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ىناخ هفحت 
: هدنسیون

دومحمنبهللادیبعنبهللادبعدمحمنبدمحم

: یپاچ رشان 

یکشزپ خیرات  تاعلاطم  هسسوم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

یناخ 19هفحت 

باتک 19تاصخشم 

یناخ هفحت  نیماضم  19تسرهف 

[ همدقم ]29

یلمع یملع و  مسق  نایب  رد  لوا  30باب 

30ةراشا

ناکرا نایب  رد  هلاقم  [ 1]31

[2] هجزما نایب  رد  هلاقم  [ 2]31

[ هجزما فالتخا  تلع  نایب  رد   ] هلاقم [ 3]32

[5] طالخا نایب  رد  هلاقم  [ 4]33

بابسا نایب  رد  هلاقم  [ 5]36

« ناسنا نانسا   » نایب رد  هلاقم  [ 6]36

اضعا نایب  رد  هلاقم  [ 7]37

37هراشا

37ناوختسا

37فورضغ

37باصعا

38لضع

38راتوا

38طابر

38نایرش

38قرع
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39اشغ

39محل

هیسیئر ياضعا  نایب  رد  هلاقم  [ 8]39

" اضعا تسایر  نایب  رد  هلاقم  [" 9]40

[ هکرحتم هساسح  ياضعا  نایب  رد   ] هلاقم [ 10]40

ینابصع ءاضعا  نایب  رد  هلاقم  [ 11]40

يوق ساسحا  تفرعم  نایب  رد  هلاقم  [ 12]41

ضرم 2 تفرعم  نایب  رد  هلاقم  [ 13]42

تابورشم ریبدت  نایب  رد  هلاقم  [ 14]47

يرادیب باوخ و  ریبدت  نایب  رد  هلاقم  [ 15]47

" ایعا تخانش  صیخشت و  نایب  رد  هلاقم  [" 16]48

تسفورعم رّبعم  هزایماخب  هک  یطمت  نایب  رد  هلاقم  [ 17]49

" خیاشم ریبدت  نایب  رد  هلاقم  [" 18]50

« ینادبا ریبدت  نایب  رد  هلاقم  [ » 19]50

هعبرا لوصف  نایب  رد  هلاقم  [ 20]51

تسا ضارماب  رذنم  هک  یضارما  نایب  رد  هلاقم  [ 21]52

یلک هجو  رب  نارفاسم  ریبدت  نایب  رد  هلاقم  [ 22]53

یّلک هجو  رب  جالع  نیناوق  نایب  رد  هلاقم  [ 23]55

هیکرش ضارما  هصتخم و  ضارما  نایم  قرف  نایب  رد  هلاقم  [ 24]61

هجزما تامالع  نایب  رد  هلاقم  [ 25]61

التما تامالع  نایب  رد  هلاقم  [ 26]64

هعبرا طالخا  زا  طلخ  ره  بسحب  التما  نایب  رد  هلاقم  [ 27]65

هّدس تامالع  نایب  رد  هلاقم  [ 28]66

حیر تامالع  نایب  رد  هلاقم  [ 29]66
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ماروا تامالع  نایب  رد  هلاقم  [ 30]66

لامجا یلک و  هجو  رب  لاصتا  قرفت  تامالع  نایب  رد  هلاقم  [ 31]67

ضبن تفرعم  نایب  رد  هلاقم  [ 32]67

هروراق لوب و  تامالع  لئالد و  نایب  رد  هلاقم  [ 33]70

زارب تامالع  لیالد و  نایب  رد  هلاقم  [ 34]73

تسنیا همدقم  نآ  تسا و  همدقم  بیترتب  جاتحم  وا  تفرعم  تحص و  ظفح  ریبدت  نایب  رد  هلاقم  [ 35]74

تضایر نایب  رد  هلاقم  [ 36]75

« دراد داوم  لیلحت  رایسب  دئاوف  تسا و  هدیمح  تاضایر  هلمج  زا  هک  کلد  نایب  رد  هلاقم  [ » 37]76

نآ تاقوا  تیفیک  مامحتسا و  نایب  رد  هلاقم  [ 38]77

نآ تقو  راضم و  عفانم و  درس و  بآ  هب  لاستغا  نایب  رد  هلاقم  [ 39]78

بجاو لوکام  نایب  رد  هلاقم  [ 40]78

عجو بابسا  نایب  رد  هلاقم  [ 41]78

عاجوا نایب  رد  هلاقم  [ 42]79

التما همخت و  بابسا  نایب  رد  هلاقم  [ 43]80

وا ببس  فعض و  بابسا  نایب  رد  هلاقم  [ 44]80

ضارعا نایب  رد  هلاقم  [ 45]80

هدرفم ضارما  نایب  رد  هلاقم  [ 46]81

داوم بسحب  ماروا  میسق  نایب  رد  هلاقم  [ 47]82

وا تیببس  نایب  هّتس و  بابسا  نایب  رد  هلاقم  [ 48]83

هعبرا لوصف  تایضتقم  هیوها و  تایفیک  نایب  رد  هلاقم  [ 49]84

نادلب فالتخاب  اوه  فالتخا  نایب  رد  هلاقم  [ 50]84

توکس تکرح و  نایب  رد  هلاقم  [ 51]85

هظقی مون و  نایب  رد  هلاقم  [ 52]85

یناسفن ضراوع  نایب  رد  هلاقم  [ 53]86
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بورشم لوکام و  نایب  رد  هلاقم  [ 54]86

لاعفنا لعف و  نایب  رد  هلاقم  [ 55]87

87هراشا

87لصف

اذغ نایب  رد  هلاقم  [ 56]87

ندب رد  اهبآ  نایب  رد  هلاقم  [ 57]88

غارفتسا سابتحا و  بابسا  نایب  رد  هلاقم  [ 58]89

مامحتسا تابجوم  نایب  رد  هلاقم  [ 59]89

« نآ رد  سولج  تسباتفآ و  رد  ندیدرگ  ثکم و  زا  ترابع  نآ  هک  یّحضت  نایب  رد  هلاقم  [ » 60]91

ناهدا اهبآب و  ضارما  یضعب  رد  اضعا  یضعب  ندب و  قیرعت  گیر و  رد  نافدنا  عفانم  نایب  رد  هلاقم  [ 61]91

تبوطر تسوبی و  تدورب و  تنوخس و  بابسا  نایب  رد  هلاقم  [ 62]91

تسا لکش  داسف  نیزا  یکی  هک  بیکرت  ضارما  بابسا  نایب  رد  هلاقم  [ 63]92

يراجم عاستا  بابسا  نایب  رد  هلاقم  [ 64]92

تنوشخ بابسا  نایب  رد  هلاقم  [ 65]92

تستنوشخ دض  هک  تسالم  نایب  رد  هلاقم  [ 66]93

علخ بابسا  نایب  رد  هلاقم  [ 67]93

بابسا نایب  رد  هلاقم  [ 68]93

يوضع تدعابم  عنمب  ترواجم  ءوس  نایب  رد  هلاقم  [ 69]93

یعیبط ریغ  تاکرح  بابسا  نایب  رد  هلاقم  [ 70]93

لاصتا قرفت  نایب  رد  هلاقم  [ 71]94

تسلاصتا قرفت  بجوم  هک  هحرق  بابسا  نایب  رد  هلاقم  [ 72]94

جازملا ءوس  ضارما  تاجلاعم  نایب  رد  هلاقم  [ 73]95

تسا مادک  غارفتسا  باوص  تقو و  تیفیک و  هکنآ  نایب  رد  هلاقم  [ 74]95

« دصف لاهسا و  یق و  نایم  تکرش  نیناوق  نایب  رد  هلاقم  [ » 75]97
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لهسم ياود  زا  شیپ  مامح  لامعتسا  وا و  نیناوق  لاهسا و  نایب  رد  هلاقم  [ 76]99

لهسم يوراد  لمع  عطق  تقو  تمالع  نایب  رد  هلاقم  [ 77]101

« لهسم يوراد  لاهسا  عطق  ریبدت  نایب  رد  هلاقم  [ » 78]101

دشاب هدروخ  لهسم  يوراد  هک  یسک  ریبدت  نوناق  نایب  رد  هلاقم  [ 79]101

وا ررض  عفد  رد  ریبدت  هیودا و  لاوحا  نایب  رد  هلاقم  [ 80]102

دوشیم مدرم  ضراع  هک  یلاوحا  وا و  راضم  عفانم و  ئق و  ریبدت  نایب  رد  هلاقم  [ 81]102

وا نیناوق  تاعارم  هنقح و  عفانم  نایب  رد  هلاقم  [ 82]103

« نآب جاتحم  عضاوم  رد  ءاّبطا  عیمج  نیناوق و  ریبادت و  نایب  رد  هلاقم  [ » 83]104

وا نیناوق  تاعارم  دصف و  ریبدت  نایب  رد  هلاقم  [ 84]104

وا عفانم  هفورعم و  هدوصفم و  قورع  نایب  رد  هلاقم  [ 85]107

لافیق دصف  تیفیک  نایب  رد  هلاقم  [ 86]109

یّلک هجورب  وا  نیناوق  تماجح و  ریبدت  نایب  رد  هلاقم  [ 87]109

هیلک نیناوقب  تاغارفتسا  سبح  نایب  رد  هلاقم  [ 88]111

یّلک هجورب  هّدس  تاجلاعم  تیفیک  نوناق و  نایب  رد  هلاقم  [ 89]111

یّلک نوناقب  قش  طسب و  ماروا و  تاجلاعم  نایب  رد  هلاقم  [ 90]111

« یّلک هدعاق  نوناقب و  دشاب  وا  نتخاس  رود  دیدح و  تلآب  عطقب  جایتحا  ار  وا  دشاب و  هدش  دساف  هک  يوضع  ریبدت  نایب  رد  هلاقم  [ » 91]113

هیلک نیناوق  دعاوقب و  لاصتا  قرفت  تاجلاعم  نایب  رد  هلاقم  [ 92]114

نداهن غاد  نایب  رد  هلاقم  [ 93]116

ضرم عامتجا  رد  نوناق  نایب  رد  یلمع  یملع و  مسق  زا  هموتخم  هلاقم  [ 94]116

تستالاقم رب  لمتشم  باب  نیا  ناسنا و  ياضعاب  هصتخم  ضارما  رد  یناث  117باب 

عادص رد  لوا  هلاقم  [ 95]117

117هراشا

يومد عادص  118جالع 

دشاب يومد  راح  عادص  زا  عفان  هک  118هخلخل 
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تسارفص وا  هدام  هک  118یعادص 

يوارفص عادص  118جالع 

تسیوارفص راح  عادص  باحصا  عفان  هک  119يزیچ 

دشاب يوارفص  عادص  زا  عفان  هک  120لهسم 

دشاب ارفص  بذاج  لهسم و  هک  120یّبح 

دنک راح  عادص  نیکست  هک  121الط 

دشاب يداب  دراب  جازملا  ءوس  زا  هک  121یعادص 

ریبک نوخیطصا  ّبح  122تفص 

دشاب هدام  زا  یلاخ  جازملا  ءوس  هک  125عادص 

تسا دراب  جازملا  ءوس  زا  ثداح  هک  125عادص 

هقیقش نایب  رد  هلاقم  [ 96]126

126هراشا

نوقیحتسا ّبح  127تفص 

يوادوس هقیقش  127جالع 

نآ جالع  راود و  ضرم  نایب  رد  هلاقم  [ 97]128

128هراشا

يومد راود  129تامالع 

يومد راود  129جالع 

ردس نایب  رد  هلاقم  [ 98]130

ماسرس نایب  رد  هلاقم  [ 99]131

131هراشا

یمغلب 133ماسرس 

تسا ماسرس  زا  رگید  134عون 

ارشام 134ضرم 
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تابس نایب  رد  هلاقم  [ 100]134

رهس نایب  رد  هلاقم  [ 101]136

يرهس تابس  نایب  رد  هلاقم  [ 102]136

عرص نایب  رد  هلاقم  [ 103]137

137هراشا

هعبرا 139قایرت 

هینامث 141قایرت 

دشاب يوادوس  یمغلب و  عرص  باحصا  عفان  هک  141ینوجعم 

نایسن نایب  رد  هلاقم  [ 104]142

142هراشا

نابل 143نوجعم 

ایلوخیلام ضرم  نایب  رد  هلاقم  [ 105]144

144هراشا

تسا ضرم  نیرد  عفان  هک  146هنقح 

هتکس ضرم  نایب  رد  هلاقم  [ 106]149

جلاف ضرم  نایب  رد  هلاقم  [ 107]150

جّنشت ضرم  نایب  رد  هلاقم  [ 108]152

هوقل نایب  رد  هلاقم  [ 109]153

جالتخا نایب  رد  هلاقم  [ 110]154

ماکز ضرم  نایب  رد  هلاقم  [ 111]154

هشعر ضرم  نایب  رد  هلاقم  [ 112]155

رصب فعض  نایب  رد  هلاقم  [ 113]156

دمر نایب  رد  هلاقم  [ 114]157

[76] تسا مشچ  ضرم  زا  عون  هک  هفرط  نایب  رد  هلاقم  [ 115]158
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دنمانیم هنخان  یسرافب  ار  وا  هک  هرفظ  نایب  رد  هلاقم  [ 116]159

مشچ لبس  ضرم  نایب  رد  هلاقم  [ 117]160

مشچ برچ  نایب  رد  هلاقم  [ 118]161

تسا مشچ  همیظع  تفآ  زا  نیا  مشچ و  رد  بآ  لوزن  نایب  رد  هلاقم  [ 119]162

تسا مشچ  تلع  هک  رهج  نایب  رد  هلاقم  [ 120]163

اشع ضرم  نایب  رد  هلاقم  [ 121]163

مشچ رد  يدیفس  ثودح  نایب  رد  هلاقم  [ 122]164

دنمانیم هنوکساب  يوم  سانلا  ماوع  نایم  هک  بلقنم  رعش  نایب  رد  هلاقم  [ 123]164

تسا ناگژم  دارم  هک  رافشا  نتخیر  راشتنا و  نایب  رد  هلاقم  [ 124]165

تسا مشچ  ضارما  زا  هک  لوح  ضرم  نایب  رد  هلاقم  [ 125]165

رافشا ناگژم و  رد  ثداح  لمق  نایب  رد  هلاقم  [ 126]166

مشچ حورق  نایب  رد  هلاقم  [ 127]166

نیع رد  تقرح  ثودح  نایب  رد  هلاقم  [ 128]167

فعض یگریت و  زا  مشچ  تشادهاگن  ظفح و  نایب  رد  هلاقم  [ 129]167

شوگ ضارما  نایب  رد  هلاقم  [ 130]168

ممص تّلع  نایب  رد  هلاقم  [ 131]169

نینط يود و  تلع  نایب  رد  هلاقم  [ 132]170

تافآ زا  شوگ  ظفح  نایب  رد  هلاقم  [ 133]171

شوگ رد  تارشح  ماوه و  بآ و  لوخد  نایب  رد  هلاقم  [ 134]172

فنا ضارما  نایب  رد  هلاقم  [ 135]172

ینیب رد  دب  يوب  لوصح  ثودح و  نایب  رد  هلاقم  [ 136]173

ینیب رد  ثداح  ریساوب  نایب  رد  هلاقم  [ 137]173

دوش ینیب  رد  هک  اهشیر  حورق و  ثودح  نایب  رد  هلاقم  [ 138]173

تسا ینیب  ضارما  زا  هک  فاعر  نایب  رد  هلاقم  [ 139]174
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ناسل ضارما  نایب  رد  هلاقم  [ 140]175

تسا نهد  ضارما  زا  هک  عالق  تلع  نایب  رد  هلاقم  [ 141]176

قلح ضارما  نایب  رد  هلاقم  [ 142]177

رخب تلع  نایب  رد  هلاقم  [ 143]178

تسا هکلهم  هّراح  ضارما  هلمج  زا  هک  قانخ  تلع  نایب  رد  هلاقم  [ 144]179

قلحب كولز  راخ و  ناوختسا و  ندنامرد  نایب  رد  هلاقم  [ 145]181

نادند ضارما  نایب  رد  هلاقم  [ 146]182

ندش دوبک  ندش و  زبس  ندش و  هایس  لثم  گنر  بسحب  اهنادند  ریغت  رد  هلاقم  [ 147]183

نهد زا  باعل  نوخ و  نالیس  نایب  رد  هلاقم  [ 148]184

لاعس نایب  رد  هلاقم  [ 149]185

توص ریغت  هحب و  نایب  رد  هلاقم  [ 150]187

بلق ضارما  نایب  رد  هلاقم  [ 151]188

188هراشا

راح جازملا  189ءوس 

رگید 190یحرفم 

دراب جازملا  190ءوس 

سبای جازملا  191ءوس 

بطر جازملا  191ءوس 

تسکاله بجوم  هک  دوشیم  یلوتسم  نانچ  هاگ  تسا و  لد  هیدر  ضارما  زا  یضرم  هک  ناقفخ  نایب  رد  هلاقم  [ 152]191

هجنا نایب  رد  هلاقم  [ 153]193

یشغ نایب  رد  هلاقم  [ 154]194

هیّرلا تاذ  نایب  رد  هلاقم  [ 155]195

بنجلا تاذ  نایب  رد  هلاقم  [ 156]198

198هراشا
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یمغلب مرو  199هدام 

ردصلا 200تاذ 

هدعم ضارما  نایب  رد  هلاقم  [ 157]201

201هراشا

يوقم 202فوفس 

نآ جالع  بطر و  راح  جازملا  202ءوس 

هنادرانا 203فوفس 

203شراوگ

ردنک 204شراوگ 

هدعم درد  نایب  رد  هلاقم  [ 158]205

تسا هدعم  هیدر  للع  زا  یکی  هک  یبلک  توهش  نایب  رد  هلاقم  [ 159]207

نتشذگ هدعم  زا  رید  هدعم و  زا  ماعط  ندیراوگان  مضه و  يوس  نایب  رد  هلاقم  [ 160]209

209هراشا

دوع 210شراوگ 

تسا هدعم  هیدر  للع  زا  هک  قاوف  نایب  رد  هلاقم  [ 161]211

تسا هدعم  هیدر  ضارما  هلمج  زا  هک  اذغ  توهش  ناصقن  نالطب و  نایب  رد  هلاقم  [ 162]212

جنلوق ضرم  نایب  رد  هلاقم  [ 163]213

213هراشا

216سوالیا

بّرجم نارایرهش  218نوجعم 

الط 218نغور 

لهسم 218یلجرفس 

نایثغ عّوهت و  یق و  نایب  رد  هلاقم  [ 164]219

تسا ءالتما  هدعم و  هکلهم  للع  ضارما و  زا  هک  هضیه  نایب  رد  هلاقم  [ 165]223
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ءاعما ضارما  نایب  رد  هلاقم  [ 166]224

نآ ببس  لاهسا و  نایب  رد  هلاقم  [ 167]226

دبک فعض  نایب  رد  هلاقم  [ 168]228

ثداح ماروا  نایب  رد  هلاقم  [ 169]229

ناقری نایب  رد  هلاقم  [ 170]231

ءاقستسا هینقلا و  ءوس  نایب  رد  هلاقم  [ 171]234

للع نایب  رد  هلاقم  [ 172]239

لوب ریطقت  تلع  نایب  رد  هلاقم  [ 173]239

لوب رسع  سابتحا و  نایب  رد  هلاقم  [ 174]240

لوبلا لسلس  نایب  رد  هلاقم  [ 175]241

مّدلا لوب  نایب  رد  هلاقم  [ 176]242

هناثم هدرگ و  رد  گنس  گیر و  ثودح  نایب  رد  هلاقم  [ 177]242

هدرگ ماروا  نایب  رد  هلاقم  [ 178]245

هناثم ماروا  نایب  رد  هلاقم  [ 179]247

هناثم شیر  حورق و  نایب  رد  هلاقم  [ 180]248

هناثم برج  نایب  رد  هلاقم  [ 181]249

تسناوسن هب  صتخم  یضعب  تسا و  لاجرب  صتخم  یضعب  هک  یئاضعا  ضارما  رد  موس  249باب 

تسنادرمب صتخم  هک  نییثنا  لیلحا و  بیضق و  ضارما  نایب  رد  هلاقم  [ 182]249

هاب ناصقن  نایب  رد  هلاقم  [ 183]251

لازنا تعرس  نایب  رد  هلاقم  [ 184]253

[ هاب طارفا   ] هجلاعم نایب  رد  هلاقم  [ 185]254

هلیق قتف  نایب  رد  هلاقم  [ 186]255

ثمط ترثک  نایب  رد  هلاقم  [ 187]257

ثمط سابتحا  نایب  رد  هلاقم  [ 188]259
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رقع نایب  رد  هلاقم  [ 189]260

تدالو رسع  نایب  رد  هلاقم  [ 190]262

محر رد  هدرم  دنزرف  همیشم و  سابتحا  نایب  رد  هلاقم  [ 191]263

محر قانتخا  نایب  رد  هلاقم  [ 192]263

« نآ جالع  بابسا و  محر و  ماروا  نایب  رد  هلاقم  [ » 193]265

دعقم ضارما  رد  هلاقم  [ 194]266

ریصاون نایب  رد  هلاقم  [ 195]268

قاقش دعقم و  ماروا  نایب  رد  هلاقم  [ 196]269

دعقم رّتن  نورب و  نایب  رد  هلاقم  [ 197]269

هسرفا حایر  هبدح و  نایب  رد  هلاقم  [ 198]270

یلاود ضرم  نایب  رد  هلاقم  [ 199]272

لیفلا ءاد  ضرم  نایب  رد  هلاقم  [ 200]272

دنمانیم افیق  گر  ار  نآ  سانلا  ماوع  هک  اسّنلا  قرع  نایب  رد  هلاقم  [ 201]273

سرقن لصافملا و  عجو  نایب  رد  هلاقم  [ 202]275

لصافم دّقعت  نایب  رد  هلاقم  [ 203]279

هّماع ضارما  رد  عبار  280باب 

280هراشا

یّمح نایب  رد  هلاقم  [ 204]280

ینفع یمح  نایب  رد  هلاقم  [ 205]280

موی یمح  نایب  رد  هلاقم  [ 206]281

سخونوس یّمح  نایب  رد  هلاقم  [ 207]282

ینفع يومد  یمح  نایب  رد  هلاقم  [ 208]282

282هراشا

[81] نوخ تنوفع  283ببس 
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يوارفص یمح  نایب  رد  هلاقم  [ 209]284

یمغلب یمح  نایب  رد  هلاقم  [ 210]287

يوادوس پت  نایب  رد  هلاقم  [ 211]288

عبس سدس و  یمح  نایب  رد  هلاقم  [ 212]290

یقد یمح  نایب  رد  هلاقم  [ 213]290

هبکرم تایمح  نایب  رد  هلاقم  [ 214]292

اهنیا رذح  ابو و  ماذج و  روثب و  ماروا و  نایب  رد  هلاقم  [ 215]292

یمغلب ماروا  نایب  رد  هلاقم  [ 216]294

يوادوس مرو  نایب  رد  هلاقم  [ 217]294

جارخ هلیبد و  نایب  رد  هلاقم  [ 218]295

لیمامد نایب  رد  هلاقم  [ 219]295

روثب نایب  رد  هلاقم  [ 220]295

يارش نایب  رد  هلاقم  [ 221]296

هلمن نایب  رد  هلاقم  [ 222]296

یسراف ران  هرمج و  نایب  رد  هلاقم  [ 223]296

تاطافن نایب  رد  هلاقم  [ 224]297

يردج هبصح و  نایب  رد  هلاقم  [ 225]297

برج هّکح و  نایب  رد  هلاقم  [ 226]298

ماذج نایب  رد  هلاقم  [ 227]299

ابو نایب  رد  هلاقم  [ 228]300

تیفیک نایب  رد  هلاقم  [ 229]300

ججس جاجش و  همدص و  هطقس و  هبرض و  علخ و  یثو و  رسک و  نایب  رد  هلاقم  [ 230]301

بلعثلا ءاد  ۀیحلا و  ءاد  نایب  رد  هلاقم  [ 231]302

رعش فیصقت  ققشت و  نایب  رد  هلاقم  [ 232]302
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بیش نایب  رد  هلاقم  [ 233]302

علص نایب  رد  هلاقم  [ 234]303

فلک نایب  رد  هلاقم  [ 235]303

قهب نایب  رد  هلاقم  [ 236]303

نانص نایب  رد  هلاقم  [ 237]304

لمق ثودح  نایب  رد  هلاقم  [ 238]304

ابوق نایب  رد  هلاقم  [ 239]305

لازه نایب  رد  هلاقم  [ 240]305

نمس نایب  رد  هلاقم  [ 241]305

. دنزیرگیم ناشیزا  تارشح  هک  یناویح  مس و  وذ  تاناویح  یضعب  ندنار  هبکرم و  هدرفم و  هیودا  یضعب  نایب  رد  305لصف 

فلالا 305فرح 

ءابلا 306فرح 

ءاتلا 306فرح 

میجلا 306فرح 

ءاحلا 306فرح 

ءاخلا 307فرح 

لادلا 307فرح 

تارشح هک  یتاناویح  نایب  رد  هلاقم  [ 242]308

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  311هرابرد 
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یناخ هفحت 

باتک تاصخشم 

هللادبعدمحم نبدمحم  هسانشرس : 
. دمحا لیفطریم  ححصم  دومحمنبهللادیبعنبهللادبعدمحمنبدمحم ؛ فلوم  یناخ /  هفحت  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1383 لمکم ، یمالسا و  بط  یکشزپ ، خیرات  تاعلاطم  هسسوم  نارهت : رشن :  تاصخشم 
30 ص. 635 ص.21 ×  يرهاظ :  تاصخشم 

نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  یتنس --  یکشزپ  عوضوم : 
اهلمعلاروتسد اههخسن و  یتنس --  یکشزپ  عوضوم : 

نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  یناریا --  یکشزپ  عوضوم : 
ححصم لیفطریم ، دمحا ، هدوزفا :  هسانش 

لمکم یمالسا و  بط   � یکشزپ خیرات  تاعلاطم  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 
R128/3/م36ت3 1383 هرگنک :  يدنب  هدر 

610 ییوید :  يدنب  هدر 
2338571 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

یناخ هفحت  نیماضم  تسرهف 

هحفص ناونع / هرامش /
1 همدقم / / 1
1 دمح / / 2

3 یلمع / یملع و  مسق  نایب  رد  لوا  باب  / 3
3 ناکرا / نایب  رد  هلاقم  / 4
4 هجزما / نایب  رد  هلاقم  / 5

6 هلاقم / / 6
10 طالخا / نایب  رد  هلاقم  / 7
16 بابسا / نایب  رد  هلاقم  / 8

18 ناسنا / نانسا  نایب  رد  هلاقم  / 9
19 اضعا / نایب  رد  هلاقم  / 10

19 ناوختسا / / 11
20 فورضغ / / 12

20 باصعا / / 13
21 لضع / / 14

2 ص : تسرهف ، یناخ ، هفحت 
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هحفص ناونع / هرامش /
21 راتوا / / 15
22 طابر / / 16

22 نایرش / / 17
22 قرع / / 18
22 اشغ / / 19
23 محل / / 20

23 هسیئر / ياضعا  نایب  رد  هلاقم  / 21
25 اضعا / تسایر  نایب  رد  هلاقم  / 22

26 هلاقم / / 23
26 ینابصع / ياضعا  نایب  رد  هلاقم  / 24

27 يوق / ساسحا  نایب  رد  هلاقم  / 25
30 ضرم / تفرعم  نایب  رد  هلاقم  / 26

41 تابورشم / ریبدت  نایب  رد  هلاقم  / 27
33 يرادیب / باوخ و  ریبدت  نایب  رد  هلاقم  / 28

43 ایعا / تخانش  صیخشت و  نایب  رد  هلاقم  / 29
46 تسفورعم / ّربعم  هزایماخب  هک  یطمت  نایب  رد  هلاقم  / 30

38 خیاشم / ریبدت  نایب  رد  هلاقم  / 31
50 ینادبا / ریبدت  نایب  رد  هلاقم  / 32
52 هعبرا / لوصف  نایب  رد  هلاقم  / 33

3 ص : تسرهف ، یناخ ، هفحت 
هحفص ناونع / هرامش /

53 تسضارماب / رذنم  هک  یضارما  نایب  رد  هلاقم  / 34
55 یلک / هجو  رب  نارفاسم  ریبدت  نایب  رد  هلاقم  / 35

61 یلک / هجو  رب  جالع  نیناوق  نایب  رد  هلاقم  / 36
72 هیکرش / ضارما  هصتخم و  ضارما  نایم  قرف  نایب  رد  هلاقم  / 37

73 هجزما / تامالع  نایب  رد  هلاقم  / 38
81 التما / تامالع  نایب  رد  هلاقم  / 39

82 هعبرا / طالخا  زا  طلخ  ره  بسحب  التما  نایب  رد  هلاقم  / 40
84 هدس / تامالع  نایب  رد  هلاقم  / 41
84 حیر / تامالع  نایب  رد  هلاقم  / 42

85 ماروا / تامالع  نایب  رد  هلاقم  / 43
86 لامجا / یلک و  هجو  رب  لاصتا  قرفت  تامالع  نایب  رد  هلاقم  / 44
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87 ضبن / تفرعم  نایب  رد  هلاقم  / 45
93 هروراق / لوب و  تامالع  لئالد و  نایب  رد  هلاقم  / 46

101 زارب / تامالع  لئالد و  نایب  رد  هلاقم  / 47
104 تسنیا / همدقم  نآ  تسا و  همدقم  بیترتب  جاتحم  وا  تفرعم  تحص و  ظفح  ریبدت  نایب  رد  هلاقم  / 48

105 تضایر / نایب  رد  هلاقم  / 49
108 دراد / داوم  لیلحت  رایسب  دئاوف  تسا و  هدیمح  تاضایر  هلمج  زا  هک  کلد  نایب  رد  هلاقم  / 50

4 ص : تسرهف ، یناخ ، هفحت 
هحفص ناونع / هرامش /

109 نآ / تاقوا  تیفیک  مامحتسا و  نایب  رد  هلاقم  / 50
111 نآ / تقو  راضم و  عفانم و  درس و  بآ  هب  لاستغا  نایب  رد  هلاقم  / 51

111 بجاو / لوکأم  نایب  رد  هلاقم  / 52
112 عجو / بابسا  نایب  رد  هلاقم  / 53

113 عاجوا / نایب  رد  هلاقم  / 54
115 التما / همخت و  بابسا  نایب  رد  هلاقم  / 55

116 وا / ببس  فعض و  بابسا  نایب  رد  هلاقم  / 56
116 ضارعا / نایب  رد  هلاقم  / 57

117 هدرفم / ضارما  نایب  رد  هلاقم  / 58
120 داوم / بسحب  ماروا  میسقت  نایب  رد  هلاقم  / 59

122 وا / تیببس  نایب  هتس و  بابسا  نایب  رد  هلاقم  / 60
124 هعبرا / لوصف  تایضتقم  هیوها و  تایفیک  نایب  رد  هلاقم  / 61

125 نادلب / فالتخاب  اوه  فالتخا  نایب  رد  هلاقم  / 62
127 توکس / تکرح و  نایب  رد  هلاقم  / 63

128 هظقی / مون و  نایب  رد  هلاقم  / 64
129 یناسفن / ضراوع  نایب  رد  هلاقم  / 65

129 بورشم / لوکام و  نایب  رد  هلاقم  / 66
131 لاعفنا / لعف و  نایب  رد  هلاقم  / 67

132 لصف / / 68
5 ص : تسرهف ، یناخ ، هفحت 

هحفص ناونع / هرامش /
132 اذغ / نایب  رد  هلاقم  / 69

133 ندب / رد  اهبآ  نایب  رد  هلاقم  / 70
136 غارفتسا / سابتحا و  بابسا  نایب  رد  هلاقم  / 71

137 مامحتسا / تابجوم  نایب  رد  هلاقم  / 72
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141 نآ / رد  سولج  تسباتفآ و  رد  ندیدرگ  ثکم و  زا  ترابع  نآ  هک  یّحضت  نایب  رد  هلاقم  / 73
142 ناهدا / اهبآب و  ضارما  یضعب  رد  اضعا  یضعب  ندب و  قیرعت  گیر و  رد  نافدنا  عفانم  نایب  رد  هلاقم  / 74

142 تبوطر / تسوبی و  تدورب و  تنوخس و  بابسا  نایب  رد  هلاقم  / 75
143 تسا / لکش  داسف  نیزا  یکی  هک  بیکرت  ضارما  بابسا  نایب  رد  هلاقم  / 76

144 يراجم / عاستا  نایب  رد  هلاقم  / 78
144 تنوشخ / بابسا  نایب  رد  هلاقم  / 79

145 تستنوشخ / دض  هک  تسالم  نایب  رد  هلاقم  / 80
145 علخ / بابسا  نایب  رد  هلاقم  / 81

145 بابسا / نایب  رد  هلاقم  / 82
145 يوضع / تدعابم  عنمب  ترواجم  ءوس  نایب  رد  هلاقم  / 83

146 یعیبط / ریغ  تاکرح  بابسا  نایب  رد  هلاقم  / 84
147 لاصتا / قرفت  نایب  رد  هلاقم  / 85

147 تسلاصتا / قرفت  بجوم  هک  هحرق  بابسا  نایب  رد  هلاقم  / 86
149 جازملا / ءوس  ضارما  تاجلاعم  نایب  رد  هلاقم  / 87

6 ص : تسرهف ، یناخ ، هفحت 
هحفص ناونع / هرامش /

150 تسا / مادک  غارفتسا  باوص  تقو و  تیفیک و  هکنآ  نایب  رد  هلاقم   88
154 دصف / لاهسا و  یق و  نایم  تکرش  نیناوق  نایب  رد  هلاقم  / 89

159 لهسم / ياود  زا  شیپ  مامح  لامعتسا  وا و  نیناوق  لاهسا و  نایب  رد  هلاقم  / 90
163 لهسم / يوراد  لمع  عطق  تقو  تمالع  نایب  رد  هلاقم  / 91

163 لهسم / يوراد  لاهسا  عطق  ریبدت  نایب  رد  هلاقم  / 92
164 دشاب / هدروخ  لهسم  يوراد  هک  یسک  ریبدت  نوناق  نایب  رد  هلاقم  / 93

165 وا / ررض  عفد  رد  ریبدت  هیودا و  لاوحا  نایب  رد  هلاقم  / 94
167 دوشیم / مدرم  ضراع  هک  یلاوحا  وا و  راضم  عفانم و  ئق و  ریبدت  نایب  رد  هلاقم  / 95

169 وا / نیناوق  تاعارم  هنقح و  عفانم  نایب  رد  هلاقم  / 96
170 نآب / جاتحم  عضاوم  رد  ءابطا  عیمج  نیناوق و  ریبادت و  نایب  رد  هلاقم  / 97

171 وا / نیناوق  تاعارم  دصف و  ریبدت  نایب  رد  هلاقم  / 98
178 وا / عفانم  هفورعم و  هدوصفم و  قورع  نایب  رد  هلاقم  / 99

181 لافیق / دصف  نایب  رد  هلاقم  / 100
183 یّلک / هجو  رب  وا  نیناوق  تماجح و  ریبدت  نایب  رد  هلاقم  / 101

186 هیلک / نیناوقب  تاغارفتسا  سبح  نایب  رد  هلاقم  / 102
187 یّلک / هجو  رب  هّدس  تاجلاعم  تیفیک  نوناق و  نایب  رد  هلاقم  / 103

188 یّلک / نوناقب  قش  طسب و  ماروا و  تاجلاعم  نایب  رد  هلاقم  / 104
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/ یّلک هدعاق  نوناقب و  دشاب  وا  نتخاس  رود  دـیدح و  تلآب  عطقب  جایتحا  ار  وا  دـشاب و  هدـش  دـساف  هک  يوضع  ریبدـت  نایب  رد  هلاقم  / 105
192

7 ص : تسرهف ، یناخ ، هفحت 
هحفص ناونع / هرامش /

193 هیلک / نیناوق  دعاوقب و  لاصتا  قرفت  تاجلاعم  نایب  رد  هلاقم  / 106
198 نداهن / غاد  نایب  رد  هلاقم  / 107

199 ضرم / عامتجا  رد  نوناق  نایب  رد  یلمع  یملع و  مسق  زا  هموتخم  هلاقم  / 108
201 عادص / رد  لوا  هلاقم  تستالاقم 109 / رب  لمتشم  باب  نیا  ناسنا و  ياضعاب  هصتخم  ضارما  رد  مود  باب 

202 يومد / عادص  جالع  / 110
203 دشاب / يومد  راح  عادص  زا  عفان  هک  هخلخل  / 111

203 تسارفص / وا  هدام  هک  يادص  / 112
207 يوارفص / عادص  جالع  / 113

207 تسیوارفص / راح  عادص  باحصا  عفان  هک  يزیچ  / 114
208 دشاب / يوارفص  عادص  زا  عفان  هک  لهسم  / 115

208 دشاب / ارفص  بذاج  لهسم و  هک  یّبح  / 116
210 دنک / راح  عادص  نیکست  هک  الط  / 117

210 دشاب / يداب  دراب  جازملا  ءوس  زا  هک  یعادص  / 118
213 ریبک / نوقیحطصا  ّبح  تفص  / 119

219 دشاب / هدام  زا  یلاخ  جازملا  ءوس  هک  عادص  / 120
220 تسا / دراب  جازملا  ءوس  زا  ثداح  هک  عادص  / 121

8 ص : تسرهف ، یناخ ، هفحت 
هحفص ناونع / هرامش /

222 هقیقش / نایب  رد  هلاقم  / 122
224 نوقیحتسا / بح  تفص  / 123
224 يوادوس / هقیقش  جالع  / 124

225 نآ / جالع  راود و  ضرم  نایب  رد  هلاقم  / 125
228 يومد / راود  تامالع  / 126

228 يومد / راود  جالع  / 127
231 ردس / نایب  رد  هلاقم  / 128

233 ماسرس / نایب  رد  هلاقم  / 129
238 یمغلب / ماسرس  / 130

239 تسا / ماسرس  زا  رگید  عون  / 131
239 ارشام / ضرم  / 132
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240 تابس / نایب  رد  هلاقم  / 133
243 رهس / نایب  رد  هلاقم  / 134

245 يرهس / تابس  نایب  رد  هلاقم  / 135
247 عرص / نایب  رد  هلاقم  / 136

250 هعبرا / قایرت  / 137
256 هینامث / قایرت  / 138

256 دشاب / يوادوس  یمغلب و  عرص  باحصا  عفان  هک  ینوجعم  / 139
257 نایسن / نایب  رد  هلاقم  / 140

9 ص : تسرهف ، یناخ ، هفحت 
هحفص ناونع / هرامش /

260 نابل / نوجعم  / 141
261 ایلوخیلام / ضرم  نایب  رد  هلاقم  / 142

267 تسا / ضرم  نیرد  عفان  هک  هنقح  / 143
273 هتکس / ضرم  نایب  رد  هلاقم  / 144
277 جلاف / ضرم  نایب  رد  هلاقم  / 145

281 جنشت / ضرم  نایب  رد  هلاقم  / 146
283 هوقل / نایب  رد  هلاقم  / 147

285 جالتخا / نایب  رد  هلاقم  / 148
285 ماکز / ضرم  نایب  رد  هلاقم  / 149
287 هشعر / ضرم  نایب  رد  هلاقم  / 150
290 رصب / فعض  نایب  رد  هلاقم  / 151

291 دمر / نایب  رد  هلاقم  / 152
294 تسا / مشچ  ضرم  زا  یعون  هک  هفرط  نایب  رد  هلاقم  / 153

296 دنمانیم / هنخان  یسرافب  ار  وا  هک  هرفظ  نایب  رد  هلاقم  / 154
298 مشچ / لبس  ضرم  نایب  رد  هلاقم  / 155

301 مشچ / برج  نایب  رد  هلاقم  / 156
302 تسا / مشچ  همیظع  تفآ  زا  نیا  مشچ و  رد  بآ  لوزن  نایب  رد  هلاقم  / 157

305 تسا / مشچ  تلع  هک  رهج  نایب  رد  هلاقم  / 158
306 اشع / ضرم  نایب  رد  هلاقم  / 159

10 ص : تسرهف ، یناخ ، هفحت 
هحفص ناونع / هرامش /

307 مشچ / رد  يدیفس  ثودح  نایب  رد  هلاقم  / 160
308 دنمانیم / هنوکساب  يوم  سانلا  ماوع  نایم  هک  بلقنم  رعش  نایب  رد  هلاقم  / 161
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309 تسناگژم / دارم  هک  رافشا  نتخیر  راشتنا و  نایب  رد  هلاقم  / 162
310 تسا / مشچ  ضارما  زا  هک  لوح  ضرم  نایب  رد  هلاقم  / 163

312 رافشا / ناگژم و  رد  ثداح  لمق  نایب  رد  هلاقم  / 164
313 مشچ / حورق  نایب  رد  هلاقم  / 165

314 نیع / رد  تقرح  ثودح  نایب  رد  هلاقم  / 166
315 فعض / یگریت و  زا  مشچ  تشادهاگن  ظفح و  نایب  رد  هلاقم  / 167

316 شوگ / ضارما  نایب  رد  هلاقم  / 168
320 ممص / تلع  نایب  رد  هلاقم  / 169

322 نینط / يور و  نایب  رد  هلاقم  / 170
324 تافآ / زا  شوگ  ظفح  نایب  رد  هلاقم  / 171

325 شوگ / رد  تارشح  ماوه و  بآ و  لوخد  نایب  رد  هلاقم  / 172
326 فنا / ضارما  نایب  رد  هلاقم  / 173

327 ینیب / رد  دب  يوب  لوصح  ثودح و  نایب  رد  هلاقم  / 174
328 ینیب / رد  ثداح  ریساوب  نایب  رد  هلاقم  / 175

329 دوش / ینیب  رد  هک  اهشیر  حورق و  ثودح  نایب  رد  هلاقم  / 176
330 تسا / ینیب  ضارما  زا  هک  فاعر  نایب  رد  هلاقم  / 177

333 ناسل / ضارما  نایب  رد  هلاقم  / 178
11 ص : تسرهف ، یناخ ، هفحت 

هحفص ناونع / هرامش /
335 تسا / نهد  ضارما  زا  هک  عالق  تلع  نایب  رد  هلاقم  / 179

338 قلح / ضارما  نایب  رد  هلاقم  / 180
339 رخب / تلع  نایب  رد  هلاقم  / 181

341 تسا / هکلهم  هراح  ضارما  هلمج  زا  هک  قانخ  تلع  نایب  رد  هلاقم  / 182
346 قلحب / كولز  راخ و  ناوختسا و  ندنامرد  نایب  رد  هلاقم  / 183

348 نادند / ضارما  نایب  رد  هلاقم  / 184
351 ندش / دوبک  ندش و  زبس  ندش و  هایس  لثم  گنر  بسحب  اهنادند  ریغت  رد  هلاقم  / 185

355 نهد / زا  باعل  نوخ و  نالیس  نایب  رد  هلاقم  / 186
356 لاعس / نایب  رد  هلاقم  / 187

360 توص / ریغت  هحب و  نایب  رد  هلاقم  / 188
363 بلق / ضارما  نایب  رد  هلاقم  / 189

364 راح / جازملا  ءوس  / 190
366 رگید / یحرفم  / 191

366 دراب / جازملا  ءوس  / 192
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368 سبای / جازملا  ءوس  / 193
369 بطر / جازملا  ءوس  / 194

370 تسکاله / بجوم  هک  دوشیم  یلوتسم  نانچ  هاگ  تسا و  لد  هیدر  ضارما  زا  یضرم  هک  ناقفخ  نایب  رد  هلاقم  / 195
374 هجنا / نایب  رد  هلاقم  / 196
12 ص : تسرهف ، یناخ ، هفحت 

هحفص ناونع / هرامش /
375 یشغ / نایب  رد  هلاقم  / 197

379 هیرلاتاذ / نایب  رد  هلاقم  / 198
385 بنجلا / تاذ  نایب  رد  هلاقم  / 199

388 یمغلب / مرو  هدام  / 200
390 ردصلا / تاذ  / 201

391 هدعم / ضارما  نایب  رد  هلاقم  / 202
393 يوقم / فوفس  / 203

393 نآ / جالع  بطر و  راح  جازملا  ءوس  / 204
396 هنادرانا / فوفس  / 205

396 شراوگ / / 206
397 ردنک / شراوگ  / 207

400 هدعم / درد  نایب  رد  هلاقم  / 208
404 تسا / هدعم  هیدر  للع  زا  یکی  هک  یبلک  توهش  نایب  رد  هلاقم  / 209

409 نتشذگ / هدعم  زا  رید  هدعم و  زا  ماعط  ندیراوگان  مضه و  ءوس  نایب  رد  هلاقم  / 210
411 دوع / شراوگ  / 211

413 تسا / هدعم  هیدر  للع  زا  هک  قاوف  نایب  رد  هلاقم  / 212
415 تسا / هدعم  هیدر  ضارما  هلمج  زا  هک  اذغ  توهش  ناصقن  نالطب و  نایب  رد  هلاقم  / 213

419 جنلوق / ضرم  نایب  رد  هلاقم  / 214
426 سوالیا / / 215

13 ص : تسرهف ، یناخ ، هفحت 
هحفص ناونع / هرامش /

429 برجم / نارایرهش  نوجعم  / 216
429 الط / نغور  / 217

430 لهسم / یلجرفس  / 218
431 نایثغ / عوهت و  یق و  نایب  رد  هلاقم  / 219

440 تسا / ءالتما  هدعم و  هکلهم  للع  ضارما و  زا  هک  هضیه  نایب  رد  هلاقم  / 220
443 ءاعما / ضارما  نایب  رد  هلاقم  / 221
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448 نآ / ببس  لاهسا و  نایب  رد  هلاقم  / 222
452 دبک / فعض  نایب  رد  هلاقم  / 223

454 ثداح / ماروا  نایب  رد  هلاقم  / 224
460 ناقری / نایب  رد  هلاقم  / 225

467 ءاقستسا / هینقلا و  ءوس  نایب  رد  هلاقم  / 226
477 للع / نایب  رد  هلاقم  / 227

479 لوب / ریطقت  تلع  نایب  رد  هلاقم  / 228
480 لوب / رسع  سابتحا و  نایب  رد  هلاقم  / 229

482 لوبلا / لسلس  نایب  رد  هلاقم  / 230
483 مدلا / لوب  نایب  رد  هلاقم  / 231

485 هناثم / هدرگ و  رد  گنس  گیر و  ثودح  نایب  رد  هلاقم  / 232
492 هدرگ / ماروا  نایب  رد  هلاقم  / 233
496 هناثم / ماروا  نایب  رد  هلاقم  / 234

14 ص : تسرهف ، یناخ ، هفحت 
هحفص ناونع / هرامش /

498 هناثم / شیر  حورق و  نایب  رد  هلاقم  / 235
500 هناثم / برج  نایب  رد  هلاقم  / 236

تسناوسن 501 هب  صتخم  یضعب  تسا و  لاجرب  صتخم  یضعب  هک  یئاضعا  ضارما  رد  موس  باب 
505 هاب / ناصقن  نایب  رد  هلاقم  / 237

511 لازنا / تعرس  نایب  رد  هلاقم  / 238
513 هجلاعم / نایب  رد  هلاقم  / 239

516 هلیق / قتف  نایب  رد  هلاقم  / 240
519 ثمط / ترثک  نایب  رد  هلاقم  / 241

524 ثمط / سابتحا  نایب  رد  هلاقم  / 242
526 رقع / نایب  رد  هلاقم  / 243

530 تدالو / رسع  نایب  رد  هلاقم  / 244
532 محر / رد  هدرم  دنزرف  همیشم و  سابتحا  نایب  رد  هلاقم  / 245

533 محر / قانتخا  نایب  رد  هلاقم  / 246
538 نآ / جالع  بابسا و  محر و  ماروا  نایب  رد  هلاقم  / 247

541 دعقم / ضارما  نایب  رد  هلاقم  / 248
544 ریصاون / نایب  رد  هلاقم  / 249

546 قاقش / دعقم و  ماروا  نایب  رد  هلاقم  / 250
15 ص : تسرهف ، یناخ ، هفحت 
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هحفص ناونع / هرامش /
548 دعقم / ّرتن  نورب و  نایب  رد  هلاقم  / 251

548 هسرفا / حایر  هبدح و  نایب  رد  هلاقم  / 252
553 یلاود / ضرم  نایب  رد  هلاقم  / 253

554 لیفلا / ءاد  ضرم  نایب  رد  هلاقم  / 254
556 دنمانیم / افیق  گر  ار  نآ  سانلا  ماوع  هک  اسنلا  قرع  نایب  رد  هلاقم  / 255

560 سرقن / لصافملا و  عجو  نایب  رد  هلاقم  / 256
570 لصافم / دقعت  نایب  رد  هلاقم  / 257
571 هماع / ضارما  رد  عبار  باب  / 258

572 یّمح / نایب  رد  هلاقم  / 259
573 ینفع / یّمح  نایب  رد  هلاقم  / 260

575 موی / یّمح  نایب  رد  هلاقم  / 261
577 سخونوس / یّمح  نایب  رد  هلاقم  / 262

577 ینفع / يومد  یّمح  نایب  رد  هلاقم  / 263
578 نوخ / تنوفع  ببس  / 264

580 يوارفص / یّمح  نایب  رد  هلاقم  / 265
588 یمغلب / یّمح  نایب  رد  هلاقم  / 266
591 يوادوس / پت  نایب  رد  هلاقم  / 267

595 عبس / سدس و  یمح  نایب  رد  هلاقم  / 268
596 یقد / یمح  نایب  رد  هلاقم  / 269

16 ص : تسرهف ، یناخ ، هفحت 
هحفص ناونع / هرامش /

599 هبکرم / تایمح  نایب  رد  هلاقم  / 270
600 اهنیزا / رذح  ابو و  ماذج و  روثب و  ماروا و  نایب  رد  هلاقم  / 271

604 یمغلب / ماروا  نایب  رد  هلاقم  / 272
604 يوادوس / مرو  نایب  رد  هلاقم  / 273
605 جارخ / هلیبد و  نایب  رد  هلاقم  / 274

606 لیمامد / نایب  رد  هلاقم  / 275
607 روثب / نایب  رد  هلاقم  / 276

607 يارش / نایب  رد  هلاقم  / 277
608 هلمن / نایب  رد  هلاقم  / 278

609 یسراف / ران  هرمج و  نایب  رد  هلاقم  / 279
610 تاطافن / نایب  رد  هلاقم  / 280
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610 يردج / هبصح و  نایب  رد  هلاقم  / 281
613 برج / هکح و  نایب  رد  هلاقم  / 282

614 ماذج / نایب  رد  هلاقم  / 283
617 ابو / نایب  رد  هلاقم  / 284

618 تیفیک / نایب  رد  هلاقم  / 285
619 جحس / جاجس و  همدص و  هطقس و  هبرض و  علخ و  یثو و  رسک و  نایب  رد  هلاقم  / 286

621 بلعثلاءاد / هیحلاءاد و  نایب  رد  هلاقم  / 287
622 رعش / فیصقت  ققشت و  نایب  رد  هلاقم  / 288

17 ص : تسرهف ، یناخ ، هفحت 
هحفص ناونع / هرامش /

623 بیش / نایب  رد  هلاقم  / 289
624 علص / نایب  رد  هلاقم  / 290

624 فلک / نایب  رد  هلاقم  / 291
625 قهب / نایب  رد  هلاقم  / 292

626 نانص / نایب  رد  هلاقم  / 293
627 لمق / ثودح  نایب  رد  هلاقم  / 294

627 ابوق / نایب  رد  هلاقم  / 295
628 لازه / نایب  رد  هلاقم  / 296
628 نمس / نایب  رد  هلاقم  / 297

دنزیرگیم 629 ناشیزا  تارشح  هک  یناویح  مس و  وذ  تاناویح  یضعب  ندنار  هبکرم و  هدرفم و  هیودا  یضعب  نایب  رد  لصف 
629 فلالا / فرح  / 298

630 ءابلا / فرح  / 299
630 ءاتلا / فرح  / 300

630 میجلا / فرح  / 301
631 ءاحلا / فرح  / 302
632 ءاخلا / فرح  / 303
632 لادلا / فرح  / 304

634 دنزیرگیم / ناشیزا  تارشح  هک  یتاناویح  نایب  رد  هلاقم  / 305
1 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

[ همدقم ]

میحّرلا نمحرلا  هّللا  مسب 
یناخ هفحت 
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مالآ یفـشی  دمحم  هیبن  هبیبح و  یلع  مالـسلا  ةولـصلا و  میمر و  یه  ماظعلا و  یحی  وه  میوقت و  نسحا  یف  ناسنالا  قلخ  يذـلا  هّلل  دـمحلا 
ریقح داوس  نیا  مقار  درادیم  ضرع  دعب  اما  هتلادعلا  لیبس  قحلا و  قیرط  یلا  نیئداهلا  هباحصا  هلآ و  یلع  هتلاهجلا و  ماقـسالا  هتلالـضلا و 

یضعب نایرط  ترثک  هطساوب  بابش  [ 1] ناوا رد  نوچ  هک  مهاوثم  هّللا  رون  دومحم  نب  هّللا  دیبع  نب  هّللا  دبع  دمحم  نب  دمحم  هعاضبلا  لیلق 
هکنآ ات  دیامن  یضرع  تجلاعم  تمزالم و  رد  یعس  عسو  ردقب  دنادب و  يزیچ  تبابط  تعانص  زا  هک  دوب  ّتین  رد  ار  فیعـض  نیا  ضارما 
تدم دومن ، تافاخملا  تافآلا و  نع  نیملسملا  دالب  ریاس  هّللا  اهناص  زاریش  هرخاف  هدلب  هب  هجوت  لیصحت  تین  هب  هتأمعـست  نینثا و  هنـس  رد 

زا نا  دعتـسم  لاجرلا  طحق  دوب و  ءاملع  لضافا و  عامتجاب  یلجم  نّیزم و  هروکذـم  هرخاـف  هطخ  زور  نآ  و  درک . فقوت  نآ  رد  لاـس  یس 
رعش هک : نومضم  نیا  قادصم  قحلا  هتشگ ، فانکا  فارطا و 

شلامک  بحاص  مدرم  زا  يوجبیسدق  حور  ضیف  یئآ و  زاریشب 
2 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

یناودلا یقیدصلا  دمحم  نیدـلا  تلملا و  لالج  انالوم  یمالع  یمودـخم  يولوم  تمدـخ  تمزالم  رد  تاقوا  رثکا  تدـم  نیرد  هتـشگ و 
: رعش هعجرم - قدصلا  دعقم  لعج  هعجضم و  هّللا  بیط 
نارقا زا  هدرب  هک  نادیم  هننادیم ز  زا  تقبس  يوگ  نآ  هدرب 

شبدا  زا  رخافم  نادیفتسمشبلط  زا  يدابم  نادعتسم 
نآ دوب و  ابطا  قاذح  نکسم  هروکذم  هدلب  نوچ  درکیم و  هعلاطم  شتمدخ  هیاس  رد  تمکح  لئاسر  مالک و  ملع  ثیدح و  زا  و  دوبیم ،

دوب و نیعتم  ضرم  هجلاعم  نف و  نیا  بتک  سردـب  هدـقرم  هّللا  رون  دومحم  نیدـلا  ۀـلملا و  دامع  انالوم  ءابطالا  سیئر  یماـن  مودـخم  زور 
نف نیا  هلوادـتم  بتک  هعلاطم  شتمدـخ  رد  مامت  لاس  ود  تدـم  تشگ و  هزات  هیونم  هیعاد  تشاد  ماوع  صاوخ و  تبـسن  هب  ماـمت  تقفش 

حیرـشت يرجنـس و  دـمحم  رهاط  جالعلا  ۀـجحم  حاضیا  سیفن و  انالوم  زجوم  حرـش  زا  یفرط  نوناق و  تایلک  زا  یفرط  ماـمت و  لـثم ...... 
. دش هدرک  سونیلاج 

هک نف  نیرد  یـسراف  هخـسن  هک  دوب  رطاخ  رد  تشگ  طوبـضم  طوبرم و  شتمدـخ  تقفـش  تمه و  نمی  هب  یبط  نیناوق  دـعاوق و  نوچ  و 
نـآلا دوـب  یخارت  رد  تمیزع  تین و  نیا  و  دـسیونب . دـشاب  نآ  تاـجلاعم  تاـمالع و  بابـسا و  ضارما و  یلمع و  یملع و  نـیفرط  عماـج 
یناقاخ هرجش  هرمث  یناخ و  هحود  نصغ  ماجرف  هتـسجخ  مان  شریرحت  ره  ثعاب  هماتتخا  هیادتبا و  یف  هب  تنعتـسا  یلاعت و  هّللا  ترختـساف 

ناطلس يزافلا  وبا  نانملا  کلملا  نم  دیوملا  ناخ  نب  ناخ  نب  ناخ  ینعا 
3 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تاداسلا و دیس  دمحم  قحب  هرادتقا  فعاض  هراصنا و  هناوعا و  هّللا  رـصن  هرمع و  لوط  هتلود و  هّللا  دیا  هکلم و  هّللا  دلخ  ناخ  رداهب  دیعس 
مسق نایب  رد  لّوا  باب  تسا  تالاقم  رب  لمتشم  باب  ره  لصف و  کی  تسا و  باب  راهچ  رب  لمتشم  باتک  نیا  و  تاداعـسلا ، دوجلا و  عبنم 
مراهچ باب  ءاسن ، لاجرب و  هصتخم  ضارما  نایب  رد  موس  باب  ناسنا  ياضعاب  هصتخم  ضارما  ناـیب  رد  مود  باـب  نف  نیزا  یلمع  یملع و 
صاوخ هبکرم و  هدرفم و  هیودا  زا  هراپ  ناـیب  رد  لـصف  درادـن . ینز  يدرم و  يوضع  نود  يوضعب  صاـصتخا  هک  هماـع  ضارما  ناـیب  رد 

. مامتالل قفوملا  هّللا  یناخ و  هفحت  هب  تسامسم  باتک  نیا  و  ترضم . لوصح  زا  دعب  نآ  ریبدت  ناشیا و  ترضم  تاناویح و  یضعب 

یلمع یملع و  مسق  نایب  رد  لوا  باب 

ةراشا

اهنآ تسیرورـض و  يدـبال و  بیبط  رب  نآ  نتـسناد  هک  تسا  يزیچ  دـنچ  تفرعم  لّوا  باب  نیرد  تسا و  تالاقم  رب  لمتـشم  باـب  نیا  و 
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تسا و مزال  یبط  یناعم  عیمج  روصت  زا  ار  بیبط  هک  ددرگن  هدیشوپ  تعانـص  نیزا  لافقا  ریبخ و  ریمـض  رب  ددرگیم . روکذم  هک  تسنیا 
قیرطب ار  وا  ایاضق  نیزا  یـضعب  هچرگا  دشاب  یبط  لیاسم  ایاضق و  قدص و  دصقم  رب  هک  دیاب  دـنکن و  ماوع  لیختی  ام  رب  راصتقا  هک  دـیاب 

. لیلد ناهرب و  قیرطب  یضعب  ریغ و  زا  دش  دهاوخ  لصاح  دیلقت 

ناکرا نایب  رد  هلاقم  [ 1]

روصلا فلتخم  ماسجاب  دوشیم  مسقنم  هک  تسیماسجا  زا  ترابع  ناکرا 
4 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هچرگا تسناویح  تاـبن و  ندـعم و  هک  تسا  هثـالث  دـیلاوم  تاـبکرم  هب  دارم  هک  تسا  نیقی  تسناـشیا و  بیکرت  زا  تاـبکرم  ثودـح  و 
لماـش زین  ار  هیذـغا  هیودا و  زا  ثحب  اـت  ندـبب  قلعتم  اـی  تسا  ناـسنا  ندـب  نآ  هک  تسا  صاـخ  نف  نیرد  هنع  ثوحبم  بکرم  عوضوم و 

تسا و رـصانع  قوف  وا  یعیبط  رقم  عضوم و  تسا و  کشخ  مرگ و  شتآ  عبط  و  كاخ ، بآ و  اوه و  شتآ و  تسا  راهچ  ناکرا  و  دشاب .
تسا و اوه  تحت  وا  یعیبـط  عضوم  تسا و  رت  درـس و  بآ  عبط  تسا و  راـن  تحت  وا  یعیبـط  عضوم  تسا و  رت  مرگ و  فرـص  ياوه  عبط 

ناکم نا  رد  هک  هاگره  هک  تسنآ  رـصنع  یعیبط  ناکمب  دارم  تسا و  رـصانع  تحت  وا  یعیبط  عضوم  تسا و  کشخ  درـس و  كاـخ  عبط 
ناکمب رگا  دشاب و  یعیبط  ریغ  تکرح  نیا  دنک  لاقتنا  رـصقب  رگا  اههعبط و  یّلخا و  زا  دنکن  یبناجب  لیم  دـشاب و  رقتـسم  نکاس و  دـشاب 

قوف و تهجب  الا  عبطلاب  دـنکیمن  تکرح  هک  اریز  تسا  قلطم  فیفخ  شتآ  دوب و  دـهاوخ  یعیبط  تکرح  نیا  دـنک  تدواعم  اـیناث  دوخ 
هک تسیتقو  قوفب  عبطلاـب  وا  تکرح  هک  اریز  تسا . لـیقث  شتآ  تبـسن  هب  اـّلا  تسا و  فیفخ  بآ  هب  تبـسن  ینعی  تسیتبـسن  فیفخ  اوه 

لیقث اـما  تسا  لـیقث  زین  بآ  دـنکیم و  تحت  بناـجب  تکرح  دـشاب  دوخ  یعیبط  عضوم  قوف  هاـگره  دـشاب و  دوخ  یعیبط  عضوم  تحت 
دنکیمن تکرح  هک  اریز  تسا  قلطم  لـیقث  ضرا  و  تسا . ضراـب  تبـسن  شتفخ  تساوـه  هب  تبـسن  لـیقث  هک  اریز  قـلطم  هن  تسیتبـسن 

. لفساب ّالا  عبطلاب 

[2] هجزما نایب  رد  هلاقم  [ 2]

5 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
دننک و رگیدکی  اب  سامت  دنوش و  رفـصتم  ءازجا  بسحب  هعبرا  رـصانع  ینعی  ناکرا  هک  هاگره  هک  دنامن  یفخم  تبابط  تعانـص  فقاو  رب 

تروصب بطر  سایقلا  اذـه  یلع  دنکـشب و  راح  تیفیک  راب و  دنکـشب و  دراب  تیفیک  راح  هک  ینعم  نیاـب  دوش  عقاو  ناـشیا  ناـیم  لـعافت 
دنمانیم جازم  ار  نیا  دـشاب  هدوبن  هک  يوناث  دوش  لصاح  بکرم  رد  یتیفیک  تایفیک  رثاکت  لعافت و  نیزا  بطر  تروصب  سبای  سباـی و 

. تسا تفلاخم  میکح  بیبط و  نایم  ماقم  نیرد  و 
رود رصانع  زا  یلوا  تیفیک  لعافت  رد  هک  دیوگیم  میکح  دنمانیم و  جازم  هدشلصاح  لعافت  زا  هک  ار  [ 3] هیراس طسوتب  بیبط  هک  اریز 

هک قیرط  نیاـب  دوشیم  مسقنم  لـقع  زیوجت  راـبتعاب  جازم  و  تسنیا ، جازم  دوشیم و  يراـط  ار  بکرم  نیّزم  تهباـشم  تیفیک  دوشیم و 
لدـتعم جازم  ار  لوا  مسق  تسا  نینچ  هن  ای  تسناکرا  رد  هک  هداضتملا  ۀـعبرالا  تایفیکلا  نیب  تسا  طسو  قاـح  رب  هک  تسین  نیزا  یلاـخ 
بکرم رد  رـصانع  هک  دـشاب  روصتم  یتقو  یقیقح  جازمب  جزتمم  هک  اریز  تسا  لاحم  جازم  زا  یقیقح  لدـتعم  هک  اریز  دـنمانیم  ضرفلاب 

دومن دـهاوخ  دوخ  هنکماب  لـیم  کـیره  دـشاب  هیوسلا  یلع  فیک  مک و  بسحب  ءازجا  هک  هاـگره  دـشاب  هیوسلا  یلع  فیک  مک و  بسحب 
یلاخ یناث  تمـسق و  رد  یلدـع  زا  لدـتعم  ای  ضرفلاب و  لدـتعم  ّالا  دوشهن  دوجوم  یقیقح  لدـتعم  جازم  سپ  دوشهن  لصاح  بکرم  سپ 

وزا رتکشخ  رتمرگ و  ای  بیکرت  رابتعاب  وزا و  رتکشخ  ای  زا و  بطرا  ای  تسوزا و  رت  درس  ای  ضرفلاب  لادتعا  زا  رتمرگ  هک  تسین  نیزا 
وزا رتکشخ  رتدرس و  ای  وزا و  رتبطر  رتمرگ و  ای  و 

یناخ www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 314زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


6 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
وفاکت و رب  هاگ  ار  لادتعا  ظفل  ار و  ضرفلاب  لادتعا  رم  لباقم  جازم  اب  تسامـسم  هموسقم  هروکذم  هجزما  نیا  وزا و  بطرا  رتدرـس و  ای  و 

يوق يربارب  وفاکت و  رب  قالطا  یهاـگ  بکرم و  یـضعب  رد  ضرا  اـی  راـن  ءزج  يواـست  لـثمب  دـننکیم  قـالطا  بکرم  ءازجا  [ 4] يرسمه
عوـن ار  تاـعوضوم  زا  یعـضوم  هک  تسنآ  نآ  دـننکیم و  زین  رگید  ینعم  رب  قـالطا  هاـگ  بکرم و  رد  یتوـق  هـبلغ  مدـع  لـثم  دـننکیم 

وا اب  تبسن  هک  تسیجازم  ار  وا  تسناویح و  زا  یعون  هک  ناسنا  لثم  عوضوم  نآ  تبـسن  هب  تسا ، هجزما  حلـصا  جازم  نآ  هک  تسیجازم 
ار ناویح  عاونا  زا  کـیره  رم  نینچمه  دـنمانیم و  یعون  لدـتعم  ار  جازم  نیا  رگید و  عاونا  هجزماـب  ساـیق  تسا  قـیلا  حلـصا و  جازم  نآ 

برقا یناـسنا  جازم  نکیل  تسنیا و  تمـسق  رد  لدـعب  دارم  تسا و  هجزما  قیلا  حلـصا و  عون  نآـب  جازم  نآ  هک  تسه  وا  اـب  صاـخ  جازم 
. ریغ زا  تسا  بجاو  وا  ّتیمک  میلست  ار  بیبط  ضرفلاب و  لادتعاب  تسا  هجزما 

[ هجزما فالتخا  تلع  نایب  رد   ] هلاقم [ 3]

تـسه هک  یتوافت  عون و  نیا  صاخـشاب  تسا  هدـحتم  هیعون  هّیهاـم  بسحب  ناـسنا  جازم  رد  هک  ددرگن  هدیـشوپ  نف  نیرد  ریبخ ، فقاو  رب 
یناسنا جازم  رد  دنکیرـش  ود  ره  اذهعم  تسار و  ورمع  هک  یجازم  رب  تسا  فلاخم  تسا  ار  دیز  هک  یجازم  هک  اریز  تسا  ددـع  بسحب 

هّیهاملاب داحتا  دشاب و  ددعلاب  فالتخا  سب 
7 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هک اریز  دـشابن  جازمب  فوصوم  دـشاب و  یقاب  عون  صاخـشا  زا  یـصخش  هک  تسا  لاحم  دراد و  طـیرفت  طارفا و  فرط  ود  یعون  جازم  و 
تسـصاخشا و لدـعا  وا  هک  یناـسنا  عون  صاخـشا  زا  یـصخش  هک  تسین  زین  یکـش  تسـصاخشا و  نـالطب  بجوم  یعوـن  جازم  نـالطب 

رگم تسین  لادـتعا  نیا  تسا و  رگید  لادـتعا  ار  صخـش  نیا  لـثم  رم  ماـگنه  نیرد  تـسین و  ضرفلاـب  لادـتعاب  هـک  وزا  برقا  یـصخش 
بـسحب رگم  تسین  یعون  لادـتعا  هکنانچمه  عون  نیرد  تسا  لخاد  هک  يدرف  یـصخش و  ینعی  هیف  لخاد  وه  اـم  یلا  عون  ساـیق  بسحب 

هک اریز  زین  فنص  رد  نینچمه  بترا و  ای  منغ  جازمب  ناسنا  عون  جازم  سایق  لثم  عون  زا  جراخ  زجب  ینعی  هنع  جراخ  وه  ام  یلا  عون  سایق 
نآ اب  جازم  نآ  سایق  هک  فنص  نآ  اب  صاخ  تسیجازم  ار  فانـصالا  نم  کلاذ  ریغ  دنه و  كرت و  لثم  ناسنا  فانـصا  زا  فنـص  ره  رد 
نآب شتبسن  هک  تیصخش  فانصا  زا  فنص  ره  رد  نینچمه  دنمانیم و  یفنـص  لادتعا  ار  جازم  نیا  ناسناب و  تسیعون  جازم  سایق  فنص 

هکنانچمه هیف  لخاد  وه  ام  یلا  یفنص  سایق  بسحب  رگم  تسین  لادتعا  نیا  یناسنا و  عونب  جازم  يور  زا  تسا  سان  لدعا  تبـسن  فنص 
ره رم  نینچمه  هدـش  روکذـم  اقباس  هکنانچمه  فنـصلا  کلاذ  نع  جراـخ  وه  اـم  یلا  فنـص  ساـیق  بسحب  رگم  تسین  یفنـص  لادـتعا 
زا رگید  صخـش  نآ  رم  جازم  نآ  رد  دـشاب  كراشم  واـب  هک  تسرداـن  اـی  تسین  نکمم  هک  واـب  صاـخ  تسیجازم  ار  یناـسنا  زا  صخش 

لادتعا ار  جازم  نیا  جازم و  رد  صخـش  نآ  موقتم  نآب  هک  تسیلادتعا  ار  صخـش  نآ  رم  جازم  نآ  یناسنا و  صاخـشا  زا  رگید  صاخـشا 
صاخشا زا  شریغ  اب  سایق  دنمانیم  یصخش 

8 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
نآ نیح و  نیرد  تسین  یلاوـحا  لـضفا  رب  جازم  نآ  رب  هک  لدـتعم  تـسیجازم  ار  صخـش  نآ  رم  نـینچمه  عوـن و  صاخـشا  زا  شریغ  اـب 
رب جازم  لادـتعا  رد  سپ  تسین  لاوحا  لـضفا  رب  نیح  نیرد  نکیل  دوب  اـقباس  هک  شجازم  لادـتعا  رب  شجازم  ریغت  نیح  تسیقاـب  صخش 

ار نیا  تسا و  قباس  جازم  لادـتعا  ریغ  تسا  لاوحا  لـضفا  رب  ار  وا  هک  یجازم  لادـتعا  هک  اریز  تسیراـج  تواـفت  لاوحا  بسحب  صخش 
نآ هک  وضع  نآب  صاخ  تسیجازم  وضع  ره  رد  نینچمه  صاخـشا و  زا  شریغب  سایق  راـبتعاب  هن  دـنمانیم  صخـش  تاذ  بسحب  لادـتعا 

یـضعب رد  هک  دشابیم  لاوحا  لضفا  رب  یجازم  ار  اضعا  نینچمه  دنمانیم و  يوضع  لادتعا  ار  جازم  نیا  تسیجازم و  نآ  اب  موقتم  وضع 
شریغب سایق  هن  دـنمانیم  هدـحو  وضع  بسحب  لادـتعا  ار  جازم  نیا  تسلاح و  ریغت  نیع  جازم  نیا  تسا و  رگید  جازم  نیا  دوبن و  تاقوا 
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زیوجتب شتیاغ  تسا  یناسنا  هک  تسا  عون  کی  جازم  لادتعا  همه  تسدوصقم و  جازم  لادـتعا  زا  هجو  تسین  یناسنا  عون  رد  سپ  ءاضعا 
لدعا تسناسنا و  جازم  بسحب  عاونا  لدـعا  هک  تسناد  دـیابب  سپ  تسا  یناسنا  جازم  جراخ  اهنیزا  کیچـیه  دوشیم و  ادـیپ  ماسقا  لقع 
لیالد دوخ  ياعدم  رب  ار  هفئاط  ود  نیزا  کیره  یضعب و  شیپ  عبار  میلقا  ناّکس  نآ  زا  دعب  و  رثکا - شیپ  تس  اوتسا  طخ  ناّکس  فانصا 

فک و دلج  اصوصخ  تسا  دلج  تسا  فنص  لدعا  زا  فانـصا  لدعا  وا  ابطا  دزن  تسناعذالا  بجاو  تاملـسم  هلمج  زا  نیا  تسنشور و 
هک تهج  نیزا  تسا و  ماهبا  يولهپ  رب  دنمانیم و  زین  هّحبسم  ار  نآ  هک  هبابسلا  هلمنا  دلج  اصوصخ  دی و  عباصا  دلج  اصوصخ 

9 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
نآب هک  ءایـشا  هلمج  زا  دـشاب و  نیفرطلا  نیب  لیملا  يواستم  هک  تسبجاو  ار  مکاح  هک  اریز  تاسوملم  تیفیک  رد  تیمکاـح  تسا  لدـعا 
ةوقلا هباشتم  مسج  نیرد  وزج  ود  ره  هک  دراب  راح و  رد  بکرم  مسج  زا  دوشیمن  لـعفنم  هک  تسنآ  دـننکیم  دـلج  لادـتعا  رب  لالدتـسا 
نیفرط زا  مادکچیه  رد  ةوق  هبلغ  هک  دراد  ینعم  نیمه  راسکنا  رد  ةوقلا  یفاکتم  دشاب و  هتسکش  راح  ةوق  دراب  دراب و  ةوق  راح  ینعی  دنشاب 

ءوس دش  مولعم  جازم  لادـتعا  نینچ  هاگره  سپ  هلعفنم  تیفیک  رد  سایق  نیمه  رب  دوشیمن و  لعفنم  لدـتعم  دـشاب  نینچ  هاگره  دـشابن و 
هک اریز  دوـشیم  مسق  تشهب  مسقنم  جازم  يوـس  لادـتعا و  زا  تسا  حیحـص  جازم  جورخ  جازملا  ءوـس  هک  اریز  تـسا  موـلعم  زین  جازملا 
ای تسا  بطر  دراب  ای  تسا و  بطر  راح  ای  ینعی  زین  جاودزا  بیکرت و  لیبس  رب  یغبنی و  امب  دربا  ای  تسا  یغبنی  اـمب  ّرحا  هک  تسین  یلاـخ 
زا تسیطلخ  هطـساوب  ای  يدام  جازم  يوس  تسا و  جذاس  ای  تسیدام و  ای  ماسقا  نیزا  کیره  تسا و  سباـی  دراـب  اـی  تسا و  سباـی  راـح 
ءوس طلخ و  نیا  ببـسب  تسا  هدش  يور  تیفیکب  فیکتم  ندب  هک  هعبرا  طالخا  زا  وا  ریغ  ارفـص و  لثم  تسیدر  تیفیک  ار  وا  هک  طالخا 

يدرـس نتفای  فرب و  رد  ندـیدرگ  اوه و  تدورب  لثم  تسین  ندـب  طالخا  نآ  یطلخ  وا  دوجو  لوصح و  ببـس  هک  تسنآ  جذاس  جازملا 
بلق و زا  رداص  تسا  ترارح  هکلب  تسین  نآ  نفعت  طلخ و  زا  یـشان  هک  قوقدم  ترارح  لثم  دـشاب  طالخا  رمم  زا  هن  هک  یترارح  وزا و 

مـسق هدزناشب  مسقنم  جازملا  ءوس  دوشیم و  یمـساب  امـسم  تاـبوطر  نیزا  ءاـنفا  رد  عورـش  هبترم  ره  رد  دومحم و  تاـبوطر  رد  شریثاـت 
. جذاس تشه  تسیدام و  هلمج  نیزا  تشه  دوشیم 

10 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

[5] طالخا نایب  رد  هلاقم  [ 4]

کـشک ءامب  هیبش  تروص  سب  یئاذغ و  تروص  علخ  ینعی  ورد  دباییم  هلاحتـسا  دوشیم  دراو  هدعمب  اذـغ  هک  هاگره  هک  تسناد  دـیابب 
سولیک ار  لیحتـسم  رهوج  نیا  دوشیم و  توافتم  ندـب  ةوق  جازم و  بسحب  زین  نیا  دناهتـشاد و  ررقم  هک  یتعاس  دـنچ  رد  دـنکیم  ظیلغ 

دبک و بناجب  نیمه  بذج  يارب  زا  هّللا  دنع  نم  تسا  عدوم  دنچ  هدروا  هک  اقباس  ام  قیرط  زا  و  [ 6] هواقت هوافص و  نیح  نیرد  دنمانیم و 
زا هّللا  دنع  نم  عوضوم  [ 7] هدراو قورع  زا  دوشیم و  مسقنم  يوضع  ره  بسانم  اجنآ  زا  دـباییم و  یقبط  اجنیا  تسا و  هدـیپسچ  هدـعمب 

يذتغم زج  هک  بطر  تسیمسج  اذغب  دارم  و  نیقلاخلا » نسحا  هّللا  كرابت   » دنیشنیم ندب  عیمج  هلصو  رد  هتـشذگ  تحلـصم  نیمه  يارب 
هتشاد نآ  تیحالص  هک  تسنآ  دومحم  طلخ  اذغلا و  هیلا  لیحتـسم  لایـس  بطر  مسج  هک  هتفگ  طلخ  فیرعت  رد  تسندب و  نآ  هک  دوش 

هک تسنآ  دساف  ای  حلاص  ریغ  طلخ  دش و  دناوت  يذتغم  وزج  طالخا  زا  شریغ  اب  ای  یفاص  مد  لثم  دوش  يّذتغم  همامتب  هدـحو و  هک  دـشاب 
دح رد  وا  سپ  يدوب  حلاص  يدماین  شیپ  ار  وا  دـساف  ضراع  رگا  هچ  دـشاب  هدرک  [ 8] شحولـص لاطبا  هک  دشاب  هدش  يو  ضراع  يزیچ 

طلخ دوخ  تاذ 
11 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

رد رابتعا  نیاب  دـشاب  هدوب  دـنچ  تیفیک  تیمک و  بسحب  ضراع  ات  ضراع  رابتعاب  حـلاص  ریغ  تسیدر و  ضراع  زا  رظن  عطق  دوب  حـلاص 
هک تسناد  دـیابب  مغلب و  ادوـس و  ارفـص و  نوـخ و  تـسا  سنج  راـهچ  رد  رـصحنم  هدـساف  هحلاـص و  طـالخا  و  دوـشیم ، تواـفتم  ةأدر 
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رد تسلوضف  هچنآ  لوضف و  ریغ  ای  تسا  لوضف  يوناث  تسا و  هروکذم  هعبرا  طالخا  یلوا ، يوناث  یلوا و  تسا  مسق  ود  یندـب  تابوطر 
اما هدرک  اضعا  رد  ذوفن  هدش و  ّتیسومیک  زا  لیحتـسم  هک  تسنآ  تسین  لوضف  هک  یتبوطر  اما  دش  دهاوخ  هروکذم  يدر  طالخا  ثحبم 
هک یتـبوطر  یکی  تسا  راـهچ  تاـبوطر  فانـصا و  هتلاحتـسا و  رد  هدوـب  ماـت  شلعف  هک  اریز  تـسا  هدـشن  هدرفم  ياـضعا  زا  وزج  زوـنه 

تابوطر نیا  رگا  هچ  جاـیتحالا  دـنع  تسا  اـضعا  یقاـس  ار و  اـضعا  رم  تسیرواـجم  راغـص و  قورع  فارطا  فیواـجت  رد  تسا  روصحم 
هک اضعا  رد  تبنم  تسا  یتبوطر  یناـث  تسا و  دوجو  یـضتقم  یهلا  هرهاـب  تمکح  دوشیم و  يراـط  تسوبی  فاـفج و  ار  اـضعا  دـشابن 

داعقناب دـهعلا  بیرق  هک  یتبوطر  ثلاث  دنـشاب و  اذـغ  دـقاف  اـضعا  هک  هاـگره  دـنک  اـضعا  هیذـغت  هک  تسنآ  دعتـسم  تسا و  منبـش  هلزنمب 
ياضعا رهاوج  لخادم  هک  یتبوطر  عبار  هدـشن و  وضعب  ماوق  تهج  زا  لیحتـسم  اما  هدـش  جازم  تهج  زا  وضعب  هلاحتـسا  ینعی  تسیوضع 
تسنوخ یکی  تبوطر  هدیاف  هروکذم  هعبرا  سانجا  زا  تسا و  رگیدکی  اب  وضع  يازجا  [ 9] لاصتا زا  قولخم  تبوطر  نیا  تسا و  هیلصا 

دشاب وا  عفان  دنک و  ندب  هیذغت  هک  تسا  نآ  یعیبط  نوخ  تسا و  یعیبط  ریغ  ای  تسا و  یعیبط  ای  نوخ  و 
12 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تـسنآ یعیبط  نوخ  تمالع  تسوا و  لباقم  یعیبط  ریغ  دشاب و  ةویح  مدع  شمدع  زا  هکلب  دوش  لصاح  جازم  يوس  وا  تلق  مدـع و  زا  و 
هطـساوب ای  نیا  ددرگیم و  یعیبط  ریغ  یعیبط  نوخ  هاگ  دشاب و  نیریـش  معط  بسحب  دشاب  هتـشادهن  شوخان  يوب  دـشاب و  عصان  رمحا  هک 

هطلاخم هطـساوب  هاگ  هک  دناوتیم  ریغت  نیا  وزا و  دربا  ای  دشاب  یعیبط  كاخ  زا  نخـسا  هک  قیرط  نیاب  دوخ  تاذ  رد  تسوا  ندش  فیکتم 
نیاب دشاب  نوخ  زا  هطلاخم  نیا  هکنآ  یکی  دوب  دناوتیم  مسق  ود  نیا  دـنادرگ و  هدـیاز  تیفیک  هب  فّیکتم  ار  وا  دوش و  یعیبط  ریغ  یطلخ 

هک تسنآ  یناث  مسق  دـش و  دـهاوخ  یغبنی  ام  نخـسا  هنیئآره  لاح  نیرد  دـنک  ءازجا  هیقب  رد  ریثاـت  دوش و  نفعتم  نوخ  زا  وزج  هک  قیرط 
زا ار  وا  دـشاب و  هنفعتم  دـساف  طالخا  عامتجاب  ای  دارفناب و  رگید  طلخ  ای  یعیبط و  ریغ  يارفـص  لـثم  دـشاب  رگید  طـلخ  زا  هطلاـخم  دورو 
رم بیبطرت  نیخـست و  وزا و  ندب  اذتغا  هناش  یلاعت  قلاخ  زا  ندب  رد  یعیبط - نوخ  دوجو  رد  رگید  هدـیاف  درآ و  نوریب  تعیبط  حالـصا و 

 ... تسا هرشب  قیرشت  نول و  نسح  هدافا  ار و  ندب 
هک ترفـص  رد  عبـشم  نول  ینعی  عصاـن  فیفخ  تسا و  عصاـن  رمحا  تعیبط  هکنآ  تمـالع  تسنوخ و  فک  ةوغر و  یعیبط  يارفـص  اـما 

نوخ اب  طلتخم  هک  تسنآ  ندـب  رد  وا  هدـیاف  دوب و  دـهاوخ  نینچ  تسا  طالخا  فطلا  نوخ  نزو  رد  ینعی  فیفخ  دـشاب . نارفعز  گـنرب 
هک دـنک  هجزل  تابوطر  عیطقت  دـشاب و  ناسآ  هقیـض  يراـجم  رد  شذوفن  هک  دـنک  یقیقرت  ار  نوخ  دوش  نوخ  زا  ندـب  ياذـتغا  اـت  دـشاب 

هک اضعا  یضعب  نیخست  دنکب و  تسا  ارفص  زا  نآ  یضعب  هیذغت  تسیراجم و  قیرط و  دادسنا  بجوم 
13 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هرارم زا  وزا  يردق  سولیک  هک  دوب  غراف  ندب  تمدخ  زا  هدعب  همـضاه  نوخ  هکنآ  شاهمات  هدیاف  دنک و  تسبولطم  نیخـست  اضعا  نآ  رد 
تـسیئارفص نیا  تسارفـصلا و  ةّرم  تفه  نیزا  یکی  تسا  مسق  تفه  یعیبط  ریغ  يارفـص  دـشاب و  زارب  هلـضف و  هیـسنت  ات  دزیرب  هدـعم  رب 

هدرز ّحم  هک  اریز  دـناهدرک  غرم  مخت  هدرزب  ماوق  نول و  رد  [ 10] هیبشت ار  وا  هک  تسّیحم  يارفـص  رگید  هیهام و  هقیقر  تبوطر  اب  طولخم 
بآ هب  هیبشت  ار  وا  هک  تسیثاّرک  یئارفـص  رگید  تسا و  مغلب  زا  تراـبع  هک  ظـیلغ  تبوطر  اـب  طولخم  تسیئارفـص  نیا  تسا و  غرممخت 

. دنامیم اندنک  بآ  هب  ماوق  نول و  رد  هک  اریز  هدرکان  دنک 
لین بآ  جـنر و  زاب  طلتخم  مسج  لثم  فرـص  يادوس  زا  تسادوس و  هک  هقّرحم  يارفـص  زا  تسبکرم  ارفـص  نیا  تسان و  دـنک  ثاّرک  و 
نیا يوب و  رد  دناهدرک  راگنزب  هیبشت  ار  وا  هک  تسا  يراگنز  ءارفص  رگید  دوشیم  لصاح  وا  داوس  ءارفص و  بیکرت  زا  نول  نیا  هک  اریز 

یّمسم وا  تسا و  دوخ  سفن  رد  هقرحم  يارفص  رگید  كالها و  يور و  تیفیکب  تسا و  مومـسب  بیرق  تسارفـص و  ماسقا  ءازجا  نخـسا 
هک اریز  يدوب  لخاد  داوس  رد  مسق  نیا  هک  یتسیاب  تسا  هتفای  قارتحا  نوخ  تسادوس  وا  نول  ماسقالا و  قبـس  امک  تسیئامـسا  زا  یمـساب 

زیمتم تسا و  مد  زا  فیطل  هچنآ  رگید  مه  دوشیم و  ادوس  دـبای  قارتحا  رگا  زین  ادوس  هک  یتح  دوشیم  لصاح  طـالخا  قارتحا  زا  ادوس 
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وزا عضاوم  یضعب  هدیسر  دیفس  هماج  ای  یساپرک  رب  رایسب  نوخ  هک  تسا  هداتفا  هدهاشم  اهفاعر  اهقازب و  یضعب  رد  هچنانچ  وزا 
14 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هک دشاب  هتشاد  نآ  تیحالص  هک  تسنآ  وزا  یعیبط  مغلب  سنج  اما  تسا و  هدش  زیمتم  لصفنم و  نوخ  زا  تقر  هطساوب  تسا و  هدش  درز 
هک تسنآ  ندب  رد  وا  دوجو  هدیاف  رـصاق و  مات  جـضن  زا  تسینوخ  ّهناک  تسا  مد  يارجم  يراج  هارمه و  قورع  رد  هچ  دوش  حـلاص  نوخ 

هطـساوب هک  لصافم  اصوصخ  ار  اضعا  وا  بیطرت  ندـب و  دـعب  مدـب و  هلاحتـسا  يارب  زا  دـشاب  هداـمآ  دوش  نوخ  رد  یناـصقن  رگا  نوخ  زا 
ماوق تهج  زا  تسا و  مسق  راهچ  معط  تهج  زا  یعیبط  ریغ  مغلب  اما  دباییم و  تسوبی  فافج و  ندـیواس  مهرب  و  [ 11] كاسما تکرح و 
مهرد نهد  هک  صفع  تسا و  شرت  هک  ضماـح  تسا و  روـش  هک  حـلام  تسا و  هزمیب  [ 12] هک تسا  معط  تهج  زا  هچنآ  مسق و  راـهچ 
دودعم مسق  ود  ره  نیا  دنکیمن و  نآ  كاردا  هقیاذ  دراد و  ای  درادـن  معط  هک  تسنآ  هفت  تسا و  نیمه  هیبشت  بیـس  وزام و  لثم  درآیم 

دراب موعطم  زا  تهج  نیزا  تسیئام و  رهوج  ورب  بلاغ  ار  هفت  موعطم  هدـش و  دودـعم  معط  زا  دـنمانیم و  خیـسم  ار  یناث  اما  تسا  معط  زا 
عاونا نخـسا  تسا و  قرحم  خـلت  رت و  مامـضنا  هطلاـخم و  هطـساوب  هک  هدوب  هفت  مغلب  تقیقح  رد  تسا  روش  هک  حـلام  مغلب  تسا و  بطر 
تـسا هدیـسرن  جضن  دحب  تسا و  لیلق  ترارح  ریثات  ورد  هک  نیربانب  تسا  رت  هک  ضماح  مغلب  تسا و  سبای  راح  وا  تیفیک  تسا و  مغلب 

مغلب دشاب و  کشخ  درس  ینعی  تسا  سبای  دراب  تیفیک  رد  وا  تسا و  هدرک  لصاح  معط  نیا 
15 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دراب تیفیک  رد  تسا  مغلب  عاونا  ظلغا  فیثک و  وا  تسا و  یضرا  يازجا  بلاغ  ورب  وزام و  معط  لاثمب  درآیمرد  نهد  شمعط  هک  صفع 
رد تسءازجالا  فلتخم  هک  تسا  یمغلب  ماخ  مغلب  تسا و  یجاجز  یئاـم و  یـصج و  ماـخ و  ماوق  تهج  زا  شاهعبرا  ماـسقا  اـما  سباـی و 
اریز دشاب  ینیب  بآ  هک  دناهدرک  طاخمب  هیبشت  دنمان  یطاخم  مغلب  ار  وا  سح  بسحب  دـنمان و  قلطم  ار  وا  تقیقح و  بسحب  ظلغ  تقر و 

كاخ رب  رگا  يردـق  وزا  هک  تسنآ  شکاردا  مدـع  هجو  دـباییمن و  كاردا  سح  ظیلغ  قیقر و  نیئزج  بسحب  دراد و  ماوق  فالتخا  هک 
تسا مغلب  یصج  مغلب  دوشیم و  زیمتم  يزیچ  رگید  کی  زا  قیرط  نیاب  تسا  هداتـسیا  وا  قوف  ظیلغ  دنکیم و  صوغ  دوز  قیقر  ءزج  دتفا 

وا هفیثک  ءازجا  تسا و  هتفر  لیلحتب  ندب  رد  وا  هفیطل  ئازجا  هک  اریز  تقر  تظلغ و  رد  ماوق  نول و  رد  تسا  بآ  رد  هتخادگ  جـک  هباشم 
تـسنآ ببـس  دوشیم و  تشرد  دنلب و  عباصا  لباقم  نایم  دماجنایم  لوطب  هک  لصافم  عاجوا  رد  هکنانچمه  هدش  یـضراب  لیام  هدـنام و 
تیفیک بآ و  هباشم  ماوق  رب  قیقر  هک  تسیمغلب  یئام  مغلب  دش و  رجحتم  ظیلغ  هتفر و  لیلحتب  ترارحب  هفیطل  يازجا  هچ  دـش  روکذـم  هک 

هک تسناد  دیابب  تسا و  مغلب  عاونا  دربا  وا  نول و  ماوق و  رد  هتخادگ  دیفس  هشیش  دیاب  تسا  یمغلب  یجاجز  مغلب  تسا  بطر  دراب  وا  عبط 
یطالخا طالتخا  جازتما و  هطـساوب  ای  تسوا و  تاذ  زا  ای  روکذـم  موعط  لوصح  معط  تهج  زا  دـش  دودـعم  هک  مغلب  فانـصا  زا  کیره 

ریاس رد  نینچمه  دشاب و  ادوس  جازتما  هطلاخم و  هطـساوب  هک  دناوتیم  دشاب و  ترارح  ریثات  تلق  تسا  ضماح  معط  رد  هکنانچمه  رگید 
وزا یعیبط  يادوس  مسق  اما  دوش  لصاح  موعط  نیا  هطلاخمب  هک  دناوتیم  هچ  فانصا 

16 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
هدیاف دوشیم و  ادوس  دباییم  قارتحا  رگا  هک  یعیبط  يادوس  یتح  هعبرا  طالخا  زا  قرع  طلخ  یعیبط  ریغ  تسنوخ و  يدرد  يرکـسع و 
دـشاب طلتخم  يادوس  هدـیاف  دـشاب و  هارمه  دوشیم  اضعا  ياذـغ  هک  نوخ  وزا  يوزج  هک  تسنآ  یلاعت  قلاخ  زا  ندـب  رد  یعیبط  يادوس 

ات درذـگن  دوز  أذـتغالا  دـنع  ات  دـشخب  یظلغ  یتناـتم و  ار  نوخ  تسا  ظـیلغ  نوخ  هکنآ  رگید  تسادوس و  وا  ياذـغ  هک  ناوختـسا  لـثم 
دنکیم و كاسما  دباییم  هک  عضوم  رد  ار  نوخ  هک  هک  تسا  مشیرـس  هباثمب  وا  هچ  تفرگ  دـناوت  یغبنی  امک  نوخ  زا  دوخ  هرهب  ياضعا 

یتضومحب تسا و  ضماح  ادوس  معط  هک  اریز  دشاب  اذغ  توهش  رب  رّسیم  ات  دزیرب  هدعم  مف  رب  لاحط  ّرمم  زا  وزا  يوزج  هکنآ  رگید  هدیاف 
تسنآ نآ  تسه و  یلاثم  جراخ  رد  ار  نیا  تسا و  عوجرب  هّبنم  نیا  تسا و  یندیزگ  یعذل و  لوصولا  دنع  ار  هدعم  مف  دراد  هک  یـشرت  و 

ملعا هّللا  تسنیا و  ببس  دوشیم  ادیپ  ماعط  توهش  هتبلا  دنروخیم  شرت  يزیچ  رگا  تسا  مک  اذغ  توهش  ار  ناشیا  هک  صاخشا  هک 

یناخ www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 314زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


بابسا نایب  رد  هلاقم  [ 5]

تـسا ضارما  بابـسا  دارم  هن  دـشاب  یتیاغ  یلعاف و  يروص و  يدام و  هک  تسا  هعبرا  للع  نآ  هک  تساهیلاجاتحم  اـجنیا  بابـساب  دارم  و 
للع و نتـسناد  زا  ار  برّدـتم  بیبط  تسه و  تیاغ  لعاف و  تروص و  هدامب و  جایتحا  دوخ  نوکت  رد  ار  هعبرا  طالخا  زا  کیره  هک  اریز 

شمادعا بابـسا و  داجیا  رد  دشاب  تریـصبلا  هجو  یلع  عراش  جالع و  ریبدـت و  رب  ات  تسا  ریزگان  ضارما  ببـس  طالخا و  نوکت  بابـسا 
. تسنوخ ندب  رد  طالخا  دیفا  مظعم و  هک  تسناد  دیابب  ناکمالا و  بسح  یلع 

17 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
غامد لثم  تسوا  ياذغ  ادوس  هک  ماظع  لثم  دنتسه  طالخا  زا  ضعبب  صوصخم  اضعا  زا  یـضعب  هچرگا  تسوا  ندب  رثکا  یئاذغ  هک  اریز 

. تسا مومع  لیبس  رب  تسا  رایسب  ار  ندب  نوخ  هیذغت  هدیاف  اما  تسا  هدش  وا  صوصخم  مغلب  هک 
بابسا دوخ  نوکت  دوجو  رد  ار  وا  تسا و  هکلهم  هیّدر  ضارما  بجوم  وا  داسف  تسندب و  داسف  وا  داسفب  تسا و  ندب  حالص  وا  حالصب  و 

حلاص تسومیک  نآ  هک  يدبک  مات  لضاف  جضن  وا  يروص  ببـس  فیک و  مک و  بسحب  تسا  حـلاص  ياذـغ  یعیبط  نوخ  يدام  ببـس  و 
يارفـص يدام  ببـس  تسندب و  هیذـغت  وا  یئاغ  ببـس  تسترارح و  جـضن  نیرد  وا  تلآ  تسا و  هجـضنم  ةوق  وا  لعاف  ببـس  تسیفاص و 

طارفا و ّدح  زا  زواجم  جضن  ار  یعیبط  ریغ  لماک و  لضاف  جـضن  وا  يروص  ببـس  برج و  نیریـش و  ای  فیرح  راح  فیطل  ياذـغ  یعیبط 
هدئاف رد  روکذم  هچنآ  وا  یئاغ  ببس  دیدش و  ترارح  یعیبط  ریغ  یئارفـص  یلعاف  ببـس  هلدتعم و  ترارح  یعیبط  یئارفـص  یلعاف  ببس 

ترارح ببـسب  تسنآ  جضن  روصق  وا  يروص  ببـس  تسا و  بطر  دراب  جزل  ظیلغ  یئاذـغ  یعیبط  مغلب  يدام  ببـس  دـش و  ارفـص  دوجو 
نوخ یعیبط  يادوس  يدام  ببـس  هدـش و  نّیبم  وا  دوجو  هدـیاف  رد  هچنآ  یئاغ  تلع  ریثات و  رد  هرـصاق  ترارح  وا  یلعاف  ببـس  هرـصاق و 
اریز دنکیمن  نالیس  هکنآ  ببسب  ای  دوب  دناوتیم  هجو  ود  نیرد  ببس  تسا و  رتلقث  وا  يروص  ببس  تسا و  ترارحلا  يوق  سبای  ظیلغ 

تسا و هلدتعم  ترارح  یعیبط  يادوس  یلعاف  ببس  ظیلغ و  تسا و  جزل  هکنآ  ببـسب  دوریمن  لیلحتب  هکنآ  هطـساوب  ای  تسا و  ظیلغ  هک 
. دش روکذم  شدوجو  رد  هدیاف  هکنآ  یئاغ  ببس  تسا و  هدیناسر  قارتحاب  ار  وا  هک  تسا  هیوق  ترارح  یعیبط  ریغ  يادوس  یلعاف  ببس 

18 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

« ناسنا نانسا   » نایب رد  هلاقم  [ 6]

لاس یـس  بیرق  وا  دنمان و  زین  تثادـح  نس  ار  وا  هک  ومن  نس  یکی  تسا  سنج  راهچ  رب  نیا  تسوا و  ةویح  تدـم  رامعا و  نآب  دارم  هک 
هک يوقا  دـشاب و  هدـش  يزیرغ  تبوطر  رگا  تسا  لاس  لهچ  شتیاهن  تسا و  لاـس  جـنپ  یـسب و  بیرق  هک  تسا  فوقو  شرگید  تسا و 

یهانتم هک  ددرگن  هدیشوپ  نف  نیزا  ریبخ  ریمض  رب  رمع و  رخآ  ات  دنمانیم  زین  بابـش  نس  ار  وا  تقلخ و  رد  تسا  يزیرغ  ترارح  بکرم 
تسنیا ماقم  نیرد  قح  یبصب و  تسامسم  تثادح  نس  يادتبا  ات  تیلوفط  ءادتبا  زا  بابـشب و  تسامـسم  ومن  ناصقن  نامز  ات  ومن  نس  رد 

دما باش  رد  تسا و  نیلا  بطرا و  یبص  رد  تسا  تبوطر  هک  ترارح  بکرم  لـحم و  هک  اریز  باـش  یبص و  ترارح  ناـیم  تسقرف  هک 
رت مزیه  زا  تسا  شیب  ریثات  کشخ و  مزیه  رد  قارحا  ار  شتآ  هک  اریز  دوشیم  فلتخم  نیلحم  راـبتعاب  هدـحاو  ترارح  سبیا و  و  رحا ) )

ترارح زا  فعـضا  نیلا و  یبص  ترارح  سپ  هفیعـض  تبوطر  هب  میدق  ترارح  زا  تسا  نیلا  ترثک  تبوطر  هب  مئاق  نیلا  یبص  ترارح  و 
شترارح ریثات  هطساوب  دوشیم  هدایز  زارد و  شنانـسا  دوخ و  یلـصا  جازم  رد  تسبطرا  نس  رد  عورـش  لّوا  زا  ناسنا  هک  اریز  دشاب  باش 

نآ رد  تدش  هطساوب  ار  ترارح  تسا  فوقو  نس  نآ  زا  دعب  هک  ومن  نس  یئاهتنا  ات  انف  زا  [ 13] تسیزیرغ ترارح  یمامت  هک  تبوطر  رد 
تـسیزیرغ ترارح  بکرم  هک  يزیرغ  تبوطر  رد  زور  هب  زور  دوشیم  یهتنم  هک  فوقو  سپ  تسین و  یناـصقن  يزیرغ  تبوطر  رد  ناوا 

مئاق راـن  واـب  هک  تسا  نغور  [ 14] یئانف شلاثم  جراـخ  رد  دوشیم و  ترارح  رد  ناـصقن  تبوطر  زا  ناـصقن  زا  دـعب  دوشیم و  یناـصقن 
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نغور یئانف  هک  تسین  یکش  تسا و 
19 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

زین ران  دـش  رخآ  نغور  هکنیمه  تسیقاب و  ران  تسیقاب  نغور  هک  ینامز  ات  سپ  تسا  ران  یئانف  مزلتـسم  هرخالاب  تسا  مئاق  واب  وا  راـن  هک 
دعب ناصقن  نوچ  دش  روکذم  هک  نینچمه  تاناویح و  عیمج  تسناسنا و  ةویح  ببس  هک  يزیرغ  تبوطر  ترارح و  لاثم  تسنیا  دش  رخآ 

یماسح و يزیرغ  تبوطر  نوچ  دـیازفایم و  تسا  ضارما  بجوم  هک  يزیرغ  تبوطر  رد  هچرگا  دوشیم  يزیرغ  تبوطر  رد  ومن  نس  زا 
تلوهک و نس  رد  صخـش  دوشیم  یناف  يزیرغ  تبوطر  هک  تهج  نیزا  تسین و  ةویح  دـمم  ندـب و  عفاـن  تسین  يزیرغ  ترارح  بکرم 

. ناوسن جازمب  تبسن  تسا  سبیا  رحا و  لاجر  جازم  هقباس و  نانساب  تبسن  دوشیم  سبای  دراب  جازم  بسحب  رمعلا  رخآ  یلا  تخویش 

اضعا نایب  رد  هلاقم  [ 7]

هراشا

بکرم و درفمب و  ددرگیم  مسقنم  ءازجا  نیا  ازجا و  نیزا  ناـسنا  ندـب  تسبکرتـم  تسفلاـتم و  هک  هکـسامتم  يازجا  زا  تراـبع  اـضعا  و 
ورب لـک  فیرعت  دـشاب و  تسرد  زج  رب  لـک  مسا  ینعی  دـشاب  لـکاب  کیرـش  دـح  مسا و  رد  وزا  سوحم  ءزج  ره  هک  تسنآ  درفم  وـضع 

بکرم وضع  تسا و  هجو  نیمه  زین  وا  هک  محل  لثم  تسا  قداص  وزج  رب  فیرعت  دـنمانیم و  وم  ار  وزا  وزج  ره  هک  وم  لثم  دـیآ  قداـص 
. سار لثم  نیا  لباقم 

ناوختسا

تـسنیا یـضتقم  یهلا  هرهاب  تمکح  تاکرح و  هماعد  تسا و  ندب  دمع  ساسا و  وا  هک  اریز  هّللا  دنع  نم  هدشقولخم  بلـص  تسیوضع 
ار قولخم  نیا  هک 

20 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
هک تسنآ  فیوجت  رد  هدـیاف  تسا و  قولخم  فوجم  تبالـص  دوجو  اـب  اهناوختـسا  رثکا  هک  تسا  تهج  نیزا  دـشاب و  ناـسآ  تاـکرح 

فافج و هفینع  تاکرح  تاقوا  یـضعب  رد  هک  تسنآ  اهناوختـسا  ار  درفنم  تمکح  دشابن و  لیقث  ورب  ددرت  یـسود و  دیاز  ات  دشاب  کبس 
. نیقلاخلا نسحا  هّللا  كرابتف  دوشن  يراط  ورب  تسوبی 

فورضغ

ياضعا لاصتا  نسح  یکی  تسا  راهچ  عفانم  زا  هدـش  ررقم  اـبطا  دزن  هچنآ  وا  دوجو  رد  اـضعا و  ریاـس  زا  بلـصا  تسناوختـسا و  زا  رتمرن 
نیا هطساو  تشوگ  اب  تسا  فورـضغ  لاصتا  نیا  هطـساو  تشوگ  اب  ناشلاصتا  هچنانچمه  تشوگ  اب  ناوختـسا  لثم  هنیل  ياضعاب  هبیلص 

هتـسئاش محل  مظع و  نیفرط  لاصتا  دـشابن و  هناگیب  ات  ناوختـسا  محل و  نایم  تاـعارم ...  مظعا  زا  تینیلا و  رد  تسا و  فورـضغ  لاـصتا 
رب هیکت  داتیا و  رد  لضع  دشاب  رداق  ات  رگید  ندش و  هتفرگ  تاکرحلا و  دنع  ناوختـساب  ندیواس  زا  لصافم  تنایـص  رگید  هدـیاف  دـشاب و 

قلعتم هرجنح  تالــضع  هـک  اریز  هرجنح  رد  هکناـنچمه  عـضاوم  یــضعب  رد  دــشاب  لـضع  قـلعتم  فورــضغ  هـکنآ  رگید  فورــضغ و 
تساجنآ هک  تسیفورضغب 

باصعا
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ندـش و جـک  فاطعنا و  رد  نّیل  مرن و  تسا و  دیفـس  نول  رد  وا  دـنمانیم و  زغم  مارح  هک  عاـخن  زا  تسا  هتـسر  غاـمد  زا  هک  تسیماـسجا 
توق ندـیناسر  شاهدـیاف  مظعا  هدـیاف و  يارب  زا  هّللا  دـنع  نم  تسیقولخم  وا  تسا و  یناسآب  وا  ندـش  هراپ  لاصفنا و  رد  تخـس  بلص و 

تسوا لماح  هک  تسیحور  هطساوب  نیا  هدارالاب و  كرحتم  هساسح  ءاضعاب  تسا  يدارا  تکرح  سح و 
21 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

لضع

هیبش تسا و  هتشزگارف  طیحم و  ینعی  تسا  هدیئور  للجم  یئاشغ  زا  ناوختـسا و  فارطا  زا  هک  یمـسج  زا  بصع و  زا  بکرم  تسیوضع 
نآ هک  بصع  ءادـبم  ياجب  هدارا  بسحب  تسا  اضعا  کیرحت  یئارب  زا  وا  تقلخ  دـنمانیم و  طابر  و  [ 15] بصع ار  وا  تسا و  بصع  هب 

دننزیم رگیدـکی  رد  گنج  کیره  طابرب و  هدارا  دوشیم و  لصتم  هاگره  بصع  هک  تسا  هجو  نیرب  کیرحت  نیا  تسا و  غامد  ءادـبم 
هکرحم توق  دنکیم  تکرح  دوش  اضعا  زا  يوضع  کیرحت  یضتقم  هک  هاگره  هدارا  دوشیم و  دحاو  ئش  هک  ّهناک  دنوشیم  ثبـشتم  و 

تسا وضع  تکرح  مزلتـسم  لاح  نیرد  هلـضع و  جنـشت  قیرطب  ای  تسا و  لضع  زا  وزج  وا  هک  یبصع  ندیناسرب  ار  لضع  تسا  هتفرگورف 
ددـمت نآ  قیرط  نیاب  هک  ادـبم  فالخ  بناجب  وضع  تکرح  مزلتـسم  نیا  تسا و  هلـضع  نتخاس  تسـس  اخرا و  قیرط  اب  هک  ادـبم  بناجب 

تسا

راتوا

هیبش وا  تسین و  رتو  ار  یناشیپ  هلـضع  هک  تسنآ  يارب  زا  یـضعب  دیق  نیا  تالـضع و  یـضعب  فارطا  زا  تسا  هدـیئور  وا  هک  تسیماسجا 
هلـضع ار  وزج  نآ  هک  یبصع  زا  رثکا  رد  تسبکرم  رتو  هکرحتم و  ءاضعاب  تسا  بصع  لـباقم  هک  شفارطا  تسا  لـصتم  تسا و  بصعب 

بصع ریغ  زا  بکرم  فلاتم و  یهاگ  رتو  هک  تسنآ  يارب  زا  زین  اجنیا  رثکا  دیق  تاطابر و  زا  تسا و 
22 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

. تسا قاس  رب  هک  تسیتالضع  رات  وا  زا  بکرم  وا  هک  اریز  تسا  هنشاپ  هک  بقع  رتو  وچمه  دشابیم  زین  طابر  و 

طابر

تمکح تسین و  سح  ار  تاطابر  زا  کیچـیه  لضع و  بناجب  تسا  هدـیئور  ناوختـسا  سمل و  ّسح و  بسحب  تسیئاضعا  زین  طاـبر  و 
هطساوب يدوب  سح  ار  طابر  هچنانچ  رگا  تسین و  هراچ  نآ  ریغ  هفیغ و  تاکرح  زا  ار  ناویح  ناسنا و  هک  اریز  تسنیا  یضتقم  یهلا  هرهاب 

. يدندوب ملاتم  يذاتم و  هشیمه  دوشیم  عقاو  تاکرح  رد  هک  اهندش  تفرگ  تامداصم و 

نایرش

حـیورت و تهج  زا  یـضابقنا  یطاسبنا و  تاکرحب  تسا  كرحتم  هشیمه  تسا و  رماوجلا  یطابر  بلق و  زا  هدـنیور  فوجم و  تسیمـسج 
تسندب ياضعا  ازجا و  عیمجب  حور  لوصا  هطساو  یناخد و  راخب  ضغن 

قرع

. تساضعا رب  نوخ  میسقت  عروت و  تلآ  وا  تسا و  دبک  زا  هدنیور  وا  نایرشب و  هیبش  تسیمسج  دنمانیم  زین  دیرو  ار  وا  هک 
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اشغ

نخثلا لیلق  وا  دشاب و  بصع  وا  هکنآ  هن  تسا  بصعب  هیبش  هک  ینعم  نیاب  سوسحم  ریغ  یتابـصع  فیل  زا  هدشهتفاب  جستنم و  تسیمـسج 
. دنکیم رگید  ماسجا  حوطس  هیشغت  تسضرعتسم و  درادن و  يرطبس  تظلغ و  ینعی  تسا 

هک دنکب  دراد  هک  یتئیه  رب  ظفح  ار  یشغتم  وضع  هکنآ  یکی  تسا  دیاوف  وا  هیشغت  رد  و 
23 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

[16] یقالعم ار  وا  تسا و  هدش  اشغب  هدیشوپ  فوفلم و  هک  يوضع  هکنآ  رگید  دبک و  هدرگ و  مرج  لثم  دشابب  مه  زا  دشابن  اشغ  نیا  رگا 
ریغ دبک و  هیلک و  لثم  دشاب  تافآ  زا  ضرم  تساشغ  رد  هک  یسح  هطـساوب  ار  سحلا  مدع  ياضعا  هکنآ  رگید  دشاب و  يدمع )  ) يدبا و 

. کلاذ

محل

هطـساوب دوش  رغال  یناویح  هچنانچمه  دـیامنن  رکنم  تروص  رد  جرف  نآ  ات  نآ  نخث  يرب و  ینعی  دوشیم  اضعا  جرف  وشح  هک  تسیوضع 
زا تافآ  عفد  تسورد و  هک  يومد  ترارحب  دـنک  اضعا  نیخـست  هکنآ  رگید  دـیامنیم و  هیرک  رایـسب  هدـش  یلاـخ  محل  زا  جرف  یکی  نآ 

ياضعا هک  تسناد  دیابب  تسورد و  دامتعا  ار  يرایـسب  تسا و  مظع  رب  رثکا  دامتعا  هچرگا  تسا  هماعد  لثم  ار  اضعا  زا  يرایـسب  اضعا و 
نوکتم ینم  زا  همه  هدروا  نیئارـش و  یهبرف و  تشوگ و  تسا و  هدرب  هک  اشغ  رتو و  بصع و  طابر و  فورـضغ و  ناوختـسا و  لثم  درفم 

تسترارح و نوخ  دقاع  ودنا  هدش  نوکتم  نوخ  هیام  زا  وا  هک  محـش  یهبرف و  تلآ  تسا و  هدش  نوکتم  نوخ  زا  وا  هک  محل  ّالا  دنوشیم 
تدورب محش  یهبرف و  دقاع 

هیسیئر ياضعا  نایب  رد  هلاقم  [ 8]

صخش هک  اریز  عون  صخـش و  ياقب  رد  تساهیلاجاتحم  هک  ار  یئاوق  رم  لصاو  دسج  یمامت  هسیئر  تسا  هسیئر  ءاضعا  ءاضعا  هلمج  زا  و 
هدافا و رابتعا  رگا  اضعا و  زا  ار  ریغ  رم  تسیوق  دیفم  سیئر  وضع  يوضع  ءاضعا  زا  دـیفم  هیلا و  جاتحم  اقب و  رد  تسواب  جایتحا  ار  عون  اب 

وضع هک  اریز  دوشیم  لصاح  مسق  راهچ  دوش  هدرک  لوبق 
24 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تسیدیفم امکح  ناققحم  دزن  لد  دیفم و  هن  لباق و  هن  ای  لباق و  مه  دیفم و  ریغ  لباق  ای  تسا و  لباق  ریغ  هک  تسین  نیزا  یلاخ  رابتعا  نیا 
ار وا  حور  نآ  زا  دعب  بلق و  رد  دلوتم  حور  رب  شادـبم  زا  دوشیم  زیاف  یناسفن  ياوق  هک  ناشیا  شیپ  تسا  هدـش  ققحم  هک  اریز  لباق  ریغ 

اریز اضعا  زا  تسا  تشوگ  لثم  نآ  دـناهدرکن و  یفـالتخا  وا  [ 17] داوم ورد  دیفم و  ریغ  لباق  اما  دـناسریم و  اضعا  زا  بلق  ریغب  هتـشادرب 
عون ای  صخش  ياقب  رد  جایتحا  رارطضالا و  دنع  ار  ریغ  رم  تسنیا  توق  نیا  دیفم  ریغ و  زا  تسا  هدرک  سح  ةوق  لوبق  تسا و  ساسح  هک 

نکیل دـنکیم  اضعا  زا  ار  ریغ  رم  هیذـغت  توق  هدافا  هدرک  بلق  زا  ةویح  لوبق  هک  اریز  دـبک  لثم  تسین  یفالخ  زین  ورد  دـیفم و  لباق  اما  و 
اما روکذـم و  قیرط  رب  هن  تسا  یلوا  وا  هدافا  سونیلاج  زین  اـما  دـنکیم و  هداـفا  بلق  زا  لوبق  زا  دـعب  هک  اریز  تسین  قـالطالا  یلع  دـیفم 
ریغ محل  مظع و  هک  دـناهدرب  ناـمگ  اـمکح  زا  یـضعب  هک  اریز  تسا  فـالخ  وا  دوجو  رد  تسین  مادـکچیه  لوبق  هداـفاب و  فصّتم  هکنآ 

نیرب نیا ...  هک  دندقتعم  دناهتفر و  نیرب  وطسرا  لثم  امکح  زا  یضعب  رگید و  وضع  زا  لوبق  لیبس  رب  هن  ناشیا  رد  تسه  یتوق  ار  ساسح 
بیبط رب  ماقم  نیرد  ناشیا و  رد  هتفاـی  رارقتـسا  نآ  زا  دـعب  نوکت و  لوا  رد  تسا  دـبک  نآ  هک  تسا  هدـش  زیاـف  ریغ  زا  روکذـم  وضع  ود 

ورب مزال  هکلب ...  تسین  یلخاد  ار  هفرعم  ملع و  نیا  جالع و  رد  يوقلا  ۀـفآ  هک  اریز  دـنادب  نیبهذـم  زا  تسا  قح  هچنآ  تفرعم  هک  تسین 
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دیفم و نایم  قیرط  دـس  رگا  هک  یتیثیحب  ار  توق  اضعا  یـضعب  لوبق  سپ  تسیناث  هقرف  دـقتعم  هجو  رب  رما  هچنانچ  دـنک  داقتعا  هک  تسنیا 
هچنانچمه دنک  لباق  رد  سح  لاطبا  هک  تسین  نآ  دوش  لوبق 

25 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
ینعی لـباق  وضع  نآ  زا  سح  توق  دوشیم و  لـطاب  هنیئآره  اـضعا  زا  يوضعب  تسا  سح  توق  يدوم  هک  یبـصع  قیرط  دوش  دـیفم  رگا 

. دشاب نینچ  دشاب  تسوا  رب  هعبت  وطسراب و  بوسنم  هک  یناث  لوق  رگا 

" اضعا تسایر  نایب  رد  هلاقم  [" 9]

سح و ءادبم  هک  تسیوضع  وا  تسا و  غامد  رگید  تسناویح و  توق  أدبم  وا  هک  اریز  صخـش  ياقب  [ 18] ببس سیئر  تسیوضع  بلق  و 
نایثنا مراهچ  دش و  روکذم  هک  هس  نیا  عون  ياقب  بسحب  اما  تسا و  هیذغت  توق  ءادبم  وا  تسا و  دبک  رگید  اضعا و  ریاسب  تسا  تکرح 

مداخ اضعا  ریاسب  تسناویح  توق  يدوم  هک  ینایرـش  هک  اریز  تسیمداخ  ار  هسیئر  ءاـضعا  نیزا  کـیره  رم  تسعونب و  صتخم  هک  تسا 
تـسا هیذـغت  توق  يدوم  هک  هدروا  نآ  قورع و  تسغامد و  مداخ  اضعا  ریاسب  تسا  تکرح  سح و  توق  يّدوم  هک  یئاـضعا  تسبلق و 
لعفنم یمامت  ورد  تسا و  محر  نآ  هک  شلحمب  تسینم  يّدوم  هک  ءاسن  رد  قورع  لاـجر و  رد  لـیلحا  تسا و  دـبک  مداـخ  اـضعا  ریاـسب 

دوش لعفنم  مه  زا  رگا  هک  تسا  هدـش  نوکتم  ینم  زا  هک  ياضعا  هک  تسناد  دـیابب  محر و  رد  تسا  دـنزرف  نینج و  نوکت  نآ  هک  تسین 
ریغ هدروا  زا  هریغص  ناوختسا ... ؟...  لثم  رگد  تاقوا  یـضعب  رد  یبص و  تقوب  زین  نآ  دشابیم و  تردن  لیبس  رب  یقیقح  لاصتاب   ... ؟...
رگم دوشیمن  دـلوتم  نآ  ضوع  دوش  لطاب  مامت  ای  دوش  صقان  يوزج  اضعا  نیرد  هاگره  تسین و  عطق  زا  دـعب  لاصتا  لباق  وا  هک  نایرش 

تسا هدش  دلوتم  لد  هب  مادعنا  زا  دعب  هک  دناهدرک  هدهاشم  ابطا  امکح و  تاقث  نانسا 
26 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

[ هکرحتم هساسح  ياضعا  نایب  رد   ] هلاقم [ 10]

دحاو تکرح  سح و  ءادـبم  هاگ  ار  هکرحتم  هساسح  ياـضعا  هک  دـنادرگیم  حـئال  حـضاو و  تباـبط  تعانـص  رب  فقاو  ریبخ  ریمـض  رب 
ای سح و  نالطب  مزلتـسم  هطقن  کـیره  نآ  دـشاب  تکرح  ءادـبم  ریغ  سح  ءادـبم  هک  نیح  نیرد  دـشابیم و  هناگادـج  هاـگ  دـشابیم و 

لطاـب وضع  نآ  سح  اـما  دوـش  لـطاب  وـضع  تکرح  دوـش  هجوـتم  ءادـبمب  تفآ  دـشاب و  یکی  ود  ره  هاـگره  تسین و  وـضع  رد  تکرح 
هک اریز  دـشاب  یقاب  تکرح  دوش و  سح  نالطب  هک  تسین  زیاج  دوشیم و  لـطاب  ود  ره  دوش  هجوتم  ود  رهب  تفآ  هک  هاـگره  دوشیمن و 

دوش لطاب  سح  هک  دناوتن  سپ  تسا  سح  یلعاف  توق  زا  رثکا  تکرح  توق  سح و  هدام  زا  رتشیپ  هدامب  تسنآ  جاتحم  رقتفم و  تکرح 
نیزا یکیب  صتخم  نالطب  ببـس  هک  تسیتقو  نیا  تسا و  زیاج  کیره  نالطب  دشاب  فلتخم  وا  ءادـبم  هاگره  اما  دـشاب و  یقاب  تکرح  و 

. تسا ماع  ببس  هک  یتقو  دوش و  عیمج  نالطب  تسزیاج و  دشاب و  ود 

ینابصع ءاضعا  نایب  رد  هلاقم  [ 11]

دناهدش قولخم  هقبط  ود  یضعب  هک  اریز  تسا  هجو  ود  رب  تسناشیا  ریغ  هک  یماسجاب  تسا  طیحم  هک  ینابصع  ءاضعا  هک  تسناد  دیابب  و 
رصحنم نیاب  وا  تعفنم  هدیاف و  تسا و  نیئارش  رثکا  لّوا  مسق  تسا  عفانم  يارب  زا  تفص  نیاب  هّللا  دنع  نم  وا  عوقو  هقبط و  کی  یضعب  و 

یتدایز و ورد  قورع  هدیرو  زا  تسا  مظعا  هدئاف  ورد  نایرش  هک  اریز  تسوا  مسج  يراوتسا  تقاثو و  یکی  هجو  راهچ  رد  تسا 
27 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هدیاف تسنایرش و  مد  حور و  نآ  تسا و  طیحم  واب  نایرش  هک  وضع  نآ  تنایص  طایتحا و  تدش  رگید  تسبولطم و  دوصقم و  يراوتـسا 
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تسا هدش  عقاو  نیقبط  وذ  تسا  مد  حور و  يواح  نایرـش  نوچ  دوش  عقاو  تسین  عفد  يوق و  بذجب  جایتحا  ار  وضع  رگا  هک  تسنیا  هثلاث 
هدعم لثم  دـشاب  بوصا  نیلا  قوحل ... ؟...  زا  عنام  دوخ  تعفنم  لاصتا  رد  دـشاب  هدامآ  ملاس و  رگید  نآ  دوش  عقاو  یکی  رد  تفآ  رگا  ات 
يارب زا  فیللا  ضیرع  شجراـخ  بذـج و  هدـیاف  يارب  زا  تسا  عقاو  فـیللا  ۀـقبط  شلخاد  هک  نیقبط  زا  تسبکرم  هدـعم  هک  اریز  اـعما  و 

هک هدعم  لثم  دـشاب  فلتخم  نیتوق  لحم  هک  تسا  بجاو  تسا و  لعف  ودـب  جایتحا  ار  وضع  یهاگ  هک  تسنآ  هعبار  هدـیاف  عفد و  تعفنم 
لحم دنک و  اذـغ  مضه  هدافا  ات  دـشاب  یمحل  بطر  راح  هک  تسبجاو  همـضاه  لحم  هساسح و  توق  همـضاه و  توق  تسا  توق  ود  ورد 

شلخاد هک  هدـش  عـقاو  نیقبط  وذ  یلاـعت  هّللا  دـنع  نم  تـقلخ  تـسخن  سپ  دـنک  ساـسحا  اـت  دـشاب  یبـصع  هـک  تـسا  بـجاو  هساـسح 
یقـالم هک  تسا  زیاـج  ار  همـضاه  توـق  دوـخ و  سوـسحم  تاـقالم  تسبجاو  ار  یعمل  سح  هک  اریز  یناـمحل  شجراـخ  تسینابـصع و 

. دشاب هطساوب  رثوم  هکلب  دشابن  شموضهم 

يوق ساسحا  تفرعم  نایب  رد  هلاقم  [ 12]

لعاف ءادـبم  ردـصم و  نیا  دوشیم و  رداص  وزا  لعف  نیا  هک  تستوق  لـعف  ره  ءادـبم  ردـصم و  هک  دـنامن  یفخم  تعانـص  نیزا  فقاو  رب 
دزاس ایهم  هدامآ و  ار  ندـب  هک  تسیتوق  یناویح  توق  یناـسفن و  توق  یعیبط و  توق  یناویح و  توق  تسا  مسق  هس  يوق  تسوا و  بیرق 

نیا شلاعفا و  ةاویح و  ضیف  لوبق  يارب  زا 
28 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دـناسریم و اضعا  ریاسب  هدرک  توق  نیا  لمح  تسا  طالخا  فیاطل  زا  نوکتم  هک  راـخب  فیطل  مسج  حور و  تسا و  بلق  زا  ثبنم  توق 
تالآ زا  یتلآ  هک  هاگره  تسنایرـش و  اـضعاب  وا  لوصو  قیرط  اـبطالا و  دـنع  ار  یناـسفن  يوق  رم  تسلباـق  لوا  بلق  رد  فیطل  مسج  نیا 

ندب داسف  تنوفع و  بجوم  هک  اریز  وا  لثم  ای  تسا  تیم  ندب  ددرگ  دودـسم  اضعاب  حور  لوصو  قیرط  ای  دوش  مدـعنم  حور  نیا  لوصو 
مغ و حرف و  بضغ و  لثم  تسواب  بوسنم  یناسفن  ضارعا  اضبق و  اطـسب و  دنکیم  نیئارـش  بلق و  کیرحت  یناویح  توق  نیا  دوشیم و 

دعب تسفرـصتم  رگید  مسق  صخـش و  ياقب  يارب  زا  اذغ  رد  تسا  فرـصتم  یمـسق  تسا  مسق  ود  هعیبط  يوق  اما  تساهتنا و  هباشم  هچنآ 
تـسا راهچ  دراد  مودخم  هبتر  هچنآ  مودخم و  هبتر  یـضعب  دـنراد و  مداخ  هبتر  یـضعب  هعیبط  يوق  زا  عون و  ياقب  يارب  زا  فرـصت  نیزا 

وا لعف  یمامت  دـنادرگیم و  يذـتغم  هباشم  هک  قیرط  نیاب  دـنکیم  اذـغ  هلاحا  هک  تسیتوق  هیزاغ  اـما  هروصم  هدـلوم و  هیماـن و  هیزاـغ و 
لوط و لثم  تسندـب  راطقا  رد  یتدایز  بجوم  هک  تسیتوق  هیماـما  توق  اـضعا و  ندـبب و  وا  قاـصلا  هیبشت و  تساذـغ و  رهوج  لیـصحتب 

لامکب غولب  زا  دعب  دسر و  يرادقم  لامکب  دایدزا  قیرط  نیاب  ات  دوش  جراخ  نیزا  ماروا  ات  هعیبط  ینعی  هصوصخم  تبسن  رب  قمع  ضرع و 
وزا دوشیم  رداص  هک  تسیتوق  هروصم  تیناسنا و  تروص  لوبق  دعتـسم  هک  تسینم  لصحم  هک  تسیتوق  هدلوم  دوشیم و  لطاب  وزا  لعف 
هعفاد همـضاه و  هکـسام و  هبذاج و  هک  تسرگید  توق  راهچ  توق  راهچ  نیا  مداخ  لاکـشا و  لثم  ریداـقم  تاـیاهنب  تسقلعتم  هک  لاـعفا 
يارب زا  ار  وا  هک  همـضاه  لعف  یمامت  تدـم  ات  دراد  هاگن  ار  وا  هکنآ  يارب  زا  هکـسام  تسا و  عفان  بذـج  يارب  زا  هبذاـج  تقلخ  دـشاب و 

تساذغ هلاحا 
29 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

لثم تسین  یجایتحا  واب  ار  ندب  هدش و  غراف  وا  لغـش  زا  همـضاه  هک  يزیچ  عفد  يارب  زا  هعفاد  قیقر و  ظیلغت  ظیلغ و  قیقرتب  حـلاص  ماوقب 
تمدـخ دـشاب و  تبوطر  تسوبی و  تدورب و  ترارح و  هک  هعبرا  تاـیفیک  زا  تسا  مداـخ  راـهچ  زین  ار  توق  راـهچ  نیا  رم  لوب و  زارب و 

نآ زا  عنام  تدورب  تکرح و  نیعم  ترارح  تسا و  تاکیرحت  يوق  نیا  لاعفا  هک  اریز  ضرعلاب  تدورب  تمدخ  تسا و  تاذـلاب  ترارح 
تـسجوحا هلعفنم  تیفیک  رد  همـضاه  تسوبی و  هب  تس  يوـق  جوـحا  هکـسام  ناـنچمه  ترارحب  تسا  يوـق  جوـحا  همـضاه  هبذاـج و  و 

یناـسفن يوق  اـما  رگید و  هس  نآ  زا  تسوبی  هب  هک  تسجوحا  هبذاـج  هلیلق و  ترارح  تسا و  هلیلق  تسوبی  هب  جاـیتحا  ار  هعفاد  تبوطرب و 
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نطاب و سح  رهاظ و  سحب  دوشیم  مسقنم  زین  یـسح  یلقع و  یـسحب و  دوشیم  مسقنم  زین  هکردم  هکرحم و  هکردمب و  دوشیم  مسقنم 
نابزب ار  وا  هک  تسا  كرتشم  سح  لّوا  هنطاب  هسمخ  ساوح  اما  تسا  هسمال  هقیاذ و  هّماش و  هعماس و  هرـصاب و  هرهاـظ  هسمخ  ساوح  اـما 

جنپ هک  دراد  یـضوح  مکح  وا  دوشیم و  واب  يداتم  هرهاظ  ساوحب  تاسوسحم  روص  عیمج  هک  تسیتوق  نیا  دـنمان و  یمایـساطنب  ینانوی 
سح هچنآ  هک  تسیتوق  وا  دـنمانیم و  زین  هروصم  ار  وا  هک  تسا  لایخ  یناث  تسغامد و  زا  مدـقم  نطب  لوا  وا  لحم  دزیر و  يورد  يوج 

هک تسا  هلیختم  ثلاث  تسغامد و  زا  لّوا  نطب  وا  لحم  نآ و  تبیغ  تقوب  هسوسحم  روص  زا  تسا  ظـفاح  ار  نآ  وا  تسا و  لـباق  هکرتشم 
تسوا بیکرت  نیا  رس و  ود  اب  یناویح  لیخت  لثم  لیصفت  بیکرتب و  تسواب  میاق  هک  هیئزج  یناعم  هسوسحم و  روص  رد  تسا  فرصتم  وا 
هرّکفم ار  وا  تسلقع و  تعاـطا  قـفورب  وزا  لـعف  رودـص  رگا  تساـه و  نیزا  وا  لـعف  لازی  ـال  تسوا و  لیـصفت  نیا  ورـسیب  ناـسنا  اـی  و 

دنمانیم
30 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

زا تسا  تاـسوسحمب  قلعتم  هک  هیئزج  یناـعم  كردـم  هک  تسیتوق  وا  تسا و  همهاو  توق  عـبار  تسغاـمد و  رد  طـسوا  نطب  وا  لـحم  و 
رهاوج هنازخ  هک  تسیتوق  وا  تسا و  هظفاح  سماـخ  تسا و  غاـمد  زا  طـسوا  نطب  وا  لـحم  توادـع و  تقادـص و  نآ و  مدـع  تقفاوم و 

یلقع و هکردـم  اما  تسا و  غامد  زا  رخآ  نطب  هظفاح  لحم  تسا و  هسوسحم  روص  هنازخ  لایخ  هچنانچمه  تسا  همهاو  هکردـم و  یناعم 
یکی رد  تفآ  قوحلب  الا  دوشیمن  عقاو  یلقع  لاعفا  رد  تفآ  للخ و  هک  اریز  تسا  تعاضب  تعاضا  ماـقم  نیرد  وا  یعـس  بیبط و  مـالک 

لاعفا و نیاب  رظن  صیـصختب  جاتحم  بردـتم  بیبط  تسا و  يوق  نیا  ریبدـت  یلقع  لاعفا  نالطب  ناصقن و  رد  ریبدـت  هکردـم و  ياوق  نیزا 
تکرح یعادتم  تسیتوق  هثعاب  توق  هلعاف و  هثعابب و  تسا  مسقنم  هکرحم  يوق  اما  تسا و  ابطا  تاملـسم  زا  هلمج  نیا  تسین و  وا  يدابم 

لمعتـسم تسیتوق  یلعاف  هکردـم  دـساف و  نونظم  ای  رما  سفن  راض  بناجب  تکرح  یعادـتم  ای  نونظم و  ای  رما  سفن  بسحب  عفان  بناجب 
تسیناویح لاعفا  ياوق و  ماسقنا  رابتعاب  تسا  مسقنم  زین  لاعفا  دش و  روکذم  وا  تعاطا  هجو  لضع  ثحبم  رد  ار  هثعاب  نیرم  هعیطم  لضع 

هک عوج  لثم  دـنمانیم  بکرم  هک  ار  هددـعتم  ياوق  زا  لعف  رودـص  دـنمانیم و  طیـسب  ار  هدـحاو  توق  زا  رداص  لعف  یناـسفن و  یعیبط و 
تسا ساسحا  یعیبط و  بذج  نآ  هک  تسیتوق  ودب  وا  لوصح 

ضرم 2 تفرعم  نایب  رد  هلاقم  [ 13]

یعیبط یندب  تئیه  تحـص  دشاب و  ملاس  ریغ  فوام و  واب  هرداص  لاعفا  عیمج  هک  تسیندـب  تئیه  هک  دـناهدرک  فیرعت  نینچ  ار  ضرم  و 
لاعفا عیمج  هک 

31 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
رد هک  ار  یتروص  ناسنا  لیخت  لثم  ریغت  لاثم  نالطب  ناصقن و  ریغت و  تسا  مسق  هس  لعف  رد  تفآ  دـشاب و  ملاـس  حیحـص و  وا  اـب  هرداـص 

دـشاب تفآ  بجوم  هک  یندـب  تئیه  سپ  ددرگ  یمغب  فـصتم  هکنآ  نـالطب  رـصب و  فعـض  لـثم  ناـصقن  لاـثم  درادـن و  دوـجو  جراـخ 
ضرع دشاب  ضرم  عبات  هک  ار  نآ  دنمانیم  ببـس  ار  نآ  دشاب  هطـساوب  تفآ  بجوم  هک  یندـب  تئیه  دـنمانیم و  ضرم  ار  نآ  هطـساویب 

لاثم هفت و  هدراب  ای  هفیرح و  هراح  هیذـغا  هیودا و  ببـس  لاثم  الثم و  عادـص  دـشاب  لعف  رد  تفآ  بجوم  هک  اجره  ضرم  لاـثم  دـنمانیم 
لیاز عادص  رگا  دوشیم  ضرم  مادعناب  هک  تسقیرط  نیاب  نیا  هفرعم  عادص و  لوصح  زا  دعب  ندیلخ  شروش و  باهتلا و  ثودـح  ضرع 

ضرم عبات  هک  تسنآ  ضرع  سپ  هلاصا  تسیـضرم  وا  هکلب  تسین  ملـسم  وا  هضرع  دوشیمن و  تباث  تعیبط  دـشاب  یقاـب  باـهتلا  هدـش و 
لاقثا سابتحا  زا  ترابع  وا  هک  جـنلوق  ثودـح  وچمه  نآ  مدـع  رب  شمدـع  دوش و  ضرم  دوجو  رب  بترم  وا  دوجو  هک  ینعم  نیاب  دـشاب 
رابتعا ود  ماقم  نیرد  دوشیم و  رگید  ضرم  ببـسب  یـضرم  هاگ  تسا و  لاقثا  دادسناب  بترتم  هک  دـیدش  عجو  حایر و  ای  اعما و  رد  تسا 

عیمج دوخ  تاذ  دح  رد  هک  تسیندب  تئیه  هک  هظحالم  نیاب  تسا و  ببـس  تسا  هدرک  یـضرم  ثادـحا  هک  هظحالم  نیاب  هک  اریز  تسا 
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تارابتعاب دشاب  يراج  نآ  کی  رد  ضرع  ضرم و  ببس و  رابتعا  دحاو  ئش  رد  هک  دشاب  هاگ  تسیضرم و  تسا  فؤام  واب  هرداص  لاعفا 
قرفت بجوم  دوش  مکحتـسم  ضرع  نیا  هک  هاـگره  تسا و  لاعـس  وا  ضارعا  زا  یکی  هک  داـح  تسیـضرم  هک  بنجلا  تاذ  ـالثم  هفلتخم 

هیر و يراجم  رد  قرفت  ای  کلذ و  ریغ  هیر و  لثم  تسا  هتخیوآ  ياضعا  یـضعب  هک  یقیلاعم  هیـشغا و  لثم  ینطاـب  وضع  رد  تسا  لاـصتا 
ضرع ضرم و  ببس و  عامتجا  ریدقت  ره  سپ  تسا  لس  زا  ترابع  نیا 

32 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
یندب هک  تسنآ  يداب  ببـس  لصاو و  قباس و  يداب و  تسا  مسق  هس  بابـسا  هفلتخم و  تارابتعاب  اما  دش  دناوت  هجو  نیرب  دـحاو  ئـش  رد 

ضارعا زین  هک  حرف  بضغ و  لثم  اوه  تدورب  باتفآ و  ترارح  لـثم  دـشاب  ندـب  جراـخ  زا  هکلب  دـشابن  ببـس  ندـب  طـالخا  ینعی  دـشاب 
لصا ببس و  دشاب و  هطساو  ضرم  وا  نایم  هک  تسنآ  قباس  ببس  ندب و  جراخ  تسندب و  ریغ  سفن  هک  اریز  تسیداب  ببس  تسیناسفن و 

رم دشاب  قباس  ببس  نیا  ار  طالخا  رم  تسا  نفعت  بابسا  زا  هک  اوه  لوصو  مدع  ارجم و  دادسنا  سپ  دشابن  هطساو  ضرم  وا و  نایم  هکنآ 
تسین هطساو  چیه  تسا و  لعفلاب  یّمح  ثودح  نفعت  زا  دعب  هک  اریز  ار  یّمح  نیا  رم  دشاب  لصاو  ببس  نفعت  لوصح  ار و  ینفع  ياّمح 

هک ماعط  توهش  نوچ  هک  تسبجاو  تحص  هظفاح  رب  ار و  اذغ  رم  تسا  هجئاه  توهـش  عفد  وکین  ات  هّیدر  يایـشا  زا  هک  دنامن  هدیـشوپ  و 
زا ادـج  هک  اریز  دروخ  دـشابیم  لعفلاب  دـش  اذـغ  توهـش  هکنیمه  دوشیم و  لصاح  سای  ار  تعیبط  هک  دـنکن  عفد  ار  وا  دـشاب  قداـص 

دشن و دراو  تقوب  دوب  وا  هبولطم  هچنآ  هک  اریز  هدعمب  دوشیم  بذجنم  ندب  رد  هدومحم  تابوطر  دوش  دراو  اذغ  هقداص  توهش  لوصح 
اب عمتجم  دوش و  بذـجنم  هاـگره  تسوا  ندـب  رد  طـالخا  فطلا  قرا و  هک  اریز  تسا  ارفـص  هک  تسناـنچ  رثکا  دوشیم  بذـجنم  هچنآ 

لوضف نیا  دیامنیم و  تناعا  يزیرغ  ترارح  ار  نآ  تسا  هتفای  دادتـشا  عوج  ببـس  هک  هدـعم  ترارح  ورد  هک  هدـعم  تبوطر  رد  لوضف 
هک تسنآ  تحص  ظفح  تاعارم  زا  ددرگیم و  ضرم  لاهسا  ببـس  نیا  تسا و  هبانوخ )  ) نآب دارم  هک  دنادرگیم  دیدص  لثم  ار  هبذجنم 

یّـسح ترارح  دوش  عقاو  لعفلاب  راح  اذغ  ناتـسبات  رگا  هک  اریز  لعفلاب  راح  ياذغ  ناتـسمز  رد  دیاپیم و  لعفلاب  دراب  ياذغ  ناتـسبات  رد 
راح ياذغ  هک  اریز  دوش  ریثک  لیلحت  بجوم 

33 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
دیابن رایتخا  تسیدر و  رایـسب  ار  تحـص  ظفح  بحاص  یجالع  هظحالمیب  یببـسیب و  یئاود  هیذـغا  لوانت  لعفلاب و  راـح  اوه  لـعفلاب و 
ءایـشا ّرـضا  درک و  دیاب  دض  تیفیک  رد  داریاب  نآ  كرادت  دوشیم  عقاو  اطخ  لیبس  رب  رگا  هیذغا  نیا  لاثما  لیبجنز و  رایـسب  شلاثم  درک 
تکرح هتـشذگن و  هدـعم  زا  دـشاب و  هتفاین  مضه  زونه  یلوا  هک  یئاذـغ  قوف  تساذـغ  ندروخ  زا  ترابع  نآ  تسا و  ماعط  لاخدا  ندـبب 

زا شیپ  ار  اذـغ  هک  تسنآ  هفینع  تکرح  زا  عنم  ببـس  تسعونمم و  هدـیدش  هفینع  تکرح  اما  تسا و  زیاج  اذـغ  ندروخ  زا  دـعب  هفیفخ 
لصاح تسـضارما  بجوم  هک  يدر  سومیک  سولیک و  زارب و  تسا و  هدعم  فعـض  بجوم  جیردتب  نیا  دنارذگیم و  تجاجف  رب  مضه 

اذغ زا  دعب  یناسفن  تاکرح  نینچمه  هدعم و  رعقب  تساذغ  هکرحم  يزیرغ  ترارح  هک  تسنآ  هفیفخ  تکرح  زیوجت  رد  ببس  دوشیم و 
دـشاب رادقم  نآ  ياهتـشا  اذغ  كرت  زا  دعب  هک  دشاب  نانچ  هک  دیابیم  دوش و  هدرک  اذغ  كرت  عبـش  زا  شیپ  هک  تسبجاو  تسیدر و  هک 
لطاب دوب  لوا  ياذغ  زا  دعب  هک  توهـش  نآ  هک  اریز  دشاب  یقاب  توهـش  ندروخ و  دناوت  یناسآب  قباس  رادـقم  دـنک  لکا  رب  عوج  رگا  هک 

صیصختب ناتسمز و  رد  اذغ  تسه و  زین  رگید  ضارما  تافآ و  بجوم  دوش و  لصاح  هدعم  فعـض  لقث و  دنکن  هظحالم  رگا  دوشیم و 
ماـمت تناـعا  تسیوق و  ببـس  نیا  هب  تسا  لـخاد  هجوتم  ناتـسمز  رد  يزیرغ  ترارح  هک  اریز  دـشابیم  يوقا  رثکا و  دربلا  يوق  ماـیا  رد 
مـضه رد  اذغ  عورـش  زا  دعب  هک  تسبجاو  مجح و  رادـقم و  رد  مه  دـیابیم و  فیک  مک و  رد  لدـتعم  ياذـغ  ناتـسبات  رد  اما  دـنکیم و 

دـشاب و هدرکن  تحار  هدافتـسا  تعیبط  هک  دـشابن  مه  مک  رایـسب  دوش و  لـقث  بجوم  هک  دـشابن  رایـسب  ینعی  دوش  هدرک  لادـتعاب  باوخ 
ینامز رایسب  بناجب  نآ  زا  دعب  لیلق و  ینامز  دنک  نیمهب  هیکت  لّوا  باوخ  رایتخا  رد  هک  دیابیم 

34 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
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رعقب هدعم  زا  تساذغ  رادحنا  لوزن و  بجوم  ندرک  نیلاب  كرت  ندیشوپن و  ار  دوخ  قباس و  زا  لوطا  نیمی  بناجب  زاب  نآ  زا  دعب  لیوط و 
ماعط زا  رایـسب  رایتخا  دـشاب و  توق  تداع و  بسحرب  هساملا  نیعت  اذـغ  ریدـقت  هک  تسبجاو  تساوقا و  مضه  رد  بیترت  نیا  راـیتخا  وا و 

یگنت صوصخ  ثادحا و  دوش و  رقارق  قاوف و  قرا و  بجوم  هک  یئایـشا  تسعونمم و  نآ  ددـمت  دوش و  هدـعم  لقث  بجوم  هک  یتیثیحب 
تساذـغ و راـیتخا  نیرتدـب  ندروخ  نیا  ار و  سفن  تـالآ  باـجح و  رم  هدـعم  تمحازمب  ـالا  دوـشیمن  لـصاح  نیا  هک  اریز  دـنک  سفن 

: دناهتفگ هک  تساجنیزا 
مدید  هدرم  ار  یسب  ندروخ  رپ  زمدیودیم  وهآ  وچ  ندروخ  مک  ز 

یتلاح ات  دروخ  كدناكدنا  دیامن و  لیلقت  ماعط  رد  هک  دیاب  دوش  كدنا  ترارح  اذغ  ندروخ  بقع  هک  ار  سکنآ  هک  تسناد  دـیابب  و 
پت بجوم  هک  تسا  رایـسب  ترارح  نیا  لوصح  زا  دـعب  هک  اریز  دوشن  ضراع  دـنکیم  ندـیزرلب  وزا  ریبعت  هک  تسا  ضقاـنت  یمـسم  هک 

رد هک  ینعم  نیا  هب  اذـغ  رد  درک  دـیابیم  ددـع  بسحب  ریثات  ار  وا  تداـع  رد  یفاـک  ياذـغ  مضه  زا  تسا  زجاـع  هک  سکنآ  دوشیم و 
يوادوس جازم  هک  اریز  دیابیم  بطر  راح  جازملا  يوادوس  اذغ  دنک و  لوانت  دیاب  هعفد  هس  ودب  ار  یتداع  رادقم  نآ  دنک و  لیلقت  رادـقم 

ياذغ هدش و  سبای  راح  ارفص  طلخ  هطساوب  وا  جازم  هچ  دیابیم  بطر  دراب  يوارفص  ياذغ  تسا و  هدش  سبای  دراب  ادوس  ظلغ  هطـساوب 
دیاب یعرم  ياذغ  زا  بیترت  نیا  لیدعت  لیصحت  يارب  زا  دشاب و  بطر  دراب  طلخ  نیا  هطـساوب  وا  جازم  هک  اریز  دیابیم  سبای  راح  یمغلب 

مضهلا یطب  ياذغ  قوف  مضهلا  عیرس  قیقر  ياذغ  عابتا  زا  رذح  تشاد و 
35 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دوشیم قیقر  داسف  بجوم  تسا  قیقر  ذوفن  عنام  ظیلغ  نوچ  دوش  عقاو  مضهلا  یطب  ظیلغ  قوف  رگا  مضهلا  عیرـس  قیقر  هک  اریز  درک  دیاب 
نیح نیرد  دشاب و  هدمآ  دورف  هدعم  رعقب  دوش  عقاو  ماضهنالا  یطب  ياذغ  رگا  دوش و  دساف  ظیلغ  دـنکن  ذوفن  وا  قوف  دـنک  ثکم  نوچ  و 

تسا و نیب  ررـض  دوش  عقاو  بقاـعتم  یلاوتم و  رگا  تسا و  روتف  نیمـضه  ناـمز  هک  اریز  درادـن  يرورـض  نادـنچ  دوش  هدروخ  قیقر  رگا 
دنکیم قال  زا  ثکم  فرـصت و  زا  شیب  زین  ار  ظیلغ  دنکیمن و  ثبل  ثکم و  دوخ  هک  اریز  تسین  زوجم  ظیلغ  قوف  قلز  یئاذغ  نینچمه 

رجنم لوا  هک  اریز  تسا  جالعلا  ریغ  تالاهـسا  هلمج  زا  نیا  دوش و  اعمالا  قلز  ضرمب  يالتبم  صخـش  دـنک  تموادـم  قلز  ياذـغب  رگا  و 
زا هیوق  تاجلاعم  ماقم  نیرد  تسا و  هتخاس  ناسلم  ار  هدـعم  زاورپ  هدرک و  لمح  رایـسب  تابوطر  هدـش و  دراـب  نآ  مرج  هک  هدـعم  فعض 

تسبجاو تحـص  ظفاح  رب  دشاب و  بعـص  جالع  سپ  دوش  جازم  قارحنا  بجوم  زین  نیا  هضباق و  هراح  هیودا  دیابیم و  لامعتـسا  ضباوق 
دناوتیم ات  دنکن  عمج  مهاب  هدـعم  رد  قلز  ظیلغ و  ياذـغ  هک  تسنیا  باوص  سپ  دـنک  لادـتعا  قیرطب  دوخ  برـش  لک و  اب  تاعارم  هک 

نآ ترورـضب و  ّالا  دنکن  رایتخا  دشاب  وا  لثم  ندیزغل  رد  هک  زیچ  ره  هراخب و  يولآ  لثم  تسا  هدینازغل  نیاب  دارم  قلز  بجوم  هک  اهاذـغ 
فیطل عنم  ظیلغ  نآ  بقع  زا  فیطل  دوش و  هدروخ  فیطل  نیا  رب  مدقم  هک  اجره  رادـحنالا  یطب  یئاذـغ  هک  اریز  دـشاب  لیلق  دـیابیم  زین 
یهجو رب  لاح  ار  يرایـسب  سان  زا  هک  تسناد  دیابب  دنک و  ياذـغ  داسفا  دوشیم و  اذـغ  رد  ترارح ...  لمع  طارفا  رادـحنا و  زا  دـنکیم 

تسیران و ناشیا  هدعم  هک  تسنآ  هطـساو  نیا  دوشیم و  مضه  تعرـسب  مضهلا  یطب  دوشیم  دساف  هدعم  رد  فیطل  ياذـغ  هک  دـشابیم 
رفاو ناشیا  رد  مودعم  ترارح  يزیرغ و  ترارح 

36 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
ار نادـب  ارم  درک و  دـیابیم  بجاو  بسحب  ياذـغ  رد  ریبدـت  ار  هقیرط  ود  نـیزا  کـیره  تـسنیا و  دـضب  لاـح  ار  يرایـسب  تـسا و  رفاو 
ار يرایـسب  درک و  دیابن  هیذغا  رد  طلخ  درک و  دـیاب  نادـبا  هظحالم  ظفح و  سپ  تسین  تسرد  سایقب  صاوخ  نآ  زا  هک  تسا  یـصاوخ 

هرغ نآب  دیاب  دنکیم  ظیلغ  ياذغ  يارمتسا  هک  سکره  عفان و  ار  يرایسب  تسرـضم و  تسا  هکرـس  ای  یئابروش  زا  ترابع  نآ  هک  جابریز 
هک سکنآ  ره  تسا و  هلاـتق  هّیدر  ضارما  بجوم  هک  دوشیم  لـصاح  هیدر  طـالخا  نآ  زا  ماـیا  رورمب  هک  اریز  دـیامنن  داـمتعا  دوـشن و 

تسنوخ هّدام  تشوگ  هک  اریز  دوش  رهاظ  تیومد  راثآ  هک  اصوصخ  دنک  يدصف  هاگدنچ  رد  هک  تسا  مزال  ورب  دروخیم  رایسب  تشوگ 
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ضارما بجوم  نیا  تسا و  میاق  نآب  ترارح  تیفیک  زا  نآ  رادـقمب  تسا  بطر  راـح  تشوگ  هفج  دـنکیم و  دـلوت  نوخ  هک  رادـقمب  و 
ملاتم يذاتم و  حور  سفن و  ددرگن و  ماقسا  مالآ و  هتیطم  ندب  ات  دیابیم  لادتعاب  برش  لکاب و  تاعارم  تحـص  ظفاح  رب  سپ  تسیومد 
دراب رگا  تسیرورـض و  نوخ  جارخا  دصف و  تاعارم  دشاب  جازملا  رورحم  بابـش و  نامز  رگا  دیاب و  تقاط  توق و  ردقب  دـصف  دوشهن و 

زا دعب  تسا و  هفلتخم  هیذغا  عمج  ندبب  ءایشا  رضا  رشا و  هک  تسناد  دیابب  دش و  دیاب  ترارح  رد  هلدتعم  ياهشراوگ  دهعتم  دشاب  جازملا 
ذیذـل هک  تسنآ  ندـبب  اذـغ  قفوا  و  دوشیم . فلتخم  لوکام  تبـسن  هب  موضهم  لاوحا  هک  اریز  تسا  لکا  نامز  یتلاطا  تءادر و  رد  نآ 

هک اریز  تسا  هدعم  داسف  لقث و  بجوم  دشاب  شیب  شرادـقم  دـشاب و  ذـیذل  رگا  هک  اریز  مجح  بسحب  دـشاب  لدـتعم  شرادـقم  دـشاب و 
تسنآ تارایتخا  رد  اذغ  تاعارم  قفوا  تسا و  زجاع  نآ  عفد  رد  دیامنیم و  لابقا  شیب  ذیذل  همعط  اب  تعیبط 

37 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
تداـع تاـعارم  لدـتعم و  حـلاص و  رادـقم  رـصع  زا  شیپ  تشاـچ و  دروخ  راـب  ود  رگید  زور  زور و  ناـیم  دروـخ  راـبکی  زور  کـی  هک 

ترـضم نولداسف و  زا  تسا  رایـسب  وا  ترـضم  هک  اریز  زور  باوخ  تداع  لثم  جـیردتب  اما  درک  دـیاب  همومذـم  تداـع  كرت  تسبجاو و 
ماحتـشا زا  لبق  اذغ  میدقت  يذـغت و  تعرـس  اذـغ و  قیرفتب  جاتحم  يرارم  نادـبا  یناسفن و  توق  همه  یماخ  راو  ناهد  دـب  يوب  لاحط و 

صخش هک  تسیتقو  نیا  تسبجاو و  لکا  رب  مامحتسا  میلعت  دوشیمن و  لصاح  شیب  ارفص  ورد  ینعی  تسین  يرارم  هک  ینادبا  اما  تسا و 
داتعم مزالم و  هک  اصوصخ  تسین  نیزا  دوشیم  دساف  اذغ  ناشیا  هدـعم  رد  هشیمه  هک  هجزما  يارب  زا  حلـصا  يزیچ  دـشاب و  مامحب  داتعم 
رتشیب بآ  دشاب و  رتهب  دنروخ  کمنیب  یهام  نآ  زا  شیپ  رگا  برت  بآ  دـیاب و  نیبجنکـسب  یق  ار  نآ  دـشاب و  تاموسد  يوالح و  لکا 
شطع رگا  تسا و  مضه  رد  روصق  بجوم  همه  نیا  اذغ و  رب  هدعم  لامتـشا  مدع  هدعم و  اذـغ و  نایم  تساذـغ  قیرفت  بجوم  ماعط  قوف 

رب هرباـصم  هکنآ  اـب  تسبآ  ندروخ  مک  اـجنیا  دارم  هک  اریز  دروخ  دـیاب  مفلا  قیـض  هزوک  زا  بآ  صم  قیرطب  دـنک  هبلغ  يریـس  لاـح  رد 
لثم تسا  هیدر  هدراب  ضارما  بجوم  دوش . هدرک  رایتخا  رایـسب  بآ  رگا  دراب  جازم  دوجو  اب  هچ  تسا  هدراب  هجزما  باحـصا  عفاـن  شطع 

اـصوصخ تسا  رـضم  شطع  رب  غلاب  هرباصم  ار  هراح  هجزما  باحـصا  هدرابلا و  ضارمالا  نم  کلاذ  ریغ  هشعر و  هوقل و  جلاف و  اقـستسا و 
ار هراح  هجزما  باحـصا  تسایـشا و  عفنا  زا  ار  هدراب  هجزما  باحـصا  زین  عوجرم  هرباصم  نینچمه  بابـش و  نس و  دـشاب و  راح  جازم  هک 

لوضف رگید  دوش و  پت  هبرجتم  هتفای  الیتسا  جازم  ترارح  دیامن و  عوجرب  هرباصم  رورحم  هک  اریز  تسا  رضا 
38 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

الا اهبف و  دیامن  تباجا  نیح  نیرد  تعیبط  رگا  دوش و  دساف  زین  اذغ  دـنک  اذـغ  رایتخا  رگا  نیح  نیرد  دزیر و  هدـعم  رب  اذـغ  ندـب  يرارم 
لوضف درک  دـناوتن  عفد  دوخ  زا  تناعایب  رگا  دوش  تعیبط  تداع  رد  رمث  هراخب و  يولآ  بآ  تشخریـش و  لثم  دـش  دـیاب  نیلمب  جاـتحم 

تستایولحب مامت  لیم  ار  تعیبط  هک  اریز  تسا  هّدس  بجوم  اذغ  رب  يوالح  رایتخا  دوشن و  عفدنم  جراخ  زا  یعفاد  تناعایب  عفدلا  بجاو 
ینریش درک  یق  نآ  زا  دعب  درک و  اذغ  قوف  نیریش  رایتخا  یـسک  رگا  هک  تسنآ  اعدم  نیرب  لیلد  دنکیم و  بذج  رگید  هیذغا  زا  شیب  و 

هّدس بجوم  ترثک  لیبس  رب  وا  رایتخا  ار و  تایولح  تعیبط  بذج  بح  هطـساوب  ّالا  دـناوتیمن  نیا  دـیآیم و  نوریب  قباس  هیذـغا  زا  دـعب 
هّدس و بجوم  نیا  دنامیم و  هظیلغ  تالـضف  دیآیم و  زجاع  نآ  عفد  زا  دـنکیم و  بذـج  دوخب  رایـسب  نآ  بح  هطـساوب  هک  اریز  تسا 

اذغ قوف  جازملا  راح  رگا  تسا و  اذغ  داسف  بجوم  بآ  اوه و  ظلغ  هک  تسناد  دیابب  ءاقـستسا و  الثم  دوشیم  تسا  هّدس  عبات  هک  ضارما 
ببـس دبای  ثکم  رتشیب  رگا  دوشیم و  لصاح  فافج  تسوبی و  لفث  رد  دروخن  بآ  هچنانچ  رگا  هک  اریز  تسا  زیاج  دروخ  بآ  یحدـق 

ار و جازملا  دراب  دنک و  همـضاه  توق  تناعا  هقردب و  ببـس  دروخ  بآ  رگا  دوش و  لصاح  عفدلا  بجاو  هلـضف  رد  قارتحا  دوش و  جنلوق 
مضه رب  تناعا  ات  دنک  رایتخا  اذغ  قوف  دوع  ردنک و  یگطصم و  لثم  جازملا  دراب  هک  دیاب  تسایشا و  رضا  زا  دشاب  بوطرم  هک  اصوصخ 

ظیلغ و ياذغ  زا  دوشیم  رفنتم  دراذگیم و  هدـعم  رد  نآ  دـنکیم و  مضه  ار  نآ  فیطل و  ياذـغ  رب  دوش  لمتـشم  هدـعم  هاگره  دـنک و 
عقاو طارفاب  اذغ  رگا  دشاب و  بنتجم  زرتحم و  ظیلغ  زا  دعب  فیطل  ياذغ  رایتخا  زا  هک  دیاب  تحـص  ظفاح  دیامنیمن و  نآ  مضه  رب  لابقا 
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یق لاوحا  نیرد  هک  اتقلخ  ردص  قیض  هفرس و  سفنلا و  قیض  لثم  دشاب  یق  زا  یعنام  هکنآ  رگم  درک  دیاب  یقب  تردابم  دوش 
39 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تسا و بسانم  نیلمب  يوقم  دنقلگ  لفیرطا و  لثمب  ار  رورحم  درک و  دـیاب  تعیبط  قالطا  رد  یعـس  یعنام  دوجو  زا  دـعب  تسا و  هرطاخم 
ربـص دوخن  هس  هدـعم  زا  تساذـغ  رادـحنا  بجوم  هچنآ  زا  دنـشاب و  هتفوکن  مرن  رایـسب  ار  وا  يازجا  هک  ینومک  نوـجعم  لـثمب  ار  دوربـم 

ود فـخا  نیزا  یمور و  اـی  ینمرا و  هروـب  یگناد  تسا و  رـضخلا  بح  غمـص  هک  مطب  کـلع  مرد  مین  ربـص و  مرد  فـصن  اـی  يرطوـقس 
دیاشگن تعیبط  ساـبتحا  اـهنیاب  رگا  دوب  باوص  دـنزیمایب  دوخن  زا  وزا  لـقا  هیودا  لـثم  نیا  اـب  یهاـگ  رگا  تسا و  مطب  کـلع  [ 19] دوخن

تسا و تعیبط  قالطا  دـیفم  هک  اریز  دروخب  دـناد  بسانم  بیبط  هک  يرادـقم  مرگ  بآ  اب  هتخیمآ  هیوبجنرداب  تبرـش  اب  نومیتفا  كدـنا 
مامح و لوخد  نآ  زا  دـعب  ماـمت و  بش  زور و  کـی  اذـغ  رجه  تسا و  لـیوط  مون  جـالع  دـنکن  لوبق  تعیبط  ار  اـهنیزا  مادـکچیه  رگا 
رد هدعم  ددمت  لقث و  دوشن و  عقاو  رادحنا  رارمتـسا  تسا  ریبدت  همه  نیا  دوجو  اب  رگا  اذغ و  فیطلت  نآ  زا  دعب  لدـتعم و  ینامز  نتـسشن 

هدـعم رد  هچرگا  ریثک  ياذـغ  هک  تسا  رایـسب  هچ  لوضف  زا  تسا  قورع  یعالتما  هک  تسناد  دـیابب  ددرگ  فعاضتم  لسک  دوش و  دایدزا 
نیرد دوشیم و  ندـب  لسک  تسا و  هزایماخب  ربتعم  هک  یطمت  لـقث و  ددـمت و  بجوم  هکلب  دـباییمن  مضه  قورع  رد  اـما  دـباییم  مضه 

دنک نآ  ررـض  كرادت  هک  هراح  هیذغا  رایتخا  درک و  دیاب  دنک  لوضف  نآ  جارخا  بذج  قیرطب  قورع  زا  هک  هلهـسم  هیوداب  هجلاعم  نیح 
تـسا یلوا  لسعب  ار  بابـش  لـها  هراـح و  هجزما  باحـصا  تسا  یلوا  دـنقب  دـشاپ  يروزب  رگا  هداـس  نیبجنکـس  اـی  تسیروزب  نیبجنکس 

ةوق و رم  تسا  ظفحا  ظیلغ  ياذغ  ار و  تحـص  رم  تسطفخا  فیطل  ياذـغ  هک  تسناد  دـیابب  ار و  خـئاشم  هبطر و  هدراب  هجزما  باحـصا 
ماعط يانثا  رد  هکاوف  رایتخا 

40 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
ضارما ثودـح  تسا و  طالخا  نفعت  بجوم  هک  اریز  تسا  یلوا  هکاوف  كرت  هلمجلاب  درک و  دـیاب  ماعط  رب  هکاوف  میدـقت  دوش  عقاو  رگا 

لیلقت بجوم  هک  میالم  ئش  هکاوف  لکا  زا  دعب  تسا و  رتمک  زین  ینفع  ضارما  تسمک  هکاوف  اجنآ  هک  يدالب  رد  هک  تساجنیزا  ینفع و 
دیاب سایقلا  اذه  یلع  سکعلاب و  هّفتب و  فیّرح و  ضماحب و  ولح  ترضم  كرادت  تسبجاو و  دوشیم  تحـص  ظفح  ببـس  هک  وا  مجح 

طوقـس بجوم  هبارـش  و  همیـسد )  ) هیذـغا تمزالم  نول و  داسف  تستوق و  طوقـس  بجوم  نآ  تمزالم  هسبای و  هیذـغا  راـیتخا  رد  درک و 
بجوم حـلام  تمزالم  تسا و  لسک  یکریز و  بلج  بجوم  هبرـشا  هیذـغا و  زا  نآ  رب  تبظاوم  ضماوح و  تمزـالم  تساذـغ و  توهش 

تموادم و و  تسا ...  رایخ  ندروخ  هدعم  زا  تساذغ  رادحنا  تعرـس  بجوم  هک  یئایـشا  زا  تسا و  هرـصاب  توق  فعـض  هدعم و  فعض 
هدـعم و زا  تسا  رادـحنالا  عیرـس  فیفخ  دنـشاب  هتفرگن  وزا  هلاخن  هک  ینان  تمزـالم  تبظاوم و  هدـعم و  فعـض  بجوم  زین  وا  تمزـالم 

تراجت باحصا  هک  تسناد  دیابب  تسکین و  واب  تبسن  نان  نیا  دشاب  یلقث  هدعم  رد  دشاب  داتعم  دشابن  زیرگ  نان  ندروخ  زا  هک  ار  یـسک 
حضاو ناشیا  رب  ثودح  ببس  هچرگا  تسا  ضارما  بجوم  تابورشم  تالوکام و  یـضعب  نایم  عمج  هک  دناهتفای  ناحتماب  ریبادت  بابرا  و 
دـشاب هدرک  ثکم  ینیچ  فرظ  یـساک و  رد  هک  نغور  درک و  دیابن  نابلا  تاضومح و  نایم  عمج  دنیوگیم  هلمج  نآ  زا  تسین  نهربم  و 

قوف روگنا  درک و  دیابن  جنرب  شآ  هکرـس و  نایم  عمج  ندروخ و  دیابن  دنـشاب  هدیـشوپ  وا  یمرگ  نیح  رد  ار  وا  هک  نایرب  ندروخ و  دیابن 
تقو لکا  تاقوا  لضفا  تسا و  رهاظ  نیرب  لیلد  تسا و  هدـش  مولعم  هبرجتب  اـهنیا  درک و  راـیتخا  دـیابن  هسیره  قوف  راـنا  دروخ و  دـیابن 

لدتعم
41 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تـشوگ ورد  هک  تساـبروش  تسا  رتمک  هجزما  نادـبا و  رثکا  تبـسن  هب  شررـض  هک  داـتعم  هیذـغا  زا  ناتـسبات و  تقوب  اوه  بسحب  تسا 
تسا و حایر  رساک  نتخپ  زا  دعب  هک  دناهتفگ  ار  زایپ  هک  اریز  دشاب  ورد  زایپ  دشاب و  ورد  جنرک  دوخن و  دنشاب و  هتخپ  هلاس  کی  دنفسوگ 

دزادنا دنکیم  حایر  رسک  هک  يروزب  زا  دیاب  دوشیم  خفنب  لیحتسم  هدعم  رد  هبطر  هیذغا  هک  ار  یـسک  دنکیم و  خفن  ثادحا  دشابن  رگا 
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هبطر هدراب  ضارما  وردت  تسا و  وهیط  تشوگ  رویط  زا  تسا و  هلاغزب  یلقوت و  تشوگ  هلاسکی و  دنفـسوگ  تشوگ  هلدتعم  هیذغا  زا  و 
راح تسا و  لدتعم  هجوج  تشوگ  تسرتشیب و  ضبق  ناشیا  رد  هک  رویط  نیا  هنیس  اصوصخ  ار و  لاهسا  بحاص  اصوصخ  تسا  قفاوم  ار 

هب تسیدر  یهجو  زا  تسکین و  یهجو  زا  هرب  تشوگ  تسا و  طالخا  لدعم  غرم  يابروش  تمادتسا و  یضرم  رثکا  هجزما  قفاوم  بطر و 
. دنزادنین تسا  هکرس  شآ  نآب  دارم  هک  جابریز  رد  نارفعز  هک  تسنآ  ابطا  يایاضق  هلمج  زا  ضارما و  یضعب  تبسن 

تابورشم ریبدت  نایب  رد  هلاقم  [ 14]

بجوم راح  هدـعم  رد  ترـضم و  رایـسب  دراب  هدـعم  رد  تدوربلا  ریثک  هک  اریز  تدورب  رد  دـشاب  لدـتعم  هک  تسنآ  ار  جازملا  لدـتعم  .... 
هک تسناد  دـیابب  دوشیم و  شطع  هبلغ  بجوم  دـنکیم و  ترارح  ثادـحا  یتعاـسب  نآ  زا  دـعب  ـالوا و  تسیزیرغ  ترارح  رارف  بره و 
نآ تاذ  رد  يدب  هلازا  رب  بآ  اب  هکرس  كدنا  نتخیمآ  دشاب و  هتشذگن  هدعم  زا  یکی  هک  یماد  ام  تسین  زیاج  رهن  هاچ و  بآ  نایم  عمج 

هجزما باحصا  هک  تسنآ  یلوا  ار  ریبدت  نیا  دوشیم و  شطع  عفد  بجوم  دنکیم و 
42 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

مامح بقع  تضایر و  بقع و  راهن و  رب  دیابیم  هک  تسنآ  ررض  تابجوم  بآ و  رایتخا  تاقوا  زا  دنراد و  یعرم  بابـش  نس  رد  هراح و 
هدرک بآ  راـیتخا  رگا  تسا و  حـلام  مغلب  تاـقوا  رثـکا  رد  بذاـک  شطع  بجوم  هک  اریز  تسیدر  بذاـک  شطع  تعاـطا  دوشن و  عـقاو 

نیع رد  رگا  دوشیم و  بآ  بلط  یتداـیز  بجوم  نیا  دوشیم و  تحوـلمب  لدـبم  معط  رد  بآ  هک  اریز  دوـشیم  هداـیز  شطع  دوـشیم 
جالع یـشطع  نینچ  رد  شطع و  ببـس  رد  تسا  حلام  مغلب  تمالع  نیا  دباییم و  نیکـست  شطع  هتبلا  دنروخن  بآ  دـننک و  ربص  شطع 

هدرورپ و لیبجنز  ای  يروزب و  نیبجنکـس  ای  لسعلا و  ءام  لـثم  دـشاب  مغلب  بهذـم  هک  هراـح  هیودا  یتبرـش و  راـیتخا  شطع  رب  تسا  ربص 
هزوک زا  نآ  رایتخا  دشاب  راچان  بآ  ندروخ  رگا  ندرک و  درـس  بآ  هب  هضمـضم  اوه و  رابتعاب  هدراب  هنکما  رد  ماقم  رایتخا  اهنیا و  لاثما 

نآب دارم  هک  ار  بارش  ابطا  نوچ  تسنیا و  مفلا  قیض  هزوک  رد  ضرغ  ّصم و  قیرطب  درک  دیاب  رایتخا  لیلق  تاعفدب  درک و  دیاب  مفلا  قیض 
وا راضم  تسا و  فیرـش  عرـش  نوریب  ثحبم  نیا  نوچ  دناهدرک  نایب  نآ  راضم  عفانم و  دـناهدروآ و  بورـشم  ثحبم  رد  ار  وا  تسا  رمخ 

عورـش مکیلع ، مرح  امیف  سیل  مکءافـش  هک  دومرف  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  ترـضح  هک  تسا  قطان  يوبن  ثیدـح  تسوا و  عفاـنم  زا  رثکا 
نینچ كوخ و  تشوگ  لثم  دـنیامنیم  تردابم  نآب  جالع  رد  ابطا  ریاـس  هک  تاـمرحم  ریاـس  زا  نینچمه  تفرن و  باـتک  نیرد  وا  داریاـب 

. ضارمالا نم  کلاذ  ریغ  هدعم و  فعض  هتکس و  عرص و  ءاقستسا و  لثم  دوشیم  التبم  هکلهم  ضارماب  رثکا  رمخ  نمذم  هک  تسا 
43 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

يرادیب باوخ و  ریبدت  نایب  رد  هلاقم  [ 15]

تسا لادتعا  یعیبط و  هجو  رب  رگا  يرادیب  باوخ و  زا  کیره  هک  تسناد  دیابب  تسا و  هیرورض  هتـس  زا  تسنیا و  ناظقی  مونب و  دارم  هک 
رثکت وا و  لاعفا  زا  تعیبط  توق  نکمت  بجوم  لدتعم  باوخ  تسا و  ضرم  لقث و  بجوم  تسین  هجو  نیرب  رگا  تسا و  تحـص  بجوم 
تداع تهج  نیزا  تسا و  ایـشا  عفنا  زا  ار  خیاشم  نیا  دنکیم و  نیخـست  بیطرت و  دتفا  ندـب  طلخ  لادـتعا  قفاوم  رگا  تسحور و  رهوج 
تسا بطر  دراب و  وا  هک  اریز  دنک  باوخ  ثادحا  تسوهاک  نآ  هک  درکیم  سخ  لوانت  هک  دوب  نیا  تسا  تخوخیـش  نس  رد  سونیلاج 
سبای دراب  جازم  نس  نیرد  هک  اریز  کلاذ  ریغ  یبرم و  لیبجنز  لفلف و  لـثم  دـنکیم  هراـح  هیودا  لواـنتب  نآ  ترـضم  عفد  نآ  زا  دـعب  و 
دادما يزیرغ  ترارح  شاعتنا ... ؟...  تقو  نیرد  رگا  دوشیم و  لصاح  یتسـس  نت  رد  نآب  هک  دوشیم  بیاغ  یلوضف  تبوطر  دنامیم و 

شبحاص هک  تسنآ  شتمالع  ار  یعیبط  باوخ  هلمجلاب  تسا و  لسک  هلازا  بجوم  نیا  تسیلضف و  تابوطر  هباذا  بجوم  نیا  دیامنیم و 
مامح لوخد  یکی  درآیم  باوخ  هک  یبابـسا  زا  هک  تسناد  دـیابب  دـنکن و  ساسحا  دوخ  رد  لـقث  دوش و  هبنتم  مون  زا  كـالاچ  فیفخ و 
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رد مسج  دشابن  ریـس  رایـسب  دشاب و  هدرک  عورـش  مضه  اذغ  دـشابن و  یلاخ  رایـسب  هدـعم  هک  تسا  هجو  نیرب  نآ  دـشاب و  تقوب  هک  تسا 
تسا هیدر  ضارما  هّدس  لوصح  بجوم  هک  اریز  تسا  هدعم  يالخ  رد  لوخد  زا  رثکا  نیا  ررـض  تسعونمم و  مامح  لوخد  هدعم  يالتما 

يداوم هچ  تستافآ  لوبق  لحم  نیا  هدوشک و  تاماسم  دبای و  یماخرا  وضع  مامح  رد  هک  اریز  کلذریغ  اقستسا و  لثم 
44 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ار سانلا  رثکا  دوشیم و  بصنم  هدـش  لوبق  دعتـسم  هک  ياـضعا  رب  دـش  عفترم  عناـم  نوچ  دوشیمن و  هجوتم  دوب  نکمتم  عناـم  رب  اـنب  هک 
رب باوخ  تسا و  دـسافم  بجوم  نیا  دوشیم و  شطع  بجوم  مامح  ترارح  هک  اریز  دـنروخیم  رتشیب  بآ  مامح  رد  هک  تسنیا  تداع 

لزاون و ثودـح  نول و  داـسف  لـثم  تسا  هیدر  ضارما  ثروم  هک  دوش  عقاو  راـهن  رب  اـصوصخ  تستوـق  طقـسم  تسیدر و  هدـعم  يـالخ 
حلاف هتکس و  لثم  دوشیم  ثداح  هیدر  ضارما  زین  قیرط  نیرد  هچ  ترورضب  الا  دننکیم  اقلتـسا  نآ  زا  ریغب  هک  افق  بناجب  رگا  اصوصخ 

یلوضف لیم  نیح  نیرد  هک  اریز  دـننادیم  عرـص  همدـقم  ار  نیا  ءابطا  هک  تسا  نتفوک  یهایـس  ماوع  فرع  رد  نآ  هب  دارم  هک  سوباـک  و 
دوشیم هدرسفا  طغضنم و  توق  هک  اریز  دنکیم  توق  طوقس  فعـض و  باجیا  دوش  يذاتم  مون  میـسانب  هاگره  تسا و  دوخ  يراجم  ریغب 

لـسک ثادـحا  دوریم و  لـیلحتب  تاـبوطر  تکرح  هظقی و  هطـساوب  دـشاب  رادـیب  رگا  هک  اریز  تسا  باوـخ  ببـسب  هک  یتالـضف  تـحت 
. دنکیمن

" ایعا تخانش  صیخشت و  نایب  رد  هلاقم  [" 16]

یحورق و تسا  هس  وا  فانـصا  تسبابـسا و  ار  وا  تسا و  فانـصا  رب  ضرم  نیا  تسا و  نتفاـی  تفوـک  ندـش و  هدـنام  زا  تراـبع  نآ  هک 
ای دنکیم  حورق  لثمب  هیبش  ساسحا  دلج  رهاظ  رد  شبحاص  هک  تسنآ  یحورق  دنمانیم و  یفـشق  ار  وا  هک  يرگید  يددـمت و  يدـمر و 

هجو نیرب  ساسحا  یهاگ  دیابیم و  دتـشم  تکرحلا  دـنع  ار  وا  هک  تسوا  روغا  نیا  ياوقا  دـنکیم و  ساسحا  تیفیک  نیا  دـلج  روغ  رد 
شوخ ار  وا  تسا  هزایماخ  هک  یّطمت  هکنآ  ات  درامـشیم  هورکم  ار  تاکرح  شبحاص  دلخیم و  ینزوس  ای  يراخ  هک  درادنپ  هک  دنکیم 

دوخ رد  دوش  ّدتشم  تیفیک  نیا  هک  هاگره  دیآیمن و 
45 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دبایردیم تسا  هزرلب  ربتعم  هک  تسا  ضقان  هبترم  دوش  رتشیب  لاح  نیا  رگا  هک  دباییم  دننک  یماشارف  هرـسفب و  نآ  زا  ریبعت  هک  هریرعـشق 
زا یمحـش  اـی  یمحل  ءازجا  ناـب  وزاـب  تسا  هراـح  هعیقر  لوـضف  ترثـک ...  هروکذـم  ضارعا  نیا  ببـس  دوـشیم و  پـت  هـب  رجنم  نـیا  و 

قورع زا  هک  هاگره  دوشیم و  رکنم  وزا  يدر  تیفیک  حـلاص  مد  طالتخا  ببـسب  دـشاب  قورع  رد  هّیدر  طالخا  رگا  هلمجلاب  تساـضعا و 
عیمج ندب و  هک  درادنپیم  هک  تسنآ  تمالع  ار  يددمت  ياضعا  دـنکیم و  كاردا  يذالا  صلاخ  ار  وا  شبحاص  دـیآیم  دـلج  بناجب 

ایعا نیا  ببس  درامشیم و  هورکم  ار  تاکرح  رودص  دباییم و  دوخ  رد  شیب  ددمت  ترارح و  تسا و  هتفوک  مهرد  ایوگ  وا  ياهناوختسا 
ود نیاب  ایعا  ود  نایم  قرف  تسا و  هسبتحم  حیر  ببس  ای  دنکیمن  ساسحا  دوخ  رد  ندیلخ  ندیزگ و  تالـضع و  رد  تسا  هسبتحا  لوضف 

رایسب دشاب و  تفخ  لقثب و  قرف  سپ  لقث  مدع  یحیر  رگید  تسا  مزال  لقث  ار  وا  تسا  هسبتحم  لوضف  ببـس  نوچ  لّوا  هک  تسنیا  ببس 
یتیفیک و ار  ندب  تهج  نیزا  تسا و  هدش  عقاو  یعیبط  مون  یعنام  ای  یلغش  هطساوب  هک  اریز  تسمات  ریغ  مون  هطساو  ایعا  ضورع  هک  تسا 
تیئهـالب و تیذا  نول و  مجح و  رد  خـفتنمب  هیبش  تسا و  قباـس  زا  رجا  نخـسا و  هک  هناـک  ندـب  یمرو  دـس  اـیعا  رد  تسا و  هدـش  یلقث 
رد یکـشخ  فافج و  رب  طارفا  ساسحا و  نیاب  شبحاص  هک  تسیتلاـح  یفـشق  ياـیعا  تسیمرو و  هک  اریز  تسوا  مزـال  ددـمت  تکرح و 

یضعب تستضایر و  هطساوب  هن  وا  ثودح  ای  تسا و  ملـسا  نیا  تسا و  هقاش  تضایر  شببـس  ای  ایعا  فانـصا  زا  کیره  دنکیم و  دوخ 
بیبط مامتها  تیانع و  فرـص  هک  تسناد  دـیابب  يددـمت و  یحورق و  زا  تسبکرم  هک  یمرو  اـیعا  لـثم  ضعب  اـب  دـباییم  بیکرت  اـهنیزا 

يرایسب زا  ناما  بجوم 
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46 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
. تایمح یضعب  اصوصخ  تسضارما 

تسفورعم رّبعم  هزایماخب  هک  یطمت  نایب  رد  هلاقم  [ 17]

دزاس و رود  دوخ  زا  ار  لقث  نآ  ندیـشک  مهرد  اپ  تسدب و  هک  دـهاوخیم  وزا  لقث  لوصحب  صخـش  هک  تسنآ  یکی  تسعون  ود  نیا  و 
نیاـب هک  دـهاوخیم  تعیبـط  دوشیم و  کـف  تالـضع  ضراـع  تیفیک  نیا  دـنمانیم و  بؤاـثت  ار  نآ  هک  تسندرک  زاـب  نهدـب  يرگید 

وا ببس  تسا و  هیدر  ضارعا  نیا  ببسیب و  تسا  هتعفد  وا  ضورع  تسـصاخ و  یّطمت  نیا  سپ  دنک  دوخ  زا  يزاوم  لقث و  عفد  تکرح 
نیح رد  تسا و  فثاکت  ود  ره  نیا  بجوم  هاگ  دوش و  عقاو  ریخا  مضه  رد  هک  تسنآ  تسا  هدیدنسپ  تاکرح  نیزا  هچنآ  تسین و  رهاظ 

ار ندـب  بطر  مامح  رد  سدـح  اب  لیلق  یگدـیلام  کلد و  هطـساوب  هاگ  هک  تسناد  دـیابب  تسا و  بساـنم  قفاوم و  هبطر  هراـح  هبرـشا  زا 
هک سآ  نغور  لثم  کلد  لالخ  رد  هضباق  ناهدا  لامعتـساب  ای  درک  دـیاب  نشخ  یگدـیلام  کلدـب و  نآ  جالع  دوشیم  لـصاح  یلخلخت 

يایعا لوضف و  ترثک  ای  لباق  ئـش  لامعتـسا  ای  درب  زا  فثاکت  لثم  دوشیم  لصاح  یفثاکت  کلد  رد  هغلابم  زا  هاگ  دـشاب و  دروم  نغور 
تقوب یخرـسب  نول  دوع  قرع و  لوصح  مدـع  ترارح و  زا  ندـش  رثاـتم  رید  تسنول و  ضاـیب  وا  تمـالع  تسا  ضبق  درب و  وا  ببـس  هک 
ناهداب نیهدت  دماجنا و  قرع  لوصحب  ات  مامح  راح  شرف  يور  رب  ندیطلغ  تسقرعم و  راح  مامح  لامعتـسا  ماقم  نیرد  جالع  تضایر و 
جارخا ماقم  نیرد  جالع  ءالتما و  تامالع  تسدلج و  رد  خسو  لوصح  نآ  تمالع  تسا و  لوضف  ترثک  ببـس  هک  ار  نآ  للحم و  هراح 

لامعتسا نآ  زا  دعب  تسا و  هبجوم  لوضف  صقن  و 
47 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

شیب کلد  سپ  مرن  یگدیلام  ناهداب و  خیرمت  زا  تسا  جوحا  مامحب  کلد  ةوق  تسایعا و  ببـس  هک  ار  نآ  هللحم و  ناهدا  خیرمت  مامح 
رگا جراخ و  ای  تسقورع  لخاد  بجوم  طلخ  هک  تسین  نیزا  یلاخ  یحورق  يایعا  اما  تسبـسانم  ماـقم  نیرد  ماـمح  زا  دـعب  ماـمح و  زا 
لوب رد  هکنآ  لوضف  دـلوت  تمالع  تسندـب و  رد  هریثک  لوضف  دـلوت  بحاص  تداع  تسا و  لوب  نتن  ورب  هلاد  تمالع  تسقورع  لخاد 

دادرتسا تضاـیر  کـلد و  هبترم  نیرد  تسا و  قورع  جراـخ  رد  هک  نیقی  تسا  دوقفم  تاـمالع  نیا  رگا  دـشاب و  سوسحم  دـلوتم  طـلخ 
لخاد طلخ  رگا  اما  دـشابن و  رابود  رابکی و  هب  افتکا  دوش و  عقاو  لادـتعا  هجو  رب  رارکت  هب  هک  تسنآ  دادرتسا  کلدـب  دارم  تسیفاـک و 

ترارح رد  لدتعم  بآ  نتخیر  بش و  ره  للحم  میالم  ناهداب  اضعا  حسم  یگنـسرگ و  لیوط و  مون  نوکبل و  رما  جالع  رد  دـشاب  قورع 
دـشاب مد  رگا  بجوم  طلخ  غارفتـسا  دشاب و  دامتعا  هجو  رب  فیک  مک و  بسحب  هک  سومیکلا  حلاص  ياذـغب  هیذـغت  اضعا و  رب  تدورب  و 

نآ رد  جضن  هصتخم  تاجـضنمب  لوصح  زا  دعب  طلخ  نآب  هصتخم  هیوداب  ار  کیره  دشاب  طالخا  زا  رگا  لاهـساب  هررقم و  نوناقب  دـصفب 
طلخ هچنانچ  رگا  جزل و  عیطقت  ظیلغ و  قیقرت  تسا و  قیقر  ظیلغت  نآ  هک  تسا  طلخ  ماوق  لیدعت  جضنب  داوم  هک  دش  مولعم  نآ  طالخا و 

هک ار  يددـمت  اما  درک  دـیاب  طسوتم  تضایر  کلدـب و  افتکا  جالع  زا  درک و  دـیابن  لامها  زین  وا  جـالع  رد  دـشاب  قورع  جراـخ  بجوم 
دـصف وا  جالع  تسا و  هدـشن  لصاح  ّيدر  تایفیک  زا  تیفیک  اـی  ینفعت  ار  وا  هداـم  هک  ینعم  نیاـب  تسوا  هداـم  ةأدریب  هک  ءـالتما  ببس 

نیرب اـبطا  یـضعب  هچرگا  لـحکا و  زا  اـی  فؤاـم  وضعب  یلوا  قرع  زا  تسا  دـصف  یقرو  یّطمت  جـالع  نآ و  عیطقت  مد و  فـیطلت  تسا و 
دصفب هک  تسنیا  ضعب  نآ  بهذم  هک  اریز  تسا  هیوسلا  یلع  اضعا  عیمجب  دصف  تبسن  دناهتفر 

48 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
تسا و ماربا  باهـسا و  بجوم  ماقم  نیرد  شداریا  تسرایـسب و  ءابطا  نایم  تاـشقانم  لـحم  نیرد  دـباییم و  جارخا  نوخ  ندـب  عیمج  زا 

هسیره لثم  يوق  ریثک  ياذغ  زا  بانتجا  تیمح و  ضرم و  زور  زا  ثلاث  یناث و  رد  يومد  ضارما  رد  تسدصفب و  جایتحا  هک  تسا  رایسب 
دیاب ندمآ  رایسب  ندروخ  زا  عنم  تسا و  ّرضم  يدر و  رایسب  دوش  عقاو  رایـسب  رگا  تظلغ  دوجو  اب  هچ  کلاذ  ریغ  واگ و  تشوگ  هلک و  و 
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دیاب اذغ  لیلقت  رد  غارفتـسا  زا  دـعب  سپ  دور  لیلحتب  داوم  هیقب  ات  درک  دـیابن  تاغارفتـسا  نیا  بقع  يذـغت  بسانم و  باّلجب  افتکا  درک و 
. دیآ حالصب  نیا  دوشن و  ضرم  هدام  لیصحت  ات  دیشوک 

" خیاشم ریبدت  نایب  رد  هلاقم  [" 18]

شوخ ياهیوب  تایرطع و  دهعتم  تسا و  کشخ  درس و  ناریپ  جازم  نوچ  درک  دیاب  رتمرگ  هیودا  لامعتـسا  تحـص  دوجوم  ظفح  رابتعاب 
زا دعب  نیمـسای  قبیز و  نغور  لثم  تسا  دیفم  رایـسب  خیاشم  ياضعا  رب  تسا  مرگ  هک  اهنغور  ندیلام  دش و  دیاب  ناشیا  تبـسن  هب  لدـتعم 

هلاح قباس  هک  شیب  رادقم  دوشن و  عقاو  رابکی  اذغ  زا  رایـسب  رادقم  هک  ینعم  نیاب  اذغ  قیرفت  دشاب و  لدتعم  یگدـیلام  تضایر و  باوخ 
بـسانم اذغ  سپ  تسا  هتفای  ناصقن  همـضاه  تسا و  هدـش  فیعـض  ناریپ  ياوق  هک  اریز  دروخ  دـیاب  هعفد  هس  ودـب  ار  نآ  دـشیم  هدروخ 

رد مغلب  دزاسیم و  هدایز  ار  ناشیا  تسوبی  ادوس  هک  اریز  درک  دیاب  بانتجا  ار  ناشیا  ادوس  دلوم  هیذغا  زا  مغلب  درک و  دیاب  رایتخا  همضاه 
رگا دشاب و  دیابیم  راح  بناجب  هبرـشا  هیذـغا و  رد  ناشیا  لیم  نآب  تسـضرم  لوصح  بجوم  ود  ره  دـیازفایم و  ناشیا  یلـضف  تبوطر 

رتشیب ای  ئش  لامعتسا 
49 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هک يرادـقم  اما  تسا  عفان  ار  ناریپ  هب  رم  لیبجنز  هک  اریز  تحـص  ظفح  لـیبس  ریبدـت  دوش  عقاو  هجلاـعم  لـیبس  رب  هک  دـیابیم  نآ  دـننک 
لدتعم تساوقلا  بکرم  هک  اریز  تسا  ریـش  ناشیا  جازمب  اهزیچ  قفوا  داد و  دیابن  دماجنا  یکـشخ  فافجب و  هک  ینادنچ  هن  دشاب  بسانم 
ینادنچ هن  اما  دنکیم  ناشیا  ندـب  رد  تسوبی  كرادـت  دراد  هک  یّتیمـس  یتیامب و  دوش  عقاو  لادـتعاب  رگا  رینپ  نغور و  هیام و  زا  بکرم 
دوشیم ثداح  هبطر  هدراب  ضارما  ناشیا  نادبا  رد  یلـضف  تابوطر  لوصح  زا  هک  اریز  دوش  رایـسب  یلـضف  تابوطر  هک  درک  دیاب  رایتخا 

ناتـسبد و رد  تسا  هزات  ریجنا  تسناریپ  جازم  بسانم  هک  يزیچ  هکاوف  زا  کلاذ و  ریغ  هشعر و  جـلاف و  لثم  دـنازجاع  جالع  رد  ابطا  هک 
هدروخ دیاب  هک  تسین  ماداب  زغم  ریجنا و  زا  رتهب  ینبلب  نآ  هتلازا  يارب  زا  دـشاب  تداع  ار  یـسک  تعیبط  رد  رگا  ناتـسمز و  رد  نآ  کشخ 

زا دشاب  هدیـشوج  جیافـسب  یکدـنا  نآ  رد  هک  هبرف  غرم  يابروش  تسا و  قفاوم  رایـسب  ار  هسبای  هدراب  هجزما  باحـصا  ناریپ و  هچ  دوش و 
دراد و تعفنم  هدـئاف و  نیمه  زین  داکبا  ای  تسا  رفـصعم  مخت  زا  هک  رجاگ  مخت  زغم  تسا و  دـیفم  رایـسب  تعیبط  ساـسحا  ضبق و  تهج 

نیزا هنیل  هنقح  ار و  ناریپ  اصوصخ  تسا  تعیبط  ندوشک  لـالحنا و  نیلت و  بجوم  ماداـب  زغم  هس  ود  رادـقم  ضبق  تاـقواب  مطبلا  کـلع 
ینعی یلفالف  لثمب  ناشیا  هدـس  حـیتفت  دـشاب  هّدـس  رگا  تسا و  بسانم  هدرورپ  لیبجنز  اـصوصخ  یهب  لـثم  تاـیبرم  لواـنت  تسا و  هلمج 
ناریپ هجزما  بیطرت  بجوم  هسبای  هراح  نیجاعم  لامعتـسا  زا  دـشاب و  رـضاح  تقو  رد  اهنیزا  اجنآ  قایرت و  اـصوصخ  یلفـالف و  نوجعم 

هشفنب و نغور  اب  طولخم  نیمـسای  نغورب  خیرمت  درک و  دیاب  ناشیا  هجزما  رب  قفاوم  بآ  لامعتـسا  درک و  دـیاب  بطرم  مامحب  مامحتـساب 
تموادم درک و  دیاب  افتکا  محللا  ءامب  اذغ  رد  دش  مامت  یناصقن  همضاه  رد  رگا  اهنیا و  لاثما 

50 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
. لصافم عاجوا  تسا و  هّدس  زا  ناما  لسعب 

« ینادبا ریبدت  نایب  رد  هلاقم  [ » 19]

لادتعا بناجب  تسوا  در  هک  تسنآ  یکی  ضرغ  ورد  تسا  رـصحنم  نادبا  نیا  ریبدت  هلمج  یلک و  هجو  رب  تسین  لضاف  ناشیا  هجزما  هک 
تسا و هدراب  هلدتعم  هنکما  نکاسم و  رد  رارق  مارآب و  لادـتعا  بناجب  در  ار  راح  جازم  اما  دـیابیم  هک  هجو  نارب  تسوا  تحـص  ظفح  ای 
ارفص و هّرم  راردا  رد  ریبدت  دشاب  تسوبی  هب  لیام  یضراع  جازم  ای  یلصا  جازم  رد  رثکا  هیذغا و  هبرشا  زا  تابطرم  تسا و  دربم  لامعتـسا 

دـشاب یفاـک  رفم و  ریبدـت  نیرد  رگا  دـشابن و  بعت  بجوم  هک  هفیفخ  هیوداـب  ینعی  فیک  مک و  رد  ریـسلا  قیرطب  درک  دـیاب  نآ  غارفتـسا 
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هعیبط رب  اود  ود  زا  بیکرت  هک  اریز  رتهب  دـشاب  لیلق  زا  بیکرت  نیلم  لهـسم و  رد  دـتفا  جایتحا  بیکرت  رگا  درک و  دـیابن  بکرم  لامعتـسا 
دهاش جالع  نوناق  هچنانچ  سایقلا  اذـه  یلع  دـشاب  هیوق  هیودا  زا  هک  هس  زا  تسا  رتناسآ  فیفخ  يور  زا  هس و  بیکرت  زا  تس  رتناـسآ 

رد ددمت  لقث و  ساسحا  رگا  تسا  هدیدنـسپ  دشابن  يراجم  رد  هّدس  مهوت  رگا  ماعط  زا  دـعب  ماقم  نیرد  مامح  لامعتـسا  تسا و  لوق  نیا 
اب هحتفم  هیودا  جازم  درک و  دـیاب  کلذریغ  سفرک و  مخت  نیتنـسفا  لثم  هحتفم  تاعفنم  لثمب  تاحتفم  لامعتـسا  دـنک  نطب  دـبک و  هیحان 

عنام ات  هبطرم  ياهنغورب  خیرمت  تموادـم  هیوق و  تاضایر  تانخـسم و  زا  بانتجا  ماعط و  مضه  زا  دـعب  کلاذ  ریغ  ربص و  لثم  نیبجنکس 
سپ داوم  بابصنا  دناتنوفع و  لوصح  ضرعم  رد  نوچ  هبطر  هراح  هجزما  باحصا  اما  دنک و  يراجم  حیتقت  هدام و  رجحت  تبالص و  زا 

تدش هطساوب  ات  دیابیم  یناتب  مرن  تضایر  عون  دساف و  داوم  لیلحت  بجوم  ات  دیابیم  شیپ  ناشیا  تضایر 
51 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هعیرـس هفینع  تاکرح  زا  دیابن و  شیب  تضایر  رادقم  هک  تسنآ  دوصقم  سپ  دوشن  دـمجنم  ظیلغ  دورن و  لیلحتب  طالخا  فیطل  تضایر 
غارفتـسا رگا  تسا و  شیب  تافـص  نیرد  طالخا  راثآ  لاعفا و  تیاکن  تئادر و  هک  اریز  دوشن  طالخا  ناروث  بجوم  ات  دوب  دیاب  بسحتم 

ماقم نیرد  تسیذوم  طلخ  زا  تغارف  بلط  غارفتـساب  دارم  دش و  دیاب  فیک  مک و  رد  هلدتعم  تضایر  بکترم  غارفتـسا  زا  دعب  دوش  عقاو 
فورـصم دـیاب  ماقم  نیرد  بیبط  تیانع  ماعط و  زا  لبق  مامح  لامعتـسا  تسا و  یق  نآ  هک  دـننکیم  نآ  عون  نیرب  قـالطا  ماوع  هکنآ  هن 

نیرد دـصف  اما  تسا  طالخا  عیمج  ناروث  هک  راهن  تقوب  اصوصخ  دـشاب  ضارما  بجوم  هیذوم  طـالخا  لوضف و  جارخا  تعیبط و  نییلتب 
تیفیک ود  هک  دراب  جازملا  ءوس  بحاص  اما  درک و  دـیاب  طالخاب  هصتخم  هیوداب  هررقم  هوجو  رب  طالخا  یقاب  غارفتـسا  تسا و  رتهب  تقو 
ترارح تسوبی و  تبوطر و  رد  طـسوتم  هیذـغاب  تسترارح  کـیرحت  وا  لیدـعت  دـشاب  لادـتعا  هجورب  ورد  تستبوطر  تسوـبی و  هلعفنم 

لامعتـسا تسا  تبوطرلا  بلاغ  جازم  بحاـص  رگا  راـبک و  نیجاـعم  راـیتخا  هنخـسم و  ياـهنغورب  تسنغور  ندـیلام  هک  نیهدـت  هدـیاز و 
ریبدـت لثمب  وا  ریبدـت  تسا  تسوبیلا  بلاـغ  رگا  هیوق و  تاـضایر  تاـقرعب و  ندـب  قیرعت  تاـبوطر و  رب  هصتخم  تالهـسم  تاغرفتـسا و 

یگدـیلام و کلد و  لامعتـسا  تسبجاو و  ار  ضرم  ندـب  لوبق  تعرـس  زا  زارتحا  فیک و  مک و  رد  اذـغ  رادـقم  لیدـعتب  تسا و  خـیاشم 
دشاب و طلخ  تجاجف  یفاص و  ببـس  رگا  دشاب و  التما  ببـس  هک  اصوصخ  دیابن  ماعط  زا  لبق  دشابن  هفینع  هک  تاکرح  زا  رگید  تاضایر 
ات درک  دیاب  وا  رادحنا  رد  یعـس  دوش  دساف  هدـعم  رد  ماعط  رگا  دـشاب و  طلخ  تیفیک  لیدـعت  جـفنب و  فورـصم و  دـیابیم  بیبط  تیانع 

زغم ریجنا و  رایتخاب  ای  ینومک و  نوجعم  لثمب  دوشن  شیب  داسف  نفعت و 
52 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

. تسا تباجا  تعیبط و  نییلت  بجوم  هک  ماداب  ای  رفصعم  مخت 

هعبرا لوصف  نایب  رد  هلاقم  [ 20]

رد دشابن و  ندب  توق  ردقب  دشاب  رهاظ  تیومد  ناشیا  هک  ینادبا  درک  دیاب  دصفب  تردابم  وا  لوا  رد  تسعیبرب  یّمـسم  هک  راهب  لصف  اما 
زا اما  جالع  نوناق  هظحالم  اب  درک  دـیاب  ضرم  بجوم  دوجوم  طـلخ  بساـنم  لهـسم  نیلمب و  ریبدـت  رهاـظ  رگا  رگید  طـالخا  ریاـس  هبلغ 

نّیبم شلحم  رد  هک  غارفتـسا  نوناق  طورـش  زا  کلاذ  ریغ  قباس و  ریبدت  نس و  تاداع و  زا  نوناق  نیا  تاعارم  دشابن و  رود  باوص  قیرط 
هیذغا زا  ناصقن  ناتسبات  لصف  رد  اما  هبرـشا و  هیذغا و  زا  ترارح  تافیطم  رایتخا  دشاب و  ترارح  بجوم  هچره  زا  هیمح  نارجه  تسا و 
رّـسیم تلوهـسب  یق  هک  ار  نآ  رارق و  مارآ و  هیاس و  ریزب  تحارتسا  رایتخا  هقاش و  تضایر  اصوصخ  تضاـیر  كرت  درک و  دـیاب  هبرـشا  و 

عامج و كرت  تاففجم و  زا  نارجه  هیمح و  تسا  فیرخ  هک  هامریت  اـما  ار و  مغلب  ارفـص و  باحـصا  اـصوصخ  تسا  لـصف  نیرد  دـشاب 
یلوا ناکما  ردـقب  تسا  روکذـم  كرت  لصف  نیرد  ماعط  زا  التما  تقوب  هدراب و  هنکما  رد  باوخ  ندروخ و  رـس و  رب  نتخیر  درـس و  بآ 

تالزن و بجوم  وا  ياهبـش  رد  رـس  فشک  لصف و  نیا  زور  لّوا  يدرـس  زا  لصف و  نیا  نیـشیپ  زور  نایم  ترارح  زا  تشاد  هاگن  تسا و 
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لوصح ثودـح و  بجوم  تنوفع  نیا  تسا و  طـالخا  رد  تنوفع  بجوـم  هک  هکاوـف  ندروـخ  رد  هغلاـبم  زا  رذـح  تسبجاو و  اـهماکز 
غارفتساب جاتحم  صخش  رگا  دش  دیاب  ضرم  بجوم  طلخ  غارفتساب  لعتـشم  لعف  نیا  لیاوا  رد  تسا و  مزال  بجاو و  تسا  ینفع  ضارما 

ابطالا دنع  هچرگا  تسا و  یلوا  لهسمب  غارفتسا  نیا  دشاب و 
53 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

لهـسم اب  تاغارفتـسا  زا  لصف  نیا  تیـصوصخ  اما  دوشهن  طالخا  نایغط  ناروث و  بجوم  ات  دننکن  رایـسب  لیزج  تسنیا  یـضتقم  طایتحا 
لصف نیا  ءاتشب  دارم  هک  ناتسمز  اما  درک و  دیاب  رایتخا  دنک  نیخـست  زا  شیب  بیطرت  هک  بطرم  نخـسم  ياذغ  لصف  نیرد  تسا و  یلوا 
يزیرغ ترارح  لصف  نیرد  هک  اریز  درک  دـیاب  رایتخا  اذـغ  رد  طیـسب  هنّیلم و  هیذـغا  درک و  دـیاب  شیب  بعت  تضاـیر و  راـیتخا  رد  تسا 
يراـج يو  رد  مکح  نیا  هک  اریز  ریـسمرگ  رد  دـشاب و  یبونج  تیـالو  رد  صخـش  هکنآ  رگم  تسیوق  همـضاه  توق  تسنطاـب و  هجوتم 

يراط مک  ضارما  ار  هحیحـص  نادـبا  دوش  عقاو  لادـتعا  هجورب  برـش  لـکا و  رد  تاـعارم  لـصف  نیرد  رگا  دوشیم و  فلتخم  تسین و 
لاهـساب هجلاعم  طارقب  ضرم  ثودح  تقوب  لصف  نیرد  دـشاب و  راح  هک  اصوصخ  دـشاب و  يوق  رایـسب  ضرم  ببـس  هکنآ  رگم  دوشیم 

بتک رد  هک  تسنآ  مهم  لیلد  هک  اریز  تسنیا  یلوا  تسواب و  اـبطا  يادـتقا  هلئـسم  نیرد  هدرک و  عنم  ار  یق  دـصف و  تسا و  هدرک  زیوجت 
دیآ نوریب  رگا  دـنکیم و  تنطو  لخب و  نآ  جارخاب  زین  تعیبط  دـمجنم و  نوخ  هک  ناتـسمز  لصف  رد  هک  تسا  رهاـظ  هچ  تسا  روکذـم 

اضعا تالآ و  لصف  نیرد  هک  تسنیا  یق  لاح  رد  اما  دنامیم و  ضرم  بجوم  تسا و  ظیلغ  هچنآ  دوریم و  تسا  راک  رد  فیطل و  هچنآ 
هبصق شش و  یلاوح  هیشغا  تانایرش و  قورع و  قاقـشنا  عادصنا و  فوخ  دوش  رداص  لعف  نیا  فنعب  رگا  تسا  هدش  فیثک  درب  هطـساوب 

تسا میظع  رطخ  نیا  تسنآ و 

تسا ضارماب  رذنم  هک  یضارما  نایب  رد  هلاقم  [ 21]

هک راود  دـنمانیم و  نتفوک  یهایـس  اـتنا  ماوع  فرع  رد  هک  سوباـک  تسا و  ةاـجف  زا  هدـنهدمیب  ماودـلا  یلع  ناـقفخ  هک  دـناهتفگ  نینچ 
يراط اضعا  عیمج  رد  رگا  تسا  اضعا  ندیرپ )  ) ندیرب نیاب  دارم  هک  جالتخا  تسا و  هتکس  عرصب و  رذنم  وا  ماود  تسارس  ندیدرگ 

54 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
یتحارج دوجو  اب  رگا  نیا  تسا و  غامد  هک  شادبم  بناجب  مه  تسباصعا  اضعا و  ندیشک  مهرد  هک  جنشت  هدنهدمیب  رذنم و  دوش  يراط 

ردخ التماب و  تاکرح  تقلخ  ساوح و  ترودک  ماود  دناهتفای و  تاجن  صالخ و  هیلب  نیزا  یـسک  مک  تستکاله و  بجوم  دوش  ثداح 
ترفن مشچ و  زا  بآ  نالیس  يور و  مشچ و  یخرس  تسا و  هوقل  هب  رذنم  نآ  یشاوح  ورد و  رایسب  جالتخا  تسجلافب و  رذنم  اضعا  همه 

. تسایلوخیلامب رذنم  فوخ  مغ و  يرایسب  تسا و  ماسرس  زا  هدنهدمیب  رذنم و  رس  درد  یئانشور و  زا 
تساهگر نتساخرب  دارم  هک  قورع  ورد  ندب و  لالک  اضعا و  عیمج  لقث  ماذجب و  تسا  رذنم  ماودلا  یلع  يدوبکب  لیام  يور  یخرـس  و 

ياهپت تایمحب و  رذنم  زارب  لوب و  شوخان  يوب  تسءاقستساب و  رذنم  یئاپ  تسد و  لثم  فارطا  ور و  رد  جبهت  تسا و  ةاجف  هتکسب  رذنم 
تسلاد توهش  یتدایز  ای  اذغ  توهش  طوقـس  پت و  تسرذنم و  تسا و  یگدنام  نتفای و  تفوک  نآب  دارم  هک  ءایعا  ثودح  تسینافع و 

قرع باوخ و  ای  ار و  هتفای  عامج  توهش  زارب و  لوب و  توهش و  لثم  شتداع  زا  دوش  ریغتم  هک  يزیچ  ره  ضارما و  زا  یضرم  ثودح  رب 
رذـنم همه  اهنیا  دایدزا  ای  دـشاب  ناصقن  هجو  رب  ریغت  نیا  هک  رتماع  مالتحا  تداع  اـی  قوذـم  معط  اـی  نهد  ثدـح  اـی  ندـب  كاـکح  اـی  و 
توهش تداع  ای  فاعر  یق و  ای  تسا و  ضیح  دارم  هک  ثمط  نوخ  ای  ریساوب و  نوخ  لثم  هعیبط  ریغ  تاداع  تسا  نینچمه  تسضرمب و 

رد تسا  هیناث  تعیبط  تداع  نوچ  اذغ و  بیترت  تداع  تشاد و  هاگن  لثم  دساف  ریغ  تداع  ای  رایسب و  زور  باوخ  نویفا و  لثم  دساف  زیچ 
عادـص و ماود  یلیلق و  زور  ره  نویفا  كرت  لثم  اـتعفد  هن  جـیردتب  اـما  تسا و  دـساف  تداـع  كرت  تعیبط و  ساـی  تسا و  بعت  وا  كرت 

ندش و مک  مشچ  رون  اوه و  بناجب  رظن  تقوب  مشچ  هلباقم  رد  هشپ  لثم  ندش  رهاظ  بآ و  لوزنب  تسرذنم  هقیقش 
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55 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
نیا ثودـح  تسیتلاح و  نیزا  ّربعم  دـلخیم  نزوس  هک  هناـک  دور ...  ینارگ  لـقث و  تسا و  لوزن  تاـمالع  همه  نیا  ترودـک  رد  عورش 

هک لفسا  رد  ددمت  لقث و  تسا و  دبک  تلعب  هدنهدمیب  رذنم و  دماجنا و  لوطب  دشاب و  دبک  بناج  رد  نیا  رگا  تسارفـص و  هدام  تمالع 
رذنم دشاب  دوقفم  یتداع  نول  درد  هک  غبصلا  میدع  زارب  تسا و  هدرک  تلعب  رذنم  تداع  زا  لوب  لاح و  ریغت  ای  دشاب  هرـضاح  نایم و  لثم 

تسا و جحس  هب  رذنم  راح  هدام  جورخ  تقوب  دعقم  قرحم  لاهسا  تسا و  بیـضق  هناثم و  حورقب  رذنم  لوب  تقرح  لوط  تسا و  ناقری  هب 
نوریب تسا و  ریـساوب  هب  رذنم  دشابن  مرگ  ببـس  رگا  دعقم  رد  كاکح  جنلوقب و  رذـنم  فارطا  عجو  خـفن و  یقاب و  اذـغ  توهـش  طوقس 

تسا و دوسا  صرب  هب  رذنم  دنمانیم  شک  ار  نآ  هک  ابرق  لوصح  هرـش و  نم  هّللاب  ذوعن  تسا  هریبک  هلیب  هب  رذـنم  اضعا  رب  لیمامد  ندـمآ 
هثودـح نم  فاـخی  اـم  ریبدـتب  ترداـبم  دوش  رهاـظ  هچره  هروکذـم  ضارما  نیزا  رگا  تسا و  ضیبا  صرب  هب  رذـنم  ضیبا  قـهب  ثودـح 

. درک دیاب  یبط  نوناق  بسحرب 

یلک هجو  رب  نارفاسم  ریبدت  نایب  رد  هلاقم  [ 22]

رد دوشیم  نآ  ثعاب  رفـس  هک  يزیچ  ثودح  ات  درک  رایتخا  دیاب  رفـس  رد  عورـش  زا  شیب  دنچ  يزیچ  رفـس  رد  عراش  هک  تسناد  دیابب  و 
لصاح ینایغط  یناروث و  طالخا  رفـس )  ) تکرح هطـساوب  دنکن  ریبدت  نیا  رگا  هک  اریز  دساف  طلخ  زا  تسندب  هیقنت  اهنا  زا  لّوا  دشاب  ناما 

تسا هتسب  هناخ  رد  ار  یپسا  هک  نانچمه  دباییم  نآ  زا  رتشیب  نآ  دادعتسا  لوصح  زا  دعب  تضایر  رایتخا  تسضرم و  بجوم  هک  دوشیم 
ورد یتفخ  ات  دنزاسیم  کشخ  دنوشیم و  راوس  زور  دنچ  دراد  يراوسب  جایتحا  رفس  جورخ  نیح  رد  و 

56 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
تـضایرب جاـیتحا  رفـس  تقو  رب  ار  وا  هک  هناـخ  رد  هدوسآ  ناـسنا  تسا  نینچمه  دوشن  يراـط  ار  وا  لـلع  یـضعب  هار  رد  اـت  دوش  لـصاح 

رگید وزج  ره  تسه  دـساف  طلخ  جارخا  تاضایر  هلمج  زا  دور و  هدوسآ  هارب  هک  دوش  لصاح  یتفخ  وا  ندـب  ات  دـشاب  هبرف  هک  اـصوصخ 
دوش تداع  ات  شطع  عوج و  یباوخیب و  لثم  درک  دیاب  عورـش  جیردتب  نآ  رد  کلذریغ  تاضایر و  هلمج  زا  دنکیم  رفـس  رد  تناعا  هک 
نیاب نیا  ماداب و  هشفنب  نغور  رد  تسیفاص  كدنا  ندروخ  دـهدیم  نیکـست  ار  عوج  هک  اهزیچ  هلمج  زا  ددرگ و  ناسآ  ورب  رفـس  بعت  و 

زور دـنچ  هک  تسنآ  ریبدـت  نیا  تیـصاخ  درک و  لوانت  هتخادـگ و  دـیاب  ماداب  هشفنب  نغور  لاقثم  هس  رد  موم  لاقثم  کی  هک  تسا  قیرط 
شطع تقوب  تشاد و  دیاب  هاگن  رفس  رد  دوخ  اب  هتخیمآ  هکرس  يردق  اب  هتفوک و  هدرک و  رشقم  يردق  هفرخ  مخت  دوشیمن و  اذغ  توهش 
یهام لثم  تسا  هشطعم  هیذغا  كرت  شطع  لیلقت  رد  ریبدت  دوشن و  شطع  دـیابن و  بآ  زور  هس  ود  دـننک  فک  یلاقثم  راهچ  هس  رادـقم 

تسترارح و بجوـم  ملکت  يرایـسب  هک  اریز  تسا  مـالک  رد  لـیلقث  رگید  دـشاب و  روـش  هک  صیـصختب  ظـیلغ  ياهتـشا  باـبک و  روـش و 
تـسا مضه  مدـع  بجوم  يراوس  تکرح  هک  اریز  دوشن  راوس  ءالتما  رب  رفاسم  هک  تسنیا  تاعارم  هلمج  نآ  زا  شطع و  بجوم  ترارح 
هجلاعم تسایعا و  لوصح  بجوم  نیا  نسحا و  هجو  رب  اذـغ  زا  هرهب  ندـب  نتفرگان  یماخ و  تجاجف و  هجو  رب  هدـعم  زا  اذـغ  نتـشذگ  و 

درک دیاب  باتفآ  ریثات  زا  تشاد  هاگن  رس و  ندیشوپب  رس و  تظفاحم  ار  ناتـسبات  تقوب  رفاسم  دش و  دهاوخ  روکذم  شلحم  رد  ایعا  ضرم 
جازملا راح  ناوسن  اصوصخ  دوشن  ریغتم  ات  درک  دیاب  ءالط  نیزا  زین  يور  رب  درک  دیاب  لوغبسا  باعل  ای  هفرخ  بآ  زا  هنیـس  رـس و  یئالط  و 

ناتسبات رد  رگا  هکاوف و  تبرش  دنک و  اذغ  رد  وج  ناقلتب  رایتخا  زور  دنچ  رفس  هب  جورخ  زا  شیب  هک  تسنآ  یلوا  ار 
57 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هک وشح  دروخب و  غود  اب  ماخ  زایپ  و  ود ... ؟...  ره  عضوم  نآ  برقب  ندیسر  تقوب  دشاب  مومس  زا  فوخ  هار  نآ  رد  هک  دنک  رایتخا  رفس 
هعفد هعفد  جیردتب  بآ  تسا  ورد  اپ  تسد و  دارم  هک  شفارطا  رب  دسر  مومس  ار  وا  رگا  دنک و  رایتخا  هتخپ  ودک  نغور  زا  تسا  هلان  دارم 

عبطلاب لعفلاب و  دراب  ياهنغور  رـس  رب  دـنوش و  لقتنم  دراب  ناکمب  دـنرذگب  مامت  تعرـسب  اـجنآ  زا  دـنهنب و  بآ  رد  اـپ  تسد و  دنـشاپ و 
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هچنآ تاراصع  زا  کلاذ  لثم  هزات و  هفرخ  گرب  هراصع  لثم  دراد و  تعفنم  نیمه  زین  هبطر  هدراـب  تالـضع  ودـک و  نغور  لـثم  دـنلامب 
بجوم نفعت  تسا و  نفعت  بجوم  نیا  دشاب  پت  رگا  دنک و  نایلاو  لوقب  هب  هیذغت  دنـشاب و  براقتم  رگیدکی  اب  تیفیک  رد  دشاب  دوجوم 

نفعت یندـب و  طالخا  نآ  رد  ببـس  تسندـب و  زا  جراخ  رما  موی  یمح  ببـس  هک  اریز  دـشاب  موی  یمح  هکنآ  ـالا  تیدادتـشا  دـیزم و  و 
هک داد  دـیابن  نادـنچ  اتعفد  بآ  دـشاب  بلاغ  تسا  هتفاـیرد  مومـس  ار  وا  هک  سکنآ  رب  شطع  رگا  تسعفاـن و  غود  ماـقم  نیرد  تسین و 

دیاب كدناكدنا  بآ  سپ  كایا  كایا و  دـناهدرک  ناحتما  ار  نیا  ابطا  قاّذـح  هک  اریز  تستکاله  بجوم  نیا  هک  اریز  دنکـشب  یگنـشت 
لگ نغور  دـنهدیم  لیلقتب  هک  بآ  يردـق  رد  ددرگ  دـیاب  یگتـسهاب  یگنـشت  رگ  دوش و  لصاح  نیکـست  هکلهم  هیلب  زا  تقو  نآ  ات  داد 

زا ینیب  نهد و  ظفح  دنک و  ماسم  ّدس  هک  دـیاب  اوه  تدورب  تدـش و  تقوب  ناتـسمز و  رد  رفاسم  دـشاب و  هدرک  دـیاب  جوزمم  ناب  يردـق 
کیدزن شتآب  اتعفد  دشونپ و  دوز  ار  دوخ  بکرم  زا  لوزن  زا  دـعب  دـنکن و  مامها  باب  نیرد  دـنکب و  دـشاب  نکمم  ات  درـس  ياوه  لوخد 

تسشن دیاب  شتآب  کیدزن  ششوپب و  لیجعتب  نیح  نیرد  دشاب  هتخاس  راکیب  امرس  ار  وا  هکنآ  رگم  دنیـشن  جیردتب  هکلب  دنیـشنهن  دوشن و 
لحارم زا  لاحترا  نیح  رد  تسعفان و  میالم و  رایسب  هک  دلامب  فارطا  رب  درب  تدش  تقوب  نسوس  نغور  لثم  نخـسم  ياهنغور  ندیلام  و 

دیابن رایسب  ار  دوخ 
58 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

نآ رد  هغلابم  تخادنا و  دیاب  جازملا  بسح  یلع  زایپ  ریـس و  لثم  درب  تقوب  رفاسم  ياذغ  رد  درک و  دیابن  تلحر  هدعم  يالخ  رب  دشوپ و 
رایـسب جازم  ترارح  رگا  تخادنا و  دیاب  زین  تیتلح  لیبجنز و  لثم  تسبلاغ  تدورب  هکلب  تسین و  رایـسب  جازم  ترارح  رگا  درک و  دـیابن 

. درک دیاب  لدتعم  یگدیلام  کلد و  هب  فارطاب  تظفاحم  تسین و  زوجم  هغلابم  تسا 
بسحب ای  نارطق ... ؟...  ای  ریـس  ای  دشابن ... ؟...  رـضاح  يزیچ  ياهینغور  رد  رگا  دیلام و  دیاب  لدتعم  میالم  ياهنغور  یگدیلام  بقع  و 

درک و دیاب  کیرحت  ار  ياپ  هشیمه  دیچیپ و  ناوت  اپ  رد  رایـسب  هباتن  ءاپ  هک  دیـشوپ  دـیابن  گنت  هزوم  تدورب  تدـش  تقوب  دـیلام و  جازم 
زا تسا و  نشور  سان  صاخشا  عیمج  شیب  ناحتماب  تسا  دیدش  گنت  هزوم  رد  امرـس  ریثات  تسین و  رّـسیم  اهنیزا  مادکچیه  ّقیـض  هزوم 
اب دنک  عساو  هزوم  رد  ياپ  دچیپ و  رایسب  هنیمشپ  ای  مشپ و  زا  اپ  رب  درب  تدش  تقوب  هک  دیابیم  رفاسم  ار و  اضعا  تسامرـس  نورب  کلاهم 

تـسا ریبدت  نیا  هک  تسه  یهاگ  يوق  درب  ریثات  تقوب  دشاب و  ناما  رد  هلمجلا  یف  امرـس  تفآ  زا  درک  کیرحت  دـناوت  ار  یئاپ  نیا  دوجو 
دنک و ریثات  فارطا  زا  یفرط  رد  امرـس  هّللاب  ذایعلا  رگا  دـنکن و  لامها  نیرد  دـنک و  طایتحا  هک  دـیاب  نکما  امهم  دربیم  درادیمن و  دوس 
ای هدیشوج و  ریجنا  بآ  رد  ای  تسا و  دیفم  رایسب  هک  دراذگ  تارکب  مرگ  مین  هدیشوج  مغلـش  بآ  رد  ار  وضع  نآ  دزاس  دساف  ار  يوضع 

ریثات زا  دعب  دراد و  تیـصاخ  نیمه  زین  هنوباب  اب  تبـش  خـبط  رد  دـشاب و  میظع  داسف  رگا  عومجم  ای  اهنیزا و  کیره  هدیـشوج  برک  بآ 
هک تسناد  دـیابب  دـنکن و  تسا  وضع  نآـب  صتخم  هچنآ  یـشمب و  فؤاـم  وـضع  تکرح  درادـن و  شتآ  رب  ار  وـضع  نآ  هک  دـیاب  اـمرس 
رد تسا  هدز  امرس  هک  وضع  نآ  نتشاذگب  امرس  ریثات  زا  دعب  ار  يرایسب  تسامرس و  ریثات  بجوم  اوه  رد  قلعت  نکاس و  فارطا  نتـشاذگ 

نول رد  يدوبک  ار  فؤام  وضع  رگا  دناهتفای و  غیلب  تعفنم  درس  بآ 
59 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ینمرا و لگ  نآ  زا  دعب  دیآ  نوریب  نوخ  نآ  زا  ات  دـننز  مرگ  بآ  رب  دنفاگـش و  ینعی  دـننک  یطرـش  هک  تسنآ  یلوا  دـشاب  هدـش  لصاح 
رگا تسا و  عفان  رایـسب  ارخآ  ادـتبا و  نارطقب  الط  تسا و  وضع  نآ  رد  داسف  لوصح  زا  عنام  ریبدـت  نیا  هک  اریز  دـننک  ءالط  نآ  رب  هکرس 

وضع و نآ  رد  تسا  داسف  تدـش  تمـالع  امرـس و  ریثاـت  رد  تسا  غولب  دـح  نیا  دـشاب و  لـیام  يزبسب  اـی  یهایـسب و  لـیام  وضع  گـنر 
دیاب دـنک  داسفا  لاطبا و  دـیدج و  تسلآیب  ار  وضع  نآ  هک  هیوداب  ای  دـشاب و  لمحتم  رگا  وضعب  نآ  لاطبا  رد  یعـس  تسین  ریذـپحالص 

باب و نیرد  ابطا  تیانع  فرـص و  مامتها  تسا و  میظع  تیلب  نیا  ارج و  ّمله  دزاسیم و  دـساف  زین  ار  نآ  رواجم  حـلاص  وضع  ـالا  درک و 
هچنآ هلمج  زا  درک و  دیاب  عوجر  دناد  باوص  وا  هک  یقیرط  رهب  تسجارخ  دب  لامعا  اهنتـسناد  ریبدت  نیا  تسا و  دیدش  میظع و  وا  جالع 
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زا تءادر  تدوج و  رد  دـشابیم  فلتخم  توافتم و  لحارم  ياـهبآ  رثکا  هک  اریز  تسبآ  تّرـضم  ریبدـت  رفـس  رد  تسیرورـض  ار  رفاـسم 
تـسا هکرـس  نتخیمآ  دـنکیم  بآ  ترـضم  عفد  هک  اهزیچ  زا  تسبآ و  تسا  نّیب  رهاظ و  ناـسنا  نآ  دـیاب  تبـسن  وا  ترـضم  هک  اـهزیچ 

زین مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  نیلقثلا  دیـس  لوق  نیرب  دشاب و  رتهب  دـشاب  لوزن  نامهب  زایپ  رگا  یلزنم و  ره  رد  زایپ  ندروخ  فلاخم و  ياهباب 
ار بآ  ترضم  هک  یئاهزیچ  زا  و  ءاملا » ۀماخرب  بهذی  هناف  اهلـصب  نما  ولک  ضراب  متلزن  اذا   » هک دومرف  ترـضح ص  نآ  هک  تسا  قطان 

بر یهب و  بر  بآ  لثم  هضماح  بوبر  نتخیمآ  دـیماشآ و  دـیاب  هتخاس  یفاص  نآـب و  رفاـسم  هدـلب  كاـخ  يردـق  نتخیمآ  دـنکیم  عفد 
رگا درک و  دـیابیم  ظیلغ  هراح و  هیذـغا  كرت  رفـسب  جورخ  زا  لبق  نکما  امهم  ار  رفاسم  هزمدـب و  روش  بآ  هب  تسا  هروغ  بر  جاویر و 
قلعب دارم  ندروخ و  دیاب  مامت  طایتحاب  بآ  نآ  زا  دشاب  هتشاد  قلع  نآ  بآ  هک  یعضاوم  رد  تسا و  ریس  ندروخب  نآ  كرادت  دوش  عقاو 

60 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
زا بآ  هک  تسنآ  طایتحا  عضاوم  ناـنچ  رد  هتبلا  تسا و  مسا  نیاـب  فورعم  روهـشم و  ماوع  ناـبز  رد  رهنلا  ءارواـم  همه  رد  هک  تسکولز 

سخ و لـثم  دـندنبیم و  اـهزیچ  رگید  اـهمرک و  طاـیتحا  يارب  زا  هزوـک  نـهد  يور و  رب  تسیـساپرک  مارقب  دارم  هدـیماشآ و  مارق  يارو 
تسا و میظع  تیلب  نیا  تسین و  كاله  زا  یـصالخ  ولگب  قلع  نتفر  زا  دوشن  هدرک  طایتحا  رگا  هّللاب  ذایعلا  دـشابیم و  بآ  رد  كاـشاخ 

هطساوب ار  صخش  هک  تسا  مک  هک  اریز  دوشن  یق  هنیفـس  رد  هک  دش  دیاب  نآ  دعتـسم  هنیفـس  لوخد  زا  لبق  ار  هنیفـس  بکار  رحب و  رفاسم 
داوس نیا  مقار  شوخاـن و  لاوحا  دوشیم و  نایـشغ  یق و  هتبلا  هچ  دـشاب  جازم  يوارفـص  صخـش  هک  اـصوصخ  دوشن  یق  یتشک  تکرح 
لاحب هک  هتسیاب  رگا  هام و  ود  ندمآ  نوریب  زا  دعب  تسا و  هدیشک  شیوشت  نیا  نامع  رـصم و  يایرد  رد  هام  هس  هچ  تسا  هبرجت  بحاص 

یق نینچنیا  ناـیغط  ناروث و  هک  دـنانیرب  اـبطا  هچرگا  تستکـاله  بجوم  دـباین  نیکـست  دـماجنا و  طارفاـب  یتـشک  رد  یق  رگا  هدـمآ و 
ءاقـستسا و صرب و  ماذـج و  هدام  هک  اریز  دـنا  هدومرف  لامها  دوشن  كاله  فوخ  ات  وا  سنج  رد  تسا و  هیدر  ضارما  زا  تاجن  بجومب 
ام وا  نیکـست  سپ  تسا  تاجن  بجوم  لعفلاب  ار  ضارما  نیرد  عقاو  صخـش  دـنادرگیم و  لصاتـسم  عطقنم و  هیلکلاـب  ار  هشعر  جـیلفا و 
ات درک  دـیاب  تاضومح  رب  لیم  یتشک  رد  سولج  زا  لبق  دوشیم  ثداح  ضارما  نآ  نوچ  درک و  دـیاشن  دـشابن  تکاله  فوخ  هک  یماد 

دـشابن رایـسب  هبرف  تشوگ  اهنیرد  هک  قامـس  كرز و  بآ  يدنه و  رمت  شتآ  زا  اذغ  دهد و  نیکـست  ار  ءارفـص  دنک و  هدـعم  مف  تیوقت 
دیاب كرت  ار  نآ  دنکیم  عوهت  نایـشغ و  دادما  هک  زیچ  ره  دـنک و  رایتخا  رتمک  اهینیرـش  اهیبرچ و  زا  دنـشاب و  هتخپ  تشوگ  يرازن  هکلب 

. درک
61 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

یّلک هجو  رب  جالع  نیناوق  نایب  رد  هلاقم  [ 23]

هلمج زا  تسا و  هیدودعم  هیرورض  هتس  بابسا  رد  فرصت  هس  نیزا  یکی  تسزیچ  هس  بردتم  بیبط  روظنم  جالع  رد  هک  تسناد  دیابب  و 
هلمج زا  ار  اذغ  اما  ندرک و  هنقح  نداهن و  غاد  لثم  تسا  تسدب  لمع  ثلاث  تسا و  هیودا  لامعتسا  یناث  تساذغ و  لامعتسا  فرصت  نآ 

زا یطلخ  جـضن  رد  فورـصم  بیبـط  هدارا  رگا  هکنآ  لـثم  دوشیم  هدرک  عـنم  ار  اذـغ  یهاـگ  هک  اریز  تسـصاخ  مکح  هروکذـم  ریبادـت 
دحاو رد  هک  تسا  لاحم  وا  هجوت  تعیبط و  لغش  اذغب و  هجوت  هن  دشاب  طلخ  نآ  جضنب  فورـصم  تعیبط  لغـش  هک  دیابیم  دشاب  طالخا 

... ؟...  تعیبط ریغت  بجوم  دوش  عقاو  نیح  نیرد  اذغ  رگا  دوب و  دناوت  زیچ  ودب 
اذـغ رد  لیلقت  ماقم  نیرد  دـشابیم و  توق  ظفح  جـضن  دوجو  اب  بیبط  دارم  هاگ  تسعونمم و  نیح  نیرد  اذـغ  داریا  سپ  طلخ  جـضن  زا 

ات دنکیم  عنم  هیلکلاب  ار  اذغ  تسین  توق  صخـش  رد  رگا  ضارماب  تسا  تعیبط  هبراحم  تاساقم  زور  هک  نارحب  زور  رد  هاگ  دـنکیم و 
ترثکب ات  دنکیم  هیذغتلا  ریثک  ۀیمکلا  لیلق  ياذـغ  داریا  هاگ  دـنامن و  ضارماب  هبراحم  تاساقم و  زا  اذـغ  لغـش  هجوت و  هطـساوب  تعیبط 

هاگ نآ و  کیرحت  دشاب و  هفیعـض  توق  نتخیگنارب  دارم  هک  تسیتقو  نیا  دشابن و  لیقث  تعیبط  رب  رادقم  هیقب  دنک و  تعیبط  توق  هیذغت 
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بلاغ ضیرم  رب  اذغ  توهـش  هک  تسیهاگ  نیا  رادقم و  رد  دایدزا  دـنکیم و  اذـغ  تیفیک  زا  ناصقن  ینعی  دـنکیم  نیا  سکع  رب  هلماعم 
ترـضم تیفیک  بسحب  دـشاب  هدـش  تیفیک  رد  لـیلقت  نوچ  دوشیم و  اذـغ  توهـش  نیکـست  بجوم  دراد  هک  يرادـقمب  هک  اریز  دـشاب 

وا تقو  بیترت  تاعارم  ثلاث  وا و  نزو  تیمک و  رایتخا  یناث  اود و  تیفیک  رایتخا  لّوا  تسا  هثالث  نیناوق  زا  اودب  جالع  اما  دـناسریمن و 
رایتخا اما  و 

62 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
دشابن جالع  نوناق  زا  نوریب  ات  درک  ناوت  دض  داریا  لادتعا  زا  جازم  جورخ  رادقمب  ات  تسـضرم  تیفیک  هفرعم  لوصح  زا  دعب  اود  تیفیک 

نیا لوصح  تسادج و  هار  جالع  رد  ّالا  دوب و  دناوت  ءابطا  کلـس  رد  ات  تسا  ریزگان  لادـتعا  زا  جازم  جورخ  رادـقمب  ملع  زا  ار  جـلاعم  و 
نب یلع  وبا  سیئرلا  خیش  تستبابط و  تعانص  تالکشم  زا  هروراق  ضبن و  هبترم  نیا  تفرعم  تسا و  لیلقلا  نم  لقا  نامز  يابطا  رد  هبترم 

نینچ هلاسر  رد  تسا و  هدـشن  مولعم  یغبنی  امک  هروراق  ضبن و  لاوحا  ارم  هک  دومرف  تعانـص  نیرد  اصوصخ  لامک  همه  دوجو  اـب  اـنیس 
وا شیپ  لدع  دـهاوش  هک  درک  دـناوتیم  یـضرم  جالع  رد  مادـقا  یتقو  بردـتم  بیبط  هروراقلا و  ضبنلا و  لدـعلا  نادـهاشلا  هک  هتـشون 

مایق هبرشا  هیودا و  هیذغا و  زا  جازم  لکاشتم  هباشم  داریاب  تحـص  ظفح  رد  دتفا و  باوص  نآ  عنم  دض و  داریاب  مکح  ات  دشاب  هدش  نیعتم 
تـساود تیفیک  هجرد  تفرعم  یناث  تسوا و  نزو  ریدقت  لوا  تسا  هجو  ود  رب  اود  تیمک  رایتخا  اما  دشاب و  جالع  نوناق  قفو  رب  ات  دیامن 

توق و تعانـص و  هدلب و  لصف و  تداع و  نم و  لثم  وا  هعبات  ضارعا  ضرم و  رادقم  تسا و  وضع  تعیبط  تفرعم  رادـقمب  ود  ره  نیرد 
تخوخیـش نس  رد  هک  اریز  تسین  زیرگ  اهنیا  تفرعم  زا  جالعلا  دنع  ار  جـلاعم  يرغال و  یهبرف و  رد  ناسنا  هنیب  تئیه  نآب  دارم  هک  هنحس 

لهسم داریاب  وا  جالع  دشاب  هدوبن  لهـسم  تداع  ار  وا  هک  سکنآ  نینچمه و  دراب  دلب  ناتـسمز و  لصف  رد  تسعونمم و  لهـسمب  هجلاعم 
هک یسک  نینچمه  يرگنهآ و  رگنهآ و  لثم  داد  دیابن  لهسم  زین  ار  وا  دشاب  رایسب  داوم  لیلحت  وا  تعانـص  رد  هک  یـسک  تسا و  هرطاخم 

ضارعا و نیا  همه  رد  تسا و  تکاله  بجوم  هک  اریز  تسین  زوجم  کـلاذ  ریغ  دـصف و  لهـسمب و  غارفتـساب  فیلکت  ار  وا  درادـن  توق 
ندبلا فیحن  يریپ  هکنانچمه  تاروظحملا » حیبت  تارورضلا   » هک هرورضلا  دنع  ّالا  تسا  عونمم  هروکذم  لاوحا 
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درک دیاب  دراد  شئاجنگ  ماقم  نیرد  جالع  زا  هچنآ  دوشیم  فلت  صخـش  دوش  جالع  رد  ریخات  رگا  نامز  نیا  جنلوق  ای  دوش و  هبـصح  ار 

تقاط توق و  ردـقب  هدرکن  طلغ  صیخـشت  رد  جـلاعم  تسا و  هنقح  رگا  درک  دـیابن  ریخات  تسا  هنقح  نآب  دارم  هک  لـمع  جـنلوق  رد  ـالثم 
عضو و تقلخ و  جازم و  ۀـفرعمب  مامت  نآ  وضع و  تعیبط  تفرعم  اـما  درک و  دـیاب  ضیرم  لاـح  بساـنم  نوخ  جارخا  درک و  دـیاب  دـصف 

دهاوخ وا  مولعم  زین  وا  یـضرم  جازم  دـشاب و  بردـتم  بیبط  مولعم  وضع  یعیبـط  جازم  هک  هاـگره  هک  اریز  تسوضع  نآ  توق  فعض و 
دیامنیم هجلاعمب  مایق  نآ  قفو  رب  دنادیم و  لادتعا  زا  جازم  جورخ  رادقم  بردتم  بیبط  تسا و  جازملا  ءوس  یـضرم  جازم  هک  اریز  دـش 

تسا و ذفنملا  لهـس  وخر  ای  وضع  هک  دنادیم  دشاب  مولعم  جلاعم  رب  وضع  تقلخ  تیفیک  نوچ  بیطرت و  نیفحت و  نیخـست و  دیربت و  زا 
بلـص وضع  هکنآ  ای  تسیفاک و  فیطل  ياودـب  افتکا  نیح  نیرد  هچ  دـنکیم  فیطل  ياود  لامعتـسا  ماقم  نیرد  دراد و  هعـساو  تاماسم 
ياود تسا و  شش  وضع  رد  لّوا  لاثم  درک و  دیاب  ذوفنلا  عیرـس  يوق  ياود  لامعتـسا  تروص )  ) نیرد سپ  دراد  هقّیـض  تاماسم  تسا و 

جـیرارذ و لثم  ظیلغ  داوم  رابتعاب  نآ  جالع  رد  لمعتـسم  ياود  تسا و  هناثم  هیلک و  یناث  لاثم  ناشوایـسرپ و  افوز و  زا  تبرـش  بسانم و 
رظن رگا  دنادیم  عضوم  تکراشم و  عضوم و  دشاب  یکیدزن  يرودب و  ملاع  بیبط  هک  هاگره  دشاب و  ذوفنلا  عیرس  يوق و  هچنآ  نآ  لاثما 
دبک بدحم  بناجب  هدام  رگا  الثم  دنکیم  اود  بذج  تهج  رایتخا  دـنکیم  تکراشم  بناجب  رظن  رگا  دـنادب  عضوم  تکراشم و  بناجب 

سکع هچرگا  دنکیم  لهسم  ياودب  غارفتـسا  تسا  رعّقم  بناج  رد  هّدس  مرو و  هدام  رگا  دنکیم و  ردب  ياودب  هدام  دبک  غارفتـسا  دشاب 
تسا وضع  عضوم  تفرعم  هک  یناث  كاّیا و  كاّیا و  تسا  رطخ  لحم  رد  ضیرم  تسین و  جالع  نوناقب  ملع  ای  تسا و  یطخم  بیبط  دنک 
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تسیفاک و لدتعم  ياودـب  هجلاعم  بیرق  وضع  رد  اود  ریثات  زا  تسا  وضع  دـعب  برق و  هوجو  نیزا  یکی  تسا و  هثالث  هوجو  رب  واب  عافتنا 
ای فیعض  وا  ياود  دوشیم و  قیرط  رد  وا  هرثوم  تیفیک  هک  یـسک  دوش  لصاو  اود  تسنآ  هجلاعم  دارم  هک  لحم  نآب  اود  رثا  هک  دیعب  رد 
اب هیودا  یـضعب  طلخ  هکنآ  تفرعم  یناـث  درک و  دـیاب  يوق  ياودـب  هجلاـعم  سپ  دـنامیم  هرثوم  تیفیک  زا  یلاـخ  تروص  نیرد  لدـتعم 

تـشاد هاگن  روفاک و  تیفیک  لوصو  تعرـس  هظحالمب  روفاک  صرق  رد  نارفعز  طلخ  لـثم  دـنکیم  ضارما  تاـجلاعم  ضعب  رد  یـضعب 
تدوربلا و يوق  دراب  روفاـک  تیفیک و  رد  یناویح  حور  هباـشم  بلق و  حرفم  تسا و  ذوفنلا  عیرـس  راـح  نارفعز  هک  اریز  يزیرغ  ترارح 

داریاب اودـب  جاتحم  هجلاعم  رد  بیبط  سپ  دوشیم  بلق  بارطـضا  شاعترا و  بجوم  دوش  یلوتـسم  ترارح  بلق  رب  هاـگره  ذوفنلا و  یطب 
وـضع نآ  جازم  قفاوم  حرفم  ذوفنلا  عیرـس  راح  ياودـب  جاتحم  ترـضم  لحمب  لوصو  ذوفن  رد  دراب  تسا و  دراـب  نآ  دـصق  تسا و  دـض 

نیا هک  دیاب  دوش  لصاح  دش  دوصقم  دیربت  ات  تخیمآ  دیاب  نآ  اب  يردق  تسا  فوصوم  تفص  نیاب  هک  نارفعز  راچان  سپ  تسا  فیرش 
تـسنیا باوج  لاوس  نیزا  درک  دهاوخ  نیخـست  دوخ  تیفیک  ياضتقمب  زین  و  تسا ؟...  راح  نارفعز  نوچ  دش و  لصاح  دوب  دـیربت  دارم 

يزیرغ ترارح  یناویح و  حور  طارفاب  هدراب  تیفیک  دوروب  هک  يزیرغ  ترارح  تشاد  هاگن  دوب و  دـیربت  هکلب  دوبن  طـقف  دـیربت  دارم  هک 
دـنکیم و نارفعز  زا  روصتم  ترارح  ترـضم  عفد  یلاعت  قلاخ  نذاـب  تعیبط  تسا و  تکـاله  بجوم  هک  دوشن  رمعتم  يذوملا  نم  اـبره 

ثلاث هیوق و  هردم  هیوداب  هیلک  لوب و  يراجم  زا  نآ  گیر  هناثم و  گنس  ندینازیر  لثم  دشاب  اهناب  جایتحا  هک  یتقو  رد  هیوق  تاردم  لثم 
تلع رگا  هچنانچ  تسا  مادک  جالع  دوصقم  لحمب  بیرق  تهج  ود  لوصو  رد  هک  ینعم  نیاب  تسا  هیودا  لاصیا  تهج  هفرعم 
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جالع تسا  یلفـس  ياعما  رد  رگا  تسا و  برقا  تهج  نیاب  فؤام  وضعب  اود  لوصو  هک  اریز  تساود  ندـیماشآب  جالع  تسایلع  ءاعما  رد 

هک تسنآ  عفن  نآ  تسه و  زین  رگید  هجو  زا  عافتنا  عضوم  تاعارمب  فؤام و  وضعب  تسبرقا  تهج  نیاب  اود  لوصو  هک  اریز  تسا  هنقحب 
تیذا زا  وضع  نآ  ات  درک  دیاب  فرص  رگید  ناکمب  بذج  قیرطب  وضع  نآ  زا  دشاب  بابصنا  قیرط  رد  وضع  رد  دشاب  بصنم  هدام  هاگره 

تاعارم تهج و  تفلاخم  تاعارم  یکی  تسا  جالع  نیناوق  زا  هک  دـشاب  یعرم  دـیابیم  يزیچ  راـهچ  هتبلا  بذـج  نیرد  دوش و  صـالخ 
یلاعا زا  دنکیم و  راسی  هب  نیمی  زا  هدام  بذـج  هچنانچمه  تهج  تفلاخم  تاعارم  اما  دـیعتب  تاعارم  تاذاحم و  تاعارم و  تکراشم و 

اب کیرـش  زا  بذـج  اجنیا  هنیـس و  رب  همجحم  عضوب  بذـج  قیرطب  نآ  ثمط  طارفا  هجلاعم  رد  هچنانچمه  تکراشم  تاـعارم  لـفاساب و 
دیعتب تاعارم  اما  لاحط و  للع  رد  ریـسیلا  قیلـساب  دبک و  للع  رد  نمیا  قیلـساب  دـصف  هچنانچمه  تاذاحم  تاعارم  تسا و  رگید  کیرش 

بوذجم وضع  نایم  رگا  هک  اریز  دشاب  هدئاف  ار  بذج  دوشن و  ررـضتم  برق  هطـساوب  ات  تسا  هیلا  بوذـجم  هنع و  بوذـجم  نیوضع  هک 
وـضع زا  تسـضرم  هدام  دیعتب  بذج  نیرد  دوصقم  هک  اریز  يورب  دوشیمن  بترتم  بذج  هدـئاف  دـشاب  رایـسب  برق  هیلا  بوذـجم  هنع و 

بابـصنا قیرط  رد  دشاب و  هدشن  بصنم ) هدام و  هک  تسیتقو  هدام  بذج  داریا  دشاب و  فیرـش  سیئر و  وضع  هک  اصوصخ  هنع  بوذجم 
لقن هاگ  قانخ و  جالع  رد  ناسللا  تحت  قرع  دصف  لثم  درک  دـیاب  عضوم  نامه  زا  بذـجب  غارفتـسا  دـشاب  هدـش  بصنم  رگا  اما  دـشاب و 

زا رگید  زیچ  دنچ  تاعارم  بذـج  زا  کلاذ و  لثم  محر و  للع  رد  نفاص  دـصف  هچنانچمه  دـننکیم  زین  بیرق  وضعب  بذـج  قیرطب  هدام 
طایتحا بذجلا  دنع  بیبط  هکنآ  یکی  دوشن  لهاز  لفاغ و  نآ  زا  دشاب و  نآ  رصاخ  بیبط  ریبدتلا  دنع  هک  دیابیم  تسا و  نف  نیا  نیناوق 

وضع رد  هک  دنک 
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تسعجو و دادتـشا  بجوم  دوش  عقاو  بذج  دشابن و  عجو  رگا  هک  اریز  دیابیم  عجو  نیکـست  زا  دعب  بذـج  هچ  دـشابن  عجو  هنع  لوقنم 
تـسا رگید  ياضعا  زا  بذج  بجوم  هنع  بوذجم  زا  نیح  نیرد  بذـج  هچ  تسباذـج  زین  عجو  نوچ  دوش  عقاو  زین  بذـج  رد  هضواعم 
بذـج ره  رد  وا  تاعارم  هک  تسا  یلک  نوناق  نیا  تسا و  عجو  ملا و  یتدایز  بجوم  بذـج  رد  ضراعت  سپ  عجولل  انیکـست  وا  بناـجب 

رگا دـشاب و  سیـسخ  وضعب  فیرـش  سیئر و  وضع  زا  بذـج  هک  دـیابیم  نیا  تاـعارم  رگید  دـشاب و  بیبـط  ظوحلم  روـظنم و  دـیابیم 
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فیرـش وضع  ودب  هجوتم  تفآ  هچ  تسبذج  مدع  رد  مظعا  رـصخ  درب  تروص  نیرد  هکلب  درادن  هدیاف  دشاب  ود  ره  رد  فرـش  تسایر و 
بجوـم هک  دوـش  رود  فیرـش  وـضع  زا  تفآ  هک  تسنیا  ببـس  سیـسخ  بناـجب  فیرـش  وـضع  بناـج  زا  هداـم  لـقن  هـک  اریز  دوـشیم 

فراع بیبط  نوچ  تسوا و  تسایر  وضع و  تیادـبم  وضع  تیادـبم  تاعارم  یکی  تسا  هجو  هس  رب  توق  تفرعمب  عاـفتنا  تستکـاله و 
دشاب سیئر  وضع  توق  یفانم  هک  یهجو  رب  غارفتـسا  دنکیمن و  دشاب  سیئر  وضع  فلاخم  توق  ورد  هک  هیودا  لامعتـسا  دشاب  تیادبمب 
سیئر وضع  غارفتـسا  ناشیاب  هک  هیودا  تسین و  زوجم  اتعفد  ناشیا  غارفتـسا  دنـشاب  غارفتـساب  جاتحم  هسیئر  ءاضعا  رگا  دنکیمن و  زیوجت 

یناث تساطخ و  بجوم  هک  دوشن  توف  هجلاعملا  دنع  جالع  نیناوق  ات  درک  دیابن  لامعتسا  وضع  تایوقم  زا  یلاخ  ار  ناشیا  دننکیم  تسا 
فیرـش نف  نیا  حالطـصاب  ار  اضعا  نیا  هک  شـش  هدـعم و  لثم  تسین  سیئر  رگا  ار  وضع  ره  تسا  هکرتشم  لعف  تاعارم  هثـالث  هوجو  زا 

دیابیمن هیوق  هیوداب  هجلاعم  زین  ماقم  نیرد  تسنیا و  ناشیا  حالطـصا  اما  تسه  زین  ناشیا  دوجو  رب  فوقوم  ندب  تایح  هچرگا  دنمانیمن 
ریبادت رد  هک  اریز  تسا  وضع  سح  ياکذ  تاعارم  ثلاث  دنهدیمن و  درـس  بآ  دـشاب  هدـعم  فعـض  ار  صخـش  رگا  تهج  نیزا  درک و 

سحلا یکز  ياضعا 
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نیرد هک  تسیحور  رابتعاب  وضع  رد  سح  ياکذ  هک  اریز  درک  دـیابیمن  دـنک  وضع  سح  لاطبا  هک  رّدـخم  دربلا و  يوق  هیودا  لامعتـسا 
ای رجنم  اتعفد  دـشاب  باصعا  غامد و  برقب  رگا  هک  دـشاب  هاگ  وضع و  نآ  زا  تسحور  بره  روفن و  بجوم  ریبدـت  عون  نیا  تسا و  وضع 

تسا و هروکذـم  ریبادـت  عافتنا  بجوم  فراعم  نیا  سپ  تسیرورـض  ار  جـلاعم  نیناوق  نیا  تاعارم  سپ  دوشیم  هوقل  ردـخ و  ای  جـیلف و 
ای ترارح  بناـج  زا  لادـتعا  زا  جازم  جورخ  تفرعم  زا  دـعب  هچ  تسا  لـصاح  ار  برجتم  بیبـط  بئاـص  ساوـح  قـیرطب  رادـقم  تفرعم 

تقو و بیترت  اما  دـنکیم  راـیتخا  يوق  ياود  تسا  يوق  دـضب  جاـتحم  رگا  هک  اریز  دـنکیم  جورخ  رادـقمب  دـض  داریا  دـنیبیم  تدورب 
تـسعقاو هعبرا  هنمزا  زا  نامز  مادک  رد  ضرم  ثودـح  هک  دـنادب  هک  تسنیاب  نآ  تاعارم  تسا و  هربتعم  نیناوق  هلمج  زا  زین  نآ  تاعارم 

توق ضیرم  رگا  عطقب  دنکیم  اذغ  زا  عنم  تساهتنا  رد  رگا  دنکیم و  هیذغا  رد  لادتعاب  فیطلت  تسادتبا  رد  ای  تسا و  داح  هچنانچ  رگا 
فیطلت هباـثمب  دـنکیمن  فیطلت  ادـتبا  رد  تروـص  نیرد  تسا  دـیعب  شتیاـهن  ینعی  تسا  نمزم  ضرم  رگا  دـهدیمن و  اذـغ  الـصا  دراد 

هک دشاب  بیرق  شتیاهن  هک  تسا  هداح  ضرم  نوچ  هک  تسنآ  ببـس  ار  قیرط  نیاب  تاریبدـت  دـنکیم و  فیطلت  اهتنا  رد  هداح و  ضارما 
نآ رد  هک  دشاب  دیعب  شتیاهن  هک  تسنآ  دش  روکذـم  هکنانچ  نمزم  ضرم  كاله و  ای  تسا و  صالخ  تاجن و  ار  ضیرم  تیاهن  نآ  رد 

دارم بسانم و  فیطلت  الوا  دـیعب  تیاهن  رد  تسا و  بساـنم  فیطلت  برق  تیاـهن  رد  سپ  دوب  دـهاوخ  نیروکذـم  نیرما  زا  یکی  تیاـهن 
زین مجح  رادقم و  رد  دشاب و  لدتعم  تیفیک  رد  هک  دنهد  یئاذغ  هک  ینعم  نیاب  دـننک  هبرـشا  هیذـغا و  رد  لیلقت  هک  تسنآ  اذـغ  فیطلتب 

دنامن و تاساقم  زا  اذغب  لاغتـشا  هطـساوب  تعیبط  دـشابن و  لیقث  ضیرم  رب  تاعراصم  تاساقملا و  دـنع  تعیبط  ضرم و  رب  ات  دـشاب  لیلق 
رد هداح  ضرم  رد  نوچ 

68 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
ادتبا رد  رگا  دشاب  نمزم  ضرم  نوچ  دش و  روکذم  هک  ببـس  نآب  تسین  اذغ  نداد  هب  جایتحا  تسا  توق  ار  ضیرم  ادـتبا  رد  هداح  ضرم 
نیرد درک و  دیابن  فیطلت  وا  ياذغ  رد  ادتبا  هظحالم  نیاب  دوش  طقاس  تدم  نیرد  ضیرم  زا  ةوق  تسا  دـیعب  شتیاهن  نوچ  دـننک  فیطلت 

رد رگا  تدم  نیرد  دـشاب  رتشیب  ای  هام  ود  تیاهن  ار  نمزم  ضرم  هاگ  هک  اریز  درک  دـیاب  تیوقت  تبرـش  اذـغب و  وا  توق  رد  لیوط  تدـم 
فیعـض ضرم  دادتما  هطـساوب  ندب  هچ  تسیرورـض  فیطلت  لیلقت و  نمزم  ضرم  ياهتنا  رد  اما  دـشاب  كاله  بجوم  دـننک  ناصقن  اذـغ 

