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لاعس 123ّبح 

لاعس 123بح 

ینم كاسمتسا  ۀهج  123بح 

هلزن 123بح 

هلزن 123بح 

ءافشلا 123ّبح 

دیراورم 123بح 

ریقح فیلات  رد  افش  124بح 

راح کلملا  124ءاود 

دراب کشملا  124ءاود 

کشملا 124ءاود 

مکرکلا 124ءاود 

ریغص مکرکلا  124ءاود 

125جزیمشچ

هبراد 125رذ 

طسق 125نغور 

دبرت 125فوفس 

مال 125فوفن 

يرغم 125فوفس 

ریخر ۀهجب  يرغم  126فوفس 

نادید 126فوفس 

لافطا لاهسا  ۀهج  126فوفس 

لوبلا هقرح  ۀهج  126فوفس 

نادند هثل  هیوقت  ۀهج  126نونسم 
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نمؤم میکح  تافیلأت  زا  126نونسم 

ناهد ياهششوج  ۀهج  126نونسم 

هثل تشوک  ندینایور  ۀهج  126نونسم 

حتفم اب  127تبرش 

يروزب 127تبرش 

سودوختسا 127تبرش 

هشفنب 127تبرش 

بایغ 127تبرش 

هکاوف 127تبرش 

لدنص 128تبرش 

درد 128تبرش 

حرفم 128تبرش 

هیامریمخ 128تبرش 

129فایش

جنلوق ۀهج  129فایش 

دمر ۀهج  ضیبا  129فایش 

رضخا 129فایش 

رایا 129فایش 

لصافم ۀهج  129يدامض 

ابوق ۀهج  129دامض 

تسا عاجوا  عمج  نکسم  هک  130يدامض 

هراح ماروا  عیمج  هک  130يدامض 

تسا عفان  ار  لصافم  عاونا  هک  130يدامض 

تسا عفان  ریساوب  ۀهج  هک  130يدامض 
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لافطا هدعم  هیوقت  ۀهج  130دامض 

ریساوب نوخ  ندوشک  ۀهج  130دامض 

دراد دوس  ار  يوم  نتفاکش  هک  130یئالط 

دنک وم  تابنا  عنم  هک  130یئالط 

راح قانح  نیتزول و  مرو  ۀهج  131هرغرغ 

دنک همیشم  عبرخا  هک  131هجزرف 

تسبرجم ضیح  راردا  ۀهج  131هجزرف 

رکید 131هجزرف 

رایسب مخز  قایتحا  ۀهج  131هجزرف 

دنک لمح  رب  تناعا  هک  131هجزرف 

درادن ریظن  نوخ  عطق  رد  هک  131هجزرف 

درد 131صرق 

روفاک 132صرق 

رکید عون  روفاک  132صرق 

جنکاک 132صرق 

نّیلم ریشابط  132صرق 

هشفنب 132صرق 

عاجوا نکسم  132صرق 

ضباق ریشابط  133صرق 

کل 133صرق 

همرس يوقم  133لحک 

هشفنب 133قوعل 

شاخشخ 133قوعل 

افوز 133قوعل 
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نوقیراغ نومیتفا و  134خوبطم 

هلیله 134خوبطم 

دوبر ۀهج  ءافوز  134خوبطم 

سودوختسا 134خوبطم 

جیافسب 134خوبطم 

لوصالا 134ءام 

زرپس رکج و  هّدس  ۀهج  رکید  لوصالا  135ءام 

ادوّسلا ةّرم  عفر  ۀهج  135یقسم 

هدعم تابوطر  عفد  ۀهج  135یقسم 

یق 135تانکسم 

کلملا 135نوجعم 

یجندوف 136نوجعم 

یحیر جنلوق  136نوجعم 

ینومک 136نوجعم 

ياینولف 136نوجعم 

اشعش رب  137نوجعم 

ناجنروس 137نوجعم 

حاجن 137نوجعم 

دراب 137تاحّرفم 

یتوقای 138حّرفم 

باعل 138مهرم 

اهمخز ۀهج  138هبوجوه 

[2] نوقیلساب 139مهرم 

نویلخاد 139مهرم 
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بآدیفس 139مهرم 

تسا دنه  يابطا  لومعم  لار  139مهرم 

لخ 140مهرم 

روفاک 140مهرم 

140جضنم

جضنم 140نیبجنرت 

یناقتحا 140لهسم 

یناقتحا 140لهسم 

بورشم 140لهسم 

ادوس مغلب و  بورشم  141لهسم 

141ورادشون

فاعر ۀهج  141حوقن 

تحارج ۀهج  141قوشن 

ینیچ خیب  صاوخ  141هلاسر 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  145هرابرد 
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جالعلا ةرکذت 

باتک تاصخشم 

7509-5 یبایزاب :  هرامش 
دوش یم  هداد  تناما  تناما : 

7509/1 رگید :  ییاسانش  ياه  هرامش 
نرق 13ق. نمومدمحم ، ینایتشآبیبطاباب ، ازریم  هسانشرس : 

ینایتشآ یعخن  ینیسح  دمحم  نب  نمومدمحم  اباب  ازریم  [/ یطخ هخسن  ] جالعلاةرکذت روآدیدپ :  مان  ناونع و 
1265ق. ناساول ، خاسنتسا :  تیعضو 

تادرفم زا  بابـسا  ملاع  تایلک  هک  تسا  یمیکح  هاگراب  هفحت  سایقیب  شیاتـس  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : زاغآ هماـجنا :  ماـجنا ،  زاـغآ ، 
هناشن زجوم  شتدارا  هناخباتک  رد  راهن  لـیل و  دارفا  هک  یمیرک  هاگتـسد  هرکذـت  ساپـسو  دـمح  شیاـین  تسیا و  هنومن  رـصتخم  شتیـشم 

. تسیا
. دننک هفاضا  توزودنا  يردق  كرچ  ندرک  كاپ  تهج  دنک و  قاشنتسا  بارش  اب  هدیئاس  مرن  : ماجنا

هنس 1265. تفای  مامتا  ناساول  رد  نابعش  هبنشود  موی  خیراتب  باتکلا  تمت  : هماجنا
214×142: عطق :85×144؛ روطس هزادنا  ، لماک رطس  14 (، ص.272-14 .) 370ص يرهاظ :  تاصخشم 

قیلعتسن : طخ هجرد  عون و  يرهاظ :  تاصخشم  تشاددای 
( هرهمراهآ  ) يرکش یگنرف  : ذغاک عون 

. فرگنش هب  تارابع  تاملک و  یخرب  يالاب  یشک  طخ  اهلصفرس و  نیوانع و  : نتم تانیئزت 
نتم اب  طبترم  ییاه  تشادداـی  تاحیحـصت و  ياراد  تاحفص 1-13و370-361  یشاوح و  : قاروا یشاوح  دوجوم :  هخـسن  تایـصوصخ 

فلتخم و ياهیرامیب  نامرد  رد  اهنآ  بیکرت  روتـسد  رادقم و  ، یهایگ ياهوراد   ، بسانم ییاذغ  تاروتـسد  یخرب  ، دـیاوف یخرب  هخـسن و 
ره ياهیرامیب  نیوانع  زین  دـشاب . هدـش  هتـشون  بیبط  کی  طسوت  هک  دـسریم  رظن  هب  هک  ، تسا فلتخم  ضارما  يافـش  تهج  اهاعد  یخرب 

. تسا هدمآ  فرگنش  هب  هیشاح  رد  هحفص 
هچنآ و  نرق 13ق . لوادتم  تاجلاعم  دعاوق  اهروتسد و  رد  ینایتشآ  یعخن  ینیسح  دمحم  نب  نموم  دمحم  زا  تسا  یباتک  هخسن :  یفرعم 

ود نیا  فلوم  نکیل  . تسا شخب  ود  رد  باتک  تسا . هدومن  هبرجت  ناداتـسا  ای  فلـس و  يابطا  زا  هچنآ  اب  نامز  نیا  قذاح  ياـبطا  لومعم 
ات عادص  زا  ار ( نآ  جالع  سپـس  ، يرامیب مان  ادتبا  وتـسا  اهیرامیب  تامالع  ضارما و  جالع  رد  لوا  شخب  . تسا هدرکن  ادج  دوخ  ار  شخب 

بیترت هـب  اـبیرقت  تـسا و  شخب  ناـمرد  دـنمدوس و  ياـهیندروخ  اـهوراد و  رب  تـسا  لمتـشم  مود ، شخب  . دـنکیم ناـیب  هـیدر ) تاـنارحب 
و دراد - ینیچ  بوچ  دـئاوف  رد  يا  هلاـسر  هک   - هللارون اـنالوم  ماـنب  یبـیبط  زا  فلوم  . تسا قوشن ) اـت  ینیچ  بوـچ  ندـیماشآ  زا  ) ییاـبفلا

. دروآیم هاوگ  دوخ  ردپ  ياه  هخسن  نموم و  میکح  نیدلا و  کلاس 
. بکرم یگدیشاپ  ، اه هبل  رد  ذغاک  گنر  رییغت  ، تبوطر کل و  راثآ  ياراد   . هدش یسررب  هخسن  هخسن :  تاحیضوت 

یسراف : نابز یلک :  تشاددای 
. تسا هدرک  راجاق  ازریم  یلعنسح  هنطلسلا  عاجش  مانب  ار  باتک  نیا  هچابید  فلوم  يارب : فیلات 

(. 154 : 19) سلجم (، 495 : 1) يوزنم (، 887 : 9) هاگشناد اه :  هدیکچ  اه ، هیامن  رثا ، عبانم 
،1265ق.2037011 كزنه : ینباکنتفیرشینیسح نیسحدمحمنبدمحا  / هیلاهسا هلاسر  دلجم : : نیا  رد  هدش  یفاحص 
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یتنس یکشزپ  عوضوم : 
( یکشزپ  ) یسانشهناشن
[ نامرد اهيرامیب --  ]

http://dl.nlai.ir/UI/24d9eeb4-4356-4cc7-a4b3- یکینورتــــــــــــــــــکلا :  لــــــــــــــــــحم  یــــــــــــــــــسرتسد و 
2b1bbdbeb7b6/Catalogue.aspx

هراشا

یلاعتهمسب
فلؤم هک  راجاق  ازریم  یلعنسح  هنطلـسلا  عاجـش  رادتقا  نراقم  يرجه  نرق 13  لوا  همین  رد  هتفای  شراگن  تسا  یباتک  مان  جـالعلا  هرکذـت 

. تسا ینایتشآ  یعخن  نسح  دمحم  نب  نمؤم  دمحم  نآ 
هدـش و هراشا  فلؤم  تایح  نامز  هب  کیدزن  ای  رـصاعم  ءامکح  زا  یخرب  براجت  هب  باتک  نیا  رد  تسا . اهیرامیب  نامرد  باـتک  عوضوم 

. دراد هجوت  یسررب و  ياج  هک  تسا  هدش  لقن  نانآ  زا  يدنمشزرا  ياههخسن 
دجسم لاـس 1262 ،)  ) نارهت هاگـشناد  لاـس 1283 ،) هب  ینـالیج  تباـتک  اـب   ) کـلم ياـههناخباتک  رد  یطخ  هخـسن  دـنچ  باـتک  نیا  زا 
رـضاح باتک  هک  يرمق ) يرجه  تباتک 1250  خـیرات  ینادـمه  ردنکـسا  نب  ربکا  یلع  تباتک   ) سلجم هناخباتک  و  نرق 13 )  ) داشرهوگ

./ دشابیم دوجوم  تسا  ریخا  هخسن  ریوصت 
4 ص : جالعلا ، ةرکذت 

: فیلأت جالعلا  ةرکذت  باتک 
ینایتشالا یعخنلا  نیسح  دمحم  نب  نمؤم  دمحم 

5 ص : جالعلا ، ةرکذت 

[ فلؤم همدقم  ]

میحّرلا نمحّرلا  مسب  جالعلا  ةرکذت 
هرکذت ساپـس  دـح و  شیانب  تسیاهنومن و  رـصتخم  شتّیـشم  تادرفم  زا  بابـسا  ملاع  تایّلک  هک  یمیکح  هاگراب  هفحت  سایقیب  شیاتس 
تـسوا تارثک  عیمج  ءدبم  تمکح  نوناقب  تدحو  نیع  رد  تسیاهناشن  رجوم  شتدارا  هناخباتک  زا  راهن  لیل و  دارفا  هک  یمیرک  هاگتـسد 

* هدوب رادیدپ  وت  وت  مرگنب  هچره  رب  رعش  دحاو  ّهنا  یلع  لذت  ۀیا  هل  ءیش  ّلک  یف  ودب و  ایشا  هلمج  روهظ  بیکرت  دعاوقب  افخ  لامک  رد  و 
تاهما ءابآ و  جاودزا  هک  يّربدم  تسارا  عیدب  شقن  رازه  نیدنچ  هس  ضرا و  سنج  زا  هک  يرّدـقم  هدوب * رایـسب  هچ  وت  خر  هدومنان  يا 
هجلاعم قداص  حبـص  ریـشابطب  ار  بش  تملظ  عادص  هک  یبیط  تسا  رپ  دوجو  هّیلک  تسا  یـصحی  دـعی و ال  جـیاش ال  یلفـس ؟؟؟ يولع و 

ار یناسنا  فرشا  عون  تادوجوم  هلسلس  عیمج  زا  هک  یقلاخ  دیامرف  اوادم  قلف  قفش و  یلدنصب  ار  سمـش  موی  یمح  هک  یقداح  دیامنیم 
تعلخب شتّیلباق  تماق  تخاس و  نّیزم  فرـشم و  ٍمیِْوقَت  ِنَسْحَأ  ِیف  َناـْسنِْإلا  اَـنْقَلَخ  اـّنا  تنیزب  مدآ و  ینب  اـنمرک  دـقل  فیرـش و  فیرـشتب 

كالفالا و تقلخ  امل  كالول  بطاخم  رهطم  رونم  مدـقم  راثن  تاولـص  ددـعیب و  دورد  تخاون و  ًۀَـفِیلَخ  ِضْرَأـْلا  ِیف  ٌلِـعاج  یِّنِإ  سیفن 
رورسم ّیلدتف  یند  مث  افص  هفص  نیشندنسم  اندا و  وا  نیسوق  باق و  نیزک  ردص 

6 ص : جالعلا ، ةرکذت 
؟؟؟ يارپ تمحرم  ياّزع  يارغطب  صوصخم  َنیَِملاْعِلل  ًۀَمْحَر  اَّلِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  همیرک  رهظم  تلاسر  ناتسرهش  رالاس  تعافش و  کلملا  راد 
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هّللا و یّلص  دمحم  مساقلا  ابا  نیملاعلا  هلا  بیبح  دمحالا  دومحملا  یندملا  یّکملا  یـشرقلا  یبرعلا  یّمالا  یبّنلا  ینعا  نیبنذملا  عیفـش  تنا 
ریغ راّرک  ینعا  رادقمیلاع  رادتقالا  ریثک  راطع  هناخ  رطع  راوازـس  رامـش  دحیب و  تبقنم  حدم و  راوهاش  ینیمث  هلالد  رادـبآ  رهاوز  رهاوج 
دراد اروفاـک  اـهجازم  اـساک  نوقـسی  جازم و  هـک  رثوـک  لیبسلــس و  بآ  فرب  هـک  راربا  راـبخا و  يادـتقم  راـکدرک و  تردـق  رهظم  راّرف 

تاولص وا  راهطا  لآ و  رب  تاکرب  اب  تاولص  تایکاز و  تاّیحت  دیامنیم و  باریـس  ار  تمحر  لالز  نابقتـسم  تلفغ و  نابایب  ناماکهنـشت 
امهم هّللا  رفغ  ینایتشالا  یعخنا  نیسح  دّمحم  نب  نمؤم  دّمحم  دابع  فعـضا  سان و  رـضحا  لقا و  دیوک  نینچ  دعب  اما  نیعمجا  مهیلع  هّللا 

مایق و تدابع  شتـسرپ و  هب  هک  تسا  ناسنا  عون  ینب  شنیرفا  یلفـس  تاهما  يولع و  ءابا  داجیا  زا  یّلک  دـصقم  یلـصا و  ضرع  نوچ  هک 
ندـب تحـص  دوجو  اب  لاوحا  نیا  رودـص  لاـمک و  نیا  لوصح  ِنوُدـُبْعَِیل و  اَّلِإ  َْسنِإـْلا  َو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  اـم  َو  دومرف  هچناـنچ  دـنیامن  مادـقا 

زا اـت  هدیـشوک  نا  هلیاز  دادرتسا  هلـصاح  تّحـص  تظفاـحم  رد  هک  تسا  مزـال  بجاو و  ساـن  دارفا  زا  يدرف  ره  رب  سپ  دوشیمن  رّوصتم 
ببـس نیدـب  نایدالا و  ملع  نادـبالا و  ملع  ناملع  ملعلا  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  امک  دـنامن  مورحم  نیلزنم  رد  لاـمک  نیراد و  تداـعس 

تاریغت نامز و  ياضقنا  نادلب و  اوه و  رد  فالتخا  تهجب  تیاهن  دناهتـشون  ملع  نیا  رد  نودم  یفاک و  یفاش و  ياهباتک  فلـس  يامکح 
فالخ دشابیم  نامز  نیا  يابطا  تارضحب  لومعم  هچنآ  داب  كورتم  يرثکا  فلس  هنّودم  هروطسم و  تاجلاعم  يوامس و  یضرا و 

7 ص : جالعلا ، ةرکذت 
و هثحابمب ؟؟؟ نف  نیا  ناداتـسا  تمدخ  رد  هدومن و  ملع  نیا  فرـص  ار  رمع  زا  يدنچ  هک  رادـقمیب  ّهرز  نیا  اذـهل  تسا و  قباس  تاجلاعم 

ياّبطاب لومعم  هچنآ  رـصع و  نیا  هلوادتم  تاجلاعم  دعاوق  روتـسد  رد  يرـصتخم  هک  دـید  مزال  دوخ  رب  دوب  هدومن  مادـقا  مایق و  هرکاذـم 
نیناوق هعوقو و  تالاوحا  تامالعب و  مه  يراعشا  دسیونب و  تسا  هدومن  هبرجت  ناداتسا  ای  فلـس  ياّبطا  زا  هچنآ  اب  تسا  نامز  نیا  قذاح 
دینادرک نّیزم  ار  وا  هچابید  هدومن و  جالعلا  ةرکذتب  یمـسم  ار  وا  دـیامن و  تسا  هنم  دـب  مزال و ال  بیبط  رب  هجلاعم  نیح  رد  اهناب  ملع  هک 

مارهب تداعس  سیجرب  تعفر  ناویک  تردق  ردق  ترضحیلعا  ناشقویع  نابساپ  رصیق  نابرد  اراد  ناشرذکم  ناکهدنب ؟؟؟ نویامه  باقلاب 
ساسا سـسؤم  لابقا  تلود و  کلف  هاـم  لـالجا  تمظع و  رهپـس  رهم  تعلط  رمق  ترطف  دراـطع  ترـشع  دـیهان  تلزنم  دیـشروخ  تلوص 

تعاجش هیحان  ررـش  تدالج ؛ هشیب  ریـش  نایغط  ملظ و  راثا  خسان  ناما  نما و  عولط  هطـساو  فاصتعا  روج و  ناینب  مدام  فاصنا  تلادع و 
ّقحتسم داژنورسخ  مد  اب  ات  نسح  هدازکلم  نارود  رواد  راجاق  يازریم  یلعنسح  هّیهبلا  ۀنطلـسلا  عاجّـشلا  ناّنملا  کلملا  هّللا  فطلب  دیؤملا 
قراشم رب  شتفار  دیشروخ  هک  ۀمیقلا  موی  یلا  هتعفر  هتلود و  هلابقا و  ماّیا  یلاعت  هّللا  مادا  دابقیک  ات  نایک  کلم  ثراو  مسجب  ات  یهاش  جات 

رد تداعس  رصق  هرکنک  رد  ار  شتعاجش  سوک  نابات و  سفنا  قافآ و  لامـش  بونج و  رب  شتمه  يامه  هیاس  ناشخرد و  ملاع  براغم  و 
اب شباـت  تنطلـس  باـنج  دـناهتخادنا و  نوکـسم  عبر  فارطا  رد  ار  شتلدـعم  تیـص  تبهاوم و  هزاوآ  هتخاون و  میلقا  تفه  ۀـهج و  شش 

فیرش تاقوا  هتسویپ  يراکماک  یعاد  يرادناهج و  لغاوش 
8 ص : جالعلا ، ةرکذت 

؟؟؟ رد تسد  زین  هدنمرش  هدنب  نیا  هدینادرک  فورصم  نیلسرملا  دّیس  نیناوق  دعاوق و ؟؟؟ دیهمت  لقع و  بابرا  تنؤم  لضف و  لها  تیبرتب 
ایمیک رظنب  ات  هدش  الاو  فرشا  رادم  تلدعم  راب  رد  هناور  هتشادرب  فیعضلا  لمنلا  نم  دارجلا  لجر  هک  ار  هلاسر  نیا  هدز  تداعـس  كارتف 

تفطاع لامک  زا  لومعم  ددرک  لوبقم  لوبق  فرشب  هتشک  فرشم  شنیب  بابرا  دافن  شناد و  رازاب  فاّرـص  هک  هانپ  تنطلـس  ترـضح  رثا 
کلزکب دنوش ؟؟؟ علطم  نا  للخ  نایسن و  وهس و  رب  روجنک  ضیف  راب  رد  نانیبهدروخ  روتـسد و  تداعـس  روضح  ناکتفایزاب  هاکره  هکنآ 

قیفّوتلا یلاعت  هّللاب  دنیامرف و  نّیزم  تمحرم  ملقب  وحم و  وفع 

جذاّسلا راحلا  عادّصلا 

؟؟؟ رـس تّفخ  نهد و  بآ  یکـشخ  زارب و  لوب و  ندوب  لدتعم  رـس و  دلج  ندوب  مرک  هنّخـسم  بابلا  دوجو  ای  بابـسا  مّدقت  اب  نا  تمالع 
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جنپ تسیب و  ردـقب  ابیرقت  دادـماب  ره  جالع  هدربم  ءایـشاب  نیکـست  هدـساف و  راکفا  ساوح و  ریغت  شطع و  شوک و  زاوآ  نیزحنم و  شیر 
یبالک ای  رینپ  نان و  رهظ  ءاذغ  دشونب و  لیلق  ینشاچ  اب  ضرم  فعض  تّدش و  نس و  هینب و  جازم و  ردقب  رتشیب  ای  رتمک  ای  هروغ  بآ  مرد 

بآ هچنانچ  هاگره  دیامن و  الط  رـس  رب  بالک  اب  دنک و  مامـشتسا  رّرکم  ار  هکرـس  هک  دیاب  هروغ و  شآ  اهبـش  کلاذ و  لاثما  نیرانا و  ای 
ءالتما و لغـش و  اهتـشا و  مدـع  تمالع  هک  دـشاب  مه  یئالتما  هلمجلا  یف  هاکره  دـنروخب و  رانا  ای  کشرز  ای  ومیل  بآ  دوشن  تفای  هروغ 
زا بآ  هس  دشونب و  جنپ م  نیبجنرت  لاقثم  ود  ریـشکاخ  زینـشک  مخت  هریـش  حبـص  نهد  زا  تبوطر  ندـمآ  ای  دـشاب  ءاعما  هدـعم و  رد  خـفن 
ابغ حبص  فرط  اهبش  هکنآ  ای  دننک  هلاما  لاقثم  هد  کیره  خرس  رکـش  نیبکنا  زک  لاقثم  ود  دکم  کلملا  لیلکا  ریـشکاخ  کمن  يزیرجات 

دنروخب تابن  مرک و  بآ  هب  هدومن  دروخ  ار  هایس  هلیله  ابیرقت  راهچ م ل 
9 ص : جالعلا ، ةرکذت 

بآ رد  یـضعب  هروطـسم  قیرطب  اهبـش  اهزور و  یقاب  بآ و  دوخن  رهظ  ياذغ  دروخ  دیابن  هروغ  بآ  حبـص  دـناهدروخ  هلیله  هک  اهزور  و 
لاحيایلع دناهدیشک  هریش  نا  رد  زین  هفرخ  مخت  کی م ل  زینشک  ود م ل  هوالعب  یضعب  هدیشک و  هریش  زینشک  دراد و م ل  ینشاچ  هروغ 

کلاذ لاثما  وهاک و  ریعّشلا و  ءام  ریشابط و  صرق  لثم  هبطر  هدراب  نکاسم  رد  نوکس  اوه و  رد  لیدعت  ضرم  نیا  هجلاعم  رد  یّلک  هدعاق 

جذاسلا درابلا  عادصلا 

نول ضایب  هدراب و  ياهناکم  رد  ندومن  ثکم  ای  دراب  ءایشا  ندروخ  لیبق  زا  هدربم  بابسا  دوجو  ای  تسا  هدربم  بابسا  مّدقت  ای  نا  تمالع 
یئاچ دادـماب  ره  جالع  رـس  دـلج  ندوب  درـس  هراح و  ءایـشا  اوهب و  نیکـست  ذاذلتـسا و  رـس و  بقعب  عجو  لیم  ساوح و  تدالب  لقثم و  و 

دنـشونب و ریغم  لهچ م ل  دادـماب  ره  رد  هکنآ  ای  دـنروخب  هلوقم  نیا  زا  ریـشکاخ  تابن و  بآ  ای  ینیچراد  هوهق  ای  دـشونب  تابن  اب  یئاطخ 
کخیم و سای و  لک  لیق  زا  راح  ياهایـشا  زا  دـنیامن و  الط  بالک  اب  لـیبجنز  دـنور و  ماّـمحب  اـبغ  و  دروخب ؟؟؟ هدـیناشوج  هناورا  لـک 

ءاذـغ رد  لیلقت  دـنیامن و  هّراح  تاّیرطعب  نیهدـت  دـنیامن و  هندوپ  شوجنزرم و  کلملا و  لیلکا  هنوباب و  بآ  هب  لیطنت  دنـشونب و  نارفعز 
رادهّیودا بآ  دوخن  اهبـش  دنروخب و  کلاذ  لاثما  تشهبردخی و  گنلاب و  يابرم  ای  دنق  تبرـش  نان  اب  نیبکنزک  رینپ  نان و  اهرهظ  دـننک و 

ود م دکم  ماعط  کمن  نابزواک  ریـشکاخ و  کلملا و  لیلکا  يریزج  ات  زا  بآ  هس  ابغ  دـشابن  یئالتما  هاکره  دـنروخب و  رادهّیودا  ماعط  ای 
تسا و هروطـسم  قیرطب  رگید  ماّیا  بآ و  دوخن  اذـغ  هلاما  ياهرهظ  دـننک و  هلاما  هچاـپ  بآ  اـب  هد م ل  کـیره  نیبکنزک  خرـس  رکـش  ل 

جذاس هک  یضرم  ملا و  ره  هک  هدومن  رکذ  سونیلاج 
10 ص : جالعلا ، ةرکذت 

نغورب ینیهدـت  جذاس  دراب و  عادـص  رد  الثم  یلیدـبت  كدـنا  وا  هجلاعم  رد  دـنکیم  تیافک  دـشاب  دراب  ای  راـح  هکنآ  زا  معا  دـشاب  هدوب 
دوب دهاوخ  یفاک  رثکا  رد  شوجنزرم  بادس و 

يومّدلا عادّصلا 

هروراق و نخس  ضبن و  مظع  هضقی و  موی و  نیب  ام  تلاح  نیئارش و  رد  نابرـض  تروص و  رد  خافتنا  نیع و  هجو و  رد  ترمح  نا  تمالع 
مخت زینـشک و  مخت  اب  باّنع  ددع  هد  دادماب  ره  جالع  قلح  رد  ۀنوشخ  ددمت و  لقـش و  سملم و و  ترارح  دـلب و  لصف و  نس و  ياضتقا 

دنروخب مرک  بآ  هب  راهچ م ل  يزینشک  لفیرطا  حبص  فرط  هکنآ  ای  نیبجنرت  اب  تشخریش  دکم م ل و  ریشکاخ  شاخـشخ  مخت  وهاک و 
لافیق كر  تسار  تسد  زا  لّوا  هلیله  فرـص  زا  دعب  دنیامن و  علب  هدومن  دروخ  ار  هایـس  هلیله  راهچ م ل  وا  ضوعب  هعفدکی  زور  هس  ره  و 
لاونم نیمهب  پچ  تسد  زا  زین  میود  هلیله  فرـص  زا  دـعب  دـننک و  مک  نوخ  جازم  نس و  ردـقب  رتمک  اـی  رتشیب  هاـجنپ م ل  لـهچ  هدوشک 

رس رب  وهاک  بآ  ای  رایخ  بآ  ای  زینشک  بآ  هب  خرس  لدنص  هک  دیاب  دننک و  تماجح  مّیـس  هلیله  زا  دوب  دشن  ضرم  عفر  رکا  دننک و  دصف 
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هیقنت تایـضتقم  رکا  دـنناکچب و  غامد  شوکب و  رتخد  ریـش  اب  هزرپسا  باـعل  دزادـنیب و  رـس  رب  هجوز  رتخد  ریـش  اـب  هزرپسا  دـنیامن و  ـالط 
مک نوخ  تجاح  ردقب  جضنم  ماّیا  رد  هیقنت  نیب  رد  دوشیم و  رکذ  يوارفـص  عادص  رد  هک  يروتـسدب  دـننک  لماک  هیقنت  دـشاب  یـضتقم 
ماّیا رد  وهاک و  یکنران  رایخ  زغم  یبالک  نیرانا  بآ  نا  زا  دعب  یلوا و  ضرم  لیاوا  رد  بآ  دوخن  لفیرطا  ای  جضنم  ماّیا  رد  اذـغ  دـننک و 

؟؟؟ يرامزر لهسم و 
کلاذ لاثما  ولچرت و  جانفسا و  ودک و  شآ  ای  ومیل  هروغ و  شآ  اهبش  بآدوخن و  هلیله 

يوارفّصلا عادّصلا 

رّخؤم یکشخ  ترارح و  تّدش و  نیع و  هجو و  ترفص  نا  تمالع 
11 ص : جالعلا ، ةرکذت 

جالع دنیامن  نیکست  دنیامن  لامعتسا  هدراب  ءایشا  نوچ  تسا و  هروراق  يافص  ضبن و  تعرس  یباوخیب و  نهد و  یخلت  یکشخ و  غامد و 
علب هایس  هلیله  راهچ م ل  اهحبـص  هکنآ  ای  دنـشونب  هدیـشک  هریـش  هروغ  بآ  هلایپ  کی  رد  کیره م ل  زینـشک  مخت  هفرخ  مخت  دادماب  ره 

يزیرجات زا  لّوا  موی  رد  هک  عون  نیاب  دنک  لماک  هیقنت  دـشاب  قّقحم  هرـشع  هقیتم  طورـش  هاکره  دـنروخب و  هلیله  خوبطم  هکنآ  ای  دـنیامن 
وهاک مخت  زینشک  مخت  ددع و  هد  کیره  ناتـسپهس  بانع  ود م ل  کیره  یمطخ  هشیر  سوّدختـسا  نابزواک  کسخراخ  رفولین  هشفنب و 

زینـشک مخت  رفولین  هشفنب  يزیرجات  زا  یفیفخ  جـضنم  مّیود  موی  رد  دـشونب و  جـنپ م ل  نیبجنرت  کی م ل  کـیره  راـیخ  مخت  هفرخ  مخت 
لک یمطخ  لک  رفولین  هشفنب  لک  يزابخ  يزیرجاـت  زا  دـنیامن  هنّیل  هنقح  هعفد  جـنپ  بقع  زا  دـشونب و  جـنپ م ل  نیبجنرت  ود م ل  کـیره 

جنپ م ل دیفـس  گرزب  تسیب م ل  ردنقچ  بآ  هناد  هد  کیره  ناتـسپهس  بانع  ود م ل  دکم  کلملا  لیلکا  ینـساک  هشیر  نابزواک  خرس 
جـنپ م ل نیبجنرت  مین ل  دـنویر  هس م ل  درز  هلیله  تسوپ  هدزاود م ل  سولف  زغم  هد م ل  دـکم  نیبکنزک  خرـس  رکـش  رـشقم  وج  هشفاک 

هدومن ار  نا  ارحب  ماّیا  تاعارم  ّالا  دشابن و  بت  رکا  دـننک  هلاما  زور  کی  دـنروخ و  جـضنم  زور  کی  هطباظ  نیمهب  هس م ل و  ماداب  نغور 
بورشم لهسم  هلاما  ياهزور  ضوعب  دشاب  هدش  هلاما  موی  جنپ  راهچ  هکنآ  دعب  دتف  تجاح  رکا  درک و  دیابن  یّلک  غارفتسا  نارحب  زور  رد 

تسیومد عونب  دامض  الط و  دننک و  مک  نوخ  لافیق  كر  زا  تجاح  ردقب  جضنم  ماّیا  رد  دشاب  یضتقم  تایضتقم  رکا  اضیا  دننک و  لیم 

یمغلبلا عادّصلا 

بآ نیرخنم و  تبوطر  ساوح و  ترودـک  باوخ و  یتدایز  ینیکنـس و  رـس و  رد  لقث  اب  تسا  هجو  ةرمح  مدـع  اهتـشا و  مدـع  تامالع 
ضبن ؤطب  نهد و  زا  ندمآ 

12 ص : جالعلا ، ةرکذت 
هعفدکی زور  هس  ره  دنـشونب و  جنپ م ل  نیبجنرت  ود م ل  کیره  کشخ  يافوز  سوددختـسا  دادـماب  ره  جالع  تظلغ  اب  هروراق  ضایب  و 

دنیامن علب  هدومن  بح  تابن  بآ  اب  هدیبوک  مین م ل  یکطـصم  کی م ل  درز  ربص  هس م ل  درز  هلیله  تسوپ  هکنآ  ای  دـنروخ  جرایا  ّبح 
دنک ةّدش  عجو  رکا  دـنیامن و  روخب  ار  وا  دود  هتخیر  شتآ  رد  هنادهایـس  دـنیامن و  الط  رـس  رب  هدـیئاس  رتخد  ریـش  اب  كایرت  درز و  ربص  و 

تـسا هدرک  هبرجت  رّرکم  مه  ریقح  هدومن  رکذ  ةرغ  نیا  تباث  هچنانچ  دنناکچ  ینیب  رد  نسوس  نغور  اب  نایفرف  رتسدـیبدنج و  کناد  کی 
يافوز نابزواک  سودوخوطسا  رفولین  هشفنب  يزیرجات  زا  یجضنم  لّوا  موی  رد  هک  عون  نیاب  لماک  هیقنت  دشاب  قّقحم  هرـشع  طورـش  رکا  و 

زا یفیفخ  جـضنم  دـعب  موی  رد  دنـشونب و  نیبجنرت 5 م ل  زینـشک م ل  مخت  ود م ل  کیره  ینـساک  مخت  سوسلا  لـصا  هناـیزار  کـشخ 
دـش رکذ  شیپ  هک  یئاهاود  زا  بآ  جـنپ  بقع  زا  نیبجنرت 5 م ل و  ود م ل  کیره  ینـساک  مخت  کشخ  يافوز  رفولین  هشفنب  يزیرجاـت 

هاکنا دوش  هنقح  ضرم  دادعتسا  ردقب  موی  جنپ  موی  راهچ  هکنآ  ات  دنراد  یعرم  ار  هطباظ  نیمه  دنیامن و  هنقح  یّکم  ءانس  ود م ل  هوالعهب 
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هدشن هنقح  هک  زور  ود  ات  جضنم  ماّیا  رد  اذغ  دـنیامن و  فرح  دوشیم  رکذ  باتک  رخآ  رد  هک  هخـسن  هب  بورـشم  لهـسم  ناقتحا  ضوعب 
دـنق و تبرـش  نیبکنزک  نان و  کنلاب  يابرم  نان  دوش  هجلاعم  یئزجب  رکا  ماعط و  رت  جـنران و  تبرـش  شآ  یبالک  دـعب  بآدوخن و  تسا 

دنروخب کلاذ  لاثما 

يوادوّسلا عادّصلا 

هیذغا زا  بلغا  عادص  مسق  نیا  هروراق و  تقر  يدیفـس و  ضبن و  تقر  ندب و  یکـشخ  نول و  ةدوکم  یباوخیب و  رـس و  ینیکنـس  تمالع 
واک تشوک  هدش و  دیدق  تشوک  ناجنداب و  نوچ  هادوس  هدلوم 

13 ص : جالعلا ، ةرکذت 
ره دنـشونب و  هدومن  فاص  هدیناشوج  جنپ م ل  تابن  ود م ل  کیره  سولا  لصا  سودوخوطـسا  دادـماب  ره  جالع  دـسر  مهب  اهنا  لاثما  و 

لیلکا يزیرجاـت  بآ  زا  دـننک و  علب  دـننک  بح  تاـبن  بآ  هب  هدـیبوک  کـی م ل  خرـس  لـک  هس م ل  درز  هلیله  تسوپ  هعفدـکی  زور  هس 
هچنانچ دنیامن  الط  خرس  لک  نغور  اب  نویفرف  دنیامن و  الط  هدیئاس و  بالک  لیبجنز و  دنهد و  روخب  درز  ربص  درز  هلیله  تسوپ  کلملا 

سجرن و نوچ  هراح  تایرطع  زا  هتعاس و  نم  عجولا  نکـست  هب  تبلط  فیطل و  نهدـب  اعرم  نویفرفلا  تذـّختا  ّینا  هدومن  رکذ  سونیلاـج 
فیفخ جضنم  زور  ود  دراد  ینایصع  هدام  نوچ  هک  عون  نیاب  دنک  لماک  هیقنت  دشاب  قّقحم  هرشع  طورش  رکا  دنیوبب و  دنک و  الط  نسوس 
یعرم ار  هطباظ  نیمه  دننک و  هوالع  مه  جیافسب  لاقثم  ود  دش  رکذ  هک  یکم  ءانـسب  هوالعب  تالهـسم  رد  تیاهن  دنیامن  هلاما  هدروخ و  ار 
هرتهاش ای  ینساک  قرع  ای  بآ  ضوعب  اود  رگا  ضرم  نیا  رد  دوش  فرص  بورشم  لهسم  یناقتحا  لهـسم  ضوعب  دتفا  تجاح  رگا  دنراد 
ياذـغ دـننک و  مک  لافیق  كر  زا  نوخ  تجاـح  ردـقب  هیقنت  نیا  رد  دـشاب  یـضتقم  دـصف  تایـضتقم  رکا  دوب و  دـهاوخ  یلوا  دـنناشوجب 

تسا یمغلب  نوچ  یقاوب  رادهیودا و  بآ  دوخن  ضرم  لیاوا  هلاما و  ياهزور 

یحیّرلا عادّصلا 

رد رتشیب  نیا  دوب و  ددـمت  نیئارـش و  نابرـض  رـس و  فارطاب  عجو  لاـقتنا  شوک و  رد  توص  ساـسحا  دوب و  رـس  لـقث  مدـع  نا  تمـالع 
ود م ل زینـشک  مخت  دادماب  ره  جالع  درـس  ياهداب  زا  ای  دسر  مهب  رتش  واک و  تشوک  ملک و  هچاپهلک و  میلح و  نوچ  دوب  رجنم  ياهاذغ 

دوش هدروخ  موی  هس  اّلقا  هک  دنیامن  علب  جرایا  ّبح  هعفدکی  موی  جنپ  راهچ  ره  دنشونب و  هدومن  طولخم  سوددوخوطسا  تبرش  جنپ م ل  و 
14 ص : جالعلا ، ةرکذت 

دنهد روخب  هدیناشوج  ار  هنوباب  کلملا  لیلکا  هنایزار  دیفس  كرزب  دنیامن و  الط  رس  رب  جنران  تسوپ  خرس و  لک  نغور  اب  ار  هنادهایـس  و 
کخیم و دیفـس و  سای  لک  نوچ  هفیطل  هراح  تایرطع  جـنایزار و  كرزب  لـثم  تامومـشم  دـنیامن و  لامعتـسا  شدـنک  نوچ  تاـطعم  و 

ماعط رت  اهبـش  هداس و  اب  رمت  بآدوخن  بح  ماّیا  رد  دنروخب و  یکنران  اب  رانا  ای  کشرز  يّابرم  نان  جضنم  ماّیا  رد  اذغ  دنیوب و  هب  کشم 
دیاب دوش  قّقحم  هرـشع  طورـش  رکا  دوشب و  دیاب  تسا  لهـسم  موی  هک  بح  ماّیا  ریغ  مه  لافیق  دـصف  ود  جـنران و  تبرـش  اب  هروغ  شآ  اب 

تـسا دـیفم  یـسب  ضرم  نیا  رد  نتفر و  مامحب  ابغ  اهحبـص  دـننکب و  دـصف  ود  زین  مهدراهچ  متفه و  رد  هدومن و  قباس  جـهن  لماک  هیقنت 
دناهدومن ناب  حیرصت  زین  نف  نیا  رباکا  هچنانچ 

ةدعملا ۀکرشب  عادّصلا 

زا رکا  ةّدـش و  ءالتما  نیح  رد  دـناسریم و  مهب  تفخ  عادـص  هدـعم  ءالخ  رد  هک  تسا  نیا  دـشاب  هدام  الب  جازم  ءوس  زا  رکا  نا  تمـالع 
نابز نول  ترفص  شطع و  نهد و  یخلت  دشاب  ارفص  ترثک  زا  رکا  الثم  تسا  رهاظ  طلخ  نا  دادتـشا  تمالع  طالخا  زا  دشاب  هدعم  ءالتما 
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تسیب م ل اب  دنق  لک  راهچ م ل  اهحبـص  هک  عون  نیاب  دومن  دیاب  هدعم  جازم  لیدبت  دـشاب  هدام  الب  جازم  ءوس  رکا  جالع  اذـه  یلع  سق  و 
هتـسش و بالک  رد  ار  هدرورپ  هلمآ  هنادکی  اب  دنروخب  ود م ل  دکم  هفرخ  مخت  زینـشک  مخت  ینـساک  قرع  مرد  جـنپ  تسیب و  نیبجنکس و 

زور هس  ره  دنـشونب و  تابن  جـنپ م ل  راـهچ  اـب  هدومن  مرک  رـصع  ار  بـالک  نآ  دـنروخب و  هدومن  دروخ  نیبجنکـس  یـس م ل  تسیب  رد 
هدزاود اراخب  ولآ  دکم م ل  هشفنب  لک  خرـسلک  یکم  ءانـس  ینـساک  هشیر  ینـساک  مخت  هس م ل  دـکم  هلیلب  درز و  هلیله  خوبطم  هعفدـکی 

ءالتما زا  رکا  دنیامن و  علب  هدزاود م ل  دکم  نیبجنرت  يدنه  رمت  هناد 
15 ص : جالعلا ، ةرکذت 

هـس ود  هکنآ  زا  دعب  هزبرخ و  هشیر  بآ  برت و  كرب  بآ  مغلب  رد  نیبجنکـس و  مرک  بآ  ارفـص  رد  نوچ  دنرب  راک  رد  ئیقم  دشاب  طلخ 
تبرـش اهرـصع  دنیامن و  علب  یلجرفـس  نوجعم  هکنآ  ای  دـیامن  هدـعم  تیوقت  هقباس  تاریبدـت  اب  هضباق  تابوب  رب  دـش  فرـص  یّیقم  هعفد 

دنروخب کلاذ  لاثما  ومیلبآ و  شآ  اهبش  کنلاب و  يابرم  اب  کشرز  يّابرم  نان  اهرهظ  ءاذغ  دنروخ و  رانکوک 

يومّدلا ماسرّسلا 

هروراـق و تظلغ  ةرمح و  ضبن و  مظع  عادـص و  هقبطم و  بت  نا  تمـالع  دـسر  مهب  وا  تاـباجح  رد  اـی  غاـمد  سفن  رد  هک  دوب  یمرو  و 
هک دیاش  تسا و  هدـش  يّذاتم  یئانـشور  زا  ندومن و  هدـنخ  نتفک و  نایذـه  ناسل و  تدومک  هشوشخ و  نیع و  هجو و  رد  هدـیدش  ةرمح 

دنشونب هس م ل  تشخریش  ود م ل  ریشکاخ  ددع  هد  بانع  اهحبص  دشاب  هتشادن  يدادعتـسا  ضرم  هاکره  جالع  دیآ  رایـسب  غامد  زا  نوخ 
دننک و مک  نوخ  تجاح  ردقب  هدومن  لافیق  دصف  موی  رد  دنیامن و  دش  رکذ  راح  جذاس  عادـص  رد  هچنانچ  یئزج  ناقتحا  هس  ود  يزور  و 
رد هک  عون  نیاب  دننک  لماک  هیقنت  دشاب  دعتسم  ضرم  رکا  دنروخ و  جنران  تبرـش  نیبجنکـس و  وهاک  اب  رایخ  زغم  ای  یکنران  اهزور  ءاذغ 

عادص رد  هک  یمسقب  هعفد  جنپ  بقع  زا  دنـشونب و  نیبجنرت 5 م ل  ود م ل  کیره  زینـشک  مخت  رفولین  هشفنب  يزیرجات  زا  جضنم  لّوا  موی 
ود م کیره  رایخ  مخت  زینشک  مخت  یمطخ  هشیر  کسخراخ  رفولین  هشفنب  يزیرجات  زا  یجـضنم  دعب  موی  دنیامن و  ناقتحا  دش  رکذ  راح 

مهب یفیفخت  بـت  رکا  ضرم  مهدزناـپ  رد  دـنیامن و  هـیقنت  هطباـظ  نـیمهب  دنـشونب و  نیبجنرت 5 م ل  ددـع  هد  کیره  ناتـسپهس  باـنع  ل 
ناقتحا ضوعب  دشاب  هدیناسر 

16 ص : جالعلا ، ةرکذت 
تـشپ نا  زا  دعب  دـننک و  نیقاس  تماجح  دـشاب  تجاح  مه  زاب  رکا  دـننک و  لافیق  دـصف  ود  هیقنت  نیا  رد  دـنیامن و  لیم  بورـشم  لهـسم 

روفاک خرس و  لدنص  هداد و  وب  زینـشک  مخت  هریـش  زینـشک و  بیـس و  هب و  بآ  زا  دننز و  یناشیپ  كر  نینچمه  دنزادنیب و  ولاز  ار  شوک 
رـس رب  هدز  رتخد  ریـش  اب  هزرپسا  دـنیامن و  الط  رـس  رب  هکرـس  وهاک و  بآ  اب  زینـشک  بآ  اـب  راـیخ  بآ  خرـس و  لدنـص  دـنیامن و  هخلخل 
رکذ نیزا  دـعب  هک  تسیعونب  اذـغ  دـنزادنیب و  رـس  رب  دـنیامن و  طولخم  ودـک  هشارت  وج و  درآ  ینیطارخ و  مرک  اـب  غزو  لـج  دـنزادنیب و 

دوشیم

يوارفصلا ماسرّسلا 

نتفک نابز و  ةروح و  ترفـص  نیرخنم و  یکـشخ  سار و  تفخ  یباوخیب و  هقرحم و  یّمح  هروراق و  تیران  ضبن و  تعرـس  نآ  تمالع 
تـسا غامد  رخؤم  رد  رکا  دوشیم و  لایخ  داسف  ثعاب  دشاب  غامد  مدقم  رد  مرو  هاکره  تسا و  بضغ  قلخ و  ءوس  بارطـضا و  نایده و 
یـضعب رد  هکنیا  ياوس  تسیومدـب  بیرق  مسق  نیا  هجلاـعم  جـالع  تسا  عومجم  داـسف  ثعاـب  عومجم  رد  دوشیم و  فرح  داـسف  ثعاـب 

جـنپ م ل تشخریـش  ود م ل  ریـشکاخ  ددـع  هد  بانع  دادـماب  ره  ضرم  تلق  تفخ و  رد  هصالخ  دـناسریم  مهب  یفـالتخا  هّیئزج  ریبادـت 
وهاک و ای  نیرانا  ای  یکنران  اهرهظ  دشاب  فیفخ  رایسب  بت  هاکره  دنیامن و  هنقح  هروکذم  ياهاود  زا  یئزج  بآ  هس  ود  يزور  دنشونب و 
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هیقنت لبق  روکذم  روتسدب  دشاب  دعتسم  ضرم  دشابن و  فیفخ  بت  رکا  ومیل و  بآ  هروغ و  بآ  هچولآ و  شآ  اهبـش  دنروخب و  نیبجنکس 
کی قیلساب  كر  زا  دشاب  یـضتقم  رکا  نکیل  تسا  هروکذم  جاهنب  تالوطن  تادامـض و  تیآ و  الط  زا  رکید  ریبادت  ریاس  هدومن و  لماک 

هاکره دننک و  دصف 
17 ص : جالعلا ، ةرکذت 

رد مراهچ  زور  ات  اذـغ  دـننک و  برچ  ودـک  هشفنب و  نغورب  ار  وا  غامد  اپ و  فک  دـعقم و  فان و  بش  ره  دربن و  باوخ  ار  ضیرم  اـهبش 
شآ اهبـش  ریعّـشلا و  ءام  اهزور  ضرم  دادعتـسا  بسحب  مهدراهچ  ای  مهدزای  زور  یلا  دعب  جانفـسا و  ای  ودـک  شآ  هعفدـکی  يزور  هنابش 

ماعط و رت  رادینشاچ و  ومیلبآ  شآ  ای  جنران  تبرـش  شآ  ای  نیبجنکـس  وهاک و  نیرانا و  رایخ و  زغم  اب  نان  اهزور  کلاذ  دعب  روکذم و 
یف لاتق  ماسرّـسلا  هدومرف  طارقب  میکح  هچنانچ  تسا  رطخ  رایـسب  ضرم  نیا  دنوشب و  ضیرم  لاوحا  بقارم  دیاب  دـنروخب و  کلاذ  لاثما 

هّللا دنع  ملعلا  صلخت و  ماّیا  ۀثلث  یف  تمی  مل  هغامد و  یف  راح  مرد  هباصا  نم  هتفک  ضرم  نیا  رد  اّیرکذ  دمحم  هفاضا  عیمج 

