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تقاذحلا جهب 

باتک تاصخشم 

ظفاح نبدمحاتردق  هسانشرس : 
یکشزپ مولع  هاگـشناد  يارب ] [ ؛ یناهفـصا يدهمدمحم  زا  هچابید  ظفاحنبدمحاتردق ؛ فیلات  تقاذحلاجهب / روآدیدپ ... :  مان  ناونع و 

. ناریا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  و 
.1384 لمکم ، یمالسا و  بط  یکشزپ ، خیرات  تاعلاطم  هسسوم  نارهت : رشن :  تاصخشم 

. مس 29×22. 47ص ؛ يرهاظ :  تاصخشم 
. تقاذحلاجهب باتک  رگید : ناونع  تشاددای : 

. تقاذحلاجهب باتک  رگید :  ناونع 
نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  یتنس --  یکشزپ  عوضوم : 

دنه یتنس --  یکشزپ  عوضوم : 
 - 1349 يدهمدمحم ، یناهفصا ، هدوزفا :  هسانش 

ناریا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدوزفا :  هسانش 
لمکم یمالسا و  بط   � یکشزپ خیرات  تاعلاطم  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 

R128/3/ق4ب9 1384 هرگنک :  يدنب  هدر 
610 ییوید :  يدنب  هدر 

2423949 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نآ فلؤم  تقاذحلا و  جهب 

باتک همدقم  رد  دنه  یمالسا  ندمت  هرود  ناکـشزپ  زا  دّمحم  ظفاح  نب  دمحا  تیانع  ظفاح  نب  دمحا  تردق  میکح  باتک  نیا  هدنـسیون 
یکشزپ رد  ياهدیزگ  بولقلا  حرفم  باتک  زین  يدیدس و  یسیفن ، راثآ  دننام  یکـشزپ  ربتعم  بتک  زا  هدافتـسا  اب  دسیونیم  تقاذحلا  جهب 

. مدومن ّبترم  همتاخ  کی  باب و  ود  رد  ار  نآ  مدرک و  هیهت 
بـیکرت و نیناوـق  هدرفم و  ياـهوراد  تارثا  یئاسانـش  رد  باـتک  همتاـخ  یملع و  بـط  رد  مّود  باـب  يرظن و  بـط  رد  باـتک  لّوا  باـب 

. تسا هدیسر  پاچب  دنه  روپناک  رد  راب  نیمّود  يارب  يدالیم  لاسب 1897  باتک  نیا  تسا . بکرم  يوراد  هجرد  یئاسانش 
يارب هک  تسا  یتاکن  هدنراد  رب  رد  تسا و  هدـش  هتـشاگن  لصفم  یبط  بتک  اب  توافتم  ياهنوگب  راصتخا  نیع  رد  تقاذـحلا  جـهب  باتک 

. دشاب بلاج  دناوتیم  یتنس  بط  نیققحم 
3 ص : تاصخشم ، تقاذحلا ، جهب 

تقاذحلا جهب  نامسآ  نیمز و  قاّلخ  لضف  ناکم  نیکم و  عاّنص  نوع  هب 
دش عوبطم  نیزم  عبط  هب  روپناک  عقاو  وشک  لءون  یشنم  یمان  عبطم  رد 

2 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 
ةولـصلا و لضفا  نیفـشی و  وهف  تضرم  اذا  نیکم و  رارق  یف  ۀفطن  مکلعج  مث  نیط  نم  مکقلخ  يذـلا  هّلل  دـمحلا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 

فعـضا دیوگیم  سپ  دعب  اما  ءامکحلا  ریخ  مه  نیذلا  هباحـصا  هلآ و  یلع  ءافـش و  هتلع و  لک  هدـعب  ءاود  ءاد  لکب  لاق  نم  یلع  مالّـسلا 
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دمحا تیانع  ظفاح  نب  دمحا  تردق  یصاع  دمصلا  هّللا  دابع 
دنادیهـش رداهب  ناخیندـلا  رون  باون  یقیقح  هداون  هک  گنج  متـسر  رداـهب  ناـخ  فرـشا  مـالغ  باون  نب  ّقحلا  فرـش  دّـمحم  ظـفاح  نب 

یسیفن و دننام  هربتعم  بتک  زا  نف  نبا  نابلاط  هدافتسا  هدافا و  ءانب  بط  ملع  تایلک  نیناوق  نیلمتشم  يرصتخم ؟؟؟ هک  دیجملا  هّللا  مهمحر 
بترم همتاخ  کی  باب و  ود  همدقم و  کی  رب  هداهن  تقاذحلا  جـهب  نآ  یخیرات  مان  هدروآ  ریرحت  دـیقب  هدـیچ  بولقلا  حرفم  يدـیدس و 
یحلا دـبع  یقیقح  هساون  هک  یقرف  یلع  مهلظ  هّللا  طسب  رداهب  ارمالا  زاتمم  بانج  باقلا  یلعم  باون  نطوم  ضیف  نمجنا  هفحت  تخاـس و 

هیلا قیفوتلا و  یلو  هّللاف  تساطع  وفع و  دیما  ناگرزب  زا  ار  اطخ  وهـس و  هدینادرگ  دناحودمم  ناخ  فرـشا  مالغ  یقیقح  ردارب  رداهب  ناخ 
بآملا

همدقم

هعیبط روما  رد  لوا  لصف  تسا  لصف  راهچ  رب  يوتحم  نآ  یملع و  بط  تایلک  رد  لوا  باب  نآ  عوضوم  تیاـغ و  بط و  ملع  فیرعت  رد 
بابسا رد  موس  لصف  ضارما  سانجا  نایب  رد  مود  لصف 

3 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 
ظفح نیناوق  رد  لوا  لصف  لصف  ود  رب  تسا  نمـضتم  نآ  یلمع و  بط  تاـیلک  رد  مود  باـب  ضارما  تاـمالع  رد  مراـهچ  لـصف  ضارما 

رادـقم بکرم و  هجرد  نتخانـش  بیکرت و  نوناق  نآ و  هجرد  هدرفم و  هیودا  ریثات  تفرعم  رد  همتاخ  جـالع  ریبدـت  رد  مود  لـصف  تحص 
تـسا یئاناد  تواکذ و  يوداـج  حالـصا و  ینعمب  تغل  رد  بط  هکنادـب  نآ  عوضوم  تیاـغ و  بط و  ملع  فیرعت  رد  همدـقم  نآ  تبرش 
نیناوق نیا  هدنناد  رادهگن و  ات  ضرم  تحص و  يور  زا  ناسنا  نادب  لاوحا  نا  زا  دوش  هتخانش  هک  تسینیناوق  نتـسناد  ابط  حالطـصا  رود 
دوصقم ياتیاغ  بط و  ملع  فیرعت  دش  هتسناد  یحالطصا  موهفم  نمض  رد  سپ  ناکما  ردقب  ار  هلئاز  تحص  درآزاب  ار  هلـصاح  تحص 

یکی سونیلاج  دزن  تسا  هس  ناـسنا  ندـب  لاوحا  هکنادـب  دوشیم ف  هدرک  ثحب  ملع  نیرد  شلاوحا  زا  هک  يزیچ  ینعا  عوضوم  نیزا و 
مود تحـص  یکی  رد  سیئرلا  خیـش  کیدزن  هیقن و  ریپ و  لـفط  لاـح  دـننام  ضرملا  تحـصلا و  نیب  تسیتلاـح  موس  ضرم  مود  تحص 

ود رب  بط  هکنادـب  نآ ف  فالخرب  تسیتلاح  ضرم  ناصقنیب و  میـس  لاعفا  ناسنا  زا  دوش  رداص  نآب  هک  تسیتلاح  تحـص  سپ  ضرم 
جاتحم هکنآ  یلمع  دشابن و  لمع  تیفیکب  جاتحم  دشاب و  دامتعا ؟؟؟ بجوم  طقف  نآ  نتـسناد  هک  تسنآ  یملع  یلمع  یملع و  تسمسق 

دشاب مه  لمع  تیفیک 

لصف راهچ  رب  تسیوتحم  نآ  یملع و  بط  تایلک  رد  لوا  باب 

هیعیبط روما  رد  لوا  لصف 

هراشا

دراب هک  كاخ  تسبطر  دراب  هک  بآ  تسا  بطر  راخ  هک  اوه  تسا  سباـی  راـح  هک  راـح  دـناراهچ  نآ  ناـکرا و  یکی  دـناتفه  نآ  و 
هک تسیتیفیک  روهـشم  بهذم  رد  جازم  هکنادب  هجزما  یمود  لعفلاب  دـشاب  بکرم  لوا  وزج  نآ  تسنکر و  عمج  ناکرا  تسا و  سبای 

ربارب ینعمب  هک  لدتعم  کی  تسمسق  هن  نآ  دشاب و  هدش  لصاح  ءازجالا  ةرغصتم  رصانع  رد  هدوجوم  هداضتم  تایفیک  راسکنا  رـسک و  زا 
ریش دننام  جزتمم  نآ  روخرد ؟؟؟ دشاب  دئاز  تیفیک  تیمک و  رـصانع  زا  جزتمم  یـضعب  رد  هک  ارچ  رادقم  رد  هن  تسا  تمـسق  رد  هدنوش 
نا زا  راهچ  لدتعم  ریغ  تشه  دشاب و  لادتعا  نآ  رد  تدورب  یتدایز  هک  شوگرخ  دننام  تسا و  لادـتعا  وا  جازم  رد  ترارح  یتدایز  هک 

فرطب و لادتعا  زا  جراخ  يا  بکرم  راهچ  تسا و  سبای  بطر و  دراب و  راح و  نآ  تیفیک و  کی  يوسب  لادـتعا  زا  جراخ  يا  دـنادرفم 
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بلاغ یطلخ  ای  تسنيا  تسا ؟؟؟ یفاس  ای  ماسقا  تشه  نیزا  یکیره  بطر و  دراب  سبای و  دراب  بطر و  راح  سبای و  راح  نآ  تیفیک و 
هبیرغ ار  یلصا  ریغ  هیزیرغ و  ار  یلعا  تبوطر  ترارح و  بلاغ و  تسیطلخ  وا  اب  يا  تسیوام  ای  و 

4 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 
ناشیا ترارح  اذهل  تسا  دـئاز  نالفط  رد  تبوطر  نکل  دـناناناوج  يواسم  ترارح  رد  ناکدوک  تسا و  رتلدـتعم  ناناوج  جازم  دـنیوگ 

؟؟؟ تبوطرب تسا  بط  زا  خیش  رگم  دنراد  سبای  دراب  جازم  خیش  لاسهنایم و  يا  لهک  رتزیت و  نابش  ترارح  تسا و  مرن 

[ رمع تاقوا  رد   ] ف

یـس ات  نآ  توق و  نس و  مود  تسا و  لاس  یـس  بیرق  ات  نآ  ندیلاب و  يا  ومن  نس  یکی  دناراهچ  هلمجلا  یف  رمع  تاقوا  هک  تسناد  دیاب 
فعض و روهظ  اب  طاطخلا  نس  مراهچ  تسا  لاس  تصـش  بیرق  ات  نآ  توق و  ياقباب  طاطخلا  نم  موس  میلقا  جازم  بسحب  لهچ  ای  جنپ  و 

ادـیپ لایـس  بطر  تیمـسج  طلخ  تسا و  طلخ  عمج  نآ  دـناطالخا و  هیعیبط  روما  زا  موس  باوصلاـب  ملع  هّللا و  دـشاب و  رمع  رخآ  اـت  نآ 
زا لوا  مضه  ددرگ  ندـب  وزج  هکنآ  ات  دـنوشیم  مضه  راهچ  نآ  يارب  دوش  هدروخ  اذـغ  هاگره  هک  قیرط  نیاب  سولیک  الوا ؟؟؟ دوشیم 

راهچ اجنآ  رد  دوشیم و  رگج  رد  یناث  مضه  دنناوخ و  سولیک  ینانوی  رد  ار  نآ  دوش  وج  شآ  هباشم  اذغ  اجنا  رد  دشاب و  هدـعم  ات  نهد 
سپ دـبای  خـبط  دـنک و  ذوفن  نارد  دـیآ و  رگج  رد  اقیراسام  قورع  هارب  هدـعم  رعق  زا  سولیک  هاگره  هک  قیرط  نیاـب  دوشیم  ادـیپ  طـلخ 

هک يزیچ  دـنایعیبط و  ود  ره  نیا  دـنیوگ و  ادوس  ار  نآ  درد  دـننام ؟؟؟ يزیچ  دـنیوگ و  ارفـص  ار  نآ  فـک  دـننام  يزیج  دوـش  لـصاح 
یفـصم هچنآ  دشاب و  یعیبط  مغلب  دـنام  ماخ  هچنآ  یعیبط و  ریغ  يادوس  نآ  فیثک  تسا و  یعیبط  ریغ  يارفـص  نا  زا  فیطل  دوش  هتخوس 

نآ هدئاف  دـشاب و  رتمرگ  نآ  تسا و  مد  اهنیزا  لضفا  ادوس و  مغلب و  ارفـص و  مد و  دنـشاب  طلخ  راهچ  همهنیا  سپ  تسا  مد  دـشاب  اهنیزا 
مغلب و نا  زا  سپ  نآ  فالخرب  یعیبط  ریغ  دشاب و  نیریـش  ماوقلا و  لدتعم  وبدـبیب ؟؟؟ گنرخرـس و  نا  زا  یعیبط  تسندـبب و  نداد  اذـغ 

هیذـغت رد  دـنکن و  کشخ  ار  نآ  تکرح  ات  دـشاب  اضعا  نتخاس  رت  نوخ و  نادـقف  تقو  ندـیدرگ  نوخ  نآ  هدـئاف  تسا و و  رتدرـس  نآ 
ترارحب و لـئام  هک  حـلام  مغلب  دـننام  نآ  سکعرب  یعیبـط  ریغ  دـشاب و  نوخب  هلاحتـسالا  بیرق  نا  زا  یعیبـط  ندوب و  صوـصخم  غاـمد 

مغلب دشاب و  ماخ  دربلا و  صلاخ  دنیوگ و  زین  هفت  ار  نیا  خیـس و  مغلب  تسا و  تسوبی  تدورب و  هب  لئام  هک  ضماح  مغلب  تسا و  تسوبی 
همه زا  یـصج  مغلب ؟؟؟ تسا و  بطورا  دربا  قیقر و  همه  زا  یئام  مغلب  تسا و  ضماح  را ؟؟؟ رثکا  تسوبی  تدوربب و  لئام  نآ  صفعم و 

دـشاب و ارفـص  نا  زا  سپ  دوشن  سوسحم  فالتخا  نکیل  دـشاب  ماوقلا  فلتخم  زین  ماخ  مغلب  دـشاب و  ماوقلا  فلتخم  یطاخم  مغلب  ظیلغ و 
جزل و مغلب  لـقث و  زا  ار  اـعما  دـیوشیم  تسا و  شـش  هیذـغتب  صوصخم  تسنوـخ و  ندرک  قـیقر  نآ  هدـئاف  تسا و  کـشخ  مرگ و  نآ 

تسا ظیلغ  مغلب  طالتخا  زا  ای  نآ  فالخرب  یعیبط  ریغ  دشاب و  زیت  کبس و  نارفعز و  دننام  ةرفـصب  لئام  دشاب  صلاخ  رمحا  نا  زا  یعیبط 
ار نآ 

5 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 
نآ دشاب  هیقارتحا  ادوس  شزیمآ  زا  ای  دنناوخ  ارفـصلا  ةرم  ار  نآ  دشاب  قیقر  مغلب  شزیمآ  زا  ای  هضیب  يروزب  هیبش  يا  دـنیوگ  یحم  ءارفص 

هباشم رگا  دنیوگ  يراجنز  دوبان و  دنک  گنرب  هیبش  رگا  دنیوگ  یثارک  ار  نآ  دشاب  هدـش  قرتحم  دوخ  ارفـص  ای  دـنمان  هقرتحم  ءارفـص  ار 
ندومن ظیلغ  نآ  هدئاف  تسا و  کشخ  درس و  نآ  تسادوس و  نا  زا  سپ  یتارک  زا  دشاب  رتيوق  يراگنز  قارتحا  نکل  دشاب  راگنز  گنر 

؟؟؟ توالح نایم  رد  نآ  هزم  تسیعیبط و  نوخ  ورد  نا  زا  یعیبط  اهتـشا و  رب  دنک  هاگآ  دشاب و  ناوختـسا  هیذغت  رد  لخاد  تسا و  نوخ 
ددرگ یعیبط  ریغ  هتخوس  دوخ  یعیبط  ءادوس  هک  یتح  دوش  قرتحم  هک  یطلخ  ره  نا  زا  یعیبط  ریغ  دشاب و  تیروفع 

[ مضه تیفیک   ] ف
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لیحتـسم تسا  قورع  رد  ثلاث  مضه  هک  دوشیم  هتفگ  عبار  ثلاث و  مضه  تیفیک  الاح  دش  نیبم  یناث  مضه  لوا و  مضه  تیفیک  هکنادب 
هیناث تبوطر  هلاحتسا  دشاب و  اضعا  رد  عبار  مضه  اضعا و  جارخب  ندیدرگ  فیکتم  دعتسم و  جیردتب و  هیناث  تبوطر  یلوا  تبوطر  ندش 

نآ جضت  دنیوگ و  سومیک  ار  یناث  مضه  دیآیمرب و  شوگ  ینیب و  ندب و  زا  هک  تسا  خاسوا  قرع و  مضه  ود  نیا  ۀلضف  اضعاب و  تسا 
جـضن عاوـنا  دـشاب و  بوـلطم  شقح  رد  هک  یتلاـح  هب  دـنادرگب  ار  وا  دراد  يرت  هک  یمـسج  رد  دـنک  رثا  يزیرغ  ترارح  هـک  دـنیوگ  ار 

حلاص اذغ  هک  تسنآ  اذغلا و  جضن  مود  دش  دناوت  ادـیپ  وا  لثم  نا  زا  هک  دـسر  هجردـب  هرمث  هک  تسنآ  وا  هرمثلا و  جـضن  یکی  دـناراهچ 
دنناوت ندروخ  رد  فرـص  ار  نآ  نالقاع  هک  دنک  ادیپ  نآ  تیحالـص  یـش  هک  تسنآ  وا  یعانـص و  جضن  موس  ددرگ و  وضع  ندـش  وزج 

مراهچ هرطضم  ریغ  تقو  رد  دومن 
هّللا دریذپ و  عیطقت  تسا  جزل  هچنآ  سکعلاب و  دوش و  قیقر  تسظیلغ  هچنآ  يا  دوش  عافدنالا  لهس  هدام  هک  تسنآ  وا  تالـضفلا و  جضن 

لوقب دنـشاب  هدراهچ  دـناهدرفم  هکنآ  اما  طالخا  زا  دـنوشیم  ادـیپ  هک  دـناماسجا  نا  تس و  اـضعا  هعیبط  روما  زا  مراـهچ  باوصلاـب  ملعا 
تسا بکرم  رس  هساک  ياهمجمج  هک  باسح  نیاب  خیش  لوقب  دناتشه  لهچ و  دصود و  هک  ناوختـسا  یکی  ینیمغچ  دومحم  نب  دّمحم 

اهناوختسا نیا  رس و  ششوپ  رد  يا  دنافحق  رد  نا  زا  یکی  نیریز  حطس  نا  زا  یکی  تسا و  راوید  وچمه  نا  زا  راهچ  ناوختـسا  تفه  زا 
زرد یمود  تسا  یناشیپ  بناج  هک  یلیلکا  یکی  تسا  یقیقح  نا  زا  هس  دناخیب  دنتـسه  اهنآ  نایم  هک  ینامز  رد  دنالخادتم و  رگیدـکی  اب 

ود ره  زا  رـس  لوط  رد  دـنناوخ  زین  يرـشقا  ار  نآ  هک  دـنابذاک  زا  رود ؟؟؟ رـس و  ءافق  رد  یمـال  زرد  یموس  ـالوط  رـس  طـسو  رد  یمهس 
دنایمحل ود  ناوختسا  هدزناش  نیغدص و  رد  ناوختسا  راهچ  دنیوگ و  سارلا  لئابق  ار  اهناوختسا  نیا  یمهس و  بناج 

6 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 
ات شوگانب  زا  لوط و  رد  تسنادجنز  ات  وربا  زا  ود  ره  نیا  دـح  لفـسا و  کف  رد  ود  یلعا و  کف  رد  هدراهچ  شیر  ندـیئور  ياج  رد  يا 

هدزناش الاب و  هدزناش  دنانادند  ود  یس و  یمحل  ود  ره  رب  تسا و  لفسا  کف  لخاد  شوگ  یلعا و  کف  لخاد  ینیب  ضرع و  رد  شوگانب 
راهچ نا  زا  دعب  دناتایابع و  راهچ  ایانث  دعب  ریز و  الاب و  دنیوگ  ار  نیـشیپ  نادند  راهچ  ایانث  هک  دناهتفگ  هنوگنیا  رب  نادند  یماسا  ریز و 

دجاوت ار  صاخـشا  یـضعب  دنیوریم و  غولب  دـعب  رثکا  هک  ارچ  دـنیوگ  زین  مکحلا  نانـسا  ار  اهنیا  نسوط و  هدزناش  نا  زا  دـعب  دـناتاینا و 
ره رد  ناوختسا  تشه  اپ و  ناوختـسا  ود  دعاس و  ناوختـسا  راهچ  هناش و  هّلق  ناوختـسا  ود  وزا  هناش  ناوختـسا  تسد  ود  ره  رد  دنـشابن و 

هرقف تـفه  ندرگ  رود  هراپـس  تـشگنا  ره  رد  تـسد  ود  ره  ناتـشگنا  ناوختــسا  یــس  فـک و  ره  رد  ناوختــسا  راـهچ  تـسد و  تـشپ 
هناع رد  هرقف و  هس  نیرس  رد  علض و  راهچ  تسیب و  هرقف و  هدفه  تشپ  رد  تفه و  هنیس  رد  ناوختـسا و  ود  ندرگ  ربنچ  رود  دناناوختـسا 
مدق ره  رد  قاس و  رد  راهچ  نار و  ناوختـسا  ود  اپ  ود  ره  رد  هرقف و  هس  هاگتـسشن  رد  وا  تسا  هتـسویپ  نیرـس  هرقف  هسب  هک  ناوختـسا  ود 
جنپ اپ و  تشپ  دـنب  يا  ناوختـسا  راهچ  يورن و  ناوختـسا  کـی  یقروز و  ناوختـسا  کـی  بقع و  ناوختـسا  کـی  بعک  ناوختـسا  کـی 

فورضغ مود  دناهراپود  تشگنا  ریز  رد  رگم  هراپ  هس  تشگنا  ره  رد  اپ  ود  ره  ناتـشگنا  رد  ناوختـسا  تشه  تسیب و  طشم و  ناوختـسا 
رد مرن  دشابیم و  گنردیپس  هک  بصع  موس  هنیل  ءاضعاب  ماظع  لاصتا  نآ  هدئاف  اضعا و  هلمج  زا  رتتخس  تسا و  ناوختسا  زا  رتمرن  هک 

تفه نآ  یغاـمد و  یکی  تسا  مسق  ود  نآ  تـسا و  ءاـضعا  يارب  تـکرح  سح و  ماـمتا  نا  زا  تیاـغ  نتـسسگ و  رد  تخـس  ندـیچیپ و 
دصکی و تسا و  تفج  کی  یـس و  نآ  یعاخن و  یمود  تسا  باصعا  نیمهب  اضعا  یـضعب  سح  هسمخ و  ساوح  كاردا  دـناتفج و 
نیرس و رد  درف  کی  جوز و  شش  هزغم و  ود  نارود  نایم  يا  نطق  رد  جنپ  دناتشپ و  تارضخ  رد  هدزاود  ندرگ و  رد  نا  زا  جوز  تشه 

یمرن يدیپس و  رد  دنابصع  دننام  هک  راتوا  مراهچ  ندرگ  ياوس  تسا  اضعا  عیمج  تکرح  سح و  باصعا  نیاب  هزغم و  يا و  صعـصع 
كرحتم ياضعاب  راتوا  ياپ  رانک  دوشیم  لصتم  دنابکرم و  طابر  بصع و  زا  دـنیوریم و  هلـضع  فارطا  لاصفنا و  یتخـس  فاطعنا و 

دنویپ محل و  يوسب  ناوختـسا  زا  دـنیآیم  دـنابصع  وچمه  زین  نآ  طابر و  مجنپ  درذـگیم و  یهاگ  ار و  اضعا  دـشکیم و  یهاـگ  سپ 
؟؟؟ تسا یمحل  مسج  هک  تالضع  مشش  رگید  ياضعا  نایم  اپ  لصافم  ناوختسا  فرط  ود  نایم  دسریم 
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تسزور کیرات و  وا  تنواعمب  اضعا  کیرحت  نآ  تعفنم  تسا و  طابر  رتو و  بصع و  زا  صلاخ و  تشوگ  زا  نآ 
7 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 

نییارش يا  براوض  قورع  متفه  نیقلاخلا  نسحا  هّللا  كرابتف  دوشن  لیلحت  ات  ندب  رد  ام  يزیرغ  ترارح  دنکیم  دنب  ار و  ماظع  دشوپیم 
ریثک و حور  اهنآ  فوج  رد  تاذلاب و  تکرح  سح و  اهنآ  يارب  تسین  دـنافوجم و  بلق  زا  دـنیآیم  هاتود  دـنایبصع ؟؟؟ ماسجا  نآ  و 

وچمه نآ  هدروآ و  يا  براوـض  ریغ  قورع  متـشه  ءاـضعاب  دناهتــشادرب  بـلق  زا  هـک  ار  تاـیح  توـق  ندـیناسر  نآ  تـعفنم  لـیلق و  مد 
تـسا هتـشادرب  رگج  زا  هک  نوخ  ندیناسر  نآ  هدئاف  حور و  زا  تسا  رایـسب  اهنیرد  نوخ  دناهتـسر و  رگج  زا  و  هاتکی ؟؟؟ رگم  دنانیئارش 

عفد اـضعا و  نتـشاد  مرگ  نآ  تعفنم  تسوبی و  ترارح و  ار  نآ  دـنکیم  هتـسب  نوخ و  نتـسب  زا  دوشیم و  ادـیپ  نا  محل و  مهن  ءاـضعاب 
يوضع نتشاد  رت  نآ  تعفنم  تدورب و  زا  دوشیم  هتسب  نآ و  تموسد  نوخ و  تقر  زا  دوشیم  ادیپ  نا  محـش و  مه  يو  زا  تافآ  ندومن 

هدش هتفای  یکی  تسا  مسق  هس  نآ  تکرحیب و  گنت و  یبصع  تسا  یمسج  نآ  اشغ و  مهدزای  ار  نآ  نتـشادهگن  تسوا و  هیاسمه  هک  ار 
هتفای یموس  غامد  هدنشوپ  ياشغ  دننام  طقف  طابر  ياهشیر  زا  هدش  هتفای  یمود  زغم  مارح  هدنـشوپ  ياشغ  وچمه  طقف  بصع  ياهـشیر  زا 
مـسج نآ  دلج  مهدزاود  نآ  نتـشادهگن  اضعا و  ندیـشوپ  نآ  تعفنم  كدـنا و  نسح  نآ  يارب  ندـب و  مامت  هیـشغا  لثم  ود  ره  زا  هدـش 
تـسا اضعا  ندیـشوپ  نآ  تعفنم  تسا و  ریثک  نسح  نآ  يارب  قورع و  بصع و  فارطا  ياب  دنویپ  زا  تسا  هدش  هتفای  هک  تسا  ینابـصع 