تسا ضرم  بجوم  هک  یتالضف  عامتجا  ببس  زین  دوشیم و  ضیرم  لقث  بجوم  فیک  مک و  بسحب  دنکن  لیلقت  اذغ  رد  رگا  تسا  هدش 
زین ورد  رگجب و  تسا  سولیک  ندیناسر  اذغ و  مضه  وا  تمدخ  هک  هدعم  هنیئآره  دـش  مک  زین  توق  فیعـض و  ندـب  هک  اجره  دوشیم و 
دنچ نتسناد  جالع  نوناق  تیاعر  رد  هک  تسناد  دیابب  تستایرورض و  زا  لاحریس  وا  لاح  تاعارم  تشاد و  هاگن  دوشیم و  بلاغ  فعض 
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هداملا ریثک  ضارما  زا  رگا  هک  اریز  دیـشک  دـیابن  جـفن  راظتنا  دـنک  ناجیه  ناروث و  هّداملا  ریثک  ضارما  زا  رگا  هکنآ  یکی  تسیدـبال  زیچ 
رگا تدم  نیرد  دشک و  هتفه  هب  هک  تسا  مک  تسا و  زور  هس  ود  شتیاهن  هک  دشاب  هاگ  هک  جنلوق  لثم  دنکیمن  افو  تصرف  دـشاب  هداح 

اب تسامـسم  هک  جـنلوق  زا  یمـسق  رد  هچنانچمه  دـهدیمن  هدـیاف  زین  جـالع  هک  تسا  رایـسب  تستکـاله و  فوخ  دوش  جـالع  رد  ریخاـت 
دوشیم عفد  ئقب  تسا  هدعم  بناجب  هچنآ  دعقم و  لفـس و  بناجب  لاقثا  نتـشذگان  تسا و  هدور  رد  نداتفا  بات  زا  ترابع  نآ  سوالب و 

لاوحا نینچ  رد  سپ  تسا  جنلوق  عاونا  نیرم  ریبدت  نیا  دوشیم و  عفد  ئقب  زین  زارب  هک  تسا  رایسب  لاهساب و  تسا  لفـسا  بناجب  هچنآ  و 
زا غارفتـسا  رد  هتبلا  تسا  نیزم  ای  تسیداح و  ضرم  هچنانچ  رگا  دیـشک و  دـیاب  جـفن  راظتنا  درک و  دـیاب  دـشاب  هک  یئاج  جالع  زا  هچنآ 

هک اریز  دیشک  دیاب  جضن  راظتنا  ضرم  بجوم  طلخ 
69 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

( اود لوصح  اـی   ) ضرم دوشیم و  توق  توق  تسرطخ و  وذ  ضرم  رگا  نینچمه  تسین و  زوجم  غارفتـسا  جـضن  لوـصحیب  ماـقم  نیرد 
دـشاب يوق  جالع  یعادتم  هقیقحلا  یف  ضرم  رگا  جضن  یلوصح )  ) زا لبق  تسا  هجلاعم  رد  لیجعت  ماقم  نیرد  بجاو  سپ  دـهدیمن  ناما 

هک دیاب  بردتم  بیبط  دش  روکذم  بیرقت  قباس  هچنانچ  يوق  ای  فعضا  زا  دیاب  جیردتب  جالع  رد  درادن  رطخ  تسین و  يوق  ضرم  رگا  و 
ياود رب  هجلاعم  رد  تماقا  دوشیمن و  نیبتم  ررض  ریخات  زا  هک  اریز  دنکن  طلغ  رب  تماقا  دیامنن و  باوص  زا  لودع  اود  رثا  ریخات  هطـساوب 

هتبلا هک  تسین  مزال  تساینومقسب  ارفص  جارخا  رد  جایتحا  يوارفص  ضرم  رد  ار  یـسک  هکنآ  لثم  دنکن  دحاو  جالع  رب  هکلب  دنکن  دحاو 
نآ تیفیک  دض  ياودب  طلخ  جارخا  هکلب  شاب  دوز  هلیلهب  رگا  تسین  اینومقـس  رد  رـصحنم  ارفـص  جارخا  هک  اریز  دـنک  اینومقـسب  جارخا 
زین ارفص  تسا و  سبای  راح  هک  اینومقـس  فالخب  تسارفـص  طلخ  جرخم  دراب و  هلیله  راح و  ءارفـص  هک  اریز  دشاب  رتهب  دوش  عقاو  طلخ 
یق ای  تسا  لاهسا  نآ  هک  دش  دیاب  جالع  عون  کی  بکترم  هک  تسین  مزال  زین  جالع  رد  دشابن و  رهاظ  دض  داریاب  جالع  سپ  سبای  راح 

دشاب و دحاو  ياود  مزالم  هشیمه  هکنآ  رد  ررض  دشاب و  دحاو  جالع  رد  رصحنم  ضرم  تیـصوصخ  ببـس  جالع  هکنآ  رگم  ناقتحا  ای  و 
هبرـشا هیذغا و  لثم  تسا  هدش  فولام  دحاو  ياود  داریا  رارکت و  هک  اریز  دوشیمن  لعفنم  فولام  زا  ندب  تسنآ  دنک  اود  کی  لامعتـسا 

ضرم اب  هک  قیرط  نیاب  دوش  ادیپ  یلاکـشا  ضرم  رد  هک  هاگره  درک و  دیاب  اود  لیدبت  سپ  دشابن  جالع  دوشن  لعفنم  ندب  نوچ  هداتعم و 
دوش نمزم  دبای و  يدادتما  ضرم  ای  رگید و  نآ  فلاخم  یقانم و  دشاب  یجالع  یعادتم  کی  ره  هک  دنوش  عمج  هددـعتم  ضارما  زا  قباس 

تعیبط اب  ار  ضرم  تشاد و  دیاب  ضرم  زا  تاجن  ینمت  لیبس  رب  جالع  زا  تسد  تروص  نیرد  دباین و  حالف  حالص و  یجالع  چیه  هب  هک 
هبرشا هیذغا و  زا  تشاذگ و  دیاب 

70 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
هدرک ضرم  رب  هبلغ  و  رـسکب )  ) تناعا تعیبط  هک  تسرایـسب  هک  اریز  درک  دیاب  داریا  دشاب  لیام  نآب  ضیرم  دشاب و  رتمک  شررـض  هچنآ 

هک دوش  عمج  ضرم  نآب  عجو  ضارما  زا  یـضرم  رگا  هک  هاگره  هک  جالع  رد  تسنآ  هیعرم  نیناوق  هلمج  زا  دزاسیم و  لصاتم  ار  ضرم 
عجو نیکـست  هطـساوب  جایتحا  عاجوا  رد  رگا  درک و  دیاب  ناکمالا  یتح  عجو  نیکـست  لّوا  دـشاب  تماجح  ای  دـصفب  جاتحم  ضرم  نآ  رد 

تسا و کلهم  هک  جنلوق  رد  دیدش  عجو  لثم  دشاب  يوق  ترورض  هکنآ  رگم  دیامنن  شاخـشخ  تسوپ  زا  زواجت  هک  دیاب  دشاب  يرذجمب 
ساسحا زا  ترابع  جنلوق  هک  اریز  ارهاظ  تسا  جالع  نوناق  یفاتم  ردـخمب  جالع  ماقم  نیرد  هچرگا  دوشیم  نویفاب  جایتحا  تروص  نیرد 
نیکـست سب  تسا  كاله  بجوم  لعفلاب  دـیدش  عجو  نوچ  دادـسنا و  ّدـمم  ضرم و  هدام  ظیلغت  بجوم  ردـخم  اـعما و  رد  تسا  یلاـقثا 

تـسا يردخم  نویفا  رایتخا  تروص  نیرد  سپ  درک  دیاب  هنقحب  ساسحا  هّدس و  عفد  درک  دـیاب  دـشابیم  رذـجمب  تستایرورـض  زا  عجو 
دشاب يوق  يرورـض  رگا  دنکن  دشاب  ردخم  لامعتـسا  دشاب  یفاک  جالع  رد  هردخم  ریغ  هیودا  رگا  هک  تسنیا  ابطا  يایاصو  زا  درک و  دیاب 

هک اریز  دشاب  رتهب  دوش  عقاو  هفیرـش  دشاب و  هسیئر  ریغ  رگا  زین  هرهاظ  ياضعا  رد  هکنآ  زا  دشاب  رتهب  دـننک  هرهاظ  ءاضعا  رد  وا  لامعتـسا 
رد هک  تسیحور  هطساوب  یگدنب  ایرد  وضع و  نآ  ّسح  ياکذ  رد  تدالب  وضع و  نآ  زا  تسا  حور  ترفن  بجوم  هسیئر  ياضعا  ریدخت 
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تاسوسحم زا  ذوخام  هک  تسنآ  ءاضعا  رهاظب  دارم  تساضعا و  رهاظ  هک  یـضارما  تستکاله  بجوم  دوش  يوق  ریدخت  رثا  رگا  تسد و 
تسبجاو ار  هنطاب  ضارما  رب  هرهاظ  ضارما  زا  لدتسم  دننکیم و  هنطاب  ضارما  رب  تلالد  ضارما  نآ  سمل و  لحم  هرشب  گنر  لثم  دشاب 

نیناوق نآ  لّوا  دنک و  هتـس  نیناوق  رب  دامتعا  نآ  زا  دـعب  دـناد و  اهنیا  راضم  عفانم و  دـشاب و  ناشیا  تاکراشم  اضعا و  حیرـشتب  فراع  هک 
هچنآ تفرعمب  یناث  تسا و  لاعفا  تفرعم 

71 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
هرهاـظ ضارعا  تفرعم  سداـس  تسوضع و  عضو  تفرعم  سماـخ  مرو و  تفرعم  عبار  عجو و  تفرعم  ثلاـث  دوشیم و  ندـب  زا  غرفتـسم 

نیا تسیتوق و  زا  رداص  هک  ياضعا  زا  يوضع  لعف  رگا  هک  تسا  نیرب  نآ  تسا و  لاعفا  راـصمب  اـهیلا  راـشم  هک  لّوا  مسق  اـما  هبـسانم و 
ياـضعا زا  هک  تستـسد  زا  رداـص  لـعف  وا  هک  شطب  لـثم  وضع  نآ  توق  تفآ  رب  تسا  لاد  نیا  تسین و  یعیبط  يارجم  رب  يراـج  لـعف 

تستوق هک  شادبم  رد  تفآ  هک  درک  دیاب  مزج  دوش  لطاب  ای  دوش و  رداص  ناصقنب  نیا  تسد  زا  هک  هاگره  تسا و  شطب  ۀلآ  تسهیلآ و 
ناصقن و ریغت و  تسا  مسق  هس  رب  دش  روکذـم  اقباس  هچنانچ  تفآ  تسا و  وضع  نآ  رد  هک  تسیـضرم  عبات  توق  تنآ  تسا و  هدـش  عقاو 
ام گنر  نول و  زا  لالدتـسا  نآ  هک  هتـس  نیناوق  زا  یناث  اما  تسا و  لاعفا  لالما و  بجوم  نآ  رد  بانطا  دش و  نیبم  زین  نآ  هلثما  نالطب و 

تسغارفتـسا و وا  تاداع  ناش و  زا  هک  تسطلخ  هداـم و  غارفتـسا  مدـع  رب  وا  هک  اریز  تسهوجو  رب  وا  تلـالد  تسندـبلا و  نم  غرفتـسی 
غارفتـساب ای  تسکاله و  بجوم  دـش  سبتحم  رگا  تسوا و  نایرج  رب  حالـص  تداع و  هک  لوب  سابتحا  لثم  تسنآ  غارفتـسا  رد  حـالص 

هک غارفتـسا  نیا  هک  اریز  تسا  مسق  ود  ره  نیا  تسنآ و  مدـع  رد  حالـص  تسا و  غارفتـسا  مدـع  وا  تداع  ناش و  زا  هک  تسطلخ  هدام و 
ضرم رد  هکنانچمه  تسهوجو  رب  زین  نیا  دوشیم و  وضع  رهوج  زا  غارفتسا  هک  تسنیا  هطـساوب  ای  تسین  وا  عوقو  رد  حالـص  تسیدر و 
رادقم یناث  تسا و  وضع  سفن  زا  نیا  دوشیم و  عوفدم  ثفنب  شـش  هبـصق  قلح  هک  هدـیماجنا  نآب  شـش  هحرق  نفعت  هکنآ  هطـساوب  لس 

رب تسا  لاد  تسا  قیقر  رگا  دنکیم و  یلفس  ءاعما  هحرق  رب  تلالد  تسا  ظیلغ  رشق  رگا  هچ  جحس  رد  هچنانچمه  اعم  حطس  زا  رهاظ  رـشق 
رد هچنآ  بوسر  دوشیم و  مولعم  هروراق  رد  نیا  تسوا و  ندـب  زا  لوبلاب  جرخی  ام  هفرعم  لحم  هکنآ  تسبوسر  ثلاث  اـیلع و  ءاـعما  هحرق 

هروراق هت 
72 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تسا و نیبم  یغبنی  امک  هروراق  ثحب  رد  نیا  دـننکیم و  يازجا  رب  قالطا  ابطا  ار  نیا  ازجا و  زا  دوش  رهاظ  تاعیام  قوف  اـی  طـسو و  اـی  و 
تیبصع وضع  زا  هک  نیرب  تسا  لاد  دشاب  دیفس  هچنانچ  رگا  هدرگ و  لثم  دشاب  یمحل  وضع  زا  هک  دنکیم  نآ  رب  تلالد  دشاب  رمحا  رگا 

تلالد هکنآ  رابتعاب  نوخ  جورخ  لـثم  تسا  یعیبط  ریغ  شجورخ  هکنآ  راـبتعاب  اـضعا  رهاوج  رب  دـنکیم  تلـالد  هکنآ  اـی  هناـثم و  لـثم 
ضرم رب  شتلالد  ای  تسنا و  زا  ّلقا  ای  تستعیبط و  یحیحـص  لاح  زا  رثکا  شرادقم  هک  ینعم  نیاب  رادقملا  یعیبط  ریغ  جورخ  رب  دـنکیم 

ای هیلک  هناثم و  رد  لصاح  هزیرگنـس  ةاصح و  لثم  تسیرهاوجلا  یعیبط  رابتعاب  شتلالد  ای  دـساف و  مد  جورخ  لثم  تسا  تیفیک  راـبتعاب 
کلهم و تسا و  جـنلوق  زا  یعون  هک  سوالیا  تلع  رد  نهد  قیرط  زا  زارب  جورخ  لثم  تستعیبط  ریغ  يارجم  زا  جورخ  تهج  زا  شتلـالد 

یکی تسا  هجو  ود  رب  وا  تلالد  هتـس  نیناوق  زا  ثلاث  مسق  اما  تسا و  هجو  جنپ  نیا  سپ  تسا  هدور  رد  نداتفا  چـیپ  بان و  زا  ترابع  نآ 
هس رب  وا  تلالد  عبار و  مسق  اما  تسا و  مسق  هدزناپ  رب  هک  عجو  بابسا  ّدع  دزن  دش  هتـسناد  هک  هجو  نآ  رب  وضع  عون  یناث  وضع و  عضوم 

هیحان رب  تلالد  تستسار  بناج  رب  مرو  رگا  هکنآ  لثم  عضوم  یناـث  نوخ و  رب  ینومغلف  مرو  تلـالد  لـثم  وضع  رهوج  یکی  تسا  هجو 
لکشلا یلاله  دبک  مرو  رگا  هکنانچمه  تسا  لکـش  ثلاث  دنکیم و  لاحط  هیحان  رب  تلالد  تسا  پچ  بناج  رب  مرو  رگا  دنکیم و  دبک 

اما تسا و  دـبک  قوف  هک  تسا  هلـضع  رد  مرو  هک  دـنکیم  نآ  رب  تلالد  تسا  لکـشلا  لیوط  رگا  دـنکیم و  دـبک  سفن  رب  تلالد  تسا 
هبـصع جرخم  رد  هلکاتم  هّدس  ثودح  ببـس  عضو  رد  تفآ  رب  لالدتـسا  هکنانچمه  تسکراشم  عضوم و  تهج  زا  وا  تلالد  سماخ  مسق 

تسنآ ریغ  لصف و  تداع و  نسب و  لالدتسا  هتس  نیناوق  زا  مشش  مسق  اما  تسا و  نیبم  حیرشت  رد  نیا  دوشیم و  قنع  تارقف  زا 
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73 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هیکرش ضارما  هصتخم و  ضارما  نایم  قرف  نایب  رد  هلاقم  [ 24]

ضرم ثودـح  هک  تسنآ  هصتخم  ضارماـب  دارم  تسرگید و  وـضع  تکرـشب  وا  لوـصح  ثودـح و  هک  تسنآ  هیکرـش  ضارماـب  دارم  و 
ضرم ود  عامتجا  تقوب  بقاث  لمات  بیاـص و  رکفب  بیبط  هک  تسناـنچ  وا  تفرعم  هطباـض  مشچ و  درد  لـثم  تسین  رگید  وضعب  فوقوم 

مادک هک  دنادب  ای  دیامن و  مادقا  نآ  هجلاعمب  هتسناد  یلـصا  ار  نآ  تسا  لّوا  هکنآ  ات  تسا  هدش  ثداح  الوا  ود  نیزا  مادک  هک  دنادب  الثم 
ضراع دـشاب و  هدـش  ثداح  هک ... ؟...  تسنآ  لصا  هک  اریز  دـشاب  هدرکن  لودـع  نوناق  زا  جالع  رد  ات  رگید  نآ  لاوز  زا  دـعب  تسیقاـب 

هاگ هدش  روکذـم  اقباس  بیرقتب  هچنانچ  دـشاب  عبات  ناصقن  هدایز و  ثودـح و  رد  هک  تسنآ  تیعباتب  دارم  ار و  یلوا  رم  دـشاب  عبات  هکنآ 
ضرم ار  یـصخش  هکنآ  لثم  هدرک  اطخ  جالع  رد  لصا و  ار  ضراع  هتـشادنپ و  ضراـع  ار  نآ  تسا  لـصا  هکنآ  دـنکیم و  طـلغ  بیبط 
هغلابم عجو  رب  انب  بیبط  هدش و  لصاح  سابتحا  نیرب  بترتم  تسیـضرع  هک  دیدش  عجو  ببـس  نیدب  هدوب و  اعما  رد  لاقثا  سابتحا  هلاصا 
تقوب هک  تسین  نوناق  زا  نوریب  زین  جالع  نیا  يرآ  هدش  سابتحا  هدش و  هّدس  یتدایز  ببـس  هدومن و  رذحم  طلغمب و  ریذحت  ظیلغت و  رد 

دیاب دشاب  لفـس  بناجب  لاقثا  رادحنا  بجوم  هک  هنقح  زین  بقاعتم  میالم و  يردـقب  اما  دـننک  ریدـخت  جـنلوق  ضرم  لثم  رد  دـیدش  عجو 
دـنک و ضرع  جالع  الوا  قفتا  ام  فیک  رگا  اما  تسین و  هذـخاوم  چـیه  تروص  نیرد  ار  بیبط  دـشاب و  یبط  نوناق  قفو  رب  ماـمت  اـت  درک 
هک اریز  تسا  رهاظ  ببـس  دوشیم  اـطخب  بوسنم  ذـخاوم و  هک  عضاوم  نینچ  رد  بیبط  تسا و  ذـخاوم  دـنک  ریخاـت  جـالع  رد  ار  ضرم 

دادسنا بجوم  ریدخت  ظیلغت و 
74 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تسیفخم و یلـصا  یکرـش و  ضرم  نایم  قرف  بیبط  رب  زین  هاگ  كاله و  بجوم  نیا  هدـش و  عجو  بجوم  دادـسنا  تدـش  تسا و  لاقثا 
دیاب بردـتم  بیبط  ضارما  عیمج  رد  سپ  تساهنیا  ياطخ  ابطا و  طلغ  عقاوم  زا  هدرک  یکرـشب  ادـتبا  جالع  رد  هتـسناد و  لصا  ار  یکرش 
قیرط سپ  دشابن  ابطا  لاّهج  کلـس  رد  طرحنم  ات  دیامن  ّربدـت  ریبدـت  رد  هداهن  شیپ  ار  دوخ  بقاث  بقاث  رکف  بیاص و  ثدـح  لمات و  هک 
هچنآ دـشاب و  وـضع  وـضعب  هصاـخ  تفآ  اـضعا و  تاـکراشمب  فراـع  بیبـط  هـک  دـیابیم  هـک  تـسنآ  تاـیطخ  طـالغا و  نـیزا  زوـجت 

تیلـصا و ضرم  هک  هدرب  ناـمگ  هک  ار  يوضعب  ضرم  لاوحا  ضیرم  زا  ثلاـئم  رد  دـنک  دـهج  تسین و  سوـسحم  هچنآ  تسـسوسحم و 
لثم تسرگید  ياضعا  عبات  وا  ضارما  رثکا  هک  تساضعا  یـضعب  اضعا  زا  هک  تسناد  دـیابب  تسا و  لـفاغ  نآ  زا  ضیرم  هک  تسا  رایـسب 

دـشاب و غامد  زا  هدـعم  تفآ  رثکا  هکنآ  ینعی  تسا  لیلق  نیا  سکع  اما  تسا و  هدـعم  تکراشمب  وا  ضارما  تاقوا و  رثکا  هک  غامد  رس و 
هدـعم قوف و  غامد و  تسا و  هکراسم  غامد  هدـعم و  نایم  نوچ  هک  تسا  قیرط  نیاـب  تسا  هدـعم  تکراـشمب  غاـمد  تاـقوا  رثکا  لّوا  قش 

ردص راود و  عادص و  بجوم  اهتنا  غامدب و  هدعم  زا  تاراخب  یقارت  دعاصت و  هطساوب  دوشیم  ررضتم  هدعم  زا  غامد  هشیمه  تسوا  تحت 
رب زین  نیا  تسیمغلب و  تالضف  داوم و  لوزن  رابتعاب  غامد  زا  هدعم  ررضت  اما  دوشیم و  غامد  هیدر  ضارما  زا  کلاذ  ریغ  يود و  نینط و  و 

. دشاب لیلق  سکع  سپ  تسیمئاد  نیا  هک  غامدب  تاراخب  دعاصت  فالخب  تسین  ماود  لیبس 

هجزما تامالع  نایب  رد  هلاقم  [ 25]

نآ هک  تسا  سملم  لاح  وزا  لّوا  تسا و  هرشع  ماسقا  رد  رصحنم  نیا  و 
75 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ترارح و رد  دـشاب  جازملا  لدـتعم  سمـال  دـلج  تیفیک  يواـسم  سوملم  دـلج  رگا  هک  قـیرط  نیاـب  سمل  سحب  تسا  تیفیک  تفاـیرد 
دعب جازملا  لدتعم  سمال  هک  اریز  لدتعم  ریغ  تسا و  جازملا  لدتعم  فلاخم  دشاب  هک  تیفیک  ره  رد  نیا  فلاخم  تسا و  لدتعم  تدورب 
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دراد یسمل  سحب  قلعت  هچنآ  بلـصا  ای  نیلا و  ای  بطرا و  ای  سیبا و  ای  دوخ و  دلج  زا  دربا  ای  دنکیم  كاردا  سملم  دلج  ریبدت  عضو  زا 
نآ مزاولب  عقاوم  نینچنیا  كاردا  تسوبی و  تبوطر و  لثم  دوشیمن و  كردـم  سمل  سحب  هلعفنم  تایفیک  یـضعب  نوچ  تاـیفیک و  زا 

تبوطرب مکح  دنک  كاردا  دلج  رد  نیل  سمل  نینچ  سمال  نوچ  هنیئآره  تبوطر  ار  نیل  تسا و  مزال  تسوبی  ار  تبالص  نوچ  دشابیم 
هک اریز  تسا  محـش  محل و  زا  هذوخام  لیلد  یناث  دنکیم و  نآ  تسوبی  هب  مکح  دـنک  كاردا  تبالـص  رگا  درک و  دـهاوخ  سوط  دـلج 

تسا و وضع  يازجا  نتسشن  مهرب  زا  ترابع  نآ  هک  تسا  فثاکتب  فصّتم  وضع  نآ  دنکیم و  تبوطر  ترارح و  رب  تلالد  محل  ترثک 
رب تلالد  محـش  محل و  تلق  ماسم و  عاـستا  یتسـس و  فصتم  وضع  نآ  دـنکیم و  تبوطر  تدورب و  رب  تلـالد  یهبرف  محـش و  يرایـسب 

فحنا فصقا و  دنکیم و  تبوطر  طارفا  رب  تلالد  محش  ترثک  ای  محل  تلق  ترارح و  رب  تلالد  محش  یهبرف و  تلق  دنکیم و  تسوبی 
دعب طقف و  سبای  نآ  زا  دعب  دناهسبای و  هراح و  نادبا  نآ  زا  دعب  دناهسبای و  هدراب  نادبا  تسندب و  یکـشخ  يرغال و  نآب  دارم  هک  نادـبا 
هاوخ دـشاب و  هلعاف  تیفیک  هاوخ  درفم  جازمب  فصتم  هک  دـناوت  نوچ  بکرم  ندـب  هک  تسا  دراو  لاوس  ماـقم  نیرد  طـقف و  راـح  نآ  زا 

تعرس نیا  تسوا و  ندیئور  تعرس  هوجو  نیزا  یکی  تسا و  هسمخ  هوجو  رب  نیا  رعس و  زا  ذوخام  هک  تسلیالد  ثلاث  هلعفنم و  تیفیک 
ندیئور و[20] روطب  دنکیم و  تسوبی  ترارح و  رب  تلالد  دشاب  لامکب  تعرس  رگا  دنکیم و  شبحاص  جازم  تسوبی  رب  تلالد 

ص76 نتم ؛  یناخ ؛  هفحت 
76 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هداـم مدـع  تلع  هک  تاروع  رد  هچناـنچمه  دـشابن  يوم  هداـم  نآ  رد  تلع  هچناـنچ  رگا  دـنکیم  تبوطر  رب  تلـالد  وا  ندـمآ  نورب  رید 
دنکیم و ترارح  رب  تلالد  وا  تسا و  رعش  ترثک  یناث  دشاب و  رعش  ءام  ورد  هک  تسیراج  یـسک  رد  مکح  نیا  هک  اریز  يورد  تسیوم 

هکنآ یکی  تسا  رابتعا  ود  يورد  تسا و  رعـش  ظلغ  ثلاث  دشابن و  رعـش  هدام  تلق  ببـس  هچنانچ  رگا  دـنکیم  تبوطر  رب  تلالد  وا  تلق 
نیعـضوم زا  کیره  رگا  هوبنا و  دشاب و  رایـسب  ای  ظیلغ و  دشاب و  يوق  دشاب  هدیئور  هچنآ  اما  دشاب و  لیلق  صخـش  رد  رعـش  هک  دـناوتیم 

دنک دوصقم  هدافا  ات  ظیلغ  توقب و  کیره  دشاب و  رایسب  هک  تسنآ  دارم  هک  تسنآ  رد  رهاظ  دوشن و  نیعتم  دوصقم  نسب  کیراب  دشاب و 
هچنآ دـض  رب  تلالد  رعـش  تقر  تسا و  رعـش  هدام  روفو  لـیلذ  یهوبنا  هچ  دـنکیم  ترارح  رب  تلـالد  توقب  یهوبنا  هک  اریز  ملعا  هّللا  و 

نیا هتـسشن و  مهرد  هایـس و  ینعی  تسا  رعـش  تدوعج  عبار  دنکیم و  ّتیناخد  تلق  تدورب و  رب  تلالد  ینعی  دنکیم  نآ  رب  تلالد  طلغ 
رعـش تبنم  یجک  یگدـیچیپ و  اوتلا  رب  تلالد  هاـگ  تسقارتحا و  هدـش  رعـش  رد  تیدوعج  ببـس  دـنکیم و  تسوبی  ترارح و  رب  تلـالد 

هدشیم لصاح  زین  تبنم  جرخم و  ياوتلا  ببـس  تدوعج  هک  اریز  دشابن  تسوبی  ترارح و  رب  لالدتـسا  رد  دیفم  لئالد  نیا  سپ  دنکیم 
رب تلالد  وا  داوس  تسا و  رعـش  نول  سماخ  دنکیم  دراو  تلالد  تدوعج  هچنآ  دض  رب  تلالد  تسا  تدوعج  دـض  هک  تطوبـس  تسا و 

نول نیا  قارحاب  هک  تسترارح  ریثات  زا  ئـش  رد  داوس  لوصح  هک  اریز  دننکیم  ترارح  رب  تلالد  رگا  داوس  لوصح  هک  دنکیم  ترارح 
وا تسین و  عبشم  ترمح  رد  تسیدوبکب و  لیام  هک  تسترمح  ماسقا  زا  نول  رد  هک  تستبوهص  نول  رگید  محف و  لثم  تسا  هدش  لصاح 

تـستبوطر تدورب و  رب  لاد  ضایب  دناهتـشاد و  لادتعا  برق  رب  لاد  رعـش  رد  ار  ترمح  ترفـس و  دناهتـشاد و  لاد  تدورب  رب  رعـش  رد  ار 
ای تخوخیش و  نس  رد  هچنانچمه 

77 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
فلتخم توافتم و  رعـش  جازم  لاوحا و  زین  نادلب  بسحب  دوشیم و  ضراع  هففجم  ضارما  بقع  ضایب  نیا  دـنکیم و  تسوبی  رب  تلالد 

ترمح ترقش و  تسناسنا  عون  زا  یفنص  هک  یجنز  يوم  رد  هک  اریز  دشاب  یعرم  دیابیم  ورب  لالدتسا  رد  بیبط  شیپ  زین  نیا  دوشیم و 
زا ریغ  یجنز  يوم  رد  رگید  ناولا  هک  اریز  دشاب  تسرد  وا  جازم  لادتعا  رب  لالدتسا  ات  تسین  الـصا  هک  تفگ  ناوتیم  هکلب  تسین  عقوتم 

هلاحتـساب ای  دح  نس  رد  يوم  يرایـسب  هک  تسناد  دیابب  دـشاب و  تسرد  یجازمب  لالدتـسا  یکی  ره  زا  ات  تسین  ققحتم  تدوعج  داوس و 
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تسندب و نول  زا  لالدتسا  عبار  مسق  وا و  جازم  تیوادوس  رب  تسا  لیلد  خیش  رد  يوم  يرایـسب  تخوخیـش و  نس  رد  داوسب  تسوا  جازم 
تدش بسحب  ترمح  دنکیم و  زین  جازم  درب  رب  تلالد  دشاب  ضایب  هبلغ  هک  یهاگ  دنکیم و  نآ  تلق  مد و  مدـع  رب  تلالد  ندـب  ضایب 

رب تسا  لّوا  ترفـص  اـما  دـنکیم  ترارح  طارفا  رب  تلـالد  ندـب  ترقـش  ترفـص و  دـنکیم و  نآ  تـلق  ترثـک و  رب  تلـالد  فعـض  و 
رد ارفـص  هچنانچ  رگا  دنکیم  زین  نوخ  مدع  رب  تلالد  ترفـص  یهاگ  يوارفـص و  نوخ  رب  ای  نوخ و  رب  تسا  لوا  ترقـش  تیوارفص و 

ندب نول  ببس  نیدب  تسا  هدنام  مک  ندب  رد  نوخ  ضرم  دادتما  هطـساوب  هچ  دشابیم  تهاقن  باحـصا  رد  هچنانچ  دشابن  شبحاص  ندب 
اب طولخم  قورع  رد  دوشیم  زین  ارفـص  ناصقن  نوخ  ناصقنب  هک  اریز  دشاب  هدش  بلاغ  ورب  ارفـص  هک  تسنآ  ببـس  نیا  دـیامنیم و  درز 

بجوـمب لـعف  نیا  دوـشیم و  مور  دوـمج و  درب  هبلغ  هطـساوب  هک  اریز  درب  تدـش  رب  تسا  لاد  ندـب  يدوـبک  تدوـمک و  دـنرگیدکی و 
لاد نول  نیا  هک  اریز  تس  تسوبی  تدورب و  رب  لاد  یناجنداب  نول  تسا و  زین  مد  للقت  بجوم  اـضعا و  هرـشب و  رد  تسنول  نیا  لوصح 
مغلب يرایـسب  درب و  رب  تلـالد  نول  نیا  تسجک و  هک  ناولا ... ؟...  هلمج  زا  رگید  دـشاب و  دربـلا  صلاـخ  سپ  فرـص  يوادوـس  رب  تسا 

نول رگید  دنکیم و 
78 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

بـسانم طلخ  رب  تلالد  تسا  صلاخ  رگا  نول  ره  هلمجلاب  زین و  ادوس  تطلاخم  دنکیم و  تبوطر  تدورب و  رب  تلالد  وا  تسیـصاصر و 
رد ناصقن  لامک و  بسحب  دـنکیم  طالخا  جازتما  تطلاخم و  رب  تلالد  دـشابن  صلاخ  رگا  ـالا  طـلخ و  نآ  تفارـص  دـنکیم و  نول  نآ 

سوسحم يدوبک  يدرز و  يدیفـس و  زارد  هک  تسینول  لالدتـسالا  دـنع  تسبرجتم  بیبط  بیاص  سدـحب  هتـسب  ار  نیا  تفرعم  جازتما و 
ریغتم نیا  لاوحا  دنکیم و  طلخ  نارب  مکح  بیبط  مادکره  هبلغ  بسحب  سپ  تسه  طالخا  زا  یطلخ  دوجو  رب  یتلالد  ار  کیره  تسا و 

يریغت نول  رد  تسیراج  تحـص  یعیبط و  يارجم  رب  یلاحط  يدبک و  يدعم و  لاعفا  رگا  هک  اریز  دوشیم  لاحط  دبک و  هدـعم و  ببـسب 
نیرد دناهدروآ  قورع و  هک  حلاص  مد  لوصو  تلآ  دناخابط و  ناشیا  هک  هدش  هروکذـم  ياضعا  هجوتم  نیرد  یتفآ  هچنانچ  رگا  تسین و 

هک تساذن  توهـش  هبنپ  اذغ و  زا  تسا  هدعم  تمدخ  ءافیتسا  زا  دعب  تسوزا  يردق  لوصو  تلآ  هک  هرهز  يارجم  ناشیا و  مداخ  لوصو 
ریغت سملم  رد  تافآ  ببس  تسینابصع و  وضع  هک  تسا  هدعم  مف و  نآ  كاردا  لحم  تسا و  هدعم  مف  لاحط و  نیب  ام  قیرط  نآ  يارجم 

لصاح کین  سولیک  سپ  دوشیمن  لصاح  یغبنی  امک  ورد  اذغ  مضه  دوش  ثداح  یفعض  هدعم  رد  رگا  هک  اریز  دوشیم  نول  رد  داسف  و 
وا لعف  دوشن  يراط  یفعـض  ار  دبک  نوچ  دشاب و  يدر  دنـسرفیم  دبک  ياجب  بذـج  ّصم و  قیرط  اقیراسام  ار  نآ  هک  سومیک  دوشهن و 

دوشن و لصاح  دنکیم  مد  زا  تسیئام  زیمت  يدبک  هزیمم  توق  هک  حلاص  سومیک  لیـصحت  تسا و  سولیک  هواقن  هوافـص و  خـبط  هک  زین 
رب دوش و  ریغتم  نول  نآ  زا  هک  دوش  ضارما  ضراوع و  بجوم  هنیئآره  دور  اضعاب  هدـش  لـصاو  قورعب  رگا  زیمتم  ریغ  سومیک  نینچنیا 

لاوحا رب  نابز  نول  زا  غامد و  لاوحا  رب  مشچ  نول  زا  لالدتـسا  نینچمه  تسا و  نشور  اعدـم  نیا  لـیلد  تامدـقم  ریبدـتلا  بیاـص  بیبط 
جازم

79 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
تسترارح و عبات  تسا  لماک  يوق و  ياضعا  زا  هچره  تساضعا و  تئیه  دنکیم  نآب  لالدتسا  هچنآ  زا  سماخ  تسیوق و  هدعم  قورع و 

سپ تسا  هدـش  یـشان  هیمان  توق  لعف  ترارح و  ریثات  زا  اـهنیا  لاـثما  ردـص و  تعـس  تماـق و  لوط  ـالثم  تستدورب  تسا  صقاـن  هچره 
ریثاـت زا  نیا  دـض  هک  اریز  دـنکیم  تدورب  رب  تلـالد  هک  فاـصوا  نیا  دـض  فـالخب  تـسا  جازملا  راـح  ضارعا  نیاـب  فـصتم  صخش 
لاعفنا رد  تعرس  تسا و  لاعفنا  روطب  تعرس و  زا  تسا  ذوخام  هک  لئالد  سداس  تسا و  جازملا  دراب  ضارعا  نیاب  فصتم  تستدورب و 
هجوـتم یلاکـشا  یلاوـس و  اـجنیا  وـضع و  نارد  اـی  صخـش  نآ  رد  تسا  تیفیک  نآ  هبلغ  لـیلد  دـشاب  هک  تیفیک  ره  زا  وـضع  صخش و 

دوشیمن لعفنم  لـثم  هبـش و  زا  دوشیم و  لـعفنم  دوخ  دـض  زا  ئـش  هک  تعانـص  نیا  لـها  هررقم  هلئـسم  اـب  هلئـسم  نیا  هک  اریز  دوشیم 
نیرد دشاب و  هدش  لعفنم  دوخ  [ 21] هبش زا  ئش  هک  دیآ  مزال  دشاب  ترارح  هبلغ  لیلد  ترارح  زا  لاعفنا  هک  هاگره  هک  اریز  تسـضراعم 
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هیبش و ای  فیک  مک و  رد  ئـش  نآ  هک  تسیتقو  دوشیمن  لعفنم  لثم  هبـش و  زا  ئـش  هک  دناهتـشاد  ررقم  هک  اجنآ  هک  تسنیا  باوج  ماـقم 
لعفنم رگیدکی  زا  تیفیک  بسحب  عامتجا  رد  مادکچیه  دشاب  ربارب  نزو  رد  هک  لعفلاب  راح  لعفلاب و  دشاب  دراب  بآ  رادقم  ود  هکنآ  لثم 
رادـقم رد  ود  ره  هک  دـننک  جازم  مرگ  بآ  هب  مرگ  مین  یبآ  رگا  اـما  تسا و  هدـشن  لـصاح  تدورب  رد  هدـیاز  تیفیک  ار  بآ  دوشیمن و 

هداـیز ترارح  تیفیک  رد  زین  مرگ  مین  بآ  دوشیم و  رـسکنم  مرگ  زا  تدـش  هک  تسا  رهاـظ  دنـشابن  يواـسم  تیفیک  رد  دنـشاب و  ربارب 
لیـالد عباـس  جازم و  تدورب  لـیلد  نیا  فـالخ  دـشاب و  جازم  ترارح  لـیلد  تعرـسب  وضع  تنوخـس  سپ  تسنـشور  لاـعفنا  دوشیم و 

نآ جازم  لادتعا  لیلد  ءاضعا  زا  يوضع  لعف  ماود  رارمتسا و  هک  اریز  تسا  لاعفا  زا  هذوخام 
80 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تروص رد  نیا  تسا و  وضع  نآ  تدورب  لـیلد  ءوطب  بناـج  رد  وا  ریغت  تسترارح و  تعرـس  تدـش و  بناـج  رد  نآ  ریغت  تسا و  وضع 
دنکیم تلالد  تسا  قالخ  رب  هکلب  دـنکیمن  ترارح  رب  تلالد  ار  سفن  رم  وضع  تکرح  تعرـس  هک  اریز  تسا  تعیبط  لاعفا  رب  نایرج 

تدش و بسحرب  تلالد  تسبلاغ  غبـص  هچنآ  زا  هک  ار  اهنیزا  مادکره  هک  اریز  لوب  زارب و  لثم  تسندبلا  نم  عفدی  ام  زا  لالدتـسا  نماث  و 
ترفـص و ای  ترمح و  مدع  دنکیم و  ترارح  رب  زارب  لوب و  رد  ترفـص  هحیار و  تدـش  هک  اریز  دـنکیم  تایفیک  ار  یتیفیک  رب  فعض 

تـستدایز تدـشب و  مادـکره  یناسفن  ضارما  زا  تسیناسفن و  ضارعا  زا  هذوخام  لیالد  عسات  دـنکیم و  تدورب  رب  تلالد  ضایب  دوجو 
هتفرورف و هک  نینچ  تسا و  تدشب  هک  روهت  لثم  دنکیم  نآ  قالخا  رب  تلالد  تسا  هتفرورف  ناصقنب  هچره  دنکیم و  ترارح  رب  تلالد 
باوخ و رـشاع  دنکیم و  تبوطر  رب  تلالد  اهنیا  لاوز  تعرـس  دنکیم و  تسوبی  رب  تلالد  تایفیک  نیا  تابث  تسا و  یتسـس  لامک  رد 

نیا ندـب و  رب  تسا  مغلب  هبلغ  تمـالع  خـی  رایـسب و  بآ  ندـید  هک  اریز  تسا  لخدـم  ندـب  لاوحا  رب  لالدتـسا  زین  ار  وا  تسا و  مـالتحا 
تلالد یخرس  بناج  رد  دنکیم و  جازم  ترارح  رب  تلالد  نیا  تسا و  مغلب  ارفص و  نآ  هک  دنکیم و  جازم  تبوطر  تدورب و  رب  تلالد 

تامالع اما  دوب و  هیلـصا  هجزما  تامالع  هروکذم  تالالدتـسا  دنکیم و  زین  تسوبی  رب  تلالد  يدرز  بناج  رد  دنکیم و  زین  تبوطر  رب 
بجوم هچنآ  زا  تعرسب  وا  ندش  يذاتم  ندب و  لاغتـشا  تسین  تعیبط  تحـص و  يارجم  رب  يراج  لادتعا و  زا  جراخ  هک  هیـضرع  هجزما 

لکام و زا  ندش و  ترارح  زا  ررـضتم  نتفای و  تأدرب  یفـشت  عافتنا و  نآ و  تعرـس  ضبن و  فعـض  نهد و  یخلت  شطع و  تسترارح و 
لثم فارطا  جیهت  سمل و  تدورب  دنکیم و  جازم  ترارح  رب  تلالد  هک  ناتـسبات  لصف  رب  اصوصخ  تسا  نتفای  غیلب  ررـض  هّراح  براشم 

ندش يّذاتم  اپ و  تسد و  ور و 
81 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

جازم تدورب  رب  اهنیا  تلالد  وطبب  لیام  ضبن  نآ و  يدیفس  یخرـس و  يدرز و  لثم  لوب  رد  گنر  یکی  تانخـسمب و  عافتنا  تادربم و  زا 
مضه و يدب  هعیبط و  رد  قالطا  تسا و  دوصقم  ینیب  بآ  هک  طاخم  نهد و  باعل  يرایسب  یلهاک و  اضعا و  یتسـس  هک  لهرت  دنکیم و 

نتـسشن مهرب  هک  فشق  تسا و  جازم  تبوطر  لـیلد  همه  اـهنیا  نتفر  باوخ  رایـسب  نتفاـی و  عفن  تاـسبای  زا  ندـش و  يذاـتم  تاـبوطر  زا 
زا ندـش و  ررـضتم  تاففجم  زا  ندوب و  رازن  تسیرغال و  اهنیاب  دارم  هک  ندـب  تفاحن  لوحت و  تسا و  رگیدـکی  رب  تسوپ  محل و  يازجا 

. تستاروکذم زا  طسو  دح  رد  نآ  لدتعم و  جازم  تامالع  اما  تسا و  جازم  تئیه  لیلد  نتفای  عفن  تابطرم 

التما تامالع  نایب  رد  هلاقم  [ 26]

تانایرـش و قورع و  لـثم  تسا  حاورا  طـالخا و  فورظ  نوکـس و  لـحم  زا  تراـبع  هک  هیعوا  بسحب  يـالتما  تسا  هجو  ود  رب  ـالتما  و 
تیمک رد  اما  تسا  هدـشن  لصاح  نفعت  هیدر و  تیفیک  طالخا  رد  هچرگا  هک  تسنآ  هیعوا  بسحب  يالتماب  دارم  توق و  بسحب  يـالتما 
رادقمب دشاب و  يرادقمب  مئاق  تیفیک  هک  اریز  تسه  زین  تیفیک  یتدایز  مزلتـسم  رادقم  تیمک  هچرگا  تسا  هدش  هدایز  مجح  رادقم و  و 
هطساوب تسرطخ  رد  التما  نیرد  شبحاص  هک  یهجو  رب  تسناکم  يالتما  مزلتسم  تیمک  دوشیم و  تیفیک  رد  دایدزا  تیمک  رد  یتدایز 
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تسا و هکلهم  ضارما  زا  هک  داح  ضرم  بجوم  هک  قینازم  رب  هدام  بابصنا  تسقورع و  یـضعب  نتفاگـش  عادص و  واب  رذنم  هک  يدیدمت 
هجورب جالع  ثودح  تقوب  تسا و  داوم  بابصنا  وا  بسحب  هک  ضارما  زا  کلذریغ  هتکس و  عرـص و  ثودح  بجوم  هک  تسا  نینچمه 

بجوم نوخ  جارخا  تسا و  دضعب  تردابم  یلک 
82 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

؟...  رادـقم و رد  دایدزا  هکنآ  هن  تسنآ  رد  ندـش  هدایز  طلخ و  تیفیک  تأدر  زا  ترابع  نآ  تسا و  توق  بسحب  يالتما  یناـث  ضرم و 
شبحاص دوش و  مضه  جضن و  تعواطم  زا  عنام  هدز  هیذاغ )  ) هباغ هوق  رب  رهقب  هداح  تیفیک  هک  تسنآ  بجوم  نیا  دشاب و  هدش  طلخ  ... 

عافتنا نول و  یخرـس  تاکرح و  زا  لسک  تساضعا و  لقث  هلمجلا  یلع  التما  تمالع  تسینفع و  هک  ضارماب  رذـنم  نفعت  تسا و  رطخ  رب 
ایور و زا  رـصب  لـالک  ماـعط و  توهـش  تلق  نآ و  ظـلغ  لوب و  گـنر  یخرـس  ضبن و  يـالتما  دـلج و  ددـمت  قورع و  ندـمآرب  حاورا و 
تساوخ و دـناوتیمنرب  نتفر  زا  ای  هتخاس و  لیقث  ار  وا  تسا و  هتـشادرب  نارگ  يزیچ  هک  دـنیب  باوخ  رد  رگا  هک  اریز  ناـشیرپ  ياـهباوخ 
لقث و بسحب  تسقلطم  يالتما  تامالع  كراشم  توق  بسحب  يالتما  تامالع  هیعوا و  بسحب  تسـالتما  لـیلد  دزیم  هار  يراوس  دـیاب 
زا یلتمم  قورع  تروص  نیرد  هچ  هداـم  زا  تسا ) [ 22] رضم  ) هک اریز  دشاب  جذاس  توق  بسحب  يالتما  هکنآ  رگم  توهـش  تلق  لسک و 

اضعا هرشب و  غبـص و  ظلغ و  لوب  رد  تسین و  التمالا  دیدش  زین  ضبن  تسین و  ددمتلا  دیدش  دلج  خافتنالا و  دیدش  قورع  تسا و  تیفیک 
التما لـیلد  اـهنیا  تسا  دوجوم  تکرح  زا  دـعب  رگا  اـیعا  رـسکت و  ناـجیه و  تسین و  زین  دـنک  ترارح  تیفیک  رب  تلـالد  هک  ینولب  نّولم 

. تسین هکراشم  تروص  نیرد  جذاس و  تستوق و  بسحب 

هعبرا طالخا  زا  طلخ  ره  بسحب  التما  نایب  رد  هلاقم  [ 27]

يایعا راکفا و  رد  تدالب  ساوح و  ترودـک  باوخ و  بؤاثت و  یّطمت و  ورـس  تسا و  ندـب  لقث  ورب  تسا  لاد  هچنآ  يومد  يـالتما  اـما 
نهد توالح  بعت و  باکترا 
83 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هک وخر  عضاوم  زا  مد  نالیـس  اضعا و  رد  روثب  لیمامد و  ثودـح  يرایـسب  نابز و  رد  اصوصخ  هرـشب و  ترمح  دـشاب و  هدوبن  دوهعم  هک 
نیا دـنمانیم  هثل  ار  نآ  هک  نادـند  خـیب  دـعقم و  زا  مد  نایرج  کیرحت و  یببـس و  كدـناب  فاـعر  لوصح  لـثم  دـشاب  عادـصنالا  لـهس 

باوخب نوخ  نایرج  نالیـس و  ندید  رمحا و  ءایـشا  ندید  دصغب و  دهع  دعب  تداع و  نس و  دلب و  مدقتم و  ریبدت  جازم و  تستاروکذم و 
وضع و یتسس  یمرن و  تعیبط و  تحص و  لاح  رب  يدیفـس  یتدایز  هروراق و  ضایب  مغلب  تامالع  اما  نوخ و  يرایـسب  رب  تسلاد  زین  اهنیا 

حلام مغلب  هک  اریز  دشاب  حلام  مغلب  هکنآ  رگم  شطع  تلق  نآ و  تجوزل  نهد و  بآ  ترثک  تدورب و  سملم و  نیلا  هک  تسنآ  تفاخس 
ضبن نیل  ساوح و  تدالب  باصعا و  یتسـس  اخرتسا و  لسک و  باوخ و  يرایـسب  شرت و  قورآ  دراد و  ارفـص  مکح  جازم  تعیبط و  رد 

مغلب ثودحب  بسانم  هچنآ  هلمجلاب  دوش و  نآب  لیحتـسم  دشاب و  مغلب  دلوم  هک  بورـشم  لوکام و  زا  مدـقتم  ریبدـت  نس و  وطب و  بناجب 
نیرخنم و فافج  نآ و  یکـشخ  نابز و  تنوشخ  نهد و  یخلت  مشچ و  هرـشب و  يدرز  ارفـص  تامالع  اما  تسوا و  تمالع  لیلد و  دشاب 

عاذل زین  لاهـسا  يوارفـص و  یق  نایـشغ و  ثودح  اذغ و  توهـش  فعـض  ضبن و  تعرـس  شطع و  تدش  هدراب و  میـسن  زا  نتفای  تّذـل 
ترابع نآ  ناسارخ و  يدنقرمـس و  لها  نایرب  و  هدشف ... ؟...  نآ  هب  دارم  هک  هریرعـشق  ثودح  دلخیم و  نزوس  رـسب  هک  ّهناک  هدننازوس 

هک لحق  ءادوس  تامالع  اما  تسوا و  تمالع  لیلد و  ارفص  دلوت  تلاحتسا و  بابـسا  ریاس  تلاس و  ریبدت  تسا و  كدنا  يامرـس  نتفای  زا 
تسا و سوسحم  مولعم و  دصفب  جورخلا  دنع  هک  نوخ  تظلغ  داوس و  دلج و  هرـشب و  تدومک  تسندب و  يرغال  یکـشخ و  نآ  هب  دارم 
زا رتشیب  ادوس  زا  هدـعم  مف  لاحط و  نیب  ام  يارجم  زا  ادوس  هبلغ  تقوب  هک  اریز  هدـعم  مف  غدـل  ندـیزگ و  هدـساف و  نونظ  رکف و  یتداـیز 

ضماح وا  معط  نوچ  دزیریم و  هدعم  مف  رب  یعیبط  رادقم 
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84 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
نینچ نیا  تسین و  داـتعم  یعیبـط  هجو  رب  اـما  تسا  غدـل  معط و  نیمه  زین  اذـغ  توهـش  ثودـح  بجوم  دـنکیم و  هدـعم  مف  غدـل  تسا 
رهاظ رب  دوسا  قهب  ثودح  زین و  رمحا  انایحا  داوس و  دـشابیم و  تدومکب  لیام  وا  لوب  تسا و  بلاغ  ورب  بذاک  توهـش  هشیمه  صخش 

. تسوا تمالع  لیلد و  هبرشا  هیذغا و  زا  ادوس  تالیحتسم  تادلوم و  دلج و 

هّدس تامالع  نایب  رد  هلاقم  [ 28]

اود اوه و  زا  جضنب  ددم  نتفایان  تسیراجم و  رد  طلخ  دادسنا  هطساوب  هّدس  لوصح  ثودح و  هک  اریز  تسالتما  لیالد  هّدس و  تامالع  و 
هّدـس ورد  هک  تسا  وضع  لقث  وا  تمالع  للحتم و  زا  شیب  لدـب  در و  رد  لیلحت و  رد  ناصقن  تسـالتما و  وا  ثودـح  ببـس  نآ و  ریغ  و 

زا هک  مرو  فالخب  تسین  عجو  هّدـس  رد  هک  تسنآب  مرو  زا  هّدـس  زیمت  اقیراسام و  هّدـس  نیح  رد  ثداح  لقث  هچنانچ  تسا  هدـش  ثداح 
تقوب هاگ  مرو  رد  اما  تسا و  یّمح  مدـع  لقث و  تدـش  هّدـس  رد  هک  اریز  تسا  زین  یّمح  مدـع  یّمحب و  رگید  قرف  تسین و  یلاخ  عجو 

لقث نآ  رد  تسیوارفـص  مرو  رگا  دشاب و  سیئر  وضع  نراقم  ای  دشاب و  سیئر  وضع  ضراع  مرو  هک  اصوصخ  تسه  یّمح  عجو  تدـش 
هرشب رهاظب  مد  ذوفن  عانتما  ببسب  تسا  رفص  وا  نول  دشاب  قورع  رد  هّدس  هک  ار  سکنآ  ره  تسین و 

حیر تامالع  نایب  رد  هلاقم  [ 29]

تسا حیر  هیئام و  ماوق  وذ  ریغ  هدام  تسا  هعبرا  طالخا  هک  دش  روکذم  ماوق  وذ  هدام  تسا و  ماوق  وذ  ریغ  ماوق و  وذب  مسقنم  هدام  هک  اریز 
دیابیم بردتم  بیبط  تسا و  یق  ءاقستسا ز  هیئام  زا  ثداح  ضرم  لاثم  تسا و  قتف  حیر  زا  ثداح  ضرم  لاثم 

85 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
وذ هّدام  نایم  هک  اریز  دشاب  بیاص  هجلاعملا  دنع  جالع  رد  ات  ضارما  هبجوم  بابسا  نایم  دشاب  قرف  رضحتسم  طلغ و  لاحم  رب  رـضاح  هک 

نکمتم دوش و  ثداح  ندب  رد  عجو  رگا  هک  دنادب  دشاب و  رکذتم  هک  درک  دیابیم  قرف  عاجوا  ضارما و  ثودح  دنع  ماوق  وذ  ریغ  ماوق و 
ریغ هدام  هک  تسا  حیر  دوشیم  یناکمب  یناکم  زا  لقتنم  كرحتم و  هدام  رگا  تسا و  طالخا  زا  یطلخ  لیلد  نیا  دـشاب و  دوخ  ناکم  رد 

رد نکمتم  دـیدش و  رگا  تسا و  حـیر  زا  هداـم  تسا  فیفخ  عـجو  رگا  هک  اریز  تسا  عـجو  تدـش  تفخب و  رگید  قرف  تسا و  ماوـق  وذ 
تسا ماوق  وذ  هدام  هک  تسا  هعبرا  طالخا  زا  تسا  دوخ  ناکم 

ماروا تامالع  نایب  رد  هلاقم  [ 30]

ثدـح قداص و  لماتب  جاـتحم  نیا  تساـضعا و  نطاـب  رد  اـی  تسا و  سوسحم  نیا  تساـضعا و  رهاـظ  رد  مرد  اـی  تسا  مسق  ود  ماروا  و 
لحم عضوم و  رگا  تسا و  مزال  یمح  وا  لیلد  تسا  راح  مرو  رگا  هک  تسنآ  تمالع  هچ  تسندـب  تاـیفیک  زا  لالدتـسا  تسا و  بیاـص 

رگا تسا و  لقث  وا  تمالع  لیلد و  تسا  ریثک  دنکیم و  عجو  ملاب و  ساسحا  هک  یئاشغ  تسین و  یتابصع  ینعی  تسا  سحلا  میدع  مرو 
قحال یتفآ  مرو  وضع  لقث  رد  رگا  يوق و  كازوس  تسا و  صقان )  ) ملا عجو و  وا  لیلد  تسا  سح  رد  مرو  عجو  عضوم  لحم و  هچناـنچ 
هلاوح یلوا  دراد  یترـسع  نآ  تفرعم  نایب  ار  ینطاب  دراب  مرو  جازملا  ءوس  هیلک  تامالع  اما  تسا و  وضع  نآ  عاـفتنا  وا  لـیلد  تسا  هدـش 

لامجا لیبس  رب  اـجنیا  دـش و  نّیبم  دـهاوخ  یلاـعت  هّللا  ءاـش  نا  وضع  وضع  بسحب  ئزج  لوقب  هیئزج  ضارما  رد  تسیلمع  ثحاـبمب  یلوا 
تسیمغلب هدراب  هّدام  تمالع  لئالد و  دنک  عجو  ریغ  زا  مرو  لحم  رد  تباث  لقثب  ساسحا  جازملا  ءوس  بحاص  رگا  الثم  ددرگیم  روکذم 

86 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
اذـه یلع  درک و  دـیاب  مرو  هدام  تسیمغلب  مکح  هتبلا  دـشاب  هدوب  سوسحم  صخـش  رد  مرو  ثودـح  زا  لبق  مغلب  لـئالد  هک  اـصوصخ  و 
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همزال ضارعا  عیمج  عجو و  دادتـشا  نیح  نآ  رد  دشاب  حیق  هدم و  عمج  نیح  رد  هاگره  ماروا  هک  تسناد  دیابب  طالخا و  ریاس  رد  سایقلا 
عذـل تهج  زا  صقان  هاگ  راجفنا  زا  دـعب  دوشیم و  نکاس  ضارعا  عجو و  رجفنم  دـش و  حـیقتم  مامت  هک  هاگره  تسا و  لامک  هجو  رب  وا 

مرو ناوا  رد  هک  بعت  تضایر و  طـساوب  تسا  فعـض  عباوت  زا  هچنآ  دوشیم و  زین  یمحل  رجنم  هاـگ  دوشیم و  ثداـح  ار  ضیرم  هداـم 
غارفتسا زا  دعب  هنیئآره  دش  غرفتسم  نآ  تسا  مرو  هدام  نآ  هک  دوب  ضبن  مظع  بجوم  هچنآ  هک  اریز  ضبن  رغـص  لثم  دوشیم  رهاظ  هدوب 
تالاقتنا رد  هکنانچمه  دوشیم  يوضعب  يوضع  زا  لـقتنم  ضرم  هداـم  یهاـگ  هک  تسناد  دـیابب  دوشیم و  لـصاح  رغـص  ضبن  رد  هداـم 
يرایتخا بذج  نوناق  بیرقتب  هکنانچمه  دوش  سیسخ  وضعب  فیرـش  سیئر و  وضع  زا  هدام  لاقتنا  هک  تسنآ  تالاقتنا  نیرتهب  ینارحب و 

غامد لد و  لثم  تسناویح  هیلع  فوقوم  فیرـش  سیئر و  وضع  هک  اریز  تسا  كاله  بجوم  دشاب  نیا  سکعب  لاقتنا  رگا  دش و  روکذـم 
ابطا قاذـح  ءامکح و  تیـصو  بذـج  رد  هک  تسا  تهج  نیزا  دریمیم  هظحل  نامه  اضعا  نیزا  کـیره  مادـعناب  یـصخش  زا  هچ  دـبک  و 

. دوشن هسیئر  ياضعا  هجوتم  یتفآ  ات  تسبذج  رما  تاعارمب  هغلابم 

لامجا یلک و  هجو  رب  لاصتا  قرفت  تامالع  نایب  رد  هلاقم  [ 31]

یتنیثا ار  ینادـحو  وضع  هک  تسنآ  درف  لالحناب  دارم  نف و  نیا  بابرا  دزن  تسا  درف  لالحنا  زا  فراـع  لاـصتا  قرفت  هک  تسناد  دـیابب  و 
نیا حالطصاب  دوش  ود  یلک  ای  هطقس و  ای  هبرض  هطساوب  عباصا  زا  یعبصا  هکنانچمه  دنامن  ینادجو  تفص  رب  هک  دوش  يراط 

87 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
تفـص رب  هک  ياـضعا  عیمج  رد  ساـیقلا  اذـه  یلع  تسا و  هدـش  لـطاب  وزا  بوـلطم  لـعف  تسا و  هدـنامن  ینادـحو  تفـص  رب  عبـصا  نف 
ینطاب ياضعا  نوچ  دوشیم و  يراط  زین  ار  ینطاب  ياضعا  دوشیم  يراـط  ار  يرهاـظ  ياـضعا  هچناـنچ  لاـصتا  قرفت  تسا و  تینادـحو 
ثحبم نیا  طسب  یـضتقم  ماقم  نیا  درک و  ناوت  لالدتـسا  نآب  هک  دیاب  یتمالع  دوش  يراط  لاصتا  قرفت  نآ  رد  رگا  سپ  تسین  سوسحم 

لامجالا یلع  دـش و  دـهاوخ  روکذـم  دوخ  لحم  رد  وضع  وضع  بسحب  هسیئزج  هجو  رب  یلمع  ثحاـبم  رد  لاـصتا  قرفت  هک  اریز  تسین 
هک تسا  رایـسب  دـشاب و  مودـعم  دوصقم و  یمح  هک  اصوصخ  تسا  لاکا  سخ  ات  بقاث  عجو  ینطاـب  ياـضعا  رد  لاـصتا  قرفت  تمـالع 

. تسه زین  لوب  سابتحا  بجوم  دشاب  هباشم  برقب  رگا  قرفت  هاگ  دوشیم و  مد  نالیس  ای  مدلا و  فذق  اتعفد  لاصتا  قرفت  لوصحب 

ضبن تفرعم  نایب  رد  هلاقم  [ 32]

زا نآ  تفایزاب  كاردا و  لحم  تسا و  هتسر  بلق  یـشاوح  زا  هک  تسا  یطاسبنا  یـضابقنا و  تکرحب  كرحتم  نایرـش  زا  ترابع  ضبن  و 
اما ناوتیم و  نآ  تفایزاب  لحم  نآ  رد  هک  تسا  هریثک  لاحم  رب  كولس  ریس و  رورم و  ار  كرحتم  نایرـش  هک  اریز  تسا  هددعتم  عضاوم 

تقلخ و رد  یهلا  هرهاب  تمکح  یـسنا و  بناج  زا  تسغـسراب  دـعاس  لفـسا  لاصتا  لـحم  نیعتم  اـبطا  ناـیم  رد  تستداـع  فرع و  هچنآ 
تکرح تسا و  ررصتم  حور  نآ  زا  هک  حور  تالضف  جارخا  تسیناویح و  حور  نکسم  هک  تسا  بلقب  میالم  ياوه  ندیناسر  وا  شنیرفآ 
تـسا هکلهم  دیابن  جارخا  رگا  هک  تسیناخد  تالـضف  جارخا  دیفم  یطاسبنا  تکرح  بلقب و  دنکیم  مئالم  میـسن  لوصو  هدافا  یـضابقنا 

نیقلاخلا نسحا  هّللا  كرابتف 
88 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

عیرس ضبن  عیرس و  لوا  تسا  مسق  هس  نیا  تستکرح و  نامز  تفرعم  لّوا  تسا  هن  رد  رصحنم  تسا  ریزگان  وا  تفرعم  زا  هک  یسانجا  و 
تسعیرس لباقم  نآ  تسا و  یطبا  ضبن  یناث  تسحیورتب و  تجاح  تدش  وا  ببس  دشاب و  ریصق )  ) نامز رد  وا  تکرح  ینامت  هک  تسنآ 

ثلاث تعرس و  ثادحا  زا  توق  فعض  یناث  حیورتب  تجاح  تلق  لوا  تسزیچ  هس  وا  ببس  تسا و  لیوط  نامز  رد  وا  تکرح  یمامت  هک 
هک صخش  نآب  سایق  تسا  لدتعم  ضبن  ثلاث  مسق  تسین و  تعرس  ثادحاب  جاتحم  رطضم و  تسه  ضبن  میظعتب  یفاو  سب  توق  تدش 
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دـش دیاب  سانلا  لدعا  صخـش  هیلا  سیقم  نوچ  هک  اریز  تسا  رذعتم  هکلب  رـسعتم  لادتعا  نیا  تفایرد  جازم و  يدر  زا  تسا  سات  لدـعا 
ببس تسا و  یلوا  رابتعا  یصخش  لادتعاب  سایق  لدتعم  ای  تسا و  رذعتم  نیا  دشاب و  بیبط  مولعم  دیاب  هیلا  سیقم  جازم  لاوحا  صیخشت 
ثلاث تلآ و  یناث  تسیناویح و  توق  لّوا  تسا  هس  هکـسام  تسام و  تعیبط  يرجم  رب  هریغم  همزال و  هکـسام و  زا  بابـسا  نایرج  لادتعا 
دـشاب یعرم  لدتعم  ضبن  بابـسا  عیمج  رد  نس  رابتعا  هک  تسنیا  راوازـس  نس و  لثم  هریغم  یثانا و  يروکذ و  جازم  لثم  همزال  تجاح و 
رتاوتم لوا  تسا  مسق  هس  زین  نیا  تسنوکـس و  نابز  زا  ذوخام  سنج  ضبن  هعـست  ماسقا  زا  یناـث  فیعـض و  يوق و  ناـیم  لدـتعم  رد  رگم 

نیا بابرا  شیپ  نوکـسب  نامز  هفرعم  تسا و  ریـصق  نامز  رد  وا  نوکـس  مامت  هک  تسیـضبن  نآ  دـنمانیم و  زین  كرادـتم  ار  وا  هک  تسا 
تسینامز نوکـس  نامز  هک  دناهتفگ  تسا و  كرحتم  لازیال  دنکیم  كاردا  عباصا  عضو  رد  بیبط  هچنآ  هک  اریز  تسا  لکـشم  تعانص 

نوکـس ناـمز  تفرعم  دراد و  ياـفخ  یـضابقنا  تکرح  تسا و  رهاـظ  یطاـسبنا  تکرح  تسا و  یـضابقنا  یطاـسبنا و  تکرح  ناـیم  هـک 
ضابقنا و هک  تکرح  ود  ره  نایم  هک  اریز  تسیضابقنا  تکرح  هکرعم  رب  فوقوم 

89 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
یفخم ورب  نوکـس  نامز  دنک  ساسحا  تکرح  هشیمه  صخـش  نوچ  تسنوکـس و  زا  ترابع  نآ  هک  دوشیم  للحتم  ینامز  تسا  طاسبنا 

رخآ نیب  ام  نوکـس  نامز  هک  میوگ  ای  تسا و  ضابقنا  يادتبا  طاسبنا و  ياهتنا  نیب  ام  نوکـس  نامز  هک  تسناد  دیاب  نینچ  سپ  دـنامیم 
زین ار  وا  تسا  لدـتعم  ضبن  زا  رـصقا  تسوا  لّوا  تسا و  لّوا  طاـسبنا  ناـمز  هک  نوکـس  ناـمز  رگا  تستـسرد و  زین  تسا  لّوا  طاـسبنا و 

تسین و میظع  هعرـس و  ثادـحا  یفاو  هک  توق  فعـض  یناث  جایتحا و  تدـشب  لوا  تسا  زیچ  ود  رتاوتم  ببـس  زاجمب و  دـنمانیم  رتاوتم 
تـسا هس  زین  وا  بابـسا  لخلختم و  زین  دنمانیم و  یجازتما  ار  وا  تسا و  رتاوتم  لباقم  وا  هک  تستوافت  نوکـس  نامز  ضبن  سنج  زا  یناث 
طرفم فعض  ثلاث  قاشنتسا و  حیورت و  تجاح  تلق  یناث  تسین و  رتاوت  هعرـس و  ثادحاب  شجایتحا  هک  میظع  رد  غلاب  لماک  یتوق  لوا 
رادقم ضبن  هعست  سانجا  زا  ثلاث  تفای و  رکذ  قبس  وا  ببـس  ینعم و  هک  عیرـسلا  ئطبلا و  نیب  تسا  لدتعم  ضبن  هعـست  ماسقا  زا  ثلاث  و 

وا تسا و  لـیوط  نآ  لّوا  تسا و  هثلاـث  راـطقا  زا  دـحاو  رطق  بسحب  هربـتعم  طـیاسب  نـیا  تـسهنوا و  تادرفم  طـیاسب و  تـسا و  طاـسبنا 
ضارعتسا و زا  دشاب  یعنام  عنم  رگا  تسا  میظع  ضبن  ببـس  وا  ببـس  تسا و  لدتعم  زا  رثکا  بیبط  دزن  لوط  رد  وا  يازجا  هک  تسیـضبن 

تسا ریغـص  ضبن  وا  ببـس  تسا و  لیوط  لباقم  وا  تسا و  ریـصق  ضبن  یناث  تسا و  دلج  تبالـص  محل و  تفاثک  لثم  عنام  نآ  قوهش و 
رـصق و تسا و  لوط  رد  لدـتعم  ثلاث  دـلج و  نیل  محل و  لخلخت  لثم  دـشاب  ضافخنا  قیـض و  زا  یعنام  ار  وا  رگا  تسا  میظع  لـباقم  هک 

قورع يالخ  لّوا  تسزیچ  ود  وا  ببـس  دشاب و  لدتعم  زا  رثکا  ضرع  رد  وا  يازجا  كاردا  هک  تسنآ  ضیرع  ضبن  تسا و  ضیرع  عبار 
تسا ّقیض  سماخ  ضبان و  تلآ  نیل  تدش  یناث  یلفاس و  هقبط  رب  هیلاع  هقبط  دنکیم  لیم  نیل ) )
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تاقالم رد  سمال  عبـصا  رب  التما  نیا  تبـسن  تسا  ضبان  قرع  يالتما  لوا  تسا  زیچ  ود  زین  وا  ببـس  تسا و  ضیرع  لـباقم  ضبن  نیا  و 

ضرع رد  لدـتعم  سداس  تسا و  ضبان  قرع  زا  هک  تسنآ  تبالـص  تدـش  یناث  دوشیمن و  رهاظ  تسا  ـالتما  مدـع  زا  یـشان  هک  هبدـح 
اب تجاح  تدـش  وا  ببـس  دـشاب و  لدـتعم  زا  رثکا  عافترا  رد  عبـصا  عضاو  دزن  وا  يازجا  هک  تسنآ  قهاـش  تسا و  قهاـش  عباـس  تسا و 

تلق تناعا  تلآ  نایـصع  ببـس  یهاگ  تسحیورتب و  تجاـح  تلق  وا  ببـس  تسا و  قهاـش  لـباقم  نآ  تسا و  ضفغ  نماـث  تعواـطم و 
لوط بسحب  دیاز  تسیضبن  وا  میظع و  لوا  تسا  هتس  ءامسا  ار  ضبن  تابکرم  ضافحنا و  تستوهش و  رد  لدتعم  عسات  دنکیم و  تجاح 

وا تسا و  ریغص  یناث  تسا و  ضبان  قرع  دارم  هک  تلآ  تعواطم  توق و  روفو  اب  تسا  حیورتب  تجاح  تدش  وا  ببس  عافترا و  ضرع  و 
میظع و رد  لدتعم  ثلاث  دشاب و  تلآ  نایـصع  توق و  فعـض  ای  تجاح  تلق  تسا  میظع  ببـس  لباقم  زین  وا  ببـس  تسا و  میظع  لباقم 

ضبن سماخ  تسا و  قوهش  ضرع و  بابسا  عیمج  وا  ببـس  تسا و  قوهـش  رد  قرع  بسحب  دیاز  نآ  هک  تسا  ظیلغ  عبار  تسا و  ریغص 
نآ تسا و  ضبان  قرع  قیقرلا  ظیلغلا و  نیب  لدتعم  سداس  تسضافحنا و  قیض و  بابـسا  عامتجا  وا  ببـس  تسظیلغ و  لباقم  وا  هک  قیقد 
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تعیبط ای  بطرم  تسا و  هبطرم  بابـسا  وا  ببـس  تلوهـسب و  تسا  زماغ  عبـصا  عافدـنا  لـباق  ضبن  وا  تسا و  تلآ  نیل  نیل  لوا  تسا  هس 
اضعا و رد  بآ  لامعتـسا  مامحتـسا و  لثم  یـضرم  هن  یعیبط و  هن  تسا  بطرم  ای  اقـستسا و  لثم  تسیـضرم  بطرم  ای  داتعم و  ياذغ  لثم 

ددـمت ثلاث  ضبان و  قرع  مرج  سپ  یناث  دـمجنم و  درب  لّوا  تسا  زیچ  هس  وا  ببـس  تسا و  تلآ  نیل  لباقم  نیا  تسنآ و  تبالـص  یناث 
نیل و نایم  رد  ثلاث  دشابیم و  تانارحب  رد  هکنانچمه  تاهج  زا  یتهجب  قرع 

91 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
زا وا  ببس  تسا و  راح  لّوا  تسا  هس  زین  نیا  تسا و  هسمال  قیرط  رمم و  ساسحا  كاردا و  ضبن  هعست  ماسقا  زا  سماخ  تسا و  تبالص 
زا سداس  تسا و  تسوبی  ترارح و  نایم  لدتعم  ثلاث  تسا و  هیدر  دربم  بابسا  وا  ببس  تستلآ و  تدورب  یناث  تسا و  هنخـسم  بابـسا 

قرع هک  درادنپیم  عبصا  عضاو  هک  تسیـضبن  نآ  تسیلتمم و  لّوا  تسا و  هس  زین  نیا  تسـضبان و  قرع  يالتما  الخ و  ضبن  هعـست  ماسقا 
تسا و ضبان  قرع  تلآ و  يالخ  یناث  دناهتشاد و  ررقم  هک  تسالتما  رد  هعبس  بابسا  وا  ببس  تستبوطر و  زا  زا  ولمم  كرحتم و  ضبان 

قرع نتفرک  عرق و  تیفیک  ضبن  ماسقا  زا  عباس  تسالتما و  الخ و  لدتعم و  نایم  ثلاث  تسالخ و  بابسا  وا  ببـس  تسالتما و  لباقم  نیا 
طاسبنالا و دـنع  تسا  عبـصا  عضاو  سح  مواـقم  هک  تسیـضبن  نآ  تسیوق و  لوا  تسا  مسق  هس  نیا  ار و  ضبن  هدـنریگ  عباـص  ارم  تسا 

ریغتم دساف و  رگا  هچ  تسین  توق  بجوم  دوش  عقاو  هرـشب  رایـسب و  اذـغ  رگا  هک  اریز  لدـتعم  ياذـغ  لثم  تستوق  بابـسا  عیمج  وا  ببس 
فعض بجوم  هچره  وا  ببس  تسیوق و  لباقم  نیا  تسا و  فیعـض  ضبن  یناث  حرق و  هلدتعم و  هبرـشا و  لثم  تسا  فعـض  بجوم  دوش 

تالادتعا ریاس  لدتعم و  نیا  نایم  قرف  تسا و  فعـض  توق و  رد  لدتعم  ثلاث  هلمج و  نیرد  تسجردنم  فعـض  بابـسا  هک  اریز  دـشاب 
هک اریز  تسا  يوق  زا  صقان  تسیلضف  ار  فیعـض  يوق و  نایم  لادتعا  اما  تسا و  ضبن  لاوحا  لضفا  هروکذم  تالادتعا  هک  تسنیا  ضبن 

نیا تسا و  ضبن  فالتخا  ءاوتـسا  ضبن  هعـست  ماسقا  زا  نماث  دشاب و  رترفاو  توق  ار  یعیبط  یئرجم  رم  دشا  تسا  همیالم  روما  رد  دنچره 
زا بکرم  هضبن  ره  هک  هدـحاو  هضبن  زا  وزج  ره  رد  دوخ و  تاضبن  عیمج  رد  هباشتم  تسیـضبن  نآ  تسیوتـسم و  ضبن  لوا  تسا  مسق  ود 

تسین نوکس  فّرعم  هک  سکنآ  ابطالا و  دنع  حصا  بهذمب  امهنیب  للختم  نوکس  دشاب و  یطاسبنا  یضابقنا و  هک  تستکرح  ود 
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هباشت ای  دشاب و  دحاو  عبصا  عقوم  رد  ینعی  دشاب  دحاو  وزج  رد  هباشت  هک  رتماع  تشاد  دهاوخن  ملسم  كاردا  مدع  افخ و  لامک  هطـساوب 
ببـس تسیناسنا و  هلدـتعم  هعبرا  عباصا  ابطا  دزن  ربتعم  هچ  هیلا  سیقم  نوچ  هب  ههباشم  عباصا  عقاوم  رد  ینعی  دـشاب  دـحاو  وزج  زا  رثکا  رد 

لّوا تسزیچ  هس  وا  ببس  تسا و  يوتسم  لباقم  وا  تسا و  فلتخم  یناث  یعیبط و  يرجم  رب  تسا  ضبن  بابـسا  نایرج  يوتـسم  ضبن  رد 
تـسا فلتخم  هک  مسق  نیا  هاگاب و  عرق  لثم  یفانم  دراد  ثلاث  ضرم و  تدـش  ضرم و  ای  توق  هدـهاجم  یناث  ماـعط  لـقث  اـی  هداـم  لـقث 

ببس تسا و  ترایز  رود  ود  رود و  کی  ظفاحم  تسا و  لاح  کی  رب  شفالتخا  هک  تسا  مظتنم  فلتخم  لّوا  دوشیم و  مسق  ودب  مسقنم 
بابسا تدش  لّوا  تسزیچ  ود  وا  ببس  تسین و  رودرود  ظفح  هک  تسیضبن  نآ  مظتنم و  ریغ  فلتخم  یناث  تسفالتخا و  فعض  ببس  وا 

تسا و فلتخم  ضبن  مسق  وا  دناهتشاد و  هعست  ماسقا  زا  عسات  مسق  ار  مظتنم  ریغ  مظتنم و  فلتخم  یضعب  ببـس و  ترثک  یناث  فالتخا و 
امکح هک  تسنیا  همدقم  نآ  تسا و  همدقم  رب  فوقوم  ماقم  نیرد  انزو  يواستم  نتسناد  تسوا و  نزو  هفورعم  ضبن  هعـست  ماسقا  زا  عسات 

لقث و ثدـح و  بسحرب  تستامغن  فیلاتب  مامت  یقیـسوم  تعانـص  نانچمه  هک  اریز  تسیراقیـسوم  تعیبط  ناسنا  ضبن  رد  هک  دـناهتفگ 
هک تسیـضابقنا  یطاسبنا و  تکرحب  كرحتم  قرع  هک  ضبن  لاح  تسا  نانچمه  وا  تارقن  دوشیم  للختم  هک  هنمزا  ردـقم  عاـقیا  راوداـب 

تبـسن نوچمه  تکرح  رادـقم و  رد  فعـض و  توق و  رد  وا  لاوحا  تبـسن  تسا و  هیعاقیا  تسین  رتاوت  لـقث  تعرـس و  رد  هنمزا  تبـسن 
نینچمه نیزا  ریغ  قفتم و  ریغ  قفتم و  ریغ  یهاگ  دـشابیم و  ذـیذل  قفتم و  یهاـگ  مغن  ریداـقم  عاـقیا و  هنمزا  هکناـنچمه  تسا و  هیفیلاـت 

قفتم یهاگ  رادقم  فعض و  توق و  رد  ضبن  لاوحا  تبسن  زین  دشابیم و  مظتنم  ریغ  یهاگ  مظتنم و  یهاگ  هک  ضبن  رد  تافالتخا  تسا 
دشابیم

یناخ www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 314زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


93 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
هیراقیـسوم هعبرا  بسن  نیزا  یکی  رب  هک  تسنآ  نزو  تابـسانم  زا  سوسحم  رادقم  هک  دـیوگیم  دراد و  یقیقحت  ماقم  نیرد  سونیلاج  و 

هعـست ماسقا  زا  نماث  سنج  هکنانچمه  هک  تسناد  دـیابب  هلمجلاب  مالک و  رد  تسا  لیوطت  بجوم  مامت  لامکب و  قیقحت  نیا  داریا  دـشاب و 
ساـیق نوکـس و  اـب  تستکرح  ساـیق  ضبن  رد  نزو  نوکـس و  اـب  نوکـس  دوب و  تکرح  اـب  تکرح  ساـیق  نآ  هک  دوب  فـالتخا  اوتـسا و 

هیراج بابسا  وا  ببس  هک  تسیضبن  نآ  نزولا و  دّیج  لّوا  تسا  مسق  ود  نوزوم  ضبن  تسا و  روکذم  هک  یهجو  تکرح و  اب  تسنوکس 
لباقم زین  وا  بابسا  تسا و  نزولا  دیج  لباقم  هک  تسا  نزولا  يدر  یناث  مسق  ایعمج و  کلذ  ریغ  هریغم و  هکـسام و  زا  تعیبط  يارجم  رب 

نآ نزوـلا و  زواـجم  تسا و  نزوـلا  ریغتم  لوا  تسا  مسق  هس  نیا  تـسین و  تاروکذـم  زا  یعیبـط  يارجم  رب  ینعی  تسنزولادـیج  بابـسا 
ار یبص  هکنآ  لثم  تسنزولانیابم  یناـث  تسبابـش و  نس  نزو  ار  یبص  هکناـنچمه  دـشاب  شبحاـص  یکی  نس  نزو  وا  نزو  هک  تسیـضبن 
شعترم و ضبن  هکنانچ  تسین  نانس  زا  ینـس  چیه  ضبن  نزو  هباشم  هک  تسیـضبن  نآ  تسنزو و  زا  جراخ  ثلاث  دشاب و  خیـش  ضبن  نزو 

یتدایز نآ  تکرح و  لاوحا  رد  ناصقن  ای  جـیورتب و  تستجاـح  یتداـیز  نآ  تستوکـس و  لاوحا  رد  ناـصقن  اـی  نزولا  يدر  ضبن  ببس 
ای تسا و  فیعض  ای  تسا و  دیدش  ای  دشاب  ضبن  ببـس  هک  اریز  ددرگیم  هثالث  ماسقا  زا  یکی  رب  ضبن  زین  تجاح و  مدع  تسا و  فعض 
زا جراخ  دـشاب  رثکا  دادتـشا  رگا  تسنزولانیاـبم و  دـشاب  دتـشم  يوق و  رگا  تسنزولازواـجم و  دـشاب  نیفعـض  ببـس  رگا  هک  اریز  دـشا 

. تسنزو

هروراق لوب و  تامالع  لئالد و  نایب  رد  هلاقم  [ 33]

لّوا تسا و  جنپ  وا  لوصا  تسنول و  لّوا  تسا  مسق  تفه  وا  لاوحا  و 
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وا ببـس  تسهاک و  بآ  هباشم  گنر  رد  هک  ینبت  لّوا  دراد  هبترم  شـش  فعـض  تدـش و  راـبتعاب  گـنر  نیا  تسیدرز و  هک  تسترفص 
تسیخرسب و لیام  درز  گنر  نآ  هک  تسا  رقشا  ثلاث  تسا و  مضه  لاح  يوکین  وا  ببس  تسیجرتا و  یناث  تسیدبک و  مضه  رد  روصق 

تدش وا  ببـس  تسیران و  سماخ  تسیجرتا و  ترارح  زا  دشا  ترارح  وا  ببـس  تسیجنران و  رفـصا  عبار  تسترارح و  یتدایز  وا  ببس 
مـسق هزات  نارفعز  رفـس  لثمب  تسا  عبـشم  درز  گنر  ترفـص و  نآ  دـنمانیم و  عصان  رمحا  ار  نآ  هک  تسینارفعز  سداـس  تسترارح و 
لوانت تسا و  قیقر  نوخ  هبلغ  وا  ببس  ترمحب و  تسلئام و  هرقشب  نآ  گنر  تسا و  بهـصا  لوا  تسا  هبترم  راهچ  وا  تسترمح و  یناث 
رمحا ثلاث  تسنوخ و  یتدایز  زین  وا  ببس  تسیدرو و  یناث  ناولا و  عیمج  رد  غبـص  لوصح  رد  تسا  رثوم  يوق  غباص  تاقالم  ای  غباص و 

زا تسا  رضخا  ثلاث  مسق  تسا و  قباس  زا  بلغا  ظلغا و  نوخ  هبلغ  وا  ببس  تسا و  متقا  عبار  تسا و  ظیلغ  نوخ  هبلغ  وا  ببس  تسیناق و 
هک تسینوجنامـسآ  یناث  تسا و  درب  وا  ببـس  كدنا و  داوس  اب  طلاخم  تسیترفـص  نیا  یقتـسف و  لّوا  دراد  هبترم  جـنپ  نول  نیا  لوصا و 

گنر ار  نامـسآ  هکنآ  لاح  تسنامـسآ و  گنرب  هک  دربیم  نامگ  رظان  تسیدیفـسب و  طلاخم  داوس  گـنر  نیا  تسا و  نامـسآ  گـنرب 
الاح هفرـص و  طیاسب  عیمج  رد  سایقلا  اذـه  یلع  تسا و  گـنر  زا  اّربم  اّرعم و  تسا  طیـسب  هچ  ره  تسا و  طیـسب  نامـسآ  هک  اریز  تسین 

گنر هسمخ  بتارم  زا  ثلاـث  هیّمـس  هیودا  برـش  اـی  تسا و  دـیدش  درب  وا  ببـس  تسا و  هدرک  هدومن  رظاـن  رظن  رد  هچنآ  بسحب  هیبـشت 
تسا و دیدش  قارتحا  وا  ببس  تسیثارک و  عبار  ضایب و  يور  زا  رتمک  تسینوجنامـسآ و  زا  دشا  داوس  يور  زا  گنر  نیا  تسا و  یجلین 
هک يدوسا  لوا  تسا  هبترم  راهچ  رب  وا  تسداوس و  نول  ماسقا  زا  عبار  مسق  تسیثارک و  زا  دـشا  قارتحا  وا  ببـس  تسیراـگنز و  سماـخ 

يدروب
95 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تـسیدوسا ثلاث  تسیومد و  يادوس  وا  ببـس  تسا  متقا  بناجب  لئام  دوسا  یناث  تسارفـص و  زا  یقارتحا  يوادوس و  وا  ببـس  دنزیم و 
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ینعم ود  هداـفا  نیا  تسیمغلب و  يادوس  وا  ببـس  تسا و  ضاـیب  هب  لـیام  دوسا  عبار  تسفرـص و  يادوـس  وا  ببـس  دـنزیم و  يزبـسب  هک 
تـسا زیچ  جنپ  زا  یکی  دوسا  لوب  بابـسا  دشاب و  مغلب  طلاخم  يادوس  هکنآ  مود  دـشاب و  مغلب  قارتحا  زا  وا  لوصح  هکنآ  یکی  دـنکیم 

غباص لوانت  سماخ  نارحب و  لیبس  رب  يوادوس  هدام  عافدـنا  عبار  يزیرغ و  ترارح  يانف  ثلاـث  درب و  تدـش  یناـث  قارتحا و  تدـش  لوا 
ياروام بجاح  هک  فافـش  یفاص  قیقر  رب  یکی  دـننکیم  قالطا  ینعم  هد  رب  ار  ضایب  تسـضایب و  نول  ماسقا  زا  سماخ  داوس و  تفـصب 

مدـع تسا و  صلاخ  درب  ببـس  ار  لوا  ینعم  ضیبا  اهنیا و  لاثما  ذـغاک و  نبل و  جاع و  لثم  رـصب  قّرفم  یناـث  راـصبا و  رد  دـشابن  دوخ 
ضیبا يدوب و  هدش  عفدنم  يدوب و  رهاظ  تالـضف  هروراق  رد  هک  یتسیاب  ّالا  دنکیم و  يدـبک  مضه  عوقو  مدـع  رب  تلالد  هک  اریز  جـضن 

تـشوگ هلاسغب  هیبش  لوب  لثم  تسبکرم  نول  لوب  ناولا  زا  تسفرـص و  یمغلب  تالـضف  هک  تسا  ضیبا  هدام  عافدنا  ببـس  ار  یناث  ینعمب 
هک تیز  لثمب  هیبش  ای  نوخ و  يرایـسب  هدرگ و  ای  تسا و  رگج  فعـض  وا  ببـس  دـشاب و  هدـش  يراـج  بآ  رد  هک  ینوخ  هباـشم  هزاـت و 

ناـبوذ و وا  ببـس  تـسا و  سوـسحم  ورد  ردـنقچ  بآ  زا  تسیئاـبروش و  ردـنقچ  زا  هیقلـس  شآ  لـثمب  تـسا  طـلاخم  ترفـص  يدرزب و 
بوشم و هک  تسیرمحا  نول  نیا  تسناوغرا و  گـنرب  هیبـش  اـی  تسا و  همـسد  داوم  غارفتـسا  ببـس  اـی  اـضعا و  زا  تسیوـضع  نتخادـگ 
تسادوس و ارفـص و  نیتّرم  قارتـحا  وا  ببـس  دوشیم و  لـصاح  یهایـس  یخرـس و  زا  جراـخ  رد  گـنر  نیا  هک  اریز  تسداوـسب  جوزمم 

هّدس و یناث  جضن و  مدع  لّوا  تسا  تفه  وا  ببس  تسا و  قیقر  لّوا  تسا  مسق  هس  نیا  تسوا و  ماوق  لوب  لیالد  ماسقا  زا  یمسق 
96 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

بآ و ندروخ  رایـسب  عبار  ار و  قیقر  رگم  دـنکیمن  عفد  اـی  ار و  قیقر  رگم  دـنکیمن  بذـج  سپ  لوـب  يراـجم  هدرگ و  فعـض  ثلاـث  و 
سداـس دـنکیم و  لاـسرا  ار  نآ  تسا  قیقر  هچنآ  دوشیم  دـمجنم  لوـضف  زا  دراد  یماوـق  هچ  ره  هک  تدورب  تیاـغ  ورد  جازم  سماـخ 

طالخا و ترثک  وا  ببـس  تسا و  ظیلغ  ماوق  ماسقا  زا  یناث  تسا و  هقیقر  تابوطر  عافدـنا  عباس  تسا و  هیئام  کـلاسم  زا  هداـم  فارـصنا 
تسا هس  نیا  تسترودک و  افص و  لوب  ماسقا  زا  ثلاث  لضاف و  جضن  وا  ببـس  تسا و  ظیلغ  قیقر و  نایم  لدتعم  ثلاث  تسا و  جضن  مدع 

ردک نایب  لدتعم  ثلاث  تسترودک و  ببس  لباقم  وا  ببس  تسافص و  یناث  هیئام و  اب  تسحیر  طلاخم  هیـضرا  وا  ببـس  تسا و  ردک  لّوا 
توق هحیارلا و  میدـع  لوب  لوا  تسا  شـش  نیا  تسوا و  هحیار  لوب  ماسقا  زا  عبار  مسق  ود  ره  نایم  تسا  طسوتم  وا  ببـس  تسفاـص و  و 
ببـس نیدب  هحیار  لوصح  مدع  تسا و  تنوفع  زا  عفان  هک  جازم  درب  لّوا  تسا  زیچ  ود  وا  ببـس  دنکیمن و  هحیار  مدع  ساسحا و  هماش 

ود وا  ببـس  تسدب و  يوب  یناث  دوشیم و  لصاح  هحیار  وا  ریثاتب  یندب و  تابوطر  رد  رثوم  تسوا  هک  اریز  يزیرغ  ترارح  يانف  یناث  و 
هدراب طالخا  رد  یبیرغ  ترارح  ریثات  لوا  تسا  زیچ  ود  زین  وا  ببـس  یـشرت و  يوب  ثلاـث  تنوفع و  یناـث  ینطاـب و  هحرق  لّوا  تسا  زیچ 

دب يوب  لوب  ماسقا  زا  سماخ  تسنوخ و  هبلغ  وا  ببس  تسلیام و  توالحب  هک  هحیار  ماسقا  زا  عبار  يزیرغ  ترارح  یناث  رهوج و  بسحب 
مسق تسادوس و  ترثک  وا  ببـس  دوشیم و  تضومح  زا  یـشان  هک  دیدش  دب  يوب  سداس  تسارفـص و  يرایـسب  وا  ببـس  تسا و  دیدش 

لاوحا رب  تلالد  لوب  تاذ  رد  هقباس  ناولاب  هکناـنچمه  دـنکیم  لاوحا  رب  تّسلاد  نولب  زین  وا  تسا  لوب  فک  دـبز و  لوب  ماـسقا  زا  رگید 
رب تلالد  تسهایس  رگا  دنکیم و  رضاح  رد  رفصا  ناقری  رب  تلالد  تسا  درز  لوب  فک  رگا  هک  اریز  درک 

97 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
رد رغص  ربک و  بسحب  دنکیم  تلالد  نول  بسحب  لوب  هکنانچمه  ارفص  اب  تسادوس  طالتخا  وا  ببـس  دنکیم و  رـضاح  رد  دوسا  ناقری 

بلقب و جضن و  مدـع  دـنکیم و  تجوزل  رب  تلالد  فک  يازجا  ربک  هک  اریز  دـنکیم  تلالد  زین  لوب  قوف  بابح  ثودـح  لوب و  يازجا 
رب وا  ياقب  لوط  حیر و  اب  طولخم  تبوطر  دنکیم و  هدام  يرایسب  روفو و  رب  تلالد  وا  ترثک  دنکیم و  لاوحا  رب  تلالد  زین  فک  ترثک 

هروراق رد  هک  ظیلغ  تبـسن  رهوج  ره  زا  ترابع  بوسر  تسبوسر و  لوب  ماـسقا  زا  مشـش  مسق  دـنکیم  هداـم  تجوزل  رب  تلـالد  لوب  رس 
رگا دنمانیم و  بسار  بوسر  نف  نیا  حالطـصا  رد  ار  وا  تسا  هروراق  لفـساب  لقتنم  ظیلغ  رهوج  نیا  هچنانچ  رگا  دـشاب و  قیقر  زا  زیمتم 

ءارجا قوف  رب  ظیلغ  وزج  رگا  دـنمانیم و  قلعم  ار  وا  تسا  هیوسلا  یلع  اب  تحت  قوف و  تبـسن  هک  تسازجا  طسوب  قلعتم  ظـیلغ  ءازجا  نیا 
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هتـسناد هک  قیرط  نیاب  تسوا  رهوج  زا  لّوا  تسا  هجو  تفه  رب  بوسر  زا  لالدتـسا  مغللاب و  اهیبشت  دنمانیم  مامغ  ار  وا  دتفایم  هدـهاشم 
احـصا هروراق  لوب و  نیا  دشاب و  ازجالا  هباشم  يواستم  لصتم و  هک  تسا  ضیبا  سلما  وزا  یعیبط  اما  یعیبط  ریغ  ای  تسا  یعیبط  هک  دوش 

وا یخینرز و  نآ  زا  دعب  رفصا و  نآ  زا  دعب  تسا و  رمحا  نیرتهب  دشاب  روکذم  تافصب  فوصوم  ضیبا  فلاخم  هک  ناولا  نایم  زا  تسا و 
تسین و دب  يوب  ماخ  رد  تسه و  دـب  يوب  نتن و  يّدـم  رد  هک  اریز  تفـص  ودـب  تسا  ماخ  فلاخم  يّدـم  تسماخ و  مغلب  يّدـم و  هباشم 

تاقالم درجمب  يدم  دوشیمن و  ادج  مه  زا  نآ  يازجا  دوشیمن و  طسبنم  تاعیام  تاقالمب  ماخ  هک  تسنآ  يدم  ماخ و  نایم  رگید  قرف 
تسا و فیطل  لـلختم  فاّفـش و  یعیبط  بوسر  تسین و  قیفـشت  تفاـطل و  ماـخ  بوسر  رد  دوشیم و  طـسبنم  هتـسسگ و  مه  زا  تاـعیام 
رد بوسر  دوشیمن و  لزنتم  الصا  دراد  جضن  رگا  دوشیمن و  لزنتم  تعرـسب  اعیرـس و  دوشیم  طسبنم  دننک  هروراق  کیرحت  هک  هاگره 

يدام ضارما 
98 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هکلب دـشاب  دوجوم  بوسر  هروراق  رد  لوب  بقاعتم  هک  تسین  نانچ  نآ  تسبوسر و  زا  یلاـخ  وا  زغم  رثکا  تسین  يداـم  هکنآ  دـشابیم و 
تـسا مسق  هدزایب  مسقنم  یعیبط  ریغ  بوسر  اما  تعیبط و  جضن  مضه و  یعیبط  بوسر  ببـس  هروراق و  رد  ثکم  زا  دـعب  بوسر  لوصح 
بسحب تسا و  ریبک  ءازجا  بسحب  هک  تسحیافص  نآ  هلمج  زا  تسا و  ماسقا  رب  يروشق  رگید  تسا و  رـشقب  هیبش  وا  یطارخ و  لوا  مسق 

دعبا شبحاص  تسبوسر و  فانصا  نیرتدب  عون  نیا  دنکیم و  هیلصا  ياضعا  عاطقنا  دارجنا و  رب  تلالد  نیا  دشابیم و  خرس  دیفس و  نول 
ینـسرک دـشاب  رمحا  نول  بسحب  رگا  دـشاب و  هلـصفنم  عاطق  رد  ظلغ و  نخث و  رد  دـشاب  وزا  لقا  هک  تسنآ  يروشق  زا  رگید  جالع و  زا 

لها ار  وا  رتدروخ و  دوخن  زا  تسرتنالک و  شام  زا  هک  بوبح  زا  تسیبح  هنسرک  هدنامیم و  هنـسرک  هب  هک  اریز  هیبشت  يور  زا  دنمانیم 
بوسر نیا  ندیـسر و  زا  دعب  دشابیم  خرـس  گنرب  وا  دزاسیم و  هبرف  ار  ؤاگ  تسا و  ؤاگ  فلع  وا  دنمانیم و  قاجرب  ناکرت  دـنقرمس و 

تسا دیفس  تسین و  خرس  گنر  بسحب  رگا  دنکیم و  نوخ  قارتحا  رب  تلالد  ای  هدرگ و  ای  دنکیم و  رگج  يازجا  رد  قارتحا  رب  تلالد 
مـسق دنکیم و  اضعا  نتخادگ  نابوذ و  ای  دـنکیم و  هناثم  برج  رب  تلالد  بوسر  نیا  سوبـس و  تهباشم  تهجب  دـنمانیم  یلاخن  ار  وا 
نابوذ ای  نوخ و  قارتحا  رب  تلالد  زین  وا  دـنمانیم و  زین  یقیوس  ار  وا  تسخرـس و  خـینرزب  هیبش  بوسر  هک  هناک  مهدزاـی  ماـسقا  زا  یناـث 

وا تسیدـم و  سماخ  دـنکیم و  یمـس  هدام و  عافدـنا  رب  تلالد  یهاگ  قد و  رخآ  رد  هچنانچ  ثلاـث  دـنکیم و  هناـثم  برج  اـی  اـضعا و 
ماـخ طـلخ  رب  تلـالد  وا  زین  نول  ماوـق و  رد  دـناهدرک  ینیب  بآ  هب  هیبـشت  ار  وا  تسیطاـخم و  سداـس  دـنکیم و  هرجفنم  هحرق  رب  تلـالد 

وـضع زا  عفدـنم  هک  دـنکیم  نیرب  تلـالد  اـی  دـنکیم و  ندـب  رد  طـلخ  نیا  يرایـسب  اـی  تـقر و  تـظلغ و  رد  دـنکیم و  موـقلا  بـکرم 
لصفنم و رعش  هباشمب  دعقنم  هلیطتسم  تابوطر  تروص  رد  طلخ  ینعی  تسیرعش  عباس  دوشیم و  یصوصخم 

99 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
رب تلالد  مسق  نیا  بآ و  رد  لولحم  ریمخ  هباشم  تسیریچ  بوسر  ماسقا  زا  نماث  تسا و  ترارح  دقع  نیرد  وا  لعاف  هک  دوشیم  عطقنم 

عـسات کلذ و  ریغ  رینپ و  لثم  دـشابیم  زین  تاـینبل  ندروخ  هطـساوب  لوب  عون  نیا  لوصح  یهاـگ  مضه و  يوس  دـنکیم و  هدـعم  فعض 
هدرگ گیر  گنـس و  رب  تلالد  تسخرـس  گـنرب  هلمج  نیزا  هچنآ  دـنکیم و  هناـثم  گنـس  گـیر و  رب  تلـالد  نیا  تسیلمر و  بوسر 

هدم مغلب و  هدام  رب  تلالد  نیا  تسیدامر و  بوسر  ماسقا  زا  رـشاع  دنکیم و  هناثم  گیر  گنـس و  رب  تلالد  تسدیفـس  هچنآ  دـنکیم و 
بـسحب هچنانچ  رگا  تسیومد و  یقلع  مهدزای  تسا و  هدـش  لصاح  ازجا  عطقت  نول و  رد  ریغت  ار  ود  ره  نیا  ثکم  لوط  رد  هک  دـنکیم 

يارجم رد  تحارج  رب  تلالد  تسا  رتدورف  طالتخا  نآ  زا  رگا  دـنکیم و  رگج  فعـض  رب  تلالد  جازتما  تسا و  طالتخالا  دـیدش  ءازجا 
رادقم رابتعاب  ای  تسا و  تلق  رابتعاب  تیمک  زا  نیاب  لالدتسا  و  [ 23] بصق تسا و  هناثم  زا  رثکا  رد  تسا  زیمتم  ءازجا  رگا  دنکیم و  لوب 

ای دـش و  روکذـم  رابتعا  نآ  تسنول و  رابتعاب  ای  وا  تیفیک  زا  ورب  لالدتـسا  و  [ 24] یطارخ رد  هچنانچمه  لعفنم  ؤزج  رد  ربک  رغـص و  رد 
دومحم بوسر  رد  اوتـسا  تسـالم و  هک  اریز  دـشابیم  وا  يازجا  عضو  زا  ورب  لالدتـسا  تفاـی و  رکذ  قبـس  زین  نآ  تسا و  هحیار  راـبتعاب 
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ناـکم زا  لالدتـسا  مضه و  فعـض  حـیر و  رب  تسا  لاد  هروراـق  رد  بوسر  يازجا  ناـشیرپ  تسدـب و  مومذـم  بوسر  رد  تسا و  کـین 
تسا مامغا  هکنآ  رد  ببس  دش و  روکذم  قباس  تستحت  طسو و  قوف و  هک  بسار  قلعم و  مامغ و  زا  تسا  ررقم  هثالث  بتارم  هک  بوسر 

رد وا  تسجضن و  تسا  بسار  هکنآ  رد  ببس  تسین و  روکذم  نیببـس  تلق  تسا  قلعم  هکنآ  رد  ببـس  حیر و  دیعـصت  تسجـضن و  تلق 
بوسر

100 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
هک تسنآ  جـضن  رب  بوسرب  لالدتـسا  هداـم و  ترارـش  رب  تسا  لاد  تسا و  مومذـم  یعیبط  ریغ  بوسر  رد  جـضن و  رب  تسا  لّوا  یعیبـط 

تمالع نیا  دشاب  یلمر  بوسر و ... ؟...  رد  رگا  جضن و  رب  تسکین  تمالع  نیا  دنک و  بوسر  یثکمیب  دننک  هروراق  رد  لوب  هک  هاگره 
رگا هک  اریز  دـشابیم  زین  هروراق  رد  لوب  هعمتجم  يازجا  تئیه  زا  لالدتـسا  نآ و  مدـع  دـنکیم و  جـضن  فالخرب  تلالد  تسین و  کین 

لاد تسا  زیمتم  لوضف  زا  لوب  يازجا  رگا  وا  قوف  اـم  رد  تسا و  دـبک  رد  ببـس  هکنآ  رب  تسا  لاد  تسا  دـیدش  لوب  اـب  لوـضف  هطلاـخم 
يدب و یکین و  رد  تسبوسر  لاوحا  طسوت  رب  لاد  بوسر  رد  لوضف  طالتخا  طسوت  تسوا و  یلاوح  لیلحا و  بیصق و  زا  هک  نیرب  تسا 
ای تستوـق و  فعـض  رب  لاد  نیا  تسا و  لوـب  رادـقم  تلق  لوا  تسا  مسق  هس  نیا  تسا و  لوـب  تلق  ترثـک و  زا  لالدتـسا  زا  عباـس  مسق 

ترثک یناث  تساقـستسا و  دادعتـساب  رذنم  ای  دـش و  دـهاوخ  هک  تسا  لاهـساب  رذـنم  نیا  رگید و  تهجب  هدام  فرـص  ای  رایـسب و  لیلحت 
نایرج وا  ببس  ریثکلا و  لیلقلا و  نیب  تسا  رادقملا  لدتعم  ثلاث  دنکیم و  هبئاذ  لوضف  غارفتـسا  ای  نابوذ و  رب  تلالد  نیا  تسا و  رادقم 

زیچ راهچ  وا  ببـس  تسا و  مها  زا  ترارح  تسا  رمحا  یهاـگ  هدراـب  ضارما  رد  لوب  هک  ببـس  نیا  نتـسناد  تعیبط و  يارجم  رب  بابـسا 
هکنانچمه ار  ارفص  دنکیم  لیلحت  فؤاملا و  وضعلل  احالصا  دتسرفیم  فؤام  وضعب  ار  نوخ  تسباذج و  عجو  هک  اریز  ملا  عجو و  تسا 

بابـصنا زا  عنام  هّدس  هک  اریز  تساعما  هرارم و  نایم  هک  يارجم  رد  دشاب  عقاو  مغلب  هبلغ  زا  هک  هّدس  یناث  دوشیم و  رهاظ  دراب  جنلوق  رد 
توق روصق  تسا و  هدرگ  ای  رگج  فعـض  ثلاث  جـنلوق  رد  هچنانچ  دوشیم  لوب  تناعا  تقفارمب و  جاتحم  رطـضم و  سپ  اعماب  تسارفص 

یکـشخ ار  نوخ  هدرک  ثکم  تشوگ  رد  هک  اریز  تسا  هزات  تشوگ  هلاسغ  هباشم  لوب  نول  نیح  نیرد  نوخ  هیئام و  نایم  زیمت  زا  ود  ره 
هک دوشیم  لصاح 

101 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
رخآ رد  هکنانچمه ...  تسا  هدرک  لصاح  تنوفع  هچ  نوخ  بناجب  تسا  ریغتم  لوب  گنر  ببس  نیدب  هزات  تشوگ  هتسش  هباشم  وا  هتسش 
هدام ندیدرگ  فارصنا و  یناث  رایسب و  بآ  ندروخ  یکی  تسا  زیچ  ود  جازم  يوارفص  رد  لوب  گنر  يدیفـس  ببـس  دشابیم و  عبر  پت 

ثودـح هناشن  تمالع و  دـشاب  لقع  طالتخا  مضنم  واب  رگا  ندـب و  یلاعا  غامد و  بناجب  ندومن  لیم  لوب و  داـتعم  کـلاسم  زا  يوارفص 
دشابن زین  لوب  هطلاخم  دنکن و  یلاع  اب  لیم  رگا  الا  تسا و  دب  رایسب  دوشیم و  عقاو  هّداح  يوارفـص  ياهتپ  اهبـصح و  نیا  تسا و  ماسرس 

. تسا جحس  ثودح  ضرعم  رد  اعما 

زارب تامالع  لیالد و  نایب  رد  هلاقم  [ 34]

دـناهدیمان و زارب  تبـسانم  نیاب  ار  عوفدـم  تجاح و  ياـضق  تهج  تسارحـصب  نتفر  نوریب  زا  تراـبع  نآ  هک  تسا  زربت  زا  ذوخاـم  زارب 
ار ومخ  خافتنا  رد  وا  تئیه  رگید  نول  رگید  ماوق و  رگید  تسوا و  رادـقم  تیمک و  هوجو  زا  یکی  تسا و  هفلتخم  دوجو  زا  ورب  لالدتـسا 
نیل و تبالـص و  تسوبی و  تبوطر و  تیدبز و  ریغ  تیدـبز و  رگید  هحئار و  رگید  جورخلا و  دـنع  هجراخ  تاوصا  رگید  توق و  رگید 

نابوذ ای  دـنکیم و  طالخا  ترثک  رب  تلالد  دـشاب  موعطم  زا  رثکا  رگا  زارب  هک  اریز  تلق  بناج  رد  ای  تسترثک و  بناج  رد  ای  تیمک  اما 
نیا کلذریغ و  دـنکیم و  نولوق  روعا و  اعما  رد  سابتحا  رب  تلالد  ای  دـنکیم و  طالخا  تلق  رب  تلـالد  تسموعطم  زا  لـقا  رگا  اـضعا و 

فعـض ای  مضه و  يوس  ای  دنکیم  هّدس  رب  تلالد  قیقر  لایـس و  هچنانچ  رگا  ماوق  زا  لالدتـسا  اما  هعقاو و  فعـض  ای  تسجنلوقب و  رذـنم 
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لوانت هطـساوب  ای  لفاس  اب  تالزن  هطـساوب  یهاگ  تسا و  هبرـشا  هیذـغا و  رورم  لحم  هک  قورع  اـعما و  لوادـجب  دارم  دـنکیم و  لوادـج 
رب تلالد  یهاگ  حیر )  ) زارب اهریغ و  هکاوف و  زا  تسا  تابطرم 

102 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
تسا و هجزل  هیذغا  لوانت  هطـساوب  زارب  رد  تجوزل  یهاگ  تسا و  هحیار  نتن  یتدایز  لدع  دهاش  ار  نیا  دنکیم و  یلـصا  ياضعا  نابوذ 

تیرانب دارم  تسارفـص و  هبلغ  رب  لاد  ورب  تیران  دادتـشا  تسیران و  فیفخ  وزا  یعیبط  گنر  تسا و  زارب  گـنر  هب  لدتـسی  اـم  هلمج  زا 
رد دشابن و  فیعض  هدعم  دشاب و  تحص  نوچ  تسا و  بلاغ  ورب  عبـشم  تسیرفـص  رهاظ  بسحب  شتآ  رد  هچ  دشاب  وا  گنرب  هک  تسنآ 

زارب ضایب  تسا و  مضه  ناصقن  رب  لاد  يران  نول  رد  وا  ناصقن  تسا و  هجو  نیرب  سولیک  زا  لصفنم  هلضف  دشاب  ملاس  دوخ  لاعفا  عیمج 
دـشاب و بلاغ  ورب  هدـم  حـیق و  هحیار  دـشاب و  یحیق  زارب  رگا  تسا  هحرق  ای  هلیبو  راجفنا  رب  لاد  ای  تسا و  هرارم  يارجم  رد  هّدـس  رب  لاد 

ربتعم لوب  نول  رد  هچنآ  دـنوشیم و  عفتنم  تضایر  كرات  نیعدـّتم و  نیا  دـشابیم و  ار  ضیبا  طلخ  رم  تعیبط  عفد  ببـس  یهاگ  ضاـیب 
تسا و يراـج  ندـب  لاوحا  رب  کـلذریغ  وا  نول  ماوق و  زا  لوـب و  زا  هچناـنچمه  لالدتـسا  رد  هک  اریز  تسا  ربـتعم  زین  زارب  نوـل  رد  تسا 

حیر ترثک  رب  تلالد  رقب  لیذ  لـثم  زارب  عاـفتنا  اـما  تسیراـج و  جازم  ندـب و  لاوحا  رب  لوب  لالدتـسا  هجو  رب  زارب  زا  لالدتـسا  نینچمه 
فعض ای  دنکیم  تسارغص  هک  داوم  ترثک  رب  تلالد  رتدوز  تدایز  تستعرسب و  جورخب  رگا  هک  اریز  وا  تقو  زا  لالدتسا  اما  دنکیم و 

وا ظلغ و  جورخلا  دـنع  توص  تهج  زا  تلالد  اما  دـنکیم و  اـعما  درب  همـضاه و  فعـض  رب  تلـالد  تسیطب و  جورخ  رد  رگا  هکـسام و 
زا لالدتـسا  اما  دنکیم و  عومجم  رب  ای  هعفاد و  توق  ای  حیر و  رب  تلالد  نآ  رادـقمب  دـشاب  رتيوق  دـنچره  دـنکیم و  يوق  حایرب  تلالد 

ترارح تستنوفع و  تدـش  تهج  زا  ای  تساضعا و  ناـبوذ  زا  اـی  نآ  تسا  زارب  رد  هیرک  هحیار  یتداـیز  رگا  هک  تسا  هجو  نیرب  هحیار 
تـسین زارب  رد  هحیار  نتن  رگا  ترارح و  دوـشیم و  تاـبوطر  نفعت  بجوـم  دوـش  نقتحم  هیدر  هرجنا  هک  هاـگره  تاـبوطر  رد  هـک  اریز 

لالدتسا اما  دنکیم و  نیا  سکعرب  تلالد 
103 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

طلاخم ترثک  رب  ای  ترارح و  تدش  هطـساوب  شـشوج  نایلغ و  رب  تلالد  دـشاب  فک  هبلغ  زارب  رد  رگا  هک  تسا  هجو  نیرب  زارب  فک  زا 
هچ لوب  راردا  يرایسب  بعت  رب  ای  تلالد  بلـص  سبای  زارب  زارب و  تبوطر  زا  ای  زارب و  تبالـص  تسوبی و  زا  لالدتـسا  اما  دنکیم و  حایر 
هچ دشاب  ترارح  ترثک  هطـساوب  تسوبی  ای  دوشیم و  بلاغ  تبالـص  تسوبی و  لافثا  رد  دوش  فرـص  رگید  قیرطب  تابوطر  هک  هاگره 
رب لاد  ای  تسا  هسبای  هیذـغا  لوانت  رب  لاد  اـی  دـشاب و  تبالـص  تسوبی و  زارب  رد  سپ  دـنکیم  تاـبوطر  فیفخت  فشن و  هریثک  ترارح 

تسب لوط  ای  تسا و  زارب  جورخ  رد  ّدمم  لوصو  مدع  هطساوب  ای  تسا و  هعفاد  توق  فعض  هطـساوب  ای  نیا  ءاعما  رد  تساذغ  تسب  لوط 
هنیئآره دـشاب  دوقفم  رگج  بناـجب  [ 26] سویک باذجنا  دـعب  تسارفـص  هک  زارب  [ 25] هبنم نوچ  تسا  عاذل  رارم  بابـصنا  مدع  هطـساوب 

رد هدس  ثکم  ببـس  رگا  دشاب و  رتمک  تبوطر  رثا  درد  دوش  عوفدـم  يزیچ  رگا  هک  تسنآ  نآ  تمالع  دـشابن و  تجاح  ياضقب  جورخ 
دیفس نول  ار  زارب  تسا  هتفاین  بابصنا  هدس  هطساوب  تسارفص  زا  هک  زارب  غبص  نوچ  دوب  دهاوخ  دیفـس  زارب  نول  دشاب  [ 27] هرارم يارجم 

سبای و نوچ  تسجورخلا  لهـس  تسا  لسع  لثم  وا  مجح  نخث و  دشاب و  ازجالا  هباشتم  هک  تسنآ  یعیبط  زارب  هک  تسناد  دـیابب  تسا و 
درادن دیدش  هیرک  هحیار  تسا و  ترفصب  لیام  وا  نول  تسین و  یعیبط  رادقم  زا  نوریب  ارفص  بابصنا  هک  اریز  درادن  عذل  تسین و  بلص 

رگا هچ  تسین  تسا  رایـسب  جیهت  حیر و  زا  ینبم  هک  رقارق  تسجراخ و  یعیبط  زا  دـشاب  رگا ... ؟...  زین  نیا  هک  تسا  زین  هحیارلا  میدـع  و 
لعف یمامت  مدع  تجاجف و  رب  عرفتم  زین  دبز  هک  اریز  درادن  زین  دـبز  دـنکیم و  همـضاه  فعـض  تجاجف و  رب  تلالد  دـشاب  تفـص  نیاب 

. تسلوکام براقتم  یعیبط  زارب  رادقم  دوشیم و  هدعم 
104 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تسنیا همدقم  نآ  تسا و  همدقم  بیترتب  جاتحم  وا  تفرعم  تحص و  ظفح  ریبدت  نایب  رد  هلاقم  [ 35]
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یقاب تسبولطم  هک  یتدـم  تسانف و  ضرعم  رد  دوشن  ندـب  لصاو  للحتیام  لدـب  زا  يددـم  رگا  تسا و  للحتلا  عیرـس  یناـسنا  نادـبا  هک 
دـص تایح  تدم  ار  یلیلق  یناسنا  دارفا  زا  هچ  تسا  تردن  لیبس  رب  زین  نآ  دنمانیم  یعیبط  ةویح  هک  بولطم  ياقب  تدم  هچرگا  دنامن و 

هک یللحتی  ام  لدـب  زا  تسا  دـبال  سپ  دوشن  دراو  یجراخ  دـسافم  رگا  زین  نیا  دـسر و  نیاب  هک  تسین  مولعم  یکی  رازه  زا  دوش  تسیب  و 
عوقو مدـع  ریدـقت  رب  زین  نیا  دوش  لـصاو  تسین  يرثـکا  دارفا  رد  هک  یتدـمب  اـت  دـشاب  يزیرغ  ترارح  بکرم  هک  يزیرغ  تبوطر  دـمم 

یمامت هچ  نفعت  ناصقن و  زا  تسیزیرغ  تبوطر  ترارح و  ظـفح  رم  كـاله  تسنیا و  لاـثما  قرغ و  لـتق و  نآ  هک  تسیجراـخ  دـسافم 
دیابیم وا  ظفح  تاعارمب  فورـصم  بیبط  تیانع  تسا و  مضه  كاسما و  عفد و  بذج و  لثم  نادـبا  ياقب  رد  تسواب  جایتحا  هک  لاعفا 

هلیتف واب  هک  تسا  ران  تبسن  يزیرغ  ترارح  تبسن  تسا و  نینغور  هلیتف  تبسن  يزیرغ  تبوطر  تبسن  هک  دش  روکذم  همش  اقباس  هچنانچ 
يانف نینچمه  دوشیم  یناف  مامت  ران  دوش  مامت  نغور  رگا  دوشیم و  لاعتشا )  ) رد ناصقن  دوش  ناصقن  نغور  زا  هاگره  هچ  تسا  لعتـشم 

يزیرغ تبوطر  هک  تسنیا  ماقم  نیرد  نخـس  قیقحت  هک  تسناد  دـیابب  تسا و  تعیبط  توم  نآ  هک  تسا  ترارح  يانف  مزلتـسم  تبوطر 
یببس تسندب و  لخاد  زا  نیببـس  ار  تفآ  ود  نیزا  کیره  دوشیم و  يراط  تافآ  زا  عون  ود  ار  وا  تسا  میاق  مامت  واب  يزیرغ  ترارح  هک 

ببس هک  طارفاب  يزیرغ  ترارح  نیتفآ  یلخاد  ببس  اما  ندب  جراخ  زا 
105 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ماد ام  نفعم و  للحم  ياوه  لثم  جراخ  ببـس  تستبوطر و  نفعت  بجوم  نآ  ریغ  اذـغ و  زا  دـلوتم  یبیرغ  ترارح  دوش و  تبوطر  لـیلحت 
دوش یناف  تبوطر  نوچ  تسیزیرغ و  ترارح  ناضیف  یضتقم  یهلا  دوج  دراد  يزیرغ  ترارح  لوبق  تیحالص  تسیقاب و  تبوطر  نیا  هک 
سب دوب  دادعتسا  حالـصب  طورـشم  ناضیف  هچ  دوش  عطقنم  زین  یهلا  دوج  دوش و  لطاب  ترارح  ضیف  لوبق  دادعتـسا  هنیئآره  دوش  دساف  ای 

تبوطر ترارح و  هک  یهجو  رب  وا  تیاـعر  ماود  عسو و  ردـقب  تسیزیرغ  تبوطر  ترارح و  ظـفح  تیاـعر  بیبط  یعـس  تیاـغ  تیاـهن 
هتفای و قیقحت  دوخ  عقاوم  رد  ثحبم  نیا  تسیرورـض و  ار  ناسنا  دارفا  همه  یعیبط  توم  هک  اریز  تسا  عنتمم  دشابن  ریذـپللخ  تسیزیرغ 

ظفح رگید  لوضف و  هیقنت  رگید  لوانتیام و  رایتخا  رگید  تسا و  جازم  لیدـعت  لوا  هک  تسا  هعبـس  روما  لیدـعت  رد  تحـص  ظفح  لامک 
مالک هظقی و  مون و  ریبدت  تسا  هلمج  نیزا  یناسفن  یندب و  تاکرح  لیدعت  سوبلم و  حالصا  قشنتسم و  ياوه  حور و  حالـصا  بیکرت و 

. تسلدتعم جازم  رب  یبط  نیناوق  بسحب  سایق  ار  شریغ  تسا و  مقس  زا  یلاخ  جازملا  لدتعم  رد  هروکذم  روما  نیزا  کیره 

تضایر نایب  رد  هلاقم  [ 36]

ضارما زا  يرایـسب  زا  نومام  وا  لامعتـسا  قفوم  دـشاب و  رتاوتم  میظع  سفن  هب  جاتحم  واـب  شبحاـص  هک  تسیدارا  تکرح  تضاـیرب  دارم 
هک اریز  تسا  هدعم  يالم  الخ و  لامعتسا و  تقوب  طورـشم  نیا  دشاب و  باوص  ریبدت  یقاب  رگا  تافآ  زا  تسا  هدام  عبات  هچنآ  تسیداب و 

فرصت تسا و  رایسب  لیلحت  بجوم  دوش  عقاو  الخ  رب  رگا  فعض و  بجوم  وا  تسا و  داسف  بجوم  دوش  عقاو  اذغ  لوانت  هب  بقاعتم  رگا 
لیلحت بسحب 

106 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
لادتعا هجو  رب  هدعم  رد  الم  الخ و  هک  داب  یتقو  رد  تضایر  سپ  تسیدر  زین  نیا  هحیحص  داوم  رد  لیلحت  بسحب  فرصت  تسا و  رایسب 
تدشب هلهو  لّوا  رد  هک  یعفد  هن  دیاب  جیردتب  توقب  فعـض  زا  تکرح  تضایر  رد  دشاب و  هدیـسر  سولیک  هبترم  لوکام  ياذغ  دشاب و 
يذتغم وزج  نآ  مامت  هیذغا  زا  دوشیم  لوکام  هچنآ  تسین و  زیرگ  لوکام  زا  ار  ناسنا  هک  تسنآ  تضایرب  جایتحا  ببـس  دنک و  تکرح 
دورهن لـیلحت  رگا  هچ  دوشیم  عمتجم  ندـب  رد  هریثـک  تالـضف  رارکت  نآ  زا  هک  دـنامیم  ندـب  رد  هلـضف  یمـضه  ره  رد  هک  اریز  دوـشن 

هکنآ یکی  تسین  کـین  هجو  دـنچ  زا  دـننک  لهـسم  داریاـب  كرادـت  هشیمه  هلـصاح  تالـضف  عفد  رد  رگا  تسا و  هریثک  ضارما  بجوم 
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زا لهـسم  هیودا  رثـکا  رگید  تسا و  ضارما  زا  نیا  درک و  عفد  دـناوتن  نیایب  هک  لهـسم  نیعمب  يذوم  هلـضف  عفد  رد  دوش  داـتعم  تعیبـط 
ناشیا زا  مایا  رورمب  هک  دـنامیم  ندـب  رد  یمـس  تاـیفیک  زا  داوم  جارخا  دوجو  اـب  تالهـسم  داریا  رارکتب  تیمـس و  توقب  طـلخ  جارخا 

داوم لیلحت  تیاـفک  هک  هیلا  جاـتحم  يزیچ  سپ  یکنی  یقنی و  نوباـصلاک  ءاودـلا  هک  تسا  طارقب  نخـس  دوشیم و  دـلوتم  هیدر  ضارما 
رب لمتشم  تسا و  تیفیک  تیمک و  بسحب  تقو و  تیاعر  تسا و  لادتعا  هجو  رب  تضایر  نآ  دشاب  هتشادن  هروکذم  هلیاغ  دنک و  هدساف 

تلوهـس ببـس  هک  ماسم  عیـسوت  تیوقت و  تالـضع و  لصافم و  بیلـصت  يزیرغ و  ترارح  شاـعنا  نآ  هک  تسه  زین  رگید  هریثک  عفاـنم 
ببـس ار  نیا  قد و  لـثم  دوـشیم  يراـط  هیدر  ضارما  زا  ار  تضاـیر  كراـت  هک  تسا  رایـسب  عفاـنملا و  نم  کـلاذ  ریغ  تسوا و  لـیلحت 

رد سکم  ای  رگید و  تایمح  یـضعب  لس و  لثم  تسلاقتنا  هکنآ  ای  تسین  لاح  ود  زا  یلاخ  یقد  يامح  ثودـح  هک  اریز  سبتقم  يرهاظ 
كرت زا  هچنآ  اما  هدرک  هدومحم  تابوطر  يانفا  رد  عورش  دش و  یلوتسم  ترارح  بلق  مرج  رب  هکنآ  لثم  تیلصا  ای  کلذریغ و  هبصح و 

كرت هطساوب  هکنآ  رگم  دنکیم  ابا  نآ  زا  لقع  رهاظب  دوش  لصاح  تضایر 
107 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

يانفا رد  عورش  جیردتب  دوش و  هدومحم  تابوطرب  [ 28] لقستسم ترارح  يالیتسا  زا  دعب  هن  دوش  عمتجم  ندب  رد  هرفاو  تابوطر  تضایر 
دنکیم تاروع  هچنانچ  ندرک  کیرحت  هتخیوآ  تخرد  زا  مکحم  نامـسیرب  ار  دوخ  عامـس و  لثم  تسا  فلتخم  تضایر  عاونا  دنک  اهنآ 

نآب صتخم  تسیتضایر  ار  اضعا  زا  يوضع  ره  رم  تسا و  تاکرح  لامعتـسا  رد  ننفت  ضاترم  رب  بجاو  سپ  دـنمانیم  حـیجارا  ار  نآ  و 
همه ناسل  تاهل و  مف و  تضایر  نیرد  یفخ و  هاگ  رهجب و  هاگ  فیفخ و  هاگ  لیقث و  هاگ  تستوصب  هک  سفن  تالآ  تضایر  لثم  وضع 
لثم دـنیامرفب  تضایر  ار  فیعـض  وضع  هک  تسنآ  جالع  نیناوق  زا  سایقلا و  اذـه  یلع  تسا و  كرحتم  همه  نیح  نیرد  هک  اریز  تسه 

دنکن رایـسب  ای  کـیرحت  هک  تسنآ  ورب  بجاو  تسنآ  مظع  نیقاـس و  قورع  يـالتما  زا  تراـبع  نآ  هک  تسیادر  ضرم  ار  صخـش  هکنآ 
تقو تسیوق و  وضع  تضایر  عبات  فیعـض  وضع  تضایر  سپ  دسرب  لفاس  اب  نآ  رثا  ات  دیابیم  ندـب  یلاعا  تضایر  تروص  نیرد  هکلب 
هچنآ تسیناث و  اذـغ  تقوب  بیرق  نآ  اذـغ و  ماضهنا  زا  دـعب  زارب و  لوب و  زا  تغارف  نیح  یطلخ و  لوضف  زا  تسندـب  ءاـقن  دزن  تضاـیر 

تجاجف رب  تلالد  تسگنریب  قیقر و  رایـسب  رگا  هچ  تسوا  نول  ماوق و  وا  لاح  دـهاش  تسا و  لوب  جـضن  دـنکیم  اذـغ  مضه  رب  تلالد 
نیرتهب دوش و  عقاو  درفم  يالخ  رب  هکنآ  زا  تسا  رتهب  اما  تسا  ررـضلا  دـیدش  هکنآ  اـی  يـالتما  رب  تضاـیر  هک  تسناد  دـیابب  دـنکیم و 
دیابیم زیچ  هس  تاعارم  تضایر  رادقم  رد  هدش و  روکذـم  قباس  هکنانچمه  تدورب  ترارح و  رد  تساوه  لادـتعا  تقو  تضایر  تاقوا 

هک یماد  ام  نآ و  تستاکرح و  یناث  تستقو و  تسترمح  هبترم  رد  هک  ماد  اـم  دـماجناهن و  ترفـصب  یخرـس  زا  هک  هرـشب  نول  هکنآ  لّوا 
تضایرلا دنع  تساضعا  لاح  ثلاث  درک و  دیاب  كرت  دوشیم  هک  تدشب  اما  تستقو و  زونه  تسا  فیفخ 

108 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
تـضایرلا عطق  دنع  ار  ضاترم  درک و  دیاب  كرت  دش  زواجتم  رگا  تستقو و  زونه  خافتنا  رد  دوشیم  هدایز  هکیمادام  تسا  خنقنم  رگا  هک 

روکذم هک  زیچ  هس  نیزا  کیره  درک و  دیاب  سفن  رصع  ماگنه  نیرد  درک و  برچ  نآ  ار  ضاترم  وضع  درک و  دیاب  قرعم  ینغورب  لابقا 
ماسم دیدست  هکنآ  تهج  زا  دشاب  قرعم  هکنآ  اما  نآ و  لخلخت  اضعاب و  تبوطر  هلاسا  تهج  زا  نغورب  لابقا  اما  تسه  هدئاف  ار  نآ  دـش 

. تسا نطاب  رد  ترارح  تیوقت  تهج  زا  سفن  رصح  دوشن و  عقاو  رایسب  لیلحت  ای  دنک 

« دراد داوم  لیلحت  رایسب  دئاوف  تسا و  هدیمح  تاضایر  هلمج  زا  هک  کلد  نایب  رد  هلاقم  [ » 37]

بجوم نیل  تسا و  كولدم  وضع  تدش  يراوتسا و  بجوم  بلص  نیل و  دشابیم و  بلص  وزا  تسجردنم و  ورد  ضارما  یضعب  هلازا  و 
تسیهبرف و بجوم  وزا  لدـتعم  تسا و  وضع  تفاـحن  لازه و  بجوم  دـشاب  تسا  عقاوم  هک  وا  نتفرگ  رایـسب  ینعی  ریثک  وزا  وا و  ياـخرا 

هقرخب هچنآ  دننک و  مرن  هقرخ  مرن و  تسدب  یگدنلام  هکنآ  سملا  دننک و  شجورخ  نشخ و  تسدب  یگدنلام  هک  تسنآ  کلد  زا  نشخ 
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وضع و نآ  رد  دنکیم  نوخ  سبح  هدافا  دننک  مرن  تسد  مرن و  هقرخب  هکنآ  وضع و  نآب  دنکیم  نوخ  بذج  هدافا  دننک  نشخ  تسدـیاب 
نیل و بیلـصت  زین و  فیثک  وضع  لخلخت  لخلختم و  وضع  فثکت  لوصح  کلدـب  تسا  نکمم  دـش  هتـسناد  تضاـیر  هلاـقم  رد  هچنآ  زا 
دنمانیم و دادعتـسا  کلد  ار  نآ  دننکیم و  رگید  تاضایر  رب  میدقت  ار  کلد  یهاگ  کلد و  قیرطب  نوخ  سبح  بذج و  بلـص و  نیلت 

رایتخا هیعاد  ار  صخش  هک  تسیتقو  رد  نیا 
109 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

لّوا رد  هچ  تسا  رهاظ  هیمـست  هجو  دـنمانیم  دادرتسا  کـلد  ار  نیا  دـننکیم و  زین  تضاـیر  زا  دـعب  کـلد  راـیتخا  یهاـگ  تستـضایر و 
ایعا بجوم  دبای و  كرادت  داوم  زا  هدنام  لوا  زا  هچنآ  يایاقب  ات  تسنآ  رارکت  یناث  رد  تستـضایر و  يارب  زا  دادعتـسا  لوصح  دوصقم و 

دـننکیم و یگدـنامب  ماع  فرع  رد  وزا  ریبعت  یندـب و  طالخا  زا  یطلخ  ای  هیذـغا  لقث  هطـساوب  تسیفوک  نتفاـی  زا  تراـبع  نآ  هک  دوشن 
یعقاوم رد  دشاب  زین  هّللحم  ناهدا  لامعتـسا  نآ  رد  هک  تسنآ  یگدنلام  نیرتهب  لادتعا و  هجورب  دیابیم و  نوکـس  قفرب و  دادرتسا  کلد 

. ناهدالا نم  کلذ  لثم  قبیز و  نیمسای و  نغور  لثم  دشاب  هدراب  داوم  لیلحت  دارم  هک 

نآ تاقوا  تیفیک  مامحتسا و  نایب  رد  هلاقم  [ 38]

هدافتـسا شدوصقم  دـیابیم  دـیآرد  مامح  رگا  تسنیا و  مامح  لـیلحت  جاـیتحا  ار  هینبلا  حیحـص  هحـصلا  لـماک  ناـسنا  هک  تسناد  دـیابب 
ار جازملا  حیحـص  هک  تستهج  نیزا  دیاینرد  هناخمرگب  هک  دیابیم  میالم و  ياهبآ  لامعتـساب  لدتعم  بیطرت  دشاب و  هلیلق  هفیطل  ترارح 

دوش يوق  ترارح  بجوم  هکنادنچ  هن  دوش  هرـشب  ترمح  بجوم  هک  دـیابیم  يردـق  بآ  لامعتـسا  مامح و  رد  لیوط  ثکم  تسعونمم 
تسا و جـیردتب  وزا  جورخ  مامح و  لوخد  محتـسم  رب  بجاو  تضایر و  زا  تحارتسا  زا  دـعب  رگم  تسین  زیاج  ماـمح  لوخد  ار  ضاـترم 

لوخد زا  لبق  هک  دیاب  يوارفـص  دهاوخ و  يوق  لیلحت  هکنآ  رگم  طرفم  يالخ  زا  شیب  دشاب و  اذغ  مضه  زا  دـعب  مامحتـسا  هک  دـیابیم 
دراد و هاگن  لعفلاب  هدراب  هراح و  ءایـشا  لوانت  زا  مامح  رد  ار  دوخ  دنک و  رایتخا  شرت  نیریـش و  رانا  لثم  هکاوف  بآ  رد  عوقنم  نان  مامح 

رهاوج دیربت  ات  هک  اریز  دراد  هاگن  زین  مامح  زا  جورخ  زا  دعب 
110 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تـسین زوجم  مامح  ار  مرو  لاـصتا و  قرفت  بحاـص  مومحم و  دوشن و  زین  اـضعا  ناـبوذ  بجوم  دـشاب  راـح  رگا  دـنکن و  هسیئر  ياـضعا 
تهجب ار  لاصتا  قرفت  دوشیم و  تنوفع  رد  دایدزا  دشاب  ینفع  تایمح  رگا  هکنآ  تهجب  تایمح  بحاص  تسه  یببس  ار  اهنیزا  کیره 
لامدنا لاصتا و  مدع  ببس  اخرا و  بجوم  مامح  تسا و  قرفتم  وضع  ندش  لمدنم  ندمآ و  مهرب  لاصتا  قرفت  هجلاعم  رد  دوصقم  هکنآ 

دربم نخـسم و  مامح  مراد و  وضع  تنوفع  یتدایز  رگید  داوم و  نتخیر  مراد و  وضع  ياخرا  یکی  تهج  ود  زا  ار  مرو  بحاص  تسوا و 
هطـساوب تسا و  نخـسم  لوا  دوش  عقاو  ورد  لیوط  ثکم  هاگره  هک  اریز  يرابتعاب  مادکره  اما  تسه  همه  راض  عفان و  نیبم و  بطرم و  و 

رایسب بآ  لامعتسا  نوچ  دوشیم و  لصاح  تسوبی  دور  لیلحتب  تابوطر  نوچ  دشاب و  دربم  نآ  زا  دعب  دوشیم  رایسب  لیلحت  ثکم  لوط 
ماـمح تسا و  فلتخم  ررـضت  عاـفتنا و  رد  هک  نادـبا  ساـیقلا  اذـه  یلع  وزا  ررـض  عفن و  دـشاب و  بطرم  دوشن  عقاو  رایـسب  ثکم  دـنک و 

ءالج حیتفت و  رگید  دـشاب و  بسانم  تسیباوخیب  هک  ار  یـسک  سپ  تسباوخ  ندروآ  وا  عفانم  زا  دراد و  زین  راضم  دراد  عفانم  هچنانچمه 
لیوط ثکم  ای  دوش  ورد  طارفا  رگا  تسبلق  فیعـضت  وا  راضم  ایعا و  هلازا  لاهـسا و  سبح  ندب و  رهاظب  اذغ  بذـج  جاضنا و  لیلحت و  و 

نیا هفیعـض و  ياضعا  بناجب  اما  تنوفع و  تهج  زا  تابوطر  داوم و  نتخاس  ایهم  هنکاس و  داوم  کـیرحت  یـشغ و  ثودـح  دوش و  عقاو 
. تسا هنطاب  هرهاظ و  ياضعا  رد  ماروا  ثودح  ببس 

111 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
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نآ تقو  راضم و  عفانم و  درس و  بآ  هب  لاستغا  نایب  رد  هلاقم  [ 39]

داسف هک  همخت  زا  یلاخ  ندب  هک  دیابیم  نیشیپ و  تقوب  ناتسبات و  لصف  رد  ار  جازملا  يوق  باش  رگم  تسین  زوجم  درس  بآ  لامعتـسا  و 
دـصف و لثم  رگید  غارفتـسا  دـشاب و  هدـشن  عقاو  زین  عامج  یکدـنا  نامزب  وزا  لبق  دـشابن و  هلزن  اـی  یق و  اـی  لاهـسا و  دـشاب و  تسا  اذـغ 

هرـشب توارط  طاشن و  توق و  بجوم  هک  يزیرغ  رـصح  تروص  نیرد  هک  اریز  دـناوتیم  نیح  نیرد  هک  يوق  رگم  تضاـیر  تماـجح و 
. تسا هریثک  تافآ  بجوم  دنک  رایتخا  هعونمم  تسا  روکذم  دوجو  اب  درس  بآ  لامعتسا  رگا  دوشیم و  تسا 

بجاو لوکام  نایب  رد  هلاقم  [ 40]

هدیـسر روگنا  رب  راصتقا  هویم  زا  هیدر و  بیاوش  زا  یلاخ  مدـنگ  ناـن  هلاـسکی و  دنفـسوگ  تشوگ  لوکاـم  رد  راـصتقا  تحـص  ظـفاح  رب 
تـسندب تحـص  بجوم  هک  تمالـسب  نوخ  وزا  هکنآ  ببـسب  روـگنا  اـما  وا  ندروـخ  تسا  داـتعم  هک  يدـالب  رد  اـمرخ  ریجنا و  نیریش و 

زین توق  کـین  سومیک  لوصح  دوجو  اـب  ار  ندـب  تسا و  رایـسب  تیاذـغ  ورد  هک  تسا  هویم  وا  هکنآ  ببـسب  ریجنا  اـما  دوشیم  لـصاح 
ظفاح ار  یئاود  هیذـغا  زا  لوکام  اما  دـنکیم و  ضبق  هلازا  هچ  تسا  میالم  رایـسب  تسا  ضبق  ناشیا  تعیبط  رد  هک  ار  یمدرم  دـهدیم و 

هک ياذغ  لثم  راح  هاوخ  دراب و  هاوخ  دنـشاب  هدرک  اود  جازم  ورد  هک  تسنآ  یئاود  ياذـغ  هک  اریز  دوشن  دـیاب  بکترم  تفتلم و  تحص 
نیح الا  تسا  هنمزم  ضارما  ثروم  دوشیم و  لادتعا  زا  جراخ  جازم  نآ  تموادمب  هک  اریز  لیبجنز  اب  دشاب  روفاک  ورد 

112 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
ياذغ رد  لیبجنز  ینیچراد و  هچنانچمه  دوب  دهاوخ  جالع  هظحالمب  حلاص  يردق  زین  نآ  دـناد و  نآ  رایتخا  رد  حالـص  بیبط  هک  ضرم 

هک اریز  درک  دیابن  هدیدش  توهش  عفد  دوشیم و  لصاح  یتفوک  ار  ندب  نآ  زا  هک  اریز  ندروخ  دیاب  توهـشیب  اذغ  شعترم و  جولفم و 
تسا و ضرم  بجوم  نیا  وا و  بولطم  زا  تسا  تعیبط  سای  دوش  ریخاـت  رگا  هک  اریز  ندروخ  دـیاب  لـعفلاب  اذـغ  توهـش  لوصح  تقوب 

اریز تسا  لاخدا  زا  رتدورف  تأدر  رد  نیا  تسیدر و  زین  ندروخ  نامز  هلاطا  تسیدر و  دـشاب  هتفاین  مضه  هک  لوا  ماعط  رب  ماـعط  لاـخدا 
تسا و تعیبط  ریحت  بجوم  هیذـغا  عاونا  ناولا و  ریثـکت  تسا و  موضه  فـالتخا  هلاـطا  رد  تسا و  لوا  ياذـغ  داـسف  بجوم  لّوا  رد  هک 
تموادـم و دروخ و  دـناوت  لوا  رادـقمب  دوش  بکترم  هظحل  تاـمهم  رگید  رگا  هک  درک  دـیاب  حبـش  لوصح  شیب و  اذـغ  ندروـخ  كرت 

. دراد ضرم  رد  يزیهرپ  مکح  تحص  نیح  رد  هکلب  تسندب  تفاحن  لازه و  بجوم  زیهرپ  تموالم 

عجو بابسا  نایب  رد  هلاقم  [ 41]

رد تسا  رـصحنم  وا  بابـسا  تسا و  یفانم  هک  تیثیح  نیزا  ینانمب  تسا  ساسحا  هک  دناهدرک  نینچ  فیرعت  شروهظ  دوجو  اب  ار  عجو  و 
يوس هک  تسناد  دـیابب  تسا و  لاـصتا  قرفت  یناـث  تسوا  فلتخم  جازم  يوس  نآ  اـتعفد و  تسا  تعیبط  جازم  ریغت  ود  نیزا  یکی  سنج 
داضم بیرغ  جازم  ار  وا  نآ  زا  دعب  نکمتم و  تسجازم  دوخ  رهاوج  رد  اضعا  رم  هک  تسنآ  فلتخم  جازم  يوس  تسا و  فلتخم  ای  جازم 
یهاگ يدر  جازم  هک  تسنآ  قفتم  ای  دـنکیم  داـتعم  یفاـنم  نآ  دوب و  ساـسحا  هساـسح  توق  ار و  نکمتم  جازم  نآ  رم  دوشیم  ثداـح 

تسناد دیابب  زین  دوشیمن و  ثداح  ار  وضع  عجو  ررضت  وزا  دوشیم و  یلصا  جازم  لثم  هک  یتیثیحب  دوشیم  وضع  رهوج  رد  نکمتم 
113 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

سبای جازم  نکیل  تاذلاب  دنتسین  ملوم  ود  ره  بطر  سبای و  اما  دراب  راح و  جازم  يوس  رگم  تسین  ملوم  تاذلاب  فلتخم  جازم  يوس  هک 
نوچ تسوبی  هکنآ  تسا و  ملا  عجو و  بجوم  نآ  هک  تسیلاصتا  قرفت  ببس  تسوبی  هک  اریز  لاصتا  قرفت  هطـساوب  ضرفلاب  تسا  ملوم 

دوشیم و ادیپ  ورد  قاقـشنا  ینامز  كدنا  رد  نوچ  دـبات  باتفآ  ورب  هک  یلگ  لثم  نآ  دراد و  یلاثم  جراخ  رد  تسا  لاصتا  قرفت  بجوم 
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ضرعلاـب تسوبی  سپ  تسا  هدـش  قرفت  بجوم  بطر  مسج  رد  هک  تسوـبی  ناـیرط  تسا و  تاـبوطر  قیـشنت و  فـیفختب و  هطـساوب  نیا 
تساـطخ و اـبطا  دزن  بهذـم  نیا  تـسا و  لاـصتا  قرفت  عـجو  یتاذ  ببـس  هـک  تـسنیا  سونیلاـج  بهذـم  دـشاب و  مـلا  عـجو و  بجوـم 

. تسانیس یلع  وبا  خیش  هربتعم  بتک  رد  نخس  نیا  [ 29] قیقحت

عاجوا نایب  رد  هلاقم  [ 42]

عـضو نآ  رب  هلاد  ءامـسا  تسقداص و  اهنا  رب  فیرعت  هک  اریز  دناهدرمـش  عاجوا  زا  درادن  عجو  رهاظب  نآ  رد  هک  ار  ضارما  زا  یـضعب  ابطا 
عاّذل يادوس  ای  یقروب و  هدام  ای  زیت و  نوخ  ای  تسیوارفص  عاذل  هدام  وا  ببـس  تسا و  وضع  شراخ  زا  ترابع  هک  كاکح  الثم  دناهدرک 

زا تسا و  هلخب  یمسم  یسرافب  هک  تسا  سخان  رگید  تسا و  نشخ  طلخ  وا  ببس  تسا و  وضع  رد  تنوشخ  رگید  اهنیزا و  بیکرت  ای  و 
تساضعا و رد  ندرـشف  طغاض و  ثودـح  لوصح و  رگید  راخب و  ای  حـیر  ای  تسا  طلخ  وا  ببـس  اـضرع و  تساـشغ  دـیدمت  وا  ضارعا 

ثودح لوصح و  رگید  دشاب و  حیر  تسیئام و  لثم  هک  ماوق  وذ  ریغ  هدام  ای  دـشاب و  هعبرا  طالخا  هلمج  زا  هک  تسماوق  وذ  هدام  وا  ببس 
تسا وضع  رد  ددمت 

114 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
يراط ار  باصعا  نیا  تسا و  ضرع  رد  ناصقن  مزلتـسم  هتبلا  هک  لوط  بناج  رد  تساضعا و  ندـش  هدیـشک  تسا و  وضع  ددـمتب  دارم  و 

بجوم نیا  تساشغ و  هلـضع و  نایم  للختم  هک  دوشیم  ثداح  هدام  ار  نآ  هک  تسا  خـسف  رگید  طلخ و  اـی  تسا  حـیر  هداـم  دوشیم و 
نایم تسا  لخلختم  هک  تسا  هدام  نآ  تسا و  هرّـسکم  رگید  وا و  فرط  ودـب  تسوا  بذـج  بجوم  هلـضع و  زا  تسا  اشغ  لاـصتا  قرفت 
محل هک  اریز  دناهدیمان  وخر  ار  وا  رتو و  دیدمتیب  تسا  هلضع  محل  ّدمم و  هک  تسنآ  نآ  تسا و  وخرب  یمـسم  رگید  وا و  ياشغ  مظع و 

هک ّهناک  هک  تسنآ  نآ  تسا و  وضع  بقاث  رگید  تسا و  محل  نآ  دمم و  هدام  وا  ببس  دشاب و  لحم  مساب  هیبشت  سپ  تسا  رتو  زا  يراع 
تسا یلسم  رگید  نولوق و  اعم  مرج  لثم  ظیلغ  وضع  رد  تسا  ظیلغ  هدام  وا  ببـس  وضع و  رد  دراد  هک  يذوفنب  دنکیم و  ام  رهب  ار  وضع 
شتاذ ظلغ  هطساوب  تسجف  نیا  هدام  نکیل  تسا  ظیلغ  هدام  زین  وا  ببس  تسزودلاوج و  هّلسم  هک  اریز  دنلخیم  زودلاوج  رـسب  هک  ّهناک 

شبحاص وا  ثودحب  رگا  دادسنا و  ای  تسا  درب  وا  ببـس  تسا و  وضع  ندـش  سحیب  نآ  تسا و  ردـخ  رگید  شلحم و  ظلغ  هطـساوب  ای 
زا دـشاب  رگید  باـب  رد  لـخاد  ـالا  تسا و  عقاو  نیمه  زین  عجو  فـیرعت  رد  هک  اریز  دـشاب  عـجو  هتفآ  ّهنا  ثیح  نم  دـنک  تفاـی  ساـسحا 
لاح رد  نابرـض  نیا  دشاب و  براض  قرع  رواجم  هک  ساسح  وضع  رد  تسا  راح  مرو  وا  ببـس  تسا و  وضع  رد  نابرـض  رگید  ضارما و 

تسا ملوم  دوش  عقاو  لادتعا  زا  وضع  جازم  جورخ  نیح  رد  نابرض  هک  هاگره  تسین و  ملوم  اما  تسا  دوجوم  براوض  قورع  رد  تحص 
ریغ هدام  ای  دـشاب و  طالخا  زا  هک  تسا  مروم  هدام  ای  وا  ببـس  تسا و  وضع  رد  لقث  رگید  دـشابن و  ملا  عجو و  وضع  رد  نابرـض  رب  سپ 

نیزا همش  هیلک و  دبکب و  طیحم  هیـشغا  لثم  ساسح  وضع  رد  تسفوفلم  ای  تسا  ساسح  وضعب  قلعتم  نآ  هک  ساسح  ریغ  وضع  رد  مروم 
روکذم بیرقتب  اشغ  عفانم  ثحابم  رد  اقباس 

115 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
دهاوخ ایعا  ثحابم  رد  تسا و  فانـصا  ار  وا  تاکرح و  ببـسب  تسناسنا  ندش  يذاتم  نآ  دنمانیم و  ایعا  ار  نآ  هک  هضراع  رگید  دش و 

عناـم توـق و  لـلحم  عـجو  هک  تسناد  دـیابب  تسا و  هراـح  تیفیک  ار  وا  هـک  تـسا  یطلخ  وا  ببـس  تساـضعا و  رد  عذـل  رگید  دـمآ و 
تمیزه بجوم  نآ  هک  يزیچ  نآب  رخآ  تسلحم  نآ  دربم  نآ  زا  دـعب  ـالوا و  تسا  دوخ  لـحم  نخـسم  وا  هرداـص و  لاـعفا  زا  تساـضعا 

لثم تسیردخم  ریدخت  هطساوب  ای  رکس و  مونلا و  دنع  هکنانچمه  لغتشم  زا  تسوا  هساح  لاغتـشا  هطـساوب  ای  عجو  ره  نوکـس  تجوزل و 
هلمج زا  بابسا  نیا  تسا و  عجو  بابسا  لباقم  تذل  بابـسا  تسا و  عجو  بجوم  لاوز  هطـساوب  ای  دامـض و  ای  الط  ای  لکاب  نویفا  رایتخا 

ریغ زا  تسا  ملوم  هک  زیچ  ره  ًۀـعفد و  یعیبطلا  لاصتالا  دری  ام  هلمج  زا  ای  دوش و  ساسحا  بجوم  اـت  تسا  ًۀـعفد  یعیبطلا  جازملا  ّریغی  اـم 
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نتفوک و ای  دـیدمت  لثمب  تسا  ملوم  هک  تکرح  لثم  اعم  ود  ره  طـسوتب  اـی  تسا  ود  نیزا  کـیره  طـسوتب  ملوم  هروکذـم  هلمج  ود  نیا 
تسا و جازملا  ءوس  طلخ  تیفیک  هب  ای  تسا و  لاصتا  قرفت  نیا  ببس  تیمک  هک  تسا  لاصتا  قرفت  طساوب  تیمکب  تسا  ملوم  هک  طلخ 

تسا هلمج  نیزا  جنر  ود  ره  تیمک  تیفیک و  هب  ای 

التما همخت و  بابسا  نایب  رد  هلاقم  [ 43]

لوخد يرایـسب  تالوانتم و  زا  دـشاب  بیطرتلا  دـیدش  هک  يزیچ  لامعتـسا  لثم  دـشاب  يداب  ببـس  هک  تسیجراـخ  بابـسا  هلمج  زا  نیا  و 
رارکتب بتک و  رد  دننکیم  ریبعت  وزا  تعد  دسب و  هب  تسا  رارق  مارآ و  نیا  هلمج  زا  هک  لیلحت  عناوم  عفر  نآ و  رد  بآ  لامعتسا  مامح و 

تـسندب لخاد  زا  ببـس  ای  داوم  نیرد  تسا  تعیبط  فرـصت  ناصقن  بجوم  نیا  ندـب و  رد  تسا  هریثک  داوم  عامتجا  بجوم  بابـسا  نیا 
توق ای  هعفاد  ای  همضاه  فعض  لثم 

116 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
يراجم ّقیض  ای  هکسام 

وا ببس  فعض و  بابسا  نایب  رد  هلاقم  [ 44]

جازم يوس  نیا  دوشیم و  توق  لماح  حور  رب  دراو  ای  بیکرت و  يوس  ای  تسا و  جازم  ءوس  نیا  دوشیم و  وضع  مرج  رب  هک  تسدراو  اـی 
هک تسا  غارفتساب  ای  ار  شریغ  غارفتـسا  رم  تسعابتا  لیبس  رب  ای  واب و  تسا  صتخم  هک  یغارفتـساب  تسا  حور  رهوج  زا  ناصقن  ای  تسوا 

تسوا لعف  ترثک  نیا  ینامسج و  توق  ینعی  تسا  توقب  صتخم 

ضارعا نایب  رد  هلاقم  [ 45]

تسا لاعفا  هب  لدتسی  ام  ياوقا  نآ  دنکیم و  تستحص  تبحص  لاوحا  ریغ  هک  ناسنا  ندب  لاوحا  رب  تلالد  هک  تسلیالد  ضارعاب  دارم  و 
یناویح توق  رگید  دشاب و  یعیبط  توق  یکی  هک  تساوق  هک  وا  رداصم  يدابم و  ماسقنا  بسحب  تسا  مسق  هس  لاعفا  هک  دش  مولعم  نآ  و 

هکنانچمه لعف  نآ  تلآ  تفآ  تسیلعف و  نآ  ردـصم  ادـبم و  هک  دـنکیم  یتوق  تفآ  رب  یلعف  ره  تفای  لالدتـسا  یناسفن و  توق  رگید  و 
لوب و دوش  يراط  ار  دبک  یفعض  رگا  دبک و  رب  زارب  لوب و  هب  بلق و  رب  ضبن  هب  دنکیم و  غامد  رب  یسح  يدارا و  لاعفا  لاوحاب  لالدتسا 
یمح و رب  تعرـس  رد  ضبن  فـالتخا  لـثم  دـنکیم  ضرم  سفن  رب  تلـالد  یـضعب  ضارعا  زا  دوشیم و  هزاـت  تشوگ  هلاـسغب  هیبش  زارب 

تامالع لثم  دـنکیم  ببـس  رب  تلالد  یـضعب  دـنکیم و  باجح  اشغ و  رد  مرو  رب  يراشنم  ضبن  لثم  ضرم  لـحم  رب  تسا  لاد  یـضعب 
صلاخ و ماسرب  رب  يراشتم  ضبن  سح و  قیض  لاعـس و  سخان و  عجو  هراح و  یمح  لثم  تسا  ضرم  مزلتـسم  ضارعا  زا  یـضعب  التما و 

ضارعا زا  یضعب 
117 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

قباس لاثم  تسا  مد  دلوم  هک  دننکیم  يزیچ  رب  تلالد  یضعب  ضارعا  زا  عادص و  لثم  تسین  عبات  یهاگ  یهاگ و  ار  ضرم  رم  تسا  عبات 
وا و نایم  هکنآ  لصاو  ببـس  دـشاب و  هطـساو  ضرم  وا و  نایم  هک  تسنآ  قباـس  ببـسب  دارم  هک  اریز  تنوفع  لـصاو  لاـثم  تسا و  ـالتما 

ببس التما  هک  اریز  یمحرم  تسا  هطساو  التما  هک  اریز  ار  ینفع  یمحرم  تسا  قباس  ببس  هک  التما  تسا  نینچمه  دشابن و  هطساو  ضرم 
تسا و فلتخم  یـضعب  بابـسا  زا  تسین و  هطـساوب  جایتحا  هبترم  نیرد  سب  تسا  ققحتم  ینفع  یمح  تنوفع  دوجوب  دوشیم و  تنوفع 

لاوز زا  دعب  دوش و  عادص  بجوم  هک  راح  ياوه  لثم  دشاب  یقاب  ضرم  ببـس  نالطب  زا  دـعب  دوش و  ضرم  بجوم  یببـس  هک  تسنآ  نآ 
هدش ببـسم  لاوز  ببـس  لاوزب  دشاب  هدنامن  یقاب  ببـس  تقرافم  زا  دـعب  هک  اریز  تسا  هفلتخم  ریغ  یـضعب  دـشاب و  یقاب  عادـص  ترارح 
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ببس رگا  دنکیمن و  فلخم  ياقلا  تسین  تاذلاب  ببس  رگا  هک  تسناد  دیابب  سپ  تسا  فلخ  ياقبا  فلخم  زا  دوصقم  دارم و  هچ  تسا 
هلعاف و توقب  تسا  جاتحم  ندبلا  یف  رثوی  ام  هک  تسناد  زین  دیابب  دشاب و  ضرم  هک  تسا  ببسم  لاوز  بجوم  ببـس  لاوز  تسا  تاذلاب 

. دوش تجاح  تیافک  نآ  رد  هک  یتدم  هلعفنم و  توق 

هدرفم ضارما  نایب  رد  هلاقم  [ 46]

بیکرت ضارما  رگید  دـش و  روکذـم  اقباس  هکنانچمه  تسا  مسق  هدزناـش  نیا  تسا و  جازملا  ءوس  یکی  تسا  سنج  هس  هدرفم  ضارما  و 
رادقم ضرم  ددع  ضرم  عضوم  ضرم  تقلخ  ضرم  تسا  راهچ  نیا  تروص و  تئیه و  رد  ینعی  تستقلخ  رد  عقاو  هک  [ 30] تسیضارما

118 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
دشاب وا  رداص  لاعفا  رد  رـضم  تفآ  قوحل  هطـساوب  وضع  لکـش  هک  تسنآ  لکـش  ضرم  لکـش و  یکی  تسا  راهچ  زین  تقلخ  ضارما  و 

ای وزا و  رداـص  لاـعفاب  تسا  رـضم  دوش  عقاو  عبرم  لکـش  تقلخ  بسحب  رگا  تسینـالوط و  [ 31] ریدتـسم هک  ار  یعیبط  لکـش  هکنآ  لثم 
ضارما یناث  تسا و  بولـسم  وزا  لعف  نیا  سپ  دیجنگیمن  تسد  ندیجنگ  اتداع  هک  یلوا  رد  دـش  عقاو  گرزب  تقلخ  بسحب  یتسدرس 

وضع نآ  لعف  رد  ررض  بجوم  هس  نیزا  کیره  دسفم و  ای  قیـض  ای  تسا  عستم  اتقلخ  يراجم  زا  يارجم  هک  تسا  نیاب  نیا  تسیراجم و 
وا عنام  دوش  عقاو  فیعـض  سفن  يارجم  رگا  دـشاب و  ناصقنب  تیور  دوش و  رون  راـشتنا  بجوم  دـشاب  عساو  ینیع  هبقث  رگا  ـالثم  دوشیم 

لوا دوش  لطاب  ای  دوش و  صقان  ناشیزا  هدوصقم  لاعفا  دوش  عقاو  هرارم  ای  لوب  يارجم  رد  دادسنا  رگا  دـشاب و  بلقب  میالم  ياوه  لوصح 
وـضع ابطا  حالطـصاب  ارجم  هک  اریز  ارجم  اعو و  نایم  تسقرف  تسا و  هیعوا  ضارما  ثلاث  كـاله و  بجوم  یناـث  دـشاب و  ضرم  بجوم 
هدافا هک  هرارم  يارجم  دـنک و  بلقب  ياوه  لوصو  هدافا  هک  فوجم  نایرـش  قورع و  لـثم  دـشاب  كرحتم  ئـش  رد  هک  دـنیوگ  ار  یفوجم 

اعما هدعم و  لثم  دشاب  كرحتم  ای  لاحط و  لثم  دشاب  نکاس  ورد  هک  رتماع  فورظ  یناوا و  لثم  یفوجم  اعو  دنک و  هدعمب  ارفص  بابصنا 
هک اریز  هدعم  لثم  تسارفـص  هکنآ  یلاخ  ای  تسیلتمم و  ای  ریبک و  ای  تسا  هدش  عقاو  ارفـص  بسحب  هک  تسنآ  هطـساوب  ای  هیعوا  ضرم  و 

ریبک دوشیم و  لصاح  طغض  ندرشف و  ار  وا  مرو  هطساوب  هچ  تسا  دیدش  وا  لعف  رد  تفآ  مرو  ثودح  ترواجمب  دشاب  عقاو  ریغـص  رگا 
دیدش حرف  دزن  نوخ  بلق و  فیواجت  ولخ  لثم  ولخ  لثم  قلخ  هتکـس و  ثودح  رد  زین  غامد  نوطب  دادـسنا  لثم  التما  نیثنالا و  سیک  لثم 

تسا وضع  حطس  ای  نآ  تساضعا و  حوطس  ضارما  عبار  تسا و  کلهم  هک 
119 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هک اریز  تسا  هیر  هبـصق  لّوا  لاـثم  تسنآ  فـالخ  نآ  رد  بولطم  هک  تسا  وـضع  [ 32] سلجت اـی  تسبولطم و  نآ  فـالخ  وضع  نآ  رد 
تنوشخ ورد  هک  اریز  تسا  هدـعم  یناـث  لاـثم  تنوشخ و  زا  يذاـت  مدـع  دـشاب و  سفن  [ 33] تسالـس ببـس  هک  تسبولطم  تسالم  ورد 

اعمالا قلزب  جـیردتب  دوش و  اذـغ  قلز  بجوم  دـشاب  اسمل  رگا  هچ  دوش  لصاح  وزا  بولطم  مضه  دـنک و  اذـغ  ثکم  هداـفا  اـت  تسبولطم 
یناث بیکرت  ضارما  هعبرا  ماسقا  زا  تسیقاب  هچنآ  اما  تسقلخ و  ضارما  تسا  روکذـم  نیا  سپ  تسا  ریغ  جـالع  رد  یـضرم  هک  دـماجنا 

زا وضع  عالخنا  یکی  تسا  مسق  مراهچ  عضوم  ضرم  اما  تکراشم  تسا و  وضع  عضوم  اجنیا  عضوب  دارم  تسعـضو و  ضرم  ماسقا  نیزا 
هکناـنچ هن  شعـضوم  رد  وا  نوکـس  دـیابیم و  هک  یهجو  رب  هـن  شعـضوم  رد  وـضع  تـکرح  عـالخنا و  ریغ  زا  وا  لاوز  و  [ 34] شلصفم

ددـع ضارما  ثلاث  دـیابیم و  هک  یهجو  رب  هن  دـشاب  يوضع  زا  دـیعب  ای  ار  يوضع  دـشاب  بیرق  وضع  هک  تسیناب  تکراشم  اـما  دـیابیم 
تسا مسق  ود  نیا  دوش و  دوجوم  یتدایز  وضع  سنج  زا  هکنآ  لثم  دوش  عقاو  وضع  ددع  رد  ضرم  هک  تسنآ  ددع  ضارماب  دارم  تسا و 

ای هناثم و  ةاصح  لثم  دوش و  ادیپ  ندب  رد  هک  اهمرک  لثم  یعیبط  ریغ  دیاز  دیاز و  عبـصا  لثم  یعیبط  دیاز  یعیبط  ریغ  دـیاز  یعیبط و  دـیاز 
بسحب هن  هک  عباصا  زا  عبـصا  ناصقن  لثم  یعیبط  ناصقن  یعیبط و  ریغ  ای  یعیبط و  ای  تسا  مسق  ود  زین  نیا  دوش و  یناصقن  وضع  ددع  رد 
تـسنآ وا  ضرم  تسا و  رادقم  ضرم  عبار  دشاب و  تقلخ  بسحب  هن  هک  عباصا  زا  یعبـصا  لکات  ای  عطق  لثم  یعیبط  ریغ  ناصقن  تقلخ و 
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هقدح و رومض  لثم  دشاب  وضع  لعفب  رضم  هک  دوش  یناصقن  ای  لیفلا و  ءاد  لثم  دشاب  لاعفاب  رضم  هک  یتدایز  دوش  هدایز  وضع  رادقم  هک 
تاذلاب ای  تسا  لعفب  رضم  هک  تسا  لاصتا  قرفت  ضرم  سانجا  زا  ثلاث  تسا و  بیکرت  ضارما  زا  اهنیا  کلذریغ  نابز و 

120 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
هک دنیوگ  ار  یضارما  هبکرم  ضارما  اما  ابطا و  زا  تسیعمج  بهذم  هکنانچمه  تسیجازم  يوس  هطـساوب  ای  تسیموق و  بهذم  هکنانچمه 

. رادقم یتدایز  لاصتا و  قرفت  يدام و  جازم  يوس  زا  دنبکرم  هک  روثب  ماروا و  لثم  دشاب  رگید  ضارما  عامتجاب  ناشیا  لوصح 

داوم بسحب  ماروا  میسق  نایب  رد  هلاقم  [ 47]

طلخ زا  دوش  دلوتم  هچنآ  هک  تسناد  دیابب  تسا و  ماوق  وذ  ریغ  هیئام  حیر و  تسا و  ماوق  وذ  هدام  هک  هعبرا  طالخا  تسا  مسق  شش  نیا  و 
ای يوادوس و  ای  تسیمغلب و  ای  عبطلاب و  دراب  طلخ  زا  دـلوتم  هکنانچمه  ود  ره  زا  بکرم  ای  تسیوارفـص و  ای  تسیومد و  ای  تاذـلاب  راـح 

ینومغلف ار  ضحم  يومد  مرو  دوـشیم و  ضرعلاـب  نیخـست  بجوـم  یهاـگ  عبطلاـب  دراـب  طـلخ  هک  تسناد  زین  دـیابب  ود و  ره  زا  بکرم 
مـسا رد  ینوـمعلف و  هرمح  اـی  هرمح  ینوـمعلف  ینعی  بکرم  مساـب  ار  هد  ره  زا  بکرم  دـنمانیم و  هرمح  ار  ضحم  يوارفـص  دـنمانیم و 

تـسبلاغ تیوارفـص  رگا  تفای و  رکذ  مدقم  هکنآ  شمـسا  مرو  رد  دشاب  بلاغ  تیومد  رگا  ینعی  دننکیم  بولغم  رب  بلاغ  طلخ  میدقت 
دوش وخر  محل  ضراع  جارخ  رگا  دنمانیم و  جارخ  ار  نآ  دشاب  عقاو  تسمیر  زا  ترابع  هک  هّدم  مرو  رد  رگا  دش و  روکذـم  رخوم  هچنآ 
بیش هک  طبا  بناجب  عفد  ار  بلقب  هجوتم  هدام  هک  اریز  تسا  هسیئر  ياضعا  باصم  تاروکذم  نیا  هک  نار  مخ  للف و  بیش  قبسغ و  لثم 
هدام نیرد  دنـشاب و  هسیئر  ياضعا  باـصم  اـهنیا  سپ  دـنکیم  عفد  شوگ  سپ  هن  تسغاـمد  بناـجب  هجوتم  هک  هداـم  دـنکیم و  تسلغب 

هک یمغلب  هدام  قلخ و  ام  رـش  نم  هرـش و  نم  هّللاب  ذوعن  دنمانیم  نوعاط  ار  نآ  دشاب  هدرک  بلقب  تیارـس  هک  یمـس  تیفیک  رگا  یجارخ 
نایم قرف  تسیمغلب و  هدام  زین  وا  هک  نیل  علـس  ینانوی و  ترابعب  دـنمانیم  امیزوا  ار  وا  وقر و  مرو  یکی  تسا  مسق  ود  دـشاب  مرو  بجوم 

تسنابوذ نیا 
121 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

وا تسا و  تبالـص  یکی  تسا  مسق  هس  يوادوس  مرو  دراد و  هسیک  یفالغ و  تسا و  زیمتم  علـس  تسا و  وضع  رهوج  طلاخم  اـّمبر  وا  هک 
يدّقعت يادوس  ماکحتـسا  هک  هطـساوب  هدام  هک  تسا  ددـغ  عاونا  رگید  تسناطرـس و  رگید  دـنمانیم و  [ 35] سوویقـس ینانوی  ترابعب  ار 

دوخ ياج  زا  کـیرحتب  نکیل  دوخ  لـحم  رد  نکمتم  وضع و  زا  تسیّربم  وا  هک  اـضعا  زا  تسا  [ 36] هدـغ ره  زا  ترابع  نآ  تسا و  هتفای 
دوشیم و ثداح  هیبرا  طبا و  قنع و  رد  هک  ریزانخ  تسا  ددغ  هلمج  زا  دزیخیمن و  دوخ  لحم  زا  کیرحتب  وا  هک  دـقع  فالخب  دزیخیم 

ددغ سانجا  نایم  ود و  نیا  نایم  قرف  تسا و  عجولا  دیدش  ناطرس  تسین و  عجو  ار و  تبالـص  هک  تسنآ  ناطرـس  تبالـص و  نایم  قرف 
مرو رگید  تسا و  وضع  رهوج  طلاخم  لخادم و  ناطرس  تبالص و  تسا و  وضع  رهاظب  ثبشتم  ای  لحم  زا  [ 37] تسیربم ددغ  هک  تسنآ 

تـسا مسق  ود  یحیر  مرو  تسا و  هیئام  شببـس  تسا و  اهـضیب  مظع  نآ  هک  هلیق  یقز  ءاقـستسا  لثم  تسا  ماوق  وذ  ریغ  هداـم  زا  هک  یئاـم 
تـسین عبـصا  عضو  سنج و  مواقم  تسین و  وضع  رهوج  طلاخم  جّیهت  زا  حیر  هک  تسنآ  ود  ره  نیا  نایم  قرف  هخفن و  یناث  تسا و  جّیهت 

تـسا ماروا  ماسقا  وا  ماسقا  تسا و  روثب  ماروا  هلمج  زا  تسا و  عمتجم  دوشیمن و  قرفتم  دی  عضوب  هک  هخفن  فالخب  تسین  [ 38] عنتمم و 
تاقوا ار  مرو  ره  رم  لّلحت و  ای  تسا  هّدـم  عیمج  اب  تبالـص  اـی  تسزیچ  هس  زا  یکی  مرو  ره  [ 39] لآم تسا و  راغـص  ماروا  روثب  هک  اریز 

عفد ورد  هک  تسینامز  زا  ترابع  ادتبا  تساهتنا و  طاطحنا و  دیزت و  ادتبا و  نآ  هک  تسا  هعبرا 
122 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

حـیق و هّدـم و  عاـمتجا  تسا و  مجح  روهظ  یتداـیز  ورد  هک  تسناـمز  زا  تراـبع  دـیذت  مراو و  وضع  مجح  روهظ  ار و  طـلخ  تستعیبـط 
ای هعبرا  تاقوا  نیزا  کیره  تستیاغب و  غولب  ورد  هک  تسینامز  اـهتنا  تسا و  مرو  ناـصقن  لزنت و  ورد  هک  تسناـمز  زا  تراـبع  طاـطحنا 
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. تبون تبون  بسحب  تسیوزج  ای  شرخا و  ات  لوا  زا  ضرم  بسحب  تسیّلک 

وا تیببس  نایب  هّتس و  بابسا  نایب  رد  هلاقم  [ 48]

ای تسا و  تایح  هیلع  فوقوم  بابـسا  نیا  هک  ینعم  نیاب  تسیرورـض  وا  ظفاح  ای  یناـسنا  نادـبا  لاوحا  رم  هّریغم  بابـسا  هک  تسا  نینچ 
تکرح و ثلاث  بورشم و  لوکام و  یناث  تساوه و  لّوا  تسا  شش  هیرورض  بابسا  تسین و  تایح  هیلع  فوقوم  ینعی  تسیرورـض  ریغ 
هک تسنآ  بابـسا  تاروکذـم  نیا  سابتحا و  غارفتـسا و  سداس  هظقی و  مون و  سماخ  یناسفن و  نوکـس  تکرح و  عبار  یندـب و  نوکس 

تسا لاوز  ضرعم  رد  ندب  دشاب  دوقفم  تاقوا  یضعب  رد  اهنیزا  یکی  رگا  هک  ترورضلاب  تسا  هیلا  جاتحم  هک  اریز  تسیرورض  ار  ناسنا 
رب جایتحا  هک  تسناد  دـیابب  تسا و  كـاله  فوخ  دـشابن  رگا  هک  دـیابیم  هشیمه  هک  تسیهجو  رب  جاـیتحا  رارطـضا و  اـهنیزا  یـضعب  و 

نیاب لیدـعت  حـیورت و  نیا  سفن و  دزن  هب  یناخد  تالـضف  جارخا  قاشنتـساب و  تسا  حور  لیدـعت  بلق و  حـیورت  يارب  زا  اوهب  تسیهجو 
الخ و ترورض  رب  انب  اوه  سّفنت  تالآب  دوشیم  بذجنم  ار  سفنت  تالآ  ردص و  تالـضع  دزاسیم و  طسبنم  هک  هاگره  هک  تسا  قیرط 

هیلا جاتحم  ياوه  زا  نخـسا  دوشن  جراخ  رگا  هک  اریز  اوه  نآ  دوشیم  جراخ  ار  سفنت  تـالآ  ردـص  تالـضع  دزاـسیم  ضبقنم  هاـگره 
یعیبـط و تاّریغت  تسا  مسق  هس  نیا  دوشیم و  ضراـع  تاّریغت  ار  اوه  ناـقفخب و  رجنم  دوشیم و  بلق  فوخـس  بجوـم  نیا  دوـشیم و 

تسیتاریغت یعیبط  تاریغت  اما  یعیبط  يارجم  زا  جراخ  تاریغت  یعیبط و  ریغ  تاریغت 
123 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ینامز عیبر  زا  بیبط  هک  اریز  تسا  نینچ  لوصف  ریغ  ابطا و  دزن  لوصف  ناتـسمز و  امرـس و  ناتـسبات و  راهب و  ریغب  تسا  لوصف  بسحب  هک 
زین هب  دتعم  حیورت  جایتحا  تسین و  يرتشیب  راثدب  جایتحا  هلدـتعم  دالب  رد  نامز  نآ  رد  راجـشا و  تابن و  يامن  وشن و  ورد  هک  دـهاوخیم 
نآ رد  سپ  دهاوخیم  دراب  نامز  عیمج  اتشب  دهاوخیم و  راح  نامز  عیمج  فیـصب  دهاوخیم و  تسعیبر  لباقم  ینامز  فیرخب  تسین و 

سبای دراب  فیرخ  جازم  تسا و  سبای  راح  فیص  جازم  دهاوخیم و  [ 40] تسوبی تبوطر و  تدورب و  ترارح و  رد  لدتعم  نامز  عیمج 
نآ فلاخم  تسوا و  جازم  بسانم  لصف  نآ  هک  تسیک  یحص  جازم  قفاوم  هّتس  لوصف  زا  لصف  ره  تسا و  بطر  دراب  اتـش  جازم  تسا و 

تسوا و جازم  قفاوم  لصف  نیا  تسا و  هداتفا  یحص  [ 41] قفاوم ناتسبات  زا  یسک  الثم  دراد  لصف  نآ  بسانم  جازم  يوس  هک  تسا  سک 
يوس فلاخم  ناتـسمز  لصف  تسا و  هشعر  ای  جـیلفا و  ضرمب  التبم  ببـس  نیدـب  تسا و  مغلب  ترثک  هطـساوب  [ 42] جازم يوس  ار  یـسک 

هطساوب نآ  ثودح  هک  یـضارما  هک  اریز  یـضرم  لیزم  دشابیم و  یـضرم  قفاوم  لصف  ره  هک  دوش  نینچ  سپ  تسا  جیلفا  بحاص  جازم 
. تسا داوم  نآ  لیلحت  بجوم  ناتسبات  لصف  تساهمغلب  تابوطر و 

سایقلا و اذه  یلع  تسا و  داوم  نیکـست  بجوم  ناتـسمز  لصف  تسا  ناتـسبات  رد  نآ  ثودـح  هک  یـضارما  دـنکیم و  ضرم  نآ  هلازا  و 
تسا و درب  یـضتقم  ناتـسمز  لصف  ینعی  دشاب  دوخ  ياضتقم  رب  يراج  هک  تسنآ  دارم  دشاب  دوخ  بجاو  رب  دراو  هک  تسنآ  لوصف  رتهب 

فـشک زا  عنام  هک  دشاب  هنخدا  هرخبا و  طلاخم  زا  كاپ  هک  تسنآ  تدوجب  فصتم  ياوه  سایقلا و  اذه  یلع  درذگ و  درـس  هک  دـیابیم 
هک تسا  یفاص  یقن  اوه  دشاب و  اوه  ضراع  ماع  داسف  هکیلاحرد  رگم  دوشن  نامسآ 

124 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
دارم تسا و  هحیطب  عمج  حئاطب  تسا و  تبنم  زا  ترابع  نآ  تسا و  همجا  عمج  هک  ماجآب  دارم  هچ  دشابن  حـئاطب  ماجآ و  راخب  وا  طلاخم 

تسیئاوه و یئام و  يازجا  زا  بکرم  مسج  راخب  هب  دارم  تسیدر و  دـنکیم  عضاوم  نیرد  ثکم  هک  ياوه  هچ  تسا  راجـشا  یـضعب  نآب 
زین تسا  كاـنمن  هداتـسا  بآ  وا  يور  رب  هـشیمه  هـک  ینیمز  قصـالم  ياوـه  تسیراـن و  یـضرا و  يازجا  زا  بـکرم  مـسج  ناخدـب  دارم 

اـصوصخ تسا و  نینچ  زین  تسیدارم  لقب  تشگ  لـحم  هک  لـقابم  لخادـم  قصـالم و  ياوه  تسنفعتلاعیرـس و  اوه  نآ  هک  اریز  تسیدر 
. تسا حصا  هعفترم  هیلاع و  عضاوم  ياوه  تساوه و  دیفم  نآ  ترواجم  هیصاخلاب  هک  ریجنا  زوج و  تخرد  رجرج و  بنرک و 
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هعبرا لوصف  تایضتقم  هیوها و  تایفیک  نایب  رد  هلاقم  [ 49]

وا توارط  هجو و  ترمح  بجوم  دـشاب  لادـتعاب  ترارح  رد  رگا  تسا و  اضعا  یخرم  تستابوطر و  للحم  راـح  ياوه  هک  تسناد  دـیابب 
بذج هچنآ  ببسب  دوشیم  هجو  ترفـص  بجوم  دشاب  طارفاب  ترارح  رد  رگا  دنکیم و  هرـشب  رهاظب  نوخ  بذج  هکنآ  ببـسب  دوشیم 
راردا هرفاو  ترارح  نوچ  هدـماج و  تاـبوطر  اـهمغلب و  هباذا  تسا و  ماـسم  عسوت  ترارح  لاـعفا  زا  هک  اریز  قرع  يرایـسب  تسا و  هدرک 

بجوم اوه  ترارح  ترثک  دوش و  جراـخ  ماـسم  قیرطب  قرعم  یندـب  تاـبوطر  هک  اریز  دـشاب  لوق  [ 43] لیلعت بجوم  هنیئآره  دـنک  قرع 
بجوم دراب  ياوه  بطر و  درابب  تعیبط  قایتشا  لوصح  تستاـبوطر و  لـیلحت  ببـس  هک  تسا  رهاـظ  هچ  شطع  تسا و  همـضاه  فعض 

تـسا لقث  للقم  زین  تستابوطر و  ناقتحا  ببـس  راردا و  لوب و  ترثک  بجوم  تسا و  همـضاه  توق  يوقم  تساضعا و  ندب و  يراوتـسا 
دوشیم و لوبه  هیئام  بلج  بجوم  سب  ار  لضع  هیهرم  میقتـسم  اعم  دعاسم  تسا و  دعقم  لضع  راصعنا  ببـس  تسا و  زارب  هب  امـسم  هک 

ياوه
125 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هرخبا هنخدا و  هک  تسنآ  ترودکب  دارم  تسا و  سفن  شحوم  ردک  ياوه  نیا  دـضب  سبای  ياوه  تسندـب و  بطرم  دـلج و  نیلم  بطر 
تـسیدام ضارما  ثودـح  بجوم  ناروث  نیا  تسندـب و  طالخا  نایغط  ناروث و  ورد  تسا  راهب  هک  عیبر  لصف  دـشاب و  وا  هطلاخم  فشک 

لصف داوم  فالتخا  ببسب  ضارما  تسفلتخم  دوب و  هدرک  وا  دومج  ثادحا  اتش  هک  تسا  دمجنم  داوم  نالیس  بجوم  عیبر  ياوه  هک  اریز 
همش هچنانچ  تسلصف  نآ  بسانم  هک  تسیـضارما  زا  يرایـسب  لصف  ره  رد  هک  اریز  سایقلا  اذه  یلع  تسیمغلب و  ضارما  ثروم  ناتـسمز 
نیاب دـشابیم  تیفیک  بسحب  ای  اوه  هلاحتـسا  دـنمانیم و  هاـمهریت  هک  تسا  فیرخ  ضارما  ثادـحا  رد  لوصف  رـس  تشذـگ و  كرتشیپ 

نیا دوشیم و  دـساف  ای  دوشیم و  نفعتم  هک  تسا  قیرطب  نآ  دوشیم و  اوه  رهاوج  رد  هلاحتـسا  ای  درـس و  ای  دوشیم و  مرگ  ای  هک  قیرط 
طالخا و نفعم  اوه  رد  نیا  لثم  تسا و  نفعتب  هیبش  ار  اوه  دوشیم  ضراع  هک  نفعت  نیا  دـنمانیم و  اـبو  اـبطا  حالطـصاب  اوه  رد  ار  ریغت 

لعفلاب سفن  هار  زا  نفعتم  ياوه  هک  اریز  ینطاب  ياـضعا  ریاـس  زا  لوصو  يور  زا  تسا  بلقب  برقا  هک  اریز  وا  دـسفم  تسبلق و  فعـضم 
. دوشیم لصاو  واب 

نادلب فالتخاب  اوه  فالتخا  نایب  رد  هلاقم  [ 50]

زا تسا  دلب  دعب  نیزا  یکی  تسا  شش  تسیـضرا  هچنآ  یـضرا و  روما  هطـساوب  نادلب  رابتعاب  دوشیم  فلتخم  اوه  لاح  هک  تسناد  دیابب 
براقم ای  لامش و  رد  تسناطرس  سار  رادم  براقم  هک  يدلب  رهد  دنمانیم  دلب  ضرع  ار  نیا  اوتسا و  طخب  تسوا  برقا  ای  اوتـسا و  طخ 

هعقب هک  تسناد  دیابب  اوتسا و  طخب  وزا  تسا  دیعب  هک  دالب  نآ  زا  قیـض  بسحب  تسا  دلب  نخـسا  دلب  نآ  بونج  رد  تسیدج  سار  رادم 
ناکس جازم  هجزما  لدعا  هک  اریز  حصا  بهذمب  رابتعا  نیا  بسحب  تسعاقب  لدعا  تسا  اوتسا  طخ  رب  عوضوم  هک 

126 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
زا یناث  تساوهب و  عجار  تسیلدعا  دـنراد و  نیرب  لئالد  تسا و  نیققحم  زا  یعمج  لوق  و  رخف )  ) رحم ماما  بهذـم  يار  نیا  عبار و  میلقا 
زین نیرد  تسا و  هدـلب  فارطا  یلاوح و  رب  عقاو  لاـبج  ثلاـث  تسا و  دربا  عفترم  دـلب  تسوا و  ضاـفخنا  اـی  تسا  دـلب  عاـفترا  هتـس  روـما 

ای یبونج و  ای  تسیلامـش و  ای  لبج  هکنآ  ببـسب  دـلب  ياوه  رد  تسا  رثوم  لبج  هک  اریز  دوشیم  فلتخم  اوه  لاـبج  دـعب  برق و  بسحب 
بجوم یلامـش  لبج  اما  تدوج  ةءادر و  بسحب  هوجو  رب  دلب  ياوه  رد  تسا  رثوم  دشاب  بیرق  نوچ  ریدـقت  ره  رب  یبرغ و  ای  تسیقرش و 

تسین بولطم  هک  دنکیم  دلب  رب  یبونج  حیر  سبح  تسا و  دلب  تنوخـس  ترارح و  بجوم  نیا  دوشیم و  دلب  رب  باتفآ  عاعـش  ساکعنا 
نآ بوبه  هک  دنکیم  دلب  رب  یبرغ  حیر  سبح  یقرـش  لبج  تحـص و  بجوم  تسا و  بولطم  نآ  بوبه  هک  دنکیم  لامـش  حـیر  عنم  و 
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تسین بولطم  نآ  بوبه  هک  دنکیم  دلب  زا  یبونج  حیر  عنم  یبونج  لبج  تسبولطم و  شبوبه  هک  دنکیم  یقرـش  حیر  عنم  تسبولطم و 
حیر سبح  تسین و  بولطم  شبوبه  هک  دنکیم  دلب  زا  یبرغ  حیر  عنم  یبرغ  لبج  تسبولطم و  هک  دنکیم  دلب  رب  یلامـش  حـیر  سبح  و 
نوچ هک  دش  مولعم  سپ  تسلضفا  یقرش  یلامش و  زا  یبرغ  یبونج و  لبج  ریدقت  رهب  سب  تسبولطم  نآ  سبح  هک  دنکیم  دلب  رب  یقرش 
ياوه رد  تسا  رباب  هک  راخب  تسراخب و  هتـس  روما  زا  عبار  دلب و  تبـسن  هب  لبج  زا  کیره  تءادر  رد  تدوج  دلب و  ياوه  رد  لبج  ریثات 
ياوه دشاب و  دلب  نآب  طیحم  رحب  هک  دلب  هریزج  رب  ای  دشاب و  رحب  لحاس  رب  هک  رتماع  دشاب  عقاو  رحب  بیرق  هک  تسنآ  يرجم  دـلب  دـلب و 

ظلغ بجوم  دشاب  هدلب  بونج  رب  رگا  دنکیم و  دلب  ياوه  تدورب  رب  تناعا  دشاب  دلب  لامـش  رب  رحب  رگا  تسا و  دلب  بیطرت  بجوم  رحب 
سماخ تسا و  ربارب  دـلبب  تدوج  تءادر و  رد  اوه  تبـسن  تسا  دـلب  هب  طـیحم  رحب  رگا  تنوخـس و  تبوطر و  ببـس  تسا و  دـلب  ياوه 

دلب و ياوه  رد  تسا  رثوم  زین  وا  تسحایر و 
127 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

حایر تسندب و  يوقم  يراوتـسا و  تدـش و  بجوم  میـسن  نیا  درذـگیم و  زین  دزویم  لامـش  بناج  زا  هک  يداب  رب  وا  قالطا  هک  لامش 
تیرثکا رابتعاب  تسا  حایر  لضفا  حـیر  نیا  لوب و  ردـم  نطب و  لقاع  تسا و  مضه  يوقم  ماـسم و  ددـسم  تسا و  هرهاـظ  داوم  تاـنالیس 

محر و هناثم و  لثم  ینابصع  ياضعا  باصعا و  جاجوا و  ماکز و  تالزن و  باجیا  تسا و  ماسم  دیدست  تهج  زا  وا  ترضم  هچرگا  عفانم 
زین حورق  دـسفم  حـیر  نیا  ساوح و  لقثم  طـالخا و  روثم  ماـسم و  حـتفم  تسا و  يوق  یخرم  تسبونج  حـیر  نآـب  دارم  هک  بونج  حـیر 

بابـسا نوچ  دوشیم و  لصاح  بطر  ئـش  یبرغ و  ترارح  ریثات  زا  تنوفع  هچ  تسینفع  تاـیمح  ثروم  تسا و  بطرم  هک  اریز  تسه 
نآ دزویم و  قرـشم  بناج  زا  هک  تسیمیـسن  نآ  تسابـص و  حیر  نآب  دارم  هک  تسابـص  رگید  تسا و  روضحلا  بیرق  نفعت  دـشاب  اّیهم 

تـسبرغ بناج  میـسن  زا  ترابع  هک  روبد  ناتـسبات و  راهب و  تقوب  دـشاب  راـهن  لوا  رد  شبوبه  هک  تسنآ  شرتهب  تسا و  لادـتعاب  بیرق 
تسا روبد  زا  ابص  دشاب و  راهب  رخآ  شبوبه  هک  تسنآ  شرتهب  تدوج و  رد  تسابصب  کیدزن 

توکس تکرح و  نایب  رد  هلاقم  [ 51]

لیلحت دـشاب  طارفا  دـحب  رواجم  هک  هاـگره  دـشابن  طارفا  دـحب  هغلاـبم  هک  ماد  اـم  سب  تسا  تنوخـس  بجوم  تکرح  هک  تسناد  دـیابب 
ناصقن هک  اریز  تسیزیرغ  ترارح  رد  لیلحت  مزلتسم  نیا  دوشیم و  يزیرغ  تبوطر  رد  لیلحت  هک  اریز  دیربت  بجوم  نیا  تسا و  طارفاب 

دوقفم يزیرغ  ترارح  شاعتنا و  بجوم  هک  اریز  تسا  درب  يـالیتسا  بجوم  طارفاـب  نوکـس  تسا و  لاـح  رد  ناـصقن  مزلتـسم  لـحم  رد 
ار هدیدش  تکرح  تسا و  صتخم  تسیتابوطر  للحم  هک  يزیرغ  ترارح  هک  اریز  تسا  بطرم  تستکرح و  نآ  هک  تسا 

128 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
دوشیم نراقم  ار  تکرح  رم  هنیعم  بابـسا  ار  تکرح  یهاگ  تسا و  رثکا  شلیلحت  تسین  هدیدش  ار  هریثک  تکرح  تسا و  رثکا  نیخـست 

رد دـنکیم  تکرح  بآ  رد  هک  راصق  لثم  دوشیم  هراضم  بابـسا  تکرح  نراقم  یهاگ  دـنکیم و  تکرح  شتآ  شیپ  هک  رگنهآ  لـثم 
. تسا فلتخم  ریثات  یناث  رد  تسقفاوم و  ریثات  یلوا 

هظقی مون و  نایب  رد  هلاقم  [ 52]

يوق همه  تیوقت  یعیبـط  مون  دـئاوف  زا  تکرحب و  تسا  هبـشا  يرادـیب  نوکـسب و  تسا  هبـشا  باوـخ  تسیرادـیب و  باوـخ و  زا  تراـبع 
تسا ایعا  فانـصا  لیزم  حور و  کلاس  بیطرتب  تسا  یناسفن  يوق  یحزم  یعیبط  ردق  رب  هدایز  مون  يزیرغ و  ترارح  ناقتحاب  تسیعیبط 

مون رگا  دیآیم و  روهظب  وا  راثآ  دنکیم و  ندب  رد  دوجوم  هدام  رشن  تسوا و  مضه  دیفم  ار  مضه  رم  تسا  دعتسم  دحاو  [ 44] مون رگا  و 
لیلحت هک  اریز  هدض  سیل  ام  هّدح  زواج  ئـش  ّلک  هک  تسا  رادقم  هچ  لیلحت  روفو  ببـسب  تسا  دیربت  بجوم  دوش  عقاو  هدـعم  يالخ  رب 
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دیفم يرادیب  لصاح و  تسترارح  دض  هک  تدورب  تسا و  هدش  عقاو  ورد  لیلحت  هک  ئـش  نآ  رد  دـماجنا  تیاهنب  هک  تسترارح  راثآ  هک 
دشاب و هحلاص  طالخا  قارتحا  بجوم  طارفاب  يرادیب  هک  تسا  رایـسب  تسا و  غامد  فعـضم  دماجنا  طارفاب  رگا  تستاروکذم و  دادـضا 

ترارح نتفر  ورف  روغ و  ببـسب  تسا  رهاظ  دـیربت  نطاب و  نیخـست  مون  راثآ  زا  بلاغ  تسیمغلب و  یبوطر  ضارما  ثروم  طارفاـب  باوخ 
. لخادب

129 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

یناسفن ضراوع  نایب  رد  هلاقم  [ 53]

حرف و بضغ و  لثم  جراـخب  تسوا  كرحم  یـضعب  حرف و  مغ و  لـثم  لـخاد  بناـجب  تسا  حور  كرحم  یناـسفن  ضراوع  زا  یـضعب  و 
توق جراخ  بناجب  حور  کی  رد  هک  تسا  رایـسب  ضراع  فوخ و  اب  بضغ  لثم  تسا  لخاد  جراخ و  هک  نیبناجب  تسا  كرحم  یـضعب 
جراخ بناجب  مامت  رگا  تسوا و  قاـنتخا  بجوم  اـی  حور و  زا  تسبلق  ولخ  بجوم  نآ  تدـش  هجو و  نیرب  کـیرحت  دـنکیم و  فنعب  و 

هک تسناد  دـیابب  طرفم و  رورـس  حرف و  اـی  بلاـغ و  عزف  لـثم  تسا  كـاله  بجوم  ود  ره  لد  رد  تسوا  ناـقتحا  بجوم  دـنک  تکرح 
. تسا هدش  عقاو  ار  سام  زا  يرایسب  نیرد  یشرت  ندروخ  رّوصتب  نادند  ندش  دنک  لثم  دنوشیم  هعیبط  روما  ببس  تاروصت  زا  يرایسب 

بورشم لوکام و  نایب  رد  هلاقم  [ 54]

هک تسین  نیزا  یلاخ  هک  اریز  تسا  هثلث  هوجو  رب  ریثات  نیا  ناسنا و  ندـب  رد  تسا  ریثات  ار  وا  دوشیم  بورـشم  لوکام و  هک  يزیچ  ره  و 
رثوم ای  هیذغت و  لثم  سب  تسا و  هدام  بسحب  رثوم  ای  طقف و  فیفجت  بیترت و  نیخـست و  دیربت و  لثم  سب  تسا و  تیفیک  بسحب  رثوم 

تـشوگ یناث  لاثم  روفاک و  لیبجنز و  لوا  لاثم  تسا  هیـصاخلا  وذ  ثلاث  تساذغ و  یناث  تساود و  لوا  سب  تسیعون و  تروص  بسحب 
دـشاب هدام  تیفیک و  زا  بکرم  رگا  دشاب  اهنیزا  بکرم  ای  شیب و  رهزداف و  لثم  دـشابیم  راض  عفان و  هصاخ  وذ  نوخ  ثلاث  لاثم  نان و  و 

تسا هیصاخلا  وذ  ياود  دشاب  تروص  تیفیک و  زا  بکرم  رگا  تسیئاذغ و  ياود 
130 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تـساذغ رب  اود  ریدقت  مسا  رد  تسبلاغ  تیفیک  بناج  رگا  بیکرت  رد  تسا و  هتیـصاخلا  وذ  ياذغ  دشاب  تروص  هدام و  زا  بکرم  رگا  و 
لعف هک  تسنآ  نآ  دنکیم و  دوخ  رهوج  هلمجب  ریثات  هچنآ  بولغم و  رب  دنکیم  بلاغ  بناج  میدقت  مسا  رد  دـنمانیم و  ياذـغ  ياود  و 
اریز تسا  جازم  تسا  هدش  هیصاخ  نیا  لوبقب  دعتـسم  نآب  بکرم  هچنآ  ار و  ارفـص  رم  ایئومقـس  هبذاج  توق  لثم  تسا  هیعون  تروصب  وا 

تیـصاخ اذغ و  زا  دوشیم  سفن  تروص و  ناضیف  لوبق  دعتـسم  بکرم  جازم  لوصح  زا  دعب  هک  تسا  هدش  رّرقم  نّیبم و  تمکح  رد  هک 
ای تسیلعف و  توق  نآ  هک  تسین  یلوا  تاـیفیک  زا  تیفیک  جازم  چـیه  اـی  تسا و  روکذـم  تایـصاخلا  وذ  هچناـنچ  دوشیم  نآ  رب  بترتم 

یفانم لاثم  هک  رهزداف  لثم  هلـصاح  توق  مئالم  لاثم  تسوا  جازم  یفانم  یهاگ  تسناسنا و  جازم  مئالم  یهاـگ  توق  تسیلاـعفنا و  توق 
لوا تسا  راهچ  تسا  هعبرا  تایفیک  بسحب  هک  ياوق  رد  هیودا  بتارم  تفر و  تراشا  نآب  كرتشیپ  هحلاص  شیپ  رد  هلصاح  یمـس  توق 
ّدحب وا  رایتخا  هک  یهجو  رب  اّما  وزا  يوقا  یناث  دوشهن و  لصاح  وزا  رتشیب  رایتخا  رارکتیب و  هک  یهجو  رب  یعیبط  بکرم  رد  نیخست  الثم 

كالهاب نکیل  تسا  نّیب  ررض  بجوم  تاذلاب  وا  لعف  هک  تسنآ  ثلاث  دتفا و  رتشیب  ای  دماجنا و  رارضاب  رارکتب  هکنآ  رگم  دسرهن  رارـضا 
رادـقم لوانت  رد  هیلا  سیقم  تیّمـس و  هیودا  تیـصاخ  نیا  تسا و  كـالها  ّدـحب  غلاـب  وا  راـیتخا  وا  لواـنت  هک  تسنآ  عبار  دـماجنایمن و 

رثا دوش و  رثاتم  هک  یناث  تسا و  لدتعم  دوشن  رثاتم  لدتعم  رادـقم  رد  جازملا  لدـعتم  ندـب  هک  لوا  تسا و  جازملا  لدـتعم  ندـبب  لدـتعم 
هجرد رارکتب  رگم  دوشهن  ررضتم  دشاب و  رهاظ  رثا  دوش و  رثاتم  هک  ثلاث  تسا و  یلوا  هجرد  رارکتب  رگم  دشاب  یفتخم 
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دناسر كاله  اب  دوش و  زین  ررـضتم  دوش و  رثاـتم  هک  سماـخ  تسا و  ثلاـث  هجرد  رارکتب  دوش  زین  ررـضتم  دوش و  رثاـتم  هک  عبار  یناـث و 
. نویفا لثم  دنمانیم  یمس  ياود  ار  نیا  تسا و  عبار  هجرد 

لاعفنا لعف و  نایب  رد  هلاقم  [ 55]

هراشا

لاعفنا لعف و  زا  ترابع  نآ  هک  تسا  رثات  ریثات و  ندب  وا و  نایم  هیذـغا  هبرـشا و  زا  یناسنا  ندـب  رب  دوشیم  دراو  هچره  هک  تسناد  دـیابب 
ندـب زا  ریغتم  هکنآ  اـی  دوـشیم و  دراو  زا  ریغتم  ندـب  دوـشیم و  ندـب  زا  ریغتم  دراو  هک  تسین  نیزا  یلاـخ  دورو  زا  دـعب  هـک  اریز  تـسا 

دنهاوخیم ینعم  رد  ریغت  رخآ  ریغت  نیاب  دارم  دنکیم و  ندب  رد  ریثات  دوشیمن و  ریغتم  ندـب  زا  ای  دـنکیم و  ندـب  رد  زین  ریغت  دوشیم و 
ياود دوش  رداص  اود  زا  رگا  تسا و  هیـصاخلا  وذ  ياذـغ  دوش و  رداص  اذـغ  زا  ریثات  نیا  رگا  تسا و  هیعون  تروص  بسحب  ریثاـت  نآ  هک 
ینعی دراد  ندـبب  هیبشت  هک  تسین  نیزا  یلاخ  دـشاب  ندـب  زا  دراو  ریثات  هک  لّوا  مسق  تنوخـس و  رب  هدافا  ود  رب  هدافا  لثم  تستیـصاخلاوذ 

رد ریثات  هک  یناث  مسق  تسا و  لدتعم  ياود  نآ  درادن  ندـبب  هیبشت  رگا  تسا و  قلطم  ياذـغ  نآ  دوشیم  رگا  ینعی  دوشیم  يذـتغم  وزج 
یناث تسیّمـس و  ياود  نیزا  لوا  ینعی  تسا  ندـب  داسفا  وا  لعف  رخآ  هک  تسین  نیزا  یلاخ  نیا  دوشیم و  رثاـتم  زین  ندـب  زا  دراد و  ندـب 

رثاتم و ندب  زا  هک  لوا  ماسقا  زا  ثلاث  مسق  تسا و  قلطم  ياود  درادن  ندبب  هیبشت  رگا  تسیئاود و  ياذـغ  دراد  ندـبب  هیبشت  رگا  اود  نیزا 
دسفم دراد و  ندب  رد  ریثات  دوشیمن و  ریغتم 

132 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
دراب ای  یعفا و  مس  تیّمـس  لثم  دـنکیم  حور  لـیلحت  رد  تناـعا  وا  ترارح  هک  تسراـح  اـی  مس  تسا و  قلطم  مسا  وا  تسا و  کـلهم  و 

. برقع تیّمس  لثم  دنکیم  يزیرغ  ترارح  ءافطا  رد  تناعا  وا  تدورب  هک  تسا 

لصف

نکیل تسا  نخـسم  تسا  راح  نوخ  نوچ  دوشیم و  نوخ  اذغ  نآ  هک  اریز  تسندب  نخـسم  تسندـب  هدـنهداذغ  هچره  هک  تسناد  دـیابب 
دـضب دراب  تساقبا و  اوقا و  ندـب  نیخـست  رد  شریثات  تسا و  دراب  ياذـغ  زا  نوخ  زا  نخـسا  راح  ياذـغ  زا  نوخ  هک  تسه  تواـفت  نیا 

. تسنیا

اذغ نایب  رد  هلاقم  [ 56]

هچناـنچ رگا  تیمک  بسحب  اـما  دـش  مولعم  كرتشیپ  هچناـنچ  تیفیک  بسحب  اـما  تیفیک و  تیمک و  بسحب  تسندـب  لاـح  ریغم  اذـغ  و 
رد تسا  ترارح  ریثات  زا  تنوفع  لوصح  هک  اریز  دوش  يراط  تنوفع  ورب  هکنآ  رگم  اـمیاد  تسا  دربم  دوش  عقاو  اذـغ  رادـقم  رد  داـیدزا 
ای تسا و  فیطل  ای  اذـغ  تسا و  هعیرذ  ثروم  بجوم و  داـتعم  رادـقم  زا  اذـغ  رد  ناـصقن  تستدورب و  لوصح  زا  عفاـن  نیا  بطر و  یش 

وزا ظـیلغ  نوخ  هکنآ  فیثک  دوش و  لـصاح  قیقر  نوخ  وزا  هک  تسنآ  فیطل  ياذـغ  تفاـطل و  تفاـثک و  رد  طـسوتم  اـی  تسا و  فیثک 
لیلق دوش و  مدب  لیحتسم  نآ  ریثک  هک  تسنآ  ماسقا  اذغلا  ریثک  دوش و  لصاح  تقر  تظلغ و  رد  لدتعم  نوخ  وزا  هکنآ  طسو  دوش  دلوتم 

هدیشوج غرممخت  هدرز  ثلاث  لاثم  نایرب و  غرممخت  هدرز  یناث  لاثم  تشربمین و  لوا  لاثم  نیا  فالخرب  اذغلا 
133 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هیذغا يوق  تفرعم  رد  اهنیا  عیمج  هلثما  وا و  لباقم  سومیکلا  يدر  دوش و  دـلوتم  حـلاص  نوخ  وزا  هک  تسنآ  اذـغ  زا  سومیکلا  نسح  و 
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. دش دهاوخ  مولعم 

ندب رد  اهبآ  نایب  رد  هلاقم  [ 57]

اذغ هقردب  هطـساوب  وا  برـش  رایتخا  درادن و  اذغ  تیلباق  تسا  طیـسب  هچره  تسا و  طیـسب  هک  اریز  دوشیمن  اذغ  بآ  هک  دنانیرب  ابطا  و 
يراج هک  تسنیا  اهنیا  لاصتا  عفانملا و  نم  کلذریغ  شطع و  نیکست  راردا و  بیطرت و  دیربت و  زا  رگید  عفانم  هقّیـض و  يراجم  زا  تسا 

يرجلا دیدش  دور  گنس  يور  رب  هکنآ  نآ  زا  دعب  دور و  لامـش  بناجب  بونج  بناج  زا  دشاب و  عبنملا  دیعب  كاپ و  نیمز  يور  رب  دشاب 
بـسحب دور  قرـش  برغم  بناج  زا  ای  تسا و  داسف  تنوفع و  لوبق  زا  صلخت  تفاطل و  دـیفم  تیـصوصخ  نیاب  وا  نایرج  هک  اریز  دـشاب 
تارطقتب هک  دناهتفگ  تسا و  ررض  بجوم  فاصوا  نیزا  تسیلاخ  هچنآ  تسا و  ندب  دیفم  فاصوا  نیاب  وا  فاصتا  دشاب و  فیفخ  نزو 

هک اریز  تسا  خوبطم  ریغ  بآ  زا  لضفا  خوبطم  بآ  هدساف و  داوم  ترودـک  زا  تسوا  صلخت  تفاطل و  بجوم  هددـعتم  قورط  زا  هظیلغ 
هک اریز  دشاب  ناتـسبات  رد  هک  اصوصخ  تسناراب و  بآ  دراد  تلیـضف  هک  اهبآ  زا  تسا و  رادحنا  تعرـس  دیفم  دنکیم و  عفن  لیلقت  خبط 

رگا تفاطل و  رب  انب  دنکیم  تعرسب  تنوفع  لوبق  ناراب  اما  دزاسیم  كاپ  هیدر  بیاوش  زا  دربیم و  لیلحتب  ار  وا  تالـضف  یفیـص  ياوه 
هک اریز  همـشچ  بآ  هب  سایق  تسیدر  هاچ  بآ  دنروخ و  تاضومح  ار  وا  قوف  رگا  نینچمه  تسا و  تنوفع  لوبق  مدـع  دـیفم  دـنناشوج 

همشچ بآ  توق  تکرح و  هطساوب 
134 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ةأدر رد  تسا  نینچمه  دناهتفگ و  نیا  تءادر  بابسا  زا  یکی  تسا  هدنام  هاچ  بیشب  یتسـس  هطـساوب  هاچ  بآ  تسا و  هدمآ  نیمز  يورب 
اعما و حورق  لثم  دوشیم  ثداح  ضارما  یـضعب  اهبآ  نیا  ندروخ  زا  هک  دـناهتفگ  دـنکیم و  ساحن  صاـصر و  ندـعم  رب  رورم  هک  یبآ 
وا هطـساوب  دـنکن و  ناـیرج  دـیآ  نیمز  يور  رب  هک  تسیبآ  زا  تراـبع  نآ  هکرب  بآ  هیدرلا و  ضارمـالا  نـم  کـلذ  ریغ  هدـعم و  فـعض 
هک اصوصخ  تسا  ظیلغ  فرب  جلث و  ياهبآ  تسا و  هاچ  بآ  زا  أدرا  بآ  نیا  بآ و  يدـب  دـیزم  ببـسب  زین  نیا  دـیور و  هریثک  شیاشح 

دلوم وا  برـش  هچ  تسنیا  زا  ترابع  هیماجا  يان  هک  تسین  تبانم  رد  عمتجم  هک  هداتـسا  ياهبآ  يدب  رد  نینچمه  دشاب و  ناتـسمز  تقوب 
ورب بلاغ  هک  یبآ  تسا و  ضارمالا  نم  کلذریغ  اقـستسا و  لاحط و  ضارما  ثروم  دـشاب و  ناتـسبات  رد  هک  اصوصخ  تسا  رارم  مغلب و 
برذ عنام  تسیناوهـش و  توق  كرحم  تسنورد و  ياضعا  اشحا و  عیمج  يوقم  تسیدـیدح  ندـعم  رب  شرورم  ینعی  تسیدـیدح  توق 

لولحم شدوخ  تاذب  وا  هاوخ  دشابن  يدر  ئش  هطلاخم  واب  هک  هزیکاپ  فرب  خی و  نطب و  قالطتـسا  تسعباتم و  لاهـسا  زا  ترابع  نآ  هک 
يراجم ّقیـضم  مغلب و  فثکم  تساهبآ و  فثکا  درب  تدش  هطـساوب  نکیل  تسا  حلاص  ندیماشآب  دننک  رگید  بآ  دیربت  وا  اب  هاوخ  دـشاب 

باصعاب وا  ترـضم  رثکا  دـشاب و  لوحم  نآ  راثکا  نایحا  یـضعب  رد  ار  يوارفـص  یلیلق و  رگم  دناتـسن  راثکا  وزا  سفن  يارجم  اصوصخ 
نیمغلبب و تسا و  جازملا  راح  ياحّـصا  قفاوم  دنماشآ  رادـقملا  لدـتعم  رگا  درـس  بآ  تسوا و  حالـص  بجوم  وا  خـبط  دوشیم و  قحال 

كرحم يوقم و  هچرگا  تسیمغلب  ضارما  ثروم  تابوطر و  مغلب و  تجاجف  بجوم  هک  اریز  تسا  رضم  ار  هبطر  هدراب  هجزما  باحصا 
135 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تساقستسا و ثروم  نآ  تموادم  تساذغ و  وفط  بجوم  تسا و  مضه  دسفم  ترورـضیب  مرگ  بآ  رایتخا  تسا و  جازملا  راح  توهش 
بآ رایتخا  تسنا و  زا  یـصالخ  یق و  بجوم  جـنلوق  عجو  ماعط و  زا  هدـعم  لقث  نایثغ و  تقوب  نآ  زا  رت  مرگ و  تسیّثغم و  مرگمین  بآ 

باحـصا تسا  عفان  مرگ  بآ  رایتخا  ار  یـضرم  زا  هفیاط  ود  تسا و  مغلب  جورخ  تلوهـس  بجوم  نکـسم و  سباـی  لاعـس  تقوب  مرگمین 
سبح بجوم  نآ  زا  دعب  هطساوب و  هلهو  لوا  رد  تسا  لاهسا  بجوم  حلام  بآ  تسا و  [ 45] ادوس جازم  دض  هک  اریز  ار  عرص  ایلوخلام و 

وا ياـهتنا  ءاـضعا و  رد  هّکح  دـلوم  ثروم و  تسندـب و  تفاـشن  تفاـحن و  لازه و  بجوـم  وا  تبظاوـم  تموادـم و  فـیفجت و  هطـساوب 
ترارح ریثات  هطـساوب  نآ  قیقر  هک  اریز  تسیـضرا  طالتخا  هطـساوب  بآ  رد  تظلغ  هچ  تسا  ددس  ةاصح  دـلوم  ظیلغ  ياهبآ  تسیزج و 
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زا هک  تسا  رایسب  لاهـسا  باحـصا  نوطبم و  دوشیم و  رجحتم  ترارح  ریثاتب  دنامیم و  ظیلغ  درذگیم و  هعیبط  يراجم  زا  هتفای  فیطلت 
یبآ نآ و  زا  دعب  تساهیرج  رایتخا  روش  ظیلغ و  ياهبآ  تاقایرت  تاحلـصم و  زا  تسا و  رهاظ  ببـس  دـنوشیم و  عفتنم  ظیلغ  بآ  برش 

ندعم رب  دـش  رورم  هکنآ  دراد و  تیـصاخ  نیمه  واب  ناقتحا  وا و  رد  سولج  تسا و  لاهـسا  ثروم  وا  ندروخ  دـنک  رداشون  رب  رورم  هک 
هاوخ زین  نیا  تسنوخ و  نالیـس  زا  رهاظ  نکیل  رگید  طالخا  ای  دشاب  مد  زا  نالیـس  نیا  هاوخ  دنکیم  تانالیـس  عیمج  سبح  دـشاب  كاز 
جازم حالـص  بجوم  اّبطا  زا  یـضعب  ار  یـساحن  بآ  تایمح و  بلج  ببـسب  تسا  ررّـضلا  دیدش  وا  ندروخب  هاوخ  دشاب و  سولج  قیرطب 

دناهتسناد
136 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

غارفتسا سابتحا و  بابسا  نایب  رد  هلاقم  [ 58]

رگا میقـس و  اـی  تسا  حیحـص  ندـب  جازم و  هک  تسین  نیزا  یلاـخ  هک  اریز  دـیابیمن  یتقو  رد  دـیابیم و  یتـقو  رد  ود  نیزا  کـیره  هک 
یتقو رد  سابتحا  ریدـقت  رهب  سپ  تسا  یلوا  و  [ 46] ملسا هلیاز  تحص  دادرتسا  میقس  رگا  تسا و  يرورض  هلصاح  تحـص  ظفح  حیحص 
مدع رب  انب  تسیراجم  قیض  ای  تسا و  هعفاد  فعض  ای  همـضاه  فعـض  ای  تسا  هکـسام  تدش  سابتحا  ببـس  دیاب و  یتقو  رد  غارفتـسا  و 

تـسا ساسحا  نادـقف  ای  تسوا و  تجوزل  ای  تسا و  هدام  ترثک  ای  تسا و  هدام  ظلغ  ای  تسا و  لیبق  نیزا  يراجم  رد  عقاو  هدـس  اخرا و 
دشاب هرارم  يارجم  رد  هّدس  عوقو  هک  دناوتیم  نادقف  نیا  ببس  تجاح و  ياضقب  مایق  زربت و  رب  تسارفـص  هک  هنیبم  بابـصنا  مدع  رب  انب 

دشابیم و تانارحب  تاغارفتسا  رد  هچنانچمه  رگید  تهجب  تسا  تعیبط  فارصنا  ای  تسا و  ارفص  نآ  هک  تسا  هنیبم  لوصو  زا  عنام  هک 
هکسام فعـض  ای  دشیم و  كاسما  بجوم  دوبیم  فیعـض  رگا  هک  اریز  تسا  هعفاد  توق  تسا  سابتحا  وا  ناش  رد  هچنآ  غارفتـسا  ببس 
ببـسب ای  وا  تفاثک  تسوا و  رهوج  ظلغ  ای  تسوا و  ترثک  ای  لقث  بجوم  لقثب و  تسا  هدام  تیذا  ای  تسین و  كاسما  رب  رداـق  هچ  تسا 
هعسوا تقر  رب  تسوا و  ّتقر  ببـسب  ای  تسا و  حیر  ببـسب  وا  دیدمت  تسا و  هدام  دیدمتب  ای  تسوا و  تّدح  عذل و  بجوم  تسا و  عذل 
بجوم وا  ترثک  دوریم و  يراـجم  رد  وزا  شیب  عساو  يارجم  دـشاب و  قیقر  هداـم  هاـگره  هک  اریز  دـیدمت  رد  دـنکیم  تناـعا  يراـجم 

بیکرت رابتعا  رگا  تسا و  لاصتا  قرفت  ببسب  ار  نیا  ای  تسا و  دیدمت 
137 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ضارما ثروم  دشابن  دیابیم  هک  یهجو  رب  غارفتسا  سابتحا و  زا  کیره  رگا  دشاب و  يوقا  غارفتـسا  سابتحا و  رد  تلع  ینک  بابـسا  رد 
. کیلا [ 47] قفتی یتح  اهیلا  عجراف  تسا  جالع  نیناوق  رب  عوجر  رب  فوقوم  نخس  نیا  قیقحت  تسا و  هریثک 

مامحتسا تابجوم  نایب  رد  هلاقم  [ 59]

کیره ءاوهلا و  لدـتعم  ءاملا  بذـع  ءاضفلا  عساو  ءابنلا  میدـق  مامحلا  ریخ  هک  هتفگ  نینچ  هّللا  همحر  زجوم  بحاص  ماـمح  فیرعت  رد  و 
هدش یقتنم  وزا  دوشیم  لصاح  جوراس  لها و  زا  هک  هیدر  تاراخب  تسا  هنیرید  دنچره  هکنآ  ببسب  ءابنلا  میدق  تسا  دئاوف  ار  دویق  نیزا 

دـشاب روش  رگا  هکنآ  ببـس  نیریـش  تسا و  ترارحلا  دیدش  نفعتلا و  عیرـس  وا  ياوه  دـشاب  ّقیـض  رگا  هکنآ  ببـسب  اضف  تعـس  تسا و 
هدئاف نایب  ار  اوهلا  لدتعم  تسا و  رایسب  زین  رگید  یندب  تارـضم  دیآیمرد و  شوگ  مشچب و  روش  بآ  هچ  دوشیم  صخـش  وزا  ررـضتم 
دیفم ار  دراب  تیاغب  داوم  ضارما  ّالا  تسا  عفترم  عفانم  زین  تیاـغب  مرگ  زا  تسا و  عفترم  ماـمح  عفاـنم  تیاـغب  درـس  زا  هچ  تسین  تجاـح 

نخسم موس  هبترم  تسا و  بطرم  نخـسم و  مود  هبترم  تسا و  بطرم  دربم و  لوا  هبترم  تسا  هناخ  زا  هبترم  هس  رب  لمتـشم  مامح  تسا و 
ندـب و رد  ریثات  ار  مامح  هک  تسناد  دـیابب  هناخوس و  اـی  و  [ 48] لداب وا  رـس  نایم  مودـب  تسا و  هناـخمرگ  ثلاـثب  دارم  تسا و  ففجم  و 

زواج ئـش  ّلک  هک  اریز  ار  ندب  شفیفجت  يزیرغ و  ترارح  حور و  شلیلحت  هطـساوب  وا  ياوه  دـیربت  لثم  تسا  ضرعلاب  یـضعب  تاریثات 
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دوشیم لصاح  دیربت  دماجنا  تیاهن  تیاغب و  رگا  لیلحت  هچ  دناهتشاد  ررقم  هدض  شناج  هّدح 
138 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

نطاب رد  بآ  زا  دوشیمن  لصاح  سپ  دزاسیم  هداشک  ار  ماشم  تسار و  دـلج  هچ  تسندـب  دـلج  تفاخـس  بجوم  ترارحلا  دـیدش  بآ 
رب جـضن  مضه و  هطـساوب  تسوا  نیخـست  تسا  ضرعلاب  ار  مامح  هک  یتاریثات  زا  دـشاب و  لیلحت  زا  عناـم  دـنک و  ندـب  بیطرت  هک  يزیچ 

دنکن بآ  لامعتسا  ورد  لخاد  صخـش  هک  تسنآ  سبای  مامحب  دارم  تبوطر و  قیرطب  هاگ  دیابیم و  تسوبی  قیرطب  هاگ  مامح  لامعتـسا 
تسنیا و لـباقم  بطر  ماـمحب  دارم  دوریم و  لـیلحتب  ترارح  زا  لـصاح  قرعب  یندـب  تاـبوطر  هک  اریز  تسا  نخـسم  فـفجم و  نـیا  و 

لامعتـسا درک و  دـیاب  مامح  رد  سولج  ماود  كرت  دوب و  دـیاب  لـیلحت  فیرعت و  زا  زرتحم  ار  وا  دـنک  ماـمح  زا  بیطرت  [ 49] هک سکره 
حتف وضع و  نییلت  اخر و  اب  ات  داد  دیاب  هطوغ  دیدم  ینامز  مرگ  ریش  [ 50] بآ رد  ار  دوخ  درک و  دیاب  تدورب  ترارح و  رد  لدتعم  ياهبآ 

جیردـتب زین  جورخ  رد  دـیابیم  جـیردتب  لوخد  رد  هچنانچمه  دـنکن و  ثکم  رگید  نآ  زا  دـعب  دوش و  تبوطر  زا  رثاتم  کین  ندـب  ماـسم 
تالزن ثدـحم  هک  اریز  تسا  رتشیب  ریثات  مامح  جورخ  زا  دـعب  لصف  ود  نیرد  ار  اوه  هچ  ناتـسمز  هاـمریت و  لـصف  رد  اـصوصخ  دـیابیم 

ضارمالا نم  کلذریغ  اقـستسا و  جـیلقا و  لس و  بنجلا و  تاذ  لثم  تسا  هکلهم  هیدر  ضارماـب  تـالزن  نآ  ندـش  رجنم  تسا و  هدـیدش 
نوریب نآ  زا  دعب  رگا  دیابیم و  مامت  جیردت  لماتب و  تسا  هناخ  هماج  نآ  هک  خلسمب  مامح  زا  ندمآ  نوریب  هتبلا  نیلصفلا  نیذهل  ۀبسانملا 
تـسا بولطم  نیا  دوشیم و  هدرک  بسک  وزا  ندب  هک  تابوطر  سبح  بجوم  هک  اریز  دشاب  باوص  دنک  لگ  نغورب  ندب  خیرمت  ندمآ 

دنک ثکم  لیوط  هک  ینامز  هناخ  هماج  رد  تسا و  هسبای  هفیحن  نادبا  بسانم  لعف  نیا  دشاب و  ندـب  بیطرت  مامح  لوخد  زا  دارم  نوچ  و 
نوریب ياوهب  مامت  بسانم  ات 

139 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
اـصوصخ دوش و  قرع  هک  اصوصخ  تسین  بسانم  تسندب و  فیفجت  بجوم  هدـعم  ءالخ  رب  لوخد  دـیآ و  نوریب  نامز  نآ  دوش  لصاح 

هک اریز  دـشاب  ندـب  نیخـست  دارم  دـشاب و  تفاحن  هک  ار  یناسک  رگم  تسین  کین  زین  یغبنی  امک  هدـعم  يالتما  رب  دـماجنا و  طارفاب  قرع 
تسوبی طالخا  داوم و  رد  دوش  رایـسب  لیلحت  قرع و  مامح  رد  رگا  هچ  تسا  هّدس  بجوم  هک  تستهج  نیزا  مامح  لوخد  يرـس  رب  ةأدر 

زیرگ للحتیام  زا  ار  ندـب  اذـغ  طالخا و  زا  تسا  تابوطر  لـلحم  ماـمح  ترارح  نوچ  رگید  تسا و  هّدـس  بجوم  نیا  دوشیم و  يراـط 
زا دعب  هک  هّدس  ثودح  تمالع  تسه و  زین  هّدـس  ببـس  نکیل  یهبرف  تسا و  نیمه  ببـس  نیا  دـنکیم و  بذـج  ندـب  رهاظ  سپ  تسین 

يروزب نیبجنکس  درک  دیاب  تسا  هّدس  حتفم  هک  یتبرش  نآ  كرادت  تسا و  دبک  برق  نمیا و  بناج  رد  ددمت  لقث و  دشاب  مامح  لوخد 
لوانت زا  زرتحم  ار  وا  دنکیم  مامح  لوخد  رایتخا  هک  سکنآ  تسا و  روکذم  هّدـس  تاجلاعم  رد  هچنانچمه  نآ  لاثما  نیتنـسف و  صرق  و 

لوبذ لثم  تسا  هیدر  ضارما  ثروم  بجوم و  هروکذم  ءایـشا  باکترا  هک  اریز  مامح  لوخد  دزن  دوب  دیابیم  لعفلاب  هدراب  هراح و  ءایـشا 
ریثات دنکیم و  برشت  ار  نآ  زا  يرایسب  يراجم  تعسو  هطساوب  عضاوم  نآ  رد  هک  یعـضاومب  ءایـشا  نیا  ذوفن  تعرـس  ببـسب  اقـستسا  و 

بـسانم ضارما  زا  کلذ  هریغ  جیلف و  اقـستسا و  بجوم  دشاب  دراب  نوچ  دوش و  لوبذ  بجوم  دشاب  راح  نوچ  دنکیم  ندب  رد  نآ  ردـقب 
تسا و هفیعـض  هلباق  ياضعاب  طالخا  بابـصنا  تلوهـس  بجوم  دنکیم  وضع  نییلت  اخرا و  نوچ  مامح  راضم  هلمج  ورد  دـشاب و  لوانتم 

اضعا زا  نوچ  تکرح  بصع  هاوخ  دشاب و  سح  بصع  هاوخ  باصعا  هک  اریز  بصعب  رارضا 
140 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

یکذ وضع  زا  حور  هک  تسنآ  ببسب  تعرسب  هدراب  يایشا  زا  ررضت  دوشیم و  عفنتم  ررـضتم و  تعرـسب  عفانم  راضم و  زا  دناسحلایکذ 
طارفا تسنیا و  يرثکا  ببـس  دوشیم و  عقاو  تاجنـشت  رد  هچنانچمه  احالـصا  اتیامح و  دنکیم  باصعا  ءادبمب  عوجر  هدشرفنتم  سحلا 

یـضعب تسیقروب و  یـضعب  تسا  فلتخم  تامامح  ياهبآ  ماعط و  توهـش  طوقـس  تسیزیرغ و  ترارح  لیلحت  بجوم  مامح  رد  سولج 
ای تسا و  غبـصنی  اـم  هروکذـم و  تاـصوصخ  بآ  دوـشیم و  فـلتخم  نآ  ماـکحا  تهج  نیزا  دـشابیم و  کـلذریغ  حـلام و  یتـیربک و 

یناخ www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 314زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


لیزم تسا و  داوم  فطلم  للحم و  یتیربک  بآ  اما  تسه و  يررـض  هدـئاف  یجازم و  ار  کیره  ریدـقت  رهب  تسا و  عقاو  تلاصا  نینچنیا 
حورقب داوم  بابـصنا  عنام  نآ و  لاثما  ابوق و  كاکح و  برج  لثم  دوشیم  يراط  دلج  رد  هک  یـضارا  رثکا  عفان  تسا و  یتسـس  لّهرت و 

بآ دنکیم و  رورم  ساحن  ندعم  رب  ای  تسا و  ساحن  ندعمب  شعبنم  هک  یساحن  نآ  تسا و  هشیرب  فورعم  هک  یندم  قرع  عفان  تسا و 
هبطر و هدراب  ضارما  زا  دناعفان  همه  اهنیا  روش  بآ  تسا و  دیدح  شعبنم  ای  درذگیم  نهآ  رب  ینعی  تسا  قباس  قنورب  دارم  هک  يدیدح 
تسا و هتـسکش  ناوختـسا  نتـسب  نآ  هک  تسا  رـسک  وبج  يوقم  سفن و  یگنت  هدرگ و  ضارما  وبر و  اضعا و  ياخرتسا  لصافم و  عاجوا 
ار يدیدح  بآ  هک  اریز  دوب  لامجالا  یلع  دش  روکذم  هچنآ  تساضعا و  یـضعب  عفن  رد  یتیـصوصخ  اهنیزا  کیره  تسا و  لیمامد  عفان 
هک مشچ  نیتزول و  تاهل و  لثم  قلح  ناهد و  ضارما  زا  تسعفان  یساحن  لاحط و  هدعم و  لثم  تسیلخاد  ياضعا  رابصاب و  تیصوصخ 

ورد هک  یشوگ  و  [ 51] دراد هریثک  تبوطر  اخرتسا و  ورد 
141 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

خلت روش و  رثکا  رد  مزلق و  ناـمع و  لـثم  تسا  رایـسب  هداتـسیا  بآ  برع  شیپ  رحبب  دارم  رحب و  بآ  اـما  تسا و  رایـسب  خـسو  تبوطر و 
رحب بآ  نوچ  تسا  هدئاف  ورد  هک  یـضعب  نآ  تسا و  رـضم  رگید  یـضعب  زا  تسا و  هدئاف  ار  ضارما  یـضعب  وا  لامعتـسا  رد  دشابیم و 

. تسا دیفم  [ 52] لاستغا بسحب  هبطر  هدراب  ای  هسبای و  هدراب  ضارما  زا  سپ  تسا  تسوبی  هب  لیام  راح  ای  بطر و  راح  جازم  بسحب 

« نآ رد  سولج  تسباتفآ و  رد  ندیدرگ  ثکم و  زا  ترابع  نآ  هک  یّحضت  نایب  رد  هلاقم  [ » 60]

صخـش رگا  هک  اریز  رـضم  یهجو  زا  تسا و  دـیفم  یهجو  زا  هجزما  بسحب  زین  نیا  هلمجلاـب  تستواـفتم و  ترثـک  تلق و  بسحب  نیا  و 
هراح و ضارماب  التبم  هچنانچ  رگا  دیفم و  رایسب  مرگ  گیر  رد  ندیطلغ  باتفآ و  رد  ندیدرگ  ار  وا  دشاب  اقـستسا  ای  جیلفا و  ضرمب  التبم 

لیلحتلا دیدش  نآ  رد  هغلابم  تستابوطر و  للحم  ریدـقت  رهب  تسا و  مزال  نآ  زا  بانتجا  تسا و  رـضم  رایـسب  دـشاب  يومد  ای  يوارفص و 
دـشاب ترارحلا  دـیدش  باتفآ  رگا  هک  اریز  تسباتفآ  ترارح  تدـش  نیاب  دارم  دزاسن و  هنهرب  باتفآ  رد  ار  دوخ  ددرتم  هک  دـیاب  تسا و 

هّللا یلـص  نیلقثلا  دّیـس  هدومرفب  تسنیا و  رد  هدـئاف  درک  دـیابیم  هلدـتعم  تاقوا  رد  اضعا  فشک  لصف  نیرد  هچ  راهب  لصف  رد  هچناـنچ 
هکنیا نومضم  [ 53] عیبّرلا درب  ومنتغا  هدومرف  هک  تسا  قباطم  قفاوم و  ملس  هیلع و 

راهنیز  نارای  هک  ربمغیپ  تفگراهب  داب  زا  دیناشوپم  نت 
رامشیب ماقسا  ضارما و  زا  یفشت  تسا و  رایسب  دئاوف  نیرد  هنیئآره 

142 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
. تسا هدسفم  تابوطر  لیلحت  زا  عنام  هنیئآره  دوش  فثاکتم  ترارح  ترثک  هطساوب  دلج  رهاظ  نوچ  دشاب  فیص  تقوب  هکنآ  تسا و 

ناهدا اهبآب و  ضارما  یضعب  رد  اضعا  یضعب  ندب و  قیرعت  گیر و  رد  نافدنا  عفانم  نایب  رد  هلاقم  [ 61]

نکـسم دلج و  زا  تسا  هدسفم  تابوطر  فشن  جیلفا و  ضرم  زا  عفان  تساقـستسا و  مرو  لیزم  مرگ  گیر  رد  نافدنا  هک  تسناد  دـیاپب  و 
[55] گرگ و  [ 54] هابور خوبطم  رد  لوب و  سابتحا  جنـشت و  زا  عفان  تساـیعا و  ضرم  لـیزم  تیز  نغورب  اـضعا  قیرعت  عاـجوا و  یـضعب 
تسا و هبنم  عفان و  یشغ  تقوب  ود  رب  تکرح  يردق  بالگ و  بآ و  ندیـشاپ  اما  سرقن و  لصافم و  عجو  رد  تسا  جالع  لضفا  نتـسشن 

هفیعـض هغمدا  لزاون و  باحـصا  تسا  رـضم  ریبدت  نیا  تسا و  بهل  برک و  لیزم  يزیرغ و  ترارح  توق و  شعنم  تسا و  یـشغ  لیزم 
. دراب عادص  اصوصخ  ار و  هدراب 

تبوطر تسوبی و  تدورب و  تنوخس و  بابسا  نایب  رد  هلاقم  [ 62]
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هک اریز  تستکرح  زیچ  جـنپ  نیزا  تسا و  هدرک  زیچ  جـنپ  رد  تنوخـس  بابـسا  رـصح  سونیلاـج  اـبطا  اـمکح و  زا  هک  تسناد  دـیابب  و 
هچ اجراخ  ـالخاد و  طارفا  ریغ  زا  تسا  نخـسم  تاـقالم  رگید  دوشیم و  دـیربت  هب  یهتنم  هک  تسا  لـیلحت  طارفا  بجوم  طرفم  تکرح 

بجوم هک  فثاکت  لوصح  رگید  هراح و  هیذغا  هیودا و  زا  لوانتم  رگید  دش و  روکذم  هچنانچ  تسا  دیربت  بجوم  طارفا 
143 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

طارفاب و نوکس  رگید  طرفم و  تکرح  یکی  تسا  هدرک  رصح  زیچ  شش  رد  سونیلاج  ار  تدورب  بابسا  تنوفع و  تسترارح و  ناقتحا 
اذـغ لیلقت  رگید  هیودا و  هیذـغا و  زا  دربم  لواـنتم  رگید  تسا و  نخـسم  طارفاـب  هچنآ  تاـقالم  رگید  تسا و  دربم  هچنآ  تاـقالم  رگید 
ياوه شتآ و  لثم  تسا  ففجم  هچنآ  تاقالم  رگید  ففجم و  هدام  یکی  تسا  زیچ  راهچ  رد  رـصحنم  زین  تسوبی  بابـسا  اـما  طارفاـب و 

راهچ رد  رصحنم  زین  تبوطر  بابـسا  دشاب و  لیلحت  هچنآ  رگید  دشاب و  هبذاج  فعـض  تسوبی  هچرگا  بآ  اذغ و  لیلقت  رگید  ففجم و 
اذـغ و ریثـکت  رگید  دـنام و  نیدـب  هچنآ  بآ و  اوه و  زا  تسبطرم  هچنآ  تاـقالم  رگید  هبرـشا و  هیذـغا و  زا  بطر  هداـم  یکی  تسا  زیچ 

. هفاج هک  یبابسا  رگید  دشابن و  بطرم  عبطب  هچرگا 

تسا لکش  داسف  نیزا  یکی  هک  بیکرت  ضارما  بابسا  نایب  رد  هلاقم  [ 63]

ریغ ضرم و  نیا  تسا و  قلخ  یمامت  زا  دعب  عقاو  ای  تسا و  هرّوصم  توق  رصق  ببسب  نیا  تسا و  تقلخ  لوا  رد  عقاو  ای  لکش  رد  داسف  و 
هن دلوت  دزن  هلباق  ذخا  هطـساوب  ای  تقو و  زا  لبق  تکرحب  لفط  تردابم  تعرـس و  یـضرم  ریغ  لاثم  ماذج و  یـضرم  لاثم  دشابیم  ضرم 
هک محر  مامـضنا  رد  هچنانچ  تسیارجم  مامـضنا  لیبس  رب  هّدس  لوصح  تسا و  هّدـس  بابـسا  هطـساوب  لکـش  رد  داسف  ای  یعیبط و  هجورب 

نیاب تسیارجم  ماحتلا  لیبس  رب  ای  دنکیم و  يراوشدب  ذوفن  ئـش  رد  هک  تسمحر  نهد  ندمآ  مهب  زا  ترابع  نآ  تسواب و  صتخم  تلع 
ریغ هدام  هک  لمر  رجح و  زا  هناثم  لوب و  يارجم  دادسنا  هچنانچمه  دـنکیمن  ذوفن  يزیچ  امهنیب  هک  یهجو  رب  دپـسچیم  مهب  ارجم  قیرط 

لوا مسق  بابسا  تسا و  هدنئور  ارجم  رد  هک  محل  لولوث و  زا  ای  تسیعبط و 
144 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

جراخ و زا  وضع  نتسب  لکش و  داسف  ای  هضباق و  هیودا  ای  تسا و  هعفاد  توق  فعض  ای  هکسام و  توق  تدش  ای  تسوبی و  ای  تستدورب  ای 
رد محل  لولوث و  ندـیئور  دـش  روکذـم  هچناـنچ  یناـث  مسق  بابـسا  دوشیم و  فؤاـم  وـضع  نآ  ندرـشف  طغـض و  نآ  ببـس  هک  مرو  اـی 

تسا مات  ریغ  دادسنا  بجوم  تاروکذم  نیزا  کیره  تجوزل و  ای  هدام و  ظلغ  ای  يرجم و  رد  هدام  ترثک  ثلاث  مسق  بابسا  تسارجم و 
تظلغ مدع  تجوزل و  مدع  ای  هدام و  تلق  نوچ  هنیئآره  تسا  هدیدش  تجوزل  ای  هدام و  روفو  ببس  ای  ینکن و  بابسا  عامتجا  رابتعا  رگا 

. تسا هتسباو  هنکمم  تاجاود  زا  رابتعاب  سپ  دشاب  مات  ریغ  دشاب  دادسنا 

يراجم عاستا  بابسا  نایب  رد  هلاقم  [ 64]

الخاد و تسا  هحتفم  هیودا  لامعتسا  ببسب  ای  تسا و  هعفاد  زا  هیوق  تکرح  ببسب  ای  تسا و  هکسام  فعض  ببـس  ای  يراجم  رد  عاستا  و 
. دوشیم ارجم  عاستا  بجوم  اخرا  ببسب  هک  تسا  هبطر  هیخرم  هیودا  ای  اجراخ و 

تنوشخ بابسا  نایب  رد  هلاقم  [ 65]

تانوشخ تاضومح و  لثم  دنادرگیم  نشخ  عیطقتب  هک  تسا  دحلا  دیدش  هبرشا  هیذغا و  هیودا و  لامعتسا  ببسب  ای  اضعا  رد  تنوشخ  و 
دوش و لصاح  تنوشخ  دشاب  دوخ  لاحب  بلص  دوش و  یفتنم  نآ  نیلا  عیطقتب  نوچ  تساضعا و  ماسجا و  يازجا  ياوتـسا  مدع  زا  ترابع 

يازجا ببـسب  ای  تسا و  نشخم  تسوبی  تدورب  ببـس  هک  ضبقلا  يوق  ضباق  ببـسب  رحبلا و  دبز  لثم  لیلحتلا  دـیدش  ئـش  لامعتـساب  ای 
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. رابغ لثم  تسا  هدکار  یضارا 
145 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تستنوشخ دض  هک  تسالم  نایب  رد  هلاقم  [ 66]

وضع تسالم  بجوم  تجوزلب  هک  تستایّرفم  لامعتسا  ببـسب  ای  وضع  رد  تسالم  تساضعا و  ماسجا و  يازجا  ياوتـس  تسالمب  دارم  و 
. تسا لیلحتلا  لدتعم  للحم  ببس  ای  دوبیم و 

علخ بابسا  نایب  رد  هلاقم  [ 67]

هچنانچمه دـنمانیم  ندـب  زا  جراخ  ببـس  ار  نآ  هک  تسیداب  ای  دوخ  لحم  زا  وضع  ندـش  اجیب  ببـس  شعـضوم و  زا  وضع  تقراـفم  و 
هبلغ ضورع  لثم  تسین  دـب  ای  دـنیآ و  دورف  قنعب  بیـشب  یلاع  یلحم  زا  اـی  دوش و  اـجیب  عضوم  زا  ببـس  نیا  هب  دیـشکب و  قنعب  ار  وضع 

. دوخ عضوم  زا  اضعا  ندش  اجیب  تساخرا و  بجوم  هک  لصافم  رب  هیبصعم  هیخرم  هبوطر 

بابسا نایب  رد  هلاقم  [ 68]

ای هحرق و  رثا  ای  ظیلغ و  هدام  ای  اتقلخ و  تسا  وضع  ظلغ  ای  تاروکذـم  نیرد  ببـس  تبراـقم و  عنم  رگیدـکی و  اـب  اـضعا  ترواـجم  ءوس 
. تستدالو ببسب  ای  نآ و  رجحت  طلخ و  فافج  ای  ءاخرتسا و  جنشت و 

يوضع تدعابم  عنمب  ترواجم  ءوس  نایب  رد  هلاقم  [ 69]

. تستدالو ای  تسا و  جنشت  ببس  ای  تسا و  هحرق  رثا  ماحتلا  هطساوب  ای  تسا و  ظلغ  هطساوب  ای  و 
146 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

یعیبط ریغ  تاکرح  بابسا  نایب  رد  هلاقم  [ 70]

رد دایدزا  بجوم  هک  تسا  هدام  ببـسب  اضعا  رد  جنـشت  لوصح  جنـشم و  اـی  تسا  فعـضم  تسوبی  اـی  یعیبط  ریغ  تاـکرح  رد  ببـس  و 
دربب تسا  هیذوم  لوضف  ببس  ای  توق و  قیرط  رد  تسا  هّدس  یعیبط  ریغ  تکرح  رد  ببـس  ای  لوط و  رد  ناصقن  بجوم  دوشیم و  ضرع 
دنزگ هک  عذـلب  يذوم  اـی  تسادوس و  اـی  مغلب و  زا  يدر  طـلخ  لوضف و  ورد  ببـس  تسیعبط و  ریغ  هکرحم  وا  هک  ضفاـن  رد  هچناـنچمه 

دوشیم هلضع  راهظتسا  ببس  وا  تلق  تسیزیرغ و  ترارح  رذع  هطساوب  ای  تسارفص و  زا  هک  هفنع  هدام  زا  هریرعشق  رد  هچنانچمه  تسین 
تعانـص فقاو  تسا  اضعا  ندـیرب  زا  ترابع  هک  جالتخا  رد  هچناـنچمه  وزا  دـهاوخیم  صلخت  هک  دوشیم  لـصاح  یحیر  نیزا  دربب و 

نیا تسنا و  زا  يوقا  اـی  دـنکیم و  ریبعت  هزاـیماخب  نآ  زا  هک  تسیطمت  بجوم  تسا  هلیلق  تیراـخب  رگا  يذوم  هک  ددرگن  یفخم  تباـبط 
اـسارفب نیزا  تسا و  ریرعـشق  بجوم  نیا  تساوقا و  زین  نیزا  ای  دـنکیم و  ریبعت  نتفای  تفوک  ندـش و  هدـنامب  وزا  هک  تسا  اـیعا  بجوم 
تکرح دـلجلا  تحت  دوش  سبتحم  هک  هاـگره  یحیر  هداـم  تسندـیزرلب و  ّربعم  هک  تسا  ضفاـن  بجوم  تساوقا  زین  اـی  دـنکیم و  ریبعت 

وـضع ای  تسخرا و  نآ  هک  لولیغ  محل و  زا  یتدایز  ینعی  ددـغ  وضع و  رد  یتدایز  بابـسا  دـنمانیم و  جالتخا  ار  سابتحا  نیزا  لـصاح 
رد عقاو  ای  ناصقن  بابـسا  تقلخ و  لصا  رد  تسا  هلباق  توق  تدش  تسا و  هدام  ترثک  یتدایز  نیزا  ببـس  ناتـشگنا و  شوگ و  يددع 

روما ببـسب  ای  عطق و  لثم  هجراخ  روما  ببـسب  تستقلخ  زا  دعب  عقاو  فعـض  ای  هلباق و  توق  ياطخ  ای  هدام و  ناصقن  ببـسب  تقلخ  لصا 
. لّکات لثم  تسا و  هلخاد 
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لاصتا قرفت  نایب  رد  هلاقم  [ 71]

هچنانچمه دنامن  ینادحو  تفص  رب  هک  دوش  يرهاظ  یگناگود  ینیثا و  ار  ینادحو  وضع  رد  ینعی  تسا  درف  لالحنا  لاصتا  قرفتب  دارم  و 
ببـس هک  قرحم  لاکا  طلخ  لثم  تسلخاد  هکنآ  ندب و  جراخ  ای  تسلخاد  رما  ای  فورعم  لاصتا  قرفت  ببـس  تفای و  رکذ  قبـس  بیرقتب 
ببـس هک  تسیخرم  بطرم  طلخ  ببـس  ای  دوشیم  تسوا  نراـقم  هفوصوم  طـالخا  نیا  هک  يوضع  لاـصتا  قرفت  بجوم  قارحا  يزیت و 
هعفاد توق  تدش  ببـسب  ای  دوشیم  وضع  عادصنا  بجوم  تسوبی  تدـش  هطـساوب  هک  تسا  سبای  ففجم  طلخ  ای  دوشیم  لاصتا  قرفت 

ببـسب هاگ  هفینع و  تاکرح  دـیدش و  حایـص  تسالتما و  رب  تکرح  لاصتا  قرفت  بجوم  یهاـگ  تستعیبط و  يرجم  قفو  رب  هن  هک  تسا 
نتخوس ای  ریـشمش و  دراک و  لثم  هحراج  تلآـب  عطق  لـثم  تسجراـخ  زا  ببـس  هکنآ  تسا و  مراو  وضع  ندـش  هتفاگـش  ماروا و  راـخفلا 

ریغ گنلپ و  ریـش و  لثم  هدنرد  ندیزگ  ای  روبنز و  برقع و  لثم  اضعاب  دوخ  هلابند  ندرب  ورف  هب  ای  هدنزگ و  تاناویح  ندـیزگ  ای  شتآب و 
. کلذ

تسلاصتا قرفت  بجوم  هک  هحرق  بابسا  نایب  رد  هلاقم  [ 72]

لکاتم تسیروثب  ای  تسا و  هدـش  قرفتم  وا  لاصتا  رـضم و  يازجا  ببـس  نیاـب  هک  حـیقتم  تحارج  اـی  رجـضنم و  مرو  اـی  هحرق  بابـسا  و 
تئیه زا  یـضعب  تسا و  هدام  زا  یـضعب  مرو  بابـسا  تسورد و  طاـسبنا  وضع و  لـکات  بجوم  هک  تسا  هثیبخ  تاروثب  لاـح  هچناـنچمه 

تسالتما تسا  هدام  زا  هک  لوا  مسق  تسا و  وضع 
148 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

نیا لباق و  وضع  فعـض  تسعقاو و  وضع  توق  ار  هحرق  رم  وا  تدش  ببـس  تسا  وضع  تئیه  زا  هک  یناث  مسق  روکذـم و  ببـسب  داوم  زا 
هچ نار  مخ  لغب و  بیـش  شوگ و  سپ  لثم  هسیئر  ياـضعا  ّباـصم  فطاـعم و  دـلج و  لـثم  تسیقلخ  اـی  ار  وضع  نیرم  فعـض  توق و 

بـصم نار  مخ  تسا و  لد  بصم  لغب  بیـش  تسا و  غامد  ّبصم  شوگ  سپ  هک  اریز  هسیئر  ياضعا  تسیوضع و  ّبصم  اهنیزا  کیره 
یلاعت قلاخ  نذاب  تعیبط  دوش  روکذـم  هسیئر  ياضعا  نیزا  مادـکره  هجوتم  يذوم  هدام  هک  هاگره  هک  تسنآ  بصمب  دارم  تسا و  رگج 
سیئر وضعب  دارم  دتـسرفیم و  تسا  وضع  نآ  صوصخم  هک  غرفم  بصم و  نآب  ار  يذوم  هدام  وا  كالهلا  نم  اصالختـسا  رـشلل و  اـعفد 

هک ار  یسک  هک  اریز  تسبولسم  تایح  هروکذم  ياضعا  نیزا  کیره  يافتناب  هچ  تستایح  هیلع  فوقوم  ینعی  تسلصا  أدبم و  هک  تسنآ 
ءاکذ هک  اجره  هک  تسنیا  ابطا  تعانـص  هیلک  نیناوق  زا  هک  تسناد  دـیابب  تشاد و  دـهاوخن  تایح  هتبلا  دـشابن  رگج  اـی  غاـمد و  اـی  لد و 
ماقم نیرد  باوص  ریبدـت  تسا  هیلب  ار  وا  تفـص  نیا  دوشیم و  رثاـتم  دوز  وضع  نآ  مـالآ  تاـفآ و  زا  هنیئآره  دـشاب  تدـشب  وضع  سح 
عفان تسهاک  هک  سخ  لوانت  دـشابن  تفاخم  يوق  دـیربت  رگا  هسیره و  لـثم  دـشاب  نوخ  ظـلغم  هک  ياود  زا  دـعب  تسا  وضع  سح  دـیلبت 
ریبدت نیا  تسایعا و  زا  سوت  ءام  ياقل  حرق و  ضارما  زا  يرایسب  تعانـص  نیا  بابرا  دزن  تسا  هیوق  هدیدنـسپ  تاجلاعم  هلمج  زا  تسا و 

دلب ياوه  هکرت  ماع  رگید  ياوهب  اوه  زا  دـلبب و  دـلب  زا  لاقتنا  تاجلاعم  زا  تسنیاـب  بیرق  تسا و  هیناـسفن  هیناویح و  هعیبط و  ياوق  يوقم 
اوه زا  لاقتنا  تسا  ردابتم  هچنانچمه  تساوه  هدافتـسا  تالاقتنا  رد  دوصقم  رگا  دشاب و  رگید  دـلبب  دـلب  زا  اوه  رد  لاقتناب  دـشاب و  دـحاو 

تسینغم اوهب 
149 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

لثم هیوق  لوصف  رد  تسا  هیوق  تاجلاعم  زا  رذـح  ابطا  قاذـح  يایاصو  هلمج  زا  تسا و  هئیهب  هئیه  زا  لاـقتنا  رگید  دـلبب  دـلب  زا  لاـقتنا  زا 
ناتسبات رد  جلاعم  رگا  هک  تسا  نیا  دویق  نیا  هدیاف  رحلا و  دیدش  یبونج  نادلب  رد  ناتـسبات و  دربلا و  دیدش  یلامـش  نادلب  رد  ناتـسمز و 
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زین دـنک  هلهـسم  هیودا  ياطعاب  هراح  دالب  رد  ناتـسمز  رد  رگا  نینچمه  تسین و  يروذـحم  دـنک  هدراـب  دـالب  رد  اودـب  جـالع  ترورـضب 
هچ دیامن  مادقا  هتبلا  دیابیم  تاروظحملا  حیبت  تارورـضلا  ياضتقمب  دـتفا  اودـب  جایتحا  نیروکذـم  نیلـصف  رد  هچرگا  تسین  يروذـحم 

يالتما یجازم و  قارحنا  ره  رد  تبابط  تعانـص  بابرا  هک  تسناد  دیابب  تسا و  طورـشم  دـشاب  تحـص  ظفح  دارم  هک  یتاقوا  رد  رذـح 
هبرـشاب جازم  لیدبت  لیدعتب و  افتکا  ریبدت  نسح  تاعارم  زا  دعب  جازملا  ءوس  زا  يرایـسب  رد  هکلب  دنوشیمن  دضب  هجلاعم  يدصتم  یطلخ 
ياودب هجلاعم  دراب  ای  تسا  راح  ضرم  هک  دوش  لکـشم  جلاعم  رب  هک  اجره  هک  تسنوناق  نیا  تاعارم  ایاصو  هلمج  زا  دـنکیم و  هلدـتعم 

دوشن رورغم  یضرع  رثا  ببسب  جالع  رد  هک  دیاب  دنکن و  تدورب  ای  ترارح  رد  ۀیفیکلا  دیدش 

جازملا ءوس  ضارما  تاجلاعم  نایب  رد  هلاقم  [ 73]

غارفتـسا تسیدام  رگا  هدیدنـسپ و  تسیفاک و  جازم  لیدـبت  لیدـعت و  نآ  رد  تسین  يدام  جازملا  ءوس  رگا  اـما  یلک  هجورب  هیلک  نیناوقب 
بـسانم ئقمب  ای  طلخ و  نآ  بسانم  لهـسمب  تسا  رگید  هثلث  طالخا  زا  رگا  درک و  دـیاب  تماـجح  دـصفب و  تسیومد  رگا  بجوم  هداـم 

اب هجلاعم  سپ  درک  دیاب  ببس  عنم  تحص و  ظفحب  یعـس  الا  دشاب و  ارفـص  هک  اصوصخ  دشاب و  قوف  بناجب  هدام  لثم  رگا  بجوم  طلخ 
ترارح دایدزا  تسا و  هدام  رجحت  بجوم  نیح  نیرد  هک  اریز  دشاب  يدیربت  زا  زّرحتم  هک  درک  دیاب  هّدس  جضن  تهج  هراح  ءایشا 

150 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
افتکا راصتقا و  هکلب  دوشیم  دودسم  تاماسم  دـباییم و  فیثکت  وضع  تدورب  هک  اریز  دوشیم  نقتحم  ترارح  يوق  دـیربت  هطـساوب  هچ 
تـسا لدتعم  هچنآ  سپ  دشابن  یفاک  وا  لاثما  رگا  تسا و  هجرد  لوا  رد  تدورب  رد  هک  ینـساک  قرع  لثم  دربلا  لیلق  دربم  هیلاح  هیودا  رب 

تسا هراح  طالخا  جضن  زا  عنام  هفیطل  طرف  هک  تسا  رایسب  دشاب و  هتـشاد  هفیطل  ترارح  هچنآ  سپ  دشابن  یفاک  زین  نیا  رگا  درک و  دیاب 
ةرارح يانف  عبات  هک  اریز  لاوزلا  ریسع  تسا و  بعص  دشاب  هتفای  ماکحتسا  درب  هک  هاگره  هک  دراب  جازم  يوس  نیخـست  هک  تسناد  دیابب  و 

عنام اجنیا  هک  اریز  مکحتـسم  راح  جازم  يوس  دیربت  زا  [ 56] تسبجاو لاوزلا  عیرـس  تسلهـس و  ادتبا  رد  تستایح و  ءاشنم  هک  تسیزیرغ 
دیآیم لادتعاب  راح  جازملا  ءوس  دوشیم و  رسکنم  ترارح  تروس  تادراب  هچ  تسین  تستایح  يوقم  ببـس و  هک  يزیرغ  ترارح  يانف 