یمغلبلا ماسرّسلا 

دّدمت و هزایمخ و  ساوح و  عیمج  رد  ینیکنس  مّلکت و  رد  تلاسک  لقع و  طالتخا  مزال و  بت  یکـشخ و  دومج و  تابـس و  نا  تمالع  و 
ضرم رکا  نا  جـالع  تسیومد  زا  فـخا  مسق  نیا  تسا و  ضبن  ندوـب  یجوـم  تواـفتم و  مشچ و  کـلپ  تکرح  رـسعت  ناـبز و  يدـیفس 

ای نیبجنرت  اب  هدومن  فاص  هدیناشوج  ود م ل  کیره  هنایزار  جنپ  سوسلا  لصا  سودوخوطـسا  اهحبـص  دشاب  هتـشادن  يدادعتـسا  نادنچ 
دکم لظنح  مخت  نوقیراغ  یکطـصم  نتینـسفا  درز  ربص  رب  تسا  لمتـشم  هک  ایاقوق  بح  هعفدـکی  زور  هس  ره  دـنروخب و  جـنپ م ل  تابن 
مغلب لهسم  جضنمب و  دش  رکذ  یمغلب  عادص  رد  هک  يروتسدب  ّالا  دنیامن و  علب  هدومن  بح  ینیریش  اب  هدیبوک  مین م ل  اینومقـس  کی م ل 
هاجنپ لهچ  لافیق  كر  زا  تسار  تسد  زا  رصع  فرط  یشوخان  متفه  رد  دشاب  یضتقم  دصف  تایضتقم  رکا  دنیامن و  طلخ  هیقنت  هتخادرپ 

نس هینب و  بسحب  دننک  مک  نوخ  م ل 
18 ص : جالعلا ، ةرکذت 

دنیامن لوطن  ار  وا  بآ  هدومن  فاص  هدیناشوج  القاب  درآ  هلیلبنش  هنوباب  يزابخ  یمطخ  لک  کلملا  لیلکا  هک  دیاب  هیقنت  نیب  رد  جازم و  و 
هک دنک  يریبدت  بیبط  دیاب  يوادوس  یمغلب و  ماسرـس  رد  هصالخ  دنناکچب  رایـسب  غامد  شوکب و  رتخد  ریـش  دننک و  دامـض  ار  وا  لقث  و 

ماّیا رد  اذغ  دننک و  لامعتـسا  دیاب  رایـسب  مه  تاّردـم  تسا و  رهاظ  وا  ّمل  و  تسا ؟؟؟ دـیفم  رایـسب  یباوخیب  هک  اریز  دورن  باوخب  ضیرم 
کلاذ لاثما  جنران و  تبرش  نیبجنکس و  شآ  یبالک و  اهزور  مهدراهچ  زا  دعب  بآدوخن و  جضنم 

يوادوّسلا ماسرّسلا 

مه ترثک  ندوب و  فوخم  ندومن و  عزف  نتفک و  نایده  عبر و  رود  ریغت  هنّیل و  یّمح  ضبن و  ندوب  توافتم  بلص و  ریغـص و  نا  تمالع 
رد جـالع  تسا  مشچ  ندوب  ةوهبم  حوتفم و  سفن و  رتاوت  نیتذوـل و  نیرخنم و  یکـشخ  لـقع و  لاوز  یباوـخیب و  ندرک و  هیرک  مغ و  و 
هد ناتسپس  ود م ل  کیره  ینساک  مخت  سوسلا  لصا  ناشوایسرپ  سوددوخوطـسا  نابزواک  لک  هشفنبلک  يزیرجات  زا  یجـضنم  لّوا  موی 

هرتهاـش قرع  زا  ار  تاجـضنم  بآ  ضوـعب  اـّلا  دـهاوخ و  یلوا  دـنک  هفاـضا  هرتهاـش  ینـساک و  بآ  رکا  دنــشونب و  نیبجنرت 5 م ل  ددـع 
بقع زا  دنشونب و  نیبجنرت 5 م ل  ود م ل  کیره  ینساک  مخت  نابزواک  لک  هشفنب  يزیرجات  زا  قیقح  یجـضنم  دعب  موی  رد  دنناشوجب و 

یقاقتحا لهسم  موی  جنپ  راهچ  هطباظ  نیمهب  دنک و  جنافـسب  درز  هلیله  تسوپ  هوالعب  دش  رکذ  هک  هریغ  شیاشخ و  زا  هنّیل  هنقح  بآ  جنپ 
هشفنب يزیرجات  ضرم  نیا  رد  بورشم  لهسم  ۀفص  دنیامن  لیم  بورشم  لهسم  وا  ضوعب  یقاقتحا  اهزور  نا  زا  دعب  هدومن و  فرص 

19 ص : جالعلا ، ةرکذت 
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مین ینیچ  دنویر  هدزاود م ل  سولف  زغم  هس م ل  درز  هلیله  تسوپ  ود م ل  کیره  خرسلک  حیئافسب  سوددوخوطـسا  شوایـسرپ  نابزواک 
نبجلا و ءام  يزور  دنچ  دشاب  تجاح  رکا  دش  فرص  لهـسم  هس  ود  هکنآ  زا  دعب  دشونب و  جنپ م ل  ماداب  نغور  هدزای م ل  نیبجنرت  م ل 

تسا قباس  عونب  اذغ  تارّطعم و  دامـض و  لوطن و  دنماشایب و  دوشیم  روکذم  هک  هطباظب  ینیچ  بوچ  نا  زا  دعب  سودوخوطـسا و  تبرش 
دنهد و رایـسب  کلاذ  تسیلوا و  دـننک  لخاد  رکا  نورطن  اهرقرقاع و  لفلف و  اهنغور  رد  دـنیامن و  الط  راح  نغورب  ار  لصافم  هکنآ  رکم 

درک دیاب  هبقث ؟؟؟ نیب  مه  لافیق  دصف  ود  دشاب  تجاح  رگا 

ارشاع

تمالع دـشاب و  نوخ  نابلغ  نآ  ببـس  درک و  ورف  ار  رـس  مامت  هک  دوب  هاـک  دوش و  رهاـظ  غاـمد  یناـشیپ و  درد و  رثکا ؟؟؟ هک  دوب  یمرو 
بانع اهحبص  زور  دنچ  دنشاب  عمج  رطاخ  هدعم  زا  رکا  جالع  دوب  بیهل  برک و  شطع و  یّمح و  تروص و  نابرـض  یخرـس و  و  نا ؟؟؟

ود هفیفخ  تالهسم  زا  ابغ  دنـشونب و  نیبجنرت 5 م ل  ود م ل  کیره  ریشکاخ  شاخـشخ  مخت  هفرخ  مخت  وهاک  مخت  زینـشک  مخت  هناد  هد 
كر زا  موی  هس  زا  دـعب  دـنروخب و  کشرز  يابرم  نان  درز  يولآ  نیبجنکـس  وهاک  نیراـنا  بآ  هچولا  اـهزور  دـنیامن و  ناـقتحا  بآ  هس 

راح عادص  رد  هک  یعونب  دوشن  لصاح  اهنیا  زا  یفیفخت  ای  دـشاب  التما  هاکره  دـننک و  مک  نوخ  هاجنپ م ل  لهچ  تسار  تسد  زا  قیلـساب 
رد دنشونب و  نیبجنرت 5 م ل  ود م ل  ریشکاخ  هلایپ  کی  هزرفـسا  باعل  هلاما  زا  دعب  اهرـصع  فرط  هتخادرپ و  لهـسم  جضنمب و  دش  رکذ 

دنیامن الط  زبس  زینشک  بآ  کنس  رادرم  کنس  علق  بادیفس  برس  دننک و  مک  نوخ  روکذم  كر  زا  تجاح  ردقب  متفه  ای  ضرم  مراهچ 
وج درآ  غزو و  لج  و 

20 ص : جالعلا ، ةرکذت 
مه کلاذ  دعب  هلاغزب و  تشوک  ای  هّرب  شش  اب  جانفسا  يابروش  ضرم  لیاوا  لهـسم و  ماّیا  رد  اذغ  دندنبهب و  زین  ودک  هدیـشارت  دندنبهب و 

دنیامن لیم  دش  رکذ  هک  اهزیچ  یشرت و  هویم 

راوّدلا

دوعـص هدـعم  رد  هاوخ  غامد  رد  هاوخ  دـسر  مهب  ماخ  طالخا  زا  هک  يراـخب  نا  ببـس  ددرکیم و  اـهزیچ  هک  دـنیب  ناـنچ  هک  دوب  یـضرم 
دـشاب طـلخ  نا  هبلغ  تمـالع  نا  تمـالع  دـشاب  هک  یطلخ  ره  زا  وا  هداـم  ددرک و  جومتم  واـب  زین  یناویح  حور  ددرک و  جومتم  دـنیامن و 

بآ بقع  زا  دیامن و  علب  هدومن  دروخ  هایـس  هلیله  راهچ م ل  هعفدکی  زور  هس  ره  دنروخب و  يرثک  لفیرطا ؟؟؟ راهچ م ل  بش  ره  جالع 
ود دنروخب و  باشود  هکرس  نیبجنکس و  يابروش  اهبش  دنروخب و  نیبجنکـس  رایخ و  زغم  اب  یبالک  نیرانا  بآ  اهزور  ءاذغ  تابن  مرک و 

نیمهب دشونب و  جضنم  دعب  موی  رد  دنیامن و  ناقتحا  هعفد  جنپ  بقع  زا  دنـشون و  فیفخ  جضنم  دیاب  دشاب  مه  التما  هاکره  دننکب و  دـصف 
مهدراهچ متفه و  رد  دنزادرپهب و  بورـشم  لهـسمب  دوشن  ضرم  عفر  رکا  لهـسم  جنپ  راهچ  فرـص  زا  دعب  دنروخب و  لهـسم  اّبغ  هدـعاق 

نیبجنرت 5 م ل اهرـصع  لهـسم  ماّیا  رد  دنیامن و  مک  لصف  دادعتـسا و  نس و  هینب و  بسحب  دننک  مک  نوخ  هاجنپ م ل  لهچ  هدومن  دـصف 
اب ودـک  يابروش  بآدوخن و  دـشاب  عمج  رطاوخ  هدـعم  زا  هک  لّوا  موی  دـنچ  رد  اذـغ  دنـشونب و  مرک  بآ  هلایپ  کـی  اـب  ود م ل  ریـشکاخ 

دنروخب جانفسا 

سوباکلا

دراشفیم و ار  وا  یـسک  هکنآ  ای  هداتفا  يو  يور  رب  یکرزب  لـیقث و  زیچ  هک  دـننک  روصت  ناـنچ  دـنور  باوخ  رد  نوچ  هک  تسا  یـضرم 
تقو رد  دوریم و  لیلحت  هظقی  نیح  رد  هک  تسماخ  طالخا  تاراخب  عافترا  نا  ببس  ددرکیم و  ینیکنس  نابز  دوشیم و  کنت  سفن 
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21 ص : جالعلا ، ةرکذت 
دادـماب ره  ارفـص  ای  مد  جازم  رد  رثکا  دـهاوخن و  اضق  ورب  زکره  هک  دـیاب  ضرم  نیا  بحاص  جالع  غامد  مدـقم  يوسب  دـنکیم  لـیم  مون 
کشرز يابرم  نان  اذغ  دنروخب و  نیرانا  بآ  ای  رادینشاچ  هروغ  بآ  هکنآ  ای  دنـشونب  نس  جازم و  ردقب  کشرز  بآ  هساک  کی  ابیرقت 

ینساک مخت  زینشک  مخت  تاجضنم  رد  هروکذم  جاهنب  دوشب  هیقنت  لوغشم  ّالا  اهبف و  دش  عفر  رکا  دنروخب  هلوقم  نیا  زا  نیبجنکس  وهاک  ای 
کشخ ءاقور  سودوخطسا  اهحبـص  دشاب  ادوس  ای  مغلب  هبلغ  زا  هاکره  دننکب و  مهدراهچ  متفه و  رد  قیلـساب  دصف  ود  دنکب و  هفرخ  مخت 

هکنآ ای  دنروخب  درز  هلیله  تسوپ  بح  هکنآ  ای  دنروخب  جرایا  بح  ود م ل  هعفدکی  زور  هس  ره  دنـشونب و  نیبجنرت 5 م ل  ود م ل  دکم 
رد دـشاب و  نیبجنرت 5 م ل  دکم 2 م ل  ینـساک  مخت  کشخ  ءافوز  هشفنب  يزیرجات  نا  فیفخ  جـضنم  هک  مسق  نیاب  دـننکب  لماک  هیقنت 

نابزواک سودوخطسا  جضنم  رد  دننکب و  درز 3 م ل  هلیله  تسوپ  جیافسب 2 م ل  تسا  هدش  هتشون  رّرکم  هک  یئاهاود  هوالعب  نا  لهـسم 
بآدوخن دنتسین  عمج  رطاوخ  هدعم  زا  هک  لیاوا  رد  اذغ  دننک و  قباس  روطسم  ياهخـسن  رب  هوالع  دکم 2 م ل  هنایزار  مخت  سوّسلا  لصا 

باشود هکرس  نیبجنکس و  شآ  ای  بآدوخن  اهبش  یکنران و  هچولآ و  اهزور  دعب  رادهیودا و  تاجيابروش  و 

راحلا عرّصلا 

عنام هک  تسباصعا  يراجم  رد  ای  غامد  نوطب  ضعب  رد  هک  هّدـس  ببـسب  دوخ  لاـعفا  زا  ار  یناـسفن  ياـضعا  ددرکیم  عناـم  هک  تسیخرم 
تمالع دشاب  غامد  رد  هک  یببسب  اما  تسا  رایسب  وا  بابـسا  دنادرک و  جّنـشتم  ار  باصعا  عیمج  اضعا و  رد  یناسفن  حور  ذوفن  زا  دوشیم 

ماظن ریغ  رب  ۀکرح  راود و  ساوح و  تئادر  سار و  رد  لقث  سار و  رد  عجو  مدقت 
22 ص : جالعلا ، ةرکذت 

ریاـس اـی  هجو  ترمح  نوخ  زا  ـالثم  تسا  طـلخ  نا  دادتـشا و  تاـمالع  تمـالع  دـشاب  هک  یطلخ  ره  دادتـشا  داـیدزا و  زا  دوش و  یعیبـط 
دکم 2 ینساک  مخت  بیلص  دوع  سودوخطسا  هیوجنرداب  سوسلا  لصا  جضنم  رد  هک  جهن  نیاب  دننک  لماک  هیقنت  هک  دیاب  جالع  تامالع 
زور و هس  ره  رد  دـننکب و  درز  هلیله  تسوپ  یکم  ءانـس  نیتنـسفا  یناقتحا  تالهـسم  رد  دـنروخب و  ینیچراد  هوهق  اهرـصع  دـننکب و  م ل 
زا سپ  تسا و  رتهب  دوش  جرایاب  لاهـسا  هاکره  ماّیا و  یقاب  اذـه  یلع  سق  دـنرب و  راکب  لهـسم  کی  دوش  فرـص  جـضنم  هک  زور  راـهچ 

نفاص و دصف  دتفا  جایتحا  رکا  دوشب و  لافیق  دـصف  ود  هیقنت  نیب  رد  دـشاب  نوخ  هدام  ببـس  رکا  دـندش  هیقنت  لوغـشم  لاونم  نیدـب  هکنآ 
دیابیم دوشیم و  روکذم  هک  طباظب  دنیامن  ینیچ  بوچ  ندروخب  عورـش  یهکناو  دـیآ  رـسب  هیقنت  ماّیا  هکنآ  ات  دـنیامن  زین  قاس  تماجح 

زا بآدوخن  ضرم  ماّیا  رد  اذـغ  دزیوایب و  ندرکرد  ار  بیلـص  دوع  دروآ و  هسطع  اـت  دـنیامن  مامـشتسا  ررکم  شدـنک  ضرم  ماـّیا  رد  هک 
نیریـش و ماعط  اهبـش  کلاذ  لاثما  دـنق و  تبرـش  کنلاب و  يابرم  نان و  اهزور  ءاذـغ  لوانت  مایا  رد  رادهیودا و  هرب  وهآ  اـی  رتوبک  تشوک 
دعر و توص  لثم  هّیوق  تاوصا  برچ و  رایسب  ماعط  بارش و  عامج و  يرایـسب  زا  دننکب  زارتحا  دنروخب و  اهزیچ  هلوقم  نیا  زا  بآدوخن 

رکذ یقالیا  حرش  رد  ینباکنت  دمحا  میکح  هچنانچ  تسا  عرص  كّرحم  ۀّیصاخلاب  سفرک  تبش و  هندوپ و  رکم  هکاوف  لوقب  عیمج  قرب و 
هدرک

درابلا عرّصلا 

ساوح و تدالب  ترودـک و  عرـص و  نیح  رد  دـبز  ترثک  غامد و  زا  ندـمآ  بآ  هروراـق و  ضاـیب  ضبن و  فـالتخا  ءوطب و  نا  تمـالع 
جالع یباوخیب  رس و  ینیکنس  ندب و  یکشخ  نول و  ةدومک  هدوب  ادوس  زا  رکا  ندب و  لهزت  نول و  يدیفس 

23 ص : جالعلا ، ةرکذت 
نا دناشوپب و  ار  وا  هک  دنزیرب  نا  يور  رب  دجنک  يردقب  ار  ردالب  هنادکی  دنشونب و  ریغم  لهچ م ل  رصع  حبص و  زور  ره  دیاب  عون  نیا  رد 
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کی ردقب  هعفدکی  زور  یـس  تسیب  ینعی  تاعفدب  دنروخب و  شام  کی  ردقب  حبـص  زور  ره  دنیامن و  بح  هدیبوک و  اهدجنک  اب  ار  ردالب 
دومن دیاب  تاعارم  ار  هینب  لصف و  نس و  ضرم و  دادعتسا  ینعی  تشاد  دهاوخن  يررض  دسرب  مه  دوخن  راهچ  هس  ردقب  ات  دننک  دایز  شام 
هکنآ ات  دنیوبب  مه  ار  شدنک  دنزیوایب و  زین  ار  بیلص  دوع  هدیسر  هبرجتب  قّقحم  داتسا  تمدخ  رد  اهراب  تسبرجم و  رایـسب  هجلاعم  نیا  و 
هفاضا دـکم 2 م  کشخ  يافوز  هنایزار  هرتهاش  ناشوایـسرپ  نابزواک  لک  دـش  روکذـم  لبق  جـضنم  رد  هچنآ  هوالع  دوشب و  لـماک  هیقنت 

روطـسم عونب  هیقنت  مامتا  زا  دعب  دـننکب و  دکم 2 م ل  سودوخوطسا  دبرت  جیافـسب  یکم  ءانـس  تسا  روکذم  هوالعب  لهـسم  رد  دنیامن و 
قباس روطسم  عون  نامهب  ینیچ  ماّیا  رد  رادهیودا و  بآدوخن  هیقنت  ماّیا  ءاذغ و  هروکذم و  طیارشب  دنوش  ینیچ  بوچ  ندروخ  لوغشم 

راحلا ءایلوخلاملا 

رکا تسا و  ضبن  مظع  قورع و  ندوب  عیـسو  مشچ  تروص و  ترمح  نهد و  طالتخا  حرف و  هدنخ و  دشاب  مد  فارتحا  زا  رکا  نا  تمالع 
دـنروخب و جـضنم  زور  ود  هک  عون  نیاب  دوشب  لماک  هیقنت  ادـتبا  هک  دـیاب  جالع  یباوخیب  بضغ و  رحب و  نایدـه و  نونج و  دوب  ارفـص  زا 
رد دــنیامن و  دـکم 2 م ل  زینـشک  مخت  ینـساک  هشیر  سودوخطـسا  هونهاش  ناشوایـسرپ  تاجـضنم  رد  دوش و  فرـص  لهـسم  زور  کی 

كر پچ  تسد  زا  مّید  لهـسم  فرـص  زا  دـعب  دـننک و  کی م ل  نومیفا  کیره 2 م ل  یکم  ءانـس  درز 3 م ل  هلیله  تسوپ  تالهـسم 
تسد زا  رکید  دصف  کی  دنیامن و  مک  دصف  تعیبط و  ةّوق و  ضرم و  دادعتسا  ردقب  نوخ  هاجنپ م ل  لهچ  هدوشک  لافیق 

24 ص : جالعلا ، ةرکذت 
هیقنت مامتا  زا  دعب  دـنزب و  یفاص  كر  دـشاب  نوخ  لیلقت  هب  جایتحا  مه  زاب  هاکره  دـننک و  مک  نوخ  لاونم  نیمهب  قیلـساب  كر  زا  تسار 

نومیتفا 5 م ل و تبرـش  اب  ار  مّید  تسیب م ل  نیبجنکـس  اب  ار  لّوا  دسر  هک  عون  نیاب  دنیامن  دوشیم  روکذم  هک  زب  ریـش  ندروخب  عورش 
دنیامن لوطن  ار  رتخد  ریش  دنناکچ و  غامدب  ررکم  رتخد  ریش  ودک و  مخت  نغور  ماداب و  هشفنب  نغور  دنشونب و  هد م ل  نیبجنرت  اب  ار  مّیس 
هصالخ نیبجنکس  شآ  ماعط و  رت  اهبش  هچولآ و  نیرانا و  ومیل و  یکنران و  زا  دعب  هداس و  بآدوخن  هیقنت  يادتبا  لهسم و  مایا  رد  اذغ  و 

دننکب غامد  جازم  لیدعت  غامد و  هیوقت  زا  تلفغ  هک  دیاب  بیبط 

درابلا ءایلوخلاملا 

مغ و رکف و  ترثک  دوب  ادوس  زا  رکا  نوکس و  تلاسک و  نهد و  زا  باعل  نالبس  نیزحنم و  تبوطر  دشاب  مغلب  قارتحا  زا  رگا  نا  تمالع 
ّقیـض نطب و  نیل  خافتنا و  وا  تمالع  دـشاب  قازم  كرت  دـیاش  تولخ و  ياـهناکمب  ندوب  لـیام  هدـساف و  تـالایخ  عزف و  هیرک و  هّصغ و 

نان و اذغ  دنروخب و  ریغم  لهچ م ل  اهرصع  اهحبص و  دشاب  هتـشادن  يدادعتـسا  نادنچ  ضرم  رکا  جالع  دوب  اثج  قیر و  تشوک  ردص و 
کی هدروخ  جضنم  زور  ود  مه  زاب  ینعی  دنیامن  هیقنت  لبق  مسق  قیرطب  دـشاب  دعتـسم  هاکره  تسا  ماعط  رت  دـنق و  تبرـش  اب  کنلاب  يّابرم 

رد دـنیامن و  دـکم 2 م ل  سوسلا  لصا  هنایزار  کشخ  افوز  هیوبجنرداب  ياهاود ؟؟؟ رب  هوـالع  تاجـضنم  رد  دـنرب و  راـکب  لهـسم  زور 
رخآ رد  دوشیم و  روکذم  هک  هطباظب  دنیامن  ینیچ  بوچ  ندروخب  عورش  ای  هیقنت  زا  غارف  زا  سپ  دننک و  هفاضا  دبرت  جیافسب و  تالهسم 

دنناکچب غامد  رد  اهنغور  ریاس  خلت و  ماداب  نغور  هنوباب و  نغور  دنروخب و  ریغم  لهچ م ل  رصع  حبص و  هکنآ  ای  باتک 
25 ص : جالعلا ، ةرکذت 

دعب هداس  بآدوخن  هیقنت  يادتبا  ماّیا و  رد  دـنیامن  کلد  دـنویر و  ۀـهجب  ابغ  دـنیامن و ؟؟؟ لوطن  رـس  رب  هدرب  مرّـسح  رد  زین  رتخد  ریـش  و 
ار يومد  صیصختب  ار  ایلوخیلام  ماسقا  عیمج  تسه  دیفم  حاجن  نوجعم  ندرک  فرص  دش و  روکذم  هک  یعونب 

هتکس
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یناویح حور  ذوفن  زا  درک  عنام  هدش  لیاح  هّدس  هطـساوب  درادزاب  تکرح  ّسح و  زا  ار  اضعا  عومجم  دسر و  مهب  غامد  رد  هک  دشاب  ةّدس 
جالع تسا  ینیب  بآ  نهد و  بآ  ترثک  نول و  ضایب  ندـب و  لّهذـت  نا  تمالع  ندـب و  راسی  غامد  زا  یناـسفن  حور  زا  غامدـب و  بلق  زا 

نا رکا  دنراذکب  وا  غامد  رب  هدـش  جولحم  مشپ  يردـق  هک  عون  ناب  ریخ  اب  تسیقاب  تایح  هک  دـیمهف  دـیاب  ادـتبا  دـشابن  رهاظ  سفن  هاکره 
عبـصا هکنآ  ای  تستایح  لیلد  دـنک  تکرح  بآ  رکا  دـنراذکب  وا  هنیـس  رب  ار  بآرپ  یفرظ  هکنآ  ای  تستاـیح و  لـیلد  دوش  كّرحتم  مشپ 

لیلد تسا  نایامن  سکع  رکا  دننک  زاب  ار  وا  مشچ  هکنآ  ای  تستایح  لیلد  تسا  كرحتم  رکا  تسه  اجنا  رد  هک  ینایرـش  دـننک  ار  يدرد 
شوه رکا  دـنیامن  مک  نوخ  لهچ م ل  لافیق  كر  زا  دـیاب  دـشاب  نوخ  هبلغ  ببـس  دـشاب و  یقاب  تایح  هک  یتروص  رد  هصالخ  تستایح 
شاقم زا  ار  وا  رـس  ياهوم  ّالا  اهبف و  دـمآ  شوه  رکا  دوش  عقاو  وا  رب  همدـص  هک  دـننز  ندـیرب  ار  وا  ياپ  تسد و  لصافم  اـّلا  اـهبف و  دـمآ 

ماعنالاک ماوع  ای  ابطا و  زا  لاهج  ادابم  دنوش  هتـسخ  هک  دننزب  ردـقنیا  ار  وا  کیره  هداتـسیا و  رفن  دـنچ  ّالا  اهبف و  دـمآ  شوهب  رکا  دـننکب 
دننکن سکهمه  ار  تاجلاعم  نیا  نکیل  دندوب  هدومرف  هجلاعم  عون  نیمهب  ار  رفن  نیدنچ  سیئّرلا  خیش  هک  اریز  دننک  مالک  نیاب  ازهتسا 

26 ص : جالعلا ، ةرکذت 
قایرت دـنرب و  راکب  تاسوطع  دـمآ  شوهب  هکنآ  زا  دـعب  لاحرههب  يردـتقم  صخـش  ای  یـشابمیکح  لـیبق  زا  رکم  دـننک  حـشوپ  ار  وا  هک 
هرتهاش هنایزار  سوّسلا  لصا  افوز  ناشوایـسرپ  تاجـضنم  رد  هک  دننکب  لماک  هیقنت  دـنهدب و  واب  يدوخن  يردـقب  دوشب  تفای  رکا  قوراف 

دکم دبرت  نومیتفا  حیافسب  درز 2 م ل  هلیله  تسوپ  یکم  ءانس  تالهـسم  رد  دننک و  دکم 2 م ل  ینساک  مخت  زینشک  مخت  سودوخطسا 
ددرک نیخـست  دیاب  دشاب  هک  يوحن  رهب  تسا  غامد  نیخـست  ضرغ  دنناشوجب  نابزواک  قرع  ای  بآ  ضوعب  ار  تاجـضنم  دنیامن و  2 م ل 

يّدحب دنتـشاذک  وا  رـسب  دندرک و  مرک  ار  هدـیدن  بآ  رجآ  دوب  هدرک  هتکـس  رباکا  زا  یکی  هفالخلا  راد  رد  هک  ینباکنت  میکح  زا  مدـینش 
دمآ شوهب  دینازوس و  ار  وا  رس  يوم  هک  دوب  هدش  مرک 

جنشت

هک دوب  یتبوطر  ای  نا  ببس  دنامزاب و  تکرح  زا  ۀهج  نیدب  دوش  وا  عبات  زین  وضع  دنیامن و  لیم  دوخ  ءدبمب  کیره  باصعا  هک  تسا  نا 
نا تمالع  دنیوک  یئالتما  بطر و  جّنشت  ار  نیا  دسر و  مهب  یناصقن  ینایز و  نا  ضرع  لوط و  رد  دیامن و  یلتمم  ار  باصعا  تالضع و 

تـسبابسا مدقت  نا  تمالع  دوشیم و  باصعا  ضراع  هک  تسوبی  ای  دوب  مغلب  یتدایز  تامالع  ضرم و  ندیـسر  مهب  هنتفب  ءالتما  تمالع 
مامحب ابغ  ار  ضیرم  دیاب  دشاب  سبای  رکا  جالع  دوشیم  لصاح  جیردتب  عون  نیا  بت و  تّدش  بعت و  تّدش  تاغارفتـسا و  تّدـش  نوچ 

وهاک رایخ و  زغم  لـیبق  زا  بطر  دراـب  ياهاذـغ  هدومن و  رایـسب  کـلاذ  ار  وا  هشفنب  نغور  اـی  ودـک  نغور  اـب  واـک  ریـش  اـجنا  رد  دـنرب و 
ماعط رت  هچولآ و  نیبجنکس و 

27 ص : جالعلا ، ةرکذت 
هرتهاش ناشوایسرپ  تاجضنم  رد  هک  مسق  نیاب  دوشب  لماک  هیقنت  دیاب  دشاب  یئالتما  بطر  عون  زا  رکا  دنروخب و  جانفسا  اب  ودک  هیلغ  رت  و 

دکم 2 م ل سودوخوطتسا  دبرت  حیافسب  نومیتفا  یکم  ءانس  تالهسم  رد  دشاب و  هتشاد  دکم 2 م ل  ینساک  هشیر  هنایزار  کشخ  ءافوز 
هس ای  دیامن  بورشم  لهسم  ندروخب  عورش  هدروخ  جضنم  ود  نوقحم و  لهـسم  جنپ  مامتا  زا  دعب  دننک و  هفاضا  درز 3 م ل  هلیله  تسوپ 

لهـسم هیقنت و  ماّیا  رد  اذـغ  دوشیم  روطـسم  هک  یعونب  ینیچ  بوچ  ندروخب  عورـش  دـتفا  جاـیتحا  رکا  دوش و  فرـص  بورـشم  لهـسم 
ار یئالتما  جنـشت  هک  هّیلـصا  یـضعب  زا  مدینـش  کنلاب و  ای  بیـس  يابرم  هیقنت  مامتا  زا  دعب  وهآ و  کبک و  تشوک  زا  رادهیودا  بآدوخن 
ناوج و ضیرم  دیاب  تیاهن  تسا  رهاط  وا  رـس  تسیاهجلاعم و  بوخ  قحلا  دـندوب  هدومرف  هجلاعم  کنرد  نودـب  درـس  بآ  رد  نتفر  ورفب 

دشاب هبرف 
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هشعر

يدارا دغ ؟؟؟ کیرحتب  يدارا  تابث  هکلب  تکرح ؟؟؟ یعیبط و  جـهن  رب  وضع  کیرحت  زا  هکرحم  هوق  زجع  زا  دوش  لصاح  هک  دوب  یتلع 
زیچ ای  دـشاب  یناسفن  ضارعا  ببـس  هب  هاوخ  دـشاب  هکرحم  هوق  فعـض  یّلک  ببـس  دوش و  فلخم  يدارا  ریغ  تاـکرحب  يدارا  تکرح  و 

للخت هدیدش و  تاغارفتـسا  هطـساوب  دـشاب  ندـب  تسوبی  زا  ای  تسا و  مغلب  هبلغ  نا  تمالع  دـشاب  خرـس  ياهداب  ای  جازم  ءوس  زا  ای  رکید 
هشعر ماسقا  عیمج  دنکب  عفن  هک  يوق  جالع  دوش  ثداح  زین  درس  رایسب  بآ  ندروخ  بارش و  برش  ترثک  زا  ای  عامج و  ترثک  رایـسب و 
جنـشت رد  هک  مغلب  تالهـسم  تاجـضنم و  هک  یقیرط  هب  دـننکب  لماک  هیقنت  دـیاب  تسا و  رایـسب  تضایر  یکنـشت و  یکنـسرک و  رکم  ار 

دنرب راکب  دش  روکذم 
28 ص : جالعلا ، ةرکذت 

دنیامن الط  زین  کخیم  نغور  دنیامن و  الط  خرس  لک  نغور  لیبجنز و  جنران و  تسوپ  هنوباب و  رکـش و  ماعط  رادهیودا و  بآدوخن  اذغ  و 
هکنآ اـی  ینیچ و  بوچ  ندروخب  دـیامن  تموادـم  اـب  هیقنت  ماـمتا  زا  دـعب  دـنروخب و  ینیچراد  هوهق  هیقنت  ماـیا  رد  رـصع  فرط  هزورره  و 
مخت ود م ل  اب  هلایپ  کی  بیس  بآ  اهحبص  دوب  یناسفن  ضارعا  زا  رکا  دنروخب و  تابن  جنپ م ل  اب  هساک  کی  ینیچ  بوچ  هوهق  اهحبص 

کـشم دـیب  قرع  دـنق و  تبرـش  نان  ای  بیـس  يّابرم  اب  نان  زور  ياذـغ  دـنروخب و  تابن  جـنپ م ل  کشمدـیب و  قرع  لهچ م ل  ناحیر و 
واک و ریـش  زا  دنور و  مامحب  ابغ  دشاب  تسوبی  زا  هاکره  دنروخب  هکاوف  ومیل و  هب و  تبرـش  اب  رادهیودا  رادنارفعز و  ماعط  اهبـش  دنروخب 
رت اهبش  دنروخب و  نیریش  يومیل  یکنران و  ای  هچولآ و  ای  نیبجنکس  وهاک  رایخ و  زغم  اهزور  ياذغ  دنیامن و  کلاذ  هشفنب  ودک و  نغور 

کلاذ لاثما  جانفسا و  ودک و  هیلغزب  اب  ماعط 

هوقل

ریغتم رذـعتم و  نیتفـش  مشچ و  کلپ  ءاقلا  دـشاب و  رهاظ  نهد  مشچ و  کلپ  وربا و  رد  وا  رثا  هچنانچ  دـشاب  تروص  زا  همین  کـی  نتـشک 
نا تمالع  دوب و  ءاخرتسا  ای  دش و  روکذم  تسیئالتما و  جنشت  جالع  نا  جالع  دشاب و  هجو  بناج  ود  زا  یکی  جنـشت  ای  نا  ببـس  دشاب و 
دوع نابزواک  هیوجنرداب  يزیرجات  اهحبـص  دیاب  جالع  تسا  لفـسا  نفج  دادـحنا  ساوح و  ترودـک  نهد و  تکرح  فعـض  ءاخرتسا و 

هوـهق رـصع  فرط  دـنروخ و  جراـیا  بح  هعفدـکی  زور  هـس  ره  دـشونب و  سودوخطـسا 5 م ل  تبرـش  دکم 2 م ل  سودوخطـسا  بلص 
فصن هب  ات  دنناشوجب  لسع  رب  هد  اب  ار  بآ  نمکی  دشونب و  ینیچراد 

29 ص : جالعلا ، ةرکذت 
رد هک  یعونب  دننکب و  لماک  هیقنت  هکنیا  ای  رتوبک  ای  وهآ  تشوک  زا  رادهیودا  بآدوخن  اهبش  اهزور و  ياذغ  دنهد و  بآ  ضوعب  دسر و 

دنروخب و تابن  جنپ م ل  اب  هساک  کی  ار  وا  هوهق  اهحبص  ای  دنیامن  ینیچ  بوچ  ندروخب  عورش  ای  هیقنت  مامتا  زا  دعب  دش و  روکذم  جنشت 
مرک طسق  نغور  ودرک و  نغور  لیبجنز و  جنران و  تسوپ  امیاد  هصالخ  روطسم  قیرطب  مه  ریاس  رد  روکذم  بآدوخن  هیقنت  مایا  رد  اذغ 
عفان رایـسب  ریـس  تسوپ  جـنوباب و  هدـیناشوج  روخب  نینچمه  دـنهد و  روخب  ار  وا  دود  هتخیر و  شتآ  رد  ار  هنادهایـس  دـنیامن و  الط  هدرک 

رد اّیرکذ  نبا  دـمحا  هلوادـتم و  تاجلاعم  تیئاذـم ؟؟؟ زا  دـهاکب  نهد  رد  میاد  ار  اوبزوج  دـنیوبب و  ررکم  هدومن  یفرظ  رد  ار  وا  تسا و 
هکاوف هبطر و  موحل  لکا  نینچمه  دنیـشن و  زور  بش و  کیرات  رایـسب  کیرات  هناخ  رد  رادهوقل  صخـش  دیاب  هتبلا  هک  هدومن  رکذ  يواح 

تسا هدرک  عنم  ار 

جلاف

جالعلا www.Ghaemiyeh.comةرکذت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 148زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


ای هکّرحم و  هساسح و  ءاضعاب  تسا  یناسفن  حور  ذوفن  مدـع  نا  ببـس  دوش و  ثداح  لوط  فارطا  زا  ندـب  فصن  رد  هک  دوب  یئاـخرتسا 
جالع دشابن  ریذپجالع  دـسر و  مهب  زین  دوش  عقاو  بصع  ضرع  رد  هک  مه  وضع  عطق  زا  دوب و  دادـسنا  زا  رثکا  دـشاب و  اضعا  لوبق  مدـع 
هوهق رصع  فرط  دنروخب و  جرایا  بح  اهنا  ضوعب  هعفدکی  زور  هس  ره  هدروخ و  ار  رانا  ود  نا  اهحبص  دش  روکذم  هوقل  رد  هک  یجهنمب 

اذـغ رد  لیلقت  رایـسب  ار  لّوا  موی  دـنچ  قباس و  روطـسم  عونب  یندادروخب  یندومن و  الط  دـنروخب و  لیبجنز  ای  یئاطخ  یئاـچ  اـب  ینیچراد 
دننک لماک  هیقنت  دـش  رکذ  یئالتما  بطر  جنـشت  رد  هک  یعونب  دـشابن  عنام  تداع  لصف  هاکره  دـنیامن و  لسعلا  ءامب  راـصتقا  هکلب  دـننک 

تیاهن
30 ص : جالعلا ، ةرکذت 

دروخب جرایا  بح  هطباض  نامه  رب  موی  دنچ  وا  ضوع  یناقتحا  لهـسم  جنپ  مامتا  زا  دعب  دننکن و  رتشیب  جنپ م ل  تالهـسم  رد  سولف  زغم 
تدورب جازم  رد  رکا  دـنیامن و  نویفرف  طق و  نغور  ناسلب و  نغورب  نیهدـت  دـنروخب و  ریثک  قایرت  ای  سوطیدورتم  هیقنت  ماـمتا  زا  دـعب  و 

زا تسا و  عفان  هّیتربک  مرک  ياهبآ  رد  نتفر  تسا و  عفان  دنناشوجب  تسرد  مسق  نامه  هک  شوکرخ  اب  روک  بآ  رد  نتـسشن  دـشاب  یلوتم 
کلاذ لاثما  رتوبک و  نزاپو و  نوچ  يرب  ياهدیص  موحل  بآدوخن  اذغ  دروخب و  لسع  بآ  دیاب  هکلب  دیامن  طایتحا  صلاخ  بآ  ندروخ 

ار وا  تشاد  هساح  ءاخرتسا  یناوج  صخش  هفالخلا  راد  رد  ینباکنت  بیبط  مدینش  تسا  عفان  رایسب  مه  شطع  رب  ربص  نوچ و  تسا و  عفان 
نیمهب مه  الط  دومن و  دیفس  تفن  بارش  قرع  برش  هجلاعم  دوب  هدش  التبم  ضرم  نیاب  دوب  لاس  هس  دندروآ و  وا  شیپ  هتشاذک  میلک  رد 

هّرملاب هدش  یشوخان  عفر  زور  لهچ  تدم  رد  درک 

هلزن ماکز و 

زا ترابع  ماع  مساـب  هلزن  دوش و  عفد  غاـمد  رخاـتم  زا  ماـکز  دوش و  بصنم  قلح  هار  زا  هلزن  هداـم  هک  تسا  نا  هلزن  ماـکز و  نیب  اـم  هقرفت 
اب تسا  هعفدـنم  هدام  هقرو  عزل  ترارح و  تدـح و  تمالع  دـشاب و  راح  طلخ  زا  اـی  هلـضف  نیا  ددرک و  عمج  سار  رد  هک  دـشاب  یلوضف 

یـشرق هچنانچ  جالع  تسا  هلئاس  هدام  عزل  تدح و  مدع  تظلغ و  تدورب و  نا  ۀمالع  تسا و  دراب  طلخ  زا  ای  تروص و  مشچ و  ترمح 
دصفب هدام  لیلقت  لوا  تسا  رما  شش  رد  رصحنم  نا  هجلاعم  تسا  هدومرف 

31 ص : جالعلا ، ةرکذت 
لثم هبطر  هدراب  هیذغا  رتاف و  مامحب  ندومن  دیربت  راح  رد  الثم  جازم  لیدعت  مّیود  دشاب  مغلب  رکا  بجوم  طلخ  غارفتـسا  دـشاب و  راح  رکا 

مامـشتسا لسع و  نوچ  هراح  هیذـغا  مرک و  بآ  زا  روخب  دراب  رد  ریعـشلا و  ءام  ندروخ  هکرـس و  اـی  روفاـک  مامـشتسا  جانفـسا و  ودـک و 
رشقم وج  سدع  هدیناشوج  ندومن  هضمضم  ریخبت و  هب  رانکوک و  تبرشب  ندرک  لوزن  نالیس و  عنم  میس  کخیم  سای و  نوچ  تانخـسم 

رد رانکوک و  تبرـش  لثمب  ظیلغت  راح  رد  الثم  هدام  ماوق  لیدـعت  مراهچ  اشیمام  لک  یمطخ  لک  درز  هلیله  تسوپ  یـسراف  رانلک  رانکوک 
فنا يوسب  قلخ  زا  ار  هلزن  هدام  نداد  لیم  الثم  فلاخم  ۀـهجب  تسا  هلئاس  هدام  ندرک  ّدـس  ای  نداد  لیم  مجنپ  ءافوز  تبرـشب  قیقرت  دراـب 

ودک و باج  ءابروش  لاعس و  ّبح  ءافوز و  هشفنب و  تبرش  تاقوعل و  الثم  دنک  ردص  اضعاب  ار  هلزن  عنام  هک  يزیچ  ریبدت  مشـش  تاّطعمب 
بآ ندروخ  تسبوخ و  ضرم  رخاوا  رد  دراب  رد  تسا و  عفان  اقلطم  راح  هلزن  رد  ماخ  رکش  هتساشن و  هریرح و  سدع و  شام و  جانفسا و 

تسا رضم  اقلطم  جازملا  دراب  رد  ءادتبا  رد  جازملا  راح  رد  یشرت  تسا و  ّرضم  اقلطم  برچ  هیذغا  درس و 

قشع

حالطـصا رد  دچیپ و  تخرد  كرب و  خاش و  عیمج  رب  قورع  دننام  هک  تسا  هایک  هقـشع  تسا و  هقـشع  زا  ّقتـشم  قشع  هک  دانامن  یفخم 
نیا ینارج و  ای  دوب  یناحور  برق  هکنآ  زا  معا  ددرک  بولطم  بلاط  برق  تّدش  هطـساوب  هتـشک  يراس  ناسنا  جازم  رد  هک  تسا  یتّیفیک 
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میامن نایب  یقیقح  قشع  زا  همش  مهاوخ  رکا  اّما  يزاجم  یقیقح و  تسا  عون  ود  رب 
32 ص : جالعلا ، ةرکذت 

قح برق  جراعم  دوعـص  تقیقح و  جرادم  جاردا  ببـس  افرع  زا  یعمج  ار  زاجم  قشع  هک  تسناد  دیاب  اذهل  درادن  شیاجنک  رـصتخم  نیا 
یف عقی  ران  قشعلا  دـنیوک  رگید  یخرب  ةدـئفالا و  یلع  علطت  ةدـصوم  ران  قشعلا  دـناهتفک  یـضعب  هقیقحلا و  ةرطنق  زاجملا  دـنیوک  هتـسناد 
هیبش یـساوسو  ضرم  قشعلا  دـنیوک  ابطا  بویعلا و  كاردا  نع  ساوحلا  یمعا  قشعلا  دـیوک  وطـسرا  بوبحملا و  يوس  اـم  قرحی  بلقلا 

نیعی و دق ال  هتوهـش و  کلاذ  یلع  هنیعی  دق  قوشعملل  یتا  لئامـشلا  دوسا  ضعب  ناحتما  یلع  هترکف  ّطلـستب  هسفن  یلا  ناسنالا  ایلوخلاملاب 
رد ینم  تکرح  ةوهـش و  ةّوق  يرایـسب  ۀهجب  دوب  ناراکیب  ناناوجون و  نابرغ و  هجزما  رد  ضرم  نیا  ثودح  رثکا  هک  دیاب  همّدقم  نیاربانب 

لاصو هشیدنا  قوشعم و  رکف  هبلغ  هک  اصوصخ  غامدب  دازآ  ّيدر  تاراخب  دوعـص  يزاجم و  رد  نا  ندش  نّفعتم  سوبحم و  ناشیا و  ندـب 
ّالا وا و  اب  ندومن  تعماجم  قوشعم و  لاصو  لمکا  متا و  یلوا و  جالع  دیازفایم  سپ  قارحا و  رد  دـیامنیم و  رتشیب  راخب  داوم و  بذـج 

نالکاشم نینچمه  دـننک و  نایب  قوشعم  بناج  زا  دـب  هحیبق  تاراـبخا  نا  نمـض  رد  هک  تسین  هدـیعب  رفـس  زا  بوصا  هجلاـعم  نا  زا  دـعب 
نارکیزاـب هراکـش  هب  ندوب و  كرتمک  ندومن و  كرتشیب  واـب  نداد و  هولج  وا  دزن  ار  هنـسح  تاوصا  هلوغرم و  نیفلز  بحاـص  هبوغرم و 

تیوقت و نداد و  كاـیرت  خـلت و  هوهق  نوچ  ینم  لـّلقم  ياـهاود  اهاذـغ و  ندومن و  عاـمج  يرایـسب  هب  رما  ندومن و  هتفیرف  ار  وا  یلکنچ 
نتشادزاب و تاروما  اهراکب و  ار  وا  ندومن و  غامد  بیطرت 

33 ص : جالعلا ، ةرکذت 
تسا نتشاذکب  راکس  نتشاد و  لوغشم  ار  وا  تعیبط 

؟؟؟ راح هحرق  دمر و 

مهب ارفـس  مد  زا  رثکا  دـشاب و  هعبرا  طالخا  زا  مرو  نیا  تسا و  مشچ  يدیفـس  زا  ترابع  همحتلم  دـسریم و  مهب  همحتلم  رد  هک  تسیدر 
تسا و نا  ترثک  مد و  تّدح  ببس  هحرق  اّما  حبق  نابرض و  مشچ و  یخرـس  دمت و  خافتنا و  زا  تسا  راح  ماروا  تامالع  نا  تمالع  دسر 

نایامن یعـضوم  مشچ  يدیفـس  رد  دشاب  همحتلم  رد  هحرق  رکا  ندمآ و  مشچ  زا  رایـسب  بآ  نابرـض و  شزوس و  عجو و  ةّدش  نا  تمالع 
حبص 3 م ل فرط  بش  ره  جالع  تسا  هدش  دیفس  هک  دنیبهب  ار  عضوم  مشچ  یهایس  رد  دشاب  هنیرق  رد  رکا  تسا و  هدش  خرـس  هک  تسا 
ره هکنآ  ای  دـنروخب و  بقع  زا  تابن  مرک و  بآ  هدومن  علب  ار  هایـس  هلیله  راـهچ م ل  هعفدـکی  زور  هس  ره  دـنروخب و  يزینـشک  لـفیرطا 

بح هعفدکی  زور  هس  ره  دنروخب و  ود م ل  کیره  یمطخ  هشیر  شاخشخ  مخت  وهاک  مخت  هفرخ  مخت  زینشک  مخت  هناد  هد  بانع  دادماب 
الط مشچ  رد  هزرفـسا و  باعلاب  ضیبا  فایـش  دننکب و  لماک  هیقنت  دشاب  ققحم  ةرـشع  طورـشم  هک  یتروص  رد  هکنآ  ای  دنروخب و  جرایا 
با علق  بادیفـس  اب  قرخم  برـس  اصوصخ  برـس  دنیامن و  الط  یهاک  زب  رتخد  ریـش  دـنیامن و  الط  مشچ  رد  زین  هزرفـسا  باعل  اب  دـنیامن 

ضیبا و فایـش  هاکنا  دوشن  ضرم  عفد  هاکره  دـنیامن و  الط  زین  رتخد  ریـش  اـیقافا  یکم  ضـضح  دـنیامن و  ـالط  مشچ  رود  رب  زبس  زینـشک 
لهچ هدومن  لافیق  دصف  ود  دنکن  تیافک  رکا  لافیق و  دـصف  کی  دـنیامن و  روطق  مشچ  رد  ار  رتخد  ریـش  هزرپسا و  باعل  مخت و  يدـیفس 

ار شوک  تشپ  هکنآ  ای  دنیامن  تشپ  تماجح  دوشن  هقاقا  هاکره  دننک و  مک  نوخ  هاجنپ م ل 
34 ص : جالعلا ، ةرکذت 

لهـسم هلیله و  ماـّیا  رد  نیراـنا و  یبـالک و  جـضنم  اـی  لـفیرطا  ماـّیا  رد  اذـغ  دـننزب و  نیرخنم  یناـشیپ و  كر  نینچمه  دـنزادنیب و  ولاز 
دنروخب جانفسا  ودک و  هیلغ  رب  ماعط و  رت  اهبش  رمث و  بآدوخن و 

دراب هحرق  دمر و 
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مهب ءادوس  زا  هک  تسا  یقافتا  دوب و  دهاوخ  مغلب  ترثک  زا  بلغا  دشاب  دراب  رکا  دسریم و  مهب  همحتلم  رد  دش  روکذم  هچنانچ  مرو  نیا 
ود م ل هدومن  فاص  هدیناشوج  ود م ل  دکم  سوسلا  لصا  سودوخطـسا  دادـماب  ره  جالع  تسا  دراب  ماروا  تامالع  نا  تمالع  دـسر و 
رد ادتبا  ضیبا  فایش  دنروخب و  جرایا  ّبح  هعفدکی  زور  هس  ره  دنروخب و  سودوخطسا  تبرـش  جنپ م ل  اب  هدیـشک  هریـش  نا  رد  زینـشک 