رد شیر و  يوم  لثم  ار  مدرم  یضعب  دنهدیم  تنیز  یضعب  وربا و  يوم  دشاب  رـس  يوم  نآ  دنامسج و  تنیز  يارب  یـضعب  يوم  مهدزیس 
رد دنکیم  يزیچ  نداتفا  عنم  تسا و  رـصب  رون  تیوقت  تنیز  دوجو  اب  هک  ناگژم  يوس  دـننام  دـشاب  ود  ره  تعفنم  تنیز و  يوم  یـضعب 

دوـشیم لـصاح  رخآ  مضه  رد  هک  لوـضف  زا  دـیامن  ندـب  هیقنت  هک  ندـب  یماـمت  يوـم  دـننام  دـشاب  طـقف  تعفنم  يارب  یـضعب  مـشچ و 
نتفرگ رب  نداد  يرای  ناتشگنا و  ياهرس  نتـشاد  راوتـسا  نآ  تعفـش  نول و  رد  بصع  هیبش  يا  تسا  یبصع  مسج  نآ  نخان و  مهدراهچ 
بکرم گنردیپس  تسـس و  مرن  تسیرهوج  نآ  تسا و  غامد  نآ  زا  یکی  دنابکرم  هک  یئاضعا  اما  ندیچ و  ندیراخ و  راعـض و  ماسجا 

سح تسا و  ثلثمب  هیبش  غامد  لکـش  تسا و  فحق  یقالم  هک  یئاشغ  تسا و  غامدلا  ما  نآ  مان  هک  یئاشغ  هدروآ و  نیئارـش و  زغم و  زا 
هک ار  لوا  هقبط  تبوطر  هس  تفه و  زا ؟؟؟ تسا  بکرم  نآ  تسا و  مشچ  نا  زا  یمود  باصعا  هطـساوب  دوشیم  لصاح  نا  زا  تکرح  و 

سوـسحم نا  زا  هک  یگنر  تسا و  گـنریب  نآ  دـنمان و  هینرق  ار  مود  هقبط  تسا و  مشچ  يدـیپس  نآ  دـنیوگ و  همحتلم  تسا  اوـهب  بیرق 
تیخرسب لئام ؟؟؟ یهاگ  دوبک و  یهاگ  هایس و  یهاگ  نآ  گنر  تسا و  هیبنع  موس  هقبط  تسا و  هیبنع  گنر  دوشیم 

8 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 
دعب توبکنع و  جیـسن  هب  هیبش  تسا و  هیتوبکنع  مراهچ  هقبط  هضیب و  يدیپسب  هیبشب  تسا  هضیب  تبوطر  نیا  دعب  شیم و  کمدرم  وچمه 

هتخادـگ و هنیگبآب  هباشم  تسا  هیجاجز  تبوطر  نیا  دـعب  تسواـب و  تراـصب  یقیقح  قلعت و  فورب و  هب  هیبش  تسا  هیدـلج  تبوطر  نیا 
نآ تسا و  هیبلـص  متفه  هقبط  نادـهزا و  يهمیـشمب  هباـشم  تسا  همیـشم  مشـش  هقبط  ماد و  ياهکبـشب  هباـشم  تـسا  هیکبـش  مـجنپ  هـقبط 
نآ تعفنم  ساسح و  بصع  فورضغ و  ضحم و  تشوگ  زا  تسا  بکرم  نآ  تسا و  شوگ  نا  زا  یموس  تسا  هتسویپ  مشچ  ناوختساب 

بـصع نیئارـش و  هدروآ و  تشوگ و  زا  تسا  بکرم  نآ  تسا و  ناـبز  نا  زا  یمراـچ  دوش  لـخاد  شوگ  خاروسب  اـت  زاوآ  ندومن  عـمج 
قوذ سح  هلآ  ثفن و  ملکت و  همقل و  ندرب  ورفب  يرای  ماعط و  ندـینادرگ  نآ  تعفنم  يرم و  ياشغب  تسا  لصتم  هک  یئاـشغ  ساـسح و 

ار نآ  ياشغ  رگم  تاذلاب  تکرح  سح و  ار  نآ  تسین  ولگ و  يان  فیراضغ  زا  یبالگ و  تشوگ  زا  تسبکرم  نآ  شش و  یمجنپ  تسا 
جنپ ربونص و  تروص  دننام  تسیمسج  ار  نآ  بلق و  یمشش  تالـضف  جارخا  نآ و  هیفـصت  تساوه و  قاشنتـسا  نآ  تعفنم  دوب و  سح 
ءاشغ فورضغ و  اهشیر و  تشوگ و  زا  تسا  بکرم  تسیهایـسب و  لئام  خرـس  شگنر  پچ و  بناجب  لئام  نآ  رـس  هنیـس و  نایم  رد  نآ 

رایـسب و نوخب  تسرپ  تستسار  فرطب  هک  نا  زا  یکی  روهمج  لوقب  دـنانطب  ود  لد  يارب  تسا و  يزیرغ  ترارح  ندـعم  نآ  تخس و 
فرطب هک  مود  نطب  لد و  بناجب  هیر  زا  اوه  هیر و  يوسب  لد  زا  اذـغ  نوخ  يور  تسیراج و  هک  تساـههار  نطب  نیا  يارب  لـیلق و  حور 
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تشوگ زا  تسبکرم  نآ  ردص و  باجح  یمتفه  تسا  نیئارـش  ندیئور  ياج  نطب  نیا  كدنا و  نوخ  ریثک و  حورب  تسا  رپ  تسا  پچ 
بصع و تشوـگ و  زا  تسبکرم  نآ  هدـعم و  یمـشش  نآ  ضاـبقنا  هنیـس و  طاـسبنا  نآ  تعفنم  هدـش و  تکرح و ؟؟؟ ساـسح  بصع  زا 

هرانک زا  هک  تسا  یئام  ارخ  سپ ؟؟؟ هدعم  رعق  موس  هدعم  مف  مود  يرم  یکی و  هناد  روج  هس  تسرودم و  نآ  لکـش  نیئارـش و  هدروآ و 
کیدزن هدعم  مف  تسنیمه و  بارش  ماعط و  دورو  کلـسم  دراد و  اج  شـش  هبـصق  تشپ  سپ  دشابیم و  هنیـس  ناوختـسا  تیاغ  ات  نهد 

يا تساذـغ  مضه  نآ  تعفنم  تسا و  محل  وا  نورد  تسفان و  قوف  هدـعم  رعق  تسین و  تشوگ  يورب  دـشاب و  هنیـس  ناوختـسا  ياـهتنم 
يذ هاتود  دـنایبصع  ياهمـسج  نآ  و  اعما ؟؟؟ یهن  هدـعم  لعف  يارب  دـنزاس  ایهم  مف  يرم و  هچنانچ  رگج  لعف  يارب  ار  اذـغ  نتخاس  اـیهم 
نآ رگج و  یمه  و  میقتسم ؟؟؟ نولوق  روعا  قیقد  میاص  يرشع  انث  دناددع  شش  نآ  نیئارش و  قورع و  محش و  بصع و  زا  بکرم  سح 

هدروا و تشوگ و  زا  تسبکرم 
9 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 

ياـج نآ  هتـسب و  نوخب  هیبش  شگنر  تسرایـسب و  سح  ار  وا  ءاـشغ  رگم  سح  دوخ  تاذـب  ار  وا  تسین  نآ و  هدنـشوپ  اـشغ و  نیئارش و 
ربارب نآ  نـالعا  هتـسویپ و ؟؟؟ هدـعمب  نآ  نطب  تسا و  هتـسویپ  تشپ  غولـضب  نآ  تشپ  تسار و  بناـج  نآ  عـضوم  تـسهدروا و  نتـسر 

هتسویپ رگجب  تسیاهخلت  نآ  هرارم و  مهدزای  اضعا  هیذغت  يارب  نوخ  دلوت  نآ  تعفنم  هدیسر و  هاگیهت  ات  نآ  نیئاپ  تسا و  هنیـس  باجح 
للختم نیئارش و  تشوگ و  زا  تسا  بکرم  نآ  لاحط و  مهدزاود  رگج  زا  ارفـصلا  ةرم  ندیـشک  نآ  تعفنم  تسا و  ارفـصلا  ةرم  فرظ  و 

مکش تشپ  عالضا  نایم  رد  پچ  بناج  رد  نآ  ياج  تسرایسب و  سح  نآ  ياشغ  رد  رگم  تسین  سح  وا  سیفن  رد  گنر  هتشگرب  تسا 
دبک زا  ادوس  ندیـشک  يارب  هتفر  رگج  يوسب  یکی  دراد  ذـفنم  ود  تسا و  ادوسلا  ةرم  فرظ  دـبک و  زا  ءادوـسلا  ةرم  بذـج  نآ  تعفنم  و 

تسا بکرم  نآ  زا  یکی  ره  هک  هدرک  درکره و  مهدزیس  دنک  هاگآ  ماعط  ياهتشا  رب  ات  ورب  ادوس  نتخیر  تهج  هتفر  هدعم  مف  فرطب  مود 
رایسب سح  ار  نآ  ءاشغ  رگم  یسح  دوخ  تاذب  اهنآ  يارب  تسیتواشغ  نیئارش و  هدروا و  ریثک و  محش  خرـس و  كدنا  تخـس  تشوگ  زا 

مسج زا  تسا  بکرم  نآ  هناثم و  مهدراهچ  دناسر  هناثم  رد  ات  رگج  تشپ  زا  لوب  ندیـشک  نآ  هدئاف  دشاب و  تشپ  نیئاپ  نآ  ياج  تسا و 
نآ تسا و  نییثنا  مهدزناپ  نآ  جارخا  لوب و  عمج  نآ  هدـئاف  تسربد و  هناثم و  نایم  رد  نآ  ياج  تانایرـش و  قورع و  زا  هاـتود و  یبصع 

بیضق مهدزناش  تسا  مراهچ  مضه  هلضف  هک  تسینم  هدام  نتخپ  نآ  تعفنم  تانایرش و  هدروا و  زا  برچ و  دیپس  تشوگ  زا  دنابکرم 
هـس نآ  رد  تسا و  رهاظ  نآ  تعفنم  تسا و  رایـسب  سح  نآ  يارب  هریثک و  نیئارـش  هدروا و  بصع و  لـیلق و  محل  زا  تسا  بکرم  نآ  و 

دناهدـش کـی  رکذ  دنتـسه ؟؟؟ ادـج  رکذ  خـیب  رد  هـس  ره  نـیا  يدور و  يرجم  موـس  ینم  يرجم  مود  لوـب  يرجم  یکی  دنتــسه  يرجم 
شـش زا  مک  نآ  تسیندرگ و  نآ  يارب  فاـن و  میقتـسم و  هدور  هناـثم و  ناـیم  رد  نآ  ياـج  تسا و  یبـصع  مسج  نآ  محر و  مهدـتفه 
یلخاد جرف  ات  نآ  ياهتنم  تسرکذ و  لخدـم  ندرگ  نآ  هک  ارچ  دـشاب  نینچ  زین  نادرم  تلا  دـشابن و  تشگنا  هدزاـی  زا  هداـیز  تشگنا و 

ردقب اجنیا  تسروکذم  لوطم  بتک  رد  حیرـشت  نیا  لیـصفت  تسا و  لبح  لوبق  وا  تعفنم  دناهیـصخ و  محر و  خیب  رد  لوب و  ذفنم  بیرق 
ملعا هّللا  دش و  هتشون  ترورض 

[ هبکرم ءاضعا   ] ف

هیناویح ةوق  ءدبم  هک  لد  دننام  دناصخـش  ياقب  رب  انب  ای  هیرورـض  يوق  يارب  لصا  دـنمادنا و  دـناسیئر  یـضعب  هبکرم  ءاضعا  زا  هکنادـب 
سح هوق  ءدبم  غامد  تسا و  هعیبط  ةوق  ءدبم  هک  رگج  تسا و 

10 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 
مداخ هدروا و  رگج  مداخ  تسنیئارـش و  یلد  مداخ  نییثنا و  هس و  ره  نیا  دـننام  دـناهریغ  یناسنا و  عون  ياـقب  رب  اـنب  اـی  تسا و  تکرح  و 
ندرک ایهم  نآ  هک  تسرگید  یتمدخ  دشاب و  هدرک  راک  نا  رد  مودخم  هک  اضعا  فرطب  تسیزیچ  ندیناسر  تمدـخ  نیا  باصعا و  غامد 
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يرجم نییثنا  مداخ  سایقلا و  اذه  یلع  رگج و  يارب  هدعم  تمدخ  لد و  يارب  شـش  تمدخ  هچنانچ  مودـخم  لعف  لوبق  يارب  دـشاب  هدام 
نوچ هک  قیرط  نیاب  نآ  تفاطل  هدومحم و  طـالخا  تیراـخب  زا  دـنوشیم  ادـیپ  نآ  دـنا و  حاورا  هعیبط  روما  زا  مجنپ  محر  اـت  تسا  ینما 

ددرگیم و فیطل  راخبب  لیحتـسم ؟؟؟ شیازجا  یـضعب  دوشیم و  فیطل  اـجنا  رد  ددرگیم  هتخپ  دوشیم و  دراو  لد  پچ  نطب  رد  نوخ 
حاورا نیا  هک  ارچ  دـشاب  یموق  لاـح  قفاوم  اـهنیا  لاـح  یناـسفن و  موس  یناوـیح  مود  یعیبـط  حور  یکی  مسق  هس  نآ  تسا و  حور  نیمه 

تسا لد  رد  نآ  هیناویح و  ةوق  مود  دشابیم  رگج  رد  نآ  هعیبط و  ةوق  یکی  دناهس  نآ  دنا و  ياوق  هیبط  روما  زا  مشش  دنتسه  يوق  لماوح 
ياقب يارب  تسا  اذـغ  رد  فرـصتم  ای  همودـخم  همداخ و  همودـخم و  تسا  مسق  ود  هیبط  ةوق  سپ  تسغامد  نآ  لحم  هیناـسفن و  ةوق  موس 

دنادرکیم هک  تسیتوق  هیذاغ  سپ  تسا  هرّوصم  دلوم و  نآ  عون و  ياقب  يارب  اذغ  رد  فرعتم  ای ؟؟؟ دـشاب و  هیمان  هیذاغ و  نآ  صخش و 
عاونا دح  هب  ات  مسج  فارطا  رد  دنکیم  هدایز  هک  تسیتوق  هیمات  ددرگ و  للحتی  ام  لدب  ات  وضع  تهباشم  يوسب  شتروص ؟؟؟ زا  ار  اذـغ 

هک تسیتوق  هرّوصم  صوصخم و  وضع  يارب  ار  نآ  وزج  ره  دزاسیم  اّیهم  ندب و  زا  ار  ینم  دنکیم  ادج  هک  تسیتوق  هّدلوم  دسر و  دوخ 
مه هیذاغ  مداخ  دنک و  اضاقت  عون  نآ  بیرق  هک  یلکش  هب  ای  دشاب  یضتقم  صخـش  نآ  عون  هک  یجهن  هب  ار  ینم  وزج  نآ  دزاسیم  لکش 
اعما قیرط  زا  اذغ  هلضف  ندرک  رود  يارب  هعفاد  عفن و  نآ  لیلحت  يارب  همضاه  خبط و  تدم  ات  عفن  نآ  هکـسام  عفن و  يارب  هبذاج  دناراهچ 

تـسوبی تبوطر  تدورب و  ترارح و  يا  دـنامداخ  عبرا  تایفیک  ار  توق  راهچ  ره  نیا  تاماسم و  ذـفانم و  زا  هاوخ  هناثم و  هار  زا  هاوخ  و 
؟؟؟ مداخ هیذاـغ  ضحم و  مداوخ  هروکذـم  تاـیفیک  تسا و  ضحم  همودـخم  وا  هک  هرّوصم  ياوس  دـنامیداخم  هجو  نم  مداوخ  نیا  سپ 

رب ثعاب  ای  كرحم  سپ  هکردـم  مود  هکرحم  یکی  تسا  مسق  ود  رب  هیناسفن  توق  هّیهت و  تمدـخب  هدـلوم  مداخ  ود  ره  نیا  تسا و  هماـت 
مود دراـضم  عفد ؟؟؟ يارب  یبـصع  مود  عفاـنم  بذـج  يارب  يوهـش  هوق  یکی  دـنامداخ  ود  ار  یلوا  تکرح  يارب  لـعاف  اـی  تسا  تکرح 

تسا رهاظ  رد  هکردم  ای  سپ  هکردم  اما  تسا و  هثعاب  عیطم  وا  هلضع  درآیم و  تکرح  رد  هک  تسیتوق 
11 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 

روص هکردم  هک  كرتشم  سح  یکی  دـناجنپ  زین  نآ  نطاب و  رد  هکردـی  ام  سمل و  قوذ و  مس و  عمـس و  رـصب و  دـناساوح  جـنپ  نآ  و 
نآ ماقم  دـنیوگ و  مود  سح  ار  نآ  تسا و  لایخ  وا  هنازخ  تسا و  غاـمد  مدـقم  نطب  مدـقم  نآ  ياـج  تسا و  رهاـظ  كارداـب  هسوسحم 

؟؟؟ یناعم كاردا  هک  تسمهو  موس  سح  تسا و  غامد  لوا  نطب  رخوم 
رخوم نطب  نآ  ياج  تسا و  مراهچ  سح  هک  هظفاح  نآ  هنازخ  تسا و  غامد  طـسوا  نطب  رخا  نآ  ماـقم  دـیامنیم و  دـنامئاق  روصنآـب  هک 

رد ار  نآ  مه  مادختـسا و  رابتعاب  نآ و  هیئزج  یناعم  هسوسحم و  روص  رد  دنکیم  فرـصت  نآ  تسا و  هفرـصتم  مجنپ  سح  تسا و  غامد 
هعیبط روما  زا  متفه  هیناسفن  ةوق  لاعفا  لوبق  رب  انب  ار  اـضعا  دـنکیم  دعتـسم  هک  تسیتوق  هیناویح  ةوق  تسا و  هّلیختم  هیئزج  یناـعم  روص و 

ندربورف يادا  رد  وزا  دننام  هدایز  ای  ةوق  ودـب  یهاگ  مضه  كاسما و  عفد و  بذـج و  دـننام  دـنوش  مامت  ةوق  کیب  یهاگ  نآ  دـنالاعفا و 
دنايدارا هوق  ود  ره  یشرق  دزن  خیش و  لوقب  يدارا  هعفاد  یعیبط و  هبذاجب  دوشیم  مامت  هک  اذغ 

ضارما سانجا  نایب  رد  مود  لصف 

هراشا

دشاب هبکرم  ءاضعاب  رگا  دنمان و  جازم  ءوس  ار  نآ  دشاب  هدرفم  ءاضعاب  نآ  ضورع  رگا  درفم  سپ  بکرم  ای  تسا  هدرفم  ای  ضرم  هکنادب 
جذاس زین  نآ  دش و  روکذم  الاب  هک  دناتشه  جازم  ءوس  ضارما  دنناوخ و  لاصتالا  قرفت  دـشاب  هدرفم ؟؟؟ رگا  دـنیوگ و  بیکرتلا  ضرم 

زین هلخادم  دنیوگ و  هلخادم  ار  نآ  تسا  وضع  لخاد  هدام  رگا  هدوب  هرواجم  شمان  دشاب  وضع  بیرق  هّدام  رگا  زین  يوام  دشاب و  يوام  ای 
ضارما مراهچ  ددـعلا  ضارما  موس  رادـقملا  ضارما  مود  ۀـقلخلا  ضارما  یکی  دـناراهچ  زین  بیکرت  ضارما  همروم و  ریغ  ای  دـشاب  همروم 
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يوسب هزات  تارقف  ندمآرب  يا  هسرفا  حایر  دننام  تسپ و  يا  هظغـسم  دننام ؟؟؟ لکـش  ضارما  یکی  دناراهچ  زین  تقلخ  ضارما  عضولا و 
مد و يراجم  ندش  قیض  دننام  گنت  ای  هیبنع و  هنقث  ندش  هداشک  دننام  دنشاب  هدش  عیسو  هکنیا  ای  يراجم  ضارما  یمود  مکش و  ای  تشپ 
ای نیتیـصخ و  هسیک  عاصتا  دننام  دشاب  هدش  گرزب  هکنآ  ای  فیواجت  ضارما  یموس  هرارم ؟؟؟ يرجم  ندش  دنب  دننام  دشاب  هتـشگ  دنب  ای 

دـشاب هدش  رپ  دنبای و  گرم  يداش  تقو  نوخ  زا  لد  يولخ  لثم  دشاب  هدش  یلاخ  ای  نآ و  یگنت  هدـعم و  رفـص  دـننام  دـشاب  هتـشک  درخ 
يراومهان یتشرد و  محر و  هدعم و  ندیدرگ  فاص  مرن و  دننام  نآ  يالاب  يا  اضعا  حوطس  ضارما  یمراچ  هتکس و  دننام 

12 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 
ای تسا  ماع  ای  زین  نآ  ناصقن و  هب  ای  دـشاب  رادـقم  تدایز  هب  نآ  رادـقم و  ضارما  اما  تسا و  سفنت  يرجم  هک  شـش  يان  يا  هیر  هبـصق 

يرغال لثم  صاخ  ضفان  رایـسب و  يرغال  دـننام  ماع  صقان  نابز و  یگرزب  لثم  صاخ  دـئاز  رایـسب و  یهبرف  دـننام  ماع  دـئاز  سپ  صاخ 
یعیبط ریغ  ای  دئاز و  تشگنا  دننام  دشاب  یعبط  ای  ود  ره  نآ  ناصقن و و  هب  ای  دشاب  تدایزب  ای  زین  نآ  ددـع و  ضارما  اما  مشچ و  کمدرم 

ای وضع  یکیدزن  يارب  عضو  داسف  دـننام  سپ  عضولا  ضارما  اما  ضرمب و  نآ  نداتفا  اب  ای  تقلخ  رد  تشگنا  ناصقن  مشچ و  هنخان  دـننام 
دشاب وضع  جورخب  ای  عضو  داسف  دعب  برق و  رد  تسا  ضعبب  ءازجا  ضعب  تبـسن  سونیلاج  کیدزن  عضو  ار و  رگید  وضع  رم  نآ  يرود 

هک ییاج  دـشاب  وضع  نوکـسب  اـی  هشعر و  دـننام  تسا  بجاو  نوکـس  هک  ییاـج  دـشاب  وضع  تکرحب  اـی  جورخ  ریغب  اـی  دوخ  عضوم  زا 
اما دوخ و  هیاسمه  يوسب  ای  دوخ و  هیاسمه  زا  وضع  تکرح  عانتما  ای  اضعا و  ياب  دنب  يا  لصافم  ندش  تخس  لثم  تسا  بجاو  تکرح 

[1] شدـخ ار  نآ  تسا  عقاو  رادـج  رب  هک  یمخز  نوچ  دوخ  ياـهلحم  فـالتخا  اـب  نآ  ياـهمان  تسا  فلتخم  سپ  لاـصتا  قرفت  ضارما 
رگا هعرق  تسا و  میریب  هزات و  رگا  دـنمان  تحرج  دـشاب  تشوگ  جراخ  رد  رگا  دـشاب و  نهپ  رگا  [ 2] جحـس دشاب و  کیراب  رگا  دنیوگ 

[4] خساف ای  [ 3] رساک دشاب  رابک  ءازجا  ای  وزج  ودب  مسقنم  رگا  سپ  دوش و  عقاو  ضرعب  فورضغ  ناوختـسا و  رد  رگا  تسا و  هدروآ  میر 
یلوط رتاب و  ار  یضرع  دوش  عقاو  قورع  بصع و  رد  رگا  دنناوخ و  [ 6] عداص تسا  لوطب  رگا  و  [ 5] ّتتفم تسا  راغص  ءازجا  رگا  دنمان و 
دنیوگ مرو  هدرکن  میرو ؟؟؟ تسادتبا  رگا  تسا  عقاو  تشوگ  لخاد  رد  رگا  دنمان و  قثاب  دیاشگب  قورع  ياهنهد  رگا  دنیوگ و  عداص  ار 
ددـعلا لیلق  رگا  دـنمان  عداص  تسلوط  رد  رگا  و  [ 7] وزج تسا  ضرع  رد  رگا  دـنیوگ و  کس  دـشاب  هلـضع  فرط  رد  رگا  جارخـالا و  و 

خساف الا  تسا و 

[ دوشیم عقاو  رس  ناوختسا  رد  هک  یئاهمخز   ] ف

ار نآ  طقف  درآ  عادص  هکنآ  صوصخم  یمانب  یکیره  شش و  نآ  ماسقا  دنمان و  هجش  ار  نآ  دوشیم  عقاو  رس  ناوختسا  رد  هک  یئاهمخز 
ناوختسا يردق  رگا  دنیوگ و  هحضاو  ددرگ  نایامن  ناوختسا  يدیپس  رگا  دنمان و  همشاب  دیاب  هار  ناوختسا  رد  رـسک  رگا  دنیوگ و  عداص 

؟؟؟ مادق یگتسکش  رگا  دنناوخ و  هلفنم  دیاوز 
ضارما عامتجا  زا  هک  تسنا  هبکرم  ضارما  اما  ملعا و  هّللا  دنناوخ و  هفلاج  دـسرب  غامد  فوج  ات  رگا  دـنیوگ و  همومام  ار  نآ  دـسر  غامد 

ءاد دـننام  دوش  هداهن  مان  هیبشت  تهج  زا  ار  ضارما  یـضعب  ددرگ و  ثداح  هیر  رد  هحرق  هیقد و  پت  زا  هک  لس  دـننام  دوش و  ادـیپ  هدرفم 
يور زا  شمان  ای  ددرگ  لیف  ياپ  لثم  ضیرم  ياپ  نارو  هک  ارچ  لیفلا 

13 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 
ضرم ار  جلاف  دنیوگ و  يوادوس  ضارما  ار  ایلوخیلام  هچنانچ  دوش و  هدیمان  ببـس  تهج  زا  ای  هیرلا  تاذ  بنجلا و  تاذ  دننام  دشاب  لحم 

داتفا عرـص  شمان  اذهل  دوش  ضراع  یگداتفا  ار  ضرم  نیا  بحاص  نوچ  تسا  نداتفا  ینعمب  عرـص  دننام  ضرع  تهج  زا  ای  دنمان  یمغلب 
یلصا رد  لوا  ررض  یلصا و  ضرم  لاح  بسحب  تکرشب  ضرم  لاح  دشاب  فلتخم  سپ  تکرشب  ای  تسا  یلصا  ای  دشاب  هک  یضرم  ره  و 
وـضع ود  نا  زا  یکی  هکنآ  ببـسب  یهاگ  يرم و  مرو  ببـسب  سفنلا  قیـض  دـننام  دوب  وضع  رد  ترواجم  ببـسب  یهاگ  تکرـش  دـشاب و 
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مداـخ وضع  ود  نا  زا  یکی  هکنآ  ببـسب  یهاـگ  اـپ و  مخز  ببـسب  نار  شکرـس  يا  بلاـح  هنرو  هچناـنچ ؟؟؟ دـشاب  رگید  يوسب  قـیرط 
يرگید لعف  ءدبم  ود  ره  نا  زا  یکی  ای  دوش  ررضتم  زین  بصع  دسریم  غامدب  ررض  هک  هاگره  سپ  غامد  يارب  بصع  لثم  دشاب  يرگید 

رگید تمـس  رب  ود  ره  نا  زا  یکی  هکنآ  يارب  ای  ددرگ  لطاب  هرهاظ  ساوح  دشاب  فؤام  غامد  رگا  سپ  ساوح  لعف  يارب  غامد  دـننام  دوب 
یئاج ود  ره  نا  زا  یکی  هکنآ  يارب  اـی  تسعقاو  محر  هدـعم و  تمـس  هک  غاـمد  مدـقم  دـننام  راـخب  نآ  يوسب  دوش  دـنلب  سپ  تسا  عقاو 

