  يوزرآ  دراخب و  دنک و  يوق  ار  هدعم  رـس  ات  تسا  ود  ره  نایم  هک  یهار  نادب  دوش  هدـعمب  زرپس  زا  ادوس  يرادـقم  ات  موس 

بیـصن يو  زا  اهمادـنا  دورب و  نوخ  اب  دـنک و  يوق  ار  نوخ  هک  دـشاب  ینادـنچ  ات  ادوس  نیا  هاگره  و  الع ؛ لـج و  يراـب  ریبدـت  ریدـقتب و 
یعیبطان يرامیب و  دشاب  رتمک  ای  رتنوزف و  هزادنا  نیا  زا  هچره  و  دشاب ، یعیبط  دنکب  تسوا  راک  هچنآ  دـیآ و  زرپسب  هرهب  دـنبایب و  شیوخ 

درـس و ياهاذغ  ردنا  مغ و  ردنا  تلوهک و  ياهلاس  ردنا  و  دنیوگ ، نازخ  یـسراپب  هک  دشاب  فیرخ  لصف  ردنا  رتشیب  ادوس  دـلوت  دـشاب و 
دشاب هایس  نآ  ریغ  اهریبدت و  اهملع و  ردنا  دننک  رایـسب  هشیدنا  هک  یناسک  نوخ  ناریپ و  نوخ  دننک و  جنر  اب  ياهراک  هک  هصاخ  کشخ 

طلخ چیه  ادوس و  طلخ  درـسفب و  دننک  نوریب  گر  زا  هک  ار  نوخ  هک  تسنآ  ود  ره  نایم  قرف  دـنام و  ادوسب  دـیآ و  دـیدپ  هایـس  نوخ  و 
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. درسفن رگید 

ادج مه  زا  هنوگچ  ورادب  ندروآ  نوریب  ردنا  دشاب و  هنوگچ  نت  ردنا  اجکیب  دیآ و  دیدپ  هنوگچ  مدرم  نت  ردنا  اهطلخ  هکنآ  نتخانـش  ردنا  باب 6 -
دنیآ نوریب  هنوگچ  دنوش و 

نادب دوش  هدروخ  ماعط  سپ  زا  هک  یبآ  دراوگب و  ار  نآ  هدـعم  ترارح  دـیآ  ردـنا  هدـعمب  نوچ  دوش  هدروخ  هک  ماعط  هک  تسناد  دـیابب 
ندـیراوگ نابیبط  ار  ندـیراوگ  نیا  دـنیوگ و  سولیک  ار  نآ  دـنک  یباگـشک  نوچ  دراوگب  دزپب و  ماـمت  ار  نآ  هدـعم  ترارح  اـت  دزیماـیب 

ردنا تسا  هدمآ  هداهن  يو  درگ  هک  رگید  ياهمادنا  ترارح  نکیل  دشابن  هدنـسپ  اهنت  ندیراوگ  نیا  ردنا  هدعم  ترارح  دنیوگ و  نیتسخن 
يوس زا  و  دهد ، يرای  وا  ترارح  و  تسا ، تسار  يوس  هک  رگج  نوچ  دنهد ، يرای  نآ 

112 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
، مکـش ياههلـضع  وا  شیپ  زا  دـسریم و  يوب  لد  زا  هک  یترارحب  باجح  نآ  يـالاب  زا  تسا و  زرپس  ردـنا  هک  اهنایرـش  ترارح  زا  پچ 

رتفیطل تسا و  رتهتخپ  سولیک  نیا  زا  هچره  رگج  دـش  ماـمت  نوچ  و  ددرگ ، سولیک  دوش و  هتخپ  ماـمت  اـت  دـشاب  يراـی  اـهوس  همه  نیزا 
يورنیازا هدـمآ و  ردـنا  يو  درگ  و  تسا ، هدـمآ  هداهن  هدـعم  تسار  بناج  رب  بناج  کی  هک  تسنانچ  رگج  داـهن  و  دـشک ، نتـشیوخب 

بناج ار  يور  نیا  دشاب ، هدمآرب  هزادنا  نادب  راچان  رگج  يور  رگید  و  دنیوگ ، رعقم  ار  بناجنیا  هدعم ، يدرگ  هزادناب  دراد  یفرژ  راچان 
مهب ود  ره  اهخیب  نیا  و  اهخیب ، ناسرب  هدش  هدنکارپ  رگج  ردنا  و  تسا ، هتـسر  گرزب  گر  ود  رگج  بناج  ود  ره  زا  و  دـنیوگ . بّدـحم 
نادب و  درذگب ، اهگر  نیدب  دوش ، ردنا  رگجب  رعقم  بناج  زا  هچره  ات  هداشگ  رگیدکی  ردنا  تسا  اهرذگ  ود  ره  زا  هکنانچ  تسا ، هتسویپ 

نیا زا  مه  رگج  نوریب  زا  و  دنیوگ ، باب  تسا  هتسر  رعقم  بناج  زا  هک  ار  گر  نیا  و  دیآ ، نوریب  تسا  هتـسر  بدحم  بناج  زا  هک  گر 
رگج و  تسا ، هتـسویپ  تسا  رتالاب  هک  اههدورب  یـضعب  و  دـنیوگ ؛ اقیراسام  ینانوی  نابزب  ار  اهگر  نیا  و  تسا ، هتـسر  رگید  ياهگر  گر 
گر نآ  خیب  هک  اهگر  نیردنا  دیآ ، ردنا  رگجب  نوچ  سولیک  و  دزمیم ، دشکیم و  نتشیوخب  سولیک  زا  تسا  رتفیطل  هچنآ  اهگر  نیدب 

هدیسر سولیک  یگمهب  رگج  ترارح  دشاب ، هدش  هدوسب  رگج  یگمه  اب  سولیک  یگمه  هک  دشاب  نانچمه  ات  دوش  هدنکارپ  تسا  گرزب 
زا هک  رگید  گر  نادب  دش  هتخپ  مامت  نوچ  و  دنیوگ ، نیمود  ندیراوگ  ار  نآ  هتفای و  رگید  یندیراوگ  ینتخپ و  ترارح  نآ  زا  و  دـشاب ،

و دنیوگ ، هدروا  يزاتب  ار  اهگر  نیا  و  رگج ، نوریب  زا  تستسر  رگید  ياهگر  رایسب  زین  گر  نیا  زا  دیآ و  نوریب  تستسر  بدحم  بناج 
: دوش هرهب  هس  رگج  ردنا  سولیک  نیا  و  دهد ، اذغ  ار  همه  و  دسرب ، اهمادنا  همهب  درذـگب و  نت  همهب  اهگر  نیدـب  دـنیوگ ، دـیرو  ار  یکی 

هاگره دشاب و  نوخ  نآ  دنامب و  هدولاپ  یفاص و  یطلخ  هرهب  و  دشاب ، ادوس  نآ  دوش و  يدرد  هرهب  دـشاب و  ارفـص  نآ  دوش و  کفک  هرهب 
رگج هک  دشاب  و  دنیوگ ، ادوس  ار  نآ  دنک و  دلوت  هتخوس  يارفـص  دـسر  یمرگ  تیاغب  رگا  و  دـشاب ، رتشیب  وا  کفک  دوش  مرگ  رگج  هک 

، دشابن مرگ  سب 
113 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 

مولعم اجنیا  زا  دشاب . مغلب  نآ  دیارگ ، یماخب  هک  دـنامب  يزیچ  دـتفا و  يریـصقت  دـنیوگ  مود  مضه  ار  نآ  هک  سولیگ  ندـیراوگ  ردـنا  و 
یمرگب هک  هاگره  و  دشاب ، یعیبط  دنک  دلوت  يو  زا  هک  ادوس  ارفـص و  و  دشاب ، یفاص  نوخ  دشاب  لدتعم  رگج  جازم  هک  هاگره  هک  ددرگ 

دنک و دلوت  مغلب  دشاب  درـس  هک  هاگره  و  دنک ، دلوت  هتخوس  يارفـص  دشاب  مرگ  تخـس  هک  هاگره  و  دنک ، دـلوت  رتشیب  ارفـص  دراد ، لیم 
مامت ببـسب  و  دـشاب ، کشخ  درـس و  ود  ره  جازم  و  دـنیوگ ، ادوس  مه  ار  نآ  و  دـنک ، دـلوت  هدرـسف  مغلب  دـشاب  درـس  تخـس  هک  هاـگره 
رتشیب ادوس  ارفـص و  و  دشاب ، ردانب  رگج  ردنا  الاب و  ياههدور  ردنا  و  دشاب ، هدـعم  ردـنا  رتشیب  مغلب  دـلوت  و  دوش ؛ ادـیپ  ماعط  ندـیراوگان 

. دشاب زین  اهگر  ردنا  و  دشاب ، هدعم  ردنا  ردانب  و  دشاب ، رگج  ردنا 
ددرگن سولیک  ات  تسین  نکمم  نتشذگب  تسا  رگج  ردنا  هک  کیراب  ياهگر  نادب  ندش و  ردنا  رگجب  هدعم  زا  ماعط  هک  تسناد  دیابب  و 

ار مدرم  ات  تشامگرب  ار  یگنشت  یلاعتيراب  سپ  دشاب ، بآ  ياجب  هک  رت  يزیچ  ای  دوشن ، هدروخ  بآ  ات  تسین  نکمم  نتـشگ  سولیک  و 
نادـب و  دوش ، ناور  و  ددرگ ، سولیک  بآ  نادـب  ماعط  ات  دزیمایب  ماعط  اب  هدـعم  ردـنا  بآ  نآ  و  دـتفا ، تجاح  ندروخ  بآ  ماـعط  زا  سپ 

ار گر  نآ  دیآرب و  تستـسر  بدحم  بناج  زا  هک  گرزب  گر  نادـب  سپ  دوش ، نوخ  ددرگ و  هتخپ  مامت  دوش و  ردـنا  کیراب  ياهگر 
زا هک  گر  ود  نادب  نوخ و  یکدنا  اب  ددرگ ، ادج  وا  زا  بآ  نآ  و  دشابن ، يدنمتجاح  بآ  هب  نآ  زا  سپ  دنیوگ ، دبکلا  نم  علاطلا  يزاتب 
رهب زا  الع  لج و  راگدیرفآ  هک  هدنـشک  توقب  دشک  دوخب  دزمب و  ار  نآ  هدرگ  دـیالاپ و  ورف  هتـسویپ  هدرگ  ود  رهب  تستـسر و  گر  نیا 

دنک و ادج  نوخ  زا  ار  بآ  ات  مود  دبای ؛ اذـغ  دـسر  يوب  بآ  نآ  اب  هک  نوخ  یکدـنا  نآ  زا  هدرگ  ات  یکی  تسا : هداهن  يو  ردـنا  راک  ود 
یندـیراوگ ینتخپ و  ار  نآ  دوش  ردـنا  اهگرب  نوخ  اـب  هک  یطلخ  ره  ار و  نوخ  هک  تسناد  دـیاب  و  دتـسرف . هناـثمب  دوخ  زا  دـشک و  دوخب 

و دنیوگ ، مراهچ  ندیراوگ  ار  نآ  تسا  رگید  ندیراوگ  یمادنا  ره  رد  دسر  اهمادناب  نوچ  و  دـنیوگ ، موس  ندـیراوگ  ار  نآ  تسرگید و 
دشاب هدعم  ردنا  هک  دنامب  نیتسخن  ندیراوگ  زا  هچنآ  اما  دنامب  هدیراوگان  مامت  يزیچ  یندیراوگ  ره  زا 

114 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
ماعط ات  دیابیمن  نآ  رهب  زا  زج  و  دیاشن . ار  ندیراوگ  بآ  و  دشاب . بآ  رتشیب  دنامب  رگج  ردنا  هچنآ  و  دوش ، نوریب  دـیآ و  دورف  اههدورب 

تشوگ و یگید  رد  رگا  هکنانچمه  دزوسب  مرگ  ياههدعم  یضعب  ردنا  ماعط  دزیماین  ماعط  اب  بآ  رگا  ددرگ و  سولیک  دزوسن و  هدعم  رد 
دمآ و رگج  ردنا  و  دش ، هتخپ  بآ  هب  ماعط  هک  هاگره  سپ  دزوسب . ددرگن و  هتخپ  چیه  دـنهن ، شتآ  رب  بآیب  دـننک و  رد  جـئاوح  رگید 
زا ار  نآ  تسا  هدرگ  ردنا  هک  هدنـشک  هوق  و  دشاب . ینوزف  بآ  نآ  و  دـنامن . تجاح  بآ  هب  دـمآرب  رگج  بناج  رگید  زا  و  تخپ ، رتمامت 

یتخل دوش و  ردنا  هرهزب  دشاب  ارفص  یتخل  مود  ندیراوگ  ياهینوزف  زا  دوش و  نوریب  ات  دتسرف  هناثمب  دشک و  نتـشیوخب  دنک و  ادج  نوخ 
ینوزف ار  نآ  دنامب  اهمادنا  ردـنا  هچنآ  و  دـنیوگ . موس  ندـیراوگ  ینوزف  ار  نآ  دـنامب  اهگر  ردـنا  هچنآ  و  دوش ؛ ردـنا  زرپسب  دـشاب  ادوس 

نخان ياذغ  یتخل  دیآ و  نوریب  خسو  يوخب و  یتخل  دیالاپب و  شوگ  ینیب و  هار  زا  یتخل  ینوزف  ود  ره  نیا  و  دـنیوگ ؛ مراهچ  ندـیراوگ 
تـسوپ ردنا  هک  دـشاب  اهیگداشگ  نآ  ماسم  و  ندـید ، ناوتن  ار  نیا  دوش و  نوریب  ماسم  زا  یتخل  و  دوش ، ینم  هدام  یتخل  و  ددرگ ، يوم  و 

. تسا هدمآرب  يو  زا  يوم  هک  تسا  مدرم 
اهوراد توقب  رگم  درک  ناوتن  ادج  رگیدکی  زا  تسا و  هتخیمآ  نوخ  اب  اهگر  ردنا  همه  دـش  هدرک  دای  هک  اهطلخ  نیا  هک  تسناد  دـیابب  و 

بیبط ات  تسا  هدیرفآ  هناگادـج  ياهوراد  یطلخ  ره  رهب  زا  الع  لج و  راگدـیرفآ  و  دروآ . نوریب  دـنک و  ادـج  يرگید  زا  ار  یکیره  هک 
، ندز دیامرف  گر  دوش  نوزفا  رابکیب  اهطلخ  همه  رگا  و  درآ ، نوریب  نت  زا  دـنک و  ادـج  دـهاوخ  هک  ار  طلخ  نآ  اهوراد  نآ  زا  یکیرهب 

کی هک  دشاب  هاگ  و  تساپرب ، نادب  نت  دیآیم و  راکب  نت  ردنا  اهتقو  رتشیب  ردنا  اهطلخ  نیا  و  دوش ، نوریب  نوخ  اب  یتخل  یطلخ  ره  زا  ات 
نیا لاثم  ندروآ و  نوریب  نت  زا  ندرک و  ادج  اهطلخ  رگید  زا  درک و  دیاب  رتمک  یتخل  ار  نآ  دوش ، هابت  ای  هدـش  رتنوزف  طلخ  ود  ای  طلخ و 

نمشد و یضعب  دنـشاب و  تسود  یـضعب  يو  ردنا  هک  تسیراصح  نوچمه  نآ  ندروآ  نوریب  لاثم  ندرک و  ادج  لاثم  مدرم و  نت  لاثم  و 
نوچمه نت  و  تسود ، نوچمه  تشاد  دیاب  هاگن  نت  ردنا  هچنآ  و  تسا ؛ نمشد  نوچمه  دروآ  دیابیمه  نوریب  نت  زا  هک  طلخ  نآ 

115 ص : نتم ، یتنس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و 
یگنـس یماح  هکنانچمه  سپ  دنانمـشد ؛ هک  ار  هورگ  نیا  رم  مصخ  نوچمه  ار و  راصح  نیا  رم  يرگتیاـمح  نوچمه  بیبط  راـصح و 

هک دراد  راکب  وراد  نآ  ینت  ره  ردنا  یطلخ  ره  رهب  زا  هک  دیاب  بیبط  دیآ  نمـشد  رب  دیاین و  تسود  رب  هک  دهاوخ  دزادـنا و  راصح  ردـنا 
ببـسب دـنابنجب  یتخل  ار  رگید  یطلخ  ةرورـضب  دـیآ  راک  رد  وراد  نیا  هک  هاگره  هچرگا  و  دـشوکن . يرگید  اب  درآ و  نوریب  ار  طلخ  نآ 

. تسا هتخیمآ  مهب  اهطلخ  هکنآ 
ناوت هدـهاشم  هبرجت و  ساـیق و  زا  سپ  نیا  دـنابنجب و و  رتمک  ار  رگید  ياـهطلخ  هک  دـهد  هزادـنا  نآـب  دـهد و  نآ  وراد  هک  دـیاب  بیبط 
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هدـنام وراد  توق  زونه  رگا  و  دراـیب ، تسا  دوصقم  هک  ار  طـلخ  نآ  تسخن  دراـیب  ار  یطلخ  هک  دوش  هدروـخ  وراد  هک  هاـگره  و  تسناد ،
سپ ارفـص  سپ  دروآ  نوریب  ادوس  تسخن  درایب  ادوس  هک  تسا  یئوراد  رگا  الثم  درایب ، دنابنجب و  دـشاب  رتگنت  هک  رگید  یطلخ  دـشاب ،

تـسا رتـکنت  ادوـس  زا  مغلب و  زا  نوـخ  هـچرگا  و  ادوـس ؛ سپ  مـغلب  سپ  درآ  ارفـص  تـسخن  درآ  ارفـص  هـک  تـسا  یئوراد  رگا  و  مـغلب ؛
رتشیب نادب  تجاح  هکنآ  رهب  زا  دهدن . ورادب  دراد و  هاگن  ار  نآ  هک  تسا  هداهن  توق  نیا  مدرم  تعیبط  ردـنا  یلاعت  كرابت و  راگدـیرفآ 