کلملا لیلکا  دیفس  كرزب  یمطخ  لک  هشفنب  لک  دنیامن  روطق  طساوا  رد  ناتک  رزب  باعل  دنیامن و  الط  مشچ  رد  هدومن  لح  رتخود  ریش 
روطق مه  ار  ضیبا  فایش  دنیامن و  الط  زبس  زینشک  علق  بادیفس  روکذم و  برـس  دندنبهب و  ار  وا  لقث  دنهد و  روخب  ار  نا  بآ  هدیناشوج 

مخت نابزواک  کشخ  ءافوز  ناشوایسرپ  سودوخطسا  جضنم  رد  هک  عون  نیاب  دننکب  لماک  هیقنت  دشاب  دوجوم  هرشع  طورش  رکا  دنیامن و 
دکم 2 م ل سوسلا  لصا  سودوخطسا  دبرت  حیافسب  یکم  ءانس  لهسم  رد  دشاب و  هتـشاد  دکم 2 م ل  سوسلا  لصا  ینساک  مخت  زینشک 

دروخب کلاذ  لاثما  ولچرت و  یبالک و  اب  کمنیب  رینپ  نان و  هیقنت  ماّیا  رد  اذغ  درز 3 م ل  هلیله  تسوپ  دشاب  هتشاد 

نذا عجو 

رهاظ دوب  رئاغ  مرو  هاکره  درک و  مرو  ببس  دوب  هک  یطلخ  ره  هبلغ  زا  يدام  يدام و  ای  دشاب  جذاس  جازم  ءوس  ای  نا  ببس 
35 ص : جالعلا ، ةرکذت 

ره دشاب  هراح  طالخا  زا  هاکره  جالع  دسر  مهب  زین  ظیلغ  حایر  طقس و  هبرـض و  زا  تسا و  ملـسا  دشاب  یمغلب  مرو  رکا  دوب و  لتاق  دشابن 
ود ای  لافیق  دصف  کی  دنیامن و  علب  هدومن  دروخ  هایس  هلیله  راهچ م ل  هعفدکی  زور  هس  ره  دنروخب و  يزینشک  لفیرطا  حبـص  فرط  بش 

دنیامن و روطق  روفاک  كدنا  هشفنب و  نغور  اب  رتخد  ریـش  اب  ضیبا  فایـش  اثیمام و  فایـش  دـننکب و  دـیاب  لفیرطا  مایا  رد  مه  لافیق  دـصف 
الا دنک و  مرو  هدام  عفر  هک  دیاش  دنیامن  الط  زبس  زینـشک  بآ  کنر  هدرم  کنـس  علق  بادیفـس  برـس  ادتبا  رد  هک  عون  نیاب  مرو  هجلاعم 

محرمب هاکنا  دوش  حّرقتم  ات  دندنبب  هتخپ  رفولین  قرع  دیفـس  كرزب  هزرپسا  هتـساشن  درکن  تیافک  رکا  دندنبهب و  هتخپ  زینـشک  اب  ار  سدـع 
ای ودـک  هیلغ  رب  اب  ولچرت  اهبـش  هداس و  بآدوخن  هلیله  مایا  رد  نیرانا و  ای  یبالک  لفیرطا  ماّیا  رد  اذـغ  دـننک و  مرو  حرقت  هجلاـعم  باـعل 

بح هعفدکی  زور  هس  دـنروخب و  تابن  اب  دکم 2 م ل  هدادوب  ودک  مخت  زینشک  مخت  هنایزار  اهحبـص  دشاب  هدراب  طالخا  زا  رکا  جانفـسا و 
روطق ناسلب  ای  هنوباب  نغور  اب  ار  اشیمام  فایـش  دـنکب و  لماک  هیقنت  هرـشع  طورـش  قیقحت  تروص  رد  هکنآ  ای  دـنروخب و  ایقوق  ای  جراـیا 

لک نغور  نویفا و  اضیا  تسبرجم  رایسب  دنیامن  روطق  ار  نغور  نا  دور  لیلحت  هکرس  ات  دنناشوجب  هکرـس  اب  ار  خرـس  لک  نغور  دنیامن و 
دنیامن دامض  هتخپ  هدیبوک و  يزاریش  هنوباب  کلملا  لیلکا  یمطخ  لک  هشفنبلک  يزیرجات  القاب  وج  درآ  اضیا  دنیامن  روطق  نارفعز  خرس 

ممص

ممص دونشیم و  ار  دنلب  یلاع  ياهزاوآ  شرط  هک  تسا  نآ  ممص  شرط و  نیب  ام  قرف 
36 ص : جالعلا ، ةرکذت 

هبصع کته  ثعاب  هک  هطقس  هبرـض و  ببـسب  ای  دسر  مهب  يرپ  رد  ای  دشاب  يدولوم  یتاذ  رکا  شوک  هصالخ  دونـشیمن  مه  ار  دنلب  زا  وا 
دوب ریذپجالع  دوش  ثداح  تایمح  رد  هچنانچ  رکید  طالخا  رب  انب  ای  دشاب  ارفـص  هبلق  زا  هاکره  دـشابن و  ریزپجالع  دـشاب  هدـش  رـس  زغم 

دنور و مامحب  ابغ  دنروخب و  هشفنب  تبرـش  تفه م ل  دادماب  ره  هک  مسق  نیاب  دوشب  یبیطرت  دبرت و  هک  دیاب  تسا  راح  مسق  زا  رکا  جالع 
لخاد خرـس  لک  نغور  ردـنک و  هکرـس و  يردـق  هدرک  دوخ  تسوپ  رد  هتفرک  ار  رانا  بآ  اضیا  دـنیامن  روطق  هشفنب  نغور  اـب  رتخد  ریش 

دنیامن و روطق  هدیناشوج  واک  ریـش  اب  ار  يزیرجات  اضیا  دنیامن  روطق  يزیرجات  وهاک  بآ  اضیا  دنیامن  روطق  دیآ  ماوق  ات  دـنناشوجب  هدومن 
هدرورپ ینیچراد  هوهق  ای  لیبجنز  هوهق  اهحبـص  تسا  هدراب  مسق  زا  رکا  دنروخب و  هناودنه  باب  نیبجنکـس  وهاک  طارفاب و  رایخ  زغم  اذـغ 

دکم 2 م ل و ینساک  مخت  کشخ  ءافوز  سوسلا  لصا  ناشوایس  رپ  نابزواک  سودوخطسا  هشفنب  لک  يزیرجات  اهحبـص  هکنآ  ای  دنروخب 
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دنیامن روطق  هکرـس  نغور  دنیامن و  دامـض  هدومن  مرک  ار  کسراک  دنروخب و  ایقوق  ای  جرایا  ّبح  هعفدـکی  زور  هس  ره  جـنپ م ل و  تابن 
ماداب نغور  طق و  ناسلم و  خرـس و  لک  نغور  اضیا  دنیامن  روطق  نا  زا  دعب  دوش  هایـس  لهبا  ات  هدـیناشوج  هکرـس  نغور  رد  ار  لهبا  اضیا 
لهسم هک  دنیامن  لماک  هیقنت  هکنآ  ای  دنیامن  روطق  بادس  شوجنزرم  اضیا  دنیامن  روطق  یمطخ  مخت  نیتنـسفا و  هراصع  واک  هرهز  خلت و 

دشاب مغلب  ادوس و  جضنم 

فاعر

هراح تاّیمح  رد  هچنانچ  تسا  تعیبط  نارحب  ببس  ای 
37 ص : جالعلا ، ةرکذت 

رثکا رد  نا  تامالع  هدش و  رجفنم  قرع  ءالتما  ّتلعب  هک  تسا  غامد  تحت  نیارـش  قورع و  خافتنا  ۀـهجب  ای  دـسر و  مهب  نارحب  مایا  رد  و 
دـشاب هدش  عطق  نایرـش  ای  دیرو  هک  تسیاهطقـس  ای  هبرـض  ببـس  هب  ای  تسا و  عادص  زا  شعوقو  رـس  درد  لقث  یبع و  هجو و  رد  ترمح 
ترمح هلمج  نا  زا  هک  التما  تامالع  هکنآ  ای  دـسرن  مهب  هوق  طوقـس  زا  تسین  زیاج  عطق  دـشاب  قورع  حافتنا  ای  نارحب  ببـسب  رکا  جالع 
ياهاپ دنیوشب و  دشاب  هدش  درس  رایـسب  بالک  هکرـس و  رت و  زینـشک  باب  ار  فنا  تروص  نیا  رد  دشاب  هدش  فرطرب  تسا  عجو  تروص 

بآ رد  ار  غالوا  هدام  نیکرس  دنـشاپب و  غامد  رد  ملق  اب  هدیئاس و  یـسراف  رانلک  شیرـس  ابرهک و  هاکنا  دنراذکب  درـس  رایـسب  بآ  هب  ار  وا 
هدیئاس مرن  رایسب  ار  یکناخ  غرم  مخت  تسوپ  اضیا  دنریکب و  ریس  رب  هدومن  ریمخ  ناشاک  جک  دنیامن و  روطق  هدیشک  هریش  کنهراب  كرب 

توبکنع رابت  هتـشرس  غالوا  هدام  نیکرـس  هریـشب  هتفوک  زین  وزاـم  یـسراف  راـنلک  ایـسآ  راـبغ  نویفا و  رخؤم  اـضیا  دنـشاپب  فنا  رد  ملق  اـب 
نویفا یـسراف  رانلک  ایقاقا  روفاک  بالکب و  ار  یناشیپ  دنـشاپب و  کها  جاز  شوایـس  نوخ  رد  وزام  مدقم  اضیا  دننک  رپ  فنا  رد  هدـیناطلغ 

تردابم طوقسب  بیرق  هوق  دتسیاهن و  فاعر  هاکره  هک  دیامرفیم  سونیلاج  دنلامب و  هکرس  ینمرا  لک  هتساشن و  اضیا  دنیامن  الط  لدنص 
راذکب دندنبهب و  مکحم  هنیس  رب  ار ؟؟؟ مدق  ات  نیتیـصخب  بیرق  نار  زا  فتک و  ات  فتک  زا  هاکنا  سپ  لباقم  بناج  زا  لافیق  دصف  هن  دشاب 

اعیرس ارنوخ  دنک  عطق  ات  فارس  رب  ار  مجاجم 
38 ص : جالعلا ، ةرکذت 

هروغ سابیر و  تبرش  شرت و  رانا  اذغ  و 

ناسل ءاخرتسا  مرو 

مک نهد  بآ  خرس و  مرو  کنر  دشاب  يومد  مرو  رکا  الثم  دشاب  رهاظ  طلخ  نا  هبلغ  تامالع  دشاب  هک  یطلخ  ره  دادتشا  ۀهجب  نابز  مرو 
رکا ناسل  مرو  رد  جالع  دوب ال  یمد  دوب  رکا  ناسل  ءاخرتسا  اما  دیآ  رایـسب  نهد  زا  بآ  دشاب و  دیفـس  نا  کنر  دـشاب  یمغلب  رکا  دـیآ و 
قرع اب  ار  دیفـس  كرزب  هزرپسا  هتـساشن  هک  هاکره  دیآ و  لمعب  قیقحت  یئزج  بآ  رـس  هزورره  ای  دوش  نیلم  لماک  هیقنت  دـیاب  دـشاب  راح 

زین زبس  زینـشک  بآ  سولف  زغم  یمطخ  لک  يزیرجات  سدع  اثیمام  رانکوک  تسوپ  یـسراف  رانلک  هکنآ  ای  دنک  هضمـضم  هدیناشوج  رفولین 
دنیامن و پچ  تسد  زا  يرکید  دنکن  تیافک  رکا  تسار و  تسد  زا  لافیق  دصف  کی  دـنراذکب و  نابزب  ار  ود  ره  نیا  دـنیامن و  هضمـضم 

ریشکاخ يزیرجات  هتخادرپ  ادوس  مغلب و  تالهسم  تاجضنمب و  دشاب  دراب  رکا  وهاک و  ای  هناودنه  باب  هدولآ  یبالک  ای  نیران  اهزور  اذغ 
رذب هلپنس  بآ  هب  هرغرغ  دنیامن و  رفص  و  لسعب ؟؟؟ کل  ود  دنیامن  هلاما  بآ  رس  نیبکنزک  خرس  رکـش  کمن  لیلکا  نابزواک  یکم  ءانس 

دنک و هضمضم  لصتم  وکابنت  لسع  دیفس  لفلف  راد  لسع و  زا  ءاخرتسا  رد  دنراذکب و  نابز  رب  قباس  ياهشخب  دنیامن و  سولف  ریجنا  ناتک 
کلاذ لاثما  نیبکنزک و  رینپ  نان  دعب  رادهیودا  بآدوخن  هیقنت  ماّیا  رد  اذغ  دنشونب و  ریغم  لهچ  اهرصع 
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هفش فافشا  ماروا 

ءادوس طلخ  ۀهجب  ای  تسا  فیرح  راح  طلخ  تلعب  ای  هفـش  قاقـشنا  دـشاب و  رهاظ  طلخ  نا  تامالع  دـشاب  یطلخ  ره  هبلغ  زا  مه  مرو  نیا 
هکنآ ای  لدس  تشخریش  هناد  هد  بانع  دکم ل  وهاک  مخت  زینشک  مخت  اهحبص  بل  مرو  رد  جالع  دشابیم 

39 ص : جالعلا ، ةرکذت 
دیفس كرزب  هزرپسا  هتساشن  هساک ؟؟؟ ره  دنیامن و  الط  زین  زینشک  بآ  کنسرادرم  کنس  علق  بادیفس  برـس  دنـشونب و  نیبجنرت 5 م ل 

دـش روکذـم  ناسل  مرو  رد  هچنانچ  اذـغ  دـننکب و  لافیق  دـصف  کی  ددـنبهب و  هتخپ  زبس  زینـشک  سدـع  اـضیا  دـنراذکب  هتخپ  رفولین  قرع 
ود دشاب  ندب  رد  نوخ  هبلغ  رکا  دننک و  كر  راهچ  دصف  دنروخب و  روتـسد  نادـب  ار  اهاود  نیمه  اهحبـص  زین  بل  قاقـشنا  رد  دـنروخب و 

موم دوش  لیلحت  اهبآ  ات  دنناشوجب  کشمدـیب  قرع  هنادهب  باعل  هناودـنه  بآ  رد  هّیوسلاب  يروفاک  موم  اب  زب  هیپ  دـننکب و  مه  لافیق  دـصف 
موم يردق  اب  يواسم  عومجم  هدش  هیالص  ياریتک  هتساشن  هدش  هیالص  وزام  علق  بآدیفـس  اضیا  دیامن  لوطن  یلمد  ربق  نا  زا  دنامب  نغور 
هچاپ اذغ  دننابسچب و  ار  ین  تسوپ  نیمه  اضیا  دننابسچب  نا  يور  رب  ار  ین  يوت  هدرپ  دننک و  الط  دنشرسب و  خرـس  لک  نغور  يروفاک و 

غرممخت هدیفـس  يروفاـک و  موم  كدرا و  هیپ  رباـکا  زا  یـضعب  تسا و  عفاـن  زین  بغ  ماـمح  دـنروخب و  نیلم  ياـهزیچ  لـیبق  نیا  زا  هرب و 
دوشیم ضرم  عفر  دننکیم و  مد  هفیطت  دننکیم و  الط  هتخاس  یطوریق  خرسلک  نغور  ناتسپ و  بآ  یکناخ و 

نانسا عجو 

هاـکن نهد  رد  درـس  رایـسب  بآ  هک  دـنیامن  رما  ار  ضیرم  هک  عون  نیاـب  تدورب  اـی  تسترارح  زا  هک  درک  هبرجت  دـیاب  لوا  ار  نادـند  درد 
دوب دهاوخ  تدورب  زا  لصاح  نیکـست  تشاد و  هاکن  نهد  رد  هاکره  مرک  بآ  ّالا  دوب و  دهاوخ  ترارح  زا  دش  نکاس  درد  هاکره  دـنراد 

تاّودمب دنیامن و  لوزن  عنم  ولاتفشرپ  رانکوک و  تبرش  كایرت و  ندروخب  ادتبا  دشاب  راح  یلزن  داوم  ای  ترارح  زا  رکا  جالع 
40 ص : جالعلا ، ةرکذت 

دـنروخب و دـنیامن و  هضمـضم  ار  هوهق  دـننک و  هجلاـعم  خـلت  هوهق  روخب  راـنچ و  بوچ  تسوپ  روخب  كاـیرت و  روخب  نوچ  تاردـخم  و 
کیدزن عجو  عضوم  رب  ار  فیق  کی  راب  هس  دنراذکب و  دناهتخیر  شتآ  رد  روخب و  هک  يزیچ  يور  رب  یفیق  هک  تسنا  روخب  مسق  نیرتهب 

رانکوک درز و  هلیله  تسوپ  اثیمام  لک  یمطخلک  یـسراف  رانلک  سدع  يزیرجات  هدیناشوج  بآ  زا  اضیا  دسرب  روخب  یغبنی  امک  هک  دننک 
اـضیا دننک  هضمـضم  لسع  لفلف و  راد  زا  دـشاب  تدورب  زا  رکا  دـننک و  تماجح  كر و  راهچ  لافیق و  دـصف  دـنک و  هضمـضم  دروخب و 

هبنپ رد  ار  جزیوم  هک  دـیوکیم  هعاّسلا  ریـس  رد  اّیرکذ  دـمحم  دـنروخب و  اینولق  دـنیامن و  هضمـضم  نیبجنرت  نابزواک  لیلکا  هنوباـب  تبش 
زا رتهب  چـیه  نادـند  هجلاعم  رد  هک  دـیوکیم  تباث  دوش و  نکاس  لاـحلا  یف  دـنراذک  عجو  عضوم  رد  هدـیبوک  هدومن  رت  هدـیچیپ و  هنهک 

اندنک رایپ  مخت  الا  تسا و  علق  ّمتا  لهـسا و  هجلاعم  دشاب  هدروخ  مرک  رکا  تسا و  عفان  راح  دراب و  رد  تسین و  کمن  هکرـس و  هضمـضم 
دراذـک و عجوم  نادـند  رب  یناـیروسام  هدومن  خرـس  ار  زودلاوج  هکنآ  اـی  دـنهد  روـخب  قباـس  روطـسم  عوـنب  دـنراذکب و  شتآ  يور  رد 
هک تسا  نا  ۀـهجب  ین  هروسام و  لـمع  نیا  دـننک و  غاد  ار  وا  دـنراذک و  عجو  عضوم  رب  هدومن  لـخاد  هروساـم  اـی  ین  نا  زا  ار  زودلاوج 
هک مامت  یعـسب  هدز  یبازیت  هب  هدـیچیپ  هبنپ  یکدـنا  ار  وا  رـس  هدومن  جـک  عون  نیاب  یلوتفم  هکنیا  ای  دـسرن و  رکد  ياجب  خرـس  زودـلاوج 

یخاروس یک  هدروخمرک  عضوم  نا  رد  هک  دشاب  ۀعفنملا  بجع  یتقو  نا  دوش و  نکاس  لاحلا  یف  دراد  هاکن  يردق  هدراذک  عجو  عضومب 
دشاب

41 ص : جالعلا ، ةرکذت 
داتفا دهاوخ  مکمک  هدومن  شزیر  نادند  یضعب  رد  تیاهن 
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راحلا قانح 

تروص و مشچ و  مرو و  یخرـس  نا  تمـالع  تسیومد  رکا  دـشاب  نیتذول  مرو  نا  ببـس  بلق و  دـیرب و  دـشاب  سفن  ذوفن  عاـنتما  همجعم 
مخت زینـشک  مخت  اهحبـص  جـالع  تسا  نهد  یکـشخ  ترارم و  قاـنتحا و  تّدـش  تسارفـص  رکا  نـهد و  ینیریـش  سار و  قورع  ءـالتما 

تجاح ردقب  دننک و  هلاما  یئزج  بآ  هس  ود  يزور  دنروخب و  یمطخ  هشیر  باعلاب  هناد  هد  بانع  دکم ل  هفرخ  مخت  وهاک  مخت  ینساک 
زا دعب  دننک و  لافیق  دصف  مراهچ  موی  رد  مّید  هلاما  زا  دعب  دننک و  لماک  هیقنت  دـشاب  دوجوم  هیقنت  تاّیـضتقم  هاکره  دـننک و  لافیق  دـصف 

دتفا تجاح  رکا  دننک و  لافیق  دصف  زین  مهدراهچ  متفه و  رد  دنهدب و  هزرپسا  باعل  رـصع  فرط  ات  هزورهمه  دنهدب و  ریعـشلا  ءام  دـصف 
سدـع و اضیا  دـنیامن  الط  زین  زینـشک  بآ  يزیرجات  بآ  کنـسرادرم و  بادیفـس  برـس  دـننک و  مه  نیقاس  تماـجح  ناـبز و  ریز  كر 

اـضیا دننک  هرغرغ  نابزواک  قرع  هتـساشن  ینمرا  لک  هزرپسا  باعل  زا  دننزب و  رتشین  مرو  ندش  مرن  زا  دـعب  دـندنبهب و  هتخپ  ار  زبس  زینـشک 
رکا دـنیامن و  هرغرغ  زبس  زینـشک  بآ  سولف  زغم  رانکوک  تسوپ  درز  هلیله  تسوپ  اثیمام  رانلک  یمطخ  لـک  رّـشقم  وج  سدـع  يزیرجاـت 

هارمه هدراذـک و  ناـبز  يور  رب  هتخت  اـّلا  اـهبف و  دوـشیم  هتـشادرب  كرچ  رغارغ  نیا  زا  رکا  دـناسر  مهب  كرچ  دوـشب و  مخز  وـلک  يوـت 
رد تشپكال  رس  دنشاپب و  قوحشم  جناداش  ینمرا و  لک  ریشابط  هاکنا  دننک  كاپ  تمیالمب  ار  كرچ  زینشک  بآ  سولف  زغم  زا  تشکنا 

42 ص : جالعلا ، ةرکذت 
دننکن ادتبا  رد  دصف  رد  لیجعت  يوارفص  رد  نیریش و  يومیل  هناودنه  بآ  نیریش و  رانا  بآ  اذغ  دنراد و  هاکن  نهد  رد 

درابلا قانح 

یکشخ و کنر و  یکریت  مرو و  تبالـص  نا  تمالع  دشاب و  ادوس  يدیفـس و  مشچ و  تروص و  جّیهت  نا  تمالع  دشاب  مغلب  ببـسب  رکا 
ود يزور  دنشونب و  نیبجنرت 5 م ل و  لادکم  سوّسلا  لصا  ناشوایسرپ  کشخ  ءافوز  نابزواک  يزیرجات  اهحبص  جالع  تسا  نهد  یشرت 

هد م ل دکم  نیبکنزک  خرس  رکـش  ود م ل  دکم  کمن  ریـشکاخ  یکم  ءانـس  هنوباب  خرـسلک  نابزواک  کلملا  لیلکا  يزیرجات  زا  بآ  هس 
زینشک بآ  کنسرادرم  کنـس  علق  بادیفـس  برـس  دنراذکب و  هتخپ  کلملا  لیلکا  یمطخ  لک  دیفـس  كرزب  هلیلبنـش  درآ  دننک و  هلاما 
دـشاب یـضتقم  هیقنت  تاّیـضتقم  هاکره  دننک و  نوکنرـس  لک  نغور  رد ؟؟؟ وج و  اضیا  ددـنبهب  ار  لبق  رد  روطـسم  ياهتخپ  دـنیامن و  الط 

ای هریرح  اهزور  ریاس  رد  ماعط و  رت  اهبـش  بآدوخن و  لهـسم  اهزور  ءاذغ  دشاب و  ءادوس  مغلب و  لهـسم  جـضنم و  هک  دـننکب  لماک  هیقنت 
دـش رکذ  يومد  قانح  جالع  رد  هک  تاریبادت  ریاس  دنیامن و  قیلـساب  دصف  يوادوس  رد  دـنروخب  هدرک  ورمین  ار  غرممخت  هدرز  ای  جدولاف 
رداق ضیرم  هک  تسا  نا  وا  تمالع  دـسر و  مهب  تغلب  موقلح  بناج  رد  تالـضع  رد  هک  تسا  يومد  راـح  مرو  هجیذ  قلح  روبث  هحبذ و 
ابلاغ لکا  رمم  رد  روبث  دشابن و  مّلکت  رب  رداق  دیآ و  نهد  زا  بآ  رایـسب  دیآ و  نوریب  غامد  زا  دننک  علب  رد  هغلابم  رکا  دشابن و  اذـغ  علب  رب 

جالع اذغ  لکا  تقو  رد  اصوصخ  دوش  مامت  تقرح  عجو و  ثعاب  دسر و  مهب 
43 ص : جالعلا ، ةرکذت 

ياذغ مهدراهچ و  رد  يرکید  متفه  رد  يرگید  دننک و  لافیق  دصف  هیقنت  مراهچ  رد  دنیامن و  دش  هتشون  قباس  هک  يروتـسدب  لماک  هیقنت 
دـننک و هرغرغ  زین  ریعّـشلا  ءام  زا  دـنهد و  ریعّـشلا  ءام  اهزور  دـصف  زا  دـعب  مراهچ  رد  بآدوخن و  زور  بش و  رد  هعفدـکی  لّوا  ياـهزور 
هک يریبادت  رثکا  دننک و  دامـض  جراخ  زا  تیربک  دنچ  طق  قروب  نوچ  تامزاج  دـنهدب و  نیبجنرت  اب  هزرپسا  باعل  هیقنت  ماّیا  رد  اهرـصع 

نیمهب زین  روبث  رد  لبق و  روطـسم  عونب  مه  اذغ  تسا و  علب  رـسع  نیا  دوب و  سفن  رـسع  قانح  هک  اریز  دـنرب  راکب  دـش  روطـسم  قانح  رد 
هدرب ورف  قلحب  ار  رپ  نا  هدولآ  غرم  رپ  رب  ار  يروفاک  موم  یطوریف و  لاقیث و  رکـش  ماداـب و  نغور  هتـساشن و  هریرح  دـننک و  هجلاـعم  مسق 
نغور واب  دنکیم  عفن  حایـص  ای  رابغ  ای  ناخد  زا  توصلا  هتحب  دوش  ضراع  رکا  هک  هدرک  رکذ  اّیرکذ  دمحم  دننک و  دامـض  روثب  عضومب 
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مامح رد  دنماشایب  هاکره  ماداب  هشفنب 

توصلا ۀحب 

هک تسا  نآ  وا  تمالع  هیر و  هبصق  ای  قلح  يوسب  غامد  زا  تسا  یلزن  داوم  لوزن  ببس  هب  ای  غولب  ّنسب  ندیسر  ای  تفوک  ککوپ و  ۀهجب 
ءوس ببـس  هب  ای  دـسریم و  مهب  قلحب  ناخد  رابغ  ببـس  هب  اـی  دـنکیم و  عضوم  نا  رد  شراـخ  یکدـنزک و  تنوشخ و  ساـسحا  ضیرم 

زا ءام  نتفرک  لامجالا  یلع  تیاهن  دش  دهاوخ  روکذـم  الـصفم  یلاعت  ّهلا  ءاش  نا  دـشاب  تفوک  ککوپ و  هطـساوب  رکا  جالع  تستاجازم 
كایرت و نوچ  دنیامن  لوزن  عنم  تاّودمب  دشاب  یلزن  داوم  ۀهجب  رکا  دنهدب و  دوشیم  روکذم  باتک  رخآ  رد  هک  بانع  تبرـش  ۀهجب  الب 

دنروخب هدراب  تاروزب  ای  ریعشلا  ءام  راح  تاّیمح  رد  رانکوک و  تبرش 
44 ص : جالعلا ، ةرکذت 

اب ای  ماداب  هشفنب  نغور  اب  هتـساشن  هریرح  دنیامن و  هیلا  ءایـشا  لامعتـسا  دنور و  مامحب  دیاب  دشاب  سبای  جازم  ءوس  ای  ناخد  رابغ  ۀهجب  رکا 
ددع هد  اهحبص  دیاب  تسا  دراب  جازم  ءوس  زا  هک  دشاب  هدیسرمهب  هیر  هبصق  رد  هک  دوب  مغلب  ۀهجب  هاکره  دنروخب و  یئاهبـش  ماداب  نغور 

هرغرغ لسع  لیلکا  هریز و  هنوباب و  بآ  زا  دنراد و  هاکن  نابز  ریز  رد  نارفعز  تسیّلح و  ءاود  دنـشوجب و  هدیناسیخ  واک  ریـش  رد  ار  ریجنا 
لاثما نیریـش و  رانا  ودک و  يابروش  هریرح و  هرب  هچاپ  لاح  همه  رد  زین  تانّیلم  ياهاذـغ  دـنراد و  هاکن  نابز  ریز  هنخـسم  بوبح  دـننک و 

دنروخب کلاذ 

بطّرلا لاعس 

رد هک  دشاب  یتبوطر  رکا  يزوم  طلخ  نیا  دنکن و  دهاوخ  يذولم  عفد  تعیبط  تکرح  نآ  ببـس  هب  مک  ردـص  هیر و  زا  تسیتکرح  هفرس 
صیصختب ندومن  هرصرص  شطع و  یمک  يذوم و  طلخ  نا  بسح  هب  تسا  هنیـس  ندمآ  طلخ  رایـسب  نا  تمالع  تسا  هدش  عمتجم  شش 

دکم 2 جنایتار ؟؟؟ کشخ  ءافوز  اهحبـص  هکنآ  ای  نغور  جرایا  هّصاخ  تالهـسم  ای  دوشب  هیقنت  یقب  هداد  مغلب  جزن  دیاب  جالع  باوخ  رد 
کی م ردقب  دنزاس  اهج  عبر م ل  نویفا  دکم م ل  زین  هلیاس  هعیتم  ردنک  زا  هکنآ  ای  دنروخب  تابن  هس م ل  اب  هدومن  فاص  هدـیناشوج  م ل 

ناشوایـسرپ سفرک  جنپ  هنایزار  جنپ  سوّسلا  لصا  ددع  تسیب  دکم  ناتـسپس  بانع  یقنم  زیوم  زا  دنزاس  ینیریـش  هکنآ  ای  دنیامن  علب  ل و 
بیّطلا لبنـس  کمرک  هزبرخ  مخت  ودک  مخت  نیرایخ  زغم  رـشقم  وج  دکم 5 م ل  هنایزار  مخت  نوسینا  هنادهب  هد م ل  دـکم  کشخ  ءافوز 

اهحبص دوش و  تبرش  ات  دنروآ  ماوقب  رکش  لطر  راهچ  اب  هدیناشوج  هدیناسیخ و  هدرک و  بوکمین  دکم 2 م ل  ناتک  رذب  یمطخ  مخت 
45 ص : جالعلا ، ةرکذت 

هطساوب دنیوک و  هایس  هفرس  ماوع  هک  لافطا  هفرس  رد  ماعط و  رت  یکنران و  ومیل و  نیریش و  رانا  اذغ  دنروخب و  ار  تبرش  نیا  زا  تفه م ل 
شام کی  ردقب  هکنآ  ای  كایرت  اهرصع  دنروخب و  اروفا  تبرـش  رانکوک و  تبرـش  اهحبـص  دسریم و  مهب  هیر  رد  تبوطر  یلزنم و  داوم 

اب 2 م ل هدـیناشوج  دـکم م ل  كرینپ  مخت  اب  ار  دوخن  تسوپ  هکنآ  ای  دـنروخب  هدیـشاپ  یکناخ  غرممخت  هدرز  يور  رب  هدـیئاس  درکوک 
یکنران و اذغ  دـنروخب و  تابن  اب 2 م ل  هدیناشوج  دکم م ل  شاخـشخ  لک  ودـک  رفولین  لک  هشفنب  لک  اهحبـص  هکنآ  ای  دـنروخب  تابن 

شاخشخ هزبرخ  هناودنه و  بآ  نیریش و  يومیل 

سبای لاعس 

رد دیدب و  کشخ  هفرـس  دوش و  لخاد  هیر  هبـصقب  دـیآ و  دورف  هشیمه  هک  دـشاب  هراح  هلزن  ببـس  هب  ای  دوب  سبای  جازم  ءوس  هطـساوب  ای 
تبرـش كایرت و  لوزن  عنم  ادتبا  ادتبا  ندش  دهاوخ  لبل  رجنم ؟؟؟ دشک  لوط  رکا  دوب و  دب  نیا  باوخ و  رد  هصاوخ  دـنیامن  دادتـشا  بش 
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بآ تصش م ل  دصکی و  رد  رانکوک  هناد  جنپ  اب  ار  وج  جنپ م ل  هک  عون  نیاب  دنروخب  ریعّشلا  ءام  دنیامن و  اروغ  ای  تبرـش و  رانکوک و 
شتآ ریز  رد  هتفرک و  لک  ار  ودک  ینعی  دنروخب  ودـک  هدـیکچ  هکنآ  ای  دـنروخب  تابن  جـنپ م ل  راهچ  اب  هاکنا  دوش و  ثلث  ات  دـنناشوجب 

نابز ریز  رد  زین  ار  بح  نیا  دنـشونب و  دیآ و  مامت  هب  بآ  ات  دنراد  هاکن  هدومن  خاروس  ار  وا  رـس  دنروآ و  نوریب  دعب  دوش  هتخپ  ات  هدومن 
هّیوسلاب دیفـس  رکـش  سوّسلا  ّبر  سوّسلا  لصا  نوسینا  یبرع  غمـص  ربونـص  ّبح  اریتک  هدرک  نایرب  ناتک  مخت  نیریـش  ماداـب  درادـهاکن 

رد دنزاس و  اهبح  هدومن  ریمخ  هنایزار  بآ  اب  هدومن  هیالص  بوخ  ار  اهاود 
46 ص : جالعلا ، ةرکذت 

جنپ م تسیب و  مّیس  تسیب م ل  مّید  هدزناپ م ل  لوا  موی  رد  هک  مسق  نیاب  دنروخب  رتخد  ریـش  دشاب  نمزم  ضرم  هاگره  هکنآ  ای  نابز  ریز 
نامه زور  هس  ود  دسر  هدزناپ م ل  هب  ات  دننک  مک  دعب 5 م ل 5 م ل  هصالخ  لهچ م ل  ات  دنیامن  هوالع  جنپ م ل  جنپ م ل  هدعاق  نیمهب  ل 

رت یکنران  نیریـش و  يومیل  هناودنه و  بآ  اذـغ  دـننک و  كرت  هاکنا  هطباض  نیمهب  لهچ م ل  ات  دـننک  دایز  مه  زاب  دروخب  ار  هدزناپ م ل 
جانفسا ای  ودک  هیلغ  زب  ای  ماعط 

ردّصلا تاذ 

بارطـضا قلف و  شطع و  تّدش  مزال و  بت  نا  تمالع  دوش  ثداح  صق  بناج  زا  تسا  ردص  مساق  هک  یباجح  رد  هک  دشاب  مرک  یمرو 
لّوا و موی  رد  هک  دیاب  جالع  دومن  دناوتن  ریز  الاب و  هب  رظن  هک  دـشاب  هاک  دـننک و  ساسحا  تسا  نسح  ان  یمرو  هدـعم  مخز  ایئوک  ضیرم 

دنشونب ودک  مخت  هریـش  اب  دوشیم  هدش و  روکذم  هک  یفیفخ  جضنم  زین  مّیـس  رد  دوش و  هلاما  یئزج  بآ  هس  هدروخ  یفیفخ  جضنم  مّید 
هلاما سولف  اب  لماک  بآ  جنپ  یتعاس  زا  دـعب  دـنیامن و  جـضنم  هوالع  ماداب  نغور  راهچ م ل  هس  دـشاب  هتـشادن  ّتیذا  ارفـص  ضرم  رکا  و 

سودوخطـسا هک  یجـضنم  مراـهچ  موی  رد  دـنروخب و  ماداـب  نغور  مرک و  بآ  هلاـیپ  کـی  اـب  نیبـجنرت  جـنپ م ل  رـصع  فرط  دـنیامن و 
يوارفص رکا  دشاب و  مغلب  هطساوب  ردّصلا  تاذ  رکا  دنشونب  دشاب  هتشاد  مین م ل  هنادهب  دکم و م ل  ودک  مخت  کشخ  ءافوز  ناشوایـسرپ 

ره اذغ  ندروخ  زا  شیپ  دندش  عمج  رطاوخ  هدعم  زا  هک  مّید  ای  لّوا  هلاما  زا  دعب  دنشونب و  هراح  ضارما  رد  دش  هتشون  هک  یجـضنم  دشاب 
بآدوخن هعفدکی  بش  زور و  ءاذغ  اهزور  نیا  دنهدب و  بآ  ضوعب  هزرپسا  باعل  دنوشب  هنشت  ردق 

47 ص : جالعلا ، ةرکذت 
رصع ياود  ضوعب  نیبجنرت  تشخریش و  رایخ  مخت  هریش  اب  ار  ریعّـشلا  ءام  متفه  رد  دنروخب و  جنرب  يردق  اب  هچب  سورخ  ای  هّرب  ای  ندرک 
دتفا تجاح  مه  زاب  رکا  دننک و  مک  نوخ  هاجنپ م ل  لهچ  هدوشک  لافیق  كر  تسار  تسد  زا  دشاب  یضتقم  رکا  دنشونب و  رهظ  ياذغ  اب 

رد هتفرک  لک  ار  بیـس  رهظ  ياذـغ  ضوعب  مهدزای  ای  مهن  رد  دـننز و  هیلـصا  قیلـساب و  كر  مکی  مکی و  تسیب  ای  مهدـفه  مراـهچ و  رد 
هناودنه و بآ  اهزور  تفای  نیکـست  هلمجلا  یف  هکنآ  زا  دعب  روکذم و  تشوک  اب  ودـک  شآ  اهبـش  دـنروخب و  هناد  راهچ  هس  هتخپ  شتآ 

دننک الط  ولهپ  هنیسب و  نغور  موم و  یطوریق و  دنروخب و  هچولآ  ای  جنران  تبرش  شآ  اهبش 

بنجلا تاذ 

رد مه  هک  دـناوتیم  مرو  نیا  دوش و  ثداح  هدـعم  بلق و  نایم  تسا  زجاح  هک  یباجح  رد  ای  عالـضا  نطبتـسم  اـشغ  رد  هک  دـشاب  یمرو 
يراشنم ضبن و  تعرس  پچ و  ای  تسار  فرط  عجو  سفن و  قیـض  مزال و  بت  نا  تمالع  دوش و  عقاو  رـسیا  فرط  رد  مه  نمیا و  فرط 

نیا رد  دـنرب و  راکب  ار  تالهـسم  تاجـضنم و  نامه  هدومن  لمع  دـش  موقرم  ردّـصلا  تاذ  رد  هک  یمـسقب  دـیاب  جالع  تسا  ضبنا  ندوب 
اذـغ زا  شیپ  ار  هزرپسا  باعل  دـندش  عمج  رطاخ  هلمجلا  یف  هدـعم  زا  هک  مّیود  لّوا و  هلاما  زا  دـعب  دـشاب  ترارح  هطـساوب  رکا  مه  ضرم 

ات دنناشوجب  بآ  کی  راهچ  کی  اب  ار  هدنک  تسوپ  وج  تفه م ل  هکنآ  ریعّـشلا  ءام  نتخپ  رد  هطباض  ریعّـشلا و  ءام  زین  متفه  رد  دنهدب و 
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لک لاحلا  یف  ضرم  نیکست  زا  دعب  دنروخب و  نیبجنرت 5 م ل  اب  تشخریش  ود م ل  رایخ  مخت  اب  اربآ  نا  هاکنا  دسرب  فصنب 
48 ص : جالعلا ، ةرکذت 

کلاذ و لاثما  هچولآ و  شآ  جنران و  تبرـش  لیبق  زا  دنهدب  یـشرت  هناودـنه و  بآ  مهدراهچ  مهدزای و  رد  دـنهدب و  هتخپ  بیـس  هتفرک 
هتـشون هک  یئاهاود  دشاب  مغلب  هطـساوب  رکا  ردّصلا و  تاذ  لثم  ریبادت  ریاس  دنیامن و  دامـض  ولهپ  هنیـس و  رد  دوشیم  روکذم  هک  یطوریق 

دنهدب مرگ  بآ  نیبجنرت  اهرصع  داد  دیابن  دنکیم  ررض  ریعّشلا  ءام  هزرپسا و  باعل  ردّصلا و  تاذ  رد  دش 

هیّرلا تاذ 

هنیـس و مدقم  رد  لقن  نابز و  یکـشخ  شطع و  دیدش و  سفّنلا  قیـض  هفرـس و  مزال و  بت  نا  تمالع  دـسر  مهب  هیر  رد  هک  دـشاب  یمرو 
تاذ ردّـصلا و  تاذ  روتـسدب  مه  ضرم  نیا  رد  دـیاب  جـالع  تسا  ضبن  ّتیجوم  دراـب و  اوـه  قاشنتـساب  قاـیتشا  مسج و  و  یخرس و ؟؟؟

سولف اب  هلاما  فیفخ  جضنم  فرـص  زا  دعب  مّیـس  رد  هدومن و  هلاما  یئزج  بآ  راهچ  هس  هدروخ و  یقیقح  جـضنم  ار  لّوا  زور  ود  بنجلا 
قیلـساب و كر  زا  دـتفا  جایتحا  مهدزای  ای  متفه  رد  دـنهدب و  هطباض  نامهب  ار  ریعـشلا  ءاـم  هزرپسا و  باـعل  هدومن و  لـبق  هروطـسم  جاـهنب 
وا ياذغ  دننک و  زیهرپ  دنروخب و  هشفنب  تبرـش  لیبق  زا  اهحبـص  يزور  دنچ  هاکنا  دوش  مامت  هیقنت  ماّیا  ات  دـنک  مک  نوخ  هلیـصا  نینچمه 

دامض ولهپ  هنیسب و  هدومن  تسرد  ماداب  نغور  ینساک  قرع  هنادهب  يروفاک  موم  زا  یطوریق  تسا و  لبق  روطسم  عونب  یشرت  هویم و  نداد 
تسا ردان  يوارفص  دوشیم و  مه  يومد  یهاک  تسا و  یمغلب  رثکا  رد  هیّرلا  تاذ  هک  دیوکیم  يزار  دنیامن و 

لس

بنجلا تاذ  بقع  هب  ای  دیآ  دورف  غامد  زا  هک  هلزن  ببسب  دوش  ثداح  هیر  رد  هک  دوب  هفرق 
49 ص : جالعلا ، ةرکذت 

ره جالع  تسا  تروص  ترمح  اضعا و  ندـش  بآ  لاعـس و  قد و  یّمح  تامالع  نا  تمالع  دوش  لـصاح  نمزم  لاعـس و  هیّرلا و  تاذ  و 
هب اهرهظ  دنروخب و  جنپ م ل  هشفنب  هس م ل  تشخریش  دکم 2 م ل  ودک  مخت  شاخشخ  مخت  کشخ  ءافوز  رفولین  هشفنب  يزیرجات  دادماب 
هتب دنیوشب و  بوخ  مرک  بآ  اب  نا  زا  دـعب  هتـسش  کمن  وم و  بوچ و  رتسکاخ  ار  وا  مکـش  هدـیرب و  اپ  تسد و  ار  گنچرخ  اذـغ  ضوع 

زا دیاب  هدیسر  فصنب  ریعشلا  ءام  بآ  هکنآ  زا  دعب  ددرک و  هتخپ  دوش و  هدیشوج  ریعشلا  ءام  اب  هک  هتخادنا  ریعشلا  ءام  رب  هدومن و  کشخ 
ابروش رد  هطباض  نامهب  هک  راد  گنچرخ  ودک و  يابروش  اهبـش  ياذغ  دروخب و  دـنهدب  هدیـشک  هریـش  ار  گنچرخ  هتـشادرب  شتآ  يور 

شآ بش  دنروخب و  هدش  هتخپ  هتفرک  لک  بیـس  اهرهظ  دیناسر  مهب  یفیفخت  بت  هکنآ  زا  دعب  دنروآ و  نوریب  ندروخ  تقو  رد  هتخادـنا 
دنهدب هویم  تفه  تبرش  مهدراهچ  زا  دعب  ودک و 

ناقفخ

ددرک و لصاح  هدـئاز  طالتخا  زا  بلق  هیعوا  ءالتما  ۀـهجب  تسا  هدـش  بلق  ضراع  هک  يزوم  عفد  بس  رب ؟؟؟ هک  دوب  یجـالتخا  تکرح 
هدعم و فعـض  ببـس  هب  دوش  ثداح  هدعم  تکرـشب  ضرم  نیا  هک  دـشاب  هاک  تسا و  طلخ  نا  تمالع  دوجو  یطلخ  ره  دادتـشا  تمالع 

ضرم دادتسا  ردقب  هروقبا  رد  دکم 2 م ل  هفرخ  مخت  هدادوب  زینـشک  مخت  دادماب  ره  جالع  دشاب  بلق  يوسب  هدـعم  زا  هّیدر  هرجنا  ترثک 
ومیلهب تبرـش  ای  دـشاب  هتـشاد  هرقن  ای  الط  قرو  هک  هصاخ  هکاوف  تبرـش  ای  ساویر  تبرـش  هروقبا  ضوعب  هکنآ  ای  دنـشونب  هدیـشک  هریش 

رایخ مخت  وا  تاجضنم  رد  هک  دننکب  لماک  هیقنت  هکنآ  ای  دننک  لافیق  دصف  دشاب  یضتقم  دصف  تایضتقم  رکا  دنروخب و 
50 ص : جالعلا ، ةرکذت 
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اذغ دننک و  مک  نوخ  لافیق  كر  زا  هیقنت  نیب  رد  ضرم  دادعتسا  بسحب  درز و  هلیله  تسوپ  تالهسم  رد  دشاب و  هفرخ  مخت  زینشک  مخت 
هروکذم و ياهتبرش  زا  هروشفا  زینـشک و  هیلغ  زبس  ای  ساویر  هیلغ  زب  ای  ولچ  اهبـش  رانا و  ومیل و  یکنران و  دعب  بآدوخن و  هیقنت  لیاوا  رد 

تموادم تاقوا  همه  ورادشون  ای  دراب  حّرفم  دنروخب و  دوشیم  رکذ  هک  عونب  دنناد  تحلـصم  کیره  زب  ای  غالوا  ریـش  هیقنت  مامتا  زا  دعب 
ای دنروخب  زین  هراح  تاحّرفم  دنروخب و  هب  تبرش  هکنآ  ای  دنروخب  دوشیم  روکذم  هک  شراوج  اهحبص  دشاب  تدورب  ۀهجب  رکا  دنیامن و 
هک مغلب  تالهـسم  تاجـضنم و  هک  هدومن  لماک  هیقنت  هکنآ  ای  دـنروخب  يؤلؤل  يورادشون  اـضیا  دنـشونب  ریغم  اهرـصع  اهحبـص و  هکنآ 

؟؟؟ تشرس رد  دشاب  هتشاد  هدش  رکذ  رّرکم 
دنشونب تابن  اب  رصع  هدومن  مرک  ار  وا  بالک  دنروخب و  هدیناطلغ  ریشابط  رد  دشاب  هتسش  بالک  رد  هدرورپ  هلمآ  هدعم 

یشغ

مغ ای  دایز  ۀهجب  رد ؟؟؟ حور  عامتجا  دـشاب و  بلق  فعـض  هطـساوب  نیا  دنـشاب و  لّطعم  هدـنامورف و  ساوح  عومجم  هک  دـنمان  ار  یتلاح 
ءالتما ای  طالخا  زا  قورع  ءالتما  ۀهجب  ای  دشاب و  درز  تروص  نول  ریغص و  ضبن  دوب و  سفن  فعض  فارطا و  تدورب  وا  تمالع  رایسب و 

دعب ار  اهتـسد  فک  لّوا  هک  روتـسد  نیاب  دنیامن  شکداب  یـشغ  نیح  رد  دیاب  ادتبا  جالع  دوش  لصاح  يرقب  عوج  همخت و  تقو  رد  هدعم 
نیلدنص و رایخ  هب  بیـس و  بآ  دشاب و  دصشـش  عومجم  هک  هدومن  شکداب  دصکی  ار  يوضع  ره  ار و  اهاپ  فک  دعب  ار و  اهاپ  هدرک 

کیدزن دنیامن و  بلق  يور  اهاپ و  دندنبهب و  زینشک  بآ  لفوف و 
51 ص : جالعلا ، ةرکذت 

شلام ار  اهاپ  اهتـسد و  دننزب و  ورب  بالک  درـس و  بآ  دنرادب  غامد  کیدزن  دنـشاب  هدرک  رت  بالک  زا  هک  یهاک  هاگ  اضیا  دـنرادب  غامد 
مین م ل کیره  هتفـسان  دیراورم  رهزداف  داتـشه م ل  کشمدیب  قرع  ود م ل  هداد  وب  زینـشک  مخت  نا  زا  دعب  دیآ  شوهب  ات  دـنهدب  رایـسب 

هیرورـض تاجـضنم  تالهـسمب و  هدوب  يذوم  طلخ  نا  ببـس  رکا  هدومن  هظحالم  دعب  دنـشونب و  تابن  جنپ م ل  اب  هدومن  هیالـص  قحس و 
اب هب  تبرـش  دـشاب  بلق  فعـض  تاراخب و  هطـساوب  رکا  دـنهدب و  زب  ریـش  اب  ینیچ  بوچ  هیقنت  زا  سپ  دـنیامن و  طلخ  نا  عفد  غارفتـسا و 

دروخب و دنـشاب  هداد  بیترت  ومیل  بآ  هدادوب  زینـشک  مخت  هریـش  رد  هک  یبابک  اهرهظ  ياذـغ  دـنروخب و  طاشن  ّبح  ای  هّیوق  ای  تاـحرفم 
ار یعوج  هدـعم و  هیقنت  هلمجلاب  لاهـسا و  یق و  دـشاب  هدـعم  ءـالتما  همخت و  ۀـهجب  رکا  کـلاذ و  لاـثما  ومیل و  شآ  اـی  ومیل  ماـعط  اـهبش 