هتـسناد رگا  ریغتم  ضرم  ره  غاـمد و  يارب  شوگ  سپ  رگج و  يارب  نار  نب  يا  هیبرا  لد و  يارب  لـغب  دـننام  تسا  رگید  تالـضف  نتخیر 
لبق رگا  سپ  نآ  یکی  یتدایز و  دوشن  هتـسناد  رگا  طاطخلا و  تقو  یناـث  تسا و  دـیزت  تقو  لوا  سپ  نآ  ضاـقتنا  دادتـشا و  تقو  دوش 

تسا ءاهتنا  تسنآ  دعب  رگا  دشاب و  ادتبا  تسا  دیزت 

ضارما بابسا  رد  موس  لصف 

هراشا

هـس تلاح  ره  يارب  تلاح و  نآ  تابثاب  ناسنا  ندـب  هثلث  لاوحا  زا  ددرگ  یتلاح  بجوم  دوش و  مدـقم  هک  يزیچ  اـبطا  دزن  ببـس  هکنادـب 
بجوم هک  هبرـشا  هیذغا و  ندروخ  دـننام  قباس  یمود  ضیرمب  رورـس  ربخ  ندیـسر  دـننام  ندـب  زا  جراخ  يا  تسيداب  یکی  تسا  ببس 

دننام يواپ  یکی  دناهس  زین  نآ  ضرم  بابـسا  اما  دناتحـص و  بابـسا  همهنیا  بیکرت و  جازم و  لادتعا  دننام  لصا  یموس و  دـناتحص 
پت و يارب  طلخ  تنوفع  دننام  لصاو  یموس  هثفع  یمح ؟؟؟ يارب  دعس و  يرپ  دننام  قباس  یمود  دوب  رـسدرد  بجوم  هک  سمـش  یمرگ 

ریغ ای  دـشاب  يرورـض  ای  ببـس  ره  هریغ و  شتآب و  نآ  یمرگ  درـس و  بآ  يدرـس  دـننام  ریغ  ببـسب  ای  دـشاب  دوخ  تاذـب  ای  ببـس  لـعف 
نآ يوسب  تسا  جاتحم  نادب و  ای  تسا  طیحم  ياوه  نا  زا  یکی  دناشش  يرورض  بابـسا  سپ  ای ز  دشاب  تعیبط  دض  ای  یناث  يرورض و 

رادرم يوب  وبدب و  ياهبآ  و  راخب ؟؟؟ ترودک و  شزیما  زا  تسیفاص  اوه  هک  ماد  ام  سفن و  ورد  قاسنتـساب  حور ؟؟؟ لیدـعت  يارب  ناسنا 
لثم زور  ياهرت  هرخبا  و 

14 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 
مکح ریغت  بجوم  نآ  رییغت  تسا و  تحـص  ظفح  ثعاب  نامز  یپردیپ و  رابغ  ریجنا و  طحوش و  دـننام  هثیبخ  راجـشا  ریجرج و  بنرک و 

ای راخب  ببـسب  هکنیا  ریغت  دننام  هیام  هیئابو  تاریغت  دـننام  تسا  تعیبط  دـض  ای  یناث  یعیبط و  ریغ  ای  تسا  یعیبط  ای  اوه  تاریغت  تسوا و 
تـسا یجازم  دشاب  اتـش  فیرخ و  فیـص و  عیبر و  هک  عبرا  لوصف  زا  لصف  ره  يارب  هک  ارچ  دناهیلـصف  تاریغت  لوا  دوش و  لصاح  لابج 

ار و ارفص  دزیگنارب و  امرگ  لصف  هچنانچ  دوخ  هراضم  ضارما  لیزم  دشاب و  دوخ  هبـسانم  ضارما  بجوم  لصف  ره  سپ  لصف  نآ  بسانم 
لاعس و هلزن و  ماکز و  امرـس  لصف  رد  ار و  عرـص  جلاف و  دیدیم  نیکـست  يرارقیب و  یگنـشت و  هقرحم و  بت  بغ و  دننام  ار  نآ  ضارما 

ریغتم هکنیا  يارب  دوـشیم  ضارما  ترثـک  فـیرخ  رد  دـنبای و  نیکـست  يوارفـص  ضارما  دـنوش و  ثداـح  یمغلب  ضارما  مغلب و  ترثـک 
هدش لخلختم  نادبا  نآ  رد  تسا و  هدش  مدقم  ناتسبات  لصف  هکنیا  يارب  رهپ و  ود  یمرگ  دادما و  بش و  يدرـس  زا  اوه  نآ  رد  ددرگیم 

نآ رد  زین  دـنوشیم و  رایـسب  فیرخ  رد  هکاوف  هکنیا  يارب  دوب  هدـیناشوج  ار  طالخا  قرتحم  يارفـص  دـندوب و  هدـیدرگ  لیلحتلا  يوق  و 
ار نآ  دنکیم  يراج  دوب و  هدـش  سبتحم  ناتـسمز  رد  هک  ار  یطالخا  دـهدیم  تکرح  عیبر  لصف  ددرگیم و  نوخ  تلق  ادوس و  ترثک 

نکاس نآ  هدام  ناتسمز  رد  هک  يداب  یضرم  عیبر  رد  دنکیم  تکرح  قلح و  ماروا  تاجارخ و  نارد  دوشیم  سپ  هفیعـض  ياضعا  يوسب 
بسانم تحص  یگدنز و  يارب  تسا و  لوصف  نیرتهب  عیبر  هک  ارچ  وا  هفیطل  ترارح  ببـسب  هکلب  تسوا  نوبز  ببـسب  هن  اهنیا  هدیدرگ و 

تقو رب  هچنانچ  ینامـسا  بابـسا  اما  ینیمز  بابـسا  زا  اـی  دـشاب  ینامـسآ  بابـسا  اـی  سپ  تسین  تعیبط  دـض  هک  هعیبط  ریغ  تاریغت  لوزن 
ناتسبات و رد  هک  یتح  دوشیم و  يدرس  باتفآ  فوسک  تقو  ناتـسمز و  رد  هک  یتح  دوش  رایـسب  یمرگ  باتفآ  ای  بکاوک  ندش  عمتجم 
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ای لابج  دراحب  ترواجم ؟؟؟ هب  ای  تسا  نکاسم  نآ  ضرع  ببـسب  ای  فالتخا  نآ  نکاسم و  فـالتخا  ببـسب  هچناـنچ  ینیمز  بابـسا  اـما 
هک تسنآ  نکاسم  ضرغ  زا  دارم  دوش و  نیمز  و  ناتسگنس ؟؟؟ نیمز  وچمه  نآ  كاخ  ببـسب  ای  يدنلب  یتسپ و  رد  نکاسم  عضو  ببـسب 
يا داهتجا  ندعم ؟؟؟ هرئاد  حطس  مهوت  زا  نیمز  حطس  رب  هدش  ادیپ  هک  تسیاهرئاد  نآ  اوتسا و  طخب  تبـسن  یـضعب  زا  دنارتبیرق  یـضعب 

دنکیم مرگ  یلامش  هرک  نآ و  یمرگ  يدرـس و  تسا  ربارب  یئایرد  رهـش  تسا و  اوه  بطرم  ایرد  ترواجم  فصن و  ودب  ماع  عطاق  هرئاد 
هک یبونج  ياوه  دنکیم  عنم  هک  ارچ  ار  اوه  دنکیم  درـس  یبونج  هوک  تسا و  سبای  رداب  هک  یلامـش  ياوه  دـنکیم  عنم  هک  ارچ  ار  اوه 

تسا سبای  راح 
15 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 

باتفآ ترارح  بناج  بش  يدرس  هب  دلب  نا  لها  دنیآیم  سپ  یتدم  ار  باتفآ  قرـشم  ندیـشوپ  يارب  یقرـشم  زا  تسرتهب  یبرغم  هوک  و 
لوا یقرشم  دزویم  هک  ارچ  دنالادتعا  بیرق  ود  ره  هچرگا  یبرغم  زا  تسا  رتهب  هک  ار  قرـشم  ياوه  یقرـشم  ندرک  عنم  يارب  زین  يوق و 
نیمز دنلب و  زا  حـصا  طسوتم  رتحیحـص و  تسا و  رتدرـس  دـنلب  رهـش  وا و  تکرب  دـص  زور ؟؟؟ رخآ  یبرغم  باتفآ و  تکرح  هارمه  زور 

ار و اوه  دنکیم  کشخ  مرگ و  یتیربک  سپ  مهریغ  ناتـسگنس و  ناتـسگیر و  روش و  یـضعب  یتفز و  یـضعب  تسا و  یتیربک  اج  یـضعب 
مضه دهدیم و  توق  ار و  ندب  دیامنیم  تخـس  درـس  ياوه  ار و  نادبا  دنکیم  تخـس  یناتـسگنس  دزاسیم و  نفعتم  رتكانبآ و  نیمز 

دب دـنکیم و  فیعـض  تسـس و  مرگ و  ياوه  هشعر و  جـلاف و  عرـص و  هلزن و  ماـکز و  نآ  ضارما  دـنادرگ و  وـکین  گـنر  دـنک و  دـیج 
هداضم تاریغت  اما  تسا و  دـمر  تاـیمح و  قاـنخ و  نآ  ضارما  دـنادرگ و  رّدـکم  ساوح  درآیم و  غاـمد  ینارگ  ار و  مضه  دزاـسیم و 
نفعتم رت  ياهاج  رد  بآ  هچنانچ  تسا  نامـسآ  نیمز و  ناـیم  رد  هک  ار  ماـسجا  دوشیم  ضراـع  هک  تسا  نفعت  نآ  داـب  دـننام و  تعیبط 

زا اوه  لوصوب  رتکیدزن  هک  ارچ  تسا  بلق  یلاوح  رد  هک  طالخا  نآ  اصوصخ  ار  طـالخا  دزاـس  وبدـب  ار و  حاورا  دـنکیم  دـساف  دوش و 
رفولین لفلف و  دننام  طقف  دوخ  تیفیکب  ای  ندب  رد  دنکیم  رثا  هک  تسا  بورـشم  يوک و  هیرورـض ؟؟؟ هتـس  زا  یمود  تسا و  اضعا  رگید 

طقف دوخ  تروصب  ای  دنمان و  فرـص  ياذغ  ار  نآ  تشربمین و  هضیب  محللا و  ءام  دـننام  طقف  هدامب  ای  دـنیوگ و  فرـص  يادو  ار ؟؟؟ نیا 
ياذـغ ار  نآ  ود  ره  تیفیک  هدامب و  ای  رهز و  لثم  فلاخم  ای  قاـیرت  رهزداـف و  وچمه  تسندـب  قفاوم  اـی  دـنناوخ و  تسیاـخلا  و  وزا ؟؟؟
دنکیم ارفص  مغلب و  جارخا  دوخ  ترارحب  دنکیم  مرگ  هک  اینومقـسام  تروص  تیفیک و  ای  بیـس و  ریـس و  وهاک و  دننام  دنیوگ  یئاود 

تروص و هدامب و  ای  دـنمان و  ۀـصاخلاب  ياذـغ  ارن  دـننام ؟؟؟ تسا  رثوم  تروص  هدامب و  ای  دـنمان و  هصاـخلا  وذ  يا  ود  ار  نیا  تیـصاخب 
ندب دزاسیم و  مرگ  دنکیم و  ادج  وضع ؟؟؟ تروص  يارب  دعتسم  نوخ  تسا و  مومس  قایرت  ریـس ؟؟؟ ای  زوج  زغم  دننام  هس  ره  تیفیک 

زب و هلاسکی  تشوگ  دننام  طسوتم  یهاگ  جر و  هزوچ ؟؟؟ تشوگ  دننام  فیطل  یهاگ  واگ و  تشوگ  دننام  دشاب  ظیلغ  اذـغ  یهاگ  ار و 
هیذغت لیلق  یهاگ  هیذغت و  رایـسب  یهاگ  اهنیزا  دحاو  ره  سومیکلا و  دـساف  یهاگ  دـشاب و  سومیکلا  حـلاص  یهاگ  ماسقا  نیزا  یکیره 

؟؟؟ محللا ءام  دننام ؟؟؟ سومیکلا  حلاص  اذغلا  ریثک  فیطل  لاثم  دشاب 
16 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 

دـساف اذـغلا  ریثک  فیطل  لاثم  طب و  واگ و  تشوگ  سومیکلا  يدر  اذـغلا  ریثک  ظیلغ  لاـثم  تشربمین و  غرممخت  سومیکلا  حـلاص  ظـیلغ 
بنرک و دننام  سومیکلا  نسحا  اذغلا  ریثک  لدتعم  لاثم  کشخ و  تشوگ  سومیکلا  يدر  اذغلا  لیلق  ظیلغ  لاثم  شـش و  دننام  سومیکلا 

باوصلاب ملعا  هّللا  زوج و  دننام  سومیکلا  دساف  اذغلا  لیلق  لدتعم  لاثم  مغلش و  دننام  سومیکلا  حلاص  اذغلا  لیلق  لدتعم  لاثم 

[ تساذغ قیقرت  رب  انب  نآ  لامعتسا  دوشیمن و  اذغ  اهنت  بآ   ] ف

هتـس زا  یموس  هفّیـض و  يراجم  رد  دنک  ذوفن  ات  نآ  هقردب  خبط و  تساذغ و  قیقرت  رب  انب  نآ  لامعتـسا  دوشیمن و  اذـغ  اهنت  بآ  هکنادـب 
دننام یفیک  تکرح  مود  فثاکت  لخلخت و  دننام  یّمک  تکرح  یکی  دوب  عون  راهچ  رب  تکرح  تسا و  یندب  نوکـس  تکرح و  هیرورض 
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لخاد ای  جراخ  يوسب  كرحتم  يازجا  ریغت  يا  یعـضو  تکرح  مراهچ  نتفر  یئاجب  یئاج  زا  دننام  یناکم  تکرح  موس  يدرـس  یمرگ و 
یطب لیلحت  زا  دنکیم  رایسب  یمرگ  لیلق  يوق  عیرس  سپ  دشابیم  روطب  تعرس و  تلق و  ترثک و  فعض و  تدشب و  تکرح  فالتخا  و 

هتـس زا  یمراچ  اذـغ و  رادـحنا  رب  تکرح  تسمضه و  رب  نیعم  نوکـس  تسا و  دربم  نوکـس  تکرح و  یتدایز  نآ  سکع  ریثک  فیعض 
يوسب ایا  تسمزال  حور  تکرح  ار  یناسفن  تکرح  سپ  فوخ  حرف و  مغ و  تلاجخ و  دـننام  تسا  یناـسفن  نوکـس  تکرح و  هیرورض 

دیدش فوخ  تقو  هچنانچ  هعفد  لخاد  يوسب  ای  لدتعم و  تذل  حرف و  تقو  هچنانچ  كدناكدنا  بضغ  تقو  هچنانچ  ۀعفد  ندـب  جراخ 
مرگ تسا  مزال  تکرح  نیزا  تلاجخ و  تقو  هچنانچ  ود  ره  جراخ  لخاد  يوسب  ای  لیلق و  فوخ  كدـنا و  مغ  تقو  هچنانچ  جـیردتب  ای 

تسا لتاق  تکرح  نیزا  یتدایز  هدمآ و  عوقوب  تکرح  وا  بناج  زا  هک  يزیچ  ندش  درـس  دوش و  عقاو  تکرح  وا  يوسب  هک  يزیچ  ندش 
؟؟؟ نوکس یتدایز  و 

لخاد ار  حور  دربیمورف  باوخ  تکرح و  هباشم  يرادـیب  تستوکـس و  هباـشم  باوخ  تسا و  يرادـیب  باوخ و  هیرورـض  هتـس  زا  یمجنپ 
ندب باوخ  هک  هاگره  تسا و  بطرم  باوخ  طارفا  دوشیم و  رایسب  هماج  تجاح  باوخ  رد  اذهل  ار و  ندب  رهاظ  دنکیم  درس  سپ  ندب 

دنک هدنکارپ  ار  مضه  عیطم  ریغ  ءاذغ  ای  طلخ  باوخ  دبای  رگا  دنکیم و  مرگ  سپ  ار  نآ  دـنکیم  کشخ  درـس و  دـبای  یلاخ  اذـغ  زا  ار 
هب دنکیم  هنـسرگ  توق و  لیلحت  هب  ار  مضه  دزاسیم و  دب  ار و  غامد  دنکیم  فیعـض  طرفم  يرادیب  ار و  ندـب  دـیامن  درـس  سپ  ار  نآ 

ار لاحط  دنادرگرب و  ندب  گنر  ترثکب  زور  مون  هک  ارچ  هلولیغ  ردقب  تداع و  بسحب  تسدـب  ترثکب  زور  رد  نتفخ  دراب و  لیلحت ؟؟؟
كرت دشاب  زور  نتفخ  تداع  رگا  دنکیم و  دنک  ار  نهد  ار و  هیناسفن  يوق  دیامنیم  تسس  دنکیم و  وبدب  ار  نهد  تسا و  رضم 

17 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 
لدتعم سابتحا و  غارفتسا و  هیرورض  هتس  زا  یمـشش  تسدب و  زین  يرادیب  باوخ و  نایم  رد  لملمت  جیردتب  رگم  تسین  بسانم  هعفد  نآ 

رت مرگ و  نامزنا  اب  دش  سبای  دراب  غرفتسم  هکنیا  رگم  ار  ندب  دنکیم  درس  کشخ و  غارفتسا  یتدایز  تسا و  تحـص  ظفاح  عفان و  نا  زا 
هک هیرورـض  بابـسا  اما  درآیم و  ندب  ینارگ  اهتـشا و  یمک  دزاسیم و  وبدب  ار  طالخا  دنکیم و  ادیپ  ددس  سابتحا  یتدایز  دزاسیم و 

ار و لهرت  اقـستسا و  دشخبیم  عفن  ار و  هبیرغ  تبوطر  دنکیم  کشخ  نا  رد  ندیطلغ  کیر و  رد  ندرک  نفد  دـننام  تسین  تعیبط  دـض 
يوق ار و  هیزیرغ  ترارح  دزیگنا  هلیبد  ورب  درـس  بآ  نتخیر  هللحم و  ياـهنغور  تیزب و  ناـهد  نینچمه  دناغارفتـسا و  لـخاد  اـهنیا  همه 
قرغ دننام  یعیبط  يرجم  يارب  هداضم  بابـسا  اما  لد  قلق  ببـسب  هریغ  مامح و  رد  تسا  هدـش  ادـیپ  هک  ار  یـشغ  دـهدیم  عفن  دـنکیم و 

باوصلاب ملعا  هّللا  رهز و  ندروخ  شتآ و  نتخوس  ریشمش و  ندیرب  ندش و 

[ غارفتسا  ] لئالد تامالع و  رد  مراهچ  لصف 

هراشا

دشاب و بیبط  تلیـضف  رب  لاد  نآ  ندرک  تفایرد  هک  ارچ  تسا  بیبط  عافتنا  طقف  نا  رد  دشاب و  هتـشذگ  رما  ناشن  یهاگ  تمالع  هکنادب 
هدـنیآ رما  رب  یهاگ  ددرگ و  لصاح  وا  ضرم  رب  فوقو  هک  ارچ  دوشیم  عفتنم  طـقف  ضیرم  نا  زا  دـیامن و  دوجوم  رما  رب  تلـالد  یهاـگ 

دنامسق ود  هجزما  تامالع  بیکرت و  رب  یـضعب  دـننک و  تلـالد  هجزما  رب  تاـمالع  یـضعب  دـنوش و  عفتنم  ود  ره  نیزا  سپ  دراد  دوجوم 
رد تسا  فلاخم  لدـتعم  سمال  فلاخم  رگا  تسا و  لدـتعم  دـشاب  جازم  لدـتعم  سمال  يواـسم  سملم  رگا  سپ  تسا  سملم  لوا  مسق 

مـسق اذه  یلعا  سق  تسا و  ترارح  يوسب  لئام  سملم  دـش  سوسحم  ترارح  ار  سمال  رگا  هچنانچ  هدـش  رثاتم  نا  زا  سمال  هک  یتهج 
دشاب و ترارح  اب  تبوطر  محل  ترثک  ببس  نکل  تسوبی  زا  نآ  تلق  دشاب و  تبوطر  زا  اهنیا  ترثک  سپ  محش  نیمیس و  تشوگ و  مود 
دشاب و تسوبی  ترارح و  زا  نآ  یهایس  چیپ و  یگدنگ و  ترثک  سپ  يوم  موس  مسق  تدورب  اب  تبوطر  محش  نیمیم و  ترثک ؟؟؟ ببس 
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نوخ هبلغ  ترارح و  زا  یخرـس  دشاب و  مغلب  هبلغ  تدورب و  زا  نآ  يدیپس  سپ  ندب  گنر  مراهچ  مسق  تبوطر  تدورب و  هب  اهنیا  دادضا 
ادوس درب و  طارفا  زا  یگریت  نوخ و  ّتلق  ارفص و  هبلغ  ترارح و  زا  زین  يدرز  ترارح و  زا  ینوگمدنگ  لادتعا و  زا  درم و  عامتجا ؟؟؟ و 

؟؟؟ هنیس یئانهپ  سپ  اضعا  ناینب  تیمه  مجنپ ؟؟؟ مسق 
18 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 

مشش مسق  لصافم  ندوب  هدیشوپ  فارطا و  یهاتوک  ضبن و  رغص  قورع و  يافخ  قورع و  هنیس و  یگنت  وچمه 
ندـش مرگ  دوز  هچنانچ  تسا  تیفیک  نآ  هبلغ  لیلد  دـشاب  هک  یتیفیک  ره  زا  رثا  ندرک  لوبق  دـلج  سپ  رثا  ندرک  لوبق  يا  اـضعا  لاـعفنا 

ناصقن و دـشاب و  لادـتعا  زا  لاعفا  لامک  سپ  بیبط  لاعفا  متفه  مسق  اذـه  یلع  سق  تسوا و  جازم  ندوب  راح  رب  لـیلد  ترارح  زا  وضع 
تدورب و زا  باوخ  یتدایز  سپ  هظقی  مون و  متشه  مسق  تدورب  زا  نآ  یگنرد  ترارح و  زا  نآ  تعرس  شیوشت  تدورب و  زا  نآ  نالطب 

لادتعا زا  لدتعم  تسوبی و  ترارح  زا  يرادیب  ترثک  دشاب و  تبوطر 

[ مون هرابرد   ] ف

تالآ يوسب  حور  نتخیر  زا  تسترابع  هطقی  اذـغ و  مضه  تحارتسا و  يارب  نطاب  يوسب  یناـسفن  حور  عوجر  زا  تستراـبع  مون  هکنادـب 
تدورب زا  نا  دـض  دـشاب و  ترارح  زا  گنريوق  وبزیت  قورع  زارب و  لوب و  وچمه  هعفدـنم  لوضف  مهن  مسق  باـصعا  يا  تکرح  سح و 

زا نآ  لاوز  تعرـس  تسوبی و  زا  نآ  تاـبث  تدورب و  زا  نآ  دـلبت  ترارح و  زا  نآ  ترثـک  تعرـس و  توـق و  سپ  یناـسفن  لاـعفنا  مهد 
مـالک و ترثـک  يزیت و  دـناجازم و  ترارح  رب  لاد  تارج  جـنردوز و  یمرـشیب و  بلق و  فعـض  تسا و  درب  لـیلد  يدرماـن  تبوـطر و 

ملعا هّللا  تدورب و  زا  راقو  ءایح و  ترثک  دشاب و  ترارح  زا  نآ  لاصتا  تعرس و 

[ هجزما تامالع   ] ف

رگا سپ  دنناسر  ترـضم  دنـشاب و  یـضراع  رگا  تسنیا  مه  هّیـضراع  هجزما  تامالع  دناهّیلیح و  هجزما  تامالع  همهنیا  هک  تسناد  دیاب 
دئاز و لقث  تیومد  رب  تسا و  تیوارفـص  ار  نا  لقث و  تلق  بوچ و  هزین و  وچمه  یندیلخ  يا  سخن  رخ و  دـشاب و  يداب  یـضراع  جازم 

ینارگ یگنپ و  نهد و  بآ  يا  ساعن  قیر و  ترثک  شطع و  تلق  گنر و  يدیپس  تیمغلب  رب  دشاب و  لاد  ندـب  خافتنا  ددـمت و  یخرس و 
ندـید سپ  دـشاب  لاد  هداـم  عوـن  رب  زین  ناـشیرپ  ياـهباوخ  دـنک و  تلـالد  مـک  ینارگ  يرادـیب و  ندـب و  یکـشخ  تیوادوـس  رب  دـئاز و 

مغلب و رب  دعر  يدرـس و ؟؟؟ اهبآ و  ندید  نوخ و  رب  خرـس  ياهزیچ  ندید  دـشاب و  ارفـص  رب  لاد  كانهلعـش  نیـشتآ و  درز و  تایح ؟؟؟
دنک تلالد  مدخ  ریبدت و  لصف و  رمش و  رمع و  نس و  اب  همه  نیرب  یهاگ  دنک و  تلالد  ادوس  رب  فوخ  ناخد و  هایـس و  یئاهزیچ  ندید 
نپـس غامد و ؟؟؟ لکـش  داسف  یلادرـس ؟؟؟ ندـش  تسپ  هچنانچ  یقلخ  يا  دـنايرهوج  نا  زا  یـضعب  سب  بیکرت  ضارما  تامالع  اـما  و 
دننک تلالد  بیکرت  تدورب  رب  الا  تسا و  لماک  تحص  دنامیس  لاعفا  رگا  سپ  یلاعفا  یضعب  دنشاب و  یضرع  یضعب  دشاب و  هدعم  ندوب 

تدورب دناترارح و  رب  لاد  دنشاب  شوشم  لاعفا  رگا  و 
19 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 

نوخ زا  مرو  ندوب  رب  هلا  تامالع  وچمه  تلاح  نآ  ببـس  رب  ای  مرو و  تامالع  هچناـنچ  دـننک  تلـالد  تلاـح  تاذ  رب  اـی  تاـمالع  نیا  و 
رب ای  تسیباجح  مرو  هکنیا  رب  بنجلا و  تاذ  رد  ضبن  تیراشنم  طارفا ؟؟؟ تلالد  دننام  تلاح  نآ  ناکماب  قورع  رد  درد  ددمت و  دـننام 

دننام تلاح  نآ  همزـال  لاوحا  رب  اـی  هروراـق  رد  هدومحم  بوسر  هچناـنچ  هداـم  جـضن  ضرم و  ياـهتنم  تاـمالع  دـننام  تلاـح  نآ  تقو 
فان و ریز  ددـمت  رقارق و  لـثم  تسا  یلاهـسا  نارحب  هکنیا  هلا ؟؟؟ تاـمالع و  وچمه  لاوحا  نیا  صیـصحت  رب  اـی  نارحب  رب  هلا  تمـالع و 

ملعا هّللا  دنیوگ و  ار  ولهپ  ناوختسا  يامرس  فیسارش  دشاب و  یقب  نارحب  رب  لاد  الاب  يوسب  هدعم  تکرح  فیسارش و  ددمت  بل و  ندیرپ 
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[ ضبن  ] ف

هراشا

لیدـعت يارب  داشک  تسبرد و  ار  نیئارـش  تسا  یعـضو  تکرح  ضبن  هک  میوگیم  سپ  تسلاد  هیندـب  لاوحا  رب  زین  ضبن  نوچ  هکنادـب 
هیناسفن و تالاعفنا  عیمج  رورـس و  بضغ و  زا  ضبن  بحاـص  تقونآ  رد  هک  تسنآ  ضبن  ندـید  تاـقوا  تالـضف و  جارخا  اوهب و  حور 