دیآ و حالصب  هک  تسا  مک  راح  يایـشا  داریاب  دشاب  هتفای  الیتسا  يزیرغ  ترارح  رب  دشاب و  هدش  مکحتـسم  دراب  جازملا  ءوس  هک  اجنآ  اما 
هدرک ساسحا  خیش  ترارح  هبلغ  ینعی  دوش  بیطرت  دیربت و  جاتحم  هک  هاگره  رسپ  خیش و  جازم  هک  تسناد  دیابب  دوش و  حالصب  یـضعب 

بیطرت دـیربت و  زا  ار  وا  تسین  یفاـک  نیح  نیرد  دوب و  دـهاوخ  بیطرت  دـیربت و  جاـتحم  ررـضتم و  ترارح  زا  ماـقم  نیرد  هنیئآره  دوش 
ار وا  جازم  نیا  هچرگا  هک  اریز  دوـش  عـقاو  هک  دـیآیم  بطر  دراـب  جازمب  زواـجت  بیطرت  دـیربت و  رد  هـکلب  دـیآ  لادـتعاب  هـک  يرادـقم 

. تسا هدش  لثم  اما  تسیضرع 

تسا مادک  غارفتسا  باوص  تقو و  تیفیک و  هکنآ  نایب  رد  هلاقم  [ 74]

دـشاب الخ  رگا  طلخ و  زا  تسالتما  لوا  تسا  زیچ  هد  وا  تاعارم  دنکیم  غارفتـسا  مکح  باوص  رب  تاجلاعم  يایـشا  هک  تسناد  دـیابب  و 
تسغارفتسا زا  عنام 

151 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
رهاظ ببـس  تسا و  غارفتـسا  زا  عنام  دـشاب  سبای  راح و  جازم  رگا  هچ  تسا  جازم  ثلاث  تسعنام  دـشاب  فیعـض  رگا  تسا و  توق  یناـث 

دـشاب و سبای  راح  ندـب  هاگره  هیدر و  تابوطر  تسـضرم و  بجوم  هک  تسا  هیدر  طالخا  زا  تغارف  غارفتـسا  زا  دوصقم  هک  اریز  تسا 
دـشاب و تابوطر  جارخا  دوصقم  نوچ  ددرگ و  ضرمب  یـضتقم  دوش و  هدایز  جازم  ترارح  دوش  هدرک  داریا  رگا  راح  رثکا  هلهـسم  هیودا 

ترارحلا لیلق  بطر  دراب  جازم  رگا  هّرـش و  نم  هّللاب  ذوعن  تسلوبذ  قد و  بجوم  نیا  دوش و  بلاـغ  ندـب  رد  تسوبی  دـشاب  سباـی  جازم 
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تسا عنام  طارفاب  يرغال  تفاصق و  يرغال و  یهبرف و  رد  تسندب  هیئه  لاثم  نآب  دارم  هک  تسا  هتخس  عبار  تسغارفتـسا  زا  عنام  زین  دشاب 
هیودا لاهـسا  دننک و  لهـسم  ياود  داریا  رگا  تسا  هدش  گنت  قورع  یهبرف  هطـساوب  ار  هبرف  هک  اریز  تسعنام  زین  ار  هبرف  ندـبلا  للحتم  و 

رد ببـس  دـنکیم و  جارخاـب  لـخب  زین  هعیبط  دوشیمن و  لـصاح  یغبنی  اـمک  یهبرف  هطـساوب  بذـج  نیا  تسا و  قورع  زا  هبذاـج  توقب 
برـشت اود  زا  ندب  دنکیم و  ریثات  دوز  اود  ندب  لخلخت  هطـساوب  دوش  هدرک  وا  ندب  رد  لهـسم  ياود  داریا  رگا  هک  تسنآ  ندـب  لخلخت 

غولب ّنسب  یـصخش  رگا  تسا و  صخـش  ّنس  سماخ  دوشیم . نمزم  لاهـساب  یـضفم  نیا  دـنامیم و  ندـب  رد  اود  تیفیک  رثا  دـنکیم و 
رهاظ زیوجت  مدع  رد  تلع  تسا و  عونمم  لاهسا  غارفتسا و  دصف و  زین  ار  ناریپ  تسین  زّوجم  لاهسا  دصفب و  غارفتسا  ار  وا  تسا  هدیـسرن 

رد فیفخ  لاهـسا  ناریپ و  رد  درک  ناوتیم  دـصفب  مادـقا  تروص  نیرد  هک  دوش  یقانخ  ای  هبـصح و  هکنآ  لـثم  ةرورـضلا  دـنع  اـّلا  تسا 
ود نیرد  درس و  ناتسمز  مرگ و  ناتسبات  تسعونمم  غارفتسا  تسا  لوصف  زا  لوصف  یـضعب  رد  تسلـصف و  مشـش  رگید - ضارما  یـضعب 

ناتسبات رد  هک  اریز  تسعونمم  لاهسا  دصف و  یلک  ترورضیب  لصف 
152 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دیآیم و همه  دـساف  حـلاص و  زا  دوش  هدروخ  لهـسم  ای  دوش و  هدرک  دـصف  رگا  جوزمم  هتخیمآ و  دـساف  اب  حـلاص  تسا و  بیاذ  طالخا 
تـسعونمم غارفتـسا  مرگ  یبونج  دلب  ياوه  رد  هک  اریز  تسا  دلب  ياوه  متفه  دوشیمن و  لصاح  ضرغ  دشاب  دساف  جارخا  دوصقم  نوچ 

لـصف دیق  دشاب  اوه  تدورب  ترارح و  سفن  دارم  رگا  ناتـسمز و  هاوخ  دشاب و  ناتـسبات  هاوخ  تسعونمم  زین  دربلا  يوق  یلامـش  دلب  رد  و 
غارفتساب داتعم  هک  یسک  هک  اریز  تستداع  متـشه  تسا  دیعب  ندرک  رابتعا  متفه  مسق  ار  وا  تسین و  دلبب  ضرعت  ضعب  جایتحا  تسیفاک و 

رد هک  ار  یـسک  هک  اریز  تستعانـص  مهن  تسا و  ثحب  لحم  دـصف  رد  اما  يوق  لهـسم  اصوصخ  تسا  هرطاخم  نداد  لهـسم  ار  وا  تسین 
لثم هسّمالم  ضارعا  مهد  لاح و  مامح و  تمدـخب  مئاق  رگنهآ و  لثم  تسعونمم  غارفتـسا  ار  وا  تسا  رایـسب  لـیلحت  وا  لغـش  تعاـضا و 

تسا هرطاخم  سک  نینچ  اب  لهسم  داریا  رد  یببس و  نّیلم و  ینذاب  لاهسا  لوصح  تسا و  هکسام  فعـض  برذب  دارم  برذرم و  دادعتـسا 
هک زیچ  نآ  جارخا  لوا  دنک  غارفتـسا  رد  زیچ  جنپ  دصق  هک  دیابیم  برجتم  بیبط  هرـشع  طئارـش  تاعارم  زا  دـعب  هک  تسنیا  نیناوق  زا  و 

ترثک زا  دـشاب  ریثک  ندـب  رد  هدام  رگا  دـشاب و  لـمتحم  هک  يردـق  هب  جارخا  نآ  هکنآ  مود  تیفیک و  اـی  تیمک  بسحب  تسندـب  يذوم 
دوش یلوتسم  فعـض  هکنآ  رگم  تسین  فوخ  چیه  دشاب  نآ  لمحت  ار  ضیرم  دشاب و  توق  نوچ  دوشن  فوخ  رد  جلاعم  هک  دیاب  لاهـسا 

دش و دیاب  كاسما  ماقم  رد  دوز  تسا و  دب  رایسب  تمالع  نیا  هتسب و  هایس  ربح  نوخ و  لثم  دشاب  فوخ  بجوم  هک  دیآ  یطالخا  زا  ای  و 
طلخ نآ  جارخا  هک  تسنآ  میس  تسین و  یفوخ  تسین  اهنیزا  رگا  اما 

153 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
دادـما ار  وا  سپ  تسا  یهیدـب  وا  هجوت  هتبلا  تسنایثغ  لیبس  رب  وا  تکرح  هک  هدام  هک  اریز  دـنکیم  هداـم  لـیم  بناـج  تهج و  زا  يذوم 

یقنی نایثغلاف  هک  تسنیا  زجوم  ترابع  تساعما و  لفـسا و  بناجب  هجوتم  هتبلا  تسا و  صخم  لیبس  رب  وا  تکرح  هک  هدام  درک  دیاب  یقب 
رتدورف نسحا  هداملا  هیلا  لوقنم  وضع  دـشابیم و  یعیبط  جرخم  دوشیم  غرفتـسم  هچنآ  هک  تسنیا  مراهچ  لاهـسالاب و  صخملا  ئقلاـب و 

دراو ورب  هک  زیچ  نآ  دشاب  دیابیم  روبص  دنک و  هبلغ  تهج  نمیا  قیلـساب  لثم  هنع  لوقنم  وضع  اب  دیابیم  كراشم  هنع و  لوقنم  زا  دشاب 
رد بابحتـسا  قیرطب  هنمزم و  ضارما  رد  بوجو  قیرطب  دباییم و  جاضنا  زا  دـعب  طلخ  هدام و  جارخا  هکنآ  مجنپ  زین و  طالخا  زا  دوشیم 

كرت رد  ررض  دوش  عقاو  غارفتسا  كرت  رگا  تروص  نیرد  هک  اریز  دشاب  نایغط  رد  ورب  رئات  و  [ 57] جایهص هدام  هکنآ  رگم  هراح  ضارما 
فالخ زا  بذجب  یکی  تسا  هجو  ود  زا  شعـضوم  ریغ  زا  هدام  غارفتـسا  هک  تسناد  دیابب  ریغ  غارفتـسا  رد  برـض  زا  تسا  رثکا  غارفتـسا 

رد دیابیم  هکلب  دشابن  نیرطق  رد  دعابتم  هیلا  بوذـجم  هنع و  بوذـجم  وضع  هک  دـیابیم  تسا و  دـیعب  فالخ  زا  بذـجب  یناث  بیرق و 
تـسندب لفـسا  رد  هک  یقورع  دصق  تسا و  بیرق  فالخ  زا  بذج  وا  فیعرت  دیآیم  نوخ  قلح  زا  ار  یـسک  هکنآ  لثم  دـشاب  رطق  کی 

رد دیابن  بعت  جنر و  دوشن  تسا  دوصقم  هک  یئاجب  بذـجنم  بذـج و  رد  دـشاب  یـصاع  هدام  هک  هاگره  تسا و  دـیعب  فالخ  وا  بذـج 
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جارخا هک  قیرط  نیاب  لحم  نآ  زا  دوش  بوذجم  طلخ  غارفتسا  هتبلا  هک  تسین  مزال  دش و  هدرک  بذج  هک  تسیفاک  نامه  دیـشک  بذج 
ننفت دش و  لصاح  بذجب  نآ  شلحم و  زا  دوب  ملوم  دیقتب  دوصقم  هک  اریز  دراد  غارفتـسا  مکح  بذـج  هک  اریز  درک  دـیاب  زین  نوخ  نآ 

هجوت زا  عنام  بذج 
154 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

درک بذج  داهن و  دیاب  همجحم  هک  تسا  رایسب  تسین و  مزال  غارفتسا  بذج  ره  رد  هک  تسا  ررقم  تسیفاک و  وضع و  بناجب  تسا  هدام 
بجوم ثروم و  دـماجنا  طارفاب  هک  غارفتـسا  ره  تسین و  طرـش  تسندرک  هدام  جارخا  رب  ندز  شین  نتفاگـش و  نآب  دارم  هک  ام  طرـش  و 

دنک تدواعم  غارفتـسا  رگا  دـبای و  تیوقت  هنیئآره  تلع  نآ  دوش و  غارفتـسا  عطق  ار  وا  دـشاب و  هدوب  یتلعب  داتعم  هک  ار  سکره  تسین و 
ندب رد  دشابن و  رایسب  يوق و  شتوق  هک  ار  سکره  هک  تسنیا  غارفتـسا  رد  نوناق  زا  یکی  دشاب و  تلع  نآ  زا  تأرب  یـصالخ و  بجوم 

تسین رّـسیم  هدحاو  هعفد  غارفتـسا  هدام  نینچ  رد  دشاب  رگید  طالخا  ای  طالخالا  دیدش  فوخ  اب  ای  دبنج و  دشاب و  هیّدر  هریثک  طالخا  وا 
داوم لاهسا  بذج  هک  تسناد  دیابب  تسا و  كاله  بجوم  رطخ و  ّالا  درک و  دیاب  هریثک  تاعفدب  لیلق  لیلق  صخـش  نینچنیا  غارفتـسا  و 
داوم لاهسا  دشاب  تحت  زا  داوم  هک  هاگره  ار و  فلاخم  قفاوم و  بذج  رم  تسا  قفاوم  لاهسا  لفسا و  تحت و  زا  وا  علخ  تسقوف و  زا  ار 
لعف بذج و  قیرطب  رگم  دنکیمن  علخ  لفاس  زا  داوم  یق  دـنکیم و  تهج  نآ  زا  زین  داوم  عطق  دـنکیم و  دوخ  تهج  فالخب  بذـج  ار 

. اهعضاوم فالتخا  بسحرب  علقب  مه  بذجب و  مه  دصف 

« دصف لاهسا و  یق و  نایم  تکرش  نیناوق  نایب  رد  هلاقم  [ » 75]

نـسحا هـجورب  اذـغ  تسیوـق و  همـضاه  توـق  ار  وا  تـسا و  هدرک  هدـیج  هیذـغا  لواـنت  لـکا  رد  شـشوک  سکره  هـک  تـسناد  دـیابب  و 
رثکا دوش  یلتمم  ندب  رگا  نآ  زا  دعب  مامح و  لوخد  یگدنلام و  لثم  تسیفاک  تسا  تضایر  زا  يرورـض  مهف و  هچنآ  ار  وا  دـنارذگیم 

رگا تسا و  نوخ  نآ  هک  تسا  طالخا  نیرتهب  زا  نآ 
155 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

بلط هک  سکنآ  رب  بجاو  لاهـسا و  یق و  لـثم  رگید  تاغارفتـسا  زا  تسا  یلوا  صخـش  نینچنیا  اـب  دـصف  دوش  هداـیز  رادـقم  بسحب 
هدعم رب  دنارذگیم و  تلوهسب  ار  نآ  هک  يرادقم  رایتخا  دنک و  هّصح  دنچ  ار  نآ  دنک و  دوخ  ماعط  قیرفت  تسنیا  دنکیم  یق  ای  لاهـسا 

رد هفلتخم  هبرـشا  همعطا و  زا  دروخن و  داتعم  هجورب  ماعط  دـنکیم  یق  ای  یلهـسم و  هدارا  یتقو  هک  تسنیا  دوصقم  دروخب  دـشابن  لیقث  وا 
تبرـش کی  ای  ماعط و  کی  رب  رگا  هک  اریز  دـنک  رایتخا  هفلتخم  هبرـشا  هفلتخم و  همعطا  زا  هک  دـیابیم  دـنک  رایتخا  هعفد  هس  ودـب  يزور 
یعادتم دشاب و  لیلق  رادقم  رد  داتعم  نآ  هک  اصوصخ  دنکیم  لخب  ّتنظ و  جارخاب  دوشیم  نآب  داتعم  تعیبط  دیامن  تموادم  تبظاوم و 

تـسا جارخا  دوصقم  هک  داوم  لوصح  فیطلت  رد  یق  لاهـسا و  زا  شیپ  دـیامن و  یعـس  تعیبط  نیرد  راـیتخا  زا  لـبق  هک  دـیابیم  لهـسم 
ظیلغتب نیا  تسا و  طلخ  ماوق  لیدعت  جضنب  دارم  هدام و  رد  تسا  جـضن  لوصح  فیطلتب  دارم  دـشوک و  ماسم  عیـسوت  رد  دـیامن و  مامتها 

زا جارخا  رد  بعت  زا  ندـب  نوناق  نیا  تاعارم  هظحالم  زا  دـعب  تفای و  رکذ  قبـس  نیا  طالخا و  زا  جزل  عیطقت  ظیلغ و  قیقرت  تسا و  قیقر 
لاهـسا دصف و  رگا  هک  تسین  نف  نیا  هربتعم  نیناوق  زا  تسین و  زوجم  تاعارم  نیرد  ریـصقت  ریبدتلا  بیاص  جلاعم  رب  سپ  تسنومام  داوم 
طالخا رئاس  زا  ندب  رد  نوخ  نوچ  ینعی  دشاب  یعیبط  تبسن  رب  ندب  رد  طالخا  دایدزا  هچنانچ  رگا  غارفتسا  دصف  هطـساوب  دشاب  يرورض 
طالخا زا  هک  مادکره  تلهمب  نآ  زا  دعب  درک و  دیاب  میدـقت  ار  دـصف  لوا  تسا  تبـسن  نیمه  رب  رگا  زین  یعیبط  ریغ  دایدزا  تسا و  رتشیب 

رگا نینچمه  طالخا و  غارفتـسا  رد  تسا  طارقب  يایاصو  هلمج  زا  نوناق  نیا  طلخ و  نآـب  هصتخم  هیوداـب  درک  دـیاب  جارخا  دـشاب  بلاـغ 
دشاب دراب  جزل و  رگا  دشاب و  نوخ  اب  طولخم  یمغلب  طالخا 

156 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
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تبـسن هچنانچ  رگا  تسا و  لاهـسا  لوا  ماقم  نیرد  تسا  بجاو  سپ  دوشیم  هدایز  تجوزل  ظلغ و  طـلخ  رد  دـننک  دـصف  میدـقت  رگا  و 
زا ندب  رد  تسا  بلاغ  هک  طلخ  ره  غارفتـسا  نآ  زا  دـعب  دـیابیم و  دـصفب  ادـتبا  زین  ماقم  رد  تستاواسم  هجورب  ندـب  رد  طالخا  یتدایز 

رتشیپ هثالث  طالخا  زا  هک  ینعم  نیا  هب  تسین  تاواسم  رب  طالخا  دایدزا  تبـسن  رگا  درک و  دـیابیم  تسنوخ  ریغ  هک  رگید  هثالث  طـالخا 
نوخ رد  رگا  درک  دیابیم  دصف  نآ  زا  دعب  دوش و  يواستم  طالخا  تبـسن  ات  درک  دیابیم  طلخ  نآ  غارفتـسا  میدقت  نامز  نآ  تسنوخ  زا 

ندروخ تجاح  ترورض و  تقوب  تسا  دصفب  دهعلا  بیرق  هک  یسک  ریبدت  رد  قفوا  دش و  روکذم  بیرقتب  نیزا  همـش  دشاب و  رهاظ  هبلغ 
ثودح بجوم  هک  اریز  تساطخ  دنک  لهـسم  يوراد  میدقت  وا  دشاب و  هدـش  بجاو  دـصف  ار  یـسک  هچنانچ  رگا  تسا و  لهـسم  يوراد 

زا کلذ  ریغ  لهـسم و  ياودـب  هاوخ  دـشاب و  دـصفب  هاوخ  ناک  فیک  غارفتـسا  راـیتخا  رب  ثعاـب  بارطـضا و  پت و  تسا و  رکنم  ضارما 
رگا تسا  جارخا  بجوـم  زین  طـلخ  تیفیک  تءادر  هاـگ  هک  اریز  تسین  طـالخا  داوـم و  يرایـسب  تیمک و  ثعاـب  تقو  همه  تاغارفتـسا 

جایتحا دوجو  اب  ار  صخـش  هاـگ  تسبجاو و  ریثک  لـیلق و  زا  نیناوق  نیا  تاـعارم  ریبدـتلا  بئاـص  جـلاعم  رب  دـشاب و  لـیلق  تیمک  بسحب 
دنکیم یق  لاهـسا  لوصح  زا  شیپ  دروخیم  اود  زا  هچره  ای  درادن و  تداع  ای  دیآیم و  شیپ  غارفتـسا  زا  یعنام  ندـب  هیقنت  غارفتـساب و 
نتـشاد هزور  هک  اریز  تسین  لهـسم  ياود  ندروخب  بیرق  هدئاف  لوصح  رد  هک  درک  دیاب  مون  موصب و  اود  لیدبت  هروکذم  تروص  نیرد 
هجوتم يزیرغ  ترارح  باوخ  رد  اما  تسین  تیاضر  هچرگا  زین  باوخ  دوریم و  لیلحتب  دساف  داوم  زا  يرایـسب  نآ  رد  هک  تسا  تضایر 

دوشیم لخاد 
157 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

یضعب رد  ار  یسک  نوچ  ینعی  دشابیم  [ 58] راظتنا لیبس  رب  لاهساب  ای  دصفب  غارفتسا  هاگ  دربیم و  لیلحتب  ار  هیذوم  تابوطر  طالخا و  و 
ثودح زا  شیپ  لصافم  عضو  ای  دوشیم و  مشچ  درد  رابره  هک  تسا  صخـش  تداع  هکنآ  لثم  دوشیم  يراط  اتداع  ضرم  هنیعم  تاقوا 

تسینعم و نیا  راهظتـساب  دارم  دتفین و  ضارما  نیرد  ات  دنکیم  جارخا  لهـسم  ياود  ای  دصفب و  ار  ضرم  بجوم  داوم  دـیقنت  ضارما  نیا 
طلخ وا  اب  یئاود  هک  تسبجاو  سپ  تیفیک  رد  وا  تقفاوم  تسغرفتـسم و  طلخ  سناجم  هک  یئاودب  دوشیم  جاتحم  جلاعم  ضیرم و  هاگ 
طلخ زا  تسارفـص  قفاوم  دنمانیم و  هدومحم  یـسرافب  هک  تسا  اینومقـس  شلاثم  لاهـسا  رد  قفاوم  دشاب و  تیفیک  رد  فلاخم  هک  دننک 
نیا دـشابن و  دـضب  جالع  ارهاظ  سپ  تسارفـص  لهـسم  تسا و  نیمه  زین  هدومحم  جازم  تسا و  سبای  راح  ءارفـص  عبط  جازم و  هک  اریز 

رد هک  تشخریـش  ای  درز و  هلیله  لثم  دزیمایب  تسارفـص  جازم  دـضب  هک  هدراب  هیودا  زا  هدومحم  اب  دـیاب  بیبط  سپ  تسا  نوناـق  فـالخ 
هکره هک  تسا  هتفگ  طارقب  تسارفـص و  لهـسم  اهنیزا  مادـکره  هک  اریز  قفاوم  لاهـسا  تسا و  دراب  هک  اریز  تسارفـص  فلاخم  تیفیک 
هعبرا لوصف  زا  یقب  بسانم  دوش و  عقاو  هنیعم  هیودا  یقب و  هک  تسنآ  وا  هیقنت  رد  یلوا  تسا  ئقب  هباجالا  لهـس  تسا و  کـشخ  رغـال و 

سفنلا قیض  بحاص  دشاب و  ردصلا  قیض  هک  اصوصخ  تسا  هرطاخم  ناتسمز  رد  یق  اما  دتفا  ترورض  رگا  ناتسبات  تسا و  هامریت  راهب و 
تبسن هب  ریبدت  ود  ره  نیا  دشاب و  هنحسلا  لدتعم  رگا  تسا  بسانم  یصاخشا  رد  لاهسا  لامعتسا  تسا و  رطخ  تاقوا  همه  رد  ار  هفرـس  و 

تسا و لاحم  تالهـسمب  ناشیا  هیقنت  اعما  قلز  لاهـسا و  باحـصا  یـضعب  دـشاب  تحت  هب  قوف  زا  لزان  ناشیا  طلخ  هشیمه  هک  ار  یناسک 
هدعم یضعب  رد  ئقم  هک  تسا  رایسب 

158 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
دوشیم عقاو  عوج  تدش  رد  ئقم  ای  دنکیم و  یقب  تباجا  تسیوق و  هدعم  ای  تسا  زیچ  دنچ  زا  یکی  ببـسب  نیا  دنکیم و  لاهـسا  هدافا 

هدوبر بذج  بحاص  هعیبطلا و  نیل  یقم  براش  هکنآ  ای  دنیشنیم و  ندب  هلـصو  رد  دنکیم و  بذج  تیئاذغ  لیبس  رب  ار  نآ  مامت  ندب  و 
دشابیم و ئق  دیفم  زین  لهسم  هاگ  هدوبن و  یقب  داتعم  یقم  تراشاب  دنکیم و  عفد  لفسا  قیرطب  ار  یقم  مامت  تستعباتم و  لاهسا  دارم  هک 
ای اود و  معط  تعاشب  ای  تهارک و  ای  لقث و  رد  لصاح  تسوبی  اـی  لهـسم و  براـش  هدـعم  فعـض  اـی  دـشابیم  زیچ  دـنچ  ببـسب  زین  نیا 
ای دوشن و  عقاو  لاهسا  دوش و  دراو  وراد  لهـسمب  جایتحا  هک  یـصخش  رب  لهـسم  ياود  هچنانچ  رگا  هدوب  اذغ  داسف  همخت و  زا  اود  براش 
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يالیتسا ندب و  عیمجب  وا  نتخاس  ناشیرپ  تسا و  طلخ  کیرحت  بجوم  تروص  ود  ره  نیرد  دشاب و  هتفای  جضن  هدام  دوش و  عقاو  لاهسا 
ره تسا و  کلهم  رطخ و  نوخ  ئق  اما  طالخا و  زا  یقاب  زا  ئقب  تسا  تباجالا  عرسا  ارفـص  ندب  طالخا  زا  هک  تسناد  دیابب  ندب و  رب  وا 
رد تسا  طـسوتم  مغلب  اـما  هرطاـخم و  زین  دوش  عقاو  رگا  یقب و  تباـجا  رد  تیبـصع  ادوـس  تسا و  لـتاق  مس  دـنکیم  نیا  هداـفا  هک  وراد 

لاهسا و رد  هیوق  هیودا  داریا  یقم و  داریا  زا  تسبوصا  دوش  ترورـض  رگا  پت  بحاص  تسنآب  فیفخ  لهـسم  داریا  نآ و  مدع  تباجا و 
هک تسا  رایسب  تسیدرد و  هک  تسا  هبذاج  توقب  ار  هلهسم  هیودا  لاهسا  فعـض  هک  تسناد  دیابب  زین  تسا و  دب  رایـسب  لاهـسا  نامز  رد 

طالخا زا  یطلخ  بذج  هک  اود  ره  دیوگیم  هک  سکنآ  لوق  ادوس و  لهـسم  دراذگیم و  ار  طلخ  ظیلغ  دنکیم و  قیقر  بذـج  لهـسم 
دوشیم و دلوتم  شیپ  طلخ  نآ  دنام  ندب  رد  دنکن و  طلخ  بذج  دماین و  دوجوب  لاهسا  وزا  نوچ  دنکیم  طلخ  نآب  صاصتخا  دنکیم و 

لوق نیا 
159 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

نیا دنکیم و  بذج  الوا  ار  قرا  ندب  رد  دوش  دراو  هک  لهسم  ياود  ره  هک  تسا  هتفگ  هک  سکنآ  زین  لوق  تسین و  باوص  تساطخ و 
هعیبط تسلصاح  رگا  اعما  رد  هکنآ  ات  دوشیم  عفدنم  قیرط  نآ  رد  طالخا  هک  تسقیرط  رد  طالخا  باذجنا  هک  اریز  تسین  حیحـص  زین 

یـضعب انایحا  اعما  رد  هک  يدادـسنا  هطـساوب  هچنانچ  رگا  دـنک و  هدـعم  بناجب  دوعـص  اعما  زا  طالخا  هک  تیمک  دـنکیم و  عفد  جراـخب 
رگا اهجنلوق و  ضعب  رد  هکنانچمه  دنکیم  عفد  یقب  ار  وا  تعیبط  هتبلا  دنکیم  دوعص  هدعمب  لاقثا  طالخا و  دوشیم و  عقاو  ار  صاخـشا 

. نآ ریغ  اعما و  زا  دنکیم  دوخ  بناجب  طلخ  بذج  دنک  ثکم  هدعم  رد  دوش و  دراو  هدعمب  یقم  هچنانچ 

لهسم ياود  زا  شیپ  مامح  لامعتسا  وا و  نیناوق  لاهسا و  نایب  رد  هلاقم  [ 76]

هک هدـساف  داوـم  جارخا  عـفد  ضرغب  لهـسم  ياود  ندروـخ  هدارا  هک  سکره  هک  تسنیا  لاهـسا  رد  نیناوـق  هلمج  زا  هک  تسناد  دـیابب  و 
دـنکن و رایـسب  ثکم  دور و  مامحب  وراد  زا  شیپ  تبون  هس  ود  مامح  لوخد  زا  دـشابن  یعنام  رگا  هک  دـیابیم  دـنکیم  تسـضرم  بجوم 

دیاوف اود  زا  شیپ  ار  مامح  ندـمآرد  دـیآرد و  جـیردتب  زین  لوخد  رد  دـیآ و  نوریب  جـیردتب  دزیر و  دوخ  رب  جازم  قفاوم  لدـتعم  ياـهبآ 
لوخد لهـسم  ندروخ  زا  دعب  ءابطا  رثکا  عفد و  تلوهـسب  طالخا  ندش  ایهم  اضعا و  نییلت  تسا و  هدام  جضن  رد  دادـما  ّالا  تسا و  رایـسب 

تسین و زوجم  رارکتب  اـما  دـناهدرک  زیوجت  ناتـسمز  رد  رگم  تسا  دوصقم  یفاـنم  هک  ضبق  لوـصح  ببـسب  دـناهدرکهن  زیوـجت  ار  ماـمح 
ثکم نامز  هک  دیاب  زین  سپ  تسطالخا و  زا  یقب  ام  لیلحت  زیوجت  نیرد  دوصقم 

160 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
يوراد ندروخب  داتعم  هک  یـسک  رد  دوشیم  لصاح  ضبق  دوشن  قرع  بجوم  ات  دیاینرد  مامح  هناخمرگب  الـصا  هک  دیاب  دشاب و  یکدـنا 

ار ناشیا  هک  صاخـشا  یـضعب  هک  دهاوخ  جلاعم  هک  هاگره  دـنکن و  لهـسم  رد  هیوق  هیودا  يوق و  لهـسم  باکترا  هک  دـیاب  دوبن  لهـسم 
هک دـیاب  لوا  دـشاب  لهـسمب  جایتحا  ار  ناشیا  دـشاب و  زین  هّدـس  مهوت  دـشاب و  عمتجم  ناشیا  رد  هجزل  هظیلغ  طالخا  دـشاب و  هدوب  تداـع 

جارخا ماقم  رد  نآ  زا  دعب  همـسد و  هبطرم  هیذغا  ندب و  بیطرت  هبلـص و  موحل و  نادـبا و  هجزما  بسانم و  تانیلمب  ناشیا  هجزما  حالـصا 
زا دـعب  باوخ  هک  تسناد  دـیابب  وا و  ریغ  فیّرح و  لثم  هدام  ياضتقمب  هفیفخ  ای  هیوق و  هقفاوم  هلهـسم  هیوداب  دوش  ناشیا  نادـبا  زا  هداـم 

لمع عاطقنا  ات  نآ  زا  دعب  درک  عورشم  لمعب  وراد  هک  هاگره  اما  لاهسا و  رد  تسوا  تیوقت  بجوم  ناوتیم و  هیوق  هلهسم  هیودا  ندروخ 
جیردتب ترارح  ات  تسبجاو  وراد  ندروخ  زا  دعب  نوکـس  دنکیم و  فیعـض  ياود  توق  لاطبا  رـسک و  باوخ  هک  اریز  تسین  زوجم  اود 

شیپ رد  هبیط  حیاور  دنک  عورـش  لمعب  ات  وراد  ندروخ  نیح  رد  دیامن و  نییلت  لاهـسا و  رد  تناعا  هدش  ورب  لمتـشم  دـنک و  اود  رد  ریثات 
دنشاب و هدیشاپ  هکرس  بالگ و  ورب  هک  ناسارخ  لگ  لثم  دوشن  یق  دوصقم  لوصح  زا  شیپ  دشاب و  نایثغ  زا  عنام  ات  ندش  وب  داهن و  دیاب 
هک دـیاب  دـنک  لهـسم  ياود  رایتخا  ترورـضلاب  دـشاب و  یق  تداع  ار  یـسک  تسا و  یق  زا  عنام  هزات  هنیدوپ  ندـیئوب  بیـس و  یهب و  لثم 
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ورب دراد  یق  زا  فوخ  اود  ندروخ  زا  دعب  هک  یـسکره  دندنب  مکحم  وا  يوزاب  ود  ره  ندمآ  یق  تقوب  دواخب و  کین  نوخرط  زا  كدـنا 
دزادنا رتمک  ار  کمن  دراد  لهـسم  ندروخ  هیعاد  هک  سکنآ  ماعط  رد  هک  دیابیم  دنک و  یق  زور  هس  ودب  رایتخا  زا  شیپ  هک  تسا  مزال 

لامها رگا  لهسم  يوراد  ندروخ  زا  دعب  و 
161 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ياود رب  سپ  تسا  لاهسا  لعف  لاطبا  بجوم  فیعض  ياود  رب  تکرح  دور  لحم  نامه  رد  هار  نوکـسب  [ 59] يزور دنچ  دوش  لاهسا  رد 
دروخ و یگطصم  يردق  اب  هدرک  مرگ  بالگ  ای  مرگ و  بآ  يردق  دوشن  تباجا  تلوهـس  تعرـسب و  نوچ  درک و  دیابن  تکرح  فیعض 

دروخ نیراـنا  بآ  ریعـشلا و  ءاـم  هک  دـیاب  لهـسم  ياود  راـیتخا  زا  شیپ  دـشاب  بلاـغ  وا  جازم  رب  ترارح  ار  یـسک  هک  دـناهدومرف  نینچ 
ناتـسبات رد  دنک  رایتخا  راهن  رب  ار  هلهـسم  هیودا  هک  تسنآ  یلوا  دشابن  نینچ  رگا  هدعملا و  فیعـض  دشاب و  ندـبلا  فیعـض  هک  اصوصخ 

هدرک رایتخا  راهن  رب  لهسم  ياود  درادن و  هروکذم  تاشیوشت  زا  هک  سکنآ  طورش  زا  حبص و  تقوب  هامریت  ناتسمز و  رد  رحـس و  تقوب 
ارفص هبلغ  وا  هدعم  رد  دشاب و  جازميوارفـص  یـصخش  هچنانچ  رگا  دنکن و  رایتخا  ياذغ  یتبرـش و  چیه  دوشن  عطقنم  وراد  لمع  ات  تسا 

دروخ و لهـسم  ياود  زا  شیپ  هدرک  رت  نیرانا  بآ  رد  نان  كدنا  هک  تسا  زوجم  ار  سک  نانچنآ  دشاب  هدـیماجنا  لوطب  زیهرپ  دـشاب و 
دروخیم مغلب  طـلخ  جارخا  تهجب  رگا  دروخ و  هرتهاـشب  نومیتـفا  خوـبطم  رد  هک  دـیاب  دروـخیم  ادوـس  طـلخ  جارخا  تهجب  بح  رگا 

هک دـیاب  ندـش  کـشخ  زا  شیپ  ار  اـهجو  دروخ  هلیله  خوبطم  رد  دروخیم  ارفـص  جارخا  تهجب  رگا  دروخ و  قیقد  نوـیروطنق  خوـبطمب 
دوش ریخات  تباجا  رد  رگا  یگطصم  لثم  بالگب و  دادما  اما  تسا  هرطاخم  زور  کی  رد  لهـسم  ود  نایم  عمج  هک  تسناد  دیابب  دروخن و 

زا جازملا  دراب  اود و  ههیرک  هحئار  زا  تسا  هدـعم  ياقت  لسغ و  بجوم  لمع  یمامت  زا  دـعب  مرگ  بآ  يردـق  اب  وج  ناـقلت  تسا و  زوجم 
كدنا مرگ و  بآ  هب  كزیتارت  مخت  كدنا  ای  دنق و  كدنا  دروخ و  مرگ  مین  بآ  هب  يردـق  ناحیر  مخت  هک  تسنآ  بسانم  لمع  یمامت 

دنق
162 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

درس بآ  هب  دشاب و  جلاعم  دیدباوص  هچنآب  دنق  يردق  اب  هتسش  لوغبـسا  مخت  هتبلا  ار  جازملا  راح  دشاب و  شیپ  رود  تسیمغلب  هک  هاگره 
تاجلاعم نیرتهب  نداد  ریعـشلا  ءام  دوش  سباـی  ترارح و  لهـسم  زا  دـعب  ار  صخـش  رگا  دـشاب  هتـشادن  سفنلا  قیـض  هفرـس و  رگا  دروخ 

تسا و جحـس  بجوم  هک  اریز  دیابن  زور  جنپ  راهچ  ات  دنام  اهنیاب  اهتبرـش  زا  هچنآ  ومیل و  تبرـش  ای  نیبجنکـس و  لثم  نداد  تسیئاذـغ و 
وا ندب  رد  هک  نیرب  دنکیم  تلالد  دـیآیم  شوخ  ثکم  ار  وا  مامح  رد  هچنانچ  رگا  دور و  مامحب  زور  مود  هک  دـیاب  ار  لهـسم  بکترم 

هتفای هیقنت  طلخ  زا  وا  ندـب  هک  دـنکیم  نیرب  تلالد  تسین  بوغرم  ماـمح  ندوب  ثکم و  ار  وا  هچناـنچ  رگا  تسا و  هدـنام  طـلخ  زا  هیقب 
دیابب دنکب و  نآ  هلازا  هتبلا  دوش  ضراع  ار  رگج  دـصف  لاهـسا و  زا  دـعب  هک  یعجو  رد  مرگ  بآ  ندروخ  هک  دـناهتفگ  نینچ  ابطا  تسا و 

اما درک  دـیابن  يریلد  رما  نیرد  دوشن  يوق  ترورـض  ات  ناتـسبات  تسه و  هامریت  راهب و  لهـسم  رایتخا  يارب  زا  تاقوا  لضفا  زا  هک  تسناد 
رکنم و ضارعا  ثودح  بعت و  لوصح  تسعفد و  تبوعص  بجوم  دنک  لهسم  داریا  رگا  تسا و  دماج  طالخا  هکنآ  ببـسب  ناتـسمز  رد 

ندرک دـساف  لاـسرا  حـلاصب و  بیط  هعیبط  رد  هدـش و  طولخم  مهب  دـساف  حـلاص و  تسا و  بیاذ  طـالخا  نیا  فـالخرب  ناتـسبات  رد  اـما 
داریا رب  ثعاب  رارطضا  ترورـض و  رگا  سپ  تساطخ  نیا  دبای و  جارخا  دساف  حلاص و  دوش  عقاو  لهـسم  داریا  هک  هاگره  راچان  تسبعص 
رحـس تقوب  وا  هدراب  مایا  رد  دتفا  جایتحا  رگا  ناتـسبات  رد  نینچمه  درک و  رایتخا  دیاب  وا  هلدتعم  هّراح و  مایا  رد  ناتـسمز  رد  دوش  لهـسم 
تبسن شتیاغ  تشاد  دیاب  یعرم  فیعض  يوق و  فیحن و  نیمس و  صاخـشا  نادبا و  عیمج  تبـسن  هب  لصف  ود  نیرد  اما  درک  رایتخا  دیاب 

تاعارم یلوا و  قیرطب  فیعض  فیحن و 
163 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ات دومرف و  دیابن  لهسمب  تداع  هیئزج  فیفخ  ضارما  رد  ار  تعیبط  هک  تسنیا  تعانـص  نیا  هیعرم  نیناوق  زا  درک و  دیاب  رتشیپ  نوناق  نیا 
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توق لهسم  هیودا  رثکا  رد  هکنآ  هطساوب  هشیمه  هلهسم  هیودا  داریا  رگید  دشاب و  زجاع  ياود  تنواعمیب  لیلق  ضارماب  هضواعم  رد  هعیبط 
توق و زا  هنیئآره  دوش  بقاعتم  فدارتم و  ندب  رب  لهسم  یئاود  داریا  نوچ  دنکیم و  داوم  جارخا  توق  نآب  هک  تسه  [ 60] هشیمه هبذاج 

توق اههدعم  رد  هک  تسا  نینچ  رثکا  رگید  دنکیم و  هیّدر  ضارما  تایفیک و  ثادـحا  جـیردتب  نیا  دوش و  رثاتم  ندـب  [ 61] یمه تیفیک 
يوراد ینعی  یکنی  یقنی و  نوباصلاک  ءاودلا  هک  دـناهتفگ  ءامکح  هک  تسا  تهج  نیزا  دوشیم و  یبارخ  فعـض و  بجوم  تسین  رتشیب 

اما دزاسیم  كاپ  ار  ندـب  هچرگا  لهـسم  یئاود  دزاسیم  هنهک  اما  دزاسیم  كاپ  ار  هماج  نوباص  هکنانچمه  دراد  نوباـص  مکح  لهـسم 
. دوش عقاو  رارکتب  رگا  تسا  ضارما  یضعب  بجوم 

لهسم يوراد  لمع  عطق  تقو  تمالع  نایب  رد  هلاقم  [ 77]

ای دـشاب و  هدوبن  لهـسم  يوراد  رب  قباس  تسوبی  هدـعم و  ترارح  ببـس  هک  یتقو  مات  لاهـسا  زا  دـعب  تسا  شطع  باوخ و  هبلغ  دادتـشا 
تدـش باوخ و  تحارتسا و  ببـس  ندـب  زا  طالخا  تاـبوطر و  قیقر و  نیمه  هکلب  دـشاب  هدوبن  زین  هلهـسم  هیودا  ترارح  ثدـح و  ببس 

. تسوراد لمع  عطق  لیلد  نیا  دشاب  شطع 

« لهسم يوراد  لاهسا  عطق  ریبدت  نایب  رد  هلاقم  [ » 78]

اینولف ندروخ  نار  شیپ  زا  ای  وزاب و  ود  ره  نتسب  دماجنا  طارفاب  لاهسا  رگا 
164 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ءایـشاب اضعا  ندـیلام  هماج و  بیـش  زا  مرگ  بآ  راخب  ریخبت  هب  ای  دـشابن و  بلاغ  فعـض  رگا  مامح  رد  ندرک  قرع  قوراف و  قایرت  اـی  و 
شین ینعی  طقف  بذج  نیمه  دوصقم  تسین و  طرـش  هک  دـننکن  طرـش  نآ  رد  هک  ندرک  بذـج  هناش و  ود  نایم  همجحم  نداهن  هضباق و 

دننک طولخم  هضباق  تاقیوس  زا  یکی  اب  دامـض  رگا  نداهن و  هدعم  رب  هدـیاف  تادامـض  تسنیا و  هدـش  عقاو  هک  لوا  طرـشب  دارم  دـننزن و 
تسا و بارطضا  قلق و  بجوم  هک  راح  رد  هن  تسا و  ماسم  فثکم  هک  هوقب  دراب  رد  هن  دنک  لدتعم  ياوه  رد  نکسم  رایتخا  دشاب و  یلوا 

نیکست لاهسا  ندروخ  رد  تابرجم  زا  بیـس و  ای  دنجنـس و  ای  یهب و  ناقلت  ندروخ  دشابن و  شرت  هک  هکاوف  هبرـشا و  زا  ضباوق  ندروخ 
بآ ندروخب  یق  ندرک  دشاب و  هتخاس  درـس  فربب  هک  ضباق  دراب  ياذغ  رایتخا  لاقثم و  ود  رادـقم  تسا  غود  رد  خوبطم  كریتارت  مخت 

بکترم دـباین  نیکـست  تاریبدـت  نـیزا  یکی  چـیهب  رگا  تـسا و  فـالخرب  بذـج  بجوـم  هـک  اریز  تسقفاوـم  ساـبتحا و  بجوـم  مرگ 
درک دـیاب  فقوت  تاـجلاعم  رد  ندروخ  ردـخم  رد  هک  دـنانیرب  اـبطا  رثـکا  هک  اریز  تسا  هرطاـخم  ریبدـت  نیرد  اـما  دـش  دـیاب  تارّدـخم 

الا داد  دـیابن  الـصا  تارّدـخم  زا  هتفر  لـیلحتب  توق  هتخاـس و  هبترم  ـالعا  رد  فعـض  دـشاب و  فیعـض  فـیحن و  یـصخش  هک  اـصوصخ 
. دش دیابن  بکترم  الصا  نآ  حلصمیب  لیلقلا و  نم  لقا  رادقم  زین  نآ  تاردخم و  نیرتفیفخ 

دشاب هدروخ  لهسم  يوراد  هک  یسک  ریبدت  نوناق  نایب  رد  هلاقم  [ 79]

زونه هّیدر  ضارعا  تیفیک و  رگا  هک  تسنآ  یلوا  دشاب  هدش  لصاح  بارطضا  هساولت و  لوه و  لثم  رکنم  ضارعا  دشاب و  هدشن  لاهسا  و 
دوجوب صخش  رب 

165 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
كدناكدنا نآ  درک و  دیابن  شیپ  یلصب  ای  رایتخا  دوش  ثداح  هّیدر  تیفیک  هچنانچ  رگا  دش و  دیابن  هدام  کیرحتب  لوغشم  دشاب  هدماین 

رگا تسا و  یق  بجوم  هک  دیماشآ  دیاب  دنـشاب  هدرک  لح  نورطن  كدـنا  ورد  هک  مرگمین  بآ  هب  تسا و  نیا  ماقم  نیرد  باوص  دـیاب و 
مرگ بآ  رد  یگطصم  تشادرب و  دیاب  تالومح  تافایـش و  درک و  رایتخا  دیاب  هنقح  دوشن  لصاح  ریبدت  ود  نیاب  یق  ای  تباجا و  هچنانچ 
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دیاب دصف  دوشن  لصاح  یفشت  زین  تاریبدت  نیرد  رگا  تسلمع  بجوم  نیح  نیرد  ضباوق  ندروخ  هک  تسا  رایـسب  دیماشآ و  دیاب  يردق 
هسیئر ياضعاب  دنکن  رـشتنم  هیمـس  هلهـسم  هیودا  تیفیک  هکنآ  ضرغب  دصف  دنکن  لمع  زور  ود  زا  دعب  لهـسم  ياود  رگا  نینچمه  درک و 

. تسا شیوشت  فوخ  هک  درک  دیابن  ریخات  دصف  رد  هتبلا  دشاب  دصف  لباق  ندب  رگا  دوشن و 

وا ررض  عفد  رد  ریبدت  هیودا و  لاوحا  نایب  رد  هلاقم  [ 80]

هک نویرذام  دوسا و  نوقیراغ  رفصا و  دبرت  دوسا و  قیرخ  لثم  تسا  رطخلا  يوق  [ 62] هلماع رایسب  هلهسم  هیودا  یضعب  هک  تسناد  دیابب  و 
دنک داریا  صاخشا  رب  هیوق  ياهداوم  یضعب  لاصیتسا  هطـساوب  اهزیچ  نیزا  بیبط  تجاح  تقوب  نوچ  تسیوق و  ّتیمـس  ار  اهنیزا  کیره 

تسا و ءیق  هب  نآ  ررـض  عفد  دوش و  لوغـشم  عفدب  دیاب  سپ  دنک  هرکنم  ضارعا  هیدر و  تایفیک  ثادـحا  ندروخ  زا  دـعب  هچنانچ  رگا  و 
نییلت و ریغتب و  دوش  روکذم  هیودا  تدح  رسک  بجوم  هچرهب  قایرت و  ندروخ  نآ  زا  دعب  لفـساب و  نآ  ندروآ  دورف  رد  هلیح  نآ  زا  دعب 

جازم بساـنم  هک  تسا  هلمج  نآ  زا  یـضعب  هیودا  زا  هک  تسناد  دـیابب  زین  درـس و  بآ  رد  نتـسشن  اـی  درـس و  بآ  ندروخب  اـی  هموسد و 
رگید یضعب  صاخشا  جازم  بسانم  تسنادلب و  زا  یضعب  صاخشا 

166 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
رایتخا يرتشیب  يرادقم  ات  تسین  رگید  یضعب  صاخـشا  نآ  تبـسن  هب  تسا و  فیعـض  شلمع  زین  درـس  دالب  رد  هک  اینومقـس  لثم  تسین 

دیامنیمن نف  نیا  هلئـسم  لصا  قفاوم  نخـس  نیا  تسا و  هدروآ  دوخ  تاجلاعم  رد  یقالیا  ار  لوق  نیا  دنکیمن و  یغبنی  امک  لمع  دـننکن 
كرت مجع و  دـالب  رد  دـشاب و  يوق  شلمع  برع  دـالب  رد  هکنآ  دـنکیم و  لـمع  ناـک  فیک  دوخ  هبذاـج  توقب  هلهـسم  هیودا  هک  اریز 
تبـسن هب  یهاگ  هک  تسنآ  تسا  مزـال  بیبط  رب  وا  تفرعم  هک  اـهزیچ  هلمج  زا  دـیامنیمن و  لوقعم  تسا و  مکاـبطا  نانخـس  رد  فیعض 

توق تیفیک و  اذغ  اود و  زا  هک  دناهتفگ  ضارما  ضرم و  یضعب  رد  هکنآ  نآ و  مسج  مرج  هن  درک  دیابیم  اود  توق  رایتخا  نادبا  یضعب 
ار اذـغ  مرج  هک  دراد  هدـعم  فعـض  ای  دوشیم و  لیقث  ماعط  زا  وا  هدـعم  هک  دـنکیم  ضیرم  اب  هلماعم  نیا  دراد و  ینعم  نیمه  دـنهد  نآ 
اود تیفیک  زا  ضیرم  ندب  هک  دنهاوخ  نوخ  هیودا  رد  نینچمه  دنکیم و  محللا  ءامب  ياذغ  رد  فیطلت  نیح  نیرد  دینارذگ و  دـناوتیمن 
لثم هتخاس  باّلج  اب  موقم و  یتبرش  دنق  اب  بآ و  نآ  اب  هدرک و  خبط  بآ  رد  هیودا  یضعب  دنامن  ندب  رد  اود  مرج  دوش و  دنمهرهب  رثاتم و 

دشاب و هدـیماجنا  لوطب  هک  يرامیب  ره  یـشغ و  قود و  ناقفخ  ضرم  رد  هکنانچ  دـنهدیم  هتخیمآ  دـیبکسم  نابزواگ و  قرع  بالگ و 
یضعب دزیمایب و  دشاب  غامد  لد و  قفاوم  هک  هیرطع  هیودا  زا  ریبدتلا  بیاص  بیبط  هک  دیاب  هسیئر  ياضعا  هجلاعم  رد  هدش و  رایـسب  لیلحت 

ضرعلاب لعف  ار  نیا  هلیله و  لثم  دـنکیم  رـصعب  هاگ  دـبرت و  لثم  دـنکیم  لیلحتب  لاهـسا  هداـفا  یهاـگ  لهـسم  ياود  هک  دـناهتفگ  نینچ 
نیا رم  تستایـصاخ  نیا  لوغبـسا و  باعل  ولآ و  لثم  دنکیم  قالزاب  هاگ  تشخریـش و  لثم  دنکیم  نییلت  تبوطر  درجمب  هاگ  دنمانیم و 

هیوق هلهسم  هیودا  رثکا  رد  ار و  هروکذم  هیودا 
167 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تسا و یلوا  دـشاب  يرهزداـف  نآ  رد  هک  هیوداـب  ندروخ  تقوـب  نآ  حالـصا  سپ  تسا  تعیبـط  رهق  لـیبس  رب  نآ  لاهـسا  تسا و  تیمس 
اب رصاع  هک  دش  دیابیم  رادقم  نامه  هکلب  دشاب  هوقلا  یفاکتم  هس  ره  هک  یهجو  رب  نییلت  رـصاع و  قبرم و  یئاود  نایم  عمج  هک  دناهتفگ 

. دشاب طولخم  جوزمم و  نییلت 

دوشیم مدرم  ضراع  هک  یلاوحا  وا و  راضم  عفانم و  ئق و  ریبدت  نایب  رد  هلاقم  [ 81]

رگا تسین  زوجم  ندرک  ئق  ار  ناـشیا  هک  صاخـشا  زا  هک  تسناد  دـیابب  دوـش و  عـقاو  طارفاـب  رگا  یق  كرادـتب  دـنوشیم و  یق  بکترم 
ای کیراب و  وا  ندرگ  تسا و  هدش  قولخم  گنت  وا  تئیه  هک  یـسک  درکیم و  روکذم  هک  دناتعامج  نیا  تسا  هرطاخم  دنوش  بکترم 
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دشاب و هبرف  رایسب  هک  یسک  دشاب و  هدعملا  فیعض  هک  یسک  مدلا و  ثفن  يارب  زا  دشاب  هدش  ایهم  هک  یصخش  دنزیم و  يراوشدب  سفن 
هفیاط نیزا  هاگره  تسین و  زوجم  یق  ار  هروکذم  تعامج  نیا  دشاب  هتشادن  ندرک  یق  تداع  هک  یسک  دشاب و  راوشد  یق  ورب  هک  یـسک 
ئقمب یناسآب  ئق  تباجا  هچناـنچ  رگا  تسین و  زئاـج  ناـشیا  رب  هیوق  تاـیئیقم  داریا  درک و  دـیاب  فیفخ  ئقب  هبرجت  دـتفا  ترورـض  یق  ار 

لوا نآ  رد  هلیح  دشاب  يرورـض  یق  دشاب و  تباجالا  رـسع  صخـش  ئق  هاگره  درک و  ناوتیم  يوق  داریا  نآ  زا  دعب  دوش  لصاح  فیفخ 
اهینیریـشب لیم  ندرک و  رایتخا  تموسد  اذـغ  رد  نداد و  واب  مضهلا  عیرـس  هنیل  هیذـغا  زا  تسوا و  ندومرف  تداع  صخـش و  نتخاس  اـیهم 
تباجالا رسع  صخش  نوچ  هک  هظحالم  نیاب  درک  دیاب  ذیذل  دنچ  ياذغ  رایتخا  ندرک  یق  تقوب  ندرک و  هقاش  تاضایر  كرت  ندومن و 

168 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
دـصف رد  اما  حلاص و  ریغ  ياذغب  هکنیا  رتهب  دشاب  هدرک  تنط  یحلاص  ياذغب  يراب  دیامن  تباجا  دنک و  تنط  لخب و  تعیبط  رگا  تسا و 

ئق هدارا  هک  یـسک  ره  درک و  دیاب  داریا  دشاب  یق  جـیهم  هک  هفلتخم  هیذـغا  تستعرـس  تلوهـسب و  یق  تباجا  ار  ناشیا  هک  صاخـشا  یق 
دـسرن و مشچب  تفآ  ئق  روز  تقوب  ات  ددـنبهب  مکحم  هطامقب  ار  مکـش  ددـنب و  هداق  رب  دـیاب  مشچ  ود  ره  ئق  رد  عورـش  زا  شیپ  دـنکیم 
رد تارطاخم  هیلب و  عون  نیزا  هک  اریز  دورن  مه  زا  فینع  روز  تقوب  مکـش  زا  هدرب  دسرن و  مکـشب  تفآ  ات  نینچمه  دوشن و  زوجم  ببس 

تسا رایسب  تاغارفتسا  رد  رطخ  عضاوم  هک  درامشن  لهس  دنکن و  لفاغت  دشوپن و  مشچ  اهزیچ  نیزا  هک  دیابیم  جلاعم  تسا و  رایـسب  ئق 
راهن رب  ار  ئقم  تسا  يوق  هدننکئق  یصخش  رگا  دشابن و  ابطا  هرمز  رد  لخاد  ات  دنک  باوص  قیرط  كولس  بیاص  ریبدتب  نآ  عیمج  رد  و 

تباجا تلوهس  تعرسب و  رگا  دنک و  رایتخا  تسا  هاگتشاچ  هک  راهن  نتشذگ  زا  تعاس  ود  زا  دعب  هک  دیاب  دشابن و  یعنام  رگا  دماشایب 
رد تسا  ناتـسبات  لصف  ئق  رایتخا  تاقوا  نیرتهب  دیامن و  ئق  رب  تناعا  يدوزب  ات  دماشایب  دجنک  نغورب  جوزمم  مرگ  بآ  يردـق  دـیامنن 

ار ئق  زا  دعب  ثداح  شطع  درک و  دـیابن  اذـغ  رایتخا  دوشن  لصاح  اذـغب  مامت  توهـش  ات  ئق  زا  دـعب  تدورب و  ترارح و  رد  هلدـتعم  مایا 
تضومح ئقب  عوفدم  معط  رد  دنک و  یق  یـصخش  رگا  داد و  دیاب  هجوج  غرم  زا  بابک  اذغ  درک و  دیاب  بیـس  تبرـش  ندروخب  نیکـست 

تابوطر زا  تسا  هدـعم  هیقنت  هلمج  زا  ئق  عفانم  اما  دـنک و  راـیتخا  غرم  باـبک  ناـمه  زا  زور  رخآ  رد  ار  اذـغ  زور  نآ  دـنکیم  ساـسحا 
دوش لصاح  تفخ  وا  ثودح  زا  دعب  هک  تسنآ  عفان  ئق  بذـج و  قیرط  ندـب  لفاسا  اصوصخ  ندـب  تسا و  غامد  هیقنت  هدـساف و  طالخا 

تحص زا  ینبم  توق  ضبن  رد  دشاب و  لماک  اذغ  توهش 
169 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

سرقن و صرب و  ماذج و  ایلوخیلام و  عرص و  اقستسا و  لثم  تسا  هنمزم  ضارما  ئق  لامعتسا  عقاوم  دنک و  توق  هدهاشم  لاوحا  رد  دبای و 
ئق دشاب  يرورض  ود  ره  دصف  ئق و  ار  یـصخش  هاگره  هک  تسنیا  جالع  نیناوق  زا  هک  تسناد  دیابب  محر و  ضارما  یـضعب  اسنلا و  قرع 

هدننکئق هک  دیاب  دشاب و  ظیلغ  ظلغ  صخـش  هدعم  رد  هک  اصوصخ  درک  دیاب  ریخات  ار  دصف  درک و  دـیاب  رتشیپ  دـصف  زا  زور  هس  ودـب  ار 
تحارتسا دور و  مامحب  دروخب و  دنق  كدنا  بآ و  هب  یگطصم  يردق  دیوشب و  هکرـس  بالگ و  اب  جوزمم  بآ  هب  دوخ  يور  ئق  زا  دعب 

دـشاب هدش  يریـصقت  لوا  ئق  زا  رگا  ات  تسا  هدرک  رما  ندرک  ئقب  راب  ود  یهام  رد  طارقب  دنک و  رایتخا  ذیذل  ياذـغ  ئق  زور  نآ  دـنک و 
تعفنم ار  ئق  هک  دـش  هتـسناد  نوچ  هنمزم و  هیدر  ضارما  زا  يرایـسب  زا  تسا  عفاـن  هجو  نیرب  ئق  دـنک و  یقب  اـم  كرادـت  بجوم  یناـث 
یضعب تبسن  هب  دوش  عقاو  طارفاب  هچنانچ  رگا  دراد  زین  رایسب  ترضم  دوش و  عقاو  روکذم  هجورب  هک  ضارما  یضعب  هلازا  رد  تسا  رایـسب 

نیرد سپ  تستکاله  بجوم  دردیم و  اههدرپ  اشحا و  زا  یکز  توقب  روز  هطساوب  هک  تسا  رایسب  دش و  روکذم  هک  ینادبا  صاخـشا و 
تسا و هنقح  ریبدتب  باوص  قیرط  دشاب  ئق  زا  عنام  دشاب و  يرورـض  ئق  هک  یعقاوم  رد  رگا  درک و  دـیابن  يریلد  درک و  دـیاب  طایتحا  رما 

. وا رایتخا 

وا نیناوق  تاعارم  هنقح و  عفانم  نایب  رد  هلاقم  [ 82]
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هیدر لوضف  بذـج  وا و  عجو  جـنلوق و  هلازا  هناثم و  هدرگ و  عجو  نیکـست  اعما و  زا  تسا  هیدر  طالخا  لوصف و  جارخا  هنقح  عفاـنم  زا  و 
وا هّنیل  هفیعض  يازجا  دشابیم و  يوق  هراح  يازجاب  نیا  هسیئر و  ياضعا  زا  ضرم  بجوم 

170 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
نآ رد  ار  هنقح  هک  ضارما  ریاس  لوضف و  تاـقوا  عیمج  رد  تسا  هنیل  هچنآ  تسا و  هیوق  ضارما  رد  هزوجم  تسا  هراـح  هچنآ  دـشابیم و 

یئاجب نداتفا  نآ  زا  دعب  نداتفا  بصن  تسا و  اقلتـسا  تئیه  رب  هنقح  تقوب  صخـش  عاضوا  نیرتهب  تسا و  زوجم  نآ  رایتخا  تسا  تعفنم 
زورمین و تقوب  ناتـسمز  رد  رـصع و  اـی  تسا و  حابـص  تقوب  ناتـسبات  رد  هنقح  يارب  زا  تاـقوا  نیرتـهب  تسا و  بناـج  نآ  رد  عجو  هک 

تـسا هنقح  زا  هچنآ  دوصقم  تسا و  ضباق  مامح  هک  اریز  دورن  مامحب  هنقح  رایتخا  زا  شیپ  دنکیم  هنقح  هدارا  هک  یـصخش  هک  دـیابیم 
. تفر دیابیم  مامحب  هتبلا  لهسم  هنقح و  زا  دعب  هکلب  تسا  زوجم  نتفر  مامحب  هنقح  زا  دعب  مامح و  رد  هنقح  اما  دوشیمن و  لصاح 

« نآب جاتحم  عضاوم  رد  ءاّبطا  عیمج  نیناوق و  ریبادت و  نایب  رد  هلاقم  [ » 83]

دنک جالع  دوصقم  عقوم  رد  الط  دامـض و  قیرطب  اود  لامعتـسا  جـلاعم  هک  هاگره  هفیثک و  هفیطل و  تستوق  ود  ار  اود  هک  تسناد  دـیابب  و 
وج ناقلت  جازم  لثم  تسا  لصاح  ذفان  نیرد  عافتنا  سپ  دنامیم  دوشیم و  وضع  رد  سبتحم  فیثک  دنکیم و  وضع  رد  ذوفن  هفیطل  توق 
درک دیابیم  هیرطع  هیودا  زا  نآ  رد  دننک  الط  دامض و  هسیئر  ياضعا  رب  هچنآ  هک  دنا  هتشاد  ررقم  ریزانخ و  دامـض و  الط و  رد  زینـشک  اب 

نیناوق نیا  لاثما  تاعارم  دـنک و  وضع  نآ  توق  ظفح  ات  درک  دـیاب  هضباق  هیودا  جازم  دامـض  ای  الط و  رد  دـنک و  وضع  نآ  توق  هدافا  ات 
دیاب درس  بآ  مرگ و  بآ  لثم  لعفلاب  دراب  راح و  زا  دتفا  جایتحا  لوطب  تاقوا  یضعب  رد  رگا  تسا و  يرورض  ار  جلاعم  جالع  تاقوا  رد 

لوضف زا  وضع  نآ  رد  هچنانچ  رگا  دنک  طایتحا  جلاعم  هک 
171 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

روکذم سکعب  لامعتسا  تسین  نینچ  هچنانچ  رگا  درس و  بآ  هب  لامعتسا  نآ  زا  دعب  دنک و  مرگ  بآ  لامعتسا  لوا  تسین  هنفعتم  طالخا 
. دنک

وا نیناوق  تاعارم  دصف و  ریبدت  نایب  رد  هلاقم  [ 84]

تجاح ردـقب  همه  زا  نآ  جارخا  تقوب  تسنوخ و  هارمه  قورع  رد  طـالخا  عیمج  هکنآ  ببـس  تسیّلک  غارفتـسا  دـصف  هک  تسناد  دـیابب 
تقوب تسنوخ و  طالخا  عیمج  زا  رتشیپ  ندب  رد  ینعی  دشاب  یعیبط  هجورب  طالخا  دیازت  هک  یتروص  رد  دصف  اما  دتسرفیم  نوریب  یعیبط 

ببـس هچنانچ  رگا  ادوس  نآ  زا  دـعب  ارفـص و  نآ  زا  دـعب  مغلب و  نآ  زا  دـعب  دوشیم و  هدایز  رگید  طـالخا  زا  رتشیپ  نوخ  طـالخا  دـیازت 
دـصف دنکیم و  نوخ  میدـقت  جارخا  رد  ترورـض  تقوب  هدرک  كاردا  صخـش  زا  ینعم  نیا  جـلاعم  تسا و  تیفیک  هجو و  نیرب  یتدایز 

رد تسا  نیعتم  دصف  اما  هنقح  ای  ئق و  ای  لهـسمب و  دـنکیم  تسنوخ  ياوس  ام  ندـب  رد  هک  یطلخ  ره  یجارخا  نآ  زا  دـعب  دـیامرفیم و 
تسورد هک  نوخ  يرایسب  هطساوب  صخش  هکنآ  لوا  تسبجاو  ار  صخش  ود  زا  یکی  دصف  هروکذم و  قیرطب  طالخا  هیقب  نوخ و  جارخا 

هک صخـش  یناث  دوشن و  عقاو  تفآ  هیلب و  نیرد  هک  درک  دیاب  دصف  ثودح  زا  شیپ  سپ  يومد  ضارما  ثودح  يارب  زا  تسا  هدش  ایهم 
راهب رد  هکنآ  لثم  دـشاب  هدوب  تاقوا  یـضعب  رد  يومد  ضارما  ثودـح  تداع  ار  وا  هکنآ  ای  دـشاب و  هدـش  يومد  ضارماب  التبم  لـعفلاب 

رب ثعاب  هاگ  درک و  دیاب  دصف  ترارح  نیا  عوقو  زا  شیپ  دصف  نآ  تقوب  ار  وا  سپ  دوشیم  لیمامد  جارخ و  ای  هبـصحب و  التبم  یـصخش 
نینچمه ددرگن و  عجو  ملا و  یتدایز  بجوم  دوشن و  تفآ  عضوم  لحمب و  بصنم  نوخ  هکنآ  هظحالمب  تسا  هبرض  هطقس و  عوقو  دصف 

دشابیم رواک  صخش  رگا  هک  تسا 
172 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
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صخـش تسا و  فوخم  هکیمادام  يومد  ضارما  نوچ  درک و  دیاب  دـصف  هظحالم  نیاب  سپ  جـضن  زا  شیپ  وا  راجفنا  زا  دـشاب  فیاخ  هک 
رد صخـش  رگا  هک  دـنیوگیم  تسا و  عسوا  وا  عباوت  سونیلاج و  شیپ  وا  لامعتـسا  تاقوا  تسا و  تحابا  ورد  ار  دـصف  تسعقاو  نآ  رد 

نوخب دوشن و  يراج  ندب  رد  دـنکن و  لوضف  قیقرت  ات  درک  دـیاب  دـصف  كرت و  لئاوا  رد  هدـش  ضراع  پت  ار  وا  تسا  عقاو  يومد  ضرم 
رگا اهتناب و  غولب  ادتبا و  زا  ضرم  نتـشذگ  درک و  دیابیم  جضن  زا  دعب  دصف  هکلب  دوشن  ندب  داسف  بجوم  هدش  طولخم  جوزمم و  حلاص 

يایاصو هلمج  زا  دـنرادیم و  یعرم  نوناق  نیا  تاعارم  دـنراد و  سونیلاجب  ادـتقا  هک  ابطا  زا  یتعاـمج  برـشم  تسنیا  دوشن  ادـیپ  یعناـم 
زین تسنارحب و  مایا  لوق  نیاب  دارم  دـنکن و  ضارما  ناروث  تکرح  ناـیغط و  زور  تاغارفتـسا  دـصفب و  هداـم  کـیرحت  هک  تسنیا  ناـشیا 

نیکست رکنم  ضارعا  رگا  دننک و  هیدر  ضارعا  نیکست  لوا  هکلب  دننکب  صخش  زا  رایسب  نوخ  جارخا  نارحب  يذ  ضارما  رد  هک  دناهتفگ 
نوخ زا  رگید  راب  جارخا  يارب  زا  هک  دیاب  جلاعم  دنکن و  تسوا  جارخا  دوصقم  هک  ینوخ  هعفد  کیب  دـننک و  جارخا  نوخ  زا  یلیلق  دـباین 

صخـش نینچمه  تسه و  زین  توق  ظفح  هظحالم  جارخا  لیلقت  رد  رگید  دـشاب و  نوخ  زا  هیقب  جارخاب  تجاح  تقوب  ات  دراذـگ  ندـب  رد 
رگا دریگب  نوخ  یکدنا  هک  تبـسانم  دوخ  رد  نتفای  تفوک  نتـسکش و  مهرد  رـسکت و  ثودح  ببـسب  دشاب  یکاش  رگا  یقب  دهعلا  دـیعب 

تسا و تعیبط  سابتحا  یهاگ  دـصف  [ 63] اذغ زا  دـشاب و  ناتـسمز  هچرگا  دـنک  ساسحا  رمم  نآ  زا  لقث  نوخ و  ترثک  دوخ  رد  هچنانچ 
هک هظحالم  نیاب  دوشیم و  ثداح  یـشغ  دصف  زا  هک  تسا  رایـسب  دشاب و  فیعـض  توق  رد  هک  هاگره  ندـب  رد  هریثک  طالخا  دـلوت  هاگ 

ئق و ثودح  زا  عنام  هک  اریز  دشاب  باوص  دنیامرف  ئق  دصف  زا  شیپ  دوش  یشغ 
173 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ار ناشیا  هک  یتاروع  تسین و  زوجم  تسا و  هرطاخم  وا  ندرک  دـصف  دـشاب  جـنلوق  ار  وا  هک  یـصخش  رب  هک  تسناد  دـیابب  تسا و  ناـیثغ 
ود ره  تسا و  یـشغ  دـنزرف و  طوقـس  بجوم  هک  اریز  تسین  زوجم  دـصف  زین  ار  ناـشیا  دـناهلماح  دـنراد و  یلبح  اـی  تسیراـج و  ثمط 

زوجم دـشاب  رهاظ  یئاذـغ  يالتما  ناشیا  رد  هک  ار  یناسک  دـصف  بجاو و  توق و  ردـقب  زین  نآ  دـشاب  يوق  ترورـض  رگم  تسا  هرطاخم 
تستوق فعض  بجوم  هک  اریز  دشاب  جضن  ریغ  ماخ و  یندب  طالخا  هک  اصوصخ  دوشیم  ثداح  تقو  نیرد  رایسب  ررـض  هک  اریز  تسین 
يرورـض رگید  طالخا  جارخا  نآ  زا  دعب  يردق و  دنک  دـصف  رگا  دـشاب  بلاغ  ورب  يوادوس  طالخا  هک  یـسک  رد  اما  كاله و  فوخ  و 

هیدر طالخا  تسا و  لیلق  ورد  حلاص  مد  هک  ار  یـسکره  هک  تسناد  دیابب  تسین و  یکاب  دنک  تلهمب  طلخ  نآ  بسانم  لهـسمب  لاهـساب 
دوریم هک  تسا  هوقلاب  تایح  هکلب  تستایح  ّدمم  دیآیم  راکب  تسحلاص و  هچنآ  هک  اریز  تسین  زئاج  هجو  چیهب  دصف  ار  وا  رایـسب  ورد 
جارخا تسه  ۀیفیکلا  يدر  نوخ  صخش  رد  هک  دشاب  هتفایرد  بقاث  صیخـشت  بیاص و  رکفب  جلاعم  رگا  دنامیم و  ندب  رد  دساف  هچنآ  و 
جارخا هداعا  درک و  دیاب  مضهلا  عیرـس  دومحم  ياذغب  هروکذـم  صاخـشا  نینچنیا  هیذـغت  تسا و  زوجم  الیلق  الیلق  تاعفدـب و  نوخ  نآ 

حلاص ياذغ  زا  هک  حلاص  نوخ  دور و  نوریب  دب  نوخ  ات  درک  دیاب  وکین  ياهاذغ  زا  دعب  دراد  دساف  لیلق  نوخ  هک  یـصخش  زا  لیلق  نوخ 
ار توق  رم  تسا  ظفحا  هچرگا  فیـص  دصف  هک  تسناد  دیابب  دیآ و  حالـصب  ریبدت  نیدب  ندب  دـشاب و  نآ  قلخ  نآ و  ياجب  هدـشلصاح 

تـسا یـشغ  بجوم  اما  تسا  لـخادا  هیقنت  رد  هچرگا  تسا و  عساو  هکنآ  نآ و  فیثک  سبح  دـنکیم و  نوخ  قیقر  فیطل و  جارخا  اـما 
دصف قیرط  نیا  توق و  فعضم  رایسب و  نوخ  هطساوب 

174 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
نوریب دوش  عقاو  قیـض  هچنانچ  رگا  جارخاب  بولطم  نوخ  تسا و  هدرک  ناـشیا  قورع  طغـض  یهبرف  هک  اریز  تسا  بساـنم  هبرف  مدرم  اـب 
هچنانچ رگا  تسا و  دمجنم  هدرسفا و  نوخ  طلخ  ناتسمز  رد  هک  اریز  دز  دیاب  عساو  دتفا  ترورض  هچنانچ  رگا  زین  ناتـسمز  رد  دیآیمن و 
صخـش هک  اصوصخ  دیاب  ّقیـض  هتبلا  دـتفا  ترورـض  دـصفب  ناتـسبات  تقوب  رگا  تسحلاص و  قیقر  هچنآ  ّالا  دـیاین  نوریب  دوش  عقاو  قیض 
بـسانم تسا  هدش  ترورـض  دصف  ار  ناشیا  هکنآلاح  تسین و  رایـسب  توق  ار  ناشیا  هک  یناسک  نافیحن و  دشاب و  کشخ  ندبلا  فیحن 
یـضعب شیپ  نآ  يادتبا  زیت و  ياهپت  رد  دصف  دزاسیمن و  فیعـض  ار  توق  هک  اریز  دـنز  گر  داصف  دـننک و  هیکت  افق  فرطب  هک  تسنآ 
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دصف نخس  نیرد  اما  دصف و  رد  تسا  لیجعت  هغلابم و  يومد  ضارما  رد  ار  سونیلاج  هچرگا  تسین  زوجم  دنراد  سونیلاجب  ادتقا  هک  ابطا 
زا ار  ناـشیا  هک  یناـسک  دراد و  دـصفب  ترورـض  جاـیتحا و  هچرگا  تسین  زوجم  دـشاب  جنـشت  ار  صخـش  هک  یتاـیمح  رد  تسا و  رگید 

دیدش یمح  رگا  درک و  جارخا  دیاب  لیلق  دبای  رارق  نوخ  نتفرگ  رب  يار  ار  جلاعم  رگا  درک و  نوخ  جارخا  دـیابن  زین  دـشابن  ینفع  تایمح 
نآ ریغ  هروراق و  رد  بیاص  لماتب  درک و  دـیاب  نوخ  بذـج  جارخا و  رد  هرـشع  نیناوقب  رظن  ار  بیبط  سپ  دـشابن  كاـنزوس  باـهتلالا و 

فوخ هک  درک  دیاب  جارخا  درک  دیاب  دصف  نآ  رذح  دشاب  فیعـض  ضبن  دشاب و  يران  قیقر و  لوب  هچنانچ  رگا  درک و  دـیاب  جارخا  هدرک 
رگا دیاب و  نوکس  لاح  رد  دصف  رایتخا  درک و  دیابن  ریخات  دصف  رد  هتبلا  خرس  هرـشب  هنحـس  دشاب و  ظیلغ  خرـس و  لوب  رگا  تسا  كاله 
رظن دیاب  درک  دصف  نوخ  مهوتب  جلاعم  صخـش  رگا  درک  دیاب  دصف  زا  رذـح  زین  تروص  نیرد  دـشاب  امرـس  ندروخ  هزرل و  تایمح و  رد 

دشاب نیگنر  ظیلغ و  نوخ  هچنانچ  رگا  دنیب  دنک  صخش  زا  جراخ  نوخ  رد 
175 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دوش فرص  دصف  وزا  هک  تشادهگن  درک و  دیاب  نوخ  سبح  لاح  رد  دشاب  یفاص  قیقر و  نوخ  هک  ّالا  دنک و  جارخا  تسبجاو  هک  يردق 
نتفرگ نوخب  یلیبس  هک  دیوگیم  هک  لوقب  دامتعا  درک و  دـیاب  دـصف  دـش  ترورـض  دـصف  یمح  رد  هچنانچ  رگا  تسا و  میظع  رطخ  هک 

دیوگیم سونیلاج  هک  اریز  وا  اب  نایدتقم  تسا و  سونیلاج  بهذم  لوق و  نیا  تفرگ و  دیابیم  هتبلا  درک و  دیابیمن  عفار  زا  دـعب  تسین 
نوخ جارخا  درک و  ناوتیم  دصف  دـشاب  توق  لیلع  رد  رگا  يومد  ضارما  رد  زور  لهچ  ات  شیب  نیعبرالا  یلا  ول  لیبس و  دـصفلا  یلا  هک 

رایتخا جلاعم  هک  تقوره  دشاب  هدش  لامها  ریـصقت و  ادـتبا  رد  رگا  تسا و  یلوا  ادـتبا  رد  زین  وا  شیپ  هک  تسنآ  شتیاغ  تجاح و  ردـقب 
یتبوعـص ضرم  رد  نوچ  دنکیم  لمع  سونیلاج  لوقب  یهاگ  سراف  قارع و  ناسارخ و  رد  تسا و  زوجم  نیناوق  تیاعر  زا  دعب  دـنکیم 

ادتبا رد  اما  دصف  زا  هیومد  تایمح  رد  دصف  هک  تسرایسب  تسا و  صالخ  بجوم  دتفایم و  قفاوم  هک  تسا  رایسب  دوش و  ادیپ  یلاکشا  و 
دباییم نیکـست  نوخ  جارخا  نیح  رد  هک  دتفایم  قفاوم  نانچ  دصف  هاگ  تسا و  زوجم  جضن  زا  دعب  طرفم  دباین و  طرفم  جضن  زا  شیپ  و 

دردب التبم  صخش  يا  دربلا  دیدش  دلب  رد  میقم  صخش  دنکن  دصف  ار  مدلا  لیلق  جازملا  دراب  صخش  هک  تسنیا  ابطا  قاّذح  يایاصو  زا  و 
هک یسک  دشاب و  هدش  ریپ  هک  یسک  دشاب و  هدیسرن  غولب  ّنسب  ینعی  دشاب  رتمک  وا  ّنس  هدراهچ  زا  هک  ار  یسک  للحم و  زا  دعب  ار و  يوق 

نیا دشابن  ناشیا  رد  نوخ  هبلغ  راثآ  درز و  ای  دشاب و  دیفس  وا  هرشب  هک  یصخش  دشاب و  هبرف  رایسب  هک  یسک  دشاب و  کشخ  رغال  رایـسب 
هک تسنیا  ایاصو  هلمج  زا  تسا و  كاله  نوخ  دصف  رد  تسا و  هرطاخم  دصف  هک  درک  دیابن  دصف  يوق  ترورضیب  ار  هروکذم  هعامج 

176 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
لوطب ضرم و  ببـس  تسا و  مدلا  دساف  ضرمب  التبم  صخـش  هک  هدشرهاظ  جـلاعم  رب  اما  دـشاب  هدـیماجنا  لوطب  ضرم  ار  وا  هک  سکره 

ۀیفیکلا يدر  ظیلغ  هایـس  نوخ  هچنانچ  رگا  دنز  شین  دـنک و  وا  لاوحا  وا و  هنحـس  رد  رظن  هک  دـیاب  تسنیا  ببـس  ار  وا  ضرم  ندـیماجنا 
ماعط زا  التما  رب  دصف  هک  دیاب  رگید  دنک و  نوخ  سبح  كاسما و  هظحل  نامه  ّالا  دریگب و  لیلع  توق  تردقب  بجاو  يردـق  دـیآ  نوریب 

بجوم نیا  درک و  دـهاوخ  بذـج  دوخب  مضه  اب  اذـغ  زا  هتبلا  تسا  للحتیام  لدـب  دوشیم و  عقاو  هک  طلخ  ره  جارخا  هک  اریز  دـنکن  زین 
ار وا  هک  يدـصف  نآ  زا  دـعب  دوش و  لـیاز  وزا  همخت  درک  دـیاب  قفوت  همخت  بحاـص  دـصف  رد  تسا  هیدر  هنمزم  ضارما  هّدـس و  ثودـح 
وا هدعم  رد  هک  یـسک  نینچمه  تفرگ و  دیاب  دـشاب  بجاو  ترورـض و  هک  يرادـقمب  هک  نوخ  جارخا  همخت و  ات  درک  دـیاب  تسیرورض 

فالخرب بذج  هظحالمب  دشابیم  مدلا  فزن  هجلاعم  ثعاب  دصف  درک و  دیابن  دـصف  ار  وا  راهن  رب  اصوصخ  دوشیم و  دـلوتم  رتشیب  ارفص 
كدـناكدنا و نوخ  جارخا  دـیاب و  قیـض  دوصقم  وضع  شین  لحم  هک  درک  دـیاب  نوناق  نیا  تیاـعر  ماـقم  نیرد  دوش و  عطقنم  فزن  اـت 

تسا رّسیم  یتقو  نوخ  جارخا  تاعارم و  نیا  قباس و  زور  زا  رتمک  زور  هس  ود  رد  هکلب  ریثک  رادقم  زور  کی  رد  هن  دیاب  تاعفد  تاّرمب و 
رد دتفا  ترورض  رگا  ناتـسمز  تقوب  دصف  رد  دهدیمن و  تلهم  تسا و  رطخ  رد  رایـسب  ضارما  نیا  لاثما  الا  دشاب و  توق  یلیلع  رد  هک 

نونج باحصا  ایلوخیلام و  باحصا  درک و  دیاب  رایتخا  هاگپ  ای  حابـص  اوه  تدورب  توقب  ناتـسبات  رد  درک و  دیاب  رایتخا  مایا  نیرتلدتعم 
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هیسبت هب  دارم  درک و  دهاوخ  هیسبت  وا  هک  درک  دیاب  یسک  تبـسن  هب  بروم  دصف  دیاب و  قیـض  درک و  دیاب  باوخ  تقوب  تبـس  ساوسو  و 
لّوا زور  نامهب  نآ  ندرک  زاب  رد  هک  ار  سکنآ  ضرتعم  دصف  تسا و  هرابود  ندرک و  زاب 

177 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
درک دیاب  ار  سکنآ  لوط  دصف  دنک و  نادرگ  زاب  رگید  زور  رد  زور  کی  زا  دعب  هک  تسار  نآ  بروم  دصف  دنک و  افتکا  دـصف  نامز  و 
دارم دشاب و  لیام  قرع  قرعب  ندز  شین  هک  تسنآ  ضرعب  دارم  دنکیمن و  زور  ود  زور و  کیب  هیسبت  رد  راصتقا  دراد و  رایـسب  توق  هک 

تـسنادرگزاب هک  هیـسبت  تساـطخ و  تسین و  زوجم  دـصف  هیـسبتلا و  نیب  اـم  باوخ  دوش و  عقاو  دوصفم  قرع  لوط  رب  شیپ  هکنآ  لوـطب 
ود زا  دعب  هک  تسنآ  يومد  ضارما  یضعب  رد  هیسبت  نیرتهب  تسا و  هظحل  وا  نامز  رادقم  دشاب و  شیب  وا  توق  هک  تسا  زوجم  ار  یـسک 

نوخ زا  غارفتـسا  لامک  هیـسبت  رد  ینعی  غارفتـسا  لامکاب  تسا  توق  ظفح  هک  دناهتفگ  هک  تسنآ  هیـسبت  عفانم  زا  دوش و  عقاو  زور  هس  ای 
زوجم دشاب  دصف  اب  براقتم  هک  دصف  زا  دعب  دـصف و  زا  شیپ  باوخ  دوشیمن و  يرهاظ  فعـض  تلهم  لامها و  هطـساوب  دوشیم و  عقاو 
بجوم هک  اریز  تفر  دـیابن  ماـمحب  دـصف  زا  شیپ  ندـب و  عیمج  ینارگ  لـقث و  لوصح  تساـضعا و  رد  راـسکنا  بجوـم  هک  اریز  تسین 

ماعط دصف  زا  دعب  صخش  هک  دیاب  ةوقب و  دشاب و  نوخ  رایـسب  صخـش  هکنآ  رگم  نوخ  جارخا  ریغ  تسا و  قورع  نتـسشن  مهرب  لیلحت و 
رایتخا هّقاش  تضایر  دورن  مامحب  زین  دصف  زا  دعب  دنک و  لقن  ریثکب  لیلق  زا  جـیردتب  هکلب  دزاسن  یلتمم  ماعط  زا  ار  هدـعم  دروخن و  رایـسب 

دـیاشکن و رگید  تسد  زا  هک  دـیاب  درک  مرو  تسد  ای  دـماین و  نوریب  نوخ  تفرگ و  نوخ  صخـش  تسار  تسد  زا  هچنانچ  رگا  دـنکن و 
رتاوتم دـصفب  جاتحم  وا  حالـصا  زین و  رگید  طالخا  تسنوخ و  نایغط  ناروث و  بجوم  دـصف  تسبلاـغ  طـالخا  وا  ندـیرب  هک  ار  سکنآ 
کیب دنیامرفیم و  تلهم  رارکتب و  دـصف  ایلوخیلام  باحـصا  هک  تسا  تهج  نیزا  تسا  رتاوتم  دـصفب  جاتحم  زین  يوادوس  نوخ  تسا و 

اذغ مضه  یمامت  زا  دعب  هاگ  تشاچ  دصف  رایتخا  تقو  دنکیمن و  جارخا  رایسب  هعفد 
178 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

زوجم ریخاـت  تقو  نآ  رد  دـش و  ترورـض  هک  تستقو  ناـمه  وا  جارخا  تقو  ترورـض  تقوب  اـما  تسا و  تحـص  ظـفح  يارب  زا  نیا  و 
صخش نینچنیا  طالخا  نوخ و  زا  تسوا  ندب  يالتما  ببس  دنکیم و  رایسب  قرع  صخش  هاگ  دوش و  ادیپ  يوق  یعنام  هکنآ  رگم  تسین 

نیرد دشابن و  لوبذ  همدقم  ای  رگید و  جازملا  ءوس  ببـس  هک  دنک  طایتحا  بیاص  لماتب  هک  دیاب  هجلاعم  نیرد  اما  تسا  دصفب  جاتحم  زین 
. تسا كاله  بجوم  هرطاخم  دصف  تروص 

وا عفانم  هفورعم و  هدوصفم و  قورع  نایب  رد  هلاقم  [ 85]

وا تسا و  لافیق  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  شـش  تستـسد  رد  هک  هدروا  زا  یـضعب  تسا و  نیئارـش  یـضعب  هدوصفم  قورع  هک  تسناد  دیابب 
رـس زا  یـضعب  هک  وا  قوف  ام  ندرگ و  زا  نوخ  هیقنت  غارفتـسا و  وا  تعفنم  یـشحو و  بناج  زا  غسر  لصفم  رب  نکیل  تسا  دـیرو  قورع و 

هیقنت و وا  تعفنم  یسنا و  بناج  زا  غسر  لصفم  زین  تسا  دیرو  گر و  وا  تسا و  قیلساب  یناث  فیسارش و  هبقر و  نود  ام  زا  ئـش  دشاب و 
طـسوتم قیلـساب و  لافیق و  نایم  نکاس  تسقرع  دیرو و  وا  تسا و  لحکا  ثلاث  ندـب و  لفـساب  ات  تسنآ  یحاون  ندـب و  رّونت  زا  غارفتـسا 

ملیـسا سماخ  تسا و  لاـفیق  لـکاشم  تسرد  دـعاس و  تشپ  رب  نکاـس  تسیگر  وا  تسا و  عردـلا  لـبح  عبار  تعفنم و  رد  تسا  مکحلا 
تـسد بناج  زا  تسا و  دـبک  ماروا  عاجوا و  دـیفم  تسار  بناج  زا  رـصنب و  رـصنخ و  نایم  ببـس  تشپ و  بناج  رد  تسیگر  وا  تسا و 

دوصفم قورع  شش  نیزا  تسا و  قیلساب  مکح  تعفنم  رد  وا  مکح  تسطبا و  سداس  تسبرج و  لاحط و  ماروا  عاجوا و  زا  عفان  پچ 
179 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

زا ناشیا  دصف  لحم  هک  یطبا  ملیـسالا و  رـسیا  بناج  زا  دضع  اب  تسا  دعاس  لاصتا  لحم  هک  تسا  ضبام  شیپ  ار  دصف  لحم  ار  راهچ  و 
اـسنلا و قرع  تلع  زا  تعفنملا  میظع  وا  دـصف  تساـسّنلا و  قرع  یکی  تسا  راـهچ  اـپ  زا  دوصفم  قورع  تسناـشیا و  روهظ  لـحم  ناـمه 
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هیلاع ياضعا  زا  نوخ  هلاما  تسا و  دـبک  تحت  رد  هک  ياـضعا  زا  نوخ  غارفتـسا  تعفنم  تسا و  نفاـص  مود  لـیفلا  ءاد  یلاود و  سرقن و 
تسا هبکر  ضبام  قرع  زا  میس  تسا و  سبتحم  نوخ  نایرج  ریساوب و  هاوفا  حتفم  تسا و  سبتحم  ضیح  نوخ  راردا  دیفم  تسا و  هلفاسب 

رد يو  زا  يوقا  تسا و  نفاص  يارجم  يراج  تعفنم  رد  دنناوخیم  مسا  نیاب  دـنیاشکیم  ضبام  ار  وا  نوچ  صبام و  مساب  یمـسم  وا  هک 
دـصف هک  تسناد  دـیابب  تسا و  نفاص  يارجم  رب  يراـج  تعفنم  رد  وا  هنـشاپ و  سب  قرع  مراـهچ  ریـساوب و  دـعقم و  عجو  ثمط و  راردا 

زا تسا  دـشا  ورد  توق  فعـض  يوادوس و  ضرم  زا  تسا  عفان  دـشاب و  غامد  رـس و  بناجب  لیام  داوم  هک  تسیـضارما  زا  عنام  اـی  قورع 
غامد رس و  لقث  زا  عفان  وا  تسا و  ههبج  قرع  دصف  نآ  هلمج  زا  تسا  رایـسب  وا  یلاوح  رـس و  زا  هدوصفم  قورع  اما  تسد و  دصف  فعض 

زا عفان  زین  وا  تسا و  نیغدص  قرع  ود  ره  دصف  میـس  دوشیم و  رـس  رب  هک  اهـشیر  تسا و  هقیقـش  زا  عفان  رـس و  رخوم  رد  اصوصخ  تسا 
عفان زین  تسیروکبش  دارم  هک  اشع  زا  دوشیم  نافجا  رد  هک  روثب  تسناـفجا و  برج  هواـشغ و  هعمد و  نمزم و  دـمر  عادـص و  هقیقش و 

تاراخب لوبق  زا  ار  رـس  تسعنام  تسا و  مشچ  رد  بآ  لوزن  يادـتبا  زا  عفان  وا  دـصف  تسا و  شوگ  سپ  رد  هک  گر  هس  مراهچ  تسا و 
هک شوـگ  سپ  رد  تـسیگر  ود  مـجنپ  تـسا و  عفاـن  زین  رـس  سپ  شوـگ و  ياهـشیر  زا  دوـشیم و  غامدـب  دـعاصتم  هدـعم  زا  هـک  هـیدر 

سونیلاج دنکیم و  لسن  لاطبا  وا  دصف  هک  دنیوگیم 
180 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تـستلع نیا  ندـش  هدایز  مدـع  بجوم  تسا و  ماذـج  يادـتبا  رد  وا  تعفنم  تسناجد و  قورع و  دـصف  مشـش  تسا و  رکنم  ار  لاطبا  نیا 
ار وا  یگتفرگ  هیرلاتاذ و  ندوبر  سفنلا و  قیـض  زا  عفاـن  دراد و  دـیدش  قاـنخ  رد  غـیلب  تعفنم  تستلع و  نیا  هلازا  لاـطبا  بجوـم  هکلب 
زا عفان  وا  دـصف  دـشابیم و  ینیب  كون  رب  هک  تسا  هبنرا  قرع  دـصف  متفه  تسا و  عفان  ولهپ  ود  ره  لاحط و  للع  زا  دـشاب و  نوخ  رایـسب 

هدایز ار  ور  ترمح  وا  دصف  تسا و  رایسب  وا  شراخ  دوشیم و  ینیب  رد  هک  يروثب  ریساوب و  زا  تسا و  هرشب  ور و  گنر  ترودک  هفلک و 
قورع دصف  متشه  دشاب  وا  تعفنم  زا  رتشیب  وا  ترضم  سپ  تسا  هدش  مانشد  اب  ار  صخش  هک  هناک  دوشیم  هرشب  عیمجب  رشتنم  دنکیم و 

رـس رد  هک  تسه  زین  همیدـق  عاـجوا  زا  عفاـن  دوشیم و  ثداـح  فیطل  نوخ  هک  تسیردـس  زا  عفاـن  وا  تسا و  هرقن  برقب  هک  تسیگر  و 
نیدب تسا و  هدش  مسا  نیاب  یمسم  وا  تسنایاپ و  بل  بیش  رد  ود  تسالاب و  بل  بیش  رد  ود  هک  تسگر  راهچ  مهن  تسا  هدش  يدامتم 

زا وا و  ماروا  زا  تسنادـند و  خـیب  تشوـگ  هک  هثل  درد  زا  عفاـن  تسا و  نهد  یگدـیمد  دارم  هک  تسعـالق  تلع  زا  عفاـن  وا  دـصف  ببس و 
تسا و قانخ  زا  عفان  وا  دـصف  نقذ و  نطاـب  رب  تسناـبز  بیـش  رد  هک  یگر  مهد  دوشیم و  ثداـح  بل  ینیب و  رد  هک  یقاقـش  ریـساوب و 

نوخ ببـس  هک  تسنابز  ینارگ  لقث و  زا  عفان  وا  دـصف  تسعقاو و  نابز  سفن  رد  تسنابز و  بیـش  رد  هک  تسیگر  مهدزای  نیتزول  ماروا 
قرع ار  نآ  هک  تسیگر  مهدزیس  تسا  نهد  يوب  هک  تسا  رخب  زا  عفان  وا  دصف  دنمانیم و  هقفنع  ابطا  ار  وا  هک  تسیگر  مهزاود  دشاب و 

اما تسا  اقـستسا  زا  عفان  وا  دصف  تسا و  دبک  رب  هک  تسیگر  مهدراهچ  دنکیم و  هدعم  مف  هجلاعم  تهج  زا  دـصف  ار  وا  دـنمانیم و  هتبلا 
دیابیم اناد  ماجح  تسا و  رطخ  وا  دصف  رد 

181 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
ماروا و زا  عفان  وا  دصف  تسا و  لاحط  قوف  هک  تسیگر  مهدزناپ  تفرگ و  دـیابیم  نوخ  رادـقم  هچ  هک  دـنادب  دسانـش و  ار  گر  نآ  هک 

مـشچب غامد  زا  لزاون  سبح  يارب  زا  وا  دصف  تسا و  غدص  نایرـش  نآ  زا  لوا  تسا  زوجم  دـصف  وزا  هک  نیئارـش  اما  تسا و  لاحط  للع 
زا زین  وا  دـصف  تسا و  شوگ  سپ  رد  هک  تسنایرـش  ود  مود  تسنیا و  ناحاّرج  نـالاّحک و  ناـیم  رد  لـسب  دارم  لوزن و  يادـتبا  رد  تسا 
رد تسا و  عفان  زین  تسیروکبش  دارم  هک  اشغ  تهج  زا  دوش و  مشچ  یگریت  بجوم  هک  تسا  هدرپ  هک  هواشغ  دمر و  بآ و  لوزن  يارب 

ار وا  لماک  ناداتـسا  تسا و  قلح  ضارما  رد  وا  دـصف  تعفنم  تسا و  قلح  رد  هک  تسنایرـش  میـس  تسا و  عفاـن  يوق  نمزم  عادـص  هلازا 
رب هک  تسنایرش  مراهچ  تسا  یلوا  ریبدت  نیا  كرت  سپ  تسا  رطخ  رایسب  ناکما  ریدقت  رب  وا و  دصف  تسین  نکمم  درک و  نتسناوتن  دصف 

هتفگ نینچ  تسا و  هدرک  هغلابم  رایسب  سونیلاج  ار  نیا  دناهتسناد و  دبک  عاجوا  رد  هعفنملا  غلاب  ابطا  ار  وا  دصف  تسا و  تسد  فک  تشپ 

یناخ www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 314زکرم  هحفص 108 

http://www.ghaemiyeh.com


دـصف مهف  اـب  ار  گر  نیا  نوچ  دومرف و  نینچ  ارم  هک  مدـید  باوخب  ار  اـمکح  زا  یکی  دوب و  هدـش  نمزم  دوـب و  رگج  رد  يدرد  ارم  هک 
. مدش صالخ  تلع  نیزا  مدرک 

لافیق دصف  تیفیک  نایب  رد  هلاقم  [ 86]

دیاب عارذ  بناجب  رتدورف  لیام و  ار  قیلساب  دصف  درک و  دیاب  یسنا  بناج  زا  دضع  اب  تسا  دعاس  لاصتا  لحم  هک  ضبام  قوف  ار  لحکا  و 
يورب شین  هاگان  تسا  هبـصع  وا  تحت  رد  هکنآ  ببـسب  تسا  رطخ  يورد  هک  اریز  درک  دـیاب  طاـیتحا  ار  ماـجح  لـحکا  دـصف  رد  درک و 

دصف رد  باوص  دیاب و  ینالوط  وا  دصف  دیابن و 
182 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

زین هلضع  هبصع و  ینایرش و  وا  تحت  رد  هکنآ  هطساوب  تسا  رطخلا  میظع  قیلـساب  دصف  و  [ 64] دسر بروم  ار  وا  هک  تسنیا  عارذلا  لبح 
رقـشا قیقر  نوخ  هک  تسنآ  رتشیپ  ندیـسر  قیلـساب و  دـصف  رد  عقاو  یئاطخ  تمالع  تسا و  كاله  فوخ  دوش  عقاو  رتشیپ  رگا  تسه و 
دـشاب رگا  ناشوایـس  نوخ  درک و  قاحلا  زین  ای و  دنک  كدنا  درک و  دیاب  شوگرخ  مشپ  هب  وا  نتـسب  هب  تردابم  لاحلا  یف  دـیآیم  نوریب 
نایرج زا  عنام  قورع و  رد  ّقیـض  دوش و  لصاح  یتیافک  ار  اضعا  نیئارـش و  باصعا و  ات  تخیر  دیاب  درـس  بآ  دعاص  دضع و  رب  رتهب و 

رد زین  زور  راهچ  زا  دـعب  داشک و  دـیابن  زور  راـهچ  تسب و  دـیاب  مکحم  هروکذـم  هیودا  مشپ و  هب  ار  دـصف  لـحم  دـشاب و  نیئارـش  نوخ 
ضباوق اب  ار  دـصف  لحم  یـشاوح  تسلکـشم و  یناگدـنز  نیئارـش  زا  نوخ  نایرج  رد  هک  داشک  دـیاب  ینأتب  درک و  دـیاب  طایتحا  نداـشک 

رگا دز و  رتشیپ  دـیاب  هک  تسا  هجو  نیدـب  ملیـسا  دـصف  نوخ و  نیکـست  تسوضع و  فیثکت  دوصقم  زین  نیرد  درک و  دـیاب  ـالط  داـمض 
دشاب ناتـسمز  رگا  دیآ و  نوریب  بآ  رد  تلوهـسب  تسبولطم  نوخ  زا  هک  يردق  ات  تشاذگ  دیاب  ار  دوصفم  تسد  بآ  رد  دشاب  ناتـسبات 

دوش و عقاو  لوط  رب  زین  دـصف  رد  هک  تسنیا  رتهب  داهن و  دـیاب  مرگ  بآ  رد  تسد  هداشک و  دـیاب  مامح  رد  دـشاب  ترورـض  ملیـسا  دـصف 
زا شیپ  دوش و  رهاظ  گر  ات  تسب  دیاب  مکحم  قاس  لفـسا  لوا  دیاب و  بعک  برقب  یـشحو  بناج  زا  ترورـض  تقوب  ءاسنلا  قرع  دصف 

ضرع و بناجب  بروم  هک  تسنآ  یلوا  نفاص  دـصف  دـیاب و  لوط  رب  زین  وا  دـصف  دور و  مامحب  لیلع  هک  تسنآ  یلوا  ءاـسنلا  قرع  دـصف 
ار ولگ  ات  تسا و  مشچ  نیبناج  رب  هک  قأم  ود  ره  نیغدص و  قرع  دننز و  بروم  هک  تسنآ  یلوا  نیجادو  ياوه  ار  رس  زا  هدوصفم  قورع 

زا دعب  دوشیمن و  رهاظ  دننکن  هیفخ 
183 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دـصف رد  اما  دـیابیم و  لوط  رب  زین  تسناـبز  رب  هکنآ  تسناـبز و  بیـش  رد  هک  یگر  دـصف  درک و  دـیاب  طاـیتحا  رب  ار  اـهنآ  دـصف  روهظ 
نوخ نالیـس  زا  دـعب  تسنایرـش و  لحم  رب  زین  وا  هک  داهن  دـیابیم  نیوخالا  مد  ردـنک و  لثم  هدرک  هیودا  یـضعب  غضم  لوا  هتبلا  نیجادو 

. دناهتفر ریبدت  نیمه  رد  نآ  رایسب  تسا و  لکشم  وا  نیکست 

یّلک هجورب  وا  نیناوق  تماجح و  ریبدت  نایب  رد  هلاقم  [ 87]

هک ددرگن  یفخم  تعانـص  نیزا  فقاو  رب  عضاوم و  نآ  زا  تسبولطم  يوق  بذـج  قیرطب  نوخ  جارخا  هک  یعـضاوم  رب  هک  قلع  نداـهن  و 
رد تماجح  رایتخا  هک  دیاب  تسا و  لیلق  فیحن  رایـسب  نادبا  رد  وا  تعفنم  تسا و  دصف  زا  رثکا  ار  دـلج  یـشاوح  یلاوح و  هماجح  هیقنت 

دناهتـشاد و رمق  رون  یتدایز  عبات  ابطا  ار  نآ  تساهبآ و  تابوطر و  ریاس  یتدایز  لثم  نوخ  یتدایز  هک  اریز  تسنیا  یلوا  دنک و  هام  طسو 
ثحابم رد  دوشیم و  یتدایز  رمق  رون  لامک  هک  مهدزناپ  مهدراهچ و  رد  تستابوطر  عباـت  هک  یندـب  طـالخا  اـهبآ و  عیمج  هک  دـناهتفگ 

تعاس رد  هک  دـیاب  زین  تسا و  یلوا  یتدایز  نایغط و  تقوب  طلخ  ناـصقن  سپ  تسنیا  ناـشیا  ررقم  دـناهدرک و  هلئـسم  نیا  قیقحت  نارحب 
دشاب و ظلغ  لامک  رد  نوخ  هک  سکنآ  رگم  دنک  مامح  لوخد  زا  رذح  هماجح  زا  دعب  هک  دیاب  تماجح  راتخم  دوش و  عقاو  راهن  زا  مود 
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تـسا رـضم  سار  مدقم  رد  تماجح  هک  تسناد  دیابب  دنک و  تماجح  زور  کیب  نآ  زا  دعب  دور  مامحب  ار  وا  هک  تسنیا  یلوا  نیح  نیرد 
ففجم و تسنآ و  وربا  رد  عقاو  ینارگ  زا  عفان  دراد و  وا  تعفنم  تسا و  لحکا  دـصف  ماقممئاق  هفیلح  هرقث و  رب  تماجح  نهد و  ساوحب 

تسا رخب  نیعلا و  برج  زا  عفان  تسا و  مشچ  کلپ  تابوطر  فشنم 
184 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هقیلح و نیع  دـخا  رب  تماجح  تسا و  بکع  قلح و  درد  زا  عفان  دـناسریم و  وا  تعفنم  تسا و  قیلـساب  دـصف  لدـب  لهاک  رب  تماجح  و 
تماجح تسنایـسن و  بجوم  وا  تماجح  هک  دناقفتم  نیدب  ابطا  رثکا  اما  تسا  رـس  ياضعا  عیمج  عفان  تعفنم و  رد  تسا  لافیق  ماقممئاق 
تماجح دیاب  وا  تافاحم  رد  لهاک و  نیرتدنلب  زا  ار  وا  دوشیم و  ثداح  ناقفخ  زا  تسا و  هدـعم  فعـض  بجوم  هک  دـناهتفگ  لهاک  ار 

زا تسا و  ضیح  نوخ  دارم  هک  تسا  ثمط  ردم  تسا و  نوخ  هیقنت  بجوم  نیقاس  رب  تماجح  یکدناب و  درک  دیابرب  بیش  ره  زا  درک و 
زا عفان  هماهرب  تماجح  تسا و  نفاص  دصف  زا  قفاوم  ار  ناشیا  نیقاس  تماجح  ندبلا  للحتم  دشاب و  هرشب  تسوپدیپس و  مادکره  تاروع 
اریز تسا  دیعب  رایسب  نیا  يدوزب و  تسیوم  ندش  دیفس  هک  تسا  بیـش  زا  عفان  هک  دناهتفگ  ابطا  یـضعب  تسا و  لقع  یناشیرپ  طالخا و 
رگم تسه  زین  مشچ  ضارما  عفان  للع و  نینچنیا  رد  اصوصخ  يرورض  وا  دوجوم  وا  حلـصم  نوچ  تسوا و  داسف  مغلب و  بیـش  تلع  هک 

زا عفان  نطق  رب  تماجح  تسا و  رـس  ياضعا  زا  عفان  نقذ  بیـش  تماجح  تسین و  زوجم  لاح  چـیه  هک  دـشاب  لوزن  مهوت  هک  ار  سکنآ 
محر و هناـثم و  حاـیر  لـیفلا و  ءاد  ریـساوب و  سرقن و  تسا و  عفاـن  رایـسب  وا  روـثب  برج و  يارب  زا  دوـشیم و  نار  رد  هک  تـسا  لـیمامد 
هک یتحارج  تسا و  نیتیصخ  مرو  زا  عفان  تسا  یسنا  بناج  دارم  هک  شیپ  زا  نار  رب  تماجح  تسا و  عفان  دوشیم  اضعا  رد  هک  كاکح 
رب تماجح  دوشیم و  هاگتـشپ  رد  هک  تستاحارج  ماروا و  زا  عفان  تسیـشحو و  بناج  دارم  هک  نار  سپ  نیقاـس و  دوشیم و  نیذـخف  رد 

تماجح دوشیم و  نیقاس  رد  هک  هنهک  ياهشیر  تسا و  هیدر  تاجارخ  طالخا و  زا  ثداح  هک  وناز  مرو  نابرض  زا  تسا  عنام  وناز  لفسا 
رب

185 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
ینعی دشاب  طرش  اب  هک  بذج  تماجح و  سرقن و  ءاسنلا و  قرع  تسا و  ضیح  نوخ  هک  ثمط  سابتحا  تهج  زا  تسا  عفان  بعک  ود  ره 

زا حور  رهوج  ياقب  رگید  مومحم و  وزا  سفن  زا  غارفتـسا  لوا  تسا  هدئاف  دنچ  ورد  دنک و  زین  نوخ  جارخا  دنکن و  افتکا  بذـج  درجمب 
تسبجاو ندرک  تماجح  رد  دشاب  نوخ  جارخا  بذجب  دارم  هک  یتقو  ار  هسیئر  ياضعا  غارفتـسا  رم  ضرعت  كرت  رگید  وزا  غارفتـسا  ریغ 

هدام باذجنا  جلاعم  دارم  ماقم  نیرد  نوخ و  جارخایب  طرشیب و  بذج  رد  اما  دوش و  عقاو  روغ  زا  بذج  ات  دننزرب  قیمع  رب  ار  شین  هک 
هدام لقن  دارم  هاگ  دـلج و  رهاظ  حطـسب  دـلج  تحت  زا  تسا  ریاغ  مرو  راهظا  زاربا و  شدارم  هاگ  هدام و  تکرح  بناج  تهج و  زا  تسا 
هدش لیاز  هک  وا  یعیبط  لماحب  تسا  وضع  نیخست  دارم  بذج  نیرد  هاگ  تسوا و  راوج  رد  هک  يوضعب  وضع  نآ  زا  سخان  ثداح  مرو 

سیکب وا  لوزن  درب  تسا و  هیصخ  سیک  يارجم  رد  هریغ  هدور و  لثم  ندمآ  دورف  هلیق  زا  دوصقم  تسا و  قتف  ماسقا  زا  هلیق  رد  هکنانچمه 
هک صخـش  ياذـغ  دـنمدرد و  عضوم  رد  تسعجو  نیکـست  بذـج  رد  جـلاعم  دارم  هاـگ  تسا و  كـاله  بجوـم  دـنکب  شلحمب  ور  رگا 

یگلاس ود  رد  ناشیا  تماجح  هک  تسنآ  درک  دیابیم  تماجح  نآ  رد  هک  نایبص  تاجلاعم  رد  دراد  دـیاب  یتعاس  زا  دـعب  هدرک  تماجح 
اب ینـساک  قرع  نامّرلا و  ّبح  ندروخ  تماجح  زا  دعب  وا  ياذغ  دنک  تماجح  جازميوارفـص  رگا  هتبلا و  دـننکن  يوق  ثعابیب  تماجح 

نداهن اما  لفسا و  بناجب  تسا  داوم  بابـصنا  زا  عنام  بجوم  ندب  یلاعا  رب  ندرک  تماجح  هکرـس و  اب  تسوهاک  ندروخ  ای  تسا و  دنق 
لثم تسا  دلج  ضارما  زا  عفان  وا  لامعتـسا  تسا و  كولز  هک  دش  روکذم  قلعب  دارم  تسا و  يوقا  تسندـب و  روغ  زا  بذـج  تهجب  قلع 

رس ور و  رب  دوشیم  وضع  حطس  رهاظ  رب  هک  تسا  [ 65] هجبریش دارم  هک  هفعس 
186 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

. دراد غیلب  عفن  دوش  عقاو  هفعس  نآ  رب  هک  يوضع  ره  رب  قلع  نداهن  دوشیم و  رتشیب  رگید  صاخشا  زا  ار  ناکدوک 
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هیلک نیناوقب  تاغارفتسا  سبح  نایب  رد  هلاقم  [ 88]

رگید غارفتـسا و  باکترایب  فلاخم  بناجب  تسا  هدام  هلاماب  ای  کلذ  هریغ  فاـعر و  لاهـسا و  لـثم  غارفتـسا  سبح  هک  تسناد  دـیابب  و 
نآ رد  هداـم  هک  وـضع  يرـشب  هب  ینعی  دـننک  یطرـش  هکنآیب  لـیاس  هداـم  فـالخب  بذـج  ضرغب  همجحم  ضرغب  همجحم  نداـهن  لـثم 

نوخ جارخا  درک و  بذج  داهن و  دیاب  وا  هنیـس  رب  همجحم  دوش  محر  زا  مدلا  فزن  ار  یتروع  رگا  هچنانچ  دنفاگـشب  تسا  هدش  بوذـجم 
روکذم فجن  تهج  زا  قیلـساب  دـصف  لثم  دـشاب  ود  ره  غارفتـسا  هدام و  هلاماب  جایتحا  هک  دـشاب  هاگ  درک و  دـیابن  همجحم  لحم  زا  رتشیپ 
عامتجا هطساوب  ار  صخـش  هکنآ  لثم  درک  دیابن  افتکا  طقف  بذجب  تروص  نیرد  سپ  دشاب  رهاظ  بجوم  هدام  روفو  بیبط  رب  هک  هاگره 

نوریب هدش  مامت  یق  بجوم  دساف  طلخ  نآ  هک  داد  دیاب  یقم  سپ  دباییمن  نیکـست  هدش و  ثداح  یق  هدعم  مف  رد  هریثک  هدـساف  طالخا 
ای درک و  دیاب  بکرم  درفم و  زا  هعفان  هبرـشا  هیوقم و  هیوداب  نآ  مف  هدعم و  تیوقت  نآ  زا  دعب  دوش  كاپ  دـساف  طلخ  نیزا  هدـعم  دـیآ و 

بجوم هک  درک  دیاب  هضباق  هیوداب  سبح  ای  دوش و  دهاش  طلخ  ظلغت  دومج و  بجوم  ات  درک  دیاب  هظلغم  هدمجنم  هیوداب  غارفتـسا  سبح 
نایرب ار  ناشیا  هک  يروزب  باعل  لثم  دـشاب  بلاغ  ناشیا  رد  هک  هیّرغم  هیوداب  سبح  ای  نآ و  فثاکت  دـشاب و  يراـجم  ندـمآ  مهب  مض و 

رد هکنانچمه  دـشاب  غارفتـسا  زا  عنام  لعف  نیاب  ات  تسا  يراجم  دـس  بجوم  نیا  تسقورف و  دـیفم  هیباعل  هیودا  یلق  هک  اریز  دنـشاب  هدرک 
لیاس هدام  سابتحا  هاگ  تسیعرم و  جالع  نیا  تالاهسا 

187 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
هک تسیتاحارج  صوصخم  ریبدت  نیا  دشاب و  هلیاس  هحرق  لامدنا  ببس  تحارج و  قوف  رب  هشیر  کشخ  بجوم  ات  دشابیم  هیواک  هیوداب 

قوف ام  هکنانچمه  تسا  وضع  نتسب  هب  غارفتسا  سبح  ای  هحرق و  فافج  فشن و  مدع  تسا و  هرفاو  دیدص  حیق و  جورخب  ناشیا  غارفتـسا 
نّیب و رتشن  لحم  رگا  تسا و  قیلـساب  تحت  هک  نایرـش  رب  شین  ندیـسر  قیلـساب و  ندز  گر  رد  داصف  ياطخ  ببـسب  دندنبیم  ار  جـنرآ 

ببـسب هچنانچ  رگا  فرب  وا و  ندوشکان  زور  دنچ  توبکنع و  هناخ  وا  مشپ  زا  شین  لحم  نتخاس  رب  شوگرخ و  مشپ  نداهنب  دـشاب  رهاظ 
طولخم تسیّرغمب  مه  ضباقب و  مه  تسگر  ندیرد  قرخ و  ببـس  هچنانچ  رگا  تستاضاقب و  ریبدت  تسقرع  نهد  ندش  هدوشک  خافتنا و 

غارفتـسا و نیا  دشاب  محل  ندش  هدروخ  زا  هچنانچ  رگا  تسا  لکـشم  تاجن  تروص  نیرد  اما  یبرع  غمـص  موتخم و  لگ  لثم  رگیدکی  اب 
. دهد الج  ار  لکات  لحم  هک  يرحب  طولخم  دشابن  هدش  هدرخ  تشوگ  نآ  تبنم  هک  درک  دیاب  يرحب  تاریبدت 

یّلک هجورب  هّدس  تاجلاعم  تیفیک  نوناق و  نایب  رد  هلاقم  [ 89]

وا اب  هچنانچ  رگا  هریثک و  طالخا  ریبدت  رد  تسوا و  ترثک  ای  وا و  یگدیپسچ  تجوزل و  ای  طلخ و  ظلغ  ای  هّدس  ببس  هک  تسناد  دیابب  و 
هجزل طالخا  رد  تسا و  هیلاح  تالحمب  جایتحا  ظیلغ  طـالخا  ریبدـت  رد  تسیفاـک و  لاهـسا  دـصف و  تسین  نراـقم  هدـس  رد  رگید  ببس 

دنرگیدکی دض  هک  ئش  ود  زا  ظیلغ  لیلحت  رد  رذح  جلاعم  هک  دیاب  دشاب و  قیقر  جزل  طلخ  هک  اصوصخ  تسا و  هیودا  تاعطقمب  جایتحا 
هدـس یتدایز  بجوم  هک  مات  لیلحت  غولب  ریغ  زا  هدام  مجح  یتدایز  دـشاب و  هدام  لـخلخت  یتداـیز  بجوم  هک  یفعـض  لـیلحتب  لوا  دـنک 

دشاب یقاب  زونه  هدس  دشابن  مامت  لیلحت  نوچ  هک  اریز  دوشیم 
188 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هدام قیقر  طالخا و  فیطل  ببـس  نیدـب  هک  توقب  لیلحت  یناث  دـشاب و  هدـس  یتدایز  بجوم  سپ  دوشیم  دراد  هّدـس  بابـسا  بقاعتم  و 
هک تسنآ  نیزا  بعصا  دوش و  ثداح  قورع  رد  هک  تسنآ  هدس  زا  بعـصا  هدش و  رجحتم  نآ  ظیلغ  فیثک و  هتفرهن و  مامت  لیلحتب  هّدس 

. دوش عقاو  هسیئر  ياضعا  رد  هک  تسنآ  همه  زا  بعصا  دوش و  عقاو  نیئارش  رد 

یّلک نوناقب  قش  طسب و  ماروا و  تاجلاعم  نایب  رد  هلاقم  [ 90]
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رد ادـتبا  هک  تسنآ  باوص  دـشابن  هسیئر  ياـضعا  رواـجم  هک  يوضع  رد  مرو  هک  هاـگره  هک  تسنآ  ماروا  هجلاـعم  دـعاوق  نوناـق و  زا  و 
ار هدعاق  نیا  مرو  ياهتنا  ات  درک  دیاب  تاعدار  اب  تالحم  طلخ  جیردتب  دننک و  هدام  هجوت  قالخ  بناجب  تابذاج  تاعدارب و  رب  وا  جالع 

طلخ زا  ندب  غارفتسا  زا  دعب  دعاوق  نیا  درک و  دیاب  لحم  رب  مرو  طاطحنا  رد  دش و  دیاب  تالحم  رب  راصتخا  اهتنا  رد  تشاد و  دیاب  یعرم 
هتبلا هدراب  ماروا  رد  دشاب و  هفرـص  هدراب  هیودا  زا  هک  دیاب  هتبلا  هراح  ماروا  رد  عداورب  تسا و  یلوا  متا و  دنراد  یعرم  مرو  بجوم  دـساف 
هیودا نآ  دراد و  هاگن  ار  عدار  وضع و  توق  ات  دشاب  ضبق  ناشیا  رد  هک  هراح  هیوداب  دشاب  طولخم  هکلب  دشابن  فرص  دراب  عدار  هک  دیاب 

نآ زا  دـشاب  رتشیپ  ففجم  فشنم و  هک  تسبجاو  هوخر  هدراب  ماروا  رد  تالحم  بیطلا و  رافظا  تسین و  ومام  لالخ  هک  تسا  رخذا  لثم 
هبرـض و لثم  دـشاب  يداب  بابـسا  ببـسب  ثداح  ماروا  هک  هاگره  هک  تسنیا  رگید  نوناق  هدـعاق و  دـیابیم و  لامعتـسا  هراح  ماروا  هلمج 

لیلحت اخر و  اب  ریبدت  الوا  تسنیا  ماقم  نیرد  جالع  نوناق  هدعاق و  دشابن  طالخا  زا  التما  رثا  مرو  نآ  رد  هطقس 
189 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تروص نیرد  دشاب  هسیئر  ياضعا  ّبصم  غرفم و  مراو  وضع  هچنانچ  رگا  درک و  دیاب  جالع  لوا  لثمب  دشابن  یطلخ  يالتما  هک  الا  دیاب و 
دوشیم و سیئر  وضعب  هجوـتم  هداـم  هک  اریز  تسا  رطخ  لـحم  هک  درک  دـیابن  لامعتـسا  عدار  الـصا  دـیاب و  مرو  نینچنیا  رب  عدار  كرت 

نیرد دـشاب  هیبرا  بلاح و  هک  وخر  عضاوم  رد  هک  اـصوصخ  دـشاب و  ّحـق  هدـم و  عمج  ماـقم  رد  مرو  هک  هاـگره  تسا و  كـاله  بجوم 
مرو هاـگ  تسین و  زین  جـضنمب  هاـگ  جاـیتحا  هکلب  درادـن  طـسب  قشب و  جاـیتحا  دوشیم و  دوـخ  سفن  تاذـب و  رجفنم  مرو  هاـگ  تروـص 

هک دـشابیم  هیوداب  جاضنا  یمامت  دوشیم و  زین  قش  طسب و  جـضنمب و  جایتحا  تروص  نیرد  تسعقاو و  هبلـص  ياضعا  رد  هک  تسناـنچ 
دشاب و فیعـض  يزیرغ  ترارح  هکنآ  رگم  دشاب  مرو  لحم  رد  ترارح  رـصح  بجوم  هک  دشاب  هیدـست  هیرغت و  ترارح  دوجو  اب  اهنا  رد 

نآ زا  دـعب  دز  دـیاب  قمعب  ار  شین  دـننک  قش  طسب و  رگا  درک و  دـیاب  تاـحتفم  لامعتـسا  نیح  نیرد  دـشاب و  هدـش  داـسف  هب  لـیام  وضع 
درک دیاب  نینچ  دشاب  هدرک  ادتبا  هبترم  زا  زواجت  هک  هیبص  مارواب  هلماعم  اما  دشاب و  فیفجت  لیلحت و  نآ  رد  هک  درک  دیاب  هیودا  لامعتـسا 
دیاب لامعتـسا  نآ  رد  هللحم  هیوداب  یهاگ  درک و  دـیاب  دـشاب  نآ  رد  هلیلق  فیفختب  تنوخـس و  ترارح و  هک  هیوداـب  وا  نییلت  یهاـگ  هک 

درک و دیاب  خفن  هدام  عطقب  فورصم  مامتها  تیانع و  هک  درک  دیاب  نینچ  یخفن  ماروا  رد  ریبدت  بسحب  هلماعم  رجحن و  فوخ  رب  انب  درک 
درک دیاب  بیطرت  ریغ  زا  دیربتب  هلمن  لثم  هحرق  اب  ماروا  ریبدت  هحتفم و  هیوداب  ماسم  عیـسوت  دشاب و  خفن  لیلحت  بجوم  هک  فیطل  نیخـست 

بیطرت تسا و  فیشت  فیفجتب و  جاتحم  جالع  رد  هحرق  هک  اریز  درک  دیابن  اما  دشاب  بیطرت  یضتقم  هک  دشاب  یهجو  رب  هحرق  هچرگا  و 
ندومرف رذح  لاهساب و  نآ  زا  دعب  دصف و  هب  الوا  مرو  بجوم  طلخ  زا  تسا  هدام  هیقنت  هب  ینطاب  ماروا  ریبدت  اما  نیزا و  عنام 

190 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
رایتخا زا  هک  اریز  توق  طوقـس  فعـض و  دزن  رگم  دشاب  تشوگ  ورد  هک  هیذـغا  لیلقت  بارـش و  ندروخ  مامح و  لوخد  زا  مرو  بحاص 

هک يزیچ  رایتخا  ادـتبا  زین  مرو  نیرد  تسیرورـض و  تلع  نیرد  یندـب  یناسفن و  تاـکرح  كرت  دوشیم و  هداـیز  مرو  هداـم  اـهزیچ  نیا 
هک اصوصخ  دوشن  یلیقث  لمح  هک  دشاب  لیلق  دیابیم  رادقم  بسحب  دشاب  هچره  نآ  ریغ  لوکام و  زا  عدار  نآ  اما  درک  دـیاب  دـشاب  عدار 

مراو وضع  نآ  توق  ات  دشابن  حیرلا  بیط  هضباق  هیودا  زا  یلاخ  دیابیم  للحم  ياود  هتبلا  هدام  لیلحت  تقوب  دبک و  ای  دشاب  هدـعم  رد  مرو 
بنع لـثم  نطاـب  مرو  نیح  رد  تاـنیلم  نیرتقفاوم  تسا و  تاـعارملا  ۀـبجاو  دـعاوق  نیناوق و  هلمج  زا  نیا  لـیلحت و  تقوب  دراد  هاـگن  ار 

هیذغت تسا و  دیفم  زین  ربنـشرایخ  تسه و  همه  ریذحت  نییلت و  عدر و  بلعثلا  بنع  رد  هک  اریز  دشاب  يوق  درد  هک  اصوصخ  تسا  بلعثلا 
طقاس وا  توق  دشاب و  نطاب  اشحا و  مروب  التبم  هک  سکره  هتفخ و  لاح  رد  زین  نآ  فیطل و  ياذغب  رگم  درک  دـیابن  نطاب  ماروا  باحـصا 

ءام زا  بالج  لثم  تسیرورض  دنک  خسو  زا  مرو  لسغ  هک  یتبرشب  ار  وا  دوش  رجفنم  ینطاب  مرو  هچنانچ  رگا  تسا و  كالهلا  بیرق  دشاب 
رب راصتقا  هدام  مامت  ياقب  راـجفنا و  زا  دـعب  داد و  دـیاب  دـشاب  نآ  فیفجت  هداـم و  یقب  اـم  جـضن  بجوم  هک  يزیچ  نآ  زا  دـعب  لـسعلا و 

لزان دوب  یناـعم  دوخ  نآ  دز و  نآ  رب  شین  درک و  صیخـشت  مرو  ار  یموعم  قتف  لـهاج  بیبط  هک  تسناـنچ  هاـگ  درک و  دـیاب  تاـففجم 
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مرک یلع  دنراد و  مزال  زیهرپ  دشا  هک  دیاب  نالهاج  نینچ  زا  وا  باحصا  ضیرم و  لاح  همهب  تسا و  نیب  طلغ  اطخ و  نآ  نییثنا و  سیکب 
تسنانچ هاگ  و  اران ، ترتخا  ۀنجلا و  تکرتل  اراج  ۀنجلا  یف  لاهجلا  تناک  ول  تسا  هدومرف  هنع  یضر  ههجو و  هّللا 

191 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
دومرف و شیپ  تسا و  عقاو  تسا  مکـش  تسوپ  هک  قافـص  رب  هک  درب  نامگ  نینچ  لـهاج  بیبط  دـش و  عقاو  اـعم  رد  یمرو  نطاـب  رد  هک 
طسب و نیناوق  زا  تسا و  هرطاخم  رایـسب  نآ  هک  قش  طسب و  دشاب  قافـص  رب  مرو  هچنانچ  رگا  تسا و  نیب  طلغ  نیا  اود  رم  لعفلاب  صخش 

عقاو دـشابیم  ناسنا  ياضعا  رهاظ  رب  هک  تساـهنیچ  دارم  هک  نوصغ  هّرـسا و  هارب  هک  دـیابیم  هک  تسنآ  ترورـض  جاـیتحا و  تقوب  قش 
دوش عقاو  نوصغ  هارب  طسب  ای  قش  یناشیپ  رد  رگا  هک  اریز  تسا  عونمم  بولـسم و  اـبطا  عیمج  دزن  مکح  نیا  یناـشیپ  رد  هکنآ  رگم  دوش 

هک اضعا  زا  رگید  عضاوم  فالخب  درک  دیابن  سپ  دوشیم  هدیرب  همه  دـیآیم  مشچ  بناج  بیـشب و  الاب  زا  هک  یتاطابر  باصعا و  عیمج 
دیاب طاـیتحا  دـشاب  وضع  نیج  نوصغ و  فـالخرب  رد  باـصعا  هک  ياـضعا  رد  نینچمه  درک و  دـیاب  نوصغ  هارب  هتبلا  تسین و  نینچنیا 
نینچ دـیاب  نوصغ  هارب  دـشاب  ترورـض  قش  طـسب و  نآ  رد  هک  عقاوم  عیمج  رد  رگید  درک و  دـیاب  نوصغ  فـالخرب  طـسب  قش و  درک و 

دنکیم و نغور  لامعتـسا  نآ  رب  دنـشاب  هدرک  قش  طسب و  ار  نآ  هک  یتحارج  رد  جلاعم  هک  دیاب  اهب و  مکیلعف  ابطا  هعوضوم  نیناوق  تسا 
مهرم نایم  زین  قرف  تسین و  نغور  زا  یلاخ  مهارم  رثکا  تساهیلاجاتحم و  تاجارخ  رد  مهارم  رایتخا  هک  اریز  دوشیم  فلاخم  نوناق  نیا 

تسین و ترورض  الط  دامـض و  رد  دوشیمن و  لمعتـسم  نغوریب  دشابیم و  لمعتـسم  نغور  هتبلا  مهرم  رد  هک  تسنیاب  دامـض  الط و  و 
یجارخ رد  نغور  ندـیناسر  زا  عـنم  رگید  جارخ و  رد  دـشاب  فرـص  نغور  زا  وا  عـنم  هـک  دـناوتیم  سپ  دـشابیم  نـغور  زا  یلاـخ  رگا 

فیفخت و جارخ  جـالع  رد  بولطم  تسا و  وضع  یخرم  نغور  هک  ببـس  نیدـب  جارخ  عـیمج  رد  هن  دـشاب  هدرک  قـش  ار  وا  هک  دـناهدرک 
تسوا فیشنت 

192 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
دعاوق و تیاعر  سپ  دشاب  دیدص  هدم و  كرچ و  رایسب  تحارج  هک  اصوصخ  نیزا  عنام  نغور  تستحارج و  رـس  ندمآ  مهب  لامدنا و  و 

اهنغور بآ و  ورد  هک  يایـشا  لامعتـسا  هبوطرلا  ریثـک  حورق  جارخ و  رد  نینچمه  تسبجاو و  ریبدـتلا  بیاـص  جـلاعم  ریبدـت و  نیا  نیناوق 
هک تسا  یمهرم  راطقلق  مهرم  دوش و  جایتحا  رگا  درک و  دیاب  لامعتسا  راطقلق  مهرم  لثم  هکلب  هروکذم  هظحالمب  درک  دیابن  دشاب  رایـسب 

راطقلق مهرم  هک  هاـگره  دـنیوگیم و  راـطقلق  مهرم  ببـس  نیا  هب  ار  وا  دـنمانیم و  راـطقلق  ار  جاز  تسا و  جاز  زا  عون  وا  يازجا  زا  یکی 
رب هک  مهرم  يور  رب  هدرک  رت  دنـشاب  هدیـشوج  دروم  گرب  ورد  هک  بآ  ای  وزام و  بآ  لثم  یـضباق  بآ  رد  هجنفـسا  مهرم  قوف  دنهنیم 

. داهن دیاب  دنا  هداهن  هحرق  لحم 

« یّلک هدعاق  نوناقب و  دشاب  وا  نتخاس  رود  دیدح و  تلآب  عطقب  جایتحا  ار  وا  دشاب و  هدش  دساف  هک  يوضع  ریبدت  نایب  رد  هلاقم  [ » 91]

ءوس ای  جذاس و  جازملا  ءوس  هطساوب  دشابن  زین  هسیئر  ياضعا  برقب  دشابهن و  هسیئر  هک  ياضعا  زا  يوضع  هک  هاگره  هک  تسناد  دیابب  و 
نیرد جـلاعم  اما  وا و  ندرک  رود  تسا و  دـساف  محل  عطقب  نآ  ریبدـت  درادـن و  هدـیاف  دامـض  مهرم و  الط و  زا  ورد  دـساف و  يدام  جازملا 
هیودا لثم  دشاب  رتهب  دوش  لصاح  هدنرب  تالآ  دیدح و  ریغب  عطق  نیا  هچنانچ  رگا  دنک و  لیلع  توق  فعـض و  هظحالم  هک  دـیاب  تروص 
هحلاص يازجا  زا  يدیدح  تلآ  عطقلا  دنع  هک  تسا  رایسب  هک  اریز  نآ  لاثما  نویفالف و  نداهن  لثم  دنکیم  تدح  هطساوب  وا  طاقـسا  هک 

دسریم دساف  برقب  هک  وضع 
193 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ناوختـساب هک  دـشاب  یهجو  رب  داـسف  نوچ  اـما  تسا و  كـاله  بجوم  نیا  تسنآ و  لاـثما  هضباـن و  قورع  لـثم  ناودرا  دربیم  ار  نآ  و 
دناوت راک  نیا  هک  دیاب  لماک  حارج  اما  تسیرورـض  هعطاق  تلآب  هدساف  يازجا  عطق  دشابن و  یفاک  رگید  تاجالع  دـشاب و  هدرک  تیارس 
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هک تسا  زوجم  یتقو  ریبدت  نیا  دشاب و  ناما  رد  نوخ  فزن  زا  ات  دنک  غاد  نغورب  هتبلا  ار  عوطقم  لحم  دساف  عطق  زا  دـعب  هک  دـیاب  درک و 
ام هک  اریز  دتسرف  داسف  لحم  رد  لیم  دساف  عطق  تقوب  حارج  هک  دیاب  دش و  روکذم  هچنانچ  دشابن  هسیئر  ياضعا  برقب  مکش و  رد  تلع 

درد دـنکیمن  داتـسا و  اجنآ  لـیم  رـس  هک  اـج  رهب  هک  دوشیم  زیمتم  قیرط  نیاـب  نآ  دـشابیم و  زین  هحلاـص  يازجا  دـساف  حـلاصم و  نیب 
یگتسویپ یقاصتلا و  نیب  ام  رد  دوریم و  یناسآب  لیم  هک  اجره  رد  دنک و  نآ  بیـش  زا  دساف  عطق  هک  دیاب  تسا  حلاص  وضع  نآ  دنکیم 

. دوشن یهتنم  هحلاص  ياضعاب  داسف  هک  درک  دیاب  عطق  هتبلا  ار  نآ  تسا  هدیماجن  داسفب  هک  تسناد  دیاب  تسین 

هیلک نیناوق  دعاوقب و  لاصتا  قرفت  تاجلاعم  نایب  رد  هلاقم  [ 92]

ياهناوختـسا نتخاس  تسار  هیوستب  دارم  تساهناوختـسا و  نآ  هیوستب  وا  جالع  دوشیم  عقاو  هیمظع  ياضعا  رد  قرفت  هک  تسناد  دیابب  و 
دیاب نوکس  موادم  مزالم و  نتـسب  زا  دعب  دننکیم و  دنبهتـسکش  هکنانچ  میالم  هجورب  نآ  نتـسب  مکحم  ندناشن و  مهرب  تسا و  هتـسکش 
دنیب راسکنا  نیفرط  نهآ و  هک  دوش  یفورضغ  طلخ  دلوت  لوصح و  بجوم  هک  درک  دیاب  لیلع  رب  يورغ  ياذغ  داریا  دوشن و  اجیب  ات  دوب 

لـصا هک  درک  دـیاب  زیچ  هس  تاعارم  وا  جالع  رد  دوشیم  عقاو  هنیل  ياضعا  رد  هک  لاصتا  قرفت  اما  دـشاب  نآ  رگید  ریـشفک  لـثم  ار  وا  و 
قرفت وا  ببس  هک  یتقو  وا  ببس  عطق  لوا  تسا 

194 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
لحم رد  ثداح  تنوفع  عنم  ثلاث  هقفاوم و  هیذغا  هیوداب و  قش  ماحلا  یناث  قرفت و  عضوم  زا  لیاس  هدام  عطق  مشچ و  دشاب و  یندـب  داوم 

لامعتـسا تنوفع  دراد و  دـیدص  خـسو و  حورق  زا  هچره  سپ  تسا  فیفجت  ضرغ  حورق  هیقب  جالع  رد  اما  دـشاب و  نکمم  هچرهب  قرفت 
یمهرم عومجم  نیا  هک  دـجنک  نغور  موم و  راگنز و  زا  بکرم  ياود  هرون و  خـینرز و  جاز و  راطقلق و  لثم  دـبای  ورد  هلاکا  هراح  هیودا 

هک هحرق  ره  هک  تسناد  دیابب  درک و  دـیاب  لگ  نغور  مومب و  نآ  نیکـست  دـشاب  ینتخوس  عذـل  هحرق  رد  هچنانچ  رگا  داهن و  دـیاب  دـشاب 
ود ره  ندیناپـسچ  جالع  رد  دشاب  هدشن  هدروخ  يزیچ  وا  طسو  زا  دـشاب و  هتفرن  يزیچ  وضع  رهوج  زا  وا  ببـسب  هک  ریبک  ای  دـشاب  هریغص 
رد هک  دیاب  دوشیم و  ثداح  ریـشمش  دراک و  زا  هک  تسیئاهمخز  لثم  نیا  تسیفاک و  یـساپرکب  نتـسب  کین  رگیدکی و  اب  نیفرط  بل و 
اریز نآ  ریغ  هاگ و  رابغ و  نغور و  لثم  نآ  دـنامن و  تسا  وضع  ریغ  هچنآ  زا  تحارج  نایم  رد  يزیچ  هک  دوش  هدرک  طایتحا  نتـسب  تقو 
مـض هک  یحورق  لاصتا و  قرفت  اما  حورجم و  وضع  ندیپسچ  ندمآ و  مهب  تسا و  ماحلا  زا  عنام  تحارج  نایم  رد  اهزیچ  نیا  ندـنام  هک 
هتفر يزیچ  وضع  رهوج  زا  دشاب و  تسا  هچنابوح  هک  دیدص  زا  ولمم  اضف  ورد  هک  دشاب  نانچ  هحرق  ای  دـشابن و  نکمم  وا  ياهبل  نیفرط و 

دوش و هشیر  کـشخ  وضع و  نآ  رب  مض  بجوم  هک  دراد  يزیچب  جاـیتحا  تسا و  وـضع  دـلج  هلمج  زا  رگا  تسا  هتفر  هک  ریجنا  دـشاب و 
هک راطقلق  راجنز و  لثم  تسا  ضرعلاب  هچنآ  تسا و  ضباوق  نآ  تاذـلاب  تسینعم  نیا  دـیفم  هیودا  زا  هچنآ  دـیآ و  حالـصب  قرفت  عضوم 

هتفر قیرفت  لحم  زا  هچنآ  هچناـنچ  رگا  هشیر و  کـشخ  ثادـحا  هدوصقم  لوصح  رد  متا  فیفجت و  رد  دـننوعا  اـهنیا  هک  اریز  تسا  جاز 
تسیمحل يازجا  تسا 

195 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
هیودا زا  تسا  تشوگ  هدـننایور  هک  ریجنا  دـشاب و  تشوگ  زا  تسا  هتفر  هچنآ  ندـینایور  تابن و  اب  فورـصم  هک  دـیابیم  بیبط  تیاـنع 
یلصا وضع  جازم  رابتعا  یکی  طیارـش  نیزا  تسا و  طیارـش  ریبدت  نیرد  یلوا و  هجرد  زا  فیفجت  رد  دشابن  زواجتم  يدعتم و  هک  دیابیم 

مادک زا  هک  ینعم  نیاب  هحرق  جازم  تسیبصع و  ای  تسیمحل و  ای  تسیفورضغ و  وضع  هک  ینعم  نیاب  وضع  رد  ثداح  هحرق  جازم  تسا و 
رد ماـقم  نیرد  تسین  تبوطر  يرایـسب  تدـش و  ار  هحرق  تسا و  تبوطرلا  دـیدش  وضع  هچناـنچ  رگا  تسا و  قرفت  هربـث و  هحرق و  عوـن 

هجرد رد  هک  درک  دیاب  هیوداب  وا  فیفجت  تبوطر  رایـسب  هحرق  دشاب و  جازملا  سبای  وضع  هچنانچ  رگا  تسیفاک و  كدنا  فیفجت  جالع 
ندب هچنانچ  رگا  تسندب و  عیمج  جازم  رابتعا  رگید  جالع و  رد  دـننک  لیدـعت  امهنیب  نیلدـتعم  رد  هک  تسا  بجاو  ثلاث و  دـشاب و  هیناث 
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رگا تسیفاک و  لدتعم  فیفجت  زین  تروص  نیرد  دشاب  نیا  سکعب  ای  دشاب و  تبوطر  رد  دیاز  وضع  دـشاب و  هدـش  عقاو  تسوبیلا  دـیدش 
رد دـیاز  ود  ره  هکنآ  اـی  تسا و  غـیلب  فـیفجت  تروـص  نیرد  جـلاعم  رب  بجاو  دنـشاب  تبوـطر  رد  دـیاز  وـضع  مه  ندـب و  مه  هچناـنچ 

هچرگا محل  تبنم  تاـففجم  هک  اریز  تستاـففجم  راـبتعا  طیارـش  هلمج  زا  درک و  دـیاب  لدـتعم  لاـح  زا  فـیفجت  رد  ناـصقن  دـناتسوبی 
تفاطل ترارح و  هطـساوب  ای  تسبولطم و  هاگ  دـشاب  الج  نآ  هک  فیفجت  هدـیاف  لثم  ناشیزا  اـما  دـشابن  بولطم  دـیدش  فیفجت  ناـشیزا 

اریز سپ  دـشاب و  فافج  نیمه  دوصقم  هراح  هیودا  زا  دـشاب  ففجم  هک  زیچ  ره  زا  هک  تسین  مزال  سپ  دـشاب  بولطم  وزا  هحرق  يـالج 
اهنیا تسا  شیر  رـس  هشیر  کشخ  دارم  هک  متخ  ماحلا و  الج و  لسع و  فیفجت و  تسا  جایتحا  ار  جلاعم  زیچ  دـنچب  حورق  جالع  رد  هک 

هففجم هراح  هیودا  رثکا  رد  همه 
196 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ره هک  تسناد  دیابب  تسین و  تیصاخ  هدئاف و  کی  رب  دوصقم  جلاعم  رظن  دوشیم و  لمعتسم  شتقو  رد  يرابتعاب  کیره  تسا و  دوجوم 
نآ رد  تشوگ  ندـینایور  بجوم  تسا و  ۀـبنم  هیودا  رد  لـخاد  وا  دـنازوسیمن  ار  تحارج  وـضع و  هک  تسا  غذـلالب  فـفجم  هکنیا  ود 

یحورق رد  هک  تسناد  دـیابب  تسا و  رـسعب  وا  لامدـنا  دـشاب  یمحل  ریغ  لـحم  عضوم و  رد  هک  هحرق  ره  رد  هک  تسناد  دـیابب  زین  وضع و 
لامعتـسا هچنانچمه  دـنک  وضعب  هصتخم  هیودا  هظحالم  لسع و  لثم  دـنک  طـلخ  هیقنم  هیودا  وا  تاـففجم  اـب  جـلاعم  هک  تسبجاو  ینطاـب 

یتجوزل ورد  هک  هضباق  هیودا  زا  تاّردم  ای  دـیاب  دـشاب  لوب  تلآ  حورق  ماحلا  لامدـنا و  جـلاعم  دارم  رگا  لوب و  تالآ  جالع  رد  تاّردـم 
هک تسنوخ  جازم  يدب  تادر  عناوم  هلمج  زا  تسا و  عناوم  حورق  لامدنا  متخ و  رد  هک  تسناد  دـیابب  موتخم و  لگ  لثم  دزیمآ  واب  دـشاب 

عقاو هحرق  تحت  هک  یناوختـسا  داسف  تسا و  هحرق  بیطرت  بجوم  تسا و  لیاس  هک  ینوخ  يرایـسب  تسا و  حرقتم  وضع  بناجب  هجوتم 
ناوختسا نآ  حالصاب  لوا  رگم  تسا  لکـشم  وا  جالع  دشاب  هدیماجنا  ناوختـسا  داسفب  هک  هحرق  عون  نیا  وزا و  میر  نوخ و  نتفر  تسا و 

كاپ تسوا و  يور  رب  هک  دساف  ياهتـشوگ  نتفرگ  ریبادت و  نیمه  يارب  زا  هعوضوم  تالآب  ناوختـسا  نآ  يور  زا  عقاو  داسف  ندیـشارت  و 
هاگ دراد و  تیوقت  تهج  زا  اذغب  جایتحا  ندـش  کین  حالـص و  رد  هحرق  دـش و  روکذـم  هکنانچمه  جالع  یقاب  خـسو و  زا  هحرق  نتخاس 

بیبط تسا و  تافانم  تفلاخم و  اضتقم  ود  نیا  نایم  دراد و  اـضتقم  ود  نیا  وا و  عطق  هحرق و  هداـم  لـیلقت  تهج  زا  اذـغ  لـیلقتب  جاـیتحا 
دیدص و رتشیپ  ياذغ  رایتخایب  هک  هاگره  دراد و  مزال  تقفاوم  هچنآ  تیاعر  دنک و  رایتخا  دـناد  باوص  هچرهب  هک  دـیاب  ریبدـتلا  بیاص 

حیق
197 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

مرگ بآ  دیزت  ادتبا و  رد  هک  تسین  باوص  ار  هحرق  نینچنیا  تسغلاب و  جضن  ببـس  نیا  هک  تسناد  دـیابب  دوش و  شیب  هحرق  رد  هدـم  و 
تـسه هک  هحرق  ره  جالع  رد  زوجم و  تستـصخر و  مرگ  بآ  ندـیناسر  دوش  نکاـس  عجو  دوش و  حـیقتم  هک  هاـگره  اـما  دـنناسر و  واـب 

دیابب دـبای و  ماتتخا  ماحتلا و  لامدـنا و  دـنک  یهجو  هبـسانم  هیوداب  نآ  تحارج  نهد  هحرق و  نآ  گنر  رد  دـشاب  لـماتم  جـلاعم  دـیابیم 
دیعب دـلج  زا  تسا و  دـلج  تحت  رد  نآ  ریاغ و  تسیلاصتا  قرفت  دوخ  ياج  زا  یئادـجیب  تسا  وضع  ندـش  اـجیب  هک  خـسف  هک  تسناد 

هک هاگره  دوشیم و  عقاو  وضع  حطس  دلج و  رهاظ  رد  هچنآ  زا  دشاب  يوقا  مهرم  الط و  دامض و  زا  وا  هیعـضوم  هیودا  هک  دیابیم  تسا و 
ریاس رد  اما  دـسر و  واب  دوز  شرثا  دـنهن  ورب  هک  یئاود  ات  دوش  فوشکم  قرفت  لحم  درک  دـیاب  طرـش  هتبلا  دـشاب  هغلابم  دـحب  ریاغ  خـسف 

تـسا دلج  رهاظ  رد  لاصتا  قرفت  هک  یتدش  رد  اما  تسا و  دصف  وا  جالع  ار  وضع  تسا  دـیدش  ندـش  هتفوک  هک  ضر  لثم  لاصتا  قرفت 
ار نآ  حالـصا  يراخ  كون  ای  نزوس و  رـس  ندـیلخ  لثم  تسا  لیلق  لاصتا  قرفت  هچناـنچ  رگا  و  مهارم )  ) زا تستاـففجم  نداـهنب  جـالع 

ندز شین  زا  هکنآ  رگم  دوش  هدرک  هیوق  تاجالع  هشیدـنا  تاـقرفت  نیا  لاـثما  رد  هک  تسین  نآـب  جاـیتحا  ندرک و  دـیابیم  هعیبطب  هلاوح 
رب قرفت  شین و  ای  دشاب و  رایـسب  وا  ملا  درد و  یکدنا و  وا  قرفت  ای  تسا و  کلهم  فلتم و  هک  برقع  هدنغ و  لثم  دشاب  یّمـس  تاناویح 

نیا جالع  تسه و  تسا  جنـشت  ثودح  هک  کلهم  ضارما  لامتحا  تروص  نیرد  هچ  دـشاب  بصع  نآ  مرو  فوخ  هک  دوش  عقاو  یبصع 
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لـصفم وضع و  ندـش  دـنمدرد  هک  يو  جالع  رد  اما  تسا و  روکذـم  عقاو  شلحم  رد  تیازج  هجورب  نآ  تسناویح و  نآ  مس  جالع  مسق 
بابسا زا  یببسب  دیدش  ملا  نتفای  ببس  تسا 

198 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
وا اب  تسیفاک و  هباصعب  میالم  نتـسب  عون  نیرد  دـسر و  يزیچ  رب  تسد  ای  لثم  ندـمآ  دورف  بیـشب  يالاب  زا  تقو  رد  هکنآ  لثم  یجراخ 
رد مه  قرفت  ینعی  دوش  خسف  خدش و  عامتجا  هک  هاگره  نیا  لاثما  هنوباب و  نغور  تفز و  لثم  تسا  دـیفم  رما  نیرد  هک  هیودا  زا  یکدـنا 

درک و دیاب  فالخ  زا  بذج  دصف و  هبرـض  هطقـس و  جالع  رد  اما  درک و  دیاب  خدش  جالعب  ادـتبا  فورـضغ  ای  مظع  رد  مه  دـشاب و  محل 
ضرم صوصخ  هیئزج و  قیرطب  مهارم  هدمـضا و  هیلطا و  زا  اهنیا  تاـجلاعم  رد  هک  هیودا  لامعتـسا  اذـغ و  رد  فیطلت  تشوگ و  زا  زیهرپ 

. درک دیاب  تسا  روکذم  شلحم  رد 

نداهن غاد  نایب  رد  هلاقم  [ 93]

تاجلاعم زا  سأی  زا  دـعب  وا  اما  تسا  هدیدنـسپ  تاجلاعم  هلمج  زا  هقیتع  هثیبخ  حورق  ضارما و  یـضعب  رد  نداهن  غاد  هک  تسناد  دـیابب  و 
رد غاد  هدیاف  یکلا و  ءاودلا  رخآ  هک  دومرف  ملـس  هیلع و  هّللا  یلـص  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیزا  دیاب و  هروکذم  ضارما  رخآ  رد  رگید و 

داوم لیلحت  رگید  تسا و  هدـش  ثداـح  دراـب  جازملا  ءوس  وا  رد  هک  تسا  فؤاـم  وضع  تیوقت  داـسف و  راـشتنا  عنم  دـناهدومرف  هک  یلحم 
زا نوخ  نیکـست  ضرغب  جلاعم  هاگره  دنکیم و  نالیـس  هک  یلحم  زا  نوخ  نیکـست  سبح و  رگید  هدیاف  هدـش و  فؤام  وضعب  هک  دـساف 

رگا دـشاب و  غاد  لحم  رب  هشیر  کشخ  بجوم  دوش  رثاتم  تفآ  لحم  ات  دـنک  رتقیمع  ار  غاد  هک  دـیابیم  دـنکیم  غاد  ار  يوضع  نالیس 
حیحص دح  زا  دوش و  دساف  زا  تحارج  حیحص  ذح  رب  علطم  هک  دیابیم  دنکیم  تحارج  زا  دیاز  تشوگ  طاقـسا  يارب  زا  جلاعم  هچنانچ 

وزا هک  اریز  دشابیمن  یعجو  ملا و  ار  نآ  تسا  هدش  دساف  هچنآ  هک  اریز  تسا  عجو  لحم 
199 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دشاب و نهآ  هاوخ  ار  غاد  تلآ  هک  دیابیم  دوش  حـضاو  جـلاعم  رب  حیحـص  دـساف و  دـح  نوچ  تسا و  هدـش  یناف  حور  يزیرغ و  ترارح 
هک تسنانچ  هاگ  دزوسب و  دناد  تحلـصم  بسانم و  ریبدتلا  بیاص  حارج  برجتم و  بیبط  هک  يرادقم  دـهنب و  دـساف  لحم  رب  هلیتف  هاوخ 

داسف ات  درک  دیاب  غاد  زین  هدیماجنا  داسفب  تسوا و  بیـش  رد  هک  ار  ناوختـسا  محل  رب  غاد  دوجو  اب  سپ  دوشیم  دساف  ود  ره  مظع  محل و 
بناج زا  تسا  مشچ  جنک  هدیماجنا  روسانب  تحارج  برغب  دارم  دـننکیم و  برغ  رد  ریبدـت  نیا  دوش و  لطاب  ود  ره  ناوختـسا  تشوگ و 

زا رس  زغم  هک  اریز  تسا  هرطاخم  رتشیب  تاحارج  حورق و  رد  دشاب  ود  ره  ناوختـسا  تشوگ و  داسف  رد  هک  روکذم  ریبدت  نیا  اما  یـسنا و 
تسا و هرطاخم  تاطابر  وراـتوا  بصع و  رب  غاد  رگید  تسا و  كـاله  لـقع و  طـالتخا  بجوم  نیا  دوشیم و  رثاـتم  دوز  شتآ  ترارح 

. دیابیم لامعا  نیناوقب  ملاع  حاّرج  ریبدت  نیرد 

ضرم عامتجا  رد  نوناق  نایب  رد  یلمع  یملع و  مسق  زا  هموتخم  هلاقم  [ 94]

رد ادـتبا  هک  تسنیا  ماقم  نیرد  بجاو  دـحاو  ندـب  رد  دـنوش  عمتجم  ضارما  هک  هاـگره  هک  تسنیا  جـالع  نیناوق  زا  هک  تسناد  دـیابب  و 
تحص دشاب و  ضرم  زا  یناث  رب  فوقوم  وزا  یصالخ  تحص و  هکنآ  یکی  تسا  تیـصاخ  هس  زا  یکی  ورد  هک  دوش  هدرک  يرماب  جالع 

نآ زا  دعب  دوش  لیاز  جازملا  ءوس  ات  الوا  تسا  مرو  جالع  بجاو  ماقم  نیرد  سپ  وا  اب  ثداح  هحرق  مرو و  لثم  دشابن  یناث  تحـص  یلوا 
هک تسنآ  یناث  درک و  دیاب  نیا  سکع  جالع  رد  تروص  نیرد  دشاب و  هحرق  عبات  مرو  ثودح  هکنآ  رگم  درک  دیاب  هحرق  جالعب  لاغتشا 

یضرم هک  دشاب  قیرط  نیاب  عامتجا 
200 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
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درک و دیاب  ببس  هجلاعم  هلازاب  وا  مادقا  تروص  نیرد  سپ  تسا  پت  ببـسب  هدس  هک  اریز  پت  هّدس و  ثودح  لثم  دشاب  رگید  نآ  ببس 
هدش پت  ببس  نوچ  اما  دش  دهاوخ  پت  اب  تسا  رضم  هک  هراح  هیوداب  جاتحم  جلاعم  هدس  جالع  حالـصا و  رد  رگا  دوشک و  دیاب  ار  هّدس 

دشابن ترارحلا  يوق  هک  دیاب  اما  تسین  یکاب  هحتفم  هراح  هیودا  یـضعب  رایتخا  زا  سپ  دوش و  لیاز  زین  پت  دوش  لیاز  هّدس  نوچ  تسا و 
پت هففجم و  هیوداب  درک  دیاب  هحرق  جالع  الوا  سپ  تسا  هدش  ثداح  قد  پت و  هحرق  نیا  ببسب  تسا و  هحرق  شـش  رد  هک  لس  لثم  و 
دیاب لس  جالع  رد  جلاعم  اما  دمآ  دهاوخ  حالـصب  زین  پت  دیآ  حالـصب  هحرق  نوچ  تشاذگ و  دیاب  تسا  هحرق  زا  ثداح  ضرع  نوچ  ار 

ضرم ود  زا  یکی  هک  تسنآ  ثلاـث  دـنک و  داریا  زین  هبطر  تادراـب  تاـففجم  لامعتـسا  دوـجو  اـب  دراد  یعرم  ار  پت  هحرق و  نیبناـج  هک 
جیلفاب تفتلم  درک و  دیاب  دـصفب  هقرحم  هجلاعم  تروص  نیرد  سپ  جـیلفا  اب  هقرحم  پت  عامتجا  لثم  تسوا  ناشب  مامتهالا  بجاو  عمتجم 

نیرد سپ  دشاب  بلاغ  ضرم  رب  ضرع  هکنآ  رگم  درک  دیاب  ضرمب  جالع  رد  ادتبا  دوش  عمج  ضرع  ضرم و  هک  هاگره  اما  دـش و  دـیابن 
نطابب وا  رثا  دوش و  دیدش  عجو  رگا  هک  اریز  وزا  ثداح  عجو  جـنلوق و  لثم  دـش  دـیابن  ضرمب  تفتلم  درک و  دـیاب  ضرع  جالع  تروص 
ضرم هدام  ظلغ  بجوم  هچرگا  تسیرورض  عجو  نیکـست  يارب  زا  رّدخم  لامعتـسا  تروص  نیرد  سپ  تسا  کلهم  لعفلاب  دنک  تیارس 

رب لمتـشم  هک  یناخ  هفحتب  یّمـسم  باتک  زا  یلمع  یملع و  مسق  رد  لوا  باب  دش  مامت  تسا - هنقحب  وا  جالع  تسا و  هدـش  ماکحتـسا  و 
دش مامت  باوّصلاب - ملعا  هّللا  تسا و  تالاقم 

201 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تستالاقم رب  لمتشم  باب  نیا  ناسنا و  ياضعاب  هصتخم  ضارما  رد  یناث  باب 

عادص رد  لوا  هلاقم  [ 95]

هراشا

ترابع عبرا  ناردج  رشق و  مظع  هدعاق و  خوف و  ای  تسا و  عبرا  ناردج  رـس  ياضعاب  دارم  رـس و  ياضعا  رد  تسا  یملا  عجو و  عادص  و 
جازملا ءوس  زا  ای  رـس  درد  تسا و  مشچ  عجو  ملا و  نآ  هک  تسا  دـمر  جارخا  دـیقت  نیعت و  نیزا  دوصقم  تسرـس و  درگ  راوید  راهچ  زا 

تـسا مسق  راهچ  رد  رـصحنم  ماوق  وذ  ماوق و  وذ  ریغ  ماوق و  وذب  دوشیم  مسقنم  تسا  ضرم  بجوم  طلخ  هک  هدام  يدام و  ای  تسا  هداس 
تـسراح هک  تسا  ماوق  وذ  هک  هدام  ای  عادـص  ببـس  تسبآ و  هک  هیئام  تسد و  اـب  هک  حـیر  ماوق  وذ  ریغ  ادوس و  مغلب و  ارفـص و  نوخ و 

هدیـشک تسا و  رـس  ياهگر  قورع و  يریپ  التما و  تمالع  ار  يومد  عادص  ببـس  ادوس و  مغلب و  لثم  تسا  دراب  ای  ارفـص و  نوخ و  لثم 
نوکـس و يارب  زا  عدوم  فوجم  ياـهگر  زا  هک  تسا  نوخ  فورظ  هک  هیعوا  بسحب  يـالتما  دـشابیم  عون  ود  رب  ـالتما  نیا  نآ و  ندـش 
تسا و هرـشب  یخرـس  هیعوا  بسحب  التما  تمالع  تسا و  توق  بسحب  ای  هّللا و  دنع  نم  دوصقم  عضاومب  ندـیناسر  رد  تسا  نوخ  ظفح 

تسا ندیشک  تسد  وا  هک  یّطمت  يرایـسب  اهگر و  روهظ  مشچ و  ددمت  لقث و  قورع و  ندش  هدیـشک  نآ و  یمرگ  ندب و  یتسـس  لقث و 
یّطمت لقث و  عفدب  تسندرک  زاب  نهد  هک  بؤاثت  رایتخایب و  دوخ  زا  لقث  عفد  يارب  زا 

202 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
رکف و لالک  یتسـس و  ضبن و  مظع  باوخ و  وا  تمالع  ار و  هدـعم  تسیراـط  لـقث  عفدـب  صوصخم  بؤاـثت  ار و  ندـب  عیمج  تسا  ماـع 

هثل ینیب و  زا  نوخ  ندیکچ  یهاگ  تسا و  نتفای  تفوک  ندش و  هدـنام  نآب  دارم  هک  ایعاب  هیبش  یتلاح  ثودـح  نهد و  ینیریـش  ساوح و 
ریبدت بابش و  نس  راح و  جازم  ینامحل و  ندب  دشاب و  عیبر  لصف  هک  اصوصخ  نآ و  تیرقـشا  یخرـس و  هروراق و  ظلغ  یببـس و  كدناب 

زا لقث  اذغ و  توهـش  طوقـس  ضبن و  فعـض  توق  بسحب  التما  تمالع  تیومد و  رب  تلالد  لدـع  دـهاش  لوکام  بورـشم و  زا  مدـقتم 
. ققحت زا  دعب  هروراق و  جضن  مدع  اضعا و  گنر  یخرس  تلق  رثات و  تعرس  تاکرح و 
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يومد عادص  جالع 

نامز ظیلغ و  خرس و  ای  دشاب  هایس  زبس و  ظیلغ  نوخ  دشاب و  توق  زا  رایسب  نوخ  جارخا  تسا و  لافیق  زا  دصف  جالع  يومد  عادص  ببس 
ءام اذـغ  هرّوزم و  درک و  دـیاب  هکاوف  خوبطمب  تعیبط  نیلت  دراب  ياهزیچب  نوخ  تیفیک  ندـناشن  تسپ  ریبدـت و  نیرد  دـشاب  قفاوم  نس  و 

ای هدرک و  فاص  نیبجنرت  مرد و  هد  يدنه  رمت  لثم  داد  دیاب  دراب  بالج  دشابن  هفرـس  دشابن و  پت  رگا  دشاب و  پت  رگا  داد  دـیاب  ریعـشلا 
نیبجنرت و هشفنب و  رد  ناتـسپس  يدـنه و  رمت  يراخب و  يولآ  بانع و  لـثم  درک  دـیاب  هکاوف  بآ  هب  تعیبط  نیلت  اـب  مرد و  هد  تشخریش 

مخت مرد و  جنپ  کیره  زا  رفولین  هشفنب و  ای  دـناد و  تحلـصم  تعیبط  هک  حـلاص  يرادـقم  کیره  زا  دـنق  ای  دیفـس و  رکـش  ربنـشرایخ و 
یفاص دنامب  مین  ات  هدیشوج  بالگ  هلایپ  ود  رد  دنق  ریغ  عومجم  مرد  هد  نیبجنرت  زا  مرد و  هد  دنق  ای  دیفس و  رکش  زا  مرد و  هس  ینساک 

203 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
ماداب و زغم  ریـش  اب  یهوک  يولآ  بآ  اذـغ  دـشابن  هفرـس  رگا  ماداب و  زغم  هریـش  رّـشقم و  شام  زا  هرّوزم  اذـغ  دروخ  دـیاب  مرگ  مین  هتخاس 

بآ هلایپ  مین  کی و  رد  عومجم  مرد  هد  نیبجنرت  مرد و  هد  یبرم  هشفنب  ای  ماداب و  زغم  هریـش  رکـش و  يدـنه و  رمت  زا  هرّوزم  اـب  شمـشک 
ابیرقت هلایپ  کی  هک  لطر  مین  رادقم  هدرـشفا  محـش  اب  شرت  نیریـش و  رانا  ای  دیماشآ و  دیاب  مرگ  مین  هتخاس  یفاص  دنامب  مین  ات  هدیـشوج 

. دروخ دیاب  نیبجنرت  مرد  هد  دیفس و  دنق  مرد  هد  اب  دوشیم 

دشاب يومد  راح  عادص  زا  عفان  هک  هخلخل 

هدرک گنت  ولگ  هشیـش  رد  عومجم  عبر  کیره  زا  هکرـس  بالگ و  وزج و  کی  لگ  نغور  دـشاب  يومد  راـح  عادـص  زا  عفاـن  هک  هخلخل 
رـس رب  هدرک  هدولآ  نآب  هنهک  ناتک  هّتل  اب  دیلام و  دیاب  رـس  رب  عجو  تقوب  یکدنا  هخلخل  نیزا  دیئوب و  دـیاب  هداهن  ینیب  رب  هدز  مهرب  کین 
رـس رب  دهد و  باعل  اب  هدز  هکرـس  يردق  رد  لوغبـسا  زین  تسا و  عفان  ندـیلام  رـس  رب  هکرـس  بالگ و  زا  کیره  عجو  تقوب  داهن و  دـیاب 

هشفنب و ای  ودک و  نغور  ندیناکچ  تسا و  عفان  عجو  تقوب  ندیلام  رس  رب  دهد  باعل  هک  ندز  هکرس  رد  یمطخ  لگ  تسا و  عفان  ندیلام 
. تسا عفان  ینیب  رد  دیب  نغور  ای  رفولین و  نغور  ای 

تسارفص وا  هدام  هک  یعادص 

يوارفـص و هدام  زا  تسا  رـس  قورع  ندـش  یلتمم  غامدـب و  تسا  يوارفـص  تاراخب  دوعـص  وا  ببـس  تسارفـص  وا  هدام  هک  یعادـص  و 
نآ تاراخب 

204 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
اذغ توهش  طوقس  ضبن و  تعرس  نهد و  یخلت  یگنشت و  يرایسب  رس و  شزوس  باهتلا و  هرشب و  تسور و  يدرز  ببس  نیا  تمالع  و 

تسا و فوخ  لحم  تمالع  نیاب  عادص  نیا  غامدب و  ارفص  دوعص  ببـسب  عجو  دایدزا  نیح  نآ  تقر  يدیفـس و  ادتبا و  رد  لوب  تیران  و 
اب رگا  نآ و  لیلحت  تعرس  هدام و  تقر  تفاطل و  رب  لاد  تسا و  هنسحا  تمالع  زا  اعیرس  وا  لاوز  تعرـس  عجو و  فوخ  ماسرـس و  رذنم 

دشاب هبرشا  هیذغا و  زا  قباس  ریبدت  ندب و  تفاحن  یمئاد و  جازم  تیوارفص  نس و  بابـش  هامریت و  ای  ناتـسبات  نامز  تنراقم  تامالع  نیا 
. تسا دکوا  نیح  نیرد  هدام  تیوارفص  رب  تلالد  رد 

يوارفص عادص  جالع 

كرت دیابیم و  رتشیب  بیبط  تیانع  مامتها و  بیطرت  بناجب  هبرشا  هیذغا و  رد  شتیاغ  تسا  يومد  جالعب  بیرق  يوارفـص  عادص  جالع 
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ار و ارفص  تسا  حلصم  دوخ  تبوطرب  نوخ  هک  اریز  دوش  رتشیب  عجو  دننک  دصف  هچنانچ  رگا  دشاب  ارفص  عادص  هدام  نوچ  هک  اریز  دصف 
يدنه و رمت  بانع و  يراخب و  يولآ  لثم  هکاوف  بآ  هب  ای  دیاب و  نیبجنکس  یلباک و  هلیله  درز و  هلیله  خوبطمب  تعیبط  نییلت  هدام  نیرد 

هریمخ هدراب و  هکاوف  بوبر  شاخـشخ و  تبرـش  هشفنب و  تبرـش  تسا و  هکاوف  زا  دودـعم  ابطا  شیپ  هلمج  نیا  هک  درز  هلیله  ناتـسپس و 
دزن هیودا  اهتبرـش و  زا  يرایـسب  هک  اریز  دناد  بسانم  جلاعم  هک  يردـق  کیره  زا  هفرـس  نیح  رد  تسا  یبرم )  ) هشفنب نآب  دارم  هک  هشفنب 

خانافسا رّشقم و  شام  دشابن  رگا  داد  دیاب  ریعشلا  ءام  اذغ  دشاب  پت  وزا  وا  یگتفرگ  رگا  تسا و  بیبط  سدحب )  ) هتسباو نیمخت و  ابطا 
205 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

اب دنشاب  هدرـشف  نآ  محـش  اب  هک  نیرانا  بآ  زا  تبرـش  بالج و  دشابن  زاوآ  یگتفرگ  هفرـس و  رگا  تخاس و  دیاب  قئاف  ماداب  زغم  هریـش  و 
زغم هریـش  اب  كرز  ای  نامر و  بح  ای  يدنه و  رمت  ای  یهوک و  يولآ  شآ  اذغ  دشابن  هفرـس  نوچ  داد و  دیاب  یفاص  نیبجنرت  دنق و  يردق 

هک تسنآ  رثکا  هک  اریز  تسا  فوخم  دبای  دادتـشا  يوارفـص  عادص  رگا  تخاس و  دـیاب  قئاف  شآ  رد  شمـشک  دـنق و  رد  داد  دـیاب  ماداب 
هنیل هنقح  هکاوف و  بآ  هب  دیامن  عادص  بحاص  لاهسا  نییلت و  رد  هغلابم  هک  تسنآ  جلاعم  رب  بجاو  نیح  نیرد  دوشیم و  ماسرـسب  رجنم 

گرب و زا  هزات  بلعثلا  بنع  رایخ و  هماهرب و  يودک  هدارج  نداهن  تاروع و  ریـش  ودک و  نغور  دیب و  نغور  لثم  دراب  نغورب  طوقـس  و 
بآ ای  تسا و  عفان  ندرک  دامض  رس  رب  هتفوک  هزات  ین  گرب  یهب و  بآ  درس و  بآ  هکرس و  اب  ای  اهنت  درک  دیاب  دامض  رس  رب  هتفوک  هویم 

هامریت و لصفب  نیا  تخیر و  دیاب  رس  رب  درس  بآ  دوشن  دوجوم  تاروکذم  زا  کیچیه  رگا  درک و  دیاب  دامـض  هکرـس  درب و  بآ  درس و 
ای دارفناب  تسا  عفان  رایـسب  زین  بالگ  لدنـص و  روفاک و  ندیئوب  دیابن و  درـس  رایـسب  دشاب  ناتـسمز  هک  اجره  اما  تسا و  بسانم  ناتـسبات 
الط روفاک  خرـس و  لگ  لدنـص و  اثیمام و  فایـش  هماهرب  تسا و  عفان  هکرـس  لوغبـسا و  باعل  وج و  ناقلت  بالگ و  زا  باّلج  عامتجاب و 

شوگ زاوآ  دارم  هک  يود  نینط و  تاراخب و  رـس  رد  رگا  دیناکچ و  دیاب  ورد  روفاک  كدنا  هشفنب و  دشاب  دـیدش  عجو  رگا  عفان و  ندرک 
تعیبط نییلت  يردق  اب  هنوباب  نغور  لامعتسا  تروص  نیرد  درک و  دیاب  رذح  تسا  عونمم  ندرک  الط  قیرطب  تادراب  لامعتسا  دشاب  تسا 

هدیـشارت نسوس  خـیب  هیودا  نیرد  باـّلج  اـهنیا و  لـثم  هبلح و  تبـش و  هنوباـب و  لـثم  دـشاب  هفطلم  شیاـشح  زا  ورد  هک  هنقحب  درک  دـیاب 
لاقثم و ود  هتفوکمین 

206 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
دشاب ضبق  رگا  رـشقم و  دوخن  رـشقم و  شام  هروزم  اذغ  لاقثم و  تفه  کیره  زا  یفاص  نیبجنرت  دیفـس و  دنق  لاقثم و  ود  کشخ  هشفنب 
نیاب دارم  هک  دشاب  بارطضا  برک و  قلق و  عادص  اب  رگا  تسا و  دیفم  هک  درک  دیاب  سوبس  مرگ  بآ  هب  فارطا  لسع  ماداب و  هریش  قتاف 

روصعم رانا  بآ  ماقم  نیرد  تبرـش  دشاب  زین  تسا  ارفـصب  رمتـسم  هک  مشچ  يدرز  دنقرمـس و  لها  فرع  رد  تسا  هساولت  لوه و  لاح و 
يور رب  هک  بآ  اـی  دـشاب و  باوص  دـشاب  زین  بـالگ  كدـنا  تسه و  زین  تعیبـط  نییلت  عدر  يوس  بوـلطم  هچ  محـش  اـب  تسا  شرتمین 

زا هک  بآدرز  نیرد  هک  اریز  دناهدرب  نامگ  یـضعب  هکنانچ  تسین  غود  نیاب  دارم  دنمانیم و  بیار  يام  ابطا  ار  نآ  هک  دتـسایم  تارغج 
دشاب هروغبآ  ورد  هک  ودک  شآ  لثم  دیاب  هدراب  ءایـشا  زا  ماقم  نیرد  اذغ  تسبولطم و  نیا  تسه و  تعیبط  نییلت  دیآیم  نوریب  تارغج 

ياج رد  نکـسم  ماقم و  تخاس و  دـیاب  ایـشا  نیزا  هخبطم  ینابایب  غرم  هجوج و  غرم  زا  دـشابن  توق  رگا  دـنزاس و  هروزم  نیرانا  بآ  ای  و 
. دشابن نیا  دض  دشاب و  ضرم  میالم  اوه  بسحب  هک  دیاب 

تسیوارفص راح  عادص  باحصا  عفان  هک  يزیچ 

تهجب تسا و  کشخ  يولآدرز  زا  ترابع  نآ  هک  شمشم  يراخب و  ای  هایـس  يولآ  تسیوارفـص  راح  عادص  باحـصا  عفان  هک  يزیچ  و 
عادص جالع  رد  يزیچ  هک  تسا  هتفگ  امکح  زا  سلوب  تسا و  بسانم  دورما  یهب و  [ 66] ندیواچ تسا و  عفان  راخب  عدر  هدعم و  تیوقت 
هشفنب نغور  دشاب و  كرتخد  ریش  هک  دیابیم  تسین و  ینیب  رد  ناسنا  ریش  ندیناکچ  زا  غلبا  هک  دشاب  نآ  رد  یباوخیب  هک  يوارفص  راح 
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207 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
ربص هحیار  هک  تسا  هتفگ  دزاسیم  هدایز  ار  رـس  درد  هک  اـهزیچ  ترـضم  رد  سونیلاـج  دـشاب و  هتخاـس  درـس  فرب  اـی  دـیابیم  ود  ره  و 
نیا دوشیم  لصاح  فرـص  بارـش  ندروخ  ببـس  عادص  یهاگ  دشاب و  نآب  التبم  هک  یـصخش  هک  اصوصخ  تسا  عادص  دایدزا  بجوم 

هک اصوصخ  غامدب  نآ  تاراخب  یقارت  دوعـص و  هدعم و  رد  تسبارـش  تالـضف  عامتجا  نیا  ببـس  دنمانیم و  يراخب  یعادص  ار  عادـص 
مرگ و بآ  نیبجنکـسب و  یقب  هدـعم  زا  تسوا  ياـیاقب  صقن  عادـص  زا  مسق  نـیا  جـالع  دـشاب و  هـنهک  بارـش  فیعـض و  براـش  غاـمد 
ندـیلام و قیرطب  هکرـس  كدـنا  لگ و  نغورب  غامد  دـیربت  مرگ و  بآ  سوبـس و  اب  هبوش  ای  ندرگ و  اپ و  تسد و  لثم  فارطا  یگدـیلام 

تسنیا عادص  نیکست  رد  اهجالع  نیرتهب  هک  دیآ  باوخ  هک  هلیح  جاویر و  ای  هروغ و  تبرش  هضومحلا و  قداص  هداس  نیبجنکـس  تبرش 
نیرد دنفسوگ  فیفخ  تشوگ  ای  موحل و  زا  یغرم  لثم  دشاب  ندب  تفاحن  رگا  هروغ و  ای  قامس و  زا  ای  رشقم و  سدع  كرز و  زا  اذغ  و 

دیاـبیم دوش  لـصاح  موـن  بقع  عادـص  ارکره  هک  تسا  هتفگ  سونیلاـج  تسا و  بساـنم  ندروـخ  شیاـبروش  زا  نتخپ و  روکذـم  اـهبآ 
رد ثکم  تسا و  مرگ  رایـسب  مامح  رد  ثکم  تسراح  عادـص  جـیهم  يایـشا  زا  هک  هتفگ  زین  دروخن و  يزیچ  هتبلا  دـنک و  لکاب  تردابم 

هنادهـش و زایپ و  ریـس و  ندروخ  نآ و  رد  لـیوط  ثکم  تسا و  ناـخد  هبراـقم  هنراـقم و  تسا و  شتآ  شیپ  رد  نتـسشن  تسا و  باـتفآ 
تسا و عادص  بابـسا  زا  بجوم و  هراح  هغمدا  رد  زین  هیلاغ  کشم و  لثم  هراح  هبیط  حئاور  نارطق و  لثم  هنتنم و  حئاور  هبلح و  ریجرج و 

اهنغور تاینبل و  دراد و  تیصاخ  کیره  نیا  زین  وا  ندیئوب  ندروخ و  تسا  عدصم  هیصاخلاب  نارفعز 
208 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

غامد فعضم  نآ  رد  هغلابم  ندروخ و  تسراح و  غامد  عفان  ندیئوب  هکرس  تسا و  غامدب  رـضم  ایـشا  زا  تاروکذم  نیا  شفرک  یهام و  و 
. تسا

دشاب يوارفص  عادص  زا  عفان  هک  لهسم 

توق و بسحب  مرد  تسیب  ای  مرد  هد  درز  هلیله  تسوپ  نآ  يازجا  دنک  قف  رب  لاهـسا  دشاب و  يوارفـص  عادـص  زا  عفان  هک  لهـسم  تفص 
هـصح کی  دور و  بآ  هصح  ود  ات  دیـشوج  دـیاب  هتـسهآ  شتآب  دوشیم  اسایق  هساـک  مین  کـی و  هک  بآ  لـطر  هس  رد  هتفوکمین  فعض 

ار عادص  بحاص  رگا  دروخب و  هتخیمآ  یفاص  نیبجنرت  مرد  هدزناپ  اب  دیفـس  دنق  مرد  تسیب  هتخاس  یفاص  هدـینارذگ و  ساپرک  زا  دـنامب 
تبرـش و تروص  نیرد  دنکن و  لامعتـسا  تنوشخ  رد  دـشاب  هلیله  لثم  هچره  هلیله و  وا  بالج  تبرـش و  جالع  رد  هک  دـیاب  دـشاب  هفرس 
هس ینساک  مخت  ددع و  تسب  کیره  زا  ناتسپس  بانع و  مرد و  راهچ  رفولین  مرد و  جنپ  کشخ  هشفنب  دنهد  خوبطم  نیزا  لهـسم  بالج 

عومجم مرد  تفه  دنمانیم  غالک  نان  ار  وا  هک  يزابخ  مخت  ددع و  تسب  نیریـش  يولآ  مرد و  هس  هتفوکمین  هدیـشارت  نسوس  خیب  مرد و 
هتخاس یفاص  هدینارذگ  ساپرک  زا  دنامب  فصن  ات  دیشوج  دیابیم  هتـسهآ  شتآب  دوشیم  یـساک  مین  کی و  هک  بآ  لطر  هس  رد  هیودا 

. درک رایتخا  دیاب  راهن  رب  مرگمین  هتخاس  یفاص  هدینارذگ  رگید  هدرک و  لح  مرد  هد  ربنشرایخ  سولف  مرد و  تسب  نیبجنرت  ای  دنق  ورد 

دشاب ارفص  بذاج  لهسم و  هک  یّبح 

نآ يازجا  رارضا  تیذایب و  غامد  زا  دشاب  ارفص  بذاج  لهسم و  هک  یّبح 
209 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

برج ماداب  نغورب  هدیشارت  فوجم  دیفس  دبرت  هّبح و  ود  گناد و  مین  هب  ام  بیـس  فوج  رد  يوشم  ياینومقـس  مرد و  ود  کشخ  هشفنب 
يرادقم کیره  تخاس  دـیاب  اهّبح  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  عومجم  مرد  کی  درز  هلیله  تسوپ  مرد و  مین  سوس  بر  مرد و  کی  هدرک 

دیاب رحـس  تقوب  بالج  نیا  میالم  ياذـغ  هزور و  شـش  جـنپ  جـضنم  بالج  زا  دـعب  تسا  دـحاو  تبرـش  نیا  دربورف و  ناوت  یناسآب  هک 
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رد لاقثم  کی  هتـسش  لوغبـسا  لاقثم و  هد  دنق  زا  تبرـش  نآ  زا  دـعب  دوش و  رخآ  وراد  لمع  ات  درک  فقوت  زور  مین  تقو  ات  درک و  رایتخا 
نیشیپ و نایم  اذغ  دیاب  یصالخ  زورمین  وراد  زا  رگا  هچنانچ  وراد  زور  رد  ریخاتب  اذغ  دیماشآ و  دیاب  هدرک  تبرـش  درـس  بآ  قشاق  راهچ 
دنراد و هغلابم  لهـسم  ياود  زا  دعب  اذغ  ریخات  رد  ابطا  درک و  دیاب  رایتخا  رـصع  تقوب  دوش  صالخ  نیـشیپ  رگا  درک و  رایتخا  دیاب  رـصع 

نوچ دوشیم و  اودب  هدولآ  زین  اذغ  نآ  دوش  هدروخ  رتدوز  اذغ  رگا  تسا و  هدش  لهـسم  ياودب  هدولآ  اعما  نوچ  هک  تسنآ  هغلابم  ببس 
لاهـساب رجنم  ثکمب  دربیم و  قورع )  ) ندب قامعاب  هدرک  توقب  بذج  ار  اودب  طولخم  ياذغ  تسا  هدش  للحتیام  لدـب  قاتـشم  تعیبط 

درک دـناوتن  بح  رایتخا  عادـص  بحاص  رگا  دـیفم و  راـح  عادـص  ره  زا  بیکرت  نیا  تسا و  زجاـع  وا  جـالع  زا  بیبط  هک  دوشیم  نمزم 
درگ و زا  هدرک  كاپ  نیریـش  يراخب  ولآ  يردق  دشاب و  ربدـم  هک  دـش  هدرک  فصو  هک  یهجو  رب  گناد  مین  اینومقـس  هک  تسنیا  ریبدـت 

دورف دوش و  ارهم  ولآ  ات  دنشوجب  هتسهآ  شتآب  دتـسیاب و  مومـضم  تشگنا  ود  وا  يالاب  هک  يردق  بآ  تخادنا و  دیاب  هچکید  رد  رابغ و 
هک دنق  يردق  هدعب  دنامب و  مین  ات  دنـشوجب  هتـسهآ  شتآب  هتخادـنا  هچکید  رد  رگید  هدـینارذگ  ساپرک  زا  دـیلام و  دـیاب  تسدـب  هدروآ 

دنق یکی  دشاب و  ولآ  بآ  ود  رابتعاب 
210 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

شش جنپ  بالج  اذغ و  زیهرپ  زا  دعب  تبرش  نیزا  مرد  هاجنپ  عادص  بحاص  دروآ و  دیاب  ماوقب  هتـسهآ  شتآب  هتخادنا و  ورد  اینومقـس  و 
رایسب زین  تسه  يوق  لهسم  هب  جایتحا  ار  ناشیا  هک  ار  یناسک  ار و  هراح  تایمح  ناقری و  باحصا  تبرش  نیا  دیامن و  رایتخا  راهن  رب  زور 

دـنکیمن و لوبق  صاخـشا  نانچنآ  هدـعم  تسا  معط  ههارک  هعاشب و  ناشیا  رد  هک  هیودالا  ةریثک  تاخوبطم  بوبح و  نوچ  تسا و  عفان 
. تسا بسانم  نآ  جارخا  يوارفص و  داوم  رد  تبرش  نینچنیا  لامعتسا  دوشیم  یقب  يذاتم 

دنک راح  عادص  نیکست  هک  الط 

هتفوک مرد  کی  شاخشخ  تسوپ  و  [ 67] وسط نویفا  نآ  يازجا  زا  هظحل  رد  دنکب  راح  عادص  نیکـست  دشاب و  عفان  ماقم  نیرد  هک  الط  و 
عادـص زا  وهاک  ندروخ  درک و  دـیاب  الط  عجو  عضوم  رب  هتفرگ  ار  اهنت  سخ  گرب  ای  تسوهاـک و  نآ  هک  سخ  گرب  بآ  هب  هتخیب و  و 

. تسا عفان  رایسب  راح 

دشاب يداب  دراب  جازملا  ءوس  زا  هک  یعادص 

رد تسا  مغلب  نتفرورف  ببـس  ار  یمغلب  عادـص  يوادوس و  یمغلب و  تسا  مسق  ود  نیا  دـشاب و  يداب  دراـب  جازملا  ءوس  زا  هک  یعادـص  و 
رثاتم درس و  ياهاوه  رد  تسرس  ندرک  هنهرب  ببـس  ای  تسا و  رـس  ياشغ  يدرـس  ای  غامد و  قورع  رد  نآ  ندز  رد  گنج  غامد و  هیـشغا 

عجو و تدش  تسا و  رس  ینارگ  بابسا  اهتامالع  لعفلاب  ای  عبطلاب  هدراب  هبرشا  ندیماشآ  ای  نآ و  زا  رس  ندش 
211 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ترودک هروراق و  يدیفس  ضبن و  ؤطب  رس و  دلج  رهاظ  سملم و  يدرس  يور و  مشچ و  رد  یخرـس  مدع  رـس و  رخوم  بناجب  عجو  لیم 
یگدـیلام و زا  رارق  مارآ و  تحار و  نتفاـی  ساوح و  ترودـک  باوخ و  تقوـب  نهد  زا  باـعل  بالیـس  نیرخنم و  نهد و  تبوـطر  نآ و 

یناسک ناوسن و  یمغلب و  نادبا  هّفرت و  تحار و  معنت و  لها  ناتـسمز و  رد  هدراب و  نادلب  رد  خئاشم و  رد  عادـص  نیا  هنخـسم و  تادامک 
دوشن لیاز  يدوزب  دوش و  نمزم  رگا  عادـص  نیا  دوشیم و  ثداح  دـشاب  هدوب  بطر  دراب  بورـشم  لوکاـم و  زا  ناـشیا  قباـس  ریبدـت  هک 

زا تسبآ  لوزنب  رجنم  رثکا  رد  هقیقـش  عجو  باحـصا  رد  تسا و  یمع  ای  هوقل و  ای  جـلاف  ای  هتکـس  ای  عرـص  وا  لآم  هک  اریز  تسا  فوخم 
لهـس ادتبا  رد  عادص  نیا  درامـشن و  لهـس  دـنکن و  لامها  نیا  هجلاعم  رد  هک  تسا  بجاو  عادـص  نیاب  التبم  ضیرم  بیبط و  رب  مشچ و 
ندب فیفجت  اذغ و  فیطلت  تاجرایا و  هلهسم و  بوبحب  تسا  ندب  عیمج  هیقنت  ظیلغ و  مغلب  زا  تسا  غامد  هیقنت  وا  جالع  تسا و  جالعلا 
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هدیـشوج و بآ  رد  مرد  هس  نسوس  خـیب  زا  بالج  حابـص  راهن  رب  زور  دـنچ  هک  تسنآ  راوازـس  رما  لّوا  رد  جالع  رد  عادـص و  بحاـص 
رثا روهظ  زا  دعب  رفـصعم و  مخت  زغم  ای  ماداب  زغم  هریـش  اب  هتـسکش  دوخن  اذغ  دروخب و  حبـص  هتخیمآ  دنقلگ  مرد  هد  ورد  هتخاس و  یفاص 
مرد مین  لینلا  بح  لاقثم  کی  يرطوقـس  ربص  نآ  يازجا  داد  دـیاب  درکیم و  روکذـم  هک  تفـص  نیاب  هک  ربص  ّبح  هروراـق - رد  جـضن 

یگناد لقم  مین  گـناد و  يدـنه  کـمن  یگناد  لـظنح  محـش  مرد  مین  نوقیراـغ  مرد  کـی  هدرک  برچ  ماداـب  نغور  اـب  هدیـشارت  دـبرت 
ناوت هک  يرادـقمب  کـیره  تخاـس  دـیاب  اـهبح  هدرک  ریمخ  ناـیداب  بآ  هب  هتخیب و  هتفوک  هیودا  عومجم  یگناد  اریتک  یگناد  یگطـصم 

رحس تقوب  دربورف 
212 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

مخت لاقثم و  هد  دـنق  زا  تبرـش  وراد  لمع  زا  تغارف  زا  دـعب  دوش و  رخآ  وراد  لمع  ات  درک  دـیاب  ربص  زور  مین  تقو  ات  درک  لوانت  دـیابب 
دیاب رایتخا  نیشیپ  رصع و  نایم  نامه  اب  اذغ  تسا و  مسر  هکنانچ  دروخ  دیاب  هدرک  تبرش  بآ  قشاق  راهچ  رد  هتسش  لاقثم  کی  لوغبسا 
رگا دیلام و  دیاب  نسوس  نغور  ای  نیمسای و  ای  هنوباب و  ای  ناوحقا و  نغور  ای  بادس و  نغور  عادص  بحاص  رس  رب  لاهـسا  زا  دعب  درک و 

جایتحا تقوب  عوجر  تسدوجوم  نیدابارق  رد  بیکرت  نیا  داد و  دیاب  جرایا  ّبح  دشاب  دوخ  لاحب  عادص  دوشن و  لصاح  هیقنت  ریبدت  نیاب 
عومجم کیره  زا  تبـش  شوجنزرم و  کلملا و  لیلکا  هنوباب و  بیکرت  نآ و  يازجا  تسا  عفان  ماـقم  نیرد  هک  یلوطن  درک و  باـتک  نآ 

یماقم رد  تاعفدب  دیاب  دراب  عادص  بحاص  رـس  رب  خوبطم  نیزا  مرگ  مین  دنامب و  همین  ات  دیـشوج  دیاب  هتـسهآ  شتآب  بآ  لطر  جـنپ  رد 
نارفعز رتسدیبدنج و  ضـضح و  ردنک و  رم و  نآ  بیکرت  ازجا و  دشاب  عادص  نیزا  عفان  هک  یطوعـس  تخیر و  دشاب  لدتعم  شیاوه  هک 

دیاب اهـصرق  هدرک  ریمخ  شوجنزرم  گرب  بآ  هب  هتخیب و  هتفوک و  عومجم  گناد  مین  کشم  مرد  کی  کیره  زا  هایـس  دیفـس و  لـفلف  و 
هک یئالط  دیناکچ - دیاب  ینیب  رد  مرگ  مین  هدـیلام  گنـس  رب  بآ  هب  ار  اهـصرق  نیزا  یکی  جایتحا  تقوب  هدرک  کشخ  هیاس  رد  تخاس و 

تورزنا و مرد  ود  کیره  زا  نارفعز  یبرع و  غمـض  رم و  طسق و  رتسدـیبدنج و  يرطوقـس و  ربص  نآ  يازجا  دـشاب  دراب  عادـص  زا  عفاـن 
دیاـب رـس  رب  هدرک  ـالط  ذـغاک  رب  هدرک  هریمخ  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوـک و  هیودا  عوـمجم  تسا  لاـقثم  ود  هک  مرد  هـس  کـیره  زا  شدـنک 

دوجوم رگا  یمور و  تسناغرم  ربک  رامحلا  ءاثقب  دارم  هک  هزات  رامحلا  ءاثق  خیب  نآ  يازجا  دراب  عادـص  زا  عفان  رگید  يدامـض  دیناپـسچ -
وا لدب  دوشن 

213 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
درک دیاب  دجنک  نغور  وا  لدب  دوشن  دوجوم  تیز  رگا  تیز و  نغور  بآ و  يردقب  عومجم  مرد  ود  ای  تسا  هنمرد  نآ  مین  رادقم و  کی 

. درک دیاب  دامض  رس  رب  هتفوک  کین  ار  لقث  درک و  دیاب  رس  لوطن  نآ  یفاص  بآ  هب  دوش و  مرن  خیب  ای  دیشوج  و 

ریبک نوخیطصا  ّبح  تفص 

تـسوپ نآ  بیکرت  وا  رخآ  دـساف  طلخ  زا  غامد  یقنم  مغلب و  طلخ  جرخم  تسا و  لمعتـسم  ماقم  نیرد  هک  ریبک  نوخیطـصا  بح  تفص 
مرد هس  کـیره  زا  هدـینراذگ  يوم  نزیورپ  زا  نوقیراـغ  نیتنـسفا و  هناد و  زا  یقنم  هلمآ  تسا  لاـقثم  راـهچ  هک  مرد  شـش  یلباـک  هلیله 
هدرک برچ  نیریش  ماداب  نغورب  هدیـشارت  فوجم  دیفـس  دبرت  مرد  ود  کی  ره  زا  شفرک  مخت  تسا و  یمور  نایداب  هک  نوسینا  نوراسآ 

عومجم دوشیم  لاقثم  ود  هک  مرد  هس  تسا  هدومحم  هک  اینومقـس  مرد و  کی  لفنرق  مرد  تفه  ارقیف  جرایا  مرد  جنپ  نومیتفا  مرد  تفه 
بالج زیهرپ و  زا  دـعب  تجاح  تقوب  بیکرت  بح و  زا  ندروخ  رادـقم  تخاس و  دـیاب  اهّبح  هدرک  ریمخ  لسعب  ای  بالجب  هتخیپ  هتفوک و 

یکـشخ و ببـس  نیا  تمالع  ادوس و  زا  تسرـس  قورع  يالتما  وا  ببـس  دشاب  يوادوس  عادـص  هدام  رگا  تسا و  لاقثم  کی  هزور  دـنچ 
بجومب دـنز و  يزبس  هک  لوب  نآ و  يدوبک  هروراق و  نول  داوس  اضعا و  هرـشب و  عیمج  داوسب  لیم  يور و  يدوبک  تسا و  ندـب  يرغـال 

عادـص رد  یهاـگ  وا و  ؤطب  ضبن و  تقر  شطع و  شزوس و  مدـع  عـجو و  تفخ  هیدر و  راـکفا  هدـش و  دـشاب  اذـغ  هبذاـک  توهـش  هبلغ 
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ضایب و يوارفـص  پت  يوارفـص و  عادـص  رد  هچنانچمه  تسین  کین  تسا و  يدر  تمالع  نیا  قیقر  دـشابیم و  دیفـس  هروراق  يوادوس 
هروراق تقر 

214 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
ددرگ مضنم  نس  تلوهک  رگا  تامالع  نیا  اب  تسا و  کلهم  ضارما  زا  ماسرس  تسا و  ماسرـس  زا  فوخ  هک  اریز  تسا  هیدر  تامالع  زا 

فیحن کشخ و  ندـب  دـشاب و  سبای  جازم  دـشاب و  فیرخ  نامز  هک  اصوصخ  تسا  متا  ادوس  رب  تلالد  رد  لاس  تصـش  هاجنپ و  نآ  هک 
لوصح زا  دعب  بوبح و  تاجرایا و  جیافسب و  سودوخوطـسا و  نوقیراغ و  نومیتفا و  هایـس و  هلیله  تسا  ادوس  لاهـسا  ماقم  نیرد  جالع 

دنق زا  بالج  نیریش و  ماداب  نغور  سگرن و  نغور  لثم  ندرک  برچ  ضرم و  جازم و  بسانم  ياهنغورب  رس  جازم و  لیدعت  لیدبت و  اقن 
رفصعم مخت  زغم  ای  نیریش  ماداب  زغم  هریش  هتـسکش و  دوخن  زا  هرّوزم  اذغ  مرد و  هس  هدیـشارت  نسوس  خیب  مرد و  ود  هیوبجنرداب  مرد و  هد 

ای ربص و  عیقنب  ای  ربص و  بحب  ای  رایبش و  بحب  ای  درک و  دـیاب  جرایا  بحب  غاـمد  هیقنت  دوش  رهاـظ  هروراـق  رد  جـضن  هک  هاـگره  دزاـس و 
نیرد يوادوس و  دـساف  طلخ  زا  غامد  یقنم  تسا و  ادوس  طلخ  لهـسم  دوشیم و  هتـشون  هک  ادوس  لهـسم  بح  نیاب  ای  نومیتفا و  خوبطم 

مرد کی  هدرک  برچ  ماداب  نغورب  هدیـشارت  فوجم  دیفـس  دـبرت  مرد  کی  نوقیراـغ  مرد  ود  نومیتفا  نآ  يازجا  تسین  يرطخ  هلیاـغ و 
يرادقمب کیره  تخاس  دیاب  اهّبح  هدرک  ریمخ  نایداب  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  مرد  کی  جیافسب  مرد  کی  سودوخوطسا 

دیاب يرحـس  رد  بح  نیا  بسانم  ياذـغ  هزور و  تشه  تفه  باّلج  جـضنم و  زا  دـعب  تسا  تبرـش  کی  نیا  درب و  ناوت  ورف  یناسآب  هک 
قـشاق ود  بالگ و  قشاق  ود  دنق و  لاقثم  هد  زا  تبرـش  نآ  زا  دعب  دوش و  رخآ  وراد  لمع  ات  درک  دـیاب  ربص  نیـشیپ  تقو  ات  درک و  رایتخا 

امکح زا  سلوب  درک و  دـیاب  رایتخا  رـصع  تقوب  زور  رخآ  وراد و  زور  ار  اذـغ  درک  دـیاب  راـیتخا  هتـسش  ناـحیر  مخت  لاـقثم  کـی  بآ و 
هدام زا  ثداح  عادص  هک  دناهتفگ 

215 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
دنمانیم یحق  هک  لدرخ  لثم  لامعتـسا  نمزم  يوادوس  زا  ثداح  عادـص  رد  نم  هک  تسا  هتفگ  سونیلاـج  دـشابیم و  فیعـض  يوادوس 

هتفگ سونیلاج  زین  تسا و  عادص  نیزا  صالخ  حاخب و  بجوم  هدومزآ  نیا  ملامیم و  رس  رب  یحق  نغور  منکیم و  الط  دامـض و  قیرطب 
لامعتـساب يوادوس  عادص  جالع  رد  ینعی  يرخا  دـعب  ةرم  تالهـسملا  بوبحلا و  لامعتـساب  يوادوسلا  عادـصلا  جالع  یف  کیلع  تسا و 

زا باّلج  زیهرپ و  رد  دوشیمن و  لیاز  تلوهـسب  تسا و  عفدـلا  رـسع  ظیلغ  طـالخا  زا  ادوس  هک  اریز  درک  دـیابیم  رارکتب  هلهـسم  بوبح 
یباوخیب كرت  هدام  نیا  عادص و  نیرد  درک و  رایتخا  دـیاب  بسانم  ياذـغ  بالج و  شلقا  زور  هد  هیوق و  هیوداب  جـضن  لوصح  هظحالم 

اب شآ  هک  جابکس  غود و  لثم  درک  دیاب  بانتجا  هضماح  هدراب و  ياذغ  زا  دیاب و  لادتعاب  تسا  رضم  رایسب  ود  ره  رایـسب  باوخ  رایـسب و 
یقارت دعاصت و  ببـسب  نآ  تسا و  هدش  رـس  رد  سبتحم  هک  دشابیم  یحیر  هدام  ببـسب  عادص  یهاگ  هیذـغا و  نیا  لاثما  تسا و  هکرس 

زا هدام  هک  اریز  لقث  مدع  تسا و  نینط  يود و  ببـس  نیا  تمالع  تسا و  هدش  نکمتم  غامد  هیـشغا  نوطب و  رد  هک  تسا  ظیلغ  تاراخب 
لیلحت ماقم  نیرد  جالع  تسوا  تکرح  تفخ و  هطساوب  زین  نیا  یلحمب و  یلحم  زا  لاقتنا  تسا و  مزال  تفص  ار  وا  راخب و  حیر و  سبح 

يوادوس تاراخب  عادص  هدام  رگا  اما  دناهتفگ  دیفـس  دـنق  اب  شفرک  مخت  نایداب و  لثم  حایر  هرـساک  هللحم و  هیوداب  تسا  هرخبا  حایر و 
هیـصاخلاب شفرک  هک  هتفاـی  دـیکات  نف  نیا  مدـقتم  بتک  رد  هک  اریز  دـننکن  لامعتـسا  ماـقم  نیرد  ار  شفرک  مخت  هک  تسنآ  یلوا  دـشاب 

اذغ دوشن و  هدرک  لامعتـسا  هک  دـیاب  هتبلا  دـشاب  دوجوم  يوادوس  تاراخب  ادوس و  هدام  رـس  یلاوح  رد  هک  اصوصخ  تسه  عرـص  ثروم 
رگا وا  بآ  تسا و  رشقم  دوخن 
216 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

بآ هب  طوعـس  تـسوا و  قرع  دارم  نیمـسای و  لـثم  هراـح  نیحاـیر  ياـهبآ و  لـثم  هـفطرم )  ) هراـح تـالوطن  لامعتـسا  دـشابن و  ترارح 
دوش ثداح  هدعم  تکراشمب  هک  یعادص  توق و  جازم و  بسحب  ترارح  رد  هفیطل  ياهلگ  ندیئوب  میاد و  ماّمحب  تموادم  شوجنزرم و 
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هدعم يالتما  هطـساوب  هکنآ  دساف و  هیدر  طالخا  زا  هدعم  يالتما  هطـساوب  ای  هدعم و  جازملا  ءوس  هطـساوب  یکی  دشابیم  قیرط  ودب  نیا  و 
شرت و قورآ  تسا و  یقب  لیم  هک  نایثغب  دارم  هک  نایثغ  تسا و  ندز  مهرب  لد  عباتت  دارم  هک  تسا  سفن  بلقت  وا  تمالع  مغلب  زا  تسا 

دادتـشا هدعم و  يالخ  تقوب  طالخا  نیزا  ثداح  عجو  فیفجت  هدـعم و  رد  اذـغ  داسف  همخت و  رایـسب  ندـش و  عمج  نهد  رد  بآ  رایـسب 
کین بآ  يردق  رد  مرد  جـنپ  هتفوکمین  هزبرخ  مخت  مرد و  هس  هدیـشوج  تبـش  بآ  هب  تسا  یق  تروص  نیرد  جالع  التما و  تقوب  عجو 

درک ربص  ینامز  دروخ و  دیاب  مرگمین  هتخیمآ  مرد  تسب  لسع  ماعط و  کمن  لاقثم  ود  هتخاس و  یفاص  هدینارذگ  ساپرک  زا  هدرک  خـبط 
يایبول ای  دیآ و  نوریب  ات  داتسرف  دیاب  قلحب  دجنک  نغورب  هدرک  برچ  غرم  رپ  ای  تشگنا و  دیاب  ّالا  اهبف و  دیآ  دوخ  تلوهسب  هچنانچ  رگا 

برت يردق  دنامب و  همین  ات  درک  دیاب  خبط  هلایپ  ود  بآ  رد  دشاب  لاقثم  ود  هک  مرد  هس  کیره  زا  کمن  جندوف و  ردـنقچ و  مخت  خرس و 
روکذم نغور  غرم و  رپ  زا  قباس  ریبدت  دیاین  ردب  یناسآب  رگا  ددرگ و  یق  دیماشآ و  دیاب  مرگمین  دشاب و  باوص  دنـشوجب  نآ  رد  رگا  زین 

غامد تیوقت  درک و  دـیابیم  یق  ریبدـت  ریدـقت  رهب  روش  هجام )  ) تشوگ ندروخب  ای  روش و  یهام  ای  هدیـشوج و  دوخن  بآ  اـی  درک  دـیاب 
نیاب رگا  رتعـص و  هداس و  بآ  دوخن  اذـغ  تساهنیا و  لثم  تیوقت  رد  هچنآ  دوع و  ربنع و  لثم  غاـمد  رـس و  تقفاوم  هبیط  هیوقم  تاراـخب 

هراح هنقح  رایتخا  دباین  نیکست  عادص  تاریبدت 
217 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دوشیم گناد  ود  لاقثم و  هس  هک  مرد  جنپ  یکمانـس  تسا  هجو  نیرب  نآ  بیکرت  ازجا و  تسا  عفان  ماقم  نیرد  هک  هنقح  درک - دیاب  هیوق 
بانع کشخ و  ریجنا  دشاب و  لاقثم  راهچ  وراد  ود  نیزا  هک  دوشیم  لاقثم  تفه  یمرد  هد  ره  هک  مرد  هد  کیره  زا  ریعز  مخت  هبلح و  و 

مرد هس  کیره  زا  رفولین  هشفنب و  فک و  کی  کیره  زا  تبـش  هنوباب و  کسخ و  مرد و  هس  یمطخ  ددـع و  تسب  کیره  زا  ناتـسپس  و 
هدـینارذگ ساپرک  زا  دـنامب  هّصح  کی  دورب و  هّصح  ود  ات  دیـشوج  دـیاب  دوشیم  اسایق  هساک  هس  هک  بآ  لطر  شـش  رد  هیودا  عومجم 

طلخ مهاب  عومجم  لاقثم  مین  تفه و  کیره  زا  دـجنک  نغور  هماکبآ و  لسع و  ماعط و  کـمن  مین  مرد و  کـی  ینمرا و  هروب  مرد  کـی 
دـشاب ناتـسمز  تقوب  رگا  و  هاگپ ) ای   ) حابـص تقوب  دـشاب  ناتـسبات  تقوب  رگا  بآ  دوخن  ندروخ  زا  دـعب  هتخیر  هنقحم  رد  مرگمین  هدرک 
ریبدت نیا  دشاب  لدتعم  شیاوه  هک  هناخ  رد  ناتسبات  رد  مامح و  ای  مرگ  هناخ  رد  ناتسمز  رد  هعفد  هسب  ای  هعفد  ودب  زور  مین  ای  نیشیپ  زامن 
عوجر تجاح  تقوب  اود  نیا  بیکرت  بیکارت و  ازجا و  رد  تسا و  رایـسب  عفن  عادص  نیرد  ار  سناغاکرا  جرایا  ارقیف و  جرایا  درک و  دیاب 
نتخیر عادص  رد  ببـس  ای  تسا و  هدش  نیبم  حورـشم و  اجنآ  ضارما  رد  هلمعتـسم  بیکرت  رثکا  هک  درک  دـیاب  یـسنالم  نیدابارق  باتکب 

نهد یخلت  تسا و  عباتتم  یگدزمهرب  نایثغ  بلقت و  هب  دارم  هک  تسا  سفن  بلقت  نایثغ و  ببس  نیا  تمالع  هدعم و  رد  تسیرارم  طلخ 
ناجیه يریس و  زین  نوکس  وبدب و  قورآ  هدعم و  مف  نتخوس  هودنا و  تسا و  هساولت  لوه و  نیاب  دارم  هک  برک  تلق و  دیدش و  شطع  و 

رانا بآ  رد  ای  هدرک و  رت  هکرس  رد  نانب  لیلع  ماعطا  مرگ و  بآ  هب  تسا  یق  عادص  مسق  نیرد  جالع  یگنسرگ و  زین  نآ  هبلغ  و 
218 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

قبـس ام  راصتخا  تسا و  یلوا  غود  كرت  دشاب  جوزمم  یمغلب  كدنا  ارفـص  اب  رگا  شرت و  غود  رد  ای  هروغ  بآ  رد  ای  هدرک  رت  شرت  مین 
دنق ای  يدنه  رمت  ولآ و  تبرش  درک و  دیاب  هکاوف  خوبطمب  تعیبط  نییلت  تسا و  عادص  دیزم  بجوم  دنکیم و  مغلب  تیوقت  غود  هک  اریز 

تسا و یتضومح  كدنا  شمـشک  رد  هک  اریز  شمـشک  ماداب و  زغم  هریـش  اب  يدنه  رمت  رگا  هرّوزم  اذـغ  مرد و  هد  کیره  زا  نیبجنرت  و 
غامد تیوقت  جانفـسا و  ماداب و  زغم  هریـش  رـشقم و  شام  زا  هرّوزم  ای  تسا  لصاح  بولطم  نییلت  ماداب  هریـش  رد  دـنکیم و  هدـعم  تیوقت 

هب درک و  دیاب  رت  زینشک  لدنص و  یهب و  بیس و  بآ  لثم  هخلخل  لدنص  ربنع و  لثم  درک  دیاب  تسا  غامد  يوقم  هک  اهخلخل  تامومشب و 
يامدق حالطصا  رد  تسا و  رامیب  زیهرپ  شآ  هرّوزمب  دارم  هک  تسناد  دیابب  دشاب و  بیطرت  یتدایز  دارم  رگا  لدنص  گنرداب و  رت و  بآ 
تـشوگ نآ  رد  هاوخ  اقلطم  هتخاس  زیهرپ  شآ  ماـن  هرّوزم  هدرک و  میمعت  یلع  وب  خیـش  دـشابن و  تشوگ  ورد  هک  تسنآ  زیهرپ  شآ  اـبطا 

زا ینیب  رد  رفولین  هشفنب و  نغور  طوعـس  ندیئوب و  هکرـس  رفولین و  نغور  بالگ و  هکرـس و  لگ و  نغور  دشابن و  تشوگ  هاوخ  دـشاب و 
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نهد یشرت  تسا و  هدعم  نتخوس  ببس  نیا  تمالع  هدعم و  مف  رد  تسیوادوس  طلخ  نتخیر  عادص  رد  ببس  ای  تسا و  عفان  ریبادت  هلمج 
یق هب  تسا  هدعم  مف  هیقنت  ماقم  نیرد  جالع  يوادوس و  ئق  زا  دعب  ضارعا  نیزا  تّفخ  نتفای  وبدب و  شرت  قورآ  ماعط و  اهتشا  يرایسب  و 

تغل رد  دـنمانیم  یقلا  بارت  ار  وا  تسا و  فشرخ  غمـص  نیاـب  دارم  هک  دزرکنک  اـی  بآ و  نیاـب  جوزمم  یقلا  زوج  يردـق  مرگ و  بآ 
ات هدیـشوج  هتـسهآ  شتآب  دیاب  بآ  هلایپ  مین  کی و  رد  ار  هیوبجنرداب  لوا  مرد  هد  دـنق  مرد و  کی  رادـقم  هیوبجنرداب  زا  باّلج  برع و 

دنامب مین 
219 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

رفـصعم مخت  زغم  هریـش  اب  فرـص  بآ  دوخن  زا  هرّوزم  اذغ  دیماشآ و  دیاب  مرگمین  هتخادنا  ورد  دـنق  هتخاس  یفاص  هدـینارذگ  ساپرک  زا 
دیاب هبطر  هراح  تامومـشب  غامد  رـس و  تیوقت  نومیتفا و  خوبطم  ای  نومیتفا و  بح  هدام  جارخا  تعیبط و  نییلت  تهج  درک و  دیاب  رایتخا 

قاشنتسا شوجنزرم و  بآ  زا  طوعس  تسا و  عفان  ماقم  نیرد  زین  غامد  هیوقم  تالفیرطا  لامعتسا  ریغ و  ای  نیمـسای و  سگرن و  لثم  درک 
تسا و. عفان  ماقم  نیرد  زین  هیلاغ  کشم و 

دشاب هدام  زا  یلاخ  جازملا  ءوس  هک  عادص 

تـسا هدش  ثداح  یجراخ  بابـسا  زا  ای  تسراح  هکنآ  دراب و  ای  راح  دشابیم  عون  ود  وا  دشاب  هدام  زا  یلاخ  جازملا  ءوس  زا  هک  یعادص 
سار سملم  تنوخس  دیدش و  شطع  نآ و  مدقت  ای  تسا و  ببس  هبراقم  هنراقم و  نآ  تمالع  شتآ و  شیپ  ای  باتفآ و  رد  نتـسشن  لثم 

ندیماشآ و درس  بآ  هب  نیبجنکس  تبرش  ماقم  نیرد  جالع  هدراب و  ءایشاب  ضارعا  نیا  نوکس  نابز و  ینیب و  یکشخ  نهد و  بآ  تلق  و 
دنق اب  مرد  یـس  رادقم  رایخ  بآ  ای  لاقثم و  هد  دیفـس  دنق  اب  لاقثم  هاجنپ  رادـقم  هفرخ  مخت  هریـش  اب  ندروخ و  دـیاب  هتخاس  درـس  فرب  ای 

ای شرت و  بیس  تبرش  ولآ و  تبرش  ای  دوش و  لصاح  ینیریش  كدنا  هک  يرادقم  دیفـس  دنق  اب  مرد  هد  رادقم  يدنه  رمت  مرد و  هد  دیفس 
دراب تالوطن  یندیئوب و  ياهزیچب  غامد  رـس و  دیربت  نامرلا و  بح  يدنه و  رمت  ای  رـشقم و  شام  زا  هرّوزم  اذـغ  بالگ و  اب  هروغ  تبرش 

تسا عادص  نیرد  هروکذم  تاجلاعم  بسانم  هک  لحم  رد  نکسم  ماقم و  رس و  رب  هکرس  كدنا  لگ و  نغور  لثم  ندیلام  عبطلاب و 
220 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

نیا تمالع  هاوخ و  نان  لیبجنز و  لفلف و  ندروخ  زا  ثداح  لثم  تسا  هلخاد  بابسا  ببسب  عادص  ای  اوه و  بسحب  دراب  هک  نکسم  ینعی 
تـسا غامد  دـیربت  ماقم  نیرد  جالع  و  یباوخیب - ساوسو و  هیدر و  راخبا  دـیدش و  شطع  رخاـنم و  تسوبی  تسا و  ببـس  مدـقت  بابـسا 
كدـنا اب  دـیب  قرع  رـس و  رب  ودـک  قرو  وا  لگ  رت و  يودـک  هشارت  نداهن  رفولین و  ودـک و  هشفنب و  نغور  لثم  هدراب  تالوطن  ینغورب و 

نیبجنکس نآ و  محش  اب  روصعم  نیرانا  بآ  يدنه و  رمت  لثم  دراب  ءایـشا  زا  ماقم  نیرد  بالج  ندیلام و  رـس  رب  بالگ  لدنـص  هکرس و 
جالع نیرتهب  تسا و  لیبق  نیزا  مغ  ببـسب  ثداح  عادـص  تشخریـش و  نیبجنرت و  هکاوف و  بآ  هب  تعیبط  نییلت  هناودـنه و  بآ  هداس و 
شام زا  هرّوزم  اذغ  هناودنه و  رایخ و  تسا و  سخب  امـسم  تغلب  وهاک  ندروخب  جازم  غامد و  بیطرت  لیـصحت  ندرک  باوخ  ماقم  نیرد 

دنک و ساسحا  ندب  عیمج  رد  ترارح  رگا  ریعشلا  ءام  ای  هجوج و  غرم  تشوگ  رت و  يودک  رشقم و 

تسا دراب  جازملا  ءوس  زا  ثداح  هک  عادص 

ندیدرگ درب و  تاقالم  زا  ثداح  لثم  دشابیم  ندـب  جراخ  بابـسا  زا  ای  زین  تسا  هدامیب  تسا  دراب  جازملا  ءوس  زا  ثداح  هک  یعادـص 
بناجب عجو  لیم  رـس و  لقث  ساوح و  ةدالب  ببـس و  مدقت  بابـسا  نیا  تمالع  ندـمآرد و  درـس  بآ  هب  نداد و  اوهب  رـس  درـس و  ياوهب 

ود نایداب  زا  باّلج  عادص  عون  نیرد  جالع  نداهن و  هدرک  مرگ  نزرا  سوبـس و  نایداب و  لثم  هراح  تالامکب  عجو  نوکـس  رـس و  رخوم 
مرد هد  لسع  ای  يرکش  دنقلگ  مرد و  هس  هدیشارت  نسوس  خیب  مرد و 
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221 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
ای مرگ و  تاراخب  رب  رس  مامح و  لوخد  هراح و  تادامک  هراح و  تاشراوگ  ندروخ  رفـصعم و  مخت  زغم  اب  بآ  دوخن  زا  هرّوزم  ياذغ  و 

بآ ندروخ  روفاک و  نویفا و  لثم  غامدـب  هرـضم  هدراب  هیودا  ندروخ  زا  ثداح  لثم  تسا  هلخاد  بابـسا  زا  ای  نتـشاد و  هراـح  شیاـشح 
ندیـشوپ هب  ندش  عفتنم  رـس و  سملم  تدورب  نآ و  تبراقم  تنراقم و  تسا و  هروکذم  بابـسا  مدـقت  زین  نیا  تمالع  نیا و  لثم  درس و 

دنقلگ و ندروخ  هراح و  تامومشم  اهنغور و  تالوطن و  هب  غامد  تسا و  رـس  نتخاس  مرگ  نیخـست و  عادص  نیا  جالع  مرگ و  هقرخب  رس 
توقب عادـص  رگا  تسین  زوجم  ماعط  زا  دـعب  ماعط و  زا  شیپ  هعبرا  قایرت  گرزب و  لفیرطا  یگناخ و  غرمب  وهیط و  تشوگ  بآ و  دوخن 

خیمب هک  ّهناـک  تسین و  رـسیم  نیع  حـتف  هک  دوشیم  یتـیثیحب  صاخـشا  یـضعب  رد  عادـص و  یهاـگ  تسیروک و  بجوـم  دوـش  نمزم  و 
زا دـنمانیم و  هضیب  ار  عادـص  نیا  مشچ و  رد  بآ  لوزن  دـماجنایم و  يروکب  رثکا  رد  دـننکیم و  هرآ  ای  دـننکیم  هام  رب  اـی  دـنیوگیم 
دوز ار  داوم  تافآ  دشاب و  فیعـض  شغامد  هک  دوشیم  یـسک  ضراع  رثکا  عادـص  نیا  رّرـضتم و  یئانـشور  زا  دوشیم و  عفتنم  یکیرات 

. تسزجاع دوخب  نآ  عفد  زا  تعیبط  دنکیم و  لوبق 
زا دعب  دوع و  ربنع و  لثم  بجاو  بسحب  وا  قفاوم  غامد و  يوقم  يوبشوخ  هیودا  تامومشب و  تسا  غامد  تیوقت  عادص  عون  نیرد  جالع 

هراح و هنقحب  تعیبط  نییلت  رایبش و  بح  هعفان و  تابوبح  تاجرایاب و  هیدر  تاـبوطر  هدـساف و  طـالخا  زا  ندـب  عیمج  غاـمد و  هیقنت  نآ 
مین کی و  رد  ار  ود  نآ  لوا  مرد  هد  دیفس  دنق  مرد و  هس  کیره  زا  هتفوکمین  هدیـشارت  نسوس  خیب  باّلج و  هنّیلم و  تافایـش  زا  تالومح 

یفاص هدینارذگ  ساپرک  زا  دنامب  همین  ات  دیشوج  دیاب  بآ  هلایپ 
222 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

باذم ندیشوج  تسوا  تاجلاعم  زا  ماداب و  زغم  هریش  رشقم و  شام  دوخن و  زا  هرّوزم  اذغ  دیماشآ و  دیاب  مرگمین  هدرک  هفاضا  دنق  هتخاس 
دیاب رـسب  نغور  نیزا  دوش و  رهاظ  نغور  رد  بادـس  زبس  گنر  هک  ینادـنچ  دـجنک  نغور  رد  دوشن  دوجوم  رگا  تیز و  نغور  رد  هزاـت 
عادص نیزا  نتفای  افـش  هک  اریز  تسا  هدئافیب  يوگتفگ  ینعی  دناهدرمـش  لضف  ار  عادص  عون  نیا  هجلاعم  نیرد  لوق  ابطا  دیلام و  مرگمین 
دـشاب عادص  نیرد  عفان  هک  یّبح  ددرگن  مشچ  رد  بآ  لوزن  ببـس  دوشن و  هدایز  ات  درک  دیاب  یعـس  وا  هجلاعم  رد  ریدقت  رهب  اما  تسرود 

دیاب اهّبح  هدرک  ریمخ  مرگ  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک  عومجم  مرد  مین  یگطـصم  لاقثم و  کی  درز  هلیله  تسوپ  لاقثم  کی  يرطوقـس  ربص 
نیا بیکرت  ازجا و  تسا و  عفان  رایسب  عادص  نیرد  زیناقوق  بح  تسا و  تبرش  کی  نیا  دربورف و  دیاب  رحـس  طلخ  جضن  تقوب  تخاس و 

هتخیپ و هتفوک و  عومجم  گناد  ود  لظنح  محش  گناد  مین  اینومقس  مرد  کی  يرطوقس  ربص  مرد  کی  نیتنـسفا  هراصع  تسا  هجو  نیرب 
. تسا تبرش  کی  زین  نیا  تخاس و  دیاب  اهّبح  هدرک  ریمخ  سفرک  بآ  هب 

هقیقش نایب  رد  هلاقم  [ 96]

هراشا

نیا هدام  هک  تسنآ  ببس  ارس  مامت  تسین  ماع  هکنآ  رـس و  قش  ود  زا  یکی  رد  تسا  یملا  درد و  وا  ار و  هقیقـش  درد  رم  تسا  مسا  نیا  و 
مزلتـسم هدام  تلق  هک  اریز  تسیراج  هشقاـنم  ماـقم  نیرد  دـنکیم  تفآ  لوبق  تسا  فعـضا  هک  بناـج  ره  تسا و  تلق  تیاـغ  رد  ضرم 

زئاج ارچ  دشاب  قوقش  زا  یقش  رد  تفآ  ثودح  یضتقم  بابلا  یف  ام  تیاغ  تسین  نیعم  نیقش  دحا  رد  تفآ  ثودح 
223 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

زا دـعب  هلیلق  هدام  هک  تفگ  ناوت  رادـقم  نیا  دـشاب  ماع  عادـص  دوش و  رـس  يازجا  اـضعا و  عیمجب  رـشتنم  هداـم  تلق  ریدـقت  رب  هک  دـشابن 
ماوق وذ  ریغ  هدام  رگا  اما  دـشاب و  ماوق  وذ  هدام  هک  دـشاب  یتقو  زین  نیا  دـنکیمن و  رگید  یلحمب  لـحم  نآ  زا  تیارـس  زواـجت و  ثودـح 
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هدام هقیقش  رد  هک  شتیاغ  تسا  روکذم  عادص  ببـس  وا  ببـس  تسا  هقیقـش  هک  عادص  نیا  ببـس  تسا و  ثحب  حیر  تیئام و  لثم  دشاب 
عادص نیا  هدام  دشاب و  تسورد  ملا  هک  یئاجب  فورـصم  بیبط  تیانع  هک  تسنآ  راوازـس  عادص  نیا  هجلاعم  رد  تسا و  بناج  کی  رد 
جالع تسا و  يومد  عادص  تمالع  يومد  هقیقش  تمالع  تسیوادوس و  ای  تسا و  یمغلب  دراب  ای  تسیوارفـص و  ای  تسا و  يومد  راح  ای 

يوارفص عادص  تمالع  يوارفص  هقیقش  تمالع  نینچمه  ربنشرایخ و  خوبطم  هکاوف و  بآ  هب  تعیبط  نییلت  لاهسا و  تسا و  لافیق  دصف 
خبط دراب  شئاشح  نآ  رد  هک  اهبآب  تالوطن  يوارفص و  طلخ  زا  ندب  عیمج  هیقنت  درز و  هلیله  خوبطمب  تسیوارفص  عادص  جالع  تسا و 

نتـسب کین  ندرک و  غاد  غدـص و  بیرق  تسا  یگر  ندـیرب  زا  تراـبع  نآ  هک  درک  دـیاب  لوزنل  اـفوخ  ضرم  نیرد  نوچ  دنـشاب و  هدرک 
دارم هک  هیقوذال  هیودا  زا  نوخ  نایرج  تقوب  سپ  تسا  كاله  فوخ  دباین  نیکست  نایرج  زا  دعب  رگا  دنکن و  نایرج  نایرش  نوخ  هکنآ 
هیالص کین  هتفوک و  ربارب  عومجم  نیوخالا  مد  اریتک و  وهاک و  مخت  یبرع و  غمص  نویفا و  لثم  تسا  تحارج  رس  ندیناپـسچ  هیودا  نآب 
لحم زا  دـیابن  ار  وا  زور  دـنچ  داهن و  دـیاب  تسیراج  وزا  نوخ  هک  تحارج  رـس  رب  هدـیلام  ذـغاک  يور  رب  هدرک  ریمخ  مرگ  بآ  هب  هدرک 

نوخ نایرج  رد  هک  اریز  دنراد  غیلب  مامتها  هغلابم و  باب  نیرد  ابطا  دوش و  کشخ  مامت  ات  تشادرب  دوخ 
224 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

رـس درد  جالع  تمالع و  بیرق  ود  ره  جالع  تمالع و  ار  يوادوس  یمغلب و  هقیقـش  درد  اما  تسا و  میظع  هرطخ  نوکـس  مدـع  نایرش و 
اذـغ مرد و  هد  تسا  دـنقلگ  نیاـب  دارم  هک  يدـنق  نیبگنا  لـگ  زا  مرد و  ود  ناـیداب  مخت  زا  باـّلج  یمغلب  هقیقـش  زا  يوادوس و  یمغلب و 

درک و. دیاب  نوقیحتسا  بحب  ندب  عیمج  غامد و  هیقنت  ولد و  دیاب  رفصعم  مخت  هریش  بآ و  دوخن  زا  هرّوزم 

نوقیحتسا ّبح  تفص 

لگ نیاب  دارم  هک  رخذا  حاقف  ناسلب و  بح  لبنس و  مرد  تسب  يرطوقس  ربص  مرد  هد  نوقیراغ  مرد  تفه  هخیلس  نوقیحتسا  بح  يازجا 
مرد جـنپ  کـیره  زا  لـظنح  محـش  نومیتفا و  مرد  مین  نارفعز  مرد  ود  کـیره  زا  دـنمانیم  ینوماـم  لادـخ  ار  وا  هک  تسا  یهاـیگ  زوک 

بیکرت نیزا  ندروخ  رادـقم  تخاس و  دـیاب  اهّبح  هدرک  ریمخ  ناـیداب  گرب  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  مرد  کـی  یگطـصم 
. درک رایتخا  دیاب  لاقثم  کی  اذغ  باّلج و  زور  دنچ  زیهرپ  زا  دعب  تجاح و  تقوب 

يوادوس هقیقش  جالع 

هک یهجو  رب  مرد  هد  دیفس  دنق  مرد  هس  هتفوکمین  هدیشارت  نسوس  خیب  زا  مرد و  ود  هیوبجنرداب  زا  بالج  ندروخب  يوادوس  هقیقش  جالع 
نومیتفا ّبح  هدام  جضن  زا  دعب  ندب  هیقنت  ماداب و  نغور  بآ و  دوخن  اذغ  دروخ و  دیاب  هتخیمآ  دنق  هتخاس  یفاص  هدرک  خـبط  تسا  مسر 

هراح شیاشح  رـس  رب  لوطن  دشاب و  بطر  راح  هک  درک  دیاب  دشاب  غامد  يوقم  هک  هخلخلب  غامد  تیوقت  درک و  دـیاب  نومیتفا  خوبطم  ای  و 
هبطر

225 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
هس ود  رد  تشاد و  دیاب  هدیشوپ  ظوفحم و  درس  رایسب  يامرس  زا  مرگ و  رایسب  يامرگ  زا  ار  دوخ  تخیر و  دیاب  رـس  رب  مرگمین  هدیـشوج 

بیکرت نآ و  يازجا  دـشاب  ادوس  مغلب و  هقیقـش  هدام  هک  یتقو  تسا  عفان  رایـسب  هک  دروخ  دـیاب  راهن  رب  لاقثم  رادـقم  کـسملا  ءاود  زور 
راهچ کیره  زا  سفرک  مخت  نارفعز و  تسا و  یناوج  نیاب  دارم  هک  هاوخنان  مین  مرد و  کی  رتسدـیبدنج  تسا  هجو  نیرب  کـسملا  ءاود 
هیودا عومجم  مرد  هد  کیره  زا  کشم  یکمرم و  يدـنه و  جذاـس  لبنـس و  مرد  کـی  کـیره  زا  يرطوقـس  ربص  یمور و  نیتنـسفا  مرد 
نیزا ندروخ  رادقم  داهن و  وج  بیش  رد  دیاب  هتـشادرب  هشیـش  ای  ینیچ  یفرظ  رد  هدرک  ریمخ  یقاب  لسع و  هیودا  نزو  ودب  هتخیپ  هتفوک و 
ثداح محر  رد  هحرق  ای  مرو و  ببـس  تاروع  رد  عادـص  یهاگ  هدرک و  مرگ  بآ  ای  هدرک  مرگ  بـالگ  قشاـق  ود  رد  مرد  کـی  نوجعم 
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اـضعا نیزا  تاراخب  عافترا  هناثم و  هدرگ و  رد  مرو  ای  تحارج و  ببـسب  عادـص  یهاگ  تسا و  وضع  جالع  ناـمه  يو  جـالع  دوشیم و 
تسروکذم اضعا  نیا  جالع  نآ  جالع  دوشیم و  ثداح  غامدب 

نآ جالع  راود و  ضرم  نایب  رد  هلاقم  [ 97]

هراشا

ظیلغ طلخ  ضرم  نیا  ببس  ددرگیم و  يورب  ءایـشا  هک  دنکیم  لایخ  ناسنا  هک  تسا  یلاح  نیا  تسا و  رـس  ندیدرگ  زا  ترابع  راود  و 
لیلحتب هک  هظیلغ  تاراخب  طلخ  نیزا  هدـش و  طلخ  نیزا  ولمم  غامد  قورع  ای  تسا و  هدز  غامد  ياهدرپ  نوطب و  رد  گنج  هک  تسا  ماخ 
ءایـشاب رظن  هک  اصوصخ  دـیآیم  تکرح  رد  تاراخب  نیا  ببـسب  یناسفن  حور  ددرگیم و  ضارعا  نیا  ببـس  دوشیم و  ثداح  دوریمن 

رد رظن  ایسآ و  خرچ  رد  ندرک  رظن  خرچ و  ندینادرگ  لثم  هرئاد 
226 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

لوضف و هک  اریز  درک  دـیاب  رذـح  یتسپ  بناـجب  يدـنلب  زا  رظن  تسا و  ضارعا  نیا  نواـعم  دـمم و  دـشاب  يرجلا  دـیدش  هک  يراـج  بآ 
هفلتخم تاکرح  بجوم  نیا  هچ  دنک  عامـس  هک  یـسک  ددرگ  دوخ  رب  هکنانچمه  ددرگیم  دنکیم و  تکرح  نیح  نیرد  هبجوم  تاراخب 
ياضعا زا  ای  تسا  رـس  رد  نکمتم  بصنم و  هک  تسین  نیزا  یلاـخ  طـالخا  نیا  ود  اـی  درک  تکرح  لـثم  تسا  رـس  رد  تاراـخب  طـلخ و 

تسا و یمغلب  دراب  هدام  هک  تسین  نیزا  یلاخ  زین  نیا  دشاب و  نکمتم  غامد  سفن  رد  ببس  هکنآ  دوشیم و  رسب  دعاصتم  یقارتم و  رگید 
رد یتسس  لسک و  شطع و  تلق  نآ و  ظلغ  لوب و  يدیفـس  نهد و  بآ  يرایـسب  نتفر و  باوخ  يرایـسب  ساوح و  رد  تدالب  وا  تمالع 

ندـیماشآ جالع  تسا و  شوگ  ندرک  زاوآ  نیاـب  دارم  هک  يود  نینط و  يرایـسب  نآ و  نیل  ضبن و  رد  یتسـس  ءوطب و  لاوس و  زا  باوج 
ساپرک زا  دنامب  رتمک  همین  ات  دیـشوج  دـیاب  بآ  هلایپ  ود  رد  مرد  ود  کیره  زا  نابزواگ  گرب  هیوبجنرداب و  ای  یمور و  نایداب  زا  باّلج 

زغم هریـش  اب  رـشقم  دوخن  زا  هرّوزم  اذغ  دروخ و  دیاب  راهن  رب  هتخیمآ  مرد  هد  تسا  نیبجنلج  نیاب  دارم  هک  یلـسع  دـنقلگ  زا  هدـینارذگ و 
هک لسعلا  ءامب  هرغرغ  ربص و  بح  رایبش و  بح  ای  جرایا و  بحب  ضرم  بجوم  طلخ  جضن  زا  دعب  ندب  هیقنت  نآ  زا  دـعب  رفـصعم و  مخت 

لثم نتـشاد  ار  دوخ  هدرک  خـبط  هراح  شیاشح  ورد  هک  اهبآ  راخب  رب  دنـشاب و  هدرک  خـبط  لفلف  لدرخ و  هنادهایـس و  جرایا و  ربص و  ورد 
تسیرورـض و لفلف  شوجنزرم و  هنادهایـس و  سدـنک و  ار و  لیلح  ینیب  رد  رتسدـیبدنج  ندـیناکچ  اهنیا و  لثم  کلملا و  لیلکا  هنوباـب و 

مامت حیش و  موصیق و  شوجنزرم و  رتعص و  کلملا و  لیلکا  هنوباب و  لثم  زین  نآ  تسا  عفان  نتشاد  هفطلم  هیودا  هدیـشوج  راخب  رب  ار  دوخ 
تخرد نیا  هویم  راغلا  بح  هک  راغ  قرو  تسناحیر و  یهایگ  لگ و  نآب  دارم  هک  مرفهاش 

227 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
طالخا و تیذا  عنام  لفـسا و  بناجب  تسا  داوم  بذج  بجوم  هک  اریز  تسعفان  ماقم  نیرد  زین  هراح  هنقح  اهنیا و  لاثما  نوتیز و  تسا و 
تماـص و هشیمه  [ 68] تدـح بح و  ساوسو و  نآ  تمالع  دـشاب و  يوادوس  دراب  هدام  ببـس  رگا  غامدـب و  هدـعاصتم  هیقارتم  تاراـخب 

هدوس ءایشا  لیلحت  نهد و  بآ  یمک  نابز و  یکشخ  یباوخیب و  رصب و  تملظ  نآ و  بجومیب  هیدر  راکفا  ترثک  تسا و  ندوب  تکاس 
هدیـشارت نسوس  خـیب  مرد و  ود  هیوبجنرداب  زا  بالج  ندـیماشآ  ماقم  نیرد  جالع  نآ و  فعـض  ضبن و  تبالـص  هروراـق و  ترودـک  و 

ساپرک زا  دنامب  مین  ات  درک  خبط  هتسهآ  شتآب  دیاب  دشاب  اود  بسانم  هک  بآ  يردق  اب  هیودا  لوا  دیفـس  دنق  مرد  هد  اب  مرد  ود  هتفوکمین 
هتـسکش و دوخن  زا  هرّوزم  اذغ  تسا و  مسر  تداع و  هچنانچ  دیماشآ  دیاب  مرگمین  هدرک  هفاضا  دـنق  نآ  زا  دـعب  هتخاس  یفاص  هدـینارذگ 

لثمب درک  دـیاب  هیوادوس  هیذوم  طالخا  لوضف و  زا  غامد  ندـب و  هیقنت  هروراق و  رد  جـضن  روهظ  زا  دـعب  ماداب و  زغم  هریـش  اب  رـشقم  شام 
تاسوطع و رطع و  هراـح و  تامومـشب  غاـمد  رـس و  تیوقت  دـبرت و  خوبطمب  اـی  هلیله و  خوبطم  اـی  نومیتفا و  خوبطمب  اـی  نومیتفا و  ّبح 
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التما بقع  راود  یهاگ  دش و  روکذم  یمغلب  راود  هجلاعم  رد  هکنانچمه  دوش  نآ  یـشاوح  غامد و  زا  هجزل  طالخا  علق  بجوم  هک  رغارغ 
دهاعتم هک  تسنآ  ار  يوادوس  یمغلب و  راود  بحاص  رم  راوازـس  دساف و  اذـغ  زا  هدـعم  هیقنت  تسا و  یق  هب  نآ  هجلاعم  دوشیم و  ثداح 

رامد یهاگ  دروخب و  هدرک  طلخ  یگناد  رادقم  کیره  زا  یگطصم  یمور و  نایداب  اب  مرد  هد  نیبجنلج  لکا  مازتلا  دوش و  ریغـص  لقیرطا 
هودنا و ینعی  قلق  يوارفص  راود  تمالع  تسنوخ  ای  تسارفص و  اب  نآ  دوشیم و  راح  طلخ  سومیک و  زا  ثداح 

228 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
درز و يایـشا  لـیلحت  شطع و  يرایـسب  راود و  لاوز  تعرـس  گـنر  يدرز  نهد و  یخلت  تسا  شزوس  نیاـب  دارم  هکرـس  رد  تسباـهتلا 

سملم ترارح  ضبن و  تعرـس  هیوهآ و  هیودا و  هیذـغا و  هبرـشا و  زا  دراب  ياهزیچب  تحار  نتفای  لوب و  تیران  ماعط و  ياهتـشا  طوقس 
هدرک هدومحم  تیوقت  ار  وا  هک  هشفنب  بحب  ای  هلیله  خوبطمب  ندـب  عیمج  رـس و  زا  ارفـص  هدام  جارخا  تسا و  یق  ماقم  نیرد  جالع  رس و 

تیوقت ماداب و  زغم  هریش  اب  رشقم  شام  زا  هرّوزم  اذغ  مرد  ود  هتفوکمین  هدیشارت  نسوس  خیب  زا  مرد و  ود  ینـساک  مخت  زا  باّلج  دنـشاب و 
هدراب و تاطوعـس  تاسوطع و  هللحم و  تالوطن  بیـس و  یهب و  لگ  رفولین و  لگ  هشفنب و  لثم  ار  غامد  رم  هیوقم  هدراـب  تامومـشمب  رس 

. تسا غامد  رس و  تایوقم  زا  سآ  گرب  ندیئوب  ینیب و  رد  هکرس  كدنا  بالگ و  ندیناکچ 

يومد راود  تامالع 

يالتما هطساوب  رس  قورع  ندمآ  نوریب  نآ و  یمرگ  رـس و  ینارگ  نهد و  ینیریـش  اضعا و  هرـشب و  گنر  یخرـس  يومد  راود  تامالع  و 
. راود تقوب  مشچ  زا  هعمد  نالیس و  نوخ و  زا  قورع 

يومد راود  جالع 

نیرانا بآ  ای  مرد و  هد  دیفـس  دـنق  مرد  هد  يدـنه  رمت  زا  بالج  ندـیماشآ  نیقاس و  تماجح  تسا و  لاـفیق  دـصف  ماـقم  نیرد  جـالع  و 
تعیبط نییلت  لح  نوخ و  هفیظن  مرد و  هد  کیره  زا  بالگ  اب  هداس  نیبجنکس  اب  ای  دنق و  اب  نآ  محش  اب  هدرشفا 

229 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
یئوس ماودـب و  قورآ  عوهت و  تسا و  ناـیثغ  نآ  تمـالع  دـشاب  هدـعم  تکرـشب  راود  ثودـح  رگا  هکاوف و  خوبطمب  اـی  هکاوـف و  بآ  هب 
جالع نوکـس و  تدش و  رد  راود  لاح  فالتخا  هدعم و  فعـض  همخت و  هقباس  ار و  اذغ  تسا  هدعم  ندـینارذگ  دـب  نآب  دارم  هک  ارمتـسا 

وا هیقنت  وا و  تیوقت  هدـعم و  لاـح  حالـصا  دـشاب و  همـضاه  توق  تدوج  بجوم  هک  ریبادـت  یقب و  هدـساف  طـالخا  زا  تسا  هدـعم  هیقنت 
هک دوع  شراوگ  یگطـصم و  شراوگ  یلجرفـس و  شراوگ  لثم  ناشراوج  ربنـشرایخ و  نوجعم  لثم  هیوقم  هنیلم  هعفان  نیجاعم  بوبحب و 

ندیماشآ ربنع و  دوع و  شراوگ  یگطصم و  شراوگ  لثم  دشاب  مضه  تدوج  بجوم  هک  هدعم  يوقم  تاشراوگ  زا  دناهدعم و  يوقم  ود 
بذـج ات  هراح  هنقحب  تعیبط  نییلت  لح و  دنـشاب و  هدرک  هدـعم  رد  دراب  طلخ  صیخـشت  هچنانچ  رگا  نایداب  مرد  ود  ای  مرد و  هد  دـنقلگ 

دارم هک  قیقد  نویروطنق  مرد  تفه  یکم  يانـس  نآ  بیکرت  ازجا و  تسا  عفان  ددرگیم  روکذم  هک  هنقح  نیا  دـنک و  لفـسا  بناجب  داوم 
هـشفنب هدرک و  کشک  وج  مدـنگ و  سوبـس  یمطخ و  لـگ  هبلح و  مخت  ریعز و  مخت  مرد  هس  تسا  گـنتاخ  بوراـج  هاـیگ  مخت و  نآـب 

هدینارذگ ساپرک  زا  دنامب  لطر  کی  ات  دیـشوج  دیاب  بآ  لطر  هس  رد  هیودا  عومجم  طسوتم  فک  کی  کیره  زا  خرـس  لگ  کشخ و 
هدرک طلخ  کین  خوبطم  اب  عومجم  مرد  مین  ینمرا  هروب  مرد و  هد  هماکبا  مرد و  هد  دـجنک  نغور  مرد و  کی  ماعط  کمن  هتخاس  یفاـص 

مین تقوب  دشاب  ناتسمز  رگا  هاگپ و  ات  حابص  دشاب  ناتسبات  رگا  زور  کی  رد  هتخیر  هعفد  هسب  مرگمین  تسا  لمع  نیا  تلآ  هک  هنقحم  رد 
دیاب دشاب  هدعم  يوقم  هک  ینریـش  اب  درک و  دیاب  زیهرپ  هرّوزم  يابروش  رایتخا  لمع  زا  رتشیب  درک و  لمع  دـیاب  مرگ  هناخ  رد  مرگمین  زور 

تفوک دیاب  قرو  ای  برت  درک  دیاب  ددرگیم  روکذم  هک  ئقم  نیاب  هدعم  هیقنت  ای  دوشن و  عقاو  هدعم  يالخ  رب  لمع  ات  ندروخ 
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230 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
تـسد ّالا  اهبف و  دیآ  نوریب  دوخب  رگا  درک  دیاب  ربص  ینامز  دیماشآ و  هتخیمآ  دیاب  ماعط  کمن  یکدـنا  لسع و  كدـنا  هتفرگ  وزا  بآ  و 

نیا بآ  لطر  هس  رد  مرد  هد  وا  هاـیگ  تبـش و  مخت  مرد و  جـنپ  هتفوکمین  هزوبرخ  مخت  مرد و  هد  برت  مخت  اـی  درک و  یق  دـیاب  هتخادـنا 
یق دیماشآ و  دیاب  هدرک  طلخ  کین  هتخیمآ  لسع  كدنا  ماعط و  کمن  كدنا  هتخاس  یفاص  دیآزاب و  یلطرب  ات  دیـشوج  دـیاب  ار  عومجم 

زا دعب  رگا  ندروخ و  دیاب  هتخیمآ  یگطـصم  مین  گناد و  اب  يدـنق  دـنقلگ  مرد  هد  بقاعتم  دـش  كاپ  هدـعم  ریبادـت  نیدـب  هاگره  درک و 
درک و دیاب  تسا  هدش  هدروخ  هچنآ  قوف  لسع  هداس و  نیبجنکس  اب  مرگ  بآ  رایتخا  هتبلا  دشاب  رـسعتم  یق  دوش و  ثداح  ینایثغ  ندروخ 

یق هداتـسرف  قلحب  هدرک  برچ  دجنک  نغور  اب  غرم  رپ  رگا  درک و  دـیاب  یق  تباجاب  یعـس  ناکمالا  یتح  درک و  دـیابن  لامها  ریخ  رما  رد 
ساپرک زا  دنامب  همین  ات  دنـشوجب  بآ  هلایپ  ود  رد  لاقثم  جنپ  هک  تسا  هزبرخ  خیب  هبرجم  تایقم  زا  دوش و  یق  تلوهـسب  هک  نکمی  دـنک 
دشابیم تسا  لد  ندیرب  شاعترا و  نیاب  دارم  هک  ناقفخ  فعض و  ببس  راود  ثودح  یهاگ  دوشیم و  یق  تلوهسب  دنماشایب  هدینارذگ 

تسا و ناقفخ  جالع  نآ  جالع  ار  ببس  نیزا  ثداح  راود  جالع  دوشیم  ثداح  ار  نیهقان  هچنانچمه  تسیرثکا  نیح  رد  توق  طوقـس  و 
درک دیاب  بلق  هقفاوم  هیوداب  تعیبط  نییلت  دشاب  ضبق  رگا  تسا و  هبسانم  نیجاعم  هیوقم و  تاحرفمب  هحرفم و  هیوقم  هبرـشاب  لد  تیوقت 

یضعب تکرشب  راود  ثودح  رگا  بیس و  تبرش  جنرت و  ضامح و  تبرشب  هبرشا  زا  تشاد و  دیاب  یعرم  تاعارم  نیناوق و  نیا  اذغ  رد  و 
تاراخب و ات  درک  دیاب  غامد  رس و  تیوقت  رد  یعـس  درک و  دیابن  زین  راود  جالع  رد  ریـصقت  درک  دیاب  اضعا  نآ  جالع  دشاب  رگید  ياضعا 

جازم ترارح  ببسب  ار  یضعب  راود  ثودح  یهاگ  دنکن و  لوبق  اضعا  نیا  يدوزب  ار  تافآ 
231 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

بآ ورد  هک  یگید  بیـش  رد  رگا  هک  تسا  مولعم  جراـخ  رد  هچ  دوشیم  غاـمد  تاراـخب  دـعاصت  یقارت و  ببـسب  نیا  دـشابیم و  غاـمد 
لاح تسا  نینچمه  ددرگیم  یقارتم  دعاصتم و  هدـش  راخب  هظحل  رد  تسا  گید  رد  هک  تابوطر  بآ و  نآ  مامت  دـننک  شتآ  تسرتمک 

زا هبـسانم  تاطوعـس  هرطع و  هدراب  تامومـشمب  تسا  غامد  دـیربت  ماقم  نیرد  جالع  و  ترارح . ببـسب  تاراخب  دـعاصت  جازم و  ترارح 
دنق و نیرانا و  بآ  ای  غود و  ندیماشآ  هدراب و  هرطع  هیودا  شوخ  يوب  دشابن و  یباوخیب  رگا  بالگ  هکرـس و  ندـیئوب  نآ و  ریعز  نغور 
هک دشابیم  هبرض  ای  هطقس و  راود  ببس  یهاگ  و  نادران . شآ  دارم  هک  نامر  بح  ای  كرز و  زا  هرّوزم  اذغ  رـس و  رب  لگ  نغور  ندیلام 

یهاگ غامد و  تیوقت  غامد و  زا  هدام  علق  دـشاب و  يومد  صخـش  هک  اصوصخ  تسا  دـصف  ماقم  نیرد  جـالع  تسا و  هدـش  رـس  ضراـع 
تسا رـس  نتـشاد  مرگ  نتخاس و  مرگ  ماقم  نیرد  جالع  تسا و  هدرک  ریثات  رـس  هک  دشابیم  هدراب  ياههدام  ندیزو  ببـسب  راود  ثودح 

لثم ورد  هک  اهیلق  زا  اذـغ  مرگ و  تادامـض  لـثمب  هدرک و  مرگ  سوبـس  لـگ و  اـی  هدرک و  مرگ  نزرا  اـی  سوبـس و  لـثم  مرگ  تاداـمکب 
. دنشاب هتخادنا  يردق  یگطصم  ینیچراد و 

ردس نایب  رد  هلاقم  [ 98]

غامدـب یقارتم  دـعاصتم و  هدـش  عفترم  وا  ندـب  زا  یناخد  ایوگ  هک  دـنکیم  لایخ  ناـسنا  نآ  رد  هک  یغاـمد  تسیـضرم  زا  تراـبع  نآ  و 
رد دـنکیم و  ساـسحا  یکیراـت  ضرم  نیا  ثودـح  نیح  دوـخ  مشچ  رد  تسا و  تملظ  رد  رگم  هک  دـباییم  ناـنچ  ار  دوـخ  دوـشیم و 

نیا هدام  دوشیم و  لصاح  دوعق  مایق و  نیح  رد  رثکا  هروکذم  ضارعا  نیا  زاوآ و  شوگ 
232 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

کلاسم يراجم و  قیضت  دوخ  تفاثک  تفصب  يوادوس  هدام  هک  تسنآ  وا  ثودح  رد  ببس  ادوس و  زا  یـشان  تاراخب  تسادوس و  ضرم 
بابـسا نیا  تمالع  دنکیم و  غامد  ریذـحت  دـیربت و  دوشیم و  غامد  قورع  رد  یعیبط  هجورب  حور  ذوفن  زا  عنام  دـنکیم و  یناسفن  حور 

زا راح  باّلج  ندیماشآ  ماقم  نیرد  جالع  هایس و  يایشا  لیخت  توکس و  يرایـسب  عزف و  رکف و  يوس  رـس و  ینارگ  تسا و  ساوح  هدالب 
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دنک خبط  نآ  رد  غرم  تشوگ  دشاب  فیعض  رایسب  رگا  ماداب و  زغم  هریش  اب  دوخن  زا  هرّوزم  اذغ  مرد و  هد  دیفس  دنق  مرد و  ود  هیوبجنرداب 
نیرد ددرگیم  روکذم  هک  بح  نیاب  جرایا و  بح  نومیتفا و  خوبطمب  هروراق  رد  جضن  روهظ  زا  دعب  دـساف  طلخ  زا  غامد  ندـب و  هیقنت  و 
یمور نایداب  مرد  ود  کشخ  هشفنب  مین  مرد و  کی  هدرک  برچ  ماداب  نغورب  هدیشارت  دبرت  مرد  کی  هایـس  هلیله  تسا  عفان  رایـسب  ضرم 

اهبح هدرک  ریمخ  نایداب  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  مین  مرد و  کی  کیره  زا  نومیتفا  جیافـسب و  سودوخطـسا و  مرد  کـی 
درک دیاب  ربص  زور  مین  تقو  ات  دروخ  دیاب  جضن  روهظ  بالج و  زا  دعب  يرحس  تقوب  دربورف  ناوت  تلوهسب  هک  يرادقمب  کیره  دنزاس 

زیهرپ هرّوزم  درک و  رایتخا  دیاب  تسا  مسر  هک  یقیرطب  هتشش  ناحیر  مخت  بالگ و  دنق و  زا  تبرـش  نآ  زا  دعب  دوش و  رخآ  وراد  لمع  ات 
ریبادت نیاب  رگا  تسا و  هدـحاو  تبرـش  روکذـم  تبرـش  تسا و  قطان  نیاب  یبط  نوناق  هکنانچمه  درک  رایتخا  دـیاب  رخآ  رد  زور  نیرد  ار 
تـسا یتقو  جالع  نیا  دیاب و  جیردتب  دیاب و  هیوق  هنقح  تسا و  تاجن  دیما  هک  دز  دیاب  هنقح  نمادب  تسد  دوشن  لصاح  حاجن  صالخ و 

عقاو رس  رب  هک  دشاب  هدوب  هبرض  هطقس و  ردس  ببس  هاگره  اما  دشاب و  ندب  عیمج  رس و  قورع  رد  نآ  يالتما  طالخا و  زا  ردس  ببس  هک 
نیرد جالع  دشاب  هدرک  كولس  حور و  ذوفن  زا  عنم  هک  دشاب  غامد  بجح  رد  عجو  ملا و  مرو  نآ  زا  دشاب و 

233 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
ضرم نیرد  هسطع  هچ  دوشن  هسطع  هبلغ  بجوم  ات  باتفآ  رابغ و  زا  رـس  ظفح  دـشاب و  دـصفب  هچرگا  غامد  زا  تسا  هدام  دـیعبت  تروص 

ردس یهاگ  درک و  دیاب  دنـشاب  هدرک  ورد  اریتک  كدنا  ماداب و  هشفنب و  نغور  لگ و  نغور  زا  هک  نغور  مومب  رـس  دامـض  تسا و  رـضم 
ماقم نیرد  جالع  غامد و  بجح  رد  تسا  عجو  تدـش  تهج  زا  نیا  تستردـن و  لیبس  هچرگا  دوشیم  ثداح  راح  ای  دراب  عادـص  تقوب 

. تسا روکذم  دراب  راح و  عادص  جالع 

ماسرس نایب  رد  هلاقم  [ 99]

هراشا

دـشاب مد  زا  رگا  تسا و  ابطا  حـصا  لوق  هچنانچمه  تسارفـص  مد و  زا  مرو  نیا  غاـمد و  بجح  رد  اـی  غاـمد و  رد  تسا  یمرو  ماسرـس  و 
تظلغ و هروراق و  یخرـس  ضبن و  مظع  ور و  مشچ و  رد  رایـسب  یخرـس  نایذـه و  نتفگ  عادـص و  نابز و  تنوشخ  هدـنخ و  نآ  تمالع 

ردـقب نوخ  جارخا  تسا و  لافیق  زا  دـصف  جـالع  رـس و  ینارگ  هقبطم و  زیت  پت  یئانـشور و  تهارک  كدـنا و  ینیب  نوخ  نآ و  تنوشخ 
رگید عضاوم  زا  درک  دـیاب  رگید  قیرطب  نوخ  جارخا  رد  هلیح  دـشابن  دـصف  لمحتم  ضیرم  دـشاب و  فعـض  هچنانچ  رگا  تقاط و  توق و 
حابـص ره  باّلج  ندیماشآ  ولآ و  تبرـش  کشخ و  يولآدرز  عیقن  هکاوف و  خوبطمب  تعیبط  نییلت  دیآ و  نوریب  نوخ  ات  ینیب  ندیلام  لثم 

هدرک کشک  وج  بآ  اذـغ  مرد و  هد  کیره  زا  نیبجنرت  دیفـس و  دـنق  يدـنه و  رمت  ددـع و  تسب  کـیره  زا  يراـخب  يولآ  باـنع و  زا 
هشفنب و زا  باّلج  دشاب  هفرس  رگا  دشابن و  هفرس  هک  تسیتروص  رد  تبرش  نیا  شاخشخ و  ناتسپس و  بانع  رفولین و  هشفنب و  ای  هدیـشوج 