کلاذ لاثما  رتش و  واک و  تشوک  هس  ره  نوچ  تاظّلغمب 

هدعم جذاس  يدام و  ّراح  جازم  ءوس 

رکا تسا و  تعیبط  سنج  ناـبز  یکـشخ  شطع و  تّدـش  لازه و  نا  تمـالع  دوب  جذاـس  رکا  ددرکیم و  ضراـع  هک  يراـح  جازم  ءوس 
ای هروغ  تبرش  تسیب م ل  اهحبص  جداص  مف  رد  جالع  نهد  یخلت  تروص و  نابز و  ترفـص  یکنـشت و  برک و  نآ  تمالع  دشاب  يدام 

يّابرم نان و  نوچ  هدعم  تاّیوقم  اذغ و  بالک و  اهرصع  دنـشونب و  ریشکاخ 2 م ل  داتشه م ل و  ینساک  قرع  اب  ار  نیبجنکـس  ای  ساویر 
رپ هد م ل  هک  يدنق  لک  راهچ م ل  هعفدکی  زور  دنچ  دنروخب و  شراوج  يوام  مسق  رد  دنروخب و  کلاذ  لاثما  ای  قامس  شآ  ای  کشرز 

هچنغ
52 ص : جالعلا ، ةرکذت 

دنق لک  زور  ياذـغ  دـنروخب و  نیبجنکـس  تسیب م ل  ای  دـشاب  هدـمآ  ماوقب  هدیـشوج و  دـنق  اـی  رکـش  لـهچ م ل  رد  دـشاب و  خرـس  لـک 
خرس لک  قرو  تسا  دیفم  دنیامن  تموادم  ار  فوفس  نیا  اضیا  دنروخب و  هدراب  ّبر  ای  بیس  يّابرم  نان و  رکید  ياهزور  هداس  بآدوخن 

دنیامن لوانت  بالک  ای  کشمدیب  قرع  اب  هدومن  هبالص  دیفس  دنق  هّیودا  ردق  ای  هس م ل  دکم  قامس  درز و  هلیله  مرد  جنپ  ریـشابط  مرد  هد 
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دنروخب نیبجنکس  يروزب و  تبرش  ای  زب  ریش  هیقنت  زا  قارف  زا  دعب  هدومن  لماک  هیقنت  هکنآ  ای 

هدعم يدام  جذاس و  دراب و  جازم  ءوس 

اذـغ و ندـش  شرت  مکـش و  خافنا  عبط و  تنیل  مضه و  فعـض  نا  تمالع  دـشاب  جذاس  رکا  دوشیم  هدـعم  ضراع  هک  يدراب  جازم  ءوس 
شطع و ّتلغ  یق و  نایثق و  اهتشا و  ّتلغ  مکش و  خافتنا  همخت و  شرت و  غود  دشاب  مغلب  هدام  زا  رکا  تسارش و  عروا  نهد و  بآ  ترثک 

رکا جالع  تسا  ضبن  نیل  ءوطب و  هحلام و  هفیرح  هضماـح  ءایـشاب  ندوب  لـیام  هروراـغ و  ینیکنر  تروص و  يدیفـس  نهد و  بآ  ترثک 
بیـس و يّابرم  ای  کنلاب  يّابرم  نان و  اهزور  ياذـغ  هراح و  تاشراوج  ای  هدرورپ  لیبجنز  اب  دـنروخب  ینیچراد  هوهق  اهحبـص  دوب  جذاـس 

برت بآ  هب  هصاخ  دنیامن  یقب  هدعم  هیقنت  ءادتبا  دشاب  هدوب  مغلب  هطساوب  رکا  نیبجنکس و  ماعط  ای  رکـش  ماعط  اب  رادهیودا  بآدوخن  اهبش 
هیقنت هاـکنا  سپ  دـنیامن  دـش  دـهاوخ  رکذ  هـک  هـّیقنم  تاـبوبح  ارقیف و  جراـیاب  اـی  لاهــسا  دـنناشوجب و  هـک  دزرکنک  یلعا و  نیبـجنکس 

نا دننام  نارایرهش و  دوع و  شراوج  نوچ  هراح  تاشراوجب 
53 ص : جالعلا ، ةرکذت 

یق ثعاب  هک  دوشن  هدیشوج  هک  دنیامن  طولخم  هک  نیبجنکس  تسیب م ل  اب  برت  برک  یس م ل  تموادم  دنهدب و  دنق  لک  هکنآ  ای   ؟؟؟
تاجـضنم رد  هک  هدومن  لـماک  هیقنت  دـشاب  دوجوم  هیقنت  تایـضتقم  دـشاب و  هتـشاد  يدادعتـسا  تسا  یتـیا  جازم  ءوس  مسق  نیا  رد  ددرک 

مایا رد  اذغ  دننک و  درز  هلیله  تسوپ  جیافسب  تبرت  یکم  ءانس  تالهسم  رد  دشاب و  هتشاد  ینساک  مخت  هبوجنرداب  کشخ  ءافور  نیتنسفا 
تسا جذاس  لثم  هیقنت  زا  دعب  بآدوخن و  هیقنت  لیاوا  لهسم و 

هدعم يدام  جذاس و  سبای  جازم  ءوس 

تقرح نا  تمالع  دوب  ادوس  طلخ  زا  رکا  تسا و  همخت  شرت و  غورا  اهتـشا و  ترثک  شطع و  ّتلق  نا  تمـالع  جذاـس  سباـی  جازم  ءوس 
تسا ضبن  رغـص  روطب و  هروراق و  ادوس و  ظلغ و  نهد و  یکـشخ  یـشرت و  یق و  مضه و  تفـص  شطع و  ّتلق  اهتـشا و  ترثک  هدعم و 

هدیناشوج هدومن  هزیر  رایـسب  دشاب  نمکی  زا  ترابع  هک  ردنقچ  دـنروخب  تابن  نابزواک  قرع  اب  ار  هراح  تاشراوج  دوب  جذاس  رگا  جالع 
لک نابزواک  کشخ  ءاـفوز  يزیرجاـت  يزور  دنـشاب  هدروآ  ماوقب  هدـیناشوج  هکرـس  لـهچ م ل  دیفـس و  رکـش  داتـشه م ل  اـب  ار  وا  بآ 
زور جـنپ  ره  دـنروخب و  هرتهاش  قرع  اـب  نیبجنرت 5 م ل  هناد  هد  کـیره  ناتـسپس  باـنع  دکم 2 م ل  ینـساک  مخت  ناشوایـسرپ  نابزواک 
هعفد دنچ  فرـص  زا  دعب  دـنروخب و  تسیب م ل  نیبجنکـس  هنایزار  بآ  اب  راهچ م ل  دـنق  لک  هکنآ  ای  دـنروخب  نومیتفا  خوبطم  هعفدـکی 

هک دننک  لماک  هیقنت  دشاب  قّقحم  هرشع  طورش  رکا  دنروخب و  ینیچ  بوچ  ای  زب  ریش  خوبطم 
54 ص : جالعلا ، ةرکذت 

ماعط اهبـش  بآدوخن و  هیقنت  لیاوا  لهـسم و  مایا  رد  اذغ  دنروخب و  نیبجلا  بآ  ای  ریغم  هاکنا  دـشاب  ءادوس  تالهـسم  تاجـضنم و  وا  رد 
هتشاد قوفب  لیم  هدعم  يوام  جازم  ءوس  رد  هک  هدومن  رکذ  یحیسم  لهس  وبا  دنروخب و  راد  ردنقچ  نیبجنکـس  شآ  ای  نیبجنکـس  ای  رکش 

دنیامن جازم  لیدبت  یناحیر  بارشب  دراب  رد  هضباق و  تابوبرب  راح  رد  هاکنا  دوش  هدعم  هیقنت  دیاب  هبسانم  تالهسمب  دشاب 

هدعم عجو 

ینوا زا  هک  هدـعم  سح  يواکذ  ای  موعطم و  رادـقم  هبلق  ای  يوادوس و  ای  دـشاب  يوارفـص  يوام  جازم  ءوس  رثکا  بلغ و  رثکا  رد  نا  ببس 
دبک نوچ  ترواجمب  ای  تکراشمب  رکید  وضع  زا  هدعم  مفب  دشاب  هیور  طالخا  زا  تالـضف  ندمآرب  ای  دوش  ملاتم  ددرک و  لعفنم  یتّیفیک 

بابـسا نیا  زا  هک  دـشاب  رایـسب  ددرک و  مالیا  ببـس  دـسر و  مهب  هدـعم  هقبط  ود  نایم  ای  هدـعم  فوج  رد  هک  دوب  ظیلغ  يداب  ای  محر و  و 
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نادـب دـش  رکذ  اقباس  هک  یتامالع  دـشاب  ارفـص  هدام  عجو  ببـس  هب  رکا  سپ  ددرک  لصاح  جـنلوق  هدیـسر  نیئـالاب  یناـعم  اـب  ملا  هعجوم 
زا ارفـص  ریخ و  ای  تسا  هدومن  برـشت  ار  وا  هدعم  يازجا  هدعم و  رعق  رد  ای  تسا  هدعم  مف  رد  ارفـص  هک  تسناد  دـیاب  هاکنا  دـهد  یهاوک 

لّوا رد  هکنآ  ای  تسا و  هدومن  لیم  اجنیدب  هدعم  سفن  ترارح  ببس  هب  ای  دزیریم  هدعم  مف  هدعمب و  یفعض  ای  هّدس  هطـساوب  رکید  وضع 
مه نیا  زا  دـعب  دـمآیم و  ررقم  زا  رتـشیب  ذـفنم  نیا  زا  ارفـص  تـسا و  داـتعم  ذـفنم  زا  هداـیز  يو  هدـعم  رعقب  هرارم  زا  قرع  ذـفنم  تـقلخ 

نیاربانب يوارفص  هدعم  عجو  ماسقا  نیاربانب  سپ  ظیلغ  ای  تسا  قیقر  ءارفص  نیا  هک  تسناد  دیاب  اهظحالم 
55 ص : جالعلا ، ةرکذت 

تسا شش  تامیسقت 

يوارفص هدعم  عجو 

لکا زا  دعب  نا  نیکست  عفر و  دشاب و  ماش  حبص و  فرط  هدعم و  ولخ  رد  عجو  ثودح  نا  تمالع  دوب  قیقر  دشاب و  هدعم  مفب  ءارفص  رکا 
باب هدعم  ءالخ  رد  اهزور  رثکا  جالع  ددرک  نکاس  مه  عجو  دیآرب و  دوز  ندرک  یقب  طلخ  دننک و  هدـعم  مف  رد  ملا  ساسحا  دوب و  ماعط 
دیاب هصالخ  دروخ  هکاوف  ای  ومیلهب  تبرـش  اهحبـص  هکنآ  ای  دروخ  لاحب  قیـال  ياذـغ  رتدوز  اهحبـص  درک و  دـیاب  یق  نیبجنکـس  مرک و 

ياهیـشرت دنرب و  ار  وا  بآ  یهاکهاک  هتـشاد  هاکن  نهد  رد  اراخبولآ  هنادکی  الـصتم  هچرگا  دراذکن  یلاخ  ارفـص  تانکـسم  زا  ار  هدعم 
ارفص رکا  دنراد و  راکب  هیوقم  ياهیودا  هدراب و  تابوبر  هروغ و  تبرش  کشرز و  تبرـش  قارـس و  نادران و  شآ  نوچ  راح  هدعم  يوقم 
دتفا تجاح  رکا  هدومن و  یق  رما  رد  یلامتحا  دیاب  یق  زا  نتفاین  مامت  نیکـست  طلخ و  هدشن و  عقاو  مامت  نا  تمالع  هک  دشاب  ظیلغ  كدنا 

نا هجلاعم  روتـسد  هب  دزیرب  هدعمب  یفعـض  ای  هّدس  ۀهجب  رکید  وضع  را  ارفـص  رکا  دنرب و  راکب  ارقیف  جرایا  نوچ  ظیلغ  يارفـص  غرفتـسم 
نایسغ و رایسب و  دادتسا  ای  هدعم  هلخ  رد  ساسحا  نا  تمالع  دشاب  هدعم  رعق  ردنا  قیقر  يارفص  رکا  يوارفص  هدعم  عجو  دومن  دیاب  وضع 

عون زا  رتشیب  ندرک  یقب  رما  اجنیا  رد  دـیاب  جالع  دـیآرب  رید  زین  یق  نیح  رد  تسیق و  زا  ضیرم  ندـشن  لـصاح  نیکـست  هقاـفا و  عّوحت و 
نا عفد  ءاخرا  ببـس  هب  هکنآ  ۀهجب  دشاب  هدعم  یخرم  کشخ و  یمد  قیقر  هک  دنهدب  یئاهاذغ  اهاود و  دیامن و  رما  اّبغ  هکلب  دـشاب  قباس 

ار هدام  هدعم  مرج  هک  تسا  مولعم  دوشن  اهنیاب  ضرم  عفر  رکا  دشاب و  ناسآ  دوزف 
56 ص : جالعلا ، ةرکذت 

زور دنیامن و  عبط  نیکـست  بسانم  ياهاضقب  دوشب و  یق  ات  هدیناروخ  دـیاب  مرک  بآ  نیبجنکـس و  اب  ارقیف  جرایا  یلیلق  سپ  هدرک  برـشن 
تسا و قباس  ضرم  لثم  اذغ  دنرب و  راکب  تسا  هدـش  رکذ  هک  یئاهنّقح  دوشیم و  رکذ  هّللا  ءاش  نا  هک  خوبطم  نوچ  ارفـص  لهـسم  رکید 

مین رد  ار  هلمآ  هتسش و  بالک  هلایپ  کی  رد  ار  هدرورپ  هلمآ  هنادکی  دنیوکیم  اهحبص  يوارفص  هدعم  عجو  قلطم  هدلب  نیا  ياّبطا  یـضعب 
مرک تابن  جنپ م ل  اب  رـصع  ار  بالک  نا  دـنروخب و  هدومن  دروخ  نیبجنکـس  یـس م ل  بش  رد  هکنآ  ای  دـنروخب  هدـیناطلغ  ریـشابط  م ل 

رد ار  تشوک  اذغ  دـنرب و  راکب  دـشاب  هتـشاد  هرتهاش  بآ  ینـساک  بآ  تاجـضنم  رد  هک  لماک  هیقنت  دوشن  عفد  هاکره  دـنروخب و  هدومن 
دومن دیاب  راح  دوس و  جالع  دشاب  هدعم  مرج  جازم  ترارح  ۀهجب  رکا  دنهدیم و  هتخپ  هکرس 

يوادوس هدعم  عجو 

دیآیم قارم  زا  ءادوس  نیا  هک  تسناد  دیاب  تیاهن  دهد  یهاوک  نادب  دش  رکذ  اقباس  هچنانچ  ادوس  تمالع  دشاب  ادوس  عجو  ببس  هاکره 
قارم ینیکنس  عجو و  لیم  دسر و  مهب  درس  ياذغ  ندروخ  زا  دعب  بش و  فرط  بلغا  رد  عجو  نا  تمالع  دشاب  قارم  زا  رکا  لاحط  زا  ای 
جهن نیاب  هیقنت  رد  دراذکب  انب  ءادتبا  دیاب  جالع  تسا  نیتب  لیلد  ار  لاحط  تفآ  دشاب  لاحط  رکا  دیامن و  دادتـشا  درـس  لوصف  رد  دـشاب و 

دنیامن لخاد  کیره 2 م ل  ناشوایسرپ  سودوخطسا  نیتنسفا  دیاب  تاجضنم  رد  دننکیم و  فرص  لهـسم  کی  جضنم  ود  ره  زا  دعب  هک 
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نبجلا ءامب  دنراذکب  انب  هیقنت  مامتا  زا  دعب  تسا و  رورض  درز و  هلیله  تسوپ  نومیتفا  حیافسب  لهسم  رد  و 
57 ص : جالعلا ، ةرکذت 

زا کی م ل  اهرصع  دنروخ و  توشک  تبرش  اب  رادنیتنسفا  نومیتفا  تبرش  اب  ار  میود  لوا و  مسق  دیاب  اما  دش  دهاوخ  روکذم  هک  يوحنب 
هد م ل نیتنـسفا  کیره 5 م ل  سفرک  مخت  نونبا  تسا  نیا  فوفـص  تفـص  دـنیامن و  لیم  هدـیناشوج  تابن  بالک و  تسیاب  فوفل  نیا 

هنهک بارـشب  ار  هدعم  عجو  مسق  نیا  یـضعب  هّیودا و  نزو  ود  دنق  جنپ م ل  کیره  نومیتفا  لفلف  رتسدیب  دنچ  یکم  ّرم  تسیب م ل  هخیلس 
اب ار  يوادوس  هدعم  عجو  رّرکم  ریقح  نیا  تیاهن  ۀهج  نیدـنچب  دوب  دـهاوخن  ریقح  رظنب  نکیل  تسا  دـیفم  دـنیوکیم  دـننکیم و  هجلاعم 
ات دنیامن  مک  مین م ل  دـعب  دـسرب و  هس م ل  ات  لاونم  نیمهب  کی م ل  مّید  زور  مین م ل  لّوا  زور  هک  مسق  نیاب  مدرک  هجلاعم  ماعط  کمن 

ياهاذـغ دـنکب و  عفن  تسا  لکـشم  کـمن  ار  فرـص  يوادوس  اـّلا  دـشاب و  مغلب  تکرـشب  ادوس  هک  تسیتروص  رد  نیا  دـسرب و  مین م ل 
دنروخب دیاب  فطلم 

یحیر هدعم  عجو 

ینیکنـس ماعط و  فرـص  زا  دعب  رد  ثودـح  غورا و  هبلغ  نا  تمالع  دـشاب  ظیلغ  حایر  ببـس  هب  رکا  دـش  رکذ  اقباس  هچنانچ  ادوس  هاکره 
ببس دشاب و  هدعم  هقبط  نایم  رد  حیر  نیا  هاکره  تسا و  ملوم  طلخ  تمالع  مدع  مکش و  هدعم و  رد  خفن  تکرح  خفن و  رقارق و  هدعم و 
دیاب ادتبا  جالع  تسین  رکید  تامالع  مدع  غورآ و  ندماین  هدیناسر و  مه  غورآ  هب  لیم  ددمت و  هبلغ  نا  تمالع  دشاب  هدـش  لاّصتا  قرفت 
دلوت ثعاب  یطلخ  رکا  دومن و  دیاب  همضاه  هیوقث  دوشیم  روکذم  هک  یعونب  دشاب  همضاه  فعـض  رکا  تسیچ  حیر  نا  ببـس  هک  دیمهف 

تفه م ل اهحبـص  هک  تسا  نآ  ریقح  نیا  لوادـتم  دومن و  دـیاب  تسا  هدـش  دوشیم و  روکذـم  هک  یعونب  طـلخ  نا  غارفتـسا  تسا  حـیر 
نایداب ولابولآ و  هتسه  کسخراخ و 

58 ص : جالعلا ، ةرکذت 
ینومک نوجعم  ندرک  تموادم  ندروخ و  دنروخب و  نیبجنرت  اب  تابن  جنپ م ل  اب  هدیـشک  هریـش  ینـساک  قرع  هلایپ  کی  رد  دکم 2 م ل 

ماداب نغور  خرـس و  لک  نغور  نوکنرـس و  لک  اسیرا و  هشیر  نوچ  حایر  للحم  ياهزیچب  دـیمکت  دیمـضت و  تسا و  یلوا  باـب  نیا  رد 
رادهریز بآدوخن  اذـغ  هکلب  درک  دـیاب  زارتحا  ندروخ  اذـغ  تعاس  ره  بیترت و  اب  خافن و  ياهماعط  زا  دـنرب و  راکب  کلاذ  لاـثما  خـلت و 

؟؟؟ تسا هتفک  دنیامرف و  هجلاعم  مسق  نیمهب  نکشداب  تادامض  تادامکب و  ار  نآ  دشاب  هدعم  هقبط  نایم  رد  حیر  هاکره  دنروخب و 
بارـش ای  غاد  بآ  ناجنف  کی  دامرک  کی م ل  عنـضم  نینچمه  دشاب و  جـنر  زا  هک  ار  يدـعم  عجو  دـنکیم  نکاس  فان  رب  هممحم   ؟؟؟

تارابخا و رد  رکید  ثیداـحا  ریاـس  ءاد و  لـک  تیب  ةدـعملا ؟؟؟ فیرـش  ثیدـح  قدـص  رب  اـنب  قیقحت  دـنکیم  نکاـس  ۀـعفد  هدرک  مرک 
اریز دشابیم  هدعم  تفآ  ۀهجب  دسریم  مهب  ندب  رد  هک  ضرم  رثکا  بلغا و  تسناد  دیابب  تسا  هدیسر  فلـس  ءابطا  ریاس  زا  هک  يدیناسا 

دـسریم مهب  ضوح  نیا  بآ  رد  هک  یتّیفیک  ره  تساعما و  اقیراسام و  هدروآ  ضوح  نا  راهنا  لوادج و  هک  تسیـضوح  نوچ  هدـعم  هک 
همـشچ عوبنی و  تسا و  هدعم  ناسنا  ندب  رد  فرـشا  وضع  هکلب  دش  دهاوخ  ّتیفیک  نادب  فتکنم  ندب  مامت  راهنا  لّوا و  دح  نیا  هطـساوب 
ناهرب لیلد و  شیاجنک  مه  رصتخم  نیرد  تسین  ینیارغ  زا  یلاخ  عّبتت  مک  ابطا  شوکب  نانخـس  نیا  هچرکا  یناویح  حور  لب  تسا  حاورا 

هک یجازم  ءوس  باب  ره  رد  هک  تسبجاو  مزال و  بیبط  رب  اذـهل  ار  ندـب  ماـمت  تفآ  دراد  مزـال  هدـعم  تفآ  نوچ  لاـح  يا  یلع  درادـن و 
ضراع

59 ص : جالعلا ، ةرکذت 
هلک ال كردی  ام ال  نومضمب  درادن و  لیصافت  نا  شیاجنک  رصتخم  نیا  تیاهن  دنیامن  مامت  هغلابم  وا  تاماستا  تالّصفت و  دوشیم  هدعم 

ءابطا هلـصفم  هنودـم  بتکب  هلاود  ار  تاجازم  ءوس  ریاس  هدومن و  دـشاب  هتـشاد  مامت  یترورـض  هک  ار  یتاجازم  ءوس  هراپ  رکد  هّلک  كرتی 
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ضرغ دنیوک  هدعم  فعـض  هک  مدرم  رثکا  هک  تسناد  دیابب  تسا و  هتـشون  هدـعم  ضارما  رد  طارقب  میکح  هک  یباتک  هصاخ  هدومن  فلس 
هکسام و هبذاج و  نا  هک  هعبرا  ياوف  زا  یتوق  ره  فعـضب  تسفوقوم  هدعم  فعـض  تقیقح  رد  اّما  دشاب  هدعم  همـضاه  هوق  فعـض  ناشیا 

دـشابیم اهاوف  نیا  مداخ  تسا  تبث  هنودم  بتک  رد  هچنانچ  دشاب  تسوبی  تبوطر و  تدورب و  ترارح و  هک  عبرا  تایفیک  دشاب و  هعفاد 
اّما سکعب  ای  دوب و  دهاوخ  ملـسا  عفن و  ار  ندب  لک  لب  هدعم  هعبرا  يوق  هلمج  تسا  لادـتعا  بیرق  هعبرا  تایفیک  رد  هک  یئاذـغ  ره  سپ 
هب رکا  فعـض  نیا  دسر و  مهب  هدعم  مف  رد  یجالتخا  هک  دشاب  دنک و  ینیکنـس  دراذکرب و  هدـعم و  مف  زا  هک  تسا  نا  هبذاج  هوق  فعض 

ناقفخ ردس و  راود و  باهتلا و  برک و  یق و  ناثلغ و  عوقو  نا  تمالع  دیآیم  هدـعم  مفب  دزیریم و  هدـعمب  هک  دـشاب  ارفـص  هبلغ  ببس 
هاکره هک  دـیامن  ساسحا  نانچ  ضیرم  هک  تسا  نا  هکـسام  هوق  فعـض  اّما  دـش  روکذـم  وا  تمـالع  دـشاب  دراـب  جازم  ءوس  رکا  تسا و 
مـضه وکین  دوش و  عفد  رارب  هب  هتفر و  اعماب  هدعم  زا  دور  هدروخ  هک  یئاذغ  هکنآ  ای  دومن و  دهاوخ  یق  تسا  هدروخ  هچنآ  دـنک  تکرح 

تسا نآ  هعفاد  هوق  فعض  تمالع  هدراب  ای  دشاب  راح  ءاهطلخ  ۀهج  ناب  مه  نیا  ددرکن و 
60 ص : جالعلا ، ةرکذت 

لیقث دنچره  اذغ  هک  تسا  نا  نیا  قیقحت  دوش و  مولعم  اشج  زا  اذغ  هحیار  دنک و  خـفن  درذـکب و  هدـعم  زا  رید  تفاطل  دوجو  اب  ماعط  هک 
تعاس راهچ  زا  فیطل  ياذـغ  درذـکن و  تعاس  تفه  زا  رتشیب  دـنامن و  احما  هدـعم  رد  تعاس  هدزناـپ  یلا  تعاـس  هدزاود  زا  شیب  دـشاب 

دوب دهاوخن  یفخم  تریصب  بابرا  رب  هچنانچ  دوب  دهاوخ  فیعض  هکسام  ای  هعفاد  هوق  اب  ّالا  دنامن و  رترید  تعاس  تفه  زا  رتدوز و 

همضاه هوق  فعض 

يزیرغ ترارح  فعض  ای  تلق  ببس  هب  ای  دوب  دهاوخ  هروکذم  هثلث  يوق  نیا  زا  کیره  فعـض  رب  طوبرم  طونم و  ای  همـضاه  هوق  فعض 
بوبرب و هدـعم  هیوقت  دـنیامن و  دـش  روکذـم  تاجازم  ءوس  رد  هک  یعون  هب  هدـعم  جازم  ءوس  ءادـتبا  جالع  دـش  دـهاوخ  لصاح  ندـب  رد 
ار بالک  دنروخب و  نیبجنکس  تسیب م ل  اب  ار  هلمآ  هتـسش  بالک  هلایپ  کی  رد  هدرورپ  هلما  هنادکی  الثم  دنیامن  هیوقم  ياهزیچ  اهتبرش و 

ققحت تروص  رد  هکنآ  ای  دـنروخب و  ریـشابط  مین م ل  اب  دـنروخب  نیبجنکـس  ضوعب  ار  هلمآ  هکنآ  ای  دـنروخب  هدومن  مرک  رـصع  تابن  اب 
ءانث تالهسم  رد  دشاب و  هتـشاد  دکم 2 م ل  ینساک  هشیر  ولابولآ  هتسه  زغم  نیتنسفا  تاجـضنم  رد  هک  دنیامن  لماک  هیقنت  هرـشع  طورش 
دـش دهاوخ  روکذم  هک  هدـعاقب  نیبجنرت  يروزب و  تبرـش  نیبجنکـس و  اب  زب  ریـش  هیقنت  مامتا  زا  دـعب  دـنیامن و  دـکم 2 م ل  هنوباب  یکم 
نان ومیل و  یکنران و  نیرانا و  دـعب  نم  بآدوخن و  لهـسم  مایا  هیقنت و  مایا  رد  اذـغ  دـنیامن و  رکید  تاـشراوجب  هدـعم  هیوقت  دـنروخب و 

دنروخب کلاذ  لاثما  ساویر و  تبرش  قامس و  هروغ و  شآ  کشرز و  هب و  بیس و  يابرم 

همخت هضیه و 

دنامب و هدعم  رد  همعطا  هک  تسا  نآ  همخت  هضیه و 
61 ص : جالعلا ، ةرکذت 

اـسب ددرک و  ءاعما  هدعم و  عجو  ببـس  دیاش  دوش و  عفد  لاهـساب  وا  ظیلغ  یقب و  هدوب  فیطل  یفاص و  هچنآ  ددرک و  دـساف  دوشن و  مضه 
نیاب هدرکن و  فّرـصت  اقلطم  اذغ  رد  هدـعم  همخت  رد  هک  تسا  نا  همخت  اب  وا  قرف  ددرک و  طقاس  ضبن  هک  يّدـح  هب  دروآ  یـشغ  هک  دوب 

يزیرجات زا  بآ  هس  دنشونب و  ریشکاخ 2 م  تفه م ل  دکم  نیبجنرت  کسخراخ  يزیرجات  لّوا  موی  رد  جالع  دنکیمن  تّدش  مه  بتارم 
اهرهظ ياذـغ  ضوعب  دـنیامن و  هلاما  كراچ  کی  هچاپ  هد م ل  دـکم  نیبکنزک  خرـس  رکـش  دکم 2 م ل  کمن  خرسلک  لیلکا  ریـشکاخ 

موی هس  ود  زا  دعب  دننک و  هجلاعم  مسق  نیمهب  دنهدن و  اذغ  زور  ود  دـشاب  طارفا  دـحب  ءالتما  هاکره  دنـشونب و  مرک  باب  هد م ل  نیبجنرت 
هدومن طوـلخم  ریـشکاخ  هدیـشک و 2 م ل  هریـش  نیبجنکـس  تـسیب م ل  رد  ولاـبولآ  هتـسه  زغم  اهحبـص 2 م ل  دنروخب و  بآدوخن  اذـغ 
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يورب هدیشک  هریش  ینساک  قرع  هلایپ  کی  رد  ود م ل  ولابولا  هتسه  زغم  هدیشک  هریـش  نیبجنکـس  تفه م ل  کسخراخ  هکنآ  ای  دنروخب 
دنیامن و عنعنم  ياهزیچ  هضباق و  بوبرب  هدعم  هیوقت  سپ  دنروخب  هدومن  نیبجنکس  طولخم  ار  وا  لالز  هاکنا  دوش  هدیرب  ات  دنراذک  شتآ 

کلاذ لاثما  نیبجنکـس و  ومیل و  بآ  شآ  اهبـش  هتـسپ و  تسوپ  يابرم  نان و  اذـغ  دـنروخب و  یلج  رفـس  شراوج  دـشاب  دراـب  هدـعم  رکا 
دنروخب

مضهلا ناصقن 

تسا هّیور  تاّیفیک  يوسب  ماعط  ریغت  ۀهجب  هاکره  دش و  روکذم  تسا و  مضه  فعـض  وا  ببـس  هدعم  زا  تساذغ  رادحنا  ءوطب  ۀهجب  رکا 
زا هاکره  جالع  تسا  هدـعم  مرج  فعـض  زا  ای  تسا و  هیور  طالخا  عامتجا  زا  ای  دـش و  روکذـم  زین  وا  دـنیوک  همخت  مضه و  داـسف  ار  وا 

ءوس رد  هک  یعونب  لماک  هیقنت  دشاب  طالخا  عامتجا 
62 ص : جالعلا ، ةرکذت 

هدعم هیوقت  کلاذ  دعب  دنروخب و  نیبجنرت  يروزب و  تبرـش  نیبجنکـس و  اب  لاونم  نادب  مه  زب  ریـش  دنیامن و  دش  روکذـم  هدـعم  تاجازم 
ومیل و بآ  شآ  کشرز و  بیس و  هب و  يابرم  نان و  دعب  رد  تسا  مولعم  هک  هیقنت  مایا  رد  اذغ  هدعم و  تایوقم  ریاس  تاشراوجب و  دننک 
رد هتـسش و  بالک  رد  ار  هدرورپ  هلمآ  هنادکی  دشاب  هدعم  مرج  فعـض  زا  هاکره  دـنروخب و  ساویر  تبرـش  هروغ و  تبرـش  نیبجنکس و 

صیـصختب هیوقم  تاشراوج  دنروخب و  هدومن  مرک  تابن  اب  ار  بالک  يرـصع  دنروخب و  هدـیناطلغ  ریـشابط  رد  ای  هدومن  دروخ  نیبجنکس 
جـنپ م ل ماشب  وا  دکم 2 م ل  کشمدـیب  قرع  نابزواک و  قرع  ینـساک و  قرع  بالک و  رب  تسا  لمتـشم  هک  یـشراوج  دوع و  شراوج 

تقو رد  هدومن  لخاد  دکم 2 م ل  ریشابط  لیه  زغم  یکطصم  هتـشادرب  شتآ  زا  هدروآ  ماوقب  تجاح  ردقب  دنق  اب  هدومن  فاص  هدیناشوج 
دنرب راکب  تجاح 

هدعم ماروا 

مرو رکا  دشاب و  رهاظ  زین  مرو  دشاب و  اهتـشا  طوقـس  یق و  شطع و  هدعم و  تقرح  عجو و  باهتلا  بت و  نا  تمالع  دـشاب  راح  مرو  رکا 
رد دـشاب و  وخا  مرو  یمغلب  رد  نکیل  يور و  جـیهت  هدـعم و  خافتنا  باعل و  ترثک  ناـسل و  ضاـیب  هقـش و  یمح  نا  تمـالع  دـشاب  دراـب 

هرتهاش بآ  تسیب م ل  ینـساک  بآ  جضنم  رد  هک  جـهن  نیاب  دـننک  لماک  هیقنت  دـشاب  راح  مرو  رکا  جالع  دـساف  راکفاب  بلـص  يوادوس 
ای متفه  رد  ینعی  هیقنت  نیب  رد  دـنروخب و  هلیله  خوـبطم  بورـشم  لهـسم  ضوـعب  هک  تسا  نا  یلوا  رتـهب و  دـنیامن و  هوـالع  هدزاود م ل 
الط يزور  دنچ  زبس  زینـشک  بآ  کنـسرادرم  کنـس  علق  بادیفـس  برـس  دومن و  دیاب  هلیـصا ؟؟؟ رکید  قیلـساب و  دصف  کی  مهدراهچ 

لیلحتب هاکره  دنیامن 
63 ص : جالعلا ، ةرکذت 

هتخپ رفولین  قرع  اب  دیفـس  كرزب  هزرپسا  هتـساشن  هلاکره  تفرن  لیلحت  هب  هدشن و  رجفنم  رکا  دـنراذکب  هتخپ  ار  زبس  زینـشک  سدـع  تفرن 
اب ود م ل  ینمرا  لک  هس م ل  اریتک  تفه م ل  یمطخ  لک  زا  یمهرم  يزور  دنچ  دتفا  تجاح  رکا  راجفنا  زا  دـعب  دوش  رجفنم  ات  دـندنبهب 

یعونب ار  ینـساک  بآ  دراب  رد  دنیامن و  الط  نا  فارطا  رب  ار  ینـساک  بآ  راهب  هشیمه  بآ  خرـس  لدنـص  دنراذکب و  هتخاس  رفولین  قرع 
ترارح جازم  رکا  دنیامن و  دش  روکذم  هک  قرع  راهچ  شراوجب  هدعم  تیوقت  هیقنت  زا  دعب  دننک و  جضنم  لخاد  هدیرب  هدـش  روکذـم  هک 

دنیامن هلیصا  دصف  کی  دشاب  هتشاد 

یبلک توهش 
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هدـعم و مف  تقرح  نا  تمالع  هدـعم  مفب  دـشاب  هادوس  باصنا  ۀـهجب  نیا  داتعم و  ردـق  رب  هدایز  تسا  تالوکام  ماـعط و  رب  ندوب  صیرح 
لقث و شطع و  ّتلق  جضن و  نا  تمالع  دنادرک  فیتک  ار  هدعم  مف  هک  دشاب  دراب  جازم  ءوس  ببـس  هب  ای  دـشاب  شرت  غورا  شطع و  ّتلغ 

تـسا رکید  تامالع  ریاس  اب  اهنا  تکرح  ساسحا  نا  تمالع  دـشاب  مرک  تایح و  ببـس  هب  ای  دـشاب  تعیبط  نیل  باـعل و  ترثک  ددـمت و 
دنروخب و تسیب م ل  نیبجنکس  دنق 5 م ل  لک  اهزور  یـشکاخ و  مرک  بآ  نیبجنکـس  هصاخ  دنیامن  یقب  هدعم  هیقنت  لّوا  عون  رد  جالع 

اهرـصع دنروخب و  یـشکاخ  نیبجنکـس  دنقلک  مین  مف و  رد  دنیامن و  هفاضا  دبرت  خوبطم  رد  دنروخب و  هلیله  خوبطم  هعفدـکی  زور  هس  ره 
نوجعم تاـشراوج و  زا  هدـعم  تاـیوقم  دـنروخب و  جراـیا  بح  هعفدـکی 2 م ل  زور  جـنپ  ره  دنـشونب و  ینیچ  راد  هوهق  اب  تاـبن  بـالک 

ریغم 40 م ندروخ  ود  ره  رد  لب  مسق  نیا  رد  دننک و  نوریب  ار  وا  تبوطر  رد  دنیاخب  ررکم  ینیچراد  یکطـصم و  دـنرب و  راکب  کشمران 
ندروخ نینچمه  تسا و  دیفم  رصع  حبص 40 م ل  ل 

64 ص : جالعلا ، ةرکذت 
اذغ دنهد و  نبجلا  ءام  هاکنا  دننک  دـصف  دـنیامن و  لماک  هیقنت  دـتفا  تجاح  رکا  تسا و  دـیفم  دـشاب  هتـشاد  ترارح  جازم  رکا  نبجلا  ءام 

هس م ل اهحبص  دیاب  دشاب  نادب  دوجو و  ۀهجب  رکا  تسا و  دیفم  يرب  رویط  تشوک  نیریش و  برچ و  ياهزیچ  رادهیودا  برچ  بآدوخن 
ندروخ باشود  هکرس  یکرت و  هنمرد  نینچمه  دنیامن و  الط  مکش  رب  جراف  سرت و  ولاتفش و  كرب  بآ  دنروخب و  تابن  ود م ل  اب  جراف 

تسبوخ رایسب  اتشان  رب 

قاوف

تسا فیرح  راح  طالخا  عامتجا  زا  ای  یئالتما  یـسبی  یئالتما و  تسا  مسق  ود  رب  نیا  يذوم و  عفد  ۀهجب  دشاب  هدعم  لخاد  هقبط  تکرح 
ببـس هک  رـضم  یق  لاهـسا و  بقعب  یـسبی  دوش  ثداح  همخت  زا  دـعب  بلغا  نیا  حـیر و  ببـس  هب  ای  دـسر  مهب  هفیرح  همعطا  ترثک  زا  ای 

بوبرب و دعب  دـنک و  یق  هعفد  نیدـنچ  خـلت  یـشکاخ  نیبجنکـس  مرک و  بآ  هب  ادـتبا  لوا  مسق  رد  جالع  ددرک و  لصاح  دوشیم  جنـشت 
نیرانا و بآ  اهزور  ياذـغ  دـننک و  هدـعم  هیوقت  کلاذ  لاثما  رانا و  قامـس و  بر  هروغ  تبرـش  ساویر و  تبرـش  نوچ  هضباق  ياهتبرش 

دـشاب هتخپ  دش  روکذم  هک  یعونب  شتآ  رد  هک  يدنقلک  جنپ م ل  اهحبـص  یناث  عون  رد  دنیامن و  دادـم  اهاذـغ  هنوکنیا  ومیل و  شا  اهبش 
نغور اضیا  تسا  دـیفم  هدـعم  رب  زین  یکطـصم  نغور  ندومن  الط  دـنیاخب و  یکطـصم  دـنروخب و  هدومن  لح  هنایزار  بآ  هلایپ  کـی  رد 

دننک هدـعم  تیوـقت  دـشاب و  هدروـخ  ار  دـنقلک  اـبغ  زور  هس  ود  هکنآ  زا  دـعب  دـنیامن و  ـالط  نوکنرـس  لـک  یفوـک  دعـس  بـیطلا  لـبنس 
ياهاذغ اهاود و  دشاب  هدیسرمهب  حیر  ۀهجب  رکا  تاشراوجب و 

65 ص : جالعلا ، ةرکذت 
جالعلا رسع  دشاب  هدشن  یلیصا  ضرم  عفر  رکا  یسبی  عون  رد  تسا و  دیفم  رادهریز  بآدوخن  عون  ود  نیا  رد  اذغ  دنروخب و  حایّرلا  رساک 

باعل وج  درآ  هشفنب  لک  دـنروخب و  راهچ م ل  هس  تشخریـش  ماداـب  نغور  هزرپسا و  ریعـشلا  ءاـم  اهحبـص  نیکـست  ۀـهجب  دوب و  دـهاوخ 
دـنیامن و دامـض  هتخادـنا  لدنـص  بآ  ینـساک  بآ  راهبهشیمه  بآ  رد  ناتک  هچراـپ  دـنیامن و  ـالط  مکـش  رب  ماداـب  هشفنب  نغور  هزرپسا 
هب ای  تسا  هدعم  رد  مغلب  ترثک  ببس  هب  ای  تسا  بطر  دراب  جازم  ءوس  ببـس  هب  ای  بلغا  رد  هفلخ  برذ و  دنیامن  فرـص  هبطرم  ياهاذغ 
ای زارب  ای  ارفـص  جورخ  تسا و  هراح  هیودا  هیذغا و  هقرحم و  تایمح  زا  دـعب  عوقو  شتمالع  هدـعم  مفب  تسا  ءارفـصلا  ةرم  باصنا  ببس 

تسیلزن داوس  ۀهجب  ای  اهتـشا و  ندمآ  نامهب  تسنـسح و  ود  هدعم ؟؟؟ رد  تضومح  هدعم و  مف  غورا  شتمالع  تسا  ءادوّسلا  ةرم  باصنا 
دش روکذم  دراب  هدعم  ضارما  رد  هک  لهسم  جضنم و  دننک و  هدعم  هیقنت  دیاب  دشاب  مغلب  هطساوب  رکا  جالع  دبک  فعض  ای  التما  ترثک  اب 

تابن هس م ل  بالک و  تسیب م ل  رادقم  اهرصع  هیقنت  نیب  رد  دننک و  یـسونیلاج  ای  یلجرفـس  شراوجب  هدعم  هیوقت  هیقنت  مامتا  زا  دعب  و 
شآ بش  هتـشذک  هیقنت  زا  زور  جنپ  راهچ  رادهیودا و  بآ  دوخن  بش  زور  اذغ  دنیامن و  تموادم  يزور  دنچ  مه  هیقنت  زا  دعب  دـنروخب و 
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دنروخب و ریشابط  مین م ل  هتسش  بالک  اب  ار  وا  هریـش  هدرورپ  هلمآ  هنادکی  دشاب  ءارفـصلا  ةرم  ببـس  رکا  دنروخ و  رادعانعن  هریـش  هکرس 
قامس شآ  ای  هروغ  شآ  اب  ریشابط  اب  نیرانا  بش  زور  ءاذغ  دنروخب و  دیب  قرع  اب  هدیشک  هریـش  هدرورپ  زینـشک  مخت  لاقثم  کی  اهرـصع 

هجلاعم ناوتیم  کشرز و  ای 
66 ص : جالعلا ، ةرکذت 

بش زور  ياذغ  بالک و  اهرصع  دنهدب و  نیبجنکس  اب  هدرورپ  هلمآ  دشاب  ادوسلا  ةرم  رکا  ددرک و  هدادوب  زینشک  مخت  هروغ  بآ  هب  ار  وا 
التبم هک  دوب  مه  لاس  ود  تفک  درک و  ضرم  نیا  زا  تیاکش  دمآ و  ریقح  نیا  شیپ  هفیعـض  ناهفـصا  هنطلـسلا  راد  رد  هریـش  هکرـس  شآ 

تسیب م اب  هدیرب  هدیشک  هریش  ینساک 2 م ل  مخت  ولابولآ 2 م ل  هتسه  هنایزار 2 م ل  تفه م ل  کسخراخ  ینساک  قرع  ار  وا  متفک  دوب 
ود هتفه  دشاب  یلزن  داوم  هطساوب  رکا  مدادیم و  هریـش  هکرـس و  شآ  بش  هزبرخ و  اهزور  ياذغ  هدش  عفر  دروخ  زور  دنچ  نیبجنکـس  ل 

روکذم قیرطب  اهنا  هجلاعم  دبک  فعض  ای  دشاب  التما  رکا  دنکیم و  عفن  مه  كایرت  تسا و  عفان  ندیـشک  ربز  هسیک  ندیـشارت و  رـس  هعفد 
درک دیاب  دش 

دبک راح  ماروا 

اردان مرو  فارطا و  درب  تعیبط و  سابتحا  قاوف و  لاعس و  دبک و  عجو  عضوم  تکرح  لقث و  قلغ و  بیهل و  یکنـشت و  بت و  نا  تمالع 
هیقنت جالع  دشاب  لوب  سابتحا  مه  دبک  بدحم  رد  دشاب و  دبک  رعقم  رد  مرو  هک  هصاخ  ددرک  ثداح  زین  یـشغ  هک  دـیاش  دـشاب و  رهاظ 
دصف کی  متفه  رد  دنیامن و  جضنم  هوالع  ینساک  بآ  تسیب م ل  دندش  عمج  رطاخ  ءالتما  زا  هک  مّید  ای  لّوا  هلاما  زا  دعب  دننکب و  لماک 

هدادوب و زینشک  مخت  تشخریـش و  اب  ریعـشلا  ءام  اهرـصع  هدومن  مک  هّوق  بسحب  نوخ  انیمخت  هدومن 40 50 م ل  تسار  تسد  زا  قیلـساب 
رد اذـغ  هلیـصا و  نینچمه  هدومن و  رکید  قیلـساب  دـصف  کی  ضرم  مهدراهچ  ای  مهدزای  رد  دـشاب  نوخ  لیلقت  هب  تجاح  مه  زاب  هاـکره 

کشرز يّابرم  نان  ومیل و  نیرانا و  بآ  ریشابط و  هناودنه و  بآ  یمح  فّلخت  زا  دعب  دنهدب و  ودک  ای  جانفسا  يابروش  ضرم  لیاوا 
67 ص : جالعلا ، ةرکذت 

ای نیبجنکـس  اب  يرد  رب  تبرـش  يزور  دنچ  مامتا  زا  دـعب  دـنروخب و  کلاذ  لاثما  ماعط و  رت  ومیل و  بآ  شآ  هروغ و  ای  جـنران  تبرـش  اب 
ناتک هچراپ  دنیامن و  الط  دبک  يورب  خرس  لک  نغور  هزرپسا  باعل  هشفنب  لک  یمطخ  لک  وج  درآ  القاب و  درآ  دنروخب و  هدراب  تاروزب 
رباکا دنیامن و  دامض  دبک  يورب  هدز  بوخ  بآ  هب  ار  هزرپسا  دنزادنیب و  دبک  يورب  خرـس  لدنـص  بآ  ینـساک  بآ  راهب  هشیمه  بآ  رد 

تسکعلاب رما  دبک  رعقم  رد  دننک و  هجلاعم  تاّردمب  لب  دنرب  راکب  هیوق  تالهسم  دشاب  دبک  بدحم  رد  مرو  رکا  هک  دناهتفک  نف  نیا 

دبک دراب  ماروا 

دـشابن و عجو  عضوم  تکرح  باهتلا و  نکیل  مرو و  ساسحا  زارب و  تیمغلب  هروراق  ضاـیب  بت و  عجو و  تلق  شطع و  تلق  نا  تمـالع 
دنقلک 2 م ل هس م ل  هک  عون  نیاب  دننک  لماک  هیقنت  جالع  دشاب  رایـسب  مرو  رد  لقث  تداسح و  دشاب و  بصا  مرو  دشاب  يوادوس  هاکره 

ریغم م ل  بقع 4  زا  هدروخ  ار  صرق  هکنآ  ای  دـنروخب  نیبجنکـس  اب  کل  صرق  هیقنت  ماـمتا  زا  دـعب  دـنیامن و  جـضنم  لـخاد  هبوجنرداـب 
لهـسم جضنم و  ماّیا  رد  اذـغ  دـنروخب و  دوشیم  روکذـم  هک  يروتـسدب  نیبجنرت  راح و  يروزب  تبرـش  نبجلا و  ءام  هکنآ  ای  دـنروخب و 

هاکره دنروخب و  رادردنقچ  نیبجنکـس  شآ  بیـس و  کنلاب و  يّابرم  نان  ریـش  ماّیا  رد  دـنروخب و  رادینیچراد  هصاخ  رادهیودا  بآدوخن 
هخیلس و نارفعز و  لبنس و  نوچ  هللحم  تادامـض  تسا و  دیفم  رایـسب  دنروخب  اهحبـص  نیتنـسفا  صرق  ای  کل  صرق  اب  ار  ردنقچ  تبرش 
هد دکم  امامح  یکطـصم  هعبـس  دبک  دراب  ۀهجب  تسا  هدومن  رکذ  نانغ  رد ؟؟؟ يدامـض  تفـص  دنرب  راکب  اهنا  دننام  خرـس و  لک  نغور 

ریشواج قشا  مهرد 
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68 ص : جالعلا ، ةرکذت 
فـصن عمـش  مهرد  تسیب  دـکم  رقب  قاس  زغم  لجعلا و  مخت  مهرد  هد  لقم  مهرد  هن  رم  مهرد  هس  ربص  طابنالا  کلع  مهرد  تفه  دـکم 

دامض هدرک  طولخم  هدومن و  هفاضا  غومـص  اب  ار  اهاود  هدومن و  بآ  ار  موحـش  هدیناسیخ و  تسا  غومـض  هچنآ  هدیبوک و  ار  اهاود  لطر 
دوب دهاوخ  عفان  یسب  دنیامن 

دبک راح  جازم  ءوس 

تیراـن سملم و  ترارح  ضبن و  تعرـس  تعیبط و  ساـبتحا  اهتـشا و  ّتلق  ناـبز و  یکـشخ  نهد و  یخلت  یکنـشت و  تّدـش  نا  تمـالع 
کـشرز تبرـش  ای  کشرز  بآ  هساک  کی  دادـماب  ره  جالع  دـسر  مهب  يوارفـص  لاهـسا  اـی  يوارفـص  یق  زین  واـب  دـیاش  دوب و  هروراـق 
کـشرز شآ  ای  جنران  تبرـش  ومیلبآ و  شآ  اهبـش  دنروخب و  نیرانا  بآ  ای  کشرز  يابرم  ای  نیبجنکـس  نان  اهرهظ  ياذغ  دـنروخب و 