دنک رهق  تعیبط  رب  هک  دسر  نادب  ات  دنک  نوریب  دح  زا  راک  وراد  هک  هاگره  و  تسا ؛ ياپرب  نادـب  نت  و و  تسنآ ؛ نیتسار  ياذـغ  و  تسا .
لـصاح مامت  دوصقم  دوب و  هدروخ  یق  يوراد  اهمادنا  درد  رهب  زا  هک  مدـید  ار  یـسک  نم  و  دـشاب ؛ رطخ  اب  يراک  دناتـسب  يو  زا  نوخ  و 

وراد نکل  دوبن  نوخ  یخرـس  نیا  هکنآ  رهب  زا  دوبن ، سرت  ياج  دیـسرت و  درم  درک . تباجا  یخرـس  سلجم  کی  زور  رگید  و  دوب ؛ هدـش 
نوخ زا  مامت  ارفـص  هاگره  هک  میتفگ  تسارفـص و  دشاب  رتکنت  نآ  زا  هک  یطلخ  دوب ، هدروآ  رتربطـس  مغلب  دوب  هدرک  مامت  شیوخ  راک 
درد هدام  هک  دوب  نآ  ناشن  دوب و  ارمح  دمآ  نوریب  درم  نآ  زا  هک  یخرس  نیا  دنیوگ  ارمح  ار  نآ  دشاب  خرـس  وا  گنر  دشاب  هتـشگن  ادج 

ات هتفگ  نآ  رهب  زا  هاگیاج  نیردنا  لصف  نیا  دماین . رگید  دش  هداد  یبآ  بر  اب  لمحلا  ناسل  هیام  كدنا  سپ  تسا . هدـمآرب  مامت  اهمادـنا 
غارفتـسا ریبدت  ردنا  تسا  هحـصلا  ظفح  باتک  هک  موس  باتک  ردنا  و  دوشن ، ناسرت  دـیآ  نوریب  هجو  نیا  رب  هک  دـنیب  یخرـس  یـسک  رگا 

[148 .] دیآ هدرک  دای  لهسم  يورادب 

________________________________________

هجزما طالخا و  هعبرا و  عئابط  عوضوم  ابلاغ  هکنیا  مغریلع  اریز  تسین ، قطنمیب  هنابصعتم و  ام ، یتنـس  بط  هملک  رب  ام  دیکات  (- 1 [ ) 1]
خیراـت باـتک  هدنـسیون  دوـگلا  لیریـس  هکناـنچ  تسا  یناریا  بط  هب  طوـبرم  تاـیرظن  نیا  هشیر  دـنرادنپیم ، یناـنوی  بط  هب  طوـبرم  ار 

زاربا یقرـش  لـلم  اـب  دروـخرب  رد  یبرغ  ناگدنـسیون  اـبلاغ  هـک  یتارظن  یخرب  مـغریلع  یقرـش  تفـالخ  ياهنیمزرـس  ناریا و  یکــشزپ 
دسریم رظنب  دیعب  یلیخ  هک «: دنکیم  هراشا  مهم  نیا  هب  دنتـسین  نآ  زا  نایبرغ  هئاضتـسا  نایقرـش و  شناد  هب  فارتعا  هب  لیام  دنیامنیم و 

راثآ و رد  هوالع  هب  دنشاب . هدروآ  دیدپ  دوخ  هب  دوخ  تسا  فورعم  طارقب  شور  مان  هب  نونکا  هک  ار  یـشور  نرق  ود  یط  رد  ناینانوی  هک 
دوشیمن هدید  نآ  رد  یجیردت  لوحت  رثا  هنوگچیه  تسا و  راکشآ  الماک  یگزات  ياههناشن  طارقب  تاملک 

هک دندیمانیم  یناریا  ار  نآ  نامز  نآ  مسر  هب  دنتخانشیم و  هناگیب  هیضرف  کی  ار  دوخ  هناگراهچ  عئابط  هیـضرف  مه  اهینانوی  دوخ  یتح 
رهاب رتکد  همجرت  دوگلا  لیریس  باتک  تاحفـص 36 و 37  زا  هک  ار  هلمج  دـنچ  نیا  دوب ». نآ  ندوب  هناگیب  یفرعم  طقف  ناشدوصقم  هتبلا 

دوکلا لیریـس  هنافـسأتم  رخآ  هلمج  ود  رد  هچرگا  تسا  یهجوت  لـباق  ياـههتکن  رگناـیب  میدرک  لـقن   1371 ریبکریما - تاراشتنا  یناـقرف 
ياهنوگب هنیمز  نیا  رد  ار  یناریا  گنهرف  شناد و  شقن  دوب » نآ  ندوب  هناگیب  یفرعم  طقف  ناشدوصقم  هتبلا  هلمج « رکذ  اب  تسا  هدیـشوک 

. دیامن راکنا 
هحفص 65 یغورف  موحرم  فیلأت  اپورا ) رد  تمکح  ریس  باتک ( (- 1 [ ) 2]

هحفص 74 کشریب  دمحا  همجرت  نتراس  جرج  فیلأت  ملع ) تشذگرس  باتک ( (- 1 [ ) 3]
هحفص 131 دلج 7 ، دنه ، پاچ  ریبک ، يواح  (- 1 [ ) 4]

دنلامب دنوجب و  ینعی  (- 1 [ ) 5]
تسا کشخ  يامزگا  ندب و  تسوپ  تنوشخ  ابوق  (- 2 [ ) 6]

. تسا وم  یگتخیر  (- 3 [ ) 7]
قطانم رد  نآ  راشف  فالتخا  زا  هک  تساوه  تکرح  مینادیم  هکنانچ  داب  دزویم . رهش  نیاب  لامـش  تمـس  زا  داب  الومعم  ینعی  (- 1 [ ) 8]

، بونج لامش ، فرط  زا  ای  ارحص و  ای  ایرد  تمـس  زا  رگا  داب  تسا . مظنم  ریغ  ینامز  مظنم و  یهاگ  اهداب  شزو  دیآیم ، دوجوب  فلتخم 
ناکـشزپ و فرط  زا  هلئـسم  نـیا  هزورما  و  دراد ، رهــش  نآ  نینکاـس  تادوـجوم و  يارب  یفلتخم  تارثا  دزوـب  يرهــشب  برغم  قرــشم و 

ینامز دیفم و  یهاگ  هداد ، رییغت  ار  قطانم  ياوه  بآ و  اهداب  هک  تسا  هتـسویپ  قیقحتب  هتفرگ و  رارق  هعلاطم  دروم  تشادـهب  نیـصصختم 
رد یتارییغت  اوه ، یکیرتکلا  تلاح  ای  نویـسازینوی  رییغت  لیبق  زا  يوج ( لماوع  رد  هک  یتاـشاشتغا  هطـساوب  اـبلاغ  و  دـنوشیم ، عقاو  رـضم 
زین و  دنوشیم ؛ یمسیتامر  ياهدرد  عرص و  مسا ، تالمح  تدش  ثعاب  دننکیم  داجیا  هریغ ) امرگ و  امرس ، یکشخ ، تبوطر ، اوه ، راشف 

ناکدوک رد  دندرگ . ببس  ار  هیر ) يزیرنوخ  يزیتپومه ( زورب  یتح  و  هداد ، تدش  ار  يویر  لس  مئالع  یتسوپ و  ياهیرامیب  تسا  نکمم 
، ماکز سفنت ( زاهج  و  یجنشت ) تالمح  تیساسح ، دایدزا  یبصع ( هاگتسد  و  لاهـسا ) یئاهتـشایب ، همـضاه ( زاهج  رد  یتالالتخا  ثعاب 

رما نیاب  تبـسن  دارفا  یـضعب  دـنراد ؛ ریثأت  هنمزم  ياهیرامیب  داح  ضراوع  دـیدشت  رد  اهداب  یلک  روطب  دـنوشیم . سفن ) یگنت  تیـشنرب ،
هک روطنامه  هلیـسو  نیاب  و  دـننکیم ، ساسحا  دوخ  ندـب  رد  یئاهدرد  دـنک ، رییغت  اوه  هکنیا  زا  شیپ  تعاس  دـنچ  یتح  هدوب و  ساـسح 

. دنیامنیم یئوگشیپ  اوه  رد  ار  یتاشاشتعا  اهداب و  شیادیپ  زین  اهنآ  دنکیم ، ینیبشیپ  ار  اوه  راشف  فالتخا  رتمونام 
: دوش هعجارم  ریز  ياهباتکب  لصفم  حیضوت  يارب 

هحفص 79 دلج 1   A .Rochais فیلأت  Traite de l'Hygiene-1
هحفص 62  Emile Duhot فیلأت  Les Climats et l organisme humain-ب

. تسا تنوفع  يانعمب  (- 2 [ ) 9]
قیقحت و یـسررب و  اـب  ار  تعیبـط  رد  دوجوم  لـماوع  نیب  طاـبترا  امدـق  هک  مینکیم  بلج  هتکن  نیاـب  ار  ناگدـنناوخ  هجوـت  (- 1 [ ) 10]
رد راکنایز  ناگدنبنج  اهتنوفع و  ندشن  ادیپ  رازهروش و  نیمز  نیب  طابترا  نیمه  الثم  دندوب ؛ هتفایرد  دوخ  قیقد  تادهاشم  اب  اصوصخم 
grand obser- ار میدـق  نانوی  فورعم  کشزپ  طارقب  اپورا  نادنمـشناد  تهج  نیا  هب  تسنآ ؛ کچوک  هنومن  کی  نیمز  نآ  فارطا 

. تسا هدوب  داتسا  قیقد و  رایسب  تمسق  نیا  رد  اریز  دناهداد ، بقل   vateur
ناـن هک  تسنآ  شنتخاـس  قیرط  و  دـننک ، درآ  ياهـشآ  رد  ریقف  دارماـن و  مدرم  هک  دـشاب  قتاـق  زا  یعون  هنیرق ، نزو  رب  هنیرت  (- 2 [ ) 11]

اندنگ و ردـنغچ و  مغلـش  دـننام  هدرکهزیر  ياهیزبس  هتفوکمین و  هناد  هایـس  هریز و  لیبجنز و  لفلف و  اب  هدرک  هزیرهزیر  ار  هتخپمین  يرونت 
رد و  دوش ، ریمخ  بوخ  ات  دننزب  يرایـسب  تشم  دنزیر و  نآ  يالاب  رب  باشود  هکرـس و  دننک و  يراغت  رد  ار  عومجم  نآ ، لاثما  هنیدوپ و 

و دیآ ، ماوقب  ات  دنهن  باتفآ  رد  دننز و  مهرب  دنزیر و  نآ  رب  باشود  هکرس و  زور  ره  روتـسد  نیدب  زور  لهچ  ات  نینچمه  و  دنهن ، باتفآ 
شآ قتاق  دوش ، مرن  ات  دـنزادنا  مرگ  بآ  رد  نآ  زا  یـصرق  جایتحا  تقو  رد  و  دـننک ، کشخ  دـنزاس و  نآ  زا  اهـصرق  زور  لـهچ  زا  دـعب 

(. عطاق ناهرب  دننک (
(. عطاق ناهرب  دنیوگ ( ار  ملک  دجبا ، ياب  نون و  نوکس  یناث و  لوا و  حتفب  (- 3 [ ) 12]

ای رادـقم  رد  دـشابیم  نایکام  زارب  هباشم  وا  بحاص  زارب  هکنآ  رب  انب  دـنیوگ ، زین  هجاجدـلا  ۀـلع  ار  نآ  شچیپ و  ینعی  ریحز  (- 4 [ ) 13]
دلج 3) مظعا  ریسکا  دوشیم ( ضراع  رتشیب  ار  نایکام  ضرم  نیا  هکنآ  رهب  ای  و  زارب ، عفد  تعرس 

دیاقع اب  نآ  قیبطت  و  امدـق ، هدـیقعب  انب  اهنآ  شیادـیپ  تیفیک  و  دـنکیم ،) زورب  راهب  لـصف  رد  رتشیب  هک  ياهلزن ( ياـهیرامیب  (- 5 [ ) 14]
. تفرگ دهاوخ  رارق  ثحب  دروم  دوخ  عقومب  دیدج 

ار یناحیر  و  اقلطم ، دشاب  نیحایر  اهلگ و  ینعمب  میم  عبار و  یناث و  نوکس  رادهطقن و  نیع  ثلاث و  حتف  لوا و  رـسکب  مغرپسا  (- 1 [ ) 15]
(. عطاق ناهرب  تسا ( هدمآ  زین  هزبس  ینعمب  دنناوخ و  مرپسا  هاش  ار  نآ  هک  دنیوگ  زین 

ار دساف  نوخ  دننابـسچب  اضعا  رب  نوچ  گنر  هایـس  دـشاب  یمرک  نآ  تسا و  ولز  یـسراف  میج  حـتف  لوهجم و  یناث  اب  هچوید  (- 2 [ ) 16]
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(. عطاق ناهرب  دکمب (
تسا هدند  يانعمب  ولهپ  (- 1 [ ) 17]

دنیوگ نطق  ار  نآ  یبرعب  تسا و  رمک  يانعمب  هنهپ  (- 2 [ ) 18]
) هملک اجنآ  رد  و  هتشون ، انیس  نبا  نوناق  رب  یحرش  تسا  ناریا  میدق  فورعم  نادنمـشناد  زا  یکی  هک  يزاریـش  نیدلا  بطق  (- 10 [ ) 19]

: تسا هدرک  فیرعت  نینچ  ار  تعانص )
نآ ماجناب  ار  وا  دنک  هدارا  تقوره  دراد ، رظن  دروم  عوضوم  زا  صخـش  هک  یتریـصب  عالطا و  هزادناب  هک  سفن  رد  تسیاهکلم  تعانـص  » 

ای و  دـنمان ، تعنـص  ای  تعانـص  ار  نآ  ماع  فرع  رد  هک  دوشیم ، لصاح  لمع  رد  نیرمت  هطـساوب  اـی  هکلم  نیا  دزاـسیم . رداـق  عوضوم 
تایبدا و لماش  يرظن  مولع  یلمع . يرظن و  تسا : هنوگ  ود  رب  مه  ملع  دنمان . ملع ) ار ( نآ  هک  ددرگیم  لصاح  لقعت  لالدتسا و  هلیسوب 

مولع زا  لاح  نیع  رد  بط  ملع  دـشابیم . یتسد  ياهراک  ریاـس  یطاـیخ و  کـیناکم و  لـماش  یلمع  مولع  و  دوشیم ، تایـضایر  قطنم و 
.« تسا هتفای  لیکشت  یلمع  يرظن و 

یقیقح يانعمب  زونه  دنیوگ ،  Art ار نآ  هسنارف  نابزب  هک  هملک  نیا  دوشیم ، نونف  مولع و  هیلک  لـماش  و  تسا ، معا  تعانـص  هملک  سپ 
: هکنانچ دوریم  راکب  یئاپورا  ماع  فرع  اهباتک و  رد  دوخ 

Arts liberaux
( یناحور یغامد - يرکف - ینالقع ( عیانص  يانعمب 

Arts Mecaniques
(: یتسد يدی ( عیانص  يانعمب 

Beaux- arts
: هفیرظ عیانص  يانعمب 
Arts d'Argment

: هریغ صقر و  یقیسوم و  يانعمب 
Art medical

. دشابیم بط  ملع  ای  تعانص  يانعمب 
، تسا شخبنامرد  یهاـگ  هک  تسا  یتعانـص  میهد  رارق  هظحـالم  دروم  يدرف  رظن  زا  رگا  ار  بط  تسا : هتفگ   Frederic Berardو

. دشابیم شخبیلست  هشیمه  دهدیم و  نیکست  ابلاغ 
La Medecine considere au point de vue individuel est un art qui guerit quelquefois, « 

»soulage souvent, console toujours, a dit notre Frederic Berard
هحفص 622» دلج 57  یبط  مولع  فراعملا  ةرئاد  زا  لقن  » 

اذل داد ، دهاوخ  حرش  الصفم  باتک  نتم  رد  نوچ  ياهباب 1 و 2  رد  جردـنم  بلاطم  هرابرد  نینچمه  هیام و  راهچ  نیا  هرابرد  (- 1 [ ) 20]
. درک میهاوخ  ثحب  لیصفتب  هطوبرم  ياهتمسق  رد  هدرک  يراددوخ  يریسفت  حیضوت و  هنوگره  زا  اجنیا  رد  زین  ام 

یتعنـص یکـشزپ و  فراصم  يارب  جارختـسا و  یندـعم  فلتخم  عبانم  زا  اکیرما  اپورا و  ياـهروشک  رد  هزورما  هک  سکاروب  (- 1 [ ) 21]
هکلب هدیسریم ، فرـصمب  هیهت و  صلاخ  روطب  اهنت  هن  میدق  ناریا  رد  دوشیم ، دراو  ناریاب  زین  نت  هاجنپ  دودح  رد  یلاس  و  دوریم ، راکب 

. دنتسنادیمن ار  نآ  هیهت  هار  اپورا  نادنمشناد  مهدجیه ، نرق  رخاوا  ات  اریز  تسا ، هدوب  اپوراب  ناریا  تارداص  مهم  عبنم  کی 
رد هدرک و  فیلأت  دلجم  شـش  رد  ار  دوخ  یعیبط  خیرات  باتک  مهدـجیه  نرق  رخاوا  رد  يوسنارف  فورعم  نادیعیبط   ( Buffon) نوفوب

: دسیونیم نینچ  سکاروبب  عجار  هحفص 257  مود  دلج 
زا یضعب  رد  خلم  نیا  هک  دننکیم  فیرعت  دناهدمآ  هراق  نآ  زا  اریخا  هک  ینیرفاسم  دیآیم و  ام  يارب  ایسآ  زا  هک  تسا  یحلم  سکاروب  » 

