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بقاث نیدلاباهـش  ازریم  همجرت  یناـنوی ؛. نازولوط  فیلاـت  ییاـتغچ / تـالیا  تاـبرجم  اـی ،  ءاـبطألا ،  رارـسا  روآدـیدپ ... :  ماـن  ناونع و 

. یناسارخلايولهد
.1383 لمکم ، یمالسا و  بط  یکشزپ ، خیرات  تاعلاطم  هسسوم  ناریا ، یکشزپ  مولع  هاگشناد  نارهت : رشن :  تاصخشم 

. مس  29×21 168ص ؛. يرهاظ :  تاصخشم 
... . ءابطألا رارسا  باتک  رگید : ناونع  تشاددای : 

. ییاتغچ تالیا  تایرجم  ای ،  ءابطألارارسا ،  باتک  رگید :  ناونع 
. ییاتغچ تالیا  تابرجم  رگید :  ناونع 

نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  یتنس --  یکشزپ  عوضوم : 
مجرتم نیدلاباهش ، يولهد ، بقاث  هدوزفا :  هسانش 

لمکم یمالسا و  بط   � یکشزپ خیرات  تاعلاطم  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 
1383 5 فلا R128/3/ط9 هرگنک :  يدنب  هدر 

610 ییوید :  يدنب  هدر 
2346879 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ابطالا رارسا  باتک  تسرهف 
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نانز ثمط  ندوشک  جالع  ینعی  لاس  نولاس  جنک و   11
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؟؟؟ یهاهک مئاقوک  مارتلا  یسا  یهب  تقویک  همجرت  نم  یسراف  وس ؟؟؟ یکرت  با  هچنانچ  یهت  ینکل ؟؟؟ نینابز 

؟؟؟ ینماسیکس داروا  نیب  ینانوی  هک  ضرم  حالطصا  هک 
؟؟؟ یهامدیکل نیب  یبرع  فدارماک  ظفل  سوا 

؟؟؟ دکم تایودا  یه ؟؟؟ جورم  نیب  ینانوی  بط  ماع  وج 
؟؟؟ يرامه یک  لوبمالسا  بکرم  رد  باتک ؟؟؟

؟؟؟ نیدوجوم تخورف  ضرغب  ناه 
سلرپ یمان  هناخاود  وه ؟؟؟ ترورض  هرکبحاص   ؟؟

- نیدرورض هلاوحاک  باتک  هحفص  یکاود  یناگنم  تقو  نیرک  بلط  یس  یئبمب  رازاب  يدنهب 
5 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

[ زاغآرس ]

یلصن هدمحن و 
تاـجلاعم و رما  رد  لوغـشم  هشیمه  هیبـط  بتک  زا  یـضعب  لیـصحت  زا  دـعب  تعیبـط  قوـش  ترطف و  قوذ  هطـساوب  راـسکاخ  نیا  هکنوـچ 

لماک هخسن  هک  متشاد  وزرآ  یلیخ  لاح  يا  یلع  مدوب  فوغـشم  فورـصم و  هبیرغ  ياهخـسن  هبیجع و  هیودا  يایوج  روتـسدب  تابرجت و 
زا يربتعم  هیامرس  هلمجلا  یف  دنام  یقاب  راگزور  هحفص  رد  میدق  ناملعم  زا  يراگدای  دوخ  يافـص  قدص و  هب  هک  مهد  بیترت  نف  نیرد 

اعدا بجومب  یفرح  هک  تفاین  اهنا  زا  یکی  تشاد  رطاـخ  زوکرم  ریقف  نیا  هک  هدارا  بسحرب  یلو  میراد  تسدـب  اـهتمکح  بط و  مولع 
هیام یلیخ  مدومنیم  دوخ  یتعاـضبیب  هب  رظن  هاـگره  نکل  متـشاد و  رـس  رد  یتدـم  ماـخ  لاـیخ  نیا  يادوس  هچرگا  دـشابن - داـیز  مک و 
جنپ لهچ و  زا  رتشیب  لاـس  تسیب  هصرع  رد  هچناـنچ  مدـیدن  مظعم  رما  نیا  تیـشت  هب ؟؟؟ راوازـس  ار  دوخ  هک  اریز  دیـسریم  مهب  فّساـت 

متـشاد ادخ  ناگدنب  تمدخ  هشیدنا  نوچ  دـسر  هچ  یباتک  هب  ات  دـسر  مامتاب  یـضایب  هحفـص  رد  هک  متفاین  دوخ  هبرجت  طاسب  رد  هجلاعم 
دصهن و هنس  رد  هک  یئاتغچ  تالیا  هب  بطاخملا  نامزلا  دیحو  نازولوط  میکح  تابرجم  رارـسا  زا  لماک  هخـسن  دومرف و  ددم  یلاعت  يراب 

يانما زا  یـضعب  هیلع  ءانب  دـهد  رـشن  عبط  ار  وا  تسناوتن  پاچ  نادـقف  تهجب  اما  دوب  هدروا  ریرحت  طبـض  رد  روبذـم  میکح  يرجه  هدزای 
قذاح میکح  ار  وا  دنتـشاد و  نامیا  ناج و  زا  رتزیزع  باتک  نا  زا  یطخ  یلقن  دـشاب ) رهنلا  ءاروام  هک   ) یئاـتغچ تیـالو  ناـیلاها  تلود و 
یکرت ناـبز  رد  شاهخـسن  لـصا  هک  باطتـسم  باـتک  نا  زا  يدـلج  اذـهل  تسا  تسار  قحلا  دندرمـشیم  یناـسنا  ضارما  یلک  يوزج و 

مزعب ماـیا  نا  رد  هک  هروـط  مـیظع  دّـمحم  هدازآ  هدازهاـش  باـنج  مـخفا  مرکا  لـجا  ترـضح  هیاـهنالب  تاـیانع  لـصوت  هـب  دوـب  یئاـتغچ 
تسدب دومرف  یئبمب  رد  لالجا  لوزن  امیظعت  افرش و  هّللا  داز  همظعم  هکم  دصقم  ترایز ؟؟؟

6 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
راهچ ات  هچنانچ  متخادرپ  باطتـسم  باتک  نآ  هموتکم  رارـسا  همجرت  هبرجت و  هب  اددجم  مدروآ و  اجب  یلاعتيراب  رکـش  دیـسر  بقاث  ریقف 

بـسحرب هک  متـساوخ  متفاـی  رادولج  روهظ ؟؟؟ هنیئآ  رد  ار  دوصقم  دـهاش  تروص  رخـآلاب  مدرب و  رـسب  يراـگزور  لاونم  نیربـمه  لاـس 
ریغ يدوصقم  هک  تسا  دـهاش  اناد  دـحاو و  يادـخ  مشاب  هدرک  دوخ  نطو  يانبا  يارب  یتمدـخ  هدرک  پاچ  ار  باـتک  نیا  میدـق  يوزرآ 

. دسرب یلک  هدافا  نادب  ار  فیرش  نف  نیا  نابلاط  جالعلا و  سویأم  ناضیرم  هک  مرادن  هتشادن و  رظن  شیپ  رد  نیزا 
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بقاث نیدلا  باهش  راسکاخ 

[ نتسبآ ریبدت  ثمط و  هاب و  توق  تاجلاعم  ]

نسحا هجوب  دوخ  هحوکنم  هب  ترشابم  يریپ  ببس  هب  ای  ضارما  هضراع  ببـس  هب  دنـشاب و  ادختک  هک  اهنآ  ینعی  شرابک  نیا  نویلپودارک 
مین ربنع  مرد  شـش  مادـکره  ایورک  هدرک و  ناهوس  واگ  بیـضق  دـنمان و  كزیتهرت  يدـنهب  هک  نویله  مخت  وا  جالع  درک  ادا  دـنناوتیمن 
مهب ابرم  رگا  هلوت  راهچ  لقاقش  يابرم  رگید  دنروخب  هتخیمآ  تشربمین  غرممخت  يدرز  کی  هب  نا  زا  مرد  مین  هدرک  فوفـس  ار  همه  مرد 
گان يدنهب  هک  رام  هچفک  دسرن  مهب  یعفا  صرق  رگا  مرد  راهچ  یعفا  صرق  مرد  هس  زمرق  هناد  یتوقای  هلوت  شـش  کشخ  لقاقـش  دسرن 

هب هدرک  هچراپهچراپ  دنیوشب و  بآ  هب  هدولآ  کمن  هکرس و  نا  زا  دعب  هتسش  بارش  زا  هدرک  رود  اعما  تسوپ و  هدیرب  شمد  رـس و  دنمان 
زا دعب  دـنرادب  هدرک  فرظ  رد  هدرک  اجکی  همه  دـنزیمایب و  لقاقـش  يابرم  رد  هدروآرب  شتـشوگ  نآ  زا  دـعب  دوش  ارهم  هک  ات  دـنزپب  بآ 

بیضق يدرز  نآ  رد  تشربمین  غرممخت  يدرز  هس  رگید  دیازفیب  هاب  توق  هک  دنهد  شندروخب  نوجعم  نا  زا  مرد  ود  بش  ماعط  ندروخ 
زا احرقرقاع  نویفرف و  رگید  دنروخب  هتخیمآ  هدیئاس  کیراب  خرس  نارفعز  مدنگ  ود  نزوب  بهـشا  ربنع  مدنگ  هد  نزوب  هدرک  ناهوس  واگ 

کـشم مرد  کی  هتفرگ و  بارـش  نا  زا  هلوت  هس  هدـناشوج  دـنت  بارـش  لطر  کـی  رد  هدرک  بوکوج  همه  مدـنگ  تسیب  نزوب  مادـکره 
زین دنزاس و  دامض  دامک و  نییثنا  رد  لیلح و  اب  هدومن  رت  نا  زا  هچراپ  هتخاس  لرهک  رد  هتخیمآ 

7 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
هلوت ود  تسا  نیدابارق  رد  وا  هخسن  هک  وا  هخـسن  هک  اسرا  نغور  هلوت  ود  دجنک  نغور  رگید  دنزاس  دامـض  تسد  فک  رد  اپ و  فک  رد 

ار همه  مدنگ  هدزاود  نزوب  هدیئاس  کیراب  لدرخ  مدنگ  تسیب  نزوب  هدیئاس  کیراب  هایس  لفلف  مدنگ  هد  نزوب  مادکره  زا  بادس  نویفرف 
رب دابز  رگید  دـنزاس  دامـض  مرگ  ریـش  لیلحا  رد  هدرک  فاص  هچراـپ  دزوسن  هک  دـنناشوجب  مرن  شتآ  رب  هتخادـنا  فرظ  رد  هدرک  اـجکی 
هک کشمران  رطع  رگید  تسا  لیدعیب  لیلحا  دامض  تلماعم  رد  دنمان  یئالب  کشم  ّدم  يدنهب  ار  دایز  نییثنا  رب  زین  دنزاس و  دامض  لیلحا 

رتسدیبدنج و رگید  دنزاس  دامض  لیلحا  رب  هتخیمآ  دنت  بارـش  هرطق  کی  ینیچراد  رطع  هرطق  ود  لفنرق  رطع  هرطق و  شـش  دنمان  رـسیکان 
غرم و هیپ  رگید  دنزاس  لیلحا  رب  دامض  هدیئاس  دنت  بارـشب  مدنگ  مین  نزوب  ینیچراد  رتوبک و  لاجنپ  مدنگ  کی  نزوب  مادکره  زا  کشم 

هـضیب نغور  رگید  دنزاس  دامـض  لیلحا  رب  هدیئاس  بارـشب  مدنگ  تسیب  نزوب  مادکره  زا  جزیوم  هسابـسب و  مرد و  مین  مادکره  زا  طب  هیپ 
دنزاس لیلحا  رب  دامض  هدرک  اجکی  ار  همه  مرد  کی  مادکره  زا  دنمان  نوسرس  يدنهب  هک  يّرب  لدرخ  نغور  بیط و  لبنـس  نغور  غرم و 

سگرن زایپ  جزیوم و  رگید  دنزاس  دامض  لیلحا  رب  هتخیمآ  دنت  بارش  هرطق  راهچب  هرطق  ود  دشاب  سّدقملا  تیب  زا  هک  ناسلب  نغور  رگید 
هک دنیاسب  زب  زا  ای  دنفـسوگ  ریـشب  مرد  ود  مادکره  زا  دـنمان  وجردـنا  يدـنهب  هک  ریفاصعلا  ناسل  لفنرق و  کشم و  مرد  کی  مادـکره  زا 
ود ره  دنمانیم  هوگ  دنه  نامدرم  رثکا  دنمان و  روهپروهک  يدنهب  هک  لرو  ددع  هد  ناطرس  رگید  دنیامن  دامض  لیلحا  رب  دوش  دامـض  لثم 

اهخاروـس فرظ  ریز  رد  هدرک و  تـمکح  لـگ  وا  نـهد  رد  هدوـمن و  دـنب  فرظ  نـهد  هتخادــنا و  یلگ  فرظ  رد  هدرک  هچراـپهچراپ  ار 
فرظ ياهخاروس  لـباقم  كاواـک  قمع  رد  دـنرادب و  تسا  هیودا  هک  فرظ  نآ  كاواـک  رب  هدـیدنک  نیمز  رد  كاواـک  هتخاـس  کـیراب 
يرطع دنزورفیب و  یتشد  کچاپ  لاغوز و  زا  شتآ  فرظ  فارطا  نا  زا  دـعب  دـتفیب  هساک  رد  دوش  ریطقت  نغور  هک  هاگره  دـنرادب  هساک 

دنمانیم رتبخلاپت  دنه  نابحاص  ار  رطع  ندروآرب  بیترت  نیدب  زور  دنچ  دنزاس  دامض  لیلحا  رب  نا  زا  يردق  دیآرب  هک 
8 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

هدـنز دـنیآیمرب  شراب  مایا  رد  رثکا  هک  رادرپ  ياـههچروم  هلوت  شـش  دـجنک  اـی  تیز  نغور  رگید  تسا  فورعم  روهـشم و  وا  بیترت  و 
باتفآ رد  زور  لهچ  ات  هدومن  دنب  هشیـش  نهد  هدرک  هشیـش  رد  همه  نیا  بوخ  رایـسب  دنزادنا  هدایز  هک  يردق  ره  روکذـم  نغورب  هتفرگ 
نغور نیا  ینایرـس  تغلب  باب  نیرد  تسا  امکح  رارـسا  هک  دـنلامب  لیلحا  رب  مرگ  ریـش  نغور  نیزا  يردـق  زور  لـهچ  زا  دـعب  دـنرادب و 
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هگاهوس فرجنش و  تیربک و  دنمان و  لسنم  يدنهب  هک  خرس  خینرز  خینرز و  بامیس  رگید  دنمانیم  گنسرف  يوویلدوا  ار  رادرپ  هچروم 
ناکی ینعی  دنزاس  قحـس  هتخادنا  تبونب  تبون  غرم  هضیب  يدرز  ددع  یـسب  هتخادنا  لرهک  رد  ار  همه  مرد  کی  مادکره  زا  لفنرق  هیلیت و 

لگ یـشتآ  هشیـش  رد  دـنزاس و  دوخن  لثم  اهبح  دوش  بح  نتـسب  لـباق  هک  هاـگره  دـنزادنایب  يدرز  رگید  دوش  ثفغ  ندـیئاس  زا  يدرز 
رد دنرادب و  یـسم  ای  ینهآ  رات  ياهیئالـس  ای  سناب و  بوچ  ياهخیـس  هشیـش  رد  دنام  یلاخ  هشیـش  يردق  هک  دـنزاس  رپ  هدرک  تمکح 

نوریب خاروس  نیزا  سوکعم  عضوب  هشیـش  يولگ  دننک و  خاروس  کی  نآ  نایم  رد  هدنوک  لثم  هک  دشاب  نالک  فرظ  نآ  هک  یلگ  فرظ 
هـساک نیرد  دوش  ریطقت  قرع  هک  هاگره  دنرادب  یفرظ  ای  هساک  هشیـش  نیا  ریز  دشاب  دـنلب  هیاپ  هس  رب  هشیـش  عم  یلگ  فرظ  نآ  دـنزاس و 
يرطع هدش  مرگ  هشیش  شتآ  ترارح  زا  هک  دنزورفا  شتآ  هدرک  مئاق  لاغز  هشیش  فارطا  هدرک  فرظ  رد  سوکعم  هشیش  نینچمه  دتفیب 
کشم رتسدیبدنج و  مدنگ  ود  نزوب  كوغ  یتسم  رگید  تسا  لیدعیب  هک  زور  دنچ  دنزاس  دامض  لیلحا  رب  يردق  ار  رطع  نآ  دوش  ریطقت 
کشم احرقرقاع و  نوسینا و  دنج و  هیوبزوج و  هسابسب و  رگید  دنزاس  دامـض  لیلحا  رب  هتخیمآ  دنت  بارـشب  مدنگ  کی  نزوب  مادکره  زا 
يدرز راهچ  دوش  کیراب  هک  دنیاسب  هتخادنا  لرهک  رد  ار  همه  رـسیکان  دنمان  گنربياب  يدـنهب  هک  یلباک  گنرب  جنیبکـس و  جزیوم و  و 
دنزاس دامض  لیلحا  رب  هدیئاس  دنت  بارشب  هتفرگ  بح  ناکی  دنرادب  هدرک  کشخ  هیاس  رد  دوخن  لثم  دنزاس  اهبح  دنیاسب و  هتخادنا  مخت 
لیلحا رب  هدرک  اـجکی  ار  همه  مرد  راـهچ  راـح  کـسملا  ءاود  رد  هرطق  ود  مادـکره  زا  لـفنرق  نغور  ناـیداب  نغور  نوـسینا  نغور  رگید 

نزوب دابز  رگید  زور  دنچ  دنزاس  دامض 
9 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

تشکنا خیب  بادس و  رتعص و  جندوف و  جزیوم و  رگید  دنزاس  دامض  لیلحا  رب  هرطق  ود  مادکره  زا  ابرهک  رطع  ینیچراد و  رطع  مدنگ  ود 
ود یبرع  غمـص  مرد و  مین  مادکره  زا  ربک  خیب  لیوط و  دنوارز  ینیچراد  مرد  مین  مادکره  زا  نارفعز  رتسدیبدنج و  مرد  کی  مادکره  زا 

دوخن لثم  اهبح  هتخادنا  اهبح  نتسب  يارب  دشاب  بولطم  هک  دنت  بارـش  دوش ؟؟؟ کیراب  هک  هاگره  دنیاسب  هتخادنا  لرهک  رد  ار  همه  مرد 
نادند وا  ریبدت  دشاب  هتسب  ترشابم  زا  رحس  ببسب  هک  یناسک  ینعی  دنیوک  دنزاس  دامـض  لیلحا  رب  هدیئاس  دنت  بارـشب  بح  ناکی  دنزاس 

هبات رگید  بیجع  ریبدت  رحس  نوسفا و  ندومن  لئاز  رارف و  نوسفا  نآ  سپ  دنریگ  نآ  دود  لیلحا  رب  دنزوسب  رتهب  دوب  ریپ  رایـسب  هک  یتوم 
ببـس هب  هک  یگتـسب  دزاس  لوب  هبات  رب  هدـش  هنهرب  راـمیب  هتـشاذگ و  تسا  هار  راـهچ  ياـج  بش  فصن  هب  هتخاـس  شتآ  لـثم  مرگ  نهآ 

- دوش لئاز  درک  دناوتیمن  ترشابم  رگید  نزب  نوسفا 

[ دنوش نتسبآ  ریبادت  نیا  لامعتسا  زا  هک  اهنز  ]

نتسبآ نز  دنروخب  نانب  هتخپ  هیلق  تشوگ  نا  زا  هک  بنرا  زور  لهچ  ات  دنوش  نتسبآ  ریبادت  نیا  لامعتـسا  زا  هک  اهنز  ینعی  رحب  زبس  نوک 
دنیامن كاروخ  هس  هتخاس  فوفـس  دنبوکب و  دزوسن  هک  هدومن  نایرب  دـنزاس و  کشخ  باتفآ  رد  هدروآرب  بنرا  هدام  محر  رگید  ددرگ 

نیا دریگ  لمح  ررقم  یهلا  تردقب  دزاس  دوخ  رهوشب  ترـشابم  تعاس  ود  ای  يرهگ  ود  دـعب  دروخب و  نآ  ضیح  رد  ندـش  كاپ  زا  دـعب 
دنمان سیطانقم  هک  ابرنهآ  مرد  راهچ  نادال  ربنع  رگید  ددرگ  رتسبمه  دوخ  رهوش  اب  دروخب و  زور  هس  ات  تسا  نم  رارسا  هرمز  زا  هخـسن 

زا دعب  دنزاس  فوفس  هدرک  اجکی  ار  همه  مرد  مین  دابز  مرد  ود  سرالس  مرد  راهچ  نابول  مرد  ود  هدرک  هیالص  کیراب  قامس  گنـس  رد 
ار دامض  ترشابم  تقو  دوش  نتسبآ  دوز  یهلا  تردقب  دیامن  ترـشابم  رهوش  اب  تعاس  ود  زا  دعب  دنزاس و  دامـض  فان  ریز  ضیح  لسغ 

مولعم ندیـسرپ  زا  نیا  تامالع  رثکا  دریگب و  هفطن  هک  دناوتیمن  محر  توق  ندش  لئاز  ببـس  هب  نز  رگا  دناراتخم  دنرادب  ای  دنزاس  رود 
هک دـننادب  قیقحت  تامالع  نیزا  سپ  دوشن  سوسحم  دـیاب  هچناـنچ  عاـمج  تذـل  هکنآ  اـی  دوشن  ظوفحم  نز  ترـشابم  تقو  هک  دوشیم 

قدنف زغم  لطر و  مین  وا  يابرم  ای  بلعثلا  ۀیصخ  لطر  مین  لقاقش  وا  جالع  تسا  هدش  مک  ای  تسا  هدش  لئاز  لکلاب  محر  هکسام  توق 
10 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
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رگید بش  تقوب  مرد  شـش  دنروخب و  حبـص  تقوب  مرد  هد  دـنرادهاگن  هدرک  فرظ  رد  دـنبوکب و  ای  دـنیاسب و  کیراب  ار  همه  لطر  مین 
ددرگ نتسبآ  لب  دنادرگ  کشخ  دزاس و  عنم  محر  تبوطر  دشونب  نز  دنزاس و  فاص  هچراپ  دنناشوجب و  بآ  راثآ  عبرب  هولاس  مرد  کی 

هب هدلب  نیرد  تسا  سدقملا  تیب  فرط  هک  بتک  هدـلب  رد  هک  دوخ  تادرفم  بتک  رد  دـیوگ  سودروقـسید  دـنزاس  لامعتـسا  زور  دـنچ 
قئالخ نآ  هدناشوج  بآ  راثآ  عبر  رد  هولاس  گرب  مرد  کی  هک  دومرف  ابولا  عفاد  تایودا  قیرطب  دندش و  كاله  رایسب  نامدرم  ابو  ببس 
تدم دنچ  هصرعب  دازن و  هچب  لاس  رد  هک  دوبن  ینز  چیه  دندنام و  یلک  تحـصب  تمالـس و  میلقا  نآ  ناگدنامیقاب  یهلا  لضفب  دنروخب 

ار محر  تسا و  ابو  عفاد  روکذم  هیودا  هک  ضرغ  هدشن  مولعم  اهنآ  یمک  دـندوب  هدرم  هک  نامدرم  نا  زا  هک  دـش  یعونب  اهنآ  دالوا  ترثک 
هدوس واگ  زا  ای  وهآ  بیضق  رگید  دنادرگ  نتـسبآ  لباق  درآزاب و  دشاب  هدش  لئاز  هک  محر  هبذاج  توق  دزاس و  كاپ  هدازتسم  تبوطر  زا 

زا تابن  هسابـسب و  قدـنف و  زغم  دوش و  فوفـس  هک  هتفوک  کیراب  هدومن و  کشخ  باتفآ  رد  هدام  برا  محر  مرد  ود  هدرک  نهوس  ینعی 
ات دنناروخب  دشاب  هدش  كاپ  ضیح  زا  نز  نوچ  فوفـس  نا  زا  مرد  کی  دـنزاس و  فوفـس  دـنبوکب و  کیراب  ار  همه  مرد  کی  مادـکره 

مرد مین  کی و  مادکره  زا  رگا  کشم و  ربنع و  رگید  ددرگ  نتسبآ  هک  دنک  ترـشابم  دوخ  رهوشب  زور  ره  دنزاس و  لامعتـسا  زور  شش 
مرد مین  مادکره  زا  دابز  دوش و  کیراب  هک  دنیامن  لرهک  زور  ود  ات  دنیاسب  هتخادـنا  لرهک  رد  هتخیب  هتفوک و  دـنمان  جاع  هک  لیف  نادـند 

رد دنزاس و  لامعتـسا  زور  دنچ  روتـسد  نومهب  دنناروخ و  نزب  مدـنگ  ود  تسیب و  نزوب  دـندنبهب  بح  ای  صرق و  دـنیاسب  کیراب  ار  همه 
عنم ار  جرف  تبوطر  زور  دنچ  دنروخب  غرم  هبروشب  مدنگ  شش  نزوب  بهشا  ربنع  رگید  دزاس  دوخ  رهوشب  ترـشابم  هیودا  ندروخ  نمض 
بآ هلوت  شـش  هک  دنناشوجب  بآ  راثآ  عبر  رد  دنزاس و  بوکوج  مرد  ود  هلقاب  مرد  کی  شوجنزرم  رگید  دنادرگ  نتـسبآ  لباق  دزاس و 

دزاس ترشابم  دوخ  رهوشب  نز  تعاس  ود  زا  دعب  دنشونب  هدناشوج  نیا  ضیح  لسغ  زا  دعب  دنزاس و  فاص  هچراپ  دنام  یقاب 
11 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

تسا رضم  وا  يوب  هکلب  دنزاسن  ترثکب  جندوپ  ندروخ  هک  دیابیم  دزاس  همیقع  ار  اهنز  ترثکب  جندوپ  ندروخ  دیوگ  سودروقسید 

[ نانز ثمط  سابتحا  ندوشک  ]

نوخ رامیب  توق  قفاوم  هبترم  ود  ای  ناکی  نفاص  دصف  ندوشک  تسا  بیجع  ریبدت  نانز  ثمط  سابتحا  ندوشک  ینعی  لاس  نولاس  جـنک و 
دنیاشکب نفاص  دصف  زور  تصش  هلصافب  دشاب  ناوتان  رامیب  رگا  دشاب  زور  شش  ای  زور  جنپ  هلـصافب  نفاص  دصف  نداشک  قیرط  دنریگب و 

رب زور  هس  ای  زور  ود  ای  زور  کی  مرگ  بآ  هب  دنروخب  ارقیف  جرایا  بح  مرد  ود  ای  مرد  کی  درذگب  زور  تفه  ای  زور  شش  دصف  زا  دعب 
هنایزار و خیب  تسوپ  مرد  تشه  مادکره  دنیوگ  ههیجم  يدـنهب  هک  هوف  یمطخ  هشیر  دـنزاس ص  لامعتـسا  تبرـش  نیا  هتـشاذگ  تعیبط 

کی رد  ار  همه  تشم  ود  هایس  دوخن  مرد و  راهچ  مادکره  زا  رتعص  شوجنزرم  هنوباب  لگ  مرد و  شـش  مادکره  زا  سفرک  خیب  سانور و 
راهچ نزوب  نارفعز و  مدـنگ  کی  نزوب  هتفرگ  هلوت  تفه  هدیـشوج  نا  زا  دـنزاس  فاص  هچراپ  هدروآ  شوج  دـنچ  دـنناشوجب  بآ  لطر 
دنزاس لامعتـسا  زور  هد  ات  ثمط  ندـمآ  زا  لبق  دنـشونب  مرگ  ریـش  هتخیمآ  روکذـم  تبرـش  رد  هدـیئاس  کیراب  ار  ود  ره  ینیچراد  مدـنگ 

ار همه  هتخادنا  هکرـسب  هلوت  راهچ  مادکره  زا  رم  دزراب و  جنیبکـس و  قشا و  ریـشواج و  رگید  دنادرگ  نتـسبآ  لباق  دزاس و  ثمط  حـیتفت 
هدروآ دورف  شتآ  زا  دـنرآ  ماوقب  دـنناشوجب و  ار  همه  هلوت  لهچ  لسع  هلوت  لهچ  نیبتنرت  دـنزاس  فاـص  هچراـپ  دـنزادگب و  مرن  شتآـب 

مخت هلوت  شش  هدرورپ  دیدحلا  ثبخ  هلوت  شـش  مادکره  زا  ریغـص  نویراطنق  هوف  هلوت  شـش  انـس  دنزیمایب و  تسا  زیب  هچراپ  هک  تایودا 
تـسا فوفـس  هک  تاـیودا  همه  دوش  درـس  تاـیودا  ماوق  لـکلاب  هک  هاـگره  دـنزاس  فوفـس  هتخیب  هتفوـک و  ار  همه  هلوـت  تشه  سفرک 

زور کی  تسیب و  ات  دنروخب  هتسب  بح  راهن  حبـص  تقوب  زور  ره  تسا  مرد  مین  کی و  وا  تبرـش  دنرادهاگن  هدرک  فرظ  رد  دنزیمایب و 
دنـشاب هدیناشوج  بآ  لطر  هد  رد  هک  نایداب  خیب  تشم  ود  زا  ینـساک  خیب  تشم  ود  زا  هدیـشوج  بآ  دروخب  تایودا  نیا  هک  نمـض  رد 

دنزاسب روتسدب  زاب  دوش  مامت  بآ  نیا  هک  هاگره  دنشونب  بآ  نومه  یگنشت  تقوب  دوش و  درس  هک  دنرادب  هدرک  فاص  هچراپ 
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12 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
ناـنز و ثمط  ندومن  ارجا  تسا  بیجع  دـشاب  هک  عضوم  ره  زا  ياههدـس  ندوـمن  حـیتفت  باـب  رد  تسا  روکذـم  ـالاب  هک  اـهبح  صاوـخ 
اقستسا و نتخاس  رارق  نطاب و  رهاظ و  زا  اهلیمامد  ندروآ  لیلحت  اهریزانخ و  یتخـس  ندومن  لئاز  زرپس ؟؟؟ اقیراسام و  ياههدس  ندوشک 

ضرم نآ  جالع  دزاس  ندب  رد  لولح  نسحا  هجوب  اهبح  نیا  ندروخ  زا  دـعب  تسا  لعفلا  بیجع  یقـستسم  زا  صوصخ  لوب  ندومن  زارد 
مرد کی  اـحرقرقاع  مرد  ود  مادـکره  زا  دـنمان  روچکرن  هک  یتشد  داـبنرز  دـنمان و  هتـسارچ  هک  هریزلا  بصق  دوسا و  قبرخ  رگید  دریذـپ 

هک دـنرادب  جرف  رد  دـنزاسب و  هلیتف  هدـیچیپ  هچراـپ  رب  نا  زا  دـنبوکب و  ار  همه  مرد  راـهچ  هتخادـگ  هکرـسب  ریـشواج  مرد  ود  شوجنزرم 
نآ هک  ثمط  ندروآ  تهجب  رگید  دنادرگ  نتسبآ  لباق  ندومن و  ثمط  حیتفت  محر و  زا  هنفعتم  تفاثک  ندومن  لئاز  تسا  لیدعیب  هجزرف 

دشاب هدش  دنب  ثمط  دیناسر  مهب  محر  هدس  ترارح  ندومن  لئاز  ببس  هب  ای  تانکـس و  تاکرح و  یمک  ببـس  هب  ای  یهبرف  ببـس  هب  نز 
دنزاس و فاص  هچراپ  دنناشوجب و  بآ  هلوت  تسیب  رد  مرد  مین  یئاطخ  نایداب  جنرت و  تسوپ  مرد  کی  راچ  تسا  ناونع  نیدـب  وا  جالع 
دزاس و رغال  روکذـم  الاب  جالع  ندروخ  زا  دـنراد  یهبرف  هک  یئاـهنز  دـنزاس  لامعتـسا  تدـم  دـنچ  روتـسد  نومهب  دنـشونب و  مرگ  ریش 
دزاس و رغال  هک  ناجازمراح  يارب  زا  رـضم  تسا و  جازملا  بطر  يارب  زا  دیفم  دربب و  ار  مون  دزاس و  كاپ  هدازتسم  تبوطر  زا  ار  شندـب 
دنزاس و لامعتسا  زور  دنچ  دنناروخب  حبص  تقو  هتخیمآ  دنت  بارش  هلوت  ودب  دنزاس  فوفـس  دنبوکب و  مرد  مین  تیتلح  رگید  دربب  ار  مون 

دنمانیم هسور  خـیب  يدـنهب  هک  رخذا  دـیآیم  دـیدپ  گنرف  دالب  زا  هک  تسا  یخیب  مسق  بنلک  تسا  بیجع  ناـنز  ثمط  ندومن  يراـج 
هچراپ دـنناشوجب و  بآ  راثآ  عبر  رد  مرد  مین  کی و  دـنیوگیم  رخذا  حافق  مدرم  اب  نونف  مرد  دـنمانیم و  هکم  هاک  زین  تسیهاـک و  مسق 

دنناروخب هتخیمآ  رخذا  حافق  هدناشوج  بآ  رد  هدیئاس  کیراب  ار  همه  مرد  مین  سفرک  مخت  مدنگ و  شـش  نزوب  نارفعز  دنزاس و  فاص 
رد هدرک  هبنپ  رد  نغور  نآ  زین  دنزاس و  نیهدت  دنپـسوک  ناسلب  نغور  فان  ریز  رگید  دزاس  ثمط  حیتفت  هک  دـنزاس  لامعتـسا  زور  دـنچ 

هدیناشوج بآ  راثآ  عبر  رد  هایس  دوخن  تشم  کی  ورب  دنرادب و  فان 
13 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

هک دنناروخب  هتخیمآ  رتوبک  نوخ  مرد  مین  دوخن  هدناشوج  بآ  نومه  رد  ای  دـنناشونب  هدرک  جوزمم  نا  زا  هرطق  ود  هدرک  فاص  هچراپ  و 
رد هدناشوج  بآ  لطر  ود  رد  مرد  هس  مادکره  زا  رتعـص  نیرکنلا و  جورداب و  شوجنزرم و  رگید  تسا  لیدـعیب  ثمط  سابتحا  ندوشک 

لبنـس نغورب  رگید  دـنزاس  هاگجرف  رد  دامک  هدومن  رت  هچراـپ  هدـناشوج  نومه  زا  دـنناشنب و  دراد  ثمط  ساـبتحا  هک  ینز  هدرک  تشط 
هدرک مهب  روکذـم  ياهنغور  رد  هلوت  کی  هنوباب  لـگ  اـی  شوجنزرم  مرد  راـهچ  مادـکره  زا  دـجنک  نغور  راـغلا و  بح  نغور  بیط و 
رگید ضیح  نوخ  ندروآ  زا  تسا  بیجع  زور  دـنچ  دـنزاس  نیهدـت  هاگجرف  فارطا  فان  ریز  هدرک  فاص  هچراپ  دزوسن  هک  دـنناشوجب 
يوب نغور  تسا ص  اـهنآ  جـالع  دـیآ  دـیدپ  رمک  درد  مکـش و  درد  ثمط  ندـمآ  زا  شیپ  هک  ار  ناـنز  اـصوصخ  ثمط  ندوـمن  حـیتفت 

هدومن مرگ  ریـش  هدرک  اجکی  ار  همه  هدز  هچفک  هتفرگ  ددع  کی  يدرز  يدیفـس و  هعم  غرممخت  هلوت  راهچ  راهب  قرع  هلوت  راهچ  ناردام 
شیالاب دنشاپب و  وا  رب  دنزاس و  فوفـس  دنبوکب و  نزولا  يواسم  هاوخنان  ناردام و  يوب  هیودا  نیا  دنـشاپب  وا  رب  دنزاس و  دامـض  فان  ریز 

دشاب هدش  دنب  ثمط  لگ  نوخ  ببـس ؟؟؟ هب  ای  محر  هدس  تهجب  اصوصخ  نانز  ثمط  حیتفت  يارب  زا  رگید  دندنبهب  هچراپب  هتـشاذگ  هبنپ 
ود مادکره  زا  ینیچراد  نیتنسفا و  خرـس و  لمد  یئاطخ  دنویر  مرد  هد  مادکره  زا  هتخادگ  هکرـس  زا  قشا  ریـشواج  مرد  هد  ربص  وا  ریبدت 

دـنروخب و مرگ  بآ  هب  حبـص  تقوب  وا  لاقثم  کی  دـنزاس  بح  وا  قرعب  ای  نایداب و  هریـشب  دـنزاس و  فوفـس  هتخیب  هتفوک و  ار  همه  مرد 
دتفیب نوخ  نآ  تابن  اـی  رجـش  ره  رد  هک  دـنیوگ  ملعم  رثکا  نوخ  صاوخ  دـنزاس  لامعتـسا  زور  دـنچ  دـنروخب  هداد  ناـیم  رد  زور  ناـکی 

نوخ تیمـس  دنیوشب  هبترم  دص  رگا  ضیح  نوخ  هچراپ  دهدن و  رمث  هکاوف و  هک  دزاس  همیقع  ار  رجـش  نادنر  رگا  دریمب  دزاس و  کشخ 
دوشاو و تسا  هدـمآ  مایتلا  اهمخز  نآ  هچرگا  دـسرب  ياـهمخزب  هچراـپ  نآ  نتـسش  دـعب  ریدـقت  رب  دوشیمن و  لـیاز  تسا  هچراـپ  رد  هک 

مایتلاب دوز  وا  ياهمخز  دیزب  رگا  روفلا ؟؟؟ یف  دزادنا  وترپ  درذگب  حورجم  رب  هضئاح  نز  انثا  نیرد  دشاب و  بعص  هک  اهمخز  اهتحارج و 
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هضئاح نز  رگا  دیاین 
14 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

قمحا سک  نآ  دهد  ندروخ  ار  یسک  ضیح  نوخ  هک  اود  دنزیرگب ؟؟؟ هدش  همیـسارس  نآ  دناسرب  ار  دوخ  ةایله  کیدزن ؟؟؟ هدش  هنهرب 
دوش

ءاسنلا قرع  تهجب  يدنقرای  بحاص  ناج  دمحا  یجاح  میکح  بانج  تابرجم 

مرگ بآ  هب  دنزپهب و  دنبوکب و  هتفرگ  نزولا  يواسم  هس  ره  ناجنروس  درز  هلیله  يرطوقس  ربص  تسا  حیحص  رایسب  هدیـسر  هبرجت  هب  هک 
دوخن درآ  ددـع  هس  غرم  هضیب  يدرز  هلوت  هس  زایپ  مخت  هاب  تیوقت  يارب  رگید  دـنروخب  باوخ  تقو  هشاـم  مین  کـی و  ردـقب  هتـسب  بح 

- هصاخ نیمه  رد  رگید  دننکب  رت  بآ  هب  زور  هس  ات  لوا  ار  زایپ  مخت  هک  دیاب  نکال  دننکب و  اولح  هتخپ  صلاخ  نغورب  ار  همه  هلوت  راهچ 
رد قبیز  هلوت  ود  اب  هدرک  فوفـس  ار  هیودا  همه  لوا  يرـصم  بلعث  ینیچ  بوچ  دیفـس  یلـصوم  هایـس  یلـصوم  دیفـس  نمهب  خرـس  نمهب 

هّصح کی  هس  هک  یتقو  دنزپب  مرن  شتآب  غاچا  رب  دنزیوایب و  ورد  ار  روکذم  هتـسب  هتخادنا  گید  رد  ریـش  لطر  ود  دندنبهب و  نیتم  هچراپ 
ظفح تهجب  رگید  تسا  ریثاتلا  عیرـس  برجم و  یلیخ  دنروخب  هتخادنا  دیفـس  تابن  ترورـض  ردـقب  هدروآ  دورف  شتآ  زا  دوشب  مک  ریش 

هک قوراـف  قاـیرت  نیرتـهب  تسین  يزیچ  نیزا  رتـهب  ندـب  ظـفحت  يارب  هک  هشاـم  کـی  ردـقب  دـنروخب  هـشیمه  ار  قوراـف  قاـیرت  تـحص 
تیوقت رد  صوصخ  دوشیم و  دنب  شوج  تفه  یطوق  رد  تسا و  قیقر  هایس  هدام  دیآیم  لوبمالسا  زا  تسا  بلطم  نیا  يارب  صوصخم 

حبص ره  ار  یـساهرط  هایگ ؟؟؟ هرـشب  نول  ندرک  خرـس  فاص و  يارب  رگید  تسا  بیجع  یلیخ  تراصب  یقرت  هلزن و  بآ  عافدنا  غامد و 
زا هک  تسا  فورعم  مرتحم  رایسب  هایگ  یساهرط  هایگ  تسین  نیزا  رتهب  یئاود  هرشب  گنر  ندرک  خرس  فاص و  رد  هک  دنروخب  ياچ  لثم 

هدرک تموادم  هک  ار  نآ  هشام  هس  تسا  یطورخم  ربطـس  شگرب  زارد و  تشگنا  کی  ردقب  دزیخیم  دنه  دابریز  رئازج  زا  نیچ و  یلاوح 
هایگ رکش  قامیقاب و  هتـشان  روطب  حبـص  ره  لوبمالـسا  یلاها  نیمظعم  ءارما و  دراد  هزجعم  نوخ  هیفـصت  تیلوجر و  هدام  دیلوت  رد  دنـشاب 

هک سوناید  میکح  بوبح  نیـسویام  هاب  هداعا  تهجب  رگید  رارمتـسالا  یلع  دنکیم  لامعتـسا  مه  هدنب  هچنانچ  دنیامرفیم  لیم  ار  روکذم 
رد

15 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
هاب موی  هدزناپ  هصرع  رد  هک  دـنروخب  بح  هس  يزور  تسا  لعفلا  بیجع  رایـسب  هاب  تیوقت  رما  رد  دوشیم  تفای  ربتعم  ياـهناخازجا   ؟؟؟

- تسا برجم  رایسب  دنک  تدواعم  نیسویام 

[ دنزادنا ینم  هرارش  هک  ناسک  نآ  ینم  نالیس  ]

تنمس هنینت و  نحل ؟؟؟ نیا 
رد دزاس و  ادیپ  قد  یمح  دـنزاس و  مهب  لضح  نآ ؟؟؟ رخآ  رغال و  ماودـلا  یلع  دـنزادنا و  ینم  هرارـش  هک  ناسک  نآ  ینم  نالیـس  ینعی 

دشاب دیفس  خرس و  يردوت  زا  دارم  هک  نایردوت  ریشابط و  تسیریبدت  وا  حالـصا  تهجب  دتفیب  میظع  للخ  هاب  توق  رد  تیلجر و  وا  نمض 
هتخیب هتفوک  مرد  کی  مادکره  زا  کشم  بلعثلا  ۀیصخ  رشقم و  نطقلا  بح  مرد  ود  مادکره  زا  ینمرا  لگ  اریتک و  یبرع  غمص  هتساشن و 

زا دعب  دـنروخب و  حبـص  تقو  درـس  بآ  هب  ای  دـشاب  زب  زا  ای  واگ  ریـشب  فوفـس  نا  زا  مرد  ود  دـنزیمایب  تابن  هلوت  کی  دـنزاس و  فوفس 
لقاقـش و نینمهب و  نایردوت و  هلوت  ود  بلعثلا  ۀیـصخ  رگید  دنیامن  ضارتحا  لکلاب  يداب  یـشرت و  زا  دـنروخب و  ماعط  ساپ  کی  هلـصاف 
هتفوک و هلوت  ود  مادکره  زا  اریتک  ناحیر  مخت  ینمرا  لگ  هلوت  ود  مادکره  زا  رـشقم  ودک  مخت  نوسینا  هلوت  راهچ  مادـکره  زا  یکطـصم 
زب زا  ای  دشاب  روث  زا  ریـش  تشوگ و  ای  غرم  هب  روش  تسا و  مرد  هس  ات  مرد  ود  زا  وا  تبرـش  دـنزیمایب  هلوت  ود  تابن  دـنزاس  فوفـس  هتخیب 
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مخت نیرایخ  مخت  ودک و  مخت  مرد  ود  مادـکره  زا  دیفـس  لدنـص  ریـشابط و  ینمرا و  لگ  زینـشک و  رگید  دـنیامن  زارتحا  یـشرت  ندروخ 
مرد مین  کی و  مادکره  زا  لاغیت  رکش  دشابن  رگا  دزربت  رکـش  خرـس و  لگ  خرـس  لدنـص  نطقلا  بح  زغم  رـشقم  همه  زبرت  مخت  هفرخ و 

لقاقش و رـشقم و  هفرخ  مخت  رگید  دنزاس  ةرواجم  زور  دنچ  دنروخب  درـس  بآ  هب  مرد  مین  کی و  تبرـش  دنزاس  فوفـس  هتخیب  هتفوک و 
دنزاس و فوفـس  هتخیب  هتفوک و  مرد  مین  ود  مادکره  زا  نایداب  ریـشابط و  خرـس  لگ  رابک و  راغـص و  هلقاق  مرد  ود  مادکره  زا  یکطـصم 

عیمج دـنزاس  لامعتـسا  زور  دـنچ  دـنروخ  راهن  حبـص  تقوب  فوفـس  نزو  زا  مرد  مین  کی و  دـنزیمایب و  دیفـس  رکـش  هیودا  نا  زا  فصن 
هلوت راهچ  مادکره  زا  رشقم  شام  درآ  شاخشخ و  هتـساشن و  رگید  تسا  لیدعیب  ینم  نالیـس  ندومن  حالـصا  تسا  روکذم  هک  تاریبدت 

راثآ عبر  هدرک  مهب  واگ  ریش  راثآ  کیب  ار  هریش  نآ  دنروآرب و  نآ  هریش  دنیاسب  بآ  يردق  رد 
16 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

هتـسپ رـشقم و  ماداب  مرد  ود  مادکره  زا  نیرایخ  ودک و  مخت  زغم  هدروآ  دورف  شتآ  زا  دیآ  زول  ماوقب  هک  هاگره  دنناشوجب  هتخادنا  تابن 
زول ای  نوجعم  دنزیمایب  هدرک  لح  کیراب  مرد  هس  مادکره  زا  رـشقم  همه  دـنیوگیم  هزوغلچ  هک  ربونـص  بح  زغمراهچ و  زغم  قدـنف و  و 

روکذم هیوداب  هدروآرب  هریـش  بآ  راثآ  عبرب  هفرخ  مرد  ودـب  ای  درـس  بآ  هب  تسا  هلوت  ود  ات  هلوت  کی  زا  وا  كاروخ  هک  دـنرادب  هتخاس 
تسا رثالا  بیجع  قیقر  ینم  ندومن  دامجنا  رد  تاریبدت  عیمج  نیا  هکلب  تسا  بیجع  ینم  نالیس  نتشادزاب  دنروخب 

[ نییثنا ضارما  ]

هبیزا ار  مسق  کی  ینایرـسب  هک  تسا  مسق  هس  ضارما  نآ  سپ  دنیوگیم  زین  هریتو  دنمان  لگرتنا  يدنهب ؟؟؟ تسا  نییثنا  ضارما  هک  هبیزا 
هدش ربطـس  تخـس و  دوش و  دایز  تشوگ  هیـصخ  رد  هک  دنمان  هزونراک  هبیزا  میود  مسق  دوشیم  رپ  بآ  هیـصخ  رد  هک  دـنمانیم  هزوکا 

هک نییثنا  ینالک  زا  تاجلاعم  دشاب  هتفرگ  ینالک  هیصخ  دتفاب و  هدام  هیصخ  رد  هک  تسنآ  وا  دنمانیم و  لارپوا  هبیزا  میوس  مسق  دنامب و 
هچنانچ تسا  اهنآ  راک  هک  دننادیم  ناحاّرج  لذب  هتـشررس  هچنانچ  دنزاس  لذـب  ار  هیـصخ  نآ  سپ  دـنزاس  ناونع  نیدـب  دـشاب  بآ  زا  رپ 

دشاب ظوفحم  ناج  رطخ  زا  دشاب و  یلصا  هرتوپ  اصوصخ  دوشیم  لئاز  نییثنا  ضارما  ندومن  لذب  زا  هک  دننکیم  مه  ار  اقـستسا  نابحاص 
شدارم هک  دنمانیم  لارپوا  هبیزا  تاحالطصا  هک  هیـصخ  ینومک  تاجلاعم ؟؟؟ دشاب و  هدومزآراک  حارج  اما  دباییم  تاجن  دوز  رامیب  و 

ود دنزاس  فاص  هچراپ  دنزادگب و  هلوت  راهچ  دـشاب  دنفـسوگ  زا  ای  زب  هدرگ  هیپ  ناونع ؟؟؟ نیدـب  وا  ریبدـت  تسا  هدام  هک  دـشاب  طلخ  زا 
رد هک  دود  تفاثک  هلوت  ود  زین  دش و  دناوتیم  دامض  همه  هک  ردقنآ  بآ  هکرـس و  هلوت  ود  القاب  درآ  هدز  هچفک  غرممخت  يدیفـس  ددع 
زا دامض  زور  ره  دنزاس  دامض  تسا  هدام  ببس  هب  هک  نییثنا  رب  هدومن  دامض  همه  دنمانیم  هسناوهد  يدنهب  هک  دوشیم  هتفای  هناخیچرواب 

هدش ربطـس  هیـصخ  رد  دنمان  تشوگ  هک  تسا  محل  ببـس  هک  هیـصخ  يربطـس  مسق  دبای و  تاجن  ضرم  زا  رامیب  هک  دنیامن  لیدبت  ون  رس 
روکذم الاب  هک  هریغ  دنفـسوگ و  هیپ  دامـض  دنزاس  ناونع  نیدب  ار  ینامحل  هیـصخ  سپ  تسا  هدش  روکذم  الاب  نیا  ةراشا  هک  دشاب  هدـنام 
روکذم دامـض  رد  هدیئاس  دـنمانیم  یـسیسيرتساس  يدـنهب ؟؟؟ هک  تسیربخ  مسق ؟؟؟ هک  تسینامی ؟؟؟ ار  همه  مرد  کی  هلوت  ود  تسا 

ینمرا لگ  مرد  ود  دسرن  مهب  يرتساس  گنس  نآ  رگا  دنیامن و  لامعتسا  زور  دنچ  دنزاس  دامض  هیصخ  رب  دنزیمایب و 
17 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

[ سفنلا قیض  ]

حنحنت رد ؟؟؟ دنروخب  مرگ  بآ  هب  هلوت  ود  افوز  تبرش  مرد  راچ  یلـصنع  نیبجنکـس  تسا  ناونع  نیدب  وا  هجلاعم  سفنلا  قیـض  ینعی  را 
رتسدیبدنج مدنگ  هبح  ود  نزوب  بیکرت  نیرد  ملعم  یضعب  دنک و  لئاز  ار  ضرم  توق  دوز  هک  دروخ  ناوتیم  سفنلا  قیـض  دادتـشا  نیع 

بآ هب  هلوت  ود  افوز  تبرش  مرد  راچ  یلصنع  نیبجنکس  تسا  ناونع  نیدب  ای  تسا  رثا  دوز  هک  دنیوگ  دنیازفایم و  هدرک  هیالـص  کیراب 
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هبح ود  نزوب  بیکرت  نیرد  ملعم  یضعب  دوش  ضرم  توق  هلیزم  هک  دروخ  ناوتیم  سفنلا  قیض  دادتشا  نیع  حنحنت  رد ؟؟؟ دنروخب  مرگ 
ود رد  زبس  وکابنت  گرب  لطرکی  دنزاس  ناونع  نیدـب  ای  تسا  رثا  دوز  هک  دـنیوگ  دـنیازفایم و  هدرک  هیالـص  کیراب  رتسدـیبدنج  مدـنگ 

هدرک هشیش  رد  دیآ  ماوقب  هک  هاگره  دنشوجب  هدرک  مهب  لسع  لطر  مین  رکـش و  لطر  کی  دنزاس و  فاص  هچراپ  دنناشوجب و  بآ  لطر 
لطر ود  هشتآود  بارش  هلوت  شـش  نیرکنلا  دنزاس  ناونع  نیدب  ای  تسا  عفنلا  قیـض  يارب  زا  دنناروخب  مرگ  بآ  هب  هلوت  کی  دنراد  هاگن 

قیض هب  هک  دنناروخب  مرگ  بآ  هب  تبرش  نا  زا  هلوت  ود  دنزاس  فاص  هچراپ  دیآ  ماوقب  نوچ  دنشوجب  هدرک  اجکی  ار  همه  لطر  ود  لسع 
فوفس ینیچراد  هلوت  کی  افوز  تبرـش  مدنگ  راهچ  تسیب و  نزوب  هتخادگ  هکرـس  رد  ریـشواج  دنزاس  ناونع  نیدب  ای  تسا  دیفم  سفنلا 

مدنگ کی  نزوب  نارفعز  قرع و  دنزاس و  ریطقت  هتخادنا  بآ  مجلـش  لطرکی  دـنناروخب و  هدرک  اجکی  ار  همه  مدـنگ  هبح  هد  نزوب  هدرک 
رگید تسا  بیجع  قیض  راشتنا  ندومن  حیتفت  يارب  زا  دنشونب  هدرک  جوزمم  روکذم  قرع  رد  هدیئاس  کیراب  ار  همه  مدنگ  مین  نزوب  دایز 
تغلب هک  شوجنزرم  رگا  دـنناروخب و  هدرک  فاـص  هچراـپ  دـنزپب و  هبروـش  رد  مرد  کـی  شوـجنزرم  هلوـت  هدراـهچ  ریپ  سورخ  هبروـش 

هحلاصم اب  روکذـم  هبروش  دنـشوجب و  روکذـم  هبروش  رد  سویرذامک  مرد  کی  اـی  اـفوز  مرد  کـی  دـسرن  مهب  دـنیوگ  هسینترا  یناـیرس 
راسالونآ كدنگ  هک  فافـش  درگوگ  دنراذگب و  بارـش  رد  هلوت  ود  ریـشواج  رگید  دـنیامن  لامعتـسا  دـنزپب و  هلومعم  نغور  فراعتم و 

هیودا نیزا  دنناروخب  سفنلا  قیـض  رامیب  هب  دوخن  هبح  کی  نزوب  دنبوکب  دنزیمایب و  ریـشواج  رد  مرد  ود  دنیاسب  کیراب  فوفـس  دـنیوگ 
تسا هنیس  رد  هک  داوم  درادیم و  مرگ  ار  هنیس  دیآیمرب و  حنحنت  رد ؟؟؟ یناسآب  هتفای  جضن  سفنلا  قیض  داوم 

18 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
هیودا همه  زا  دشاب  نزولا  يواسم  هک  هدرک  فوفس  ار  همه  یمطخ  هشیر  افوز  هنوباب  اوبجنرداب  اسینترا و  رفس و  رگید ؟؟؟ دهدیمن  نتسب 

زورهنابـش کی  هلوت  جنپ  هشفنب  هلوت  کی  هیوبجنرداب  لطرکی  زیت  هشتآود  بارـش  رگید  دنروخب  مرگ  باب  فوفـس  نا  زا  مرد  مین  کی و 
قیبنا عرق  رد  ار  بیکرت  نیا  رگا  دنناروخب و  بارش  نا  زا  هلوت  ود  دنزاس  فاص  هچراپ  هداد  شوج  ود  کی  نا  زا  دعب  دنناسیخب  بارش  رد 

ودب دنزاس و  بوکوج  وا  مرک  هدزاود  دنمان  هرهدک  يدنهب  تسا و  یمرک  مسق  هک  یتوم  رگید ؟؟؟ ددرگیم  ریثاتلا  عیرـس  دـنزاس  ریطقت 
اصوصخ دنکیم و  لئاز  هظحل  کی  رد  ار  سفن  راشتنا  سفنلا و  قیض  دنناشونب  هدرک  فاص  هچراپ  هدناسیخ  تعاس  دنچ  دنت  بارش  هلوت 

رپ ردنک  مرد  کی  دنزاس و  كاواک  بیس  هناد  کی  رگید  دنک  عفد  ار  ضرم  يدوزب  هک  دننک  لامعتسا  لهـسم  ندروخ  زا  دعب  هیودا  نیا 
لگ دندنب و  شخاروس  بیس  هچراپ  زا  دنزاس و  رپ  بیس  فوج  رد  هدرک  اجکی  همه  قیاقـش  لگ  مرد  مین  زین و  رکـش  مرد  کی  دنزاس و 
عم بیـس  نا  زا  مرد  ود  ماـعط  ندروخ  زا  شیپ  هدرک  رود  نآ  لـگ  دـنروآرب  دوش  هتخپ  هک  هاـگره  دـنرادب  مرگ  داـمر  رد  هدرک  تمکح 

مادکره زا  افوز  جورداب و  تشم  ود  کشخ  يوکابنت  دنزاس ص  ناونع  نیدب  ای  تسا  بیجع  ریبدت  هک  دناروخب  تسا  نوردـنا  هک  هیودا 
هک هشفنب  خیب  تشم  مین  مادکره  زا  هنایزار  خیب  سفرک  خیب  هبلح  مخت  هناد  هد  ناجنروس  هناد  هد  ریجنا  تشم  کی  ناشوایـسرپ  تشم  مین 
هب دنیامن و  بوکوج  ار  ینتفوک  تایودا  مرد  هد  رـشقم  سوسلا  لصا  مرد  هس  مادـکره  زا  نایداب  نوسینا  دـنمانیم  ینوگنامـسآ  نسوس 

دنشوجب هتخیمآ  دیفس  رکش  لطر  مین  لسع و  لطر  مین  هدومن  فاص  هدیلام  دنام  یفـصن  نوچ  دنـشوجب  هتخادنا  ار  همه  بآ  لطر  راهچ 
هدرک مهب  لسع  لطر  مین  برت  بآ  رگید  زور  ره  دنناروخب  مرگ  بآ  هب  سفنلا  قیض  رامیب  هب  تبرش  نا  زا  هلوت  ود  دیآ  تبرش  ماوقب  هک 
مدنگ هس  نزوب  تسا  تیربک  نغور  ای  رطع  هک  رپسمس ؟؟؟ لاب  رگید  دنناروخب  قیض  لها  هب  نا  زا  هلوت  ود  دیآ  تبرـش  ماوقب  دنـشوجب و 

غرممخت يدرز  کیب  ناسلب  نیزا  هرطق  هس  ود  تسا  ناسلب  مسق  هک  اولابوکمس  لاب  رگید  هشفنب  تبرـش  هلوت  کـی  هقردـب  هب  دـنناروخب 
دنناروخب سفنلا  قیض  بحاصب  هتخیمآ 

19 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
دنناشوجب و بآ  هلوت  شـش  هب  هدرک  بوکوج  هشفنب  خیب  مرد  کی  دنیاسب و  کیراب  مدنگ  ود  نزوب  دابز  مدـنگ  هد  نزوب  نارفعز  رگید 

هـس هتخادگ  بارـشب  ریـشواج  مرد  راهچ  راودج  رگید  هشفنب  خیب  هدـناشوج  بآ  وا  يالاب  دـنروخب و  دابز  نارفعز و  هدرک  فاص  هچراپ 
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بیکرت نا  زا  هلوت  ود  دـنزیمایب  لسعلا  ءاـم  لـطر  کـیب  دـنزاس  کـیراب  دـنبوکب و  ار  همه  مرد  مین  نارفعز  مرد  ود  فافـش  تیربک  مرد 
نهد هدرک و  یلگ  فرظ  رد  هتفرگ  ار  روناج  نآ  جورک  ینایرـسب  دـنمان و  ّولا  يدـنهب  هک  موب  روناج  رگید  دـنناشونب  تعاس  عبر  هلـصافب 
شتآ زا  دـنروآ  نوجعم  ماوقب  لطرکی  مادـکره  لسع  دیفـس و  رکـش  دـنزاس و  داـمر  دـنزوسب و  دـنراذگب و  شتآ  رد  هدومن  دـنب  فرظ 
تقوب ردق  نومه  دـنناروخب و  قیـض  ضیرمب  اود  نا  زا  هلوت  کی  دـننک و  مض  ماوقب  هدرک  هیالـص  کیراب  وا  دامر  مرد  شـش  هدروآورف 

دورب ندـب  زا  دوز  سفنلا  قیـض  هام  شـش  هصرع  ات  نتـشاد  يراج  وزاب و  رد  نتخوس  ینعی  نداد  لگ  ینعی  توق  ندوشک و  اذـهعم  رـسع 
هچب رگید  تساودلا  رخآ  طارقب  لاق  دـنادرگیم  لیاز  ار  سفنلا  قیـض  دورب و  نوریب  هدـش  يراج  میر  زا  تسا  سفن  قیـض  داوم  هک  اریز 
قیـض يارب  زا  تسا  بیجع  هک  دنناروخب  هتخیمآ  لسع  هلوت  کی  هب  وزا  دامر  مرد  کی  دنزاس و  دامر  دـنزوسب و  هدرک  فرظ  رد  سورخ 

وا نوردنا  هیـصخ و ؟؟؟ رد  اعما  ندمآ  زا  دـنکیم  عنم  دـنزاس  لافطا  هیـصخ  رد  دامـض  هدومن  جوزمم  بآ  هب  بنرا  دامر  مرد  ود  سفنلا 
نومه زا  هشام  کی  نزوب  دـیآ و  دوز  ناوتیم  مایتلا  لیلق  ياهزور  زا  رگا  دـنمانیم  لکرتنا  ار  ضرم  نیا  يدـنه  حالطـصاب  دروآ  مایتلاب 

هک دـنرادهاگن  هیکت  نیرـس  ریز  دـنناباوخب و  تشپ  زا  دـنناروخب و  رادنالک  هیـصخ  هک  لفط  هب  هدرک  مض  لسع  هرطق  دـنچ  بنرا  داـمر 
مین دشاب  تیربک  رطع  هک  رپلسمس  لاب  رگید  دوش  طسبنم  نیمز  رد  تشپ  اما  دننک  دنلب  نامسآ  بناجب  اپ  ود  ره  ای  دوش  دنلب  نیرس  فرط 

هس هدرک  اج  ار  همه  مرد  راهچ  هشتآود  بارش  هلوت  ود  دیفس  رکش  مدنگ  راهچ  لهچ و  نزوب  تسا  نابول  تس  هک  رچین  سرولف ؟؟؟ مرد 
دنناروخب هیودا  نا  زا  مرد 

20 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
ود مادـکره  زا  هدرورپ  هابور  شـش  ینمرا  لگ  مرد  هس  افوز  مرد  کی  مادـکره  نزوب  هشفنب  خـیب  كوکحم  سوسلا  لـصا  رگید  زور  ره 

نوجعم هدروآ  ماوقب  تابن  لسع و  دنچ  ودـب  هدرک  کیراب  هتفوک  ار  همه  مدـنگ  راچ  لهچ و  نزوب  نارفعز  مدـنگ  تسیب  نزوب  دابز  مرد 
نزوب ینمرا  لگ  دنناروخب  دشاب  هتشادن  بت  رگا  قیض  رامیب  رگید  دنروخب  تسا  تبرش  نوجعم  نیزا  مرد  مین  کی و  ات  مرد  کی  دنزاس 
ءافطا رد  تسا  صاوخلا  بیجع  هک  دـنناروخب  هدرک  بآ  هلوت  راهچب  دـنت و  بارـش  هلوت  ودـب  هدرک  فوفـس  کـیراب  مدـنگ  ود  تسیب و 

بآ رد  دوشیم  طاریق  ود  زا  مدنگ  تسیب  نزوب  هک  تاریق  ود  مادـکره  زا  نارفعز  افوز  لگ  جـندوف و  رگید  سفنلا  قیـض  تدـش  ندومن 
نوسینا ناشوایسرپ  دنمان  روجهک  هک  رمت  قیض ص  يارب  زا  رگید  هخسن  دنشونب - هدرک  فاص  هچراپ  دنام  یقاب  هلوت  شش  هک  هدیناشوج 

مک و لطر  مین  هک  دـنناشوجب  هتخادـنا  یلگ  فرظ  رد  هدرک  اجکی  هیودا  نیا  همه  بآ  لـطر  هدزاودـب  ماد  راـهچ  مادـکره  جـندوف  اـفوز 
هاگره دنراد  هاگن  یئاج  هدرک  فاص  هچراپ  هدروآ  شوج  ناکی  دـنیازفیب  هدـناشوج  رد  لسع  هلوت  راهچ  نا  زا  دـعب  دور و  لیلحتب  هدایز 

ياود زا  نودب  دزاس  تموادم  بآ  نیا  رگا  قیض  رامیب  دنزاس  زاب  دوش  رخآ  هک  هاگره  دنناروخب  ار  بآ  نیمه  دوش  هنشت  قیـض  رامیب  هک 
روکذم عرـصلا  ضارما  رد  هک  ریبادت  تایودا و  عیمج  سفن و  راشتنا  يارب  تسا  دیفم  بآ  نیا  زین  دبای و  لامک  تصرف  بآ  نومه  رگید 

لوب هک  دنسیونیم  ملعم  رثکا  تسا و  شـش  عرـص  سفن  قیـض  هک  اریز  دش  دناوتیم  نسحتـسم  ههجوب  سفنلا  قیـض  جالع  وا  همه  تسا 
کـشخ لوب  هکیتقو  ات  دنزاس  نازیوآ  اجنآ  شتآ  یمرگ  ای  دسریم  دود  هک  ییاج  هناخیچرواب  رد  دـننک و  واگ  خاش  رد  قیـض  بحاص 

ریبدـت هک  ملعا  هّللا  دوش و  لـیاز  دورب و  سفنلا  قیـض  لـکلاب  دـبای و  تصرف  راـمیب  ددرگ و  مک  زور  هب  زور  مه  وا  قیـض  بذـج  دوش و 
يودـنه رورجنا  هلوچهک ؟؟؟ نخان  هک  تشپنارگ  مرد  تشه  دـنمان  هردـک  هک  دـیبیلم  مرد ؟؟؟ راـهچ  نارفعز  رگید  تسا  تیـصاخلاب 
کیراب ار  همه  هلوت  راهچ  افوز  دنیاسب  نا  زا  دعب  درک  دیاب  ناهوس  لوا  ار  نخان  نآ  دنزاس  کیراب  دنبوکب و  ار  همه  مرد  تشه  دنمانیم 

ردقنآ نیبتنرت  دنزاس و  فوفس 
21 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

طلخ زا  هک  لهـسم  ناکی  ندروخ  زا  دـعب  هیودا  نیا  رگا  دـنناروخب  هتخاس  هبح  تسا ؟؟؟ مرد  کی  زا  وا  تبرـش  تسب  دـناوتیم  اهبح  هک 
نیبجنکس دنزادگب  بارشب  مرد  هس  ریشواج  هخسن ص  دبای  تاجن  رامیب  قیض  ضارما  زا  لکلاب  دننک  لامعتـسا  هیودا  نیا  دوش  هیقنت  مغلب 
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مین کی و  مادکره  زا  دنمان  نوسرـس  يدنهب  هک  تسا  رت  نامو  لدرخ ؟؟؟ مرد  راهچ  مادکره  زا  ورم  جرحدم و  دنوارز  راودـج  یلـصنع 
مین حبـص و  تقو  مرد  مین  دوخن  لثم  دنزاس  بح  افوز  تبرـشب  هتخیب  هتفوک و  ار  همه  مدـنگ  هد  نزوب  نارفعز  مرد  ود  قوراف  قایرت  مرد 
مرد مین  نوسینا  مرد  راهچ  ءانس  مرد  کی  زارد  لفلف  مرد  ود  نویله  مخت  مرد  ود  راغرتشا  رگید ص  هخـسن  دنناروخب - رـصع  تقوب  مرد 

تـسا مرد  کی  ات  مرد  مین  وا  تبرـش  دنزاس  فوفـس  هتخیب  هتفوک و  ار  همه  مدـنگ  ود  تسیب و  نزوب  هدرک  نایرب  يوشم  هتـسش  اینومقس 
لاهـسا هلهـسم  توقب  لاعـس و  ردـص و  هنیـس و  ياـهضارما  دـیفم  زین  سفنلا  قیـض  يارب  زا  دـیفم  ياوس  اـم  جـالع  نیا  ریپ  غرم  هبروشب 

رایسب دنبراچ  دصف  ندوشک  هدام  علق  هیقنت و  زا  دعب  اما  تسا  سفنلا  قیض  يارب  زا  دیفم  دنمان  دنبراچ  هک  ناسل  ریز  ندومن  دصف  دزاسیم 
راشتنا قیض  مسق  نیرد  دنمانیم  بر  تسا و  بر  فراعتم  هک  جزل  داوم  ببسب  تسا  سفن  قیض  هک  بر  ینعی  رکبسمرا  تسا  نسحتـسم 

بآ لطر  مین  رد  مرد  راهچ  هدرک  بوکوج  راودج  تسا ص  ناونع  نیدب  وا  جالع  داوم  تیجوزل  يربطس و  ببسب  دشابیم  رایـسب  سفن 
مهب هتخادگ  هکرـس  رد  ای  هتخادگ  بارـش  زا  ریـشواج  مرد  تشه  لسع و  هلوت  راهچ  دنزاس  فاص  هچراپ  دـنام  یفـصن  نوچ  دـنناشوجب 

دنک و نآ  رد  رذگ  هک  دناوتیمن  اوه  شـش  ماسم  ندش  دنب  ببـسب  هک  سفن  راشتنا  دنروخب  وا  تبرـش  هلوت  ود  تعاس  ود  هلـصافب  هدرک 
سفن راشتنا  دزاس و  اوه  ذوفن  لباق  دـیامن و  او  ار  شـش  ماسم  دزاس و  قیقر  دزادـگب و  ار  داوم  نآ  هیودا  نیا  تسا  راشتنا  هطـساو  نومهب 

دنـشونب هتخادـنا  مرگ  ریــش  غرم  هبروـش  رد  مرد  کـی  دـنمانیم  ضیبا  ربـنع  هـک  تـسا  مرپـسا  رگید ) جـالع  هخــسن   ) دزاـس لـیاز  اروـف 
تسا وبر  تلاح  زا  دایز  هک  کشخ  سفن  قیض  ینعی  ویساوککیسمرا 

22 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
سفن راشتنا  دـیآیم و  رظنب  مه  قیـض  بحاص  نیا  ءاخرتسا  تلاـحب  جنـشت و  تلاـحب  تسا  مک  قیـض  نیزا  سفن  راـشتنا  وبر  رد  هک  اریز 

هبلغ هدیج  تامالع  اهنیا  رب  ندنام و  هداتـسیاب  تسا  تیلوهـس  هک  يردق  دنـشکب و  زارد  درک و  دناوتیمن  باوخ  هک  تسا  اهنیاب  هجردـب 
هلوهک نخان  ریش  نیرد  رگا  دوش و  افطا  اروف  قیض  تلاح  زا  دنناروخب  زب  ریش  ای  راثآ  عبر  مدرک  رتشا  ریش  زیوجت  ار  اهنیا  ای  تسا  یگنـشت 

رگا رجنام  هلوهک  نخان  هک  دیوگ  برقا  ییحی  ام  داتـسا  دوش  نسحتـسم  دـنیازفیب  مدـنگ  ود  تسیب و  نزوب  هدرک  فوفـس  هدرورپ  رجنا  ای 
هلوت ود  واگ  هدبز  رگید  فیعـض  توقب  دراد  صاوخ  نومه  دـنرب  راکب  هدرک  فوفـس  کیراب  روکذـم  رامح  نخان  وا  ضوع  دـسرن  مهب 

ریعـشلا ءام  دنزاس  ناونع  نیدب  ای  راهن  تقو  دنـشونب  دنزادگب و  شتآب  كدنا  ار  هدبز  هک  دنیوگ  ملعم  یـضعب  تسا  بیجع  هک  دـنروخب 
لمع نیا  زور  دنچ  دنشونب  دنزاس و  فاص  هچراپ  دنروآرب و  هریش  ریعشلا  ءام  زا  دنبوکب و  رـشقم  يودک  مخت  نیرایخ و  مخت  هلوت  هدزناپ 

رد مرگ  بآ  دنزاس و  مرگ  بآ  زا  هیوشياپ  ار  رامیب  نآ  سپ  دوشن  رسیم  هیدبلا  یف  جالع  دوش و  ثداح  ناسکی  قیض  مسق  نیا  رگا  دنک 
گنت هک  شـش  ياهگر  اهلـصو و  تسا  نیا  مرگ  بآ  نآ  صاوخ  سپ  تعاس  کی  ات  دـنهنب  مرگ  بآ  رد  رامیب  ياپ  ود  ره  هدرک  تشط 
لدـب یئاوه  هحورم  زا  هک  هاگره  تسوا  تمدـخ  هک  دزاسیم  لدـب  ندرک  هحورم  لباق  دـشخبیم و  تبوطر  دزاسیم و  داـشک  دـناهدش 

دبای تصرف  سفن  راشتنا  دسریم 

[ بطر سفنلا  قیض  ]

هدمامزا
مرگبآ زا  مرد  ود  ارقیف  جرایا  بح  زا  تفرگ  دناوتیمن  یق  رگا  دنریگ و  یق  لوا  هک  تسا  ناونع  نیدب  وا  جالع  بطر  سفنلا  قیض  ینعی 

ای دنروخب  بش  ره  دنزاس  لامعتسا  زور  راهچ  هس  روتـسد  نومه  دنروخب و  مرگبآ  زا  درذگب  يرهگ  راهچ  هک  بش  ماعط  ندروخ  زا  دعب 
هک يّرب  لدرخ  لدرخ و  دـنزاس ص  لامعتـسا  هیودا  نیا  دـشاب  هدرک  عـلق  هداـم  رایـسب  اـهبح  نیا  هک  هیقنت  زا  دـعب  ناـیم و  رد  زور  ناـکی 