قباس رد  هک  يروتـسدب  نبجلا  ءام  دـنیامن و  هروطـسم  جاهنب  لـماک  هیقنت  هرـشع  طورـش  دوجو  هیقنت و  تایـضتقم  تروص  رد  دـنروخب و 
مایا زا  دعب  تیاهن  تسین  نایب  هب  جایتحا  هدش و  رکذ  ررکم  هک  هیقنت  ماّیا  رد  اذـغ  دـنروخب و  نیبجنکـس  يروزب و  تبرـش  اب  دـش  روکذـم 

هچراپ دـیاب  دـنروخب و  کلاذ  لاثما  هناودـنه و  بآ  رایخ و  زغم  هروغ و  ساویر و  تبرـش  کشرز و  تبرـش  کشرز و  يّابرم  ناـن  هیقنت 
اهحبص 30 40 م ل جازم  ءوس  نیا  رد  یضعب  دنزادنیب و  دبک  يور  هتخادنا و  خرس  لدنص  بآ  ینساک  بآ  راهب  هشیمه  بآ  رد  ار  ناتک 

کلاذ لاثما  رمت و  شآ  نیبجنکـس و  وهاک و  هناودـنه و  بآ  اـهزور  ءاذـغ  تسا و  دـیفم  رایـسب  هداد  نیبجنکـس  ینـساک و 20 م ل  بآ 
بآدوخن اهزور  دنیامن و  تاجضنم  لخاد  تسیب م ل  هزورره  ینساک  بآ  دنک  هیقنت  هک  یماد  ام  دناهداد و 

69 ص : جالعلا ، ةرکذت 
دنروخب کلاذ  لاثما  هچب و  سورخ  تشوک  رمت و 

دبک دراب  جازم  ءوس 

هروراق و تظلغ  يدیفـس و  ضبن و  ءوطب  نافجا و  تروص و  جـیهت  خافتنا و  ناـبز و  کـنر  يدیفـس  شطع و  ّتلق  لاهـسا و  نا  تمـالع 
درو و صرق  اهحبص  هکنآ  ای  تابن  بالک  اهرصع  دنروخب و  نیبجنکس 20 م ل  دنقلک 5 م ل  اهحبص  جالع  تسا  مد  ّتلق  قورع و  قیض 
جـنپ م ل کیره  حاقف  رخذا  هناـیزار  خـیب  سفرک  تسیب  هکنآ  اـی  ماـعطرت  اهبـش  بیـس و  ياـبرم  ناـن  اـهرهظ  ءاذـغ  دنـشونب و  نیبجنکس 

سویردامک ربک  جـنپ  تسوپ  ثفاـغ  هدروآداـب  عاکـش  کیره 2 م ل  ناـسلب  دوع  هدرک  كاـپ  کـل  غبـصلا  هوق  بیّطلا  لبنـس  یکطـصم 
ار وا  يزور 30 م ل  دسر  عیرب  ات  دنناشوجب  بآ  لطر  راهچ  رد  هناد  هدزاود  هنادیب  زیوم  زیجنا  کیره 3 م ل  خرسلک  نیتسفا  سوطیقامک 

لماک هیقنت  هرـشع  طورـش  ققحت  تروص  رد  نینچمه  دـننک و  تعیبط  نیلم  دـنویراب  ربص  دـتفا  تجاـح  رکا  دنـشونب و  مکرکلا  هداد  واـب 
رت وا  بآ  رد  ار  هچراپ  هدـیناشوج  ار  شوجنزرم  نوراـسا و  لبنـس و  هک  دـیاب  دـنزادرپهب و  مغلب  ءادوس و  تالهـسم  تاجـضنمب و  هدومن 

رادهیودا بآدوخن  اذغ  دنیامن و  الط  ار  خرس  لک  نغور  نوکنرس  لک  یفوک  دعس  بیّطلا  لبنـس  اضیا  دنزادنیب و  دبک  عضوم  رب  هدومن و 
دشاب وا  اب  زین  تعیبط  قالطا  رکا  اصوصخ  هدراب و  ظیلغ  هیذغا  لک  زا  لب  دنیامن  یهام  تشوک  هکاوف و  تاینبل و  زا  زارتحا  دنروخب و 

دبک فعض 

يرغال اهتشا و  یمک  کنر و  داسف  تشوک و  باب  هیبش  لاهسا  نا  تمالع  دشاب  دبک  مرج  هطـساوب  رکا  دشاب و  دبک  جازم  ءوس  ۀهجب  رکا 
دبکب هک  دشاب  هّدس  ببس  هب  رکا  تسا و  نیمه  عالضا  زا  نیرخآ  غلض  عجو  ندب و 

70 ص : جالعلا ، ةرکذت 
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رد تسا  لوب  تقو  شتمالع  دشاب  بدحم  بناج  رد  هدـس  هاکره  تسا و  یمح  عجو و  نودـب  دـبک  عضوم  لقث  نا  تمالع  دوش  ضراع 
ره دشاب  دبک  مرج  فعض  ای  هّدس  هطساوب  رکا  دش و  روکذم  وا  تاجلاعم  هک  دشاب  تاجازم  ءوس  هطساوب  هاکره  جالع  زارب  تبوطر  رعقم 

کیره 5 م ل هدش  روکذـم  هک  شتآب  خوبطم  دـنق  لک  ای  رانید  تبرـش  ای  دنـشونب  ینـساک  بآ  اب 20 م ل  يروزب  تبرـش  دادماب 5 م ل 
بآ ل  م  دشاب 20  طارفاب  لاهـسا  رکا  دنروخب و  رادردـنقچ  نیبجنکـس  شآ  اهبـش  تشخریـش و  هناودـنه و  بآ  رهظ  ياذـغ  دـنروخب و 
لالز یفاص و  هاکنا  دوش  هدیرب  ات  دنزادنیب  ینساک  بآ  رد  هدومن  خرس  شتآ  رد  ار  کیر  هناد  دنچ  هک  عون  نیاب  دشاب  هدیرب  هک  ینساک 

کشرز شآ  ریشابط و  هناودنه و  بآ  اذغ  تسا و  عفان  ضرم  نیا  رد  رتش  ریش  ندروخ  دنروخب و  يزوزب  تبرش  تفه م ل  شش  اب  ار  وا 
هلایپ کی  اب  مین ل  دکم  ریـشابط  رهزداف  ناحیر 2 م ل  مخت  رصع  فرط  دنـشونب و  کل  صرق  کشرز و  تبرـش  اهحبـص  دنروخب  رانا  ای 

عضوم رب  نایداب  بآ  اب  خلت  ماداب  نوراسا  بیطلا  لبنس  یکطصم  هاوخنان  سفرک  مخت  سفاجنرب  لیلکا  هنوباب و  زا  دنشونب و  هزرپسا  باعل 
دنیامن دامض  دبک 

دبکلا مایق 

نا ببـس  تسا و  محللا  ءام  هلاسغ  اـی  دـشاب و  هدوب  دـبک  رد  هک  تسا  هلیبد  ۀـهجب  تسا  مولعم  دوش  عفد  كرچ  رکا  دـبک و  لاهـسا  ینعی 
زا تسا  دبک  ءالتما  نا  ببـس  هب  دـنیوک و  ایراطنـس  ود  ینایوی  ۀـغلب  ار  وا  دوشیم  عفد  نوخ  هکنآ  ای  دـش و  روکذـم  تسا و  دـبک  فعض 

لاهسا هکنآ  ای  کلاذ  لاثما  ضیح و  لثم  تسا  هدوب  داتعم  هک  سابتحا  هطساوب  نوخ 
71 ص : جالعلا ، ةرکذت 

ححس تامالع  مدع  يدیدص  يوارفص و  تمالع  دیدص و  رد  مد  قارتحا  ای  تسارفص  ءالتما  هطساوب  مهنا  تسیدیدص و  ای  تسیوارفص 
دـشاب هدـس  مرو و  هلیبد و  ببـس  هب  رکا  دـنپ  هب  دـنکب  یلّمات  دـیاب  جالع  هدـعم  ولخ  رد  لاهـس  تّدـش  زارب و  ای  طلخ  طـالتخا  صغم و  و 
ياهاود دنکب و  طایتحا  كدنا  هلاما  رد  تیاهن  دش  روکذم  لبق  هکنانچ  دـنیوک  هّدـس  حـیتفت  مرو  لیلحت  هب  دـیاب  تساطخ  دـس  ضباوق و 

ریشابط دیب 20 م ل  قرع  رصع  دنشونب و  حبص  ضامح  مخت  اب  فیفخ  قلزم  جضنم  دیاب  دشاب  یلاسغ  لاهسا  رکا  دنیامن و  لامعتـسا  هیوق 
شآ اهبش  زور  هس 4  دعب  ماداب و  شاخشخ و  ریرح و  لیاوا  رد  اهبش  ریعّشلا و  ءام  رهظ  ءاذغ  دنـشونب و  هلایپ  کی  هزرپسا  بآ  کی م ل و 
زیوم هس م ل  ود  ررکم  ریقح  نیا  ار و  یلاسغ  لاهـسا  دـنکیم  عفر  ءاّقنم  زیوم  یلع  وبا  خیـش  تسا  هتفک  نیراـنا و  اـی  قامـس  اـی  کـشرز 
هفرخ مخت  ضامح  مخت  قلزم  جضنم  رب  هدومن  هوالع  دیاب  دـشاب  يوارفـص  لاهـسا  رکا  درکیم و  یلک  عفن  مدرکیم  قلزم  جـضنم  لخاد 
اهبش ریشابط و  نیرانا  بآ  ریشابط  هناودنه  بآ  رهظ  ياذغ  تسا و  یلاّسغ  قیرطب  اهرـصع  ياهاود  ینساک 20 م ل و  بآ  کیره 2 م ل 

موتخم لک  رـصع  ياهاود  هوالع  هاکره  درک و  دیاب  کی م ل  يزغم  فوفـس  قلزم  جضنم  رب  هوالع  تسا  يومد  لاهـسا  رکا  قباس و  لثم 
ریـشابط تسیوارفـص و  لثم  وا  ياذغ  تسا و  مزال  زور  دنچ  زا  دـعب  ینـساک  بآ  تسین و  دـب  دـننکب  ود م ل  کی  کیره  زا  ینمرا  لک 

تسا هتفک  دشاب و  هتشاد  مه  بت  رکا  اصوصخ  تسا  دیفم  رایسب  ضباق 
72 ص : جالعلا ، ةرکذت 

رهاظ تسا  دیفم  رایسب  دروخب و  حبص  زور  هس  شاخشخ  تبرـش  ردقب 5 م ل  خی  اب  هدرک  درس  بآ  يومد  لاهـسا  رد  هک  هّلجا  زا  صخش 
دشابن دب  تسا  نیا 

اقستسا

هدعم دبک و  فعـض  هدساف و  سومیک  سولیک و  نا  هدام  تسا و  عاونا  ملـسا  هک  تسا  یمحل  لّوا  تسا  مسق  هس  رب  نیا  تساضعا و  جهت 
قافـص و نیب  ام  رد  هک  تسا  یتیئاـم  نیا  تسا و  یقز  مّید  مسق  دـنامب و  هتفرورف  یتّدـم  دـنراشفب  ار  مرو  عضوم  نوچ  دـشاب و  هلاـحط  و 
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دنمان و یقز  ببـس  نیدـب  دنونـشب و  کنج  زاوآ  لثم  يزاوآ  دـطلغ  ولهپ  هب  نوچ  ضرم  نیا  بحاص  دوش و  عمج  اعما  برـش و  ای  برش 
عیمج رد  جالع  دهد  لبط  زاوآ  دننز  ضیرم  مکش  رب  تسد  نوچ  دسر و  مهب  هروکذم  ناکم  رد  هعمتجم  حایر  نیا  تسیلبط و  مّیـس  مسق 

ل م  دـکم 2  ینـساک  مخت  کمرک  هزبرخ  مخت  رایخ  مخت  ینـساک  هشیر  کـسخراخ  ناـبزواک  رفولین  هشفنب  يزیرجاـت  اهحبـص  اـهماسقا 
تبرش و تاروزب و  طاقـساب  ار  اهاود  نیا  هعفد  کی  زور  جنپ  ره  دنـشونب و  ماداب 3 م ل  نغور  اب  تفه م ل  دکم  حتفم  تبرـش  نیبجنرت 
رد ناهفـصا  هلجا  ياّبطا  زا  یـضعب  دنروخب و  نیبـجنرت 8 م ل  هدزاود م ل  سوـلف  زغم  مین ل و  ینیچ ؟؟؟ دـنویر  خرس 3 م ل  لک  هفاضا 

ببـس هب  رکا  صوصخب  دنهدب  دـنویر  هراصع  ّبح  سولف  ياجب  هک  تسا  نا  رتهب  هکلب  دـننادیمن  زیاج  ار  یبرـشم  سولف  هجرما  یـضعب 
الط بالک  ینمرا  لک  خرـس  لدنـص  ردنقچ  كرب  بآ  ینمرا  هروب  هکنآ  ای  ومیلبآ  فدص  ینمرا  هروب  دیاب  دشاب و  هّدس  ای  دـبک  هدورب 

هزبرخ ای  جازم و  ترارح  روص  رد  هناودنه  بآ  نا  زا  دعب  بآدوخن و  بش  زور  لهسم  فرص  زا  لبق  اذغ  دنیامن و 
73 ص : جالعلا ، ةرکذت 

دنروخب نیرانا  تبرش  ای  نیبجنکس  بآدوخن  اهبش  نیرانا و  بآ  ای  نیبجنکس  وهاک  ای  نیبجنکـس  رایخ  زغم  ای  بوخ  كزان  فیطل  رایـسب 
نم رد  اّیرکذ  نبا  دمحم  هتـسناد و  زیاج  قیلـساب  دصف  یلبط  یمحل و  رد  طارقب  میکح  دنروخب و  هعبرا  قایرت  دوخن  کی  ردقب  اهرـصع  و 

طارقب میکح  دنروخب و  هاوخنان  یکطـصم  نوسینا و  ای  يرکـش  درد  نوجعم  نا  زا  دعب  هدیـشک و  تضایر  دادـماب  ره  هک  هتفک  رـضحی  ال 
نوـچ تاـبوبح  زا  یلبط  رد  اـهیزبس و  بآ و  ندـیماشآ  زا  یق  زور  و  هدّربـم ؟؟؟ هیذـغا  زا  یمحل  ياقـستسا  رد  دـینک  طاـیتحا  دـیوکیم 

خافن هیذغا  ایبول و  شام  سدع  بآدوخن و 

رفصا ناقری 

نارحب ببس  هب  رکا  نا  ثودح  تسوپ و  ریز  رد  ارفص  راشتنا  ببـس  هب  دوش  ثداح  ندب  مامت  لب  مشچ  هرـشب و  رد  هک  دوب  شحاف  يدرز 
وا تمالع  دـشاب  دـبک  راح  جازم  ءوس  ببـس  هب  رکا  تسا و  روح  اب  ماـّیا  رد  عوقو  نهد و  یخلت  تعیبط و  سپ  نا  تمـالع  دـشاب  تعیبط 

ماّیا رد  هاکره  جالع  تسا  هروراق  رد  رفـصا  دـبز  دوجو  راسخر و  يدرز  ناهد و  یخلت  هروراق و  غبـص  ضبن و  تعرـس  شطع و  تّدـش 
نم رثکا  جالعا  یلا  جاتحی  يروحاـیلا ال  ناـقریلا  هتفک  سنوی  هتفک و  طارقب  هچناـنچ  تسوکین  هکلب  دوب  دـهاوخن  يور  دـسر  مهب  نارحب 

تاجضنمب دننکب  لماک  هیقنت  ماسقا  عیمج  لاحيایلع  تسا  رش  تسیور  دسر  مهب  ناقری  متفه  زا  لبق  هاکره  ریـسیلا و  کلاذک  مامحلا و 
زا دعب  دنهد و  ریعشلا  ءام  دشاب  رایسب  شطع  ترارح و  باهتلا  هاکره  دنیامن و  تاجضنم  رد  لهچ م ل  ینساک  بآ  ءارفص و  تالهسم  و 

اذغ دنروخب و  نیبجنکس  يروزب و  تبرش  ای  نیبجلا  ءام  مامتا 
74 ص : جالعلا ، ةرکذت 

ومیل شآ  اهبش  یکنران و  ومیل و  طارفا و  ّدحب  نیبجنکس  هناودنه  بآ  نیبجنکـس و  رایخ  زغم  نیبجنکـس  وهاک  اهزور  هلاما  هس  ود  زا  دعب 
سونیلاج تسا و  دیفم  هیصاخلاب  زین  يرحب  یهام  علب  دنروخب و  یهام  تشوک  اب  ولچ  اهبش  زا  یـضعب  نیبجنکـس و  ای  رمت  ای  هروغ  بآ  ای 

دمحم ندب و  رهاظب  هدام  لیم  ۀهجب  تسا  عفان  درز  ياهزیچ  رد  ندرک  رظن  دـنیامن و  هجلاعم  تاّردـمب  دـشابن  بت  رگا  ناقری  اب  دـیوکیم 
بت و رکا  دنشونب و  نیبجنکس 200 م ل  یس م ل  کیره  زا  جنایزار  بآ  ینساک  بآ  زا  دادماب  ره  هک  هتفک  رضحی  نم ال  رد  اّیرکذ  نبا 

هلیله تسوـپ  هب 3 م ل  ارفـص  لاهـسا  ریقح  رظنب  دنیامن و  هفاضا  ینیچ  دـنویر  کناد  کی  نا  ضوع  هدرکن و  جـنایزار  بآ  دـشاب  شطع 
تعیبط هک  هدراذک  نهدب  تابن  هزیرهزیر  هدروخ و  هدومن  فاص  حبص  هدیناسیخ  بش  هروغ  بآ  زیربت  نزوب  کی  راهچ  کی  رد  هک  درز 

دوب دهاوخ  عفان  رایسب  دریک و  مارآ 

یهایس دوسا  ناقری 
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دسر و مهب  هدعم  مف  ررپس و  يارجم  رد  ای  زرپس  يارجم و  رد  هک  دوب  هدس  نا  ببـس  دوش و  ضراع  ندب  ریاس  لب  مشچ  هرـشب  رد  هک  دوب 
هرـشبلا و کـنر  یهایـس  ضبن و  ءوطب  اهتـشا و  یمک  سفن و  ثبخ  نا  تمـالع  ددرک و  رـشتنم  ندـب  ماـمت  رد  مد  اـی  ءادوس  ببـس  نیدـب 
مین ل نومیتفا  دکم 2 م ل  ینساک  مخت  ینساک  هشیر  ناشوایـسرپ  تاجـضنم  رد  هک  هدومن  لماک  هیقنت  دیاب  جالع  دشاب  الیلق  نا  ثودح 

تبرش ای  نیبجلا  ءام  هیقنت  مامت  زا  دعب  دنرب و  راکب  ءارفـص  لهـسم  زین  تالهـسم  رد  دشاب و  هتـشاد  کیره 20 م ل  هرتهاشب  ینساک  بآ 
فوفس نیاب  ار  ریش  زا  كاروخ  کی  هکنآ  ای  دنشونب  دوشیم  روکذم  هک  يروتسدب  نیبجنکس  نومیتفا 

75 ص : جالعلا ، ةرکذت 
رکا دومن  دیاب  قیلساب  میلسا و  دصف  هیقنت  مایا  رد  هک  دناهتفک  یضعب  دنروخب و  هس م ل  کیره  درز  هلیله  هایـس  هلیله  نا  تفـص  دنـشونب 

مامتا زا  دعب  هک  دناهتفک  یـضعب  اضیا  دندنبهب و  ار  كر  لاحلا  یف  ّالا  دنیامن و  مک  نوخ  سپ 40 50 م ل  تسا  ظیلغ  هایس و  نوخ  کنر 
رکپ اـضیا ؟؟؟ تـسا  عفاـن  رایـسب  هدوـمن  لـسغ  هتــسشن و  بآ  نا  رد  ضیرم  هدـیناشوج و  بآ  رد  تیاـفک  ردـقب  ار  ناشوایــس  رپ  هـیقنت 

نا زا  يوش  هنـشت  ردـق  ره  باتفآ  رد  نیـشنب  لطر و  فصن  اهنا  بآ  زا  رکپ  هدومن و ؟؟؟ خـبط  يواـسم و  عاـنعن  ساـنور و  ناشوایـسرپ و 
هناودنه و یکنران و  نیرانا و  بآ  کلاذ  دعب  بآدوخن و  هیقنت  لّوا  رد  اذـغ  ددرکرب و  یعیبط  لاح  رب  کنر  دـیآ و  رایـسب  قرع  ات  روخب 

دنیامن دامض  لاحط  عضوم  رب  هدراذک  رانچ  كرب  رب  هدیئاس  ار  هدش  لح  هکرس  رد  قشا  خرس  لک  لقم  ربک  جنپ  دنروخب و  کلاذ  لاثما 

لاحط راح  جازم  ءوس 

اهحبص جالع  تسا  قلخ  ءوس  ضبن و  فالتخا  هروراق و  ادوسب  لیام  هرشب  هذومک  هرفص و  لاحط و  ۀقرح  باهتلا و  یکنشت و  نا  تمالع 
نیبجنکـس 20 م ل و اب  کیره 20 م ل  زا  ینـساک  قرع  هرتهاش  قرع  هکنآ  اـی  دنـشونب  تفه م ل  يروزب  تبرـش  اـب  نیبجنکـس  20 م ل 
اب هک  هکاوف  خوبطمب  دننک  لماک  هیقنت  دشاب  ققحم  طورش  هاکره  دنیامن و  پچ  تسد  زا  میلسا  قیلساب و  دصف  دنـشونب و  ریشکاخ 2 م ل 

ریـشابط خرـسلک  صرق  تفـص  دنـشونب  يروزب  ای  هداس  نیبجنکـس  اب  ریـشابط  صرق  يزور  دنچ  هیقنت  زا  دعب  درز و  هلیله  تسوپ  سولف و 
مین ل روفاک  مین ل  نارفعز  مکی ل  کیره  دنویر  دنقولوقـسا  ینیچ  دنویر  هس م ل  کیره  زا  هزرپسا  رایخ  مخت  هفرخ  مخت  هناودنه  مخت 

دیب قرع  اب 
76 ص : جالعلا ، ةرکذت 

درز 5 م ل هلیله  تسوپ  نا  ۀفـص  دنـشونب  فوفـص  نیا  يروزب و  تبرـش  اب  نبجلا  ءام  هیقنت  مامتا  زا  دعب  دنزاس و  صرق  ینـساک  قرع  و 
هزرپسا نابزواک  يزیرجات  اضیا  دنیامن  دامـض  هدیئاس  ار  لدنـص  زک و  بوچ  زکرمت و  خرـس  لک  کشرز 2 م ل  ریـشابط  خرسلک 3 م ل 

اذغ دنیامن و  الط  وج  درآ  اب  هتخپ  هکرـس  اب  ار  بالبل  اضیا  دنیامن  دامـض  هکرـس  زک و  كرب  وج  درآ  اضیا  دـنیامن  دامـض  یعاّرلا  یـصع 
هچب سورخ  تشوک  زا  هصاخ  بآدوخن  رادردنقچ  باشود  هکرس  شآ  اهبش  نیبجنکس و  رایخ  زغم  هناودنه و  نیرانا و  بآ 

دراب جازم  ءوس 

راهچ م ل اهحبـص  جالع  نهد  زا  ندمآ  رایـسب  بآ  یمغلب  رد  تساذغ و  ندش  شرت  رقارق و  ترثک  اهتـشا و  ندـش  مامت  شتمالع  لاحط 
ای دشاب  هدوب  هک  کیره  ببس  هب  ءادوس و  ای  مغلب  تالهسم  تاجضنمب و  دننک  لماک  هیقنت  هکنآ  ای  دنروخب  نیبجنکس  اب 20 م ل  دنق  لک 

دنیامن هیقنت  رکا  دنروخب و  جـنپ م ل  راح  يروزب  تبرـش  اب  کیره 2 م ل  زا  سفرک  مخت  ینـساک  مخت  سوّسلا  لصا  هنایزار  مخت  هکنآ 
تسا و کخیم  رذب  قشا  نویردنقولوقسا  دنوار  زرک  جنپ  تسوپ  نا  تفص  دنروخب  نیبجنکس  اب 20 م ل  ار  صرق  نیا  هیقنت  مامتا  زا  دعب 

دصف دشاب  مد  قارتحا  زا  رکا  يوادوس  عون  رد  دنزاس و  صرق  هکرس  وزک  زک و  كرب  باب  هدیبوک  لبنس  جواسیرا  هشیر  بادس  طق  لفلف 
بآدوخن هلاما  ياهزور  ءاذـغ  دـنیامن و  دامـض  ماداب  نغور  زک  تخرد  رمث  ربک  جـنپ  تسوپ  بادـس  هنـشا  تسا  زیاـج  میلـسا  قیلـساب و 
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نا قیتع  صوصخب  تسا  عفان  رایسب  بارش  دناهدرک  لقن  فلس  يامکح  زا  یضعب  نا و  زا  ریغ  رادهیودا و 
77 ص : جالعلا ، ةرکذت 

لاحط راح  مرو 

تمالع دشاب  يوارفص  رکا  دوب و  هروراق  داوس  ظلغ و  زرپس و  عجو  باهتلا و  شطع و  ضبن و  تعرس  بت و  نا  تمالع  دشاب  يومد  رکا 
رد هک  عون  نیاـب  دـننک  لـماک  هیقنت  جـالع  دـسر  مهب  وا  اـب  زین  ناـقری  هک  دـیاش  دـشاب و  هرـشب  هرفـص  باـهتلا و  تّدـش و  بت و  هبلغ  نا 
مّید تروص  رد  دـنیامن و  الط  هکرـس  ینکروبوب  هشیر ؟؟؟ لّوا  مسق  رد  دـنیامن و  رایخ  مخت  ولاـبولآ  هتـسه  زغم  ینـساک  مخت  تاجـضنم 
لک وج  درآ  اضیا  دـنزادنیب  مرو  عضوم  رد  هدـیناسیخ و  نا  رد  ار  ناتک  هچراپ  اـضیا  دـنیامن  ـالط  راـهب  هشیمه  بآ  ینـساک  بآ  لدـنص 

مـسق رد  دنیامن و  پچ  تسد  زا  قیلـساب  دصف  جضنم  مایا  رد  لّوا  مسق  رد  دـنیامن و  دامـض  هکرـس  ینـساک و  بآ  کلملا  لیلکا  یمطخ 
دصف دیاب  لاحط  راح  مرو  رد  هک  دناهتفک  فلس  يابطا  رثکا  هیوسام و  نیا  دنهدب و  اهرـصع  تشخریـش  هزرپسا  باعل  اب  ریعّـشلا  ءام  یناث 

ربک 5 م ل جنپ  دیوکیم  ینعم  بحاص  هداد و  دیفس  رکش  اب  جنایزار  بآ  ینساک  بآ  دادماب  ره  هدومن و  پچ  تسد  زا  میلسا  قیلـساب و 
هتخاس اهحرق  لسع  یلیلق  هدیبوک و  ار  ریاس  و  نایخب ؟؟؟ بادس  جـنایزار و  بآ  رد  ار  قشا  سپ  قرزا 2 م ل  سوّسلا  لصا  هس م ل  قشا 

اب هاوخ  وا  دامـض  هاوخ  تسا  ربک  روشق  لاحط  للح  ۀهجب  اهاود  عفنا  دیوکیم  سونیلاج  دـنروخب و  نیبجنکـس  اب 20 م ل  دادماب 2 م  ره 
دنیامن زارتحا  ءارفص  دلوم  ياهاذغ  زا  ابورشم و  نیبجنکس 

لاحط دراب  مرو 

تمالع دـشاب  يوادوس  هاکره  لوب و  نابز و  مشچ و  يدیفـس  عجو و  ّتلق  هواخ و  رد  مرو  مجح  یتدایز  نا  تمالع  دـشاب  یمغلب  هاکره 
تیا زا  ددرک و  سوسحم  هک  يّدحب  شعضوم  زا  لاحط  جورخ  يرغال و  مضه و  داسف  مکش و  خافتنا  مرو و  تبالص  نا 

78 ص : جالعلا ، ةرکذت 
جنپ ینساک  هشیر  نیتنسفا  نومیتفا  تاجضنم  رد  هک  نیاب  هتخادرپ  مغلب  تالهسم  تاجضنمب و  یمغلب  رد  جالع  دنک  ماعط  فرـص  زا  دعب 

ای هدوـمن و  کیره 2 م ل  زا  یکم  ءانـس  حیافـسب  دبرت  نوسینا  هنایزار  جنپ  ربک  جنپ  سفرک  جـنپ  تسوپ  تالهـسم  رد  هدومن و  جـنایزار 
اب هتخپ  هدیبوک و  ار  اهاود  قشا  جرایا و  نوقیراق و  دبرت  دنویر  دنقولوقـسا  نومیتفا  نا  تفـص  دـنروخب  ار  بح  نیا  ناقتحا  ضوعب  هکنآ 

هکرـس و وم و  بوچ  رتسکاخ  دـنیامن و  هوق  صرق  ای  تشکنجنف  صرق  اـی  ربک  صرقب  تموادـم  هیقنت  ماـمتا  زا  دـعب  دـیامن و  بح  لـسع 
دشاب یضتقم  دصف  تایضتقم  رکا  ءادوس و  تالهسمب  هدومن  لماک  هیقنت  يوادوس  عون  رد  دنیامن و  دامـض  خرـس  لک  اب  خلت  ماداب  نغور 

تموادم هیقنت  زا  دعب  دتسیاب و  شدوخ  هک  دیایب  نوخ  ردقنیا  میلسا  رد  هک  دناهتفک  یضعب  هدومن و  پچ  تسد  زا  میلسا  قیلـساب و  دصف 
عون ره  رد  دنروخب و  کلاذ  لاثما  وهیت و  کبک و  تشوک  زا  هیذغا  دنیامن و  الط  هکرس  اب  حشوف  بادس و  دنیامن و  راح  يروزب  تبرـشب 

تسا عفان  رادعانعن  راد و  ردنقچ  كرب  هریش  هکرس  شآ  لاحط  ضارما  لک  لب 

يوعم حجس  قلز و 

دـیآرب و مضهنم  ریغ  ماعط  دـنک و  ءاعما  عزل  هک  دـشاب  يروثب  ءاعما  رد  ای  دزغلب و  دوز  دـنکن و  کنرد  ءاـعما  رد  ماـعط  هک  تسا  نآ  قلز 
هطارخ هدـعم و  ای  ینوخ  ای  هدور  شارت  جحـس  دـیامن و  ءاـعما  رد  ماـعط  رد  رم  تقو  رد  عجو  ساـسحا  ضیرم  دوب و  زارب  اـی  قیقر  كرچ 

اب کشرز  بآ  اهحبـص  جالع  تسا  حـضاو  زین  ریـساوب  اب  قرف  تسا و  قباس  تاـمالع  مدـع  ایراطنـسوذ  اـب  قرف  دـیآ و  زارب  اـب  هک  دـشاب 
دنروخب ریشابط  هناودنه  بآ  هکنآ  ای  دنشونب  یلیلق  ینشاچ 
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79 ص : جالعلا ، ةرکذت 
بش نیرانا و  بآ  اهزور  ءاذغ  دنـشونب و  م ل  لدرخ ؟؟؟ مخت  مین ل  کیره  ریـشابط  کنهراب  یمطخ  هشیر  باعل  هزرپسا  باعل  هکنآ  ای 

ار بالک  دـنروخب و  ریـشابط  مین ل  اب  هتـسش  بالک  رد  ار  هدرورپ  هلمآ  هنادـکی  اهحبـص  هکنآ  ای  دـنروخب و  رانا  ای  کشرز  اـی  ومیل  شآ 
هنادهب و ناحیر  مخت  اریتک  هتـساشن  غمـص  لثم  دنرب  راکب  هیرغم  هیودا  دشاب  ءاعما  روبث  ۀـهجب  رکا  دـنروخب و  تابن  اب  هدرک  مرک  يرـصع 

لک یسراف  رانلک  خرس  لدنص  اضیا  دنیامن  دامـض  وج  درآ  هزرپسا  دیب و  كرب  بآ  ودک و  هدیـشارت  بلحط  نوچ  دّربم  ياهریجنا  ءاشحا 
یمطخ هشیر  باعل  دیوکیم  هیولام  نیا  لاهسا  رد  دنیامن و  دامض  دروم  كرب  بآ  اب  بالک  اب  لاخـشخ  تسوپ  ضیـضح  ایقاقا و  ینمرا 

اب ضباق  ریـشابط  صرق  هکنآ  ای  دنـشونب  ماداب  نغور  هنادـهب و  باعل  اب  نیط  فوفـس  نآ  زا  دـعب  سپ  دنـشونب  ماداب  نغور  اب  هنادهب  باعل 
دنروخب ماداب  شآ  هکنآ  ای  هّرب  شش  اب  جنرب  ءاذغ  دنروخب و  خفرف  مخت  هریش 

ریحذ

مغلب ای  ءارفص  نتخیر  ۀهجب  نیا  دشاب و  وا  اب  نوخ  دنک و  روزب  مدب  مد  یلیلق  ءیش  رارطصا و  يور  زا  زربت  هب  دشاب  میقتسم  ءاعما  تکرح 
شطع ۀلق  یمغلب  رد  تسیوارفص و  لاحم  رد  عذل  سخن و  عجو و  روهط  یمغلب و  ای  يوارفص  لاهسا  مّدقت  نا  تمالع  ءاعماب و  دوب  حلام 
يوضع زا  ار  وا  ّتیذا  عفر  ملا و  ینارک و  ببس  هعفاد  تّوق  هدیسرمهب و  میقتسم  ءاعما  رد  هک  دشاب  راح  مرو  ببس  هب  ای  تعیبط و  رقارق  و 

رفولین يزیرجات  اهحبـص  جالع  ددرک . ثداح  ضرم  نیا  ءاعما  رد  دوشیم  عقاو  هک  هّدـس  ۀـهجب  اـی  دوب و  امرـس  تّدـش  ۀـهجب  اـی  دـبلط و 
ددع هد  ناتسپس  ود م ل  کیره  زا  ضامح  مخت  یمطخ  هشیر  کسخراخ 

80 ص : جالعلا ، ةرکذت 
اهرـصع دننک و  هفاضا  يرقم 2 م ل  فوفس  هتـشاد  نوخ  رکا  دنـشونب و  ماداـب 3 م ل  نغور  نیبجنرت 2 م ل  مین ل  هنادـهب  کنهراب م ل 

ماداب نغور  ایقاقا  یبرع  غمـص  هزرپسا  باعل  زا  بآ  ود  ای  بآ  کی  يزور  دنـشونب و  مین ل  ریـشابط  مین ل  رهزداف  دیب  قرع  هزرپسا  باعل 
دشاب هتشاد  نوخ  رکا  نینچمه  دنیامن و  لاقتحا  ماداب  نغور  یمطخ  هشیر  باعل  هزرپسا  باعل  زا  الا  دشاب و  هتشاد  نوخ  رکا  دننک و  هلاما 
شطع ردق  ره  زور  هس  ود  زا  دـعب  هعفد و  کی  يزور  دـنیامن  لاقتحا  يراطع  یبآ  ذـغاک  ریـشکاخ  یکناخ  غرممخت  هدرز  رتخد  ریـش  زا 
سولف زغم  هوالعب  ار  روکذـم  جـضنم  هعفدـکی  زور  جـنپ  ره  دنـشونب و  ماداب  نغور  یلیلق  اب  یمطخ  هشیر  باـعل  هزرپسا  باـعل  دـسر  مهب 

مرو عفر  هّدس و  حتفت  زا  دعب  تسین و  زیاج  ضباوق  لامعتسا  لیاوا  رد  دشاب  بذاک  ریحذ  رکا  دروخب و  رانا  بآ  رانا و  شآ  اهبش  اهزور و 
درک و یّلک  هقافا  زور  نامه  رد  درک  قیلساب  دصف  ار  یمرو  لک  ریحذ  رد  یناهفصا  دمحم  ازریم  نیرخاتملا  داتسا  هک  مدید  درادن و  یبیع 

دش یشوخان  عفر 

جنلوق

وا ثودح  رتشیب  دوب و  تکاله  میب  هک  دـیامن  دادتـشا  نانچ  دـشاب  یهاک  دوب و  میظع  یعجو  ناب  دوب و  زارب  جورخ  عنام  هک  دوب  یـضرم 
تّدش همخت و  تساهتشا و  طوقس  مّدقت  نا  تمالع  دوب  خرـس  مغلب  نا  ببـس  رکا  دوش  ثداح  مه  روعا  رد  یهاک  دوب و  نولوق  هدور  رد 

عجو و لاقتنا  نا  تمـالع  دوب  ظـیلغ  حـیر  نا  ببـس  هب  رکا  زارب و  جورخ  ۀـلق  ضرم و  ثودـح  زا  شیپ  لاـقث  رد  مغلب  جورخ  ساـبتحا و 
نیبجنرت يزیرجات  کسخراخ  اهحبـص  جـالع  مکـش  رد  خـفن  رقارق و  همخت و  اهتـشا و  طوقـس  درآ و  شرت  غورا  ددرک و  نکاـس  یهاـک 

کیره
81 ص : جالعلا ، ةرکذت 

دکم 2 م ل هنوباب  دـبرت  مدـنک  سوبـس  یکم  ءانـس  هک  هدومن  لماک  هلاما  دنـشونب و  کیره 2 م ل  نایداب  ولاـبولآ  هتـسه  زغم  تفه م ل 
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هتـشاد هاش  نزوب  كراچ  کی  هچاپ  بآ  مین ل  ریجنادیب  ای  هشفاک  نغور  هس م ل  درز  هلیله  تسوپ  کیره م ل  لاینلا  بح  ینیچ  دـنویر 
نغور يزیرجات  سولف  زغم  بآدوخن  واک  هرهز  نوکنرـس  لک  اسیرا  هشیر  دعب  دنـشونب و  ماداب  نغور  مرک و  بآ  نیبجنرت  ررکم  دشاب و 

دیب اب  هشفاک  نغور  نیبکنزک 5 م ل  تابن 5 م ل  هد م ل  نیبجنرت  زا  دباین  نیکست  ضرم  رکا  دنیامن و  الط  مکش  رب  خرـس  لک  خلت  ماداب 
نکاس مه  زاب  رکا  دـننک و  هلاما  نیبجنرت  اب  تابن  هد م ل  بارـش و  لهچ م ل  زا  دوشن  نکاس  مه  نا  زا  رکا  دـننک و  هلاـما  جـنپ م ل  ریجنا 

لمع هتخاس  ریشکاخ  کمن  دنویر  لطنح  مخت  خرس  رکش  نیبکنزک  زا  یفایش  دنـشونب و  هدومن  مرک  تابن  هد م ل  اب  اریغم  لهچ م ل  دشن 
هدوب هک  تیز  مرک و  باب  نکب  هنقح  هیقوا  ثلث  یتاردنکسا  نورطن  رکم  هنقح  نیا  زا  رتهب  يزیچ  تسین  هک  دیوک  ایرکذ  دّمحم  دنیامن و 
كرک نیکرـس  ندـیماشآ  سای و  لقث  ای  جرف  مغلب  زا  معا  فوجلا  یف  ام  جارخا  زا  درک  یهاوخ  بّجعت  سپ  لطر  ثلث  نا  عومجم  دـشاب 
نیکرس دـیرت 4 م ل  دـکم 2 م ل  نوسینا  سفرک  مخت  نا  ۀفـص  هداد  بیترت  اّیرکذ  دـمحم  هک  یئاود  هصاـخ  تسا  یتیآ  باـب  نیا  رد  ار 

هک جنلوق  رد  ار  كرک  نیکرس  ندیماشآ  هک  ار  یموق  مدید  هک  هتفک  سونیلاج  دنروخب  مهرد  ود  تجاح  تقو  رد  هدیبوک  كرک 3 م ل 
رد مرک  باـب  نارایرهـش 5 م ل  شراوج  لهـسم و  یلجرفـس  شراوج  ندروخ  لاـحّيایلع  دوع  رکید  هدومن  ضرم  عفر  دـشاب و  مرویب 

جنلوق رد  ینومک  نوجعم  یمغمی و  جنلوق 
82 ص : جالعلا ، ةرکذت 

زب يوم  کمن و  وم و  بوچ  رتسکاخ  دامک  تسا و  برجم  عفاـن و  رایـسب  یمور  یئاـینولف  عجو  دادتـشا  نیح  رد  دراد و  میظع  عفن  یحیر 
هدـیناشوج ینـساک  قرع  هریز  هنوباب  کلملا  لیلکا  اضیا  دـنیامن  دامک  هدومن  مرک  ار  اپ  راهچ  نیکرـس  اضیا  تسا  عفاـن  یحیر  رد  هصاـخ 

رد ایشا  نیرتعفان  هک  هتفک  سونیلاج  دنیامن و  الط  مکش  رب  دنامن و  نغور  ات  هدیناشوج  ریجنا  دیب  نغور  ای  خرسلک  نغور  هدومن و  فاص 
یجنلوق ياذـغ  تسا و  هراح  هیودا  لامعتـسا  زا  بوصا  هجلاـعم  نیا  رد  دـشاب  نکمم  هک  يردـقب  تسبارـش  ماـعط و  كرت  یحیر  جـنلوق 

زا رایـسب  فیرعت  اـیرکذ  دـمحم  دنـشکب و  ار  وا  هاـکنا  دوش  هتـسخ  اـت  هدـیناود  رایـسب  ار  وا  هک  هصاوخ  تسا  رپ  رایـسب  سورخ  بآدوخن 
هدیئاس و لسع  اب  ار  بادس  یحیر  جنلوق  رد  دـیامرفیم  سیئرلا  خیـش  ددرک و  تفای  تجاح  تقو  رد  هک  یطرـشب  هدومن  دـهده  تشوک 

دنیامن لومح  تجاح  تقو  رد  هدومن  تسرد  تسا  کناد  شش  ضرع  ردقب  یفایـش  هدومن و  هفاضا  نورطن  وا  عبر  هریز و  وا  فصن  ردقب 
عونب دامـض  دامک و  دنرب و  راکب  هدومن  تسرد  مین ل  کیره  زا  قروب  واک و  هرهز  لسع و  رتسدیب و  دـنچ  بادـس و  رزب  زا  لومح  اضیا 

يزیرجات و ریشکاخ و  یکرت و  کمن  زا  تشکنا  شش  ردقب  یفایش  یمغلب  رد  دشاب و  زورهنابش  هس  هچرگا  دنیامن  اذغ  كرت  هروطـسم و 
لسع يدنه و  کمن  خرس و  رکش  ینیچ و  دنویر  هرجنالا و  رذب  نورطن و  رتسدیب و  دنج  شوم و  هلضف  واک و  هرهز  لطنح و  مخت  دبرت و 

دنرب راکب  ترورض  نیح  رد  هتخاس 

يوارفص جنلوق 

دلب نس و  مدقم و  بابسا  لوب و  تّدح  شطع و  عزل و  باهتلا و  نا  تمالع  يدواد 
83 ص : جالعلا ، ةرکذت 

دشاب مرک  هطساوب  دیاش  تسا و  رارم  غارفتسا  هدراب  تاوادمب  عافتنا  هنخـسم و  ایـشا  لامعتـسا  رد  یکنـسرک و  رد  ضرم  تّدش  لصف و  و 
نیبجنکـس کمن و  مرک  بآ  هب  ادتبا  جالع  دوشیم  رکذ  هک  یتامالع  ریاس  هدعم و  ءالخ  رد  عجو  تّدش  تسا و  رایـسب  ناشیغ  شتمالع 

کیره 2 م ولابولآ  هتسه  زغم  ینـساک  مخت  تفه م ل  کیره  کسخراخ  هشفنب  يزیرجات  نا  زا  دعب  هدومن  یق  یکرت  کمن  مرک  بآ  هب 
هلاما بآ  جنپ  هچاپ  بآ  درز  هلیله  تسوپ  مدنک  سوبـس  هنوباب  هوالعب  هدـش  رکذ  رّرکم  هک  یئاهزیچ  شیاشخ و  زا  بقع  زا  دنـشونب و  ل 

هزرپسا 3 م ل دراد  میظع  عفن  قحلا  هدومن و  هبرجت  يوارفـص  جنلوق  رد  ریقح  نیا  هک  هنقح  تسا و  قباس  روطـسم  عونب  تادامـض  دنک و 
نیبکنزک خرس  رکـش  هدومن  فاص  هدیناشوج  ینـساک  قرع  دصیـس و 20 م ل  اب  کیره 2 م ل  یکم  ءانس  هنوباب  خرـسلک  کلملا  لیلکا 
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بّرجم هنقح  اـضیا  دـننک  هلاـما  بآ  هس  هدرک  مسق  هس  هدومن و  هوـالع  ریـشکاخ 2 م ل  کی م ل  ینیچ  دـنویر  هد م ل  کـیره  نیبجنرت 
يوارفص جنلوق  رد  جالع  دنکیم  تیافک  دیامرفیم  سیئرلا  خیش  دنیامن  هلاما  نیبجنکس  زا 40 م ل  دوشیم  درد  نیکست  ثعاب  هک  ریقح 

لوانت نینچمه  هشفنب و  تبرـش  نیرانا و  بآ  ولا و  بآ  ندروخ  لـثمب  لاهـسا  هبطر و  هدراـب  هیذـغا  لامعتـسا  طـالتخا و  جازم و  لیدـعت 
عفان اجنا  رد  مه  تارّدـخم  لامعتـسا  ندرک و  لخاد  اهنقح  رد  ای  كرک  هلـضف  ندروخ  نینچمه  هماـکبا و  ّتیذاـب و  ردـنقچ  بآ  ندومن 
یکی تسا  مسق  هس  دوـشیم  دـّلوتم  ءاـعما  رد  هک  یمرک  هک  دـنامن  یفخم  دود  وا  جـالع  تمـالع و  دـشاب  مرک  هطـساوب  هاـکره  تـسا و 

تهباشم ۀهجب  هاتوک و  ضیرع  مّید  دسر  مهب  قاق  ءاعما  رد  عون  نیا  نیطارخ و  مرک  هچمه  ینالوط 
84 ص : جالعلا ، ةرکذت 

نایم تسا  كرتشم  هچنآ  تمالع  دسر  مهب  میقتسم  ءاعما  رد  نیا  هکرـس و  مرک  نوچ  فیعـض  ینالوط و  هزیر و  مّیـس  دنیوک  عرقلا  ّبح 
نتفک و نایذـه  باوـخ و  رد  نتـسج  بش و  رد  هصاـخ  نهد  زا  نتفر  بآ  نا و  بآ  نا و  یکنرمک  بـلغا و  رد  تـسا  زازب  یمرن  هـلمج 

رکا مین ل و  هعفدکی  زور  راهچ  رد  دنیامن و  علب  هدیبوک  تابن 3 م ل  کی م ل  زینشک  مخت  چراق 2 م ل  اهحبص  جالع  ندرشف  مهب  نادند 
واک ریش  هساک  کی  بش  هس  اضیا  تسا  عفان  رایسب  اتسانرب  باشود  هکرـس  ندروخ  اضیا  دنیامن  علب  لیّنلا  بح  کی م ل  دشاب  يوق  جازم 

کی دعب  هداد  واک  ریـش  زور  دنچ  اضیا  تسا  نادید  عفار  دنروخب  هدومن  هفاضا  يدنه  یلباک ؟؟؟ جـنرب  خیـش  مراهچ  بش  رد  ندیـشون و 
اسیرا هشیر  دنویر  یلباک  کی  رب  واک  هرهز  دنروخب  هدومن  لخاد  دیفس  رکـش  جنپ م ل  سمرت و  کی م ل  دنریکب و  رانا  هشیر  بآ  هساک 
ضرم نیا  رد  هچنانچ  هاـکره  دـنیامن و  ـالط  مکـش  رب  هدـیبوک  ار  ولاتفـش  كرب  اـضیا  دـنیامن  ـالط  مکـش  رب  زبس  زینـشک  بآ  وهاـک  بآ 

رد دنیامن و  فرـص  ار  جضنم  دعب  دـنروخب و  تابن  جراق و  جـضنم  زا  لبق  هک  عون  نیاب  دـننکب  لماک  هیقنت  دـشاب  یـضتقم  هیقنت  ياضتقم 
بح دکم 2 م ل  جراق  یلباک  کنرب و  سرت  تالهـسم  رد  دـنیامن و  دکم 2 م ل  بونرخ  جنپ  تسوپ  هفرخ  مخت  زینشک  مخت  تاجـضنم 
هداس بآدوخن  لهسم  ياهزور  ياذغ  دننک و  هلاما  یشکاخ  نیبکنزک  ولاتفش  كرب  بآ  زا  بآ  کی  جضنم  ياهزور  دنیامن و  لیّنلا م ل 

دنروخب کلاذ  لاثما  باشود و  هکرس  نیبجنکس و  شآ  اهبش  باشود و  هکرس  ای 
85 ص : جالعلا ، ةرکذت 

مخت رکنک  مخت  یلباک  کنرب  بنرک  مخت  نیتنـسفا  رفـص  هناـیزار  نومیتفا  طـسق  اـنامورف و  یکرت  هنمرد  مرک  هدنـشک و  راـح  ياـهاود  و 
تسا بونرخ  جنپ  تسوپ  لفوف  ولاتفش  كرب  هک  قامس  هفرخ  مخت  زینشک  دراب  ياهاود  تسا و  سمرت  مخت  هایس  هزیتهرت 

ریساوب

رب تهباشم  ۀهجب  نیا  دـسریم و  مهب  هدـعقم  قورع  هاوفا  رد  ظیلغ  يوادوس  نوخ  زا  هک  تسیادـیاز  محل  نا  تسا و  روساب  عمج  ریـساوب 
هک دـیآ  نوریب  اـی  اـهنیا  زا  کـیره  هثوت و  رب  هیبـش  یثوت  روـکنا و  هنادهب  هیبـش  یبـنع  تسا و  لـیلاثب  هیبـش  هک  یلوـسولوت  تسا  مسق  هس 

شزوس ندیلخ و  عیمج  تمالع  دیابن  نوخ  هک  دشاب  هاک  دـیآ و  نوخ  هک  دـیاش  دوشن و  سوسحم  هک  دوب  نوردـنا  رد  ای  دوش  سوسحم 
رب راخب  دوعـص  یتدایز  ببـس  هب  دـشاب  هاک  راـسخر و  کـنر و  يدرز  مضه و  ءوس  اهتـشا و  ۀـلق  عاـمج و  ةّوق  فعـض  عجو و  عضوم  رد 