تاقالمب رثکا  هچ  دوشن  ضبن  لوغـشم  ضیرم  ندمآ  تقوب  هک  تسا  مزال  ار  بیبط  اذـهل  دـشاب  یلاخ  فعـضم  یگنـسرگ  لقثم و  يریس 
يور زا  لوا  مسق  تافـص  يور  زا  دـناهد  ضبن  ماـسقا  کـلذ و  ریغ  ددرگ و  ضراـع  ضیرمب  نوخ  اـیح و  اـی  دوش  رورـسم  ضیرم  بیبط 
نوچ لدتعم و  ضفخنم  فرـشم  لدتعم  قیـض  ضیرع  لدـتعم  ریـصق  لیوط  دـناهن  نآ  هررقم  فانـصا  قمع و  ضرع و  لوط و  رد  رادـقم 
لیوط یکی  یلوط  فانـصا  قمع  رد  هن  ضرع و  رد  هن  لوـط و  رد  هن  دـنوشیم  فعـض  تفه  تسیب و  دـنوش  هداد  بیکرت  مهاـب  همهنیا 
لدتعم متفه  ضرع  رد  لدتعم  ریصق  مشش  قیض  ریصق  مجنپ  ضیرع  ریـصق  مراهچ  ضرع  رد  لدتعم  لیوط  موس  قیـض  لیوط  مود  ضیرع 

؟؟؟ ضیرع مود  فرشم  ضیرع  لوا  یضرع  فانصا  ضرع  رد  لدتعم  لوط  رد  لدتعم  مهن  قیض  لوط  رد  لدتعم  متـشه  ضیرع  لوط  رد 
ضرع رد  لدتعم  متفه  قمع  رد  لدـتعم  قیـض  مشـش  ضفخنم  قیـض  مجنپ  فرـشم  قیـض  مراهچ  قمع  رد  لدـتعم  ضیرع  موس  صفخنم 
ریـصق فرـشم  مود  لیوط  فرـشم  لوا  یقمع  فانـصا  قمع  رد  لدتعم  ضرع  رد  لدتعم  مهن  ضفخنم  ضرع  رد  لدتعم  متـشه  فرـشم 
متـشه لیوط  قمع  رد  لدـتعم  متفه  لوط  رد  لدـتعم  ضفخنم  مشـش  ریـصق  ضفخنم  مجنپ  لیوط  ضفخنم  مراهچ  لدـتعم  فرـشم  موس 

دئاز ریفـص و  ار  اهنیا  رد  صقان  دنیوگ و  میظع  ار  قمع  ضرع و  لوط و  رد  دئاز  اما  لوط و  رد  لدتعم  لدتعم  مهن  ریـصق  قمع  رد  لدتعم 
؟؟؟ دنیوگ قیقد  ار  اهنا  رد  صقان  دنمان و  ظیلغ  قوهش  ضرع و  رد 

20 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 
هطسوتم ای  نیلم  ای  تسا  بلص  ای  نآ  ضبن  ماوق  مراهچ  مسق  طسوتم  ای  یطب  ای  دوب و  عیرس  ای  نآ  ضبن و  تکرح  نامز  موس  طسوتم و  ای 

متفه مسق  طسوتم  اب  ای  تسراح  ای  نآ  ضبن و  سمل  مشش  مسق  طسوتم  ای  توافتم  ای  تسا  رتاوتم  ای  نآ  ضبن و  نوکـس  نامز  مجنپ  مسق 
نآ فالتخا  اب  ضبن  هروکذـم  لاوحا  ءاوتـسا  متـشه  مسق  طسوتم  ای  تسا  یلاخ  ای  تسا  یلتمم  ای  نآ  تسا و  ضبن  رد  هک  يزیچ  رادـقم 
رد مسق  نیا  مظتنم و  ریغ  ای  تسا  مظتنم  ای  فلتخم  سپ  نآ  ماظتنا  مدـع  فـالتخا و  رد  ماـظتنا  مهن  مسق  فلتخم  مود  تسیلوتـسم و  لوا 

سایق مه  اجنیا  نزو  زا  دارم  نزولا و  دـیج  ریغ  اـی  تسنزولادـیج  اـی  نآ  ضبن  نزو  مهرد  اـب ؟؟؟ مسق  تسا  فلتخم  مسق  لـخاد  تقیقح 
زا رگید  نوکـس  نامز  ای  نوکـس  ود  زا  ینوکـس  نامز  ای  تکرح  ود  نا  زا  رگید  تکرح  نامزب  تکرح  ود  زا  ام  یتکرح  نامز  تسندرک 
دیج ریغ  فانصا  نآ و  ریغ  لوصف و  نادلب و  ناسنا و  بسح  یعیبط  يرجم  رب  نوکـس  تکرح و  هنم  زا  بسن  نآ  ندوب  دیج  زا  دارم  نا و 

ضبن ار  یبـص  ـالثم  نسر  تسوا و  بیرق  هک  دـشاب  یـصخش  ضبن  نزو  هباـشم  یـصخش  ضبن  نزو  يا  نزولا  زواـجم  لوا  دـناهس  نزولا 
ار اهنآ  دشاب  هک  نایبص  دننام  نس  رود  زا  تسا  رود  هک  دشاب  یسک  ضبن  نزو  هباشم  یـسک  ضبن  نزو  يا  نزولا  نئابم  مود  ندوب  ناوج 

عفد تسا و  يزیرغ  راح  حیورت  يارب  ضبن  يوسب  تجاح  تسیور و  نآ  دشابن و  هباشم  ینـس  نزو  اب  يا  نزولا  جراخ  موس  خویـش  ضبن 
رتهدایز ترارح  رگا  دشاب و  میظع  ضبن  نامز  نآ  دـهدب  یناوی  توق ؟؟؟ مرن و  قورع  دـشاب و  هدایز  ترارح  هاگره  سپ  یناخد  راخب و 

عیرس دنتسه  تخس  قورع  رگا  دوب و  عیرس  رتاوتم  عیرس  میظع  ضبن  دشاب  دئاز  مهنیزا  ترارح  رگا  دشاب و  عیرس  میظع  ضبن  دشاب  نیزا 
دشاب و تبالص  رغص  زا  رتهدایز  رغص  اب  رتاوت  دشاب  فیعـض  توق  رگا  دوب و  رتاوتم  عیرـس  دشاب  نا  زا  رتدئاز  تجاح  رگا  سپ  دوب  ریغص 

رگا هرئاد  هصلاخ  بغ  ياهتبون  يا  دشاب  بون  یلوا  رد  هچنانچ  هیئاذغ  ای  هیطلخ  هدام  ریز  هوق  طاغضنا  ببـسب ؟؟؟ دوب  ریغـص  ضبن  یهاگ 
قورع ددمت  ببـسب  نارحب  رد  ضبن  یهاگ  تسوبی و  ببـسب  یتخـس  دشاب و  تبوطر  ببـسب  ضبن  یمرن  تسیلوق و  دوخ  لصاح  توق  هب 

نس ضبن  ماظتنا  فعض  طارفا  فعض و  تدش  تهجب  ای  دشاب  هدام  ینارگ  ببـسب  ضبن  فالتخا  دریذپ و  یتخـس  داوم ؟؟؟ غراف  هنا  يارب 
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دنک لطاب  ار  نآ  نز 

[ رگید ضبن  عاونا  دنچ   ] ف

رد ازجالا  فلتخم  بلـص  رتاوتم  عیرـس  تسا  یـضبن  نآ  يراشنم و  یکی  دنتـسه  اهنآ ؟؟؟ ياهمان  هک  دـنارگید  ضبن  عاونا  دـنچ  هکنادـب 
رخات مدقت و  یتسپ و  يدنلب و 

21 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 
رگم تسیجوم  هباشم  نآ  يدود  موس  بلـص  نآ  تسنیل و  یجوم  هکنیا  رگم  تسیراشنم  هباـشم ؟؟؟ هک  یجوم  مود  تسیل  تبالـص و  و 

نآ راقلا و  بنذ  مجنپ  فیعـض  رتاوتم و  تخـس  تسرغـصا و  یلمن  الا  تسیدود  هباـشم  هک  یلمن  راـهچ  میظع  نآ  دـشاب و  ریغـص  يدود 
؟؟؟ سکعلاب ای  رغصا  رادقم  يوسب  دنک  مظعا  رادقم  زا  ای  تکرح  زاغآ  هک  تسا  یضبن 

وا ترتـفلا و  وذ  مجنپ  تسیور  نیا  دوـش و  عـطقنم  نا  زا  مک  رد  دـسرن و  لوا  رادـقمب  هک  دـشاب  هاـگ  لوا و  رادـقم  فرطب  دـنک  عوـجر 
دوش عقاو  تکرح  وا  نوکس  رد  هک  تسنآ  وا  طسولا و  یف  عقوا  مشش  دوش  عقاو  نوکس  ندش  مامت  زا  لبق  وا  تکرح  رد  هک  تسنانچ 

[ اهناسنا عاونا  ضبن   ] ف

يوقا و مظعا و  ناناوج  ضبن  دشاب و  رتاوتم  رتعیرس و  فعضا و  نیعلا و  نایبص  ضبن  دشاب و  یموقا  مظعا و  نادرم  ضبن  هک  تسناد  دیاب 
هک دنچره  رتاوتم و  عیرس  میظع  هلماح  نانز  يا  یلایح  ضبن  یطب و  توافتم و  رغص و  خویش  ضبن  تعرسلا و  لیلق  رغـصا و  لوهک  ضبن 
رد دـشاب و  توق  رد  دـئاز  رتاوت و  تعرـس و  رد  لدـتعم  نآ  طسو  رد  يا  عیبر  لصف  رد  ضبن  دوش و  لیلق  ضبن  میظع  دوش  گرزب  نینج 

ملعا هّللا  دوب و  فعضب  لئام  فلتخم  ضبن  فیرخ  رد  نآ و  طسو  رد  اصوصخ  دشاب  رویطلا  توافتلا و  دشا  اتش 

[ لوب  ] ف

تلالد لیلحا و  زا  دوشیم  جراخ  هک  تسا  ثلاث  یناث و  مضه  هلـضف  نآ  دـنیوگ و  زین  هرـسفت  ار  نآ  تسا و  تامالع  زا  زین  لوب  هکنادـب 
نیا الاب و  رب  یفاط  ای  طسو  رد  قلعم  ای  هدننـشن  ورف  ای  رود و  بآ ؟؟؟ تسا  وزج  ود  زا  بکرم  نآ  هریغ و  رگج و  هدـعم و  لاوحا  رب  دـنک 
لوب بحاص  هکنیا  موس  دـشاشب  يدوزب  هکنیا  مود  دـشاب  حبـص  لوا  لوب  هکنیا  لوا  دـنچ  طیارـش  تاعارم  دـعب  رگم  دوشن  رهاظ  تـالالد 
؟؟؟ هناثمب هیبش  خارف  هروراـق  رد  دوش  هتفرگ  ماـمت  لوب  هکنیا  مراـهچ  هریغ  زبس و  راـیخ  نارفعز و  دـننام  دـشاب  هدروخن  هغباـص  ياـهزیچ 

زا ار  نآ  سپ  قزلا  گنر  اما  رضخا و  ضیبا و  دوسا و  رمحا  رغصا و  دنتسه  جنپ  نآ  لوصا  گنر و  یکی  دناتفه  لوب  فانصا  هغوفنم و 
لیلد ترودـک  ترارح و  لـیلد  یخرـس  هچ  تسفوخ  هبلغ  رب  لاد  تسا  ترودـک  اـی  رمحا  رگا  لوب  دـناهدرک و  رامـش  رـضخا  ياـهگنر 

اب ضبنا  نینچمه ؟؟؟ تسا و  ادوس  رب  لاد  قیقر  یفاص  سپ  دشاب  یخرـسب  لئام  دوسا  لوب  هاگره  نینچمه و  نوخ  جازم  تسا و  تبوطر 
ار ارفـصلا  ةرم  رفـصعم و  هتـساشنب  ار  نآ  تسا  هداد  هیبـش  سیئرلا  خیـش  ارفـص و  هرم  رب  لاد  یفاـص  قیقر  رفـصا  مغلب و  رب  لاد  ترودـک 

؟؟؟ زا سپ  نوباص  بآ  هب  ار  مغلب  مادکب و  ار  ادوسلا  ةرم  نارفعزب و 
22 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 

مود دشاب  يدرس  زا  نآ  دنـشاب و  هدرک  رت  نارد  کشخ  هاگ  هک  بآ  گنرب  هباشم  يا  ینیب  یکی ؟؟؟ دوب  هنوگ  دنچ  رفـصا  گنر  هکنادب 
نایم رد  احـصا  لوب  گنر  سونیلاـج  کـیدزن  اـما  سیئرلا و  خیـش  کـیدزن  دـشاب  لادـتعا  زا  نآ  هتخپ و  جرتا  تسوپب  هباـشم  يا  یجرتا 

نآ یگدنشخرد و  تسیخرـسب و  لئام  درز  نآ  رقـشا و  موس  دشاب  جازم  بسحب  احـصا  لوب  گنر  هکنیا  بوصا  دشاب و  يران  یجنران و 
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همه نارفعزب و  هباشم  صلاخ  خرس  رگا  حصا  رمحا ؟؟؟ مجنپ  شتآ  وچمه  دوب  عاعـش  اب  درز  نآ  يران و  مراهچ  دوب  هلیلق  ترارح  رب  لاد 
ترارح و رب  ندوب  لاوب  رد  تسا  رقـشا  زا  دـئاز  يران  يران و  زا  دـئاز  حـصان  رمحا  هچناـنچ  دـناروخ  هبترم  بسحب  ترارح  رب  لاد  اـهنیا 

رمحا موس  یبالگ  يا  يدرد  مود  دشاب  لئام  یخرسب  هک  دیپس  رگا  تسا  ةرمح  بتارم  لوا  نآ  بهصا و  یکی  دناهقبط  راهچ  زین  ار  رمحا 
یخرس هک  دشاب  هاگ  دشاب و  نوخ  هبلغ  ترارح و  زا  اهنیا  همه  دشاب و  ترودکب  لیام  خرس  نآ  متقا و  رمحا  مراهچ  خرس  رایسب  يا  یناق 
ترارح رب  لاد  يران  ارفـص و  للحم  نراقم  درد  ببـسب  دراب  جنلوق  رد  بآ و  زا  نوخ  زیمت  مدع  ببـسب  جراخ  رد  هچنانچ  دوب  تدورب  زا 

درب زا  ود  ره  نیا  یچلین و  مود  یقسق و  یکی  دناهقبط  راهچ  زین  ار  رـضخا  نوخ و  زا  تسا  ترارحلا  دیدش  ارفـص  هچ  رمحا  زا  دشاب  دئاز 
نکل دنـشاب  هقرتحم  ترارح  طارفا  زا  ود  ره  نیا  یثاّرک و  مراـهچ  يراـجنز و  موس  دناجنـشت  جـلافب و  رذـنم  ناـیبص  رد  دنـشاب و  دـمجم 

اب رگا  دومج  زا  یهاـگ  دـشاب و  يوق  يوب  ةرفـص و  اـب  رگا  دـشاب  قارتـحا  طرف  زا  یهاـگ  دوـسا  یثارک و  زا  رتـشیب  يراـگنز  رد  قارتـحا 
هدام تکرح  ببسب  یهاگ  تسنیمه و  تدومج  یهایـس  یقارحا و  یهایـس  رد  قرف  دشاب و  هحئارلا  مدع  گنر و  یگتـشگرب  يا  تدوهک 

نوریب هسنجب  دنکن و  فرصت  نآ  رد  تعیبط  هک  دشاب  اسبهچ  دوسا  بارش  دننام  هایـس  ءایـشا  ندروخب  یهاگ  نارحب و  رد  هچنانچ  هیادوس 
رد هچنانچ  هیلـصا  ياضعا  ای  محـش  نتخادگ  ای  درب و  مغلب و  هبلغ  رب  دنک  تلالد  تسا  ذـغاک  ای  ریـش  گنر  دـننام  رگا  ضیبا  لوب  دـیآ و 
رد تعیبط  فرـصت  مدع  رب  دنک  تلالد  ای  بآ  وچمه  فافـش  لوب  برچ و  ناهد  يدیپس و  دشاب و  یطاخم  یمغلب  يدیپس  نکیل  قورخا 

جـضن مدع  ببـسب  ای  ماوقلا  قیقر  سپ  تسا  ماوق  لوب  هعبـس  فانـصا  زا  مود  دیامن و  عیام  ذوفن  عنم  هکنیاب  دسرب  ای  تسا  يور  نآ  بآ و 
؟؟؟ دشاب رتظیلغ  نایبص  یعیبط  لوب  هک  ارچ  تسا  رتیمور  اهنآ  رد  لوب  نیا  نایبص و  رد  اصوصخ  دشاب 

23 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 
رد هچنانچ  تظلغ  تیاغ  رد  طلخ  جضن  ببـسب  دشاب  جضن  مدع  ببـسب  ای  ماوقلا  ظیلغ  بآ و  برـش و  ترثک  ببـسب  ای  قورع  رد  دـنب و 
نار رـصب و  هک  تسنآ  یفاـص  سپ  تسا  ترودـک  افـص و  هعبـس  فانـصا  زا  موس  تسا و  جـضن  رب  لاد  ماوـقلا  لدـتعم  يراردا و  نارحب 

نوکـس دشاب و  جضن  رب  لاد  یفاص  دوش و  ادـیپ  یئام  یـضرا و  يازجا  طالتخا  زا  ترودـک  نآ و  سکع  رودـک  دـنک و  ذوفن  تلوهـسب 
مرو ببسب  هاگ  دشاب و  هربدم  توق  طوقـس  ببـسب  لوب  ترودک  هاگ  هدود  هک  يوتـسم  ماوق  جضن  دعب  هچ  جضن  مدع  رب  ردک  طالتخا و 

هاگ هنردک و  رد  دشاب و ؟؟؟ ماوق  ياوتـسا  ظیلغ  رد  هک  تسنآ  رودک  ظیلغ و  رد  قرف  ود  دنک  عادصب  فیوخت  زیگنارابغ  ردـک  ینطاب و 
حورق ای  دشاب  تنوفع  طارفا  تسرایسب ؟؟؟ يوبدب  سپ  تسا  لوب  يوب  هعبس  فانـصا  زا  مراهچ  غرممخت  يدیپس  دننام  یفاص  ظیلغ  دشاب 

دـیامن و توق  طوقـس  رب  تلالد  وب  ندوبن  اـسب  دوب و  اذـغ  یماـخ  روهمج و  رب  لاد  يوب  ندوبن  دـشاب و  جـضن  رگا  لوب  يراـجم  رد  هنقع 
هدام رب  لاد  نتسکش  رید  نآ و  یگرزب  دبز و  ترثک  سپ  بابح  فک و  يا  تسا  دیز  هعبس  فانصا  زا  مجنپ  دشاب  ببـسب  هحئارلا  لدتعم 
دارم ورد  يا ؟؟؟ تسا  بوسر  هعبـس  فانـصا  زا  مشـش  ضرم  لوطب  دناسرتیم  تسیدر و  یلک  ضارما  رد  دیز  نینچ  دـشاب و  جزل  ظیلغ 
سپ نآ  يـالاب  یقاـط  هروراـق  طـسو  دـح  قلعم  هاوخ  تقیقحب  دـشاب  بسار  هاوخ  تسا  بآ  زا  زیمتم  بآ  رتـظیلغ  رهوج  بوسر  زا  اـبطا 
مامغ سپ  طسو  رد  قلعم  سپ  تسا  دمحا  دومحم  یلقث  زا  بسار  دـشاب و  جـضن  رب  لاد  عمتجم  ازجالا  يوتـسم  دـیپس و  سلما و  بوسر 

ترارح رب  تسیدرزب  لئام  رگا  دوسا  مود  دـشاب  ترارح  رب  لاد  نآ  تسرقـشا  یکی  هیور  بوسر  زا  دوش  هدـید  ربا  وچمه  لوب  يالاب  هک 
تـسوپ وچمه  يا  يروشق  مجنپ  سوسب  هیبش  يا  یلاخن  مراهچ  دشاب  تدورب  رب  لاد  هک  گنر  هتـشگرب  موس  تدورب  هب  الا  دنک و  تلالد 

دینـش هروراق  ریزب  هک  تسنآ  اهنیزامت  يور  نکل  نهپ  ياهراپ  دننام  يا  یجئافـص  متفه  طارخ  زا  بوچ  هشارت  دـننام  ینعا  یطارخ  مشش 
یطارخ ماسقا  عیمج  زا  ضیبا  دوب و  دـهاوخن  بسار  زا  مک  دوخ  ینوبز  رد  سپ  دـشاب  اوه  ببـسب  قیلعت  هکنیا  رگم  ماـمغ  سپ  قلعم  سپ 

دنک و تلالد  مد  قارتحا  رب  هاگ  تسا و  دبک  زا  هکنیا  رب  تسا  للختم  دـشاب و  هیلک  زا  هکنیا  رب  رمحا  دـشاب و  هناثم  زا  هک  تسا  نیرب  لاد 
ندیـشارخ رب  تلالد  تسا و  رایـسب  يور  نآ  دشاب و  یهام  سولفب  هباشم  یهایـسب  لئام  گنر  هتـشگرب  یجئافـص  بوسر  زا  یـضعب  هاگ 

شراخ فیضق  خیب  رد  رگا  دشاب  هناثم  شراخ  زا  یهاگ  یلاخن  دنک و  یلصا  ياضعا 
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24 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 
دیپس دشاب و  هدرگ  زا  نآ  زا  خرس  دشاب و  هزیرگنـس  رب  لاد  هشیمه  گیر  وچمه  بوسر  دشاب و  اضعا  نابوذ  زا  یهاگ  ددرگ و  سوسحم 

اـصوصخ نیلوزهم  احـصا و  لاوبا  رد  بوسر  هکنیا  هوالع  هدام و  تلق  زا  ای  هدـس  زا  ای  دـشاب  جـضن  مدـع  زا  ای  بوسرلا  مدـع  هناـش و  زا 
لوب رد  هک  تسا  ماخ  تابوطر  وچمه  يدـم  بوسر  دـشاب و  رایـسب  ناضاترم  ریغ  اصوصخ  ناهبرف  ناـضیرم و  رد  دـشاب و  مک  ناـضاترم 
اهنیا ماخ  رد  قیرفت و  عامتجا و  رد  تلوهس  هناثم و  هدرگ و  رد  دبک و  بدحم  رد  مرو  مدقت  دشاب و  وبدب  يدم  رد  رگم  هدم  هباشم  دیآرب 

زا ای  تارّدم  ندروخ  زا  ای  دشاب  بارش  اب  ای  اهنت  بآ  برـش  ترثک  زا  ای  نآ  ترثک  سپ  تسا  لوب  رادقم  هعبـس  فانـصا  زا  متفه  دنـشابن 
؟؟؟ راردا نوضف  غارفتسا  زا  ای  تسین  دب  تابوطر  نتخادگ 

تلق دنک و  دبج  نارحب  رب  تلالد  هچ  تسا  رتهب  يور  لوب  ترثک  دبای و  تحار  ضیرم  نآ  بقع  دـشاب و  توق  اب  رگا  نارحب  رد  هچنانچ 
ملعا هّللا  دـنک و  اقـستساب  زادـنا  لـلحت ؟؟؟ تلق  اـب  طارفاـب  لوب  تلق  دـشاب و  لاهـسا  اـی  هّدـس  اـی  تبوطر  ءاـنف  لـیلحت و  طرف  رب  لاد  نآ 

باوصلاب

[ زارب  ] ف

ددـع وب و  تقد و  تئیه و  رادـقم و  گـنرب و  دـنک  مضه  لاوحا  رب  تلـالد  زازب  هک  تسناد  دـیاب  سپ  تسا  تاـمالع  زا  زین  زارب  هکنوچ 
اذغ و یماخ  رب  ۀـیرانلا  لیلق  ترارح و  رارم و  هبلغ  رب  ۀـیرانلا  دـیدش  دـنک و  لدـتعم  جـضن  رب  تلالد  ۀـیرانلا  فیفخ  هچنانچ  دوخ  تارم 
رب تلـالد  میر  وچمه  زارب  تسا و  ناـقری  جـنل و  فوخ و  نیرد  هرارم و  يرجم  رد  هدـس  زا  اـی  دـشاب  مغلب  هبلغ  زا  زارب  يدـیپس  تدورب و 
الاب نا  زا  دنوش  عفتنم  دننیشنیم و  میرب  هیبش  ناضاترم  ریغ  رثکا  الا  دشاب و  وبدب  رگا  هدور و  ای  رگج  ای  هدعم  رعق  رد  دشاب  هلیبد  نتـسکش 

تدومج طرف  رب  دشابن  قارتحا  زا  رگا  زبس  زارب  دراد و  هایـس  لوب  مکح  هایـس  زارب  دشاب و  هدش  ادیپ  تضایر  كرت  ببـسب  هک  یتسـس  هلا 
فعـض زا  زارب  تلق  هاگ  تسا و  جنلوق  فوخ  نیرو  لوضف  سابتحا  زا  ای  دشاب  هیذغا  لوضف  تلق  ببـسب  زارب  رادـقم  تلق  دـنک و  تلالد 

رگج ات  هدعم  زا  دناکیراب  ياهگر  هک  اقیراسام  رد  هّدس  زا  ای  دشاب  مضه  فعـض  ای ز  قیقر  زارب  نآ و  دـض  زا  نآ  ترثک  دـشاب و  هعقاو 
ندروخ زا  ای  خرس  زارب  بصاجا و  دننام  قیرف  ياذغ  زا  ای  تسا  هتخیر  هدعم  يوسب  رس  زا  هک  هلزن  زا  اقیراسام  بذج  فعـض  زا  ای  هتـسر 

ای کشخ  زارب  دراوم  نایلغ  ای  دشاب  عایر  زا  ای  يدبز  زارب  و  وبدب ؟؟؟ طرشب  طرـشب  نابوذ  زا  ای  خرـس  طلخ  ندوب  زا  ای  دشاب  خرـس  ياذغ 
؟؟؟ تقشم ببسب  للحت  طرف  زا 
25 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 

تـسنآ زارب  لضفا  لوب و  ترثک  سبای  ياذـغ  ندروخ  زا  ای  بآ  ندروخ  مک  زا  ای  رگج  هدرگ و  رد  اصوصخ  ترارح  ترثک  زا  ای  دـشاب 
دبز رقارق و  قباقب و  دوب و  رادقملا  ۀحئارلا و  تقولا و  لدتعم  ماوقلا و  لدتعم  ۀیرانلا  فیفخ  دشاب و  ءازجالا  هباشتم  دیآرب و  تلوهـسب  هک 

دشاب اضعا  نابوذ  قورخا و  رد  هچنانچ  دنک  توم  رب  تلالد  دب  گنر  يوب  درادن و 

یلمع بط  تایلک  رد  مود  باب 

هراشا

لصف ود  رب  يوتحم  نآ  و 

تحص ظفح  نیناوق  نتخانش  رد  لوا  لصف ] ]

تقاذحلا www.Ghaemiyeh.comجهب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 47زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا

ره دـناسر  هکنیا  رگم  ددرگ  عنام  توم  زا  هکنیا  هن  دـنادرگ و  زارد  ار  رمع  هکنیا  هن  تسین و  مزـال  ةوق  یناوج و  ياـقلا  بیبط  رب  هکنادـب 
صخش ره  تحص  ظفح  هک  تسا  مزال  زین  دشابن و  جراخ  زا  يذتغم  هک ؟؟ یطرـش  هب  دشاب  یـضتقم  نآ  یلـصا  جازم  هکنیا  ات  ار  صخش 