دنامب مین  ات  دنشوجب  دشاب  بسانم  هک  بآ  يردق  رد  ددع  تسب  ناتسپس  مرد و  هس  کیره  زا  ینساک  مخت  رفولین و 
234 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

رهاظ هروراق  رد  جضن  رگا  مشـش  زور  رد  تعیبط  نییلت  هدیـشوج و  وج  کشک  ماقم  نیرد  اذـغ  دـماشایب  راهن  رب  هدـینارذگ و  ساپرک  زا 
لاهـسا و ریخات و  زا  تسا  یلوا  نییلت  لاهـسا و  رد  لیجعت  درک و  دیاب  ریخات  متـشه  زور  ات  دشابن  رهاظ  مشـش  زور  رد  جضن  رگا  دـشاب و 
هس هتفوکمین  ینـساک  مخت  مرد  راهچ  رفولین  مرد  جنپ  رت  ای  کشخ  هشفنب  مرد  تفه  یّکمانـس  تسازجا  نیاب  هک  یخوبطمب  تعیبط  نییلت 

دیاب حبط  هتـسهآ  عرـش  نزوب  بآ  مین  نم و  کی  رد  هیودا  عومجم  ددع  تسب  کیره  زا  ناتـسپس  بانع و  ولآ و  تسا  لاقثم  ود  هک  مرد 
تـسدب هتخادـنا  خوبطم  نیرد  مرد  هد  ربنـشرایخ  مرد و  هد  نیبجنرت  مرد و  هد  تشخریـش  هدـینارذگ  ساپرک  زا  دـنامب  لطر  همین  ات  درک 
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ماقم نیرد  اذغ  دوش و  رخآ  وراد  لمع  ات  درک  ربص  دیماشآ و  دیاب  رحـس  هتخاس  یفاص  هدینارذگ  يوم  نزیورپ  زا  دوش  لح  ات  دیلام  دیاب 
يارب زا  هخلخلب  ریبدت  هتبلا  دـشاب  لقع  طالتخا  نتفگ و  نایذـه  ماسرـس  نیاب  رگا  داد و  دـیاب  زور  رخآ  رد  خوبطم  هدرک  کشک  وج  بآ 

ندیلام لگ و  نغور  تاروع و  ریـش  هکرـس و  كدـنا  رایخ و  بآ  بالگ و  خرـس و  دیفـس و  لدنـص  لثم  درک  دـیاب  مامتها  غامد  تیوقت 
فراعتم و ابطا  نایم  رد  هک  تسا  هیوشم  ياهریبدت  نیاب  دارم  ماعط و  کمن  زا  كدنا  یمطخ و  سوبـس و  هشفنب و  مرگ و  بآ  هب  فارطا 
هشفنب و لثم  تسا  هلمج  نیزا  زین  هرطع  هدراب  نیحایر  ندـیئوب  تستابطرم و  تاجلاعم و  زا  رـس  رب  رت  ودـک  هشارت  نداهن  تسا و  روهـشم 

بآ ندـیماشآ  تسا و  عفان  ندرک  باوخ  نآ  رب  هدیـشاپ  بالگ  ورب  هتخاس و  شارف  دـیب  گرب  زا  بیـس و  لگ  شاخـشخ و  لگ  رفولین و 
بآ جارخا  دهد و  هدئاف  نیمه  زین  رایخ  بآ  ندروخ  دشاب و  رتهب  دزیمایب  واب  زین  دنق  يردق  رگا  تسدیفم و  لاقثم  هاجنپ  رادـقم  هناودـنه 

تسا هناودنه  بآ  جارخا  لثم  رایخ 
235 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دنراد فوقوم  رگا  ار  هجلاعم  نیا  اّما  دـشاب  رایـسب  یباوخیب  رگا  تلع  نیرد  شاخـشخ  تبرـش  تسا  عفان  زین  ندرـشفا و  نتفوک و  قیرطب 
قفاوم باّلج  اب  لوغبـسا  باعل  ندـیماشآ  دراد  غیلب  عفن  زین  تسا و  هرطاخم  باصعا  غاـمد و  ریذـحت  هک  اـّبطا  [ 69] ررقم رب  انب  دـشاب  رتهب 

يرایـسب مشچ و  ود  ره  يدرز  وا  تمالع  تسا و  سطینارقب  صلاخ  یّمـسم  نیا  دشاب و  فرـص  يوارفـص  غامد  مرو  ببـس  رگا  ضرم و 
مشچ و یکـشخ  غامد و  رـس و  تفخ  ندوب و  باوخیب  نتفگ و  نایذـه  يرایـسب  تحار و  یمک  نابز و  يدرز  يور و  يدرز  ترارح و 
ضبن و تعرـس  لوب و  رد  تسارفـص  دادتـشا  هبلغ و  دارم  هکنآ  تیران  هروراـق و  يدرز  یقلخدـب و  بضغ و  شطع و  تدـش  نیرخنم و 

كدنا لگ و  نغور  رد  رـس  ندرک  قرع  ندیلام و  نآ و  بیطرت  رـس و  جازم  دـیربت  بناجب  تسا  بیبط  تیانع  فرـص  ماقم  نیرد  جالع 
هلمجلاب هروکذـم و  هقیرطب  تسا  عفان  ماقم  نیرد  زین  ودـک  نغور  تسا و  هنـسح  تاـجالع  زا  زین  هشفنب  نغورب  رـس  ندرک  قرع  هکرس و 

کشخ يولآدرز  بآ  دش و  روکذم  اقباس  هکنآ  خوبطم  هکاوف و  بآ  هب  تعیبط  لاهسا  دنکن و  تفآ  لوبق  دوز  ات  تادّربمب  غامد  تیوقت 
باّلج رایتخا  تسا و  دیفم  نآ  محش  اب  دنشاب  هدرک  نآ  جارخا  رـصعب  هک  زین  شرت  نیریـش و  نیرانا  بآ  دنـشاب و  هدرک  عیقن  بآ  رد  هک 

نیبجنرت مرد و  هد  دیفس  دنق  ددع و  تسب  کیره  زا  اراخب  يولآ  بانع و  مرد و  هس  ینـساک  مخت  مرد و  هد  يدنه  رمت  زا  راهن  رب  احابص 
زین ناتـسپس  بانع و  هشفنب و  شاخـشخ و  كدنا  ورد  هک  هدیـشوج  وج  کشک  بآ  رب  دـشاب  هک  اذـغ  کی  ره  رگا  راصتقا  مرد و  هدزناپ 

ماسرس رد  هک  زین  بطر  دراب  ياهخلخل  لامعتسا  تسا و  عفان  رایسب  ضرم  نیرد  زین  ّیبرم  هشفنب  هشفنب و  تبرش  دشاب و  هدیشوج 
236 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هایگ گرب و  تسوهاک و  نآب  دارم  هک  سخ  رایخ و  هشارت  رـس و  رب  رت  يودـک  هشارت  نداهن  تسا و  عفاـن  رایـسب  زین  دـش  روکذـم  يومد 
تسا و عفان  رایـسب  دشاب  هدیـشاپ  بالگ  يو  رب  هک  هزات  دـیب  ياهگرب  لدنـص و  شارف  رب  ندرک  باوخ  تسا و  عفان  زین  هزات  بلعثلا  بنع 

ددرگیم روکذـم  هک  هنقح  نیا  دـناهدرک و  ناحتما  ضرم  نیرد  ابطا  هک  اریز  دـشابن  شوقن  روص و  ورد  هک  دـیاب  لیلع  نکـسم  عضوم و 
ترارح يافطا  هکلب  دنکیمن  ثادحا  شیپ  ترارح  دنکیم و  قفرب  لاهـسا  هک  اریز  دشاب  يوارفـص  هک  اصوصخ  تسا  عفان  ضرم  نیرد 

هدرک کشک  وج  یمطخ و  مخت  کشخ و  هشفنب  مدنگ و  سوبس  بیکرت  قیرط  نآ و  يازجا  تسا  قفاوم  زین  هراح  تایمح  رد  دنکیم و 
دوشیم و گناد  راهچ  لاقثم و  ود  هک  مرد  راهچ  رفولین  ددـع و  تسب  کیره  زا  ناتـسپس  بانع و  فک  کی  کیره  زا  هتفوکمین  رـشقم 
هد ورد  هدینارذگ  ساپرک  زا  دنامب  مین  لطر و  کی  ات  دیـشوج  دـیاب  هتـسهآ  شتآب  بآ  لطر  راهچ  رد  هیودا  عومجم  مرد  جـنپ  یّکمانس 

دیاب هنقح  ناتـسبات  تقوب  لدـتعم  هناخ  رد  ناتـسمز و  تقوب  مرگ  هناـخ  رد  مرگمین  هتخیمآ  هشفنب  نغور  مرد  هد  هدرک و  لـح  رکـش  مرد 
کشک زا  دشاب  زین  شطع  نیکست  بجوم  دنک و  يزیرغ  ترارح  يافطا  هک  ضرغ  نیمه  يارب  زا  رگید  هنقح  تسا و  مسر  هچنانچ  درک 

هدز مهرب  کین  عومجم  ودک  نغور  هیقوا  کی  هیقوا و  کی  نیریش  ماداب  نغور  هیقوا و  کی  لوغبسا  مخت  باعل  هیقوا و  ود  هدیـشوج  وج 
يوارفـص ماسرـس  رد  لاهـسا  دـناشنیم و  سپ  ار  پت  كازوس و  هنقح  نیا  درک و  دـیاب  لـمع  روکذـم  هوجو  رب  هتخیر و  هنقحم  رد  دـیاب 
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لاس تصـش  زا  هک  سکره  هک  دناهتفگ  اّبطا  یـضعب  تسغامد و  بناجب  ضرم  نیرد  هدام  دـعاصت  هجوت و  هک  اریز  تسا  یلوا  شرابتعا 
راح ماسرس  ار  وا  دشاب و  هدرک  زواجت 

237 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
زین تسا و  لاتق  شسانجا  عیمج  رد  ماسرس  هک  تسا  هتفگ  طارقب  تسا و  لکـشم  نیزا  صالخ  تاجن و  دوش  ضراع  يوارفـص  ای  يومد 

باتفآ رد  دنشاب و  مزالم  موادم و  ار  تشوگ  دنروخ و  رایسب  يوالح  دنـشاب و  رمخ  نمزم  هک  دوشیم  یناسک  ضراع  ماسرـس  هک  هتفگ 
ثودـح تمالع  دـشاب  رـس  درد  دـنک و  یئانـشور  زا  ترفن  لیلع  هراح  تایمح  رد  رگا  دننیـشن و  رایـسب  شتآ  شیپ  دـننک و  ددرت  رایـسب 

نتـسیرگ و فوخ و  تسا و  نایذـه  نتفگ  يوادوس  تمـالع  دـشاب و  یمغلب  اـی  يوادوس  یظلخ  ماسرـس  ببـس  رگا  اـما  تسا و  ماـسرس 
ضیرم و رد  میظع  ریغت  لوصح  ندـش و  توهبم  مشچ و  ندوشک  ندـنامزاب و  هشیمه  ةاهل و  رخانم و  یکـشخ  لـقع و  لاوز  یباوخیب و 
زا تسا  هدـشا  ماسرـس  زا  عون  نیا  هروراق و  رد  ظلغ  داوس و  ضبن و  رد  تبالـص  فالتخا و  وطب و  رفـص و  فعـض  لوصح  رـس و  تفخ 

. یصالخ تفآ و  يور 
خیب هشفنب و  زا  بالج  نیبجنرت و  ریعشلا و  ءام  ندیماشآ  ادوس و  رم  هیقنم  هلهسم  بوبح  هنقحب و  تسا  تعبط  لاهـسا  ماقم  نیرد  جالع  و 
دارم هک  اریز  شاخشخ  مخت  ریش  رشقم و  دوخن  ریعـشلا و  ءام  اذغ  مرد و  هد  دیفـس  دنق  زا  مرد و  هس  کیره  زا  هتفوکمین  هدیـشارت  نسوس 

لاهـسا هروراـق  رد  جـضن  روهظ  زا  دـعب  هشوشم و  هیدر  راـکفا  زا  سح  ریذـحت  تسا و  باوخ  لوصح  ضرم  نیرد  شاخـشخ  لامعتـساب 
مخت ینساک و  مخت  رفولین و  کشخ و  هشفنب  مرد و  هس  فوصوم  نسوس  خیب  مرد  تفه  یّکمانس  تسا  تفص  نیدب  هک  خوبطمب  تعیبط 
راهچ کیره  زا  جیافـسب  سودوخوطـسا و  ناشوایـسرپ و  مرد و  هد  هناد  زا  هدرک  كاپ  نیریـش  خرـس  زیوم  مرد و  هس  کـیره  زا  ثوشک 

لطر و کی  ات  درک  دیاب  خبط  میالم  شتآب  بآ  لطر  هس  رد  هیودا  عومجم  مرد  ود  هیوبجنرداب  مرد  جنپ  کشخ  ای  هزات  خرس  لگ  مرد و 
لاقثم تفه  هدینارذگ  ساپرک  زا  دنامب  مین 
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رب هدـینارذگ  يوم  نزیورپ  زا  رگید  هتخیمآ  واب  زین  یفاص  نیبجنرت  مرد  هد  زیمای  هدـیلام و  تسدـب  کین  هدرک  لح  ورد  ربنـشرایخ  سولف 

زیهرپ هرّوزم  دیماشآ و  دیاب  دیفس  دنق  ای  تابن  زا  تبرـش  لمع  یمامت  زا  دعب  دوش و  رخآ  وراد  لمع  ات  درک  دیاب  ربص  دیماشآ و  دیاب  راهن 
هیقنت زا  دعب  درک و  دیاب  رایتخا  ناتسمز  تقوب  رصع  رد  ناتسبات و  تقوب  نیـشیپ  زا  دعب  الا  دشاب و  توق  رگا  درک  دیاب  رایتخا  زور  رخآ  ار 

ءایـشاب و دامـض  لیطنت و  دنکن و  تفآ  لوبق  هک  دوش  لصاح  یتوق  ار  غامد  ات  دـیاب  رـس  رد  لیطنت  دامـض و  هیقنتلا  دـعب  هیلطالا  ياضتقمب 
نغور لثم  مرگمین  نغورب  رـس  دشاب و  رتهب  دـشاب  ورد  زین  ناحیر  تبـش و  تسا و  میالم  دنـشاب  هدرک  خـبط  هشفنب  هنوباب و  ورد  هک  اهبآ 

رتهب غامد  بیترت  رد  دـنزیمایب  تاروع  ریـش  يردـق  اهنغور  نیاب  رگا  تسا و  عفان  ندرک  برچ  صلاخ  هزات  دـجنک  نغور  نیریـش و  ماداب 
دشاب

یمغلب ماسرس 

نهد قیرطب  تسا  ندرک  هزایماخ  بؤاثتب  دارم  تسا و  لسک  بؤاثت و  وا  تمالع  تسا و  سغ  رثیلب  تسیّمسم  وا  هک  یمغلب  ماسرس  اما  و 
هـشیمه لـقع و  یناـشیرپ  طـالتخا و  یناریح و  ندوب و  توهبم  ساوح و  عیمج  لـقث  نکاـس و  یمیاد  پت  لـیوط و  باوـخ  ندرک و  زاـب 

زا هتفوکمین  هدیشارت  نسوس  خیب  هیوبجنرداب و  زا  باّلج  ندیماشآ  جالع  و  تسیراکشمارف . نآب  دارم  هک  نایـسن  ندوب و  تماص  تکاس و 
رتمک همین  ات  دیشوج  دیاب  میالم  شتآب  بآ  هساک  کی  رد  هیودا  عومجم  لوا  مرد  هد  دیفـس  دنق  دوشیم و  لاقثم  ود  هک  مرد  هس  کیره 

هتفوکمین رشقم  ریعشلا  ءام  اذغ  دیماشآ  دیاب  هتخیمآ  دنق  روکذم  رادقم  هدینارذگ  ساپرک  زا  دنامب 
239 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
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نغور رد  رس  ندرک  قرغ  يوادوس و  ماسرس  رد  هروکذم  هنیلم  هنقح  هلهـسم و  بوبحب  تعیبط و  نییلت  رـشقم و  دوخن  كدنا  اب  هدیـشوج 
کلذریغ و تبـش و  هنوباب و  لثم  داوم  هفطلم  تالوطت  هللحم و  هیلطا  نداهن  دش  روکذم  كرتشیپ  هکنانچ  تکرح  كدنا  بالگ و  لگ و 

واگ هرهز  تسا  عفان  رایسب  ددرگیم  روکذم  هک  فایش  نیا  لامعتسا  اهنیا و  لاثما  ردنک و  هنادهایـس و  کشم و  لثم  داوم  هعقاو  تاسطعم 
نآ زا  دعب  دیآ  ماوقب  ات  درک  دیاب  خبط  بآ  هب  رکـش  يردق  لّوا  مرد  هس  کیره  زا  یمطخ  هدـعج و  مرد و  مین  لظنح  محـش  مرد و  کی 

نامه زین  ظلغب  تسد و  درخ  تشگنا  دـنویپ  ود  لوطب  کیره  تخاس  دـیاب  فایـش  ظـیلغ  هدرک  ریمخ  واـب  هتخیپ  هتفوک و  هروکذـم  هیودا 
. ددرگ علقنم  عطقنم و  هدام  ات  درک  ربص  تشادرب و  دیاب  هدرک  برچ  ماداب  نغورب  تجاح  تقوب  رادقم و 

تسا ماسرس  زا  رگید  عون 

جـالع هک  تسا  مک  ةاور  هطـساوب  تلع  نیا  دـنمانیم و  سولفاقـسا  ار  وا  تسا و  ماسرـس  عاونا  ثیبـخ  هک  تسا  ماسرـس  زا  رگید  عوـن  و 
تامالع وا  تامالع  غامد و  نیئارـش  نوطب و  فیواجت و  رد  تسا  قرحتم  زیت  هدام  نتخیر  بابـصنا و  وا  ببـس  دماجنا و  حالفب  دریذـپ و 

جالع وا  جالع  ضرم و  ثودـح  لوا  رد  تسنابز  ینیب و  نهد و  بل و  یکـشخ  تامالع و  زا  تسد و  زا  دـشا  هکلب  تسیوارفـص  ماسرس 
. دنک زور  هس  زا  زواجت  رگا  تسیوارفص  ماسرس 

ارشام ضرم 

ثودح شتیاغ  تسا  هلمجنیزا  سان  ابطالا و  نیب  فورعم  يارشام  ضرم  و 
240 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

مسق ود  زا  جالع  ضارعا و  يو  زا  تسا  ماسرس  عاونا  نیرتدب  زین  نیا  مشچ و  بیرق  ینیب و  ور و  لثم  رس  زا  تسیجراخ  يازجا  رد  رـشام 
ماسرـس جـالع  جـالع ، یقاـب  هکاوف و  خوبطمب  تعیبط  نییلت  جازم و  توق و  ردـقب  نوخ  جارخا  لاـفیق و  زا  دـصف  قیرطب  تسنوخ  جارخا 

. تسا يومد 

تابس نایب  رد  هلاقم  [ 100]

هک تسا  هدیشوپ  ود  ره  توبسم  اهمشچ  دوشیمن و  هبنتم  هیبنت  هب  شبحاص  هک  تسا  تعیبط  ریغ  رایسب  ندرک  باوخ  زا  ترابع  تابـس  و 
دراب جازملا  ءوس  ای  ضرم  نیا  ببـس  دـهنیم و  مهرب  زاب  دـیاشکیم و  شیوتب  مشچ  دوش  هدروآرد  روزب  رگا  داشک و  دـناوتیمن  یناسآب 

مدـقت ای  هرّدـخم و  هدّربم  هیذـغا  هبرـشا و  هیودا و  ندروخ  رد  هغلابم  ببـسب  تسا  هدـش  غامد  ضراع  هک  هدامیب  ینعی  تسا  هداس  بطر 
هیبش یتلاـح  ضورع  هروراـق و  ضاـیب  وا و  ؤطب  ضبن و  تبالـص  هرـشب و  گـنر  يدوبک  رـس و  سملم  تدورب  تسا و  هروکذـم  بابـسا 

هک تیفیک  بسحب  هراح  ياهنغورب  غامد  جازم  لیدبت  دشاب و  هدوب  عقاو  هک  هرّدخم  هیودا  یهابت  عفد  ماقم  نیرد  جالع  عرـص و  ضارعاب 
اذـغ مرد و  هد  یلـسع  دـنقلگ  زا  مرد و  ود  یمور  نایداب  زا  باّلج  ندروخ  هنوباب و  تبـش و  نیمـسای و  نغور  قبنز و  لـثم  دـشاب  فطلم 

نالیس رس و  مدقم  رد  ینارگ  نآ  تمالع  تسا و  بطر  ماخ  هدام  ببـس  ای  دشاب و  بسانم  هک  يردق  رفـصعم  مخت  زغم  دوخن و  زا  هرّوزم 
هبنتم ورب  دوش  هبنتم  هک  دنهاوخ  دنشک و  هحیص  ورب  رگا  مشچ و  ود  ره  ناوربا و  ندیرب  جالتخا و  نهد و  بآ  يرایـسب  نیرخنم و  زا  بآ 

دشک عرص  ای  هتکسب  رس  دوش  لامها  هجلاعم  رد  رگا  ار  تابس  عون  نیا  دشاب و  بعص  رایسب  ندش 
241 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دنقلگ زا  مرد و  ود  کیره  زا  یمور  نایداب  نابزواگ و  هیوبجنرداب و  زا  باّلج  ندیماشآ  ماقم  نیرد  جالع  دوش و  هوقل  جلافب و  يدوم  ای 
لح ورد  روکذـم  دـنقلگ  هدـینارذگ  ساپرک  زا  دـنامب  رتمک  مین  ات  دیـشوج  دـیاب  میالم  شتآب  بآ  هلایپ  ود  رد  هیودا  لوا  مرد  هد  يدـنق 
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ندب هیقنت  نآ  زا  دعب  رفـصعم  مخت  زغم  اب  هاوخنان  ینیچراد و  لفلف و  كدنا  اب  دوخن  زا  هرّوزم  اذغ  دـیماشآ و  دـیاب  راهن  رب  مرگمین  هدرک 
مرد تفه  کیره  زا  یّکمانس  هنوباب و  تبش و  کسخ و  ددرگیم  روکذم  هک  تفـص  نیرد  هراح  هنقحب  هروراق و  رد  جضن  روهظ  زا  دعب 

[70] مین کیره  زا  قرزا  لقم  قشا و  مرد  ود  کیره  زا  سفرک  مخت  نایداب و  مخت  مرد  هس  هتفوکمین  هدیشارت  نسوس  خیب  مرد  جنپ  هبلح 
کمن هروب و  زا  هتخاس و  یفاص  دـنامب  لطر  ود  ات  درک  خـبط  دـیاب  میالم  شتاب  بآ  لطر  شـش  رد  هیودا  عومجم  یگناد  جنیبکـس  مرد 

هاگپ ای  حابص و  تقوب  ناتـسبات  رد  مرد  هد  کیره  رد  لسع  دوش و  دوجوم  رگا  تیز  نغور  هماکبا و  هتخیمآ و  مرد  مین  کیره  رد  ماعط 
باحـصا نیریـش  کسملا  ءاود  اب  هیوبجنرداب  تبرـش  ندروخ  تسا و  مسر  هچنانچ  درک  دـیاب  هنقح  مرگمین  نیـشیپ  تقوب  ناتـسمز  رد  و 

ندـیئوب غامد و  رد  هراح  ياـهنغور  ندـیناکچ  درک و  دـیاب  اـیذاغول  جراـیا  بح  جراـیا و  بحب  غاـمد  هیقنت  تسا و  عفاـن  يوق  ار  تاـبس 
ندروخ لیلع و  ندوب  هنـسرگ  رتعـص و  مامن و  نیمـسای و  شوجنزرم و  لثم  دـشاب  ترارحب  لیام  هک  یئوبـشوخ  ياهلگ  شوخ و  ياهیوب 

. تسا عفان  رایسب  جازم  لیدبت  تالفیرطا و 
تروص نیرد  جالع  دوشیم  ثداح  هبصح  ياهپت  رد  هراح و  تایمح  رد  هکنانچمه  دشاب  هراح  تاراخب  یقارت  دعاصت و  ببس  رگا  اما  و 
تمالع تسا و  هدعم  زا  دعاصتم  تاراخب  ببس  رگا  وبشوخ  تامومشمب  غامد  رـس و  تیوقت  تسا و  هدش  ببـس  هک  تسامح  نآ  جالع 

ود ره  نیاب  دارم  هک  نینط  يود و  ياذغ و  يالتما  تسا و  همخت  هقباس  نآ 
242 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

لاح حالـصاب  مامتها  تیانع و  فرـص  تسا و  هدـعم  هیقنت  ماقم  نیرد  جالع  هدـعم و  يـالخ  عوج و  زا  تفخ  نتفاـی  تسا و  شوگ  زاوآ 
عقاو نیغدص  رب  هک  دشاب  هطقس  ای  هبرض  ببس  رگا  هلهسم و  بوبح  هنقح و  لاهـسا و  یقب و  وا  جازم  لیدعت  تیوقت و  زا  دیابیم و  هدعم 
حور تکرح  تسا  رذعتم  ببـس  نیدب  نآ و  دادسنا  تسا و  یناسفن  حور  کلاسم  دـس  بجوم  نآ  هک  مظع  رـسک  بجوم  دـشاب و  هدـش 

لفوف و لدنـص و  خرـس و  لگ  شام و  ثاغم و  لثم  تاعدار  غامد و  تایوقم  لامعتـسا  تسا و  رـسک  هجلاعم  جالع  ماـقم  نیرد  رهاـظب و 
بنجلا تاذ  جالع  ماقم  نیرد  تسا و  بنجلا  تاذ  تمالع  نآ  تمالع  تسا و  رگج  مرو  ببـس  ای  فؤام و  عضوم  رب  نداهن  اـهنیا  لاـثما 

ربکنا و لفلف و  لیبجنز و  تسا  تفـص  نیدـب  دـشاب  غیلب  عفان  ار  ضرم  نیا  دـشاب و  غامد  ندـب و  نخـسم  هک  یجـالع  تفرگ  شیپ  دـیاب 
ود تسیبآ  گس  هئیـصخ  دارم  هک  رتسدـیبدنج  مرد و  هد  کیره  زا  تیتلح  کشخ و  بادـس  گرب  مرد  جـنپ  کیره  زا  طسق  هنادهایس و 

دیاب لاقثم  کی  رادقم  زور  ره  تجاح  تقوب  هدرک  طلخ  دشاب  تیافک  هک  یفاص  لسع  كدنا  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  مین  مرد و 
تقوب هدرک  طلخ  یفاص  لسع  يردـق  اب  دـشاب  تیاـفک  هک  يردـق  وزا  دراد  غیلب  عفن  زین  طـقف  ریگبآ  ضرم  نیرد  درک و  راـیتخا  راـهن  رب 

نیریـش و زیوم  ندروخ  تسا و  عفان  تلع  نیرد  لسع  اب  تسا  هنادهایـس  دارم  هک  ادوس  هبح  لسع و  لیبجنز و  درک و  دـیاب  رایتخا  تجاح 
دنـشاب هدرک  هراح  هیودا  ینعی  ریزابا  ورد  هک  اهخبطم  اهیلق و  تسا و  عفان  تسیدنه  زغم  راهچ  زغم  دارم  هک  لیجران  بادس و  زغم و  راهچ 

زا زغم  راهچ  نغور  تبـش و  هریز و  ریزابا  زا  تیز و  نغور  اب  تسا  بآ  دوخن  تسا  ضرم  نیا  باحـصا  بسانم  هک  هیذـغا  زا  تسعفان و 
تسا و رضم  رایسب  ضرم  نیرد  هک  اهزیچ 

243 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
فیطل راح  هیودا  ینعی  هیواق  اب  لسعلا  ءام  تسا  غیلب  عفان  تسا و  ضرم  دـیزم  بجوم  هک  اریز  تسبارـش  ندروخ  دوشیم  يدوم  كالهب 

شـش بآ  لطر و  کی  لسع  هک  تسا  هجو  نیدـب  لسعلا  ءام  نتخاس  قیرط  کـلذریغ و  لـفلف و  یگطـصم و  ینیچراد  لـثم  معطشوخ 
زا هصح  ود  ندـنام  هصح و  کی  نتفر  تقوب  هتفرگ  فک  درک و  دـیاب  خـبط  میالم  شتآب  باّلج  تفـص  رب  هدرک  طلخ  مهاب  ود  ره  لـطر 

دیاب هدرک  دیفـس  هطیرخ  رد  هتخیپ  هتفوک و  لاقثم  کی  کیره  زا  یگطـصم  ناجنلوق و  لـفنرق و  ینیچراد و  لبنـس و  لـفلف و  لـیبجنز و 
دیاب كدـنا  كدـنا  تجاح  تقوب  هشیـش و  رد  ای  هدرک و  ظـفح  دـیاب  نیگنـس  فرظ  رد  دروآ  دورف  دـیاب  هداد  شوج  هس  ود  تخادـنا و 

. دیماشآ
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رهس نایب  رد  هلاقم  [ 101]

مغ هک  دـناوتیم  تسوبی  هبلغ  تلع  غاـمد و  رب  تسبلاـغ  تسوبی  يرثـکا  ببـس  تسا و  یباوخیب  ترثـک  طارفا و  زا  تراـبع  ضرم  نیا  و 
هاگن هطساوب  يرورض  یباوخیب  ای  دشاب و  باتفآ  رد  هراح  مایا  رد  ندیدرگ  ببس  ای  دشاب و  تابوطر  غارفتـسا  يرایـسب  ای  دشاب و  دیدش 

هک يرفس  هطساوب  ای  دشاب و  یـضار  ترخآ  هار  كولـس  بابرا  هکنانچمه  دشاب  تضایر  رایتخا  هطـساوب  ای  دزد و  زا  ایـشا  سای  تشاد و 
مدـید ار  يدرم  هک  هتفگ  سونیلاج  تسیرورـض و  ار  یتشک  نامداخ  تراجت و  بابرا  هکنانچمه  دـننکیم  ریگبـش  راویا و  رایتخا  هشیمه 

نابز و یکـشخ  ساوح و  تسرـس و  رد  تفخ  وا  تمالع  هلمجلاـب  هدـش  ثداـح  نونج  لـقع و  طـالخا  ورد  دوب و  هدیـشک  یباوخیب  هک 
تاروع ریش  ندیشود  تسا و  غامد  جازم  بیطرت  وا  جالع  نیرخنم و 

244 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
هدیشوج وراد  نآ  لاثما  هشفنب و  شاخشخ و  ورد  هک  یبآ  نتخیر  ودک و  نغور  هشفنب و  لگ  نغورب  رـس  ندرک  قرغ  رهـس و  بحاص  رب 
نیحایر هیودا و  زا  دنراد  هبیط  هحیار  هک  تامومشم  ندیئوب  تسا و  هبطرم  هلدتعم  تامامح  لوخد  هعفان  تاجالع  هلمج  زا  رس و  رب  دشاب 
هچرگا وهاـک  بآ  شاخـشخ و  نغور  لـثم  ینیب  قـیرط  زا  تساهیندـیناکچ  نآـب  دارم  هیّوـنم و  تاـقوشن  دـشاب و  بطرم  هـچنآ  هکاوـف  و 
درآیم باوـخ  هک  اـهزیچ  زا  تسا و  بیطرت  هظحـالم  جـالع  هیقب  رد  تسا و  هدـش  برجم  وزا  موـن  بلج  اـّما  تسین  بـطرم  شاخـشخ 
تاوصا دـشابن و  تسا  فوخم  هک  يراج  ياهایرد  بآ  زا  وا  هک  ینعم  نیا  هب  دـشابن  لیاح  هک  یتقو  بآ  زا  وا  تسا و  لادـتعاب  ندـیلام 

باوخ بلج  هچنآ  هلمج  زا  دـنوریم و  باوـخ  تاوصاـب  هراوـهگ  رد  ار  ناـکدوک  هک  اـجنیزا  تسا  باوـخ  لوـصح  بجوـم  زین  میـالم 
وهاک ندروخ  رد  دروآیم و  باوخ  هک  دناهتفگ  تیـصاخ  نیا  زین  نارفعز  ناوحقا و  ندروخ  رد  تسا و  نتفر  هدایپ  غیلب و  بعت  دـنکیم 
سپ تسباوخ  هدنرآ  شاخشخ  مخت  ماداب و  زغمب  لقنت  تسباوخ و  بجوم  باوخ  تقوب  تبش  نداهن  رـس  بیـش  رد  تسا و  هدش  برجم 
نیا دـیاین  باوخ  دـشاب  لدـتعم  شیاوه  شبآ و  هک  بطرم  ماـمح  لوخد  زا  دـعب  درک و  دـیاب  رهـس  بحاـص  باوخ  رد  هلیح  ریدـقت  رهب 

هد ای  هشفنب و  تبرـش  مرد  ود  راهن  رب  حابـص  ره  بالج  تروص  نیرد  دـنکیم  نونج  ساوسو و  ثودـح  رب  تلالد  هک  تسیدر  تمالع 
خانافـسا و دشاب و  شتقو  رگا  رت  يودـک  رـشقم و  شام  زا  هرّوزم  اذـغ  دـیماشآ و  دـیاب  قشاق  هس  مرگمین  بآ  هب  شاخـشخ  تبرـش  مرد 
هدعم و زا  ماعط  نتـشذگ  زا  دـعب  مامح  لوخد  نویفا و  ندـیئوب  لثم  دروآ  باوخ  هک  اهزیچ  زا  رـس و  رب  مرگمین  بآ  نتخیر  رت و  زینـشک 

يالتما پت و  عجو و  رهس  ببس  یهاگ  هفیرح و  هضماح و  ءایشا  ندروخ  زا  بانتجا 
245 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هیقنت تسا و  ببس  جالع  ماقم  نیرد  جالع  تسبابـسا و  نآ  دوجو  تمالع  کیره و  دارفناب  ای  عومجم و  عامتجاب  دشابیم  مضه  يوس  و 
. همضاه حالصاب  یعس  بجوم و  زا  ندب 

يرهس تابس  نایب  رد  هلاقم  [ 102]

یتقو رد  یتقو و  رد  لیوط  باوخ  وا  تمالع  ارفص و  هرم  اب  تسا  مغلب  طالتخا  تسا و  رهس  بابـسا  تابـس و  بابـسا  عامتجا  وا  ببـس  و 
لیوط مون  ثادـحا  دوشیم و  غاـمد  رب  یلوتـسم  دراـب  جازملا  ءوس  یتقو  هک  تسنآ  نیتلاـح  رد  ببـس  هودـنا و  قلق و  اـب  طارفاـب  يرادـیب 
تسنآ یخرس  هرـشب و  ور و  خافتنا  تامالع  زا  دنکیم و  يرادیب  هبلغ  ثادحا  دوشیم  غامد  رب  یلوتـسم  راح  جازملا  ءوس  رگا  دنکیم و 

نیا بجاو و  بسحب  جازم  لیدبت  هنقح و  بوبحب و  بجوم  بلاغ  طلخ  زا  تسا  غامد  ندب و  هیقنت  ماقم  نیرد  جالع  تاقوا و  یـضعب  رد 
مرد کی  هدرک  برچ  ماداب  نغورب  هدیشارت  دبرت  تسا  تفـص  نیدب  ضرم  نیرد  تسا  عفان  هک  یبح  تسبرجتم و  بیبط  ثدحب  هتـسباو 
کی درز  هلیله  تسوپ  مرد  ود  کشخ  هشفنب  مرد  مین  کیره  زا  سفرک  مخت  نایداب و  لاقثم ) زا   ) گناد مین  تسا  هدومحم  هک  اـینومقس 
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یناسآب هک  يرادـقم  هب  کیره  تخاس  اهبح  دـیاب  هدرک  ریمخ  ناـیداب  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  مرد  مین  یطفن  کـمن  مرد 
دوش رخآ  وراد  لمع  ات  درک  دیاب  ربص  زور  مین  تقو  ات  دروخ و  دیاب  رحـس  هدام  جضن  ضرم و  رد  باّلج  زیهرپ و  زا  دعب  ندربورف و  ناوت 

فعـض هچنانچ  رگا  درک  دیاب  رایتخا  زور  رخآ  اذغ  تسا و  ابطا  مسر  دوهعم و  هچنانچ  درک  رایتخا  دیاب  جازم  میالم  تبرـش  نآ  زا  دعب  و 
مرد جنپ  یّکم  يانـس  تسا  هجو  نیا  رب  تسا  عفان  ضرم  نیرد  هک  هنقح  درک  دـیاب  رایتخا  اذـغ  ینامزب  تبرـش  زا  دـعب  ّالا  دـشابن و  بلاغ 

مدنگ سوبس 
246 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هد هبلح  مخت  مرد  هس  رفولین  ددع  هد  کیره  زا  ناتـسپس  بانع و  مرد  هس  کشخ  هشفنب  مرد  جـنپ  ناشوایـسرپ  فک  کی  هدرک  هسیک  رد 
زا دنامب  مین  لطر و  کی  ات  درک  دیاب  خبط  میالم  شتآب  بآ  لطر  هس  رد  هیودا  عومجم  مرد  تفه  کیره  زا  کلملا  لیلکا  هنوباب و  مرد 
زا ینمرا  هروب  ماعط و  کمن  مرد و  هدزناپ  کیره  زا  لسع  دـجنک و  نغور  ربنـشرایخ و  سولف  مرد  هد  هتخاس  یفاص  هدـینارذگ  ساـپرک 
زور نایم  ناتسمز  رد  هاگپ و  ای  حابـص  ناتـسبات  رد  تدورب  ترارح و  رد  اوهلا  لدتعم  هناخ  رد  هدرک  طلخ  کین  هتخیمآ  مرد  مین  کیره 

دوشیم و غامدب  دعاصتم  دوشیم و  رجنم  هک  ظیلغ  يوادوس  هدام  وا  ببـس  دنمانیم و  صوخـش  ار  ضرم  نیزا  یعون  و  درک . دیاب  لمع 
عون نیرد  جالع  وا و  تاکرح  داسف  تسا و  مشچ  ود  ره  صوخـش  وا  تمـالع  دـنمانیم و  زین  ذـخا  ار  نآ  دوشیم و  مکترم  راـخب  اـجنآ 

بـسحب ریبدت  دشاب  هتـشادن  توق  رگا  دشاب و  هتـشاد  ریبدت  نیا  توق  دـشابن و  فیعـض  ضیرم  هچنانچ  رگا  هراح  هنقحب  تسا  ندـب  هیقنت 
فک و کی  سوبـس  هک  هجو  نیرب  یمطخ  مدـنگ و  سوبـس  بآ  تسا و  ردـنقچ  نآب  دارم  هک  قلـس  قرو  لثم  درک  دـیاب  دـیفم  تالوطن 
مرد و کی  ینمرا  هروب  هدینارذگ و  ساپرک  زا  دنامب  مین  ات  میالم  شتآب  دیـشوج  دیاب  بآ  هساک  کی  رد  هتـسد  کی  تسردـنقچ  گرب 

لدتعم هناخ  رد  مرگمین  هدیلام و  تسدب  کین  هتخیمآ  مرد  هدزناپ  خرـس  رکـش  مرد و  هد  دـجنک  نغور  مین  گناد و  رادـقم  لظنح  محش 
دصف یضتقم  ضیرم  لاح  رد  رگا  درک و  دیاب  لمع  مرگ  هناخ  رد  نیشیپ  زامن  تقوب  ناتسمز  رد  هاگپ و  ای  حابص  تقوب  ناتـسبات  رد  اوهلا 

درک و دیاب  زین  قاس  تماجح  درک و  دیاب  لافیق  زا  دصف  دـشاب  رهاظ  ضیرم  رد  نآ  هبلغ  نوخ  تامالع  راثآ و  هک  تسا  هجو  نیرب  دـشاب 
تمالع راثآ و  هک  ینعم  نیا  هب  تسین  دصف  یضتقم  ضیرم  لاح  رگا 

247 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
مرد و ود  یمور  نایداب  مرد و  هس  هیوبجنرداب  زا  بالج  لثم  درک  دیاب  تقفاوم  تاباّلج  هبرـشاب و  افتکا  هجلاعم  رد  تسین  رهاظ  وزا  نوخ 

نیا وا و  خوبطمب  ای  نومیتفا و  بحب  ضیرم  لاهسا  جضن  روهظ  تقوب  رفـصعم و  مخت  زغم  اب  بآ  دوخن  بآ  اذغ  مرد و  هد  یلـسع  دنقلگ 
لثم ضیرم  رـس  رب  تساهنغور  عضوب  ریبدـت  تروص  نیرد  دـشاب  دوجوم  ضارعا  نیزا  رگا  جازم و  ترارح  تسا و  پت  ءاـفتنا  تقوب  زین 

هشفنب و تبش و  هدیشوج و  هنوباب  لثم  هدیفم  تالوطن  لامعتـسا  رفولین و  نغور  ماداب و  هشفنب  نغور  نیریـش و  ماداب  نغور  ودک و  نغور 
داهن و دیاب  رـس  رب  هتخاس  رت  اهبآ  نیاب  هقرخ  ای  تخیر و  دیاب  ضیرم  رـس  رب  مرگمین  هدیـشوج و  بآ  يردـق  رد  وهاک  مخت  شاخـشخ و 

دیاب هتخپ  قیقر  دجنک  نغور  ای  نیریش و  ماداب  نغورب  تسا  هلاما  نیاب  دارم  هک  وشح  لثم  درک  دیاب  ماضهنالا  عیرـس  ياذغب  ضیرم  هیذغت 
نتسشن مهرب  مکارت و  ضرم  نیا  ببـس  یهاگ  دیلام و  دیاب  هدرک  برچ  نآ  ریغ  نغور و  زا  هللحم  تادامـضب  ار  ضیرم  رـس  رخوم  داد و 

جالع تسوا و  ياهمـشچ  ندنامزاب  ندزان و  مهرب  مشچ  تسا و  ضیرم  ندنام  یناریح  توهبم و  نآ  تمالع  دشابیم و  ظیلغ  مغلب  راخب 
دننک لح  رتسدیبدنج  زا  كدنا  نغور  نیرد  وا و  رس  سپ  رب  تسا  قبنر  نغور  ندیلام  هنقح و  هلهسم و  تابوبح  زا  تسا  تابس  جالع  وا 

. نویفرف ای  دشاب و  رتهب 

عرص نایب  رد  هلاقم  [ 103]

هراشا
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كولـس زا  دـنکیم  یناسفن  حور  عبنم  سپ  ار  اضعا  رم  هکرحم  باصعا  يراجم  رد  دوشیم  ثداـح  هک  تسا  هماـت  ریغ  هدـس  وا  ببـس  و 
نیمه زا  باصعا و  رد  یعیبط 

248 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
دوشیم نکاس  هظحل  رد  دوشیم و  ثداح  تدشب  هک  تسا  ظیلغ  حیر  لثم  وا  هک  اریز  دوشیم  عطقنم  دوز  دوشیم و  ثداح  دوز  تهج 

يداـبم رد  عـقاو  هدـس  هک  اریز  ار  ندـب  عـیمج  رد  ماـع  تیفیک  نیا  ءادـبم و  بناـجب  تـسا  باـصعا  ندیـشک  مـهرد  جنـشت و  بجوـم  و 
اب تسا  حـیر  هطلاخم  ببـس  نیا  دـیآیم و  فک  نهد  زا  نتفرگ  تبون  نیح  رد  ار  عرـص  بحاص  یهاـگ  دـشاب و  غاـمد  هک  تسیباـصعا 

كدناب بضغ  تدش  يور و  يدرز  رـس و  درد  مدـقت  رـس و  لقث  عوقو و  زا  شیپ  تسا  ساوح  قالخا و  يدـب  عرـص  تمالع  تبوطر و 
هدام دشاب و  رسب  صاخ  هکنآ  اما  دشابیم و  رگید  ياضعا  تکرشب  یـضعب  دوشیم و  غامد  فیوجت  رد  هدام  ار  عرـص  زا  یـضعب  ببس و 

زا فک  ندـش  رهاظ  ینیب و  بآ  نهد و  بآ  يرایـسب  گنر و  ضایب  تدـالب و  تریح و  تسا و  ساوح  ترودـک  تمـالع  دـشاب  یمغلب 
جالع نابز و  رد  يوتسم  ریغ  تکرح  ناوربا و  ندیرب  نآ و  فالتخا  ضبن و  وطب  نآ و  ظلغ  هروراق و  گنر  يدیفس  عرـص و  تقوب  نهد 

یمور و ناـیداب  ناـیداب و  زا  باـّلج  ندـیماشآ  هیوـق و  هنقح  دـبرت و  خوـبطم  ربـص و  بح  جراـیا و  بحب  تـسا  غاـمد  ندـب و  هـیقنت  نآ 
نآ زا  دعب  دنامب  همین  ات  دیشوج  دیاب  میالم  شتآب  بآ  هساک  کی  رد  هیودا  لوا  مرد  هد  يدنق  دنقلگ  زا  مرد و  هس  کیره  زا  هیوبجنرداب 
زغم زا  هرّوزم  اذغ  دیماشآ و  دیاب  راهن  رب  هدرک  مرگمین  هدرک  لح  ورد  ار  هروکذـم  دـنقلگ  رادـقم  هتخاس  یفاص  هدـینارذگ و  ساپرک  زا 

نیدب هک  یبح  هروراق  رد  جضن  روهظ  زا  دعب  غامد  ندب و  هیقنت  تخادنا و  دیاب  شآ  رد  ینیچراد  زا  یکدنا  تخاس و  دـیاب  رفـصعم  مخت 
نایداب مرد  مین  يدـنه  کمن  مرد  مین  لظنح  محـش  لاقثم  يرطوقـس  ربص  لاقثم  مین  لینلا  بح  لاقثم  ارقیف  جرایا  درک  دـیاب  تسا  تفص 

نایداب بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  گناد  ود  یگطصم  یگناد  اریتک  یگناد  لقم  مرد  کی  یمور 
249 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

باّلج و زا  دـعب  نوقیحطـصا  بحب  اقوق و  بحب  ای  درک و  رایتخا  دـیاب  زیهرپ  زا  دـعب  تسا  مسر  هکنانچ  تخاس و  دـیاب  اهّبح  هدرک  ریمخ 
فورـصم بیبط  تیانع  هغلابم و  تسا و  مسر  هچنانچ  درک  دیاب  غامد  ندب و  هیقنت  روکذـم  بوبحب  هروراق  رد  جـضن  روهظ  میالم و  اذـغ 

هلمجلاب دومرف و  دیاب  دـنچ  زین  هیوق  ترارح  زا  حـیر و  تهج  دراب و  عضاوم  زا  عورـصم  ندـب  ظفحب  دـیاب و  عرـص  بجوم  هدام  فیظنتب 
تاروع خرچ  ایـسآ و  خرچ  تکرح  لثم  هیرود  تاکرح  هدهاشم  زا  يرجلا و  دیدش  بآ  رد  رظن  زا  بانتجا  تشاد و  دیاب  یعرم  لادـتعا 

زا عامج و  زا  مامح و  رد  لیوط  سولج  نینچمه  درک و  دیاب  رذح  دشا  یتسم  بارـش و  رایتخا  زا  لفـس و  بناجب  عفترم  عضاوم  زا  رظن  و 
رد رظن  زا  نآ و  نتخات  اصوصخ  نتـسشن و  رب  زا  تشاد و  دیاب  مزال  بانتجا  دشاب  اهنیا  لاثما  زایپ و  ریـس و  ورد  هک  ياذغ  لثم  رّجنم  اذـغ 

نامسیر هتخیوآ  نآ  رد  ار  دوخ  هتسب  تخرد  رب  ار  نآ  تاروع  هک  تسا  ینامسیر  نآب  دارم  هک  حیجارا  زا  شتآ و  هلعـش  لثم  هقاّرب  ءایـشا 
نیزا دیابیم  عرـص  بحاص  دـننکیم و  نینچ  لالم  عفد  بعل و  يارب  زا  دـنمانیم  کحب  ولآ  دنقرمـس  لها  ار  نآ  دـنهدیم و  تکرح  ار 

يایاصو هلمج  زا  تسا و  رضم  رایـسب  سفرک  ندروخ  ار  عرـص  بحاص  هک  تسا  ناشیا  هیلع  قفتم  ابطا و  عیمج  ررقم  دشاب و  زرتحم  لعف 
همعطا تسالقاب و  تسا  رـضم  هیـصاخلاب  هک  ایـشا  هلمج  زا  عرـص و  هدام  جّیهم  هک  اریز  تسا  سفرک  ندروخ  زا  بانتجا  لامتحا و  ناشیا 

ناجنداب شآ  ندروخ  دوشیم و  دـلوتم  ادوس  هدام  اهزیچ  نیزا  هک  اریز  تسا  رن  یهوک  زب  ؤاـگ و  تشوگ  سدـع و  هسیره و  لـثم  هظیلغ 
عرـص تبون  تقوب  نکیل  لفلف و  لدرخ و  لثم  تسا  یلوا  رذـح  زین  هراـح  هرجنم  هیودا  زا  تستارـضم و  هلمج  زا  زغم  راـهچ  غود و  زین و 

هقافا بجوم  يدوزب  ات  درک  دیاب  هراح  هیوداب  عورصم  غامد  نیخست 
250 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هک اریز  جارد  اـی  وهیط و  اـی  درک و  دـیاب  دـشاب  هتخپ  هبرف  غرم  تشوگ  ورد  هک  بآدوـخن  هیراـصتقا  اذـغ  زا  دوـش و  وا  ندـمآ  شوـهب  و 
نیا جـالع  رد  ناـغرم و  ریاـس  ناـشیا و  تشوگ  زا  تسا  فـطلا  ناـشیا  ياـبروش  تسا و  فـیطل  مضهلا و  عیرـس  ناروناـج  نیا  تشوـگ 
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ینیب رد  دنـشاب  هدرک  لح  رتسدیبدنج  كدنا  ورد  هک  قبنز  نغور  ندیناکچ  دشاب و  ینیچراد  يردق  اهروزم  نیرد  هک  دـیاب  تسبولطم و 
بآ رد  رایبش  بح  ای  دنزیرب و  تبون  تقوب  عورصم  قلح  رد  هدرک  لح  بنعلا  ءام  تیتلح  رگا  تسا و  دیفم  رایسب  عرـص  بحاص  غامد  و 

عورصم جازم  لیدبت  تسا و  ندمآ  شوهب  هقافا و  بجوم  دنناکچ  وا  ینیب  رد  هدرک  لح  شوجنزرم 

هعبرا قایرت 

یکمرم راغلا و  بح  لیوط و  دـنوارز  یمور و  ءانایطنج  تسا  تفـص  نیدـب  هعبرا  قاـیرت  بیکرت  تسافـش و  بجوم  ندرک  هعبرا  قاـیرت 
رگا تشادرب و  دـیاب  نیگنـس  ای  ینیچ  یفرظ  رد  هدز  مهرب  کین  هدرک  طـلخ  یّفـصم  لـسع  هیودا  نزو  هس  اـب  هتخیپ و  هتفوک و  ربارب  ازجا 

ندروخب تموادم  تسا و  لاقثم  کی  تجاح  تقوب  زور  لهچ  زا  دعب  ندروخ  قیرطب  وا  لامعتـسا  تسا و  رتهب  دشاب  وج  بیـش  رد  یتدم 
تـسا هجو  نیرب  سوسلاس  نوجعم  تفـص  تسا  ضرم  نیزا  صالخ  بجوم  تاجن و  ببـس  سوسلاس  نوجعم  اـی  سوطیدورثم و  قاـیرت 

ود کیره  زا  جرحدـم  دـنوارز  تیتلح و  انامدرق و  مرد و  جـنپ  نوقیراغ  مرد  [ 71] ود کیره  زا  سودوخوطـسا  احرقرقاع و  سوسلاس و 
لاقثم کی  راهن  رب  تجاح  تقوب  نوجعم  نیزا  ندروخ  رادقم  هدرک  ریمخ  یلـصنع  نیبجنکـس  هتخیپ و  هتفوک و  کین  هیودا  عومجم  مرد 
نونظ مدقت  ناقفخ و  ضورع  ندوب و  تماص  تکاس و  هشیمه  تشحو و  عزف و  وا  تمالع  دشاب  ادوس  عرص  ببس  هدام و  رگا  اما  تسا و 

هدساف راکفا  و 
251 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

وا و خوبطمب  ای  نومیتفا و  بحب  تسادوس  طلخ  زا  ندـب  غامد و  هیقنت  ماقم  نیرد  جـالع  تبون و  تقوب  نهد  زا  رداـص  فک  تضومح  و 
ضرم نیرد  هک  هیلاغ  کشم و  لثم  تاسوطع  لامعتسا  هنوباب و  شوجنزرم و  سگرن و  لثم  رطع  هراح و  تامومشمب  غامد  رـس و  تیوقت 
لیلکا تبش و  هنوباب و  لثم  هفطلم  هراح  تالوطن  لامعتـسا  دراد و  غیلب  تعفنم  ضرم  نیرد  زین  ندیئوب  هنادهایـس  تسا و  رثوم  عفان و  يوق 
ندـیمد تسا و  عفان  سوطیدوژم  هعبرا و  قایرت  اب  هیوبجنرداب  تبرـش  ندـیماشآ  نتخیر و  مرگمین  رـس  رب  هدیـشوج  شوجنزرم  کلملا و 
تیصاخ نایبصلا  ما  ضرم و  نیرد  ار  وا  تسا و  بیلص  دوع  ایناوافب  دارم  تستاجن و  بجوم  عرـص  بحاص  غامد  ینیب و  رب  هتفوک  ایناواف 

جرایاب هرغرغ  دوشیم و  لئاز  جـیردتب  ضرم  نیا  تبرـش  ندـیماشآ  وا و  عفن  تموادـمب  هک  تسنیا  معز  ار  ابطا  تسا و  بیرغ  بیجع و 
اب ای  تسا و  عفان  رایـسب  دنزیمایب  زین  لدرخ  يردق  هرغرغ  نیرد  رگا  غامد و  زا  تسا  هدام  نیا  لیلقت  بجوم  رب  لصنع  هکرـس  رد  زین  ارقیف 

هبلغ روهظ  وا  تمالع  دـشاب  نوخ  ضرم  هدام  رگا  اّما  دوشیم و  هسطع  بجوم  تیزاـب  غاـمد  هک  اریز  ندرک  دـیاب  هرغرغ  لـسع  لدرخ و 
دعقم لثم  نوخ  نتفر  دوریم  نوخ  کیرحت  كدناب  هک  وخر  عضوم  زا  ندـمآ و  نوخ  ینیب  زا  یهاگ  هروراق و  هرـشب و  رد  تسا  تیومد 

تجاح و تقاط و  توق و  ردـقب  تسا  نوخ  غارفتـسا  ماـقم  نیرد  جـالع  تساهنادـند و  ناـیم  تشوگ  دارم  هکنآ  رومع  نادـند و  خـیب  و 
نغور لگ و  نغورب  غامد  رـس و  تیوقت  دوشن و  لصاح  ضرم  هدام  ات  تشوگ  اصوصخ  تساذغ  ندروخ  مک  هجلاعم  ریبدت و  رد  فطلت 

لبق تسا  عوهت  نایثغ و  وا  تمالع  دشاب  هدعم  تکرـشب  رگا  اما  هکاوف و  ّبر  ندیماشآ  هتخیمآ و  مهاب  بالگ  هکرـس و  ندیئوب  دـجنک و 
یگنسرگ تقوب  اصوصخ  هدعم  رد  ندیزگ  وا و  هشعر  هدعم و  ندیرب  تبون و  زا 

252 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
يالتما رد  تبون  تدش  ئق و  زا  دعب  عرص  تبون  تفخ  لوب و  راردا  تعیبط و  قالطا  باعل و  نالیس  نهد و  بآ  يرایـسب  بل و  ندیرب  و 

یقلا و بارت  واب  دارم  تسا و  فشرح  غمـص  نآب  دارم  هک  لسع  دزرکنک  تبـش و  خوبطمب  تسا  ئق  ماـقم  نیرد  جـالع  همخت و  ماـعط و 
ئقم نیا  ددنبیم و  غمـص  ورب  هک  یمدآ  دقب  دـشکیم  هزین  نایم  زا  دراد و  راخ  رایـسب  لیوط  قاروا  وا  دروخیم و  رتش  هک  تسیراخ  نیا 

اب هتخیوآ  گرب  زا  دـنمانیم و  رکنک  ار  وا  گرب  فلع و  زاریـش  لـها  تسا و  غمـص  نیا  دوشیم و  روکذـم  یقلا  بارت  بتک  رد  تسا و 
تـسام سراـف  قارع و  مدرم  ار  تارغج  هـک  اریز  دـنمانیم  تساـم  رکنک  ار  قتاـق  نـیا  دـنروخیم و  دـنزاسیم و  قتاـق  هـتخیمآ  تارغج 
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نوجعم لـثم  درک  دـیاب  هفطلم  نیجاـعم  هیقنم و  هلهـسم  بوـبحب  تعیبـط  نییلت  تخیمآ و  دـیاب  یقم  نیرد  زین  کـمن  كدـنا  دـنمانیم و 
لثم درک  دـیاب  هنخـسم  هیوقم  تاـشراوگب  هدـعم  تیوقت  درک و  دـیاب  همـضاه  هدـعم و  حالـصاب  یعـس  نارایرهـش و  نوجعم  ربنـشرایخ و 

هک خوبطمب  تعیبط  نییلت  زین  دنمانیم و  هفسالف  ماوع  فرع  رد  ار  وا  هک  ةویحلا  ةدام  نوجعم  ربنع و  دوع و  شراوگ  یگطصم و  شراوگ 
هدرک ریمخ  لسع  يردـق  اب  ارقیف  جرایا  لاقثم  کی  بش  ره  یلاوتم  بش  هس  رگا  یمور  نایداب  هیوبجنرداب و  دـشاب و  دـنقلگ  دـبرت و  ورد 

کـشخ زینـشک  كدنا  ینیچراد و  كدنا  رفـصعم و  مخت  زغم  اب  بآدوخن  ماقم  نیرد  اذـغ  تسا و  عفان  رایـسب  دروخب  تلع  نیا  بحاص 
شمشک هتسب و  هب  لقنت  تسا و  قفاوم  زین  دشاب  هراح  هفیطل  هیودا  ورد  هک  اهیلق  تسا و  تاراخب  یقارت  دعاصت و  زا  عنام  زینـشک  هک  اریز 
دوشیم عرـص  ثودـح  رد  ببـس  زین  اضعا  نیا  هک  محر  نیقاـس و  نیمدـق و  لـثم  دـشاب  رگید  وضع  تکرـشب  رگا  اـما  تسا و  کـین  زین 

دعاصتم هدش  عفترم  اضعا  نیزا  ظیلغ  حیر  ای  هدراب و  هدام  هک  تسا  ببس  نیدب  نیا  ترضم 
253 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دنکیمن ذوفن  یغبنی  امک  یناویح  حور  دوشیم و  دودسم  وضع  نآ  کلاسم  هک  تسا  یتقو  وضع  رد  هدام  نیا  ثودح  دوشیم و  غامدـب 
زا هک  اجره  تیفیک  نیا  تسا و  هدام  رد  ّتیمـس  لوصح  دـیربت و  بجوم  نیا  ددرگیم و  دـساف  وضع  نآ  رد  دوشیم و  دـمجنم  هداـم  و 

جنـشتم هدش  ریغتم  وزا  غامد  دراد  هک  يودم  تدشب  دوشیم  یناسفن  حور  يراجم  فیثکت  بجوم  دنک و  غامدـب  تیارـس  باصعا  قیرط 
ای دـنکیم و  عرـص  بحاـص  هروکذـم  ياـضعا  نیزا  يذوم  ئـش  عاـفتراب  ساـسحا  تبون  نیح  رد  هتبلا  هک  تسنیا  وا  تمـالع  دوشیم و 

لصاح اهنیا  بقاعتم  بؤاثت  هزایماخ و  دوریم و  غامد  رـس و  بناجب  وضع  نیزا  هک  ایوگ  دنکیم  هچروم  ای  یمرک  لثم  تکرحب  ساسحا 
لوصحب بولطم  ضرغ  هچ  رگا  يذوملل  اعفد  دوشیم  هدیـشک  تسا  بصع  أدـبم  هک  غامد  بناـجب  باـصعا  درکیم و  عرـص  دوشیم و 

ماقم نیرد  جالع  تسا و  ضرم  يذوم و  هدام  عفدب  هجوت  نکما  امهم  تعیبط  راک  اما  تسا و  عرـص  هدام  عاطقنا  عالقنا و  هک  دماجنایمن 
بح سونیلاج و  جرایا  اب  ایاقوف و  بحب  ای  جرایا و  بحب  هدـساف  هیدر  لوضف  زا  ندـب  هیقنت  وا  لاح  حالـصا  تسا و  فؤاـم  وضع  تیوقت 

عـضوب فؤام  وضع  نیخـست  لعفلاب و  توق  بسحب  مرگ  ياهنغور  ندیلام  هفطلم و  هراح  هیذغاب  ریبدت  هجلاعم و  فیطلت  ایذاغول و  جرایا 
وضع يارب  زا  تسترارح  لیـصحت  لعف  نیرد  دوصقم  هک  اریز  دنهنیم  وضع  رب  هدز  ورد  شتآ  هک  تماجح  ودک  ینعی  ورب  هراح  همجحم 

دوشیم عرص  بجوم  هک  یمس  هدام  ات  لحم  نیاب  تسا  حلاص  مد  بذج  بیبط  دارم  هک  اریز  دننزن  رتشن  ینعی  دنکن  طرش  دیاب  اما  فؤام 
عرـص ثودح  دیلام و  ار  وضع  نآ  دیابب  تاّرم  رایـسب  تخاس و  دیابن  تحارج  درک و  دیابن  مد  جارخا  سپ  دبای  حالـص  وضع  دوش و  مک 

دوش ثداح  رگا  تسا و  مک  رایسب  تسا  ابطا  رثکا  معز  هکنانچ  يوارفص  هدام  زا 
254 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هکنآ تسبارطضا و  لقع و  طالتخا  تدش  شزوس و  اهمشچ و  تسا و  هرشب  يور و  يدرز  يوارفص  عرـص  تمالع  تسا و  لاوزلا  عیرس 
جازم و ترارح  پت و  دوجو  اب  رگم  دوشیمن  ثداح  ار  ناشیا  هک  اریز  تسا  لیبق  نیزا  دـنمانیم  نایبّصلا  ما  دوشیم و  ثداح  ار  لاـفطا 

جازم ترارح  ثودح  هک  اریز  دوش  مغلب  رب  غرفتـسم  هک  دناوتیم  پت  هک  اریز  تسا  ثحب  نیرد  دناهتخاس و  ارفـص  دوجو  رب  لاد  ار  نیا 
لیدبت نّیلم و  ریـشابط  صرق  هکاوف و  خوبطمب  هلیله و  خوبطمب  تسارفـص  غارفتـسا  ماقم  نیرد  جالع  تسین و  نوخ  ارفـص و  رد  رـصحنم 
ثودـح یهاگ  سوبـس و  مرگ و  بآ  هب  اپ  لثم  فارطا  ندـیلام  یهب و  ّبر  بیـس و  ّبر  لثم  دـشاب  غامد  يوقم  هک  هدراب  ياـّهبرب  جازم 
تاـناویح نیا  شین  زا  دـعب  تسا  بصع  غاـمد  تعفنم  ررـضت و  قیرط  نوچ  ار و  بصع  تسبرقع  ندز  شین  راـم و  ندـیزگ  ببـس  عرص 

ماقم نیرد  جالع  تسوا و  ببـس  مدقت  تمالع  دنکیم و  ضرم  نیا  ثادحا  دوش و  یقارتم  دعاصتم و  دوز  غامدب  ّتیمـس  تیذا و  یّمس 
ساپرک زا  دنامب  همین  ات  دیشوج  دیاب  میالم  شتآب  بآ  هلایپ  کی  رد  نایداب  لوا  مرد  ود  نایداب  مخت  مرد و  هد  دنقلگ  زا  باّلج  ندیماشآ 

دلوت عرـص  ببـس  یهاگ  رفـصعم و  مخت  زغم  اب  بآ  دوخن  اذـغ  دـیماشآ  راهن  رب  دـیاب  هدرک  لح  ورد  هعبرا  قاـیرت  مرد  کـی  هدـینارذگ 
دوعـص ببـس  هکنیا  هنادودـک و  مرکب  یـسراف  ناـبزب  تسا  یّمـسم  هک  عرقلا  بح  تاـّیح و  لـثم  نـالک  دروخ و  زا  نطب  رد  تساـهمرک 
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نهد و زا  باعل  بالیـس  يرایـسب  يور و  يدرز  عوج و  تقوب  نطب  رد  انایحا  تسا  عجو  تدـش  وا  تمالع  غامدـب و  تسا  هیدر  تاراخب 
رکـش اب  حابـص  ره  لطر  مین  ریـش  ندـیماشآ  هجرخم و  هلاتق و  هیوداب  نآ  جارخا  تسا و  مرک  لتق  ماقم  نیرد  جالع  ندـش و  هنـسرگ  دوز 

بآدوخن اذغ  مرد و  هد  تسدنق  هک  دیفس 
255 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هک سمرت  رـشقم و  یلباک  گنرب  ینمرا و  حیـس  مراهچ  زور  ود  درک و  دیاب  ریبدت  نیا  یلاوتم  زور  هس  رفـصعم  مخت  زغم  ای  ماداب و  زغم  اب 
هک ریـش  نیرد  هتخیپ  هتفوک و  هیودا  عومجم  مرد  مین  لـینلا  بح  مرد و  کـی  کـیره  طـسق  شخرـس و  دـبرت و  تسیماـش و  يـالقاب  نآ 

ریخات لاهسا  رد  رگا  دوش و  طقاس  اهمرک  دوش و  رخآ  وراد  لمع  ات  درک  دیاب  ربص  زور  رخآ  ات  دیماشآ و  دیاب  رحـس  هدیـشاپ  دش  روکذم 
کشخ زینشگ  مرد  کی  رادقم  نآ  زا  دعب  رایسب و  ریـش  طقا و  بآ  اذغ  دیماشآ و  دیاب  هتخیر  ورد  هکرـس  كدنا  مرگ و  بآ  يردق  دوش 

هتفوک و عومجم  مرد  مین  لظنح  محش  مرد و  کی  کیره  زا  ینمرا  هروب  واگ و  هرهز  زا  هجزرف  دروخ  دیاب  هتخیمآ  باشود  مرد  تسب  اب 
مهرب کین  هتخیمآ  مهاب  باشود  مرد  تسب  هماکبا و  مرد  هد  ای  تشادرب و  دـیاب  تسا  مسر  هکنانچ  هتخاـس  هجزرف  هتخیمآ  ؤاـگ  هرهز  اـب 

لضفا و اهجالع  یف  لوقلا  اوءربی و  نا  داکی  ءاد ال  لسلا  عرـصلا و  هک  دـناهتفگ  اـبطا  زا  وا  ریغ  هیوساـم و  نیا  دـیماشآ  دـیاب  راـهن  رب  هدز 
دش و رود  وزا  عرـص  دیئاز  دنزرف  نوچ  دوب  هلماح  دوب و  محر  كارتشاب  عرـص  تشاد و  عرـص  مدید  ار  ینز  هک  دـناهتفگ  ابطا  زا  یـضعب 

نیرد تفآ  وا  تمالع  دوشیم و  ثداح  قارم  تکراشم  ببـسب  یهاـگ  دوشیم و  ثداـح  وا  مرو  لاـحط و  لـلع  هطـساوب  عرـص  یهاـگ 
فرـص و ماـقم  نیرد  جـالع  مضهنم و  ریغ  ماـعط  یق  شرت و  قورآ  قارم  رد  تفآ  تمـالع  نآ و  هـخفن  لاـحط و  تبالـص  تساـضعا و 
اب عورـصم  لاح  رمالا  رخآ  دوش  لامها  عورـصم  جالع  رد  رگا  هک  تسا  هتفگ  سونیلاج  اـضعا و  نیا  لاـح  حالـصاب  تسا  بیبط  تیاـنع 
رد ار  سکره  هک  تسا  هتفگ  طارقب  دوشیم و  لیاز  وزا  غولب  کـیدزن  رثکا  رد  دوش  يراـط  غولب  زا  شیپ  عرـص  رگا  دـماجنایم و  جـیلف 

ار ادوس  نیا  ّبترم  لوق  نیا  فالخ  دوب  دـهاوخ  وا  اب  رمع  رخآ  ات  درادـن و  یـصالخ  وزا  دوش  يراـط  عرـص  ضرم  یگلاـس  جـنپ  تسب و 
لاس جنپ  تسب و  وا  نس  ار  یصخش  هک  دراد  دهاوش  ریبدت  نیرب  تسا و  هداتفا  هدهاشم 
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. هینامث قایرت  نینچمه  تسا و  عفان  رایسب  ضرم  نیرد  سوطیدوژم  دش و  لیاز  تاجلاعمب  وزا  عرص  دوب  رتشیب 

هینامث قایرت 

انایطنج و راغلا و  بح  ربک و  خـیب  تسوپ  ینیچ و  دـنویر  لیوط و  دـنوارز  تسا  هجو  نیرب  هینامث  قایرت  بیکرت  ازجا و  هعبرا و  قاـیرت  و 
ریمخ مرگمین  یفـصم  لسع  هیودا  نزو  هس  اب  هتخیپ  هتفوک و  ربارب  نزوب  ازجا  همه  یکمرم  تسا و  هبوچدرز  نآب  دارم  هک  قورع  طـسق و 

تسا و لاقثم  کی  هام  ود  ای  زور  لهچ  زا  دعب  تجاح  تقوب  قایرت  نیزا  ندروخ  رادقم  تشادرب و  دـیاب  هشیـش  ای  ینیچ  فرظ  رد  هدرک 
تسا و تاجن  دیما  دنز  هسطع  رگا  دنمدب  عورصم  غامدب  ینیب  هار  زا  یکدنا  هتخیپ  هتفوک و  احرقرقاع  رگا  هک  دناهتفگ  ابطا  امکح  یـضعب 

. تسوا غامد  هیقنت  هک  ّهناک  دیآیم  عورصم  نهد  زا  تبون  رد  هک  یفک  هک  دناهتفگ  یضعب  تسا و  لکشم  وزا  یصالخ  ّالا 

دشاب يوادوس  یمغلب و  عرص  باحصا  عفان  هک  ینوجعم 

مرد راهچ  تسب و  کیره  زا  مطب  کلع  هدرک  كاپ  هناد  زا  زیوم  ینیچراد و  دشاب  يوادوس  یمغلب و  عرـص  باحـصا  عفان  هک  ینوجعم  و 
لیلکا هخیلـس و  یمور و  لبنـس  بیطلا و  رافظا  مرد  هدزاود  کیره  زا  تسینومام  لالخ  دارم  هک  رخذاورم  دوشیم  اسایق  لاقثم  هدفه  هک 
هیودا نزو  هس  اـب  هتخیپ  هتفوک و  هیودا  عومجم  مرد  کـی  نارفعز  مرد  هن  هریزلا  بصق  مرد  هس  کـیره  زا  راـغلا  بح  دعـس و  کـلملا و 
. تسا مرد  کی  ندروخ  رادقم  تجاح  تقوب  وزا  تشادرب  هشیش  ای  ینیچ  ای  نیگنس  فرظ  رد  دیاب  هدرک  ریمخ  مرگمین  یفاص  لسع 
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نایسن نایب  رد  هلاقم  [ 104]

هراشا

رگید یـضعب  لیخت و  ای  رکف  داسف  ای  تسا  رکذ  داسف  هک  دـناهدرک  فیرعت  نینچ  ابطا  تسیراک  شومارف  نآـب  دارم  هک  ار  نایـسن  ضرم  و 
تسا و ققحت  دیزم  یضتقم  ماقم  نیا  وا و  نالطب  ای  تسرکف و  ناصقن  ای  وا و  نالطب  ای  تسرکذ  ناصقن  هک  دناهتفگ  نینچ  وا  فیرعت  رد 
رد هک  ینعم  نیا  هب  تسرکذ  ناصقن  هک  تسنیا  دـناهدروآ  ماقم  نیرد  هچنآ  هلمجلاب  تسین و  یغبنی  امک  ماقم  نیا  طسب  نف  نیا  بتک  رد 
زا درادن  دای  ار  یـضعب  دراد و  دای  ار  یـضعب  هک  ینعم  نیاب  هدنامن  دای  رد  مامت  لامک و  هجورب  اهزیچ  هک  هدش  عقاو  یناصقن  هظفاح  توق 

نیاب نیا  تسا و  رکذ  داسف  ناصقن و  نیا  تسین و  رکذتم  ار  لاح  یتقو و  دروآ  دای  ار  یـضام  ای  درذگیم و  ورب  لاح  یـضام و  رد  هچنآ 
تسرکذ و نالطب  نیا  درادـن و  داـی  لاـح  یـضام و  زا  زیچ  چـیه  هکنآ  اـی  تسا و  هتفاـی  یفعـض  یللخ و  توق  نیا  لـحم  هک  تسا  قیرط 
رب رداق  الـصا  هکنآ  رکف  نـالطب  درک و  دـناوتیمن  بیترت  یغبنی  اـمک  دوخ  دوصقم  دوخ  يادا  يارب  زا  تامدـقم  هک  تسنآ  رکف  ناـصقن 

دشاب هک  دیابیم  نآ  هجلاعم  هظفاح و  لحم  ياوادمب  فورصم  تیانع  ار  بردتم  بیبط  تسین و  دنک  دوصقم  يادا  هک  همدقم  ود  بیترت 
زا زواجم  ار  غامد  نآ  بیطرت  غامد و  يازجاب  تسا  ظیلغ  مغلب  طـالتخا  ندز و  مهرد  گـنج  و  كاـبترا )  ) زا رتشیب  نایـسن  تفآ  ببـس  و 
زا کیره  نیح  نیرد  هک  اریز  دـشاب  هتخادـگ  هک  دـناهدرک  هعمـشمب  لیثمت  ار  نیا  هیف و  عبطنی  ام  لوبق  زا  تسا  عناـم  نیا  لادـتعا و  دـح 

جلاعم سپ  تسیرورـض  تسوبی  تبوطر و  رد  هظفاح  توق  لحم  لادـتعا  سپ  دوشیمن  عبطنم  ورد  دـنکیمن و  لوبق  ار  لاکـشا  شوقن و 
ضرم نیا  تمالع  درک و  دیاب  نیا  ریبدت  ار  بردتم 
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تـسا غامد  هیقنت  جـالع  مشچ و  زا  کـشا  تارطق  ساوح و  ترودـک  باوخ و  يرایـسب  رـس و  ینارگ  تسا و  نیرخنم  مئاد  يرت  ّتلب و 

هکنآ لثم  دشاب  هدیشوج  بسانم  يردق  لدرخ  جنتوف و  ورد  هک  یلسعلا  ءامب  هرغرغ  ای  ایذاغول و  جرایاب  ای  ایاقوق و  بح  ای  جرایا و  بحب 
شدـنک و لثم  تاسوطع  دوش و  رهاظ  ورد  ماعط  هیودا  نیزا  هک  هدیـشوج  جـنتوف  لاقثم  ود  لدرخ و  لاقثم  هس  لسعلا  ءام  هساک  کی  رد 
قبیز و نغور  لثم  دشاب  مرگ  ءاهنغور  تالوطنب و  غامد  جازم  لیدـعت  لیدـبت و  نآ  زا  دـعب  تسا و  یحق  مخت  دارم  هک  لدرخ  هنادهایس و 

يرادـقم هدرورپ  لیبجنز  ندروخ  اوبزوج و  کشم و  جـنتوف و  رتسدـیبدنج و  ندـیئوب  کلاذ و  لثم  شوجنزرم و  طسق و  نغور  يریخ و 
دشاب مغلب  تبوطر و  هدام  هک  ار  ضرم  نیا  باحـصا  دنمانیم  زین  هفـسالف  نوجعم  ار  وا  هک  ةویحلا  ةدام  نوجعم  ندروخ  یهاگ  لادتعا و 

ار ابطا  رثکا  هچرگا  دناهدرمـش  عفان  يوق  ضرم  نیرد  ار  یلـصنع  نیبجنکـس  تسا و  بسانم  شآ  قتاق  لصنع  هکرـس  تسا و  عفان  رایـسب 
ترضم لصنع  بیکرت  تسا و  لصنع  بناج  زا  عفن  تیصاخ  هک  دوشیم  مولعم  سپ  ضرم  نیرد  تسایشا  رضا  هکرس  هک  تسنیا  نامگ 

هتفوکمین هدیشارت  سوس  لصا  زا  مرد و  ود  هیوبجنرداب  زا  مرد و  کی  نایداب  زا  حابـص  ره  ضرم  نیرد  بالج  دوشیم و  ورد  هکرـس  زا 
دعب هدینارذگ  ساپرک  زا  دنامب  رتمک  مین  ات  میالم  شتآب  دیـشوج  دیاب  بآ  هلایپ  ود  رد  ار  هیودا  لوا  مرد  هد  یلـسع  دـنقلگ  زا  مرد و  هس 

يرادقم لفلف  ینیچراد و  رفـصعم و  هناد  زغم  اب  بآدوخن  ماقم  نیرد  اذغ  دیماشآ و  دیاب  مرگمین  تخیمآ و  دیاب  ار  روکذـم  لسع  نآ  زا 
ار هراح  هنقح  درک و  دیاب  جرایا  ّبحب  تعیبط  لاهـسا  هروراق و  رد  جضن  روهظ  زا  دعب  تخادنا و  دیاب  دوش  رهاظ  اذـغ  رد  هیودا  معط  هک 
تسا و مالک  رد  لیوط  تقو و  تعاضا  نآ  هداعا  رد  دـش و  روکذـم  لیـصفتب  عرـص  ضرم  رد  نآ  تسا و  ماـمت  تعفنم  ضرم  نیرد  زین 

دزرکنک و
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هلازا لسع  اب  یبرم  ریگبآ )  ) هک دناهتفگ  نینچ  ظفح و  یتدایز  غامد و  تبوطر  فیفجت  رد  تسا  میظع  عفن  ضرم  نیرد  زین  ار  یگطـصم 
عرـص و رب  تلالد  تسندب  هیقب  تحـص  اب  هک  ینایـسن  هک  دناهتفگ  امکح  زا  یـضعب  دـنکیم و  غیلب  تیوقت  ار  هظفاح  دـنکیم و  نایـسن 
زین و هبطر  هدراب  لوقب  زا  دنک و  رذح  رایـسب  وهاک  ندروخ  زا  درـس و  بآ  زا  هک  دـیاب  نایـسن  بحاص  هک  دـناهتفگ  زین  دـنکیم و  هتکس 

عفان رایسب  زین  تالفیرطا  تموادم  دنک و  رایتخا  یهاگ  زین  ةویحلا  ةدام  بسانم و  يرادقم  دیامن  یلـسع  دنقلگ  ندروخب  تموادم  هشیمه 
دشاب و غامد  تابوطر  مغلب و  ضرم  ببـس  هک  یتقو  تسا  ضرم  نیا  صوصخم  هک  هیودا  زا  دنک و  رایتخا  لسعلا  ءام  بآ  ياجب  تسا و 

نآ رد  هک  اهبآ  راـخب  رب  ار  دوع  تسا و  لـفلف  راد  و  [ 72] لیبجنز دعـس و  تسا  ضرم  نیا  دیزم  جیردتب  تموادـمب  هک  تسنیا  ابطا  معز 
نزح مغ و  رکـس و  درک  دیابیم  بانتجا  نآ  زا  هک  اهزیچ  اهنیا و  لاثما  شوجنزرم و  هنوباب و  لثم  نتـشاد  دنـشاب  هدرک  خبط  هللحم  هیودا 

تسا و ضرم  نیزا  عفان  هک  ینوجعم  و  نهذ - ءاـکذ  بجوم  تسا و  عفاـن  رایـسب  هقیقد  لـیاسم  سرد  یملع و  هثحاـبم  ضرم  نیرد  تسا 
هد کیره  زا  لبنـس  هفرق و  ینیچراد و  ریگبآ و  لفلف و  دنکیم  هلازا  تسا  ضرم  بجوم  هک  تابوطر  مغلب و  دنکیم و  تیوقت  ار  هظفاح 

مامت نزو  هس  هتخیپ  هتفوک و  هیودا  عومجم  گناد  کشم  مرد و  ود  دوع  مرد  ود  نارفعز  مرد  هس  اوبزوج  مرد  جـنپ  بیطلا  لبنـس  مرد و 
لاقثم کی  راهن  رب  تجاح  تقوب  نوجعم  نیزا  ندروخ  رادقم  تشادرب و  دیاب  ینیچ  ای  نیگنـس  یفرظ  رد  هدرک  ریمخ  یفاص  لسع  هیودا 
نیمه هک  يزیچ  اذغ  زا  دـنمانیم و  لیجران  ار  وا  هک  تسا  يدـنه  زوج  زغم  دـنک  تیوقت  ار  غامد  رهوج  مرج و  هک  يزیچ  هیودا  زا  تسا 

هک دـسریم  هبترمب  صخـش  نایـسن  ضرم  رد  هک  دـناهتفگ  امکح  يابطا  تسا و  یگناخ  هبرف  غرم  وهیط و  جاّرد و  يابروش  دراد  تیوقت 
. دنکیم شومارف  زین  ار  دوخ  مان 
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نابل نوجعم 

زا لیبجنز  لفلف و  مرد  هد  کـیره  زا  دعـس  ریگبآ و  ردـنک و  تسنیا  نآ  يازجا  دناهتـشاد  عفاـن  رایـسب  ضرم  نیرد  زین  ار  ناـبل  نوجعم  و 
تقوب ندروخ  رادـقم  دـنرادرب و  هدرک  ریمخ  هیودا  مامت  زور  هس  هتخاس  یفاص  لـسعب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  مرد  جـنپ  کـیره 

يرایسب ببـس  دوشیمن  عبطنم  چیه  هظفاح  توق  لحم  رد  ببـس  نیدب  دشابیم و  ادوس  نایـسن  ببـس  یهاگ  و  تسا . لاقثم  کی  تجاح 
تـسا طالخا  سبیا  ادوس  طلخ  نوچ  تسا و  طرـش  عابطنا  رد  تسوبی  تبوطر و  لادتعا  هک  دش  روکذم  تسا و  طلخ  نیرد  هک  تسوبی 

یکـشخ یمئاد و  یباوخیب  ببـس  نیا  تمالع  دـنکیمن و  شاعتنا  عابطنا و  لوبق  دوشیم  بلاغ  تسوبی  فافج و  طلخ  نیا  هبلغ  ببـسب 
نـس دوش و  هامریت  تقوب  نایـسن  نیا  رگا  تسا و  لکـشم  ملکت  عباتتم  هملک  ودب  دشاب  ادوس  ببـس  هک  نایـسن  بحاص  رب  تسا و  نیرخنم 

زا ندـب  تسا و  غامد  هیقنت  ماقم  نیرد  جالع  تسا و  يوقا  ادوس  رب  تلالد  رد  دـشاب  لئام  يدوبکب  هرـشب  گـنر  دـشاب و  يریپ  تلوهک و 
رفولین و زا  حابـص  ره  باـّلج  ندـیماشآ  رـس و  رب  دـجنک  نغور  هشفنب و  نغور  ندـیلام  وا و  خوـبطم  نومیتـفا و  بحب  يوادوـس  طـالخا 
ات درک  دیاب  خبط  هتسهآ  شتآب  دشاب  اود  بسانم  هک  بآ  يردق  رد  هک  هیودا  عومجم  مرد  هد  دیفـس  دنق  مرد و  ود  کیره  زا  هیوبجنرداب 

بآ هظحالم  تسا و  لاقثم  کی  نزو  بسحب  مین  مرد و  کی  دیماشآ و  دیاب  مرگمین  هتخیمآ  ورد  دنق  هدـینارذگ و  ساپرک  زا  دـنامب  مین 
رشقم و شاب  ماقم  نیرد  اذغ  تسا  بیبط  دیدباوص  رایتخاب و  هتسب  ار  هیئزج  تاریبدت  نیا  لاثما  تسا و  ینیمخت  رما  باّلج  نیا  لاثما  رد 

تسا مامح  تموادم  تسا و  نیریش  ماداب  زغم  هریش  رشقم و  دوخن 
261 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

یهاگ دش و  روکذم  هددعتم  لحم  رد  هک  هبطر  هراح  تالوطن  نیریـش و  ماداب  نغور  ودـک و  نغورب  نآ  ندرک  برچ  رـس و  ندیـشارت  و 
نهد و بآ  تلق  نیرخنم و  یکـشخ  شتآ و  ياهلعـش  نولم و  ءایـشا  لیخت  نآ  تمالع  دشابیم و  هدامیب  راح  جازملا  ءوس  نایـسن  ببس 

شیاشح زا  اهنآ  رد  هک  تالوطن  بآ  هب  نآ  بیطرت  دشاب و  يزیچ  ارفـص  زا  رگا  تسا  غامد  هیقنت  ماقم  نیرد  جالع  رـس و  سملم  یمرگ 
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ود نیرد  یهاگ  ار  رـس  هشفنب و  نغور  ودـک و  نغورب  رـس  ندـیلام  رفولین و  کشخ و  ای  رت و  هشفنب  لـثم  دنـشاب  هدرک  خـبط  هبطر  هدراـب 
دیماشآ و دیاب  هدرک  تبرش  بآ  بسانم  يردق  رد  مرد  هد  یفاص  نیبجنرت  زا  مرد و  هد  تبرـش  زا  باّلج  حابـص  ره  ندرک و  قرع  نغور 

کی ره  زا  ناتـسپس  بانع و  زا  باّلج  ای  دروخ و  دـیاب  هتخپ  ماداب  نغور  اب  دـنق  كدـنا  هدـیم و  نان  زغم  زا  دـنمانیم  وشحا  هک  هلاثا  اذـغ 
دـشاب هیودا  بساـنم  هک  بآ  يردـق  رد  هیودا  عومجم  مرد  هد  نیبجنرت  مرد و  هد  دیفـس  دـنق  مرد و  جـنپ  کـشخ  هشفنب  زا  ددـع و  تسب 

شام ماقم  نیرد  اذغ  دیماشآ و  دیاب  مرگمین  هتخادنا  ورد  روکذم  دنق  هدـینارذگ و  ساپرک  زا  دـنامب  مین  ات  درک  دـیاب  خـبط  میالم  شتآب 
زغم رایخ  زغم  نیریـش و  زیوم  ندروخ  رـس و  رب  مرگمین  بآ  نتخیر  دشاب و  شتقوب  رگا  رت  يودک  خانافـسا و  ماداب و  زغم  هریـش  اب  رـشقم 

. يدنه

ایلوخیلام ضرم  نایب  رد  هلاقم  [ 105]

هراشا

شیوشت وه  هک  دناهدرک  فیرعت  نینچ  رگید  یـضعب  یعیبطلا و  يرجملا  نع  نونظلا  ریغت  هک و  دناهدرک  فیرعت  نینچ  ابطا  ار  ایلوخیلام  و 
زا فوخ  یعیبط و  ریغ  داسف و  بناجب  یعیبط  حالـص و  لاح  زا  رکف  نونظ و  ریغت  ینعی  داسفلا  یلا  فوخلا  وا  داـسفلا  یلا  رکفلا  نونظلا و 

تسین فوخ  ار  ناسنا  نآ  زا  اتداع  یعیبط  حالص و  لاح  رد  هک  اهزیچ 
262 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

لـصاح تلاـح  نیا  ضرم  نیا  لوـصحب  تسین و  فوـخ  هدرم  زا  تسین و  فوـخ  رباـقم  ناـیم  زا  نتـشذگ  زا  ار  ناـسنا  اـتداع  هکنآ  لـثم 
ءالتما ببس  ای  تسا و  غامدب  صتخم  هک  تسیوادوس  طلخ  ای  تلع  نیا  ببس  وا و  تاریغت  ریاس  سایقلا  اذه  یلع  دسرتیم و  هک  دوشیم 

دنمانیم و یقارم  يوادوس  ار  مسق  نیا  تسا و  مکش  تسوپ  دارم  هک  تسا  قارم  رد  هدام  هکنآ  ای  يوادوس و  طالخا  زا  تسا  ندب  عیمج 
مّلـسم تسا و  رظن  نیرد  هک  اریز  تسیراج  هشقانم  نیرد  تسادوس و  زا  ندـب  عیمج  يـالتما  دـشاب  غامدـب  صتخم  ببـسب  هکنآ  تمـالع 

يوادوس طلخ  زا  یلتمم  غامد  ياوس  ام  ندـب  عیمج  هک  تسا  زئاج  هک  اریز  دـشاب  ندـب  عیمج  يالتما  غامدـب  ببـس  صاـصتخا  هک  تسین 
رد ادوس  ترثک  هک  تسنیا  بابلا  یف  ام  تیاغ  دـشاب  غامدـب  ببـس  صاصتخا  تمالع  نوچ  سپ  دـشابن  غامد  رد  يوادوس  طـلخ  دـشاب و 
زا رگید  تسین و  یعطق  مکح  بجوم  نیا  دـشاب و  بلاـغ  نظ  ار و  ندـب  عـیمج  تسا  ماـع  طـلخ  نیا  هک  تسنآ  تراـما  تمـالع و  ندـب 

ثودح بجوم  هک  نآ  ریغ  اذغ و  زا  قباس  ریبدت  مدقت  هرـشب و  يدوبکب  لیم  یگریت  نابز و  ادوس  يدوبک و  تسا و  ندـب  تفاحن  تمالع 
همخت مدقت  هروراق و  يافـص  نآ و  فالتخا  نآ و  ؤطب  ضبن و  تبالـص  بعت و  ودک  يرایـسب  تلاحتـسا و  ای  دلوت  قیرطب  دشاب  هدام  نیا 
ببـس نیدب  ادوس  هدام  رب  لیلد  يوم  يرایـسب  هروراق و  يافـص  زا  کیره  ندب و  رد  يوم  يرایـسب  اشحا و  نطب و  رد  خفن  رقارق و  اذغ و 

دوش و هروراـق  لوب و  داوس  غبـص و  بجوم  هک  دوـشیمن  لـصفنم  يزیچ  وزا  هک  تسا  ظـلغا  طـالخا  زا  يوادوـس  هداـم  نوـچ  هک  تسا 
تسا و طلخ  نیا  هبلغ  تمالع  دـشاب  تلع  نیا  هک  ناسنا  زا  درف  ره  رد  تسوا و  تیناخد  ادوس و  طلخ  يوم  هدام  هک  نیربانب  يوم  ترثک 

رظن يرایسب  رکف و  يرایـسب  توکـس و  يرایـسب  هودنا و  مغ و  يرایـسب  یئاهنت و  تدح و  بجو و  اب  تسا  تشحو  عزف و  رگید  تمالع 
رثکا ضرا و  بناجب 

263 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
سان و يالقع  اکذ و  بابرا  رثکا  ایلوخیلام  هک  دـناهتفگ  نینچ  امکح  دنـشاب و  رغال  فیحن و  ناشیا  هک  تسار  یناسک  اـیلوخیلام  ضورع 
توق و ردـقب  نوخ  جارخا  تسا و  نفاص  زا  دـصف  لوا  ماقم  نیرد  جالع  دوشیم و  دـننکیم  لمات  رکف و  روما  بقاوع  رد  هک  ار  یناـسک 

دنچ وا  خوبطم  نومیتفا و  بح  لثم  ادوس  هلهسم  بوبحب  غامد  هیقنت  ودک و  نغور  ماداب و  هشفنب  نغورب  رس  ندرک  قرع  دیابیم و  تقاط 

یناخ www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 314زکرم  هحفص 144 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا و جضن  زا  یـصاع  ادوس  هدام  هک  اریز  دوشن  رگید  وا  ریبدت  زا  جلاعم  هک  دیاب  هزور و  دـنچ  جـضنم  بالج  زا  دـعب  تبون  ره  تبون و 
خانافسا نیریش و  ماداب  زغم  هریـش  اب  بآدوخن  اذغ  مرد و  هد  نیبجنرت  زا  مرد و  هد  هشفنب  تبرـش  زا  حابـص  ره  باّلج  دباییم و  جضن  رید 

هنقح هایـس و  درز و  هلیله  خوبطمب  ای  روکذم و  خوبطمب  هروکذم و  بوبحب  ندب  هیقنت  هروراق  رد  جضن  روهظ  زا  دـعب  دـشاب و  شتقو  رگا 
درک و دـیاب  تقو  توق و  نس و  بجاو و  بسحرب  دـش  روکذـم  تابـس  نایـسن و  جالع  رد  هک  هراح  هنقحب  تسا و  عفان  جالع  نیرد  هنیل 

زیهرپ هیمچ و  تسایـشا و  عـفنا  زا  ندرک  قرع  نآ  رد  رـس  ماـمت  اـیلوخیلام و  بحاـص  غاـمد  ینیب و  رد  ناـسنا  ریـش  ندـیناکچ  تموادـم 
لدرخ برت و  هنهک و  رینپ  ناجنداب و  ؤاگ و  تشوگ  القاب و  سدع و  بنرک و  وهآ  تشوگ  قاق و  تشوگ  یهام و  زا  ایلوخیلام  باحـصا 

ياهدولاپ هذـیذل و  هیذـغا  لوانت  ار  ایلوخیلام  باحـصا  ادوس  جارخا  زا  دـعب  دومرف و  دـیاب  بانتجا  هحلام  هضماح و  هراح و  ایـشا  عیمج  و 
تسا و عفان  ماـمح  تموادـم  هبرف و  غرم  هبرف و  هلاـغزب  هرب و  تشوگ  زا  دنـشاپ و  نآ  رـس  رب  ماداـب  نغور  دـشاب و  هتخپ  دـنق  زا  هک  قیقر 

تبوطر نآ  تمـالع  دـشاب  مغلب  قارتـحا  اـیلوخیلام  ثودـح  ببـس  رگا  و  تسا . عفاـن  دوش  ندـب  یهبرف  بجوم  هیذـغا  زا  هچنآ  هلمجلاـب 
تکرح و بارطـضا و  تلق  توکـس و  لاوس و  باوج و  زا  لسک  تدالب و  ندـب و  عیمج  لـقث  نهد و  زا  باـعل  نالیـس  تسا و  نیرخنم 

ندب ترارح  تلق 
264 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

زا هتفوکمین  هدیـشارت  سوس  لصا  رفولین و  هیوبجنرداب و  زا  باّلج  ندـیماشآ  قیلـساب و  ای  نفاص و  زا  تسا  دـصف  تروص  نیرد  جـالع  و 
هدینارذگ ساپرک  زا  دـنامب  همین  ات  دیـشوج  دـیاب  دـشاب  میالم  هک  بآ  يردـق  رد  هیودا  لوا  مرد  هد  يدـنق  دـنقلگ  زا  مرد و  هس  کیره 

رد جضن  روهظ  زا  دعب  رفـصعم  مخت  زغم  ای  ماداب و  زغم  هریـش  اب  بآدوخن  اذغ  دروخ و  دیاب  مرگمین  هتخیمآ  روکذم  دنقلگ  هتخاس  یفاص 
تفه یّکمانـس  دـشاب  راوشد  خوبطم  ای  بح  ندروخ  ضرم  نیا  بحاص  رب  رگا  نومیتفا و  خوبطمب  ای  نومیتفا  بحب  ندـب  هیقنت  هروراق و 
هصح کی  هصح  هس  زا  ات  درک  دیاب  خبط  هتـسهآ  شتآب  بآ  هلایپ  مین  ود  رد  هیودا  عومجم  مرد  هس  کیره  زا  رفولین  هیوبجنرداب و  مرد و 

وا نس  لاح و  ضیرم و  تقاط  توق و  ردقب  لاقثم  جنپ  ای  لاقثم  تفه  حاجن  نوجعم  زا  دیفـس و  دنق  مرد  هد  هدـینارذگ  ساپرک  زا  دـنامب 
يازجا دشابن  بعت  بجوم  دشاب و  قفرب  شلاهسا  دشاب و  ضرم  نیزا  عفان  هک  رگید  یّبح  داد و  دیاب  رحس  تقوب  هدرک  لح  خوبطم  نیرد 

مرد و هد  ارقیف  جرایا  مرد  تفه  سودوخوطسا  مرد و  هس  يدنه  کمن  مرد  جنپ  نوقیراغ  مرد  هد  جئافـسب  مرد  تسب  نومیتفا  تسنیا  نآ 
نیاب ضرم  نیا  عفان  هک  یحرفم  تسا و  عفان  نیریـش  کـسملا  ءاود  دوشیم و  لاـقثم  ود  هک  تسا  مرد  هس  عومجم  نیزا  ندروخ  رادـقم 

جـنورد و خرـس و  نمهب  دیفـس و  نمهب  کشمران و  هلقاق و  اوبزوج و  هفرق و  یگطـصم و  لفنرق و  جرتا و  تسوپ  هیوبجنرداب و  تسازجا 
هتخیپ و هتفوک  کین  هیودا  عومجم  گناد  کی  صلاخ  کشم  مرد و  ود  کیره  زا  کشمجنرف  مخت  جورداب و  مخت  نارفعز و  داـبنرز و 

دیاب هتـسهآ  شتآب  بآ  لـطر  هس  رد  هلمآ  تاـجلیله و  نیا  عومجم  هناد  زا  یقنم  هلمآ  ددـع  هس  یلباـک و  هلیله  لـهچ  تسوپ  نآ  زا  دـعب 
لسع لطر  کی  هتخاس  یفاص  نآ  زا  دعب  دنامب و  لطر  کی  ات  دیشوج 

265 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
رد هدرک و  طلخ  کین  واب  ار  هتخیپ  هتفوک و  هیودا  دیآ و  لسع  ماوقب  ات  درک  هتـسهآ  خبط  دیاب  رگید  هدز  مهرب  کین  هتخیمآ  خوبطم  نیاب 

ایلوخیلام ثودح  ببس  رگا  تسا و  لاقثم  کی  راهن  رب  تجاح  تقوب  حرفم  نیزا  ندروخ  رادقم  تشادرب و  دیاب  ینیچ  ای  نیگنـس  یفرظ 
ندیناّرد سان و  متش  برض و  بضغ و  حایص و  بارطضا و  يرایسب  نتسجرب و  یباوخیب و  نتفگ و  نایز  نآ  تمالع  دشاب  ارفـص  قارتحا 

سبای راح  بورـشم  لوکام و  زا  رگا  قباس و  ریبدـت  ندرک و  اهدـنرد  عابـس و  رظن  لثم  رظن  اضعا و  ماـمت  يور و  يدرز  دوخ و  رب  هماـج 
درز و هلیله  خوبطمب  ای  هشفنب و  بحب  تسارفص  طلخ  زا  ندب  غامد و  هیقنت  ماقم  نیرد  جالع  تسا و  يوقا  ارفص  رب  تلالد  رد  دشاب  هدوب 
رس رب  ریش  ندیلام  نیریش و  ماداب  نغور  ای  ودک و  نغور  ای  ماداب و  هشفنب  نغورب  رس  ندرک  قرع  حاجن و  نوجعم  ای  نومیتفا و  خوبطمب  ای 
هک اریز  درک  دیابن  بآ  زا  ربص  شطع  تقوب  درک و  دیاب  زیهرپ  بعت  عوج و  زا  تسا و  یباوخیب  ببس  هچنآ  یباوخیب و  زا  ندومن  رذح  و 
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ببـس هک  ار  ایلوخیلام  بحاص  رگا  تسا و  بجاو  زیهرپ  زین  بضغ  یئاهنت و  زا  سایقلا و  اذـه  یلع  تسا و  ضرم  یتداـیز  ببـس  شطع 
یلوا نتسش  اهنیاب  دنشاب  هدیشوج  هشفنب  یمطخ و  ای  دیب  قرو  ورد  هک  یبآب  رس  نتـسش  ار  وا  دوش  رـس  نتـسش  جایتحا  تسارفـص  قارتحا 
دوشن لفاغ  لد  تیوقت  زا  نیا  دوجواب  دشاب و  ضرم  بحاص  غامد  بیطرت  دیربتب و  فورـصم  جالع  نیرد  هک  دیاب  بیبط  تیانع  تسا و 

زا وا  تشاد  هاـگن  هدـعم و  لاـح  تاـعارم  هک  درک  دـیاب  ضرم  نیا  باحـصا  هدـعم  تیوقتب  نینچمه  تقفاوم و  ضرم  نیرد  هک  يایـشاب 
دـشاب یعیبط  يوادوس  قارتحا  ببـسب  ایلوخیلام  ثودـح  رگا  درک و  دـیاب  نآ  ریبدـتب  لاغتـشا  تدورب  ترارح و  رادـقمب  تستایرورض و 

حالصا زا  تسا و  طالخا  زا  رگید  عاونا  جالع  زا  رسعا  نآ  جالع 
266 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

يادوس هک  اـصوصخ  تسا  لاـمکب  تسوبی  تیفیک  رد  تسا  دوخ  يوس  اـم  زا  رگید  طـالخا  قارتـحا  زا  هک  ادوـس  هک  اریز  تسا  رتدـیعب 
نوچ دشاب و  رـسعا  جالع  رد  سپ  دوب  دـهاوخ  ادوس  عاونا  سبیا  هنیئآره  دـبای  قارتحا  دـشاب و  هدوب  سبای  دوخ  تاذ  دـح  رد  هک  یعیبط 

تسا و هیدر  هدساف  تالیخت  مغ و  رکف و  يرایسب  عون  نیا  تمالع  و  [ 73] تباجا دوب و  دهاوخ  جضن  لوبق  زا  یصاع  دشاب  بلاغ  تسوبی 
وا و خوبطمب  نومیتفا و  بحب  يوادوس  طالخا  زا  تسا  ندب  عیمج  غامد و  هیقنت  ماقم  نیرد  جالع  تستدحو و  تولخ و  بح  نتسیرگ و 

هشفنب رفولین و  نابزواگ و  هیوبجنرداب و  زا  حابص  ره  بالج  ندیماشآ  يرخا و  دعب  ةرم  حاخب  نوجعم  ایذاغول و  جرایا  سونیلاج و  جرایا 
رشقم و شام  كدنا  رفـصعم و  مخت  ای  نیریـش و  ماداب  زغم  هریـش  اب  بآدوخن  اذغ  مرد و  هد  يدنق  دنقلگ  زا  مرد و  هس  کیره  زا  کشخ 

ءام ندیماشآ  درک و  دیاب  هروکذم  هجورب  هایـس  هلیله  خوبطمب  ای  نومیتفا و  خوبطمب  لاهـسا  تعیبط و  نییلت  هروراق  رد  جضن  روهظ  تقوب 
زب ریـش  تفرگ  دیاب  قیرطنیدب  دـشاب  عفان  تلع  نیرد  هک  نبجلا  ءام  تسا . عفان  رایـسب  ضرم  نیرد  واب  تعیبط  نییلت  نومیتفا و  ای  نیبجلا 

شتآب دیشوج  دیاب  ار  ریش  هزیکاپ  هچکید  رد  تسا و  لاقثم  دون  لطر  هک  تسا  ررقم  لطر و  کی  دشاب  رتهب  دوبک  رب  نآ  گنر  خرس  رگا 
دیرپ هکنیمه  دوش  هدیرب  ریثات  درک  دیاب  کیرحت  یقش  اقب  تخادنا و  دیاب  يو  رد  هداس  نیبجنکس  هیقوا  کی  ندیـشوج  تقوب  هتـسهآ و 
هساک يور  رب  تخیر و  دیاب  دیفـس  یـساپرک  رد  ار  رینپ  بآدرز و  عومجم  دروآ  دورف  دیاب  ار  گید  تفرگ  ندش  ادج  رینپ  زا  بآدرز  و 
هدـمآ دورف  يو  زا  رینپ  هک  درـشفا  دـیابن  دـیآ و  دورف  فرظ  نیرد  یگتـسهآب  تسنآ  زا  ترابع  نبجلا  ءاـم  هک  بآدرز  اـت  تخیوآ  دـیاب 

رد نیبجنکـس  هروکذـم  همیق  دـیماشآ و  راهن  رب  دـیاب  هتخیمآ  نبجلا  ءام  نیرد  نومیتفا  يردـق  تسا و  هضباق  يازجا  وا  هک  دوشن  طولخم 
تفه نبجلا  ءام  نتفرگ 

267 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
تیـصاخ غیلب و  عفن  ایلوخیلام  بحاص  غامد  هیقنت  رد  سونیلاـج  جراـیا  جیافـسب و  اـب  ریپ  سورخ  ياـبروش  نینچمه  تسا و  مین  لاـقثم و 

. دراد بیجع 

تسا ضرم  نیرد  عفان  هک  هنقح 

رفولین و رت و  کشخ و  هشفنب  وج و  کـشک  مدـنگ و  سوبـس  یمطخ و  هنوباـب و  هبلح و  ریعز و  مخت  لـثم  هنیل  هنقحب  ناـقتحا  نینچمه  و 
رد تسا  تداع  مسر و  هک  یهجو  رب  بساـنم  دـنکیم  خـبط  نآ  رد  هک  بآ  بساـنم و  يردـق  مادـکره  زا  اـهنیا  لاـثما  و  هبـشع )  ) هابـشا

نیا بحاص  طلخ  تباجا  لمع و  زا  دعب  هک  دناهتفگ  نینچ  درک و  دیاب  لمع  زور  مین  تقوب  ناتسمز  رد  هاگپ و  ای  حابص و  تقوب  ناتـسبات 
عاوـنا همه  رد  هک  یتاـجلاعم  هلمج  زا  دـناهتفگ و  هلـضاف  هجلاـعم  ار  لـمع  هک  تسدـیاوف  نیزا  رو  تستاـجن  یـصالخ و  ببـس  ار  تـلع 

هقیقد و لیاسم  بتک و  هعلاطم  دشاب و  ناشیا  رب  بلاغ  طسب  هک  یناسک  اب  نینچمه  تسا و  شوخ  ياهزاوآ  عامتـسا  تسا  دیفم  ایلوخیلام 
بحاص رگا  تساهنیا و  فلاخم  تسا  رـضم  هچنآ  ابحا و  تسناوم  لـثم  دـشاب  طاـشن  رورـس و  بجوم  هک  زیچ  ره  نآ  رد  لـیخت  رکفت و 

ماداب و هشفنب  نغور  لثم  هبطر  ياهنغورب  رس  ندرک  قرع  دناهتـسناد و  دیفم  ابطا  یـضعب  ار  نیا  دنک و  رایتخا  لد  ات  دشاب  درجم  ایلوخیلام 
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تسا هلمج  نیزا  باوخ و  بلج  تسا و  غامد  بیطرت  يارب  اهلیح  نیا  رـس و  رب  مرگمین  بآ  نتخیر  نیریـش و  ماداب  نغور  ودک و  نغور 
مخت وهاک و  مخت  شاخـشخ و  تسوپ  کشخ و  هشفنب  هدـیفم  تـالوطن  هلمج  زا  تسا و  غاـمد  بیطرت  دـیزم  بجوم  هک  تـالوطن  هلمج 

رـس رب  مرگمین  دـیآ و  فصنب  ات  میالم  شتآب  دیـشوج  دـیاب  بآ  هساک  راهچ  هس  رد  عومجم  فک  کی  کیره  زا  وج  کـشک  یمطخ و 
هنیس زا  تاروع  ریش  لوطن  زا  دعب  درک و  دیاب  لوطن 

268 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
هتشاد یتبوعـص  ندیـشود  ریـش  رگا  باوخ  لوصح  غامد و  بیطرت  تسا و  عفان  يوق  هک  دیـشود  دیاب  ایلوخیلام  بحاص  رـس  رب  مرگمرگ 
حابـص ره  تسا و  دیفم  دش  روکذم  عرـص  باب و  نیرد  اقباس  هک  ياهنغورب  زین  طوعـس  داهن و  دـیاب  رـس  رب  هدرک  هدولآ  ریـشب  هبنپ  دـشاب 
تفص دیماشآ و  دیاب  هدرک  لح  لاقثم  کی  تلع  نیا  جالع  رد  حرفم  نوجعم  و  مرد - هد  دیفـس  دنق  قشاق و  هس  نابزؤاگ  قرع  زا  باّلج 
هیودا عومجم  مرد  هس  کیره  زا  کشمجنرف  مخت  هفرق و  هسابسب و  مرد و  جنپ  کیره  زا  لفنرق  دعـس و  خرـس و  لگ  تسنیا  نوجعم  نآ 
رایـسب ضرم  نیرد  زین  نیریـش  کسملا  ءاود  و  درک . دـیاب  تموادـم  روکذـم  رادـقم  راهن  رب  هدرک  ریمخ  بیـس  تبرـشب  هتخیپ و  هتفوک و 
کشم مرد  ود  کیره  زا  یمرن  تیاغ  رد  هدرک  ضارقم  ماخ  مشیربا  ابرهک و  هتفسان و  دیراورم  تسنیا  نآ  بیکرت  ازجا و  دراد و  تعفنم 

لفنرق و ینیچراد و  لفلف و  راد  لفلف و  اوبزوج و  یگطـصم و  شوجنزرم و  ماـمن و  مخت  کـشمجنرف و  مخت  مین  لاـقثم و  کـی  صلاـخ 
مین مرد و  کی  کیره  زا  جورداب  مخت  خرـس و  نمهب  دیفـس و  نمهب  جرتا و  تسوپ  يدـنه و  جذاس  تسا و  راغـص  هلقاق  نآ  هک  اوبزوج 

نیگنس ای  ینیچ  یفرظ  رد  هدز  مهرب  کین  هتخیمآ  یفاص  لسع  هیودا  مامت  نزو  ودب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  تسا  لاقثم  کی  هک 
کی ندروخ  رد  نوجعم  نیا  رادقم  تسا و  تایرورض  زا  هظحالم  هک  اریز  تسا  هدش  هدرک  رگد  رارکتب  نیجاعم  فورظ  تشادرب و  دیاب 
ثداح ظیلغ  يوادوس  طلخ  زا  وا  رد  هدس  نیا  تسورد و  هدس  ببس  ای  تسا  قارم  رد  مرو  ببـس  ایلوخیلام  ثودح  یهاگ  تسا و  لاقثم 

تسا و نطب  خاـفتنا  وا  تمـالع  دوشیم و  ضرم  نیا  بجوم  دوشیم و  غامدـب  دـعاصتم  یقارتم و  هظیلغ  تاراـخب  طـلخ  نیزا  دوشیم و 
نآ رقارق 

269 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
تسا و ناهد  فقـس  هک  کنحب  یناخد  ندیـسر  لثمب  ساـسحا  هنیـس و  یگنت  غاـمد و  تاراـخب  دـعاصتب  ساـسحا  روعـش و  نآ و  نیل  و 
هک طارفاب  عوج  هدعم و  رد  لقث  لوصح  هشیمه  ار و  ماعط  هدعم  ندـینارذگ  دـب  وبدـب و  شرت  قورآ  نهد و  بآ  يرایـسب  نآ و  هاگـشیپ 

قارم زا  قفرب  تسادوس  لاهـسا  جـالع  ماـقم  نیرد  هدـعم و  مف  نآ  نتخیر  ادوس و  ترثک  ببـس  دـباییمن و  ندروخب  نیکـست  یگنـسرگ 
زا اذغ  مرد و  هد  يدنق  دنقلگ  زا  و  [ 74] مرد کی  کیره  زا  نابزواگ  هیوبجنرداب و  زا  حابـص  ره  بالج  هنیل و  ياهنقح  هنیل و  تاخوبطم 
زا دعب  دیابیم و  غرم  اب  زیهرپ  نیرد  شتآ  نیا  دشاب و  تشوگ  نآ  رد  هک  هکرس  شآ  اب  ملعا و  هّللا  جابکس و  جابریز و  زا  دارم  جابریز و 
رد هک  ربنشرایخ  سولف  مرد و  هد  دیفس  دنق  مرد و  جنپ  کیره  زا  یّکم  يانس  ربنشرایخ و  نوجعمب  تعیبط  لاهسا  هروراق  رد  جضن  روهظ 

شتآب دشاب  بسانم  هک  بآ  يردـق  رد  نابزؤاگ  هیوبجنرداب و  مرد و  هد  نابزواگ  بآ  رد  ای  دنـشاب و  هدرک  لح  خوبطم  هیوبجنرداب  بآ 
رب دیماشآ و  دیاب  هدرک  لح  ورد  ار  روکذـم  ربنـشرایخ  نوجعم  تسا و  مسر  هکنانچ  هدـینارذگ و  ساپرک  زا  دـیآ  مین  ات  هدیـشوج  میالم 

نغور قبیز و  نغور  دراد  تعفنم  نیمه  نتخیر  قارم  زین  کشمجنرف  دیشوج و  بآ  تخیر و  دیاب  مرگمین  هدیشوج  تبش  هنوباب و  قارم 
كرت دـشاب  جازم  رد  ترارح  رگا  اـما  تسبـسانم و  دـشابن  يرتـشیپ  ترارح  جازم  رد  هک  یتـقو  نیا  دـیلام و  مرگمین  قارم  رب  زین  نسوس 

هک اریز  دیشود  دیاب  رس  رب  ریش  دش  روکذم  هچنانچ  باوخ  بلج  تهج  زا  درک و  دیابن  تبون  کی  رب  هدایز  درک و  دیاب  لهسمب  غارفتـسا 
ندرک سولج  زا  رتشیپ  بآ  لامعتسا  ندمآرد و  ءاملا  لدتعم  اوهلا و  لدتعم  مامحب  رس و  رب  مرگمین  بآ  نتخیر  تسا و  غامد  بطرم 

270 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
نیاب تسافـش و  روگنا  دارم  هک  بلعثلا  بنع  ینـساک و  مخت  رفولین و  زا  باـّلج  ندروخ  باوخ و  هدـنرآ  تسا و  غاـمد  بیطرت  دـیفم  زین 
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مـسر تداـع و  هک  یهجو  رب  مرد  هد  دیفـس  دـنق  مرد و  هد  نیبجنرت  زا  مرد و  هس  کـیره  زا  تسا  روهـشم  رهنلا  ءارواـم  رثـکا  رد  ءامـسا 
یفاو یفاص  نایب  تاباّلج  ندیشوج  باب  رد  باتک  نیا  عضاوم  رثکا  رد  نوچ  دیماشآ و  دیاب  راهن  رب  دیـشوج و  دیاب  تاخوبطم  ندیـشوج 

ماداب و زغم  هریـش  اب  رـشقم  شام  ای  ریعـشلا و  ءام  اذـغ  تسین و  تاخوبطم  تاباّلج و  نیا  لاثما  رد  رایـسب  رارکتب  جایتحا  تسا  هدـش  هدرک 
التبم هک  صخـش  نیا  لاح  دنمانیم و  برطق  ار  نآ  هک  تسا  ایلوخیلام  زا  رگید  عون  تخادنا و  دیاب  شآ  رد  دشاب  شتقو  رگا  رت  يودـک 
یمرک برطقب  دارم  دـنمانیم و  برطق  ینانوی  ترابعب  ار  نآ  هک  دـناهدرک  یناویح  لاـحب  هیبشت  يرارقیب  تکرح و  رد  تسا  ضرم  نیاـب 

وا تمالع  تسا و  هقرتحم  يادوس  عون  نیا  ببـس  هفلتخم و  هعیرـس  تاـکرحب  تسا  كرحتم  بآ  يورب  هک  تکرحلا  عیرـس  ریغـص  تسا 
اهچوک رد  هتخادـنا  شیپ  رد  رـس  هشیمه  دـنادیمن و  دوخ  هجوت  لحم  تاکرح  نیرد  تسین و  رارق  مارآ و  هظحل  ار  شبحاص  هک  تسنآ 

ودک ای  رفولین و  ای  هشفنب و  نغورب  رـس  ندرک  قرع  تسا و  غامد  جازم  بیطرت  تروص  نیرد  جالع  تسروفن و  قلخ  زا  هشیمه  دوریم و 
وا و بحب  ای  نومیتفا و  خوبطمب  قرحتم  يوادوس  طلخ  زا  ندب  غامد و  هیقنت  دشاب و  بلاغ  یباوخیب  غامد و  رد  تسوبی  رگا  عومجم  ای  و 

دیاب خبط  دشاب  بسانم  هک  بآ  يردق  رد  هجضنم  هیودا  عومجم  مرد  هد  دیفس  دنق  ددع و  هد  بانع  مرد و  جنپ  هشفنب  زا  حابص  ره  باّلج 
ماداب و زغم  هریش  رشقم و  شام  اذغ  دیماشآ و  دیاب  مرگمین  هتخیمآ  ورد  دنق  هتخاس  یفاص  هدینارذگ  ساپرک  زا  دنامب  همین  ات  درک 

271 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
بیطرت بجوم  هک  تخیر  دیاب  رـس  رب  میالم  ياهبآ  درک و  دـیاب  مامح  لوخد  تموادـم  تخادـنا و  دـیاب  شآ  رد  رت  يودـک  خانافـسا و 

زا دودعم  دوشیم و  ایلوخیلام  رب  عرفتم  هک  ساوسو  نونج و  یهاگ  تستایرورـض و  زا  ضرم  نیرد  ریبدت  نیا  تسباوخ و  ندمآ  غامد و 
نیرد جالع  تسا و  غامدب  يوادوس  هراح  هرخبا  یقارت  دعاصت و  نیا  ببـس  هبـصح و  پت  لثم  دوشیم  ثداح  هراح  تایمح  بقع  تسد 

رس رب  اهنیا  لاثما  گنرداب و  هشارت  رت و  يودک  هشارت  رتهب و  دشاب  ناسنا  ریش  رگا  رس و  رب  ریـش  ندیـشودب  تسا  غامد  جازم  بیطرت  ماقم 
ندروخ داد و  دـیاب  مرد  هاجنپ  رادـقم  هفرخ  هریـش  رد  مرد  هد  نیبجنکـس  ماقم  نیرد  تبرـش  تسا و  عفان  يوق  نداهن  ضرم  نیا  بحاـص 

هّراح و هیودا  ندروخ  ببـس  هب  ضرم  نیا  یهاگ  هلاغزب و  تشوگ  ای  هجوج و  غرم  اـب  ریعـشلا  ءاـم  اذـغ  باوخ و  بلج  هظحـالمب  وهاـک 
هیودا ورد  هک  يایـشا  ریـس و  رایـسب  شآ  لثم  دوشیم  ثداح  زین  هراح  هیذـغا  ببـس  لیبجنز و  لفلف و  لثم  دوشیم  ثداح  نآ  رد  هغلابم 

زا یجراخ  بابسا  ببـس  دوشیم و  غامدب  تاراخب  یقارت  دعاصت و  بجوم  دننکیم و  طالخا  قارتحا  رد  دادما  اهنیا  هک  اریز  دشاب  هراح 
رد دننکیم  یلخاد  بابـسا  دادما  بابـسا  نیا  هک  اریز  باتفآ  رد  ندیدرگ  شتآ و  شیپ  باتفآ و  رد  رایـسب  سولج  لثم  دوشیم  زین  ندب 

ماقم نیرد  هک  تسنآ  لح  هلکـشم و  لیاسم  رد  قیمع  رکف  ببـس  ایلوخیلام  ثودح  یهاگ  هک  هتفگ  یـضعب  يامکح  زا  ضرم و  ثودح 
هتفگ غامدب و  دش  روکذم  اقباس  هک  هبطرم  ياهنغور  ندیلام  غامد و  هبطرم  هیذـغا  هبرـشا و  داریا  تسا و  لیاسم  نآ  رد  رکف  كرت  وا  نیا 

ضرم نیا  تسا و  لاجر  زا  رتدـب  شحفا و  دوش  ثداح  انایحا  رگا  دوش و  ثداح  هک  تسا  مک  رایـسب  اـیلوخیلام  ضرم  ار  ناوسن  هک  دـنا 
دوشیم يراط  ار  ناشیا  هک 

272 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
زا باّلج  نداد  لثم  نآب  هصتخم  هیوداب  تسنآ  نالیـس  راردا و  نآ  جالع  تاوادـم و  ضیح و  نوخ  هک  تسا  ثمط  ساـبتحا  ببـس  رتشیب 
زا دیآزاب  همین  هب  ات  دیشوج  دیاب  بآ  يردق  رد  هیودا  عومجم  مرد  هد  دیفس  دنق  مرد و  جنپ  کیره  زا  کتر  نسوس و  خیب  ناشوایسرپ و 
اب هک  جابریز  شآ  ای  غرم و  تشوگ  ای  بآدوخن و  ماقم  نیرد  اذـغ  دـیماشآ  دـیاب  مرگمین  هتخیمآ  دـنق  هتخاس  یفاص  هدـینارذگ  ساـپرک 

فیطلت حـیرفت و  هظحالمب  دـشاب  هک  دـیاب  هتبلا  اذـغ  نیرد  نارفعز  دـشاب و  هلاـغزب  اـی  غرم و  تشوگ  ورد  هک  تسا  دوخن  تسا و  هکرس 
هک اهماج  ندیـشوپ  ردقلا و  قوف  عفرت  ّبح  تسا و  قمح  تنوعر و  دناهتـشاد  ایلوخیلام  زا  دودعم  هک  اهزیچ  هلمج  زا  نآ و  راردا  نوخ و 

لحم وا  هک  دوش  دوجوم  هکره  رد  تاروکذم  نیا  تسین  نیا  لحم  وا  اتداع  هک  ار  یـصخش  رب  ربکت  الیخ و  تسین و  تداع  قلخ  نایم  رد 
رد يداع  هماج  هشیمه  هک  یسک  دشاب و  تنطلس  هیعاد  ار  وا  هک  ییادگ  لثم  ردقلا  قوف  عفرت  ّبح  تسایلوخیلام و  زا  دودعم  دشابن  اهنیا 
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ربکت سکچیه  هب  هک  يریقف  ددرگیم و  اهرازاب  رد  هتخیوآ و  هلوگنز  رس  رب  هتخاس و  سرخ  تسوپ  زا  هماج  هاگانب  دیـشوپیم  قلخ  نایم 
اهنیا دـنکیم  ربکت  رتنوزف  مه  دوخ  سنج  زا  هکلب  دوخ  سنج  ناشیورد  همهب  درک و  مک  اپ  تسد و  یهاشداب  تافتلا  کیب  دوبن  وا  باد 

تـسا غامد  جازم  بیطرت  زین  اهنیا  جالع  تسرکف و  لاـعفا  رد  لـلخ  تفآ و  تادودـعم  نیا  ببـس  دـناهدرک و  ّدـع  اـیلوخیلام  هلمج  زا  ار 
شیاشح ورد  هک  ياهبآ  لثم  نتخیر  رـس  نایم  رب  هبطرم  تالوطن  نآ و  بابـسا  زا  نارجه  عطق و  اقباس و  هروکذـم  هبطر  هراح  ياـهنغورب 

زا ترابع  هک  قشع  و  داد . دیاب  جاّرد  وهیط و  غرم و  تشوگ  زا  بآدوخن  ای  محللا و  ءام  تروص  نیرد  اذغ  دنشاب و  هدیشوج  هبطر  هراح 
تسا هنیسح  روص  لیامش و  ناسحتسا 

273 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
تسا و هرشب  گنر  يدرز  وا  تمالع  تسایلوخیلام و  عاونا  یضعب  بابسا  قفاوم  وا  ببس  هک  اریز  دناهدرک  ّدع  ایلوخیلام  زا  اّبطا  زین  ار  نآ 

لوط ندنگفا و  شیپ  رد  رس  تریح و  تلفغ و  هبلغ  دنک و  تکرح  يدنلب  هب  یتسپ  زا  ای  یتسپ  يدنلب و  زا  هک  یـسک  سفن  لثم  زیت  سفن 
نیرد جالع  طارفاب و  يرادیب  نآ و  تبالص  نآ و  فالتخا  قوشعم و  عامس  دزن  ضیضحتب  ضبن  تعرس  يدر و  رکف  يرایـسب  توکس و 

. هرـس سدق  هلیاق و  ّرد  هّلل  نارجه  رفـس و  رایتخا  ای  هیلب و  نیزا  یـصالخ  دشاب و  قوشعم  نایـسن  بجوم  هک  همیظع  لاغـشاب  لاغتـشا  ماقم 
رعش

لزنم  رهب  دش  نوزفا  دهاوخ  هم  نآ  رهم  لد  رد  هکمتسناد  هچ  دزیخ  رفس  زا  دنیوگ  قشع  ياود 
نیرد ضرم و  نیزا  عفان  تسا و  هیدر  راکفا  زا  عفان  زین  جنرطش  نتخاب  دناهتسناد و  ضرم  نیا  جالع  زا  زین  ار  ندرک  دیـص  یئادخدک و  و 

نآ ندرک  قرع  رـس و  ندـیلام  اـی  ارهم و  هجاـپ  تشوگ  اـی  غرم و  تشوگ  اـب  بآدوـخن  لـثم  درک و  دـیاب  راـیتخا  کـین  ياهاذـغ  ضرم 
رد بیبط  هک  دیاب  بیـس و  تبرـش  جنرت و  تبرـش  لثم  هیوقم  هبرـشا  یتوقای و  تاحرفمب  غامد  لد و  تیوقت  حیرفت و  هبطرم و  ياهنغورب 

ادوس هدام  هک  تسنآ  تیاغ  دـناهتفای  صالخ  هطرو  نیزا  نآ  رایـسب  هچ  دـنکن  هاـتوک  جـالع  زا  تسد  دـنکن و  لاـمها  اـیلوخیلام  هجلاـعم 
. دنک رایتخا  سایق  نیمه  رب  هجضنم  هیودا  هبسانم و  هلهسم  هیودا  لامعتساب  تیانع  فرص  جضن و  ناشب  مامتها  دباییمن  جضن  يدوزب 

هتکس ضرم  نایب  رد  هلاقم  [ 106]

عیمج ندش  لطعم  هتکـس  ضرم  ینعی  ۀـکرحلا  سحلا و  نع  ءاضعالا  لک  لطعت  ۀتکّـسلا  هک  دـناهدرک  فیرعت  نینچ  ابطا  ار  ضرم  نیا  و 
ببس تکرح و  سح و  زا  تساضعا 

274 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
یناسفن حور  نایم  غامدب و  بلق  زا  یناویح  حور  یقارت  دوعـص و  نایم  تسا  هدش  لیاح  ار  غامد  نوطب  رم  تسا  هماع  همات  هدس  ضرم  نیا 

ظیلغ طلخ  زا  هدس  نیا  رثکا  افخ و  لامک  رب  ندز  سفن  رگم  تاکرح  زا  دنامیمن  یقاب  تسا و  اتعفد  وا  ثودـح  ءاضعا و  عیمجب  غامد  زا 
ابطا یـضعب  شیپ  هتکـس  نیا  تسوزا و  نیئارـش  عیمج  غامد و  يالتما  ندـب و  رب  نوخ  هبلغ  هتکـس  ببـس  یهاـگ  تسا و  هدـیپسچ  یمغلب 
نیاب دارم  هک  نینط  راود و  تلع و  نیا  عوقو  زا  شیپ  تسا  رـس  لقث  دشاب  جزل  ظیلغ  مغلب  زا  هک  هتکـس  تمالع  یبلق و  قانخب  تسامـسم 

باوخ و يرایسب  ندب و  عیمج  ندیرپ  رصب و  تملظ  تاکرح و  زا  لسک  بترم و  رشن  فل و  قیرط  رب  شوگ  زاوآ  تسا و  رس  شدرگ  ود 
هتکـس رد  نهد  فک  دـبز و  لوصح  ینیب و  بآ  نهد و  بآ  يرایـسب  فارطا و  درب  قورع و  يالتما  باوخ و  رد  نادـند  ندـیواس  مهرب 

وزا و یـصالخ  دـنکیم و  تلع  نیا  لالخلا  مدـع  رب  تلالد  ندز  سفن  تبوعـص  ضرم و  تبوعـص  دـنکیم و  یـصالخ  مدـع  رب  تلالد 
تسین و یصالخ  وزا  تسیوق  هتکـس  رگا  ینعی  اهءرب  لهـسی  مل  هفعـض  تناک  نآ  ؤربت  مل  هتیوق  تناک  اذا  ۀتکـسلا  هک  تسا  هتفگ  طارقب 

دینادرگ دیاب  ار  وا  مشچ  هکلب  تسین  هدنز  ای  تسا  هدنز  توکسم  دوش  هبتشم  رگا  تسا و  لکشم  حالف  یصالخ و  وزا  تسا  فیعض  رگا 
قیقر هبنپ  كدـنا  رگید  دورن و  روغب  دـشاب و  عفترم  هقدـح  دریمب و  هک  تسین  نکمم  هک  اریز  تسا  هتفر  روغب  هقدـح  هتبلا  تسا  هدرم  رگا 
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تسنآ جالع  تسا و  هدش  عطقنم  وزا  تایح  ّالا  تسا و  هدنز  دنکیم  تکرح  هبنپ  هچنانچ  رگا  داهن  دیاب  وا  ینیب  خاروس  نیرخنم و  برقب 
برچ نسوس  نغور  ای  لگ  نغورب  غرم  رپ  زور  تفه  نتشزگ  زا  دعب  دنوشن  هجلاعم  ماقم  رد  دنهدن و  تکرح  زور  تفه  ات  ار  وا  الوا  هک 

هدرک
275 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دنکیم و یقب  لیم  هتبلا  دوشیم و  رثاتم  اود  نیا  ترارم  لامک  هطساوب  تسه  ورد  تایح  رگا  داتسرف  دیاب  قلحب  هدرک  هدولآ  ارقیف  جرایاب 
هنادهایس و شدنک و  کشم و  لثم  توکسم  ینیب  رد  ضرم و  نیا  بجوم  هجزل  طالخا  زا  تسا  غامد  یقنم  فیرـش  ياود  جرایا و  رگید 

لح لسعلا  ءام  رد  لاقثم  کی  تسا  قوراف  قایرت  هب  یّمـسم  هک  ریبک  قایرت  ای  سوطیدورث و  قایرت  زا  دـیمد و  دـیاب  هتفوک  لفلف  قیرخ و 
يردق هدرک و  لح  اهنیا  هدیـشوج  بآ  رد  یگطـصم  هریز و  ای  یمور و  نایداب  دشابن  دوجوم  اهنیزا  رگا  تخیر و  دیاب  شیولگ  رد  هدرک 

لاثما لفلف و  درک و  الط  دیاب  نآ  رب  رتسدیبدنج  دیشارت و  دیاب  ار  هتکس  بحاص  رس  تخیر و  شیولگ  رد  دیاب  هتخیمآ  وا  اب  یلسع  دنقلگ 
یمرگ ات  دنهنب  مرگ  نهآ  هباط  هیقاط  نیا  يالاب  رب  دنـشوپ و  توکـسم  رـس  رب  هیقاط  ظیلغ  دـمن  زا  دوب و  باوص  دـنزیمایب  نآب  رگا  زین  نآ 

هچنآ هیودا  نیا  لاثما  نویفرف و  لظنح و  مخت  قیقد و  نویروطنق  لثم  زا  درک  دیاب  زین  هراح  هنقح  دزوسب و  رـس  هکنانچ  دنک  تیارـس  رـسب 
دنقلگ زا  مرد و  هس  کیره  زا  نابزؤاگ  يرهـش و  نایداب  یمور و  نایداب  زا  بالج  حابـص  ره  روعـش  فوقو و  زا  دـعب  دـجنگ و  تقو  رد 

زا دعب  هدینارذگ  ساپرک  زا  دنامب  مین  ات  میالم  شتآب  درک  خبط  دیاب  دـشاب  اود  بسانم  هک  بآ  يردـق  رد  هیودا  عومجم  مرد  هد  یلـسع 
وهیط و ای  رتوبک و  ای  کشجنک و  تشوگ  اب  رفـصعم  مخت  زغم  بآدوخن و  ماقم  نیرد  اذغ  داد  دـیاب  هدرک  لح  نآ  رد  روکذـم  لسع  نآ 

دیاب هتفه  ره  رد  ایذاغول  جرایا  جرایا و  بحب  توکـسم  غامد  هیقنت  ضرم  زا  یـصالخ  زا  دعب  تخادـنا و  دـیاب  شآ  رد  ینیچراد  لفلف و 
غاـمد رد  دوشیم و  لزنم  لفـساب  هرغرغب  دـشاب  یقاـب  غاـمد  رد  داوم  زا  یـصالخ  زا  دـعب  هرغرغ  ناـکما و  تقاـط و  توق و  ردـقب  درک و 

تارمب دیناکچ  دیاب  گنلک  هرهز  توکسم 
276 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تسب و ات  تسا  هتکس  باحـصا  ریبدت  نیا  درک و  دیاب  لسعلا  ءام  رب  راصتقا  هبرـشا  زا  تسا و  دیفم  رایـسب  ندیناکچ  زین  شوجنزرم  بآ  و 
هوقلاب و دـنوشیم  جـلاف  ضرمب  التبم  هک  تسنآ  رثکا  رد  دوش  صالخ  ضرم  نیزا  رگا  زور  راهچ  تسب و  زا  دـعب  نتـشذگ و  زور  راهچ 
درک و دیاب  بابسا  تامالع و  رد  رظن  دوش  التبم  دش  روکذم  هک  ضرم  ود  نیزا  مادک  رهب  یصالخ  زا  دعب  رگا  هدام و  تلق  ترثک و  ردق 

قورع رد  نوخ  تمالع  ماقم  نیرد  سپ  دیاب  زین  نیقاس  تماجح  درک و  دیاب  لافیق  دصفب  نوخ  جارخا  دشاب  رهاظ  مد  ببس  تامالع  رگا 
نیا دشاب و  رهاظ  هک  نوخ  تامالع  زا  کلذ  ریغ  يور و  یخرـس  نهد و  معط  ینیریـش  مشچ و  یخرـس  تسا و  یناشیپ  ياهگر  جادوا و 
هداس بالج  ای  مرد و  هد  دیفـس  دنق  زا  هداس  جضنم  بالج  ندروخ  هشفنب و  بحب  غامد  هیقنت  دوشیمن و  جـلافب  رجنم  هک  تسا  یـصالخ 

زا دعب  بآدوخن و  نیریش و  ماداب  زغم  هریـش  دشاب  ضبق  رگا  رـشقم  شام  اذغ  مرد و  هس  نسوس  خیب  ای  مرد و  کی  رادقم  لدتعم  حرفم  ای 
هک دوشیم  عقاو  رـس  رب  هک  دـشابیم  هطقـس  هبرـض و  هتکـس  ثودـح  رد  ببـس  هاگ  اهنت و  لسعلا  ءامب  هرغرغ  هلدـتعم و  هنقح  رایتخا  نآ 

ببـس مدـقت  تمالع  یعیبط و  كولـس  زا  تسا  یناسفن  حور  کلاسم  دادـسنا  تسا و  اشغ  باجح و  مرو  تسا و  فحق  راـسکنا  بجوم 
تامومـشب و غامد  جازم  هیوقت  بجاو و  توق و  زا  دـعب  نوخ  جارخا  تسدـصف و  زین  ماقم  نیرد  جالع  تسا و  هطقـس  هبرـض و  هک  تسا 

. تسا ماروا  جالع  جالع  یقاب  غامد و  هیوقم  ياهخلخل  هلدتعم و  هدراب  تاطوعس  تاسوطع و 
277 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

جلاف ضرم  نایب  رد  هلاقم  [ 107]

تـسا ندب  فرط  ود  زا  یکی  ندش  سحیب  ندش و  تسـس  جلاف  ینعی  ندبلا  یقـش  دحا  ءاخرتسا  وه  هک  دناهدرک  فیرعت  نینچ  ار  جلاف  و 
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طلخ نتخیر  بابـصنا و  ضرم  نیا  ببـس  هلمجلاب  تسه و  زین  الوط  دـیق  وا  تافیرعت  زا  یـضعب  رد  دـشاب و  پچ  ای  تسار  بناج  نآ  هک 
تسا و هدـش  بصنم  ورد  هدام  نیا  هک  اضعا  رد  تسا  ردـخ  ثودـح  ـالوا  دوشیم و  باـصعا  کـلاسم  دادـسنا  بجوم  هک  تسا  یمغلب 

نامز نآ  دنامیم  دوخ  لاعفا  زا  مامت  باصعا  دباییم و  رارقتـسا  وضع  رد  مامت  هدام  هکنآ  زا  دعب  تسا و  اضعا  نآ و  ندش  ریخبت  بجوم 
بلاغ و ورب  تجاجف  رثا  دیفـس و  هروراق  دشابیم و  توافتم  یطب و  ضبن  تسا و  تکرح  سح و  نالطب  وا  تمالع  تسا و  جـلاف  وا  مسا 

ثودح ای  تسا و  دبک  فعـض  ببـسب  دوشیم  درز  خرـس و  لوب  ضرم  نیرد  هاگ  شطع و  تلق  باوخ و  يرایـسب  نهد و  بآ  يرایـسب 
بیرق تسا و  هنـسح  تامالع  زا  تسا  هدـشن  کـیراب  درادـن و  يریغت  تسا و  دوخ  لاـحب  وضع  گـنر  ضرم  نیرد  رگا  دـبک و  رد  مرو 

رد تسا و  لکـشم  نآ  جالع  دشاب  نیا  فالخرب  رگا  تسا و  تاجن  رد  مامت  دـیما  دـشاب  بابـش  نس  هک  اصوصخ  تسا  حالـص  جالعب و 
هیودا چـیه  زا  دـیامنن و  لاغتـشا  هجلاعم  چـیهب  جولفم  زور  راهچ  اـت  هک  تسنآ  ناـک  فیک  ضرم  نیا  جـالع  تسین و  تاـجن  نآ  زا  رثکا 
وـضع رب  وا  نتخیر  هدام و  تکرح  ببـس  تسا  تلع  نیا  یتداـیز  بجوم  ضرم  نیا  لوا  زور  رد  هیودا  ندروخ  هک  اریز  دـنکن  باـکترا 

مرد هس  کیره  زا  یمور  نایداب  هیوبجنرداب و  زا  باّلج  حابص  ره  دنک  زواجت  هک  زور  راهچ  زا  فیعض و 
278 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دروخ و اذغ  دیاب  نینچ  زور  تفه  شـش  ات  ینیچراد  لفلف و  كدنا  رفـصعم و  مخت  زغم  ای  بآدوخن  زا  اذغ  مرد و  هد  یلـسع  دنقلگ  زا  و 
هروراق رد  مامت  جضن  رثا  هاگره  درک  دـیاب  لوصالا  ءام  ای  درک و  دـیاب  لسعلا  ءام  رب  راصتقا  درک و  دـیاب  ندروخ  بآ  زا  زیهرپ  مایا  نیرد 

ربص بح  درک و  رایتخا  دیاب  هتبلا  تسا  هدیدنـسپ  تاجلاعم  زا  تسا  ضرم  نیرد  هک  هراح  هنقح  درک و  دیاب  ربص  بح  رایتخا  دوش  رهاظ 
زا هدرک  برچ  ماداب  نغورب  هدیـشارت  دبرت  و  [ 75] هریهرام نادیزوب و  لاقثم  کی  يرطوقـس  ربص  درک  رایتخا  دـیاب  جـلاف  رد  بیکرت  نیاب 

هیودا عومجم  یگناد  لقم  مرد  مین  یمور  نایداب  مرد  مین  لـظنح  محـش  گـناد  کـی  يدـنه  کـمن  مرد  مین  نوقیراـغ  مرد  هس  کـیره 
دـشاب هدرک  رایتخا  اذـغ  باّلج و  زا  زیهرپ  هکنآ  زا  دـعب  ندربورف  ناوت  هک  يرادـقم  کیره  زا  تخاس  دـیاب  اـهّبح  بآ  هب  هتخیپ  هتفوک و 

فورعم و زیهرپ  بابرا  نایم  هک  یتبرـش  ناحیر  مخت  دنق و  زا  نآ  زا  دعب  دوش و  رخآ  وراد  لمع  ات  درک  دیاب  ربص  نیـشیپ  تقو  ات  هدروخ 
نیا ضرم  نیا  زور  هس  زا  دعب  ندروخ و  دیاب  رگید  زامن  تقوب  درک و  دـیاب  ریخات  وراد  زور  ار  زیهرپ  ياذـغ  دروخ و  دـیاب  تسا  روهـشم 

نآ مخت  اب  ریجنا  دیب  گرب  کسخ و  کلملا و  لیلکا  هبلح و  شوجنزرم و  طسق و  راغ و  قرو  درک  دـیاب  رایتخا  دوشیم  هتـشون  هک  هنقح 
مرد مین  لـظنح  محـش  مرد  هد  کـیره  زا  تسا  سرب  هویم  هک  لـهبا  ریعز و  مخت  موصیق و  تبـش و  بنرک و  رت و  بادـس  روخاـمرم و  و 

ساـپرک زا  دـنامب  هّصح  کـی  هّصح  هس  زا  اـت  دیـشوج  دـیاب  هتـسهآ  شتآـب  بآ  لـطر  راـهچ  رد  هیودا  عومجم  مرد  ود  قیقد  نویروطنق 
مین کیره  زا  ینمرا  هروب  لقم و  کـمن و  زا  مرد و  تسب  لـسع  مرد  هدزناـپ  هماـکبآ  مرد و  هد  دوش  دوجوم  تیز  نغور  رگا  هدـینارذگ 

ندروخ زا  دعب  ناتسبات  تقوب  دیاب  هتخیمآ  تسا  گناد  ود  هک  مرد 
279 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دون روکذم  لطر  ره  درک و  دیاب  هنقح  هعفد  هس  ودب  نیشیپ  زامن  تقوب  ناتسمز  رد  رگید و  زامن  تقوب  ای  حابص  تقوب  بآدوخن  يابروش 
ثودـح زا  فوخ  ینمرا  هروب  کمن و  هطـساوب  هنقح  نیرد  رگا  نزو و  نامهب  تسا  دـجنک  نغور  تیز و  نغور  لدـب  نزوب  تسا  لاقثم 

فخا نیزا  هنقح  دشاب  بعـص  ضیرم  رب  هنقح  نیا  رگا  درک و  دیاب  اندـنگ  هدرـشفا  بآ  هروب  کمن و  لدـب  دوش  مکـش  كاچیپ  صغم و 
دنمانیم و لمرح  ار  وا  هک  دنفـسا  رازه  شوجنزرم و  هاوخنان و  تبـش و  ریجنا و  دیب  گرب  ردـنقچ و  گرب  ریعز و  مخت  درک  رایتخا  دـیاب 

ساپرک زا  دنامب  مین  ات  درک  خبط  دیاب  هتسهآ  شتآب  بآ  لطر  هس  رد  عومجم  فک  کی  کیره  زا  هبلح  رفصعم و  مخت  کلملا و  لیلکا 
دیاب هنقح  دش  روکذم  اقباس  هچنانچ  مرد  هدزناپ  دجنک  ای  تیز  نغور  زا  مرد و  هد  کیره  زا  خرـس  رکـش  هماکبآ و  لسع و  زا  هدینارذگ 

قوراف قایرت  نآب  دارم  هک  ریبک  قایرت  سوطیدوژم و  قایرت  ندروخ  ضرم  نیرد  تسا و  نیب  ضرم  نیرد  وا  عفن  هک  یتاـبکرم  زا  درک و 
هلوکام ریداقم  دوشن و  ثداح  پت  ات  دوش  عقاو  هغلابم  وا  ندروخ  رد  هک  دـیاب  اّما  تسا  ءایـشا  عفنا  زا  ضرم  نیرد  ردالب  شراوگ  تسا و 
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مرد هد  هراصع  ای  خوبطم  رادـقم  دوش و  هدروخ  هیوبجنرداب  هراصع  ای  خوبطم  ورد  هک  دـیاب  تسین و  لاقثم  کی  رب  هداـیز  تاـبکرم  تسا 
رب بسانم  ياهنغور  ندیلامب  تبظاوم  تموادم و  نآ  زا  دعب  دوش  رهاظ  دوبهب  حالف و  تمالع  نآ  زا  دعب  دوش  عقاو  ریبدت  نیا  رگا  تسا و 

هنادهایـس نغور  رتسدیبدنج و  نغور  نویفرف و  نغور  نسوس و  نغور  قبیز و  نغور  طسق و  نغور  نیدران و  نغور  لثم  هجولفم  ياضعا 
تسا و عفان  رایـسب  جولفم  وضع  رب  دیفـس  طفن  ندـیلام  لـظنح و  بح  نغور  بادـس و  نغور  تسا و  هشعر  ضرم و  نیا  صوصخم  هک 

نآب دارم  هک  لدرخ  نغور  نینچمه 
280 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ناسلب نغور  ای  رداشون و  لثم  رـس  رب  یگطـصم و  ینیچراد و  لفلف و  لثم  تسا  هراح  ءایـشا  ندـیواچ  هعفان  ءایـشا  تسیجق و  مخت  نغور 
نآ دـننک و  هسطع  واب  هک  تسا  هیودا  دـنکیم  هلازا  ار  جـلاف  بجوم  طلخ  يایاقب  هچنآ  تسا و  عفان  رایـسب  ندرک  ـالط  دوش  دوجوم  رگا 

رتسدیبدنج ندیناکچ  دـیمد و  دـیاب  غامدـب  هجیان  رـس  رب  یکدـنا  هتخیپ و  هتفوک و  نیا  لاثما  شدـنک و  رتسدـیبدنج  لفلف و  کشم و  لثم 
دیفم دـشاب  قفاوم  تیفیک  رد  هچنآ  اهنیا  لاثما  نیمـسای و  یـسگرن و  لثم  هراح  نیحاـیر  ندـیئوب  قبیز و  نغور  اـب  تیز  نغور  لولحم و 

نّیب غیلب  تعفنم  رابکی  هتفه  ره  رد  ارقیف  جرایا  ندروخ  تسا و  ضرم  نیا  هبرشا  زا  زین  سبای  يافوز  اب  یلصنع  نیبجنکس  ندروخ  تسا و 
ینومام لالخ  هک  رخذا  سفرک و  خیب  تسوپ  نایداب و  خـیب  تسوپ  دـناسریم  غیلب  عفن  زین  تسازجا  نیاب  هک  لوصالا  ءام  تموادـم  دراد 

ود کیره  زا  هنادهایـس  دنوارز و  هاوخنان و  مرد  هس  کیره  زا  یمور  نایداب  سفرک و  مخت  نایداب و  مخت  مرد  تفه  کیره  زا  دـنمانیم 
تشاد و دیاب  هاگن  هتخاس  یفاص  هدینارذگ  ساپرک  زا  دنام  لطر  هس  ات  دیشوج  میالم  شتآب  دیاب  بآ  لطر  تفه  رد  هیودا  عومجم  مرد 

لوصالا ءام  نیاب  دـش و  روکذـم  اـقباس  لـطر  رادـقم  تسا و  لاـقثم  مین  تفه و  نزوب  هیقوا  ره  تسا و  هیقوا  ود  ندروخ  رادـقم  زور  ره 
عفان هک  دشاب  سوطیدوژم  ندروخ  دهاعتم  هتفه  ره  هک  تسنیا  راوازـس  مرد و  هد  دشاب  دوجوم  هک  مادکره  زا  تخیمآ  دیاب  ذیناف  ای  لسع 

هد هیوبجنرداب  تبرش  رادقم  دوب و  دیاب  موادم  مزالم و  دوش  دوجوم  رگا  تسا  ایـشا  عفنا  زا  زین  هیوبجنرداب  رادقم  قوراف و  قایرت  تسا و 
جلاف و زا  هک  دهاوخیم  هک  سکره  دیامن و  بانتجا  دنام  نادب  هچنآ  رت و  يودـک  هرت و  ندروخ و  زا  جـلاف  بحاص  هک  دـیاب  تسا  مرد 

باوخ يریس  مکش  رد  دشاب  ناما  رد  هشعر  هوقل و 
281 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دوشیم و كالهب  يدوم  هک  دـنکب  باکترا  تارجنم  تارکـسم و  رینپ و  لثم  دور و  مک  مامحب  دـشاب و  یلاخ  نطب  هک  دـیابیم  دـنکن و 
نآ درک و  دیاب  لصا  جالعب  لامعتـسا  نآ  زا  دعب  الوا و  درک  دیاب  جازم  ترارح  نیکـست  رد  یعـس  دشاب  جازم  ترارح  جـلاف  اب  هک  هاگره 
وا جالع  تسا و  جلاف  همدقم  هکلب  تسا  جلاف  زا  یعون  زین  ردخ  داد و  دیاب  جابریز  زا  هروزم  اذغ  هداس و  نیبجنکس  بیـس و  تبرـش  لثمب 

. تسا اقستسا  همدقم  هینقلا  ءوس  هکنانچمه  تسا  جلاف  زا  فیفخ  جالع 

جّنشت ضرم  نایب  رد  هلاقم  [ 108]

هک شادبم  بناجب  تسا  بصع  ندرک  تعجارم  ندیشک و  مهرد  ینعی  هادبم  یلا  وضعلا  صلفت  وه  هک  دناهدرک  فیرعت  نینچ  ار  جّنشت  و 
بـصع لوط  زا  تسا و  هدـش  ولمم  هلـضع  بصع و  رد  هک  تسا  یتـبوطر  ببـس  عون  ود  نیزا  یکی  تسا و  عون  ود  رب  نیا  تسا و  غاـمد 

نیا دوشیم و  ثداح  هریثک  غارفتـسا  ببـسب  یناث  دوشیم و  ثداح  اتعفد  عون  نیا  تسا و  هدـش  بصع  ضرع  رد  دایدزا  هتفای و  ناـصقن 
زا ببـس و  رب  لالدتـسا  دـنمانیم و  سبای  جنـشت  ار  نیا  تسیجیردـت و  الیلق و  الیلق  هکلب  تسین  اتعفد  نیا  تسا و  بصع  فاـفج  بجوم 

جالع مغلب و  هبلغ  تامالع  اب  ببـس  روهظ  ریغ  زا  اتعفد  تسوا  ثودـح  يالتما  جنـشت  تمـالع  تسا و  قباـس  ریبدـت  دـلب و  نس و  جازم و 
زا تسا و  لاقثم  ود  هک  مرد  هس  هتفوکمین  هدیشارت  نسوس  خیب  زا  حابـص  ره  باّلج  ندروخب  هدام و  جضن  زا  دعب  ربص  بح  ای  ماقم  نیرد 

زغم و راهچ  نغور  ای  دـجنک و  نغور  اب  رفـصعم  مخت  هریـش  اـب  بآدوخن  اذـغ  دوشیم و  مین  لاـقثم و  تفه  هک  مرد  هد  يدـنق  يدـنقلگ 
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قبیز نغور  ای  طسق و  نغور  ریجنا و  دیب  نغورب  ندب  ندیلام 
282 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دوز رگا  دناهدرمـش و  جالعلا  لهـس  ابطا  ار  جنـشت  نیا  اهنیا و  لثم  شوجنزرم و  نغور  مامن  نغور  نویفرف و  نغور  رتسدـیبدنج  نغور  و 
دناهتفای و رایـسب  تعفنم  نیزا  دشاب و  هدرک  مرگ  کمن  زا  رثکا  وا  تادامک  هک  دـیابیم  دوشیم و  لیاز  يدوزب  دـنیامن  لاغتـشا  هجلاعمب 
زا هچنآ  اّما  درک و  دیاب  کلملا  لیلکا  رتعـس و  تبـش و  هنوباب و  خوبطمب  ضرم  نیرد  لوطن  تسرتهب و  کمن  اب  زین  دنفـسا  رازه  نتخیمآ 

تسا و تردن  لیبس  رب  وزا  یصالخ  تسا و  رتدیعب  بطر  جنشت  زا  هجلاعم  رد  تسا و  جالعلا  ریسع  دوشیم  ثداح  تسوبی  ببسب  جنشت 
ضرم ای  طرفم و  مغ  ای  هریثک و  هفینع  تاکرح  ماودب و  رایسب  یباوخیب  ای  نآ و  ریغ  لاهـسا و  زا  تسا  رایـسب  غارفتـسا  سبای  جنـشت  ببس 
مدقت نآ و  ندش  کیراب  فؤام و  وضع  ندش  دروخ  نتخادـگ و  رومـض و  كدـناكدنا و  جـیردتب و  جنـشت  ثودـح  وا  تمالع  راح و 

ریش تاروع و  ریش  رخ و  ریش  لثم  هبطرم  ءایشا  بالج و  ندروخب  تسا  ندب  بیطرت  ماقم  نیرد  جالع  جراخ و  لخاد و  زا  هففجم  بابسا 
یهام تشوگ  هجوج و  غرم  هرب و  هلاغزب و  هبرف  تشوگ  ای  دشاب و  هتساشن  زا  هک  هلاثا  ای  نیریـش  ماداب  نغورب  ریعـشلا  ءام  اذغ  زب و  ؤاگ و 

تعفنم سبای  جنشت  رد  زین  ودک  هشفنب و  نغور  ندیناکچ  غامدب و  تاروع  ریـش  ندیناکچ  ودک و  نغور  هشفنب و  نغور  ندیلام  دروخ و 
نتسشن دوشیم  هتشون  هک  هیودا  نیا  خبط  رد  عفن و  رد  تسا  غلبا  هشفنب  تبرش  تسا و  عفان  ضرم  نیرد  زین  شاخشخ  تبرش  دراد و  غیلب 

ردنقچ گرب  شاخشخ و  گرب  یمطخ و  مخت  گرب  رفولین و  رتهب و  دشاب  هزات  رگا  هشفنب و  ودک و  گرب  وهاک و  گرب  تسا  عفان  رایسب 
هناودنه نیریش و  رانا  بآ  ندروخ  اریتک و  هزیکاپ و  موم  دشاب و  ماداب  هشفنب  نغورب  لومعم  هک  نغور  مومب  جنشت  بحاص  ندب  ندیلام  و 

رشقم شام  اذغ  تسا و  عفان  دیفس  دنق  اب  زین  گنرداب  رایخ و  و 
283 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

نیرد جالع  تسا و  برقع  ندز  شین  ببسب  جنـشت  ثودح  ببـس  یهاگ  و  هفرخ . گرب  خانافـسا و  نیریـش و  ماداب  هریـش  رت و  يودک  و 
بـصع رب  هک  تسا  هراح  هحرق  ببـس  جنـشت  ثودح  یهاگ  تسبآدوخن و  ماقم  نیرد  اذغ  دـنق و  باّلج  تسا  هعبرا  قایرت  ندروخ  ماقم 

جالع اعما و  هدعم و  رد  تساهمرک  لوصح  ببس  جنشت  ثودح  یهاگ  وا و  لاح  حالصا  تسا و  هحرق  جالع  وا  جالع  تسا و  هدش  عقاو 
لیبنق طقس و  دیفس و  دبرت  سخرس و  تسا و  یماش  يالقاب  هک  سمرت  حیـش و  لثم  تسوا  صوصخم  هک  هیوداب  تسا  مرک  جارخا  لتق و 

ددمت و شتیاغ  تسا  جنـشت  زا  یعون  مادکره  زا  زک  ددـمت  تسا و  هدـش  نیعتم  مرک  جارخا  رد  هیودا  رد  هچنآ  اهنیا  لاثما  لینلا و  بح  و 
. تسا هوقرت  تالضع  رم  ضراع  جنشت  زا  زک  نیبناج و  زا  تسار  بصع  رم  ضراع  جنشت 

هوقل نایب  رد  هلاقم  [ 109]

نکمی هجولا و ال  یف  اجاجوعا  ثدحت  نیعلا و  هجولا و  تالـضع  یف  هتتغب  ثدحت  ۀـیلآ  هتلع  ةوقللا  هک  دـناهدرک  فیرعت  نینچ  ار  هوقل  و 
ار هجو  تالضع  وا  ضورع  هطـساوب  دوشیم  ور  یجک  بجوم  تلع  نیا  ینعی  دحاو  قش  نم  جرخی  هیف  یف  خفن  اذا  هینیع و  دحا  ضیمغت 

يراجم دادـسنا  بجوم  هک  تسا  یمغلب  ظیلغ  دراب  طلخ  وا  ببـس  دوریم و  نوریب  قش  کی  زا  دـنمدب  هوقل  بحاـص  نهد  رد  داـب  رگا  و 
هبولطم لاعفا  ناصقن  ای  نالطب و  وا  تمالع  تسا و  همقل  ندیواچ  غضم و  لاطبا  بجوم  نیا  نیّکف و  بناجب  تسا  تکرح  سح و  بصع 

خیب تسوپ  لسعلا و  ءام  ارقیف و  جرایاب  رغارغ  لامعتـسا  تسجلاف و  جالع  وا  جـالع  تسا و  هدـش  وا  ضراـع  تلع  نیا  هک  وضع  زا  تسا 
هروکذم هراح  هنقح  لامعتسا  گنلک و  هرهز  ای  شوجنزرم  نغورب  طوعس  هروب و  زا  یکدنا  ربک و 
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رس دنیب و  هنیئآ  رد  ار  دوخ  يور  هکنآ  رد  ندرک  یعس  نداهن و  شیپ  رد  هنیئآ  کیرات و  هناخ  رد  هوقل  بحاص  نتسشن  جلاف و  هجلاعم  رد 
عفد زا  دعب  هک  اریز  دیاب  ضرم  بجوم  طلخ  زا  هیقنت  زا  دعب  نیا  نتشاد و  دنشاب  هدیـشوج  هفطلم  هیودا  زا  هک  اهنا  رد  هک  اهبآ  تاراخب  هب 

یناخ www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 314زکرم  هحفص 153 

http://www.ghaemiyeh.com


رد تساهنیا  لاثما  رتسدـیبدنج و  روخامرم و  حیـش و  رتعـص و  شوجنزرم و  مامن و  لثم  هیودا  نآ  تسا و  ضرم  يایاقب  عفد  بجوم  هدام 
نهد و رد  اهنیا  لاثما  لفلف و  راد  ینیچراد و  لفنرق و  اوبزوج و  نتـشاد  هاگن  تیتلح و  یگطـصم و  ردنک و  ندیواچ  فیطلت و  تیفیک و 

دنقلگ لاقثم و  ود  کیره  زا  نابزواگ  هیوبجنرداب و  نایداب و  زا  حابص  ره  باّلج  تسا و  رایسب  عفانم  هوقل  ضرم  رد  هراح  ءایشا  ندیواچ 
ساپرک زا  دنامب  همین  ات  درک  دیاب  خبط  دیاب  دشاب  اود  بسانم  هک  بآ  يرادقمب  هک  تسا  مسر  هچنانچ  هیودا  لوا  لاقثم  مین  تفه  یلسع 

لفلف و ینیچراد و  رفـصعم و  مخت  زغم  اب  بآ  دوخن  اذغ  دیماشآ  دیاب  مرگمین  هدرک  طلخ  ورد  ار  روکذـم  لسع  هتخاس  یفاص  هدـینارذگ 
هیذـغا و زا  هراح  ياودـب  هجلاعم  رد  لامعتـسا  درک و  دـیاب  عوجر  هراح  ریغ  هنقحب  دوشن  لصاح  افـش  روکذـم  تاجلاعمب  رگا  هاوخناـن و 

دنامب ظیلغ  دور  لیلحتب  طالخا  فیطل  نوچ  هکنآ  هطساوب  وا  ظلغم  تسا و  طالخا  ففجم  هراح  هیذغا  هیودا و  هک  اریز  درک  دیابن  هیودا 
لوا هاگره  یناویح و  حور  تسیزیزع و  ترارحب  برقا  رسیا  بناج  هک  اریز  تسا  جالعلا  ریسع  دشاب  وضع  رـسیا  بناجب  ادتبا  رگا  هوقل  و 

. نآ عفد  زا  تعیبط  زجع  تسا و  هدام  تدش  توق و  تمالع  دوش  نآ  هجوتم  هدام 
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جالتخا نایب  رد  هلاقم  [ 110]

هطـساوب دراد و  مامت  تجوزل  هک  تسا  یمغلب  هدام  بجوم  ببـس  نآ و  زا  هدنهدمیب  رذـنم و  دناهتـسناد و  هوقل  همدـقم  اّبطا  ار  جالتخا  و 
توق شظلغ و  هطساوب  دوشیمن  جراخ  تلوهـسب  ماسم  زا  هک  يراخب  اب  دوشیم و  لصاح  حیر  نآ  لیلحت  نآ و  رد  يزیرغ  ترارح  ریثات 
رهاظ رد  یجالتخا  تکرح  ببس  نیدب  دوشیم  عقاو  هعفادم  امهنیب  نیح  نیرد  وا  هک  جارخا  دلج  رهاظ  بناجب  ار  وا  هک  دهاوخیم  هعفاد 

جنـشت و جیلفا و  جالع  رد  هروکذم  تاجرایا  هلهـسم و  بوبحب  تسا  مغلب  طلخ  زا  ندـب  هیقنت  ضرم  نیرد  جالع  دوشیم و  ثداح  دـلج 
اب ای  هعبرا و  قایرت  اب  هیوبجنرداب  تبرـش  زا  بالج  دـنامب و  ظیلغ  دورب و  اـت  قیقر  هداـم  ریبدـت  رد  فیطلت  یغاـمد و  ضارما  زا  کـلذریغ 

جلاف هجلاعم  رد  هک  هللحم  تادامض  نداهن و  جالتخا  عضوم  رب  هنخسم  تادامک  ینیچراد و  اب  بآدوخن  ماقم  نیرد  اذغ  نایداب و  خوبطم 
طـسق نغور  قبیز و  نغور  نسوس و  نغور  لثم  هوقلاب  لعفلاب و  مرگ  ياهنغورب  جالتخا  عضوم  ندیلام  ندرب و  راکب  دش  روکذـم  هوقل  و 

. دشاب رضاح  هچنآ  نیا  لثم  و 

ماکز ضرم  نایب  رد  هلاقم  [ 111]

جازم ياوس  ام  باذـجنا  بالجنا و  نیا  ببـس  نیرخنم و  بناجب  تسا  هبطر  لوضف  تابوطر و  ندـش  بذـجنم  بلجنم و  ماـکز  ببـس  و 
ندروخ ببـس  ای  رـس و  رب  مرگ  ياهنغور  ندـیلام  باتفآ و  ترارح  ریثات  لثم  یجراخ  بابـسا  زا  تسا  هدـش  غامد  ضراـع  هک  تسراـح 

لاثما یجق و  مخت  زایپ و  ریس و  لثم  زین  هراح  ءایشا 
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مشچ يور و  یخرس  ینیب و  ندیاخ  نآ  تمالع  نیرخنمب و  بابصنا  بجوم  دشاب  یلوضف  هلضف  قیقرت  غامد و  ترارح  بجوم  هچنآ  نیا 
غاـمد و دـیربت  هداـم و  ظـیلغت  ترورـض و  بجاو و  بسحرب  تقاـط و  توق و  ردـقب  نوخ  جارخا  تسا و  لاـقیق  زا  دـصف  جـالع  تسا و 

درک دیاب  خبط  اود  بسانم  بآ  رد  تسا  مسر  هچنانچ  هیودا  مرد  هد  دیفـس  دنق  ددع و  هد  بانع  زا  هشفنب و  زا  حابـص  ره  بالج  ندروخ 
هفرس ماکز  اب  رگا  ماداب و  زغم  هریش  اب  رـشقم  شام  اذغ  دیماشآ و  دیاب  مرگمین  هتخیمآ  نتخاس  یفاص  زا  دعب  روکذم  دنق  دیآ و  فصنب  ات 

زا نیبجنرت  دیفـس و  دـنق  ددـع و  هدزناپ  بانع  ددـع  تسب  ناتـسپس  لاقثم و  هس  رت  ای  کشخ  هشفنب  زا  ماقم  نیرد  بالج  عادـص  دـشاب و 
شاخـشخ تبرـش  دـشاب  یباوخیب  روکذـم  ماکز  رد  هچنانچ  رگا  مرد و  هد  هشفنب  تبرـش  ای  مرد و  هد  هشفنب  ریمخ  اـی  مرد و  هد  کـیره 

یباوخیب تاقوا  رد  دـیامن و  دادـما  باوخ  لوصح  نیرد  ات  درک  دـیاب  هداـیز  شاخـشخ  هریـش  اذـغ  رد  دـش و  روکذـم  هچنآ  اذـغ  تسا و 
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نیا هک  اریز  دشاب  دلج  ماسم و  دودـسم  فشکنم و  ورب  ماکز  ببـس  هچنانچ  رگا  تسا و  عفان  يوق  نآ  ریغ  شآ و  رد  وهاک  مخت  ندروخ 
نادجو مدقت  ببس  نیا  تمالع  نیرخنم و  هارب  دوش  لزنتم  هک  تسترورض  سپ  ماسم  نآ  جورخ  مدع  دوشیم و  تاراخب  ناقتحا  بجوم 

ره دشاب  هتفای  تدشب  تدورب  رگا  هدرک و  مرگ  ياهقرخ  لیدانمب و  وا  نتشاد  هاگن  مرگ  تسرـس و  نیخـست  ماقم  نیرد  جالع  تسد و  رب 
تسا و عفان  مامح  لوخد  هبترم  نیرد  هنخسم و  تامومشم  تالوطن و  يوق و  ریخبت  هب  دش و  دهاوخ  هنخـسم  هیوق  تادامکب  جاتحم  هنیئآ 

هدیـشارت نسوس  خـیب  هشفنب و  رفولین و  گـناد و  ود  لاـقثم و  هنـسانس  لـثمب  درک  دـیاب  تعیبط  لـالحنا  رد  هلیح  دـشاب  هتـسب  تعیبـط  رگا 
مرد هد  کیره  زا  نیبجنرت  دیفس و  دنق  لاقثم و  ود  کیره  زا  ناشوایسرپ  هتفوکمین و 
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هفاضا نیبجنرت  دـنق و  هتخاس  یفاص  هدرک  خـبط  اود  بسانم  بآ  رد  تسا  مسر  هچنانچ  دوشیم  لاقثم  هدزناپ  نیبجنرت  دـنق و  عومجم  هک 

لثم هراح  شئاشح  یضعب  هدیشوج  بآ  تاراخبب  ار  دوخ  رشقم و  دوخن  رـشقم و  شام  زا  هرّوزم  اذغ  دیماشآ و  دیاب  هدرک  مرگمین  هدرک 
تسین و رادقم  نیعتب  عضاوم  زا  یلیخ  رد  جایتحا  تسنیمخت و  رما  بیبطلا  دنع  اهنیا  رادقم  کلملا و  لیلکا  هنوباب و  تبش و  شوجنزرم و 

دناهدشن مرد  لاقثم و  نیعتب  دیقم  چیه  دناهتشون و  فک  کی  نالف  زا  فک و  کی  اود  نالف  زا  تاناقتحا  یضعب  رد  هک  تسا  تهج  نیزا 
حافتنا بجوم  ریخبت  تیذا  دشاب و  سفن  رسع  بجوم  هک  دوش  دودسم  تبوطر  لوزن  هار  ماکز  رد  رگا  دناهتخاس و  بیبط  شدحب  هتسباو 

. هتخوس ذغاکب  ریخبت  تسا  نینچمه  تسا و  هدس 

هشعر ضرم  نایب  رد  هلاقم  [ 112]

کیرحتب طلخی  ّيدارا  تابث  رما  هتّیدارا  ۀکرح  یه  وضعلل و  ۀلماحلا  ةوقلا  فعـض  نع  نوکی  ۀتلآلا و  ءاضعالا و  یف  ثدحی  هتّلع  ۀشعرلا  »
وـضع زا  تسا و  یـشم  تلآ  هک  اـپ  تسا و  شطب  تلآ  هک  تسد  لـثم  دوشیم  هّیلآ  ءاـضعا  ضراـع  هک  تسا  یتلع  هشعر  و  يدارا » ریغ 
دراـب جازملا  ءوس  وا  ببـس  يدارا و  ریغ  تکرح  اـب  طـلتخم  تسیدارا  تکرح  زا  تراـبع  هشعر  دـشاب و  ار  وضع  رم  هلماـح  توق  فعض 
تـسا ناریپ  خیاشم و  وا  ثودح  رثکا  هتخاس و  تسـس  هدرک و  بصع  ياخرا  هدش و  بصع  ضراع  هک  تسا  يدام  ریغ  ای  تسا و  يدام 

مالآ ببـسب  هشعر  ثودـح  یهاگ  دـنروخیم و  طارفاب  درـس  بآ  هک  یناسک  دوشیم و  بکترم  طارفاـب  دـنارمخنمدم و  هک  یناـسک  و 
تذل روفو  ببسب  ای  طرفم و  تلاجخ  بضغ و  عزف و  فوخ و  مغ و  لثم  دشاب  یسفن 

288 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
ود کیره  زا  هتفوکمین  یمور  نایداب  زا  هتفوکمین و  ناـیداب  زا  تسا  راـح  باـّلج  ندروخ  عقاوم  نیرد  جـالع  دوشیم و  زین  رایـسب  حرف  و 

هتخیمآ نآب  روکذـم  دـنقلگ  دـنق و  هتخاس  یفاـص  بساـنم  بآ  رد  هدرک  خـبط  مسر  تداـع و  یهجو  رب  مرد  هد  یلـسع  دـنقلگ  زا  مرد و 
رد جضن  روهظ  زا  دعب  لفلف و  نارفعز و  ینیچراد و  یکدنا  رفصعم و  مخت  زغم  هریـش  اب  بآدوخن  اذغ  درک و  رایتخا  راهن  رب  دیاب  مرگمین 

نغور لثم  تسا  عفان  رایـسب  ضرم  نیرد  هیقنت  زا  دعب  مرگ  ياهنغور  ندروخ  درک و  دیاب  ربص  ّبح  ای  جرایا و  ّبحب  ندب  هیقنت  هروراق و 
لعفلاب و راح  نغور  ندیلام  تسا و  جالع  عفنا  زا  نیا  ناسلب و  نابل و  نغور  ریجنادیب و  نغور  زغمراهچ و  نغور  قدـنف و  نغور  هتـسپ و 

اهنغور نیزا  کیرهب  اضعا  عیمج  قبیز و  نغور  طسق و  نغور  لثم  فتک  نورـس و  نار و  مخ  لغب و  بیـش  لثم  اـضعا  لوصا  رد  هوقلاـب 
ندروخ تسا و  عفان  رایسب  زین  ندیلام  مامح  رد  اهنغور  نیزا  ندمآرد و  مرگ  مامحب  نتـسشن و  باتفآ  رد  ندرک و  قرع  دشاب  رـضاح  هک 

عفان رایـسب  زین  تسا  يدنه  زغم  راهچ  زغم  نآب  دارم  هک  لیجران  ندروخ  تسا و  عفان  لدتعم  يرادـقم  پسا  تشوگ  ای  هچبرتش و  تشوگ 
هطـساوب تسا  هداـمیب  هدراـب  جازملا  ءوـس  ببـسب  هچنآ  هشعر  زا  تسا و  دـیفم  رایـسب  ضرم  نیرد  شوـگرخ  هّلک  زغم  ندروـخ  تـسا و 
ياهنغور ندیلامب  تساضعا  نیخست  ماقم  نیرد  جالع  هدراب و  بآ  ای  هدراب و  هیودا  ندروخ  دوب و  طارفاب  هک  تسا  دراب  ياوه  تمداصم 

تسا و بارـش  ندروخ  ببـس  هکنآ  رتسدیبدنج و  نغورب  فؤام  وضع  ندیلام  لسعلا و  ءام  ای  تیتلح  زا  باّلج  ندروخ  هروکذـم و  مرگ 
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ياّهبر ندروخ  لگ و  نغور  دیب و  نغور  دروم و  نغورب  غامد  تیوقت  ببسب  دض  داریا  تسنآ و  كرت  جالع  نآ  تبظاوم  تموادم و 
289 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ببس هک  هشعر  دشاب و  بنرک  ورد  هک  سدع  شآ  اذغ  کلذریغ و  بنع و  دورما و  بیس و  یهب و  ّبر  لثم  غامد  يوقم  ضباق  ياههویم 
ببـس هکنآ  تسا و  تحار  لوصح  باوخ و  نتفرب  ناوت و  هک  هلیح  رهب  تسا  ببـس  هلازا  نآ  جالع  دـشاب  عزف  ای  فوخ و  ای  بضغ و  وا 

نیا دشابیم و  باصعا  فافج  ببسب  هشعر  ثودح  یهاگ  تسا و  لاوزلا  عیرس  ببـس  هک  اریز  تسا  لاوزلا  عیرـس  وا  تسا  حرف  تذل و 
لاحرههب دوش و  تاجن  حالفب و  یضفم  هک  تسا  مک  رایسب  تسا و  ماسقا  نیرتدب  هشعر  زا  مسق  نیا  تسا و  ریثک  غارفتسا  ببـسب  فافج 

نیریش و بیـس  تبرـش  هشفنب و  تبرـش  لثم  تشاد  دیابن  زئاج  لامها  ریـصقت و  تابّطرم  لامعتـسا  رد  درک و  دیابن  هاتوک  تسد  جالع  زا 
ياضعا هشعر  بحاص  ندـیلام  دـنق و  ماداب و  نغور  هدـیم و  درآ  زا  هلاثا  ای  نیریـش و  ماداب  زغم  هریـش  رت و  يودـک  اـی  رـشقم  شاـم  اذـغ 

وا نتخاس  قیرط  تسا  عفان  ماقم  نیرد  هنوباب  نغور  دـنام و  نآب  هچنآ  هنوباـب و  نغور  لـثم  اـضعا  نارب  مرگ  نغور  ندـیلام  ار و  شفؤاـم 
ساپرک زا  دـیآزاب و  نمکی  هب  ات  دیـشوج  دـیاب  میالم  شتآب  بآ  لطر  راهچ  رد  ار  هدیـسر  هنوباب  لگ  هایگ و  عرـش  نم  کـی  هک  تسنآ 

هشیش رد  نآ  زا  دعب  دنام و  نغور  دورب و  بآ  ات  دیشوج  دیاب  هتسهآ  شتآب  هتخاس  خوبطم  نیا  اب  یفاص  دجنک  نغور  نم  کی  هدینارذگ 
نغور نتخاس  رگید  قیرط  دـیلام و  دـیاب  شقن  رب  هفؤام  ياضعا  رب  نغور  نیزا  مرگمین  تجاـح  تقوب  تشادرب و  دـیاب  هزیکاـپ  یفرظ  اـی 

تخادنا و دیاب  ورد  هدیـسر  هزات  هنوباب  دشاب  لاقثم  هدزناپ  هک  هیقوا  ود  درک  دیاب  هشیـش  رد  هزیکاپ  دـجنک  نغور  نمکی  هک  تسنآ  هنوباب 
تـسا مک  رایـسب  ار  ناناوج  هک  تسناد  دیابب  درک و  دیاب  لامعتـسا  تجاح  تقوب  داهن و  دیاب  باتفآ  رد  زور  لهچ  هدرک و  مکحم  شرس 

ضرم نیاب  هک  تسا  نینچ  رثکا  تروص  نیرد  دنشاب و  رمخ  نمدم  هکنآ  رگم  دوش  ثداح  هشعر  تلع  هک 
290 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

بعت تضایر و  نیا  دوجو  اب  هک  یناسک  دنروخیم و  بش  بناج  رد  هک  اصوصخ  دننکیم  رایـسب  ندروخ  رد  هک  یناسک  دـنوش و  التبم 
ماقم نیرد  جالع  تسا و  مس  وذ  ناویح  ندز  شین  ندـیزگ و  ببـسب  هشعر  ثودـح  یهاگ  دـنتفایم و  تلع  هیلب و  نیرد  زین  دنـشکیمن 

هیوداب تسا  ناویح  نآ  شین  رثا  هک  ضرم  بجوم  ببـسب  هلازا  بآدوخن و  زا  هرّوزم  اذـغ  هیوبجنرداب و  تبرـش  رد  تسا  قاـیرت  ندروخ 
. دنوشیم راتفرگ  ضرم  ببس  ینداب  هک  اریز  سان  هلازا  ضرم  نیا  عوقو  رد  ناریپ  دنکیم و  نآ  هلازا  هک 

رصب فعض  نایب  رد  هلاقم  [ 113]

ناصقن دوشیم و  لصاح  هرصاب  حور  ریغت  دنکیم و  غامد  دیربت  بیطرت و  هک  تسا  بطر  يدام  دراب  جازم  يوس  رـصب  فعـض  ببـس  و 
نیا دایدزا  دنکیم و  مشچ  رد  ترودـک  هشیمه  عجو و  ترمح و  مدـع  تسا و  ملح  نآب  دارم  هک  صمر  هعمد و  نآ  تمالع  راصبا و  رد 

نـسوس خـیب  نایداب و  زا  باـّلج  ندروخ  ماـقم  نیرد  جـالع  تسا و  دـشا  داـسف  همخت  لاـح  رد  اذـغ و  ندروخ  تسباوخ و  بقعب  لاوحا 
دنق هتخاس و  یفاص  هدینارذگ  ساپرک  زا  دیآزاب  همین  هب  ات  درک  دیاب  خبط  اود  بسانم  بآ  يردق  رد  عومجم  مرد  ود  کیره  زا  هدیـشارت 

زا دومن و  دیاب  اذغ  نیمه  رب  راصتقا  اذغ  رد  نیریش و  ماداب  زغم  هریش  اب  بآ  دوخن  اذغ  دیماشآ  دیاب  مرگمین  هتخیمآ  نآ  رد  مرد  هد  دیفس 
دیاب گناد  مین  زا  هک  هدومحم  كدـنا  درک و  دـیاب  دـیربت  يوقم  هشفنب  بحب  ای  ارقیف و  جراـیا  بحب  غاـمد  هیقنت  هروراـق  رد  جـضن  روهظ 

ار جرایا  رگید  هتخیمآ و  لسعلا  ءام  رد  نایداب  لوا  بسانم  يرادـقم  کیره  ارقیف  جرایا  نایداب و  لسعلا و  ءاـمب  هرغرغ  دـشابن و  زواـجتم 
نوقیلساب ای  ریبک و  یئانشور  باب  نیرد  لحک  درک و  دیاب  هرغرغ  مرگمین  هدز  مهرب  کین 

291 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
قفاوم ضرم  نیرد  هک  نیع  هیودا  زا  نآ  لاثما  دـشاب و  لخدا  تابوطر  فیفجت  رد  ات  دـشاب  دـیابیم  کشم  زا  يوزج  ورد  ینعی  کسمم 
راضم زا  زیهرپ  مازتلا  تسا و  تماجح  دـصف و  نآ  جالع  دـشاب  يومد  هدام  دـشاب و  يدام  راح  جازملا  ءوس  زا  رگا  تخاـس و  دـیاب  دـشاب 
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هدرک خبط  مسر  تداع و  قفو  رب  عومجم  مرد  هد  کیره  زا  نیبجنرت  دیفـس و  دـنق  مرد و  جـنپ  هشفنب  ددـع و  هد  بانع  زا  باّلج  ندروخ 
لثمب لحک  هشفنب و  ّبحب  غامد  هیقنت  خانافـسا و  ماداب و  زغم  هریـش  اب  رـشقم  شاـم  ماـقم  نیرد  اذـغ  دـیماشآ و  دـیاب  مرگمین  هداد  بیترت 

. دشاب هحیار  ورد  فایش و  زا  درک و  دیابیم  مرصح 

دمر نایب  رد  هلاقم  [ 114]

تسا و هبقث  نیا  لخاد  هک  محل  ضایب  داوس و  عومجم  زا  تراـبع  همحتلم  تسا و  همحتلم  ضراـع  هک  تسا  راـح  مرو  زا  تراـبع  دـمر  و 
وزا و تسا  سوسحم  هچنآ  ینعی  تسا  مشچ  زا  رهاظ  هقبط  همحتلم  هقبط و  دـشاب و  يدرد  لقث و  شراـخ و  شزوس و  زا  یلاـخ  مرو  نیا 

يومد تمالع  و  تسا . تالضع  نیاب  رتاس  وا  يازجا  عیمج  تسا و  مشچ  تالضع  عیمج  طلاخم  هک  تسا  برچ  دیفس  تشوگ  وا  رهوج 
ندیکچ صمر و  ندـش  عمج  نآ و  ددـمت  مرو و  ثودـح  نیغدـص و  نیبناج  نابرـض  ندـیزگ و  اب  يوق  درد  و  کح )  ) كاکح دـمر  زا 

مسق ود  ره  جالع  تسا و  کشا  ندیکچ  ملح و  صمر و  مدع  ندیزگ و  هکح و  نآ  تمالع  دشاب  ارفص  هدام  رگا  تسنآ و  لثم  کشا و 
یملا كدـناب  تسا  سحلا  یکذ  وضع  مشچ  تسا و  عونمم  زین  هیودا  لامعتـسا  لوا  رد  تسا و  لولعم  هک  یبناج  زا  تسا  لاقیق  زا  دـصف 

عفن مه  دوشیم و  ضرم  هدام  لیلقت  مه  هک  اریز  تستایرورض  زا  تعیبط  نییلت  دوشیم و  ملاتم 
292 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

باّلج هشفنب و  ّبحب  ای  هکاوف و  خوبطمب  ای  نییلت  نیا  تسا و  بولطم  نیا  دنکیم و  نیع  غامدب و  زین  يوارفـص  داوم  تاراخب  دـعاصت  زا 
هداد بیترت  دش  روکذم  عضاوم  رد  هکنانچ  تداع  مسر و  قیرطب  عومجم  مرد  جنپ  کشخ  ای  رت  هشفنب  زا  ددـع و  هد  بانع  زا  ماقم  نیرد 
مایا رد  خانافـسا و  نیریـش و  ماداب  زغم  هریـش  رـشقم و  شام  اذـغ  تسا و  مرد  هد  کیره  زا  نیبجنرت  باّلج و  نیرد  دـنق  دـیماشآ و  دـیاب 

بیکرت فیحن و  صخش  هکنآ  رگم  دشاب  توقب  صخش  هک  اصوصخ  تسا  عونمم  تشوگ  نداد  يوارفـص  يومد و  دمر  رد  عجو  تدش 
نیکـست موحـشم  نیرانا  بآ  هب  دشاب  بلاغ  ارفـص  بناج  رگا  ددرگن و  طقاس  درک  دیاب  غرمب  للعت  لقث و  نامز  نآ  دشاب  هتـشاد  فیعض 

رگید عنام  هک  درک  دیاب  دصف  زین  یشرت  باکترا  درک و  رایتخا  دیاب  دنق  ای  يدنه  رمت  ای  تخیمآ و  دیاب  دیفـس  دنق  يردق  ورد  داد و  دیاب 
هفرس رگا  اما  تسا و  رفولین  هشفنب و  رد  رصحنم  بیطرت  دیربت و  رد  تبرش  دشاب  دوجوم  اهنیزا  رگا  دشابن و  سفّنلا  قیـض  ای  هفرـس و  لثم 

غرممخت دیفـس  قیقر  اب  كرتخد  ریـش  ندـیناکچ  لوا  رد  درز  هلیله  خوبطمب  تعیبط  نییلت  مرد و  هد  دـنق  اب  بانع  يراخب و  يولآ  دـشابن 
تساثیمام و زا  یعون  هک  ضضح  وا و  مرج  اب  زینشک  ای  رت و  زینشک  گرب  بآ  بالگ و  دیفس و  لدنص  زا  دامض  عجو  نکسم  تسعفان و 

دـشاب دوخ  تفارـصب  یـشرت  رگا  هک  اریز  نیریـش  ماداب  زغم  هریـش  دنق و  اب  شآ  نادران و  لثم  هبطر و  هدراب  هیذغا  رد  اذغ  اثیمام و  ایقاقا و 
هراح ریذـحت  زا  تروص  نیرد  هک  اریز  ندـیلخ  دـشاب و  دـیدش  عجو  رگا  دـیاب و  نویفا  يروفاک و  ضیبا و  فایـشب  لـحک  تسا و  رـضم 

هناد انوطق و  رذب  باعل  لثم  هبطر  هدراب  تاباعل  ندیناکچ  دیاب و  جیردت  بسحب  يوق  اب  فیعض  زا  یبط  نوناق  بسحب  زین  ریذحت  تسین و 
رت زینشک  ای  اقمحلا و  ۀلقب  وهاک و  هراصع  ای  بلعثلا و  بنع  گرب  هدرشفا  هراصع و  لثم  هدراب  تاراصعب  دامض  كرتخد و  ریش  یهب و 

293 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
دشاب مغلب  هدام  زا  مرو  دمر  ببس  رگا  درک و  دیابن  هغلابم  نآ  رد  اّما  دشاب  فرب  يردق  ورد  هک  بآ  هب  يور  نتـسش  ودک و  لگ  بآ  ای  و 

هطـساوب مشچ  کـلپ  ود  ره  ندـیپسچ  تسا و  کـشا  ندـیکچ  ملح و  يرایـسب  يوـق و  درد  هرمح و  ریغ  زا  هـمحتلم  خاـفتنا  نآ  تمـالع 
هلهـسم بوبحب  مغلب  طلخ  زا  غامد  هیقنت  تروص  نیرد  جالع  رـس و  رد  لـقث  ثودـح  باوخ و  رد  اـصوصخ  رگیدـکی  رب  رایـسب  تبوطر 

ربص عیقن  دشاب و  تدشب  عجو  رگا  تسا و  بسانم  ماقم  نیرد  زین  هنیل  هنقح  تسا و  لظنح  محـش  دـبرت و  نوقیراغ و  هلهـسم و  تاجرایا 
تسا و كاکفنالا  ریـسع  یمغلب  وا  هدام  هک  دمر  هک  تسا  هتفگ  نینچ  طارقب  درک و  دـیاب  رایتخا  بلعثلا  بنع  هراصعب  ای  ینـساک و  قرعب 

رگا تسه و  هحرق  ثودح  فوخ  ورد  اما  تسا  كاکفنالا  عیرـس  يوارفـص  سبای و  دـمر  تسا و  میلـس  اما  تسین  یـصالخ  وزا  يدوزب 
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نیا هک  تسا  مک  رایـسب  رگیدکی و  اب  مشچ  ياهکلپ  ندـیپسچ  قاصتلا و  تسا و  تبوطر  تلق  نآ  تمالع  دـشاب  ادوس  مرو  دـمر و  ببس 
نوچ شاخشخ و  هشفنب و  تبرشب  تسا  غامد  جازم  بیطرت  ماقم  نیرد  جالع  دشابیم و  عادص  رثکا  دمر  نیرد  هتبلا  دشاب  عادصیب  دمر 

تسبولطم عجو  هطساوب  زین  ریذحت  داد و  دیاب  یهاگ  زین  شاخشخ  تبرـش  مون  بلج  تهجب  دشابیم  طلخ  تسوبی  هطـساوب  زین  یباوخیب 
دنق هتخاس  یفاص  هدرک و  خبط  اود  بسانم  بآ  هب  بسانم  يرادقم  مادـکره  نآ  دـنق  رفولین و  ناتـسپس و  هشفنب و  زا  ماقم  نیرد  باّلج  و 

زا نزبآ  مامح و  لوخد  ریعشلا و  ءام  ای  خانافسا و  نیریـش و  ماداب  زغم  هریـش  رـشقم و  شام  اذغ  دیماشآ  دیاب  مرگمین  هتخیمآ  ورد  روکذم 
ندروخ دمر  تادلوم  هیوق و  تاغارفتـسا  كرت  تسا و  عفان  دمر  نیرد  ار  غامد  جازم  رب  هبطرم  اهیندیئوب  اهیندیناکچ و  تسا و  ایـشا  عفنا 

ناجنداب شآ  امرخ و  رایسب و  هزبرخ  روگنا و 
294 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تـسا دمر  بجوم  هاگ  اذغ  بیطرت و  كرت  دناهتفگ  نینچ  اّبطا  زا  یـضعب  دناهتـشاد و  دـمر  بجوم  هصاخلاب  ار  اهنیا  تسا و  زغمراهچ  و 
. مشچ غامد و  بناجب  هدام  هجوت  تسا و  ماسم  دادسنا  كرت  رد  هک  اریز 

[76] تسا مشچ  ضرم  زا  عون  هک  هفرط  نایب  رد  هلاقم  [ 115]

ص294 نتم ؛  یناخ ؛  هفحت 
ای تسوا و  هدروا  قاقشنا  قارخنا و  هطـساوب  بابـصنا  نیا  دوش و  همحتلم  هقبطب  بصنم  هک  هزات  نوخ  هک  دناهدرک  فیرعت  نینچ  ار  هفرط 

دننکیم تاوصا  ّدم  رد  هغلابم  يراق  يرقم و  نذوم و  هکنانچمه  همیظع  هحیص  ببسب  ای  تسا و  هدش  وا  ضراع  هک  هطقس  هبرض و  ببسب 
جالع نیا و  لاثم  درادیمرب و  ار  نارگ  يزیچ  هکنآ  لثم  هفینع  تکرح  ای  دوشیم و  ثداح  هدروا  رد  قاقشنا  قرخ و  روز  نیا  هطساوب  هچ 
بانع زا  ماقم  نیرد  نوخ  ندیناکچ  مشچ  رد  هکاوف و  باّلج و  تعیبط و  نییلت  زا  رگید  غارفتسا  نآ  زا  دعب  الوا و  تسا  تماجح  دصف و 

ورد روکذـم  دـنق  هتخاس  یفاص  هدرک و  خـبط  تسا  مسر  هچناـنچ  مرد  هد  نیبجنرت  مرد و  هد  دیفـس  دـنق  مرد و  جـنپ  هشفنب  ددـع و  تسب 
رد ندیناکچ  هکاوف و  خوبطم  ای  هکاوف و  بآ  هب  تعیبط  نییلت  ماداب و  زغم  هریـش  اب  رـشقم  شام  اذـغ  درک و  رایتخا  دـیاب  مرگمین  هتخادـنا 
لگ اب  دـشاب  يوق  شیوشت  رگا  دـشابن و  يوق  شیوشت  رگا  ادرفم  طب  هدـنگارپ  بیـش  زا  ای  رتوبک و  هچب  ای  هتخاـف و  ّرپ  بیـش  نوخ  مشچ 

نارفعز و نسوس و  خیب  تسا و  ناشوایـس  نوخ  نآب  دارم  هک  نیوخالا  مد  کلملا و  لیلکاب  دامـض  اهتنا  رد  لفوف و  خرـس و  لگ  ینمرا و 
ندـیناکچ تروص  نیرد  تسا و  هدـم  ببـسب  ردان  رد  هفرط  ثودـح  یهاگ  دنـشاب و  هدرک  طلخ  کین  لگ  نغور  رد  هک  غرممخت  هدرز 

ردنک كدنا  كرتخد و  ریش 
295 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

بآ قروب و  دامض  داهن و  دیاب  مرگمین  هدرک  هدولآ  كرتخد  ریـش  اب  لگ و  نغور  رد  مرن  مشپ  نتـشاذگ  تسا و  عفان  هتخیمآ  نآب  هتفوک 
زا حابـص  ره  بالج  درک و  دـیاب  اهینیریـش  تشوگ و  زا  زیهرپ  هیمح و  دـشاب  هدـم  زا  هفرط  ثودـح  رگا  تسا و  هزاـت  بلعثلا  بنع  گرب 

دـشاب لاقثم  مین  تفه و  هک  مرد  هد  دیفـس  دـنق  دوشیم و  گناد  ود  لاقثم و  هس  هک  مرد  جـنپ  کـشخ  اـی  رت  هشفنب  زا  ددـع و  هد  باـنع 
زا دعب  ماداب و  زغم  هریـش  رـشقم و  شام  اذغ  دیماشآ و  دیاب  مرگمین  هتخیمآ  ورد  روکذم  دنق  هدرک  خبط  تسا  مسر  هکنانچ  هیودا  عومجم 

خوبطمب دـشابن و  هدایز  گناد  مین  ای  گناد و  زا  هک  دـیابیم  هدومحم  هدومحمب و  يوقم  هشفنب  بحب  غامد  هیقنت  هروراق  رد  جـضن  روهظ 
هدیلام باب  گنـس  رد  هک  تسا  عفان  يوق  تلع  نیرد  اهبآ  فایـش  لامعتـسا  درک و  دـیاب  دـنام  ودـب  هچنآ  درز و  هلیله  خوبطم  اب  هکاوف و 

هفرس یعلق و  جادیفسا و  ایتوت و  لوسغم و  يایمیلقا  مرد  کی  کیره  زا  نویفا  نیوخالا و  مد  تسنیا  نآ  يازجا  بیکرت و  دنـشک و  لیمب 
اهفایـش بآ  هب  دوش و  ابه  وچمه  ات  هدرک  غیلب  هیالـص  هتفوک و  کین  هیودا  عومجم  مین  مرد و  کـی  تورزنا  مرد و  هد  کـیره  زا  ردـنک 
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دنک مرو  مشچ  هک  اجره  دیشک و  مشچ  رد  دیاب  لیمب  هدیلام  بآ  هب  گنـس  رد  تجاح  تقو  رت و  نالک  وج  رادقمب  کیره  تخاس  دیاب 
مرد هد  دنق  ددـع و  تسب  بانع  زا  حابـص  ره  باّلج  ندروخ  تماجح و  تسا و  لافیق  قورع  زا  دـصف  نآ  جالع  هبرـض  ای  هطقـس  ببـسب 
حلاص يرادـقم  یفاص  نیبجنرت  هشفنب و  ریمخ  ای  ندروخ و  دـیاب  مرگمین  هدرک  هفاضا  دـنق  هتخاس  یفاص  هدرک  خـبط  تسا  مسر  هچناـنچ 
نیرد رت  يودـک  ماداـب و  زغم  هریـش  اـب  سدـع  شآذـغ  درک و  دـیاب  هکاوف  خوبطمب  اـی  هکاوف و  بآ  هب  تعیبط  نییلت  درک و  دـیاب  راـیتخا 

اریتک هتساشن و  مرد  هس  تورزنا  مرد  هد  هتسش  یعلق  جادیفسا  تسنیا  وا  بیکرت  ازجا و  تسا و  عفان  ضیبا  فایش  لامعتسا  تروص 
296 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تخاس دیاب  اهفایش  بآ  هب  دوش و  رابغ  وچمه  ات  هدرک  غیلب  هیالص  هتفوک و  کین  هیودا  عومجم  مرد  مین  يرصم  نویفا  مرد  ود  کیره  زا 
. دیشک دیاب  لیمب  ندیلام  گنس  رد  بآ  هب  تجاح  تقوب  هدرک  کشخ  کین  رتگرزب و  وج  زا  کیره 

دنمانیم هنخان  یسرافب  ار  وا  هک  هرفظ  نایب  رد  هلاقم  [ 116]

هدرک لیم  یـشحو  بناجب  هدرک  ادتبا  یـسنا  قام  زا  دوشیم و  همحتلم  هقبط  رد  ثداح  هک  تسا  ینابـصع  ياشغ  هدرپ و  زا  ترابع  نآ  و 
هاگ ار و  وا  زا  هراب  هاگ  دـشوپیم و  ار  داوس  لیلکا و  مامت  هاـگ  قیقر و  هاـگ  دـشابیم و  ظـیلغ  هاـگ  اـشغ  نیا  دـشوپیم و  ار  مشچ  داوس 

بناج زا  يدتبم  هنخان  هک  تسا  نیا  لبس  وا و  نایم  قرف  دوشیم و  لبسب  هبتشم  تلع  نیا  تسا و  هدش  ادیپ  هک  تساّدص  نامه  رد  نکاس 
دشوپیم و ار  مشچ  دیآ و  مشچ  داوس  لیلکا و  بناجب  هدش  زواجتم  یبناج  نآ  زا  دشابیم و  یـسنا  قوف  بناج  زا  رثکا  رد  تسا و  دحاو 
نّیبـم و هتخاـن  لـصا  رگید  دـشوپیم و  ار  مشچ  دـیآیم و  هدرک  ادـتبا  مشچ  فارطا  عـیمج  زا  هکلب  تسیئرم  نّیبـم و  هنخاـن  لـصا  رگید 

قرع تسا  دصف  ادتبا  رد  وا  جالع  دیامن و  مایق  نآ  جالعب  ادـتبا  رگا  تسا  امع  بجوم  للع  زا  ود  ره  تسا و  نیبم  لبـس  لصا  تسیئرم و 
تارغج ریش و  هک  تاینبل  زا  زیهرپ  ار  ضرم  نیا  ببـس  تسا و  همحتلم  رد  لصاح  یمغلب  هجزل  لوضف  زا  ندب  غامد و  هیقنت  تسا و  لافیق 

خیب زا  حابـص  ره  باّلج  دشاب و  جزل  ظیلغ  مغلب  دـلوم  هک  اذـغ  ره  ؤاگ و  تشوگ  هسیره و  هلک و  لثم  هظیلغ  هیذـغا  زا  زین و  اهیبرچ  زا  و 
هداد بیترت  مسر  تداع و  قفو  رب  عومجم  مرد  هد  یلـسع  دنقلگ  زا  مرد و  ود  هتفوکمین  نایداب  زا  مرد و  هس  هتفوکمین  هدیـشارت و  نسوس 

مرگمین
297 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

سونیلاج جرایا  بحب  غامد  ندب و  هیقنت  کبک و  ای  وهیط  تشوگ  رفصعم و  مخت  هریش  اب  ماداب  زغم  هریـش  اب  بآدوخن  اذغ  دیماشآ و  دیاب 
زین یئانـسور  نوقیلـساب و  نوجصیق و  رانید و  فایـش  لسع و  زب و  هرهز  رداشون و  جتخـسور و  لثم  هراح  هیوداب  ماـقم  نیرد  لاـحتکا  و 

یّکم رم  اریتک و  مرد  هد  کیره  زا  یعلق  جادیفـسا  بهذ و  ءامیلقا  ددرگیم و  روکذم  هک  تسازجا  نیاب  نوج  رانید  فایـش  تسا و  عفان 
مرد راهچ  کیره  زا  نیوخالا  مد  هتفـسان و  دیراورم  تسا و  دیفـس  ناجرم  نآب  دارم  هک  دـسب  مرد  هد  هتخوس  ساحن  مرد  جـنپ  کیره  زا 

هک مدـنگ  بابل  مرد و  ود  نارفعز  مرد  تفه  نویفا  مرد  مین  کیره  زا  ایقاقا  دیفـس و  دـنق  اـی  تاـبن  خرـس و  خـینرز  مرد  کـی  هبوچدرز 
کی ره  تخاس  دـیاب  اهفایـش  هدرک  ریمخ  بآ  هب  دوش و  ابه  وچمه  اـت  هدرک  هیالـص  کـین  هتخیب  هتفوک و  عومجم  مرد  ود  تسا  هتـساشن 
دـشاب هدش  هنیرید  ینعی  نمزم  دشاب و  هظیلغ  هنخان  هچنانچ  رگا  دیـشک و  هدـیلام  گنـس  رب  بآ  هب  تجاح  تقوب  يرتنالک و  وج  رادـقمب 

ار نآ  دـشابیم و  ار  نالاّحک  ناحارج و  هک  یتالآ  هب  مشچ  يور  زا  تساشغ  هدرپ و  نتـشادرب  طشکب  دارم  طشک و  رگم  درادـن  یجـالع 
دـشابیم بیرغ  هرفظ  زا  رگید  عون  دیابیم و  اقباس  هروکذم  تاجرایا  بوبحب و  ندب  هیقنت  زا  دـعب  لمع  نیا  دـنمانیم و  هرانـص )  ) هراتس

تعیبط جراخ  لخاد و  زا  هک  اریز  تسین  جالع  الـصا  ار  عون  نیا  ار و  هبلـص  هقبط  رم  تسا  هناطب  ار و  همحتلم  هقبط  رم  تسا  راـهظ  اـیوگ 
هراـح تافایـش  ماـقم  نیرد  اـمع و  تسیروک و  بجوم  لـعفلاب  لاـمعا  نیا  هکلب  تسین  هدـئاف  ریثاـت و  ورد  ار  عطق  طـشک و  تسا و  نیبم 
بـش ماـعط  صیـصختب  هظیلغ  همعطا  كرت  درک و  دـیاب  ضرم  نیا  تادـلوم  تاـبجوم و  زا  زیهرپ  موزل  ماود و  درب و  راـکب  دـیاب  روکذـم 
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دنچ تسا و  راخب  زا  ریثات  تمالع  هک  دوش  يور  مشچ و  تنوخس  بجوم  ات  مرگ  بآ  تاراخب  نتـشادرب  تموادم  دشاب و  فیطل  هچرگا 
ار دوخ  تفر و  دیاب  مامحب  زور 

298 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
اهبف و دوش  رهاظ  وزا  تعفنم  دوش و  قیقر  هرفظ  ياشغ  هچنانچ  رگا  یلاوتم  بقاعتم و  تشاد  دـیاب  مامح  هناخمرگ  بآ  راـخب  رب  نینچنیا 

دـشاب لاقثم  تشه  اسایق  هک  مرد  هدزاود  یـسدع  جـنذاش  تسا  عفان  يوق  هک  درک  دـیابیم  دوشیم  روکذـم  هک  فایـش  نیا  لامعتـسا  ّالا 
دنـشاب و هتخوس  تسا  خرـس  جاز  نآب  دارم  هک  قرحم  راطقلق  تسا  لاـقثم  راـهچ  هک  مرد  شـش  کـیره  زا  قرحم  ساـحن  یبرع و  غمص 

ریمخ نایداب  بآ  بادـس و  بآ  هب  هدرک و  هیالـص  رگید  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  مین  مرد و  کی  نویفا  مرد  ود  کیره  زا  راگنز 
رب بآ  هب  ار  ددع  ودکی  فایـش  نیزا  تجاح  تقوب  هدرک  کشخ  هیاس  رد  رتگرزب و  وج  يرادقمب  ار  کیره  تخاس  دـیاب  اهفایـش  هدرک 

فایش نیزا  کیره  دیـشک و  دیاب  لیمب  هدیلام و  گنـس  رب  بآ  هب  ار  ددع  کی  فایـش  نیزا  کیره  دیـشک و  دیاب  لیمب  هدیلام و  گنس 
. مشچ رد  تسا  رگید  شیوشت  بجوم  نیرب  هدایز  دور و  راکب  هبترم  راهچ  هس  رد  دیابیم 

مشچ لبس  ضرم  نایب  رد  هلاقم  [ 117]

ساپرک لثم  اشغ  نیا  هظیلغ و  نوخ  زا  مشچ  قورع  يالتما  ببس  هب  دوشیم  مشچ  ضراع  هک  تسیاهدرپ  هواشغ و  زا  ترابع  تلع  نیا  و 
باتفآ عاعـش  راصبا  رب  رداق  شبحاص  تسین و  كاکح  زا  یلاخ  تسا و  لـیاس  هعمد  وزا  ظـیلغ و  خرـس و  تسا و  هیرعـش  قورع  زا  هتفاـب 

هطساوب ار  وا  تسوا و  یئانیب  لحم  تسا و  مشچ  کمدرم  نآب  دارم  هک  دوشیم  نیع  ناسناب  لصاو  هک  تسنانچ  یهاگ  هدرپ  نیا  تسین و 
ناسنا هک  ّهناک  دنیبیم  نآ  رد  ار  دوخ  هنیئآ  وچمه  دیآیم  وا  لباقم  رد  هکره  هک  دراد  هک  یئافـص  تیاغ  زا  هک  دشاب  مان  نیع  ناسنا  نیا 

ار وا  تسه  ورد 
299 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

یهایـس مامت  هدرک  زواجت  اجنیزا  هک  دوشیم  نانچ  هاگ  دسر و  یماجناب  یهاگ  طاسبنا  رد  هدرپ  نیا  مشچ و  درم  ینعی  دنتفگ  نیع  ناسنا 
دهاعتم دـیابیم و  لافیق  دـصف  لوا  تسبراقتم  هنخان  اب  وا  جالع  و  دوشیم . مشچ  راصبا  مدـع  فعـض و  بجوم  دـشوپیم و  زین  ار  نالک 
لاهـسا تسا و  عفان  تلع  نیرد  یناشیپ  قورع  دصف  تسا و  رتهب  هدعم  يالخ  رد  درک و  دیابیم  مامح  تموادم  دـش و  دـیابیم  غارفتـسا 
ندروخ تسایشا و  رضا  زا  ضرم  نیرد  هک  بارش  اصوصخ  اقلطم  تارجنم  كرت  هروکذم و  فاصواب  اقباس  روکذم  هلیله  خوبطمب  ارفص 

دیاب رابغ  ناخد و  زا  تلع  نیرد  اصوصخ  مشچ  ظفح  تسا و  رـضم  هبلغ  نیرد  هصاخلاب  زغم  راهچ  امرخ و  تارغج و  ریـش و  اـهینیریش و 
تسا مزال  هداس  عافترا و  باوخ  تقوب  ضرم و  نیرد  تساهزیچ  نیرتدب  زا  زین  عامج  تسا و  رضم  دوجـس  ترثک  ملکت و  ترثک  درک و 

مرد هد  کیره  زا  نیبجنرت  دیفس و  دنق  ددع و  هد  بانع  مرد و  جنپ  هشفنب  زا  حابص  ره  تلع  نیرد  باّلج  دشابن و  تسبرس  هک  دیابیم  و 
دیماشآ دیاب  مرگمین  هتخیمآ  بآ  هب  نیبجنرت  دنق و  هتخاس  یفاص  دنامب  همین  ات  درک  دیاب  خبط  بسانم  بآ  يردـق  رد  تسا  مسر  هکنانچ 

ای هزات  هشفنب  مرد  جنپ  یّکميانـس  ددرگیم و  روکذم  هک  ازجا  نیاب  خوبطم  هدام  جضن  نآ  زا  دـعب  ماداب و  زغم  هریـش  اب  رـشقم  شام  اذـغ 
دبرت مرد و  جنپ  خرـس  لگ  مرد  تفه  کیره  زا  هایـس  هلیله  یلباک و  هلیله  تسوپ  درز و  هلیله  تسوپ  مرد  راهچ  رفولین  مرد  جنپ  کشخ 

ورد هتخاس و  یفاص  دـنامب  لطر  کی  ات  میالم  شتآب  درک  خـبط  دـیاب  بآ  لطر  هس  رد  هیودا  عومجم  مرد  ود  هتفوکمین  هدیـشارت  دـیفس 
فوج رد  هدومحم  گناد  مین  هدـینارذگ و  يوم  نزیورپ  زا  دوش و  لح  ات  دـیلام  دـیاب  مرد  هد  یفاص  نیبجنرت  مرد و  هد  ربنـشرایخ  سولف 

زیهرپ زا  دعب  يرحس  هتخیمآ  واب  هدرک  هیالص  هیودا  عومجم  درک  دیاب  متخ  داهن  دیاب  بیس 
300 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ناحیر مخت  دنق و  زا  تبرـش  نآ  زا  دـعب  دوش و  رخآ  وراد  لمع  ات  درک  دـیاب  ربص  زور  مین  تقو  ات  درک و  دـیاب  رایتخا  هزور  تشه  تفه 
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عفان و تالهـسمب  هجلاعم  هچرگا  درک و  دیاب  هشفنب  بح  رایتخا  دوشن  مک  شیوشت  جالع  نیاب  رگا  دروخ و  دـیاب  نآ  بسانم  بآ  هتـسش 
یتلآ هک  اریز  لمع  نیزا  تسیروک  رما  بیاغ  ّالا  دـیاب و  اناد  حارج  ار  لمع  نیا  اما  تسین  طشک  زا  ریغب  هراـچ  دـشاب  هظیلغ  هدرپ  رگا  اـما 

کیره رس  دنرادیمرب و  اهنیاب  هدرپ  نآ  جک و  دراد و  نزوس  لثم  کیراب  زین  ياهرس  دنمانیم و  هرافـسا  ار  اهنآ  لثم  نهآ  زا  دنراد  دنچ 
هدهاشم دیرب و  دیابیم  مشچ  يور  رب  هدرپ  ضارقمب  تشادرب و  دـیابیم  هتفرگ  ربارب  همه  تخاس و  دـیابیم  مکحم  هدرپ  رد  تالآ  نیزا 

بلاغ ناشیا  رد  تیومد  دنـشاب و  یبوطرم  هک  دوشیم  یناسک  ضراع  نیا  رثکا  رد  دـنکیم و  رطاخمب  مکح  دـشاب  هدرک  هکره  راک  نیا 
هداح هراح  تافایـش  تلع  نیرد  تسا و  فالخ  نیا  تسیراس و  هک  دننیرب  یـضعب  دناهدرمـش و  ثراوتم  ضارما  زا  ار  ضرم  نیا  دـشاب و 

فایـش ندیـشکب  ضرم  نیرد  تموادم  هک  تسنیرب  ابطا  قاّذح  زا  یـضعب  تسین و  رارکتب  جایتحا  دش  روکذـم  هرفظ  رد  نآ  تسا و  عفان 
قروب و رداشون و  مرد  ود  رابجنز  مرد  جنپ  جتحنـسور  ددرگیم و  روکذـم  هک  تسنیا  فایـش  نیا  يازجا  تسا و  تلع  نیا  لیزم  دـنقلگ 

دیاب هتفه  کـی  دوش و  راـبغ  وچمه  اـت  هدرک  هیالـص  رگید  راـب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  مرد  کـی  کـیره  زا  دـنقاقدصم  خـینرز 
تقوب يوج و  رادقمب  کیره  تخاس  دیاب  اهفایـش  هدرک  ریمخ  دشاب  یبرع  غمـص  یکدـنا  ورد  هک  یبآ  رد  هتفه  کی  زا  دـعب  تشاذـگ و 

نیا هک  اریز  دشاب  هتـسش  رگید  تاجالع  زا  تسد  هک  دیابیم  یتقو  ریبدت  نیا  اما  دیـشک  دیاب  لیمب  ندیلام  بآ  هب  گنـس  رب  دیآ  تجاح 
. تسزیت دنت و  رایسب  هیودا 

301 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

مشچ برچ  نایب  رد  هلاقم  [ 118]

هب مزلتـسم  هتبلا  دـشاب و  مشچ  کلپ  نورد  نآ  هک  تسا  نفج  نطاب  حطـس  رد  وا  ثودـح  هکنآ  یکی  دناهدرمـش  عون  هس  ابطا  ار  برچ  و 
تـساوقا هک  تسنآ  ثلاث  رتمک و  شظلغ  ترمح و  رتشیب و  شتنوشخ  یناث  هریثک و  هرمح  تسا و  برچ  ثودح  لحم  رد  هلیلق  تنوشخ 

رد رگا  تسا  دـعق  بجوم و  طلخ  زا  تسندـب  هیقنت  لاهـسا و  یناث  لوا و  عون  ود  ره  جالع  یناث و  عون  زا  ظلغ  رمح و  تنوشخ و  بسحب 
ترمح اب  رگا  درک و  دیاب  رضخا  فایـش  رمحا و  فایـش  یئانـشور و  لثم  هداح  هراح  هیوداب  لاحتکا  بجاو و  ردق  رب  دشاب  یتدایز  نوخ 
رتقفاوم هک  درک  دـیاب  هنیل  هیودا  لامعتـسا  تروص  نیرد  دـشاب  كاکتحا  رگا  دـیاب و  دـشاب  ود  ره  قفاوم  بآ  لامعتـسا  دوش  عمج  دـمر 

هک تسا  هتفگ  سونیلاـج  تسنیا و  ریبادـت  عفنا  زا  ماـمح  تموادـم  تسا و  یلوا  نومیتـفا  بح  اـی  نومیتـفا و  خوبطمب  ندـب  هیقنت  تسا و 
دع هبرجم  تاجالع  زا  ار  نیا  دنشاپ و  ورب  هتخیپ  هتفوک و  يوزام  دننادرگب و  ار  مشچ  کلپ  هک  تسین  نآ  زا  عفنا  نیع  برچ  رد  زیچچیه 

دنکیمن و دوع  الصا  دوشیم و  عطقنم  لصا  زا  هک  هتفگ  دور و  باوخب  دشوپ و  یتعاس  ار  مشچ  وراد  نیا  ندیـشاپ  زا  دعب  تسا و  هدرک 
هد حابـص  ره  هشفنب  هریمخ  ای  هکاوف و  خوبطمب  ای  هکاوف و  بآ  هب  تسا  ندب  هیقنت  جالع  دماجنا  ثلاث  عونب  دماجنا و  لوطب  تلع  نیا  رگا 

بش زور و  ره  داد  دیاب  خانافـسا  اب  رـشقم  شام  ماقم  نیرد  اذغ  دیماشآ و  دیاب  مرگ  بآ  يردق  اب  عومجم  مرد  هد  یفاص  نیبجنرت  مرد و 
وزا هتخیپ و  هتفوک و  ینـساک  يردق  دیاب  دشاب  قاتا  رد  كاکح  برچ  عون  نیا  اب  رگا  دیـشارت و  دیاب  رکـش  اب  تابن  هدینادرگ  مشچ  هکلب 

تسب دیاب  مشچ  رب  هدیلام  بالگ  لگ و  نغورب  هتخاس و  دافر 
302 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

فایـش درک و  دیاب  ضیبا  فایـشب  جالع  ّالا  کین و  دشاب  یفاک  زین  نیا  رگا  تسب و  دیاب  دـشاب  رّـسیم  زین  يرادـیب  رد  رگا  باوخ و  تقوب 
تـسا نافجا  رد  هک  یتنوشخ  درک و  ندـیراخ  بسچ  هک  اجره  دراد و  تعفنم  نیمه  زین  هریز  فایـش  تسا و  کین  ماـقم  نیرد  زین  راـبآ 

زا دعب  رگم  دیاب  نیکـست  هک  تسین  نکمم  نیا  دشاب و  یترارح  یتدح و  ار  وا  هک  درک  دیاب  هیودا  لامعتـسا  دنک  مرو  رگا  دیراخ و  دـیاب 
. دوشیم فؤام  عضومب  بذجنم  دشاب  هتفای  لیلحت  هدام  زا  هکنآ  زا  شیپ  ّالا  بجوم و  طلخ  زا  ندب  مامت  هیقنت  دصف و 
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تسا مشچ  همیظع  تفآ  زا  نیا  مشچ و  رد  بآ  لوزن  نایب  رد  هلاقم  [ 119]

بناـجب تسا  رون  عاعـش و  جورخ  يراـجم  دادـسنا  بجوم  هک  هینیع  هبقث  رد  تسا  تبوطر  نداتـسا  ندـش و  عمج  زا  تراـبع  تلع  نیا  و 
عابطناب راصبا  رد  نیلیاق  بهذمب  رظن  رصبم  بناجب  هعشا  ذوفن  زا  عنم  ببس  ای  یعاعش و  طوطخب  راصبا  رد  نالیاق  بهذمب  رظن  تارـصبم 

غامد تکرح  بجوم  نیا  رـس و  رب  هبرـض  هطقـس و  لثم  تسیداب  بابـسا  ای  تسا و  غامد  جازم  تدورب  ای  وا  ببـس  نیبهذم و  فالتخا  رب 
هلیاس تابوطر  زا  فوجم  بصع  نتخاس  یلتمم  هبقث و  نتخاس  دـسفم  مشچب و  ندـش  لزنم  نتفاـی و  هار  اـجنآ و  تبوطر  تکرح  تسا و 
عاعش لثم  یهاگ  دیامنیم و  هاگچروم  لثم  دوشیم و  مشچ  شیپ  رد  هک  تسنآ  نآ  تمالع  دشابیم و  نمزم  عادص  ببـس  یهاگ  تسا 

ار نیا  دشابیم و  رـسب  هدعم  زا  تاراخب  دعاصت  یقارت و  ببـس  یهاگ  تسا و  تالایخب  یّمـسم  نیا  لامعتـسا و  فالتخاب  دنامیم  يزیچ 
التما و الخ و  رد  رگا  تسا و  تاراخب  زا  هدعم  يالتما  الخب و  تاراخب  نایم  دشاب و  لوزن  ببـس  هچنآ  نایم  قرف  تسین و  لوزن  رب  تلالد 

عوج و
303 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

زا باـّلج  ندروخ  اـیاقوق و  ّبحب  ارقیف و  جراـیا  ّبحب  تسا  غاـمد  هیقنت  ادـتبا  رد  جـالع  تسا و  بوخ  لـحم  تسا  هریط  کـی و  رب  عـبش 
هک بآ  يردـق  اـب  هیودا  عومجم  مرد  هد  يدـنق  دـنقلگ  زا  مرد و  ود  هتفوکمین  هدیـشارت  نسوـس  خـیب  هیوبجنرداـب و  زا  مرد و  هس  ناـیداب 

دیماشآ دیاب  مرگمین  هتخیمآ  ورد  دنقلگ  هتخاس و  یفاص  هدینارذگ  ساپرک  زا  دنامب  همین  ات  درک  دیاب  خـبط  میالم  شتآب  تساود  بسانم 
درک و دیاب  رارکتب  ارقیف  جرایا  لسعلا و  ءامب  هرغرغ  طلخ  زا  مامت  غارفتسا  زا  دعب  رفـصعم و  مخت  زغم  ای  ماداب  زغم  هریـش  اب  بآ  دوخن  اذغ 

ندروخ ماعط و  زا  ءالتما  تسا و  رـضم  رایـسب  تلع  نیرد  عامج  دروخ و  دـیابن  هکاوف  لوقب و  زا  دوب و  دـیاب  زرتحم  هبطر  هدراب  همعطا  زا 
تسا و هداـح  تافایـش  ءادـتبا  رد  تسا  عفاـن  هچنآ  ضرم  نیرد  تسیروـک و  بابـسا  زا  همه  نیا  تسا  هیدر  تاراـخب  بجوـم  هک  بارش 

روکذم هک  فایش  نیا  لامعتسا  نوقیلس و  اب  تارارم و  فایش  لثم  دنکن  بآ  لوزن  نالیـس  رد  دادما  دشاب و  ماسم  دس  بجوم  هک  لاحکا 
ار وا  ابه  لثم  هک  لظنح  محـش  لاقثم  کی  وزا  مرد  هد  ره  رد  يرادقم و  تسا  رن  زب  هک  هّکت  هرارم  تسنیا  وا  بیکرت  ءازجا و  ددرگیم و 

دوش لح  ات  نواه  رد  دیلام  کین  دـیاب  هرارم  نیا  اب  مین  مرد و  کی  جنیبکـس  زا  مرد و  مین  رداشون  نویفرف و  مرد  مین  نزو  دـشاب و  هتفوک 
تجاح تقوب  يوج و  يرادقم  کیره  تخاس  دیاب  اهفایـش  هدرک  ریمخ  نایداب  بآ  هب  نآ  زا  دعب  تخاس و  دـیاب  کشخ  کین  باتفآ  رد 

تلع نیزا  عفان  زین  تسا و  عفان  رایـسب  دنـشک  زین  لیمب  هرارم  نیزا  اهنت  رگا  دیناکچ و  دـیاب  مشچ  رب  وزا  دـیلام و  دـیاب  گنـس  رب  بالگب 
تمکح لگ  رد  ار  هشیـش  هدرک و  هنهآ  هشیـش  رد  عومجم  رت  نایداب  بآ  وا  ربارب  اهنیزا و  کیره  طـب  اـی  یگرگ و  اـی  [ 77] کلکل هرارم 

رتسکاخ رد  هتخاس و  کشخ  هتفرگ 
304 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دوش درس  هشیش  ات  تشاذگ  دیاب  دوش و  طلخ  کین  رگیدکی  اب  همه  ات  درک  دیاب  کیرحت  هتـسهآهتسهآ  کیراب  یبوچب  داهن و  دیاب  مرگ 
دیاب جرایا  ّبحب  غامد  هیقنت  هس  ود  لاس  ره  هک  تسا  مشچ  رد  بآ  لوزن  زا  عنام  هک  يزیچ  زا  دیـشک و  دـیاب  مشچ  رد  وزا  لـیمب  میاد  و 

ناریمام و خبط  لفلف و  راد  خبط  ریگبآ و  خبط  بادس و  بآ  نایداب و  بآ  ندروخ  تسا  تلع  نیزا  تمالـس  بجوم  هک  اهزیچ  زا  درک و 
هکنآ تسا و  مامت  لخد  تلع  نیا  لوصح  مدع  رد  ار  تاروکذـم  نیزا  کیره  ّتیلح  ندروخ  جورداب و  خـبط  ترارم و  هبوچدرز  خـبط 

داتـسا تسا و  حدق  تیلباق  ار  تالوزن  یـضعب  زین  نیا  تسین و  حدق  ریغ  جالع  ار  وا  هتخاس  انیبان  ار  مشچ  تسا و  هتفای  ماکحتـسا  لوزن  زا 
یلتمم دـننکیم و  عطق  رتشیب  یـشحو  بناج  زا  ار  مشچ  ضایب  هک  اریز  تسهرطاخم  حدـق  لمع  رایـسب  هک  اریز  تسا  طرـش  نیرد  لماک 

دـیآ و لیم  فوج  رد  لیم  نتفاتب  بآ  ات  دتـسرفیم  هدـش  نکاس  نآ  رد  بآ  هک  هقبط  رد  ار  نآ  نآ و  ریغ  ای  نهآ  زا  دـنراد  اسلم  فّوجم 
دشاب و یلوا  ریبدـت  نیزا  زارتحا  سپ  دـنامیمن  زین  زا  دوب  یقاب  هک  مشچ  تروص  نادـقفلا  یلع  دـنباییمن و  ار  هقبط  هک  تسا  نینچ  رثکا 

بآ یئافـص  تمالع  نیا  دنکیم و  شتآ  هلعـش  وض و  كاردا  لیلع  بآ  نیرد  تسا و  یفاص  قیقر  دیفـس  بآ  زا  تسا  حدـق  لباق  هکنآ 
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تظلغ هطساوب  هک  ارچ  تسین  حدق  تیلباق  ار  نآ  دشاب  ظیلغ  هکنآ  اّماف  دیآ  لیم  فوجب  هک  دراد  نآ  تیلباق  تسا و  هقبط  نآ  رد  نکمتم 
ددرگیم روکذم  هک  تسازجا  نیاب  دنک  بآ  لوزن  عنم  دشاب و  رصب  تدح  بجوم  هک  یلحک  دنکیمن و  تکرح  دوخ  لحم  زا  نکمت  و 

هس لمع  نیا  هتخاس و  کشخ  رت و  شوجنزرم  بآ  هدرک و  هیالص  کین  نایداب  بآ  هب  هتفوک  کین  تفرگ و  دیاب  يردق  ینامرک  يایتوت 
کین عومجم  ایتوت  رشع  کیره  زا  ناریمام  لفلف و  راد  لفلف و  لیبجنز و  نآ  زا  دعب  هتخاس  کشخ  درک و  دیاب  راب 

305 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
. دیشک دیاب  لیمب  نیزا  یهاگ  درک و  دیاب  هیالص  رایسب  نایداب  بآ  هب  رگید  هدرک  عمج  ایتوت  نیا  ای  هتخیپ و  هتفوک و 

تسا مشچ  تلع  هک  رهج  نایب  رد  هلاقم  [ 120]

ورب باـتفآ  زور و  یئانـشور  هک  هباـثمب  وا  فعـض  وا و  تقر  تسا و  هرـصاب  حور  تلق  وا  ببـس  تسزور و  رد  ندـیدان  زا  تراـبع  نآ  و 
اریز تسا  مدع  اهراتـس  دیآرب  باتفآ  وچ  ررقم  تسا  شاّفخ  لاح  لثم  وا  بحاص  لاح  دـنامیمن و  راصبا  رد  ریثات  ار  وا  دـیآیم و  بلاغ 
سپ تسا  نکی  مل  ناک  باتفآ  شیپ  ناشیا  رون  دوش  رهاظ  باتفآ  هک  اجره  باتفآب و  هتسشن  تسا  بکوک  رون  هلزنمب  رـصب  رون  هلزنم  هک 

هرـصاب حور  توق و  تملظ  رد  دزاسیم  مدعنم  یـشالتم و  وا  باتفآ  ینـشور  ایـض و  دوش  لیلق  فیعـض و  هک  اجره  یناسنا  هرـصاب  حور 
هجزل و هیذـغاب  نوخ  ظیلغت  هبطر و  هیذـغاب  بیطرت  تسا و  غامد  جازم  تیوقت  ماقم  نیرد  جالع  تسراـصبا و  بجوم  دوشیم و  عمتجم 

مـشچ تیوقت  وهاـک  ندروخ  تیـصاخ  زا  راـیخ و  وهاـک و  ندروخ  ریجنا و  روـگنا و  هوـیم  زا  هسیره و  هچاـپ و  هّلک و  تشوـگ  ندروـخ 
هدرک خـبط  تسا  مسر  هکنانچ  دیفـس  دـنق  ددـع و  تسب  بانع  زا  ماقم  نیرد  بالج  تسا و  يوق  مشچ  نتخاس  فیعـض  تسا و  فیعض 

ندیئوب غامد  جازم  تیوقت  هرب و  تشوگ  ای  لومعم و  هسیره  ای  اّرهم و  هلاغزب  هچاپ  ای  محللا و  ءام  اذغ  دروخ و  دـیاب  مرگمین  هدرک  هفاضا 
. وا لثم  مرصح و  دورب  هب  مشچ  لاحتکا  هدراب و  هحئارلا  بیط  هیودا 

306 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

اشع ضرم  نایب  رد  هلاقم  [ 121]

دوشیم و غامدب  دعاصتم  عفترم و  هک  تسا  هظیلغ  تاراخب  تلع  نیا  ببـس  تسا و  رهج  دض  هک  تسا  بش  رد  ندـیدان  زا  ترابع  نآ  و 
نوچ ای  دوشیم و  زور  رد  راصبا  ببس  نآ  قیقرت  ار و  وا  سمش  فیطلت  هطساوب  نوچ  وا و  ظیلغت  دوشیم و  هرـصاب  حور  فیثکت  بجوم 
ماقم نیرد  وا  جـالع  دـشاب و  زور  رد  راـصبا  بجوم  سپ  تسا  ظـیلغ  داوم  فیطلت  بجوم  تکرح  تسا و  كرحتم  رثکا  ناـسنا  زور  رد 

اب بآدوخن  اذغ  مرد و  هد  یلـسع  دنقلگ  مرد و  هس  کیره  زا  هتفوکمین . هدیـشارت  نسوس  خیب  نایداب و  ینـساک و  مخت  زا  باّلج  ندروخ 
ایاقوق و ّبحب  ای  جرایا و  بحب  ندـب  غامد و  هیقنت  یجق و  مخت  لیبجنز و  لفلف و  اب  وهیط  کبک و  اـی  غرم و  تشوگ  رفـصعم و  مخت  زغم 
ّتبـش و هنوباب و  لثم  نتـشاد  هفطلم  هخوبطم  شیاشح  اهبآ  راخب  رب  رـس  لفلف و  شدنک و  رتسدیبدنج و  کشم و  لثم  تاسّطعم  لامعتـسا 
رد ات  تخادـنا  دـیاب  شتآ  رب  هدربورف  زین  زب  رگج  مخز  رد  ار  وا  هتفوک و  کین  لفلف  راد  لفلف و  لـبنق و  کـسخ و  ناـیداب و  هزاـت  قاروا 

یفاش تسا و  عفان  رایسب  هک  دیشک  دیاب  اشع  بحاص  مشچ  رد  هدرک  عمج  ار  نآ  دوشیم  رهاظ  هدیشوج  فک  ای  بآدرز  وزا  نتخپ  نیح 
رگیدـکی اـب  ربارب  لـفلف  راد  لـفلف و  ربارب  همه  زا  زب  هرهز  طوبـش و  هرارم  کـنلک و  هرهز  نارفعز  نآ  يازجا  تسبّرجم  تلع  نـیرد  هـک 

يوج يرادقمب  کیره  زا  تخاس  دیاب  اهفایش  هدرک  ریمخ  نایداب  بآ  هب  هتخاس و  کشخ  هدرک  هیالـص  کین  هرهز  نیا  اب  هیودا  عومجم 
. دیشک دیاب  مشچ  رد  لیمب  بالگب  ای  هدیلام و  گنس  رب  بآ  هب  اهفایش  نیزا  دیاب  تجاح  تقوب  و 

307 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
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مشچ رد  يدیفس  ثودح  نایب  رد  هلاقم  [ 122]

زا دعب  وا  ثودـح  رثکا  دـشابیم و  زین  ظیلغ  ضایب  نیا  یهاگ  دوشیم و  رهاظ  هنیرق  رهاظ  رب  هک  تسا  قیقر  ضایب  زا  ترابع  تلع  نیا  و 
تسا و مشچ  کلپ  قابطنا  ببسب  زین  نآ  دمر و  زا  دعب  دوشیم  ثداح  زین  ار  ناکدوک  ندیشوپ و  مشچ  لوط  هطساوب  دشابیم  نیع  هحرق 

عمطلا عوطقم  دباییمن و  جالع  هک  تسا  نینچ  رثکا  تسا و  داوم  للحم  هک  ایـض  رون و  مدع  مشچب و  هدـساف  داوم  نتخیر  وا و  ندوشکان 
سونیلاج و جرایا  هشفنب و  بح  جرایا و  بحب  تسا  غاـمد  ندـب و  هیقنت  وا  جـالع  هلمجلاـب  تسا و  لکـشم  وا  رثا  لاوز  تسا و  راـصبا  زا 

بآ رد  هداد و  بیترت  تسا  مسر  هکنانچ  هیودا  عومجم  مرد  هس  هتفوکمین  هدیـشارت  نسوس  خـیب  زا  مرد و  هد  دـنقلگ  زا  حابـص  ره  باّلج 
مخت زغم  هریـش  اب  بآدوخن  اذـغ  ندروخ و  دـیاب  مرگمین  هتخیمآ  نآب  دـنقلگ  هدـینارذگ  ساپرک  زا  هدروآ  فصنب  هدرک و  خـبط  بسانم 
نیاب جالع  ار  نایبص  ضایب  دشاب و  ماقم  بسانم  هک  داد  دیاب  نییلت  دشاب  یلقمب  جایتحا  رگا  درک و  دیاب  هبلاج  لاحکاب  لاحتکا  رفـصعم و 

يازجا هضف  يایمیلقا  اهمرس و  نیوخالا و  مد  دورم و  مخت  باعل  يرطوقس و  ربص  تورزنا و  ردنک  ددرگیم  روکذم  هک  درک  دیاب  فایش 
هدرک کشخ  هیاس  رد  يوج و  يرادقمب  کیره  تخاس  دیاب  اهفایـش  هدرک  ریمخ  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  ربارب  همه  هیودا 

رحبلا و دبز  لافطا و  نیگرس  کشجنک و  نیگرس  شوم و  نیگرس  تلع  نیزا  دیشک و  دیاب  لیمب  هدیلام  بآ  هب  گنس  رب  فایـش  نیزا  و 
ینمرا هروب  زا  يوزج و  کیره  زا  رگا  تسا و  غیلب  عفن  ار  اهنیزا  کیره  رکش  تورزنا و 

308 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
نیا دـشاب  ظیلغ  ضایب  رگا  تسا و  عفاـن  رایـسب  دنـشاب  لولعم  مشچ  رد  هاـگ  هدرک  غیلب  هیالـص  هتفوک و  کـین  عومجم  دـنریگ و  زج  عبر 

هزیکاپ کمن  دارم  نآب  هک  نان  هروب  رحبلا و  دبز  ربارب  ازجا  هبوچدرز  قشا و  جنیبکـس و  دنکیم  لیاز  ار  نآ  ددرگیم  روکذـم  هک  فایش 
تخاـس دـیاب  اهفایـش  هدرک  ریمخ  ناـیداب  بآ  هب  هدرک  هیالـص  کـین  هتخیپ و  هتفوـک و  هیودا  عوـمجم  وزج  عـبر  راـجنز  وزج و  رد  تسا 

. دیشک دیاب  لیمب  هدیلام  بآ  هب  گنس  رب  تجاح  تقوب  هدرک  کشخ  هیاس  رد  يوج و  يرادقمب  کیره 

دنمانیم هنوکساب  يوم  سانلا  ماوع  نایم  هک  بلقنم  رعش  نایب  رد  هلاقم  [ 123]

کلپ اهنیا  دارم  هک  تسا  راعـشا  ناـفجا و  رد  هفینع  هریثک  تبوطر  زا  تلع  نیا  ثودـح  تسا و  مشچ  جـالعلا  رـسع  هثیبخ  لـلع  زا  نیا  و 
بآدوخن اذغ  مرگ و  بآ  هب  تسا  مرد  هد  یلـسع  دنقلگ  زا  حابـص  ره  بالج  ندروخ  جالع  تسا و  ناگژم  ندیئور  لحم  تسا و  مشچ 

رد هک  یتاخوبطم  ارقیف و  جرایا  ایاقوق و  ّبحب  جضن  روهظ  زا  دعب  ندـب  غامد و  هیقنت  نآ  زا  دـعب  ینیچراد و  رفـصعم و  مخت  زغم  هریـش  اب 
یئانشور و لثم  هیقنم  هفطلم  هراح  لاحکاب  لاحتکا  زا  دعب  مرد  مین  کیره  زا  ارقیف  جرایا  نوقیراغ و  زا  دشاب و  دبرت  زا  جورادرـس  ناشیا 
ای عدفض و  نوخب  ار  عضوم  نآ  زا  دعب  هدیتفت  نزوسب  ار  يوم  عضوم  ندرک  غاد  هدایز و  يوم  ندنک  زا  دعب  نوقیلـساب و  رـضخا و  فایش 

دنک يوم  عضومب  هدرک  لـح  هچبرتوبک  نوخب  هدرک و  غیلب  هیالـص  هتفوک و  ربارب  ود  ره  رتسدـیبدنج  تشپراـخ و  هرهزب  اـی  هچنآ و  هریش 
حاّرج مولعم  ریبدت  نیا  دیناپسچ و  رگید  ياهمومب  قیقدب  دیاب  يوم  ود  ای  دشاب  يوم  کی  رگا  درک و  دیاب  الط 

309 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
تسا و فیطل  فیرـش  وضع  مشچ  هک  اریز  درک  دـیاب  نیلاحک  لاهج  زا  رذـح  لاـمعا  نیرد  تسناـشیا و  لاـمعاب  هتـسباو  ریهـشت  تسا و 
زا ار و  وا  تارـشح  زا  یمرک  تسا و  یمرک  هک  هیـضرا  هک  تسنآ  ماقم  نیرد  جحان  جالع  زا  دوشیم و  بویعم  بیـسآ  تیذا و  كدـناب 

دـشاب رایـسب  بلقنم  يوم  رگا  درک و  ـالط  عضوم  نآ  زا  يوم و  ندـنک  زا  دـعب  هدرک  ریمخ  هکرـسب  ربارب  ازجا  هتخوـس  رداـشون  زج و  مس 
ورد يوـم  نیا  هک  دـنزیم  ضارقمب  تسا  بلقنم  يوـم  لـحم  هک  مشچ  کـلپ  زا  هراـپ  هک  تسنآ  ریمـشتب  دارم  تـسا و  ریمـشتب  جاـیتحا 
دعب دوشیم  صالخ  مامت  ّتیذا  زا  مشچ  اما  تسامندـب  دوشیم و  هیرک  وا  یـشاوح  مشچ و  تئیه  لـمع  نیرد  اـما  دوش  لـطاب  دـیوریم 
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ای هتخیپ و  هتفوک و  ربارب  ءازجا  کیره  زا  نارطق  یگطـصم و  هتخوس و  فدـص  دراد  بیجع  عفن  هک  درک  دـیاب  لاـحتکا  هیودا  نیاـب  نیزا 
زا دـعب  هک  اریز  دوش  یـضار  شبحاص  رگا  تسا  ریمـشت  نامه  رتهب  اما  دیـشک  دـیاب  مشچ  رد  هدرک  هیالـص  رگید  هتخیمآ و  یکدـنا  جاز 

. درک دیاب  تلع  نیا  تیذا  رب  ربص  تایح  نامز  ات  ّالا  دش و  روکذم  هکنانچ  تسامندب  دپسچیمن و  رگیدکی  اب  نفج  ود  ره  ریمشت 

تسا ناگژم  دارم  هک  رافشا  نتخیر  راشتنا و  نایب  رد  هلاقم  [ 124]

نیا ددرگیم و  هّداح  تبوطر  نیاب  طـلتخم  وا  ياذـغ  دوشیم و  لـصاح  ناـگژم  لوصا  رد  هک  تسا  هّداـح  تبوطر  تلع  نیرد  ببـس  و 
هطـساوب اضعا  هیقب  ناگژم و  يوم  نتخیر  تسا و  نافجا  رد  تبالـص  ترمح و  وا  تمـالع  تسادوس و  اـی  ارفـص  طـلخ  لـثم  زا  تبوطر 

زا تسا  غامد  رس و  هیقنت  ماقم  نیرد  جالع  دوشیم و  ثداح  ار  ناهقان  هکنانچمه  دشابیم  هداح  ضارما  تاضراعم  تاساقم و 
310 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ودـک و نغور  ماداب و  هشفنب  نغور  لثم  غامد  بطرم  نیریـش  ياهنغور  ندـیلام  تابطرم و  ندروخ  نآ  زا  دـعب  یتداـیز  رارم  تاـبوطر و 
غارفتسا ترثک  ضارما و  تاماقم  ببسب  تلع  نیا  ثودح  هچنانچ  رگا  نیریش و  ماداب  زغم  هریش  اب  رشقم  دوخن  رشقم و  شام  اذغ  رفولین و 

هتـشون هک  اود  نیا  لامعتـسا  تسا و  دـیفم  رایـسب  تلع  نـیا  جـالع  رد  هـک  اریز  ینمرا  رجحب  لاـحتکا  درک و  دـیاب  غارفتـسا  كرت  دـشاب 
مرد هد  کیره  زا  رگیدکی  ربارب  هروکذـم  هیودا  همه  زا  هتخوس  ردـنک  ناخد  حیـش و  رمت و  هناد  ین و  خـیب  بیکرت  نآ و  يازجا  دوشیم 

هیالـص رد  رگید  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  مرد  تسب  دروجال  گنـس  مرد و  شـش  کیره  زا  ناـسلب  بح  يدـنه و  لبنـس  دـشاب و 
نیا ضرم  رد  جـلاعم  ضرم و  بحاص  هک  دـیاب  دیـشک و  دـیاب  رارکتب  زور  ره  مشچ  کلپ  ناگژم و  لحم  رد  لیم  اـب  درک و  دـیاب  هغلاـبم 
حیق هدرک  خاروس  ار  نیرخنم  هک  دوشیم  نیاب  ّرجنم  دوشیم و  لقتنم  روسانب  جالع و  رد  لامها  رـصقب و  رثکا  رد  هک  دیامنن  لامها  تلع 

. دوشیم رهاظ  خاروس  زا  دیآیم و  ینیب  بناج  زا  دیدص  و 

تسا مشچ  ضارما  زا  هک  لوح  ضرم  نایب  رد  هلاقم  [ 125]

جنشت نیا  ثودح  لوح و  بحاص  مشچ  زا  بلص  هقبط  ببس  نیدب  دوشیم  بذجنم  هک  تسا  غامد  ياهدرپ  رد  ثداح  جنشت  وا  ببس  و 
هداح ضارما  ثودح  ببسب  ای  ندب و  تبوطر  هعبرا و  طالخا  زا  تسا  هدش  عقاو  هریثک  غارفتسا  ببـسب  هک  تسا  هطرفم  تسوبی  ببـس  ای 

دوشیم عقاو  تسا  ماسرس  ضرم  زا  ترابع  هک  سطیناوق  ضرم  رد  هکنانچمه  هبیرغ  هیوق  ةرارح  ةاساقم  و 
311 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

مرد و جنپ  هشفنب  زا  باّلج  ندروخ  شاخشخ و  تبرش  هشفنب و  تبرش  لثم  هبطر  هیذغا  هبرـشاب و  تسا  غامد  بیطرت  ماقم  نیرد  جالع  و 
همین ات  هدیـشوج  میالم  شتآب  بآ  بسانم  يرادقم  رد  هیودا  عومجم  مرد  هد  کیره  زا  یفاص  نیبجنرت  دیفـس و  دـنق  مرد و  راهچ  رفولین 

ماداب و زغم  هریـش  اب  رـشقم  شام  اذـغ  درک و  رایتخا  دـیاب  راهن  رب  هدرک  هفاضا  نیبجنرت  دـنق و  نآ  زا  دـعب  هدـینارذگ و  ساـپرک  زا  دـنامب 
يوقا بیطرت  رگا  دوش و  دوجوم  هک  مادک  رفولین  نغور  ای  درک و  دیاب  قرع  هشفنب  نغور  رد  ار  رـس  تخادـنا و  دـیاب  شآ  رد  رت  يودـک 

شیاشح ياهبآ  لثم  داهن  دیاب  رـس  رب  هبطرم  تالوطن  درک و  دـیاب  قرع  تاروع  ریـشب  رـس  یهاگ  زین و  ودـک  نغور  نغور و  ود  ره  دـیاب 
ببـس ای  دشاب و  نآ  لاثما  دـیب و  گرب  رفولین و  کشخ و  رت و  هشفنب  لثم  هک  تخیر  دـیاب  دـش  روکذـم  غامد  ضارما  رد  اقباس  هک  هبطر 

خیب زا  تسا  بالج  ندروخ  وا  جالع  تسا و  یئالتما  جنـشت  تمـالع  وا  تمـالع  تاـبوطر و  زا  تسا  غاـمد  هیـشغا  يـالتما  جنـشت  نیرد 
مخت هریـش  اـب  بآدوخن  اذـغ  مرد و  هد  یلـسع  نیبجنکـس  دـنقلگ  زا  مرد و  ود  هتفوکمین  ناـیداب  زا  مرد و  هس  هتفوکمین  هدیـشارت  نسوس 

رب نغور  ندیلام  ایذاغول و  جرایا  سونیلاج و  جرایا  بح  هدساف  طالخا  زا  غامد  ندب و  هیقنت  هروراق و  رد  جـضن  روهظ  زا  دـعب  رفـصعم و 
اهنیا هباـشم  تیفیک  جازم و  رد  هچنآ  نیا  لاـثما  سجرب و  قـبیز و  نغور  تبـش و  نغور  هنوباـب و  نغور  هللحم  هراـح  ياـهنغور  زا  رس و 

یناخ www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 314زکرم  هحفص 165 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا و هتسب  دی  هدرکن و  هراوهگ  رد  لفط  ندرک  باوخ  رد  طایتحا  هعـضرم  تیلوفط  رد  هک  تسنآ  ببـس  تلع  نیا  ثودح  هاگ  دشاب و 
تلع نیا  ثودح  رد  تسا  هیوق  بابسا  زا  زین  نیا  هدیناباوخ  بناج  کیب  نداد  ریش  رد 

312 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
زا رذـح  ار  شبحاص  هدـش و  جـک  هدرک و  لیم  بناج  نآب  مشچ  هک  یتهج  فلاخم  بناجب  رظنب  تسلـفط  فیلکت  ماـقم  نیرد  جـالع  و 

هدـمآ لوحا  ردام  زا  هچب  دـشاب  يدولوم  تلع  نیا  رگا  اما  تسیلوا و  بانتجا  زین  هففجم  هراح  هیودا  زا  تسمزال و  بجاو و  ّرجنم  هیذـغا 
. تسین یجالع  ار  وا  دشاب 

رافشا ناگژم و  رد  ثداح  لمق  نایب  رد  هلاقم  [ 126]

دشاب شبسا  هک  لمق  دلوت  نافجالا  یلا  ۀعیبطلا  اهعفدی  ۀعنفعم  ةدساف  هتبوطر  نم  عبطلا و  نع  ۀجراخ  ةرارح  نم  رافـشالا  یف  دلوتی  لمقلا 
نیا راعـشا  تبانم  رد  دنکیم و  نافجا  بناجب  عفد  ار  وا  تعیبط  هک  هنفعم  هدساف  تبوطر  تسعبط و  زا  هجراخ  ترارح  ببـس  رافـشا  رد 

جرایا لثم  تسا  غامد  یقنم  هچنآب  هرغرغ  یگطصم و  ایاقوق و  بحب  جرایا و  بحب  تسا  تعیبط  لاهـسا  وا  جالع  دوشیم  نوکتم  ناویح 
ماداب نغور  اب  ندرک و  الط  نآ  رب  ولآدرز  خلت  هناد  نغور  نآ  زا  دعب  روش و  بآ  هب  نافجا  مشچ و  نتـسش  لسعلا و  ءام  هماکبا و  ارقیف و 

رب ار  ینمرا  هروب  ای  درک و  دیاب  لخد  الط  نیرد  زین  يرطوقـس  ربص  يردـق  دـشاب  شیب  لمق  هدام  هچنانچ  رگا  ندرک  الط  جزیومب  خـلت و 
دیشاپ دیاب  ورب  هتخیپ  هتفوک و  تسا  رولب  كاز  دارم  هک  ینامی  ّبش  ای  تسا و  لمق  هدننکلطاب  وا  هک  اریز  دیـشاپ  دیاب  لمق  ثودح  لحم 

بآ و ای  درک و  دیاب  الط  رافـشا  رب  هدرک  ریمخ  بآ  نآب  دوش  دوجوم  روش  رحب  بآ  رگا  درک و  دیاب  کمن  انح و  ای  هتـشگ  قبیز  اب  الط  و 
دیاب الط  عضوم  نآ  رب  هتخیمآ  یبرع  غمص  جزیوم و  اب  هتفوک  خرس  خینرز  ای  دشاب و  شبسا  لتق  بجوم  هک  دیاب  اهزیچ  زا  لحک  کمن و 

مشچ نورد  هک  درک  دیاب  تظفاحم  اما  درک 
313 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دنک و التما  زا  زیهرپ  دـیامن و  ورادـب  نآ  زا  بانتجا  هک  تسا  نیا  راوازـس  ار  تلع  نیا  بحاص  تسا و  یلوا  هجلاعم  نیا  كرت  ّالا  دورن و 
. دیآرد هدعم  يالخ  عوج و  رد  مامح 

مشچ حورق  نایب  رد  هلاقم  [ 127]

ۀـینیعلا ال ۀـینرقلا  ۀـمحتلملا و  ریغ  یف  جرخی  ام  نآ  ریغ  تاعبطلا  ریاس  یف  اهثودـح  نکمی  حورقلا  ۀـقرحم و  ةداح  ةدام  نیعلا  حورق  ببس 
حورق ثودح  تسزیت و  هدام  مشچ  رد  هحرق  ثودح  ببس  نابرـضلا و  ةدش  ةربالا و  سحنک  سحن  عجولا و  عمدلا و  ۀمالع  سحلل  رهظی 

هعمد و وا  تمـالع  تسین و  ّسح  رهاـظ  تسا  هینیع  هینرق و  همحتلم و  ریغ  رد  هحرق  زا  هچنآ  اـما  تـسا  نـکمم  مـشچ  تاـقبطلا  ریاـس  رد 
تانایرـش اهگر و  نتـسج  نآب  دارم  هک  نابرـض  تدـش  دـلخیم و  نآ  رد  نزوس  رـس  هک  هناکوا  نتـسج  درد و  تسا و  کـشا  ندـیناکچ 

بحب ای  هشفنب و  بحب  ندـب  غاـمد و  هیقنت  اهینیریـش و  تشوگ و  زا  زیهرپ  تسا و  تماـجح  دـصف و  ماـقم  نیرد  جـالع  تسا و  نیغدـص 
دـشاب اود  بسانم  هک  بآ  يردق  رد  مرد  هس  هشفنب  مرد و  هس  هتفوکمین  هدیـشارت  نسوس  خـیب  زا  حابـص  ره  باّلج  ندروخ  ارقیف و  جرایا 

هک یتقو  اذغ  تبرش و  نیا  رشقم و  شام  دوخن و  اذغ  ندروخ  دیاب  هدرک  نیریـش  دشاب  بسانم  هک  دنق  يردق  اب  هتخاس  یفاص  هدرک  خبط 
هد بانع  زا  بالج  تروص  نیرد  دشاب  مرگ  يرورـس  مشچ و  یخرـس  دـشاب و  جازم  ترارح  رگا  ّالا  تسا و  کین  دـشابن  پت  ترارح و 

راهن رب  هدرک  یفاص  نیبجنرت  دـنق و  هدرک و  خـبط  تسا  مسر  هچناـنچ  مرد  هد  کـیره  زا  نیبجنرت  دیفـس و  دـنق  مرد و  هس  هشفنب  ددـع و 
یفاص نیبجنرت  هشفنب و  ریمخ  ای  درک و  دیاب  رایتخا 

314 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
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شاخـشخ و هشفنب و  ای  ریعـشلا  ءام  اذغ  ای  ماداب  زغم  هریـش  اب  رـشقم  شام  اذـغ  دـیماشآ  دـیاب  مرگ  بآ  هب  هتخیمآ  مهاب  مرد  هد  کیره  زا 
تروص نیرد  نابرـض  تدش  دـشاب و  یباوخیب  وا  اب  رگا  هلیله و  عیقن  ای  هلیله و  خوبطمب  ای  وا  خوبطمب  ای  هکاوف و  بآ  هب  تعیبط  لاهـسا 

دیاب رت  يودک  رشقم و  شام  اذغ  درک و  دیاب  قباس  هروکذم  هبطرم  ياهنغورب  غامد  جازم  بیطرت  دروخ و  دیاب  شاخشخ  تبرش  زا  باّلج 
. داد

نیع رد  تقرح  ثودح  نایب  رد  هلاقم  [ 128]

تیوارفـص هک  تسا  هداح  طلخ  بابـصنا  وا  ببـس  نیعلا و  تاقبط  یلا  ۀیغاذل  ةداح  تاراخب  ءاقترا  وا  ۀیئرم  ةداح  طالخا  بابـصنا  اهببس 
تسا و مرـصح  فایـش  لامعتـسا  تروص  نیرد  جالع  مشچ و  تاقبطب  تسا  هیعاذل  هدام  تاراخب  دعاصت  یقارت و  ای  دـشاب و  بلاغ  ورد 

اهبف دوش  ورد  شیوشت  دشاب و  یفاک  جالع  نیا  رگا  داهن و  دـیاب  مشچ  رب  مرگمین  هدرک  برچ  لگ  نغور  هتفوک و  ینـساکب  مشچ  دامض 
ره تروص  نیرد  باّلج  درز و  هلیله  خبطب  ای  هکاوف و  خوبطمب  ای  هکاوف و  بآ  هب  تعیبط  نییلت  درک و  دیاب  تماجح  دـصفب و  جالع  ّالا  و 

هیودا عومجم  مرد و  هد  یفاص  نیبجنرت  مرد و  هد  دیفس  دنق  مرد و  هس  ینساک  مخت  ددع و  ود  کیره  زا  يراخب  يولآ  بانع و  زا  حابص 
دیاب رایتخا  راهن  رب  هتخیمآ  نیبجنرت  دنق و  هدینارذگ  ساپرک  زا  هدروآ  فصنب  هدرک  خبط  میالم  شتآب  دـشاب  بسانم  هک  بآ  يردـق  رد 

درک دـیاب  دـشاب  کشا  عمد و  بجوم  هک  یلاحک  اب  هیقنت  زا  دـعب  لحک  رت و  يودـک  نیریـش و  ماداب  زغم  هریـش  رـشقم و  شاـم  اذـغ  درک 
لبنس مرد  شش  ضضح  مرد  راهچ  نارفعز  مرد  کیره  زا  نیلفلف  عفان  ار  ضرم  نیا  دشاب و  عمد  بجوم  هک  یلحک 

315 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
تمزالم دیـشک و  دـیاب  لیمب  تجاح  تقوب  هدرک و  [ 78] هلاغم هیالـص  رد  هتفوک و  مرن  کین و  هیودا  عومجم  یگناد  روفاـک  مرد  راـهچ 
نوقیراغ دیفـس و  دـبرت  تیوقت  ار  وا  هک  هشفنب  ّبحب  ای  درک و  دـیاب  جرایا  بحب  هیقنت  دـناسرن و  تعفنم  اود  نیا  رگا  درک و  دـیاب  ماـمح 

نان هرب و  تشوگ  زا  هک  بآدوخن  اذغ  مرد و  هد  يدنق  دنقلگ  مرد و  هس  هتفوکمین  هدیشارت  نسوس  خیب  ماقم  نیرد  باّلج  دنـشاب و  هدرک 
. دشاب اهنیا  تعیبط  رد  هویم  زا  هچنآ  دیفس و  هدیسر  روگنا  ریجنا و  هویم  زا  هدیم و 

فعض یگریت و  زا  مشچ  تشادهاگن  ظفح و  نایب  رد  هلاقم  [ 129]