نیبجنکس کیره 2 م ل  یشکاخ  ولابولآ  هتسه  زغم  اهحبـص  جالع  عادصب  دنک و  ثداح  یـشغ و  غامد و  بلقب و  ای  دزیرب  يوم  نادخنز 
وا لقث  دنهد و  روخب  هرت  بآ  زا  دننک و  هلاما  واک  ریش  زا  دنیشنب و  نا  رد  هدومن  مرک  واک  ریـش  دنـشونب و  ینساک 40 م ل  ضرع  20 م ل 

واک و ملق  زغم  نغور  اضیا  دنیامن  الط  ولاتفـش  هتـسه  لیجران  نغور  دـنزادنیب و  مخت  هدرز  یمطخ  لک  یـسراف و  رانلک  دـندنبهب و  زین  ار 
بیطرت و هتفر و  مامحب  اموی  هکلب  ابغ  هکنآ  زا  سپ  دـننک  قرع  حاتفنا  دـنهاوخ  هدـمآ  دـنب  نوخ  هاکره  دـنیامن و  الط  رتش  ناهوک  نغور 

دنهاوخ هاکره  تسا و  عفان  زین  نفاص  دصف  دنزاس و  لومح  اشینطرغ  يردق  واک و  هرهز  زایپ  بآ  دنشاب  هدومن  روکذم  عونب  تعیبط  نیلت 
86 ص : جالعلا ، ةرکذت 
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صرق هدادوب  هفرخ  مخت  دشاب  راح  جازم  رکا  دنهد و  کسمم  لقم  ّبح  هکنآ  ای  ابرهک  صرق  دیاب  دتـسیازاب  ةّوق  طوطـس  ۀـهجب  نوخ  هک 
ناهوک نغور  یـسراف  رانلک  نیوخالا  مد  عمـش  اب  یئابرهک  مشچ  زغم  دیجنک  یبّرجم  فایـش  اضیا  يروفاک  صرق  هکنآ  ای  دنهد  ریـشابط 

لقم و ربک و  جنپ  ناجنداب و  عامق  زا  دشاب  رهاظ  رکا  ریساوب  طوقـس  ۀهجب  دیآ و  دنب  نوخ  روفلا  یف  تشکنا  ود  ردقب  دنزاس  فایـش  رتش 
دیاب یلولوث و  رد  هصاوخ  تسا  عفان  مه  راـم  تسوپ  ندومن  لـخاد  دـنهد و  روخب  رّرکم  لـظنح  مخت  یکم  ّرم  ّدـعم و  كرب  ورـسلا  زوج 

کشرز تبرـش  دشاب  بلاغ  ترارح  هاکره  دنناشنب و  هدعقم  رود  رب  ولاز  نینچمه  دنیامن و  قیلـساب  دصف  ود  دشاب  تجاح  رکا  ار  ضیرم 
حایرلا و رـساک  لامعتـسا  یحیر  رد  کلاذ  لاثما  هچب و  سورخ  ياـبروش  ولچ و  غرممخت و  هدرز  هچب و  سورخ  تشوک  اذـغ  دـنروخب و 

تاجلاعم دننادرک و  رب  دمجحم  اب  ار  نمیـشن  دشاب  ریاغ  ریـساوب  هاکره  دننک و  مرک  بآ  هب  اجنتـسا  دنیامن و  ءادوس  تالهـسم  تارّدـم و 
دنرب راکب  ار  هروکذم 

ریصاون

زا دـعب  رثکا  دـنک و  نالیـس  عضوم  نآ  زا  هلاسغ  هلایـس  تبوطر  دـسر و  مهب  میقتـسم  ءاعما  دزن  هدـعقم  ياصقا  رد  هک  دـشاب  هریاـغ  حورق 
جراخ هدارااب  زا  دیاب  حیر  هک  تسا  نآ  ذفان  ذفان  ریغ  ذفان و  تسا  مسق  ود  رب  نا  دور و  ریخات  نا  هطب  رد  هک  دسر  مهب  دعقم  نوخ  جارخا 

حبص هعفد  ود  يزور  دعب  دیآ  نوریب  دشاب  كرچ  ات  دراشفب  ار  عضوم  ءادتبا  لّوا  عون  رد  جالع  دشاب  نینچهن  هک  تسا  ناذفان  ریغ  دوش و 
يردق اب  ربص  یسراف  رانلک  تبش و  نیوخالا و  مد  تورزنا و  ردنک  نا  ۀفص  هرطق  هس  هعفد  ره  دناکچب و  برغ  فایش  ماش  و 

87 ص : جالعلا ، ةرکذت 
یلیمب ار  هـبنپ  دـشاب  نـکمم  هاـکره  دـنراذکب و  راوـید  رب  هدرک  دـنلب  ار  شیاـهاپ  دــباوخب و  تـشپ  رب  ضیرم  دــیاب  تیاـهن  راـجنز   ؟؟؟

ریغ روصان  جالع  تسا  هتفک  ایرکذ  دّمحم  دوب و  دهاوخ  یلوا  هدومن  دعقم  لخاد  هدولآ  ودب  هدیلام و  نادـب  غمـص  يردـق  و  هدـیچیپ ؟؟؟
هـس ات  ابغ  دوش و  يراج  نوخ  ات  دـیامن  کح  تمیالم  يراومهب و  هدومن  روصاـن  لـخاد  یلیمب  دـچیپهب  ینـشخ  هفرخ  هک  تسا  نآ  ذـفان 

همجحمب هکنآ  زا  دـعب  تسا  ذـفان  هک  مّید  عون  رد  تسا و  رتشیب  لمع  نیاب  جایتحا  تسا  رتهنهک  روصان  ردـق  ره  دـیامن و  لمع  نیا  هعفد 
راجنز مهرم  نوچ  دنراذکب  راح  ياود  ای  دتفیب  ات  دندنبهب  هدیبان  مکحتسم  مکحم  يوم  ای  هطایخ  اب  دنشاب  هدرک  هدعقم  بیلقت  هدرک  رصم 

تفز جـنپ م ل  کیره  درک و  نغور  تفز  کی م ل  رام  تسوپ  مین ل  کیره  روشیقلا  رجح  تیربک  تسا  عفان  هک  یئاود  کلاذ  لاثما  و 
تسا ریساوب  لثم  اذغ  دوش و  مهرم  ات  هتخیر  دعب  ار  هّیودا  هدومن  بآ  نغور  اب  ار 

هدعقم جورخ 

هلـضع رب  هبوطر  تّدش  ۀهجب  تسا  هدعقم  ءاخرتسا  ۀهجب  ای  دشاب و  هدومن  هدعقم  بلقت  یکرزب  مظع و  ۀهجب  هک  دشاب  یمرو  ببـس  هب  ای 
برـس هدومن  تجاح  ردـقب  نفاص  ای  قیلـساب  دـصف  لّوا  مسق  رد  جالع  ددرکرب و  عضومب  ۀـلوهب  هک  تسا  نا  شتمالع  هدـعقم و  هسکمم 

؟؟؟ دزب بآ  هک  دننک  طایتحا  دنور و  مامحب  ابغ  دنراذکب و  بادیفس  مهرم  دنیامن و  الط  زبس  زینـشک  بآ  يدنب  رد  شوپعلق  بآ  هدیفس 
لک نغور  مّید  مسق  رد  دـنزادنیب و  هتخپ  واک  ریـش  اب  رانکوک  تسوپ  یـسراف  رانلک  يزاّبخ  هشفنب  لـک  دیفـس  كرزب  یمطخ  لـک  اـضیا 

ماداب نغور  رد  تسا  هزات  خرس  لک  ندنارورپ  زا  ترابع  هک  ماخ  خرس 
88 ص : جالعلا ، ةرکذت 

هب هدومن  ور  شدوخ  عضومب  ار  هدعقم  دنـشاپب و  هدیئاس  مرن  رایـسب  دزام و  رانا  عامقا  یـسراف  رانلک  علق  بادیفـس  نا  زا  دعب  دنیامن و  الط 
بحاص دـشاب و  هدـیناشوج  هک  رانا  تسوپ  خرـس و  لک  دروم  طولب و  یـسراف  رانلک  وزام و  بآ  دننیـشنهب و  دـندنبهب و  مکحتـسم  هنهک 

دنچ دنیامن  در  دنشاپب و  عضوم  نادب  هدیئاس  مرن  دعب  دوش  هتخوس  ات  دهن  شتآ  يور  رب  ار  هنهک  لابرغ  مرج  هک  دیامرفیم  راحبلا  هصالخ 
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لثم اذغ  تسا و  عفان  یهوک  واک  خاش  هتخوس  اضیا  دیآ  عفان  ربک  جنپ  تسوپ  بونروخ  روخب  اضیا  دیآ  عفان  دـننک  لمع  نیا  رارکت  هعفد 
تسا ریساوب 

ۀیلک جازم  ءوس 

عامج و ةوق  یمک  هروراق و  نول  ضبن و  تعرـس  شطع و  یتدایز  عامج و  ةوهـش  ةوق  ۀـّیلک و  عضوم  شزوس  نا  تمالع  دـشاب  راـح  رکا 
ای دنشونب  یلیلق  ینشاچ  اب  کشرز  بآ  ای  هروغ  بآ  اهحبص  لّوا  مسق  رد  جالع  بلغا  رد  دوش  یحنم  رمک  هک  دیاش  تسا و  رکم  فعض 

شآ اهبـش  دنروخب و  کلاذ  لاثما  کشرز و  ای  هروغ  تبرـش  نان  ومیل و  یکنران و  نیرانا و  بآ  اهزور  ءاذغ  دـنروخب و  کشرز  تبرش 
نوردنق ناهفصا  رد  هک  سلیّتلا  ۀیحل  هراصع  ایقاقا  دنروخب و  رادردنقچ  باشود  هکرس و  شآ  ساویر و  جانفسا و  هیلغ  زب  هروغ و  ومیل و 
ياضتقم هاکره  دنیامن و  الط  ینساک  بآ  هشفنب  لک  خرس  لدنـص  اضیا  دنیامن  الط  دروم  كرب  باب  یـسراف  رانلک  خرـس  لدنـص  دنیوک 

اهرصع فرط  دشاب و  هتـشاد  ودک  مخت  کمرک  هزبرخ  مخت  رایخ  مخت  تاجـضنم  رد  هک  عون  نیاب  دننک  لماک  هیقنت  دشاب  یـضتقم  هیقنت 
هیقنت ماّیا  رد  اذغ  و  ریعشلا ؟؟؟ ءام  هکنآ  ای  دنهدب  نیبجنرت 5 م ل  هزرپسا  باعل 

89 ص : جالعلا ، ةرکذت 
ای دنروخب  ینومک  نوجعم  هکنآ  ای  دنروخب  تفه م ل  یلا  دنروخب  جـنپ م ل  يروزب  نیبجنکـس  اهحبـص  مّید  مسق  رد  تسا و  حـضاو  هک 

دننکب لماک  هیقنت  هکنآ  ای  دنروخب  كدرز  لقاقش و  بیـس و  يابرم  نان  لیبق  زا  اهرهظ  دنروخب و  جنایزار  بآ  ای  لسع  نیبجنکـس  هکنآ 
درز هلیله  تسوپ  یّکم  ءانـس  جیافـسب  تالهـسم  رد  دـشاب و  هتـشاد  ود م ل  کیره  ینـساک  مخت  کمرک  هزبرخ  مخت  تاجـضنم  رد  هک 

تسبوخ اقلطم  يرب  موحل  وهیت و  دبک و  بآدوخن  اذغ  دنکب و 

هّیلک حورق 

هاکره اـصوصخ  هّیلک  رد  لـقث  عجو و  ندومن  ثادـحا  یباوخیب و  عادـص و  باـهتلا و  شطع و  تّدـش  اـب  یمح  نا  تمـالع  راـح  مرو  و 
لوب و هقرو  یمح  هیلک و  عضوم  ینیکنـس  نا  تمالع  دشاب  دراب  دراب  مرو  هاکره  دشاب و  تقرح  ای  لوبلا  رـسع  دـباوخب و  تسپ  رب  ضیرم 

مخت رایخ  مخت  اولح  لک  جـنکاک  کسخراخ  يزیرجات  دادـماب  ره  لّوا  مسق  رد  جـالع  تسا  عجو  رد  تّدـش  باـهتلا و  مدـع  وا و  یمک 
راهچ هس  ره  رد  دنـشونب و  هدومن  هوالع  تشخریـش  راهچ م ل  هس  هدومن  فاص  هرتهاش  ینـساک و  قرع  بآ  ضوعب  کیره 2 م ل  هفرخ 
دـصف غارفتـسا  ود  زا  دـعب  دـنرب و  راکب  يوقا  نیا  زا  ییقم  دـشاب  یـصالم  تعیبط  رکا  دـنیامن و  یق  نیبجنکـس  مرک  بآ  زا  هعفدـکی  موی 

ياهاود زا  بآ  هس  دشاب  هتـشذک  یق  نامز  زا  زور  کی  هکنآ  زا  دعب  هعفدـکی  زور  ود  ره  دـننکب و  عجو  قفارم  فرط  زا  نفاص  قیلـساب و 
زا بآدوخن  دـصف  زا  لبق  اذـغ  هتـشادن و  هیوق  هراح  هیودا  تیاهن  دـتفا  تجاح  بورـشم  لهـسم  هک  دـیاش  دـننک و  هلاما  دراب  ینزم  نیلم 

نیرانا بآ  ای  هناودنه  بآ  دعب  ودک و  هچب و  سورخ  تشوک 
90 ص : جالعلا ، ةرکذت 

الط ینـساک  بآ  لثم  ای  فایـش  خرـس  لدنـص  وج  درآ  تسا و  دـیفم  زین  ریعـشلا  ءام  ندروخ  دـنروخب و  نیبجنکـس  وهاک  ای  رایخ  زغم  ای 
اولح لک  کسخراخ  يزیرجات  اهحبـص  دراب  مسق  رد  دنیامن و  هفاضا  هنوباب  ناتک  رذب  هیلح  هدومن  جضن  هب  لیم  رکا  لیاوا و  رد  دـنیامن و 

دنـشونب و تشخریـش  ای  نیبجنرت  جـنپ  اب  هدومن  فاص  هدـیناشوج  ود م ل  کـیره  ینـساک  مخت  ولاـبولآ  هتـسه  زغم  کـمرک  هزبرخ  مخت 
یمطخ لک  نینچمه  نیبجنکـس و  بآدوخن  هبل  جنرب و  یلیلق  اب  بآدوخن  دصف  زا  لبق  اذـغ  دـننک و  زین  هلاما  هدومن و  یق  قباس  روتـسدب 

یلیلق اب  هدیناشوج  هدـیرب و  ار  وم  خاش  هک  تسا  هتفک  ایرکذ  دـمحم  دـنیامن و  دامـض  هتخپ  واک  ریـش  اب  کلملا  لیلکا  كرزب  هبنولام ؟؟؟
راجفنا زا  دعب  رکم  دورن  مامحب  ضرم  نیا  بحاص  هک  هدومن  رکذ  هیوسام  تسا و  عفان  ار  هیلک  مه  دنروخب  زور  کمن 3 
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سطینایذ

زا ریغت  نودـب  دروخ  بآ  تقو  ره  دوشن و  شطع  عفر  دـبلط و  بآ  میاد  ضیرم  هک  دوب  یـضرم  نیا  تلالد و  ینعمب و  تسا  ینانوی  ۀـغل 
اـقیراسام و زا  دـبک  دـنک و  هیکزا  تاـبوطر  بذـج  هک  وا  ترارح  هیراـح و  ةوـق  هیلک و و  جازم  ءوـس  نآ  ببـس  دوـش  عـفد  لوـب  يرحم 
ار روفاک  تاعفدب  دروخب و  واک  غود  هساک  کی  اب  روفاک  دوخن  کی  ردـقب  اهحبـص  جالع  دـشابن  بت  ضرم  نیا  رد  هدـعم و  زا  اقیراسام 
کی م ل ریشابط  کیره 2 م ل  زینشک  مخت  هریش  هکنآ  ای  دروخب  غود  اب  يروفاک  ریـشابط  صرق  هکنآ  ای  دسرب  مین م ل  هب  ات  هدومن  دایز 

تشخریش هناودنه  بآ  اهزور  ياذغ  دنروخب و  ریعّشلا  ءام  هکنآ  ای  دنشونب  تشخریش 2 م ل  هساک  کی  رفولین  قرع  هزرپسا  باعل 
91 ص : جالعلا ، ةرکذت 

دنیامن لخاد  هچب  سورخ  تشوک  ای  هرب  شش  يردق  ای  دنشاب  تشوکیب  تیاهن  ودک  جانفـسا و  هروغ و  ومیل و  يابروش  اهبـش  ریـشابط و 
تـشوک ندروخ  دنیامن و  روفاک  صرق  غالوا و  ریـش  ندروخب  عورـش  هدومن  تاجهلیله  زا  یئزج  هیقنت  هکنآ  ای  دـنروخب  ار  تشوک  نکیل 

مین ل اریتک  غمـص م ل  رانلک 4 م ل  خرسلک 3 م ل  اثیمام 2 م ل  زا  رایـسب  یـصرق  هتفک  تباث  تسا و  دـیفم  ضرم  نیا  رد  يرحب  یهام 
دنزادـنیب هدرک  رت  هدـش  درـس  رایـسب  هکرـس  بالک و  رد  ار  هفرخ  دـنروخب و  بالک  اب  دـنزاس و  صرق  هزرپسا  باعل  اـب  هدـیبوک  ار  هیودا 

یئاهش هب  ۀیلک  اب  ندب  مامت  رب  تدورب  ءالیتسا  ۀهجب  ضرم  نیا  دیاش  هک  دناهتفک  یضعب  دنیامن و  دامـض  روفاک  لالخ  اضیا  عجو  عضومب 
بآ زا  شجالع  شطع  ياوس  تسا  هروطسم  تمالع  مدع  نا  تمالع  دنکیمن و  ّتیئام  طبض  هک  هکسام  هوق  فعض  ببسب  دوش  لصاح 

دنیامن دامض  هراح  ناهرا  دنهدب و  هراح  نیجاعم  سوطیدورثم و  دننک و  نیبجنکس  برت 

هناثم مرو 

عافتنا ناسل و  ءادوس  نایذه و  قرحم و  داح  بت  لول و  ساسحا ؟؟؟ هماع و  رد  سحن  دیدش و  عجو  نا  تمالع  دـشاب  راح  هناثم  مرو  رکا 
جنکاک کسخراخ  هشفنب  يزیرجات  اهحبـص  جالع  هدرک  سبح  زارب  هک  دوب  هاک  دوش و  رهاظ  ترمح  جراخ  زا  هک  دیاش  تسا و  هناعر  و 

دننک و هلاما  خرس  رکش  واک و  ریـش  زا  بآ  هس  هعفدکی  زور  هس  ود  ره  دنـشونب و  جنپ م ل  نیبجنرت  اب  تشخریـش  کیره م ل  هفرخ  مخت 
لک زا  ینزبآ  دننک و  مک  نوخ  هاجنپ م ل  لهچ  هدومن  پچ  تسد  زا  يرکید  تسار و  تسد  زا  قیلـساب  دصف  کی  یّمح  نوکـس  زا  دعب 

هشفنب لک  دیفس  كرزب  يزابخ  کنخان  یمطخ 
92 ص : جالعلا ، ةرکذت 

يروزب تبرش  ندروخ  ای  نیبجنکس  ینـساک و  بآ  ندروخ  دننک و  دامـض  كدرا  یلقاب  درآ  هشفنب  لک  دنیـشنب و  اجنا  رد  هدومن  تسرد 
جنکاک صرق  اب  دوشیم  رکذ  هک  يروتسدب  جلماریـش  يزور ؟؟؟ دنچ  دوشب  رـسیم  هاک  تسا و  دیفـس  جازم  لّدبت  ۀهجب  یمح  عفر  زا  دعب 

مرو تسا  هتفک  ایرکذ  دمحم  هعازل و  هیوداب  ار  هناثم  هیلک و  ماروا  دـننک  هجلاعم  هکنیا  تسین  راوازـس  نومارـس  نیا  تسا و  عفان  دـنروخب 
نوچ هلحم  تامربا  رد  هدومن و  لامعتسا  تاّردم  دیاب  بلص  مرو  رد  ءاضعا و  ریاس  فالخب  لداوتم  ءاخراب ؟؟؟ تسا  جاتمم  هناثم  رد  راح 

كدروا غرم و  هیپ  لثم  لبحم  ياهنغور  دنیامن و  لوطن  زین  اهبآ  نیمه  زا  هتسشن و  ناشوایـسرپ  یمطخ  لک  هبلح  ناتک  رذب  هنوباب  کنخان 
دنیامن طسق  اب  نوتیز  نغور  واک و  ملق  زغم  ناتک  رذب  هنوباب  و 

هناثم ةاصح 

تسا و هدومن  ار  وا  تابوطر  فشن  هک  هظیلغ  هداـم  رد  دـشاب  ترارح  تّدـش  نا  ببـس  دـسریم  مهب  هناـثم  هّیلک و  رد  هک  رد ؟؟؟ هاـصح 
رد یشراخ  دشاب و  دیفس  یلاحت  یلمر و  توبر  لوب  هتفر  هقرح و  بیضق و  لصا  هرضاح و  یلاوم  دیدش  عجو  تمالع  تسا  هدش  رجحنم 
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کـسخراخ رفولین  لک  هشفنب  لک  يزیرجات  اهحبـص  هک  مسق  نیاب  هدومن  لماک  هیقنت  دـیاب  جالع  دـسر  مهب  زین  طوقن  دـسر و  مهب  بضق 
دنیامن و درز  هلیله  تسوپ  یکم  ءانس  هلاما  رد  دنشونب و  نیبجنرت 5 م ل  کیره 2 م ل  ولابولآ  هتسه  زغم  ینساک  هشیر  اولح  لک  جنکاک 

هلیلبنش کسخراخ  یمطخ  لک  یمطخ  مخت  تبش  ناشوایسرپ  هدیناشوج  زا  ینزبا  دنیامن و  قیلساب  دصف  دشاب  یـضتقم  تایـضتقم  هاکره 
تبش نغور  اب  هشفنب  نغور  دندنبهب و  مکش  ریزب  ار  نا  لفث  دننیشن و  نا  رد  هدومن  تسرد 

93 ص : جالعلا ، ةرکذت 
اب هدیشک و  هریش  ینساک  قرع  رد  هنایزار  رایخ  مخت  ینساک  مخت  ولابولا  هتسه  زغم  زور  دنچ  هیقنت  زا  دعب  دنیامن و  الط  رمک  مکش و  ریزب 

رکذ یلالح  روتسد  بحاص  نیبجنکـس  شآ  اهبـش  رایخ  زغم  کمرک  هزبرخ  هناودنه  بآ  دوخن  ءاذغ  اهزور  دنـشونب و  يروزب  نیبجنکس 
رد بجع  ءاود  دـیناروخ  دـیاب  مرک  بآ  اب  دوهیلا  رجح  دومن و  دـیاب  الخ  بیـضق  هناثم و  عضوم  رب  طسق  سکرن و  نغور  هک  تسا  هدرک 

خیبط اـب  مهرد  ود  نیا  زا  تبرـش  ردـق  هّیوسلاـب  خـلت  ماداـب  دعـس  هریز  لـجفلا  رذـب  سفرکلا  رذـب  هاوخناـن  هناودـنه  مخت  هاـصح  تیتـفت 
وا لقث  دنیشن و  نا  رد  هدرک  یفرظ  رد  هدیناشوج  کچوک  ياهخاش  اب  ار  هرحنا  ینباکنت  میکح  هدرک  لقن  اهنیا  زا  رتبجع  ناشوایـسرپ و 

دنکیم یبیرغ  جتفت  ندروخ  حبص  زور  شش  جنپ  دیفـس  رکـش  جنپ م ل  اب  ار  وا  هزات  بآ  لهچ م ل  ردقب  دنیامن و  الط  راهظ  تشپ  هب  ار 
رذـب تسا  هدومن  رکذ  نوناـق  مجنپ  باـتک  رد  سیئرلا  خیـش  هک  تتفم  نوـجعم  تسا  تفتنم  زین  لـیلحا  رد  ار  برقع  نغور  ندـیناکچ  و 

رم کیره 3 م ل  خـلت  ماداب  زغم  نوراسا  ردـنک  هیعم  ود م ل  کیره  هحلـس  بیطلا  هلبنـس  نوسینا  رزح  روخ  مخت  دیفـس  لـفلف  سفرکلا 
تـسا خیـش  تابرجم  زا  کی م ل و  ات  مرد  کـی  زا  تبرـش  تیاـفک  رادـقم  لـسع  یفوک و  دعـس  یکیره 4 م ل  دیفس  شاخـشخ  یکم 

دنشونب هدرک  هیالص  دنق  ود م ل  ات  کی م ل  يزور  نا  هتخوس  زا  تسه و  هکنانچ  دننازوسب  ار  شوکرخ 

مّدلا لوب 

هّیلک عضوم  رب  هبرج  ببـسب  ای  دـیآ و  ریثک  لوب  رکا  تسوا  قاقـشنا  زا  دـیآرب و  كدـناكدنا  نوخ  رکا  تسا  هیلک  قورع  خاـفتنا  ببـسب 
طلخ باصنا  ببسب  ای  تسا و 

94 ص : جالعلا ، ةرکذت 
مین کیره  عمش  ابرهک  یبرع  غمص  ود م ل  کیره  هشفنب  لک  اولح  لک  یسراف  رانلک  اضیا  تسا  دبک  فعـض  ۀهجب  ای  تسا و  راح  لاکا 

هتساشن کیره 2 م ل  هفرخ  مخت  رایخ  مخت  هریـش  دنیامن و  نفاص  دصف  کی  قیلـساب  دصف  ود  دنـشونب و  جنپ م ل  تابن  ینـساک  قرع  ل 
مین ل کیره  ریـشابط  یـصرق  نیط  غمـص  هفرخ 3 م ل  هریـش  هکنآ  ای  دنـشونب  ناـبزواک  قرع  اـب  عبر م ل  هس  کـیره  یبرع  غمـص  اریتک 

الط هکرس  بآ و  رب  ضیضح  ربص و  ایقاقا و  ینمرا  لک  هبزج  عضوم  رب  دشاب  هبزج  هطساوب  هاکره  دنشونب و  ینساک  قرع  اب  کنهراب م ل 
مخت هریش  اب  هشفنب  تبرـش  دننک و  قیلـساب  دصف  هدومن و  تاّردمب  لماک  هیقنت  دیاب  دشاب  لاکا  دشاب  طلخ  راصنا  هطـساوب  هاکره  دنیامن و 

هکرس و اب  وزام  خرس  لک  لدنص  دنماشآ و  دوشیم  رکذ  هک  يروتسدب  غالوا  ریش  اب  صرق  هکنآ  ای  دنماشآ  رفولین  اب  دیب  قرع  ودک  رایخ 
هدولاپ و اذغ  دنروخب و  شاخـشخ  تبرـش  ای  سالا  بح  اریتک  یبرع  ینمرا  لک  ماهتلا  ۀـهجب  مّدـلا  لوب  عفر  زا  دـعب  دـنیامن و  الط  بالک 

هجلاعم دشاب  دبک  فعـض  ۀهجب  هاکره  دنروخب و  کلاذ  لاثما  جنرب و  ماداب و  هریرح  یلـسع و  مخت  هدرز  يرحب و  یهام  تشوک  هچاپ و 
لّکات رب  تسا  لیلد  دناسر  مهب  كرچ  جورخ  زا  دعب  مرو  هاگره  هک  هدرک  رکذ  سونیلاج  دش و  روکذم  هک  تسا  دبک  فعـض  هجلاعم  وا 

هناثم هیلک و  ضارما  قلطم  رد  تسین  زغم  ندیماشآ  زا  رتوکین  رتلضفا و  یجالع  هک  هتفک  نویبارس  نیا  هیلک و  رد  هحرق 

لوبلا سلس 

هلضع ءاخرتسا  هناثم و  تدورب  رثکا  رد  نیا  ببس  دوش و  عضو  يرادیب  رد  هاوخ  باوخ و  رد  هاوخ  هدارایب  لوب  هک  تسا  نآ 
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95 ص : جالعلا ، ةرکذت 
ثداح هناثم  رد  هفعـضم  طرفم  ترارح  ۀـهجب  دوب  هاک  هروراق و  ضایب  تسا و  هدراـب  جازم  تمـالع  نا  تمـالع  تسا و  هناـثم  رب  هطیحم 

رد جالع  ددرک  ثداح  هناثم  يذاحم  تارقف  زا  هرقف  لاوز  ۀهجب  دیاش  تسا و  تانخـسمب  ناشررـضتم  هروراق و  غبـص  نا  تمالع  ددرک و 
دجنک نغور  رد  ار  کشم  اضیا  دـنیامن  الط  ریجنا  دـیب  سکرن  نغور  نوچ  راح  ناحدا  طولب و  نوجعم  دـنهد و  ریغـص  لفیرطا  لوا  مسق 
هیودا ندیماشآ  اضیا  تسا  دیفم  زین  له  ینیچراد و  هوهق  ندیماشآ  دنیامن و  الط  هراح  ناهداب  یلیلق  رتسدیب  دنچ  اضیا  دـنیامن  الط  هدومن 
ضرم نیا  رد  زین  سوطیودرشم  دنیامن و  ندروخ  ینیچراد  لیلعت  ضیرمب  دیاب  تسا و  عفان  تفج  ناجنلوخ  ردنک  دعـس  لثم  هضباق  هراح 
بحاص دنیامن  زارتحا  بطر  ياهزیچ  هبطر و  هکاوف  لوقب  زا  دنروخب و  غرم  بابک  یلـسع و  مخت  هدرز  لثم  فیطل  ياهاذـغ  تسا و  عفان 
عـضوم نآ  رب  باـعل  دوریم  هار  نیمز  راوید و  ره  رب  هک  یناویح  هک  مدـید  ناردـنزام  رد  یبرجم  هک  هدرک  تیاـکح  براـجتلا  هصـالخ 

له هدرک  خرس  هبند  نغور  اب  یتسـش و  ار  همتت  يدرک و  رود  ار  وا  یئاسحا ؟؟؟ یتفوک  اهنا  زا  يرایـسب  دنمان  نزول  اجنا  ار  وا  دیالآیم و 
نمزم ضرم  دنچره  يدش  ضرم  عفد  يدیناروخ  ضیرمب  حبـص  زور  دنچ  يدیـشاپ و  نادب  هدوس  نارفعز  هزیر  لفلف  ینیچراد  کخیم  و 
زینـشک مخت  هکنآ  ای  دنهدب  نیبجنکـس  اب  واک  غود  اب  ریـشابط  صرق  اهحبـص  دشاب  ترارح  هطـساوب  هاکره  يدـش و  بوخ  يدوب  هنهک  و 

دشاب دیفم  نویفا  ندروخ  دنشونب و  یلیلق  ینشاج  اب  هدیشک  هریش  ومیل  بآ  ای  هروغ  بآ  رد  کیره 2 م ل  هفرخ  مخت 
96 ص : جالعلا ، ةرکذت 

تسا جالعلا  رسع  رایسب  تسین و  عفان  يزیچ  هرقف  دروخب  ثلاث  مسق  رد  دنروخ و  سبای  دراب  ياهاذغ  دنیامن و  باسحا  موحلا  راد 

لوبلا سبح 

هظیلغ هعفان  حیرام  تکرح ؟؟؟ ای  مرو  دومح  ببـسب  ای  دش و  رکا  کیره  هجلاعم  تمالع و  تسا  هناثم  هیلک و  رد  ءاصح  مرو و  ببـسب  ای 
؟؟؟ لامدنا بیقع  نا  دسر  مهب  لوب  يراجم  رد  هک  تسا  یمحل  ۀهجب  ای  تسا و 

هب لوب  ار  هناثم  دراشفن  هاکره  ضیرم  هک  تسا  نآ  شتمالع  تسا  هناثم  هرـصاع  هلـضع  ءاخرتسا  ۀهجب  ای  دـسر و  مهب  هناثم  ای  هیلک  حورق 
دنروخب و روکذم  نیبجنکس  اب  ار  ریجنا  بوخ  رتسکاخ  یلیلق  اب  دنروخب  یلسع  نیبجنکـس  اهحبـص  لّوا  مسق  رد  جالع  دیآ  نوریب  یناسآ 

هـشفنب نغور  رتسدیب  دنچ  اضیا  دنناکچب  لیلحا  رد  ار  شوکرخ  هیام  رینپ  دنیـشنهب و  هنوباب  رتعـص  مامت  شوجنزرم  کلملا  لیلکا  بآ  رد 
دجنک نغور  اب  تبش  دنشونب و  تابن 3 4 م ل  ینساک  قرع  نایداب  اهحبص 3 م ل  دشاب  هحلام  حیر  ۀهجب  هاکره  دنیامن و  الط  دنناکچب و 

نبا لاق  دنروخب  شاخشخ  تبرـش  اب  جنکاک  صرق  دنناکچب و  ضیبا  فایـش  هک  عون  نیاب  دنیامن  هحرق  جالع  میـس  مسق  رد  دنیامن و  الط 
ياهنغورب جـنرت  تسا و  عفان  هراح  نیجاـعم  ندروخ  ریخا  مسق  رد  درفلا و  هنم  صّلختی  مل  هدـما  مد  وا  قلع  نم  لوبلا  سبتحا  اذا  نویبارس 

واک تسام  هکنآ  ای  ینمرا  هروب  واک  تساـم  تسا  عفاـن  ضرم  نیا  رد  اـتبلک  هچنآ  لاـحيایلع  دـنیامن  طـق  سوراـم و  نغور  نوچ  راـح 
فدص رتخد  ریش  هزرپسا  دنناکچب  هدیشک  هریش  ار  یکاخرخ  اضیا  دنناکچب  هدیـشک  هریـش  ار  هدام  غالوا  نیکرـس  دنیامن و  دامـض  هشفاک 

بآ ینمرا  لک  راهبهشیمه  بآ 
97 ص : جالعلا ، ةرکذت 

تسا عفان  دشاب  ترارح  ۀهجب  هک  لوبلا  سبح  رد  ینساک  بآ 

لوبلا ۀقرح 

هقرح ببـس  دوشیم  جراخ  هناثم  ای  هیلک  حورق  هطـساوب  هک  تسیتکرح  ببـسب  ای  دـنیوک  کـنزوس  ماوع  ار  وا  هک  تسا  لوب  رمم  شزوس 
هیقروب لوب و  تّدـح  ۀـهجب  ای  تسا و  لوب  رد  یلاحل  بوسر  يرجم و  شزوس  شتمالع  تسا و  هناثم  هیلک و  ببـسب  اـی  دوشیم و  يرجم 
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صرق اهحبـص  دـشاب  هّیلک  هناثم و  حورق  ۀـهجب  رکا  جالع  هروراق  غبـص  نول و  ضبن و  زا  تسا  جازملا  راح  تمالع  نا  تمالع  تسا و  نا 
ودک مخت  هریش  اهحبص  دشاب  هناثم  هیلک و  برج  ۀهجب  رکا  دنناکچب و  رتخد  ریـش  اب  ضیبا  فایـش  دنـشونب و  شاخـشخ  تبرـش  جنکاک و 

تّدح و ۀهجب  هاکره  دنشونب و  هدزناپ م ل  ردقب  غالوا  ریش  اب  مین ل  یبرع  غمص  مین ل  ینمرا  لک  کیره 2 م ل  هناودنه  مخت  رایخ  مخت 
اضیا دنـشونب  کیره 2 م ل  زینـشک  مخت  وهاک  مخت  هفرخ  مخت  ودـک  مخت  رایخ  مخت  هریـش  اهحبـص  دـشاب  راح  جازم  ءوس  لوب و  هیقروب 

؟؟؟ هتخیر ومیل  بآ  رد 20 م ل  ار  وا  بش  هک  مقیب  هیرک  یحوک ؟؟؟ ندیماشآ 2 م ل 
دیفم مه  مسق  نیا  رد  ضیبا  فایش  اب  رتخد  ریـش  اضیا  دنناکچب  غالوا  ریـش  اضیا  تسا  دیفم  دنماشایب  حبـص  ار  وا  هاکنا  دوش  بولخم   ؟؟؟

نیریـش رانا  اهزور  ءاذغ  تسا  دیفم  زین  یئاهنت  هب  غود  نینچمه  تسا و  دیفم  زور  دنچ  روفاک  دوخن  کی  اب  واک  غود  ندروخ  اضیا  تسا 
دنروخب یلسع  غرممخت  هدرز  جانفسا و  يابروش  اهبش  غود و  وهاک و  یئاهنت و  هب  کیره  غود و  اب  رایخ  زغم  تردنهب و  هناودنه  بآ 

هابلا ناصقن 

اذغ و ّتلغ  ندب و  فعض  ببسب  تسا  ةوهش  فعض  ای  نا  ببس 
98 ص : جالعلا ، ةرکذت 

تظلغ ینم و  جورخ  ّتلق  نا  تمالع  تسا و  ینم  ّتلق  نا  ببـس  هکنآ  ای  تساهتـشا  یمک  کـنر و  يدرز  يرغـال و  لازه و  نا  تمـالع 
تسا و ندب  هیوقت  جالع  لّوا  مسق  رد  جالع  تسا  حفن  یمک  ةوهـش و  هوق  ندـب و  هوق  نا  تمالع  تسا و  راشتنا  ّتلق  ۀـهجب  ای  تسا  ینم 

لامعتسا ندب و  بیطرت  ۀهجب  باوخ  رد  راثکا  رکش و  ای  یلسع  غرم  مخت  هدرز  تشوک و  بآ  نوچ  لدتعم  درب  مرک و  ياهاذغ  رد  راثکا 
رکـش و ریـش  ندروخ  مامح و  تموادم  جالع  مّید  مسق  رد  لصف و  نس و  جازم و  تقاط و  ردـقب  اما  تسا  وس  مه ؟؟؟ نیرتهب  تاّیرطع و 

دومج نا  تمالع  هک  دـشاب  جازم  تدورب  ینم و  ّتلق  رکا  دوش و  ظیلغ  ات  دـنناشوجب  واک  ریـش  اـب  مهرد  بوخ 30  دیفـس  نیبجنرت  ریش و 
ّتلق رکا  هدرورپ و  لیبجنز  غرممخت و  ياولح  كدرز و  يابرم  لقاقش و  يابرم  نوچ  دنیامن  تانخسم  لامعتسا  تسا  جورخ  دزن  رد  ینم 

زین هفرخ  ياولح  واک و  عفد  نوچ  دنیامن  تادّربم  لوانت  تسا  ینم  ندوب  جورخلا  لهـس  ینم و  ۀظلغ  نا  تمالع  هک  دـشاب  ترارح  ینم و 
باوخ تقو  رد  هاکره  رکش و  ریش و  روکنا و  ایبول و  زایپ و  ندروخ  لثم  دنیامن  خافن  ياذغ  لوانت  دشاب  راشتنا  ۀهجب  هاکره  تسا و  دیفم 
هاکره هابلا  ناصقن  همتت  تسا  عفان  مه  دوخن  بآ  ندیماشآ  اضیا  تسا  دیفم  رایسب  باب  نیا  رد  دنشونب  هتفوک  ار  دیفس  زایپ  بآ  هلایپ  کی 
دشاب تلآ  سفن  فعض  ۀهجب  رکا  دش و  روکذم  وا  تاجلاعم  تامالع و  تسا و  ندب  مامت  فعـض  ای  نا  ببـس  دشاب  تلآ  ءاخرتسا  ۀهجب 

ظوعن یمک  هیصخ و  بیضق و  يرغال  نا  تمالع 
99 ص : جالعلا ، ةرکذت 

فعض ۀهجب  رکا  تسا و  عامج  زا  نتفای  تّذل  مک  بیضق و  یتسس  نا  تمالع  دشاب  غامد  فعـض  ۀهجب  هاکره  تسا و  ینم  هقر  ینم و  و 
تمالع نا  تمالع  دـشاب  دـبک  فعـض  ۀـهجب  رکا  دـشابن و  عامج  رب  رداق  فوخ  ای  ایح  ای  مهو  ۀـهجب  هک  تسا  نآ  شتمـالع  دـشاب  بلق 

جازم ءادوس  زا  فعض  ببس  دیاش  دنیامن و  رایسب  کلد  مامح  رد  دنفسوک  ریـش  اب  دشاب  تلآ  فعـض  ۀهجب  رکا  جالع  تسا  دبک  فعض 
دنیامن غامد  تیوقت  دشاب  غامد  فعض  ۀهجب  رکا  دنروخب و  ریبک  لفیرطا  دادماب  ره  دنیامن و  هجلاعم  دوشیم  رکذ  هک  یتایوقل  سپ  دشاب 

کشملا و ءاود  دروخب  هصاخ  دنیامن  بلق  تیوقت  دشاب  بلق  فعـض  ّتلعب  هاکره  کلاذ  لاثما  سوطیدورـشم و  قایرت و  ندروخب  هصاخ 
دنیامن و هدش  رکذ  هک  یتایوقم  ریاس  ةایحلا و  ةدام  هب  دبک  تیوقت  دشاب  دـبک  فعـض  ۀـهجب  هاکره  یناحیر و  بارـش  یتوقای و  تاحرفم 

لقن هک  یلع  وبا  خیـش  بتک  زا  یکی  رد  مد  دـش  رکذ  وا  جالع  تمـالع و  دوش  ثداـح  فعـض  زین  هیلک  جازم  ءوس  ببـسب  دـشاب  هاـکره 
نیا نیـسح و  خیـش  تمدـخب  دـمآ  تشاد  تلآ  ءاخرتسا  دوب  هدـیرج  هلیمج  هیراـج  یناوج  صخـش  هک  يرـصم  نیـسح  خیـش  زا  درکیم 

دصکی یفصم  لسع  اب  هتشرس  ددع  جنپ  تسیب  مخت  هدرز  تفه م ل  دکم  هایس  لفلف  لیبجنز  اهرقرقاع  درک  بیکرت  وا  ۀهجب  ار  نوجعم 
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بش ياذغ  زا  دعب  یقدنف و  زین  مه  يرـصع  یقدنف و  ردقب  اذغ  زا  دعب  یقدنف و  ردقب  اذغ  زا  لبق  دوش  نوجعم  هدومن  طولخم  یـس م ل  و 
تیوقت رد  دشاب  نینچ  ارهاظ  مدرک و  هدهاشم  یبیرغ  رثا  ماهدرک  هبرجت  اهراب  ار  نوجعم  نیمه  تفکیم  ینباکنت  دـمحا  میکح  یقدـنف و 

دشاب هتشادن  لیدع 
100 ص : جالعلا ، ةرکذت 

تـسا زیچ  هسب  ذوعن  رما  ّتیمامت  هک  اریز  دوشیم  ظوعن  هاب و  تیوقت  ثعاب  اذغلا  رثک  خافن  راح  ياذغ  ره  هک  تسناد  دـیابب  هیهاب  هیذـغا 
دننک کید  رد  یبآ  هکنآیب  دـشاب  زایپ  نادـنچ  هس  ود  برچ  رایـسب  تشوک  زا  ترابع  هک  زاـیپ  ینخی  سپ  مد  مّیـس  حور  مید  حـیر  لّوا 

كدرز و ياولح  ندروخ  اضیا  تسا  ذـیذل  مه  رایـسب  دـننکیم و  مه  باشود  هکرـس  یمعط  شوخ  ۀـهجب  تیاـهن  تسا  عفاـن  دوش  هتخپ 
تسا عفان  دنـشاب  هدومن  لخاد  كدروا  هیپ  شیم و  ریـش  نتخپ  نیح  رد  هک  یمیلح  دروخ  اضیا  تسا  عفان  لقاقـش  يابرم  كدرز و  يابرم 
شیم تسام  نادنچود  اب  هدومن  خرس  مین  نغور  اب  ار  زایپ  اضیا  تسا  عفان  رایسب  تشوک  مجلش و  رب  تسا  لمتـشم  هک  مجلـش  میلح  اضیا 
مخت ماسقا  ندروخ  غرممخت و  هدرز  ياولح  اضیا  دنروخب  بسانم  هیودا  اب  هدومن  خرـس  زایپ  اب  ار  هزات  یهام  اضیا  دنروخب  هدومن  طولخم 

ریش ندیماشآ  اضیا  یناحیر  هصاخ  بارش  ندیماشآ  اضیا  تسا  عفان  رایـسب  دنهد  بیترت  کشجنک  تشوک  زا  هک  یمیلح  اضیا  تسا  عفان 
خرس نغور  هرت و  غرممخت و  هدرز  اب  هزات  یهام  مخت  اضیا  واک  غود  راح  جازم  رد  صیـصخت  هب  غود  ندیماشآ  اضیا  نیبجنرت  رکـش و  و 

نینچمه تسا و  عفان  دنـشاب  هدومن  لخاد  زوج  اصوصخ  هراح  هیودا  دـناهداد و  بیترت  هرب  تشوک  زا  هک  یبآدوخن  اضیا  دـنروخب  هدومن 
کلاذ لاثما  جنربریش و  ریجنا و  لیجران و  زغم  ودرک  نیریش و  ماداب  قدنف و  يدیفس  توت  روکنا و  وهیت و  کبک و  تشوک  ندروخ 

ۀیهاب هیودا 

خیش تیتلح و  زینوش  هیوجنرداب  جندوف  یلبج  نوخرط  ناجنلوخ  لفلف  راد  طسق  هدرورپ  لیبجنز  لفلف 
101 ص : جالعلا ، ةرکذت 

جرحدم دنوارز  يدنه  حرطیش  هلمآ  هلیله  هلیله  حور  داب  دنشونب  بارـش  اب  ار  وا  کی م ل  جازملا  روربم  رد  اصوصخ  هدومن  رکذ  سیئرلا 
هلجد و یکطـصم  لفوف  جنایزار  يردون  نادـحنا  هنابک  رکنک  لقاقـش  ملک  عانعن  یمور  هریز  کخیم  هفرخ  ینیچراد  هنوباب  نارفعز  نسار 

مخت كزیت  هرت  زاغرتشا  زاب  ناحیر  مخت  لـیجران  نیدراـن  دنـشاب  هدرک  کـشخ  لـسع  اـب  ار  وا  هتخپ  اـصوصخ  هدومن  رکذ  سیئّرلا  خـیش 
ناسل طق  نوسینا  دنق  رشقم  دجنک  نطقلا  بح  ملزلا  ّبح  بلعثلا  هیصخ  هفاک ؟؟؟ فوّسلا  لصا  دیفـس  شاخـشخ  ریـس  نوبله  مخت  مجلش 

بلحملا بح  سوّسلا  لصا  هاک  احرقرقاع  ثاغم  نادـیزوب  یبارحا  رتش  هیامرینپ  ناخیلواخ  ناجنروس  نیتمهب  هاوخنان  کسخراخ  ریفاصعلا 
ناسللا و بح  داشرلا  بح  ایبول  القاب  دوخن  انامورق  نویلاسارطف  سفرکلا  رذب  خیطبلا  رذـب  هبطرلا  رذـب  تابن  رکـش  نیبجنرت  ربونـصلا  بح 
رم کنحلا  لصا  زایپ  لصنع  زایپ  ارفخلا  ۀـبح  لجفلا  رزب  سمرت  دعـس  هرجنا  نوراسا  دابنرز  اریتک  جاوتب  رـسابسب  لـقلقلا  بح  وا و  نغور 
ورف ار  وا  بآ  دـنراد و  هاکن  نهد  رد  عامج  تقو  رد  ار  هبابک  تسا  درم  نز و  تّذـل  ثعاب  هک  هیودا  تسا  عاـمج  ةّذـل  هدـننکدایز  هیودا 
بح غمـص  بآ  اب  هدـیبوک  يواسم  کیره م ل  اهرقرقاع  هنابک  ینیچراد  لیبجنز  دـنریکب  هکنآ  ای  دـنریکب  نهد  رد  اهرقرقاع  اضیا  دـنهد 

مهرد روقنقسا 4  هرتس  مهرد  رفیلاط  کیره 3 م ل  لفنرق  هفرق  دنریکب  اضیا  دنربورف  وا  بآ  دنراد و  هاکن  نهد  رد  عامج  نیح  رد  هدومن 
دنهاوخ تاّبجعت  هتشاد  هاکن  نهد  رد  ترورـض  تقو  رد  هدومن  لفلف  اهنوجعم  هتف  رکفک ؟؟؟ لسع  اب  هدیئاس  مرن  رایـسب  مهرد  جنایزار 5 

درک
102 ص : جالعلا ، ةرکذت 

بح نیدران  نغور  اب  هدومن  هیالـص  هدـیبوک  مهرد  جـنپ  کیره  جـنایزار  زرم  بیّطلا  لبنـس  رکپ  تسا  هتفک  هّیهاب  هلاـسر  زا  خیـش  اـضیا 
لیبجنز هریشب  ار  شرب  دنکب و  برچ  هک  تسا  نیا  تسا  نز  تذل  یتدایز  ثعاب  هک  یئاهزیچ  دننک و  لامعتسا  تجاح  تقو  رد  دنزاس و 
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رکذ رب  لح  هدرورپ  لیبجنز  هریش  اب  هدیبوک  هیوّسلاب  کس  ناجنلواخ  بیّطلا  لبنـس  ینیچراد  لفلف  اضیا  تفای  دهاوخ  بیجع  تّذل  درورپ 
الط رکذ  رب  هام  هس  ود  زا  دـعب  هتخیر  نا  يورب  قبیز  مهرد  هد  ردـقب  هدـیبوک و  ار  تیتلح  مهردـکی  اضیا  دـننک  تعماـجم  دـنیامن و  ـالط 
هنابک اضیا  دـنیامن  الط  بیـضق  رب  هیوّسلاـب و  واـک  هرهز  اـهرقرقاع  سکرن  زاـیپ  دـنریکب  هتفک  نمؤم  میکح  اـضیا  دـننک  تعماـجم  هدومن 

لیبجنز اـهرقرقاع  اـضیا  دـننک  ـالط  هدومن  لـح  نهد  باـب  مین ل  کـیره  غرم  هرهز  اریتـک  هبل  نسح  کـی م ل  دعـس  اـهرقرقاع  لـیبجنز 
زا دعب  دنیامن و  الط  بیـضق  رب  هدومن  لح  نهد  رد  تجاح  تقو  رد  دنزاس و  بح  هتـشرس  لسع  اب  هچکـس  کشم  کیره م ل  ینیچراد 