جنپ عامتجا  هک  یـسک  هب  رگم  دوشن  لصاح  تحـص  ظفح  هکنیا  نتـسناد  تسا  بجاو  زین  لاس و  نس و  يور  زا  نآ  تقایل  بسحب  دیامن 
زا غراف  هکنیا  موس  دشاب  رودقم  بحاص  هکنیا  مود  دوب  بیبط  عیطم  عماس و  ای  دشاب  بط  نیناوقب  فراع  هکنآ  یکی  دـشاب  ورد  تلـصخ 

تبوطر نتشادهاگن  تحص  ظفح  رد  لصا  هاگره  دشابن و  زیهرپدب  صیرح و  مجنپ  دوخ  سفن  رب  دشابن  لیخب  هکنیا  مراهچ  دوب  تاقلعت 
بورـشم و لوکام و  ریبدت  وچمه  تسیرورـض  بابـسا  لیدـعت  یعیبط و  يرجم  رب  دـئاز  لیلحت  زا  نآ  ترارح  تنوفع و  زا  تسا  هیزیرغ 

دننک هلصاح  تحص  ياقب  هدارا  نوچ  هک  دوشیم  هتفگ  سپ  هروکذم  هعبرا  لوصف  ریبدت  غارفتسا و  ظفل و  موت  یندب و  نوکس  تکرح و 
هک دیاب  دنیامرف  جازم  فلاخم  اود  اذغ و  دنیامن  هلئاز  تحـص  ندروآزاب  هدارا  رگا  دنهدب و  جازم  قفاوم  رد  ای ؟؟؟ يرادیب  اذـغ  هک  دـیاب 

شیم و وا  هلاسکی  تشوگ  دشابیم و  مدنگ  رد  رثکا  هک  هریغ  میلـش و  دـننام  هیور  ءایـشا  ياهـشزیمآ  زا  كاپ  مدـنگ  نان  رب  دـننک  راصتقا 
دـشاب تداع  نا  رد  هک  ياهرهـش  رد  رت  يامرخ  روگنا  ریجنا و  تایولح و  زا  ماداب  ياولح  وهیت و  کبک و  هجاجد و  تشوگ  زب و  واـگ و 

اذـغ هک  تسناد  دـیاب  زین  ماعط و  جازم و  حالـصا  يارب  نآ  لـثم  راـیخ  ریـس و  دـننام  دـنزاسن  تاـفتلا  هیئاود  هیذـغا  يوسب  نآ و  ندروخ 
ریغ ماعط  رب  ماعط  لاخدا  دنروخب و  لعفلاب  راح  ناتسمز  رد  لعفلاب  دراب  ناتسبات  رد  دنیامن و  بلاغ  ياهتشا  طبـض  هن  دنروخن و  اهتـشایب 

ماـعط ترثـک  تسا و  موـضه  فـالتخا  نیرد  هچ  تسا  مک  نا  زا  نیا  تءادر  نکل  نینچمه  ندروـخ  ناـمز  تلاـطا  تسا و  يور  مـضنم 
لـسک دنادرگ و  طقاس  ار  اهتـشا  هزیجنب  ماعط  تموادم  دنروخن و  ترثکب  رگا  تسا  رتهب  ذـیذل  ياذـغ  ندروخ  تستعیبط و  هدـننکناربج 

درآیم يریپ  دوز  شرت  ماعط  ار و  نآ  دنک  هدولآ  هدعم و  رب ؟؟؟ دبسچیم  هک  ارچ  درآیم 
26 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 

نیکمن ماعط  ار و  ندب  دزاسیم  مرگ  ار و  اهتـشا  دنکیم  تسـس  نیریـش  ماعط  ار و  باصعا  دناسریم  ررـض  ار و  ندب  دـنکیم  کشخ  و 
؟؟؟ کمنب و هزمیب  ترـضم  دیامن و  سکعلاب  ولح و  هب  ضماح  ترـض  حالـصا  هک  تسا  بسانم  سپ  نآ  هدننکرغال  تسندب و  ففخم 

زیهرپ هکلب  ار  ندب  دزاسیم  رغال  هدومرف و  زیهرپ  تموادم  دیامن و  ماعط  كرت  دنامیقاب  اهتـشا  يردق  هاگره  سکعلاب و  دـنک و  عفد  حرم 
ندروخ هبترمب  زور  کی  ریگوخ  هکره  سپ  تسبجاو  هریغ  و  تاءرم ؟؟؟ رد  ةداع  تاـعارم  ضرم و  رد  تسیزیهرپدـب  وچمه  تحـص  رد 
تاعارم دـشاب  رایـسب  ياهاذـغ  ای  سومیکلا و  هیور  هیذـغا  لکا  انعن و  رگا  تسبجاو و  تداع  نیا  تاعارم  هبترم  ودـب  زور  کـی  دـشاب و 

تـسا هدمآ  ةوادع  ةداعلا  كرت  تسا و  هیناث  تعیبط  تداع  هک  ارچ  درادن  هقیاضم  هتـسهآهتسهآ  دنک  كرت  رگا  نکیل  تسا  مزال  تداع 
نآ كرت  سپ  دیامن  هریثک  ضارما  دـیلوت  لیوط  مایا  دـعب  هک  تسا  بلغا  دوشن و  رورغم  نآب  دـشاب  هیدر  هیذـغا  ندروخ  ریگوخ  هکره  و 

نخـسم ياذـغ  ار  یمغلب  تسا و  بساـنم  مد  ناـیلغ  عناـم  دربم  ار  يومد  وا  دـیاب  بطرم  دربم  اذـغ  ار  جازم  يوارفـص  تسیلوا و  جـیردتب 
زا رثکا  تابثا  نکل  دناهدومرف  یهن  هیذـغا  ضعب  نایم  رد  ندومن  عمج  زا  هبرجت  لها  بطرم و  ياذـغ  ار  يوادوس  تسا و  راوازـس  فطلم 

نینچمه نآ و  لثم  جـلاف و  ماذـج و  دـننام  دـشاب  هنمزم  ضارما  دـلوم  ریـش  یهام و  نایم  رد  عمج  هچنانچ  تسا  راوس  سایق و  يور  زا  نا 
؟؟؟ رب رانا  هّلک و  رب  روگنا  جنربریش و  رب  قیوس  یشرت و  ای  ریش  ندروخ 

رب هیراج  راهنا  اصوصخ  تسراهنا  بآ  هایملا  لضفا  دوشن و  ردـحنم  نا  زا  یکی  هک  اـت  دـنکن  عمج  رهن  هاـچ و  بآ  رد  زین  تسا و  عونمم 
تـسا رترد  وبدـب ؟؟؟ لوبق  زا  زین  گنـس  رب  يراج  بآ  دـشاب و  صلاخ  تارودـک  زا  بآ  نیا  هک  ارچ  هزیرگنـس  نیمز  لثم  كاپ  كاـخ 

هک هدنشون  دنک  لایخ  دشاب و  کبس  فاصوا  نیاب  رگا  سپ  عبنملا  دعبا  هدنزیر و  ریزب  الاب  زا  قرـشم و  ای  لامـش  تمـسب  يراج  اصوصخ 
یلاخ همشچ  بآ  تسا و  عماج  ار  فاصوا  نیا  رثکا  لین  يایرد  بآ  نایرجلا و  دیدش  بآ و  رایـسب  اصوصخ  دشاب  رتلضفا  تسا  نیریش 
یلاخ ظیلغ  هرجنا  ناقتحا  ببـسب  بآ  نیا  هک  ارچ  هاچ  بآ  نا  زا  دعب  تسزیراک  بآ  نا  زا  رتيدر  تکرح و  تلق  ببـسب  تسین  ظلغ  زا 
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هاچ بآ  زا  تسا  رتيدر  كانبا  نیمز  بآ  دشابن و  نفعت  زا 

[ بآ ندروخ   ] ف

طسو رد  ار و  اذغ  دراد  ماخ  ندروخ  بقع  اما  دروخب و  مضه  عورش  دعب  بآ  هک  دیاب 
27 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 

بآ هاگره  دنـشاب  ماهتـشالا  فیعـض  یـضعب  دنوش و  عفتنم  ماعط  نایم  رد  بآ  ندروخ  زا  هدعم  راح  مدرم  مه  نیرب  تسا و  رتيور  لکا 
دعب يوق و  لهسم  دعب  عامج و  اصوصخ  تکرح  دعب  راهان و  ندروخ  بآ  هدعم و  ترارح  لیدعت  ببـسب  ددرگ  يوق  اهتـشا  دنروخ  درس 

دروخب و بآ  يردق  ندیکمب  نهد  گنت  هزوک  زا  دـتفا  ترورـض  رگا  اهتروص  نیرد  تسرایـسب  يور  هزبرخ  اصوصخ  هکاوف  رب  مامح و 
هدام جضن  ببـسب  دنبای  نیکـست  دنیامن  ربص  بآ  رگا  دیازفا و  یگنـشت  دوش  هدروخ  بآ  هاگره  دشاب و  جزل  ای  روش  مغلب  زا  یگنـشت  بل 

دوش عفد  یگنشت  نیا  لسع  لثم  هراح  ءایشاب  رثکا  اذهل  نآ  نتخادگ  هشطعم و 

[ ددرگن ندب  وزج  همامتب  اذغ   ] ف

هتبلا ددرگ  ریثک  دوش و  هتـشذگ  یتدم  نوچ  سپ  دنامب  تالـضف  زا  يزیچ  مضه  تقو  هکلب  ددرگن  ندب  وزج  همامتب  اذغ  هک  تسناد  دیاب 
ترارح نتـسشنورف  ببـسب  ای  دوخ  تاذب  دیامن  يدرـس  ای  تنوفع و  ببـسب  دوخ  تاذب  دـنک  یمرگ  دوخ  تیفیک  هب  هاوخ  دـشخب  ترفم 

نیا دوش  هدرک  جراخ  رگا  ددرگ و  سابتحا  ضارما  بجوم  ار و  ندب  دیامن  نارگ  وا  ار  يراجم  دنک  دنب  هک  دوخ  تیمکب  هاوخ  يزیرغ و 
هنوگرهب هلضف  نیا  سپ  تسین  یلاخ  دساف  ای  حلاص  ندمآرب  هکنیا  ببسب  زین  دشاب و  یمس  هیودا  رثکا  هچ  ددرگ  يذاتم  هیوداب  ندب  هلضف 
تاریبدت رگید  دوخ و  تقو  رد  دوش  لمعتسم  لادتعاب  تضایر  رگا  هکنادب  سپ  دندرک  غرفتـسم  هاوخ  دنوش  هتـشاذگ  هاوخ  دنناسر  ررض 

سپ ار  تالـضف  دیاز  لئاسو  ار  اضعا  دنک  مرگ  تضایر  هک  اریز  تسا  تالـضف  نیا  دیلوت  عنم  بابـسا  ریتوت  زا  هنیئآره  دنـشاب  کین  مه 
ار و تاطابر  رات و  وا  دزاس  يوق  ار و  لصافم  دـنادرگ  تخـس  دـنک و  اذـغ  لـباق  دـشخب و  طاـشن  تفخ و  ار  ندـب  دـهدن و  ندـش  عمج 

تقو هن  تسنآ  مضه  لامک  هدـعم و  زا  اذـغ  ندـمآ  دورف  دـعب  تضایر  تقو  هجذاس و  ضارما  رثکا  هیداـم و  ضارما  عیمج  زا  درادـهاگن 
رد هکبش  دزو  اما ؟؟؟ دنک و  رهاظ  قرع  ددرگ و  دنلب  هرشب و  نا  زا  دوش  خرس  هک  تسنآ  هلدتعم  تضایر  نآ و  ولخ  تقو  هن  هدعم و  يرپ 

رگا الثم  دـننک  تضایر  نآب  هک  يزیچ  رب  اـصوصخ  ددرگ  يوق  دوش  هداد  تضاـیر  هک  يوضع  ره  تسین و  لدـتعم  دـیآ  رایـسب  قرع  نا 
ظفاح دـنک  ظفح  ترثک  رگا  سپ  تسا  لاح  نیمه  ار  توق  ره  هکلب  ددرگ  يوق  راـک  نیمه  دـنهد و  تضاـیر  راـب  نتـشادرب  هب  ار  تسد 

دنک یفخ  زاغآ ؟؟؟ هک  دیاب  تسا و  تءارق ؟؟؟ هنیـس  يارب  سپ  دشاب  هصوصخم  تضایر  وضع  ره  يارب  سایقلا و  اذه  یلع  دوش و  يوق 
طخ ندناوخ  رصب  يارب  ذیذل و  ياهتمعن  ندینش  عمس  يارب  جیردتب و  دناسر  ات ؟؟؟ و 

28 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 
دـشخب عفن  تسا و  ریثک  نیخـست  زا  رثکا  نآ  لیلحت  تسندب و  یمامت  تضایر  لادتعاب  پسا  ياوس  هلیمج و  ءایـشا  ندـید  هاگ و  کیراب 

پسا و ندـیناود  مهاب  ناکوچ و  يزاب  تسا و  ریثک  نیخـست  لیلحت  بجوم  پسا  ندـیناود  اما  اهنآ و  ضارما  يایاقب  لیلحت  هب  ار  نیهقاـن 
هدنکارپ دهد  تکرح  یتشک  يراوس  راهقلا و  رب ؟؟؟ بضغ  هبلغ و  رب  حرف  تسا  مزال  نیرد  هچ  تسا  سفن  ندب  تضایر  پسا  ندـیناود 

رب ار  هدعم  دهد  توق  فوخ  تحرف و  سفن  رب  دـیآ  رتاوتم  هکنیا  ببـسب  اقـستسا  ماذـج و  لثم  ار  هنمزم  ضارما  دـنک  ربد  ار  طالخا  دـنک 
دنکن نآ  سبح  سپ  لوضف  ندش  جراخ  ببسب  دشخب  رایسب  عفن  دوش  بلاغ  یق  نایثغ و  نا  رد  هاگره  مضه و 

[ کلد  ] ف
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ار ندب  دنک  لاح  خارف  دنادرگ و  خرـس  ار  گنر  نشج  ياهماج  ياهتـسدب و  نآ  ندیلام و  يا  تسا  کلد  ندب  تاضایر  هلمج  زا  هکنادب 
ار و هفیعـض  ياضعا  دـنک  يوق  روز  یتخـسب و  ندـیلام  تشاذـگ و  مهارف  ارنوخ  مرن  هچراپ  ای  فکب  ندـیلام  دـشابن و  طرفم  هکیتقو  اـت 

اـضعا ات  دنک  مدقم  تضایر  رب  ندیلام  هک  دیاب  دیامن و  لاح  خارف  لدتعم  ندیلام  دـنک و  رغال  ترثکب  ندـیلام  دـنک و  تسا  مرن  ندـیلام 
تالـضع و رد  تضایر  تسا  هتـشاذگ  یقاب  هچنآ  دوش  لیلحت  دـیآزاب و  توق  ات  دـلامب  مه  تضایر  دـعب  دـنوش و  دعتـسم  تضایر  يارب 

ملعا هّللا  دسرب و  ازجا  عیمجب  ندیرب و  نآ  عوقو  ياج  دوش  فلتخم  ات  دشاب  رایسب  ياهتسدب  شلام  هک  دیاب  تسوپ و  بیرق 

[ مونلا لضفا   ] ف

هراشا

دشاب و رقارق  خفن  نوکس  نا و  رادحنا  زاغآ  اذغ و  مضه  دعب  رادقملا و  لدتعم  لصتم و  قرع  هکنآ  نتفخ  نیرتهب  يا  مونلا  لضفا  هکنادب 
تسا و ندب  هدننکرغال  توق و  طقسم  نآ  هچ  دشاب  یگنـسرگ  رب  هکنآ  باوخ  نیرتدب  دنکیم و  هدایز  حور  دهدیم و  توق  باوخ  نیا 
ور هک  مکش  رب  باوخ  زین  هتکس و  سوباک و  لثم  هیور  ضارما  دنکیم  ادیپ  نآ و  يراجم  ریغ  يوسب  ار  لوضف  دشکیم  اقلتـسا  نینچمه 

هلمهم نیعب  هلولیغ  تسا و  نونـس  هلولیق  تسا و  مضه  رب  نیعم  دشاب  تسار  بناجب  ور  رگا  تسا و  مشچ  ضارما  رذنم  دشاب  نیمز  يوسب 
اب همه  زور  رخآ  باوخ  يا  همجعم  نیغب  هلولیغ  رهظ و  تقو  يا  هلمهم  ياحب  هلولیح  تشاچ و  باوخ  يا  اقب  هلواـیق  دادـماب و  باوخ  يا 

تسيور

[ مضه رب  تناعا  يارب  نتفخ   ] ف

بناج هک  نآ  رعقب  دوش  ردحنم  هدعم  مف  زا  اذغ  ات  دباوخب  تسار  بناجب  یکدنا  لوانت  دعب  دـبای  دـهاوخ  مضه  رب  تناعا  نتفخ  زا  هکره 
دوش و لماش  هدعم  رب  رگج  ات  دباوخب  پچ  رب  لیوط  یتدم  نا  زا  دعب  تسا  يوق  مضه  اجنآ  هک  دـنک  بذـج  یناسآب  رگج  تسا و  نیمه 

هاگره ار و  نآ  دنک  مرگ 
29 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 

رد هداـم  رب  تعیبـط  هبلغ  زا  دـیآ  رایـسب  قرع  باوخ  رد  دوش و  نیعم  رگج  يوسب  رادـحنا  رب  اـت  ددرگب  تسار  فرطب  ددرگ  ماـمت  مضه 
قرع و هار  زا  دوش  عفدـنم  قیقر و  داوم  ددرگ  یلمات  سپ  دوش  جراخ  هجوتم  ترارح  نا  رد  هچ  دـشاب  هلاما  لیبس  رب  قرع  ترثک  يرادـیب 

یلتم نآ  ندب  هک  دنادب  دوبن  رهاظ  نآ  ببس  باوخ و  رد  درآ  رایـسب  قرع  هکره  هدام و  رب  ددرگ  رتبلاغ  دوش و  لطاب  هجوتم  باوخ  رد 
ملعا هّللا  طلخ و  ای  اذغ  زا  ای  تسا 

[ دنک تعیبط  نیلم  هک  تسا  بجاو  ار  تحص  ظفاح   ] ف

هنقح هنیل و  ياـهنقح  هلهـس و  تاـجلاعم و ؟؟؟ رد  هروک  هن  تاـنیلم  ساـبتحا  تقو  دـنک  تعیبط  نیلم  هک  تسا  بجاو  ار  تحـص  ظـفاح 
نیلت تداـیز  تقو  دـنک  تعیبـط  ساـبتحا  هک  دـیاب  زین  نآ و  نخـسم  تسا و  اـعما  بطرم  نّیلم و  هـک  دـشاب  عفاـن  ار  ناریپ  نـغورب  ندرک 

تاجلاعم رد  هروکذم  تاسلاجب 

[ مامح  ] ف

دشاب و ترارحلا  لدتعم  عیـسو  بآ و  نیریـش  میدق و  هکنآ  مامح  نیا  رتهب  سپ  تسا  مامح  عامج و  هداتعم  تاغارفتـسا  هلمج  زا  هکنادب 
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زا تسا  مک  لوا  رد  مرگ  ياوه  هک  اریز  نخـسم  فیفخ  موس  هناخ  بطرم و  نخـسم  مود  هناـخ  تسا و  بطرم  دوریم  ماـمح  لوا  هناـخ 
بارطـضا ناقفخ و  یـشغ و  بجوم  مامح  رد  تلاطا  نینچمه و  رگم  دیاینرب  جیردتب و  رگن  دـیآ ؟؟؟ ردـن  مرگ  مامح  رد  ثلاث و  یناث و 

دوب مامح  ندرک  رتجاتحم  هاگ  دیامن و  اوه  زا  هدایز  بآ  لامعتـسا  جازم  کشخ  غامد و  بلق و  يوسب  هرخبا  لوصو  ترثک  ببـسب  تسا 
جازم بوطرم  دوش و  هدرک  نیتوق  دـلب  هچناـنچ  تسا  بکرم  هک  نآ  ریخبت  دوـش  هداـیز  اـت  ماـمح  نیمز  رب  بآ  نآ  سبح  بآ و  نتخیرب 

هک ماد  ام  تسا و  لومعم  اقـستسا  بحاص  اب  هچنانچ  بآ  لامعتـسا  لبق  قرع  طارفاب  دوش  جاـتحم  هاـگ  بآ و  زا  دـنک  رثکا  وه  لامعتـسا 
دیاب هدش  رایـسب  للحت  هک  دنادب  دوش  هدایز  بارطـضا  دیآ و  دیدپ  ندب  يرغال  هک  هاگره  هدشن و  طرفم  للحت  هک  دنادب  دشاب  دنلب  دـلج 

هدـنگارپ ار  داوم  مامح  هچ  دوشن  مامح  لخاد  لاصتا  قرفت  ماو و  بحاص  ناتـسمز و  رد  اصوصخ  دـننک  هدایز  شـشوپ  ماـمح و  دـعب  هک 
نآ هدام  زونه  هک  هنفعا  یمح  بحاص  نینچمه  تسا و  ینطاب  مرو  اجنیا  دارم  ار و  نآ  دـنک  هداـیز  مخز و  مرو و  يوسب  دزیر  سپ  دـنک 

بـسانم ددس  نا  زا  زرحت  سپ  تسا  ددس  فوخ  نکل  درآیم  یهبرف  اذغ  بیقع  مامح  لامعتـسا  هاگ  تسا و  عونمم  مامح  زا  هتفاین  جضن 
نینچمه دـس و  فوخیب  لادـتعاب  دـنکیم  هبرف  سپ  مامح  دـعب  دوش  هدروخ  اذـغ  هاگ  جازم و  بسحب  يروزب  ای  هواس  نیبجنکـسب  تسا 

دشاب تضایرلا  لیلق  هک  یسک  دنک و  کشخ  ار  ندب  درآیم و  يرغال  نآ  دنیامن و  هدعم  ولخ  رد  مامح  هاگ  مضه و  دعب  مامح  لامعتـسا 
دنک رایسب  قّرعم  مامح  لامعتسا 

[ ندرک لسغ   ] ف

يوقم درمنآب  ندرک  لسغ 
30 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 

نایبص دشاب و  ناوج  محللا و  لدتعم  جازم و  راح  هکنآ  يارب  امرگ  وم  رد  رهپ  ود  دعب  رگم  دوش  هدرکن  لامعتـسا  درآ و  طاشن  تسندـب و 
بطر جنشت  جلاف و  دیامن و  لوصف  لیلحت  هتینربک ؟؟؟ مرگ  باب  لاستغا  دنوش و  هدرک  عنم  نا  زا  هلزن  همخت و  لاهـسا و  بحاص  خئاشم و 

دشاب عفان  ار  كرولا  عجو  لصافملا و  عجو  اسنلا  قرع  زیت  ار و  بطر  اصوصخ  دنک  لئاز  ار  برج  هکح و  دهد  عفن  ار  هشعر  و 

[ عامج  ] ف

غارفتـسا نآ و  لیلحت  ینم و  جورخب  تابوطر  غارفتـسا  دذلبت و  هسفن ؟؟؟ تکرح  ار  نآ  دوش  مزال  هک  تسا  هیندب  تکرح  عامج  هکنادـب 
دزیگنارب تسا و  رتهب  عامج  نیا  الم و  الخ و  عبرا و  تایفیک  رد  ندب  لادتعا  تقو  مضه و  دعب  دشاب  هکنآ  لدتعم  عامج  سپ  حـیر  حور 

ساوسو دـب و  رکف  دـنکیم  لـئاز  دنکـشیم و  بصع  دـشخبیم و  حـیرفت  ادـتعا و  يارب  ار  ندـب  دزاـسیم و  دعتـسم  ار  يروـغ  ترارح 
ینج داسف  ببسب  رصب  یکیرات  ءاود و  لثم  دوش  ضارما  راتفرگ  عامج  كرات  اسب  ار و  یمغلب  يوادوس و  ضارما  دشاب  عفان  ار و  يوادوس 

توهش و توق  تقو  عامج  هک  دیاب  دبای و  افش  دنک  عامج  هاگره  نار و  نشک  ای  هیـصخ  مرو  رد  ندب  لقث  غامد و  يوسب  هرخبا  عافترا  و 
بجوم اذهل  رضم  ار  بصع  تسا و  توق  طقـسم  هک  دننک  زیهرپ  مه  ترثک  زا  دنیامن و  فلکت  عنـصت و  الب  لماک  ذوعن  دیدش و  يوزرآ 
ۀکورتم زارد  تدم  زا  هک  ینز  ضئاح و  هریغص و  زوجع و  عامج  زا  هک  دیاب  زین  دنادرگ و  فیعض  ار  رصب  دشاب و  جنـشت  جلاف و  هشعر و 

نز و عامج  نانز و  نیا  عامج  رد  تذل  مدع  ببـسب  دناتوهـش  فعـضم  اهنیا  همه  دـنزیهرپ  رکب  تروصدـب و  هضیرم و  دـشاب و  عامجلا 
الاب نز  دطلغب و  درم  هک  تسنآ  عامج  لاکشا  نیرتدب  ینم و  لازنا  ترثک  فصو  اب  تذل  ببسب  تسا  فعض  تلق  رورس و  ثعاب  هبوبحم 
حرف تابوطر  اسب  هکلب  ددرگ  هحرق  بجوم  دوش و  نفعتم  دنامب و  ینم  هیقب  رکذ  رد  هک  دشاب  اسب  ینم و  جورخ  ندوب  راوشد  ببسب  دیازب 
دعب درادرب  نز  ياهنار  دطلغب و  نز  دـیآرب و  الاب  درم  هک  تسنآ  عامج  ياهتروص  نیرتهب  تسا و  رـضم  مه  نیا  دوش و  لئاس  رکذ  يوسب 

نآ سفن  دوـش و  نوـگرگد  نز  مشچ  تئیه  هک  هاـگره  سپ  رکذ  خـیب  هب  جرف  ندـیراخ  نار و  شک  ناتـسپ و  ندـیلام  ماـمت و  تبعـالم 

تقاذحلا www.Ghaemiyeh.comجهب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 47زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


دقاست ناسنا و  تعماجم  ندـید  عامج  تانواعم  زا  دـنزیمایب و  ینعم  ود  ره  ات  ار  ینم  دزیر  دـیامن  لوخد  ناـمز  نآ  دوش  بلاـط  دزیخرب و 
تّدـم عامج  كرت  تسا و  راهز  يوم  قلح  نانز و  اب  ياهزاوا  عامتـسا  نیعماجم و  زا  اـیوقا  تاـیاکح  هیهاـب و  بتک  هعلاـطم  تاـناویح و 

توق تسا و  مغ  بجوم  تسا  دب  ءانمتسا  ار و  عامج  تسا  سفن  هدننکشومارف  لیوط 
31 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 

ملعا هّللا  دنادرگ و  فیعض  ظوغن  توهش و 

[ عیبر لصف   ] ف

هیودا لامعتـسا  دـیامن و  یق  دـصفب و  تردابم  ـالوا  ازوج  روث و  لـمح و  جرب  رد  تسا  باـتفآ  ندـنام  تدـم  هک  عیبر  لـصف  رد  هکنادـب 
تخاس و دیاب  اذغ  لیلقت  بارـش و  مامح و  رایـسب و  تکرح  دننام  مزال  تانخـسم  زا  بانتجا  تسا و  بسانم  داوم  تانکـسم  تایفـصم و 
شئاسآ و تسا  مزال  هلبنس  دسا و  ناطرس و  رد  تسا  مظعا  زین  ندنام  تّدم  هک  فیص  رد  ینیب و  ياهماج  باحس و  نآ  لئاوا  رد  دشوپب 