زایپ ریس و  لثم  تارّجنم  تارکسم و  عیمج  بارش و  ندروخ  رایسب و  یشم  زا  طارفاب و  عامج  زا  درک  دیاب  رذح  دنچ  زا  ار  مشچ  ظفاح  و 
رد یمومـس  زا  مشچ  تشاد  هاـگن  ناـجنداب و  هلقاـب و  سدـع و  روـش و  تشوـگ  خـیماوک و  ندروـخ  لـثم  دـنام  اـهنیاب  ریخبت  رد  هچنآ  و 

ندرک و تباتک  رایسب  يوق و  ندرک  دنلب  زاوآ  زا  ناخد و  رابغ و  زا  رایسب و  راح  درـس و  رایـسب  درـس و  ياوه  زا  دشاب و  وا  هک  یعـضاوم 
نغورب رـس  مشچ  ظـفح  هلمج  زا  ندرک و  کـیراب  ياـهطخ  تأرق  ندرک و  هـقارب  يایـشا  رد  رظن  ندیـشک و  یباوـخیب  نتـسیرگ و  رایـسب 

تسا نتخیر  رس  رب  یهاگ  مرگ  ریش  بآ  نیا و  لاثما  نیریـش و  ماداب  نغور  ودک و  نغور  هشفنب و  نغور  لثم  تسا  ندرک  برچ  بسانم 
يایتوت ندیشک  تخاس و  دیاب  یلحک  دوشیم  روکذم  هک  هیودا  نیزا  تسا و  عفان  رایسب  رهاوجلا  لحک  مشچ و  رد  یئانـشور  ندیـشک  و 
کیره زا  یسدع  جنداش  یناهفصا  همرس  رحبلا  دبز  قرحم  ساحن  یبهذ  يایمیلقا  یـضف و  يایمیلقا  مرد  جنپ  کیره  زا  ینامرک  يدنه و 

لوا هدیناباوخ  زور  دنچ  نایداب  دراب  بآ  رد  هدرک و  هغلابم  یئالص  رد  هتفوک و  کین  هیودا  عومجم  مرد  هد 
316 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هدرک کشخ  نآ  زا  دعب  داهن  زور  هس  دیاب  بآ  نیرد  ار  هدرک  هیالـص  هتفوک  هیودا  هتخاس  یفاص  دیـشوج و  دـیاب  بآ  يردـق  رد  نایداب 
لحک دـشاب و  رتـهب  يوق و  زونه  دـنهنب  زور  کـی  خوبطم  هلیله  بآ  رد  رگید  راـبکی  رگا  دیـشک و  دـیاب  مشچ  رد  لـیمب  تجاـح  تقوـب 
بهذ يایمیلقا  مرد  جنپ  اشیـشقرام  مرد  تشه  یناهفـصا  همرـس  دشخب  رظن  تدح  دنک و  رایـسب  تیوقت  دهد و  الج  ار  مشچ  هک  رهاوجلا 
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ای قامس  گنس  رد  ار  راجحا  لوا  هک  گناد  مین  کشم  مرد  ود  يدنه  جذاس  مرد  مین  لعل  مرد  هس  هتفسان  دیراورم  مرد و  هدزاود  هتـسش 
همه ات  روتسد  نیمهب  زین  ار  هیقب  هتخاس و  نیـشنهت  درک و  دیاب  ادج  تشرد  زا  مرن  بآ  هب  ینیچ  هساک  رد  درک و  دیاب  اسبآ  بشی  گنس 
لعل رگید  هدرک  هیالص  رد  هغلابم  هتخیپ و  هتفوک و  کین  هیودا  یقاب  دوش و  کشخ  ات  تشاذگ  دیاب  هتخیر  رـس  زا  بآ  دوش و  تاذ  کی 

رد ظفح  يارب  زا  ار  حیحص  مشچ  دیـشک و  دیاب  لیمب  تجاح  تقوب  دوش و  ابه  وچمه  ات  درک  هیالـص  دیاب  رگید  هتخیمآ  مهاب  دیراورم  و 
. دیشک دیاب  زور  ود  ره  رد  ار  توقیب  فیعض  مشچ  اما  تسا  تیافک  دنشک  رابکی  هتفه 

شوگ ضارما  نایب  رد  هلاقم  [ 130]

عادـصلا و سارلا و  ةرارح  هجولا و  ةرمح  هتمالع  مدـلا  هتبلغ  هببـس  ناک  ناف  راح  جازملا  ءوس  اـما  هببـس  تسد و  ود  وا  ضارما  هلمج  زا  و 
هک تسین  نیزا  یلاخ  هدام  تسیدام و  هراح  جازم  يوس  اـی  شوگ  رد  عضو  ببـس  و  يواـح )  ) ةرمحلا ءایـشالا  لـییخت  ۀـعمدلا و  لـقثلا و 
زا لیخت  مشچ و  زا  کـشا  ندـیکچ  لـقث و  عادـص و  رـس و  رد  ترارح  يور و  یخرـس  تسا و  نوخ  تمـالع  وا  تمـالع  تسا و  نوخ 

شوگ رد  ندیناکچ  بجاو و  تقاط و  بسحب  نوخ  جارخا  تسا و  لافیق  قرع  زا  دصف  ماقم  نیرد  جالع  خرس و  يایشا 
317 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

لگ و نغور  اب  دـشاب  شتقو  دوش  دوجوم  هک  مادـکره  راـیخ  بآ  رت و  يودـک  هدیـشارت  بآ  كرتخد و  ریـش  اـقمحلا و  ۀـلقب  گرب  بآ 
تسا و كرتخد  رجعم  گرب  بآ  دارم  هک  ایخولم  هفرخ و  گرب  بآ  رت و  زینـشک  لدنـص و  وهاـک و  گرب  لـثم  ندرک  هدراـب  تاداـمض 

هدیفـس كدنا  ندیناکچ  دشاب  كازوس  درد  اب  رگا  شاخـشخ و  رفولین و  لگ  هشفنب و  نغور  لثم  دشاب  دراب  هک  اهنغورب  رـس  ندرک  قرع 
نغور ندـیناکچ و  دـیاب  دوشیم  هتـشون  هک  روطق  نیا  ای  تسا و  عفان  هشفنب  نغورب  ای  دنـشاب  هدز  مهرب  ار  وا  لگ  نغور  اـب  هک  غرم  مخت 

رگید نآ  زا  دعب  درک و  دیاب  ربص  هظحل  دیناکچ و  دیاب  هدز  مهرب  کین  عومجم  مرد  مین  هزات  هروغ  بآ  مرد و  مین  هکرـس  مرد و  ود  لگ 
بآ درک و  دیاب  الط  بالگ  خرـس و  دیفـس و  نیل  دضب  شوگ  یلاوح  رب  دیناکچ و  دیاب  يزور  رد  تبون  هس  نینچمه  دـیناکچ و  یکدـنا 
بط بتک  رد  ملاعلا  یحب  دارم  هک  راهبهشیمه  گرب  بآ  دـیب و  گرب  بآ  تسا و  کین  زین  وهاک  گرب  بآ  هب  ود و  رهب  ای  رت و  زینـشک 

رد هیودا  عومجم  لوا  مرد  هد  نیبـجنرت  زا  مرد و  هد  دیفـس  دـنق  زا  مرد و  جـنپ  هشفنب  زا  ددـع و  هد  باـنع  زا  حابـص  ره  باـّلج  تسنیا و 
هریمخ زا  ای  ندروخ و  دـیاب  هدرک  هفاضا  یفاص  نیبجنرت  دـنق و  هتخاـس و  یفاـص  هدـینارذگ  ساـپرک  زا  هدرک  خـبط  شتآ  هب  بآ  يردـق 

زا دعب  ندب  هیقنت  ماداب و  زغم  هریـش  اب  رـشقم  شام  ماقم  نیرد  اذـغ  درک  دـیاب  رایتخا  نآ  ياجب  مرد  هد  یفاص  نیبجنرت  زا  مرد و  هد  هشفنب 
يدرز كازوس و  ندیلخ و  تسا و  ملا  درد و  تدـش  وا  تمالع  تسارفـص و  هبلغ  ببـس  ای  درز و  هلیله  هکاوف و  خوبطمب  جـضن  لوصح 

هروکذم هدراب  ياهنغور  ندیناکچ  جالع  درـس و  ياوه  نتفایب  تحارتسا  شطع و  رایـسب  تسا و  رـس  دلج  سملم  ترارح  تدش  يور و 
نویفا بح  دزاس  تقاطیب  دشاب و  دـیدش  عجو  رگا  درک و  دـیاب  تشخریـش  یفاص و  نیبجنرت  هکاوف و  عوقن  هب  تعیبط  نییلت  شوگ و  رد 

رد
318 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ياضعا ریذـحت  هک  اقباس  تشذـگ  هک  اریز  درک  رایتخا  دـیابن  دـشابن  يوق  ترورـض  ات  ریبدـت  نیا  دـیناکچ و  دـیاب  هدرک  لح  لگ  نغور 
هک تسا  نیرانا  بآ  ماقم  نیرد  بـالج  حابـص  ره  دـش و  نیبم  حورـشم  هک  تارـضم  درک و  دـیابن  ناـکمالا  یتح  سحلا  یکذ  هسیئر و 

پت هچنانچ  رگا  ریعشلا  ءام  اذغ  مرد و  هد  رادقم  کی  ره  زا  دیفس  دنق  یفاص و  نیبجنرت  اب  لاقثم  هدزناپ  رادقم  دشاب  نآ  محش  اب  روصحم 
یمغلب دراب  هدام  زا  جازم  ءوس  ببس  ای  ماداب و  زغم  هریش  اب  رـشقم  شام  اذغ  دشابن  جازم  ترارح  پت و  رگا  دشاب و  جازم  ترارح  دشاب و 
لوکام زا  ریبدت  مدقت  هنخسم و  تاّدامکب  عجو  ندش  نکاس  شوگ و  یلاوح  رد  شزوس  یخرس و  مدع  هتسهآ و  عجو  وا  تمالع  تسا و 

زا هیوبجنرداب  نایداب و  زا  بالج  ندروخ  ماقم  نیرد  جالع  نهد و  بآ  يرایسب  نیرخنم و  يرت  رس و  ینارگ  بطر و  دراب و  بورـشم  و 
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هتخیمآ ورد  دنقلگ  هدینارذگ  ساپرک  زا  هدروآ  مین  هب  هدرک  خبط  دشاب  بسانم  هک  يردق  بآ  مرد و  هد  يدنق  دـنقلگ  ای  مرد  ود  کیره 
بحب ای  جرایا و  بحب  جـضن  روهظ  زا  دـعب  غامد  هیقنت  وهیط و  ای  غرم و  تشوگ  رفـصعم و  مخت  هریـش  اب  بآدوخن  اذـغ  دـیماشآ و  دـیاب 

طسق و نغور  برت و  نغور  لثم  هوقلاب  مرگ  ياهنغور  ندیناکچ  یلـسع و  نیبجنکـس  اب  ای  لسعلا و  ءام  ای  ارقیف و  جرایاب  هرغرغ  ایاقوق و 
اب خـلت  ماداب  نغور  ای  دناهتـشاد و  تابرجم  زا  ار  نیا  شوگ و  رد  مرگ  مین  شوجنزرم  هراصع  ندـیناکچ  قبیز و  نغور  نیدراـب و  نغور 

هدام ببس  رگا  ماداب و  نغور  اب  شوگ  رد  تسگنلک  هرهز  ندیناکچ  زا  جالع  دشاب  شوگ  زا  لیاس  تبوطر  نراقم  عجو  رگا  برت و  بآ 
لیلق رس  رد  لقث  نهد و  رخانم و  رد  تسا  یکشخ  ادوس  بناج  رد  شتیاغ  تسا  یمغلب  جازملا  ءوس  تامالع  نآ  تامالع  دشاب  يوادوس 

غامد هیقنت  تسا و  هبطر  هراح  هیذغا  هبرشا و  هدام  نیرد  جالع  تسا و 
319 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

شوگ رد  ندیناکچ  تسرتهب و  دـشاب  ناسنا  ریـش  رگا  ریـشب  رـس  ندرک  قرع  نومیتفا و  خوبطم  تسا و  نومیتفا  بح  نوخیطـصا و  بحب 
تدش نآ  تمالع  تسا و  شوگ  رد  ثداح  مرو  ای  هرشب  عجو  ببـس  ای  نیریـش و  ماداب  نغور  سگرن و  نغور  لثم  هبطر  هراح  ياهنغور 
كرچ مین و  روهظب  کشا  ندیکچ  ههبج و  رس و  رد  لقث  تسا و  بارطضا  قلق و  مرو و  عضوم  شزوس  يرایـسب  يور و  یخرـس  عجو و 

نیبجنرت ای  تشخریـش و  هکاوف و  بآ  هب  تعیبط  نییلت  تسا و  لافیق  زا  دصف  ماقم  نیرد  جالع  پت و  ثودح  رخانم و  زا  تسا  بانوخ  و 
دنق مرد و  جنپ  دشاب  رضاح  مادکره  کشخ  ای  رت  هشفنب  زا  ددع و  هد  بانع  زا  حابص  ره  بالج  هلیله و  خوبطمب  ای  هکاوف و  خوبطمب  ای  و 

شوگ رد  ندـیناکچ  شاخـشخ و  مخت  هریـش  اب  ریعـشلا  ءام  اذـغ  درک  دـیاب  رایتخا  راهن  رب  هداد  بیترت  تسا  مسر  هکناـنچ  مرد  هد  دـیفس 
هس رفولین  درک  دیاب  دیمضت  دامض  نیاب  ّالا  اهبف و  تفای  نیکست  عجو  رگا  بلعثلا و  بنع  بآ  هب  ای  الط و  كرتخد و  ریـش  اب  ضیبا  فایش 
بآ هب  هتخیپ و  هتفوک و  عومجم  مرد  هد  کیره  زا  هدرک  کشک  وج  یلقاب و  مرد  جـنپ  کیره  زا  وا  خـیب  هشفنب و  یمطخ و  هنوباب و  مرد 
هراح هیذـغا  عیمج  زا  تشوگ و  زا  ار  لـیلع  داـهن و  دـیاب  عجو  عضوم  رب  هدرک  ریمخ  رت  زینـشک  بآ  هشفنب و  نغور  بلعثلا و  بنع  گرب 
ماقم رد  هرـشب  مرو و  هک  تسناد  دـیابب  سپ  تفاین  نیکـست  تاریبدـت  نیاب  رگا  درک و  دـیاب  رذـح  تارجنم  عیمج  زا  دومرف و  دـیاب  زیهرپ 

مرگمین دـیاب  هتفرگ  باـعل  مادـکره  زا  تسا  ریغز  مخت  هبلح و  ورم و  باـعل  ندـیناکچ  ریبدـت  ماـقم  نیرد  تسا و  حـّیقت  هدـم و  عاـمتجا 
هدروآ لسعب  تخاس و  ناتک  زا  هلیتف  هک  دیاب  ریبدت  نیزا  دعب  دشاب و  رتهب  ندیناکچ  كرتخد  ریشب  رگا  اهنیا  هعومجم و  ای  هدرفم  دیناکچ 
لیلکا دنام  یقاب  يزیچ  ظیلغ  هدام  زا  رگا  دبای و  اقن  كرچ  میر و  زا  ات  داهن  دیاب  شوگ  خاروس  رد  هدـینادرگ  هتخیپ  هتفوک و  تورزنع  رب 

کلملا
320 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هک تسا  عجو  نیکـست  بجوم  هک  ءایـشا  زا  تشاد و  دیاب  وا  راخب  فؤام  شوگ  دیـشوج و  دیاب  بآ  يردق  رد  هشفنب  تبـش و  هنوباب و  و 
لوصح ثودـح و  ببـس  رگا  شوگ و  رد  كرتخد  ریـشب  تسا  رتسدـیبدنج  هبح  ود  اب  نویفا  بح  ندـیناکچ  دـشاب  مرو  ای  هربش  وا  ببس 

شوگ و رد  مرگ  تکرحب  ساسحا  تسا و  دـیدش  ندـیراخ  وا  تمـالع  هحرق و  تدـم  لوط  دادـتما و  ببـس  شوگ  رد  دـشاب  مرگ  دـلوت 
حیـش و بآ  ندیناکچب  مرک  جارخا  تسا و  مرک  هلاتق  هیودا  لامعتـسا  تروص  نیرد  جالع  شوگ و  زا  انایحا  وا  جورخ  یهاگ و  وا  روهظ 

محـش بآ  ای  نیتنـسفا و  هراصع  ای  زیت و  هکرـس  اب  ینمرا  هروب  اـی  ولاتفـش و  گرب  بآ  ندـیناکچ  شوگ و  خاروسب  تسا  شوجنزرم  بآ 
نیاب کشخ  نایداب  بیـضقب  سطع  بذجب  سیطعت و  رگید  دشاب و  هدش  هتخاس  مشچ  زا  هک  یلیمب  شوگ  خاروس  هیقنت  زا  دـعب  لظنح و 

کیدزن هک  تشگنا  راهچب  بیرق  دـینادرگ و  دـیابیم  شتآب  ار  رگید  رـس  دـینالخ و  دـیابیم  شوگ  خاروسب  ار  وا  فرط  کـی  هک  قیرط 
عفد زین  نیاب  دنمدب و  ینیب  خاروسب  هراح  هیودا  زا  هک  تسنآب  سیطعت  دوشیم و  جراخب  بذجنم  شتآ  هطساوب  تابوطر  شوگب  دوشیم 

. غامد زا  دوش  يداوم  زا  يرایسب 

ممص تّلع  نایب  رد  هلاقم  [ 131]
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تسا و عئاض  وا  جالع  رد  تاقوا  فرـص  تسین و  یجالع  ار  وا  دـشاب  يدولوم  تلع  نیا  رگا  یئاونـشان و  تسیرک و  زا  تراـبع  ممـص  و 
ببـس ای  تساهنیا  ریغ  زا  ممـص  زا  هچنآ  تردن و  لیبس  رب  رگم  تسین  ریذپجالع  هک  ار  خـیاشم  نس و  ربک  رد  وا  ثودـح  تسا  نینچمه 

وزا ذفانم  يالتما  غامدـب و  تاراخب  دـعاصت  یقارت و  ببـسب  دوشیم  ثداح  تانارحب  هراح و  ضارما  رد  هکنانچمه  تسارفـص  هدام  هبلغ 
قیرط دادسنا 

321 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
هشفنب تبرش  زا  حابص  ره  بالج  ندروخ  ماقم  نیرد  جالع  تسا و  شزوس  پت و  نآ  تمالع  تسا  نیا  ببس  رگا  ببـس و  نیدب  توص 

ددـع هد  اراخب  يولآ  ددـع و  هد  بانع  ای  مرد  هد  نیبجنرت  اب  مرد  هد  تسوا  ریمخ  دارم  هک  یبرم  هشفنب  ای  مرد و  هد  کیره  زا  نیبجنرت  و 
لاهسا ماداب و  زغم  هریـش  اب  رـشقم  شام  دشابن  پت  رگا  دشاب و  پت  رگا  ریعـشلا  ءام  اذغ  مرد و  هد  تشخریـش  مرد و  هد  یفاص  نیبجنرت  ای 

بآ ات  هیقنت  زا  دعب  گناد و  مین  رادقم  دشاب  هدومحم  زا  جورادرـس  ورد  هک  هلیله  خوبطمب  ای  هکاوف و  بآ  هب  جضن  روهظ  زا  دـعب  تعیبط 
یمغلب هدام  یمرگ  ببـس  رگا  و  دیناکچ . دیاب  مرگمین  لگ  نغور  كدنا  ای  دیناکچ و  دـیاب  شوگ  رد  شتـسوپ  اب  خوبطم  روصعم  نیرانا 

باوخ و يرایسب  تسا و  رـس  ینارگ  نآ  تمالع  تسا و  بصع  نیا  یئاونـش  لحم  هک  دشاب  هتخیریم  شورفم  بصع  رب  هک  دشاب  ظیلغ 
هس کیره  زا  نایداب  یمور و  نایداب  زا  حابـص  ره  بالج  ندروخ  تروص  نیرد  جالع  تسا و  رـصب  تملظ  ساوح و  تدالب  كاکح و 

دیاب راهن  رب  تسا  مسر  هکنانچ  هداد  بیترت  بسانم  بآ  هب  رّرکم  دش  روکذم  هک  یهجو  رب  هیودا  عومجم  مرد  هد  یلسع  دنقلگ  زا  مرد و 
بح جرایا و  بحب  غامد  هیقنت  هروراق  رد  مات  جضن  روهظ  تقوب  لفلف و  كدنا  رفـصعم و  مخت  زغم  هریـش  اب  بآ  دوخن  اذغ  درک و  رایتخا 

زین خلت  ماداب  نغور  دیناکچ و  دیاب  ولآدرز  خلت  هناد  نغور  شوگ  خاروس  رد  درک و  دیاب  نوقیحطسا  بح  ایذاغول و  جرایا  بح  ایاقوق و 
هک لدرخ  زا  ای  گنلک و  هرهز  كدنا  ای  شوجنزرم  بآ  ای  لظنح و  محـش  نغور  ای  قبیز و  نغور  بادس و  نغور  نینچمه  تسا و  عفان 
رد ثداح  هّدـس  یمرگ  ببـس  یهاگ  داـهن و  دـیاب  شوگ  خاروس  رد  هتخاـس  هلیتف  هتفوک  مهب  کـین  کـشخ  ریجنا  اـی  دـشاب و  یجق  مخت 

هطساوب تسا و  خسو  عامتجا  هطساوب  هک  تسا  رایسب  هّدس  نیا  تسا و  خامص 
322 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

باتفآ ةاذاحمب  ار  شوگ  هک  اجره  ندرک  ناوتیم  هرـصب  قحب  كاردا  ار  نآ  هاگ  دوشیم و  زین  رجحتم  هک  دشاب  هاگ  نامز  لوط  ثکم و 
نآ جارخا  دـشاب  رـسیم  هک  هلیح  رهب  جالع  تروص  نیرد  يراـب  تفرگ  ناوت  دـنمانیم  زین  روبنا  نیتبلک و  ار  نآ  هک  یتلآ  لـثمب  دـنراد و 

. دوشیم هّدس  نآ  نیل  بجوم  هک  تسا  ماداب  نغور  ریش و  ندیناکچ  جارخا  رد  ریبدت  رگید  خسو  نآ  نتخاس  رود  تسا و  هدس 
نآ هک  یئاونش  نآ  تسا و  هدش  لصاح  یتسس  هکته و  ار  شورفم  بصع  هک  دشابیم  هبرـض  هطقـس و  يرک  ثودح  رد  ببـس  یهاگ  و 

ار غامد  رم  تسهرفاو  تسوبی  لوصح  يرک  ثودح  رد  ببـس  هاگ  تسین و  یجالع  زین  ار  مسق  نیا  هدـش و  بویعم  تسا  شورفم  بصع 
ای رایـسب و  یباوخیب  زا  دعب  هتبلا  وا  ثودـح  ینیب و  ندـش  کیراب  اهنآ و  نتفر  روغب  تسا و  نینیع  هجو و  رومـض  تسوبی  نیا  تمالع  و 

هبطر و تـالوطن  نداـهن  ریـشب و  رـس  ندرک  قرعب  تسا  غاـمد  جازم  بیطرت  ماـقم  نیرد  جـالع  دـشابیم و  ود  ره  اـی  رایـسب و  یگنـسرگ 
لثم هبطر  همعطا  زا  زین  اذـغ  دـنام و  اهنآب  هچنآ  ودـک و  نغور  هشفنب و  نغور  لثم  شوگ  رد  اقباس  هروکذـم  بطرم  ياهنغور  ندـیناکچ 

. اهنیا لاثما  رشقم و  شام  رت و  يودک  هجاب و 

نینط يود و  تلع  نایب  رد  هلاقم  [ 132]

رگا تلع  نیا  درادن و  يدوجو  غامد  زا  جراخ  رد  دـنکیم و  كاردا  ساسحا و  دوخ  سفن  رد  ناسنا  هک  تسیتوص  يود  نینطب و  دارم  و 
هدش و لصاح  تسا  غامد  رس و  رد  هک  هظیلغ  لوضف  زا  هک  تسا  هظیلغ  حایر  وا  ببـس  دوشیم و  هکلهم  ضارماب  رجنم  دروآ  روز  رایـسب 
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ماود تسا و  ددمت  لقث و  وا  تمالع 
323 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

مرد و راهچ  هتفوکمین  هدیـشارت  نسوس  خـیب  مرد و  هس  کیره  زا  نایداب  یمور و  ناـیداب  زا  حابـص  ره  تسبـالج  ندروخ  جـالع  نینط و 
دیاب راهن  رب  مرگمین  هدرک  مض  نآب  دـنقلگ  هداد  بیترت  تسا  مسر  تداع و  هچنانچ  بسانم  بآ  هب  هیودا  عومجم  مرد  هد  یلـسع  دـنقلگ 
هغلابم تسیـشغم  هدعم  فعـضم  نارفعز  نوچ  نارفعز و  كدنا  تخادنا و  دیاب  ینیچراد  یمور و  نایداب  بآدوخن و  اذـغ  درک و  رایتخا 
شوگ رد  ندـیناکچ  ارقیف و  جرایا  اـی  لـسعلا  ءاـمب  هرغرغ  نوقیحطـصا و  بح  جراـیا و  بحب  غاـمد  هیقنت  زا  دـعب  تسین و  زوجم  نآ  رد 
ياهبآ تاراخب  رب  ار  رـس  تسا و  هنادهایـس  هک  زینوش  ای  ریـش و  اج و  اـی  رتسدـیبدنج و  اـی  برت و  بآ  اـی  طـسق و  نغور  نسوس و  نغور 

هعیم ای  برت و  قرو  راغ و  قرو  سمرت و  حیـش و  موصیق و  کلملا و  لیلکا  تبـش و  هنوباب و  لثم  نتـشاد  هخوبطم  هفطلم  هراح  شیاـشح 
لح هلیاس  هعیم  ورد  مرد  هس  دوش  دوجوم  هک  مادکره  زا  طسق  نغور  اب  ای  دیناکچ و  دیاب  هتخیمآ  يزیچ  نغور  اب  مرد  کی  رادـقم  هلیاس 

تمالع تسا و  هدعم  يالخ  تسوبی و  تدش  هطساوب  تلع  نیا  ثودح  هاگ  تسعفان و  ضرم  نیرد  مامح  تمزالم  دیناکچ و  دیاب  هدرک 
بآ نتخیرب  تسا  غامد  جازم  بیطرت  ماقم  نیرد  جـالع  دوشیم و  تکاـس  يریـس  تقوب  دـباییم و  دادتـشا  یگنـسرگ  رد  هک  تسنآ  وا 

هبطرم همعطا  هیذـغا و  ندروخ  هشفنب و  نغور  اب  ای  هدز و  مهرب  هکرـس  اب  لـگ  نغور  ندـیناکچ  ریـش و  رد  ندرک  قرع  رـس و  رب  مرگمین 
ضراع ار  ناـهقان  هکناـنچمه  تسا  هعماـس  توق  فعـض  زا  تلع  نیا  ثودـح  هاـگ  و  هدومن . ماـمح  تبظاوم  تموادـم و  هدـنزاس و  هبرف 

دوش دوجوم  هک  مادکره  زا  شرت  بیس  تبرش  ای  جرتا و  تبرش  ای  تسا و  ضامح  تبرش  زا  بالج  ندروخ  ماقم  نیرد  جالع  دوشیم و 
ماقم نیرد  اذغ  دشاب و  میالم  هک  بآ  يردق  رد  مرد  هد 

324 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
عفان تلع  نیرد  هک  یفایـش  شوگ و  رد  لگ  نغور  ندـیناکچ  غاـمد و  يوقم  شوخ  ياـهیوب  هب  رـس  غاـمد و  تیوقت  تسا و  موحللا  ءاـم 
کی کیره  زا  جرحدم  دنوارز  رتسدیبدنج و  مرد  مین  تسا  کمن  دارم  هک  نان  هروب  مرد  کی  لظنح  محـش  زین  شوگ  ینارگ  زا  دشاب و 

تخاس دـیاب  اهفایـش  هدرک  ریمخ  واگ  هرهزب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  یگناد  کیره  زا  نویفرف  طـسق و  نیتنـسفا و  هراـصع  لاـقثم 
اب رگا  دیناکچ و  دـیاب  شوگ  خاروس  رد  ار  یـسدع  ربارب  هدـیلام  گنـس  رب  بآ  هب  تجاح  تقوب  هدرک  کشخ  هیاس  رد  يوج و  رادـقمب 

. دشاب رتهب  دنناکچ  خلت  ماداب  نغور 

تافآ زا  شوگ  ظفح  نایب  رد  هلاقم  [ 133]

لبط و لثم  هیوق  تاوصا  دیدش و  حایر  زا  دنک و  هرجنم  هراح  ای  هدراب و  هظیلغ  هیذغا  همعطا و  زا  رذح  هک  تسا  بجاو  عمـس  ظفاح  رب  و 
هک خسو  جارخا  دنک و  تاجرایا  بوبحب و  غامد  هدعم و  هیقنت  لاس  ره  دیامن و  بانتجا  دـنام  اهنیدـب  هچنآ  دـعر و  قوب و  خبـص و  هراقن 

تسا و سانلا  نیب  فراعتم  هک  واک  شوگ  لثم  تسا  هدش  نیعتم  هک  راک  نیمه  يارب  زا  هک  یتالآ  اب  تسا  ندینش  زا  عنام  هّدس و  بجوم 
ملا نآ  زا  هک  دشابن  زیت  دـنیامنیم  لاسرا  شوگب  هک  يرـس  هک  دـیابیم  تسا و  یلوا  هرقن  ای  الط  زا  دـشاب و  الجم  هک  دـیابیم  تلآ  نآ 

دنناکچ و هروکذم  ياهنغور  بش  رد  رگا  مرگ و  بآ  یهاگ  دیناکچ و  دیاب  نیرسن  قبیز و  نغور  شوگ  رد  یهاگ  دسرن و  شوگب  يوق 
كاپ خسو  زا  يرایسب  مایا  رورمب  دنزاس و  كاپ  ار  خسو  دنتسرف و  شوگب  هتخاس  رتمکحم  هلیتف  ذغاک  ای  هعیم و  زا  مرگ و  بآ  هب  حابص 

ناـمز و لوطب  هک  دوشن  عقاو  ریـصقت  لاـمها و  شوگ  زا  خـسو  جارخا  باـب  رد  هک  دـیابیم  ددرگیم و  حوتفم  یئاونـش  قیرط  دوشیم و 
مایا تدم 

325 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
. تسا تبوعص  لامک  رد  نآ  جارخا  نامز  زا  دوشیم و  رجحتم  هحفاط  ترارح  هطساوب  خسو 
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شوگ رد  تارشح  ماوه و  بآ و  لوخد  نایب  رد  هلاقم  [ 134]

نآ نتـشک  لتق و  نآ  جالع  تسا و  نکاس  هاگ  دنکیم و  تکرح  شوگ  رد  یهاگ  هک  تسنآ  شوگ  رد  اهمرک  ماوه و  لوخد  تمالع  و 
لتاق جرخم و  هچنآ  وا  اهنیا  لاثما  ولاتفـش و  گرب  بآ  طسق و  حیـش و  لیبنق و  لثم  هجرخم  هیوداـب  نآ  جارخا  هلتاـق و  هیوداـب  تسا  مرک 

بقاعتم هرطق  دـنچ  شوگ  رد  هدرک  لـح  بآ  رد  يرطوقـس  ربص  تسوکین  ریبدـت  ماوه  لوخد  تهج  زا  هکرـس  هک  دـیاب  زین  تسا و  مرک 
ندـیناکچ لظنح و  محـش  خـبط  جـنتوف و  هلقاب و  هراصع  تسا و  عفان  زین  رحب  گرب  هراصع  ندـیناکچ و  نیتنـسفا  هراصع  ای  ندـیناکچ و 

هطوـغ ندرک و  يروانـش  هطـساوب  رثـکا  هک  تسنآ  نآ  ندـش  نکمتم  اـجنآ  شوـگ و  رد  بآ  لوـخد  تمـالع  اـما  دـناهتفگ . زین  زب  هرهز 
لوخد ببـس  هاگ  درک و  دـیاب  مامتها  نآ  ریبدـتب  دـشاب  هدوب  مدـقم  ببـس  نیا  رگا  دوشیم و  عقاو  رـس  رب  بآ  نتخیر  بآ و  رد  ندروخ 

ياپ رگید  داهن و  دـیاب  شوگ  رب  تسد  فک  هک  تسنآ  لجحب  دارم  تسا و  لجح  نآ  جـالع  تسا و  رـس  رب  رایـسب  بآ  نتخیر  ماـمح و 
لوخد مهوتب  بآ  زا  ندمآ  نوریب  بآ و  رد  ندروخ  هطوغ  زا  دـعب  هک  تسا  فراعتم  سان  نایم  رد  نیا  تسج و  دـیاب  الاب  هتـشادرب  دوخ 
نوریب ریبدـت  نیاب  رگا  تسا و  شوگ  زا  بآ  جورخ  بجوم  لعف  نیا  دـنا و  هدـیمان  لـجح  ءاـبطا  ار  نیا  دـننکیم و  نینچ  شوگ  رد  بآ 

هکنیمه دیناریگرد و  دـیاب  هدرک  برچ  ار  رگید  بناج  هداهن و  شوگ  رد  هدـیچیپ  هبنپ  هب  ار  شرـس  کی  نایداب  بوچ  هچنآب  دـیاب  دـیاین 
تارم و لمع  نیا  هتخاس و  هتشغآ  شوگ  رد  هبنپ  زا  هلیتف  هک  دیاب  ای  دنکیم و  بآ  بذج  دوشیم  لصاو  رس  رب  شتآ  ترارح 

326 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
شوگ رد  مرگ  بآ  رگا  شوگ و  خاروس  حـیتفت  تسبآ و  نتخاـس  کـشخ  فیـشنت و  بجوـم  هبنپ  هک  تسنیا  دوـصقم  درک  دـیاب  تارک 

. مرگمین هشفنب  نغور  ای  تسا و  بسانم  شوگب  مرگ  مین  لگ  نغور  ندیناکچ  دشاب  هدمآ 

فنا ضارما  نایب  رد  هلاقم  [ 135]

يارجم هدس  بجوم  هک  غامد  نطب  درد و  تسا  ظیلغ  طلخ  عامتجا  وا  ببـس  دنمانیم و  مشچ  ار  نیا  تسا و  هحیار  نادقف  نآ  زا  یکی  و 
رد نایداب  لوا  مرد  هد  دیفس  دنق  زا  مرد و  هس  نایداب  زا  لوا  هک  تسنآ  جالع  رد  راوازس  هدش و  لحم  ود  نیرد  دقعنم  تسا و  هدش  غامد 

ندروخ و دیاب  راهن  رب  مرگمین  هتخیمآ  دـنق  هتخاس  یفاص  هدـینارذگ  ساپرک  زا  دـنامب  همین  ات  دیـشوج  دـیاب  میالم  شتآب  بآ  هلایپ  کی 
زا دعب  ایاقوق و  بح  جرایا و  بحب  هروراق  رد  جضن  روهظ  زا  دعب  تعیبط  نییلت  رفـصعم و  مخت  زغم  ای  ماداب و  زغم  هریـش  اب  بآدوخن  اذـغ 

ربتعم سونیلاج  دراد و  غیلب  عفن  تلع  نیرد  هک  يوراد  کشم  لفلف و  هنادهایـس و  شدنک و  لثم  درک  دـیاب  تاسطعم  لامعتـسا  همات  هیقنت 
هدرک و لح  دجنک  ای  هنهک  تیز  نغور  رد  دوش و  ابـص  وچمه  ات  هدرک  هغلابم  هیالـص  رد  هتخیپ  هتفوک و  کین  ار  هنادهایـس  تسا  هتـسناد 

دیمد دیاب  وا  ینیب  رب  نغور  اب  لومعم  يوراد  نیزا  دنک و  جک  افق  بناجب  کین  ار  رس  دزاس و  بآرپ  دوخ  نهد  هک  دومرف  دیاب  ار  ضیرم 
دزیخرب و هار  نآ  زا  دشاب  هتخاس  دودسم  ار  ندـیئوب  ار  هدام  رگا  هک  تسنآ  يارب  لعف  نیا  درک و  دـیاب  راب  هس  لمع  نیا  دـهد و  هسطع  ات 

نغور ای  لگ و  ای  هشفنب  نغور  لثم  دوش  ثداـح  ینتخوس  درد و  موشیخ  رد  لـعف  نیا  هطـساوب  رگا  درک و  دـیاب  حابـص  رد  ار  لـمع  نیا 
تیربک ناخد  دیناکچ و  دیاب  ودک 
327 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تسا عفان  رایسب  تلع  نیرد  زین  نتشاد  دشاب  هدیـشوج  کشخ  ورد  هک  یتاراخب  رب  ینیب  تسا و  هماش  قیرط  حیتفت  بجوم  مشچ  تلع  رد 
بصنم تسوا و  ءایشا  ندیئوب  لحم  تسیدث و  یثملح  هباشم  هک  یناوختسا  هبقث  رد  هک  دشاب  ظیلغ  طلخ  مشچ  تلع  ثودح  ببس  رگا  و 

ردنقچ بآ  رابغ و  لثم  هتخیپ  هتفوک و  هنادهایس  لثم  درک  دیاب  هعطقب  هیودا  لامعتسا  هفطالم و  تاروطقب  نیا  جالع  هدش و  راوتسا  هدش و 
. رتش لوب  ای  جنتوف  بآ  شوجنزرم  بآ  هب  ای  و 
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ینیب رد  دب  يوب  لوصح  ثودح و  نایب  رد  هلاقم  [ 136]

ندروخ نآ  جالع  هّماـشب و  تسا  حـیاور  لوبب و  لـحم و  زا  تراـبع  دارم  هک  تافـصم  رد  تسا  طـالخا  تنوفع  ثودـح  اـی  وا  ببـس  و 
خبط میالم  شتآب  بآ  هلایپ  ود  رد  بانع  اب  ولآ  لوا  مرد  هد  دیفس  دنق  ددع و  تسب  يراخب  يولآ  ددع و  هد  بانع  زا  حابص  ره  تسباّلج 

تعیبط نییلت  ماداب و  زغم  هریـش  اب  رـشقم  شام  اذغ  ندروخ و  دیاب  مرگمین  هتخیمآ  دنق  هدینارذگ  ساپرک  زا  دنامب  هلایپ  کی  ات  درک  دـیاب 
هتفوک لدرخ  اب  نیبجنکـس  هرغرغ  ماقم و  نیرد  تسا  کشخ  يولآدرز  نآـب  دارم  هک  شمـشم  عیقن  هکاوف و  خوبطمب  اـی  هکاوف و  بآ  هب 

هعفد هس  هب  هدز  مهرب  هتخادـنا  ورد  هتفوک  یجق  مخت  هدز  مهرب  کـین  تخیمآ و  دـیاب  بآ  قشاـق  هس  ود  رد  نیبجنکـس  قشاـق  کـی  لوا 
دیاب جـنتوف  خوبطمب  حابـص  ره  ار  ینیب  دـیمد و  دـیاب  هتفوک  جورد  اب  اـی  هتفوک و  جـنتوف  ینیب  رد  تسا و  مسر  هکناـنچ  درک  دـیاب  هرغرغ 

. دیناکچ دیاب  ینیب  رد  هدرک  لح  بآ  رد  یکیره  ای  رتش و  لوبب  ای  تسش و 
328 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ینیب رد  ثداح  ریساوب  نایب  رد  هلاقم  [ 137]

هک تسا  یتشوگ  هّدس  نیا  تسا و  نیرخنم  رد  ثداح  هّدس  ببس  ای  تسین و  یجالع  ار  مسق  نیا  تسیدولوم و  ای  ینیب  ریـساوب  ثودح  و 
تسارجم و قیـض  بجوم  نیا  دوشیم و  یلتمم  ینیب  هبـصق  هّدس  نیا  ببـسب  دـنمانیم و  فنا  ریـساوب  ار  نیا  تسا و  هدـیئور  نیرخنم  رد 

مرد هد  دـنق  ددـع و  هد  بانع  زا  حابـص  ره  باّلج  هلیله و  خوبطمب  ای  هکاوف و  خوبطمب  تعیبط  نییلت  تماجح و  تسا و  دـصف  لوا  جالع 
اذغ دیماشآ  راهن  رب  مرگمین  هدرک  هفاضا  دنق  هدینارذگ  ساپرک  زا  دنامب  همین  ات  دیـشوج  دـیاب  میالم  شتآب  بآ  هلایپ  کی  رد  بانع  لوا 
اما داهن  دیاب  هدرک  هدولآ  هلیتف  دشاب  لیاس  ینیب  زا  تسا  هتخیمآ  میر  ای  كرچ  دارم  هک  دیدص  حیق و  رگا  ماداب و  زغم  هریش  رـشقم و  شام 

اهزیچ هلمج  زا  سأی و  زا  دـعب  رگم  تسا  یلوا  دوشن  عقاو  زین  ریبدـت  نیا  رگا  تسا و  رطخ  غامد  برقب  یمـس  ای  هراح  هیودا  لامعتـسا  رد 
شرت راـنا  تسوپ  تساود  نیا  تسین  ملا  عجو و  بجوم  دـناسریمن و  رایـسب  تیذا  تسا و  فـنا  ریـساوب  دـیزم  تموادـم  جـیردتب و  هک 
هدرک هدولآ  واب  يزارد  هلیتف  دوش و  یمهرم  لثم  ات  دیناکچ  دیاب  ورد  بآ  يردق  هدرک  هیالـص  قحـس و  کین  ار  وا  تفرگ و  دیاب  يردـق 
هلیتف هدرک و  هیالص  هتفوک و  زین  راجنز  جاز و  تسه و  قلخ  زا  تغارف  هک  تسا  رتهب  بش  تاقوا  رثکا  رد  لعف  نیا  داتسرف و  دیاب  ینیب  رد 

تالآب ندیـشارت  عطق و  نآ  جالع  دوشن  رود  تاجالع  ریبادـت و  نیاب  رگا  تستابرجم و  زا  زین  نداتـسرف  ینیب  خاروس  رد  هدرک  هدولآ  نآب 
. تسا دیدح 

329 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دوش ینیب  رد  هک  اهشیر  حورق و  ثودح  نایب  رد  هلاقم  [ 138]

رجحتم هفیطل و  يازجا  نتفر  لیلحتب  حورق و  نیا  ثودح  عضاومب  غامد  زا  تسا  داوم  بابصنا  ینیب  رد  ياهـشیر  نیا  ثودح  رد  ببـس  و 
حیق كرچ و  لثم  ینفع  تابوطر  وزا  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  هبطر  هحرق  رگا  تسا و  هحرق  بجوم  لعف  نیا  تسوا و  هظیلغ  يازجا  ندـش 

خوبطمب ای  هشفنب و  ّبحب  غامد  هیقنت  رکـش و  بانع و  زا  باّلج  نوخ و  جارخا  نیقاس و  تماجح  تسا و  لافیق  دـصف  جـالع  تسا  لـیاس 
رد هعومجم  برس  رتسکاخ  هرقن و  ثبخ  گنسرادرم و  دشاب و  تسا  یعلق  هدیفـس  دارم  هک  جادیفـسا  ورد  هک  یمهرم  لامعتـسا  هکاوف و 

موم و نیرد  هتخیپ  هتفوک و  روکذم  هیودا  هتخاس  درـس  مین  تخادگ و  دیاب  نغور  رد  ار  موم  لوا  موم  لاقثم  هس  دجنک و  نغور  لاقثم  هد 
دیاب هدیلام  ورب  هتخاس و  هنهک  هبنپ  زا  هلیتف  مهرم  نیزا  تشادرب و  دیاب  دوش و  طلخ  کین  ات  دیلام  دیاب  رایسب  نواه  هتـسدب  هتخادنا  نغور 
حابـص ره  دـشاب  کشخ  ینیب  رد  ثداح  هحرق  رگا  درک و  دـیاب  تموادـم  قیرط  نیاب  راـب  هس  اـی  راـب  ود  زور  ره  داتـسرف و  ینیب  خاروسب 
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دوخن رـشقم و  شام  اذـغ  ندروخ  تخیمآ  دـیاب  بسانم  رادـقم  مرگ  بآ  هب  مرد  هد  کیره  زا  یفاص  نیبجنرت  هشفنب و  تبرـش  زا  باـّلج 
روکذـم نغور  رد  موم  لوا  قشاق  مین  یهب  هناد  باعل  لاقثم و  ود  رقب  قاس  خـم  ای  یفاص  موم  لاـقثم و  هد  هشفنب  نغور  زا  ینیب  رد  رـشقم 

رد هک  کشخ  هحرق  يارب  زا  عفان  تسا  ینغور  موم  نیا  داهن و  دـیاب  فؤام  عضوم  رب  هدولآ  نآـب  هلیتف  هدز  مهرب  کـین  تخادـگ و  دـیاب 
دنشاب هتخیمآ  هکرس  ورد  هک  یبآب  ار  ینیب  زور  ره  هدیماجنا  روسان  هب  دشاب و  هدش  میدق  هحرق  شیر و  رگا  دوشیم و  ثداح  ینیب 

330 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
هتفوک و لفلف  ای  كزیتارت و  مخت  نیا  لدـب  ای  دـیمد و  دـیاب  ینیب  هب  هتخیپ  هتفوک و  ضیبا  قبرخ  یکدـنا  هدرک  كاپ  کین  تسـش و  دـیاب 

دیمد دیاب  هتخیپ 

تسا ینیب  ضارما  زا  هک  فاعر  نایب  رد  هلاقم  [ 139]

نتفر ارلا  مومـضم  فاـعرب  دارم  تسا و  فوخ  رایـسب  دوشن  عقاو  [ 79] تقوب رگا  تاـنارحب  ضارما و  یـضعب  رد  هک  تسا  یـضرم  نیا  و 
فاعر ثودح  دنکیم و  كاله  هظحل  رد  هک  اریز  دیاین  نیکست  دوز  رگا  تسا  يوق  ضرم  نیا  دوخ  تاذ  دح  رد  اما  ینیب و  زا  تسنوخ 
ثداح هراح  تایمح  ثودـح  زا  دـعب  رثکا  هک  تسنآ  وا  تمالع  دـنکیم و  ضرم  بجوم  يذوم  مد  عفد  تعیبط  هک  تسنارحب  ببـسب  ای 
تـسین زوجم  وا  نیکـست  شعطق و  ار  یفاعر  نینچ  تسا و  عوقولا  رثکا  يروح  اب  زور  رد  يوارفـص و  ای  تسیومد  یمح  نآ  هک  دوشیم 

درک دیاب  نآ  سبح  كاسما و  رد  لیجعت  نامز  نآ  دشاب  ندبلا  فیحن  ای  دـشاب و  ضیرم  فلت  زا  فوخ  دوش و  بلاغ  فعـض  هکنآ  رگم 
وا تمالع  تسا و  نوخ  تدـح  ببـسب  هکنآ  وا و  نایغط  رادـقم و  یتدایز  نوخ و  تّدـح  لثم  دـشاب  رگید  ببـس  فاعر  ثودـح  رگا  و 
زا مرد و  هد  هداـس  نیبجنکـس  زا  ددـع و  هد  باـنع  زا  حابـص  ره  تسبـالج  ندروخ  وا  جـالع  دـیآیم و  مکمک  تسا و  قـیقر  هک  تسنآ 

طلخ نیبجنکـس  تبرـش  اب  هدینارذگ  ساپرک  زا  دوش و  ارهم  ات  دیـشوج  دـیاب  بآ  يردـق  اب  ار  بانع  لوا  مرد  هد  بالگ  ای  بیـس  تبرش 
داد و دیاب  هدرک  تبرش  رتشیب  ای  قشاق  ود  بالگ  زا  مرد و  هد  بیس  تبرش  زا  تسا  بیـس  تبرـش  هک  اجنآ  داد و  دیاب  هتخاس  درـس  هدرک 

وه داد و  دیاب  ولآ  يدنه و  رمت  زا  دشاب  ضبق  رگا  داد و  دیاب  قامـس  شآ  ای  رـشقم و  شام  رـشقم و  دوخن  كرز و  شآ  ماقم  نیرد  اذـغ 
دوخن شآ 

331 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
تلع نیا  بحاص  ینیب  رد  تسا و  دمم  رایسب  نیکـست  رد  هک  تخیر  دیاب  فاعر  بحاص  رـس  رب  درـس  بآ  ود و  ره  ای  شام و  ای  تسا و 

هک تسب  دیاب  ار  فاعر  بحاص  فارطا  دیناکچ و  دیاب  دـشاب  درـس  رایـسب  دـشاب و  خـی  فرب و  لثم  ورد  هک  رت  زینـشک  بآ  درـس و  بآ 
تسنار تسد و  زا  تسوزاب  نآ  نتسب  لحم  تساپ و  تسد و  فارطاب  دارم  دشاب و  ینیب  فالخ  هک  ملا  عضومب  تسا  هدام  بذج  بجوم 
یهایس اب  هک  توبکنع  هناخ  تسبرجم و  رایسب  ضرم  نیرد  زین  هبـصح  مرو  ثودح  دیآ و  دردب  نتـسب  لحم  هک  تسب  دیاب  نانچ  اپ و  زا 

هک ار  نزوگ  هتفوک  مرن  هتخوس و  خاش  داتسرف و  دیاب  ینیب  خاروس  رد  هدیشاب  ورب  يردق  ایسآ  رابغ  زا  ندرک و  هتشغآ  دوشیم  هتـشون  هک 
دیفم زین  ندرک  الط  یناشیپ  رب  هکرس  كدنا  رت و  زینشک  بآ  هب  روفاک  تسا و  عفان  رایسب  دنهن  ینیب  خاروس  رب  هدرک  هدولآ  نآب  هتل  ای  هبنپ 

دیآیم تسار  بناج  خاروس  زا  هچنانچ  رگا  دوشن  اهنیا  رگا  تسبرجم و  رایسب  زین  ندیناکچ  ینیب  رد  نآ  بآ  هدرشفا  رخ  نیگرس  تسا و 
پچ خاروس  زا  رگا  درک و  بذـج  داهن و  دـیاب  رگج  تسار  بناجب  لیام  ناـیم  رد  تسار  بناـج  رد  تماـجح  يودـک  دـیآیم  رایـسب  و 

بذج داهن و  دیاب  هدعم  تسار  نایم  رب  ودک  دیآیم  خاروس  ود  ره  زا  رگا  درک و  بذج  داهن و  دیاب  زرپس  بناجب  لیام  ار  ودـک  دـیآیم 
يوزام دـشاب  عفان  تلع  نیرد  هک  هیودا  زا  سپ  تسا و  فلاخم  بناجب  بذـج  نیمه  دارم  ندـیرب و  دـیاین  اهبذـج  نیرد  اّما  درک  دـیاب 

غمـص هتـساشن و  دنمانیم و  شات  فجا  ار  نآ  كارتا  تسا و  رولب  كاز  هک  ینامی  ّبش  تسرتشیب و  فیفجت  ماخ  رد  هک  اریز  تسا  ماخ 
ینیب خاروسب  هدیـشاپ  دنـشاب  هدرک  هتـشغآ  یهایـس  رد  هک  هلیتف  رب  هیودا  نیمه  ای  دیمد و  ینیب  رد  دیاب  هتخیپ  هتفوک و  مرن  ربارب  زجا  یبرع 
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دنمانیم هساپرک  ار  نآ  هک  هتخوس  عدو  هتخوس و  ذغاک  ای  درب و  دیاب  ورف 
332 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

رب هتخوس  دسب  ابرهک و  ندیمد  دیمد و  دیاب  ینیب  خاروسب  هتخیپ  هتفوک و  کین  تورزنا  ناشوایس و  نوخ  ای  ردنک و  ای  داهن و  دیاب  ینیب  رب 
هکرـس رد  یمطخ  دـیمد و  دـیاب  هتخیپ  هتفوک و  ربارب  ازجا  وزام  رانلگ و  ابرهک و  خرـس و  لـگ  رگید  بیکرت  دراد و  تیـصاخ  نیمه  ینیب 

رد درس و  تیاغب  بآ  ندروخ  دنکیم و  ینیب  نوخ  نتفر  نیکـست  دراد و  تعفنم  رایـسب  ندیلام  رـس  رب  نهد و  باعل  هک  ندز  مهرب  کین 
تسا و ندمآ  رایسب  نآ  تمالع  ندب و  غامد و  رد  دشاب  نوخ  رایسب  نآ  ببس  هک  یفاعر  عفان و  رایسب  ندروخ  هطوغ  نتسشن و  درـس  بآ 
داهن و دـیابیم  همجحم  راب  دـنچ  دوریم  نوخ  بناج  نآ  زا  هک  یبناجب  لیام  لهاک  رب  همجحم  نداهن  لاـفیق و  زا  تسا  دـصف  نآ  جـالع 
دشاب و يوق  بذج  هک  دیابیم  تسا و  جارخاالب  بذـج  دوصقم  ماقم  نیرد  هک  دـش  روکذـم  هکنانچ  دریگب  نوریب  نوخ  هدرک و  بذـج 

هبرشا زا  دشاب  نوخ  ظلغم  هچنآ  دباین  تاریبدت  نیاب  نیکست  فاعر  هک  اجره  تسا و  عفان  رایسب  درـس  بآ  هب  شرت  غود  ندروخ  ررکم و 
زا تسا و  ضبق  ورد  هک  اهزیچ  عیمج  هروغ و  ای  قامـس و  بآ  زا  فئاخ  هک  سدع  لثم  هیذغا  زا  درک و  دـیابن  لامها  ریـصقت و  هیذـغا  و 

ندیلام رس  رب  هدرک  هلاثا  سدع  زا  ینمرا و  لگ  هکرس و  نیا و  لاثما  فرب و  ای  یهب  تبرـش  كرز و  تبرـش  نیرانا و  تبرـش  لثم  هبرـشا 
نویفا ندروخ  اما  تسا  نکسم  زین  تاردخم  زا  نویفا  ندیئوب  داهن و  دیاب  ینیب  خاروس  رد  هدرک  هدولآ  هکرـسب  موب  مرن  رپ  تسا و  عفان  زین 
ظلغب تفرگ  دیاب  هتخادگ  دیفس  جک  رد  دیـشارت و  دیاب  ار  فاعر  بحاص  رـس  دباین  نیکـست  ریبادت  نیاب  رگا  تسا و  هرطاخم  ماقم  نیرد 
روناج ای  یعفا  ندیزگ  ببـس  هک  یفاعر  اما  رتهب و  دشاب  طولخم  بآ  هب  هکرـس  يردـق  جـک  رد  رگا  دوش و  کشخ  ات  تشاذـگ  دـشاب و 

تسین یجالع  ار  نآ  دشاب  يرادرهز 
333 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

. تسا لکشم  نآ  زا  یصالخ  و 

ناسل ضارما  نایب  رد  هلاقم  [ 140]

ای تسا و  یمغلب  ای  يوارفـص و  ای  تسیومد  هک  تسین  نیزا  یلاخ  هدام  ای  تسیدام و  ای  نابز  مرو  تسوا و  مرو  ناـبز  ضارما  هلمج  زا  و 
دـصف ماقم  نیرد  جالع  نهد و  نابز و  زا  باعل  نالیـس  تلق  وا و  نتخوس  تسنابز و  یخرـس  نآ  تمالع  تسیومد  هداـم  رگا  يوادوس و 
هکاوف خوبطمب  دناوت  رگا  دیماشآ و  يزیچ  دـناوتن  رگا  هنقحب و  تعیبط  نییلت  تجاح و  بجاو و  توق و  ردـقب  نوخ  جارخا  تسا و  لافیق 

يولآ بآ  رد  ای  دروخب و  راهن  رب  هتخاس  یفاـص  هدرک  لـح  خوبطم  نیرد  لاـقثم  جـنپ  مادـکره  زا  ربنـشرایخ  تشخریـش و  نیبجنرت و  اـی 
هک بآ  يردـق  رد  هشفنب  بانع و  لوا  لاقثم  تفه  دـنق  لاقثم و  [ 80] ود هشفنب  ددـع و  هد  بانع  زا  باّلج  دنـشاب و  هدرک  رت  هک  کشخ 

رگا داد و  دیاب  ریعـشلا  ءام  اذغ  داد و  دیاب  مرگمین  هتخیمآ  دـنق  هتخاس  یفاص  هدـینارذگ  ساپرک  زا  هدروآ  مین  هب  دنـشوج و  دـشاب  میالم 
نتخوس و ملا و  عجو و  رایـسب  نابز و  يور  رب  تساهزیچ  ندـیمد  دارم  هک  تسا  هرـشب  ناـبز و  شـشوج  نآ  تمـالع  دـشاب  ارفـص  ببس 

ددع هد  بانع  ددع و  هد  اراخب  يولآ  مرد و  هد  يدـنه  رمت  زا  حابـص  ره  بالج  ندروخ  ماقم  نیرد  جالع  نابز و  گنر  يدرز  شطع و 
نیرانا بآ  قتاـق  ریعـشلا و  ءاـم  اذـغ  درک و  راـیتخا  دـیاب  تسا  مسر  هک  یهجو  رب  هدرک  خـبط  هداد و  بیترت  هیودا  عومجم  مرد  هد  رکش 

اراخب يولآ  مرد  تفه  یّکم  يانس  درک  دیاب  هیودا  نیاب  تعیبط  نییلت  داد و  دیاب  تبرـش  ياجب  هناودنه  رایخ و  بآ  ای  مشح و  اب  روصعم 
کشخ رت و  هشفنب  ددع  هد  کیره  زا  ناتسپس  بانع و  و 

334 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
لگ گرب  مرد و  هدزناپ  يدـنه  رمت  مرد و  تفه  درز  هلیله  تسوپ  تسا و  لاقثم  ود  هک  مرد  هس  کیره  زا  ینـساک  مخت  ای  رفولین و  ای  و 

نیبجنرت تشخریـش و  ياجب  ربنـشرایخ  زا  ای  مرد و  هدزناپ  کـیره  زا  تشخریـش  نیبجنرت و  مرد و  راـهچ  بلعثلا  بنع  مرد و  جـنپ  خرس 
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هـس کیره  زا  ینـساک  مخت  هشفنب و  مرد  جنپ  یّکم  يانـس  درک  دیاب  هیودا  نیاب  دـشابن  ندـیماشآ  رب  رداق  لیلع  رگا  هنقح  ای  مرد و  تسب 
بآ لطر  هس  رد  عومجم  تسد  فک  کیره  زا  هدرک  کشک  وج  یمطخ و  مدنگ و  سوبس  ددع  تسب  کیره  زا  ناتـسپس  بانع و  مرد 
هدرک لح  ورد  مرد  هدزناپ  کیره  زا  دیفـس  رکـش  ربنـشرایخ و  سولف  هدینارذگ  ساپرک  زا  دنامب  لطر  ود  ات  دیـشوج  میالم  شتآب  دـیاب 

زا ینمرا  هروب  ماـعط و  کـمن  زا  یفاـص و  نیبـجنرت  مرد  هد  هماـکبا و  مرد  هد  دـجنک و  نغور  مرد  هد  هدـینارذگ  يوـم  نزیورپ  زا  رگید 
هنقح زا  شیپ  اما  درک  هنقح  دیاب  زور  مین  ناتسمز  تقوب  هاگپ  ای  حابـص  ناتـسبات  تقوب  مرگمین  هعفد  ودب  هتخیمآ  مرد  مین  رادقمب  کیره 

هرغرغ ای  درک و  دیاب  توتهاش  برب  هضمضم  هرغرغ و  تسیوارفـص  يومد و  هدام  هک  عون  ود  ره  نیرد  داد  دیاب  لیلعب  يابروش  ای  یتبرش 
هک بآ  يردـق  رد  مرد  هد  بلعثلا  بنع  مرد و  هد  سدـع  ددـع  تسب  بانع  اـی  قامـس و  بآ  هب  اـی  درک و  دـیاب  نیراـنا  بآ  هضمـضم  و 

یمغلب هدام  نابز  مرو  ببـس  رگا  درک و  هضمـضم  دیاب  هتخیمآ  نآب  رت  زینـشک  بآ  هدینارذگ و  ساپرک  زا  هدرک  خبط  دشاب  هیودا  بسانم 
ماـقم نیرد  جـالع  عجو و  تلق  شطع و  تلق  هروراـق و  ناـبز و  گـنر  يدیفـس  تسا و  نهد  باـعل  نالیـس  يرایـسب  نآ  تمـالع  دـشاب 

هب ات  دیشوج  دیاب  بآ  يردق  رد  نسوس  خیب  لوا  مرد  هد  دیفس  دنق  مرد و  هس  هتفوکمین  هدیشارت  نسوس  خیب  زا  حابص  ره  بالج  ندروخ 
ماقم نیرد  اذغ  دیماشآ و  دیاب  مرگمین  هتخیمآ  دنق  هتخاس  یفاص  هدینارذگ  ساپرک  زا  دیآ و  مین 

335 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
زا ورد  هک  خوبطم  لسعلا  ءامب  هضمـضم  هراح و  هنقحب  ای  جرایا  بحب  دـشاب  یلتمم  رگا  ندـب  هیقنت  ماداب و  زغم  هریـش  اـب  بآدوخن  هروزم 

هرغرغ ای  نیا و  لاثما  شفرک و  خـیب  تسوپ  ربک و  خـیب  تسوپ و  تبـش و  نایداب و  نایداب و  خـیب  تسوپ  لثم  دـشاب  هراح  روذـب  لوصا و 
هک زیچ  ره  جـنتوف و  رتعـس و  لسعب و  نابز  ندـیلام  دـشاب و  نآ  رد  زین  ریعز  مخت  باعل  دـشاب و  هدرک  خـبط  تبـش  ریجنا و  ورد  هک  یبآب 

نهد بآ  تلق  نآ  تمالع  دـشاب و  يوادوس  هدام و  مرو  ببـس  رگا  تسا و  مرو  عفان  نابز  ندـیلام  نآب  دوش  نهد  زا  باعل  بآ و  نالیس 
خیب مرد  هد  دیفـس  دـنق  مرد و  هس  هتفوک  هدیـشارت  نسوس  خـیب  زا  باّلج  ندروخ  ماقم  نیرد  جـالع  نآ و  داوس  ناـبز و  یکـشخ  تسا و 

هتخیمآ دنق  هتخاس  یفاص  هدینارذگ  ساپرک  زا  هدروآ  مین  هب  هدرک  خبط  میالم  شتآب  دـیاب  دـشاب  بسانم  هک  بآ  يردـق  رد  لوا  نسوس 
زا دعب  تعیبط  نییلت  دشاب و  ادوس  دلوم  هک  درک  دیاب  همعطا  هیذغا و  زا  زیهرپ  ماداب و  زغم  هریـش  اب  بآدوخن  اذغ  دیماشآ و  دـیاب  مرگمین 
ای هشفنب و  نغور  اب  درک  دـیاب  رخ  ریـشب  اـی  زب و  ریـشب  هضمـضم  درک و  دـیاب  نومیتفا  خوبطم  اـی  نومیتفا و  بحب  هروراـق  رد  جـضن  روهظ 

نـسوس نغور  كدنا  ای  غرم و  هیپ  ای  طب و  هیپ  هب  ار  نابز  هبلح و  باعل  ای  ریعز و  باعل  ریجنا و  هدیـشوج  بآ  ای  هتخیمآ و  يودک  نغور 
ندروخ نابز  مرو  رد  ببس  یهاگ  درک و  دیاب  ربنشرایخ  سولف  كدنا  هدیشوج و  نایداب  بآ  هب  هضمـضم  دیلام و  دیاب  دجنک  نغور  ای  و 

. تسا مس  جالع  نآ  جالع  تروص  نیرد  تسا و  هیّمس  هیودا 

تسا نهد  ضارما  زا  هک  عالق  تلع  نایب  رد  هلاقم  [ 141]

نآ تمالع  نآ و  حطس  تسا و  نهد  نابز و  ندیمد  عالقب  دارم  و 
336 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هیقوا هس  رادقم  تسنآ  محش  اب  روصعم  نیرانا  بآ  زا  حابص  ره  باّلج  ندروخ  نآ  جالع  ترارح و  اب  تسا  ناهد  حطـس  نابز و  ترمح 
اذغ دشاب و  زین  تعیبط  نییلت  بجوم  ات  دیماشآ  دیاب  هتخیمآ  مرد  هد  کیره  زا  نیبجنرت  دیفس و  دنق  اب  دشاب  لاقثم  کی  تسب و  اسایق  هک 
عیقن هکاوف و  بآ  هب  تعیبط  نییلت  يدـنه و  رمت  دـنق و  كدـنا  ماداب و  زغم  هریـش  یهوک و  يولآ  اب  ای  ماداـب و  زغم  هریـش  اـب  رـشقم  شاـم 

زا یعنام  دشابن و  جازم  رد  یفعـض  رگا  تماجح  دـصفب و  نوخ  جارخا  هکاوف و  خوبطمب  ای  تسوا و  هدرک  رت  دارم  هک  کشخ  يولآدرز 
نهد رتشیب  ای  راب  هس  حابـص  ره  تسین و  زوجم  دصف  غولب  زا  شیپ  هک  اریز  دـشابن  لفط  یبص و  هک  یتقو  دـصف  دـشابن و  کلذریغ  نس و 
کین رگیدکی  ربارب  هیودا  رانلگ  قامس و  خرس و  لگ  زا  تخیمآ و  دیاب  بآ  نیرد  زین  لگ  نغور  يردق  تسـش و  دیاب  بالگ  هکرـسب و 
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بیکرت دشاب و  باوص  دنزیمآ  هیودا  نیاب  كازوس  تقوب  سدع  درآ  ریـشابط و  يردق  رگا  تشاد و  دیاب  هاگن  ردـق  ردـق  نهد  رد  هتفوک 
تدـش تقوب  روفاک  كدـنا  ربارب و  ازجا  رانلگ  ریـشابط و  لفوف و  قامـس و  خرـس و  لگ  کشخ و  زینـشک  هبرجم  هعفان  تارورذ  زا  رگید 

هفرخ و مخت  هتـساشن و  رانلگ و  قامـس و  خرـس و  لگ  يرگید  تشاد و  دیاب  هاگن  دیـشاپ  نهد  رد  هتخیپ  هتفوک و  کین  هتخیمآ  كازوس 
نابز و رب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  گناد  مین  روفاک  مرد و  هد  کـیره  زا  لـفوف  ریـشابط و  خرـس و  دیفـس و  لدنـص  وهاـک و  مخت 

گرب دـشاب  ار  ناکدوک  عالق  رگا  درک و  دـیاب  نغور  كدـنا  هکرـس  بـالگب و  هضمـضم  نآ  زا  دـعب  تشاد و  دـیاب  هاـگن  هدیـشاپ  نهد 
رگا تلع و  نیرد  تسا  عفان  بالگ  اب  ندیلام  نابز  رب  اثیمام  فایش  اب  هفرخ  مخت  تسا و  یفاک  ندیـشاپ  سدع  درآ  ای  هتخوس و  نابزواگ 

تسنابز نول  ضایب  نآ  تمالع  تسا  هحلام  یمغلب  تابوطر  عالق  ثودح  ببس 
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لوا مرد  هس  هتفوکمین  نایداب  مرد و  هد  يدنق  دنقلگ  زا  حابـص  ره  باّلج  ندروخ  تروص  نیرد  جالع  ملا و  درد و  تلق  شطع و  مدع  و 
بآدوخن اذغ  دیماشآ و  دیاب  مرگمین  هتخیمآ  دنقلگ  هدروآ و  مین  هب  هدیشوج و  تسا  تاداع  مسر و  هک  یهجو  رب  بآ  يردق  رد  نایداب 

احرقرقاع و ناشیا  رد  هک  اهبآ  هرغرغ  دبرت و  خوبطمب  ای  ربص و  بحب  ای  جرایا و  بحب  جضن  روهظ  زا  دعب  غامد  هیقنت  ماداب و  زغم  هریـش  اب 
نیرد رگا  درک و  دیاب  دنشاب  هدیشوج  هکرس  كدنا  ینیچ و  ناریمام  ورد  هک  یبآ  هب  هضمضم  درک و  دیاب  دشاب  هدیشوج  هاوخنان  تبش و 

کـلملا و لـیلکا  شوـجنزرم و  نوـتیز و  قرع  ورد  هک  یبآ  اـی  دـشاب و  رتـهب  دنـشوج  زین  اـحرقرقاع  هتفوـکمین و  برت  مـخت  يردـق  بآ 
تسنابز و داوس  وا  تمالع  دشاب و  هیوادوس  هظیلغ  هدام  زا  مرو  ثودـح  رگا  دـشاب و  ریعز  مخت  باعل  ورد  دنـشاب و  هدیـشوج  فساجنرب 
درک و دیاب  وا  خوبطمب  نومیتفا و  بحب  غامد  هیقنت  ماقم  نیرد  جالع  باعل و  نهد و  بآ  تلق  نآ و  یکـشخ  شزوس و  توقب و  ندیزگ 

دنشاب هدیشوج  يوزام  ورد  هک  هکرـسب  هضمـضم  ادتبا  رد  درک و  دیاب  الط  ماداب  نغور  هشفنب و  نغور  ؤاگ و  قاس  زغم  طب و  محـش  نابز 
هنوباب کلملا و  لیلکا  تبـش و  کشخ و  ریجنا  ورد  هک  یبآب  هضمـضم  تلع  رخآ  رد  درک و  دیاب  همه  ای  قامـس و  رانلگ و  ای  درک و  دیاب 

تسا و خرـس  جاز  دارم  هک  راـطقلق  جاز  دـسر و  ماـشمب  ههیرک  هحئار  وزا  دوش و  هایـس  حورق  تاربث و  رگا  درک و  دـیاب  دنـشاب  هدیـشوج 
نابز حطـس  نهد و  رب  دـیاب  هتخیپ  هتفوک و  ربارب  ازجا  تسا  رولب  جاز  نآب  دارم  هک  یناـمی  ّبش  قامـس و  خرـس و  لـگ  راـنلگ و  جـنتوف و 

. دشاب رتهب  دنک  هضمضم  هدیشوج  بآ  نیرد  تسا  یهوک  ورس  هویم  هک  لهبا  رگا  تسش و  دیاب  بالگ  هکرسب و  لّوا  نهد  دیشاپ و 
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قلح ضارما  نایب  رد  هلاقم  [ 142]

بناج رد  الاب و  بناج  زا  قلح  رـس  تسدیاز و  محل  هک  تسوا  هزیوآ  نداتفا  طوقـسب  دارم  تسا و  تاهل  طوقـس  قلح  ضارما  هلمج  زا  و 
طلخ بابصنا  تسا  نهد  فقـس  نآب  دارم  هک  کنح  ةاهل و  طوقـس  ببـس  دنمانیم و  نیتزول  ار  نآ  هک  یمحل  تسرگید  هدیاز  ود  بیش 

طرفم و شطع  دـیدش و  ملا  عجو و  نآ و  شزوس  تستاـهل و  هرمح  نآ  تمـالع  دـنمانیم و  ةاـهل  ار  وا  هک  محل  نیرد  تسا  هداـح  راـح 
خرـس لگ  دروم و  گرب  ورد  هک  هکرـس  ای  هضمـضم  نآ و  خوبطمب  اـی  هکاوف و  بآ  هب  تعیبط  لاهـسا  تسا و  تماـجح  دـصف و  جـالع 
برب هرغرغ  تسا و  عفان  رایسب  ربارب  قامس  رداشون و  رانلگ و  ندیمد  تسا و  عفان  تلع  نیرد  هکرس  بالگ و  اب  هرغرغ  دنشاب و  هدیشوج 
تـسا عفان  ندیـشاپ  تاهل  لحم  رد  دشاب  عفان  هک  وراد  دراد و  تیـصاخ  نیمه  زین  شوجتفه  رانا  بآ  هب  هرغرغ  تسا و  عفان  زین  توتهاش 

تلع نیا  ثودح  ببس  هاگ  هتخیپ و  هتفوک و  ربارب  ازجا  لفوف  کشخ و  زینـشک  وزام و  رانلگ و  خرـس و  لگ  قامـس و  نآ  بیکرت  ازجا و 
قلح و نهد و  بآ  يرایـسب  شزوس و  عجو  مدـع  تسا و  نول  ضایب  نآ  تمالع  تاهل و  کنح و  رد  تسا  یمغلب  ظیلغ  طـلخ  بابـصنا 
ای هاکبآ و  احرقرقاع و  دـعب  هرغرغ  هضمـضم و  جرایا و  بحب  اـی  دـبرت و  خوبطمب  تسا  تعیبط  نییلت  جـالع  نآ و  ینارگ  ناـبز و  یتسس 

. ریجنا خوبطمب  ای  درک و  دیاب  هرغرغ  لسعلا  ءام  رد  هدیشوج  تبش  نایداب و  برت  مخت 
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رخب تلع  نایب  رد  هلاقم  [ 143]

نآ و فیفخت  نآ  تمالع  تسا و  هدعم  ترارح  یهاگ  نآ و  ثودح  ببس  نآ و  دب  يوب  تسا و  نهد  شوخان  هحیار  زا  ترابع  نآ  هک 
ندروخب تسا  هدـعم  ترارح  هیفطت  نیکـست و  ماقم  نیرد  جالع  رایـسب و  ماعط  ندروخ  ای  بطر و  ياذـغ  ندروخ  تقوب  تسنآ  مدـع  ای 

دـنق و اب  هناودـنه  بآ  ندروخ  ای  دـنق و  ای  رایخ  بآ  ندروخ  ای  نیبجنرت و  دـنق و  يدـنه و  رمت  ای  نیبجنرت و  دیفـس و  دـنق  ای  نیرانا  بآ 
مرد هد  هداس  نیبجنکـس  ای  هدرک و  رت  کشخ  يولآدرز  بآ  ای  تسا و  تعیبط  رد  نیل  دیزم  دنق  ای  نیبجنرت  قاحلا  زا  دوصقم  نیبجنرت و 

قشاق هس  اب  مرد  هس  وج  ناقلات  ریعشلا و  قیوس  مرد  هد  ضیبا  رکـش  ددع و  هد  بانع  زا  حابـص  ره  ات  دنک  رایتخا  هدرک  درـس  فرب  بآ  هب 
غرم تشوگ  نآ  رد  دنـشاب و  هتخپ  كرز  اـی  هروغ و  بآ  هب  جاویر و  بآ  هب  اـی  شرت و  راـنا  بآ  هب  هک  یـشآ  اذـغ  ندروخ و  درـس  بآ 

تموادـم دراذـگن و  یلاخ  ار  هدـعم  دـنک و  ماعط  ندروخب  تردابم  تسا  هدـعم  ترارح  شببـس  هک  تلع  نیا  بحاص  هک  دـیاب  دـشاب و 
نیرد فقوت  سپ  دـشابن  لامکب  توق  ار  هدـعم  رگا  اما  تسا و  عفاـن  يوق  تلع  نیرد  هک  دـنک  هدرک  رت  کـشخ  يولآدرز  بآ  ندروخب 

نیا نتـشاد  هاگن  تسا و  هدعم  فعـضم  هک  اریز  دوریم  راک  زا  هدعم  يولآدرز  بآ  ندروخ  رارکت  زا  هک  اریز  رارکت  زا  درک  دیاب  جالع 
هلقاق کمار و  جـنرت و  تسوپ  دیفـس و  لدنـص  رانلگ و  دوع و  لبنـس و  رخذا و  دعـس و  زور  بش و  ره  نهد  رد  دوشیم  هتـشون  هک  بح 
دیاب هاگن  بش  ره  باوخ  تقوب  نهد  رد  يدوخن  رادقمب  کیره  تخاس  دـیاب  اهبح  لسع  ای  دـنق  بالجب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم 

رخب ببس  هاگ  تشاد و 
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نیرد جالع  تسناسکی و  ربارب و  عبـش  عوج و  هدـعم  يالخ  رد  رخب  هک  تسنآ  نآ  تمالع  تسا و  نهد  هدـعم و  رد  نفعتم  تبوطر  هبلغ 
جاـبدا هتخیمآ و  لـسع  اـب  هدیـشوج و  عوـمجم  هزبرخ  مخت  کـمن و  لـسع و  برت و  مخت  تبـش و  بآ  ئقب  تسا  هدـعم  هـیقنت  تروـص 

ای ربص و  عیقن  ای  دبرت و  خوبطمب  ای  ایاقوق و  بحب  ای  ربص و  بحب  تعیبط  لاهسا  راب و  ود  ای  رابکی  هتفه  رد  درک  یق  دیاب  هدروخ  کمنیب 
ندروخ دیاب  هدرک  تبرش  مرگمین  بآ  قشاق  راهچ  مرد و  هد  نیبجنکس  زا  مرد و  هد  يدنق  دنقلگ  زا  بالج  حابـص  ره  نیتنـسفا و  تبرش 

دوع و تسا و  بسانم  هدرورپ  لیبجنز  ریغـص و  لفیرطا  تاقوا  یـضعب  رد  ندروخ  ماداب و  زغم  هریـش  اب  رـشقم  دوخن  رـشقم و  شاـم  اذـغ 
نهد رد  هتخاس  اهبح  هدرک  ریمخ  لسع  اب  لاقثم  کیره  زا  هباـبک  لـیبجنز و  دعـس و  زا  رگا  تسا و  عفاـن  تلع  نیرد  زین  ندـیواچ  هباـبک 

بجوم هک  دـنک  زیهرپ  هظیلغ  همعطا  هیذـغا و  زا  هک  دـیابیم  ار  تلع  نیا  بحاص  تسا و  عفان  رایـسب  ار  ضرم  نیا  بحاص  دـنراد  هاـگن 
هدرورپ هلیله  ندروخب  تموادم  هّرب و  تشوگ  تارغج و  ریـش و  یهام و  لثم  تسا  تلع  هدام  دلوم  هک  اریز  دوشیم  هحیار  تدش  داسف و 

ببس هاگ  تسا و  دیفم  زین  هلقاق  لفنرق و  یگطصم و  ردنک و  ندیواچ  تموادم  نهد و  رد  دب  يوب  هلازا  رد  تسا  عفان  يوق  هک  درک  دیاب 
تبوطر عامتجا  اـی  لاـحم و  نیرد  هداـح  داوم  بابـصنا  ببـسب  تسنادـند  ناـیم  تشوگ  دارم  هک  تسا  رومع  داـسف  نهد  دـب  يوب  رخب و 

تماجح و تسا و  دـصف  ماقم  نیرد  جالع  مرو و  لحم  رد  عجو  هدـساف و  تابوطر  بلج  تسا و  رومع  مرو  نیا  تمـالع  هنفع و  هدـساف 
شآ اذـغ  ای  ماداب و  زغم  هریـش  اب  رـشقم  شام  اذـغ  مرد و  هد  يدـنه  رمت  زا  ددـع و  هد  کیره  زا  اراخب  يولآ  بانع و  زا  باـّلج  ندروخ 

هشفنب و ّبحب  غامد  هیقنت  اهینیریش و  تشوگ و  كرت  ماداب و  زغم  عم  یهوک  يولآ  ای  كرز 
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دنـشاب و هدیـشوج  تسا  دروم  گرب  هک  سآ  رانلگ و  ورد  هک  هکرـس  اب  هضمـضم  هدومحم و  گناد  مین  اب  هکاوف  عیقن  ای  هلیله و  خوبطمب 
دعـس و خرـس و  لگ  راـنلگ و  نیلدنـص و  اـیاقوق و  تسنیا  نآ  هلمج  زا  اهنادـند  يوقم  دـشاب و  ههیرک  هحیار  بیطم  هک  نونـس  لامعتـسا 

گناد ود  کیره  زا  روفاک  کشم و  مرد  جـنپ  کـیره  زا  درز  هلیله  لـفنرق و  کـس و  دوع و  لـفوف و  یگطـصم و  کـیار و  وزاـمزک و 
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جرتا تسوپ  ناجنلوق و  ینیچراد و  لفوف و  اوبزوج و  رگید  بیطم  بح  تشاد  دـیاب  هاگن  نهد  رد  تجاـح  تقوب  هتخیپ  هتفوک و  عومجم 
هتفوک و هیودا  عومجم  مرد  هس  کـیره  زا  یگطـصم  هتـشاد  تسا  رخذا  دارم  هک  ینوماـم  لـالخ  قرو  جـنران و  تسوپ  اـب  هدرک  کـشخ 

هاگن دـیاب  نهد  رد  باوخ  تقوب  تجاح  تقوب  هدرک  کشخ  يدوخن و  رادـقمب  کیره  تخاس  دـیاب  اهبح  هدرک  ریمخ  بـالگب  هتخیپ و 
. تشاد

تسا هکلهم  هّراح  ضارما  هلمج  زا  هک  قانخ  تلع  نایب  رد  هلاقم  [ 144]

لوخد لد  شـشب و  ار  سفن  هک  تسنآ  قانخ  ینعی  بلقلا  هیرلا و  یلا  سفنلا  ذوفن  عانتما  وه  هک  دـناهتفگ  نینچ  اّبطا  قاـنخ  فیرعت  رد  و 
تمالع يوارفـص و  ای  تسیومد و  هدام  زا  ای  مرو  نیا  دـش و  روکذـم  هک  تسا  نیتزول  مرو  ای  رـسع و  عاـنتما و  نیا  ببـس  تسا و  عنتمم 
ترارح ببس  نیدب  قلحب و  هلـصتم  نیئارـش  نابرـض  قلح و  رد  شزوس  مشچ و  یخرـس  نوخ و  زا  تسا  ندب  قورع و  يرپ  ءالتما  يومد 

هک دش  عقاو  اقباس  هچنآ  کلذ  ریغ  تعاضا و  لصف و  تداع و  نس و  هبرـشا و  هیذغا و  زا  همدقتم  ریبدـت  زا  رگید  لیالد  تسا و  نهد  رد 
همجحم نداهن  نوخ و  نتفرگب  هناش  ود  نایم  زا  درک و  دیاب  نیقاس  تماجح  لافیق و  زا  دصف  ماقم  نیرد  جالع  هدرک و  تلع  نیرد  دادـما 

قلح زا  تسا  هدام  دیعبت  تهج  ریبدت  نیا  نوخ و  نتفرگیب  هنیس  فرط  ود  رب 
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سدع هدیشوج و  بانع  لثم  ضرم  هدام  تاعدا  رب  هرغرغ  درک و  دیاب  ناوت  هک  هلیح  رهب  نیا  تلع و  لحم  فالخرب  هدساف  هدام  بذج  و 
ینـساک مخت  وهاک و  مخت  بلعثلا و  بنع  سدـع و  بانع و  ورد  هک  یبآ  هرغرغ  ای  توتهاش و  بر  رت و  زینـشک  بآ  بلعثلا و  بنع  بآ 

رد افتکا  دشاب  لکشم  تلع  بحاص  رب  اذغ  ندربورف  ندیواچ و  رگا  هکاوف و  خوبطمب  ای  هکاوف و  بآ  هب  تعیبط  نییلت  دنـشاب و  هدیـشوج 
مدنگ و سوبـس  ینـساک و  مخت  ناتـسپس و  اراخب و  يولآ  بانع و  رفولین و  هشفنب و  یّکم و  يانـس  لثم  درک  دـیاب  هنیل  هنقحب  هدام  جارخا 

دیدباوص هک  يرادقم  کیره  زا  ماعط  کمن  كدنا  هماکبا و  نیبجنرت و  دـجنک و  نغور  ربنـشرایخ و  سولف  ردـنقچ و  گرب  یمطخ و 
مرگ و بآ  هب  دـیاب  ار  لیلع  مدـق  ود  ره  درک و  دـیاب  لمع  هداد  بیترت  تسا  تداع  مسر و  هک  یهجو  رب  درک  دـیاب  رایتخا  دـشاب  جـلاعم 
هد کیره  زا  تشخریـش  اب  نیبجنرت  مرد و  هد  يدنه  رمت  ددع و  هد  کیره  زا  اراخب  يولآ  بانع و  زا  حابـص  ره  دیلام و  هشفنب  سوبس و 

سابتحا تلع  نیرد  هک  اریز  دوش  هتـسب  تعیبط  هک  تشاذگ  دـیابن  ریعـشلا و  ءام  اذـغ  دـیماشآ  دـیاب  هداد  بیترت  تسا  مسر  هکنانچ  مرد 
هلیح رهب  هدرک  لفـسا  بناجب  ضرم  هدام  هلاما  دـیابیم  دوشیم و  یلاعا  بناجب  تاراخب  یقارت  دـعاصت و  بجوم  تسین و  کـین  تعیبط 

رد درک و  دیاب  لوا  رد  ریبدت  نیا  اما  تسا  دیفم  رایـسب  هدام  عدر  رد  دننک  محـش  اب  روصعم  نیرانا  بآ  هب  هرغرغ  رگا  دشاب و  ریگیاج  هک 
مرو نآ  كازوس  دیدش و  عجو  وا  تمالع  دشاب  ارفص  ضرم  هدام  رگا  درک و  رایتخا  دیاب  فرص  للحم  اهتنا  رد  هکلب  تسین  بسانم  اهتنا 
بآ هب  تعیبط  نییلت  تسا و  دـصف  جالع  زین  ماقم  نیرد  بارطـضا و  یباوخیب و  نآ و  یخلت  نهد و  یکـشخ  دـیدش و  شطع  هودـنا و  و 

رت يولآدرز  ندروخ  نیبجنرت و  دنق و  اب  نیرانا  بآ  ندروخ  بآ و  يردق  اب  بانع  تبرش  توتهاش و  ّبرب  هرغرغ  نآ و  خوبطم  هکاوف و 
هدرک

343 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
تبرـش رت و  زینـشک  بآ  درک و  دـیاب  هرغرغ  هکرـس  كدـنا  هتخیمآ و  ورد  يردـق  نیرانا  بآ  هدیـشوج و  بآ  رد  سدـع  باـنع و  اـی  و 

درک دیاب  هنقح  دشابن  اذغ  ندروخ  رب  رداق  رگا  ریعشلا و  ءام  اذغ  تسا  دیفم  رایـسب  ندرک  هرغرغ  زین  هلمج  نیا  هب  رایخ و  بآ  توتهاش و 
تسا ضرم  نیا  لیزم  هیصاخلاب  هک  قانخلا  لبح  سفن و  ندش  هتـسب  فوخ  رب  انب  دنک  هیکت  لیلع  هک  تشاذگ  دیابن  دش و  روکذم  هچنآب 

نینچ هک  دشاب  نامسیر  نآ  رد  هک  دیابیم  یعفا  نوخ  رثا  دناهتـشک و  نآب  ار  یعفا  هتـسب و  یعفا  ندرگ  رد  هک  تسا  نامـسیر  نآب  دارم  و 
نوخ ندیناکچ  تسا و  کلهم  ضرم  نیزا  صلخم  یجنم و  قونخم  ندرگ  رد  نامسیر  نیا  نتـسب  تسا و  غلبا  تیـصاخ  رد  هک  دناهتفگ 
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يوق لـیلع  غاـمد  جازم  رگا  ولگ  نوریب  زا  داوم  هبذاـج  تادامـض  نداـهن  تستاـیجنم و  هلمج  زا  مرگمرگ  قونخم  يولگ  رد  تشب  هساـک 
هرـشب و گنر  يدیفـس  دوجو  تلق  ترارح و  مدع  كازوس و  مدـع  مغلب  تمالع  دـشاب و  ادوس  ای  مغلب و  هدام  قافخ  ببـس  رگا  دـشاب و 

نیرد جالع  تسوا و  يدنلب  تسوا و  ندمآ  نوریب  دارم  هک  يور  جیهت  اذغ و  ندربورف  رـسع  سفن و  قیـض  تدش  نهد و  باعل  يرایـسب 
تـسا فایـش  هنقحب و  تعیبط  نییلت  درک و  دـیاب  تسا  ضرم  نیمه  يارب  زا  عوضوم  هک  وا  هکرـس  تسا و  رت  زغم  راهچ  برب  هرغرغ  هدام 

لدرخ هک  یجق  مخت  ورد  هک  درک  دیاب  نیبجنکـس  ریجنا و  خوبطمب  ای  هماکبا و  لسعب و  هرغرغ  ای  درک و  دیاب  هداح  اب  ای  درک و  دیاب  هنیلم 
لدرخ و دنفـسا و  رازه  مخت  برت و  مخت  هداـم  کـی  رد  عفاـن  ياود  دـیاب و  اـحرقرقاع  لدرخ و  زیوـم و  برت و  بآ  هب  اـی  دـشاب و  تـسا 
تسا و بسانم  مرو  ندروآ  یهب  هب  ور  طاطحنا و  زا  دعب  ریبدـت  نیا  دـیمد و  دـیاب  قلحب  هتخیپ  هتفوک و  رگیدـکی  ربارب  عومجم  زا  تیتلح 

رگا هک  تسا  نینچمه  درک و  دیاب  هتخیمآ  نآب  كرشا  نیگرس و  لسعلا و  ءامب  هرغرغ 
344 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دنق زا  مرد و  کی  نایداب  زا  باـّلج  حابـص  ره  تسا و  عفاـن  دـنهد  قلح  رب  هتخیمآ  ربارب  هتفوک  رداـشون  هتفوک و  کـین  کتـشارف  نیگرس 
زغم هریـش  اب  بآدوخن  اذغ  درک و  رایتخا  دـیاب  مرگمین  هتخیمآ  دـنق  هتخاس  یفاص  هدیـشوج  نایداب  لوا  تسا  مسر  هچنانچ  مرد  هد  دـیفس 

بحاص گنر  يدوبک  مرو و  یتخـس  تبالـص و  نآ و  یکـشخ  تسا و  نهد  معط  یـشرت  تمالع  دـشاب و  ادوس  ضرم  هدام  رگا  ماداب و 
طقف بذـج  درجمب  افتکا  ماقم  نیرد  هک  دـیاب  ود و  ره  زا  نوخ  نتفرگ  قاس و  ود  ره  تماجح  تسا و  قیلـساب  دـصف  لوا  جالع  قاـنخ و 

هنوباب و یمطخ و  لثم  دشاب  هدیـشوج  هللحم  شیاشح  زا  ورد  هک  یبآ  هب  مه  یبآ  زا  رایـسب و  مدـق  ود  ره  قاس و  ود  ره  ندـیلام  دـنکن و 
مرد هس  هتفوکمین  هدیـشارت  نسوس  خیب  مرد و  جنپ  یکم  يانـس  تسنیا  نآ  يازجا  هداح و  هنقحب  ندب  هیقنت  غارفتـسا و  کلملا و و  لیلکا 

ناتسپس و بانع و  مرد و  ود  دیفس  دبرت  مرد  ود  قیقد  نویروطنق  مرد  هد  هتـسکش  هبلح  مخت  تسد و  فک  کی  کیره  زا  تبـش  هنوباب و 
مرد ود  هتفوکمین  نایداب  فک  کی  کیره  زا  هنوباب  کلملا و  لیلکا  مرد و  هد  هدرک  نوریب  هناد  زیوم  ددع و  هد  کیره  زا  کشخ  ریجنا 

سولف مرد  هدزناپ  هدـینارذگ  ساپرک  زا  دـنامب  همین  لطر و  کی  اـت  دیـشوج  دـیاب  بآ  لـطر  هس  رد  هیودا  عومجم  مرد  هد  شوجنزرم  و 
هدرک و لح  ورد  ینمرا  هروب  مرد  مین  دـجنک و  نغور  مرد  هد  هماکبا و  مرد  هد  هدـینارذگ و  يوم  نزیورپ  زا  هدرک و  لح  ورد  ربنـشرایخ 

ماّـمن تبـش و  ورد  هک  یبآـب  هداـم  نیرد  هرغرغ  درک و  دـیاب  لـمع  هعفد  ودـب  مرگمین  هدز  مهرب  کـین  هتخیمآ  گـناد  ود  لـظنح  مـحش 
تشپ هب  عاجطضا و  زاوآ و  مالک و  ترثک  زا  رذح  دیاب  تلع  نیرد  درک و  دیاب  دنشاب  هدیشوج  ریجنا  ورد  هک  ریـش  ای  دنـشاب و  هدیـشوج 

نیا تسا و  هکلهم  هداح  ضارما  زا  زین  نیا  تسا و  موقلح  بناج  ود  ره  مرو  زا  ترابع  هک  هحبذ  اما  نداتفا و 
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رد غارفتـسا  كرت  بارـش و  ندروخ  اهتـشوگ و  اهینیریـش و  ندروخ  رایـسب  نوخ و  زا  تسا  ندب  يالتما  وا  ببـس  تسا و  قانخ  زا  رتدـب 
نهد و زا  یمئاد  باعل  نالیـس  دوش و  رهاظ  یلاله  یخرـس  رگید  شوگب  شوگ  زا  قلح  نوریب  زا  هک  تسنآ  تلع  نیا  تمـالع  اهتدـم و 
تسین و زین  ملکت  رب  رداق  دـیآیم و  نوریب  وا  رخنم  ود  ره  زا  دـننک  هغلابم  ندربورف  رد  رگا  تسین و  اذـغ  ندربورف  ندـیواچ و  شبحاـص 
بجاو و بسحب  نوخ  جارخا  تسا و  لاـفیق  دـصف  وا  جـالع  نوریب و  بناـجب  مشچ  ندـمآ  نوریب  دارم  هک  تسا  مزـال  ار  وا  نیع  ظوحج 

تارم تارکب و  زور  ره  ربنـشرایخ  سولف  خوـبطم و  سدـع  بلعثلا و  بنع  گرب  بآ  رت و  زینـشک  بآ  توتهاـش و  برب  هرغرغ  توـق و 
دـصف هداعا  دشابن  ندب  تفاحن  دشاب و  توق  رگا  دناهدرک  هبرجت  یـصالخ  رد  ار  ریبدـت  نیا  هک  اریز  دـشاب  تبون  هاجنپ  زا  شیب  هک  هریثک 

هکاوـف و بآ  هب  تعیبـط  نییلت  تسباـب و  نیزا  ضرم  نیزا  صیلخت  رد  شیاـشک  تسه  يریثاـت  ار  ریبدـت  رگا  هک  درک  دـیاب  اـثلاث  اـیناث و 
هداح هنیل و  هنقح  درک و  دیاب  هنیل  زا  ادتبا  درک و  دیاب  هنقح  رد  یعس  درب  دناوتنورف  يزیچ  تانیلم  زا  رگا  درک و  دیاب  وا  عیقن  ای  خوبطمب و 

درک و دیاب  قلخ  جراخ  زا  هبذاج  تادامض  نداهن  رد  یعس  هتبلا  قانتخا  تدش  دماجنا و  سفن  رتاوتب  لیلع  راک  رگا  دش و  روکذم  هچنانچ 
رانا بآ  هب  دـنک و  هرغرغ  ریعـشلا  ءامب  هظحل  هظحل  هک  دـیاب  تساهقانخ و  نیرتدـب  تلع  نیا  هک  اریز  درک  دـیابن  لامها  تلع  نیا  رما  رد 
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اریز تسا  هدام  راجفنا  دیما  درذگ  زور  راهچ  زا  رگا  دش و  روکذـم  قانخ  رد  اقباس  هکنانچ  تسا  دـیفم  هرغرغ  زین  هکرـس  يردـق  اب  شرت 
شرت ریمخ  ای  ورم و  مخت  باعل  هبلح و  باعل  ریـش و  لثمب  دشاب  جضن  نامگ  هک  نیح  نیرد  دباییم و  جـضن  تدـم  نیرد  ماروا  رثکا  هک 

دهنب هدرک  لح  ریش  رد 
346 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

مرد هد  مرد و  هاجنپ  هدرک  رت  يولآدرز  بآ  هک  دیاب  دـش  ناسآ  اذـغ  ندربور  ندـیواچ و  تفای و  فیفخت  مرو  دـش و  رجفنم  هدام  رگا  و 
دوش و هتـسب  تعیبط  هک  درذگن  ضرم  نیرد  جلاعم  هک  دیاب  دـیماشآ و  دـیاب  هتخاس  یفاص  هدرک  لح  ورد  تشخریـش  مرد  هد  نیبجنرت و 

نغور ای  ماداب و  زغم  هریـش  هدیـشوج و  درآ  زا  هلاثا  وشح و  ماداب و  نغور  اب  تسا  ریعـشلا  ءام  ماقم  نیرد  اذغ  تسا و  لصا  جالع  رد  نیا 
هقرح وا  تمالع  يوارفص و  ای  يومد  هدام  زا  دسریم و  شش  هبصقب  وا  ثودح  هاگ  دوشیم و  ثداح  روثب  قلح  یشاوح  رد  هاگ  ماداب و 

هک اریز  دشاب  نیریـش  ای  دـشاب و  یتضومح  تحولم و  ورد  هک  هبرـشا  هیذـغا و  زا  اصوصخ  ندربورف و  يزیچ  تقوب  تسا  ولگ  نتخوس  و 
بالج ندروخ  تسا و  لافیق  دـصف  ماقم  نیرد  جالع  تسا و  يوق  ملا  عجو و  بجوم  دوشیم و  يذاتم  تفآ  لـحمب  موعط  نیا  لوبق  وزا 

ماداب و نغور  ریعشلا و  ءام  اذغ  دشابن و  درـس  هک  بآ  قشاق  رایخ  هس  اب  مرد  هد  هداس  نیبجنکـس  تبرـش  ای  بانع و  تبرـش  زا  حابـص  ره 
زا نارجه  زیهرپ و  ماداب و  هشفنب  نغور  ای  نیریـش و  ماداب  نغورب  هتـساشن  وج و  هدیم  درآ  زا  هلاثا  ای  یهب و  هناد  باعل  ای  لوغبـسا و  باعل 

حطس و تنوشخ  قلح و  دلج  تفاثک  بجوم  هک  اریز  زین  اهیـشرت  اهینیریـش و  بارـش و  اصوصخ  تسا  ضرم  هدام  دلوم  هچره  تشوگ و 
. ضیبا مهرمب  درک و  دیاب  نغور  مومب  جالع  دماجنا  هحرقب  هک  اجره  تسا و  سفنلا  قیض  ثروم 

قلحب كولز  راخ و  ناوختسا و  ندنامرد  نایب  رد  هلاقم  [ 145]

قلعتم هک  تسا  مک  هودـنا و  مغ و  برک و  تسا و  یفاص  قیقر  نوخ  دـیآیم  هچنآ  نهد  قلح و  زا  هک  تسنآ  نآ  تمالع  نآ و  ریبدـت  و 
جالع دوش و  هیر  هبصقب 
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رگا تفرگ و  دـیاب  دـناهتخاس  ینعم  نیمه  يارب  زا  عوضوم  هک  یتلآب  ار  نآ  دوش  رـصب  سحب  كردـم  تسا  هدـنامرد  هچنآ  هچناـنچ  رگا 

ضرم نیرد  هنیـس و  تاذاحم  رب  افق  بناـج  زا  اـپ  تسوا و  دـنویپ  نآـب  دارم  هک  ندرک  زرخ  رب  تسا  هبرـض  جـالع  دـشابن  سحب  كردـم 
شیپ هچنآ  زا  دوشیم و  تسا  هدش  مکحم  هک  یلحم  رد  ناوختسا  راخ و  ماکحتسا  ببس  برض  هاگ  هک  اریز  تسین  رطخ  زا  یلاخ  برض 
هقلزم هیذغا  زا  هک  تسنآ  رگید  جالع  تسا و  كاله  ببـس  نیا  تسا و  لکـشم  وا  ندمآ  نوریب  رگید  دـیآیم و  شیپ  دوب  هدـش  لخاد 

مخت لثم  ورد  هک  یلقاب  درآ  زا  هلاثا  لثم  دیآ  نوریب  دزغلب و  عضوم  نآ  زا  تسا  هدنامرد  هچنآ  هک  داد  دیاب  دـشاب  يوق  قال  زا  نآ  رد  هک 
هتـشرب ندربورف  دـناوت  هکنآ  ریغ  اـی  تشوـگ و  زا  يرتنـالک  همقل  هک  تسنآ  رگید  دـشاب و  هتخادـنا  نآ  لاـثما  ناـحیر و  مـخت  اـی  ورم و 
نوریب توقب  ار  هتـشر  دنک  زواجت  قلح  زا  همقل  هکنیمه  دربورف  ار  همقل  دهد و  هک  یـسک  تسدـب  هتـشر  رـسکی  هتخاس  راوتـسا  یمکحم 
جارخا رد  جالع  هیلب و  نیرد  تسا  هنـسح  ریبادـت  زا  نیا  دـیآیم و  نوریب  هدـش  قلعتم  همقل  نیاـب  هدـنامرد  قلحب  هک  ریجنا  هتبلا  هک  دـننک 

مخت هب  ای  درک و  دیاب  یجق  مخت  هکرسب و  هرغرغ  ای  تسا و  کمن  هکرـس و  ندرک  هرغرغ  ندیماشآب و  تسا  هدیپسچ  قلح  رد  هک  كولز 
كولز و ندمآ  نوریب  ببس  زین  طقف  ریـس  ندروخ  درک و  دیاب  هرغرغ  هدرک  طلخ  هکرـس  اب  هتفوک و  ریـس  هکرـسب و  هرغرغ  ای  كزیتارت و 

نیرد هنسح  ریبادت  زا  تسوا و  هدنرآ  نوریب  زین  قلح  رد  جاز  ندیمد  دیمد و  دیاب  یجق  مخت  رداشون و  هروب و  قلح  رد  ای  تسوا و  نتشک 
ای قرباب و  لگ  نیح  نیرد  دسر و  یـشغب  کیدزن  هک  دومرف  دیاب  ثکم  نادنچ  دروآرد و  دـیاب  مامح  هناخمرگب  ار  لیلع  هک  تسنیا  ماقم 

تشاد دیاب  لیلع  نهد  رب  هتخاس  درس  کین  خی 
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. تسا هدش  تابرجم  زا  ناشیا  شیپ  ریبدت  نیا  دناهدرک و  ناحتما  تارکب  ابطا  قاذح  هبرجت و  بابرا  ار  نیا  دیآیم و  نوریب  هتبلا  هک 

نادند ضارما  نایب  رد  هلاقم  [ 146]

برک قلق و  بجوم  هک  تسا  دـیدش  عجو  وا  تمالع  تسا و  راح  جازم  يوس  اـی  وا  ببـس  تسنآ و  ملا  درد و  نادـند  ضارما  هلمج  زا  و 
ترمح و دشابیم و  تسا  نادند  خـیب  تشوگ  هک  هّثل  رد  زین  مرو  ثودـح  هاگ  هوقلاب و  لعفلاب و  هدراب  ءایـشا  تاقالم  اب  نوکـس  تسا و 
هکاوف و خوبطمب  تعیبط  لاهـسا  یناشیپ و  گر  دـصف  هناش و  ود  نایم  تماجح  تسا و  لاـفیق  زا  دـصف  ماـقم  نیرد  جـالع  نآ و  ناـبرض 
درک و دیاب  هضمضم  تخیمآ و  دیاب  اهنیاب  زین  روفاک  يردق  نآب  تدش  عجو  رگا  نهد و  رد  بالگ  هکرس و  نتـشاد  هاگن  هلیله و  خوبطم 

كدنا هفرخ و  گرب  بآ  ای  رت و  زینشک  بآ  هب  وهاک  گرب  بآ  هب  ای  درک و  دیاب  هضمـضم  رایخ  بآ  لگ و  نغور  بالگ و  هکرـس و  ای 
مرد هد  دیفس  دنق  ددع و  هد  بانع  زا  بالج  ای  مرد و  هدزناپ  دیفس  دنق  مرد و  هد  يدنه  رمت  ماقم  نیرد  تبرش  درک  دیاب  هضمـضم  نویفا 

ای قتاق و  تهج  دنق  كدنا  ماداب و  هریش  يدنه و  رمت  ماداب و  زغم  هریش  اب  رـشقم  شام  اذغ  دیماشآ و  دیاب  هداد  بیترت  تسا  مسر  هکنانچ 
تاقالم نیح  تسنوکـس  وا  تمالع  دـشاب و  یمغلب  دراب  جازم  ءوس  ببـس  رگا  رـشقم و  شام  ماداب و  زغم  هریـش  شرت و  راـنا  بآ  زا  اذـغ 

جالع تاقالم و  زا  دعب  عجو  نایغط  هدراب و  ءایشا  تاقالم  زا  نتفای  ررـض  نآ و  نابرـض  هثل و  ترمح  مدع  لعفلاب و  هوقلاب و  هراح  ءایـشا 
زا حابص  ره  بالج  دبرت و  خوبطمب  ای  ربص و  بحب  ای  جرایا و  بحب  تسا  غامد  ندب و  هیقنت  تروص  نیرد 

349 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
هداد بیترت  تسا  مسر  هکناـنچ  هتخیمآ  مرگ  مین  بآ  نآ  بساـنم  يردـق  اـب  مرد  هد  يدـنق  نیبجنکـس  زا  اـی  مرد و  هد  یلـسع  نیبجنکس 

هـضمضم تخادنا و  دیاب  شآ  رد  ینیچراد  كدنا  رفـصعم و  مخت  زغم  ریـش  ای  ماداب و  زغم  هریـش  اب  رـشقم  دوخن  اذـغ  درک و  دـیاب  رایتخا 
تروص نیرد  نادند  رد  ارقیف  جرایا  ندیلام  همه و  ای  کیره و  زا  ربک  خیب  احرقرقاع و  رتعص و  دنشاب و  هدیـشوج  جنتوف  ورد  هک  هکرـسب 

ربک رامحلا  ءاثقب  دارم  دنـشاب و  هدیـشوج  رامحلا  ءاثق  خیب  تسوپ  احرقرقاع و  جـنتوف و  افوز و  ورد  هک  لسعلا  ءامب  هضمـضم  تسا و  عفان 
نادـند خـیب  ندـیلام  تسا و  طلغ  نیا  تسا و  اثیمام  هک  تسنیا  نامگ  ار  ابطا  یـضعب  دـیوریم و  تارازم  رد  هایگ  نیا  رثکا  تسناـعوم و 
هدیشوج لظنح  مخت  ورد  هک  هکرسب  هضمضم  ای  تسا و  عجو  نکسم  عفان و  رایـسب  يدنه  جرطیـش  لفلف و  لیبجنز و  هروب و  احرقرقاعب و 

داهن دنمدرد  نادند  رد  دیاب  وراد  نیزا  ای  داهن و  نادند  رد  دیاب  هدیشوج  هکرسب  لیبجنز  ای  تسبرجم و  عفان و  رایـسب  هک  درک  دیاب  دنـشاب 
داهن و دیاب  دنکیم  درد  رایـسب  دش و  هدروخ  هک  ینادند  رب  هتخیپ  هتفوکمین و  مرد و  کی  احرقرقاع  مرد و  مین  کیره  زا  نویفا  رداشون و 

ریبادت نیاب  رگا  تسا و  هرطاخم  ود  ره  رداشون  نویفا و  هک  اریز  دورن  ولگب  هک  درک  طایتحا  دیاب  اّما  درادن  ریظن  درد  نیکست  رد  وراد  نیا 
دـشاب و هدـنامن  هدـیاف  نادـند  زا  هکیتروصرد  اما  تسا  عجو  نیکـست  بجوم  زین  یـسراف  ای  یمور  ياینولف  نداهن  جـالع  دـباین  نیکـست 
رد یعس  هدشيراط  عجو  زا  ریغ  یتفآ  یخاروس و  ار  نادند  رگا  دنکب و  هک  دومرف  دیاب  جارخا  لماک  داتـساب  هک  تسنآ  رتهب  هدش  هدروخ 

رگید تسناسنا و  تنیز  بجوم  رگید  ندبب و  لامکب  اذغ  لوصو  رد  جاتحم  تسا و  سیفن  رهوج  نادند  هک  اریز  درک  دیاب  عجو  نیکـست 
وا تافآ  زا  یکی  هدش و  كاله  بجوم  هدش و  عقاو  نآ  رایسب  هکلب  تسا  روصتم  همیظع  تافآ  ندنک  رد 

350 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
ضارما زا  تسا و  جنـشت  نآب  دارم  هک  كزک  دنکن  بانتجا  يرت  زا  درـس و  ياوه  درـس و  بآ  زا  دنک و  نادند  درـس  ياوه  رد  رگا  هکنآ 

رگا نادند  ندنک  زا  دـعب  هکنآ  رگید  تفآ  تسا و  هدـشن  صالخ  یکی  رازه  زا  عوقو  زا  دـعب  دوشیم و  عقاو  دـهدیمن  تلهم  هک  هکلهم 
شیپ نادند  رگا  هک  تسنآ  تافآ  هلمج  زا  رگید  دماجنا و  روسانب  دیاین و  جالع  ریبدت  چیهب  هک  دوش  یتحارج  نادند  لحم  دننکن  طایتحا 

زا ملاـس  نادـند  ندیـشکرد  سپ  تسا  لوزن  فوخ  ار و  مشچ  تسا  میظع  تفآ  ندـنک  تقوـب  مکحم  نآ  خـیب  ـالاب و  بناـج  زا  دـشاب و 
وا تمالع  دشابیم و  هدعم  تکرـش  نادند  عجو  ببـسب  یهاگ  دیـشک و  دـیابن  نادـند  يدرد  رهب  درک و  دـیاب  لمات  رایـسب  ندـش  هدروخ 
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کمن برت و  بآ  هزبرخ و  مخت  تبـش و  بآ  هب  یقب  تسا  هدعم  هیقنت  جالع  ظیلغ و  ياذغ  ندروخ  زا  دعب  تسا  عجو  ناجیه  دادتـشا و 
ندروخ و دیابن  ریـس  میاد  دیاب  بش  رد  ندروخ  زا  بانتجا  محللا و  ءام  اذغ  دوع و  شراوگ  ای  یگطـصم و  شراوگ  لفیرطاب و  تموادـم 

تـسا مرک  جارخا  وا  جالع  دشابیم و  هدش  هدروخ  ياهنادند  رد  رثکا  نیا  دوشیم و  ثداح  ورد  هک  تسا  یمرک  نادـند  درد  ببـس  هاگ 
ةاذاحم رب  نهد  هدنام  نوگنرس  هدرک  خاروس  بیش  هساک  هداهن و  شتآ  يالاب  رب  هتفوک و  زب  هیپ  اب  ریعز  برت و  مخت  ریس و  زا  هک  يوحنب 

ره دوشیم و  رهاظ  هایـسرس  دیفـس  هزیر  ياهمرک  تخادـنا  دـیاب  بآ  هساـک  رد  دوشیم  عمج  نهد  رد  هک  بآ  داـهن و  دـیاب  نآ  خاروس 
ای هنفع و  تبوطر  ببـسب  رگا  نادـند  ضارما  ثودـح  تسین و  یجالع  ار  وا  تسا  نس  ربک  هطـساوب  رگا  دـتفایم  دـبنجیم و  هک  نادـند 

تـسا بجاو  نادند  ظفاح  رب  درک و  دیاب  ضباوق  تاققحمب و  وا  جالع  یعـس  تروص  نیرد  دشاب  رگا  اهنیا  لاثما  هدـعم و  راخب  هطـساوب 
نیا سکع  زا  مرگ و  شآ  يالاب  درـس  بآ  زا  دنک و  رذح  دـشاب  زغم  راهچ  زغم  زا  هک  اصوصخ  نیزغم  ياولح  لثم  هدـیپسچ  تایولح  هک 

. دنک رذح  زین 
351 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ندش دوبک  ندش و  زبس  ندش و  هایس  لثم  گنر  بسحب  اهنادند  ریغت  رد  هلاقم  [ 147]

تلع نیا  بجوم  هدساف  طالخا  زا  تسا  غامد  ندب و  هیقنت  ماقم  نیرد  جالع  نادند و  رهوج  رد  تسا  هیدر  داوم  ذوفن  ببس  لاوحا  نیا  و 
الط دیاب  دزاس  دیفـس  ار  نادند  هک  هیلاج  هیودا  زا  نادند  رب  درک و  دیاب  دنـشاب  هدیـشوج  نایداب  ربک و  خیب  تسوپ  ورد  هک  یبآب  هرغرغ  و 

جذاس مرد  هس  مادـکره  زا  هتخوس  ناطرـس  حیـش و  رحبلا و  دـبز  وج و  درآ  هتخوس و  غرم  مخت  تسوپ  هتخوس و  نزوگ  خاـش  لـثم  درک 
رد وراد  نیا  دـیلام و  دـیاب  نادـند  رب  هدرک  هدولآ  وراد  نیرب  هدـیچیپ  ون  ساپرک  زا  تشگنا  رد  هتخیپ و  هتفوک و  عومجم  مرد  مین  يدـنه 

بلعثلا بنع  بآ  درک و  دیاب  هضمضم  هدیشوج  هکرس  يردق  رد  یمطخ  رشقم و  وج  رـشقم و  سدع  تسا و  نادند  تیوقت  الج و  لامک 
خیب رب  هک  جک  لثم  دیفس  تسیزیچ  رفحب  دارم  دوشیم  ثداح  رضح  ار  نادند  یهاگ  دراد و  تیصاخ  نیمه  زین  ندرک  هضمضم  هکرس  اب 
بآ ندروخ  هلهـسم و  بوبح  ئقب و  تسا  هدعم  هیقنت  نآ  جالع  تسا و  هدـعم  زا  تاراخب  دـعاصت  ببـسب  نیا  دوشیم و  رجحتم  نادـند 

زا هک  دش  روکذم  الاب  بیرقتب  دش و  روکذـم  هک  هیلاج  تانونـس  لامعتـسا  تسا و  كاوسم  تموادـم  هکاوف و  بآ  هدرک و  رت  يولآدرز 
درد جالع  رد  هچنانچ  تسا  رّخبم  ظیلغ  هیذغا  زا  رذح  تسا  بجاو  ار  نادند  ظفاح  تسا و  نادـند  جالع  رد  لمعتـسم  هیودا  دارم  نونس 

هعمطا وا  ثودح  ببـس  درادن و  ندـیواس  مهرب  نادـند  ندـیراخ و  زا  ربص  هک  دوشیم  ضراع  هکح  ار  نادـند  یهاگ  روکذـم و  نادـند 
ندروخ زا  ظیلغ و  ياهبآ  ندروخ  دشاب و  زیت  هک  اصوصخ  تسا و  هظیلغ 

352 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
هک هّثل  رد  هک  تسنآ  تلع  نیا  تمـالع  دزیریم و  نادـند  ياـهخیب  لوصاـب و  دوـشیم و  دـلوتم  ظـیلغ  طـالخا  اـهبآ  نیزا  هیذـغا و  نیا 
ای تسندروخ و  هفرخ  گرب  بآ  مرد  هاجنپ  حابـص  ره  باّلج  ندروخ  ماقم  نیرد  جـالع  تسا و  دـیدش  هکح  تسا  نادـند  خـیب  تشوگ 

يولآ بانع و  زا  ای  دیماشآ و  دیاب  مرد  هد  دنق  لاقثم و  تسب  اسایق  هناودـنه  بآ  ای  مرد و  هد  هفرخ  مخت  هریـش  اب  مرد  هد  هداس  نیبجنکس 
زا دعب  غامد  ندب و  هیقنت  هجوج و  غرم  ای  هلاغزب و  تشوگ  اب  رت  يودک  رشقم و  شام  اذغ  مرد و  هد  دیفس  دنق  ددع و  هد  کیره  زا  اراخب 

نیرد ضامحب  دارم  دـشاب و  هدیـشوج  هکرـس  رد  هک  ضامح  خـیب  هب  هضمـضم  هلیله و  خوبطمب  ای  هکاوف و  خوبطمب  لوب  رد  جـضن  روهظ 
ار نایبص  ناوسن و  خـیاشم و  ضراع  ندـیواس  مهرب  نادـند  حیـشب و  یهاگ  درک و  دـیاب  بالگ  هکرـسب و  هضمـضم  ای  تسا و  يوق  ماقم 

هدش داوم  بابصنا  لباق  ناشیا  ندب  فعض  هطساوب  تسا و  هدش  ناشیا  کف  ود  ره  تالضع  رد  فعض  هکنآ  هطـساوب  ار  ناریپ  دوشیم و 
روعش تسا و  رتشیب  لاح  نیرد  بابـصنا  نوچ  دوشیم و  ضراع  جنـشت  لثم  دزیریم و  اهنادند  خیب  هب  غامد  زا  داوم  ببـس  نیدب  تسا و 

دیابیمن هدام  کیرحت  تسنایبص  ضراع  هچنانچ  رگا  جالع  دوشیم و  رداص  لعف  نیا  ببـس  نیدب  درک و  دـناوت  ظفح  ار  دوخ  ات  دوقفم 
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ریبدت ار  ناوسن  ار و  ناریپ  اما  دوشیم و  لیاز  غولب  ندیسرب  ناشیزا  تلع  نیا  مایا  رورمب  هک  تشاذگ  دیابیم  دوخ  لاحب  ار  ناشیا  درک و 
حابـص ره  قبیز و  نسوس و  نغور  لثم  مرگ  نغورب  ندرک  برچ  ایاقوق و  بح  ای  ربص و  ّبح  ای  جراـیا و  بحب  تسا  غاـمد  ندـب و  هیقنت 

بـسانم هک  بآ  يردق  دیاب  دنقلگ  زا  ریغ  عومجم  مرد  هد  دنقلگ  مرد و  ود  کیره  زا  هتفوکمین  نایداب  هیوبجنرداب و  زا  باّلج  ندیماشآ 
هدرک خبط  تساود 

353 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
ضراع ار  نادند  يدنک  یهاگ  رفـصعم و  مخت  زغم  هریـش  اب  بآدوخن  اذـغ  دـیماشآ و  دـیاب  مرگمین  هدرک  لح  ورد  دـنقلگ  هدروآ  مین  هب 
رایـسب یـشرت  هک  یناـسک  تسار و  ناریپ  وا  ثودـح  رگا  تسا و  هدـش  لـیاز  نادـند  بآ  هک  دـننکیم  نآـب  ریبعت  اـّبطا  نآ  زا  دوشیم و 

دناوتیمن ار  داتعم  مرن  ياهزیچ  هک  دوشیم  نانچ  هاگ  ندـیواچ و  ار  نشخ  مکحم و  ياهزیچ  دـناوتیمن  تلع  نیا  بحاص  دـنروخیم و 
یلسع دنقلگ  مرد و  ود  کیره  زا  نایداب  یمور و  نایداب  وا  جالع  دوشیم و  ضراع  نیا  غامد  تدورب  ببـسب  ار  ناریپ  نان و  لثم  دیواچ 
نایرب زغم  راهچ  زغمب  تادامک  نداهن  سونیلاج و  جرایا  ای  جرایا و  ّبحب  غامد  هیقنت  رفصعم و  مخت  زغم  هریـش  اب  بآدوخن  اذغ  مرد و  ود 

دیاب هکرـس  اب  لصنع  زایپ  ای  داهن و  دیاب  هدش  دـنک  نادـند  رب  هتخپ  لصنع  زایپ  ای  داهن و  دـیاب  مرگ  هدرک  نایرب  غرممخت  هدرزب  ای  هدرک و 
هفرخ و هریشب  هضمضم  دشاب  راح  جازم  يوس  زا  تلع  نیا  ثودح  رگا  دیلام و  دیاب  جرحدم  دنوارز  تبـش و  راغلا و  بحب  ار  نادند  داهن 

یخرـس نآ  تمالع  هک  تسنادند  خـیب  تشوگ  هک  هّثل  رد  راح  مرو  ثودـح  اما  دـیلام و  دـیاب  نادـند  رب  لگ  نغور  درک و  دـیاب  ریـشب  ای 
تسا و لاـفیق  زا  دـصف  وا  جـالع  وزا و  یببـس  كدـناب  دوـخ  ندـمآ  نوریب  وا و  نابرـض  عـجو و  وا و  نتخوـس  تسا و  مرو  لـحم  گـنر 

مسر هکنانچ  عومجم  مرد  هد  دیفـس  دنق  زا  ددع و  هد  کیره  اراخب  يولآ  بانع و  زا  حابـص  ره  باّلج  ندروخب  هناش و  ود  نایم  تماجح 
دیفـس و دنق  مرد  هد  ای  دوشیم و  لاقثم  مین  ود  تسب  هک  هیقوا  هس  نآ  محـش  اب  روصعم  نیرانا  بآ  زا  ای  دیماشآ و  دیاب  هداد  بیترت  تسا 
دنق و كدنا  ماداب و  زغم  هریش  اب  جنران  ای  ومیل و  ای  يدنه و  رمت  یهوک و  يولآ  شآ  اذغ  ندروخ و  دیاب  هتخیمآ  یفاص  نیبجنرت  مرد  هد 

هک گر  راهچ  زا  دصف  هلیله و  خوبطمب  ای  هکاوف و  خوبطمب  تعیبط  لاهسا  نییلت و 
354 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تسا عفان  تلع  نیرد  هک  دز  دیاب  تسگر  راهچ  وا  مسا  اّبطا  دزن  تسا و  بیـش  بل  لخاد  گر  ود  تسالاب و  بل  لخاد  زا  گر  ود  دارم 
درادن ریظن  وا  هلازا  رد  دوشیم  هتشون  هک  اود  نیا  درک و  دیاب  ود  ره  هکرس  قامس و  بآ  هب  ای  درک و  دیاب  بالگ  هکرـس و  اب  هضمـضم  و 

ربارب ازجا  قامس  لفوف و  ثیثارط و  خرـس و  لگ  ریـشابط و  تسا و  هدیـسرن  تخرد  رب  هک  شرت  رانا  عامقا  ورـس و  هویم  وزام و  و  رانلگ ) )
ار ضرم  نیا  بحاص  دناسریم و  غیلب  تعفنم  بلعثلا  بنع  گرب  بآ  هکرـس و  اب  هضمـضم  دیـشاپ و  دیاب  نادند  خـیب  رد  هتخیپ  هتفوک و 
دورما و ندروخ  دنمانیم و  شوخیم  ناسارخ  لها  هک  شرت  مین  رانا  ندـیکم  درک و  اهینیریـش  تشوگ و  بارـش و  ندروخ  زا  زیهرپ  دـیاب 

حورق نادند  رومع  هّثل و  رد  هاگ  دلامب و  ررکم  ار  رومع  هک  تسنآ  راوازس  تسا و  عفان  يوق  ضرم  نیرد  شرت  بیس  ولاتفش و  ولآدرز و 
هچنانچ رگا  هک  تسنآ  وا  جالع  نادند و  نایم  تشوگ  رومعب  دارم  تسنادند و  خیب  تشوگ  هّثلب  دارم  هک  دـش  روکذـم  دوشیم و  ثداح 

دیاب نآ  رب  هضباق  هففجم  هیودا  زا  هدرک و  رود  دیرب و  دیاب  ار  اهنآ  دشابن  حالـصا  لباق  دشاب و  هدش  دساف  رومع  نادند و  خـیب  تشوگ  زا 
دیاب هّثل  رد  تسا  داسف  لیزم  هک  هیودا  لامعتـسا  درک و  دیاب  تارایبش  تاجرایا و  بوبحب و  هدساف  طالخا  زا  غامد  ندـب و  هیقنت  دیـشاپ و 
تسا خینرز  راشخا و  زا  بکرم  نویفالف  هک  اریز  تسا  یلوا  جالع  نیا  كرت  الا  دورن و  ولگب  هک  درک  طایتحا  دیاب  نویفالف و  لثم  دیـشاپ 
نداهن زا  دعب  دوشن و  اطخب  مهّتم  جلاعم  ات  تسا  مزال  هیبنت  بیبط  رب  وا  داسف  حالـص و  بسحب  هیودا  نیا  لاثما  رد  سپ  تسا  مس  ود  ره  و 

. درک دیاب  نآ  مدع  داسف و  ردقب  همه  ای  قامس و  ای  وزام و  ای  دنشاب و  هدیشوج  رانلگ  ورد  هک  هکرسب  هضمضم  هیودا  نیا 
355 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

نهد زا  باعل  نوخ و  نالیس  نایب  رد  هلاقم  [ 148]
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تسا هّثل  ضارما  ببـس  رگا  دش و  روکذم  هک  تسا  هحرق  جالع  وا  جالع  تسا  نهد  رد  هثداح  حورق  ببـسب  رگا  نهد  زا  نوخ  نالیـس  و 
هد بانع  لاقثم و  ود  هشفنب  زا  حابص  ره  تسبالج  ندروخ  وا  جالع  تسا  نهد  ندیقرت  ققشت و  نوخ  نایرج  ببس  رگا  دش و  روکذم  زین 

درک و دیاب  رایتخا  مرگمین  هتخیمآ  دیفـس  دنق  لاقثم  تفه  هدروآ و  مین  هب  هدرک  خبط  دشاب  بسانم  هک  بآ  يردق  رد  هیودا  عومجم  ددع 
ماداب هشفنب  نغور  ای  نیریـش و  ماداب  نغور  يردق  اب  لوغبـسا  باعل  یهب و  هناد  باعل  تخاس و  دـیاب  ماداب  زغم  هریـش  رـشقم و  شام  اذـغ 
نوریب ین  نورد  زا  هک  قیقر  تسوپ  اـی  غرم و  هضیب  هک  قیقر  تسوپ  دـشاب  عـقاو  رگا  بل  رب  دـیلام و  دـیاب  ققـشت  عـضاوم  رب  هدرک  طـلخ 

ربارب ازجا  خرس  لگ  هفرخ و  مخت  رـشقم و  سدع  هتفوک و  کشخ  زینـشک  هتـساشن و  هبابک و  ریـشابط و  ندیـشاپ  دیناپـسچ و  دیاب  دیآیم 
هتفوک و ربارب  هیودا  عومجم  قامس  رشقم و  سدع  دیفس و  لدنص  روفاک و  دشاب  كازوس  رگا  تسا و  عفان  رایسب  ندیـشاپ  هتخیپ  هتفوک و 
نهد و بآ  يرایـسب  ببـس  اّما  تسا و  عفان  رایـسب  هدیقرت  نهد  نابز و  رب  ناغرم  طب و  محـش  ندیلام  دـیلام و  دـیاب  فؤام  وضع  رب  هتخیپ 

هبلغ تامالع  رگا  نآ  جالع  اذـغ و  لـیلقت  نیح  رد  یگنـسرگ و  نیح  رد  تسداـیدزا  نآ  تمـالع  تسا و  تبوطر  ترارح و  نآ  نـالیس 
تبرـش ای  مرد و  هد  یهب  ّبر  زا  حابـص  ره  بالج  ندروخ  تقاط و  توق و  ردقب  نوخ  جارخا  قیلـساب و  زا  تسا  دصف  دـشاب  رهاظ  نوخ 
گرب بآ  هب  ای  روصعم و  هتفوک  بیـس  گرب  بآ  هب  هضمـضم  بالگ و  اب  مرد  هد  رانا  تبرـش  اـی  جاویر و  بر  اـی  مرد و  هد  شرت  بیس 

یهب
356 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تسا و مغلب  هبلغ  تامالع  وا  تمالع  نالیـس و  رد  دـشاب  مغلب  ببـس  اّما  ندروخ و  کمن  اـب  دـشاب  هتـسش  ار  وا  هک  ینـساک  اـی  روصعم و 
ءامب یقب  هدعم  هیقنت  غرم و  تشوگ  رفصعم و  مخت  هریش  اب  بآدوخن  اذغ  مرد و  هد  يدنق  دنقلگ  زا  حابص  ره  تسبالج  ندروخ  وا  جالع 
لاقثم ود  ریغص  لفیرطا  لامعتسا  بش  ره  دشاب و  مغلب  ئقنم  هچنآ  نیا  لاثما  کمن و  نسوس و  خیب  تبش و  برت و  برت و  مخت  لسعلا و 

تسا و عفان  رایـسب  ضرم  نیرد  زین  دوع  شراوگ  ندروخ  درک و  رایتخا  دیاب  ریبک  لفیرطا  دهدن  مامت  هدئاف  نیا  رگا  درک و  دیاب  ندروخب 
تسا و عفان  زین  لسع  اب  نان  ندروخ  تسا و  لاـقثم  کـی  ندروخ  رادـقم  دـشاب  هک  مادـکره  زا  دراد  مکح  نیمه  زین  یگطـصم  شراوگ 
ود كزیتارت  مخت  لاقثم و  کی  دشاب  یجق  مخت  هک  لدرخ  ندروخ  تسا و  عفان  رایسب  زین  ردنک  هلقاق و  یگطـصم و  ینیچراد و  ندیواچ 
دوز جازم  ایـشا  نیا  تموادمب  ّالا  دشابن و  راح  یلیخ  جازم  هک  دیاب  یتقو  اهزیچ  نیا  لامعتـسا  دروخ و  دیاب  هتخیمآ  یلـسع  كدناب  لاقثم 
لثم دشاب  بنتجم  هدراب  لوقب  زا  دنکن و  باکترا  رایـسب  هکاوف  زا  دیابیم  تلع  نیا  بحاص  دـیاب  هاگهاگ  سپ  دـیآیم  نوریب  لادـتعا  زا 

. درک دیابیمن  يوق  تاریبدت  ناشیا  رد  تسا و  یفاک  ایقاقا  هب  ندیلام  درجم  ناکدوک  نهد  باعل  نالیس  رد  گنرداب و  رایخ و 

لاعس نایب  رد  هلاقم  [ 149]

نینچ لاعـس  فیرعت  دش و  دودعم  ضارما  نیرد  سپ  تسا  نهد  قلح و  هفرـسب  عفدـی  ام  جورخ  يارجم  نوچ  تسا و  هفرـس  نآب  دارم  هک 
زا دودعم  هک  ررقم  تهج  نیزا  هیف و  يذوم  ئش  عفدل  هیرلا  نم  هتیئاجر  هتکرح  لاعسلا  هک  دناهدرک 

357 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
تسا هیر  هبـصق  رد  ثداح  تنوشخ  وا  ببـس  روکذم و  هظحالمب  رگم  درادن  یهجو  قلح  ضارما  نایم  رد  وا  ندروآ  تسا و  هیر  ضارما 
اـسلم جالع  تروص  نیرد  تسوا و  مدقت  ببـس و  دوجو  وا  تمالع  شـش و  هبـصقب  تسا  رابغ  ای  ناخد و  لوصو  ببـسب  تنوشخ  نیا  و 

مرگ بآ  يردق  رد  مرد  هد  کیره  زا  شاخشخ  تبرش  ای  وا و  تبرـش  ای  هشفنب و  زا  باّلج  لثم  یباعل  ءایـشاب  تسا  هیر  هبـصق  ندینادرگ 
دیفس و دنق  كدنا  ماداب و  ای  ماداب و  زغم  هریش  اب  یلقاب  درآ  زا  وسح  ای  خانافسا و  ماداب و  زغم  هریش  اب  رـشقم  شام  اذغ  تسا و  بسانم  هک 
بنجلا و تاذ  لس و  لثم  دوشیمن  رگید  ضرمب  رجنم  تسلهس و  هفرس  عون  نیا  دنق و  كدنا  نیریـش و  ماداب  نغور  هتـساشن و  زا  هلاثا  ای 
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لاعس ثودح  هاگ  دش و  دهاوخ  روکذم  شلحم  رد  کیره  هجلاعم  دشاب  رگج  مرو  ای  دشاب و  شـش  مرو  وا  ببـس  هکنآ  اما  هیرلا و  تاذ 
هدیـشارت نسوـس  خـیب  زا  بـالج  ندـیماشآ  حابـص  ره  وا  جـالع  هیرب و  تسا  جزل  ظـیلغ  طـلخ  لوزن  نیا  ببـس  دـشابیم و  ماـکز  بقعب 

دنق زا  ریغ  هیودا  عومجم  مرد  هد  دیفس  دنق  مرد و  هس  کشخ  یئافوز  مرد و  هد  ناشوایسرپ  ددع و  هد  ناتـسپس  مرد و  هس  تسا  هتفوکمین 
رـشقم و شام  اذغ  دیماشآ و  دیاب  هتخیمآ  روکذم  دنق  هتخاس  یفاص  دیآ  مین  هب  ات  درک  خبط  دیاب  دشاب  هیودا  بسانم  هک  بآ  يرادقم  رد 

تسنآ وا  تمالع  دشاب و  یطلخ  نینچنیا  هفرس  رد  ببس  دشاب و  قیقر  دیآیمورف  غامد  زا  هچنآ  رگا  زین و  دوخن  كدنا  ماداب و  زغم  هریش 
حابص ره  تسبالج  ندروخ  وا  جالع  تسا و  لس  ثودح  فوخ  دماجنا  لوطب  دوش و  هفرس  نینچنیا  رگا  دوشیم و  شیپ  باوخ  رد  هک 

هک لاعسلا  بح  نیزا  نتشاد  هاگن  نهد  رد  خانافسا  ماداب و  زغم  هریش  رشقم و  شام  اذغ  مرگ و  بآ  ردق  رد  مرد  هد  شاخـشخ  تبرـش  زا 
یهب هناد  زغم  رشقم و  ماداب  زغم  اریتک و  هتساشن و  ددرگیم  روکذم 

358 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
هدرک ریمخ  لوغبـسا  باعل  ای  یهب و  هناد  باعل  هتخیپ  هتفوک و  عومجم  ربارب  ازجا  سوس  ّبر  تسا و  وف  مخت  دارم  هک  ضامح  هناد  زغم  و 

تسا و هدام  ظیلغت  بجوم  بح  نیا  تشاد و  دیاب  هاگن  نابز  بیـش  رد  ددع  راهچ  بش  ره  يروخب و  رادـقمب  کیره  تخاس  دـیاب  اهبح 
هرخرخ وا  تمالع  تسا و  هیر  تبوطر  ترثک  هطـساوب  هفرـس  ثودـح  یهاگ  تیذا و  عضاومب  نالیـس  نتخیر و  زا  تسا  عنام  تجوزل و 

دناوتیم هچ  دوش  هیر  سفن  تبوطر  لیلد  تمالع  نیا  هک  ملـسن  هک ال  دـیوگ  دـنک و  هشقانم  ماقم  نیرد  هک  ار  عنام  دـسریم  تسا  هنیس 
سوسحم هرخرخ  تروص  دنکیم  وا  کیرحت  سفن  جورخ  لوخد و  هطـساوب  دشاب و  هدـش  لزان  شـش  هبـصق  هارب  ریثک  مغلب  غامد  زا  هک 

جالع دنشاب و  یبوطرم  هک  ار  یـصاخشا  دوشیم و  ثداح  ار  ناریپ  رتشیب  مسق  نیا  تسین و  مامت  اعّدم  تابثا  رد  لیلد  نیزا  سپ  دوشیم 
تـسا مسر  هک  یهجو  رب  مرد  هد  یفیاط  زیوم  ددع و  هد  کشخ  ریجنا  مرد و  هس  نسوس  خیب  زا  حابـص  ره  تسبالج  ندروخ  ماقم  نیرد 
يانـس درک  دیاب  خوبطم  نیاب  ظیلغ  لوضف  زا  غامد  ندـب و  هیقنت  ماداب و  زغم  هریـش  بآدوخن و  اذـغ  دـیماشآ و  دـیاب  مرگمین  هداد  بیترت 

هک يزابخ  مخت  هتفوک و  مین  نایداب  مرد و  هدزناپ  یفیاط  زیوم  ددـع و  هد  کـشخ  ریجنا  مرد و  هس  هدیـشارت  نسوس  خـیب  مرد  جـنپ  یّکم 
ناتسپس بانع و  زا  مرد و  هس  کیره  زا  رفولین  کشخ و  هشفنب  هتفوکمین و  ینساک  مخت  ناشوایـسرپ و  تسا و  كرتخد  رجعم  مخت  دارم 

زا هتخاس  یفاص  هدینارذگ  ساپرک  زا  دنامب  لطر  کی  ات  درک  دیاب  خبط  میالم  شتآب  بآ  لطر  هس  رد  هیودا  عومجم  ددـع  هد  کیره  زا 
نیزا نابز  بیش  رد  درک و  رایتخا  دیاب  هتخاس  یفاص  هدیلام و  ورد  مرد  هد  کیره  زا  یفاص  دیفس  رکـش  ای  نیبجنرت و  ربنـشرایخ و  سولف 
تیتلح مرد  هد  کیره  زا  رـشقم  خلت  ماداب  زغم  انامدرق و  لفلف و  نایداب و  مرد  جنپ  سوس  ّبر  تشاد  دـیاب  هاگن  دوشیم  هتـشون  هک  بح 

لسعب هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  مرد  کی 
359 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

درب دیاب  ورف  ار  نآ  بآ  تشاد و  هاگن  دیاب  نابز  بیش  رد  ار  ددع  راهچ  بش  ره  يدوخن و  رادقمب  کیره  تخاس  دیاب  اهبح  هدرک  ریمخ 
هاگ ماداب و  زغم  هریـش  اب  بآدوخن  اذـغ  ندروخ و  دـیاب  هدرک  لـح  مرگ  بآ  يردـق  رد  مرد  هد  اـفوز  تبرـش  زا  حابـص  ره  بـالج  اـی  و 

ثفن و مدع  ور و  یخرس  شطع و  تسوا  ضبن  تعرـس  نآ  تمالع  تسا و  شـش  جازم  ترارح  ببـس  تدش و  هطـساوب  هفرـس  ثودح 
زا مرد و  هد  دنق  رادقم  یهب و  هناد  باعل  ای  لوغبـسا و  باعل  دنق و  زا  تسبالج  ندروخ  نیا  جالع  دـیآیم و  نوریب  انایحا  هچنآ  یکـشخ 

تفه و کیره  هک  هیقوا  هس  هفرخ  هریش  ندروخ  ای  هشفنب و  نغور  رت و  يودک  رشقم و  شام  اذغ  قشاق و  هس  مرگ  بآ  قشاق و  مین  باعل 
نغور یفاص و  موم  زا  هک  نغور  مومب  هنیس  ندیلام  دیفس و  دنق  مرد  هد  اب  دشاب  لاقثم  مین  ود  تسب و  عومجم  هکنانچ  دوشیم  لاقثم  مین 

هاگن رت و  يودـک  رـشقم و  شام  اذـغ  وهاک و  گرب  بآ  ای  دـشاب و  نآ  رد  رت  زینـشک  بآ  دنـشاب و  هتخاس  رفولین  نغور  ای  ماداب و  هشفنب 
باعل یهب و  هناد  باعل  لوغبـسا و  باعل  دراد  تعفنم  ماقم  نیرد  هک  یقوعل  تسا و  عفان  رایـسب  یهب  هناد  ای  نابز و  رب  رت  ناتـسپس  نتـشاد 

دراب جازم  يوس  هفرس  ببـس  هاگ  دیـسیل و  دیاب  هظحلهظحل  هتخیمآ  تابن  كدنا  هدرک و  لح  ماداب  هشفنب  نغور  اب  ربارب  عومجم  ورم  مخت 
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ماـقم نیرد  جـالع  ماـمح و  مرگ و  يارـس  نتفاـیب  تحارتسا  تسا و  شطع  تلق  هفرـس  تمـالع  تسا و  هدـش  ضراـع  ار  شـش  هک  تسا 
مرد و هس  ناشوایسرپ  زا  مرد و  هد  یلـسع  دنقلگ  زا  ای  مرگ و  بآ  قشاق  هس  ود  رد  مرد  هد  افوز  تبرـش  زا  حابـص  ره  تسبالج  ندروخب 
رفصعم و مخت  زغم  هریش  اب  بآدوخن  اذغ  مرد و  راهچ  هتفوکمین  هدیـشارت  نسوس  خیب  ددع و  هد  کی  ره  زا  نیریـش  زیوم  کشخ و  ریجنا 

نیرسن نسوس و  نغورب  هنیس  ندیلام  لاقثم و  ود  یفق  نوجعم  زا  ای 
360 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

زا ندش  هدایز  تسنآ و  تبالـص  ضبن و  تعرـس  وا  تمالع  دشابیم و  سبای  جازملا  ءوس  ببـسب  هفرـس  ثودح  هاگ  هتـسپ و  نغور  ای  و 
هفرخ هریش  ای  تسا و  لوغبسا  مخت  حابص  ره  ندروخ  وا  جالع  مامح و  لوخد  تقوب  وا  نوکس  شطع و  ثودح  تکرح و  یشم و  تقوب 

ءام رد  اّرهم  هلاغزب  هجاب  اذـغ  دـشاب  پت  هفرـس  اب  رگا  مرد و  هد  یفاص  نیبجنرت  مرد و  هد  دـنق  اب  هیقوا  هس  نیراـیخ  هریـش  زا  اـی  مرد و  هد 
. ریعشلا

توص ریغت  هحب و  نایب  رد  هلاقم  [ 150]

هرشب یخرس  نآ  تمالع  نوخ  زا  تسا  هیر  هبـصق  ندب و  يالتما  رگا  تلع  نیا  ببـس  تسا و  زاوآ  یگتفرگ  توص  ریغت  هحب و  هب  دارم  و 
هناش و ود  نایم  زا  تماجح  لافیق و  زا  تسا  دصف  ماقم  نیرد  جالع  نهد و  ینیریش  ضبن و  مظع  شطع و  لوب و  یخرـس  ظلغ و  تسا و 
رب عومجم  مرد  هد  دنق  مرد و  هس  هشفنب  زا  ددع و  هد  کیره  زا  ناتـسپس  بانع و  زا  حابـص  ره  بالج  ندروخ  توق و  ردقب  نوخ  جارخا 

هچنآ زا  تسا  شش  هبصق  يالتما  ببـس  ای  رت و  يودک  رـشقم و  شام  اذغ  درک و  دیاب  رایتخا  مرگمین  هداد  بیترت  دش  روکذم  هک  یهجو 
جازم ءوس  رگا  و  مرد - هد  دشاب  رضاح  هک  مادکره  بانع  تبرش  ای  تسا  شاخشخ  تبرـش  ندروخ  ماقم  نیرد  جالع  دزیریم و  غامد  زا 

رخ ریـش  ندروخ  وا  جالع  دـشابیم و  يوارفـص  ياهپت  زا  دـعب  رثکا  هک  تسنآ  وا  تمالع  تسا و  هدـش  ثداح  هرجنح  رد  هک  دـشاب  راح 
زا نیبجنرت  دیفس و  دنق  اب  هیقوا  هس  دشاب  هک  مادکره  زا  هناودنه  بآ  ای  نیرایخ و  بآ  ای  قیقر و  ریعـشلا  ءام  ندروخ  زب و  ریـش  ای  تسا و 

يزابخ قرو  ای  خانافسا و  ماداب و  زغم  هریش  اب  رشقم  شام  اذغ  مرد و  هد  کیره 
361 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

کشک مدنگ  بیلح  ای  ضارما و  نینچ  تاجلاعم  عقاوم و  نیا  لاثما  رد  تسا  خانافـسا  ماقممیاق  وا  تسا و  كرتخد  رجعم  گرب  دارم  هک 
ندروخ وا  جالع  تسا و  دراب  ياوه  تاقالمب  تلع  نیا  ثودح  وا  تمالع  دشاب  دراب  جازم  ءوس  تلع  ببـس  رگا  و  اّرهم . هجاب  ای  هدرک و 

زغم هریش  اب  بآدوخن  اذغ  مرد و  هد  یلسع  دنقلگ  مرد و  هس  کیره  زا  هتفوک  هدیشارت  نسوس  خیب  ناشوایـسرپ و  زا  حابـص  ره  تسبالج 
مخت لفلف و  راد  لفلف و  خـلت و  ماداب  زغم  هدرک و  ناـیرب  یجق  مخت  ناـبز  ریز  رد  دوشیم و  هتـشون  هک  بح  نیا  نتـشاد  هاـگن  رفـصعم و 

کیره تخاس  دـیاب  اهبح  هدرک  ریمخ  یباّلجب  اـی  لـسعب و  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  مرد  مین  نارفعز  مرد و  هس  کـیره  زا  ناـیداب 
ار تلع  نیا  ثودح  رگا  و  درب . دیاب  دورف  ار  نآ  بآ  تشاد و  دیاب  هاگن  نابز  بیـش  رد  ددع  راهچ  بش  ره  هدرک  لح  يدوخن  يرادقمب 
مرد و هد  یلـسع  دنقلگ  زا  بالج  حابـص  ره  ندروخ  وا  جالع  دشاب  هدرکیم  بیطرت  ار  هرجنح  هشیمه  هک  دشاب  بطر  جازم  يوس  ببس 

یلـسعلا ءامب  هرغرغ  بآدوخن و  اذـغ  درک  دـیاب  رایتخا  تسا  مسر  هک  یهجو  رب  هداد  بیطرت  مرد  هس  کیره  زا  یمور  ناـیداب  ناـیداب و 
هدرک خبط  لسعلا  ءامب  مرد  هس  هنادهایس  ای  دشاب و  هدرک  خبط  نسوس  خیب  ربک و  خیب  تبـش و  نایداب و  خیب  تسوپ  لثم  ورد  هک  درک  دیاب 
جازم ءوس  ببـسب  توص  هحب  ثودح  هاگ  و  تسا . عفان  مرد  هس  رادـقمب  زور  ره  ماقم  نیرد  هدرورپ  لیبجنز  ندروخ  درک و  دـیاب  هرغرغ 

هشفنب و تبرش  ندروخ  ماقم  نیرد  جالع  لوب و  یئافص  تسه و  زین  ضبن  تبالـص  زا  وا  یگتفرگ  اب  هک  تسنآ  وا  تمالع  تسا و  سبای 
رد هدیم  نان  هنکشا  ای  تسا و  غرم  يابروش  اذغ  دشاب و  بسانم  هک  بآ  يرادقمب  مرد  هد  دنق  اب  لوغبـسا  باعل  ای  تسرفولین و  تبرـش  ای 

ینغور مومب  هک  هنیس  ندیلام  دنق و  يردق  ریش و 
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362 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
هچنانچ رگا  درک  دـیاب  لیم  رتشیب  یباعل  ياهزیچب  تلع  نیا  جالع  رد  هلمجلاب  دنـشاب و  هتخاس  رفولین  نغور  ای  ماداب و  هشفنب  نغور  زا  هک 

زا دعب  تعرسب  تسا  هماج  جارخا  توص  هحب  ثودح  رد  ببـس  هاگ  تسا و  هدعم  فعـضم  تاباعل  رثکا  هک  اریز  دشابن  یفعـض  هدعم  رد 
ندروخب دشابن  تدـشب  زاوآ  یگتفرگ  هحب و  هچنانچ  رگا  تسا  دـصف  ماقم  نیرد  جالع  ار و  ندـب  درـس  ياوه  نتفایرد  قرع و  تکرح و 

ماداب و زغم  هریش  اب  رـشقم  شام  اذغ  دیماشآ و  دیاب  مرگمین  هداد  بیترت  تسا  مسر  هچنانچ  مرد  جنپ  هشفنب  زا  ددع و  هد  بانع  زا  بالج 
مرو تنوشخ و  بجوم  هک  تسا  هریثک  هدـیدش  حایـص  ببـس  هحب  ثودـح  یهاگ  مامح و  تمزالم  ماداب و  زغم  هریـش  اب  رـشقم  یلقاب  اـی 

زا يزابخ  مخت  یمطخ و  مخت  ناتـسپس و  مرد و  هد  هشفنب  تبرـش  زا  تسبالج  ندروخب  ماقم  نیرد  جالع  دوشیم و  هیر  هبـصق  هرجنح و 
درآ ای  مدنگ و  هدیم  درآ  زا  قیقر  هلاثا  اذغ  دیماشآ و  دیاب  هداد  بیترت  تسا  مسر  تداع و  هچنانچ  مرد  هد  دیفـس  دـنق  مرد و  هس  کیره 

ای یفاص و  موم  زا  نغور  موم  ای  هنیـس و  رب  ماداب  هشفنب  نغور  ندیلام  دیفـس و  دنق  كدـنا  ماداب و  هریـش  اب  نیریـش و  ماداب  نغور  اب  یلقاب 
بآ ندروخ  ببسب  هحب  ثودح  هاگ  تشربمین و  غرممخت  هدرز  زا  اذغ  ای  یمطخ و  باعل  هتساشن و  اریتک و  كدنا  نیریش و  ماداب  نغور 
مرد هس  هتفوکمین  نسوس  خـیب  زا  بالج  ندروخب  ماقم  نیرد  جالع  دوشیم و  ثداح  اـتعفد  هک  تسنآ  تمـالع  دـشابیم و  فرب  درس و 

زا هلاثا  اـی  تشربمین و  غرممخت  هدرز  اـی  تشوگ  ياـبروش  اذـغ  مرگمین و  هتخیمآ  دـنق  مرد  هد  هدروآ  مین  هب  هدرک  خـبط  بآ  يردـق  رد 
ریس و لثم  تسا  هقیّرح  ءایشا  ندروخ  ببسب  توص  هحب  ثودح  هاگ  نیریش و  ماداب  نغور  زا  ای  دنق و  كدنا  ماداب و  زغم  هریش  هتساشن و 

تسا هفرخ  ریش  ندروخب  مسق  نیا  جالع  اهنآ و  لاثما  یجق و  زایپ و 
363 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

خانافسا و شآ  اذغ  یفاص و  نیبجنرت  مرد  هد  نیریش و  رانا  بآ  ای  دنق و  مرد  هد  بآ و  قشاق  راهچ  رد  دشاب  هدیـشک  مخت  مرد  هس  زا  هک 
. اّرهم هلاغزب  هجاب  ای  غود  ای  يزابخ و  قرو  رشقم و  شام  رت و  يودک 

بلق ضارما  نایب  رد  هلاقم  [ 151]

هراشا

هک اریز  تسناسنا  ندـب  رد  هک  تسا  هسیئر  ياضعا  ریاس  وضع  نیرتفیرـش  نیرتسیئر و  لد  هک  تسناد  دـیابب  تسا و  لد  بلقب  دارم  و 
لوا ندـب  رد  تسا  فرـصتم  ریدـم و  هک  هقطاـن  سفن  رگید  تسورد و  تسناویح  هیلع  فوقوم  ءادـبم و  هک  یناویح  حور  دـلوت  نوکت و 

هک تایح  تدـم  رد  تسا  هقطان  سفن  عیطم  وا  سپ  تایح  عاطقنا  نامز  یناویح  حور  زا  تسا  لـصفنم  رخآ  یناویح و  حورب  تسا  قلعتم 
حور نوکت  لحم  لد  سپ  تسوا  ببسب  ناسنا  تاجرد  لین  تسوا و  اتقیقح  لامک  تافـصب  فصتم  هک  ندب  رد  تستادوجوم  فرـشا  وا 

ناویحلا نم  كرحتی  وضع  لوا  وه  هک  تسا  هتفگ  وا  ناش  رد  امکح  زا  وطسرا  رگید و  ياضعا  عیمج  زا  دشاب  رتسیئر  رتفیرـش و  دشاب 
طاسبنا و لعف  هک  تسا  هلعاف  توق  ار  یناسنا  سفن  هک  دنامن  یفخم  تبابط  تعانـص  زا  ریبخ  رب  كالهلا و  تقو  هنم  نکـسی  وضع  رخا  و 
رب تالاعفنا  نیا  همه  تسا و  هلعفنم  توق  نیاب  تلاـجخ  فوخ و  مغ و  بضغ و  حرفلا و  دـنع  هک  تسا  هلعفنم  توق  تسواـب و  ضاـبقنا 

رگید ياضعا  ریاس  فالخب  تسا  اتعفد  كـاله  دوش  عقاو  رگا  تسین و  تحارج  تفآ و  لـمحت  ار  بلق  تسا و  بلق  رد  هک  تسا  یحور 
هکنآ اما  تسا و  تساـیر  تفارـش و  هطـساوب  ار  وا  لاوحا  نیا  عیمج  تسین و  ریذـپجضن  دوش  عقاو  ورد  یمرو  رگا  هک  دـناهتفگ  هکنآ  اـب 

هک تسنیا  نآ  رب  لیلد  تسیزیرغ  ترارح  ندعم  هک  دناهتفگ 
364 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

سپ تسین  ربص  تقاط و  یمرگ  زا  ار  تسد  دـنلخ  ورد  تسد  دنفاگـشب و  تایح  نیح  رد  ار  یناویح  لد  رگا  هک  دـناهتفگ  امکح  یـضعب 
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يوقم حرف  هک  تسناد  دیابب  زین  وا و  ضارما  مالآ و  زا  تنایص  دشاب و  دیابیم  تفآ  زا  وا  جازم  تشاد  هاگنب  فورصم  بیبط  تیانع  مامت 
طـسبنم حرف  لاح  رد  یناویح  حور  هک  اریز  حور  لخلخت  یناـث  تعیبط و  توق  تیوقت  یکی  تسا  مزـال  زیچ  ود  ار  وا  هک  اریز  تسا  بلق 

یکی حرف  بابـسا  زا  زیچ  هس  ار  هعیبط  توق  تیوقت  رم  تسا  عبات  دـنکیم و  سفن  کـیرحت  جراـخ و  بناـجب  هجوتم  ندـب و  رد  دوشیم 
حاورا و رب  للحت  يالیتسا  زا  ظفح  تشاد و  هاگن  مویـس  تسا و  حاورا  زا  للحتی  ام  لدب  هچنآ  دـیلوت  يرایـسب  مود  حور و  جازم  لادـتعا 

حورب تسا  هیزاغ  هدام  باذجنا  یناث  ار و  حور  ماوق  تفاطل  تهج  زا  طاسبنا  تکرح و  دادعتسا  یکی  تسا  عبات  زیچ  ود  ار  حور  لخلخت 
یکی تسا  عبات  زیچ  ود  ار  وا  تسا و  لد  فعـضم  مغ  تقیقحلاب و  تسا  حور  هدام  هک  تسا  یفاص  سومیک  نوخ و  هیذاغ  هداـمب  دارم  و 

ببـسب حور  فثاکت  میود  هماع و  بابـسا  زا  سفن  بارطـضا  ببـسب  هبیرغ  ترارح  يـالیتسا  لـلحت و  ترثک  ببـسب  هعیبط  توق  فعض 
حور دزاسیم  هدامآ  حرف  رتاوت  سپ  حور  زا  ناقتحا  ضابقنا و  تدـش  هطـساوب  هزیرغ  ترارح  برح  ترارح و  يافتنا  زا  ثداـح  تدورب 
ياوق للحم  هچنآ  زا  اهنیا  لاثما  لجخ و  ملا و  فوخ و  مغ و  يارب  زا  ار  حور  دزاسیم  ایهم  هداـمآ و  مغ  رتاوت  نینچمه  حرف و  يارب  زا  ار 

تسا لد  فعضم  هچره  طارفاب و  حور  تسیناویح و 

راح جازملا  ءوس 

ضبن و مظع  تسبآ و  بلط  شطع و  تدـش  وا  تمـالع  تسراـح  رگا  لد  جازم  ءوـس  دوـشیم و  بـلق  رد  فـلتخم  جازم  ءوـس  ببـس  و 
نآ و تظلغ  هروراق و  یخرس 

365 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
تنوخس نتفای  یببس و  كدناب  بضغ  تعرس  درس و  ياوهب  ذذلت  نوکس و  كازوس و  بارطضا و  لوه و  قلق و  هنیس و  ترارح  يرایسب 

دیاب رایتخا  هداد  بیترت  تسا  مسر  هکناـنچ  مرد  هد  دـنق  مرد و  هس  رفولین  زا  حابـص  ره  بـالج  ندروخ  جـالع  نوخ و  جازم  رد  یمرگ  و 
هک مادـکره  زا  ضامح  ای  جـنرت  ای  جـنران  تبرـش  زا  ای  مرد و  هد  ناـبزواگ  قرع  مرد و  هد  بـالگ  مرد و  هد  بیـس  تبرـش  زا  اـی  درک و 
زغم هریـش  اب  كرز  شآ  اذغ  دیماشآ و  دیاب  هتخیمآ  مرد  هد  کیره  زا  کشمدیب  قرع  بالگ و  نابزواگ و  قرع  اب  مرد  هد  دـشاب  دوجوم 

هد بیـس  تبرـش  لد  فعـض  رد  رگید  یتبرـش  داد و  دیاب  ماداب  زغم  هریـش  ای  ومیل  ای  جنران و  بآ  هب  شآ  ای  ناوج و  غرم  تشوگ  ماداب و 
هدرک ریمخ  روکذم  بیـس  تبرـش  ای  هتخیپ و  هتفوک و  مرد  عبر  ریـشابط  مرد و  جنپ  کشخ  خرـس  لگ  مرد و  کی  کشخ  زینـشک  مرد و 
تسا تارغج  زا  لصاح  بآدرز  نآب  دارم  دیآیم  تارغج  يور  رب  هک  یبآ  دبای  توقب  شطع  دشاب و  یلوتسم  ترارح  رگا  دیسیل و  دیاب 

تشاذگ دیاب  تارغج  بآ  نیرد  مرد  هد  دننکیم  قالطا  تامـسکوب  رد  رتشیب  ار  نیا  تسا و  هشتآ  ود  نآب  دارم  هک  کنک  زا  لطر و  مین 
ناتک نهاریپ  درک و  دیاب  بالگ  دیفس و  خرس و  نیلدنص  زا  دامض  هنیس  رب  دباییم و  توق  هدعم  ریبدت  نیرد  ندروخ و  دیاب  دوش  مرن  هک 

تـسا عفان  رایـسب  زین  اود  نیا  دشاب و  لامـش  ّببـسم  هک  تفرگ  دـیاب  یناکم  رد  يوام  دیـشوپ و  دـیاب  هدرک  هتـشغآ  لدنـص  بالگ و  رد 
تقوب دـیناباوخ و  بش  کی  دـیاب  نیواگ  شرت  غود  لطر  هس  رد  هیودا  عومجم  مرد  هس  هبابک  مرد و  جـنپ  خرـس  لـگ  مرد و  هد  ریـشابط 

مخت زغم  هزبرخ و  مخت  زغم  وهاـک و  مخت  لد  تیوقت  رد  تسا  غـیلب  عـفن  ار  حرفم  نیا  درک و  دـیاب  راـیتخا  لـطر  کـی  شطع  تجاـح و 
لاقثم ود  دیفس  لدنص  لاقثم  کی  کیره  زا  ابرهک  دیفـس و  ناجرم  هتفـسان و  دیراورم  مرد  هس  هفرخ  مخت  مرد  جنپ  کی  ره  زا  گنرداب 

مرد ود  کیره  زا  دیفس  نمهب  دابنرز و  جنورد و  يدنه و  دوع 
366 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

خرـس لگ  لاقثم و  ود  کیره  زا  ریـشابط  راغـص و  هلقاق  لاقثم  کی  کـیره  زا  هتخوس  اـی  هدرک  ضارقم  مشیربا  هتخوس و  يرهن  ناـطرس 
هتفوک و هیودا  عومجم  مرد  جـنپ  یهوک  نابزواگ  یگناد  کیره  زا  ربنع  کشم و  گناد  مین  کین  روفاک  لاـقثم  مین  نارفعز  مرد  راـهچ 

نوجعم نیزا  ندروخ  رادقم  تشادرب و  دیاب  هدرک  طلخ  کین  هیودا  نزو  ود  بیس  تبرش  ای  یهب و  تبرش  اب  هدرک  هیالص  رگید  هتخیپ و 
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. تسا لاقثم  کی  راهن  رب 

رگید یحرفم 

ابرهک مرد  هد  کیره  زا  دیفس  ناجرم  هتفسان و  دیراورم  میالم  قفاوم و  رایـسب  ار  لد  فعـض  باحـصا  تسا و  لدتعم  هک  رگید  یحرفم 
یبرقع جنورد  مرد  جنپ  ینساک  مخت  مرد  شش  کشمجنرف  مرد  هد  نابزواگ  مرد  تشه  کیره  زا  خرس  لدنص  دیفس و  لدنص  مرد  جنپ 

کشمجنرف و مخت  مرد  شـش  یّکم  يانـس  مرد  تشه  ریـشابط  مرد  راهچ  دابنرز  مرد  شـش  خرـس  لگ  مرد  راهچ  يدنه  جذاس  مرد  هس 
گناد ود  صلاخ  کشم  مین  مرد و  کی  بهـشا  ربنع  مرد  کی  هنادوج  روفاـک  مرد  ود  نارفعز  مرد  راـهچ  کـیره  زا  هیوبجنرداـب  مخت 
هیودا عومجم  مرد  راهچ  کیره  زا  ینمرا  لگ  کشخ و  هشفنب  مرد  راهچ  دیفس  شاخشخ  مخت  مرد و  جنپ  کشخ  زینشک  لاقثم  هد  دوع 
حرفم نیزا  ندروخ  رادقم  تشادرب و  دیاب  ینیچ  فرظ  رد  هدرک  طلخ  کین  هتخیمآ  بیس  تبرش  اب  هدرک  هیالـص  کین  هتخیپ و  هتفوک و 

. تسا لاقثم  کی  راهن  رب  تجاح  تقوب 

دراب جازملا  ءوس 

نآ و رغـص  ضبن و  تکرح  يرید  ؤطب و  هرـشب و  گنر  يدیفـس  تسا و  لوب  ضایب  وا  تمـالع  دـشاب  دراـب  جازم  يوس  ار  لد  رگا  اـما  و 
سفن و فعض  توافت و 

367 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
شتآ برقب  راح و  ياوه  لوصوب  تحارتسا  عزف و  یلدـیب و  هرـشب و  زا  توارط  نتفر  نتفر و  رایـسب  باوخ  لسک و  توق و  نتفر  لیلحتب 

لوا مرد  هد  يدـنق  دـنقلگ و  مرد و  هس  کیره  زا  نابزواگ  هیوبجنرداب و  زا  حابـص  ره  تسبالج  ندروخ  تروص  نیرد  جالع  نتـسشن و 
مهرب هتخیمآ  ورد  روکذم  دنقلگ  هدینارذگ  ساپرک  زا  دنامب  مین  ات  دیـشوج  دیاب  دشاب  بسانم  هک  بآ  يردـق  رد  هیوبجنرداب  نابزؤاگ و 
کبک ای  وهیط و  ای  جاّرد و  ای  غرم  تشوگ  ینیچراد و  یکدنا  رفـصعم و  مخت  زغم  هریـش  اب  بآدوخن  اذغ  درک و  رایتخا  دیاب  مرگمین  هدز 

مغلب و رد  نومیتفا  خوبطم  لثمب  دشاب  يوادوس  یمغلب و  هدام  زا  لد  جازم  ءوس  نوچ  درک و  دیاب  ادوس  مغلب و  زا  ندـب  هیقنت  هدام  نیرد  و 
شتآب بآ  هلایپ  ود  رد  عومجم  مرد  هس  هیوبجنرداب  مرد و  جـنپ  اـی  مرد  تفه  یکم  ءانـس  هک  بیترت  قیرط  نیاـب  ادوس  رد  حاـجن  نوجعم 

مرد تفه  هتخیمآ و  نآب  دوشیم  لاقثم  مین  تفه و  هک  دـنق  مرد  هد  هدـینارذگ  ساـپرک  زا  دـنامب  رتمک  همین  اـت  درک  دـیاب  خـبط  هتـسهآ 
هد دنق  زا  نآ  زا  دعب  دوش و  رخآ  وراد  لمع  ات  درک  دیاب  ربص  زورمین  ات  دیماشآ و  دیاب  راهن  رب  حبـص  تقوب  هدرک  لح  ورد  حاجن  نوجعم 

نیجاعم تاحرفم و  لامعتـسا  ندروخ و  دـیاب  هدرک  تبرـش  بآ  قشاق  ود  بـالگ و  قشاـق  ود  لاـقثم و  کـی  هتـسش  ناـحیر  مخت  مرد و 
کس و لفلف و  ینیچراد و  دوع و  یگطـصم و  دشاب  عفان  ار  جازميوادوس  جازم و  یمغلب  حرفم  نوجعم  تسا و  یلوا  هیقنت  زا  دعب  هحرفم 

نزو ود  بیـس  ّبر  ای  یهب و  ّبرب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  یگناد  کشم  لاقثم و  کـی  کـیره  جـنرت  تسوپ  اوبزوج و  لـبنس و 
طلخ هراح  هیودا  زا  نآ  رد  هک  اهنغور  موم  درک و  دـیاب  رطع  هراح  نآ  زا  دامـض  هنیـس  رب  تشادرب و  دـیاب  هدرک  طلخ  کـین  هیودا  ماـمت 

ای نیمسای و  نغور  ای  لگ و  نغور  شنغور  دنشاب و  هدرک 
368 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ینیچراد لبنس و  یگطصم و  دیاب  هیودا  نیزا  وا  يازجا  عفان و  باب  نیرد  راح  کسملا  ءاود  دیلام و  مرگمین  دیاب  دشاب  هدوب  قبیز  نغور 
کـشمجنرف مخت  جورداب و  مخت  هیوبجنرداب و  مخت  دوع و  جنرت و  تسوپ  رخذا و  اوبلیه و  دعـس و  هلقاق و  هبابک و  اوبزوج و  لفنرق و  و 

ود ره  دیفـس و  ناجرم  ابرهک و  هتفـسان و  دـیراورم  لاقثم و  مین  هدزاود و  کی  ره  زا  لفلفراد  لیبجنز و  مامن و  شوجنزرم و  ناـیداب و  و 
مین گناد و  صلاخ  کشم  مین ، یگناد و  لاقثم و  شش  کیره  زا  یبرقع  جنورد  دابنرز و  يدنه و  جذاس  تسدیفس و  خرس و  هک  نمهب 
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نآب ار  هلیله  هک  ینعی  یلباـک  هلیلهب  لـسع  رگا  هتخیپ  هتفوک و  کـین  هیودا  عومجم  لاـقثم  کـی  یکزاـن  تیاـغ  رد  هدرک  ضارقم  مشیربا 
نیزا ندروخ  رادقم  تشادرب و  دـیاب  هدز  مهرب  کین  هدرک  طلخ  یفاص  لسع  هیودا  مامت  نزو  ودـب  ّالا  بوخ و  دوش  ادـیپ  دنـشاب  هدرورپ 

. تسا لاقثم  کی  راهن  رب  نوجعم 

سبای جازملا  ءوس 

لوب و گنر  يدیفس  تسنآ و  رتاوت  ضبن و  رغص  تسا و  ندب  يرغال  تفاحن و  وا  تمالع  دوش و  لد  ضراع  سبای  جازم  ءوس  رگا  اما  و 
هک یهجو  رب  عومجم  مرد  هد  دیفـس  دـنق  تسا و  لاـقثم  ود  هک  مرد  هس  کـیره  زا  هیوبجنرداـب  رفوـلین و  زا  بـالج  حابـص  ره  وا  جـالع 

نغورب ریعشلا  ءام  ندروخ  خانافـسا و  ودک و  ماداب و  زغم  هریـش  اب  رـشقم  شام  اذغ  دیماشآ  دیاب  مرگمین  هتخیمآ  دنق  هدرک  خبط  تستداع 
هشفنب و نغور  زا  هک  نغور  موم  زا  دامض  هنیس  رب  ندرک و  مرگمین  بآ  لامعتـسا  مامح و  لوخد  رخ و  ریـش  ای  زب و  ریـش  ندروخ  ماداب و 
هک نوجعم  نیا  ندروخ  دوب و  باوص  دـشاب  طولخم  نغور  موم  نیا  اب  زین  اریتک  كدـنا  رگا  درک و  دـیاب  دنـشاب  هتخاـس  رفولین  نغور  اـی 

ار لد  ددرگیم  روکذم 
369 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

راهچ هک  مرد  شـش  کیره  زا  جـنرت  تسوپ  کس  کشمجنرف و  هتفـسان و  دـیراورم  ابرهک و  دیفـس و  ناجرم  تسا  عبات  شلاوحا  عیمج 
مرد ود  کیره  زا  کشخ  زینشک  جورداب و  مرد  هس  سوردنس  مرد  هد  کیره  زا  هیوبجنرداب  هدرک و  ضارقم  ماخ  مشیربا  دوشیم  لاقثم 

هتفوک و کین  هیودا  عومجم  مرد  کی  کیره  زا  ربنع  کشم و  مرد و  هس  یگطصم  هیوبجنرداب  مرد  جنپ  کیره  زا  دیفس  خرـس و  نمهب 
کین هدرک  طلخ  یهب  ای  بیـس  ّبر  دـشاب  بولطم  لادـتعا  رگا  لسع و  دـشاب  بولطم  ترارح  رگا  هیودا  مامت  نزو  مین  کـی و  اـب  هتخیپ 

. تسا لاقثم  کی  راهن  رب  تجاح  تقوب  ندروخ  رادقم  تشادرب و  دیاب  هدز  مهرب 

بطر جازملا  ءوس 

لـسک نآ و  تظلغ  لوب و  گنر  يدیفـس  نآ و  یمرن  تسنآ و  تکرح  يرید  ضبن و  ؤطب  وا  تمالع  دشاب و  بطر  لد  جازم  ءوس  رگا  و 
ره تسبالج  ندروخ  مسق  نیا  جالع  ماعط و  ياهتشا  تلق  زین و  نآ  لاوز  تعرس  یببس و  كدناب  لاقتنا  تعرـس  تاکرح و  رد  یلهاک  و 

رایتخا دیاب  مرگمین  هتخیمآ  نآب  لسع  هدرک  خـبط  تستداع  هک  یهجو  رب  عومجم  مرد  هد  یلـسع  دـنقلگ  مرد و  هس  هیوبجنرداب  زا  حابص 
هیقنت دـشاب  یلتمم  ندـب  رگا  رفـصعم و  مخت  زغم  هریـش  جاّرد و  ای  کبک و  ای  وهیط و  تشوگ  اـی  غرم و  تشوگ  زا  بآدوخن  اذـغ  درک و 

رد لدتعم  هک  یحرفم  زا  زور  ره  ندب  هیقنت  زا  دعب  درک و  دیاب  دنشاب  هدرک  نومیتفاب  وا  تیوقت  هک  یجرایا  بحب  ای  نومیتفا و  بحب  ندب 
. ندروخ دیاب  راهن  رب  یلاقثم  رادقم  دشاب  تدورب  ترارح و 

370 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تسکاله بجوم  هک  دوشیم  یلوتسم  نانچ  هاگ  تسا و  لد  هیدر  ضارما  زا  یضرم  هک  ناقفخ  نایب  رد  هلاقم  [ 152]

لدـب تسیذوم  ئـش  ای  تکرح  نیا  ببـس  تسا و  لد  ندـب  زا  ندـب و  رب  ینعی  دوشیم  ضراع  هک  تسیجـالتخا  تکرح  ناـقفخب  دارم  و 
رد تیذا  هک  نیقی  هدش و  رثاتم  وزا  ندب  مامت  تسا و  هدـش  یلتمم  وا  يرایـسب  هطـساوب  ندـب  هک  تسا  ترارح  ای  يذوم  نیا  دـناسریم و 

توهـش تلق  جازم و  ترارح  نهد و  ینیریـش  تسا  هرـشب  ور و  یخرـس  وا  تمالع  تسا و  رگید  ياـضعا  عیمج  زا  شیب  ار  لد  نیح  نیا 
قیلساب زا  دصف  نآ  قیقحت  تروص و  نیرد  جالع  نآ و  تظلغ  لوب و  گنر  یخرـس  نآ و  تعرـس  ضبن و  مظع  قرع و  يرایـسب  ماعط و 

صیخشت باوث  زا  دعب  ریبدت  هتوک  نیرد  بسانم و  يردقب  زین  نآ  دشاب  تقاط  توق و  ار  لیلع  هچنانچ  رگا  نفاص  زا  دصف  ای  الوا و  تسا 
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مرد و هد  هداس  نیبجنکـس  تبرـش  لثمب  درک  دـیاب  عوجر  نوخ  ترارح  هنکـسم  هقفاوم  هبرـشاب  تسا و  هرطاخم  اـّلا  درک و  دـیاب  ترارح 
هک یعور  ندروخ  مرد و  هد  دوش  دوجوم  هک  مادکره  زا  جنرت  تبرـش  ای  جاویر و  تبرـش  ای  مرد و  هد  بیـس  تبرـش  ای  مرد و  هد  بالگ 

كدنا ورد  هک  كرز  شآ  اذغ  دش و  روکذم  هک  اهتبرـش  نیرد  گناد  ود  رادـقم  روفاک  صرق  ندروخ  انایحا  دنـشاب و  هتفرگ  وزا  نغور 
ندب يالتما  ببس  رگا  هلاغزب و  تشوگ  ای  دشاب و  غرم  تشوگ  نیا  رد  هک  هکرس  شآ  ای  دنزپ و  جنرت  یشرت  زا  هک  یشآ  ای  دشاب و  دوخن 

نآ یکشخ  نهد و  یخلت  نآ و  رتاوت  ضبن و  تعرس  ندش و  رثاتم  اهزیچ  زا  دوز  شطع و  يرایسب  كازوس و  نآ  تمالع  دشاب  ارفص  زا 
دیربت دوجو  اب  بیطرت  بناج  دصف و  ریغ  رگم  تسیومد  جالع  وا  جالع  نآ و  تیران  لوب و  گنر  يدرز  هرشب و  ور و  يدرز  و 

371 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
هطساوب يوارفص  هدام  رد  روفاک  صرق  نداد  رد  یعس  هظحالم و  لد و  هیوقم  هیذغا  هبرشا و  ندروخ  دیابیم و  يوقا  يوارفـص  جالع  رد 

دیاب هنیس  رب  بالگ  ایقاقا و  کشخ و  زینشک  وج  درآ  خرس و  لگ  لدنـص و  زا  هدراب  ياهالط  درک و  دیابیم  رتشیب  ارفـص  ترارح  تدش 
ناکم یلاوح  تخاس و  دیاب  لامش  داب  ندیزو  لحم  رب  لیلع  نکسم  دیشوپ و  دیاب  ار  لیلع  هتـشغآ  لدنـص  بالگ و  رب  ناتک  نهاریپ  درک 
کین دیسر  دورما  بیسب و  لقنت  داهن و  دیاب  وا  شیپ  دیشاب و  دیاب  نارب  بالگ  ار  ناحیر  دیب و  گرب  لثم  دیشاپ و  دیاب  بآ  ار  وا  سولج 

مخت زغم  هزبرخ و  مخت  زغم  وهاـک و  مخت  تسا  هجو  نیرب  بیکرت  ازجا و  تسا  عفاـن  رایـسب  هداـم  نیرد  حرفم  نوجعم  نیا  دومرف و  دـیاب 
راهچ دیفـس  ریـشابط  مرد  کیره  زا  تسلاوق  مخت  دارم  هک  ضامح  مخت  زغم  هفرخ و  مخت  مرد و  جـنپ  کیره  زا  راـیخ  مخت  زغم  ودـک و 
راهچ ینساک  مخت  مرد  هس  کشخ  زینشک  مرد  هس  کی  ره  زا  خرس  لدنص  دیفس و  لدنـص  دشاب  لاقثم  گناد  راهچ  لاقثم و  ود  هک  مرد 
هاگن ینیچ  یفرظ  رد  هدز  مهرب  کین  هدرک  طلخ  بیـس  تبرـش  هیودا  مامت  نزو  ودب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  مرد  جنپ  كرز  مرد 
قورع رد  تسیوادوس  هدام  عامتجا  هبلغ و  هطـساوب  ناقفخ  ثودـح  هاگ  تسا و  لاقثم  کـی  نوجعم  نیزا  ندروخ  رادـقم  تشاد و  دـیاب 

هایس و ياهزیچ  هملظم و  هنکما  ناشیرپ و  ياهباوخ  ندید  ندز و  سفن  دب  راکفا و  يدب  تسا و  یقلخدب  تشحو و  عزف و  تمالع  بلق و 
ای یّکم  يانـسب  هیقنت  ای  نومیتفاب و  يوقم  هلیله  خوبطمب  ای  وا و  خوبطمب  اـی  نومیتفا و  بحب  يوادوس  طـلخ  زا  تسا  ندـب  هیقنت  وا  جـالع 
زا رفولین  هیوبجنرداـب و  زا  حابـص  ره  بـالج  دوشیم و  لد  ضراـع  هک  تسا  سباـی  جازملا  ءوس  جـالع  وا  جـالع  هیقب  حاـجن و  نوـجعم 

ساپرک زا  هدروآ  مین  هب  هدرک و  خبط  بآ  يردـق  رد  تسا  مسر  هک  یهجو  رب  بالج  نیا  عومجم  مرد  ود  دیفـس  دـنق  مرد و  هس  کیره 
دیاب مرگمین  هتخیمآ  روکذم  دنق  هدینارذگ 

372 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
یهاـگ يوبـشوخ و  ياـهنغور  وا  هنیـس  رب  دامـض  نداـهن  جازم و  بیطرت  غرم و  تشوگ  ماداـب و  زغم  هریـش  اـب  بآدوخن  اذـغ  ندروـخ و 

بعت و يرایسب  ای  دشاب و  نوخ  ندش  فرص  نتفر و  يرایسب  ناقفخ  ببس  رگا  راهن و  رب  لاقثم  کی  رادقم  نیریش  کسملا  ءاود  ندروخ 
رد رگا  تسنوخ و  ناصقن  بابسا  اهنیا  هک  اریز  بورـشم  لوکام و  زا  مدقت  ام  رد  ریبدت  ببـسب  ای  ندرک و  تنحم  نتخود و  لثم  تضایر 

لـصاح بوخ  نوخ  وزا  هک  ياذغ  یـضعب  تسا  سومیکلا  دیج  هیذغا  رایتخا  ماقم  نیرد  جالع  تسا و  لد  فعـض  بجوم  دوشیم  اهپت 
دشاب و هدرک  تشربمین  هک  غرم  هدرز  دشابن و  هدیم  رایـسب  هک  هزیکاپ  مدنگ  نان  زب و  تشوگ  لثم  دوش  یهبرف  بجوم  هک  ياهاذغ  دوب و 
بعت و تضایر و  كرت  اهنیا و  لاثما  رفولین و  ماداب  هشفنب  نغور  ای  نیریـش و  ماداب  نغور  لثم  ندـب  رب  مرگمین  نیریـش  ياهنغور  ندـیلام 
ندمآرد و اوهلا  لدتعم  میدق  مامحب  یهاگ  ندز و  رـسب  ار  بآ  اوه و  هلدتعم و  نکاسم  رد  نتفرگ و  رارق  مارآ و  یگنـسرگ و  یباوخیب و 

دیاب جیردتب  تیاعر  مامح  جورخ  لوخد و  رد  ندمآ و  نوریب  دوز  نتخیر و  دشاب  جازم  قفاوم  هک  لدـتعم  ياهبآ  ندرک و  ثکم  كدـنا 
لیصفتب کیره  تسا و  باوص  نآ  ندیزگ  نیرد  جالع  تسا و  مس  وذ  تاناویح  ندز  شین  ندیزگ و  ببسب  ناقفخ  ثودح  هاگ  درک و 

تـسا هدعم  تکراشمب  نیا  ثودح  هاگ  دش و  دـهاوخ  روکذـم  شلحم  رد  اهنا  زا  یـضعب  باتک و  نیرد  دـنا و  هدرک  نایب  یبط  بتک  رد 
دنکیم ببس  نیرب  تلالد  هچنآ  دسریم و  لدب  وا  نیزا  هنیئآره  تسراوج  برق  هدعم  لد و  نایم  تسا و  هدعم  رد  هدنپسچ  طلخ  ببـسب 
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هدیـشارت نسوس  خـیب  زا  حابـص  ره  تسا  بالج  ندروخ  ماقم  نیرد  وا  جـالع  لفـس و  قوف و  زا  دوشیم  عوفدـم  وزا  هچنآ  هدـعم  لاوحا 
هدینارذگ ساپرک  زا  دیآ و  مین  هب  ات  هدرک  خبط  دیاب  میالم  شتآب  بآ  يردق  رد  نسوس  خیب  لوا  مرد  هد  دیفـس  دنق  مرد و  هس  هتفوکمین 

دنق هتخاس  یفاص 
373 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

بیس و ورد  هک  یبآ  ندروخ  هب  ئقب  هدعم  هیقنت  داد و  دیاب  رفصعم  مخت  زغم  هریـشب  هک  یبآدوخن  اذغ  دروخ و  دیاب  مرگمین  هتخیمآ  ورد 
تـسد ای  غرم  رپ  ّالا  رتهب و  دیآ  دوخب  رگا  هدرک  ربص  ینامز  هدـیماشآ  دـشاب  زین  کمن  كدـنا  دـشاب و  هدرک  خـبط  هتفوکمین  هزبرخ  مخت 
شراوگ ای  یگطـصم و  شراوگ  هدعم  ياقب  زا  دعب  دشاب و  رتهب  دننک  هفاضا  زین  یلـسع  يردق  خوبطم  نیرد  رگا  درک و  دیاب  یق  هتخادـنا 

دشاب طولخم  ادوس  ظیلغ  مغلب  رگا  درک و  دیاب  دش  روکذم  هک  هداح  تاحرفمب  هدعم  لد و  تیوقت  درک و  رایتخا  یهاگ  دیاب  ربنع  دوع و 
تلع بحاص  زا  هرد  اکنا  هشیمه  دـشابیم و  شرت  نهد  معط  دـیآیم و  نوریب  ادوس  هدام  مغلب  هارمه  یق  تقوب  هک  تسنآ  نآ  تمالع  و 
دیفـس دبرت  ددرگیم  روکذم  هک  بح  نیاب  تسا  ندب  هیقنت  تروص  نیرد  جالع  تسه و  زین  نوریب  ار  مسق  نیا  یقلخدـب  تسا و  هدـساف 
یگناد کیره  زا  ینمرا  رجح  نوقیراغ و  لظنح و  محـش  اشاح و  مرد  کیره  زا  نومیتفا  هدرک و  برچ  ماداب  نغورب  هدیـشارت و  فوجم 

هب هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  لقم  مرد  مین  سودوخوطسا  یگناد  ماعط  کمن  گناد  مین  هدرک  نایرب  بیـس  ای  یهب  بآ  رد  هدومحم 
نیا دوش و  رخآ  وراد  لمع  ات  درک  دـیاب  ربص  زور  مین  ات  درب و  دـیاب  ورف  رحـس  هتخاس و  اهبح  هدرک  ریمخ  توتهـش  بآ  هب  ای  نایداب  بآ 

هک دـیاب  هیقنت  زا  دـعب  تسا و  هرطاخم  ّالا  دوش و  عقاو  طلخ  نیرد  جـضن و  روهظ  زا  دـعب  بح  نیا  لامعتـسا  هک  دـیاب  تسا و  همات  هبرـشا 
ای مغلب  عفد  نآ  تمالع  دشاب و  طولخم  جوزمم و  ارفـص  طلخ  مغلب  اب  رگا  دـنیامرف و  هروکذـم  تاشراوگ  ندروخب  تموادـم  تمزالم و 
زا نسوس  خیب  ینـساک و  مخت  زا  حابـص  ره  تسا  بالج  ندروخب  نآ  جالع  كازوس و  شطع و  زارب و  قیرطب  ای  یق و  قیرطب  تسارفص 

هتخیمآ روکذم  دنق  هدینارذگ  ساپرک  زا  هدروآ  مین  هب  هدرک  خبط  بآ  يردق  رد  هیودا  لوا  مرد  هد  دنق  مرد و  هس  کیره 
374 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

برچ دیفس  فوجم  دبرت  ددرگیم و  روکذم  هک  بح  نیاب  هدعم  هیقنت  ماداب و  زغم  هریش  اب  شام  رشقم و  دوخن  اذغ  ندروخ  دیاب  مرگمین 
هب هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  مرد  مین  خرس  لگ  مرد و  مین  درز  هلیله  مرد  کی  کیره  زا  توتهاش  یّکم و  يانس  نومیتفا و  هدرک و 

يرحـس جضن  روهظ  زا  دعب  دربورف و  ناوت  یناسآب  هک  يرادقمب  کیره  تخاس  دـیاب  اهّبح  نایداب  بآ  هب  ای  هدرک  ریمخ  هیوبجنرداب  بآ 
لاقثم ود  هتسش  لوغبسا  مخت  ای  ناحیر  مخت  لاقثم و  هد  دنق  نآ  زا  دعب  دوش و  رخآ  وراد  لمع  ات  درک  دیاب  ربص  زورمین  ات  درب و  دیاب  ورف 

ّبر زا  ندب  هیقنت  زا  دعب  درک و  رایتخا  دیاب  رگید  زامنب  بیرق  زور  نیرد  ار  اذغ  ندروخ و  دیاب  هدرک  تبرـش  بآ  قشاق  جـنپ  ای  راهچ  رد 
وراد وا  دـعب  شرت  ياهبر  هک  دـیاب  اما  ومیل  ّبر  ای  جـنرت و  ضامح  بر  بیـس و  ّبر  یهب و  ّبر  لثم  درک  رایتخا  یهاگ  دـیاب  لد  هیوقم 
شام دوخن  زا  شآ  هیقنت  زا  دعب  اذغ  ندرک و  ناوتیم  رایتخا  ار  وراد  زا  دعب  ار  نیریش  بیس  ّبر  یهب و  ّبر  اماف  هدرک  رایتخا  هیقنت  کین 
ضبق رگا  يدـنه  رمت  ای  دوخن  ای  يرغال و  یهبرف و  رد  طسوتم  غرم  دـشاب  فیحن  فیعـض و  لیلع  رگا  كرز و  ای  شرت و  نیراـنا  بآ  هب 

. رکش ای  دنق  كدنا  ماداب و  زغم  هریش  تسبلاغ و  تعیبط  رد 

هجنا نایب  رد  هلاقم  [ 153]

جازمب فراع  ملاع و  دـیابیم  بردـتم  بیبط  هک  تسناد  دـیابب  سپ  تسا  رورـض  وا  لاوحا  لد و  ضرم  جالع  رد  نآ  نتـسناد  ار  جـلاعم 
وا ریثات  هک  هیودا  هک  دنامن  هدیـشوپ  جازمب  مادک  تسا و  تلع  ببـس  مادـک  ات  لعف  هک  دـنادب  نآ و  يوقم  حرفم و  زا  دـشاب  اناد  هیودا و 

هیودا زا  تسا  رتدوز  ریثات  ار  وا  تسا  تیصاخب 
375 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
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زا هبکرم  ماـسجا  رد  تسا  دوجوم  هک  تسا  تعیبط  تیـصاخ  هک  تسنآ  تعیبط  جازم  هک  اریز  تسا  جازم  بسحب  ریثاـت  لـعف و  ار  وا  هک 
تسا هدرک  تیصاخ  نیا  هدافا  هک  هدش  عقاو  یهجو  رب  هیصاخلا  وذ  بکرم  رد  جازتما  هک  تهج  نیزا  يولع  ملاع  یهلا و  ضیف  زا  رصانع 

بسحب مه  هیصاخلا و  وذ  هیودا  زا  تسا  رخاتم  وا  ریثات  ار  لد  تسا  جازم  بسحب  ناشیا  ریثات  هک  هیودا  اّما  هصتخم و  تادادعتسا  هطـساوب 
تیفیک و رمم  زا  یکی  تیـصاخ و  رمم  زا  یکی  تسا  ریثاـت  ود  ورد  جازمب  مه  تسا و  تیـصاخب  مه  ریثاـت  ورد  هک  یئاود  هـک  اریز  جازم 

بکرم یعون  تروصب  دنتسم  ار  تیصاخ  ابطا  تسین و  شیپ  ریثات  کی  نیمه  ار  وا  سپ  تسا و  تیفیک  نیمه  ار  وا  هک  یئاود  اما  جازم و 
هجو نیرب  قرف  دننکیمن و  رابتعا  نیا  ورد  تسا  طقف  تیفیک  جازم و  بسحب  اود  ار  وا  ریثات  یهلا  ناضیف  تادادعتـسا و  طسوتب  دنرادیم 
. دش دهاوخ  روکذم  باتک  نیا  رخآ  رد  تسا  غامد  لد و  فیرش  سیئر و  وضع  بسانم  هک  هبکرم  هدرفم و  هیودا  زا  يدنچ  دناهدرک و 

یشغ نایب  رد  هلاقم  [ 154]

راکیب یـشغ  ینعی  بلقلا  فعـضلا  ساوحلا  عیمج  لطعت  وه  هک  دـناهدرک  فیرعت  نینچ  ار  یـشغ  تسا و  لد  هکلهم  ضارما  هلمج  زا  هک 
ببـسب اـی  يذ و  عفد  ببـسب  فعـض  نیح  لدـب  تسا  حور  عاـمتجا  ببـس  ار و  لد  رم  ضراـع  فعـض  ببـسب  تسا  ساوح  عیمج  ندـش 
فارسا اهفزن و  تافاعر و  دشاب و  هدوب  نینچ  صخش  تداع  ای  دوشن و  هغلابم  رگا  دشابیم  دصف  رد  هکنانچمه  طالخا  زا  رایـسب  غارفتـسا 
ضارما رد  ای  يوق و  نزح  مغ و  ای  هشحوم و  رابخا  ای  هّرسم و  رابخا  زا  ندینش  رد  ای  هیوق و  تالاهـسا  رد  ای  تاروع و  رد  ضیح  نوخ  رد 

تسا محر  قانتخا  ببس  هاگ  هداح و 
376 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ثودح ببس  هاگ  دش و  دهاوخ  روکذم  شلحم  رد  لدب و  نآ  ندیـسر  هیفیکلا و  يدر  سبتحم  نوخ  زا  تاراخب  یقارت  دعاصت و  ببـسب 
ببـس هاگ  برقع و  هدنغ و  رام و  لثم  دسریم  لدب  یمـس  تیفیک  رثا  هک  تسا  مس  وذ  تارـشح  تاناویح و  ندز  شین  ندیزگ و  یـشغ 

هک یضارعا  اهزیچ  نیا  یمس  هیودا  ای  تسا و  رهز  ندروخ  زا  هک  نویفا  شپ و  ای  شوم و  گرم  لثم  یّمس  هیودا  ای  تسا و  رهز  ندروخ 
عوضوم هک  تسا  نایرش  تلآ  ندش  هتسب  دادسنا و  ببسب  هاگ  كاله و  شیاهتنا  تسا و  یـشغ  لوصح  شاهبترم  هنیمک  دوشیم  لصاح 

عفانم لوصو  قیرط  نوچ  تسین و  یناویح  حور  لد و  قفاوم  میالم و  هک  یناخد  ياوه  جارخاب  لدب  میالم  ياوه  ندـیناسر  يارب  زا  تسا 
دارم تسا و  رهبا  ار  هدس  لوصح  هّدس  ثودح  رد  ببس  هاگ  دوش و  لصاح  تسا  یشغ  هک  تلع  نیا  هنیئآره  ددرگ  دودسم  راضم  عفد  و 

دهدیمن و ناما  ببـس  نیا  ندب و  عیمجب  وا  هطـساوب  یناویح  حور  ندیناسر  تحلـصمب  هّللا  دـنع  نم  عوضوم  فوجم و  تسنایرـش  رهباب 
کین دـننک  دایرف  یـشغ  بحاص  رب  هچنانچ  رگا  وا و  فعـض  تسا و  هرـشب  گنر  يدرز  یـشغ  تمالع  هلمجلاـب  تسا و  كـاله  بجوم 
رایسب تاغارفتسا  ببسب  كدنا  رد  جالع  تشذگ و  ناقفخ  رد  هک  تسنآ  دشاب  لد  فعـض  وا  ببـس  هک  یـشغ  نآ  رد  جالع  دوشیمن و 

هک مادـکره  زا  بیـس  ای  جـنران و  ای  جـنرت و  تبرـش  زا  حابـص  ره  بالج  ندروخب  اصوصخ  لد  تیوقت  تسا و  ندـب  ماـمت  تیوقت  تسا 
يولگ رد  هتخادنا  زینشک  هیوقم  ورد  هتخپ و  ذیذل  محللا  ءام  اذغ  دیب و  کشم  قرع  اب  بآ  یکدنا  مرد  هد  بالگ  ای  مرد  هد  دشاب  رـضاح 

لد يوقم  هچنآ  هیذـغا  زا  تشربـمین و  مخت  هدرز  اـی  تسین و  ندربورف  ندـیواچ و  توق  ار  شبحاـص  تلع  نیرد  هک  اریز  دـنزیرب  لـیلع 
ارهم دشاب و  هدیـشوج  هبرف  غرم  ورد  هک  ریعـشلا  ءام  لثم  ندب  بطرم  دـشاب و  مضهلا  عیرـس  دربورف و  دـناوت  یناسآب  ار  نآ  لیلع  دـشاب و 

جازم بیطرت  دشاب و  هدش 
377 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دیاب ینیب  رب  زینـشک  بآ  لدنـص و  بیـس و  ّبر  زا  هخلخل  هبرـشا و  هیذغا و  زا  درک  دـیابن  لامها  نآ  رد  دـشاب  نکمم  هک  هلیح  رهب  ندـب 
هب تسا  ببس  ندرک  رود  هلازا و  دشاب  دیدش  عجو  نآ  ببس  هکنآ  رد  جالع  دنکیم و  تیوقت  رایسب  ار  غامد  لد و  ربنع  ندیئوب  تشاد و 

رگا ّالا  اهبف و  دـش  نیکـست  رگا  الوا و  داهن و  دـیاب  هفیفخ  تاللحم  دـشاب  لاـمکب  تدـش  رد  عجو  رگا  عجو و  لـحم  رب  تـاللحم  نداـهن 
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وضع و ریذحت  اهنیرد  هک  شاخشخ  مخت  دنمانیم و  جنبلا  رزب  ار  وا  هک  هناوید  کنب  مخت  ای  داهن و  دیاب  یمور  ياینولف  لثم  دتفا  ترورض 
ار يرایـسب  هدـش و  تحـص  بجوم  ار  نآ  رایـسب  هک  اریز  تلع  نیرد  دناهتـشاد  فوقوم  ار  جالع  نیا  ابطا  قاّذـح  اما  تسا  عجو  نیکـست 

ببس هچنآ  رد  اّما  دننکهن و  لامعتسا  ار  تاردخم  یغامد  ضارما  رد  تسا و  لد  ضرم  هک  یشغ  لثم  رد  هک  دنیوگیم  كاله و  بجوم 
دشاب لدب  يوقم  دشاب و  هتشاد  شوخ  يوب  هچنآ  ندیئوب  يور و  رب  درـس  بآ  بالگ و  ندیـشاپب  تسا  ببـس  هلازا  دشاب  یناسفن  ضارعا 
يوقم عفان و  يوق  هک  دسر  لیلع  ماشمب  ياذغ  هبیط  هحیار  ات  درک  دیاب  غرم  بابک  تسا  تلع  نیا  بحاص  هک  هناخ  نآ  رد  دـیئوب و  دـیاب 

هد رادقم  تسا  عفان  رایـسب  دـشاب  ربنع  یکدـنا  ورد  هکاوف  تبرـش  بر و  ندروخ  تسین و  باوخ  رهب  زا  رتمک  ار  ندـب  وا  رهب  تسا و  لد 
كرز و شآ  تروص  نیرد  اذغ  درک و  دامض  دیاب  روفاک  كدنا  بالگ و  دیفس و  لدنص  هنیس  رب  بآ و  يردق  بالگ و  مرد  هد  اب  مرد 

دیاب ارهم  شآ  نیرد  وهیط  ای  غرم  تشوگ  دشابن و  شرت  رایـسب  هک  تخیمآ  اذـغ  رد  دـیاب  دـنق  كدـنا  ماداب و  زغم  هریـش  دوخن و  يردـق 
جازم لیدعت  دشاب  لد  جازم  ءوس  ببـس  هک  مسق  نآ  رد  جالع  تخیر و  كدناكدنا  دـیاب  یـشغ  بحاص  يولگب  نآ  يابروش  تخاس و 

سکعرب هیذغا  هبرشاب و  دشاب  راح  رگا  دشاب و  ترارحب  لیام  هک  درک  دیاب  هیذغا  هبرشاب و  دشاب  دراب  رگا  ببس  دضب  تسوا 
378 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

محر قانتخا  ببـس  هچنآ  رد  جالع  تشاد و  دیاب  كولـس  جالع  رد  قیرط  نیمه  ار  لیلع  رم  تاحرفم  رد  تدورب و  دـیاب  ینعی  دـشاب  نیا 
ندروخ ای  تارـشح و  تاناویح و  ندیزگ  ببـس  نآ  جالع  دـش و  دـهاوخ  نّیبم  محر  ضارما  رد  نآ  تسا و  وضع  جالع  نآ  جالع  تسا 

ببـس هچنآ  رد  جالع  دوب و  دهاوخ  تارهزداف  تاقایرتب و  نآ  دـش و  دـهاوخ  روکذـم  دوخ  لحم  کیره  دـشاب  هیذـغا  هیودا و  هبرـشا و 
هیوقم هیوداب  تسا  هّدس  ندوشک  تاحرفمب و  تسا  لد  تیوقت  تسندب  رد  نایرـش  قیرط  نآب  دارم  هک  لدب  تساوه  لوصو  قیرط  دادسنا 
تبرش رد  دشاب  هدنسب  هک  يردق  بآ  هب  مرد  هد  دشاب  رضاح  هک  مادکره  زا  یلصنع  نیبجنکس  يروزب و  نیبجنکـس  لثم  هبرـشا  هحتفم و 

هک تسنایرش  رهبا  هب  دارم  هک  دش  هتفگ  هک  تسا  رهبا  کلـسم و  دادسنا  ببـس  هکنآ  رد  جالع  اّرهم و  غرم  تشوگ  ورد  جابریز و  اذغ  و 
وا كاله  تسا و  یعفد  رثکا  وا  ثودـح  تسا و  كاله  بجوم  وا  دادـسنا  دوشیم و  لـصاو  ندـب  عیمجب  هدرک  ذوفن  ورد  یناویح  حور 

هقباـسیب دوش  یـشغ  اـتعفد  ار  وا  هک  سکره  هک  تسا  هتفگ  طارقب  هک  تسا  تهج  نیزا  تسین و  مولعم  چـیه  نآ  ببـس  تسا و  تاـجف 
تسه ورد  تایح  رثا  هک  ماد  ام  جالع  زا  تسد  هک  تسنآ  بیبط  رب  لاحرههب  تسا و  تاجف  قیرطب  كاله  ار  وا  یببس  یـضرم و  یتلع و 

تلع بحاص  يولگ  رد  هدرک  لح  دیب  کشم  قرع  يردق  رد  مرد  هد  بیس  تبرـش  رد  لاقثم  کی  کسملا  ءاود  هک  قیرط  نیاب  درادنزاب 
هدیسران بآ  نوباص  دشابن  چیه  رگا  ای  هشفنب و  انس و  لثم  هنیلم  تافایـشب  نآ  هلازا  دشاب  بلاغ  تلع  بحاص  رب  ضبق  رگا  تخیر و  دیاب 

دیاب وا  يوزاب  اپ و  فک  یگدـنلامب  لیلع  کیرحت  یهاگ  تشاد و  دـیاب  وا  ینیب  رب  هشیمه  شوخ  يوب  تشادرب و  تخاس و  دـیاب  فاـیش 
. درک

379 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هیّرلا تاذ  نایب  رد  هلاقم  [ 155]

زا ای  تسنوخ و  هک  تسیومد  هدام  زا  هک  تسین  نیزا  یلاخ  راـح  مرو  نیا  دوشیم و  ضراـع  ار  شـش  هک  تسا  مرک  مرو  زا  تراـبع  هک 
تدش مراو و  وضع  رد  نابرـض  تسا و  درد  تدـش  مرو  هدام  رگا  تسا و  هتخیر  شـشب  غامد  زا  هک  تسا  هدام  زا  ای  تسیوارفـص و  هدام 

یکشخ درس و  میـسن  درـس و  ياوه  زا  نتفای  تحار  راخب و  دعاصت  هطـساوب  هراسخر  یخرـس  رایـسب و  یگنـشت  شطع و  مشچ و  یخرس 
دـصف جالع  مویـس  زور  ای  مود و  زور  رد  دبای و  عالطا  جلاعم  زور  لوا  رد  رگا  لوب و  گنر  يدرز  يرایـسب  یجوم و  میظع  ضبن  نابز و 
هچنانچ رگا  دشابن و  فیعض  رایسب  لیلع  دشاب و  هایس  هریت و  ظیلغ و  نوخ  هچنانچ  رگا  رایسب  نوخ  نتفرگ  ندبلا و  رحن  ای  تسا و  قیلـساب 

زا ددـع و  هد  کیره  زا  ناتـسپس  بانع و  زا  حابـص  ره  بالج  ندروخ  تفرگ و  دـیابن  نوخ  مرد  لهچ  رب  هدایز  دـیآ  نوریب  یفاص  نوخ 
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هب هدرک  خبط  لوا  دشاب  اود  بسانم  هک  بآ  يردـق  رد  دـنق  ریغ  هیودا  عومجم  مرد  هد  دیفـس  دـنق  مرد و  راهچ  کیره  زا  رفولین  هشفنب و 
رگا تخیمآ  دیاب  بالج  نیرد  زین  یفاص  نیبجنرت  مرد  هد  داد و  دیاب  مرگمین  هتخیمآ  دنق  هتخاس  یفاص  هدـینارذگ  ساپرک  زا  هدروآ  مین 

دوجواب هدیـشوج و  ددع  هد  ناتـسپس  ددع و  هد  بانع  مرد و  هس  رفولین  مرد و  هس  هشفنب  زا  ورد  هک  ریعـشلا  ءام  اذغ  دشاب و  هتـسب  تعیبط 
دشاب و مرد  هد  زا  شپ  نغور  رادقم  دشابن و  هنهک  هک  نیریش  ماداب  نغور  كدنا  تخیمآ و  دیاب  اذغ  نیرد  زین  هشفنب  تبرش  مرد  هد  نیا 

دیاب هتخیمآ  دیفـس  دـنق  یکدـناب  مرد  هد  کیره  زا  ماداـب  هشفنب  نغور  یهب و  هناد  باـعل  لوغبـسا  باـعل  یهاـگ  دـشابن و  زین  نآ  زا  مک 
فیفخ خوبطمب  متشه  ای  مشش  زور  رد  تعیبط  نییلت  ندیسیل و 

380 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
خوبطم درک و  دـیاب  لیجعت  هتبلا  تسین و  کین  نییلت  رد  ریخات  فقوت و  للع  نیا  لاثما  رد  تسا و  یلوا  مشـش  زور  رد  نییلت  درک و  دـیاب 

هد کیره  زا  ناتـسپس  بانع و  مرد  هس  کیره  زا  رفولین  ینـساک و  مخت  کشخ و  ای  رت  هشفنب  مرد  تفه  یّکم  يانـس  دیاب  تفـص  نیدـب 
هدـینارذگ ساـپرک  زا  دـنامب  لـطر  کـی  اـت  میـالم  شتآـب  دیـشوج  دـیاب  بآ  لـطر  هس  رد  عومجم  مرد  هس  كرتـخد  رجعم  مخت  ددـع 

کین ود  نآ  ياـجب  مرد  تسب  ربنـشرایخ  سولف  زا  اـی  دـیماشآ و  دـیاب  مرگمین  هدـیلام  ورد  مرد  هدزناـپ  کـیره  زا  نیبجنرت  تشخریش و 
هاگ تشاچ  دشاب  ناتسمز  هچنانچ  رگا  دیماشآ و  دیاب  رحـس  دشاب  ناتـسبات  ای  راهب  هچنانچ  رگا  دیماشآ  دیاب  مرگمین  هتخاس  یفاص  هدیلام 
رخآ وراد  لمع  ات  رصع  نیشیپ و  نایم  تقو  ات  دوش  عقاو  تشاچ  رگا  درک و  دیاب  ربص  زور  مین  ات  دوش  عقاو  رحـس  رگا  درک و  رایتخا  دیاب 

رادهزور و اذغ  ندروخ و  دیاب  هدرک  تبرـش  مرگمین  بآ  يردق  رد  لاقثم  ود  لوغبـسا  باعل  مرد و  هد  دـنق  زا  تبرـش  نآ  زا  دـعب  دوش و 
ماداب نغور  ای  ماداب و  هشفنب  نغور  لوغبـسا و  باعل  تسا و  ریعـشلا  ءام  زا  مرد  لهچ  رادقم  نآ  ندروخ و  دیاب  زور  رخآ  دشاب  توق  رگا 

مرد و هد  زین  کشمدیب  قرع  رادقم  مرد و  هد  دنق  رادقم  داد و  دیاب  کشمدـیب  قرع  ای  تابن  ای  دیفـس  دـنق  زا  تبرـش  متفه  زور  نیریش و 
نیا اذغ  دوب و  باوص  دشاب  لوغبـسا  باعل  یکدـنا  تبرـش  نیرد  رگا  ندروخ و  دـیاب  مرگمین  دـشاب  لدـتعم  توالح  رد  هک  بآ  يردـق 
لیاز پت  رگا  زور و  رخآ  زین  نآ  دش و  روکذـم  هک  یهجو  رب  تسا و  ریعـشلا  ءام  زا  تبون  کی  اهتبرـش  تانیلم و  ندروخ  زا  دـعب  ضرم 

رود هیلکلاب  ضرم  هدام  ات  درک  دـیاب  زین  متـشه  زور  رد  روکذـم  نیلم  خوبطمب  هداعا  اـّلا  کـین و  دوش  مک  تلع  نیا  هیدر  ضارعا  دوش و 
نآ تمالع  دشاب و  يوارفص  هدام  مرو  ببس  رگا  دوش و 

381 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
هنیس رد  رایسب  ترارح  درس و  ياوه  تفایب  تحارتسا  تذل و  سفنلا و  قیـض  کشخ و  رـس  هودنا  رایـسب و  یگنـشت  زیت و  پت  كازوس و 

جلاعم هک  دیاب  دیابیم و  يومد  زا  يوقا  بیطرت  دیربت و  بناج  رد  بناج و  رد  تسین و  دـصف  هکنآ  ّالا  تسیومد  جالع  وا  جالع  نتفای و 
سفنلا قیض  تلع  نیرد  هک  اریز  دنک  رذح  هنشخ  هیودا  لامعتسا  زا  هک  دیاب  دنکیم  یعس  بیطرت  دیربت و  رد  نوچ  تلع  نیا  هجلاعم  رد 

درس بآ  ندروخ  زا  رذح  هک  دیابیم  تلع  نیا  بحاص  تسا و  كاله  بجوم  سفنلا  قیـض  دادتـشا  تسوا و  هکلهم  هدیدش  ضارعا  زا 
هک دشابن  نفعتم  نانچ  زین  نکسم  اما  دنکن و  هنهرب  هنیس  رـس و  دشابن و  ناخد  رابغ و  نآ  رد  هک  دشاب  یناکم  رد  دنک و  هیلکلاب  یـشرت  و 

دنک و برچ  ماداب  هشفنب  نغورب  هشیمه  هنیس  دراد و  هاگن  نهد  رد  هتخپ  مین  ناتسپس  هشیمه  دوش و  كاله  لیلع  هیقنت  ترارح و  هطساوب 
ورد ببـس  هکنآ  اّما  دشاب و  رتهب  دنزیمایب  نغور  موم  نیرد  زین  اریتک  یکدنا  رگا  دشاب و  رتهب  دنلامب  دنزاس و  نغور  موم  نغور  نیزا  رگا 

ثداح شـش  رد  هک  تسا  هحرق  لسب  دارم  دنمانیم و  لس  ار  نآ  ببـس  نیدب  شـش  ندـش  حرقتم  شـشب و  غامد  زا  تسزیت  هدام  نتخیر 
تاراخب دعاصت  هطـساوب  ور  یخرـس  تسا و  مرن  نکاس  پت  وا  تمالع  بنجلا و  تاذ  ای  تسا  هیّرلا  تاذ  بقعب  تلع  نیا  ثودح  دوش و 

كرچ میر و  هچنانچ  رگا  تخادـنا  دـیاب  بآ  رد  عوفدـم  هک  تسنآب  میر  كرچ و  طـلخ و  ناـیم  قرف  هتخیمآ و  میر  نوخ و  اـب  هفرـس  و 
رـس رب  دـنهاوخ  رگا  هچنانچ  تسا  زیمتم  بآ  زا  ادوس  ارفـص و  اـی  دـشاب  مغلب  سنج  زا  یطلخ  هچناـنچ  رگا  دوشیم و  لـح  بآ  رد  تسا 

هک تسنآب  كرچ  طلخ و  نایم  قرف  زیمت و  رگید  رگیدکی و  زا  دـشاب  زیمتم  سوسحم و  هک  تخاس  ناوتیم  ادـج  بآ  زا  ار  طلخ  یبوچ 
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وزا نتخوس  رد  تسا  كرچ  میر و  هچنانچ  رگا  دنزادنا  شتآ  رب  نهد  زا  ار  عوفدم 
382 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

رب یناشیپ  دلج  ندیپسچ  ندب و  تفاحن  يوم و  طوقـس  دـسریمن و  ماشمب  هحیار  نیا  تسین  هچنانچ  رگا  دـسریم و  ماشمب  ههیرک  هحیار 
زا هشفنب  تبرش  ای  شاخشخ و  تبرش  زا  حابص  ره  تسا  بالج  ندروخ  ثودح  لوا  جالع  هرـشب و  زا  قنور  توارط و  نتفر  ناوختـسا و 
رد عومجم  ددع  هد  کیره  زا  بانع  ناتـسپس و  زا  ای  مرگمین و  بآ  يردقب  مرد  هد  یفاص  نیبجنرت  اب  مرد  هد  دشاب  رـضاح  هک  مادـکره 
مرد هد  یفاص  نیبجنرت  مرد و  هد  دیفـس  دنق  هتخاس و  یفاص  دنامب  همین  ات  درک  دیاب  خبط  میالم  شتآب  دشاب  اود  بسانم  هک  بآ  يرادقم 
هیاپ جنپ  نآب  دارم  هک  ناطرس  نداد  قیرط  داد  دیاب  دنشاب  هتخپ  يرهن  ناطرـس  ورد  هک  ریعـشلا  ءام  اذغ  درک و  رایتخا  دیاب  مرگمین  هتخیمآ 
ابطا نتسش  رد  تسش و  دیابیم  کین  کمن  بآ و  هب  ار  وا  مکش  دنک و  دیابیم  اهاپ  رس و  ار  وا  لوا  هک  تسا  رایـسب  ناسارخ  رد  تسا و 
دوش رفنتم  لیلع  ناطرـس  ندروخ  زا  رگا  دوش و  رود  وزا  ههیرک  هحیار  هک  تسنآ  دوصقم  ابلاغ  دـناهدوب و  بآ  هب  كات  بوچ  يرتسکاخ 

شاخشخ هریش  یکدنا  داد و  دیاب  دنق  اب  تابن  كدنا  ماداب و  نغور  هتساشن و  زا  هلاثا  ای  داد و  دیاب  هتخپ  ارهم  دنفسوگ  هچاپ  اب  ریعشلا  ءام 
زا رگا  تسا و  مکح  نیرد  زین  نیریش  ماداب  نغور  ودک و  نغور  درک و  برچ  دیاب  هشفنب  نغور  لثمب  ار  ندب  هنیـس و  تخیمآ و  دیاب  زین 

خانافسا و تخیمآ و  دیاب  ماداب  هریش  زا  اذغ  نیرد  دشاب  هتسب  تعیبط  رگا  داد و  دیاب  هتخپ  هچاپ  اب  شام  هریـش  اذغ  دوش  رفنتم  ریعـشلا  ءام 
عفان رایسب  تاروع  ریش  رخ و  ریش  ندروخ  ار  لس  باحصا  تسا و  رتهب  دشاب  تقوب  رگا  رت  يودک  تخادنا و  دیاب  شآ  رد  هفرخ  گرب  ای 
هحرق زا  لفاغ  لس  هجلاعم  رد  جلاعم  دیابیم  دشاب و  عرـسا  ریثات  رد  دشاب و  رتهب  دکمب  ناتـسپ  زا  رگا  لاقثم و  تسب  رادـقم  راهن  رب  تسا 

زا دنک  هفرص  تانکسم  داریاب  مامتها  دنک و  داریا  هیودا  زا  تسا  هحرق  ياقن  الج و  بجوم  هک  اهزیچ  یضعب  دوشن و 
383 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دیاب الیتسا  ندب  رب  پت  رگا  درادنزاب  جالع  زا  تسد  تسناکما  ات  تسعفان و  تلع  نیرد  هک  فوفـس  بوبح و  قوعل و  هیذـغا و  هبرـشا و 
هاگهاگ درک و  دـیابن  ریـصقت  لامها و  باب  نیرد  دـشاب  ماقم  قیال  هچنآ  دـشاب  ورد  دـیربت  لعف  هچنآ  اـی  روفاـک و  صرق  لـثم  تادربم  زا 

رس و دنک و  جیردت  تاعارم  مامح  زا  جورخ  لوخد و  رد  دنکن و  ثکم  رایـسب  دیآرد و  اوهلا  لدتعم  مامحب  یهاگ  دنیامرف و  رایتخا آ ... 
زا دروخب و  درـس  بآ  ندـمآ  نوریب  زا  دـعب  مامح  نوریب  مامح و  رد  دراد و  هاـگن  اوه  زا  ار  دوخ  دـیاین و  نوریب  ماـمح  زا  فوشکم  هنیس 

فیعـض هدـعم  هچنانچ  رگا  وا و  ياهتنا  تلع و  نیا  يادـتبا  رد  تسا  نبجلا  ءام  ندروخ  تسدـیفم  ار  تلع  نیا  بحاص  هک  اـهزیچ  هلمج 
ناـشیا نادـبا  بیطرت  رد  تسا  همیظع  تیـصاخ  هفیحن  نادـبا  نتخاـس  هبرف  رد  ار  وا  هک  اریز  دزاـس  شروخ  ناـن  هدـیم  ناـن  اـب  هک  دـشابن 

ضرم نیرد  لاهـسا  هک  دـسرن  لهـس  اب  دوش  رّـسیم  نییلت  تلع  نیا  باحـصا  تعیبط  رد  هک  تشاد  دـیاب  یعرم  طاـیتحا  اـما  تسبولطم و 
هب رد  ار  رارق  مارآ و  نوکـس و  توکـس و  هک  اریز  زین  مالک  ترثک  زا  دنک و  زیهرپ  عامج  بضغ و  زا  هک  دـیاب  لس  ببـس  تسا  هرطاخم 

کیره زا  هتـساشن  موتخم و  لگ  ینمرا و  لگ  دیاب  تفـص  نیاب  دناسر  غیلب  عفن  ار  لس  بحاص  هک  یـصرق  تسا  مامت  لخدم  هحرق  ندش 
هتفوک و عومجم  مرد  هس  سوس  ّبر  مرد  شـش  کیره  زا  اریتک  ریـشابط و  مرد  هد  وا  رتسکاخ  زا  هتـسش  هتخوس  يرهن  ناطرـس  مرد  جـنپ 
رد ای  شاخشخ و  تبرش  رد  مرد  ود  ندروخ  رادقم  تجاح  تقوب  هدرک  کشخ  هیاس  رد  تخاس و  دیاب  اهـصرق  یهب  هناد  باعلب  هتخیپ و 

دـشاب و باوـص  دـنزیمایب  راـیخ  مخت  زغم  مرد  ود  گـنرداب و  مخت  زغم  مرد  ود  ترارح  تدـش  تقوـب  صرق  نیرد  رگا  هـشفنب و  تـبرش 
جنپ کیره  زا  ودک  مخت  زغم  رایخ و  مخت  زغم  رـشقم و  یلقاب  گنرداب و  مخت  زغم  دـیاب  قیرطنیدـب  دـشک  لس  باحـصا  عفان  هک  یقوعل 

مرد
384 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هدرک نوریب  هناد  نیریش  زیوم  مرد و  هد  هزبرخ  مخت  زغم  مرد و  هدزاود  رشقم  ماداب  مرد و  تفه  کیره  زا  هتـساشن  اریتک و  یبرع و  غمص 
بآ لطر  ود  رد  عومجم  خوبطم  یقنم  زیوم  اـب  هتفوک  کـین  اـهمخت  ماداـب و  زغم  مرد  هد  یهب  هناد  زغم  مرد و  هدزاود  هتخپ  ماداـب  نغورب 
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دوش و ظیلغ  ات  درک  دیاب  خبط  هتسهآ  شتآب  رگید  تخیمآ و  دیاب  لطر  کی  دیفـس  دنق  نآ  زا  دنامب و  مین  ات  درک  دیاب  خبط  میالم  شتآب 
هک یتبرش  ای  دیسیل و  دیاب  مرد  هد  رادقم  زور  ره  تلع  نیرد  تجاح  تقوب  تشاد و  دیاب  هاگن  ناخد  رابغ و  زا  هتشادرب  هزیکاپ  یفرظ  رد 
دنق رکش و  لطر و  مین  بیس  بآ  لطر و  ود  نیریش  رانا  بآ  تلع  نیزا  عفان  تبرـش  دروخ و  دیاب  مرگمین  هتخیمآ  تسا  عفان  تلع  نیرد 

رادـقم تشاد و  هاگن  دـیاب  یفرظ  رد  هتخاس  درـس  دـنک و  لصاح  ماوق  دـنامب و  مین  ات  درک  خـبط  میالم  شتآب  عومجم  لطر  کـی  دـیفس 
لسلا و تفگ  هک  دـناهدروآ  ترابع  نیا  ابطا  اـمکح و  زا  وا  ریغ  سونیلاـج و  زا  تسا و  مرد  هد  راـهن  رب  حابـص  ره  تبرـش  نیزا  ندروخ 

يراگتسر ضرم  نیا  بحاص  دنوش و  هب  هک  تسین  کیدزن  ضرم  ود  نیا  ینعی  لضف  اهجالع  لوقلا و  أربی و  نآ  داکی  نآ ال  ءاد  عرـصلا 
تاجن یـصالخ و  اهتلع  نیاب  نایالتبم  زا  يرایـسب  هلا  هاگردب  اما  دشاب  یتدایز  نخـس  یـصالخ  دیماب  ناشیا  هجلاعم  رد  نخـس  سپ  دشاب 

دوخ ءافـشلا  راد  زا  تسوا  قحب  دوبعم  قلطم و  میکح  هک  هناحبـس  قح  ترـضح  هک  تشاد  دیابن  زاب  ضارما  نیا  جالع  زا  تسد  دـناهتفای 
ینمرا لگ  مرد  هس  یهوک  نابزواگ  دشاب  لولسم  عفان  هک  رگید  ياود  تسرفک  وا  هاگردب  يدیماان  دیامرفیم و  تمارک  نادنمدرد  ياود 

زا هتساشن  یبرع و  غمص  اریتک و  مرد  هس  سوس  بر  مرد  شش  کیره  زا  رایخ  مخت  زغم  ودک و  مخت  زغم  مرد  جنپ  خرـس  لگ  مرد  راهچ 
رشقم ماداب  زغم  هتخوس و  يرهن  ناطرس  مرد  راهچ  کیره 

385 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
تقوب ضرم  نآ  رد  ندروخ  رادـقم  تخاس و  دـیاب  اهـصرق  هدرک  ریمخ  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  کـین  هیودا  عومجم  مرد  هد  کـیره  زا 

. مرد هد  بیس  تبرش  رد  تسا  لاقثم  کی  تجاح 

بنجلا تاذ  نایب  رد  هلاقم  [ 156]

هراشا

رد ای  مرو و  ثودـح  هک  اریز  تسا  مسق  ود  نیا  ار و  باجح  عالـضا و  رم  تسا  نبطتـسم  هدر  اشغ و  رد  ثداح  مرو  تلع  نیاـب  دارم  هک 
بـسحب لدـب و  تسبیرق  هک  اریز  رطخ  يور  زا  تسا  دـشا  دوش  ثداح  پچ  بناج  رد  هکنآ  تسار و  بناـج  رد  اـی  تسا و  پچ  بناـج 

ملا و عضوم  رد  نتسج  هنابرض و  رارقیب و  دیدش  درد  تسا و  یمیاد  زیت  پت  وا  تمالع  تسا و  رطخ  ود  ره  رد  تسا و  میظع  مه  ضارما 
لوب و ظلغ  نآ و  یخرس  ای  لوب و  گنر  يدرز  يراشنم و  عیرس  بلـص  ضبن  رتاوتم  ندز  سفن  سفن و  قیـض  كازوس  شطع و  هودنا و 

ثلاث یناث و  لوا و  زور  رد  رگا  جالع  نوخ و  زا  ینبم  خرس  مغلب  ثفن و  اب  هفرس و  تسوا و  یناشیرپ  دارم  هک  لقع  طالتخا  ثودح  هاگ 
تـسار بناج  رگا  تسار و  تسد  زا  دـشاب  پچ  بناج  رد  مرو  رگا  ینعی  فلاخم  بناج  زا  لاـفیق  زا  تسا  دـصف  دوش  عـالطا  ار  جـلاعم 

دشاب و فیحن  فیعـض و  صخـش  دشاب و  يوق  جازم  درک  جارخا  دیاب  تقاط  تّوق و  بسحب  نوخ  درک و  دصف  دیاب  پچ  تسد  زا  دـشاب 
تـسین زوجم  لاقثم  لهچ  رب  هدایز  دـشاب  فیحن  فیعـض و  رگا  تفرگ و  دـیاب  لاقثم  دون  هک  لطر  کی  رادـقم  نوخ  دـشاب و  راهب  لصف 

زا مرد و  هس  کیره  زا  رفولین  کشخ و  ای  رت  هشفنب  زا  حابـص  ره  بالج  دشاب و  يومد  مرو  هک  تسیتروص  رد  ریبدـت  نیا  نوخ و  جارخا 
بانع ناتسپس و 

386 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
نیبجنرت مرد  هد  دیفس و  دنق  مرد  هد  هتخاس  یفاص  هدرک  خبط  بآ  يردق  رد  دش  هدومن  تارکب  هکنانچ  هیودا  عومجم  ددع  هد  کیره  زا 

بانع و مرد و  کی  شاخـشخ  مرد و  هس  کیره  زا  رفولین  هشفنب و  ورد  هک  ریعـشلا  ءاـم  اذـغ  داد و  دـیاب  راـهن  رب  مرگمین  هتخیمآ  یفاـص 
رد جضن  هک  اجره  هدرک و  طلخ  دیاب  اذغ  نیرد  زین  نیریش  ماداب  نغور  مرد  هد  ندروخ و  دیاب  تبرش  مرد  هد  اب  دشاب  هدرک  خبط  ناتسپس 

ماقم نیرد  هک  یخوبطم  درک و  دـیاب  رما  نیرد  لیجعت  درک و  دـیابن  فقوت  تعیبط  نییلت  لاهـسا و  رد  مشـش  زور  رد  دوش  رهاـظ  هروراـق 
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مرد هس  ینـساک  مخت  ددـع و  هد  کیره  نآ  بانع  ناتـسپس و  مرد  راهچ  کیره  زا  رفولین  هشفنب و  مرد  تفه  یّکم  يانـس  تسا  بساـنم 
نیبجنرت تشخریـش و  زا  ورد  هدـینارذگ  ساپرک  زا  دـنامب  لطر  کی  ات  درک  خـبط  دـیاب  هتـسهآ  شتآـب  بآ  لـطر  هس  رد  هیودا  عومجم 

ای راهب  تقوب  هدرک  لح  ورد  تسب  ربنـشرایخ  سولف  زا  ای  دـیماشآ و  دـیاب  راهن  رب  هتخاس  یفاص  هدرک  لح  نیرد  هدزناپ  کیره  زا  یفاص 
رگا دوش و  رخآ  وراد  لمع  ات  درک  دیاب  ربص  زور  مین  ات  درک  دیاب  رایتخا  حابص  تقوب  دشاب  ناتسمز  رگا  درک و  دیاب  رایتخا  دشاب  ناتسبات 

ءام زور  رخآ  رد  اذغ  مرگمین و  بآ  يردق  اب  دروخ  دیاب  مرد  هد  لوغبـسا  باعل  مرد و  هد  دـنق  زا  تبرـش  دـشابن  توق  رگا  دـشاب و  توق 
نغور موم  ار  اـهنغور  نیا  رگا  هدرک و  برچ  نیریـش  ماداـب  نغور  مرد  هد  هشفنب و  تبرـش  مرد  هد  اـی  درک  راـیتخا  دـیاب  مرد  هس  ریعـشلا 

عامج زا  اصوصخ  هفینع  تاکرح  زا  دنک و  رذح  رایسب  درس  بآ  زا  ضرم  نیا  بحاص  دشاب و  رتهب  دنلامب  هتخیمآ  اریتک  یکدنا  هتخاس و 
خوبطم هداعا  دشاب  هدنام  هیقب  ضرم  هدام  زا  رگا  تکرح و  رمم  زا  تساهررض  دشا  وا  ررـض  تسه و  ود  ره  یناسفن  تکرح  مه  ورد  هک 

مرو هدام  رگا  دشاب و  يوق  توق  ضیرم  رد  رگا  دیسرت  تواعم  زا  دیابن  درک و  دیاب  مهن  متشه و  زور  رد 
387 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

يرایسب نآ و  رتاوت  ضبن و  تعرس  دوشیم و  عوفدم  هچنآ  يدرز  نآ و  یکشخ  هفرـس و  تدش  تسقرحم و  زین  پت  تمالع  دشاب  ارفص 
ببس و نیرد  لقع  یناشیرپ  غامدب و  تاراخب  دعاصت  هطساوب  نایذه  نتفگ  مرو و  لحم  ندیلخ  درـس و  ياوه  زا  نتفای  تحار  یگتـسب و 

عضوب نوخ  دص و  زا  دیسرت  دیابن  تسا  مرو  بناج  زا  هک  دصف  نیرد  تسا و  بناج  نآ  رد  مرو  هک  یئاج  زا  اما  تسا  دصف  زین  وا  جالع 
هک مادکره  زا  شاخشخ  تبرش  ای  هشفنب و  ریمخ  ای  حابـص و  ره  تسا  تبرـش  ندروخب  دشیم و  هدیـسرت  يومد  هدام  رد  هکنانچمه  مرو 
رد ار  بانع  لّوا  مرد  هد  یفاص  نیبجنرت  مرد و  هد  دیفـس  دنق  ددـع و  هد  بانع  زا  باّلج  ای  مرد و  هدزناپ  یفاص  نیبجنرت  اب  مرد  هد  دـشاب 

ریعـشلا ءام  اذغ  درک و  رایتخا  دیاب  مرگمین  هتخیمآ  روکذم  نیبجنرت  دنق و  هتخاس  یفاص  هدرک  خبط  تسا  مسر  هک  یهجو  رب  بآ  يردـق 
زا دعب  يومد  جالع  رد  روکذم  خوبطمب  تعیبط  نییلت  ریعشلا و  ءام  مرد  یس  رد  مرد  هد  کیره  زا  ماداب  نغور  هشفنب و  تبرش  اب  طولخم 

لثم درک  دیاب  دوشن  نآ  یتدایز  ببس  دشابن و  هفرس  یفانم  هک  هیذغا  هبرـشاب و  درک  دیاب  لیلع  جازم  بیطرت  دیربت و  رد  یعـس  همات  هیقنت 
دنق مرد  هد  اب  لاقثم  هدزناپ  دشاب  رـضاح  هک  مادکره  زا  هناودـنه  بآ  هب  ای  رایخ و  بآ  ای  دیفـس و  دـنق  مرد  هد  اب  لاقثم  هدزناپ  هفرخ  ریش 
پت رگا  اما  دشاب و  یقاب  هفرس  پت و  هک  تسیتروص  رد  نیا  ماداب  نغور  اب  روکذم و  ریعشلا  ءام  اذغ  یفاص و  نیبجنرت  مرد  هد  ای  دیفس و 

گرب هفرخ و  گرب  شآ  رد  ای  تسا و  خانافسا  ودک و  مخت  زغم  هریـش  ای  ماداب و  هریـش  رـشقم و  شام  اذغ  دشاب  هدش  لیاز  مامت  هفرـس  و 
درک و دـیاب  لـیلفت  اذـغ  رد  تسه  توـق  رگا  ضرم  نیرد  ار  ضیرم  تسا و  روهـشم  فورعم و  هک  تسا  كرتـخد  رجعم  گرب  وهاـک و 

هکاوف زا  دنانیدب و  هچنآ  درک و  دیاب  للعت  نیریش  بیس  زا  كدناكدنا  نیریش و  رانا  بآ  ندروخب 
388 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

. دشابن رضم  هفرسب 

یمغلب مرو  هدام 

ورد نوخ  ارفـص و  تدـح  ترارح و  هک  اریز  تسا  بنجلا  تاذ  عاونا  نیرتناـسآ  اـبطا  شیپ  مسق  نیا  دـشاب و  مغلب  مرو  هداـم  رگا  اـما  و 
هفرسب هچنآ  يدیفـس  نوکـسب و  ورد  مرو و  لحم  ندیلخ  تلق  نیکـست و  پت  نآ و  تظلغ  تسا و  لوب  گنر  يدیفـس  وا  تمالع  تسین 
جارخا تسا و  دصف  زین  مسق  نیا  جالع  نهد و  بآ  يرایـسب  ضبن و  ندرک  رید  تکرح  رگید  وطب و  یخرـس و  یکدـنا  اب  دـیآیم  نوریب 

هس کیره  زا  تسافش  روگنا  هک  بلعثلا  بنع  نسوس و  خیب  زا  ددع و  هد  ناتسپس  زا  حابص  ره  بالج  ندروخ  قیلـس و  اب  زا  كدنا  نوخ 
ای ریعـشلا  ءام  اذغ  دـیماشآ و  دـیاب  راهن  رب  مرگمین  هداد  بیترت  دـش  روکذـم  ررکم  هکنانچ  مرد  هد  کیره  زا  نیبجنرت  دیفـس و  دـنق  مرد 

نـسوس خیب  ددـع و  کشخ  ریجنا  مرد و  جـنپ  یّکم  ءانـس  خوبطم  نیاب  لوب  رد  جـضن  روهظ  زا  دـعب  تعیبط  نییلت  رـشقم و  دوخن  كدـنا 
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زا كرتـخد  رجعم  مخت  رفوـلین و  هشفنب و  مرد  هد  هدرک  نوریب  هناد  نیریـش  زیوـم  مرد و  هس  ینـساک  مخت  مرد و  هـس  هتفوـکمین  هدیـشارت 
نیبجنرت مرد  هد  هدـینارذگ و  ساپرک  زا  دـیآزاب  لطر  کیب  ات  درک  دـیاب  خـبط  هتـسهآ  شتآب  بآ  لطر  هس  رد  عومجم  مرد  هس  کـیره 

دوش و رخآ  وراد  لمع  ات  درک  دیاب  رگید  راب  ات  دیماشآ و  دیاب  راهن  ره  حابص  هدرک  لح  خوبطم  نیرد  ربنـشرایخ  سولف  مرد  هد  یفاص و 
ءام زور  رخآ  اذغ  دیماشآ و  دیاب  مرگمین  بآ  قشاق  راهچ  رد  هتسش  لاقثم  کی  ناحیر  مخت  زا  لاقثم و  هد  دیفس  دنق  زا  باّلج  نآ  زا  دعب 
هدام ات  درک  دیاب  رگید  راب  خوبطم  نیا  هداعا  ّالا  کین و  دش  لصاح  فیحن  اقن و  روکذم  خوبطمب  رگا  دش و  روکذم  هک  یهجو  رب  ریعّـشلا 

ماسقا نیرتدب  نیا  دشاب و  هقرحتم  يادوس  مرو  تلع و  هدام  رگا  دوش و  لیاز  مامت 
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يراوشد ندز و  سفن  يراوشد  توقب و  ندیلخ  نآ و  تنوشخ  نابز و  داوس  پت و  وا  تمالع  هدننکكاله و  رتدوز  تسادوس و  عاونا  و 
تقاط و توق و  ردقب  تسا  دصف  زین  مسق  نیرد  یقلخدـب  نتـسج و  هظحل  ره  نآ و  یناشیرپ  لقع و  طالتخا  نایذـه و  مغلب  طلخ  ندـمآ 
رد هد  کـیره  زا  نیبـجنرت  دیفـس و  دـنق  ددـع و  هد  ناتـسپس  زا  مرد و  هس  هشفنب  زا  بـالج  حابـص  ره  ندروـخ  بجاو و  جازم و  بسحب 

هشفنب تبرش  اب  ریعشلا  ءام  دش  روکذم  هچنانچمه  اذغ  درک و  دیاب  رایتخا  رب  مرگمین  هداد  بیترت  دش  روکذم  ررکم  هک  یهجو  رب  عومجم 
یمرو محوش )  ) اما تسا و  یمغلب  بنجلا  تاذ  جالع  یقاب  مرن و  هفحت  مغلب و  مسق  جـالع  ود  دـش  روکذـم  هک  یخوبطمب  تعیبط  نییلت  و 

تسا و بنجلا  تاذ  عاوـنا  ریاـس  ضارعا  زا  دـشاب  وا  ضارعا  دوـش و  ضراـع  نورد  بناـج  زا  فـلخ  اـی  باـجح  عالـضا و  رد  هک  تسا 
زا یلکـش  چیه  رب  یئاج  چیهب  ناکما  مدع  توقب و  ندیلخ  دـیدش و  درد  يرادـیب و  بش  هودـنا و  لوه و  كازوس و  شطع و  وا  تمالع 
زا حابص  ره  بالج  ندروخب  بجاو و  توق و  بسحب  رایسب  نوخ  نتفرگ  قیلساب و  زا  تسا  دصفب  تردابم  یعس و  زین  وا  جالع  لاکشا و 
رب هداد  بیترت  تسا  مسر  هچنانچ  مرد  هد  کیره  زا  دیفـس  دـنق  یفاـص و  نیبجنرت  زا  مرد و  هس  کـیره  زا  رفولین  رت و  اـی  کـشخ  هشفنب 

یّکم ءانـس  تلع  ثودح  لوا  رد  درک  دـیاب  ازجا  نیاب  هنقح  داد و  دـیاب  روکذـم  هجورب  ریعـشلا  ءام  اذـغ  درک و  رایتخا  دـیاب  مرگمین  راهن 
کی هتفوکمین  هدرک  کشک  وج  مرد و  جـنپ  یمطخ  لگ  فک  کـی  مدـنگ  سوبـس  مرد  هس  کـیره  زا  رفولین  کـشخ  هشفنب  مرد  تفه 

ات درک  دیاب  خبط  مئالم  شتآب  بآ  لطر  هس  رد  هیودا  عومجم  ددع  تسب  کیره  زا  ناتسپس  بانع و  هتـسدکی  ردنقچ  گرب  تسد  فک 
مرد و هد  ربنشرایخ  سولف  زا  هدینارذگ  ساپرک  زا  دنامب  لطر  کی 
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مرد هد  دجنک و  نغور  مرد  هد  هماکبا و  مرد  هد  هدینارذگ و  يوم  نزیورپ  زا  هدرک  لح  ورد  مرد  هدزناپ  کیره  زا  نیبجنرت  تشخریش و 
لمع هعفد  ودب  رگید  راب  حابـص  دـشاب  ناتـسبات  تقوب  رگا  زور و  مین  دـشاب  رد  مرگمین و  گناد و  ود  ماعط  کمن  نیریـش و  ماداب  نغور 
دیاب لمع  نیا  نآ  زا  دـعب  ندروخ و  دـیاب  قشاق  راهچ  مرگمین  بآ  رد  لاقثم  کـی  ناـحیر  مخت  مرد و  هد  دـنق  زا  یتبرـش  لوا  درک  دـیاب 

. هیذغا زا  هبرشا و  زا  دش  روکذم  هک  تسا  بنجلا  تاذ  جالع  جالع  هیقب  ندرک و 

ردصلا تاذ 

یمیاد زیت  پت  وا  تمالع  دنمانیم و  ردـصلا  تاذ  زا  مسق  نیا  نیفـصنب و  ار  ردـص  رم  تسا  مساق  هدرپ  باجح و  رد  مرو  ثودـح  هاگ  و 
بارطـضا و هودـنا و  برک و  دـنکیم و  هدـعم  مف  ات  ولگ  رـس  زا  عجو  ساسحا  شبحاـص  مکحم  ندـیلخ  درد و  دـیدش و  شطع  تسا و 

هیکت ندرک و  رظن  بیـش  بناجب  رـس  نتـشاد  ریزب  لیلع  تردق  مدـع  نآ و  هیراشن  ضبن و  تعرـس  لوب و  گنر  يدرز  شطع و  يرایـسب 
هیذغا و هبرشا و  زا  ریبدت  یقاب  تقاط و  توق و  ردقب  تسا  قیلساب  زا  دصف  وا  جالع  تسا و  رـسع  تیاغ  زا  لیلع  ندرک  ولهپ  افق و  بناجب 

هنیـس عالـضا و  رب  ودک  نغور  ای  هشفنب و  نغور  زا  نغور  موم  ندیلامب  مامتها  دیاب  جلاعم  تلع  نیرد  تسا و  بنجلا  تاذ  ریبدـت  تانیلم 
. دلامب نغور  موم  نیزا  زین  لیلع  فتک  ود  ره  نایم  دنکب و  لیلع 
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هدعم ضارما  نایب  رد  هلاقم  [ 157]

هراشا

تلق و هدعم و  مف  رد  یکـشخ  تسرایـسب و  شطع  وا  تمالع  درادـن و  هدام  تسا و  جذاس  راح  ای  هدـعم  جازملا  ءوس  هک  تسناد  دـیابب  و 
ندروخب نتفای  تحار  شرت و  ياهزیچب  قایتشا  لیم و  اذغ و  توهـش  تلق  ورد و  هفیطل  هیذغا  داسف  تعرـس  یناخد و  زین  قورآ  و  قیر ) )

ای جاویر و  بر  زا  ای  مرد و  هد  دشاب  بلاغ  ورد  یشرت  هک  هداس  نیبجنکس  زا  تسا  تبرـش  باّلج و  ندروخب  تروص  نیرد  جالع  و  نآ .
نیا خی و  ای  دشاب و  یفاک  هک  يرادقم  فرب  بآ  بالگ و  مرد  هد  اب  مرد  هد  دشاب  رضاح  هک  مادکره  زا  هروغ  ّبر  ای  شرت و  بیـس  ّبر 
اذـغ رد  بآ  يرایـسب  ببـسب  هک  دـیاب  رایـسب  نانچ  هن  اما  ماعط  مضه  تقوب  اصوصخ  تسا  عفان  تیاغب  درـس  بآ  ندروخ  ار  جازملا  ءوس 

اذغ تساذغ و  دسفم  هک  ندروخ  دیاب  اذغ  يالاب  غود  اما  دشاب  درـس  هک  تسا  عفان  زین  شرت  غود  ندروخ  نینچمه  ددرگ و  لصاح  داسف 
تـسا هکرـسب  شآ  نآب  دارم  هک  هبرـضم  ماداب و  زغم  هریـش  اب  تسا  رـشقم  شام  دوخن و  يردق  اب  يدـنه  رمت  ای  كرز و  شآ  ماقم  نیرد 
هدـعم تیوقت  شمـشک  رد  زین  دـیآ و  لادـتعاب  وا  معط  اـت  دـشاب  باوص  دـنزادنا  شمـشک  يردـق  اذـغ  نیرد  رگا  تسا و  قـفاوم  رایـسب 

وا تمالع  ببس و  نیعت  تمالع و  ققحت  زا  دعب  يوارفص  طلخ  زا  تسا  هدعم  هیقنت  جالع  دشاب  ارفص  ای  راح  جازملا  ءوس  رگا  و  دناهتفگ .
زارب و ئقب و  وا  روهظ  ارفـص و  ندمآ  نوریب  نابز و  يدرز  نهد و  یخلت  تسا و  هثاولت  هودنا و  اهنیاب  دارم  هک  قلق  هیرگ و  میاد و  شطع 

مخت نیبجنکـس و  مرگ و  بآ  ندروخب  تخاس  دـیاب  كاـپ  ندرک  ئقب  ار  هدـعم  سپ  ماـعط  ندروخ  زا  دـعب  يوبدـب  قورآ  لوب و  يدرز 
عیمج برت  مخت  تبش و  هدیشوج و  نسوس  خیب  هدیشوج و  هزبرخ 
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تسین تاروکذم  نیاب  جایتحا  دشاب  یفاک  رگا  درک و  دیاب  رایتخا  دوشن  لصاح  اهنت  نیبجنکسب  یق  رگا  هعومجم  هدرفم و  تسا  ئقب  اهنیا 

رب مرد  هدزناپ  تشخریـش  ای  مرد و  هدزناپ  کیره  زا  نیبجنرت  ولآ و  تبرـش  اـی  درک و  دـیاب  هکاوف  خوبطم  هکاوف و  بآ  هب  تعیبط  نییلت  و 
دیاب تسا  تلع  نیا  بسانم  هک  هدراب  ياهـصرق  بوبرب و  جازم  لیدبت  لیدعت و  نآ  زا  دعب  ندروخ و  دیاب  مرگمین  تسا  مسر  هک  یهجو 

تخاس دیاب  تفص  نیدب  تسا و  عفان  تیاغب  تلع  نیرد  لجرفس  نیبجنکس  رایتخا  دش  روکذم  هک  ریـشابط  صرق  بیـس و  بر  لثم  درک 
وا تسوپ  رد  هدعم  تیوقت  ضبق و  هک  درک  رود  دیابن  وزا  تسوپ  درک و  دیاب  كاپ  تسوا  يور  رب  هک  مشیر  هناد  زا  ار  هدیسر  شرت  یهب 

نزوب ریـس  مین  ود  رادقمب  تفرگ  دیاب  وزا  بآ  هدرـشفا  تفوک و  دـیاب  نیبوچ  ای  نیگنـس و  راوج  رد  ای  نواه و  رد  نانچمه  تسا و  رتشیب 
دنقرمس نزوب  دنق  همین  ود  هتفرگ  وزا  درد  فک و  هدیشوج  هتسهآ  شتآب  هزیکاپ  هلتاپ  رد  دنقرمس و  کی  راهچ  کین  هکرـس  زا  دنقرمس و 

لاقثم هد  هک  مرد  هدزناپ  تبرش  نیزا  حابص  ره  هتخیمآ  ماوقب  ات  دیشوج  دیاب  هتـسهآ  شتآب  رگید  هتخیمآ  دوشیم  لاقثم  تسب  دص و  هک 
ترارح ببـسب  هدعم  رد  هک  تلع  ره  تبرـش  نیا  ندروخ و  دیاب  هدرک  تبرـش  دشاب  بسانم  هک  بآ  يردـق  بالگ و  مرد  هد  اب  دوشیم 

فعـضب التبم  هچنانچ  رگا  نم  رب  نامـض  دـیوگیم  دـنکیم و  باب  نیرد  هغلابم  سونیلاج  تیوقت و  تیاغ  رد  تسا و  عفاـن  رایـسب  دـشاب 
رایسب جازم  رگا  تبرش  نیرد  تسا و  هدرک  هدایز  لفلف  ای  لیبجنز  يردق  تبرش  نیرد  وا  اما  دوشن و  کین  دشاب  ترارح  شببس  هک  هدعم 

عفان رایـسب  زین  دشاب  تدورب  زا  هک  هدعم  فعـض  هداس  هبیم )  ) تبرـش ندروخ  تخیمآ و  دـیابن  ّالا  تخیمآ و  ناوت  لاقثم  ود  دـشابهن  مرگ 
دنشاب هتفرگ  وا  تسوپ  دنشاب و  هدرک  نوریب  هناد  هک  یهب  هدرشفا  بآ  تسنیا  وا  يازجا  تسا و 
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لاقثم مین  ود  تصش و  هک  دنقرمس  کی  راهچ  دیفس  دنق  ریس و  مین  ود  همین  یفاص  نیریش  روگنا  بآ  دنقرمس و  ریس  مین  ود  دشاب  شرت  و 

یناخ www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 314زکرم  هحفص 201 

http://www.ghaemiyeh.com


شتآب رگید  تخیمآ  دیاب  روکذم  هتفرگ  وزا  درد  فک و  دیـشوج و  دیاب  هزیکاپ  هدرک  یعلق  هلتاپ  رد  روگنا  بآ  یهب و  بآ  لوا  دوشیم 
هتخیمآ دشاب  تبرـش  بسانم  هک  بآ  بالگ و  يردق  رد  دوشیم  لاقثم  هد  هک  مرد  هدزناپ  تجاح  تقوب  دیآ و  ماوقب  ات  دیـشوج  هتـسهآ 

. درک رایتخا  دیاب  راهن  رب 

يوقم فوفس 

هس هتفوک  هزیکاپ  قامس  مرد و  جنپ  دیفس  ریشابط  مرد و  هد  هتفوک  کشخ  خرس  لگ  دشاب  يوارفص  هدعم  فعـض  زا  غیلب  عفان  هک  یفوفس 
هیالـص هتفوک و  کی  عومجم  هیودا  عیمج  نزوب  دیفـس  دـنق  مرد و  ود  درز  هلیله  تسوپ  مرد و  مین  کمار  مرد و  کـی  یگطـصم  مرد و 

. دوب باوص  دماشایب  بقع  زا  درس  بآ  كدنا  رگا  درک و  دیاب  فوفس  راهن  رب  لاقثم  ود  رادقم  حابص  ره  هدرک 

نآ جالع  بطر و  راح  جازملا  ءوس 

تقوب اصوصخ  نهد  بآ  يرایسب  ماعط و  توهـش  تلق  تسا و  نایثغ  وا  تمالع  دشاب  تبوطر  ترارح و  هدعم  جازملا  ءوس  ببـس  رگا  و 
بآ نیبجنکـس و  ندروخب  تسا  یق  جالع  ماقم  نیرد  قورآ و  تقوب  ههیرک  هحیار  نتفای  داسف و  بناجب  ماعط  نتفای  ریغت  هدـعم و  يالخ 
زغم هریـش  دوخن و  زا  جابریز  تروص  نیرد  اذغ  دشاب . ناسآ  یق  تباجا  ات  تخیمآ  دیاب  دـجنک  نغور  كدـنا  هدیـشوج و  تبـش  برت و 

ورد رکش  اب  كدنا  دشاب و  هکرس  ورد  هک  تسابروش  جابریز  زا  دارم  داد و  دیاب  هکرس  كدنا  ماداب و 
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ماقم نیرد  هک  یفوفـس  درک و  دیاب  كاپ  یقب  تارکب  ار  هدعم  شمـشک و  يردق  ماداب و  زغم  هریـش  دوخن و  جنران و  زا  ای  تخیمآ و  دیاب 
هکرـس رد  کشخ  زینـشک  مرد و  هدزیـس  قامـس  مرد و  هد  کیره  زا  ریـشابط  خرـس و  لـگ  درک  دـیاب  بیترت  هنوگنیرب  تسیوقم  عفاـن و 
تبرـش رد  اـی  ندروخ و  دـیاب  شوخیم  راـنا  بآ  رد  لاـقثم  ود  حابـص  ره  هتخیپ  هتفوک و  هیودا  عومجم  مرد  جـنپ  هدرک  ناـیرب  هدـیناباوخ 

یهاگ تسا و  مرد  هد  دشاب  رـضاح  هک  مادکره  زا  هداس  نیبجنکـس  تبرـش  ای  ندروخ و  دیاب  دش  روکذم  اقباس  هک  یلجرفـس  نیبجنکس 
يرایـسب تعیبـط و  رد  ضبق  تسا و  ندـب  يرغـال  تفاـحن و  وا  تمـالع  دـشابیم و  هداـمیب  تسوبی  ترارح و  هدـعم  جازملا  ءوس  ببس 

هد اب  دشاب  مین  لاقثم و  تفه  هک  هیقوا  کی  رادقم  هفرخ  هریش  زا  حابص  ره  تسبالج  ندروخ  ماقم  نیرد  جالع  نابز و  یکشخ  یگنشت و 
ماداب و زغم  هریش  اب  رـشقم  شام  اذغ  مرد و  هد  کیره  زا  یفاص  نیبجنرت  دنق و  اب  لاقثم  هدزناپ  رادقم  هناودنه  بآ  زا  ای  دیفـس و  دنق  مرد 

نآ بیترت  دشاب و  لیلع  هدعم  جازم  دیربت  بناجب  فورصم  تیانع  هک  دیاب  ار  جلاعم  وهاک و  گرب  ای  خانافسا و  نیریـش و  ماداب  نغور  ای 
درک دامض  دیاب  ددرگیم  روکذم  هک  دامض  نیاب  ار  هدعم  ریعشلا و  ءام  رخ و  ریـش  ای  زب و  ریـش  ندروخب  دشاب  یبط  نوناق  قفو  رب  جالع  ای 

دیب و گرب  بآ  ینساک و  گرب  بآ  وهاک و  گرب  بآ  وا و  مخت  زا  هریش  ای  هفرخ و  گرب  بآ  بالگ و  خرس و  لدنص  دیفس و  لدنص 
دیاب دوشیم  هتشون  هک  صرق  نیزا  هدام  نیرد  یهاگ  درک و  دیاب  لامعتسا  هتخیمآ  روفاک  گناد  مین  ربارب و  ازجا  رت  يودک  هدیـشارت  بآ 

دیفس و ریشابط  گنرداب و  مخت  زغم  رایخ و  مخت  زغم  ودک و  هناد  زغم  دیفس و  لدنص  مرد  تفه  كرز  تسا  عفان  رایـسب  هک  داد  ار  لیلع 
ندروخ رادـقم  دزاس  اهـصرق  هدرک  ریمخ  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  مرد  شـش  خرـس  لگ  مرد  جـنپ  کیره  زا  هفرخ و  مخت 

نیزا
395 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دب شطع و  تلق  وا  تمالع  دشاب  هدامیب  سبای  دراب  هدـعم  جازملا  ءوس  ببـس  رگا  و  هروغ . بآ  لاقثم  هدزناپ  رد  تسا  لاقثم  کی  صرق 
يرایسب ماعط و  توهش  يرایـسب  هروراق و  گنر  يدیفـس  ریغـص و  تکرح و  رید  ئطب  ضبن  تسوبدب و  شرت و  قورآ  اذغ و  ندینارذگ 

زا حابـص  ره  تسبالج  ندروخب  وا  جالع  ریدقت  رهب  تسا و  رود  رایـسب  ریبدـت  كرادـت و  زا  هدـعم  فعـض  عون  نیا  اذـغ و  داسف  همخت و 
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دیاب راهن  رب  هتخیمآ  روکذـم  دـنقلگ  هتخاس  یفاـص  هدرک  خـبط  تسا  مسر  هک  یهجو  رب  مرد  هد  يدـنق  دـنقلگ  زا  مرد و  هس  هیوبجنرداـب 
سگرن و نغور  لثم  دیلام  دیاب  قفاوم  ياهنغور  زا  هدعم  رب  تخاس و  دیاب  رفـصعم  زغم  مخت  ای  ماداب  زغم  هریـش  بآدوخن و  اذـغ  ندروخ 

کی رادـقم  لـفیرطا  درک و  دـیاب  راـیتخا  هدرورپ  هلیله  زا  زور  ره  رد  درک  دـیاب  تـالفیرطا  ندروخب  تموادـم  وریخ و  نسوس و  قـبیز و 
یگناخ غرم  کبک و  جاّرد و  وهیط و  لثم  ناغرم  تشوگ  درک و  دیاب  رایتخا  نآ  زا  یتقو  نیزا و  یتقو  لاقثم  ود  رادـقم  هلیله  زا  لاقثم و 
تسوپ مرد  هس  کیره  زا  تسا  یناویح  نآب  دارم  هک  هاوخنان  یگطصم و  رمحا و  لبنس  لثم  هعفان  تادامض  زا  درک و  دیاب  رایتخا  اذغ  رد 

هدعم جازملا  ءوس  ببـس  رگا  اما  درک و  دیاب  دامـض  هدعم  مف  هدعم و  رب  یهب  بآ  هب  هتخیپ  هتفوک و  هیودا  عومجم  مرد  جنپ  هریرزلا  بصق 
دعب عادص  ثودح  لوکام و  رد  داسف  ریغت  نهد و  زا  باعل  نالیـس  تسا و  نایثغ  وا  تمالع  دشاب  هدامیب  تبوطر  ترارح و  فعـض و  و 

هتفوک و خرس  لگ  مرد و  هد  هداس  نیبجنکس  رد  تسبالج  ندروخ  ماقم  نیرد  جالع  غامدب و  هدعم  زا  تاراخب  دعاصت  ببسب  ندروخ  زا 
شاـم كرز و  زا  شآ  اذـغ  درک و  دـیاب  راـیتخا  مرگمین  هداد  بیترت  تستداـع  هک  یهجو  رب  عوـمجم  یگناد  یگطـصم  مرد و  هس  هتخیپ 

مامتها وا  جالع  هیقب  دوش و  دوجوم  هک  اهنیزا  مادکره  کبک  غرم و  وهیط و  تشوگ  ماداب و  زغم  هریش  رشقم و  دوخن  رشقم و 
396 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