« دوشیم هداتسرف  اپوراب  ناریا  زا  اصوصخم  طاقن ، نآ  زا  هدش و  تفای  ناتسودنه  ناتسلوغم و  ناریا و  تایالو 
اب هک  تسا  اجنیا  بلاج  تسا . هدیدرگ  سابتقا  یسراف  هروب  زا  زین  هملک  نیا  هدش و  هتفرگ  یبرع  قروب  زا  سکاروب  هملک  هک  تسناد  دیاب 

روـشک رد   ( Bomare) راـمب لـثم  يرهاـم  سانـشندعم  نوفوب و  ریظن  یفورعم  نادیعیبط  هیزاووـال و  دـننام  یگرزب  نادیمیـش  دوجو 
هیهت و جارختـسا و  تاـیئزجب  ندرب  یپ  يارب  هدوـب و  زجاـع  سکاروـب  هیهت  زا  يدـالیم  مهدـجیه  نرق  رخاوا  اـت  ناـیئاپورا  اذـهعم  هسنارف ،

ياهیراکهزیر مامت  درک و  تاقالم  نف  نیصصختم  اب  لاسب 1764  ناهفصا  رد  صخش  نآ  دنداتـسرف ؛ ناریاب  ار  رفن  کی  حلم  نیا  صیلخت 
يواـح هک  ار  هماـن  نیا  نـتم  راـمب  تشوـن و  يوـسنارف  سانـشندعم  راـمب  يارب  ار  دوـخ  تاـقیقحت  تادـهاشم و  تـفرگارف و  ار  هطوـبرم 

رد ساـبتقا و  باـتک  نآ  زا  ار  نآ  نیع  نوفوب  و  درک ، جرد  دوخ  یـسانشندعم  باـتک  رد  تسا  سکاروـب  هیفـصت  جارختـسا و  یگنوـگچ 
رولبت لمع  دوشیم  مولعم  نآ  هعلاطم  زا  هکيروطهب  میراد . تسد  رد  ار  باتک  نآ  لصا  ام  تسا و  هدومن  لقن  دوخ  یعیبط  خـیرات  باتک 

. دناهتفرگارف نایناریا  زا  نایئاپورا  دوریم ، راکب  حالما  صیلخت  هیهت و  يارب  هک  ارنآب  هیبش  یلامعا  یجیردت و 
 Materia prima (- 1 [ ) 22]

هحفص 183 ملع  خیرات  (- 1 [ ) 23]
هحفص 651 یعیبط  عامس  نف  (- 2 [ ) 24]

هحفص 187. ملع  خیرات  (- 3 [ ) 25]
ار یـسک  وا  هدرک و  لـقن  وطـسرا  ار  لاوـقا  نیا  هچ  تسا ، ناـسک  هچ  زا  لوـق  نیا  تسین  موـلعم  هحفص 652 ( یعیبط  عامـس  (- 4 [ ) 26]

(. دشاب هدوب  لئاق  كاخ  ندوب  دحاو  رصنعب  هک  تسا  هدرکن  یفرعم 
هحفص 261 ملع  خیرات  (- 1 [ ) 27]

: مینکیم جرد  الیذ  ناگدنناوخ  عالطا  دیزم  يارب  ار  باتک  ترابع  نیع  (- 2 [ ) 28]
La matiere en general est composee de quatre substances prin- cipales, qu'on appelle « 
elements: la terre, l'eau, l'air et le feu, entrent tous quatre en plus ou moins grande

». quantite dans la composition de toutes les matieres particulieres
ناـبز يوـسنارف  ياـهروشک  رد  هسنارف و  روـشک  رد  باـتک  نـیا  لوا ( هحفـص  لوا  دـلج   Bethencourt فیلأت کـیزیف  (- 1 [ ) 29]

(. دوشیم سیردت 
تهجنآزا الثم  دـناهداد  اهنآب  یمان  دروم  ره  يارب  هداد و  رارق  هجوت  دروم  فلتخم  ياهرظن  زا  ار  هناـگراهچ  ياـههیام  امدـق  (- 2 [ ) 30]

رد تابکرم  هک  ثیح  نآ  زا  دـنوشیم و  هدـیمان  تاسقطـسا  دـشابیم  هیاپ  ساسا و  هلزنمب  بکرم  ماـسجا  يارب  هناـگراهچ  ياـههیام  هک 
. دنوشیم هدیمان  ناکرا  تسا  هدمآ  دوجوب  اهنآ  زا  تانئاک  هک  رظن  نآ  زا  و  دنراد ؛ مان  رصانع  دوشیم  یهتنم  اهنآب  هیزجت 

هدهاشم دوخ  فارطا  رد  هچنآ  و  هدشن ، تفای  تعیبط  رد  صولخ  تلاحب  هناگراهچ  رصانع  زا  کیچیه  هک  دندوب  دقتعم  امدق  (- 1 [ ) 31]
یکاخ و داوم  اب  هتخیمآ  تسا  دوجوم  تعیبط  رد  هک  یئاـهبآ  ـالثم  دـناهدش ؛ هتخاـس  رگیدـکی  اـب  رـصانع  جازتما  طـالتخا و  زا  مینکیم ،

داوم دزوسیم ، بوـچ  هک  یماـگنه  تهج  نیا  هب  تسا ؛ هدـش  هتخاـس  شتآ  اوـه و  بآ و  كاـخ و  زا  ـالثم  تخرد  و  دـشابیم ؛ یئاوـه 
دوجو بوچ  يازجا  مامت  رد  هک  شتآ  هدام  و  هدـیدرگ ، جراـخ  نآ  زا  یتارطق  تبوطر و  تروصب  نآ  بآ  و  هدـش ، دـعاصتم  نآ  یئاوه 

. دنامیم یقاب  تسنآ  یکاخ  هدام  زا  ترابع  هک  رتسکاخ  يرادقم  هرخالاب  و  هدش ، رهاظ  هلعش  لکشب  دراد 
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: دسیونیم نومضم  نیاب  یحرش  یمومع ) بط  ای  يژولوتاپویزیف  باتک ( همدقم  رد  نارهت  یکشزپ  هدکشناد  داتسا  حابصم  هّللا  نیما  رتکد 
همهنیا نآ  یمک  یفیک و  بیکرت  هوحن  تلعب  هک  دنتـسنادیم  شتآ  كاـخ و  اوه ، بآ ، رـصنع  راـهچ  زا  بکرم  ار  دوجو  ملاـع  امدـق  » 

. تسا هدمآ  دوجوب  فلتخم  تادوجوم 
نآ جازم  تماقتـسا  دروآیم ؛ دوجوب  ار  تادوجوم  زا  يدوجوم  هدش  عمتجم  دنوادخ  هیوق  هداراب  دنرگیدکی  دـض  الماک  هک  رـصانع  نیا 
هک مینادیم  زین  زورما  دـنکیم . زورب  يراـمیب  دوش  رهاـظ  وا  رد  یئزج  یتارییغت  رگا  و  تسا ، رـصانع  نیا  یبیکرت  لداـعتب  طوبرم  دوجوم 

هدش و لیکـشت  تزآ  نبرک و  نژیـسکا ، و  نژردیئ ، رـصنع  راهچ  زا  دنیآیم  دوجوب  هدنز  تادوجوم  نآ  زا  هک  هیلآ  داوم  ناکرا  ساسا و 
دیآیم دوجوب  كاخ  زا  تزا  و  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  اوه  زا  یتمسق  نژیـسکا  و  بآ ، دلوم  ینعی  نژردیئ  هک  مینک  روصت  میناوتیم  یبوخب 

. دنشابیم دوجو  ملاع  ناکرا  هعبرا و  رصانع  نامه  اهنیا  و  تسا ، شتآ  دلوم  هک  نبرک  هرخالاب  و 
ياهتـسوپ هقبط  دنچ  زا  بکرم  تسا  رودم  يزایپ  دننام  ناهج  هک  دـندوب  دـقتعم  تعیبط  ملاع  نامزاسب  عجار  میدـق  يامکح  (- 2 [ ) 32]

زج دراد ، هطاحا  نآ  رب  بآ  فرط  همه  زا  ینعی  تسبآ  هرک  نایم  رد  كاخ  هرک  دراد ، رارق  كاخ  هرک  زایپ  نیا  طسو  رد  وت . رب  وت  رودم 
هرک نورد  رد  اوـه  هرک  تسا و  عـقاو  اوـه  هرک  نورد  رد  تسوا  ناـیم  هک  كاـخ  هرک  اـب  بآ  هرک  و  مینک ، اـنب  نآ  يور  اـم  هک  یتمـسق 
راهچ شتآ  اوه و  بآ و  كاخ و  ینعی  مسج  راهچ  نیا  و  مینکیم ،) ثحب  ادعب  شتآ  هرک  شیادـیپ  یگنوگچ  تیهام و  هب  عجار  شتآ (

و دـندیمانیم ، یلفـس  ملاع  ار  يرـصنع  هرک  راهچ  نیا  عومجم  و  تسا ، هدـش  هتخاس  اهنآ  زا  زیچ  همه  هک  دنرـصنع  راهچ  طیـسب و  مسج 
نورد هک  تسا  هقبط  دنچ  زایپ  دننام  مه  کلف  و  دنیوگ ، کلف  ار  نآ  هک  يرگید  هرک  نورد  رد  تسا  عقاو  یلفس  ملاع  نیا  هک  دنتفگیم 

. تسا کلف  کی  تاقبط  نآ  زا  کیره  و  دناعقاو ، رگیدکی 
هک تسا  تباث  ياههراتـس  کلف  نآ  زا  سپ  و  رگید ، تارایـس  كالفا  وا ، يالاب  تسهام و  کلف  دراد  هطاحا  شتآ  هرک  رب  هک  لوا  کلف 

، تسین يزیچ  رگید  کلف  نیا  زا  سپ  و  دـنتفگیم ، مظعا  کلف  ای  كالفالا  کلف  ای  يرخآ  کلف  ار  نآ  تسا و  متـشه  کلف  تقیقح  رد 
: دندیمانیم يولع  ملاع  ار  كالفا  عومجم  و 

. كالفالا کلف  شطیحم  تسا و  كاخ  هرک  زکرم  ملاع  زکرم  نیاربانب 
. دنهباشتم رگیدکی  اب  مسج  ره  ءازجا  مامت  ینعی  (- 1 [ ) 33]

. درک میهاوخ  ثحب  باب  نیمه  رد  کشخ  رت و  درس و  مرگ و  هب  عجار  (- 2 [ ) 34]
. دندض هدنزاسان و  رگیدکی  اب  رصنع  راهچ  نیا  هنوگچ  هک  داد  میهاوخ  حیضوت  دعب  تاحفص  رد  (- 3 [ ) 35]

. درک میهاوخ  ثحب  جازم ) مود ( راتفگ  رد  رصانع  ياهتوق  نتسکش  هب  عجار  (- 4 [ ) 36]
: دسیونیم افش  باتک  تایعیبط  زا  مود  نف  رد  انیس  نبا  (- 5 [ ) 37]

ور الاب  زا  هک  یمیقتـسم  تکرح  مود  دوریم  الاب  يوسب  زکرم  زا  هک  یمیقتـسم  تکرح  یکی  دـنراد  تکرح  مسق  ود  يرـصنع  ماـسجا  » 
ود نیگنس  کبس و  و  تسا ؛ کبس  دوریم  الابب  زکرم  زا  هکنآ  و  تسا ، نیگنس  تسا  زکرم  يوسب  شتکرح  هک  یمـسج  دوریم . زکرمب 

قوفت وا  رب  يزیچ  و  دوریم ، هاـم  کـلف  ترواـجم  اـت  دـشاب  هتـشادن  یعناـم  رگا  هک  تسا  شتآ  قلطم  کبـس  یبسن . قلطم و  تسا : مسق 
. دریگیم رارق  شتآ  ریز  و  دوریمن ، رتالاب  نآ  زا  و  تسا ، شتآ  زیح  ترواجم  ات  شنتفر  الاب  ياهتنم  هک  تساوه  یبسن  کبـس  دباییمن ؛

كاخ زیحب  دودحم  شنتفر  ریز  هک  تسا  بآ  یبسن  نیگنس  دوریم . زکرم  دوخ  ات  دشاب  هتـشادن  عنام  رگا  هک  تسا  كاخ  قلطم  نیگنس 
.« دریگیم رارق  كاخ  يالاب  تسا و 

. تسا هباشتم  رگیدکی  اب  نآ  ءازجا  هیلک  هک  تسا  یمسج  كاخ  ینعی  (- 1 [ ) 38]
لیـصفتب دوخ  یعیبط  خـیرات  باتک  رد  نوفوب  و  تفرگ ( رارق  اپورا  نادنمـشناد  تاعلاطم  يانبم  اهدـعب  هک  دوخ  قیقد  تاـقیقحت  اـب  امدـق 

ار یکزان  هتسوپ  مکح  كاخ  هرک  مجح  اب  هسیاقم  ماقم  رد  هک  نیمز  رشق  زا  یتمـسق  زا  رظنفرـص  هک  دندرب  یپ  تسا ) هداد  ار  نآ  حرش 
رد هک  كاخ  هرک  مظعا  تمسق  دشابیم ، نوگانوگ  صاوخ  اهگنرب و  یفلتخم  داوم  تایندعم و  اهکاخ و  اهگنـس و  عاونا  لماش  هتـشاد و 

بتکب رگا  ءازجالا و  هباشتم  فافش و  تسیاهدام  دیمان ، يرـصنع  كاخ  ای  یقیقح  كاخ  هلزنمب  ناوتیم  ار  نآ  تسا و  عقاو  نیمز  قامعا 
رد دـید  میهاوخ  هحفـص 16 ) یعیبط  مولع  نیفلؤم  تئیه  تاراشتنا  زا  لماکت  یـسانشنیمز و  باـتک  مینک ( هعجارم  دـیدج  یـسانشنیمز 

مویـسیلیس و ار  رـشق  نیا  هدـنزاس  یلـصا  داوم  هتـسناد و  رتـمولیک  طـسوتم 60  روطب  ار  دـماج  هتـسوپ  تماخـض  نیمز ، ناـمتخاس  ثحبم 
مویسیلیس نآ  هدنزاس  یلصا  داوم  هک  رتمولیک  تماخضب 1300  ترارح 1200 و  هجرد  اب  باذم  هقبط  نآ  ریز  رد  و  هدرک ، رکذ  موینیمولآ 

ینعی میسیلیس  دشابیم  نآ  ریز  باذم  تمسق  دماج و  رشق  لماش  هک  نیمز  هرک  زا  یمیخض  هقبط  مظعا  تمسق  نیاربانب  و  تسا ؛ میزینم  و 
ینورد باذـم  هقبط  زا  یتمـسق  یهاگ  هکنانچ  دـشابیم ، ءازجالا  هباشتم  فافـش و  دوریم و  راکب  هشیـش  نامتخاس  رد  هک  تسا  یمـسج 
تصرف عیرس  ندش  درس  نوچ  هدیدرگ و  درس  هدش و  جراخ  تعرـسب  هدوب و  لایـس  رایـسب  هک  دزیریم  نوریب  اهناشفـشتآ  هناهد  زا  نیمز 

. تسا هتفای  لیکشت  لکشیب  تارذ  زا  هشیش  دننام  اذل  هدادن  اهنآ  رد  ار  رولب  لیکشت 
: دسیونیم نینچ  كاخ  هرک  هب  عجار  تسا ، همیدق  یملع  بتک  زا  هک  یجیهال  قازرلا  دبع  فیلأت  دارم ) رهوگ  باتک ( رد 

تاتابن و نداعم و  لابج و  دوش  ثداح  وا  رد  و  اـهدود ) اـهراخب و  هنخدا ( هرخباوا و  رد  ددرگ  سبتحم  هک  ياهقبط  لوا  تسا : هقبط  هس  » 
.« تسا یفافش  تفاطل و  تیاهن  رد  هک  فرص  ضرا  هقبط  میس  بآ ؛ اب  تسا  جوزمم  هک  هینیط  هقبط  مود  هدلوتم ؛ تاناویح 

تقیقح رد  نیمز  هرک  مجح  ای  یلک  مرج  هب  تبـسن  نیمز  رـشق  دسیونیم : یعیبط ) خیرات  باتک ( رد  هدوب  دقتعم  رـصنع  راهچب  هک  نوفوب 
هتخاس زیح  هچ  زا  یلک  مرج  نیا  هک  مینیبب  دیاب  میسانشب  ار  يرـصنع  كاخ  ای  صلاخ  كاخ  میهاوخب  رگا  و  تسا ، یکزان  هتـسوپ  هلزنمب 

، هدمآ دوجوب  لکشياهشیش  داوم  زا  یلـصا  مرج  نیا  هک  تسا  هدش  مولعم  هدمآ ، لمعب  هک  یتاقیقحت  قبط  دسیونیم ، سپـس  تسا . هدش 
ای يرـصنع  كاخ  هلزنمب  ار  لکـشياهشیش  داوم  نیا  دیاب  و  تسا ، نیمز  رـشق  رد  دوجوم  رادـقم  زا  شیب  هبترم  رازه  اهدـص  نآ  رادـقم  و 

بیکرت اهنآ  اب  هک  يرارف  لایـس و  داوم  میئامن ، هیزجت  رگا  دراد ، دوجو  نیمز  رـشق  رد  هک  يداوم  رثکا  اریز  دروآ ، رامـشب  صلاخ  كاـخ 
. دوشیم لکشياهشیش  داوم  ای  هشیش  هب  لیدبت  ترارح  هلیسوب  هک  میسریم  يداومب  ماجنا  رس  هدش و  جراخ  دوب  هدش 

یعیبط هاگیاج  نیمز و  هرک  رب  طیحم  بآ  یعیبط  هاگیاج  بیترت  نیاب  دندیمانیم ؛ نآ  یعیبط  هاگیاج  ار  رصنع  ره  ناکم  امدق  (- 2 [ ) 39]
دوخ یعیبط  ناکم  رد  اـی  مسج  دـنتفگیم  و  دـشابیم ؛ اوه  هرک  رب  طـیحم  شتآ  یعیبط  هاـگیاج  و  بآ ، هرک  رب  طـیحم  تسا  ياهرک  اوه 