دناشنورف طالخا  شوج  ات  ندرک  یق  ندروخ و  ارفص  هعماق  هدراب  ياذغ  نتفر و  نتـسشن و  هیاسب  دوشن و  هدایز  لیلحت  فوخـس و  ات  مارا 
نیکـست يارب  راـیخ  هزپرخ و  اراـخبولآ و  دـننام  هبطر  هکاوف  ترثک  مضه و  فعـض  ببـسب  اذـغ  لـیقت  تاـففخم و  تانخـسم و  كرت  و 
تاففجم عیمج  زا  سوق  برقع و  نازیم و  رد  تسا  سمش  لیوحت  تدم  هک  فیرخ  لصف  رد  هنهک و  ناتک  لصف  نیرد  دشوپب  ترارح و 

فیرخ رد  یق  دـنک و  زارتحا  رت  هکاوف  ترثک  دادـماب و  رد  بش و  رد  رـس  فشک  نآ و  ندیـشون  درـس و  بآ  هب  لسغ  عامج و  ترثک  و 
رد تسا  دیـشروخ  ندـنام  زا  ترابع  هک  ناتـسمز  لصف  رد  راهنلا و  فصن  یمرگ  حبـص و  يدرـس  زا  دزاـس  باـنتجا  تسا و  پت  بجوم 
رگ ار  نآ  دـنوشن  لـمحتم  دـناترارحلاریثک  قلد  لـصاوح و  بلعث و  نیتـسوپ  باـبح و  یئنپ و  ياـهماجب  لابقتـسا  توح  ولد و  يدـج و 

؟؟؟ نیروربم
تسا و فعـضم  لصف  نیرد  یق  دیامن و  هراح  ریزابا  دـننام  تافطلم  تشوگ و  ترثک  دروخن و  هسیره  دـننام  ظیلغ  ياذـغ  نیبوطرم و  و 

ملعا هّللا  دشاب و  عفان  تخس  هیوق  تاکرح 

جالع تایلک  رد  مود  لصف 

هراشا

زا وضع  ندروآ  دوخ  ياجب  هتـسکش و  ناوختـسا  لثم  تسد  لامعا  موس  هیودا  مود  ریبدت  یکی  وزج  هتـسب  رگم  دوشن  مامت  جالع  هکنادـب 
موق ریغ ؟؟؟ بولقلا و  حرفم  وچمه  تالوطم  رد  اهنیزا  کیره  ریبدـت  هک  مخز  نتخود  نداد و  غاد  ندـیرب و  مخز و  راجفنا  ار و  هتفر  اج 
هلمج نآ  زا  نکل  تساود  مکح  تیفیک  تهج  زا  ریبدت  مکح  دیامن و  فرصت  هیرورض  هّتس  بابـسا  رد  هک  تسا  نیا  ریبدت  ینعم  تسا و 
ضرم عفد  زا  اذغ و  مضهب  دوشن  لوغـشم  تعیبط  ات  ضرم  ياهتنا  عسو  رد  نارحب  رد  اذغ  عنم  لثم  دـناصوصخم  ماکحا  دـنچ  اذـغ  يارب 
دـشاب دـئاز  رادـقمب  هچرگا  تیئاذـغ  تیفیک  رد  ای  دوش  هدرک  مک  اذـغ  یهاـگ  تسا و  عونمم  اذـغ  زین  پت  تبون  رد  نینچمه  دـنامزاب و 

دـنهدب و هکاوف  لوقب و  دـننام  اذـغ  سپ  هلیلق  هیدر  ای  دراد  هریثک  طالخا  ندـب  رد  تسیللوق و  وا  مضه  اهتـشا و  هک  یـسک  يارب  هچناـنچ 
مضه اراوگ و  ار  وا  ات  اذغ  جاتحم  ندب  دشاب و  فیعض  وا  مضه  اهتشا و  هک  یسک  يارب  دوش  هدرک  مک  رادقم  يا  تیمک  رد  یهاگ 

32 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 
رد یهاگ  اهتـشا و  مضه و  فعـض  ای  یندب  يالتما  عامتجا  تقو  هچنانچ  دننک  مک  ود  ره  رد  یهاگ  ددرگ و  يوق  هیذغت  ترثکب  ددرگ و 
افو تّدم  تّوق  نوچ  مضهلا  عیرس  فیطل  ياذغ  دوش  هدرک  رایتخا  یهاگ  دراد و  هیوق  تضایر  هدارا  هک  یـسک  يارب  دنیامن  هدایز  ود  ره 
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دساف دوخ  سپ  دنام  یقاب  ظیلغ  دوش و  مضه  يدوزب  فیطل  هچ  ظیلغ  ياذغ  دعب  فیطل  ياذغ  زا  دنک  زیهرپ  لیلحتلا و  ئطب  مضهب  دنکن 
الثم دـنیامن  زا  يوضع  سح  ندـش  دـنک  دـصق  هک  سکنآ  تهج  ار  ظیلغ  ياذـغ  دـننک  رایتخا  یهاگ  دـنادرگ و  دـساف  ار  رگید  دوش و 
ددرگ تّوق  ودع  رگم  دـشاب  توق  تسود  هچرگا  اذـغ  هدـش و  فوخ  تقو  نا  زا  دـنیامرف  زیهرپ  ببـس و  كدـنا  ار  وا  درآ  دردـب  هکرس 

ّصرغا رد ؟؟؟ ار  نآ  دنیامنن  لامعتـسا  سپ  تسا  هدمآ  ودع  ودـعلا ؟؟؟ قیدـص  هچ  تسا  توق  ودـع  هک  ددرگ  یـضرم  تسود  هکیتقو 
دیامن هریثک  تعراصم  تشادرب  هک  دتفا  تجاح  یتوقب  دشاب  لیوط  ضرم  ياهتنم  هک  اجره  درادن و  هقئاضم  تیوقت  ترورض  يارب  نکل 

هتـشذگ و ياذغ  توق  دامتعاب  ار  اذغ  دننک  مک  دسر  بیرق  ضرم  ياهتنم  هک  هاگره  دـشاب و  رثکا  هنمزم  ضارما  رد  توقب  تجاح  اذـهل 
رهاظ تدـم  نیرد  توق  ياقب  دـشاب و  نا  زا  مک  ای  مراهچ  زور  رد  نآ  ياهتنم  هک  یـضرم  ضرم و  اب  داـهج  تقو  توق  رب  فیفخت  رب  اـنب 

ملعا هّللا  دشاب و  نارحب  رد  هچرگا  تسا  بجاو  اذغ  الا  دوب و  لّمحتم  توق  رگا  دشابن  هیذغت  تجاح  سپ  تسا 

[ تسا نوناق  هس  زین  اودب  جالع  يارب   ] ف

جـضن و تسوبی و  تبوطر و  تدورب و  ترارح و  لـثم  اود  تیـصاخ  تیفیک و  راـیتخا  یکی  دـنانوناق  هس  زین  اودـب  جـالع  يارب  هکنادـب 
هب رگم  دوشیمن  جالع  هب  تسنآ  دـض  هک  ار  یئاود  دـننک  رایتخا  اـت  نآ  تیفیک  ضرم و  عون  نتخانـش  دـعب  نآ  لاـثما  فیطلت و  عیطقت و 

ةروکذ يا  ضیرم  سنج  زا  ضرم و  رادقم  ضیرم  وضع  تعیبط  زا  ینانادب  رگم  دوشن  لصاح  تیفیک  رایتخا  اود و  نزو  رایتخا  مود  دض 
راهچ وضع  تعیبط  يارب  اما  ضیرم  توق و  نآ و  يرغال  یهبرف و  ندب و  گنر  رهـش و  تعانـص و  لصف و  تداع و  نس و  زا  تثونا و  و 

رادـقم دوش  هتخانـش  ضیرم  حیحـص و  وضع  جازم  دوش  قیقحت  هک  هاـگره  سپ  نآ  توق  عـضو و  نآ و  تقلخ  وـضع و  جازم  تسا  زیچ 
عناـق هک  دنتـسه  اـضعا  ضعب  سپ  نآ  تقلخ  اـما  دـشاب و  نآ  دـض  هک  یئاود  دوش  هدومن  راـیتخا  حیحـص و  جازم  زا  وـضع  جازم  جورخ 
لخاد زا  ای  فیوجت  نیا  بناج و  کی  اب  بناج  ود  ره  زا  ندوب  یهت  ببسب  ای  شش  دننام  دوخ  ماس  تعسو  ببـسب  ای  دنوش  فیطل  ياودب 

باصعا لثم  جراخ  زا  ای  اپ و  تسد و  نیئارش  هدروا و  دننام  دشاب 
33 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 

ار نآ  دوب  یفاک  هدعم  زا  تسا  بیرق  هکنآ  سپ  وضع  عضو  اما  دنشاب و  يوق  ياود  جاتحم  اذهل  دشابن  عنام  ءاضعا  یـضعب  نطب و  هنیس و 
سپ وضع  توق  اما  تسا و  ضرم  زا  يوق  ياودـب  جاـتحم  تسا  دـیعب  هکنآ  دـیامن و  ضرم  هلباـقم  هک  دـشاب  ردـق  نآ  وا  توق  هک  یئاود 

نآ داوـم  دـنکن  لـیلحت  دـئاز و  دـیربت  يوـق و  ياودـب  نارب  دوـش  هدرکن  تأرج  لد  دـننام  سیئر  فیرـش و  مـشچ و  دـننام  سحلا  یکذ 
دننام دشاب  هیناسنا  تعیبط  فلاخم  نآ  تیفیک  هک  ار  یئاود  هروکذم  اضعا  رب  دنزاسن  در  اود  لیلحت  زا  ار  نآ  توق  رادهگن و  ات  ضباقیب 

ار يوق  ضرم  دشاب و  یفاک  فیعـض  ياود  ار  فیعـض  ضرم  سپ  ضرم  رادـقم  اّما  یگرابکی و  نآ  داوم  دوشن  هدروآرب  هریغ و  راگنز و 
تـسا عقاو  هناگراهچ  تاقوا  زا  تقو  مادک  رد  ضرم  هک  تسا  ینعم  نیا  نتخانـش  نآ  تساود و  تقو  نوناق  هس  نا  زا  موس  دـیاب  رتيوق 
عداوز تسا  دـیزت  تقو  هک  ود  ره  نیا  نایم  رد  طقف  تاللحم  دـشاب  اهتنا  رد  رگا  دـنیامن و  لامعتـسا  طقف  تاـعداور  دـشاب  ادـتبا  رد  رگا 
تـسا تحرق  ضارما  رثکا  يارب  هکرتشم  هدـّیج  تاجلاعم  زا  دـننک و  راصتقا  فرـص  تاللحم  رب  طاطخلا  رد  دـنزاس و  جوزم  ار  تاللحم 

دوخ و قوشعم  ندـید  زا  گرمب  بیرق  قشاع  تفای  افـش  اسب  ایح و  ای  دراد  تبـسن  واب  ضیرم  اـی  ار  وا  دزاـس  رورـسم  هک  یـسک  ندـیود 
هچنانچ تروص  ّریغت  دهد  عفن  هاگ  دشخب و  عفن  یلـصفب  یلـصف  زا  یناکمب و  یناکم  زا  لاقتنا  ذیذل و  ياهتمعن  شوخ و  ياهوب  نینچمه 

لاوحا يارب  هدنشخرد  زیچ  يوسب  زیت  رظن  نینچمه  نداتسا و  تشپ  عجو  يارب 

[ جازم ءوس   ] ف

تـسا راوشد  ءادتبا  رد  تسا  لوزلا  لهـس ؟؟؟ دشاب  دراب  رگا  تسا  دضب  هجلاعم  شریبدت  سپ  تسا  لوصحلا  لماک  ای  جازم  ءوس  هکنادـب 
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ظفحب مدـقت  نآ  ریبدـت  سپ  تسا  لوصح  طسو  رد  جازم  ءوس  ای  بیطرت و  زا  تسا  لهـسا  فیفخت  سکعلاب و  راح  اـهتنا و  رد  نآ  لاوز 
يدام رگا  تسا و  یفاک  نآ  لیدبت  تسا  جذاس  رگا  جازم  ءوس  دـشاب و  دورهب  نآ  ریبدـت  سپ  تسا  لوصح  لوا  رد  ای  نآ و  ببـس  هلازاب 

دنشوک نآ  لیدبت  هب  دنامیقاب  جذاس  ترارح  هیقنت  دعب  رگا  سپ  نآ  هدام  دوش  هدرک  جراخ  تسا 

[ غارفتساب يدام  جازم  ءوس  جالع   ] ف

زا ندب  یئالتما  یکی  دناهد  نآ  طئارـش  ددرگیم و  روکذم  غارفتـسا  طئارـش  اذهل  تسا  غارفتـساب  يدام  جازم  ءوس  جالع  هکنوچ  هکنادـب 
ره ای  دشاب  تیفیک  دایدزا  ای  نآ  یـضعب  ای  دوب  طالخا  عیمج  ینوزفا  ای  تسین  نوریب  لاح  هس  زا  التما  تسا و  غارفتـسا  عنام  الخ  هچ  هدام 

؟؟؟ هک ییاج  رگم  دوب  عنام  فعض  سپ  توق  مود  دنشاب  ود 
34 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 

طارفا لخلخت و  يرغال و  سپ  ندب  تائیه  مراهچ  دشاب و  عونمم  مدلا  لیلق  طارفاب و  دراب  ای  طارفاب  سبای  راح  سپ  غارفتـسا  حلاص  جازم 
دوب عنام  یلفط  يریپ و  ضیرم  نس  مشـش  دشاب  عنام  اعما  حورق  هدعم و  داسف  يا  برذ  دادعتـسا  سپ  همزال  ضارعا  مجنپ  دوب  عنام  نیمس 

دیدـش هشیپ  سپ  هشیپ  مهن  دـشاب  عنام  طرفم  دراب  راـح و  سپ  رهـش  متـشه  ددرگ  عناـم  دـیدش  يدرـس  تخـس و  یمرگ  سپ  تقو  متفه 
يوق ءاودب  غارفتسا  رب  دوش  هدرکن  موجه  تسین  غارفتسا  رکوخ  هکره ؟؟؟ سپ  تاداع  مهد  هریغ  لثم و  دشاب  عنام  لیلحتلا 

[ ندومن زیچ  جنپ  يارب  دصق  غارفتسا  ره  رد   ] ف

ردـقب هدام  جارخا  یناث  تیّمکب  ای  دوخ  تیفیکب  ندـب  هیذوم  هداـم  جارخا  لوا  ندومن  زیچ  جـنپ  يارب  دـصق  غارفتـسا  ره  رد  تسا  راوازس 
هک هاـگره  داوم و  جارخا  ترثکب  رگم  دوشن  هیقنت  دـشاب و  رایـسب  یهاـگ  ـالتما  هچ  دنـسرب  نآ  جورخ  ترثـک  زا  دـشاب و  ضیرم  لـمحت 

دوب نا  زا  غلبا  دوش  ادوسب  یهتنم  رگا  نینچمه  هدیدرگ و  غیلب  هیقنت  هک  دنادب  سپ  مغلب  يوسب  لاهسا  دوش  یهتنم  ارفص و  لهسم  دنناروخ 
یقاب لهسم  بقع  یگدونغ  یگنشت و  تسا و  نوخب  تایح  توق و  حور و  ندب و  ياقب  هچ  دشاب  هشیدنا  ياج  ددرگ و  مدب  یهتنم  رگا  و 
مکـش رد  صغم  رگا  دـنیامن و  یقب  هیقنت  دـشاب  ضراع  نایثغ  رگا  سپ  دـننک  هدام  لیم  يوسب  غارفتـسا  هکنآ  ثلاث  دـشاب  غیلب  هیقنت  لیلد 

دوش هدرک  لئام  هچنانچ  دشاب  سحا  هدام  هیلا  لوقنم  وضع  دشاب و  هیعیبط  يراجم  زا  غارفتـسا  هکنآ  عبار  اذـه  یلع  سق  لاهـساب و  دـشاب 
روکذم وضع  هکنیا  زین  رگج و  يرامیب  يارب  نمیا  قیلـساب  هچنانچ  دـشاب  فؤام  وضع  كراشم  روکذـم  وضع  زین  ینیب و  يوسب  هلزن  هدام 

رد تسا و  بجاو  هنمزم  ضارما  رد  غارفتـسا  نیا  لبق  هداـم  جاـضنا  هکنیا  سماـخ  دوش  هدرک  لـقن  وا  يوسب  هک  ار  يزیچ  دـشاب  لـمحتم 
ریغب غارفتسا  ررض  زا  دشاب  رایسب  نآ  كرت  ررـض  دشاب و  ناجیه  رد  هدام  هک  نامز  نآ  هک  دشابن  ریخاتب  ررـض  هک  بحتـسم  هداح  ضارما 
دوش هدرکن  جراخ  هچرگا  تهج  رد  فلاـخم  نا  زا  سیـسخ  يوسب  فیرـش  وضع  زا  هداـم  دوش  هدیـشک  یهاـگ  درادـن و  هقئاـضم  جـضن 
ناـیم رد  هک  تسا  طرـش  دـیعب و  فـالخ  يوسب  یهاـگ  دوب و  بیرق  فـالخ  يوسب  یهاـگ  هداـم  بذـج  رتشنیب و  مجاـحم  رد  هچناـنچ 

تـسار تسد  دوش  مروتم  هاگره  سپ  دنیامن  بذج  ود  ره  نا  زا  لوطا  رطق  رد  هکلب  دشابن  رطق  ود  يرود  هنع و  بوذجم  هیلا و  بوذجم 
هدرکن بذج  هک  دـیاب  پچ و  تسد  فرط  ای  تسا و  لضفا  هک  دـنیامن  تسار  ياپ  فرطب  ای  هکلب  دـنیامنن  پچ  ياپ  فرطب  هدام  بذـج 

وضع يوسب  دوشن  عفد  ات  وضع  يوسب  هدام  هجوت  اب  هن  دوش و  هدومن  بذج  نا  زا  دعب  كدنا  دوش  هدرک  مک  لب  ریثک  ءالتما  عم  هدام  دوش 
عفد دوش  راوشد  هچنآ  هیلا  بوذجم 

35 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 
دوشن ضراعتم  مهاب  بذج  ود  ات  تسا  بذاج  درد  هچ  ار  عجو  لوا  دننک  نکاس  هنع و  بوذجم  يوسب  نآ 
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[ طالخا لاهسا و  دصف و   ] ف

رثکا نوخ  هک  تسنآ  یعیبط  تبـسن  دنـشاب و  دوخ  یعیبط  تبـسن  رب  رادـقم  رد  طالخا  دـنوش و  بجاو  ود  ره  لاهـسا  دـصف و  هک  هاگره 
عفد دوش  بلاغ  یطلخ  دصف  دعب  رگا  دنیامن و  دصفب  زاغآ  تقو  نیرد  ادوس  همه  زا  سپ  ارفـص  نا  زا  دـعب  مغلب  نا  زا  دـعب  همه  زا  دـشاب 
اسب دشاب و  لیلق  تلهم  ود  ره  نایم  رد  نکل  دننز  گر  سب  دنرآرب  ار  بلاغ  طلخ  لوا  دنشابن  یعیبط  تبسن  رب  رگا  دنیامن و  غارفتساب  نآ 
داوم یتدایز  تیفیک و  تءادر  ببسب  غارفتساب  دوش  هدرک  رما  دتفا و ؟؟؟ بارطـضا  یمح و  رد  دشاب  دصف  بجوم  هک  یئاود  ندیـشون  زا 

بابـصنا نآ  ناش  زا  هک  دـشاب  دوجوم  هدام  ندـب  رد  هکنآ  يارب  دـشاب ؟؟؟ ءـالتما  ضرم و  دعتـسم  ندـب  هکنآ  يارب  یهاـگ  تیمک و  رد 
جراخ زا  دنیامن  تاففخمب  غارفتـسا  هاگ  دنیامن و  رما  باوخ  هزورب و  نآ ؟؟؟ لدـب  غارفتـسا  تیهارک  ببـسب  یهاگ  دـشاب و  وضع  يوسب 
دننام تیفیک  رد  غرفتـسم  طلخ  بساـنم  هیودا  يوسب  غارفتـسا  رد  دـتفا  تجاـح  یهاـگ  ءاقـستسا و  بحاـص  يارب  کـی  رد  نتفخ  دـننام 

هک درز  هلیط  دننام  دشاب  تیفیک  رد  فلاخم  لاهسا و  رد  نآ  قفاوم  هک  دننک  یئادب  اود  نآ  تیفیک  حالصا  سپ  ارفص  هب  تبـسن  اینومقس 
فعض ببسب  ای  دوش  یقتم  لهسم  ءاود  یهاگ  ارفـص و  جارخا  تقو  رد  تسا  راح  هک  اینومقـس  حالـصا  يارب  ارفـص  لهـسم  تسا و  دراب 
ببسب ای  ددرگ و  لهـسم  یقم  لهـسم  ءاود  یهاگ  اود و  زا  تهارک  ببـسب  ای  لقث  تسوبی  ببـسب  ای  مخت  اذ  غرفتـسم  هدام  ندوب  ای  هدعم 

تیوادوس فالخب  تیوارفص  ببسب  یقب  تسا  رتراوازـس  ناوج  دشاب و  یق  يارب  يداع  ریغ  ای  هدعملا  دساف  ئقتم  ندوب  زا  ای  عوج  تدش 
هن نآ  يارب  تسا  صتخم  هک  هبذاج  توقب  درآیم  لاهسا  اود  تسا و  ود  ره  نیا  نایم  رد  سپ  مغلب  اما  دشاب و  لفـسا  يوسب  نآ  لیم  هچ 

؟؟؟ بهذ ار  لیلق  ببس  دنک و  بذج  الا  تسا و  لکشمه  هکنیا  ببسب  الوا  ار  رتقیقر  دنکیم  بذج  هکنیا  يارب 
تسا سونیلاج  بهذم  نیا  ریثک و 

[ تسا یقاب  داوم  للحم  لهسم  زا  زور  کی  دعب  نآ و  رب  نیعم  لهسم  ياود  لبق  مامح   ] ف

تسا و لهـس  لعف  عطاق  لهـسم  هارمه  تسا و  یقاب  داوم  للحم  لهـسم  زا  زور  کی  دـعب  نآ و  رب  نیعم  لهـسم  ياود  لبق  ماـمح  هکنادـب 
اذغب و اود  نتخیمآ  داوم و  ندومن  عفد و  زا  اذغ  مضهب  تعیبط  ندش  لوغشم  ببـسب  ار  هیودا  رثکا  لمع  دنکیم  عطق  اود  رب  ماعط  ندروخ 

هدایز ندب  فعض  لیلحت و  ات  رانا  بآ  وج و  شآ  دننام  لیلق  يزیچ  اود  ندیشون  لبق  دوش  هدروخ  زا  نآ  رب  تسین  غارفتـسا  لمحتم  هکره 
يوق ياود  رب  تساود و  فعضم  فیعض  ياود  رب  نتفخ  دوخ و  رصعب  دوش  نآ  نیعم  رانا  بآ  اود  لامعتسا  دعب  دوش  هدروخ  رگا  دوشن و 

؟؟؟ اود لعف 
36 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 

حور ظلغم  هک  دنیامن  فرب  هب  قوذ  ریذـحت  یهاگ  دراد و  یلامک  هقئاذ  توق  ریدـخت  رد  بانع  گرب  ار و  نوخرط  دـیاخب  هک  دـیاب  سپ 
تاضباق لهسم  ندروخ  دعب  دندنب و  وا  ياپ  تسد و  یق  زا  دسرتب  هکره  دندنبهب و  نآ  ینیب  خاروس  دنک  ترفن  اود  يوب  زا  هکره  تسا و 

دننام نآ  ریغ  دوبن و  اور  مرگ  بآ  برـش  حوقنم  خوبطم و  وچمه  قیقر  لهـسم  يالاب  هنیدوپ  بیـس و  ساـبیر  راـنا و  لـثم  دـنیامن  لواـنت 
اود لـمع  عطق  تقو  اـما  ار و  تاـقوعل  بوبح و  راذـگب و  هک  دوش  هدیـشون  ردـقنآ  رگم  تسا  مزـال  مرگ  بآ  هریغ  فوفـس و  بوـبح و 

ار و مرگ  بآ  دشونب  هعرج  هعرج  سپ  دـبای  خـیب  هدور  رد  اود  دـعب  هکره  هیلک و  زا  ار ؟؟؟ نآ  هدـعم  زا  دـنک  جراخ  هک  دـشونب  ردـقنآ 
دیامن یشمت 

[ لهسم یعون   ] ف

ناحیر مخت  اب  هروکذم  هیودا  زین  جازم  لدتعم  رکش و  تبرش  ای  بیس  تبرش  اب  لوغپسا  جازم  رورحم  دشونب و  لهسم  لمع  مامتا  تقو  اما 
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دنک مک  غرم و  هزوچ  دننام  دروخب  یق  لاهـسا و  دعب  سومیکلا  دـیج  ذـیذل  يزیچ  هک  دـیاب  دروخب و  ناحیر  مخت  طقف  دوریم  دروخب و 
دیامن توق  تناعا  عفد  يارب  تسا  اذغ  زا  لیقث  هک  هدعم  رگا  سپ  توقب  ار  اذغ  دنک  بذج  تولخ  ببـسب  اضیا  هک  ارچ  داتعم  زا  ار  اذـغ 

دوش راوشد  راک  دسر و  مهب  هّدس 

[ دراین لاهسا  ار و  اود  دشون  رگا   ] ف

نآ نیکـست  طرفم و  يدرـس  رب  انب  ای  طارفاب  اوه  ترارح  تهجب  ای  تقلخ  رد  يراجم  قیـض  ببـسب  ای  دراین  لاهـسا  ار و  اود  دشون  هکره 
هدعم مف  ضبق  رب  انب  ناهنیا  هچنآ ؟؟؟ لاثما  بیس و  لجرفس و  دننام  ضباوق  ندیناروخب  ای  دنهد  تکرح  ار  هدام  الا  دیامنب و  دشاب  نکمم 

اب دـهدیم  توق  ار  تعیبط  دوخ  يوبـشوخ  ببـسب  درآیم و  لفـساب  قوف  زا  ار  طلخ  دـیامن و  ناـیثغ  عفد  دراـشفب  نآ  تیزم  تحت  اـم  و 
اودب لاهسا  مدع  تقو  هک  دوب  اسب  دشاب و  هشیدنا  لحم  زور  کیب  لهسم  دورو  عمج  اما  دنزاس و  هلهسم  هلیتف  ای  هنّیل  هنقحب  داوم  کیرحت 

دشاب سیئر  وضع  فرطب  لئام  داوم  هرکنم و  ضارما  دوش و  لصاح  رگا  دوب  دصف  جایتحا 

[ دوش رایسب  لاهسا  ارکره   ] ف

ات هسباح  هیودا  دنناشونب  ددرگ و  هجوتم  فارطا  يوسب  هدعم  زا  داوم  ات  دـندنبهب  وا  ياپ  تسد و  هک  دـیاب  سپ  دوش  رایـسب  لاهـسا  ارکره 
بحاص دوش  هدومن  قیرعت  ار و  نآ  دـهد  توق  ار و  اعما  دـنک  عمج  اـت  ضباوقب  وا  نطب  دوش  هدرک  دامـض  دزاـس و  گـنت  ار  قورع  نهد 
فعـض ای  نآ  ترثک  ببـسب  دوش و  لدـتعم  جازم  ددرگ و  يوق  حور  ات  لدـتعم  اب  درـس  بیطب  نآ  نکـسم  دوش  هدرک  وبشوخ  لاهـسا و 

دشاب هدش  لصاح  لهسم  ءاراح  جازم  ءوس  ندب  رد  ای  دشاب  عذال  لهسم  ای  نآ  هاوفا  عاستا  ای  تسا  قورع 

[ لهسم نیلم و  رد  قرف   ] ف

دنیوگ ار  نآ  نیلم  هک  تسنآ  لهسم  نیلم و  رد  قرف  هک  تسناد  دیاب 
37 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 