. نآ محش  اب  هدرشفا  شرت  رانا  یهب و  رانا و  لثم  هضباق  بوبر  هکاوفب و  نآ  فیفجت  هقیال و  هیذغا  هبرشاب و  تسا  هدعم  جازم  دیربت 

هنادرانا فوفس 

کی دعس  مرد  مین  یگطـصم  مرد  هس  سآلا  بح  مرد  هس  ثیـشارط  مرد  هد  هدرک  نایرب  رانا  هناد  تسا  بسانم  ماقم  نیرد  هک  یفوفـس  و 
جازملا ءوس  ببـس  رگا  ندروخ و  دیاب  یهب  تبرـش  مرد  هد  رد  مرد  کی  فوفـس  نیزا  ندروخ  رادقم  هتخیپ  هتفوک و  هیودا  عومجم  مرد 

زا رید  ماعط و  توهش  يرایسب  مکش و  رد  خفن  عبط و  یمرن  تسا و  همـضاه  فعـض  نآ  تمالع  دشاب  هدامیب  تدورب  وا  فعـض  هدعم و 
نایداب زا  حابص  ره  تسبالج  ندروخ  ماقم  نیرد  جالع  نهد و  بآ  يرایسب  شرت و  قورآ  ثودح  یشرتب و  وا  ریغت  وا و  نتـشذگ  هدعم 

رفصعم و مخت  زغم  اب  بآدوخن  اذغ  درک و  رایتخا  هداد  بیترت  دیاب  تسا  مسر  هک  یهجو  رب  مرد  هد  یلسع  دنقلگ  زا  مرد و  هس  هتفوکمین 
یهاگ تخادـنا و  دـیاب  دـشاب  ریبدـت  بسانم  دـشاب و  سبای  بطر و  رثا  تسا  جـلّوح  دارم  هک  راذـبا  لباوت و  زا  ورد  هک  اـهیلقاب  ینیچراد 

. هدرورپ لیبجنز 

شراوگ

هاوخنان ردـنک  تلع  نیرد  دـشاب  عفاـن  هک  رگید  شراوگ  تسا و  لاـقثم  هس  ندروخ  رادـقم  مادـکره  زا  یگطـصم  اـی  کـشم و  شراوگ 
کین هناد  اب  نیریـش  زیوم  اب  هتخیپ  هتفوک و  هیودا  عومجم  مرد  هس  کیره  زا  دوع  راغلا  بح  رخذا  لفلف  مرد  شـش  کـیره  زا  یگطـصم 

تشادرب دیاب  هدرک  ریمخ  دشاب  هیودا  مامت  نزو  هس  زیوم  رادقم  هک  هتفوک 
397 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

وا هدام  هک  دـشاب  يداب  بطر  دراب  جازملا  ءوس  هدـعم  فعـض  ببـس  رگا  تسا و  گناد  ود  لاقثم و  کی  نوجعم  نیزا  ندروخ  رادـقم  و 
هدعم و رد  اذغ  داسف  همخت و  ثودح  يرایـسب  مکـش و  رد  خفن  ماعط و  توهـش  یمک  شرت و  قورآ  وا  تمالع  دـشاب و  هدنپـسچ  مغلب و 

لیام يدیفسب  وا  لوب  تلع  بحاص  گنر  باوخ و  تقوب  اصوصخ  نهد  بآ  يرایسب  نایثغ و  ثودح  دشاب و  يزیت  ورد  هک  هیذغاب  لیم 
اقباس هک  اـهزیچب  ئقب  تسا  هدـعم  نتخاـس  كاـپ  ماـقم  نیرد  جـالع  ئقب و  یمغلب  داوم  جورخ  نآ و  یمرن  ضبن و  ندرک  تکرح  رید  و 

هد یلسع  دنقلگ  زا  مرد و  هس  کیره  زا  هتفوکمین  هدیشارت  نسوس  خیب  یمسر و  نایداب  یمور و  نایداب  زا  بالج  ندروخب  دش و  روکذم 
ینیچراد رفـصعم و  مخت  هریـش  اب  تسا  بآدوخن  تروص  نیرد  اذغ  دیماشآ و  دیاب  راهن  رب  مرگ  مین  هداد  بیترت  تسا  مسر  هچنانچ  مرد 

یناخ www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 314زکرم  هحفص 203 

http://www.ghaemiyeh.com


ای مرد و  هد  ّیبرم  لیبجنز  ندروخ  یهاـگ  دـشاب و  هتخادـنا  لـفلف  ینیچراد و  لـثم  نآ  رد  هک  کـشخ  ياـهیلقاب  اـی  نارفعز و  لـفلف و  و 
روکذـم اقباس  هک  هداح  هنقحب  ایزاغول و  جرایاب  ای  سونیلاج و  جرایاب  ای  جراـیا و  بحب  تعیبط  نییلت  لاـقثم و  کـی  رادـقم  هریز  نوجعم 

. وریخ سگرن و  نسوس و  قبیز و  نغور  لثم  مرگ  ياهنغورب  هدعم  ندرک  برچ  دش و 

ردنک شراوگ 

ردـنک مرد و  هس  کیره  زا  لفلف  راد  لفلف و  تسا  هجو  نیرب  وا  بیکرت  ازجا و  تسا و  عفان  رایـسب  هدام  نیرد  ردـنک  شراوگ  ندروخ  و 
ریپ صخـش  رگا  هیودا  مامت  رادقم  دیفـس  دنق  مرد و  هس  کیره  زا  لفنرق  اوبزوج و  مرد  هدزاود  کیره  زا  لیبجنز  ناجنلوق و  مرد و  جنپ 

ماوقب هتـسهآ  شتآب  بآ  يردق  رد  دنق  هتخیپ و  هتفوک و  کین  هیودا  لوا  درک  دیاب  لسع  دنق  ياجب  دشاب  بلاغ  شجازم  تدورب  دـشاب و 
کین هتخیمآ  هیودا  هدروآ 

398 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
ظیلغ هک  اریز  تسین  ندروآ  ماوقب  تجاح  ار  وا  دـشاب  هتفرگ  وزا  موم  هک  یفاـص  لـسع  دـنزاس  لـسع  اـب  رگا  تشادرب و  دـیاب  هدز  مهرب 

نوجعم نیزا  ندروخ  رادقم  تشادرب و  دیاب  هدز  مهرب  کین  هدرک  طلخ  نآ  رد  هیودا  نآ  زا  دعب  دوش و  مرگ  ات  داهن  شتآ  رد  دیاب  تسا 
دنزاس و یلـسع  هیودا  مامت  ربارب  کی  دنق و  هیودا  مامت  ربارب  تقر  تظلغ و  رد  دیآ  لادتعاب  هک  دـنهاوخ  رگا  تسا و  لاقثم  کی  راهن  رب 

تسا هدعم  تقرح  وا  تمالع  دشاب  ادوس  هدام  دشاب و  هدام  اب  تسوبی  تدورب و  هدعم  جازملا  ءوس  فعض  ببـس  رگا  اما  تسا و  رتهب  نیا 
لوب و ظلغ  یهایسب و  هتخیمآ  ور  گنر  يدرز  نهد و  معط  یشرت  هدعم و  رد  خفن  يرایسب  همضاه و  فعـض  اب  ماعط  توهـش  يرایـسب  و 

یکشخ تسنادند و  يدنک  ببس  هک  شرت  ئق  ثودح  زرپس و  یگرزب  وا  رتاوت  وا و  رغص  وا و  ندرک  تکرح  رید  ضبن و  وطب  وا و  داوس 
هچنآب ندرک  یقب  تسا  هدعم  هیقنت  ماقم  نیرد  جالع  تاقوا و  یـضعب  رد  انایحا و  تعیبط  نیل  نهد و  بآ  تلق  شطع و  يرایـسب  نابز و 

بآ هب  مرد  هد  هیوبجنرداب  تبرش  زا  حابص  ره  بالج  وا و  خوبطم  ای  نومیتفا و  بح  لثم  تسا  ادوس  بسانم  هچنآب  لاهسا  دش و  روکذم 
فورعم نایداب  ای  یمور و  نایداب  ای  دشاب  دنق  زا  هک  اهدنقلگ  تالفیرطا و  تمزالم  رفصعم و  مخت  هریـش  اب  بآدوخن  اذغ  راهن و  رب  مرگ 

تـسب لیبجنز  مرد  دص  هکرـس  رد  ربدم  هریز  تخاس  دیاب  تفـص  نیاب  هریز  شراوگ  هریز و  شراوگب  وا  تیوقت  هدـعم و  نتخاس  مرگ  و 
یفاص لسع  هیودا  مامت  رادـقمب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  مرد  هدزناپ  کـیره  کـشخ  بادـس  گرب  هاوخناـن و  مرد  هد  لـفلف  مرد 
بطر جازملا  ءوس  هدعم  فعـض  ببـس  رگا  و  تسا . لاقثم  کی  ندروخ  رادـقم  تجاح  توقب  تشادرب و  دـیاب  هدرک  طلخ  کین  هتخیمآ 
ّبلقت تاقوا و  رثکا  رد  نایثغ  ثودح  اهیبرچ و  هبطر و  هیذغا  زا  رفنت  یگنـشت و  تلق  تسا و  نهد  بآ  يرایـسب  وا  تمالع  دشاب  هدامیب 

تعرس تسا و  بقاعتم  یق  نآب  دارم  هک  سفن 
399 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

بالج ندروخ  ماقم  نیرد  جالع  دنام و  نیدب  هچنآ  رت و  هویم  درس و  بآ  ندروخ  رد  نتفای  تیذا  هدعم و  زا  اذغ  نتشذگ  ندمآ و  دورف 
تداع و هک  یهجو  رب  عومجم  مرد  هد  یلسع  دنقلگ  زا  مرد و  هس  کیره  زا  روهـشم  نایداب  یمور و  نایداب  زا  حابـص  ره  تسا  تبرـش  و 

لثم دشاب  هسبای  هیودا  زا  دارم  هک  اهیلقاب  محللا و  ءام  اذغ  درک و  دیاب  رایتخا  راهن  رب  مرگمین  هداد  بیترت  دش  روکذـم  ررکم  تسا و  مسر 
ندروخ روکذـم و  هراح  هیوداب  نآ  لاثما  وهیط و  ای  غرم و  تشوگ  اـی  دـشاب و  اـهنیا  لاـثما  ینیچراد و  لـفلف و  هریز و  کـشخ و  زینـشک 

زا هتسپ  رهاظ  تسوپ  یمور و  نایداب  دوع و  یگطـصم و  زا  مرد و  هد  یلـسع  دنقلگ  یگطـصم و  شراوگ  هدرورپ و  لیبجنز  تالفیرطا و 
درک دـیاب  هیودا  نیزا  هدـعم  رب  ندروخ و  دـیاب  هعفد  ودـب  هدز  مهرب  کین  هتخیمآ  دـنقلگ  نیا  اب  هتخیپ و  هتفوک و  کـین  مرد  مین  کـیره 

دیدـحلا ثبخ  نوجعم  دوش  لصاح  ینیل  مضه  يوس  هدـعم  رد  تبوطر  هطـساوب  رگا  بالگ و  اب  يزیچ  اـی  دوع و  اـی  یگطـصم و  نغور 
زا ردنک  هاوخنان و  لفلف و  لیبجنز و  دعس و  رخذا  لیبنق  مرد  هد  کیره  زا  هلمآ  هلیلب و  هایـس و  هلیله  تسنیا  وا  يازجا  تسا و  عفان  رایـسب 
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رد هتفوک  کین  ار  وا  مرد  هد  وزا  تسا  دوجوم  يرگنهآ  ناـکد  رد  تسا  نهآ  خـسو  كرچ و  دارم  هک  دـیدحلا  ثبخ  مرد  جـنپ  کـیره 
ود اب  هتخیپ و  هتفوک و  کین  هیودا  عومجم  دوش و  ابه  وچمه  ات  درک  دـیاب  هیالـص  کین  هدروآ  نوریب  دـیناباخ و  بش  ود  دـیاب  زیت  هکرس 

دیاب لاقثم  کی  بقاعتم  زور  ره  نوجعم  نیزا  زور  تشه  تفه  تشادرب و  دیاب  هدز  مهرب  کین  هدرک  طلخ  یفاص  لسع  هیودا  مامت  نزو 
نیا دیاش و  دنهد  لاقثم  ود  ار  يوق  رگا  دشاب و  رتهب  زونه  دنراذگ  هکرـس  رد  زور  تفه  ار  دیدحلا  ثبخ  رگا  تسا و  عفان  رایـسب  هک  داد 
قلز رد  هک  تسا  تهج  نیزا  دنادرگیم و  لیاز  ار  هنلخ )  ) دنکیم و کشخ  ار  وا  تابوطر  عیمج  دنکیم و  غیلب  تیوقت  ار  هدعم  نوجعم 

اعمالا
400 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ریساوب نوخ  نیکست  وا  عفانم  زا  دناهدومرف و  زین  نآ  جالع  رد  ابطا  لمخ و  زرپ و  ندش  اسلم  یمغلب و  هدعم  فعض  هطساوب  تسیلاهسا  هک 
توارط ار  يور  گنر  دنکیم و  تیوقت  ار  همـضاه  دنکیم و  لوب  راردا  هک  اریز  تسا  عفان  زین  لوب  سبح  رد  تسه و  زین  ضیح  نوخ  و 

رگا اما  دـنکیم و  یعیبط  عیمج  تیوقت  هلمجلاب  تسرایـسب و  ورد  عفانم  زا  کلذ  ریغ  دزاـسیم و  یفاـص  ار  زاوآ  دـشخبیم و  یخرـس  و 
یگنـشت و وا و  نتخادـگ  زور  هب  زور  تسا و  ندـب  يرغال  تفاحن و  وا  تمالع  دـشاب  هدامیب  سبای  جازملا  ءوس  هدـعم  رد  فعـض  ببس 

دیفس دنق  مرد و  هس  رفولین  زا  حابـص  ره  تسبالج  ندروخ  ماقم  نیرد  جالع  هبطر و  هیذغاب  نتفای  عفن  نهد و  بآ  یمک  نابز و  یکـشخ 
ندروخ و دیاب  مرد  هد  دیفـس  دنق  لاقثم و  ود  تسب و  نیریـش  رانا  بآ  زا  ای  درک و  دیاب  رایتخا  مرگمین  هداد  بیترت  ررقم  هجو  رب  مرد  هد 

اذغ روکذم و  دنق  رادقم  ای  هیقوا  هس  هفرخ  هریش  ای  مرد و  هد  دیفـس  دنق  دوشیم و  لاقثم  ود  تسب و  زین  وا  هک  هیقوا  هس  هناودنه  بآ  زا  ای 
زین ماداب  زغم  هریـش  اب  يدنه  رمت  شآ  یهام و  تشوگ  ای  هجوج و  غرم  ای  هلاغزب و  تشوگ  ماداب و  زغم  هریـش  رت و  يودـک  اب  رـشقم  شام 

. زین رت  زینشک  خانافسا و  زا  تخادنا و  ناوتیم  یکدنا  زین  رشقم  دوخن  رشقم و  شام  اهشآ  نیا  جیوح  تسا و  کین  هدام  نیرد 

هدعم درد  نایب  رد  هلاقم  [ 158]

دیاین حالف  حالـصب و  يروزب و  رگا  نیا  ورد و  تسا  مرو  تمالع  دماجنا  لوط  ماودب و  رگا  تسوا و  درد  هدـعم  هیدر  ضارما  هلمج  زا  و 
جذاس و هدعم  جازم  ءوس  عاونا  هدعم و  رد  هیدر  طالخا  بابصنا  ای  تسا و  هدعم  جازملا  ءوس  ای  هدعم  عجو  ببـس  تسا و  كاله  بجوم 

روکذم تمالع  نآ و  ریبدت  ای  بطر  سبای و  دراب و  راح و  يدام 
401 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دـشاب حیر  ببـس  رگا  تسا و  حیر  هیئام و  نآ  تسا و  هعبرا  طالخا  ریغ  هک  تسا  ماوق  وذ  ریغ  هدام  هدـعم  ملا  عجو و  رد  ببـس  ای  دـش و 
تسا و خافن  هک  اهزیچ  ندروخب  اصوصخ  قاوف  رایـسب و  قورآ  نآ و  ندـش  هدیـشک  ددـمت و  هدـعم و  رد  تسا  خـفن  رقارق و  نآ  تمالع 

داب ندمآ  نوریب  هب  تحار  نتفای  زین و  اذـغ  ندـینارذگ  زا  دـعب  هکاوف و  هبرـشا و  هیذـغا و  زا  اهزیچ  نیا  ندروخ  زا  دـعب  خـفن  درد و  هبلغ 
توق حالصا  هدعم و  تایوقم  حایر و  تارساکب  هدعم  نیخست  تیوقت و  تسا و  خفن  رسک  وا  جالع  رگید و  قیرط  زا  هاوخ  قورآب و  هاوخ 

هجورب عومجم  مرد  هد  یلـسع  دـنقلگ  زا  مرد و  هس  کیره  زا  یمور  نایداب  نایداب و  زا  حابـص  ره  تسا  بـالج  ندروخب  نیا  همـضاه و 
هدعم رب  هک  يردق  یلقوث  اب  غرم  تشوگ  ینیچراد و  اب  بآدوخن  اذغ  درک و  رایتخا  راهن  رب  دیاب  مرگمین  هتخیمآ  دنقلگ  هداد  بیترت  ررقم 

دش و روکذم  هک  ردنک  یگطـصم و  شراوگ  هریز و  نوجعم  لثم  دشاب  داب  هدنزاس  ناشیرپ  رـساک و  هک  تاشراوگ  ندروخ  دیاین و  لیقث 
نیرد هدرورپ  لیبجنز  ندروخ  هیودا و  زا  دنام  اهنیدب  هچنآ  هاوخنان و  یگطـصم و  ردـنک و  ندـیواچ  روکذـم و  هراح  تالفیرطا  ندروخ 

لـصاح یمرگ  ورد  ات  داهن  دیاب  هراح  تادامک  هدعم  رب  دیاین و  نوریب  مامت  لادتعا  زا  جازم  هک  حلاص  يردـقب  اما  تسا  عفان  رایـسب  تلع 
دیاب هدرک  مرگ  رگید  دوش  درـس  رگا  داهن و  دیاب  هتفرگ  هطیرخ  رد  هدرک و  مرگ  کمن  سوبـس و  دـنمانیم و  قانق  هک  سرواج  لثم  دوش 

زا ناشیا  رد  هک  یتالوطن  هدعم  رب  تخیر و  دیاب  وا  هدعم  رب  مرگ  بآ  تخاس و  دیاب  هنـسرگ  ار  وا  هک  دـناهتفگ  زین  نیا  هبلغ  نیرد  داهن و 
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هیودا نیزا  فوفـس  ناحیر و  قرو  مامن  شوجنزرم و  کلملا و  لیلکا  تبـش و  هنوباب و  لثم  داهن  دـیاب  دـشاب  هدرک  خـبط  هراح  شیاـشح 
رتنالک هریز  زا  رتدروخ و  نایداب  زا  تسیزیچ  هک  ایورک  مرد و  کی  هاوخنان  مرد  هس  کیره  زا  نایداب  یمور و  نایداب  درک  دـیاب  راـیتخا 

وزا
402 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

قـشاق کی  مرگ  بالگ  اب  دیاب و  لاقثم  هس  رادقم  حابـص  ره  هتخیمآ  مهاب  هتفوک و  کین  هیودا  عومجم  هیودا  مامت  ربارب  دـنق  مرد و  کی 
تیز نغور  هک  تسنیا  نتخاس  یگطـصم  نغور  قیرط  دـیلام و  دـیاب  لگ  نغور  هنوباـب و  نغور  یگطـصم و  نغور  هدـعم  رب  دـیماشآ و 
هـساک رد  نغور  لاقثم و  هد  یگطـصم  لاقثم و  جـنپ  لهچ و  رتهب  دـشاب  لگ  نغور  رگا  صلاخ و  دـجنک  نغور  اـی  دـشاب و  رگا  صلاـخ 

دیاب دشاب  یگید  رد  هک  بآ  يور  رب  ار  نیسم  هساک  نیا  تخادنا  دیاب  نغور  نیرد  هدرک  هیالص  کین  یگطـصم  تخادنا و  دیاب  نیـسم 
قیرط نیرتـهب  دوشیم و  لـح  ورد  یگطـصم  هدـمآ  شوجب  زین  یگطـصم  نغور  دـیآ و  شوجب  بآ  هک  درک  دـیاب  میـالم  شتآ  داـهن و 
ببسب ای  تسیذوم  هکنیا  تسا و  هدعم  ملوم  يذوم و  اذغ  ماعط و  ندروخ  هدعم  ملا  عجو و  رد  ببس  ای  تسنیا و  یگطصم  نغور  نتخاس 

تاذ دح  رد  اما  هدوبن  رادقم  بسحب  رایـسب  هچرگا  هدمآ و  دردب  هدش و  يذاتم  وزا  هدـعم  رایـسب  هدام  بسحب  هک  تسوا  رادـقم  يرایـسب 
ای تسا و  ببـس  ود  زا  یکیب  تیذا  قیرط  همعطا  رد  سپ  اهنیا  لاثما  قاقواگ و  تشوگ  ای  ناـجنداب و  شآ  لـثم  هتـشاد  يدر  تیفیک  دوخ 

رایتخا اذغ  نیزا  تلع  نیا  بحاص  هک  دید  دیاب  ینعی  تسا  ببس  مدقت  وا  تمالع  رتبعـص و  وا  جالع  ار  جلاعم  تسا و  رتدب  نیا  ود و  رهب 
تسا و ملوم  ماعط  یق  ماقم  نیرد  جالع  تسه و  رـس  رد  وا  ناـیغط  دوشیم و  ثداـح  ندروخ  بیقع  هجو  نیا  ین و  اـی  تسا  هدوب  هدرک 

ندروخب تمـالع و  عون  نآ  كرت  رد  جـالع  دـشاب  اذـغدب  تیفیک  رمم  زا  رگا  اـّلا  دـشاب و  رادـقم  رمم  زا  عـجو  رگا  ندروـخ  مک  رایـسب 
غرم تشوگ  زا  تسا  بابک  ماقم  نیرد  اذغ  تسا و  لاقثم  کی  دشاب  دوجوم  هک  مادـکره  زا  تسا  دوع  شراوگ  ای  یگطـصم و  شراوگ 
اذغ ندروخ  بقاعتم  هک  تسنآ  وا  تمالع  دشاب و  وا  فعض  هدعم  ملا  عجو و  ببس  رگا  دنـشاب و  هدیـشاپ  هریز  کشخ و  زینـشک  ورب  هک 

یق تلع  بحاص  رگا  دوشیم و  ادیپ 
403 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

طلخ هدـعم  رد  هک  تسیتروص  رد  نیا  نآ و  تیوقت  هیدر و  طـالخا  زا  تسا  هدـعم  هیقنت  تروـص  نیرد  جـالع  دوـشیم و  رود  دـنکیم 
مرد هد  دیفـس  دـنق  مرد و  هس  هیوبجنرداـب  مرد و  جـنپ  بلعثلا  بنع  زا  باـّلج  ندروخ  دوشیم و  هداـیز  فعـض  اـّلا  دـشاب و  ملوم  يذوـم 

داد و دیاب  رفـصعم  مخت  هریـش  اب  بآدوخن  تروص  نیرد  اذـغ  دـیماشآ و  دـیاب  مرگمین  هتخیمآ  دـنق  هداد  بیترت  روکذـم  هجورب  عومجم 
هدیـشارت و نسوـس  خـیب  مرد و  جـنپ  بلعثلا  بنع  مرد و  تفه  یّکم  ءانـس  زا  بـالجب  دـشاب  هدـعم  رد  هـیدر  طـالخا  رگا  تعیبـط  نـییلت 

ساپرک زا  دنامب  هّصح  کی  هصح  هس  زا  ات  دیشوج  دیاب  بآ  هلایپ  ود  رد  میالم  شتآب  هیودا  عومجم  مرد  هد  دیفس  دنق  مرد  هس  هتفوکمین 
زا تبرـش  نآ  زا  دعب  دوش و  رخآ  وراد  لمع  ات  دیاب  ربص  زورمین  ات  درک و  رایتخا  دیاب  رحـس  هدرک  لح  ورد  نوجعم  لاقثم  جنپ  هدینارذگ 

رایتخا الـصا  ظیلغ  هیذـغا  زا  رگید  هک  دـیاب  لیلع  وراد  زا  دـعب  درک و  دـیاب  رایتخا  تسا  مسر  هک  يرادـقم  ناحیر  مخت  بـالگ و  دـنق و 
ناجنذاب و شآ  واگ و  تشوگ  ریش و  تارغج و  هدولاف و  ینرف و  هلک و  هسیره و  لثم  دنک  رذح  نآ  زا  دوشیم  مضه  رید  هچره  دنکهن و 

عیمج زا  تسا و  هدـعم  فعـضم  همه  اهنیا  هناودـنه  دـشاب و  هتـشادن  هزم  هک  اصوصخ  هزبرخ  ولاتفـش و  ولآدرز و  هویم  زا  قاـق و  تشوگ 
ینیچراد دوخن و  یلقوت و  تشوگ  کبـس و  ناغرم  تشوگ  زا  اهیلقب  اذغ  زا  درآ و  شآ  نان و  زا  درک و  دیاب  زیهرپ  هحافت  بوبح  لوقب و 

لاقثم هس  کیره  زا  ردنک  هاوخنان و  درک  دیاب  رایتخا  تبون  هس  ود  هتفه  ره  ددرگیم  روکذم  هک  شراوگ  نیزا  تخادنا و  دـیاب  شآ  رد 
رد هدز  مهرب  کین  هتخیمآ  یفاص  لسع  هیودا  مامت  رادقم  هتخیپ  هتفوک و  هیودا  عومجم  مرد  هس  کیره  زا  دعس  لبنس و  زا  گناد و  ود  و 

تاـنوجعم و زا  نآ  زا  دـعب  دوـش  نیکـست  درد  رگا  تسا و  لاـقثم  کـی  راـهن  رب  نوـجعم  نـیزا  ندروـخ  رادـقم  تـشادرب و  دـیاب  یفرظ 
ردنک شراوگ  ای  ومیل و  بآ  هب  یگطصم  شراوگ  لثم  درک  دیاب  رایتخا  هلدتعم  تاشراوگ 
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404 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
بیـس بآ  دوشیم و  لاقثم  دون  هک  لطر  کی  جنرت  بآ  تخاس  دیاب  دوشیم  هتـشون  هک  بیکرت  نیا  ای  دوع و  شراوگ  ای  ومیل و  بآ  هب 

دیاب رگید  هتخیمآ  لطر  کی  دیفـس  دنق  لاقثم و  لهچ  بالگ  لطر و  کی  لسع  دنامب و  لطر  کی  هک  دیـشوج  دیاب  عومجم  لطر  کی 
هتفوک و عومجم  مرد  هس  هیوبجنرداب  مرد  هد  دوع  مرد و  کی  کیره  زا  یگطصم  ینیچراد و  لفنرق و  نآ  زا  دعب  دیآ و  ماوقب  ات  دیشوج 
تشاد و هاگن  دیاب  ینیچ  یفرظ  رد  دیآ و  دورف  دیاب  ندمآ  ماوق  زا  دعب  هدز  مهرب  کین  تخادـنا و  دـیاب  گید  ندروآ  دورف  بیرق  هتخیپ 
هدـعم و فعـض  رب  تبرـش  هدـعم  خـفن  رقارق و  هدرک و  مرگ  بالگ  يردـق  اب  تسا  لاقثم  ود  تبرـش  نیزا  ندروخ  رادـقم  تجاح  تقوب 

ریبدـت تروص  نیرب  تسین  ورد  هدـعم  زا  جراخ  تلع  ار  نیا  ریبدـت  رد  هکنآ  جایتحا  ریبدـتلا  بئاـص  جـلاعم  رب  دوشیم و  همـضاه  فعض 
. دنک دشاب  ماقم  بسانم  هچنآ  حایر  رساوک  لامعتسا 

تسا هدعم  هیدر  للع  زا  یکی  هک  یبلک  توهش  نایب  رد  هلاقم  [ 159]

دراب جازم  ءوس  ببـس  اذـغ و  رب  صرح  عوج و  دادتـشا  تستـالوکام و  رب  یعیبط  یتداـع و  توهـش  یتداـیز  زا  تراـبع  یبلک  توهـش  و 
نیل نهد و  زا  باعل  نالیس  يرایـسب  هدعم و  ددمت  شطع و  تلق  تسا و  هدعم  رد  لقث  خفن و  وا  تمالع  ار و  هدعم  مف  رم  تسا  فشکنم 

یلسع دنقلگ  زا  مرد و  هس  نایداب  زا  حابـص  ره  باّلج  ندروخب  تسا  هدعم  نتخاس  مرگ  ماقم  نیرد  جالع  اذغ و  ندینارذگ  دب  تعیبط و 
رفـصعم مخت  زغم  هریـش  اب  بآدوخن  ماقم  نیرد  اذـغ  درک و  دـیاب  رایتخا  راهن  رب  مرگمین  هداد  بیترت  تسا  مسر  هکناـنچ  عومجم  مرد  هد 

ربص ردقب  ای  ربص و  بحب  ای  دشاب  يوادوس  هدساف  طالخا  زا  هدعم  رد  رگا  درک  دیاب  جرایا  بحب  هدعم  هیقنت  داد و  دیاب 
405 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هک مادـکره  ریبک  ای  ریغـص  لفیرطا  زا  درک  دـیاب  تالفیرطا  ندروخب  هدـعم  تیوقت  دـساف  يوادوس  طـلخ  زا  دـش  كاـپ  هدـعم  هک  اـجره 
تـشوگ ای  تسا  بآدوخن  ضرم  ياضقنا  ات  یمئاد  ياذغ  تسا و  مرد  کی  ندروخ  رادقم  ریغـص  زا  لاقثم و  کی  ریبک  زا  دشاب  دوجوم 

ار تلع  نیا  بحاص  هریز  ردـنک و  یگطـصم و  ندـیواچ  تخادـنا و  دـیاب  شآ  رد  لفلف  ای  ینیچراد  هبرف و  یلقوث  تشوگ  ای  هبرف و  غرم 
هکنآیب شبحاص  هک  یهجو  رب  تسا  هدعم  نتخوس  وا  تمالع  وا و  مف  هدعم و  رد  تسادوس  نتخیر  يرایسب  ببـس  ای  تسا و  عفان  رایـسب 

زا تسا  هدـعم  هیقنت  تروص  نیرد  جالع  زارب و  رادـقم  يرایـسب  شرت و  قورآ  شطع و  تلق  رگید  درک و  دـناوتیمن  ربص  دروخ  يزیچ 
هک یهجو  رب  مرد  هد  دیفس  دنق  مرد و  هس  هیوبجنرداب  زا  حابص  ره  بالج  ندروخب  نومیتفا و  خوبطمب  ای  نومیتفا و  بحب  يوادوس  طلخ 
هب ای  مرگ و  بآ  هب  یقب  یهاگ  داد و  دیاب  رفـصعم  مخت  هریـش  اب  بآدوخن  اذـغ  درک و  دـیاب  رایتخا  هداد  بیترت  دـش  هدرک  ریرقت  تارکب 

توق هچنانچ  رگا  درک و  دـیاب  یق  مرگ  بآ  هب  نیبجنکـس و  لسع و  اـی  دـشاب و  هدیـشوج  هزبرخ  مخت  برت و  مخت  تبـش و  ورد  هک  بآ 
بجوم دصفب  اما  تسه  زین  ادوس  جارخا  هچرگا  جارخاب  هک  اریز  تسا  ثحب  لحم  نیرد  دناهدومرف و  زین  قیلـساب  دصف  ادوس  هبلغ  دشاب و 
هجلاعم نیا  هدعم و  تیوقت  رد  بولطم  ترارح  دوشیم و  ترارح  رد  ناصقن  هک  اریز  رگید  تسا و  هرطاخم  ضرم  نیرد  تسا و  فعض 

نیرد ببس  هاگ  درک و  دیاب  زرپس  نیخست  تقفاوم  هیودا  یـضعب  هب  تسا و  یلوا  فقوت  هجلاعم  نیرد  یـسب  ابطا  لاهج  زا  رگم  دننکیمن 
یباوخیب مامح و  رد  نتسشن  رایسب  مرگ و  ياوه  رد  نتفر  هار  تکرح و  زا  لخلخت  بابـسا  مدقت  وا  تمالع  تسا و  ندب  لخلخت  يرایـسب 

زارب رادقم  مدع  همضاه و  توق  رد  تفآ  مدع  ندروخ و  رایسب  مغ  ندیشک و  رایسب 
406 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هلک تشوگ  ندروخ  دشاب و  كدرز  نآ  رد  هک  اهیلق  لثم  دنوش  مضه  رید  هک  هظیلغ  هیذغا  ندروخ  ماقم  نیرد  جالع  لوکام و  ياذغ  رب 
ای هشفنب و  نغور  نتـسشن و  درـس  ياهنیمز  رب  نتخاس و  هدراب  هنکما  رد  نکـسم  درـس و  بآ  رد  لیلع  ندـیناشن  ؤاگ و  تشوگب  هسیره  و 

هدعم و رب  دیب  زا  لومعم  نغور  تسا و  دروم  نغور  دارم  هک  سآ  نغور  ماعط  ندروخ  زا  دعب  دـیلام و  ندـب  رب  نتخاس  هشفنب  نغور  موم 
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عیمج تسا و  هدش  اذغب  جاتحم  ندب  هک  رایسب  عوج  تسا و  رایسب  غارفتسا  رد  تلع  نیا  ثودح  ببس  ای  تسا و  دیفم  رایـسب  ندیلام  ندب 
تسا هروکذم  بابسا  مدقت  نیا  تمالع  تسا و  هلوقم  نیزا  دنا  باوخ  رب  يرامیب  زا  هک  یناسک  ياذغ  توهش  تسبولطم و  اذغ  ار  اضعا 
رادـقم رب  هداـم  بسحب  اـی  كدـناكدنا و  تارک  دـنچب  تسا  هیذـغتلا  ریثک  ياذـغ  نداد  تروص  نیرد  جـالع  دـش و و  دودـعم  هچنآ  زا 
تاکرح عیمج  زا  تفر و  دیابن  رایـسب  هار  درک و  دیاب  بعت  رایتخا  زا  رذح  ار  لیلع  دناسر و  ررـض  تیفیک  بسحب  دـشاب و  عوج  نیکـست 

زا هلمجلاب  تسا و  لعفنم  رثاتم و  زین  ندب  یناسفن  تاکرح  زا  هک  اریز  زین  یناسفن  تاکرح  زا  درک و  دیاب  زیهرپ  تسا  يرایتخا  هک  یندـب 
تاّیح تساهمرک و  دوجو  عوج  نیا  ثودح  ببـس  ای  رذح و  دـشا  مامح  لوخد  زا  درک و  دـیاب  رذـح  تسا  لیلحت  بجوم  هک  يزیچ  ره 

طاقـسا ساسحا  زا  دعب  تروص  نیرد  جالع  دنروخیم و  ناشیا  دوشیم  سولیک  هچنآ  دوشیم و  ناشیا  فرـص  اذغ  هک  ندـب  رد  تسوا 
شرت ظیلغ  مغلب  طلخ  نتسشن  مهرب  عامتجا و  تلع  نیا  ثودح  رد  ببـس  هاگ  تساهمرک و  نیا  کلهم  طقـسم و  هک  هیوداب  تسا  ناشیا 

زا تسا  هدعم  هیقنت  ماقم  نیرد  جالع  مغلب  اب  زارب  يرایسب  شرت و  قورآ  نهد و  یـشرت  یگنـشت و  تلع  نآ  تمالع  هدعم و  مف  رد  تسا 
اذـغ مرد و  هد  یلـسع  دـنقلگ  زا  مرد و  هس  هتفوکمین  هدیـشارت  نسوس  خـیب  زا  مرد و  هس  هیوبجنرداب  زا  بالج  ندروخب  روکذـم و  طـلخ 

تروص نیرد 
407 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ندرک كاپ  ار  هدعم  ندرک  یقب  ینیچراد و  هاوخنان و  هریز و  لفلف و  كدـنا  ای  رفـصعم  مخت  زغم  هریـش  ای  ماداب و  زغم  هریـش  اب  بآدوخن 
نایداب مرد و  هد  یلـسع  دنقلگ  ندروخب  یگطـصم و  ردنک و  لثم  هراح  هیودا  ندیواچ  یقب  هدعم  هیقنت  زا  دعب  دش و  روکذم  اقباس  هچناب 

دش روکذم  هچنانچ  بآدوخن  زا  تسا و  بسانم  ئق  زا  دعب  زور  رخآ  رد  اذغ  ندروخ و  دیاب  راهن  رب  هتخیمآ  مهاب  عومجم  مرد  هس  هتفوک 
ببس هاگ  درک و  دیاب  ربص  بحب  ارقیف و  جرایا  بحب  تعیبط  نییلت  تخادنا و  دیاب  یـشآ  نیرد  کبک  ای  غرم  موحل  زا  درک و  رایتخا  دیاب 
هیقب تسا و  هدنامن  سح  بذج و  توق  تدورب و  هطـساوب  هتخاس  سحیب  ار  هدعم  مف  هک  دشابیم  طارفاب  دراب  جازم  يوس  عوج  ثودـح 
هدعم درد  تستوق و  فعض  ندب و  تفاحن  وا  تمالع  دنناوخیم و  رقبلا  عوج  ار  عوج  عون  نیا  تسا و  اذغب  رایسب  لیم  جایتحا و  ار  اضعا 
تلع نیا  ضورع  رثکا  دنمانیم و  داوفلا  عجو  رابتعا  نیاب  زین  ار  عجو  نیا  لدب و  هدعم  مف  برق  ببسب  تاقوا  یـضعب  رد  یـشغ  لوصح  و 

درس و بآ  ندیـشاپ  یـشغ  زا  روعـش  تقافا و  تهجب  مامت  نیرد  جالع  ناتـسمز و  رد  دننکیم و  امرـس  مایا  رد  رفـس  هک  تسار  نارفاسم 
هک یهجو  رب  نار  وزاب و  نتسب  اپ و  تسد و  لثم  فارطا  ندیلام  ناحیر و  لگ  گرب  تسربنع و  کشم و  ندیئوب  يور و  رب  تسا  بالگ 

تسوا و رـس  يوم  ندنکب  لیلع  روعـش  رد  هلیح  قبیز و  سگرن و  نغور  لثم  دوشیم  هدیلام  هک  یعـضاوم  رب  نغور  ندیلام  دیآ و  دردـب 
هس یمور  نایداب  اب  مرد  هد  یلـسع  دنقلگ  ای  داد و  دیاب  بالگ  اب  مرد  هد  هیوبجنرداب  تبرـش  زا  روعـش  زا  دعب  نتفوک و  مکحم  ار  اپ  فک 

نارفعز كدنا  ینیچراد و  ای  جاّرد  وهیط و  ای  غرم و  تشوگ  زا  داد  دیاب  محللا  ءام  تروص  نیرد  اذغ  داد و  دـیاب  هدرک  طلخ  هتفوک  مرد 
تالفیرط اب  وا  لاح  حالصا  هدعم و  مف  تیوقت  تسا و  عفان  رایسب  دنشاب  هدرک  رت  تبرش  ای  بیس و  بآ  رد  هک  یتابن  ردقب  و 

408 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
شراوگ لثم  هک  دـیاب  دـناد  باوص  برجم  بیبط  هچنآب  قفاوم  هیذـغا  هبرـشاب و  هدـعم  جازم  لیدـعت  لیدـبت و  درک و  دـیاب  تاشراوج  و 

رادقم دشاب  رـضاح  هک  مادکره  زا  تسا  عفان  رایـسب  نیرد  ربنع  دوع و  تسا  هریز  نوجعم  دارم  هک  ینومک  شراوگ  ردنک و  یگطـصم و 
بهل برک و  وا  تمالع  ندب و  عیمج  ترارحب  مضنم  دشاب  هدـعم  مف  دـیدش  فعـض  عون  عجو  ببـس  رگا  اما  راهن  رب  لاقثم  کی  ندروخ 
طوقس یگنسرگ و  رد  یشغ  ثودح  لوصح و  عوفدم و  زارب و  یکشخ  رایـسب و  یگنـشت  تسا و  هساولت  كازوس و  هودنا و  ینعی  تسا 
تبرش ای  بیـس و  تبرـش  زا  ای  مرد و  هدزناپ  بالج  مرد و  هد  هداس  نیبجنکـس  زا  حابـص  ره  تسبالج  ندروخ  ماقم  نیرد  جالع  توق و 

هدعم ضارما  زا  یکی  ندروخ و  دـیاب  هتـسکش  ورد  نان  هدرک  تبرـش  بالگ  بآ و  يردـق  اب  مرد  هد  دـشاب  دوجوم  هک  مادـکره  زا  یهب 
مـسق هدعم و  مف  رد  ظیلغ  هدیپسچ  سبای  طلخ  ای  هدعم و  رد  تسا  روش  مغلب  عامتجا  ای  وا  ببـس  تسا و  بلاغ  یگنـشت  شطع و  ثودح 
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شطع ابطا  ار  مسق  نیا  دوشیم و  لـیاز  وزا  یگنـشت  دروخیمن  بآ  دـنکیم و  ربص  شطع  رب  شبحاـص  رگا  هک  تسنیا  تمـالع  ار  لوا 
نیبجنکس و ندروخ  هدیپسچ و  مغلب  طلخ  زا  هدعم  نتخاس  كاپ  برت و  بآ  نیبجنکـسب و  تسا  یق  ماقم  نیرد  جالع  دنمانیم و  بذاک 
وا جالع  دشاب  تسوبی  ترارح و  ببـس  هکنآ  تخادنا و  دیاب  شآ  رد  هکرـس  كدنا  ماداب و  زغم  هریـش  اب  تسا  بآدوخن  ماقم  نیرد  اذغ 

نیرانا ای  یئاق و  رانا  بآ  ای  دوشن و  هزمیب  معط  رد  هک  درـس  بآ  يردـق  مرد و  هد  بالگ  اب  مرد  هدزناـپ  تسا  هداـس  نیبجنکـس  ندروخ 
هک يرادقم  دنق  يدنه و  رمت  ای  کین و  هدام  نیرد  زین  جـنران  ومیل و  تبرـش  هروغ و  تبرـش  ندروخ و  دـیاب  دـشاب  نکـسم  هک  يرادـقم 

ماداب زغم  هریش  اب  دوش  دوجوم  هک  مادکره  كرز  ای  يدنه و  رمت  ای  هروغ و  شآ  اذغ  دشاب و  حلاص 
409 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

شش ای  رگج و  ای  لد  هنیس و  ترارح  شطع  ببس  رگا  اما  دوشن و  شرت  رایسب  ات  تخیمآ  دیاب  هزیکاپ  رکـش  ای  دنق  يردق  ندروخ و  دیاب 
رد تسنآ  دـض  بابـسا  نیا  عیمج  رد  جالع  دراب و  ياوه  لوصف  زا  نتفای  ترارح  هنیـس و  رد  هساولت  لوه و  كازوس و  وا  تمالع  دـشاب 

جازملا ءوس  مسق  رد  هروکذم  هیذغا  عیمج  دشابن و  هفرس  رگا  تسا  عفان  هضماح  هدراب  هبرشا  عیمج  ترارح و  رد  هروکذم  هیذغا  هبرشا و 
لامش بهم  رد  لیلع  يور  اّما  نکسم و  تسا و  عفان  تسوبی  ترارح و  هبلغ  نیح  رد  ریعـشلا  ءام  زا  اذغ  ندروخ  تسا و  قفاوم  هدعم  راح 
مخت خرس و  لدنص  دیفس و  لدنـص  درک  دیاب  رایتخا  بیکرت  نیزا  دشاب  لد  تدورب  شطع  ببـس  رگا  اما  دیاب و  رت  درـس و  ياوه  دیاب و 

مرد جـنپ  هفرخ  مخت  مرد و  مین  کـی  ره  زا  اریتـک  هتـساشن  یبرع  غمـص  مرد  هس  کـی  ره  زا  ودـک  مـخت  زغم  هرت و  مـخت  زغم  گـنرداب و 
ندروخ رادقم  هدرک  کشخ  هیاس  رد  تخاس  دیاب  اهبح  هدرک  ریمخ  لوغبـسا  باعلب  هتخیپ  هتفوک و  هیودا  عومجم  مرد  ود  دیفـس  ریـشابط 

. قشاق هس  رادقم  هفرخ  هریش  رد  ای  بالگ و  بآ و  يردق  اب  مرد  هد  نیبجنکس  تبرش  رد  تسا  لاقثم  کی  نیزا 

نتشذگ هدعم  زا  رید  هدعم و  زا  ماعط  ندیراوگان  مضه و  يوس  نایب  رد  هلاقم  [ 160]

هراشا

درذگهن هدعم  زا  دوز  دنک و  ثکم  هدعم  رد  ماعط  رد  هک  تسنآ  هدعم  فعضب  دارم  تسا و  هدعم  فعـض  لوا  تسا  عون  هس  مضه  يوس 
دیابیم و هکنانچ  دوشن  مضه  هدعم  رد  ماعط  هک  تسنآ  هثالث  عاونا  زا  مود  وا و  لقث  تسا و  هدـعم  ندیـشک  مهرد  ددـمت و  وا  تمالع  و 

ّهناک قورآ  تسا و  هدعم  نتخوس  وا  تمالع 
410 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

رد رقارق  خفن و  تسا و  هنیس  ياهناوختسا ) رـس   ) ياهوب فیـسارشب  دارم  دوشیم و  هدیـشک  فیـسارشب  دوشیم و  یـشان  وزا  ناخد  هحیار 
هدـعم رد  لقث  وا  تمالع  دوش و  دـساف  دوشن و  مضه  الـصا  ماـعط  هک  تسنآ  همخت  تسا و  همخت  لوصح  ثلاـث  زارب و  دـب  يوب  هدـعم و 
جالع معط و  هحیار و  زا  یلاخ  قورآ  هدـعم و  رد  رقارق  خـفن و  ثودـح  تسا و  یپردیپ  ئقب  لیم  ناـیثغ و  دارم  هک  سفن  بلقت  تسا و 

یهب و بر  جاویر و  بر  لثم  بیس و  تبرش  رانا و  تبرش  نیبجنکس و  تبرش  لثم  هدراب  بوبر  هبرشاب و  تسا  هدعم  تیوقت  لوا  عون  رد 
دروخ و دیاب  هدرک  تبرـش  بآ  هب  دـشاب و  بسانم  هک  يردـق  بالگب  مرد  هد  دـشاب  رـضاح  هک  مادـکره  زا  جـنران  ومیل و  رانا و  بیس و 

اذـغ بالگ و  ای  تسا  مرد  هد  ندروخ  رادـقم  زین  نآ  زا  تسا  عفان  نآ  عاونا  ماـمت  رد  هدـعم  فعـض  رد  هک  یلجرفـس  نیبجنکـس  تبرش 
هک یفوفس  هدرک و  دیاب  شآ  رد  کشخ  زینشک  درک و  دیاب  شآ  رد  هکرس  كدنا  رشقم و  شام  دوخن و  هجوج و  غرم  تشوگ  زا  جابریز 

هریز ای و  ودک  مرد  جنپ  کی  ره  زا  کشخ  زینـشک  خرـس و  لگ  تخاس  دیاب  ددرگیم  روکذم  هک  ازجا  نیاب  دشاب  هدـعم  فعـض  زا  عفان 
هس هتخیپ  هتفوک  هیودا  عومجم  مرد  هس  کی  ره  زا  گنرداب  مخت  زغم  هرت و  مخت  زغم  مرد  مین  ریشابط  مرد  هس  کی  ره  زا  هکرس  رد  ربدم 

لیدعت و دش  روکذـم  هدـعم  تاجازملا  ءوس  رد  دـشاب  دراب  جازملا  ءوس  هدـعم  فعـض  رد  ببـس  رگا  ندروخ و  دـیاب  حبـص  تقوب  لاقثم 
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درک و دیاب  جالع  رد  اهنیا  تاعارم  دامـض ...  تاشراوگ و  نیجاعم و  هیذغا و  هبرـشا و  زا  درک  دیاب  دراب  دـض  هراح  هیوداب  هدـعم  تیوقت 
مین کی  ره  زا  دوع  یگطـصم و  زا  میالم و  يردق  بالگ  مرد و  هد  دنقلگ  رادقم  بالگ و  اب  داد  دیاب  یلـسع  دنقلگ  زا  تبرـش  بالج و 

دساف طلخ  زا  تسا  هدعم  هیقنت  جالع  دشاب  هدام  دراب  جازملا  ءوس  رگا  یناث  عون  رد  جالع  داد و  دیاب  تبرش  نیرد  هتخیپ  هتفوک و  مرد 
411 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ناـیداب زا  بـالج  ندروـخب  تسا و  یقلا  بارت  نآ  هب  دارم  هک  دزرکنک  غمـص  تبـش و  برت و  مـخت  لـسع و  مرگ و  بآ  هـب  ندرک  ئقب 
دیاب راهن  رب  تسا  مسر  هکناـنچ  هداد  بیترت  عومجم  مرد  هد  یلـسع  دـنقلگ  زا  مرد و  هس  کـی  ره  زا  روهـشم  فورعم و  ناـیداب  یمور و 

ره رد  قایرت  ای  درک و  دیاب  نیریـش  خلت و  کسملا  ءاود  ندروخب  تموادـم  تمزالم و  دـشاب  لامکب  هدـعم  رد  تدورب  رگا  درک و  رایتخا 
جارد روهیط و  کبک و  عیمج  درک و  رایتخا  دیاب  ینیچراد  دوخن و  غرم و  تشوگ  ماقم  نیرد  اذـغ  درک و  دـیاب  رایتخا  مرد  کی  زور  ود 

تسا عفان  یگطصم  ای  دوع و  شراوگ  رایتخا  تسا و  عفان  هدام  نیرد 

دوع شراوگ 

نایداب مرد  هد  کی  ره  زا  هسابـسب  اوبزوج و  لفنرق و  یگطـصم و  لبنـس و  تخاس  دـیاب  ازجا  نیاـب  هداـم  نیا  هجلاـعم  رد  دوع  شراوگ  و 
مامت رادـقم  اب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  مرد  راهچ  یلباک  هلیله  مرد  راهچ  يدـنه  دوع  لاقثم  کـی  کـی  ره  زا  سفرک  مخت  یمور 
فعض ببـس  رگا  تسا و  لاقثم  کی  نوجعم ...  نیزا  ندروخ  رادقم  تشاد و  دیاب  یفرظ  رد  هدز  مهرب  کین  هتخیمآ  یفاص  لسع  هیودا 

زا بالج  ندروخب  تسا  جازم  لیدعت  ماقم  نیرد  جالع  تسا  هدش  مولعم  روکذم  هراح  هجزما  رد  وا  تمالع  دشاب  هدام  ای  راح  جازم  ءوس 
اب مرد  هد  بیس  تبرـش  ای  حلاص و  يرادقم  بآ  بالگ و  اب  مرد  هد  دشاب  رـضاح  هک  مادکره  زا  یلجرفـس  نیبجنکـس  ای  هداس  نیبجنکس 

نیا بحاص  كرز  صرق  ندروخ  غرم و  تشوگ  ای  هکرـس  ای  شآ  ای  جاویر و  ای  كرز و  شآ  اذـغ  دـشاب و  یگناد  هک  مرد  عبر  ریـشابط 
مرد راهچ  کی  ره  زا  هفرخ  مخت  دیفـس و  لدنـص  ریـشابط و  ینمرا  لـگ  مرد  شـش  کـشخ  كرز  وا ...  ازجا  تسا  عفاـن  رایـسب  ار  تلع 

هتخیپ هتفوک و  هیودا  عومجم 
412 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هتفرگ وزا  نغور  هک  غود  ای  نیبجنکس  تبرش  رد  صرق  کی  نیزا  لاقثم و  کی  کی  ره  تخاس  دیاب  اهصرق  هدرک  ریمخ  هفرخ  هریش  ای  و 
نیرد جالع  تسا  هظیلغ  هیذغا  يرایسب  نآ  رد  ببس  هک  هروکذم  ماسقا  زا  ثلاث  عون  غود و  اب  تبرـش  زا  حلاص  رادقم  ندروخ  دیاب  دشاب 

ای دـجنک و  نغور  اب  هداس  نیبجنکـس  کمن و  لـسع و  هدیـشوج و  تبـش  بآ  ندروخب  تسا  لـقث  بجوم  هک  تسا  ماـعط  نآ  یق  ماـقم 
هک اریز  دروخ  لیلق  ماعط  حابص  تاقوا  رد  ددرگ و  هنسرگ  زور  ود  زور  کی  هک  تسنآ  رتهب  تلع  نیرد  رایـسب و  هزمیب  هزبرخ  ندروخب 

رعش دناهتفگ 
مدید  هدرم  ار  یسب  ندروخ  رپ  زمدیودیم  وهآ  وچ  ندروخ  مک  ز 
هک یبّنلا  بط  رد  تسا  عقاو  ملس  هیلع و  هّللا  یّلص  يوبن  مالک  رد  و 

ِهیِهَتشَت َتنأ  َو  ُموُقَی  َو  ِهیِهَتشَت  َتنأ  َو  ِماَعَّطلا  ِیف  َتسَلَج  اَذإ 
رایسب اهبحاص  دنقلگ  رایتخا  تسه و  زین  ینعم  نیاب  یفاو  یتراشا  نولقثملا و  کله  نوففخملا و  یجن  رد  هک  تسا  لیلق  ندروخب  تراشا 

رد رگا  تخیمآ و  دیاب  وا  اب  مرد  مین  یگطـصم  دشابن و  تدایز  دـیابیم  دوشیم  لاقثم  تفه  اسایق  هک  مرد  هد  زا  هک  دـیاب  تسا و  دـیفم 
ات درک  دیاب  ربص  نیـشیپ  ات  ندروخ و  دیاب  حبـص  هدرک  لح  مرگ  بآ  رد  مرد  جنپ  یلجرفـس  نوجعمب  تعیبط  نییلت  دشاب  یـضبق  تعیبط 

دیاب نارایرهـش  شراوگ  نوجعم  دوشن  لصاح  تلوهـسب  یق  تباـجا  رگا  درک  دـیابیم  هداـعا  زور  هس  ود  ره  رد  دوش و  رخآ  وراد  لـمع 
دـشاب لیلق  دیاب  شرادقم  اما  حابم  فرط  رد  ندروخ  دیاب  غرم  زا  بابک  رابکی  زور  ود  ره  زا  دعب  دشابن  لمحت  عوج  رب  رگا  درک و  رایتخا 
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رد یمرگ  ات  درک  دـیاب  دامک  کمن  سوبـس و  ای  هدرک و  مرگ  هبنپ  دـهنب و  ای  تشادـهاگن و  دـیاب  مرگ  لثمب ...  ار  تلع  بحاص  هدـعم  و 
ثادحا یترارح  هدعم  رد  ات  دنک  باوخ  ورب  دهن و  ریزب  مکش  ندرک  باوخ  رد  دوش و  ادیپ  تلع  بحاص  هدعم 

413 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
دوش و لخاد  هجوتم  يزیرغ  ترارح  ات  دروخ  هطوغ  درـس  بآ  رد  تاقوا  یـضعب  رد  دشاب  ناوج  لیلع  دشاب و  ناتـسبات  تقو  رگا  دـنک و 
لگ و نغور  لثم  دیلام  دیاب  تسا  هدعم  يوقم  هک  اهنغور  زا  لیلع  هدعم  درک و  دـیاب  دادـما  همـضاه  توق  رد  دوش و  هدـعم  یمرگ  ببس 

رایسب تلع  نیرد  نیدران  نغور  ندیلام  درک و  دیابن  لامها  تسا  هدعم  يوقم  هچنآ  زا  یگطصم  ای  لومعم  یهب  نغور  یگطصم و  نغور 
. دنک رذح  هک  دیاب  تسین و  رترضم  درس  بآ  زا  زیچچیه  دشاب  تدورب  زا  هک  هدعم  فعض  رد  دراد و  تعفنم 

تسا هدعم  هیدر  للع  زا  هک  قاوف  نایب  رد  هلاقم  [ 161]

عفد تهج  زا  ار  هدعم  تسا  یتکرح  قاوف  ینعی  اهیف  يذوم  ئـش  عفدـل  ةدـعملل  هتکرح  قاوفلا  هک  دـناهتفگ  نینچ  ابطا  قاوف  فیرعت  رد  و 
تـسا روکذـم  نیا  ببـس  رگا  تسا و  زیت  مرگ  ياذـغ  اـی  طـالخا و  زا  تسزیت  طـلخ  اـی  يذوم  نیا  هدـعمب و  دـناسریم  تیذا  هک  يزیچ 

بآ نیبجنکـسب و  تسا  یق  تروص  نیرد  جالع  يوادوس و  هرم  ای  يوارفـص و  هرم  زا  زین  یق  ثودـح  تسا و  هدـعم  نتخوس  وا  تمالع 
یق هدیماشآ  هدرک  خبط  دوش  دوجوم  هک  مادکره  وا  مرج  برت و  گرب  حلاص و  يرادقم  مادکره  زا  لسع  هدیشوج و  تبـش  بآ  مرگ و 
طلخ زا  یقب  هدـعم  هک  هاگره  درک و  دـیاب  یق  هدـیماشآ  هتخیمآ  لسع  دـشاب و  هدیـشوج  هزبرخ  مخت  ایبول و  ورد  هک  یبآب  ای  درک و  دـیاب 
جنپ رادقم  نیریش  ماداب  نغور  ای  هشفنب و  نغور  كدنا  یهب و  هناد  باعل  ای  هتسش و  لوغبـسا  مخت  باعل  زا  بالج  دشاب  هدش  كاپ  دساف 

ریعـشلا ءام  ماقم  نیرد  اذغ  دروخ و  دـیاب  هدز  مهرب  بآ  بالگ و  قشاق  هس  ود  رد  قشاق  مین  رادـقم  باعل  زا  دیفـس و  دـنق  مرد  هد  مرد و 
رت يودک  ماداب و  نغور  رشقم و  شام  ای  نیریش و  ماداب  نغور  اب  تسا 

414 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
ثودح رثکا  هدعم و  مف  رد  ای  دشاب و  هدعم  تاقبط  رد  سبتحم  خفن  حیر و  ببـس  رگا  دنق و  كدنا  درـس و  بآ  يردق  اب  وج  ناقلات  ای  و 

هک یهوک  جـنتوف  مرد و  هد  تسا  دـنقلگ  ندروخب  نآ  جالع  دـشابیم و  هحب  بقع  رد  ار  نانالک  دوشیم و  ار  لاـفطا  ناـیبص و  عون  نیا 
هریز نوجعم  ندروخب  ای  دـنقلگ و  تسا  مرد  مین  دـشاب  رـضاح  هک  مادـکره  زا  هاوخنان  ای  لیبجنز و  ای  هریز و  ای  یگطـصم و  وکاـک  دارم 

ار هسطع  درب و  دیاب  ورف  شبآ  دیواچ و  دیاب  یگطـصم  هشیمه  لاقثم و  کی  دشاب  هک  مادـکره  زا  دوع و  ای  یگطـصم و  شراوگ  تسا و 
هظیلغ همعطا  ندروخ  قاوف  ثودـح  رد  ببـس  هاـگ  تسا و  ریثاـت  نیمه  زین  ار  سفن  سبح  تسا و  ماـمت  ریثاـت  عفن و  قاوف  هداـم  هلازا  رد 
لوخد تسا و  تلع  نیا  ثودح  بجوم  تسا و  صخـش  نوکـس  بجوم  هک  رارق  مارآ و  اقباس و  تسا  ببـس  دوجو  نآ  تمالع  تسا و 

نیاب تسا  عفان  ماقم  نیرد  هک  یفوفس  ندروخ و  مک  یقب و  ظیلغ  ماعط  نآ  زا  تسا  هدعم  هیقنت  الوا  هروکذم  بابسا  نیرد  جالع  مامح و 
درک و دـیاب  فوفـس  مرد  هس  باوـخ  تقوـب  حابـص  هتخیپ  هتفوـک و  ربارب  ازجا  سفرک  مخت  یمور و  ناـیداب  هاوخناـن و  هریز و  دـیاب  ازجا 

درـس بآ  ندروخ  قاوف  ثودح  رد  ببـس  رگا  تسا و  عفان  رایـسب  اذغ  زا  يالتما  یمغلب و  قاوف  رد  ندربورف  هاوخنان و  رتعـس و  ندـیواچ 
تسا و تیذا  بجوم  دراب  ياههدـعم  رد  هک  اهنیا  لاـثما  خـی و  فرب و  ندروخ  اـی  دوشیم و  عقاو  رایـسب  هچناـنچ  ناـن  بآ و  اـی  دـشاب و 
زا مرد و  هد  هیوبجنرداـب  تبرـش  زا  حابـص  ره  تسبـالج  ندروخ  تروص  نیرد  جـالع  تسا و  ببـس  مدـقت  وا  تمـالع  قاوف و  ثودـح 

تروص نیرد  اذـغ  دـیماشآ و  دـیاب  راهن  رب  مرگمین  هداد  بیترت  مرد  هد  یلـسع  دـنقلگ  مرد و  هس  کـی  ره  زا  یمور  ناـیداب  زا  ناـیداب و 
بضغ و زا  یناسفن  ضارعا  عیمج  تسا و  عفان  رایسب  تضایر  تکرح و  ار  تلع  بحاص  داد و  دیاب  رفـصعم  مخت  زغم  هریـش  اب  بآدوخن 

فوخ
415 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
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قبیز و نغورب  هدعم  مف  تسیزیرغ و  ترارح  کیرحت  ببس  همه  اهنیا  هک  اریز  تسا  عفان  رایسب و  یگنـسرگ  دراد و  غیلب  عفن  کلذریغ  و 
قاوف ثودـح  ببـس  هاگ  تسرایـسب و  عفن  اـهنغور  نیا  لاـثماب  ندـیلام  ندرک و  برچ  رد  هک  اریز  درک  برچ  دـیاب  سگرن  نسوس و  اـی 

تسا و فافج  تسوبی و  ببس  هک  اریز  تسا  ریطخ  رایسب  نیا  لاهسا و  یق و  لثم  دشابیم  تاغارفتسا  بقاعتم  تسا و  هریثک  تاغارفتسا 
دوشیم رترب  جـالع  رگا  لکـشم و  رایـسب  هطرو  نیزا  یـصالخ  تسا و  هکلهم  هلمج ...  زا  نیزا  دوـشیم و  لـصاح  کـشخ  جنـشت  نیزا 

یهب و هناد  باعل  لوغبـسا و  باعل  بالگ و  زا  حابـص  ره  تسبالج  ندروخ  وا  جـالع  هلمجلاـب  هیذـغا و  هبرـشا و  زا  تسا و  هبطر  ءایـشاب 
بآ هب  هداد  بیترت  عومجم  مرد  هد  دیفـس  دنق  ای  تابن  مرد و  هد  دوش  دوجوم  هک  مادـکره  زا  ماداب  هشفنب  نغور  ای  نیریـش و  ماداب  نغور 

تبرش ای  شاخشخ و  تبرش  ای  تخیمآ و  دیاب  ورد  ماداب  نغور  داد و  دیاب  هدرک  درـس  خی  ای  فرب و  ای  ریعـشلا و  ءام  اذغ  داد و  دیاب  درس 
دیاب دامـض  رت  يودک  بآ  هب  لومعم  نغور  موم  زا  هدعم  رب  داد و  دیاب  هتخپ  ریعـشلا  ءام  رد  رت  يودک  اذغ  ای  مرد و  هد  کی  ره  زا  هشفنب 
ودک نغور  اب  ای  تخیمآ و  دیاب  نغور  موم  نیرد  اریتک  یمطخ و  باعل  تسوا و  ملاعلا  یحب  دارم  هک  راهبهشیمه  گرب  بآ  هب  ای  درک و 

. تسا رگید  ماسقا  نیرتدب  قاوف  نیا  یفاص و  موم  تخاس و  دیاب 

تسا هدعم  هیدر  ضارما  هلمج  زا  هک  اذغ  توهش  ناصقن  نالطب و  نایب  رد  هلاقم  [ 162]

شطع وا  تمالع  تسا و  هدـش  هدـعم  یتسـس  بجوم  هک  تسا  هراح  جازملا  ءوس  هطـساوب  وا  ناصقن  اهتـشا و  نالطب  هک  تسناد  دـیابب  و 
هیذغا زا  رفنت  تسا و  دیدش 

416 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
نآ محش  اب  هدرشفا  نیرانا  بآ  زا  تبرش  بالج و  ندروخ  جالع  درس و  بآ  ندروخب  تحارتسا  یناخد و  يوبدب  قورآ  ثودح  هراح و 

دیماشآ و هدرک  دیاب  تبرش  درس  بآ  يردق  رد  مرد  هد  کی  ره  زا  دنق  يدنه و  رمت  ای  دیفـس و  دنق  مرد و  هد  ای  لاقثم  ود  تسب و  رادقم 
دیاب درـس  بآ  هب  هداد  بیترت  مرد  هد  دوش  دوجوم  هک  مادـکره  زا  بیـس  تبرـش  ای  جاویر و  بر  ای  هروغ و  ّبر  ای  هداس و  نیبجنکـس  ای 

نیریش ماداب  زغم  هریش  اب  دوخن  كدنا  دشاب و  رشقم  شام  ورد  هک  تخپ  دیاب  نیرانا  بآ  زا  ای  كرز و  شآ  تروص  نیرد  اذغ  دیماشآ و 
شطع و تدش  یق و  نایثغ و  تسا و  هدعم  نتخوس  وا  تمالع  روش  ای  دشاب و  زیت  يوارفـص  هدام  نتخیر  تلع  نیا  ثودـح  ببـس  رگا  و 

بآ هب  نیبجنکـس  ندروخب  طلخ  نیزا  تسا  هدـعم  هیقنت  تروص  نیرد  جالع  وا و  يروش  ای  نهد و  یخلت  درـس و  ياوه  زا  نتفای  تحار 
يوقم بوبرب  هدـعم  تیوقت  دوش  كاپ  طلخ  نیزا  هدـعم  هاگره  دـنک و  یق  رب  تناـعا  اـت  دـیاب  ورد  زین  دـجنک  نغور  ندرک و  یق  مرگ و 

ربک و هکرـس  لثم  دنـشاب  هدرورپ  هکرـسب  هک  يایـشا  ندروخ  كرز و  تبرـش  یلجرفـس و  نیبجنکـس  هروغ و  ّبر  لثم  درک  دـیاب  ضباق 
غرم تشوگ  ای  دش و  روکذـم  هچنانچ  هکرـس  اب  شآ  ای  هروغ و  ای  كرز و  زا  شآ  اذـغ  داد و  دـیاب  تسا  هدـعم  تایوقم  زا  مه  کلذریغ 

ای یگنـشت و  مدع  وا  تمالع  هدعم و  رد  دنـشاب  هدنپـسچ  یمغلب  طلخ  ببـس  رگا  تسا و  دیفم  تلع  نیرد  شوخیم  رانا  ندیکم  هجوج و 
زا یقب  تسا  هدـعم  هیقنت  زین  ماقم  نیرد  جالع  تسا و  هراح  تاشراوگ  نیجاعم و  هبرـشا و  هیذـغا و  ندروخب  نتفای  تحار  تسوا و  تلق 

هدرک طلخ  ورد  لسع  كدنا  هدیشوج  بآ  يردق  رد  يردق  ئقلا  بارت  ای  برت و  گرب  هدرشفا  بآ  هب  ای  برت و  مخت  لثمب  یمغلب  طلخ 
ندروخ دیاب  تاقوا  یضعب  رد  مرد  هد  دنقلگ  زا  دوش  كاپ  دساف  طلخ  زا  هدعم  نوچ  درک و  دیاب  یق  هدیماشآ  مرگمین 

417 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
زا هک  یلجرفـس  نیبجنکـس  زا  تبرـش  ای  درک و  دیاب  دوع  ای  یگطـصم و  شراوگ  ندروخب  تموادـم  تمزالم و  یمور  نایداب  مرد  هس  اب 

ریـس مین  ود  یهب  بآ  تسا  هجو  نیرب  لسع  اـب  یلجرفـس  نیبجنکـس  نتخاـس  قیرط  تسا و  عفاـن  رایـسب  هداـم  نیرد  دـشاب  هتخاـس  لـسع 
درک دیاب  خبط  هتسهآ  شتآب  هزیکاپ  هچگید  کی  رد  عومجم  لاقثم  دص  هتخاس  یفاص  لسع  دنقرمس و  ریـس  مین  ود  زین  هکرـس  دنقرمس و 

نایداب جنتوق و  هاوخنان و  تسا  هجو  نیرب  تسا  عفان  تلع  نیرد  هک  یفوفـس  تسا و  مرد  هد  ندروخ  رادقم  تبرـش  نیزا  دـیآ و  ماوقب  ات 
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دیاب مرد  کـی  هاـگپ  حابـص و  هتخیپ  هتفوک و  کـین  هیودا  عومجم  مرد  ود  کـیره  زا  لـفنرق  لبنـس و  یگطـصم و  مرد  جـنپ  کـیره  زا 
نایثغ و ثودح  وبدب و  زارب  تسا و  نهد  دب  يوب  هک  تسا  تمالع  هدعم  رد  دشاب  نفعتم  طلخ  تلع  نیا  ثودح  ببـس  رگا  ندیماشآ و 

طلخ زا  ئقب  تسا  هدـعم  هیقنت  زین  تروـص  نیرد  جـالع  شطع و  يرایـسب  تدـش و  تسا و  یقب  لـیم  هظحلهظحل  دارم  هـک  سفن  بـلقت 
دوع و شراوگب  تیوقت  ای  هدعم  هیقنت  زا  دعب  درک و  دیاب  هکاوف  خوبطمب  ای  هکاوف و  بآ  هب  تعیبط  نییلت  مرگ و  بآ  نیبجنکسب و  نفعتم 
دشابیم و هفرتم  هشیمه  دنکیمن و  لیم  هک  نیقی  اذغ  زا  تسا  ندب  يانغتسا  تلع  نیرد  ببس  ای  درک و  دیاب  نآ  لاثما  یگطصم و  ربنع و 

قاتـشم تعیبط  دوش و  لصاح  تسوبی  ورد  ات  ندرک  قرع  مامح و  رد  لیوط  سولج  تسا و  رایـسب  تکرح  تضایر و  ماقم  نیرد  جـالع 
هکرس رد  هک  ربک  مجلش و  تسا و  زایپ  ریـس و  ندروخ  دنازیگناربیم  ار  اذغ  توهـش  هک  اهزیچ  زا  دنک و  اذغب  لیم  دوش و  للحتی  ام  لدب 

ره بالج  ندروخ  جالع  عوجرب و  تسا  ربص  وا  تمالع  دـشاب  دـلج  تفاثک  اذـغ  توهـشب  نالطب  عاـطقنا و  ببـس  رگا  دنـشاب و  هدرورپ 
بسانم بآ  يردق  اب  تسا  مسر  هک  یهجو  رب  عومجم  مرد  هد  دیفس  دنق  مرد و  هس  هتفوکمین  هدیشارت  نسوس  خیب  زا  حابص 

418 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
لوطن لامعتسا  رفصعم و  مخت  زغم  هریش  ای  نیریش و  ماداب  زغم  هریش  اب  بآدوخن  اذغ  دیماشآ  دیاب  مرگمین  هتخیمآ  روکذم  دنق  هدرک  خبط 

خبط هتـسهآ  شتآب  بسانم  يرادقم  رد  عومجم  لاقثم  هس  کیره  زا  تبـش  راغ و  گرب  مامن و  کلملا و  لیلکا  هنوباب و  دیاب  هجو  نیدـب 
دیاب يریخ  ای  قبیز و  ای  نسوس و  نغور  ندب  رب  دیلام و  دـیاب  تشرد  هقرخب  ار  ندـب  نآ  زا  دـعب  تخیر و  دـیاب  ندـب  مامت  رب  درک و  دـیاب 

نتخیر تلق  الط  رد  رگید  ببـس  دلج و  تفاثک  هلازا  تسا و  ماسم  حتف  بجوم  قرع  هک  اریز  دوش  قرع  ات  تسـشن  دیاب  مامح  رد  دیلام و 
رد اذغ  هچرگا  عوجرب  ربص  تساذغ و  بلط  مدع  وا  تمالع  تسا  توهش  كرحم  هبنم و  تسوا  هک  هدعم  مفب  لاحط  قیرط  زا  تسادوس 

جالع دوشیم و  ماعطب  لیم  ندروخ و  هیعاد  دنکیم  لوانت  شبحاص  اهبیترت  زا  هک  اجره  هکنآ  ببس  نیرب  لیلد  دوشیم و  مضه  وا  هدعم 
دیاب یفاو  يرادقم  مرگ  بآ  رد  مرد  هد  يروزب  نیبجنکس  زا  حابص  ره  بالج  ندروخب  هدعب  لاحط  قیرط  زا  هدس  حیتفتب  تسا  مامتها  وا 

یق تسا و  میظع  ریثات  تلع  نیا  علق  رد  ار  ئق  دنـشاب و  هدرورپ  هکرـس  رد  هک  هزیکاپ  هیذـغا  ندروخ  تسا و  جابریز  اذـغ  درک و  راـیتخا 
وا تمالع  تسا  هدـعمب  غامد  زا  هک  تسا  بصع  سح  نالطب  ناصقن  نـالطب و  ثودـح  ببـس  رگا  درک و  دـیاب  قباـس  روکذـم  تاـیقمب 
مک ار  وا  زین  یـشغ  دنکیمن و  يذومب  ساسحا  هک  اریز  دوشیمن  ثداح  ورد  قاوف  دـنکیمن و  زیت  ياهزیچ  ندروخب  ساسحا  هک  تسنآ 
زغم هریش  اب  بآدوخن  اذغ  مرد و  هد  یلـسع  دنقلگ  مرد و  هس  تسا  هیوبجنرداب  ندروخ  حابـص  ره  ماقم  نیرد  وا  جالع  دوشیم و  ثداح 

هدرورپ و لیبجنز  ندروخب  هدعم  تیوقت  نآ  زا  دـعب  ایاقوق و  بحب  ای  ربص و  بحب  ای  درک و  دـیاب  جرایا  بحب  غامد  هیقنت  رفـصعم و  مخت 
. درک دیاب  تسوا  يوقم  هچنآ  ربنع و  لثمب  غامد  تیوقت  درک و  دیاب  نآ  لاثما 

419 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

جنلوق ضرم  نایب  رد  هلاقم  [ 163]

هراشا

یملا درد و  اب  ضرم  جنلوق  ینعی  عبطلاب  جرخی  ام  جورخ  هعم  رسعی  ملوم  يوعم  ضرم  جنلوقلا  هک  دناهدرک  فیرعت  نینچ  ابطا  ار  جنلوق  و 
چیپ و نآب  دارم  هک  سوالیا  تسا و  راوشد  دوشیم  نوریب  زا  هقبر  جورخ  وا  ثودـح  دوجو  اب  هک  دوشیم  ضراع  ار  اعما  اعم و  هک  تسا 
هدش و طولخم  لاقثاب  هک  تسیجاجز  هدنپسچ  ظیلغ  مغلب  ای  جنلوق  ببس  تسا و  جنلوق  زا  رطخ  رایسب  تسا و  میقتـسم  اعم  رد  نداتفا  بات 

طقاس مکش و  رد  ضبق  سابتحا و  تسا و  عجو  تدش  وا  تمالع  دیآیم و  عنام  ار  زارب  لاقثا و  ندمآ  نوریب  زا  دراد  هک  یظلغ  تیاغ  زا 
هیوبجنرداب حابـص  ره  تسبالج  ندروخ  وا  جالع  زارب و  هارمه  انایحا  ظیلغ  مغلب  ندمآ  نوریب  زین و  اذغ  داسف  هقباس  اذغ و  توهـش  ندش 
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هدرک طلخ  ورد  يدـنق  ای  یلـسع و  دـنقلگ  مرد  هد  هتخاس  یفاص  هدرک  خـبط  بآ  يردـق  اـب  مرد  هس  کـیره  زا  سفرک  مخت  ناـیداب و  و 
بآدوخن عجو  نیکـست  زا  دعب  اذغ  و  دوش . نیکـست  درد  ات  درک  دیاب  ربص  ندروخ  دیابن  اذغ  ملا  عجو و  تقو  رد  دیماشآ و  دیاب  مرگمین 

هیوبجنرداب مرد و  تفه  یّکم  ءانـس  درک  دیاب  هیودا  نیاب  تعیبط  نیلم  دشاب و  هدوبن  همخت  ببـس  رگا  هبرف  غرم  تشوگ  زا  نآ  يابروش  و 
مرد هد  هتخاس  یفاص  هدینارذگ  ساپرک  زا  درک و  خبط  دیاب  دشاب  بسانم  هک  بآ  يردـق  رد  عومجم  مرد  ود  هتفوکمین  نایداب  مرد و  هس 
دیاب حبـص  تقوب  مرگمین  لیلع  هینب  فعـض و  توق و  بسحب  لاقثم  جنپ  ای  شـش  ای  لاقثم  تفه  ربنـشرایخ  نوجعم  زا  هتخیمآ و  ورد  دنق 

مرگمین هدرک  لح  تساهتلع  عون  نیمه  يارب  زا  عوضوم  هک  یلجرفس  نوجعم  لاقثم  جنپ  ربنـشرایخ  نوجعم  ياجب  خوبطم  نیرد  ای  داد و 
هطیرخ رد  دیاب  هدرک  مرگ  کمن  قانوق و  سوبس و  عجو  لحم  رب  داد و  دیاب 

420 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
کلملا لیلکا  یمطخ و  هنوباب و  ورد  هک  تسا  یمرگ  بآ  نآ  نزبآب  دارم  دناشن و  دیاب  نزبآ  رد  عجو  تدش  تقوب  ار  لیلع  داهن و  هدرک 

لاح ضرم و  بسانم  هچنآ  هیودا  زا  نآ  لاثما  دـشاب و  هدیـشوج  بلعثلا  بنع  راـغ و  قرو  ماـمن و  مرک و  کـسخ و  موصیق و  تبـش و  و 
عجو تاجلاعم  ریبادت و  نیاب  رگا  دناشن و  ار  لیلع  دـیاب  بآ  تشط  رد  مامح  رد  اوهلا  لدـتعم  هناخ  رد  هتخیر  یتشط  رد  دـشاب و  یـضرم 

دوشیم هتـشون  هک  بح  نیا  ای  تسا و  روکذم  تانیدابارق  رد  هک  داد  دیاب  جنیبکـس  بح  ّالا  کین و  دش  هدوشک  تعیبط  تفای و  نیکـست 
گناد لفنرق  یگناد  يدـنه  کمن  یگناد و  لظنح  محـش  تسا و  لاـقثم  زا  گـناد  راـهچ  هک  مرد  کـی  کـیره  زا  دـبرت  ارقیف و  جراـیا 
کیره تخاـس و  دـیاب  اـهبح  هدرک  ریمخ  واـب  هیودا  هدرک  لـح  مرگ  بآ  يردـق  رد  رادـقم  هـتخیپ و  هتفوـک و  لـقم  ریغ  هـیودا  عوـمجم 

زا دعب  دوش و  رخآ  وراد  لمع  ات  درک  دیاب  ربص  درک و  رایتخا  دیاب  هچنانچ  تسا  تبرـش  کی  نیا  نیرب و  درک  ناوت  یناسآب  هک  يرادقمب 
تسبولطم و هک  دـنک  بناجا  رب  رتشیب  تناعا  ات  تخیمآ  دـیاب  ورد  ماداب  هشفنب  نغور  كدـنا  ناحیر و  مخت  دـنق و  زا  تبرـش  كدـنا  نآ 
هک اریز  تسرهاظ  قرف  هرـصاخ و  درد  تاروع و  رد  محر  درد  هدعم و  درد  رگج و  درد  ای  هدرگ  دردب  جنلوق  درد  دوشیم  هبتـشم  یهاگ 
هک عجو  جنلوق و  عجو  نایم  قرف  اما  تسا  مکش  مامت  رد  طسبنم  جنلوق  درد  تسا و  نکمتم  دوخ  لاحم  نآ  ریغ  هدرگ و  زا  اهنیا  ياهدرد 
هک تسیئاب  قرف  مکـش و  مامت  رد  تسا  طسبنم  زین  تساهمرک  ببـس  هک  عجو  هک  اریز  دراد  تبوعـص  اعما  رد  تساـهمرک  ثودـح  ببس 

يازجا اعماب و  ضرعت  تسا  هدامآ  اعما  رد  مرگ  ياذـغ  هک  ینامز  ات  هک  اریز  دـشابیم  یگنـسرگ  رد  تسا  مرک  رمم  زا  هک  عجو  ثودـح 
دنامن اذغ  هکنیمه  دنکیمن  نآ 
421 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

رتفیعـض و عجو  اعما  يالخ  رد  دوشیم و  رتشیب  اذغ  دوروب  جـنلوق  ورد  دـشاب و  یگنـسرگ  رد  وا  ثودـح  سپ  دـنکیم  اهدورب  ضرعت 
تعرـسب اههویم و  ندروخ  هطـساوب  دشاب  هدش  نکمتم  اعما  هدـعم و  هقبط  رد  هک  دـشاب  یخفن  يداب و  جـنلوق  ببـس  رگا  تسا و  رتنکاس 

رد نیل  نیا  اب  ررکم  قورآ  هدعم و  رد  خفن  رقارق و  ثودح  تسا و  ببـس  مدـقت  وا  تمالع  ددرگیم و  جـنلوق  بجوم  دوریمن و  لیلحتب 
مرد هس  کیره  زا  هاوخنان  یمور و  نایداب  نایداب و  زا  حابـص  ره  تسبالج  ندروخب  ماقم  نیرد  جـالع  و  جزل - قیقر  زارب  جورخ  مکش و 
دیاب رفـصعم  مخت  هریـش  اب  بآدوخن  اذغ  دیماشآ و  دیاب  مرگمین  هداد  بیترت  تسروتـسد  هک  یهجو  رب  عومجم  مرد  هد  یلـسع  دـنقلگ  و 
نیا اب  درک و  دیاب  دش  روکذم  اقباس  هک  هریز  نوجعم  تیوقت  یلجرفس و  نوجعمب  ای  درک و  دیاب  نتنم  بحب  تعیبط  لاهسا  نییلت و  داد و 

لاقثم زا  عبر  رتسدیبدنج  مرد  کی  کیره  زا  هاوخنان  یمور و  نایداب  سفرک و  مخت  درک  دـیاب  عجو  نیکـست  ددرگیم  روکذـم  هک  بح 
کی هدرک  مرگ  بالگ  رد  ندروخ  رادـقم  عجو  تقوب  لاقثم و  کی  کـیره  تخاـس  دـیاب  اـهبح  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم 

یگناد هدومحم  لاقثم  مین  لظنح  محش  لاقثم  کی  کیره  زا  هروب  یمطخ و  تشادرب  دیاب  فایـش  نیا  تعیبط  سابتحا  رد  تسا و  لاقثم 
لح یبآ  كدنا  رد  ار  رکـش  لوا  دـشاب  یفاک  هیودا  نیا  ندرک  ریمخ  رد  هک  يرادـقم  خرـس  رکـش  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  مین  و 

کیره تخاس  دـیاب  اهفایـش  هدرک  ریمخ  ورد  ار  هتفوک  هیودا  دـشاب و  مک  رایـسب  هک  دـیاب  بآ  دوش و  لح  هک  داـهن  دـیاب  شتآ  رب  هدرک 
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ؤاگ و هرهز  دشاب  عفان  ماقم  نیرد  هک  رگید  یفایـش  تشادرب . دـیاب  تجاح  تقوب  هتخاس  کشخ  تسد و  درخ  تشگنا  دـنویپ  ود  رادـقم 
مرد مین  لقم  مرد و  جنیبکس  مرد  هس  کیره  زا  یمطخ  لگ  لظنح و  محش  هروب و 

422 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
دیاب اهفایـش  هدرک  ریمخ  ورد  هیودا  هیقب  درک و  لح  دـیاب  مرگ  بآ  رد  تسه  هک  غمـص  ره  لقم و  هتخیپ و  هتفوک و  کـین  هیودا  عومجم 

هنقحب عوجر  دوشن  صالخ  حالف و  تاریبدت  نیزا  رگا  درک و  دیاب  ربص  ینامز  تشادرب و  دـیاب  تجاح  تقوب  روکذـم و  رادـقمب  تخاس 
نیریش زیوم  ددع  یس  ناتـسپس  ددع  تسب  بانع  ددع  هد  کشخ  ریجنا  مرد  تفه  یّکم  ءانـس  ددرگیم  روکذم  هک  هیودا  نیاب  درک  دیاب 
هتـسهآ شتآب  بآ  لطر  هس  رد  هیودا  عومجم  تسد  فک  کی  کیره  زا  تبـش  کلملا و  لیلکا  هنوباب و  کـسخ و  مرد  هدزناـپ  هنادیب 

لـسع هماکبا و  مرد  هد  ورد  دشاب  لاقثم  جـنپ  لهچ و  هک  لطر  مین  وزا  هتخاس  یفاص  هدـینارذگ  ساپرک  زا  دـنامب  مین  ات  درک  دـیاب  خـبط 
ناتـسبات رگا  درک  دـیاب  لمع  مرگمین  هتخیمآ  مرد  مین  کیره  زا  هروب  کمن و  هدرک و  لح  ورد  مرد  هدزناـپ  دـجنک  نغور  مرد و  هدزناـپ 

ددع هد  کشخ  ریجنا  مرد  جنپ  یّکم  ءانس  یمغلب  ببس  رگا  تلع  نیرد  عفان  رگید  هنقح  زور . مین  دشاب  ناتسمز  رگا  رـصع و  تقوب  دشاب 
مرد تفه  کیره  زا  ریجنا  دیب  مخت  زغم  رفـصعم و  مخت  زغم  مرد  هد  کیره  زا  تبـش  کسخ و  ددـع و  یـس  ناتـسپس  ددـع  تسب  بانع 
کی کیره  زا  تسا  هفجنرب  نآب  دارم  هک  هبطر  بادس و  مرد  راهچ  ناشوایـسرپ  مرد و  هس  کیره  زا  ظیلغ  نویروطنق  قیقد و  نویروطنق 

مرد و جنپ  کیره  زا  ریعز  هبلح و  مخت  فک  کی  کیره  زا  هنوباب  کلملا و  لیلکا  هتـسدکی  کیره  زا  ردنقچ  گرب  مرک و  گرب  فک 
بآ لطر  شـش  رد  هیودا  عومجم  مرد  هس  کیره  زا  یمطخ  مدـنگ و  سوبـس  مرد  هس  کیره  زا  یمور  نایداب  ناـیداب و  سفرک و  مخت 
قیرط نیاب  درک  دیاب  لمع  هعفد  ودـب  ار  نیا  دـنام  تسا  هساک  مین  هک  لطر  کی  ات  درک  دـیاب  خـبط  میالم  شتآب  دوشیم  هساک  اسایق  هک 

لاقثم تفه  هتخاس  یفاص  هدینارذگ  ساپرک  زا  هک 
423 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تعیبط دشاب و  يوق  تلع  رگا  هدرک  لح  ورد  مرد  مین  ینمرا  لگ  هروب و  مرد و  هدزناپ  خرس  رکـش  هماکبا و  لاقثم  تفه  دجنک و  نغور 
هتخیر هنقحم  رد  هعفد  ودب  درک و  رایتخا  دیاب  لسع  رکش  ياجب  تبـش و  نغور  ای  درک و  دیاب  قبیز  نغور  دجنک و  نغور  ياجب  سبحتم 

نایداب و سفرک و  مخت  تسا  قفاوم  رایـسب  تلع  نیا  تهج  بیکرت  نیا  ناتـسمز و  رد  زورمین  تقوب  ناتـسبات و  رد  رـصع  تقوب  ای  حابص 
رادقم هدرک و  ریمخ  یفاص  لسع  هیودا  مامت  رادقم  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  مرد  راهچ  هفجنرب  مخت  مرد و  هس  کی  ره  زا  هاوخنان 

اعما عضاوم  زا  یلحم  رد  مرو  جـنلوق  ببـس  رگا  اـّما  هدرک و  مرگ  بـالگ  يردـق  رد  تسا  لاـقثم  کـی  عجو  تقوب  بکرم  نیزا  ندروخ 
نابرـض قرع و  يرایـسب  يوارفـص و  یق  يوق و  شطع  تسوا  توقب  درد  وا  تمالع  دشاب و  لاقثا  دادسنا  بجوم  ناکم  قیـضب  هک  دشاب 
تـسا رطخ  نامز  دسر  دایدزا  لامکب  مرو  نوچ  تسا  مرو  عبات  هک  اریز  تسا  یجیردتب  تسین  یعفد  نیا  ثودح  عجو و  مرو و  لحم  رد 
یـضرم جالع  درک و  دـیاب  مرو  لاح  تبابط  هار  زا  ار  جـلاعم  سپ  تسا  صالخ  تاجن و  رد  مامت  دـیما  دـیآ  طاـطحنا  لزه و  رد  نوچ  و 

ترارحلا يوق  هیودا  هدام  نیرد  جلاعم  هک  دیاب  دشابن و  لاحیب  فیعض و  رایسب  دشاب و  توق  ار  لیلع  رگا  تسا  دصف  لوا  تروص  نیرد 
درد مرو و  عضوم  رب  مرگمین  ياهنغور  درک و  دیاب  مرگ  بآ  هب  لوطن  دهنب و  عضوم  رب  هتخاس  درس  هقرخ  هّتل و  زا  هک  دیاب  دنکن و  لاهسا 

رد هیودا  لوا  مرد  هدزناپ  نیبجنرت  مرد و  هد  دیفـس  دـنق  مرد و  هس  ینـساک  مخت  مرد و  جـنپ  بلعثلا  بنع  حابـص  ره  باّلج  دـیلام و  دـیاب 
ماداب زغم  هریش  اب  رـشقم  شام  ياذغ  دیماشآ و  دیاب  مرگمین  هتخیمآ  نیبجنرت  دنق و  درک و  خبط  دیاب  تسا  مسر  هک  یهجو  رب  بآ  يردق 

درک دیاب  ددرگیم  روکذم  هک  نیلم  خوبطم  نیاب  تعیبط  نییلت  و 
424 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

عومجم مرد  هس  بلعثلا  بنع  مرد  هس  کیره  زا  یمطخ  مخت  ناشوایـسرپ و  ددع  تسب  کیره  زا  ناتـسپس  بانع و  مرد  جـنپ  یّکم  ءانس 
یفاص هدینارذگ  ساپرک  زا  دنام  لطر  کی  ات  درک  دیاب  خـبط  میالم  شتآب  دوشیم  یمـسر  هساک  مین  کی و  هک  بآ  لطر  هس  رد  هیودا 
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زا دنق  وا  تبرش  نآ  زا  دعب  دوش و  رخآ  وراد  لمع  ات  هدرک  ربص  دیماشآ و  دیاب  راهن  رب  هدیلام  ورد  ربنـشرایخ  سولف  زا  مرد  هدزناپ  هتخاس 
يردق اب  مرگ  بآ  تلع  نیا  بحاص  رگا  دروخ  دـیاب  مرگمین  هدرک  طلخ  واب  ماداب  هشفنب  نغور  یکدـنا  مرگمین و  بالگ  ناحیر و  مخت 

رگا دراد و  غیلب  عفن  ندروخ  تلع  نیرد  هک  هبرف  غرم  ياـبروش  تسا  نینچمه  تسا و  دـیفم  رایـسب  دروـخب  تارکب  نیریـش  ماداـب  نغور 
حابـص ره  ای  دـیامنیم و  رود  تلع  نیرد  نان  ندروخ  جالع  هار  زا  هچرگا  دـیاشیم  دـنک  هنکـشا  ورد  ناـن  يردـق  توق  لوصح  تهجب 
تبرـش زا  ای  ندروخ و  دـیاب  مرگ  بآ  رد  هداد  بیترت  تسا  مسر  هچنانچ  مرد  هد  کـیره  زا  یفاـص  نیبجنرت  هشفنب و  تبرـش  زا  بـالج 

زا هشفنب  رفولین و  ددع و  هد  کیره  زا  ولآ  بانع و  ای  ندروخ و  دـیاب  هدرک  لح  مرگ  بآ  يردـق  رد  مرد  هد  تشخریـش  مرد و  هد  هشفنب 
هتخیمآ دـنق  مرد  هد  هتخاس  یفاص  هدـینارذگ  ساپرک  زا  دوش و  ارهم  بانع  ات  هدرک  خـبط  هتـسهآ  شتآب  بآ  يردـق  رد  مرد  هس  کیره 

ورد یکدنا  ماداب  هشفنب  نغور  دشاب و  رشقم  هدرک  کشک  وج  زا  هک  ریعـشلا  ءام  ای  رـشقم و  شام  ماقم  نیرد  اذغ  دیماشآ و  دیاب  مرگمین 
گرب فک  کی  کیره  زا  یمطخ  مدـنگ و  سوبـس  هتفوکمین و  هدرک  کشک  وج  درک  دـیاب  ازجا  نیاب  هنقح  ندروخ و  دـیاب  هدرک  طلخ 

زا دنامب  لطر  کی  ات  درک  دیاب  خبط  میالم  شتآب  بآ  لطر  هس  رد  هیودا  عومجم  هتـسد  کی  کیره  زا  ردـنقچ  گرب  كرتخد و  رجعم 
یفاص نیبجنرت  خرس و  رکش  مرد و  هد  ربنشرایخ  سولف  هتخاس  یفاص  هدینارذگ و  ساپرک 

425 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
دیاب لمع  مرگمین  هتخیمآ  گناد  ود  کمن  مرد و  هد  ماداـب  هشفنب  نغور  هتخاـس و  یفاـص  رگید  هدرک  لـح  ورد  مرد  هدزناـپ  کـی  ره  زا 

یمطخ ناتسپس و  بانع و  ریعـشلا و  ءامب  هنقح  دشاب . ندیزگ  عذل و  مرو  عضوم  رد  هچنانچ  رگا  دش و  روکذم  اررکم  قیرط  هکنانچ  درک 
نغور ودـک و  نغور  هشفنب و  مرد و  هدزناـپ  کـیره  زا  لوغبـسا  باـعل  رت و  يودـک  بآ  كرتخد و  رجعم  گرب  بآ  هناودـنه و  بآ  و 

نینغور ياـهابروش  اذـغ  درک و  دـیاب  لـمع  مرگمین  هدرک  عمج  تسا  مسر  هچناـنچ  هیودا  مرد  تسب  دوش  دوجوم  هک  مادـکره  زا  رفولین 
نینثا سیک  يارجم  ندـش  هدوشک  ببـس  ای  تساهدور و  ندـیچیپ  مهرد  تسهاوتلا و  ببـس  هاگ  و  هبرف . غرم  يابروش  اـی  ماداـب و  نغورب 
جراخ زا  توقب  نتفای  تفوک  توقب و  نتـسجرب  ای  دیدش و  تکرح  بیقع  هک  تسنآ  وا  تمالع  سیکب و  تسا  اعما  ندـمآ  دورف  تسا و 

رد عجو  هک  تسنآ  تمالع  هروکذم  بابسا  نیرد  نینثا و  سیک  رد  داب  ندمآ  دورف  قتف و  ار  ندوشک  ای  ریزب و  یلاع  ناکم  زا  نداتفا  ای  و 
جالع درادـن و  رایـسب  یتدایز  عجو  تسین و  ناکم  نآ  زا  زواجتم  لقتنم و  تسا و  هدـش  قحال  نآـب  هروکذـم  تاـفآ  هک  تسا  ناـکم  نآ 

الاـب لـیلع و  قاـس  نتـسب  هتـسهآ و  هفلتخم  تاـکرحب  لـیلع  نداد  تکرح  قفرب و  تسا  لـیلع  عجو  عضوم  مکـش و  ندـیلام  ماـقم  نیرد 
روگنا واب  دارم  هک  بلعثلا  بنع  زا  حابـص  ره  بالج  و  دبای . رارق  دنک و  دوخ  ناکمب  عوجر  تسا  هدمآ  سیکب  اعما  زا  هچنآ  ات  نتـشادرب 
روکذم دنق  هتخاس  یفاص  دیـشوج و  دیاب  تسا  مسر  هکنانچ  بآ  يردق  رد  بلعثلا  بنع  لوا  مرد  هد  دیفـس  دـنق  زا  مرد و  جـنپ  تسافش 

دوع دوخ  ناکمب  اعم  ریبدت  نیاب  رگا  دـیاب و  دـجنک  نغور  ای  رتشیب و  ماداب  نغور  اب  بآدوخن  اذـغ  دـیماشآ و  دـیاب  مرگمین  هتخیمآ  ورد 
مکش رب  دورف  هار  رایسب  هک  دنیامرف  ار  لیلع  دنهدن و  نیرب  هدایز  دنهد و  هتشکان  قبیز  مرد  کی  رادقم  هک  دناهدومرف  دنکهن 

426 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
داب زا  هک  هدور  رد  نداتفا  چـیپ  هدور و  ياوتلا  رد  اّبطا  قاذـح  شیپ  ریبدـت  نیا  اما  دـیآ و  دورف  قبیز  ات  دـنرآ  دورف  یگتـسهآب  تسا  لیلع 

. دناهدرک زیوجت  دشاب 

سوالیا

رد نآ  یکشخ  لاقثا و  فافج  زا  هک  تسنآ  سوالیا  هک  دناهدرب  نامگ  اّبطا  یضعب  تسنیا و  تسا  محرا  ّبرب  رسفم  هک  سوالیاب  دارم  و 
دورف قتف و  ببس  هک  ار  نآ  دنلخیم و  زود  یلاوحب  هک  هناک  یلهـسم  توقب  ورد  تسا و  زارب  یق  نآ  تمالع  دوش  ثداح  کیراب  اهدور 
لوانت مدقت  وا  تمالع  دشاب  لقث  تسوبی  ورد  ببس  هکنآ  دش و  دهاوخ  روکذم  قتف  هلیق و  جالع  رد  نآ  هجلاعم  دشاب  اعماب  اهدور  ندمآ 
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ماود تسا و  شطع  تدـش  وا  تمالع  دـشاب  اعما  ترارح  وا  ببـس  رگا  هففجم و  هبلاغ  ترارح  نآ و  رادـقم  تلق  ای  تسا و  هسبای  همعطا 
مدقت وا  تمالع  ندرک و  تکرح  نتفر و  هار  يرایـسب  ببـسب  دشاب  یندب  لیلحت  يرایـسب  ببـس  هک  ار  نآ  زارب و  رد  دـب  يوب  كازوس و 
دـشاب سبای  لقث  ببـس  هکنآ  جالع  زارب و  مدـع  تسا و  ناـیثغ  وا  تمـالع  دـشاب  اـعما  تسوبی  هکنآ  رد  ببـس  تسا و  هروکذـم  بابـسا 

اذغ دیماشآ و  دیاب  مرگ  مین  هداد  بیترت  تسا  مسر  هک  یهجو  رب  مرد  هدزناپ  نیبجنرت  زا  مرد و  هد  هشفنب  زا  حابـص  ره  تسبالج  ندروخ 
هشفنب تبرش  ای  دنک و  تعیبط  تباجا  رد  يدادما  ات  برچ  يابروش  هبرف و  غرم  ماداب و  زغم  هریش  اب  رشقم  دوخن  رـشقم و  شام  ماقم  نیرد 
لاقثا تسوبی و  زا  داد و  دیاب  هدرک  لح  مرگ  بآ  ورد  مرد  هد  تشخریش  ای  مرد و  هدزناپ  ربنـشرایخ  سولف  مرد  هد  نیبجنرت  مرد و  تسب 

خبط دیاب  بآ  لطر  ود  رد  عومجم  مرد  هد  کیره  زا  كزیتهرت  مخت  هبلح و  مخت  ریعز و  دیاب  نیزا  نآ  رّجحم  و 
427 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

لح مرد  هد  دـجنک  نغور  رد  مرد  هدزناپ  نیبجنرت  ورد  هتخاس و  یفاص  هدـینارذگ  ساپرک  زا  دـنامب  لطر  کی  اـت  میـالم  هتـسهآ  شتآـب 
دیفـس دنق  زا  حابـص  ره  تسبالج  ندروخ  جالع  تسا  اعما  ترارح  ببـس  هک  ار  مسق  نآ  داد و  دیاب  مرگمین  مرد  تسب  رادقم  وزا  هدرک 

رت و هشفنب  زا  باّلج  ای  رت و  يودک  ماداب و  زغم  هریش  اب  رـشقم  شام  اذغ  دروخ  دیاب  مرد  تسب  هناودنه  بآ  مرد و  هد  نیبجنرت  مرد و  هد 
ار رگید  تسا  مسر  هکنانچ  هداد  بیترت  عومجم  مرد  هد  نیبجنرت  مرد و  هد  دیفـس  دـنق  مرد و  هس  کیره  زا  بلعثلا  بنع  ینـساک و  مخت 
رت و کشخ و  هشفنب  کلملا و  لیلکا  هنوباـب و  درک  دـیاب  هنقح  ددرگیم  روکذـم  هک  ازجا  نیاـب  اـی  دـیماشآ و  مرگمین  دـیاب  تفاـی  ریرقت 
باـنع و فک  کـی  کـیره  زا  ناشوایـسرپ  بـالبل و  مدـنگ و  سوبـس  یمطخ و  گرب  كرتخد و  رجعم  دارم  هک  يزاـبخ  مخت  رفولین و 

هدـینارذگ ساپرک  زا  دـنامب  لطر  کی  ات  درک  دـیاب  خـبط  میالم  شتآب  بآ  لـطر  هس  رد  هیودا  عومجم  ددـع  تسب  کـیره  زا  ناتـسپس 
لح خوبطم  نیرد  مرد  هد  کیره  زا  نیبجنرت  ربنـشرایخ و  سولف  ماداب و  هشفنب  نغور  ریعز و  مخت  باعل  لوغبـسا و  باعل  هتخاس  یفاـص 

کی نیا  درک و  دـیاب  لمع  زورمین  تقوب  ناتـسمز  رد  هاگپ و  ای  حابـص  ناتـسبات  رد  هتخیر  هنقحم  رد  مرگمین  هتخاـس  یفاـص  رگید  هدرک 
حابص ره  تسبالج  ندروخب  دشاب  ندب  زا  رایسب  لیلحت  وا و  نتفر  هار  يرایـسب  هک  مسق  نآ  رد  جالع  درک و  دیاب  لمع  هعفد  ودب  ار  لطر 
دیاب راهن  رب  مرگ  بآ  ای  مرگ و  بالگب  مرد  هد  دشاب  رضاح  هک  مادکره  زا  شاخـشخ  تبرـش  دنمانیم و  هشفنب  ریمخ  هک  یبرع  هشفنب  زا 

دـنریگیم و درآ  زا  هدولاپ  تسج )  ) هکنانچمه هدـیم  درآ  هریـش  زا  ای  نیریـش و  ماداـب  نغور  هتـساشن و  زا  تروص  نیرد  اذـغ  ندروخ و 
دنشاب هتخاس  ماداب  هشفنب  نغور  زا  هک  نغور  موم  ندیلام  هبرف و  غرم  يابروش 
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ای دنق  ماداب و  نغور  هتـساشن و  زا  هک  یئاولح  ای  دـشاب و  زین  اریتک  یمطخ و  باعل  كدـنا  نغور  موم  نیرد  هک  دـیلام  دـیاب  ندـب  مامت  رب 

دیابیم لیلع  نکسم  لحم و  تسا و  دیفم  زین  برچ  رایـسب  محللا  ءام  تسا و  دیفم  زین  نان  يردق  اب  تابن  هکـسم و  ندروخ  دشاب و  تابن 
نیب لاوقالا  فالتخا  یلع  نآ  نیرتکلهم  ماسقا و  نیرتدـب  تسا و  سوالیا  هک  مسق  نآ  رد  جالع  دـشاب و  اوه  شوخ  لامـش و  بهم  رد 

تسا لقث  تسوبی  ببس  یضعب  اعما و  زا  لقث  حیر و  ذوفن  مدع  تسا و  هدور  رد  نداتفا  بات  چیپ و  وا  ثودح  رد  ببس  یـضعب  هک  ابطالا 
بجوم دنک و  سح  ریذحت  ات  تسا  یمور  ياینولف  ندروخ  ریدقت  رهب  دش  عقاو  نآب  تراشا  نیا  لوا  رد  هکنانچ  دـنیوگیم  قاقد  اعما  رد 

نویفرف و مرد  هس  نارفعز  مرد  جـنپ  نویفا  مرد  هد  کـیره  زا  جـنبلا  رزب  دیفـس و  لـفلف  تسا  هجو  نیرب  وا  يازجا  دـشاب و  عـجو  نوـکس 
نیزا ندروخ  رادقم  تشادرب و  دیاب  هدرک  طلخ  یفاص  لسع  هیودا  مامت  رادـقمب  هتخیپ و  هتفوک و  عومجم  مرد  کی  کیره  زا  احرقرقاع 

اریز دشاب  هدـش  سویام  رگید  ریبدـت  تاجلاعم و  زا  هک  داد  دـیاب  یتقوب  ار  نوجعم  نیا  تسا و  مرد  هس  رارطـضا  تجاح و  تقوب  نوجعم 
نییلت هک  لـصا  جـالع  زا  سپ  دوشیم  هداـیز  ضرم  بجوم  هداـم  تسوبی  ظـیلغت و  اـما  دوـشیم و  نیکـست  هچرگا  سح  ریذـحت  رد  هک 
تسا راتخم  جنلوق  تلع  رد  هک  لهسم  یلجرفس  نارایرهش و  یلفالف و  نوجعم  دوشن و  لفاغ  دیابیم  جلاعم  هنقحب  هبرـشاب و  تسا  تعیبط 

ددرگیم روکذم  هک  ازجا  نیاب  مرگ و  بآ  لیلق  يردـق  رد  تسا  لاقثم  جـنپ  ندروخ  رادـقم  دوش  دوجوم  هک  مادـکره  زا  دـیفم  رایـسب  و 
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ریجنا مرد  هد  کیره  زا  هتفوکمین  نایداب  سفرک و  مخت  هبلح  تبـش  هنوباب  دـنکن  تباجا  هقباس  ریبادـتب  تعیبط  رگا  ار  وا  درک  دـیاب  هنقح 
هیودا عومجم  مرد  ود  کیره  زا  رشراح  لقم  جنیبکس  ددع  تسب  کشخ 
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یفاص هدینارذگ و  ساپرک  زا  دنامب  هساک  مین  ات  درک  دیاب  خبط  هتـسهآ  شتآب  دوشیم  یمـسر  هساک  مین  ود  اسایق  هک  بآ  لطر  جـنپ  رد 

مرگمین هدرک  لح  ورد  مرد  کی  کیره  زا  ماعط  کـمن  هروب و  هماـکبا و  مرد  هد  ریجنادـیب و  نغور  اـی  دـجنک  نغور  مرد  تسب  هتخاـس 
علقنم و تلع  هدام  زا  هک  درک  دـیاب  ربص  لمع  ره  زا  دـعب  دـنکب و  لمع  هعفد  ودـب  زور  کی  رد  ار  خوبطم  نیا  هک  دـیاب  درک  دـیاب  لـمع 

. دوش عطقنم 

بّرجم نارایرهش  نوجعم 

هد لـفلف  مرد و  هد  کـیره  زا  هلمآ  هلیله و  هناد  زا  یقنم  یلباـک  هلیله  تسازجا  نیاـب  تسا  هدومزآ  تلع  نیرد  هک  نارایرهـش  نوـجعم  و 
مرد جنپ  مادکره  زا  جرطیش  تسا و  راغص  هلقاق  دارم  اوبریخ  مرد  ود  هلقاق  مرد  هس  کیره  زا  ینیچراد  لیبجنز و  مرد  هس  لفلفراد  مرد و 

هتخیپ هتفوک و  هیودا  عومجم  مرد  یس  دیفس  دنق  مرد  هد  نارفعز  مرد  جنپ  هدومحم  مرد  هدزاود  هدیشارت  دیفس  دبرت  مرد  راهچ  کشمران 
. تسا مرد  یس  تجاح  تقوب  نوجعم  نیزا  ندروخ  رادقم  تشادرب و  دیاب  هدز  مهرب  هتخیمآ  یفاص  لسع  هیودا  مامت  نزوب  و 

الط نغور 

هریز لاقثم و  هس  یس و  کیره  زا  سفرک  گرب  بآ  بادس و  بآ  دیلام  دیابیم  ددرگیم  روکذم  هک  نغور  نیاب  ار  لیلع  مکش  راهن  رب 
تیز نغور  دنامب و  هّصح  کی  هصح  هس  زا  ات  دیـشوج  دیاب  بادس  بآ  رد  هیودا  عومجم  مرد  جـنپ  کی  ره  زا  سفرک  مخت  هاوخنان و  و 

جنپ لهچ و  هک  لطر  مین  دشاب  رضاح  هک  مادکره  زا  دجنک  نغور  ای 
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. درک دیاب  برچ  مرگمین  نغور  نیاب  ار  اعما  دنام و  نغور  دوش و  یناف  بآ  ات  دیشوج  دیاب  هتسهآ  شتآب  هتخیمآ  دوشیم  لاقثم 

لهسم یلجرفس 

مرد یس  هدیشارت  دبرت  داد و  دیاب  عجو  تدش  تقوب  نوجعم  نیا  تخاس و  دیاب  ازجا  نیاب  تسا  عفان  ضرم  نیرد  هک  یلجرفس  نوجعم  و 
لـسع شرت و  یهب  بآ  مرد  هد  کی  ره  زا  هفرخ  اوبزوج و  لفلفراد و  لفلف و  لـیبجنز و  کـس و  لـفنرق و  یگطـصم و  مرد  هد  هدومحم 
رادـقم تشادرب و  دـیاب  هدرک  طلخ  واب  هتخیپ  هتفوک و  هیودا  یقاب  دـیآ و  ماوقب  اـت  دـیاب  مرن  شتآـب  ود  ره  لـطر  کـی  کـیره  زا  یفاـص 

دشاب هتـشاد  توق  رگا  دنکن  رایتخا  اذغ  زور  هس  ود  ضرم  ءادتبا  زا  تسنآ  تلع  نیا  بحاص  رب  بجاو  لاقثم و  ود  نوجعم  نیزا  ندروخ 
تسا مزال  یصخش  نینچ  رب  زین  هفیفخ  تضایر  لامعتـسا  دشاب و  ظیلغ  يوق و  تلع  بحاص  مسج  ندب و  دشاب و  ظیلغ  اذغ  هک  اصوصخ 

هدیـشوج بلعثلا  بنع  جنزوف و  رتعـس و  ریجنادـیب و  مخت  کسخ و  مامن و  کلملا و  لیلکا  تبـش و  هنوباب و  ورد  هک  نزبآ  رد  نتـسشن  و 
دوش اذغب  قایتشا  رگا  دیلام و  دیاب  مرگمین  عومجم  اب  کیره  زا  يریخ  نغور  هنوباب و  تبش و  نغور  ای  کسخ و  نغور  اعما  رب  دنـشاب و 
اهنیا لاثما  کبک و  جاّرد و  وهیط و  تشوگ  ای  غرم و  تشوگ  لـثم  بآدوخن  نیرد  داد و  دـیاب  رفـصعم  مخت  هریـش  اـب  بآدوخن  زا  یلیلق 

تباجا دمم  ددرگیم  روکذم  هک  فایـش  نیا  دشاب  طلخ  زا  هیقب  الا  اهبف و  دوش  لصاح  يذوم  طلخ  زا  اقن  ار  اعما  هک  اجره  هک  دشاب  دیاب 
هیودا عومجم  مرد  هس  جنیبکس  مرد  جنپ  کیره  زا  لظنح  مخت  يدنه و  کمن  ینمرا و  هروب  تسا 
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تجاح تقوب  دش و  روکذم  هک  يرادقمب  کی  ره  تخاس و  دیاب  اهفایـش  هدرک  طلخ  نآ  رد  هتفوک  کین  لظنح  محـش  تخادـگ و  دـیاب 
کیره زا  نوباص  ینمرا و  هروب  ای  نیبجنرت و  وزا  لهـسا  رگید  نیبجنرت  فایـش  دوش  لفـسا  هجوتم  هدام  ات  درک  دیاب  ربص  تشادرب و  دیاب 

. اقباس روکذم  رادقمب  کیره  تخاس  دیاب  اهفایش  هدرک  ریمخ  بآ  كدناب  هتخیمآ  مهاب  هیودا  عومجم  مرد  ود 

نایثغ عّوهت و  یق و  نایب  رد  هلاقم  [ 164]

هعفاد توق  زا  تسا  تکرح  عوهت و  نهد و  قیرط  زا  هدعم  ینعی  اهیف  یـش  عفدا  ةدعملا  نم  هتکرح  ئقلا  هک  دناهتفگ  نینچ  یق  فیرعت  رد 
دنکیم یقب  لیم  هظحلهظحل  هک  تسا  عفد  یـضاقتم  هک  ّهناک  هک  ار  هدعم  تسا  یتلاح  نایثغ  عفدـنم و  تکرح  ار  وا  دـنکیمن  تناعا  هک 

یق وزا  دشاب  هدعم  فوج  رد  بصنم  تلع  بجوم  طلخ  رگا  هک  اریز  تسا  فلتخم  روکذـم  لاوحا  بابـسا  دـیآیمن و  نوریب  یناسآب  اما 
تعیبط نوچ  تسین  ددمب  یجایتحا  چیه  دیآیم  نوریب  يددم  كدناب  تسا  هداتسیا  عفد  يارب  زا  اّیهم  هک  اریز  تلوهسب  دوشیم و  ثداح 

زرپ رد  گنچ  تجوزل  ظلغ و  هطساوب  هدعم و  فوج  رد  تسا  لخادم  بجوم  هدام  رگا  تسین و  تباجا  زا  یعنام  تسا  رفنتم  وا  دوجو  زا 
هچنانچ رگا  تستباجا و  تعاطا و  زا  یـصاع  تیاغب  هروکذم  فاصواب  عفدنم  هک  اریز  دوشیم  ثداح  عوهت  وزا  تسا  هدز  هدـعم  لمح  و 

يرایـسب هک  تبـش  بحب  هکنآ  دوشیم و  ثداح  نایثغ  وزا  تیمک  بسحب  اـی  تیفیک و  بسحب  تسا  هدـیاز  هدـعم  رد  موعطم  لوکاـم و 
تسا یماعط  هکنآ  لثم  دشاب  تیفیک  هکنآ  اما  تسا و  رهاظ  دوش  نایثغ  بجوم  نآ  تسا  رادقم 
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تسا و یق  یضاقتم  عوقو  زا  دعب  سپ  دنکیمن  لوبق  تهج  نیزا  درادیم و  هورکم  ار  نآ  تعیبط  هک  دراد  دب  معط  ای  هحیار و  اما  كدنا 

نهد یخلت  وا  تمالع  تسا  يوارفص  هکنآ  تسا و  يومد  ای  تسا و  يوادوس  ای  تسا و  یمغلب  ای  تسا و  يوارفص  ای  هبجوم  طالخا  نیا 
تـسا هدعم  هیقنت  ماقم  نیرد  جالع  یقب و  ارفـص  ندمآ  نوریب  هساولت و  هودـنا و  يو  هدـعم  رد  كازوس  بلاغ و  شطع  نآ و  یکـشخ  و 

یهام تشوگ  يالاب  رب  هزبرخ  ندروخ  ای  نیبجنکس و  هدیشوج و  هزبرخ  خیب  ای  هزبرخ و  مخت  هب  ای  مرگ و  بآ  نیبجنکـس و  ندروخ  یقب 
یق ات  داتسرف  دیاب  قلحب  هدرک  برچ  دجنک  نغور  رد  غرم  رپ  ّالا  کین و  دیآ  دوخب  رگا  مرگ و  بآ  هب  ندروخ  نیبجنکس  بقع  زا  هزات و 
دیاب دشاب  لاقثم  مین  ود  تسب و  هک  هیقوا  هس  رادقم  شرت  مین  رانا  بآ  زا  بالج  حابص  ره  دش  كاپ  یقب  هدعم  هک  اجره  دیآ و  تلوهسب 

ماداب و زغم  هریش  اب  دشاب  دنق  كدنا  ورد  هک  شرت  بیس  تبرش  ای  هروغ و  تبرش  ای  هیناوب و  رانا  تبرش  ای  دیفـس و  دنق  مرد  هد  اب  ندروخ 
ای یهب و  بآ  هب  ار  لیلع  هدعم  دوش و  طارفا  ئق  رد  رگا  كرز و  زا  ای  يدنه و  رمت  زا  ای  دـیاب و  رـشقم  دوخن  شآ  جـیوج  غرم و  تشوگ 

رایتخا دیاب  دوشیم  روکذم  هک  فوفس  نیزا  تخیمآ و  دیاب  زین  روفاک  یکدنا  درک و  دامض  دیاب  بالگ  خرس و  دیفس و  لدنـص  بیس و 
کیره زا  رانا  هناد  كرز و  قامـس و  لاقثم  کی  کیره  زا  دوع  ابرهک و  ینیچ و  دـنویر  مرد و  ود  کیره  زا  ریـشابط  خرـس و  لگ  درک 

الط هیودا  نیاب  ار  هدعم  لاقثم و  کی  فوفـس  نیزا  ندروخ  رادـقم  هتخیپ  هتفوک و  هیودا  عومجم  مرد  کی  هتـسپ  رهاظ  تسوپ  مرد  جـنپ 
گرب بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  مرد  جنپ  کیره  زا  ردـنک  دعـس و  خرـس و  لگ  ریـصق و  کفک  ایقاقا و  کسم و  درک  دـیاب 

هیودا وا  بآ  هب  دیشوج  دیاب  وا  کشخ  زا  دشابن  رگا  دشاب و  رگا  هزات  دروم 
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اب هتخیب  هتفوک و  عومجم  مین  مرد و  کی  دوع  مرد و  هس  هتـسپ  هزات  نوریب  تسوپ  ای  درک  دـیاب  ـالط  هدـعم  مف  رب  هدرک  ریمخ  ار  هروکذـم 
بآ هروغ و  بآ  شرت و  بیـس  بآ  یهب و  بآ  شرت و  راـنا  بآ  دـهد  نیکـست  ار  يوارفـص  یق  هک  یتبرـش  ندروخ  دـیاب  هروـغ  تبرش 

شتآب نیگنـس  هچگید  رد  دیاب  دوشیم  لاقثم  لهچ  هک  مرد  تصـش  يدنه  رمت  عرـش و  نم  مین  بالگ  عرـش و  نمکی  کی  ره  زا  كرز 
نیرد هتسب  مکحم  شنهد  هدرک  هطیرخ  رد  مرد  ود  کی  ره  زا  دوع  یگطصم و  زا  نآ  زا  دعب  دنامب و  مین  عومجم  زا  ات  درک  خبط  هتـسهآ 

دنق لاقثم  دون  رادقم  درک  رود  دیاب  لقث  هدرـشفا  هدیلام  کین  گید  نیرد  ار  هطیرخ  هدروآ  دورف  نآ  زا  دعب  دیـشوج و  دـیاب  اههویم  بآ 
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رادقم تبرش  نیزا  تجاح  تقوب  تشاد و  هاگن  دیاب  یفرظ  رد  هتخاس  درـس  دیآ  ماوقب  ات  درک  دیاب  خبط  میالم  شتآب  رگید  هتخیمآ  دیفس 
طارفاـب هک  اـّلا  تسا  كـاله  فوخ  وا  سبح  عطق و  رد  دـشاب  ینارحب  عفد  ئق  ثودـح  ببـس  رگا  درـس و  بآ  هب  تسا  مرد  هد  ندروـخ 

تلق وا  تمـالع  يوادوس  اـی  دـشاب و  یمغلب  یق  رگا  ماـقم و  تقفاوم  هبرـشاب  هدرک  سبح  دـیاب  ناـمز  نآ  كـاله  بجوـم  یق  دـماجنا و 
اهیبرچ و هبطر و  هیذغا  زا  رفنت  خفن و  رقارق و  ثودح  نآ و  يروش  دیآیم و  نوریب  یقب  هچنآ  نهد و  معط  یـشرت  كازوس و  یگنـشت و 

تسا یقلا  بارت  فشرحب  دارم  تسا و  فشرح  غمص  هک  دزرکنک  کمن و  تبش و  لسعلا و  ءامب  ئقب  تسا  هّدس  هیقنت  ماقم  نیرد  جالع 
خیب تسا و  كرتخد  رجعم  مخت  دارم  هک  يزابخ  مخت  یمطخ و  مخت  تسا و  روطـسم  روکذم و  هددـعتم  عضاوم  رد  نف  نیا  بتک  رد  هک 

لصاح شتقوب  هک  مادکره  زا  وا  گرب  بآ  ای  تسا و  شدوخ  دارم  هک  وا  خیب  زا  برت و  مخت  ماعط و  کمن  هتفوکمین و  هدیـشارت  نسوس 
دجنک نغور  رد  درک و  دیاب  خبط  بآ  رادقم  رد  تجاح و  بسحب  عومجم  ای  ناگیناگی و  دشاب  رضاح  و 
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دیاب رت  يوق  نیزا  ار  ءیقم  دوشن  كاپ  دـساف  طلخ  زا  ریبادـت  نیاـب  هدـعم  رگا  دـیماشآ و  دـیاب  بآدوخن  ندروخ  زا  دـعب  تخیمآ و  دـیاب 
یقم رگا  دـش  روکذـم  یقم  هیودا  زا  ررکم  هچناـنچ  تسا  جاـتحم  يوق  حاـحلاب  تسا و  یـصاع  جارخا  رد  ادوس  مغلب و  هک  اریز  تخاـس 

زا هدعم  هک  اجره  درک و  دیاب  هدایز  گناد  ود  رادقم  یقلا  زوج  یقم  خوبطم  رد  درک و  دـیاب  رایتخا  تسا  مسر  هک  یهجو  رب  هدرک  هدایز 
لیبجنز یلباـک و  هلیله  زا  مرد و  هس  هیوبجنرداـب  زا  مرد و  هد  یلـسع  دـنقلگ  زا  تبرـش  حابـص  ره  دـش  كاـپ  يوادوس  یمغلب و  طـالخا 

کی رادقم  نیریـش  کسملا  ءاود  لاقثم  کی  دوش  دوجوم  هک  مادکره  زا  دوع  ربنع و  ای  ردنک و  شراوگ  زا  مرد و  هد  کی  ره  زا  هدرورپ 
یهام و تشوگ  تارغج و  ریـش و  هکاوف و  زا  دنک و  یتیوقت  هدـعم  ات  دـیاب  جالعلا  روتـسد  میاد  ریبادـت  نیا  درک  دـیاب  رایتخا  راهن  رب  مرد 

دیاب دـشابن  بعت  رایـسب  لدـتعم  تضایر  رد  درک و  دـیاب  نتفر  هارب  تکرح  یهاگ  درک و  دـیاب  رذـح  برچ  رایـسب  ياهماعط  زا  هسیره و 
تخاس و دیاب  ینیچراد  دوش و  دوجوم  اهنیزا  هچنآ  جاّرد  ای  وهیط و  ای  غرم و  تشوگ  ای  رفصعم و  هریش  بآدوخن و  زا  اذغ  رثکا  دیشک و 

كدنا اما  درک  رایتخا  دیاب  هنیدوپ  هکرـس  زا  دشابن  هفرـس  زا  یعنام  رگا  قتاف  ندروخ  تخپ و  دـیاب  هماکباب  غرم  تشوگ  زا  هخبطم  یهاگ 
تفه دوع  مرد  جنپ  کی  ره  زا  یگطـصم  ردنک و  داد  بیترت  دیاب  ازجا  نیاب  دشاب  مغلب  یق  زا  عفان  هک  یفوفـس  درک  دیاب  مض  نآب  یتبرش 

اوبزوج و هلقاق  مرد  هد  کی  ره  زا  کشمجنرف  مخت  جنرت و  تسوپ  مرد  راهچ  لفنرق  مرد  هدزناپ  تسا  رانا  هناد  دارم  هک  نامّرلا  ّبح  مرد 
هتخیپ هتفوک و  هیودا  مرد  جنپ  کس  مرد  راهچ  یغاب  هنیدوپ  مرد  جنپ  لبنس  مرد  شـش  خرـس  لگ  مرد  راهچ  کی  ره  زا  دعـس  هسابـسب و 

یمغلب و یق  سبح  عطق  هک  یصرق  دشاب و  لاقثم  ود  هک  تسا  مرد  هس  راهن  رب  تجاح  تقوب  فوفس  نیزا  ندروخ  رادقم 
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کی ره  زا  یگطصم  دوع و  مرد و  راهچ  هتسپ  زبس  تسوپ  تسا  هدعم  يوقم  رایسب  صرق  نیا  درک و  دیاب  بیترت  ازجا  نیاب  دنک  يوادوس 
کـشخ تخاس و  دـیاب  اهـصرق  هدرک  ریمخ  بیـس  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  مرد  راهچ  خرـس  لگ  مرد  جـنپ  کس  مرد  هس 

تسا هدرک  یق  وا  جالع  دشاب و  اذغ  ماعط و  ندروخ  رایسب  نایثغ  ببـس  رگا  راهن و  رب  تسا  لاقثم  کی  صرق  نیزا  ندروخ  رادقم  هدرک 
شراوگ یق  زا  دـعب  درک  یق  هدروـخ  دـیاب  دـش  روکذـم  اـقباس  هک  اـهزیچ  زا  کـلذریغ  برت و  بآ  تبـش و  اـب  اذـغ  عـفد  مرگ و  بآ  هب 

تروص نیرد  جالع  دشاب  لیلق  شرادقم  هچرگا  دشاب  تیفیک  دب  يدر  ءاذغ  ندروخ  ببس  رگا  درک و  رایتخا  دیاب  نآ  لاثما  یگطـصم و 
اما درک و  دیاب  هروغ  بر  جاویر و  بر  هنیدم و  رانا  تبرـشب  هدـعم  تیوقت  زا  دـعب  تاروکذـم و  زا  کلذریغ  مرگ و  بآ  هب  تسا  یق  زین 

هب و کیلعف  تسا  تیاغ  رد  یق  نیکـست  هدـعم و  تیوقت  رد  نآ  بر  اـی  یهب و  تبرـش  تسا و  بسنا  يوارفـص  هدـعم  جـالع  رد  ود  نیا 
يوقا متا و  دیاب  بیکرت  یهب  تبرـش  اب  رگا  هبترم و  العا  رد  تسا  یق  نکـسم  لد و  حـیرفت  مه  دـنکیم و  هدـعم  تیوقت  مه  ومیل  تبرش 

نآ تاحلصم  اب  رگم  تسا  هدعم  فعضم  اما  دناهدرک  زیوجت  یق  نیکست  رد  ابطا  هچرگا  مغلب  هدعم  رد  جنران  تبرش  لامعتـسا  اما  دشاب و 
رد هک  يردـق  درـس  بآ  هب  تسا  مرد  هد  بالگ  مرد و  هد  تبرـش  زا  دـیاب  بالگ  اب  تسا  هتفاـی  نییعت  هک  هبرـشا  نیزا  دـننک و  لامعتـسا 
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ارفص و هاوخ  دشاب و  مغلب  ببس  هاوخ  هروکذم  تلع  رد  تسا  عفن  تیاغ  رد  دوش  دوجوم  یلجرفـس  نیبجنکـس  رگا  دشاب و  یفاک  تبرش 
ای دـیاب و  غرم  تشوگ  ای  هروغ و  ای  كرز و  ای  رانا و  بآ  زا  اذـغ  دراد و  رایـسب  تعفنم  زین  دـنق  اب  نیراـنا  بآ  تسا و  عفاـن  رایـسب  ادوس 

نآ ثفن  نوخ و  یق  رد  ببس  اما  دروخ و  دیاب  هتخپ  اهنیا  لاثما  کبک و  ای  وهیط و 
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دـشاب توق  رگا  ماقم  نیرد  جالع  نآ و  عاطقنا  ای  دشاب و  یگر  رـس  یگر و  ندش  هتفاگـش  راجفنا و  رگا  نهد  هار  زا  تسنوخ  نتخادنارب 
لاقثم و کی  کی  ره  زا  هدرک  نایرب  ینمرا  لگ  لوغبسا و  باعل  ای  فوز و  مخت  یبرع و  غمـص  زا  تبرـش  ندروخ  تسا و  قیلـساب  دصف 
ار فوز  مخت  تفوک و  دیابیمن  ار  لوغبسا  مخت  رگید  تفوک و  دیاب  کین  ار  غمص  لاقثم و  کی  کی  ره  زا  هدرک  نایرب  ینمرا  لگ  لوا 
ای ندروخ و  دـیاب  هدرک  طلخ  کین  هتخیمآ  یهب  ّبر  ای  سآلا و  بح  ّبرب  هتخیمآ  ینمرا  لگ  غمـص و  اب  نانچمه  تفوک و  دـیابیمن  زین 

ردنک و زا  یهب و  بآ  هیقوا  هس  ای  ندروخ و  راهن  رب  دیاب  یهب  بر  ای  مرد  کی  کی  ره  زا  ضباق  ریشابط  صرق  ای  مرد و  ود  ابرهک  صرق 
رد هتخیپ و  هتفوک و  کین  مرد  کی  کی  ره  زا  تسا  ناشوایـس  نوخ  دارم  هک  نیوخالا  مد  قامـس و  رانلگ و  ینمرا و  لگ  یبرع و  غمص 

یهب و بآ  زا  بالج  ای  ندروخ و  دـیاب  یهب  بآ  هب  لاقثم  هس  کی  ره  زا  توترخ  توتهاش و  زا  ای  ندروخ و  دـیاب  هدرک  طلخ  یهب  بآ 
رگا ای  ندروخ و  دـیاب  هتخیمآ  لاقثم  کی  رانلگ  صرق  زا  مرد و  هد  کی  ره  زا  بالگ  لـمحلا و  ناـسل  نآـب  دارم  هک  فوز  گرب  بآ  زا 

هک صرق  نیا  ای  لاقثم و  کی  هداد  فت  فوز  مخت  زا  لاـقثم و  هد  کـی  ره  زا  بـالگ  وا و  گرب  بآ  زا  دـشاب  هرفاـن  كاـت  گرب  تقوب 
زا لدنص  قامس و  رانلگ و  خرس و  لگ  مرد  هس  کی  ره  زا  ردنک  تسوا و  صامحلا  رزب  دارم  هکاوف  مخت  درک  رایتخا  دیاب  دوشیم  هتشون 

یلافـس هکت  ناکرت  هک  سیتلا  ۀـیحل  هدرـشفا  هراصع  ابرهک و  ایقاقا و  تسا و  رولب  كاز  دارم  هک  ینامی  بش  طسق و  مرد  راـهچ  کـی  ره 
لاقثم کی  رادقمب  کی  ره  تخاس  دیاب  اهصرق  هدرک  ریمخ  قامـس  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  مرد  کی  کی  ره  زا  دنمانیم 

درک دـیاب  دامـض  هیودا  نیاـب  ار  هدـعم  دـشاب و  لاـقثم  مین  ود  تسب و  هک  هیقوا  هس  هداد  فت  هفرخ  ریـش  رد  صرق  کـی  تجاـح  تقوب  و 
زا کمار  کس و  ایقاقا و  خرس و  دیفس و  لدنص 
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هدـیناکچ و ورد  هکرـس  یکدـنا  هدرک و  ریمخ  هزات  كاـت  گرب  بآ  هب  اـی  بـالگب و  هتخیپ  هتفوک و  مرن  هیودا  عومجم  مرد  ود  کـی  ره 
اب شمـشک  نیریـش  ماداب  زغم  اـی  قامـس و  شآ  ماـقم  نیرد  اذـغ  درک و  دامـض  دـیاب  هدـعم  مف  رب  هدرک و  ریمخ  دروم  گرب  بآ  یکدـنا 

نیرد لیلع  هک  دیاب  روکذـم  تشوگ  شمـشک و  كرز و  بآ  زا  ای  روکذـم و  تشوگ  ماداب و  زغم  هریـش  اب  جـنرت  بآ  زا  غرم و  تشوگ 
هبرـض و نوچ  یق  ببـس  رگا  دـنک و  ضارتعا  رذـح و  یناسفن  ضارعا  عیمج  بضغ و  تابجوم  رد  دـنک  رایتخا  نوکـس  تمـص و  ضرم 

لگب ای  موتخم و  لگ  زا  لاقثم و  کی  ابرهک  صرق  زا  حابـص  ره  هک  تسنآ  ماقم  نیرد  جالع  دـشاب  هدـش  سفن  ضراـع  هک  دـشاب  هطقس 
لاقثم مین  تسب و  هک  هیقوا  هس  عومجم  مرد  مین  کی  ره  زا  اریتک  ابرهک  یبرع و  غمص  هتساشن و  سیتلا و  ۀیحل  هدرـشفا  هراصع و  ینمرا و 
ثاغم شام و  درک  دیاب  هیودا  نیزا  دامض  هطقس  هبرض و  عضوم  رب  داد و  دیاب  هداد  فت  هفرخ  مخت  هریـش  اب  هتخیپ  هتفوک و  کین  دوشیم 
گرب بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  مرد  هس  کی  ره  زا  یکمرم  ربص و  ینمرا و  لگ  دیفـس و  لدنـص  خرـس و  لدنـص  ایقاقا و  و 
ندروخ تروـص  نیرد  جـالع  دـشاب  توـقب  هفرـس  ثفن  نوـخ و  یقاـب  رگا  درک و  دـیاب  دامـض  هدرک  طـلخ  هفرخ  گرب  بآ  اـی  دروـم و 

بانع و تبرش  اب  مرد  مین  کی  ره  زا  موتخم  لگ  زا  ابرهک و  صرق  هداد و  فت  یبرع  غمص  هداد و  وب  فوز  مخت  زا  حابـص  ره  تسبالج 
اب هداد  فت  رشقم  شام  اذغ  هفرخ و  هریـش  اب  ای  فوز و  قرع  اب  تسا  مرد  هد  دشاب  دوجوم  رـضاح و  هک  مادکره  زا  شاخـشخ  تبرـش  ای 

تلع نیرد  صرق  نیا  ندروخ  ندروخ و  دـیاب  هتخپ  شام  نیرد  بابک  مین  جاّرد  ای  وهیط  ای  غرم  تشوگ  اـب  هدرک  ناـیرب  ماداـب  زغم  هریش 
یلافـس هکت  یکرتـب  ار  نآ  هک  سیتـلا  ۀـیحل  بآ  هدرـشفا  اـبرهک و  اریتـک و  هفرخ  مخت  تسا  هجو  نیرب  نآ  ازجا  نآ و  بیترت  تسا  عفاـن 

دیفس شاخشخ  مخت  دنمانیم و 
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نزوگ خاش  ایقاقا و  موتخم و  لگ  خرـس و  لگ  دـشاب و  مرد  ود  کی  ره  زا  سیتلا  ۀـیحل  هراصع  اـبرهک و  هک  دـیاب  مرد و  هس  کـی  ره  زا 
نیزا لاقثم  کی  رادـقمب  کی  ره  تخاس  دـیاب  اهـصرق  هدرک  ریمخ  لوغبـسا  باعلب  هتخیپ و  هتفوک و  عومجم  مرد  ود  کـی  ره  زا  هتخوس 

خاش هتفسان و  دیراورم  کل و  کشخ و  زینشک  دیفس و  ناجرم  دشاب  نکـسم  لاحلا  یف  هک  رگید  صرق  داد و  دیاب  هفرخ  هریـش  رد  صرق 
نوخ هفرخ و  مخت  هتـساشن و  قامـس و  ینمرا و  لگ  ایقاقا و  سیتلا و  ۀیحل  هراصع  تسا و  هساپرک  دارم  هک  هتخوس  عدو  نزوگ و  هتخوس 
دیاب اهـصرق  هدرک  ریمخ  بآ  هب  هتخیپ  هتفوک و  هیودا  عومجم  مرد  ود  کی  ره  زا  یبرع  غمـص  ریـشابط و  مرد  جـنپ  کـی  ره  زا  ناـشوایس 

رد صرق  نیا  اما  ندروخ  دـیاب  هدرک  لـح  صرق  کـین  مرد  هد  یهب  تبرـش  اـب  هفرخ  بآ  هب  لاـقثم و  کـی  رادـقمب  کـی  ره  زا  تخاـس 
ضارعا عیمج  زا  مامح و  لوخد  بضغ و  ندرک و  نخـس  دنلب  زا  هک  دیاب  تلع  نیا  بحاص  دشابن و  دـیدش  هفرـس  هک  داد  دـیاب  یتروص 

بهم دراب و  ناکم  رد  هک  دیاب  لیلع  نکـسم  دـنک و  رایتخا  رارق  مارآ و  دـش و  روکذـم  هچنانچ  دـیامن  بانتجا  یندـب  تاکرح  یناسفن و 
دـشابن هفرـس  رگا  داد و  دیاب  دشابن  کمن  رایـسب  دشاب و  زینـشک  ورد  هک  غرم  بابک  زا  اذغ  دشابن  پت  تلع  نیا  اب  رگا  درک و  دیاب  لامش 

دیفس و دنق  كدنا  اب  داد  دیاب  شاخـشخ  مخت  هریـش  هتـساشن و  زا  قیقر  هلاثا  دشاب  پت  رگا  تخپ و  دیاب  رانا  ای  قامـس  یـشرت  اب  ار  بابک 
زا داد و  هتخیمآ  دـیاب  ریـشابط  ای  ینمرا و  لگ  ای  موتخم و  لگ  يردـق  دروخیم  هک  یبآ  رد  دـشاب  بلاـغ  تلع  بحاـص  رب  یگنـشت  رگا 
مرد هس  کی  ره  زا  ایقاقا  ینیچ و  دـنویر  مرد  راهچ  کی  ره  زا  ریـشابط  ابرهک و  یناباینوق و  مخت  تسا  عفان  ماقم  نیرد  هک  یفوفـس  هلمج 
مرد هد  یسربق  لگ  مرد  شـش  کی  ره  زا  نزوگ  هتخوس  خاش  هداد و  فت  کشخ  زینـشک  هتـساشن و  اریتک و  یبرع و  غمـص  هفرخ و  مخت 

فوز مخت  لوغبسا و  مخت 
439 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ود رادـقم  هتخیمآ  هیودا  عومجم  نتفوک  دـیابیمن  ار  وا  هک  لوغبـسا  ریغ  هتخیپ  هتفوک و  مرن  هیودا  عومجم  مرد  هس  کـی  ره  زا  هداد  فـت 
هک یقیرطب  هدعمب  يرگید  وضع  زا  تسا  نوخ  نتخیر  نوخ  ئق  ببس  هاگ  ندروخ و  دیاب  هفرخ  هریـش  اب  درـس  بآ  قشاق  ود  کی  اب  مرد 
زا هک  تسیوضع  رد  تفآ  وا  تمالع  دوریم و  هدـعمب  قلح  هار  زا  لـخاد  بناـج  زا  هک  فاـعر  نوخ  لـثم  درک  ناوتیمن  كاردا  ار  نآ 

ندیزرل و صقان و  وا  تمالع  هدعم و  رد  تسا  نوخ  نتـسب  نوخ  یق  ببـس  هاگ  تسا و  وضع  نآ  جالع  وا  جالع  دـیآیم و  هدـعمب  اجنآ 
هک مرگ  بآ  هب  تسا  یق  وا  جالع  ندز و  مهرب  لد  هظحل  ره  تسا و  هساولت  لوه و  هودنا و  برک و  تسا و  یـشغ  ثودح  درـس و  قرع 
زا هک  تسوا  هیامرینپ  هخفناب  دارم  هیوبجنرداب و  بآ  هب  تسا  شوگرخ  هخفنا  ندروخب  ای  دنشاب و  هدیـشوج  کمن  جنتوف و  تبـش و  ورد 
زا هک  اریز  تسا  عفاـن  رایـسب  تـلع  نـیرد  دـیآیمرد و  ضارما  تاـجالع  زا  يرایـسب  رد  دـنریگیم و  شآ  هدـعم  زا  داز و  رتهـحب  هدـعم 

تهج نیزا  ددنبیم  ار  نآ  تسا  لیاسو  بیاذ  هچره  دزادگیم و  دـنکیم و  هباذا  تسا  هتـسب  دـماج و  هچره  هک  تسنیا  هحفنا  تیـصاخ 
نیرد شوگرخ  نآ  زا  اـما  تسا و  تیـصاخ  نیمه  ار  اـهحفنا  همه  هچرگا  تسوا  هبرجم  هعفاـن  هیودا  زا  یکی  هیوـق  تالاهـسا  هجلاـعم  رد 
تـسا هدـش  عقاو  هنیـس  رد  هک  یـشیر  هحرق و  ببـسب  دـشابن و  ندرک  یق  قیرطب  نوخ  نتخادـنارب  ثفن و  رگا  تساوقا و  تاریثات  لاعفا و 

ره زا  فوز  مخت  وق و  مخت  ددرگیم  روکذم  هک  ازجا  نیاب  تسا  صرق  ندروخ  جالع  ماقم  نیرد  دوشیم  ثداح  اهلزن  ببـسب  هک  دـشاب 
زا هتفـسان  دیراورم  ریـشابط و  یـسدع و  جنراس  دشاب و  رـضاح  هک  مادکره  زا  یـسربق  لگ  ای  ینمرا و  لگ  ای  موتخم و  لگ  مرد  هس  کی 

هدرشفا بآ  دارم  هک  سیتلا  ۀیحل  هراصع  هتساشن و  مرد  ود  کی  ره  زا  هتخوس  نزوگ  خاش  ینامی و  بش  ابرهک و  مرد  کی  مادکره 
440 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

اهصرق هدرک  ریمخ  لوغبسا  مخت  باعلب  ای  فوز و  گرب  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  مرن  هیودا  عومجم  مرد  ود  کی  ره  زا  تسا  یلافس  هکت 
تبرـش ای  لاقثم و  تسب  هفرخ  هریـش  رد  ددع  کی  صرق  نیزا  تجاح  تقوب  ندروخ  رادـقم  لاقثم و  کی  رادـقمب  کی  ره  تخاس  دـیاب 

لگ نغور  هفرخ و  گرب  بآ  هب  هک  ینغور  مومب  ار  هنیس  ندروخ و  دیاب  دشاب  یفاک  تبرش  رد  هک  درس  بآ  يردق  رد  لاقثم  تفه  یهب 
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ینامز تخادگ و  دیاب  لگ  نغور  موم و  لاقثم  هس  لوا  دـشاب  مرد  هد  نغور  هفرخ و  بآ  عومجم  رگا  درک و  دـیاب  دامـض  دنـشاب  هتخاس 
. دیلام دیاب  هنیس  رب  تجاح  تقوب  هدز  مهرب  کین  هتخیمآ  نآب  هفرخ  گرب  بآ  دوش و  درس  هک  تشاذگ 

تسا ءالتما  هدعم و  هکلهم  للع  ضارما و  زا  هک  هضیه  نایب  رد  هلاقم  [ 165]

داوـم زا  تکرح  هضیه  تلع  ینعی  ةدـسافلا  ۀمـضهنملا  ریغلا  ۀـیئاذغلا  داوـملا  نم  هتکرح  ۀـضیهلا  هک  دـناهتفگ  نینچ  هضیه  فـیرعت  رد  و 
رب اذغ و  زا  تسارفصب  هلاحتسالا  بیرق  ینعی  تسیوارفص  فیطل و  مادکره  هدساف  داوم  نیزا  هدعم و  رد  تسا  هدساف  مضهنم  ریغ  یئاذغ 

لفـسا بناجب  هظیلغ  داوم  نیزا  هچنآ  دوشیم و  عفد  یقب  داسفلا ) دـعب   ) نیا تسارفـص و  فاـصوا  زا  نیا  تسا و  هدـمآ  نوریب  داوم  قوف 
هدعم رد  هحرق  ثودح  نایثغ و  برک و  يوارفص و  یق  هک  تسنآ  وا  تمالع  دنکیم و  عفد  لاهـسا  زارب و  قیرطب  هعیبط  ار  وا  تسا  لیام 
هدولآ رابغ  ندش و  کشخ  ور و  تسوپ  ندیپسچ  ینیب و  ندـش  کیراب  روغب و  اهمـشچ  نتفر  ای  تسا و  يدرـس  اعما و  رد  رقارق  وا  درد  و 

یشغ ثودح  بجوم  دوشیم  بلاغ  تلاح  نیا  هک  تسا  رایسب  وا و  ندومن 
441 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

یق دشاب  فیحن  فیعـض و  دـشاب و  يوق  ندـب  رگا  ماقم  نیرد  جالع  تسا و  كاله  بجوم  نیا  ضبن و  طوقـس  توق و  طوقـس  تسا و 
ياذغ داوم و  زا  هدعم  هک  هاگره  درک و  دیاب  یق  رارکتب  هدعم و  زا  مامت  دـساف  ياذـغ  جارخا  دـجنک و  نغور  مرگ و  بآ  ندروخب  تسا 

ای مرد و  جنپ  رادـقم  درک  دـیاب  نامرلا  بح  فوفـسب  هدـعم  تیوقت  دـش و  رود  هیدر  ضارعا  دـش و  نیکـست  مامت  تفای  هیقنت  یقب  دـساف 
ماداب زغم  هریش  اب  قامس  شآ  اذغ  درس و  بآ  يردق  رد  لاقثم  کی  ریشابط  صرق  مرد و  هد  یهب  ّبر  ای  تبرش و  اب  ضباق  ریشابط  صرقب 

هک مادکره  زا  شرت  بیس  تبرـش  ای  دورما و  بآ  هب  ای  یهب و  بآ  هب  ای  ياق و  رانا  بآ  هب  ای  دیاب و  هنیدم  رانا  تبرـشب  هدعم  تیوقت  ای  و 
لاقثم کی  تسوا  ناوختسا  يور  رب  هک  هتسپ  رهاظ  تسوپ  ای  مرد و  مین  ریشابط  اب  دوش  لاقثم  مین  تفه و  هک  مرد  هد  رادقم  دشاب  رـضاح 

رادقمب هک  هنیدوپ  يردـق  ربارب و  شرت  رانا  ّبر  یهب و  ّبر  رگا  ندروخ و  دـیاب  هتخیمآ  هنیدوپ  ران  تبرـشب  هتخیپ و  هتفوک و  کمن  مین  و 
دنق هتخیمآ و  مهاب  هلایپ و  کی  رادقم  بالگ  هساک و  مین  بآ  لاقثم و  هاجنپ  دیفـس  دنق  لاقثم و  لهچ  کی  ره  زا  اهبر  دـشاب و  لاقثم  ود 
هدرک مهرب  کین  هتخادـنا  هکرـس  كدـنا  هزات و  هنیدوپ  گرب  لاـقثم  ود  ندروآ  دورف  تقوب  هدروآ  ماوقب  هتـسهآ  شتآـب  هتخادـنا  نآ  رد 

دشاب و باوص  دننک  هنیدوپ  هکرس  هنیدوپ  ياجب  تبرـش  نیرد  رگا  خی و  ای  فرب  بآ  هب  تسا  لاقثم  هد  نیزا  ندروخ  رادقم  هدروآ  دورف 
هچنآ هیودا  عومجم  یهب  بآ  سآ و  بآ  ینمرا و  لگ  ایقاقا و  روفاک و  دیفـس و  خرـس و  لدنـص  دـیاب  هیودا  نیزا  دامـض  لیلع  هدـعم  رب 
درـس هفرخب  هک  دیاب  درک و  دامـض  دیاب  هدعم  رب  هتخیمآ  تسوا  سآ  بآ  هب  دارم  هک  دروم  گرب  بآ  هب  هتفوک  کین  دـیاب  تسا  ینتفوک 

نیا عفد  رد  تسا  عفان  يوق  هک  دوش  لصاح  وزا  یتدورب  ار  هدعم  هک  دهن  هدعم  مف  رب  ار  دامض  نیا  هتخاس 
442 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هبیط حـیاور  زا  لیلع  ماشمب  هک  دـیابیم  تسین و  وزا  عفنا  يزیچ  یق  نایثغ و  رد  هک  دـنک  باوخ  دـناوت  هک  هلیح  رهب  هک  دـیاب  شیوشت و 
دیاب بالگ  درـس و  بآ  يور  رب  دوش  ثداح  یـشغ  ار  لیلع  رگا  هکاوف و  زا  دـشاب  ضباق  هچنآ  دورما و  یهب و  بیـس و  يوب  لـثم  دـسرب 
کین ات  فک  ود  ره  تسد و  فک  ود  ره  دوش  فوقو  روعـش و  بجوم  دیآ و  دردـب  ات  تسب  دـیاب  رتمکحم  قاس  ود  ره  يوزاب  دیـشاپ و 
لاقثم هد  دشاب  رضاح  هک  مادکره  زا  یهب  تبرش  ای  بیس و  تبرش  دیآ  روعـشب  هک  اجره  تسا و  رثوم  کین  شغ  هلازا  رد  هک  دیلام  دیاب 
تبرـش رد  کفک  نان  ای  داد و  دیاب  همقل  دـنچ  دنـشاب  هدرک  رت  یهب  بآ  ای  یهب و  بآ  رد  هک  نان  اذـغ  داد و  دـیاب  درـس  بآ  بالگ و  اب 

 ... غود ای  یهب و  تبرش  رد  ای  تسا و  هشتآ  ود  تامسکب  نان  کفکب  دارم  داد و  دیاب  بیس 
...

دنرب و دورف  غود  رد  تبون  هس  ود  هتخاس  خرـس  شتآ  رد  نهآ  ای  گنـس و  هک  تسنآ  بسانم  دشاب  هدش  لاهـسا  یق و  رد  هچنانچ  رگا  و 
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زا اما  داد  دیابب  دـشاب  جاّرد  ای  وهیط  ای  غرم  تشوگ  ورد  هک  قامـس  شآ  زا  اذـغ  ای  دوش و  رتشیپ  ورد  ضبق  هک  تسنآ  لعف  نیزا  دوصقم 
اما تسا و  کلهم  تسین و  حالف  تاجن و  دـهد  تسد  لوا  لاح  رگا  هک  نیح  نیرد  دـهدن  تسد  قباس  لاح  نامه  هک  یلیلق  نآ  تشوگ 
بآ هب  دجنس  ناقلات  ای  دشاب و  تقوب  ورد  هک  درس  بآ  هب  وج  ناقلات  هک  دیاب  وا  یلاوح  دنک و  هدعم  شزوسب  ساسحا  تلع  بحاص  رگا 

لاهـسا رد  ار  لیلع  رگا  دزیمایب و  نآب  زین  وج  ناقلات  يردق  دـنک و  دامـض  بالگ  اب  رهب  ناقلات  ای  هتفوک و  یهب  هدـعم  مف  رب  دروخ و  درس 
دعب دوش و  رثاتم  بآ  زا  هک  دنربورف  کین  ینامز  درس  بآ  رد  ار  وا  دیاب  دشابن  ماکز  هلزن و  زا  یعنام  دشاب و  ناتسبات  نامز  دوشن و  طارفا 

رگا دنرآ و  نوریب  نآ  زا 
443 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

عفان ددرگیم  روکذم  هک  اود  نیا  دـشاب  یمغلب  داوم  دوشیم  عقاو  لاهـسا  یقب و  هچنآ  دـشابن و  پت  ترارح و  ار  تلع  بحاص  هضیه  اب 
کی کی  ره  زا  هبابک  یناسارخ و  لگ  لبنس و  مرد  هس  کی  ره  زا  لفنرق  کین  دوع و  مرد  شش  هتفوک  خرـس  لگ  مرد و  هس  ردنک  تسا 
تسا تبرش  رگا  درس  بآ  يردق  اب  لاقثم  هد  مادکره  زا  هنیدوپ  رانا  تبرـش  ای  ياق و  رانا  بآ  رد  لاقثم  ود  وزا  هتخیپ  هیودا  عومجم  مرد 

دیاب هدعم  رب  ودک  زا  همجحم  دیاب  دیازت  رد  دوشن و  عطقنم  لاهـسا  یق و  تلع  ریبادـت  نیاب  رگا  تسین و  تجاح  بآ  دـشاب  بآ ...  رگا  و 
هیذغاب تعجارم  دیاب  دوش  صالخ  تلع  نیزا  لیلع  رگا  تسا و  طقف  بذج  نیمه  دوصقم  هک  درک  دیاب  طرـش  هتبلا  درک و  بذج  داهن و 

دح زا  نوریب  ظیلغ و  ماعط  اصوصخ  دنکن  ماعط  اذغ و  رایتخا  هک  دیاب  رـصع  زا  دـعب  دـنک و  كرت  ار  ندروخ  رایـسب  دـنکن و  قباس  داتعم 
مف رب  هروکذم  تاضباق  زا  دامض  داد و  دیاب  یهبرف  لادتعاب  ناوج و  غرم  لثم  دروخ  کبس  ياهاذغ  دروخ و  مک  دناوت  ات  دشاب و  تیافک 

. دیامن لاغتشا  جیردتب  نآ  زا  رتظیلغب  هفیطل  هیذغا  زا  لیلع  هک  درک  دیاب 

ءاعما ضارما  نایب  رد  هلاقم  [ 166]

رب صغم  دوـشیم و  ثداـح  اـهدور  رد  هک  تسا  یملا  عـجو و  صغمب  دارم  تسا و  صغم  تساـهدور  دارم  هک  ءاـعما  ضارما  هلمج  زا  و 
تسا لوقب  ندروخ  خبر  نیا  ثودح  ببس  توقب و  تسا  هدور  ندیـشک  ددمت و  بجوم  هک  تسا  صتخم  جنر  زا  ای  هک  اریز  تسا  عاونا 

رب بوبح  ندروخ  ای  اههویم و  نیا  يالاب  رب  بآ  ندروخ  ای  ولاتفـش و  ولآدرز و  بیـس و  لثم  تسا  بطر  هکاوف  ای  گـنرداب و  هرت و  لـثم 
تسا و هروکذم  بابسا  مدقت  نآ  تمالع  اهنیا و  لاثما  ایتوت و  یلقاب و  دوخن  لثم 

444 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
هدعمب و تسا  يوارفـص  زیت  طلخ  ندمآ  دورف  صغم  رد  ببـس  ای  حیر و  جورخ  زا  دـعب  عجو  نوکـس  لقث و  مدـع  خـفن  رقارق و  ثودـح 

درد نیکـست  ببـس  نیرد  هودنا  برک و  يوارفـص و  یق  ثودح  اعما و  ندیزگ  لقث و  كازوس و  یگنـشت و  ثودح  ببـس  نیا  تمالع 
لفلف و لثم  دـشاب  هداح  تیفیک  ورد  هک  هیذـغا  مرن و  رت  هیودا  ندروخ  ببـس  هک  تسا  راح  جازم  يوس  ببـس  ای  دوشیمن و  داب  جورخب 

نوریب اعما و  رد  كازوس  شطع و  تسا و  ببـس  مدـقت  زین  وا  تمالع  دـشاب و  هتخادـنا  مرگ  ياـهوراد  ورد  هک  یـشآ  لـثم  یجق و  مخت 
رقارق و لقث و  وا  تمالع  رت و  روش و  مغلب  ینعی  تسا  یقروب  طلخ  تلع  نیا  ثودـح  رد  ای  لاهـساب و  ای  ئقب  يوارفـص  زیت  طـلخ  ندـمآ 
هک درک  دیابن  طرش  هتبلا  درک و  بذج  داهن و  دیاب  لیلع  نیقاس  رب  همجحم  ای  درک و  دیابن  تسا  ندیرب  نآب  دارم  هک  طرش  درک و  یگنشت 

ار ندروخ  رایسب  دنکن و  قباس  هداتعم  هیذغاب  تعجارم  دیاب  دوش  صالخ  تلع  ثودح  نیزا  لیلع  رگا  تسا و  طقف  بذج  نیمه  دوصقم 
دروخ و مک  دناوت  ات  دشاب و  تیافک  دح  زا  نوریب  ظیلغ و  ماعط  اصوصخ  دنکن  ماعط  اذـغ و  رایتخا  هک  دـیاب  رـصع  زا  دـعب  دـنک و  كرت 
زا لیلع  هک  دیاب  درک و  دـیاب  مف  رب  هروکذـم  تاضباق  زا  دامـض  داد و  دـیاب  یهبرف  رد  لادـتعاب  ناوج و  غرم  لثم  دروخ  کبـس  ياهاذـغ 

جزل ظـیلغ  طـلخ  ببـس  اـی  زارب و  رد  مغلب  روهظ  تسا و  نتخادـنا  نهد  بآ  رایـسب  دـیامن و  لاـقتنا  جـیردتب  نآ  زا  رتظیلغب  هفیطل  هیذـغا 
دحاو ناکم  رد  عجو  نکمت  لقث و  تسا و  نهد  بآ  يرایسب  یگنشت و  ببس  نیا  تمالع  تسا و  هدز  ءاعما  رد  کنچ  هک  تسا  هدنپسچ 
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حابص ره  بالج  ندروخب  نآ و  هدننکش  حیر و  رساک  هیوداب  تسا و  داب  حیر و  لیلحت  لوا  عون  رد  جالع  لحم و  نآ  زا  وا  لاقتنا  مدع  و 
شتآب بآ  هلایپ  مین  کنک و  رد  هیودا  لوا  مرد  هد  یلـسع  دـنقلگ  اـی  تسا  لاـقثم  ود  هک  مرد  هس  کـی  ره  زا  یمور  ناـیداب  ناـیداب و  زا 

میالم
445 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هریش اب  بآدوخن  تروص  نیرد  اذغ  ندروخ و  دیاب  مرگمین  هدرک  لح  ورد  روکذم  دنقلگ  هدینارذگ  ساپرک  زا  دنامب و  همین  ات  هدنشوج 
ای داد و  دیاب  دشاب  لاقثم  کی  رادقم  ورد  نایداب  هک  هدیشوج  نایداب  بآ  هب  دنمانیم  ینومک  هک  هریز  نوجعم  ای  داد و  دیاب  رفصعم  مخت 
ره زا  لفلف  بادس و  نآ  يازجا  داد  دیاب  ددرگیم  روکذـم  هک  فوفـس  نیا  اب  ندروخ و  دـیاب  مرد  ود  رادـقم  راهن  رب  ینومک  نوجعم  زا 

كزیتارت مخت  داد  دیاب  نیکست  هیودا  نیاب  دشاب  یمغلب  لاهسا  صغم  اب  رگا  تخاس و  فوفـس  راهن  رب  دیاب  هتخیپ  هتفوک و  مرد  کی  کی 
دیاب تسا  كزیتارت  مخت  نیمه  دارم  هک  اسلیلقم  فوفـس  اب  ندربورف و  دـیاب  هدرک  برچ  لگ  نغورب  هداد و  فت  مرد  هس  ناحیر  مرد  هس 

نایداب و داد  دیاب  فوفـس  نیزا  دشاب  هتـسب  تعیبط  دشاب و  بولطم  نیل  تعیبط  رگا  داد و  دیاب  درـس  بآ  هب  لاقثم  کی  رادـقم  تخاس و 
هیودا عومجم  هیودا  ماـع  مین  ربارب  خرـس  رکـش  مرد  راـهچ  کـی  ره  زا  روس  هاوخناـن و  مرد  هس  کـی  ره  زا  بادـس  گرب  سفرک و  مخت 
روبنز هک  تسا  لسع  نآب  دارم  هک  نیبجنکـس  زا  بالج  اـی  تجاـح و  تقوب  تسا  لاـقثم  ود  فوفـس  نیا  ندروخ  رادـقم  هتخیپ  هتفوک و 
هدروآ تاجلاعم  تاوادـم و  يارب  زا  دوشیم  ادـیپ  رایـسب  زاریـش  زیربت و  مور و  ياـههوک  رد  تسا و  هداـهن  اـهنابایب  اـههوک و  رد  لـسع 

مکش رب  ندروخ و  دیاب  هتخیمآ  بآ  يردق  مرد و  هس  نایداب  مرد  هد  وزا  هدش  کشخ  تسا  یلـسع  نآ  دنـشورفیم و  يراطع  ياهناکدب 
مخت زا  حابص  ره  تسبالج  ندروخ  هروکذم  عاونا  زا  یناث  عون  رد  جالع  تشادهاگن و  دیاب  مرگ  هدرک  مرگ  هنبولب  ار  مکـش  درک و  دیاب 

ار اهمخت  لوا  دوشن و  هزمیب  تبرش  معط  هک  بآ  يردق  رد  دیفس  دنق  مرد  هد  ای  مرد  ود  کی  ره  زا  ناحیر  مخت  فوز و  مخت  لوغبسا و 
اصوصخ تفوک  دیابن  ار  اهمخت  راهنیز  ندروخ و  دیاب  هتخادنا  تبرش  رد  هتسش  رابغ  درگ و  زا  هتفوکان  هدرک و  كاپ  کین 

446 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
ناحیر مخت  لوغبسا و  مرد  هد  کی  ره  زا  نیرایخ  مخت  زغم  ودک و  مخت  زغم  ای  تسا و  کلهم  و  هد ...  يو  رب  دنیوگ  رگا  هک  ار  لوغبـسا 

ار همین  ناـحیر  مخت  لوغبـسا و  مخت  زا  ریغ  هیودا  عوـمجم  کـی  ره  زا  ینمرا  لـگ  دیفـس و  ریـشابط  مرد و  هس  کـی  ره  زا  فوز  مخت  و 
رگا رت  يودک  ماداب و  زغم  هریش  اب  رـشقم  شام  اذغ  ندروخ و  دیاب  لاقثم  راهچ  رادقم  لگ  نغورب  ای  هدرک و  برچ  ماداب  نغورب  هتفوک و 

هک دـیاب  بارـش  ندروخ  زا  شبحاـص  تلع  نیرد  تسا و  دـیفم  هدـعم  رب  عـجو  لـحم  رب  مرگمین  ماداـب  نغور  ندـیناکچ  دـشاب و  شتقو 
واب لاقثم  تفه  دـنق  دوشیم و  لاقثم  مین  تسب و  هک  هیقوا  هس  رادـقم  تسنادران  رانا  بآ  ندروخ  ثلاث  عون  رد  جـالع  دـیامن و  باـنتجا 

ای یهب  هناد  باعل  ای  دروخ و  دیاب  دهد  باعل  ات  دز  دیاب  لگ  رد  تسرد  هکنانچمه  هدرک  كاپ  مرد  ود  لوغبـسا  ای  ندروخ و  دیاب  هتخیمآ 
دـشابن دیدش  عجو  هچنانچ  رگا  تسا  رتهب  دـننک  ریخات  هجلاعم  نیزا  رگا  ندروخ و  دـیاب  فرب  بآ  هب  مرد  هد  مادـکره  زا  لوغبـسا  باعل 

دراد هدئاف  ود  دهد  درـس  بآ  ای  دشاب و  توقب  رگا  اما  هدـعم و  فعـض  تساعمالا و  قلز  ثروم  بجوم و  هغلابمب  باعل  ندروخ  هک  اریز 
دنکیم رورم  ورب  هک  تافآ  زا  ار  وا  هک  تسا  هدعم  حطس  رب  هک  تسیباعل  هناتسم  دراد و  هک  یباعلب  تسا  نکـسم  دوخ  تاذب  باعل  هکنآ 

تـسبولطم ماقم  نیرد  ضرغ  ود  ره  نیا  تسا و  فؤام  وضع  دـیدحت  فیثکت و  بجوم  تدورب  دـشاب  لعفلاب  دراب  نوچ  درادیم و  هاگن 
دوش لـصاح  ار  وا  تفاـثک  تدورب  هب  نوچ  دوشیم و  هدیـشارت  هدیـشارخ و  طـالخا  رورمب  دراد  قیقر  مرج  هک  تسیوضع  هدور  هک  اریز 
تفه ریـشابط و  مرد  مین  اب  لاقثم  هس  تسب و  رادـقم  هفرخ  مخت  هریـش  ندروخ  تسنیا و  نیا  رد  بیبط  هظحـالم  دوشیمن و  خاروس  هدور 

هدام زا  تسا  اعما  هیقنت  راهچ  مسق  رد  جالع  ماداب و  زغم  هریش  اب  رشقم  شام  اذغ  تسا و  دیفم  رایسب  دنق  لاقثم 
447 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تفه و خرـس  رکـش  دوشیم و  لاقثم  مین  تفه و  هک  مرد  هد  هیوبجنرداب  زا  تسبـالج  نوچ  بآ و  ندروخ  زا  عنم  هیفحت و  تلع  بجوم 
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هـشفنب لاقثم و  مین  تفه  یکم  ءانـس  درک  دیاب  ددرگیم  روکذـم  هک  خوبطم  نیاب  تعیبط  نییلت  بآدوخن و  ماقم  نیرد  اذـغ  لاقثم و  مین 
ددع هد  کی  ره  زا  ناتـسپس  بانع و  لاقثم و  ود  جیافـسب  گناد  ود  لاقثم و  کی  هدرک  برچ  ماداب  نغورب  هدیـشارت و  دـبرت  لاقثم و  ود 
هساک مین  ات  دیشوج  دیاب  هتسهآ  شتآب  بآ  هساک  مین  کی و  رد  هیودا  عومجم  مرد  هس  کی  ره  زا  بلعثلا  بنع  ینـساک و  مخت  نایداب و 
رگید هدرک و  لح  ورد  هدرک  یفاص  خرس  رکش  ای  یفاص و  نیبجنرت  لاقثم  تفه  ربنـشرایخ و  سولف  لاقثم  هد  هدینارذگ  ساپرک  زا  دنامب 
هیقنت درک و  دیاب  یقب  هدـعم  هیقنت  هک  تسنآ  مجنپ  مسق  جالع  درک و  دـیاب  رایتخا  رحـس  جـضن  روهظ  زا  دـعب  هدـینارذگ  يوم  نزیورپ  زا 

لوا لاقثم  مین  تفه  یلـسع  دنقلگ  زا  لاقثم و  ود  کی  ره  زا  هتفوک  مین  هدیـشارت  نسوس  خیب  نایداب و  زا  بالج  ندروخب  هنقحب و  اهدور 
ورد روکذم  دنقلگ  هتخاس  یفاص  هدینارذگ  ساپرک  زا  دیآ  مین  هب  ات  درک  دیاب  خبط  میالم  شتآب  دـشاب  بسانم  هک  بآ  يردـق  رد  هیودا 
هدام رگا  تخادنا و  دیاب  یکدنا  ینیچراد  شآ  رد  داد و  دـیاب  رفـصعم  مخت  زغم  هریـش  اب  بآدوخن  اذـغ  دـیماشآ و  دـیاب  مرگمین  هتخیمآ 

یکدنا دزرکنک و  اب  لوصالا  ءام  ای  برت و  مخت  تبـش و  ورد  هک  مرگ  بآ  هب  یق  تخادنا و  دیاب  زین  لفلف  زا  يردق  دشاب و  رتشیب  یمغلب 
قلحب هدرک  برچ  دـجنک  نغور  اـی  غرم  اـّلا  رتهب و  دـیامن  تباـجا  دوخن  رگا  ندرک و  ربص  یناـمز  دروخ و  دـیاب  هدرک  طـلخ  ورد  لـسع 

ورد تسین و  رارکتب  جایتحا  دش  روکذم  اقباس  تاجلاعم  رد  هچنآ  زا  اهدور  هیقنت  رد  درک  دیاب  رایتخا  هداح  هنقح  درک و  دیاب  یق  هداتسرف 
زا ءاعما  هدعم و  رگا  تسا و  روکذم  نآ  ریغ  جنلوق و 

448 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
دوجوم هک  مادکره  زا  درک و  دیاب  اهنیا  لاثما  یگطـصم و  ربنع و  دوع و  ردنک و  شراوگب  هدعم  تیوقت  دشاب  هدـش  كاپ  هدـساف  طالخا 

رد رقارق  ثودـح  رد  ببـس  درک و  رایتخا  دـیاب  دـشاب  هراح  هیودا  نآ  رد  هک  اهیلق  زا  نیرد  اذـغ  تسا و  لاقثم  کی  ندروخ  رادـقم  دوش 
رت و دوخن  لثم  ماخ  بوبح  دـشاب و  ماخ  هک  اصوصخ  اههویم و  گنرداب و  هرت و  لثم  لوقب  ندروخ  تسا و  هخافن  هیذـغا  ای  اعما  هدـعم و 

اعما هدعم و  ترارح  يرایسب  ببس  ای  ببس و  نیدب  خفن  ثادحا  هیدر و  تیفیک  ببس  ای  اذغ و  يرایـسب  ببـس  ای  اهنیا و  لاثما  رت و  یلقاب 
ماقم نیرد  جالع  خفن و  لیـصحت  خفن  لوصح  ثودـح و  زا  دـعب  هک  ترارح  ناصقن  هطـساوب  ای  دوشیم و  خـفنب  لیحتـسم  هظحل  رد  هک 

ندیلام هاگهاگ  دش و  هدومن  تلع  نیا  بابـسا  رد  هکنانچ  هخافن  هیذغا  زا  رذح  بانتجا و  تسا و  هریز  نوجعم  ندروخ  تساذغ و  لیلقت 
دیاب رایتخا  یهاگ  فوفـس  نیزا  مامح و  لوخد  تضایر و  یگطـصم و  هنوباب و  نغور  لثم  لـلحم  مرگ  نغورب  اـصوصخ  هدـعم  مکش و 

عومجم لاقثم  ود  کیره  زا  یمور  نایداب  تسلوکاک و  دارم  هک  یهوک  جـنتوف  نایداب و  سفرک و  مخت  هاوخناـن و  كزیتارت و  مخت  درک 
تقوب راهن  رب  فوفـس  نیزا  ندروخ  رادـقم  هدرک  هیالـص  کین  مهاب  رگید  هتخیمآ و  خرـس  رکـش  لاقثم  تسب  اـی  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا 

. تسا لاقثم  هس  تجاح 

نآ ببس  لاهسا و  نایب  رد  هلاقم  [ 167]

نیریش ماداب  نغورب  ای  هدرک و  برچ  لگ  نغورب  هتخیمآ و  اهمخت  یقاب  ای  هتفوک و  تسا  هیذوم  طالخا  لوضف و  عفد  رگا  لاهسا  ببـس  و 
داد دیاب  نیریش  ماداب  زغم  هریش  اب  هداد  فت  هدرک  رشقم  قابوق  اذغ  دربورف و  دیاب  هدرک  رت  بالگ  كدنا  و 

449 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
لاقثم جـنپ  هتـساشن  فوفـس  زا  ضباق و  ریـشابط  صرق  ای  ابرهک و  صرق  ای  هجو و  نیرب  وهیط  اـی  باـبک و  مین  غرم  تشوگ  اهتـشوگ  زا  و 
جالع دشاب  اهدور  رد  جحس  نوچ  لاهسا  ببس  رگا  و  ندربورف . دیاب  هدرک  برچ  نیریـش  ماداب  نغور  ای  لگ و  نغورب  هتخیمآ و  بالگب 
هدور زا  ازجا  یضعب  ندش و  هدیشارت  ینعی  اهدور  لخاد  حطس  طارخنا  تساهدور  هکلهم  هیدر  ضارما  زا  هک  جحـسب  دارم  تسا و  جحس 

یگنشت و يرایسب  تسا و  مکش  رد  درد  يوق و  كاچیپ  وا  تمالع  اهدور و  رد  تسا  رتطالخا  رورم  نتخیر و  ببسب  تسا  ندش  هتسسگ 
هک تسا  بجاو  دیاب و  ماداب  زغم  هریش  اب  هداد  فت  رشقم  نان  اذغ  ماداب و  نغور  بالگ و  اب  هتساشن  فوفـس  نیفوفـس و  ندروخ  وا  جالع 
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تجاح ياضق  ناکم  عوجرلا  دنع  تسیذوم و  هلضف  عفد  یعادتم  هک  میقتسم  دارم  دنک و  رذح  شرت  نیریش و  ياهزیچ  زا  جحـس  بحاص 
هک حرقم  روش  یتبوطر  ای  اعماب و  تسیوارفـص  طلخ  نتخیر  ایرخ  رت  ود  ببـس  و  نیگنر . نوخ  اب  طلاخم  یلیلق  ّالا  دوشیمن  عفدنم  يزیچ 

بح ّبر  ای  هتساشن  فوفس  ای  تسا و  فورعم  نیط  فوفس  ندروخ  تلع  نیا  جالع  دناودیم و  تجاح  ءاضق  ناکم  بناجب  ار  یـصخش 
لگ ای  دوش  دوجوم  مادـکره  یهب  بر  ای  سآلا  بح  ّبر  ای  لاقثم  کی  راـنلگ  صرق  اـی  لاـقثم و  کـی  اـبرهک  صرق  اـی  مرد و  هد  سـآلا 

دشاب ریحز  جحس و  نوخ و  لاهـسا  زا  عفان  هک  یبیکرت  ندروخ . دیاب  لاقثم  راهچ  یـس و  هداد  فت  هفرخ  مخت  هریـش  اب  لاقثم  کی  ینمرا 
دوش و دوجوم  رگا  موتخم  لگ  ای  ینمرا و  لگ  نزوگ و  هتخوس  خاـش  دـنمانیم و  لاـقثم  کـی  هک  سیتلا  ۀـیحل  بآ  هدرـشفا  هک  هراـصع 

تفه اود  نیزا  لاـقثم  کـی  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  لاـقثم  هد  هداد  فت  یبرع  غمـص  گـناد  ود  لاـقثم و  هس  کـیره  زا  هتـساشن 
بآ هب  دوخن  اذغ  ندروخ و  دیاب  یهب  بر  ای  سآلا و  بح  بر  لاقثم 

450 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
دشاب و هدعم  رکاج و  ندب و  هک  يوراد  دوش  دوجوم  هک  مادـکره  غرم  ای  وهیط و  ای  جاّرد  تشوگ  ای  داد  دـیاب  رفـصعم  مخت  زغم  هریـش  ای 

یبوق هوک  رد  هک  تسا  شرت  هویم  هک  لهبا  یمور و  نایداب  تسا و  هایگروک  هک  رخذا  سفرک و  مخت  یگطصم و  لبنس و  دنک  لوب  راردا 
عومجم لاقثم  کی  کیره  زا  لیبجنز  لفلف و  گناد  ود  لاقثم و  کی  کیره  زا  طسق  خلت و  ماداب  زغم  تسا و  فورعم  روهشم و  دشاب و 

ندروخ و دـیاب  لوصالا  ءام  رد  لاقثم  کی  صرق  نیزا  تجاح  تقوب  تخاـس و  دـیاب  اهـصرق  هدرک  ریمخ  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا 
مخت لاقثم  تفه  کیره  زا  نایداب  خیب  تسوپ  سفرک و  خـیب  تسوپ  درک  رایتخا  دـیاب  ازجا  نیاب  تسا  دـیفم  ماقم  نیرد  هک  لوصالا  ءام 

عومجم لاقثم  مین  هس و  کیره  زا  ناشوایـسرپ  اشاح و  ثفاغ و  و  نایداب ...  خـیب  تسوپ  لاقثم  مین  ود  کیره  زا  یمور  ناـیداب  سفرک و 
تجاح تقوب  وزا  هتخاس  یفاص  هدـینارذگ  ساپرک  زا  دـنامب  هساک  همین  ات  دیـشوج  دـیاب  هتـسهآ  شتآب  بآ  هساـک  مین  کـی و  رد  هیودا 
روکذم هک  بیکرت  نیزا  نیرد  جالع  دشاب  يوق  لاهـسا  تلع  نیاب  رگا  تسا و  لاقثم  تسب  دـش  روکذـم  هک  صرق  نیاب  ندروخ  رادـقم 

اذغ و  ندروخ . دیاب  هدرک  طلخ  بالگب  لاقثم  کی  کیره  زا  هداد  فت  یبرع  غمـص  ناحیر و  مخت  كزیتارت و  درک  رایتخا  دیاب  دوشیم 
نیزا اما  ندروخ  دیاب  اهنیا  لاثما  جاّرد و  وهیط و  غرم و  تشوگ  زا  بابک  ای  هاوخنان و  هرهن و  لثم  دشاب  هراح  هیودا  زا  نآ  رد  هک  اهیلق  زا 

رگا تسا  رایـسب  عفن  رگج  دراب  جازملا  ءوس  رد  ار  كوک  رگج  هک  دنا  هتفگ  ابطا  زا  یـضعب  درک و  دـیابن  رتشیپ  کمن  ار  روکذـم  هیذـغا 
ره زا  نوراسا  مامن و  ار  درم  رکج  دشاب  عفان  هک  رگید  يدامـض  دنروخب و  دشاب  رگج  عفان  هک  یتبرـش  رد  لاقثم  مین  رادقم  هدرک  کشخ 

دشاب و عفان  تروص  نیرد  هک  یـصرق  داهن و  دیاب  رگج  يالاب  رب  مرگمین  هدربورف  بآ  نآ  رد  ار  هّتل  هدرک و  خبط  بآ  يردق  رد  ربارب  ود 
دنک درد  نیکست 

451 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
تک نوراسا و  لبنـس و  لاقثم  مین  ود  دشاب  هدرک  ادج  همقا ) همکت و   ) زا هک  خرـس  لگ  لاقثم  ود  کیره  زا  ینیچ  دنویر  یمور و  نایداب 

هدرک و کشخ  تخاس و  دـیاب  اهـصرق  هدرک  ریمخ  سفرک  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  مرن  کین  هیودا  عومجم  لاقثم  مین  کـیره  زا  هتـسش 
بآ هب  ار  لاقثم  تفه  یلـصنع  نیبجنکـس  زا  تبرـش  ای  لوصالا و  ءام  رد  نایداب  بآ  هب  تسا  لاقثم  کی  ندروخ  رادـقم  تجاـح  تقوب 

قرعب ار  تلع  نیا  قفاوم  اهتبرـش  تخپ و  دـیاب  دـشاب  جاّرد  اـی  وهیط و  اـی  غرم  تشوگب  هک  جاـبریز  اذـغ  و  دروـخ . دـیاب  هدرک  لـح  مرگ 
نهد بآ  يرایسب  یگنشت و  تلق  وا  تمالع  دشاب و  بطر  دبک  جازم  ءوس  رگا  دشاب و  دبک  رد  هّدس  فوخ  هک  اصوصخ  داد  دیاب  ینساک 

تظلغ لوب و  گنر  يدیفس  تسا و  نیل  ضبن  تسا و  هنیس  هرب  تشوگ  دارم  هک  فیـشارش  اضعا و  یتسـس  تسا و  مشچ  يور و  جیهت  و 
سفرک مخت  نایداب و  زا  حابص  ره  تسبالج  ندروخ  ماقم  نیرد  جالع  ندینارذگ و  دب  ساوح و  یگریت  لسک و  باوخ و  يرایسب  نآ و 

ورد دنقلگ  هتخاس  یفاص  هدرک  خبط  تسا  مسر  هچنانچ  هیودا  لاقثم  تفه  یلـسع  دنقلگ  زا  لاقثم و  هد  هتفوکمین  هدیـشارت  نسوس  خیب  و 
روکذم ناغرم  تشوگ  زا  اهیلقاب  ینیچراد  يردـق  رفـصعم و  مخت  زغم  هریـش  اب  بآدوخن  اذـغ  دـیماشآ و  راهن  رب  دـیاب  مرگمین  هدرک  لح 
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هدـیفم تالفیرطا  ای  لاقثم و  تفه  هدرـشفا  هتفوک  رت  نایداب  بآ  هب  لاقثم و  تفه  یلـسع  دـنقلگ  زا  حابـص  ره  بالج  ای  هفیطل و  هیوداـب 
لـصاح لاهـسا  هک  اریز  دـشاب  هّدـس  فوخ  هک  اـصوصخ  دـشاب  باوص  دـنکن  هلیله  لامعتـسا  رگج  جـالع  رد  جـلاعم  رگا  دـشاب و  نیرد 

لحم رد  هداـم  ظـیلغ  رجحت  نکمت و  بجوم  تسا و  طـالخا  فیطل  جارخا  بجوم  لـعف  نیا  تسیورد و  هک  یتـنوشخ  هطـساوب  دوشیم 
هدش ماکحتسا  هک  اریز  دناهدرک  فقوت  جالع  عون  نیرد  ابطا  یضعب  تسا  هسیئر  ءاضعا  زا  رگج  نوخ  دوخ و 

452 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
ءوس رگا  غرم و  تشوگ  زا  بابک  اهیلق و  لثم  لیام  تسوبی  هیذغا و  ار  نآ  دشاب  کبـس  هچره  اذغ  تجلاعم و  دوصقم  یفانم  نیا  تسا و 

تسا و جازم  یکشخب  رعـشم  ضبن  تبالـص  نآ و  تسوبی  زارب و  تلق  تسا و  ندب  تفاحن  یگنـشت و  وا  تمالع  دشاب  سبای  رگج  جازم 
بآ و يردق  رد  مرد  هد  رفولین  تبرـش  زا  حابـص  ره  تسبالج  ندروخ  ماقم  نیرد  جالع  ندب و  رد  نوخ  تلق  نآ و  تقر  لوب و  يدیفس 
ماداب و زغم  هریـش  هزیکاپ و  مدنگ  درآ  زا  تسا  هلاثا  نآب  دارم  هک  اسح  اذغ  و  لاقثم . تفه  دیفـس  دنق  اب  لاقثم  تسب  رادقم  هفرخ  هریـش  ای 
رد ریبدت  نیا  داد و  دیاب  دنق  يردق  اب  هلاغزب  هّلک  زغم  ای  اّرهم و  هلاغزب  هچاپ  هلاغزب و  تشوگ  رت و  يودک  ای  دوش  نیریـش  هک  دـنق  كدـنا 
درخ ياهیاخ  ورد  هک  کچوک  یهام  تشوگ  ای  خانافـسا و  ای  رت و  يودـک  رـشقم و  شام  زا  اذـغ  اـی  تسا  بیطرت  لوصح  يارب  زا  اذـغ 
موم لوا  لاقثم  جنپ  یفاص  موم  لاقثم و  تفه  ودک  نغور  لاقثم و  تفه  هشفنب  نغور  درک و  دیاب  نغور  نیزا  رگج  رب  دامض  و  دشابیم .

نغور موم  نیا  اب  هدیـشارت  يودک  بآ  قشاق  مین  هفرخ و  گرب  بآ  قشاق  مین  دوش  درـس  ات  داهن  شتآ  نوریب  تخادگ و  دـیاب  نغور  رد 
. دیلام دیاب  رگج  بناج  رب  هاگهاگ  دز  دیاب  مهرب  کین  هتخیمآ 

دبک فعض  نایب  رد  هلاقم  [ 168]

ببـس ای  رگج و  رد  عقاو  هّدـس  ببـس  ای  سبای و  ای  بطر و  ای  دراب و  ای  تسا و  راـح  جازملا  ءوس  هک  تسین  نیزا  یلاـخ  فعـض  ببـس  و 
هرـشب و گنر  داسف  تسا و  ماعط  توهـش  تلق  نآ  تمـالع  تسا و  هدـش  ضراـع  زین  ار  رگج  فعـض  نآ  ببـس  هک  تسا  رگید  ضارما 

هراپ تشوگ  هتسش  بآ  هب  هبیش  لاهسا  هاگ  ندب و  تفاحن 
453 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دیآیم و لیلق  دوشیم  لوب  رد  ناصقن  هک  تسنآ  وا  تمالع  دشاب  دبک  بّدحم  رد  هک  دشاب  هّدـس  ببـس  رگا  تسار و  بناج  رد  عجو  و 
زا تسبالج  حابص  ره  ندروخب  دشاب  هّدس  ببـس  هک  تروص  نیرد  جالع  تسا و  قیقر  مرن و  زارب  دشاب  رعقم  بناج  رد  هّدس  رگا  قیقر و 

هیودا لوا  لاقثم  تفه  دیفس  دنق  لاقثم و  مین  نایداب  زا  مین  لاقثم و  هس  ینساک  خیب  زا  لاقثم و  ود  کیره  زا  بلعثلا  بنع  ینساک و  مخت 
ندروخ دیاب  راهن  رب  مرگمین  هتخیمآ  دنق  هتخاس  یفاص  هدینارذگ  ساپرک  زا  هدرک  خـبط  میالم  شتآب  بآ  يردـق  رد  تسا  مسر  هچنانچ 

نایداب و زا  بالج  داد و  دیاب  لاقثم  تفه  يروزب  نیبجنکـس  اب  لاقثم  کی  صرق ...  زا  تبرـش  حابـص  ره  داد و  دیاب  دوخن  شام و  اذغ  و 
هدرک هفاضا  دـنق  هدرک  خـبط  دـش  هدومن  هک  یبیترتب  لاقثم  تفه  دیفـس  دـنق  لاقثم و  مین  هاوخنان  زا  لاقثم و  ود  مادـکره  زا  سفرک  مخت 

هّلک برت و  لیم  زا  هتـساشن و  درآب و  لومعم  ياولح  اهینیریـش و  زا  درک و  دیاب  رذح  ددسم  همعطا  هیذغا و  زا  ار  لیلع  داد و  دیاب  مرگمین 
ندروخ جالع  دشاب و  رگج  رعقم  بناج  رد  هّدس  رگا  درک و  دـیاب  رذـح  یجاک  هدولاپ و  ینرف و  زا  نینچمه  تسا و  ددـسم  نیا  همه  هک 

لاقثم تفه  دیفـس  دـنق  لاقثم و  ود  کیره  زا  هتفوکمین  ینـساک  مخت  هتفوکمین و  ناـیداب  هتفوکمین و  هدیـشارت  نسوس  خـیب  زا  تسبـالج 
یّکم ءانس  زا  ای  نومیتفا و  خوبطمب  تعیبط  نییلت  داد و  دیاب  رفصعم  مخت  هریـش  اب  بآدوخن  اذغ  داد و  راهن  رب  هدرک  خبط  روکذم  بیترتب 

زا درک و  دیاب  خبط  دشاب  اود  بسانم  هک  بآ  يردق  رد  ار  هیودا  لّوا  لاقثم  تفه  دیفـس  دـنق  لاقثم و  ود  ینـساک  مخت  لاقثم و  مین  هس و 
ات درک  دیاب  ربص  زور  مین  ات  دیماشآ و  دـیاب  حبـص  تقوب  هدرک  لح  ورد  ربنـشرایخ  نوجعم  لاقثم  جـنپ  هتخیمآ و  دـنق  هدـینارذگ  ساپرک 

زا تبرش  نآ  زا  دعب  دوش و  رخآ  وراد  لمع 
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454 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
درک رایتخا  دیاب  غرم  تشوگ  ای  بآدوخن  رصع  تقوب  زور  رخآ  اذغ  ندروخ و  دیاب  هدرک  تبرش  تسا  تداع  هچنانچ  دنق  ناحیر و  مخت 

لاقثم مین  کـیره  زا  نوراـسا  لبنـس و  لاـقثم  ود  سفرک  مخت  لاـقثم  تفه  کـیره  زا  تبـش  فساـجنرب و  هنوباـب و  زا  لـیلع  رگج  رب  و 
مکرک نوجعم  ررکم و  داـهن  دـیاب  رگج  رب  هدرک  ریمخ  ناـیداب  بآ  هب  اـی  بادـس و  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  مرن  کـین  ار  هیودا  عوـمجم 

نآ تسا و  رغرعلا  هرمث  هک  لـهبا  ناـیداب و  سفرک و  مخت  ددرگیم  روکذـم  هک  تسا  هجو  نیرب  وا  يازجا  دراد و  غـیلب  عـفن  تلع  نیرد 
دنمانیم و سانور  ناسارخ  لها  ار  وا  تسا  نیور  هک  هوق  طسق و  لبنس و  لاقثم  تفه  کیره  زا  رخذا  هخیلس و  تسا و  یهوک  درس  مخت 

کیره زا  یهوک  ماداب  زغم  یـشدریس و  ثفاغ و  هراصع  ناشوایـسرپ و  لاقثم  مین  هس و  کیره  زا  دزاسیم  خرـس  ساپرک  ناب  نارب  رگید 
هتخیپ و هتفوک و  هیودا  عومجم  لاقثم  ود  یکمرم  لاقثم  مین  نارفعز  لاـقثم و  ود  ینیچ  دـنویر  لاـقثم  ود  سوس  ّبر  لاـقثم  مین  هس و  زین 

دـش روکذم  اقباس  هک  لوصالا  ءامب  تجاح  تقوب  لاقثم  کی  رادقم  نوجعم  نیزا  تشادرب و  دـیاب  هدرک  ریمخ  هتفرگ  فک  یفاص  لسعب 
. درک رایتخا  دیاب 

ثداح ماروا  نایب  رد  هلاقم  [ 169]

يومد مرو  رگا  يوارفـص و  ای  تسا  يومد  هک  تسین  نیزا  یلاخ  راح  دراب و  ای  تسا و  راح  هک  تسین  نیزا  یلاـخ  رگج  مرو  رگج و  رد 
يور و یخرـس  يوق و  درد  لقث و  مرو و  عضوم  نتخوس  هودنا و  برک  یگنـشت و  زیت و  پت  یـسمل و  ّسحب  مرو  روهظ  وا  تمالع  دشاب 

سابتحا رگید  اذغ و  ندروخ  زا  دعب  اصوصخ  ار  شـش  هدعم و  مرو  فعـض  ببـسب  قاوف  ثودح  کشخ و  هفرـس  اذغ و  توهـش  طوقس 
نطب

455 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
دعاصت ببسب  نآ  لاوز  یناشیرپ و  لقع و  طالتخا  ثودح  هاگ  لوب و  سابتحا  هاگ  سفنلا و  قیـض  تاقوا و  یـضعب  رد  یـشغ  ثودح  و 

رگا تفرگ و  دـیاب  توق و  ردـقب  نوخ  تسار و  تسد  زا  درک  دـیاب  قیلـساب  زا  دـصف  ماقم  نیرد  جالع  غامدـب و  هدـعم  زا  ظیلغلا  ةرارحلا 
صالخ تاجن و  هک  اریز  تسین  یکاب  رایـسب  نوخ  جارخا  رد  دشاب  ناوج  نس  رد  دـشاب و  توقب  لیلع  دـشاب و  يومد  ضرم  راهب و  نامز 
ینساک مخت  مین و  لاقثم و  هس  رت  ای  کشخ  هشفنب  ددع و  تسب  کیره  زا  ناتسپس  بانع و  زا  باّلج  نآ  زا  دعب  تسا و  جالع  عون  نیرد 
دـشاب اود  بسانم  هک  بآ  يردـق  رد  تسا  مسر  هچناـنچ  ار  هیودا  عومجم  لوا  لاـقثم  تفه  کـیره  زا  نیبجنرت  دیفـس و  دـنق  لاـقثم  ود 
ریعـشلا ءام  اذغ  درک  رایتخا  دـیاب  راهن  رب  مرگمین  هتخیمآ  هتخاس  یفاص  ار  نیبجنرت  دـنق و  هدـینارذگ  ساپرک  زا  هدرک  خـبط  میالم  شتآب 

درک دیاب  تشخریـش  نیبجنرت و  اب  هکاوف  خوبطمب  تعیبط  نییلت  درک و  دیاب  راصتخا  نیمه  رب  تسه  هک  اذغ  ره  زا  ندروخ و  دـیاب  فرص 
رفولین و هشفنب و  ددرگیم  روکذم  هک  ازجا  نیاب  درک  دیاب  هنقح  رایتخا  دشاب  هدشیم  هورکم  دشابن و  بالج  ندروخ  رب  رداق  لیلع  رگا  و 

فک کیره  زا  یمطخ  مدـنگ و  سوبـس  هدرک و  کـشک  وج  مین  لاـقثم و  راـهچ  یکم  ءانـس  لاـقثم  مین  هس و  کـی  ره  زا  ینـساک  مخت 
سولف لاـقثم  تفه  هدـینارذگ  یـساپرک  زا  دـنامب  هساـک  مین  اـت  درک  دـیاب  خـبط  میـالم  شتآـب  بآ  هساـک  مین  کـی و  رد  هیودا  عومجم 

تفه ماداب و  نغور  لاقثم  تفه  هشفنب و  نغور  لاقثم  تفه  هتخاس  یفاـص  رگید  هدرک  لـح  ورد  خرـس  رکـش  لاـقثم  تفه  ربنـشرایخ و 
هدروخ ضرم  نیا  ياذـغ  يابروش  ای  دـشاب و  ضرم  بسانم  هک  ینیریـش  لوا  هدرک  طلخ  ورد  هماـکبآ  لاـقثم  تفه  لـگ و  نغور  لاـقثم 

درک دیاب  لمع  هعفد  ودب  زورمین  تقوب  دشاب  ناتسمز  رگا  هاگپ و  ای  حابص  دشاب  ناتسبات  رگا  مرگمین 
456 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

باّلج و نداد  هب  دشاب  لیلع  لوب  رارداب  فورـصم  جلاعم  مامتها  تیانع و  همه  هک  دیاب  دشاب  رگج  بدحم  بناج  رد  مرو  ثودح  رگا  و 
زا هدرک  خبط  بآ  يردق  رد  تستداع  مسر و  هک  یهجو  رب  ینساک  مخت  لوا  لاقثم  تفه  دیفس  دنق  لاقثم و  ود  ینساک و  مخت  زا  تبرش 
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دیلام دیاب  خوبطم  نیرد  هتـسب  هّتل  هشوگ  رد  هتفوک  کین  لاقثم  تفه  کیره  زا  هزبرخ  مخت  زغم  نیرایخ و  مخت  زغم  هدینارذگ و  ساپرک 
لاقثم هدزناپ  ای  لاقثم  تفه  لدتعم  يروزب  نیبجنکـس  زا  تبرـش  درک و  رایتخا  دیاب  راهن  رب  هتخیمآ  نآب  روکذم  دنق  دیآ و  نوریب  هریـش  ات 

ینیچ دنویر  نآ  يازجا  داد  دیاب  ددرگیم  روکذم  هک  فوفس  نیزا  ای  روکذم و  رادقمب  داد  دیاب  ثوثک  قرعب  ای  داد و  دیاب  ینساک  قرع 
تفه کیره  زا  رانلگ  هزبرخ و  مخت  زغم  ودـک و  هناد  زغم  لاقثم  ود  ینـساک  مخت  لاقثم و  ود  کیره  زا  كرز  خرـس و  لگ  لاقثم  کـی 

ندروخ دیاب  ینساک  قرع  رد  لاقثم  ود  راهن  رب  حابـص  ره  هتخیپ  هتفوک و  هیودا  عومجم  لاقثم  ود  کیره  زا  سفرک  مخت  نایداب و  لاقثم 
زا ثوثک  مخت  هزبرخ و  مخت  زغم  ینـساک و  مخت  دشاب  رگج  بدحم  بناج  رد  مرو  هک  اصوصخ  دناسر  غیلب  عفن  تلع  نیرد  هک  یـصرق 
هب ای  ینـساک و  قرعب  هتفوک و  کین  هیودا  عومجم  لاقثم  مین  و  کل ...  گناد  ود  ینیچ  دـنویر  لاقثم و  کـی  ریـشابط  لاـقثم  ود  کـیره 

هدیرب نیبجنکسب  هک  نبجلا  ءام  ینـساک و  قرع  رد  تسا  لاقثم  کی  ندروخ  رادقم  تخاس و  دیاب  اهـصرق  هدرک  ریمخ  بلعثلا  بنع  بآ 
هودنا و مغ و  دارم  هک  برک  قلق و  تسا و  طارفاب  یگنشت  وا  تمالع  دشاب  يوارفـص  راح  رگج  مرو  رگا  تسا و  عفان  تلع  نیرد  دنـشاب 
يوارفـص و یق  ثودح  هاگ  نآ و  هیران  لوب و  گنر  يدرز  ضبن و  تعرـس  زیت و  پت  توقب و  درد  مرو و  لحم  نتخوس  تسا و  هساولت 

يوارفص زارب  تساذغ و  داسف  تهجب  رثکا  نوخ و  ریغ  زا  تسا  مکش  نتفر  فالتخاب  دارم  یفالتخا و 
457 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

نیبجنرت لاقثم و  تفه  دیفـس  دنق  مین  لاقثم و  ود  رفولین  زا  لاقثم و  ود  ینـساک  مخت  زا  حابـص  ره  تسبالج  ندروخ  ماقم  نیرد  جالع  و 
یفاص ار  نیبجنرت  دـنق و  هتخاس و  یفاص  هدرک  خـبط  میالم  شتآب  تسا  مسر  تداع و  هکنانچ  بآ  يردـق  رد  ار  هیودا  لوا  لاـقثم  تفه 

کشخ يولآدرز  عیقنب  ای  هلیله و  خوبطمب  ای  هکاوف  خوبطمب  تعیبط  لاهسا  نییلت و  درک و  دیاب  رایتخا  راهن  رب  مرگمین  هتخیمآ  نآب  هتخاس 
دیاب راهن  رب  تسا  مسر  هکنانچ  هدرک  عمج  ولآدرز  بآ  هب  عومجم  لاقثم  یس  ولآدرز  بآ  دشاب و  لاقثم  هدزناپ  کیره  زا  تشخریـش  ای 

هراصع خرس و  لگ  رفولین و  لگ  خرس و  دیفس و  لدنصب  مرو  ادتبا  رد  رگج  رب  دامض  شاخـشخ و  هریـش  اب  ریعـشلا  ءام  اذغ  درک و  رایتخا 
داهن و دـیاب  مرو  لحم  رب  هتخاس  رتقیقر  هدرک  ریمخ  راهب  هشیمه  گرب  بآ  هب  ای  ینـساک و  قرع  اب  هدـیواس و  مرن  کین  ربارب  ازجا  اثیمام 

دـشاب عفان  ار  يومد  يوارفـص و  مرو  ادتبا  رد  هک  عدار  رگید  يدامـض  دنهنن  مرو  رب  عداور  هک  دیاب  هتبلا  دـنک  زواجت  ادـتبا  زا  مرو  نوچ 
عومجم دیفس  خرس و  لدنص  دشاب و  شتقوب  رگا  هزات  خرس  لگ  تسا و  ارفـص  هماج  دارم  هک  بلحط  جنکاک  گرب  بلعثلا و  بنع  گرب 

یطب ضبن  وا  تمالع  دشاب  یمغلب  ددمت  مرو  رگا  درک و  دـیاب  دامـض  مرو  لحم  رب  هتخیمآ  راهن  رب  هشیمه  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا 
نآ و يدیفـس  زیمآمغلب و  زارب  يور و  گـنر  يدیفـس  شطع و  تلق  ناـبز و  يدیفـس  لوـب و  گـنر  يدیفـس  تسا و  تکرح  رید  قـیقد 
لاقثم و ود  هتفوکمین  هدیـشارت  نسوس  خـیب  زا  حابـص  ره  تسبـالج  ندروخ  ماـقم  نیرد  جـالع  پت و  مدـع  دردیب و  مرن  مروب  ساـسحا 

یفاص تداع  ررقم و  هجورب  هدرک  خـبط  بآ  يردـق  رد  ار  هیودا  عومجم  لاـقثم  تفه  دیفـس  دـنق  لاـقثم و  مین  کـی و  هتفوکمین  ناـیداب 
هتخیمآ ورد  دنق  هتخاس و 

458 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
اقباس هروکذم  هراح  هنقحب  تعیبط  نییلت  غارفتسا و  نیریش و  ماداب  زغم  هریش  دوخن و  كدنا  رشقم و  شام  اذغ  درک و  رایتخا  دیاب  مرگمین 

نایداب و مین  لاقثم و  هس  یّکم  ءانـس  درک  دیاب  تعیبط  نییلت  ددرگیم  روکذـم  هک  اود  نیاب  ای  دـش و  نیبم  جـنلوق  هلاقم  رد  هک  درک  دـیاب 
یفاص هدیـشوج و  لدـتعم  شتآب  دـیاب  بآ  يردـق  رد  هیوداب  لوا  لاقثم  تفه  دیفـس  دـنق  لاقثم و  ود  کیره  زا  هتفوکمین  یمور  ناـیداب 

رخآ وراد  لمع  ات  درک  دیاب  ربص  مین  ات  درک و  رایتخا  دیاب  حبـص  تقوب  هدرک  لح  ورد  ربنـشرایخ  نوجعم  لاقثم  جـنپ  هتخیمآ  دـنق  هتخاس 
اذغ دیماشآ و  دیاب  هدرک  تبرـش  تیافک  رادـقمب  بآ  لاقثم و  کی  هتـسش  ناحیر  مخت  لاقثم و  تفه  دـنق  زا  تبرـش  نآ  زا  دـعب  دوش و 

دشاب و فیعـض  لیلع  هچنانچ  رگا  غرم  تشوگ  داد و  دیاب  رفـصعم  هریـش  بآدوخن و  اذغ  درک و  رایتخا  دیاب  رـصع  تقوب  ریهزب  هزورره 
داد و دیاب  تسعفان  ماقم  نیرد  هک  اهدنقلگ  تالفیرطا و  درک و  دیاب  فیطل  هراح  صارقا  نیجاعمب و  هدعم  تیوقت  نآ  زا  دـعب  توقیب و 
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ثداح رگج  رد  هک  تسا  هدس  ببـس  نیا  رگج و  رد  تسیوادوس  دوش  طالخا  عامتجا  مرو  نیا  ثودح  تلع  دـشاب و  يوادوس  مرو  رگا 
دنامیم دوشیم و  عمتجم  دـبک  يراجم  رد  ادوس  ظیلغ  دـنکیمن و  وراد  ذوفن  ادوس  لاحط  هّدـس  ببـسب  هک  اریز  لاحط  رد  تسا و  هدـش 

ره تسبالج  ندروخ  وا  جالع  یگنـشت و  يرایـسب  نابز و  یکـشخ  تسا و  دبک  تبالـص  وا  تمالع  دوشیم و  دـبک  رد  مرو  ببـس  سپ 
عومجم لاقثم  تفه  نیبجنرت  لاقثم و  تفه  دیفـس  دـنق  لاقثم و  ود  کیره  زا  سفرک  مخت  ینـساک و  مخت  هتفوکمین و  ناـیداب  زا  حاـبص 

شآ جامهریز  شآب  دارم  جابریز و  شآ  اذغ  درک و  رایتخا  دـیاب  مرگمین  هتخاس  یفاص  هداد  بیترت  تفای  ریرقت  اررکم  هک  یهجو  رب  هیودا 
داد و دیاب  تسا  هکرس 

459 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
یّکم ءانـس  درک  دیاب  تعیبط  نییلت  ددرگیم و  روکذـم  هک  بیکرت  نیاب  ای  درک و  دـیاب  نومیتفا  بحب  ای  نومیتفا و  خوبطمب  تعیبط  نییلت 

بآ يردـق  رد  هیودا  عومجم  لاقثم  ود  ره  زا  نایداب  ینـساک و  مخت  هتفوکمین و  هدیـشارت  نسوس  خـیب  هیوبجنرداب و  مین  لاـقثم و  راـهچ 
تفه دش  روکذم  اقباس  نآ  بیکرت  هک  حاجن  نوجعم  زا  هتخیمآ و  لاقثم  تفه  خرس  رکش  هتخاس و  یفاص  درک و  دیاب  خبط  میالم  شتآب 

ات درک و  رایتخا  حابـص  ره  دـشاب  ناتـسمز  رگا  دـشاب و  ناتـسبات  تقوب  رگا  درک  دـیاب  رایتخا  حبـص  تقوب  هدرک  لح  خوبطم  نیرد  لاقثم 
تقو ات  ار  اذغ  درک و  دیاب  رایتخا  دنق  روکذم و  ناحیر  مخت  زا  تبرـش  نآ  زا  دعب  دوش و  رخآ  وراد  لمع  ات  درک  دیاب  ربص  زور  مین  تقو 

زا دعب  دشاب و  یتوقیب  فعـض و  رگا  درک  رایتخا  دیاب  غرم  تشوگ  رفـصعم و  مخت  زغم  هریـش  اب  بآدوخن  اذغ  درک و  دـیاب  ریخات  رـصع 
ای لاقثم و  کی  رادـقم  گرزب  كرز  صرق  اب  لاـقثم  تفه  رادـقم  داد  دـیابیم  روزب  نیبجنکـس  زا  تبرـش  وراد  زا  زور  هس  ود  نتـشذگ 

هزات و نایداب  بآ  هب  روکذم و  مکرکل  ءاود  ای  داد و  دـیاب  لاقثم  کی  کل  صرق  اب  لاقثم  تفه  صرق  اب  لاقثم  تفه  یلـصنع  نیبجنکس 
درک رایتخا  دیاب  راهن  رب  هداد  بیترت  لاقثم  تفه  دیفس  دنق  لاقثم  تفه  دوش  دوجوم  دشاب و  رـضاح  هک  مادکره  زا  ینـساک  گرب  بآ  ای 

لیلکا لاقثم  مین  راهچ و  ردـنک و  لاقثم  تفه  کـیره  زا  ریعز  هبلح و  مخت  درک و  دـیاب  دامـض  دوشیم  روکذـم  هک  هیودا  نیزا  رگج  رب 
هچنآ تفوک و  دـیاب  دـشاب  ینتفوک  هچنآ  هیودا  عومجم  لاـقثم و  ود  کـیره  زا  اـماح  نذـال و  فک و  کـی  کـیره  زا  هنوباـب  کـلملا و 

ای لگ  نغور  لثم  دراب  دننک و  لح  مرگ  بآ  رد  هک  تسنآ  وا  هراچ  تفوک  ناوتیمن  ار  اهغمـص  هک  اریز  تخادگ  دیاب  دشاب  ینتخادـگ 
هتفوک هیودا  هیقب  شتآ و  يور  رب  هدنارذگ  نغور  رد  هدرک  یعلق  یسم  هلایپ  رد  هشفنب 

460 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
رگج رب  اررکم و  داهن  دـیاب  عجو  لحم  رب  هدز  مهرب  کین  عومجم  هتخادـگ  هشفنب  نغور  نیرد  لاقثم  ود  موم  هدرک و  طلخ  وا  اب  هتخیپ  و 

دـشاب هطقـس  ای  هبرـض  مرو  ببـس  اّما  درک و  دیاب  الط  دنام  نیدب  هچنآ  لبنـس و  لثم  دشاب  هتـشاد  شوخ  يوب  تیرطع و  ورد  هک  هیودا  زا 
رد لوا  هیودا  عومجم  لاقثم  تفه  دـنق  لاـقثم و  ود  ینـساک  مخت  زا  لاـقثم و  ود  بلعثلا  بنع  زا  بـالج  حابـص  ره  هک  تسنآ  وا  جـالع 

ماداب هریـش  رـشقم و  شام  بآدوخن و  اذغ  داد و  دیاب  مرگمین  هتخیمآ  دنق  هتخاس  یفاص  هدرک  خبط  میالم  شتآب  ررقم  هجورب  بآ  يردق 
کیره زا  ینیچ  دنویر  هتفوک و  رّشقم  دوخن  هتسش و  کل  زا  رگج  رب  دامض  درک و  دیاب  نومیتفا  خوبطمب  تعیبط  نییلت  درک و  رایتخا  دیاب 

دـیماشآ و دـیاب  هدرک  طلخ  کین  هتخیمآ  نآب  هیودا  یقاب  هتخادـگ و  دـجنک  نغور  يردـق  رد  لاقثم  ود  یئایموم  راد  مین  لاـقثم و  راـهچ 
. تسا رطخ  ّالا  دنک و  رذح  رایسب  دیابیم  ضباق  ياههویم  ندروخ  زا  نآ  هّدس  رگج و  ماروا  ضرم و  نیا  بحاص 

ناقری نایب  رد  هلاقم  [ 170]

ندـب و دـلجب  تسیوارفـص  طلخ  نایرج  ببـسب  گنر  نیا  ثودـح  تساضعا و  هرـشب و  رد  شحاف  ترفـص  يدرز و  زا  ترابع  ناـقری  و 
هداح ضارما  اهبصح و  زا  هکنانچمه  تسا  نارحب  تهج  زا  ای  ناقری  ثودح  دشابیمن و  نفعتم  رثکا  رد  هدام  نیا  وا و  یـشاوح  یلاوح و 

رد وا  عوقو  نهد و  یخلت  زارب و  هعیبط و  یکـشخ  وا  تمـالع  تسا و  هعیبـط  عفد  تهج  زا  اـی  دوشیم و  عقاو  دـشابیم  نارحب  نآ  رد  هک 
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رثکا رد  نارحب  ببسب  ناقری  عون  نیا  جالع  دشابیم و  نارحب  زور 
461 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

زا حابـص  ره  تسبالج  ندروخ  ندـب و  رب  مرگمین  بآ  نتخیر  تسا و  ماـمح  لوخد  وا  جـالع  دـشابیم و  لاوزلا  عیرـس  جـالعلا و  لـهس 
ای ماداب و  زغم  هریش  اب  شآ  اذغ  ندروخ و  دیاب  هدرک  تبرش  تسا  مسر  هکنانچ  لاقثم  هدزناپ  ینساک  قرع  لاقثم و  تفه  هداس  نیبجنکس 

تامالع زا  ابطا  زا  ار  نیا  دوش  عقاو  متفه  زور  رد  تایمح  رد  ناقری  ثودح  رگا  درک و  رایتخا  هتخپ  دیاب  هکرـس  بآ و  رد  یهام  تشوگ 
ثودـح رگا  وا و  عفد  زا  هعیبط  زجع  ارفـص و  هبلغ  دـنکیم و  ضرم  هداـم  تءادر  ترثک و  رب  تلـالد  هک  اریز  دناهدرمـش  شوخاـن  هیدر 

لوب و گنر  ترفـص  نهد و  یخلت  ضبن و  تعرـس  تسا و  شطع  تدش  وا  تمالع  دشاب  تسا  دبک  رد  هک  راح  جازم  ءوس  ببـس  ناقری 
هد اراخب  ولآ  لاقثم و  ود  ینـساک  مخت  زا  حابـص  ره  تسبالج  ندروخ  ماقم  نیرد  جالع  هروراـق و  يورب  يدرز  فک  لوصح  وا و  داوس 

دیاب رایتخا  راهن  رب  هداد  بیترت  تسا  مسر  هکنانچ  لاقثم  تفه  یفاص  نیبجنرت  لاقثم و  تفه  دیفس  دنق  لاقثم و  تفه  يدنه  رمت  ددع و 
رایتخا لاقثم  تفه  نیبجنرت  لاقثم و  تفه  دیفس  دنق  اب  لاقثم  ود  تسب و  رادقم  شمحـش  اب  هدرـشفا  رانا  نآ  زا  تبرـش  حابـص  ره  درک و 
کشخ يولآ  درز  بآ  هب  لاقثم و  تفه  کیره  زا  نیبجنرت  تشخریش و  اب  هکاوف  بآ  هب  هعیبط  ندروخ  دیاب  ریعـشلا  ءام  اذغ  درک و  دیاب 

ءانـس ددرگیم  روکذـم  هک  هجو  نیرب  درز  هلیله  خوبطمب  تعیبط  نییلت  اـی  لاـقثم و  تفه  نیبـجنرت  لاـقثم و  ود  تسب و  رادـقم  هدرک  رت 
ددـع تسب  هایـس  يولآ  مین  لاقثم و  راهچ  خرـس  لگ  مین  لاقثم و  هس  کـیره  زا  یلباـک  هلیله  درز و  هلیله  تسوپ  مین  لاـقثم و  هس  یّکم 
لاقثم و تفه  يدنه  رمت  لاقثم و  ود  ینساک  مخت  لاقثم و  مین  ود  کیره  زا  رفولین  هشفنب و  ددع و  هد  اراخب  يولآ  ددع  تسب  بانع 

462 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
رد هیودا  عومجم  لاقثم  ود  وا  مخت  زا  ای  لاقثم و  راهچ  وا  کشخ  زا  ّالا  هتـسدکی و  دشاب  شقوف  رگا  لاقثم  ود  ناشوایـسرپ  هزات  توتهاش 

لاقثم نیبجنرت  ورد  ربنـشرایخ  لاقثم  ود  هدـینارذگ  ساپرک  زا  دـنامب  هساک  همین  ات  هدرک  خـبط  دـیاب  میالم  شتآب  بآ  هساک  مین  کـی و 
ناتـسبات لصف  رگا  رحـس  ّالا  دشاب و  ناتـسمز  لصف  رگا  دیماشآ  دیاب  حبـص  تقوب  هتخاس  یفاص  هدینارذگ  يوم  نزیورپ  زا  هدیلام  تسدب 
لوغبـسا مخت  دنق و  زا  جازم  بسانم  تبرـش  نآ  زا  دعب  دوش و  رخآ  وراد  لمع  ات  درک  دـیاب  ربص  نیـشیپ  زامن  ای  زور  مین  تقو  ات  دـشاب و 

ریخات زور  رخآ  وراد  زور  ار  زیهرپ  اذغ  ندروخ و  دیاب  هدرک  تبرـش  بآ  يردـقب  لاقثم  کی  لوغبـسا  مخت  لاقثم و  تفه  دـنق  زا  هتـسش 
هریـش لاقثم و  تفه  هداس  نیبجنکـس  لثمب  ندرک  دیاب  رگج  جازم  لیدعت  لیدبت و  ارفـص  طلخ  زا  همات  هیقنت  لوصح  زا  دعب  ندرک و  دیاب 
رّشقم سدع  اذغ  لاقثم و  کی  نیلم  ریشابط  صرق  لاقثم و  یس  رادقم  هناودنه  بآ  هب  لاقثم  تفه  هداس  نیبجنکس  ای  لاقثم و  یـس  هفرخ 

ای نیریـش و  نادران  رانا  ندـیکم  هجوج و  غرم  تشوگ  ای  كرز و  ای  یهوک و  هچولآ  يدـنه و  رمت  شآ  زا  اذـغ  ای  ماداـب و  زغم  هریـش  اـب 
ای نبجلا  ءاـم  دـشابن  پت  تلع  نیرد  رگا  درک و  راـیتخا  دـیاب  رت  يودـک  رـشقم و  شاـم  اذـغ  اـی  تسا و  دـیفم  تلع  نـیرد  روـش  یـشرت 

اریز تسین  زوجم  نبجلا  ءام  ندروخ  دـشاب  پت  رگا  اما  درک و  دـیاب  رایتخا  لاقثم  لهچ  رادـقم  نبجلا  ءام  لاقثم و  تسب  هداـس  نیبجنکس 
صاخ ناکم  هک  تسا  هرهز  هراـح  جازم  ءوس  ناـقری  ببـس  رگا  كرز و  شآ  اذـغ  پت و  داـیدزا  بجوم  نفعت  تسا و  نفعت  بجوم  هک 

ناوتیمن عیمج  دوشیم و ...  ولمم  هرهز  نوچ  دنکیم و  بذج  دوخ  بناجب  شیپ  ارفص  زا  هرهز  حالصا  جازملا  ءوس  ببـس  تسارفص و 
شطع هبلغ  تّدش و  وا  تمالع  دوشیم  اضعا  عیمج  رد  طسبنم  رشتنم  هدومن  تعجارم  درک و 

463 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
هبرشاب وا  جازم  لیدعت  لیدبت و  تسا و  رگج  بیطرت  دیربت و  وا  جالع  دشابیم و  اتعفد  ببـس  نیا  هب  ناقری  ثودح  هودنا و  كازوس و  و 

يولآدرز هدرک  رت  بآ  اب  يدنه و  رمت  ددع و  هد  هایس  ولآ  ای  اراخب و  يولآ  لاقثم و  ود  ینساک  مخت  زا  حابص  ره  باّلج  لثم  هبطر  هدراب 
هطـساوب دشاب  ندب  عیمج  ترارح  ناقری  ثودح  ببـس  رگا  اما  درک و  دیاب  هکاوف  خوبطمب  نییلت  دـش و  روکذـم  قفاوم  يرادـقمب  کشخ 

ترارح بجوم  هک  ضارماب  هعیبط  ضراعم  تاماقم و  تدش  بعت و  يرایسب  ببـسب  ای  نیریـش و  برچ و  مین و  هیذغا  ندروخ  رد  هغلابم 
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شراخ وا  كاکح  ندب و  تفاحن  تسا و  روکذم  بابسا  عوقو  مدقت  وا  تمالع  تسارفص و  هرم  هدام  دلوت  بجوم  نیا  تسا و  هدش  ندب 
ندـب عیمج  زا  تسارفـص  جارخا  ماقم  نیرد  جالع  تسا و  جـیردتب  وا  ثودـح  یقب و  ارفـص  جورخ  ربارب و  یکـشخ  تسا و  ندـب  عیمج 

ود تسب و  رادـقم  هناودـنه  بآ  ندروخ  هیقنت  زا  دـعب  روکذـم  هلیله  خوبطمب  اـی  کـشخ و  يولآدرز  هدرک  رت  بآ  اـب  هکاوف و  خوـبطمب 
دیاب كرز  شآ  زا  اذغ  دشابن  پت  هچنانچ  رگا  دشاب و  پت  ناقری  اب  هچنانچ  رگا  ریعـشلا  ءام  اذـغ  لاقثم و  تفه  هداس  نیبجنکـس  لاقثم و 

مرد جنپ  ای  لاقثم  یـس  ای  لاقثم  تسب  رادقم  دیاب  هتفرگ  نغور  نیواگ  غود  تبرـش  ياجب  ای  دـشاب و  رت  زینـشک  رت و  يودـک  ورد  هک  داد 
دیاب هدرک  لح  دشاب  یفاک  هک  يردق  درس  بآ  رد  عومجم  لاقثم  تفه  هداس  نیبجنکـس  ای  لاقثم  کی  رادقم  ریـشابط  صرق  ای  ریـشابط و 
نیرد جالع  هودنا و  لوه و  رایسب و  یگنشت  تسا و  توقب  درد  وا  تمالع  دشاب و  رگج  مرو  ناقری  ثودح  ببس  هچنانچ  رگا  ندروخ و 

ای مس  ندروخ  ناقری  رگا  روکذـم و  هجورب  زین  تعیبط  نییلت  دـش و  روکذـم  اقباس  هکنانچ  بجاو  ردـقب  نوخ  جارخا  تسا و  دـصف  ماـقم 
رام و لثم  دشاب  رادرهز  تارشح  تاناویح و  ندز  شین  ندیزگ و  ای  دشاب و  یمس  ياود 

464 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
ماـقم نیرد  جـالع  نهد و  يوب  توقب و  یگنـشت  نورد و  كازوـس  تسا و  هساوـلت  لوـه و  بارطـضا و  وا  تمـالع  کـلذ  ریغ  برقع و 

بیترت عومجم  لاقثم  کی  رادـقم  روفاک  صرق  اب  لاقثم و  مین  ریـشابط  لاقثم و  ود  تسب و  شرت  رانا  بآ  زا  حابـص  ره  تسبالج  ندروخ 
دیاب لاقثم  تفه  دیفـس  دنق  لاقثم و  ود  تسب و  هناودنه  بآ  زا  باّلج  ای  نیریـش  ماداب  نغور  اب  ریعـشلا  ءام  اذـغ  درک و  رایتخا  دـیاب  هداد 

زا کمار  ایقاقا و  کشخ و  زینـشک  دیفـس و  لدنـص  خرـس و  لگ  درک  دـیاب  ددرگیم  روکذـم  هک  هیودا  نیزا  دامـض  رگج  رب  دـیماشآ و 
رگا داهن و  دـیاب  رگج  رب  هدرک  بیترت  قیقر  ریمخ  بالگ  اـب  هتخیب و  هتفوک و  هیودا  عومجم  گـناد  مین  روفاـک  لاـقثم  مین  هس و  کـیره 

دنـشاب و هدرک  هزوجم  نآ  تیوقت  هکاوف  خوبطمب  تسا  تعیبط  نییلتب  نآ  جالع  دـشاب  تعیبط  رد  ضبق  ساـسحا و  ضرم  نیرد  ار  لـیلع 
يرایـسب زا  دوشیم و  دلوتم  شیپ  ارفـص  اوه  ترارح  رد  هک  اریز  دشاب  زین  ناتـسبات  ترارح  تدـش  ببـس  هاگ  داد  دـیاب  ریعـشلا  ءام  اذـغ 

لیلق رایسب  نیا  دناهتـشاد و  ناقری  بابـسا  هلمج  زا  زین  ار  نیا  دوشیم و  ندب  جراخب  بلحنم  بذجنم  اوه  ترارح  ببـسب  رگید و  طالخا 
دیاب اوهلا  دراب  نکـسم  رد  نوکـس  خـی و  ای  فرب و  هب  تسا  هتفوک  نغور  نیواگ  غود  ندروخ  تروص  نیرد  جالع  تسردان و  عوقولا و 

ندروخ و کشخ  يولآدرز  هدرک  رت  بآ  دیشوپ و  دیاب  هدرک  رت  دشاب  هدوب  ورد  لدنص  هک  درـس  بآ  رد  هک  ناتک  نهاریپ  درک و  رایتخا 
رب داد و  دیاب  اهنیا  لاثما  وهاک و  رایخ و  نآ  داهن و  دیاب  هدز  بالگ  دـیب  گرب  دـشاب  ناتـسبات  تقوب  رگا  لیلع  یلاوح  رب  هکاوف  بآ  هب  ای 

غود نتخیر  ندب  رب  هصاخ و  بسحب  تسعفان  رایـسب  ضرم  نیا  هلازا  رد  هک  اریز  درب  ورف  دـیاب  هدـنز  ددـع  هس  ود  کچوک  یهام  زا  راهن 
تسا جنلوق  ضرم  ثودح  ناقری  بابسا  زا  یکی  تسا و  دیفم  رایسب  نغوریب 

465 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
لوصح همـضاه و  لعف  یمامت  زا  دعب  لاقثا  جورخ  تحلـصمب  هدـعمب  هرارم  زا  ارفـص  نتخیر  بابـصنا و  قیرط  رد  ثداح  تدـش  ببـسب 

زا ثفاغ  هراصع  ینیچ و  دـنویر  تسا  عفاـن  دوشیم  روکذـم  هک  بیکرت  نیا  تسا  هدـس  زا  ثداـح  هک  ناـقری  نیرد  رگج و  رد  سومیک 
رادـقم ینـساک  قرع  نایداب و  بآ  رد  وزا  مین  لاقثم و  کی  هتخیپ  هتفوک و  هیودا  عومجم  لاقثم  ود  یمور  نیتنـسفا  لاـقثم  کـی  کـیره 

لاحط قورع و  نایم  يارجم  رد  تسا  هّدس  ثودح  وا  ببـس  دنمانیم و  زین  يّدس  ناقری  ار  وا  هک  هایـس  ناقری  اما  دروخ  دـیاب  لاقثم  تفه 
وزا نوچ  نوخ و  هارمه  دنمانیم  قورع  رد  نانچمه  دش و  دناوتیمن  تسا  لاحط  هک  دوخ  ناکمب  لصاو  هّدس  نیا  هطساوب  ادوس  هک  اریز 

تـسا هّدس  ببـسب  ناقری  نیا  ثودح  ای  دوشیم و  رـشتنم  طسبنم و  ندب  عیمج  رد  تسا  هدش  وزا  یلتمم  قورع  دسریمن و  هیعواب  يزیچ 
زا هدعم  مفب  ادوس  نتخیر  زا  تسا  عنام  دوشیم  عقاو  ارجم  نیرد  هّدس  هاگره  تسا و  هدش  عقاو  هدـعم  مف  زرپس و  نایم  هک  يارجم  رد  هک 

تعجارم ادوس  دوش و  یلتمم  ادوس  زا  لاحط  دش  دودسم  هدـعمب  ادوس  بابـصنا  هار  نوچ  ماعط و  اذـغ و  توهـش  لوصح  تحلـصم  يارب 
هدـعمب اـسمل  نوچ  توهـش  تلق  ودـب  ندز  سفن  تسا و  پچب  بناـج  رد  لـقث  ددـمت و  وا  هقـالع  دوشیم و  طـسبنم  ندـب  عـیمجب  هدرک 
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نیرد جالع  تسا و  یجیردت  رثکا  رد  زین  ناقری  نیا  ثودـح  ور و  هرـشب و  گنر  داوس  ندـب و  يرغال  تفاحن و  یطب و  ضبن  دـیآیمن و 
زا ینـساک  خیب  تسوپ  ینـساک و  مخت  هتفوکمین و  هدیـشارت  نسوس  خیب  زا  بالج  ندروخ  پچ  تسد  زا  تسا  ملـسا  قرع  زا  دـصف  ماقم 

هدینارذگ و ساپرک  زا  هتـسهآ و  شتآب  درک  دیاب  خبط  بآ  يردق  رد  لوا  هیودا  عومجم  لاقثم  تفه  دیفـس  دـنق  مین  لاقثم و  هس  کیره 
دیاب حبص  راهب  تقوب  حابص و  ناتسمز  تقوب  رحس و  ناتسبات  تقوب  هدرک  لح  ورد  حاجن  نوجعم  لاقثم  جنپ 

466 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
ناحیر مخت  لاقثم و  تفه  دنق  زا  تبرـش  نآ  زا  دـعب  دوش و  رخآ  وراد  لمع  ات  درک  دـیاب  ربص  نیـشیپ  زامن  ای  زور  تقو  ای  درک و  رایتخا 

نوقیزاغ لاقثم  ود  کیره  زا  درز  هلیله  تسوپ  هایـس و  هلیله  درک  رایتخا  دـیاب  ددرگیم  روکذـم  هک  هیودا  نیاب  نبجلا  ءام  ای  لاقثم  کی 
ای حبـص  تقوب  هدرک  طلخ  لاقثم  لهچ  ءام  رد  لاقثم  ود  عومجم  زا  هتخیپ و  هتفوک و  کین  هیودا  عومجم  گناد  ود  جیافـسب  گناد و  ود 
زا تسارفـص و  زا  رتکـیراب  رتزارد و  وا  گرب  هک  تسا  یهوک  هنیدوپ  نآـب  دارم  هک  یهوک  جـنتوف  بآ  زا  اـی  درک و  راـیتخا  دـیاب  رحس 
ای تسا و  همیظع  تیـصاخ  دوسا  ناقری  هلازا  رد  ار  وا  هک  اریز  ندروخ  دـیاب  هدرک  طلخ  نبجلا  ءام  نیرد  لاـقثم  تفه  تسیتوکاـک  عاونا 
زین کین  زیوم  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  لاقثم  هدزناپ  هنادیب  ریس  خرـس  زیوم  لاقثم و  ود  هبابک  لاقثم و  مین  هس و  کشخ  خرـس  لگ 

رایتخا راهن  رب  لاقثم  تفه  رادـقم  حابـص  تقوب  دوش و  یفاص  ات  هتـشاذگ  هدرک و  لح  بآ  يردـق  رد  هدرک  طلخ  کین  هیودا  اب  هتفوک و 
یهوک جنتوف  هدرـشفا  بآ  نایداب و  بآ  تسا و  هدشن  غلاب  زونه  هک  یکدوک  لوب  هک  تسا  نیا  نامگ  ار  ءامکح  زا  یـضعب  درک و  دـیاب 

زا روکذم  ياهبآ  زا  دـبای و  افـش  تلع  نیزا  دـنهد  دوسا  ناقری  بحاصب  هدرک  طلخ  مهاب  هتفوک  مرن  کین  سدـع  تسیتوکاک و  دارم  هک 
فعـض تلع  نیا  ثودح  ببـس  هاگ  داد و  دیاب  هدرک  طلخ  کین  مهاب  عومجم  لاقثم  تفه  قوقدم  رـشقم  سدـع  لاقثم و  تفه  کیره 

درک و دناوتیمن  كاسما  دنکیم و  بذج  ای  دوخب  ار  ادوس  درک  دناوتیمن  بذج  هک  تسوا  هکسام  توق  فعـض  ای  تسا و  هبذاج  توق 
تروص نیرد  جالع  راصبا و  رد  ترودـک  تساذـغ و  توهـش  ندـش  طقاس  لاهـسا و  یقب و  تسا  ادوس  جورخ  تروص  ود  ره  تمـالع 

اب شآ  اذغ  بالگ و  قشاق  ود  اب  لاقثم  تفه  يروزب  نیبجنکـس  زا  حابـص  ره  باّلج  ندروخب  تسا  زرپس  تیوقتب  بیبط  تیانع  مامتها و 
وهیط و غرم  تشوگ  هکرس و 
467 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هچنآ هیودا  زا  لاقثم  ود  کیره  زا  یگطـصم  لقم و  یمور و  نیتنـسفا  لفوف و  خرـس و  لگ  درک  دیاب  هیودا  نیزا  دامـض  زرپس  رب  هرب و  ای 
. درک دامض  دیاب  زرپس  رب  هدرک  لح  لولحم  اهغمص  نیاب  هتخیپ  هتفوک و  تسین  غمص  هچنآ  هدرک و  لح  بآ  رد  دیاب  تسا  غمص 

ءاقستسا هینقلا و  ءوس  نایب  رد  هلاقم  [ 171]

عیمج تسور و  هرـشب و  گنر  ریغت  وا  تمالع  رگج و  رب  فعـض  ندـش  یلوتـسم  تسا و  رگج  راح  جازم  داسف  هینقلا  ءوس  ضرمب  دارم  و 
اصوصخ ماعط و  اذغ و  ندروخ  رایسب  زا  تسا  رذح  وا  تلع  نیرد  جالع  فارطا و  ندمآ  نوریب  جیهت و  يدرز و  يدیفـس و  بناجب  ندب 

هتخپ هتـساشن  زا  هک  اصوصخ  اههولح و  برچ و  ياهزیچ  اهریـش و  یهام و  تشوگ  هسیره و  میلح و  اهابروش و  لثم  دـشاب  رت  اهاذـغ  هک 
فیفخ جالع  وا  جـالع  تساقـستسا و  همدـقم  تلع  نیا  درآ و  ياهـشآ  لـثم  بآ و  ناـن و  ینرف و  جنربریـش و  دـجنک و  نغور  دنـشاب و 
اضعا عیمج  هک  تسنآ  یمحل  ءاقستسا  یلبط و  یقز و  یمحل و  تسا  عون  هس  رب  اقستسا  هنیلم و  هیودا  زا  هیذغا و  هبرـشا و  زا  تساقـستسا 

زا تسا  رایسب  غارفتسا  فارسا  ببس  نیا  رگج و  جازم  تدورب  رگج و  رد  تسا  فعض  لوصح  وا  ببس  دشاب و  هدرک  مرو  دوش و  تسس 
مامح رد  تسا  درـس  بآ  ندروخ  ببـس  ای  تاروع و  رد  ضیح  ای  دعقم و  زا  دـشابیم  ریـساوب  رد  هکنانچمه  جراخ  زا  کیرحتیب  نوخ 

لثم تسا  رگج  رواجم  وضع  رد  فعـض  ببـس  ای  باوخ و  زا  يرادیب  تقوب  باوخ و  تقوب  بش  رد  تسا  بآ  ندروخ  ببـسب  ای  مرگ و 
ای ناقری و  ثودح  ببس  رد  دش  روکذم  يدس  ناقری  رد  هکنانچ  رگج  رد  وا  عامتجا  دوخ و  بناجب  يوادوس  هدام  بذج  زا  زرپس  فعض 
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زا زجاع  دوش و  ضراع  دراب  جازملا  ءوس  ار  وا  هک  اجره  هدعم 
468 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

رب رگج  دوریم و  رگجب  هدـعم  زا  یماخ  تجاجف و  رب  هدـعم  رد  لـصاح  سولیک  نیح  نیرد  دـشابن و  مضه  رب  رداـق  دـشاب و  اذـغ  مضه 
ام لدب  رد  ندب  نوچ  دتسرفیم و  اضعاب  قورع  هار  زا  تفارـص  نیمه  رب  دنادرگ و  صلاخ  نوخ  وا  هک  تسین  رداق  سولیک  عون  نیا  جضن 

یفاص نوخ  ندب  ار  ماخ  طلخ  نیا  هک  تسین  نکمم  دوشیم و  تلع  نیا  ثودح  بجوم  دنکیم و  بذـج  دوخب  تسا  جاتحم  واب  للحتی 
هدـعم رد  هکنآ  لوا  تسا  راـهچ  تعانـص  نیا  باـبرا  شیپ  مضه  هک  هدـش  مولعم  نآ  هک  اریز  دـتفایم  عـبار  مضه  هبترم  رد  هک  دـنادرگ 
هبترمب ار و  سولیک  تسا  دبک  هلاحا  هک  تسا  دـبک  رد  هکنآ  یناث  ندـیناسر و  سولیک  هبترمب  اذـغ و  تسا  هدـعم  هلاحا  هک  تسا  لصاح 

هبولطم و عضومب  ار  وا  قورع  ندیناسر  نوخ و  نتفای  قیقرت  فیطلت و  قورع  رد  هکنآ  ثلاث  ندرک و  نوخ  زا  هتیاف  نآ  ندـیناسر  سولیک 
تساضعا و رد  عبار  هبترم  نیا  لوصح  نتخاس و  اضعاب  هقصلم  هبشم و  توق  فرـصت  دعتـسم  نتفای  رگید  مضه  و  اضعا ...  رد  هکنآ  عبار 

ینوخ نینچنیا  سپ  دماجناب  لوصحب  سومیک  سولیک و  تجاجف  هطساوب  دوصقم  نوخ  تسا و  يذتغم  رهوج  اذغ  هلاحتـسا  هبترم  نیرد 
تساقستسا نیرتدب  یضعب و  شیپ  تسا  اقستسا  ملسا  دنمانیم و  یمحل  ءاقستسا  مسق  نیا  دنام و  یماخ  تفارـص  رب  اضعا  نایم  حرف و  رد 

مهب وا و  يدرز  ای  تسا و  لیلع  گنر  يدیفـس  وا  تمالع  تسا و  لیلد  دوخ  يوعد  رب  ار  ود  نیزا  کـیره  اـبطا و  زا  رگید  یـضعب  شیپ 
دنک دوع  دوخ  لحمب  ینامز  زا  دعب  دنراد  تشگنا  رگا  دورورف و  هتب  دنربورف  مراو  وضع  رد  تشگنا  هک  هاگره  دسج و  دـلج و  ندـمآرب 
اریز دشاب  خی  فرب و  بآ  اب  درس  هک  اصوصخ  تسبآ و  ندروخ  زا  عنم  الوا  جالع  نآ و  هقرو  تسا  هروراق  لوب و  گنر  يدیفس  رگید  و 
ربص تضایر و  تسا و  عوج  رایتخا  وا  جالع  نیرتهب  دناشنیم و  ار  يزیرغ  ترارح  دزاسیم و  درـس  ار  هدعم  دـنکیم و  رگج  دـیربتب  هک 

رگا یگنشت و  تنحم  ندیشک  اذغ و  ندروخ  رب 
469 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ندمآرد و انایحا  مامح  هناخمرگ  رد  ندیطلغ و  مرگ  گیر  رد  تسا  تروص  نیرد  رثکا  دیامرف  تمارک  هناحبـس  قح  ترـضح  یـصالخ 
لاقثم و ود  ینـساک  مخت  زا  باّلج  حابـص  ره  ندرک و  قرع  نتـسشن و  باتفآ  رد  اـی  تسا و  دـیفم  رایـسب  ندرک  قرع  نتخیر و  مک  بآ 

داد دیاب  غرم  تشوگ  اب  جابریز  اذغ  لاقثم و  تفه  دیفـس  دنق  لاقثم و  مین  هس و  ینـساک  خیب  تسوپ  لاقثم و  مین  کی و  هتفوکمین  نایداب 
هریـش اب  روکذـم  ياهتـشوگ  اب  بآدوخن  اذـغ  ای  ینابایب و  رتوبک  تشوگ  کشجنک و  کبک و  ای  جاّرد و  تشوگ  ای  وهیط و  تشوگ  ای  و 

تـضایر ماـعط  بقاـعتم  هک  اریز  درک  دـیاب  تضاـیر  زا  رذـح  اذـغ  ندروخ  زا  دـعب  هریز و  تبـش و  مخت  ینیچراد و  رفـصعم و  مخت  زغم 
زا دعب  تضایر  اما  درک و  دیاب  رذح  دشا  سپ  تسا  هدش  ضرم  ببـس  هک  هدـعم  رد  تسا  ماعط  نتفایان  مضه  یماخ و  تجاجف و  بجوم 

ندمآرد و دشاب  هدـمآیم  جاز  ندـعم  زا  ای  دـشاب و  یتیربک  شبآ  هک  مرگ  ياهمـشچ  رد  تسا و  رورـض  هتبلا  ندروخ  مک  ماعط و  مضه 
رایسب دشاب  ایورک  هریز و  ینیچراد و  لفلف و  هکرس و  ای  هماکبا و  نآ  رد  هک  اهخبطم  هیذغا  زا  تسا و  دیفم  رایسب  ندرک  دیاب  ربص  ینامز 
لاقثم کی  هدرک و  لح  مرگ  بآ  رد  لاقثم  تفه  يروزب  نیبجنکس  زا  حابـص  ره  تبرـش  ای  دشاب و  مک  شرادقم  هک  دیاب  اما  تسا  دیفم 

سفرک و مخت  دیاب  تفـص  نیدب  وا  يازجا  تسا  عفان  رایـسب  تلع  نیرد  يروزب  نیبجنکـس  درک و  رایتخا  دـیاب  هتخیمآ  ورد  كرز  صرق 
خیب تسوپ  سفرک و  خـیب  تسوپ  نایداب و  خـیب  تسوپ  لاقثم و  ود  کـیره  زا  ثوثک  مخت  هتفوکمین و  ینـساک  مخت  هتفوکمین و  ناـیداب 

بآ و زا  رتنالک  هساک  ود  هک  هکرـس  لطر  مین  بآ و  لطر  هس  رد  هیودا  عومجم  مین  لاقثم و  هس  کیره  زا  ینـساک  خـیب  تسوپ  ربک و 
بش و کی  عومجم  دوشیم  اسایق  هکرس 

470 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
گید نآ  زا  دـعب  دوش و  مک  عومجم  زا  عبر  ات  درک  دـیاب  خـبط  میـالم  شتآـب  نآ  زا  دـعب  درک و  دـیاب  رت  هکرـس  بآ و  نیرد  زور  کـی 

دیفس دنق  لاقثم  دون  هتخاس و  یفاص  هدینارذگ  ساپرک  زا  دیآ  نوریب  مامت  دراد و  معط  ات  دیلام  دیاب  تسدب  کین  هتخاس  درـس  هدروآورف 
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كرز سوس و  ّبر  لاقثم  مین  ود  خرـس  لگ  تخاس  دیاب  ازجا  نیاب  كرز  صرق  دیآ و  ماوقب  ات  دیـشوج  دیاب  میالم  شتآب  رگید  هتخیمآ 
هتسش کل  ثفاغ و  هراصع  لاقثم  مین  کیره  زا  ریشابط  هفرخ و  مخت  رایخ و  مخت  زغم  لبنـس و  مین  لاقثم و  کیره  زا  هدرک  كاپ  هناد  زا 

تخاس دیاب  اهـصرق  هدرک  ریمخ  نیبجنرت  زا  یفاص  بالجب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  لاقثم  زا  گناد  ود  کیره  زا  ینیچ  دـنویر  و 
كرز صرق  روکذم و  نیبجنکـس  تبرـش  رد  تسا  لاقثم  کی  اهـصرق  نیزا  ندروخ  رادـقم  تجاح  تقوب  لاقثم و  کی  رادـقمب  کیره 

مخت زغم  ینـساک و  مخت  لاـقثم  هد  هدرک  كاـپ  هناد  زا  كرز  تخاـس  دـیاب  ازجا  تسا  عفاـن  رگج  لـلع  رثکا  تلع و  نیرد  مه  هک  ریغص 
لاقثم زا  گناد  راهچ  هک  مرد  کی  کیره  زا  لبنـس  ینیچ و  دـنویر  مین  لاقثم و  هس  خرـس  لگ  لاقثم  ود  کـیره  زا  هفرخ  مخت  راـیخ و 
تبرش رد  نیزا  تبرش  رادقم  هدرک  کشخ  تخاس و  دیاب  اهـصرق  هدرک  ریمخ  لوغبـسا  مخت  باعلب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  دشاب 

لثم تسا  عفان  رایسب  تسا  لوب  ردم  هک  روزب  ندروخ  ار  تلع  نیا  باحصا  تسا و  لاقثم  کی  روکذم  نیبجنکس  تبرـش  رد  صرق  نیزا 
نانچمه و هاوخ  دناروخ  هتخیمآ  نیبجنکسب  هاوخ  تسا  عفان  رایسب  اهنیا  لاثما  سفرک و  مخت  ماوع و  نابزب  تسیناوج  هک  هاوخنان  نایداب و 
هک هدـعم  سوطبقامک و  سویرذاـمک و  تسا  عفاـن  رایـسب  ضرم  نیرد  لوب  راردا  تهجب  هک  رگید  يوراد  دیـشوج و  بآدوخن  رد  هاوخ 

سفرک و مخت  یمور و  نایداب  تسا و  ناشوایسرپ  دارم 
471 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

لاقثم مین  تجاح  تقوب  ندروخ  رادـقم  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  مرد  کی  کیره  زا  هخیلـس  لبنـس و  لاقثم  ود  کیره  زا  نایداب 
ندرک و دیاب  جرایا  بحب  ای  ربنشرایخ و  نوجعمب  دوش  يذوم  طلخ  غارفتساب  جایتحا  رگا  تسیروزب و  نیبجنکـس  تبرـش  لاقثم  تفه  رد 

هروب لاقثم  هد  تاروکذم  نیزا  هکنآ  لصفم  ربارب  کیره  زا  دنفـسوگ  هزات  نیگرـس  وج و  درآ  درک  دیاب  ازجا  نیزا  دامـض  لیلع  ندـب  رب 
درک و دیاب  الط  فارطا  اریو  ندب  عیمج  رب  هتخپ و  هکرسب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  لاقثم  ود  کیره  زا  دعس  هریز و  لبنس و  ینمرا 

هدعم فعـض  ءاقـستسا  ببـس  رگا  اوهلا و  لدتعم  هناخ  رد  ای  تسـش و  دیاب  مرگ  بآ  هب  مامح  رد  نآ  زا  دعب  دوش و  کشخ  هک  تشاذگ 
درک و دـیاب  دـش  روکذـم  هک  مرکلا  ءاود  نوقیحمطـصا و  بحب  نـییلت  لاهـسا و  دراد و  تـعفنم  رایـسب  ندرک  یق  هدـعم  تدورب  دـشاب و 

مخت ینـساک و  مخت  لاقثم  مین  هس و  کیره  زا  ینیچ  دـنویر  ثفاغ و  بآ  هدرـشفا  هراـصع و  دـشاب  ترارح  اـب  ءاقـستسا  زا  عفاـن  یفوفس 
هتفوک هیودا  عومجم  لاقثم  ود  هفرخ  مخت  لاقثم  مین  کیره  زا  رـشقم  مخت ...  گنرداب و  مخت  گناد  ود  لاقثم و  کی  کـیره  زا  ثوثک 

لوب هروراق  لاوحا  رد  رظن  هک  اجره  بردتم  بیبط  لاقثم و  تفه  يروزب  نیبجنکـس  تبرـش  رد  تسا  لاقثم  کی  ندروخ  رادقم  هتخیپ  و 
فعـض ءاقـستسا  ببـس  رگا  دنهد و  لوصالا  ءام  ار  لیلع  هک  دیاب  دـشاب  رتمک  ترارح  راثآ  ورد  دـشاب  قیقر  لوب  هچنانچ  رگا  دـنک  لیلع 

لاح بسانم  هک  هبرشا  هیذغا و  هیوداب و  تیوقت  دشاب و  وا  هجلاعم  زرپس و  لاح  حالصاب  فورـصم  بیبط  مامتها  تیانع و  هک  دشاب  زرپس 
رد هیودا  عومجم  لاـقثم و  ود  کـیره  زا  ینـساک  مخت  هتفوکمین و  ناـیداب  لاـقثم و  ود  نسوس  خـیب  زا  باـّلج  لاـح  نیرد  تسا و  زرپس 

هتخاس یفاص  هدرک  خبط  تسا  مسر  هکنانچ  بآ  يردق 
472 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

نیرد کبک  جاّرد و  ای  غرم و  تشوگ  داد و  دیاب  رفصعم  مخت  زغم  هریـش  اب  بآدوخن  اذغ  ندروخ و  دیاب  هتخیمآ  ورد  دنق  لاقثم  تفه  و 
ءاقستسا عون  نیرتدب  ابطا  ضعب  شیپ  دوش و  عمج  بآ  قافص  برت و  نایم  ایشا و  جرف  رد  هک  تسنآ  یقز  ءاقـستسا  اّما  تخپ و  دیاب  شآ 

مکـش و دـلج  ندـش  اسلم  تلاصخ و  وا ...  تمالع  دوشیمن و  ثداـح  رگج  رد  راـح  مرویب  عون  نیا  دـنیوگیم  هک  اریز  تسا  مسق  نیا 
تکرح هک  فرط  رهب  تسبآ و  رپ  کـشم  هک  ّهناـک  هک  دوشیم  ناـنچ  لـیلع  مکـش  وا  ندـش  نـالک  مکـش و  ینارگ  لـقث و  نآ و  ماـمت 

هتفوکمین و نایداب  زا  حابـص  ره  تسبالج  ندروخ  زا  جـالع  تسا و  نیب  زاوآ  دـننز  تسد  مکـش  رب  رگا  تسوسحم و  بآ  زاوآ  دـنکیم 
دیاب دش  روکذم  ررکم  هک  یشرتب  بآ  يردق  رد  هیودا  عومجم  لوا  لاقثم  تفه  دیفـس  دنق  لاقثم و  ود  کیره  زا  هتفوکمین  سفرک  مخت 
جاّرد تشوگ  اب  جامریز  اذغ  درک و  رایتخا  راهن  رب  دیاب  مرگمین  هتخیمآ  ورد  روکذم  دنق  هتخاس  یفاص  هدینارذگ  ساپرک  زا  درک و  خـبط 
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شتآب بآ  يردق  رد  لوا  لاقثم  هدزناپ  ینـساک  مخت  زا  حابـص  ره  تبرـش  بالج و  دـشاب  بلاغ  جازم  ترارح  لیلع  رب  رگا  کبک و  ای  و 
نیاب دراب  يروزب  نیبجنکـس  درک و  رایتخا  راهن  رب  دیاب  هدرک  لح  ورد  لاقثم  تفه  يروزب  نیبجنکـس  هتخاس و  یفاص  هدرک  خـبط  میالم 

ود هزبرخ  مخت  لاقثم  مین  هس و  کیره  زا  نیرایخ  مخت  لاقثم  مین  هس و  ینـساک  خـیب  تسوپ  لاقثم و  ود  ینـساک  مخت  تخاس  دـیاب  ازجا 
دیاب خبط  میالم  شتآب  رگید  هدیناباوخ و  زور  بش و  کی  هکرـس  هلایپ  کی  مین و  هساک و  کی  بآ  رد  هتفوکمین و  هیودا  عومجم  لاقثم 
رگید هتخیمآ  دیفـس  دـنق  لاقثم و  دون  هتخاس و  یفاص  هدـینارذگ و  ساپرک  زا  هدـیلام  تسدـب  کین  هدروآ  دورف  دورب و  وزا  عبر  اـت  درک 

حابص ره  تبرش  نیزا  دیآ  ماوقب  ات  درک  دیاب  خبط  میالم  شتآب 
473 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

رد هک  هیودا  زا  كرز و  هجوج و  غرم  تشوگ  اب  جابریز  اذـغ  درک و  دـیاب  رایتخا  راهن  رب  هدرک  لح  قشاـق  هس  مرگ  بآ  رد  لاـقثم  تفه 
ناسلب دوع  لاقثم و  مین  کیره  زا  ثفاغ  هراصع  نیتنسفا و  هراصع  ددرگیم  روکذم  هک  تسا  بح  نیا  ندروخ  تسا  عفان  یق  ءاقستسا ز 

هتفوک کین  هیودا  عومجم  لاقثم  مین  هدومحم  لاقثم و  مین  کیره  زا  یگطصم  یمور و  نایداب  گناد  ود  لاقثم و  کی  کیره  زا  کل  و 
حبـص ای  رحـس و  تقوب  دـیاب  مین  لاقثم و  کی  بیکرت  نیزا  ندروخ  رادـقم  تخاس و  دـیاب  اهـصرق  هدرک  ریمخ  نایداب  بآ  هب  هتخیپ و  و 

خیب درک و  دیاب  ددرگیم  روکذم  هک  هیودا  نیزا  یق  ءاقـستسا ز  بحاص  ندب  رب  دامـض  ضرم و  بجوم  طلخ  جـضن  زا  دـعب  درک  رایتخا 
هس یس و  دنفسوگ  ای  زب  هتفوک  هزات  کشخ  نیگرس  لاقثم  ود  کیره  زا  نیزیوم  انامدرق و  مین  لاقثم  ود  کیره  زا  ینوج  نامسا  نسوس 
اما درک و  دامـض  دیاب  ندب  مامت  مکـش و  رب  هدرک  طلخ  کین  نایداب  بآ  هب  هزات و  ینـساک  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  لاقثم 
راک نیرد  لمع  نیا  داتسا  دشاب و  هتشاد  نیا  لمحت  دنک و  افو  لیلع  توق  رگا  تسا  کین  یق  ءاقستسا ز  رد  تاجالع  زا  یجالع  هک  لوب 

دنـشاب و هدنام  ملاس  جالع  تسا ...  مک  تسا و  رایـسب  رطخ  هجلاعم  نیرد  هک  اریز  دشاب  هدمآ  دوجوب  لمع  نیا  تارکب  وزا  دشاب و  رهام 
رد عمتجم  هک  اهبآ  ندیکم و  نداهن و  عطق  لحم  رب  شرـس  ار  فوجم  یلیم  فان و  شیپ  زا  مکـش  دـلج  عطقب  تسبآ  بذـج  لزب  هب  دارم 

ياجب اشحا  برت و  قافص و  نایم  هک  تسنآ  یلبط  ءاقستسا  اما  تسا  یلوا  نتـشادزاب  جالع  نیزا  تسا  هدش  برت  قافـص و  نایم  اشحا و 
دراب هدعم  تسیران و  راح و  دوخ  جازم  رد  رگج  هک  تسنآ  عون  نیا  ثودح  رد  ببـس  اعما و  قافـص و  نایم  ای  دوش و  سبتحم  حیر  بآ 

دشاب دراب  هدعم  نوچ  هک  اریز  بطر  و 
474 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دنادرگیم خفنب  لیحتسم  ار  نآ  رثکا  تسه  جازم  هیران  هدعم  رد  نوچ  تسین و  مضه  لباق  دعتـسم و  سولیک  اذغ و  تسا  صقان  وا  مضه 
اب دیآیم و  یلبط  زاوآ  لثم  زاوآ  دننز  تسد  لیلع  مکش  رب  هک  اجره  نآ و  ندش  دنلب  تسا و  فان  ندمآ  نوریب  یلبط  ءاقستسا  تمالع  و 

تارساکب وا  جالع  تسا و  تهج  نیزا  تروص  لوصح  ثودح و  تسه و  ددمت  اّما  دشابیم  یق  ءاقستسا ز  رد  هکنانچمه  تسین  لقث  وا 
ود کیره  زا  هتفوکمین  هدیـشارت  نسوس  خـیب  ینـساک و  مخت  نایداب و  زا  حابـص  ره  باّلج  هیودا و  هیذـغا و  هبرـشا و  زا  درک  دـیاب  حایر 

هدرک لح  نآ  رد  روکذم  دنقلگ  هتخاس  یفاص  هدرک  خبط  بآ  يردق  رد  تسا  ررقم  هکنانچ  هیودا  لوا  لاقثم  تفه  يدـنق  دـنقلگ  لاقثم 
زا یکدنا  تخادنا و  بسانم  يردق  دیاب  شآ  رد  ینیچراد  ویز و  هاوخنان و  ماداب و  زغم  هریـش  اب  بآدوخن  اذغ  درک و  رایتخا  دیاب  مرگمین 

لیلع مکش  درک و  دیاب  دشابن  يوق  لاهسا  رد  رایسب  هک  هیوداب  قف و  رب  دننک  ءاقستسا  عون  نیاب  یقـستسم  تعیبط  نییلت  رگا  زین و  نارفعز 
تسا و عفان  ماقم  نیرد  زین  تبـش  نغور  تسا و  دیفم  رایـسب  دوش  دوجوم  رگا  زین  نیمـسای  قبیز و  نغور  دیلام و  دـیاب  بادـس  نغورب  ار 
هریز و نوراسا و  یمور و  نایداب  نایداب و  سفرک و  مخت  تسا  خفن  رساک  تسا و  عفان  تلع  نیرد  زین  ددرگیم  روکذم  هک  فوفـس  نیا 