دننک عامج  ندش  کشخ 

رکذ تاّظلعم 

دنهد و رایسب  کلد  ناب  ار  بیـضق  دنیاسب و  دنفـسوک  ریـش  ای  دجنک  نغور  اب  دننک و  کشخ  هیاس  رد  تشرد و  كرزب  نیطارخ  دنریکب 
رایسب کلد  ار  بیـضق  اضیا  دنهد  رایـسب  کلد  بابل  نغور  اب  ار  بیـضق  اضیا  دنیوشب  قبنز  نغورب  دیاب  هک  دیوکیم  خیـش  کلد  زا  دعب 

اضیا هعفد  جنپ  راهچ  يزور  دنریک  رـس  زا  ار  لمع  نامه  دعب  دکـشخب  دننک  ربص  دنیامن و  الط  دنفـسوک  ریـشب  هاکنا  دوش  خرـس  ات  دنهد 
تفزب و ندومن  الط  مرک و  باب  لوطت  میاد و  کلد 

103 ص : جالعلا ، ةرکذت 
مین ل ینمرا  قروـب  یمور 30 م ل  تفر  هد م ل  کیره  درز  يریخ  نغور  تینر  نغور  اضیا  تسا  عفاـن  کـلد  زا  دـعب  هراـح  ياـهنغور 

عیمج نیا  زا  غلبا  هک  یئاود  تسا  هتفک  هّیهام  هلاسر  رد  خیش  اضیا  دنیامن  کلد  ار  بیضق  هعفد  هس  يزور  هدومن  اهنغور  طولخم  هدیبوک 
عبر رداـشون  تفز  مهرد  هدـیئاس و 3  تیز  قبنز و  نغورب  نواـه  رد  هدومن و  کـشخ  هیاـس  رد  ددـع و  هد  كرزب  نیطارخ  دـنریکب  تسا 
دننک کلد  دـنیامن و  الط  نا  زا  ار  بیـضق  دوش  نغور  عومجم  هک  هدـیئاس  مرن  رایـسب  نواه  هتـسد  اب  هدومن  هوالع  مهرد  جـنایزار  مهرد 
غامد ماداب  نغور  دنفسوک  ریش  دریکب  اضیا  دنیامن  کلد  هتخیر  نارب  دنفسوک  ریش  هدیئاس و  بوخ  هرون  اب  یلفد  كرب  ربونص  كرب  اضیا 

طق نغور  رکپ  اضیا  دوش  خرـس  ات  دنیامن  کلد  نا  زا  ار  بیـضق  هدومن و  طولخم  هیوّسلاب  کیره  طابنالا  کلم  واک و  ملق  زغم  شوکرخ 
دوش خرس  ات  هداد  کلد  ار  رکذ  هعفد  ود  يزور  هدومن  طولخم  ود م ل  کیره  يریخ  نغور  نیدران  نغور 

لبق تاقیضم 

نواه رد  رد و  ءزج  کی  طولب  تفج  ءزج و  کی  وزام  ءزج  ود  کیره  دجنک  نغور  هزور و  راهچ  هس  ود  هراوخریـش  هلاغزب  هیپ  دـنریکب 
هس دوش و  جوزمم  ات  هتخیر  نا  يور  رب  بآ  هدرک  هشیش  فرظ  رد  دعب  دنیامن  مهب  طولخم  ار  عومجم  دنیامن و  قحس  رایسب  برـس  ای  علق 
زا غلبا  هک  یئاود  هدومن  روکذم  خیش  اضیا  هرکابب  دوش  هبتشم  هک  دوش  نانچ  دنیامن  لمع  نیا  یلاوتم  زور  تفه  هکلب  هدومن  اجنتـسا  هعفد 

هدرک نوریب  ریرح  هچراپ  زا  هدیبوک و  ار  عومجم  مهرد  جنپ  کیره  کشخ  ناجنداب  زبس  يوزام  مهرد  هد  تفج  مهرد  هد  ایقاقا  تسا  نا 
هدیئاس يراومهب  علق  نواه  رد  و 

104 ص : جالعلا ، ةرکذت 
بارش اب  نارفعز و  کس و  لیلق  دنریکب  اضیا  دنرادرب  دنیالایب و  اود  نا  زا  رت  ار  هبنپ  زور  هکنآ  ای  دنیامن  اجنتـسا  روتـسد  نامهب  نا  زا  دعب 

ای دنیامن  لومح  رتشیب  زور  دای و  زور  کی  تجاح  تقو  رد  هدیناکـشخ  هدیناسیخ و  نا  رد  ار  ناتک  هچراپ  سپ  دنناشوجب  یناحیر  ضباق 
هدولآ اود  نیا  زا  هدومن و  رت  ضباق  بارـش  زا  ار  یمـشپ  ترورـض  تقو  رد  هدیئاس و  مرن  رایـسب  دعـس و  لبنـس  ایقاقا  کمار  دریکب  هکنآ 

نز لازنا  راثکا  ببطت و  نیخـست و  محر و  قنع  تیوقت  قییـضت و  دراد  تعفنم  تفه  هداد  بیترت  سونیلاج  هک  یئاود  اضیا  دنیامن  لومح 
رانا تسوپ  خرـس  لک  زخ  زا  ردنک  يرب  رتعـص  شوجنزرم  هبابـسب  بادس  تسا  نیا  دـنکیم  درم  ینم  بذـج  نیمدـق و  زا  داوم  بذـج  و 
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دنیامن جارخا  بش  رخآ  هدومن  لومح  زور  لوا  هتل  اب  هتشرس  نا  لاثما  ای  ناب  نغور  اب  هیوسلاب  شرت 

مالتحا يذو و  ینم و  نالیس 

ای تّدـح  ای  هجو  چـیهب  ددرکیمن  ضراع  فعـض  ینم  جورخ  زا  دـعب  هک  تسا  نا  شتمالع  تسا و  ینم  سبح  عاـمج و  هلق  اـی  نا  ببس 
لازنا تفر و  نا  تمالع  تسا  ینم  فرظ  عضوم و  ءاخرتسا  ۀهجب  ای  تسا و  لوب  شزوس  لوب و  ترفـص  نا  تمالع  تسا و  ینم  ترارح 

شآ نوچ  سبای  دراب  ياهاذـغ  دـنیامن و  اذـغ  رد  لیلقت  لادـتعاب و  نکیل  درک  دـیاب  ینم  غارفتـسا  لّوا  مسق  رد  جالع  تسا  ظوعن  نودـب 
وهاک مخت  هریـش  اهحبـص  مّید  مسق  رد  دنـشونب و  هدیناشوج  ار  باّنع  اهحبـص  دنیامن و  خلت  هوهق  تموادم  دـنروخ و  هروغ  شآ  قامس و 

زینشک مخت 
105 ص : جالعلا ، ةرکذت 

هناودنه نیبجنکـس  وهاک  ای  رایخ  زغم  اذـغ  دنـشونب و  ینـساک  بآ  ای  یمطخ  هشیر  باعل  ای  هزرفـسا  باعل  اب  بانع  رایخ  مخت  هفرخ  مخت 
جناد و هاش  دیفس  رم  بادس  مخت  رانلک  دعـس  هنوپ  کشمجنرف  رزب  ندروخ  نینچمه  دنروخب و  ینومک  شراوج  مّیـس  مسق  رد  دنروخب و 

سونیلاج دندنبهب و  تشپ  رب  یبرس  هعطق  مالتحا  ۀهجب  دنروخب و  ینم  للقم  نخـسم  ياهزیچ  هیذغا  تسا و  دیفم  زین  هسبای  هعیم  هریز و  و 
ندیباوخ ندیباوخ و  تشپ  رب  هصاوخ  دنکیم  دایز  رکید  فارطا  رب  دنکیم و  مک  ار  مالتحا  تسار  تسدب  ندـیباخ  هک  تسا  هدرک  رکذ 

تسا عفان  کلاذ  لاثما  ناتک و  رتسب  کشود  نوچ  درب  باوختخر  رد 

لازنا ۀعرس 

تـسا ینم  ترارح  ینم و  تّدح  نا  ببـس  ای  ترارح  تامالع  مدع  تسا و  ینم  ترثک  نا  تمالع  تسا  هکـسام  هوق  فعـض  ای  نا  ببس 
ندـب هیقنت  لّوا  مسق  رد  جالع  دـش  روکذـم  وا  تمالع  تسا و  هسیئر  ءاضعا  فعـض  ببـس  ای  دزوسب و  ار  ینم  يارجم  لازنا  نیح  رد  هک 

زا دعب  ندب و  لفاس  اب  ار  هدام  دهدیم  لیم  لاهـسا  هک  اریز  تسا  لاهـسا  زا  عفنا  ضرم  نیا  رد  یق  تاجراب و  اب  ههاوف  تابوطر  زا  دـیامن 
رذب تبـشلا  رذـب  هد م ل  کیره  يدـنه  جرطبـش  دعـس  لیبجنز  لفلف  هلمآ  هلیله  هلیله  نا  ۀفـص  دـنهد  دـیدحلا  ثبخ  نوجعم  هیقنت  مامتا 

هدومن هوالع  کشم  مهرد  ود  هتـشرس  ماداب  نغور  لسع و  اب  عومجم  ردـقب  هکرـس  رد  ربدـم  دـیدحلا  ثبخ  راهچ م ل  کـیره  سفرکلا 
شاخشخ تبرش  نوچ  سبای  دراب  ياهزیچ  اهحبص  مّید  مسق  رد  دنک و  برچ  ار  هناع  هبصخ و  طسق  سجرن و  نغور  زا  دنزاس و  نوجعم 

هضباق تابوبر  و 
106 ص : جالعلا ، ةرکذت 

ببـسب هک  مّیـس  مسق  رد  دنروخب و  شاخـشخ  هریرح  سدع و  ماعط  اذـغ  دـنروخب  کلاذ  لاثما  هروغ و  تبرـش  قامـس و  رانا و  ّبر  لثم 
لازنا تلهـس  عنم  هک  ءاود  نیرتهب  تفکیم  هک  یبرجم  میکح  زا  مدینـش  دش  روکذـم  هاب  ناصقن  رد  وا  جالع  دـشاب  هسیئر  ءاضعا  فعض 
رفولین یـسراف  رانلک  کیره 3 م ل  زینـشک  مخت  هزرپسا  کیره 9 م ل  هفرخ  مخت  وهاک  مخت  تسا  نیا  جازملا  راـح  رد  اـصوصخ  دـنکب 

درس بآ  هب  کشرز  تبرش  ای  دنشونب  ار  وا  حبصب 3 م ل  حبص  هتفوک  مرن  ار  هیودا  عبر م ل  روفاک  کیره 2 م ل 

بیضق نیتیصخ و  ماروا 

ّتلق مرو و  یتّنـس  مرو و  کنر  يدیفـس  نا  تمالع  دشاب  دراب  هاکره  تسا  باهتلا  عجو و  مرو و  یخرـس  نا  تمالع  دشاب  راح  مرو  رکا 
کیره 2 ینساک  هشیر  ودک  مخت  رایخ  مخت  ولابولا  هتـسه  زغم  نابزواک  جنکاک  کسخراخ  رفولین  هشفنب  يزیرجات  دادماب  ره  تسا  عجو 

ردقب دنک و  لماک  هیقنت  روتـسد  نیمهب  دشاب  یـضتقم  هیقنت  تایـضتقم  رکا  دنـشونب و  نیبجنرت 5 م ل  ددـع  هد  کیره  ناتـسپ  بانع  م ل 
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مخت کنـسرادرم  کنـس  علق  بادیفـس  برـس  ءادتبا  رد  دننک و  قاس  تماجح  دتفا  تجاح  رکا  دـنیامن و  یفاص  قیلـساب و  دـصف  جایتحا 
وج درآ  اضیا  ددـنبهب  هتخپ  سدـع  زبس و  زینـشک  ضرم  طسو  رد  دـنیامن و  الط  زبس  زینـشک  بآ  ینـساک  بآ  يزیرجات  بآ  تشپكـال 
اب هزرپسا  دیفـس  كرزب  هتـساشن  هک  هاکره  اهتنا  رد  دـنیامن و  دامـض  هدومن  طولخم  رتخد  ریـش  اب  هزرپسا  باعل  اضیا  دـندنبهب  دوخن  یلقاب 

بآدوخن اذغ  دنیامن  دامض  غرممخت  هدرز  خرسلک  نغور  هنوباب  اضیا  ددنبهب  هتخپ  رفولین  قرع 
107 ص : جالعلا ، ةرکذت 

مک هک  تسا  هدرک  رکذ  سونیلاج  دـنیامن و  دامـض  كدرا  هیپ  اب  خرـسلک  نغور  قشا  لقم  هدراب  مسق  رد  یبالک و  ماعط و  رت  نیرانا و  و 
جالع وذ و  هک  دیفـس  طفن  هناثم  رد  ناکچب  دشاب  دیفـس  هیـصخ  مرو  هاکره  تالآ و  كراشم  ۀـلعب  دـشابن  لاعـس  واب  هک  تسا  نینثا  مرو 

تسار و هضیب  نینثا  مرو  نم  ۀهجب  دش  ثداح  تسا  هدومن  رکذ  اّیرکذ  دمحم  هکرـس و  ایطوط و  نک  الط  دشاب  خرـس  رکا  دش و  دـهاوخ 
تسین یق  زا  رتهب  يزیچ  مدش و  بوخ  مدومن و  ییقم  لامعتسا 

قتف

دشاب هدومن  لوزن  برش  هاکره  نینثا و  سیبک  حیر ؟؟؟ ای  هقلزم  تبوطر  ءاعما  ای  برـش  نوچ  یبیرغ  زیچ  ذوفن  تسا و  قافـص  ندش  هراپ 
ضرم ثودح  هک  تسنآ  شتمالع  دشاب  ءاعما  هاکره  رقارق و  نودـب  يراوشدـب و  ددرکیمرب  دـباوخب  تشپ  هب  هاکره  هک  تسنآ  شتمالع 
كرزب رایـسب  لقث و  دادتما و  شتمالع  دشاب  تبوطر  لوزن  ۀهجب  هاکره  دراد و  یمک  رقارق  ددرکیمرب و  يراوشدـب  دـشابیم و  الیلق  الیلق 

مـسق رد  رقارق  اب  ددرکیمرب  روفلا  یف  تیاهن  دوریم  ورف  دراشفب  دباوخب و  تشپ  رب  ضیرم  نوچ  دشاب  حایر  مرو  رکا  تسا و  نیـشا  ندش 
زوج ردنک  هاکنا  ددرکزاب  ات  دنیشن  مرک  بآ  رد  ددرکنزاب  رکا  دنادرکزاب و  ار  اعما  ای  برش  قرو  يراومهب  دباوخب و  تشپ  رب  مّید  لّوا و 
القاب درآ  شیرس  ردقب  هدیناشوج  دروم  مرک  بآ  هب  اریق  اب  هدیناسیخ  ار  غمـص  هدیبوک  جاز  ضیـضح  رانا  تسوپ  وزام  رانلک  ایقاقا  ورـسلا 
ردنک شراوج  ینومک و  شراوج  دـنیاشکن و  زور  تفه  هکلب  زور  دندنبهب و 3  دننک و  دامض  عضوم  رب  هتـشرس  ار  عومجم  هدومن  هوالع 

دوخن اذغ  تسا و  عفان  اهزور  نا  رد 
108 ص : جالعلا ، ةرکذت 

عامج التما و  فینم و  تاـکرح  ندـیود و  تـالوقب و  تاـّینبل و  تاـضومح و  زا  دـنروخب و  نیبکنزک  رینپ و  ناـن و  رادهیودا و  بآدوخن 
دننک دامـض  موم  رقب  نیکرـس  رم و  ربص و  لیّنلا  ّبح  مربش  لظنح  مخت  نوچ  فشنم  يزیچ  دـش  تابوطر  لازنا  هاـکره  دـننک و  باـنتجا 

رایسب رکا  دنیامن و  دامـض  نوتیز  نغور  اب  واک  نیکرـس  هریز  رافلا  ّبح  تفج  رانا  تسوپ  زام و  رّـسلا و  زوج  دعـس  بنرک  رتسکاخ  اضیا 
ینومک شآ  اهحبص  یحیر  مسق  رد  دندنبهب و  مکحم  هاکنا  دیایب  اهبآ  ات  دننکیم  دصق  هچنانچ  نیتیصخ  ریز  بیرف  عضوم  دنفاکشب  دشاب 
هیـصخ رب  نویفرف  رتسدیب و  دنچ  یلیلق  اب  قبنز  نغور  زا  دننک و  رایـسب  هریز  هیذغا  رد  دـنرب و  راکب  حایر  للحم  هیذـغا  هیودا و  دنـشونب و 
مدناوخ یباتک  رد  هک  تسا  هدرک  رکذ  ایرکذ  دمحم  دنروخن  درس  بآ  دننک و  زارتحا  هخفنم  هیذغا  زا  دنناکچب و  لیلحا  رد  دنیامن و  الط 

رد هعفد  هس  حبص  هاکنا  دنامب  هدیناشوج  رونت  رد  سءّرلا  دودسم  کید  رد  اربآ  فصن  لطر و  کی  رب  ار  موصیق  زا  هضیق  کی  هاکره  هک 
هدوبن زکره  ایوک  هک  دنکیم  قتف  عفر  دشونب  تعاس  هس 

راح محر  مرو 

زارب و سابتحا  لوبلا و  رـسع  محر و  یلاوح  رد  عجو  نابز و  کـنر  یهایـس  راـح و  داـح  بت  نا  تاـمالع  دـشاب  ترارح  زا  تجاـح  رکا 
بلـص و رد  ّالا  دوب و  دهاوخ  ۀناعر  عجو و  ساسحا  دشاب  محر  مدقم  رد  رکا  تیاهن  تسا  لقع  طالتخا  نایده و  ضبن و  رتاوت  تعرس و 

یـضتقم هیقنت  تایـضتقم  رکا  جالع  تسا  لوب  سابتحا  عجو و  عضوم  تبالـص  ددـمت و  لقن و  نا  تمالع  دـشاب  بلـص  دراب  مرو  هاکره 
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رد هک  یعونب  دشاب 
109 ص : جالعلا ، ةرکذت 

دصف ود  دتفا  تجاح  رکا  دصف و  کی  زادنا  ای  نارحب  ماّیا  ریاس  ای  متفه  رد  دشاب  راح  مرو  هاکره  دنیامن و  لماک  هیقنت  دش  روکذم  نییثنا 
ءام ضرم  ءاهتنا  طاطحنا و  ماـّیا  یلا  دـننکیم  دـصف  هک  يزور  دـنهدب و  نیبجنرت  هزرپسا  باـعل  اهرـصع  هیقنت  ماـّیا  رد  دـنیامن و  قیلـساب 
ریـش اب  ار  ضیبا  فایـش  لوبلا  ۀقرح  ۀهجب  اضیا  دنیامن  روطف  غرممخت  هدیفـس  اضیا  دـنیامن  روطف  محر  رد  هزرپسا  باعل  دـنهدب و  ریعّـشلا 
هلیله رانکوک  تسوپ  رانلک  اثیمام  لک  یمطخ  لک  رـشقم  وج  سدـع  يزیرجات  زا  ینزبا  دـنیامن و  روطف  هدومن  لح  هزرپسا  باعل  اـب  رتخد 

ای خرـس  لدنـص  دـنیامن و  تسرد  کلملا  لیلکا  تبـش  هنوباب  یمطخ  لـک  زا  نزبا  طاـطحنا  نیح  رد  دنیـشنب و  نا  رد  هدومن  تسرد  درز 
هچب و سورخ  هرب و  بآدوخن  اذـغ  دـنیامن و  دامـض  هناع  رب  وج  درآ  قز  لج و  دـنیامن و  الط  رـساخ  هرتس و  رب  ینـساک  بآ  اـی  بـالک 

تمالع هک  دوش  جارخب  رجنم  مرو  رکا  دنروخب و  نیرانا  رایخ و  زغم  نیبجنکس و  وهاک  دیارش  ماّیا  زا  دعب  سانفـسا و  ودک و  تاجابروش 
الط هناع  یلا  هرس  زا  هکرـس  نغور  دنیامن و  دامـض  رتوبک  قز  درم و  وج  درآ  ناتک  رزب  هلیلبنـش  تسا  هریعـشق  سخن و  یمح و  تدش  نا 

دنیامن و ادوس  غارفتـسا  بلـص  مرو  رد  دـنیامن و  روطف  رتخد  ریـش  خرـس  لک  نغور  دـنیامن و  لومحرم  ناتک  رذـب  كدروا  هیپ  دـنیامن و 
دنیامن حـیانب  نورطن ؟؟؟ يردـق  اب  هشفنب  يزابخ  یمطخ  لیلکا  هنوباب  بآ  زا  دـنیامن و  ـالط  كدروا  غرم و  هیپ  تبـش و  هلیلبنـش و  نغور 

نابرض نا  تمالع  دوش و  ثداح  داح  ماروا  دعب  رثکا  محر  ناطرس 
110 ص : جالعلا ، ةرکذت 

تسا هنفعنم  تابوطر  اب  كرچ  ندمآ  داهن  ار  لاثک  مکش و  ریز  رد  دیدش  عجو  نا  تمالع  دوش و  حرقنم  هک  دشاب  دوب و  تبالص  عجو و 
هک یتالهسم  تاجضنمب و  ادوس  غارفتسا  دومن  هیقنت  دیاب  جالع  درک  دیاب  یتدایز  عنم  عجو و  نیکست  اّما  تسا  لکـشم  رایـسب  وا  جالع  و 

محرم دنیامن  لامعتـسا  دنیامن و  قیلـساب  دـصف  يوادوس  مد  لیلقت  ۀـهجب  دـشاب  یـضقنم  دـصف  تایـضتقم  رکا  دـنیامن و  هدـش  رکذ  رّرکم 
دنیاـمن دامـض  ار  وا  لـقث  هدومن  لوـطن  ار  وا  بآ  هدـیناشوج  ار  تسرمق ؟؟؟ اـی  ملک  كرب  ناـتک  رزب  جـنوباب  هلیلبنـش  دـنیامن و  نوـیلخاد 

نا رد  هدومن  تسرد  هنوباب  هلیلبنـش و  کلملا و  لیلکا  يزابخ  هشفنب  یمطخ  لک  زا  یبزنا  دـشاب  حرفتم  هدومن  جازم  بیطرت  دـیاب  هصالخ 
محر مرکمین  خرسلک  نغور  يزیرجات  بآ  زا  اضیا  دنیامن  دامض  ار  محر  رتخد  ریش  زا  حیرمت و  ماداب  نغور  يروفاک و  موم  زا  دننیشنب و 

زا اضیا  دیامن  هنقح  خرس  لک  نغور  كایرت و  ینمرا و  لک  علق و  بادیفس  یلیلق  اب  يزیرجات  بآ  زا  دیایب  نوخ  هاکره  دنیامن و  هنقح  ار 
روکنا هریـش  اب  دیفـس  شاخـشخ  تسا  عفان  مه  محر  ماروا  ۀهجب  دنکیم و  عجو  نیکـست  هک  یئاود  ۀفـص  دـیامن  هنقح  رتخد  ریـش  فایش 

یلیلق دـشاب  رایـسب  مرو  رکا  دـنیامن و  لومح  دوش و  ظیلغ  ات  هدومن  هفاضا  هلاسوک  غود  ای  غرم  هیپ  يردـق  هاـکنا  دوش  اّرهم  اـت  هدـیناشوج 
وهاک رایخ و  زغم  ودک و  جانفسا و  زا  تاجابروش  اذغ  دنیامن و  هفاضا  ورم  اب  كایرت 

محر هخفن 

دش دهاوخ  خفن  بجوم  دش و  دناوت  مضه  دسر  واب  هک  یئاذغ  ثداح و  ار  محر  هک  دشاب  دراب  جازملا  ءوس  نا  ببس 
111 ص : جالعلا ، ةرکذت 

زغم جـنکاک  تفه م ل  کیره  کسخراخ  يزیرجات  جالع  تسا  اهنار  ناشلات  عجو ؟؟؟ ددـمت  عجو و  تبالـص  هناـع و  رد  مرو  تمـالع 
تایضتقم رکا  دنروخب و  ینومک  شراوج  هکنآ  ای  دنشونب  تفه م ل  تابن  اب  دانـشم ل  ینـساک  قرع  کیره 2 م ل  نایبنز  ولابولآ  هتسه 

مامتا زا  سپ  هدومن  لماک  هیقنت  دیناسریمن  مهب  لمح  مه  محر  هخفن  ببـس  هب  هضیرم  ریقح  نیا  دنیامن  لماک  هیقنت  دـشاب  یـضتقم  هیقنت 
رد هدـیناسر  مهب  لمح  هدـش  ضرم  عفر  هرملاـب  هتـسشن  روخب  هعفد  هس  ود  ینیچ  بوچ  ندروخ  نیب  رد  هداد  ینیچ  بوچ  زب و  ریـش  هیقنت 

نغور نیهدت  دنیامنیم و  هتفخ  زین  ار  محر  اهبآ  نیا  زا  یـضعب  دراد و  میظع  عفن  نا  رد  اموی  زبس  نیتسفا  کلملا  لیلکا  هنوباب  تبـش  بآ 
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هنیدوپ سفرک  مخت  هاوخنان  کخیم  لهاوب  زوج  دنروآ  راز  تسا  دیفم  ضرم  نیا  رد  هک  یّبح  ۀفص  تسا  عفان  هنوباب  نغور  خرس و  لک 
مهرد فصن  رتسدـیب  دـنج  مهرد  راهچ  دنـشاب  هدـیناشوج  هدـیناسیخ و  هکرـس  رد  شیپ  کی  زور و  کی  هریز  مهرد  ود  کیره  لیبجنز 

رادهّیودا و بآدوخن  اذغ  مهرد  ود  نا  زا  تبرـش  ردق  هدومن  بح  هدیبوک  مهرد  جـیجت ؟؟؟ کیره  جنکـس  نوب  روصق  هب  رت  لظنح  مخت 
. تسا کلاذ  لاثما  کنلاب و  يّابرم  نان  رکش و  هنوباب و  ماعط 

ثمط بح 

یطلخ ای  نوخ  ۀظلغ  ببس  هب  رکا  تسا و  رایسب  بعت  غارفتسا و  مدقت  کنر و  يدرز  يرغال و  نا  تمالع  دشاب  نوخ  یمک  ببس  هاکره 
تـسا باوخ  ینیکنـس  هروراق و  ظلغ  ضیب و  ءوطب  نول و  ضایب  نا  تمالع  دـشاب  هدـینادرک  باش  ار  قورع  يراجم  هک  یتدورب  ای  ظیلغ 

لّوا مسق  رد  جالع 
112 ص : جالعلا ، ةرکذت 

ابغ دننک و  باوخ  تحارتسا و  دننک و  بعت  ّتیـضایر و  كرت  دروخ و  اذفلا  رثک  هیذغا  تاّحرفم و  تابوبرب و  دننک  بلق  هدعم و  تیوقت 
کیره 2 م ل ولابولا  هتسه  زغم  ینـساک  مخت  هرجنا  کسخراخ  جنکاک  تاجـضنم  رد  هک  دننک  لماک  هیقنت  مّیود  عون  رد  دنور و  مامحب 
قیلساب و دصف  دنیامن و  درز 3 م ل  هلیله  تسوپ  لهسم  رد  تسبوخ و  رایسب  دننک  جضنم  رد  هرتهاش  ینساک و  بآ  هاکره  دشاب و  هتـشاد 
ار دش ؟؟؟ روکذم  هک  يروتسدب  هدیشک و  ینساک  قرع  رد  ود م ل  کیره  ینساک  مخت  هرجنا  جنکاک  کسخراخ  هکنآ  ای  دنیامن  نفاص 

دنشونب هدیناشوج  تابن  کی م ل  اب  ار  سانور  کی م ل  دنیامن  اضاقت  جازم  نس و  رکا  دنیامن و  هجزرف  هدولآ  واک  هرهز  سان و  بآ و  زا 
یف دـنک  فایـش  نویفرف  زا  نز  هاکره  هک  تسا  هدرک  رکذ  سونیلاج  دـنیامن  الط  نوکنرـس  لک  واک و  هرهز  سانور  بآ  تّسبرجم و  هک 
ثبح هک  دـشاب  لاس  تفه  هک  ینز  هک  دـیامنیم  رکذ  ۀعانّـصلا  لماک  بحاص  دـنکیم  مه  دـلو  طاقـسا  دوشیم و  ثمط  راردا  ناـکملا 

هنادیب زیوم  مهرد  هد  باّدس  مهرد  تشه  لهبا  مهرد  راهچ  کیره  جنتوف  درم  وا  ۀفص  دنک  وا  ثمط  راردا  هجزرف  نیا  دشاب  هدش  ثمط 
تقر ةدحاو و ال  هتاح  یلع  یتأی  نوللا و ال  ّریغم  ةءرملا  ثمط  ناک  طارقب  لاق  دیامن  لامعتسا  هدومن  بح  واک  هرهز  اب  هدیبوک  مهرد   20

هیقنت جاتحی  اهنا  ۀمالع  کلت  ةدحاو 

ثمط راردا 

تّدح ببسب  رکا  دوش و  ثداح  کنر  ةرفص  ناقفخ و  فعض و  ثمط  مد  نالیس  ترثک  زا  تسا و  مد  ءالتما  ترثک و  ببسب  رکا 
113 ص : جالعلا ، ةرکذت 

نا شتمالع  دشاب  یقرح  قاقشا  حاتفنا و  ببسب  رکا  تسا و  سفن  سبح  بیهل و  کنر و  ةرفص  یکنشت و  نا  تمالع  دشاب  نوخ  تقر  و 
نهد و بآ  ترثک  شتمالع  دشاب  هکسام  هوق  فعض  دشاب و  تبوطر  ترثک  ۀهجب  دیاش  دشاب و  یعجو  كدنا  دیآ  رایسب  نوخ  هک  تسا 

دادماب ره  دنهن و  ناشوایسرپ  همجحم  دیامن  نفاص  قیلساب و  دصف  لّوا  مسق  رد  جالع  تسا  نفج  يور و  جیهت  نول و  ضایب  شطع و  ۀلغ 
هیوسلاب هتخوس  يراطع  ذـغاک  جرام  زک  نیوخالا  مد  ردـنک  ایقاقا  دـنروخب و  ابرهک  صرق  دـننک و  هب  ّبر  هد م ل  اب  ینمرا  لک  کی م ل 

مراهچ مّید و  مسق  رد  دـنروخب و  هروغ  شآ  قامـس و  شآ  نیرانا و  بآ  اذـغ  دـنرادرب و  هراپ  فوص  هب  هتـشرس و  دروم  باـب  دـنیاسب و 
قرع اب  هدادوب  زینـشک  مخت  یعمـش  يابرهک  رابجنا  هشیر ؟؟؟ یـسراف  رانلک  هکنآ  ای  دـنروخب  کـشرز  تبرـش  اـی  کـشرز  بآ  اـهحبص 

زینـشک مخت  هفرخ  مخت  یمطخ  هشیر  اولح  لک  تاجـضنم  رد  هک  هدومن  لماک  هیقنت  دـشاب  یـضتقم  هیقنت  رکا  دنـشونب و  تابن  ینـساک و 
نیا رد  یق  هک  هتفک  اّیرکذ  دمحم  هچنانچ  تسا  یلوا  دیامن  فرص  یقم  رکا  لهسم  ياجب  دشاب و  هتشاد  جنپ م ل  نیبجنرت  کیره 2 م ل 

زبس زینشک  بآ  ینساک  بآ  راهبهشیمه  بآ  نیلدضب  ار  دبک  عضوم  مکش  ریز  ثمط و  سبح  رد  لاهسا  هچنانچ  تسا  عفان  رایـسب  ضرم 
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ظلغم ضباق  هبرـشا  هّیذغا و  تسا و  عفان  زین  روکذم  یلومح  دنیامن و  لوانت  هب  ّبر  ینمرا و  لک  یبرع و  غمـص  اضیا  دنیامن  الط  فدـص 
رانلک صرق  مّیس  مسق  رد  تسا و  دیفم  رکش  اب  هدولاپ  ندروخ  تسا و  عفان  کشرز  قامس و  هروقبآ و  شرت و  رانا  لثم  مد 

114 ص : جالعلا ، ةرکذت 
کیره م ل ینمرا  لک  شوایـس  نوخ  هس م ل  کیره  تورزنا  ربص  ردنک و  دننک و  لوانت  هب  بر  اب  کیره  یبرع  غمـص  ینمرا و  لک  اب 
اب هتخوس  ار  عومجم  کل  جـنداش  يراطع  ذـغاک  غرممخت  تسوپ  یهوک  واک  خاش  وزام  هکنآ  ای  دـنرادرب  هتـشرس  دروم  بآ  هب  هدـیبوک 

رانلک و قوحسم و  لحک  هاکره  هک  هدومن  رکذ  تباث  دنرادرب  هتشرس  کنهراب  باب  دنیاسب و  ناشوایـس  نوخ  ایقاقا و  ابرهک  ینمرا و  لک 
تسا دیفم  هعفد  راهچ  يزورهنابش  دنرادرب  هدولآ  اهاود  نیا  رد  هدومن  رت  دروم  بآ  رد  ار  یمشپ  دنیاس  بوخ  ءزج  کیره  راکش 

لمح رسع 

نیا میامن  ار  وا  تاجلاعم  ماسقا و  میسقت  مهاوخ  هاکره  تسا  رامشیب  وا  بتارم  رایـسب و  لمح  رـسع  رقع و  ماسقا  نوچ  هک  دانامن  یفخم 
تسا درم  وا  زا  تلع  هک  دیمهف  دیاب  ادتبا  تیاهن  میئامنیم  رکذ  تسا  عفان  ۀیاخلاب  اّیلک و ؟؟؟ هک  ییاهزیچ  اذهل  درادن  شیاجنک  رـصتخم 

کـشخ کیره  زا  دـننک  لوب  وهاک  ای  ودـک  هتوب  کی  رب  هناکادـج  کیره  نز  درم و  لّوا  دوشیم  مولعم  مسق  ود  زا  هلحرم  نیا  نز و  اـی 
دومن دیاب  درم  جازم  لیدعت  تسا  درم  زا  بیع  جضن و  مدع  لیلد  دوش  بلرتم  رکا  دـنزیرب  بآ  رد  ار  درم  ینم  مید  تسا  نا  زا  ّتلع  دـش 

دـیربت و رکا  هیقنت  مامتا  زا  سپ  هدومن  لماک  هیقنت  تدورب و  اـی  تسا  بلاـغ  وا  رد  ترارح  هک  هدومن  ار  نز  جازم  هظحـالم  ادـتبا  جـالع 
رکذ هک  يروتـسدب  تسا  عفاـن  رایـسب  تسا  جازم  لّدـبم  نوچ  ینیچ  بوچ  رثکا  بلغا و  رد  اـّلا  دـنهد و  غـالوا  ریـش  تسا  روظنم  بیطرت 

تعماجم نا  زا  دعب  دنماشایب و  لسع  باب  کی م ل  ردقب  رهظ  ماّیا  زا  دعب  زور  تفه  ار  جاع  هراشن  هاکنا  دنهد و  ینیچ  نوچ  دوشیم 
115 ص : جالعلا ، ةرکذت 

شوکرخ هیام  رینپ  اضیا  دشاب  هرقاع  هچرکا  دسریم  مهب  لمج  دنروخب  ار  جاع  هراشن  زا  مرد  ود  هاگره  هک  هدرک  رکذ  نویبارس  نبا  دننک 
کناد ود  رادقم  كرک  ریـش و  وهآ و  هرهز  نتـشادرب  اضیا  دـننک  تعماجم  دـنرادرب و  هراپ  مشپ  هب  هدرک  لح  هکـسم  اب  رهط  ماّیا  زا  دـعب 

دنرادرب ابکرم  ای  ادرفم  ناسلب  بح  نابلا و  بح  رتسدیب و  دنج  بلعثلا و  رصخ  بیّطلا و  لبنس  کشم و  فایـش  تسا و  عفان  زین  هکـسمیب 
کشم زا  فایش  دراد و  میظع  بیجع و  یعفن  باب  نیا  رد  نا  راتفک و  کس و  نا  كرک و  نآ  هز و  نتـشادرب ؟؟؟ ندروخ و  تسا و  عفان 

نز هاکره  هک  هدومن  رکذ  اّیرکذ  دـمحم  تسا و  عفان  یـسب  دـنرادرب  محرب  هتـشرس  مهرد  رن  کشجنک  رـس  زغم  اهنا  ربارب  ود  نارفعز و  و 
نینچمه تسا و  عفان  لقم  نوچ  هرارملا  لدتعم  غومـص  لومح  هک  هدومن  رکذ  اضیا  تسا  عفان  رایـسب  مهرب  دـنروخب  ار  رم  بیّطلا و  لبنس 

ردقب ینعی  دوش  هدروخ  دیاب  لیلق  اّما  تسا  هدش  هبرجت  اهراب  دنیوک  نف  نیا  رباکا  زا  یـضعب  تسا و  عفان  عامج  زا  شیپ  لیف  لوب  ندروخ 
20 م ل

طاقسا هرثک 

هیضرم هقلزم  تبوطر  نوچ  تسیلخاد  رما  ببسب  دوب و  دیاب  زّرحتم  اهنا  زا  طقس  هبرض و  هفینع و  تاکرح  نوچ  تسیجراج  رما  ببـسب  ای 
خافتنا نا  تمالع  محر  رد  دوب  ظیلغ  یحیر  ببـسب  ای  نافجا و  جـیهت  محر و  زا  دوب  تبوطر  نالیـس  نا  تمالع  دـنک  محر  یلاـح  زا  هک 

ریخا مسق  تاجـضنم  رد  هدومن  لماک  هیقنت  دـیاب  جالع  تسا  خافتنا  زا ؟؟؟ يدـعت  مضهلا و  ءوس  هدـعم و  خـفن  رقارق و  فان و  ریز  هناع و 
دوب دهاوخ  یلوا  دنیامن  لینلا  بح  لظنح و  مخت  دبرت و  جرایا و  بحب  لاهسا  هاک  دنیامن و  هنایزار 

116 ص : جالعلا ، ةرکذت 
اذغ دـنهد و  ینومک  شراوج  ریخا  مسق  رد  دـنیامن و  درز 3 م ل  هلیله  تسوـپ  کیره 2 م ل  هنوباب  یکم  ءانـس  دبرت  تالهـسم  رد  ّالا  و 
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هعبم لبنـس  نارفعز  لفنرق  دوع  یکطـصم و  زا  یفایـش  تبـش و  نغورب  دنیامن  هناع  خیرمت  دـنروخ و  وهیط  کبک و  تشوک  زا  بآدوخن 
نوخ و ندمآ  راثکا  زا  ریثک و  همخت  زا  دیدش و  عجو  زا  ار  لفط  دنکیم  طقس  نتسبآ  نز  هک  تسا  هدرک  رکذ  سونیلاج  دنیامن و  لومح 
رد لقث  دانع  وا  دشاب  خرـس  نا  هرـشب  دناسر و  مهب  بت  هلماح  نز  هاکره  هک  هدومن  رکذ  اضیا  ءاود  ندومن  لومح  زا  لهـسم و  ندروخ  زا 

مهب رومض  هلماح  ناتسپ  هاکره  هک  دیوکیم  لوصف  رد  طارقب  دومن و  دهاوخ  طقس  دیامن  نینیع  رعق  رد  عجو  ساسحا  دشاب و  هتـشاد  رس 
هک هجلاعم  رد  نکب  دهج  سپ  یفرع  قافـشنا  ای  فالتخا  هلماح  يارب  زا  دوشب  ضراع  رکا  هک  دـیوکیم  اضیا  تسا  طاقـسا  لیلد  دـناسر 

دومن دهاوخ  طاقسا  يدوزب 

لمح تامالع 

یکریت ناتـسپ و  رـس  کنر  یهایـس  اهتـشا  یمک  سابتحا و  عامج و  زا  دـعب  هریرعـشق  جرف و  یکنت  یکـشخ و  نانز  لـمح  رب  تسا  لـیلد 
خاروسخاروس نزوس  هارمه  ار  ریـس  هنادکی  بلطم  نیا  ناهتما  ۀهجب  شمن و  ینلک و  ندش  رهاظ  هّیور  تاوهـش  ناشع و  مشچ و  يدـیفس 

رکذ طارقب  اضیا  تشاد  دهاوخن  لمح  دیایب  نهد  زا  ریـس  هحیار  هاکنا  ینامز  كدنا  دننک  باوخ  دـنرادرب و  محر  رب  هتـسب  هطایخب  هدومن 
الف و ّالا  دراد و  لمح  هک  دـیناسر  مهب  ضعم  رکا  دـباوخب  دـنماشایب و  هداد  نزب  زور  رد  لسعلا  ءام  يردـق  ناـحتما  ۀـهجب  هک  تسا  هدرک 

هیبش يزیچ  هروراق  طسو  رد  دشاب و  ّتقر  رب  لاح  لّوا  رد  نتسبآ  لوب  هک  دنکیم  رکذ  براّجتلا  ۀصالخ  بحاص 
117 ص : جالعلا ، ةرکذت 

هداتسا يزیچ  بابح  نوچمه  نارس  رب  دوب و  ماوقاب  ماّیا و  یفاص و  يو  لوب  هک  دوب  هاک  دوش و  لیام  ترمحب  رخآ  رد  دشاب و  هدز  هنیپ  هب 
رب دنیوشب و  لسع  اب  دـنیاسب و  ار  دـنوارز  هک  هدومن  رکذ  اضیا  دور  رتبیـش  رتالاب و  دـننابنجب  نوچ  دوش و  ادـیپ  هبح  نوچمه  نایم  رد  و 

ندوب روکذ  رب  نامک  دـبای  نیریـش  ار  دوخ  ناهد  معط  تاـقوا  نا  رد  رکا  دروخن  چـیه  رهظ  اـت  درادرب و  دوخب  یمـشپ  هب  ار  نآ  نز  اتـشان 
لمح دباین  ناهد  رد  یمعط  چـیه  رکا  تسبرجم و  دـیامن و  نینچ  ندوب  ثانا  رب  نامک  دـبای  خـلت  ار  دوخ  ناهد  معط  رکا  دـنیامن و  نینچ 
روکذ نینج  يدر و  وا  هرشب  کنر  دشاب  نتسبآ  روکذب  نز  هاکره  هک  تسا  هدومن  رکذ  لوصف  زا  مجنپ  هلاقم  رد  طارقب  تشاد و  دهاوخن 

دنک سکعب  رما  دشاب  ثانا  رکا  دنک و  تکرح  نمیا  بناج  رد  رثکا  دنک  تکرح  هاکره  تسا و  محر  زا  نمیا  بناج  رد  رما  رثکا  رد 

یلاود

مدق و قاس و  رد  تسا  هرفخ  ندوب و  ربطـس  قورع و  روهظ  نا  تمالع  يوادوس و  مد  لوزن  ترثک  ۀـهجب  تسا  مدـق  قاس و  قورع  عاسنا 
رفولین و هشفنب  يزیرجات  زا  تاجـضنم  دـیاب  جالع  دوشیم  دـشن  ارم  رایـسب  هک  یـصاخشا  نالامح و  نادـصاق و  ضراع  بلغا  ضرم  نیا 

ینـساک قرع  اب  نیبجنرت 5 م ل  ددع  هد  ناتـسپ  کیره 2 م ل  ینساک  مخت  ینـساک  هشیر  نابزواگ  لک  هرتهاش  ناشوایـسرپ  کسخراخ 
دنیامن ناقتحا  هول  فیعـض و  جضنم  ابغ  هلوادتم  هدعاقب  دنـشونب و  هدومن  هوالع  دسر  مهب  رکا  هرتهاش  ینـساک و  بآ  هکنآ  ای  هدـیناشوج 

دنشونب ار  هروکذم  جضنم  زور  هس  هکنآ  ای  دنروخ  نومیتفا  خوبطم  بورش  لهسم  ضوعب  هدش و  رکذ  ررکم  هک  يروتسدب 
118 ص : جالعلا ، ةرکذت 

زا دتفا  تجاح  رکا  هدومن و  قیلساب  دصف  ود  هیقنت  نیب  رد  هدومن و  يوادوس  طلخ  لاهسا  لاحيایلع  دنروخ  نومیتفا  خوبطم  زور  کی  و 
نوخ رکید  قورع  زا  دتفا  تجاح  مه  زاب  رکا  دوشب  مد  مامت  غارفتـسا  ات  هدیـشک  تسد  هدوشک و  دـشاب  رتوطب  هک  کیره  قاس  قورع  نا 
نیا رد  دشابیم  هک  هدومن  رکذ  ایرکذ  دـمحم  دـنک و  بانتجا  يوادوس  دـلوم  هیذـغا  زا  تسا و  عفان  زین  ضباق  كر  ندوشک  دـنک و  مک 

سفن زا  يوادوس  نوخ  جارخا  قیلـساب و  دـصف  شجالع  تجویف و  نـالامح و  رد  نا  ثودـح  رثکا  خرـس و  ظـیلغ و  قاـسب  قورع  ضرم 
ءاذغلا قیرط  دقفی  ّهنال  وضعلا  لزه  یلاوّدلا  تعطق  اذا  سونیلاج  لاق  تسا و  وضع 
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لیفلا ءاد 

مدـق قاس و  هب  هک  دـشاب  ظیلغ  يوادوس و  مد  ای  نا  ببـس  لیف و  ياپ  دـننام  دوش  ّریغتم  وا  کنر  دوش و  كرزب  مدـق  قاس و  هک  دـشاب  نا 
ترمح و نودب  تسا  مدـق  تسا و  قاس  ۀـظلغ  نا  تمالع  تسا و  ظیلغ  مغلب  ای  تسا و  نول  هدومک  سملم و  ترارح  نا  تمالع  دزیر و 

هیقنت نیب  رد  هدرب و  راـکب  ادوـس  جـضنم  لهـسم و  یئاود  رد  هک  يروتـسدب  لّوا  مسق  رد  جـالع  تسا  دراـب  سملم  هـکلب  سملم  ترارح 
نوخ هدومن  وضع  سفن  زا  قاس  تماجح  نینچمه  هدومن و  ضبام  دصف  دشاب  تجاح  رکا  هدومن و  لباقم  تسد  زا  قیلـساب  دـصف  يدوزب 
هنهک هکرس  اب  بش  سیتلا و  ۀیحل  ةراصع  ایقاقا  ورم  ربص و  هداد و  نیبجنرت  نومیتفا و  تبرـش  نیبجلا و  ءام  هیقنت  مامتا  زا  دعب  دننک و  مک 

مکحم هچراپ  هب  ار  اهاود  ندومن  الط  زا  دعب  ار  وناز  ات  مدـق  زا  تسا و  دـیفم  دـنیامن  الط  كات  رتسکاخ  بآ  رکا  اضیا  دـنیامن  الط  ررکم 
عنم دندنبهب و 

119 ص : جالعلا ، ةرکذت 
مـسق رد  دنروخ و  هفیطل  هیذغا  دنیامن و  بانتجا  ادوس  هدلوتم  هظیلغ  هیذغا  زا  دشابن و  هتـسب  هاکره  هصاخ  دنیامن  نداتـسیا  نتفر و  هار  زا 

اب برت  بآ  ضوع  هعفدکی  هتفه  دنروخب و  يزلا  میقمب  ریبک  ناجنرـس  ّبح  هعفدکی  زور  هس  ره  دنروخ و  ریغـص  لفیرطا  دادماب  ره  یناث 
بآ دـنیامن و  الط  ایقاقا  ربص و  رم و  دـنرب و  راـکب  لوادـتم  قیرطب  لهـسم  جـضنم و  اـبغ  روتـسدب  هکنآ  اـی  دـنیامن  یق  هدروخ  نیبجنکس 

هل جالع  رجفنا و ال  مکحتسا و  اّدج و  مظع  اذا  مدقلا و  یف  مظعی  مرو  اذه  لیفلا  ءاد  یف  يزاّرلا  لاق  دنیامن . الط  كات  رتسکاخ 

اسنلا قرع 

تمالع دشاب  ترارح  رکا  نا  ببس  ناتشکناب و  ای  ونازب  ات  دنک  لوزن  نار  یـشحو  بناج  زا  دنک و  ادتبا  كرد  لصفم  زا  هک  دشاب  یعجو 
ریاس سملم و  هدورب  نول و  ضایب  نا  تمالع  دشاب  تدورب  هاکره  تسا و  مدقم  ریبدت  لصف و  نس و  سملم و  ترارح  نول و  ترمح  نا 
مخت ای  مرک  بآ  نیبجنکس  زا  یتیقم  هعفدکی  هتفه  هدومن و  لماک  هیقنت  دشاب  یضتقم  هیقنت  تایـضتقم  هاکره  جالع  تسا  هدورب  تامالع 

هدومن و يذاحم  تسد  زا  قیلساب  دصف  هیقنت  متفه  ای  مراهچ  رد  راح  مسق  رد  دیاب  هدومن و  لامعتسا  یمغلب  رد  هزبرخ  هشیر  تبـش و  برت 
هدروخ جضنم  يزور  دنچ  هثک  رئب  ام ؟؟؟ دصف  نا  زا  دعب  هدومن و  ءاسنلا  قرع  دصف  رکید  زور  دـنچ  رد  دـننک و  مک  نوخ  تجاح  ردـقب 
ینساک مخت  کیره 3 م ل  هشفنبلک  درز 4 م ل  هلیله  تسوپ  نا  تفـص  دنروخب  ناجنروس  خوبطم  راح  مسق  رد  لهـسم  ضوع  رد  هاکنا 

نیبجنرت هدومن  فاص  هاکنا  دـنام  یقاب  لطر  ثلث  کی  ات  دـنناشوجب  بآ  لـطر  رد 2  دیفـس م ل  ناـجنروس  کـیره 2 م ل  سکرن  مخت 
هد م ل کیره  تشخریش 
120 ص : جالعلا ، ةرکذت 

ناجنروس و رد  نویروطنق  لظنح و  مخت  هد م ل  ارقیف  جرایا  نا  تفص  دنشونب  اریثک  ناجنروس  دراب  مسق  رد  دنشونب و  هدومن  لمح  نا  رد 
انیمخت ود م ل  ردـقب  هدومن  بح  هدـیبوک  کی م ل  رتسدـیب  دـنچ  لفلف  لدرخ  جرطیـش  لـیخن  رب  جـنپ م ل  کـیره  جرهزیهاـم  نادـیزوب 