اینومقـس و لطنح و  محـش  نوچ  دزاس  جرختـسم  زین  هدـیعب  ياضعا  قورع و  زا  لهـسم  درآرب و  اعما  زا  نآ و  یناوج  هدـعم و  زا  داوم  هک 
تابوطر هکنآ  مود  نآ  دننام  نومیتفا و  انـس و  هشفنب و  جئافـسب و  نوچ  دوب  برکم  اود  هکنآ  یکی  دوب  هنوگ  ود  رب  لهـسم  دـعب  برک و 

تسا مسق  نیمهب  صوصخم  یق  مدقت  هدئاف  دنیاینرب و  دوز  دنوش و  كرحتم  اودب  دنشاب و  هدیپسچ  مکش  رد  هظیلغ 

[ لهسم يارب  راتخم  تقو   ] ف

اهنیرد طالخا  ماوق  لادـتعا  دنتـسه و  اتـش  فیـص و  نایم  رد  اهنیا  هک  ارچ  تسا  فیرخ  عیبر و  لوصف  راـبتعاب  لهـسم  يارب  راـتخم  تقو 
لئام هک  تسنآ  لهـسم  زور  ياوه  نیرتهب  تسا و  رتیلوا  عیبر  دوب  هیعدا  بسحب  التما  هلازا  لاهـسا  زا  دوصقمب  هک  اـجره  نکل  دـشابیم 

دراین برک  قرع و  چیه  هکنانچنآ  دوب  لیلق  ترارحب 

[ دناهدعم مف  رضم  مهلک  لهسم  هیودا   ] ف

لمعلا یطب  اب  ار  لمعلا  عیرـس  ءاود  دنزیمآ و  واب  بلق  يوقم  وبشوخ  هیودا  هک  مزال  سپ  دـناهدعم  مف  رـضم  مهلک  لهـسم  هیودا  هکنادـب 
اب دنک و  اذغ  ار  اود  ینیریش  ببسب  تعیبط  دنک و  لاهسا  ناصقن  راردا  هچ  دنزیماین  رایسب  نیریـش  رایـسب و  ردم  ياهزیچ  دنزاسن و  بکرم 

دننام تاقلزم  اب  هلیلم  وچمه  دـنیامنیم  رـصعب  لاهـسا  هک  یتاضباق  دـبرت و  اـی  لـیبجنز  وچمه  دـنزیماین  زیت  يزیچ  لـمعلا  یطب  ياـهزیچ 
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هک يزیچ  سپ  دنزاس  عوقنم  ای  خوبطم  ار  هفلتخم  يازجا  رگا  دنک و  لمع  ناصقن  هک  دنزیماین  ردقنآ  حلـصم  دـنزاسن و  بکرم  لوغپـسا 
نوچ دنریگب و  یتبرـش  دنچ  رد  ار  نآ  درادیم  لقث  هک  يزیچ  دنریگب و  یتبرـش  ردقب  ار  نآ  غومـص  کمن و  وچمه  تسا  نتخادگ  لباق 

لـصاح لدتعم  یتبرـش  عومجم  زا  ات  دنریگب  مک  دـنتفرگیم  اهنت  هک  وا  هصاخ  نوزا ؟؟؟ ار  کیره  نزو  دـنزاس  بکرم  ار  هددـعتم  هیودا 
دیآ

[ هلهسم ياهاود  عاونا  ریثات   ] ف

یضعب هلیله و  دننام  وضع  ندرشف  يا  رصعب  یضعب  دبرت و  لثم  دننک  تیصاخ  عم  لیلحتب  لاهسا  ضعب  هلهسم  ياهاود  زا  هک  تسناد  دیاب 
لاهسا تعیبط  رـصتخم  لیبس  رب  هیمـس  هیودا  یـضعب  اهنیا و  لاثما  انوطق و  زرب  صراحا و  دننام  قالز  اب  یـضعب  تشخریـش و  دننام  نیئلبت 

مغلب لهسم  دبرت  تسا و  ارفص  لهسم  اینومقس  هک  هدش  ررقم  دننکب و  دشاب  تیرهز  داق  نا  رد  هک  یئاهزیچ  هب  نآ  حالـصا  سپ  دنرآیم 
ار داوس  ادوس و  زا  هدایز  ار  مغلب  نکل  طلخ  هس  ره  لهـسم  نوقیراـغ  ود  ره  مغلب  ارفـص و  لهـسم  ربص  داوس و  جرخم  ینم  رارح  رب ؟؟؟ و 

بذـج تسخن  ار  طالخا  ضعب  ایـشا  ضعب  هک  تسنآ  صیـصخت  نیزا  دارم  تسا و  تیئاـم  جرخم  نویرذاـم  درآیمرب و  ارفـص  زا  رتشیب 
دنزاسیمن بذج  زگره  ار  هصوصخم  طالخا  ریغ  هکنیا  هن  دننکیم 

[ دوریمن رکجب  ییقم  لهسم و  ياود   ] ف

ياود هکنادب 
38 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 

قورع هار  زا  دسریم  اضعا  عیمجب  وا  توق  دتسیایم و  هدعم  رد  هکلب  دوریمن و  رکجب  ییقم  لهسم و 

[ هنقح  ] ف

تسنآ رخآ  ای  زور  لوا  نآ  تقو  لفـساب و  یلعا  زا  نآ  بذج  اعما و  لوضف  صقن  رد  تسا  تاجلاعم  نیرتهب  هنقح  لمع  هک  تسناد  دیاب 
فعضم هراح  هنقح  رگم  تسا  رتهب  زین  هیلاع  هسیئر  ياضعا  زا  لوضف  بذج و  جنلوق و  اهنآ و  ماروا  هناثم و  هیلک و  درد  نیکـست  تهج  و 

دننکن تردابم  نآب  دشاب  نکمم  ات  یمح  ثروم  تسا و  رگج 

[ یق  ] ف

حورق دهد  عفن  رس و  ینارگ  دنادرگ  لئاز  ار و  هدعم  بیرق  ياضعا  دنک  کبـس  ار و  رـصب  دیامن  زیت  دنک و  هدعم  هیقنت  یق  هکنادب  یق  رد 
راب ود  هام  ره  رد  یق  لامعتـسا  حیحـص  هک  دیاب  همخت و  ناقری و  هشعر و  جلاف و  اقـستسا و  ماذج و  لثم  ار  هنمزم  ضارما  هدرگ و  هناثم و 
؟؟؟ ددرگ و ضراع  زازک  قاوف و  فیشارس و  ددمت  ار  یقیب  یهاگ ؟؟؟ دنادرک و  مکحم  ار  ندب  درآ و  دیدپ  اهتـشا  ندرک  یق  زین  دنک و 
قلح مرو  بحاص  هک  دیاب  دوش و  هتفاگش  گر  هک  دشاب  اسب  دراد و  وراد  ترضم  ار  رصب  نادند و  هنیس و  تسا و  هدعم  فعضم  یقراثک 
مدرم یضعب  دنزیهرپ و  یق  زا  هدعم  فیعض  قلح و  مرو  ثودح و  مدلا و  ثفنب  دعتسم  تباجالا و  ریسع  هنیس و  گنت  ندرگ و  کیراب  و 

يرغال و هدـعم و  فعـض  لثم  هیدر  ضارما  رد  دزاسیم و  ریپ  دوز  تکرح  نیا  دـننک و  یق  رابره  دـناوخب و  راب  دـنچ  يزور  رد  صیرح 
تسوبی لوضف و  زا  هدعم  یئافص  تقو  رد  یق  لاهـسا و  دتفنب و  دروخب ؟؟؟ هچره  دوش  وا  تداع  یق  زین  دزادنایم و  هریغ  توق و  طوقس 

تسین و بوخ  اهانرب  یق  اتـش و  فیرخ و  هن  تسرهپ  ود  عیبر و  فیـص و  یق  تقو  تسا و  رطخ  ياج  قارم  لازه  اشحا و  فعـض  لقث و 
هتخیمآ هکرـس  درـس  بآ  هب  يور  نهد و  دـنوش  غراف  هاگره  دـنیامن و  طـیمقت  ار  مکـش  دـندنب و  هباـصع  اهمـشچ  رب  ندرک  یق  تقو  رد 
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دنیامن و قوف  زا  لاهسا  تحت و  زا  هدام  بذج  یق  بالگ و  لیلق و  یگطصم  اب  بیس  تبرش  دنـشونب  دنک و  عنم  ار  رـس  ینارگ  ات  دنیوشب 
ملعا هّللا 

[ دصف  ] ف

هک سکنآ  یکی  دناهس  دصف  راوازس  دشاب و  اضعا  یضعب  زا  هچرگا  دنک  طالخا  مامت  هیقنت  تسا و  یلک  غارفتسا  دصف  هکنادب  دصف  رد 
هکنآیب دننکیم  وا  دصفب  مکح  یتفآ  یـضرم و  فوخ  زا  هک  یـصخش  مود  نآ  داسف  ای  نوخ  ترثک  تقو  ار  ضارما  ثودح  دشاب  اّیهم 

دوصقم هدام  ناصقن  رگا  سپ  تسین  دـصف  راوازـس  ناسک  نیا  ریغ  دـشاب و  يومد  ضارما  راـتفرگ  هکنآ  موس  دـشاب  نوخ  ریغت  اـی  ترثک 
لبق دصف  زاوج  تسا و  رورـض  جضن  راظتنا  قیقر  دشاب  ظیلغ  نوخ  تسا و  بولطم  هدام  لاصیتسا  رگا  تخاس و  دیابن  جـضن  راظتنا  دـشاب 

تسار یسک  رم  جضن  زا 
39 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 

رد دنیامرفن و  دصف  رودقم  ات  ار  تماخو  لاح  دشاب  هیومد  ضارما  زا  نآ  دننام  لصافم و  عجو  اسنلا و  قرع  سرقن و  ثودح  دعتـسم  هک 
دربلا دیدش  رهش  دربلا و  دیدش  جازم  رد  نینچمه  دنیامن و  بانتجا  دصف  زا  زین  بت  رد  مایا و  رد  هداح و  ریغ  تایمح  رد  دیدش و  تایمح 
دـصف زا  رایـسب  یهبرف  تخـس و  يرغال  رد  تخوخیـش و  نس  رد  لاس و  هدراـهچ  زا  رتمک  نس  رد  لـلحم و  ماـمح  دـعب  دـیدش و  عجو  و 

تسا بسانم  زارتحا 

[ تسا زور  کی  لدتعم  لصف  دصف  ود  نایم  رد   ] ف

عونمم دصف  زا  دعب  زین  تضایر  دنزاسن و  مامح  دصف  زا  لبق  دننکن و  باوخ  دصف  دعب  تسا و  زور  کی  لدـتعم  لصف  دـصف  ود  نایم  رد 
دـصف هجورم  ياـهگر  دـنیامن و  زارتـحا  اذـغ  رثـکی  لـلحم و  ماـمح  زا  دـصف  دـعب  نینچمه  دـشاب و  نسحتـسم  نتفخ  تشپ  رب  رگم  تسا 

هرانک ینعمب  ینانوی  تغل  رد  هک  لافیق  یکی  دـنادیرو  شـش  تسد  دـصف  ياـهگر  دـشاب و  رتمک  نوخ  اـهنیرو  هچ  نیئارـش  هن  دـناهدروآ 
بکرم ینعمب  تسا  ینانوی  ظفل  هک  لحکا  مود  ماهبا  ربارب  تسا  عارذ  هرانک  گر  نیا  دنیوگ و  ورارـس  ار  نآ  یـسراف  هب  تسا و  یـسره 
ینانوی رد  هک  قیلـساب  موس  دنیوگ  زین  مادنا  تفه  ندیلا و  رهن  ار  نیا  تسا و  قیلـساب  لافیق و  زا  بکرم  تسا و  هبابـس  ربارب  گر  نیا  هچ 

سپ هتفر  وا  يالعاب  دعاس  یسنا  زا  قافتاب  نآ  عارذلا و  لبح  مراهچ  هدش  عقاو  یطسو  ربارب  تسا و  گرزب  نیا  دنیوگ و  ار  میظع  هاشداب 
دننادب دوش  هتفای  تفـص  نیاب  قیلـساب  لحکا و  ياوس  هک  یگر  سپ  تسا  هتـشگ  بیرق  تسد  هدروخب  هدومن  لیم  دعاس  یـشحو  بناجب 

تسا و رـصنح  ربارب  نآ  یطبا و  مجنپ  ملعا  هّللا  تسا و  قیلـساب  مکح  رد  نیرخاتم  ضعب  هریخذ و  بحاـص  دزن  تسا و  عارذـلا  لـبح  هک 
نیئاب نآ  دصف  عضوم  ملیسا  مشش  دنیوگ  زین  ملیـسا  ار  نیا  هدش و  عقاو  لغب  يذاحم  دنیوگ و  یطبا  قیلـساب  ار  نآ  اذهل  تسا  قیلـساب  هبش 

تسا رصنب  رصنخ و 

[ عاردلا لبح  لاضیف و   ] ف

رد تسا  كرتشم  لحکا  ندرگ و  رس و  ياوس  دیامن  ندب  مامت  هیقنت  قیلساب  تسنآ و  قوف  ام  ندرگ و  يارب  عاردلا  لبح  لاضیف و  هکنادب 
ياضعا ءاشح و  يارب  یطبا  لد و  لاـحط و  درد  يارب  پچ  تسد  ملیـسا  تسا و  رگج  درد  يارب  تسار  تسد  ملیـسا  مادـنا و  همه  ناـیم 

تسا نیریز 

[ اپ هروصقم  ياهگر   ] ف
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شراخ تحارج و  ضیح و  راردا  يارب  تشگنا  ربارب  تسا  عقاو  گنلاتش  یـسنا  رب  هک  نفاص  یکی  دناراهچ  ياپ  هروصقم  ياهگر  هکنادب 
مکح شمکح  تسا و  عقاو  هنشاپ  سپ  هک  مانیب  تسا  یقرع  مود  درآ  دورف  هیلاع  ياضعا  ون  زا  هدام  دوب و  عفان  بیـضق  هیـصخ و  نار و 

هدیسر ياپ  تشپ  رب  سپ  هدمآ  بعکب  ات  ياپ  یشحو  بناج  زا  هک  مان  اسنلا  قرع  راوهرگ  تسا  یگر  موس  نفاص 
40 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 

دننام دـشاب  وناز  نطاب  رد  هک  ضبام  مراهچ  نفاصب  بیرق  روما  رگید  رد  تسا و  نفاـص  زا  رتهداـیز  اـسنلا  قرع  ضرم  رد  وا  دـصف  عفن  و 
نفاص زا  رتسفان  دعقم ؟؟؟ ریساوب و  ورد  ضیح و  راردا  رد  نکل  تسا  نفاص 

[ ندرگ نهد و  رس و  ای  دوصقم و  قورع   ] ف

رد تسیگر  مود  وربا  ود  نیب  ام  هبجلا  قرع  یکی  دـناهدراهچ  نآ  دـنراد و  قلعت  ندرگ  نهد و  رـس و  ای  دوصقم و  قورع  یـضعب  هکنادـب 
مشچ و نیب  ام  نآ  نیقاملا و  اقرع  مراهچ  تسا  شوگ  مشچ و  نیب  ام  نآ  نیغدصلا و  قرع  موس  دـنیوگ  خوفایلا  قرع  ار  نآ  رـس و  طسو 
رب هک  هنبزالا  قرع  متفه  ندرگ  بناـج  ود  ره  رد  دـناگرزب  گر  ود  نآ  نیجادو و  مشـش  شوگ  سپ  ورخ  قورع  هتـس  مجنپ  تسا  ینیب 

مهدزای نقذ  نطاب  رب  ناـبز  ریز  تسیگر  مهد  بل  ود  رب  دـناعبرا  قورع  مهن  دنـشاپ  ایـشخ  ریز ؟؟؟ هک  دـناقورع  متـشه  تسا  ینیب  كون 
ياـج يا  هّبللا  قرع  مهدزیـس  یفـس  بل ؟؟؟ ریز  يوـم  نتـسر  ياـج  رب  ياهقفنع  رب  تسیگر  مهدزاود  ناـبز  سفن  رب  ناـبز  ریز  تسیگر 

دنمان هیرخملا  ناقرع  ار  نآ  هک  ینیب  خاروس  رد  دناگر  ود  مهدراهچ  ندرگ  ربنچ  ناوختسا  ود  ياقتلا 

[ اهنآ ریثات  قرع و  دصف  عاونا   ] ف

تسا و عفان  ار  رس  حورق  هقیقـش و  حوفایلا  قرع  دصف  دهد و  دوس  ار  نمزم  عادص  مشچ و  ود  ره  رـس و  ینارگ  ههبجلا  قرع  دصف  هکنادب 
هک گر  هس  دصف  دـهد و  عفن  ار  يروکبش  نآ و  روبث  نافجا و  شراخ  هواشغ و  هعمد و  نمزم و  دـم  رد ؟؟؟ هقیقـش  نیقامل  اقرع  دـصف 

سفنلا و قیض  دیدش و  قانخ  ماذج و  يادتبا  نیجادو  دصف  تسا و  دنمدوس  ار  سار  رخوم  شوگ و  حورق  لوزن و  يادتبا  دناشوگ  سپ 
ینیب ریساوب  نول و  ترودک  فلک و  تهج  هنبزالا  قرع  دهد و  دوس  ار  ولهپ  ود  ره  لاحط و  للع  هیرلا و  تاذ  توصلا و  ۀتحب  راح و  وبر 

راچ دصف  دـشاب و  دـیفم  رـس  همیدـق  عاجوا  فیطل و  مد  زا  نئاک  ردـس  تهج  اشحلا  تحت  دـصف  تسا و  صوصخم  نآ  شراخ  روبث و  و 
قیناوخ نقذ و  درد  نابز  ریز  دـصف  دراد و  عفن  بل  قاقـش  نا و  ءاخرتسا  حورق و  ماروا و  هثل و  درد  عالق و  نهد و  حورف  تهج  اهبل  گر 

بل و للع  تهج  زین  هقفنع  گر  دـصف  دـشاب و  عفان  دوب  نوخ  زا  هک  ار  نآ  ینارگ  نابز  سفن  ریز  دـصف  دـهد و  دوس  ار  نیتذول  ماروا  و 
ملعا هّللا  دنیاشکیم و  مشچ  زا  نوخ  تبوطر و  جارخا  تهج  نیرخنم  دصف  دشاب و  عفان  نقذ 

[ دنراد قلعت  رسب  هک  هدوصفم  نیئارش   ] ف

نایرش و ود  شوگ  ره  سپ  مود  نایرش  کی  غدص  ره  رب  یکی  دوب  هنوگ  ود  نآ  دنراد و  قلعت  رـسب  هک  دناهدوصفم  نیئارـش  دنچ  هکنادب 
یکی دناتقو  ود  دصف  يارب  دنوش و  هدوشک  هریغ  دمر و  عاونا  لزاون و  يارب  همهنیا 

41 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 
دشاب تجاح  هک  هاگره  يرارطضا  تقو  مضه و  یمامت  دعب  حبص  يرایتخا  تقو  سپ  يرارطضا  مود  يرایتخا 

[ تماجح  ] ف

لبق دـشاب  رتشن  اب  هکنآ  سپ  رانیب  ای  دوب  ران  اب  ای  ود  ره  نیا  رتشنیب و  مود  رتشن  اب  یکی  تسا  مسق  ود  رب  تماجح  هکنادـب  تماـجح  رد 
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دنشابیم نکاس  طالخا  ماّیا  نیرد  دصف  هن  تسا  عونمم  تماجح  نیا  زین  هام  رخآ  هام و  لوا  دوب و  عنم  هلاستصـش  دعب  هلاسود و  رمع  زا 
تسین هقئاضم  دشاب  هتشاد  ظیلغ  نوخ  هک  یسک  رد  رگم  عونمم  مامح  دعب  زین  تسا و  رتهب  هام  طسو  تماجح  تهج  سپ  نطاب  هجوتم  و 

تسا و قیلـساب  هفیلخ  هناش  ود  نایم  يا  لهاک  رب  تماجح  تسا و  سح  ءدبم  هچ  دراد و  ررـض  نهذ  سحب و  ندـب  مدـقم  رد  تماجح  و 
نفاص دـصف  بیرق  نیقاس  رب  تماجح  لاقیف و  هفیلخ  ندرگ  رب  دـناگر  ود  هک  نیتلمهم  نیع  لاد و  همجعم و  ياخب  ناعدـخا  رب  تماجح 
هدئاف هس  تماجح  نیا  دـناعوضوم و  نآ  يارب  ای  دـصف  نیا  هک  یـضارما  هلازا  رد  لحکا  ۀـفیلخ  رـس  سپ  كاغم  ياهرقن  تماجح  تسا و 
قلعت هسیئر  ياضعاب  وا  غارفتسا  هکنآ  موس  دراین  رب  ار  حور  رهوج  طالخا  نوخ و  جارخا  دوجو  اب  مود  وضع  سفن  زا  غارفتسا  یکی  دراد 
يارب هچنانچ  فلاخم  يوسب  هدام  بذـج  یکی  ضارغا  دـنچ  يارب  ار  وا  دـننک  لامعتـسا  دـشاب  هک  فیک  رهب  رتشن  الب  تماـجح  درادـن و 

زا مرو  لقن  تهج  موس  دوش  هداهن  یناسآب  نآ  ربارب  ود  ات  رئاغ  مرو  ندرک  رهاظ  يارب  مد  دنهن و  ناشیرپ  مجاحم  ضیحلا  مد  فزن  سبح 
وـضع ور  تهج  مجنپ  يو  حایر  لیلحت  ياوسب و  نوخ  بذـج  وضع و  نیخـست  مراهچ  تسوا  هیاسمه  هک  سیـسخ  يوسب  فیرـش  وضع 

نیا دـشاب و  يران  هک  هصاخ  تسا  رترثوم  حـیر  بذـج  رد  تماـجح  نیا  دـنیامن و  لامعتـسا  درد  نیکـست  تهج  مشـش  وا  یعیبط  ياـجب 
عیمج زا  دنکیم  بذج  دعقم  رب  دیفم و  ار  سرقن  ریـساوب و  نیذـخف  نیتبکر و  نیکرو و  نیب  ام  رب  عفان و  ار  اسنلا  قرع  كرو  رب  تماجح 

ملعا هّللا  ار و  ندب  دزاسیم  کبس  دیفم و  ار  ضیح  داسف  اعما  رس و  زا  ندب و 

[ قلع قیلعت   ] ف

نآ دـنانوبلقنم و  گنر  هیبش  یهامرام و  هباـشم  دراد و  مشپ  زبس و  نیگرـس و  رـس و  گرزب  داز  هکنادـب  نتخادـنا  ولز  يا  قلع  قیلعت  رد 
يدرزب لئام  خرـس  هچنآ  دـنوش و  هدرکن  لامعتـسا  دنـشاب  هتفرگ  دـشاب  يور  هایـس و  نآ  يال  هک  ياهبآ  زا  گـنر و  یـسواط  تسیرئاـط 

زا رتهب  تسا  مکشخرس  هکنآ  تسا و  تفآیب  دشاب  سارلا  ریغـص  ای  شوم  مد  هیبش  ای  ورخ  دارج  هباشم  ای  نوگرگج  ای  دوب  ولهپ  ریدتـسم 
دنشاب هتفرگ  يراج  بآ  زا  هکنآ  اصوصخ  دشاب  تشپزبس 

42 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 
هکره دنیشنب  دنراذگب و  گرزب  روبحن ؟؟؟ نیریـش  بآ  رد  هک  دیاب  دسر  مهب  هاوخلد  بسح  قلع  دشاب و  روظنم  قلع  لاسرا  هک  هاگره  و 

دنراذگ نارب  قلع  سپ  دوش  خرس  ات  دنلامب  دنیوشب و  کمن  بآ  هب  ار  لاسرا  عضوم  دنزاس و  كاپ  دنریگب و  دشاب  تکرحلا  عیرس  اهنیزا 
ای کمن  دشاب  بولطم  نآ  طاقسا  دنوش و  رپ  نوخ  زا  هاگره  دنلامب و  نوخ  اب  يوشرس  لگ  دنوشن  قلعم  دوز  رگا  تسا و  روتسد  هچنانچ 

اصوصخ عئابط  رثکا  رد  تیافک و  قلع  تقو  نیرد  سپ  دشابن  نکمم  همجحمب  هیقنت  اج  رثکا  دنوش و  طقاس  دوز  ات  دنـشاپب  نارب  رتسکاخ 
نآ لاثما  ابوق و  هفعـس و  نوچ  هیدـلج  هنمزم  ضارما  رد  دـشاب و  رتهب  قلع  لاـسرا  دـنرادن  رتشن  درد  لـمحت  هک  افعـض  نایـص و  ناوسن و 

ملعا هّللا  تسا و  رثالا  ریثک  قلع  لاسرا 

[ هلماح نز  دصف و   ] ف

یگرابکی همعط  يوب  كانلوه و  ياهزاوآ  دیدش و  فوخ  زا  زین  ترورضب  رگم  دنراد  رود  یق  لاهـسا و  تماجح و  دصف و  زا  هلماح  نز 
دیفم نایثع  نیط و  توهش  طاقسا  هدعم و  هیقنت  يارب  هک  نیبجنکـس  نینچمه  دروخب و  هشیمه  دنقلگ  لئاح ؟؟؟ هک  دیاب  دنیامرف و  زارتحا 

هاگ دوشیم و  عفد  یثمط  داوم  مایا  نیرد  رتشیب  هچ  لمح  هام  راهچ  زا  لبق  دنیامنن  سبح  ترورـضیب  دـشابیم  ازلماوح  هک  یق  تسا و 
زا دنلامب و  لگ  نغور  تلاح  نیرد  دیآ  دیدپ  یگدنام  دنوش و  رپ  هدیشک و  مکـش  تشپ و  تالـضع  نینج  لقث  راخب و  ببـسب  هک  دشاب 

تشپ رگا  دننک و  الط  يوشرس  لگ  یمطخ و  هشیر  باعل  جرف  نورد  ششوج  شراخ و  رد  دنیامن و  دیمکت  هتخپ  نان  وج  راوز و  کشپ 
دشونب و مرگ  بآ  ددرگ  قحال  ناقفخ  لماح  هدعم  رـس  رد  یطلخ  ندیبسچ  زا  رگا  دـنزاس و  دامـض  هتخپ  بنرک  گرب  وش و  مروتم  ياپ 
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لگ يوزرآ  دساف و  ياهتـشا  دشاب و  هدومن  مرن  یـشم  دیامن و  كرت  توالحلا  دـیدش  توسدـلا و  ریثک  ياهاذـغ  دوش  طقاس  اهتـشا  رگا 
دنقلگ دنـسانش و  مزال  هدعم  هیقنت  تسا  هدایز  رگا  تفر و  دهاوخ  دوخبدوخ  هک  دنراذگب  تسا  كدـنا  رگا  دوش  ضراع  ار  لماوح  رثکا 

ملعا هّللا  دش و  هدرک  رکذ  اجنیا  تجاح  ردقب  تسروکذم  لوطم  بتک  رد  ریبدت  نیا  لیصفت  هریغ  و 

[ هعضرم اب  عامج  زا  جوز  عنم   ] ف

لیدعت و ار  لفط  دوش و  دساف  وا  ریش  نیزا  هک  تسین  مزال  نوکـس  مارآ و  ار  نآ  دنیامرف و  عنم  عامج  زا  ار  هعـضرم  ار ؟؟؟ جوز  هک  دیاب 
رگم دـنهدن  ریـش  ساپ  تشه  ات  تدالو  تقو  زا  دـنهدن و  ندیـسر  واب  يرادـیب  مغ و  دـیدش و  فوخ  مشخ و  دـنیامن و  قـالخا  حالـصا 
هیقنت ات  دنناسیلب  لسع  يردق  نیتسخن  دنهد  ریـش  هک  دنهاوخ  نوچ  دوش و  خارف  وا  قلح  هدعم و  دیبلطب و  دوخ  دنک و  هیرگ  لفط  هکیتقو 