کی مادکره  زا  رگا  نارفعز  مرد  کی  مادکره  دنمان  ارهدک  يدنهب  تسا و  مرک  مسق  هک  دـیهبیلیم  مرد  مین  مادـکره  زا  دـنمان  نوسرس 
تابن هرطق  شـش  نوسینا  رطع  هرطق  تسیب  ابرهک  نغور  مدنگ  راچ  لهچ و  نزوب  مادکره  زا  دـنمان  راسالونآ  هک  فاص  درگوگ  ورم  مرد 
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دنبوکب کیراب  ار  همه  مرد  تشه 
23 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

تقو ردق  نومه  دنناروخب  هدرک  مهب  مرگ  بآ  هب  یلـصنع  نیبجنکـس  هلوت  کیب  مدـنگ  راچ  تسیب و  نزوب  وا  تبرـش  دـنزاس  فوفـس  و 
هتخادـنا بیـس  تبرـش  رد  دـنزاس  کـیراب  مرد  مین  هزوجنا  مخت  هلوت  ود  بیـس  تبرـش  دـنزاس ص  ناونع  نیدـب  اـی  بش  تقو  اـی  رـصع 

مرد راهچ  مادکره  زا  نوقیراغ  ینیچراد  افوز  دـسرن  مهب  رگا  افوز  لگ  هنایطنج  ص  رگید ) هخـسن   ) دـنیامن ةرواجم  زور  دـنچ  دـنناروخب 
هکرسب هلوت  ود  ریشواج  دنزاس  فوفـس  هتخیب  هتفوک و  ار  همه  مرد  راهچ  نارفعز  مرد  ود  فافـش  تیربک  مرد  تشه  هدرورپ  هابور  شش 

ود رـصع  تقو  دنروخب  زور  تسیب  ای  دنناروخب  زور  ره  تسا  مرد  ود  وا  تبرـش  تسب  دناوتیم  اهبح  هک  ردقنآ  لسع  نیبتنرت و  هتخادگ 
عم ریپ  غرم  زا  هبروش  راثآ  عبر  رگید ) جالع  - ) دنروخب هتخیمآ  تبرـش  رد  هدیئاس  کیراب  دنج  مدنگ  هبح  کی  نزو  اب  افوز  تبرـش  هلوت 
زور دـنچ  دـنروخب  هفـسالف  نوجعم  مرد  کیب  دـنک و  هبروش  رد  هدـیئاس  نارفعز  مدـنگ  ود  تسیب و  نزوب  نآ  ياوس  فراـعتم  هحلاـصم 

نزوب هدیئاس  نارفعز  مدنگ  هبح  هد  نزوب  هدرک  کیراب  ینیچراد  مرد  مین  هتخادگ  هکرـسب  ریـشواج  ص  رگید ) ریبدت  - ) دنزاس لامعتـسا 
سویرذامک هدناشوج  بآ  هقردب  هیودا  رگا  تسا و  تبرـش  کی  همه  نیا  هک  دـنروخب  دـنزاس و  اهبح  هدـیبوک  ار  همه  مدـنگ  هبح  شش 

ناتک مخت  نغورب  دنزادگب  نایکام  هیپ  دیآرب  یناسآب  حنحنت  زا ؟؟؟ قیض و  بحاص  هنیس  داوم  ندومن  مرن  ریبدت  تسا - نسحتسم  دنروخب 
هدرک اجکی  ار  همه  مرد  راهچ  دشاب  یمطخ  هشیر  مهرم  هک  ورـستلا  تینوکنیا  هلوت  ود  مادکره  زا  نزولا  يواسم  دـنمان  یـسلا  نغور  هک 
تسا هنیس  رد  هک  يداوم  دامض  نیا  ینعی  مهرم  نیا  صاوخ  دننابسچب  ذغاک  يالاب ؟؟؟ دنزاس و  هنیس  مامت  رب  دامض  مرگ  ریش  دنزادگب و 

ماد سفنلا  قیـض  رامیب  هک  دنیوگ  ملعم  رثکا  دزاس و  لاعـس  نیکـست  دـیآرب و  حـنحنت  زا ؟؟؟ یناسآب  دزاس  قیقر  دزادـگب و  دروآ و  روزب 
یهام نهد  رد  هدروآرب  حنحنت  زا  قیـض  بحاص  فت  هدومن  او  یهام  نهد  دیآ  تسدب  نالک  یهام  مسق  هک  دورب  یهام  راکـش  هب  هتفرگ 

زا جالع  دوشیم - یهامب  لقتنم  سفن  قیض  هک  دنیوگ  دنهد  نتفر  دنزادنیب و  بآ  رد  یهام  نآ  دنک و 
24 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

هدش و ثداح  رثکا  ار  اهنآ  دننکیم  تازلف  ناک  هک  ینامدرم  نارگزرب و  قیـض  مسق  نیا  رثکا  دشاب  هدـش  تدـح  ببـسب  هک  سفنلا  قیض 
مرک هدزاود  ای  هد  ندروخ  وا  جالع  دوشیم  ادـیوه  ندیـسرپ  زا  قیـض  نیا  تمـالع  هک  یناـمدرم  نارگزرب و  قیـض  مسق  نیا  رگا  دوشیم 
زور دنچ  روتسد  نومه  دنروخب و  هتخادنا  بارش  رد  هدرک  کیراب  ار  اهمرک  دنت  بارـش  هلوت  ودب  دنمان  هرهدک  يدنهب  هک  دیبیلیم  مساب 

دـنروخب و هتخیمآ  لسع  رد  ار  همه  مدـنگ  ود  نزوب  کشم  لسع و  هلوت  کی  رد  دـشاب  قرو  راهچ  هک  ـالط  قرو  رگید  دـنزاس  ةرواـجم 
تسا ناسلب  نغور  مسق  هک  هوسلابوک  يدویسوا  تسا  ناونع  نیدب  وا  جالع  دشاب  رگا  لاعس  سفن  قیض  دنزاس  موس  مود و  زور  روتـسدب 

ار همه  مرد  راهچ  مادـکره  دـشاب  تابن  ینعی  رجح  رکـش  كوکحم و  سوسلا  لصا  هدرک و  هیالـص  کیراب  فافـش  درگوگ  مرد  راـهچ 
لکلاب دروخب  لهـسم  ندروخ  زا  دعب  هیودا  نیا  رگا  دنناروخب و  بکرم  نیزا  مرد  مین  دنزیمایب و  روکذم  نغور  رد  هدرک  هیالـص  کیراب 

عبر رد  هتفرگ و  مرد  ود  مادکره  زا  رـشقم  نالک  رم و  مختراهچ  تسا  ناونع  نیدب  قیـض  مسق  نا  يارب  زا  لهـسم  دبای و  تاجن  ضرم  زا 
نیا دنشونب  هدومن  فاص  هچراپ  دنلامب و  تسد  زا  هتخادنا  دنمان  يولسونیم  ینایرسب  هک  تشخریش  هلوت  راهچ  دنروآرب و  هریـش  بآ  راثآ 

ای دیامن  جارخا  هک  تسا  هنیس  ياهداومب  نوزوم  دزاس  ردب  لاهسا  زا  یناسآب  دوب  شش  رد  ردص و  هنیس و  رد  هک  قیـض  ياهداوم  لهـسم 
قفاوم تسا  نیدابارق  رد  هخـسن  هک  تسا  هنیـس  داوم  روآحـتفت  خوبطم  اـی  هدیـشوج  ینعی  لازیب  تنمزگ  دـنریگ ص  لاهـسا  ناونع  نیدـب 

زا راثآ  عبر  هدرک  فاص  هچراپ  دنناشوجب و  هتخیمآ  روکذم  خوبطم  رد  هتسب  هچراپ  رد  مدنگ  لهچ  نزوب  نوقیراغ  صرق  هتفرگ و  هخـسن 
ببسب لاعس  قیـض و  هک  رگید  هنیـس  داوم  ندومن  هیقنت  رد  تسا  رثالا  بیجع  اود  نیا  هک  دنزاس  لاهـسا  دنروخب و  حبـص  تقو  خوبطم  وا 

هلوت ود  یقنم  زیوـم  مرد  تشه  اـفوز  هناد  هدزاود  ریجنا  هناد  هدزناـپ  ناتـسپس  هناد  هد  باـنع  نآ  جـالع  دـشاب  هدوـب  شـش  رد  هنیـس  داوـم 
سوسلا لصا  نوسینا  ناشوایسرپ 
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25 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
حابــص هدـیناسیخ  بـشب  هدرک  یلگ  فرظ  رد  بآ  لـطر  ود  رد  ار  هـمه  مرد  کـی  مادــکره  زا  هـشفنب  لـگ  نارفعز و  یمطخ و  هـشیر 

هدرک جوزمم  دیفس  رکـش  لطر  مین  دنزاس  فاص  هچراپ  دنلام و  تسد  زا  هدروآورف  شتآ  زا  دنام  یقاب  بآ  لطر  کی  هاگره  دنناشوجب 
تقو ردق  نومه  حبـص و  تقو  مرگ  بآ  هب  هلوت  ود  وا  تبرـش  دنرب  راکب  دنراد و  هاگن  هدرک  هشیـش  رد  دیآ  قوعل  ماوقب  هک  ات  دنناشوجب 

دنناروخب رصع 

[ ندب يرغال  هجلاعم  ]

هدومن مرگ  ریش  همه  لطر  کی  مدنگ  نان  راثآ  تسیب  فاص  بآ  راثآ و  هد  زب  ریـش  تسا  ناونع  نیدب  وا  جالع  ندب  يرغال  ینعی  هیپورثا 
زور هدزناپ  دننک  لمع  نومه  زور  ره  دـنناشن و  نزبآ  نیرد  دـشاب  رغال  هک  لفط  ای  نالک  رامیب  دـنلامب  تسد  زا  ریـش  بآ و  نا  رد  نان  و 

ینعی بآ  نم  کی  رد  هک  هدرک  فاص  كاپ و  نایکام  کی  دوب  دادعتـساان  رامیب  هکنآ  اـی  دـسرن  مهب  نزبآ  يارب  زا  زب  ریـش  ردـقنیا  رگا 
ار رامیب  دشاب  مرگ  ریش  بآ  دنزادناب و  هارک  رد  ای  گید  رد  ار  بآ  دنلامب و  تسد  زا  نا  رد  نان  لطر  کی  دنناشوجب و  دشاب  راثآ  لهچ 
اب اما  دروآ  بیطرت  دنادرگ و  هبرف  دزاس و  لئاز  دوز  قد  يامح  زا  يرغال  رثکا  تسا و  رثالا  عیرس  دراد  دئاوف  رایسب  نزبآ  نیا  هک  دنناشنب 

هرطق لهچ  موم  نغور  هلوت  ود  مادکره  زا  هتخادگ  نایکام  هیپ  دـنمان و  هکـسم  هک  واگ  هدـبز  رگا  زور  لهچ  ات  دـنزاس  زور  ره  وا  هدـعاق 
هتـسپ و نغور  ماداب و  نغور  ودک و  مخت  نغور  رفولین و  لگ  هشفنب  نغور  رگا  دنزاس و  ندب  رد  نیهدت  بش  ره  رد  هدرک  اجکی  ار  همه 

دوز بش  ماعط  ندروخ  زا  شیپ  رصع  تقو  روط  نومه  دنزاس و  اجکی  همه  مرد  ود  مادکره  دنمان  هزوغلچ  يدنهب  هک  ربونص  هبح  نغور 
ناونع نیدب  دنروخب  قد  یمح  يارب  زا  هک  دوب  رورـض  رگا  دورب و  دشاب  هتـشاد  مه  قد  یمح  دروآ و  دوز  ندب  رد  بیطرت  ددرگ و  هبرف 

رـشقم و نالک  رم و  مخت  مرد  راهچ  رـشقم  هفرخ  مخت  دـنیاسب  بالگ  زا  مرد  ود  ناـجرم  مرد  راـهچ  دـیراورم  دـنروخب ص  هداد  بیطرت 
زا مرد  کی  دنزاس و  صرق  انوطق  رذب  باعلب  هتخیب  هتفوک و  مرد  ود  مادکره  زا  نابزواگ  لگ  هتساشن و  یبرع و  غمـص  اریتک و  ریـشابط و 

دنناروخب درس  بآ  هب  ای  هفرخ  مخت  هریشب  صرق  نا 
26 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

دیدپ یگمیـسارس  ببـس  وزا  هک  تسا  هدعم  رد  هک  شرت  ياهداوم  ینعی  وکماتـسا  مود  زا  دنناروخب  عرقلا  ءام  هب  روفاک  صرق  مرد  مین  ات 
هک سفرک  مخت  رگید  دـنیامن  لمع  زور  دـنچ  دـنروخب و  مرگ  بآ  زا  ملـسم  درگ  لـفلف  هنادـجنپ  تسا ص  ناونع  نیدـب  وا  جـالع  دـیآ 

گنـس مرد  ود  مادکره  زا  هدرورپ  ناطرـس  مشچ  دیراورم و  ناجرم و  رگید  دنروخب  حبـص  تقو  رتاف  بآ  هب  وا  مرد  مین  دنمانیم  دومجا 
رتاف بآ  هب  وا  تبرـش  مدـنگ  ود  تسیب و  نزوب  دـنزاس  صرق  هتخادـنا  اریتک  باـعل  يردـقب  دـنیاسب و  بـالگ  رد  ار  همه  مرد  راـچ  مشی 

دنزاس لامعتسا  زور  دنچ  دنروخب 

[ هلقتنم ياهضارما  رد  ]

ضارما بحاصب  ندـید  دوروب  هک  تسا  ضارما  رایـسب  هلقتنم  ياـهضارما  رد  نتـشاد  عوقو  زا  تسا  تراـشا  ینعی  همر  یپهمیپ  هیپردوا 
هیئابو و هلقتنم و  ضارما  رگد  هکنآ  ای  دورب  یسک  سفن  قیض  لس و  قد و  بحاص  کیدزن  هچنانچ  دوشیم و  لقتنم  ضارما  رگید  سکب 

دعب دومن  دیاب  فقوت  یتعاس  درک و  دیاب  او  ار  هزاورد  دشابیم  رامیب  هک  ار  هناخ  نآ  دیابیم  لوا  دورب  هک  دوب  رورـض  وا  شیپ  رگا  هیّمس 
دـشاب کچوک  شاهزاورد  دروخ و  گنت و  دـشابیم  هک  هناخ  رد  رامیب  نیا  نیا  دـضب  دورب  دراد  وا  شیپ  نتفر  تجاح  هک  یناـسک  نا  زا 

نآ هک  اریز  دوش  لقتنم  وا  رب  دیایب  یـسک  رگا  دنیبیم  هار  تسا  رامیب  رب  هک  ضارما  هک  تفر  دیابن  زگره  ياج  نیرد  هک  درک  دیاب  رذـح 
رد یـسک  رگا  ریدقت  رب  دشابیم و  دوجوم  گنت  ياهناخ  رد  هدش  سبح  دربب  ضارما  تنوفع  هک  دسریمن  اجنآ  واب  تسا  گنت  هک  هناخ 
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دوش لقتنم  ندب  رد  ضارما  تنوفع  هک  تسا  تیاغ  نظ  ینعی  دروخن  دـشونن و  يزیچ  دزاسن و  علب  فت  وا  روضح  دورب و  رامیب  نآ  شیپ 
رود برق  زا  دورب  رامیب  نآ  شیپ  هک  یـصخش  تسا و  نیرد  تیریخ  دزاس و  رود  ـالا  دـیامنب  علب  حـنحنت  اـی  فت  راـمیب  نینچنیا  شیپ  و 

قد و تسا  نیا  هلقتنم  ضارما  صوصخلا  یلع  دنرادب  هیمـس  هیئابو و  هلقتنم  ضارما  عیمجب  هتـشررس  نیا  دـسرن  وا  نهد  راخب  هک  دنیـشنب 
دنزیرگب دنزاس و  بانتجا  اهنیزا  لاثما  قهب و  ماذج و  سفن و  قیض  کشتآ و  عرص و  لس و 

[ زرپس مرو  زرپس و  درد  هجلاعم  ]

؟؟؟ نیتحل سراب 
دامر زرپس و  رامیب  لوب  تسا  ناونع  نیدب  وا  جالع  زرپس  درد  ینعی  هدید  سرود  سدنرک 

27 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
مرگ ریـش  دنیاسب و  تشم  کی  مادکره  بادس  رانـس و  جورداب  رگید  رارکتب  دـنزاس  دامـض  زرپس  رود  رد  مرگ  ریـش  هدرک  مهب  ار  ود  ره 
ریش دنیاسب  دنناشوجب و  باب  ار  همه  هلوت  کی  ریعش  درآ  ددع  ود  غرم  هضیب  يدیفس  تشم  ود  جندوپ  رگید  دنزاس  دامـض  زرپس  رب  هدرک 

زا دیفم  زین  جالع  نیمه  دنشرسب  الاب  هدرک  فوفـس  هایـس  لفلف  دامـض  نیا  رب  هک  دنیوگ  نابحاص  رثکا  دنزاس  دامـض  زرپس  عجو  رد  مرگ 
دامـض زرپس  عجو  رب  هدومن  رتاف  هدروآرب  شلدنـص  دنیاسب  مه  لیبجنز  يردق  زین  دـنیاسب و  هکرـس  زا  نزوگ  خاش  رگید  تشپ  درد  يارب 

بآ هب  مرد  کی  ارقیف  جرایا  تسا ص  ناونع  نیدب  وا  جالع  دـشاب  هتـشاد  زرپس  هدـس  ای  زرپس  تبالـص  ینعی  ردـلیبوارود ) ساپ   ) دـنزاس
ریـشواج اهبح  دنروآ ص  لامعتـسا  اهبح  نیا  هیقنت  زا  دعب  دـنزاس و  لاهـسا  دـننک و  لامعتـسا  زور  هس  ات  روتـسد  نومهب  دـنروخب و  مرگ 

مرد کی  مادـکره  زا  ربص  دـیدحلا و  ثبخ  دزرایم و  لوبمالـسا  ياـهردانب  رد  هک  تسا  بنع  حـلم  رتراـتسم و  مرک  هتخادـگ  هکرـسب 
رگید دنزاس  لامعتـسا  زور  دنچ  مرگ  بآ  هب  دنروخب  اهبح  نا  زا  مرد  مین  دنزاس  اهبح  دـنیاسب و  کیراب  ار  همه  مرد  مین  لوسغم  دروجال 
دزاس رود  لوب  نا  زا  دعب  زور  هن  ات  حبـص  تقو  راهن  دنک  لوب  سمرت  رد  ینعی  دشاشب  ورد  زرپس  رامیب  هدرک  یفرظ  رد  هناد  تسیب  سمرت 

نازیوآ دـسرب  دود  هک  ییاج  رونت  کیدزن  ای  هناخیچرواب  رد  هک  تسا  شتآ  ترارح  هک  ییاـج  دـنزودب و  نامـسیر  رد  ار  سمرت  هناد  و 
دوش لئاز  زرپس  تبالـص  زرپس و  مرد  ودب  ای  تصرف  زین  روکذم  ضارما  زا  روکذم  رامیب  دـنوش و  کشخ  سمرت  هناد  هکیتقو  ات  دـنزاس 
هناد تسیب  هایـس  دوخن  هلوت و  هس  دنت  بارـش  دروخب و  اود  نیا  رامیب  هیزاغول  جرایا  ای  دشاب  ارقیف  جرایا  هک  لهـسم  ندروخ  زا  دعب  رگید 

تعاس کی  اود  ندروخ  زا  دعب  دنزاس  لامعتـسا  هیودا  نیا  زور  لهچ  ات  راهن  حبـص  تقو  دنروخب  هتخیمآ  بارـشب  هدرک  فوفـس  کیراب 
وا رس  رب  دنرادب و  ینیچ  ای  یلگ و  فرظ  رد  هناد  کی  کشخ  ریجنا  رگید  دزاسیم  دایز  هیودا  ظوفن  تاکرح  زا  دننک  تانکـس  تاکرح 

دنامب بش  کی  هک  دنزیرب  دنت  هکرس  مرد  ود 
28 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

رجح خیب  هک  يروهال  کمن  هلوت  کی  دنت  هکرس  رگید  دننک  لمع  زور  دنچ  دنشونب  هکرـس  شیالاب  دنروخب و  شریجنا  راهن  تقو  حبص 
ناکی هیودا  نیا  ندروخ  دـعب  اما  دـنروخب  زور  دـنچ  دـنزاسب و  روتـسدب  دـنروخب و  هتخیمآ  هکرـس  رد  هدـیئاس  کیراب  مرد  مین  دـنمانیم 
تسا دیفم  رایسب  دیاین  قرع  رگا  انایحا  دنزاس و  كاپ  لامور  زا  دیآ  قرع  هک  هاگره  دنباوخب  هدیناشوپ  ار  دوخ  نا  زا  دعب  دندرگب  تعاس 

هلوت تشه  دنت و  بارـش  لطر  مین  بوکوج  هلوت  تشه  دـنمان  هورم  يدـنهب  هک  زبس  نیتنـسفا  گرب  خـیب و  زرپس  تبالـص  يارب  زا  دامض 
دنام یقاب  نغور  دور و  لیلحتب  بارش  تبوطر  هک  هاگره  دنناشوجب  هدومن  اجکی  هدرک و  هشیـش  رد  هدومن  بوکوج  همه  ربک  خیب  نغور 
دامض دیفم  زین  زور و  دنچ  دنزاس  دامـض  زرپس  رب  مرگ  ریـش  هتفرگ  نغور  نا  زا  يردق  دنراد و  هاگن  هدرک  هشیـش  رد  هدرک  فاص  هچراپ 
دنراد لامعتسا  زور  دنچ  دنزاس  دامض  هدرک  اجکی  همه  نزولا  يواسم  دنت  بارش  ربک  خیب  نغور  تشم  ود  زبس  يوکابنت  زرپس  رب  ندومن 

ود ربک  خیب  تسوپ  هلوت  شش  لسعلا  ءام  رگید  زور  دنچ  دنزاس  دامض  زرپس  رب  هتخادگ  هکرـس  زا  ریـشواج  دنزاس  دامـض  ناونع  نیدب  ای 
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کی غرم  هضیب  درگوگ و  مرک و  گرب  دشابن و  روخهناد  هک  واگ  نیگرـس  رگید  زور  دنچ  دنـشونب  هدرک  فاص  هچراپ  دـنناشوجب و  مرد 
نیا دشاب  هتشاد  زرپس  تبالـص  رایـسب  هک  رگید  دنزاس  دامـض  زرپس  رب  مرگ  ریـش  دنیاسب و  ار  همه  مرد  ود  مادکره  ریمک  نغور  رد  ددع 

رازوا زا  هک  یتفاثک  دـنزاسیم و  زیت  دـنمان  ناـسن  هک  ناسگنـس  رد  ینهآ  رازوا  هک  دـشاب  ناوآ  نارگ  لقیـص  گـیر  دـنزاس ص  ریبدـت 
بآ دـندنب و  زرپـس  رب  هدرک  مرگ  ریـش  ورب  دـنروایب و  دـنهاوخب  هک  ردـقنآ  گـیر  نآ  سپ  تسا  نارگ  لقیـص  گـیر  نیمه  دـیآیمرب 

زا لسع  هروجنا و  گرب  بآ  دـنزاس  ناونع  نیدـب  اـی  دـنزادنایم  بآ  رد  نهآ  هک  تسنآ  نارگنهآ  بآ  دـنناروخب  هلوت  راـهچ  نارگنهآ 
هدـس ندوشک  يارب  زا  رگید  دـنروخب  باوخ  تقوب  اود  نیا  مدـنگ  ود  تسیب و  نزوب  دریگ  بر  ماوق  هک  اـت  دـنناشوجب  هلوت  ود  مادـکره 

سانور نایداب و  خیب  سفرک و  خیب  سفرک و  مخت  زرپس ص 
29 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

فاص هچراپ  دـنامب  لـطرکی  هک  دـنناشوجب  بآ  لـطر  هس  رد  ار  همه  مرد  راـهچ  یمطخ  هشیر  مرد  راـهچ  حیافـسب  مرد  تشه  مادـکره 
يارب زا  دنروخب و  مرگ  بآ  هب  هلوت  هس  دیآ  تبرـش  ماوقب  هک  دنناشوجب  زاب  هدومن  هفاضا  لسع  هلوت  راهچ  دیفـس و  رکـش  لطر  مین  هدرک 
دامـض زرپس  رب  نا  زا  دعب  دنرادب  زورجـنپ  ات  هتخیمآ  دـنت  هکرـس  هتفرگ و  هزات  دـشابن  روخهناد  هک  واگ  نیگرـس  تسا ص  دامـض  نومه 

مادکره زا  هدرک  فوفس  کیراب  ضیبا  دوسا و  قبرخ  هلوت  کی  مادکره  زا  ماداب  نغور  هتخادگ  هکرسب  ریـشواج  رگید ص  ریبدت  دنزاس 
یمطخ و هشیر  مهرم  مرد  راهچ  هتخادگ  هکرـسب  ریـشواج  رگید ) ریبدت   ) دنیامن زرپس  رب  دامـض  دنیاسب و  دنزاس و  اجکی  ار  همه  مرد  ود 

هیپ مرد  مین  کی و  هشفنب  خـیب  نغور  ای  اسریا  نغور  مرد  مین  کی و  مادـکره  زا  قشا  لقم و  مرد  راهچ  مادـکره  زا  کلملا  لیلکا  مهرم 
هدروآورف شتآ  زا  دنامب  بآ  لطر  عبر  هک  هاگره  دـنناشوجب  بآ  لطر  ودـب  هدرک  بوکوج  ار  همه  مرد  هس  مادـکره  زا  نایکام  هیپ  زاق 

همه مرد  تشه  مادکره  زا  جنیتار  نیبتنرت و  دنزیمایب و  هدرک  هیالـص  تایودا  هلمج  وا  باعل  رد  دنزاس و  فاص  هچراپ  دنلامب و  تسد  زا 
هتفرگ هزات  دنفسوگ  مرچ  رگید ) ریبدت   ) دنناپـسچب زرپس  رب  هدومن  طسبنم  مرچ  هچراپ  رد  مهرم  نیزا  يردق  دنزاس و  مهرم  دنزادگب و  ار 
تـسد زا  هدروآورف  شتآ  زا  دیابن  مک  نا  رد  شتآ  دزادگب و  مرچ  هک  ات  دنناشوجب  هدرک  فرظ  رد  هتخادـنا  رایـسب  بآ  دنـشارت  کیراب 

خلت ماداب  نغور  ربک و  نغور  هلوت  هس  یلصنع  هکرـس  هلوت  شـش  زبس  يوکابنت  گرب  با  هتفرگ و  وا  باعل  دنزاس و  فاص  هچراپ  هدیلام 
دوش بذج  وکابنت  بآ  بارش و  تبوطر  هک  ات  دنناشوجب  هتخادنا  مرچ  باعل  رد  هیودا  همه  نیا  هلوت  شش  بارش  هلوت  راهچ  مادک  ره  زا 
مرد راهچ  مادکره  زا  ربک  خیب  تسوپ  دنمان و  واهج  يدنهب  هک  زگ  تابن  تسوپ  هلوت  شـش  هتخادگ  یلـصنع  هکرـسب  ریـشواج  نا  زا  دعب 

لیدعیب نآ  تبالـص  لیلحت  زرپس و  مرو  ندومن  مرن  وا  صاوخ  دـنزاس  مهرم  دـنزیمایب و  نا  رد  دـنزاس و  فوفـس  هدـیئاس  کیراب  ار  همه 
ردقنآ ماداب  نغور  موم و  هلوت و  هدزاود  هتخادگ  هکرسب  ریشواج  مرد  شش  نارکوش  رگید  ریبدت  دنزاس  دامض  زرپس  رب  تسا و 

30 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
دنبسچب زرپس  رب  هدینابسچ  هچراپ  رب  هتفرگ  نا  زا  يردق  دش  دناوتیم  مهرم  نتخادگ  زا  هک 

[ زرپس تبالص  هجلاعم  ]

گرب دنزادرپ  وا  هجلاعمب  ناونع  نیدـب  دوب  داوم  تهجب  ای  دوب  حـیر  تهجب  هک  زرپس  تبالـص  ینعی  هرماب  ای  تالف  دزواکرپ  داجنیا  ساب 
مین کی و  ات  مرد  کی  وا  تبرش  دنزاس  فوفس  هتخیب  هتفوک  مرد  راهچ  مادکره  زا  ینیچراد  هدومن و  کشخ  هدروآ  هزات  ؤاهج  ینعی  زگ 

يواسم زا  نزو  مرد  عبر  ینیچراد  نزو  اما  زرپس  ضارما  يارب  زا  تسا  بیجع  هخـسن  نیا  دـنیوگ  ملعم  رثکا  دـنروخب و  مرگ  بآ  هب  مرد 
دعب رگید  ریبدت  ماهتشون  قباس  هک  روتسدب  تبرش  دنزاس و  فوفس  هتفوک  ینیچراد  مرد  کی  زگ و  گرب  مرد  راهچ  ضرغ  دنزاس  نزولا 

زین نیط  يردق  ناویح  زرپس  نیرد  هک  دنیوگ  ملعم  رثکا  دنزاس و  دامض  زرپس  رب  دنفـسوگ  ای  واگ  زرپس  زرپس  مرو  رد  زرپس  رامیب  هیقنت  زا 
دننک دامض  زرپس  رب  هتخادنا  ریق  لگ  دیامن  دامض  هزات  رامیب  زور  ره  دبای  تصرف  رامیب  ات  دنزاس  لامعتسا  دوش و  نسحتسم  دنزیمایب 
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[ نهد تنوفع  مفلا  ۀجلاعم  ]

تنردیف باب 
هدرک جوزمم  هیودا  همه  بارـش  لطر  کیب  بوکوج  مرد  شـش  مادـکره  زا  ناـبول  ینیچراد  رم و  نیرکنلا  وا  ریبدـت  نهد  تنوفع  ینعی 

سردوز اما  دنزاس  هرغرغ  دنریگ و  بآ  بارـش  ضوعب  دنرادن  بارـش  لامعتـسا  هک  یناسک  دنزاس  رغارغ  هدرک  فاص  هچراپ  دـنناشوجب 
زین دربب و  نهد  تنوفع  سفرک  مخت  ندومن  غضم  رگید  تسا  ریثاتلا  عیرـس  درادیم و  هدایز  ظوفن  بارـش  دوشیمن و  بآ  رد  جالع  نیا 
رگا هتفرگ  نزولا  يواـسم  تبـش  سفرک  مخت  نوسینا و  دراد و  رثا  نومه  ناـیداب  زین  دربیم و  نهد  تنوفع  جـنرت  تسوـپ  ندوـمن  غـضم 

نیدـب وا  بیکرت  تسا  ناسلب  صاوخ  لباقم  هک  نیرکنلا  نغور  صاوخ  ینعی  نیرکنلا  مساب  دزاس و ؟؟؟ لئاز  نهد  تنوفع  دـنیامن  غضم 
نهد دننک و  هشیـش  رد  هدرک  مهب  نغور  بآ  لطر  مین  رد  دنزاس  بوکوج  هلوت  هد  وا  گرب  زا  شدارم  هک  نیرکنلا  لگ  تسا ص  ناونع 
راکب دنزاس و  فاص  هچراپ  دنلامب و  تسد  زا  هدروآرب  نا  زا  دعب  دنزاس  نوفدم  زور  هدزناپ  ات  پسا  نیگرـس  رد  هدومن  دـنب  مکحم  هشیش 

اهقورع يوقم  غامد و  لد و  يوقم  وا  صاوخ  دنرب و 
31 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

دنرادب مشچ  رد  بیکرت  نیا  رگا  و 

]؟؟؟ مشچ هکل  هجلاعم  ]

نا زا  مشچ  نتـسش  دـنزادنا و  مشچ  رد  هرطق  دـنچ  هبترم  ود  زور  ره  دـنمانیم  مشچ  هلوهپ  يدـنهب  هّکک و  یـسرافب  هک  دنـشارتب  هدو  یپ 
دنهاوخب هک  ردقنآ  دلج  رهاظ  لامعتـسا  يارب  زا  دنروخب و  تسا  مرد  کی  ات  مرد  مین  وا  تبرـش  تسا  رـصب  تملظ  يارب  زا  دـیفم  هیودا 
ضارماب ابو و  دزاسیم  عنم  هک  دنیوگ  دنروخیم و  هدرک  جوزمم  بآ  رد  ای  ماعط  رد  اود  نا  زا  هرطق  تسیب  مدرم  رثکا  دنزاس و  لامعتسا 

نیدـب بیکرت  دزاس  حالـصا  وا  ياهـضارما  قورع و  يوقم  ناسلب  ینعی  نیدرن ) مسلاـب   ) دـنرادیم لامعتـسا  هینطنطـسق  ناـیلاها  رثکا  هنیس 
مرد کی  مادکره  زا  بادـس  نیطارخ  نغور  هاوخنان و  رطع  مدـنگ  ود  تسیب و  نزوب  ابرهک  رطع  مرد  ود  هیوبزوج  رطع  تسا ص  ناونع 

ارداـب عجو ؟؟؟ هدرک  اـجکی  ار  همه  مدـنگ  ود  تسیب و  نزوب  مادـکره  زا  رتسدـیبدنج  تسا  ناـسلب  مسق  هک  تسیپوـک  ناـسلب ؟؟؟ نغور 
دامـض يارب  زا  دیفم  رثکا  دروآ  لاحب  میدق  تلاح  زا  نغور  نیا  نیهدت  زا  دشاب  هدوب  گنت  اهقورع  ای  دشاب  هدـش  لئاز  هک  اهقورع  توقای 

ماد يرتهب و  اهدونه  زین ؟؟؟ دـنمان و  هدرم  هک  لوا  دـسرن  مهب  رگا  هزاـت  نیتنـسفا  رگید ص  مسق  ناـسلب  هاـب  توق  تلماـعم  رد  هک  لـیلحا 
نیا رگا  لیجران و  نغور  دشابن  رگا  هنهک و  نوتیز  نغور  هلوت  ود  مادکره  زا  راغلا  بح  نیرکنلا و  هولاس و  بادـس و  دـنمانیم و  يرتهب 

هدومن نایرب  هیودا  هک  ات  دنناشوجب  مرن  شتآب  هدرک  فرظ  رد  هتخادنا  نغور  رد  هدرک  بوکوج  هیودا  همه  دجنک  نغور  دنـسرن  مهب  مه 
هلوت راهچ  مادکره  زا  بیط  لبنـس  نغور  دـنمانیم و  نیطبلا  هک  دـشاب  فافـش  نیبتنرت  دـنزاس و  فاص  هچراپ  هدروآورف  شتآ  زا  دزوسن 
دیفم وا  صاوخ  دنراد  هاگن  هدرک  فرظ  رد  دنزادگب و  هدرک  اجکی  ار  همه  هلوت  هدزاود  موم  هلوت  راهچ  تسیب و  دنمانیم  لار  هک  جنیتار 

ای بطر  طلخ  ببـسب  هک  دشاب  عضوم  ره  رد  هک  یئاهدرد  يارب  زا  رمک  رب  زین  دنزاس و  دامـض  مکـش  رب  هدومن  مرگ  ریـش  جـنلوق  يارب  زا 
دنـشوپب و رادهبنپ  هچراپ  نیهدت  زا  دعب  دیامن  لئاز  ار  عجو  نآ  دوز  تسا  بیرغ  بیجع و  عضوم  نیرد  نآ  رتاف  نیهدت  دوب  حـیر  ببـسب 

دیفم زین  دزاس و  هدئاف  دوز  دنراد  مرگ  ار  عضوم  نآ 
32 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

رمک رد  ای  فان  ریز  ای  جرف  فارطا  عضوم  رد  نیهدـت  زا  دـشاب  محرلا  عجو  اـی  محرلا  تکرح  هاوخ  ناـنز  محر  ياـهیرامیب  ندومن  ءاـفطا 
زین دنزاس و  دامـض  نیغدص  ات  یناشیپ  زا  هیمغلب  عادص  يارب  زا  تسا و  مرک  طقـسم  مرگ  ریـش  نغور  نیزا  نیهدـت  زین  دـنزاس و  نیهدـت 
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تهجب هدعم و  درد  يارب  زا  دنیامن و  رتاف  نیهدت  نییثنا  لیلحا و  فارطا  ریز و  زا  گیر ؟؟؟ ندینازیر  هناثم و  گنـس  نتـسکش  يارب  دیفم 
نغور تسا  ناونع  نیدـب  وا  هخـسن  بکرم  تسا  ناسلب  نغور  مسق  ینعی  وکم  انـس  مسلاب   ) دـنزاس نیهدـت  مرگ  ریـش  مکـش  رب  وا  تیوقت 
هتخوس زبس  يایتوت  مرد  هدزناش  مادکره  زا  دنمانیم  یکمانـس  يدنهب  هک  یئالط  اشیـشقرام  ینمرا و  لگ  لطر  ود  دـجنک  نغور  ای  تیز 
هیودا همه  مرد  تشه  دنیوگیم  هسناوهد  يدـنهب  هک  دپـسچیم  هناخیچرواب  رد  هک  دود  تفاسک  مرد و  هدزاود  دـنمانیم  اهتوهت  هلین  هک 

هک دنزاس  نازیوآ  نغور  نایم  رد  هتـسب  نامـسیر  رد  دندنب و  طوبـضم  شنهد  دنزاس  رپ  هچراپ  هطیرخ  رد  هدـیئاس  کیراب  هتخیب  هتفوک و 
زا دزوسب  تسا  هطیرخ  رد  هک  هروکذم  تایودا  هک  ات  دنناشوجب  مرن  شتآب  نا  زا  دـعب  دـنراذگب  زورهنابـش  کی  دـسرن  فرظ  ریز  هطیرخ 

دـننک و هشیـش  رد  دـنزاس و  فاص  هچراپ  ار  نغور  دـنزاس و  رود  دنرـشفیب و  هدروآرب  ار  هطیرخ  دوش  درـس  هک  هاـگره  هدروآورف  شتآ 
دروآ مایتلا  دوز  دندنبهب  هتـشاد  ربارب  مخز  ياهبل  دنپـسچب و  ار  رطع  نیا  هزات  ياهتحارج  رب  رگا  وا  صاوخ  دنرادب  هتـسب  مکحم  شنهد 

تحارج رب  تحارج و  نوردـنا  هن  تحارج  فارطا  رب  اهنآ  دامـض  اـما  دروآ  ماـیتلا  دوز  دوب  بوچ  زا  هاوخ  گنـس  زا  ياـهتحارج  اذـهعم 
ای دشاب  مشچ  رب  دوخ  درد  مسق  عیمج  دزاس و  بذج  اههتـشر  نآ  دیآرب  تحارج  زا  هک  یبآ  نغور  شزیمآیب  دـنرادب  هچراپ  ياههتـشر 

صاوـخب دوز  مخز  دزوـسب و  هک  دـنزادنا  شتآ  رد  میود  زور  تسا  مخز  رب  هـک  اههتـشر  نآ  دـنزاس و  اـفطا  نـغور  نـیا  نیهدـت  زا  ریغ 
اهوک ای  هچراپ  ای  کیراب  دیدح  مخز  فارطا  نغور  نیا  نیهدت  زا  دبای و  مایتلا  دوز  هدوب  مخز  رب  هک  اهتـشر  نتخوس  تهجب  تیـصاخلاب 

دروآ و مایتلا  دشاب  رس  رب  هک  اهمخز  مسق  عیمج  دروآ و  نوریب  دوب  وا  هزیر  ای  هتـسکش  ناوختـسا  زا  ای  نهآ  زا  هاوخ  دشاب  برـس  زا  هاوخ 
دنلب ياج  زا  ای  نیمز و  رب  اپ  زا  نداتفا  برض 

33 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
عجو و دزادگب و  تسا  هتـسب  هک  نوخ  نآ  عضوم  نیرد  نیهدت  زا  دشاب  هتـشاد  عجو  ای  هدش  مرو  ای  اجنا  رد  دـشاب  هتـسب  نوخ  هتفای  هداتفا 

شتآ یگتخوس  رب  وا  نیهدت  دیامن و  لئاز  وا  عجو  دزاس و  رجفنم  دزادگب و  ای  دـهد  لیلحتب  هیئابو  هّیمـس و  اهلیمامد  دـیامن و  لئاز  مرو 
دزاس و لئاز  ریـساوب  درد  هاگطیاغ  رد  وا  نیهدـت  دروآ و  مایتلاب  دـیامن و  لئاز  اهمرو  دزاس و  رود  عجو  اروف  توراب  زا  اـی  مرگ و  بآ  زا 

نیا نیهدت  زا  دشاب  هک  یعـضوم  ره  رد  تعفنم  هنهک و  ياهتحارج  ردص و  نابرـض  دیامن  عفد  هنیـس  رب  وا  نیهدت  زین  دـیامن و  عفد  مرو 
هتخادنا غرم  هزوچ  هبروش  رد  دشاب  هرطق  هد  ینعی  هرطق  دنچ  زین  دنزاس و  دامـض  هدعم  رب  جنلوق  درد  يارب  زا  دـیفم  دروآ  مایتلا  دوز  هیودا 

دنزاس و دامض  دشاب  بولطم  اجره  نغور  نیا  هدعاق  تسا  مکش  مرک  طقسم  دنیامن  دامض  هدعم  رب  رگا  دیاشکب  دوز  جنلوق  درد  دناشونب 
دنیامن نیهدت  مخز  فارطا  الا  دنزاسن و  تسین و  زئاج  وا  يالط  مخز  نوردنا 

[ يوم ندینایور  هجلاعم  ]

تـسا لومعم  هک  عضوم  ره  يوم  ندینایور  ای  رـس  يوم  ندینایور  ای  دوب  رتمک  ای  دشابن  رگا  شیر  يوم  ندـینایور  ینعی  ریـسبانارب  بر  ای 
يوق زور  داتـشه  بش  تقوب  حبـص و  تقوب  دـشاب  بولطم  وم  ندـینایور  دـشاب  هک  یعـضوم  ره  رد  ناسنا  هدرگ  هیپ  زا  دـنزاس  دامک  ص 
داتسا رارسا  زا  هخسن  نیا  رذعتم و  لکشم و  ندیسر  مهب  ریثاتلا  عیرس  تسدربز و  نیزا  هخسن  ابطا  نف  رد  هک  اهیوم  ندینایور  تسا  لمعلا 
یتوم ناسنا  زا  هیپ  اما  تسا  هدـش  هدرک  رهاظ  هتـشادگ  هّللا  قلخ  رب  ناسحا  نآربانب  تسا  مه  نم  رارـسا  هچنانچ  تسا  برقا  ییحی  هک  اـم 
هتـشک هک  ینامدرم  گنج  رد  ای  نادزد  لاثما  دشاب  هتـشک  اتتغب  هک  یناسک  هیپ  الا  درادن و  دـئاوف  چـیه  دـیآیمن و  راکب  وا  هیپ  هک  دـشابن 

دنرادهاگن هشیش  رد  دنزادگب و  شتآ  رد  ار  هیپ  نآ  تسا  لیدعیب  وم  ندینایور  باب  رد  تسا  ریثاتلا  عیرس  اهنیا  هدرگ  هیپ  دنوشیم 
34 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

شوم و نیگرس  هلوت  ود  لگ  نغور  دنزاس ص  نیهدت  هیودا  نیا  يوم  ندیشارت  زا  دعب  يوم  ندینایور  رگید  ریبدت  دنرب  راکب  دوخ  تقوب 
وم ندینایور  زا  دارم  هک  ییاج  دنزاس و  هیالـص  دنزیمایب و  روکذم  نغور  رد  مرد  ود  مادکره  زا  دـنزاس  دامر  دـنزوسب و  لسع  زا  سگم 
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رامح رپ  مدرم  فراعتم  کشخ  تسا  یتسوپ  مسق  راـمح  ياـپ  رد  ص  رگید ) هخـسن  - ) دـنزاس لامعتـسا  زور  دـنچ  دـنزاس  دامـض  دـشاب 
رهب دـنرادب و  هدرک  فاص  هچراپ  دزوسن  هک  هدومن  نایرب  دـجنک  نغور  رد  هتفرگرب  رامح  زا  سپ  دراد  مه  پسا  ياـپ  رد  هکلب  دـنمانیم 

زا نیهدت  دشاب  وم  ندینایور  زا  ضرغ  هک  یعـضوم  رد  ندومن  دامـض  زین  دـنزاس و  دامـض  دـشاب  وم  ندـینایور  هک  ییاج  نیهدـت  تعاس 
دنزاس ترواجم  دنایوریم  اهیوم  زور  دصود  هصرعب  غرم  هضیب  نغور  زا  ندومن  نیهدت  زین  زور  دون  ای  داتشه  ات  دنزاس  ماداب  نغور 

[ جنلوق درد  هجلاعم  ]

هدروآرب وا  هنیـس  ياهرپ  هک  زاق  ددـع  کی  زا ص  جالع  دوب  اعما  رقارق  دـشاب  هتـشاد  جـنلوق  درد  هک  مکـش  ینعی  کلوک  نیتیک  کیراب 
دوش و زاقب  لقتنم  جنلوق  عجو  ۀیـصاخلاب  توق  هب  تعاس  ود  هصرعب  دندنبهب  جنلوق  بحاص  مکـش  رد  ینعی  هدعم  رد  هدـنز  دـنزاس و  رود 

مه پساب  لمع  نیا  رگا  زاق و  ترارح  تهجب  نولوق  ياعما  رارداب  نآ ؟؟؟ دوز  دشاب  حـیر  جـنلوق  رگا  صوصخلا  یلع  دـبای  تاجن  رامیب 
نومه یتعاس و  ات  دنزاس  کلد  پسا  مکش  رب  هدروآرب  ار  زاق  نآ  سپ  دنمانیم  يرکرک  يدنه  حالطصاب  هک  دشاب  هتشاد  مکش  درد  هک 

هدرک بوکوج  تشم  کی  جورداب  رگید  جالع  دبای  تصرف  پسا  دوشیم و  زاقب  لقتنم  پسا  يرکرک  هک  دندنبهب  مکـش  رب  ار  هدنز  زاق 
کی زبس  يوکابنت  گرب  رگید  دیامن  عفد  ار  مکـش  درد  دنزاس  دامـض  مکـش  رد  دنناشوجب  نارفعز  يردقب  ناردام  يوب  نغور  هلوت  ودـب 

دنناشوجب ار  همه  هلوت  شش  دجنک  نغور  ای  تیز  نغور  تشم 
35 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

نا زا  مرد  کی  دنزاس  دامـض  دنبوکب و  ناردام  يوب  لحک  رگید  دیامن  افطا  ار  درد  دـنزاس  دامـض  تسا  درد  هک  مکـش  رد  نغور  نیا  و 
يوب نغور  تبـش و  مخت  نغور  رگید  دنزاس  لامعتـسا  زور  دـنچ  دزاس  مکـش  درد  يافطا  هک  دـنروخب  مرگ  ریـش  غرم  هبروش  زا  فوفس 
فاص هچراپ  دزوسن  هک  دـنناشوجب  ار  همه  هدرک  فوفـس  کیراب  هلوت  راهچ  دـنمان  نوکم  هک  هایـس  هریز  هلوت  شـش  مادـکره  زا  ناردام 

مرگ ریـش  دـنیاسب و  کیراب  بآ  هلوت  کیب  هاوخنان  هناد  هد  کشخ  ریجنا  رگید  دـیامن  مکـش  درد  يافطا  دـنزاس  نیهدـت  مکـش  رب  هدرک 
دیامن درد  يافطا  دوز  دنیامن  دامض  تسد  رد  هک  مکش  رب  هدرک 

[ هلماح ءاسن  مکش  هجلاعم  ]

مرد کی  مادـکره  زا  سرالـس  هاوخنان  تسا  ناونع  نیدـب  وا  جالع  دوب  درد  وا  مکـش  رد  رگا  هلماح  ءاسن  مکـش  ینعی  رجم  يو  کـیراب 
جنران زا  دوش  هتخپ  هک  دـنرادب  مرگ  دامر  رد  دـنزاس و  رپ  هدرک  كاواک  ار  جـنران  کی  دـنیاسب و  ار  همه  هلوت  کـی  نارداـم  يوب  نغور 

دوش لئاز  تسا  حیر  ببسب  هک  مکش  درد  دنام و  مئاق  نز  مکش  نینچ  دنزاس  دامـض  مکـش  رب  دنیاسب و  جنران  نآ  زغم  عم  هدروآرب  هیودا 
هچراپ هک  هاگره  دنرادب  مکـش  رب  هدرک  رت  نا  زا  هچراپ  دـنزپب و  زب  ریـش  راثآ  عبر  رد  تشم  کی  مادـکره  ناردام  يوب  ریعـش  درآ  رگید 

دزاس هدعم  درد  يافطا  دوشن و  نینج  هب  تکرح  دنرادب  هدرک  رت  زاب  دوش  کشخ  فاص 

[ دشاب ضبق  هک  مکش  رد  ]

تسناونع نیدب  وا  جالع  نانز  ثمط  ندومن  عوطقم  ببسب  ای  حیر  ببـسب  دشاب  هدش  تخـس  ای  دشاب  ضبق  هک  مکـش  رد  داجنا و  کیراب 
هک دـنناشوجب  دـشاب  دـجنک  نغور  هلوت  تشه  ینعی  واپ  مین  هب  دـنزاس و  بوکوج  هلوت  ود  نزولا  يواسم  ود  ره  رتعـص  نیتنـسفا و  گرب 
هک ياهنانز  تهجب  رگید  دنزاس  لامعتـسا  زور  دـنچ  بشب  حبـص و  تقو  دـنزاس و  دامـض  مکـش  رب  شنغور  هدروآورف  شتآ  زا  دزوسب 

ناردام يوب  نغور  اهنآ  جالع  دیآ  دیدپ  تدشب  مکش  درد  نآ  ثمط  ندمآ  زا  شیپ 
40 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
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کـشیب درک  دـیاب  هبترم  شـش  زور  کـیب  نیا  سپ  دـنزادنا  مشچ  رد  نزولا  يواـسم  هدرک  هیالـص  کـیراب  دـنمان  همرـس  هک  لـحک   ؟؟؟
اهغاد دوش و  ربارب  ریبدت  نیزا  دنامب  يور  رد  هک  اهغاد  دنلب و  تسپ و  ياهکاواک  کچیچ  ندش  کشخ  زا  دعب  ینعی  سبوک  نوشیویک 
ندـب رد  يور و  رد  دـنزاس  نیهدـت  دـنمانیم  نیرکنلا  يو  مساب  ینایرـسب  هک  نیرکنلا  رطع  اـب  نیرکنلا  نغور  دریگ ص  تهاـجو  دـنامن 

يور رد  ریپ  نز  رگا  دریگ  تهاجو  هرـشب  دنامن و  يور  رب  غاد  چـیه  دـنوش و  ربارب  کچیچ  ياهکاواک  اهغاد و  دزاس و  کچیچ  بحاص 
تبوطر دنک و  هجنکـش  رد  هدروآرب  شتآ  زا  دوش  نایرب  مین  هک  هتخادنا  شتآ  رد  هتفرگ  هزات  دنفـسوگ  نخان  رگید  دیآ  رظنب  ناوج  هلام 

نغور ای  تیز  نغور  رگید  دـنزاس  نیهدـت  ینعی  دننابـسچب  ندـب  رد  ای  تسه  يور  رد  هک  کچیچ  ياـهكاواک  رب  دـیآرب  نخاـن  زا  هک 
مرد راهچ  دـنمان  هوجک  هک  فشک  رد  مرد  راهچ  دـنمان  یکمنوس  هک  یئالط  ياشیـشقرام  هلوت  هدزاود  شرت  نومیل  بآ  هلوت  هس  دـجنک 
بآ هب  نا  زا  دـعب  دـنلامب و  کچیچ  ياهغاد  اـهکاواک و  رب  اـی  يور  رب  يردـق  دـنیاسب و  دـنزاس و  اـجکی  ار  همه  مرد  راـهچ  ناـیکام  هیپ 
رـس زغم  رگید  دنیوشب  سمرت  هدناشوج  بآ  هب  نا  زا  دعب  دنزاس  لامعتـسا  زور  کی  تسیب و  ار  نیهدت  نیا  اما  دـنیوشب  سمرت  هدـناشوج 

لاـمیچروتیل ینایرـس  حالطـصاب  هک  تسه  نیداـبارق  رد  وا  هخـسن  رگید  دـنوش  ربارب  دـنلامب  کـچیچ  ياـهغاد  رب  هدومن  ناـیرب  بنرا 
دزاس رپ  کچیچ  ياـهکاواک  دزاـس و  رود  اـهغاد  دروآ و  تهاـجو  مه  يور  رب  وا  ندـیلام  تسا  هزاـغ  مسق  نارتخد  ریـش  ینعی  دـنمانیم 

مادکره زا  درمز  دیراورم  دیآ ص  حالصا  جالع  نیزا  دوب  رگا  کچیچ  بحاص  مشچ  رد  هلوهپ  ای  رصب  تملظ  ینعی  زیربت  اگنـس  کشیب 
ار هشیـش  دـنزادنا  مشچ  رد  هاگره  دـننک و  هشیـش  رد  دـنیاسب و  ار  همه  هلوت  شـش  بـالگ  مدـنگ  بح  ود  نزوب  روفاـک  مدـنگ  هد  نزوب 

هرطق دنچ  دنهد و  تکرح 
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املا لوزن  يارب  دیفم  زین  دننک و  مشچ  رد 

[ لیلحا ةاصح  هجلاعم  ]

دامـض لیلحا  رد  هدیئاس  رتسدیبدنج  يردق  دنت  بارـش  زا  تسیریبدت  وا  باصعا  فعـض  تهجب  لیلحا و  جلاف  ینعی  واکنیلرپ  نوکـشیب  ء 
نزوب رتسدیبدنج  هرطق  شش  مادکره  هیوبزوج  لفنرق و  رطع  هسابسب و  رطع  مرد  کی  غرم  هضیب  نغور  رگید  مرگ  ریـش  زور  دنچ  دنزاس 
هضیب نغور  مرد  تسیب  دنفـسوگ  ریـش  مرد  راهچ  سگرن  زایپ  مرد  ود  جزیوم  رگید  دنزاس  دامـض  لیلحا  رد  دنزیمایب و  هدیئاس  مدنگ  ود 

هک ینعی  هردیب  نیتیک  نوکبشیپ  دنزاس  دامض  مرگ  ریش  لیلحا  رد  دوش و  دامـض  لثم  هک  دنیاسب  ار  همه  هرطق  هد  هیوبزوج  رطع  مرد  مین 
هک تسا  مرک  مسق  هک  دـیبیلیم  مرد  کی  ناطرـس  مشچ  مرد  ود  دوهیلا  رجح  مرد  ود  نیبتنرت  وا  ریبدـت  دوش  ثداـح  تاـصح  لـیلحا  رد 

زور ره  دنهد  شرامیب  هب  مدنگ  راهچ  دنیامن و  جوزمم  نیبتنرت  رد  هدیئاس  کیراب  ار  همه  مرد  مین  دنمان  هرهدک 

[ دنوشیم دلوتم  مرک  ندب  رد  اجرثکا  هجلاعم  ]

دیآیمرب و ینیب  هار  زا  مسق  ناکی  مکـش  ياهنیطارخ  هچنانچ  دنوشیم  دلوتم  اهمرک  ندب  رد  اج  رثکا  ینعی  برکوت  نویمرکیک  سحیب 
هک کیراب  رایسب  دنشابیم و  رتلیوط  هک  دنـشابیم  دلج  رد  مسق  ناکی  دیآرب و  نهد  زا  مسق  ناکی  دیآرب و  طیاغ  زا  نیطارخ  مسق  ناکی 

تـسیریبدت اهنآ  نتـشک  تهجب  دنـشابیم  دعقم  فارطا  اعما و  رد  هدعم و  رد  ماسقا  مسق  رگید  دنمانیم  وران  ناتـسودنه  حالطـصاب  رثکا 
رد رثـکا  دـنمانیم و  سیون  نیرک  ینایرـس  تغلب  هک  دوشیم  دـلوت  لاـفطا  تشپ  رد  هک  نیطارخ  مسق  نآ  نتـشک  ریبدـت  صوصخلا  یلع 

لافطا دننکیم و  رایـسب  شارخ  دناکیراب و  رایـسب  هک  ضرغ  دیآیمن  رظن  دنیب  مشچ  زا  یـسک  هک  هاگره  دـنریگیم  ياج  لافطا  تشپ 
صیخـشت و هدروآ و  هبرجت  نم  الا  دناهتفگن  باتک  چـیه  رد  اهنیا  صیخـشت  اهمرک و  نیا  ریبدـت  ملعم  چـیه  دـنوشیم و  رغال  زور  هب  زور 

اهنآ نتشک  تهجب  هخسن  هدیدرگ  رثآم  ریذپرثا و  ریبادت  عیمج  یهلا  لضفب  ماهدرک و  اهنآ  يوادت 
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هدیشارت کیراب  قرو  هکلب  دنزاس  دامـض  لفط  تشپ  رد  هدرک  حبذ  هزات  رتوبک  نوخ  دنکیم  شراخ  لفط  تشپ  رد  تسا و  ناونع  نیدب 

تشوگ و ندروخ  تین  هب  اهمرک  نیا  هک  دـنزاس  دامـض  نوخ  نآ  يـالاب  لاـفطا  تشپ  رد  دـنبوکب و  ار  رتوبک  هکنآ  اـی  رتوبک  تشوگ  زا 
شتـشوگ هدعب  دنوشیم  ندروخ  هجوتم  اهمرک  همه  تعاس  ود  هصرع  رد  دنوشیم و  دلج  ندـمآ  نوریب  هب  هجوتم  رتوبک  نوخ  ندیـشون 

محـش ربص  مرد  کی  مادکره  زا  لیوط  دنوارز  نیتنـسفا  تسا ص  مرک  طقـسم  هک  دنزاس  دامـض  نیا  تشوگ  نآ  يالاب  هکلب  هدومن  رود 
دامـض تشوگ  دامـض  نآ  يالاب  تشپ  رب  مرگ  ریـش  هدیئاس  هکرـسب  ای  هدیئاس و  بارـشب  ار  همه  مرد  ود  مادکره  تسوا  زغم  ینعی  لظنح 

هک ییاج  دیآیم  راکب  دنمانیم  وران  يدنه  حالطـصاب  هک  مرک  تهجب  هیودا  نیا  زین  دبای و  تاجن  لافطا  دریمب و  اهمرک  همه  هک  دنزاس 
هتخوس هدیفـس  مهرم  مزاسیم  ادیوه  دشابن  نآ  لثم  باتک  چیه  رد  هک  وران  يارب  ياود  بیجع  دـنزاس و  دامـض  دـشاب  هدـمآرب  وران  نآ 
هکماج هدیناپسچ  هچراپ  رد  تسا  نیدابارق  رد  وا  هخسن  هک  دنمانیم  جوباک  سالمیتا  زین  دنمانیم و  جوباک  تنوکنیا  ینایرـس  حالطـصاب 

هتـشر هک  دننابـسچب  ون  رـس  زا  هتخاس  رود  ار  مهرم  نیا  میود  زور  دننابـسچب و  مهرم  نیا  وا  رب  دشاب  هدمآرب  دـنمانیم  وران  هک  هتـشر  نآ 
سپ دروآرب  راکب  هدروآرب  هخـسن  هک  دوشن  رـسیم  ام  نیدابارق  رگا  دـنک  رثالا  دوقفم  زور  شـش  هصرع  هب  دزاـس و  میر  دزادـگ و  یعونب 
راهچ موم  هتخپ  ؤاپ  هس  دجنک  نغور  راثآ  عبر  هدیفـس  تسا ص  ناونع  نیدب  دـشاب  مهرم  نآ  تفـص  هک  دوشیم  هتفگ  مهرم  نآ  هخـسن 

هاگره يرهگ  راهچ  ات  دنناشوجب  مرن  شتآب  هدرک  ینهآ  ای  یـسم  فرظ  رد  دنزاس و  مهب  دـجنک  نغور  دـنیاسب و  کیراب  ار  هدیفـس  هلوت 
هدروآ دورف  شتآ  زا  دزادگب  موم  هک  هاگره  دنزادنا  موم  دریگ  هایس  رایسب  گنر  مهرم  هک 
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ندومن مرن  يارب  زا  تسا  بولطم  هک  ردقنآ  دجنک  نغور  رگید  دوش  تخس  مهرم  نیا  هک  هاگره  درب  راکب  درادهاگن و  هدرک  فرظ  رد 

يارب زا  رگید  دروآ  مایتلا  دوز  هنهک  ای  هزات  اهمخز  عیمج  هتشر  ندومن  لئاز  ياوس  ام  مهرم  نیا  صاوخ  دوش  مرن  هک  ات  دنزادگب  هتخادنا 
مایتلا دوز  روسان  رد  دنزادناب  وا  هزات  بآ  دشاب  روسان  رگا  مرک و  طقسم  دنزاس  دامض  ولآ  گرب  زا  رگا  تحارج  مخز و  ياهمرک  نتشک 
نتـشک رگید  تسا  مرک  طقـسم  دنزاس  دامـض  هدیئاس  ربص  وزج  ودـب  وزج  کی  نزولا  يواسم  برت  ریـس و  دـنزاس  ناونع  نیدـب  ای  دروآ 
دنزادنا شوگ  رد  هرطق  دنچ  برقع  نغور  اهمرک  عیمج  نتشک  تهجب  تسا  رثالا  بیجع  هیودا  دشاب  هتفر  شوگ  رد  هک  ماوه  ای  اهمرک و 

شوگ رد  هرطق  دـنچ  تسا  روطـسم  نیدابارق  رد  وا  هخـسن  هک  ویلوا  یقام  يذویلوا  رگید  حـیر  هدـس  ندوشک  نینط و  يارب  زا  دـیفم  زین  و 
نغور رد  دنمانیم  یناسارخ  نیاوجا  هک  جنیل  رذب ؟؟؟ هناد  دنچ  روکذم  نغور  رد  دنیوگ  ملعم  یـضعب  تسا و  مرک  طقـسم  هک  دـنناکچ 
دنیوگ ملعم  یـضعب  تسا و  هغلابمب  مرک  طقـسم  دـنزادنا  شوگ  رد  رتاف  هرطق  دـنچ  هدرک  فاص  هچراپ  دزوسن  هک  دـنزاس  مرگ  هتخادـنا 

رد ماوه  ای  ناولج  دـنریگ  شوگ  رد  اهنیا  دود  هتـشاذگ  شتآ  رد  هدرک  اجکی  موم  يردـق  جـنبلا و  رذـب  يردـق  رد  روکذـم  نغور  نومه 
ماداـب نغور  لاـثما  وـلآ  مخت  نغور  رگید  دور  ردـب  نوریب و  تفاـثک  شوـگ  زا  دریمب و  دـیآرب  هن  رگا  دـیآرب و  دوز  دـشاب  هـتفر  شوـگ 
شوگ رد  هرطق  دـنچ  مرگ  ریـش  دـنناشوجب و  هدرک  اجکی  همه  ربص  يردـقب  هزات  نیتنـسفا  بآ  هب  هزاـت  بادـس  بآ  يردـقب  دـیآیمرب و 

ای دریمب  شوگ  ياهمرک  دنزیرب  شوگ  رد  هدرک  رتاف  هدومن  جوزمم  دنت  هکرـسب  شوم  نیگرـس  رگید  دنریمب  دیآرب و  اهمرک  دوز  دـنزیرب 
کـشخ دنمانیم  روکذم  لونآ  يدنهب  هک  هیرا  دنکن  فوفـس  دشابیم  مکـش  رد  اهمرک  مسق  عیمج  نتـشک  يارب  زا  دیآ  نوریب  هدنز  دوز 

فوفس هتفوک  هدومن 
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دنروخب مرگ  باب  مدنگ  ود  تسیب و  نزوب  دنزاس و 

[ کشتآ هجلاعم  ]
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ای تسا  دـیفم  هیودا  نیا  کشتآ  نآ  يارب  سپ  دوشیم  هتفگ  زین  فاـک  فرح  رد  دـنمانیم  وکلاـحک  ینایرـسب  زین  کـشتآ و  ینعی  برب 
هدرک ناهوس  ار  بوچ  نآ  لطر  مین  دزرایم  لوبمالـسا  ياهردانب  رد  رثکا  دـیآیم  دـیدپ  گـنرف  زا  هک  تسا  بوچ  مسق  هک  كاـجاکو 

هیوبزوج مرد  مین  لفنرق  مرد  مین  ینیچراد  مرد  شش  هسابسب  هلوت  جنپ  انـس  هلوت  شـش  هدیـشارت  هچراپ  کیراب  یبرغم  هبـشع  تفرگ  دیاب 
بارـش نیزا  حبـص  تقو  واپ  مین  دـنناسیخب  زورنابـش  کی  دـنزادناب  اود  همه  دـنت  بارـشا  لطر  راهچ  رد  هدرک  بوکوج  ار  همه  مرد  مین 

هکـشخ و نیرب  اذغ  دبای و  افـش  کشتآ  زا  رامیب  دوز  هک  دروخب  کشتآ  بحاص  رـصع  تقو  ردـق  نومه  هدرک و  فاص  هچراپ  دنـشونب 
زا رگید  جالع  دـنروخب  نایم  رد  زور  ود  ای  زور  ناکی  دزاس  هدایز  لاهـسا  اود  نیا  رگا  زب  تشوگ  زا  هاوخ  دوب  غرم  هزوچ  زا  هاوخ  هبروش 

بح هس  نزوب  لظنح  محـش  صرق  دنناسیخب و  دنت  بارـش  هلوت  تشه  رد  مرد  کی  هدیـشارت  اهقرو  کیراب  یبرغم  هبـشع  کشتآ  يارب 
دروخب هدومن  رایط  هخسن  هداد  بیترت  روتسد  نومه  دزاس و  لاهسا  دروخب و  بارش  نیا  هدرک  فاص  هچراپ  حبص  دنزاس و  جوزمم  مدنگ 

يارب زا  رگید  دروـخب  هداد  ناـیم  رد  زور  ود  ناـکی  دزاـس  هداـیز  لاهـسا  هیودا  نیا  رگا  دـبای  تاـجن  ضارما  زا  راـمیب  زور  هدزاود  هد  اـت 
کشخ نان  نومیتفا و  ناجنروس و  جیافسب و  مرد  تشه  مادکره  زا  رانس  هدیـشارت و ؟؟؟ دراک  زا  کیراب  اههچراپ  یبرغم  هبـشع  کشتآ 
هتخادنا بآ  دیفـس  رکـش  لطر  کیب  دننک و  کیراب  دنبوکب و  ار  همه  مرد  مین  ود  هدرک و  نهوس  تناس  ولپ  مرد  راهچ  مادکره  زا  نایرب 

نا زا  هلوت  مین  زور  کی  دنزاس  نوجعم  دنزیمایب و  تایودا  فوفس  دشاب  مرگ  مین  هک  هاگره  هدروآ  دورف  شتآ  زا  دنروآ و  ماوقب  ار  رکش 
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بارش هلوت  ود  هقردبب  ینساک  ضوعب  دشاب  امرس  مایا  رگا  دنـشونب و  وا  رب  ینـساک  قرع  راثآ  عبر  دروخب و  زور  ره  کشتآ  رامیب  بکرم 
نآ زور  هد  ات  دزاـس  لامعتـسا  رورـض  ياـج  تسد و  ور و  نتـسش  مرگ  بآ  زا  دـشوپب و  رادهبنپ  هچراـپ  کـشتآ  راـمیب  دروخب و  اود  نآ 

دنزاس لامعتـسا  بآ  نیا  ندروخ  هام  کی  هصرع  ات  وا  دعب  دنراد  فوقوم  نوجعم  نآ  زور  هد  ندروخ  زا  دعب  دیامن  لامعتـسا  ار  نوجعم 
یئاج دنزاس و  فاص  هچراپ  دنام  یقاب  بآ  لطر  ود  دـنناشوجب  بآ  لطر  هس  رد  هدیـشارت  کیراب  اههچراپ  مرد  راهچ  یبرغم  هبـشع  ص 

رایـسب دروخ  بآ  نومه  دوش  هنـشت  هک  هاگره  رـصع و  تقو  ردق  نومه  دروخب و  بآ  ؤاپ  مین  حبـص  تقو  هاگره  دوش  درـس  هک  دـنرادب 
هدیـشوج بآ  نیمه  الا  دروخب  هداس  بآ  زور  هد  ات  زور  هن  نیرد  تسا  روکذـم  الاب  هک  کـشتآ  نوجعم  ندروخ  نمـض  رد  تسا  بوخ 

؟؟؟ یلوما دروخب 

[ وزاب درد  هجلاعم  ]

ریش هدرک  مهب  هشتآود  بارـش  يردقب  نزولا  يواسم  هابور  نغورب  نیطارخ  نغور  تسوا  جالع  دشاب  هتـشاد  درد  هک  يوزاب  ینعی  سارب 
دوش لیاز  دوز  اود  نیزا  دوب  مغلب  حیر و  داوم  زا  درد  نیا  اما  زور  دنچ  دنزاس  نیهدت  يوزاب  رد  مرگ 

[ هدش جک  يوزاب  هجلاعم  ]

شش ابرهک  مرد  شـش  تسا  لگوگ  هک  لقم  مرد  راچ  هتخادگ  هکرـس  زا  ریـشواج  وا  جالع  دشاب  هدش  جک  يوزاب  ینعی  دنچوکنا  سارب 
هکرـسب دشاب  نتخادگ  لباق  هک  هیودا  دـنزاس و  فوفـس  تسا  فوفـس  لباق  هک  تادرفم  مرد  راهچ  مادـکره  زا  ردـنک  یکطـصم و  مرد 

يوزاب رب  هتخاس  دامض  دنزادگب و  مرن  شتآب  هتخادنا  فرظ  رد  ار  همه  هلوت  ود  مادکره  زا  موم  نیبتنرت و  هدرک  اجکی  ار  همه  دنزادگب و 
رارکت نیهدتب  دیفم  وا  رب  نیهدـت  نیا  عضوم  رد  دـشاب  هتـشاد  درد  ای  دوب  جـک  ای  دـشاب و  گنل  مه  اپ  رگا  دـنزاس  نیهدـت  تسا  جـک  هک 

دنزاس

[ لیمامد هجلاعم  ]
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مسق هک  نولابول  سننوبب 
46 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

هتخادنا بآ  ار  همه  مرد  کی  نارفعز  هلوت  شش  دجنک  ای  تیز  نغور  هلوت  ود  مدنگ  درآ  وا  جالع  دوشیمن  هتخپ  رثکا  هک  تسا  لیمامد 
ناتک مخت  رگید  دروآ  یگتخپ  هب  دوش و  رجفنم  دوز  دنیامن  دامض  روکذم  لیمامد  رب  دوش  دامض  دور و  لیلحتب  تبوطر  هک  هاگره  دنزپب 

رب هدینابـسچ  هچراپ  رد  دـیآ  دامـض  ماوقب  هک  دـنناشوجب  هدـیئاس  کیراب  ار  اود  ود  ره  زب  ياعما  هبروش  رد  تشم  ود  هنهک  رینپ  تشم  ود 
لیمامد رب  ياوس  ام  هروکذـم و  لیمامد  تسا  دوبک  توقای  هک  ملین  نتـسب  رگید  دروآ  ماـیتلاب  هدـش  رجفنم  دوز  دـندنبهب  روکذـم  لـیمامد 
رجفنم زا  شیپ  دـنوش و  هیئابو  تسا و  مس  همه  وا  داوم  هک  دنابعـص  ياهلیمامد  هک  دـنمانیم  زارتنا  لیمامد  مسق  رگید  لکیئاک و  مساب 
یـسوک اهنآ  حالطـصاب  دنه  نابحاص  رثکا  دزاس و  كاله  ار  رامیب  هک  دشکیمن  زور  هس  هک  دشکیم  ار  رامیب  تیمـس  تدـح  زا  ندـش 

دـنزاس و رپ  هشیـش  رد  دود  هک  دزاس  لطاب  اهنآ  مس  یمـسقب  تسا  لـیمامد  نآ  مسلا  عفاد  ةوقلاـب  تیـصاخلاب و  دوبک  توقاـی  سپ  دـنمان 
رثا زا  روتـسد  نومه  دوـشیمن و  موـلعم  هتفرگ  هار  هارادـکب  دود ؟؟؟ هک  دـننک  رظن  هشیـش  رب  دـنرادهاگن و  یتعاـسب  دـنیامن و  او  شنهد 

هک وا  لیلد  سپ  دشاب  هتشادن  جالع  نیزا  قدص  دروآ  ضارتعا  یسک  رگا  دزاسیم  رـشتنم  اوه  زا  دشکیم  ار  تیمـس  نآ  دوبک  ای  توقای 
ساملا دشکیم  مسق  هچ  روتـسدب  ار و  هاک  دشکیم  مسق  هچ  ابرهک  زین  دـیدحب و  دـشکیم  رود  زا  مسق  هچ  دـنمان  سیطانقم  هک  ابرنهآ 
تایودا رثکا  دوخ  نوناق  رد  تسا  برقا  ییحی  ام  داتـسا  تسا  هداهن  اهنآب  هناـش  لـج  یلاـعت  وا  هک  تسا  تیـصاخلاب  توق  نیا  سپ  هاـکب 

زا رگید  دنمانیم  ابطا  هبختنم  نوناق  ناذاتسا  زا  نوناق  نآ  هک  دنیامن  بتک  نآ  ریـس  دنراد  قوش  هک  یناسک  هدروآ  روکذم  هب  تیـصاخلاب 
ود مرد و  هدزاود  ریبک  نویلخاد  ینعی  بکرم  نویلخاد  مهرم  تسا  نولاپوب  وا  حالطصا  تسا  روکذم  الاب  هک  لیمامد  یگتخپ  يارب 