دـشاب هتـشاد  لیم  رگا  هچ  هوقلاب  هن  لعفلاب و  هن  درادن  اجنآ  زا  تکرحب  لیم  تسه  دوخ  یعیبط  ناکم -- رد  هک  یمـسج  تسین ، ای  تسه 
هک دوشیم  داجیا  ياهوق  وا  رد  دوش ، جراخ  دوخ  یعیبط  ناکم  زا  مسج  هاگره  هک  دـندوب  دـقتعم  و  تسین ، وا  یعیبط  هاـگیاج  ناـکم  نآ 

کی الثم  دوشیم ؛ عطق  لیم  نآ  ای  هوق  نآ  دیـسر  دوخ  یعیبط  ناـکم  هب  هاـگره  و  دـنادرگزاب . یعیبط  هاـگیاج  هب  ار  مسج  دـنکیم  یعس 
لیم هکنیا  اب  تسوا  تکرح  زا  عنام  نیمز  حطـس  نوچ  دورب و  كاخ  زکرمب  دراد  لیم  تسا  هتفرگ  رارق  نیمز  حطـس  رد  هک  گنـس  هعطق 

همادا دوخ  تکرحب  كاخ  زکرم  ات  دـش  فرطرب  عنام  هکنیمه  یلو  دوشیم ، نکاـس  اـجنآ  رد  راـچان  دـیامن  تکرح  زکرم  تمـسب  دراد 
لیم نیمه  مینکیم  سح  گنـس  هعطق  کی  رد  ام ، هک  ینیگنـس  تلع  و  دوشیم ؛ عطق  شتکرحب  لیم  هدـش و  نکاس  اجنآ  رد  دـهدیم و 

. دننزو دقاف  ماسجا  سپ  درادن  دوجو  لیم  نیا  نوچ  نیمز  زکرم  رد  تسا و  تکرحب 
: دسیونیم افش  تایعیبط  زا  مود  نف  زا  مهن  لصف  رد  انیس  نبا 

رد رگا  و  دنک ، الابب  لیم  دشابن  دوخ  یعیبط  ناکم  رد  رگا  هک  یمسج  ینعی  کبس  هک  دوشیم  قالطا  ینعم  نیاب  نیگنس  کبـس و  ظفل  » 
دـشاب یعیبط  ناکم  رد  رگا  و  دنک ، نیئاپب  لیم  دـشابن  یعیبط  ناکم  رد  رگا  هک  یمـسج  ینعی  نیگنـس  و  دوش ، نکاس  دـشاب  یعیبط  ناکم 

هک تسا  لیام  هن  رگا  و  درادن ، ینیگنس  تسا و  نکاس  دشاب  ناکم  نآ  رد  نوچ  هک  دراد  یعیبط  یناکم  یمسج  ره  نیاربانب  دوش ، نکاس 
ار بآ  گنـس و  تقوره  و  دوریم ؛ الاب  دـشاب  وا  ریز  رگا  دـنکیم و  تکرح  ریزب  دـشاب  دوخ  یعیبط  ناـکم  يـالاب  رگا  سپ  دورب ، اـجنآ 
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نینچمه دنیوگ ؛ يرـسق  تکرح  ار  نآ  و  دراد ، یجراخ  تلع  و  تسین ، اهنآ  یعیبط  تکرح  نآ  دنکیم ، تکرح  الاب  فرطب  هک  میدـید 
فرطرب رساق  هوق  ای  یجراخ  تلع  هکنیا  ضحمب  و  تسا ، يرسق  اهنآ  تکرح  دننکیم ، تکرح  نیئاپ  فرطب  شتآ  اوه و  میدید  تقوره 

نیئاپ فرطب  تکرح  دناعون : ود  یعیبط  تاکرح  هک  دش  مولعم  سپ  دنوریم ؛ دوخ  یعیبط  ناکم  يوسب  هدمآ و  رد  یعیبط  تکرحب  دـش 
. دنمانیم کبس  ماسجا  دنوریم ، الابب  ور  هک  اهنآ  نیگنس و  ماسجا  دنوریم  ریزب  یعیبط  تکرحب  هک  یماسجا  و  الاب ، تمسب  تکرح  و 

ثعاب هک  دـندوب ، لئاق  یـصاوخ  رـصنع  راهچ  زا  کیره  يارب  امدـق  هک  دوش ) هعجارم  ( 23 هحفـص ( هب  میتـفگ ( نیا  زا  شیپ  (- 1 [ ) 40]
هـسمالب هک  یتایفیک  دیدرگیم . صخـشم  سمل  سح  اصوصخم  هناگجنپ  ساوح  هلیـسوب  صاوخ  نیا  و  هدیدرگ ، رگیدکی  زا  اهنآ  زایتما 

ینیگنـس و يراومهان ، يراومه و  یمرن ، یتخـس و  یگدنبـسچن ، یگدنبـسچ و  تظلغ ، تفاطل و  لیبق  زا  تسا  ددـعتم  دوشیم  سوسحم 
لئاـق امدـق  میئوگ  نونکا  تسا . يرت  یکـشخ و  يدرـس و  یمرگ و  تسا  هسمـال  صوـصخم  هک  یتاـیفیک  نیرتـمهم  یلو  هریغ ؛ یکبس و 

:» دـیوگیم افـش  تایعیبط  باتک  زا  موس  نف  زا  مهن  لصف  رد  انیـس  نبا  نیمز  يدرـس  هب  عجار  تسا --. کـشخ  درـس و  نیمز  هک  دـندوب 
هدید دشابن ، شراک  رد  يرگید  ببـس  و  دـنکن ، مرگ  ار  نآ  دیـشروخ  دـنراذگب و  او  شتعیبطب  ار  وا  رگا  اریز  تسا ، درـس  كاخ  تعیبط 
یمرگ اـب  ینیگنـس  هک  دـشاب  نیا  زج  هنوگچ  تسا و  یجراـخ  ببـسب  شندـش  مرگ  و  تسا ، درـس  مینک  سمل  ار  نآ  نوـچ  هک  دوـشیم 

.« دننکیم درس  ار  ندب  دراد  هبلغ  اهنآ  رد  ندوب  كاخ  هک  یماسجا  هیلک  و  تسین ، راگزاس 
ینعم نآب  بآ  يارب  ای  اوه  يارب  يرت  نیمز و  يارب  یکـشخ  موهفم  ات  مینادب ، ار  يرت  یکـشخ و  ینعم  ادتبا  دیاب  نیمز ، یکـشخ  هب  عجار 

یکشخ هملک  میئوگ  سپ  دوش ، مولعم  دراد ) قرف  دنلئاق  يرت  یکشخ و  هملک  يارب  مدرم  هماع  هک  یحالطـصا  اب  و  دندوب ( لئاق  امدق  هک 
تسا یمسج  گنس  دنیوگیم ، زورما  هک  روطنامه  و  تسا ، زورما  کیزیف  حالطـصا  رد  دومج  هملک  اب  فدارم  امدق  یملع  حالطـصا  رد 

نآ هحفـص  نیتسخن  رد  مینک ، هعجارم  زورما  کیزیف  ياهباتکب  رگا  هکنآ  حیـضوت  کشخ ؛ تسا  یمـسج  گنـس  دنتفگیم  امدق  دـماج ،
نیاب ار  لایـس  دـماج و  ماسجا  نیب  یـساسا  فالتخا   ( E ?tats physiques des corps () ماسجا یکیزیف  تـالاح  ناونع ( تحت 

: هک دنکیم  نایب  ترابع 
دنزیرب یفرظ  ره  رد  هداد و  لکـش  رییغت  تلوهـسب  بآ  دننام  عیام  مسج  یلو  دهدیم  لکـش  رییغت  یتخـسب  شیبومک  دـماج  مسج  کی  » 

دنهدیم لکـش  رییغت  تلوهـسب  دوش  دراو  اهنآ  رب  یئاوق  هکنیا  نودـب  تاعیام  هک  ار  تیـصاخ  نیا  دریگیم ؛ دوخب  ار  روبزم  فرظ  لکش 
.« دنمان نالیس 

: دیوگیم افش  تایعیبط  باتک  موس  نف  زا  مهن  لصف  رد  انیس  نبا 
تـسا یتیفیک  يرت  دنکیم ؛ كرت  ار  نآ  مه  يراوشدب  و  دنکیم ، لکـش  لوبق  يراوشدب  مسج  نآ  هطـساوب  هک  تسا  یتیفیک  یکـشخ  » 

.« دنکیم لکش  كرت  مه  يدوزب  و  دریذپیم ، دراد  هطاحا  وا  رب  هک  ار  یمسج  لکش  دوشیم و  روصحم  یناسآب  مسج  نآ  هطساوب  هک 
. نآ نالیسای  يرت  تلعب  (- 1 [ ) 41]

. دماج مسج  ینعی  امدق  حالطصاب  کشخ  مسج  هک  میتفگ  (- 2 [ ) 42]
. تسا نیمه  نالیس  ای  يرت  ینعم  و  (- 1 [ ) 43]

مامت میهد ، رارق  تسا  هدش  دودسم  ینوتسیپ  هلیسوب  هک  یلکش  ياهناوتـسا  فرظ  رد  ار  اوه  الثم  زاگ  کی  زا  ینیعم  مرج  رگا  (- 2 [ ) 44]
هداد تکرح  ار  نوتـسیپ  رگا  لاـح  نیا  رد  لایـس ؛ تسا  یمـسج  اوه  هک  میئوگب  میناوتیم  ظاـحل  نیا  زا  و  دریگیمارف ؛ ار  هناوتـسا  ياـضف 

دنیوگیم هزورما  تیـصاخ  نیا  فیرعت  يارب  دـنکیم ؛ لاغـشا  ار  هناوتـسا  ياضف  مامت  روبزم  ياوه  مینک ، دایز  ار  هناوتـسا  یلخاد  ياـضف 
: دنشابیم زین  عاستا  لباق  دنتسه  لایس  هکنیا  رب  هوالع  اهزاگ 

On exprime ce fait en disant que les gaz sont la fois fluides et expansibles
س 2  ( Ganot -Maneuvrier فیلأت کیزیف  ) 

(، فورظ بسحب  لکش  رییغت  ای  نالیـس ( ای  يرت  رظن  زا  اوه  رگید  ترابعب  و  تسبآ ، زا  رتشیب  نآ ) نالیـس  ینعی  اوه ( يرت  دنتفگیم  امدق 
. تسبآ زا  رترادربنامرف  رتفیطل و 

ای بوطرم  اوه  دنیوگ  دشاب ، بآ  راخب  ياراد  اوه  رگا  هزورما  میئوگ  دش ، مولعم  امدق  حالطـصا  اب  اوه  يرت  ینعم  هک  نونکا  (- 1 [ ) 45]
دشاب نآ  دقاف  هچ  و  هدوب ، بآ  راخب  ياراد  هچ  ار  اوه  امدق  هکیتروصرد  تسا ، کشخ  اوه  دنیوگ  دشاب  بآ  راخب  دقاف  رگا  و  تسا ، رت 

نیا رد  لیـصفت  لوط و  تسا . عاـستا  لـباق  لایـس و  اوه  دـنیوگیم  هزورما  هک  دوـب  ناـمه  اـنیع  يرت  زا  اـهنآ  دارم  و  تسا ، رت  دـنتفگیم 
هطـساوب دـنیامنیم . فیلأـت  ار  هزورما  کیـسالک  ياـهباتک  هـک  کـیزیف  ناریبد  هـک  تـسنیا  يارب  دـسرب ، رظنب  دـیاز  دـیاش  هـک  عوـضوم 

دقتعم هک  ار  میدق  نادنمـشناد  هتـسناد و  نآ  نتـشاد  بآ  راخب  اب  فدارم  ار  اوه  يرت  امدـق ، بتک  ندرکن  هعلاطم  رما و  نیا  زا  یعالطایب 
شیپ نرق  مین  زا  هکيروطهب  و  دشاب ؛ بآ  راخب  نودب  کشخ و  اوه  تسا  نکمم  دنیوگیم  اریز  دـننادیم  هابتـشا  رد  تسا  رت  اوه  دـندوب 

يراذـگورف نانآ  یملع  تیـصخش  رد  ریقحت  زا  هدـمآ ، نایمب  امدـق  ياپ  هک  اجره  دـیدج  ياـهباتک  رد  تسا ، هدـش  لومعم  فرط  نیا  هب 
دراوراه هاگـشناد  رد  ملع  خیرات  داتـسا  نتراس  جرج  هکيروطهب  نایئاپورا  تسا و  یئاپورا  بتک  زا  همجرت  اهباتک  نیا  هتبلا  تسا . هدـشن 

یمیـش 4 باتک  رد  لاحرههب  دنیامنیم . ریقحت  ار  میدـق  نادنمـشناد  شیوخ  نادنمـشناد  یملع  ماقم  ندرب  الاب  يارب  تسا ، هتفگ  اکیرمآ 
نینچ هحفـص 3  رد  امنهر ) يداه  نایزورون - رغـصا  یلع  هداز - یلق  اضر  دمحا  فیلأت ( یـضایر  یعیبط و  مراهچ  ياهـسالک  صوصخم 

: تسا هدش  هتشون 
: درک رکذ  ریز  حرشب  زین  تیصاخ  راهچ  رصنع ، راهچ  هب  عجار  هدیقع  راهظا  نمض  رد  وطسرا  » 

بوطرم درس و  بآ  کشخ ، غاد و  شتآ  بوطرم ، مرگ و  اوه  کشخ ، درس و  كاخ  وطسرا  هدیقعب  یکشخ . تبوطر و  يدرس ، یمرگ ،
هدـیقع و راهظا  زا  ریغ  يراک  و  دـندادن ، ماجنا  یمهم  شیامزآ  هنوگچـیه  بلطم  نیا  تابثا  يارب  وا  هدـیقع  ناوریپ  وطـسرا و  یلو  تسا ،
ای درـس و  تسا  نکمم  اوه  هک  مینادیم  ام  هزورما  هچرگا  تفرگن ، يداریا  هدیقع  نیاب  سکچیه  لاس  رازه  ود  تدـم  ات  دنتـشادن . فرح 

.« دشاب مرگ  ای  درس و  تسا  نکمم  مه  بآ  و  کشخ ،
دقتعم هک  تسامدـق  هتفگب  داریا  دـشاب ) کشخ  ای  درـس و  تسا  نکمم  اوه  هک  مینادیم  ام  زورما  دـسیونیم ( هک  ترابع  نیا  ریخا  هلمج 

. تسا رت  مرگ و  اوه  دندوب 
لباـق لایـس و  فیطل و  تسا  یمـسج  اوه  مینادیم  مه  زورما  و  نتـشاد ، بآ  راـخب  ینعمب  هن  تسا  لایـس  ینعمب  هک  میداد  حیـضوت  ار  رت 

نادنمـشناد ياههتفگ  تقیقح  زا  ام  نیفلؤم  نیمجرتم و  اپورا و  نادنمـشناد  یعالطایب  هناشن  هدوب و  درومیب  یلکب  داریا  نیا  سپ  عاـستا ؛
یگدنز اههوک  فاکش  اهنابایب و  رد  هک  یشحو  ماوقا  شیپ  لاس  رازه  اههد  هکلب  میدق ، نادنمشناد  اهنت  هن  ار  اوه  ندوب  درس  تسا . نیشیپ 

نآ زا  یـسح  يذ  ره  هک  تـسین  يزیچ  ناتـسمز  رد  نآ  يدرـس  ناتـسبات و  رد  اوـه  یمرگ  ندوـب  سوـسحم  اریز  دنتـسنادیم ، دـندرکیم 
تـسا يداریا  هنافـسأتم  دشاب ) مرگ  ای  درـس و  تسا  نکمم  مه  بآ  دناهتـشون ( هتفرگ و  ریخا  هلمج  رد  هک  يداریا  زین  و  دـنامب ؛ عالطایب 

-- بآ شتآ  ترارح  هک  دندیدیم  دوخ  هنازور  یگدنز  رد  مدرم  هماع  دش ، فشک  شتآ  هک  شیپ  لاس  نارازه  زا  اریز  هناکدوک ، رایسب 
رب باتفآ  ناتـسبات  لصف  رد  هک  دوب  رـشب  هیلوا  تاظحالم  زا  شتآ ، عارتخا  زا  لبق  یتح  و  دناشوجیم ، دنکیم و  غاد  دعب  مرگ و  ادـتبا  ار 

سپ دوشیم ؛ بآ  دامجنا  ثعاب  دیامنیم و  درس  ناتسمز  لصف  رد  هدومن و  غاد  هکلب  مرگ  ار  نآ  هدیبات  اههکرب  اهضوح و  بآ  نیمز و 
گرزب دنمـشناد  اهدص  انیـس و  نبا  یباراف و  وطـسرا و  رب  لاس  رازه  ود  تدم  ياهداتفا  اپ  شیپ  هداس و  بلطم  نینچ  تسا  نکمم  هنوگچ 

. دننادب رت  درس و  ار  بآ  رت و  مرگ و  ار  اوه  هدنام و  لوهجم  رگید 
يارب مینادیم  هکيروطهب  تسیچ . تسا  درـس  بآ  مرگ و  اوه  هکنیا  زا  میدـق  نادنمـشناد  روظنم  هک  میهدیم  حیـضوت  ارـصتخم  نوـنکا 
هتفرگ رارق  جرب  يالاب  هک  یگنس  رد  يژرنا  نیا  مینک . فرص  يژرنا  يرادقم  دیاب  یجرب  يالاب  ات  نیمز  حطس  زا  گنـس  هعطق  کی  لمح 
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طوقـس عافترا  نآ  زا  گنـس  نیا  رگا  دنیوگ . هریخذ  يژرنا  ای   Energie Potentielle لیـسناتپ يژرنا  ار  نآ  دوشیم و  هریخذ  تسا 
رارق نیمز  حطـس  زا  يرتدایز  عافترا  رد  یمـسج  ردق  ره  داد . دهاوخ  سپ  یـشبنج  يژرنا  تروصب  ار  يژرنا  نامه  دسرب  جرب  ياپب  هدرک 