هداد ریـش  هدیناطلغ  هلمهم  هب ؟؟؟ ار  لفط  هدایز  هکلب  لاس  کی  ات  تسا و  ردام  ریـش  دنزرف  قح  رد  اهریـش  نیرتهب  دنیامن و  هدعم  يالج  و 
؟؟؟ دوش و ضراع  شوگ  درد  ار  لفط  رگا  دنشاب و 

43 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 
دشابن و رتمک  لاس  جنپ  تسیب و  زا  دشاب  ناوج  هعضرم  هک  دیاب  دنیامن و  وا  شوگ  جالع  تسین  رهاظ  رگید  ببس  رگا  سپ  دشاب  وا  هیرگ 

هیودا ناتـسپ  دشاب  یخرتسم  هن  يا  دوب  ناتـسپ  حلاص  هنیـسح و  قلخشوخ و  دشابن و  رغال  رایـسب  هبرف و  رایـسب  هن  هدایز و  جـنپ  یـس و  زا 
هباشم نیریش و  وبشوخ و  گنردیپس و  رودقملا و  لدتعم  دوب و  ءاوقلا  لدتعم  يو  ریـش  دشاب و  یمرن  یتخـس و  رد  لدتعم  زین  هدیپسخ و 
تّدم عاضرا  عضو و  نایم  رد  دشاب و  هدیئاز  رسپ  دشاب و  هدوب  یعیبط  تدم  رد  هعـضرم  لمح  عضو  دشابن و  رایـسب  نآ  رد  فک  ازجالا و 

هّرب و تشوگ  تسا و  مدنگ  نان  هعضرم  هیذغا  نیرتهب  تسا و  عونمم  القن  القع و  هعضرم  عامج  لماح و  عاضرا  دشاب و  هتشذگ  هطسوتم 
تسا دیفم  قدنف  ماداب و  هکاوف  زا  وهاک و  هرت  لوقب  زا  دشاب و  تبالصیب  تنوفعیب و  هک  یهام 

[ نتخاس لدتعم  مامحتسا  تضایرب و  ار  هعضرم   ] ف

هدعب دنراذگب و  اوه  رد  ینامز  هدیـشود  دشاب  هحئارلا  هیرک  ظیلغ و  ریـش  رگا  دنیامرفب و  لدتعم  مامحتـسا  تضایرب و  ار  هعـضرم  هکنادـب 
ببـسب دوب  لیلق  ریـش  رگا  دنهدب و  دنـشاب  هتخپ  نا  لاثما  افوز و  هنیدوپ و  وچمه  تافطلم  اب  هک  يروزب  نیبجنکـس  ار  هعـضرم  دنناشونب و 

خانافـسا و وج و  شآ  اذغ  تسیفاک و  تادربم  دیمـضت  طقف  دوب  ناتـسپ  ترارح  زا  رگا  دنیامن و  لیدعت  ببـس  بسح  ندب  مامت  ترارح 
فیطل هچره  اذغ  رد  دوش  هدرک  هدایز  دشاب  ناتسپ  هبذاج  ةوق  فعض  زا  ای  هّدس  زا  ای  تدورب  زا  ریـش  تلق  هک  اجنآ  تسا و  رتهب  نآ  لاثما 

دراد مامت  رثا  ریش  ریثکت  رد  ناتسپ  ندیلام  هک  تسناد  دیاب  تسا و  دیفم  رزگ  مخت  زین  دوب و  ترارحب  لئام 

[ لافطا هجلاعم   ] ف

زگره روفاک  دـنیامرف و  زارتحا  دـشاب  راوگان  اـهنیا  عبط  رب  دوب و  رثـالا  يوق  هچره  زا  دنـسانش و  بجاو  ماـمت  طاـیتحا  لاـفطا  هجلاـعم  رد 
کـشخ مرگ  يزیچ  الـصا  درادن و  هقئاضم  تضومحلا  لیلق  نیبجنکـس  ماطف  دعب  اما  عاضرا  تقو  رد  دنیامن  عنم  تاضومح  زا  دـنهدن و 

تسا و رگج  يوقم  رانا  هک  دننادب  تسا و  بوخ  تیاغب  هیتوقای  تاحرفم  لامعتـسا  هب  جازم  بسح  لافطا  تیوقت  هضراعب و  رگم  دـنهدن 
هتفوک نایداب  دوب و  عفان  نیرایخ  مخت  هزبرخ و  مخت  هناـثم  هدرگ و  هیقنت  يارب  زین  لد و  يّوقم  بیـس  هدـعم و  يّوقم  نیریـش  دورما  یهب و 

ملعا هّللا  دننک و  رتشیب  هعضرم  لاح  هظحالم  هراوخریش  جالع  رد  دنشاب و  هدیناروخ  هاگهاگ  هتخیمآ  رکش  اب  هتخیب 

[ جلاعم يارب  حئاصن   ] ف
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جالعب تحص  نآ  فارحنا  ياود  يا ؟؟؟ لسکب  ار  تعیبط  دزاسن  ریگوخ  هک  ار  جلاعم  تسا  راوازس  هکنادب  جلاعم  يارب  دنچ  حئاصن  رد 
44 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 

اب عوجر  دـشاب  نکمم  لهـساب  ریبدـت  هک  اـجره  دـنکن و  تداـع  ار  ئّیقم  لهـسم و  ندروخ  زین  دراذـگب و  تعیبط  رب  رثـکا  هکلب  دزادرپهن 
هقئاضم يوق  ياودب  ادتبا  توق  توق  نوخ  تقو  رد  رگم  دزادرپ  يوق  ياودب  جیردتب  دـشخبن  هدـئاف  فیعـض  ياود  رگا  دـیامنن و  فعض 

اینومقـس و قیرخ  دننام  هیوق  لوضف  رد  هیوق  هیودا  رب  دنکن  تارج  دوشن و  يداع  تعیبط  ات  دتـسیان  دحاو  ياود  رب  هجلاعم  رد  زین  درادن و 
؟؟؟ ورین ذخاب  ریبدت  دشاب  نکمم  ات 

هکنیا لوا  دوش  هتفای  صاوخ  هس  نیزا  یکی  درد  هک  دـنک  ضرم  نآب  ادـتبا  دـنوش  عمج  هریثک  ضارما  هک  هاـگره  دـنکن و  هیوداـب  عوجر 
دشاب رگید  يارب  ببس  نا  زا  یکی  هکنیا  مود  دنیامن  مرو  هجلاعمب  ءادتبا  اجنیرد  سپ  هحرق  مرو و  دننام  دشاب  فوقوم  نیا  رب  رگید  يافش 

هقئاضم هحتفم  تانخسم  لامعتسا  نامز  نآ  دوشن  نیبجنکس  لثمب  نآ  هلازا  رگا  دنیامن و  ببـس  هلازا  اب  ادتبا  سپ  هنفع  یمح  هّدس و  دننام 
هچنانچ نمزم  داح و  لثم  دشاب  رگید  زا  مها  نا  زا  یکی  هکنآ  موس  تسنآ و  نیخـست  ررـض  زا  مظعا  تانخـسم  نیا  حیتفت  عفن  هچ  درادـن 

ادـتبا سپ  ضرم  ضرع و  دـنوش  عمج  هاگره  دنـشابن و  لفاغ  مه  رگید  زا  همهنیا  اـب  دـنیامن و  داـجب  ادـتبا ؟؟؟ سپ  جـلاف  رد  سخونوس 
هّللا دنیامن و  هدس  هجلاعم  نا  زا  دعب  دنزادرپ  عجو  نیکـست  هب  لوا  تروص  نیرد  جنلوق  دننام  دشاب  يوقا  ضرع  هکنآ  رگم  دنیامن  ضرمب 

ملعا

نآ هجرد  هدرفم و  هیودا و  ریثات  تفرعم  رد  همتاخ 

هراشا

ندب رد  ترثک  رارکتیب و  نآ  تبرـش  رادقم  دنک  ریثات  هک  یئاود  هکنادب  نآ  تبرـش  رادـقم  بکرم و  هجرد  نتخانـش  بیکرت و  نوناق  و 
هکنآ زا  دئاز  یتیفیک  دوشن  رثوم  نآ  يزیرغ  ترارح  زا  ندب  دوش  لعفنم  ندب و  رب  دوش  دراو  هک  هاگره  سپ  دوخ  تیفیکب  لدتعم  ناسنا 

تیفیک نیا  رگا  سپ  تیفیک  نیا  يوسب  تسلادتعا  زا  جراخ  اود  نآ  دـئاز  یتیفیک  دـنک  رثا  رگا  دـشاب و  لدـتعم  اود  نآ  تسا  ناسنا  رد 
هیناث هجرد  رد  اود  نآ  دنکن  ررـض  نکل  دوش  سوسحم  رگا  دشاب و  یلوا  هجرد  رد  اود  نآ  رادقم  ترثک  ای  رارکتب  رگم  دـشابن  سوسحم 

نآ مان  دشاب و  هعبار  هجرد  رد  اود  نآ  دشاب  لئاق  رگا  دوب و  هثلاث  هجرد  رد  اود  نآ  سپ  دـسرن  لتق  هبترمب  نکیل  دـنک  ررـض  رگا  تسا و 
دوش هتشاذگ  یمس  اود 

[ یناث جازم   ] ف

لثم یعانـص  ای  ریـش  دـننام  تسا  یعیبط  ای  بیکرت  نیا  یناث و  جازم  ار  نآ  دوش  لـصاح  سپ  دـشاب  هبکرم  توق  ار  هیودا  یـضعب  هکنادـب 
رصانع هک  تاجزمتم  نیزا  کیره  دنک  رثا  سپ  قایرت 

45 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 
هفیطل ءازجا  زا  تسا  بکرم  هک  درد  هچنانچ  تدورب  ترارح و  دننام  هداضتم  راثآ  نا  زا  دنوش  رداص  دوخ و  ریثاتب  یناث  بکرم  يارب  دـنا 

بآ رد  خبط  زا  هکنیا  ياج  هچ  دنکن  لیلحت  ار  نآ  شتآ  دشاب و  مکحتـسم  یهاگ  یناث  جازم  سپ  هفثکم  هیـضباق  هیـضرا  ءازجا  هذـفنم و 
یتوق هضباق و  تسیتوق  نیرد  هچ  هنوباب  دننام  خبط  هن  دـنک  لیلحت  ار  نآ  شتآ  هک  فیعـض  یهاگ  تسا و  بهذ  رد  هچنانچ  دوش  لیلحت 

دوشیم جراخ  هللحم  توق  نیرد  هچ  سدع  دننامهب  نتسشب  رگم  دوش  لیلحت  مه  خبطب  هک  فعضا  یهاگ  خبطب و  دوشن  ادج  هّللحم  تسا 
دننام دوش  لیلحت  مه  لسغب  هک  دشاب  فعـضا  هبترم  نیا  هب  یهاگ  نآ و  مرج  رد  هیـضر ؟؟؟ تسا  هضباق  توق  هدـنامیقاب  بآ و  رد  خـبطب 
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دوش و لئاز  نتسشب  حتفب  وزج ؟؟؟ سپ  هیضرا  هضباق  تسیتوق  هیئام و  هدراب  هبسار  تسیتوق  هراح و  هحتفم  تسیتوق  نیرورپا  ینـساک ؟؟؟
نآ مزج  رد  ضباق  یضرا  زج  دراب و  یئام  وزج  هدنامیقاب 

[ اود ریثات   ] ف

طقف یلخاد  ای  دشابن و  نینچ  دوش  هدروخ  رگا  دوش  هدرک  دامـض  رگا  تسندب  حرـصتب  هک  زایپ  دننام  طقف  تسیجراخ  ایاود  ریثات  هکنادـب 
جراخ زا  تسا  ماروا  للحم  هربزک  دننام  دشاب  یلخاد  ریثات  دض  یجراخ  ریثات  یهاگ  دامـضب و  هن  ندروخب  تسا  لتاق  هک  جادیفـسا  دننام 

لخاد زا  دیامن  درس  ار و  داوم  دنک  ظیلغ  وا 

[ اود ریثات  تخانش   ] ف

زا دوش و  هدومزآ  ناسنا  ندب  رب  هک  دـشاب  نامز  نآ  هبرجتب  داقتعا  سپ  سایق  مود  هبرجت  یکی  قیرط  ودـب  دوش  هتخانـش  اود  ریثات  هکنادـب 
هچ تسا  گنر  نا  زا  فعضا  دنک و  هیودا  ياوق  رب  تلالد  هوجو  دنچب  سایق  دشاب و  يرثکا  یمئاود و  دشاب  یلاخ  هّیضرع  تایفیک  عیمج 

يرت ترارح و  يارب  رایـسب  زیت  يوب  سپ  دشاب  هحئار  گنر  زا  دعب  سکعلاب و  ترارح  ار و  سبای  دـنک  هایـس  ار و  بطر  مسج  دـیپس  درب 
ای هفیطل  ای  تسا  هفیثک  ای  هدام  سپ  لعاف  فالتخا  هدام و  فالتخاب  دوش  فلتخم  نآ  دشاب و  هزم  وب  زا  دعب  تدورب و  زا  نآ  مدع  دـشاب و 

فیرخ راح  فیطل  نیریـش و  لدتعم  صفع و  دراب  دشاب و  حلمم  راح  فیثک  سپ  لادتعا  ای  تدورب  ای  تسا  ترارح  ای  یلعاف  هطـسوتم و 
دراب و راح و  نایم  رد  لدـتعم  ضباق و  دراب  حـلام و  راح  فیطل  فیثک و  نایم  رد  طسوتم  مسد و  لدـتعم و ؟؟؟ ضماـح و  دراـب  دـشاب و 

ملعا هّللا  و  هفت ؟؟؟

[ دشاب یفاک  درفم  ياود  رگا   ] ف

46 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 
يزیت ببسب  درفم  ياود  تیفیک  حالصا  رب  انب  هاوخ  میشاب  بیکرت  جاتحم  الا  تسین و  بیکرت  جایتحا  دشاب  یفاک  درفم  ياود  رگا  هکنادب 
عیرس درفم  ياود  هکنیا  ربارب  هاوخ  نآ و  توق  ندرک  فیعـض  هاوخ  درفم  ياود  توق  تیوقت  رب  انب  ربنـشرایخ  لثم  يوب  ای  ربص  دننام  هزم 

دنزیمآ و ذوفنلا  عیرـس  ياود  تسا و  ذوفنلا  یطب  درفم  هکنیا  رب  انب  هاوخ  دشاب و  ذوفن  عنام  هک  دنزیمآ  نآب  رگید  ياود  اذـهل  دـشاب  ذوفنلا 
ای يوقا  ای  دشاب  فعـضا  دوش  هتفای  رگا  دیامن و  ضرم  درف  ره  هلباقمب  هک  دوشن  هتفای  درفم  ياود  دـشاب و  بکرم  ضرم  هکنیا  يارب  هاوخ 

تسا ترورض  رگید  ياود  نتخیمآ  تروص  نیرد  دشاب  يوقا  ضرم  دارفا  زا  یکی  نکل  دوب  یفاک 

[ اود بیکرت  نوناق   ] ف

نا زا  کـیره  تبـسن  هدرک  ررقم  یکی  شیبومک  هاوخ  دنـشاب  يواـسم  هاوخ  ار  ضارغا  عومجم  هک  تسناـنچ  اود  بیکرت  نوناـق  هکنادـب 
اهنیا غورف  رشع و  عست و  نمث و  عبـس و  سدس و  سمخ و  عبر و  ثلث و  فصن و  يا  هناگهن  روسک  زا  هک  دننک  مولعم  رگیدکی  اب  ضارغا 
هجرد هک  دـنهاوخ  رگا  دـنزاس و  بکرم  دـنریگب و  تادرفم  تابرـش  يازجا  تبـسن  نآ  بجل  تسا و  اهنآ  نایم  رد  تبـسن  مادـک  مادـک 
جرخم نا  زا  هک  یئاود  دـننک و  ادـیپ  كرتـشم  جرخم  عومجم  یئازجا  روـسک  يارب  دـنیامن  تفاـیرد  بکرم  نآ  تبرـش  رادـقم  بکرم و 

ار تبرـش  ره  سپ  اذه  یلع  سق  دـنریگ و  تبرـش  ود  ار  نآ  دـشاب  رد  جرخم  نا  زا  هک  یئاود  دـنریگب و  تبرـش  کی  ار  نآ  تسا  دـحاو 
يواسم ود  ره  هدراب  هراـح و  يازجا  رگا  سپ  دـننک  عمج  ادـج  تدورب  تاـجرد  ادـج و  ترارح  تاـجرد  هدرک  ضرف  هدـحیلع  یئاود 
تمسق جراخ  دنیامن  تمـسق  تابرـش  ودع  رب  ار  یقب  ام  هدومن  فذح  رثکا  زا  ار  لقا  دنـشاب  شیبومک  رگا  تسا و  لدتعم  بکرم  دنـشاب 
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ناجنیا هیودا  زا  دارم  دیآ و  لصاح  بکرم  تبرش  دنزاس  تمسق  تابرـش  ددغ  رب  ار  بکرم  ياود  نزو  نوچ  تسا و  بکرم  ياود  هجرد 
روکذـم قباس  هک  تاجاح  رگید  اـی  دوصقم  هیودا  حالـصا  يارب  هک  زین  هیودا  نآ  هن  دنـشاب  هتفرگ  تاذـلاب  ضرع  يارب  هک  دـناهیودا  نآ 

عومجم و فصن  مغلب  تسادوس و  مغلب و  زا  بکرم  پت  ار  یکی  الثم  دنـشاب  يواسم  ضارغا  هکنآ  لاـثم  دنـشاب  هدرک  هفاـضا  تسا  هدـش 
تبرش کی  زین  ار  ادوس  جرخم  تبرش و  کی  ار  مغلب  جرخم  ياود  سپ  اهنیا و  كرتشم  جرخم  نآ و  فصن  مه  ادوس 

47 ص : نتم ، تقاذحلا ، جهب 
؟؟؟ راح وزج  کی  ادوس  جرخم  زا  دندمآرب و  راح  وزج  تسا و  هینامرث  و  راح ؟؟؟ هک  مغلب  جرخم  زا  دنریگب و 

هجرد مین  کی  رد  يا  تسا  بکرم  هجرد  نیمه  ددرگ  جراخ  فصن  کی و  دنیامن  تمسق  تسا  ود  هک  تابرـش  عومجم  رب  ار  نیا  دندش 
نآ هیقنت  هک  نتساوخ  دش و  ضراع  ادوس  ارفـص و  مغلب و  زا  بکرم  پت  ار  یـصخش  الثم  دنـشاب  فلاخم  ضارغا  هکنآ  لاثم  دشاب و  راح 

یئاود دنریگ و  تبرـش  فصن  دشاب  مغلب  جرخم  هک  یئاود  سپ  سدس  ادوس  نآ و  ثلث  ارفـص  تسا و  هدام  عومجم  فصن  مغلب  دنیامن و 
روـسک نیا  همه  يارب  دـنهد و  بیکرت  لهـسم  تبرـش  کـی  همه  زا  سدـس و  تسادوـس  یقنم  هک  یئاود  ثلث و  تسا  ارفـص  لهـسم  هک 

یقنم سپ  کی  نآ  سدس  دنریگب و  تبرش  هس  تسا  هیناث  هجرد  راح و  هک  مغلب  جرخم  سپ  هس  نآ  فصن  تسا و  شش  كرتشم  جرخم 
هراح يازجا  دنریگ و  تبرش  ود  دشاب  هیناث  رد  دراب  هک  ارفص  لهـسم  سپ  ود  نآ  ثلث  دنریگ و  تبرـش  کی  تسا  یلوا  رد  راح  هک  دوس 
دننک عمج  ادج  دیآرب  ارفص  لهسم  زا  راچ  هک  ار  هدراب  يازجا  دننک و  عمج  ادج  دیآرب  ادوس  یقنم  زا  کی  مغلب و  جورخ  زا  شش  هک  ار 

يا تساود  هجرد  نیمه  دوش و  فصن  تمسق  جراخ  دنزاس  تمسق  تسا  شش  هک  تابرـش  رب  ار  یقاب  هس  دنزادنیب و  تفه  زا  ار  راهچ  و 
هعبار و هجرد  رد  راح  زا  تسا  بکرم  یئاود  الثم  لخاد  تمسق  رد  رگم  تسا  جراخ  باسح  زا  لدتعم  ياود  دشاب و  لوا  فصن  رد  راح 

ددع هک  هس  رب  ار  یقاب  ود  دنیامن و  فذح  راهچ  زا  ار  ود  دراب  وزج  ود  دراب  رد  دناراح و  وزج  راهچ  راح  رد  سپ  لدتعم  هیناث و  رد  دراب 
؟؟؟ هیلا باوصلاب و  ملعا  هّللا  اذه و  یلع  سق  دشاب و  راح  يوار  ثلث و  ود  بکرم  سپ  دنیآرب  ثلث  دنزاس و  تمسق  تسا  هیودا 

عبطلا ۀمتاخ 

دمحا تردـق  میکح  هفلوم  تسا  دوخ  دوخ  ریظن  یبوخ  نسح و  رد  هک  تقاذـحلا  جـهب  بام  تقاذـح  باتک  هک  ۀـنملا  و  دـمحلا ؟؟؟ هّلل 
؟؟؟ بحاص نئارت  گارپ  یشنم  باقلا  یّلعم  بانجیلاع  یتسرپرسب  روپناک  عقاو  روشل  لون  یشنم  عبطم  رد  تسا 

[8] دیدرگ عبط  مامت  حیحصتب  زعا   1897 هنس ؟؟ چرام  هامب  مود  راب 

تقاذحلا جهب 
تقاذحلا جهب 

: باتک تاصخشم 
نآ فلؤم  تقاذحلا و  جهب 

همدقم
لصف راهچ  رب  تسیوتحم  نآ  یملع و  بط  تایلک  رد  لوا  باب 

3 ص :  هیعیبط .....  روما  رد  لوا  لصف 
4 ص :  رمع .....  تاقوا  رد  ف 
5 ص :  مضه .....  تیفیک  ف 
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9 ص :  هبکرم .....  ءاضعا  ف 
11 ص :  ضارما .....  سانجا  نایب  رد  مود  لصف 

12 ص :  دوشیم .....  عقاو  رس  ناوختسا  رد  هک  یئاهمخز  ف 
13 ص :  ضارما .....  بابسا  رد  موس  لصف 

16 ص :  تساذغ .....  قیقرت  رب  انب  نآ  لامعتسا  دوشیمن و  اذغ  اهنت  بآ  ف 
17 ص :  غارفتسا .....  لئالد  تامالع و  رد  مراهچ  لصف 

18 ص :  مون .....  هرابرد  ف 
18 ص :  هجزما .....  تامالع  ف 

19 ص :  ضبن .....  ف 
20 ص :  رگید .....  ضبن  عاونا  دنچ  ف 

21 ص :  اهناسنا .....  عاونا  ضبن  ف 
21 ص :  لوب .....  ف 
24 ص :  زارب .....  ف 

یلمع بط  تایلک  رد  مود  باب 
25 ص :  تحص .....  ظفح  نیناوق  نتخانش  رد  لوا  لصف 

26 ص :  بآ .....  ندروخ  ف 
27 ص :  ددرگن .....  ندب  وزج  همامتب  اذغ  ف 

28 ص :  کلد .....  ف 
28 ص :  مونلا .....  لضفا  ف 

28 ص :  مضه .....  رب  تناعا  يارب  نتفخ  ف 
29 ص :  دنک .....  تعیبط  نیلم  هک  تسا  بجاو  ار  تحص  ظفاح  ف 

29 ص :  مامح .....  ف 
29 ص :  ندرک .....  لسغ  ف 

30 ص :  عامج .....  ف 
31 ص :  عیبر .....  لصف  ف 

31 ص :  جالع .....  تایلک  رد  مود  لصف 
32 ص :  تسا .....  نوناق  هس  زین  اودب  جالع  يارب  ف 

33 ص :  جازم .....  ءوس  ف 
33 ص :  غارفتساب .....  يدام  جازم  ءوس  جالع  ف 

34 ص :  ندومن .....  زیچ  جنپ  يارب  دصق  غارفتسا  ره  رد  ف 
35 ص :  طالخا .....  لاهسا و  دصف و  ف 

35 ص :  تسا .....  یقاب  داوم  للحم  لهسم  زا  زور  کی  دعب  نآ و  رب  نیعم  لهسم  ياود  لبق  مامح  ف 
36 ص :  لهسم .....  یعون  ف 
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36 ص :  دراین .....  لاهسا  ار و  اود  دشون  رگا  ف 
36 ص :  دوش .....  رایسب  لاهسا  ارکره  ف 

36 ص :  لهسم .....  نیلم و  رد  قرف  ف 
37 ص :  لهسم .....  يارب  راتخم  تقو  ف 

37 ص :  دناهدعم .....  مف  رضم  مهلک  لهسم  هیودا  ف 
37 ص :  هلهسم .....  ياهاود  عاونا  ریثات  ف 

37 ص :  دوریمن .....  رکجب  ییقم  لهسم و  ياود  ف 
38 ص :  هنقح .....  ف 

38 ص :  یق .....  ف 
38 ص :  دصف .....  ف 

39 ص :  تسا .....  زور  کی  لدتعم  لصف  دصف  ود  نایم  رد  ف 
39 ص :  عاردلا .....  لبح  لاضیف و  ف 

39 ص :  اپ .....  هروصقم  ياهگر  ف 
40 ص :  ندرگ .....  نهد و  رس و  ای  دوصقم و  قورع  ف 

40 ص :  اهنآ .....  ریثات  قرع و  دصف  عاونا  ف 
40 ص :  دنراد .....  قلعت  رسب  هک  هدوصفم  نیئارش  ف 

41 ص :  تماجح .....  ف 
41 ص :  قلع .....  قیلعت  ف 

42 ص :  هلماح .....  نز  دصف و  ف 
42 ص :  هعضرم .....  اب  عامج  زا  جوز  عنم  ف 

43 ص :  نتخاس .....  لدتعم  مامحتسا  تضایرب و  ار  هعضرم  ف 
43 ص :  لافطا .....  هجلاعم  ف 

43 ص :  جلاعم .....  يارب  حئاصن  ف 
نآ هجرد  هدرفم و  هیودا و  ریثات  تفرعم  رد  همتاخ 

44 ص :  یناث .....  جازم  ف 
45 ص :  اود .....  ریثات  ف 

45 ص :  اود .....  ریثات  تخانش  ف 
45 ص :  دشاب .....  یفاک  درفم  ياود  رگا  ف 

46 ص :  اود .....  بیکرت  نوناق  ف 
عبطلا ۀمتاخ 

________________________________________
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شارخ ینعمب  نیتحفب  ندرک و  زاب  تسوپ  ندیشارخ و  حتفلاب  ( 1 [ ) 1]
شارخ حتفلاب  ( 2 [ ) 2]

هدننکش ( 3 [ ) 3]
هابت ناوتان و  تسس  ( 4 [ ) 4]

هدش هدرک  هزیرهزیر  ( 5 [ ) 5]
هتفاکش ( 6 [ ) 6]

ندیرب ینعمب  ۀمجعم  ءاز  دیدشت  هلمهم و  ياح  حتفب  ( 7 [ ) 7]
1384 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 تقاذحلا ، جهب  دمحا ، تردق  ظفاح ، نب  [ 8]

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)
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... 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
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 
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«. 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 
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