47 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
مادکره زا  لدرخ  مدنگ و  درآ  ریمخ  ددع  تسیب  ریجنا  هناد  هلوت  راهچ  مادـکره  زا  دوش  هتخپ  هکنآ  ات  هدومن  نایرب  دامر  رد  ریـس  لصب و 

هک یمطخ  هشیر  مهرم  مرد  هس  مادکره  زا  هتخادگ  هکرـس  زا  ریـشواج  قشا  مرد  تسیب  مادکره  زا  یمطخ  هشیر  يزابخ  خـیب  مرد  راهچ 
شتآ رب  هدرک  اجکی  تاـیودا  عیمج  دـنریگ و  نآ  باـعل  دـنزپب و  ار  همه  مرد  هدزاود  دـنمانیم  یتلايد  تنوکنا ؟؟؟ ینایرـس  حالطـصاب 
دنزاس نیهدـت  زور  دـنچ  روکذـم  لیمامد  رب  قشا  نغور  ای  رطع  رگید  دـنیامن  دامـض  روکذـم  ياهلیمامد  رب  دوش و  مهرم  هک  دـنزادگب 

دزاس رجفنم  دوز  دروآ و  یگتخپ  هب  ور  دزاس و  مرن  ار  لیمامد 

[ لاهسا مسق  هجلاعم  ]

دشاب هکناهآ  زا  بآ  نآ  رگا  رایسب و  درس  بآ  زا  هاگطیاغ  نتسش  وا  جالع  دنمان  شچیپ  فراعتم  هک  تسا  لاهـسا  مسق  هک  مریث  اتلا  باب 
هک تسا  ریثاتلا  عیرـس  تسرثؤم و  رایـسب  امرـس  مایا  رد  اما  دزاس  تسدـبآ  وا  درـس  بآ  نا  زا  رامیب  تعاسب  تعاـس  تسا  ریذـپرثا  رایـسب 
هک فافـش  تیربک  رگید  ریبدـت  رتاوتم  دـنزاس  تسدـبآ  مرگ  ریـش  هکنام  بآ ؟؟؟ نومه  زا  دـشاب  امرـس  ماـیا  رگا  دزاـس  اـفطا  ار  شچیپ 

هتخادنا هکرـس  لطر  ود  هتـسب  هطیرخ  نهد  دننک و  هطیرخ  رد  دنزاس و  فوفـس  دنیاسب و  رایـسب  کیراب  هلوت  هد  دنمان  راسهلونآ  كدنگ 
دنزاس دامض  دعقم  ياج  رد  درگوگ  ياههطیرخ  زا  دنناشنب و  هدیـشوج  نیرد  ار  رامیب  هدرک  تشط  کی  رد  ار  هدیـشوج  نآ  دنناشوجب و 
دـشاب نیریـش  بآ  زا  ناطرـس  دنچ  هکنات  بآ  رد  همـشچ و  بآ  رد  رگید  دیامن  دـنب  شچیپ  دزاس و  مرو  شزوس و  يافطا  دوز  مرگ  ریش 
هنهرب ار  رامیب  یـسرک  رب  هتفرگورف  شتآ  زا  هدروآ  شوج  دنچ  دـشاب  هد  ای  ناطرـس  شـش  دـشاب و  لطر  ود  بآ  هک  دـنناشوجب  هتخادـنا 
رامیب دعقم  رب  راخب  نیا  تعاسب  تعاس  ینعی  رارکت  هب  دـنهد  رامیب  دـعقم  رد  اهنآ  راخب  هتـشاد  ناطرـس  هدـناشوج  یـسرک  ریز  هدـناشن و 

هدناشوج نیزا  دبای  تصرف  دوز  شچیپ  زا  رامیب  هک  دنهد 
48 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
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دنزاس دامض  رامیب  دعقم  رب  هدومن  رت  هچراپ 

[ باوخ رد  فوخ  سرت و  هجلاعم  ]

دناوتیم جالع  ددرگ و  هتخاب  اهنآ  ساوح  دنوش و  رادیب  هدش  همیسارس  اهنآ  دیآ و  رظن  نالفط  باوخ  رد  فوخ  سرت و  ینعی  دنبای  ددرت 
تسا دیفم  هیودا  نیا  ضارما  ود  رهب  عرص  زا  ای  سوباک  ضارما  زا  دش 

[ نایبص ما  ندومن  لیاز  نایبص و  ما  سوباک و  عرص و  عفاد  بیلص  دوع  نتشاد  ]

مدنگ راهچ  لهچ و  نزوب  مادکره  زا  هتخوس  نزوگ  خاش  هدیئاس و  بالگب  دیراورم  مرد  هدزاود  اسرا  خیب  قرع  ای  نسوس  لگ  قرع  ص 
نوسینا رگید ص  ریبدت  زور  دنچ  دنناروخب  مدنگ  ود  تسیب و  نزوب  هدیئاس  کیراب  ار  همه  مدـنگ  هدزاود  نزوب  روکذـم  سواط  نیگرس 

؟؟؟ ساوـسو سرت و  ندوـمن  لــئاز  رد  دراد  بـیجع  صاوـخ  دــنناباوخب  ار  لاــفطا  وا  رب  دنــشرسب و  لاــفطا  رتــسب  رب  هدرک  بوــکوج 
دـسرن و غامدـب  هک  دـیامن  تاراخب  عنم  دریگیم و  تیوقت  اهنآ  غامد  نادرفم  يوب  زا  یگهچب و  تنوفع  دزاسیم  لئاز  زین  ياـهلاهلافطا 

رطع رگید  دـنزاس  لامعتـسا  هیکت  ضوعب  ینعی  دـنرب  هلومعم  راکب  دـنزاس و  رپ  ناـیداب  نوسینا  زا  اـهچب  ياـههیکت  هک  دـنیوگ  ملعم  رثکا 
هکرـس رود  ضبن ؟؟؟ ياجب  ینیب و  رد  دنزاس  نیهدت  ار  لافطا  بش  تقوب  هدرک  اجکی  ار  همه  هرطق  جـنپ  نوسینا  رطع  مرد  کی  هیوبزوج 

خیب يردق  نیهدت  نیرد  ملعم  رثکا  دشخب و  توق  ار  لد  حور و  دوشیمن و  همیـسارس  دـسرتیمن و  هیودا  نیزا  كدوک  هک  دـنمان  یتپنک 
لئاز نایبصلا و  ما  سوباک و  عرـص و  ندومن  عنم  تسرثالا  بیجع  بیلـص  دوع  نتـشاد  ولگ  رد  دـنزیمآیم و  هدرک  فوفـس  بلعثلا  بنع 

كدوک ياهسرت  مسق  عیمج  ندومن 

[ هیصخ مرو  هجلاعم  ]

ار همه  مرد  ود  ریعش  درآ  مرد  هس  هایس  هریز  تشم  ود  القاب  تشم  هس  مدنگ  سوبس  وا  جالع  دنمان  نییثنا  هک  هیصخ  مرو  ینعی  دابوکیتست 
هک هدیئاس  هتخپ  لسعلا  ءامب  زبس  يوهاک  خیب  رگید  زور  دنچ  دنزاس  دامض  هیصخ  رب  مرگ  ریش  هتخپ  تبش  نغورب  هدومن  کیراب  هتفوک و 

دوش دامض  لثم 
49 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

دنیاسب زاب  ار  همه  دنزپزاب و  هدومن  بوکوج  هدرک  اجکی  ار  همه  تشم  کی  مادکره  زا  زایپ  ناتک و  مخت  دنمان و  یهتیم  هک  هبلح  مخت  و 
رد وا  راخب  دود و  هتخادنا و  شتآ  رد  دـنت  بارـش  دـنت و  هکرـس  رگید  زور  دـنچ  دـنزاس  نییثنا  رب  دامـض  مرگ  ریـش  دوش  دامـض  لثم  هک 

دشاب اشیشقرم  ینعی  یکم  نوس  رگید  تسا  لیدعیب  زرپس  تبالص  هیصخ و  مرو  ندومن  لیلحت  يارب  زا  هبترم  هس  زور  کیب  دنریگ  هیصخ 
بادس دور  لیلحتب  هکرـس  فصن  هک  هاگره  دنناشوجب  یلگ  فرظ  رد  هدومن  مهب  ار  ود  ره  لطر  مین  هکرـس  دـنیاسب  کیراب  مرد  هدزناش 

زور دـنچ  دـنزاس  دامـض  هیـصخ  رب  هدیناپـسچ  هچراپ  رد  هتفرگ  نیزا  يردـق  دوش  دامـض  لثم  هک  دـنزاس  مهب  تشم  کی  هدومن  کـیراب 
هیـصخ مرو  تبالـص و  رد  ینیچراد  رطع  رگید  دیفم  دشاب  بلـص  هک  رگید  ياج  زرپس و  تبالـص  يارب  زا  دـیفم  زین  دـنیامن و  لامعتـسا 

دنفسوگ هدرگ  هیپ  مرد  تشه  هیلقام  رگید  دزاس  لئاز  مرو  دیآ و  مایتلاب  تسا  هتـسکش  هک  ار  هدرپ  دزاس و  نوردنا  اعما و  دنزاس و  دامض 
زا هخسن  نیا  دنیامن  دامض  هیصخ  رب  هدومن  مرگ  ریش  هدرک  اجکی  ار  همه  هکرـس  هلوت  ود  دنیاسب  ار  همه  ددع  ود  غرم  هضیب  هدرز  هلوت  ود 

ودب وا  فوفس  مرد  مین  دنزپب و  دنبوکب و  دنیوگ  ههیجم  يدنه  هک  هّوف  رگید  رارـسا  هرمز  رد  تسا  برق  ییحی  هک  تسام  داتـسا  تابرجت 
دوز هتسکش  هک  دزاس  نوردنا  ار  اعما  هیصخ  هدرپ  مایتلا  يارب  زا  دیفم  هام  کی  ات  دنروخب  هدرک  جوزمم  دنمان  يروگنا  نیریش  بارش  هلوت 

دنمان رمخ  هک  نیریـش  بارـش  رگید  دـنمانیم  لـکرتنا  ار  ضارما  نیا  يدـنه  حالطـصاب  رثکا  هک  دـیامن  لـئاز  وا  درد  مرو و  دروآ  ماـیتلا 
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روکذم بارـش  رد  هدرک  بوکوج  ار  همه  مرد  راچ  مادـکره  زا  دـنمانیم  هتیارچ  هک  هریرزلا  بصق  جاز و  ریـشواج و  رانلگ  هلوت  هدزاود 
رگید دنیامن  لمع  نیا  زور  دنچ  دندنبهب  دنرادب و  هیصخ  رب  مرگ  ریـش  هدرک  رت  وزا  هچراپ  دنامب  بارـش  هلوت  شـش  هک  هاگره  دنناشوجب 

هدیئاس باب  نزولا  يواسم  وا  گرب  ورس و  زوج  رگید  دنزاس  دامض  مرگ  ریش  هیصخ  رب  دوش  کیراب  هک  دنیاسب  بآ  هب  هتفوک  بونرخ 
50 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

تـسا ضرم  نومه  هیترپا  ظفل  هک  دنیبهب  هیترپا  فیدر  رد  دنهاوخب  تاجلاعم  رتيوق  نیزا  زور و  دنچ  دنزاس  دامـض  هیـصخ  رب  مرگ  ریش 
تسا هیصخ  رد  اعما  ندش  لوزن  هیصخ و  هدرپ  نتسکش  هک 

[ هجنگ هجلاعم  ]

هیقنت و لوا  هک  دیابیم  یلک  بحاص  تسوا  جالع  دشاب  رس  یلک  عم  رـس  رب  اهمرو  اههلبآ و  رگا  دنمان و  هجنگ  يدنهب  هک  لک  ینعی  هتیت 
ببـس هب  لک  رامیب  یلک  رگا  الثم  درک  دیاب  هتبلا  دشاب  بسانم  لمع  ود  ره  رگا  دـصف  ندوشک  نتفرگ و  لهـسم  زا  دارم  هک  دزاس  هیفـصت 

نیا تسادوس  مغلب و  طلخ  طارفا  ببسب  رـس  یلک  رگا  تسا و  مزال  رامیب  توق  قفاوم  دصق  دوب  جازملا  يومد  تسارفـص و  تسا و  نوخ 
دشاب و مدنگ  ود  تسیب و  نزوب  هک  هشام  مین  هبالج  خیب  تسا ص  ناونع  نیدب  هپالج  خیب  لهسم  صوصخلا  یلع  دنزاس  لامعتسا  لهسم 
دنزاس و هبح  هتخادنا  بآ  هرطق  ناکی  هدیئاس  کیراب  ار  همه  مدنگ  شـش  نزوب  مادکره  زا  تسیروگنا  کمن  هک  بنعلا  حلم  ینیچراد و 

هبآدوخن تسد  هس  ود  تباجا  زا  دعب  مرگ و  بآ  هب  دنهد  شندروخب  الط  عم  هدیچیپ  الط  قرو  رد  ار  اهبح  نآ  دشاب  لود  لها  دنروخب و 
زاب میوس  زور  ای  میود  زور  دـنک  مک  تباـجا  رگا  دـنزاس و  لاهـسا  تسا و  مسر  هچناـنچ  دـنروخب  زب  تشوگ  زا  اـی  غرم  هزوچ  هبروش  زا 

دنروخب دنمان  بآدوخن  هک  هبروش  ای  مرگ  بآ  هب  مرد  کی  ارقیف  جرایا  بح  رگید  لهسم  دنزاس  لاهسا  دنروخب و  هدرک  رایت  هبح  نومه 
مه بش  ندروخ  دـنروخیم و  تاجرایا  مرگ  بآ  زا  درذـگب  يرهگ  راهچ  هک  بش  ماـعط  ندروخ  زا  دـعب  تاـجرایا  رثکا  حبـص و  تقو 

تعیبط رب  زور  هس  ود  هیقنت  زا  دعب  تسیوق  لهسم  نیا  هک  تسا  دیفم  مرگ  بآ  هب  ای  بادوخن  هب  هبزاغول  جرایا  ندروخ  زین  تسا و  زاوج 
يدنهب تسا  بیط  زوج  هک  هیوبزوج  تسا ص  ناونع  نیدب  وا  تعنـص  هک  دنزادرپ  زین  یلک  لاصیتسا  تهجب  رـس  رب  تادامـض  هتـشاذگ 

دشاب هتشاد  رس  رب  اههلبآ  رگا  زور و  دنچ  ات  دنزاس  دامض  رـس  رب  هدرک  مهب  نغور  يردق  دنزاس و  دامر  دنزوسب و  ددع  هس  دنمان  لهپیاج 
طب هیپ  مرد  ود  ثفاغ  ای  ثفاغ  هراصع  رگید  دوش  لئاز  یلک  دروآ و  مایتلا 

51 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
دامـض یلک  رب  تیربک  رطع  ینعی  راش  نیا  مساـب  رگید  ررکم  دـنیامن  دامـض  رـس  رب  یلک  دـنیاسب و  هیودا  ود  ره  مرد  هد  دـشاب  زاـق  زا  اـی 

مرد شـش  دوش  هتفای  هناخیچرواب  رد  هک  دنمان  هسناوهد  يدنهب  هک  دود  تفاثک  مرد  شـش  درگوگ  مرد  مین  جاز  رگید  زور  دـنچ  دـنزاس 
هکوزچروت نت  دنزاس  دامض  دنچ  رس  یلک  رب  دنزیمایب و  ماداب  نغور  هلوت  ود  واگ  هدبز  هلوت  ودب  دنیاسب و  کیراب  ار  همه 

تفاثک ای  كرچ  شدارم  هک  فافش  دیدحلا  ثبخ  تسا ص  ناونع  نیدب  وا  بیکرت  هک  دیدج  ناملعم  عضوب  دیدحلا  ثبخ  هراصع  ینعی 
مین وا  رـس  رب  دننک و  ینیچ  هساک  رد  دـنزاس و  فاص  هچراپ  دـنریگب و  وزا  لطر  کی  دـنبوکب و  هتفرگ  دـنهاوخب  هک  ردـقنآ  تسا  نهآ 
ثبخ ورد  هک  هساک  نآ  گیر  نآ  نایم  رد  دـنزاس و  رپ  گیر  نهآ  هارک  رد  ای  هدـنوک  رد  دـنرادب و  یئاـج  دـنزیرب و  دـنت  هکرـس  لـطر 

ار شتآ  مـسق  نـیا  دـنه  ناـبحاص  حالطــصا  رد  هـک  دـنزاسب  غارچ  زا  شتآ  وا  ریز  هتــشاذگ  نآ  نادگـید  رب  دــنرادب  تـسا  دــیدحلا 
هساک نآ  یگتسهآب  تسا  هداتسا  هدش  فافش  دیدحلا  ثبخ  رب  هکرـس  میود  زور  دنامب  غارچ  نآ  زورهنابـش  کی  ات  دنمانیم  هچنآکپید 
هکرس رد  دیدحلا  ثبخ  فوفس  ینعی  دیدحلا  ثبخ  تفاثک  هک  یطرش  هب  دنزیرب  رگید  فرظ  رد  هتخاس  جک  هدروآرب  تسا  گید  رد  هک 
هساک رد  هک  ینعی  دیدحلا  ثبخ  فوفس  رد  رگید  هکرـس  لطر  مین  ونرـس  زا  دنرادب و  یئاج  لالز  هکرـس  نآ  سپ  دیآهن  دنزیریم  لالز 

هس ات  روتسد  نومه  دنزیرب و  تسا  هداتسا  هدش  فافش  الاب  هکرـس  روتـسد  نومهب  رگید  زورب  دنزاس و  چنآکپید  روتـسدب  دننکب و  دشاب 
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یلگ فرظ  رد  تسا  هدش  عمج  هبترم  هن  زا  هکرـس  دنزیرب و  تسوا  يالاب  هک  لالز  هکرـس  هدرک  جک  زور  ود  دعب  دنزادنا و  هکرـس  هبترم 
تسا فرظ  رد  هتفرگ  رمحا  گنر  دیدحلا  ثبخ  هراصع  ای  دیدحلا  ثبخ  کمن  دور و  لیلحتب  هکرـس  تبوطر  مه  هک  ات  دنناشوجب  هدرک 

ندومن لیلحت  يارب  زا  هاگره  دننک و  وا  ریز  غارچ  شتآ  روتسدب  دننازیرب و  فاص  بآ  لطر  مین  وا  يالاب 
52 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

لطر مین  ونرـس  زا  نا  زا  دعب  دوش  لیلحت  شبآ  لطر  مین  دوز  هک  دنزاسب  مزیه  زا  مرن  شتآ  رد  هدرک  فوقوم  غارچ  شتآ  دـشک  رید  بآ 
هکرـس تضومح  هک  دنیامن  بذج  دنزادناب و  هبترم  جنپ  ات  روتـسد  نومهب  دنیامن و  بذج  بآ  دنناشوجب و  دنک و  هراصع  رد  رگید  بآ 

دنروآرب و تسا  هدنام  هدش  فوفـس  کشخ و  فرظ  نیـشنهت  هک  دیدحلا  ثبخ  هراصع  نا  زا  دـعب  دوش  لئاز  بآ  هب  هبترم  جـنپ  نتخپ  زا 
يدبک و لاهسا  ندومن  دنب  تهجب  وا  صاوخ  مدنگ  یس  ای  مدنگ  تسیب  ای  مدنگ  هد  نزوب  وا  تبرش  دنرب و  راکب  دنرادهاگن و  هشیـش  رد 

مسق ره  زا  رمحا و  هضیبا و  بالیس  ندومن  دنب  تهجب  تسا و  دیفم  دنمان  یتهر  گنس  يدنهب  هک  هیمره  نلیل  لاهـسا  هیوارفـص و  لاهـسا 
لیلحا هناثم و  هحرق  ندروآ  مایتلا  تهجب  تسا و  دیفم  دنمان  درکب  نابحاص  حالطـصاب  ار  اهضرم  نیا  هک  نانز  محر  بالیـس  زا  اهگنر 

دزاس دنب  فاعر  نوخ  ریـساوب و  نوخ  دزاس  هب  دروآ و  مایتلا  دوز  دشاب  كازوس  هنهک  هک  يردق  ره  تسلیدعیب و  دنمانیم  كازوس  هک 
هقردبب زرپس  هدس  حالصا  يارب  زا  تسا و  لعفلا  بیجع  هیودا  نیا  لامعتـسا  لهـسم  ندروخ  زا  دعب  زرپس  رگج و  هدس  حالـصا  يارب  زا  و 

يارب زا  دیفم  تسا  یهوک  ناشوایـسرپ  مسق  هک  نویيردنک  کلکـسا  هدناشوج  بآ  هب  ای  دنمانیم  ؤاهج  هک  زگ  گرب  هدناشوج  بآ  زا 
دنناروخب وا  هدناشوج  بآ  ای  گنتراب  قرع  هقردبب  اهفاعر  لاهسا و  ندومن  دنب 

[ قد لس و  هجلاعم  ]

یلاعت هّللا  تشاد  دیابن  فوقوم  جالع  زا  اذهعم  رذـعتم  وا  جالع  تسا  بعـص  ضارما  قد  لس و  هک  دـنیوگ  ملعم  رثکا  لس  ینعی  وکرنین 
لاثما خرس  تسیوج  دنمان  يدیبرتساس  دنه  مدرم  هک  رجح  فوفس  دبای ص  افش  دروخ  رامیب  زور  دون  رگا  فوفس  نیا  تسا  قلطم  یفاش 
هتـسش بآ  هب  هبترم  تسیب  هدرک و  لح  هلوت  هدزاود  دـنمانیم  هیران  یگنردـیب  ینایرـس  حالطـصاب  دـیآ و  دـیدپ  گنرف  دالب  زا  فرجنش 

هتخیمآ دنقلگ  هب  فوفس  نیزا  مرد  مین  هنهک و  دنقلگ  هلوت  کی  دنیاسب و  کیراب  ار  همه  مرد  هدزاود 
53 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

اود نیا  شـش  هحرق  ندروآ  مایتلا  تهجب  دـنروخب  رـصع  تقو  ردـق  نومه  دنـشونب و  الاب  درـس  بآ  هرطق  دـنچ  دـنناروخب و  حبـص  تقو 
دنمانیم يرالد  دنه  نابحاص  هک  تسا  تابن  مرد  کی  دیفـس  لدنـص  دـنزاسب  تسناونع  نیدـب  دروخ  رامیب  نیا  هک  بآ  تسا و  لیدـعیب 

هنـشت لس  رامیب  تقوره  دوش  درـس  هک  دـنرادب  هدرک  فاص  هچراپ  هتخادـنا  بآ  لـطر  هس  رد  هدرک  بوکوج  ار  همه  تشم  ود  وا  گرب 
زین دـیآرب و  هک  اجره  زا  مد  هرارـش  ندومن  ضبق  شـش و  هحرق  مایتلا  يارب  زا  هک  دـیوگ  برقا  ییحی  ام  داتـسا  دروخب و  بآ  نیمه  دوش 

ازجا چیه  زا  شزیمآ  نودب  تسا  هدش  روکذم  الاب  هک  يدیبرتساس  وج  نومه  هک  تسا  ینامی  ردـبب  ندروخ  هنطاب  ياهمخز  ندروآ  مایتلا 
مخت هریشب  ینعی  دبای  افش  لس  رامیب  زور  یس  ات  دنناروخب  هفرخ  مخت  بآ  هب  فوفس  نا  زا  مدنگ  یـس  نزوب  دنیاسب و  ار  رجح  نآ  فرص 

بحاص نوخ  رگید  دـیفم  ار  مد  لوب  مد و  فاعر  نانز و  هضاحتـسا  ندومن  ضبق  روتـسد  نومهب  دـنروخب و  درـس  بآ  ای  دـنروخب  هفرخ 
سورخ هب  لقتنم  ضرم  دبای و  افش  رامیب  هک  دنیوگ  دنهد  شندروخ  سورخب  هدرک  مهب  نان  زغم  رد  هدروآرب  هرطق  دنچ  هدز  رتشن  ضارما 
هبـشیب عقاولا  یف  جالع  نیا  اما  دبای  تصرف  حبـص  تقو  دنزاس  لامعتـسا  زور  دنچ  دـشاب  ناوج  نز  نآ  هک  نز  ریـش  ندـیکم  رگید  دوش 

نیدب اهنآ  ریوصت  ار  قد  لس و  بحاص  هک  هیجو  ناوج و  تسا  نز  مادک  هک  یعون  هب  تسا  لاکشا  ندیسر  مهب  وا  بابـسا  ات  تسا  رثوم 
یقاـب ایاطـش  اـهیپ و  اـهگر و  تسوپ و  ناوختـسا و  هکنآ  تهجب  رـسکی  دـشکب  اـهنآ  ریوصت  لـقن  هک  تسا  ناریح  روصم  هک  تسا  قـلعت 

ندش ادیپ  لامج  بحاص  نز  مسق  نیا  سپ  دهد  رامیب  ندیکم  هب  ار  دوخ  ناتسپ  هک  تسا  نز  مادک  رامیب  تهاجو  نیا  فصو  اب  دنامیم 
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تـسا نم  هدلب  هک  هتـسسک  رد  الاح ؟؟؟ رامح  رتسا و  ریـش  دروخ  نز  ریـش  زا  نیرتهب  ار  رامیب  نآ  نتـسیز  رذعتم  لکـشم و  زین  لکـشم و 
ياوس ام  ار  قد  لس و  بحاص 

54 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
جالع دـنبای  افـش  نآ  رامیب  دـنیامرفیم و  قد  لس و  رامیب  هب  مومعلا  یلع  رامح  رتسا و  ریـش  ندروخ  کلم  نآ  ياهنز  کلم  نآ  يامکح 
کی هک  دنروخب  هتخاس  بح  نیبتنرت  رد  هدرک  فوفـس  کیراب  یئاطخ  دنویر  مدنگ  ود  تسیب و  نزوب  نیبتنرت و  مدنگ  لهچ  نزوب  رگید 
هحرق مایتلا  تهجب  دـیدج  ناملعم  تسا و  رثوم  شـش  هحرق  مایتلا  تهجب  دـنزاس  لامعتـسا  هام  مین  کـی و  روتـسد  نومهب  تسا و  تبرش 
گنرف مور و  زا  هک  تسا  بوچ  مسق  دنمانیم  مه  تناسداپ  زین  كاواک و  دناهتسناد و  رتهب  اود  نیا  یّمح  ترارح و  ندومن  افطا  شش و 

فاص هچراپ  هدروآ  شوج  دنچ  دـنناشوجب  بآ  راثآ  مین  رد  هدرک  ناهوس  وا  بوچ  مرد  ود  دززایم  لوبمالـسا ؟؟؟ رد  دـیآیم و  دـیدپ 
لامعتـسا زور  دنچ  تسا  لیدعیب  شـش  هحرق  مایتلا  تهجب  دروخب  رـصع  تقو  تسا  هدـنام  هک  یفـصن  حبـص و  تقو  بآ  فصن  دـنزاس 

دنـشاب هدرک  نوزلح  زا  قباس  غرم  هزوچ  نآ  شروخ  هک  هدومن  فاص  كاپ و  غرم  هزوچ  کی  هلوت  ود  رـشقم  ریعـش  رگید  جـالع  دـنزاس 
زا دنامب  هدیـشوج  رد  لطر  مین  زا  رتمک  دزادگب و  بوخ  غرم  هزوچ  ریعـش و  هک  دنناشوجب  بآ  لطر  هس  رد  هلوت  ود  هنهک  دنقلگ  رتهب و 
زور دـصکی  ات  دـنناروخب  راهن  حبـص  تقوب  ار  لس  قد و  بحاص  هدرک  درـس  ار  هبروش  نآ  دـنزاس و  فاـص  هچراـپ  هدروآ  دورف  شتآ 

يالاب بآ  هک  دنامب  اجنآ  اهزور  ردقنآ  هکلب  زور  شش  ات  دنرادب  هدرک  یلگ  فرظ  رد  بآ  هدب  لطر  کی  هدیـسران  شبآ  کهآ  رگید 
هک يرـالد  مساـب  تاـبن  گـنتراب و  بآ و  نا  زا  لـطر  مین  دـننازیرب  ار  بآ  نآ  هدرک  جـک  نا  زا  دـعب  دوش  فافـش  تسا  هداتـسا  کـهآ 

هدرک درـس  دنزاس و  فاص  هچراپ  هدروآ  شوج  دنچ  دنناشوجب  ار  همه  تشم  کی  مادکره  زا  دـنمانیم  تسربتریا  ار  تابن  نآ  ینایرـسب 
دروآ مایتلا  دوز  شـش  هحرق  دـنزاس  لامعتـسا  زور  هدزاود  زور  هد  ات  دـنهد  ندروخ  لس  بحاصب  حبـص  تقو  بآ  نا  زا  هلوت  هد  دـنرادب 

تسیئام يردیب  رگید 
55 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

درـس بآ  هب  حبـص  تقوب  دنزیمایب و  هنهک  دنقلگ  هلوت  ودب  فوفـس  نا  زا  مرد  مین  دنیاسب و  کیراب  هتفرگ  دنمانیم  يدیبرتساش  رجح  هک 
مهب ریعـشلا  ءام  رد  هدیئاس  کیراب  ار  ماداب  راثآ  عبر  ریعـشلا  ءام  مرد  راهچ  رـشقم  ماداب  رگید  دنزاس  لامعتـسا  زور  دنچ  دنهد  شندروخ 
بآ زور و  داتشه  ات  دنشونب  هتخادنا  ریعـشلا  ءام  رد  مدنگ  ود  تسیب و  نزوب  هدیئاس  بالگ  زا  هتفـسان  دیراورم  هدومن  فاص  هچراپ  هدرک 
فاص هچراپ  هداد  شوج  ناکی  هتخادـنا  بآ  لسع  هلوت  جـنپ  بآ و  راثآ  کـی  هک  تسیناونعب  یگنـشت  ياـفطا  تهجب  دـشونب  راـمیب  هک 
نغور ینعی  سرد  رگید  دـنزاسب  روتـسد  نومهب  زاـب  دوش  رخآ  هاـگره  دروخب  بآ  نومه  یگنـشت  تقو  دوـش و  درـس  هک  دـنرادب  هدرک 

راهچ دوشیم  هتفای  رایت  روصم  نارگنامک و  هناخب  دنزاسیم و  ناتک  نغور  زا  سردـنچ و  زا  يالج  تهجب  ناروصم  هک  دـشاب  سردـنچ 
ات مرد  کی  وا  تبرش  تسب  دناوت  اهبح  هک  ردقنآ  هدرک  فوفس  کیراب  دنمانیم  هراتک  تنوا  هک  راغرتشا  گرب  هلوت  راهچ  نیبتنرت  هلوت 

تشه دنمان  راسالونآ  هک  فافش  درگوگ  لاعس  لس و  تهجب  رگید  حبـص  تقو  ماود  دنروخب  هام  کی  هصرعب  مرد  ود  ات  مرد  مین  کی و 
سوسلا لصا  هشفنب  خیب  مرد  ود  نارفعز  مرد  شش  دزرایم  لوبمالسا  رد  دنمانیم و  نرتاسلاس  ینایرس  حالطصاب  هک  برسا  کمن  مرد 
بالگب ناجرم  مرد  تشه  تسا  ینیچ  بوچ  هک  ینیچ  خـیب  مرد  راهچ  دـنمان  لگوگ  ایـسینب  هک  لـقم  مرد  راـهچ  مادـکره  زا  كوکحم 

ار همه  تابن  مرد  راهچ  صرق و  نا  زا  مرد  راهچ  دنرادب  هدرک  کشخ  دـنزاس و  صرق  بآ  هب  هدـیئاس  کیراب  ار  همه  مرد  راهچ  هدـیئاس 
دنروخب درس  بآ  هب  فوفس  نا  زا  مرد  کی  هدرک  اجکی 

[ لاعس هجلاعم  ]

نسوت
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نیرد رگا  زور و  دنچ  دنناروخب  هدرک  فاص  هچراپ  هدناشوج  بآ  راثآ  عبرب  افوز  مرد  کی  ندروخ  دـیفم  دـنمان  هفرـص  هک  لاعـس  ینعی 
دوش نسحتسم  دنزادنا  تابن  مرد  راهچ  هدناشوج 

56 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
طلخ نا  دوجوم  هک  تسا  هفرـس  نا  زا  هک  اهداوم  تسوا  ندروخ  دیفم  روآیق  تایودا  عیمج  دشاب و  ندرک  یق  ینعی  یقم  تایودا  رگید 

هتفوک و دیآ  دیدپ  گنرف  دالب  زا  هک  یقم  تسا  یخیب  مسق  هک  ناوکب  مرد  کی  زا  یق  ندومن  صوصخ  دزاس  ردـب  یق  زا  تسا  هنیـس  رد 
تیناسآب هتفرگ  ار  اـهداوم  میود  یق  هک  دنـشونب  مرگ  بآ  هلاـیپ  دـیآ  یق  کـی  هک  یتقو  دـنزاس و  بح  هتخادـنا  بآ  هب  هدرک و  فوفس 

هیودا نیاب  دوشیم  عطق  لاعس  داینب  خیب و  یق  نتفرگ  زا  سپ  دنرادب  هتشررس  نیا  روآیق  تایودا  همه  رد  هک  تسا  لک  هدعاق  نیا  دیآرب 
مرگ هدرک  اجکی  ار  همه  هدـیئاس  برت  مخت  مرد  کی  کمن  مرد  راچ  نیبجنکـس  هلوت  ود  ریعـشلا  ءام  هلوت  هد  ـالثم  تفرگ  دـناوتیمن  یق 
هتخپ هزات  ریجنا  رگید  داد  دیاب  هدرک  مک  شنزو  اما  تسا  بوخ  مه  لافطا  لاعـس  يارب  زا  یق  مسق  نیا  زین  دنزاس و  یق  دنروخب و  هدومن 
دزاس ردب  حنحنت  زا  دروآ و  زپ  هب  دوز  ار  هفرـس  داوم  دـنباوخب  دـنروخب و  باوخ  تقوب  ددـع و  راچ  دـنزپب  مرگ  دامر  رد  کشخ  ریجنا  ای 
نزوب تسا  جرد  نیدابارق  رد  وا  هخـسن  هک  دوکایواید  مساب  تسا  نوجعم  مسق  مرد  مین  هدرک  کیراب  یکطـصم  مرد  کـی  دـنقلگ  رگید 
هتفرگ وا  بآ  دنزاس و  فاص  هچراپ  دنبوکب و  هتفرگ  ار  مغلـش  ینعی  مجلـش  بآ  رگید  دنروخب  هدرک  اجکی  ار  همه  مدنگ  راهچ  تسیب و 

لامعتـسا زور  دنچ  دنـشونب  هدرک  مهب  واگ  هدبز  هلوت  کیب  هلوت  ود  دیآ  تبرـش  ماوقب  هک  دـنناشوجب  ار  ود  ره  راثآ  عبر  تابن  راثآ و  عبر 
دنرادهاگن هشیش  رد  هدرک  فاص  هچراپ  دزوسهن  دوش و  نایرب  ات  دنناشوجب  هدرک  مهب  هلوت  تشه  ینعی  ؤاپ  مین  دنفسوگ  هیپ  رگید  دنزاس 

ندروخ هک  لافطا  يارب  ریبدت  نیا  ار  لاعـس  دزاس  لئاز  زور  دنچ  دنزاس  نیهدت  لاعـس  بحاص  تسد  اپ و  فک  رد  نغور  نیزا  يردـق  و 
هناد ود  رگید  دـنزاس  لامعتـسا  زور  دـنچ  دـنروخب  هدرک  مهب  ود  ره  هلوت  ود  بالگ  هلوت  کی  لسع  رگید  دوشیم  لکـشم  اهناب  تایودا 

رایسب لاعس  هدام  ندومن  لئاز  نتخپ و  زور  دنچ  دنروخب  هتخادنا  ریجنا  رد  لدرخ  هناد  هد  دنزپب و  مرگ  دامر  رد  ریجنا 
57 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

ار همه  مدـنگ  هن  نزوب  نارفعز  مدـنگ  ود  تسیب و  نزوب  درگوگ  رگید  داد  دـیابن  دـشاب  هتـشاد  پت  رگا  لاعـس  بحاص  اما  تسا  لیدـعیب 
هیودا نیا  دنروخب  هدرک  تشربمین  غرممخت  يدرز  کی  رد  مدنگ  هدزاود  نزوب  فوفـس  نا  زا  تبرـش  دـنزاس  فوفـس  دـنیاسب و  کیراب 
نتفرگ ای  لهسم  ندروخ  زا  دعب  میدق  لحمضم  لاعس  تهجب  رگید  دوش  نسحتـسم  دروخب  درذگب  يرهگ  راهچ  هک  ماعط  ندروخ  زا  دعب 

نیا سفن  راشتناب  دـشاب  هنهک  ینعی  میدـق  لاعـس  يارب  زا  رگید  دـنروخب  هدیـشود  روفلا  یف  واگ  ریـش  راثآ  عبر  تسا  روکذـم  الاب  هک  یق 
تسا جرد  نیدابارق  رد  تسصرق  مسق  هک  تتردا  ینوکینرت  دنزاس و  مرگ  ار  همه  هلوت  شـش  بآ  هلوت  ود  لسع  دنزاس  لامعتـسا  هیودا 

ردب لاهسا  زا  لاعـس  ياهداوم  دنـشونب  مرگ  ریـش  دنزاس و  فاص  هچراپ  هدروآ  شوج  ناکی  دنزاس و  لح  روکذم  لسعلا  ءام  رد  مرد  هس 
هوالع نیا  دشاب  هدش  لئاز  مه  اهتشا  زین  دشاب و  هتـشاد  هک  یناسک  قرعب  لاعـس  دزاس  لئاز  سفن  راشتنا  دیاشکب و  اقیراسام  هدس  دزاس و 
مدـنگ ود  تسیب و  نزوب  هدرک  فوفـس  کیراب  هبـالج  مرد  کـی  تتراین  تسا  ناونع  نیدـب  وا  جـالع  هیوارفـص  طـلخ  هدـعم  رد  ندوب 
دنزاس رپ  لگلا  لسع  هلوت  کی  دنزاس و  كاواکوا  نایم  رد  ار  بیس  هناد  کی  رگید  دنزاس  لاهـسا  مرگ و  بآ  هب  دنروخب  هدرک  جوزمم 

بیس مامت  نیا  درذگب  يرهگ  راهچ  هک  ماعط  زا  دعب  دوش  هتخپ  بیس  هک  هاگره  هتشاد  مرگ  دامر  رد  هدومن  دنب  بیـس  هچراپ  خاروس و  و 
فاص هچراپ  هدیلام  تسد  زا  هدروآ  دورف  شتآ  زا  دنناشوجب  بآ  لطر  کی  رد  هلوت  ود  یمطخ  هشیر  رگید  دنور  باوخب  دـنروخب و  ار 

هک لاعس  رگید  دنروخب  مرگ  بآ  هب  رصع  تقوب  مرد  ود  حبص و  تقو  مرد  ود  دنرآ  تبرش  قوعل  ماوقب  هتخادنا  رکش  راثآ  عبر  دنزاس و 
ار همه  هلوت  ود  گنتراب  هنادهب و  هلوت  ود  دوب  راح 

58 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
غرممخت يدرز  ددـع  هد  رد  دـنیوگ  ملعم  رثـکا  دـنناروخب و  باـعل  نیزا  هلوت  شـش  هدرک  فاـص  هچراـپ  هدـناشوج  بآ  لـطر  کـی  رد 
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سوسلا لصا  هدناشوج  بآ  رد  واگ  نغور  هلوت  راهچ  رگید  دنبای  تصرف  لاعس  زا  دنروخب  هدومن  لخاد  تابن  هلوت  کی  هدرک  تشربمین 
فرظ رد  دوش  نتـسب  بح  لباق  هک  هاگره  دـنیاسب  هدرک  مهب  تاـبن  هلوت  شـش  هتخادـنا  لرهک  رد  هدروآرب  بآ  زا  دـنیوشب و  نغور  نآ 

راثآ عبر  دنیاسب و  کیراب  لرهک  رد  هلوت  هد  رشقم  ماداب  رگید  رصع  تقو  مرد  کی  حبـص و  تقو  مرد  کی  وا  تبرـش  دنراد  هاگن  هدرک 
رگید دنربورف  وا  باعل  دنزادنا و  نهد  رد  زول  ناکی  دنزاس  زول  بیکرت  هب  هتخادنا  دوب  رورـض  بالگ  هک  ردـقنآ  دـنیاسب  هتخادـنا  تابن 

دورب و لاعـس  تسا  رثـالا  بیجع  هیودا  نیا  دـنروخب  هتخیمآ  رکـش  يردـقب  تشربمین و  غرممخت  يدرز  کـیب  هشاـم  شـش  ماداـب  نغور 
ار هیودا  همه  هلوت  ود  یمطخ  هشیر  مرد  راهچ  سوسلا  لصا  هلوت  راهچ  ینیچراد  لطر  مین  دنقلگ  لطرکی  دیفس  رکش  دشخب  دوز  تصرف 
زا دیآ  قوعل  ماوقب  هک  دـنناشوجب  زاب  هتخیمآ  رکـش  دـنقلگ و  دـنزاس  فاص  هچراپ  هدروآ  دورف  شتآ  زا  دـنناشوجب و  بآ  لطر  کی  رد 

هـشیر هلوت  هد  بآ  هلوت  ود  لـسع  رگید  رـصع  تقوب  مرد  هس  حبـص و  تقوـب  مرد  هس  شتبرـش  دـنرادهاگن  فرظ  رد  هدروآ  دورف  شتآ 
سفن راشتنا  يارب  زا  دیفم  دنزاس  لامعتسا  زور  دنچ  دنـشونب  دنزاس و  فاص  هچراپ  هدروآ  شوج  دنچ  دنناشوجب  ار  همه  مرد  ود  یمطخ 

قد بحاص  لاعس  يارب  زا  هیودا  نیا  دنروخب  هدومن  مرگ  ریـش  هدرک  مهب  هلوت  ود  هشفنب  تبرـش  هلوت  کی  واگ  هدبز  رگید  لاعـس  يارب  و 
شرت رایـسب  نآ  هک  تیربک  حور  ای ؟؟؟ قرع  ینعی  رلپـسووترپسا  تسوا  جالع  دوب  روش  اـی  زیت  ارفـص  داوم ؟؟؟ بیـس  زا  لاعـس  دـیفم  مه 

سپ دیآربهن  يزیچ  هک ؟؟؟ تسنآ  داح  ياهلاعس  تامالع  تسا  رثالا  بیجع  دنشونب  هتخیمآ  درـس  بآ  هلوت  راهچب  هرطق  شـش  دوشیم 
ندروخ زین  تسا و  بیجع  تسا  روکذم  الاب  هک  هیودا  هلماعم  نیرد 

59 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
لسع راثآ  عبر  زبس  مرک  گرب  بآ  رگید  دیفم  ورب  اهیـشرت  مسق  عیمج  زین  داب  کشخ  راح و  لاعـس  تهجب  اصوصخ  نیریـش  ياهجنران 

ندروآ جضن  هدراب و  لاعس  يارب  زا  دیفم  حبص  تقو  دنروخب  مرگ  بآ  هب  هلوت  ود  نزوب  دنروآ  تبرـش  ماوقب  هدناشوج  ار  ود  ره  ؤاپ  مین 
قئاقـش لگ  هلوت  کی  هنادهب  رگید  بش  تقو  ردق  نومه  دزاس و  عفد  اهداوم  حـنحنت  زا  تیناسآب  تسا و  بیجع  تسا  هنیـس  رد  هک  داوم 

هـشیش رد  هدرک  فاص  هچراپ  دـنناشوجب و  بآ  لـطر  کـی  رد  ار  همه  مرد  راـهچ  واـگ  هدـبز  مرد  ود  هتـساشن  تشم  ود  دـنمان  هلـال  هک 
هیودا نیا  درذگب و  تعاس  ود  هک  ماعط  زا  دعب  بش  تقو  ردق  نومه  دنروخب و  حبص  تقو  مرگ  ریش  هب  هلوت  تفه  وا  تبرـش  دنرادهاگن 

مرد و کی  جـندوف  رگید  ددرگیم  نفعتم  هدیـسوب و  دـیآیمن  راکب  هتـشاد  هدرک  رایت  اود  هبترم  کی  دروخ  دـیاب  هداد  بیکرت  هزاتب  هزات 
بآ نآ  يالاب  دـنروخب و  هدرک  مهب  مرد  ود  دیفـس  رکـش  تشربمین و  غرممخت  يدرز  ود  هدرک  فاص  هچراپ  دـنناشوجب و  بآ  راثآ  عبر 

شـش رد  ای  دبک  رد  ای  هّرم  رد ؟؟؟ رثکا  هک  اهرجح  ندش  دلوت  ببـس  هب  هک  تسا  لاعـس  مسق  دنزاس  لامعتـسا  زور  دنچ  دنـشونب  جـندوف 
تسیز بل  ات  نامدرم  یضعب  ياهلاعس  هک  تسا  هطساو  نومه  دشخبیمن  دوس  دننک  اههجلاعم  هتشررس  قفاوم  وا  هجلاعم  دوشیم و  دلوت 

نیدب جالع  دیآیمرب  رجح  مدرم  هب  حنحنت  زا  رثکا  تسا و  ثداح  لاعـس  نیا  عضوم  ياج  رد  ةاصح  ببـس  هب  هک  دنبایرد  سپ  دـشابیم 
اجکی همه  مرد  ود  هدرک  کیراب  تابن  تعاس  کی  ات  دننز  هچفک  زا  هتخادـنا  ینیچ  هساک  رد  ددـع  راچ  غرممخت  هدیفـس  تسا  هتـشررس 
يزیچ چیه  هک  حنحنت  رب  هدروآرب و  حـنحنت  زا  دزاس  مرن  دـشاب  ةاصح  هک  اجره  دـنروخب  هیودا  نا  زا  هلوت  کی  تعاس  مین  هلـصافب  هدرک 
ةاصح تهجب  هک  لاعس  يارب  زا  رگید  راح  کشخ و  لاعـس  يارب  زا  دیفم  رثکا  هک  دزاس  کبـس  حنحنت  رد  تبوطر  ندروآ  لباق  دیآربهن 

هشفنب لگ  قئاقش  لگ  هنادهب  یمطخ  هشیر  تسا 
60 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

هتخادـنا تابن  راثآ  عبر  دـنزاس  فاس  فاص  هچراپ  هدروآ  شوج  دـنچ  دـنناشوجب  بآ  لطر  کی  رد  مرد  شـش  مادـکره  زا  رفولین  لـگ 
ياهضارما تهجب  دیفم  تسا  مهرم  مسق  هک  مرد  تشه  لارتیپ  تسیپوکینا  رگید  مرگ  بآ  هب  هلوت  کی  شتبرـش  دنروآ  تبرـش  ماوقب 

نا ندروآرب  قـیرط  هک  مجلـش  مخت  نغور  هتفرگ  وا  مرد  راـهچ  یمطخ  هشیر  زا  تسا  مهرم  زین  نآ  هک  هـتبلا  تسیپوـکینا  تـسا و  هـنیس 
اپ و فک  رب  هنیـس و  رب  هتفرگ  نیزا  يردـق  دـنزادگب  هدرک  اجکی  ار  همه  مرد  مین  هدـیئاس  نارفعز  نغور  نا  زا  مرد  هد  تسا  ماداب  نغور 
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راشتنا دروآرب و  حنحنت  زا  دنادرگ و  هتخپ  هدروآ  جضن  هب  ار  لاعـس  ياهداوم  مرگ  ریـش  دـنزاس  نیهدـت  هاگضبن  ياج  تسد و  فک  رد 
رد غرممخت  ددع  هد  روش  دنت و  زیت و  ياهلاعـس  يارب  زا  رگید  دیفم  سفن  قیـض  تهجب  ریبدت  نیا  هطـساو  نومه  يارب  دـیاشکب و  سفن 

يدیفسب هدرک  کیراب  تابن  راثآ  عبر  دنشاپب و  وا  رب  بالگ  دنریگب و  اهنآ  يدیفس  دنوش و  هتخپ  بوخ  اهمخت  دنناشوجب و  هتخادنا  بآ 
تبرش دنراد  هاگن  هدرک  هشیش  رد  دوشیم  هتفای  نیرد  هک  یبآ  حبص  دنراذگب  منبش  رد  دننک و  ینیچ  هساک  رد  دنزاس و  هدولآ  غرم  مخت 

مشچ و مرو  ندومن  لـئاز  ندومن و  اـفطا  ار  شزوس  مشچ و  درد  ياـفطا  تهجب  دـیفم  زین  جـالع  نیا  دروخب و  هلوت  کـی  اـی  هلوت  مین  وا 
ار هیودا  همه  مرد  ود  مادکره  زا  القاب  درآ  رشقم و  ریعش  درآ  جنرب و  درآ  کشخ  راح و  لاعس  يارب  زا  رگید  تسا  لیدعیب  مشچ  یخرس 

مهب هشفنب  تبرـش  هلوت  ود  زبس و  يودـک  بآ  هلوت  ود  دـسر  شبآ  ماوقب  کیدزن  هک  هاگره  دـنناشوجب  هتخادـنا  بآ  راثآ  عبر  هداد و  وب 
شتآ زا  هدروآ  ماوق  لـسع  راـثآ  عبرب  دـنزاس و  فوفـس  هتخیب  هتفوک و  تشم  کـی  نیرکنلا  رگید  دـنناروخب  هدروآ  شوج  ناـکی  هدرک 

نیرکنلا رگید  تسا  رتاف  بآ  هب  هلوت  ود  وا  تبرش  هک  دنزیمایب  ماداب  نغور  هلوت  ودب  روکذم  فوفـس  دشاب  مرگ  مین  هک  هاگره  هتفرگورف 
هداهن وا  رب  شتآ  هتخادنا و  ملچ  رد 

61 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
هدیئاس کیراب  فافش  درگوگ  هلوت  ود  ناتک  مخت  نغور  رگید  تسا  دیفم  ار  یمغلب  لاعس  دنشکیم  هقح  هک  يروط  دشاب  هتشاد  هقح  رب 

هتـشاذگ نادگید  رب  تسا  گیرب  هک  فرط  نآ  دنزاس  نوفدم  گید  رد  ار  هشیـش  دـننک و  هشیـش  رد  دـنزیمایب و  ماداب  نغور  رد  مرد  مین 
نارد نیبتنرت  هلوت  راهچ  دنزاس و  فاص  هچراپ  هدروآ  دورف  شتآ  زا  دریگ  رمحا  گنر  ماداب  نغور  دزادگب و  تیربک  هکیتقو  ات  دـننازپب 
يارب تسا  بیجع  مرد  مین  کی و  ات  مرد  کی  وا  تبرـش  دوش  هتـسب  اهبح  هک  دـنزیمایب  هدرک  فوفـس  راغرتشا  گرب  ردـقنآ  دـنزیمایب و 
يوخ هک  یناسک  وبر  يارب  زا  سفن  راشتنا  سفنلا و  قیض  نابحاصب  دیفم  رایسب  دنمان و  لس  هک  شـش  هحرق  ندروآ  مایتلا  تهجب  لاعس و 
مـسق عیمج  یهام و  زب و  تشوگ  ندروخ  زا  سفنلا  قیـض  اصوصخ  دـنرادیم  سفن  یگنت  هک  یناـسک  نآ  دراد و  هنیـس  رد  نتخیر  داوم 

دنرادزاب تارکسم  بارش و  ندروخ  شرت و  روش و  هیذغا  نوتید و  تالوقب و 

[ هشعر ]

هـشعر نا  صوصخلا  یلع  دوشیم  ثداح  مدرمب  فراعتم  هک  تسا  هشعر  مسق  ود  صوصخلا  یلع  دراد و  اـهماسقا  هشعر  ینعی  ساومرت 
تازلفب و دوشیم  ثداح  رثکا  ار  اهنآ  دـنوریم  تازلف  ياـهناک  ندـنک  يارب  هک  یناـسک  زین  دـیآ و  دـیدپ  تازلف  لامعتـسا  ببـس  هب  هک 

هشعر تازلف  لامعتسا  زا  هک  تسا  ردان  تسا و  تاقورع  رضم  تازلف  عیمج  هیدبلا  یف  دراد و  مامت  توادع  توقلاب  تیـصاخلاب و  اهقورعب 
باوخ زا  دـعب  بش  بآ  ندروخ  ای  راهن  بارـش  ندروخ  اصوصخ  بارـش  ندروخ  ببـس  هب  هک  تسا  رگید  هشعر  یمـسق  دـیاین و  دـیدپ 

هک هشعر  جالع  ینعی  اهنیا  جالع  دـیاین  دـیدپ  اهنیاب  هشعر  هک  تسا  ردان  دـنرادیم و  ررقتم  تسا  دایرـس  شبنج  اـهنیا  سپ  ندـش  رادـیب 
تازلف نآ  تسا  ندب  رد  هک  تازلف  همه  هک  رس  رب  الط  هالک  نتشاذگ  لسع و  رد  ای  هبروش  رد  الط  قرو  شش  ندروخ  دوب  تازلف  ببـسب 

قرو ود  دشاب  هتشادن  عادص  رامیب  رگا  دریگ و  دوخب  دشکب و  ار 
62 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

دشکب ار  تازلف  نآ  الط  قرو  ابرنهآ  لثم  هک  دنراذگب  ورب  بهذلا  قرو  هدومن  الط  رس  رب  غمص  بآ  رس و  يوم و  ندیـشارت  زا  دعب  الط 
دنـشونب هتخادنا  الط  قرو  ریـش  رد  رگا  دـنزاس و  لامعتـسا  زور  دـنچ  تسا  تازلف  حلـصم  واگ  ریـش  ندروخ  دـنیامن  لمع  نیا  زور  دـنچ 
هتخادـنا بآ  لطر  هد  رد  تشم  ود  هولاس  وا  جالع  دـشاب  هدـش  ثداح  بارـش  ای  بآ  ندروخ  ببـسب  هک  هشعر  جـالع  دوش و  نسحتـسم 

بارش ندروخ  زا  دنزاس و  لامعتـسا  دنروخب و  بآ  نومه  دوش  هنـشت  هک  هاگره  دنرادب  هدرک  فاص  هچراپ  دنامب  لطر  هن  هک  دنناشوجب 
رتوبک بابک  ندروخ  اذغ  رثکا  دوش و  نسحتـسم  هتخپ  هولاس  بآ  زا  دروخ  هشعر  رامیب  هک  هیذغا  عیمج  دـنرادزاب و  بش  بآ  ندروخ  و 
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دامک تسا  ناونع  نیدـب  وا  جالع  تسا  داوم  تهجب  هک  اههشعر  مسق  رگید  مدـنگ و  ناـن  تسا و  هیذـغا  نیرتهب  غرم  جارد و  هتخاـف و  و 
رتـهب ملعم  رثـکا  دـنزاس  داـمک  هدـناشوج  بارـش  رد  اـی  دوخ  لوب  رد  هولاـس  تشم  کـی  صوصخلا  یلع  بارـشب  اـی  دوخ  لوب  زا  ندومن 
نغور ای  دجنک  نغورب  رتسدیبدنج  زا  دنروخب و  غرم  هبروش  ای  بارـش  هلوت  ودب  مدـنگ  راهچ  نزوب  هدـیئاس  رتسدـیبدنج  رگید  دناهتـسناد 
بادس سودوخوطسا  لفنرق  رتعـص  هولاس  رتسدیبدنج  رگید  دزرلیم  هک  يوضع  رد  دنیامن  دامک  دنزاس و  نیهدت  دنت  بارـش  رد  ای  تیز 

کی دـجنک  نغور  ای  تیز  نغور  مرد و  مین  ود و  مادـکره  زا  تیتلح  زینوش و  یلباک و  گنرب  راـیخ  مخت  مرد  ود  مادـکره  زا  اـحرقرقع 
زا دزوسن  دور و  لیلحتب  بارش  تبوطر  هک  ات  دنناشوجب  هتخادنا  فرظ  رد  هدرک  اجکی  هتفوک و  ازجا  همه  لطر  ود  هشتآود  بارـش  لطر 
هک يوضع  هدرک و  رتاف  هتفرگ  نغور  نا  زا  يردـق  دـنرب و  راکب  دـنرادهاگن و  هدرک  هشیـش  رد  دـنزاس و  فاص  هچراـپ  هدروآورف  شتآ 

دنزاس نیهدت  دامک و  تسا  نازرل  كرحتم و 

[ شیط سرت  نیگمغ و  ]

بابسا رد  اما  تسا  دحاو  اهنیا  لعف  دنرادیم  شیط  ای  دنانیگمغ  ای  دنراد  سرت  هک  یناسک  شیط  سرت  نیگمغ و  ینعی  دنمورشیرت 
63 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

دش و دناوتیم  حور  بابسا  نیگمغ  سرت و  هک  دنیوگ  یضعب  تسا و  حور  ندروآ  لیلحت  ثعاب  بابسا  هس  ره  هک  ضرغ  تسا  فالتخا 
دیآ شوجب  شیط  بابسا  زا  تسا  شوماخ  توکس و  ندب  قمع  رد  نوخ  هک  شدارم  هک  تسا  حورب  ندروآ  ناجیهب  تسا  بابـسا  شیط 

شیط تقوب  هاـگره  اـما  تسار  فرح  نیا  تسا و  نوـخ  حور و  ندروآ  نوریب  تسیبابـسا  ینعی  دـپطیم  دـلج  ریاـس  رد  ندـب  قـمع  زا  و 
تشگ هچرگ  اعدم  نیکست  ینعی  دیآ  لمع  نآ  دضب  رگا  دقترب  دش و  هیدبلا  یف  وا  ششوج  يافطا  تشگ  هچرگ  اعدم  قفاوم  وا  بابـسا 

قمع هب  لیلحت  یعونب  دـیدرگ  قرحم  هکلب  هدـش  راچال  هدروخ و  ترارح  نوخ  سپ  حور  دـشن  شبط  نا  زا  گرادـت  شـشوج و  يافطا 
تسا و نیگمغ  هک  یـصخش  روتـسد  نومه  تسا و  لکـشم  یلیخ  ندب  ریاس  رد  حور  نآب  ندروآ  هناقذاح  تاریبدـت  زا  هک  دوشیم  ندـب 
زا حور  نوخ و  هک  هاگره  دنروآ  دیدپ  ياهضارما  دوشیم و  هدش و  لیلحت  ماودلا  یلع  دیآ و  نازرل  ناسرت و  اهنآ  حور  سرت  نابحاص 

دزرلب ندب  مامت  دوش و  سوسحم  دراب  درـس  سکنآ  ندب  ساسم  زا  يدرز و  دمآ  مزال  هدش  دـبک  رد  لد و  رد  دـیآرد  ندـب  وضع  عیمج 
هک یناسک  نآ  دـیآیم و  دـیدپ  لاهـسا  لوب و  راردا  ار  اـهنا  رثکا  ددرگیم و  فیعـض  ندـب  ياـضعا  توق  عیمج  درادیم و  ناـبز  تنکل 

تسا ملعم  یسک  تیاکح  هچنانچ  دنراد  اناف  انآ  صاوخ  مغ  سرت و  سپ  اتتغب  نتشک  هب  دزاسیم  تیافک  هثداح  ردقنیا  دناجازم  فیعض 
نیعت تعیبـط  نآ  شرورپ  يارب  زا  نوـخ  نآ  هک  تسا  نیا  هطـساو  دوـشیم  دیفـس  دوز  اـهنآ  يوـم  دـنرادیم  سرت  هـک  یناـسک  نآ  هـک 

ندیـسران هتفای  فعـض  اهیوم  نآ ؟؟؟ سپ  تسا  دـبک  رد  لد و  رد  نوخ  حور و  لـیلحت  رب  هجوتم  هتـشاد  فوقوم  اـجنآ  سپ  دـنتخاسیم 
تاجلاعم زا  کیدزن  اهنآ  جالع  سپ  دش  دناوتیم  يدوزب  ضیبا  يوم  تسیئاذغ 
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لکششوخ هیجو و  مدرمب  نتسشن  شوخ و  اهتیاکح  ندینش  دش  دناوتیم  وا  جالع  دشاب  روآحیرفت  هک  لعف  عیمج  اذهعم  تسا  ناقفخ 

ندروخ اهرهاوج و  نتـسب  للکم  كاشوپ و  ندیـشوپ  زین  تسا و  بیجع  ضارما  تاهورکم  نیزا  شزوس  ندومن  افطا  دـشاب  ءاـسنلا  یلع 
ریـس اهرهاوج و  ندید  ای  دیفم  اهحرفم  رگید  رفرق و  نوجعم  توقای و  نوجعم  ولول و  نوجعم  کسملا و  ءاود  لاثما  لد  تیوقت  اهتوقای 

تسا لعفلا  بیجع  تسا  ریوصت  ندیود  هراوف  ناور و  بآ  رازفلع و  يزبس  هک  ندومن 

[ مکش تبالص  ]

هلوت شـش  دنفـسوگ  هیپ  مرد  کی  مادـکره  زا  نارفعز  لفنرق  هایـس  هریز  نیتنـسفا  وا  جالع  هدـعم  زا  اـی  مکـش  تبالـص  ینعی  رتنودوریمن 
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دنوشیم ثداح  لافطاب  ضرم  نیا  رثکا  دنیامن  دامـض  مکـش  رد  دنزاس و  مهرم  دنیامن و  جوزمم  هیپ  رد  دنزاس و  فاص  هچراپ  دنزادگب 
دیدپ گنرف  دالب  زا  اما  ملعا  هّللا  دنیوگیم و  مدرم  یتشد  بنع  خـیب  هک  تنولک  سیئر  رگید  دـیفم  زین  مهرم  نیا  اهنآ  هدـعم  رد  نیهدـت 
دنزاس دامض  مرگ  ریش  هدروآرب  وا  لدنص  بآ  زا  دشاب  ياجره  زا  وا  تبالص  هدعم و  ياهمرو  ندومن  لئاز  دراد  بیجع  صاوخ  دیآیم 

دنناروخب بآ  هلوت  شش  رد  دشاب  هدروآرب  مدنگ  شش  نزوب  وا  لدنص  هک  هدیئاس  بآ  هب  ار  خیب  نآ  تقو  عبر  ياهپت  هب  دیفم  زین  و 

[ مرو ]

مادـکره زا  جنـسرادرم  درگوگ  هایـس  هریز  ناردام  يوب  هلوت  هد  واگ  نیگرـس  وا  جـالع  هینومغلف  ياـهمرو  مرو  ینعی  سبونـالف  سرومون 
مرگ ریش  هتخیمآ  روکذم  نیگرـسب  هتخاس  فوفـس  هتفوک و  ار  همه  مرد  هس  مادکره  زا  ماعط  کمن  تبـش و  مخت  بادس  مخت  مرد  راهچ 

ار همه  مرد  ود  هایس  هریز  هلوت  راهچ  ماعط  کمن  هلوت  تشه  مدنگ  درآ  رگید  رصع  تقوب  حبص و  تقو  دنزاس  دامـض  هینومغلف  رب  هدومن 
طـسق و نغور  بیکرت  نیرد  رگا  دـندنبهب  هینومغلف  رب  مرگ  ریـش  دوش و  رودـم  صرق  لـثم  هک  دـنزاس  مرگ  هتخیمآ  بآ  دـنیاسب  کـیراب 

دوش نسحتسم  دنیازفیب  مرد  ود  مادکره  زا  راغلا  بح  نغور  بادس و  نغور 
65 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

مرد راهچ  خرـس  لگ  هلوت  شـش  هدومن  نایرب  مدـنگ  درآ  نان  لطر  مین  دـشاب  هدیـسرن  شتآ  زونه  هک  دـشاب  ون  موم  ینعی  درز  موم  رگید 
هایس و لفلف  هیوبزوج و  هدروآ  دورف  شتآ  زا  دیآ  دامـض  ماوقب  هک  هاگره  دنناشوجب  هتخیمآ  دنت  بارـش  راثآ  عبرب  هتفوک  کیراب  ار  همه 

تبـش نغور  ناردام  يوب  نغور  مرد  ود  مادکره  زا  هاوخنان  هنایزار  نوسینا  دـنمان  نوکم  هک  هایـس  هریز  مرد  مین  ود و  مادـکره  زا  لفنرق 
هتخیب هتفوک  فدص  هینومغلف  زا  رگید  دنزاس  دامـض  هینومغلف  رب  هدومن  مرگ  ریـش  هدرک  اجکی  ار  همه  مرد  کی  مادکره  زا  بادس  نغور 

رس رب  تسا  رس  زا  دارم  سهک  دنزاس  دامض  هینومغلف  رب  مرگ  ریـش  هدومن  هیالـص  لرهک  رد  زاب  هتخیمآ  هکرـسب  دنزاس و  فوفـس  کیراب 
همه مرد  هد  مادکره  زا  راجنز  درگوگ  مرد  هس  مادکره  زا  راغلا  بح  نغور  لگ و  نغور  تسوا  جالع  دـشاب  هدوب  هلبآ  ای  یلک  ای  فلک 

رب هدومن  جوزمم  لسع  بآ  هب  ریغص  نویروطنق  دامر  رگید  زور  هس  دننک  دامض  وا  رب  تسا  فلک  رس  رب  دوش و  دامـض  لثم  هک  دنیاسب  ار 
دنزاس دامض  رس 

[ دشاب هتشاد  عادص  درد  هکیرس  ]

رودنوکسیک
هک بلعثلا  بنع  خیب  دنمان و  یناسارخ  نیاوجا  هک  وا  مخت  دشابن  رگا  جـنبلا و  رذـب  خـیب  وا  جالع  دـشاب  هتـشاد  عادـص  درد  هکیرـس  ینعی 

دورف شتآ  زا  دنناشوجب و  هدرک  بوکوج  ازجا  همه  هلوت  هدزناپ  مادکره  زا  بارش  لگ  هکرـس  مرد  راهچ  مادکره  زا  دنیوگ  وکم  يدنهب 
درد نیکـست  ار  رامیب  هک  هاگره  دنرادب  هدومن  رت  زاب  دوش  کشخ  هچراپ  هک  هاگره  دنرادب  یناشیپ  رب  هدومن  رت  هچراپ  نا  زا  دـعب  دـنروآ 

هیودا مسق  ود  زور  کیب  عادص  ندومن  افطا  باب  رد  تاردخم  هیودا  هک  تسابطا  هدعاق  دنزاس و  رود  دامـض  یناشیپ  زا  دوز  دوش  عادص 
حور هک  اداـبم  درادیم  رایـسب  صاوخ  حور  ندوـمن  سبح  ضبق و  تاردـخم  هکنآ  هطـساوب  دـنزاسیمن  یناـشیپ  رب  لامعتـسا  تاردـخم 

تمایق زورب  هک  دزاسن  سبح  یعونب  ار  هیغامد 
66 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

هدرک بوکوج  راغرتشا  گرب  يردق  لگ و  هکرس  هدروآرب  شتآ  زا  دزاس و  مرگ  هتخادنا  شتآ  رد  درادرب و  تشخ  رگید  دوشن  رایشوه 
افطا ار  عادص  اروف  هک  دنهدب  یناشیپ  رـسب و  دـیآرب  تشخ  زا  هک  راخب  دود و  دنـشاپب و  مرگ  تشخ  رب  ار  هکرـس  نآ  هدومن  مهب  هکرـسب 

یناشیپ رب  مرگ  ریـش  دنیاسب و  دوش  دامـض  لثم  هک  دنزپب  دنت  بارـشب  مرد  شـش  مادـکره  زا  مدـنگ  سوبـس  خرـس و  لگ  رگید  دزاسیم 
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دندنبهب هچراپ  وا  يالاب  دنیامن و  دامض 

[ حیر ببسب  دراد  عادص  هکیرس  ]

دامر زا  دنزپب و  مرگ  دامر  رد  مجلش  ددع  کی  تسا  ناونع  نیدب  وا  جالع  حیر  ببسب  دراد  عادص  هکیرـس  ینعی  تالف  زورولود  سیهک 
دراک زا  جـنران  هناد  کی  رگید  درک  دـیاب  مرگ  ریـش  لمع  نیا  اما  دـندنبب  هچراپ  زا  هتـشاد  شوگ  سپ  ياـج  رد  دـنزاس  هراـپود  هدروآرب 

مرگ ریش  هتشاد  جنران  هچراپ  اهشوگ  ود  ره  سپ  هتخاس  مرگ  ریـش  دنـشاپب  جنران  رد  هدرک  فوفـس  کیراب  ردنک  يردق  دنزاس و  هراپود 
دندنبهب لامور  زا  دشاب 

[ مرو ببس  هب  ای  باتفآ  شپط  هب  رس  درد  ]

هّیمس پت  ندوب  ببس  هب  درد  عادص و  مسق  نیا  رثکا  وا  جالع  دشاب  هتشاد  مرو  ببـس  هب  ای  باتفآ  شپط  هب  رـس  درد  لوس  سرود  سیهک 
ماسرـس هدش  مروتم  غامد  هدرپ  عضوم  نیرد  یتدایز  راخب  تهجب  دیآ و  دیدپ  درد  عادص و  هدش  دعاصتم  غامدـب  وا  تاراخب  هک  هیئابو  و 

یمح و هدروآ  شوجب  ار  ارفـص  راـح  هیودا  ندروـخ  تهجب  هقاـش و  تضاـیر  ببـس  هب  باـتفآ و  شپط  زا  هک  ضرغ  سوـنیارق  اـب  دروآ 
سپ دـش  دـناوتیم  مه  بابـسا  نیا  بجومب  راتفگ  ای  توکـس  اب  یگناوید و  اب  عادـص  هتخاس  مروتم  هدـیناسر و  غاـمد  هدرپ  رد  تاراـخب 

دـنیامن و رتاف  هدرک  اجکی  نزولا  يواسم  رفولین  نغور  اـی  هشفنب  نغور  بلعثلا و  بنع  بآ  نز  ریـش  رت  يودـک  تسا  دـحاو  اـهنیا  جـالع 
لامعتسا زا  دشکن  ماسرس  بحاص  ینعی  دوشن  لصاح  اعدم  هکیتقو  ات  تسا  لک  هدعاق  دنراذگ  دنراذگ  كرات  رب  هدومن  رت  نا  زا  هچراپ 

67 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
دوشیم مولعم  رامیب  ندیسرپ  زا  هک  دشاب  هدش  افطا  عادص  درد و  هکنآ  ای  دیوگ  عبطلا  میلـس  ياهنخـس  دوش و  رایـشوه  نیهدت  ای  دامض 

درک و دیاب  لامعتسا  رتاف  دشاب  راح  هاوخ  دراب  هاوخ  دننک  رس  رب  هک  يدامض  ره  درک و  دیابن  رس  رب  هراح  دامض  ای  هدراب  دامـض  رگید  راب 
یف درـس  ياود  لامعتـسا  هدراب و  تایودا  زا  تسا  بطرا  دراب و  غامد  جازم  هک  اریز  دنیامنن  دامـض  رـس  رب  ندومن  مرگ  ریـش  نودب  راهنز 

زا ار  هیودا  نآ  دامـض  هدئاف  دوروب  هک  ضرغ  هدراب  تایودا  لامعتـسا  تهجب  دوشیم  سونیارق  ماسرـس  زا  هکلب  دریذـپیم  ناصقن  لاحلا 
رب هدومن  رت  نا  زا  هچراپ  نزولا  يواسم  لـگ  نغور  وهاـک و  مخت  خرـس و  لـگ  هدـناشوج  بآ  نز  ریـش  رگید  دامـض  درک  دـیاب  رود  رس 
مرد هس  هدرک  بوکوج  خرـس  لدنـص  راثآ  مین  بالگ  رگید  دامـض  دـنرادب  هدرک  رت  زاب  دوش  کـشخ  هک  هاـگره  دـنراذگ  رـس  كراـت 
فاص هچراپ  دیآ  شوج  دنچ  هک  دنناشوجب  حبـص  هدـیناسیخ  زورهنابـش  کی  هتخادـنا  فرظ  رد  ار  همه  مدـنگ  ود  تسیب و  نزوب  کشم 

بحاص باب  رد  تسا  نم  رارسا  زا  نیا  دنرادب  هدرک  رت  زاب  دوش  کشخ  هک  هاگره  دنراذگ  رس  كرات  رب  هدومن  رت  نا  زا  هچراپ  دنزاس و 
زین دـیامن و  لئاز  هتخاس  مرن  اروف  ار  غامد  هدرپ  مرو  دزاس  عبطلا  میلـس  دـیامن و  لئاز  یگناوید  دزاس و  رایـشوه  دوز  هک  لیدـعیب  ماـسرس 

عیمج نیا  دوب  باتفآ  شپط  ببس  هب  هک  عادص  هیئابو و  پت  هقرحم و  یمح  بحاص  عادص  تهجب  تسا  روکذم  الاب  هک  دامـض  نیا  دیفم 
رد وا  هخسن  هک  ثلثم  صرق  تسوا  جالع  دشاب  هدش  ثداح  هیمغلب  داوم  ای  حیر  داوم  ببس  هب  هک  عادص  يارب  زا  رگید  دیفم  تسا  دامض 
رـس فرط  ود  ره  ياهگر  هک  هقیقـش  يالاب  هدـیئاس  زبس  يوهاک  بآ  هب  اـی  وهاـک  مخت  بآ  هب  ار  صرق  نآ  تسا  جرد  یئافـش  نیداـبارق 

کیراب ار  همه  مرد  ود  ماعط  کمن  تشم  مین  دنمان  هریز  هک  نوکم  رگید  دنزاس  دامض  دنمان  هلزن  ياهگر  هک  تسا 
68 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