بش هب  لاقثم  کی  رادقم  هتخیب  هتفوک و  هیودا  عومجم  لاقثم  کی  ره 1  زا  ناشوایس  لبنس و  گناد  ود  لاقثم و  کیره  زا  دنویر  طسق و 
سفرک و خیب  تسوپ  نایداب  خـیب  تسوپ  تخاس  دـیاب  ازجا  نیاب  لوصالا  ءام  درک و  دـیاب  ار  لیلع  لوصالا  ءام  تموادـم  ندروخ و  دـیاب 

دـشاب شتقوب  رگا  هّرتهـش  لاقثم  تفه  نیریـش  زیوم  ددـع  هدزناپ  کشخ  ریجنا  لاقثم  ود  کیره  زا  سفرک  مخت  نایداب و  ینـساک و  مخت 
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مین هس و  درز  هلیله  تسوپ  لاقثم  ود  کیره  زا  یهوک  نابزؤاگ  هیوبجنرداب و  هتسدکی 
475 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

میالم شتآب  بآ  هساک  مین  کی و  رد  عومجم  ددـع  تسب  کیره  زا  اراخب  ولآ  ناتـسپس و  ددـع  تسب  باـنع  لاـقثم  ود  ربک  هویم  لاـقثم 
خوبطم نیرد  یفاص  نیبجنرت  لاقثم  تفه  ربنشرایخ و  سولف  لاقثم  تفه  هدینارذگ و  ساپرک  زا  دنامب  رتشیپ  هساک  مین  ات  درک  دیاب  خبط 

دنق زا  تبرش  نآ  زا  دعب  دوش و  عطقنم  وراد  لمع  ات  درک  دیاب  ربص  زور  مین  ات  درک و  رایتخا  دیاب  رحـس  تقوب  هتخاس  یفاص  رگید  هدیلام 
هریـش اب  بآدوخن  اذغ  ندروخ و  دیاب  هدرک  تبرـش  ار  بالگ  لاقثم و  کی  هتـسش  ناحیر  مخت  قشاق و  ود  ینـساک  قورع  لاقثم و  تفه 
کی اب  لاقثم  تفه  رابره  درک  دیاب  نیبجنکس  تبرشب  تموادم  وراد و  نآ  زا  دعب  داد و  دیاب  کبک  ای  غرم و  تشوگ  رفصعم و  مخت  زغم 

نوریب زرپس و  تلالض  وا و  نتخادگ  تسا و  ندب  تفاحن  وا  تمالع  دشاب  تسوبی  مرو  ببـس  رگا  درک و  رایتخا  دیاب  كرز  صرق  لاقثم 
سفن نیا  ثودـح  تسا و  عطقنم  هک  ّهناک  هک  سفن  قیـض  تسا و  نیبم  سوسحم و  هسمـال  هرـصاب و  نسحب  یتیثیحب  عضوم  زا  وا  ندـمآ 
داسف هرشب و  ور و  گنرداوس و  هدعم و  زا  زرپس  ندش  هدرشفا  هطساویب  سفنب  ذفانم  يراجم و  وراد  هک  يرادقم  ندرشفا  طغض و  ببسب 
دیفس دنق  لاقثم و  ود  ینساک  مخت  ددع و  هد  بانع  زا  حابـص  ره  تسبالج  ندروخ  جالع  ضبن و  تعرـس  تعیبط و  نیل  اذغ و  مضه  رد 
رگا جاّرد و  ای  غرم  تشوگ  ای  جابریز و  زا  ندروخ  دیاب  راهن  رب  هداد  بیترت  هقباس  هررقم  هوجو  روکذـم و  هقیرط  رب  عومجم  لاقثم  تفه 

نومیتفا بحب  ای  نومیتفا و  خوبطمب  تعیبط  نییلت  لاهسا و  درک و  جارخا  دیاب  تقاط  توق و  ردقب  میلـسا  ای  قیلـساب و  زا  دصف  دشاب  توق 
هجو نیرب  ربک  صرق  ءازجا  درک و  دیاب  لاقثم  کی  ربک  صرق  لاقثم و  تفه  يروزب  نیبجنکس  تبرشب  تموادم  حابص  ره  هیقنت  زا  دعب  و 

کیره زا  تشگنجنف  ربک  خیب  تسوپ  ددرگیم و  روکذم  هک  تسا 
476 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

عومجم مین  لاقثم و  راهچ  نویردنلوقـسا  لاقثم  ود  کیره  زا  هنادهایـس  كزیتارت و  مخت  بادس و  گرب  جرجدـم و  دـنوارذ  لاقثم  تفه 
لاقثم کی  تجاح  تقوب  تخاس  دـیاب  اهـصرق  هدرک  ریمخ  واب  هیودا  یقاـب  هدرک و  لـح  هکرـس  يردـق  رد  قشاـق  هتخیپ  هتفوک و  هیودا و 

رادقمب ار  يرطبـس  ذغاک  دشاب  زرپس  تبالـص  زا  عفان  هک  يدامـض  درک  رایتخا  دیاب  روکذـم  نیبجنکـس  تبرـش  رد  دـش  روکذـم  هکنانچ 
دیاب زرپس  تبالـص  يور  رب  دنـشاب  هتخیپ  هتفوک و  یجق  مخت  نآ  يور  رب  هداد و  هطوغ  لسع  رد  دیرب و  دیاب  نآ  تبالـص  زرپس و  عضوم 

هتخیپ و هتفوک و  هیودا  عومجم  لاقثم  ود  کیره  زا  ثفاغ  خیب  نورطن و  ربک و  خیب  دشاب و  یجق  مخت  هک  لدرخ  رگید  دامـض  هدیناپـسچ 
هدیدش تبالص  هک  رگید  يدامض  درک و  دیاب  دامض  الط و  تاّرکب  زرپس  تبالص  لحم  رب  هدیلام  ساپرک  يور  رب  هدرک و  ریمخ  هکرـسب 
کیره ینوج  ینامـسا  نسوس  خـیب  زب و  ای  دنفـسوگ  نیگرـس  لاقثم  راهچ  کلملا  لیلکا  درب  لیلحتب  ار  بلـص  مرو  دزاـس و  مرن  ار  زرپس 

لقم مین  لاقثم و  ود  کی  ره  زا  ربک  خـیب  هروب و  مین  لاقثم و  هس  کیره  زا  هلقاب  درآ  وج و  درآ  ریعز و  هبلح و  گناد  ود  لاـقثم و  کـی 
نیرد هتخیپ و  هتفوک و  کین  هیودا  عیمج  تخاس و  دـیاب  رت  زور  کـی  بش و  کـی  هکرـس  رد  ار  اود  نیا  ددـع  هد  هایـس  ریجنا  لاـقثم  ود 

هک ربک  ندروخ  ار  زرپس  مرو  تبالص و  بحاص  داهن و  دیاب  زرپس  تبالص  مرو و  يور  رب  هدز  مهرب  کین  نتخیمآ  لقم  ریجنا و  هکرس و 
هکرس رد  رگا  ریجنا  ددع  دنچ  تسا و  عفان  رایسب  دنزاس  ربک  هکرس  زا  هک  نیبجنکس  نینچمه  تسا و  عفان  رایسب  دنشاب  هدرورپ  هکرـس  رد 
تسا زرپس  مرو  تبالص  زا  یـصالخ  بجوم  دننک  نینچ  بقاعتم  زور  هس  دنروخ  راهن  رب  ددع  هس  زور  ره  دنهنب و  زور  ود  بش و  ود  زیت 

تسا زرپس  رد  درد  لقث و  وا  تمالع  تسا و  زرپس  رد  هک  تسا  هدام  تظلغ  ببسب  زرپس  رد  هّدس  ثودح  یهاگ  و 
477 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هاوخنان بادس و  مخت  زا  حابص  ره  تسبالج  ندروخ  ای  ربک و  هجرف  لاقثم  کی  ای  لاقثم  تفه  تسیروزب  نیبجنکـس  ندروخ  وا  جالع  و 
تـسوا لیدبت  لیدعت و  جازملا و  ءوس  جالع  ریبدت و  یقاب  جابریز و  زا  اذـغ  روکذـم و  رادـقم  روکذـم  نیبجنکـس  اب  لاقثم  ود  کیره  زا 

ینساک و مخت  درک  دیاب  رایتخا  هیودا  نیزا  دیاشکب  زرپس  هّدس  هک  یفوفس  ببس  دض  هظحالم  تاعارم و  قفو  رب  تقفاوم  هیذغا  هبرشاب و 
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اب فوفـس  نیزا  لاقثم  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  گناد  راهچ  لاقثم و  کی  تشگجنف  مخت  لاـقثم و  مین  هس و  کـیره  زا  زاـمزک و 
. درک دیاب  رایتخا  راهن  رب  لاقثم  تفه  يروزب  نیبجنکس  تبرش 

للع نایب  رد  هلاقم  [ 172]

مرگ ای  هدرگ  جازملا  ءوس  نادبآب و  یّمسم  ماوع  فرع  رد  تسا و  لوب  رارق  نوکس  لحم  هورگ و  ود  نیاب  دارم  هک  هناثم  هیلک و  ضارما  و 
عامج و هاب و  توهش  يرایسب  هدرگ و  لحم  نتخوس  ضبن و  تعرس  لوب و  تیران  تدش  توقب و  یگنشت  تسا و  پت  وا  تمالع  تسا و 

دیفس دنق  دوشیم و  لاقثم  مین  ود و  تسب و  هک  هیقوا  هس  شمحش  اب  هدرشفا  نیرانا  بآ  زا  حابص  ره  تسبالج  ندروخ  ماقم  نیرد  جالع 
هدرک کشک  وج  وزا  دارم  هک  ریعـشلا  ءام  اذغ  درک و  رایتخا  دـیاب  راهن  رب  هتخیمآ  مهاب  عومجم  لاقثم  تشه  کیره  زا  یفاص  نیبجنرت  و 
صرق هفرخ و  هریـش  ندروخب  وا  جالع  دـشاب  طارفاـب  هدرگ  ترارح  رگا  ندروخ و  دـیاب  هتخپ  قیقر  اّرهم و  هدرک و  رود  وزا  ماـمت  تسوپ 
تقوب بالج  یهاگ  داد و  دـیاب  روفاک  صرق  دوش  يوقا  لاقثم ...  کی  صرق  زا  دـشاب و  هیقوا  هس  دـیاب  هفرخ  هریـش  تسا و  نیع  ریـشابط 

ندروخ رادقم  دوش  دوجوم  هک  مادکره  زا  هروغ  تبرش  ای  جاویر و  تبرش  ای  یهب و  تبرش  ای  بیس و  تبرش  ای  شاخشخ و  تبرش  ورد 
478 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

کیره قاّمس  رانلگ و  لدنص و  نآ  ءازجا  تسا  عفان  تلع  نیرد  لاقثم  کی  رادقم  ددرگیم  روکذم  هک  صرق  نیزا  تسا و  لاقثم  تفه 
هتخیپ و هتفوک و  هیودا  عومجم  مین  لاقثم و  راهچ  کیره  زا  وهاک  مخت  هفرخ و  مخت  لاقثم  ود  ریـشابط  یگناد  روفاک  گناد  ود  لاـقثم و 

شرت مین  دارم  هک  ياق  رانا  بآ  هب  لاقثم  کی  رادقم  صرق  نیزا  تخاس و  دیاب  اهـصرق  هدرک  ریمخ  هفرخ  گرب  بآ  هب  ای  هفرخ و  هریـشب 
تـسا هیقوا  هس  هک  لاقثم  مین  ود  تسب و  رادقم  رد  دوش  ادیپ  هک  اهنیا  مادـکره  هفرخ  هریـشب  ای  جاویر و  بآ  هب  هروغ و  بآ  هب  ای  تسا و 

لدنـص و زا  زرپس  رب  دامـض  داد و  دیاب  ضباق  ریـشابط  صرق  لاقثم  کی  ای  تسا  لطر  کی  هک  لاقثم  دون  رادقمب  غود  ای  ندروخ و  دـیاب 
کی ره  زا  وهاک  مخت  رانلگ و  خرس و  لگ  خرس و  لدنص  دیاب  نیزا  دنهن  هدرگ  تاذاحم  رب  تلع  نیرد  هک  يدامـض  درک و  دیاب  بالگ 

ناتسبات لاس  تقو  رگا  درک و  دیاب  دامـض  هدرگ  رب  هدز  مهرب  کین  هتخیمآ  وهاک  گرب  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  لاقثم  ود 
گنر يدیفـس  یگنـشت و  تلق  وا  تمالع  دشاب و  دراب  هدرگ  جازملا  ءوس  رگا  دروخ و  هطوغ  بآ  رد  راب  کی  يزور  رد  دیاب  لیلع  دشاب 

لاـقثم و ود  ناـیداب  زا  حابـص  ره  تسبـالج  ندروخ  تروص  نیرد  جـالع  عاـمج و  توهـش  فعـض  نآ و  تظلغ  تسا و  هروراـق  لوب و 
دیاب راهن  رب  مرگمین  هتخیمآ  ورد  دنقلگ  هتخاس و  یفاص  هدرک  خبط  بآ  يردق  اب  دـنقلگ  ریغ  ار  وا  لوا  تسا  لاقثم  تفه  یلـسع  دـنقلگ 

نایم و رب  رفـصعم  مخت  نغور  ندـیلام  وهیط و  ای  کبک و  ای  یئارحـص و  رتوبک  ای  کـشجنک و  تشوگ  زا  بآدوخن  اذـغ  درک و  راـیتخا 
اب تسا  تجاح  تقوب  نآ  رادـقم  تسا و  عفان  رایـسب  هدراـب  هداـم  نیرد  ندروخ ...  قبیز و  نغور  اـی  هتـسپ و  نغور  اـی  هدرگ و  تاذاـحم 

دیاب يوق  هراح  هیودا  زا  هخبطم  نیرد  نیزا و  كرتشیپ  روکذم  هچنآ  کبک و  ای  غرم  هجوج  تشوگ  زا  هخبطم  اذـغ  هدرک و  مرگ  بالگ 
زا تخادنا و 

479 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
دنق و اب  هتسپ  لاثما  ندروخ  تشاد و  دیاب  مزال  زیهرپ  اهیشرت  اهریـش و  عیمج  زا  درک و  دیاب  رذح  هبطرم  هدراب  ءایـشا  قلطم  رت و  ياههویم 

. تسناتسودنه زغم  راهچ  زغم  لیجرانب  دارم  دنق و  اب  لیجران 

لوب ریطقت  تلع  نایب  رد  هلاقم  [ 173]

رد هتخیمآ  لوب  اب  هک  روکذم  رگید  راح  طالخا  اب  تسارفص  ّراح  طلخ  هطلاخم  وا  ثودح  ببـس و  تسا و  هناثم  هشوشم  هیدر  ضارما  زا 
يدرز وا  تمـالع  دزاـس و  رود  ارجم  زا  تیذا  تاعفدـب  هک  دـهاوخیم  هعفاد  توـق  دـنازوسیم و  ار  ارجم  دـنکیم و  رورم  لوـب  یئارجم 
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لوانت ببس  رگا  ندب و  اضعا و  رئاس  رد  ارفص  هبلغ  تامالع  لوب و  ندمآ  نوریب  تقوب  نتخوس  دشاب و  ارفص  ببـس  رگا  تسا  لوب  گنر 
تسبالج ندروخ  وا  جالع  دشابیم و  ناناوج  رد  رتشیپ  تلع  نیا  عوقو  تسا  ببـس  عوقو  مدقت  تمالع  دشاب  هداح  هراح  هبرـشا  هیذغا و 

کی ره  زا  رگا  درک و  رایتخا  هعفد  کیب  دیاب  همه  وا  دشاب  رتيوق  نتخوس  رگا  هرت و  ای  گنرداب و  مخت  هریش  هفرخ و  هریـش  زا  حابـص  ره 
ماداب و زغم  هریـش  اب  رـشقم  شام  اذغ  درک و  رایتخا  دیاب  راهن  رب  هتخیمآ  لاقثم  هد  ای  لاقثم  تسب  عمتجم  عومجم  رگا  لاقثم و  تفه  دـشاب 

اذغ لاقثم و  تفه  دیفس  دنق  لاقثم و  مین  هس و  کیره  زا  یهب  هناد  باعل  اب  لوغبسا و  باعل  زا  حابص  ره  بالج  ای  هجوج و  غرم  تشوگ 
ددرگیم روکذم  هک  اود  نیزا  ای  دشاب و  شتقوب  رگا  تخادنا  دیاب  شتآ  رد  رت  يودک  و  يودک ...  هناد  زغم  هریش  اب  روکذم  رّـشقم  شام 

لاقثم ود  کیره  زا  یمطخ  مخت  كرتخد و  رجعم  مخت  يودـک ...  مخت  زغم  گـنرداب و  مخت  زغم  راـیخ و  زغم  مخت  درک و  دـیاب  راـیتخا 
هایس يولآ  ای  اراخب و  يولآ  غمص  لاقثم  مین  رشقم  نیریش  ماداب  زغم 

480 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
بآ هفرخ و  هریـش  رد  تجاـح  تقوب  رادـقم ...  هتخیپ  هتفوکمین و  هیودا  عومجم  لاـقثم  مین  سوس  بر  لاـقثم  کـی  کـیره  زا  هریتـک  و 
رداق هک  دشاب  هعفاد  توق  فعض  لوب  ریطقت  ببس  رگا  دیماشآ و  دیاب  راهن  رب  هدرک  طلخ  لاقثم  مین  ود  تسب و  رادقم  کیره  زا  هناودنه 

تسین و شطع  هقرح و  نیا  ای  دوشیم و  عفد  كدـنا  كدـنا  لوب  هک  تسنآ  تمـالع  دـنکیم و  عفد  كدـنا  تسین و  هعفد  کـیب  عفد  رب 
کی دوش  دوجوم  هک  مادکره  زا  تسا  ریبک  ای  ریغـص  لفیرطا  ندروخ  ماقم  نیرد  جالع  و  تسا . هدوب  دراب  هبرـشا  هیذغا و  زا  قباس  ریبدت 

شراوگ ای  کبک و  تشوگ  ای  غرم و  تشوگ  رفـصعم و  هناد  زغم  هریـش  اب  بآدوخن  اذـغ  باوخ و  تقوب  راهن و  رب  تجاح  تقوب  لاـقثم 
تسا و كزیتارت  مخت  هک  ناشیا  بح  درک و  رایتخا  دـیاب  ددرگیم  روکذـم  هک  بیکرت  نیزا  اـی  لاـقثم و  کـی  رادـقم  حابـص  ره  ردـنک 
هتفوک و مرن  کین  هیودا  عومجم  لاقثم  ود  دعس  لاقثم  تفه  زغمراهچ  زغم  لاقثم  مین  هس و  کیره  زا  ردنک  تسا و  یجق  مخت  هک  لدرخ 

لاقثم کی  راهن  رب  تجاح  تقوب  ندروخ  رادـقم  دوش و  ریمخ  هک  دـیاب  تیافک  رادـقمب  لـسع  هدز و  مهرب  کـین  هتخیمآ  یفاـص  لـسعب 
رب لاقثم  کی  رادـقم  اینیرجنـس  نوجعم  تسا و  عفان  رایـسب  زغمراهچ  زغم  نیریـش و  زیوم  تروص و  نیرد  کـشخ  ریجنا  ندروخ  تسا و 

. تسا عفان  رایسب  راهن 

لوب رسع  سابتحا و  نایب  رد  هلاقم  [ 174]

طلخ ببـسب  ای  هناثم و  رد  تسا  مرو  اـی  وا  رـسع  لوب و  ساـبتحا  ببـس  نآ و  ریغ  تسا و  هناـثم  هکلهم  ضارما  زا  هک  لوب  ساـبتحا  ضرم 
تسا هتخاس  دسفم  ار  هار  بیضق و  لیلح و  اب  تسوزا  لوب  رذگ  هار  هک  ارجم  رد  تسا  هدیپسچ 

481 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
زا تسا  ببس  مدقت  لوا  مسق  رد  جالع  اّما  تسین و  یجالع  ار  مسق  نیا  جزا )  ) لثم اتعفد  یمحل  يازجا  زا  تسا  هّدس  ثودح  ببـسب  ای  و 

هارمه ندمآ  نوریب  سابتحا و  عضومب  لوصح ...  مدع و  تسا و  رارق  مارآ و  دارم  هک  تعد  قدـه و  مدـقت  هجزل و  هظیلغ  همعطا  ندروخ 
دیفس دنق  لاقثم و  ود  کیره  زا  یمور  نایداب  نایداب و  زا  حابص  ره  تسبالج  ندروخ  ماقم  نیرد  جالع  رایسب و  جزل  ماخ  مغلب  لیلق  لوب 

زا باّلج  ای  داد و  دیاب  رفـصعم  مخت  زغم  اب  بآدوخن  اذغ  دیماشآ و  دیاب  راهن  رب  هتخیمآ  دـش  روکذـم  هکنانچ  هیودا  عومجم  لاقثم  تفه 
لاقثم تفه  نیرایخ و  مخت  هریـش  لاقثم  تفه  خوبطم  نیرد  هتخاس و  یفاص  دنـشاب و  هدیـشوج  بآ  هلایپ  کـی  رد  هک  ناـیداب  لاـقثم  ود 

زا سفرک  مخت  برت و  مخت  كدرز و  مخت  زا  بـالج  اـی  دـیماشآ و  دـیاب  مرگمین  هتخیمآ  دـنق  لاـقثم  تـفه  هتخادـنا  هزبرخ  مـخت  هریش 
مرگمین هتخیمآ  دنق  لاقثم  تفه  هتخاس  یفاص  هدروآ  مین  هب  هدرک و  خبط  دشاب  هیودا  قفاوم  هک  بآ  يردق  رد  عومجم  لاقثم  ود  کیره 

نغور ای  قبیز و  نغور  ای  کسخ و  نغور  هناثم  رد  رفصعم و  مخت  زغم  هریش  بآدوخن و  زا  دش  روکذم  هک  نامه  اذغ  درک و  رایتخا  دیاب 
ورد هک  ینزبآ  رد  لیلع  نتـسشن  تسا و  دیفم  رایـسب  زین  هنوباب  نغور  ندیلام  دیلام و  دیاب  هناثم  لحم  رب  دوش  دوجوم  هک  مادکره  سگرن 
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تسا و دـیفم  رایـسب  دنـشاب  هدیـشوج  رفـصعم  مخت  زغم  تبـش و  کسخ و  کلملا و  لیلکا  هنوباب و  ناحیر و  لگ  هایگ و  گرب و  ماّمن و 
لیلکا تسا  عفاـن  رایـسب  ندرک  دامـض  هیودا  نیاـب  تسا و  عفاـن  زین  ناـیم  نطق و  رب  ینوج  نامـسآ  نسوس  نغور  ندـیلام  حـتف و  بجوم 
يارفص رگا  اما  درک و  دیاب  دامض  هناثم  رب  مرگمین  دنام و  بآ  يردق  رد  رگیدکی  يواسم  عومجم  شوجنزرم  تبـش و  هنوباب و  کلملا و 

دوش لزلزتم  قیقر 
482 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

يارجم رد  رایـسب  نتخوس  درد و  لوب  ندـمآ  نوریب  تقوب  لیلع  هک  تسنیا  وا  تمالع  سابتحا و  هن  تسا  لوب  رـسع  بجوم  هناـثم  لـحمب 
تفه لوغبـسا  باعل  زا  حابـص  ره  تسبالج  ندروخ  تروص  نیرد  جالع  تسا و  درز  رایـسب  لوب  گنر  نیح  رد  دنکیم و  ساسحا  لوب 
هیودا زا  رذح  دشاب  ارفص  لوبلا  رـسع  ببـس  نوچ  دشاب و  رتهب  دوش  دوجوم  رگا  ماداب  هشفنب  نغور  ای  لاقثم و  تفه  ماداب  نغور  اب  لاقثم 

لوب كاسما  تلاطا  لوب  رـسع  ای  سابتحا و  ببـس  رگا  اما  یتدایز و  بجوم  دراد  هک  يراردا  تدحب و  هک  اریز  درک  دـیاب  طالخا  هردـم 
دیفم رایـسب  رایـسب  هناودنه  بآ  ندروخ  تسا و  ببـس  بقع  رـسع  و  وا ...  تمالع  تسا و  هقباس  هروکذم  تاردم  تارایتخا  جالع  دشاب 

سفرک و هنیدوپ و  ورد  هک  بآدوخن  اذغ  دناسر و  غیلب  عفن  دنق  اب  هزبرخ  مخت  زغم  نوچ  دراد  غیلب  عفن  تلع  نیرد  هتـسپ  ندروخ  تسا و 
. تخادنا دیاب  دشاب  هریز  كرز و  ینیچراد و 

لوبلا لسلس  نایب  رد  هلاقم  [ 175]

دوخ شارف  رد  باوخ  رد  صخـش  هک  تسنآ  شارف  رد  لوب  زا  دارم  رایتخایب و  تسا  لوب  یناور  لوبلا  لسلـس  زا  دارم  شارف و  رد  لوب  و 
رثکا تبوطر و  يرایـسب  ببـس  هک  تسا  نآ  یتسـس  هناثم و  تالـضع  یتسـس  اخرتسا  تسا  هناثم  درب  لوبلا  لسلـس  رد  ببـس  دـنک و  لوب 

رایـسب تارغج  ریـش و  هک  ار  یناسک  هبطرم و  هدراب  هجزما  باحـصا  ار و  ناریپ  دنـشاب و  هدـشن  غلاـب  هک  دـشابیم  ار  ناـکدوک  وا  ضورع 
ندروخ وا  جـالع  دنـشاب و  هتـشاد  رایـسب  تبوطر  هک  اـهویم  زا  کـلذ  ریغ  ولاتفـش و  هناودـنه و  هزبرخ و  لـثم  رت  ياـههویم  دـنروخیم و 

اهیلق زا  اذغ  لاقثم و  کی  رادقم  دشاب  دوجوم  هک  مادکره  ریغص  ای  ریبک  لفیرطا  ای  ردنک و  شراوگ  لثم  حابص  ره  تسا  مرگ  تاشراوگ 
ورد هک 

483 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
بح طولبهاش و  هریز و  ناجنلوخ و  دعـس و  ردنک و  درک  رایتخا  دیاب  ددرگیم  روکذـم  هک  هیودا  نیزا  حابـص  ره  ای  دـشاب و  هراح  ریزابا 
رگید هک  يوراد  تخاس  دیاب  فوفس  لاقثم  کی  هاگپ  لاقثم و  کی  حابـص  ره  هتخیپ  هتفوک و  هیودا  عومجم  لاقثم  کی  کیره  زا  سآلا 
هلیله یلباک و  هلیله  سآلا و  بح  ردنک و  لاقثم  مین  زور  بش و  کی  هداهن  هکرس  رد  طولب  درک  دیاب  رایتخا  هیودا  نیزا  دشاب و  رت  توقب 

 ... لاقثم ود  کیره  زا  هلمآ  و 
لاقثم کی  حابـص  ندروخ  تجاح  رادـقم  تقوب  هدرک و  طلخ  دوش  هدرک  ریمخ  هک  لسع  يردـق  اـب  هتخیپ و  هتفوک و  عومجم  لاـقثم  مین 
دروخ مک  رایـسب  بآ  تلع  نیا  بحاص  هک  دیاب  داد و  دیاب  جنالکلک  نوجعم  زا  دـشاب  دـیدش  ضرم  رگا  لاقثم و  کی  تقوب ...  تسا و 
لوبلا لسلس  تسا ...  هناثم  تبوطر  تدورب و  زین  شارخ  رد  لوب  رد  ببس  دناسریمن و  عفن  رایسب  بآ  ندروخ  دوجو  اب  اود  چیه  هک  اریز 

ود ای  یگناد  رادـقم  هتفوک و  کین  دـنزوس و  رگا  سورخ  رجنح  هک  دـناهتفگ  نینچ  رد ...  اـبطا  یـضعب  هبرـشا و  هیذـغا و  هیودا  زا  تسا 
هتـساشن و تسا  عفان  رایـسب  تلع  نیرد  ددرگیم  روکذم  هک  بیکرت  نیا  دبای و  افـش  دـنهد  تلع  نیا  بحاصب  مرگ  بآ  كدـناب  گناد 
رد هدز  مهرب  کین  هتخیمآ  یفاک  ردـق  یفاص  لسع  اـب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  مرد  راـهچ  کـیره  زا  دعـس  طولبهاـش و  ردـنک و 

. ندروخ ناوتیم  لاقثم  کی  زین  باوخ  تقوب  درک و  رایتخا  دیاب  راهن  رب  لاقثم  کی  رادقم  تجاح  تقوب  تشاد و  دیاب  هاگن  یفرظ 
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مّدلا لوب  نایب  رد  هلاقم  [ 176]

دناوت یق  نیا  دشاب و  نوخ  لوب  اب  هک  تسنآ  مدلا  لوب  هب  دارم  دننکن و  مامتها  جالع  رد  رگا  تسا  هکلهم  للع  ضارما و  زا  هک  مدـلا  لوب 
دشاب و نوخ  رثکا  هک 

484 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
یگر ندش  قش  ای  هدرگ و  زا  تسیگر  ندـش  هدوشک  حاتفنا و  تلع  نیا  ببـس  دـشاب و  مضنم  وا  اب  نوخ  دـشاب و  لوب  رثکا  هک  دـناوتیم 

هعفد کیب  دشاب  قاقـشنا  ببـس  رگا  دـیآیم و  رتمک  دـشاب  حاتفنا  ببـس  رگا  دـیآیم و  یفاص  نوخ  هک  تسا  نآ  وا  تمالع  وزا و  تسا 
لفلف و شآ  رد  هکنآ  لثم  زیت  ماعط  ندروخ  ببـس  ای  دشابیم و  جراخ  زا  هطقـس  هفرـص و  تلع  نیا  ثودح  ببـس  هاگ  دـیآیم و  رایـسب 

جالع جیوارذ و  لثم  دشاب  هدروخ  یّمـس  هیودا  لثم  ای  دـشاب و  یچق  مخت  ای  برت و  مخت  ای  كزیتارت و  مخت  لثم  ای  دـشاب  رایـسب  لیبجنز 
تبرـش زا  تسبالج  ندروخب  بجاو و  تقاط و  توق و  ردـقب  نوخ  جارخا  قیلـساب و  زا  تسا  دـصف  دـشاب  توق  ار  لیلع  رگا  ماـقم  نیرد 
عومجم لاقثم  کی  هداد  فت  یبرع  غمـص  لاقثم و  کـی  ینمرا  لـگ  لاـقثم و  کـی  اـبرهک  صرق  ددرگیم  روکذـم  هک  هیودا  نیاـب  یهب 

فت لوغبسا  مخت  حابص  ره  ای  دیماشآ و  دیاب  راهن  رب  قوز  قرع  لاقثم  تفه  هتخیمآ و  یهب  تبرش  لاقثم  تفه  اب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا 
يردق رد  هدرک و  برچ  ماداب  نغور  اب  عومجم  لاقثم  کی  هداد  فت  ناحیر  مخت  لاقثم و  کی  هداد  فت  یبرع  غمـص  لاقثم و  کی  هداد 

نیزا ای  قامس و  اب  هداد  فت  ماداب  زغم  هریـش  رـشقم و  شام  ای  داد و  دیاب  غرم  تشوگ  اب  قامـس  شآ  اذغ  ندروخ و  دیاب  هدرک  رت  بالگ 
هک مادـکره  زا  لاقثم  تفه  یهب  بر  ای  سـآلا و  بح  درک  دـیاب  راـیتخا  لاـقثم  کـی  زور  ره  هتخاـس  صرق  ددرگیم  روکذـم  هک  هیودا 

راـهب تقوب  دـنمانیم و  یلافـس  هکت  ار  وا  ناـکرت  هک  سیتلا  هتیحل  هراـصع  یبرع و  غمـص  هتـساشن و  تسنیا  صرق  يازجا  دوش و  دوجوم 
هتفوک هیودا  عومجم  لاقثم و  هس  نزوگ  هتخوس  خاش  لاقثم و  تفه  کیره  زا  هفرخ  مخت  رانلگ و  تسا  رایـسب  هوک  تشد و  رد  شتخرد 

تجاح تقوب  تخاس  دیاب  اهصرق  هدرک  ریمخ  قامس  بآ  هب  هتخیپ و  و 
485 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تاکرح عیمج  زا  رذح  هک  دیاب  نیا  بحاص  درک و  رایتخا  راهن  رب  دیاب  تفای  نیعت  هک  يرادقمب  دش  روکذـم  هک  ینیریـش  رد  لاقثم  کی 
بانتجا زین  يوالح  زا  دروخن و  راهنز  برت  درآیم و  رتشیب  ار  نوخ  هک  دروخن  زین  زایپ  ریـس و  لثم  هک  دیاب  يداوس و  زا  صیـصختب  دنک 

هدروخ مدلا  لوب  ببس  هاگ  درادنرب و  نارگ  ياهزیچ  دورن و  مامحب  دنک و  باکترا  زین  دشاب  يوق  یشرت  رد  رایسب  هک  اهیـشرت  زا  دیامن و 
جالع رد  وا  جالع  نآ و  دب  يوب  لوب و  اب  ازجا  نآ  زا  ندـمآ  نوریب  تسا و  لحم  نآ  رد  كازوس  درد و  وا  تمالع  تسا و  قورع  ندـش 

. دش دهاوخ  روکذم  رد ...  عقاو  حورق 

هناثم هدرگ و  رد  گنس  گیر و  ثودح  نایب  رد  هلاقم  [ 177]

ار و تابوطر  هیران  هبیرغ  ترارح  قیشنت  هطـساوب  لحم  نیرد  تسا  جزل  ظیلغ  طلخ  لحم  یئور  رد  هزیرگنـس  گیر و  ثودح  ببـس  و 
لخدا متا و  هیرجح  نوکت  رد  هک  دشاب  هقیـض  يراجم  هک  صیـصختب  دوشیم  رجحتم  رورمب  دـنامیم و  تیاغ  رد  طلخ  نآ  نتفر  لیلحتب 

درد و وا  تمـالع  تسا و  رایـسب  تبوـطر  ناـشیا  جازم  رد  هک  ار  یناـسک  تسار و  ناـکدوک  تلع  نیا  ثودـح  ضورع و  رثـکا  تـسا و 
هزیرگنـس هدام  زا  تسا  رتمک  گـیر  هداـم  ورد  يراوشدـب و  لوب  ندـنام  نوریب  تسا و  ددـمت  لـقث و  هدرگ و  لـحم  رد  تسا  كازوس 

بحاص هروراق  رد  ببـس  نیدـب  و  هعفاد ...  توق  تعیبط و  تاعفدـب  تسا  هدـشن  هدـقعنم  مامت  نوچ  تسا و  لقا  تطلخ  تجوزل  بسحب 
زا دعب  ثودح  دناوتن  ارچ  دـیوگ  هک  ار  شقانم  دـسریم  ماقم  نیرد  لمر و  تلع  قرف و  رد  هتفگ  نینچ  تسا  رهاظ  یگیر  تروصب  لمر 

هچنآ تیاغ  لمر  لوصح  هریغص و  يازجاب  وا  ندش  ارجم  تاصح و  تتفت  ترارح و  تدش  هطساوب  هدام  رجحت 
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486 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
یندب يوق  ناشیا و  جازم  هک  اریز  تسا  دـیعب  ندـیناسر  لمر  هبترمب  زاب  رجحت  لاح  زا  هک  ترارح  زواجت  هک  تسنیا  تفگ  ناوت  ماقم  رد 

ّهناک هدرگ  رد  ار  لیلع  ددـمت  ساسحا  تسا و  نطب  لقث و  وا  تمالع  تسا و  لکـشم  یگدـنز  تایح و  هبترم  نیرد  تسین و  نیا  لمحتم 
نیرد جالع  هروراق و  رد  درز  ای  خرـس و  گنر  ندش  رهاظ  ترودک و  زا  دـعب  تسا  لوب  يافـص  تسا و  قلعم  هتخیوآ و  لیقث  يزیچ  هک 

دوش لصاح  جازم  رد  رایسب  ترارح  وزا  ار  ندب  هک  دشابن  راح  رایـسب  هک  دیاب  اّما  ار  ظیلغ  طلخ  رم  تسا  فطلم  عطقم  ياودب  ریبدت  ماقم 
هچنانچ بآ  يردـق  رد  هیودا  لوا  لاقثم  تفه  دیفـس  دـنق  لاقثم و  ود  هتفوکمین  هدیـشارت  نسوس  خـیب  لاقثم و  ود  نایداب  زا  باـّلج  ـالثم 

رفـصعم و مخت  زغم  هریـش  اب  بآدوخن  اذغ  دیماشآ  دـیاب  مرگ  مین  هتخیمآ  ورد  روکذـم  دـنق  هتخاس  یفاص  درک و  خـبط  دـیاب  تفای  ریرقت 
مخت زغم  گنرداب و  مخت  زغم  رایخ و  مخت  زغم  هریـش  هفرخ و  هریـش  زا  بالج  ای  داد و  دـیاب  کبک  ای  جاّرد و  اـی  وهیط و  اـی  غرم  تشوگ 

خبط بآ  يردـق  رد  هیودا  لوا  تسا  مسر  هکنانچ  لاقثم  ود  کیره  زا  یمور  نایداب  نایداب و  زا  بالج  ای  مرد و  تفه  کیره  زا  هزبرخ 
خوبطم نیرد  ار  هروکذم  ياهمخت  اهریش و  اب  درک و  رایتخا  دیاب  راهن  رب  هتخیمآ  لاقثم  تفه  دیفس  دنق  هتخاس  یفاص  هدروآ  مین  هب  هدرک 

سفرک و مخت  نایداب و  ددرگیم  روکذم  هک  داد  دیاب  خوبطم  نیا  دوش  هدایز  ضرم  دبای و  دادتـشا  درد  رگا  دـیماشآ و  دـیاب  هدرک  طلخ 
ریجنا ناتـسپس و  بانع و  مرد  راهچ  کـیره  زا  کـشخ  هشفنب  ینـساک و  مخت  لاـقثم  ود  کـیره  زا  یمطخ  مخت  كرتخد و  رجعم  مخت 
گناد راهچ  لاقثم و  ود  هک  مرد  راهچ  هتفوکمین  هدیـشارت  نسوس  خـیب  لاـقثم و  مین  راـهچ و  یّکم  ءانـس  ددـع  تسب  کـیره  زا  کـشخ 

امامح کسخ و  مین و  لاقثم و  هس  ناشوایسرپ  دوشیم 
487 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

زا دـنامب  لطر  کـی  اـت  درک  خـبط  دـیاب  دوشیم  لاـقثم  دون  یلط  ره  هک  بآ  لـطر  هس  رد  هیودا  عومجم  لاـقثم  مین  راـهچ و  کـیره  زا 
زورمین ات  درک  رایتخا  دیاب  رحس  تقوب  هتخاس  یفاص  رگید  هدرک  لح  ورد  یفاص  نیبجنرت  ربنشرایخ و  هتخاس و  یفاص  هدینارذگ  ساپرک 

هتسش ناحیر  مخت  نیرایخ و  مخت  هزبرخ و  مخت  هفرخ و  مخت  هریش  دنق و  زا  تبرش  نآ  زا  دعب  دوش و  عطقنم  وراد  لمع  ات  درک  دیاب  ربص 
ریبدت نیاب  رگا  درک و  رایتخا  دیاب  رـصع  تقوب  وراد  زور  رد  زیهرپ و  ياذـغ  درک و  رایتخا  لاقثم  تفه  کیره  زا  اهریـش  زا  لاقثم و  کی 
ضرم نیرد  ندرک  یق  تستاریبدت  عفنا  زا  هک  درک  دیاب  یقب  تموادم  ّالا  تفای و  یصالخ  ضرم  نیزا  دوخ  دش  لصاح  تاجن  صالخ و 
سفرک مخت  هتفوکمین و  هزبرخ  مخت  برت و  بآ  روش و  یهام  لثم  دوشیم  لصاح  تلوهـسب  هفلتخم  هیذغا  رایتخا  لوانت و  زا  دـعب  نآ  و 

طلخ واب  دجنک  نغور  كدنا  هتخیمآ و  ورد  لسع  يردـق  هدـینارذگ و  ساپرک  زا  دیـشوج و  دـیاب  بآ  يردـق  رد  عومجم  برت  گرب  و 
دیاب یق  داتـسرف و  دیاب  قلحب  غرم  رپ  ّالا  کین و  رایـسب  دیآ  نوریب  دوخ  رگا  درک و  دیاب  یق  دروخ  خوبطم  نیزا  زین  کمن  كدـنا  هدرک و 

ناشوایسرپ و رفصعم و  مخت  زغم  رگا  دنـشاب و  هدیـشوج  سفرک  هبلح و  یمطخ و  هنوباب و  ورد  هک  دیناشن  دیاب  ینزبآ  رد  ار  لیلع  درک و 
نغور هنوباب و  نغور  تبش و  نغور  رایسب  تسا  دیفم  رایسب  مرگ  ياهنغورب  هدرگ  ةاذاحم  نطق و  ندیلام  دشاب و  رتهب  دشاب  نآ  رد  هشفنب 

زا رذـح  ار  تلع  نیا  بحاص  دراد و  تعفنم  رایـسب  لیلحا  خاروس  رب  برت  نغور  ای  کسخ و  نغور  ندـیناکچ  کـسخ و  نغور  قبیز و 
زا هک  اولح  ریطف و  نان  ندروخ  نینچمه  تسا و  رضم  رایسب  هسیره  ندروخ  تسیجاک و  دارم  هک  هدیـصع  لثم  تسا  بجاو  هظیلغ  همعطا 

دوب دیاب  زرتحم  بنتجم و  نآ  زا  هّرب  هتساشن  زیچ و  ره  دنزپ و  هتساشن 
488 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تـشوگ ای  غرم و  تشوگ  اب  بآ  ذوفن  لـثم  درک  راـیتخا  دـیاب  دـشاب  عیرـس  مضه  رد  هک  همعطا  هیذـغا و  زا  تشوگ ...  رتش و  تشوگ  و 
ناـیداب هریز و  لـثم  دـشاب  هفیطل  هراـح  هیودا  زا  ورد  هک  کـشخ  ياـهیلق  یهوک و  رتوبک  تشوگ  کـشجنک و  جاّرد و  تشوگ  وـهیط و 

زا دـیاب  نان  رگا  سپ  دـشاب  هدـیم  هک  درک  دـیابن  تخپ ...  دـیاب  رادشیرج  درآ  زا  دوش  لیم  نانب  رگا  لفلف و  لـثم  رت  توقب  نآ  زا  یمور 
نیا بحاص  درک و  رایتخا  دیاب  یلیلق  ریدقت  رهب  دشابن و  هویم  دنشاب و  هدینارذگب  هک  تسیدرآ  راکـشخب  دارم  تخپ و  دیاب  راکـشخ  درآ 
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هک دنک  تیاعر  تیاغ  لامکب و  بیترت  نیا  نوناق و  نیا  دروخ و  كدناكدنا  ار  ماعط  اذغ و  دنک و  هکرت  ار  ندروخ  بش  هک  دیاب  تلع 
هزبرخ ندروخ  تسا  دیفم  هچنآ  اهویم  زا  درک و  رایتخا  دیاب  هلدتعم  تضایر  تکرح و  اذغ  مضه  زا  دعب  دوب و  دـهاوخ  نیاب  تاجن  دـیما 

تعانـص نیا  بتک  رثکا  رد  هک  اریز  تسا  ابطا  لوق  فلاـخم  روگنا  ندروخ  هچرگا  دـناهدومرف و  زین  نیریـش  دیفـس  روگنا  تسین و  رـضم 
تـسیورد هک  تینهد  راردا و  ببـسب  هزبرخ  مخت  زغم  کـشخ و  هزاـت و  نیراـیخ  مخت  ندروخ  هناـثمب و  تسا  رـضم  روـگنا  هک  دـناهتفگ 

گیر و وا  يراجم  رد  ات  دـنرادب  نوگنرـس  دـنرادرب و  ار  وا  یئاپ  ود  هک  قیرط  نیاب  دـنهد  کیرحت  ار  لـیلع  هک  دـیاب  دراد  ماـمت  تعفنم 
زا هعمتجم  داوم  ندرک  بذـج  تفآ و  عضوم  رب  همجحم  نداهن  دوش و  عفد  تلوهـسب  دزیخرب و  يراجم  زا  هدـیپسچ  هدـشمکحم و  گنس 

تقاطیب لیلع  دبای و  دادتشا  ملا  عجو و  رگا  تسا و  طقف  بذج  نیمه  دارم  هک  اریز  دشاب  نتفاگشیب  هک  دیاب  اما  تسا  دیفم  تفآ  لحم 
فوفس دیفس  دنق  اب  شاخشخ  هریـش  ای  مخت و  هکنآ  لثم  درک  عوجر  دیاب  يوقب  فیعـض  زا  امادا  تاردخم و  هلمج  زا  دیاب  دوش  لمحت  و 

هک مادکره  زا  یمور  اینولف  هواشغ )  ) شرب زا  دباین  نیکست  ریبدت  نیاب  رگا  درک و  دیاب 
489 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

درـس بآ  یـشرت و  هنوگچیه  هک  درک  دیاب  طایتحا  وراد  نیا  قوف  درک و  رایتخا  دیاب  راهن  رب  دوخن  ای  هلقاب  رادقمب  دشاب  رـضاح  دوجوم و 
همدقت هک  هیودا  ندروخ  جالع  دبای و  نیکست  تلع  نیا  هک  هاگره  تسا  رایسب  ریثات  تلع  نیا  درد  نیکـست  رد  ار  جنبلا  رزب  دوش  هدروخن 

زا دوشن و  رجحتم  ظیلغ  دورن و  لیلحتب  هدام  فیطل  ات  درک  دیاب  ترارح  رایـسب  هیودا  زا  بانتجا  درک و  دـیاب  رایتخا  تسا  گیر  گنس و 
لاقثم و تفه  کـیره  زا  هزبرخ  مخت  نیراـیخ و  مخت  تسا  جازملا  رورحم  بساـنم  تسا و  گـیر  گنـس و  هدـننازیر  تتفم و  هک  هیودا 

بیکرت نیزا  ندروخ  رادـقم  هتخیپ  هتفوک و  هیودا  عومجم  لاقثم  ود  کیره  زا  یمور  نایداب  سفرک و  مخت  لاـقثم  مین  هس و  مغلـش  مخت 
رفصعم و مخت  زغم  هریش  اب  بآدوخن  اذغ  لاقثم و  تفه  دشاب  رضاح  هک  مادکره  زا  يروزب  ای  هداس  نیبجنکس  تبرـش  رد  تسا  لاقثم  ود 
لاـقثم و ود  یمور  ياـناببطنج  داد  دـیاب  ترارح  مدـع  تقوب  اـما  دـشاب  غلبا  گـیر  گنـس و  ندـینازیر  رد  هک  یئاود  ینیچراد و  كدـنا 
ود تسیبآ  گس  هیاخ  هک  رتسدیبدنج  لاقثم  تفه  تسا  کسورع  هدرب  هک  جنکاک  خـیب  لاقثم  ود  تسا  مدجـک  دارم  هک  هتخوس  براقع 

هدرک ریمخ  هتخیمآ و  تیافک  ردـقب  هتخاس  یفاص  لسع  اب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  لاقثم  ود  کیره  زا  لفلفراد  لیبجنز و  لاـقثم 
مین یگناد و  نوجعم  نیزا  ندروخ  رادقم  هام  شـش  زا  دعب  دشاب و  رتهب  هشیـش  ای  دـشاب و  ینیچ  فرظ  رگا  تشاد و  هاگن  دـیاب  یفرظ  رد 

رایسب ترارح  بجوم  هکنآ  تهج  زا  دناهدرک  لمات  فقوت و  تلع  نیرد  نوجعم  نیا  نداد  رد  ابطا  یضعب  دوشیم و  لاقثم  عبر  هک  تسا 
رد یلمر  يرجح و  داوم  دشاب و  مک  رایسب  ترارح  جازم  رد  هک  دیاب  لوا  دراد  هک  هطساوب  هناثم  رد  هحرق  بجوم  تسا و  ندب  جازم و  رد 

دشب و ابا  مک  رایسب  تفآ  لحم 
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مخت هک  مخت  هس  هریـش  رد  لاـقثم  کـی  رادـقم  درک  راـیتخا  دـیاب  یهاـگ  تسا  دوصقم  نیمه  يارب  زا  عوضوم  هک  دوـهیلا  رجح  نوـجعم 
لاقثم و ود  کیره  زا  برت  مخت  كدرز و  مخت  نایداب و  زا  بالج  یهاگ  ای  لاقثم و  تفه  رادقم  کیره  زا  دشاب  هزبرخ  مخت  نیرایخ و 

نوجعم ار و  روکذم  دنق  هدینارذگ  ساپرک  زا  درک و  دـیاب  خـبط  بآ  يردـق  رد  هیودا  دـش  روکذـم  هکنانچ  لوا  لاقثم  تفه  دیفـس  دـنق 
کـسخ هنوباب و  نغور  دیلام و  دـیاب  برقع  نغور  هناثم  هدرگ و  تاذاحم  رب  دـیماشآ و  دـیاب  راهن  رب  مرگمین  هدرک  طلخ  نآ  رد  روکذـم 

دراد غیلب  عفن  نتسشن  دنـشاب  هدرک  خبط  اقباس  روکذم  هیودا  ناشیا  رد  هک  اهبآ  دراد و  غیلب  عفن  عضاوم  نیا  رب  ندیلام  دش  روکذم  هکنانچ 
عومجم لاقثم  تفه  کیره  زا  هخیلـس  دعـس و  جرجدـم و  دـنوارز  سفرک و  خـیب  تسوپ  تسا  هجو  نیرب  برقع  نغور  نتخاس  قیرط  و 

نیزا ار  نغور  زور  تسب  زا  دعب  داهن و  دیاب  هشیـش  رد  باتفآ  رد  زور  تسب  هتخیر  دجنک  نغور  ای  ماداب  نغورب  هتفوک و  رتتشرد  هیودا 
زور تسب  باتفآ  رد  هداد  هطوغ  هتخادـنا  نغور  نیرد  هدـنز  نانچمه  دـش  هتفرگ  هک  تعاس  نامه  هدـنز  برقع  هد  هتخاـس  یفاـص  هیودا 
دیلام دیاب  هدرگ  تاذاحم  هناثم و  رب  مرگمین  تجاح  تقوب  تشاد و  هاگن  دیاب  هتخیر  گنت  رس  هشیـش  رد  دسرب و  کین  ات  داهن  دیاب  رگید 
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توقب درد  وا  تمـالع  دـنکن  تکرح  دوخ  لـحم  زا  دـشاب و  نکمتم  دوخ  عـضوم  رد  تسوا  ةاـصحب  دارم  هک  هزیرگنـس  هکناـنچ  رگا  و 
مخت لثم  درک  دـیاب  راردـالا  ۀـیوق  هیوداـب  جـالع  تروص  نیرد  درک  باوخ  دـناوتیمن  الـصا  لـیلع  هک  یهجو  رب  تسا  هتخاـس )  ) رارقیب

هک تسنآ  وا  تمالع  دنکیم و  تکرح  تسین و  نکمتم  دوخ  لحم  رد  گیر  گنـس و  هکنانچ  رگا  دش و  روکذم  اقباس  هچنآ  كدرز و 
ناشوایسرپ زا  بالج  ندروخ  تروص  نیرد  جالع  دباییم  نیکست  دوشیم و  هدایز  تعاسف  تعاس  ملا  عجو و 

491 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
هجورب هیودا  عومجم  لاقثم  تفه  دیفـس  دـنق  لاقثم و  مین  ود  کیره  زا  كدرز  مرک و  نایداب و  کلملا و  لیلکا  تبـش و  زا  لاـقثم و  ود 

لاقثم تفه  کیره  زا  هزبرخ  مخت  هریـش  نیرایخ و  مخت  هریـش  هتخیمآ و  دنق  هتخاس و  یفاص  درک و  خبط  دـیاب  بآ  يردـق  رد  لوا  ررقم 
دیاب یمور  نایداب  ینیچراد و  كدنا  شآ  رد  داد و  دیاب  رفـصعم  مخت  زغم  هریـش  اب  بآدوخن  اذغ  دیماشآ و  راهن  رب  مرگمین  دـیاب  هتخیمآ 

مرگ دشاب  قانوف  هک  ثراح  هدرک و  مرگ  سوبس  ار  تفآ  عضوم  داد و  دیاب  کشجنک  ای  کبک و  ای  وهیط و  ای  غرم و  تشوگ  تخادنا و 
نغور رد  ای  داهن و  دیاب  فؤام  لحم  رب  هتخاس  رتمرگ  بآ  رد  هلاکرپ  دمن  ای  ماوع و  نابزب  تسا  هدرم  ربا  هک  جنفسا  ای  دیلام و  دیاب  هدرک 
کسخ سگرن و  قبیز و  بادس و  تبش و  هنوباب و  لثم  للحم  نغور  ندیلام  رایسب  داهن و  دیاب  تفآ  لحم  رب  هدربورف  تلع  نیرد  بسانم 

ای قوراف و  قایرت  ندروخ  دـیلام و  دـیاب  فؤام  لحم  رب  هتخیمآ  یکدـنا  رـشدیب  اـهنیزا  کـیره  رد  هک  ینوج  نامـسآ  نسوس  يریخ و  و 
ود نایداب  رادـقم  ندروخ و  دـیاب  نایداب  زا  بالج  رد  مرد  کی  رادـقم  دوش  دوجوم  هک  مادـکره  زا  اینیرجنـس  نوجعم  اـی  سوطیدوژم و 

ریبادـت تاجالع و  نیاب  رگا  دـیماشآ و  دـیاب  مرگمین  هتخیمآ  دیفـس  دـنق  لاقثم  تفه  هتخاس  یفاـص  هدرک  خـبط  بآ  يردـق  رد  لاـقثم و 
قـش گنـس  ققحت  زا  دعب  نآ  جالع  گنـس  تمئالم  ببـسب  دشابن  ریثات  گنـس  تتفت  رد  ار  اود  دوش و  لصاح  صالخ  تاجن و  روکذـم 

دومحم دوش و  لمدـنم  يدوزب  هحرق  اـت  نداـهن  تحارج  رب  همحلم  هیودا  نآ  زا  دـعب  گنـس و  ندروآ  نوریب  تسا و  هناـثم  قـنع  زا  هدرک 
چیهب دندرک  مامتها  وا  هجلاعم  رد  نامز  ءابطا  دنچره  دش و  التبم  هیلب  نیاب  زاریش  رد  یناوج  هک  تسا  هدروآ  يواح  دوخ  باتک  رد  سایلا 

دروآ نوریب  یگنس  هدرک و  قش  هناثم  ندرک  شیپ  زا  ار  وا  حاّرج  رمالا  ۀبقاع  تفاین و  جالع  ياود 
492 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

جالع تفای و  افـش  کلهم  ضرم  نیزا  يزور  كدـنا  رد  درک و  هجلاعم  مهرب  ار  قش  عضو  نآ  رادـقم  دوب و  لاـقثم  لـهچ  نزوب  اـسلم و 
درک دیابن  هیوق  هردم  هراح  هیودا  رد  هغلابم  بابلا  یف  ام  تیاغ  تسا  هزیرگنس  جالع  لثم  هناثم  هدرگ و  رد  گیر 

هدرگ ماروا  نایب  رد  هلاقم  [ 178]

رس و درد  ثودح  كازوس و  مکحم و  یگنـشت  تسا و  پت  نیرد  وا  تمالع  يوارفـص و  ای  يومد و  هک  تسین  نیزا  یلاخ  هدرگ  مرو  و 
ماقم نیرد  جالع  مراو و  هدرگ  بناج  رد  ترارح  نتفاـی  تسا و  ساوح  لـقع و  یناـشیرپ  رد  نطق  رد  ارفـصلا و  ةرم  یق  یهاـگ  یباوخیب 
بنع ددع و  هد  بانع  زا  حابـص  ره  بالج  ندروخب  بجاو و  ردقب  نوخ  جارخا  تقاط و  توق و  طرـشب  قیلـساب  زا  درک  دیاب  دصفب  ادتبا 

بانع و زا  هک  دیاب  ریعشلا  ءام  نیرد  شاخشخ و  هریش  هشفنب و  نغورب  ریعشلا  ءام  اذغ  لاقثم و  ود  ینـساک  مخت  لاقثم و  مین  هس و  بلعثلا 
رضاح هک  مادکره  زا  شاخشخ  تبرش  ای  هشفنب و  تبرش  زا  باّلج  حابص  ره  ای  حلاص و  یفاک و  يردقب  دنشاب  هدیشوج  رفولین  ناتسپس و 
تبرـش بآ  يردـق  رد  تسا  تداع  هک  یهجو  رب  لاـقثم  تفه  یهب  هناد  باـعل  لاـقثم و  مین  هس و  لوغبـسا  باـعل  اـب  لاـقثم  تفه  دـشاب 

وج و درآ  زا  دامـض  هدرگ  رب  دپـسچیم و  هدور  رد  هک  دنکـشن  دزادنا  تبرـش  رد  تسرد  نانچمه  ار  لوغبـسا  مخت  هک  دـیاب  هدـیماشآ و 
دـش روکذـم  هک  اهنیزا  رت  يودـک  هدیـشارت  بآ  بلعثلا و  بنع  گرب  بآ  ثاـغم و  اـثیمام و  فایـش  خرـس و  دیفـس و  لدنـص  یمطخ و 

روظنم و لیلع  فعـض  توق و  ریبادت  عیمج  رد  هک  دـیابیم  دـشاب و  رتيوق  تلع  ار  لیلع  رگا  عومجم  ای  روکذـم و  ءاهبآب  بآ  هب  کیره 
دشابن نوریب  جالع  نیناوق  زا  دشاب  بیبط  ظوحلم 
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دنـشاب و هتخاس  ودـک  نغور  ای  ماداـب و  هشفنب  نغور  زا  هک  ینغور  موم  رد  هّتل  اـی  دـهنب و  بـالگ  رد  هدرک  رت  هقرخ  تفآ  لـحم  رب  اـی  و 

تخادگ دیاب  هتخادنا  نغور  نآ  رد  موم  هدرک  مرگ  هلایپ  رد  نغور  دشاب  لاقثم  هس  هزیکاپ  موم  هک  دیاب  دشاب  لاقثم  هد  رگا  نغور  رادقم 
مادکره زا  دشاب  رتهب  دشاب  راهبهشیمه  گرب  بآ  ای  هفرخ و  ای  ینساک و  گرب  بآ  ای  وهاک و  گرب  بآ  كدنا  نغور  موم  نیرد  رگا  و 

زغم هریش  زا  حابـص  ره  باّلج  ای  داهن و  دیاب  تفآ  لحم  رد  دش  روکذم  هکنانچ  هدرک  طلخ  نغور  موم  نیرد  قشاق  کی  دوش  دوجوم  هک 
زغم زا  ای  درک و  رایتخا  دیاب  راهن  رب  هتخیمآ  ورد  دوشیم  لاقثم  کی  تسب و  عومجم  هک  تفه  مادـکره  زا  هزبرخ  مخت  نیرایخ و  مخت  اب 

عومجم نیزا  هتفوک  کین  عومجم  لاقثم  تفه  هفرخ  مخت  لاقثم و  مین  هس و  کیره  زا  نیراـیخ  مخت  زغم  هزبرخ و  مخت  زغم  ودـک و  هناد 
دنزیمایب بالج  نیرد  بالگ  لاقثم  تفه  رگا  درک و  رایتخا  دـیاب  هتخیمآ  ضرم  بسانم  بالج  رد  بالگ  لاقثم  تفه  دـنق  لاـقثم و  ود 

نوکس جضن  تمالع  دوش و  ررقم  هدام  جضن  لاح  ات  دیامنن  رگید  هجلاعمب  لاقتنا  هک  دیاب  داد  دیاب  جضن  مرو  هدام  ات  لوا  زا  دشاب و  رتهب 
مرو هرجفم  هحتفم  هیودا  نداهنب  مامتها  یعس و  تفای  جضن  هدام  هاگره  فیفخ و  هریرعـشق  لقث و  ندش  هدایز  عجو و  تدش  تسا و  پت 

زا هتسکش  هبلح  مخت  تبش و  وج و  درآ  هتسکش و  ریعز  کلملا و  لیلکا  کشخ و  هشفنب  ددرگیم  روکذم  هک  دامض  نیا  لثمب  درک  دیاب 
هّتل ای  هبنپ  يورب  مرگمین  درک و  دـیاب  خـبط  میالم  شتآب  ریعز  ای  دـجنک و  نغور  كدـنا  بآ و  يردـق  رد  هیودا  عومجم  لاـقثم  کـیره 

ریعز و مخت  یمطخ و  دنـشاب و  هدیـشوج  تبـش  هنوباب و  کلملا و  لیلکا  ورد  هک  یبآ  هدرک  لحم  رب  داـهن و  دـیاب  هدرک  لـحم  رب  هتفرگ 
تسا دیفم  رایسب  نتخیر  مرگمین  دشاب  هبلح 
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نیح نیرد  تادامـض  اب  تسا  جـضن  یمامتب  مزج  تروص  نیرد  تسا  یق  لقث  دـش و  رود  پت  تفاـی و  نیکـست  ماـمت  درد  هک  هاـگره  و 
اجره تخیمآ و  دیاب  ازجا  نیاب  يردق  زین  ایسآ  رابغ  زا  تسا و  قاح  رب  هک  هنسرک  درآ  رتوبک و  نیگرس  لثم  تخیمآ  دیاب  هرجفنم  ءایـشا 
یفاص نیبجنرت  زا  لاـقثم و  تفه  هشفنب  تبرـش  زا  بـالج  نیح  نیرد  كرچ و  میر و  زا  تسا  سوسحم  هروراـق  رد  دوش  رجفنم  مرو  هک 
دیاب راهن  رب  مرگمین  هدرک  طلخ  مهاب  عومجم  لاقثم  تفه  شاخشخ  تبرـش  زا  بالج  ای  ندروخ و  دیاب  مرگ  بآ  يردق  رد  لاقثم  تفه 
لاقثم ود  وزا  هتخیپ و  هتفوک و  مرن  کین  عومجم  لاقثم  ود  کیره  زا  جـنکاک  بح  ینمرا و  لگ  هتـساشن و  ریعز و  مخت  ای  درک و  راـیتخا 

ماداب و زغم  هریـش  اب  رـشقم  شام  اذـغ  درک و  رایتخا  دـیاب  راهن  رب  هدرک  لح  مرگ  بآ  كدـناب  هتخیمآ  لاقثم  تفه  شاخـشخ  تبرـش  رد 
رگا درک و  رایتخا  دـیاب  دـنق  لاقثم  تفه  اب  دنـشاب  هدیـشود  هک  تعاس  نامه  لاقثم  مین  ود  تسب و  رادـقم  هفرخ  هریـش  زا  ای  رت و  يودـک 
مخت زغم  نیرایخ و  مخت  زغم  داد و  دیاب  ددرگیم  روکذـم  هک  هیودا  زا  دـماجنا  لوطب  دوش و  يدـعتم  كرچ  میر و  تدـم  ندـمآ  نوریب 

بح گناد و  ود  لاقثم و  کی  کیره  زا  یبرع  غمص  هتـساشن و  دیفـس و  شاخـشخ  مخت  لاقثم  تفه  کیره  زا  هزبرخ  مخت  زغم  ودک و 
رب مرگ  بآ  كدنا  اب  هتخیمآ  شاخشخ  تبرش  لاقثم  تفه  رد  لاقثم  ود  هلمج  نیزا  هتخیپ  هتفوک و  کین  هیودا  عومجم  ددع  جنپ  جنکاک 

تدش و توقب و  نتخوس  مدع  تسا و  پت  مدع  وا  تمالع  دشاب و  يوادوس  یمغلب و  دراب  طلخ  مرو  ببـس  رگا  درک و  رایتخا  دـیاب  راهن 
عـضوم زا  هدرگ  عجو  هک  تسنآ  جنلوق  عجو  هدرگ و  درد  نایم  قرف  تسا و  جنلوق  ملا  عجوب و  هبتـشم  نیا  هرـصاخ و  نایم  سوسحم  لقث 

هنقح هدرگ  عجو  رد  هک  تسا  نیاب  دراد  يزواجت  جنلوق  دنکن و  زواجت  دوخ 
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ره تسبـالج  ندروخ  هاـم  نیرد  جـالع  هلمجلاـب  هنقح  نیح  رد  ار  هدرک  اـعما  تمحازم  هطـساوب  مسق  نیرد  تسین  دـیفم  رثـکا  رد  ندرک 
هیودا عومجم  لاقثم و  تفه  دیفس  دنق  لاقثم و  ود  کیره  زا  هتفوکمین  نایداب  ینـساک و  مخت  هتفوکمین و  هدیـشارت  نسوس  خیب  زا  حابص 
رایتخا دیاب  مرگمین  هتخیمآ  روکذم  دنق  هتخاس  یفاص  هدروآ  مین  هب  هدرک  خبط  میالم  شتآب  دشاب  بسانم  هک  بآ  يردق  رد  ررقم  هجورب 

لاقثم و مین  هس و  یّکم  ءانـسب  تعیبط  نییلت  دـشاب و  هچره  تشوگ  كرت  نیریـش و  ماداب  زغم  هریـش  اـب  دوخن  رـشقم و  شاـم  اذـغ  درک و 
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دنق هتخاس  یفاص  درک و  دـیاب  خـبط  میالم  شتآب  دـشاب  قیال  هک  بآ  يردـق  رد  هیودا  لوا  لاـقثم  تفه  دیفـس  دـنق  لاـقثم و  ود  ناـیداب 
یناتسبات رگا  ینعی  لاس  لصف  هظحالمب  رحس  ای  حبـص  تقوب  هتخاس  یفاص  رگید  هدرک  لح  ورد  لاقثم  تفه  ربنـشرایخ  سولف  هتخیمآ و 

لمع عطق  تقو  ات  دنک  رایتخا  حبص  ای  حابص  تقوب  رگا  ناتسبات  رد  هک  اریز  حبص  تقوب  دشاب  ناتسمز  رگا  درک و  دیاب  رایتخا  رحس  دشاب 
رد ناتـسمز  رد  رگا  دـشابن و  بعت  راظتنا  رد  ات  درک  رایتخا  دـیاب  درـس  ياوه  رد  سپ  دوشیم  فیعـض  دـباییم و  بعت  رایـسب  لیلع  وراد 
هک هناخ  رد  درک و  رایتخا  دیاب  میالم  تقو  رد  سپ  دنکیم  دادما  تسا و  عنام  تباجا  لاهسا و  رد  درـس  ياوه  دننک  لهـسم  رایتخا  رحس 

مخت نایداب و  لاقثم و  ود  هیوبجنرداب  لاقثم و  مین  هس و  یّکم  ءانـس  درک  دیاب  خوبطم  نیاب  تعیبط  نییلت  ای  دشاب و  لیام  ترارحب  شیاوه 
ات درک و  دیاب  خبط  میالم  شتآب  بآ  هلایپ  رد  هیودا  عومجم  لاقثم  مین  ود  هتفوکمین  هدیـشارت  نسوس  خـیب  لاقثم و  ود  کیره  زا  ینـساک 

دیاب حبـص  ای  رحـس  هدرک  لح  کین  هتخیمآ  ربنـشرایخ  نوجعم  لاقثم  جنپ  رد  هتخاس و  یفاص  هدینارذگ  ساپرک  زا  دـنامب  بآ  هلایپ  کی 
ناحیر مخت  زا  تبرش  نآ  زا  دعب  دوش و  عطقنم  وراد  لمع  ات  درک  دیاب  ربص  زور  مین  ات  درک و  رایتخا 

496 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
اذـغ نآ  درک  رایتخا  دـیاب  رـصع  تقوب  ار  زیهرپ  ياذـغ  وراد  زور  درک  رایتخا  دـیاب  تبرـش  قشاق  راهچ  بآ  لاقثم و  دیفـس  دـنق  هتـسش و 

زا هنوباب  تبش و  داهن  دیاب  ددرگیم  روکذم  هک  اهزیچ  نیزا  هدرگ  رب  دامـض  تسا و  رفـصعم  مخت  زغم  هریـش  غرم و  تشوگ  ای  بآدوخن 
هیودا عومجم  لاقثم  تفه  کیره  یمطخ  كرتخد و  رجعم  مخت  لاـقثم  مین  هس و  کـیره  زا  هبلح  مخت  ریعز و  مین  لاـقثم و  ود  کـیره 

مرگمین هدرک  ریمخ  ولآ  غمـص  ای  یبرع و  غمـص  باعل  رد  ای  داهن و  دیاب  هدرگ  لحم  رب  هدرک  ریمخ  نایداب  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  کین 
. داهن تفآ  عجو و  لحم  رب  دیاب  هتخیمآ  یکدنا  لقم  ای  غرم  هیپ  طب و  هیپ  ؤاگ و  ناوختسا  زغم  زا  هدرگ  رب  ای  داهن و  دیاب  هدرک 

هناثم ماروا  نایب  رد  هلاقم  [ 179]

لحم زا  ترابع  نآ  هک  هناع  ندیلخ  ای  تسا  توقب  دروآ  تمالع  دشاب  هدام  ود  نیا  مرو  نوچ  تسیوارفـص و  يومد و  هناثم  ماروا  رگا  و 
تسه زین  لقع  یناشیرپ  طالتخا و  بجوم  یهاگ  كازوس و  برک و  توقب و  یگنـشت  میاد و  قرحم  زیت  پت  تسا و  نیعم  يوم  ندیئور 

دشابیم زین  لوب  سابتحا  تلع  نیا  اب  یهاگ  هناثم و  رد  رایسب  نتخوس  هروراق و  هتیرا  ضبن و  تعرـس  هناع و  خافتنا  نابز و  گنر  داوس  و 
حابص ره  بالج  ندروخ  دشاب و  ریبدت  نیا  قفاوم  زین  تقو  نس  دشاب و  توق  رگا  قیلـساب  زا  دصف  ادتبا  جالع  زین و  زارب  سابتحا  یهاگ  و 
هیودا عومجم  لاقثم  تفه  کیره  زا  یفاص  نیبجنرت  دیفـس و  دـنق  ددـع و  هد  باـنع  لاـقثم و  ود  ینـساک  مخت  لاـقثم و  مین  ود  هشفنب  زا 

حلاص ردق  ندروخ  دیاب  هتخیمآ  هشفنب  تبرش  ای  شاخشخ و  تبرش  اب  ریعشلا  ءام  اذغ  درک و  رایتخا  دیاب  تسا  مسر  هکنانچ 
497 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تخیر و دیاب  دشاب  هدیـشوج  شاخـشخ  تسوپ  هشفنب و  ورد  هک  مرگمین  بآ  هناثم  لحم  رب  دیلام و  دـیاب  هشفنب  نغورب  ار  عجو  عضوم  و 
لدنص یمطخ و  هشفنب و  زا  هناثم  رب  دامض  دیناشن و  دیاب  كرتخد  رجعم  یمطخ و  دنشاب و  هدیشوج  هک  یبآ  رد  دوش  رـسیم  رگا  ار  لیلع 

طلخ ماداب  هشفنب  نغور  اب  رت  يودک  هدیشارت  راهبهشیمه و  گرب  بآ  جنکاک و  گرب  بآ  ای  بلعثلا و  بنع  گرب  بآ  دیفـس و  خرس و 
مخت هک  مخت  ود  نیا  هریـش  ود  هک  تسنآ  جـالع  دـشاب  دـیدش  دوـش و  لوـب  ساـبتحا  تلع  نیرد  رگا  درک و  دـیاب  دامـض  هناـثم  رب  هدرک 

تداع و هکنانچ  هدیشک  هریـش  بآ  يردق  رد  اهمخت  زا  لوا  لاقثم  تفه  دیفـس  دنق  لاقثم و  تفه  کیره  زا  دشاب  هزبرخ  مخت  نیرایخ و 
مخت زغم  لاـقثم و  تفه  راـیخ  مخت  زغم  لاـقثم و  تفه  ودـک  مخت  زغم  زا  اـی  درک و  راـیتخا  دـیاب  هتخیمآ  ورد  روکذـم  دـنق  تسا و  مسر 

زا ناشوایـسرپ  كرتخد و  رجعم  مخت  یمطخ و  مخت  لاقثم و  مین  ود  هفرخ  مخت  لاـقثم و  تفه  هزبرخ  مخت  زغم  لاـقثم و  تفه  گـنرداب 
رب مرگمین  بآ  كدنا  لاقثم و  تفه  شاخشخ  تبرش  ای  هشفنب و  تبرش  رد  لاقثم  مین  ود  هتخیپ  هتفوک و  هیودا  عومجم  لاقثم  ود  کیره 

ریـش هدیم و  نان  زغم  اب  رـشقم  دجنک  دـشابن  شتقو  رگا  هزات و  دـجنک  گرب  هک  دـیاب  هیودا  نیزا  دامـض  لحم  رب  درک و  دـیاب  رایتخا  راهن 
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نیح نیرد  جالع  دوش  لصاح  مرو  رد  كرچ  میر و  دنک و  جضن  رد  عورش  مرو  هچنانچ  رگا  درک و  دامض  دیاب  مرگمین  هدرک  لح  کین 
هک بآ  يردـق  رد  هتـسش  هتفوک و  اهمخت  عومجم  لاـقثم  تفه  دیفـس  دـنق  لاـقثم و  ود  کـیره  زا  تسا  ریعز  مخت  ورم و  محل  ندروخب 

یفاک هک  بآ  يردق  رد  لوغبـسا  مخت  باعل  لاقثم و  تفه  دنق  تبرـش  زا  باّلج  ای  درک و  رایتخا  دیاب  هتخیمآ  دنق  هتخادنا و  دـشاب  یفاک 
ماداب زغم  هریش  اب  رشقم  شام  اذغ  درک و  دیاب  رایتخا  هدرک  تبرش  دشاب 

498 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
كرتخد رجعم  دارم  هک  يزابخ  یمطخ و  هشفنب و  لـثم  وا  بآ  رد  هک  دـیناشن  دـیاب  ینزبآ  رد  ار  لـیلع  داد و  دـیاب  هجوج  غرم  تشوگ  و 

رب دامض  رگیدکی و  يواسم  حلاص و  يردق  کیره  زا  دنشاب  هدیـشوج  ریعز  مخت  هبلح و  تبـش و  کلملا و  لیلکا  ناشوایـسرپ و  تسا و 
مدنگ نایم  رد  رت و  رودم  رت و  دروخ  شام  زا  هایـس و  تسیبح  هک  ملیـش  درآ  هنـسرک و  درآ  کشخ و  هشفنب  دننک  هیودا  نیزا  مرو  لحم 
تـسد فک  کـی  کـیره  زا  كرتـخد  رجعم  یمطخ و  کـلملا و  لـیلکا  هنوباـب و  ریعز و  مخت  هدرک و  کـشخ  مرگ  دـشابیم و  رایـسب 
. درک دیاب  دامض  مرو  لحم  رب  يردق  رابره  هدرک  ریمخ  ؤاگ  ناوختسا  زغمب  ای  طب و  ای  غرم و  هیپ  هب  هتفوک و  مرن  کین  هیودا  عومجم 

هناثم شیر  حورق و  نایب  رد  هلاقم  [ 180]

داح طلخ  رورم  ببسب  ای  تسیورد و  لصاح  گیر  گنس و  زا  ندیشارت  یشدخ و  ای  وضع  نیرد  شیر  ثودح  ببس  وا  ثودح  ببس  و 
عجو وا  تمالع  دوشیم و  ثداح  تسا  هدوب  لحم  نآ  رد  هک  شیر  سبح  لثم  ای  هرشب و  راجفنا  ببس  ای  ارفص و  لثم  ارجم  نآ  رد  تسا 

ازجا و ندمآ  نوریب  لوب و  اب  هکرچ  میر و  ندمآ  يراوشدب  لوب و  رد  دب  يوب  لوب و  ندمآ  نوریب  تقو  تسارجم  نتخوس  دیدش و  ملا  و 
تبرـش ای  هشفنب و  تبرـش  زا  حابـص  ره  تسبالج  ندروخ  ماقم  نیرد  جالع  فیاحـص و  لـثم  هاـگ  لوب و  هارمه  سوبـس  هب  هیبش  ماـسجا 

راهن رب  هدرک  تبرش  هداد  بیترت  تسا  مسر  هک  یهجو  رب  لاقثم  کی  جنکاک  صرق  اب  لاقثم  تفه  دوش  دوجوم  هک  مادکره  زا  شاخشخ 
مخت باعل  اب  لسعلا  ءام  دوشن  رهاظ  رایسب  كرچ  میر و  لوب  رد  دناکچ  كرتخد  هریش  اب  دیاب  ضیبا  فایـش  لیلحا  رد  درک و  رایتخا  دیاب 

ورم
499 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

رد رگا  داد و  دیاب  دنـشاب  هتفرگ  وزا  نغور  هک  غود  كدنا  هاگ  داد و  دـیاب  ماداب  زغم  هریـش  رـشقم و  شام  اذـغ  داد و  دـیاب  یفاک  يردـق 
هس و بابل  لاقثم و  مین  ود  کشخ  هشفنب  لاقثم  مین  هس و  بلعثلا  بنع  تسا  خوبطم  نیا  ندروخب  وا  جالع  دشاب  سابتحا  ضبق و  تعیبط 
هد هتخاس و  یفاص  هدینارذگ  ساپرک  زا  دنامب  رتمک  هلایپ  کی  ات  دنشوج  میالم  شتآب  يدروخ  بآ  هلایپ  ود  رد  هیودا  عومجم  لاقثم  مین 
ات دـیماشآ و  دـیاب  حبـص  تقوب  درک  لح  ورد  دـیاب  زین  نیبجنرت  لاـقثم  تفه  دـشاب  توق  رگا  هدرک و  لـح  ورد  ربنـشرایخ  سولف  لاـقثم 

قـشاق راهچ  رد  لاقثم  کی  هتـسش  ناحیر  مخت  لاقثم و  تفه  دنق  زا  تبرـش  نآ  زا  دـعب  دوش  عطقنم  وراد  لمع  ات  درک  دـیاب  ربص  زورمین 
نیرد عفنلا  غیلب  رگید  ياود  درک  رایتخا  دیاب  رگید  نیـشیپ و  نایم  دـشاب  فیعـض  رگا  دـشاب و  توق  رگا  ندروخ  دـیاب  هدرک  تبرـش  بآ 
هتخیپ هتفوک و  کین  هیودا  عومجم  لاقثم  مین  ینمرا  لـگ  گـناد  ود  لاـقثم و  کـی  کـیره  زا  ریعز  اریتک و  لاـقثم  مین  ود  هتـساشن  تلع 

نیرتهب دـنیوگیم  ابطا  ندروخ و  دـیاب  مرگمین  بآ  كدـناب  لاقثم  تفه  شاخـشخ  تبرـش  رد  لاقثم  مین  ندروخ  رادـقم  تجاـح  تقوب 
درد و رگا  تسبرجم و  هدومزآ و  لاـقثم و  تفه  تبرـش  رد  لاـقثم  کـی  تسا  جـنکاک  صرق  ندروـخ  هناـثم  شیر  صرق و  رد  اـهجالع 

دارم هک  رابک  ربونـص  بح  تسنیا  تسیرما  عفن  رد  هک  رگید  تسا و  رتهب  روکذم  رادـقمب  هشفنب  تبرـش  دـشابن  رایـسب  هحرق  رد  كازوس 
هیودا عومجم  لاقثم  ود  کـیره  زا  سفرک  مخت  لبنـس و  لاـقثم و  مین  هتـساشن  لاـقثم  تفه  گـنرداب  مخت  زغم و  ددـع  هد  تسا  هزوغلچ 

. درک دیاب  رایتخا  دوشیم  گناد  ود  لاقثم و  کی  هک  مرد  هد  هاگپ  حابص و  ره  هتخیپ  هتفوک و 
500 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
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هناثم برج  نایب  رد  هلاقم  [ 181]

يارجم هقرح  هناثم  برج  تمالع  تسارفـص و  نوخ و  اب  جوزمم  يوادوس  طلخ  رثکا  رد  دـشاب  هک  وضع  رد  برج  ببـس  وا و  نتخوس  و 
گنر داوس  ندب و  يرغال  لوب و  هارمه  سوبـس  هباشم  ینعی  یلاخن  يازجا  ندمآ  نوریب  توقب و  ندـیراخ  لوب و  جورخ  تقوب  تسا  لوب 

ندروخ جالع  زین و  ظیلغ  تبوطر  تسا و  جوزمم  لوب  اب  زین  هفق  هک  تسا  رایـسب  هناثم و  گنـس  رد  درد  هشیمه  تاقوا و  یـضعب  رد  لوب 
بـسحب دشاب  بسانم  هک  مرگ  بآ  يردق  رد  لاقثم  تفه  دشاب  رـضاح  هک  مادکره  زا  شاخـشخ  تبرـش  ای  هشفنب و  تبرـش  زا  تسبالج 

هکنانچ عومجم  لاقثم  مین  ود  کشخ  هشفنب  ددع  هد  بانع  زا  بالج  ای  ماداب و  زغم  هریـش  اب  رـشقم  شام  اذغ  داد و  دیاب  هدرک  لح  رادقم 
تاقوا یـضعب  رد  درک و  دیاب  رایتخا  مرگمین  هتخیمآ  دیفـس  دنق  لاقثم  تفه  رادـقم  هتخاس  یفاص  هدرک  خـبط  بآ  يردـق  رد  تسا  مسر 

ندروخ و دیاب  مرگمین  بآ  يردق  دیفـس و  دـنق  لاقثم  تفه  اب  لاقثم  تفه  دـشاب  رـضاح  هک  کیره  زا  یهب  هناد  باعل  لوغبـسا و  باعل 
یهاگ اذغ  دیناکچ و  دـیاب  لوغبـسا  باعل  ای  یهب و  هناد  باعل  اب  هتخیمآ  تاروع  ریـش  نآ  خاروس  رب  لیلحا  يارجم  نتخوس  تقوب  یهاگ 

تـشوگ زا  اذغ  دروخ و  دیاب  هتخیمآ  ورد  دنق  كدـنا  دنـشاب و  هتخپ  نیریـش  ماداب  نغور  ای  ماداب و  زغم  هریـش  هدـیم و  درآ  زا  هک  هلاثا  زا 
تحارج هدرک و  تفآ  هطساوب  هک  تسا  زیت  طلخ  رورم  هناثم  هقرح  ببـس  رگا  تسا و  بسانم  رایـسب  زین  هچاپ  نغور  زا  هنکـشا  ارهم  هچاپ 

نتخوس ببس  رگا  تسین و  رارکتب  جایتحا  دش و  روکذم  كرتشیپ  نآ  تامالع  بابسا  نآ  لوب و  يارجم  رد  یتفآ  ببس  ای  تسوا و 
501 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تـسبالج ندروخ  نآ  جالع  یگنـشت و  يرایـسب  هروراق و  زیت  ران  تسا  جازم  ترارح  نآ  تمالع  یقروب و  طلخ  دشاب و  لوب  يزیت  هناثم 
ریعشلا ءام  رگا  نیریش و  ماداب  نغور  ای  هشفنب و  نغور  اب  ریعشلا  ءام  اذغ  راهن و  رب  بآ  يردق  رد  لاقثم  تفه  هشفنب  تبرـش  زا  حابـص  ره 

دشاب راردا  لوب  هقرح  اب  رگا  داد و  دیاب  ماداب  زغم  هریـش  رـشقم و  شام  اذغ  دیامنن و  لابقا  وا  عبط  درامـش و  هورکم  لیلع  ار  ماداب  نغور  اب 
لاـقثم مین  کـی و  کـیره  زا  ار  ردـنک  دعـس و  لاـقثم  مین  ود  زور  بش و  کـی  هدرک  عیقن  هکرـس  رد  هداد  فت  طولب  داد  دـیاب  اود  نیزا 

. داد دیاب  هدرک  لح  لاقثم  هدراهچ  نآ  گنهآ  بآ  رد  هلمجنیزا  لاقثم  ود  هتخیپ  هتفوک و  هیودا  عومجم 

تسناوسن هب  صتخم  یضعب  تسا و  لاجرب  صتخم  یضعب  هک  یئاضعا  ضارما  رد  موس  باب 

تسنادرمب صتخم  هک  نییثنا  لیلحا و  بیضق و  ضارما  نایب  رد  هلاقم  [ 182]

راـح اـی  تسیوـمد و  راـح  اـی  وا  مرو  هیــصخ و  مرو  ینعی  تـسا  نییثـنا  مرو  ضارما  هـلمج  زا  تـسنادرم و  لـسانت  تـلآ  اـهنیاب  دارم  هـک 
يدرز مرو و  رادـقم  مجح و  مظع  توقب و  یگنـشت  مرو و  لحم  كازوس  جازم و  ترارح  ور و  گنر  یخرـس  وا  تمالع  تسیوارفص و 

نس و بجاو و  توق و  بسحب  نوخ  جارخا  قیلـساب و  زا  تسدـصف  وا  جالع  دـشاب و  شیپ  تیومد  رگا  وا  یخرـسب  لیم  هروراق و  گـنر 
تفه یفاص  نیبجنرت  لاقثم و  تفه  دیفس  دنق  ددع و  هد  کیره  زا  هایس  يولآ  بانع و  زا  حابـص  ره  تسبالج  ندروخب  تداع و  لصف و 

بانع زا  هیودا  عومجم  لاقثم 
502 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ءام اذـغ  ندروخ و  دـیاب  راهن  رب  مرگمین  هتخیمآ  ورد  نیبجنرت  دـنق و  هتخاس و  یفاص  هدرک و  خـبط  بآ  يرادـقم  رد  میالم  شتآب  ولآ  و 
هیـصخ بیـضق و  رب  تسا و  بجاو  اهینیریـش  عیمج  زا  دشاب و  هک  یتشوگ  زا  زیهرپ  ار  لیلع  ماداب و  زغم  هریـش  اب  رـشقم  شام  ای  ریعـشلا و 

بنع ّبر  ای  دشاب و  توقب  تلع  رگا  عومجم  زا  ای  بلعثلا و  بنع  گرب  بآ  ای  درک و  دـیاب  رت  زینـشک  بآ  بلحط و  وج و  درآ  زا  دامض 
هدرک هدولآ  رت  زینشک  بآ  بالگ و  هکرس و  رد  هقرخ  هتل و  درک و  دیاب  ینـساک  گرب  بآ  ای  ینـساک و  قرع  اب  ای  سدع و  درآب  بلعثلا 
ضرم هدام  ترثک  تلق و  ياضتقمب  نیبجنرت  تشخریش و  ای  ربنـشرایخ و  سولف  ای  هکاوف و  خوبطمب  هعیبط  نییلت  داهن و  مرو  لحم  رب  دیاب 
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زا دامـض  مرو  رب  دـسر  طاطحنا  هبترمب  مرو  هک  اجره  داد و  دـیاب  هتخاس  یفاص  هدرک  لـح  مرگ  بآ  يردـق  رد  لاـقثم  تفه  کـیره  زا 
تاعفدب مرو  لحم  رب  هدز  مهرب  کین  هتخیمآ  غرممخت  هدرزب  هتخیپ و  هتفوک و  کین  فک  کی  کیره  زا  تبـش  کلملا و  لیلکا  هنوباب و 

تسا و هروراق  لوب و  گنر  يدیفـس  لوا  رد  تلع  دـشاب  يوادوس  بلـص  هدام  ای  دـشاب و  یمغلب  هدام  مرو  ببـس  رگا  درک و  دـیاب  دامض 
زا حابص  ره  تسبالج  ندروخ  ماقم  نیرد  جالع  وا و  گنر  يدیفـس  مرو و  سملم  یتسـس  درد و  تلق  تسا و  یگنـشت  مدع  پت و  مدع 

مخت زغم  ای  ماداب و  زغم  هریـش  اب  بآدوخن  اذـغ  لاقثم و  تفه  يدـنق  دـنقلگ  زا  لاقثم و  ود  هتفوک  مین  نایداب  زا  لاـقثم و  ود  نسوس  خـیب 
جلاعم هچنآ  کـیره  زا  هیوبجنرداـب  دـشاب و  ناـیداب  یمور و  ناـیداب  هدیـشارت و  دیفـس  دـبرت  ورد  هک  یخوبطمب  تعیبط  نییلت  رفـصعم و 

هک دومرف  دـیاب  یق  یهاگ  ببـس  نیاب  تلع  نیرد  ار  لـیلع  داد و  دـیاب  حبـص  تقوب  هداد  بیترت  تسا  تداـع  هک  یهجو  رب  دـناد  باوص 
روکذم هک  هیودا  نیاب  هک  دیاب  تسا و  دیفم  رایسب 

503 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
لوا کمن  لسع و  دجنک و  نغور  هتفوکمین و  هدیشارت  نسوس  خیب  هتفوکمین و  هزبرخ  مخت  مغلش و  مخت  تبـش و  مخت  دنک  یق  ددرگیم 

دیماشآ تاعفدب  درک  دیاب  لح  خوبطم  نیرد  روکذم  دجنک  نغور  کمن و  لسع و  هتخاس  یفاص  دیـشوج و  دیاب  بآ  يردق  رد  ار  هیودا 
هیـصخ رب  درک و  دیاب  یق  هداتـسرف  قلحب  هدرک  برچ  دجنک  نغور  رد  غرم  رپ  دنکن  تباجا  دوخب  رگا  رتهب و  دیآ  دوخب  رگا  درک و  یق  و 
لاقثم ود  کیره  زا  هریز  ردـنک و  دـشاب و  لاقثم  جـنپ  یلقاب  درآ  زا  هچنانچ  ردـنک  هریز و  یلقاب و  درآ  زا  ـالط  دامـض و  لـیلع  بیـضق  و 

کلملا لیلکا  هنوباب و  یلقاب و  درآ  زا  ای  درک و  الط  دـیاب  هتخیمآ  دـجنک  نغور  اب  لـگ  نغور  يردـق  هدرک و  ریمخ  هتخادـگ  هیپ  نغورب 
درک دیاب  الط  تفآ  لحم  رب  هدز  مهرب  کین  هتخیمآ  دجنک  نغور  ای  هنوباب و  نغورب  هتخیپ و  هتفوک و  رادـقم  بسحب  رگیدـکی  ربارب  ازجا 
الط دیاب  مرو  لحم  رب  تخاس و  دیاب  یعدر  موم  دجنک  نغور  یفاص و  موم  ردنک و  لقم و  زا  ای  دشاب و  رضاح  مادکره  تبش  نغور  ای  و 

لاقثم هدزاود  ار  موم  لوا  لاقثم  مین  ود  یفاص  موم  لاقثم و  ود  کـیره  زا  ردـنک  لـقم و  زا  هک  تسا  هجو  نیرب  وا  نتخاـس  قیرط  درک و 
یبوچ رسب  دوش و  لح  هک  تخادنا  دیاب  مرگ  موم  نغور  نیرد  هتفوکمین  ار  لقم  نآ  زا  دعب  تخادگ و  دیاب  نیسم  هلایپ  رد  دجنک  نغور 

دعب دوش و  درس  ات  تشاذگ  دیاب  هدز  مهرب  کین  هتخادنا  ورد  هتفوک  مرن  ار  ردنک  نآ  زا  دعب  دوش و  هتخادگ  رتدوز  ات  درک  دیاب  کیرحت 
تبالـص و تسیوادوس  مرو  هداـم  هکنآ  تمـالع  درک و  دـیاب  ـالط  مرو  لـحم  رب  نغور  موـم  نیزا  درک و  دـیاب  هیالـص  رد  هغلاـبم  نآ  زا 
هیوبجنرداب و زا  حابـص  ره  تسبـالج  ندروخ  وا  جـالع  هروراـق و  گـنر  يدیفـس  درد و  تلق  وا و  گـنر  يدوبک  تسا و  مرو  یمکحم 

لوا هیودا  عومجم  لاقثم  ود  کیره  زا  هتفوکمین  هدیشارت  نسوس  خیب  نایداب و 
504 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ورد یلـسع  دـنقلگ  لاقثم  تفه  هتخاـس و  یفاـص  هدـینارذگ  ساـپرک  زا  هدروآ  مین  هب  هدرک  خـبط  دـشاب  اود  بساـنم  هک  بآ  يردـق  رد 
وا بحب  اـی  نومیتـفا و  خوبطمب  تعیبـط  نییلت  داد و  دـیاب  رفـصعم  مخت  زغم  هریـش  اـب  بآدوخن  اذـغ  درک و  راـیتخا  دـیاب  راـهن  رب  هتخیمآ 
مرو عضوم  رب  هدـش  روکذـم  هقباـس  ضارما  عضوم  یـضعب  رد  ریرقتب  بیکارت  نیا  تسا و  هدـش  ررقم  بح  اـی  و  وطق )  ) رد هک  يرادـقمب 

ار اهنغور  نیزا  یکی  اهنیاب  عومجم  لقم  ماداب و  هشفنب  نغور  ؤاگ و  ناوختسا  زغم  غرم و  هیپ  طب و  هیپ  لثم  داهن  دیاب  هنیلم  هیودا  زا  دامض 
کلملا و لیلکا  دوخن و  درآ  یلقاب و  درآ  زا  دامـض  ای  داهن و  دیاب  مرو  لحم  رب  هدرک  طلخ  کین  بسانم و  رادقمب  تخادگ  دـیاب  لقم  اب 

ماروا درک و  دامـض  مرو  لحم  رب  دـیاب  هدز  مهرب  کین  هتخیمآ و  هدیـشوج  مرگ  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  ربارب  کـیره  زا  تبـش  هنوباـب و 
مغلب ارفص و  نوخ و  زا  دراب و  راح و  زا  تسا  هیصخ  ماروا  تامالع  نامه  وا  تمالع  تسا و  هیصخ  ماروا  هباشم  لاوحا  عیمج  رد  بیـضق 
تسا یلک  ریبادت  زا  کلذریغ  ناهدا و  هیطا و  تادامض و  هیذغا و  هبرـشا و  زا  تسا  رگیدکی  قفاوم  ود  ره  ریبدت  تاجالع و  سپ  ادوس  و 

تـضایر كرت  وا  جالع  دـنمانیم و  بیـضق  جاجوعا  ابطا  ار  نآ  دوشیم و  هدیـشک  ياجب  هک  دوشیم  ثداح  یجنـشت  بیـضق  رد  هاگ  و 
رایـسب هک  مدنگ  نان  لثم  درک  دـیاب  رایتخا  مضهلا  عیرـس  کبـس  هیذـغا  زا  يراوس  تکرح  اصوصخ  تکرح  مدـع  رارق و  مارآ و  تسا و 
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نغور زا  نغور  موم و  موحـش و  هروکذـم و  ياهنغور  زا  بیـضق  رب  نغور  ندـیلام  یلقوت و  هرب و  تشوگ  غرم و  تشوگ  دـشابن و  هدـیم 
. دیلام دیاب  فؤام  وضع  رب  تخاس و  دیاب  یفاص  موم  اریتک و  هشفنب و 

505 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هاب ناصقن  نایب  رد  هلاقم  [ 183]

جالع وا  جالع  دشاب  تلآ  ياخرتسا  ای  هاب  ناصقن  ببس  تسا و  لسانت  ياضعا  ضارما  زا  یکی  نیا  عامجب و  لیم  توهش و  مدع  دارم  هک 
خبط بآ  يردق  رد  نایداب  لوا  لاقثم  ود  هتفوکمین  نایداب  لاقثم و  تفه  یلـسع  دنقلگ  زا  حابـص  ره  بالج  ندروخ  تسا  جلاف  ریبدـت  و 

داد و دیاب  رفـصعم  مخت  هریـش  اب  بآدوخن  اذغ  رب  و  درک . رایتخا  دیاب  مرگمین  هدرک  لح  ورد  روکذـم  دـنقلگ  هتخاس  یفاص  درک و  دـیاب 
بیـضق و درک و  دیاب  ایذاغول  جرایا  بحب  ای  درک و  دیاب  جرایا  بحب  ای  ربص و  بحب  هروراق  لوب و  رد  جـضن  روهظ  زا  دـعب  تعیبط  نییلت 

ياههویم ندروخ  زا  هک  دـیاب  لیلع  نیا و  لاثما  سگرن و  قبیز و  نغور  طسق و  نغور  لثم  درک  دـیاب  برچ  لـلحم  ياـهنغورب  ار  لـیلحا 
رایسب غارفتسا  ببسب  نیا  هاگ  دشاب و  توهش  فعض  ای  ناصقن  ببـس  رگا  دنک و  رذح  زین  اهیـشرت  تاینبل و  عیمج  زا  دنک و  زیهرپ  رتدرس 

لیلع توق  ندـینازیگنارب  ماقم  نیرد  جالع  تسا و  غارفتـسا  نآ  هک  تسا  ببـس  مدـقت  وا  تمـالع  توق و  رد  لـیلحت  داوم و  زا  دـشابیم 
يردوت زا  حابص  ره  بالج  ندروخب  رارق و  مارآ و  تحار و  رایتخا  نآ و  لاثما  هسیره و  لثم  دشاب  یهبرف  بجوم  هک  توق  هیذغاب  تسا 

بآ يردق  رد  يردوت  لوا  لاقثم  تفه  دیفس  دنق  لاقثم و  تفه  نابزؤاگ  قرع  لاقثم و  ود  دشاب  رـضاح  هک  مادکره  زا  دیفـس  ای  خرس و 
نابزؤاگ قرعب  هتخیپ و  هتفوک و  کین  يردوت  ای  ندروخ و  دیاب  هتخیمآ  نآب  روکذم  دنق  نابزؤاگ و  قرع  هتخاس  یفاص  درک و  خبط  دـیاب 

. ندروخ دیاب  هتخیمآ  دنق  و 
زا هک  هسیره  ای  جاّرد و  وهیط و  تشوگ  ای  هرب و  تشوگ  زا  بآدوخن  اذغ  و 

506 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
نیریش دجنک  نغور  ای  ماداب و  نغور  ای  دنشاب  هتخپ  هتساشن  زا  هک  اهاولح  ندروخ  غرم و  هبرف و  طب  تشوگ  ای  دنشاب و  هتخپ  هرب  تشوگ 

ور و گنر  يدرز  تسا و  ندب  یکـشخ  يرغال و  تفاحن و  وا  تمالع  وا  ياذغ  تلق  دشاب و  ندب  مامت  فعـض  هاب  رد  ناصقن  ببـس  رگا 
ره بالج  ندروخب  هاب و  ندب و  يوقم  ياذغب  تسا  ندب  تیوقت  ماقم  نیرد  جالع  نآ و  تلق  لیلع و  صخش  زا  رداص  ینم  ماوق  رد  تقر 

هدرک تبرش  عومجم  لاقثم  تفه  نابزؤاگ  قرع  لاقثم و  تفه  بالگ  زا  لاقثم و  تفه  دیفس  دنق  لاقثم و  تفه  بیـس  تبرـش  زا  حابص 
زایپ و لثم  درک و  رایتخا  دیاب  دـشاب  زین  دوخن  كدرز و  یکدـنا و  هراح  هیودا  زا  ناشیا  رد  هک  اهیلق  محللا و  ءام  اذـغ  درک و  رایتخا  دـیاب 

مامحب ندمآرد  اذغ و  ندروخ  زا  دعب  تسا  هلدـتعم  تضایر  ار  ضرم  نیا  باحـصا  اهجالع  نیرتهب  تسا و  کین  ریبدـت  نیرد  زین  ریس و 
زغم راهچ  زغم  هک  لیجران  هدرورپ و  لیبجنز  ندروخ  دراد و  مامت  لـخد  ریبدـت  نیرد  زین  اذـغ  مضه  زا  دـعب  باوخ  اذـغ و  مضه  زا  دـعب 

رب لاقثم  کی  دـنمانیم  ةویحلا  ةدام  ار  وا  هک  هفـسالف  نوجعم  زا  زور  ره  تسا و  عفان  رایـسب  باب  نیرد  ندروخ  دـنق  اب  دـشاب  ناتـسودنه 
یـضعب رد  باتک  رخآ  لصف  رد  هفـسالف  تفـص  تسا و  رتهب  دشاب  تبوطر  تدورب و  ببـس  هکیتروصرد  ریبدت  نیا  ندروخ و  دیاب  راهن 

هک کشخ  عانعن  روقنقـس و  فان  تسا  عفان  رایـسب  تلع  نیرد  هک  رگید  نوجعم  دـش و  دـهاوخ  روکذـم  یلاعت  هّللا  ءاـش  نا  هبکرم  هیودا 
مخت لاقثم  مین  راهچ و  کی  ره  زا  هنادهبنپ  زغم  کشخ و  یلقاب  ای  لقاقـش و  لاـقثم  ود  کـیره  زا  بلعثلا  ۀیـصخ  تسیغاـب و  هنیدوپ  دارم 

کشخ هتفوک  کین  هیودا  عومجم  مین  لاقثم و  شش  زایپ  مخت  مین  لاقثم و  هس  کیره  زا  نویله  برت و  مخت  مغلش و  مخت  كدرز و 
507 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

مخت لاقثم  مین  راهچ و  کیره  زا  هنادهبنپ  زغم  کشخ و  یلقاب  لقاقـش و  لاقثم  ود  کـیره  زا  بلعثلا  ۀیـصخ  تسیغاـب و  هنیدوپ  دارم  هک 
هتخیب هتفوک و  کین  هیودا  عومجم  مین  لاقثم و  شـش  زایپ  مخت  مین و  لاقثم و  هس  کـیره  زا  نویله  برت و  مخت  مغلـش و  مخت  كدرز و 
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رب ندروخ  رادقم  تجاح  تقوب  تشاد و  هاگن  دیاب  نیگنـس  ای  ینیچ  یفرظ  رد  هدرک  طلخ  کین  هتخیمآ  یفاص  لسع  هیودا  مامت  نزو  هس 
يدرـس تدورب و  وا  تمالع  دـشاب  ینم  تالآ  تدورب  تلع  نیا  ثودـح  ورد  ببـس  هچنانچ  رگا  مین و  لاقثم و  کـی  نوجعم  نیزا  راـهن 

هیوبجنرداب تبرـش  اب  لاقثم  هدزیـس  یلـسع  دـنقلگ  زا  حابـص  ره  تسبالج  ندروخ  ماقم  نیرد  جالع  وا و  ندـمآ  نوریب  تقوب  تسا  ینم 
هک مادکره  زا  هدرورپ  لقاقش  ای  هدرورپ و  لیبجنز  زا  حابص  ره  ای  درک و  رایتخا  دیاب  هداد  بیترت  تسا  مسر  هکنانچ  عومجم  لاقثم  تفه 

ندروخ و ناوتیم  راهن  رب  لاقثم  هدزناپ  رادقم  دنشاب  هتخپ  لسع  اب  دنقب و  هک  كدرز  ياولح  رتکبس  نآ  زا  لاقثم و  تفه  دشاب  رـضاح 
دیاب جاّرد  وهیط و  تشوگ  ای  غرم و  تشوگ  اب  ار  بآدوخن  درک و  دیاب  شآ  رد  یمور  نایداب  رفـصعم و  زغم  مخت  هریـش  اب  بآدوخن  اذغ 
لثم هراح  هیودا  زا  داد و  دـیاب  روکذـم  ياهتـشوگ  زا  هخبطم  اذـغ  اـی  زین و  نارفعز  تخادـنا  دـیاب  یکدـنا  شآ  رد  زین  ینیچراد  تخپ و 

تخاس دـیاب  قیرطنیدـب  نآ  يازجا  دـشاب  هاب  يوقم  هک  رگید  بیکرت  تخادـنا  ورد  دـیاب  کیره  زا  یکدـنا  نارفعز  هریز و  ینیچراد و 
ریجرج و مخت  مغلـش و  مخت  كدرز و  مخت  دـنمانیم و  هشفنب  ار  نآ  ناسارخ  رد  هک  تسا  کنـش  تخرد  مخت  دارم  هک  ریفاـصعلا  ناـسل 

مین لاقثم و  کی  کشجنک  رـس  زغم  لاقثم  مین  ود  لقاقـش  لاقثم و  ود  لفلف  مین و  لاقثم و  هس  کـیره  زا  دیفـس  يردوت  خرـس و  يردوت 
نزو ود  اب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم 

508 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
لاقثم کی  زا  نوجعم  نیزا  ندروخ  رادـقم  تشاد و  هاگن  كاپ  یفرظ  رد  تشادرب  دـیاب  هدز  مهرب  کین  هتخیمآ  یفاص  لسع  هیودا  مامت 

تقو تسوا  عفد  تلوهس  وا  تمالع  دشاب  ینم  يراجم  تالآ و  ترارح  هاب  ناصقن  رد  ببـس  رگا  ندروخ و  ناوتیم  راهن  رب  لاقثم  ود  ات 
تفه بالگ  لاقثم و  تفه  هداس  نیبجنکـس  زا  حابـص  ره  تسبالج  ندروخ  وا  جـالع  وا و  ظـلغ  تسوا و  لوزن  تعرـس  ندـمآ و  نوریب 

غود اب  درک و  رایتخا  دیاب  راهن  رب  هداد  بیترت  بالگ  كدـنا  لاقثم و  تفه  دیفـس  دـنق  اب  لاقثم  مین  ود  تسب و  هفرخ  هریـش  زا  ای  لاقثم و 
تـشوگ هلاغزب و  تشوگ  اب  تسا  كرز  شآ  تروص  نیرد  اذـغ  ندرک و  رایتخا  دـیاب  دوشیم  لاقثم  دون  هک  لطر  کـی  رادـقم  ؤاـگ و 

نیمه رب  تخادنا و  دیابن  هراح  هیودا  زا  تخاس و  دیاب  دوخن  رـشقم و  شام  شآ  جـیوح  رد  دوش  ادـیپ  هک  مادـکره  زا  هجوج  غرم  غرم و 
داد و دیاب  تاسب  ای  بناجب  ار  هیودا  هبرـشا و  هیذغا و  لثم  تبوطر  رد  دـشاب  ینم  يراجم  تالآ و  تسوبی  ای  تبوطر و  ببـس  رگا  سایق 
زا یببـس  زین  نیا  هک  دـشاب  هدوب  عامج  لعف  زا  دـیدم  تدـم  سفن  كرت  ناصقن  ببـس  رگا  اما  درک و  دـیاب  تاـبوطر  بناـجب  تسوبی  رد 

نیاب تسا  هیذغا  رد  عیـسوت  تروص  نیرد  جالع  بجوم و  ببـس  مدـقت  تسا و  سفن  تافتلا  تلق  وا  تمالع  تسا و  هاب  ناصقن  بابـسا 
هک دـشاب  رایـسب  تضومح  ناشیا  رد  هک  اهنآ  اـّلا  دـنک  عورـش  زین  نآ  عاونا  رد  دروخ و  رتشیب  دـشاب  هدروخیم  رتمک  اذـغ  رگا  هک  قیرط 

نسوس و نغور  لثم  ماقم  نیا  میالم  ياهنغور  ندـیلام  جازم و  ترارح  تقوب  رگم  تسا  رـضم  رایـسب  تلع  نیرد  توقب  رایـسب و  یـشرت 
هیذغا هیودا و  رد  دیلام و  دیاب  قبیز  نغور  طسق و  نغور  لثم  اهنیا  لاثما  هنوباب و  نغور  ناسلب و  نغور  سگرن و  نغور  نیدران و  نغور 

ینم اب 
509 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

زین وا  نغور  رد  اولح  هتسپ و  ندروخ  تسبرجم و  رایـسب  لسع  اب  دنق  اب  هتخپ  ؤاگ  ریـش  تلع  نیرد  یهام و  تشوگ  لثم  ناجنلوخ و  لثم 
تـشربمین غرممخت  هدرز  دراد و  غیلب  عفن  تلع  نیرد  اهنیا  ياـهنغور  زغم و  راـهچ  قدـنف و  ساـیقلا  اذـه  یلع  تسا و  هاـب  يوقم  ياذـغ 

هزوگنا هک  تیتلح  لفلف و  زارد  لاقثم و  هدزیس  نآب  نغور  تسا  دیفم  رایسب  زین  نغور  نیاب  لیلحا  ندرک  برچ  نیرد  تسا  حلاص  ياذغ 
لح هتخیپ  هتفوک و  لاقثم  گناد  ود  کیره  زا  دـنمانیم  يریقز  دـنق  ار  نآ  یکرت  ناـبزب  تسا و  یبآ  گـس  هیاـخ  هک  رتسدـیبدنج  تسا 

هیذـغاب و درک  دـیاب  نآ  جالع  ماقم  نیرد  وا  ناقفخ  دـشاب و  لد  فعـض  هاب  رد  ناصقن  ببـس  رگا  دـیلام و  دـیاب  نایم  بیـضق و  رب  هدرک 
درک دیاب  هدعم  فعض  هجلاعم  لوا  دشاب  هدعم  فعض  ببس  هچنانچ  رگا  دش و  روکذم  اقباس  نآ  جالع  هک  هبکرم  هدرفم و  هیودا  هبرشا و 

درک و دیاب  وا  تاجلاعمب  عوجر  عورـش و  لوا  ناک  فیک  دشاب  رگج  فعـض  ناصقن  ببـس  رگا  دـش و  روکذـم  نآ  هجلاعم  رد  زین  نیا  و 
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تسا خفن  دجوم  تسوا و  يوقم  هک  درک  دیاب  هیودا  بوبح و  هیذغا و  رایتخا  تسوا  توهش  رب  ثعاب  هک  تسا  جضن  لوصح  ببـس  رگا 
هیذغا ریبدت  تسا  تیناویح  هبترم  هک  توهـش  لوصح  يارب  زا  هچرگا  اهنیا و  لاثما  ماخ و  زایپ  هتخپ و  كدرز  هتخپ و  مغلـش  دوخن و  لثم 
بجوم ندروخ  رایـسب  ماـخ  زاـیپ  هک  اریز  دوشیم  ثداـح  هیذـغا  نیا  ندروخ  زا  رگید  ضارما  نآ  هطـساوب  دوش و  توق  نآ  بجوم  هک 

تسا بادس  هراح  هیودا  دراد  هاب  ترضم  هک  ياهزیچ  زا  تسا و  یلبط  ياقستسا  بجوم  ماود  رب  هخافن  هیذغا  رایتخا  تسا و  رصب  تملظ 
ترارح هک  ار  یسک  رگم  هفرخ  مخت  کشخ و  زینشک  رفولین و  تسوهاک و  مخت  هدراب  هیودا  زا  و 

510 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
اما درک  دیاب  دشاب  قفاوم  هک  يردق  هیهاب  هیذغا  رایتخا  دیاب  هلمجلاب  تسا و  توهش  زا  رثکم  نالطبم و  زا  زین  هک  روفاک  دشاب و  تیاغ  رد 
وا تسا و  غبار  مضه  زا  وا  ثودـح  تسا  هلـضف  ناسنا  رد  ینم  هک  تسناد  دـیابب  ماـقم  نیرد  دوش  رگید  تاـشیوشت  بجوم  هکنادـنچ  هن 

ّصخا لضفا و  هک  تهج  نیمه  زا  وا و  ّصخا  تسا و  ندـب  تابوطر  لضفا  وا  داـعقنا و  ماـت و  لـعفب  ءاـضعاب  تسا  هبـشلا  بیرق  تبوطر 
نوخ لثم  دوشیمن  لصاح  طالخا  زا  يرتشیب  غارفتسا  زا  هک  دوشیم  يراط  فعض  يو  زا  یلیلق  نتفر  نوریب  غارفتسا و  ببس  تستابوطر 

ياضعا ندب و  همه  زا  هک  تسیتبوطر  ابطا  شیپ  وا  دوشیم و  لصاح  فعض  نادنچ  ود  فعض  عامج  رد  هک  اریز  دننک  جارخا  دصفب  هک 
اجنیزا هبـش  تمکح  رـس و  تسا و  هدـمآ  هوجوب  اضعا  ریاس  زا  هک  دناهتـشاد  مخت  لثم  ار  وا  دـنکیم و  نایرج  دوشیم و  لـصفنم  هیلـصا 

نوخ جازم و  نوکت  لوا  رد  ار  ناشیا  هک  یناسک  لثم  دشابیم  بلاغ  هفیاط  صخش و  دنچ  رب  عامج  توهـش  هک  تسناد  دیابب  زین  تسا و 
بارـش و ناشیا  هک  یناسک  رگید  تسا و  رایـسب  توق  ترارح و  ناشیا  هدرگ  رد  تسقولخم و  توقب  ناـشیا  غاـمد  تسا و  رایـسب  يوق و 
دنا و هدش  عقاو  رغال  فیحن و  هک  یناسک  اّما  تسا و  رایسب  لعف  نیرب  تردق  توق و  ار  روکذم  صاخشا  نیا  دنروخیم و  رایسب  تشوگ 
دتفایم و يرامیب  رد  دـننک  رایتخا  بذاک  توهـشب  رگا  تسا و  رتمک  رما  نیرد  تردـق  توق و  ار  ناشیا  تسا  عقاو  فیعـض  ناشیا  ياوق 

یضتقم تعیرش  نوچ  اما  تسا و  هدوبن  جوزت  لهأت و  ار  امکح  زا  يرایسب  هک  تسا  تهج  نیزا  تسا و  رایسب  ثداوح  رد  ایالب  رما  نیرد 
لهات راب  ریز  تاقفن و  تاعارمب  هّللا و  لوسر  هّللا و  دنع  نم  تسا  رایسب  تحلصم  تمکح و  زین  نیرد  دشاب و  جوزت  هک  تسنیا 

511 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
نیکست تسا و  سفن  ةاشن  تسا و  التما  رد  فیفخت  هک  تسنیا  دناهتفگ  ابطا  هچنآ  عامج  عفانم  زا  تسا و  هیلاع  تاجرد  بجوم  ندمآرد 

طاشن ار  سفن  نآ  رد  هک  يوادوس  ضارما  رثکا  رد  نینچمه  عفان و  رایـسب  ار  اـیلوخیلام  باحـصا  تهج  نیزا  هیدر و  راـکفا  ّدر  بضغ و 
عمتجم هک  هیدر  تاراخب  لعف  نیا  رودصب  رگید  دشابن و  رگید  ضارما  زا  ندب  رد  رگا  تسا  دیفم  جالع  نیا  دوشیم  نآ  نیکست  بجوم 
تـسه زین  ناقفخ  ببـس  تاقوا  یـضعب  تسا و  ینم  رد  هعمتجم  تاراخب  عرـص  بابـسا  زا  یکی  هک  اریز  دوشیم  رود  تسا  هدش  ینم  رد 

هظیلغ تاراخب  ببـس  هک  زین  مشچ  یگریت  زا  تسا و  عفان  زین  لصافم  عجو  ماسقا  یـضعب  رد  دوشیمن و  ضراع  ضارما  نیا  وا  عفدب  سپ 
ار هفیعض  نادبا  باحصا  اّما  تسا و  هروکذم  ضارما  زا  عفان  دشاب  لادتعا  لیبس  هچرگا  تاقوا  یـضعب  رد  سپ  تسا  عفان  زین  دشاب  غامدب 
لد فعـض  ار  ناشیا  هک  یناسک  نینچمه  دوشیم و  رجنم  قد  لوبذ و  لـسب و  دـننک  هغلاـبم  باـب  نآ  رد  رگا  هک  اریز  تسا  رـضم  رایـسب 

ای لاهـسا  بقع  رد  رگا  نینچمه  تسا و  هکلهم  هیدر  ضارما  بجوم  دوـش  عـقاو  طارفاـب  حرف  بضغ و  زا  دـعب  بصع و  فعـض  دـشاب و 
نتخات پسا  نتخاب و  ناگوچ  لثم  هفینع  تاکرح  زا  دعب  تسا و  دب  رایسب  زین  التما  رد  نآب و  بیرق  ای  تسا و  کلهم  دوش  عقاو  رگا  دصف 
نوریب نآ  جالع  هدهع  زا  بیبط  چیه  هک  تسیـضارما  لوصح  بجوم  ای  لعفلاب  تسا  کلهم  ندرک  عامج  ندمآ و  تعرـسب  يرفـس  زا  و 

. دناوتیمن

لازنا تعرس  نایب  رد  هلاقم  [ 184]

لازنا تعرس  دشاب  هکسام  توق  فعض  زا  هکنآ  تمالع  يرت و  يدرس و  يرایسب  ای  تسا و  هکسام  توق  فعض  ای  لازنا  تعرس  ببـس  و 
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تسا
512 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ریغـص اـی  ریبک  لـفیرطا  ندروخ  وا  جـالع  تسا و  شیب  شرادـقم  دوشیم  لـصفنم  ینم  زا  هچنآ  تروص  نیرد  ریثک و  يوق و  یتدارایب 
تلق تبوطر  دشاب و  تدورب  شببـس  هکنآ  تمالع  اقباس و  هروکذم  روزب  لثم  دشاب  راح  هک  يروزب  يدـنق و  ای  یلـسع و  دـنقلگ  تسا و 

زا حابـص  ره  تسبـالج  ندروـخ  تروـص  نـیرد  جـالع  تعماـجم و  تقوـب  قـیقر  رایــسب  ینم  غارفتــسا  شطع و  تـلق  تـسا و  ترارح 
یفاص هدرک  خـبط  بآ  يردـق  رد  لوا  دـنق  زا  ریغ  هیودا  عومجم  لاقثم  تفه  دیفـس  دـنق  لاقثم و  ود  کـیره  زا  ناـبزؤاگ  هیوبجنرداـب و 

کشجنک و تشوگ  غرم و  تشوگ  رفـصعم و  مخت  هریـش  اب  بآدوخن  اذـغ  درک و  رایتخا  دـیاب  راهن  رب  هتخیمآ  ورد  روکذـم  دـنق  هتخاـس 
هک خوبطمب  ای  هشفنب و  بح  ای  ربص و  بح  ای  درک و  دـیاب  ارقیف  جرایا  بحب  تعیبط  نییلت  ندـب و  هیقنت  داد و  دـیاب  ینابایب  رتوبک  تشوگ 

ربنـشرایخ نوجعم  لاقثم  جنپ  هتخاس  یفاص  هدرک  خبط  بآ  يردق  رد  لاقثم  ود  کیره  زا  نایداب  ای  یمور و  نایداب  ای  دـشاب و  دـبرت  ورد 
لمع ات  درک  دیاب  ربص  نیشیپ  ای  زور  مین  تقو  ات  ندروخ و  دیاب  هروراق  لوب و  رد  جضن  روهظ  زا  دعب  رحس  ای  حبص  تقوب  هدرک  لح  ورد 

ةاذاحم نطق و  رب  هقباس  هروکذم  هراح  ياهنغور  تبسانم و  ماقم  نیرد  کمن  لسع و  برت و  تبش و  خوبطمب  زین  یق  دوش و  عطقنم  وراد 
زا زجاع  تعیبط  هک  دشابیم  ینم  تدـح  ببـس  هاگ  تسا و  عفان  ماقم  نیرد  دـیدحلا  ثبخ  نوجعم  تسا و  عفان  ندـیلام  هیـصخ  هدرگ و 

دـبای و صالخ  يذوم  زا  لحم  ات  دـنکیم  عفد  تعرـسب  هعفاد  توق  وا و  عذـل  تدـش  ببـسب  تسا  ررـضتم  وزا  ناـکم  تسوا و  كاـسما 
هریش اب  لاقثم  تفه  هداس  نیبجنکس  زا  حابص  ره  تسبالج  ندروخب  نآ  جالع  ینم و  يارجم  عذل  اب  لازنا  تعرس  تروص  نیرد  تمالع 

ولآ تبرش  ای  یهب و  تبرش  ای  بیس و  تبرش  زا  بالج  ای  لاقثم و  هدزیس  هفرخ  مخت 
513 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

کی رادقم  ریـشابط  صرق  زا  کیره  زا  خرـس  لدنـص  دیفـس و  لدنـص  نیلم و  ریـشابط  صرق  اب  لاقثم  تفه  دشاب  رـضاح  هک  مادکره  زا 
هچنآ ندروخ و  دیاب  هدرک  طلخ  اهتبرـش  نیرد  قیرط  نیمهب  زین  لدنـص  ود  ره  ندروخ  راهن  رب  هتخیمآ  دـیاب  اهتبرـش  نیزا  یکی  رد  لاقثم 

. اقباس هروکذم  هیودا  هیذغا و  هبرشاب و  تساضعا  نیا  جالع  وا  جالع  دشاب و  غامد  دبک و  فعض  ببس 

[ هاب طارفا   ] هجلاعم نایب  رد  هلاقم  [ 185]

رجنم یـضفم و  رخآلاب  هک  تسا  ضرم  نیا  دوشیم و  رداص  طارفاب  لعف  نیا  ناـشیا  زا  تسبلاـغ و  عاـمج  توهـش  ناـشیا  رب  هک  یناـسک 
ندـب عیمج  يالتما  ببـس  ای  نوخ و  تسا و  ینم  هک  تسوا  هدام  يرایـسب  ای  ندرک  عاـمج  رایـسب  ببـس  دوشیم و  هکلهم  هیدر  ضارماـب 

ور و گنر  یخرـس  هشیمه  رما و  نیرد  فعـض  عوقو  تلق  تسا و  لغـش  نیا  يرایـسب  تسا و  مـالتحا  عوقو  يرایـسب  وا  تمـالع  تسا و 
دوشن ایهم  ضرم  نیا  هدام  ات  اذغ  لیلقت  هکاوف و  خوبطمب  تسا  ندب  هیقنت  غارفتـسا و  ماقم  نیرد  جالع  ضبن و  مظع  ندب و  توق  هرـشب و 

اب لاقثم  جنپ  یـس و  هفرخ  هریـش  زا  ای  لاقثم و  تفه  هروغ  ّبر  زا  حابـص  ره  تسبالج  ندروخ  تجاح و  توق و  ردقب  قیلـساب  زا  دصف  و 
کیره زا  یهوک  يولآ  هایـس و  يولآ  بانع و  زا  بالج  ای  داد و  دـیاب  راهن  رب  هداد  بیترت  بآ  يردـق  رد  لاـقثم  تفه  هداـس  نیبجنکس 

رت درـس  بآ  هساک  کی  رد  عومجم  لاقثم  تسب  شرت  رانا  هناد  لاقثم و  هدزناپ  کشخ  يولآدرز  لاقثم و  تسب  يدنه  رمت  ددـع و  هاجنپ 
لاقثم تفه  لاقثم و  جنپ  یس و  عومجم  نیزا  زور  کی  بش و  کی  تخاس  دیاب 

514 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
هتفرگ شنغور  هک  غود  ندروخ  داد و  دـیاب  هتخپ  هکرـس  رد  سدـع  اـی  هروغ و  شآ  اذـغ  ندروخ و  راـهن  رب  دـیاب  هتخیمآ  ورد  هروغبآ 

بادـس و مخت  وهاک و  مخت  هفرخ و  مخت  دـننک  عامج  توهـش  عطق  دزاس و  مک  ار  راک  نیا  هدام  هک  يوراد  تسا  عفاـن  رایـسب  زین  دنـشاب 
تقوب لاقثم و  ود  نزوب  کیره  تخاس  دیاب  اهصرق  هدرک  ریمخ  بادس  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوکمین و  لاقثم و  ود  کیره  زا  کشخ  زینشک 
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دـشاب دوجوم  هک  مادکره  زا  شرت  رانا  بآ  هب  ای  جاویر و  بآ  هب  ای  دروخ و  دیاب  هدرک  لح  دوخن  بآ  لاقثم  تفه  رد  صرق  کی  جالع 
ار هدرک  لحم  دیماشآ و  راهن  رب  دـیاب  هدرک  طلخ  لاقثم  تفه  دوشیم  عمج  وا  يور  رب  هک  تارغج  بآدرز  ای  غود و  اب  ای  لاقثم و  تفه 
دشاب و ینم  تدح  عامج  ترثک  رد  ببـس  رگا  درک و  دیاب  دیب  گرب  يالاب  رب  باوخ  درک و  دیاب  الط  روفاک  یکدنا  بالگ و  لدنـصب و 

نیبجنکس زا  حابص  ره  تسبالج  ندروخ  ماقم  نیرد  جالع  كازوس و  عادص و  ثودح  لوب و  تقرح  اب  تسوا  لوزن  تعرـس  وا  تمالع 
غود وهاک و  ندروخ  داد و  دیاب  لاقثم  یس  رادقم  هدرک  رت  کشخ  يولآدرز  بآ  ای  لاقثم و  هدزیـس  هفرخ  ریـش  زا  ای  لاقثم و  تفه  هداس 
عفان رایسب  ندروخ  هطوغ  ناتسبات  تقوب  درس  بآ  رد  داد و  دیاب  هتخپ  اهنغور  رد  سدع  شآ  اذغ  تسا و  عفان  هاگهاگ  هتفرگ  نغور  شرت 
نطق لحم  رب  برس  هعطق  نتـسب  دشابن و  عامج  زین  ندروخ  هطوغ  ببـس  هک  دیابیم  تسا و  بسانم  رفنت  مدع  توق و  ردقب  زور  ره  تسا 
نایغط عامج و  توهش  ببس  هچنانچ  رگا  هاب  توهش  عطق  رد  تسا  هبیجع  تیـصاخ  ار  وا  هک  اریز  تسا  عفان  رایـسب  تسا  هدرگ  برقب  هک 

هراح هدام  زا  يذوم  نآ  دنکیم و  عامج  قیرطب  يذوم  عفدب  کیرحت  ار  هعیبط  تسا و  هدـش  ینم  هیعوا  ضراع  هک  دـشاب  هکح  روثب و  وا 
نوخ و ارفص و  لثم  ای  تسا  عقاو 

515 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
زا دعب  هک  تسنانچ  هاگ  دوشیم و  رهاظ  تسرتشیب  وا  ترارـش  دوشیم و  رتهدایز  تلع  نیا  دنکیم  عامج  دـنچره  هک  تسنآ  وا  تمالع 
زا ددـع و  هد  بانع  زا  حابـص  ره  تسبالج  ندروخ  تروص  نیرد  جالع  دـنکیم و  ساسحا  ینم  لحم  وا  يارجم  رد  درد  عامج  زا  غارف 
نآ رد  روکذـم  دـنق  هتخاس  یفاص  درک و  خـبط  میالم  شتآـب  بآ  يردـق  رد  وراد  لوا  لاـقثم  تفه  دیفـس  دـنق  مین و  لاـقثم و  ود  رفولین 

نادران رانا  جاویر و  زا  ای  هروغ و  شآ  زا  اذغ  ای  داد و  دیاب  ماداب  زغم  هریـش  اب  رـشقم  شام  اذغ  درک و  رایتخا  دیاب  راهن  رب  مرگمین  هتخیمآ 
زا دعب  حبـص  تقوب  هدرک  مهرد  لاقثم  تفه  کیره  زا  تشخ  ریـش  یفاص و  نیبجنرت  ای  هکاوف  بآ  هب  تعیبط  نییلت  لاهـسا و  داد و  دـیاب 
وا جالع  دـشاب  رتشیب  نوخ  تمـالع  هچناـنچ  رگا  درک  دـیاب  درز  هلیله  خوبطمب  تعیبط  نییلت  اـی  درک  راـیتخا  دـیاب  جـضن  روهظ  لوصح و 
ای هروغ و  تبرش  ای  رفولین و  تبرش  زا  بالج  ندروخ  هدراب و  هنکما  رد  نتـسشن  اذغ و  رد  لیلقت  ندبلا و  رهن  ای  تسا و  قیلـساب  زا  دصفب 

نیا هیوق  ببس  زا  هک  تسا  رایسب  خفن  لوصح  عامج  عوقو  ترثک  رد  ببـس  ای  لاقثم و  تفه  دشاب  دوجوم  هک  مادکره  زا  لدنـص  تبرش 
تمالع تروص  ود  نیرد  ادوس و  تسا و  خفن  هدلوم  هیذغا  همعطا و  ای  هخفان و  همعطا  هیذغا و  ندروخ  خفن  ثودـح  ببـس  تسا و  لعف 
نایداب ایورک و  نایداب و  هریز و  لثم  تسا  حایر  رـساک  هک  هیودا  روزب و  ندروخ  وا  جالع  هروکذم و  بابـسا  مدقت  تسا و  ظوعن  تدـش 

هک مادـکره  زا  بادـس  مخت  لثم  دـننآرب  دـنزاس و  رود  ار  خـفن  داب و  هچنآ  اهنیا  لاثما  ردـنک و  یگطـصم و  لـیبجنز و  ریگبا و  یمور و 
ار شیوشت  نیاب  التبم  رگا  دنک و  رایتخا  جابریز  اذغ  دروخب و  هداد  بیترت  لاقثم  تفه  دیفس  دنق  اب  لاقثم  ود  کیره  زا  ای  دوش و  دوجوم 

بآ قشاق  هس  رد  لاقثم  تفه  حابص  ره  دنک  هیوبجنرداب  تبرش  ندروخب  تموادم  هک  دیاب  دشاب  رایسب  ادوس  هدام  ندب  رد 
516 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دزادنا و شآ  رد  غرم  تشوگ  دـشاب  فیعـض  رگا  دروخ و  رفـصعم  مخت  زغم  هریـش  اب  بآدوخن  اذـغ  دـنک و  رایتخا  راهن  رب  هدرک  تبرش 
لوا لاقثم  تفه  دیفـس  دـنق  لاقثم و  مین  راهچ و  کیره  زا  یّکم  ءانـس  ای  حاجن  نوجعمب  ای  نومیتفا و  خوبطمب  ادوس  طـلخ  زا  ندـب  هیقنت 
هدرک لح  ورد  حاجن  نوجعم  دنق و  هتخاس و  یفاص  هدینارذگ  ساپرک  زا  هدرک  خبط  میالم  شتآب  دـشاب  بسانم  هک  بآ  يردـق  رد  ءانس 

دنق زا  تبرـش  نآ  زا  دعب  دوش  عطقنم  وراد  لمع  ات  درک  دیاب  ربص  نیـشیپ  ای  زور  مین  دـنک و  رایتخا  لصف  ياضتقمب  رحـس  ای  حبـص  تقوب 
رـصع تقوب  وراد  زور  ار  زیهرپ  شآ  درک و  رایتخا  دـیاب  هدرک  تبرـش  بآ  قشاق  راهچ  رد  لاقثم  کی  هتـسش  ناحیر  مخت  لاـقثم و  تفه 

. تسا جالع  نوناق  هکنانچمه  درک  رایتخا  دیاب 

هلیق قتف  نایب  رد  هلاقم  [ 186]
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هک تسناد  دیابب  دوشیم و  وا  ضارما  زا  دودـعم  هچنآ  زا  وا  قوف  ام  ای  تسا و  هیـصخ  هک  تسا  لسانت  ياضعا  زا  هیدر  ضارما  زا  نیا  هک 
دارم تسین و  ریذپجالع  تسا و  لکشم  وا  جالع  تسا  مکش  زا  تسوپ  هدرپ و  هک  دشاب  وا  قاتفنا  قافص و  حاتفنا  قتف  ثودح  ببـس  رگا 

وا يارجم  رد  رگا  هیـصخ  سیک  لحم  رد  نآ  لاثما  محـش و  هدور و  ندـمآ  هدرپ و  ندـیرد  ای  ماقم و  نیرد  تسارجم  ندـش  هداشک  قتفب 
تابوطر ندمآ  دورف  وا  ببـس  هکنآ  اما  دـیآ  دورف  يو  رد  هقلزم  تبوطر  ای  دـیآ و  دورف  يو  رد  داب  هکنآ  زا  تسا  رتدـب  قتف  نیا  دـشاب و 

رب روکذـم  هوجو  رب  عومجم  لاقثم  تفه  دیفـس  دـنق  لاقثم و  ود  کیره  زا  ایورک  هریز و  زا  حابـص  ره  تسبالج  ندروخ  وا  جالع  دـشاب 
رایتخا راهن  رب  لاقثم  کی  رادقم  دشاب  رـضاح  هک  مادـکره  زا  هریز  شراوگ  ای  ردـنک و  شراوگ  زا  حابـص  ره  ای  درک و  رایتخا  دـیاب  راهن 

درک دیاب 
517 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ینیچراد و ناـیداب و  هریز و  لـثم  تخادـنا  دـیاب  دـشاب  تبوطر  فـفجم  حاـیر و  رـساک  هیودا  زا  اـهنآ  رد  هک  کـشخ  ياـهیلق  زا  اذـغ  و 
غرم و زا  اهخبطم  تخادنا و  دیاب  لادـتعا  هجورب  همه  زا  دـشاب  رایـسب  داب  تبوطر و  رگا  ای  ودود  ای  ناگیناگی  اهنیزا  ردـنک  یگطـصم و 

تسوپ وزام و  ورس و  زوج  شآ و  رثا  زا  قتف  لحم  رب  دامـض  راهن و  رب  لاقثم  کی  رادقم  درک و  دیاب  رایتخا  زین  اهنت  رحـس  نوجعم  یهاگ 
ربارب دیاب  هیودا  يازجا  درک و  دیاب  هدایز  بیکرت  نیرد  زین  طولب  تفج  دـشاب  شیب  تبوطر  تواخر و  رگا  درک و  دـیاب  رانا  یلقاب  درآ  و 
تلع لحم  رب  هدرک  ریمخ  بآ  نآـب  هدیـشوج  بآ  رد  کـشخ  دروم  اـی  رت و  دروم  گرب  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  دـشاب و 

تمالع دناهدیمانیم و  هلیق  ابطا  ار  وا  هک  تسا  یمسق  نیا  دشاب و  نیتضیب  سیک  رد  اعما  لوزن  قتف  ببـس  هچنانچ  رگا  درک و  دامـض  دیاب 
جالع دنکیم و  دوخ  ناکم  بناجب  تعجارم  اعما  نیا  دنهد  لیم  الاب  بناجب  ار  وا  ياپ  دـنیب و  افق  بناجب  تلع  بحاص  رگا  هک  تسنیا  وا 

زا زین  اذـغ  راهن و  رب  حابـص  ره  تسا  لاقثم  کی  دـشاب  رـضاح  هک  مادـکره  زا  ردـنک  نوجعم  تسا و  هریز  نوجعم  ندروخ  زین  مسق  نیا 
تسا رانا  هدیسران  هویم  لگ و  لحم  دارم  هک  شرت  ناّمر  عامقا  طولب و  تفج  زا  دامض  هروکذم و  هیوداب  تسا  هروکذم  تاخبطم  ایالق و 

هب هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  نزوب  ربارب  ازجا  وزام  خرـس و  لگ  وزامزک و  یهام و  مشیرـس  هایـس و  اب  اراـخب  يولآ  غمـص  شآ و  رثا 
هروکذم هیودا  نیا  اب  هدرک  خبط  بآ  يردق  رد  دشاب  کشخ  رگا  تفرگ و  دیاب  بآ  هدرـشفا  هتفوک و  دشاب  وا  هزات  رگا  دروم  گرب  بآ 

لقاال دیآ  راوشد  نتـسب  نیزا  ار  لیلع  رگا  هتفه و  کی  زا  دعب  رگم  داشک  دـیاشن  تسب و  دـیاب  کین  داهن و  دـیاب  قتف  لحم  رب  هدرک  طلخ 
دیابیم تلع  نیا  بحاص  داشک و  دیابن  بش  زور و  هس 

518 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
اضعا و یخرم  بطرم و  مه  تسا و  خافن  مه  هک  تارغج  ریـش و  اقلطم و  اهیـشرت  زا  دیامن و  بانتجا  زیهرپ و  هخافن  همعطا  لوقب و  زا  هک 
هب بیش  زا  ندمآ و  بیشب  الاب  زا  ندیود و  زا  زین و  بآ  ندروخ و  رایسب  ماعط  زا  تسیلوا و  مامت  بانتجا  زین  عامج  يرایسب  زا  مامح و  زا 

رگا اّما  تسا و  ضرم  نیا  یتداـیز  بجوم  عومجم  نیا  ندرک  رایـسب  يراوس  نتفرگ و  یتشک  نتـشادرب و  تنیز  ياـهزیچ و  نتفر و  ـالاب 
تـسد ندرـشفا و  الابب  خفن  تعجارم  تکرح و  تقوب  اصوصخ  تسا  قتف  لحم  رقرق  زاوآ  وا  تمالع  دشاب  فرـص  داب  حیر و  قتف  ببـسب 

تفه یلـسع  دـنقلگ  لاقثم و  ود  کیره  زا  نایداب  یمور و  نایداب  سفرک و  مخت  زا  حابـص  ره  تسبالج  ماقم  نیرد  جالع  نداـهن و  ورب 
اذغ داد و  دیاب  راهن  رب  مرگمین  هتخیمآ  ورد  روکذم  دنقلگ  هدینارذگ  ساپرک  زا  درک و  دیاب  خبط  بسانم  بآ  يردق  رد  هیودا  لوا  لاقثم 

رتالاب رگا  هباصع  داد و  دـیاب  کشجنک  یناـبایب و  رتوبک  وهیط و  جاّرد و  غرم و  تشوگ  داد و  دـیاب  رفـصعم  مخت  زغم  هریـش  اـب  بآدوخن 
هبرـشا هیذغا و  عیمج  زا  نارحب  هک  دیاب  تلع  نیا  بحاص  تسب و  قتف  رب  دیاب  دشاب  اعما  حیر و  ندمآ  دورف  زا  عنام  هک  قتف  لحم  رب  دشاب 

دـش و روکذـم  اقباس  هک  اهینرجـس  شراوگ  زا  ای  دراد و  مزال  ار  هریز  شراوگ  زا  لاقثم  کی  راـهن  رب  حابـص  ره  دـیامن و  هخفنم  هکاوف  و 
تـسیماش یلقاب  هک  سمرت  تسناردام و  لگ  دارم  هک  موصیق  حیـش و  شوجنزرم و  جنتوف و  ریگبا و  بادس و  مخت  زا  قتف  لحم  رب  دامض 

لثم دـیلام  دـیاب  هللحم  هراح  ياهنغور  داهن و  دـیاب  قتف  لحم  رب  هدز  مهرب  کین  هتخیمآ  بادـس  گرب  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  ربارب  ازجا 
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هجورب وراد  نیزا  یهاـگ  دـشاب و  يوق  تلع  رگا  عوـمجم  زا  اـی  کـیره  زا  تبـش  نغور  قـبیز و  نغور  نیدراـن و  نغور  طـسق و  نغور 
لاقثم و ود  کیره  زا  ردنک  ایورک و  نایداب و  یمور و  نایداب  سفرک و  مخت  درک  رایتخا  دیاب  فوفس 

519 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
هاگ دنق و  زا  بالج  اب  ای  درک و  دیاب  رایتخا  نایداب  بآ  هب  لاقثم  ود  راهن  رب  حابـص  ره  هتخیپ  هتفوک و  هیودا  عومجم  مین  لاقثم و  ود  هریز 

ناشیا و تابوطر  يرایسب  هطـساوب  دوشیم و  نالفط  ضراع  رثکا  مسق  نیا  دشابیم و  سیک  رد  تابوطر  عامتجا  تلع  نیا  ثودح  ببس 
خیب زا  حابـص  ره  تسبالج  ندروخ  وا  جالع  دوشیم و  نالک  رایـسب  دـنکیمن و  تعجارم  تسد  نداهن  تقو  الابب  هک  تسنآ  وا  تمـالع 

لاـقثم تفه  یلـسع  دـنقلگ  لاـقثم و  ود  کـیره  زا  هتفوکمین  یمور  ناـیداب  هتفوکمین و  ناـیداب  لاـقثم و  ود  هتفوـکمین  هدیـشارت  نسوـس 
اهیلق هروکذم و  ياهخبطم  اذغ  داد و  دیاب  راهن  رب  مرگمین  هتخیمآ  دنقلگ  هتخاس  یفاص  هدرک  خـبط  هروکذـم  هوجو  رب  لوا  هیودا  عومجم 

رد قتف  زا  مسق  نیا  یقز و  ياقـستسا  نایم  تسا  كرتشم  وا  هک  لذـب  ریبدـت  اما  تسا و  عفان  دـشاب  تابوطر  هففجم  هیودا  زا  ناشیا  رد  هک 
ياهخاش بوچ  رتسکاخ  زا  ای  وج و  درآ  نیگرـس و  زا  قتف  عضوم  رب  دامـض  دوشیم و  كالهب  رجنم  یـضتقم و  رگا  تسا و  رطخ  ندرک 

تیز و نغور  اـی  داـهن و  دـیاب  تلع  لـحم  رب  هدرک  ریمخ  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  ربارب  ازجا  طولب  تسا و  رتـشیب  ضبق  نآ  رد  هک  كاـت 
. دیلام دیاب  قتف  رب  هدرک  لح  ورد  هروب  یّکمرم و  دنیوگ و  يربقز  دنق  ار  وا  یکرت  نابزب  هک  رتسدیبدنج  رد  يردق و  قبیز  نغور 

ثمط ترثک  نایب  رد  هلاقم  [ 187]

ببـس زا  وا  ثودـح  رگا  تسوا و  نتفر  رایـسب  نالیـس و  هلمج  زا  تسا  ضیح  نوـخ  ثمط  هب  دارم  تـسا و  ناـبزب  هـصتخم  لـلع  زا  هـک 
لثم هرـشب  ور و  رد  نوخ  روهظ ...  تسا و  هلیلع  ندـب  یهبرف  وا  تمـالع  قورع  رد  نوخ  نیرب  يـالتما و  دـشاب و  ندـب  رد  نوخ  يرایـسب 

فعض مدع  نوخ و  ببسب  یگر  نتساوخرب  یخرس و 
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فارـسا طارفا و  رگم ...  تسین  زوجم  سبح  ماقم  نیرد  لد و  رد  ناقفخ  هرـشب و  ور و  رد  يدرز  ثودح  مدع  نالیـس و  بقع  شبحاص 
تقاط توق و  رادقم  نوخ  جارخا  قیلـساب و  زا  ار  مسق  نیا  تسا  دصف  جالع  ثودح  لوا  رد  تسب و  دیاب  نینچ  نیرد  سپ  دوش  نوخ  رد 

دیاب لیلع  هنیـس  لفـسا  رب  شتآ  ودـک و  اـی  تسا  همجحم  عضو  سبح  قیرط  زا  یکی  دوش  نتفر  نوخ  رد  هغلاـبم  رگا  درک و  دـیاب  بجاو 
تسابرهک و صرق  ندروخب  نوخ و  جارخا  هب  فلاخم  بناجب  طقف  بذج  نیرد  دوصقم  درک و  دیابن  طرش  اما  درک  بذج  وا  رّرکم  داهن 
دروخب و هدرک  لح  بآ  قشاق  هس  ود  رد  ای  دسیلب و  هلیلع  هتخیمآ  مهاب  عومجم  لاقثم  تفه  یهب  ّبر  لاقثم و  کی  کیره  زا  ینمرا  لگ 

کیره زا  یبرع  غمص  ناحیر و  مخت  لمحلا و  ناسل  مخت  زا  تسبالج  ندروخب  ای  غرم و  تشوگ  اب  تسا  قامـس  زا  شآ  ماقم  نیرد  اذغ 
ینمرا و لگ  رانلگ و  دـشاب و  تلع  نیا  نکـسم  هک  يرگید  دربورف و  یتبرـش  چـیهیب  نانچمه  هدرک  برچ  لگ  نغورب  هداد  فت  لاـقثم 

ياهمخت زا  ریغ  هیودا  عومجم  لاقثم  ود  کیره  زا  ناحیر  مخت  فوز و  مخت  مین و  لاقثم و  ود  یبرع  غمـص  لاقثم و  ود  کیره  زا  ابرهک 
داد و دـیاب  هتخیمآ  لاقثم  تفه  یهب  ّبر  رد  لاـقثم  ود  عومجم  زا  هتخیمآ  مهاـب  هیودا  عومجم  هداد  فت  یبرع  غمـص  اـهمخت و  هتفوک و 

نیزا دوش  نوخ  نیکست  ببـس  هک  هجزرف  تسا  عفان  تلع  نیرد  زین  نفاص  دصف  نفاص و  ندرک و  بذج  قاس و  رب  شتآب  همجحم  نداهن 
روکذم هقباس  ضارما  یضعب  تاجلاعم  رد  وا  تفص  دنمانیم و  یلافس  هکت  كرت  نایمدآ  ار  وا  هک  سیتلا  ۀیحل  ایقاقا و  تخاس  دیاب  هیودا 

دروم گرب  بآ  رد  هتخیپ و  هتفوک و  عومجم  رگیدکی  ربارب  هیودا  يازجا  هتخوس  ذغاک  وزام و  ناشوایسنوخ و  وزامزک و  ردنک و  دش و 
رد ببس  هاگ  درادرب و  دوخب  ضرم  نیاب  التبم  ار  هلیلع  هدرک  هدولآ  هتل  ای  مشپ  هراپ  هدرک و  طلخ  ار  هیودا  وا  هدیشوج  بآ  ای  هزات و 
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یخلت یگنـشت و  يرایـسب  لیاس و  نوخ  تقر  تسا و  ور  گنر  يدرز  وا  تمالع  دشابیم و  نوخ  تدح  تقر و  ثمط  نالیـس  ثودـح 
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ندروخ تروص  نیرد  جالع  كازوس و  لوه و  یقلخدب و  سفن و  ثبخ  نوخ و  ندمآ  نوریب  تعرس  نوخ و  گر  گنر  يدرز  نهد و 
هداد فت  یبرع  غمص  موتخم و  لگ  ای  ینمرا و  لگ  اب  روکذم  رادقم  نیمه  بیـس  ّبر  ای  لاقثم و  تفه  یهب  ّبر  زا  حابـص  ره  تسبالج 
هدرک تبرـش  بآ  يردـق  اب  ای  دـییلب و  هلیلع  هدرک  طلخ  بیـس  اـی  یهب و  ّبر  اـی  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  لاـقثم  کـی  کـیره  زا 

هک يوراد  داد  دـیاب  هدرک  ناـیرب  ماداـب  زغم  هریـش  غرم و  تشوگ  ود و  نیزا  سدـع و  زا  اـی  قامـس و  اـی  كرز و  زا  شآ  اذـغ  دروـخب و 
هراصع ایقاقا و  هداد و  فت  یبرع  غمص  هداد و  فت  ینمرا  لگ  تسا و  هساپرک  دارم  هک  هتخوس  عدو  دنک و  ثمط  نوخ  نالیس  نزعطق و 

گرب بآ  ای  فوز و  بآ  ای  قامـس و  بآ  رد  بیکرت  نیزا  لاقثم  کـی  هتخیپ  هتفوک و  هیودا  عومجم  لاـقثم  ود  کـیره  زا  سیتلا  ۀـیحل 
تسب دشاب  رضاح  هک  مادکره  زا  هفرخ  هریش  ای  گرب و  بآ  رد  ای  دنمانیم و  زین  ینامی  هلقب  ار  وا  تسا و  درم  خرـس  دارم  هک  يارلا  اصع 

دـشابیم و قورع  زا  یقرع  ندـب  رد  قاقـشنا و  جاتفنا و  نوخ  نالیـس  رد  ببـس  هاگ  دـیماشآ و  دـیاب  هدرک  طلخ  عومجم  لاقثم  مین  ود  و 
ینمرا و لگ  رانلگ و  صرق  زا  حابـص  ره  تسبالج  ندروخ  ماقم  نیرد  وا  جالع  كدـنا و  درد  اب  دـیآیم و  رایـسب  هک  تسنآ  وا  تمالع 
رد ماداب  زغم  هریـش  اب  غرم  تشوگ  ای  داد  دـیاب  قامـس  شآ  اذـغ  لاقثم و  تفه  یهب  ّبر  ای  لاقثم  کـی  کـیره  زا  هداد  فت  یبرع  غمص 
زا تورزنا  ربص و  ردـنک و  لثم  نآ  تشادرب و  دـیاب  هتخاـس  هجزرف  دزاـس و  مکحم  ار  عولقم  گر  هک  همحلم  هیودا  زا  درک و  دـیاب  شآ 
مین لاقثم و  ود  سیتلا  ۀـیحل  لاقثم  مین  کیره  زا  یـسربق  ای  ینمرا  لگ  دـنمانیم و  نیوخـالا  مد  هک  ناشوایـسنوخ  لاـقثم و  ود  کـیره 

عومجم
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نوخ سبح  هک  یفایـش  ندرب  هتخاس  دیاب  روکذـم  هجزرف  فوز و  گرب  بآ  هب  ای  هدرک  ریمخ  دروم  گرب  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا 
هتخوس و ذغاک  هتخوس و  يامرخ  هناد  هتخوس و  غرم  هضیب  تسوپ  هتخوس و  نزوگ  خاش  وزام و  تخاس  دیاب  هجو  نیرب  تسبرجم  دنک و 

ربارب ازجا  نیزا  کیره  لگ و  ود  نیزا  مادـکره  زا  یـسربق  ای  ینمرا  لگ  نیوخالا و  مد  ایقاقا و  ابرهک و  همرـس و  هتخوس و  يدـنه  جذاس 
نالیـس ببـس  رگا  درادرب و  دوخب  هتیلپ  نیاب  التبم  تجاـح  تقوب  هتخاـس  اهفایـش  هدرک  ریمخ  بلعثلا  بنع  گرب  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و 

هاوفا دوشیم و  ارجم  حیتفت  ببـس  نیدـب  هکـسام و  توق  یتسـس  تساضعا و  ءاخرا  بجوم  هک  دـشاب  نوخ  رب  تبوطر  بآ و  هبلغ  نوخ 
لاعفا و رد  یتسس  نت و  لسک  شطع و  تلق  تسا و  اذغ  توهـش  تلق  تسا و  نهد  بآ  يرایـسب  وا  تمالع  دزاسیم و  هداشک  ار  قورع 

هدیـشارت نسوس  خـیب  زا  حابـص  ره  تسبـالج  ندروخب  وا  جـالع  مشچ و  تشپ  ور و  رد  جـیهت  هرـشب و  ور و  گـنر  يدیفـس  تاـکرح و 
هدرک خـبط  بآ  يردـق  رد  دـش  روکذـم  ررکم  هکنانچ  هیودا  لّوا  لاقثم  ود  هیوبجنرداب  لاقثم و  تفه  دیفـس  دـنق  لاـقثم و  ود  هتفوکمین 

زا ندب  هیقنت  داد و  دیاب  رفصعم  مخت  زغم  هریش  اب  بآدوخن  اذغ  درک و  دیاب  رایتخا  راهن  رب  مرگمین  هتخیمآ  ورد  روکذم  دنق  هتخاس  یفاص 
لاقثم ود  هتفوکمین  نایداب  لاقثم و  مین  هس و  یّکم  ءانـس  درک  دـیاب  خوبطم  نیا  اب  درک و  دـیاب  سونیلاج  جرایاب  ای  جرایا  بحب  مغلب  طلخ 

طلخ ورد  روکذم  دنق  هتخاس  یفاص  هدـینارذگ  ساپرک  زا  هدرک و  خـبط  بآ  يردـق  رد  هیودا  لوا  لاقثم  تفه  دیفـس  دـنق  هیوبجنرداب و 
لمع ات  درک  دیاب  ربص  نیـشیپ  زورمین و  تقو  ات  درک و  رایتخا  دـیاب  حبـص  ای  رحـس  هدرک  لح  ورد  ربنـشرایخ  نوجعم  لاقثم  جـنپ  هدرک و 
دیاب هدرک  تبرـش  درـس  بآ  قشاق  راهچ  رد  لاـقثم  کـی  هتـسش  ناـحیر  مخت  لاـقثم و  هد  دـنق  زا  تبرـش  نآ  زا  دـعب  دوش و  عطقنم  وراد 

هضماح يایشاب  هجلاعم  رد  عورش  رگید  وراد  زا  دعب  ندروخ و 
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دیاب دش  روکذم  اقباس  هک  يرادقمب  کیره  زا  فوز  مخت  غمص و  ای  بیـس و  ای  یهب و  بر  ای  ابرهک  صرق  رانلگ و  صرق  لثم  درک  دیاب 
لگ زا  تشذـگ و  هجلاعم  یـضعب  رد  هچنانچ  ماداب  زغم  هریـش  وهیط و  ای  غرم  تشوگ  اـی  كرز  قامـس و  شآ  رد  زین  اذـغ  درک و  راـیتخا 
زین هجزرف  تسا و  زوجم  ندروخ  زا  دعب  ماعط و  زا  لبق  نیا  لاقثم و  تفه  دـشاب  هک  مادـکره  زا  بر  ای  یهب و  بآ  رد  لاقثم  کی  ینمرا 
دیاب هتخاس  هجزرف  ددرگیم  روکذم  هک  هیودا  نیزا  دوش  شغ  ار  هلیلع  دوش  فارسا  نوخ  رد  رگا  تسا و  عفان  ماقم  نیرد  هقباس  هیودا  زا 
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هیودا عومجم  لاقثم  مین  کیره  زا  هریز  موتخم و  لگ  لاقثم  ود  کیره  زا  راـنلگ  نارگرز و  هساـک  هنت  هدـیواس و  کـین  همرـس  تشادرب 
ای کشخ و  ای  رت  دروم  گرب  ای  بلعثلا و  بنع  گرب  بر  ای  كات و  هزات  خاش  گرب و  بآ  هب  ای  قامـس و  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  کین 

هدام هیلب  نیا  ببس  هچنانچ  رگا  درادرب و  دوخب  هلیلع  دیاب  هدرک  هدولآ  مشپ  ای  هّتل  واب  هدرک و  ریمخ  دوش  دوجوم  هک  مادکره  یهب  بآ  هب 
هدـشيراط و فافج  ار  قورع  هاوفا  ادوس  ار  هدام  یکـشخ  ببـسب  اضعا و  يرغال  فافج و  تسا و  نهد  یکـشخ  وا  تمالع  دـشاب  ادوس 

لوا لاقثم  تفه  دیفس  دنق  لاقثم و  ود  هیوبجنرداب  زا  حابـص  ره  تسبالج  ندروخ  وا  جالع  هدش و  ثمط  نالیـس  بجوم  تسا و  هدیکرت 
بآدوخن اذغ  درک و  رایتخا  دیاب  مرگمین  هتخیمآ  روکذم  دنق  هتخاس  یفاص  هدرک  خبط  دش  ررقم  هک  یهجو  رب  بآ  يردق  رد  هیوبجنرداب 

بح ای  نومیتفا و  خوبطمب  ادوس  هدام  جارخا  رد  تعیبط  نییلت  درک و  رایتخا  دیاب  ماداب  زغم  هریش  اب  قباس  روکذم  ناغرم  غرم و  تشوگ  اب 
. درک دیاب  هقباس  هروکذم  ءایشاب  هیقنت  زا  دعب  نوخ  تاسباح  ای  درک  دیاب  فعض  توق و  بسحب  روکذم  رادقم  وا 
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ثمط سابتحا  نایب  رد  هلاقم  [ 188]

پت و محر و  رد  درد  تسا و  لقث  وا  تمالع  دشاب  مرو  رگا  ضیح  هلیلع  سابتحا  ببس  شتقو و  زا  لبق  تسا  ضیح  نوخ  نتسب  دارم  هک 
مخت لاـقثم و  ود  ناشوایـسرپ  ددـع و  هد  باـنع  زا  بـالج  ندروخ  بجاو و  توق و  ردـقب  قیلـساب  زا  تسا  دـصف  تروـص  نیرد  جـالع 
راهن رب  دیاب  مرگمین  هتخیمآ  نآ  رد  روکذم  دـنق  هتخاس  یفاص  هدرک  خـبط  بآ  هب  هیودا  لوا  لاقثم  تفه  دیفـس  دـنق  لاقثم و  ود  ینـساک 
تفه کیره  زا  نیبجنرت  هشفنب و  تبرش  زا  بالج  درک و  رایتخا  دیاب  ماداب  زغم  هریش  ای  ریعشلا  ءام  ای  رـشقم و  شام  زا  اذغ  درک و  رایتخا 

تفاحن وا  تمالع  دشابیم و  ندب  رد  نوخ  تلق  سابتحا  ببس  هاگ  درک و  دیاب  رایتخا  راهن  رب  هداد  بیترت  هروکذم  هجورب  عومجم  لاقثم 
بالج و ندروخ  ماقم  نیرد  جالع  بعت و  جنر و  ندیشک  هقباس و  تاغارفتـسا  عوقو  عوج و  مدقت  هرـشب و  ور و  يدرز  ندب و  يرغال  و 

تاحرفم یتوقای و  حرفم  ندروخ  درک و  رایتخا  دـیاب  هداد  بیترت  عومجم  لاقثم  تفه  بالگ  لاـقثم و  تفه  کـیره  زا  دـنق  تستبرش و 
زا یـضعب  دنبلط و  یـسینالق  نیدابارق  رد  ار  نآ  هک  تسا  هدش  نیعتم  ریبادـت  تاجالع و  نیح  رد  تاینیدابارق  رد  هک  رگید  هدراب  هضباق و 

لاقثم ود  ات  لاقثم  کـی  زا  تاـحرفم  زا  ندروخ  رادـقم  دـش و  دـهاوخ  روکذـم  هّللا  ءاـش  نا  باـتک  رخآ  لـصف  رد  نیجاـعم  تاـحرفم و 
تفر دیاب  بسانم  مامحب  درک و  دیابن  تکرح  درک و  دیاب  جـنر  بعت و  كرت  ار  ضرم  نیاب  التبم  هلیلع  ناکمالا  یتح  ندروخ و  ناوتیم 
ببس هچنانچ  رگا  درک و  دیاب  رایتخا  تسا  نوخ  دایدزا  بجوم  هک  هبرشا  همعطا و  زا  دشاب و  نوخ  دلوم  هک  هیذغا  زا  هچره  زا  هلمجلاب  و 

وا تمالع  تروص  نیرد  قورع  تسیزاجم و  قیض  بجوم  هک  دشاب  يورب  سابتحا 
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رد لقث  لوب و  يرایـسب  ندـب و  ءاضعا  یتسـس  نآ و  يدیفـس  هروراق و  ظلغ  تکرح و  رید  یطب  ضبن  هرـشب و  تسا و  ور  گنر  يدـیفس 
یمور و نایداب  ناـیداب و  سفرک و  مخت  زا  حابـص  ره  تسبـالج  ندروخ  تروص  جـالع  نهد و  بآ  يرایـسب  باوخ و  زا  دـعب  باوخ و 

لوا لاقثم  تفه  یلسع  دنقلگ  مین  لاقثم و  کی  کیره  زا  تسا  هزیر  نآ  گرب  هک  يو  زا  مسق  نآ  تسیتوکاک و  دارم  هک  یهوک  جنتوف 
درک دیاب  رایتخا  راهن  رب  هدرک  لح  ورد  روکذم  دنقلگ  هتخاس  یفاص  هدرک و  خبط  میالم  شتآب  دشاب  هیودا  قیال  هک  بآ  يردق  رد  هیودا 
هلیلع فان  لحم  رب  درک و  رایتخا  دیاب  اهنیا  لاثما  جاّرد و  وهیط و  غرم و  تشوگ  زا  داد و  دیاب  رفـصعم  مخت  زغم  هریـش  اب  بآدوخن  اذغ  و 

تـسا راغـص  هلقاق  نآب  دارم  هک  لیه  لفنرق و  لبنـس و  هسابـسب و  لثم  داهن  دیاب  دشاب  ثمط  نوخ  نایرج  بجوم  هک  هراح  هیودا  زا  دامک 
اهنیزا ود  ای  یـضعب و  ای  کیره  زا  اوبزوج  ناسلب و  بح  ینیچراد و  رخذا و  حاقف  امامح و  طسق و  تساوب و  ریخب  فورعم  روهـشم و  هک 
هـسیک رد  دوشن  هتفوک  مرن  رایـسب  نیا  هیودا  هک  دـیاب  هتخیپ  هتفوک  هدرک  هظحالم  ضرم  فعـض  تدـش و  تقو و  ياضتقمب  رتشیب  ای  ار و 

لها ار  وا  هک  تسا  یهوک  ورـس  هرمث  هک  لهبا  یهوک و  جنتوف  ثمط و  راردا  رد  دشاب  يوق  هک  هجزرف  داهن و  دیاب  فان  لحم  رب  هتخادنا 
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لاـقثم ود  کـیره  زا  سدـنک  لـظنح و  تسوپ  کـشخ و  بادـس  دـنمانیم و  رعرعل  ةرمث  یبط  بتک  رد  ار  وا  دـنمانیم و  سرب  دـنقرمس 
درادرب دوخب  دیاب  ضیرم  هدرک  هدولآ  واب  یمـشپ  ای  هبنپ و  هدرک و  لح  قبیز  نغورب  هتخیپ و  هتفوک و  کین  هیودا  عومجم  هبح  ود  کشم 

هکنآ ببـسب  تسا  رهاظ  وا  تمالع  دنکیم و  طغـض  ار  يراجم  کلاسم و  هک  اریز  دوشیم  ثمط  سابتحا  ببـسب  یهبرف  يرایـسب  هاگ  و 
رایتخا تضایر و  لامعتسا  هضیرم و  تقاط  توق و  ردقب  رایسب  نوخ  جارخا  تسا و  نفاص  زا  دصف  وا  جالع  تسا و  رهاظ  رایـسب  وا  ببس 

هداس نیبجنکس  تبرش  ندروخ  یگنسرگ و  بعت و 
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یـشرت و زا  تسا و  هکرـسب  شآ  جابکـسب  دارم  داد و  دیابن  تشوگ  اّما  داد و  دیاب  جابکـس  اذـغ  بآ و  يردـق  رد  حابـص  ره  لاقثم  تفه 
تسا عفان  رایسب  ضرغ  نیمهب  باتفآ  رد  نتسشن  دوش و  قرع  هک  نتسشن  نادنچ  نتفر و  مامحب  تسا و  عفان  تروص  نیرد  شرت  ياهـشآ 

هک بیطلا  رافظا  احرقرقاع و  لیبجنز و  هلیاس و  هعیم  هک  داد  دیاب  بیترت  ددرگیم  روکذم  هک  هیودا  نیزا  دنک  ثمط  راردا  هک  يروخب  و 
اهبح هتخیپ و  هتفوک و  عومجم  لاقثم  مین  کیره  زا  ردـنک  ریـشواج و  دوع و  دراد و  شوخ  يوب  هک  اریز  دـنزادنایم  اهوبـشوخ  رد  ار  وا 
تلع نیاب  التبم  هلیلع  داهن و  دیاب  تسا  خاروس  وا  بیـش  هک  هساک  بیـش  رد  ار  نآ  دنهنیم و  شتآ  نآ  رد  هک  هداهن  هرمجم  رد  هتخاس و 

. دوش لصاو  مسج  رب  راخب  ات  دیناشن  دیاب  وا  يالاب  رب  ار 

رقع نایب  رد  هلاقم  [ 189]

رب نیا  تسا و  محر  جازم  يوس  ای  رقع  ببـس  يراوشدب و  لبح  نتـسبآ و  لوصح  تسا و  نز  ندـشان  نتـسبآ  نتفرگان و  راب  رقعب  دارم  و 
نیراز تسا و  محر  رد  هک  یقورع  هاوفا  رم  فثکم  درب  دورو  ای  ادوس و  مغلب و  ارفـص و  نوخ و  هدام  طـالخا  زا  تسا  روصتم  مسق  راـهچ 

هدام دـنچره  دـشاب  فثکم  درب  نوچ  محر و  رد  وا  لامک  غولب و  تدـم  وا  نتفرگ  رارق  دـنزرف و  نوکت  لحمب  تسا  هفطن  لوصو  زا  عناـم 
دشاب و دـنزرف  دوجو  هک  تسبولطم  لوصح  زا  عنام  نیا  دوش و  هفطن  دومج  تفاثک و  بجوم  رب  دوش  لصاو  محرب  تسا  هفطن  هک  دـنزرف 
هرشب و ور و  گنر  يدیفس  وا و  تبالص  ضبن و  ندوب  توافتم  نوخ و  گنر  تلق  وا و  تلق  تسا و  ثمط  نوخ  تقر  ببس  نیا  تمالع 

حابـص ره  تروص  نیرد  بالج  دشاب و  یمغلب  طالخا  زا  یطلخ  صیخـشت  جلاعم  رگا  ندب و  هیقنت  تسا و  هضیرم  جازم  لیدـبت  وا  جالع 
یلسع دنقلگ  لاقثم و  ود  کیره  زا  هیوبجنرداب  هتفوکمین و  نایداب  زا 
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دنقلگ هتخاس  یفاص  هدـینارذگ  ساپرک  زا  هدروآ  مین  هب  درک و  خـبط  دـیاب  دـشاب  اود  بسانم  هک  بآ  يردـق  رد  هیودا  لوا  لاـقثم  تفه 

باّلج و هجو  نیمه  رب  زور  دنچ  داد و  دیاب  رفصعم  مخت  زغم  هریـش  اب  بآدوخن  اذغ  دیماشآ  دیاب  راهن  رب  مرگمین  هدرک  لح  ورد  روکذم 
دیفـس دـبرت  ورد  هک  یخوبطمب  ای  درک و  دـیاب  ارقیف  جرایا  بحب  هیقنت  نآ  زا  دـعب  دوش و  رهاظ  هروراـق  رد  جـضن  رثا  اـت  دروخ  دـیاب  اذـغ 

نآ جارخا  یمغلب و  هدام  جالع  رد  هچنآ  زا  کلذریغ  سفرک و  مخت  یمور و  نایداب  هرهز و  یهام  دشاب و  هدرک  خبط  هدیـشارت و  فوجم 
هک هجزرف  دریگرب  دوخب  هلیلع  ار  نتـسبآ  رم  هعفان  تاـجزرف  زا  تلع  نیرد  درک و  دـیاب  راـیتخا  بردـتم  بیبط  دـید  باوصب  دراد  یلخد 

کی هک  تسا  مرد  ود  کیره  زا  قامـس  تسا و  رولب  كاز  دارم  هک  ینامی  بش  دوع و  نارفعز و  دـشاب  نتـسبآ  محر و  نیخـست  بجوم 
محر رب  هدرک  هتشغآ  نآب  یمـشپ  ای  هبنپ و  هدز و  مهرب  کین  هتخیمآ و  لسع  اب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  دوشیم  گناد  وا  لاقثم و 
دیاـب نز  اـب  رهوـش  نتـشادرب  زا  دـعب  تشادرب و  دـیاب  بقاـعتم  زور  هس  لـقا  اـّلا  تشادرب و  دـیاب  رهط  زا  دـعب  هجزرف  نیا  تشادرب و  دـیاب 

کیره زا  ریـش  هرهز  یهام و  هرهز  تسوا و  هیامرینپ  دارم  هک  شوگرخ  هحفنا  يوقا  نیزا  يرگید  دشاب  تسرد  ناحتما  ات  دـنک  تعماجم 
اما دریگرب  دوـخب  ثـمط  زا  یکاـپ  رهط و  زا  دـعب  نز  هدربورف  نآ  رد  هـبنپ  اـی  یمـشپ و  هدرک  طـلخ  مهاـب  عوـمجم  رگید  نآ  ربارب  نزوـب 

نایب امکح  باب  نیرد  بیرغ  بیجع و  تیصاخ  شوگرخ  ياهنت  هیامرینپ  نیمه  رد  تسا و  طرش  هجزرف  نتشادرب  زا  دعب  رهوش  تعماجم 
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ار نیا  دیآ و  رتخد  هتبلا  دنزاس  هجزرف  ار  وا  هدام  هیامرینپ  رگا  دیآ و  رـسپ  هتبلا  دنزاس  هجزرف  رگا  ار  وا  رن  هیامرینپ  هک  دناهتفگ  دناهدرک و 
هدنگفاسپ شوگرخ و  هحفنا  هک  هتفگ  امکح  زا  یضعب  دناهتفگ و  زین  هلاغزب  زب و  وهآ و  هیامرینپ  رد  تیصاخ  نیا  ّالا  دناهتـشاد و  برجم 

اود نیا  دشاب و  هدوب  هرقاع  نز  رگا  دوش  نتسبآ  هتبلا  دنزاس  هجزرف  رگا  ربارب  هس  ره  لسع  وا و 
528 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ندروخ هتـشاد و  برجم  ندروخ  رهط  زا  دعب  مرد  کی  رادـقم  تسوا  دـیواس  دارم  هک  جاعر  اشنم  رد  تشادرب و  دـیاب  یلاوتم  زور  هس  ار 
دیفم تلع  نیرد  ندروخ  لاقثم  تفه  هیوبجنرداب  تبرـش  رد  مرد  کی  رادـقم  دـشاب  رـضاح  هک  مادـکره  زا  هینامث  قایرت  هعبرا و  قاـیرت 
یمور نایداب  هیوبجنرداب و  لثم  راح  بالج  رد  مرد  کی  زا  دشاب  دوجوم  هک  مادکره  زا  قوراف  قایرت  ای  سوطیدوژم و  قایرت  ای  تسا و 

درک رایتخا  دیاب  مرگمین  هدرک  لح  ورد  ار  قایرت  دنق و  لاقثم  تفه  هتخاس  یفاص  هدرک  خبط  هتخیمآ  بآ  يردق  رد  لاقثم  ود  کیره  زا 
يردـق درک و  رایتخا  دـیاب  یلقوت  تشوگ  ای  غرم و  تشوگ  لفلف و  ینیچراد و  رفـصعم و  مخت  زغم  هریـش  اب  بآدوخن  ماقم  نیرد  اذـغ  و 

هسبای هعیم  ددرگیم  روکذم  هک  بکرم  نیا  لثم  درک  دیاب  ار  محر  تلع  نیرد  هعفان  تاروخب  یضعب  تخادنا و  دیاب  شآ  رد  زین  نارفعز 
هدرک ریمخ  بادس  گرب  بآ  هب  هتخیپ و  هتفرک و  رگیدکی  ربارب  همه  زا  بادـس  دزراب و  يودـنه و  جذاس  خـینرز و  راغلا و  بح  هنق و  و 

ار نیا  دـنک  لصاو  محرب  نآ  راخب  هک  درک  دـیاب  دود  نماد  بیـش  رد  هداهن  شتآ  رب  صرق  ناکی  تجاـح  تقوب  تخاـس و  دـیاب  اهـصرق 
دزاسیم و کشخ  ار  وا  تسا  لفط  هدام  هک  هفطن  هک  دشابیم  ففجم  ترارح  رقع  رد  ببـس  هاگ  دناهتـشاد و  برجم  دـناهدرک و  هبرجت 

نوخ تلق  هرـشب و  ور و  يدرز  ندـب و  تفاحن  تسا و  جازم  تیوارفـص  مسق  نیا  تمالع  دـنادرگیم و  بولـس  ار  دـنزرف  نوکت  تیلباـق 
هفرخ ریـش  زا  حابـص  ره  باّلج  ندروخ  همیالم و  هبرـشا  هیذغاب و  تسا  هضیرم  جازم  لیدـبت  ماقم  نیرد  جالع  داوس و  وا و  ظلغ  ثمط و 
هفرخ ریش  رد  لاقثم  تفه  دنق  ياجب  نیبجنکس  ای  لاقثم و  تفه  دنق  ياجب  بیـس  تبرـش  ای  لاقثم و  تفه  دیفـس  دنق  لاقثم و  جنپ  یس و 

طلخ روکذم 
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هلاغزب تشوگ  جابریز و  ای  دوش و  لصاو  اذغ  زا  ندبب  رفاو  بیـصن  هک  درک  رایتخا  دـیاب  محللا  ءام  اذـغ  درک و  رایتخا  دـیاب  راهن  رب  هدرک 
تناتم و اهشآ  زا  هچنآ  هسیره و  ینرف و  هدولاپ و  لثم  دشاب  ندب  نمـس  بجوم  هک  درک  دیاب  يزیچ  رهب  اذغ  رد  عوجر  درک و  دیاب  رایتخا 

هـس رادقم  طابنالا  کلع  هتخادگ و  ود  ره  غرم  هیپ  طب و  هیپ  دـشاب  عفان  ببـس  نیا  هب  جالع  رد  هک  هجزرف  درک و  دـیاب  رایتخا  دراد  توق 
دـشاب و هفطن  ففجم  تسوبی  ببـس  هچنانچ  رگا  دریگرب و  هلیلع  دوخب  هدربورف  ورد  مشپ  اـی  هبنپ و  هدرک  طـلخ  هیپ  نیرد  هتفوک و  لاـقثم 
هبطرم و هبرـشا  هیذغا و  تسا  هضیرم  جازم  بیطرت  ماقم  نیرد  جالع  هلیلع و  هفطن  تلق  تسا و  هضیرم  ندـب  يرغال  تفاحن و  وا  تمالع 
دیفـس و دنق  زا  بالج  ای  لاقثم و  تفه  دشاب  رـضاح  هک  مادـکره  زا  شاخـشخ  تبرـش  ای  هشفنب و  تبرـش  زا  حابـص  ره  بالج  ندروخب 
رد عومجم  هتـسش  لاقثم  کی  ناحیر  مخت  لاقثم و  تفه  بالگ  روکذـم و  رادـقمب  دـنق  داد  دـیاب  ناحیر  مخت  ای  فوز و  مخت  بالگ و 

دیاب یهام  تشوگ  ای  هرب و  ای  هلاغزب  تشوگ  زا  محللا  ءام  اذـغ  درک و  دـیاب  راـیتخا  راـهن  رب  هدرک  تبرـش  دـشاب  بساـنم  هک  بآ  يردـق 
رب ماداب  هشفنب  نغور  رفولین و  نغور  لثم  بطرم  ياهنغور  درک و  دیاب  وا  تبظاوم  تموادم و  مامح و  لامعتسا  ببس  نیرد  درک و  رایتخا 

تبوطر ببـسب  دوخ  ناکم  رد  تسا  دـنزرف  هدام  هفطن  هک  دـشاب  هقلزم  تبوطر  ترثک  تلع  نیا  ببـس  هچناـنچ  رگا  دـیلام و  دـیاب  اـضعا 
دنزرف نوکت  ریدقت  رب  محر و  زا  هشیمه  تسا  تبوطر  نالیـس  ببـس  نیا  تمالع  دوش و  لصاح  تسا  دنزرف  هک  دوصقم  سپ  دتـسیایمن 

زا یلـسع  ای  تسیدنق و  دنقلگ  ندروخ  ماقم  نیرد  جالع  دیآیم و  دورف  دزغلیم و  تبوطر  يرایـسب  هطـساوب  درذگیم  هام  هس  ود  نوچ 
هیوبجنرداب و زا  خوبطم  رد  لاقثم  تفه  رادقم  دشاب  رضاح  هک  مادکره 

530 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
دیاب راهن  رب  مرگمین  هدرک  لح  ورد  دـنقلگ  هتخاس  یفاص  هدـینارذگ  ساپرک  زا  هدرک  خـبط  بآ  يردـق  رد  لاقثم  ود  کـیره  زا  ناـیداب 
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یقب ندب  هیقنت  درک و  رایتخا  دیاب  یلقوت  ای  غرم و  تشوگ  نارفعز و  ینیچراد و  رفصعم و  زغم  مخت  هریـش  اب  بآدوخن  اذغ  درک و  رایتخا 
درک و دیاب  رایتخا  اهنیا  لاثما  جنرک و  بابک و  هیلق و  لثم  کشخ  هیذغا  زا  نیا  درک و  دیاب  اقباس  روکذـم  تالهـسم  تایقمب و  لاهـسا  و 
رد هیودا  عومجم  لاقثم  هدراهچ  کیره  زا  ردنک  دعس و  داد  بیترت  دیاب  هجو  نیرب  دشاب  هقلزم  تبوطر  ببسب  تلع  نیرد  عنام  هک  هنقح 
رد لبق  زا  مرگمین  لاقثم و  تفه  خوبطم  نیزا  زور  ره  هدینارذگ و  ساپرک  زا  دنامب  مین  ات  هدرک  خبط  میالم  شتآب  بآ  هساک  مین  کی و 

فیک تسا  هفینع  تکرح  ببـس  ای  بیـشب و  يدنلب  زا  تسا  هلماح  نتـسجرب  دـنزرف  لوصح  مدـع  رد  ببـس  هاگ  درک و  دـیاب  هنقح  محر 
نوکت زا  دعب  دنزرف  طاقسا  ببـس  هک  تسا  نینچ  رثکا  اهنیا  هاگان  مغ  حرف و  ای  طرفم و  بضغ  لثم  تسیناسفن  ضارعا  ببـس  ای  تناک و 
جنلوق درد  لثم  يوق  درد  جلاف و  عرص و  زیت و  پت  لثم  دنزرف  طاقسا  نتفرگ و  راب  رد  دشابیم  یندب  ماقـسا  مالآ و  ببـس  هاگ  دوشیم و 

دش روکذم  هچنآ  عیمج  رد  جالع  مامح  يرایـسب  ای  عامج و  يرایـسب  ای  دصف و  ای  هنافوقویب و  لهـسم  ندروخ  ببـس  ای  لصافم و  عجو  و 
. تسا بابسا  عنم 

تدالو رسع  نایب  رد  هلاقم  [ 190]

ببس رگا  اتقلخ و  تسا  محر  رغص  ببس  ای  تسا و  یهبرف  نمس و  ببـس  ای  تسا  هعفاد  توق  فعـض  ای  دنزرف  ندیئاز  راوشد  رد  ببـس  و 
دجنک نغور  قبیز و  نغور  لثم  تسا  نّیلم  ياهنغور  ندیلام  جالع  دشاب  هعفاد  توق  فعض 

531 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
گرب مرک و  گرب  مامن و  شوجنزرم و  کلملا و  لیلکا  یمطخ و  هنوباب و  لثم  ورد  هک  مرگ  ياهبآ  رد  هضیرم  ندیناشن  تیز و  نغور  و 

دوش هسطع  بجوم  ات  داتسرف  دیاب  ینیب  خاروسب  هدرک  رت  زین  اهبآ  نیاب  ناتک  هقرخ  دشاب و  هدیـشوج  ورد  رتعـص  رتعـص و  گرب  ردنقچ و 
لخد تدالو  تعرـس  رد  هک  تفرگ  دیاب  مکحم  ار  ینیب  نهد و  هسطع  ندـمآ  تقوب  تسا و  هتفای  هبرجت  عضو  تعرـس  رد  جالع  نیا  هک 

ار هضیرم  ثداح  درد  دارم  هک  قلط  یخرت و  عوقوب  فورـصم  دهج  دوشیم و  لخادـب  فورـصم  مامت  هسطع  زا  توق  هک  اریز  دراد  مامت 
دیفـس دـنق  لاقثم و  ود  کیره  زا  ناشوایـسرپ  تسا و  جـنتوف  زا  یعون  هک  عیـشمارطکشم  زا  باّلج  ای  تشاد و  دـیاب  تسا  ندـیئاز  توقب 
صالخ دوزب  هک  درک  دـیاب  دود  هلیلع  بیـش  رد  رتسا  مس  ای  درک و  دـیاب  رایتخا  مرگمین  هداد  بیترت  روکذـم  هجورب  عومجم  لاقثم  تفه 

تسا و تدالو  تلوهـس  بجوم  هک  داد  دیاب  هدرک  لح  يردق  مرگ  بآ  رد  لاقثم  ود  تسا  کتـشارف  هک  فاطخ  هناخ  خـسو  ای  دوشیم 
ره مکـشب و  هلماح  ندینابوخ  جالع  دشاب  محـش  یتدایزب  یهبرف و  ببـس  هک  مسق  نآ  رد  اّما  تسا و  قافتا  ار  دیدج  میدق و  يابطا  عیمج 

هشفنب و ودـک و  نغور  لثم  دـیلام  دـیاب  هنیلم  ياـهنغور  هلیلع  محر  رب  دزاـس و  بیرق  دوخ  نار  بیـشب  درک  دـیاب  فیلکت  ار  وا  يوناز  ود 
برچ مکـش  نایم  محر و  رب  هدرک  طلخ  نآ  رد  زین  هشفنب  نغور  هتخادگ و  موم  اب  ؤاگ  ناوختـسا  زغم  غرم و  هیپ  طب و  هیپ  نغور  رفولین و 
دنزرف جورخ  زا  عنام  دشاب و  هدش  لصاح  تفاثک  ار  محر  قیرط  نآ  هطـساوب  هک  دـشاب  درـس  ياوه  تدالو  رـسع  ببـس  رگا  درک و  دـیاب 
یخرم میالم  مرگ  ياهبآ  مامحب و  ندروآرد  هدرک و  مرگ  اهقرخب  تسا  هلیلع  نطق  نایم و  یلاوح  نتخاس  مرگ  ماقم  نیرد  جالع  دشاب و 

زا اذغ  ندیناشن و  دشاب  هدرک  خبط  یمطخ  لیلکا و  هنوباب و  لثم  نآ  رد  هک  اهبآ  رد  نتخیر و  هلیلع  رب  اضعا 
532 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دجنک نغور  لثم  مرگ  ياهنغور  زا  دشاب  مرگ  ياوه  تدالو  رسع  ببـس  رگا  یلقوت و  ای  هبرف و  غرم  تشوگ  زا  داد  دیاب  برچ  بآدوخن 
دومرف و دیاب  تکرح  مدق  هس  ود  دراد  یتوق  رگا  ار  هلماح  دیلام و  دیاب  هروکذم  عضاوم  رب  دشاب  لصاح  رـضاح و  هچنآ  زا  قبیز  لگ و  و 
رـشقم و شام  خانافـسا و  زا  زین  اذغ  دناد و  باوص  جلاعم  هک  يرادـقم  یفاص  نیبجنرت  يردـق  اب  داد  دـیاب  موحـشم  نیرانا  بآ  زا  تبرش 

. تخادنا دیاب  شآ  رد  هروکذم  ياهتشوگ  زا  دوخن 
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محر رد  هدرم  دنزرف  همیشم و  سابتحا  نایب  رد  هلاقم  [ 191]

درذـگ و زور  راهچ  زور و  هس  زا  دوش و  يدامتم  تسا  ندـیئاز  تقوب  درد  هک  قلط  هک  اـجره  هک  تسا  ررقم  اـبطا  شیپ  رد  نآ  جـالع  و 
نوریب داسف  زا  شیپ  ات  دشاب  دیابیم  نینج  جارخاب  فورـصم  مامتها  یعـس و  محر و  رد  تسا  دـنزرف  كاله  تمالع  دـیاین  نیمزب  دـنزرف 

عیـشمارط و کشم  زا  تسبـالج  ندروخ  جـالع  تسا و  لکـشم  صـالخ  داـسف  زا  دـعب  اـّلا  دـشابیمن و  رترب  نیزا  ار  تاروع  هیلب  دـیآ و 
هدروآ مین  هدرک  خـبط  بآ  يردـق  رد  هیودا  عومجم  لاقثم  کی  کیره  زا  جـنتوف  سمرت و  لاـقثم و  ود  کـیره  زا  لـهبا  ناشوایـسرپ و 

ندومرف هسطع  دشاب و  خانافـسا  ورد  هک  برچ  بآدوخن  اذـغ  درک و  رایتخا  دـیاب  راهن  رب  مرگمین  هتخیمآ  دـنق  لاقثم  تفه  هتخاس  یفاص 
کین ار  نهد  هسطع  ندمآ  تقوب  دیمد و  دیاب  ینیب  رد  هچنانچ  هراح  هیودا  زا  کلذریغ  کشم و  هنادهایس و  سدنک و  لثم  هسطعم  هیوداب 

هک لهبا  داد  دیاب  ار  هلماح  ددرگیم  روکذـم  هک  وراد  نیزا  دـیآ و  نیمزب  دوز  دـنزرف  دـشاب و  يوق  تناعا  ار  هعفاد  توق  ات  دیـشوپ  دـیاب 
دنوارز و نوراسا و  دنمانیم و  هچنغ  سرب  ار  وا  هک  تسا  رعرعلا  ةرمث 

533 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
هیودا دوش  ریمخ  هک  ردق  یفاص  لسعب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  لاقثم  هد  کیره  زا  هک  ینبل  لسع  ناشوایسرپ و  عیشمرط و  کشم 

مخت سمرت و  دـنوارز و  لـهبا و  زا  رگا  مرگ و  بآ  هب  تسا  مین  لاـقثم و  کـی  نوـجعم  نیزا  ندروـخ  رادـقم  هدرک و  طـلخ  ار  روکذـم 
ندـیئاز تلوهـس  بجوم  درادرب  دوخب  هلماح  دـنزاس و  اهفایـش  هدرک و  ریمخ  ؤاگ  هرهزب  هتخیپ و  هتفوک و  لاـقثم  ود  کـیره  زا  كزیتارت 

تـسا هلیلع  كاله  بجوم  دیاینورف  دنامب و  دوشیم  نوکتم  نآ  رد  دـنزرف  هک  تسا  هدرپ  هک  همیـشم  دـیآ و  دـنزرف  هچنانچ  رگا  تسا و 
هـس ود  رد  هتخیپ  هتفوک و  کین  ربنـش  رایخ  تسوپ  لاقثم  کـی  رادـقم  هک  تسنیا  ریبادـت  هلمج  زا  درک و  دـیاب  زین  نآ  جارخاـب  غیلب  یعس 

دیاین و دوش و  سبتحم  سافن  نوخ  رگا  دنک و  رایتخا  بآدوخن  برچ  يابروش  بقع  زا  دروخب و  هتخیمآ  برچ  بآدوخن  يابروش  قشاق 
عیشمارط کشم  ناشوایسرپ و  سفرک و  مخت  هتفوکمین و  نایداب  زا  بالج  ندروخب  درک  دیاب  وا  حاتفنا  رد  یعـس  تسا  میظع  هیلب  زین  نیا 

هتخاس و یفاص  هدـینارذگ و  ساپرک  زا  دـنامب  همین  ات  درک  دـیاب  خـبط  میالم  شتآب  بآ  هلایپ  ود  رد  هیودا  عومجم  لاقثم  مین  کـیره  زا 
. ماداب زغم  هریش  اب  برچ  تشوگ  زا  تسا  بآدوخن  اذغ  درک و  دیاب  رایتخا  مرگمین  هتخیمآ  دیفس  دنق  لاقثم  تفه 

محر قانتخا  نایب  رد  هلاقم  [ 192]

زا یکی  دوشیم و  ضراع  رایـسب  ضارما  ار  وا  تسا و  دـنزرف  لوصح  نوکت و  لحم  محرب  دارم  تسا و  ماـحرا  هیدر  ضارما  هلمج  زا  هک 
محر و رد  تسا  هفطن  ینم و  عامتجا  رثکا  رد  وا  ببـس  تسا و  محر  وا  ءادبم  تسا و  یـشغ  عرـصب و  هیبش  نیا  تسا و  قانتخا  وا  ضارما 

هک يزیرغ  ترارح  يافطا  رم  وا  ندش  دساف 
534 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تینم هفطن  هلاحتـسا  هلمجلاب  رمم و  نیزا  عرـص  یـشغ و  ثودح  غامد و  هب  هیدر  تاراخب  دوعـص  وا و  ندنام  قانتخا ...  تسا و  محر  رد 
تیذا كدنا  زا  تسه و  ورد  رفاو  كاردا  تسا و  سحلا  یکذ  یئاشغ  وضع  محر  هک  اریز  هروکذم  ضارما  ثودح  تنوفع و  تیمسب و 

رد تسا  ثمط  نوخ  سابتحا  تلع  نیرد  ببـس  هاگ  دوشیم و  ثداح  ضارعا  نیا  غامد  هب  ینفع  تاراـخب  دـعاصت  زا  دوشیم و  يذاـتم 
دـش بیرق  تبون  هک  اجره  هک  تسنآ  وا  تمالع  دـشابیم و  راودا  بیاون و  ار  تلع  نیا  غامدـب و  هیدر  هرخبا  دـعاصت  وا و  داـسف  محر و 

ثداح ضبن  رغص  لد و  رد  ناقفخ  اهقاس و  رد  فعض  لسک و  دوشیم و  ادیپ  هلیلع  لقع  رد  یناشیرپ  طالتخا و  دوشیم و  درز  وا  گنر 
نیح نیرد  دنکیم و  لد  غامدب و  لفـسا  زا  ئـش  عافترا  سابتحا  تبون  برقب  هلیلع  مشچ و  ود  ره  تبوطر  نیرخنم و  تبوطر  دوشیم و 
نیا عرـص  رد  هکنانچ  دوشیمن  رهاظ  باعل  فک و  نهد  زا  تروص و  عاطقنا  لـقع و  طـالتخا  یـشغ و  ثادـحا  دـنکیم و  سح  لاـطبا 
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ود ره  نتـسب  دیآ و  دردب  ات  مکحم  وا  قاس  ود  ره  نتـسب  تسا و  هلیلع  مدق  ود  ره  ندیلام  تبون  تقوب  وا  جالع  دوشیم و  ضراع  لاوحا 
هیودا نیح  رد  دیـشک و  دیاب  هحیـص  هلیلع  شوگ  رد  دنلب  زاوآ  ای  دـیآ و  شوهب  ات  هلیلع  يور  رب  درـس  بآ  بالگ و  نتخیر  وا و  نیرخنم 

رتسدیبدنج و سدنک و  طقن و  دیئوب  دیاب  دشاب  هتشاد  شوخان  ياهزیچ  ندیئوب  تلع  نیرد  دروآ و  دیابن  هلیلع  برقب  ار  يوبشوخ  هیرطع 
تـسنآ هعنتمم  ءایـشا  ندیئوب  زا  دوصقم  تسا و  روعـش  هقافا و  بجوم  اهنیا  هک  تشاد  دیاب  هلیلع  غامدب  دشاب  اهنیاب  هیئـس  هحیار  رد  هچنآ 

هبیط حـیاورب  تسا و  ّسحلا  یکذ  وضع  محر  هک  دـش  روکذـم  هک  اریز  تسا  محر  بره  تیذا و  بجوم  محرب  ههیرک  هحیار  لوصو  هک 
هبیط حیاور  هک  تسا  نیا  بسانم  سپ  تسا  ندب  یلعا  بناجب  محر  لیم  تلع  نیرد  حیاور ...  زا  تسا و  لئام 

535 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
برقب يوبـشوخ  ياهنغور  هک  دیاب  لفـسا  بناج  زا  دیامن و  عوجر  لفـساب  هدش  رفنتم  دنکن و  یلـسع  اب  لیم  ات  دنرادن  غامد  ینیب و  هب  ار 
تعفنم ندـیلام  هدرک  لح  اهنغور  نیرد  هیلاغ  سگرن و  نغور  قبیز و  نغور  لثم  دوش  لفـسا  بناـجب  محر  لـیم  اـت  دـنلامب  نار  محر و 

هروکذـم هوجو  رب  هیودا  عومجم  لاقثم  تفه  یلـسع  دـنقلگ  لاقثم و  ود  کیره  نایداب  هیوبجنرداب و  زا  حابـص  ره  بـالج  دراد و  ماـمت 
اذـغ درک و  رایتخا  دـیاب  راهن  رب  مرگمین  هدرک  لح  نآ  رد  روکذـم  لسع  هتخاس  یفاص  هدرک  خـبط  بآ  يردـق  رد  میـالم  شتآـب  هقباـس 

هطساوب دوش  سبحتم  هک  تشاذگ  دیابن  ار  هلیلع  تعیبط  داد و  دیاب  رفـصعم  مخت  هریـشب  ای  ماداب و  زغم  هریـش  اب  غرم  تشوگ  زا  بآدوخن 
دیاب بآ  يردق  رد  انس  لوا  هک  قیرط  نیاب  درک  دیاب  خرس  رکـش  یّکم و  ءانـسب  تعیبط  نییلت  تجاح  تقوب  ار  محر  اعما  دنک  طغـض  نآ 
یفاص هدینارذگ  ساپرک  زا  دوب و  دهاوخ  لاقثم  جنپ  دشاب  يوق  لیلع  هک  ّالا  دشاب و  لاقثم  هس  شلقا  انـس  رادقم  دـنامب و  همین  ات  دیـشوج 
وراد لمع  ات  درک  دـیاب  ربص  زورمین  تقو  ات  درک و  دـیاب  رایتخا  رحـس  ای  حبـص  تقوب  هتخاس  یفاص  رگید  هتخیمآ  ورد  ار  رکـش  هتخاس و 
درک رایتخا  دیاب  هدرک  تبرش  بالگ  بآ و  يردق  اب  لاقثم  کی  هتسش  ناحیر  مخت  لاقثم و  تفه  دنق  زا  تبرش  نآ  زا  دعب  دوش و  عطقنم 

گـناد و ود  لـینلا  بح  لاـقثم و  مین  ارقیف  جراـیا  درک  دـیاب  راـیتخا  هروراـق  رد  جـضن  روهظ  زا  دـعب  دوـشیم  هتـشون  هک  بح  نیزا  اـی  و 
هدرک برچ  ماداب  نغورب  هدیشارت و  فوجم  دیفـس  دبرت  یگناد و  یگطـصم  یگناد و  لقم  یگناد و  لظنح  محـش  گناد و  ود  نوقیراغ 

هب کیره  هتخاـس  اـهبح  ناـیداب  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  لاـقثم  مین  يرطوقـس  ربص  گـناد  ود  یمور  ناـیداب  لاـقثم و  مین 
نیشیپ زورمین و  تقو  ات  درک و  رایتخا  دیاب  رحس  ای  حبص  تقوب  تسا  همات  تبرش  کی  هیودا  عومجم  دشاب و  ناسآ  ندربورف  هک  يرادقم 

ررقم هجورب  نآ  رد  مخت  دنق و  زا  تبرش  نآ  زا  دعب  دوش و  رخآ  وراد  لمع  ات  درک  دیاب  ربص 
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هداعا رگید  ّالا  اهبف و  دـش  رود  تلع  ریبادـت  نیاب  رگا  درک و  راـیتخا  دـیاب  رـصع  تقوب  وراد  زور  رد  ار  زیهرپ  ياذـغ  درک و  دـیاب  راـیتخا 
عفان تلع  نیزا  هک  هجزرف  درک و  دـیاب  ایذاغول  جرایا  سونیلاج و  جراـیا  لـثم  هریبک  تاـجرایاب  لوضف  زا  ندـب  هیقنت  درک و  دـیاب  لهـسم 

نآ رد  یمـشپ  ای  هبنپ و  هدرک  ریمخ  لسعب  هتفوک و  رگیدکی  ربارب  ود  ره  هریز  هروب و  تخاس  دیاب  ددرگیم  روکذم  هک  هیودا  نیزا  دـشاب 
عفان يوق  تلع  نیرد  هک  درک  دیاب  رایتخا  لاقثم  کی  رادـقم  ات  ریخ  نوجعمب و  امـسم  قایرت  یهاگ  درادـب و  دوخب  هضیرم  هدرک  هتـشغآ 
دراد رهوش  هچنانچ  رگا  دنک و  رهوش  هک  دیاب  درادن  يرهوش  هضیرم  رگا  دشابیم و  تعماجم  تلق  تلع  نیا  ثودـح  ببـس  هاگ  تسا و 
دیفـس دـنق  لاقثم و  ود  کی  ره  زا  بادـس  مخت  نایداب و  زا  حابـص  ره  بالج  ندروخ  تسا و  عامج  عوقو  ماقم  نیرد  تاجالع  هلمج  زا 
هفاضا روکذـم  دـنق  هتخاس  یفاص  هدـینارذگ  ساپرک  زا  هدرک  خـبط  بآ  يردـق  رد  قباس  ررقم  هوجو  رب  لوا  هیودا  عومجم  لاـقثم  تفه 
دیناشن دیاب  دنشاب  هدیـشوج  اهنیا  لاثما  کلملا و  لیلکا  یمطخ و  هنوباب و  لثم  ورد  هک  یبآ  رد  ار  هلیلع  درک و  رایتخا  دیاب  مرگمین  هدرک 

اذـغ ماّمن و  سگرن و  کسخ و  يریخ و  نغور  لثم  درک  دـیاب  برچ  هدـیفم  ياـهنغورب  ار  وا  نار  مخ  هضیرم و  فاـن  یلاوح  ناـیم و  اـت 
تفه رادـقم  هاگ  هریز و  ینیچراد و  رفـصعم و  زغم  مخت  هریـش  اب  تسوردـت  هک  یناـبایب  غرم  اـی  غرم و  تشوگ  اـب  بآدوخن  ماـقم  نیرد 

هتخیمآ لاقثم  مین  رادـقم  سوطیدوژم  قایرت  اب  ضرم  تدـش  رد  ار  لوصالا  ءام  رگا  رایتخا و  اقباس  روکذـم  لوصالا  ءام  زا  راهن  رب  لاقثم 
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درک دیاب  دش  روکذم  یق  ریبدت  رد  اقباس  هک  يایـشاب  تسا  دیفم  رایـسب  تلع  نیرد  تاقوا  یـضعب  رد  زین  یق  دشاب و  باوص  دـنهد  هلیلعب 
ای هدرک  رایتخا  دشاب  اهنیا  لاثما  ینیچراد و  فوز  لثم  هراح  هیودا  زا  ورد  هک  کشخ  ياهیلق  لثم  درک  دیاب  هسبای  هیذغاب  لیم  ئق  زا  دـعب 

تسا بیرق  وا  هحیار  معط و  لکش و  تسا و  گرزب  هریز  هک  ایورک  ورد  هک  هجنطم 
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دنک رذح  دیاب  هبطر  هکاوف  ندروخ  زا  تلع  نیا  بحاص  تخادنا و  دـیاب  هجبطم  نیرد  ناجنلوق  تسا و  هریز  عون  سنج و  زا  هک  اتامه  و 
بآ زا  اصوصخ  درک  دیاب  رذـح  هظیلغ  هدراب  هیذـغا  تاضومح و  قلطم  ریـش و  غود و  زا  نینچمه  نیا و  لاثما  ولاتفـش و  هناودـنه و  لثم 

دشاب ثمط  نوخ  نایرجب  فورصم  دیابیم  جلاعم  یعس  دشاب  ثمط  نوخ  سابتحا  تلع  نیا  ثودح  ببس  هچنانچ  رگا  ندروخ و  رایـسب 
لوا لاقثم  تفه  دیفـس  دـنق  لاقثم و  ود  کی  ره  زا  بادـس  مخت  نایداب و  حیـشمارط و  کـشم  ناشوایـسرپ و  زا  حابـص  ره  بـالج  لـثم 

هچنانچ رگا  داد و  دیاب  راهن  رب  مرگمین  هدرک  هفاضا  روکذـم  دـنق  هتخاس و  یفاص  هدرک و  خـبط  تفای  ریرقت  اررکم  هکنانچ  هیودا  عومجم 
زا ای  درک  دیاب  جارخا  نوخ  دشاب  بجاو  هک  يرادقم  دیاب  نفاص  زا  دصف  دشاب  یتوق  تسا  سابتحا  هک  ببس  نیدب  تلع و  نیرد  ار  هلیلع 

دیاب رایتخا  ازجا  نیاب  هنقح  دشاب و  دایدزا  رد  يوق و  تلع  هچنانچ  رگا  تسا  دـیفم  روکذـم  ببـس  نیا  هب  تلع  نیرد  زین  هنقح  قیلـساب و 
رادـقم رد  هیودا  عومجم  لاقثم  تفه  کی  ره  زا  ریعز  مخت  مامن و  مخت  لاقثم  ود  کی  ره  زا  نایداب  یمور و  ناـیداب  سفرک و  مخت  درک 

تفه اب  لاقثم  جنپ  یس و  رادقم  خوبطم  نیا  عومجم  زا  هدینارذگ  ساپرک  زا  دنامب  همین  ات  هدرک  خبط  میالم  شتآب  بآ  هساک  مین  کی و 
نیرد وا  جالع  دشاب  رکب  هلیلع  هچنانچ  رگا  درک و  دیاب  هنقح  محر  زا  لبق  بناج  زا  مرگمین  هتخیمآ  تبـش  نغور  ای  هنوباب و  نغور  لاقثم 

دوش ضراع  ار  رکب  تلع  نیا  رگا  هک  دناقفتم  نیرد  ابطا  درک و  دـیاب  روکذـم  تاجالع  دـشاب  یقاب  تلع  رگا  زا  دـعب  تسندرک و  رهوش 
. تسا نیرد  رصحنم  جالع 
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« نآ جالع  بابسا و  محر و  ماروا  نایب  رد  هلاقم  [ » 193]

سابتحا ای  دوشیم  ضراع  ار  محر  هک  هطقـس  هبرـض و  ای  محر  ماروا  ببـس  دشابیم و  بلـص  راح و  محر  ماروا  رثکا  هک  تسناد  دیابب  و 
رد نابرض  تسا و  زیت  پت  راح  مرو  تمالع  تسا و  عامج  ترثک  ای  ندیئاز و  يراوشد  رسع و  ای  سافن و  سابتحا  ای  تسا و  ثمط  نوخ 

یناشیرپ طالتخا و  نایحا و  تاقوا و  یضعب  رد  نایذه  نتفگ  رس و  درد  نابز و  گنر  داوس  نهد و  یخلت  توقب و  یگنشت  مرو و  عضوم 
نیرد جالع  زارب و  هعیبط و  یکـشخ  لوب و  يراوشد  رـسع و  هرـصاخ و  ود  ره  نایم و  نطق و  رد  درد  نآ و  رتاوت  ضبن و  تعرـس  لقع و 

هـشفنب ددع و  هد  بانع  زا  حابـص  ره  بالج  ندروخ  بجاو و  بسحب  تقاط و  توق و  ردـقب  نوخ  جارخا  تسا و  قیلـساب  زا  دـصف  ماقم 
ار روکذم  دـنق  هتخاس  فاص  هدرک  خـبط  بآ  يردـق  رد  هیودا  لوا  تسا  مسر  هک  یهجو  رب  لاقثم  تفه  دیفـس  دـنق  لاقثم و  ود  کشخ 
رب مرگ  بآ  يردق  رد  هتخاس  یفاص  لاقثم  تفه  نیبجنرت  لاقثم و  تفه  هشفنب  تبرـش  زا  بالج  ای  دیماشآ و  دیاب  مرگمین  هتخاس  هفاضا 

رایتخا خانافسا  ماداب و  زغم  هریش  اب  رشقم  شام  ای  درک و  دیاب  رایتخا  شاخـشخ  هشفنب و  خوبطم و  ریعـشلا  ءام  اذغ  درک و  دیاب  رایتخا  راهن 
درآ وج و  درآ  زا  هلیلع  فان  رب  دامـض  درک و  دیاب  رایتخا  لاقثم  تفه  دیفـس  دنق  لاقثم و  ود  تسب و  هفرخ  ریـش  زا  تبرـش  ای  درک و  دیاب 

بلعثلا بنع  گرب  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عوـمجم  یگناد  نزو  روفاـک  لاـقثم و  ود  کـی  ره  زا  هشفنب  یمطخ  سدـع و  یلقاـب و 
رفولین و نغور  هشفنب و  نغور  لثم  دیاب  هدراب  ياهنغور  باعل و  زا  هنقح  محر  رب  درک و  دیاب  دامض  زینشک  گرب  بآ  هب  ای  هدرک و  ریمخ 

کی ره  زا  یهب  هناد  باعل  لثم  باعل 
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باوص دشاب  بلعثلا  بنع  بآ  ریعز و  مخت  باعل  یمطخ و  هنوباب و  هنقح  نیرد  رگا  درک و  دیاب  هنقح  مرگمین  هتخیمآ  مهاب  لاقثم  تفه 
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ریبادتب رگا  دیناکچ و  دـیاب  هدز  مهرب  غرممخت  هدیفـس  اب  لگ  نغور  دـشاب و  كازوس  مرو  للحم  ورد  رگا  لاقثم و  تفه  کی  ره  زا  دوب 
تناعا دشاب و  جضن  دیفم  هک  درک  دیاب  هراح  تاباعلب  جالع  و  عمج ...  قیرط  رد  مرو  هک  تسناد  دـیابب  دـباییمن  نیکـست  عجو  هروکذـم 

دعب دوش  رجفنم  دبای و  مامت  جضن  هک  اجره  يریخ و  نغور  قبیز و  نغور  ورم و  مخت  باعل  ریعز و  باعل  لثمب  درک  دیاب  جضن  رد  هعیبط 
مخت زغم  هریش  زا  حابص  ره  بالج  دنشاب و  هدیـشوج  ریعز  ورد  هک  لسعلا  ءامب  هنقحب  درک  دیاب  مرو  كرچ  میر و  زا  اقن  رد  یعـس  نآ  زا 

ار مرو  رگا  درک و  رایتخا  راهن  رب  دـیاب  هتخیمآ  مهاب  هداد  بیترت  لاقثم  تفه  دیفـس  دـنق  لاقثم و  تفه  کی  ره  زا  هزبرخ  مخت  نیرایخ و 
ندروخ ماقم  نیرد  جالع  تسا و  مرو  عضوم  رد  تبالـص  نیقاس و  رد  لـقث  وا  تمـالع  تسیوادوس و  هداـم  لـیلد  نیا  دـشاب و  یتبـالص 

هدرک خبط  دشاب  یفاک  هک  بآ  رادقم  رد  هیودا  لاقثم  تفه  دیفس  دنق  لاقثم و  ود  نایداب  لاقثم و  ود  نسوس  خیب  زا  حابـص  ره  تسبالج 
دـشاب توق  رگا  داد و  دیاب  رفـصعم  مخت  زغم  هریـش  اب  بآدوخن  اذغ  درک و  رایتخا  دیاب  راهن  رب  مرگمین  هتخیمآ  روکذم  دنق  هتخاس  یفاص 

بآ رد  هجوج  غرم  دشاب  بلاغ  فعـض  هچنانچ  رگا  دوشن و  لصاح  شیب  مرو  رد  كرچ  خسو و  ات  درک  دـیاب  ریخات  تشوگ  ندروخ  رد 
زا دعب  درک و  دیاب  حاجن  نوجعمب  ای  نومیتفا و  بحب  ای  نومیتفا و  خوبطم  يوادوس  هدام  رد  ندـب  هیقنت  دوشن و  طقاس  توق  ات  تخپ  دـیاب 

نایم و نویلخاد و  مهرم  ای  دیناکچ و  دیاب  دنشاب  هدرک  لح  نوقیلساب  مهرم  ورد  هک  لگ  نغور  محر  رد  هروراق و  لوب و  رد  جضن  روهظ 
تبون دنچ  يزور  رد  هدرک و  برچ  دیلام و  دیاب  مرگمین  نیا  لاثما  تبش و  طسق و  نغورب  ار  فان  نطق و 

540 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
قاس زغم  زب و  محش  طب و  محش  اب  هک  نغور  موم  یهاگ  دنشاب و  هدرک  خبط  تبش  کلملا و  لیلکا  هنوباب و  ورد  هک  تسشن  دیاب  یبآ  رد 
محر ناطرس  جالع  دیلام و  دیاب  مرگمین  موم  عضوم  رب  دشاب  هتخاس  لقم  كدنا  ریجنادیب و  نغور  نیمـسای و  نغور  یفاص و  موم  ؤاگ و 

ياهبآ رد  نتـسشن  دوشیم و  ضراع  رایـسب  ار  ماـحرا  تسا  لکـشم  وزا  تاـجن  صـالخ و  تسا و  ماروا  ّرـشا  تسیوادوس و  هداـم  زا  هک 
لاثما ردنقچ و  گرب  مرک و  گرب  يرانچ و  تبش و  مامن و  ریعز و  هبلح و  هنوباب و  کلملا و  لیلکا  یمطخ و  لثم  تسا  هروکذم  يایـشا 

دیاب نیا  لاثما  طسق و  نغور  سگرن و  قبیز و  هنوباب و  نغور  لثم  للحم  ياهنغور  دیناشن و  دیاب  نایم  ات  نآ  رد  ار  هلیلع  هدرک  خبط  اهنیا 
لاقثم و راهچ  یّکم  ءانـس  درک  دیاب  خوبطم  نیاب  هلیلع  تعیبط  نییلت  دزاس  مارآیب  رارقیب و  ار  هلیلع  رد  هچنانچ  رگا  دـیلام و  مرو  لحم  رب 

مین لاقثم و  ود  کی  ره  زا  رفولین  کشخ و  هشفنب  لاقثم  ود  کـی  ره  زا  ینـساک  مخت  یمطخ و  مخت  مین  لاـقثم و  راـهچ  ناشوایـسرپ  مین 
هـساک همین  ات  درک  دـیاب  خـبط  میالم  شتآب  هساک  مین  کی و  رد  هیودا  عومجم  ددـع  تسب  کی  ره  زا  کشخ  ریجنا  ناتـسپس و  باـنع و 
تقوب مرگمین  هتخاس  یفاص  لاقثم  هد  یفاص  نیبجنرت  زا  هدرک و  لح  ورد  ربنـشرایخ  سولف  لاـقثم  تفه  هدـینارذگ و  ساـپرک  زا  دـنامب 
هتـسش ناحیر  مخت  لاقثم و  هد  دنق  زا  تبرـش  نآ  زا  دـعب  دوش و  عطقنم  وراد  لمع  ات  درک  دـیاب  ربص  زور  مین  ات  درک و  دـیاب  رایتخا  رحس 

اب بآ  دوخن  اذغ  درک و  دیاب  رایتخا  رـصع  تقوب  وراد  زور  ار  زیهرپ  اذـغ  درک و  دـیاب  رایتخا  دـشاب  یفاک  هک  بآ  يردـق  رد  لاقثم  کی 
. داد دیاب  رفصعم  مخت  زغم  هریش  اب  ای  ماداب  زغم  هریش 

541 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دعقم ضارما  رد  هلاقم  [ 194]

یبنع یلولوث و  تسا  عون  هس  وا  تسا و  دعقم  قورع  هاوفا  رد  ثداح  یتدایز  زا  ترابع  ریساوب  تسا و  ریساوب  وا  هیدر  ضارما  هلمج  زا  و 
لثم لکش  عضو و  رد  دشابیم و  بلص  تسیلولوث و  هکنآ  زیچ و  هس  نآ  هب  تسا  تهباشم  هطساوب  امـسا  ار  هروکذم  عاونا  نیا  یتوت و  و 

دنـشابیم فلتخم  زین  گنرب  اهنیزا  کی  ره  تستوت و  عضو  لکـشب و  تسیتوت  هکنآ  تسا و  روگنا  لکـشب  تسیبنع  هکنآ  تسا و  عذل 
فلتخم یتداـیز  نیا  دـنمانیم و  لایـس  تسا  یماد  هک  ار  نآ  دـنمانیم  یمعا  هک  دـشابیم  یماد  ریغ  یماد و  یناوـغرا و  هایـس و  خرس و 

دشاب و لایـس  رگا  تسا  دصف  میدقت  اهنیا  عیمج  رد  جالع  دعقم و  لخاد  ای  تسا  دعقم  جراخ  هک  قیرط  نیاب  دـنوشیم  زین  رگید  تفـصب 
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يردق رد  بانع  لّوا  لاقثم  تفه  دیفـس  دنق  ددـع و  هد  بانع  زا  حابـص  ره  بالج  ندروخ  بجاو و  تقاط و  توق و  ردـقب  نوخ  جارخا 
نیرد اذـغ  درک و  راـیتخا  دـیاب  راـهن  رب  مرگمین  هتخیمآ  ورد  دـنق  هتخاـس  یفاـص  هدـینارذگ  ساـپرک  زا  هدرک  خـبط  میـالم  شتآ  هب  بآ 

نیح رد  ریبدـت  نیا  درک و  دـیاب  درز  هلیله  خوبطمب  ای  هکاوف و  خوبطمب  تعیبط  نییلت  داد و  دـیاب  ماداب  زغم  هریـش  اـب  رـشقم  شاـم  تروص 
ماقم نیرد  جالع  ریبدـت و  دـشاب  لایـس  ریـساوب  نوخ  دـشاب و  نیل  ار  تعیبط  رگا  اّما  درک و  دـیاب  ریـساوب  نوخ  ساـبتحا  هعیبط و  ساـبتحا 

رایتخا راهن  رب  هدرک  لح  بآ  يردـق  رد  عومجم  لاقثم  تفه  یهب  بر  لاقثم و  کی  ینمرا  لگ  لاقثم و  کی  تسابرهک  صرق  ندروخب 
هک هیودا  نیزا  تسا  عفان  لایـس  ریـساوب  زا  هک  ياود  جاّرد و  ای  وهیط  ای  غرم  تشوگ  اب  تسا  قامـس  شآ  تروص  نیرد  اذغ  درک و  دـیاب 

ابرهک و دسب و  درک  دیاب  رایتخا  ددرگیم  روکذم 
542 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

مین لاقثم و  هس  کی  ره  زا  هلمآ  هلیلب و  يدـنه و  هلیله  لاقثم  مین  کـی و  کـی ، ره  زا  ینمرا  لـگ  تسا و  هساـپرک  دارم  هک  هتخوس  عدو 
هدرک لح  هتـشانیم  اندنک  هراصع  رد  هتفوک  ادج  ار  لقم  هتخیب و  هتفوک و  هیودا  عومجم  لاقثم  تفه  قرزا  لقم  لاقثم و  ود  اندـنگ  مخت 

هب دارم  لاقثم و  تشه  نارگنهآ  بآ  رد  تسا  لاقثم  ود  بیکرت  نیزا  ندروخ  رادـقم  تخاس و  دـیاب  اهّبح  هدرک  ریمخ  ورد  ار  هیودا  هیقب 
نیرد تسا  عفان  هک  رگید  ياود  تسا و  نوخ  سبح  تیـصاخ  نیرد  نآ و  رد  دربیم  ورف  ار  هتفات  نهآ  رگنهآ  هک  تسیبآ  نارگنهآ  بآ 

مین لاقثم و  کی  سـآلا  بح  مین و  لاـقثم و  ود  کـی  ره  زا  هلمآ  هلیلب و  يدـنه و  هلیله  طولب و  تفج  لـقم و  راـنلگ و  ثیـشارط و  تلع 
دیاـب اـهبح  هدرک  ریمخ  ورد  هیودا  یقاـب  هدرک و  لـح  وا  بادـس ...  هراـصع  رد  ادـج  ار  لـقم  هتخیپ و  هتفوک و  مرن  کـین  هیودا  عوـمجم 
گرب بآ  رد  ای  رگنهآ و  بآ  لاقثم  تفه  رد  لاقثم  مین  کی و  ات  لاقثم  کـی  زا  بیکرت  نیزا  ندروخ  رادـقم  هدرک  کـشخ  تخاـس و 
رایـسب راهن  رب  لاقثم  تفه  زغمراهچ  نغور  مین و  لاقثم و  هس  رادقم  اندنگ  گرب  بآ  ندروخ  ار  تلع  نیا  بحاص  ندروخ و  دیاب  اندنگ 

هلازا بجوم  اهنیا  لاثما  زایپ و  لقم و  وزاـم و  تسوپ  لـظنح و  محـش  ورم و  مخت  ناـجنداب و  عاـمقا  دروم و  گرب  زا  روخب  تسا و  دـیفم 
ماقم نیرد  جالع  يور  زا  دوش  نوخ  سابتحا  التما و  هطـساوب  دـشاب  رایـسب  ملا  درد و  اب  ریـساوب  رگا  وا و  طاقـسا  مایا و  رد  ورم  هب  تسوا 
دشاب هدمآ  نوریب  دعقم  یـشاوح  زا  اههناد  هچنانچ  رگا  دوش و  عجو  رد  فیفخت  دنک و  نالیـس  نوخ  ات  تسا  دعقم  قورع  ياهنهد  حیتفت 
رادقم ریغـص  لفیرطا  یلقم و  لفیرطا  ندروخ  تسا و  ریـساوب  ياهناد  طقـسم  هک  اریز  داهن  ناوتیم  نویفالف  نارب  دشابن  دـعقم  رد  رئاغ  و 

هنکسم هیودا  زا  دامضب  نیکست  دوش  رایسب  تلع  نیرد  ملا  درد و  رگا  تسا و  عفان  رایسب  ار  تلع  نیا  بحاص  راهن  رب  لاقثم  کی 
543 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هیودا عومجم  لاقثم  تفه  رادـقم  کی  ره  زا  تبـش  تسا و  كرتخد  رجعم  هک  يزاـبخ  یمطخ و  هشفنب و  کـلملا و  لـیلکا  درک و  دـیاب 
دوش اّرهم  ات  دیشوج  دیاب  بآ  يردق  رد  تشم  کی  مرک  گرب  ای  درک و  دیاب  دامـض  درد  عضوم  رد  هتخیمآ  لگ  نغور  اب  هتخیپ  هتفوک و 

هیالـص کین  هتخیمآ  نآ  رد  نویفا  یجوسط  رادقم  ماخ  غرممخت  هدرز  لگ و  نغور  يردق  هتفوک و  کین  هتخادنا  نواه  رد  نآ  زا  دعب  و 
هیودا نیزا  تسا  عفان  نیرد  رگید  دامـض  داهن و  دیاب  ریـساوب  عضو  رب  هداهن  وزا  هبنپ  يور  رد  مرگمین  دوش و  یمهرم  وچمه  ات  درک  دـیاب 

هتخادنا نواه  رد  خـبط  نیواگ  درز  نغور  رد  هتفوک  عومجم  مین  لاقثم و  کی  ره  زا  لقم  اندـنگ و  مخت  ریعز و  مخت  درک و  دـیاب  رایتخا 
تسا ریـساوب  عفان  هک  یفوفـس  داهن و  دیاب  درد  ریـساوب و  لحم  رد  مرگ  مین  نیا  دوش و  یمهرم  لثم  درک  دیاب  هیالـص  کین  نواه  هتـسدب 

کی ره  زا  اندـنگ  مخت  هاوخنان و  خـلت و  ماداب  زغم  کسخ و  کلملا و  لیلکا  هنوباب و  درک  رایتخا  دـیاب  ددرگیم  روکذـم  هک  هیودا  نیزا 
ات داهن  دـیاب  هتـسهآ  شتآ  يور  رب  هتخادـنا  يوغـالغی  اـی  هچگید و  رد  هدرک  ریمخ  اندـنگ  گرب  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  رگید  نآ  ربارب 

هدـنزاس کـشخ  هک  یئاود  راـهن و  رب  تسا  لاـقثم  مین  ود  بیکرت  نیزا  ندروخ  رادـقم  هدرک  برچ  يولآدرز  هناد  نغورب  دوـش و  هتخپ 
دنمانیم یلافـس  هکت  ار  نآ  هک  سیتلا  ۀیحل  هراصع  رانا و  تسوپ  درک  دیاب  رایتخا  ددرگیم  روکذم  هک  هیودا  نیزا  دشاب  ریـساوب  ياهناد 

کی دیناباوخ  دیاب  ار  نآ  بلعثلا  بنع  گرب  بآ  رد  هتخیپ  هتفوک و  عومجم  لاقثم  هد  کی  ره  زا  ورـس  زوج  طولب و  تفج  كرت و  مدرم 
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زا دعب  دیناپـسچ و  دیاب  ریـساوب  ياهناد  رب  هدیلام  وزا  هتل  رب  دوش و  مهرم  وچمه  ات  درک  دیاب  هیالـص  رایـسب  نآ  زا  دعب  زور و  کی  بش و 
تـسوپ دنپـسا و  رازه  مخت  جنیتار و  ردنک و  لقم و و  دنادرگ  کشخ  ار  نآ  ياهناد  دشاب و  ریـساوب  تلع  زا  عفان  هک  داشک  دـیابیم  رید 

هتفوک و رگیدکی  ربارب  هیودا  عیمج  ربک  خیب 
544 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دسر دعقمب  نآ  راخب  هک  درک  دیاب  دود  نوگنرس  زا  خاروس و  هساک  بیـش  زا  هتخاس و  اهّبح  هدرک  ریمخ  اندنگ  بآ  ای  لسع و  اب  هتخیپ و 
ات لقم  رافلا و  مس  نویفالف و  لثم  اهوراد  نداهن  تسا و  عطق  دشاب  دنلب  نوریب و  دعقم  زا  اهناد  هچنانچ  رگا  تلع  نیرد  جـحان  جالع  اما  و 
زین رافلا  مس  نویفالف و  لثم  نداهن  رد  نینچمه  تسا و  رطخ  لحم  ّالا  دـیاب و  اناد  داتـسا  ماّجح  عطق  رد  اما  دـنک  طاقـسا  هیلکلاـب  ار  اـهناد 
نآ تسا و  هتفریذـپ  داسف  هک  تسا  عضوم  نآ  ات  نویفالف  رافلا و  مس  ریثات  هک  ررقم  دـشاب  قیمع  هناد  هک  هچنانچ  رگا  هک  اریز  تسا  رطخ 

اتعفد وا  كـاله  دـش  خاروس  نآ  هک  اـجره  تسا و  هدور  نآ  رـس  دـعقم  رـس  دـنمانیم و  میقتـسم  ياـعما  ار  نآ  هک  دوشیم  هدورب  یهتنم 
تمالـس ریخب و  هک  اهناد  دوش و  عقاو  جالع  نینچنیا  رگا  دـننکیمن و  يرید  جـالع  عون  نیرد  اـبطا  هک  تسا  تهج  نیزا  دوب و  دـهاوخ 

داهن و دیاب  لحم  نآ  رب  تخاس و  دیاب  غرم  محش  طب و  محش  موم و  زا  مهرم  نیکست  دوش  رایـسب  هناد  لحم  رد  درد  زوس و  دوش و  طقاس 
داهن دیاب  لحم  نآ  رب  تخاس و  دیاب  ؤاگ  قاس  زغم  رتش و  ناهوک  نغور  موم و  زا  ای 

ریصاون نایب  رد  هلاقم  [ 195]

رهب تسنیا و  ریغ  ای  تسا و  ریاغ  ذفان و  ای  حورق  نیا  دوشیم و  دعقم  نورد  هک  تسا  دنج  هرشب  هثیبخ و  حورق  ابطالا  دنع  ریصاونب  دارم  و 
هک اریز  تسا  ریساوب  جالع  زا  بعصا  ریصاون  جالع  دشاب و  اهناد  حورق و  طوقس  بجوم  هک  هداح  هیودا  نداهن  تسا و  عطق  جالع  ریدقت 

ددرگیم روکذـم  هک  دـشاب  عفان  تلع  نیرد  هک  یمهرم  لکـشم  لـحم  نآ  رب  مهرم  اود و  ندـیناسر  تسا و  هدور  دـعقم و  لـخاد  حورق 
هرقن و ناحتما  يارب  نارگرز  هک  تسا  هایس  گنس  دارم  هک  رجح  لاقثم و  مین  تیربک 

545 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
راهچ نغور  لاقثم و  تفه  یمور  تفز  مین و  لاقثم و  کی  رانا  تسوپ  لاقثم و  مین  دنمانیم  کحم  گنـس  ار  نآ  دـنلامیم و  نآ  رب  الط 
هلیتف ای  هبنپ و  يورب  هدرک  طلخ  ورد  هتخیپ  هتفوک و  هیودا  یقاب  تخادـگ و  دـیاب  هداهن  شتآ  رـس  رب  نغور  رد  تفز  لوا  لاقثم  تفه  زغم 

يراوشدب ای  دیآیمن و  ردب  يو  زا  زارب  حیر و  هک  تسنآ  وا  تمالع  تسین و  ذفان  ریاغ  هکنآ  جالع  اما  داهن و  دیاب  حورق  لحم  رب  هدـیلام 
رب ددرگیم  روکذم  هک  مهرم  نیزا  نآ  زا  دعب  دیآ و  نوریب  كرچ  هیق و  تسورد  هکنآ  ات  تسوا  ندرـشفا  رـصع و  جالع  دیآیم و  ردـب 

دـنمانیم و شانفح  ار  وا  ناکرت  تسا و  رّولب  كاز  دارم  هک  ینامی  بش  همرـس و  تسا و  ناشوایـسنوخ  هک  نیوخالا  مد  داهن  دـیاب  نآ 
هـشفنب نغورب  هتخیپ  هتفوک و  هیودا  عومجم  گناد  مین  راگنز  لاقثم  ود  کیره  زا  تورزنا  ردـنک  ربص و  لاقثم  مین  ود  کـیره  زا  راـنلگ 

تسا هدئافیب  ندومن  وا  جالع  رد  رایـسب  یعـس  تسین و  ریذپجالع  ریـصاون  هک  دننارب  ابطا  رثکا  داهن و  دیاب  عضوم  نآ  رب  هدرک  طلخ  ماداب 
یمدآ هک  اریز  تسا  دیعب  جالع  زا  دوشیم  وا  یشاوح  دعقم  رد  هک  یضارما  عیمج  رگید  تسا و  رود  اود  ریثات  زا  شیوشت  لحم  هک  اریز 
دعقم هار  زا  نآ  دیاب  دوش  هدروخ  هچره  راچان  سپ  دعقم  وا  جورخ  قیرط  تسا و  نهد  اذـغ  لوخد  قیرط  تسا و  جایتحا  اذـغب  هشیمه  ار 

تسوا ندمآ  حالصب  ندش و  کشخ  لامدنا و  حورق  جالع  زا  دوصقم  تسا و  راچان  تبوطر  هشیمه  ار  لحم  نآ  ببـس  نیدب  دور  نوریب 
سپ تسین  تاـقوا  عییـضت  زا  ریغ  نآ  جـالع  رد  یعـس  ببـس  نیدـب  سپ  دوـشیمن  لـصاح  ماودـلا  یلع  تبوـطر  هطـساوب  ضرغ  نـیا  و 

. تسا هدش  عفد  ضارما  نیا  لاثما  هدرک  تناعا  هعیبط  ار  يرایسب  تسا و  رتهب  دوخ  تایح  تدم  رد  لمحت  ار  شبحاص 
546 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

یناخ www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 314زکرم  هحفص 268 

http://www.ghaemiyeh.com


قاقش دعقم و  ماروا  نایب  رد  هلاقم  [ 196]

ضراع زین  قاقـش  تسیدودـعم و  ریـساوب  زا  تسا و  ریـساوب  مرو  ریغ  نآ  هک  راح  دوشیم  ثداح  یمرو  هاـگ  ار  دـعقم  هک  تسناد  دـیابب 
توق و بسحب  نوخ  جارخا  تسا و  دـصف  ماقم  نیرد  جالع  مرو و  لـحم  رد  كازوس  يوق و  درد  تسا و  زیت  پت  وا  تمـالع  دوشیم و 
درک و خبط  دیاب  بآ  يردق  ار  بانع  لوا  ددع  هد  هایس  ای  اراخب و  يولآ  ددع و  هد  بانع  زا  حابـص  ره  بالج  ندروخ  بجاو و  تقاط و 

ءام اذغ  درک و  دیاب  رایتخا  راهن  رب  مرگمین  هتخیمآ  نآب  یفاص  نیبجنرت  لاقثم  تفه  دـنق  لاقثم  تسب  هتخاس  یفاص  هدـینارذگ  ساپرک  زا 
یمطخ و گرب  کشخ و  هشفنب  زا  عجو  عضو  رب  دامـض  داد  دـیاب  ماداب  زغم  هریـش  اب  رّـشقم  شام  ای  تسا و  وج  کـشک  دارم  هک  ریعـشلا 

نغور كدـنا  هتخاس و  اّرهم  هدرک  خـبط  دـشاب  یفاک  هک  بآ  يردـق  رد  هیودا  عومجم  رگید  نآ  ربارب  کیره  زا  يزاـبخ  بلعثلا و  بنع 
بیکرت نیزا  دامـض  ای  داهن و  دیاب  مرو  عضوم  رب  مرگمین  دوش و  مهرم  وچمه  ات  درک  دیاب  هیالـص  کین  هتخیمآ  نآب  هشفنب  نغور  ای  لگ 

نیا رگا  داهن  دیاب  مرو  نآ  رب  مرگمین  هدرک  هیالص  کین  هتخادنا  نآ  رد  نویفا  یجوسط  نزوب  غرممخت و  يدیفس  لگ و  نغور  داهن  دیاب 
عاونا رب  جادیفسا  داهن و  دیاب  نآ  رب  جادیفسا  مهرم  ای  دراد و  غیلب  عفن  دننک  دشاب  برس  زا  همه  هتسد  هک  برسا  نواه  رد  هیالص  بیکرت 

لگ نغور  لاقثم و  کی  تورزنا  لاقثم و  مین  هس و  یعلق  جادیفـسا  لاقثم و  کی  ردنک  تخادـنا  دـیاب  ازجا  نیاب  ماقم  نیرد  اما  دـشابیم 
راهچ موم  لاقثم و  هدزناپ 
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هدیفـس هتخاس  درـس  مین  هتخادـنا  ورد  هتخیپ  هتفوک و  کـین  تورزنا  ردـنک و  جادیفـسا و  تخادـگ و  دـیاب  نغور  رد  ار  موم  لوا  لاـقثم 

داهن و دیاب  ملا  عجو و  تقوب  مرو  رب  مرگمین  مهرم  نیزا  دوش  یمهرم  دوش و  طلخ  کین  ات  درک  دیاب  هیالـص  کین  هتخادنا  ورد  غرممخت 
دعقم و رب  کشخ  لفث  زارب و  رورم  ای  دعقم و  رب  زیت  طالخا  رورم  ای  هریثک و  ترارح  تسا و  هطرفم  تسوبی  ای  ببـس  ار  دعقم  قاقـش  اّما 

راهن رب  دیاب  هدرک  لح  مرگ  بآ  يردق  رد  لاقثم  تفه  یفاص  نیبجنرت  لاقثم و  تفه  هشفنب  تبرش  زا  حابص  ره  تسبالج  ندروخ  جالع 
محـش طب و  محـش  داهن و  دیاب  هتخاس  مهرم  اهمخت  نیزا  قاقـش  لحم  رد  دشاب و  شتقوب  رگا  رت  يودک  رـشقم و  شام  اذغ  درک و  رایتخا 

كازوس درد و  قاقش  اب  رگا  دیلام و  دیاب  قاقـش  عضوم  رب  تخادگ و  دیاب  نغورب  ار  اههیپ  نیا  عومجم  ؤاگ  قاس  زغم  زب و  محـش  غرم و 
عـضوم رب  هدرک  هیالـص  کین  عومجم  گناد  روفاک  لاقثم  تفه  غرممخت  هدیفـس  لاقثم  مین  یعلق  هدیفـس  داهن  دیاب  نآ  رب  الط  نیا  دـشاب 

يزابخ و گرب  بآ  هفرخ و  گرب  بآ  رت و  زینـشک  گرب  بآ  ینـساک و  گرب  بآ  بلعثلا و  بنع  گرب  بآ  ای  درک و  الط  دیاب  قاقش 
تخادگ دیاب  هشفنب  نغور  رد  موم  لوا  لاقثم  تفه  یفاص  موم  لاقثم و  تفه  هشفنب  نغور  لاقثم و  هدزیس  کی  ره  زا  یمطخ  گرب  بآ 

دیاـب کـین  هدرک  طـلخ  نغور  موم و  نیرد  هروکذـم  ياـهبآ  عومجم  هتخادـنا و  نغور  موم و  نیرد  لاـقثم  مین  هتخیپ و  هتفوک و  اریتک  و 
صرق دنک  نالیـس  نوخ  قاقـش  زا  رگا  دـیلام و  دـیاب  مرگمین  قاقـش  لحم  رب  نغور  موم  نیزا  تشادرب و  دـیاب  هدرک  هیالـص  دز و  مهرب 

قامـس و شام  اذـغ  درک و  رایتخا  باوخ  تقوب  راهن و  رب  دـیاب  هدرک  طلخ  یهب  بر  لاقثم  تفه  رد  لاقثم  کی  رانلگ  صرق  ای  اـبرهک و 
. تخیمآ دیاب  دنکیم  لامعتسا  ریساوب  نوخ  نایرج  رد  هک  ضباوق  زا  ورد 
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دعقم رّتن  نورب و  نایب  رد  هلاقم  [ 197]

دعقم ندمآ  نوریب  رگا  دش و  روکذم  دعقم  مرو  رد  وا  جالع  تسا  مراو  ببـس  رگا  دوخ  لحم  زا  دعقم  جورخ  ببـس  هک  تسناد  دـیابب  و 
لیلع ندیناشن  وا  جالع  يددم و  كدناب  دوخ  لحمب  تسوا  لوخد  وا  تمالع  دشاب  تسا  بیرق  یشاوح  هک  دعقم  حرـش  ياخرتسا  ببس 

ای دنـشاب و  هدرک  خـبط  هتفوک  وزام  سیتلا و  ۀـیحل  هراـصع  اـیقاقا و  طولب و  تفج  تسوا و  هویم  هک  ورـس  زوج  يو  رد  هک  یبآ  رد  تسا 
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تشادرب و دیاب  هبنپ  هب  دنـشاب و  هدمآ  نوریب  دـعقم  رب  دـیاب  هتخیپ  هتفوک و  هیودا  عومجم  رگید  نآ  ربارب  کیره  زا  همرـس  وزام و  رانلگ و 
زغم هریش  اب  قامس  شام  اذغ  لاقثم و  تفه  یهب  بر  اب  لاقثم  مین  هس و  رادقم  درک  رایتخا  دیاب  نامرلا  بح  فوفـس  زا  حابـص  ره  بالج 

. تفر دیابن  زین  مامح  درک و  دیاب  رذح  تارغج  ریش و  هبطر و  هکاوف  زا  داد و  دیاب  غرم  تشوگ  ماداب و 

هسرفا حایر  هبدح و  نایب  رد  هلاقم  [ 198]

رگا هنیـس  ةاذاحم  زا  تسا  تشپ  ياهناوختـسا  دـنویپ  تارقف  زا  دوصقم  افق و  بناجب  اـی  شیپ و  بناـجب  تسا  تارقف  لاوز  هبدـحب  دارم  و 
تسا و هنیس  رد  بدحت  تسا  شیپ  بناجب  هرقف  لاوز  رگا  هنیـس و  رد  عصقت  تسافق  رد  بدحت  بجوم  دوشیم  لیاز  افق  بناجب  هچنانچ 

عیـصقت تسا و  جورخ  بناج  رد  بدحت  نیح  نیرد  دـشابیم و  راسی  نیمی و  نیبناج  زا  یکیب  هرقف  لاوز  هاگ  تسافق و  بناج  رد  عصقت 
تلع نیا  بابسا  دنمانیم و  اوتلا  ار  مسق  نیا  نآ و  لباقم  بناج  رد 
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توق هدرک و  طغـض  مرو  ببـس  تسا و  هدـش  عقاو  تارقف  تالـضع  رد  هک  تسا  راح  مرو  ببـس  ای  هبرـض و  هطقـس و  لثم  تسیداـم  اـی 

عجو هکنآ  هظحالمب  بجاو  توق و  ردقب  نوخ  جارخا  تسا و  دصف  لوا  تسا  هبرض  ای  هطقـس و  وا  ببـس  هک  مسق  نآ  جالع  هدشلیاز و 
نوخ لیلقت  سپ  دوشیم  ملا  عجو و  یتدایز  ببـس  نیا  دتـسرف و  يرایـسب  نوخ  فؤام  وضع  حالـصا  يارب  نیزا  تعیبط  تسا و  باّذـج 

یگنـشت شطع و  درد و  لحم  رد  كازوس  يوق و  درد  هقبطمب و  هیبش  همئاد  زیت  پت  دـشاب  راح  مرو  ببـس  هکنآ  تمـالع  تسا و  بجاو 
نوخ جارخا  قیلـساب و  زا  دـصف  لوا  زین  ماقم  نیرد  جالع  افق و  بناج  رد  لقث  نآ و  يدرز  هروراق و  لوب و  تیران  ضبن و  مظع  بلاغ و 

زا نیبجنرت  دیفس و  دنق  لاقثم و  ود  تسافش  روگنا  هک  بلعثلا  بنع  ددع و  هد  بانع  زا  حابـص  ره  بالج  ندروخ  بجاو و  توق و  ردقب 
ورد روکذـم  نیبجنرت  دـنق و  هدـینارذگ و  ساپرک  زا  هدرک  خـبط  یفاک  بآ  يردـق  رد  ار  بلعثلا  بنع  بانع و  لّوا  لاقثم  تفه  کیره 

رت خوبطمب  تعیبط  نییلت  داد و  دـیاب  هتخپ  قیقر  تسا  وج  کـشک  دارم  هک  ریعـشلا  ءاـم  اذـغ  درک و  دـیاب  راـیتخا  راـهن  رب  مرگمین  هتخیمآ 
بنع لاقثم و  ود  کیره  زا  هتفوکمین  هدیشارت  نسوس  خیب  ینساک و  مخت  رفولین و  هشفنب و  یّکم و  ءانس  لثم  دشابن  يوق  هک  درک  دیابیم 

کی و رد  هیودا  عومجم  لاقثم  مین  هدرک  برچ  ماداب  نغورب  هدیـشارت  دیفـس  دبرت  تخادـنا و  دـیاب  لاقثم  مین  هس و  خوبطم  نیرد  بلعثلا 
ورد نیبجنرت  لاقثم  هد  ربنـشرایخ  سولف  لاقثم  هد  هدـینارذگ  ساپرک  زا  دـنامب  هساک  همین  ات  درک  دـیاب  خـبط  میالم  شتآب  بآ  هساک  مین 
دعب زورمین و  تقو  ات  درک و  دیاب  رایتخا  حابص  تقوب  ناتـسمز  رد  رحـس  تقوب  ناتـسبات  رد  هدینارذگ  يوم  نزیورپ  زا  رگید  هدرک و  لح 

دنق زا  تبرش  نآ  زا  دعب  دوش و  عطقنم  وراد  لمع  ات  درک  دیاب  ربص  نیشیپ  زا 
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رصع تقوب  وراد  زور  رد  ار  زیهرپ  ياذغ  درک و  رایتخا  دیاب  هدرک  تبرش  بآ  قشاق  راهچ  رد  لاقثم  کی  هتسش  لوغبـسا  مخت  لاقثم و  هد 
کین لاقثم  هدزیس  رشقم  دجنک  زا  داهن  مرو  رب  دیاب  دشاب  مرو  نیل  بجوم  هک  دامض  دبای  نیکـست  ملا  درد و  هک  اجره  درک و  رایتخا  دیاب 
وچمه ات  درک  دیاب  نتفوک  رد  هغلابم  رگید  هدرک و  طلخ  مهاب  عومجم  لاقثم و  مین  هس و  نزو  هتفوک  کین  هزات  شوجنزرم  گرب  هتفوک و 

ناوختـسا قاس  زغم  طـب و  هیپ  غرم و  هیپ  لاـقثم  تفه  لـقم  تسنیا  وا  يازجا  رگید  درک  دـیاب  دامـض  تارکب  نیزا  مرو  رب  دوش و  یمهرم 
یفاک هک  یبآ  رادقمب  درک  دیاب  لح  مرگ  بآ  رد  ار  لقم  لوا  دـشاب  لاقثم  کی  تسب و  هیودا  عومجم  هک  لاقثم  تفه  کیره  زا  ؤاگ و 
دیاب مرو  لحم  رب  مرگمین  هّتل  يور  رب  هدرک  هیالص  رایسب  ینواه  رد  هتخیمآ  لولحم  لقم  نیاب  تخادگ و  دیاب  ار  اههیپ  نآ  زا  دعب  دشاب و 

تخاس دـیاب  ازجا  نیاب  تلع  نیا  تهج  زا  طسق  نغور  درک و  دـیاب  برچ  طسق  نغور  هنوباب و  نغور  لثم  مرگ  ياهنغورب  ار  تارقف  داهن 
زور بش و  کی  دـیاب  بآ  هساک  ود  رد  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  لاـقثم  تفه  روخاـمرم  لاـقثم  راـهچ  هخیلـس  لاـقثم  تفه  طـسق 

كاـپ يوغـالغی  رد  هدرک  طـلخ  مهاـب  عومجم  دـجنک  نغور  هصح  کـی  طولخم و  وراد  اـب  بآ  نیزا  هّصح  هس  نآ  زا  دـعب  هدـینابوخ و 
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رد یبوچ  هک  تسنآ  بآ  زا  نغور  صالخ  تمالع  دـنامب و  نغور  دوش و  یناف  بآ  هک  ینادـنچ  دیـشوج  دـیاب  هتـسهآ  شتآـب  هتخادـنا 
هدنام یقاب  نغور  رد  بآ  زا  زونه  هک  تسنآ  تمالع  دنکیم  زاوآ  شتآ  رد  هچنانچ  رگا  درک  ضرع  شتآب  درب و  دـیاب  ورف  نغور  بیش 

دیاب لعفلاب  تسا  هدـش  یناف  مامت  بآ  هک  تسنآ  تمالع  دـنکیمن  زاوآ  هچنانچ  رگا  دوش  یناف  بآ  مامت  ات  دیـشوج  دـیاب  رگید  تسا و 
هک یتاراقف  رب  مرگمین  ماوّدلا  یلع  نغور  نیزا  دزوسیم و  هک  تفرگ  دیاب  ار  نغور  دروآ و  دورف 
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مسق نیا  دزاسیم و  ادج  رگیدکی  زا  ار  راقف  نآ  هطساوب  هک  دشابیم  ظیلغ  حیر  عصقت  بدحت و  ببس  هاگ  دیلام و  دیاب  تسا  هدش  لیاز 

تسا و مک  ضارعا  نیزا  بهل  كازوس و  تسا و  مک  زین  یگنـشت  تسین و  پت  واب  هک  تسنآ  وا  تمالع  دـنمانیم و  هسرفا  حایر  ابطا  ار 
زا حابص  ره  تسبالج  ندروخ  وا  جالع  دوشیم و  ثداح  تشپ  درد  زا  دعب  هک  صاخ  ببـس  نیا  هب  تلع  نیا  ثودح  هک  تسنانچ  رثکا 
بآ يردق  رد  روکذم  هجورب  هیودا  لوا  لاقثم  تفه  یلـسع  دنقلگ  لاقثم و  ود  کیره  زا  هدیـشارت  نسوس  خـیب  یمور و  نایداب  نایداب و 

حابـص ره  داد و  دیاب  ماداب  زغم  هریـش  اب  بآدوخن  اذغ  درک و  دیاب  رایتخا  راهن  رب  مرگمین  هتخیمآ  ورد  دنقلگ  هتخاس و  یفاص  هدرک  خـبط 
تـسوپ ربک و  خیب  تسوپ  سفرک و  خیب  تسوپ  نایداب و  خیب  تسوپ  نسوس و  خـیب  درک و  رایتخا  دـیاب  تسازجا  نیاب  هک  لوصالا  ءام  زا 

ود رد  هیودا  عومجم  لاقثم  مین  هس و  کیره  زا  تبـش  یمور و  نایداب  سفرک و  مخت  نایداب و  مخت  لاقثم  هدزیـس  کیره  زا  ثفاـغ  خـیب 
شوج کی  هتخیمآ  ورد  لسع  لاقثم  هاجنپ  هتخاس  یفاص  هدینارذگ  ساپرک  زا  دنامب  همین  ات  درک  دیاب  خـبط  هتـسهآ  شتآب  بآ  هساک  هس 

دیاب ریجنا  دیب  نغور  زا  هلیاز  راقف  رب  دروخ و  دـیاب  مرگ  بآ  قشاق  هس  ود  رد  لاقثم  تفه  حابـص  ره  تشادـهاگن و  دـیاب  یفرظ  رد  هداد 
بآ هساک  مین  کی و  رد  عومجم  لاقثم  تفه  هتفوکمین  کسخ  لاقثم  مین  ود  لیبجنز  دـشاب  هداد  بیترت  ازجا  نیاب  هک  ینغور  ای  دـیلام و 

دورب و بآ  ات  درک  خـبط  دـیاب  رگید  هتخیمآ  واب  دـجنک  نغور  هساک  مین  هتخاس  یفاص  دـنامب  هساک  همین  ات  درک  دـیاب  خـبط  میالم  شتآب 
دنامب و نغور 
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تـسازجا نیاـب  هک  ناـجنروس  بحب  اـی  درک  دـیاب  ناـجنروس  خوـبطمب  تعیبـط  نییلت  دـیلام و  دـیاب  مرگمین  تجاـح  تقوـب  نغور  نـیزا 

ربص گناد  ود  یمور  نایداب  لاقثم  زا  گناد  ود  کیره  زا  نوقیراغ  لینلا و  بح  لاقثم  کی  فوجم  دیفـس  دـبرت  لاقثم  کی  ناـجنروس 
تخاس دیاب  اهبح  هدرک  ریمخ  سفرک  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  یگناد  کی  ره  زا  یگطـصم  لقم و  گناد  راهچ  يرطوقس 

ای زورمین و  تقو  ات  درک  دـیاب  ربص  درک و  دـیاب  رایتخا  رحـس  تقوب  تسا و  تبرـش  کی  عومجم  ندربورف و  ناوت  هک  يرادـقمب  کی  ره 
رایتخا تبرش  بآ  قشاق  راهچ  رد  لاقثم  کی  هتسش  ناحیر  مخت  لاقثم و  هد  دنق  زا  تبرـش  نآ  زا  دعب  دوش و  عطقنم  وراد  لمع  ات  نیـشیپ 
تشوگ رفصعم و  مخت  هریـش  اب  تسا  بآدوخن  اذغ  نآ  درک و  دیاب  رایتخا  رـصع  تقو  زور  رخآ  وراد و  زور  ار  زیهرپ  ياذغ  درک و  دیاب 

مامن و تبـش و  کلملا و  لیلکا  هنوباب و  لثم  درک  دـیاب  دـشاب  حاـیر  رـسک  بجوم  هک  تـالوطن  هدـنامیقاب و  تلع  زا  هچناـنچ  رگا  غرم و 
دیاب خبط  بآ  يردق  رد  هیودا  عومجم  فک  کی  کی  ره  زا  یمطخ  گرب  ناحیر و  گرب  ریجنا و  دـیب  گرب  مرک و  گرب  شوجنزرم و 
افتکا بذج  درجمب  نداهن و  هلیاز  تارقف  رب  دشاب  شتآ  ورد  هک  همجحم  عضو  هک  درک  دیاب  لوطن  تارقف  رب  مرگمین  دوش و  ارهم  ات  درک 
دصف زا  دعب  دشاب  هبرض  طقس  ببـس  هکنآ  رد  اّما  دوشن و  عقاو  نوخ  جارخا  هک  تسنآ  بذج  درجم  زا  دوصقم  تسا و  عفان  رایـسب  ندرک 

زا وضع  نآ  رب  الط  دوخ و  لـحمب  وضع  نآ  رد  درک  دـیاب  لـمات  قفرب و  تسا  هدـمآ  نوریب  هک  میظع  هرقف  نآ  هیوست  دـصف  زا  شیپ  اـی  و 
هیودا عومجم  يواسم  کیره  زا  هخیلـس  مرک و  لبنـس و  ربک و  طسق و  ددرگیم  روکذـم  هک  هیودا  نیا  لثم  درک  دـیاب  هبذاج  هراح  هیلطا 

دشابیم جنشت  تلع  نیا  ثودح  رد  ببس  هک  تسه  هاگ  درک و  الط  دیاب  هتخیمآ  هکرس  يردق  اب  هتخیپ  هتفوک و 
553 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

. درادن جالع  لتقلا و  عیرس  رایسب  تسا و  تاجن  حالفلا و  لیلق  رایسب  زین  دوش  عقاو  رگا  و 

یناخ www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 314زکرم  هحفص 271 

http://www.ghaemiyeh.com


یلاود ضرم  نایب  رد  هلاقم  [ 199]

نالامح و ناگیب و  تلع  نیا  قورع  رثکا  عضاوم و  نیاب  داوم  لوزن  هطـساوب  قاس  ود  ره  ای  تسا و  قاس  کی  قورع  عاستا  یلاودب  دارم  و 
دنتـسیایم و اپرب  هشیمه  نیطالـس  تمدـخ  رد  هک  ار  ناـسک  نآ  دوشیم و  دـنرادیمرب  هیلقث  لاـمحا  هک  یناـسک  نآ  ار و  نآ  رگا  دورد 
توق و ردـقب  نوخ  جارخا  تسا و  قیلـساب  زا  دـصف  وا  جالع  تسا و  قاـس  رب  دوبک  ياـهگر  قورع و  روهظ  ضرم  نیا  ثودـح  تمـالع 
هک یهجو  رب  عومجم  لاقثم  تفه  دیفـس  دـنق  لاقثم و  ود  بلعثلا  بنع  ددـع و  هد  بانع  زا  حابـص  ره  بالج  ندروخ  بجاو و  تقاـط و 
زا دعب  تعیبط  نییلت  ماداب و  زغم  هریش  اب  رشقم  دوخن  رـشقم و  شام  اذغ  درک و  دیاب  رایتخا  راهن  رب  مرگمین  هداد  بیترت  دش  روکذم  ررکم 

قورع دـش  روکذـم  طالخا  زا  هیقنت  هک  اجره  نومیتفا و  بحب  ای  نومیتفا و  خوبطمب  يوادوس  طـالخا  زا  هیقنت  هروراـق و  رد  جـضن  روهظ 
تـسا طلخ  زا  یلتمم  تسا و  هدش  رهاظ  قاس  رب  هک  تساهگر  نیمه  هروکذم  قورع  زا  دوصقم  درک و  دیاب  دصف  هیقنت  زا  دعب  ار  روکذم 

ار قورع  نآ  روهظ  لحم  راوتسا  مکحم و  کین  دیاب  دوش  يرومض  لوبذ و  ار  قورع  نآ  ات  دیـشک  دیاب  نآ  رب  تسد  دیلام و  دیاب  قفرب  و 
ؤاگ و تشوگ  لثم  دشاب  ادوس  دلوم  هک  هیذغا  اصوصخ  درک  دـیاب  رذـح  هظیلغ  همعطا  هیذـغا و  ندروخ  زا  ار  تلع  نیا  بحاص  تسب و 

. درادنرب نارگ  ياهزیچ  دور و  رتمک  هار  تلع  نیا  بحاص  هک  دیاب  دشاب و  هکت ...  هک  اصوصخ  هکت  تشوگ 
554 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

لیفلا ءاد  ضرم  نایب  رد  هلاقم  [ 200]

لیف ياپ  قاس و  هباشم  شبحاص  قاـس  هک  اریز  تسا  رهاـظ  هیمـست  هجو  حـیبق و  یهجو  رب  تسا  مدـق  قاـس و  مظع  لـیفلا و  ءادـب  دارم  و 
یتحارج و كدـنا  میاد  مدـق و  تسا و  قاس  يدوبک  تدومک و  وا  تمالع  مدـق و  قاسب و  تسیوادوس  هداـم  بابـصنا  وا  ببـس  دوشیم 
توق و ردـقب  نوخ  جارخا  تسا و  قیلـساب  دـصف  ماقم  نیرد  جالع  دـشابیم و  نایحا  یـضعب  رد  تیفیک  ترارح و  تسا و  رهاظ  یحورق 

یق وا و  ببـس  نومیتفا و  خوبطمب  بیرق  تدم  تلهمب و  دصف  زا  دعب  يوادوس  طلخ  غارفتـسا  دـصف و  تقو  تلع و  بحاص  نس  تقاط و 
نآ هظحـالم  سک  هک  قیرط  نیاـب  تسین  تجاـح  ددرگ  طـلخ  اـما  دوش  عقاو  تبون  ود  هتفه  ره  رد  رگا  تسا  غـیلب  تعفنم  تلع  نیرد  ار 
نیا ندروخ  درک و  دـیابیم  یق  قفتا  ام  فیک  دـیابیمن  نیا  دوش  عقاو  هتفه  رخآ  رد  رگید  راب  دـش  عقاو  هتفه  لوا  رد  یق  رابکی  هک  دـنک 

دیفـس دـبرت  مین  یگناد و  کـی  ره  زا  لـظنح  مخت  قـیقد  نوـیروطنق  تسنیا  وا  ءازجا  تسا و  عفاـن  تلع  نیا  ددرگیم  روکذـم  هک  بـح 
هب هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  یگناد  کی  ره  زا  یگطـصم  اریتک و  لقم و  لاقثم  کـی  هدرک  برچ  ماداـب  نغورب  هدیـشارت و  فوجم 

تقو ات  درک  دیاب  رایتخا  هروراق  رد  جضن  روهظ  زا  دعب  رحس  تقوب  تسا و  تبرـش  کین  نیا  تخاس و  دیاب  اهبح  هدرک  ریمخ  نایداب  بآ 
دیاب دش  روکذم  تارکب  هک  يرادقمب  بآ  ناحیر و  مخت  دنق و  زا  تبرـش  نآ  زا  دـعب  دوش و  عطقنم  وراد  لمع  ات  درک  دـیاب  ربص  زورمین 
ردقب نوخ  جارخا  درک و  دیاب  وناز  ضبام  زا  دصف  دساف  طلخ  زا  ندب  هیقنت  زا  دعب  درک و  دیاب  رایتخا  زور  رخآب  وراد  زور  ار  اذغ  دروخ و 