گنـس هعطق  کی  رد  کیناکم  يژرنا  هب  رـصحنم  هریخذ  يژرنا  نیا  دوب . دهاوخ  رتدایز  نآ  هریخذ  يژرنا  ای  لیـسناتپ  يژرنا  دـشاب  هتفرگ 
الثم دـننکیم ؛ زین  يژرنا  رگید  عاونا  لـماش   ( Energie interne) یلخاد يژرنا  ماـنب  هداد  تیمومع  ار  نآ  کـیزیف  رد  هکلب  تسین ،

ناوتیم هدرکن و  رییغت  بآ  تیهام  لـمع  نیا  رد  یلو  دوشیم ، داـیز  شیلخاد  يژرنا  میروآرد  راـخب  تروصب  هداد  ترارح  ار  بآ  رگا 
نژیسکا زاگ  ود  زا  یطولخمب  هدش  هیزجت  بآ  راخب  ترارح ، دایز  یلیخ  تاجرد  رد  درک . بآ  هب  لیدبت  اربآ  راخب  ندرک ، درـس  هلیـسوب 

دوخب يزاگ  ای  یئاوه  تروص  و  دهدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  یبآ  تروص  هداد  تیهام  رییغت  تروص  نیا  رد  و  ددرگیم ، لیدبت  نژردیئ  و 
بآ راـخب  هب  لیدـبت  رگید  دـننک  درـس  جـیردتب  ار  نژردـیئ  نژیـسکا و  طولخم  نیا  رگا  ینعی  دـنامیم ، یقاـب  رادـیاپ  روـطب  هک  دریگیم 

اب ار  اـهنآ  ياهشیـش  فرظ  رد  هدرک و  هیهت  فـلتخم  ياـههار  زا  هناگادـج  ار  نژردـیئ  نژیـسکا و  ناوـتیم  نآ  تاـبثا  يارب  و  دوـشیمن ،
يدرس بآ  رد  ار  روبزم  ياهزاگ  يوتحم  هشیش  لاح  نیا  رد  رگا  و  دنکیمن ، بآ  راخب  دیلوت  هک  دومن  هدهاشم  درک و  طولخم  رگیدکی 
یلخاد يژرنا  اذـهعم  دوشیم  ناسکی  اـهزاگ  طولخم  ترارح  هجرد  اـب  بآ  ترارح  هجرد  هکنیا  اـب  میراد ، هاـگن  یتدـم  هدرک و  لـخاد 
لیدـبت يارب  اریز  تسا ، رتشیب  هدـش  بیکرت  نژیـسکا  نژردـیئ و  نامه  زا  تقیقح  رد  هک  شرواجم  بآ  یلخاد  يژرنا  زا  روبزم  ياهزاگ 

. دشابیم دوجوم  زاگ  رد  هریخذ  تروصب  هک  هدش  فرص  يدایز  یترارح  يژرنا  لکش  یئاوه  طولخم  نیاب  بآ 
نادنمـشناد هب  قلعتم  اهنآ  فارطا  رد  ثحب  یلخاد و  يژرنا  لیـسناتپ و  يژرنا  تاحالطـصا  نینچمه  تاقیقحت  تاعالطا و  نیا  هیلک  هتبلا 

ام زورما  هـک  روطناـمه  اریز  دـشابیم ، میدـق  نادنمـشناد  زا  دوـشیم ، باـسح  نآ  هـفطن  تـقیقح  رد  هـک  هـیلوا  حرط  یلو  تـسا ، اـپورا 
طولخم رد  يژرنا  نیا  و  مینک ، فرـص  یترارح  يژرنا  يرادقم  دیاب  نژیـسکا  نژردیئ و  زاگ  زا  یطولخم  هب  بآ  لیدبت  يارب  میئوگیم ،

. دشابیم بآ  یلخاد  يژرنا  زا  رتدایز  روبزم  زاگ  یلخاد  يژرنا  نیاربانب  و  هدش ، هریخذ  روبزم  لکش  یئاوه 
، تسا مرگ  اوه  دـنتفگیم  هکیتـقو  و  دـندربیم ، راـکب  يرگید  تاحالطـصا  تاراـبع و  اـب  اـهتنم  ار  موهفم  نیمه  زین  میدـق  نادنمـشناد 
هب بآ  لیدبت  يارب  هک  دندرکیم  نایب  ترابع  نیاب  ار  نآ  دـشابیم و  بآ  یلخاد  يژرنا  زا  شیب  نآ  یلخاد  يژرنا  هک  دوب  نیا  ناشدارم 

تـسخن دـیاب  احیـضوت  دوشیم . هریخذ  رگید  ترابعب  دـنامیم و  تباث  نآ  رد  ترارح  نیا  و  داد - ترارح  نآـب  يداـیز  رادـقم  دـیاب  اوه 
بآ راخب  هب  لیدبت  دـیآیم و  شوجب  هکنیا  ات  هدـش  رتدایز  هتفرهتفر  نآ  يامرگ  میهد  ترارح  رگا  ار  بآ  دنتـسنادیم  امدـق  هک  میئوگب 

اددـجم دـسرب  يدرـس  لـحمب  رگا  هدرکن و  رییغت  شتعیبـط  هلاحتـسا  نیا  رد  اریز  تسا ، بآ  ناـمه  تقیقح  رد  بآ  راـخب  نـیا  دوـشیم .
نآ تیهام  هک  دـسریم  یئاجب  میهد  رارق  دایز  یلیخ  ترارح  ریثأت  تحت  ار  بآ  راخب  نیمه  رگا  یلو  دـیآیم ، رد  بآ  تارطق  تروصب 

و دنکیم ؛ ادیپ  یئاوه  تروص  و  دوش ، بآ  هب  لیدبت  تدورب  هلیـسوب  دناوتیمن  رگید  و  هداد ، تسد  زا  ار  دوخ  یبآ  تروص  هدرک ، رییغت 
ناوتیمن ندرک  درس  هلیسوب  تسا ) نژردیئ  نژیـسکا و  زا  یطولخم  تقیقح  رد  هک  ار ( لکـش  یئاوه  زاگ  نیا  هک  دندوب  هدرب  یپ  یبوخب 

هملک اجره  میدق  رد  اوه ( رد  هدیـسر  اوه  هب  بآ  لیدبت  فرـصمب  هک  یترارح  هک  دنتفرگیم  هجیتن  نینچ  اجنآ  زا  و  درک ؛ بآ  هب  لیدبت 
دنتفگیم تهج  نیا  هب  و  تسا ، هدش  هریخذ  رگید  ترابعب  و  هدنام ، رقتسم  تباث و  دشابیم ) یلک  روطب  اهزاگ  دوصقم  دوشیم  رکذ  اوه 

. تسا مرگ  اتعیبط  اتاذ و  اوه  ینعی  تسا ، مرگ  اوه 
یسراف همجرت  هک  هدرک  رکذ  افش  تایعیبط  موس  نف  زا  مهن  لصف  رد  ار  بلاطم  نیا  مامت  موهفم  انیس  نبا  هنوگچ  دیئامرف ، هظحالم  نونکا 

: تسنیا نآ 
« دوش اوه  دیآ  راوتسا  وا  رد  یمرگ  نوچ  ات  مینک  مرگ  رایسب  دیاب  دوش  اوه  میهاوخب  نوچ  ار  بآ  هک  دشابن  مرگ  هنوگچ  اوه  » 

( یغورف موحرم  همجرت  باتک  هحفص 730  ) 
هلئـسم و  یتاذ . هن  تسا  یـضراع  امرـس  نآ  تسا و  مرگ  شتعیبط  اذـهعم  دـشابیم ، درـس  تیاـغب  اوه  هکنیا  اـب  زین ، بونج  بطق  رد  سپ 

یـضراع زین  امرگ  نیا  هچ  مینک ، غاد  هداد  ترارح  ار  نآ  هکنیا  ول  و  تسا ، درـس  بآ  تعیبط  تفگ  دیاب  هک  تسا ، نینچ  زین  بآ  يدرس 
. تسین یعیبط  هدمآ و  دوجوب  باتفآ  ترارح  ای  شتآ  ترارح  زا  هک  تسا ،

ءازجالا هباشتم  ینعی  (- 1 [ ) 46]
و هدناشوپ ، ار  نآ  يور  فرط  همه  زا  بآ  هرک  هک  دنتسنادیم ، ناهج  زکرم  رد  عقاو  ار  كاخ  هرک  امدق ، میتفگ  البق  هکنانچ  (- 2 [ ) 47]
تاتابن و تاناویح و  ناسنا و  یگدـنز  لحم  و  هدـمآ ، نوریب  بآ  زا  دوشیمن  هرک  حطـس  مراهچ  کی  زا  شیب  هک  نیمز  زا  یتمـسق  طـقف 

یمراهچ هرک  دوجوب  دقتعم  اوه ، بآ و  كاخ و  رب  هوالع  و  تسا ؛ طیحم  فرط  ره  زا  بآ  هرک  رب  اوه  هرک  و  دـشابیم ؛ تادوجوم  ریاس 
يریـسفت و  دشابیم ؛ طیحم  اوه  هرک  رب  فرط  ره  زا  و  تسا ، هام  رادم  ریز  اوه و  هرک  يالاب  نآ  یلـصا  ناکم  هک  دـندوب ، شتآ  هرک  مانب 

عاضوا و هک  مینیبیم  و  هدش ، عقاو  ینامـسآ ) تارک  کلف ( نورد  رد  نیمز  دنتفگیم : هک  دوب  نیا  دنتـشاد  شتآ  هرک  شیادـیپ  يارب  هک 
نکاس یکی  کلف  نیمز و  زا  میئوگب  میراچان  سپ  دـنکیم ، ادـیپ  تبـسن  لدـبت  فالتخا و  میتسه  نیمز  يور  رد  هک  اـم  اـب  کـلف  لاوحا 

رب کلف  و  تسا ، نکاس  تسا ، طسو  رد  هک  نیمز  سپ  میهدـب ، تبـسن  میناوتیمن  نیمزب  ار  تکرح  نوچ  و  كرحتم ؛ يرگید -- تسا و 
هام و دیـشروخ و  و  دخرچیم ، دوخ  رودب  تسا و  كرحتم  نیمز  هک  دندوب  دقتعم  میدـق  نادنمـشناد  زا  ياهدـع  تسا [ كرحتم  وا  درگ 
زا بورغ  عوـلط و  و  دـنانکاس ، اـهنآ  و  اـهنآ ، اـب  تسا  نـیمز  كرحتم  ءازجا  تاـیذاحم  فـالتخا  ببـسب  ناـشبورغ  عوـلط و  ناـگراتس ،
هک دوب  هتخاس  یبالرطسا  عون  کی  هدوب و  نیمز  یعضو  تکرحب  دقتعم  يزجس  دیعـس  وبا  یمالـسا  هرود  نادنمـشناد  زا  تسین ؛ ناشدوخ 

نیمز تکرحب  زج  هک  دنکیم  ادیپ  نیقی  صخش  نآ  ندید  اب  دیوگیم ، بالرطـسالا ) ۀفرعم  یف  باعیتسالا  باتک ( رد  ینوریب  ناحیر  وبا 
رد تبـسن  لدـبت  لاوحا و  فالتخا  ورنیازا  و  هحفـص 17 ]) تشرـساناد  ربکا  همجرت  افـش  یـسانشناور  باتک  زا  لقن  دش ( عناق  ناوتیمن 
رد هک  رگید  تمـسق  اب  دـناوتیمن  دـشابیم ، کلف  اب  سامم  نآ  زا  یتمـسق  تسا ، کلف  نورد  رد  هک  نیمز  دـهدیم ؛ يور  کلف  عاضوا 

شتآ هب  لیدـبت  دـنکیم و  فیطل  مرگ و  لخلختم و  ار  نآ  کلف  عیرـس  تکرح  تسا  سامم  کلف  اب  نوچ  و  دـشاب ، هباـشم  تسا  طـسو 
. دیآیم دوجوب  اوه  هرک  رب  طیحم  شتآ  زا  ياهرک  هک  تسنیا  دیامنیم .

کیدزن هلعـش  تهج  نیا  هب  دوشیمن ، هدید  مشچ  اب  دشابیمن و  ینارون  و  تسا ، گنریب  صلاخ  شتآ  ای  يرـصنع  شتآ  دنتفگیم  امدـق 
يور رد  هک  شتآ  ياههلعش  لثم  دوشیم ، یئرم  ینارون و  دشاب  یکاخ  داوم  اب  طولخم  شتآ  رگا  یلو  دشاب ؛ اوه  هک  تسنیا  لثم  هلیتف  هب 

هک دنتسنادیم  بهش  ینامسآ و  ياهگنـس  ندش  لعتـشم  ار  شتآ  هرک  دوجو  لیلد  و  دیآیم ؛ دوجوب  قارتحا  لباق  داوم  نتخوس  زا  نیمز 
دید میهاوخ  مینک  هعجارم  دیدج  تئیه  ياهباتکب  رگا  دنوشیم [ شتآ  هب  لیحتـسم  هدـمآرد  لاعتـشا  لاحب  شتآ  هرک  هب  ندیـسر  زا  سپ 

نامسآ رد  ۀعفد  ینارون  ياهطقن  ابلاغ  هک  دومن  میهاوخ  هدهاشم  مینکفا ، رظن  یفاص  نامسآب  اهبش  نوچ  دنسیونیم : نینچ  بهـش  هب  عجار 
بهش دنیوگ . بهش  ار  هدنشخرد  طاقن  لیبق  نیا  دوشیم ؛ دیدپان  هیناث  هس  یلا  کی  زا  دعب  هداد ، ناکم  رییغت  مامت  تعرـسب  هدیـشخرد و 
لخاد دایز  تعرـس  اب  دـنیامنیم  یقالت  نیمز  وج  اب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  یماگنه  و  دـندرگیم ، باتفآ  رودـب  هک  دنتـسه  یکچوک  ماسجا 

و ددرگیم ، نشور  لعتـشم و  مسج  هجیتنلاب  هک  دوشیم  لیدـبت  يدایز  ترارحب  اوه  تمواقم  رثا  رد  هتـشگ و  نیمز  هرک  رب  طیحم  ياوه 
هحفص 115] يویه  پیترس  فیلأت  تئیه  باتک  ددرگیم ( دیدپان  دوش  جراخ  نیمز  وج  زا  نوچ 

رد هک  یئاهشتآ  دـندوب  دـقتعم  هتـسناد و  شتآ  رـصنع  یعیبط  ناکم  دـشابیم ، اوه  هرک  رب  طیحم  فرط  همه  زا  هک  ار  شتآ  هرک  امدـق 
هدـش دـعاصتم  دـسرب ، تسا  شتآ  هرک  هک  دوخ  یعیبـط  ناـکمب  هکنیا  يارب  دـیآیم ، دوجوب  قارتـحا  لـباق  داوم  نتخوـس  زا  نیمز  يور 

طوقس دنوش ، اهر  یعفترم  هطقن  زا  رگا  هدش ، لیکشت  یکاخ  داوم  زا  نوچ  خولک  گنس و  هک  روطنامه  دوریم ؛ نیمز  وج  هیلاع  تاقبطب 
. دنسرب تسا  نیمز  هرک  زکرم  هک  دوخ  یعیبط  ناکمب  دنراد  لیم  هدرک  ادیپ 

. دناهدرک اهثحب  نادنمشناد  نآ  یکشخ  هرابرد  یلو  تسین ، یکش  شتآ  یمرگ  رد  [ - 48]
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: دیوگیم یعیبط » عامس  نف  باتک « رد  یغورف  موحرم 
ار نآ  سیئرلا  خیـش  هک  دـنکیم  راهظا  ياهدـیقع  صوصخ ، نیا  رد  وطـسرا  و  تسا ، راوشد  شتابثا  و  تسین ، نایع  شتآ  یکـشخ  اـما  » 

رـصح دح و  رد  و  دریذپیمن ، دیدحت  رـصح و  شتآ  هک  دیامنیم  راهظا  نینچ  هرابنیا  رد  ار  دوخ  هدـیقع  و  دـنکیم ، درو  هتـشادن  لوبق 
یعیبط عضوم  ریغ  رد  ماسجا  هکنیا  زا  هتـشذگ  تسین ، صلاـخ  سوسحم  شتآ  اریز -- تسین ، سوسحم  شتآ  اـم  روظنم  شتآ  نتفریذـپن 

هاگن تسا  شتکرح  قفاوم  هک  ار  یلکش  نتخیر  تقو  رد  بآ  الثم  دنرادیم ؛ هاگن  تسا  اهنآ  تاکرح  قفاوم  هک  ار  یئاهلکـش  ناشدوخ ،
، تسین یکـش  تسا ، مرگ  شتآ  هکنیا  رد  میئوگب  هدروآرد و  سایق  زا  يوحنب  شتآ  یکـشخ  هرابرد  ار  دوخ  ناـیب  میناوتیم  و  درادیم ؛
زا سپ  تسا ، رت  هک  تسا  یمرگ  شتآ  رگا  تسا ؛ کـشخ  مرگ و  اـی  تـسا ، رت  هـک  تـسا  یمرگ  اـی  تـسین : نوریب  لاـح  ود  زا  رما  سپ 

راچان سپ  دـنکن ، رارف  رگید  زیح  هب  اوه  زیح  زا  شتآ  و  دـشاب ، اوه  ناکم  شناـکم  هک  دـیآیم  مزـال  تروص  نیا  رد  و  هدوب ، اوه  رهوج 
هک اریز  دـشاب ، اوه  تعیبط  زا  ریغ  شتعیبط  هک  دوشیمن  لیلد  اوه  زا  شتآ  نتفر  رتارف  هک  دـننک  داریا  رگا  و  تسا ؛ کشخ  مرگ و  شتآ 