روفلا یف  ملیسا  دصف  ندوشک  زا  دنیوگ  ملعم  رثکا  هقیقـش  ات  دنزاس  دامـض  یناشیپ  رب  مرگ  ریـش  هتخیمآ  غرم  هضیب  يدیفـس  کیب  هدیئاس 
یناشیپ رب  دامـض  مرگ  ریـش  دـنیاسب و  دـنناشوجب و  ار  همه  هلوت  شـش  فاص  بآ  تشم  کی  سودوخوطـسا  رگید  دوشیم  لئاز  عادـص 

دنزاس
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[ دنمانیم سیطانقم  هک  ابرنهآ  مهرم  ]

یناشیپ رد  هتفرگ  مهرم  نآ  تسا  جرد  نیدابارق  رد  وا  هخـسن  هک  دنمانیم  سیطانقم  هک  ابرنهآ  مهرم  ینعی  رتسایالا  يد  تنوکینا  رگید 
عیرـس عادص  ندومن  لئاز  دنیوگ  دنزاسیم  مهب  ینعی  دنیازفایم  هدیئاس  زبس  زینـشک  يردق  مهرم  نیرد  رثکا  دنزاس و  دامـض  نیغدـص  و 

تسا رثالا 

[ دشاب هتشاد  تبوطر  ببسب  عادص  هکیرس  ]

دامض یناشیپ  رب  مرگ  ریـش  دنیاسب  هکرـسب  مرد  مین  نویفرف  وا  جالع  دشاب  هتـشاد  تبوطر  ببـسب  عادص  هکیرـس  ینعی  هبیرخرود  سیهک 
بوکوج مرد  ود  مادـکره  زا  بادـس  شوجنزرم و  سودوخوطـسا  رتعـص  جـنوباب  هاوخنان  زاغرتشا  ناردام  يوب  جورداـب و  رگید  دـنزاس 

هک قرع  دنریگب و  هدناشوج  نآ  راخب  دنناشوپ و  ار  دوخ  هتفرگورف  شتآ  زا  دـنامب  بآ  لطر  کی  هک  دـنناشوجب  بآ  لطر  ود  رد  هدرک 
هک درک  دـیاب  لامعتـسا  هیودا  نیا  هتـسشن  اجنآ  تسا  داب  تظفاحم  هک  ییاج  تسا  حـتفم  رایـسب  هیودا  نیا  دـنزاس  كاپ  لامور  زا  دـیآرب 
نز ریـش  بلعثلا  بنع  بآ  ودک  بآ  هیومد  عادص  يارب  زا  رگید  دنیاین  نیکاکد  زا  نوریب  دوشن  قرع  هک  دریذپ  ناصقن  ندبب  داب  ندیـسر 
هک هاگره  دنزاس  دامـض  یناشیپ  رد  هدومن  رتاف  هتفرگ  مرد  کی  نزولا  يواسم  مادکره  زا  زبس  زینـشک  بآ  غرممخت  رفولین  نغور  بالگ 
مرد راهچ  مادـکره  زا  هرتهاش  وهاک  مخت  ای  وا  قرع  ای  ینـساک  گرب  بآ  بالک و  رگید  دـنرادب  هدومن  رت  هچراـپ  رارکتب  دوش  کـشخ 
سپ هک  اهگر  زا  دـصف  ندوشک  دـنیوگ  ملعم  رثکا  دـنزاس و  دامـض  رـس  رب  دـنزیمایب و  هدز  هچفک  غرم  مخت  يدیفـسب  دـنیاسب و  بـالگب 

وا جالع  دنمان  هیوارفص  هک  راح  عادص  يارب  زا  رگید  ددرگیم  لئاز  اروف  عادص  دناشوگ 
69 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

رـس كرات  رب  یناشیپ و  رب  هدومن  رت  هچراپ  هدومن  رتاف  نزولا  يواـسم  هدرک  اـجکی  ار  همه  هروش  هدرورپ  بآ  بـالگ و  بآ  ودـک و  بآ 
هفرخ مرد  ود  مادکره  زا  خرـس  لگ  یمطخ  هشیر  لگ  هشفنب  لگ  رفولین  لگ  رگید  دنرادب  هدرک  رت  زاب  دوش  کشخ  هک  هاگره  دـنراذگ 

رایـسب بآ  هب  ار  همه  تشم  کـی  مادـکره  زا  وا  مخت  دـشابن  رگا  زبـس  ینـساک  روتـسدب  وا  مـخت  دـشابن  رگا  زبـس و  وهاـک  گرب  زبـس و 
تهجب ریبدت  هبترم و  هس  زور  کیب  دنزاس  دامـض  تسد  فک  رب  اپ و  فک  رب  هدیئاس  بآ  نومه  زا  وا  لفث  دنیامن و  هیوشاپ  دـنناشوجب و 

يزابخ گرب  یئاکنک و  گرب  اهمخت و  دشابن  رگا  زبس و  وهاک  زبس و  هفرخ  مدنگ و  سوبس  رگید  دیآیم  راکب  يوارفـص  يامح  عادص 
دنزاس و رس  رب  لوطن  هتخادنا  هباتفآ  رد  بآ  نومه  زا  دنزاس و  هیوشياپ  هدرک  تشط  رد  هدناشوج  بآ  لطر  ودب  تشم  کی  مادکره  زا 

راکب هیوارفـص  يامح  عادـص  تهجب  ریبدـت  هبترم و  هس  زور  کیب  دـنزاس  دامـض  تسد  ياـپ  فک  رب  هدـیئاس  بآ  نومه  زا  ار  نآ  لـفث 
هدننکلئاز تیـصاخلاب  ةوقلاب و  سپ  دزاسیم  رود  هیوارفـص  عادص  نآ  فصو  اب  تسا  راح  دامـض  نیا  هک  دـنیوگ  ملعم  رثکا  دـیآیم و 

بآ هب  ار  همه  يواسم  مادکره  زا  نوباص  ماعط و  کمن  مدنگ و  درآ  ریمخ  زبس و  مرک  گرب  تسا  ناونع  نیدب  وا  تسا ص  راح  عادص 
هک دـنزاس  دامـض  یناشیپ  رب  هدـیئاس  بآ  هب  کشخ  الا  اـهبف و  دـشابن  رگا  زبس و  گـنتراب  خـیب  رگید  دـنزاس  دامـض  یناـشیپ  رب  هدـیئاس 

همه مرد  راهچ  تسا  ابرنهآ  مهرم  هک  رتبلا  تنوکینا  دنیاسب و  مدنگ  شش  نزوب  نارفعز  ددع  کی  غرممخت  يدیفـس  رگید  تسیرارـسا 
دنیامن دامض  یناشیپ  رب  هدرک  اجکی  ار 

[ دشاب هدمآ  دیدپ  عادص  هیفصت  ترثکب  ای  اهلاهسا و  ترثک  ببسب  هکیرس  ]

بالگ خرس  لگ  تسوا  جالع  دشاب  هدمآ  دیدپ  عادص  هیفصت  ترثکب  ای  اهلاهسا و  ترثک  ببسب  هکیرس  ینعی  هپیرکنـست  سرود  سیهک 
مرگ ریش  هدیئاس  کیراب  ار  همه  مدنگ  ود  نزوب  کشم  هلوت  کی  مادکره  زا 
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70 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
ناصقن دـنامب  دوش و  هدایز  دامـض  رگا  هک  دـنزاس  رود  یناشیپ  زا  دامـض  دوز  دوش  فرطرب  عادـص  هک  هاگره  دـنزاس  دامـض  یناـشیپ  رب 

جالع دوب  ثداح  راح  مد  عامجا  ترثک  ببسب  هک  عادص  يارب  زا  رگید  مونم  رایسب و  تسا  تاردخم  هرمز  رد  دامـض  نیا  هک  اریز  دریذپ 
هک عادص  يارب  زا  رگید  دریذپ  افطا  ینعی  ددرگ  عفترم  عادص  روفلا  یف  هک  دنیاشکب  تسا  هقیقـش  يالاب  هک  نیئارـش  زا  دصف  ندوشک  وا 
ای نز  ریـش  مرد  راهچ  مدنگ  نان  زغم  مدنگ  شـش  نزوب  نارفعز  مرد  مین  قزرا  لقم  مرد  مین  جنبلا  رذـب  پت  ریغ  ای  دوب  پت  هب  عادـص  نآ 

یناشیپ زا  دامض  دوز  دوش  افطا  عادص  هک  هاگره  دنزاس  دامض  یناشیپ  رب  مرگ  ریـش  دناوتیم  دامـض  دوش  هدیئاس  همه  هک  ردقنآ  زب  ریش 
جالع دوب  کشتآ  ببس  هب  هک  عادص  يارب  زا  رگید  دروآ  ناصقن  دنامب  یناشیپ  رد  رگا  هدایز  تسا  ردخم  زین  دامـض  نیا  هک  دنزاس  رود 
هدرک بوکوج  هنشا  لطر  ود  هک  تسیعونب  هنشا  هدناشوج  بآ  هب  وا  فوفس  مرد  مین  دنزاس  فوفس  هتخیب  هتفوک و  زبرت  زغم  هنشا  تسوا 

دوش رخآ  بآ  هک  هاگره  دنروخب  فوفـس  بآ  نا  زا  هلوت  هد  دنرادب  هدرک  فاص  هچراپ  دـنامب  لطر  ود  هک  هدـناشوج  بآ  لطر  هس  رد 
رد ارفـص  طلخ  ندوب  ببـس  هب  عادـص  نیا  رثکا  وا  جالع  دوش  ثداح  نهد  یخلت  ببـسب  هک  عادـص  يارب  زا  رگید  دـنزاس  رایط  روتـسدب 

دنروخب و دنزیمایب و  هدیئاس  مرد  مین  برت  مخت  مرد  راهچ  کمن  هلوت  هد  ریعشلا  ءام  هلوت  ود  نیبجنکـس  ناونع  نیدب  دنزادرپ  یق  زا  هدعم 
نایداب سوسلا و  لصا  مرد  ود  خرس  لگ  مرد  ود  ءانـس  ناونع  نیدب  ندروخ  ارفـص  لهـسم  تفرگ  دناوتیمن  یق  هک  یناسک  دنزاس و  یق 

دنامب راثآ  عبر  هک  هدناشوج  بآ  ؤاپ  مین  کیب و  یلگ  فرظ  رد  ار  همه  مرد  کی  دنمان  روگنا  کمن  هک  بنعلا  حلم  مرد  مین  مادکره  زا 
دنلامب تسد  زا  هتخادنا  مرد  تشه  مادکره  زا  تشخریش  ربنشرایخ و  سولف  زغم  دنزاس  فاص  هچراپ  هدیلام  تسد  زا 

71 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
تایودا لهـسم  نتفرگ  زا  دعب  دزاس و  ارفـص  لاهـسا  هک  دنروخب  مرگ  ریـش  هتخیمآ  ماداب  نغور  هشام  شـش  هدـینارذگ  کیراب  هچراپب  و 

مرد ود  مادکره  زا  گنرداب  رایخ  مخت  رـشقم و  يودک  مخت  زا  شدارم  هک  نالک  رـس و  مختراچ  هک  یعون  هب  دـنزاس  لامعتـسا  تادربم 
قرع رفولین و  قرع  ناونع  نیدـب  ای  دنـشونب  هتخیمآ  رفولین  تبرـش  ای  هشفنب  تبرـش  هلوت  ود  دـنزاس  فاص  هچراپ  بآ  راثآ  عبرب  دـنیاسب و 

ندومن فصو  اب  شرامیب  هنرگا  دنروخب و  دـنزاس و  اجکی  ار  همه  هلوت  ود  هشفنب  تبرـش  هلوت  ود  بالگ  هلوت  شـش  مادـکره  زا  ینـساک 
نیبجنکس هلوت  ود  ای  زور  دنچ  دنروخب  هتخیمآ  تابن  هشام  شش  درس و  بآ  هلوت  هدب  هکرـس  هلوت  ود  دنام  یقاب  نهد  یخلت  تاریبدت  نیا 

القاب درآ  لگ و  نغور  مدـنگ و  نان  زغم  يرطوقـس  ربص  عادـص  يارب  زا  رگید  دنـشونب  هدرک  جوزمم  دـنهاوخب  هک  ردـقنآ  درـس  بآ  هب 
یناشیپ رب  مرگ  ریـش  هدـیئاس  لگ  نغورب  تشم  کی  دـنمان  يرالد  مساب  هک  تابن  رگید  دـنزاس  دامـض  یناشیپ  رب  هدـیئاس  نزولا  يواـسم 

دنزاس دامض 

[ دشاب هتشاد  یناسفن  ای  یناویح  حور  فعض  ببس  هب  عادص  هک  رس  درد  ]

وترپسا زکرف  سرود  سیهک 
هدیئاس بالگ  زا  توقای  مرد  ود  کشم  مرد  ود  ربنع  وا  جالع  دشاب  هتـشاد  یناسفن  ای  یناویح  حور  فعـض  ببـس  هب  عادص  هکرـس  ینعی 

جارد هبروش  ای  غرم  هزوچ  هبروشب  مدـنگ  بح  هدزناپ  نزوب  دـنزاسب و  کیراب  صرق  دـنیاسب و  بـالگب  ار  همه  مرد  مین  اریتک  مرد  تشه 
خیب و عم  جندوپ  رگید  رـس  نابحاص  هشعر و  نابحاصب  دـیفم  زین  تسا و  بیجع  غامد  حور و  ود  ره  ندروآ  تیوقت  ریبدـت  نیا  دـنناروخب 

بوکوج ار  درفم  ود  ره  مرد  راهچ  وا  گرب  خـیب و  دوشیم  سوسحم  وزا  جـنرت  يوب  هک  رطعم  تسا  هاـیگ  مسق  هک  تاـبن  مرد  ود  گرب 
دزاس عادص  درد  يافطا  دنلامب  یناشیپ  رب  شنغور  هدرک  فاص  هچراپ  دزوسن  هک  دنزاس  نایرب  تیز  نغور  رد  ای  لگ  نغور  رد  دنزاس و 

تابن دیامن  یغامد  حور  تیوقت  و 
72 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
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یبرع و ظافلا  هب  هک  متفاین  دـشاب  یـسراف  یبرع و  ظافلا  هک  ینایرـس  ظافلا  ياوس  اما  هدومن  رایـسب  نم  سودرف  یـسیا  بتک  رد  روکذـم 
تابن شوپهلک  کی  غاـب  رد  میتفر  تسا  نازیرگ  نآ  موق  ناـشوپهلک  رداـنب  هک  نتپاـنیچ  هب  ضرق  ببـسب  هنس 967 ه  رد  مزاس  ادا  یـسراف 

تاـکراب دوـخ  هارمه  تعجارم  تقو  هتفرگ  تسیتاـبن  هچب  شدارم  هک  ياـههدوپ  دـنچ  کـلام  زا  هدـش  قاتـشم  رایـسب  هدـمآ  رظنب  تبرش 
وا صاوخ  هچنانچ  درک  یگدیئور  طرفاب  زبسرس و  یهلا  لضفب  میدناشن  اههچب  دوب  نابایخ  نآ  نحـص  هک  دوخ  هناخناوید  رد  میدروآ و 

دزاس رطعم  فیطل و  دزادگب و  دوب  تخس  هک  تشوگ  هیلق  نتخپ  هب  دیامن و  حور  تیوقت  دزاس و  عادص  يافطا  هک  سوت  يرـسم و  لافب 
تـسا رثؤم  لیدـعیب و  دـشاب  دـبک  غامد و  لد و  هک  هسیئر  ياضعا  حور و  تیوقت  تلماعم  رد  ضرغ  دـیازفیب  هاب  توق  هیلق  نآ  ندروخ  و 

هدرک اـجکی  اود  همه  لـگ  نغور  هلوت  کـیب  دـنیاسب و  کـیراب  ار  همه  مرد  ود  رگا  مرد  مین  ربـنع  هلوت  راـهچ  هدیـسرن  شتآ  موـم  رگید 
دیآ رطاخب  هک  مسق  هچراپ  نیزا  دنزاسیم و  هماج  موم  هک  لاثما  دنزاس  هدولآ  اود  نا  زا  دشاب  هتفات  هک  خرس  یمـشیربا  هچراپ  دنزادگب و 

هک اهلافطا  نآب  هالک  نیا  دیامن و  حور  غامد و  تیوقت  هک  درآ  رس  رب  ماودلا  یلع  حور  غامد و  فعـض  زا  عادص  بحاص  دنزودب و  هالک 
دزاس مکحم  دزاس و  لئاز  كرات  تکرح  دزاس و  غامد  تیوقت  اهنآ  رس  رب  هالک  نیا  نتشاذگ  دوب  كرحتم  مرن و  اهنآ  رس  كرات  رب 

[ حیر طارفا  ببس  هب  ای  هدعم  فعض  تهجب  دراد  عادص  هکیرس  ]

وکمانس رنک  سرود و  سیهک 
هکرسب زینشک  مرد  راهچ  مادکره  زا  نایداب  نوسینا و  تسوا  جالع  حیر  طارفا  ببس  هب  ای  هدعم  فعض  تهجب  دراد  عادص  هکیرـس  ینعی 

زا هشفنب  لگ  نابزواگ و  لگ  مرد  مین  کی و  جـنرت  تسوپ  مرد  کی  ینیچراد  هلوت  تفه  هدرک  رود  اهرـشق  هدومن و  کـشخ  هدرک و  رت 
دنزیمایب رکش  دنزاس و  فوفس  هتخیب  هتفوک و  ار  همه  هلوت  یس  تابن  ای  دیفس  رکش  مرد  مین  کی و  مادکره 

73 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
بالگ رد  هدرک  بوکوج  ار  ینیچراد  راثآ  هس  بالگ  راثآ  مین  ینیچراد  رگید  دـنروخب  ماعط  ندروخ  زا  دـعب  مرد  هس  اـت  مرد  وا  تبرش 

مرد ود  ات  مرد  کی  زا  وا  تبرـش  دنریگ  وا  ریطقت  قرع  راثآ  کی  دنزاس و  ریطقت  هتخادنا  قیبنا  عرق  رد  حبـص  دنناسیخب و  زورهنابـش  کی 
هدعم و تیوقت  دـیآ و  دـیدپ  اهتـشا  دزاس و  ماعط  مضه  هیودا  نیا  حبـص  تقو  دـنروخب  هتخیمآ  جارد  هبروش  رد  ای  غرم  هزوچ  هبروش  رد 

دجنک نغور  هلوت  هس  رد  هدیئاس  کیراب  یکطصم  مرد  کی  هک  یکطصم  نغور  زا  هدعم  رد  ندومن  نیهدت  تسا  دیفم  زین  دزاس و  غامد 
دنزاس نیهدت  هدعم  رب  هدروآرب  بآ  زا  هشیش  نا  زا  دعب  دنناشوجب  تعاس  مین  ات  هتشاذگ  بآ  رد  ار  هشیش  هدرک و  هشیش  رد  ار  همه 

[ عادص هجلاعم  ]

[ اهلصافم ندش  دنب  ببس  هب  ای  نابز  تنکل  ببس  هب  ای  جلاف  ای  هوقل  ضارما  تهجب  دراد  عادص  هکیرس  ]

ندـش دـنب  ببـس  هب  ای  ناـبز  تنکل  ببـس  هب  اـی  جـلاف  اـی  هوقل  ضارما  تهجب  دراد  عادـص  هکیرـس  ینعی  هیـسیل ؟؟؟ پسا  سرود  سیهک 
ار همه  مدـنگ  هس  نزوب  کشم  مرد  مین  مادـکره  زا  هولاس  شوجنزرم و  ضیبا و  قبرخ  وا  جـالع  درک  دـناوتیمن  راـتفگ  هک  یئاهلـصافم 
دنازیرب و ینیب  زا  غامد  ياهداوم  دیاشکب و  غامد  ياههدس  دننک  ینیب  رد  دنمانیم  قاشنتـسا  هک  طوعـس  دـنزاس و  فوفـس  هتخیب  هتفوک و 

درک دهاوخ  عفن  مه  طوعس  نیا  تاجرایا  ندروخ  زا  دعب  دزاس  غامدب  حور  رذگ 

[ دوب ثداح  غامد  تبوطر  ببس  هب  هک  لاعس  ای  دراد  هلزن  ماکز و  هکیرس  ]

ردـنک لفنرق  تسوا ص  جالع  دوب  ثداح  غامد  تبوطر  ببـس  هب  هک  لاعـس  ای  دراد  هلزن  ماکز و  هکیرـس  ینعی  سون  ياراتک  يا  سیهک 
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سردنچ يدـنه  حالطـصاب  هک  ابرهک  مدـنگ  ود  تسیب و  نزوب  مادـکره  زا  ربنع  هدرک  هیالـص  کیراب  جاع  مرد  مین  مادـکره  زا  هسابـسب 
راثآ مین  دنت  بارـش  مرد  تشه  دنمان  لار  هک  خینرز  مرد  شـش  ندال  ربنع  مرد  مین  ریـشواج  مرد  مین  کی و  مادـکره  زا  نابول  دـنیوگ و 

تـشه اریتک  مرد  هدزناش  هتک  رگید  دنزاس  دامـض  رـس  رب  دـنزادگب و  مرن  شتآب  دـنزاس و  لح  هتخیمآ  بارـشب  هتخیب و  هتفوک و  اود  همه 
دنزاس صرق  بآ  هب  دنزاس و  کیراب  هتفوک  ار  همه  مرد 

74 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
زا رگید  دزاس  عنم  دزیر  هنیسب  غامد  زا  هک  لاعس  ماکز و  هلزن و  هرارـش  ندومن  افطا  دیفم  دنربورف  وا  باعل  دنرادب و  نهد  رد  صرق  ناکی 

هولاس مرد و  مین  رکذـم  سواط  نیگرـس  وا  جالع  دوشیم  ثداح  ناریپ  هب  صوصخلا  یلع  دـنمان  هشعر  هک  دـشاب  كرحتم  هکیرـس  يارب 
نابحاصب دیفم  مه  هیودا  نیا  حبـص  تقوب  دـنناروخب  دـنزاس و  فاص  هچراپ  هدروآ  شوج  دـنچ  دـنناشوجب  بآ  هلوت  هدزاود  رد  مرد  مین 

عرص راود و 

[ دشاب هتشاد  رس  رب  مرو  ای  ياهلیمامد  هکیرس  ]

لکنوبرت سیهک 
وا هخسن  هک  تسنغور  مسق  هک  تازلف  یعهدوبس  وا  جالع  دوب  درد  زا  نودب  اهنآ  دشاب و  هتشاد  رـس  رب  مرو  ای  ياهلیمامد  هکیرـس  ینعی 

ندومن لیلحت  روتـسد  نومهب  دزاس و  لـیلحت  دوز  هغلاـبم  تردـقب  اـهلیمامد  مسق  عیمج  رب  نغور  نآ  نیهدـت  تسا  روکذـم  نیداـبارق  رد 
دنمانیم رسیدویلوا  ینایرسب  هک  موم  رطع  زا  نیهدت  عجولا  تکاس  هک  اهمرو  اهلیمامد و 

[ وم هجلاعم  ]

[ دیورن اجنآ  زاب  دننکرب و  خیب  زا  هک  يوم  ]

هک دـنرادب  هدرک  فرظ  رد  ینعی  دـنرادب  یئاج  واـگ  تشوگ  وا  ریبدـت  دـیورن  اـجنآ  زاـب  دـننکرب و  خـیب  زا  هک  يوم  ینعی  ندرک  سیهک 
نا زا  يردق  دنزاس  فوفـس  دـنیاسب و  هدروآرب  اجنا  زا  دزوسن  هک  دـنزاس  نایرب  هتخادـنا  فرظ  رد  ار  مرک  نآ  دـتفا  مرک  دوش و  هدیـسوب 
هک دیاب  دوشن  ادیپ  زاب  دوش و  رود  ناکم  نآ  يوم  هک  دنهاوخب  هک  ییاج  زا  دوش  دامض  دننام  هک  دنزاس  مهب  هروغ  بآ  هب  هتفرگ  فوفس 

هکلب دش  دـهاوخن  ادـیپ  اجنا  رد  يوم  زاب  هک  دـنیامن  دامـض  ناکم  نآ  رد  هدومن  رایت  هک  دامـض  نیا  دـنروآرب و  هنچوم  زا ؟؟؟ اجنآ  يوم 
نومه رگید  راب  دنوش  ادیپ  ریثک  لیلق و  دنیآرب و  زاب  رگا  اجنآ  زاب  دنتفاب و  اهیوم  دوخبدوخ  دنزاس  لامعتسا  دامض  نیا  تسیوم  هک  اجره 

اجنآ تسا  هدیشارت  هک  ییاج  دنمان  یّسخ  حالطصاب  هک  بنع  تخرد  ندیشارت  تقوب  رگید  دش  دنهاوخن  ادیپ  زاب  دنزاس  لامعتـسا  دامض 
دنزاس دامض  اجنآ  دشابن  اهیوم  یگدیئور  دارم  هک  ییاج  ار  بآ  نآ  دیآیمرب  بآ 

75 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
هدومن دجنک  نغور  ای  تیز  نغورب  جوزمم  تسا  روکذـم  الاب  هک  بنع  رجـش  بآ  نیا  هک  دـنیوگ  ملعم  رثکا  دـش و  دـنهاوخن  ادـیپ  يوم 

دوشن ادیپ  يوم  هک  دنهاوخب  هک  ییاج  دنزاس  جوزمم  هدرک  رایت  دیدحلا  ثبخ  فوفس  ودک و  زغم  رگید  ددرگ  نسحتـسم  دنیامن  نیهدت 
تسا جردنم  هیردنکسا  نیدابارق  رد  دیدحلا  ثبخ  يرایت  بیترت  دنزاس و  نیهدت  اجنآ 

[ دندرگ دوسا  دنوش و  مکحم  ياهیوم  ]

رک نویان  لیک 
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رب هتخاس  مهب  ندال  ربنع  مرد  شش  ار  لطر  یف  هک  یکطصم  نغور  ندال و  ربنع  تسوا  ریبدت  دندرگ  دوسا  دنوش و  مکحم  ياهیوم  ینعی 
زین تسا و  روهـشم  سآ  گرب  هک  دروم  گرب  نغور  رگید  زور  دنچ  دنزاس  هبترم  ود  زور  کی  رد  لمع  نیا  دنزاس  هناش  هدیلام  ياهیوم 

سگم نآ  سپ  دنمانیم  یهکمیک  دهش  يدنه  حالطصاب  هک  روبنز  ینعی  لسع  مرک  لطر  کی  تسا  هیردنکـسا  نیدابارق  رد  نآ  هخـسن 
زب نیگرـس  تشم  ود  لسع  سگم  رگید  دنزاس  هناش  دنلامب و  اهنآ  رب  دنتفایم  هک  ياهیوم  دنزیمایب و  نغور  رد  دـنزاس و  دامر  هتخوس  ار 

نیهدت ياهیوم  رب  هدرک  فاص  هچراپ  اب  دزوسن  هک  دنناشوجب  هتخادنا  فرظ  رد  هدرک  اجکی  ار  همه  لطر  کی  دـجنک  نغور  تشم  کی 
نیدابارق رد  تسماداب و  نغور  لاثما  ندروآرب  بیکرت  هک  غرم  هضیب  نغور  رگید  زور  لهچ  ات  دـنیامن  هناـش  لامعتـسا  زور  ره  دـنزاس و 

ضیرع و دوش  مئاق  هک  زور  دنچ  دنزاس  نیهدت  دتفایم  هک  یئاهيوم  رب  هدرک  مهب  ار  ود  ره  مرد  ود  زب  نیگرـس  دامر و  مرد  هد  دناهتفگ 
بآ لطر  ودب  اهبف و  دـشاب  واگ  ندرگ  زا  ای  ولگ  زا  تشوگ  نآ  اما  هدرک  کیراب  اههچراپ  واگ و  تشوگ  لطر  ود  رگید  دـندرگ  مکحم 
دامر هتفرگ  تسا  فاص  هچراپ  هک  یبآ  دـنزاس  رود  شاهلـضف  فاص و  هچراـپ  نا  زا  دـعب  دـنناسیخب  زهپود  هصرع  رد  هتخادـنا  فرظ  رد 

هک دنرادب  یئاج  هدروآ  دورف  شتآ  زا  دنروآ  شوج  دنچ  هتخادنا  هروکذم  بآ  رد  تشم  کی  مادکره  زا  مرک  خـیب  دامر  رد  بنع  رجش 
رثا هک  دنزیرب  رگید  هساک  رد  هدرک  جک  فرظ  تسا  هداتسیا  الاب  هک  لالز  فاص و  بآ  نا  زا  دعب  دوش  نیشنهت  دامر 

76 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
درادزاب و نتسکش  نداتفا و  زا  دزاس و  هایس  رایسب  ضیرع و  مکحم و  هک  دنزاس  نیهدت  اهیوم  رب  ار  فاص  بآ  نآ  دیاین  بآ  نا  رد  دامر 

تورکا تسوپ  هک  زغم  راهچ  رـشق  رگید  دزاس  ترثک  دیاز و  دنایورب و  اجنآ  دـشابن  يوم  هک  ییاج  هکلب  دـنیامن  لمع  نیا  زور  تسیب  ات 
تهجب رگید  دسرب  اهنآ  خـیب  هب  هک  دـنلامب  ياهیوم  رب  هتخیمآ  ار  دامر  دـشاب  بنع  زا  هک  هریرـش  بارـشب  دـنزاس و  دامر  دـنزوسب و  تسا 

دنچ دنلامب  وم  خیب  رب  هدرک  جوزمم  بآ  رد  تشم  کی  مادکره  زا  ناشوایسرپ  دامر  مرک و  خیب  دامر  بنع و  رجـش  دامر  اهیوم  ندینایور 
تـشم کی  دـجنک  نغور  رد  رگا  دـنلامب و  ياهیومب  هدرک  مهب  دـجنک  نغورب  دـنزاس  دامر  دـنزوسب و  رامح  رپ  رگید  دـنیامن  لمع  زور 

کی هصرع  رد  دوش و  نسحتـسم  دـنزاس  اهیوم  رب  لامعتـسا  هدومن  لخاد  رامح  رپ  دامر  نغور  رد  هدرک  زیب  هچراپ  هدومن و  نایرب  اـهزغم 
نیگرس مرد  هدزاود  دنزاس و  فاص  هچراپ  دنناشوجب و  لسع  رد  سگم  تشم  ود  لطر  مین  لسع  رگید  دوش  ادیپ  دشابن  وم  هک  ییاج  هام 

دنزاس لامعتـسا  زور  دنچ  دنزاس  دامـض  دشاب  بولطم  وم  یگدـیئور  هک  ییاج  هتخیمآ  لسع  رد  هدرک  فوفـس  کیراب  دـشاب  کشخ  زب 
هدرگ هیپ  دنیآرب  اهیوم  زور  داتـشه  ناسنا  هدرگ  هیپ  ندومن  نیهدت  تسا  لیدعیب  وم  ندـینایور  تهجب  رگید  درک  دـیاب  بشب  تایودا  نیا 

یگدیئور عنم  باب  رد  رگید  دیاین  راکب  یتوم  ناسنا  هدرگ  هیپ  دنـشابیم و  لتق  گنج  رد  ای  نادزد  لثم  دشاب  هتـشک  اتتغب  هک  دـیاب  ناسنا 
گرب دـنمان  باضخ  هک  ضیبا  ياهیوم  ندومن  دوسا  يارب  زا  رگید  دـنزاس  نیهدـت  دـشاب  ناور  بآ  زا  كوغ  نآ  هک  كوغ  نوخ  اـهیوم 

دارم هک  اجره  دوش و  دامـض  لثم  هک  دنلامب  جلما  بآ  رد  تشم  ود  دنزاس  فوفـس  کیراب  دنیاسب  دنبوکب و  هدومن  کشخ  هیاس  رد  لین 
يدنه رد  هک  ریجنا  دیب  گرب  ناپ و  گرب  دنلامب  دیفس  ياهیوم  رب  دشاب  وم  ندومن  هیس 

77 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
ای یلیبنچ  نغور  دنیوشب و  مرگ  بآ  زا  دوشیم  هیـس  دیفـس  ياهوم  ساپ  کی  هصرع  دعب  دندنبهب  هچراپ  زا  هتـشاد  اهیوم  رب  دنمان  يدـنرا 
هک دندنبیم  هدرک  جوزمم  بآ  هب  هدیئاس  کیراب  انح  ياهومب  رگا  مدرم  رثکا  دنزاس و  هناش  دنلامب و  ياهیوم  رب  رطعم  نغور  مسق  رگید 

نیا دـنمانیم و  همـسو  دـندنبیم  هدرک  فوفـس  ار  لین  گرب  سانلا  ماوع  مدرم  رثکا  لین و  گرب  نا  زا  دـعب  دـنریگیم  انح  گـنر  اـهیوم 
زا دزوسن  دوش و  نایرب  هک  دـنرادب  یتعاس  مرگ  دامر  رد  هناد  جـنپ  نالک  زبس و  يوزام  رگید  باضخ  تسا  رهاظ  ناتـسودنه  رد  باضخ 

نهآ فرظ  رد  ار  همه  مدـنگ  ود  تسیب و  نزوب  ماعط  کمن  دـنمانیم  اهتوهت  هلین  هک  زبس  يایتوت  مدـنگ  ود  تسیب و  نزوب  هدروآرب  دامر 
دندنب هچراپ  زا  هتـشاد  ناپ  ای  ریجنا  دیب  گرب  شیالاب  دنلامب و  اهیوم  رب  نا  زا  دـعب  تعاس  ود  ات  دـنیاسب  هلمآ  باب  ینهآ  هتـسدب  هتخادـنا 

رد صوصخ  هدـیئاس  بآ  هب  ابکرم  ای  ادـحاو  رـشقم  هلمآ  هلیلب و  هلیله و  تسوپ  اذـهعم  دریگ  هایـس  گنر  دیفـس  يوم  ساـپ  کـی  هصرعب 
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لهچ و نزوب  هتخوس  سم  هلوت  کی  هلیله  تسوپ  رگید  باضخ  دوش  هایس  دنلامب  رگا  دیفـس  ياهیوم  رب  دوش  دامـض  لثم  هک  نهآ  فرظ 
ات دـنیاسب  هلمآ  بآ  زا  ینهآ  هتـسدب  ینهآ و  فرظ  رد  ار  همه  ددـع  تسیب  لفنرق  هناد  ود  هدومن  ناـیرب  مرگ  داـمر  زا  وزاـم  مدـنگ  راـچ 
ای هدرک  ناهوس  هرقن  رگید  باضخ  دـنیوشب  مرگ  بآ  زا  دوش و  هایـس  هک  دـنلامب  زاب  دوش  کشخ  هاگره  دـنلامب  اهیوم  رب  يرهگراهچ و 

هدیئاس بآ  رد  ار  همه  مرد  مین  کی و  دنمان  گنـسکمن  هک  يروهال  کمن  ای  ماعط  کمن  مرد  کی  مادـکره  زا  نهآ  هدروآرب  وا  قرو 
هدرک مئاق  هچراپ  زا  هتـشاد  وا  يالاب  مسق  ره  زا  گرب  دـنلامب و  دیفـس  ياهیوم  رب  هدرک  جوزمم  زین  بنع  رجـش  دامر  نالک  تشم  کـی  و 

هتخوس برس  رگید  دوش  هایس  هک  دنیوشب  مرگ  بآ  زا  ساپ  کی  زا  دعب 
78 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

عمج دیآ  رظنب  برس  فارطا  هک  برس  تفاثک  هتشاذگ  شتآ  رب  هدرک  فرظ  رد  ار  برـس  هک  تسا  نیا  وا  نتفرگ  دامر  قیرط  دامر  ینعی 
تعاس ود  دـنلامب  دیفـس  ياهیوم  رب  دوش و  دامـض  لثم  هک  دـنیاسب  ردـنقچ  بآ  هب  مرد  راـهچ  نزوب  تسبرـس  داـمر  نومه  هک  دـنزاس 

هدرک مهب  بآ  هب  مرگ  يردق  تاود  یهایـس  رگید  دوش  هایـس  هک  دنیوشب  مرگ  بآ  زا  نا  زا  دعب  دندنب  هتـشاذگ  الاب  شگرب  ینعی  دنرادب 
ار اهیوم  هدرک  فاص  هچراپ  دنامب  بآ  عبر  ات  دنناشوجب  بآ  لطر  مین  هب  تشم  کی  مادکره  زا  ریجنا  گرب  بنع و  گرب  توت و  گرب 

شتآ زا  هدروآ  شوج  دـنچ  رتهب  دـشاب  سم  زا  فرظ  رگا  دـنناشوجب و  بآ  لـطر  کـی  رد  هلوت  راـهچ  بنع  رجـش  داـمر  رگید  دـنیوشب 
ار همه  مرد  تشه  مادـکره  زا  الط  ياشیـشقرام  دامر و  زین  دـنزیمایب و  هدرک  کیراب  هدیـسران  شبآ  گنـس  کهآ  هلوت  شـش  هتفرگورف 

هتفرگ بآ  نا  زا  يردـق  دـنراد و  هاگن  هشیـش  رد  دـنزاس  فاص  هچراپ  هتفرگورف  شتآ  زا  هداد  شوج  دـنچ  هدومن  اجکی  هدرک  بوکوج 
رگید دنوش  هایـس  زور  دنچ  هصرع  رد  دنزاس  هناش  دیفـس  ياهیومب  هلبآ  بآ ؟؟؟ هب  برـس  هناش  زا  رگید  دندرگ  هایـس  هک  دنلامب  شیومب 
لظنح خاروس  رد  دنمان  یمویلا  یتام  يدویلوا  ینایرس  حالطـصاب  هک  تسینغور  مسق  دنزاس و  خاروس  شنایم  رد  لظنح  محـش  ددع  کی 

هایس هک  دنلامب  ار  اهیوم  روکذم  نغور  زا  هدروآ  دورف  شتآ  زا  دنزپب  هتشاذگ  شتآ  رب  دنیامن  دنب  وا  خاروس  لظنح  هچراپ  زا  دنیامن و  رپ 
ندیئوران يارب  زا  رگید  دندرگ  هایـس  هک  دنلامب  اهومب  هکرـس  نیزا  دـنناشوجب و  هتخادـنا  هکرـس  رد  تشم  راهچ  زبس  گرب  رگید  دـنوش 

زا دعب  دنمان  هوهچک  هک  فشک  نوخ  نیهدت  روتسدب  دزاس و  عنم  يوم  ندیئور  هک  دنزاس  نیهدت  دنمان  كرپبش  هک  کیسرپ  نوخ  اهیوم 
هدرواینرب اهوم  هک  شوم  هچب  نوخ  نیهدت  دنک و  لمع  نیمه  وم  ندیدنک 

79 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
جنبلا رذب  بآ  هب  دنمانیم  ولاز  هک  کلا  نوخ  زا  عضوم  نآ  وم  ندیدنک  زا  دعب  هک  دیوگیم  برقا  ییحی  ام  داتسا  دراد و  رثا  نیمه  دشاب 
هدومن ولز  نوخب  جوزمم  هدروآرب  هریـش  هدـیئاس  بآ  هب  دـنمان  یناـسارخ  نیاوجا  يدـنهب  هک  جـنبلا  رذـب  مخت  يردـق  دـشابن  رگا  زبـس و 

ندروآرب زا  دعب  دنزاس  نیهدت  هکرس  نا  زا  دنناشوجب و  هدرک  مهب  هکرس  لطر  مین  رد  تشم  کی  وا  هدارب  ای  نهآ  رگید  دنزاس  لامعتـسا 
نیهدت تسا  یناسارخ  نیاوجا  نومه  هک  هاوخنان  رزب  نغور  رگید  دنزاس  لامعتـسا  زور  دـنچ  دزاس  عنم  یگدـیئور  زا  ار  يوم  خـیب  زا  وم 
کیراب ار  هاوخنان  رذب  هک  تسا  نیا  هاوخنان  رزب  نتفرگ  قیرط  دننکرب و  خـیب  زا  ار  يوم  لوا  هک  یطرـش  هب  اما  دوشیمن  ادـیپ  يوم  دـننک 

رد هکنآ  ای  دیآرب  نغور  هک  دنرـشفیب  تشم  زا  دیآ  رظنب  تسا  نهد  هاگره  دنلامب  تسد  زا  هدومن  لخاد  نا  رد  بآ  هرطق  دنچ  دنبوکب و 
رتعـص رگید  دنزاس  لامعتـسا  زور  دنچ  دزاس  يوم  یگدیئور  عنم  نآ  نیهدت  دیآرب  نغور  هک  دنچیپهب  هدرک  هجنکـش  رد  هتخادنا  هطیرخ 

دـنناشوجب و بآ  راـثآ  عبرب  هدومن  بوـکوج  هتفرگ  هلوـت  ناـکی  هروکذـم  هیودا  دـسرن  مهب  هزاـت  ود  ره  بآ  رگا  ینیچ  ناریماـم  بآ  رد 
زا دارم  هک  ییاج  دـنزیمایب و  روکذـم  بآ  هب  دـنزاس و  کـیراب  دـنبوکب و  دزوسن  هک  دـنزاس  ناـیرب  ضیبا  مرچ  دـنزاس و  فاـص  هچراـپ 

دیامن فاص  عضوم  دنتفاب و  داینب  خیب و  زا  اهوم  وا  دامض  دوروب  هک  تساهوم  ندومن  لئاز  دیفم  زین  دنزاس و  دامـض  دشاب  يوم  ندماینرب 
دامک ای  نیهدت  دنناشوجب و  هدرک  اجکی  ار  همه  نزولا  يواسم  زب  لوب  دـنت و  هکرـس  مرد  راهچ  هتخیب  هتفوک  هدیـسران  شبآ  کهآ  رگید 

دزاس عنم  یگدیئور  زا  دنزاس 
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[ هینقلا ءوس  هجلاعم  ]

تـسا دیفم  وا  جالع  اقیراسام  هدس  تهجب  تسا و  ثداح  رگج  فعـض  هک  تسا  مرو  ای  جـبهت  زا  دارم  دـشاب  هینقلا  ءوس  ینعی  هیچچاکد 
دنچره درس  بآ  تسا و  لک  جالع  هینقلا  ءوس  ضیرم  باب  رد  تانکس  تاکرح و  ندومن و  تضایر 

80 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
ات بآ  هلوت  تشه  رد  مدنگ  راهچ  نزوب  لظنح  محش  صرق  تسا  ناونع  نیدب  تسا  حلصا  لهسم  ندروخ  تسا و  بیجع  دروخب  مک  هک 

دیفم مه  ار  اقستسا  هینقلا  ءوس  ياوس  ام  دزاس  لاهسا  دشونب و  هینقلا  ءوس  رامیب  لالز  نآ  دنزپهب و  تفس  هچراپ  زا  دنناسیخب و  تعاس  مین 
نیدابارق رد  وا  صرق  مسق  هک  بنرا  یقلا  صارقا  ندومن  لامعتسا  نا  زا  دعب  رامیب و  توق  قفاوم  دنزاس  لامعتسا  زور  هس  ود  ای  زور  ناکی 

رثالا بیجع  هینقلا  ءوس  اقـستسا و  مرو  ندومن  لـیلحت  دـنزاس  لاهـسا  دـنروخب و  مرگ  بآ  هب  صرق  نا  زا  مرد  مین  کـی و  تسا  روطـسم 
رد وا  هخـسن  هک  هدرورپ  دـیدحلا  ثبخ  تسا  ناونع  نیدـب  وا  هخـسن  هک  دـنزاس  لامعتـسا  هینقلا  ءوس  حالـصا  فوفـس  نیزا  دـعب  تسا و 

ابرهک مرد  کی  مادکره  زا  هدیئاس  بالگ  زا  دیراورم  ناجرم و  مرد  کی  بهشا  ربنع  مرد  هس  نوراسا  مرد  تشه  تسا  روکذم  نیدابارق 
هبروش رد  هک  غرم  هزوچ  هبروشب  فوفس  نا  زا  مرد  کی  دنزاس و  فوفس  هدرک  اجکی  ار  همه  مرد  مین  ود  مادکره  زا  ینیچراد  قوحـسم 

دوش لئاز  هینقلا  ءوس  زور  یس  ات  دنروخب  دنشاب  هتخپ  کشخ  ای  ینساک  خیب  مرد  راهچ 

[ هیلک ياج  ای  تشپ  ای  رمک  درد  هجلاعم  ]

جالع نآ  گیر  ببس  هب  ای  دنمان  هناثم  لس  هک  ةاصح  ببس  هب  دشاب  هتشاد  درد  هیلک  ياج  ای  هیلک  ای  رمک  ینعی  دیب  زور  ود  تشوگ  ردک 
لبنـس نغور  تسا ص  ناونع  نیدـب  وا  هجلاعم  حـیر  ببـس  هب  ای  هناثم  گیر  اـی  ةاـصح  ببـس  هب  دـش  دـناوتیم  عضوم  نیرد  درد  تسوا 

هک هاگره  هدروآ  دورف  شتآ  زا  دزوسن  هک  دنزاس  نایرب  هتخادـنا  نغور  رد  تشم  کی  دـنمان  یـسلت  هک  جورداب  گرب  هلوت  راهچ  بیطلا 
دنزاس نغور  نا  زا  دامـض  دامک و  دراد  درد  هک  هدرگ  ياج  رد  ای  هاگرمک  رد  دنزیمایب و  هدیئاس  کیراب  نارفعز  هلوت  ود  دـشاب  مرگ  مین 

هک ییاج  دنزیمایب و  لگ  مهرمب  هدیئاس  کیراب  مرد  ود  شوجنزرم  ای  تنزا  رگید  دزاس  راردا  لوب  سبح  رگا  دـنک و  وا  عجو  يافطا  هک 
لگ مهرم  هخسن  دنزاس  دامض  دامک و  تسا  درد 

81 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
دنمانیم وازوريد  تنوکنا  ینایرس  تغلب  هک  تسا  جرد  نیدابارق  رد 

[ ینطاب ترارح  ]

سیورس سرولگ 
تسیب ات  دنشونب  هدرک  فاص  هچراپ  هدناشوج و  بآ  راثآ  عبرب  ینساک  خیب  مرد  راهچ  ماودلا  یلع  ندیشون  وا  جالع  ینطاب  ترارح  ینعی 

رگا تسا و  لعفلا  بیجع  هلوت  هد  نزوب  ینـساک  قرع  ندیـشون  ای  لیدـعیب  رگج  هدـس  ندوشک  پت و  ینطاب و  ترارح  ندومن  لئاز  زور 
نیکـست تهجب  دنروخب و  هتخیمآ  تسا  سیـسکاریه  قرع  هک  لوبرت  نویلوا و  هرطق  روکذم  قرع  رد  دشاب  هتـشاد  هدایز  پت  ارفـص  رامیب 

زبس ینساک  لطر  کی  بآ  لطر  هدب  لطر  کی  نان  زغم  دنزاس  ناونع  نیدب  ای  تسا  برجم  اعما  هدس  وا و  هدس  ندوشک  رگج و  ترارح 
ندومن لیاز  دنناشونب  شرامیب  هب  نا  زا  هلوت  هدزاود  دنریگب و  وا  ریطقت  قرع  لطر  راهچ  دـنزاس  ریطقت  هتخادـنا  قیبنا  عرق  رد  هدرک  اجکی 

دنزاس ناونع  نیدب  ای  قد  پت  نابحاص  يارب  زا  دیفم  زین  تسا و  رثؤم  نطاب  پت  ندومن  افطا  وا و  هدـس  ندوشک  هرارتسم و  رگج  ترارح 
دوش هتخپ  بوخ  رایـسب  هک  دنرادب  مرگ  دامر  رد  ای  رونت  رد  هدومن  تمکح  لگ  وا  يالاب  هتفرگ  زبس  يودک  وا  تفـص  هک  عرقلا  ءام  بآ 
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نومه دیآرب  هک  بآ  دنرشفاب و  ودک  هچراپ  حبص  تقو  ادرف  دنامب  اجنآ  بش  مامت  هک  دنراذگب  منبش  رد  هدرک  رود  شلگ  هدروا  اجنا  زا 
دنزاس لامعتسا  زور  دنچ  دنروخب  هتخیمآ  رفولین  تبرش  ای  هشفنب  تبرش  هلوت  کی  تسا  عرقلا  ءام 

[ لاهسا ]

اجکی ار  همه  هلوت  کی  وا  تبرـش  ای  دـنمان  یهب  لجرفـس  يابرم  مرد  کی  هدادوب  رینپ  تسا  ناونع  نیدـب  وا  حالـصا  لاهـسا  ینعی  ارماـک 
یبرع و غمـص  هتـساشن  مرد  راهچ  سآلا  بح  صرق  دنزاس  ناونع  نیدب  ای  هیوادوس  ای  هیمغلب  ای  هیوارفـص  لاهـسا  لباق  هک  دـنروخب  هدرک 
دنیاسب و بالگب  ار  ناجرم  مرد  مین  کی و  مادکره  زا  ناجرم  ینمرا  لگ  خرـس  لدنـص  مرد  هس  مادـکره  زا  ضامح  مخت  ریـشابط  اریتک 

دنزاس فوفس  هتخیب  هتفوک و  ار  اود  یقاب 
82 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

يابرم هلوت  کیب  فوفـس  کیراب  مرد  مین  یکطـصم  رگید  درـس  بآ  هب  مرد  کی  وا  تبرـش  دـنزاس  صرق  ار  همه  اـنوطق  رذـب  باـعلب  و 
درـس دنناشوجب و  هتخیمآ  بآ  راثآ  عبرب  دنیاسب  مرد  کی  طولب  دنزاس  ناونع  نیدـب  ای  دوش  ضبق  لاهـسا  هک  دـنناروخب  هتخیمآ  لجرفس 
لقم مدنگ  هد  نزوب  قوراف  قایرت  دزاس و  دنب  ار  لاهـسا  مسق  ره  رگید  يدـبک  لاهـسا  ياوس  رـصع  تقوب  حبـص و  تقو  دـنناشونب  هدرک 
بآ وا  يالاب  دـنروخب و  شقاـیرت  هدرک  فاـص  هچراـپ  دـنناشوجب  بآ  راـثآ  عبر  رد  مدـنگ  هد  نزوب  دـنمان  لـگوگ  ایـسینهب  هک  قرزـالا 

دنزاس فوفس  هتخیب  هتفوک  ار  همه  مرد  راهچ  مادکره  زا  اوبزوج  دیفـس  هریز  رانا و  تسوپ  دنزاس  ناونع  نیدب  ای  دنروخب  لقم  هدناشوج 
راهن تقو  مرد  کی  زا  تبرـش  دـنزاس و  دوخن  لثم  اـهبح  دـنزیمایب و  تسفوفـس  هک  هیودا  هدروآورف  شتآ  زا  دـنزادگب و  موم  هلوت  ود  و 
لها مدرم  هک  تیتامر  دـیب  رانلگ  دـنزاس  ناونع  نیدـب  ای  دـنروخب  زور  دـنچ  ات  دنـشونب  هن  دـنروخن و  يزیچ  ساپ  کی  ات  ورب  دـنروخب و 

هتخادنا لرهک  رد  دـنباتب و  هبترم  هس  ات  دـنزادنایب  بالگ  رد  دوش  خرـس  هاگره  هتخادـنا  شتآ  رد  رولب  گنـس  دـنمان  يدـیب  نیرتساسران 
نزوب وا  تبرـش  دنزاس  صرق  اریتک  بآ  زا  دشاب  مرد  ود  مادکره  زا  هک  دـنزاس  فوفـس  هتخیب  هتفوک و  تادرفم  رگید  دـنیاسب و  کیراب 

ام دنروخب  دنـشاب  هتخادگ  مدنگ  تسیب  نزوب  بآ  راثآ  عبر  رد  هک  اریتک  بآ  هب  ای  دشاب  وا  قرع  ای  گنتراب  هدناشوج  بآ  هب  مدـنگ  یس 
هک نانز  محر  بالیـس  ندومن  ضبق  دیفم  زین  دزاس و  دنب  دـنمان  يدـبک  لاهـسا  هک  يومد  لاهـسا  مسق  ره  زا  لاهـسا  ندومن  ضبق  ياوس 
مد دنمان ص  هیراطنـسوذ  هک  يدبک  لاهـسا  ندومن  دـنب  يارب  زا  رگید  راهن  تقو  دـنزاس  لامعتـسا  زور  هن  ات  دـنادرگ  نتـسبآ  لباق  اهنواب 

بآ هب  مرد  ود  مادکره  زا  لقم  یکطصم  دشاب  ناشوایس  نوخ  هک  نیوخالا 
83 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

ضبق يارب  زا  رگید  دنزاس  لامعتـسا  زور  دنچ  دنروخب  هفرخ  مخت  هریـشب  صرق  نا  زا  مدنگ  ود  تسیب و  نزوب  دنزاس  صرق  اریتک  بآ  هب 
ات دنناشوجب  بآ  لطر  ود  رد  ار  همه  هلوت  شـش  تسوپ  عم  سدـع  ددـع  تشه  لفنرق  مرد  تشه  هدادوب  هلقاب  هیمغلب ص  لاهـسا  ندومن 

نیدب ای  رـصع  تقو  ردق  نومه  دنروخب و  حبـص  تقوب  وا  تبرـش  هلوت  هدزاود  دنزاس  فاص  هچراپ  هدـیلام  تسد  زا  دـنام  لطر  کی  هک 
دـنروخب و مه  سدـع  هدـناشوج  بآ  هب  دـنزاس و  فوفـس  دـنبوکب و  لفنرق  ددـع  ود  هدومن و  نایرب  هلقاب  هلوت  کی  رگید  دـنزاس  ناونع 
لجرفس و يابرم  ردقنومهب  هتخپ و  ددع  ود  غرم  هضیب  يدرز  رگید  ریبدت  دوش  لاهسا  ضبق  هک  دنزاس  لامعتسا  زور  دنچ  روتسد  نومه 

لثم هک  دنبوکب  زاب  اجکی  هیودا  همه  دنیاسب و  کیراب  مرد  ود  مادـکره  زا  ردـنک  دـنمان و  دروم  گرب  هک  سآ  گرب  نایرب و  مدـنگ  نان 
تسا رثؤم  غامد  لد و  هدعم و  تیوقت  باب  رد  دزاس و  لاهسا  ضبق  اروف  هک  دنزاس  دامض  لاهـسا  بحاص  هدعم  رب  مرگ  ریـش  دوش  دامض 
هتخپ غرممخت  ددع  ود  رگید  ریبدت  تسا  ریثاتلا  عیرس  دنیازفیب  تسا  ناسلب  نغور  مسق  هک  تسیپوک  مسلاب  مرد  کی  دامـض  نیرد  رگا  و 

لاهـسا هک  ات  دنروخب  زین  رـصع  تقو  ردـق  نومه  دـنروخب و  حبـص  تقو  هدرک  مهب  يروگنا  دـنت  هکرـس  ود  ای  مرد  کی  هتفرگ  شیدرز 
یلع دزاس  ررکم  ینعی  دزاس  هابتشاالب  دامض  ای  نیهدت  هدعم  يوقم  تایودا  تعاس  ره  زور و  ره  هکنآ  لاهسا  تاجلاعم  هدعاق  دوش  ضبق 
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شوجنزرم و ورس  زوج  هنیدوپ  نیتنـسفا  دروم  گرب  رانا  تسوپ  دنک ص  هغانالب  لاهـسا  ضارما  بحاص  هدعم  رد  دامـض  نیا  صوصخلا 
بارشب هلوت  شش  وا  تبرش  ای  لجرفس  يابرم  هلوت و  هد  نایرب  مدنگ  نان  دنزاس و  فوفس  هتخیب  هتفوک  مرد  راهچ  مادکره  زا  بیط  لبنس 

دامض نا  رد  يردق  دش و  دناوتیم  دامض  همه  زا  هک  ردقنآ  يروگنا  نیریش 
84 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

يواسم ردـنک  یکطـصم و  ینیچراد و  مکـش  دامـض  نیا  ندیناپـسچ  زا  شیپ  رگا  دنناپـسچب و  مکـش  مامت  رب  هدیناپـسچ  هچراپ  رب  هتفرگ 
یعونب دبک  غامد و  هدعم و  تیوقت  دندنبهب  هدعم  رب  نا  زا  دعب  دنـشاپب و  ینعی  دنـشرسب  دامـض  رب  هدرک  کیراب  فوفـس  هتخیب و  هتفوک و 
ندومن دنب  تهجب  مه  اود  یمسق  رگا  دنزاس  ماود  لاهسا  بحاص  هدعم  رب  هک  ضرغ  دوش  ضبق  مه  لاهـسا  دنک و  مولعم  رامیب  هک  دزاس 

ای یکطصم  نغور  زا  هدعم  رب  ندومن  نیهدت  ماودلا  یلع  ای  تسا  بسنا  حلصا و  هدعم  رد  ندومن  دامض  مه  نا  رب  دروخب و  رامیب  لاهـسا 
دیفس لدنص  وا  يالاب  تاینغور  نیا  نیهدت  زا  دعب  دنزاس و  هدعم  رد  نیهدت  درفم  ای  بکرم  تسیپوک  ناسلب  نغورب  ای  نیتنـسفا  نغور  زا 

زین تسا  هدعم  يوقم  رایـسب  هک  دندنبهب  هچراپ  زا  دنـشاپب و  مکـش  يالاب  هدرک  فوفـس  هتفوک و  نزولا  يواسم  ینیچراد  دروم و  گرب  و 
دـش ناوتیم  دامـض  ندیئاس  نتخپ و  دعب  هک  ردقنآ  دنت  هکرـس  تشم  کی  جندوف  ناونع  نیدب  هدعم  درد  رمک و  رب  ندومن  دامـض  دیفم 
ریز تسا  تسار  فرط  هک  هاگدـبک  عضوم  رد  طرـشیب  همباحم  ندیـشک  تسا  هدـش  هدرک  هبرجت  هبترم  رثکا  لاهـسا  ندومن  ضبق  رگید 

تـسوپ دـنناروخب ص  جـنلوق  درد  يافطا  زین  یق و  ندومن  ضبق  زین  لاهـسا و  ندومن  ضبق  يارب  زا  رگید  دوش  ضبق  لاهـسا  اروف  ناتـسپ 
زور دـنچ  روتـسد  نومه  دـنناروخب و  جارد  هبروشب  مرد  مین  نزوب  هدرک  فوفـس  هتفوـک و  هدوـمن  کـشخ  ناـیکام  هناد  گنـس  نوردـنا 

کمن تشم  کی  زبس  مرک  گرب  رگید  دزاس  لئاز  زین  تسا  روکذم  الاب  هک  اهضارما  رگید  دزاس و  دنب  ار  لاهـسا  اروف  دـنزاس  لامعتـسا 
ياوس دامض  نیا  دننک  لامعتسا  زور  شـش  جنپ و  ات  دنیامن  دامـض  ای  فک  رب  دنیاسب و  دنبوکب و  ار  همه  مرد  ود  نوباص  مرد  راهچ  ماعط 

دزاس دنب  اهلاهسا  ماسقا  همه  رگید  يدبک  لاهسا  زا 

[ یق اب  لاهسا  ]

حالصا یق  اب  لاهسا  ینعی  تسمدا  نوک  سرماک 
85 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

مرد ود  مادکره  زا  یبرع  غمـص  یکطـصم و  اریتک و  هلوت  کی  دشاب  تبرـش  رگا  مرد و  کی  هروغ  تبرـش  ای  هروغ  تسا  ناونع  نیدب  وا 
فوفـس هتخیب  هتفوک و  ار  همه  مرد  راهچ  مادکره  زا  نیتنـسفا  جـندوف  سالا  بح  ای  دروم  گرب  قامـس و  هناد  دیفـس  لدنـص  خرـس  لگ 
رادهبنپ هچراپ  يالاب  دوش  رورـض  هک  ردقنآ  دنمان  رمخ  هک  يروگنا  بارـش  هلوت  هد  مادکره  زا  لجرفـس  يابرم  نایرب  مدنگ  نان  دـنزاس 

طقسم ندومن  ضبق  فصو  اب  دنزاس  دامض  فان  رب  هدعم و  رب  دنزادگب و  هکرسب  هک  قشا  رگید  دنزاس  لامعتسا  زور  دنچ  دندنبهب  هتـشاد 
دنزاس و فوفس  دنبوکب و  مرد  کی  نیکانیک  تسا  ناونع  نیدب  وا  جالع  بغ  ای  عبر  پت  هب  لاهـسا  ندومن  ضبق  رگید  تسا  مکـش  مرک 

هدرک فاص  هچراپ  هدـناشوج  بآ  هلوت  هد  رد  گنتراب  مرد  کی  دـسرن  مهب  گـنتراب  قرع  رگا  دـنناروخب و  حبـص  تقو  گـنتراب  قرعب 
دروخب و رایـسب  هیذـغا  هک  تسا  لاهـسا  نآ  هک  دـنمان  ینهر  گنـس  نایدـنه  هک  لاهـسا  مسق  يارب  زا  رگید  دـنناروخب  هروکذـم  ياودـب 

تسوا جالع  هدعم  دیاز  تدورب  ببسب  ای  تسا  هدعم  فعض  هب  لاهسا  نینچنیا  هک  دننادب  سپ  دیآ  نوریب  طیاغ  زا  ملاس  دوشن و  سولیک 
لامعتـسا زور  دنچ  دنناشونب  هدرک  فاص  هچراپ  دـنامب  هلوت  هد  هک  دـنناشوجب  بآ  هلوت  هدزناپ  رد  هدرک  بوکوج  هایـس  لفلف  هناد  تسیب 

ینایرسب ار  لاهسا  مسق  نیا  دنزاس 

[ دنمان هیربت  نا  ینیل  ینایرسب  هک  یلاهسا  ]
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هیوـبزوج مدـنگ  تسیب  نزوـب  هتفرگ و  شیدرز  دـنزپب و  بآ  رد  ار  غرممخت  کـی  لاهـسا  نوـمه  يارب  زا  رگید  دـنمانیم  هیربـت  نا  ینیل 
بنع زا  هک  نیریش  بارش  زا  ناجنف  ودب  بیکرت  نیا  رگا  دنهدب و  شندروخ  ار  لاهـسا  رامیب  دنزیمایب و  يدرز  رد  هدرک  فوفـس  کیراب 

دوش و ندب  بذج  دزاس و  مضه  دروخب  رامیب  هک  هیذغا  ره  زا  دبای و  افش  هروکذم  لاهسا  زا  رامیب  زور  هس  هصرعب  دنهد  شندروخ  دشاب 
یئاطخ دنویر  ناونع  نیدـب  لاهـسا  مسق  ره  ندومن  ضبق  رگید  تسا  هدـش  هتفگ  مال  فیدر  رد  ینعی  مال  فرح  رد  یعقاو  رارق  جالع  زین 

هلوت راهچ 
86 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

نا زا  دعب  ساپ  ود  ات  دنناسیخب  تایودا  همه  گنتراب  هدـناشوج  بآ  لطر  مین  رد  مرد  شـش  يرطوقـس  ربص  مرد  ود  یلباک  هلیله  تسوپ 
رولب گنس  مرد و  شش  یکطصم  مرد و  راهچ  خرـس  لگ  دنزاس و  فوفـس  دنبوکب و  دنزاس و  نایرب  شتآ  رد  هدروآرب  قرع  زا  تایودا 

مرد راهچ  مادکره  زا  ثفاغ  هراصع  قیقر و  نویراطنق  ینیچراد و  مرد و  راهچ  هدـیئاس  کیراب  هتخادـنا و  بآ  رد  هدرک و  مرگ  هبترم  هس 
دایب نادال و  ینایرس  حالطصاب  هک  نیدابارق  رد  تسا  نوجعم  مسق  هک  مرد  کی  بهـشا  ربنع  مرد و  ود  اوبزوج  مرد  راهچ  کشخ  جندوف 

هچراپ دنبوکب و  دشاب  نتفوک  لباق  هک  هیودا  همه  نوجعم  نا  زا  مدـنگ  هدزاود  نزوب  تسا  اینولف  نوجعم  لباقم  نوجعم  نیا  هک  دـنمانیم 
ياوس ام  دنزاس  دامض  هدعم  رد  دش و  دناوتیم  دامض  هتفرگ  تسا  نیطبلا  روهشم  هک  نیبتنرت  ردقنآ  هدرک  اجکی  ار  همه  دنزاس و  فاص 

دنزاس دامض  مه  مرد و  مین  دروخب  زین  هیودا  نیا  دزاس و  دامض  رس  رب  هلزن  بآ  يارب  زین  دزاس و  دنب  زین  یق  لاهسا  ندومن  دنب 

[ ریحز لاهسا  ]

هدیناشوج هکرسب  تشم  کی  قامـس  ای  تشم  ود  رامح  نیگرـس  لطر  کی  دنت  هکرـس  تسوا  ریبدت  ریحز  لاهـسا  ینعی  شـشوب  شرماک 
رگید تسا  بیجع  شچیپ  ریحز و  لاهـسا  ندومن  افطا  دـنزاس  دامک  طیاغ  ياج  رد  هدومن  رت  هچراپ  ای  دـنریگ  هاگطیاغ  ياج  رد  وا  راخب 

هتخادـنا فرظ  رد  ددـع  ود  غرممخت  يدرز  رگید  شچیپ  ریحز و  لاهـسا و  يارب  زا  تسا  بیجع  ریبدـت  دـنزاس  هنقح  زب  زا  ای  راـمح  ریش 
لوا سپ  دنمانیم  هیراطنـسوذ  قیرف  رد  هک  يدـبک  لاهـسا  ینعی  هرماک  لالز  بآ  هدرک  جـک  ار  فرظ  نا  زا  دـعب  تعاس  کی  ات  دـنرادب 

زا دنزوسن  دنوش و  نالک  ربطس و  ياهناد  هک  ات  دنزاس  نایرب  واگ  نغور  رد  هناد  شش  ای  هناد  جنپ  دوسا  هلیله  دنناروخب ص  رسعب  لهـسم 
هفرخ مخت  مرد  کی  هدومن  نایرب  شتآ  زا  یئاطخ  دنویر  هتخاس  رود  شنغور  هدروآرب و  اهنا  روکذم و  نغور 

87 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
تـسد زا  هدروآ  دورف  شتآ  زا  دیآ  شوج  دنچ  نوچ  هدناشوج  بآ  راثآ  عبر  رد  هدرک  بوکوج  ار  همه  مرد  هس  گنتراب  مرد  ود  رـشقم 

يوق ار  هدعم  رگج و  اعما و  دزاس و  ردب  لاهـسا  نیزا  تسا  هیقنت  لباق  هک  طلخ  دنزاس  لاهـسا  دنـشونب و  دنزاس و  فاص  هچراپ  دـنلامب و 
مه تسد  دصف  دتفا  جایتحا  رگا  لهسم  ندروخ  زا  دعب  دنزاس و  لامعتـسا  هبترم  ناکی  رـسع  لهـسم  نیا  سپ  دزاس  دنب  لاهـسا  دنادرگ و 

قلعت هک  گر  درک و  دیاب  تسار  تسد  دصف  تسا و  قداح  يارب  رامیب و  توق  رب  فوقوم  دصف  ندوشک  هکنآ  ای  هبترم  ود  ای  ناکی  دننک 
ضبق تسوا  هبعش  نیا  هک  دنیاشکب  ملیسا  دصف  سپ  دنز  رتشن  حاّرج  هک  دیاین  رظنب  تسار  تسد  گر  رگا  دنیاشکب و  دشاب  هتشاد  رگجب 

دنامنزاب نوخ  لاهـسا  مه  ریبدـت  نیزا  رگا  تسا  رثوم  رگج  هدازتسم  ترارح  ندومن  لئاز  نوخ و  شـشوج  ندومن  افطا  لاهـسا و  ندومن 
دنناشونب و هدرک  فاص  هچراپ  هدروآرب  هریش  بآ  راثآ  عبر  رد  هتفرگ  وا  مخت  هلوت  کی  هک  هفرخ  مخت  هریش  دنناروخب  دوش  تسرد  ات  هک 

برس کمن  دوش و  ضبق  لاهسا  دوز  هک  دنناروخب  هتخیمآ  برس  کمن  مدنگ  ود  نزوب  هفرخ  مخت  هریش  رد  دیوگ  برق  ییحی  ام  داتـسوا 
غرم هزوچ  کی  رگید  تسا  هدش  روکذم  هیردنکسا  نیدابارق  رد  زین  دزرایم و  لوبمالسا  رد  هک  دنمانیم  نرتلاس  ینایرـس  حالطـصاب  ار 
مرد ود  دـننک و  هبروـش  رد  هدز  هچفک  غرممخت  يدیفـس  کـی  دوـش  هتخپ  رایـسب  هک  هاـگره  هتفرگ  ار  هبروـش  نآ  هدرک  فاـص  كاـپ و 

دـنزاس و هبروش  لـخاد  زین  بآ  نیا  هدرک  فاـص  هچراـپ  دـنامب  هلوت  راـهچ  هک  دـنناشوجب  بآ  هلوت  تشه  رد  هدرک  بوـکوج  گـنتراب 
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واگ بیـضق  ای  وهآ  بیـضق  ندروخ  تسا  بیجع  يدبک  لاهـسا  ندومن  ضبق  رگید  دننک  لامعتـسا  زور  دنچ  روتـسد  نومهب  دنناشونب و 
هدومن ناهوس  هدرک و  کشخ 

88 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
نـسحتسم دروخب  رگا  رـصع  تقو  حبـص و  تقو  دزاس  لاهـسا  ضبق  زور  راهچ  رد  هفرخ  مخت  هریـشب  ای  دنناروخب  درـس  بآ  هب  مرد  کی 

مرد کی  قامس  هناد  رگید  دزاس  دنب  ار  هیراطنـسوذ  لاهـسا  زور  دنچ  دنریگ  لاهـسا  بحاص  هاگطیاغ  رد  هنهک  مرچ  زا  روخب  رگید  دوش 
تغلب هک  نولفا  تنب  مرد و  کی  خرس  لدنـص  رگید  دنروخب  زور  دنچ  هتخیب  هتفوک و  هدرک و  مهب  وا  تبرـش  ای  لجرفـس  يابرم  هلوت  ودب 

دنامب و لطر  مین  هک  دنناشوجب  بآ  لطر  کی  رد  هدرک  بوکوج  ار  همه  مرد  ود  یفوک  دعـس  لاثما  مسق ؟؟؟ دنمانیم  لیتنمرت  ینایرس 
تقو ردق  نومه  دنناروخب و  راهن  تقوب  هدـناشوج  نا  زا  بآ  هلوت  تشه  دـنزیمایب و  هدرک  هیالـص  کیراب  جاز  مدـنگ  ود  تسیب و  نزوب 
کی ای  مرد  مین  فوفس  هتخیب  هتفوک  هدروآرب  نغور  زا  دزوسن  هک  دنزاس  نایرب  واگ  نغور  رد  هدیـشارت  کیراب  پسا  نخان  رگید  رـصع 

دریذپ ناصقن  هک  دشابن  یتسم  رد  پسا  هک  پسا  نخان  نتفرگ  تقو  دنزاس  لامعتسا  زور  دنچ  دنناروخب  مرگ  بآ  هب  مرد 

[ هیراطنسوذ لاهسا  ]

بالگ ناونع  نیدب  تسا  بیجع  دعقم  رد  هنقح  ندیناسر  وا  جالع  دوب  رگا  اعما  هحرقب  هیراطنـسوذ  لاهـسا  ینعی  كاچنک  کناس  هرماک 
دروآ و مایتلا  اعما  هحرق  دوز  زور  راهچ  هس  رد  دـنزاس  هنقح  هتخاـس  لـح  بـالگ  رد  مدـنگ  ود  تسیب و  نزوب  برـس  کـمن  هلوت  تشه 

هتخیب هتفوک و  مرد  کی  مادکره  زا  سآلا  بح  رانلگ  موتخم و  لگ  ینمرا  لگ  خرس  لگ  یسدع  جنداش  ریـشابط  رگید  دزاس  دنب  لاهـسا 
هدز و هچفک  غرممخت  يدیفس  ددع  کی  رگید  دنناروخب  هفرخ  مخت  هریشب  مرد  کی  ات  مرد  مین  وا  تبرـش  دنزاس  صرق  انوطق  رذب  باعلب 

بآ لطر  هدزناپ  رد  هدیسران  بآ  کهآ  لطر  شش  رگید  زور  دنچ  دنناروخب  هتخیمآ  يدیفـس  رد  دنمان  لگوگ  هک  لقم  مدنگ  هد  نزوب 
زور شش  ات  تکرحیب  دنرادب  نا  زا  دعب  زور  کی  ات  دنیالایب  بوچ  زا  تعاسب  تعاس  دنرادب و  هدرک  یلگ  فرظ  رد 

89 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
دنرب راکب  دـنرادهاگن و  هدرک  هشیـش  رد  دـنزیرب و  فرظ  رد  یگتـسهآب  هدرک  جـک  ار  فرظ  تسا  هداتـسیا  کهآ  يـالاب  هک  لـالز  بآ 
رگید رثؤم و  هیراطنـسوذ  لاهـسا  ندومن  دـنب  اعما و  هحرق  مایتلا  تهجب  دـنزاس  هنقح  هدرک  مهب  هلوت  تشه  نبجلا  ءام  وا  بآ  هلوت  تشه 

لـصافم عجو  ندومن  افطا  دـبای و  تاجن  رامیب  دوش و  لئاز  مرو  دـنرادب  ماذـج  مرو  رب  هدومن  رت  نا  زا  هچراـپ  هک  کـهآ  بآ  زا  صاوخ 
هدرک رت  هچراپ  ینعی  ندومن  دامض  دوب  هیومد  ای  هیوارفص  هک  ماروا  مسق  عیمج  رب  دنرادب و  ضیرم  ياهلصفم  رد  هدومن  رت  نا  زا  هچراپ 