اپ هباصعب  الاب  فرطب  مدق  بناج  زا  لوا  درک و  دیاب  بجاو  توق و 
555 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دوشیم و رهاظ  نتسب  راوتسا  زا  دعب  گر  لحم  نآ  رد  تسناراب و  قاس  لاصتا  لحم  هک  تسنآ  وناز  ضبامب  دارم  تسب و  دیاب  مکحم  ار 
زا داهن و  دیاب  قاس  مظع  لحم  رب  بسانم  دامض  دصف  لهسم و  قیرطب  تفای  غارفتـسا  ندب  هاگ  ره  دیاشکب و  هک  دومرف  دیاب  ار  اناد  ماجح 

شتقوب رگا  كات  بوچ  بآ  هب  دوشیم و  لصاح  مدنگ  نایم  رد  هک  تسهایس  ياهبح  هک  ملیش  درآ  کمن و  مرگ و  بوچ  رتسکاخ  لثم 
زور هس  ود  نتـشذگ  ات  تسب و  درک و  دیاب  الط  داهن و  دیاب  تلع  لحم  رب  هدرک  ریمخ  ریجنا  گرب  بآ  هب  ای  بادـس و  بآ  هب  ای  دـشاب و 

داتسیا دیابن  اپرب  رایسب  تفر و  هار  دیابن  رایسب  زین  ار  تلع  نیا  باحصا  درک و  الط  دیاب  ایشا  نیمه  زا  رگید  ندوشک  زا  دعب  دوشک و  دیابن 
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هچنانچ رگا  دـشاب  مغلب  ای  ادوس  دـلوم  هک  اذـغ  اصوصخ  درک  دـیاب  زیهرپ  دـشاب  ظیلغ  هچنآ  ؤاگ و  تشوگ  هسیره و  لثم  هظیلغ  هیذـغا  و 
مرو لحم  ترارح  خرـس و  گنر  ساسحایب  تسا  مدق  قاس و  ظلغ  وا  تمالع  قاس و  مدقب و  دـشاب  مغلب  طلخ  بابـصنا  ّتلع  نیا  ببس 

ره زا  نایداب  نسوس و  خـیب  زا  حابـص  ره  تسبالج  ندروخ  وا  جالع  تسا  هدـشن  هحرقب  رجنم  هتفاین و  راجفنا  تسا و  دراـب  هچنآ  تسا و 
هتخیمآ ورد  دـنقلگ  هتخاس و  یفاـص  هدرک و  خـبط  روکذـم  ررقم و  هجو  رب  هیودا  عومجم  لاـقثم  تفه  یلـسع  دـنقلگ  لاـقثم و  ود  کـی 
رایـسب رد  غرم و  تشوگ  لثم  کبـس  تشوگ  داد و  دـیاب  رفـصعم  مخت  زغم  هریـش  اب  بآدوخن  اذـغ  درک و  راـیتخا  دـیاب  راـهن  رب  مرگمین 
بجوم طلخ  زا  ندب  هیقنت  لوب  رد  جضن  روهظ  زا  دـعب  دروخ و  دـیابن  بشب  اصوصخ  دروخ و  دـیاب  رتمک  درک و  دـیاب  لمات  اذـغ  ندروخ 

يوق تلع  نیرد  هک  درک  دیاب  یقب  تموادم  تمزالم و  هشیمه  ناجنروس و  نوجعمب  ای  درک و  دیاب  ناجنروس  بحب  ای  ربص و  بحب  تلع 
برت مخت  تبـش و  هزبرخ و  هتفوکمین  مخت  هزبرخ و  خیب  باب  نیرد  يوق  ئقم  دشابن  راب  هس  زا  رتمک  هتفه  ره  رد  هک  دیابیم  تسا و  عفان 

نایداب دشاب  شتقوب  رگا  وا  گرب  و 
556 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هیودا عوـمجم  مین  لاـقثم و  هس  هـیودا  نـیزا  کـی  ره  زا  تـسا  ءیقلا  بارت  فـشرحب  دارم  تـسا و  فـشرح  غمـص  دارم  هـک  دزرکنک  و 
هتخادـنا و ورد  کمن  كدـنا  هتخاس و  یفاص  هدـینارذگ  ساپرک  زا  هدروآ  مین  هب  هدرک  خـبط  دـشاب  یفاـک  هک  بآ  يردـق  رد  هتفوکمین 

ّالا رتهب و  دنک  تباجا  دوخب  رگا  درک . دیاب  ربص  هظحل  هدروخ  تسا  رتهب  تسا  عقاو  اذغ  يالاب  رب  رگا  هدرک  طلخ  ورد  یلسع  لاقثم  تفه 
کی ریغـص  لفیرطا  ندروخ  تسا و  رتهب  یگنـسرگ  یق  زا  دعب  درک و  دیاب  یق  داتـسرف  دـیاب  قلحب  هدرک  برچ  دـجنک  نغور  رد  غرم  رپ 

تـسیرورض ظیلغ  هیذـغا  زا  ندرک  رذـح  ار  تلع  نیا  بحاص  دروخن  اذـغ  رابکی  رب  هدایز  تلع  نیا  بحاـص  هک  دـیاب  زور  ره  لاـقثم و 
دیاب رذح  هتبلا  دشاب  رادبآ  رت و  هچنآ  کلذریغ  هناودنه و  ولاتفـش و  هزبرخ و  لثم  هبطر  هکاوف  زا  دشاب و  ادوس  مغلب و  دـلوم  هک  اصوصخ 
لفلف تسا  عفان  رایسب  هک  درک  دیاب  رایتخا  ددرگیم  روکذم  هک  فوفس  نیزا  تسا و  بجاو  رذح  دشا  زین  گنرداب  هرت  لوقب و  زا  درک و 
نیزا ندروخ  رادـقم  هتخیپ  هتفوک و  هیودا  عومجم  لاقثم  مین  ود  کـی  ره  زا  اـیورک  اـنامدرق و  لاـقثم  ود  کـی  ره  زا  ردـنک  لـیبجنز و  و 

ردـنک و ربص و  اب  رم  دزاسیم  رفنتم  ار  جازم  دراد و  رایـسب  ترارح  هک  اریز  تسین  زوجم  نیرب  هدایز  تسا و  لاقثم  کی  راـهن  رب  فوفس 
رایـسب هار  درک و  دیاب  الط  اپ  رب  هدرک  ریمخ  بلعثلا  بنع  بآ  ردقب  هتفوک و  ربارب  هیودا  دـنمانیم  هبطر  ار  وا  هک  هفجنرب  مخت  ایقاقا و  ورم 

. درک دیاب  رذح  ندیود  زا  تفر و  دیابن  دش  روکذم  هکنانچ 

دنمانیم افیق  گر  ار  نآ  سانلا  ماوع  هک  اسّنلا  قرع  نایب  رد  هلاقم  [ 201]

هتبلا دباییم  دادتما  رگا  ددرگیم و  ضراع  دوشیم  یهتنم  هدمآ  دورف  بعکب  نوریب  زا  هک  یگر  رب  تسا  یملا  درد و  ضرم  نیاب  دارم  و 
وا تمالع  دماجنایم و  حرقب 
557 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ره تسبالج  ندروخ  جالع  هدراب و  ءایـشا  ندروخب  درـس و  ياوه  رد  عجو  دادتـشا  یـشحو و  بناج  رد  ملا  ساسحا  تسا و  دیدش  عجو 
هداد و بیترت  قباس  روتـسدب  عومجم  لاقثم  تفه  یلـسع  دـنقلگ  لاقثم و  ود  کی  ره  زا  سفرک  مخت  یمور و  نایداب  ناـیداب و  زا  حاـبص 
هیذـغا و رد  ار  تلع  نیا  بحاص  داد و  دـیاب  رفـصعم  مخت  زغم  ای  ماداب و  زغم  هریـش  اب  بآدوخن  اذـغ  درک و  رایتخا  دـیاب  راهن  رب  مرگمین 

بآ ندروخ  تسا و  بجاو  زیهرپ  هبطر  لوقب  هکاوف و  عیمج  زا  بش و  رد  اصوصخ  درک  دـیاب  رذـح  اذـغ  ندروخ  رایـسب  هظیلغ و  همعطا 
يزیچب ای  دنکن و  دامض  لیلحتلا  لیلق  ياهدامـضب  ار  دنمدرد  وضع  هک  دیاب  درک و  دیاب  بانتجا  زین  نآ  زا  دناسریم  ترـضم  رایـسب  درس 

رد ببـس  دوشیم و  لطاب  اود  توق  دـسر  بصع  قرع و  نآب  اود  توق  هکنآ  ات  تسا و  تشوگ  رایـسب  وضع  نیا  هک  اریز  دـشاب  دراـب  هک 
نداهن دراب  ببـس  نوچ  دـنکیم و  تیوقت  ار  ضرم  دـنکیم و  وضع  فیثکت  دوخ  تدورب  هب  دراب  ياود  هک  اریز  تسا  رهاظ  هدراب  ءایـشا 
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خوبطمب هعیبط  نییلت  دوش  رهاظ  جـضن  رثا  هروراق  لوب و  رد  هک  اجره  دـشاب و  جالع  نوناق  فـالخ  دـشابن و  دـضب  جـالع  دراـب  ياـهزیچ 
تانیلم و لامعتـسا  جـلاعم  هک  درک  دـیاب  ربص  عیقنب  اـی  درک و  دـیاب  ربص  بحب  اـی  درک و  دـیاب  روکذـم  ناـجنروس  بحب  اـی  ناـجنروس و 

قیقر دوشن  یعرم  نوناق  نیا  رگا  هک  اریز  دـنکن  دوشن  لصاح  طالخا  رد  جـضن  ات  تسیمغلب  طـلخ  جارخا  بجوم  هک  بوبح  تالهـسم و 
درک و دیاب  عجو  لحم  رب  هیودا  نیزا  دامـض  مامت  هیقنت  دعب  دوش و  قباس  زا  دـشا  ضرم  دوش و  رجحتم  دـنامب و  ظیلغ  دوش و  عفد  طالخا 
رد ار  نآ  هک  دنفـسا  رازه  مخت  لاقثم  تفه  کی  ره  زا  کلملا  لیلکا  هنوباب و  لـگ  راـغلا و  قرو  شوجنزرم و  تسا  هجو  نیرب  وا  يازجا 

هدز مهرب  کین  هدرک  طلخ  مرگ  بآ  رد  لولحم  لقمب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  لاقثم  مین  ود  دنمانیم  لمرح  یبط  بتک 
558 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ددرگیم روکذم  هک  هیودا  نیاب  دنیوشب و  مرگ  بآ  هب  هک  دیاب  دنزاس  رود  وا  لحم  زا  دامـض  هک  اجره  درک و  دیاب  دامـض  عجو  لحم  رب 
يردق رد  عومجم  یقوقدنج  رتعـص و  اشاح و  سفرک و  خـیب  تسوپ  قیقد و  نویروطنق  تبـش و  هنوباب و  کلملا و  لیلکا  درک  دـیاب  لوطب 

درک دیاب  یق  راب  هس  هتفه  ره  رد  تسا و  رایـسب  هدـئاف  ار  یق  تلع  نیرد  درک  دـیاب  لوطن  وضع  رب  مرگمین  هتخاس  یفاص  هدرک  خـبط  بآ 
ءاثق هراصع  لاقثم و  تفه  کی  ره  زا  احرقرقاع  جنتوق و  ربک و  خیب  تسوپ  درک  دیاب  هیودا  نیزا  دامض  تسا و  تاجن  حالف و  بجوم  هک 

تـسا كزیتارت  مخت  دارم  هک  داشرلا  بح  لاقثم  مین  کی  ره  زا  یکمرم  طسق و  نورطن و  لاقثم  مین  ود  کی  ره  زا  راـغلا  بح  راـمحلا و 
هتخادـگ دـجنک  نغور  ای  تیز و  نغور  ای  قبیز و  نغور  لاقثم  هد  رد  یمور  تفز  لاقثم  کی  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  لاـقثم  مین 

رایسب جنر  ّالا  کین و  تفای  افـش  تاجالع  ریبادت و  نیاب  تلع  هچنانچ  رگا  درک و  دیاب  ملا  درد و  عضوم  رب  دامـض  هدرک  طلخ  ورد  هیودا 
ار هنقح  دباییمن و  جارخا  دـسریمن و  دوز  اود  رثا  تسا و  قیمع  تلع  نیا  هدام  نکمت  لحم  هک  اریز  درب  دـیابیمن  تلع  نیا  هجلاعم  رد 
هنوباـب و تبـش و  فک  کـی  کـی  ره  زا  هتفوکمین  طـسق  کـسخ و  دوش  عـقاو  ازجا  نیاـب  هک  دـیاب  تسا و  میظع  تعفنم  تلع  نیرد  زین 
لاقثم و ود  کی  ره  ریعز  مخت  هبلح و  لاقثم  تفه  کی  ره  زا  ربک  خـیب  تسوپ  قیقد و  نویروطنق  مین  لاقثم و  راـهچ  کـی  ره  زا  بادـس 

میالم شتآب  دیـشوج  دیاب  بآ  هساک  هس  رد  هتفوک  هیودا  عومجم  لاقثم  ود  هریز  فک  کی  مدنگ  سوبـس  لاقثم و  تفه  یکم  ءانـس  مین 
لاقثم تفه  کی  ره  زا  نسوس  نغور  نیدران و  نغور  طسق و  نغور  هماکبا و  هدـینارذگ  ساپرک  زا  دـنامب  هساک  مین  ات  درک  دـیاب  خـبط 
ءاوهلا لدتعم  هناخ  رد  مرگمین  هدینارذگ  يوم  نزیورپ  زا  رگید  هدرک  لح  خوبطم  نیرد  لاقثم  هد  ربنشرایخ  سولف  گناد  ود  ینمرا  هروب 

559 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
ياـبروش لـمع  زا  شیپ  لوا  هک  دـیاب  زورمین  تقوب  ناتـسمز  رد  حابـص و  تقوـب  ناتـسبات  رد  درک و  دـیاب  لـمع  زور  کـی  رد  هعفد  ودـب 

رد تسا و  دیفم  رایـسب  هک  رارکتب  زین  هنقح  دنکن و  لامها  یق  رد  تلع  بحاص  هک  دـیاب  دوش  نمزم  تلع  رگا  دـشاب و  هدروخ  بآدوخن 
رگا تسا و  میظع  ریثات  هدام  نیا  عطق  رد  ار  هیودا  نیا  هک  اریز  درک  دیاب  هدایز  قباس  روکذم  ردقب  ناجنروس  قیقد و  نویروطنق  تالهـسم 

يریثات ياود  چـیه  زا  هکنآ  رگم  درک  دـیابن  لیاوا  رد  ریـصقت  ناکمالا  یتح  نیا  هجلاـعم  رد  باوص  دـنک  هداـیز  زین  نادـیزوب  زا  یکدـنا 
هلمج زا  وا  دـشاب  هیوق  عناوم  هکنآ  رگم  اجنیرد ...  درک و  دـیاب  تاردـخم  تارایتخا  دـبای  دادتـشا  ملا  درد و  هچناـنچ  رگا  دـیابن  دوجوب 

تسا و کلهم  هک  دنکن  تاضومح  رایتخا  نیجاعم  نیا  يالاب  رب  لیلع  هک  دیاب  يدوخن و  ود  رادقم  اثعـش  رب  تساینولف و  هعفان  تاردـخم 
عجو ملا و  زا  ینامز  ار  لیلع  هک  تستاردخم  زیوجت  رد  ببـس  درک و  دـیابن  رایتخا  باکترا و  دوش  دـیدش  جایتحا  ات  تاردـخم  لامعتـسا 

ندروخ تسا  عفان  ار  تلع  نیا  بحاص  هک  هیودا  زا  درک و  ناوت  جالع  لصاب  تعجارم  زاـب  اـت  دوشن  طـقاس  توق  دوش و  لـصاح  یتحار 
ءانس گناد  ود  نارفعز  لاقثم  ود  کی  ره  زا  رشقم  ماداب  زغم  نایداب و  مین  لاقثم و  هس  ناجنروس  ددرگیم  روکذم  هک  تسا  فوفـس  نیا 

ملا و عضوم  درـس و  بآ  هب  تسا  لاقثم  ود  بیکرت  نیزا  ندروخ  رادقم  هتخیپ  هتفوک و  هیودا  عومجم  ربارب  دیفـس  دـنق  لاقثم  تفه  یکم 
تسا و راهبهشیمه  هک  هدرک  ریـسفت  ملاعلا  یحب  ار  نآ  عضاوم  رد  هک  يزیچ  قبیز و  نغور  طـسق و  راـمحلا و  ءاـثق  زا  هک  نغورب  ار  عجو 

نیا رگا  دراد و  غیلب  عفن  اهنا  زا  دنام  اهنیدـب  هچنآ  تسا و  عفان  رایـسب  ندروخ  هطوغ  یتیربک  ياهمـشچ  ياهبآ و  رد  ار  تلع  نیا  بحاص 
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همجحم كرو  قح  رب  دوشن  يو  تاجن  افش و  بجوم  تاجلاعم 
560 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

زا قلع  بذـج  هک  اریز  دـنک  غیلب  بذـج  ات  داهن  دـیاب  قح  رب  تسکولز  دارم  هک  یتلع  ای  نوخ و  جارخا  غیلب و  بذـج  شتآب و  داهن  دـیاب 
نیرد دیفـس  طفن  لاقثم  کی  رادقم  هک  دناهتفگ  ابطا  قاذح  زا  یـضعب  دننکیم و  بذـج  تفآ  لحم  زا  ار  هظیلغ  داوم  تساوقا و  همجحم 
لمع یکملا  ءاودـلا  رخآ  ياضتقمب  دوشن  زین  نیاب  رگا  دروخ و  دـیاب  ذـیبن  ای  لسعلا و  ءام  ای  هیوبجنرداـب و  تبرـش  لاـقثم  تفه  اـب  تلع 

. دوش یناف  تسا  هدش  تلع  نیا  بجوم  هک  هعمتجم  هدساف  تابوطر  ات  درک  دیاب  غاد  هدومن 

سرقن لصافملا و  عجو  نایب  رد  هلاقم  [ 202]

اپ ناتـشگنا  نیمدـق و  لصافم  رد  عجو  نیا  هچنانچ  رگا  دوشیم و  ضراع  ار  اضعا  لصافم  هک  تسا  یملا  درد و  لـصافملا  عجوب  دارم  و 
عـضوم نیاب  حلـصم  نوخ  هک  دراذگیمن  مرو  تسا و  مرو  لحم  عضوم و  قیـض  عجو  نیا  تدش  ببـس  دنمانیم و  سرقن  ار  نآ  تسا و 

هدرک هطاحا  ار  اضعا  باصعا و  هک  یباط  اب  هطـساوب و  ءاضعاب  هلـصتم  باصعا  ترثک  هطـساوب  دوش و  وضع  دیدمت  بجوم  دـنک و  ذوفن 
ضرم نیا  هدام  هک  اریز  دناهتـشاد  جضن  زا  دیعب  ابطا  ار  تلع  نیا  هدام  دوریمن و  لیلحتب  تلع  نیا  هدام  عضاوم  نیا  دـلج  تفاثک  تسا و 
فعـض تلع  نیا  ثودـح  ببـس  رثکا  رد  بصع و  تدورب  ببـسب  تسا  تظلغ  تفاثک و  تدورب و  تیاغ  رد  تسینابـصع و  ياـضعا  رد 

نیا اهنیزا و  بکرم  ای  ادوس و  ای  مغلب و  ارفص و  تسا و  نوخ  اب  تلع  بجوم  داوم  هفیعـض و  لصافم  نیاب  داوم  بابـصنا  تسا و  لصافم 
اب مغلب  بیکرت  ارفـص و  اب  نوخ  بیکرت  اـهنیزا  يود  زا  بکرم  اـی  دـشاب و  هعبرا  طـالخا  عومجم  زا  بکرم  هک  دوب  دـناوتیم  قیرط  ودـب 

نوخ و زا  بیکرت  ای  ادوس و  مغلب و  ارفص و  نوخ و  بیکرت  ای  ادوس 
561 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ریبدت رد  سپ  دوش  ادیپ  طلخ  کی  بابصنا  زا  تلع  نیا  هک  تسا  مک  رایسب  تسا و  عبار  لامتحا  نیا  ادوس و  نوخ و  زا  بیکرت  ای  مغلب و 
ریبدـت رد  دـشاب  بکرم  هچنانچ  رگا  دـیامن و  مامتها  جالع  رد  قفو  نآ  رب  تسا  هدـش  ثداح  مادـک  زا  هک  دـشاب  نآ  رد  دـیاب  جـلاعم  رظن 

هک تسناد  دیابب  دنک و  داریا  ضیرم  رب  هداد  بیترت  نآ  قفو  رب  تسا  هعضوم  هیودا  زا  هچنآ  تادامض و  هبرشا و  هیودا و  هیذغا و  بسحب 
ناشیا رد  هک  دـناهتفگ  نیا  ببـس  دوشیم و  مک  رایـسب  ار  لافطا  ایارـس و  هجاوخ  تاروع و  لـصافملا  عجو  تلع  هک  دـناقفتم  نیرب  اـبطا 

دوشیم و توقب  رایـسب  ار  ناـجازم  يوارفـص  دوش و  ثداـح  دـناجازم  یمغلب  يومد و  هک  صاخـشا  رد  رثکا  تلع  نیا  تسا و  مک  ارفص 
هچنانچ رگا  دوش و  عقاو  التما  رب  ترـشابم  هک  اصوصخ  دوشیم و  رایـسب  زین  تسا  صرح  ترـشابم  یئادـختک و  رد  ار  ناشیا  هک  یناسک 

عجو نیا  هک  لصفم  وضع و  نآ  سپ  ترارح  ینابرـض و  عجو  تدـش  تسا و  نوخ  هبلغ  وا  تمالع  دـشاب  نوخ  تلع  نیا  ثودـح  ببس 
تـسد رد  هچنانچ  رگا  دیاب و  پچ  تسد  زا  دصف  دشاب  تسار  تسد  رد  درد  نیا  هچنانچ  رگا  تسا  دـصف  ماقم  نیرد  جالع  تسا و  درد 

ياپ رد  هچنانچ  رگا  درک و  دیاب  تسار  تسد  زا  دصف  دشاب  پچ  ياپ  رد  تلع  نیا  هچنانچ  رگا  درک و  دـیاب  تسار  بناج  زا  دـشاب  پچ 
عـضوم رب  دز و  دیاب  قیلـساب  درک و  دیاب  جارخا  تقو  نس و  بجاو و  توق و  رادقمب  نوخ  درک و  دیاب  پچ  تسد  زا  دـصف  دـشاب  تسار 

لفوف و اثیمام و  فایش  دیفـس و  لدنـص  زا  وضع  نآ  رب  الط  داهن و  دیاب  دنـشاب  هدرک  درـس  خی  ای  فرب و  رب  هدرک  رت  هک  ناّتک  هقرخ  عجو 
بالگب هتخیپ و  هتفوک و  رگیدکی  ربارب  هیودا  خرـس  لگ  دنمانیم و  زین  كرت  شوپ  ار  وا  هک  يدـنبرد  شوپ  ینمرا و  لگ  یعلق و  هدـیفس 

ندرک الط  زا  دعب  هک  تسنآ  دامض  الط و  طرش  زا  درک و  الط  دیاب  هدرک  طلخ 
562 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

راهچ هس  زا  رتمک  ار  دامـض  الط و  ره  هجو  نیمه  رب  داـهن و  دـیاب  رگید  دوش و  کـشخ  وضع  نآ  رب  وراد  هک  درک  دـیاب  ربص  رادـقم  نآ 
رایسب زین  دردب  لصفم  رد  دنشاب  هتشاذگ  زور  کی  هکرـس  رد  ار  وا  هک  بلحط  نداهن  دوش و  مولعم  ترـضم  تعفنم و  ات  داهن  دیابن  تبون 
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رایـسب زین  ندـیلام  فؤام  وضع  رب  هتخیمآ  هکرـس  اب  هتفوکیمن و  دـشاب ...  بآ ...  يور  رب  زبس  هک  تسا  هماج  بلحطب  دارم  تسا و  عفاـن 
درد لحم  رب  فرب  ای  خی  ای  درـس  بآ  ندیـشاپ  دشاب  ارفـص  نوخ و  ضرم  هدام  رگا  درد  تدش و  تقوب  تسا و  درد  نکـسم  تسا و  عفان 
تفه دیفـس  دـنق  لاقثم و  ود  کیره  زا  ینـساک  مخت  بلعثلا و  بنع  ددـع و  هد  بانع  زا  حابـص  ره  بـالج  ندروخ  تسا و  عفاـن  رایـسب 

زغم هریـش  اب  رـشقم  شام  اذـغ  درک  دـیاب  رایتخا  مرگمین  هتخیمآ  روکذـم  دـنق  هتخاس  یفاص  هدرک  خـبط  ررقم  هجورب  هیودا  عومجم  لاقثم 
بآ تروص  نیرد  بالج  دنشاب و  هدیـشوج  ینـساک  مخت  ورد  هک  ماداب  زغم  هریـش  اب  رـشقم  شام  اذغ  دشاب  درد  واب  هچنانچ  رگا  ماداب و 

درک و دیاب  رایتخا  راهن  رب  هداد  بیترت  عومجم  لاقثم  تفه  دیفـس  دنق  لاقثم و  مین  ود  تسب و  رادـقم  دنـشاب  هدرـشفا  محـش  اب  هک  نیرانا 
گرب بآ  ای  تسا و  راهبهشیمه  گرب  هدرشفا  بآ  دارم  هک  ملاعلا  یح  هراصع  دیفس و  لدنـص  زا  دراد  عضو  هک  یلـصفم  وضع و  رب  الط 

لحم رب  دامـض  ای  درک و  دیاب  الط  دـنویپ  رد  درد  تقوب  هدرک  لح  ورد  نویفا  دوخن  مین  رادـقم  اهنیزا و  کیره  بآ  هب  ای  هتخیمآ و  وهاک 
ای درک و  دـیاب  دامـض  هتخیمآ  روکذـم  ياهبآ  نیا  اب  هتخیپ و  هتفوک و  شاخـشخ  تسوپ  ملاعلا و  یح  گرب  بآ  رت و  زینـشک  بآ  زا  درد 

نوخ ای  ارفص و  ببس  هک  تسیتقو  دامض  اهالط و  نیا  درک و  دامض  دیاب  درد  لحم  رب  هدز  مهرب  کین  هکرس  يردق  اب  لوغبـسا  مخت  بآ 
بنع مین  لاقثم و  هس  یّکم  ءانـس  درک  دیاب  ددرگیم  روکذم  هک  خوبطم  نیاب  هروراق  لوب و  رد  جضن  روهظ  زا  دعب  تعیبط  نییلت  دـشاب و 

كرتخد رجعم  مخت  دارم  هک  يزابخ  مخت  ینساک و  مخت  رفولین و  رت و  ای  کشخ  هشفنب  بلعثلا و 
563 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

راهچ کیره  زا  هایـس  هلیله  ای  درز و  هلیله  تسوپ  گناد  ود  لاـقثم و  کـی  دیفـس  ناـجنروس  لاـقثم  ود  کـیره  زا  یمطخ  مخت  تسا و 
زا دـنامب  هساک  مین  ات  درک  دـیاب  خـبط  بآ  رتنالک  هساک  مین  کـی و  رد  هیودا  عومجم  گـناد  ود  لاـقثم و  هس  خرـس  لـگ  مین  لاـقثم و 

حبص ای  رحس  تقوب  هتخیمآ  لاقثم  تفه  یفاص  نیبجنرت  هدرک و  لح  ورد  ربنشرایخ  سولف  لاقثم  هد  هتخاس و  یفاص  هدینارذگ و  ساپرک 
رد لاقثم  هد  دنق  لاقثم و  کی  هتسش  لوغبسا  زا  تبرـش  نآ  زا  دعب  دوش  عطقنم  وراد  لمع  ات  درک  دیاب  ربص  زور  مین  ات  درک و  دیاب  رایتخا 

عجو هچنانچ  رگا  داد و  دیاب  ماداب  زغم  هریـش  رـشقم و  شام  رـصع  تقوب  زور  رخآ  رد  اذغ  ندروخ و  دـیاب  هدرک  تبرـش  بآ  قشاق  راهچ 
نویفا گناد و  ود  لاقثم و  کی  کیره  زا  حافت  خیب  هایس و  شاخـشخ  لثم  درک  دیاب  هتبلا  تاردخم  دامـض  الط و  رد  دشاب  دیدش  رایـسب 
ملاعلا یح  گرب  بآ  هب  وهاـک و  گرب  بآ  هب  هتفوک و  کـین  هیودا  عومجم  لاـقثم  ود  لوغبـسا  مخت  گـناد و  ود  نارفعز  گـناد و  ود 

دنمدرد و وضع  سملم  ترارح  نابز و  ور و  يدرز  وا  تمالع  دشاب  ارفص  تلع  ببس  رگا  درک و  دیاب  دامض  دنمدرد  وضع  نارب  هتخیمآ 
تسا و هدّربم  ءایـشاب  نوکـس  تحار و  نتفای  هروراق و  گنر  يدرز  ضبن و  تعرـس  يوق و  یگنـشت  عجو و  رد  كازوس  شطع و  تدش 
هیذـغا و هبرـشا و  رد  درک  دـیاب  رتشیب  تیوقت  يوارفـص  هدام  رد  ار  بیطرت  دـیربت و  بناج  ّالا  تسا  بیرق  يومد  ياهجالع  اـی  وا  جـالع 

یّکم يانس  زا  خوبطمب  تسا  ندب  هیقنت  جالع  هلمجلاب  تشاد و  دیاب  یعرم  هدعاق  نوناق و  نیا  کلذریغ  الط و  دامض و  زا  هیعضوم  هیودا 
رمت درز و  هلیله  مین  لاقثم  هس  کیره  زا  ینساک  مخت  هرتهاش و  هشفنب و  ددع  تسب  کی  ره  زا  ولآ  ناتـسپس و  بانع و  لاقثم و  مین  هس و 

بآ هساک  ود  رد  هیودا  عومجم  لاقثم  مین  راهچ و  کیره  زا  ثوثک  مخت  يدنه و 
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هدرک و لح  ورد  نیبجنرت  لاقثم  تفه  ربنش و  رایخ  سولف  لاقثم و  تفه  هدینارذگ  ساپرک  زا  دنامب و  رتشیب  هساک  همین  ات  درک  خبط  دیاب 
ای هکاوف و  خوبطمب  ای  هشفنب و  بحب  تعیبط  نییلت  اـی  درک  راـیتخا  دـیاب  حبـص  اـی  رحـس  تقوب  هتخاـس  یفاـص  هدـینارذگ  يوم  نزیورپ  زا 

لوا لاقثم  تفه  دیفـس  دـنق  ددـع و  هد  بانع  لاقثم و  ود  کیره  زا  هشفنب  ینـساک و  مخت  ماقم  نیرد  بالج  درک و  دـیاب  هلیله  خوبطمب 
نیبجنرت دنق و  يدنه و  رمت  زا  بالج  درک و  دیاب  رایتخا  راهن  رب  مرگمین  هتخیمآ  ورد  دنق  هتخاس  یفاص  هدرک  خبط  بآ  يردـق  رد  هیودا 

هیقوا کیره  زا  شمحـش  هیپ و  اب  هدرـشفا  نیرانا  بآ  زا  بالج  ای  درک و  دـیاب  رایتخا  راهن  رب  هداد  بیترت  عومجم  لاقثم  تفه  کیره  زا 
اذغ درک و  دیاب  رایتخا  راهن  رب  هداد  بیترت  عومجم  لاقثم  تفه  کیره  زا  نیبجنرت  دیفس و  دنق  دوشیم و  مین  لاقثم و  تفه  هیقوا  ره  هک 
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غرم زین  نآ  توق و  طوقـس  فوخ  فعـض و  تقوب  رگم  درک  دیاب  كرت  تشوگ  خانافـسا و  ماداب و  زغم  هریـش  رـشقم و  شام  ماقم  نیرد 
فالخرب قباطم  ای  دشاب  بطر  دراب  رگا  دیاب و  هدراب  هیودا  زا  دـنمدرد  لصفم  رب  دامـض  دـیاب و  رغال  هکلب  درک  رایتخا  دـیابن  هبرف  هجوج 

هـشفنب نغور  لگ و  نغور  ماخ و  غرممخت  هدرز  وج و  درآ  لوغبـسا و  لثم  دامـض  نآ  تسا و  متا  جـالع  رد  دـشاب  ارفـص  تیفیک  نییعت 
ود رشقم  سدع  مین و  لاقثم و  راهچ  کیره  زا  یمطخ  بلحط و  هشفنب و  رگید  يدامض  درک  دیاب  دامض  هدز  مهرب  کین  ربارب  ازجا  ماداب 
زا نسوس  خیب  رفولین و  خرـس و  لگ  لاقثم  تفه  وج  درآ  لاقثم  زا  گناد  ود  کیره  زا  روفاک  نارفعز و  مین و  لاقثم و  کی  انح  لاقثم و 

غرممخت هدرز  تفه  اب  هتفوک و  مرگ  کین  هیودا  عومجم  لاقثم  تفه  هتفوک  مخت  اب  شاخـشخ  تسوپ  اـب  شاـم  مین  لاـقثم و  هس  کـیره 
لصفم رب  هدرک  طلخ  دامض  نیاب  لاقثم  هد  هتفرگ  رت  يودک  زا  نغور  ای  ودک و  مخت  نغور  ای  ماداب و  هشفنب  نغور  هدرک و  طلخ  ماخ 
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نیا تسا و  طلخ  دیربت  ظیلغت و  بجوم  هک  اریز  دنکن  هدربم  هدمـضا  لامعتـسا  رد  فارـسا  هک  دـیاب  جـلاعم  درک و  دـیاب  دامـض  دـنمدرد 
وضع ریدخت  دیربت و  دیاب  هتبلا  دنک  توق  لیلحت  دشاب و  توقب  ملا  عجو و  رگا  اما  ضرم و  بجوم  طلخ  هیقنت  غارفتسا و  تبوعص  بجوم 

تسا و توق  طوقـس  ندـب و  تفاحن  ضیرم و  دومـض  بجوم  دـماجنا  لوطب  رگا  يوق  عجو  هک  اریز  تسین  یکاـب  نیرد  درک و  دـنمدرد 
گرب بآ  رایخ و  بآ  رت و  يودک  هدیـشارت  هدز و  مهرب  هکرـس  اب  لوغبـسا  مخت  درک  دـیاب  تاردـخم  عون  نیزا  دامـض  درد  توق  تقوب 
دوشن يوق  ترورـض  اب  تاردخم  ندروخ  اشعـش و  رب  ای  تسا و  لاقثم  زا  گناد  راهچ  هک  مرد  کی  رادقم  ایفولف  ندروخ  ای  ملاعلا و  یح 
تسا كاله  بجوم  ار  ناسک  نینچنیا  یفعض  ضبن  رد  دشاب و  هدشیم  درس  اپ  تسد و  تاقوا  رثکا  هک  ار  یـسک  اصوصخ  دروخ  دیابن 

زا بیکارت  نیرد  هچرگا  دشابیمن  نویفایب  اهنیزا  چیه  یـسراف  یمور و  ياینولف  هک  تسناد  دیابب  داد و  دیابن  نویفا  درک و  دـیاب  رذـح  و 
هتخوس هدیسوب  ناوختـسا  هک  تسنآ  نامگ  ار  ابطا  رثکا  تسا و  قیاف  همه  رب  ندب  رد  نویفا  توق  اّما  تسه  نویفا  توق  رـساک  هراح  هیودا 

سدعب و دامـض  دراد و  تیـصاخ  نیمه  زین  وا  ندرک  دامـض  ندیلام و  تسا و  ضرم  نیزا  تاجن  صالخ و  بجوم  ندروخ  ناجنروس  و 
دبای نیکست  تلع  نیرد  درد  ترارح و  هچنانچ  رگا  درک و  دیاب  اهنیزا  تسا  رتمیلس  رتفیعـض و  ریذحت  رد  اهنیا  وهاک  لگ  شاخـشخ و 
عفان ندرک  دامـض  زین  رت  زینـشک  بآ  هب  وج  بآ  کلملا و  لـیلکا  وج و  درآ  یمطخ و  هشفنب و  لـثم  درک  دـیاب  طـلخ  هیوقم  هدراـب  هیودا 
درآ وج و  درآ  درک  دـیاب  ددرگیم  روکذـم  هک  دامـض  نیا  لامعتـسا  دوش  عفترم  ترارح  دوش و  رود  هیلکلاـب  عجو  هچناـنچ  رگا  تسا و 
بآ هب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  لاقثم  تفه  کیره  زا  دیفـس  لدنـص  کلملا و  لیلکا  تبـش و  کشخ و  هشفنب  یمطخ و  یلقاب و 

وضع رب  هدرک  ریمخ  رت  زینشک 
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لیلکا و زا  وضع  رب  دامـض  دشاب  سوسحم  دـنمدرد  لصافم  رد  یظلغ  رگا  درد  ترارح و  لاوز  زا  دـعب  رگا  درک و  دـیاب  دامـض  دـنمدرد 
دـشاب يوق  دیربتب  جاتحم  لیلع  جازم  ترارح  هطـساوب  تلع  يادـتبا  رد  هچنانچ  رگا  درک و  دـیاب  روکذـم  هجورب  یمطخ  هنوباب و  تبش و 

اذغ داد و  هتخیمآ  دیاب  بسانم  يرادقم  کیره  زا  بالگ  اب  هداس  نیبجنکس  هرت و  گنرداب و  مخت  زغم  هریش  هفرخ و  ریـش  هناودنه و  بآ 
ثدح طایتحا و  زا  دـعب  ّالا  درک  دـیابن  يوق  دـیربت  رد  هغلابم  تسا  مک  رایـسب  يارفـص  زا  تلع  نیا  ثودـح  نوچ  داد و  دـیاب  ریعـشلا  ءام 

تلع هچنانچ  رگا  ّالا  دشابن و  دوش  مغلب  هک  دشاب  یتقو  نیا  تسا و  شطع  تلق  وا  تمالع  دشاب  یمغلب  هدام  تلع  ببـس  رگا  اما  بیاص و 
لخاد مغلب  رد  یعیبط  ریغ  مغلب  ماسقا  زا  مسق  ره  روش و  مغلب  یقروب و  مغلب  هک  اریز  تسین  اقلطم  مغلب  مدـع  تمالع  نیا  دـشاب  روش  مغلب 

ضبن و ءوطب  نآ و  ظـلغ  تسا و  هروراـق  لوب و  گـنر  يدیفـس  تمـالع  زا  رگید  تسین و  قلطم  مغلب  مدـع  تمـالع  شطع  تلق  تسا و 
ریغ هبرـشا و  هیذغا و  زا  هک  قباس  ریبدت  هراح و  هبرـشا  هیذغا و  زا  نتفای  عفن  مرو و  درد و  لحم  رد  كازوس  باهتلا و  رگید  نآ  فالتخا 

نـسوس خـیب  یمور و  ناـیداب  ناـیداب و  زا  حابـص  ره  تسبـالج  ندروخ  ماـقم  نیرد  جـالع  تسا و  هدوـب  مغلب  دـلوم  هک  ياـهزیچ  زا  نآ 
هدروآ مین  هب  هدرک  خـبط  دـشاب  اود  بسانم  هک  بآ  يردـق  رد  هیودا  عومجم  لاقثم  تفه  یلـسع  دـنقلگ  لاـقثم  ود  کـیره  زا  هدیـشارت 
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ینیچراد و لفلف و  كدنا  اب  رفـصعم  مخت  هریـش  بآدوخن و  اذـغ  درک و  رایتخا  دـیاب  مرگمین  هتخیمآ  ورد  روکذـم  دـنقلگ  هتخاس  یفاص 
هک درک  دیاب  یّبحب  ندب  هیقنت  دوش  رهاظ  هروراق  رد  جضن  هک  اجره  متشه و  ای  مشـش و  زور  ات  تشاد  دیاب  هاگن  ار  فایـش  نیا  نارفعز و 

ریس ای  نادیزوب و  لاقثم  مین  کیره  زا  هدرک  برچ  ماداب  نغورب  هدیشارت  دیفس  دبرت  ناجنروس و  يرطوقس و  ربص  دشاب  تفص  نیا 
567 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

کیره زا  یگطـصم  لقم و  مین  یگناد و  يدـنه  کمن  گناد  ود  لظنح  محـش  گناد  ود  نوقیراغ  گـناد  ود  کـیره  زا  هرهم  ره  اـی  و 
ناـسآ ندربورف  هک  يرادـقمب  یکیره  تخاـس  دـیاب  اـهبح  هدرک  ریمخ  سفرک  گرب  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  مرن  هیودا  عوـمجم  یگناد 

لاقثم و هد  دنق  زا  تبرـش  نآ  زا  دعب  دوش و  رخآ  وراد  لمع  ات  درک  دیاب  ربص  نیـشیپ  ای  زورمین  تقو  ات  درک و  رایتخا  دیاب  رحـس  ای  دـشاب 
بآدوخن اذغ  درک و  دیاب  ریخات  رصع  تقو  ات  ار  اذغ  درک و  رایتخا  دیاب  هدرک  تبرش  بآ  قشاق  راهچ  رد  لاقثم  کی  هتـسش  ناحیر  مخت 

وا و خـیب  گرب و  برت و  مخت  لثمب  درک  دـیاب  یق  زور  هس  ود  تحارتسا  زا  دـعب  درک و  دـیاب  رایتخا  جاّرد  ای  وهیط و  ای  غرم و  تشوگ  زا 
درک و دـیاب  ربص  یتعاس  هتخیمآ  ورد  کمن  یلـسع و  كدـنا  هتخاس  یفاص  هدیـشوج و  ناگیناگی  ای  اهنیا و  عومجم  هزبرخ  خـیب  تبش و 

بآدوـخن هک  دـیاب  یق  زا  شیپ  اـّما  درک  دـیاب  یق  داتـسرف و  قـلحب  دـیاب  هدرک  برچ  دـجنک  نغورب  غرم  رپ  اـّلا  کـین و  درک  دوـخب  رگا 
لاثما یگطـصم و  نایداب و  هریز و  لثم  هیودا  دروخب و  یلـسع  دنقلگ  يردق  اب  هراح  هیودا  زا  یق  زا  غارف  زا  دعب  دشاب و  هدروخ  يرتروش 

درک رایتخا  دیاب  هدرک  طلخ  لاقثم  مین  کیره  زا  هیودا  زا  تسا  یفاک  بیکرت  نیرد  لاقثم  شـش  رادقم  دنقلگ  بسانم و  يردق  دیاب  نیا 
دیاب رفـصعم  مخت  زغم  هریـش  اب  بآدوخن  اذغ  درک و  دیاب  اهنیا  لاثما  درـس و  بآ  ندروخ و  ماعط  بش  عامج و  رت و  ياههویم  زا  رذـح  و 

فیثک و دـنکیم و  لیلحت  ار  طـالخا  قیقر  هک  اریز  دـنهدن  ضیرمب  هیوق  بوبح  هیوق و  تالهـسم  نیا  يادـتبا  رد  هک  دـیاب  جـلاعم  داد و 
لیوط و دـنوارز  لثم  درک  دـیاب  رایتخا  هفیطل  هراح  هیودا  زا  تروص  نیرد  دامـض  دوشیم و  هدایز  ضرم  ترارـش  دـنامیم و  یقاب  ظیلغ 

لاقثم هس  کیره  زا  هریز  ربص و  قشا و  مین  لاقثم و  شش  کیره  زا  انایطنج  راغلا و  بح 
568 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ریعز و مخت  باعل  رگید  يدامـض  درک و  دـیاب  الط  عجو  عضوم  رب  هدرک  طلخ  نایداب  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  گناد  ود  و 
لاقثم مین  کیره  زا  ثاغم  هخیلـس و  تسوپ  رفـصعم و  مخت  زغم  مین و  لاـقثم و  شـش  کـیره  زا  ناـحیر  مخت  باـعل  ورم و  مخت  باـعل 

دیاب دامـض  درد  عضوم  رب  هدرک  طلخ  طسق  نیدران و  نسوس و  نغورب  هتفوک و  مرن  هیودا  عومجم  گناد  ود  نارفعز  گـناد  ود  لـیبجنز 
تبـش و یمطخ و  هنوباب و  لثم  ورد  هک  یبآ  هب  مرو  لحم  رد  لوطن  دـناهتفای و  برجم  عفان و  رایـسب  یمغلب  داوم  رد  ار  دامـض  نیا  درک و 

قایرت ندروخ  درک و  دـیاب  دنـشاب  هدرک  خـبط  نیا  لاثما  جـنتوف و  یقوقدـنج و  رتعـص و  اشاح و  موصیق و  شوجنزرم و  کلملا و  لـیلکا 
تعفنم رایـسب  باب  نیرد  ناجنروس  بح  تسا و  عفان  رایـسب  دوش  دوجوم  هک  مادـکره  زا  لاقثم  کی  رادـقم  سوطیدوژم  قایرت  قوراف و 

ود کیره  زا  يدـنه  جرطیـش  لیبجنز و  هلیلب و  هایـس و  هلیله  لاقثم و  کی  ناجنروس  تخاس  دـیاب  ازجا  نیاب  ماقم  نیرد  بح  نیا  دراد و 
هک يرادـقمب  کیره  تخاس  دـیاب  اهبح  هدرک  ریمخ  سفرک  گرب  بآ  هب  ای  مرک و  گرب  بآ  هب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  لاـقثم 

مرو و تبالـص  تمالع  دشاب  يوادوس  هدام  تلع  ببـس  رگا  اّما  تسا و  گناد  ود  لاقثم و  کی  وراد  نیزا  ندروخ  رادقم  ندربورف  ناوت 
وا و وطب  ضبن و  تبالـص  دـشاب و  رتمرگ  هک  ياـهزیچ  زا  نتفاـی  عفن  درد و  تلق  عجو و  لـحم  يدوـبک  تدوـمک و  ندـب  دـلج  یکـشخ 

دنق لاقثم و  ود  کی  ره  زا  نایداب  هیوبجنرداب و  هدیـشارت و  نسوس  خـیب  زا  حابـص  ره  تسبـالج  ندروخ  هداـم  نیرد  جـالع  وا و  تهاـقث 
اذغ درک و  رایتخا  دیاب  مرگمین  هتخیمآ  واب  دنق  هتخاس و  یفاص  هدرک و  خبط  دش  روکذم  ررکم  هچنانچ  هیودا  عومجم  لاقثم  تفه  دـیفس 

زا دعب  داد و  دیاب  اهنیا  لاثما  جارد و  غرم و  کبک و  وهیط و  تشوگ  رفصعم و  مخت  هریش  بآدوخن و 
569 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

نیاب ای  درک و  دـیاب  جرطیـش  بحب  ای  درک و  دـیاب  وا  خوبطم  ناجنروس و  بحب  ادوس  طلخ  زا  ندـب  هیقنت  هروراق و  لوب و  رد  جـضن  روهظ 
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لیبجنز و لفلفراد و  لفلف و  لاقثم  زا  گناد  راهچ  کیره  زا  يرطوقس  ربص  هایـس و  هلیله  درز و  هلیله  تسوپ  ددرگیم  روکذم  هک  بح 
بآ هب  هتخیپ و  هتفوک و  هیودا  عومجم  لاقثم  مین  نایداب  یگناد و  کیره  زا  لقم  يدـنه و  کمن  جرطیـش و  گناد  ود  کـیره  زا  لدرخ 

ات درک و  رایتخا  دـیاب  حبـص  ای  رحـس  تقوب  ار  بیکرت  نیا  مین  عومجم  زا  هتخاس  اـهبح  مرک  گرب  بآ  هب  اـی  هدرک و  ریمخ  سفرک  گرب 
رد لاقثم  کی  هتـسش  ناحیر  مخت  لاقثم و  هد  دنق  زا  تبرـش  نآ  زا  دعب  دوش  عطقنم  وراد  لمع  ات  درک  دـیاب  ربص  نیـشیپ  ای  زور  مین  تقو 

راهچ یّکم  يانـس  درک  دـیاب  ددرگیم  روکذـم  هک  خوبطم  نیاب  ادوس  طلخ  زا  هیقنت  ای  درک و  دـیاب  رایتخا  هدرک  تبرـش  بآ  قشاق  راهچ 
راهچ هرتهاش  لاقثم  تفه  هنادیب  نیریـش  زیوم  گناد و  لاقثم و  هس  کیره  زا  یلباک  هلیله  هایـس و  هلیله  درز و  هلیله  تسوپ  مین  لاقثم و 
لاقثم کی  هتفوکمین  ناجنروس  گناد  ود  نوقیراـغ  مین  لاـقثم و  ود  کـیره  زا  سودوخوطـسا  هناد و  زا  كاـپ  هلمآ  هلیلب و  مین  لاـقثم و 

ات درک  دیاب  خبط  میالم  شتآب  بآ  هساک  مین  ود  رد  هیودا  عومجم  لاقثم  ود  کیره  زا  نابزؤاگ  هیوبجنرداب و  نسوس و  خیب  نویروطنق و 
ساپرک زا  هداد و  شوج  ورد  تخادـنا  دـیاب  هتـسب  هّتل  رد  نومیتفا  لاقثم  کی  رادـقم  کی  ندـمآ و  دورف  تقوب  دـنامب و  رتشیب  هساک  مین 

لاقثم مین  هدینارذگ  يوم  نزیورپ  زا  هدرک  لح  لاقثم  مین  شـش و  کیره  زا  نیبجنرت  ربنـشرایخ و  سولف  ورد  هتخاس و  یفاص  هدینارذگ 
زا دعب  دوش و  عطقنم  وراد  لمع  ات  درک  دیاب  ربص  نیشیپ  زامن  ای  زورمین و  تقو  ات  درک و  دیاب  رایتخا  رحس  تقوب  هتخیمآ  ورد  ارقیف  جرایا 

وراد زور  ار  اذغ  درک و  رایتخا  دیاب  روکذم  رادقمب  هتسش  ناحیر  مخت  دنق و  زا  تبرش  نآ 
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. درک دیاب  برچ  روکذم  هراح  ياهنغورب  ار  دنمدرد  لصافم  دش و  روکذم  زین  اذغ  درک و  دیاب  رایتخا  رصع  تقوب 

لصافم دّقعت  نایب  رد  هلاقم  [ 203]

هک اجره  هک  اریز  هرـصاب  سحب  همه  زا  رهظا  دـنکیم و  ساسحا  تسا  سح  ار  هکره  هک  اریز  تسرهاظ  هقالع  بسحب  لـصافم  دـقعت  و 
لاقثم ود  کیره  زا  هدیشارت  نسوس  خیب  نایداب و  زا  حابـص  ره  تسبالج  ندروخ  وا  جالع  دنیبیم و  سک  همه  دش  ادیپ  لصافم  رد  دقع 

راهن رب  مرگمین  هتخیمآ  ورد  دنقلگ  هتخاس  یفاص  هدرک  خبط  دش  روکذم  هکنانچ  بآ  يردـق  رد  هیودا  لوا  لاقثم  تفه  یلـسع  دـنقلگ  و 
درک دیاب  هروکذم  ياهخوبطم  اهبحب و  ندب  هیقنت  تعیبط و  نییلت  داد و  دیاب  رفـصعم  مخت  زغم  هریـش  اب  بآدوخن  اذغ  درک و  رایتخا  دـیاب 
مخت باعل  هبلح و  مخت  باعل  طب و  غرم و  هیپ  نغور  دجنک و  نغورب  ار  دـقعت  عضوم  سرقن و  لصافم و  عجو  باب  رد  هروکذـم  ریداقمب 
هابور ای  داهن و  دیاب  دقعت  لحم  رب  هدرک  هیالـص  هتخیمآ و  شوجنزرم  بآ  هب  هتفوک و  کین  دجنک  ای  دـیلام و  دـیاب  یمطخ  باعل  ریعز و 

ای یتشط و  رد  هفـصانم  دـجنک  نغور  هدولآب  ار  بآ  نآ  دوش و  ارهم  ات  درک  دـیاب  خـبط  بآ  نآ  رد  ار  هدـنز  راـتفگ  گرگ و  اـی  هدـنز و 
مامت ریبدت  نیاب  لصافم  عجو  هک  تسا  رایـسب  هغلابم  نیرد  ار  ابطا  دناشن و  دـیاب  مرگمین  بآ  نآ  رد  ار  لیلع  تخیر و  دـیاب  نالک  یفرظ 

تسا و هیـصاخلاب  ریبدت  نیا  دوشیم و  رود  مامت  دوشیم  رتبـس  اهدنویپ  دوشیم و  ثداح  تلع  نیزا  هک  يدقعت  دوشیم و  لیاز  لیلع  زا 
نسوس نغور  ای  طفنب و  کین  ود  ره  لاقثم  تفه  کیره  زا  دجنک  ریعز و  مخت  هب  دقعت  لحم  رد  دامض  ای 
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دارم هک  یـشحو  راـمح  تشوگ  ندروـخ  ار  لـصافملا  عـجو  باحـصا  هک  دـناهتفگ  نینچ  دـنهن و  نآ  رب  هدز  مهرب  کـین  هدرک و  طـلخ 
دیاب دشابیم  هک  يدوخن  دوشهن و  دوجوم  هایس  دوخن  رگا  تخپ و  دیاب  هک  دناهتفگ  هایـس  دوخنب  ار  نآ  تسا و  عفان  رایـسب  تسا  رخروگ 

دنـشاب و هدرک  خـبط  نآ  رد  نایداب  کلملا و  لیلکا  تبـش و  هنوباب و  هک  یبآ  رد  تسا  دـنمدرد  هک  اـپ  ود  ره  تسد و  ود  ره  اـی  تخپ و 
راغ و گرب  فشاجنرب و  اشاح و  لثم  دیاب  رت  توقب  هچنانچ  رگا  تشاذگ و  دـیاب  نآ  رد  یتّدـم  داد و  هطوغ  دـیاب  نآ  رد  دـشاب  مرگمین 

ؤاگ قاس  ناوختـسا  زغم  طب و  هیپ  نغورب  میاد  ار  دوقعم  عضوم  درک و  دیاب  هدایز  خوبطم  نآ  رد  تسا  ناحیر  دارم  هک  مرفـساهاش  ماّمن و 
رت و ياههویم  ریش و  تارغج و  غود و  شرت و  ياهزیچ  زا  تلع  نیا  بحاص  درک و  دیاب  برچ  دنـشاب  هتخادگ  ار  وا  دجنک  نغور  رد  هک 
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دوخ رب  ار  ندرک  یق  رارکتب  دیابیم  دـناد و  بجاو  ندرک  رذـح  ندروخ  ماعط  بش  ندـمآرد و  درـس  بآ  رد  ماعط و  يالتما  زا  عامج و 
ملعا هّللا  دنکن و  كرت  ار  تموادم  تمزالم و  نیرد  دناد و  مزال 

هّماع ضارما  رد  عبار  باب 

هراشا

دحاو نیح  رد  هکنآ  یکی  دراد  رابتعا  ود  مومع  نیا  درادـن و  يوضع  نود  يوضعب  تیـصوصخ  هک  تسا  یـضارما  هّماع  ضارماب  دارم  و 
هبـصح لیمامد و  تارثب و  لثم  دوش  ثداح  دهاوخ  هک  يوضع  ره  رد  هکنآ  يرگید  اقـستسا و  تایمح و  لثم  دشاب  لماش  ار  اضعا  عیمج 

. تستالاقم رب  لمتشم  زین  باب  نیا  تسربتعم و  روکذم  قش  ود  ره  زین  مومع  رد  يردج و  و 
572 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

یّمح نایب  رد  هلاقم  [ 204]

هبیرغ تسیترارح  پت  ینعی  ءاضعالا  یلا  بلقلا  نم  ثعبنت  لاعفالا  ةراض  ۀبیرغ  ةرارح  یمحلا  هک  دناهدرک  نینچ  یمح  تقیقح  فیرعت  و 
عنام لامک  هجورب  لعف  رودص  زا  وا  ثودح  دشیم و  رداص  لامک  هجورب  وزا  لاعفا  نیا  تحـص  نیح  هک  صخـش  زا  رداص  لاعفاب  رـضم 

لاـعفا هک  اریز  تسین  لاـعفاب  رـضم  دوشیمن و  ضرم  ببـس  يزیرغ  ترارح  هک  اریز  تسا  يزیرغ  ترارح  زا  زارتـحا  هبیرغ  دـیق  تسا و 
دوخ تاذلاب  الوا  رگا  دنمانیم و  ضرع  یمح  ار  وا  ضارما  زا  تسا  ضرم  رگا  یمح  ببـس  تسا و  تمالـس  قیرط  واب  صخـش  زا  رداص 
ینعی تسا  مدـع  دوجو و  رد  مزال  هیقنت  مدـع  هیقنت و  ضرم  ضرع و  رد  سپ  دـنمانیم  ضرم  یمح  ار  وا  یـضرم  هقباسیب  هدـش  ثداح 
نیزا یلاـخ  ـالوا  ترارح  قلعت  هک  اریز  دوشیم  مسق  راـهچب  مسقنم  یمح  تسا و  ضرم  مدـعب  وا  مدـع  تسا و  ضرم  دوـجوب  وا  دوـجو 

رد هک  اریز  دـنمانیم  موی  یمح  ار  وا  تسحاوراب  الوا  وا  قلعت  رگا  سپ  تسا  اضعاب  ای  تسا و  ندـب  طالخاب  ای  تسا و  حاوراب  هک  تسین 
ناشیا شیپ  سورامیقم  زا  دارم  هک  دـنمانیم  سورامیقم  یناـنوی  تراـبعب  ار  وا  دـشابیمن و  شیپ  زور  کـی  وا  كرت  ذـخا و  تدـم  رثکا 

اریز دوشیم  مسق  ود  نیا  دراد و  ندب  طالخاب  قلعت  هک  یناث  تسین و  شیب  زور  کی  وا  تایح  عطق  نامز  ات  دلوت  نامز  زا  هک  تسیناویح 
ینفع و یمح  ار  یناث  دـنمانیم و  سخونوم  یمح  ار  یلوا  سپ  تسوا و  نفعت  بجوم  ای  دوشیم و  طالخا  نیخـست  بجوم  ترارح  هک 

ندب طالخا  زا  هک  تسیبابسا  يداب  بابـساب  دارم  تسیداب و  بابـسا  زا  موی  یمح  ثودح  هک  تسناد  دیابب  دنمانیم و  یقد  یمح  ار  عبار 
یحرف تسا  رایسب  بابسا  نیا  دشابن و 

573 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
یبعت و یعزف و  یمه و  یمغ و  دشابیم و  حور  لاعتشا  هطـساوب  هک  دشابیم  زین  يرهـس  هراح  هرخبا  ناقتحا  ببـس  هک  یمون  یبضغ و  و 

زور هس  تدم  موی  یمح  هک  تسه  هاگ  دناسریمن و  یندب  تابوطر  نیخست  هبترمب  هک  يردس  یشطع و  یعوج و  يالتما و  یغارفتسا و 
رزخ فاصحتـسا و  درب و  تسا و  دـلج  یکـشخ  هک  ببـس ...  ار  اـهنیا  دـشکیم و  زور  تفهب  اـنایحا  دوریم  زور  راـهچ  هاـگ  درادیم و 

. دشابیم

ینفع یمح  نایب  رد  هلاقم  [ 205]

بکرمب دارم  دـشابیم و  بکرم  ای  دـشاب و  طلخ  کـی  تنوفع  زا  وا  ثودـح  هک  تسنآ  طیـسب  دـشابیم و  طیـسب  اـی  پت  یمح و  نیا  و 
مغلب و نوخ و  تسا  راهچ  ندـب  رد  ماوق  وذ  طـالخا  هک  اریز  تسا  راـهچ  شعاونا  ار  طیـسب  پت  دنـشاب و  ود  قوف  اـم  ود و  زا  هک  تسنآ 
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تسا و هباشتم  ای  تسوا و  ماسقا  ملـسا  نیا  تسا و  صقانتم  ای  تسا  يومد  ماـسقا  رتشا  نیا  تسا و  دـیازتم  اـی  يومد  پت  ادوس و  ارفص و 
هک تسنآ  صقانتمب  دارم  دـشاب و  لـلحتم  وزج  زا  شیب  نوخ  زا  نفعتم  وزج  هک  تسنآ  دـئازتمب  دارم  تساـمهنیب و  یکین  يدـب و  رد  نیا 

ار يومد  پت  نیا  دـشاب و  ربارب  هللحتم  يازجا  اـب  هنفعتم  يازجا  هک  تسنآ  يواـستمب  دارم  دـشاب و  لـلحتم  زا  رتـمک  نوخ  زا  نفعتم  وزج 
قورع لخاد  هکنآ  قورع و  جراخ  رد  ای  تسا و  قورع  لخاد  رد  ای  ارفـص  نفعت  تسیوارفـص و  پت  یناـث  مسق  دـنمانیم و  هقبطم  ءاـبطا 

مغلب هچنانچ  رگا  دـنمانیم و  هقرحم  ار  نآ  دـشاب  رگج  ای  لد و  برقب  هنفعتم  يارفـص  نیا  هچناـنچ  رگا  دـنمانیم و  مزـال  بغار  وا  تسا 
بغار پت  نآ  دـشاب  قورع  جراخ  رد  ارفـص  نفعت  هکنآ  دـنمانیم و  هقرحم  زین  ار  وا  زا  ثداح  پت  دـشاب و  رگج  لد و  برقب  زین  هحلاـم 

تروص ود  ره  رد  دنمانیم و  ریاد 
574 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

نیا تسا  ظلغ  بجوم  هک  یجازتما  تسا  مغلب  اب  طلتخم  جوزمم و  هچنانچ  رگا  دنمانیم و  هصلاخ  تسا  فرص  قیقر و  ارفص  هچنانچ  رگا 
همزال هقثل  ار  پت  نیا  تسا  قورع  لـخاد  وا  نفعت  هک  تسین  نیزا  یلاـخ  زین  وا  تسا و  یمغلب  پت  ثلاـث  دـنمانیم و  هصلاـخ  ریغ  ار  پت 

رد ای  ادوس  نفعت  هک  تسین  نیزا  یلاخ  زین  نیا  تسیوادوس  پت  عبار  دنمانیم و  هریاد  هبئان  ار  نیا  تسا و  قورع  جراخ  هکنآ  دـنمانیم و 
دشابیم ردان  دوجولا و  لیلق  مسق  نیا  دنمانیم و  همزال  عبار  ار  وا  تسا  قورع  لخاد  رد  هکنآ  قورع و  جراخ  رد  ای  تسا و  قورع  لخاد 

یمح دنوشیم و  طلخ  نآ  فانـصا  بسحب  مسقنم  تایمح  نیزا  کیره  دنمانیم و  ریاد  عبر  ار  وا  تسا  نفعتم  قورع  جراخ  رد  هکنآ  و 
هیلـصا تبوـطر  ءاـنفا  ّثبـشتم  ترارح  نیا  هک  تسین  یکـش  نیرد  تسا و  هیلـصا  ءاـضعاب  ـالوا  رد  ترارح  ّثبـشت  هک  تسنآ  یقد  پـت 

یماـساب تسامـسم  دودـعم و  هک  تسا  هعبرا  طـالخا  یکی  تسا  تبوـطر  ود  ناـسنا  ندـب  رد  تسیزیرغ و  ترارح  بکرم  هـک  دـنکیم 
مـسق راـهچ  ار  وا  تسا و  لوضف  ریغ  هک  تبوطر  نآ  لوضف و  ریغ  یـضعب  نیزا و  لوـضف  یـضعب  تبوـطر  زا  یناـث  هروکذـم و  هروهـشم 
ثبنم تسیتبوطر  راهچ  نیزا  یناث  ار و  اضعا  رس  تسیقاس  تسا و  هیرعش  قورع  فارطا  رد  روصحم  هک  تسنیا  راهچ  نیزا  هک  دناهتخاس 

اب اضعا  یـضعب  لاصتا  بجوم  هک  تسا  یتبوطر  عبار  اضعاب و  هبـشت  داقعناب و  دـهعلا  بیرق  تسا  یتبوطر  ثلاث  منبـش و  لـثم  ءاـضعا  رب 
صتخم دیامن  تبوطر  زا  یناث  مسق  يانفا  رد  عورش  دنک و  تبوطر  زا  لوا  مسق  يانفا  هثبشتم  ترارح  هچنانچ  رگا  تسواب و  رگید  یضعب 

مـساب صوصخم  نیا  دـیامن و  تبوطر  زا  ثلاث  مسق  يانفا  رد  عورـش  دـنک و  یناث  مسق  يانفا  ترارح  رگا  تسا و  ندزب  مساـب  یمـسم  و 
لوبذ

575 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
تبوطر زا  ثلاث  مسق  يانفا  هروکذـم  ترارح  رگا  تسین و  ضرم  نیزا  تاجن  حالف و  دـسر  وا  ياهتناب  لوبذـب  ـالتبم  صخـش  رگا  دوب و 

هدنز هک  دناهدید  مک  رایسب  ار  صخـش  هبترم  نیرد  تسا و  تتفم  مساب  یمـسم  نیا  دیامن و  تبوطر  زا  عبار  مسق  يانفا  رد  عورـش  دنک و 
پت یمح و  اما  دنمانیم و  قد  زین  ار  هروکذم  بتارم  نیا  عومجم  تسا و  هدش  كاله  صخش  عبار  مسق  رد  عورش  درجمب  هک  اریز  دشاب 

ثبـشتم ترارح  طـلخ و  ناـیم  هک  اریز  یطلخ  اـب  قد  یمح  بیکرت  لـثم  تسا  هدـیعب  ساـبتحا  زا  وا  بیکرت  هـک  تـسناد  دـیابب  بـکرم 
بیکرت لثم  دشاب  ریاغم  طلخ  هک  رگید  یطلخ  اب  یطلخ  بیکرت  لثم  تسا  هبراقتم  سابخا  زا  بیکرت  ای  تسا و  تدعابم  هیلـصا  تبوطرب 

عاونا زا  هک  تسارفـص  زا  ود  ره  ثودح  هک  اریز  ریاد  بغ  اب  مزال  بغ  بیکرت  لثم  دشاب  سنج  یکی  عاونا  زا  بیکرت  ای  مغلب و  ای  ارفص 
ّبغ تسا و  هدـش  ثداح  قورع  لخاد  رد  ارفـص  نفعت  زا  مزال  بغ  مزال  هک  تسین  قوف  تواـفت و  تسا و  طـلخ  هک  تسا  دـحاو  سنج 

لاوحا لیـصفت  هصلاخ و  ریغ  ای  هصلاخ  نیّبغ  بیکرت  لثم  تسا  دـحاو  عون  فانـصا  زا  بیکرت  ای  قورع و  جراخ  رد  ارفـص  نفعت  زا  ریاد 
. هّللا ءاش  نا  ددرگیم  روکذم  تاجلاعم  تمالع و  بابسا و  تایمح و 

موی یمح  نایب  رد  هلاقم  [ 206]
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 ... رد ار  موی  یمح  دوشیم و  هتخانش  وا  ببس  مدقت  زا  ار  موی  یمح  و 
وا طوغـضم و  زین  ضبن  دشابیمن و  زین  تفوک  تسا و  ناوختـسا  درد  زا  ترابع  هک  رـسکت  دشابیمن و  لاوحا  رثکا  رد  ندینازرل  ضفان و 

توق امرس  انایحا  تسا و  دعاصتم  هرخبا  ببسب  نیا  دنکیم و  هریرعشق  كدنا و  يامرسب  رثکا  ادتبا  رد 
576 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

دوشیم و ثداح  یجراخ  بابـسا  زا  پت  نیا  هک  اریز  پت  نیرد  دـشابیم  ردان  نیا  دـناسریم و  تسا  هزرل  هک  ضفاـن  هبترمب  دـیابیم و 
رد هثداح  ضارعا  عیمج  دشابن و  یندب  طالخا  زا  هک  تسنآ  یجراخ  بابساب  دارم  یمغلب و  ای  تسیوارفص و  طلخ  هطساوب  پت  رد  ضفان 

ضبن لاوحا  تسا و  نکاس  هکلب  تسین  یندـیزگ  یغدـل و  ورد  هک  تسا  مامح  ترارح  وا  ترارح  هک  ایوگ  دـشابیم  فیفخ  موی  یمح 
تسا و لیلق  زین  تموادت  قورع و  تسا  تحص  لاحب  بیرق  زین  لوب  تسا و  ضبن  قفاوم  میلس و  مه  سفن  تساحصا و  ضبن  هب  بیرق  زین 
هک تسناد  دیابب  دوش  ثداح  هریرعـشق  نآ  زا  دعب  دنک و  مامح  رد  ماقم  لوط  تلع  نیا  بحاص  هچنانچ  رگا  تسا و  تحـص  لاحب  بیرق 
وا ببـس  هچنآ  رد  حیرفت  هیلـست و  لثمب  دشاب  دضب  هجلاعمب  ات  تسا  ببـس  دـض  داریا  ماقم  نیرد  جالع  تسا و  هدوبن  موی  یمح  پت  نیا 

هکنآ رد  غارفتـساب  دشاب و  عوج  وا  ببـس  هکنآ  رد  میالم  ياذغب  دشاب و  هدوب  حرف  وا  ببـس  هچنآ  رد  حرف  لباقمب  دشاب و  نزح  بضغ و 
تبرش هبرشا  زا  تسا و  عفان  زین  یگدنلام  دشاب و  هدوب  هدس  دلج و  نتسشن  مهرب  فاصحتسا و  ببس  هکنآ  رد  حیتفت  دشاب و  التما  بسحب 

داد و دـیاب  هتخیمآ  نیبجنکـس  اب  هفرخ  هریـش  دـشاب  رتشیب  ترارح  شطع و  پت  نیا  اب  هچنانچ  رگا  تسا و  تعفنم  تیاغ  رد  ار  نیبجنکس 
مخت هریـش  دـشاب  هّدـس  فوخ  هچنانچ  رگا  درک و  دـیاب  رایتخا  راهن  رب  لاـقثم  تسب  هفرخ  هریـش  رادـقم  لاـقثم و  تفه  نیبجنکـس  رادـقم 

دح زا  زواجت  دنک و  لادتعا  هجورب  هبرـشا  هیذـغاب و  بیطرت  دـیربتب و  تلع  نیرد  جـلاعم  هک  دـیاب  هروکذـم و  رادـقمب  داد  دـیاب  نیرایخ 
. تسا ینسح  ریبادت  هلمج  زا  زین  اوهلا )  ) لدتعم مامح  لوخد  دیاب و  لادتعا  اب  رکسم  بویط و  زا  یندیئوب  دیامنن  ترورض 

577 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

سخونوس یّمح  نایب  رد  هلاقم  [ 207]

تسا و موی  یمح  زا  يوقا  سملم  ترارح  شطع و  عادـص و  زا  وا  ضارعا  تسا و  نوـخ  ناـیلغ  زا  پت  نیا  ثودـح  هک  تسناد  دـیابب  و 
وا جالع  رد  طقف  دـصف  نیمه  یهاگ  تسا و  دـصف  وا  جالع  تسا و  رهاظ  تیومد  تامالع  تلع  بحاص  رب  هنفع و  تاـیمح  زا  رتفیفخ 

دماجنا و یـشغب  هک  دنک  جارخا  رادقم  نوخ  دیاب  دشاب  توقب  يوق و  هچنانچ  رگا  دنک  ضیرم  لاح  رد  رظن  جلاعم  هک  دیاب  تسا و  یفاک 
تـسین یفاک  جالع  رد  طقف  دصف  هک  تسنانچ  هاگ  دنکیم و  تقرافم  لاح  رد  پت  ریبدـت  نیاب  هک  تسنانچ  هاگ  توق  بجاو و  ردـقب  ّالا 
تـشوگ زا  زیهرپ  رفولین و  تبرـشب  ّالا  دـشابن و  هفرـس  زا  یعناـم  رگا  هداـس  نیبجنکـس  تبرـشب  درک  دـیابیم  زین  فیطلت  دـیربت و  زا  هکلب 

دشاب و ضبق  تعیبط  رد  هک  اصوصخ  رـشقم  شام  يدنه و  رمت  زا  شآ  لثم  درک  دـیاب  هضماح  هیذـغا  رب  راصتقا  هیذـغا  زا  تسترورض و 
اب نیرانا  بآ  ای  تشخریـشب و  يوقم  هکاوف  عوقن  لثمب  ار  دشاب ...  زین  لاهـساب  جایتحا  هکلب  دـشاب  زین  تعیبط  نییلت  جایتحا  هک  دـشاب  هاگ 
هک دیاب  عوقن  رادقم  تسا و  لاقثم  ود  وا  تسوپ  زا  عوقن  رد  هلیله  رادقم  دش و  دهاوخ  روکذم  باتک  نیا  رخآ  رد  هکاوف  عوقن  درز  هلیله 

. درک دیاب  رایتخا  هداد  بیترت  عومجم  دشابن  رتمک  لاقثم  لهچ  زا 

ینفع يومد  یمح  نایب  رد  هلاقم  [ 208]

هراشا

هک تسنیا  وا  لیلد  يومد  داقتعا  نیرد  تسین و  يدوجو  ار  پت  نیا  هک  دـیوگیم  تسا و  رکنم  ار  پت  نیا  اـبطا  ءاـمکح  زا  سونیلاـج  و 
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دوش نفعتم  هک  اجره  نوخ 
578 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

بجوم ثحابم  نآ  داریا  تسا و  رایسب  هشقانم  ار  ابطا  امکح و  دقتعم  نیرد  يومد و  هن  دشاب  يوارفـص  نیا  سپ  دوشیم  ارفـص  وا  فیطل 
بجوم نیا  سپ  دهاوخ  قورع  لخاد  رد  زین  نوخ  تنوفع  هک  دـشاب  قورع  لخاد  رد  نوخ  هک  اجره  هک  تسا  نینچ  ررقم  تسا و  لالما 

. هثلث ماسقا  رب  تسا  پت 

[81] نوخ تنوفع  ببس 

ص578 نتم ؛  یناخ ؛  هفحت 
داسف ای  یهام و  تشوگ  لثم  دوخ  رهوجب  تسا  داـسفلا  عیرـس  هیذـغا  ببـس  اـی  هک  اریز  دـشابیم  هجو  دـنچ  زا  طـالخا  زا  تنوفع  ببس 

اذغ هکنآ  هطساوب  ای  ندروخ و  رد  تسا  بیترت  تاعارم  مدع  ببـسب  داسف  تعرـس  ای  ریـش و  لثم  واب  تساذغ  تلاحتـسا  تعرـس  ببـسب 
زجاع و ورد  فرـصت  زا  يزیرغ  ترارح  هک  تساذـغ  تظلغ  ببـسب  نفعت  داسف و  ای  ولاتفـش و  ولآدرز و  هزبرخ و  لثم  دراد  هریثک  تیئام 

حیورت اوه و  زا  عنام  هک  تسا  هّدس  طلخ  تنوفع  داسف و  ببس  هاگ  گنرداب و  رایخ و  لثم  فرصتم  ورد  هبیرغ  ترارح  ار  وا  تسا  رصاق 
تجوزل و ای  طالخا  ترثک  عقاو  هدس  ببس  تسا و  حیر  اوه و  لوصو  مدع  تنوفع  بابسا  زا  یکی  هک  اریز  تسا  تنوفع  عنام  هک  تسا 
رد داسف  تنوفع و  هاگ  تساذغ و  يالتما  رب  هفینع  تکرح  هّدـس  ببـس  هاگ  دـشاب و  تنوفع  ببـس  سپ  تسا  حـیر  لوصو  زا  عنام  ظلغ 

دارم هک  فیج  زا  هک  هیوها  حـیاور و  طالخاب و  وا  رثا  لوصو  نیئآب و  ياوه و  قاشنتـسا  لثم  دـشابیم  ندـب  زا  یجراـخ  ببـسب  طـالخا 
رب لاد  هک  يزیچ  تسا و  داسف  نفعت و  بجوم  دوش  اهریغ  طالخا و  لثم  هبطر  ماسجا  قصالم  ياوه  هک  اریز  تسا  هدرم  تاـناویح  نادـبا 

ار نآ  پت  هب  التبم  صخش  هک  تسا  هدنزگ  ترارح  تسا  ینفع  يامح 
579 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هلیلک ار  نآ  هک  دـشابیم  یتلاـح  يومد  یمح  ثودـح  زا  شیب  يوارفـص و  زا  تسا  لـقا  يومد  ترارح  ورد و  عذـل  دـباییم و  دوخ  رد 
ددرگیم و شارخ  رد  هظحلهبهظحل  بناج  رهب  تفرگ و  دـناوتیمن  رارق  دوخ  يرارق  رد  لیلع  هک  تسا  یمارآیب  نآـب  دارم  هک  دـنمانیم 

لسک اهناوختسا و  نتسکش  مهرد  درد و  دارم  هک  ریسکتب  يدتبم  يومد  ینفع  یمح  دناد و  هتشاد  جازم  لادتعا  پت و  نایم  ار  تلاح  نیا 
زا فخا  وا  تسارفص و  هک  بغ  هدام  هک  اریز  تسا  بغ  رد  هک  ضبن  زا  فالتخا  زا  رتشیب  هک  تسا  ضبن  رد  فالتخا  تسا و  یتسس  هک 

تسه و ندب  رد  یقاب  پت  هدام  زا  كازوس  زین  پت  ندش  رود  زا  دعب  هک  تسا  هاگ  دوش و  رود  لوا  تبون  رد  هک  تسا  رایـسب  تسنوخ و 
عیمج رـس و  ندـب و  لـقث  ناـبز و  گـنر  نهد و  معط  شطع و  عادـص و  زا  تسا  سخوـنوس  موـی و  یمح  زا  دـشا  يوـمد  یمح  ضارعا 

دلج هرـشب و  عیمج  ور و  یخرـس  يومد و  طـلخ  زا  ضبن  يـالتما  جادوا و  قورع و  جاـهتباب  ددـمت و  اـب  يومد  پت  رد  هروکذـم  ضارعا 
سپ مزـال  وا  پت  دـشابیم و  نارحب  ماـیا  رد  رثکا  يومد  یمح  رد  قرع  رگید  دـشابیم و  مک  يومد  یمح  رد  هزرل  ضقاـن و  دـشابیم و 

. دوشیم نورقم  هروکذم  تمالع  نیاب  موی  یمح  سخونوس و  زا  ینفع  يومد  یمح 
هک اریز  دوش  لصاح  وزا  نوخ  هک  اهزیچ  وزا  زیهرپ  اذغ و  رد  فیطلت  ترارح و  تیفیک  ندـیناشن  تسیو  هیفطت  تسا و  دـصف  الوا  جالع 
ات درک  دیاب  ارفص  زا  فیطل  لاهـسا  زور و  ود  زور و  کی  تساذغ  كرت  یلوا  دشاب  توق  هچنانچ  رگا  دزاسیم  هدایز  ار  نوخ  اهزیچ  نیا 

تبرش اما  هلیله و  اب  نیرانا  بآ  ای  هکاوف و  خوبطمب  ای  لهـسم و  عوقن  لثمب  تسا  لخد  وا  جالع  رد  هک  دوش  زین  نوخ  تیفیک  رد  ناصقن 
رشقم شام  اذغ  لاقثم و  ود  رفولین  ددع و  هد  بانع  داد  دیاب  بانع  رفولین و  زا 

580 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
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. داد دیاب  راهن  رب  مرگمین  هتخیمآ  لاقثم  تفه  دنق  هداد و  بیترت  روکذم  هجورب  تبرش  ماداب و  زغم  هریش  اب  دشاب  هتسب  تعیبط  رگا  و 

يوارفص یمح  نایب  رد  هلاقم  [ 209]

زور کی  پت  نیا  قورع و  جراخ  رد  تسارفص  نفعت  وا  ببس  هک  تسیوارفـص  پت  دارم  بغ  زا  تسا و  بغ  يوارفـص  یمح  هلمج  زا  و 
ضارعا نیا  تسا و  هودـنا  دارم  هک  تـسا  برک  یباوـخیب و  عادـص و  شطع و  وا  تاـمالع  هـلمج  زا  ددرگیمن و  زور  کـی  ددرگیم و 

دشاب هقرحم  پت  رد  هروکذم  ضارعا  نیا  ددرگیم و  زور  ره  قورع و  لخاد  رد  تسارفـص  نفعت  هک  تسا  مزال  بغ  زا  رتمک  پت  نیرد 
لیاوا رد  امرـس  ضقانت و  تسا و  هزرل  هک  ضقانت  نآ  زا  دعب  دـیآیم و  تسا  كدـنا  يامرـس  هک  هریرعـشقب  بغ  تبون  تسا و  ود  ره  زا 

دارم تسیوادوس و  پت  هک  عبر  لاح  دباییم و  جـضن  هدام  زور  هب  زور  پت  هطـساوب  هک  اریز  دوشیم  فیعـض  نآ  زا  دـعب  تسیوق و  بغ 
جـضن هک  اریز  تسا  رت  تدـشب  هزرل  امرـس و  دوشیم و  لـصاح  جـضن  هداـم  رد  دـنچره  عـبر  رد  هک  اریز  تسنیا  سکعب  تسا  ریاد  عـبر 

تـسیوارفص هدام  هک  اجنآ  دوشیم و  هدایز  وا  ترارـش  وا و  تدح  دوشیم  رتقیقر  يوادوس  هدام  دـنچره  تسا و  هدام  نآ  تقر  بجوم 
رتمک یئاود  ضرم  رخآ  ات  ار  درب  بغ  رد  دوشیم  رتمک  وزا  ترارـش  تدح و  دوش  رتظیلغ  ارفـص  هدام  دـنچره  تسوا و  ظیلغتب  وا  جـضن 
قرعب ندـیناجنگ و  بلق  تیامح  تحت  رد  ار  دوخ  لحم  زا  يزیرغ  ترارح  نتخیرگ  تسا و  هداـم  عذـل  هطـساوب  بغ  رد  درب  دـشابیم و 

تسا همئاد  هقرحم  یمح  نوچ  ریاد و  بغ  دادتشا  لثم  دوشیم  دتشم  مزال  بغ  هک  تسنانچ  هاگ  دنکیم و  تقرافم  صخش  زا  رایسب 
581 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

زور ره  دـنبای  بیکرت  مزـال  بغ  اـب  ریاد  بغ  هک  اـجره  هک  تسناد  دـیابب  دوـشیمن و  رهاـظ  پت  نوکـس  تارتـف و  تسیوارفـص  هچرگا 
نیح نیرد  دوش و  نفعتم  قورع  جراخ  رد  نوچ  تسارفص  هک  ریاد  بغ  هدام  هک  تسنیا  پت  ود  ره  نتفای  بیکرت  زا  دوصقم  دنریگیم و 

کیره زیمت  بیبط  رب  دنیامن  تقفاوم  ذخا  رد  دنبای و  دادتشا  ود  ره  هدش  نفعتم  زین  نآ  تسا  قورع  رد  يوارفـص  نآ  هک  مزال  بغ  هدام 
تبون و کیره و  كرت  اذـغ و  تاقوا  هدرک  کیره  ضارعاب  تعجارم  صیخـشت  رد  هک  تسنآ  جـلاعم  رب  سپ  دـشاب  لکـشم  يرگید  زا 
ضرم و عون  رب  تلالد  رد  تسین  داـمتعا  تبون  رب  هک  تسا  ررقم  دـتفین و  ظـلغب  درذـگن و  باوص  قیرط  زا  جـالع  رد  اـت  دسانـشب  نارود 

هلضف رب  وزا  ات  هک  اریز  تسوزا  تعیبط  نییلت  رد  تناعا  تسیلاعا و  بناجب  ارفـص  هجوت  هک  اریز  دوشیم  هتـسب  تعیبط  رثکا  ضرم  نیرد 
عنام و ریدقت  رهب  تسا  دلج  هیحانب  نیح  نیرد  ارفـص  تکرح  ای  دوشیمن و  تسوا  عفد  لحم  هک  لفـساب  دوخ  لحم  زا  زارب  دزیرن  يردـق 

نول نیا  تسا و  شتآ  گـنرب  ینعی  تسیراـن  نول  رد  لوب  لاـح  دـشاب و  هتـسب  هعیبط  ضرم  نیا  تاـقوا  رثکا  رد  سپ  تسا  تعیبـط  نییلت 
نم هنم و  هّللاب  ذوعن  تسیئام و  لوب  نیح  رد  دشاب  غامد  بناجب  ارفـص  تکرح  هجوت  هکنآ  رگم  دنکیم  ترارح  هبلغ  تدـح و  رب  تلالد 

تسا غامد  مرو  ماسرس  زا  دارم  هک  اریز  تسا  غامد  هکلهم  ضارما  زا  هک  تسا  ماسرس  بجوم  غامدب  ارفـص  یقارت  دعاصت و  هک  اریز  هرش 
عوقو هطرو  نیزا  صّلخم  تسا و  ماسرـس  ماسقا  نیرتدب  مسق  نیا  فرـص و  يارفـص  زا  هاگ  دشابیم و  نوخ  ارفـص و  زا  بکرم  هاگ  وا  و 
راهچ زا  تسا  كرت  ذـخا و  نامز  عومجم  وزا  ربتعم  دارم و  هک  تبون  دـیآ و  شیپ  قورع  رد  هک  تسنآ  هصلاخ  بغ  تمالع  تسفاـعر و 

رادقمب یناث و  شرثکا  تسا و  لوا  شلقا  هچ  دشابیم  تعاس  هدزاود  ات  تعاس 
582 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

نیا ياضقنا  نامز  لوطا  هک  دـنکیم  ابطا  رترود و  ندوب  صلاخ  زا  هدایز  تبون  دـنچره  دوشیم  مولعم  صولخ  زا  وا  دـعب  تبون  یتداـیز 
كرت هطـساوب  دوش  عقاو  ضیرم  زا  اطخ  هکنآ  رگم  تسوا  كرت  پت و  ذـخا  ناـمز  عومجم  يرود  رهب  دارم  تسین و  رود  تفه  رب  هداـیز 

زا هک  تسنانچ  رثکا  قفاوم  بیبط  اب  زیهرپ  رد  ضیرم  دشاب و  باوص  ریبدت  رگا  هک  دننارب  یضعب  ّالا  بیبط و  زا  ای  طلخ و  طبخ و  زیهرپ و 
رد سپ  تبون ...  ماقم  مزال  بغ  زور  هماقا  رگا  یفاعملا و  یفاشلا و  هّللا  دوشیم و  صالخ  هیلب  نیزا  هک  درذگیمن  زور  راهچ  ای  زور  هس 

رگا دـناهدنام و  پت  نیرد  لاس  کـی  نآ  رایـسب  هاـم و  شـش  دـماجنایم  لوطب  صلاـخ  ریغ  بغ  اـما  دوش و  یـضقنم  پت  نیا  زور  تفه 
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اقـستسا و لثم  تسا  رگید  هیدر  ضارما  ثودح  بجوم  دننک  طلخ  طبخ و  همعطا  هبرـشا و  رد  دننکن و  زیهرپ  تاعارم  پت  نیرد  هچنانچ 
رگا ظیلغ و  هاگ  قیقر و  هاگ  هصلاخ  ریغ  رد  دشابیم و  قیقر  هصلاخ  رد  لوب  هیدر و  ضارما  زا  کلذریغ . هدـعم و  رگج و  لاوحا  تءادر 

رد عادـص  رگا  دـنکیم و  تقرافم  متفه  زور  رد  دوشیم و  يوق  مراهچ  زور  رد  تلع  نیا  ثودـح  لوا  رد  دوش  ثداـح  نیرد  یعادـص 
دوجو اب  جالع  مهدزای و  زور  رد  ای  دـنکیم و  تقراـفم  عادـص  نیا  مهن  رد  دوشیم  يوق  مجنپ  زور  رد  دوش  ثداـح  ضرم  زا  موس  زور 
تیفیک ترارح و  لیلقت  بجوم  نوخ  لیلقت  هک  اریز  تسا  دصف  هتشاد  هبلغ  ترثک و  نوخ  رد  بیبط  هچنانچ  رگا  تسارفـص  ببـس  هکنآ 

بغ رد  تسا و  قورع  جراخ  رد  ارفص  نفعت  ریاد  بغ  رد  هک  اریز  دشاب  رتهب  دننک  رایتخا  مزال  بغ  رد  رگا  جالع  نیا  تسه و  زین  ارفص 
تبرش تلهمب و  دیاب و  یلیلق  دوش  عقاو  دصف  رگا  تسا و  بسنا  ماقم  نیاب  سپ  تسا  قورع  لخاد  رد  ارفص  نفعت  مزال 

583 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
دیاب راهن  رب  هدرک  تبرش  بآ  قشاق  راهچ  ای  قشاق  هس  رد  لاقثم  تفه  رادقم  دشابن  هفرس  رگا  هداس  نیبجنکس  لوا  ياهزور  رد  جالع  رد 

تقوب نیا  لاقثم و  ود  تسب و  رادـقم  هرت  گنرداب و  مخت  زغم  هریـش  دـشاب  بلاـغ  شطع  هچناـنچ  رگا  رفولین و  تبرـش  اـی  درک و  راـیتخا 
رادـقمب ود  نیزا  یکی  اـی  رفولین و  هشفنب و  تبرـش  اـی  تسا و  زوجم  روکذـم  رادـقمب  نیبجنکـس  اـب  هفرخ  هریـش  اـّلا  تسا و  هدـس  فوخ 

زین هتـسش  لوغبـسا  مخت  دـشاب  شیب  ترارح  رگا  داد و  دـیاب  روکذـم  هجورب  لاقثم  تفه  رادـقم  ولآ  تبرـش  اب  ای  داد و  دـیاب  تاروکذـم 
هک بآ  يردق  رد  لاقثم  تفه  رادقم  کیره  زا  طولخم  رفولین  تبرش  ای  ومیل  تبرش  ای  تسا و  زوجم  روکذم  تبرـش  لاقثم  کی  رادقمب 

دراب هک  هبرـشا  زا  اهنیا  لاثما  هشفنب و  تبرـش  اب  جوزمم  ای  تسا و  زوجم  زین  هدعم  زا  ماعط  دروخ و  دیاب  راهن  رب  هدرک  تبرـش  دشاب  یفاک 
رفولین و تبرش  لثم  تسا  نیریش  دراب و  هچنآ  درک و  دیاب  رذح  هبرشا  نیا  اهیشرت و  زا  هفرس  تقوب  اما  ارفص  عطقم  رکسم و  دشاب و  بطر 

بآ رد  ای  مرگ و  بآ  رد  دیفـس  دـنق  ای  يدـنه  رمت  بآ  هک  هاگره  درک و  ناوتیم  رایتخا  ار  اـهنیزا  مادـکره  هشفنب  تبرـش  بیـس و  بر 
زور تفه  شـش  زا  دـعب  ات  هویم  ياهبآ  ریخات  تسا و  یلوا  لوا  زور  هس  ود  تاعوقن  ریخات  تسا و  بسانم  ار  تلع  نیا  بحاص  هناودـنه 
ورد هک  یبآ  دنهنب و  مرن  شتآ  رتسکاخ و  بیـش  رد  هتفرگ  ریمخ  رد  ار  وا  قیرط  نیاب  دنـشاب  هتخپ  ار  وا  هک  رت  يودـک  بآ  تسا و  یلوا 

تسین و رـسیم  ناتـسبات  ریغ  رد  ریبدت  نیا  اما  ندروخ  دیاب  هتخیمآرد  دیفـس  دنق  لاقثم  تفه  اب  لاقثم  جنپ  تسب و  رادقم  وزا  هدش  عمتجم 
هروکذم هبرشا  اب  باوخ  تقوب  هنیل و  هنقح  فایـشب و  هاوخ  دشاب  رـسیم  هچرهب  هک  درک  دیاب  رابود  ای  رابکی  يزور  تعیبط  نییلت  رد  یعس 

تاردم زا 
584 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

توقب شطع  هچنانچ  رگا  دشاب و  شطع  ار  تلع  بحاص  هک  اصوصخ  ینـساک و  مخت  هریـش  نیرایخ و  مخت  هریـش  لثم  داد  هتخیمآ  دـیاب 
ولآ و تبرـش  ای  لاقثم و  هد  رادقم  نیبجنکـس  تبرـش  ای  دیفـس و  دنق  يردق  اب  لاقثم  لهچب  بیرق  رتشیب  رادقم  داد  دیاب  هفرخ  هریـش  دشاب 

دیاب زین  روفاک  زا  یکدنا  داریا  دـشابن  درب  زا  هدـعم  فعـض  ار  ضیرم  هچنانچ  رگا  دوشیم و  بلاغ  تلع  نیرد  ترارح  هک  تسنانچ  هاگ 
ای نایثغ و  پت  نیاب  هچنانچ  رگا  هروکذم و  هبرـشا  زا  یتبرـش  رد  تسا  گناد  مین  ای  یگناد و  دنهد  پت  زا  عون  نیرد  هک  يرادقم  درک و 
وا اب  دیفس  دنق  لاقثم  هد  قشاق و  هس  رادقم  هتفوک  ار  وا  یفاص  بآ  هک  تسین  دیفـس  دنق  ای  يدنه  رمت  عوقن  زا  رتهب  تبرـش  چیه  دشاب  یق 

تبرـش يدـنه و  رمت  بآ  هب  رفولین  تبرـش  ای  دـشاب و  هتـشذگ  مامت  هدـعم  زا  اذـغ  هکنآ  طرـشب  باوخ  تقوب  دروخ و  راهن  رب  هدرک  مض 
جازم کی  ار  ود  ره  تسا و  سالیکا  رفصا  ءایـصارق  تسولاب و  ولآ  رمحا  ءایـصارق  هک  اریز  تسا  لیکو  ولاب  ولآ  تبرـش  دارم  هک  ایـصارق 

دشاب و عنقم  رگا  داد و  دیاب  شرت  رانا  تبرش  ای  جرتا و  ضامح  تبرـش  دشاب  نیل  دشابن و  ضبق  تعیبط  رد  هچنانچ  رگا  دراب ...  هک  تسا 
نیح رد  دوش  هدرک  تاضباق  لامعتسا  هک  یهاگ  داد و  دیاب  ینامز  نیبجنکس  تبرش  ای  تسا و  هنادرانا  تبرش  عنقم  رانا  تبرش  زا  دوصقم 

رایتخا ددرگیم  روکذـم  هک  بیکرت  نیزا  دـیاب  دوشن  عطقنم  ناـیثغ  یق و  هچناـنچ  رگا  درک و  دـیاب  هنیل  هنقحب  تعیبط  نییلت  ناـیثغ  یق و 
بآ قشاق  راهچ  رد  تبرـش  لاقثم  هد  رد  لاقثم  ود  رادـقم  هتخیپ  هتفوک و  ربارب  ازجا  ولآدرز  کشخ و  زینـشک  ریـشابط و  قامـس و  درک و 

یناخ www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 314زکرم  هحفص 285 

http://www.ghaemiyeh.com


تعیبط نییلت  درک و  دیاب  هفاضا  تبرش  نیرد  روفاک  گناد  مین  دشاب  یق  نایثغ و  اب  ترارح  شطع و  هچنانچ  رگا  درک و  رایتخا  دیاب  درس 
نیرد

585 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
اب لاقثم  یـس  ررکم  لـگ  تبرـش  اـی  دـناد و  بساـنم  جـلاعم  هک  يرادـقم  درز و  هلیله  اـب  نیراـنا  بآ  اـی  درز و  هلیلهب  يوقم  عوقنب  ماـقم 

لاقثم جـنپ  رادـقم  نیریـش  ماداب  نغور  لاقثم و  هد  هشفنب  تبرـش  رد  لاقثم  تفه  ربنـشرایخ  سولف  زا  ای  لاقثم و  هدزیـس  هداـس  نیبجنکس 
درک دیاب  ربص  زورمین  ات  درک و  رایتخا  دیاب  لوب  رد  جضن  روهظ  زا  دعب  حبـص  تقوب  هتخاس  یفاص  هدرک  لح  مرگ  بآ  يردق  رد  عومجم 

سولف هتخاس و  یفاص  عوقنم  رمت  ای  دیماشآ و  دیاب  هتخیمآ  يردق  لوغبسا  باعل  لاقثم و  هد  دنق  زا  نآ  زا  دعب  دوش و  عطقنم  وراد  لمع  ات 
تقو رب  مرگمین  هتخیمآ  نیریـش  ماداب  نغور  لاقثم  هس  ود  دـنق و  لاقثم  تفه  هتخاس و  یفاـص  هدرک و  لـح  ورد  لاـقثم  تفه  ربنـشرایخ 

ار ضرم  هکنآ  رگم  درک  دیاب  جضن  لوصح  نامز  ات  ریخات  هتبلا  لهسم  داریا  رد  دنق و  ضوع  رد  هشفنب  تبرـش  ای  درک و  رایتخا  دیاب  حبص 
ناجیه رد  كرحتم و  ارفـص  هچنانچ  رگا  تلع  نیرد  کلذریغ و  جنلوق و  لثم  دـشابیم  هداح  ضارما  ثودـح  تقو  نیا  دـنهدن و  تلهم 

دیاب شریغ و  زا  لقا  بغ  رد  جضن  لوصح  زا  لبق  غارفتسا  رد  رطخ  هکنآ  درک و  فیفخ  لهـسم  داریا  ناوتیم  جضن  هظحالم  هک ...  دشاب 
متـشه و زور  پت  نیا  غارفتـسا  يارب  زا  اهزور  نیرتهب  تسا و  رطخ  رایـسب  هکنانچ  نارحب  زور  ای  تبون و  زور  رد  لهـسم  داریا  جلاعم  هک 

اریز دـنکن  لهـسم  داریا  زین  متـشه  زور  هک  تسنیا  بجوم  نیا  هدرک و  رابتعا  نارحب  مشـش  زور  رد  اما  تسا  مهدزناش  مهدزاود و  مهد و 
رگا هک  دـناهتفگ  تسا و  رتدـب  شـش  نارحب  اّما  تسین  کین  تسیدر و  اـّبطا  شیپ  نارحب  ود  ره  نیا  دـناهتفگ و  نارحب  زین  متـشه  رد  هک 

دنک اطخ  جلاعم 
586 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ءام نآ  زا  دـعب  دـبای و  ریخات  زور  هس  ود  لوا  رد  هک  تسنآ  یلوا  ماقم  نیرد  اذـغ  دوشیم و  كـاله  لـمع  هک  تسنآ  رد  بلاـغ  دـهد  و 
تروص نیرد  هک  دـشاب  لیلع  ضبن  رد  هکنآ ...  رگم  رفولین  تبرـش  ای  اهنیزا و  مادـکره  دـشاب  ناـیثغ  وا  اـب  هک  اـصوصخ  تسا و  ریعـشلا 

رشقم و شام  هک  وا  لثم  تسا و  ریعشلا  ءام  اذغ  دشابن  كردم  سوسحم و  فعض  یهاگ  بجاو و  هکلب  تسا  زوجم  هجوج  غرم  يابروش 
دـساف هدعم  رد  دوش  هداد  رگا  هجوج  غرم  يابروش  اذغ  دـشاب  تیاهنب  بیرق  ای  دـشاب و  ضرم  ياهتنا  دـشاب و  بلاغ  فعـض  هچنانچ  رگا 

توق تیوقت  اذغ  نیرد  نهذ و  شیوشت  تسه و  هودنا  برک و  بجوم  اذغب  وا  تافتلا  مدع  ضرم و  عفدـب  تعیبط  لاقتنا  ببـسب  دوشیم 
بح هرّوزم  اذغ  دباییم  دوخ  رد  اذغ  توهـش  هدش و  لصاح  پت  زا  تفخ  ار  لیلع  هک  اجره  دوشیمن و  لصاح  دشاب  اهب  دتعم  هک  لیلع 

رجعم گرب  ای  هفرخ و  گرب  دارم  هک  هلجر  ای  خانافـسا و  همیل و  زا  شآ  اـب  هکرـس  شآ  هک  جاـبریز  اـی  ولآ و  شآ  اـی  داد و  دـیاب  ناـمرلا 
دارم تخپ و  دیاب  نیریـش  ماداب  نغور  اب  هنجنطم  درک و  دـیاب  هنجنطم  قیرطب  ار  اهنیا  تسا و  درم  خرـس  دارم  هک  هینامی  هلقب  ای  كرتخد و 

نغور رد  هدروآ  نوریب  بآ  زا  دـننک و  خـبط  بآ  رد  لوا  ار  نآ  هک  هروکذـم  ياهفلع  ای  تشوگ و  زا  هک  تسیریرح  اـبطا  شیپ  هنجنطم 
ضیرم فرـص  تسا و  لّلعت  معطیب  هیذغا  نیا  لاثما  نداد  زا  دوصقم  دـننکیم و  بیترت  هسوس  يارب  زا  هک  خانافـسا  وچمه  دـننک  نایرب 
كدرز جـنران ...  بآ  اـی  ومیل و  بآ  هکرـس و  لـثم  تخیمآ  دـیاب  ورد  اهیـشرت  زا  دـشاب  يوارفـص  ضرم  نوچ  تشوـگ و  زا  اذـغ  نیاـب 
فیحن ضرم  نیا  باحصا  زا  هچنانچ  رگا  تسا و  هفرس  مدع  تقو  اهیشرت  نتخیمآ  دشاب و  یشرت  معط  اب  یکدنا  ماقم  ياضتقمب  مادکره 

ناشیا رد  توق  دشاب و  فیعض  و 
587 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هچرگا تبون  زور  رد  هکلب  دوشن  طـقاس  توق  اـت  تسترورـض  ندروخ  زین  وا  تشوگ  هکلب  هجوج  غرم  دوـش  ار  ناـشیا  رما  لوا  رد  دـشابن 
نآ تساهالط و  تادامـض و  دارم  هک  هیعـضوم  هیودا  زا  دشاب  عادص  هچنانچ  رگا  داد و  دیاب  هجوج  غرم  تشوگ  هک  دـشاب  بلاغ  فعض 

شلحم رد  هک  اهزیچ  هیودا  نآب  یباوخیب  شیوشت و  غامد  رد  دـشاب و  یکـشخ  نابز  رد  رگا  دـش و  روکذـم  راـح  عادـص  رد  هک  اـهزیچ 
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كدنا ای  گنرداب  رایخ و  هدرشفا  بآ  ای  ینساک و  قرع  بالگ و  رد  هتشغآ  اهقرخب  ضرم  نیا  باحـصا  رگج  دیربت  داهن و  دیاب  روکذم 
دیاب زین  روفاک  زا  یکدـنا  نیح  نیرد  دوشیم و  كازوس  هک  دـشابیم  تدـشب  رایـسب  رگج  رد  ترارح  هاـگ  داـهن و  رگج  رب  دـیاب  هکرس 

بجوم عادـص و  رد  تسا  عفان  نیا  تسنیا و  هیوشياـپ  هب  دارم  تسـش و  دـیاب  سوبـس  مرگ و  بآ  هب  ار  ضیرم  ياـپ  تسد و  تخیمآ و 
مرگ بآ  هب  نیا  دیامرف و  یق  جلاعم  تبون  يادتبا  رد  ار  لیلع  هک  دیاب  تسا و  لفسا  بناجب  هدام  هجوت  نیرد  هک  اریز  تسا  عجو  نوکس 

ای نیبجنکس و  تبرش  اب  هدیـشک  هریـش  نیرایخ  مخت  ای  هفرخ و  مخت  لثم  هدراب  روذب  زا  ترارح  تدش  توق و  تقوب  دیاب و  نیبجنکـس  و 
یس هفرخ  ای  نیرایخ  هریش  لاقثم و  هدولآ  اب  نیبجنکـس  تبرـش  هکنآ  لثم  دناد  باوص  بیبط  هک  يرادقم  یکیره  زا  داد  دیاب  ولآ  تبرش 

دشاب و دیاب  بآ  هب  لیلع  هریـش  زا  قورع  نالیـس  تقوب  درک و  دیاب  نیبجنکـس  هناودنه و  بآ  هب  قرع  راردا  فیرعتب  جایتحا  تقوب  لاقثم 
ترارح دئاوف  زا  یکی  هک  اریز  دزیریم  تارّوف  هک  تسیبآ  ار  وا  ترارحب  دارم  درک و  دیاب  ناکم  نیرد  ترارح  لامعتسا  دشاب  رّسیم  رگا 

بیـس و لثم  هکاوف  زا  ندب  بیطرت  دـیربت و  تسا  لیلع  برقب  ترارح  هکنآ  هطـساوب  دـیآ و  هچنانچ  دـشاب  باوخیب  لیلع  رگا  هک  تسنآ 
دروم گرب  لثم  زین  نیحایر  زا  دوش و  ظوظحم  وزا  یکدنا  لقنت  هحیار و  زا  ات  داهن  دیاب  دورما  یهب و 

588 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
ياهیوب دوش و  غامد  بیطرت  بجوم  هک  هخلخل  داـهن و  دـیاب  وا  شیپ  دنـشاب  هدیـشاپ  ورب  بآ  هک  دـیب  گرب  یهب و  لـگ  بیـس و  لـگ  و 

رت و زینـشک  بآ  بیـس و  بآ  بـالگ و  زا  هخلخل  نیا  دوش و  لـصاح  یتبوطر  یتوق و  لـیلع  غاـمد  رد  اـت  تشاد  دـیاب  وا  ینیب  رب  شوخ 
تخیمآ دیاب  هخلخل  نیرد  هکرس  دشاب  یباوخیب  هچنانچ  رگا  دناد و  بسانم  جلاعم  هک  يردق  کیره  زا  تخاس  دیاب  نیا  لاثما  لدنص و 

دیاب رایخ  بآ  ای  هناودـنه و  بآ  هب  تلع  نیرد  هنقح  تخیمآ و  دـیاب  هخلخل  رد  هکرـس  هتبلا  دـشاب  نوریب  لادـتعا  دـح  زا  هچناـنچ  رگا  و 
. درک

یمغلب یمح  نایب  رد  هلاقم  [ 210]

رگم دوشیمن  مولعم  الوا  جـلاعم  تسا  عبـصا  لـمانا و  تسد و  ندـیزگ  عذـل و  تسا و  رتمک  تیراـخب  ار  یمغلب  پت  هک  تسناد  دـیابب  و 
یناسآب هک  يدرب  یلقث و  رایـسب و  باوخ  تسا و  لسکب  وا  نتفرگ  ددرگیم و  زور  ره  تسا و  لیوط  ار  وا  ثداح  درب  اـما  لـیوط  ثکمب 

رگا تسا  قد  هباـشم  دوش  همزـال  یمح  نیا  هچناـنچ  رگا  درب و  نآ  بقاـعتم  دوشیم و  ثداـح  یتنوخـس  هاـگ  درک و  ناوـتیمن  نآ  هلازا 
تـسا طلخ  دیدمت  ببـس  نیا  تانارحب و  رد  هکنانچمه  دوشیم  بلـص  یمغلب  پت  بحاص  ضبن  یهاگ  دـشابن و  یتنیل  ضبن  رد  هچنانچ 

لیام دشابیم و  رتمک  گنر  رثکا  لوب  رد  تسا و  هدـش  ثداح  تبالـص  ضبان  قورع  رد  نآ  تعباتمب  هدرک و  عفد  تعیبط  نارحب  رد  هک 
رفص و ضبن  رد  دشابیم و  یصاصر  هاگ  هرشب  گنر  تنوفع و  تدش  هطـساوب  دشابیم  زین  خرـس  هاگ  ضایب و  جضن و  مدع  تجاجفب و 

فعض زا  یلاخ  لیلع  نیح  نیرد  دشاب و  روش  مغلب  هکنآ  رگم  یگنشت  تلق  هرفاو و  مغلب  یق و  زارب و  رد  فالتخا و  تدش  يرایسب و 
589 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

طوقس ناقفخ و  تبون و  يادتبا  رد  یشغ  لثم  ضارعا  زا  تسا  نفعتم  مغلب  عبات  هچنآ  ثودح  مغلب و  يرایسب  هطساوب  دشابیمن  هدعم  مف 
نیا تسا و  یق  هدعم و  مف  تیوقت  تسوا و  غارفتسا  جضن و  ماقم  نیرد  جالع  ار و  ندب  عیمج  رم  تسین  ماع  هک  قرع  تلق  اذغ و  توهش 

نیبجنکس ای  هشفنب و  ای  رفولین و  ای  تسومیل و  تبرش  تسا  عفان  ماقم  نیرد  هک  یتبرش  تاقوا . رثکا  رد  درک  دیابیم  تبون  ره  رد  یقب  زین 
هب یتقو و  رد  مرگ  بآ  ماقم  تقو و  ياضتقمب  لاقثم  تفه  دـشاب  دوجوم  هک  مادـکره  زا  ای  یلـصنع و  يروزب و  نیبجنکـس  ای  رفولین و  و 
زا كرز  ینـساک و  مخت  نیرایخ و  مخت  زا  هک  داد  دیاب  یخوبطم  یلقم و  ای  داد و  دیاب  دنک  افو  تیرـشب  هک  يرادقم  یتقو  رد  درـس  بآ 
هک مادکره  يروزب  ای  هداس  نیبجنکـس  لاقثم  تفه  هتخاس  یفاص  هدرک  خبط  دـشاب  یفاک  هک  بآ  يردـق  رد  عومجم  لاقثم  جـنپ  کیره 

تبرـش نیا  درک و  رایتخا  دیاب  هتخاس  یفاص  هتخادنا  دیاب  روکذم  رادقمب  دنق  نیبجنکـس  ياجب  دـشاب  رتمک  ترارح  رگا  هتخیمآ و  دـشاب 
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یـضعب رد  لسعلا  ءام  ندروخ  یمغلب  تایمح  رد  تسه و  زین  هّدـس  حـتفم  طلخ و  جـضنم  تسه  ترارح  رکـسم  هکنآ  دوجو  اـب  روکذـم 
ای دنقلگ  رایتخا  یهاگ  دشابن و  يوق  ترارح  هک  دیاب  یتقو  رد  نیا  دنـشاب و  هدیـشارت  نسوس  خیب  ورد  هک  یبالج  ای  تسا و  دـیفم  تاقوا 
زا ناشوایـسرپ  سفرک و  مخت  هدیـشارت و  نسوس  خـیب  نایداب و  زا  هک  یخوبطم  یلقم و  یلـصنع  ای  يروزب و  نیبجنکـس  اـی  ومیل و  تبرش 
اذغ ندروخ و  دیاب  مرگمین  هتخیمآ  دنق  لاقثم  تفه  هتخاس  یفاص  هدرک و  خبط  دشاب  اود  بسانم  هک  بالگ  يردـق  رد  لاقثم  ود  کیره 
رگا دش و  روکذم  هک  يرادقمب  دشاب  یفیعـض  مغلب  هطـساوب  هدعم  مف  رد  رگا  نیتنـسفا  تبرـش  ای  لگ و  تبرـش  ای  رـشقم و  شام  دوخن و 

هرتهاش یعاکش و  و  درواد )  ) ثفاخ صرق  ای  لگ و  صرق  ای  داد و  دیاب  لیلعب  كرز  صرق  دماجنا  دادتماب  ضرم  هچنانچ 
590 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تفه هتخاس  یفاص  هدینارذگ  ساپرک  زا  دـیاب  خـبط  دـناد  باوص  جـلاعم  هک  يرادـقم  مادـکره  زا  یمطخ  ثوثک و  تسا و  ینـساک  هک 
نییلتب و جایتحا  هک  دشاب  هاگ  دشاب و  تقو  ياضتقم  هک  مادک  رهب  دنقلگ  ای  نیبجنکس و  ای  هتخیمآ و  ورد  دیفس  دنق  ای  نیبجنکس و  لاقثم 
زا هتخاس  یتبرـش  اهنیزا  ناتـسپس و  اراخب و  ولآ  يدنه و  رمت  لثم  درک  دیاب  طلخ  ینیلم  اب  هروکذم و  هبرـشا  نیا  دوشیم و  یمغلب  لاهـسا 
هک هلهسم  هیودا  زا  دوشن و  فعض  دشاب و  تفخ  بجوم  هک  یقیقح  لاهـسا  ات  کلذریغ  خوبطم و  ءانـس  لثم  هدرک  طلخ  ورد  هنیلم  هیودا 

نـسوس خیب  هدـینارذگ و  يوم  نزیورپ  زا  نوقیراغ  ینـساک و  مخت  گنرداب و  مخت  ددـع  یـس  ناتـسپس  زا  خوبطم  تسا  عفان  تلع  نیرد 
گناد ود  لاقثم و  هس  کیره  زا  درز  هلیله  یلباک و  هلیله  ءانـس و  نویروطنق و  جیافـسب و  مین  لاقثم و  کی  کـیره  زا  كرز  هدیـشارت و 

ای هدرک و  لح  ورد  یفاص  نیبجنرت  لاـقثم  هد  ربنـشرایخ و  لاـقثم  تفه  هدـینارذگ  ساـپرک  زا  هدرک  خـبط  بآ  يردـق  رد  هیودا  عومجم 
تعیبط نییلت  ای  دشاب و  یگناد  هک  مرد  عبر  کیره  زا  هریتک  قرزا و  لقم  گناد  ود  کیره  زا  دبرت  دنویر و  روکذـم و  رادـقمب  نیبجنرت 

هتفوک و هیودا  عومجم  گناد  ود  کیره  زا  دـبرت  قرزا و  لقم  نوقیراغ و  یلباک و  هلیله  دـنویر و  بح  ارقیف و  جرایا  اـی  جراـیا و  بحب 
دـنویرب و تعیبط  نیلم  ات  نوقیراـغ و  كدـنا  اـب  ربنـشرایخ  قوعل  اـب  اـی  هدرک و  ریمخ  تسوا  لـسع  دارم  هک  ربنـشرایخ  هریـش  اـب  هتخیپ و 

لوب راردا  رد  تسا و  عفاـن  قیقد  نویروطنق  جیافـسب و  رفـصعم و  مخت  زغم  هداـم  تلع و  نیزا  هنیلم  هنقحب  اـی  هلهـسم و  هلیتفب  نیبجنکس و 
اذغ لاقثم و  تفه  نیبجنکس  زا  لاقثم و  یس  روکذم  هریش  زا  طولخم  نیبجنکس  اب  هزبرخ  مخت  ای  نیرایخ و  مخت  هریش  تلع  نیا  باحصا 

هدام و زا  رتشیب  اذغب  جایتحا  اذغ  رد  سپ  تسدادتما  لوطب و  ضرم  اما  ظیلغ  تسا و  یمغلب  ضرم  هدام  هچرگا  ماقم  نیرد 
591 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هچنانچ رگا  لسع  ای  دنق و  اب  ریعـشلا  ءام  ای  تسا و  هتخیمآ  واب  دنق  كدنا  فرـص و  بآدوخن  لّوا  مایا  رد  بسانم  سپ  تسیوارفـص  پت 
یگطـصم و ای  نایداب و  لفلف و  كدنا  لثمب  تسا  نیخـست  یتدایزب  جایتحا  پت  نیرد  هک  تسنانچ  هاگ  دشاب و  جزل  ظیلغ و  شیب و  مغلب 

نغور داهن  دیاب  تیوقت  تهجب  هدعم  مف  رب  ماقم  نیرد  هک  هیودا  دنق و  كدنا  ومیل و  بآ  ای  رفصعم و  مخت  زغم  اب  ای  تبـش و  ینیچراد و 
نیتنسفا تسا و  لگ  همکت  دارم  هک  درولارز  زا  هدعم  رب  دامـض  دشاب و  هدرک  خبط  یگطـصم  لبنـس و  هدرک  مرگمین  لگ  نغور  ای  یهب و 

. درک دیاب  لفنرق  خیطب 

يوادوس پت  نایب  رد  هلاقم  [ 211]

هدام جـیردتب  هک  اریز  دوشیم  يوق  جـیردتب  دـشابیم و  فیعـض  ای  رـس  نیزا و  ضفاـن و  شیادـتبا  رد  ار  يوادوس  پت  هک  تسناد  دـیابب 
پت زا  رتمک  وا  ترارح  دزاسیم و  مهرب  شبحاص  ياهنادند  هک  هرشب  يامرـس  دشابیم و  درد  ياهناوختـسا  رد  دباییم و  جضن  يوادوس 

رد هک  هفلتخم  داوم  تایمح  زا  دـعب  رثکا  يوادوس  پت  ثودـح  وا و  هدام  تسوبی  هطـساوب  تسین  یمغلب  هبترم  رد  وا  قرع  تسیوارفص و 
دشابیم و تعاس  راهچ  تسب و  پت  نیا  رود  لوط  دـشابیم و  هدـنامیقاب  پت  هدام  رد  تسا  هتفر  لیلحتب  دـشابیم  هبطر  داوم  تایمح  نآ 

لوصح ظلغا و  لوب  لوطا و  وا  راودا  دشاب  مغلب  قارتحا  زا  پت  نیرد  يوارفـص  هدام  هچنانچ  رگا  دشاب و  يرایـسب  قرعب  پت  نیا  تقرافم 
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هک ضفان  دشابیم و  رتاوت  تعرـس و  بسحب  دشا  ضبن  دشاب  ارفـص  قارتحا  زا  هدام  هچنانچ  رگا  دشابیم و  رتمیظع  ضبن  رتیطب و  قرع 
پت هدام  هچنانچ  رگا  دشاب و  باهتلا  شطع و  هریرعشق و  هباشمب  دشابیم  لیلق  تسا  هزرل 

592 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
ضرم هدام  رب  تلالد  هک  اهزیچ  هلمج  زا  هک  تسناد  دیابب  دنک و  وا  بابـسا  مدقتب  عوجر  جلاعم  هک  دیاب  دـشاب  هفلتخم  طالخا  قارتحا  زا 

لوبق رتدوز  بطر  هدام  هک  تسنیا  اهتبون )  ) تعرـس رد  ببـس  تسا و  مدـقتم  ریبدـت  تداع و  تسا و  جازم  لصف و  دـلب و  نس و  دـنکیم 
دهاوخ ماود  رب  تنوفع  دشاب  هتـشاد  رتشیب  ترارح  زین  نیا  اب  رگا  تسا و  نفعت  رد  عرـسا  دشاب  شیب  هدام  هچنانچ  رگا  دـنکیم و  تنوفع 

هدام ینعی  دـشاب  روکذـم  فاصوا  دـض  هچنانچ  رگا  ماودـب و  تسا و  مزـال  ینعی  تسا  هقبطم  يومد  یمح  هک  پت  تهج  نیمه  زا  دوب و 
هک تسنانچ  هاگ  زور و  ود  تحار  مایا  تسا و  هزور  کی  نیرد  تبون  عبر  رد  هکنانچمه  دریذـپیمن  يدوزب  تنوفع  دـشاب  هدراـب  هلیلق و 

تاـیمح لیـصفتب  نیا  سدـس و  ار  یناـث  دـنمانیم و  سمخ  ار  لوا  یکی و  شـش  رد  هاـگ  یکی و  زور  جـنپ  ره  رد  دوشیم و  لـیلق  هداـم 
دیآیم یگتـسهآب  امرـس  ینعی  تسا  یطب  درب  بجوـم  دـشاب  هتـشاد  شیب  تبوـطر  دـشاب و  دراـب  هداـم  هچناـنچ  رگا  ددرگیم و  روکذـم 

تسامرـس و وطب  دشاب  سبای  راح و  رایـسب  پت  هدام  هچنانچ  رگا  دریگیم و  زور  ره  اما  دنکیم  تقرافم  دوز  یمغلب و  پت  رد  هکنانچمه 
نیا جالع  رد  تسادوس و  جازم  دض  ناتـسبات  ياوه  ترارح  هک  اریز  دـشابیم  ریـصق  ضرم  تدـم  رثکا  رد  ناتـسبات  رد  عبر  ثودـح  اما 

يررـض و هک  تسا  نینچ  رثـکا  رد  دوش و  ناتـسمزب  لـصتم  هک  اـصوصخ  دـماجنایم  لوطب  هاـمریت  رد  عبر  ثودـح  تسا و  قفاوم  ضرم 
دوشیم و رایسب  قرع  ورد  هکنآ  هطساوب  عبر  پت  دشابیم و  زین  رگج  لاح  رد  ریغت  هتبلا  دوشیم  ثداح  تسا  زرپس  هک  لاحط  رد  یعجو 
روثب و كاکح و  جنـشت و  لصافم و  عاجوا  یلاود و  سرقن و  عرـص و  لـثم  دـشخبیم  ناـما  ضارما  يرایـسب  زا  دـنکیم  هریثک  داوم  عفد 

جالع رد  دصف  تسیومد  هک  دناد  ای  دنک و  صیخشت  نوخ  رایسب  لیلع  رد  جلاعم  هچنانچ  رگا  عبر  رد  جالع  برچ و 
593 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

نوخ دیامنن و  مادقا  باب  نیرد  راهنیز  هرطاخم و  دصف  دشاب و  فیحن  فیعـض و  دشابن و  تیومد  صخـش  رد  هچنانچ  رگا  دنک و  میدـقت 
تبرش جضن و  روهظ  زا  دعب  درک  دیاب  ادوس  هدام  جارخا  رد  یعس  دومن و  دیابن  لمع  ابطا  هلمج  لوقب  درک و  دیابن  جارخا  ار  ادوس  حلـصم 
تبرـش ای  دناهتـشاد و  بورـشم  هلمج  زا  ار  ریبدت  نیا  دنق و  يردـق  اب  تسا  هداس  ریعـشلا  ءام  رایتخا  تسا  قفاوم  ار  عبر  پت  باحـصا  هک 

مخت بیـس و  ای  ضامح و  تبرـش  ای  تاقوا و  یـضعب  رد  نیبجنکـس  ای  نیبجنکـس و  اب  هفرخ  هریـش  لثم  دـشاب  دراب  هک  یبالج  ای  رفولین و 
نیرایخ و مخت  زا  خوبطم  یلقم و  ای  لاقثم و  کی  هتـسش  ناحیر  مخت  لاقثم و  هد  دوش  دوجوم  هک  مادـکره  زا  اهتبرـش  زا  هچنانچ  ناـحیر 

هیودا عومجم  لاقثم  هس  نابزؤاگ  مین  لاقثم و  کی  کیره  زا  كرز  هدیـشارت و  نسوس  خـیب  لاقثم  ود  کـیره  زا  ثوثک  ینـساک و  مخت 
قوراف قایرت  رگا  دروخب و  هتخیمآ  ورد  نیبجنکـس  ای  دنق و  لاقثم  تفه  هتخاس  یفاص  هدرک  خبط  دناد  بسانم  جلاعم  هک  بآ  يردـق  رد 

لثمب جایتحا  هک  تسنانچ  هاگ  درک و  دـیاب  طلخ  زا  ندـب  هیقنت  ضرم و  بجوم  طـلخ  غارفتـسا  ضرم و  هداـم  جـضن  زا  دـعب  دـشاب  رـسیم 
عقاو تحار  زور  یناث  رد  هک  درک  دـیاب  پت  نیرد  تالهـسم  دـشاب و  يوارفـص  ادوس  هک  اـجره  دوشیم و  زین  ولآ  عوقن  اـی  ولآ و  تبرش 

قارتحا زا  لصاح  يادوس  هچنآ  درک و  دـیاب  ماـمح  میـالم  ياـهبآب  بیطرت  هب  ادوس  تاـعارم  دـیاب و  ماـمح  لوخد  تحار  لوا  زور  دوش 
دناد و قیال  ریبدتلا  بیاص  جلاعم  هک  يرادـقم  درک  دـیاب  هدومحم  درز و  هلیله  تسوپ  هرتهاش و  وا  لهـسم  رد  هک  تسنآ  بجاو  ار  ارفص 

دیدباوصب لظنح  محـش  هکلب  نوقیراغ  جیافـسب و  دـبرت و  یلباـک و  هلیله  وا  لهـسم  رد  دـشاب  مغلب  قارتحا  زا  وا  لوصح  هک  يادوس  رد 
بانع تسا  ماقم  نیرد  عفان  هک  یخوبطم  تخادنا  دیاب  بیبط 

594 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
مخت درواد و  ای  یعاکش و  جیافسب و  یکم و  ءانـس  لاقثم  تفه  هدرک  كاپ  هناد  زا  يدنه  رمت  ددع  هد  کیره  زا  اراخب  ولآ  ناتـسپس و  و 

كرز و ینـساک و  مخت  گنرداب و  مخت  مین  لاقثم و  هس  کـیره  زا  ناـبزواگ  هشفنب و  یلباـک و  هلیله  هایـس و  هلیله  هرتهاـش و  ناـحیر و 

یناخ www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 314زکرم  هحفص 289 

http://www.ghaemiyeh.com


ورد ربنشرایخ  سولف  لاقثم  هد  هدینارذگ و  ساپرک  زا  هدرک  خبط  میالم  شتآب  بآ  يردق  رد  هیودا  عومجم  لاقثم  ود  کیره  زا  نومیتفا 
هدومحم هریتک و  قرزا و  لقم  دروزا و و  ینمرا و  رجح  دنویر و  مرد  کی  نیریـش  ماداب  نغور  هدینارذگ و  يوم  نزیورپ  زا  رگید  هدیلام 

حابص تقوب  ناتسبات و  رد  رحـس  تقوب  جضن  لوصح  هظحالم  زا  دعب  تبون  ریغ  زور  رد  هدرک  لح  تبرـش  نیرد  لاقثم  گناد  کیره  زا 
لاقثم و هد  دنق  زا  تبرـش  نآ  زا  دعب  دوش  عطقنم  وراد  لمع  ات  درک  دیاب  ربص  زورمین  ای  نیـشیپ و  تقو  ات  درک و  دـیاب  رایتخا  ناتـسمز  رد 

نیرد وا  بح  نومیتفا و  خوبطم  درک و  رایتخا  دـیاب  تسا  مسر  تداع و  هکناـنچ  هدرک  تبرـش  بآ  قشاـق  راـهچ  رد  هتـسش  ناـحیر  مخت 
تلع نیرد  زین  ایذاغول  جراـیا  تسا و  بساـنم  دـشاب  نومیتفا  ورد  هک  نبجلا  ءاـم  ندروخ  تسا و  قفاوم  مغلب  ادوس و  طـلخ  هیقنت  تلع و 

زا دبای و  مات  ياقب  ضرم  هدام  زا  ندب  ات  درک  دیاب  طلخ  نیزا  هیقنت  رارکت  تلع  نیرد  دشاب و  مغلب  قارتحا  زا  هدام  هک  تسا  قفاوم  رایـسب 
هک دیابیم  نیا  تسا و  دیفم  رایـسب  تبون  يادتبا  رد  ندرک  یق  تسا و  دـیفم  رایـسب  نبجلا  ءام  اب  ضرم  نیا  هدام  جارخا  رد  هروکذـم  ... 

تلع نیا  باحـصا  لوب  راردا  درک و  دیاب  ورد  زین  نسوس  خـیب  تسا و  رکنک  مخت  دارم  هک  فشرخ  مخت  دوش و  عقاو  یلـسع  نیبجنکـسب 
زا شیپ  بآ  لامعتـسا  مامح  رد  تشاد و  دـیاب  مزال  ار  مامح  لوخد  یتحار  زور  یناث  رد  هتبلا  هزبرخ و  مخت  دـیاب و  نیراـیخ  مخت  هریـشب 

نیرد اذغ  دمآ و  نوریب  دیاب  دوز  هتخیر  میالم  رایسب  بآ  تسشن و  دیابن  هناخمرگ  رد  مرگ و  ياوه  رد  ینعی  درک  دیاب  اوه 
595 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

نیرد دشاب  رایـسب  یگنـس  رگا  لیلع و  دوش و  عقاو  راهن  رخآ  یکی  تبون  هکنآ  رگم  داد  دیابن  اذغ  الـصا  تبون  زور  دشاب  توق  رگا  ماقم 
هتخاس هنجنطم  ماداب  نغورب  هفرخ  گرب  ای  ینـساک و  خانافـسا و  داد و  دیاب  هتخیمآ  رفولین  تبرـش  ای  دـنق و  يردـق  اب  ریعـشلا  ءام  تروص 
یلقوت تشوگ  ای  هبرف و  غرم  دـشاب  توق  رگا  ای  هجوج و  غرم  تشوگ  زا  اذـغ  تسین  تبون  نآ  رد  هک  تحار  زور  ود  رد  اـما  داد و  دـیاب 
زوجم دنزاس  ومیل  ای  نیرانا و  بآ  قتاق  شآ  رد  رگا  نداد و  ناوتیم  دـشاب  جـنرک  كدـنا  دوخن و  رـشقم و  شام  ورد  هک  هداس  يابروش 

تقفاوم جلاعم و  زا  ریبدت  حالـص  پت  نیرد  رگا  تساطخ و  بجوم  ندرک  يرید  يوارفـص  يومد و  ضارما  رد  ریبادت  عون  نیا  اما  تسا 
رگا دشکیم و  لاس  کیب  ریبدت  باوص  اب  هک  تسنانچ  هاگ  دوشیمن و  عطقنم  تلع  نیا  هام  شش  زا  رتمک  رثکا  رد  دشاب  بیبط  اب  ضیرم 
تلع نیرد  تسا و  هدیـشک  لاس  هد  زا  ودب  هک  دناهتفگ  ابطا  یـضعب  دشکیم و  لاس  شـش  جنپ  هب  دوشن  عقاو  زیهرپ  مامتها و  تلع  نیرد 

. دماجنایم اقستسا  لوطب و  نیا  هطساوب  دشاب و  لاحط  مرو  وا  اب  هک  تسنآ  عبر  پت  نیرتدب  دوشیم و  عقاو  رایسب  لاحط  رد  مرو 

عبس سدس و  یمح  نایب  رد  هلاقم  [ 212]

یعـس دـناهتفای و  التبم  تلع  نیاب  ار  يرایـسب  تسا و  عوقولا  ققحتم  ابطا  شیپ  هکلب  دـنکیمن  ابا  پت  نیا  دوجو  زا  لقع  هک  نیرب  هدایز  و 
جالع وا  جالع  تسا و  ظیلغ  مغلب  قارتحا  زا  نیا  ثودـح  رثکا  هک  دـنیوگیم  ابطا  تساهپت و  نیا  رکنم  سونیلاـج  هدرک و  نآ  جـالع  رد 

. دش روکذم  هک  تسا  عبر 
596 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

یقد یمح  نایب  رد  هلاقم  [ 213]

وا اب  هک  تسنآ  قد  نیرتدب  ینفع و  پت  زا  بکرم  هاگ  دـشابیم و  درفم  یهاگ  دـشابیم و  یلاقتنا  یقد  پت  رثکا  رد  هک  تسناد  دـیابب  و 
دوشیم سوسحم  هدایز  ظلغ  توق و  ضبن  رد  اذغ  ندروخ  زا  دعب  دشابیم و  رتاوتم  بلص و  یق  پت و  رد  ضبن  دوش و  عمج  سمخ  پت 
ساسحا نامز  نآ  دـیاب  لیوط  فثکم  لیلع  سملم  رب  جـلاعم  هسمال  هک  هاـگره  دـشابیمن و  مرگ  رایـسب  ثودـح  لوا  رد  ندـب  سملم  و 
دادتـشا اذغ  ندروخ  زا  دعب  ترارح  دشابیم و  رگید  نیئارـش  عضاوم  زا  نخـسا  نیئارـش  عضاوم  ضرم  نیرد  دـنکیم و  عذـل  ترارحب و 

ار لیلع  دنکیم و  اذغ  عنم  دنکیم و  طلغ  بیبط  دـباییم  دادتـشا  اذـغ  ندروخ  زا  دـعب  قوقدـم  ترارح  هک  تسا  تهج  نیزا  دـباییم و 
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تبالص و بسحب  دوشیم  هدایز  ضبن  لوبذ و  دوش  زواجتم  هجرد  نیزا  هک  هاگره  لاهج و  زا  رگم  دنکیمن  ریبدت  نیا  دنکیم و  كاله 
دشابیم فیراضغ  رد  هک  اهیزیت  دوشیم و  مشچ  جنک  رد  عمتجم  تسا  ملخ  نآب  دارم  هک  صمر  دوریم و  روغب  لیلع  ياهمـشچ  رغص و 

دپـسچیم و ناوختـسا  رب  غدـص  ود  ره  تسوپ  شوگ و  ینیب و  هناشرـس و  لـثم  تسه  فورـضغ  ورد  هک  يوـضع  ره  زا  دوـشیم  رهاـظ 
رب بجاح  عفر  دیامنیم و  يزیچ  رابغ  لثم  دلج  هرشب و  يور و  رب  دوریم و  مامت  هرشب  دلج و  زا  قنور  دوشیم و  هدیـشک  یناشیپ  تسوپ 

ياهپت تامالع  هلمج  زا  دوشیم و  زارد  يوم  تقد و  ینیب  رد  زین  حیافص  تسا و  رهاظ  نغور  لوب  هروراق  رد  تسا و  لیقث  تلع  بحاص 
يوم نتخیر  ینابوذ و  لاهـسا  ثودح  نآ  زا  دعب  اهنخان و  باذـجنا  تشپ و  هب  مکـش  تسوپ  ندـیپسچ  تسا و  شیب  رایـسب  ثودـح  قد 

بیرق تسوا و  تیاهن  هک  هبترم  نیاب  كاله  هدعب  اضعا و 
597 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

نآ تفرعم  صیخـشت و  اما  تسا  لهـس  لوا  هبترم  رد  وا  جالع  دشاب و  هدوب  هدنز  هبترم  نیرد  هک  دـسریمن  نیاب  یکی  درم  رازه  زا  تیقن 
وا جالع  رد  ار  بیبط  هک  تسنآ  جالع  تلوهس  هجو  لکشم و  جالع  تسا و  لهس  نآ  تفرعم  صیخشت و  یناث  هبترم  رد  اّما  تسا  بعص 

ینفع تایمح  رگم  تسین  نآ  نفعت  هعبرا و  طالخا  ثودح  ببس  هک  اریز  تسین  طالخا  زا  یطلخ  غارفتـساب  تسین و  هدام  جضنب  جایتحا 
اریز درک  مضه  دناوت  ار  نآ  هدعم  دشابن و  لیقث  هدعم  رب  هچنآ  بسحب  رگم  تسین  زین  اذغ  نییعت  ریدقت و  رایتخا و  رد  دبای و  بیکرت  نآب 
رادم دوشیم و  لصاح  یفعض  یتسس و  هدعم  رد  ببـس  نیدب  تساذغ و  قفو  رب  زین  هبرـشا  تسا و  بطر  دراب  رثکا  رد  قوقدم  ياذغ  هک 

هیذـغا و هبرـشا و  هیوداب و  تسا  یفاک  بیطرت  دـیربت و  پت  نیا  جالع  رد  فعـض و  تابجوم  زا  تسا  هدـعم  تشاد  هاگنب  جالع  رد  راک 
مظعا هدعم  تفـص  هک  اریز  دنک  هظحالم  هدعم  ياخرا  تابجوم  زا  جالع  رد  جـلاعم  هک  دـیابیم  تسا و  مزال  بغ  جالع  لس  هکنانچمه 
بیبط دوشیم و  زور  هب  زور  هبولطم  تابوطر  لیلحت  هک  اریز  للحتیام  لدب  يرایـسب  هب  ضرم  نیرد  جلاعم  هک  دشابن  نینچ  نوچ  تسا و 
دـشاب كرتشم  شعفن  هک  دنک  يایـشاب  جالع  جلاعم  هک  دیاب  دوش  عمج  ینفع  پت  زا  یقد  پت  اب  هک  هاگره  درک و  دیابیم  لدـب  داریا  ار 

دعب دوش و  رکنم  تنوفع  زا  ثداح  پت  ات  دنک  فیفخ  نیلم  لهسم و  لامعتسا  هک  دیاب  دوش  نفعتم  طلخ  جارخاب  جایتحا  رگا  ود  ره  نایم 
رد تسیوق و  جالعب  جایتحا  تروص  نیرد  دماجنا  لوبذب  هک  هاگره  اما  دـشاب و  جالع  رد  ناسآ  تسا  لوا  هجرد  رد  یقد  پت  رگا  نآ  زا 

هفرـس رگا  دنق  اب  ای  دشابن و  هفرـس  هچنانچ  رگا  دنهدیم  نیبجنکـس  اب  هفرخ  مخت  هریـش  بش  عبر  هک  دناهدرک  نییعت  ابطا  هقیرط  رد  جالع 
لاقثم و تفه  دنق  اب  نیبجنکس  رادقم  دشاب و 

598 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
دشاب كدنا  ورد  هک  ریعشلا  ءام  اذغ  دیآ  نوریب  باتفآ  هک  هاگره  روفاک و  وج  کی  رادقم  لاقثم و  لهچ  ات  لاقثم  یـس  هفرخ  ریـش  رادقم 

دیـشاپ و دیاب  هفرخ  گرب  هرت و  گنرداب و  رت و  يودک  خبط  زا  هک  دیاب  بآ  نآ  دناشن و  دیاب  نزبآ  رد  اذغ  زا  یتعاس  زا  دعب  داد و  دـیاب 
نزبآ نیرد  ار  لیلع  دوب و  دـهاوخ  يوقا  ندـب  بیطرت  دـیربت و  هدیـشوج و  ورد  وج  کـشک  يردـق  هشفنب و  رفولین و  وهاـک و  گرب  رگا 

ای هشفنب و  نغورب  ار  لیلع  نزبآ  ندمآ  نوریب  زا  دعب  درک و  دناوت  اوه  قاشنتـسا  ات  دشاب  نوریب  هک  دـیاب  وا  رـس  اّما  دـیناباوخ  دـیاب  یتعاس 
دعب دیناکچ و  دیاب  قوقدم  شوگ  رد  نغور  نیزا  تسا و  لیلع  ندـب  بیطرت  دـیربت و  نیزا  دوصقم  درک و  دـیاب  برچ  رت  يودـک  نغور 
دیاب ندروخ و  دیاب  هتخپ  ابروش  هبرف  غرم  ای  هرب و  ای  هلاغزب و  تشوگ  تحارتسا  زا  دعب  اذغ  دنک و  تحارتسا  یتعاس  هک  دیاب  دـیربت  نیزا 

دنشاب هتخپ  قیقر  هک  مدنگ  کشک  هریش و  وا  رگا  ضرم  نیا  باحـصا  شآ  رد  دنهد و  لیلق  لیلق  تاعفدب و  اذغ  ار  تلع  نیا  بحاص  هک 
تسا و بیطرت  تاجلاعم  نیا  همه  زا  دوصقم  دـناهدرک و  زیوجت  زین  هتخپ  اب  هراب  هریـش  ندروخ  هاـگ  کـچوک و  یهاـم  تشوگ  دـنهد و 

یگنـشت فافج و  بجوم  هک  اریز  دـشاب  رتمک  قد  بحاص  ماعط  رد  کـمن  هک  دـیاب  تسا و  میـالم  یهاـگ  زین  تشربمین  غرممخت  هدرز 
لیلع يارب  زا  هک  اولح  رد  بآ  ياجب  رگا  داد و  یلیلق  دـیاب  هتخپ  ماداب  نغور  دـنق و  زا  هتـساشن  ياولح  دـنک  لیم  ای  اولحب  رگا  دوشیم و 
درـس اصوصخ  نامز و  رد  ّالا  تسا و  رـسیم  شتقوب  تاروکذم  نیا  دشاب و  رتهب  دزادـنا  هرت  گنرداب و  بآ  ای  رت و  يودـک  بآ  دـنزپیم 
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شیپ زا  دشاب  نزح  مغ و  بابسا  زا  هک  زیچ  ره  هک  دیاب  نتخادنا و  اولح  نیرد  باوخ  لوصح  يارب  زا  زین  شاخـشخ  مخت  تسین و  رـسیم 
طاشن حرف و  بابسا  دنرادرب و  تلع  بحاص 

599 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
هب اهنیا  ار و  غامد  لد و  رم  هیوقم  هبیط  نیحایر  هبطر و  هدراب  هکاوف  زا  اهزاس و  زا  یمدآ و  زا  مئالم  مرن  ياهزاوآ  لثم  دـنزاس  اـیهم  شیپ 
هاگ ندروخ  ناوتیم  دزاسن  لیقث  ار  هدعم  هک  يردق  وزا  دـشاب  ولاتفـش  تقوب  ضرم  نیا  هک  یهاگ  دـشاب و  شوشرم  دـیاب  بالگ  بآ و 

دیاب دشاب  زیت  روش  ره ...  زا  تلع  نیا  بحاص  تسا و  ندب  بطرم  هک  اریز  تسا  عفان  رایـسب  زین  هناودنه  دناهدرک و  زیوجت  زین  ار  ولآدرز 
. تسا دیفم  رایسب  هک  اریز  درک  دیاب  تلع  نیا  بحاص  باوخ  لوصح  رد  هلمج  دشاب  یباوخیب  رگا  دنک و  زیهرپ 

هبکرم تایمح  نایب  رد  هلاقم  [ 214]

رب بیکرت  ای  دـیآیم و  رگید  هک  هتـشاذگن  زونه  یکی  ینعی  دوش  یکی  لـخاد  یکی  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  هلخادـم  اـی  اـهنیرد  بیکرت  و 
یهجو رب  هتفای  بیکرت  پت  ود  ینعی  تسا  هکراشم  لیبس  رب  بیکرت  ای  تسا و  رگید  نآ  كرت  زا  دعب  یکی  ذـخا  ینعی  تسا  هلدابم  لیبس 

زا بکرم  نیا  تسا و  بغلا  رطـش  هلمج  نیزا  دـنراد و  صوصخم  یماسا  هک  تسنآ  هبکرم  ياهپت  هلمج  زا  و  ناـشیا ...  كرت  ذـخا و  هک 
سکعلاب دنمانیم و  هصلاخ  ار  پت  نیا  همزال و  یمغلب  تسا و  هرئاد  يوارفص  ای  دنامزال و  ود  ره  دناریاد و  ود  ره  هک  تسا  مغلب  ارفص و 

موـلعم رهاـظ  تاـمالعب  دـنوش  بلاـغ  رگیدـکی  رب  هک  طـلخ  ود  نیزا  کـیره  تسا و  ریاد  یمغلب  تسا و  همزـال  يوارفـص  ینعی  تـسنیا 
هک اریز  دنشابیم  يوقا  زور  ود  نیزا  یکی  رد  پت  نیا  هاگ  توق و  رد  دشابیم  ربارب  مغلب  ارفـص و  نیطلخ  هک  تسنانچ  هاگ  دنوشیمن و 

پت نیرد  دشاب و  درفم  مادکره  هک  مغلب  ارفص و  نایم  دیابیم  بیطرت  دیربت و  بسحب  طسوتم  پت  نیا  جالع  دنوشیم و  عمج  تبون  ود 
ار ود  ره  ناشیا  تبون  هلدابم  بیکرتب  بغ  ود  ره  دنوش  بکرم  هک  هاگره  نییلت و  لاهسا و  قیرطب  تسا  طلخ  غارفتسا  رب  دامتعا 

600 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
تبون زور  ود  دـنبای  بیکرت  مهاـب  سمخ  ود  رگا  تحار و  كرت و  رد  رگید  تبون  زور  ود  دـنبای  بیکرت  عـبر  ود  هچناـنچ  رگا  دنـشاب و 

بیکرت سدس  ود  هک  هاگره  دـشاب و  بغ  هک  ایوگ  سمخ  ود  ره  كرت و  زور  ود  دـشاب و  تبون  زور  ود  دـنبای  بیکرت  زور  هس  دـشاب و 
ورب یکی  درک و  دـیاب  كرت  ماـیا  اـی  تبون  ماـیا  مض  تسنیا  تفرعم  رد  هطباـض  تحار و  كرت و  زور  هس  دـشاب و  تبون  زور  ود  دـنبای و 

تـسنیا شلاثم  اهتبون و  ددعب  وا  ددع  تسا و  قتـشم  هروکذم  تایمح  نیزا  کیره  مسا  وزا  تسا  لصاح  هچنآ  درک و  دیاب  هدایز  هشیمه 
ذخا و نامز  تدم  هک ...  دشاب  پت  جنپ  نیا  مینک  هعوضوم  هطباضب  عوجر  رگا  كرت و  مایا  زور  هس  دراد و  تبون  زور  جنپ  تسا  یپت  هک 

هـس ار  وا  هک  تسنآ  سمخ  سپ و  دـشاب  تقوب  زین  مراـهچ  زور  دـیآ و  تبون  زورما  هک  دـنمانیم  ار  یپـت  عبر  هک  تسنآ  نیرد  كرت ... 
سمخ میزاس  هدایز  ورب  هررقم  هطباض  زور  کی  نوچ  سمخ و  سپ  دـشاب  تبون  زین  مجنپ  زور  دـشاب و  تبون  زور  رگید  دـشاب و  تحار 

نارحب و نوچ  مسا و  رد  ددع  وا و  نایم  دشاب  قرف  ات  دناهداهن  مان  اخ  رـسک  هب  سمخ  ار  وا  تسا و  جنپ  ددع  هک  دـشاب  سمخ  سپ  دـشاب 
بجوم وا  داریا  نوچ  تسا و  هدـش  نیبم  یهجو  رب  یـسراف  یبرع و  زا  طوسبم  بتک  رد  هیدر  هدومحم و  تامالع  ماـیا و  نآ  رد  تاردـنا 

. درکن داریا  ماقم  نیرد  دوب  مالک  رد  غیلب  لیوطت 

اهنیا رذح  ابو و  ماذج و  روثب و  ماروا و  نایب  رد  هلاقم  [ 215]

وذ هک  تسین  نیزا  یلاخ  وا  هدام  دـشابیم و  هداـم  ار  وا  تسه  هک  یمرو  ره  هک  دـناهدرک  میـسقت  هجو  نیرب  ار  ماروا  هک  تسناد  دـیابب  و 
ماوق وذ  هدام  زا  هک  ماروا  هلمج  زا  تسا و  هعبرا  طـالخا  تسا  ماوق  وذ  هک  لّوا  تسا و  حـیر  هیئاـم و  نآ  هک  تسا  ماوق  وذ  ریغ  اـی  ماوق و 

زا مرو  نیا  دنمانیم و  ینومغلف  ار  وا  تسیومد و  مرو  یکی  تسا 
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601 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
دنکیم میدقت  ار  طلخ  زا  بلاغ  بناج  مسا  رد  دشابیم و  ارفص  نوخ و  زا  بکرم  هاگ  دنمانیم و  هرمح  ار  وا  دشابیم و  زین  ارفـص  طلخ 

دـنمانیم و ینومغلف  هرمح  بلاغ  ارفـص  بناج  هچنانچ  رگا  دـنمانیم و  هرمح  ینومغلف  مرو  نیرد  تسارفـص  رب  بلاغ  نوخ  هچنانچ  رگا 
نیزا یلاخ  يوادوس  مرو  دنمانیم و  هنیل  علس  ار  وا  زیمتم  تسا و  وخر  مرو  وا  تسا و  وضع  لخادم  طلاخم و  هچنانچ  رگا  یمغلب  مرو  اّما 
وـضع قمع  رد  گنج  هک  یلـصا  تسا و  عجو  ای  ملوم و  هک  تسین  نیزا  یلاخ  تسا  لخادم  هکنآ  ین و  ای  تسا  وضع  لخادم  هک  تسین 

ار مسق  نیا  تسا و  دردیب  نکاس و  مرو  ای  تسا و  جالعلا  لیلق  تسا و  هکلهم  ماروا  هلمج  زا  دنمانیم و  ناطرـس  زا  مسق  نیا  دراد و  هدر 
یعنام رگا  تسا  ماوق  وذ  هدام  هکنآ  دنمانیم و  ددـغ  ار  وا  تسا  هدرکن  وضع  رهاظب  ثبـشت  هچنانچ  رگا  ادوس و  مسق  زا  دـنمانیم  پت  ... 
تـسا صاخ  رگا  تسا و  یقز  ياقـستسا  تسا  لماش  ار  اضعا  عیمج  دحاو  نیح  رد  ینعی  تسا  ماع  رگا  هک  اریز  تسا  مسق  ود  نیا  دـشاب 

 ... وضع طلاخم  هک  تسین  نیزا  یلاخ  تسا  هیحیر  دـیک  ماوق  وذ  ریغ  هدام  زا  مسق  نیا  اما  و  ثباـم ) دـنق   ) ار نیا  تسار  وضع  کـی  ینعی 
هک تسیراغـص  ماروا  روثب  دنمانیم و  هخفن  ار  نآ  تسا  هسمال  مواقم  عمتجم و  هک  یناث  دـنمانیم و  جـبهت )  ) جـیهت ار  وا  یناث  سملم  دزن 

گنر یخرـس  ددمت و  دنکیم  تلالد  هچنآ  وزا  يومد  مسق  رب  اما  تیوادوس  تیمغلب و  تیوارفـص و  تیومدـب و  ماروا  لثم  تسا  مسقنم 
اب وا  لام  دشاب و  ریاغ  هتفرورف و  مرو  دشاب و  نیئارـش  عقاوم  رد  دوش و  عقاو  هساح  ياضعا  رد  رگا  وا و  نابرـض  وا و  لحم  خافتنا  هرـشب و 
هک هاگره  هک  نتسناد  دب  ای  ندش و  وضع  داسف  یهتنم  ای  ندش و  تبالصب  لیحتسم  تسا و  نتفر  لیلحتب  هکنآ  ای  تسا و  حیق  هدم و  عمج 

نابرض ددمت و  دشابیم و  دایدزا  عم  دشاب و  هدم  عمج  ماقم  رد  مرو  ای  هرثب 
602 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هرثـب زا  هچنآ  اـّما  دوشیم  نکاـس  ددـمت  نابرـض و  ترارح و  درد و  دوش  رجفنم  مرو  هک  هاـگره  ندـش و  ببـس  نیدـب  ترارح  دنـشاب و 
نوچ تسا  درز  تقیقح  رد  ّالا  دـیامنیم و  خرـس  نینچ  عبـشم  گنر  هطـساوب  هک  عصان  تسیخرـس  گنر  بسحب  وا  تمالع  تسیوارفص 
هدام يرایسب  وا  ببس  تسبرقا و  درد  عذل و  بسحب  تسا و  فیفخ  تلع  هدام  هک  اریز  تسا  رتمک  نوخ  زا  ورد  ددمت  تسا و  ارفص  مسق 

هبرـض و مرو  ثودح  رد  ببـس  ای  دشابیم و  دلجب  بیرق  هدام  يوارفـص  روثب  ماروا و  رثکا  رد  تسا و  وضع  فعـض  وا و  تدـح  تسا و 
هرش و نم  هّللاب  ذوعن  جارخب  رذنم  لیمامد  ثودح و  هحرق ...  هرثب و  ثودح  يرایسب  هک  تسناد  دیابب  تسا و  هیداب  بابسا  زا  تسا  هطقس 

کیره هک  دـبک  غامد و  لد و  لثم  دـشاب  سیئر  وضع  زا  هعیبط  ببـسب  هک  تارثب  نیزا  زیچ  ره  ماقم  نیرد  جالع  قلخ و  اـم  لـک  رـش  نم 
هیودا زا  عدار  نداهن  دوش  عقاو  عضاوم  نیرد  هرثب  ای  مرو  هک  هاگره  تسنار و  مخز  شوگ  سپ  لغب و  بیـش  دنراد  یّبصم  غرفم و  اهنیزا 
لاـحم نیرد  جـالع  رد  سپ  تسا  كـاله  بجوم  نیا  دـنکیم و  هروکذـم  هسیئر  ءاـضعاب  عوجر  هعوفدـم  تاـقوا  هک  اریز  تسین  زوجم 

هتفوک مامت  غود  وزا  هک  هکـسم  تسا و  درز  نغور  لثم  هیخرم  ءایـشا  نیا  دـشاب و  تلوهـسب  لیلحتب  بذـج  ات  درک  دـیاب  تایخرم  رایتخا 
لیلحتب ریبدـت  نیاب  هک  هاگره  تسا و  یفاک  لیلحت  رد  مرو  لحم  رد  مرگ  بآ  هب  لیطنت  درجم  ماروا  یـضعب  رد  هک  تسا  رایـسب  دنـشاب و 
هیوداب درک  دـیاب  راجفنا  لوصح  رد  ریبدـت  دوشن  رجـضنم  دوخب  نوچ  جـضن  لوصو  عمج  ماـمت  زا  دـعب  دـشاب و  هدـم  عمج  ماـقم  رد  دور 

ات دوشن  لیاز  لفاغ و  لمع  نیا  نوناق  تاعارم  ضارما  نیرد  لماع  هک  دـیابیم  تفاگـش و  دـیاب  ّالا  دوش و  رجفنم  يوق  پت  یقاـب  هبـسانم 
ّالا دنکن و  هصوصخم  لاحم  نیرد  قش  طبب و  هیدیدح  تالآ  لامعتسا  هک  دیاب  ناوت 

603 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
جلاعم دیاب  الوا  دشاب  طالخا  زا  یلتمم  هرثب  مروب و  التبم  صخش  هچنانچ  رگا  دشاب  هبرض  هطقـس و  ببـسب  هچنآ  ماروا  زا  ةرورـضلا و  دنع 
مادـقا الوا  دـیاب  سپ  تسین  یلتمم  تلع  بحاص  ندـب  هچنانچ  رگا  تاللحم و  لامعتـسا  نآ  زا  دـعب  دـنک و  طـالخا  نآ  غارفتـساب  مادـقا 
ثودح تسا و  عجو  ثادحا  عدار  ناش  زا  هک  اریز  تسین  زئاج  روکذم  هچنانچ  هصوصخم  عضاوم  نیرد  عدر  دنک و  تاللحم  لامعتـساب 
داـیدزا بجوم  نیا  مراو و  وضع  بناـجب  تسا  نوخ  باّذـج  عجو  هک  تسنآ  تسا  مرو  بجوم  نوـچ  عـجو  هکنآ  مرو و  بجوـم  عـجو 
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 ... عدار رد  دشاب  صخش  هکنآ  رگم  دراد  ینعم  نیمه  مرو  تسا و  وضع  مجح 
داهن و دـیاب  عدار  تروص  نیرد  دـشاب و  ندـب  طالخا  ببـس  ینعی  دـشاب  ندـب  هرثب  مرو و  هچنانچ  رگا  درک و  دـیابن  مرگمین  لـگ  نغور 
هک يرادقم  کی  ره  زا  موم  زینـشک و  بآ  بالگ و  نغور  زا  نغور  موم  لثم  دزیمایب  دشاب  عجو  نکـسم  يزیچ  عدار  جلاعم  هک  دـیابیم 

یفاک طقف  زینـشک  بآ  هاگ  دنزیمآ و  نارفعز  كدنا  عجو  تدش  تقوب  رگا  داهن و  دیاب  عجو  لحم  رب  هداد  بیترت  دناد  تحلـصم  جلاعم 
طلخ عداور  اـب  نآ  زا  دـعب  بـالگ و  كدـنا  هفرخ و  گرب  بآ  اـی  فوز و  گرب  بآ  اـی  بلعثلا و  بنع  گرب  بآ  هـب  عدر و  رد  تـسا 
هکنآ زا  دـعب  لیطنت  دامـض و  اهنیاب  ریعز  مخت  یمطخ و  کـلملا و  لـیلکا  هنوباـب و  هبلح و  باـعل  لـثم  درک  دـیاب  هللحم  هنیلم  تاجـضنم 
تلع بحاص  ندب  رد  هچنانچ  رگا  تسا و  یناکلهب  نویلخاد  مهرم  ادتبا  رد  ماروا  نیرد  درک و  دیاب  تسا  تداع  هک  یهجو  رب  دـنناشوج 
هنیلم تایخرم  رب  راصتقا  مرو  طاطحنا  زا  دعب  ارفص و  هدام  لاهـسا  دش و  روکذم  نوخ  تامالع  درک و  دیاب  دصف  الوا  دشاب  يومد  يالتما 
رگا اقباس و  هروکذـم  ياهنغور  لثم  درک  دـیاب  هنیلم  تایخرم  رب  راصتقا  دـشاب  تبالـصب  مرو  تلاحتـسا  فوخ  هچناـنچ  رگا  درک و  دـیاب 

نوچ دشاب  هرثب  مرو و  ندش  دوبک  ای  ندش و  هایس  فوخ  هچنانچ 
604 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

رد هک  دشاب  یعرم  ررقم  هدعاق  نیا  هک  دیاب  کمن و  بآ  هب  نتسش  تسیرورض و  نآ  نتفاگـش  تروص  نیرد  هیدر  تامالع  زا  ناولا  نیا 
. فیفجت بناجب  يومد  هدام  رد  دیاب و  يوق  دیربت  بناج  يوارفص  هدام 

یمغلب ماروا  نایب  رد  هلاقم  [ 216]

نیرد عباصا  ذوفن  هک  تهج  نیزا  تسا و  قاروا )  ) هدام وا  یتسـس  تسا و  رتشیب  وا  تواخر  دـنچره  یمغلب  وخر  مرو  هک  تسناد  دـیابب  و 
ببـسب تسین  لهـسا  عرـسا و  ورد  عبـصا  ذوفن  تسا و  یمغلب  هدام  زا  هک  یمرو  ره  اـما  تسا  لهـسا  عرـسا و  مرو  رد  نآ  نتفرورف  مرو و 

مغلب و زا  تسا  ندـب  غارفتـسا  ماقم  نیرد  جالع  درادـن و  عجو  تساضعا و  ریاـس  لـثم  مراو  وضع  نول  تسا و  ظـیلغ  مغلب  وا  هداـم  هکنآ 
هروب اب  جوزمم  هک  هدربورف  هکرـس  رد  جنفـسا  لثم  دـشاب  فیفجت  ورد  هک  دربلا  لـیلق  يایـشاب  ماـقم  نیرد  عدرا  تسا و  مغلب  زا ...  زیهرپ 

اثخا و لثم  تایخرم  تالوطن و  کمن و  يردـق  رد  دـشاب  رـضاح  مادـکره  زا  بلعثلا  بنع  گرب  بآ  ای  دروم و  گرب  هراصع  ای  دـشاب و 
. درک دیاب  نوقیلساب  لامعتسا ...  ؤاگ و  نیگرس 

يوادوس مرو  نایب  رد  هلاقم  [ 217]

كاردا یـسمل  سح و  تسین و  ورد  ذوفن  ار  عباـصا  هک  تسا  بلـص  يوادوس  مرو  ناطرـس  ناطرـسب و  دوـشیم  مسقنم  يوادوـس  مرو  و 
ناطرس هک  ینامز  ات  تسا و  ناطرس  يادوس  حورق  ماروا و  نیرتدب  مسق و  ود  هحرق  مدع  هحرق و  بسحب  ناطرـس  دنکیم و  هیوق  تبالص 

دش حرقتم  هک  هاگره  تسه و  یتاجن  دیما  تسا  هدشن  حرقتم 
605 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

طلخ زا  تسا  ندب  هیقنت  ناطرـس  جالع  دوشیم و  ثداح  محر  رد  ار  تاروع  هک  تسنآ  نیرتدب  تسا و  رتمک  وا  تاجن  یـصالخ و  دیما 
هتفه و کی  رد  دشاب  تبالص  للحم  هک  یمهرم  هنهک و  نوتیز  نغور  اسیخ و  نغور  موحش و  لثم  تایخرم  مراو و  وضع  دامـض  ادوس و 

دجنک نغور  خرـس و  موم  قرزا و  لـقم  قشا و  دـنوارز و  رحبلا و  دـبز  تنرک و  هرخبا و  مخت  لدرخ و  تسا  هجو  نیرب  وا  يازجا  رتـمک 
رب تبون  ود  يزور  نیزا  درک و  دـیاب  تسا  مسر  هچنانچ  عومجم  لاقثم  هدزناش  ورد  لاقثم  جـنپ  موم  لاقثم و  ود  کیره  هیودا  زا  هچنانچ 

. تسب هداهن  هبنپ  يور  رب  دیاب  ناطرس 
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جارخ هلیبد و  نایب  رد  هلاقم  [ 218]

لمد زا  رتنالک  مجح  ار  وا  دوش و  بصنم  نآ  رد  هدام  هک  دشاب  لحم  عضوم و  وا  لخاد  رد  هک  تسا  یمرو  ره  هلیبد  هک  تسناد  دیابب  و 
نداهن لحم  دـنک و  ساسحا  نتخوس  مرو  رد  لیلع  هک  هاگره  تسا و  رایـسب  ترارح  ار  وا  هروکذـم  فاصوا  دوجو  اب  جارخ  اـما  تسا و 

كرحتمب ساسحا  دنرشفایم  عبصاب  ار  مرو  هک  هاگره  هک  تسنآب  مرو  نیرد  هدم  لحم  نتخانش  تسا و  جارخ  مرو  نیا  دورورف و  عبـصا 
دوبک ای  درز و  ای  تسا  دیفـس  گنر  رد  دـیآیم  روهظب  هدـم  زا  هچنآ  هک  تسنیاب  نآ  مدـع  بآدرزب و  لالدتـسا  دـنکیم و  عبـصا  تحت 

رب تلالد  هروکذم  فاصوا  زا  کیره  هک  اریز  دـشاب  ازجالا  يوتـسم  اسلم و  دیفـس و  هک  تسنآ  دـنکیم  میر ...  هک  هدـم  نیرتهب  تسا و 
راجفنا عجو و  اب  صخـش  مراو و  وضع  تیوقت  زیهرپ و  تسا و  ندـب  غارفتـسا  ماـقم  نیرد  جـالع  دـنکیم و  هداـم  یکین  حـلاص و  جـضن 

هتخپ هدرک  کشک  وج  ریجنا و  زا  دامض  مرگ و  بآ  هب  لوطن  لثم  درک  دیاب  هفیفخ  تاجضنم  لامعتسا  نآ  زا  دعب  دوشن و  فعض  بجوم 
هدیواچ ای  قیرط و  نیمهب  مدنگ  ای  و 

606 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
تسوا و لدـب  هک  دـجنک  نغور  ای  تیز و  نغور  موم و  ای  دوش  رجفنم  نتفاگـش  جایتحا  یناث  جـضن  تقوب  داهن و  دـیاب  تحارج  لحم  رب 
یمطخ و نارفعز و  دشاب  شیب  یتبالـص  مرو  رد  رگا  ای  داهن و  دیاب  مرو  لحم  رب  تخاس و  دیاب  یمهرم  روکذـم  هیودا  عومجم  زا  ردـنک 

دیاب مرو  لحم  رب  هداهن  دیاب  هبنپ  يور  رب  دوشن و  ظیلغ  ات  درک  دیاب  خبط  دـناد  باوص  بسانم و  جـلاعم  هک  بآ  يردـق  رد  عومجم  ریعز 
دفاگـشب قش  نوناق و  تاعارمب  ریبدتلا  بیاص  حارج  ّالا  دشاب و  رتهب  دوش  هتفاگـش  هرجفنم  هیوداب  رگا  دبای و  جضن  مرو  هک  هاگره  داهن و 

نتخاس سگرن  خیب  زا  جیـضن  مرو  رب  دامـض  هک  هتفگ  تسا و  كاله  فوخ  هک  دنکن  جارخا  هدـحاو  هعفدـب  ار  هجـضنم  داوم  هک  دـیاب  و 
تـسا مزال  تسیوق و  رجفم  لدرخ  باعلب  نویلخاد  مهرم  تسا و  رتهب  دـشاب  لسع  اب  دامـض  نیا  رگا  هلیاغیب و  تسراـجفنا  بجوم  هتبلا 

دعب دوشن و  مرو  هحلاص  يازجا  رد  داسف  بجوم  دوش و  كاپ  خسو  زا  ات  دـنیوش  لسعلا  ءامب  امیاد  تحارج  لحم  هدام  جارخا  زا  دـعب  هک 
رد تسه  نابرـض  ار  وا  هک  مرو  ره  هک  تسناد  دـیابب  ماحتلا و  لامدـنا و  فیفجت و  زا  دومن  دـیاب  لاغتـشا  هحرق  جالع  یقابب  مادـقا  نآ  زا 

. دشابیمن درفم  هدام  زا  ثداح  مرو  هک  تسا  ررقم  ابطا  شیپ  نیا  دوشیم و  جضن  رثکا 

لیمامد نایب  رد  هلاقم  [ 219]

تـستاجارخ هلمج  زا  ابطا  رثکا  شیپ  لیمامد  دشاب و  دلج  تحتب  قیمع و  هدام  هکنآ  ینعی  تسوا  ریاغ  لیمامد  نیرتدب  هک  تسناد  دیابب  و 
نآ زا  دـعب  تسا و  هداح  ماروا  ریبادـت  ثودـح  لوا  رد  جـالع  نآ و  يرم  هدـعم  يـالتما  رد  ندـمآرد ...  يرایـسب  زا  رثکا  رد  ثودـح  و 

کشخ ریجنا  هسح  تاجضنم  زا  جاضنا و  رد  راصتقا 
607 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

رجفنم دوخ  تفای و  جضن  هچنانچ  رگا  نسوس و  نغورب  لدرخ  ریجنا و  ای  هدیواچ و  مدـنگ  لسع و  ای  مخت و  ای  لسع و  تسا و  هدیـشوج 
تسا و یفاک  لیمامد  رد  هرجفم  هیودا  هک  تسا  نینچ  رگا  تفاگـش و  دیاب  دوشن  ریبدت  نیاب  رگا  هقباس و  هروکذم  هیوداب  ّالا  کین و  دـش 

. تسین نتفاگش  قشب و  جایتحا 

روثب نایب  رد  هلاقم  [ 220]

ران هرمح  تلع و  لثم  تسیوارفص  لثم  یضعب  يرس و  لثم  یضعب  تسیومد و  یضعب  روثب  زا  ماروا و  ددع  رب  زین  روثب  هک  تسناد  دیابب  و 
یئام یضعب  یمغلب و  يارش  لثم  دشابیم  یمغلب  یضعب  ریماسم و  دنمانیم و  نولم  حاراو  يوادوس  رح  لثم  تسیوادوس  یضعب  یـسراف و 

یناخ www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 314زکرم  هحفص 295 

http://www.ghaemiyeh.com


. تاحافن لثم  دشابیم  یحیر  یضعب  تالاقن و  لثم  دشابیم 

يارش نایب  رد  هلاقم  [ 221]

ناقفخ و ندـیواخ  تاراخب و  ببـسب  ار  شبحاص  هچناـنچ  دراد  توقب  كاـکح  تسا و  همرکم  هحطـسم  روثب و  ارـش  هک  تسناد  دـیابب  و 
زین یمغلب  هاگ  رثکا و  رد  تسیومد و  هراـح  تاراـخب  وا  ببـس  دوشیم و  عقاو  بش  رد  وا  مغ  یـشغ و  برک و  رثکا  رد  دوشیم و  یـشغ 

شجالع تسا و  خرس  وا  هرثب  گنر  تسا و  رتشیب  تدح  یمغلب  زا  ار  يومد  يارـش  تسا و  رثکا  بش  رد  دادتـشا  ار  مسق  نیا  دشابیم و 
قامس ای  نیرانا و  بر  ای  لهسم و  عوقن  لثم  واب  هصتخم )  ) هدراب هیوداب  قیقر  ارفص  لاهـسا  توق و  ردقب  نوخ  جارخا  تسا  قیلـساب  دصف 

. تخادنا دیاب  اذغ  تاعوقن و  رد  رت  کشخ و  زینشک  تخاس و  دیاب 
608 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

هلمن نایب  رد  هلاقم  [ 222]

هلمن ثادحا  تسا  تیاغ  رد  يدر  يوارفص  هچنانچ  رگا  تسا و  فیطل  يوارفص  ببس  وا  ثودح  هک  تسا  روثب  هلمن  هک  تسناد  دیابب  و 
دنکیم و هیـسرواج  هلمن  ثادحا  دوشیم و  سبتحم  تسا  هظیلغ  هدام  رگا  هچنانچ  رگا  سپ  دـنکیم و  هیعاس  ثادـحا  ّالا  هلاّکا ...  هیعاس 

دصف ارفصب و  هصتخم  هیوداب  تسارفـص  غارفتـسا  وا  جالع  دوریم و  رترید  لیلحتب  دشابیم و  رتمک  شزوس  باهتلا و  ار  هرثب  زا  مسق  نیا 
لیلع رد  رگا  تسیوارفـص  هداـم  نوـچ  تلع  نیرد  اـما  تسین  يوـضع  نود  يوـضعب  صتخم  ضرم  هداـم  هک  تسنآ  رتـهب  عـقاوم  نـیرد 

رب دامـض  درک و  دیاب  هقفاوم  هبرـشاب  لیلع  جازم  لیدبت  لیدعت  لاهـسا  دصف و  رد  دصق  هک  اریز  تسین  زوجم  دـصف  دـشابن  بلاغ  تیومد 
ردنا صرق  دوش  رهاظ  حرقت  لکات و  تارثب  رد  هک  هاگره  داهن و  دیاب  هتفوک  فوز  گرب  وج و  ناقلات  سدـع و  رانا و  تسوپ  لثم  زا  هلمن 

دـبرت و كدـنا  وا  لهـس  رد  نیزا  هیـسرواج  مسق  رد  داهن و  دـیاب  هلمن  رب  هدرک  کین  طـلخ  هتخیمآ و  بلعثلا  بنع  گرب  بآ  هب  ندروخ 
لقع هار  زا  لوق  نیا  اما  تسا  عفان  ضرم  نیرد  ریـش  ندروخ  هک  دناهتفگ  دناد و  باوص  جلاعم  هک  يرادقم  تخیمآ  دیاب  نومیتفا  كدـنا 

تادامـض هلمج  زا  تسا و  نفعت  بجوم  حورق  روثب و  رد  لامعتـسا  اما  تسا  دـض  ارفـص  تسوبی  اـب  هچرگا  هک  اریز  تسا  رترود  یکدـنا 
. داهن دیاب  تسا  مسر  هکنانچ  هداد  بیترت  بسانم  يرادقمب  تسا  بالگ  هکرس و  اب  ینمرا  لگ  رانا و  تسوپ 

609 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

یسراف ران  هرمج و  نایب  رد  هلاقم  [ 223]

ورد هک  تسا  هلمن  سنج  زا  هک  هرثب  نآب  دـنکیم  قالطا  نآ  رب  دـشاب  ورد  هحرق  هطفن و  بجوم  هک  هلاّـکا  هرثب  هرمج  هک  تسناد  دـیابب  و 
دـشابیم و دـلج  قارتـحا  بجوم  هک  دـنکیم  هرثـب  هب  صیـصخت  ار  هرمج  روثب و  تسا و  نفعتلا  لـیلق  ارفـص  هداـم  دـشاب و  هطقن  یعس و 

ردقب نوخ  جارخا  تسا و  دصف  الوا  وا  جالع  دشاب و  لیلق  دوخن  بسحب  شاهرثب  دـشاب و  ضراع  رایـسب و  ورد  ظیلغ  دـشاب ...  تبوطریب 
نیمه يارب  زا  هعوضوم  تالآب  هدام  ازجا  جـالع  نیرد  هک  تسناـنچ  هاـگ  هرمج و  رد  اـصوصخ  ادوس  ارفـص و  غارفتـسا  تقاـط و  توق و 
دوشن سبتحم  هدام  ات  دشابن  دیربتلا  دیدش  هک  دیاب  هیلطا  هدمضا و  زا  هیعضوم  هیودا  هرمج و  رد  اصوصخ  دنکیم و  وضع  سفن  زا  ضرغ 

ات دشابن  زین  ضبقلا  دیدش  هک  دیاب  تسا و  بص  تسمتـس و  هدام  نیا  هک  اریز  دـنکن  عفد  نطاب  بناجب  تعیبط  ببـس  نیدـب  ار  عوفدـم  و 
یتدایز بجوم  هک  دـشابن  دـیابیم  زین  لیلحتلا  يوق  نطاب و  رد  تسمتـس  ریثات  بجوم  زین  نیا  دـنکن و  لخاد  بناجب  هدام  عوجرب  تناعا 

رب هتخاس  اّرهم  هدرک  خـبط  هکرـس  رد  تسوپ  اب  شرت  رانا  هک  تسنآ  ریبدـت  کین  ياهزیچ  زا  تسین و  کین  زین  نیا  دـشاب و  هداـم  تیفیک 
شیرج هک  ینان  سدع و  فوز و  گرب  تسا و  عفان  ندرک  دامض  تارثب  نیرب  زین  هدرک  خبط  هکرـسب  ضعب  داهن و  دیاب  فؤام  وضع  نیا 
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تسا و ینیمخت  رما  هروکذـم  هیودا  ریداقم  داـهن و  دـیاب  تارثب  نیرب  هدرک  خـبط  هتفوک و  عومجم  تسا  سوبـس  رایـسب  ناـن  دارم  دـشاب و 
. دیامن لامعتسا  هداد  بیترت  دنک و  رایتخا  دناد  باوص  هک  يردق  کیره  زا  تسا  جلاعم  سدع  هتسباو 

610 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

تاطافن نایب  رد  هلاقم  [ 224]

دلج تحت  دـنک  راح  بناجب  دوعـص  نایلغ  نآ  رد  هیئام  هک  تسینایلغ  هطـساوب  تاخافن  تاطافن و  ثودـح  هک  تسناد  دـیابب  تاـخافن  و 
لوا رد  تشوگ و  كرت  جازم و  لیدـعت  تسا و  ندـب  هیقنت  وا  جالع  تسا و  قیقر  دوخ  ببـسب  ای  تفاثک و  ببـسب  دـش  سبتحم  دـنکیم 

تفاگش دیاب  دشاب  مجحلا  ریثک  دوش  رهاظ  هک  هاگره  داهن و  دیاب  تلع  نیا  لحم  رب  هدرک  طلخ  هکرسب  هتفوک و  سدع  زا  دامـض  ثودح 
دیاب تسا  روهـشم  فورعم و  هک  جادیفـسا  مهرم  ماقم  نیرد  درک و  دامـض  دـیاب  ورب  تاففجم  نآ  زا  دـعب  دوش و  رتمک  وزا  تاـبوطر  اـت 

. داهن

يردج هبصح و  نایب  رد  هلاقم  [ 225]

نآ زا  دعب  دشاب و  یشفنب  هایس و  گنر  بسحب  هک  تسنآ  يردج  هبـصح و  نیرتدب  دوشیم و  ار  ناکدوک  هک  تسا  هلبآ  يردجب  دارم  و 
لهس دشاب و  لیلق  ددع  بسحب  نالک و  شمجح  هک  تسا  دیفس  وا  ملـسا  دیفـس و  نآ  زا  دعب  زبس و  نآ  زا  دعب  درز و  نآ  زا  دعب  خرس و 
هچنآ يردج  زا  تافـص و  یقاب  تسا و  ددـعلا  ریثک  هک  نآ  زا  دـعب  دـشاب  نیکـست  ورد  پت  دـیآ و  روهظب  هودـنا  برک و  ریغب  جورخلا و 

فعاضمب دارم  دشاب و  فعاضم  هک  تسنآ  يردج  زا  تسا  دب  هچنآ  رگید  تسیدر و  دشاب  هتـشاد  عالـضا  دوش و  نهپ  هک  دشاب  طلتخم 
هیعبت دارم  هک  تسنیا  سکع  زا  رتـهب  دـشاب  پت  عباـت  هک  يردـج  هبـصح و  زا  کـیره  دـشاب و  نـالک  دـشاب و  تحت  رد  یکی  هک  تسنآ 

دیآ و نوریب  اهنیزا  لوا  هکنآ  سکع  دیآ و  نوریب  يردج  ای  هبصح  نآ  زا  دعب  دشاب و  پت  لوا  هک  تسنیا 
611 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

توص سفن و  رد  هچنانچ  رگا  هک  اریز  توص  يافـص  تسا و  سفن  تمالـس  تلع  ود  نیرد  هدـیمح  تامالع  زا  و  دوش . پت  نآ  زا  دـعب 
تلع ود  نیرد  هک  اجره  دنکیم و  اهزیچ  نیرب  تلالد  زین  توق  طوقـس  دنکیم و  اهباجح  ینطاب و  مرو  رب  تلالد  دشاب  یگتفرگ  ظلغ و 

نآ زا  تسد  دوش  درـس  تساـپ  تسد و  هک  فارطا  دوش و  لـیام  يدوبکب  يردـج  هبـصح و  زا  هدـمآ  نوریب  هچنآ  گـنر  يوـق و  شطع 
نآ روث  تدـم  هک  اریز  دوشیم  ثداح  راهب  تقوب  يردـج  هبـصح و  هک  تسا  نینچ  رگا  تسا و  بیرق  كـاله  هک  تسـش  دـیاب  ضیرم 
زا يردـج و  زا  تسا  رتکچوک  مجح  بسحب  تسیوارفـص و  هبـصح  هک  تسنآ  قرف ...  هبطر و  هراح  دالب  رد  تسا و  لصف  نآ  طالخا 

ناناوج و رد  رثکا  هبـصح  ثودح  دشابیم و  لافطا  رد  رثکا  يردج  ثودـح  تسین  یعافترا  کمـس  ار  وا  تسین و  زواجتم  وضع  حـطس 
تماجحب نالفط  رد  دنک  دیابیم  نوخ  جارخاب  تردابم  وا  جالع  تسا  رگیدکی  اب  براقتم  ود  ره  جالع  دشابیم و  ردان  هبـصح  ار  ناریپ 
تابورـشم هلمج  زا  ار و  هیلاع  ياضعا  رم  عفنلا  ماع  تسا و  فاعر  ماقممیاق  فنا  قرع  ندز  قیلـساب و  زا  دـصفب  درم  نز و  غلاب  نانالک  و 

وبشوخ درز و  گنرب  تسیلگ  دشابیم  ناتـسودنه  تیالو  رد  نآ  تسبتک و  لگ  نیاب  دارم  يواک  تبرـش  تسا و  رفولین  بانع و  تبرش 
تسیلگ و زین  نآ  هک  تسا  علط  تبرش  رگید  دشابیم و  دالب  رثکا  رد  دنقرمـس و  رد  اهـضوح  ياهبل  رد  هک  درز  سگرن  لگب  عضو  رد  و 

تفه زور  ات  نیزا  ریغ  تسین و  رفولین  بانع و  زا  يردج  هبصح و  جالع  رد  رتتمالـسب  تبرـش  الاح  تسین  دالب  رثکا  رد  اهلگ  نیا  نوچ 
شطع و رگا  تخیمآ و  دـیاب  زین  ینـساک  مخت  تبرـش  ود  نیا  اب  دـشاب  هنیـس  نورد  كازوس  ار  لیلع  هبـصح  رد  هچنانچ  رگا  داد و  دـیابن 

جورخ رد  يردج  هبصح و  درادن و  ینساک  تبرش  جایتحا  تسین  كازوس  لوه و 
612 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

یناخ www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 314زکرم  هحفص 297 

http://www.ghaemiyeh.com


درک و خبط  دیاب  تبرـش  نیرد  زین  زیجنا  ددع  راهچ  هس  دشاب  يوق  ضبق  رگا  تخادـنا و  دـیاب  نایداب  يردـق  ینـساک  مخت  ياجب  تسیطب 
ینـساک مخت  نایداب  زا  کیره  لاقثم و  ود  دشاب  يوق  كازوس  رایـسب و  ترارح  رگا  رفولین  لگ  ددـع  هدزناپ  بانع  تبرـش  هیودا  رادـقم 

هدینارذگ ساپرک  زا  دنامب  رتمک  همین  ات  درک  خـبط  میالم  شتآب  بآ  هلایپ  ود  رد  عومجم  ددـع  هس  ریجنا  لاقثم و  کی  روکذـم  طورـشب 
نیرد دشابیم و  لامکب  شطع  لوه و  ترارح و  ار  هبصح  بحاص  هک  تسنانچ  هاگ  داد و  دیاب  مرگ  مین  هتخیمآ  دیفـس  دنق  لاقثم  تفه 
نیزا زین  بتک  رد  دـنهدیم و  اهنیا  لاثما  جـنران و  ومیل و  تبرـش  يدـنه و  رمت  هناودـنه و  هفرخ و  هریـش  ناسارخ  قارع و  يابطا  تروص 

دیاب رذح  ریبدت  نیزا  سپ  دنوشیم  كاله  رثکا  هدماین ...  قفاوم  رهنلا  ءاروام  عیمج  اراخب و  دنقرمـس و  لها  تسا  رایـسب  تاریبدـت  هنوگ 
ماکز دارم  هک  دشاب  هلزن  هبـصح  رد  ار  لیلع  هچنانچ  رگا  درک و  دیابن  زواجت  نآ  زا  تسا  رفولین  بانع و  تبرـش  هک  لوا  ریبدت  نامه  درک 
ضبق ماقم  رد  دیابن  لعفلاب  دوش  ثداح  تلع  نیرد  لاهسا  هچنانچ  رگا  دیشوج و  دیاب  روکذم  تبرش  رد  ناتسپس  ددع  دنچ  هفرس  تسا و 

تـسین زئاج  وا  سبح  ار و  ضرم  هدام  تسا  هعیبط  عفد  زا  نآ  تسینارحب و  رثکا  دوشیم  هبـصح  رد  هک  یتالاهـسا  هک  اریز  هدـش  سبح  و 
لاهساب شطع  رگا  درک و  دیابن  زواجت  نآ  زا  تسا و  نیعتم  سآلا  بح  تبرـش  نامز  نآ  دشاب و  كاله  فوخ  دماجنا و  طارفاب  هک  رگم 

اما تسا  رـشقم  سدع  رـشقم و  شام  ماقم  نیرد  اذغ  دروخ و  دیاب  بآ  اجنآ  زا  تخادنا و  دیاب  هتـسب  هّتل  رد  بآ  رد  ریـشابط  دشاب  بلاغ 
. تسا بسانم  يردجب  سدع  هبصحب و  شام 

613 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

برج هّکح و  نایب  رد  هلاقم  [ 226]

نوخ طلاخم  هک  تسارفـص  نآ  هک  تسا  هقرحتم  يارفـص  زا  تسا  کشخ  هکنآ  رت و  کشخ و  تسا  مسق  ود  برج  هک  تسناد  دـیابب  و 
تـسا برج  لثم  ياضعا  رد  ثداح  هّکح  نوخ و  اب  تسا  مغلب  هطلاخم  زا  ثودـح  ناورت  رگید  تسا و  فصتم  ادوسب  نیا  تسا و  هدـش 

ماعط و شآ و  رد  هراح  ریزابا  لباوت و  اهتبرـش و  ندروخ  ای  تسا و  هقیرح  هحلاـم  همعطا  هّکح  ثودـح  ببـس  تسین و  روثب  هکح  رد  اـما 
نومیتفاب و فرص  ریش  ای  نبجلا و  ءامب  هلهـسم  فوفـس  ای  نومیتفا و  خوبطمب  هک  تسا  ضرم  بجوم  هدام  غارفتـسا  تلع  ود  نیرد  جالع 

دنـشاب هدـیناباوخ  بآ  نیرد  هتفوکمین  لاقثم و  ود  کیره  زا  یلباک  هلیله  هایـس و  هلیله  درز و  هلیله  ورد  هک  هرتهاش  بآ  رد  دـنق  كدـنا 
اب نبجلا  ءام  ای  دـنق و  اب  ریعـشلا  ءام  زور  ره  درک و  رایتخا  دـیاب  حبـص  تقوب  هروراق  لوب و  رد  جـضن  روهظ  زا  دـعب  هتخاـس  یفاـص  کـین 

جلاعم هک  يرادـقم  نیبجنکـس  اب  هرتهاش  بآ  ای  درک و  راـیتخا  دـیاب  دیفـس  دـنق  كدـنا  اـب  تسا  جازم  لدـعم  لدـبم و  هک  هزّربم  فوفس 
ورم خرـس  دارم  هک  ینامی  هلقب  ینـساک و  گرب  لثم  تسا  قفاوم  دشاب  هدوب  روش  هدام  هک ...  زیچ  ره  اذغ  دنق و  اب  عوقت  ای  دناد و  بسانم 

رب هک  هیودا  تسا و  رتهب  تشوگ  ندروخ  ات  تلع  ود  نیرد  دـشاب  رـسیم  رگا  دنـشاب و  هتخپ  شرت  رانا  بآ  اـب  هک  هلاـغزب  تشوگ  تسا و 
ار اهنیزا  یکیره  زا  رداشون  راگنز و  قشا و  درز و  درگوگ  شدنک و  لوتقم و  قبیز  ددرگیم  روکذم  هک  تساهنیا  دـنلامب  برج  هکح و 

مهاب هتفوک و  کـین  هیودا  عومجم  شرت  راـنا  هناد  همه  ربارب  کـمن و  نآ  لـثم  یعلق و  جادیفـسا  نآ  فصن  گنـسرادرم و  نآ  فصن  اـب 
كدنا هدرک و  طلخ 

614 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
رب نآ  زا  دعب  تسـشن و  دیاب  ینامز  دیلام و  دـیاب  مامح  رد  هدرک  طلخ  ورد  هکرـس  كدـنا  رت و  زینـشک  بآ  كدـنا  هتخیمآ و  لگ  نغور 

باوص دـنزیمآ  روفاک  گناد  ود  رگا  بیکرت  نیرد  ءاضعا  نتخوس  هطـساوب  هک  تسنانچ  هاـگ  دـمآ و  نوریب  دـیاب  هتخیر  مرگ  بآ  دوخ 
حابص و ره  نیبجنکس  تبرش  فصن  اب  تسا  هزیکاپ  دجنک  نغور  لاقثم  شش  داتـشه و  ندروخ  تلع  ود  نیرد  هعفان  هیوق  هبرـشا  زا  دشاب 
دناهدرک و ریخات  ریبدت  نیرد  هک  دیابیم  توقب  هدعم  تسا و  هدعم  فعـضم  نوچ  تبرـش  نیا  درک و  دیابن  رارکت  زور  هس  رب  هدایز  نیزا 

. تلع نیرد  تسا  ایشا  عفنا  زا  زین  مامح  تموادم  تمزالم و  تسبرجم و  تسیرطوقس و  ربص  ندروخ  تلع  نیرد  هعفان  تاجلاعم  زا 
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ماذج نایب  رد  هلاقم  [ 227]

یمح بجوم  دراد  تنوفع  رگا  دوشیم و  رـشتنم  ندب  رد  هک  هاگره  ادوس  هک  تسناد  دـیابب  قلخ و  ام  لک  رـش  نم  هرـش و  نم  هّللاب  ذوعن 
دـنکیم و دوسا  ناقری  تلع  ثادـحا  دوشیم  دـلج  بناجب  عفدـنم  هچناـنچ  رگا  ماوع و  فرعب  تسا  کـی  هس  يامرـس  پت  هک  تسا  عبر 

ببـس تساضعا و  لاصتا  قرفت  بجوم  هرخآلاب  تساضعا و  لاکـشا  ریغت  بجوم  وا  دنکیم و  ماذـج  ثادـحا  دوشیم  مکارت  هک  هاگره 
ببـس ای  تسا و  هدش  دومج ...  بجوم  هک  تسیتدورب  ای  تسا و  هدش  نوخ  نتخوس  بجوم  هک  تسا  رگج  ترارح  تدش  ای  ورد  یلعاف 

زین ماسم  دادسنا  بابـسا  نیرد  دـشاب و  ادوس  دـلوم  هچنآ  هیذـغا  زا  نآ  لاثما  ناجنذاب و  ؤاگ و  تشوگ  لثم  تسادوس  دـلوم  هیذـغا  هدام 
نوخ زا  ادوس  سپ  تسا  رثوم  زین  تسا  زرپس  هک  لاحط  جازم  داسف  دنکیم و  نوخ  ظیلغت  هدـشنقتحم  يزیرغ  ترارح  دـنکیم و  تناعا 

بذجب دوشن  ادج 
615 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

رد زین  اذـغ  داسف  همخت و  ثودـح  اوه و  جازم و  داـسف  اـی  دور و  یعیبط  ریغ  يادوس  زا  نوخ  ياـقنیب  قورع  اـی  ادوس  اـب  طولخم  نوخ  و 
ریغب يدعت  هثوروم و  ضارما  زا  ماذج  حرقتم و  ریغ  یـضعب  دشابیم و  حرقتم  یـضعب  ماذج  زا  دنکیم و  مامت  تناعا  داسف  ادوس و  ظیلغت 
تسا مک  تاجن  ار  كدنا  يرایسب  زا  دشاب  ضرم  نیا  يادتبا  هک  ار  نآ  تسین و  حالف  تاجن و  نآ  زا  تسا  هدش  نکمتم  هکنآ  دنکیم و 

دوشیم و لیام  يدوبکب  مشچ  ور و  گنر  نآ  زا  دعب  دوشیم و  خرـس  زین  اهمـشچ  دوشیم و  خرـس  الوا  هرـشب  گنر  ار  ماذجب  يدـتبم  و 
رد دسح و  دقح و  لثم  يوادوس  يدر  قالخا  ماذج  بحاص  رد  دزیریم و  ناگژم  ناوربا و  يوم  ظیلغ و  اهبل  دوشیم و  ریدتسم  ور  رـشب 

دوشیم و طقاس  هدـش  قیقد  قیقر و  وا  يوم  دوشیم و  لصاح  دـب  يوب  وزا  رداص  قرع  رد  ظـلغ  تروص  رد  دوشیم و  ادـیپ  قیـض  سفن 
دنکیم و ادـیپ  ققـشت  اهنخان  دـنکیم و  حـشرت  وبدـب  كرچ  وزا  دوشیم و  هدروخ  مامت  ینیب  هاگ  دوشیم و  حرقتم  جـیردتب  يوم  لاحم 

نیرد نیجاود  زا  دصف  دشاب  اناد  حارج  رگا  دنک و  دصفب  نآ  جارخاب  تردابم  دناد  هبلغ  جـلاعم  نوخ  رد  رگا  تلع  نیا  يادـتبا  رد  جالع 
تلع نیرد  ادوس  لاهـسا  تسا و  كاله  بجوم  دـیآ  نایرـش  رب  شین  دسانـشن و  ار  گر  نآ  صخـش  نوچ  اما  تسا و  عفاـن  رایـسب  تلع 

ار وا  اـبطا  ضرم  نیرد  تسادوس و  جرخم  هک  ینمرا  رجح  اـی  جراـیا  بح  نومیتفا و  بح  نومیتفا و  خـیبط  درک و  دـیاب  اـیذاغول  جراـیاب 
جازم هلهسم  تافوفس  تسا و  دیفم  رایسب  نیدابآرق ...  رد  هچنآ  زا  نبجلا  ءام  ادوس  هلهسم  تافوفس  زا  دناهدرک و  صیصخت  هتـسناد  دیفم 
تسا تیوقت  دوصقم  هکلب  تسین  لهسم  طلخ و  جارخا  دوصقم  ورد  هک  تسنآ  هلدبم  فوفـسب  دارم  تسا و  دیفم  رایـسب  زین  نبجلا  ءام  اب 

هبرشا ضرم و  بجوم  طلخ  صخش و  جازم  حالصا  و 
616 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ياهتبرـش رادقم  دنق و  نابزؤاگ و  قرع  ای  نابزؤاگ و  قرع  اب  رفولین  تبرـش  ای  دـنق و  اب  ای  تسا و  هداس  ریعـشلا  ءام  حابـص  ره  ماقم  نیرد 
لاثما هک  دش  روکذم  اهراب  بآ و  یکدنا  قشاق و  ود  روکذم  قرع  رادقم  تسا و  زوجم  لاقثم  هد  ات  دیابن و  رتمک  لاقثم  تفه  زا  روکذم 

نایم رد  تداع  لیبس  رب  یتبرـش  نوچ  تسین و  نیعتب  جایتحا  تسا و  جلاعم  ثدحب  هلاوح  هینیمخت و  روما  زا  ابطا  دزن  هیئزج  تاریبدـت  نیا 
یلقوت تشوگ  ای  هبرف و  غرم  ای  هبرف و  هلاغزب  تشوگ  موذجم  ياذغ  رادقم و  رد  درک  ناوتیم  نامهب  تایئزج  رد  ادـتقا  تسا  مولعم  سان 
نغور لثم  مامح و  ندمآ  نوریب  زا  دعب  مامح و  تمزالم  درک و  دیاب  تاطوعـسب  موذـجم  غامد  هیقنت  داد  دـیاب  هتخپ  هفرـص  يابروش  هبرف 

نزبآ نآ  رد  دیناشن و  دیاب  وا  جازم  بسانم  نزبآ  رد  ار  لیلع  دیلام و  دیاب  اضعا  عیمج  رـس و  رب  رفولین  نغور  ودک و  نغور  ماداب و  هشفنب 
هدیـشوج لیلع  ریبدـت  تهجب  تقفاوم  شیاشح  زا  ورد  هک  تسا  رایـسب  بآ  نزبآب  دارم  هک  دـش  روکذـم  تخادـنا و  دـیاب  زین  درز  نغور 
موذـجم جـالع  رد  هفیرـش  هلـضاف  هیودا  زا  تسیرورـض و  قرحم  هک  هلدـتعم  تضاـیر  ار  موذـجم  دـنناشنیم و  نآ  رد  ار  لـیلع  مرگمین 

یعفا و تشوگ  زا  نادنچ  هدیم و  نان  اب  هنکشا  تسا و  یعفا  تشوگ  يابروش  روکذم  ياود  نیزا  لضفا  تسا و  یشیپ  یلجزرب و  نوجعم 
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زا ریغ  دـهدیم و  تسا  لاح  نیا  ناویح  نیا  تیمـس  هطـساوب  هک  اریز  ددرگ  لیاز  وزا  لـقع  دوش و  خـفنم  مکـش  هک  داد  دـیاب  وا  هنکـشا 
دناهتفگ امکح  تسا و  میظع  هیلب  صالخ ...  بجوم  ار  موذـجم  اما  دوش و  كاله  لعفلاب  دروخ  هنکـشا  اـبروش و  نیزا  سکره  موذـجم 

دتفا و مرک  ورد  رد ...  دنرب و  زیت  هشیت  هب  برـض  کیب  هعفد و  کیب  تشگنا  راهچ  وا  مد  رـس و  زا  دـنریگب و  ار  یعفا  زا  حـلاص  دوسا  هک 
هک مرد  ود  زور  ره  ماذج  بحاص  اهمرک  نآ  زا  نآ  زا  دعب 

617 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
دوش مکحتسم  ماذج  هک  هاگره  هک  تسناد  دیابب  دبای و  افـش  تلع  نیزا  هتبلا  لسعلا  ءام  رد  دروخب  تسا  رتمک  یگنادب  مین  لاقثم و  کی 

. دشاب كاله  بجوم  سپ  نآ  عفد  رب  هعیبط  توق  تردق  مدع  تسا و  هثیبخ  داوم  کیرحت  بجوم  هک  اریز  تسین  زئاج  دصف 

ابو نایب  رد  هلاقم  [ 228]

ياهبآ لثم  تسا  یـضرا  بابـسا  هچنآ  یـضرا و  بابـسا  يوامـس و  بابـسا  وا  ببـس  تساوه و  رهوج  داـسف  زا  تراـبع  اـبو  زا  زارتحا  و 
تـساهتشک ناردارم )  ) نآب تسا و  هفیج  عیمج  فیجب  دارم  لوتقم و  زا  محالم  رد  رایـسب  فیج  دوش و  وا  نراقم  اوه  هک  رایـسب  هدـیدنگ 

نیمز نآ  يور  رب  بآ  هک  یعـضاوم  تسهاگ و  گنج  وا  دـناهداتفا و  اهتـشک  نآ  رد  هک  یعـضاوم  محـالم  دارم  دنـشاب و  هدرکن  نفد  هک 
نآ قصالم  ياوه  تسا و  هداتـسیا  نآ  يور  رب  بآ  هک  تسا  گنل  وا  ياهنیمز  دارم  دنمانیم و  یمّزت  ار  نآ  دنکن و  تکرح  دیآ و  نوریب 

هدـهاشم رایـسب  بهـش  نامـسآ  رد  دوشیم  نفعت  دوشیم و  اوه  رد  داسف  هک  یلاس  رد  هک  تسنآ  يوامـس  بابـسا  دـشابیم و  نفعتم  زین 
تقیقح رد  دیامنیم و  هراتـس  هنیعب  هچرگا  نآ  داتفا و  دـش و  نیمز  هجوتم  هراتـس  هک  ایوگ  نامـسآ  زا  هک  تسنآ  بهـشب  دارم  دـتفایم و 
تمالع دوش  رایـسب  هک  هاگره  ناتـسمز و  راهب و  زا  دـشابیم  رتشیب  فیـص  رخآ  رد  نیا  هدـش و  لعتـشم  هک  تسا  يراخب  تسین و  هراتس 

ناراب بابـسا  هک  هاـگره  تسا و  نینچمه  تسنوعاـط و  ضرم  نآ  هک  تسا  ضرم  ببـس  هکلب  تسین  ضرم  اـبو  نیا  تساـبو و  ثودـح 
ياضتقمب لصف  دوشن و  یگدیراب  ناتسمز  رد  هک  اجره  تسابوب و  هدنهدمیب  رذنم و  زین  نیا  دیاین و  ناراب  کلذریغ و  ربا و  زا  دوش  رایسب 

ریغت رامثا  راجشا و  رد  درذگن و  دوخ 
618 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

یضعب دوشیم  ابو  اوه و  داسف  لاس ...  نآ  رد  هک  تسنآ  یـضرا  بابـسا  زا  تسابوب و  رذنم  دوش  كزاین ...  هامهریت  تقوب  دوش و  لصاح 
رگا دـنوشیم و  رهاظ  مک  لاس  نآ  رد  دـنزیرگیم و  شوم  کلکل و  لثم  سحلا  یکذ  تاـناویح  تارـشح ...  عدافـض و  لـثم  تاـناویح 

. تسابوب رذنم  لاوحا  نیا  دتفایم و  هدش  توهبم  دیآ  نوریب  دوخ  هناخ  زا  شوم  هک  تسنانچ 

تیفیک نایب  رد  هلاقم  [ 229]

هک بارـش  درک و  دـیاب  تسا  نفعت  هبیرق  بابـسا  زا  هکاوف  كرت  درک و  دـیاب  جازم  لیدـعت  ندـب و  هیقنت  الوا  هک  تسنآ  هیلب  نیزا  زارتحا 
نالیگ و مدرم  هک  تسا  یهام  انحـصب  دارم  درک و  دـیاب  هیماـش  يانحـص  تاـففجم و  رب  راـصتقا  درک و  دـیابن  راـیتخا  زین  تسا  رمخ  دارم 
تسا و عفان  اب  مایا و  رد  اهنیا  همه  تسنآ و  تاقوا  رثکا  ناشیا  شروخ  نان  دـنروخیم و  رایـسب  دـنزاسیم و  رایـسب  ار  نآ  رـال  ناوریش و 

هراح هیودا  ورد  دوشیم  نفعتم  هک  دنراذگیم  باتفآ  رد  کمن  بآ و  مخ  رد  ار  هدرم  یهام  زا  يرایسب  هک  تسنآ  انحـصب  دارم  ففجم 
ات دنهنیم  باتفآ  رد  رگید  هدینارذگ  ساپرک  زا  ار  وا  دوشیم  لح  بآ  نیرد  همه  نفعتم  ياهیهام  ات  دننزیم  رایـسب  بوچ  دنزادنایم و 

اهیـشرت قلطم  دنروخیم و  نانب  هدرک  طولخم  هکرـس  اب  بآ  نیا  دنزادنایم و  نان  ریمخ  رد  بآ  نیزا  دـنروخیم و  نان  هب  نیزا  دـسرب و 
افرط و گس و  جرتا و  ربنع و  کشم و  دعـس و  لدنـص و  روفاـک و  لـثم  هرطع  تاروخب  هب  ریخبت  تسا و  عفاـن  تلع  نیرد  اـبو و  ماـیا  رد 

نفعت ریغت  حالـصا و  بجوم  نتـشاد  شیپ  رد  نیا  لاثما  یهب و  بیـس و  لثم  هرطع  هکاوف  زا  دـیب و  قرع  بـالگ و  ندیـشاپ  راـغ و  گرب 
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. تساوه
619 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

ججس جاجش و  همدص و  هطقس و  هبرض و  علخ و  یثو و  رسک و  نایب  رد  هلاقم  [ 230]

نیزا یـضعب  رد  تقاـط و  توق و  ردـقب  نوخ  نتفرگ  تسا و  دـصف  ـالوا  ار  روکذـم  ضارما  نیا  رم  كرتـشم  جـالع  هک  تسناد  دـیابب  و 
رگا تسیترورـض و  نیروکذم  نیقیرطب  نوخ  جارخا  دـشاب  نوخ  ترثک  هچنانچ  رگا  فلاخم و  تهج  زا  تسا  کین  زین  تماجح  ضارما 

درک و دـیاب  هنقح  هلیتفب و  تعیبـط  نییلت  مرو و  ثودـح  زا  درک  دـیاب  جارخا  نوخ  كدـنا  زین  تروص  نیرد  دـشابن  نوخ  رد  هچناـنچ ... 
جلاعم هک  يرادقم  تاروکذم  زا  ینـساک  ای  ربنـشرایخ  دـنویر و  اب  ربنـشرایخ  قوعل  تسا و  بسانم  تالهـسم  تانیلم و  زا  تروص  نیرد 

دنک و ندب  تیوقت  هک  زیچ  ره  هروکذم  ضارما  باحـصا  نیا  ياذـغ  داد و  دـیاب  تسا  مسر  تداع و  هک  یهجو  رب  دـیاب  دـناد  تحلـصم 
بنع زا  خوبطم  تبرـش  زا  تشربمین و  غرممخت  هدرز  هیذغا  زا  قیرط و  نیمه  زین  تبرـش  رد  دوش و  لصاح  وزا  هیفیکلا  لیلق  فیطل  نوخ 

داد دیاب  نابزؤاگ  قرع  دنق و  ای  تسا و  عفان  زین  بیـس  تبرـش  اب  فوز  قرع  تسا و  بسانم  عجو  تقوب  اصوصخ  مرگمین  دـنق  اب  بلعثلا 
رایتخا وا  يابروش  زا  هجوج و  غرم  تشوگ  رـشقم و  شام  اذـغ  تروص  نیرد  دـیآ و  بلاغ  فعـض  هکنآ  رگم  تسا  تشوگ  كرت  یلوا 

اود نیزا  ثداح  نوخ  فرظ  رگا  درک و  دیابیم  رتمرن  هنقح  رایتخا  دوش  ثداح  نطاب  رد  عجو  هطقـس  هبرـض و  هطـساوب  رگا  درک و  دـیاب 
زا ورس  زوج  نارفعز و  ردنک و  یگطـصم و  لبنـس و  نزوب  ربارب  کلملا  لیلکا  ابرهک و  درولارز و  درک  رایتخا  دیاب  ددرگیم  روکذم  هک 

هتفوک و هیودا  عومجم  هقباس  هیودا  زا  کیره  زج و  فصن  کیره 
620 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

رادـقم هتخاس  کشخ  لاـقثم و  کـی  يرادـقمب  کـیره  تخاـس  دـیاب  اهـصرق  تسا  لـمحلا  ناـسل  دارم  هک  فوز  گرب  بآ  هب  هتخیپ و 
مین لاقثم و  جنپ  دنقلگ  دشابن  شطع  ار  تلع  بحاص  هچنانچ  رگا  درک و  رایتخا  دیاب  لاقثم  هد  بیس  تبرش  رد  نیزا  لاقثم  کی  ندروخ 
دلج رد  لاصتا  قرفت  دارم  هک  جاجـش  ججـس و  عضوم  رب  هک  هیودا  داد و  دیاب  هتخیمآ  بالگ  يردق  اب  ار  ابرهک  گناد  ود  ددسب )  ) لاقثم

تفه سدع  درآ  لاقثم و  ود  هروکذم  هیودا  زا  هچنانچ  درک  رایتخا  دیاب  دروم  گرب  درولادرز و  سدـع و  زا  تسا  رـس  ندـش  هتـسکش  و 
هچنانچ رگا  هطقـس  هبرـض و  رد  اما  داهن و  رارکتب  دیاب  هفؤام  عضاوم  رب  مرگمین  دوش و  ظیلغ  ات  تخپ  دیاب  بآ  یکدـنا  رد  عومجم  لاقثم 

دش روکذم  جاجش  ججس و  رد  هک  تسا  نامه  هک  یعـضوم  هیودا  هچنانچ  رگا  درک  دیاب  قرع  مرگمین  لگ  نغورب  ار  هطقـس  هبرـض و  ... 
رگا داهن و  دیاب  هبرض  هطقـس و  لحم  رب  دیاب  مرگمین  هدرک  طلخ  بالگ  اب  عومجم  نارفعز  كدنا  کس و  كدنا  ینمرا و  لگ  اب  كدنا 

رادقم روفاک و  كدنا  نارفعز و  كدنا  رشقم و  وج  کشخ و  هشفنب  رادرز و  تسا و  لدنص  بسانم  دامـض  دشاب  يرتشیب  ترارح  يو  اب 
هتخیمآ ورد  ماداـب  هشفنب  نغور  كدـنا  بـالگب و  هتخیپ و  هتفوـک و  عوـمجم  نیا  دـشابن و  دـیابیم  یگناد  زا  زواـجتم  روفاـک  نارفعز و 

رد دوخ و  ياج  لصفم و  زا  يوضع  ندمآ  نوریب  نآب  دارم  هک  علخ  اّما  تسب و  دـیاب  مرن  هنیل  هباصعب  داهن و  دـیاب  فؤام  لحم  رب  مرگمین 
مکحم رگا  هک  اریز  دیاب  قفرب  نآ  نتـسب  دیآزاب و  یعیبط  تئیه  لکـشب و  ات  دوخ  لحمب  نآ  ندرک  در  تسا و  قفرب  ّدمب  جایتحا  وا  جالع 
دوشیم مرو  یتدایز  ببـس  نیا  دنکیم و  بذـج  عجو  لحمب  حالـصا  تهجب  ار  نوخ  تسا و  باّذـج  عجو  تسا و  عجو  بجوم  دـندنب 

تسا جاتحم  هک  تسا  ناوختسا  نتسکش  دارم  هک  رسک  تسا  نینچمه  دش و  روکذم  نیزا  همش  ابیرقت  اقباس  هچنانچ 
621 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

قوف قفرب و  نآ  ندیناشن  مهرب  هتسکش و  ياهناوختسا  نتخاس  تسار  ربجب  تسا و  هتسکش  وضع  نآ  نتسب  بصعتب  دارم  بصعت و  ربجب و 
هجزل هیذغا  جالع  رد  دش و  روکذـم  یثو  جالع  رد  هک  هیودا  زا  نآ  زا  دـعب  تسا و  نتـسب  کین  هباصعب  نداهن و  مئالم  راومه  اهبوچ  نآ 
هلاغزب هرب و  تشوگ  نینچمه  هدرک  رایتخا  دشاب  جزل  هچره  دنفـسوگ و  ؤاگ و  هبنکـش  هبآریـس و  جـنرب و  هیلق  ارهم و  هچاپ  هسیره و  لثم 
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مرگ بآ  دـیراخ و  دـیاب  هتـسهآ  دـنک  شراخ  روبجم  هباصع  تحت  هچنانچ  رگا  تسا و  قفاوم  رایـسب  ماـقم  نیرد  دنـشاب  هدرک  هملی  هبرف 
رگا تسب و  دیاب  نآ  زا  دعب  دیشاپ و  دیاب  درـس  بآ  بالگ و  هباصع  رب  درک و  دیابن  ساّسم  ار  فؤام  وضع  تخیر و  دیاب  وضع  رب  يردق 

. تسا یثو  تادامض  هثداح  نیرد  دیاب  تسس  دشاب  مرو  فوخ  نتسب  مکحم  زا  هچنانچ 

بلعثلا ءاد  ۀیحلا و  ءاد  نایب  رد  هلاقم  [ 231]

نول و زا  رعـش  تبن  دسفم  تسا و  تلع  بجوم  هک  یطلخ  عون  تلع  ود  نیرد  هک  دناهدرک و ...  دع  هّیند  ضارما  زا  ار  وا  ابطا  یـضعب  هک 
رگا دـنکیم و  تیومد  رب  تلـالد  تسا  خرـس  دـلج  گـنر  هچناـنچ  رگا  هک  اریز  دوشیم  هتخانـش  تسا  هدـش  يراـط  ورب  تلع  هک  دـلج 

نآ رد  دـنلامب و  ینـشخ  هقرخب  هک  اصوصخ  ارفـص و  رب  تسا  درز  رگا  ادوس و  رب  تسا  دوبک  هچنانچ  رگا  مغلب و  رب  تسا  دیفـس  هچنانچ 
دـنلامب و هقرخب  هچنانچ  رگا  درک و  مولعم  ناوتیم  نیاـب  ار  جـالع  تلع  ود  نیا  لوبق  تعرـس  تسا و  رهظا  هلاد  تاـمالع  روهظ  تروص 

هکنآ دوجو  اب  تسنیاب  بلعثلا  ءاد  هیحلا و  ءاد  نایم  قرف  تفای و  دهاوخ  جالع  هلیوط  تاوادم  ّالا  دباییم و  جالع  دوز  دوش و  خرـس  دوز 
تسا رتزیت  هیحلا  ءاد  هدام  سپ  دزیخیم  وزا  تسوپ  هک  رام  لثم  دوشیم  رشتنم  زین  يوم  لحم  هیحلا  ءاد  اّما  دزیریم  يوم  ود  ره  رد 

622 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
هیدر هدام  وزا  دـنز  هلبا  ات  وم  نتخیر  لحم  رب  هحرقم  هیودا  لامعتـسا  دـصف و  الوا  كرتشم  جالع  دـیابیم و  توقب  وا  هیودا  هجلاعم  رد  و 
تلع نیا  هلازا  رد  تستاحرقم و  يوقا  زا  زین  لدرخ  تیـصاخ و  نیمه  زین  اهنیا  ياهمخت  رد  هتفوک و  زایپ  ریـس و  لثم  نیا  دـیامن و  نالیس 
لحم رب  غرممخت  هدرز  نغور  اب  طولخم  دوشیم و  يوم  تابثا  بجوم  هک  هیودا  هکرـس و  اب  لفلف  ندرک  الط  تسا  نینچمه  رثوم و  يوق 

. تلع

رعش فیصقت  ققشت و  نایب  رد  هلاقم  [ 232]

ببـس دوش و  هتـسسگ  هتـسکش و  كون  ناـیم و  زا  خاـش  هس  خاـش و  ود  يوم  هک  تسنآ  دوشیم  يوم  ضراـع  هک  تلع  ود  نیاـب  دارم  و 
عفاـن تاطّبـسم  عیمج  وا  جـالع  رد  دراد و  ارفـص  ادوس و  مکح  زین  نآ  هک  مغلب  تحولم  اـی  تسادوس و  تسوبی  لاـمک  نوچ  تلع  نیرد 
عیمج دنکیم و  دادما  ار  تلع  نیا  هسبای  هیذغا  رایتخا  يرطف و  جازم  تسوبی  درک و  دیاب  حلام  مغلب  يادوس و  طلخ  زا  ندب  هیقنت  تسا و 

خبط بآ  يردق  رد  ابیرقت  تسا  مین  مرد  جنپ  هلمآ  تسا  لاقثم  تسب  هک  مرد  یس  رـشقم  وج  عفان  دریگیم ...  اذغ  وم  وزا  هک  هبطر  هیودا 
دجنک قرو  یمطخ و  قرو  زا  نزال  لاقثم  ود  ماداب و  هشفنب  نغور  بآ  نیا  فصن  هدینارذگ  یساپرک  هلمآ ...  وج و  عومجم  ات  درک  دیاب 

دـنامب و نغور  دوش و  یناف  بآ  ات  درک  دـیاب  خـبط  میالم  شتآب  كاپ  يوغالغی  رد  هتفوکمین  اهنیا  لاـقثم  تفه  عومجم  زا  دـل و  قرو  و 
زا نغو  دارم  هک  سآ  نغور  تسـش و  دیاب  نآ  زا  دعب  درک و  دیاب  ربص  بش  کی  دیلام و  دـیا  يوم  بسانم  رب  تجاح  تقوب  نغور  نیزا 

. تسا میظع  ریثات  وا  یهایس  يزارد و  وم و  تیوقت  رد  ار  وا  تسا  دروم  گرب 
623 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

بیش نایب  رد  هلاقم  [ 233]

دوز ناشیا  يوم  هک  دنهاوخیمن  دنراتفرگ و  یناوجب  هک  ار  یناسک  تلع  نیا  تقو و  زا  لبق  يدوزب و  تسوم  ندـش  دیفـس  بیـش  دارم  و 
دننکیم گنر  رس  يوم  شیر و  زونه  تسا و  هدیسر  دونب  ناشیا  لاس  هک  دننارایـسب  تسا و  هودنا  مغ و  بجوم  درم  نز و  زا  دوش  دیفس 

دوشیم و محر  ار  هناحبس  قح  ترـضح  دوشیم  دیفـس  هدنب  رد  هک  يوم  ره  ددعب  هک  تسا  هدمآ  یـسدق  ثیدح  رد  هک  دنلفاغ  نآ  زا  و 
منکن باذع  ار  وا  نم  دوش  دیفس  نم  هدنب  يوم  هک  اجره  هک  نم  لالج  تزعب و  هک  هدومرف  هناحبس  قح  هک  تسنیا  ثیدح  نیا  نومـضم 
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. تاهیه تاهیه  دنشوپ  یهایسب  هک  دنهاوخیم  ار  نآ  تنیزب  ناراتفرگ  و 
ندیدنخ  دوخ  شیرب  دوب  هک  اقحندیشوپ  وم  ندرک  هیسب  يریپ 

يار نیا  تسوم و  هدام  اذغ  نآ  هک  دوشیم  لصاح  ياذغ  جرکت  زا  تسا  یعیبط  هکنآ  یعیبط و  ریغ  دشابیم و  یعیبط  يوم  رد  يدـیفس 
ار یعیبط  ریغ  نیئاشم و  ءامکح  زا  تسوطـسرا  بهذـم  يار و  نیا  يوم و  گرب  تسا  هلاحتـسا  ببـس  ای  ابطا و  امکح  زا  تسا  سونیلاج 

 ... لاح هکنانچمه  دوشیم  دیفس  تسوبی  هطساوب  سپ  تسا  تسوبی  طارفا  ببس 
ریخات بجوم  هک  ياهزیچ  هک  هیبشت ...  سپ  دوشیم  ثداح  هقرحتم  هداـح  ضارما  دوشیم ...  لـصاح  شطع  ببـسب  توارط  يزبس و  زا 

 ... تسا يوم  ندش  دیفس 
تیوقت يوم  ندش  دیفـس  رد  هک  اهنکـشا  اهابروش و  كرت  ددـع  کی  زور  ره  هدرورپ  هلیله  تمزالم  ندروخب و  ریبک و  ریغـص و  زا  تسا 

تسا یق  مازتلا  یکی  جالع  رد  تسوم و  ندش  دیفس  بجوم  اهنیا  هک  مامح  ندمآرد  عامج و  هکاوف و  كرت  دننکیم و  تسوبی 
624 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

فوجب دبرت  لثم  طلخ  نآب  هصتخم  هیوداب  مغلب  طلخ  زا  ندب  هیقنت  رگید  نیبجنکس و  اب  هدیشوج  برت  بآ  ندروخب  ماعط  ندروخ  زا  دعب 
راهچ نآ و  رطقب  وم  ندرک  هدولآ  بورـشم و  لوکام و  زا  تاـففجم  لامعتـسا  تسا و  مغلب  جرخم  هچنآ  وا  لـثم  هدرک و  برچ  هدیـشارت 
لاثما لظنح و  نغور  هنادهایـس و  نغور  طسق و  نغور  لثم  تسـش و  دیاب  ار  يوم  ار و  دوخ  دمآرد و  دیاب  مامحب  درک  دـیاب  ربص  تعاس 

. دوشن دیفس  دوز  يوم  هک  تسنآ  بجوم  ندیلام  اهنیا 

علص نایب  رد  هلاقم  [ 234]

ماسم للخت  ای  دـباییمن و  دوخ  ياذـغ  يوم  نآ  ببـس  هک  تسا  تسوبی  طارفا  ای  وا  ببـس  تسا و  رـس  يوم  نتخیر  تلع  نیاـب  دارم  هک 
وا ببـس  هچنآ  تسا و  عنام  زا  هک  تسا  ماسم  دادـسنا  ببـسب  اـی  دوش و  نوکتم  يوم  اـت  دوشیمن  سبتحم  يوم  هداـم  ببـس  نیدـب  تسا 

يایشا لامعتسا  مامح و  لوخد  تسا و  للحت  رد  یعس  وا  جالع  تسا  دادسنا  هکنآ  تسا و  لکـشم  وزا  حالف  جالع و  ار  وا  تسا  تسوبی 
. تسیوم ندینایور  ۀبنم و 

فلک نایب  رد  هلاقم  [ 235]

سب تسا  یفیل  قرع  ياهنهد  حاتفنا  ببـسب  هروکذم  للع  دوجو  هک  تسناد  دـیابب  تسا و  دـلج  ضارما  زا  هک  تسمد  شرب و  شمن و  و 
شمن ار  نآ  دراد  بناجب ...  ریغت  هچنآ  ددرگیم و  دوخ  لاح  زا  دلج  لکـش  نول و  هک  یهجو  رب  دـنامیم  دـلج  تحت  دوشیم و  نقتحم 

زا هتخیمآ  هچنآ  دنمانیم و  شرب  ار  نآ  تسا  لیام  ادوس  بناجب  هچنآ  دنمانیم و 
625 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

نوخ رد  هکنآ  زا  جلاعم ...  جازم و  تسوبی  ببسب  دکرتیم  بل  تاقوا  رثکا  رد  ار  دنمانیم ...  فلک  ار  نآ  دلج  حطس  رب  ترمح  ادوس و 
 ... وضع زا  نوخ  جورخ  یظلغ و 

نیـسحت رد  هک  هبلاج  هیودا  لامعتـسا  لیلع و  جازم  لیدعت  يوادوس و  طلخ  جارخا  تسا و  دصف  وا  جالع  دنک و  جالع  رد  تردابم  دـنک 
. تسا یماش  یلقاب  هک  تسا  سمرت  هلمج  زا  دننکیم  لامعتسا  نول 

قهب نایب  رد  هلاقم  [ 236]

رد يروغ  ار  وا  تسا و  دـلج  رهاـظ  رب  ضیبا  قهب  هک  تسنآ  ضیبا  صرب  ضیبا و  قهب  هب  قرف  هک  تسناد  دـیابب  دوسا و  ضیبا و  صرب  و 
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ینزوس رگا  تسین و  زیمتم  یتسپ  يدنلب و  هب  وضع  حطـس  زا  ضیبا  قهب  هکنآ  رگید  قرف  تسا و  روغ  ار  وا  هک  صرب  فالخب  تسین  دلج 
هدرک عفد  دـلج  رهاظب  مامت  ار  هدام  هک  تساوقا  ورد  هعفاد  توق  تسا و  فاصوا  نیا  عیمج  فالخب  ضیبا  دـیآیم و  نوریب  نوخ  دـنلخب 

همـضاه و توق  فعـض  تلع  ود  ره  نیا  دلوم  فالخب و  صرب  تسا و  هایـس  هدیئور  وزا  هک  يومد  تیئاسلم  قهب  لحم  هکنآ  رگید  تسا 
لثم دوسا  قهب  اب  دوسا  صرب  تبسن  اما  دننادرگیم و  دوخ  نولب  لدبتم  ار  حلاص  ياذغ  دنوش  مکحتـسم  نکمتم و  هک  اجره  تلع  ود  نیا 

اـضعا رثکا  ای  عیمج  رد  وا  رگا  دنمانیم و  ابوق  ار  وا  تسا و  مزال  سکعب  دوسا  صرب  رد  هک  اریز  تسین  ضیبا  قهب  ضیبا و  صرب  تبـسن 
ندب هیقنت  غارفتـسا و  جالع  ادوس و  زا  دوسا  ود  رهب  هدام  تسا و  مغلب  زا  ضیبا  ود  ره  هدام  هرـش و  نم  هّللاب  ذوعن  تسا  ماذج  همدقم  دوش 
مضه حالصا  جازم و  لیدعت  نول و  نیـسحت  رد  تاروکذم  زین  نآ  هک  هبلاج  هیودا  لامعتـسا  ایذاغول و  جرایاب  تلع  بجوم  هدام  زا  تسا 

هک ياهزیچ  هلمج  زا  تسیرورض و  تلع  نیرد 
626 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

 ... جالع رد  اّما  دناهدرمـش و  همیظع  ساوح  زا  ابطا  قرزا  لقم  تسا  ناجنذاب  نغور  دنامیم  لاس  کی  تدم  دـنکیم و  صرب  گنر  ریغت 
لمع رارکتب ...  رگید  دوش و  وکین  هلبآ  لحم  ات  تشاذگ  دیاب  زور  دنچ  وزا ...  دنز و  هلبآ  هطفن و  ات  درک  دیاب  هیوق  هیلاج  هیودا  لامعتـسا 

. دناهتفگ الط  قیرطب  ضارما  نیا  هلازا  تیصاخ  هدیشوپ  ناوختسا  زا  برت و  مخت ...  لدرخ و  كزیتارت و  مخت  لثم  وا  هیودا  درک و  دیاب 

نانص نایب  رد  هلاقم  [ 237]

زا هک  دـناهتفگ  زین  یتبانج  لـصنع  ریخاـت  نفعتم و  قرع  اـی  تسا و  نفعتم  طـلخ  وا  ثودـح  ببـس  تسا و  لـغب  دـب  يوب  نانـصب  دارم  و 
دب يوب  وزا  هچنآ  كرت  هیذغا و  حالصا  جازم و  لیدعت  نفعتم و  طلخ  زا  تسا  ندب  هیقنت  غارفتـسا و  وا  جالع  تسوا و  ثودح  تابجوم 

نـسوس قرو  دروم و  گرب  دعـس و  ندـیلام  تسا و  عفاـن  رایـسب  کـشخ  يولآدرز  بآ  ندروخ  تلع  نیا  جـالع  رد  دوـشیم و  ثداـح 
يرطوقس ربص  ینامی و  بش  گنسرادرم و  ایتوت و  زا  یبیکرت  عومجم و  ای  کیره  تسا  عفان  رایسب  لغب  بیش  رد  وا  خیب  ینوج و  نامسآ 

لح بالگ  رد  تجاح  تقوب  نیزا  هدرک  کشخ  هیاس  رد  تخاس و  دـیاب  اـهبح  هدرک  ریمخ  بـالگب  هتخیپ و  هتفوک و  عومجم  یکمرم  و 
خرـس لگ  لبنـس و  کس و  کشم  زا  نینچمه  دشاب و  رتهب  دنزیمایب  روفاک  یکدنا  کشم و  یکدنا  بیکرت  نیرد  رگا  دیلام و  دیاب  هدرک 

. تلع فعض  توق و  ردقب  عومجم  ای  یئود و  ره  ای  اهنیزا و  کیره  هزات  بیس  گرب  و 
627 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

لمق ثودح  نایب  رد  هلاقم  [ 238]

ببسب ناسنا  رد  ناویح  نیا  نوکت  دلوت و  هک  تسناد  دیابب  تسا و  هیدر  ضارما  بجوم  دوش  رایـسب  رگا  زین  نیا  تسا و  شبـسا  دارم  هک 
دادعتسا نوچ  تسین  تایح  بهاو  زا  مورحم  نآ  ورب و  تسا  تایح  ناضیف  دعتسم  هک  تسا  هلیلق  ترارح  ورد  هک  تسنیا  یلضف  تبوطر 

نتـشاد و هاگن  كاپ  ار  دوخ  ندرک و  سابل  دـیدجت  هشیمه  تسا و  ندـب  هیقنت  دـشاب  طارفاب  رگا  وا  جالع  تسین  أدـبم  رد  لـجن  تسه و 
دوربم شبـسا  هک  اهزیچ  هلمج  زا  نتخیر و  هدرک ...  بآ  رد  کمن  هراپ  دـشابن  روش  بآ  رگا  نتخیر و  دوخ  رب  روش  بآ  نتفر و  ماـمحب 

 ... یمور نایداب  مامن  یمطخ و  خیب  لظنح و  گرب  تسا  لمق  لتاق  جنتوف  بآ  هب  ریس  ندروخ  تسا و  مشیر  ندیشوپ  دنزاسیم 
تسوا لدب  هک  دجنک  نغور  ای  تیز و  نغور  ای  عومجم  ای  کیره و  تاروکذم  نیزا  تسا و  رفصعم  مخت  نغور  دارم  هک  هرجاک  نغور 

تسا و کین  جالع  نیا  هک  دناهتفگ  ابطا  رثکا  تسا و  هتشک  قبیز  دننکیم  لامعتسا  ماقم  نیرد  ندیلامب  هک  يایـشا  زا  رگید  دیلام و  دیاب 
. تسا همیظع  تافآ  بجوم  هسیئر  ياضعاب  ندیناسر 
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ابوق نایب  رد  هلاقم  [ 239]

هیودا دشاب و  رایـسب  ندب  رد  رگا  تسا  جازم  حالـصا  وا  جالع  يوادوس و  طلخ  اب  طولخم  تسیومد  هقیقر  هدام  ضرم  نیا  دـلوت  ببـس  و 
لـصاح مدنگ  نتخوسب  نآ  مدنگ و  نغور  تسا و  جنرت  یـشرت  هلمج  زا  دوشیم  لمعتـسم  ماقم  نیرد  ندرک  دامـض  الط و  ندـیلامب  هک 

. دوشیم ماذجب  رجنم  دوش  رتشیب  ندب  رد  رگا  تلع  نیا  هک  تسا  رایسب  صوصخم و  هجورب  دوشیم 
628 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

لازه نایب  رد  هلاقم  [ 240]

ضیرم دـشاب  نینچ  بیکرت  نوچ  اـما  دـشاب  جازملا  حیحـص  دـنچره  ضارما  زا  تسا  یـضرم  زین  نیا  ندـب و  يرغـال  یکـشخ و  طرفم و 
زا ای  زیت و  نوخ  لثم  دننکیمن  شفراصم  رد  نوخ  لامعتـسا  هک  هعیبط  زا  تیهارک  ای  تسنوخ و  تلق  تلع  نیرد  ببـس  تسا و  بیکرتلا 

يرایـسب ببـسب  ای  رما و  سفن  رد  عجو  ملا و  ببـسب  ای  فعـض  نیا  هبذاـج و  اـی  همـضاه و  اـی  نآ  هک  تسا  هفرـصتم  توق  فعـض  تهج 
نوخ وا  ندرک  بصغ  تسا و  لاـحط  تمجازم  هطـساوب  تفاـحن  لازه و  نیا  اـب  و  فرـصت ...  رب  هفرـصتم  توق  تسین  رداـق  هک  تسنوخ 
همه دوشیم  لصاح  سولیک  زا  هچنآ  هک  هدعم  رد  تساهمرک  ثودح  ببس  ای  اذغ و  زا  دنام  هرهبیب  ندب  دشاب  نینچ  هک  هاگ  ار و  رایسب 
ادیپ يدر  توهش  ار  یصخش  هکنانچمه  تسا ...  قیض  ثودح  ببـس  ای  دنیـشن و  ندب  هلـصو  رد  هک  يزیچ ...  دنکیم و  دوش  فرـص  ار 

 ... رایتخا غارفتسا و  هیقنت و  تسا و  جازم  لیدبت  لصا ...  تسنا و  زا  ندب  هرهب  ياذغ  ببس  نیا  هب  خولک ...  لثم  هک  هدش 
ار ندـب  همه  اهنیا و  لاثما  رفولین و  ماداب و  هشفنب  نغور  لثم  میالم  ياـهنغورب  اـصوصخ  باوخ و  بقع  یگدـنلامب  هبذاـج  توق  هدـعم و 

. درک دیاب  ندب  بطرم  هبرشا  هیذغا و  رایتخا  تسا و  دیفم  رایسب  ندرک  الط  تقوب 

نمس نایب  رد  هلاقم  [ 241]

يرایسب هک  اریز  دناهمیظع  تایلب  هکلهم و  تافآ  ضرعم  رد  تلع  نیاب  دیقم  نآب و  التبم  تسا و  ندب  يرامیب  دیق و  هک  طرفم  یهبرف و  و 
ناشیا هبولطم  لاعفا  زا 

629 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
لد و زا  فیواجت  رد  نوخ  بابـصنا  تسه و  قورع  عادـصنا  زا  میظع  رطخ  ار  ناشیا  دـشاب و  يدـیق  نیا  سپ  دوشیمن  رداص  یغبنی  امک 

هتتغب ندرم  دوش  عقاو  هداح  طالتخا  ای  نوخ و  زا  بابـصنا  هک  فیرـش  وضع  ود  نیزا  کی  ره  رب  دـیآ و  همیظع  یئاهالب  ار  اـهنیا  غاـمد و 
نیا جالع  اقستسا و  جیلفا و  تسا و  ناقفخ  سفنلا و  قیض  دوشیم  عقاو  ار  ناشیا  هک  یـضارما  ثودح  لقا  تسین و  تلهم  تسا و  ةءاجف 

رایتخا رتمک  هکاوف  ءایـشا و  زا  ندرک و  نیلاب  كرت  ندرک و  نشخ  ياهنیمز  يور  رب  باوخ  هلدـتعم و  تضاـیر  تساذـغ و  لـیلعت  هفیاـط 
تابوطر راردا  هب  ات  درک  دـیاب  هراح  تاردـم  راـیتخا  دزاـسیم و  هداـیز  ار  تلع  نیا  ندروخ  رایـسب  اهتـشوگ  نتفر و  مک  باوخ  ندرک و 
هرطاخم صاخشا  داوم و  نیرد  هیوق  هیودا  لامعتسا  اّما  هفیفخ و  هیوداب  درک  دیاب  قفرب  تعیبط  نییلت  تاقوا  یـضعب  رد  دوش و  رتمک  یندب 

. تسا

. دنزیرگیم ناشیزا  تارشح  هک  یناویح  مس و  وذ  تاناویح  یضعب  ندنار  هبکرم و  هدرفم و  هیودا  یضعب  نایب  رد  لصف 

فلالا فرح 

 ... عفان مغلب و  ادوس و  لهسم  غامد و  هدننکكاپ  ینطاب و  يوقم ...  تسا و  هظیلغ  طالخا  فطلم  مود و  هبترم  رد  تسا  سودوخوطسا ... 
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مـشچ رد  دـنزوسب و  نایم ...  تسا  لدـتعم  وا  ار و  لد  رم  تسا  هیوق  تاحرفم  دومرفن ...  راک  ار  وا  هک  تسنآ  هزیکاـپ  نآ  نیرتهب  مشیربا 
مود و هبترم  رد  تسا  کشخ  لوا  هبترم  رد  تسا  مرگ  وا  تسوپ  تسا و  جنرت  جرتا  دهد  توق  ار  مشچ  دنشک 

630 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
وا تبرش  تساوه و  داسف  زا  عفان  وا  یشرت  کشخ و  درـس و  وا  یـشرت  لوا و  هبترم  رد  تسا  رت  مرگ و  نآ  یـشرت  تسوپ و  نایم  تشوگ 

. تسارفص هدنناشن  تسپ  تسا و  عفان  رایسب  ندروخ  ابو  مایا  رد 

ءابلا فرح 

تسا و نهد  يوب  هدننکشوخ  کشخ و  يوادوس و  یمغلب و  ضارما  عیمج  زا  تسا  عفان  موس و  هبترم  رد  تسا  کشخ  مرگ  هیوبجنرداب 
تسا و لد  يوقم  داوم و  لـلحم  لوا  هبترم  رد  تسا  کـشخ  مرگ و  جورداـب  تسا  لد  ندـیرب  هک  ناـقفخ  زا  عفاـن  وا  حرفم  لد و  يوقم 

دنک لیاز  ار  یگریت  دنـشک  مشچ  رد  هتخاس  لحک  وزا  رگا  دنک و  نکاس  ار  درد  دنهنب  برقع  روبنز و  هدز  شین  رب  وزا  رگا  ریـش و  ردـم 
نوریب تلوهس و  بجوم  تسا و  هدرگ  گیر  گنـس و  هدننازیر  تسنالیبد  ریزانخ  للحم  لوا  هبترم  رد  تسا  کشخ  مرگ و  ناشوایـسرپ 

مخت هک  ناحیر  رذب  فزن  عطقم  زرپس و  درد  تسا و  ناقری  تلع  زا  عفان  هّدس و  حتفم  هنیس و  قلح و  زا  تسا  هجزل  هظیلغ  ياهمغلب  ندمآ 
. وا حرفم  تسلد و  يوقم  فاعر و  راود و  زا  تسیوارفص  لاهسا  زا  عفان  کشخ و  مرگ و  تسوا 

ءاتلا فرح 

درس يدنه  رمت  ادوس  زا  كدنا  تسا و  رایسب  مغلب  لهـسم  تسباصعا و  ضارما  زا  عفان  موس و  هبترم  رد  تسا  کشخ  مرگ و  دیفـس  دبرت 
. یشغ اهپت و  زا  عفان  یگنشت و  یق و  زا  عفان  تسارفص و  لهسم  میس و  هبترم  رد  تسا  کشخ  و 

میجلا فرح 

نیفكر گر و  ءاسنلا  قرع  تلع  زا  عفان  میس  هبترم  رد  تسا  کشخ  مرگ و  ریشؤاج 
631 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

جنلوق تلع  رد  لافطا و  عفان ...  زین  عرـص  عادص و  زا  تسا و  دیفم  رایـسب  زین  اهنادند  الط و ...  تهجب  زین  یمغلب  لصافم  عجو  زا  تسا و 
خفن و للحم  تسنایسن و  عادص و  توق  جلاف و  هشعر و  دنمانیم ...  یبآ  گس  ار  وا  هک  تسیناویح  هیاخ  وا  رتسدیبدنج ...  تسا  دیفم  زین 
تسا و غاـمد  يوقم  لوا  هبترم  رد  تسا  کـشخ  مود و  هجرد  رخآ  رد  تسا  مرگ  يدـنه  زوج  تسا  همیـشم  هدننکطاقـسا  ثمط و  ردـم 
ار وا  هک  تسوا  زغم  تسا  زوـج  نیزا  بوـلطم  هچنآ  تساـعما و  هدـعم و  ياـهمرک  هدنـشک  تسا  هنهک  وزا  هچنآ  هظفاـح و  توـق  يوـقم 
زرپس و رگج و  هّدس  حتفم  تسا و  ثمط  ردم  مود  هبترم  رد  کشخ  میـس و  هبترم  رد  مرگ  تسا  کشخ  مرگ و  انایطنج  دنمانیم  لیجران 

. مومس عیمج  زا  عفان 

ءاحلا فرح 

عادص و زا  عفان  تسا و  هدعم  يوقم  دنکیم و  مدـلا  ثفن  عنم  ددـنب  عبط  تسا و  ضباق  مود و  هبترم  رد  تسا  کشخ  درـس و  سآلا  بح 
مغلب و ظـیلغ  طـالخا  لهـسم  تسا و  ضیبا  قهب  صرب و  زا  عفاـن  میـس و  هبترم  رد  تسا  کـشخ  مرگ و  لـینلا  بح  تسیوارفـص  لاهـسا 

عاجوا عفان  وا  میس و  هبترم  رد  تسا  کشخ  مرگ و  لظنح  دشاب  هناد  ودک  مرک  هک  تسا  عرقلا  بح  زارد و  ياهمرک  طقسم  تسادوس و 
عاـجوا نیا  ببـس  هک  یمغلب  هظیلغ  طـالخا  تسا و  توقب  لهـسم  هک  تسنآ  عفن  نیاـب  دارم  سرقن و  نایـسن و  لـصافم و  بسا و  بصع 
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وا تسا و  کـلهم  دوش  عقاو  شیب  رگا  دـنهدیمن  شیب  مین  گـناد و  اـی  یگناد و  وزا  توقب  رایـسب  لهـسم  رد  دـنکیم  رود  ار  نآ  تسا 
لاوقا فالتخا  رب  ملاعلا  یح  یحیر  جنلوق  زا  عفان  ادوس و  ارفـص و  هرم  جرخم  جزل و  هظیلغ  مغلب  لهـسم  تسا و  غامد  هدننکكاپ  یقنم و 

درس زورفاناتسب  یضعب  دنتفگ و  راهبهشیمه  یضعب 
632 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

. ندرک الطب  تسا  هدنغ  هک  الیتر  شین  عادص و  زا  ارفص و  باهتلا  زا  تسا  عفان  لوا  رد  کشخ  مود و  هبترم  رد  تسا 

ءاخلا فرح 

دارم تسا و  رـش  زا  عفان  وا  تسا و  رت  مرگ و  وا  دـنمانیم و  یـشرق  کلبط  دنقرمـس  رد  ار  وا  هک  انامه  دـنمانیم و  كرغـش  ار  وا  هک  هیخ 
سخب دارم  سخ و  ریزاـنخ  همیدـق و  ماروا  تسا ....  مغلب  عطقم  مراـهچ و  هبترم  رد  تسا  کـشخ  مرگ و  وا  دوب و  دـهاوخ  یمغلب  يارش 

تسا و هداح  ماروا  عفان  وا  دوشیم و  لصاح  لوقب  ریاس  زا  هک  لصاح ...  وزا  هک  ینوخ  موس و  هبترم  رد  تسا  رت  درس و  وا  تسوهاک ... 
ندروخ و بسحب  تسا  هدنرآباوخ  وا  مود و  هبترم  رد  تسا  کشخ  درـس و  شاخـشخ  تسا  یباوخیب  زا  عفان  ندرک و  الط  ببـسب  رمج 

تسا ماروا  عفان  تسا و  رت  تستدورب و  ترارح و  رد  لدتعم  ربنـشرایخ  دنکیم  هلزن  عنم  تسا و  ظلغم  دنروخ  رگا  ندرک و  الط  دامض و 
تسا و عفان  ار  سرقن  لصافم و  عاجوا  واب  ندرک  الط  تسوا  عفان  قلح  مرو  تهجب  بلعثلا  بنع  بآ  هب  واب و  هرغرغ  تساـشحا و  رد  هک 

. یتیذا هلیاغیب و  تسا  هقرحتم  طالخا  ارفص و  لهسم  تسا و  عفان  ار  رگج  درد  ناقری و 

لادلا فرح 

درس یگنرف  هنهد  دزاسیم  کشخ  ار  تاحارج  دنکیم و  نوخ  نتفر  عنم  تسا  کشخ  درس و  وا  تسا و  ناشوایس  نوخ  هک  نیوخالا  مد 
هلمج زا  تسا و  ناقفخ  زا  عفان  لد  يوقم  مود و  رد  تسا  کـشخ  مرگ و  یبرقع  جـنورد  تسا و  عفاـن  مشچ  لـلع  رد  تسا و  کـشخ  و 

کشخ مرگ و  ینیچراد  مومس  زا  عفان  هیوق و  تاحرفم 
633 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 

زا عفاـن  ةویحلا  ةداـم  نوجعم  تسا  ریعم  هیوق  تاـحرفم  هلمج  زا  تسا و  لد  هدـعم و  يوقم  مشچ و  هملظ  زا  عفاـن  مویـس و  هبترم  رد  تسا 
هلیلب و لیبجنز و  لـفلف و  تسا  قیرط  نیاـب  يازجا  تسا  تاـیمورکم  هدـنزاس  مکحم  هدـعم و  لد و  يوقم  تسا و  یمغلب  داوم  لوصح و 

لیجران دارم  هک  يدنه  زوج  زغم  دنمانیم و  هزوغلچ  هک  ربونـص  بح  زغم  هنوباب و  خیب  جرحدم و  دنوارز  يدـنه و  جرطیـش  یقنم و  هلمآ 
عومجم لاقثم  تسب  هدرک  نوریب  هناد  نیریـش  هبرف  زیوم  مین  لاقثم و  هس  هنوباب  مخت  مین  لاقثم و  شـش  کـیره  زا  بلعثلا  ۀیـصخ  تسا و 

 ... تشادرب دیاب  ینیچ  یفرظ  رد  درک و  دیاب  ریمخ  مرگمین  یفاص  لسع  هیودا  مامت  نزو  هس  اب  هتخیپ  هتفوک و  هیودا 
 ... دعب هدز  مهرب  کین  هتخیمآ  لسع  اب  هتفوک  کین  ار  زیوم  لوا  بیکرت 

ماعط نتشذگان  هدعم  رید ...  دنک و  لیاز  ار  ناقفخ  دشاب و  هدعم  يدرس  زا  عفان  لاقثم ...  کی  نوجعم  نیا  ندروخ  رادقم  درک  دیاب  طلخ 
زا لفلفراد  لیبجنز و  لاقثم  مین  ود  کیره  زا  هسابـسب  رابک و  هلقاـق  راغـص و  هلقاـق  هجو  نیرب  وا  بیکرت  قیرط  وا و  يازجا  دـناسر  عفن  ار 

لاقثم مین  شـش و  کیره  زا  نارفعز  لفنرق و  هفرف  گناد  ود  لاـقثم و  کـی  هنـشا  مین  لاـقثم و  ود  ینیچراد  لاـقثم  مین  شـش و  کـیره 
هتفوک و هیودا  عومجم  گناد  راـهچ  کـش  مین و  لاـقثم و  کـی  کـیره  زا  یگطـصم  لبنـس و  ربنع و  مین  لاـقثم و  هس  اوبزوج  ینیچراد 

ندروخ رادـقم  تجاح  تقوب  تشادرب و  دـیاب  ینیچ  یفرظ  رد  هدز  مهرب  هدرک  طلخ  مرگمین  یفاص  لسع  هیودا  ماـمت  نزو  ودـب  هتخیپ و 
نهد يافـص  بجوم  وا و  فعـض  هدـعم و  یتسـس  زا  تسا و  ریـساوب  عفان  هک  ریغـص  لفیرطا  نوجعم  بیکرت  راهن و  رب  تسا  لاقثم  کـی 

یلباک هلیله  هایس و  هلیله  درز و  هلیله  تسوپ  نآ  يازجا  تسا 
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634 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
هتخیپ هتفوک و  هیودا  عومجم  دیاب  رگیدکی  ربارب  ار  هیودا  ینعی  دنزاس  رتشیب  هچنانچ  رگا  الثم و  لاقثم  جنپ  کیره  زا  یقنم  هلمآ  هلیلب و  و 

تشادرب و دـیاب  یفرظ  رد  هدز  مهرب  کین  هدرک  طلخ  مرگمین  یفاـص  لـسع  هیودا  ماـمت  نزو  ود  اـب  هدرک  برچ  نیریـش  ماداـب  نغورب  و 
لثم دنکیم  تاناویح  تارشح و  یضعب  مس  عفاد  دراد  رایسب  عفانم  هک  هعبرا  قایرت  تسا  لاقثم  کی  راهن  رب  لفیرطا  نیزا  ندروخ  رادقم 

راغلا و بح  لیوط و  دنوارز  یمور و  يانایطنج  تسنیا  بیکرت  قیرط  نآ و  يازجا  تسا  عفان  رایسب  هدعم  درد  تهج  زا  برقع و  هدنغ و 
ینیچ یفرظ  رد  هدز  مهرب  کین  هدرک  طلخ  مرگمین  لسع  هیودا  مامت  نزو  ودب  هتخیپ و  هتفوک و  کین  هیودا  لاقثم  هد  کیره  زا  یکمرم 

. تجاح تقوب  تسا  لاقثم  کی  ار  نانالک  قایرت  ندروخ  رادقم  تشادرب و  دیاب 

تارشح هک  یتاناویح  نایب  رد  هلاقم  [ 242]

 ... تشاد هاگن  هک  تسا  نینچ  ررقم  رام  دغچ و  لثم  دنزیرگیم  ناشیزا 
نآ رد  ار ...  نآ  هتفوک و  لظنح  دوش  ادیپ  رایـسب  کبک  نکـسم  رد  ریغ ...  هدنزگ و  ریغ  هدنزگ و  تارـشح  زا  تسناما  هناخ  رد  کلکل  و 

گرب دود  نینچمه  تسوا و  رارف  بجوم  ندرک  دود  ربونص  بوچ  دشاب  رایسب  هشپ  هناخ  نآ  رد  هک  کیره  دنشاپب  تسا  کبک  هک  هناخ 
رگا دـشاب  رایـسب  هچروم  هک  ییاـج  رد  دـناهتفگ  تسوا و  كـاله  بجوم  ندرک  دود  عومجم  اـب  کـی  ره  زا  لدرخ  هنادهایـس و  دروـم و 

تـسا هکلهم  ناشیا  ّتیمـس  هک  تاناویح  هلمج  زا  هک  تسناد  دیابب  دیاین و  نوریب  دوخ  خاروس  زا  هچروم  چیه  دـنزوسب  ار  نآ  زا  يدـنچ 
تسا رام  هدنغ و 

635 ص : نتم ، یناخ ، هفحت 
درک و دـیاب  قایرت  ندروخب  ترداـبم  یعـس و  دوش  عقاو  هک  هاـگره  دـنکیم و  كـاله  هظحل  رد  دـهدیمن و  تلهم  دـنکن  جـالع  رگا  و 

ابطا رگا  دوشیمن و  دوجوم  قایرت  رهنلا  ءاروام  راـید  نیرد  نوچ  دـنمانیم و  قوراـف  قاـیرت  ار  وا  هک  تسا  ریبک  قاـیرت  تاـقایرت  نیرتهب 
ماقممیاق تعفنم  رد  ار  نآ  هدرک و  ناـیب  تیـصاخ  تسیب  دـص و  اـمکح  یـضعب  ورد  هک  تسفورعم  تسیب و  رب  نیزا  دارم  هک  ار  راودـج 

هعقاو رگید  ندروخ و  دیاب  وزا  دنروخیم  قایرت  زا  هک  يرادقمب  زا ...  تافآ  نیا  ثودح  تقوب  سپ  هتـشاد  تسا  قوراف  هک  ریبک  قایرت 
ندـیزگ زا  زور  لهچ  زا  دـعب  هک  تسنآ  هناوید  گس  هلمج  زا  تسین و  هعقاو  نیزا  هک  یتیالو  رد  تسا و  هناوید  هابور  گرگ و  گـس و 

هنیئآ رد  ار  دوخ  تروص  تسنآ  وا  نونج  روهظ  يادـتبا  گس و  زاوآ  لثم  دـنکیم  يزاوآ  هاگ  دـسرتیم و  بآ  زا  هدـش  هدـنزگ  صخش 
دیامنیم و گس  يور  تروص  لثم  وا  هرـشب  ور و  تروص  وا  رظن  رد  دنرادیم  وا  يور  شیپ  هنیئآ  هک  هاگره  دنیوگیم  دید و  دناوتیمن 
جضنم و زا  تسادوس  هدام  جالع  اّبطا  شیپ  وا  جالع  دروخ و  دـناوتیمن  بآ  دریمیم و  یگنـشت  زا  دـیامنیم و  لکـش  نیمه  زین  بآ  رد 

بتک رد  هک  اود ...  ندرک و  لحم  نآ  زا  نوخ  بذـج  همجحمب  میاد  دوش و  هب  گس  نادـند  مخز  هک  نتـشاذگب  زور  لهچ  اـت  لهـسم و 
[82]12 باهولا - کلملا  نوعب  باتکلا  متخ  داد . دیاب  تسا  هدش  نیعتم  طوسبم 

________________________________________

لّوا 12 ن - ( 1 [ ) 1]
جازم ن - ( 1 [ ) 2]

هریاس 12 ن - ( 1 [ ) 3]
يربارب ن - ( 1 [ ) 4]

یناخ www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 314زکرم  هحفص 308 

http://www.ghaemiyeh.com


هعبرا ن - ( 1 [ ) 5]
اقنوافص ن - ( 2 [ ) 6]
هدروآ ن - ( 3 [ ) 7]

شحالص رد  ن - ( 4 [ ) 8]
لاصتا ن - ( 1 [ ) 9]

هیبش ن - ( 1 [ ) 10]
كاکتحا ن - ( 1 [ ) 11]
هفت ن - ( 2 [ ) 12]

دوشیم 12 یناصقن  ن - ( 1 [ ) 13]
هلیتف ن - ( 2 [ ) 14]
بقع ن - ( 1 [ ) 15]
یلالعم ن - ( 1 [ ) 16]
دوجو ن - ( 1 [ ) 17]
بسحب ن - ( 1 [ ) 18]

دوخن هس  ای  ( 1 [ ) 19]
1383 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 یناخ ، هفحت  هللا ، دبع  دمحم  نب  دمحم  [ 20]

هیبش ن - ( 1 [ ) 21]
ارعم ن - ( 1 [ ) 22]
بیصق ن - ( 1 [ ) 23]
یطارق ن - ( 2 [ ) 24]
هبنپ ن - ( 1 [ ) 25]

سولیک ن - ( 2 [ ) 26]
ترارح ن - ( 3 [ ) 27]
لقتنم ن - ( 1 [ ) 28]
لوحب ن - ( 1 [ ) 29]

نآ و  ن - ( 1 [ ) 30]
ای ن - ( 1 [ ) 31]
سلمت ن - ( 1 [ ) 32]

تمالس ن - ( 2 [ ) 33]
نیلصفم ن - ( 3 [ ) 34]

تسادوس 12 ن - ( 1 [ ) 35]
ددع 12 ن - ( 2 [ ) 36]

تسرمتم ن - ( 3 [ ) 37]
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عمجتم ن - ( 4 [ ) 38]
هّدام ن - ( 5 [ ) 39]

. اذه یلع  تفگ و  ناوت  عیبر  ن - ( 1 [ ) 40]
. جازم ن - ( 2 [ ) 41]

. نامز رد  ن - ( 3 [ ) 42]
لوب 12 لیلقت  ن - ( 1 [ ) 43]

دعتسم 12 هدام  ن - ( 1 [ ) 44]
درس ن - ( 1 [ ) 45]
مها ن - ( 1 [ ) 46]

کلذ نقیت  ن - ( 1 [ ) 47]
لواب ن - ( 2 [ ) 48]
هدارا ن - ( 1 [ ) 49]
مین ن - ( 2 [ ) 50]
دشاب ن - ( 1 [ ) 51]
لادتعا ن - ( 1 [ ) 52]

مکراحساب 12 لمعی  امک  مکئادباب  لمعی  هناف  فیرخلا  درب  اوبنتجا  و  ن - ( 2 [ ) 53]
هدابر ن - ( 1 [ ) 54]
سگرک ن - ( 2 [ ) 55]
بعصا ن - ( 1 [ ) 56]
جایهم ن - ( 1 [ ) 57]
راهظتسا ن - ( 1 [ ) 58]
یمدق ن - ( 1 [ ) 59]

هیمس ن - ( 1 [ ) 60]
یمس ن - ( 2 [ ) 61]
هلیاغ ن - ( 1 [ ) 62]
لماوع ن - ( 1 [ ) 63]
دننز ن - ( 1 [ ) 64]
حیرش ن - ( 1 [ ) 65]
ندیئاخ ن - ( 1 [ ) 66]

گناد یئاهتوچ  هصح - ناوسیبوچاک  زیچ  ره  ارس - انوک - هرانک - ( 1 [ ) 67]
تولخ ن - ( 1 [ ) 68]
ماقم ن - ( 1 [ ) 69]
ود ن - ( 1 [ ) 70]
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هد ن - ( 1 [ ) 71]
لفلف ن - ( 1 [ ) 72]

. تسا ایلوخیلام  هلمج  زا  نیا  تأدر  سپ  دش  دهاوخن  تلوهسب  ن - ( 1 [ ) 73]
ود ن - ( 1 [ ) 74]

جرهز یهام  ن - ( 1 [ ) 75]
1383 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 یناخ ، هفحت  هللا ، دبع  دمحم  نب  دمحم  [ 76]

گنلک هرارم  ن - ( 1 [ ) 77]
هغلابم ن - ( 1 [ ) 78]
قفرب ن - ( 1 [ ) 79]

هد ن - ( 1 [ ) 80]
1383 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 یناخ ، هفحت  هللا ، دبع  دمحم  نب  دمحم  [ 81]
1383 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 یناخ ، هفحت  هللا ، دبع  دمحم  نب  دمحم  [ 82]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
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. 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 - 
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 
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، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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