یترارح هطـساوب  راخب  مرگ و  ياوه  نتفر  الاب  میئوگ  باوج  دـنوریم ، رتالاب  اوه  زا  هدـش ، مرگ  تسا  یبآ  هک  مه  راخب  هکلب  مرگ  ياوه 
، تسا شتآ  صوصخم  هک  تسه  اوه  زیح  قوف  يزیح  هکنیا  رب  تسا  لیلد  اهنآ  نتفر  الاب  نیمه  و  هدـش ، ضراع  اهنآب  شتآ  زا  هک  تسا 

الاب رگا  شتآ  و  دربب ، شدوخ  زیحب  دـهاوخیم  ار  هدـش  مرگ  بآ  اوه و  و  دراد ، صوصخم  ناـکم  و  تسا ، اوه  عبط  زا  ریغ  شتآ  عبط  و 
دـش نشور  نایب  نیا  زا  سپ  تسا ، اوه  زا  ریغ  شتآ  سپ  دراد ، قرف  اوه  ناکم  اب  شناکم  سپ  دراد ، ینیعم  دـح  اوهب  تبـسن  شنداتـسیا 

.« تسا کشخ  مرگ و  شتآ  هک 
ناـجیب و زا  مـعا  تادوـجوم ، هـیلک  رد  هـک  دریگیم ، ماـجنا  ترارح  هلیـسوب  تعیبـط  رد  یئایمیـش  تـالاعفنا  لـعف و  رتـشیب  (- 1 [ ) 49]
رد اصوصخم  ار  تالاعفنا  لعف و  نیا  و  دوشیم ، يدام  تالوحت  تارییغت و  و  رگیدکی ، اب  رـصانع  بیکرت  یگتخیمآ و  ثعاب  نارادـناج ،

لیدـبت یگتخپ  هب  یماخ  تلاح  زا  هک  تاجویم  ندیـسر  اـههدور و  هدـعم و  رد  اذـغ  مضه  ـالثم  مینکیم ، هدـهاشم  ناـهایگ  ناروناـج و 
. تسا هدوب  مولعم  میدق  يامکح  ناکشزپ و  رب  هلئسم  نیا  و  هریغ ، دباییم و 

ار نآ  تقر  و  هدـش ، اوه  طاسبنا  ثعاب  شتآ  ترارح  درک ، میهاوخ  دانتـسا  زین  نوفوب  هتفگب  هداد و  حرـش  ادـعب  هکيروطهب  (- 2 [ ) 50]
. دوشیم بیکرت  اهنآ  اب  هدرک  ادیپ  ذوفن  ماسجا  رد  تلاح  نیا  رد  و  دهدیم ؛ تسد  زا  ار  دوخ  یعاجترا  تیصاخ  هک  دناسریم  یئاجب 
شتآ اوه و  بآ و  كاخ و  ندش  بیکرت  نآ  هجیتن  هک  رصانع  لاعفنا  لعف و  داد  میهاوخ  حرـش  جازم  ثحبم  رد  هکيروطهب  (- 3 [ ) 51]

. دیآیم دوجوب  شتآ  اوه و  یمرگ  هلیسوب  بآ  كاخ و  يدرس  ندش  هتسکش  تلعب  تسا ، رگیدکی  اب 
داقتعا نآب  امدـق  هک  روطنآ  شتآ  تیهام  هب  عجار  مینادیم  مزال  مینک ، ماـمت  ار  شتآ  رـصنع  هب  طوبرم  ثحب  هکنیا  زا  لـبق  (- 4 [ ) 52]
فورعم فاشتکا  تیمها  لاح  نیع  رد  و  میدـق ، نادنمـشناد  یملع  تارظن  تیمها  یـسررب ، نیا  اریز  میئاـمن ، یـسررب  ارـصتخم  دنتـشاد ،

لاس رد  هیزاووال  مینادیم ، هکيروطهب  تسا -. مهم  بلاج و  ملع  خـیرات  رظن  زا  و  دزاسیم ، راکـشآ  ار  ماسجا  نتخوس  هرابرد  هیزاووـال 
هدام هک  اوه  نژیـسکا  اب  نآ  نبرک  دزوسیم  لاغز  هکیتقو  نیاربانب  نژیـسکا ؛ اب  ماسجا  ندش  بیکرت  ینعی  قارتحا ، هک  درک  تباث   1781

. دنامیم یقاب  لمع  نیا  رد  زین  رتسکاخ  یمک  رادقم  و  دنکیم ، کینبرک  زاگ  دیلوت  و  هدش ، بیکرت  تسا  قارتحا  یلصا 
هدـش و بهتلم  هک  لاـغذ  تارذ  زا  تستراـبع  دوشیم  رهاـظ  هدـیدپ  نیا  رد  هک  یـشتآ  هلعـش  و  تسا ، ترارح  دـیلوت  نتخوس  نیا  هجیتن 

قارتحا لباق  داوم  ریاس  لاغذ و  بوچ و  اـهنت  هن  هک  درک  تباـث  هیزاووـال  نینچمه  و  تسا ؛ هدـیدرگ  داـیز  هداـعلاقوف  نآ  ترارح  هجرد 
دیلوت يزلف  ياهدیسکا  هدش ، بیکرت  اوه  نژیـسکا  اب  ینعی  هتخوس ، میهد  ترارح  اوه  ترواجم  رد  زین  ار  تازلف  هاگره  هکلب  دنزوسیم ،

. دشابیم زلف  نزو  زا  شیب  هشیمه  يزلف  ياهدیسکا  نیا  نزو  و  دننکیم ،
زا يدئوس ، نادیمیش  لئش 1  دزاس ، راکـشآ  ار  نآ  تقیقح  هدرک و  ماسجا  نتخوس  هرابرد  یتاقیقحت  هیزاووال  هکنآ  زا  شیپ  لاس  تشه 

یسیلگنا نادیمیش  یلتـسیرپ 2  وا  زا  دـعب  لاس  کی  دروآ و  تسدـب  ار  نژیـسکا  مساتپ ، ود  تارتین  زنگنم و  ود  دیـسکایب  نداد  ترارح 
لئـش و نژیـسکا ، فشاک  تقیقح  رد  سپ  درک ؛ ادـیپ  زمرق  هویج  يرادـقم  نداد  ترارح  زا  ار  زاگ  نیمه  لئـش ، فشک  زا  عالطا  نودـب 
اب اـهنآ  ندـش  بیکرت  ینعی  ماـسجا  نتخوـس  هک  دنتـسنادیمن  دنمـشناد  ود  نیا  هک  تسا  اـجنیا  بلاـج  و  هیزاووـال ؛ هـن  دـندوب  یلتـسیرپ 

يارب هیزاووال  طسوت  تسا ، دیسآ  دلوم  يانعمب  هک  نژیـسکا  هملک  و  دوب ، هدیمان  هدننازوس  ياوه  طقف  ار  نژیـسکا  یلتـسیرپ  و  نژیـسکا ،
رد یسیلگنا  نادیمیش   ، Davy يود اهدعب  دراد ( دوجو  اهدیـسآ  مامت  رد  روبزم  زاگ  درکیم  روصت  هیزاووال  اریز  دـش ، عضو  زاگ  نیا 

نودب رلک  نژوردیئ و  زا  طقف   ( Hcl) کمن رهوج  الثم  اهنآ  زا  یضعب  و  هدوبن ، دوجوم  اهدیـسآ  مامت  رد  نژیـسکا  هک  درک  مولعم   1812
(. تسا هدش  تسرد  نژیسکا 

زا يروهـشم  ياهنادیعیبط  یتح  و  دـندوب ، اهنیا  زا  لبق  هک  ینادنمـشناد  و  یلتـسیرپ ، لئـش و  دـننام  هیزاووال  نامز  فورعم  ياهنادیمیش 
، بوچ ماسجا ( نتخوس  عقوم  رد  نوچ  و  دنتسنادیم ، رصانع  زا  یکی  زین  ار  شتآ  هدوب و  دقتعم  رصنع  راهچب  یگمه  هریغ ، نوفوب و  لیبق 

نیا رد  شتآ  مانب  ياهدام  دـنتفگیم  اذـل  دـنامیم ، یقاب  نآ  زا  رتسکاـخ  مک  یلیخ  رادـقم  تفریم و  نیب  زا  ارهاـظ  مسج  هریغ ) لاـغز و 
هک یماسجا  و  دـندیمانیم ، کیتسیژولف 3  ار  نآ  دوریم و  نیب  زا  هدـش  دـعاصتم  هلعـش  لکـشب  نتخوس  عقوم  رد  هک  دراد  دوجو  ماسجا 

دنتفگیم دنتخوسیم  رید  هک  يداوم  سکعب  دـناهدش و  هتخاس  صلاخ  کیتسیژولف  زا  دـندرکیم  لایخ  نبرک ، لثم  دـنتخوسیم  یبوخب 
. دنراد هدام  نیا  زا  رتمک 

هتفرگ و رارق  لاـغز  بوـچ و  رد  نآ  تارذ  تسا ، هدـننازوس  هکنیا  اـب  هنوـگچ  و  هدـش ، هتخاـس  زیچ  هـچ  زا  هـک  شتآ  تیهاـم  هـب  عـجار 
عقوـم رد  روـطچ  و  مینکیمن ، ساـسحا  نآ  رد  یترارح  میریگ  تسدـب - ار  لاـغز  بوـچ و  رگا  هکناـنچ  هـتفر ، نـیب  زا  نآ  یگدـننازوس 

نیب ینوگانوگ  ياهریـسفت  اهثحب و  دراد ، ماسجا  ریاس  اـب  یطباور  هچ  شتآ  و  دوشیم ، رهاـظ  ترارح  اـب  مأوت  هلعـش  تروصب  نتخوس 
: مینکیم رکذ  ار  نآ  زا  یلامجا  هک  تسا  هتشاد  جاور  نادنمشناد 

: دسیونیم یعیبط  خیرات  باتک  لوا  دلج  هحفص 514  رد  نوفوب 
هب شتآ  ندیـسر  زا  سپ  اریز  تسا ، هدـیدرگن  مولعم  زین  داوم  ریاـس  اـب  شطباور  و  هدـشن ، هتخانـش  هجو  چـیهب  شتآ  تیهاـم  تعیبط و  » 

یعطق جـیاتن  هدوب و  لوهجم  دریگیم  ماجنا  شتآ  اب  هک  یلامعا  نیاربانب  دریگیم ؛ زیچ  هچ  دـهدیم و  اهنآب  زیچ  هچ  تسین  مولعم  ماسجا 
يدام یمـسج  نوچ  هک  درک  میهاوخ  هظحالم  میهد  رارق  هعلاطم  دروم  هتاذ  دح  یف  ار  شتآ  رگا  یلو  تسا ؛ هدـشن  هتفرگ  نآ  زا  نونکات 
نیزو ماسجا  ریاس  دـننام  نیاربانب  دراد  نزو  زین  نآ  مک  رادـقم  یتح  دـشابیم ، داوم  همه  زا  رتکبـس  هچرگا  تسا ، نزو  ياراد  دـشابیم ،

یماسجا درادـن . یبیکرت  لیم  زین  داوم  زا  یخرب  اب  و  رتمک ، اهیـضعب  اب  و  رتشیب ، اهیـضعب  اـب  یهتنم  دراد ، رگید  ماـسجا  اـب  یبیکرت  لـیم 
يواسم تدمب  نیعم و  نازیمب  ار  شتآ  رگا  تسا . دایز  شتآ  اب  شیبیکرت  لیم  دوشیم ، رتنیگنـس  نداد  ترارح  زا  سپ  هک  برـس  دننام 

اب ناشیبیکرت  لیم  هک  دنتـسه  یئاهنآ  دنوشیم ، رتنیگنـس  حضاو  روطب  هک  يور  علق و  برـس و  دـننام  یماسجا  میناسرب ، فلتخم  ماسجاب 
شتآ اب  اهنآ  یبیکرت  لیم  دوشیمن ، هفاضا  نادـنچ  ناـشنزو  هک  رگید  تازلف  یـضعب  سم و  نهآ و  دـننام  یماـسجا  و  تسا ؛ رتشیب  شتآ 

.« دنرادن شتآ  اب  یبیکرت  لیم  دنامیم  تباث  ناشنزو  سیلکت  ترارح و  رثا  رد  هک  هرقن  الط و  دننام  یماسجا  و  تسا ؛ رتمک 
لیم یمک  یـشیب و  بسحرب  هک  دـیآیم ، تسدـب  اهنآ  دیـسکا  هدـش ، بیکرت  تازلف  اـب  اوه  نژیـسکا  لاـمعا ، نیا  رد  هک  مینادیم  زورما 
اهنآ دیـسکا  دنرادن ، نژیـسکا  اب  یبیکرت  لیم  هک  هرقن  الط و  دـننام  یتازلف  و  دـنریگیم ، دوخب  نژیـسکا  فلتخم  ریداقمب  تازلف  یبیکرت ،

« تازلف اب  نژیـسکا  یبیکرت  لیم  نیـشناج « ار  تازلف » اب  شتآ  یبیکرت  لیم  نامز « نآ  نادنمـشناد  ریاس  نوفوب و  نیاربانب  دیآیمن ؛ تسدب 
. دندوب هداد  رارق 

تباث و برس ، رد  شتآ  ءازجا  هک  ینعم  نیاب  هدمآ ، دوجوب  شتآ  اب  برس  بیکرت  زا  هک  تسا  یمسج  برس  دیسکا  نوفوب ، هدیقعب  سپ 
. مینکیم هعجارم  تسا  هتشون  باتک  نتم  رد  هک  یبلاطمب  دریگیم ، ماجنا  لمع  نیا  هنوگچ  مینادب  هکنیا  يارب  و  تسا ؛ هدیدرگ  رقتسم 

یتنس بط  يرظن  ینابم  www.Ghaemiyeh.comلوصا و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 58زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


: دسیونیم نینچ  دنکیم  شتآ ) اوه و  بآ ، كاخ ، رصنع ( راهچ  هب  هراشا  هکنیا  زا  سپ  نوفوب 
داوم تسا ، بلاغ  اهنآ  رد  بآ  كاـخ و  هک  یماـسجا  دـشابیم . دوجوم  ماـسجا  هیلک  بیکرت  رد  شیبومک ، رادـقمب  رـصنع  راـهچ  نیا  » 

ار قارتـحا  لـباق  داوم  دراد ، هبلغ  شتآ  اوـه و  اـهنآ  رد  هک -- یماـسجا  و  دـنوشیم ، رارف  ترارح  رثا  رد  یلو  هدوب 1 ، یتباث  فتاـکتم و 
مامتب تسا  نکمم  دنشابیم  رارف  ود  ره  هک  شتآ  اوه و  هنوگچ  مینادب  هک  تسنیا  تسه  اجنیا  رد  هک  یگرزب  لاکـشا  دنهدیم . لیکـشت 

اوه و يدایز  رادقم  قارتحا ، لباق  داوم  رد  اهنت  هن  هک  تسنیا  يارب  ماسجا ، هیلک  میتفگ  هکنیا  دندرگ . اهنآ  هلکشتم  ءزج  هدیبسچ و  ماسجا 
اوه دنشابیم ، رادیاپ  رایـسب  قارتحا و  لباق  ریغ  هک  یماسجا  یلو  دنراد ، دوجو  رـصنع  ود  نیا  زین  داوم  ریاس  رد  هکلب  تسا  دوجوم  شتآ 

اب هک  دـشابیم  شتآ  اوه و  زا  یطولخم  تقیقح  رد  کـیتسیژولف  فورعم  هداـم  دـناهدومن . لـصتم  دوـخب  مکحم  یلیخ  روـطب  ار  شتآ  و 
. تسا هدش  هتخیمآ  فلتخم  ماسجا 

ردـقنآ اوه  دـیدش  ترارح  رد  هک  دـهدیم  ناشن  هبرجت  و  دربیم ، نیب  زا  ار  نآ  یعاجترا  تلاح  دـسرب  اوهب  هکیتقو  شتآ  هک  مینادیم 
لخاد دبـسچب و  ماسجاب  یتباث  لکـشب  تمواقم  نودـب  دـناوتیم  لاح  نیا  رد  و  هداد ، تسد  زا  ار  دوخ  یعاجترا  تلاح  هک  دوشیم  قیقر 
ثحب رد  یناجرج  ار  بلطم  نیا  و  دوشیم ( اهنآ  هلکـشتم  ءزج  هدرک  ادـیپ  ذوفن  ماـسجا  رد  شتآ  هلیـسوب  اوه  سپ  دوش  اـهنآ  بیکرت  رد 

هک تسا  یئاوه  زا  ریغ  هدش ، ماسجا  بیکرت  رد  لخاد  هتفای و  تلاح  رییغت  ياوه  نیا  هک  تسناد  دیاب  انمـض  تسا ) هتفگ  شتآ  هب  طوبرم 
هدرک ظفح  ار  دوخ  یلـصا  تیـصاخ  تعیبط و  اهنآ ، جرف  لـلخ و  رد  و  هتـشاد ، دوجو  رـشتنم  هدـنکارپ و  تروصب  ماـسجا  زا  يرایـسب  رد 

، دـشابیم لـصتم  ماـسجاب  فیعـض  یلیخ  روطب  نیا  رب  هوـالع  و  بیکرت ، هن  تسا  طولخم  تلاـحب  اوـه  ریخا  تروـص  نیا  رد  اریز  تسا ،
.« درک ادج  ار  نآ  ناوتیمن  هجو  چیهب  یهاگ  هک  تسا  هدش  ماسجا  تارذ  ءزج  يروطب  یبیکرت  ياوه  هکیتروصرد 

کـشخ مرگ و  شتآ  تعیبط  رت و  مرگ و  اوه  تعیبط  رت ، درـس و  بآ  تعیبط  کشخ ، درـس و  كاخ  تعیبط  دنیوگیم  الثم  (- 1 [ ) 53]
. تسا

. تسا یکشخ  دض  يرت  يدرس و  دض  یمرگ  (- 2 [ ) 54]
دنرگیدکی هباشم  رصانع  ءازجا  هیلک  ینعی  (- 3 [ ) 55]