ندروآ مایتلا  لاهـسا و  ندومن  دنب  تهجب  رگید  تسرثالا  بئاجع  وا  تانیهدت  زا  کشتآ  ياهتحارج  ندروآ  مایتلا  دوش و  لئاز  دنرادب 
ءام راثآ  عبر  ندیشون  دنیوگ و  ملعم  رثکا  رتسا و  ریـش  راثآ  عبر  حبـص  تقوب  ماودلا  یلع  ندیـشون  دش  دناوتیم  رکف  هک  دنزادرپ  اههحرق 

دنزیمایب تسروکذـم  ـالاب  هک  هدیـسران  کـهآ  بآ  هلوت  ود  نبجلا  ءاـم  رد  دـنیوگ  رثکا  دناهتـسناد و  رتهب  رتشا  ریـش  اـی  زب  ریـش  زا  نبجلا 
هحرق مایتلا  هیومد و  لاهـسا  ضبق  دنروخب  هتخیمآ  تشربمین  ماخ  غرم  مخت  يدرز  کیبوپک  مساب  دـنزاس  ناونع  نیدـب  ای  دوش  نسحتـسم 
ناجرم مرد  تشه  قئاقـش  لگ  مرد  تشه  لقم  ردـصلا ص  تاذ  حالـصا  تهجب  هیومد و  لاهـسا  ندومن  دـنب  تهجب  رگید  دزاـس  هنطاـب 

رگید دنروخب  هفرخ  مخت  بآ  هب  تسوا  تبرش  مدنگ  ود  تسیب و  نزوب  دنزاس و  صرق  لوغپـسا  باعلب  ار  همه  مرد  راهچ  هدیئاس  بالگب 
ردص نابرض  عم  لاهـسا  هک  هاگره  دنروخب  هفرخ  مخت  بآ  هب  تبرـش  هدیناشوج  بآ  راثآ  عبرب  مرد  ود  راغرتشا  هلوت  کی  بیـس  تبرش 

روکذـم ياود  ردـص  نابرـض  ندـش  افطا  دـعب  هک  ضرغ  درذـگب  زور  راهچ  هس و  هک  دـنهدب  تسا  روکذـم  الاب  هک  جـالع  دـشاب  هتـشاد 
دنروخب هروکذم  ياود  هتشاد  فوقوم  زور  هسب  هبترم  لقا  دنزاس و  لامعتسا 
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[ دوشیم ثداح  لافطاب  هک  شچیپ  ای  لاهسا  هجلاعم  ]

سنابرک سآ  ششوپاپ  سرماک 
90 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

دـشکیم و ریز  نادـند  ندـمآرب  تقوب  هک  تهجب  لافطاب  لاهـسا  رثکا  هک  تسوا  جالع  دوش  ثداح  اهلافطاب  هک  شچیپ  ای  لاهـسا  ینعی 
زا تعاسب  تعاس  ندومن  دامـض  تسا  دـیفم  راک  نیا  سپ  دـنیآ  نوریب  نادـند  تعاس  هسب  ندومن  مرن  اهنآ  جالع  نیرتهب  دـنرادیم  رثکا 

تسا نادند  ندمآرب  دارم  اهنیا  لاهسا  ندومن  دنب  هک  دنزاس  دامض  اههثل  هب  هدرک  مهب  واگ  هدبز  يردقب  هتخپ  دامر  هب  لصب  بآ 

[ تستشوگ هتسش  هک  یبآ  لاثما  دیآیمرب  هلضف  هک  لاهسا  هجلاعم  ]

یـسرافب و اینولف  نوجعم  وا  جالع  دیآ  رظنب  تشوگ  هتـسش  هک  یبآ  لاثما  دیآیمرب  هلـضف  هک  تسا  لاهـسا  مسق  ینعی  کماه  نیا  هرماک 
تقو ردق  نومه  دنناروخب و  حبص  تقو  مدنگ  راهچ  تسیب و  نزوب  تسا  نیدابارق  رد  وا  هخسن  دنمانیم  هدوکسریه  وینوی  ینایرـس  تغلب 

هک ردقنآ  هکرس  ددع  کی  غرممخت  يدرز  مرد  ود  مادکره  زا  دشاب  هک  مسق  ره  زا  یئایموم  ناشوایس و  نوخ  ینمرا و  لگ  رگید  رـصع 
دنزاس و دامض  وا  رب  هدرک  فاص  كاپ و  هتفرگ  یئارحص  رتوبک  ای  دنمان  يرمق  هک  هتخاف  ددع  کی  دامـض  نیا  سپ  دش  دناوتیم  دامض 

نا زا  مرد  کـی  دـنزاس و  فوفـس  دـنبوکب و  ار  همه  هدروآرب  اـجنا  زا  دزوسن  هک  دـنزاس  ناـیرب  شتآ  رد  اـی  روـنت  رد  هتخادـنا  فرظ  رد 
هتخیمآ فوفـس  هنهک  دـنقلگ  هلوت  کی  اـی  دـنناروخب  دـشاب  مرد  کـی  گـنتراب  مخت  هک  گـنتراب  هدـناشوج  بآ  هلوت  تشه  هب  فوفس 

هیراطنسوذ و لاهسا  تسروکذم  هک  لاهسا  ياوس  ام  جالع  نیا  دنناروخب  هتخیمآ  روکذم  فوفس  لجرفس  يابرم  هلوت  ودب  ای  دنناروخب و 
دیفم مه  ار  هیوارفص  لاهسا 

[ دنشاب هتشاد  زارب  یتخس  ای  هّدس و  هک  یناسک  سابتحا و  ]

دیفس رکش  هلوت  ودب  دجنک  نغور  هلوت  ود  تسوا  جالع  دنشاب  هتـشاد  زارب  یتخـس  ای  هّدس و  هک  یناسک  سابتحا و  ینعی  همیـسرد  هرجاک 
ربنـشرایخ یقنم و  زیوم  اراخب و  يولآ  رگید  دزاس  افطا  درد  دیاشکب و  ار  نولوق  هّدس  جنلوق و  درد  يارب  زا  دیفم  زین  جالع  نیا  دـنناروخب 

نآ زغم  دنلامب و  تسد  زا  دنناشوجب و  بآ  لطر  کی  رد  ار  همه  هلوت  تشه  مادکره  زا 
91 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

زیب هچراپ  زاب  دـنلامب و  تسد  زا  هدومن  جوزمم  زیوم  يولآ و  هس  نا  رد  دـنزاس  رود  ار  سولف  هتفرگ  شزغم  هدـینارذگ  کیراب  هچراپ  رد 
دیفس رکش  مرد و  مین  کی و  یملق  ینیچراد  هلوت و  هس  انـس  مرد و  ود  نوسینا  هلوت و  شـش  بنع  حلم  تشخریـش و  هلوت  تشه  دنزاس و 
دورف شتآ  زا  دیآ  ماوقب  نوجعم  هک  ات  دنناشوجب  هدومن  جوزمم  روکذم  يولآ  زغم  رد  رکـش  هتخیب و  هتفوک و  تایودا  هلوت  جـنپ  تسیب و 
تفه زا  دعب  دـنناروخب  حبـص  تقو  مرگ  بآ  هب  هلوت  وا  تبرـش  دـنزاس  نوجعم  دـنزیمایب و  تایودا  همه  دـشاب  مرگمین  هک  هاگره  هدروآ 
فاـص هچراـپ  هدـیلام و  تسد  زا  هتخادـنا  بآ  رد  هک  دـیابیم  تسا  نوجعم  نیرد  هک  سولف  زغم  دـنروخب  نوجعم  نیا  هبترم  کـی  زور 
هچنانچ تسا  رثالا  بیجع  بنعلا  حلم  زارب  هدس  ندوشک  دنزپن  ولآ  یقنم و  هارمه  هک  ضرغ  دـنزادنایب  نوجعم  ماوق  ندیـسر  تقوب  هدرک 
جنلوق نابحاصب  ای  سابتحا  بحاصب  بادوخن  هن  ای  غرم  هزوچ  هبروش  دنزاس و  فوفـس  دـنیاسب و  هتخادـنا  لرهک  رد  بنعلا  حـلم  مرد  ود 

حیر زا  جـنلوق  نآ  هاوخ  نابحاصب  هک  تسا  هبرجت  هچنانچ  جـنلوق  درد  يافطا  دزاس و  نیئلت  هتخاس  بیجم  ار  تعیبط  دوز  دـنناروخب  رثکا 
مادآب نغور  هلوت  کیب  دشاب  راثآ  عبر  زا  هدایز  هبروش  نآ  هک  دوخن  بآ  ای  هبروش  هلایپ  کی  بنعلا و  حلم  مرد  ود  دـشاب  داوم  زا  ای  دـشاب 

هبروشب جوزمم  هدیسران  شتآ  ماداب  نغور  هلوت  کیب  دشاب  راثآ  عبر  زا  هدایز  هبروش  نآ  هک  دوخن  بآ  ای  هبروشب  جوزمم  هدیسران  شتآ 
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بیکرت نیرد  دیوگ  برقا  ییحی  ام  داتـسا  دشاب و  هتفاین  تصرف  اود  نیزا  هک  ار  جنلوق  میدـیدن  مناروخیم  ار  جـنلوق  بحاص  مزاسیم و 
نیئلت هدرک  حیتفت  اههدس  زین  دزاسیم و  دوز  جنلوق  درد  يافطا  درادیم و  رایـسب  هدـئاف  هک  تسا  تسار  دـیازفایم و  تشخریـش  هلوت  ود 
تشه رد  اراخب  يولآ  هناد  هد  دشاب  راهن  ینعی  ماعط  ندروخ  زا  شیپ  دنرادیم  سابتحا  هک  ناسک  رگید  ددرگیم  لئاز  جنلوق  دزاسیم و 

هلوت
92 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

لیل هلضف  هک  رتاوتلا  یلع  دنزاس  لامعتسا  هام  کی  ات  لمع  نیا  دنـشونب  الاب  زا  بآ  دنروخب و  حبـص  تقو  هدناسیخ  بشب  ینیچ  هساک  رد 
رد هدرک  بوکوج  هلوت  دـنمان  لوب  يدـنهب  هک  رم  مرد  کی  يرطوقـس  ربص  رگید  ددرگ  اهضارما  زا  ظوفحم  دوش و  ادا  تنمیب  راـهن  و 

هتخاس حیتفت  اههدس  دـلامب  دوخ  مکـش  رب  سابتحا  بحاص  يردـق  دـیآرب  هک  يرطع  دـنزاس  ریطقت  مرن  شتآ  رب  دـنک و  هشیـش  قیبنا  عرق 
ود ات  مرد  کی  تیذایب  صرق  دزاس  کشخ  هدروآ  مایتلا  دوز  تسا  رثـالا  بیجع  هزاـت  ياـهمخز  ماـیتلا  تهجب  نغور  نیا  دروآ و  نیئلت 

رگید تسا  روطـسم  نیدابارق  رد  وا  هخـسن  دراد  رثا  یلیخ  نتخاس  نیئلت  زارب و  ندومن  مرن  دنزاس  مرن  دـنزاس  لامعتـسا  دوخن  بآ  هب  مرد 
هلوت یس  نبجلا  ءام  رگید  زور  دنچ  رتاوتلا  یلع  تعاس  کی  هلصافب  سابتحا  بحاص  هدعم  رب  دنزاس  نیهدت  دامک و  مرگ  ریش  ناتک  مخت 
غرم هزوچ  کی  دنروخب ص  هبروش  نیا  ماعط  زا  لبق  رگید  دنزاس  لامعتسا  زور  دنچ  دنشونب  هتخادنا  نبجلا  ءام  رد  نیبجنرت  ای  تشخریش 

هک ات  دـنناشوجب  هتخادـنا  رایـسب  بآ  هدرک  اجکی  همه  ردـنقچ  گرب  تشم  ودـب  مک  شنغور  فراعتم و  هحلاصم  اب  هدرک  فاص  كاپ و 
ریـش ار  هبروش  نآ  دـنزاس و  فاص  هچراپ  هدروآ  دورف  شتآ  زا  دـنامب  یقاب  نا  رد  راثآ  مین  زا  هداـیز  مک و  هبروش  دزادـگب و  غرم  هزوچ 
نیا اما  نیئلت  دوز  هک  دـنیوگ  دـنزاسیم و  لخاد  دـنقلگ  هلوت  ود  بیکرت  نیرد  ملعم  رثکا  دراد و  لک  هدـئاف  نتخاـس  نیئلت  دنـشونب  مرگ 
مرد هدزاود  نوسینا  رگید  درادن  هبروشب  دنقلگ  ام  لمع  اذهل  دنروخیمن  ینیریـشب  تشوگ  هبروش  یناتـسودنه  مدرم  نکیل  تسار  فرح 

دـنزاس و فاص  هچراپ  هدروآ  دورف  شتآ  زا  دزوسن  هک  دـنناشوجب  ار  ود  ره  هلوت  هدزناپ  تیز  نغور  ای  دـجنک  نغور  دـنزاس و  بوکوج 
دیاشکب زارب  هدس  دنرادب  تعاسب  تعاس  سابتحا  بحاص  هدعم  رب  مرگ  ریش  هدومن  رت  اههچراپ 

93 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
دنزادرپ تایودا  زا  دش  دناوتیمن  هیذغا  زا  حالـصا  رگا  هیذغا و  زا  ندومن  حالـصا  ریبدت  نیرتهب  ار  سابتحا  نابحاص  رگید  دزاس  نیئلت  و 

هکرـس و ینـساک  گرب  لوا  رد  ندروخ  دننک  لوانت  ماعط  زا  دعب  دنروخ  هیذغا  نیا  ماعط  زا  لبق  هک  تسناونع  نیدب  هیذـغا  زا  حالـصا  و 
يدـنهب هک  خانافـسا  گاس  روتـسدب  نابزواگ و  گرب  روتـسدب  تالوقب  لاـثما  دروخب  هتخپ  دروخ  دـناوتیمن  ماـخ  رگا  هتخیمآ و  کـمن 

ماعط زا  لبق  هیذـغا  نیزا  هک  تسا  روکذـم  الاب  وا  ندروخ  روط  هک  اراـخب  يولا  هناد  روتـسدب  اـی  وهاـک و  گرب  روتـسدب  دـنمان و  کـلاپ 
کـشخ دزاس و  هدس  ار  زارب  ترارح  نیا  دضب  دناسریمن و  ترارح  ار  اعما  هدـعم و  دـبک و  دزاسیم و  بیجم  رایـسب  ار  تعیبط  ندروخ 

تسا تسوبی  ترارح و  سابتحا  بابسا  هک  ضرغ  دروآ  سابتحا  هدرک 

[ هناوید گس  ندیزگ  هجلاعم  ]

نیدـب ناطرـسلا  ءام  زور  لهچ  ات  دـنروخب  بآ  هب  مرد  هس  ات  مرد  ود  ناطرـس  دامر  وا  جالع  هناوید  گـس  یگدـیزگ  ینعی  داـناد  نوناـک 
نهد هتخادنا و  یلگ  فرظ  رد  هتفرگ  هدنز  دنهاوخب  هک  ردقنآ  رتهب  دیآ  تسدب  نالک  ردق  ره  نیریش  بآ  زا  ناطرـس  دنزاس ص  ناونع 
نیا دنرب  راکب  هتشاذگ  هشیش  رد  دوش  دیفس  دامر  هک  ات  دننازوسب  تخس  شتآ  رد  ای  رونت  رد  هدومن  تمکح  لگ  هتشاد و  شوپرس  فرظ 

نا زا  زیچ  چـیه  هک  تسوپ  عم  هکلب  هتخاس  هچراـپهچراپ  دنـشکب و  ار  هناوید  گـس  نآ  رگید  تسا  هناوید  گـس  مس  زا  مسلا  عفاد  داـمر 
دامر دـنزوسب و  تخـس  شتآ  رد  هدومن  دـنب  تمکح  لگ  زا  شنهد  هدرک  یلگ  فرظ  رد  گس  ياههچراپ  نآ  سپ  دـنزاسن  رود  گـس 
فرظ رد  دنکچیم  وزا  هک  تارطق  دنزاس و  نازیوآ  یئاج  دنزیرب و  فاص  بآ  وا  رـس  رب  هتخادـنا  ار  دامر  نآ  هچراپ  رد  دـنزاس و  دـیفس 
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دـننک و بآ  دامر  رد  زاب  دوش  رخآ  هتخادـنا  دامر  رد  یبآ  هک  هاـگره  سپ  تسا  داـمر  نآ  تیروش  بآ  تارطق  نومه  هک  دـنریگب  رگید 
ریطقت دامر  تیروش  همه  هک  يدح  هب  دنزاس  ریطقت 

94 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
رطقم بآ  ببـس  زا  تیروش  همه  ای  درادیم  تیروش  هک  دننک  مولعم  هقئاذ  زا  دنـشچب و  ار  دامر  نآ  دنامب و  تیروشیب  دامر  هک  دـنزاس 

بآ نآ  تیروش  دور و  لیلحت  هب  بآ  همه  هک  اـت  دـنناشوجب  هتخادـنا  فرظ  رد  ار  نآ  تسا  عمج  رگید  فرظ  رد  هک  رطقم  نآ  هتـشگ و 
هک دـنناروخب  بآ  هب  گس  کمن  نا  زا  مدـنگ  هد  نزوب  دـننک  هشیـش  رد  هدروآرب  ار  کـمن  نآ  سپ  ددرگ  عمج  فرظ  ریز  هدـش  یکمن 

میدق نابحاص  تسا  هدیدج  ناملعم  ترطف  زا  هخـسن  نیا  سنجلا  عم  سنجلا و  لتقی  درادـن  يریظن  هناوید  گس  مسلا  عفاد  باب  رد  هیودا 
رد سپ  دـناکلملا  ملعم  اـهنیا  نف  نیرد  هک  دـنمانیم  سیئرلا  خیـش  هک  انیـس  یلع  وب  یبآراـف و  رـصن  وبا  سیلاطاطـسرا و  طارقب و  ینعی 

لئاز میر  زا  وا  تیمـس  هک  تشاد  دـیاب  يراج  زور  لهچ  ات  هناوید  گس  تحارج  دناهتـشونهن و  هناوید  گس  کـمن  صاوخ  دوخ  نوناـق 
هک تسا  هتخاس  نوفدم  ندب  رد  مس  هک  تسناد  دیاب  سپ  دیآ  مایتلاب  هّیمـس  تحارج  زور  لهچ  نوردنا  رگا  تسا و  لک  هدـعاق  هک  دوش 

اـصوصخ دریمب  ینعی  دوریم  تسد  زا  رامیب  دشابیم و  رذعتم  دوخ  ریبدـت  زا  قذاح  هک  دزاسیم  دوع  یعونب  زاب  لاس  ود  ای  لاس  زا  دـعب 
کمن مرد  ود  بیط  لبنس  بیکرت ص  نیا  دندنبهب  هدیزگ  رب  تسا و  رذعتم  وا  جالع  دیسرتب  بآ  زا  هک  هاگره  هدیزگ  هناوید  گس  رامیب 

لثم هدرک  اجکی  همه  دـنزاس و  فوفـس  هتخیب  هتفوک و  تایودا  رگید  دـنزادگب و  هکرـس  زا  مرد  تشه  ریـشواج  ای  قشا  مرد  شـش  ماعط 
هدیزگ رب  هدیئاس  دنت  هکرسب  گس  نیگرس  رگید  دزاس  رود  هدیشک  نوریب  ار  تیمـس  هک  دننک  دامـض  هناوید  گس  هدیزگ  رب  دوش  دامض 

تسا لیدعیب  هناوید  گس  مس  ندروآرب  هب  نیا  هک  دنزاس  دامض  هناوید  گس 

[ تسوا ياج  قلح  رد  ناسل  يالاب  هک  ماک  هجلاعم  ]

قلح رد  هک  هدوک  نیا  اما  دـنمان  هدوک  يدـنه  تغلب  اصوصخ  ماوع  هک  تسوا  ياج  قلح  رد  ناسل  يالاب  هک  ماک  ینعی  دـبک  دـنیآهپ  ماک 
نیا دارم  سپ  دنمانیم  هدوک  مه  ار  غاز  هک  هدوک  نیا  دضب  دشابیم  مدرم 

95 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
دـنویپ و ناسلب  مه  هکلب  دـنک  لفـسا  فرطب  هجوتم  دزاس و  مروتم  دـتفاب  ورب  غامد  تبوطر  هک  هاگره  تسا  ماـک  زا  ـالا  تسین  غاز  ضرم 
وا مخت  هک  هرت  جندوف  راغلا و  بح  تسا ص  ریبدـت  ناونع  نیدـب  دوخ  ناکمب  ندومن  لیلحت  وا  جالع  دروآ  لاعـس  هفرـس و  هطـساو  نیزا 

رکذم رگا  رس  يوم  ندیشارت  زا  دعب  هدومن  دامـض  لاثما  هدرک  جوزمم  لسعب  دنیاسب و  کیراب  ار  همه  مرد  راهچ  مادکره  زا  دشاب  نولاه 
زبس يوزام  ردنک  مدنگ  هد  نزوب  مادکره  زا  ینیچراد  هایس  لفلف  رگید  دور  دوخ  ياجب  ماک  نآ  هک  دننک  دامض  رـس  كرات  رب  ّالا  دشاب و 
قلح رد  هچمچ  تشپ  رد  فوفس  نیا  دنزاس  فوفس  هتخیب  هتفوک و  ار  همه  مرد  ود  خرـس  لگ  مدنگ  بح  جنپ  تسیب و  نزوب  مادکره  زا 
هایـس لفلف  احرقرقاع  راـنلگ  زبس  يوزاـم  رگید  دورب  دوخ  ياـجب  ماـک  هک  دـنزاس  روط  نومهب  زور  دـنچ  دـنناسر  ماـکب  ار  فوفـس  هدرک 

ار هایـس  لفلف  رگید  دنزاس  هرغرغ  دنامب  بآ  فصن  دنناشوجب  هدرک  بوکوج  ار  اود  بآ  لطر  کی  رد  مرد  راهچ  مادـکره  زا  ینیچراد 
رایـسب داوم  هک  ییاج  جالع  نیا  اما  دنزاس  نوریب  دیآرب  فت  ای  مغلب  دنناسر و  ماکب  هتـشاذگ  هچمچ  تشپ  رب  دنزاس و  فوفـس  دنبوکب و 

لامعتـسا تسا  احرقرقاع  نا  رد  هک  فوفـس  لفلف و  فوفـس  نیا  هیقنت  زا  ریغ  زا  نوچ  دنزاسن و  تاجرایا  زا  هیقنت  ات  دـیآیمن  راکب  تسا 
دوب داوم  یتدایز  ببسب  ماک  رگا  تسین  بوخ  رامیب  هب  لکش  نیا  سپ  دزاس  هار  نوردنا  دزیرب و  غامد  زا  هدایز  هدام  رب  هدام  درک  دنهاوخ 

رامیب دیفم و  مه  هیقنتیب  تسا  لیلق  داوم  رگا  دـنزاس و  لامعتـسا  تسا  هدـش  هتفگ  هک  هیودا  نا  زا  دـعب  هتخادرپ  غامد  هیقنت  دـیابیم  لوا 
هرغرغ هدناشوج  بآ  لطر  کی  رد  بوکوج  تشم  ود  دشاب  نس  مخت  ینعی  نوناک  مخت  ضرم  نومه  يارب  زا  هرغرغ  رگید  دبای  تصرف 

مادکره هایس  لفلف  زبس و  يوزام  مرد  مین  جاز  رگید  دنزاس 
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96 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
ماک رامیب  بحاص  رگید  دزاـس  رود  دـیآرب  نهد  زا  هک  تبوطر  دـنیامن و  ماـک  رب  دامـض  دـنزاس و  مهب  هضیب  يدیفـس  رد  نزولا  يواـسم 
ریمخ درآ  نیا  يارب  دامض  رگید  دشک  الاب  ار  ماک  ابرهک  دود  هک  دنشکب  هنقح  زا  وکابنت  قیرطب  هتشاذگ  ملچ  رد  ابرهک  تعاس  هب  تعاس 

درآ ریمخ  رد  دـنبوکب و  کیراب  ار  همه  مرد  هس  مادـکره  زا  ردـنک  ابرهک  رانلگ  هلوت  راـهچ  مادـکره  زا  نزولا  يواـسم  نوزلح  مدـنگ و 
ياوس مرگ  ریـش  دنیامن  رـس  رب  دامـض  دشاب  رکذم  رامیب  رگا  رـس  يوم  ندیـشارت  زا  دعب  دنزاس  مهب  هتخپ  بوخ  غرممخت  هدزاود  دنزیمایب 
نتخیر زا  درآ  پت  لاعـس و  دزیر و  هنیـسب  غامد  زا  هک  هلزن  تسا و  غامد  هدازتسم  داوم  باذـج  دامـض  نیا  ماک  تلماـعم  ندروآ  حالـصا 

لطر مین  بالگ  مرد  راهچ  هنادـهب  هلوت  ود  گنتراب  وا  جالع  دـشاب  هدوب  تحارج  اـی  مرو  رگا  ماـک  نومه  ینعی  ههنممک  دزاـس  عنم  داوم 
لسع هلوت  راهچ  هب  مرد  ود  لیبابا  دامر  رگید  دنزاس  مرگ  ریش  هرغرغ  هتخیمآ  توت  بر  هلوت  ود  دنزاس  فاص  هچراپ  دنناشوجب و  ار  همه 

قلح و ولگ و  ضرم  اب  تاریبدت  نیا  عیمج  دنناسرب  ماک  تحارج  رب  ماک و  مرو  رب  هتـشاذگ  هچمچ  تشپ  رد  تعاس  هب  تعاس  دـنزیمایب و 
دنمانیم زیردنا  نوسینا  ار  مهرم  نآ  ینایرـسب  تسا  بیجع  لیبابا  هناخ  مهرم  زا  ماک  تحارج  رد  ندومن  دامـض  اذهعم  تسا  دـیفم  ناسل 

تسا روطسم  نیدابارق  رد  وا  هخسن 

[ ناطرس هجلاعم  ]

هرگناک
زا هک  نبجلا  ءام  لطر  ود  رد  مرد  مین  نوسینا  تشم  ود  یکم  ءانس  دسرن  مهب  رگا  ءانـس  خیب  تشم  راهچ  جیافـسب  وا  جالع  ناطرـس  ینعی 

هـشیش رد  دـنزاس و  فاـص  هچراـپ  هدـیلام  تسد  زا  دـنامب  هدـناشوج  فـصن  هک  دـنناشوجب  تاـیودا  هـمه  غرم  هزوـچ  هبروـش  اـی  زب  ریش 
لامعتسا زور  دنچ  روتـسدب  مود و  زور  ردق  نومه  دنناروخب و  حبـص  تقو  ناطرـس  رامیب  هب  هدناشوج  نا  زا  هلوت  تشه  نزوب  دنرادهاگن 

ادوس داوم  هیقنت  لهسم  نیا  هک  دوش  بوخ  هیقنت  هک  دنزاس 
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وا جالع  ندش  رجفنم  زا  دـعب  هرـشتنم و  ناطرـس  جالع  دـنزاس  لامعتـسا  ناطرـس  ندـش  رجفنم  زا  شیپ  جالع  نیا  دزاسیم  نسحا  ههجوب 
بامیـس نا  زا  دعب  دنراذگب  برـس  لوا  هک  دـنزادگب  هتخادـنا  فرظ  رد  ار  همه  هلوت  راهچ  برـس  هلوت و  ود  بامیـس  تسا  ناونع  نیدـب 

رب دنزیمایب و  يرـصب  گنـس  مهرم  مرد  راهچب  دوش  فوفـس  هک  دـنیاسب  هتخادـنا  لرهک  رد  دـنزاس و  درـس  هدروآ  دورف  شتآ  زا  دـنزیرب 
ناطرس دامض  هتخیمآ  غرم  هضیب  يدرز  نغورب  فوفـس  نا  زا  يردق  ای  دنزاس  دامـض  هدیناپـسچ  هچراپ  رد  هرـشتنم  ناطرـس  ياهتحارج 

انـس و تسا ص  ناونع  نیدب  لهـسم  نآ  صوصخ  دنزاس  رتاوتم  هیقنت  هک  دیابیم  دـنراد  هرـشتنم  ریغ  ای  هرـشتنم  ناطرـس  هک  اهنآ  دـنزاس 
راثآ عبر  ینعی  تبرـش  قفاوم  هک  هدـناشوج  نبجلا  ءام  رد  ای  غرم  هبروش  رد  هتفرگ  تبرـش  قفاوم  ار  همه  جئافـسب  هتـسب  ناـتک  رد  نومیتفا 

ای رتشا  ریش  زور  لهچ  ات  هیقنت  زا  دعب  دنزاس  لامعتسا  زور  دنچ  روتسد  نومهب  دنزاس و  لاهـسا  دنـشونب و  هدرک  فاص  هچراپ  دشاب  هدنام 
لهچ ات  دنیازفیب  ریـش  هلوت  مین  زور  ره  دنزاس و  عورـش  راثآ  عبر  زا  دنـشونب  دوشن  لئاز  یلبج  بنل  ترارح  هک  هدیـشود  روفلا  یف  زب  ریش 

زا دارم  دیناشن  دیاب  مرگ  ریش  نزبآ  رد  ار  ناطرس  رامیب  زور  داتشه  ات  دنوش  ادا  زور  لهچ  هک  ریـش  ندروخ  زا  دعب  دنزاس و  لامعتـسا  زور 
هک هاگره  دسر  ولگ  ات  بآ  هک  دنناشنب  ار  رامیب  هتخادنا  دشاب  نالک  هک  رگید  فرظ  رد  ای  گید  رد  هدرک  مرگ  ریش  رایسب  بآ  هک  نزبآ 

دوخ راکب  هدمآرب  نزبآ  زا  رامیب  نا  زا  دعب  دنناشنب  دشاب  يرهگ  مین  ود  هک  تعاس  کی  ات  دنزیمایب  نا  رد  مرگ  بآ  رگید  دوش  درـس  بآ 
هک ات  دنزاس  هیالص  برس  هتسدب  برـس و  لرهک  رد  غرم  هضیب  يدرز  نغور  هرـشتنم  ناطرـس  تیحالـص  يارب  نا  زا  مهرم  دوش  لوغـشم 

دامض نا  زا  يردق  دریگ  دوسا  گنر  هضیب  نغور 
98 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

ییاتغچ تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  www.Ghaemiyeh.comرارسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 101زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


هک دنزاس  دامـض  ناطرـس  تحارج  رد  هدیفـس  مهرم  رگید  دروآ  مایتلاب  اهتحارج  دنک و  لئاز  مرو  درد و  هک  دنزاس  دامـض  ناطرـس  رب 
راهچ کیراب  برـس  هدارب  رگید  دنمانیم  دابولا  تنوکنا  ینایرـس  حالطـصاب  هک  تسا  روکذم  نیدابارق  رد  مهرم  نیا  هخـسن  تسا  دـیفم 
نیزا مرگ  ریـش  دریگ  هایـس  گنر  مهرم  هک  ات  دنزاس  قحـس  هدرک  مهب  لگ  نغور  هلوت  ودب  برـس  هتـسدب  هتخادنا  برـس  لرهک  رد  هلوت 
رگید ریبدـت  دـشکب  دوز  ار  رامیب  هک  تسین  نکمم  دـباییمن  تصرف  لکلاب  ریبدـت  نیزا  ناطرـس  هچرگا  دـنزاس  دامـض  زین  دامک و  مهرم 

ود مادـکره  زا  لگ  نغور  زبس و  وهاک  بآ  هلوت و  ود  دنرـشفیب  وا  بآ  دـنبوکب و  هزات  نیریـش  بآ  زا  ناطرـس  مرد  تشه  قوراف  قاـیرت 
ددرگ و هایس  هک  دنیاسب  برس  هتسدب  هتخادنا  برـس  لرهک  رد  ار  همه  مرد  مین  روفاک  ددع  ود  هتخپ  بوخ  رایـسب  غرم  هضیب  يدرز  هلوت 

ینساک وا  جالع  دشاب  هتشاد  تحارج  ای  روسان  ای  هرـشتنم  ناطرـس  يارب  زا  رگید  دنزاس  وا  تحارج  هرـشتنم و  ناطرـس  رب  دامـض  دامض و 
زا روسان  رب  دنزاس و  دامض  هرشتنم  ناطرـس  رب  دوش  هایـس  هک  ات  دنیاسب  برـس  هتـسدب  هتخادنا  برـس  لرهک  رد  هتفرگ  بآ  دنبوکب و  زبس 

عضو دشکیم و  دوز  هرشتنم  ناطرـس  نیا  دضب  دشکیمن  ار  رامیب  دنامب  نطاب  ای  رهاظ  ندب  رد  دوش و  هرـشتنم  رگا  ناطرـس  دنناسرب  هلیتف 
هک دوب  جازم  فلاخم  دروخب  رامیب  هک  هیذغا  هکنآ  دنزاس  دامـض  ناطرـس  رب  دـشاب  راح  هک  هفلاخم  تایودا  هکنآ  ناطرـس  ندـش  رـشتنم 

جنرب غرم و  هزوچ  هبروش  ندروخ  دروخ  رامیب  هک  هیذغا  تسناطرس  ندش  رشتنم  ثعاب  بابسا  مسق  دشاب  هتـشاد  روش  دنت و  زیت و  هیذغا 
زین دیفم و  دش  روکذم  الاب  هک  نومیتفا  انس و  لهسم  هک  یهاگ  یهاگ  لهسم  ندروخ  دیفم و  نابزواگ  تبرش  بیـس و  تبرـش  ندروخ  و 

نزبآ رد  ندیناشن  رتشا و  ریش  ای  نبجلا  ءام  ندروخ  يولز و  وا  فارطا  ندیناپسچ  دیفم 
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دیفم مرگ  ریش 

[ هیئابو لیمامد  مسق  هجلاعم  ]

راهچ مادکره  زا  یمطخ  هشیر  وبش و  لگ  زایپ  دشابن  رگا  اسریا  خیب  تسوا  جالع  هیئابو  هّیمـس و  لیمامد  مسق  ینعی  بعل  یتسم  لکنبراک 
لثم هک  دنیاسب  دـنزپب و  واگ  ریـش  لطر  کی  رد  ار  همه  هناد  هد  کشخ  ریجنا  تشم  کی  مادـکره  زا  ناردام  يوب  لگ  ناتک و  مخت  هلوت 

دنیاسب هتخپ  بآ  هب  بادس  رگید  دیامن  لئاز  وا  تیمس  دزاس و  هتخپ  دوز  دوش و  رجفنم  هک  دنیامن  دامـض  روکذم  لیمامد  رب  دوش  دامض 
کهآ يردق  هتخادگ و  هکرـسب  ریـشواج  يردقب  هدیئاس  نزولا  يواسم  همه  ریجنا  لصب و  دنفـسوگ و  هیپ  يردـق  مدـنگ و  درآ  ریمخب  و 

دود تفاثک  رگید  دنزاس  دامـض  روکذم  لیمامد  رب  دنیاسب و  هدرک  اجکی  ار  همه  قوراف  قایرت  يردـق  نوباص و  يردـق  هدیـسران و  شبآ 
دنزیمایب غرممخت  هدرز  دنیاسب و  ار  همه  هلوت  ود  ماعط  کمن  هلوت  راهچ  دنیوگیم  هسناوهد  يدـنهب  هک  دوشیم  هتفای  هناخیچرواب  رد  هک 

نیبتنرت و مدنگ و  ریمخ  درآ  مرد  هد  دـنمان  دود  تفاثک  هک  هسناوهد  رگید  دـنزاس  دامـض  روکذـم  لیمامد  رب  مرگ  ریـش  دـننز و  هچفک  و 
کمن تسا  روطـسم  نیدابارق  رد  لگلا  لسع  رد  وا  هخـسن  مرد  شـش  لگلا  لسع  مرد  هدزاود  نوباص  مرد  تشه  مادـکره  زا  واگ  هدـبز 
لیمامد رب  هتفرگ  نا  زا  يردق  دـنیاسب و  ار  همه  مرد  هس  دـنمان  قوراف  قایرت  هک  ریبکلا  قایرت  ددـع  ود  غرم  هضیب  يدرز  مرد  راهچ  ماعط 

لاسوترپسا ینایرسب  هک  ماعط  کمن  حور  ای  دنیوگ  مه  گنس  کمن  دنمان و  رجح  کمن  هک  يروهال  کمن  رگید  دنزاس  دامـض  روکذم 
افطا جالع  نیا  زین  دنزاس و  دامـض  روکذـم  لیمامد  رب  هدـیئاس  بآ  هب  ار  همه  مرد  کی  یملق  هروش  مرد  مین  الط  قرو  مرد  ود  دـنمانیم 

دیفم ار  هّیمس  پت  ندومن 

[ هدعم مف  درد  هجلاعم  ]

مرگ بآ  زا  هیوشاپ  وا  جالع  سپ  دشکب  اتتغب  ار  رامیب  هک  تسا  بلاغ  دوشن  حالـصا  دوز  رگا  درد  نیا  هدـعم  مف  درد  ینعی  هجنت  هیدراک 
نبجلا ءام  هلوت  شش  رد  دنریگب  یق  رگید  مسق  دوشن  درد  يافطا  مه  نیزا  رگا  تسا و  رتاوتم 
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تصرف ریبدت  نیزا  رگا  دنزاس و  یق  دنشونب و  هدرک  اجکی  ار  همه  هدیئاس  برت  مخت  مرد  کی  ماعط  کمن  مرد  راهچ  نیبجنکـس  هلوت  ود 
نیرایخ مخت  رشقم و  يودک  مخت  دنزاس  ناونع  نیدب  ای  دنروخب  هدیشود  روفلا  یف  رتشا  ریـش  ای  زب  ریـش  راثآ  مین  ات  راثآ  عبر  دیاین  روهظب 

مرد کی  دـنزیمایب و  هدز  هچفک  غرممخت  يدیفـس  ود  دـنزاس و  فاص  هچراپ  هدروآرب  هریـش  بآ  راثآ  عبر  رد  دـنیاسب و  ار  همه  هلوت  ود 
نزوب دوشن  درد  يافطا  مه  نیزا  دنروخب و  هدومن  جوزمم  هدرک  هیالـص  بالگ  زا  دیراورم  مرد  مین  دننک و  لخاد  هدروآرب  باعل  هنادهب 

دنناروخب غرم  هزوچ  هبروشب  تسا  جرد  نیدابارق  رد  وا  هخـسن  هک  اینولف  نوجعم  لباقم  تسا  نویفا  بیکرت  مسق  هک  ایواناودار  مدنگ  ود 
دنمانیم هیوارفص  جنلوق  ماوع  ار  درد  نیا  رثکا  و 

[ هریغ راود و  عادص و  ببسب  هدعم  مف  درد  هجلاعم  ]

ریش هدومن  رت  هچراپ  دنت  رایسب  بارش  وا  جالع  دنمانیم  یحیر  جنلوق  ماوع  هتفگ  حیر و  ببـس  هب  هدعم  مف  درد  ینعی  تالف  هبجل  هیدراک 
خاش فان  زا  دسرن  مهب  هنیگبآ  زا  دنشکب  فان  رب  همجحم  کی  دنرادب و  هدعم  رب  هدومن  رت  زاب  دوش  کشخ  هاگره  دنراذگ  هدعم  رب  مرگ 

رب بیط  لبنس  نغور  زا  دزپ  مرگ  نان  کی  دنزاس  ناونع  نیدب  ای  دنشکب  هدعم  رب  دنمانیم  يرموت  یگنس و  يدنه  حالطـصاب  هک  دنـشکب 
دنزاـس ناونع  نیدـب  اـی  دـندنبهب  هدـعم  رب  ار  ناـن  نآ  مرگمرگ  دنـشاپب و  هتخاـس  فوفـس  هتفوـک و  هایـس  نوـمک  وا  يـالاب  دـنلامب و  ناـن 

هک هیوارفص  جنلوقب  زین  دنزاس و  لاهسا  دنروخب و  بادوخن  هب  مرد  مین  کی و  ات  وزا  مرد  کی  تسا  صرق  مسق  ینعی  تنرا  ینوکسسرت 
بآ هب  تسا  نیدابارق  رد  وا  هخـسن  هک  تسا  بح  مسق  هک  تینرـشفا  سب ؟؟؟ لـین و  مرد  مین  دـیفم ص  زین  هیودا  نیا  تسا  روکذـم  ـالاب 

هب هتخاس  بح  بآ  هب  هتفوک  راغرتشا  گرب  تسا و  دیفم  راّود  عادص و  ءافطا  تهجب  راغرتشا  صاوخ  ینعی  تناسدوراک  دـنروخب - درس 
مرد کی  هّیمس  ماوه  یگدیزگ  دنناروخب  مرد  کی  ات  مرد  مین  مرگمین  بآ 
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هرصاب توق  تهجب  دنیامن  دامض  هّیمس  ماوه  یگدیزگ  رب  هدیئاس  کیراب  هتفوک و  ار  راغرتشا  نومه  دنروخب و  هدناشوج  بآ  هب  راغرتشا 

هک اهماسم  تسا  ندـب  حـتفم  اذـهعم  دراد  رثا  نومه  وا  هدـناشوج  زا  زین  دنـشونب و  بآ  رد  هدیـشوج  وا  مرد  کـی  هک  تسا  رثـالا  بیجع 
تاذ نابرـض  تهج  دـیفم  زین  دزاس و  لولح  ندـب  رد  مد  زا  يرقهق  تکرح  دزاـس و  لـئاز  تاراـخب  دروآ و  قرع  دـیامن و  او  دـنادودسم 

هدناشوج بآ  هب  مرد  کی  وا  تبرـش  هک  تایمـس  مسق  وا و  مسلا  عفاد  هیئابو و  هّیمـس و  ياهپت  تهج  دیفم  زین  ردصلا و  تاذ  بنجلا و 
وا هنقح  دیفم  زین  دنروخب و  هدناشوج  بآ  هب  وا  مرد  کی  هک  اقـستسا  نابحاصب  دیفم  زین  دنروخب و  مرگ  بآ  هب  دنزاس  بح  ای  دنروخب و 
زا هنقح  دنزاس  دامـض  تحارج  رب  دـشاب  تحارج  هک  مسق  ره  دروآ  مایتلاب  دوز  ياهتحارج  تسا  هبنپ  لاثما  وا  لگ  اقـستسا و  نابحاصب 

پت ندمآ  زا  شیپ  دنراد  یمئاد  پت  هک  یناسک  دوش  رایشه  دوز  عرص  بحاص  دنزاس  هنقح  وا  بآ  زا  هتخپ  بآ  رد  وا  لگ  ینعی  وا  لگ 
ندب دنناباوخب  يرهتوک  رد  هدیشوپ  هچراپ  زا  ار  دوخ  دنشونب و  هدرک  فاص  هچراپ  دنزپب و  بآ  راثآ  عبر  رد  وا  لگ  ای  راغرتشا  مرد  کی 

ینایرـس تغلب  هک  هّیمـس  ياـهلیمامد  رد  هدرک  مهب  مدـنگ  درآـب  هتفوـک  راـغرتشا  گرب  دزاـس  لـئاز  پـت  دروآ و  قرع  دزاـس و  حـتفم  ار 
تـسا رثالا  بیجع  دروآ  مایتلا  دوز  هدومن  رجفنم  دزاس و  لئاز  وا  ّتیمـس  دنزاس  دامـض  نا  رب  زارتنا  مساب  لیمامد  رگید  مسق  لکنبراک و 

دیفم زین  دنناروخب  هدناشوج  بآ  هب  مرد  کی  هک  تسا  ظفح  هناخ  هک  غامد  ندومن  يوق  تواکذ و  ندروآ  نایـسن و  ندومن  لئاز  تهجب 
رد هچنآ  دناهتفایرد و  هن  اهنیا  صاوخ  رب  ناملعم  زونه  ات  هک  دهاوخ  رایـسب  رگید  اذهعم  دنمانیم  لس  سانلا  ماوع  هک  شـش  هحرق  تهجب 

تفای روکذم  بتک  نیرد  تسا  هدوب  نم  دای  رد  لامعتسا و 

[ تخس محل  ]
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ریبدت نیزا  زین  ناویح  زا  ای  تخس  محل  ینعی  رتنارف  موک  ینراک 
102 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

هک دندنبهب  ریجملا  ةرجـش  رد  تعاس  ود  دشاب  هک  یمـسق  ره  زا  ولرادنرپ  رویط  نآ  ندومن  حبذ  زا  دعب  دزادـگب و  دوز  دوش و  مرن  لئاز و 
دوز نتخپ  نتخادگ و  زا  دارم  دوب  تخـس  تشوگ  هک  ییاج  رگید  ریبدت  دوش  مرن  ذیذل و  دزادگب و  دوز  شتـشوگ  رجـش  نآ  صاوخ  زا 
مرن هک  دنزپب  نا  زا  دعب  دنامب  اجنآ  ساپ  کی  ات  دنزاس  نوفدم  مدـنگ  رد  ینعی  دـنزاس  رپ  مدـنگ  ورب  هتخادـنا  هطیرخ  رد  ار  تشوگ  دوش 
حبذ زا  دـعب  هک  دـیوگ  سیئرلا  خیـش  دزادـگب و  دزپب و  تشوگ  دوز  دـنزپب  هتخادـنا  ملـسم  هایـس  لفلف  هناد  هد  تشوگ  هارمه  رگید  دوش 

دزادـگیم و نتخپ  زا  دوز  ذـیذل و  ناویح  تشوگ  دوش  تکاس  نا  زا  دـعب  دـنامب و  وا  تکرح  يرید  ات  دوش  كرحتم  رایـسب  هک  یناویح 
ریدب مضهلا و  یطب  و  تسا و ؟؟؟ لقث  ار  لیقث  ناویح  نآ  دـتفیب  یقوم  تلوص  دزاسن و  ای  دزاس و  مک  تکرح  حـبذ  درجمب  هک  نآ  دـضب 
ناویح هک  ضرغ  دنامب  يرید  دوش و  ناور  نسحا  ههجوب  نایرـش  زا  نوخ  حـبذ  زا  دـعب  هک  دوشیمن  اّرهم  دـیابیم  هچنانچ  هکلب  دزادـگب 

دزادگب دوز  نتخپ  هب  نیمه و  لکش  نیرتهب  هک  تسا  نوخ  ندش  ارجا  ثعاب  تکرح  ببس  هب  هک  دنک  تکرح  رایـسب  دزاس و  ریدب  توق 
دوش و مرن  تشوگ  هک  دنزاس  حبذ  دندنبهب و  تسد  زا  شنهد  دنزیرب و  هکرـس  يردق  وا  نهد  رد  حـبذ  زا  شیپ  دـنزاس  حـبذ  هک  یناویح 

شندروخب ای  دـنزیرب  کمن  يردـق  وا  نهد  رد  لوا  دـنروایب  ندومن  حـبذب  هک  ار  ناویح  ره  دـیوگ  برقا  ییحی  اـم  داتـسوا  دزادـگیم و 
رگا دزادـگیم و  دوز  مضهلا و  عیرـس  دوش و  مرن  ذـیذل و  ریبدـت  نیزا  ناویح  نآ  تشوگ  هک  عقاولا  یف  دـننک  حـبذ  نا  زا  دـعب  دـنهدب و 

هدولآکمن محل  ریبدت  دـش  دـهاوخ  مرن  فیطل و  حـبذ  زا  دـعب  ناویح  نآ  تشوگ  هک  ررقم  هام  کی  ات  دـنناروخب  کمن  يردـق  یناویحب 
بآ رد  ار  تشوگ  ای  یهام  نآ  سپ  دوش  لئاز  وا  تیروش  تیکمن و  هک  دـنهاوخب  هک  یناسک  دوب و  هدولآکمن  کشخ  یهام  اـی  دـشاب 

دشاب هتشاد  تیروش  هک  هاچ  زا  بآ  ای  دشاب  ایرد  بآ  ینعی  روش 
103 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

ای محل و  زا  تیروش  همه  هک  تعاس  دنچ  دنناسیخب  هتخادنا  ورد  ار  یهام  ای  ار و  محل  هتخاس  روش  هتخادنا  کمن  نیریش  بآ  رد  هکنآ  ای 
هقئاذ هک  دسریم  نیریش  بآ  رد  تیروش  ردقنآ  دسریمن  هقح  امک  تیروش  نیریش  بآ  رد  هک  ضرغ  دیآ  بآ  هب  دوش و  لقتنم  یهام 

دوب مک  بآ  رگا  نیا  دـضب  دـشاب  طارفاب  بآ  اـما  دزاـسیم  مهب  تیروش  همه  تسوا  سنج  هک  روش  بآ  رد  دزاـس و  لیدـبت  وا  ینیریش 
دشکب بآ  تیروش  تشوگ 

[ روسان رد  ای  تحارج  رد  دازتم  تشوگ  هجلاعم  ]

هدازتـسم تشوگ  نآ  ندومن  عطق  تهجب  دـشاب  هدرک  یگدـیئور  روساـن  رد  اـی  ياـهتحارج  رد  دازتـسم  تشوـگ  ینعی  دیـسرک  ینراـک 
هتفوک نزولا  يواسم  نایکام  هیپ  جرحدم و  دنوارز  هسابـسب و  دنمانیم ص  هلاکا  تایودا  مدرم  ام  نونفب  تایودا  مسق  نیا  هک  تسیریبدت 

نیا وا  يالاب  هتخاس  دامض  لسع  تحارج  رب  رثکا  دوش و  ربارب  عطق و  دازتسم  تشوگ  دنشرسب  تسا  دازتم  هک  تشوگ  رب  دنزاس و  کیراب 
دنشاپ فوفس 

[ مشچ هکل  هجلاعم  ]

نآ زور  لهچ  ات  دـننک  مشچ  رد  دـنیاسب و  بالگب  یمدآ  رـس  ناوختـسا  تسیریبدـت  هّکل  نآ  ندومن  لئاز  مشچ  هّکل  ینعی  نوناک  ینراک 
دنک لئاز  دشارتب و  ار  هّکل 

[ تابس هجلاعم  ]
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دـشاب مسق  زا  هک  اهضارما  رگید  صیخـشت  هک  تسا  لیوط  باوخ  زا  دارم  تابـس  تسوا  جالع  تابـس  ینعی  دنمانیم  مهردـم  زین  دراک 
دنناروخب ار  تابـس  رامیب  سپ  تسا  تاجلاعم  اما  درادن  تاصیخـشت  زا  دارم  نیرد  تسا و  هدش  هتفگ  هیردنکـسا  نوناق  رد  نسحا  ههجوب 

دـنناسیخب و روکذـم  صرق  تعاس  ود  هصرعب  بآ  هلوت  شـش  رد  مدـنگ  راهچ  لـهچ و  اـی  مدـنگ  ود  تسیب و  نزوب  لـظنح  محـش  صرق 
روطنومهب صرق  نومه  زور  ود  هلـصاف  زا  دـعب  دـنیب  رامیب  رب  هدایز  داوم  رگا  دـنزاس  لاهـسا  دنـشونب و  دـنزاس و  فاـص  تفـس  هچراـپب 

نتخادـنا ضارما  بحاص  ینیب  هرپ  رد  تابـس  لیوط و  باوخ  ندومن  لئاز  رگید  دوش  لئاز  لیوط  باوخ  هک  دـنزاس  لاهـسا  دـنناروخب و 
؟؟؟ نغور زا  هرطق  ناکی 

رداشون کمن  زا  هرطق  ود  ناکی  ینیب  هرپ  رد  نتخادنا  رگید  ددرگ  رایشه  دوش و  لئاز  تابس  هک 
104 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

هکرـسب دنزاس  دامر  دـنزوسب و  رامیب  رـس  يوم  رگید  تسا  هتفای  روکذـم  هیردنکـسا  نیدابارق  رد  زین  دزرایم و  اهردانب  رد  تسا و  دـیفم 
درادن نتخادنا  ینیب  هرپ  رد  رادم  رداشون ؟؟؟ کمن  نآ  دوش  رایشوه  دبای و  تاجن  ضرم  زا  رامیب  دنزاس  دامـض  ینیب  هرپ  نوردنا  هتخیمآ 

دزاس رایشوه  رضاح و  رامیب  حور  روفلا  یف  تسا و  زیت  دنت و  دسریم و  رود  رایسب  شیوب  هک  تسا  ندیئوب  نآ  لامعتسا  و 

[ ءاملا لوزن  هجلاعم  ]

ناریمام دـنمان و  وریخ  يدـنهب  هک  زورفاناتـسب  لگ  لطر  مین  هزات  نایداب  بآ  تسا  ناونع  نیدـب  وا  هجلاعم  ءاملا  لوزن  ینعی  تسار  هتاک 
رطقم هدرک  هشیش  قیبنا  عرق  رد  ار  همه  مرد  شش  مادکره  زا  يرطوقـس  ربص  هدیئاس و  بالگب  يرـصب  گنـس  مرد  ود  مادک  ره  زا  ینیچ 

ددع کی  رگید  ریبدت  بش  ماعط  زا  لبق  رـصع  تقو  حبـص و  تقو  دنیوشب  دنزادنا و  مشچ  رد  هرطق  دـنچ  نا  زا  دـیآرب  هک  یقرع  دـنزاس 
تابن سورخ و  هرهز  زا  دنزاس و  رپ  اود  نیا  يدیفس  رد  هدرک  رود  شیدرز  دنزاس و  فاص  هدروآرب  بآ  دنزپب و  هتخادنا  بآ  غرم  هضیب 
کی ار  هساک  نآ  دنزاس و  رپ  ینیچ  هساک  رد  هتـسب  نامـسیر  زا  دنزاس و  رپ  غرممخت  يدیفـس  رد  هتخیمآ  بالگ  يردقب  هدـیئاس  کیراب 
راهچ زور  کیب  دنزادناب  هرطق  دنچ  ءاملا  لوزن  مشچ  رب  بآ  نآ  دنزیرب  رگید  هشیش  رد  دشاب  هدش  عمج  لالز  بآ  دنراذگ  منبش  هب  بش 
دنریگ مشچ  رد  نآ  تاراخب  دنناشوجب و  بآ  لطر  کی  رد  هدـیئاس  کیراب  نارفعز  رگید  دـنزاس  لامعتـسا  زور  دـنچ  دـنزادناب و  هبترم 

تقو دـشاب  رکذـم  هلاس  هد  هچب  رگید  ریبدـت  دوش  نشور  نسحا  ههجوب  مشچ  دـنریگب  بآ  تاراخب  هک  یتقو  هبترم  هس  اـت  هبترم  ود  زورب 
کیب دنناسرب  دـنمان  دـنبهیتوم  هک  ءاملا  لوزن  رامیب  مشچب  وا  راخب  دزاس  غضم  نایداب  مرد  ود  راغلا و  بح  هناد  دـنچ  دـیوشن  نهد  حـبص 

رد غامد  زا  هک  یتبوطر  عنام  دشاب و  هدش  لوزن  هک  مشچ  بآ  ندومن  لئاز  هبترم  هس  زور 
105 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

نهد دنـشاب  هدرک  تمکح  لگ  لوا  ار  هشیـش  نآ  هک  هدرک  هشیـش  رد  کیراب  ياههچروم  تشم  مین  رگید  تسا  رثالا  بیجع  دزیر  مشچ 
هـشیش رد  هک  بآ  هدرک  رود  ياههچروم  هدروآرب  اجنا  زا  دزوسن  هک  دـنرادب  تسا  شتآ  ترارح  هک  ییاج  ای  رونت  رد  هدومن  دـنب  هشیش 

لامعتـسا زور  دنچ  تسا  لیدـعیب  ءاملا  لوزن  ندومن  لئاز  يارب  بآ  نیا  دـنزادنایب  ءاملا  لوزن  بحاص  مشچ  رد  هرطق  دـنچ  دوشیم  هتفای 
مرد مین  مادکره  زا  راغلا  بح  بادس و  مرد  کی  مادکره  زا  هدرک  بوکوج  لفنرق  ینیچراد و  لطر  کی  يروگنا  بارـش  رگید  دـنزاس 

دنزادنایب و ءاملا  لوزن  مشچ  رد  دنزیمایب و  هدیئاس  بالگب  يرصب  گنـس  مرد  ود  هدرک  فاص  هچراپ  دسر  ثلثب  هک  ات  دنناشوجب  ار  همه 
هلوهپ يدنهب  هک  نآ  ندومن  رارق  ءاملا و  لوزن  ندومن  لئاز  تهجب  رگید  ریبدت  دننک  لامعتـسا  زور  دنچ  دـنیوشب  هیودا  نیزا  اهمـشچ  زین 

نآ هک  دنرادب  هشیش  رد  هتفرگ  نآ  قرع  دنزاس و  ریطقت  هدرک  هشیش  قیبنا  عرق  رد  لسع  هعمد ص  رصب و  تملظ  يارب  زا  دیفم  زین  دنمان و 
هاوخ دنـشاب  هتـشاد  يور  رب  هک  اهغاد  دزاس و  لئاز  تسا  روکذم  الاب  هک  اهضارما  دـنزادنا  مشچ  رد  هرطق  دـنچ  دـنمانیم  لسع  قرع  ار 

دنیوشب اهغاد  زور  ره  قرع  نا  زا  هک  دیاب  دروآ  تهاجو  دربب و  نسحا  ههجوب  ار  اهغاد  دزاس و  فاص  ار  همه  دـشاب  درز  ای  هایـس  ای  خرس 
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لوزن بحاص  مشچ  رد  هتخاس  فوفـس  نزولا  يواسم  هدیئاس  بالگ  دیراورم  ای  تابن  رگید  تساهزاغ  همه  زا  نیرتهب  روکذـم  قرع  نیا 
دیفم هعمد  يارب  زا  وا و  هلوهپ  ندیشارت  مشچ و  تراصب  شیازفا  زین  دننک و  ءاملا 

[ ماکز ]

کـشخ نا  زا  دـعب  زور و  هس  ات  دزیر  ینیب  رد  هک  تبوطر  وا  جالع  دروآ و  لاعـس  دـتفا  هنیـس  رد  رگا  وا  تهجب  ماـکز و  ینعی  سوپنرتک 
لاعس هفرس و  شش  رد  ای  ردص  رب  نطاب  هار  زا  دزیر  هنیس  رب  غامد  زا  تبوطر  نآ  رگا  دنمانیم  ماکز  دوش 

106 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
تاجلاعم زا  دارم  اجنیا  نطاب  فرطب  هاوخ  دزیرب  رهاظ  فرطب  هاوخ  دـنمانیم  هلزن  دـنامب  هدایز  زور  هس  زا  تبوطر  نآ  رگا  دروآ و  دـیدپ 

تـسا روطـسم  نیدابارق  رد  وا  هخـسن  هک  دنمانیم  نویووکاید  ار  نوجعم  نآ  ینایرـسب  هک  نوجعم  نا  زا  مرد  کی  دـنناروخب  تسا  ماکز 
زا هدرک  کـیراب  كوکحم  سوسلا  لـصا  لـقم و  رگید  تسا  بسنا  دـنناروخب  رگا  بش  تقو  زور  هس  اـت  دـنناروخب  غرم  هزوچ  هبروـشب 

مدنگ ود  تسیب و  نزوب  نارفعز  مدـنگ  هدزناپ  نزوب  تسا  نیدابارق  رد  وا  هخـسن  هک  تسا  اینولف  مسق  هک  دایبوا  نادال  مرد  کی  مادـکره 
ود نزوب  بح  ناکی  دنزاس و  اهبح  دنمان  هلال  قئاقش  لگ  هک  قئاقش  تبرـش  زا  تارطق  دنچ  دنیاسب و  ار  همه  دنمان  لوب  هک  رم  ردق  نومه 

شوجنزرم رگید  دنناروخب  بش  تقو  دشاب  مدنگ  ود  نزو  هک  ردق  نومه  دنربورف و  یگتـسهاب  وا  باعل  دنراد و  شنهد  رد  دشاب  مدـنگ 
فرظ رد  بآ  لـطر  مین  هدومن  اـجکی  ار  همه  هدرک  بوکوج  تادرفم  رگید  هدـیئاس و  کـیراب  نوـیفرف  ددـع  تشه  لـفنرق  تشم  کـی 
ینیب هب  نا  زا  بآ  هچمچ  ناکی  دنراد  هاگن  هشیـش  رد  هدرک  فاص  هچراپ  دنروآ و  دورف  شتآ  زا  هدروآ  شوج  دـنچ  دـنناشوجب  هتخادـنا 
يارب زا  دـیفم  روکذـم  هدیـشوج  ینعی  بآ  نیا  دزاس و  لطاب  لاعـس  ماکز و  دوش و  لئاز  قلح  هار  زا  ینیب و  هارب  غامد  زا  داوم  هک  دـنزیر 
دیفم يرک و  شوگ و  نینط  عرص و  عادص و  نابحاصب  دیفم  تسا  قاشنتـسا  تاطوعـس  هرمز  رد  تسا و  غامد  رد  هک  اهداوم  ندومن  لئاز 

رد هدیـشوج  نیا  لامعتـسا  هک  تسا  هوقل  هتکـس و  ضارما  ثعاب  داوم  نآ  هک  غامد  داوم  ندومن  لئاز  سفن و  راشتنا  ریزانخ و  ناـبحاصب 
لبنـس هیوبزوج و  لفنرق و  خرـس  لگ  شوجنزرم  نیرکنلا  ماکز  يارب  رگید  ریبدـت  دـننازیرب  ینیب  رد  مرد  ود  اـت  مرد  کـی  هک  تسا  ینیب 

وکابنت قیرطب  هتشاذگ  شتآ  وا  يالاب  هتخادنا  ملچ  نا  زا  يردق  دنزاس و  فوفس  هتخیب  هتفوک  ار  همه  مرد  مین  مادکره  زا  بیطلا 
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هنیـس رب  غامد  زا  هک  هرارـش  هک  تسا  بیجع  نس  مخت  ینیب  رد  وا  دود  نتفرگ  دزاس و  لـئاز  ماـکز  هک  تسا  دود  يوا  دـئاوف  هک  دنـشکب 
اهرجـش و يـالاب  هک  رادـفدص  تسیمرک  مسق  هک  نوزلح  هلوـت  راـهچ  دـشاب  شرت  رایـسب  هک  مدـنگ  درآ  زا  ریمخ  رگید  دزاـس  عـنم  دزیر 

ابرهک دـنزیمایب  هتخپ  بوخ  غرم  هضیب  يدرز  دـنبوکب و  همه  نوزلح  نا  زا  مرد  راهچ  دـنمان  هگنوهگ  يدـنهب  هک  دوشیم  هتفای  اـهتاتابن 
رـس كرات  رب  رـس  يوم  ندیـشارت  زا  دعب  هدرک  اجکی  هتخیمآ و  ار  همه  مرد  کی  مادکره  زا  دنمان  لگوگ  هسینهب  هک  قرزا  لقم  هدـیئاس 

ماکز و ندومن  رارق  دزیرب  مشچ  رد  هک  ءاملا  لوزن  بآ  ندومن  عنم  غامد و  هلزن  ندومن  بذج  تهجب  تسرثالا  بیجع  هک  دـنزاس  دامض 
مادکره زا  ابرهک  رانلگ  ورس  زوج  مرد  کی  مادکره  زا  نابول  اوبزوج و  یکطصم و  ینیچراد و  لفنرق و  رگید  لاعس  هفرس و  ندومن  افطا 

مرد کی  هنادهب  دننک  دامـض  رـس  كرات  رب  هدرک  جوزمم  بآ  هب  هتفرگ  نا  زا  يردق  دنزاس و  فوفـس  دنیاسب و  کیراب  ار  همه  مرد  مین 
فاص هچراپ  دنامب و  ؤاپ  کی  هک  دنناشوجب  بآ  ؤاپ  مین  کی و  رد  مرد  کی  افوز  هناد  ود  ریجنا  هناد  جـنپ  بانع  مرد  کی  سوسلا  لصا 

ار همه  تابن  هلوت  کی  بآ  هلوت  هد  غرممخت  يدرز  ود  رگید  دـیفم  ار  هدراـب  ماـکز  هلزن و  تهجب  دنـشونب  هتخادـنا  دیفـس  تاـبن  هدرک و 
دنچ دـنزیمایب  روکذـم  بآ  رد  مرد  شـش  نارفعز  مرد  کی  هنیدوپ  لطر  کـی  بآ  رگید  بش  تقوب  دنـشونب  هریرح  لاـثما  هتخپ  شتآـب 

تهجب دنزاس  لامعتسا  زور  دنچ  دنـشونب  مرگ  ریـش  رـصع  تقو  هلوت  شـش  حبـص و  تقوب  هلوت  شـش  دنزاس  فاص  هچراپ  هدروآ  شوج 
یلصنع نیبجنکـس  رگید  تسا  بیجع  ندومن  ردب  هار ؟؟؟ زا  تسا  ثداح  لاعـس  نا  زا  هک  هتخیر  هنیـس  رد  ماکز  زا  هک  هنیـس  داوم  نتخپ 
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هنیس رب  ندومن  دامض  دزاس  لئاز  سفن  راشتنا  ماکز و  لاعس و  دنشونب و  هدرک  جوزمم  مرگ  بآ  رد  هلوت  ود  ناشوایسرپ  تبش  هلوت  ود 
108 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

یلوا رس  رب  نتخاس  دامض  زین  تسا و  یکطصم  نغور  زا  دشاب  نیهدت  ینعی 

[ مخز ناشن  هجلاعم  ]

زبرت راکنیس 
لگ وا  بیترت  زور  دنچ  دنیوشب  ناشن  نآ  هلقاب  لگ  قرع  زا  جالع  دشاب  هدوب  وا  رب  غاد  ای  دنلب  بیـشن و  مایتلا  زا  دـعب  هک  مخز  ناشن  ینعی 

هک یئالط  ياشیـشقرام  يردـق  هتفرگ و  رطقم  هکرـس  نا  زا  يردـق  دـنزاس و  ریطقت  هدرک  قیبنا  عرقب  بآ  لطر  شـش  رد  لطر  کی  هلقاـب 
ناشن اهغاد و  همه  هک  دنیوشب  ای  دنزاس  الط  غاد  رب  ای  مخز  ناشن  رب  هدیناسیخ  تشم  کی  هکرس  رد  هدیئاس  کیراب  دنمانیم  یهکم  نوس 

رد هک  لایخ  رد  بتک  حالطصاب  هک  تسا  هیردنکسا  نیدابارق  رد  عضو  ماسقاب  اهنآ  هخسن  هک  هلاکا  تسا  بکرم  مسق  رگید  دوش  لئاز  وا 
ربارب اههخـسن  نآ  عیمج  سپ  دـیآیم  رظنب  نز  ریـش  لاثما  دوشیم  رایت  هک  یتقو  اههخـسن  نآ  هک  هطـساوب  تسه  دز ؟؟؟ مان  نارتخد  ریش 

دنزاس هجزرف  هدومن  رت  نا  زا  هچراپ  تسا  رتهب  مه  نانز  هفاش  تهجب  زین  تسا و  بیجع  اهتحارج  اهمخز و  ناشن و  اهغاد و  ندومن 

[ ارفص هجلاعم  ]

زا دشاب  ندب  رد  طلخ  نآ  تلق  رگا  هک  ریدقت  رب  تسا و  اههدئاف  ندب  رد  ندوب  لادتعاب  هیوارفص  طلخ  نیا  سپ  دشاب  ارفص  ینعی  هرسوک 
ندب رد  نوخ  هن  باکـشک و  هن  سومیک و  سولیک و  هن  دش و  دناوتیمن  هیذغا  مسق  ماسقا  تیمـضه  درادزاب و ؟؟؟ هدعم  رد  هیذغا  نتخپ 
اجنآ ندوب  رـضاح  دوجوم و  فصو  اب  نوردـنا  روتـسدب  دوشیمن و  سوسحم  ارفـص  زا  مرگ  ای  ترارح  دـلج  رهاـظ  رد  دـش و  دـناوتیم 

تـسا مسق  ماسقاب  هک  دید  دیاب  ار  یهلا  تردق  سپ  ندب  رد  لادتعاب  ارفـص  ندوب  طرـشب  دسریمن  مدرمب  وا  تهج  زا  یفیلکت  ای  ترارح 
دنتـسرفب هدـعم  رد  هتخپ  ای  ماخ  تسا  جاور  هیذـغا  رد  هک  تالوقب  ماسقا  تاموحل و  مسق  ماـسقا  یهاـم و  رت  کـشخ و  خوبطم  هیذـغا  زا 

نومه سپ  تسارفص  شتآ  نومه  زا  لعف  همه  نیا  سپ  رکذتم  تئیه  اب  تلق  دنادرگیم و  ریغتم  هیذغا  نآ  تروص  تعاس  شش  هصرعب 
وا ندوب  هک  تسا  هطساو 

109 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
لادتعا دح  زا  ینعی  وا  طارفا  نسحا و  ههجوب  دش  دناوتیمن  تسا  روکذم  الاب  هک  بابـسا  عیمج  تلق و  تسا و  اهدئاوف  ندب  رد  لادـتعاب 

رگا هتخادنا  بآ  رد  تشوگ  لثم  تشاد  دیاب  لادتعاب  ندب  رد  ار  طلخ  نا  هک  درک  دـیاب  یعونب  يریبدـت  سپ  تسیکاله  ثعاب  دوب  دـئاز 
هچ ارفـص  شتآ  هک  دننک  رظن  دنزپیم و  شتآ  رد  هک  فصو  اب  دوش  ریغتم  تشوگ  تئیه  هک  تسین  نکمم  دنزپب  شتآ  رد  زور  مامت  رد 
هک دناوتیمن  هیذغا  نآ  هلـضف  دنادرگیم و  ریغتم  وا  تئیه  تسا  هدیـسر  هدعمب  هک  هیذغا  مسق  عیمج  نیعلا  ۀفرط  رد  هک  تسا  شتا  مسق 

ترفـص ارفـص  دـئاز  ندوب  تامالع ؟؟؟ هک  دـنزاس  جارخا  یق  زا  دوب  دـئاز  رگا  طلخ  نآ  هاگره  تسا  هیذـغا  مادـک  زا  هک  دـنک  تفایرد 
دنزاس ص ناونع  نیدب  دنروخ  ارفـصلا  جارخا  لهـسم  دریگ  یق  هک  دناوتیمن  رامیب  رگا  دنک  شلان  نهد  یخلت  معط  زا  رامیب  دوب  هروراق 

مرد کی  هنایطنج  دـنویر  مرد  ود  مادـکره  زا  رفولین  لگ  هشفنب و  لگ  خرـس و  لگ  مرد  مین  نوسینا  مرد  کی  بنعلا  حـلم  مرد و  ود  اـنس 
هدروآ دورف  شتا  زا  دنامب  بآ  راثآ  ؤاپ  هک  هاگره  دنناشوجب  حبـص  هدیناسیخ  بشب  بآ  لطر  کی  رد  ار  همه  مرد  مین  ود  ینـساک  مخت 

فاص هچراپ  دـنلامب و  تسد  زا  هدرک  هفاضا  دـنمانیم  ساتلما  هک  ربنـشرایخ  زغم  هلوت  ود  تشخریـش و  هلوت  ود  دـنزاس و  فاـص  هچراـپ 
لامعتسا زور  راهچ  ات  هدربم  تایودا  زا  دیربت  میود  زور  دنزاس و  لاهسا  دنشونب و  مرگ  ریـش  هدرک  مهب  ماداب  نغور  هشام  شـش  دنزاس و 
هدروآرب هریـش  بآ  راثآ  عبرب  دـنبوکب  مرد  تشه  نیرایخ  مخت  مرد  کی  رـشقم  ودـک  مخت  تسا ص  ناونع  نیدـب  دـیربت  ریبدـت  دـنزاس 
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درذگب زور  راهچ  هک  دیربت  نیا  ندروخ  زا  دعب  دنروخب و  هتخیمآ  رفولین  تبرـش  هلوت  ود  ای  هشفنب  تبرـش  هلوت  ود  دنزاس و  فاص  هچراپ 
جرتا بر  یهاگ  درس و  بآ  هب  ضامح  تبرشب  یهاگ  نیرایخ و  مخت  هریشب  نیبجنکس  یهاگ  ای  هتخادنا  درس  بآ  نیبجنکس  هلوت  ود 

110 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
تاضومح همه  هک  دـنروخب  هدرک  جوزمم  درـس  بآ  هب  قامـس  بر  یهاگ  کشرز و  بر  یهاگ  هروغ و  بر  یهاگ  نومیل و  یهاـگ  و 

زب و تشوگ  تشوگ  تسا  هتخپ  جـنرب  زا  دارم  هک  هکـشخ  ناـن و  دـنهد  ار  ناجازمارفـص  هک  هیذـغا  تسا و  بیجع  ارفـص  ندوـمن  لـئاز 
؟؟؟ گاس زبس و  ودـک  دـنمان و  لویچ  گاس  هک  ۀـینامیلا  ۀـلقاب  هفرخ و  گاـس  دـنمان و  يدـنه  رمت  هک  یلما  رادیـشرت  غرم  هزوچ  هبروش 

دنزاس هیذغا  نآ  لاثما  یتوینا 

[ هقرتحم يارفص  هجلاعم  ]

هاگره دـنناشوجب  یلگ  فرظ  رد  بآ  لطر  ودـب  كوکحم  بوکوج  لطر  مین  سوسلا  لصا  وا  جالع  هقرتحم  يارفـص  ینعی  وپروم  هاوک 
نتخپ دعب  ینعی  هدیئاس  کید  ای  بانع  رد  ای  هتخپ  لجرفـسب  اینومقـس  هلوت  شـش  دنزاس  فاص  هچراپ  هدروآ  ورف  شتآ  زا  دسر  ثلثب  هک 

نیا توق  هک  دنرادب  یئاج  هتفرگورف  شتآ  زا  دیا  بآ  نوجعم  ماوقب  هک  هاگره  دـنزیمایب  روکذـم  هدـناشوج  رد  دـنیاسب  کیراب  اینومقس 
بآ هب  هدرک  جوزمم  بانع  هناد  کی  ای  بیـس  يابرم  اب  تسا  لمعلا  يوق  لهـسم  مدـنگ  بح  تسیب  نزوب  تسا  یقاب  لاس  یـس  اـت  هیودا 

نآ لهـسم  نیا  تسا  مغلب  لهـسم  زین  تسا و  بیجع  هتخوس  يارفـص  ندروآرب  تهجب  دـنروخب  حبـص  تقو  غرم  هزوـچ  هبروـش  اـی  مرگ 
دنناوتیمن خوبطم  هک  یناسک  نآب  زین  دـنام و  دـناوتیمن  اهنآ  هدـعم  رد  هیذـغا  دـننکیم و  یق  هیذـغا  ندروخ  زا  دـعب  هک  رتهب  ار  ناـسک 

مجحلا ریثک  ببس  هب  دروخ 

[ یگتخوس ترارح  ببس  هب  هقرتحم  يارفص  تبسن  هب  کشخ  يارفص  ]

ار ارفص  مسق  نیا  سپ  دزاسیم  دایز  تسوبی  یگتخوس  ترارح  ببـس  هب  هقرتحم  يارفـص  تبـسن  هب  کشخ  يارفـص  ینعی  کبـس  هاوک 
دعب دنزاسب  هبترم  هس  ات  روتسد  نومهب  دنزادناب و  بالگ  رد  دنباتب و  شتآ  رد  رولب  گنس  دیابیم  ریبدت  نیدب  ندومن  حالصا  ندروارب و 

حالـصا ياوس  اـم  حبـص  تقو  دـنروخب  غرم  هزوچ  هبروشب  رولب  فوفـس  نا  زا  مرد  مین  دـنیاسب و  کـیراب  هدرک  قامـس  گنـس  رد  نا  زا 
نان زغم  رگید  ارفص  لاهسا  تهجب  دیفم  رایسب  هطساو  نومهب  دزاس و  حالصا  تسا  دلوت  ارفص  زا  هک  اهضارما  عیمج  کشخ  يارفص 
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اهلاهسا رد  رگا  دنزاس و  دامض  نان  زغمب  هروغ  بآ  زا  دسرن  مهب  شرت  رانا  بآ  رگا  دنزاس و  هدعم  رد  دامض  دنیاسب و  شرت  رانا  بآ  هب 

کیراب دنمانیم  تیتاماردیب  ینایرـسب  هک  يدـیب  يرتساس  مساب  گنـس  مدـنگ  ود  تسیب و  نزوب  دـشاب  يومد  لاهـسا  ینعی  دـیآرب  نوخ 
دنروخب هفرخ  مخت  هریشب  هدیئاس 

[ یحیر جنلوق  هجلاعم  ]

دـیفم و مرگ  ریـش  نایداب  قرع  هلوت  شـشب  مرد  ود  اـت  مرد  کـی  ینوکم  نوجعم  ندروخ  داوم  زا  دـشاب و  حـیر  زا  جـنلوق  ینعی  کـلوک 
هزوت نب  کلوک  غرم  هزوچ  هبروشب  هرطق  هد  نایداب  نوسینا و  رطع  ندروخ  دیفم  زین  دنروخب و  مرگ  ریش  نایداب  قرعب  اندنگ  بح  روتسدب 

همجحم رگا  دوش  اـفطا  جـنلوق  درد  روفلا  یف  هک  دنـشکب  همجحم  جـنلوق  بحاـص  فاـن  رب  تسیعون  نیدـب  وا  جـالع  یحیر  جـنلوق  ینعی 
تشم کی  دشابن  رگا  ناردام  يوب  نغور  لطر  مین  هزات  واگ  نیگرس  رگید  سونیلاج  زا  تسلومعم  ریبدت  نیا  دنـشکب  خاش  دشابن  رـضاح 
دوشن حالصا  تایودا  هتشررس  قفاوم  هک  جنلوق  رگید  دیاشکب  دوز  جنلوق  هک  دندنبهب  مکش  رب  مرگ  ریش  هدرک  مهب  وا  لگ  ای  ناردام  يوب 
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رس ناوختسا  هک  دنادن  رامیب  هک  دنروخب  مرگ  بآ  هب  وا  فوفس  مرد  کی  ات  مرد  مین  دنزاس  فاص  هچراپ  دنبوکب و  یمدآ  رس  ناوختـسا 
ياهبتک رد  نابحاص  رثکا  درادیم  دوس  ار  ضرم  نیا  مه  تیصاخلاب  هیودا  نیا  دبای  تاجن  جنلوق  ضارما  زا  تعاس  نومهب  تسا  یمدآ 

درد يافطا  روفلا  یف  هک  دـنیوگ  دـنهد و  شندروخب  مرگ  بآ  هب  مرد  کی  هتخاس  فوفـس  هتفوک و  شوم  نیگرـس  هک  دنـسیونیم  دوخ 
مرگ ریـش  دنزاس  مکـش  رب  نیهدت  نغور  نا  زا  دنزاس  نایرب  هتخیمآ  نغور  هلوت  هد  رد  تشم  کی  زبس  يوکابنت  گرب  رگید  دزاس  جـنلوق 
نان کی  رگید  دنزاس  دامـض  جـنلوق  بحاص  مکـش  رب  دـنزادگب و  هدرک  مهب  دـنمان  ندال  ربنع  هک  نادال  وزج  کی  موم و  وزج  ود  رگید 

دنشرسب و نان  رب  هتفوک  کیراب  نزولا  يواسم  هاوخنان  ناردام و  يوب  ینیچراود و  دنشاپب ؟؟؟ بارش  وا  رب  هتفرگ 
112 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

دنروخب مرگ  بآ  هب  مدـنگ  ود  تسیب و  نزوب  هدـیئاس  کیراب  دـنمانیم  تسناـک  ینایرـسب  هک  تسیخیب  مسق  رگید  دـندنبهب  مرگ  ریـش  و 
نایداب و نوسینا  هلوت  کـی  نومیتفا  مرد  تشه  مادـکره  زا  دـنیوگیم  رپرک  زین  دـنمان و  هبنـسک  يدـنهب  هک  مطرق  مخت  جئافـسب و  رگید 
رد هدرک  بوکوج  ار  همه  مرد  ود  بنعلا  حلم  مدنگ و  داتشه  نزوب  دبرت  مرد  هد  یکم  ءانس  مرد  مین  کی و  مادکره  زا  راغرتشا  ایورک و 

تبـش نغور  رگید  دنروخب  حبـص  تقوب  هبروش  نا  زا  هلوت  هد  نزوب  دـنزپب  هدرک  اجکی  ار  همه  هدومن  فاص  كاپ و  ریپ  غرم  هبروش  کی 
افطا جنلوق  عجو  دوز  مرگ  ریـش  دنزاس  نیهدت  مکـش  رب  دنزاس و  نایرب  نغور  نیرد  دـنمانیم  يرجناک  يدـنهب  هک  رات  تسوپ  هلوت  شش 
يارب زا  رگید  دیاشکب  هدس  جنلوق و  درد  يافطا  هک  دـنروخب  غرم  هزوچ  هبروشب  هلوت  ود  تشخریـش  مرد  ود  تنردایف  صرق  رگید  دوش 

روتـسدب دراد  رثا  نومه  دنروخب  هدـناشوج  بآ  هب  جـندوپ  تشم  کی  زین  دـنروخب و  غرم  هبروشب  هرطق  راهچ  هنیدوپ  رطع  حـیر  جـنلوق و 
لئاز دوز  دشاب  حیر  زا  هک  جنلوق  دنزاس  دامک  مکش  رب  هدومن  رت  نا  زا  هچراپ  دنناشوجب  دنت  بارـش  لطر  مین  رد  ناردام  يوب  تشم  کی 

دنناشوجب و روکذم  قرع  رد  هدرک  بوکوج  هلوت  کی  ریس  هلوت  شش  دشاب  امرگ  زا  ای  جنران  لگ  زا  قرع  دارم  هک  راهب  قرع  رگید  دوش 
دشابیم بضغ  سکب  وا  هاگ  هک  اپ  راهچ  تسیروناج  مسق  هک  رقنمک  هدعم ؟؟؟ تفاثک  رگید  دنزاس  دامک  مکش  رب  هدرک  رت  نا  زا  هچراپ 

هتخاس کشخ  باتفآ  رد  هدروارب  وا  هدعم  تفاثک  دـنمانیم  لسراس  يدـنه  رد  هچنانچ  تسا  ربت  لاثم  وا  رپ  دـنزیم و  ریت  لثم  ار  دوخ  رپ 
يافطا باب  رد  هچنانچ  دزاس  حالصا  وا  لامعتسا  تسا  مهب  مغلب  ادوس و  زا  هک  ضارما  عیمج  تسا و  اهمـس  همه  زا  مسلا  عفاد  هک  دنرادب 
محرلا قانتحا  رامیب  هب  روطنومهب  دوش و  جنلوق  درد  يافطا  دنناروخب  مرگ  بآ  هب  هتفرگ  وا  هدعم  تفاثک  زا  مرد  مین  زا  مک  یحیر  جنلوق 

دنروخب اهنآ  محرلا  عرص  تهجب  محرلا و  تکرحب  ای 
113 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

الاب هک  اهضارما  تهجب  دنمانیم  رقنک  رهزداپ  ار  گنـس  نآ  ناملعم  رثکا  هک  دوشیم  دلوت  رجح  روناج  نآ  هدعم  زا  دبای  افـش  روفلا  یف 
دوب هفرس  ای  جنـشت  ای  قیـض  ای  سفن  راشتنا  جنلوق و  يارب  زا  رگید  وا  هدعم  زا  دصف  تبـسن  هب  تسا  لمعلا  يوق  رثالا  بیجع  تسا  روکذم 
هدرک مرگ  رایسب  بآ  هک  دیابیم  دشاب  نینچ  رگا  تسا  روکذم  الاب  هک  اهضارما  تکرشب  دوشیم  ثداح  جنلوق  مسق  رثکا  تسوا  جالع 
وـضع هچرگا  دـیاشکب و  جـنلوق  دوش و  لئاز  سفن  راشتنا  روفلا  یف  تعاس  کی  دـنرادب  بآ  نیرد  رامیب  ياـپ  ود  ره  هتخادـنا  تشط  رد 
راشتنا قیض و  يارب  زا  دنیامن  نیهدت  هنیس  رد  مرگ  ریش  هک  لیف  هیپ  زا  هنیـس  رد  دنزاس  نیهدت  تسا  دیفم  دوش و  رارق  دشاب  هدیـشک  یئاج 

تسا بوخ  رایسب 

[ ناقری جنلوق  هجلاعم  ]

رذعتم زور  جنپ  هکلب  زور  راهچ  زا  دعب  دوشیم و  یعونب  سابتحا  ناقری  ضارما  رد  هبترم  رثکا  تسا  ناقری  جنلوق  ینعی  كزیس  نیبا  لاوک 
مکـش درد  عطق  یعونب  دـنمانیم  جـنلوق  ار  درد  نآ  سپ  دوشیم  نولوق  ءاـعما  درد  هدـعم و  درد  ساـبتحا  تهجب  دوـش  تباـجا  هک  تسا 

ود ای  هبترم  ناکی  هچنانچ  دناهتسناد  مدقم  دصف  ار  جنلوق  مسق  نیا  دیدج  ناملعم  دهدیمن و  رارق  نیکست  هنوگچیهب  ار  رامیب  هک  دوشیم 
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لامعتـسا ریـش  ندروخ  زور  داتـشه  ات  دنروخب  هدیـشود  روفلا  یف  زب  ریـش  ای  رتشا  ریـش  راثآ  عبر  نا  زا  دعب  دـنیاشکب و  تسد  دـصف  هبترم 
هچراپ دـنلامب و  تسد  زا  ار  ولآ  نبجلا  ءام  راـثآ  عبر  رد  هناد  جـنپ  ولآ  رگید  دـنیازفیب  هلومعم  تبرـش  رد  ریـش  هلوت  مین  زور  ره  دـنزاس و 
هچراپ یحبـص  هدـناسیخ  بشب  هتخیمآ  نبجلا  ءام  هب  دـنبوکب و  مرد  کی  یمطخ  هشیر  راـثآ  عبر  نبجلا  ءاـم  رگید  دنـشونب  هدرک  فاـص 

نیدب ریبدت  دوب  ثداح  رگا  ماخ  ياهداوم  تهجب  جنلوق  يارب  زا  رگید  زور  دنچ  دنشونب  هدرک  مهب  هشفنب  تبرـش  هلوت  کی  دنزاس  فاص 
هک دنناروخب  جارد  هبروش  ای  غرم  هزوچ  هبروشب  دوش  فوفس  هک  دنیاسب  هدرک  مهب  تابن  مرد  مین  هب  مدنگ  شش  نزوب  بهشا  ربنع  ناونع 

دوش لیاز  جنلوق  روفلا  یف 
114 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

رجـش يدنهب  هک  یتشد  یمطخ  هشیر  گرب  يزابخ و  گرب  ناونع  نیدب  دنناشنب  نزبآ  رد  ار  رامیب  دوشن  افطا  جنلوق  درد  رگا  هجو  چـیهب 
بآ هک  هاگره  هدروآ  دورف  شتآ  زا  دنناشوجب  بآ  راثآ  داتـشه  رد  لطر  کی  يزابخ  گرب  لطر و  کی  رجـش  نآ  گرب  دنمان  یهکنک 
راهچ مادکره  زا  جرحدم  دنوارز  رم  راغلا  بح  هنایطنج و  جنلوق  يارب  زا  رگید  دنناشنب  ار  رامیب  دوش  مرگ  ریـش  ینعی  دـشاب  نتـسشن  لباق 

روکذـم فوفـس  دـشاب  مین  ماوق  هاگره  دـنرآ  دورف  شتآ  زا  هدروآ  ماوقب  لسع  هیودا  زا  دـنچ  هس  دـنزاس  فاـص  هچراـپ  دـنبوکب و  هلوت 
جنلوق ندومن  حالـصا  ياوس  ام  مرگ  بآ  هب  ای  دـنناروخب  هبروشب  مدـنگ  ود  تسیب و  نزوب  وا  تبرـش  دـنرادب  هدرک  فرظ  رد  دـنزیمایب و 

ملعم رثکا  دنک  نانز  ثمط  حیتفت  دروآ و  دیدپ  اهتـشا  دزاس و  ماعط  مضه  تسا  بیجع  هوقل  جـلاف و  ندومن  حالـصا  بکرم  نیا  صاوخ 
دزاس لطاب  ار  رادمس  ناویح  یگدیزگ  دزاس و  تایمس  حالصا  هطساو  نومه  يارب  زا  دنمانیم و  عبرا  قایرت  ار  بیکرت  نیا 

[ دوریمنورف دنامب و  هنیس  رد  دزاس و  علب  نسحا  ههجوب  هک  دناوتیمن  دروخب  هک  بآ  ای  هیذغا  ]

هدعمب ینعی  دوریمنورف  دنامب و  هنیـس  رد  دزاس و  علب  نسحا  ههجوب  هک  دناوتیمن  دروخب  هک  بآ  ای  هیذـغا  ینعی  ولکنادـیئوب  نولامرچک 
مرد هدزناش  رفولین  نغور  مرد  شـش  مادـکره  زا  زاق  هیپ  نایکام و  هیپ  واـگ و  ناوختـسا  زغم  رت  ياـفوز  وا  جـالع  دـسرن  دـیابیم  هچناـنچ 

زا دـنزاس و  نغور  موم  لثم  هتخادـنا  موم  يردـق  دـنزاس و  فاص  هچراپ  دـنزادگب و  مرن  شتآب  ار  همه  مدـنگ  ود  تسیب و  نزوب  نارفعز 
هک دنفسوگ  هچب  زا  يوم  هک  تسیعونب  وا  بیترت  اما  تسا  روکذم  همه  نیدابارق  رد  رت  يافوز  هخسن  دنزاس  دامض  هدعم  ات  هنیس و  ات  ولگ 

دنرادهاگن و فرظ  رد  هدرک  فاص  هچراپ  ددرگ و  شیرس  لثم  ینعی  دوش  صفع  هک  ات  دنزپب  رایـسب  بآ  هب  دنـشاب و  هتفرگ  وا  ندرگ  زا 
تسا افوز  تبرش  وزا  هک  افوز  نآ  تسا  تابن  يافوز  زا  دارم  تسا  افوز  هک  ییاج  دنمانیم و  رت  يافوز  ار  بیکرت  نیا  ناملعم  دنرب  راکب 

تسا فورعم  روهشم و  و 

[ رصب هکح  ]

ولآ هلوت  ود  هرتهاش  تبرش  تسا  ناونع  نیدب  وا  جالع  رصب  هکح  ینعی  نوناچ  یمک 
115 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

هدناسیخ تبشب  یلگ  فرظ  رد  ینـساک  قرع  بآ  راثآ  عبر  رد  هدرک  اجکی  ار  همه  هلوت  ود  تشخریـش  مرد  راهچ  یلباک  هلیله  هناد  شش 
ناکی دنزاس  ناونع  نیدب  ای  دنـشونب  عوقن  نیا  زور  جنپ  ای  راهچ  روتـسد  نومهب  دنـشونب و  دنزاس و  فاص  هچراپ  دنلامب و  تسد  زا  حبص 

ساوسو اپ  تسد و  دصف  ندوشک  رد  رگا  دنیاشکب و  دنمان  نفاص  هک  اپ  دـصف  دوب  نز  رگا  دـنیاشکب و  دـشاب  درم  رگا  تسد  دـصف  هبترم 
راثآ عبر  دنروخب  لهـسم  مسق  نیا  زور  راهچ  زا  دعب  ار و  نانز  زین  تسا و  دیفم  مه  نادرمب  دنناپـسچب  هاگطیاغ  فارطا  يولز  دنچ  دنزاس 

دنشونب هدرک  مهب  ماداب  نغور  مرد  کی  دنزاس و  فاص  هچراپ  دنلامب و  تسد  زا  ربنشرایخ  زغم  هلوت  ود  دشاب و  زب  ریـش  زا  هک  نبجلا  ءام 
هک دنرادب  یئاج  دنلامب و  تسد  زا  بآ  راثآ  عبر  رد  مدنگ  درآ  ریمخ  مرد  ود  نا  زا  دعب  دنزاس  لامعتسا  لهـسم  نیا  زور  ود  ای  زور  کی 
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بیکرت نیا  زور  تسیب  ات  هتخیمآ  روکذم  بآ  هب  هدز  هچفک  غرممخت  يدیفس  کی  هتفرگ و  وا  بآ  نا  زا  دعب  دوش  نیـشنهت  درآ  نآ  درد 
راهچ وا  تبرش  دشابن  رگا  هلوت و  تشه  جشفنب  دنقلگ  تسا  بیجع  هیودا  نیا  لهسم  ندروخ  زا  دعب  دزاسیم  فاص  ار  نوخ  هک  دنروخ 

بآ هب  زور  ره  هعومجم  نا  زا  مرد  کی  دـنزاس و  اجکی  ار  همه  مرد  کی  تسا  حـتفم  لولحم و  يالط  ای  بهذ  هک  وکین  رب  ای  دروآ  هلوت 
دنروخب درس 

[ مشچ شراخ  ]

نزوب هدوس  مرد  مین  مادـکره  ربـص  جاز و  تسوا  ریبدـت  دوش  يراـج  بآ  مشچ  زا  وا  تهجب  هکنآ  اـی  مشچ  شراـخ  ینعی  نوناـج  يوک 
دنزادنا مشچ  رد  وا  بآ  دنناسیخب و  بالگ  رد  هدرک  بوکوج  همه  هلوت  راهچ  بالگ  مدنگ  ود  تسیب و 

[ دعقم لیلحا و  مشچ و  شراخ  هجلاعم  ]

رد تسنزبآ  نیرد  ار  رامیب  ندناشن  وا  ریبدت  دیآ  دـیدپ  تسوبی  دوش و  رغرد  ندـب ؟؟؟ شراخ  تهجب  ینعی  سرکم  نیا  نول  هماج  یهک 
ار رامیب  هدرک  گید  رد  بآ  نآ  سپ  درذگب  تعاس  شش  هک  ات  دنناشوجب  ناولح  کی  اوهچک و  ینعی  فشک  تشوگ  بآ  لطر  داتـشه 

دنناشنب مرگ  ریش  بآ  رد  تشوگ  بآ  ندمآرب  دعب  تعاس  کی  ات  دنناشنب 
116 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

ندب هب  جنرب  درآ  دنامب  ندب  رد  محل  تنوفع  رگا  دنیامن  لیـسغت  دنناشنب و  مرگ  ریـش  بآ  رد  تشوگ  با  زا  ندمآرب  دعب  تعاس  کی  ات 
ناونع نیدب  ای  رفولین  لگ  نغور  زا  ای  ودک و  مخت  نغور  زا  ای  دنزاس  نیهدت  ندب  هب  ماداب  نغور  زا  دنیوشب و  مرگ  ریش  بآ  زا  هدیناپسچ 

رگا نطاب  رهاظ و  لیلحا  شراخ  يارب  زا  رگید  قد  یمح  ندومن  لئاز  تهجب  دیفم  مه  ریبدت  نیا  هک  دنزاس  لامعتسا  زور  لهچ  یـس و  ات 
تسا هبنسک  هک  مطرق  مخت  مرد  راهچ  انس  مرد  ود  دوسا  قبرخ  مرد  تشه  هدومن  بوکوج  جئافـسب  تسوا  جالع  دزاس  شراخ  لیلحا  رد 

دنچ دنناشوجب  هدرک  یلگ  فرظ  رد  بآ  لطر  کی  هب  مرد  مین  نوسینا  هناد  کی  تسیب و  ولآ  مرد  شش  هشفنب  لگ  مرد  راهچ  بوکوج 
هدومن فاص  هچراپ  زاب  هدرک و  مهب  يدنه  رمت  مرد  ود  هدیـشوج  نا  زا  هلوت  هد  دـنزاس  فاص  هچراپ  هدروآ  دورف  شتآ  زا  هدروآ  شوج 

هـس ود  ندومن  لامعتـسا  زا  دعب  دزاس  عفد  لوب  طیاغ و  زا  دـشاب  رگا  ةاصح  گیر و  هکنآ  ای  دـشاب و  شراخ  هکح و  زا  هک  داوم  دنـشونب 
ای نابزواگ  لگ  دنزاس و  فاص  كاپ و  هدومن  حبذ  غرم  هزوچ  کی  دـنزاس  ناونع  نیدـب  هتـشاذگ  تعیبط  رب  زور  راهچب  هیودا  نیا  هبترم 

هدنام یقاب  هبروش  راثآ  عبر  دنناشوجب  هدرک  یلگ  فرظ  رد  غرم  هزوچ  عم  بآ  لطر  ودـب  تشم  ود  زبس  ینـساک  گرب  هلوت  ود  نابزواگ 
داوم ندومن  نیریش  رد  دنزاس  لامعتـسا  روتـسدب  زور  تسیب  ات  دنـشونب  هتخیمآ  هدیئاس  بالگ  زا  دیراورم  مرد  مین  رب  هدرک  فاص  هچراپ 

هک تسا  تسار  دـنیوگیم و  دـیراورم  زا  نیرتهب  هدرورپ  ناطرـس  مشچ  دـیراورم  ضوعب  دـیدج  ناملعم  درادـن و  ریظن  دـنت  زیت و  روش و 
نییثـنا دـعقم و  شراـخ  يارب  زا  رگید  تسا  لـمعلا  يوق  ناطرـس  مشچ  دـیراورم  تبـسن  هب  دـنت  زیت و  روش و  داوم  ندومن  فیطلت  تهجب 

گرب دنزاس  ناونع  نیدب  ای  زور  دنچ  دنیوشب  بآ  نا  زا  هدناشوج  هتخیمآ  جاز  يردـقب  گنتراب  هدـناشوج  بآ  هب  ار  عضوم  نآ  دـنیوشب 
مادکره زا  هرتهاش  بلعثلا و  بنع  زبس و  ینساک 

117 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
دنیوشب رارکتب  هدرک  فاص  هچراپ  دنامب  لطر  کی  هک  دنناشوجب  بآ  لطر  ود  رد  تشم  ود  يزابخ  گرب  تشم  کی 

[ نییثنا مرو  هجلاعم  ]

هک واگ  نیگرس  تسوا  ریبدت  نییثنا  رد  حیر  ای  داوم  نتخیر  ببـسب  دشاب  هدش  دایز  مک  نییثنا  هکنآ  ای  نییثنا  مرو  ینعی  سینا  نوی  ناپمک 
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ءام مرد  هد  هلقاب  درآ  خرـس و  لگ  ناردام و  يوب  هلوت  راهچ  هتخادـگ  شتآ  زا  دنفـسوگ  هدرگ  هیپ  لطر  مین  هتفرگ  هزاـت  دـشابن  روخهناد 
بآ تسا  ناونع  نیدـب  لسعلا  ءام  بیترت  دـنزاس و  دامـض  نییثنا  رب  مرگ  ریـش  هدرک  اجکی  همه  دـش  دـناوتیم  دامـض  هک  ردـقنآ  لسعلا 
نیا هخسن  هکنیا  فصو  اب  اهداوم  تاللحم  نیا  صاوخ  دنزاس  فاص  هچراپ  دنناشوجب و  ار  همه  وزج  کی  دنت  هکرـس  وزج  شـش  فاص 

هدش هتشون  رورض  رب  انب  تسا  جرد  نیدابارق  رد 

[ هبکرم نیلم  دنقلگ  ]

تسیب و تشخریش  مرد  راهچ  تسیب و  انـس  مرد  هدزاود  بنعلا  حلم  تسا  ناونع  نیدب  وا  هبکرم ص  نیلم  دنقلگ  ینعی  وتباکرپ  وریپ  نوک 
رد تشخریش  دنزاس و  فوفس  هتخیب  هتفوک و  هیودا  همه  هلوت  تسیب  لگ  تبرش  مرد  مین  کی و  مادکره  زا  نوسینا  لیبجنز و  مرد  راهچ 

تـسا فوفـس  هک  تادرفم  دـشاب و  مرگمین  هاـگره  هدروآ  دورف  شتآ  زا  دـنروآ  نوـجعم  ماوـقب  دـنناشوجب و  شتآ  رد  هتخادـنا  تـبرش 
هایس هک  دنیاسیمن  ار  بنعلا  حلم  تازلف  هتسد  نواه  رد  دنزیمایب  دنزاس و  فوفس  دنیاسب و  کیراب  لرهک  رد  ار  بنعلا  حلم  رخآ  دنزیمایب 

هب بکرم  دنقلگ  نآ  تبرش  دنیاسیم  لرهک  رد  ای  گنس و  رد  ار  بنعلا  حلم  تسا  هطساو  نومه  دریگیم و  دوخب  تازلف  يدب  دوشیم و 
دنروخب مرگ  بآ  هب  مرد  کی  ای  مرد  مین  رد  ار  نسلا  ریبک  مدرم  دـنروخب و  مرگ  بآ  هب  تسا  مدـنگ  ود  تسیب و  نزوب  هلاسجـنپ  نالفط 

دنراد لصافم  عجو  هک  یناسک  دزاس و  علق  ادوس  زا  مغلب و  زا  داوم  اصوصخ  يوق  لهـسم  دنروخب  تسد  هس  ود  ندش  زا  دعب  هبادوخن  ورب 
دیفم مه  اقستسا  عفد  تهجب  جنلوق و  درد  حیتفت  تهجب  دیفم و  ار  اهنآ 

[ اهگر ندش  هدیشک  ای  قورع  یجک  ]

تسم یلگنیا  نول  هرت  نوک 
مادکره زا  دنفسوگ  هدرگ  هیپ  ناسنا و  هدرگ  هیپ  وا  جالع  اهگر  ندش  هدیشک  ای  قورع  یجک  ینعی 

118 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
مرد و کی  مادکره  زا  ماداب  نغور  نوسینا  نغور  مرد  راهچ  مادکره  زا  نیطارخ  نغور  هابور و  نغور  دنزاس و  فاص  هچراپ  مرد  راهچ 

هیپ بسا و  هیپ  زاق و  زا  ای  طب  هیپ  رگید  زور  دنچ  دنزاس  نیهدت  ورب  تسا  هدیـشک  هک  ياهگر  دنزاس و  اجکی  همه  مرد  شـش  موم  نغور 
رطع ینعی  هیوبزوج  نغور  ای  هسابـسب  نغور  مرد  مین  دنزاس  فاص  هچراپ  دنزادگب و  مرن  شتآب  مرد  هد  مادـکره  زا  واگ  هیپ  دنفـسوگ و 

زاق هیپ  مرد  تشه  موم  دنزاس  فاص  هچراپ  دنزادگب و  هلوت  شش  دنفسوگ  هیپ  رگید  زور  دنچ  دنزاس  نیهدت  مرگ  ریـش  هتخیمآ  دشاب  نآ 
دنزیمایب تایودا  نیا  هدروآ  دورف  شتآ  زا  دنزیمایب و  موم  دـنزاس و  فاص  هچراپ  دـنزادگب و  مرد  تشه  مادـکره  زا  غرم  ای  نایکاق  هیپ  و 

همه دنزاس و  فوفس  هتفوک  تایودا  همه  مرد  راهچ  مادکره  زا  ردنک  یکطـصم و  هتخادگ  هکرـس  زا  وزام  لقم و  مرد  تشه  هبلح  مخت 
دامـض دامک و  هکلب  دنزاسب  تسا  جـک  گنت و  هک  اهگر  رب  نیهدـت  هتفرگ  نا  زا  يردـق  دـنرادهاگن و  هدرک  فرظ  رد  دـنیامن و  اجکی 

دنزاس نیهدت  هتخیمآ  کلملا  لیلکا  مهرم  وزج  راهچب  وزج  ود  هیودا  نیا  دنیوگ  ملعم  رثکا  دنیامن و 

[ جنشت هجلاعم  ]

لگ تشم  کی  مادـکره  زا  هتخادـگ  هکرـسب  ریـشواج  لقم و  هلوت  راهچ  دـشاب  هنهک  واگ  نغور  هشعرب  جنـشت  ینعی  مسروم  روسلا  نوک 
حبذ هتفرگ  زاق  کی  دـنبوکب و  تایودا  همه  مرد  کـی  مادـکره  زا  لـفنرق  هیوبزوج و  تشم  کـی  مادـکره  زا  نیرکنلا  گرب  نیرکنلا و 
زاق نآ  ریز  هتخادنا  هکرـس  فرظ  رد  دننک  نایرب  شتآ  رب  دنیامن و  دامـض  زاق  رب  تسا  هدش  هتفوک  هک  هیودا  هدومن  فاص  كاپ  دنزاس و 

هدومن رود  شتآ  هکرس  دوش  عمج  تسا  هکرس  هک  فرظ  رد  دیآرب  شتآ  ترارح  ببس  هب  زاق  تینهد  زا  تارطق  هک  دنرادب  فرظ  کنت 
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قورع فعض  هک  ییاج  ای  دوب  هشعر  ببـس  هب  كرحتم  ای  هتفرگ  جنـشت  ای  تسا  جک  هک  يوضع  دنرادهگن و  هدرک  فرظ  رد  تینهد  نآ 
زا ار  ضرم  نیا  هک  دنیوگ  ملعم  رثکا  تسا  دیفم  وا  نیهدـت  لیلحا  قورع  فعـض  هب  هطـساو  نیمه  هب  دـنزاس و  نیهدـت  نغور  نیا  دـشاب 

هتفوک ار  لقم  هقلح  جنپ  نیگانگ  ندروخ 
119 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

نیا هیمادـق  هیفلخ و  جنـشت  هب  تسا  بیجع  یئاود  هک  زور  دـنچ  دـنروخب  راغرتشا  هدـناشوج  بآ  هب  هتفرگ  مرد  کـی  هدومن  رت  هچراـپ  و 
دزرایم و مه ؟؟؟ لوبمالـسا  رد  دـیآیم و  دـیدپ  گنرف  دالب  زا  هک  تسیرجـش  تسوپ  نیگاـنگ  تسا  ضرم  نآ  عفاد  تیـصاخلاب  هیودا 

یمح ضارما  رد  دـیفم  مه  ار  هیوارفـص  یمئاد  ياهپت  بغ و  عبر و  ياـهپت  تسا  ندومن  لـئاز  دـیفم  رایـسب  تسا و  خـلت  رایـسب  معط 
مادکره زا  بادس  نغور  نیطارخ و  نغور  هاوخنان و  نغور  مدنگ و  ود  تسیب و  نزوب  نغور  مرد  ود  هیوبزوج  رطع  رگید  تسا  روکذـم 

هدرک اجکی  همه  مدـنگ  ود  تسیب و  مادـکره  زا  هدرک  هیالـص  کیراب  رتسدـیبدنج  ناسلب و  زا  تسا  نغور  مسق  رتویک  مسلاـب  مرد  کـی 
وـضع هک  ییاج  هدرک  جوزمم  هولاس  هدناشوجزاب  ار  نغور  نیا  ام  داتـسا  دـنزاس و  نیهدـت  دـشاب  هتـشاد  هشعر  ای  جنـشت  وضع  هک  ییاج 

نادـنچود هدرک  فاص  هچراپ  هدـناشوج  بآ  هب  شوجنزرم  تشم  کـی  دـسریمن  مهب  هولاـس  رگا  دـنادرگیم و  نیهدـت  تسا  كرحتم 
ار جنـشت  هشعر و  بحاص  دیفم  دـنزاس  نیهدـت  تسا  كرحتم  وضع  هک  ییاج  هدرک  مهب  روکذـم  نغور  دـنچ  کی  روکذـم و  هدیـشوج 
زا تسا  دـیفم  هک  دـنروخب  هتخاس  نایرب  شتآب  هدومن  ریمخ  درآ  هولاس  هدـناشوج  بآ  زا  دروخب  هک  نان  ناـیرب و  بنرا  رـس  زغم  ندروخ 
ات هام  تشه  زا  گس  رگید  مرگ  ریـش  دنزاس  نیهدـت  دـشاب  هتفرگ  جنـشت  وضع  هک  ییاج  تیز  نغورب  ریجنا  دامر  زا  نیهدـت  جنـشت  يارب 

مدنگ و نان  نوزلح و  زب و  ریـش  دنناروخب  گس  هب  دنزاس و  دنب  ار  گس  نآ  نیکاکد  رد  اهبف  دشاب  قرزا  شیوم  دشابن و  هدایز  هام  شش 
تیئاذـغ زا  هام  ود  ات  دـهد  ندروخ  گس  هب  هتفوک  هتـسد  نواـه  رد  دنفـسوگ  ياـپ  تسد و  اـی  نیطارخ  اـی  فشک  محل  اـی  هدولآ  زب  ریش 

هیودا وا  مکش  رد  دنزاس و  رود  مکش  تفاثک  دنربب  دراک  زا  شمکش  هدروآرب  يرهتوک  زا  ار  گس  نآ  هام  ود  زا  دعب  دنامب  اجنآ  هدروخ 
دشابن رگا  هولاس  هاوخنان و  لگ  هنوباب و  لگ  نوکپرپ و  یلا  لگ  نیرکنلا و  لگ  تسا  ناونع  نیدب  تایودا  تفص  هک  دنزاس  رپ 

120 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
شیالاب دـنزاس و  دامـض  گس  مکـش  رد  هدـیئاس  کیراب  تشم  کی  مادـکره  زا  تاـیودا  همه  رتسدـیبدنج  موزلح و  نیطارخ و  وا  لـگ 

گـس نوریب  ینعی  دلج  رهاظ  دـنیاسب  دـنبوکب و  هتفرگ  ندومن  دامـض  هب  دـشاب  بولطم  هک  ردـقنآ  نوزلح  نیطارخ و  هدومن  رود  تسوپ 
عمج هدرک  فرظ  رد  دـیآرب  گس  زا  تینهد  ای  رطع  دـنزاس و  ناـیرب  شتآ  رب  هدرک  شمکـش  رد  نهآ  خیـش  لـثم  دـنزاسب  دامـض  دـشاب 

تمیق وا  صاوـخب  تسا و  مک  مه  دـنرخب  وا  هرطق  کـیب  هیپور  کـل  رگا  ياـهراکب  رطع  نیا  هک  دـنراد  هاـگن  هدرک  هشیـش  رد  دـنزاس و 
رطع نیا  نیهدت  زا  دوب و  ثداح  هیوادوس  طالخا  ببـس  هب  ای  حیر  ببـس  هب  ای  تبوطر  ببـس  هب  هک  تاقورع  ضارما  عیمج  هک  دسریمن 

زا دوب  هک  یببس  ره  زا  دشاب  هدش  لئاز  وا  توق  هک  لیلحا  تاقورع  تسا  لک  جالع  زین  دوش  تانکس  تاکرح و  لباق  نسحا  ههجوب  بلک 
دیآ لاحب  وا  یمرم  دزاس و  لئاز  دـشاب  تلع  ببـس  هب  رگا  تسا و  راچال  وا  باب  رد  رطع  نیا  دـشاب  یلبج  ینع  رگا  دـیا  لاحب  وا  نیهدـت 

ناملعم زا  تسیرارسا  نیا  دزاس  دیازت  نادرم  تبسن 

[ بلق بارطضا  هجلاعم  ]

نوباساین یلا  شروم  هب  نوکاسنروک 
هـس ینیچراد  قرع  هلوت  کی  هیوب  جـنرداب  تبرـش  هلوت  ود  نابزواگ  قرع  تسوا  جالع  دوب  وا  هشعر  ای  ناـقفخ و  بلق و  بارطـضا  ینعی 

هتفاین نیکست  جالع  نیزا  ناقفخ  هک  دنناشونب  هدرک  اجکی  ار  همه  ددع  ود  الط  قرو  مرد  کی  ات  مرد  مین  هدیئاس  بالگ  زا  دیراورم  مرد 
هتسب هطیرخ  رد  دنزاس و  بوکوج  ار  همه  هلوت  ود  مادکره  زا  خرس  لگ  نابزواگ و  لگ  هشفنب و  لگ  هلوت  شش  هیوب  جنرداب  رگید  دشاب 

ییاتغچ تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  www.Ghaemiyeh.comرارسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 101زکرم  هحفص 71 

http://www.ghaemiyeh.com


لطر ود  ناـبزواگ  قرع  لـطر  کـی  ینیچراد  رگید  تسا  لـک  رارـسا  هک  لد  باـب  رد  هک  دـندنبهب  تسا  لد  ياـج  هـک  پـچ  ناتـسپ  رب 
هـس دنروآ  تبرـش  ماوقب  هتخادنا  رکـش  لطر  مین  کی و  هدرک  فاص  هچراپ  دنناسیخب و  زورهنابـش  کی  روکذم  قرع  رد  هدرک  بوکوج 

نیریش بارش  هلوت  هس  رد  رگا  دنروخب و  هدرک  جوزمم  بنع  بآ  هلوت  شش  تبرش و  هلوت 
121 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

مین تسا  نیدابارق  رد  وا  هخـسن  هک  سودوخوطـسا  نوجعم  هلوت  ود  راهب  قرع  مرد  کی  کسملا  ءاود  رگید  تسا  اهبف  دـنروخب  يروگنا 
دنزاس دامض  تسا  لد  هک  ییاج  وا  فارطا  ناتسپ و  رد  هدرک  اجکی  همه  مرد 

[ تلاقث ای  ینیگنس و  ای  دشاب  هتشاد  درد  هک  تشپ  ]

تشپ رد  ای  رمک  رد  هبترم  رثکا  درد  تسوا  جالع  دوش  سوسحم  تلاقث  ای  ینیگنس و  ای  دشاب  هتشاد  درد  هک  تشپ  ینعی  سرودنک  هسوک 
راهچ ندروخ  وا  ریبدت  نیرتهب  دیآ و  دـیدپ  مد  لوب  تشپ  درد  ندوب  فصو  اب  هبترم  ضعب  وا  گیر  ای  هناثم  گنـس  ندوب  تهجب  دوشیم 

دنناـشونب هتخیمآ  رطعم  تسا  ناـسلب  نغور  مسق  هکنآ  هب  دوـب  ناـسلب  نغور  زا  هرطق  شـش  نا  رد  هک  هدیـسران  شتآ  ماداـب  نغور  هلوـت 
دشاب هتشاد  ریـساوب  عطق  يوخ  هک  دوب  درم  رگا  دنیاشکب و  نفاص  دصف  دشاب  نز  رگا  هک  یطرـش  هب  اما  تسا  ریبدت  نیرتهب  دصف  ندوشک 
ییاج يولز  ندیناپسچ  ناملعم  رثکا  دنیاشکب و  تسد  دصف  دشاب  هتشاد  قلطم  ریـساوب  درم  نآ  هک  دنیاشکب  دصف  یـضعب  دنیاشکب  نفاص 
رثکا تشپ  درد  نیا  هک  اریز  تفای  تاجن  تشپ  درد  رامیب  میدومرفب  تسا  درد  هک  ییاج  اهطرشب  همجحم  ای  دناهتسناد  رتهب  تسا  درد  هک 

دناوتیم دصف  زا  وا  جالع  سپ  دزاسیم  تشپ  درد  همدص  هدش  سبح  اهطلخ  يزیت  ببسب  ای  دوشیم  ثداح  هناثم  گیر  ببسب  هک  تسا 
مـسق هک  لاوتپ  تنوکنا  تشپ  درد  يارب  زا  رگید  همجحم  زا  هاوخ  يولز  هاوخ  تسا  دیفم  دشاب  نوخ  یکی  دـیآرب  هک  یناونع  رهب  ای  دـش 
هخسن زین  تسا  یمطخ  هشیر  مهرم  هک  هنیلا  تنوکیلاو  مرد  راهچ  تسا  هیردنکـسا  هک  نیدابارق ؟؟؟ رد  تسا  جرد  وا  هخـسن  تسا  مهرم 

قرع دنه  نامدرم  ینعی  سانلا  ماوع  هک  دیآیم  دـیدپ  گنرف  دالب  زا  هک  تسیقرع  مسق  هیپرکیا  يو  هوکا  مرد  راهچ  تسا  نیدابارق  رد  وا 
لرهک رد  همه  مرد  مین  نارفعز  مرد و  ود  روفاـک  قرع و  نا  زا  مرد  راـهچ  دربـب  شعادـص  دـیوبب  رگا  اـعم  هک  هطـساوب  دـنیوگیم  ساـن 

دوب راح  داوم  زا  هک  تشپ  درد  يارب  زا  مرگ  ریش  دنزاس  تسا  درد  ینیگنس و  هک  ییاج  تشپ  رب  دامض  دنیاسب و  هتخادنا 
122 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

رد همه  هتفرگ  نزولا  يواسم  مادکره  زا  وا  مخت  ای  زبس  ینساک  بآ  وهاک و  مخت  دشابن  رگا  زبس و  وهاک  زغم  بآ  لگ و  نغور  وا  جالع 
نیا دنزاس  دامـض  تسا  درد  هک  ییاج  تشپ  رب  دوش  دوسا  ینعی  دریگ  برـس  گنر  هک  ات  دنیاسب  هتخادنا  برـس  هتـسد  عم  برـس  لرهک 
ملعم رثکا  دنزاس و  دامـض  پچ  ناتـسپ  رب  هک  لد  جالتخا  تهجب  دـیفم  زین  تسا و  دـیفم  دـشاب  هک  يوضع  ره  زا  جالتخا  يارب  زا  دامض 

تسا دیفم  دنزاس  نیهدت  هدرک  رتاف  هیپ  تسا  درد  هک  ییاج  دنیوگ 

[ دشاب ناوتان  هک  نینج  هجلاعم  ]

تسا ناونع  نیدب  وا  ریبدت  دروخن  ریش  دیرگهب و  هک  دناوتیمن  دشاب  هتـشاد  لامک  یناوتان  هدیئاز و  روفلا  یف  هک  نینج  ینعی  كدرمانرک 
تـسا بوخ  مه  دـنریگ  دـعب  ای  بسنا  دوشیم  هتفرگ  ندـیرب  تقو  نوخ  نآ  هک  دـنیوگیم  لونآ  يدـنهب  هک  دوخ  هنیب  زا  نوخ  هرطق  ود 
هصرعب نینج  نتـشاد  دیفم  زین  دروخب و  ریـش  دیرگهب و  دریگ و  توق  نینج  روفلا  یف  هک  دنناروخب  شاهچب  هب  جوزمم  هبروش  هچمچ  کی 

رود هدـعم  اعما و  هدومن  او  دراک  زا  ار  دنفـسوگ  مکـش  دوش  ریـش  ندروخ  لـباق  دریگ و  توق  روفلا  یف  دنفـسوگ  مکـش  رد  يرهگ  کـی 
دشاب دنفسوگ  مکش  زا  نوریب  نینج  رس  هک  دنرادب  ار  نینج  وا  مکش  رد  هدرک 
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[ دیآرب نوخ  حنحنت  زا  رگا  ]

تشط رد  دنزاس و  درس  ار  بآ  نالک  يوبس  رد  دنناشوجب و  بآ  لطر  هد  رد  تشم  ود  ینـساک  دیآرب  نوخ  حنحنت  زا  ینعی  کناس  رـسب 
اینولف نوجعم  هک  ویتولب  رگید  درآ  لمع  رد  رارکتب  ریبدت  نیا  دزاس  عنم  حنحنت  زا  نهد و  زا  نوخ  ندمآ  دـنناشنب  نا  رد  ار  رامیب  هتخادـنا 

زا ای  هزات  هفرخ  هلوت  شش  رگید  گنتراب و  قرع  هلوت  شش  اینولف و  نا  زا  مرد  مین  وکین  هسونولم  ینایرس  حالطصاب  تسا و  یـسراف  تسا 
ياهزور هصرعب  هک  تسا  عوقولا  بیرق  دـنزادنایم  حـنحنت  زا  نوخ  هک  اـهنآ  تسا  لیدـعیب  نوخ  ندومن  عنم  دنـشونب  جوزمم  هفرخ  مخت 

ینعی دنربورف  دیآرب  هک  شباعل  یئاطخ و  دنویر  هچراپ  کی  ندومن  غضم  تسا  بیجع  هیودا  دزاس  ادـیپ  دـنمان  لس  هک  شـش  هحرق  لیلق 
دیآرد فرـصب  مرد  کی  زور  مامت  رد  هک  ضرغ  دنراذگ  نهد  رد  دنویر  هچراپ  رگید  دوش  مامت  دنویر  هچراپ  نآ  هک  هاگره  دنزاس  علب 

دنراذگ نهد  رد  هدرک  روکذم  دنویر  زا  هچراپ  هدزیس  ای  هدزاود  هک  یعونب 
123 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

لگ مرد و  ود  مادکره  زا  دیفـس  شاخـشخ  جنبلا و  رذب  رگید  ریبدت  دبای  تاجن  رامیب  لس  ضارما  ندش  زا  دـنزاس  لامعتـسا  زور  لهچ  ات 
همه هلوت  هد  هنهک  دـنقلگ  مرد  جـنپ  هزمیب  دـشاب  رتقئاـف  موتخم  لـگ  ضوعب  هک  دـشاب  یناـتلم  لـگ  زا  شدارم  هک  ناـتلم  نیط  اـی  موـتخم 
بآ دنزاس  ناونع  نیدب  ای  دنناروخب  بش  تقوب  مرد  شـش  حبـص  تقوب  مرد  تشه  وا  تبرـش  دنزیمایب  دنقلگ  رد  هدیئاس  کیراب  تایودا 

غرممخت يدیفـس  ود  دنـشاب  هدروآرب  هریـش  بآ  هلوت  هدزاود  رد  هفرخ  مخت  هلوت  کـی  زا  هک  هفرخ  مخت  هریـش  اـی  هلوـت  تفه  ریـش  هفرخ 
دنچ روتـسدب  دنـشونب و  هدرک  مهب  تسا  لگ  تبرـش  روهـشم  هک  رمحا  درو  تبرـش  هلوت  کی  هتخاس و  مهب  روکذم  هریـش  رد  هدز  هچفک 

رگید دوش  نسحتـسم  دنیازفیب  یبرع  غمـص  مدـنگ  ود  تسیب و  اریتک  مدـنگ  ود  تسیب و  نزوب  بیکرت  نیرد  رگا  دـنزاس و  لامعتـسا  زور 
خیب نا  زا  مرد  کـی  دـنمانیم  نوـلفا  تنب  یبرعب  هک  تسا  یخیب  مسق  هـک  کـلت  نیهدـت  هلوـت  شـش  گـنتراب  قرع  اـی  مرد  ود  گـنتراب 
قرع هک  لوبرت  وترپسا و  هرطق  راهچب  هتخاس  مهب  گـنتراب  بآ  هب  هدومن  فاـص  هچراـپ  دـنناشوجب و  بآ  هلوت  هد  رد  دـنزاس و  بوکوج 
گنس رد  هدرک  ناهوس  نزوگ  هنیس  ناوختسا  لبا  هنیس  ناوختسا  مرد  تشه  دیدحلا  ثبخ  رگید  هدرک  جوزمم  دنشونب  تسا  سیسکاریه 
دنامب قرع  فصن  هک  هاگره  دنناشوجب  هدرک  جوزمم  همه  گنتراب  بآ  هلوت  ودب  هتفرگ  نا  زا  مرد  راهچ  دـنیاسب  بالگب  هتخادـنا  قامس 

ودب دوش  فوفس  هک  مرد  راهچ  دیفـس  شاخـشخ  رگید  حبـص  تقوب  دنـشونب  هتفرگ  نا  زا  هلوت  ود  هزات  هفرخ  بآ  دنزاس و  فاص  هچراپ 
رگید دـنزاس  لامعتـسا  زور  راهچ  ات  رـصع  تقوب  فصن  دـنروخب و  حبـص  فصن  ینعی  دـنزاسب  تبرـش  ود  نا  زا  دـنزیمایب و  دـنقلگ  هلوت 

مرد مین  مادـکره  زا  یبرع  غمـص  اریتک  مرد  کی  مادـکره  زا  ناشوایـس  نوخ  ینمرا  لگ  دـشاب  هک  ییاـج  زا  نوخ  ندومن  سبح  تهجب 
دنزاس لامعتسا  زور  دنچ  دنروخب  یمطخ  هشیر  هفرخ و  مخت  هریشب  فوفس  مرد  مین  دنزاس و  فوفس 

[ داوم نتخیر  ببسب  ای  یفیعض  ببسب  نادند  كرحت  ]

یفیعض ببسب  نادند  ینعی  دالیا  تینب  و 
124 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

هتخوس و جاز  مرد  مین  زبس  يوزام  مرد  کی  وا  رشق  اب  طولب  تسا  اهنآ  ماکحتسا  تهجب  ریبدت  دشاب  هدش  كرحتم  داوم  نتخیر  ببـسب  ای 
؟؟؟ رد ار  همه  هلوت  مین  کی و  خرس  لگ  مرد  مین  مادکره  زا  ایقاقا 

لطر مین  بآ  ای  نیریـش  بارـش  رگید  دنریگ  ماکحتـسا  كرحتم  نادند  هک  دنزاس  اهرغرغ  هدناشوج  نیزا  دنناشوجب و  بآ  رد  ای  نیریش 
نونـس نیا  نادند  يالاب  دننک و  هرغرغ  دنزاس و  فاص  هچراپ  دنناشوجب و  روکذـم  بآ  رد  دـنمان  دروم  گرب  هک  سآ  گرب  تشم  کی 
دنریگ ماکحتسا  تسا  كرحتم  هک  نادند  دنزاس  نونس  هدرک  فوفس  کیراب  نزولا  يواسم  رانا  تسوپ  یمور  یکطـصم  دننک  لامعتـسا 
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هب رثکا  نادـند  تکرح  درد و  تسیریبدـت  تکرح  زا  ندومن  مئاق  اهنآ و  درد  ندومن  افطا  تهجب  دـنراد و  درد  هک  نادـند  يارب  زا  رگید 
لصا دنادرگ  كرحتم  ای  دزاس  مرو  ای  دروآ  دیدپ  درد  دتفیب  نادند  رب  هک  دوب  روش  دنت و  زیت و  داوم  زا  شزیر  نآ  هک  غامد  شزیر  ببس 
دشاب هک  یمادکره  جرایا  نا  زا  مرد  کی  رایبش  جرایا  زا  هاوخ  هیزاغول  جرایا  زا  هاوخ  ارقیف  جرایا  زا  هاوخ  غام  داوم ؟؟؟ ندومن  علق  ریبدت 

راچ لهچ و  مادکره  زا  بهـشا  ربنع  ردنک  مرد  مین  مادکره  زا  هیوبزوج  یکطـصم و  ناونع  نیدب  دنزاس  لاهـسا  دـنروخب و  مرگ  بآ  زا 
دعب همه  هتخپ  غرممخت  يدرز  ددع  کی  نوزلح و  ددع  هد  دنبوکب و  هیودا  همه  مرد  راهچ  دشاب  شرت  رایـسب  هک  مدنگ  ریمخ  درآ  مدنگ 
عنم زین  هلزن و  بآ  باذج  دامض  نیا  صاوخ  اهبف  دنزاس  مهب  یکطـصم  نغور  يردق  دامـض  نیرد  رگ  دنزاس و  دامـض  رـس  رب  نتفوک  زا 

دنزیرب تسیقرع  مسق  هک  سان  قرع  هرطق  کی  كاواک  نیرد  دنـشاب  هتـشاد  كاواک  هک  نادـند  يارب  زا  رگید  اهوضع  رب  نتخیر  زا  دزاس 
دـشاب هتـشاد  درد  هک  ینادـند  لـفنرق  رطع  روتـسدب  دـنوش  مکحم  نادـند  دریمب و  دـشاب  مه  مرک  رگا  دوـش  اـفطا  نادـند  درد  روـفلا  یف 

هک اینولف  هلوت  ود  دنزاس و  فاص  هچراپ  دنناشوجب و  بآ  لطر  کی  رد  تشم  کی  قامـس  رگید  دوش  نادند  درد  يافطا  دوز  دنناپـسچب 
بآ رد  دنمانیم  وینولیپ  ینایرسب 

125 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
رب دامـض  دـنیاسب و  ار  همه  هیوبزوج  لـقم و  یمور و  وا  تفز  رگید  دوش  اـفطا  نادـند  درد  روـفلا  یف  هک  دـنزاس  اـهرغرغ  هدرک  جوزمم 

تـسا درد  هک  نادند  رب  روفاک  نغور  رگید  دوش  افطا  نادند  درد  دزاس و  عنم  نادـند  رب  غامد  داوم  نتخیر  دـنزاس  فرط  ود  ره  ای  هقیقش 
بارـش رگید  دوش  درد  يافطا  هک  دنناپـسچب  تسا  درد  هک  نادـند  رب  هرطق  ود  زبس  هواهد  لگ  گرب  بآ  رگید  دوش  رود  درد  دنناپـسچب 

هک هروجنا  رگید  دزاس  نادند  درد  يافطا  دنناسرب  نادند  رب  هدناشوج  بارـش  رد  دـنزاس  بوکوج  مرد  ود  جـنبلا  رذـب  خـیب  هلوت  ود  دـنت 
لیبجنز رگید  دزاس  لئاز  مرو  دـنک و  نادـند  درد  يافطا  دـنزاس  دامـض  مرو  رب  اـی  هلک  رب  هدـیئاس  وا  گرب  دـنمانیم  روکجتاـک  يدـنهب 
دنلامب نادند  رب  مرگ  ریش  دنیاسب و  دنت  هکرـسب  مرد  ود  لدرخ  رگید  دوش  لئاز  درد  هک  دنناپـسچب  دراد  درد  هک  نادند  رب  هتخاس  فوفس 

مین مادکره  زا  نارفعز  دنمان و  گنیه  هک  تیتلح  دنیوگ و  یجنولک  هک  زینوش  یکطـصم و  هرقرقاع و  رگید  دنزاس  نیغدص  دامـض  زین  و 
دیآرب نا  زا  هک  باعل  دنرادب و  دراد  درد  هک  نادند  ریز  بح  کی  دنزاس  دوخن  لثم  اهبح  دنزیمایب و  نویفا  مدنگ  هد  نزوب  دنبوکب و  مرد 

تیـصاخلاب هک  دنرادب  نادند  درد  بحاص  يولگ  رد  هتـسب  نامـسیر  زا  هدروآرب  روبنز  زا  گس  نادند  هک  دنیوگ  ملعم  رثکا  دـنزاس  رود 
دوش افطا  نادند  درد 

[ دشاب هدش  شرت  نادند  یشرت  ندروخ  ببسب  ]

نان ندومن  غضم  وا  ریبدت  دزاس  غضم  ای  دروخب  يزیچ  هک  دناوتیمن  دشاب و  هدـش  شرت  نادـند  یـشرت  ندروخ  ببـسب  ینعی  روپـسا  تند 
غضم ای  ددرگ  لئاز  نادند  زا  یشرت  روفلا  یف  دزاس  غضم  وا  مخت  ای  زبس  هفرخ  ندومن  غضم  رگید  دوش  لئاز  نادند  یشرت  روفلا  یف  مرگ 

دربب نادند  یشرت  روفلا  یف  مرگ  نایرب  رینپ  ندومن  غضم  ای  دراد  رثا  نومه  مرگ  ماداب  زا  ندومن 

[ هنفعتم هدروخمرک  نادند  ]

ار همه  مرد  کی  رگا  مرد  کی  ناجرم  مرد  راـهچ  نیرکنلا  تسا  ناونع  نیدـب  وا  حالـصا  هنفعتم  هدروخمرک  نادـند  ینعی  تمرک  تنید 
دنزاس نادند  رب  هدرک  فوفس  هتخیب  هتفوک و 

126 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
مرگ ریش  هدرک  فاص  هچراپ  دنناشوجب  بآ  لطر  مین  رد  دنزاس  بوکوج  تشم  کی  هایس  لفلف  تشم  کی  کمن  دنزاس  ناونع  نیدب  ای 

زا ربـص  رم و  رگید  درآ  ماـیتلاب  دـشاب  مه  روساـن  رگا  دزاـس و  مکحم  دـشکب و  ار  نادـند  مرک  دورب و  نـهد  تنوـفع  هـک  دـنزاس  هرغرغ 
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دعب دنناسیخب  زورهنابش  دنت  بارش  لطر  ود  رد  دنزاس و  بوکوج  ار  همه  مرد  شش  هروجنا  مخت  هلوت  جنپ  جنبلا  رذب  مرد  راهچ  مادکره 
دریمب شمرک  دوش و  مکحم  هک  دنیوشب  نادـند  زین  دـنناسیخب و  اههثل  هب  نا  زا  دـیآرب  هک  یقرع  دـنزاس و  ریطقت  هدرک  قیبنا  عرق  رد  نا  زا 

دنیاسب و ار  همه  مدنگ  ود  تسیب و  نزوب  هتخادگ  هکرـسب  ریـشواج  مدنگ و  ود  تسیب و  نزوب  جاز  مدنگ و  راهچ  لهچ و  نزوب  رم  رگید 
رم ندومن  نایرب  زا  نادند  تلماعم  رد  ینعی  نونـس  ياههخـسن  رد  هک  رم  زا  لک  هدـعاق  دـنلامب  نادـند  رب  هدرک  مرگ  رگا  دـنزاس و  اجکی 

بارخ اهنآ  خیب  دنازرلیم و  ار  نادـند  تسا و  نادـند  هدننکفیعـض  رم  هک  ارچ  دـنزاس  نونـس  رد  لخاد  نا  زا  دـعب  دـنمان  لوب  هک  تسا 
دنزادناین نایرب  زا  نودب  دنکیم 

[ دشاب هتشاد  یهایس  غاد  ای  تفاثک  وا  يالاب  هک  نادند  ]

گنس يدنهب  هک  زیول  رجح  دنوش  مکحم  فافش و  ریبدت  نیزا  دشاب  هتشاد  یهایـس  غاد  ای  تفاثک  وا  يالاب  هک  نادند  ینعی  وجوس  تنید 
مرگ شتآ  رد  ار  گنس  نآ  دوشیم  ادیپ  نا  زا  دیفس  طخ  هک  دنسیونیم  یبوچ  ياههتخت  رب  دونه  ياهّچب  گنـس  نا  زا  هک  دنمانیم  مغلب 

ناجرم مرد  راهچ  نیرکنلا  رگید  دنزاس  نادند  رب  نونـس  دوش  فوفـس  لثم  هاگره  دنیاسب  هبترم  ود  دنباتب  بآ  رد  ای  بالگ و  رد  دـنزاس 
رگید دنلامب  نادند  رب  هدرک  نونـس  دنیاسب و  ار  همه  مرد  مین  هدرک  هیالـص  کیراب  قامـس  گنـس  هک  سیطانقم  مرد  ود  هدـیئاس  بالگب 
نزوگ خاش  مسق  نیا  دوش  دیفـس  دامر  هک  ات  دنزوسب  شتآ  رد  هتخاس  دنب  فرظ  نهد  هتخادنا  لگ  فرظ  رد  هدرک  اههچراپ  نزوگ  خاش 

ار نوخ  دنناروخب  هفرخ  هریشب  هدرک  فوفس  کیراب  مرد  مین  نزوب  هک  مدلا  ثفن  نوخ و  ندومن  ضبق  وا  صاوخ  دنمانیم  مه  هدرورپ  ار 
دنزاس فوفس  کیراب  دنریگب  نا  زا  يردق  دزاس و  دنب 

127 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
دربب نهد  تنوفع  دوش و  دیفس  دشخب و  الج  دربب و  وا  ياهغاد  دنلامب  نادندب 

[ لافطا نادند  هجلاعم  ]

اهلافطا هثل  رگا  تسیریبدت  نادـند  ندـمآرب  تیناسآ  تیلوهـس و  تهجب  دـنیآرب  لکـشم  زا  هک  نالفط  نادـند  ینعی  تنم  نونادراب  تنید 
نآ دناوتیمن  دشاب  هدش  سبح  نادند  هثل  تشوگ  تسوپ و  رد  دنیآیمنرب  نادند  تیناسآب  هیذغا  ندـیناشچ  تهجب  دنـشاب  هتفرگ  یتخس 
زا وا  ریبدت  نیرتهب  هثل  شزوس  مرو و  ای  دننک  ادیپ  لاهسا  طارفاب  دنزاس  پت  اهلافطا  هطـساو  نیزا  دیآ  نوریب  دفاگـشب و  ار  تخـس  تسوپ 

اهنآب ضرم  نیا  ّالا  دبای و  تاجن  فیلکت  زا  دنیآ و  نوریب  تیلوهـسب  هتفای  هار  نادند  هک  دـنزاس  او  دـشاب  نادـند  ندـمآرب  هک  ییاج  رتشن 
هک دنلامب  زور  دنچ  هدرک  اجکی  ماعط  کمن  هناد  دنچ  واگ و  هدبز  زایپ و  بآ  دـنزاس  لامها  لافطاب  نادـند  ندـمآرب  رگا  تسا و  تخس 

لصب مدرک  لامعتسا  نالفط  هب  هیودا  نیا  اهراب  نم  دوش  لئاز  اههثل  مرو  پت و  ای  لاهـسا و  دنایورب و  تیناساب  نادند  دزاس و  مرن  ار  اههثل 
دیآرب نادند  تیناسآب  دـنلامب  تسا  تخـس  هک  اههثل  هب  هتخاس  مهب  واگ  هکـسم  يردـقب  دنرـشفیب  هدروآرب  دامر  زا  هتخپ و  مرگ  دامر  رد 

رصن وبا  سورخ  جات  نوخ  زا  دنلامب  لافطا  ياههثل  هب  رگید 
زیچ چـیه  نیا  لباقم  هک  دـندنبهب  لافطا  تسار  يوزاب  رب  هدروآرب  ار  ناوختـسا  نآ  دوشیم و  ناوختـسا  هاـبور  لـیلحا  ریز  رد  هک  دـیوگ 

تسا و تیصاخلاب  صاوخ  نیا  هک  دردیب  دیآرب  شنادند  تیناسآب  لیلق  ياهزور  هصرعب  دسرب  ندب  دلجب  ناوختسا  نآ  هک  ضرغ  دشابن 
دیآ هتفگ  مشچ  باب  رد  رگید  ریبدت 

[ نادند رب  كرپبش  شوگ  نوخ  دتفیب  ةاما  زا  وا  لمع  زا  ]

هبترمب دنپـسچب  دـشاب  ندروآرب  زا  دارم  هک  نادـند  رب  كرپبـش  شوگ  نوخ  دـتفیب  ةاـما  زا  وا  لـمع  زا  نادـند  ربمخ و  نیـس  نورتب  تنید 
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نادند هک  دیوگیم  هچب  گس  شوگ  نوخ  نادندب  ندیناپـسچ  میکح  نومه  دردیب و  دـتفاب  تکرح  كدـناب  هک  دوش  روزمک  فیعض و 
هتفرگ نیطارخ  رگید  تفرگ  دیاب  نوخ  هدیربشوگ  روناج  نیزا  دتفیب  دوز 

128 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
رگید دیآرب  تیناسآب  زور  دنچ  دنناپـسچب  ورب  دنروآرب  هک  دنهاوخب  هک  نادـند  هدرک  مض  شدامرب  لقلاب  بآ  زا  دـنزاس  دامر  دـنزوسب و 

دامر رگید  دتفاب  تیـصاخلاب  صاوخ  دنپـسچب  ورب  دشاب  ندروآرب  دارم  هک  ینادند  رهب  هتفرگ  وا  نادـند  دـشاب  ریپ  یتوم  هک  یتوم  نادـند 
داـمر نیاوجا  خـیب ؟؟؟ رد  دـشاب  ندروآرب  دارم  هک  نادـند  رب  دـنزاس و  داـمر  دـنزوسب و  شتآ  رد  ار  ناویح  نآ  دـشاب  هوـک  ینعی  نزوـلا 

دنناپسچب

[ وضع ندش  ادج  هجلاعم  ]

هدش توافت  لصفم  زا  هک  يوضع  هدـیبلط  ار  رگنامک  هک  تسیعونب  وا  ریبدـت  دوخ  لصفم  زا  وضع  ندـش  ادـج  ینعی  نولاساکیرب  رگید 
یعونب دـندنبهب  هچراپ  دـنزاس و  دامـض  ورب  دـنزاس و  مرگ  دـنیاسب و  سگرن  زایپ  دـنزاس  دامـض  نیا  وا  يالاب  هدروآ و  دوخ  ياجب  دـشاب 

دزاسن دوخ  ياج  زا  توافت  هجو  چیه  هب  دنک  بعص  تکرح  هک  مسق  ره  هک  دزاس  ار  لصفم  نآ  مکحتسم 

[ تابزرم سوناید و  ]

درادیم و لوب  ترثک  هک  تسا  مهب  دـئاز  ترارح  ببـسب  هک  تسا  هدرگ  ضارما  دـنمان  یبمیـسسوت  تابزرم  سوناید و  ینعی  کـیبامد 
؟؟؟ نوناق روهشم  هک  تسام  نوناق  ندید  رب  رادم  دیابیم  هچنانچ  ضارما  نیا  روکذم  هک  دوشیمن  طقاس  یگنشت  دروخب  بآ  هک  دنچره 
نیا دضب  تسا  دیفم  هک  دـنیاشکب  زور  ناکی  دـصف  دوب  ادـتبا  ضارما  دراد و  توق  رامیب  رگا  تسوا  تاجلاعم  روکذـم  دارم  اجنیا  لعفلاب 

تسا رضم  رایسب  هک  دنکن  دصف  هجو  چیه  هب  دشاب  هتشذگ  رایـسب  ياهزور  زا  ضارما  هکنآ  ای  دشاب  هتـشادن  توق  ای  دشاب  رغال  رامیب  رگا 
نیرد هبترم  هد  ات  دنباتب  هدرک  مرک  نهآ  راثآ  ود  ای  راثآ  کی  بآ  لطر  داتـشه  روتـسد  نیدب  نزبآ  دـناشنب  نزبآب  ار  رامیب  اهطئارـش  نیزا 

رد دنناشوجب و  هدرک  باتنهآ  بآ  رد  تشم  جنپ  وا  مخت  ای  زبس  گنتراب  تشم و  شـش  وا  مخت  ای  زبس  يوهاک  دنزیمایب  هیودا  نیا  نزبآ 
کی تسا و  رـضم  هک  دوشن  مرگ  رایـسب  بآ  هک  ضرغ  دـنناشنب  نا  رد  ار  رامیب  دـشاب  هتـشاد  یمرگ  بآ  هک  هلمجلا  یف  هتخادـنا  گـید 

دنچ هک  زبس  گنتراب  قرع  هلوت  هدزاود  دنروخب  هیودا  نیا  ندمآرب  نزبآ  زا  نا  زا  دعب  دنامب  اجنآ  تعاس 
129 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

یبرع غمـص  هتـساشن و  مرد  کی  سآلا  بح  دنـشونب  هدرک  مهب  مرد  کـی  هیودا  نیا  هدروآرب و  بآ  هدرک  بوکوج  گـنتراب  زبس  گرب 
قرع اب  تسا  تبرـش  وا  مرد  کی  دـنزاس  صرق  لوغپـسا  باعلب  دـنبوکب و  کیراب  مرد  ود  مادـکره  زا  ینمرا  لگ  خرـس و  لدنـص  اریتک 

رد مرد  راهچ  هدرک  ناهوس  نزوگ  هنیلم  ناوختـسا  بآ  لطر  ود  تسا  ناونع  نیدب  دشون  رامیب  یبآ  دنمانیم و  گنتراب  هک  لهجلا  ناسل 
خرـس و لگ  رگید  دروخب  ار  بآ  نیمه  دوش  هنـشت  رامیب  هک  هاگره  دوش  درـس  هک  دنرادب  یئاج  هدرک  فاص  هچراپ  دـنزپب  روکذـم  بآ 

بح هلوت  راهچ  وج  درآ  مرد  مین  کی و  مادکره  زا  ناشوایـس  نوخ  هدـیئاس و  بالگ  زا  ناجرم  یکطـصم و  ینمرا و  لگ  دروم و  گرب 
دش و دناوت  دامض  اههمه  هک  نیبتنرت  ردقنیا  هتخاس  کیراب  هتفوک و  ار  همه  مرد  ود  مادک  ره  زا  یکطصم  نغور  تیز و  نغور  سالا و 

دنزاس دامض  رمک  يالاب  هدرگ و  هک  ییاج  دنزاس  دامض  هتخیمآ  نیبتنرت 

[ هیراطنس وذ  لاهسا  هجلاعم  ]

قیرط هک  هدرورپ  گرگ  رگج  تسا  ناونع  نیدب  جالع  دیآیمرب  نوخ  نا  زا  تسا  لاهسا  مسق  هک  هیراطنسوذ  لاهـسا  ینعی  هیربت  نیزید 

ییاتغچ تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  www.Ghaemiyeh.comرارسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 101زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


رب هدروآرب  هکرـس  زا  دـنناسیخب و  زورهنابـش  کی  دـنت  هکرـس  رد  هتفرگ  ار  هدرورپ  رگج  تسا  روکذـم  نیدابارق  رد  تسا  ندرک  هدرورپ 
هیراطنـسوذ لاهـسا  ندومن  ضبق  هک  دـنناروخب  هدرک  فوفـس  گرگ  رگج  نا  زا  مرد  کـی  هکرـس  زا  دزوـسن و  هک  دـنزاس  ناـیرب  شتآ 

نا زا  مرد  کی  دـننک  فوفـس  دـنبوکب و  دـنزاس و  کشخ  باـتفآ  رد  هتفرگ  اپخرـس  نآ  دراد  اپخرـس  هک  جارد  زا  اـی  رگید  تسیرارـسا 
دزاس ضبق  لاهسا  رامح  نیگرس  زا  دشاب  دود  ینعی  روخب  نتفرگ  دنروخب و  گنتراب  قرع  هلوت  هدب  فوفس 

[ لوب شزوس  لوب و  تارطق  ]

نوـمه يارب  زا  دراد  مک  قرف  ود  ره  اـما  تسا  هدـحیلع  دوـخ  يارب  اهـضارما  هک  لوـب  شزوـس  لوـب و  تارطق  ینعی  رکت  ینعی  رتـسب  یپ 
ثودح هک  دش  دناوتیم  لوب  شزوس  عفد  لوب و  تارطق  تاریبدت  زین  لوب و  تاریطقت  درک  ناوتیم  حالصا  لوب  شزوس  تایودا  هطـساو 

تسا بیجع  یق  ندرک ؟؟؟ هدام  نیا  علق  تهجب  دوشیم  دلوت  هدعم  رد  هک  ربطس  نفعتم و  نیشنهت و  ياهداوم  ببسب  ضارما  نیا 
130 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

تـشه کمن  راثآ  عبر  ریعـشلا  ءام  هلوت و  ود  نیبجنکـس  دنزاس  یق  ناونع  نیدب  ای  دنزاس  یق  دنروخب و  مرگ  بآ  هب  ناوکپ  مرد  کی  هک 
شیازفا تهجب  ددرگیم  ثداح  ناریپ  هب  رثکا  تارطق  لوب و  شزوس  دنک  در  هتخادنا  تشگنا  قلح  رد  دنشونب و  هدرک  اجکی  ار  همه  مرد 

لهـسم ندروخ  دـناوتیم  جالع  دوشیم  دـلوت  طلخ  مسق  نیا  همـضاه  توق  ندوب  مک  ببـسب  ای  دـنمانیم  جزل  مغلب  هک  ربطـس  مغلب  طلخ 
رد مرد  هس  انـس  دـنزاس و  فاص  هچراپ  دـیآ  شوج  دـنچ  دـنناشوجب  بوکوج  هروجنا  خـیب  مرد  راـهچ  بآ  هلوت  شـش  رد  ناونع  نیدـب 