الثم تسا ، لعاف ) ای  هدننکرثا ( يدرس  یمرگ و  تیفیک  ود  طقف  دشاب ، یکشخ  يرت و  يدرس و  یمرگ و  هک  تیفیک  راهچ  زا  (- 4 [ ) 56]
هدوزفا نآ  لوط  رب  میهد  ترارح  ار  ینهآ  هلیم  رگا  و  دـیامنیم ، راـخبب  لیدـبت  سپـس  غاد و  ار  بآ  هدرک و  بوذ  ار  خـی  شتآ  ترارح 
ناتـسمز لـصف  رد  هدـش و  بآ  داـمجنا  ثعاـب  تدورب  هک  مینیبیم  سوسحم  روـطب  اریز  دراد ، رثا  تاـنئاک  رد  امرـس  نینچمه  ددرگیم ؛

تیفیک ود  هک  ندوب ) لایس  دماج و  رگید  ترابعب  و  يرت ( یکـشخ و  یلو  تسا ؛ دوهـشم  همه  رب  دوشیم  ادیپ  اوه  يامرـس  زا  هک  يراثآ 
، دنریگیم رارق  تدورب  ترارح و  ریثأت  تحت  ناشدوخ  هکلب  دنوش ، اهنآ  رییغت  ثعاب  دنناوتیمن  هتشادن و  ماسجا  رد  يریثأت  دنتسه  رگید 

دناوتیمن نهآ  ندوب  دماج  هکیتروصرد  دنک ، عیام  دـناوتیم  ار  نآ  هدرک و  بلـس  نهآ  زا  ار  ندوب  دـماج  الثم ، ترارح  هک  ینعم  نیاب 
. دنلعفنم یکشخ  يرت و  دنلعاف و  يدرس  یمرگ و  هک  دنیوگیم  تهج  نیا  هب  دشاب ، ماسجا  رد  يرثا  أشنم 

(: دوش هعجارم  نآ  همجرت  هحفص 729  هب  دیوگیم ( یعیبط ) عامس  نف  افش ( باتک  رد  انیس  نبا 
ینعی اهنآ  ياتود  هک  تسا  راهچ  دنتـسه ) مدقم  رگید  تایفیک  رب  دنوشیم و  كرد  سمل  سح  اب  هک  یتایفیک  یلوا ( سوملم  تایفیک  » 

دنفلتخم هک  ار  یماسجا  هک  تسنآ  یمرگ  دنیوگیم  دننکیم و  فیرعت  ناشلعفب  ار  اهنآ  ندوب ، لعاف  هطـساوب  دـنلعاف و  يدرـس  یمرگ و 
ریغ هباشتم و  ماسجا  هک  تسنآ  يدرـس  تسا و  شتآ  تیـصاخ  نیا  دنکیم و  عمج  مهاب  دنهباشتم  هک  ار  یماسجا  دنکیم و  ادـج  مه  زا 

هطـساوب دـنلعفنم و  یکـشخ  يرت و  ینعی  تیفیک  راهچ  نیا  زا  رگید  تیفیک  ود  تسبآ و  تیـصاخ  نیا  دـنکیم و  عمج  مهاـب  ار  هباـشتم 
یمسج لکش  دوشیم و  روصحم  یناسآب  مسج  وا  هطساوب  هک  تسا  یتیفیک  يرت  دنیوگیم  دوشیم و  ناشلاعفناب  ناشفیرعت  ندوب  لعفنم 

لایس ای  عیام  مسج  زا  کیزیف  ياهباتک  رد  زورما  هک  تسا  یفیرعت  دنکیم ( لکـش  كرت  مه  يدوزب  دریذپیم و  دراد  هطاحا  وا  رب  هک  ار 
دنکیم و لکـش  لوبق  يراوشدـب  شدوخ  ریغ  زا  دوشیم و  روصحم  يراوشدـب  مسج  وا  هطـساوب  هک  تسا  یتیفیک  یکـشخ  و  دـننکیم )

ساـمت هطـساوب  رت  مسج  ود  هک  تسورنیازا  و  زورما ) کـیزیف  ياـهباتک  رد  دـماج  مسج  فـیرعت  دـنکیم ( كرت  ار  نآ  مه  يراوشدـب 
اهنآ یگتـسویپ  هکنیا  ات  تسا  نکمم  ریغ  هکلب  راوشد  ناشندـش -- ادـج  تسا  طوفحم  ناشـسامت  هکیتقو  ات  دنبـسچییم و  مهب  یناـسآب 
مرگ هچرگا  دنناوخیم  لعفنم  ار  مود  تیفیک  ود  لعاف و  ار  لوا  تیفیک  ود  ورنیازا  تسنیا و  فالخب  کشخ  مسج  دوش و  ادج  یناسآب 

مه دنکیم و  لعف  يرگید  رد  مه  کشخ  رت و  زا  کیره  نینچمه  دوشیم و  مه  لعفنم  وا  زا  دـنکیم و  لعف  يرگید  رد  کیره  درـس  و 
اما دنکیمن  ریثأت  درس  مرگ و  رد  کشخ  رت و  هک  دوشیم  هدید  دنجنسب  کشخ  رتب و  ار  درـس  مرگ و  نوچ  نکیل  دوشیم و  لعفنم  وا  زا 

.« دنکیم ریثأت  کشخ  رت و  رد  درس  مرگ و 
1383 لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگـشناد  دلج ، 1 یتنـس ، بط  يرظن  ینابم  لوصا و  نسح ، نب  لیعامـسا  یناجرج ، [ 57]

ه.ش.
رد شتآ  ترارح  الثم  تسا ، هدـنریذپ  رثا  هدام  هدـننکرثا و  تیفیک  دـشابیم . يرهوگ ) ياهدام ( تیفیک و  ياراد  رـصنع  ره  (- 1 [ ) 58]

.« دنکیم راخبب  لیدبت  ار  نآ  هدرک  رثا  بآ  رهوگ  ای  هدام 
: میناوخیم نینچ  تمسق  نیا  حیضوت  يارب  یعیبط » عامس  همجرت « هحفص 697  رد 

ای تعیبط  ار  نآ  هک  ناشتروص ( ببـسب  اهنآ  زا  مادـکره  دـننکیم و  لعف  یـضعب  رد  یـضعب  دـننک  تاقالم  مهاب  نوچ  يرـصنع  ماسجا  » 
.« دباییم یگدوسرف  يدنک و  شنهآ  دنکیم و  لعف  شیزیت  ریشمش  هکنانچ  لعفنم  هدام  ببسب  تسا و  لعاف  دنیوگ ) زین  تیفیک 

. دریگیم تروص  اهنآ  داضتم  ياوق  هلیسوب  يرصنع  مسج  ود  جازتما  ای  بیکرت  (- 2 [ ) 59]
. دنیامنیم ریثأت  رگیدکی  رد  زین  یکشخ  يرت و  رگید  فرط  زا  و  هدرک ، ریثأت  رگیدکی  رد  دندض  ود  هک  يدرس  یمرگ و  فرط  کی  زا 
نیا رد  دـنازوسیم ، ار  نآ  دـسرب  بوچب  نوچ  شتآ  هکنیا  لثم  دزاـسیم ، دوخ  عون  زا  ار  وا  دـنک  هبلغ  يرگید  رب  یکی  رگا  (- 3 [ ) 60]

. دش نئاک  شتآ  دساف و  بوچ  دنیوگ  تروص 
. دوش هعجارم  اجنآب  دش  ثحب  جازم  شیادیپ  یگنوگچب  عجار  راتفگ  نیا  همدقم  رد  (- 4 [ ) 61]

هتفای و لیکشت  یهباشم  ءازجا  زا  اهنآ  زا  مادکره  هک  دنشابیم  بصع  ناوختـسا و  تسوپ و  تشوگ و  دننام  ناسکی  ءاهمادنا  (- 1 [ ) 62]
. دنراد ینونک  بط  رد  ار  تفاب  مکح 

اـههرفح و ياراد  ناوختـسا  هتفر و  لـیلحتب  ناوختـسا  کیـسلاک ) يرت  تافـسف  یندـعم ( حـالما  هـک  تسیتروـص  رد  نـیا  و  (- 1 [ ) 63]
هک یلاـح  نینچ  رد  دوشیم . هدـید  یـسالاموئتسا  رد  هکناـنچ  ددرگ ، یناوختـسا  تفاـب  نیـشناج  دـیدج  ینوـخ  قورع  هدـش ، یئاـهارجم 

. تسا هدش  لیدبت  يرتب  یکشخ  زا  ناوختسا  جازم  دنتفگیم ، امدق  دریگیمارف  ار  ناوختسا  مظعا  تمسق  تبوطر 
دناسریم و ندب  مامتب  تبـسن  ار  وضع  ره  ریثأت  هجیتنلاب  ءاضعا و  ریاس  اب  ار  ندـب  ءاضعا  زا  کیره  یگتـسویپ  هک  هلئـسم  نیا  (- 2 [ ) 64]

. تسا هدوب  مولعم  میدق  ناکشزپ  رب  هدیسر  توبث  هب  الماک  يژولویزیف  رد  هزورما 
دح نآ  زا  رگا  تسا ؛ کـیژول  ویزیف - یعیبـط و  هک  دراد  ینیعم  نازیم  عضو و  کـی  درف  ره  رد  دـبک  يزاسدـنق  لـمع  ـالثم  (- 3 [ ) 65]

دیدـج بـط  بـتک  رد  تیعــضو  نـیا  و  دـنکیم ، راـک  يداـع  زا  رتداـیز  شدـبک  صخــش  نآ  دـنیوگ  دوـش ، يداـع  زا  رتـشیب  ددرگب و 
دیدج بط  بتک  رد  و  دنکیم ، راک  رتمک  صخـش  نآ  دبک  دنیوگ  دوش  يداع  زا  رتمک  رگا  و  هدـش ، هدـیمان   ( Hyperhepatie) مانب

رگا و  تسا ، لدتعم  شجازم  دنکیم  راک  یلومعم  دـح  یعیبط و  نازیمب  دـبک  هکیتقو  ات  نیاربانب  تسا ؛ هدـش  دای   ( Anbepatie) مانب
. دوشیم جراخ  لادتعا  زا  دنک  راک  رتشیب  ای  رتمک 

نوخ و دنق  رادـقم  دایدزا  ثعاب  دـیئوریت  نومروه  حـشرت  الثم  تسا ، لوبق  دروم  زین  زورما  بط  رد  ندـب  ءاضعا  یلمع  داضت  (- 4 [ ) 66]
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لیبق نیمه  هجیتـن  تقیقح  رد  دراد ، دوجو  ندـب  رد  هک  یلادـتعا  و  دوشیم ، نوخ  دـنق  راـیع  ناـصقن  ثعاـب  هدـعملازول  نومروه  حـشرت 
. تسا هدوب  هیضق  نیمه  ابیرقت  اهنآ  روظنم  دشیم ، هتفگ  هلئسم  نیاب  هیبش  میدق  بط  رد  هچنآ  تسا ؛ اهداضت 

. تسا رشب  دارفا  جازم  روظنم  (- 1 [ ) 67]
. دشابیم ناویح  تابن و  دامج و  جازم  روظنم  (- 2 [ ) 68]

. دننک سایق  رشب  دارفا  رگید  اب  ار  رشب  دارفا  زا  درف  کی  جازم  هک  تسنیا  روظنم  (- 3 [ ) 69]
؛ دـنیامن سایق  دـشابیم  رگید  يوج  ینیمز و  طیارـش  اوهوبآ و  ياراد  هک  رگید  میلقا  مدرم  جازم  اب  ار  میلقا  ره  مدرم  جازم  (- 1 [ ) 70]

دننکیم یندب  ياهراک  هک  یناسک  فلتخم ( لغاشم  نز و  درم و  سنج  نینچمه  دننک ؛ سایق  كرت  دارفا  جازم  اب  ار  دنه  مدرم  جازم  الثم 
جازم ياراد  فنـص  ره  دارفا  و  دنهدیم ، لیکـشت  ار  فلتخم  فانـصا  نادنمـشناد ) دننام  دـنراد  يرکف  لغاشم  هک  یناسک  رگنهآ و  لثم 

. دشابیم دوخب  صوصخم 
رد نز  درم و  نیب  الثم  فنـص ، ود  دارفا  نیب  اـجنیا  رد  و  تسا ، حرطم  رـشب  دارفا  هیلک  ياـهجازم  نیب  فـالتخا  اـجنآ  رد  اریز  (- 2 [ ) 71]

. هقطنم کی  رد  نالاسگرزب  ناکدوک و  نیب  ای  هقطنم ؛ کی 
. رگیدکی اب  ار  نانز  زا  نت  دص  ای  دنیامن  هسیاقم  رگیدکی  اب  ار  هقطنم  کی  نس  مه  نادرم  زا  نت  دص  جازم  الثم  (- 3 [ ) 72]

نامه زا  رگید  درف  کی  جازم  اب  ار  فنـص  کی  زا  صوصخب  درف  کی  جازم  اریز  دسریم  تیدودـحم  يالعا  دـحب  اجنیا  رد  (- 4 [ ) 73]
. دنکیم هسیاقم  فنص 

هعـشا ندیبات  ناسکی  ار  نآ  تلع  دنتـسنادیم و  قطانم  ریاس  مدرم  جازم  زا  رتلدتعم  ار  اوتـسا  طخ  مدرم  جازم  امدق  زا  یعمج  (- 1 [ ) 74]
اوتسا طخ  هقطنم  مدرم  جازم  میدق  نادنمشناد  زا  يرایسب  یلو  دندرکیم ، رکذ  اوتـسا  طخ  طاقن  مامت  رد  بش  زور و  يواست  دیـشروخ و 

نآ هزورما  عقاو و  لامـش  بطق  اوتـسا و  طخ  نیب  هک  ار  مراهچ  میلقا  نامدرم  جازم  هتـسنادن و  رتلدتعم  هقطنم  نیا  دیدش  يامرگ  تلعب  ار 
. دنتسنادیم رتکیدزن  لادتعاب  دنیوگ  هلدتعم  هقطنم  ار 

. تسا رتلدتعم  همه  زا  رشب  دارفا  مومع  نیب  رد  صخش  نیا  جازم  و  (- 2 [ ) 75]
. تسا هبابس  ای  هراشا  تشگنا  (- 3 [ ) 76]

. تسا یکرچ  ریغ  مخز  تحارج  (- 4 [ ) 77]
. تسا یکرچ  مخز  شیر  (- 5 [ ) 78]

ترارح هجرد  فالتخا  دـشابیم  ترارح  تاجرد  نییعت  يارب  تلآ  نیرتساسح  هک  کیرتکلاومرت  ياهنزوس  هلیـسوب  هزورما  (- 1 [ ) 79]
فرط ینار  دـیرو  رد  ار  يرگید  فرط و  کی  ینار  نایرـش  رد  ار  روبزم  ياهنزوس  زا  یکی  الثم  دـناهدرک ، نییعت  ار  ندـب  هفلتخم  ءاـضعا 
سمل اب  میدق  ناکـشزپ  ار  شیامزآ  نیمه  تسا  يدیرو  نوخ  زا  رتمرگ  هجرد  مین  ینایرـش  نوخ  هک  دناهدرک  هظحالم  هداد و  رارق  رگید 

دنتسنادیم ندب  ءاضعا  نیرتمرگ  ار  بلق  امدق  یلو  دناهتفای ، يدیرو  نوخ  زا  رتمرگ  ار  ینایرـش  نوخ  هدروآ و  لمعب  تشگنا  رـس  تسوپ 
زا هک  ینوخ  اریز  تسا  زیچان  دبک  بلق و  نیب  ترارح  تاجرد  فالتخا  هک  دنامن  هتفگان  دننادیم ، رتمرگ  ار  دـبک  هزورما  هکیتروصرد 

لخاد فوجا  دیرو  هلیـسوب  هلـصافالب  نوخ  نیا  تسنوخ و  نیرتمرگ  دبک  تیلاعف  تلعب  دوشیم  جراخ  يدـبک  قوف  دـیرو  هلیـسوب  دـبک 
دبک ترارح  هجردـب  کیدزن  یلیخ  شترارح  هجرد  یپ  رد  یپ  تاضابقنا  تلعب  مه  نوخ و  نیا  يامرگ  تلعب  بلق  دوشیم ؛ تسار  بلق 

. تسا سوسحمان  اهنآ  فالتخا  هکيروطهب  دشابیم 
. تسا  Ligament (- 1 [ ) 80]

. تسا  Tendon (- 2 [ ) 81]
. دشابیم  Aponevrose (- 3 [ ) 82]

 ( Desgrez فیلأت یبط  یمیش  تسبآ ( رد 100   95 ياراد 8 / فنل  ای  مغلب  (- 4 [ ) 83]
. تسبآ رد 100  ياراد 1 ر 79  نوخ  (- 5 [ ) 84]

. دوشیم مک  بیترتب  زغم  نوخ و  مغلب و  رد  يرت  مینیبیم  هکيروطهب  تسبآ و  رد 100  ياراد 75  زغم  (- 6 [ ) 85]
 . Quantite de chaleur (- 1 [ ) 86]

و دربب ، الاب  هجرد  کی  هزادـناب  ار  هجرد  بآ 15  رتیل  کی  ترارح  هجرد  دـناوتیم  هک  تسا  یترارح  رادـقم  گرزب  يرلاک  (- 2 [ ) 87]
. دربب الاب  هجرد  کی  ار  هجرد  بآ 15  بعکم  رتم  یتناس  کی  ترارح  هجرد  دناوتیم  هک  تسا  یترارح  رادقم  کچوک  يرلاک 

 Intensite de chaleur (- 3 [ ) 88]
ترارح هجرد  و  هجرد ) رفـص  باذـم ( خـی  ترارح  هجرد  نیب  ترارح  هجرد  فالتخا  مدـص  کی  دارگیتناس ، هجرد  کـی  (- 4 [ ) 89]