هدرک فاـص  هچراـپ  هتخیمآ و  ررکم  درو  تبرـش  هلوت  ود  دـنزاس و  فاـص  هچراـپ  هدروآ  شوـج  ناـکی  دـنناسیخب و  روکذـم  هدیـشوج 
دـش دـناوتیم  هناثم  گنـس  ندوب  ببـسب  لوب  شزوس  ای  لوب  تارطق  تسا  بیجع  لهـسم  اهـضارما  نیرد  هک  دـنزاس  لاهـسا  دـنناشونب و 
بآ راثآ  عبر  رد  مرد  شش  هروجنا  خیب  تسا  ناونع  نیدب  وا  اتعفد  دشاب  نینچ  رگا  دش  دناوتیم  ادیوه  هناثم  گنس  ةاصح  ندوب  تامالع 

بدـنه مرد  ود  دـنیامن  فاص  هچراپ  هدروآ  شوج  ناـکی  دـنزاس  لـخاد  هدـناشوج  رد  مرد  راـهچ  برت  زا  کـیراب  تسوپ  دـنناشوجب و 
لوب شزوس  ندومن  افطا  وا و  گیر  ندیشارت  هناثم و  گنـس  نتـسکش  دنـشونب  هدومن  جوزمم  تسا  نیدابارق  رد  تبرـش  مسق  هک  وتیاشرا 

فوفس دنبوکب و  دزوسن و  هک  دنزاس  نایرب  دنریگب و  وا  نابز  دنزاس و  حبذ  هتفرگ  زاق  ناکی  لوب  تارطق  ندومن  لئاز  رگید  تسا  بیجع 
یف تسا  روکذم  الاب  هک  ضارما  ندومن  لئاز  تسا  لعفلا  بیجع  هک  دنناروخب  درس  بآ  هب  فوفس  نا  زا  مدنگ  ود  تسیب و  نزوب  دنزاس 

دشخب هدئاف  روفلا 

[ دشاب هک  یعضوم  ره  زا  درد  هجلاعم  ]

ترپرک لاوک  سرود 
هلوت ود  هتساشن  هلوت  راهچ  لگ  نغور  هلوت و  شـش  هتخپ  دنپـسوگ  هلک  زغم  دوش  لئاز  تاریبدت  نیزا  دشاب  هک  یعـضوم  ره  زا  درد  ینعی 
هریز مرد  شـش  مادکره  زا  یکطـصم  نغور  تبـش و  نغور  رگید  دنزاس  دامـض  تسا  درد  هک  ییاج  دنزاس  نایرب  مرن  شتآ  رد  ار  همه 
يوب نغور  رگید  دنزاس  نیهدت  تسا  عجو  هک  ییاج  هدرک  فاص  هچراپ  دزوسن  هریز  هک  دنناشوجب  دنزاس و  اجکی  ار  همه  مرد  هس  هایس 

ناردام
131 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

ءاسنلا قرع  درد  عفد  تهجب  دیفم  زین  تاریبدت  همه  نیا  دنیامن  نیهدت  هدومن  مرگ  ریـش  هتخیمآ  روکذـم  نغور  رد  مرد  ود  رم  هلوت  راهچ 
روکذم نیدابارق  رد  وا  هخسن  هک  دنزاسیم  هروش  زا  هک  تسا  بیکرت  مسق  هک  لینرپلاس  دشاب  راح  داوم  زا  هک  درد  يافطا  تهجب  رگید 

ره زا  درد  دـنزاس و  دامـض  تسا  عـجو  اـی  مرو و  هک  ییاـج  هدرک  جوزمم  بلعثلا  بنع  بآ  هلوـت  راـهچب  هـیودا  نا  زا  مرد  راـهچ  تـسا 
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تسا بیجع  ریبدت  هک  دنناپسچب  اهولز  تسا  درد  هک  ییاج  دیاین  حالصا  هتشررس  قفاوم  تاجلاعم  زا  دشاب و  هک  یعضوم 

[ لیلحا درد  هجلاعم  ]

نیدـب وا  ریبدـت  دـشاب  رگا  هناثم  گنـس  ای  تحارج  لیلحا  رد  ندوب  ببـس  هب  لوب  شزوس  اـی  لـیلحا  درد  ینعم  نیزا  وا  کـسود  سود  و 
تقوب دوش  درـس  هک  دنرادب  یئاج  هدرک  فاص  هچراپ  ار  بآ  نآ  هبترم  هد  ات  دنباتب  فاص  بآ  رد  هتخاس  مرگ  دشاب  ون  نهآ  تسا  ناونع 

هناثم گیر  ندینازیر  وا و  درد  ندومن  افطا  لیلحا و  هحرق  مایتلا  تهجب  دنرآ  لامعتسا  هام  شش  هصرع  ات  دنناروخب  ار  بآ  نومه  یگنشت 
یکطصم و رشقم و  همه  زبرت  مخت  ودک  مخت  گنرداب و  رایخ  مخت  دیفس  شاخشخ  کشمجنرف  مخت  جنبلا و  رذب  رگید  رثوم  نتـسکش  و 
هک اینولف  مسق  نوجعم  ناودال  مرد  مین  کی و  دایبوا  ناودال  مرد و  ود  مادکره  زا  اریتک  یبرع و  غمـص  سوسلا  بر  هتـساشن  نیوخالا  مد 

حبـص سوسلا  لصا  هدناشوج  باب  هیودا  نا  زا  مرد  کی  ات  مرد  مین  دنزاس  فوفـس  هتفوک  کیراب  هیودا  همه  تسا  روکذـم  نیدابارق  رد 
هدرک نادقرع  رد  بآ  لطر  هدب  دوشیم  لطر  ود  هک  دشاب  راثآ  کی  هتفرگ  وا  ياهلگ  دـنمانیم  رلب  يدـنهب  هک  هلقاب  لگ  رگید  دـنروخب 

هدرگ و ياـهضارما  رد  دراد  بیجع  صاوخ  هک  دنـشونب  قرع  نا  زا  هلوت  شـش  دـنرادهاگن  هشیـش  رد  دـنروآرب و  قرع  دـنزاس و  ریطقت 
نا زا  مرد  ود  دـنرادب  هدومن  کشخ  باتفآ  رد  هدرک  جوزمم  نزولا  يواـسم  دنپـسوگ  نوخ  هلقاـب و  درآ  دـنزاس  ناونع  نیدـب  اـی  لـیلحا 

دنهدب ندروخ  رامیب  هب  هلقاب  لگ  قرع  هلوت  شش  هب  دنزاس و  فوفس  دنبوکب و  هتفرگ 

[ رس درد  ]

درد ینعی  سیکيد  سرود 
132 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

عادص يافطا  ریبدت  نیزا  رگا  دزاس  دامـض  نیغدص  رد  یناشیپ و  رب  دنیاسب  لگ  هکرـسب  مرد  راهچ  نیطارخ  وا  جالع  دنمان  عادـص  هکرس 
شوگ سپ  ياهگر  زا  دصف  ندوشک  وا  ریبدت  دـشاب  رهاظ  ضارعا  زا  هدـیج  تامالع  هک  تسا  هّراح  داوم  زا  عادـص  نآ  هک  دـننادب  دوشن 

دنناشوجب بآ  هلوت  راهچ  رد  مرد  ود  مادکره  زا  شوجنزرم  راغرتشا و  هولاس و  خرس و  لگ  رجش  زا  زبس  گرب  دنزاس  ناونع  نیدب  تسا 
دزاس و لئاز  دزیرب و  ینیب  زا  ار  اهداوم  همه  هک  تسا  لوقعم  طوعـس  هک  دنزیرب  ینیب  رد  هدیـشوج  نا  زا  يردق  دـنزاس و  فاص  هچراپ  و 

دربب ار  عادص 

[ دشاب هدوب  ینیب  ضارما  ای  عرص  ای  راود  ای  ماکز  اب  رس  درد  ]

توکخسر راتکسیکد و  سرود 
مین مادـکره  زا  احرقرقاع  ضیبا و  قبرخ  مرد  راهچ  تسوا ؟؟؟ جالع  دـشاب  هدوب  ینیب  ضارما  ای  عرـص  ای  راود  ای  ماکز  اـب  رـس  درد  ینعی 

شوجنزرم و هاوخنان و  ای  هاوخنان و  لگ  نیرکنلا و  لگ  نوگلین و  شخیب  دـشاب و  رودـم  شیاـهگرب  هک  تسنآ  رکذـم  بلعثلا  بنع  مرد 
همه مدنگ  هدزاود  نزوب  مادکره  زا  دابنرز  نوقیراغ و  صرق  دنمان و  لپیپ  يدنهب  هک  زارد  لفلف  مدنگ  راهچ  تسیب و  مادکره  زا  جـندوپ 

رد فوفـس  نا  زا  يردق  ینعی  دنزاس  طوعـس  ینیب  رد  حبـص  تقوب  دنرادهاگن  هشیـش  رد  دنزاس و  فوفـس  دنیاسب و  کیراب  دنبوکب و  ار 
هک دنمانیم  وازورریزا  ینایرـسب ؟؟؟ هک  بالگ  هدرورپ  ربص  رگید  دزاس  يوق  غامد  راود و  هلزن و  ماکز و  يارب  زا  دیفم  هک  دنزادنا  ینیب 

اینومقـس هک  يوـشم  هدوـمحم  مرد  ود  لـظنح  محـش  صرق  مرد و  ود  نوقیراـغ  صرق  هلوـت  ود  تسنیداـبارق  رد  وا  ندوـمن  راـیت  هخـسن 
راغرتشا گرب  هتفرگ و  نا  زا  مرد  ود  هتفای  روکذم  نیدابارق  رد  وا  نتخپ  قیرط  دنـشاب  هدرک  رایت  درگوگ  رد  ای  دشاب  هتخپ  دـنمان  لجرفس 

الاب هک  اهـضارماب  دـنروخب  تسا  مرد  کی  ات  مرد  مین  زا  بح  نیا  تبرـش  دـنزاس  اـهبح  لـگ  تبرـشب  هتخیب  هتفوک و  ار  همه  مرد  شش 
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زور دنچ  روتسد  نومهب  دنروخب و  زور  کی  هداد  نایم  رد  زور  هس  نا  زا  دعب  هتفه  کی  ات  اهبح  نیا  ندروخ  زا  دعب  دیفم و  تسا  روکذم 
يافطا يارب  زا  تسا  بیجع  ریبدت  رگید  دنزاس  لامعتسا 

133 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
هک دنزاس  هیوشاپ  هتخادنا  تشط  رد  دنناشوجب و  هتخادـنا  تشم  ود  مدـنگ  سوبـس  بآ  رد  صوصخلا  یلع  هبروش  ياهلامعتـسا  عادـص 

ابرهک هک  یطرـش  هب  دراد  دوخ  يولگ  رد  تدم  دنچ  ات  ابرهک  جنـشت  عادص  ندومن  لئاز  هک  دـنیوگ  ملعم  رثکا  دوش و  لئاز  اروف  عادـص 
هک ناسل  ریز  دصف  ندوشک  عادص و  ندومن  لئاز  تسا  بیجع  ریبدت  دزاس  لئاز  عادـص  هک  دراد  صاوخ  تیـصاخلاب  دـسرب  ندـب  دـلجب 

رگید دوش  لئاز  عادص  دنزاس  دامـض  یناشیپ  رب  دنیاسب و  دنت  هکرـسب  مدنگ  هد  نزوب  نویفرف  دراب  عادص  تهجب  رگید  دنمانیم  دنبراهچ 
ود لقم  مرد و  شـش  دشابن  روخهناد  هک  واگ  نیگرـس  رگید  دـنزاس  دامـض  یناشیپ  رب  هتخیمآ  خـلت  ماداب  ودـک  مخت  زغمب  رتوبک  نیگرس 

کیراب ار  نهآ  عادص  يارب  زا  رگید  دیامن  عادص  يافطا  هک  دنزاس  دامض  یناشیپ  رب  مرگ  ریش  دنیاسب و  ار  همه  سان  قرع  يردق  مرد و 
رد اراخب  يولآ  هناد  ود  بیس  رگا  هتخپ و  مرگ  دامر  رد  بیـس  هناد  کی  دنمان و  هرهدک  يدنهب  هک  دیب  یلیم  مرک  ددع  تصـش  هدیئاس و 

دنزاس دامـض  یناشیپ  رب  هتخاس  مرگ  ریـش  هتخادنا  دامـض  رب  دشاب  بولطم  بآ  هک  ردقنآ  دنیاسب و  دـنزاس و  اجکی  همه  هتخپ  مرگ  دامر 
یناشیپ رب  هدومن  رتاف  هدرک و  اجکی  ار  همه  مدـنگ  هد  نزوب  روفاک  لگ و  هکرـس  هلوت  کی  مادـکره  زا  هشفنب  نغور  لـگ و  نغور  رگید 

فک رد  دنیاسب و  ار  همه  نوباص  يردق  کمن و  يردق  نزولا و  يواسم  مدنگ  ریمخ  درآ  دـنبوکب و  زبس  مرک  گرب  رگید  دـنزاس  دامض 
لاهسا ندومن  ضبق  هب  تسا  دیفم  عادص  ندومن  لئاز  ندوب و  دیفم  فصو  اب  دنزاس  دامض  اپ 

[ تشپ درد  هجلاعم  ]

تـسا تشخ  نغور  هک  ینعی  سفورلیفویلوا  دنزاس  ناونع  نیدـب  دـبای  افـش  رامیب  دوش و  لیلحت  کلد  زا  تشپ  درد  ینعی  تنپکو  سرود 
دبای تصرف  اعم  دنزاسب  تسا  درد  هک  ییاج  تشپ  نیهدت  نغور  نا  زا  تسا  نیدابارق  رد  وا  هخسن 

[ نانز نامیاز  درد  دعب  هجلاعم  ]

هلوت هس  ات  هلوت  ود  راهب  قرع  دـیفم  دـنمانیم  لونآ  درد  ار  درد  نآ  رثکا  دوشیم و  ثداح  نانزب  ندـیئاز  دـعب  درد  ینعی  تراـید  سرود 
نزوب قرع  نیرد  رگا  دنهد و  شندروخب 

134 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
رد تشم  کی  دنمان  یـسلا  هک  ناتک  مخت  رگید  دوش  افطا  درد  دـنناروخب  دـنزیمایب و  هدرک  فوفـس  کیراب  رمت  مخت  مدـنگ  ود  تسیب و 
یف هک  دنناشونب  راثآ  عبر  زا  مک  دایز  وا  هبروش  دنزادگب و  غرم  هزوچ  هک  دنزپب  نغور  يردـقب  فراعتم  هحلاصم  عم  هتخادـنا  غرم  هزوچ 
دنت بارشب  دنزاس و  هصح  هد  دنیاسب و  ار  همه  مرد  راهچ  قایرت  مدنگ  هدزاود  نزوب  هسابـسب  مرد  مین  نارفعز  رگید  دوش  افطا  درد  روفلا 

رداتـس خیب  رگید  دـنروخب  زور  جـنپ  زور و  راهچ  روتـسدب  دـنناروخب  بارـشب  برغم  تقوب  هصح  کی  دـنناروخب  حبـص  تقو  هصح  کی 
دنناروخب دراد  درد  هک  شنزب  مرگ  ریش  هدیشوج  نا  زا  هلوت  شش  دنناشوجب و  بآ  لطر  کی  رد  مرد  راهچ  دشاب  كوکحم  ینعی  رـشقم 

دوش نسحتـسم  دنناروخب  هدرک  جوزمم  روکذـم  ياود  رد  ضیبا  ربنع  مرد  مین  هدـناشوج  نیرد  رگا  برغم  تقو  ردـق  نومه  حبـص  تقو 
دامر رد  هلوت  تشه  لصب  رگید  دیفم  مه  نانز  ثمط  ندومن  حیتفت  تهجب  هیودا  نیا  دزادگب و  ار  نوخ  یگتسب  دزاس و  درد  يافطا  اروف 
دشاب وا  لگ  ای  ناردام  يوب  هلوت  کی  دنمان  نومک  هک  هایس  هریز  هلوت  کی  دنیاسب و  ای  دنرـشفیب  هدروآرب  دامر  زا  هتخپ و  ار  اهلصب  مرگ 

هک مرگ  ریـش  دـنزاس  نیهدـت  فان  ریز  ریجنا  دـیب  نغور  رگید  مرگ  ریـش  دـنزاس  فان  ریزب  دامـض  دـنیاسب و  ار  همه  ناتک  مخت  هلوت  کی 
دئاوف نیا  ياوـس  اـم  دـنزاس  نیهدـت  مرگ  ریـش  فاـن  ریز  غرممخت  يدرز  نغور  رگید  تسا  بیجع  رایـسب  نغور  نیا  ار  درد  نآ  ياـفطا 
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دنزاس لامعتسا  زور  دنچ  تسا  بیجع  نغور  نآ  نیهدت  زا  نالک  ربطس و  اهلیمامد  ندومن  لیلحت 

[ اهلصفم درد  هجلاعم  ]

هک دجنک  نغور  یکطـصم و  نغور  زا  ندومن  نیهدت  دیفم  زین  تسا و  بیجع  ناسلب  نغور  زا  نیهدت  اهلـصفم  درد  ینعی  تنجو  سرود 
گرب شوجنزرم و  تشپ  درد  ياـفطا  زین  اهلـصفم و  درد  يارب  زا  رگید  دـنزاس  نیهدـت  مرگ  ریـش  دنـشاب  هدـیئاس  هیوبزوج  فصن  نا  رد 

دنناشوجب هدرک  بوکوج  ار  تایودا  هلوت  هد  دجنک  نغور  ای  تیز  نغور  تشم  کی  مادکره  زا  زبس  يوکابنت 
135 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

لامعتسا زور  دنچ  دنزاس  نیهدت  تشپ  درد  اهلصفم و  رد  مرگ  ریـش  دوش و  دامـض  هک  دنیاسب  لرهک  رد  هدروآ  دورف  شتآ  زا  دزوسن  هک 
درد هک  اهلصفم  رب  مرگ  ریش  هدروآرب  وا  لدنص  هدیئاس و  بارـشب  تسا  یتشد  بنع  خیب  دنیوگ  تسا  خیب  مسق  هکوتب  سیر  رگید  دنیامن 
کی رد  تشم  کی  مادـکره  زا  هبلح  کلملا و  لیلکا  دـنمان و  یـسلت  هک  جورداب  ناردام و  يوب  رگید  دـنزاس  دامـض  تشپ  درد  ای  تسا 

ای دـجنک  نغور  درد  هلوت  هد  دـنزاس  ف  ار ؟؟؟ همه  دـنام  یقاـب  بآ  لـطر  مین  هک  هاـگره  دـنناشوجب  هدرک  بوکوج  ار  همه  بآ  لـطر 
دنرادب تسا  درد  هک  ییاج  مرگ  ریش  هدومن  رت  نا  زا  هچراپ  دنزاس و  اجکی  ار  همه  ریجنا  دیب  نغور 

[ ةاصح درد  هجلاعم  ]

رگا دبای  نیکست  روفلا  یف  ةاصح  درد  دزاس  لاهسا  دنکب و  یق  هک  یمسق  زا  دیفم و  ندرک  یق  نآ  جالع  ةاصح  درد  ینعی  کیرت  سرود 
هک ردـقنآ  دـنمان  هرهدـک  يدـنه  رد  هک  تسا  مرک  مسق  هک  دـیب  یلیم  دـنزاس  ناونع  نیدـب  دـیآرب  لیلحا  زا  دوز  دـشاب  مه  هناثم  گنس 

دروآ راردا  دنکشب و  ار  هناثم  گنس  روفلا  یف  دنروخب  هایس  دوخن  هدناشوج  بآ  هب  وا  فوفس  مرد  کی  ات  مرد  مین  دوش  فوفـس  کیراب 
لورتنوترپسا رگید  دـنروخب  بآ  ای  بارـشب  مدـنگ  ود  تسیب و  نزوب  برقع  داـمر  رگید  دزاـس  درد  ياـفطا  دـنازیرب و  ار  هناـثم  گـیر  و 

دـبای و نیکـست  درد  روفلا  یف  هک  دـنناروخب  هدرک  بآ  هلوت  شـش  رد  وا  هرطق  هد  دزرایم  لوبمالـسا  رد  تسا و  قرع  مسق  هک  داکفیس 
ود جنکاک  بح  هدناشوج  رد  ای  دنناروخب  هدرک  جوزمم  ناولح  تشوگ  زا  ای  غرم  هبروش  رد  هلوت  ود  ماداب  نغور  رگید  دنکـشب  ار  ةاصح 
مرد ود  كوکحم  سوسلا  لصا  تشم  کی  هایـس  دوخن  دنزاس  ناونع  نیدب  ای  دـنناروخب  هتخاس  جوزمم  هدیـسران  شتآ  ماداب  نغور  هلوت 
هلوت هس  هدرک  فاـص  هچراـپ  دـنامب  بآ  هلوت  هد  هک  دـنناشوجب  بآ  لـطر  مین  رد  دـنزاس و  بوکوج  ار  همه  مرد  ود  یمطخ  هشیر  مخت 

شاخشخ مرد و  ود  مادکره  زا  رشقم  نالک  ورس  مخت  راهچ  دنزاس  ناونع  نیدب  ای  دنناشونب  دنزاس و  جوزمم  هدیـسران  شتآ  ماداب  نغور 
دنشاب هدناشوج  تسوپ  عم  هک  ریعش  هدناشوج  بآ  هلوت  هدزاود  دنبوکب و  ار  همه  مرد  کی  مادکره  زا  یمطخ  مخت  دیفس و 

136 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
دنیازفیب ناشوایسرپ  تبرش  ای  یمطخ  هشیر  هلوت  ود  هیودا  نیرد  رگا  دنناشونب و  دنزاس و  فاص  هچراپ  دنروآرب و  هریـش  هدناشوج  نا  رد 

لخاد اینولف  لاثم  تسا  نوجعم  مسق  هک  دایبوا  ناودال  مدنگ  کی  نزوب  بیکرت  نیرد  دـشاب  هتـشاد  هدایز  درد  رامیب  رگا  دوش  نسحتـسم 
نیدب ای  تسا  لیدعیب  گنس  نتـسکش  رد  دنروخب  مرگ  بآ  هب  وزا  مرد  کی  ات  مرد  مین  دنزاس  فوفـس  دنبوکب و  خلت  ماداب  رگید  دنزاس 
گنـس نتـسکش  رد  هک  دنناروخب  مرگ  بآ  هب  فوفـس  نا  زا  مرد  کی  دنزاس  فاص  هچراپ  دـنبوکب و  سدـع  لاد  تسوپ  دـنزاس  ناونع 

هتخادنا لرهک  رد  دوش  دامر  هک  دـنزوسب  هتخادـنا  شتآب  هدرک  فرظ  رد  دـشاب  هدـمآرب  هچب  وزا  هک  غرم  هضیب  تسوپ  رگید  دراد  رارـسا 
باتفآ رد  نایکام  هناد  گنـس  نوردنا  تسوپ  رگید  دنروخب  بآ  هب  فوفـس  نا  زا  مرد  کی  ات  مرد  مین  دوش  فوفـس  هک  دنیاسب  کیراب 
دنزاس ناونع  نیدـب  ای  دـنناروخب  هایـس  دوخن  هدـناشوج  بآ  ای  بارـشب  مرد  کـی  اـت  مرد  مین  دـنزاس  فوفـس  دـنبوکب و  هدومن  کـشخ 

فاص كاپ  دنزاس و  كاپ  دنزاس و  حبذ  ار  روناج  نآ  نجیهکدالومم  يدنهب  دنمانیم و  نوگارفص  یـسرافب  هک  سمرق  مسلاب  رویط ؟؟؟
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هایـس دوخن  هدـناشوج  بآ  هب  ای  بارـش  هلوت  ودـب  مرد  ود  ات  مرد  کی  دـنزاس  فوفـس  دـنبوکب و  دزوسن  دـنزاس و  نایرب  شتآ  رب  هدومن 
نورکناک سلکا  ینایرـس  نابزب  هدیئاس  کیراب  ینعی  هدرورپ  ناطرـس  مشچ  دنزاس  ناونع  نیدب  ای  دنکـشب  ةاصح  روفلا  یف  هک  دـنناروخب 

ار هناثم  گنـس  روفلا  یف  هک  دـنناروخب  هایـس  دوخن  هدـناشوج  بآ  هب  نا  زا  مرد  کی  اـت  مرد  مین  دزرایم و  لوبمالـسا  رد  رثکا  دـنمانیم 
دنناروخب هدرک  جوزمم  مرد  مین  نزوب  هایـس  دوخن  هدناشوج  بآ  هب  دنزاس  فوفـس  دنمانیم  دوهیلا  رجح  هک  کیادجردیب  رگید  دنکـشب 

دنمانیم نیلوسویلوا  ینایرسب  هک  ابرهک  رطع  هرطق  هس  ود  دنزاس  ناونع  نیدب  ای  دنناروخب  نیرایخ  هریـش  هقردبب  فوفـس  نا  زا  مرد  مین  ات 
دنروخب هتخیمآ  هبروش  هچمچ  ودب  مدنگ  هدزاود  نزوب  دنمانیم  نیلوسلاس  ینایرسب  هک  ابرهک  کمن  دیفم  زین  دنناروخب و  هبروشب 

137 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
ار همه  مدـنگ  کی  نزوب  دایبوا  ناودال  مدـنگ  جـنپ  نزوب  تسا  ضیبا  ربنع  هک  تیـسمرپسا  مدـنگ  ود  تسیب و  نزوب  ناطرـس  مشچ  رگید 

مـسق هک  نایورپ  مسلاب  هرطق  هدـب  راثآ  عبر  نبجلا  ءام  رگید  دـنناروخب  هدرک  جوزمم  هایـس  دوخن  هدیـشوج  هلوت  راهچب  دـنزاس و  فوفس 
ام داتـسا  برقا  ییحی  رگید  دنناروخب  هایـس  دوخن  هدناشوج  بآ  هب  وزا  مرد  مین  جنکاک  صرق  رگید  دـنناروخب  هدرک  جوزمم  تسا  ناسلب 

هدرک جوزمم  ساـتور  خـیب  هدـناشوج  بآ  هب  اـی  هایـس  دوخن  هدـناشوج  بآ  هب  هدـیئاس  کـیراب  کـشم  زا  مرد  کـی  اـت  مرد  مین  دـیوگ 
بطرب تسا  هدرگ  هک  ییاج  رد  نیهدـت  دروآ  راردا  دزاـس و  درد  ياـفطا  دـنازیرب و  نآ  گـیر  دنکـشب و  ار  ةاـصح  روفلا  یف  دـنناروخب 
دـشاب ماداب  زا  هشفنب  نغور  رگا  هشفنب و  نغور  زا  ناجازمراح  يارب  نیهدت  موم و  نهد  زا  ای  برقع  نهد  نیهدت  زا  تسا  دیفم  ناجازملا 

دیفم اههدرگ  ياج  رد  ندومن  نیهدت  رفولین  نغور  زا  ای  لگ  نغور  زا  زین  دیفم و  دشاب  هدیسران  شتآ  هک  ماداب  نغور  زا  زین  اهبف و 

[ باوخ هجلاعم  ]

دروآ دیدپ  سوطینارق  ای  ماسرس  دهاوخن  زور  هس  ات  هک  رامیب  صوصخلا  یلع  ناسک  همهب  تسا  رورـضرپ  باوخ  نآ  هک  مون  ینعی  ریمرد 
ود زبس  يوهاک  ای  وهاک  مخت  تسا  ناونع  نیدب  نآ  ریبدـت  تسا  مدـقم  هک  دـیامن  رامیب  باوخ  ندروآ  رکف  هک  تسا  مزال  ار  بیبط  سپ 
رـس رب  لوطن  مرگ  ریـش  دنزیمایب و  واگ  ریـش  لطر  مین  دـنزاس  فاص  هچراپ  دـنناشوجب و  بآ  لطر  ود  رد  تشم  راهچ  زبس  زینـشک  تشم 

رب یگتسهآب  لوطن  هک  دیابیم  دنزاس و  لوطن  روتسد  نومه  هدرک  مرگ  ریـش  زاب  تسا  هدش  عمج  تشط  رد  هک  هدیـشوج  نومه  دنزاس و 
رگید درادزاـب  نایذـه  دوش و  مونب  هجوتم  هیودا  صاوخ  زا  غاـمد  هک  ارچ  درذـگب  ندوـمن  لوـطن  رد  تعاـس  کـی  هصرع  هک  دـنیامن  رس 
دایبوا ناودال  دنزاس و  فوفس  هتخیب  هتفوک  ار  همه  مرد  کی  مادکره  زا  جنبلا  رذب  وهاک و  مخت  شاخشخ و  خرس و  لگ  دیفـس و  لدنص 

ار همه  دش  دـناوتیم  دامـض  هک  ردـقنآ  غرم  هضیب  يدیفـس  مرد  مین  اریتک  مرد  ود  هتـساشن  مدـنگ  ود  نزوب  تسا  اینولف  نوجعم  مسق  هک 
تسا لیدعیب  هک  دنزاس  دامض  یناشیپ  رب  دنیاسب و 

138 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
دزاس لیوط  باوخ  هکنآ  ای  دزاـس  رود  دوز  دامـض  دوش  رادـیب  مون  زا  هک  راـمیب  هاـگره  یغاـمد  حور  هدنهدنیکـست  باوخ و  ندروآرد 

دوز مون  بحاـص  هک  دـنیوشب  یناـشیپ  هدرک  مرگ  ار  هکرـس  دـنزاس و  رود  ار  دامـض  نآ  مون  نیع  رد  دـشابن  رورـض  مون  زا  لوط  ردـقنآ 
نابحاصب باوخ  یمک  رگا  رگید  دنرادب  مون  یمک  بحاص  هیکت  ریز  جنبلا  رذب  زبس  گرب  کی  لهچ و  هک  دـنیوگ  رثکا  دوش و  رایـشوه 

نیا بش  ره  اهنآب  نابز  تسوبی  ببـس  هب  دزاسن  ادا  نسحا  ههجوب  ظافلا  هک  دوب  ناـبز  یکـشخ  تاـمالع  دـشاب و  هقرحم  یمح  ناـبحاصب 
مهب حتفم  تسیقرع  مسق  هک  وکیترپاید  قرع  زا  هرطق  تسیب  دـنزاس و  فاص  هچراپ  با  راثآ  عبر  دـنیاسب و  رـشقم  ماداب  هد  دـنزاس  ریبدـت 

يدیفس ود  هدروآرب و  هریش  بآ  راثآ  عبر  رد  مرد  ود  مادکره  زا  رشقم  نالک  ورس  مخت  راهچ  زا  حبـص  تقو  دنناروخب و  بش  رهب  هدرک 
دروآ مون  مه  هک  باتفآ  عولط  زا  شیپ  دنـشونب  حبـص  تقو  دنزاس  درـس  خـی  ای  وا  روش  بآ  رد  دـنزاس  لخاد  نا  رد  هدز  هچفک  غرممخت 

ندروآرد هّراح و  هقرحم و  یمح  ندومن  لئاز  رد  تسا  طارقب  صاـخ  رارـسا  هرمز  زا  ریبدـت  نیا  دزاـس و  لـئاز  هقرحم  یمح  ترارح  مه 
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مون

[ رگج هدس  ءاقستسا و  ببس  هب  مکش  ندب و  یتخس  مرو و  هجلاعم  ]

ببس هب  رگج  هدسب  اقستسا  هکنآ  ای  مکـش  تبالـص  ای  ینعی  دوش  ثداح  ندب  هب  هک  یتخـس  مرو و  هرابرد  ینعی  کیبروا  نوناسلیبزبرود 
مهب تابن  راثآ  عبرب  دنبوکب و  تشم  ود  دنیوگ  هورم  يدنهب  هک  زبس  نیتنسفا  گرب  وا  جالع  دشاب  هدیناسرمهب  ماخ  هیذغا  ای  لگ  ندروخ 

دبای و تاجن  رامیب  تسا  روکذم  الاب  ياهتلع  همه  هک  حبـص  تقو  مرگ  بآ  هب  مرد  راهچ  وا  تبرـش  دنرادب  زور  دـنچ  باتفآ  رد  هدرک 
نیا روتسد  نومه  دوشیم  ربارب  كاواک  نآ  ریدب  دوشیم و  ثداح  ندب  رد  تسمرو  مسق  هک  میدب  اقـستسا  نابحاصب  دیفم  زین  ریبدت  نیا 
ینعی نارگنهآ  بآ  وا  جالع  دش  دناوتیم  ندب  ریاس  رد  مرو  نیا  تسا و  اپ  رد  مکش و  رد  رثکا  یقـستسم  مرو  اما  دراد  تهباشم  مه  مرو 

هدرک مرگ  نهآ  راثآ  مین  هبترم  هد  هتفرگ  فاص  بآ  راثآ  ود  دشابن  رضاح  وا  رگا  دنباتیم  نهآ  هک  بآ 
139 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

هدرک روکذـم  بآ  هب  جوزمم  دـنیاسب و  ار  همه  مرد  شـش  مادـکره  زا  رخذا  حاـفق  بیطلا و  لبنـس  زینوش و  تیتـلح  بآ  نا  رد  دـنباتب و 
لطر مین  باتنهآ  بآ  رگید  دـنرادب  هدرک  رت  زاب  دوش  کشخ  هک  هاگره  دـنرادب  تسا  مرو  هک  ییاج  مرگ  ریـش  هدومن  رت  وزا  اههچراپ 

هتخادـگ بآ  نا  رد  نوباـص  هلوـت  ود  هدرک  فاـص  هچراـپ  هدروآ  دورف  شتآ  زا  دـیآ  شوـج  دـنچ  دـنناشوجب  تـشم  ود  مدـنگ  سوـبس 
زا هدام  علق  رکف  لصا  ضرم  نیا  جالع  دـنرادب  هدرک  رت  زاب  دوش  کـشخ  هک  هاـگره  دـنرادب  مرو  رب  مرگ  ریـش  هدومن  رت  نا  زا  اـههچراپ 

هباّلج ناونع  نیدب  لهـسم  دنزاس  لامعتـسا  تسا  روکذم  الاب  هک  تایودا  هتخاس  لامعتـسا  ناونع  نیدـب  لهـسم  لوا  هک  تسا  هیمغلب  داوم 
بح هتخادـنا  بآ  هرطق  کی  دـنیاسب  کـیراب  ار  همه  مدـنگ  هد  نزوب  بنعلا  حـلم  مدـنگ  شـش  نزوب  ینیچراد  مدـنگ  ود  تسیب و  نزوب 

لصا خرس  لگ  مرد  تفه  انس  مرد و  هد  ناجنروس  دنزاس  ناونع  نیدب  ای  تسا  مغلب  طلخ  زا  دنزاس  لاهسا  دنروخب و  مرگ  بآ  هب  هتخاس 
ات مرد  ود  زا  وا  تبرـش  دنزاس  فوفـس  هتخیب  هتفوک  ار  همه  مرد  ود  ماداب  مرد  شـش  فوجم  دبرت  مرد  ود  مادکره  زا  كوکحم  سوسلا 

لهسم رب  تسا  روتسد  هچنانچ  دنشونب  بادوخن  ای  غرم  هزوچ  هبروش  تسد  ود  تباجا  دعب  دنروخب و  مرگ  بآ  زا  تسا  مرد  هس 

[ فان يدنلب  هجلاعم  ]

بآ ای  دروم  گرب  هدـناشوج  بآ  مرد  راهچ  لوغپـسا  تسا  ناونع  نیدـب  وا  ریبدـت  دـشاب  هدـش  نالک  دـنلب و  فان  ینعی  هدیـسروفوکسپت 
رگا بآ  رگید  دنزاس  فاص  هچراپ  دنروآرب و  شباعل  دننز و  هچفک  هدرک  نا  رد  لوغپـسا  هلوت  شـش  دشاب  وا  قرع  ای  گنتراب  هدناشوج 

رت وزا  اههچراپ  هتخیمآ  روکذم  باعل  رد  دنزاس  فوفس  هتخیب  هتفوک  دروم  گرب  مرد  راهچ  دنزیرب  هکرـس  يردق  دنرادب و  دشاب  بولطم 
لکـش نادب  تسا  روتـسد  هچنانچ  دبای  لیلحت  دوخ  ياجب  فوفـس  نآ  هک  دنزاس  لامعتـسا  زور  دنچ  دندنبهب و  فان  رد  مرگ  ریـش  هدومن 

ببس هب  ای  تبوطر  ببس  هب  اهنآ  فان  هک  دوشیم  ثداح  لافطاب  ضرم  نیا  رثکا  دنامب 
140 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

روتـسدب دیآیم و  راکب  نسریبک  مدرم  فان  رب  جالع  نومه  دوش  حالـصاب  تسا  روکذم  الاب  ریبدـت  زا  دـیآیم  نوریب  هدایز  دـح  زا  حـیر 
دزاس حالصا  زین  ار  اهنآ  فان 

[ بنجلا تاذ  هجلاعم  ]

راهچ مادکره  زا  جرحدم  دنوارز  دنمان  هولیا  هک  يرطوقس  ربص  تسا  ناونع  نیدب  وا  ندومن  حالصا  بنجلا و  تاذ  ضارما  ینعی  سوبمی 
لقم مرد  جنپ  تسا  جرد  نیدابارق  رد  وا  هخسن  هک  درگوگ  نغور  هک  سرولف  مرد  هس  نآ  لدب  تسا  نسوس  لگ  خیب  هک  هشفنب  خیب  مرد 
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تقوب تسا  مرد  کی  ات  مرد  مین  زا  وا  تبرـش  تسب  دناوتیم  اهبح  هک  هدرک  مهب  نیبتنرت  ردقنآ  دنزاس و  فوفـس  هتفوک  ار  همه  مرد  ود 
ياج هک  ولهپ  هنیس و  رب  مرگ  ریش  دنزیمایب و  یلـصنع  نیبجنکـس  هلوت  ودب  دنیاسب و  کیراب  مرد  کی  پسا  نیگرـس  رگید  دنروخب  حبص 
مرک گاس  تشم  ودب  هدومن  فاص  كاپ و  هدرک و  حبذ  غرم  هزوچ  کی  رگید  تسا  بیجع  ریبدـت  هک  دـنزاس  دامـض  تسا  تالا ؟؟؟ زا 

هچراپ دـنامب  هک  هبروش  راثآ  عبر  دزادـگب  غرم  هزوچ  تشوگ  هک  ات  دـنناشوجب  هتخادـنا  کمن  بآ و  فراعتم  هحلاصم  عم  هتخیمآ  خرس 
بیکرت نیرد  هنهک  دنقلگ  مرد  راهچ  ملعم  رثکا  دراد و  بیکرت  نیا  تیئاذـغ  هدرک  رایت  مه  بشب  روتـسد  نومهب  دنـشونب و  هدرک  فاص 
نامدرمب دنقلگ  زا  نودب  ینعی  ینیریشیب  ار  بیکرت  نیا  رثکا  دنروخب  ینیریشب  تاموحل  هک  دنرادن  تداع  ناتسودنه  مدرم  اما  دنیازفایم 
نـسحتسم دنزیمایب  هدرک  فوفـس  ناطرـس  مشچ  مدنگ  ود  تسیب و  نزوب  بیکرت  نیرد  رگا  دـنتفای  لماک  يافـش  یهلا  لضفب  مدـیناروخ 

دوش

[ درک دناوتیمن  علب  هک  هجلاعم  ]

باـب رد  ار  اـهنآ  سپ  درک  دـناوتیمن  علب  اهتـشا  یمک  ببـس  هب  رثـکا  دراد  اهببـس  تلع  نیا  درک  دـناوتیمن  علب  ینعی  دولنوتاـنکرلگنب 
هک ناسل  ولگ و  یکشخ  ببس  هب  درک  دناوتیمن  علب  رثکا  دیامن و  علب  هتخاس  ددم  شتعیبط  هک  تشاد  دیاب  راتخم  هکاوف  اب  هیذغا  ندروخ 

لامعتسا هدربم  تایودا  رگید  دنزاس  لامعتسا  هام  کی  ات  زب  ریش  ای  رتشا  ریـش  راثآ  عبر  ندیناروخ  وا  ریبدت  اعما  ترارح  ببـسب  وا  ثودح 
نسحا و ههجوب  خوبطم  ریغ  هیذغا  رامیب  هکنیا  نتخانـش  تامالع  ولگ  جـلاف  جنـشت و  ببـس  هب  درک  دـناوتیمن  علب  اهرثکا  دـیفم و  ندومن 

علب غارف 
141 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

بح هب  اصوصخ  تسا  ندومن  هیقنت  وا  جالع  دزاس  علب  هک  دناوتیمن  رذعتم و  لکـشم و  ندومن  علب  ار  هخوبطم  هیودا  هکنیا  دضب  دزاس و 
تـسا هدـش  روکذـم  هیردنکـسا  نیدابارق  رد  اهنیا  هخـسن  هک  تسا  جرایا  بح  مسق  هک  جابوریا  يد  سیدرپ  هب  ای  هیذاغول  ارقیف و  جراـیا 

احرقرقاع ندومن  غضم  دیفم  زین  تسا و  روکذم  الاب  هک  یئاهـضارماب  دیفم  هک  دنزاس  لاهـسا  دنروخب و  مرگ  بآ  هب  اهبح  نا  زا  مرد  کی 
ناسللا جلاف  جلاف و  تاجلاعم  زا  تانیهدت  دیفم  زین  و 

[1 [] عرص هجلاعم  ]

ص141 نتم ؛  ییاتغچ ؛  تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
نخاـن هسابـسب  اـفوز  دـنمان  ههیجم  هک  هوف  دـنمانیم  هایـس  يوـکم  يدـنهب  هک  روکذـم  بلعثلا  بنع  خـیب  وا  جـالع  عرـص  ینعی  هیرپـلپ  هب 
هدزاود تسا  روکذم  نیدابارق  رد  تسا  بیکرت  مسق  هک  نیبارـس  مرد  تشه  مادکره  زا  دنمان  تسه  نارک  ینایرـسب  هک  رجناب  هلوهک ؟؟؟

لامعتـسا هام  کی  ات  دنروخب  مرگ  بآ  هب  تسا  مرد  کی  وا  تبرـش  هک  دوخن  لثم  دنزاس  اهبح  دـنزیمایب و  دـشاب  بولطم  دـنبوکب و  مرد 
هب مرد  کی  نا  زا  هیذاغول  ارقیف و  جرایا  زا  لهسم  دوش و  نسحتسم  دنزاس  لامعتـسا  اهبح  نیا  لهـسم  ناکی  ندروخ  زا  دعب  رگا  دنزاس و 

هکرس زا  زینشک  رگید  دنبای  تاجن  ضارما  زا  هک  دنزاس  لامعتسا  هروکذم  اهبح  نا  زا  دعب  دنزاس  لامعتـسا  زور  هس  ود  دنروخب  مرگ  بآ 
نآ هک  دنمانیم  رتسا  هک  رامح  نخان  روکذم و  بلعثلا  بنع  مخت  مرد و  راهچ  دـنمانیم  هدرورپ  ار  زینـشک  مسق  نیا  هک  هدـیناسیخ  بشب 
هک دنیاسب  یعونب  هتخادنا  لرهک  رد  زاب  دنزاس و  فاص  هچراپ  دـنبوکب و  ار  همه  مرد  تشه  مادـکره  زا  دـشابن  هصالخ  نخان  تقو  رخآ 

دبای تاجن  ضرم  زا  عورصم  هک  دنزاس  لامعتسا  زور  دنچ  دنروخب  هتخیمآ  شوجنزرم  بآ  هلوت  ششب  فوفس  نا  زا  مرد  ود  دوش  رابغ 
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[ ماذج هجلاعم  ]

لثم نغور  ندروآرب  بیکرت  تسا و  بیجع  هک  دنیامن  ماذـج  مرو  رب  نیهدـت  مدـنگ  رطع  تسعون  نیدـب  جالع  دـشاب  ماذـج  هک  هلیبزرپ 
تینهد و دزوسب و  مدنگ  هک  دـنرادب  روزب  مدـنگ  رب  باتنهآ  لیم  زا  دـنرادب و  مدـنگ  هناد  دـنچ  نهآ  هبات  رد  هکنآ  ای  تسا  ماداب  نغور 

رجفنم زا  شیپ  جالع  نیا  اما  دنناپسچب  ینعی  دنزاس  نیهدت  ماذج  مرو  رب  رطع  نآ  هدومن  رود  مدنگ  دشابیم  هبات  رد  هک  تیرطع 
142 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

دندنبهب ماذج  مخز  رب  هدولآ  هچراپ  رب  هدیئاس  خینرز  دیفم  دزاس  تحارج  دوش و  رجفنم  ماذـج  هک  هاگره  تسا و  دـنمدوس  ماذـج  ندـش 
هک ناشوایـس  نوخ  مرد  ود  مادکره  زا  ابرهک  ردنک  قئاقـش و  لگ  نارفعز و  رگید  دروآ  مایتلاب  شتحارج  دزاس و  لئاز  ار  ماذج  درد  هک 
نآ هک  دنریگ  نآ  روخب  هتخادنا  رمجم  رد  هتفرگ  فوفـس  نا  زا  يردق  دنزاس و  فوفـس  دـنبوکب و  ار  همه  مرد  راهچ  دـنمان  نیوخالا  مد 

ام هتفگ  نیا  دوشیمن  لئاز  ماذـج  نسحا  ههجوب  ابطا  هتـشررس  قفاوم  تایودا  زا  اذـهعم  تسا  ماذـج  مرو  ندومن  رارف  لئاز و  دـیفم  روخب 
موق زا  یمان  ناخ  نیسح  رداق  یـصخش  هک  ونـشب  شوه  شوگب  دراد  هصق  هدمآ  ام  هبرجتب  یهلا  لضف  زا  هک  ماذج  جالع  دمآ  رظنب  ررکم 

میکح یمانب  علـضلا  ملعم  یمیکح  تشاد و  ماذج  تسا  عقاو  تاکرا  فرع  روپدمحم  رونلا  راد  راوج  برق و  لدـنم  یهام  رادـعلق  تباون 
هک هخـسن  ره  تشاد  متا  هجردب  یتسود  داحتا و  روکذم  رامیب  زا  تفگ  ناوت  انیـس  یلع  وب  یناث  هک  تشاد  تقاذح  یعونب  دوب  ربکا  یلع 
زور هب  زور  ضرم  نوچ  تشگن  ریذپهدئاف  نکیل  دروآ  لمعب  روطـسم  میکح  دـندوب  هتفگ  اهدوخ  بتک  رد  میدـق  ناملعم  ماذـج  باب  رد 

دناهتـشون اهدوخ  بتک  رد  میدق  ءابطا  هک  اهاود  هچنآ  هک  مداد  باوج  دروآ  نمب  عوجر  هدـش  همیـسارس  هراچیب  رامیب  تفرگیم  دادتـشا 
تـساههیودا نومه  نم  سرد  هک  ارچ  مرآ  باـتک  مادـک  زا  ضرم  نیا  ياود  هراـچیب  نم  سپ  تشگنا  رثا  دروآ  لـمعب  ربـکا  یلع  میکح 

دناهدومرف یعفا  هبروش  هیودا  نیرتهب  ضرم  نیا  حالـصا  رد  دـیدج  ناملعم  اـما  دراد  دوس  هچ  مرآ  لـمعب  زاـب  ار  هدروآ  لـمع  ياود  سپ 
رگا دش  دـناوتیم  وا  لدـب  هفیعـض  توقب  دـنمان  گان  يدـنهب  هک  هایـس  رام  وا  ضوعب  دـسریمن  مهب  نهکد  دـنه و  کلم  رد  یعفا  نوچ 

ات درک  رایتخا  رام  هبروش  ندروخ  روکذم  ناخ  هچنانچ  دیفم  ماذج  مرو  رب  هک  دنزاس  لامعتسا  رام  هبروش  يدنچ  دنـشاب  هتـشادن  تیهارک 
هک داد  تاجن  ماذج  ضرم  زا  یعونب  هدرک  ادیپ  یئاود  ار  درد  ره  تسا  قلطم  یفاش  هک  یلاعت  هناحبس  وا  دومن  هبروش  لامعتسا  زور  لهچ 

. تسا صاوخلا  بیجع  هک  دنزاس  دامک  ماذج  تحارج  ای  تخانشیمن  يدحا 
143 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

ناخب دـنچره  زاب  دـش  دـلوت  شرـسپ  دومن و  ددـم  هاب  توق  درک و  رثا  واب  رایـسب  دـئاوف  نآ  ياروام  هن و  ای  تشاد  ماذـج  صخـش  نیا  هک 
روخثاریم زا  هب  روخهنشاچ  روهشم  لثم  لوقب  دیـشکن  زاب  هبروش  زا  تسد  درکن و  لوبق  زگره  نک  سب  رام  هبروش  زا  هک  میتفگ  روکذم 

ات مد  فرط  زا  دنربب و  شرـس  فرط  زا  بجو  کی  دـنرایب و  هتفرگ  ناوج  رام  تسا ص  ناونع  نیدـب  وا  ندروخ  هبروش و  يرایت  قیرط  و 
زا هدیناپسچ  کمن  هتخاس  هچراپهچراپ  هتخاس  رود  مکش  تفاثک  هدروآرب و  شـشوپ  هتفرگ  ار  یقاب  دنزاس و  رود  دنیامن و  عطق  دعقم  ریز 

هحلاصمب هدومن  فاص  كاپ و  غرم  هزوچ  کیب  هچراـپ  نا  زا  هلوت  شـش  دـنزاس  کـشخ  باـتفآ  رد  هتخود  نامـسیر  رد  دـنیوشب و  بآ 
هب راغص  هلقاق  هناد  ناکی  لفنرق و  ناکی  هایـس و  لفلف  هناد  دنچ  ریـس و  لصب و  نارفعز و  يردق  هک  ضرغ  دشابن  راح  رایـسب  هک  فراعتم 
ات دـنناشوجب  مرن  شتآـب  هدومن  دـنب  درآ  زا  فرظ  نهد  هتخادـنا  یلگ  فرظ  رد  هدرک  اـجکی  همه  نغور  يردـقب  قـفاوم و  کـمن  بآ و 
ار هبروش  نآ  مرگ  ریـش  دـنزاس و  فاص  هچراپ  هدروآ  دورف  شتآ  زا  دـنامب  نا  رد  هبروش  ؤاپ  مین  کی و  ات  راثآ  عبر  دزادـگب و  تاموحل 

دنام دهاوخن  مورحم  وا  صاوخ  زا  ماذج  بحاص  دیاینرب  مه  قرع  رگا  ریدقت  رب  دیآرب  قرع  هک  دنباوخب  هدیشوپ  رادهبنپ  هچراپ  دنشونب و 
دبای افـش  ریدب  قرع  ندمآرب  مدع  تروص  رد  دبای و  افـش  دوز  دروآرب  قرع  ماذج  بحاص  هبروش  ندروخ  زا  دـعب  هک  تسه  ردـقنیا  اما 
هلوت ود  هبترم  لقا  یعفا  تشوگ  زا  هچراپ  شـش  هک  دـنمان  یعفا  هک  یح  هبروش  روتـسدب  تسه و  تروص  ره  رد  لماک  يافـش  لاحرههب 

وا نزو  دش  دناوتیم  هتفای  روکذم  الاب  هک  رام  هچفک  زا  هچراپ  شش  دنزاس و  غرم  هزوچ  هبروشب  تبرش  کیب  هبروش  رد  هک  دش  دناوتیم 
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وا نزو  دش  دناوتیم  هتفای  روکذم  الاب  هک  رام  هچفک  زا  هچراپ  شش  دنزاس و  غرم  هزوچ  هبروشب  تبرش  کیب  هبروش  رد  هک  دش  دناوتیم 
سپ ار  رام  هچفک  ای  دنرخب  ار  یعفا  هک  دنرادن  دادعتسا  هک  نارامیب  تسا و  کیراب  هک  یعفا  تبسن  هب  يربطـس  ببـسب  هلوت  مین  هچراپ  زا 

یعفا رام  تشوگ  زا  تبرش  یمک  ببس  هب  وا  صاوخ  هک  دنروخب  دنزاس و  هبروش  غرم  هزوچ  کی  رد  هایس  رام  هچراپ  مرد  شش  طرش 
144 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

دهاوخن توافت  دوخ  صاوخ  زا  زین  دـنروخب و  هتخاس  هبروش  غرم  هزوچ  رد  وا  تشوگ  ای  یعفا  صرق  مرد  ود  درک و  دـهاوخن  توافت  رثا 
ای یعفا  هبروش  ندروخ  ماذـج  ندومن  لئاز  لکلاب  اود  نیرتهب  ضرع  دوشیم  لمعلا  يوق  دـئاز  تبرـش  ببـس  هب  تسه  ردـقنیا  اـما  درک 
هک تادرفم  بتک  رد  سودروقـسید  زین  دسیونیم و  طارقب  یعفا  صاوخ  رد  تسا و  روکذم  الاب  هک  بیترت  هب  رام  هچفک  هبروش  ندروخ 

ياهدئاوف رگید  اذهعم  دروآ  تحـصب  هیدلج  ضارما  عیمج  ماذج و  دیازفیب و  یئانیب  دزاس و  لیوط  شرمع  یح  ندومن  لامعتـسا  صاوخ 
هک لکـشم  رما  رمع  ندش  لیوط  اّنما و  اّنما  هتفگ  سودروقـسید  طارقب و  هچنآ  اما  دیوگ  مس  تایمـسق  همه  زا  مسلا  عفاد  هریغ  هاب و  توق 

- دراد قلطم  میکحب  قلعت  نیا 

[ توراب زا  ای  بآ  زا  ای  شتآ  زا  یگتخوس  هجلاعم  ]

هک ردقنآ  وا  خیب  تسوپ  دنمان و  يرپرهج  يدنهب  هک  یتشد  ردـس  جـنپ  توراب ص  زا  ای  بآ  زا  ای  شتآ  زا  یگتخوس  ینعی  رودلاکـسب 
هک زایپ  بآ  رگید  دزاس  شزوس  يافطا  دور و  لیلحتب  دیآیمنرب و  هلبآ  هک  دنزاس  دامض  یگتخوس  رب  دنیاسب و  کیراب  بآ  هب  دنهاوخب 

دنزاس دامض  یگتخوس  رد  هدیئاس  کیراب  مرد  راهچ  ماعط  کمن  هلوت  هد  دنمان  لصب 

[ جنشت هجلاعم  ]

هتفرگ جنـشت  هک  يوضع  رد  دنزاس  نیهدت  مرگ  ریـش  هتخیمآ  دجنک  نغورب  ریجنا  بوچ  دامر  ناونع  نیدـب  وا  جالع  جنـشت  ینعی  مرنپـسب 
دیآ دـیدپ  رـس  ترارح  ببـس  هب  هک  جنـشت  تهجب  رگید  دزاس  اـفطا  ار  درد  دـنادرگ و  مکحم  تسرد و  تسا و  راد  وضع ؟؟؟ نآ  تسا 

ریطقت هبترم  راهچ  هک  دنت  بارشب  مرد  تشه  مادکره  زا  هابور  هیپ  دنفسوگ و  هیپ  مرد  هدزاود  مادکره  زا  دجنک  نغور  نیطارخ و  نغور 
دورف شتآ  زا  دور  لیلحت  بارش  تبوطر  هاگره  دنناشوجب  مرن  شتآب  هدرک  فرظ  رد  ار  همه  تشم  کی  نوزلح  لطر و  مین  دنشاب  هدرک 

مرد کی  ابرهک  نغور  مرد  راهچ  مادـکره  زا  ناردام  يوب  نغور  دـنمان و  یـسلا  هک  ناـتک  مخت  نغور  دـنزیمایب  نا  رد  هیودا  نیا  هدروآ 
دنزاس و نیهدت  تسا  هدش  هتفرگ  جنشت  هک  ییاج  هتفرگ  نا  زا  يردق  دنرادهاگن و  هشیـش  رد  هدرک  فاص  هچراپ  دنزاس و  اجکی  ار  همه 

تسا هاب  يوقم  لیلحا  رد  نغور  نیا  نیهدت  دیفم  زین 
145 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

وترپسا ار  نغور  نیا  زین  تسا و  نیبـتنرت  رطع  هک  نیبـتنرت  يدویلوا  رگید  دـنزاس  لامعتـسا  زور  دـنچ  دزاـس  تاـقورع  فعـض  حالـصا  و 
هتخیمآ غرم  هزوچ  هبروش  رد  هرطق  هس  ود  اـخرتسا  جنـشت و  اـصوصخ  قورع  ندروآ  ندروآ  حالـصا  بیجع  ياود  دـنمانیم  مه  نیبـتنرت 

لگ هک  هیراکيرتسام  رگید  دنزاس  تسا  عجو  هک  ییاج  جنشت  اخرتسا و  رد  تانیهدت  زین  روتسدب  دنزاس و  لامعتـسا  زور  دنچ  دنناروخب 
ای جنـشت و  ندـمآ  زا  درادـیمزاب  دـنزاس  دامـض  هلماح  نز  يولگ  رد  دوش و  دامـض  لثم  هک  دـنیاسب  دـنبوکب و  وا  ياـهگرب  دـنمان  يدواد 

یحیر ياخرتسا 

[ دوب ندب  رد  هک  قودنب  یلوگ  ای  بوچ  ای  راخ  هجلاعم  ]

رد دشاب  مرگ  رایسب  هک  مرگ  بآ  رد  دیآ  نوریب  هیودا  نیا  لامعتـسا  زا  دوب  ندب  رد  هک  قودنب  یلوگ  ای  بوچ  ای  راخ  ینعی  لابوامرینـسپ 
دوز دـشاب  راخ  ای  یلوگ  هک  عضوم  نآ  رد  ندومن  دامـض  ربصب  دنفـسوگ  هرهز  رگید  تعاس  کی  اـت  دـنرادب  بآ  نا  رد  اـپ  هدرک  تشط 
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نیسیرگ گس  لطر و  مین  مادکره  زا  دشاب  درز  وا  نول  هک  دشاب  ون  ینعی  هدیسران  بآ  موم  لسع و  مدنگ و  درآ  ریمخ  رگید  دیآ  نوریب 
نغور هلوت  شـش  هتخادگ  هکرـسب  ریـشواج  هلوت و  راهچ  دننکیم  راکـش  رویط  نا  زا  ناراکـشریم  دنمان و  شیرـس  ملـشداشال و  ماوع  هک 
یلوگ ای  تسا  مخز  هک  ییاج  هدیناپسچ  هچراپب  نا  زا  يردق  دنزاس و  مهرم  دنزادگب و  مرن  شتآ  رد  ار  همه  هلوت  هد  دجنک  زا  ای  تیز و 

روآ نوریب  دوز  هک  دنناپسچب  تسه  بوچ  ای  راخ  ای  ریت  ای 

[ ریثک هسطع  هجلاعم  ]

هب ای  تبوطر  یتدایز  ببـس  وا  ثودح  هک  هراوخریـش  لافطاب  دوشیم  ثداح  رثکا  طارفاب  هسطع  دزاس  عنم  ار  ریثک  هسطع  ینعی  سرپس  د 
وا يافطا  حالـصا و  دتفیب  هسیئر  ءاهوضع  رد  هک  داوم  نآ  ندومن  تدح  تهجب  دوشیم  لوزن  غامد  زا  هک  زیت  روش و  داوم  یتدایز  ببس 
رب دنزیمایب و  غرممخت  کی  يدیفـس  هدیئاس و  کیراب  مرد  مین  مادکره  زا  ناشوایـس  نوخ  رم و  ردـنک و  یکطـصم و  تسا  ناونع  نیدـب 

صاوخ دوشن  دامجنا  هتخپ و  غرممخت  يدیفس  هک  درک  دیاب  رتاف  یعونب  ار  دامض  دنزاس و  دامض  مرگ  ریش  یناشیپ 
146 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

برقا ییحی  ام  داتـسا  دزاس  عنم  ياج  زا  نتخیر  دیامنن و  تدح  دنک و  نیریـش  ار  روش  دنت و  زیت و  داوم  دزاس و  دنب  ار  هسطع  دامـض  نیا 
تعیبط دریگ و  فوخ  وا  لد  رد  هک  درک  دیاب  یعونب  وا  شیپ  تیاکح  تعاس  نومهب  ندیناسرت  زا  دش  دناوتیم  هسطع  ندومن  دنب  دـیوگ 

ینیب رد  رتاف  ریش  نتخادنا  زا  دش  دناوتیم  هسطع  ترثک  ندومن  دنب  زین  ددرگ و  دنب  هسطع  ترثک  دوش و  فوخ  كرادتب  هجوتم 

[ دنمان كازوس  هک  لیلحا  هناثم و  هحرق  هجلاعم  ]

تنانکسب
مخت هک  تشگنا  گرب  مرد  راـهچ  کـشخ  هنیدوـپ  گرب  تسا  ناوـنع  نیدـب  وا  تاـجلاعم  دـنمان  كازوـس  هک  لـیلحا  هناـثم و  هحرق  هک 

اما تسین  ایرد  فک  پیـس  نآ  هکنآلاـح  دـنمانیم  پیـس  ینایرـسب  هک  اـیرد  فک  مرد  هس  مادـکره  ناـجرم  اـبرهک و  دـنمان و  ولاـهبنس 
ار ابرهک  ناجرم و  مرد  راهچ  مادکره  زا  دزاسیم  لیدبت  دوخ  زا  یهام  نآ  ار  ناوختسا  نآ  لاسب  لاس  هک  یهام  مسق  کی  هنیس  ناوختسا 

هناثم هحرق  روآماـیتلا  هیودا  نیا  دـنناروخب  حبـص  تقو  نا  زا  مرد  مین  دـنزاس و  صرق  هدرک  اـجکی  ار  همه  زور  ود  هدرک  هیالـص  کـیراب 
دروخ و ناوتیم  صرق  نا  زا  ات  دنزادنا  لوب  هب  هدش  قیقر  ینم  بآ  دئاز  ترارح  ببـسب  هک  دزاس  دنب  ار  هدـش  قیقر  ینم  بآ  زین  تسا و 

هدش لصاح  اعدـم  مدـیناروخ  مدرم  رثکاب  هتخیمآ  دـنقلگ  هلوت  کیب  هدرک  فوفـس  صرق  نا  زا  مرد  کی  تلماعم  نیا  تهجب  هبترم  رثکا 
مه درـس  بآ  هب  دنـشونب و  گنتراب  قرع  ای  يزابخ  گرب  قرع  هلوت  هد  وا  يالاب  دـنناروخب و  هتخیمآ  صرقب  جـشفنب  هلوت  کی  اـما  تسا 

کشخ و هنیدوپ  گرب  هناثم  هحرق  مایتلا  يارب  زا  رگید  دـنیازفیب  ربنع  مدـنگ  ود  نزوب  دـشاب  ینم  ندومن  دـنب  دارم  رگا  هک  دروخ  ناوتیم 
هب نا  زا  مرد  کی  دـنزاس  فوفـس  دـنیاسب و  کیراب  ار  همه  مرد  کی  مادـکره  زا  هدـیئاس  ابرهک  تشکنجنف و  مخت  ناجرم و  یئایموم و 

برقا ییحی  ام  داتسا  دزاس  ضبق  درادیمزاب و  ار  ینم  بآ  نتفر  مه  فوفس  نیا  دنزاس  لامعتسا  زور  دنچ  حبـص  تقو  دنروخب  درـس  بآ 
هچراپ دنناشوجب و  هتخادنا  يدنه  رمت  هلوت  راهچ  بآ  لطر  کی  رگید  دادیم  ندروخ  رامیب  هب  ددع  هد  ماداب  هریش  هقردبب  ار  فوفس  نیا 

دنزاس فاص 
147 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

دنزاس و اجکی  ار  همه  هدرک  بوکوج  كوکحم  سوسلا  لصا  مرد  کی  کشخ و  زینشک  مرد  کی  خرس و  لگ  مرد  ود  انس و  مرد  ود  و 
دزاس و هدساف  داوم  هیقنت  دنزاس  لامعتـسا  زور  دنچ  دنروخب  حبـص  تقوب  هدیـشوج  نیزا  هلوت  هد  دـنزاس  فاص  هچراپ  هداد  شوج  ناکی 

گنرب هکسم  هک  ات  دنیاسب  برس  هتسدب  برس  لرهک  رد  هلوت  شش  دنمان  هکـسم  هک  واگ  هدبز  رگید  دنک  لیلحا  هناثم و  هحرق  مایتلا  دوز 
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هک دوش  دامض  لثم  هک  دنزاس  قحس  یعونب  دنزاس  مهب  دشاب  هدروآرب  بالگ  رد  هک  لوغپسا  باعل  مرد  شـش  نا  زا  دعب  دوش  هایـس  نهآ 
مرد راهچ  دنمان  دروم  هک  وا  گرب  دشابن  سآلا  بح  رگید  دنزاسب  وا  فارطا  رد  نییثنا و  رد  لیلحا و  رد  هدرگ و  رد  نیهدت  دامـض  نیزا 

لیلحا و رد  هدرگ  ياـج  رد  دـنیاسب و  زب  ریـش  رد  ار  همه  مدـنگ  ود  تسیب و  نزوب  هیوبزوج  هرطق و  کـی  لـفنرق  رطع  مرد  ود  یکطـصم 
دنمانیم مختراهچ  ار  اهمخت  نیا  رشقم  همه  ودک  مخت  نیرایخ و  مخت  زبرت و  مخت  هک  نالک  ورـس  مخت  راهچ  رگید  دنزاس  دامـض  نییثنا 

فاـص هچراـپ  هتخادـنا  يزاـبخ  گرب  قرع  هلوت  هدزناـپ  هب  دـنیاسب  هتخادـنا  لرهک  رد  ار  همه  مرد  ود  یمطخ  هشیر  مرد  هس  مادـکره  زا 
ترارح يافطا  درآ و  لوب  راردا  دزاس و  لوب  شزوس  ياـفطا  هک  دـنروخب  حبـص  هتخیمآ  رفولین  تبرـش  اـی  هشفنب  تبرـش  هلوت  ود  دـنزاس 

درآ مایتلا  ار  هحرق  دزاس و  هدازتسم 

[ يوارفص يدبک و  لاهسا  نوخ و  ندومن  دنب  هجلاعم  ]

هکساکتسک
لرهک رد  دـنبوکب و  تسا  هنیگبآ  زا  دارم  هک  هشیـش  دزاس  دـنب  دـشاب  هک  یئاجره  زا  ای  اهتحارج  زا  ياهمخز و  زا  نوخ  ندومن  دـنب  ینعی 

رب دشاب  نوخ  ندومن  دنب  دارم  هک  یئاجره  دنزاس و  فوفـس  دنیاسب و  يواسم  همه  زا  ضّرقم  بنزا  يومد  نیوخالا  مد  دنیاسب و  هتخادنا 
تاـمالع دوش و  داـمر  هک  هتخوس  زبـس  ياـیتوت  راـمح و  زا  کـشخ  نیگرـس  ردـنک و  رگید  دزاـس  دـنب  نوـخ  روـفلا  یف  هک  دنـشرسب  وا 

فوفـس نآ  غرممخت  يدیفـس  رد  هتفرگ  نزولا  يواسم  ار  همه  دوش و  رمحا  وا  گنر  هک  تسنآ  تسا  هدـش  هتخوس  رایـسب  هک  یگتخوس 
اروف هک  دنناپسچب  ورب  تسا  ناور  نوخ  هک  ییاهتحارج  رب  هتخادنا 

148 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
لـصا مرد  کی  ماداب  مرد  راهچ  افوز  دزاس ص  دنب  دشاب  لاهـسا  زا  هاوخ  هدـمآرب  طیاغ  زا  هک  نوخ  ندومن  دـنب  تهجب  رگید  دزاس  دـنب 

نا زا  هلوت  هد  دـنزاس  فاص  هچراپ  دـنناشوجب و  هزات  هفرخ  بآ  لطر  کی  رد  ار  همه  مرد  مین  نوسینا  مرد  کـی  هدرک  بوکوج  سوسلا 
دنناشوجب نیرد  تایودا  هدروآرب  هفرخ  مخت  تشم  ود  دسرن  مهب  هزات  هفرخ  رگا  رصع و  تقو  ردق  نومه  دنروخب و  حبص  تقو  هدیشوج 

نیا دزاس  لامعتسا  اهزور  ات  دزاس  دنب  يوارفص  لاهسا  يدبک و  لاهـسا  دنریگب  هاگطیاغ  رد  وا  روخب  هدرک  کشخ  رامح  نیگرـس  رگید 
دـنزاس و ریطقت  هدرک  قیبنا  عرق  رد  هتفرگ  هزات  دـشابن  روخهناد  دـشاب و  واگ  هک  روث  نیگرـس  رگید  تسا  برق  ییحی  اـم  داتـسا  زا  هبرجت 

لئاز اروف  ار  سفن  راشتنا  سفنلا و  قیض  دنناروخب  افوز  تبرـش  هلوت  ودب  نا  زا  هلوت  تشه  دنرادهاگن و  هدرک  هشیـش  رد  دیآرب  هک  یقرع 
ءاخرتسا جنشت و  هب  دیفم  زین  دزاس و 

[ نامیقع ]

دننک ترـشابم  تغولب  زا  شیپ  هک  ببـسب  میقع  نز  دـش  دـناوتیم  تسا  ماسقا  دوب  ببـس ؟؟؟ هک  تسا  نامیقع  زا  دارم  هک  داديد  یتسپ 
دوز درذـگب  ورب  اهزور  رگا  دـنام و  دـهاوخن  ندروخ  لباق  دـنرادهاگن  هناخ  رد  هدـیرب  ماـخ  روگنا  هشوخ  هچناـنچ  دـنوشیم  همیقع  هتبلا 

دنوشیمن هدیسوب  هک  ضرغ  دوب  دهاوخ  اپرید  فیطل و  نیریش و  دنسرب  یگتخپ  دارمب  هک  اهشوخ  نآ  دضب  دوب  دهاوخ  نفعتم  هدیسوب و 
ثمط نوخ  هک  تسا  ثمط  بیرق  هک  تسا  لاس  هدزاود  تیاـهن  لاـس و  هدزاـی  تسا  هک  دارم  وا  تیغولب  هک  تسا  نز  تلماـعم  روتـسدب 

رگا دوشیم و  رغال  ناوتان و  فیعض و  وا  دالوا  دیازب  رگا  درمش و  ناوتیم  همیقع  هرمز  زا  دزاس  ةرشابم  لاس  هدزای  زا  مک  سپ  دوش  ارجا 
نز زا  رگا  تغولب  تقوب  نیا  دـضب  دـیابیم  لاس  جـنپ  تسیب و  ات  لاس  ود  تسیب و  لقا  هک  وا  ینم  تقو  رد  هک  رید  مایاب  دریگ  مه  لـمح 

جازملا يوق  دالوا  لاس  هدراهچ  لاس و  هدزیس  لاس و  هدزاود  رد  لقا  هک  دریگ  هفطن  ثمط  لوا  رد  هک  تسا  بلاغ  دزاس  ترشابم 
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رمعلا لیوط  دوشیمن و  روآضارما  وا  دالوا  دیازب و  هابتـشا  الب  لاسب  لاس  هک  دالوالا  ریثک  نآ  نیا  ياوس  دوشیم و  دـلوت  يوق  میـسج  و 
ینعی دزاس  نورب  ار  هفطن  نآ  محر  هدازتسم  تبوطر  ببـس  هب  دریگن  هفطن  هک  دش  دناوتیم  نآ  نز  ندـش  همیقع  رگید  ببـس  دـشابیم و 
نینچ رگا  ادوس  ای  مغلب  ياـهطلخ  طارفا  ندوب  رب  رادـم  تبوطر  هوـالع  تسا و  هدـش  لـئاز  محر  رد  هکـسام  توق  هک  هطـساوب  دـنک  رود 
نزوب ناونع ص  نیدـب  وا  لهـسم  هک  هدوجوم  ياهداوم  زا  ندومن  هدام  علق  لهـسم و  ندروخ  زا  دـش  دـناوتیم  وا  جـالع  دـبای  صیخـشت 

رب دنزاس و  بح  هتخادنا  با  هرطق  دنچ  دنزاس و  فاص  هچراپ  دنبوکب و  ینیچراد  مرد  مین  هب  هبالج  خیب  مدنگ  یـس  ات  مدنگ  ود  تسیب و 
تبوطر بذـج  دزاس و  عطق  ادوس  مغلب و  طـلخ  هک  تسا  لـمعلا  يوق  لاهـسا  هک  دـنروخب  حبـص  تقوب  مرگ  بآ  هب  هدـیچیپ  ـالط  قاروا 

مرد ود  مادـکره  زا  هاوخنان  نوسینا و  نایداب و  یقنم  سوسلا و  لـصا  مرد  ود  ناـیداب  خـیب  دـنروخب  لهـسم  ناونع  نیدـب  دـیامن  هدازتسم 
مهب رگا  مرد  کی  بنعلا  حـلم  مرد  هس  انـس  مرد  مین  کـی و  مادـکره  زا  جئافـسب  هدرک و  بوکوج  فوجم  دـبرت  مرد  کـی  هلیلب  تسوپ 

ود دنزاس  فاص  هچراپ  دنام  یقاب  بآ  لطر  مین  ات  دنناشوجب  حبص  هدیناسیخ  بشب  بآ  لطر  کی  رد  ار  همه  يروهال  حلم  ضوع  دسرن 
مه مغلب و  طلخ  لهسم  نیا  هک  دنزاس  لاهسا  دنـشونب و  خوبطم  دنروخب و  شیالاب  دنقلگ  هکنآ  ای  مرگ  ریـش  دنـشونب  هتخادنا  دنقلگ  هلوت 
رد ناونع  نیدب  دنـشونب  هک  یبآ  نیا  نمـض  رد  دنراذگ و  تعیبط  هب  دنروخن  زور  هس  ات  اود  چیه  لهـسم  زا  دعب  دش  دناوتیم  ادوس  طلخ 
بآ نیمه  دوش  هنـشت  هک  هاگره  دنرادب  هدرک  درـس  دـنزاس و  فاص  هچراپ  دـنناشوجب و  هدرک  بوکوج  تناسواپ  هلوت  ود  بآ  لطر  هد 

رد هکنآلاح  تسا  لکـشم  رایـسب  ندیـسر  مهب  تناسواپ  رثکا  محر و  تبوطر  ندومن  بذـج  تهجب  تسا  بیجع  وا  صاوخ  هک  دروخب 
هیودا قیرطب  دـنروآیم و  اجنا  زا  ناـشوپهلک  تسا  بناـجنیا  نطو  هک  تسا  مور  راـکتخ  کـلم  زا  هک  دزرایم  دنـشورفیم و  لوبمالـسا 

سپ دنشورفیم 
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مادکره زا  دنمان  رگا  هک  يرامق  دوع  جنرت و  تسوپ  هلوت  راهچ  مادکره  زا  نوسینا  نایداب و  هلوت  کی  ینیچراد  دنزاسب  ناونع  نیدب  بآ 
هک هیذغا  دروخب و  ار  بآ  نیمه  یگنـشت  تقوب  دنرادب و  هدرک  درـس  دـنزاس و  فاص  هچراپ  دـنناشوجب و  بآ  لطر  هدزاود  رد  مرد  ود 

دروخب هدرک  نایرب  شتآ  رب  ینعی  دروخب  تشوگ  هک  یمـسق  ره  اصوصخ  دـشاب  تسوبی  ترارح و  هب  لـئام  هک  دـیابیم  رثکا  دروخب  نز 
بولک نتفرگان  هفطن  ببس  رگید  دزاس  ادیپ  محر  هکسام  توق  دوش و  نتفرگ  هفطن  لباق  ددرگیم  نتـسبآ  لباق  نز  نآ  تاریبدت  نیاب  هک 

داـمجنا تفرگ و  تروص  دـناوتیمن  نینج  هطـساو  نیزا  دـشاب  هدـش  قیقر  ترـشابم  ترثک  ببـس  هب  درم  ینم  نآ  دـنمانیم  ینم  بآ  هک 
نیدابارق رد  فوفـس  مسق  هک  دابآلاه  مساب  فوفـس  ناونع  نیدب  دنزادرپ  ینم  بآ  ندش  دامجنا  رکف  رد  هک  دیابیم  سپ  دش  دناوتیمن 

زا لقاقـش  بلعث و  رگید  ینم  ندومن  دامجنا  تسا  بیجع  هک  دـنروخب  درـس  باب  فوفـس  مرد  مین  کی و  ات  مرد  کـی  تسا  هیردنکـسا 
دنزاس فوفس  هتخیب  هتفوک و  مرد  ود  مادکره  زا  یبرع  غمص  اریتک و  کسخراخ و  یکطصم و  هتـساشن و  نایردوت و  مرد  راهچ  مادکره 

مرد و ود  هنادهبنپ  زغم  دنزاس  ناونع  نیدب  ای  زور  دنچ  دنروخب  واگ  ریش  اب  تسا  مرد  هد  وا  تبرش  دنزیمایب  هدرک  کیراب  تابن  هلوت  ود  و 
تورکا هک  زغمراهچ  زغم  دنمان و  هتسپ  هک  قتسف  زغم  دنمانیم و  ربونـصلا  بح  هک  هزوغلچ  زغم  قدنف و  زغم  نالک و  ورـس  مختراهچ  زغم 

دنزاس و فوفـس  هتخیب  هتفوک و  مرد  مین  ود  مادـکره  زا  بلعث  لقاقـش و  نایردوت و  دیفـس و  نمهب  مرد  هس  مادـکره  زا  هتـساشن  دـنیوگ 
ندومن دامجنا  رد  زور  دنچ  دنروخب  واگ  ریـشب  ای  درـس  بآ  هب  درـس  بآ  هب  تسا  مرد  هس  ات  مرد  ود  وا  تبرـش  دنزیمایب  رکـش  هلوت  شش 

زا هنادهب  یمطخ و  هشیر  رگید  تسا  دـیفم  هلماعم  نیرد  زین  هک  دـنروخب  واگ  ریـش  اـب  مرد  ود  ریبکلا  بوبل  نوجعم  رگید  تسا  رثؤم  ینم 
هک دنزاس  لامعتـسا  زور  دـنچ  دـنروخب  هتخیمآ  زبس  نابزواگ  تبرـش  هلوت  ود  رد  دـنروآرب و  باعل  بآ  راثآ  عبر  رد  مرد  کی  مادـکره 

ینم دامجنا  تهجب  تسا  لیدعیب 
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هک راهن  تقو  هتخاس  بح  هتخاس و  کیراب  يرطوقـس  ربص  مدنگ  هس  نزوب  ندروخ  دراد  رایتخا  دوخ  رب  همیقع  نز  دیوگ  سودروقـسید 
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دنادرگ و نتسبآ  لباق  دروآ و  محر  هکـسام  توق  دیامن و  بذج  دزاس و  کشخ  ار  محر  تبوطر  بالیـس و  دیامن  علب  رتاف  بآ  هب  حبص 
ملعا هّللا 

[ دش دناوتیمن  ماعط  مضه  هک  دشاب  ناوتان  رایسب  هک  هدعم  ]

كارفوکم
هدرک و کیراب  یکطـصم  مرد  مین  نیبتنرت  تسا  ناونع  نیدب  حالـصا  دش  دـناوتیمن  ماعط  مضه  هک  دـشاب  ناوتان  رایـسب  هک  هدـعم  ینعی 

نزوب دـنزاس  اهبح  هدرک  اجکی  ار  همه  مرد  کی  هدرک  فوفـس  هدومن و  کشخ  نایکام  زا  هنادگنـس  تسوپ  مرد  ود  مادـکره  زا  دـنقلگ 
هک هایـس  هریز  رگید  درآ  اهتـشا  دزاس و  ماعط  مضه  تسا و  هدعم  يوقم  رایـسب  هک  دنناروخب  درـس  بآ  هب  وا  تبرـش  مدنگ  راهچ  لهچ و 
مرد ود  مادکره  زا  یکطـصم  راغـص و  هلقاق  بیط و  لبنـس  رگا و  هتفرگ و  مرد  هدزناپ  هدومن  کشخ  هدیناسیخ و  هکرـس  زا  دـنمان  نومک 

هک هاگره  هدروآ  دورف  شتآ  زا  دنروآ  شراوج  ماوقب  دنناشوجب و  ار  لسع  بالگ  هلوت  تشهب  لسع و  هیودا  زا  دنچ  ود  هدـیئاس  کیراب 
هک هدعم  حالصا  تهجب  رگید  دنروخب  راهن  حبـص  تقوب  تسا  مرد  ود  ات  مرد  کی  وا  تبرـش  دنزیمایب و  روکذم  هیودا  دوش  مرگمین  ماوق 

نیدب وا  جالع  دزاس  یق  دسر  هدـعم  رد  هک  هیذـغا  اعم  هکلب  دزاسن  سولیک  دوب و  دـناوتیمن  ار  هیذـغا  هک  دوب  فیعـض  هبترمب  هدـعم  نآ 
مرد ود  لدرخ و  مرد  کی  دنیاسب و  هتخادنا  لرهک  رد  دزادگب  هک  هاگره  دنزپب  هکرـسب  هلوت  شـش  دـنمان  یهب  هک  لجرفـس  تسا  ناونع 

دامـض يـالاب  دـنزاس و  دامـض  هدـعم  رب  هدرک  اـجکی  دـنیاسب و  ار  همه  مرد  مین  ود  مادـکره  زا  هنیدوپ  نیتنـسفا و  دـنزیمایب و  مدـنگ  ناـن 
دعب دندنبهب  هچراپب  هتشاذگ  هبنپ  وا  يالاب  دنشاپب و  دامـض  رب  هدومن  فوفـس  کیراب  هتخیب و  هتفوک و  نزولا  يواسم  هیوبزوج  ینیچراد و 

ربص مرد  مین  ینیچ  دنویر  مرد  کی  یئاطخ  دنویر  رگید  درادزاب  ار  یق  دراد و  هدعمب  توق  یلیخ  هک  دزاس  لیدبت  ار  دامـض  نیا  زور  ود 
رایسب هدرک  درس  بآ  هب  هدومن  مرگ  شتآ  رد  رولب  گنس  مرد  مین  یکطصم  مرد  مین  خرس  لگ  مرد  مین  هدیناسیخ  بالگ  رد  يرطوقس 
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ار همه  مدنگ  هد  نزوب  هدادوب  یبرع  غمـص  مدنگ  یـس  نزوب  مادکره  زا  ینیچراد  یلباک و  هلیله  مدنگ و  ود  تسیب و  نزوب  هدیئاس  بوخ 

مدنگ لهچ  نزوب  دنزاس و  بح  هتخادنا  اهبح  نتسب  هب  دشاب  بولطم  هک  سالا  بح  تبرـش  ردقنآ  دنزاس و  شفوفـس  کیراب  دنبوکب و 
ار یق  دزاـس و  مضه  اراوگ و  دروـخب  هک  ماـعط  مسق  ره  هدـعم و  توـق  ندروآرد  تسا  بیجع  هک  دـنروخب  حبـص  تقوـب  تسوا  تبرش 

يروگنا نیریش  بارـش  لطر  مین  رد  دنزاس و  بوکوج  ار  همه  مرد  راهچ  مادکره  زا  رانلگ  شوجنزرم و  کشخ و  هنیدوپ  رگید  درادزاب 
نان هلوت  شش  دنزپب و  دنبوکب و  دنزاس و  کشخ  باتفآ  رد  ار  هیودا  هدومن  رود  شبارش  نا  زا  دعب  دنامب  اجنآ  تعاس  شـش  ات  دنناسیخب 

نا زا  يردق  هتخیمآ  روکذم  فوفـس  هدـیئاس  کیراب  ار  همه  مرد  هس  مادـکره  زا  ردـنک  یکطـصم و  هدومن و  نایرب  بوخ  رایـسب  مدـنگ 
رگید دنک  اراوگ  هدعم  ماعط  دزاس و  دنب  یق  تسا  هدعم  يوقم  رایسب  هک  دنزاس  دامض  مرگ  ریش  هدعم  رب  نیتنسفا  هدناشوج  بآ  هب  هتفرگ 
هچراپ رد  نا  زا  يردق  دنزیمایب و  ریـشب  هدیئاس  کیراب  ار  همه  مرد  هس  رم  مرد  راهچ  نیتنـسفا  هلوت  ود  هولاس  هلوت و  راهچ  نیرکنلا  گرب 
سومیک سولیک و  دروآ و  دیدپ  اهتشا  دزاس و  ماعط  مضه  درادزاب و  ار  یق  تسا و  هدعم  يوقم  رایسب  هک  دنزاس  دامـض  هدعم  رب  هدیچیپ 

مرد کی  هدرک  فوفس  کیراب  خرـس  لدنـص  لطر  کی  فاص  بآ  لطر  کی  يروگنا  نیریـش  بارـش  رد  رگید  دزاس  هدعم  رد  هیذغاب 
دعب زور  تشه  ات  دنراد  باتفآ  رد  دننک و  هشیـش  رد  هدرک  بوکوج  ار  همه  مرد  راهچ  ربنع  مرد  مین  راغـص  هلقاق  مرد  کی  جـنرت  تسوپ 

وا تبرش  دوب  دیفم  ار  ناقفخ  دزاس و  لاهـسا  ضبق  دروآ و  اهتـشا  دزاس و  ماعط  مضه  وا  صاوخ  هک  دنرب  راکب  هدرک  فاص  هچراپ  نا  زا 
رگید دنادیم  دوخ  ياهخـسن  زا  نیرتهب  تلماعم  نیرد  هک  اجنا  زا  تسا  طارقب  زا  لومعم  هخـسن  نیا  دروخب  تسا  هلوت  جـنپ  ات  هلوت  راهچ 

تغلب دروآ  اهتشا  دزاس و  ماعط  مضه  تسا و  هدعم  يوقم  رایسب  هک  دنناپسچب  مکش  رب  هدیناپسچ  هچراپ  رد  راغلا  بح  مهرم 
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هریز نایداب و  ایورک  نوسینا و  رگید  تسا  هدـش  هتفگ  نیدابارق  رد  وا  هخـسن  هک  دـنمانیم  روليدكاپ  يدرتسالیتنا  ار  مهرم  نآ  ینایرس 
هکرـس رد  بشب  ینعی  هدرورپ  هکرـسب  کشخ  زینـشک  مرد  تشه  مادکره  زا  ینیچراد  كوکحم و  سوسلا  لصا  دنمان و  نومک  هک  هایس 
فوفس دنزیمایب و  رکش  لطر  مین  هتفوک  کیراب  ار  همه  هلوت  هدزاود  دنمان  هدرورپ  زینـشک  ار  زینـشک  مسق  نیا  هتخاس  کشخ  هدیناسیخ و 

دزاس و ماعط  مضه  تسا  هدـعم  يوقم  فوفـس  نیا  صاوخ  دروخ  ناوتیم  ماعط  زا  لبق  مرد  ود  ات  مرد  کـی  وا  تبرـش  دـننک  هشیـش  رد 
مادکره زا  کشم  ربنع و  مرد  مین  راغلا  بح  نغور  رگید  دزاس  لیاز  وا  عجو  دهد و  لیلحت  ار  حیر  جنلوق و  هدعم و  درد  تسا  روآاهتشا 

شتآ زا  هتخادگ  نغور  موم  دنزاس  فوفـس  دـنیاسب و  ار  همه  مرد  شـش  دـجنک  نغور  ای  تیز  نغور  مرد  ود  نابول  مدـنگ  شـش  نزوب 
هدعم و يوقم  رایـسب  هک  دنناپـسچب  هدعم  رب  هدیناپـسچ  هچراپ  رد  دـنزاس و  مهرم  دـنزیمایب و  روکذـم  فوفـس  دامجنا  بیرق  هدروآ  دورف 

دزاس ماعط  مضه  تسا و  روااهتشا  تساعما و 

[ بطر هدعم  تاجلاعم  ]

دنوروکناتسا
راغـص و هلقاق  نارفعز و  نوسینا و  دنمان و  هسیکان  يدنهب  هک  کشمران  اوبزوج و  هسابـسب و  بیط  لبنـس  رگا  بطر  هدعم  تاجلاعم  ینعی 
زا هدـیئاس  بالگب  ناجرم  اـبرهک و  ریـشابط و  مرد  ود  مادـکره  زا  یفوک  دعـس  ناـیداب و  جـنرت و  تسوپ  جـنورد و  یکطـصم و  راـبک و 

ماوقب هتفرگ و  فـک  لـسع  دـنچ  هسب  هتخیب  هتفوـک و  ازجا  رگید  دـنزاس  فوفـس  دـنیاسب و  بـالگ  زا  زین  ار  اـبرهک  مرد  مین  ود  مادـکره 
کی ات  مرد  کی  زا  وا  تبرـش  دـنرادب  دـنزیمایب و  تسا  فوفـس  هک  اود  همه  دـشاب  مرگمین  هک  هاگره  هتفرگورف  شتآ  زا  هدروآ  نوجعم 
ماعط مضه  دزاس و  ادیپ  اهتـشا  دربب و  هدعم  درد  دزاس و  بذج  ار  هدعم  تبوطر  ماعط  زا  دعب  ماعط و  زا  شیپ  دـنروخب  رتاف  بآ  زا  لاقثم 
لـسع هیودا  دنچهس  مرد  کی  مادکره  زا  کشم  نارفعز و  مرد  هس  مادک  ره  زا  ریـشابط  رگا و  یکطـصم و  رگید  درادزاب  ار  یق  دیامن و 

رایسب تسا  مرد  هد  ات  مرد  کی  زا  وا  تبرش  دنزیمایب و  هیودا  نیا  فوفس  دشاب  مرگمین  هاگره  هتفرگورف  شتآ  زا  هدروآ  ماوقب 
154 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

دزاس ماعط  مضه  روآاهتشا و  دیفم و  ار  مکش  رقارق  تسا و  هدعم  يوقم 

[ اهتشا نالطب  هجلاعم  ]

بآ لطر  مین  هب  هلوت  کی  نیتنـسفا  مرد  مین  دوب  وا  هراصع  رگا  هلوت و  کی  ثفاغ  تسا  ناونع  نیدـب  وا  جالع  اهتـشا  نالطب  ینعی  وتیـسف 
دبرت مرد  هد  انـس  ینعی  هلهـسم  فوفـس  مرد  مین  کی و  هتفرگ  هدیـشوج  نا  زا  هلوت  هد  دنزاس  فاص  هچراپ  هدروآ  شوج  دنچ  دنناشوجب 

هدحیلع ار  بنعلا  حـلم  دـنزاس و  فوفـس  هتخیب  هتفوک و  ار  همه  مرد  هس  مادـکره  زا  ینیچراد  بنعلا و  حـلم  لیبجنز و  مرد  ود  فوجم 
زور دنزاس و  لاهسا  دنروخب و  هدومن  جوزمم  روکذم  هدیشوجب  تسا  مرد  ود  ات  مرد  کی  زا  وا  تبرش  دنزیمایب  فوفس  رد  هدرک  کیراب 

لامعتسا ار  هدیشوج  نآ  زور  هد  ات  دنروخب و  هلهسم  فوفـس  وا  هارمه  دنـشونب و  تسا  روکذم  الاب  هک  هدیـشوج  نومه  هلوت  شـش  میود 
ود نزوب  بهـشا  ربنع  رگید  تسا  هدعم  يوقم  رایـسب  روکذم  هیودا  یگنـسرگ  اهتـشا و  ندروآزاب  تسا  رثالا  دـیج  ریبدـت  نیا  هک  دـنزاس 

نومه دنروخب و  دنزاس و  اجکی  ار  همه  مدنگ  ود  تسیب و  نزوب  هدرک  فوفس  کیراب  یکطـصم  هلوت  کی  ربنعم  نابزواگ  تبرـش  مدنگ 
فرظ رد  ار  همه  بآ  لطر  مین  رد  نابزواگ  هلوت  کی  تسا  ناونع  نیدب  ربنعم  نابزواگ  تبرش  هخسن  دنزاس و  لامعتسا  زور  دنچ  روتسد 
شتآ زا  دیآ  تبرـش  ماوقب  هک  ات  دـنناشوجب  هدرک  مهب  تابن  راثآ  عبرب  دـنزاس و  فاص  هچراپ  هدروآ  شوج  دـنچ  دـنناشوجب  هدرک  یلگ 

تسا و روآاهتشا  لد و  غامد و  تسا و  هدعم  يوقم  تبرـش  نیا  صاوخ  هک  دنرادب  دنزیمایب و  بارـش  رد  هدرک  کیراب  ربنع  هدروآ  دورف 
رد دـنمانیم  ربنعم  روث  ناسل  بارـش  ار  تبرـش  نیا  ملعم  رثکا  هلوت  ود  ات  هلوت  کـی  شتبرـش  دـیفم  ار  اـیلوخیلام  هیوادوس و  ياـهضارما 
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هب نوریپ  کل  زا  هک  رطعم  تسا و  دوسا  گنر  هک  تسا  ناسلب  نغور  مسق  هک  اهتـشا ؟؟؟ ندروآ  رگید  دـیفم  مه  لوح  ناقفخ و  تلماعم 
لامعتـسا زور  دنچ  دزیگنا  هاب  توق  دروآ و  دیدپ  اهتـشا  دروخب  بارـش  هلوت  ودـب  هرطق  ود  ات  نغور  نا  زا  هرطق  کی  دـسریم  لوبمالـسا 

نآ دنک  بانتجا  ندروخ  زا  رامیب  رگا  دنزاس 
155 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

ود مادکره  زا  نیتنسفا  ریغـص و  نویراطنق  مرد  ود  ینمرا  هروب  رگید  دنروخب  هتخیمآ  زب  تشوگ  هبروش  ای  غرم  هزوچ  هبروش  رد  ار  نغور 
هب تسوا  تبرش  مرد  مین  دنزاس  صرق  اریتک  بآ  هب  دنزاس و  فوفس  دنیاسب و  کیراب  ار  همه  مرد  مین  اوبزوج  مرد و  مین  یکطـصم  مرد 

ببس هب  ای  ولگ  جلاف  ببس  هب  هبترم  رثکا  هک  اهتشا  نالطب  يارب  زا  رگید  تسا  روآاهتشا  رایسب  اهبح  نیا  هک  دنروخب  هنیدوپ  هدناشوج  بآ 
هک دزاس  حالـصا  لوا  هک  دـیاب  ار  اهتـشا  نالطب  مسق  نآ  دزاس  علب  خوبطم  ریغ  ای  خوبطم  هیذـغا  دـناوتیمن  راـمیب  ولگ  هرجنح  ياـخرتسا 
مرد ود  دـنج  تسا  ناونع  نیدـب  رتسدـیبدنج  نغور  تسا و  بیجع  رتسدـیبدنج  نغور  ولگ  رد  ندوـمن  داـمک  تسا  ندوـمن  عـلب  بابـسا 

نغور ای  تیز  نغور  مرد  شش  مادکره  زا  تسا  وبشوخ  هاک  مسق  هک  رخذا  حاقف  هنیدوپ و  رتعص و  بیطلا و  لبنـس  راثآ  عبر  دنت  بارش 
دنرب راکب  دـنرادب و  دـنزاس و و  فاص  هچراپ  دزوسن  دور و  لیلحتب  بارـش  هک  ات  دـنناشوجب  هتخادـنا  فرظ  رد  ار  همه  راـثآ  عبر  دـجنک 

دوش لئاز  نغور  نیا  نیهدت  زا  هک  دوب  ثداح  وضع  درد  هک  هیمغلب  عجو  رد  وا  نیهدت  ای  دیفم  اخرتسا  جولفم و  وضع  نیهدـت  وا  صاوخ 
یعونب ار  رامیب  هبترم  ناکی  هک  تسا  نیا  نآ  ندوب  هدعم  رد  تامالع  نادید و  اعما  هدعم و  رد  ندوب  ببس  هب  اهتـشا  نالطب  يارب  زا  رگید 

ناجـشون ار  اذغ  نآ  اهنیطارخ  نادید و  هدـعم  رد  ماعط  ندیـسر  دوروب  هک  اریز  دوشن  ریـس  مکـش  دروخب  ماعط  ردـقنا  هک  دزاس  هنـسرگ 
تافتلا رامیب  نیطارخ  نادید  نآ  يرپ  ببـس  هب  هک  دننک  دوخ  نیطارخ  ماعط  هیذغا  نیا  دضب  دنراد و  هنـسرگ  ار  رامیب  ماودلا  یلع  دنزاس 

ینیب تشراخ  رامیب  هک  نادید  ندوب  هدـیج  تامالع  ثودـح  نیا  ياوس  ددرگیمن و  لطاب  اهتـشا  هک  نادـید  يرپ  هطـساوب  دـنک  ماعط  رب 
اهنیطارخ نآ  نتشک  وا  ریبدت  سپ  دیامن  زاو  مشچ  فصن  باوخ  رگید  تامالع  دباوخب  دزاس و  او  ار  نادند  باوخ  تقوب  هکنآ  ای  دزاس 

فوفس دنبوکب و  یکرز  يدنهب  هک  لینلا  بح  مرد  مین  تسا  ناونع  نیدب  اهمرک  نآ  نتشک  رکف  تسا و  ندروآ  اهتشا  ثعاب  هک 
156 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

لینلا بح  دشاب  لفط  رامیب  رگا  دنیآرب  دنوش و  هتـشک  اهنیطارخ  لاهـسا  نومه  رد  هک  دـنزاس  لاهـسا  دـنروخب و  مرگ  بآ  هب  دـنزاس و 
دنناشوجب و هتخادنا  ریس  رد  هدرک  بوکوج  مرد  ود  ریس  واگ و  ریـش  هلوت  هد  زاس  ناونع  نیدب  ای  دنناروخب  مدنگ  لهچ  ات  مدنگ  هد  نزوب 

دشاب شرت  جنران  زا  هک  زبس  جنران  دنزاس  ناونع  نیدب  ای  تسا  مکش  مرک  طقـسم  هک  زور  هس  ات  دنناشونب  ار  ریـش  نآ  هدرک  فاص  هچراپ 
رگید دنزاس  لامعتسا  زور  دنچ  تسا  مکش  مرک  طقسم  هک  دنناروخب  مرگ  بآ  هب  فوفس  نا  زا  مرد  کی  دنزاس  فوفـس  هتخیب  هتفوک و 

دنـشاپب و جنران  هچراپ  رب  هدرک  فوفـس  کیراب  دنمان  لوب  هک  رم  مرد  ودب  دنزاس و  فاص  هچراپ  دنربب و  دراک  زا  شرت  جنران  ددع  کی 
دنزاس لامعتسا  زور  دنچ  دندنبهب  هدعم  رب  مرگ  ریش  هدرک  مرگ  شتآب 

[ تایمح هجلاعم  ]

هراشا

رد هک  دـننادب  دوش  سوسحم  نهد  یخلت  یمح  بحاـصب  تسا  ناونع  نیدـب  جـالع  دوب  قرحم  یمح  نآ  دـنمان  پت  هک  یمح  ینعی  هریف 
نیبجنکـس هلوت  کی  ریعـشلا  ءام  هلوت  هدـب  کمن  مرد  کی  اـت  نومک  اـصوصخ  تسا  یق  نتفرگ  ریبدـت  نیرتهب  تسارفـص  عاـمجا  هدـعم 

هدـب ضامح  هلوت  ود  صوصخلا  یلع  تاضومح  هب  دـنزاس  یمح  يافطا  یق  تفرگ  دـناوتیمن  رامیب  رگا  دزاس  یق  دروخب و  رتاف  هتخیمآ 
دنبوکب و دنمان  هکوچ  هک  زبس  ضامح  هک  تسا  یعونب  ضامح  بیترت  دنزاس و  لامعتسا  زور  دنچ  دنروخب  هدرک  جوزمم  درس  بآ  هلوت 
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بآ نزولا  يواسم  دـنریگب و  وا  لالز  بآ  دـنزاس و  رود  تسا  هدـش  دـمجنم  شوج  زا  هک  وا  يزبس  دـنزاس و  فاـص  هچراـپ  دنرـشفیب و 
يوقم دزاس و  هیوارفـص  یمح  يافطا  وا  صاوخ  دنرب  راکب  دیآ و  تبرـش  ماوقب  هک  دنناشوجب  زاب  هتخیمآ  دـنق  ای  دیفـس و  رکـش  ضامح 
تبرـش ماوقب  کیدزن  هک  هاگره  دنناشوجب  هلوت  هد  تابن  هلوت  هد  شرت  جنران  بآ  دنزاس  ناونع  نیدـب  ای  هلوت  ود  شتبرـش  رگج  هدـعم و 

یگنـشت دیفم و  ار  هقرحم  یمح  دزاس و  لئاز  ارفـص  تدح  دنروخب  درـس  بآ  هب  تسا  هلوت  ود  وا  تبرـش  دنرادب  هتفرگورف  شتآ  زا  دیآ 
راهچ بآ  لطر  ود  دنزاس  ناونع  نیدب  ای  دناشنب 

157 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
ار فرظ  تسا  هداتسیا  الاب  هک  لالز  بل  تعاس  کی  دعب  شوماخ و  ياج  دنرادب  هدیلام  تسد  زا  هتخادنا  دنمان  یلما  هک  يدنه  رمت  هلوت 

تقو ردـق  نومه  دنـشونب و  هتخیمآ  تابن  مرد  مین  کی و  ات  هشاـم  شـش  هلوت  هد  یلما  لـالز  بآ  نآ  دـنزیرب  رگید  فرظ  رد  هدرک  جـک 
رمت لالز  بآ  دنیوگ  ملعم  رثکا  دراد و  لک  رثا  تدح  ندومن  قش  یمح و  ندومن  لئاز  باب  رد  تسا  بیجع  صاوخ  هک  دـنروخب  رـصع 
یمح زا  یگنشت  دنبای و  تاجن  یمح  زا  دوز  دنروخب  رگا  هّیمس  هیئابو و  پت  بحاص  هقرحم و  یمح  بحاص  تعاس  ره  تقوره و  يدنه 

روتسد هینطنطسق  رد  راح و  جازملا  ءوس  يوقم  تسا و  عبط  نیلم  یلما  نآ  اذهعم  دوش  افطا  دوز  بآ  نآ  ندروخ  زا  تسا  مزال  هک  هقرحم 
بر مرد  ود  اـی  ساـبیر  بر  مرد  ود  اـی  جـنرت  بآ  مرد  ود  نا  زا  دـعب  دـنیاشکیم و  تسد  دـصف  لوا  هک  تسیعونب  هقرحم  یمح  جـالع 

رایـسب بآ  رد  دـنمان  کشرز  هک  سیرابربنا  بر  مرد  ود  ای  شرت  نومیل  زا  بر  مرد  شـش  ای  مرد  ود  ای  شرت  رانا  بر  مرد  ود  ای  قامس 
مدرم اما  دیآیم  وزا  هقرحم  یمح  يافطا  هک  دنناروخب  هتخادنا  بآ  رد  هروکذـم  بر  ناکی  هتفرگ  دوش  یگنـشت  يافطا  هک  ردـقنآ  درس 

الاب هک  تاضماح  زا  لامعتسا  لاحرههب  دریذپیمن  تعرسب  هقرحم  یمح  حالصا  تهج  نیزا  دنرادیم  ساوسو  دصف  نداشک  ناتـسودنه 
دنزاس ناونع  نیدب  ای  تسناد  دیاب  رترورـض  تلماعم  نیرد  وا  لامعتـسا  دوشیم و  هقرحم  یمح  تدح  يافطا  لیطعت و  یپ  تسا  روکذـم 

دنشونب هدرک  مهب  دیفس  رکش  مرد  ودب  هتخیمآ  ریعشلا  ءام  رد  مرد  شش  دشاب  شرت  رایسب  هک  يدنق  ای  يروگنا  هکرس  هلوت  هد  ریعـشلا  ءام 
ناتسپ و فرطب  تسار  تسد  هک  هاگدبک  عضوم  رد  ندومن و  دامـض  نیهدت و  رثؤم  هقرحم  یمح  ندومن  لئاز  دنزاس  لامعتـسا  زور  دنچ 
هک دنیاسب  دنبوکب و  ار  ود  ره  دنمان  وج  هک  رشقم  ریعش  زا  وزج  ود  زبس  يودک  زغم  دشابن  رگا  زبس و  هفرخ  ناونع  نیدب  دامـض  وا  یلاوح 

دوز هک  دامض  نیا  دئاوف  دنلامب  هروکذم  عضوم  رد  دوش و  دامض  لثم 
158 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

هتبلا نابز  تنکل  هقرحم  یمح  بحاص  تسوبی  ببـس  هب  هبترم  رثکا  هک  دزاس  ادیپ  نابز  رب  تبوطر  دربب و  ار  تسوبی  دزاس و  یمح  يافطا 
هک مناوتیمن  نآ  حرـش  هک  دـشخبیم  ناـبزب  توارط  تسیعونب  دامـض  نیا  درک و  دـناوتیمن  نسحا  ههجوـب  حیحـص  ظاـفلا  هک  درادیم 

هفرخ يزابخ و  گرب  هشفنب و  لگ  زبس و  يوهاک  گرب  زبس و  يودک  زغم  رگید  دامض  هتـشاذگ  یـش  رهب  صاوخ  یلاعت  قح  هک  مسیونب 
يدیفس ود  دنزاس  اجکی  ار  همه  مرد  ود  مادکره  زا  رشقم  يودک  مخت  نیرایخ و  مخت  هناد و  هد  اراخب  يولآ  تشم  کی  مادکره  زا  زبس 
يافطا دوز  هقرحم  یمح  توق  هک  دنزاس  دامض  تسا  لد  ياج  هک  پچب  لیام  هنیـس  رد  دنزاس و  اجکی  ار  همه  بالگ  يردق  غرممخت و 

ياپ فک  رد  دوش و  دامـض  لثم  هک  دنیاسب  دنبوکب و  هلوت  راهچ  دوشیم  هتفای  ناتخرد  يالاب  هک  تسا  مرک  مسق  هک  نوزلح  رگید  دزاس 
رثکا دنزاس و  لامعتسا  زور  دنچ  لفـسا  فرطب  اهداوم  نتخاس  هجوتم  باب  رد  تسا  رثالا  بیجع  هک  دنزاس  دامـض  هقرحم  یمح  بحاص 
ببـس هب  هک  هقرحم  یمح  حالـصا  تهجب  رگید  ریبدت  دوشیم  لمعلا  يوق  هک  دـنیوگ  دـنیازفایم  ینـساک  گرب  نوزلح  دامـض  رد  ملعم 
تسیب هدز و  هچفک  غرممخت  يدیفس  ود  ریعشلا  ءام  راثآ  عبر  رد  تسا  ناونع  نیدب  حالصا  دشاب  هدش  تخـس  هایـس و  رامیب  نابز  تسوبی 
طارقب زا  لومعم  هخـسن  نیا  دنزاس  لامعتـسا  زور  دنچ  روتـسد  نومهب  تسا و  تبرـش  کی  هک  دنـشونب  دنزیمایب و  لینرپلاس  مدنگ  ود  و 

هلوت هدزاود  یملق  هروش  تسا  ناونع  نیدب  لینرپلاس  هخـسن  تسا و  عبط  نیلم  دزاس و  لئاز  ار  هقرحم  یمح  تسوا  رارـسا  هرمز  رد  تسا 
دوش نتخادگ  کیدزن  روش  هک  هاگره  دـنزادگب  هتـشاذگ  شتآ  رب  هتخادـنا  یلگ  فرظ  رد  ار  اروش  مرد ؟؟؟ مین  کی و  فافـش  درگوگ 
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زا دزورفیب  درگوگ  دریگ و  شتآ  نوردـنا  هک  هاگره  دـنیالایب  ینهآ  لیم  زا  دوش  نتخادـگ  دزن  هک  دـنزادنایب  هدـیئاس  کیراب  ار  درگوگ 
دنزاس کیراب  دنیاسب و  هتخادنا  لرهک  رد  دوش  درس  هک  هاگره  دنزیرب  دشاب  ناوخ  ای  دنرآ و ؟؟؟ دورف  هانپ  تسدب  ایروبنا ؟؟؟

159 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 
هیوارفص و یمح  ندومن  افطا  وا  صاوخ  مدنگ  یس  ات  تسا  مدنگ  ود  تسیب و  نزوب  وا  تبرش  دنرب  راکب  دنراد و  هاگن  هدرک  هشیش  رد  و 

يافطا دنمان و  كازوس  هک  هناثم  هحرق  ندروآ  مایتلا  لیدعیب و  هّیمـس  هیئابو و  یمح  هقرحم و  یمح  ندومن  لئاز  زین  تسا و  بیجع  هراح 
فرظ رد  بآ  لطر  ود  رد  رشقم  ریعـش  هلوت  راهچ  هک  تسا  ناونع  نیدب  ریعـشلا  ءام  نتخپ  قیرط  تسا و  لوب  ردم  لوب و  شزوس  ندومن 

رد هدرک  مرگ  بآ  لطر  ود  رگید  دنزاس و  رود  شبآ  دزاس  نول  لیدبت  هکنآ  ای  دریگ  یخرـس  بآ  نآ  هک  هاگره  دـنناشوجب  هدرک  یلگ 
روکذم ریعش  رد  هدرک  مرگ  بآ  لطر  ود  زاب  مویـس  هبترم  دنزیرب و  زاب  دزاس  نول  لیدبت  مه  بآ  نیا  دنناشوجب  دنزادنایب و  روکذم  ریعش 

هک دنمان  ریعشلا  ءام  دیآرب  هک  یباعل  دنزاس و  فاص  هچراپ  هدروآ  دورف  شتآ  زا  دوش  ارهم  دزادگب و  ریعش  هک  دنناشوجب  یعونب  هتخادنا 
عیمج اذهعم  هیمئاد  یمح  هیئابو و  یمح  هیمس و  یمح  هقرحم و  یمح  ندومن  لئاز  یگنـشت و  ندومن  افطا  دیفم  تسا  رتبطر  وا  صاوخ 

روآحـیر و مضهلا و  یطب  رجنم و  مه  دوش و  هتخپ  مک  ریعـش  نیا  دـضب  دزاس و  حالـصا  دوب  ثداح  ارفـص  ترارح  ببـس  هب  هک  ضارما 
رجنم صاوخ  دوشیم  هتخپ  بآ  راثآ  کی  رد  هک  ریعشلا  ءام  روتـسدب  دوشیمن و  لافـس  هک  دیابیم  هچنانچ  تبوطر و  لیلق  اذغلا و  لقثا 

یعونب ار  اهریعش  مویس  بآ  رد  درک و  دیاب  لیدبت  ریعـش  بآ  ود  هک  دیابیم  سپ  دوشیمن  ادج  ریعـش  تفاثک  دوشیم  معطدب  درادیم و 
نیزا دریگیم  دشکیم و  دوز  ریعـشلا  ءام  تازلف  ترودک  هک  دوشن  تازلف  زا  دنزپب  ریعـشلا  ءام  ورد  هک  فرظ  دوش و  هتخادگ  هک  دـنزپب 

تسا لگ  فرظ  ریعشلا  ءام  نتخپ  فرظ  نیرتهب  دوشیمن  فیطل  ریعشلا  ءام  معط  رد  هطساو 

[ یمئاد پت  ]

همه دنت  بارش  هلوت  شـش  رد  تشم  کی  مادکره  زا  نیتنـسفا  سمرت و  ناتک و  مخت  تسا  ناونع  نیدب  وا  جالع  یمئاد  پت  ینعی  وتنکرف 
یمئاد پت  تهجب  رگید  دوش  لئاز  یمئاد  پت  دامـض  نیا  صاوخ  تهجب  تموادـم  زور  هس  اـت  دـنزاس  مکـش  رد  دامـض  دـنناشوجب و  ار 

ياهقرو رب  تابن  يردق  هدعب  دنشارتب  دراک  زا  زبس  يودک  ياهقرو  ناونع  نیدب  جالع  لاعسب 
160 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

مخت هلوت  کی  وا  يالاب  دـنناروخب و  شرامیب  هب  بآ  نا  زا  هچمچ  دوشیم  دای  ورد  هک ؟؟؟ بآ  حبـص  دـنراد و  امـس  تحت  رد  دنـشاپب و 
ندومن حالصا  تسا  بیجع  رارسا  هک  دنزاس  لامعتسا  زور  دنچ  دنناشونب  هدرک  فاص  هچراپ  هدروآرب و  هریـش  بآ  راثآ  عبر  رد  نیرایخ 

دروآ ندب  بیطرت  دزاس و  هبرف  ار  رغال  نابحاص  قد و  یمح  يادتبا  دیفم  زین  لاعس و  هب  هیمئاد  یمح 

[ قد پت  ]

لهچ ات  دنزیهرپب  یـشرت  زا  دنروخن و  يزیچ  ساپ  مین  کی و  ات  ریـش  رب  دـیفم و  راثآ  عبر  نزوب  رتسا  ریـش  ندروخ  قد  پت  ینعی  کیارتف 
دیفم نز  ریـش  ندروخ  ریـش  دنیازفیب و  روکذم  ریـش  زا  هلوت  ناکی  زور  هب  زور  دیفم و  ندروخ  زب  ریـش  ردق  نومه  دنزاس و  لامعتـسا  زور 

هک تسا  مزال  تروص  نیرد  سپ  عبط  تهارک  ههجوب  دهد  رامیب  ندیکم  هب  دوخ  ناتسپ  هک  دوب  دهاوخن  رما  نیا  عیطم  نز  یمادک  نکال 
؟؟؟ زا رامیب  رگا  ریدقت  رب  دنناروخب و  رتسا  ریش 

هریش نیرایخ  مخت  هلوت  کی  فشک  نوخ  دنزاس  ناونع  نیدب  ای  تسا  رتسا  ریش  نز  ریش  لباقم  اما  درک  دیاب  افتکا  زب  ریش  رب  دنک  تهارک 
دنرامشیم قد  تایودا  رارـسا  هرمز  رد  هیودا  نیا  دیدج  ناملعم  کیدزن  هک  دنناروخب  هتخیمآ  فشک  نوخ  هدرک  فاص  هچراپ  هدروآرب 

ءاـم بآ  هلوت  شـش  هب  وزا  مرد  کـی  اـت  مرد  مین  روفاـک  صرق  ندروخ  دـنناروخب و  هتخیمآ  فشک  نوخ  هلوت  ود  غرم  هزوچ  هبروشب  اـی 
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دنمان وج  هک  رـشقم  ریعـش  دنزاس  بوکوج  مرد  تشه  ینـساک  خیب  دنزاس  ناونع  نیدب  تسا  هتخپ  مرگ  دامرب  زبس  يودک  بآ  هک  عرقلا 
رایسب بآ  هدرک و  فاص  كاپ و  غرم  هزوچ  کیب  بوکوج  زین  نیا  مرد  یس  مادکره  زا  رشقم  يودک  مخت  نیرایخ و  مخت  یقنم و  زیوم 
هچراپ دنلامب و  تسد  زا  هدروآورف  شتآ  زا  دنامب  نا  رد  هبروش  ؤاپ  مین  دزادگب و  غرم  هزوچ  هک  دنناشوجب  هدرک  یلگ  فرظ  رد  هتخادنا 

بـالگب مرد  مین  ناـجرم  ندروخ  زین  دوش و  نسحتـسم  هدـیئاس  بـالگب  دـیراورم  مرد  مین  هبروش  نیا  هارمه  دنـشونب و  دـنزاس و  فاـص 
ناونع نیدـب  نزبآ  نآ  دـیفم  ار  قد  رغال  رامیب  نآ  نزبآ  رد  ندـناشن  دـیامن  لئاز  ار  قد  یمح  دزاس و  هبرف  ار  رغال  دـلج  هبروشب  هدـیئاس 

تشم راهچ  يزابخ  گرب 
161 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

هتخاس مهب  هیودا  بآ  لـطر  لـهچ  رد  دـنزاس و  بوکوج  ار  همه  تشم  کـی  رـشقم  ماداـب  تشم  ود  یمطخ  گرب  تشم  ود  هشفنب  لـگ 
ات دنناشنب  ار  رامیب  هدرک  ناذق  رد  ای  نالک  گید  رد  ار  هدیـشوج  دشاب  مرگمین  هاگره  دـنرآ  دورف  شتآ  زا  دـیآ  شوج  دـنچ  دـنناشوجب 

دوز قد  راـمیب  نزبآ  نا  رد  رگا  دنیـشنب و  يرهگ  کـی  اـت  يرهگ  مین  دوب  ناوتاـن  راـمیب  رگا  دننیـشنب و  راـمیب  نزبآ  رد  يرهگ  ود  هصرع 
نغور نآ  ءام  زا  نزبآ  رد  ندناشن  زین  دوش و  نسحتـسم  مه  نیزا  دنزاس  نزبآ  دنزادنا و  زب  ریـش  واگ  ریـش  ضوعب  دوش  هبرف  دـبای  تصرف 

ریـش هتخیمآ  لیجران  نغور  ای  دنمان  نوتیز  نغور  هک  نوتیز  لیت  ای  لیت  راثآ  هد  بآ  راثآ  یـس  رد  هک  تسیعونب  وا  قیرط  هک  دیفم  رایـسب 
ار بآ  تسد  زا  دنیشنب  نزبآ  رد  هک  رامیب  دزاسیم و  هقح  امک  نزبآ  نیزا  ندب  بیطرت  هک  دنناشنب  ار  رامیب  هتخادنا  گید  رد  هدرک  مرگ 

نیرد رامیب  يرهگ  ود  ات  يرهگ  کی  هکنآ  بلطم  دوش  نزبآ  روتـسدب  نزبآ  نیا  داعیم  سپ  دوش  رثاتم  ندـب  ياج  همه  هک  دـهد  تکرح 
زا هدرک  بوکوج  یبرع  غمـص  اریتک  ربص  دـنلامب  شندـب  رب  نیهدـت  نیا  هدرک  كاـپ  هچراـپ  زا  شندـب  ندـمآرب  زا  دـعب  دنیـشنب و  نزبآ 
مرد ود  دـنمان  هکـسم  هک  واـگ  هدـبز  مرد و  راـهچ  هشفنب  نغور  دـنناسیخب و  زورهنابـش  ار  همه  بـالگ  راـثآ  عـبر  مرد و  کـی  مادـکره 
ریشب ای  زب و  ریـشب  هدیئاس  لرهک  رد  ار  همه  مدنگ  ود  تسیب و  نزوب  مادکره  زا  روفاک  تسا و  هروش  زا  بکرم  کمن  مسق  هک  لینرپلاس 

دنزاس و ندب  رد  نیهدت  هتفرگ  نا  زا  يردق  دوش  دامـض  لثم  هک  هدومن  قحـس  هتخادنا  دشاب  بولطم  ندومن  دامـض  يارب  هک  ردقنآ  نز 
ندومن نیهدت  نز  ریش  شزیمآب  رفولین  نغور  ای  رشقم  يودک  مخت  نغور  زا  ای  هشفنب  نغور  زا  نیهدت  زین  ماداب و  نغور  زا  نیهدت  نیا  زین 

زب ریـش  ای  نز  ریـش  وزج  کی  نغور و  نا  زا  وزج  ود  هتفرگ  دیآ  رطاخب  هک  روکذم  نغور  مادکره  دناهتـسناد  دیفم  قد  بحاص  ندـب  رد 
پت جالع  هک  دنزاس  ناونع  نیدـب  ای  تسا  بیجع  نتخاس  یمح  ترارح  يافطا  ندروآ و  بیطرت  اهنیا  رثا  هک  دـنزاس  نیهدـت  هدرک  مهب 

نیرایخ مخت  نیکاسم  تهجب  قد 
162 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

هچراپ هدرک  اجکی  ار  همه  هلوت  شش  ریس  ینـساک  گرب  بآ  ای  ینـساک  قرع  دنیاسب  دنبوکب و  مرد  ود  مادکره  زا  رـشقم  يودک  مخت  و 
قد رامیب  هب  هتخیمآ  هدیئاس  بالگب  ناطرـس  مشچ  ردـق  نومه  لین و  رپاس  مدـنگ  ود  تسیب و  نزوب  ندروآرب و  نآ  ریـس  ندرک و  فاص 

مادکره زا  زبس  يزابخ  گرب  بآ  هزات و  هفرخ  بآ  هزات و  ینساک  بآ  هلوت  هد  زب  ریش  دنزاس  نیهدت  روتـسد  نیدب  شندب  هب  دنناروخب و 
مه هبروش  هک  ضرغ  زب  تشوگ  زا  هبروش  ای  غرم  هزوچ  زا  هبروش  ندروخ  دنیامن و  نیهدـت  شندـب  رب  دـنزاس و  اجکی  ار  همه  هلوت  راهچ 

تشربمین و غرممخت  دـنروخب و  هتخپ  زبس  يودـل  هفرخ و  گاـس  هیلق  رد  يریمخ و  مدـنگ  ناـن  جـنرب و  دروخب و  مه  تشوگ  دـنروخب و 
نز زا  ای  رتسا  ریـش  لطر  مین  واگ  هدبز  هقرحم  پت  يافطا  يارب  زا  زین  قد و  یمح  يافطا  تهجب  نیهدـت  رگید  دـیفم  هتخپ  ریجنا  ندروخ 

نیهدـت مرگ  ریـش  رامیب  ندـب  رب  نا  زا  يردـق  دـننز و  هچفک  دـنزاس و  اجکی  ار  همه  هلوت  راهچ  هشفنب  نغور  اـی  رفولین  نغور  هلوت  تشه 
کی رد  ار  سوبس  نآ  سپ  دنامن  سوبس  رد  درآ  رثا  هک  دنزاس  رود  شبآ  دنیوشب و  فاص  بآ  رد  مدنگ  سوبس  تشم  هس  رگید  دنزاس 
خرس هشفنب  لگ  تبرـش  هلوت  ود  هتفرگ  بآ  نا  زا  هلوت  هد  دنزاس  فاص  هچراپ  هدروآ  دورف  شتآ  زا  دنامب  لطر  مین  دنناشوجب  بآ  لطر 

هب دیفم  زین  قد و  یمح  يارب  زا  دـیفم  نیهدـت  نیا  دـنروخب  هدومنن  درـس  رایـسب  دـنزاس  اجکی  ار  همه  هدز  هچفک  غرممخت  يدیفـس  ود  و 
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ثداح هک  هاگره  دوشیم  تقو  راهچ  هبترم  ات  پت  مسق  نیا  هک  تسا  پت  مسق  هک  هیرهربیف  دـنزاس  لامعتـسا  زور  دـنچ  هقرحم  ياـهپت 
رد تامالع  درمـش و  دیاب  تاردان  هرمز  رد  دوشن  ریذپجالع  هچرگا  دنکیم و  توف  رامیب  زور  یـس  هصرعب  دنک  لیلحت  ار  حور  ددرگیم 

مامت هک  دزاسیم  رهاظ  هّیمس  یمح  رامیب  بحاص  هک  دوشیم  هتفگ  هدیج  تامالع  راکب  زین  هدش و  هتفگ  نسحا  ههجوب  هیردنکسا  نوناق 
زاب دوش  تکاس  ضبن  اتتغب  فرب و  لثم  هک  دوشیم  مولعم  يدرـس  یعونب  دـلج  نوریب  فرطب  رونت و  لـثم  دزوسیم  نوردـنا  فرطب  ندـب 

دزاس لیلحت  ار  حور  تعاسب  تعاس  ضرغ  دوش  رادومن  تکرح 
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ههجوتم و لد  فرطب  دلج  زا  پت  ترارح  نآ  هک  ندـب  تاماسم  ندـش  دودـسم  وا  بابـسا  هک  هیدـلج  ترارح  لیلحت  هب  دـنک  فیعـض  و 
تسا میود  لکشمه  هک  دزاس  لولح  قورع  ياهفوج  رد  دناوتیمن  هتفای  دامجنا  دایز  بجوم  زا  نوخ  زا  يرقهق  ترارح  هک  تسا  لیلحت 

هک نوخ  نآ  هک  دنزاس  تعاس  ود  هلـصافب  مرگ  رایـسب  بآ  زا  هیوشتسد  زا  هیوشاپ  زا  وا  جالع  روکذم  یمح  ندومن  ادـیپ  ینعی  ندروآ 
ناونع نیدب  دوش  مئاق  دلج  نوریب  هب  دلج  ترارح  دزاس و  ریـس  لولح و  نسحا  ههجوب  ایاطـش  قورع  ياهفوج  رد  دزادگب و  تسا  دامجنا 
هبروش هلوت  هد  هک  غرم  هزوچ  هبروش  رد  دنناروخب  هیودا  نیا  ار  رامیب  هیوشياپ  نمـض  رد  دنامیمزاب و  دلج  نوردـنا  فرط  هب  یگتخوس 

ربنعب و هکنآلاح  دنمانیم  ضیبا  ربنع  تیالو  مدرم  رثکا  هک  درفم  تسا  هیودا  مسق  هک  تسا  مرپسا  مدنگ  تسیب  ات  مدـنگ  هد  نزوب  دـشاب 
رگا هدمجنم و  نوخ  نتخادگ  تسا  لیدعیب  هک  دنناروخب  هدرک  هبروش  رد  هیودا  نآ  سپ  دراد  وا  لکش  هن  تسین  تبـسانم  چیه  مرپسا  هب 

ینایرـس حالطـصاب  دـنناروخب  هدرک  جوزمم  مدـنگ  هد  نزوب  یعفا  کمن  ای  نزوگ  خاش  کمن  روکذـم  هبروش  رد  دـسرن  مهب  تسا  مرپسا 
رد نتپانیچ و  رد  اصوصخ  لوبمالـسا  رد  دـنمانیم و  رپلاس  ینایرـسب  ار  یعفا  کمن  دـنمانیم و  نزوگ  يدرپلاـس  ار  نزوگ  خاـش  کـمن 

دیفم مه  ار  نآ  دـشاب  نانز  ثمط  سبح  رگا  تسا و  رثالا  بیجع  هدـمجنم  نوخ  ندومن  قیقر  تاـیودا  نیا  سپ  دزرایم  رایـسب  يرجلهپ 
نوریب تسا  نوردـنا  فرطب  هک  ترارح  هک  تسا  بیجع  پت  رامیب  دـلج  رب  زور  ره  ندومن  کـلد  هلمج  نآ  زا  دـنناروخب  روتـسد  نومه 

تاریبدت همه  نیا  دنروآ  هدیشک  ار  لفسا ؟؟؟ فرطب  قاس  ات  تشپ  زا  تشپ و  ات  افق  زا  طرشیب  ياههمجحم  ندیـشک  زین  دوش و  ههجوتم 
دشاب و هدش  ههجوتم  لد  دبک و  فرطهب  هتـشاذگ  ار  ندب  دلج  دیاز  ترارح  ببـس  هب  پت  نآ  رگا  تسا و  نوخ  ندومن  قیقر  نتخادگ و 

تسیب نزوب  ینیچراد  مرد  مین  مادکره  زا  کشم  ربنع و  تسا  ناونع  نیدب  وا  جالع  دزاس  تکاس  ار  حور 
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يدرز ود  دشاب  هلوت  هد  هک  جارد  هبروش  رد  دنهد  شندروخ  ناونع  نیدب  دـننایوب و  شرامیب  هب  دـنیاسب  دـنت  بارـشب  ار  همه  مدـنگ  ود  و 
هدرک هچراپ  دنفـسوگ  زا  ای  زب  لد  ددع  راهچ  دنزاس  ناونع  نیدـب  ای  دـنناروخب  دـنلامب و  تسد  زا  روکذـم  هبروش  رد  تشربمین  غرممخت 

تـسد زا  ار  لد  نآ  دزاـس  ادـج  دوخ  زا  لد  مخت  نآ  هک  بآ  اـی  قرع  دـنزپ  هدرک  فرظ  رد  هتخادـنا  تسا  لومعم  هک  فراـعتم  حـلاصم 
ترارح هک  هاگره  دـنرادب  هدومن  اود  هدـیرب  دراـک  زا  اـهرتوبک  هدـعم  رب  دراد و  لد  تیوقت  رایـسب  هک  دـنناشونب  هتفرگ  بآ  نآ  هدرـشفا 

هک دنیوگ  دندنبیم  هدـعم  رب  هدومن  رود  شرپ  هدـنز و  ار  اهرتوبک  ملعم  رثکا  دـنرادب و  هدـعم  رب  هدـیرب  ار  رتوبک  رگید  دوش  لئاز  رتوبک 
يارب زا  رگید  دیفم  هدعم  رب  اهرتوبک  ندومن  لامعتـسا  تروص  ود  ره  ضرغ  تسا  لئاز  هک  رامیب  ترارح  دـبلطیم  رتوبک  یلبج  ترارح 

هک هدیئاس  بالگب  ناطرـس  مشچ  ندروخ  زا  دـش  دـناوتیم  وا  جالع  دوشیم  ثداح  شغب  پت  هبترم  رثکا  هک  دوب  شغامایرـسیل  پت ؟؟؟
زا دـیئاس  بالگب  ناجرم  هدـیئاس و  بالگب  ناطرـس  مشچ  دـنزاس  ناونع  نیدـب  اـی  دـنروخب  بآ  هب  مشچ  نا  زا  مدـنگ  ود  تسیب و  نزوب 

دنزاس لامعتسا  زور  دنچ  ات  دنروخب  بآ  هب  مدنگ  راهچ  لهچ و  نزوب  دنزاس و  اجکی  ار  همه  مرد  کی  مادکره 

[ هیئابو هّیمس و  پت  ]

مرد راهچ  بآ  لطر  هد  رد  بیجع  ریبدت  نیا  نارادرامیب  تهج  هب  درادیم و  تنوکـس  هک  ناکم  رد  هیئابو  هّیمـس و  پت  ینعی  هنهک  امریف 
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بآ رد  ار  همه  روفاک  مرد  مین  بادس و  تشم  مین  کی و  تشم و  کی  خرس  لگ  شرت و  نومیل  رشق  ینیچراد و  مرد  کی  دیفس  لدنص 
نارادرامیب هب  رامیب  تیمـس  دزاس  عنم  دـسر و  هناخ  رد  وا  راخب  هک  دـنزپهب  اجنآ  دـشاب  نا  رد  رامیب  هک  هناخ  رد  هدرک  فرظ  رد  هتخادـنا 

نیدب دنکهن  رثا  رامیب  تیمـس  مه  ار  اوه  نآ  دـسرب و  ناکم  نا  رد  کین  ياوه  دـنامن و  هیئابو  هیمـس و  تاراخب  هناخ  نیا  رد  هکلب  دـسرن 
بیکرت نیا  هیودا  قیرطب  ندروخ  يارب  زا  دوش و  عفدنم  وا  ندب  زا  رامیب  تیمس  زور  هب  زور  هک  دنزاس  حالـصا  هیمـس  یمح  جالع  ناونع 

دنزاس و فوفس  دنبوکب و  ار  نیکانیک  نآ  خلت  معط  زا  دیآ  دیدپ  گنرف  زا  هک  تسا  تسوپ  مسق  هک  نیکانیک  دنزاس  لامعتسا 
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هبترم رثکا  دنزاس و  لامعتسا  زور  دنچ  دنناروخب  ینساک  گرب  زا  هدناشوج  بآ  دشاب  هلوت  تشه  هک  ؤاپ  مین  هب  فوفـس  نا  زا  مرد  مین  و 
مرد راهچ  هزات  ینساک  گرب  بآ  مرد و  ود  یملق  هروش  هلوت  ود  لگ  هکرس  تسا  ناونع  نیدب  وا  ریبدت  دوشیم  مزال  پت  نیاب  زین  عادص 

هک روناج  زا  محل  ندروخ  ببـس  هب  دوشیم  ثداح  رثکا  زین  هیمـس  پت  دنزاس و  دامـض  یناشیپ  رد  هاگضبن و  رب  دـنزاس و  اجکی  ار  همه 
هلقتنم هیمـس  یمح  صاوخ  ثعاـب و  تسا و  روآضارما  هتبلا  روناـج  مسق  نیا  محل  ندروخ  سپ  دنـشاب  هدرک  حـبذ  دـشاب  گرملا  بیرق 

ناوج ناویح  نآ  هک  دیابیم  دروخب  سک  هک  تشوگ  هک  درک  دیاب  قیقحت  لوا  هطـساو  نیزا  دسریم  هدرک  لاقتنا  مسجب  مسج  هک  تسا 
راغرتشا مرد  ود  ناونع  نیدب  وا  ریبدت  سپ  درمش  ناوتیم  نیرتهب  محل  نآ  طرش  نیدب  سپ  دشاب  هتشادن  ضارما  چیه  هب  تکرـش  دشاب و 

هنوباب لگ  ناردام و  يوب  لگ  خلت و  ماداب  نغور  مرد  راهچ  هتفرگ  بآ  نا  زا  هلوت  ود  دنزاس و  فاص  هچراپ  هدناشوج  بآ  هلوت  شش  رد 
اجکی ار  همه  راثآ  عبر  دـنت  بارـش  هلوت  هد  نوتیز  نغور  مرد  راهچ  یملق  هروش  تشم  کی  مادـکره  زا  وا  مخت  دـشابن  رگا  تبـش  لگ  و 

نا زا  يردق  دنزاس و  فاص  هچراپ  هدروآ  دورف  شتآ  زا  دزوسن  دور و  لیلحت  هب  بارش  تبوطر  هک  ات  دنناشوجب  هتخادنا  فرظ  رد  هدرک 
تیمـس راخب  دنوش و  حتفم  وا  تاماسم  کلد  تکرح  ببـس  هب  هک  دـنزاس  کلد  روزب  رامیب  ندـب  رب  هدومن  رت  نا  زا  هچراپ  هتفرگ  نغور 

هک رجنام  هلوهک ؟؟؟ نخان  رگید  ریبدت  تسا  تیمـس  ندش  لئاز  ببـس  مه  نآ  دزاس  ارجا  قرع  ماسم  هار  زا  ریبدت  نیا  زین  دور و  ردب  وزا 
فوفـس نا  زا  مدـنگ  بح  هد  نزوب  دـنیاسب و  کیراب  لرهک  رد  هدرک  ناهوس  ار  نخاـن  نآ  سپ  دـنمانیم  تسب  ناویح ؟؟؟ نآ  ینایرـسب 

هّیمس پت  ندومن  لئاز  ریبدت  نیا  تسا  رثالا  بیجع  هک  دنزاس  لامعتسا  زور  دنچ  دنناروخب  هتخیمآ  جنرت  یشرت  تبرشب  ای  نومیل  تبرـشب 
نیدـب ای  نومیل  تبرـش  ندروخ  هیمـس  یمح  مسق  همه  زا  دـیفم  رگید  ناویح  رهزداف  ار  مس  هک  لاثما  تسا  لیدـعیب  دـشاب  هک  تقوره  زا 

ناونع
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هشیش رد  نآ  قرع  دننک و  ریطقت  هدرک  هشیش  قیبنا  عرق  رد  دنشارت و  کیراب  ياهقرو  دراک  زا  وا  تسوپ  عم  شرت  نومیل  لطر  ود  دنزاس 
یلوا دروخب  ماعط  کیدزن  اصوصخ  تسا  لعفلا  بیجع  هک  دروخب  هّیمس  یمح  بحاص  قرع  نا  زا  هلوت  شش  دنراد  هاگن  هدرک 

[ تبون پت  ]

کیراب هچراپ  رد  ریـس  هناد  ود  ناونع  نیدـب  وا  ریبدـت  دـشاب  هزور  راهچ  زور  هس  تبون  پت  شدارم  هک  بغ  یمح  ینعی  تاروکب  سربیف 
هک هچراـپ  ناـیم  رد  دپـسچهب  تشگنا  رب  ینعی  شندـب  هب  ریـس  هک  ضرغ  دـندنبهب  پچ  تسد  زا  دـنمان  رـصنخ  هک  رخا  تـشگنا  رب  هتـسب 

دنزاس لامعتـسا  ریـس  نتـسب  زور  دنچ  زا  تیـصاخلاب  صاوخب  هک  یمح  ندومن  لئاز  دنکیم  تیافک  رثا  ردـق  نومه  تسا  هدـش  هدـیچیپ 
دنمان هسناوهد  يدنهب  هک  خبطم  دود  مرد  کی  مادکره  زا  کشخ  ای  هزات  بادس  وا  مخت  دشابن  وا  رگا  زبس و  گنتراب  گرب  رگید  ریبدـت 

نیا تقو  نومه  هزرلب  یمح  ندمآ  تقوب  دنیاسب و  هتخادنا  دـشاب  بولطم  هک  هکرـس  ردـقنآ  ار  همه  مدـنگ  درآ  ریمخ  توبکنع و  رات  و 
دنزاس لامعتسا  زور  دنچ  دبای  تاجن  ضارما  زا  رامیب  دوشیم  یمح  يافطا  روفلا  یف  هک  دنزاس  دامض  هاگضبن  ياجب  تسد  مامتب  هیودا 

فوفـس دنبوکب و  ار  لگ  نآ  فورعم  روهـشم و  لوبمالـسا  رد  دیآیم و  دـیدپ  گنرف  دالب  زا  هک  تسا  لگ  مسق  هک  نیرکنلا  لگ  رگید 
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دنچ دنروخب  اود  نآ  درادیم  پت  هک  امرـس  دادتـشا  نیع  رد  با  رد  ای  هبروش  هچمچ  ودب  فوفـس  نا  زا  مدـنگ  ود  تسیب و  نزوب  دـنزاس 
دنت هکرس  هلوت  هس  دشاب  یمح  زا  عورش  ینعی  یمح  امرس و  دادتشا  رد  رگید  دبای  تصرف  دوز  رامیب  دنزاس  لامعتـسا  روتـسد  نومه  زور 
کی ریغـص  نویراطنق  رگید  دـبای  تصرف  رامیب  دوز  دوش  نسحتـسم  دروخب  هتخیمآ  درـس  بآ  هکرـس  نیرد  دـشونب و  رامیب  هلوت  راهچ  ات 
هدرک فوفـس  کیراب  دنمان  يرکهپ  هک  جاز  مدنگ  هس  نزوب  دنزاس و  فاص  هچراپ  حبـص  هدـناسیخ  بشب  مرگ  بآ  هلوت  تسیب  رد  هلوت 

؟؟؟ ببـسب دشاب  پت  ینعی  یمح  نیا  رگا  تسا و  رثالا  بیجع  هک  دـنزاس  لامعتـسا  زور  هن  ات  دـنروخب  حبـص  هتخیمآ  نویراطنق  عوقن  رد 
نآ هدعم  هلضف  ندومن  الخ  طرش  نیدب  دوشن  ریذپرثا  وا  لامعتسا  زا  تفای  روکذم  الاب  هک  هیودا  زا  وا  تامالع  هک  دوب  طلخ  يرپ 
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تسا و روکذم  هیردنکـسا  نیدابارق  رد  روکذم  صرق  هخـسن  دنزاس و  لاهـسا  دـنناروخب  بادوخن  هب  مرد  ود  تنرا  یف  صرق  تسا  ببس 

سوسلا لصا  دنمان  يروگنا  کمن  هک  بنعلا  حلم  مرد  راهچ  یکم  ءانس  لهسم  دنزاس  ریبدت  نیدب  دسرن  مهب  دابارق  رد  هخـسن  هک  یناسک 
بآ راثآ  مین  رد  ار  همه  مرد  ود  مادـکره  زا  خرـس  لگ  نایداب  بوکوج  ینـساک  رذـب  رفولین و  لگ  ناشوایـسرپ و  بوکوج و  كوکحم 
مهب تشخریـش  هلوت  ود  ای  نیبجنرت  هلوت  ود  دنزاس و  فاص  هچراپ  دـنام  یقاب  بآ  ؤاپ  مین  کی و  هک  دـنناشوجب  حبـص  هدـناسیخ و  بشب 
تسا روکذم  الاب  هک  تاریبدت  نامز  هدعب  دوش  ولخ  هدعم  يرپ  هک  ات  دنزاس  لاهـسا  دنـشونب و  مرگ  ریـش  دنزاس و  فاص  هچراپ  زاب  هدرک 

هکرـسب مرد  هس  ریـشواج  مرد  شـش  جنیبکـس  دنزاس ص  ناونع  نیدب  ای  دنبای  تاجن  ضرم  زا  دوز  هک  دنرآ  لمعب  نطاب  رهاظ و  لمع  زا 
ای دـنیاسب  کیراب  ار  همه  مرد  کی  دـنیوگ  گنـسکمن  هک  يروهال  کـمن  مرد  ود  يوشم  اینومقـس  مرد  ود  لـظنح  محـش  هتخادـگ و 

دنناروخب و دوش  عورـش  امرـس  هک  یمح  يادتبا  تقوب  هبح  نا  زا  مرد  کی  ات  مرد  مین  دنزاس  دوخن  لثم  اهبح  هنایزار  بآ  هب  ای  دـنبوکب و 
نیا ندروخ  هبترم  کـی  دـشاب  مک  رگا  داوم  هکلب  دزاـس  تقراـفم  پت  هیودا  نیزا  زور  هس  لامعتـسا  زا  دنـشونب  مرگبآ  هرطق  دـنچ  يـالاب 
یمح عورشب  دنزاس و  صرق  ود  دنبوکب و  هلوت  ود  دنمان  نسهل  هیتوپ  کی  يدنه  هک  رکذم  ریـس  رگید  ریبدت  تسیفاک  مرگ  بآ  زا  هیودا 
دسرب پت  تبون  مراهچ  ای  میود  زور  هک  دنامب  اجنآ  هکیتقو  ات  اهصرق  نآ  دندنبهب  هچراپ  زا  هتشاد  اپ  ود  ره  فک  رد  ار  صرق  نآ  هزرلب 

نان رگید  ریبدت  دنک  تقرافم  لکلاب  پت  هک  دنزاس  لامعتسا  زور  راهچ  هس  روتـسد  نومه  دندنب  رگید  صرق  هدرک  رود  صرق  دیابن  هکلب 
شش زا  دعب  دنیامن و  دنب  فرظ  نهد  دنزیرب و  نانرب  دنت  هکرـس  لطر  کی  دنزادناب و  هدرک  هچراپ  ار  نان  یلگ  فرظ  رد  راثآ  کی  مرگ 
هدرک هشیش  رد  دیآرب  هک  شقرع  دنزاس و  ریطقت  مرن  شتآب  لافـس  قیبنا  عرق  رد  هدروآرب و  شنان  دایز  مک و  دوشیم  ساپ  هد  هک  تعاس 

دنزاس لامعتسا  زور  دنچ  حبص  تقو  دنهد  شندروخب  قرع  نا  زا  هلوت  هس  دنرادب 
168 ص : نتم ، ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءابطالا  رارسا 

دوشیم ثداح  هک  دشاب  هدعم  زپ  ببـس ؟؟؟ هب  هک  عبر  بغ و  اهپت و  تهجب  رگید  بغ  عبر و  یمح  ندومن  لئاز  تسا  رثالا  بیجع  هک 
فرظ رد  دشاب  بآ  هب  فصن  دنت و  بارش  اب  ار  همه  تشم  ود  مادکره  زا  زابخ  گرب  جنوباب و  ناردام و  يوب  تسا  ناونع  نیدب  وا  ریبدت 
تبرـش هتخادـنا  تابن  هلوت  ود  مرگ  بآ  هلوت  هد  رد  دامک  زا  دـعب  دـندنب و  هدـعم  رد  وا  لقث  دـنزاس و  هدـعم  رب  دامک  دـنناشوجب و  هدرک 

؟؟؟ ياهپت هب  بیریب  کش و  ریبدت ال  اذهعم  اهبف  دیآ  لمعب  یمح  دادتشا  نیع  رد  ریبدت  نیا  دنناشونب 
رامیب رگا  دنناروخب و  دـنت  بارـش  هلوت  ودـب  مرد  کی  ات  مرد  مین  دـنزاس  فوفـس  دـنبوکب و  ار  نیکانیک  نآ  هک  نیکانیک  ندروخ  بغ  و 

هک يرجلهپ  ردنب  نتپانیچ و  رد  دـیآ و  دـیدپ  گنرف  دالب  زا  هک  تسا  یتابن  تسوپ  نیکانیک  دـنناروخب و  رتاف  بآ  هب  دـشابن  راوخبارش 
تسا نیریش  عوج ؟؟؟ هدئاف  ام  تسا  خلت  نآ  معط  دنرادن و  ربخ  سودروفیـسود  میدق  نابحاص  وا  صاوخ  دزرایم  تسا  ناشوپهلک  ردنب 

روهشم و هلغ  مسق  هک  راوج  رگید  تسا  دیدج  ناملعم  رارسا  زا  هیودا  نیا  دزاس و  فیطل  نیریش و  تسا  رتخلت  رایـسب  هک  یمح  داوم  هک 
هلوت ود  هدروآرب  وا  بآ  دـنزاس و  فاص  هچراپ  دزادـگب و  هک  دـنزپب  ار  راوج  نآ  بآ  لطر  ود  رد  دـنزاس  بوکوج  هلوت  شـش  فورعم 
قرع دنوش و  حتفم  وا  ندب و  تاماسم  هک  دنباوخب  هدیناشوپ  ار  دوخ  دنشونب و  مرگ  ریش  دشاب  هلوت  یـس  وا  تبرـش  هب  هک  يروگنا  بارش 
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حیتفت هیودا  نیا  سپ  دنروخ  ماعط  نا  زا  دعب  دنزاس  لامعتـسا  بش  ماعط  زا  شیپ  ریبدت  نیا  هک  دنزاس  فاص  لایور  زا  ار  قرع  نآ  دیآرب 
تسا و دصف  لهـسم ؟؟؟ دارم  هک  هیفـصت  هیقنت و  زا  ناونع  تسا  ناونع  هس  اهپت  ندومن  لئاز  تسا  لیدعیب  قرع  ندروآ  ماسم و  ندومن 

میوس ناونع  دوش  نوریب  ماـسم  هار  زا  قرع و  زا  هدـساف  داوـم  نآ  دـنوش و  اود  حـیتفت  هک  ندـب  ماـسم  حـتفم  هیودا  ندروـخ  میود  ناوـنع 
دزاس عفد  دربب و  لوب  هار  زا  ار  دساف  داوم  هک  تاردم  تایودا  ندروخ 

[ دشاب هدش  ثداح  هراوخریش  لفط  اب  هک  یئاهپت  ]

عبر وا  سوبـس  هعم  مدنگ  درآ  تسا  ناونع  نیدب  وا  ریبدت  دشاب  هدش  ثداح  هراوخریـش  لفط  اب  هک  یئاهپت  ینعی  سنابرک  شزوربیف  رگید 
. دنبای تاجن  پت  زا  لافطا  نآ  هک  دنزاس  لامعتسا  ار  درآ  نآ  دنزاس و  ریمخ  ار  درآ  نآ  گنتراب  بآ  هب  راثآ 

رایت درآ  رگید  روتـسدب  هتخاس  رود  ار  درآ  نآ  میود  زور  دندنبهب و  لفط  مکـش  رب  هدیناپـسچ  لگ  نغور  وا  يالاب  دـنزاس و  طسبنم   ؟؟؟
[2] روتسد نومهب  زور  دنچ  ددنبهب  لافطا  مکش  رب  هدومن 

________________________________________

یکشزپ مولع  هاگـشناد  دلج ، 1 ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءاـبطالا  رارـسا  نیدـلا ، باهـش  ازریم  بقاـث ، مجرتم : نازولوط -  یناـنوی ، [ 1]
1383 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا - 

یکشزپ مولع  هاگـشناد  دلج ، 1 ییاتغچ ، تالیا  تابرجم  ای  ءاـبطالا  رارـسا  نیدـلا ، باهـش  ازریم  بقاـث ، مجرتم : نازولوط -  یناـنوی ، [ 2]
1383 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا - 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
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هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

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 - 
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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 ] ]
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