. دشابیم هویج  رتمیلیم  راشف 760  رد  هجرد ) دص  شوج ( بآ 
 . Homeothermes (- 5 [ ) 90]

 Neutralite thermique (- 1 [ ) 91]
، تسا رارقرب  میمـص  طابترا  کیتاپمـساراپ  کیتاپمـس و  باـصعا  یلخاد و  حـشرتم  ددـغ  نیب  نوچ  هک  تسناد  دـیاب  انمـض  (- 1 [ ) 92]

هطوبرم ددغ  رب  زین  روبزم  باصعا  زا  مادکره  کیرحت  و  هدش ، عقاو  رثؤم  هطوبرم  باصعا  رب  روبزم  ددغ  زا  کیره  کیرحت  هکيروطهب 
کیتاپمـس و باـصعا  رد  یکیرحت  لـمع  فعـض  تدـش و  ثعاـب  ددـغ  نـیا  حـشرت  فعــض  تدـش و  تـهج  نـیا  هـب  دـیامنیم ، ریثأـت 
Parو Sympathicotonie مئالع اـب  اـبلاغ  جازم  يدرـس  یمرگ و  ینعی  يدـیئوریترپیه  مئـالع  نیارباـنب  و  ددرگیم ، کیتاپمـساراپ 

زارتحا هطساوب  هک  دشابیم  رایسب  ریسفت  ثحب و  لباق  تاکن  اجنیا  رد  یلو  تسا ، هارمه   Vagotonie) ای  ) asympathicotonie

. میئامنیم رظنفرص  نآ  رکذ  زا  بلطم  بانطا  زا 
 Sezary) فیلأت هحفص 233 ( یلخاد » حشرتم  ددغ  ياهیرامیب  باتک « (- 1 [ ) 93]

هحفص 19. دلج 1  ددغلا » ملع  باتک « (- 2 [ ) 94]
هحفص 453  Launoy فیلأت يژولویزیف  (- 1 [ ) 95]

 Houssay (- 1 [ ) 96]
 Soula (- 2 [ ) 97]

. تسا هدش  فیلأت  يرمق  يرجه  لاسب 1185  باتک  نیا  يولع . نیسح  دمحم  فیلأت  (- 1 [ ) 98]
، هدوب دوجوم  یئاذغ  داوم  زا  يرایسب  رد  هوقلاب  هک  تسا  یکـشخ  يرت و  يدرـس و  یمرگ و  تیفیک  راهچ  تیفیک ، زا  روظنم  (- 2 [ ) 99]

. دنکیم ترارح  داجیا  ندب  رد  تسا  هوقلاب  مرگ  هک  یئاذغ  الثم  دنروآیم ، دوجوب  ار  روبزم  تایفیک  ندبب ، دورو  زا  سپ  اهاذغ  نیا  و 
زکارم هک  دوش  تفاـی  یئاذـغ  هک  تسنیا  زورما  یملع  تاحالطـصا  اـب  دوـشن ) ریغتم  رثأـتم و  نآ  زا  ندـب  هلمج ( زا  روـظنم  (- 3 [ ) 100]

يرت يدرس - یمرگ - داجیا  ندب  رد  هک  تسنیا  ددرگن ) دوخ  یلصا  جازم  زا  ندب  هلمج ( زا  دوصقم  و  دنکن ؛ کیرحت  ار  يددغ  یبصع -
. دنکن یکشخ  و 

. دیآیم دوجوب  اهاذغ  مضه  زا  سپ  لمع  نیا  و  (- 4 [ ) 101]
. دش دهاوخ  ثحب  ادعب  طالخا  هب  عجار  (- 5 [ ) 102]

دیلوت قـلطم  ياذـغ  زا  هک  یترارح  دوریم ، لـیلحتب  تقیقح  رد  هدـش و  عـفد  ندـب  زا  عشعـشت  هلیـسوب  ترارح  هچنآ  ینعی  (- 6 [ ) 103]
. دریگیم ار  نآ  ياج  دوشیم 
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، دنکیم قیبطت  تسا  لومعم  بط  رد  هزورما  هک  لازاب  مسیلباتم  حالطصا  اب  تسرد  امدق  رظن  زا  ندب ) یلصا  یمرگ  موهفم ( (- 7 [ ) 104]
. دشابیم قبطنم   ( Extra -chaleur) یفاضا ترارح  اب  الماک  ندب ) یلصا  یمرگ  زا  هدایز  یمرگ  ینعم ( و 

. دیامن یکشخ  يرت و  يدرس - یمرگ - لیبق  زا  یتایفیک  داجیا  ندبب  دورو  زا  سپ  ینعی  (- 1 [ ) 105]
دروم یمرگ  رد  رییغت  رگا  دشابیم ؛ یکشخ ) يرت و  يدرس  یمرگ  هناگراهچ ( تایفیک  رد  رییغت  ندب ) رد  يریغت  زا ( روظنم  (- 2 [ ) 106]

ترارح رب  دئاز  دیامنیم  دـیلوت  ندـب  رد  یترارح  هدومن و  زین  یفیک  ریثأت  یمک ، ریثأت  رب  هوالع  یئاذـغ  هدام  هک  میئوگب  دـیاب  دـشاب  رظن 
. دشابیم یئاذغ » داوم  صوصخم  کیمانید  رثا  نامه « نیا  دربیم و  الاب  ار  لازاب  مسیلباتم  هزورما  حالطصاب  و  يزیرغ ،

 Basedow (- 1 [ ) 107]
 Myxoedeme (- 2 [ ) 108]

. دوش هعجارم  هحفص 189  دلج 1  ددغلا » ملع  باتک « هب  (- 3 [ ) 109]
 Echanges (- 4 [ ) 110]

 Thermophobie (- 5 [ ) 111]
نیئاپ زین  هجرد  ات 35  صاخـشا  نیا  ندب  ترارح  هجرد  دسیونیم  یلخاد ) حـشرتم  ددـغ  ياهیرامیب  باتک ( رد   Sezary (- 6 [ ) 112]

. دنشوپیم دایز  سابل  هتشاد  تیاکش  امرس  زا  مه  ناتسبات  لصف  رد  یتح  هوالعب  هدمآ و 
هحفص 200 دلج 1  ددغلا  ملع  باتک  (- 7 [ ) 113]

تالالتخا اب  ضارما  طابترا  ینعی  ظاحل ، نیمه  زا  طقف  یناسنا  ضارمالا  ملع  هک  دیایب  يرـصع  ام ، نامز  زا  سپ  تسین  رود  (- 1 [ ) 114]
هحفص 168) دلج 3  ددغلا  ملع  دوش ( عقاو  هعلاطم  دروم  دشاب و  رابتعا  طانم  یلخاد ، حشرتم  ددغ 

هدننکمرگ ینعی  (- 1 [ ) 115]
هریخذ لیسناتپ و  يژرنا  روطب  ینعی  (- 2 [ ) 116]

اهدامض (- 3 [ ) 117]
اهیندیلام (- 4 [ ) 118]

. صوصخم ياهمامح  (- 5 [ ) 119]
هحفص 215 دلج 2  نایزوتاک  رتکد  يژولویزیف  (- 1 [ ) 120]

 E ?tats emotifs (- 1 [ ) 121]
هحفص 229. دلج 2  نایزوتاک  رتکد  يژولویزیف  (- 2 [ ) 122]

. دش دهاوخ  فلت  ناویح  ناسنا و  دسرب  طارفا  دحب  رگا  اریز  (- 1 [ ) 123]
. هدش فیلأت  انیس  نبا  زا  لبق  لاس  دصکی  هک  يزاوها  یسوجم  سابع  نب  یلع  فیلأت  (- 2 [ ) 124]

هحفص 239 دلج 2  نایزوتاک  رتکد  يژولویزیف  (- 1 [ ) 125]
 Tonus (- 1 [ ) 126]

هحفص 227 دلج 2  نایزوتاک  یلع  رتکد  فیلأت  يژولویزیف  (- 1 [ ) 127]
(- 1 [ ) 128]
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 . Adolph (- 1 [ ) 129]

هحفص 679 دلج 1  هسوه  يژولویزیف  يوسنارف  همجرت  (- 2 [ ) 130]
 Intoxication hydrique (- 1 [ ) 131]

 Asthenie (- 2 [ ) 132]
 Salivation (- 3 [ ) 133]

 Trembbement (- 4 [ ) 134]
 Convulsion (- 5 [ ) 135]

 peurچSt (- 6 [ ) 136]
 Oedeme cerebrale (- 7 [ ) 137]

دلج 1 ص 687 هسوه  يژولویزیف  (- 1 [ ) 138]
 Liquide interstitielle (- 1 [ ) 139]

 Tubes contournes (- 2 [ ) 140]
 Infiltration d ,aspect mucoide (- 3 [ ) 141]

 Myxoedeme (- 4 [ ) 142]
(. هسنارف همجرت  هحفص 684 ( دلج 1  هسوه  يژولویزیف  (- 1 [ ) 143]
هحفص 687 يوسنارف  همجرت  دلج 1  هسوه  يژولویزیف  (- 2 [ ) 144]

يروایلوپ رد  تهج  نیا  هب  و  دوشیم ، لوب  زا  بآ  عفد  عنام  اصوصخم  هدرک و  مک  ار  لوب  عفد  زیفوپیه  یفلخ  چاق  هراـصع  (- 1 [ ) 145]
هـسوه يژولویزیف  دوشیم ( زیوجت  يرامیب  نیا  نامرد  يارب  هتـشاد و  کیتروید  دـض  حـضاو  رثا   ( diabete insipide) هزمیب تباید 

هحفص 687) دلج 1 
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رسارس رد  نرق  تدم 16  دننادیم ، ینانوی  فورعم  بیبط  طارقب  ار  نآ  عضاو  هک   ( Humorisme) یطالخا بط  بتکم  (- 1 [ ) 147]

، ریخا نرق  دـنچ  رد  دـناهدرکیم ، يوریپ  نآ  زا  شیب  مک و  اـیند  ناکـشزپ  هـیلک  هدوـب و  بـط  مـلع  لوـصا  رب  مکاـح  ناـهج  ياـهروشک 
، یجیردـت سوسحماـن و  تارییغت  نمـض  هتفریذـپ و  هدوـب  راوتـسا  ندـب  ینورد  تاـعیام  ساـسارب  هک  ار  بتکم  ناـمه  اـپورا  نادنمـشناد 

. دندروآرد رتیملع  تروصب 
. تسا هدرک  سابتقا  ناینیشیپ  زا  ار  نآ  لوصا  دنمشناد  کشزپ  نآ  هتشاد و  دوجو  زین  طارقب  زا  شیپ  املسم  یطالخا  بط 

، يدرس یمرگ ، رصانع ( نیا  تیصاخ  راهچ  و  شتآ ) اوه و  بآ ، كاخ ، رـصنع ( راهچب  نارگید  و   ( Empedocle) سلق ذابنا  طارقب ،
ارفـص و مغلب ، نوخ ، زا : دنترابع  اهنآ  هک  دندوب  لئاق  تاناویح  ناسنا و  ندب  رد  یلـصا  عیام  راهچ  دوجوب  هدوب و  دقتعم  یکـشخ ) يرت و 

رثؤم نارامیب  لاح  دوبهب  اهیرامیب و  شیادـیپ  کیژولویزیف و  تارییغت  زا  معا  یندـب  تالاح  هیلک  رد  ار  عیام  راـهچ  نیا  تلاـخد  و  ادوس ،
یکی رگا  یلو  تسا ، ملاس  ندب  دشاب  هتشاد  دوجو  ندب  رد  رگیدکی  اب  لداعتم  یعیبط و  تبسنب  عیام  راهچ  نیا  هاگره  دنتفگیم  هتسناد و 
تلعب تارییغت  نیا  هاوخ  دـنوش ( یتارییغت  لمحتم  یفیک  رظن  زا  ای  طالخا ) ریاسب  تبـسن  یمک ( رظن  زا  اهنآ  زا  ات  دـنچ  اـی  تاـعیام  نیا  زا 

هدومن و ادیپ  شیازفا  دوشیم  عفد  ندب  زا  هچنآ  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  اوه  يامرگ  تدش  هطـساوب  ای  دساف  ياوه  سفنت  ای  هیذغت  ءوس 
هدرک و رییغت  ندـب  یعیبط  نامتخاس  لاح  نیا  رد  و  هدروخ ، مهرب  تاعیام  نیا  لداعت  دـندرگیم ) مکارتم  ندـب  رد  تالوضف  سکعلاب  اـی 

اهنآ تیفیک  ای  رادـقم  یـشیبومک  بسحرب  دـشابیم و  معطیب  ای  شرت  نیریـش ، روش ، خـلت ، اـهنآ  معط  هک  دـیآیم  دوجوب  یفلتخم  داوم 
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. دنکیم زورب  دیدش  يرغال  ای   ( Plethore) التما بیترت  نیاب  و  دندرگیم ، روآنایز  شیبومک 
: دنکیم باختنا  ار  هار  دنچ  ندب  لاح  حالصا  يارب  تعیبط  هک  دندوب  دقتعم  امدق 

تعیبط تلاحب و  ار  ندـب  هک  تسنیا  شفدـه  هتفرگ و  ماجنا  ندـب  لخاد  رد  تعیبط  لمعلاسکع  رثا  رد  هک  تسا  یتارییغت  اـهنآ  زا  یکی 
مود تلاح  رد  دندیمانیم ، للحم  دندربیم  راکب  روظنم  نیا  ماجنا  يارب  هکیئاهوراد  هدیمان و  لیدعت  ار  لمع  نیا  دنادرگرب و  دوخ  یلصا 

زا هدرک و  ظیلغ  دـشاب  هدـش  قیقر  رگا  قیقر و  دـشاب  هدـش  ظیلغ  رگا  ار  طلخ  هک  تسنیا  نآ  دـنکیم و  لـمع -- يرگید  بیترتب  تعیبط 
تعیبط ار  نآ  هک  یندب  هربدم  هوق  تلاخد  تلعب  لمع  نیا  دـندوب  دـقتعم  دـنتفگیم و  طالخا  جـضن  ار  لمع  نیا  و  دـیامنیم ، عفد  ندـب 

. یتایح يورین  هب  موسوم  دندادیم  تبسن  ياهوق  هب  ار  نآ  دریگیم و  ماجنا  دندیمانیم 
عفنب نآ  ماجنارـس  یهاگ  هک  نارحب  مانب  دوشیم  یتلاح  هب  یهتنم  هدوب و  ندـب  رد  كانرطخ  شیبومک  یتالاح  اـب  مأوت  داوم  جـضن  لـمع 

هار زا  دئاز  داوم  ددرگ ، رامیب  تمالسب  رجنم  رگا  هدش و  عفد  ندب  زا  دئاز  داوم  نارحب  نیا  رد  دشابیم و  كانرطخ  میخو و  ینامز  ندب و 
هجوتم دنوش  عفد  ندب  زا  هکنیا  ياجب  داوم  نیا  دـشابن ، دـساف  طالخا  عفدـب  رداق  تعیبط  رگا  دوشیم ، عفد  یق  ای  راردا  قرع و  عوفدـم و 

یلمع طابترا  تلعب  ندـب  ءازجا  هیلک  ابلاغ  یلو  دـنیامنیم ، روبزم  ءاضعا  رد  يرـضم  بوسر  دـیلوت  هدـش و  ندـب  یلخاد  ءاشحا  ءاضعا و 
رامیب دشاب  دعاسم  نارحب  رگا  دنیامنیم و  تکرـش  نارحب  ای  جضن  لمع  رد  هدرک و  رثا  يدحاو  لماع  دننام  دنراد  رگیدکی  اب  هک  میمص 

. دباییم دوبهب 
، تسنادیمن  ( Humeurs) ندـب تاعیام  تلاخد  تلعب  ارـصحنم  ار  اـهیرامیب  زورب  طارقب  یلو  طارقب ، یطلخ  يروئت  هصـالخ  دوب  نیا 

بتکم ياـــجب  ار  نآ  دـــیاب  تـــقیقح  رد  تـــسنادیم و  رثؤـــم  زین  ار  اـــهنآ  یعیبـــط  ياوـــق  ندــــب و  ءاـــضعا  تـــالالتخا  هـــکلب 
نیمأت ار  ندب  تمالـس  طلخ ، راهچ  یگنهآمه  سونیلاج ، هدیقعب  دیمان -.  ( Naturisme) یعیبط بتکم   ( Humorisme) یطالخا
ماجنا تسا  اهنآ  رب  مکاح  هک  ینیناوق  قبط  نآ  لامعا  هدوب و  ملاس  ندـب  دـشاب ، دوجوم  طـالخا  نیا  نیب  یلماـک  لداـعت  هاـگره  دـنکیم ؛

. دندوب لئاق  يوادوس  يوارفص و  یمغلب ، يومد ، جازم  راهچ  هک  تسا  طالخا  نیمه  بسحرب  و  دریگیم ،
زا کیره  دروآیم ؛ دوجوب  ار   ( Plethore) التما اهنآ  رادقم  هبلغ  دیامنیم . زورب  هعبرا  طالخا  نیا  فعـض  ای  هبلغ  رثا  رد  ضارما  رثکا 

نکمم ندب  طالخا  لماوع  یـضعب  ریثأت  تحت  نینچمه  دوش ، رهاظ  ندب  مامت  رد  نآ  راثآ  هدرک و  ادـیپ  تنوفع  تسا  نکمم  طالخا  نیا 
. دوشب دنتسه  یعیبط  لاح  رد  هچنآ  زا  رتشرت  رتصفع ، رتروش ، رتنیریش ، رترت ، رتکشخ ، رتدرس ، رتمرگ ، تسا 

مولع یسانشتسیز و  یمیش و  ملع  تلاخد  هطـساوب  اجیردت  سپـس  دوب و  یقاب  دوخ  توقب  اپورا  رد  يدالیم  نرق 16 و 17  ات  دیاقع  نیا 
. دمآرد يزورما  تروصب  هدش و  یتارییغت  لمحتم  رگید 
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ه.ش.

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
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ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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