دراب رد  دنیامن و  الط  خرسلک  نغور  اضیا  دنیامن  الط  هکرس  بلحط و  ین  جنپ  بآ  اضیا  دننک  دامـض  رانچ  كرب  بآ  لاح  رد  دنروخب و 
ناجنروس هدرک  لقن  ۀعاّسلا  ءرب  رد  اّیرکذ  دمحم  دنیامن و  الط  ار  طفن  دنیامن و  دامـض  لسع  بآ  هب  هدیبوک  ارقرح  اهرقرقاع  هنیدوپ  سرت 

قیدصت مه  هلجا  یضعب  دنادرکیم و  نکاس  ار  عجو  روفلا  یف  درادن  لیدع  دنشونب  هتخاس  بح  درز  ربص  درز 2 م ل  هلیله  تسوپ  مین ل 
دناهدرک بلطم  نیاب 

سرقن راح و  لصافم 
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لصافم فعض  نا  ببس  دنیوک  سرقن  دوب  اپ  ناتشکنا  بعک و  رد  هاکره  دوش و  ثداح  ار  اپ  تسد و  ياهلـصفم  هک  دشاب  یملا  یمرو و 
مد و هبلغ  تامالع  يومد  هدام  تمالع  دـشاب و  ظیلغ  هدام  ینابـصع و  وضع  هک  اریز  دورن  لیلحتب  دوز  هداـم  نیا  دـشاب و  داوم  باـصنا  و 

رایخ مخت  ینساک  مخت  ناجنروس م ل  تاجـضنم  رد  هک  هدومن  لماک  هیقنت  دیاب  جالع  تسا  عجو  تّدش  ارفـص و  هبلغ  تمالع  يوارفص 
رد دنناشوجب و  ار  اهاود  ینساک  قرع  ای  بآ  ضوعب  ّالا  اهبف و  دنیامن  جضنم  لخاد  ینساک 2 م ل  بآ  هچنانچ  رکا  دشاب و  هتشاد  ود م ل 

املب ریعـشلا ؟؟؟ ءام  اب  هزرپسا  باعل  يوارفـص  رد  ناجنروس و  تابن  بالک  رـصع  فرط  يومد  رد  دـنیامن و  درز  هلیله  تسوپ  تالهـسم 
زینشک ینساک و  باب  يدنبرد  شوپ  اثیمام  نیلدنص  اضیا  دنیامن  الط  رتخد  ریش  كایرت  فدص  ءاسیرا  هشیر  ناجنروس  دنشونب و 

121 ص : جالعلا ، ةرکذت 
قیلساب دصف  يذاحم  تسد  زا  هدومن  دصف  رد  لیجعت  يومد  رد  دیاب  دنیامن و  دامـض  هدز  هکرـس  اب  هزرپسا  يوارفـص  رد  اضیا  دنیامن  الط 

اذغ دنیامن و  الط  رانچ  كرب  بآ  زا  دشاب  مروتم  رکا  دشاب و  تسد  رد  هاکره  دننک  دصف  فلاخم  تسد  زا  دشاب و  اپ  رد  ملا  رکا  دـنیامن 
سرقن رد  دنکیم  عفن  هک  هدومن  رکذ  ایرکذ  دمحم  دنروخب و  درز  يولآ  هچولا و  یبالک و  نیرانا و  بآ  نیبجنکـس و  هداس و  بآدوخن 

ءزج ثلث  نویفا  ءزج  کی  کیره  ثاغم  دیفـس و  ناجنروس  رایخ و  مخت  کمرک و  هزبرخ  مخت  لیبق  زا  دشابن  راح  هک  یلوب  تاّردم  راح 
تعاس رد  دنکیم  عفن  ددرکیم و  عجو  نیکست  ثعاب  هک  دنروخب  دیفس  رکش  مهرد  راهچ  نا  زا  تبرش  ردق  هدومن و  عمج  دیاب 

سرقن دراب  لصافم 

نا تمالع  دـشاب  ادوس  هاکره  دـشاب و  عجو  ّتلق  هروراق و  ۀـظلغ  کنر و  يدیفـس  نا  تمالع  دـشاب  مغلب  سرقن  لـصافم و  هداـم  هاـکره 
هـشفنب لک  يزیرجاـت  زا  یجـضنم  زین  مسق  نیا  رد  جـالع  دـشاب  ضبن  ءوطب  تبالـص و  عجو و  ّتلق  دـلج و  فشق  تدومک و  تبـالص و 

دنشونب و نیبجنرت 5 م ل  کیره 2 م ل  سوّسلا  لصا  اب  ینساک  هشیر  ینساک  مخت  ناجنروس  ناشوایـسرپ  نابزواک  کشخ  ءافوز  رفولین 
جـضنم هدـش  رکذ  ررکم  هک  يروتـسدب  دـعب  موی  رد  دـنناشونب و  ار  اهاود  ینـساک  قرع  اب  ّالا  دـنک و  جـضنم  لخاد  هرتهاـش  بآ  20 م ل 
یمغلب رد  هاکره  بورـشم  لهـسم  ضوعب  دـشاب و  هتـشاد  لیّنلا  بح  تبرت  درز و  هلیله  تسوپ  هک  هدومن  لـماک  هنقح  هدیـشون و  فیفخ 
قیلـساب دشاب  یـضتقم  دصف  رکا  دوب و  دـهاوخ  یلوا  ایوک  دـنروخب  نومیتفا  خوبطم  يوادوس  رد  دـنروخب و  ناجنروس  ّبح  اب  رقیف  جرایا 

بالک زین  اهرصع  فرط  دننک و 
122 ص : جالعلا ، ةرکذت 

یق هعفد  هس  ود  یلسع  نیبجنکـس  برت و  هزبرخ و  هشیر  تبـش  مخت  باب  یمغلب  عون  رد  هیقنت  لیاوا  رد  هاکره  دنروخب و  ناجنروس  تابن 
بوچ يوادوس  مسق  رد  هصاوخ  هیقنت  ماّیا  زا  دعب  دنیامن و  الط  ایقاقا  ّرم  رـسب و  نویفرف  رتسدـیب  دـنچ  هلیاس  هعم  دوب و  دـهاوخ  عفان  دـننک 

تیاهن دشابیم  ینیچ  بوچ  زا  رتهب  تسا و  عفان  سوقن  لصافم و  ماسقا  عیمج  رد  هبـشع  ندروخ  هک  دنلیاق  یعمج  هچرکا  دنروخب  ینیچ 
دـنروخب و نیبکنزک  بیـس و  کنلاب و  يابرم  نان  سورخ و  هرب و  تشوک  بآ  دوخن  اذـغ  دـنروخب و  دـشاب  لوصحلا  لهـس  هک  کـیره 

باّدـس لهبا  هاوخنان  دـنکیم  ضرم  عفر  هرملاب  تسا و  دراـب  سرقن  لـصافم و  عاـجوا  عیمج  عفار  هک  هدومن  رکذ  اـّیرکذ  دـمحم  یئاود 
دنشونب مهرد  يزور 2  هدومن  عمج  ءزج  فصن  کیره  حرجدم  دنوار  طق  خـلت  ماداب  لبنـس  هوق  ءزج  کیره  سفرک  جـنایزار  مخت  وقود 

ماسقا دنروخب  هیقنت  زا  دعب  دیاب  تیاهن 

تاروثب ماروا و 

اما حـیر  ای  هّیهام  ای  دـشاب  هعبرا  طالخا  ای  نا  هدام  دوشیم و  رهاظ  اضعاب  هدام  باـصنا  ۀـهجب  هک  دـشاب  یظیلغ  یخاـفتنا و  یطلخ و  مرو 
ای ینومقلف  هرمح  دـشاب  ود  ره  زا  بکرم  هچنآ  دـنیوک و  هرمح  دـشاب  ارفـص  هچنآ  دـنیوک و  ینومقلف  ار  نآ  دـشاب  مد  نا  هدام  هک  یمرو 
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مرو هعلـس و  دشاب  ّزیمم  رکا  دنیوک و  هوخر  دشاب  وضع  هطلاخم  رکا  یمغلب  مرو  اما  نیطلخلا  دـحا  یتدایز  رابتعاب  دـنیوک  هرمح  ینومقلف 
هچنآ یئامهلیق و  وب  دشاب  صاخ  رکا  یقز و  ياقـستسا  دوب  ماع  رکا  دشاب  هیئام  زا  هچنآ  اذغ و  دـشابن  رهاظ  رکا  لخاد و  رکا  هک  يوادوس 

یلع دوشیم و  هتفک  کیره  نایب  دنیوک و  هخفن  دشاب  تلـصومب  عمتجم  رکا  دنیوک و  جـیهت  دـشاب  نیل  وضع و  هطلاخم  رکا  دوب  حـیر  زا 
دیز نبا 

123 ص : جالعلا ، ةرکذت 
دراب و نا  سّملم  تسا و  بلص  دشاب  يوادوس  مرو  رکا  سپ  شتقر  تفاطل و  ببسب  دسر  مهب  ارفص  زا  مرو  تسین  نکمم  هک  هدومن  رکذ 
دوریمورف و تشکنا  میراشفب  تشکناب  هاکره  تسا و  دراب  نا  سملم  تسا و  ضیبا  شنول  تسا و  وخر  دشاب  مغلب  زا  رکا  هایـس و  شکنر 

نا شدارم  هک  تسا  نیا  درک  ناوتیم  مالک  نیا  يارب  زا  هک  یهیجوت  هصالخ  دـشابیم  عجو  يوادوس  یمغلب و  يوادوس  یمغلب و  مرو  ای 
طاطاقن و لیمامد و  رـشام  نوچ  دوب  يومد  یـضعب  دوب  ماروا  هچمه  زین  وا  تاروثب  اّما  دسریمن و  مهب  صلاخ  يوارفـص  زا  مرو  هک  هدوب 
برج و نوچ  دشاب  يوادوس  یضعب  لیلات و  ارش و  نوچمه  یمغلب  یضعب  رمح و  سراف و  ران  هلغ و  نوچمه  دشاب  ارفـص  نا  هدام  یـضعب 

دش دهاوخ  روکذم  زین  اهنا  لیصفت  کلاذ و  ریغ  لیلاث و 

ینومقلف

دوب عجو  عضوم  خافتنا  نابرض و  ددع و  اب  دشاب و  لیام  تدومکب  هلمجلا  یف  تسا و  مرو  کنر  یخرس  نا  تمالع  يومد و  تسا  یمرو 
دشابن 4 م ل بت  دشاب و  هتـشادن  يدادعتـسا  نادنچ  ضرم  رکا  جالع  تسا  عجو  ترثک  نابرـض و  تّدـش  دـشاب  ینایرـش  وضع  هاکره  و 
هّرب و تشوک  بآدوخن  رهظ  دنروخیم  هلیله  هک  یئاهزور  دنشونب و  نا  بقع  زا  تابن  مرک و  بآ  دیامن و  علب  هدومن  روقلب  ار  هایس  هلیله 
رد مرو  رکا  مّود  ای  لّوا  هلیله  فرـص  زا  دـعب  دـنروخب و  نیبجنکـس  وهاک  ای  هچولآ  اب  نیرانا  بآ  هدروخن  هلیله  هک  يزور  هچولآ و  بش 

هاکره قفاوم و  بناج  زا  ّالا  دننک و  مک  نوخ  تجاح  ردقب  دنیامن  قیلساب  دصف  لباقم  بناج  زا  تسا  ضرم  يادتبا  تسا و  ندب  یلاع 
124 ص : جالعلا ، ةرکذت 

علق بادیفس  برس  ضرم  يادتبا  رد  دزادنیب و  زین  ولز  دتفا  تجاح  هاکره  دنیامن و  قیلـساب  دصف  روتـسد  نیمهب  تسا  ندب  لفاس  رد  مرو 
دـنیامن و الط  ینـساک  بآ  راهبهشیمه  بآ  ینمرا  لک  اثیمام  ایقاقا  لفوف  لدنـص  اـضیا  دـنیامن  ـالط  زبس  زینـشک  بآ  کنـسرادرم  کـنس 

ضرم طسو  رد  دوشن و  هزات  باصنا  دنیامن  الط  عدار  فارطاب  هکنآ  رکم  دننکن  عدار  لامعتـسا  دشاب  هسیئر  ءاضعا  عفدـم  رد  مرو  هاکره 
لیلحت هب  هاکره  دندنبهب و  هتخپ  رفولین  قرع  دیفس  كرزب  هزرپسا  هتساشن  هاکره  ضرم  ياهتنا  رد  دنیامن و  دامض  هتخپ  زبس  زینشک  سدع 

هیقنت نیب  رد  هدومن  لماک  هیقنت  دشاب  واب  بت  هکنآ  ای  دشاب  دعتـسم  ضرم  هاکره  دنیامن و  دامـض  يزابخ  هلیلبنـش  ناتک  زرورم  مخت  دورن 
دنراد لومعم  هدش  رکذ  هک  يربادت  ریاس  دننک و  مک  نوخ  تجاح  ردقب 

هریمح

یخرـس دنرادرب  تسد  نوچ  دورب  یخرـس  دنهن  وا  رب  تسد  نوچ  تسا و  مرو  نول  یقارب  یخرـس و  نا  تمالع  يوارفـص و  دـشاب  یمرو 
بیهل و اـی  هلمجلا و  یف  مرو  خاـفتنا  دـشاب و  طـلتخم  نوخ  اـب  نا  هداـم  هکنآ  رکم  تسین  ریاـغ  تسا و  دـلج  حطـس  رد  مرو  دـنک و  دوـع 

ینـشاچ اب  هروغ  بآ  ای  کشرزبآ  هساک  کی  اهحبـص  دشابن  مه  بت  دشاب  هتـشادن  يدادعتـسا  نادنچ  ضرم  هاکره  جالع  دوب  ترارح 
طارفا ّدـحب  اهزیچ  هلوقم  نیا  زا  یکنران  اب  نیبجنکـس  رایخ و  زغم  ای  نیبجنکـس  وهاک  اـی  نیراـنا  اـی  هناودـنه  بآ  هکنآ  اـی  دنـشونب  یلیلق 

اب هزرپسا  باعل  اضیا  دـنیامن  الط  دـش  رکذ  ینومقلف  رد  هک  یتاعدار  دـنروخب و  رمت  کـشخ  هچولآ  شآ  اـی  هروغ  شآ  اهبـش  دـنروخب و 
دنیامن دامض  رفولین  قرع 

جالعلا www.Ghaemiyeh.comةرکذت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 148زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


125 ص : جالعلا ، ةرکذت 
رد تاللحمب  جایتحا  رکید  دنیامن و  الط  رایخ  بآ  راهب  هشیمه  بآ  ینساک  هفرخ  كرب  بآ  اضیا  دنیامن  دامض  هدیشارت  رایخ  ودک  اضیا 

دـصف دـش  رکذ  ینومقلف  رد  هک  يروتـسدب  ادـتبا  دـیاب  تقو  نآ  دـشاب  مد  اب  طلتخم  هکنآ  رکم  هدام  تفاـطل  ۀـهجب  دـشابیمن  ضرم  نیا 
هدومن لماک  هیقنت  دیاب  دشاب  مه  ضرم  نیاب  بت  دشاب و  دعتسم  ضرم  هاکره  دنیامن و  تاّلحم  یـضعب  لامعتـسا  دننک و  لافیق  ای  قیلـساب 

عفان ود  ره  زب  ریـش  نینچمه  غالوا و  ریـش  هیقنت  مامتا  زا  دـعب  دـنیامن و  لخاد  ردقب 20 م ل  ینـساک  بآ  دشاب  نکمم  رکا  تاجـضنم  رد 
دش رکذ  هک  مسق  نامهب  ریاس  رد  دعب  رمت و  بآدوخن  دعب  لیاوا و  رد  هداس  بآدوخن  هلاما  ياهزور  ءاذغ  تسا و 

هعلس

هدـمآرب و هک  دوب  یفالف  یـسیک و  ار  وا  دـشاب و  یمغلب  ءادوس و  ای  ظیلغ  مغلب  یـضعب  رد  مغلب و  بلغا  رد  وا  هداـم  دـشاب و  ظـیلغ  یمرو 
هیقنت جالع  دوش  كرحتم  تسد  ریز  دنهن  يو  رب  تسد  نوچ  فالتخاب و  هناودنه  ردـق  یلا  دـشاب  يدوخن  ردـقب  دـشاب و  وضع  زا  جراخ 

رد دشاب و  هتشاد  کیره 2 م ل  هنایزار  سوسلا  لصا  ناشوایـسرپ  ۀبوجنرداب  کشخ  ءافوز  نابزواک  لک  تاجـضنم  رد  هک  هدومن  لماک 
ایزاغول بح  ای  ارقیف  جراـیا  برـشم  لهـسم  تالهـسم  ضوعب  هاـکره  دـنیامن و  درز  هلیله  تسوپ  جیافـسب  یکم و  ءانـس  دـبرت  تالهـسم 

اب ورم  مخت  ربص و  کمن و  لدرخ  هکنآ  ای  دنراذکب  نویلخاد  محرم  ادوس  مغلب و  زا  ندب  هیقنت  زا  دعب  دوب و  دهاوخ  بسنا  یلوا و  دناوخب 
يرذع هعلـس  هاکره  دنراذکب و  نوقیلـساب  محرم  هکنآ  ای  دنیامن  دامـض  هکرـس  اب  وم  بوچ  رتسکاخ  اضیا  دنراذکب  هدومن  جوزمم  هکرس 

دنفاکشب ار  تسوپ  دیاب  حمال  دشاب 
126 ص : جالعلا ، ةرکذت 

دنام یقاب  هاکره  دومن و  دهاوخ  دوع  ّالا  دنراذکن و  یقاب  چیه  دنروآ و  نوریب  تسرد  هسیک  اب  ار  هعلس  دوشن و  هراپ  هسیک  هک  مامت  تقدب 
مهرم تستاحارج  حلطـصم  هک  یهارمه  دسوپب و  ات  دنهن  وا  رب  واک  نغور  اب  دنک  نا  عفر  هدومن  نفعتم  هک  دراذک  دیاب  راح  داح  ياهاود 
لفلف زا  دیفـس و  لفلف  هایـس  لـفلف  تساود  نیا  نا  عفد  رد  فلـس  ياـّبطا  دـناهدومن  هبرجت  هچنآ  ندرک  میدـقت  رد  هک  هعلـس  اـّما  دـنراذک 

هک شمـشک  هریـش  اب  هدومن  هفاضا  رکـش  عومجم  فصن  هدـیبوک  ءزج  کیره  عانعن  راـمحلا  ءاـثق  مخت  ناـجنلوخ  لـه  ینیچراد  هیومقلف 
یناوت هک  ردق  ره  دنروایب  نوریب  دنفاکـشب و  دشاب  كرزب  هعلـس  هاکره  هک  تسا  هتفک  اّیرکذ  دمحم  یقدنف و  ردقب  هدومن  دـشاب  هدـیبوک 

دیاین نوریب  زور  دنچ  رد  دوشب و  نفعتم  هک  يراح  یئاود  ای  قبنزب  نغور  هاکنا 

ناطرس

زا قرتحم و  يوادوس  نا  هدام  کنچرخ و  ياپ  دننام  دیآ  دیدپ  کنرزبس  هریت  یلتمم  ياهکر  نا  یلاوح  رب  بلص و  يوادوس  تسا  یمرو 
ناتـسپ هرجنح و  قلح و  نوچ  یئاصع  مرن  وخر  ياهمادنا  رد  دشاب و  یماداب  ای  القاب  ردقب  ادتبا  تسارفـص و  اب  طلتخم  ءادوس  زا  ای  ءارفص 

دشاب هریت  زبس و  هایـس و  مخز  کنر  رکا  دیآ و  نفعتم  كرچ  وا  زا  دوش و  حرفتم  هک  دشاب  اسب  دسر و  مهب  بیـضق  محر و  نیتیـصخ و  و 
ریعشلا ءام  تجاح و  ردقب  دننک  دصف  دشاب و  هتشاد  ینساک  مخت  ولابولآ  هتسه  زغم  تاجضنم  رد  هک  هدومن  لماک  هیقنت  جالع  هل  جالع  ال 

اب نیبجلا  ءام  هیقنت  مامتا  زا  سپ  دوب و  دهاوخ  یلوا  نومیتفا  خوبطم  لهـسم  ضوعب  دنیامن و  الط  دبک  عضوم  رب  بالک  لدنـص و  دنهد و 
نومیتفا و تبرش 

127 ص : جالعلا ، ةرکذت 
زا دنروخب و  دنشاب  هدومن  دیص  اههناخدور  زا  هک  هزات  یهام  هلاغزب و  هرب و  هچب و  سورخ  تشوک  زا  اذغ  دنشونب و  نیبجنکس  نیبجنرت و 
لک لوسغم  يایطوت  علق  بادیفس  نا  ۀفـص  تسا  عفان  رایـسب  محرم  نیا  دوش  حّرفتم  هاکره  دننک و  بانتجا  دشاب  ادوس  دلوم  هک  ياهیذغا 
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مخز یلاوح  دنزادنیب و  عضومب  هدومن  طولخم  هزرپسا  باعل  زبس  زینـشک  بآ  يزیرجات  بآ  خرـس  لک  نغور  اب  هدیئاس و  هیوسلاب  ینمرا 
نوخ ات  دنامن  وا  زا  يزیچ  هک  یتیثیحب  دنیامن  عطق  دیدح  هارمه  هک  هدومن  رکذ  سونیلاج  دنیامن و  الط  خرـس  لک  نغور  ینمرا  لک  اب  ار 

موم و الثم  دننک  لامعتـسا  لادتعاب  لّلحم  دـیاب  تسا  کلهم  دـننک  دـیدحب  هجلاعم  رکا  دـیوکیم  طارقب  دوش و  ضرم  عفد  هدـمآ  رایـسب 
دنراذکب مهرم  دوش  حرفتم  رکا  يدح و  لیلق  اب  بادیفس  مدنک و  زغم  نغور و 

ریزانخ

مضه و ءوس  زا  نا  ثدح  دوش و  ثداح  ندرکرد  بلغا  مجلم و  ّثبشتم  راوتسا و  شیوخ  هاکیاج  رد  ندب و  کنرمه  بلص  دشاب  یمرو 
یمغلب ضرم  نیا  هدام  دشاب و  جالعلا  رسع  عجو و  نودب  یضعب  دشابیم و  جالعلا  لهـس  دشاب و  عجو  اب  ریزانخ  زا  یـضعب  دشاب و  همخت 

هـشیر هیوجنرداب  ناشوایـسرپ  کشخ  ءافوز  نابزواک  لک  تاجـضنم  رد  هک  دننک  لماک  هیقنت  جالع  دوبن  یلاخ  يوادوس  زا  دشاب و  ظیلغ 
دشاب هتشاد  درز 2 م ل  هلیله  تسوپ  کیره 2 م ل  دبرت  جیافسب  تالهسم  رد  دشاب و  هتـشاد  کیره 2 م ل  هنایزار  ینساک  مخت  ینساک 
ینیچ بوچ  اب  نیبجلا  ءام  هیقنت  مامتا  زا  دـعب  درادـن و  يررـض  دـنیامن  فرـص  بورـشم  لهـسم  ضوعب  ایزاغون  ای  ارقیف  جراـیا  هاـکره  و 

هیذغا راد  هدیشک  تضایر  ماعط  زا  لبق  رایسب و  اذغ  رد  مد  لیلقت  دنروخب و 
128 ص : جالعلا ، ةرکذت 

تفز اب  سمرت  وج  درآ  ّالا  اهبف و  تفر  لـیلحت  رکا  دـنراذکب  عضوم  رب  نویلخاد  مهرم  دـنیامن و  باـنتجا  تاـضومح  تـالوقب و  ظـیلغ و 
هک ار  رّشقم  یلوک  شمشک  ای  دنیامن  دامـض  لسع  اب  هدومن  لح  هنهک  هکرـس  رد  ار  قشا  دنیامن و  الط  كدروا  غرم و  هیپ  دنیامن و  دامض 

هدش هنهک  هک  زب  نیکرـس  دنریکب  ای  دننک  تموادم  دنراذکب و  عضوم  رب  هدیـشک  هنهک  رب  هدومن  محرم  جناتن  يردق  موم و  اب  دـنیوک  قید 
سیئّرلا خیـش  دـنزادرپهب و  حورج  حورق و  ءاوادـمب  دوش  رجفنم  هک  ینامز  ره  دـنیامن و  دامـض  هدومن  طولخم  هکرـس  لسع و  اب  دـشاب و 

هفـصانملاب هکرـس  لسع و  اب  ار  وا  هاکنا  دوش  رتسکاخ  ات  دـنهد  شتآ  هتفرک  تمکح  لـکب  هدومن  نیلافـس  کـید  رد  ار  هدرم  راـم  دـیوک 
دنیامن و خوطل  هتشرس  هدومن و  جوزمم 

لم

دلوتم تسا و  هدـساف  ۀـبوطرب  هطلاـخم  راـح  مد  نا  ببـس  تسا و  جازم  سنج  زا  کنرخرـس و  ملوم  لکـشلا  يربونـص  راـبک  تسیروشب 
هیقنت دـیاب  هاکنا  دـسر  مهب  رایـسب  هکنآ  رکم  درادـن  هیقنت  هب  جایتحا  ضرم  نیا  جـالع  ـالتما  رب  نتفر  ماـمح  مضه و  هناور  زا ؟؟؟ دوشیم 

دنراذـکب لمد  رب  ررکم  مرکمین  هتخپ  محرم  هچمه  بآ  ردـنا  هدومن  مرن  هدـیبوک  ار  رمت  هتـسه  هاکره  دـننک و  دـصف  لاـحيایلع  هدومن 
نینچمه دنیامن و  دامـض  ررکم  مرکمین  هتـشرس  مهب  ریجنادیب  نغور  اب  شرت  ریمخ  نینچمه  دـشاب و  یفاک  دروآ و  حالـصب  دوز  دـنازپهب 

هزور صخـش  ار  مدنک  دننک و  الط  اررکم  مرکمین  ناتک  رذـب  ورم  مخت  باعل  اضیا  دـنیامن  دامـض  اررکم  هتـشرس  مهب  ار  باشود  ریمخ و 
ریش اب  مخت  اضیا  دننک  دامض  زینشک  بآ  يزیرجات  بآ  وج  درآ  تسا و  عفان  زین  شتآ  رد  هتخپ  زایپ  نتـسب  دنراذکب و  دنیاخ  اتـشان  حبص 

اریتک یمطخ و  لک  اب 
129 ص : جالعلا ، ةرکذت 

دامـض رتوبک  قرز  ناتک  رذب  نینچمه  تسا و  عفان  رایـسب  مامح  ددرکن  رجفنم  دـناسر و  مهب  جـضن  رکا  دـنراذکب و  هدومن  محرم  ریـش  اب 
رکید لمد  دـسریم  تبوطر  نا  هک  بلغا  رد  دـسرن  رکید  لحمب  هک  دـنک  كاـپ  ناـنچ  ار  نا  تبوطر  دـیآ  كرچ  هک  ناـمز  ره  دـننک و 

هلمن دنروخن  تشوک  دنروخب و  یکنران  هناودنه و  نیرانا و  بآ  اذغ  دیآرب و 
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هلمن هریمح 

دوشیم و دلج  دـلج  لک  ات  ثعاب  یـضعب  دـشاب  ترفـصب  لیام  دوش و  لصّتم  رکیدـکیب  ددرک و  نهپ  جـیردتب  هک  دـشاب  يوارفـص  روثب 
نا ببس  دوب و  میظع  یشزوس  یشراخ و  ناب  تسا و  خرس  نا  لصا  يدیفس و  نا  سار  هک  تسیرافـص  روثب  هیـسرواج  دوشیمن و  یخرب 

طلتخم ّراح  ّداح  ءارفص  نا  ببس  دوب  میظع  شزوس  دشاب و  خرـس  تیاغب  دوب و  نهپ  دنچ  يروثب  هریمح  تسا و  مغلب  هب  طلاخم  يوارفص 
رد هدیبوک  ار  درز  هلیله  هس م ل  ای  هلیله  خوبطمب  ای  هروکذم  هلاودتم  هیقنت  هب  دـنیامن  ارفـص  لاهـسا  مسق  هس  ره  رد  هّیلک  جالع  تسه  واب 

دوشن یق  ات  دـنراد  هاکن  نهد  رد  تابن  كدـناكدنا  دـنیامن و  لوانت  هدومن  فاص  حبـص  هدـیناسیخ  بش  هروغبآ  هاش  نزوب  راهچ  کی 
عون رکا  دنیامن و  الط  ایقاقا  ضـضح  اثیمام  فایـش  هرمج  هلمن و  رد  دـننک و  دـصف  رمج  هیـسرواج و  رد  دـننک و  لمع  نیا  ابغ  هعفد  دـنچ 

قدـنف ردـقب  هزرپسا  باعل  اب  هدـیبوک  روفاک  ریـشابط  ینـساک  مخت  شوی  علق  بادیفـس  ضـضح  ینمرا  لک  اثیمام  نیلدنـص  دـشاب  لّـکاتم 
ءزج کیره  ینمرا  لک  علق  بادیفس  اثیمام  فایش  لفوف  خرس  لدنص  اضیا  دنیامن  الط  هکرس  ای  بالک  اب  تجاح  تقو  رد  هدومن  نوجعم 

جورب تسوپ 
130 ص : جالعلا ، ةرکذت 

بادیفـس محرم  هحرق  سفن  رب  هبلغ  رود  دـنیامن  الط  هکرـس  بالک و  اب  تجاح  تقو  رد  هدومن  نوجعم  بآ  اب  ءزج  فصن  کیره  نویفا 
دنیامن و الط  هکرس  يردق  بالک و  ای  لدنـص  رانا  تسوپ  وزام  هیـسرواج  رد  دننک و  دصف  دشاب  هتـشاد  ةرمح  مرو  کنر  رکا  دنراذکب و 

شآ نیبجنکـس  رایخ  زغم  هناودـنه و  نیبجنکـس  وهاک و  هچولآ و  ومیل و  یکنران و  هروغ  بآ  کشرز  بآ  نیرانا  بآ  عومجم  رد  اذـغ 
دنروخ ومیل  شآ  رمت  شآ  هروغ 

برج

بـسحب دـشاب و  قرخم  ءادوس  ءارفـص و  هطلاخم  نوخ و  داسف  نا  ببـس  ناتـشکنا و  هنایم  وا  روهظ  بلغا  شراخ و  اب  راغـص و  تسیروثب 
نیح رد  هک  دوـب  نا  بطر  عوـن  سباـی  بطر و  تسا  عوـن  ود  رب  برج  تاـّیلک  ددرکیم و  ددعتـسم  نا  عاوـنا  داوـم  طـالتخا  فـالتخا و 
دوب ارفـص  طالتخا  زا  نیا  دشاب و  نینچهن  هک  تسا  نآ  سبای  عون  دوب و  حلام  مغلب  طالتخا  زا  بلغا  رد  نیا  دـیآ و  وا  زا  یتبوطر  شراخ 

ار تاجـضنم  دـشابن  دوجوم  رکا  دنـشونب و  هرتهاش  ینـساک و  باـب  مغلب  ءادوس  تاجـضنم  جـالع  هداـم  تسوبی  ۀـظلغ و  رب  تسا  لـیلد  و 
اب نومیتفا  خوبطم  هدام  جضن  جضنم و  ندروخ  زا  دعب  هکنآ  ای  هدومن  لماک  هیقنت  هفراعتم  دعاوقب  دنناشوجب و  هرتهاش  قرع  اب  بآ  ضوعب 

دـصف ۀیـصاخلاب  تسین و  هیقنت  هب  جایتحا  هک  تسا  نآ  داقتعا  ار  یبّرجم  هچرگا  هدومن  دصف  تاّیـضقت  ءاضتقا  تروص  رد  هدروخ و  هلیله 
هدروخ و کلاذ  لاثما  نیبجنکس و  وهاک  رایخ  زغم  جانفسا  نوچ  بطر  ياهاذغ  هتفر و  مامحب  رایسب  هصالخ  تسا  رطـضم  عون  ود  ره  رد 

هـس ودب  هک  هدومن  هبرجت  برج  عون  ود  رد  ریقح  نیا  هک  یئالط  ۀفـص  دنیامن  بانتجا  ضماح  روش  ءایـشا  هدراب و  لوقب  ظیلغ و  هیذغا  زا 
هعفد

131 ص : جالعلا ، ةرکذت 
درکوک جرطیـش  هاـکنا  دوش  هتـشک  قبیز  اـت  هدـیئاس  هدرک و  رت  نهد  بآ  هب  هدوـمن و  نواـه  رد  هداـخ م ل  قبیز 5 م ل  هدـش  عفر  هّرملاب 
دنیوشب هتفر  مامحب  حبص  دنیامن و  الط  بش  هدومن  رکیدکی  طولخم  هبند  نغور  اب 20 م ل  هدیئاس  کیره 2 م ل  لفلف  درز  هلیله  تسوپ 
هدـیبوک درکوک  اب  ار  زایپ  حبـص  دزوسن و  زایپ  هک  یعونب  هدرک  شتآ  رد  هتفرک  ریمخب  ار  زایپ  هدراذـک و  زایپ  طـسو  رد  ار  درکوک  اـضیا 

یلیلق اب  زینـشک  نغور  يزور  دـنچ  دـعب  برچ و  ماداب  نغور  زا  دـنیوشب و  یتعاس  زا  دـعب  دـنیامن و  الط  هدومن  طولخم  واـک  هرک  يردـق 
برچ خرس  لک  نغور  اب  هتـسش و  یتعاس  زا  دعب  دنیامن و  الط  مامحب  ءابغ  واک  هرک  اب  ریجنا  كرب  رتسکاخ  نینچمه  دنیامن و  الط  جنرس 
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هدش هبرجت  تسبرجم و  رایسب  هدومن 

هفعس

ود رب  نا  دوشیم و  نایبص  ضراع  رثکا  تسا و  هدساف  هنفع  هظیلغ  تالـضف  نا  ببـس  تروص و  رـس و  رد  دوشیم  ثداح  هک  تسیحورق 
ل م  اـب 20  هرتهاــش  بآ  اهحبـص 30 م ل  جـالع  دراد  هشیر  کـشخ  هک  یـسبای  عوـن  دـیآیم و  كرچ  وا  زا  هک  یبـطر  عوـن  تسا  عوـن 

هدومن هرقن  تماجح  هدومن و  مک  تسا  رهاظ  هکرس  قورع  یضعب  زا  هدرک و  لافیق  دصف  هاکنا  هدروخ  خوبطم  هکنآ  ای  دنـشونب  نیبجنکس 
زبس نانـشا  هکرـس  زا  بطر  عون  رد  هدومن و  بانتجا  روش  ظیلغ  هّیذغا  زا  هدروخ و  هزیر  یهام  هچب و  سورخ  رویط و  تشوک  زا  هیذغا  و 

ّطلـست اهنا  لاثما  هشفنب و  ودـک  نغور  زا  هتفر و  مامحب  هزورهمه  هداد و  هبطرم  هیذـغا  دـیاب  سبای  عون  رد  دـنیامن و  کلد  اررکم  کـمن 
محارمب هاکنا  هدیشاپ  داح  ياود  هدیشارت و  یکالد  غیت  اب  دشاب  ظیلغ  رایسب  نا  هدام  هاکره  دنیامن و 

132 ص : جالعلا ، ةرکذت 
تـسا هتفک  تسا و  ءایـشا  عفنا  دنیامن  الط  بطر  هفعـس  رد  هاکره  هکرـس  اب  هتخوس  ذغاک  هک  هدرک  رکذ  سونیلاج  دـنیامن و  الط  بسانم 

نینچمه دناهدرک و  بلطم  نیاب  حیرصت  مه  رباکا  زا  یضعب  تسین و  هفعس  رد  هکرس  کمن و  هنهک و  روثب  قرخ  زا  رتهب  هک  ایرکذ  دمحم 
هک هدومن  رکذ  یتیاکـش  دمحا  میکح  دنیامن و  الط  خرـس  لک  نغور  هکرـس و  اب  هدیئاس  مرن  انح  كرب  روبث  فرخ  کشخ  زینـشک  كرب 

ینمرا لک  روفاک  مدرک  نتفر  مرک  مامح  مرک و  بآ  روخب  ولاز و  ههبج و  كر  دـصفب  ار  وا  جالع  مدـید و  تروص  رد  بطر  هفعـس  نم 
مدیلام مه  بالک 

نوعاط

رثکا دوب و  یـشغ  نایـشغ و  یق و  نا  اب  دـشاب و  خرـس  ای  زبس  ای  هایـس  ای  نا  یلاوح  رایـسب و  بّهلت  اب  دوش  جراخ  هک  دوب  يروبث  اب  یماروا 
تیفیک کلاذ  دعب  دنک و  دساف  ار  وضع  ادتبا  هک  دشاب  ّتیمـس  هدام  زا  نا  ببـس  دشاب و  فیـص  رخآ  وا  فیرخ و  رد  ضرم  نیا  ثودح 
هدومن هدراب  بویط  مامـشتسا  هدروخ و  ریـشابط  صارقا  هدومن و  هدراب  تاحرقمب  دیربت  بلق و  تیوقت  دیاب  جالع  دوش  بلقب  يذؤم  هّیدر 

دنراذکب دوخ  ناکم  رد  بیس  دنزیرب و  بیس  كرب  اب  دیب  كرب  دوخ  یلاوح  رد  دنیـشن و  دراب  ناکم  رد  رفولین و  لک  هشفنب  خرـسلک  لثم 
برـض تاقوا  عومجم  دیآرب و  كدنا  نوخ  ات  دنیامن  یئزج  شکداب  دنیوشب و  مرک  بآ  هب  ار  وا  نوخ  دنیامن و  طرـش  ار  عضوم  سفن  و 

هدش جرفنم  هاکره  دومن  دیاب  رظن  دـشاب  يوق  ةوق  هدـش  عفر  ناقفخ  هاکره  سپ  تسا  لهـس  مرو  عضوم  جالع  هک  اریز  دـنیامن  بلق  لاح 
يدالب زا  دنیامن  رارف  هک  تسین  راوازس  هک  هدومن  رکذ  اّیرکذ  دمحم  دنیامن و  هلکل  جالع  نوچ  شجالع  دشاب 

133 ص : جالعلا ، ةرکذت 
دنروخ رایسب  هضماح  ءایـشا  یـشوخان  نیا  رد  دیاب  دننک و  لزنم  دزوب  داب  هک  دنلب  عضوم  رد  دشاب  رکـسع  رد  رکا  دشاب  نا  رد  نوعاط  هک 

هک هدومن  رکذ  براّجتلا  ۀصالخ  بحاص  دـنروخ و  نوخ  تاظّلغم  ءاذـغ  هضماح و  تابوبر  ومیل و  جـنرت و  جـنران و  شرت و  رانا  لیبق  زا 
دیوک تسا و  زینـشک  بآ  هکرـس و  راودـج  ندومن  الط  اـهالط  نیرتهب  یـشرت و  یلیلق  اـب  تسا  روفاـک  راودـج و  ندروخ  ریبادـت  نیرتهب 
دـصف اعد و  ار  لامعتـسا  دیاب  تّسبرجم  دنکیم و  نوعاط  ررـض  عنم  دنروخب  هدومن  خرـس  نغورب  هتفوک و  تشوک  اب  هدـیرب و  ار  نوعاط 

تسین دصف  زا  رتهب  ریبدت  چیه  هک  دیوکیم  هصالخ  بحاص  تیاهن  دننکن 

یسراف ران 

يدوزب دـنکیم و  شراـخ  یـضعب  رد  هقیقر و  هّیئاـم  زا  تسا  یلتمم  شتآ و  هناـبز  لـثم  خرـس  طوطخ  اـب  دوـشیم  جراـخ  هک  تسیروـثب 
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دادماب ره  ابغ  جالع  دشاب  یمایت  ارفـص و  ّدـشا  روهظ و  عرـسا  نکل  هرمج  هب  تسا  بیرق  دراد و  رایـسب  بهلت  دـناسر و  مهب  هشیرکشخ 
دنشونب و هدراب  ياهتبرش  دنروخ و  ریعـشلا  ءام  دصف  زا  سپ  دننک و  دصف  دنروخب و  تابن  مرک  بآ  هب  هدومن  روغلب  راهچ م ل  هایـس  هلیله 

دوش جراخ  وا  بآ  ات  دنراشفب  ار  وا  دوش  حرفتم  رکا  دنروخ و  هچب  سورخ  تشوک  زا  جانفسا  يابروش  هناودنه و  بآ  نیرانا و  بآ  اذغ 
هرتهاش بآ  ینساک  بآ  تاجضنم  رد  هک  دننک  لماک  هیقنت  دشاب  یضتقم  هیقنت  تایـضتقم  رکا  دنیامن و  الط  ینمرا  لک  اب  ار  وا  یلاوح  و 
يدوزب دسر و  مهب  يروثب  ندب  رد  هاکره  هک  دنیوکیم  رخاف  رد  يزارد  تسا  عفنا  دنروخ  غالوا  ریـش  هیقنت  زا  دعب  هاکره  دشاب و  هتـشاد 

ران هن  دوشیم  هدیمان  دشاب  خرس  وا  یلاوح  دناسر و  مهب  زبس  ای  هایس  هشیرکشخ 
134 ص : جالعلا ، ةرکذت 

هک یئاهزیچ  دسر و  ینتفب  بیرق  هک  يّدحب  لباقم  عضوم  زا  دننک  دصف  هک  تسا  راوازـس  تسه و  يدیدش  بهلت  داب  ةرمج و  یـسراف و 
هحرق عضوم  رب  دنـشونب و  هزرپسا  باعل  ودـک  بآ  ینـساک  بآ  هناودـنه و  بآ  رایخ و  زغم  ریعّـشلا و  ءاـم  نوچ  تسا  مد  بّطرم  ققرم و 

ای دنیامن  الط  هکرس  تبش و  هکنآ  ای  دنیامن  الط  هدیئاس  هکرس  اب  زبس  يوزام  تسا  عفان  رایـسب  اود  نیا  دنیامن و  الط  ضبقلا  هدیدش  هّیودا 
دنیامن الط  راجنز  ارشع و  بش و 

اب وق 

هک تسا  فیطل  داح  نوخ  زا  نا  ثودـح  یهایـس و  ای  تسیخرـسب  لیام  نا  کنر  هک  دـلج  رهاـظ  رد  دوشیم  ثداـح  هک  تسا  یتنوشخ 
نوچ تسا و  دـلج  ریز  رد  هک  تسنآ  شتمالع  دوب و  حـلام  مغلب  ای  ظیلغ  ۀـبوطر  ای  طلاخم  هک  دـشاب  اسب  تسا و  هدـش  ءادوس  اب  طـلاخم 

دـننک و لماک  هیقنت  هکنآ  ای  دـنروخ  نومیتفا  خوبطم  هدام  جـضن  زا  دـعب  هدروخ  جـضنم  زور  دـنچ  جالع  دـنزادنایم  تسوپ  یهام  سلف 
اهاود بآ  ضوعب  دوشن  تفای  هاکره  دنیامن و  لخاد  هرتهاش  ینساک  بآ  تاجضنم  رد  دنروخ و  نومیتفا  خوبطم  بورشم  لهـسم  ضوعب 

نیبجنکـس و نومیتفا و  تبرـش  اب  نبجلا  ءام  ندب  هیقنت  زا  دعب  دننک و  مک  نوخ  هدومن  دصق  تجاح  ردقب  دنناشوجب و  ینـساک  قرع  اب  ار 
غمـص درز  هلیله  اضیا  دنیامن  الط  موحـش  ناهداب و  دنیامن و  الط  ار  میاص  نادند  كرچ  دنیامن و  الط  مدنک  نغور  زا  دنـشونب و  نیبجنرت 

الط ولاز  نتخادـنا  اود  عضوم و  کح  زا  دـعب  دـش  رکذ  هفعـس  هک و  یئالطب  دـشاب  نمزم  دـنیامن  ـالط  دروم  بآ  هکرـس و  ولآ و  تخرد 
فیرخ وزام  هعیم  خینرز  هدوب  تیربک  ضضح  هکنآ  ای  دنیامن  الط  هکرس  نارفعز و  اثیمام  فایش  هکنآ  ای  دنیامن 

135 ص : جالعلا ، ةرکذت 
نالیـس هک  یتبوطر  ار  وا  دـنکیم  تیافک  دـشاب  دـهعلا  بیرق  اب  وق  هاکره  هک  هدومن  رکذ  سونیلاج  دـنیامن و  ـالط  هکرـس  اـب  اـیرد  فک 

هطنحلا نهد  وه ؟؟؟ شتآ و  یلاوح  زا  دراد  هاکن  ار  وا  نهآ و  هباط  رد  دوشب  عقاو  هاکره  مدنک  زا  دنکیم 

ماذج

رد هک  دوب  اسب  ار  اضعا  تائیه  اضعا و  جازم  دنادرکیم  دساف  سپ  ندب  مامت  رد  ءادوّسلا  ةّرم  راشتنا  زا  دوشیم  ثداح  هک  دوب  هّیور  ّتلع 
صاخ و تسیماذـج  ناطرـس  ماع و  تسیناطرـس  ماذـج  تقیقح  رد  دـناسریم و  مهب  هک  یلّکات  ببـسب  ار  اضعا  لاّصتا  دـنک  دـساف  رخآ 
سفن و قرع و  ضعت  غامد و  توص و  یکتفرک  زاوآ و  ندـش  كرزب  مشچ و  ندـب و  هک  کنر  ندـش  هریت  خرـس و  نا  تمالع  كدـنا و 

لکاتم ینیب  دیاش  دنیوک و  شدسالا  ءاد  ببـس  ندـید  هرـشب  ندوب  بیهم  هرهچ و  تهارک  اهنخان و  قاقـشنا  اهبل و  تظلغ  اهوم و  نتخیر 
لهـسم ضوعب  هدومن و  ءادوس  لهـسم  ياـهتفخ  هدیـشون  ءادوس  تاجـضنم  دـیاب  جـالع  دوبن  ریزب  جـالع  دوب  هنهک  هاـکره  دـتفیب و  هدـش 

هدومن و ودک  هشفنب و  نغور  زا  جنرت  هتفر و  مامحب  هزورهمه  لهسم  ياهزور  ياوس  هدروخ و  ایذاغول  جرایا  نومیتفا و  خوبطم  بورـشم 
هاـکره دننیـشن و  هدّدـعتم  تاروخب  دـنوش و  ینیچ  بوچ  ندروخب  لوغـشم  بقع  زا  هدروخ  يزور  دـنچ  نیبجلا  ءاـم  هیقنت  ماـمتا  زا  دـعب 
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دوب و دنمدوس  ّریغم  ندروخ  دشاب  هتـشادن  تّدح  جازم  هاکره  دنیامن و  ینیچاود  لحکا و  قیلـساب و  دصف  دشاب  یـضتقم  دصق  تایـضتقم 
خینرز ندیناروخ  ضرم  نیا  جالع  قیرط  ار  دنه  لها  دیآ و  عفان  یـسب  ران  نغورب  ندب  نیودت  هک  هدومن  رکذ  تراّجتلا  ۀـصالخ  بحاص 

دلاو بانج  هچنانچ  وا  ندروخ  روتسد  تسا و 
136 ص : جالعلا ، ةرکذت 

عفر هّرملاب  هام  تشه  تفه  زا  دـعب  اود  ندرک  تموادـم  هب  دـندوب و  التبم  لاـس  هن  تشه  ضرع  رد  هک  يوادوس  ضارما  ۀـهجب  ریقح  نیا 
دهاوخ رکذ  زین  وا  ندروخ  روتـسد  تسا و  عفان  رایـسب  ضرم  نیا  رد  یعفا  تشوک  ندروخ  اضیا  دوشیم  رکذ  باتک  رخآ  رد  دـش  ضرم 
تـسا هدرک  رکذ  اّیرکذ  دّمحم  دومن و  دیاب  ادوس  دلوم  کشخ و  درـس و  ياهزیچ  زا  بانتجا  دیناروخ و  دیاب  بطر  راح  ياهاذـغ  دـش و 

نزبا و ندرک و  تموادم  ءادوس و  هجرخم  بوبح  نومیتفا و  خبطب  لاهـسا  دصفب و  ضرم  نیدب  دوب  التبم  هک  ار  یناوج  مدرک  هجلاعم  هک 
ضرم نا  عفر  سپ  مداد  لهسم  ار  زور  لهچ  هاجنپ  تّدم  رد  هچنانچ  هدومن  لاهـساب  دوع  سپ  زور  دنچ  رد  ندومن  تحار  هبطرم و  هیذغا 
نا زا  یعمج  دتفای  یصالخ  دوب و  عفان  هک  ضرم  نیا  رد  ار  ندینازوس  غاد  مدرک  هبرجت  ررکم  هک  هدومن  رکذ  نینچمه  هدش و  هّیلکلاب 

کشتآ

لقث هرـشب و  خافتنا  اهنا و  یخرـس و  تّدش  روثب و  ترثک  وا  تمالع  دـشاب  نوخ  قارتحا  زا  رکا  طالخا و  ّلک  قارتحا  زا  دوشیم  لصاح 
هّلق قیقر و  بآ  ندمآ  نوریب  ندش و  حّرفم  دوز  شزوس و  هریغـص و  تسا  روثب  وا  تامالع  دـشاب  ارفـص  قارتحا  زا  رکا  دـشابیم و  اضعا 
ریاس وا و  زا  يدـیدص  بآ  نالیـس  هریبک و  هلیلق  تسا  روثب  وا  تامالع  دـشاب  مغلب  قارتحا  زا  رکا  تسارفـص و  تاـمالع  ریاـس  یخرس و 

ءادوس تامالع  ریاس  هحرق و  ندش  محتلم  رید  كرچ و  ّتلق  هرـشب و  ءادوس  وا  تمالع  دـشاب  ءادوس  قارتحا  زا  رکا  تسا و  مغلب  تامالع 
دنشونب ریشکاخ  کی م ل  هرتهاش  قرع  حبص 20 م  ره  دیاب  ضرم  نا  لیاوا  رد  ماسقا  عیمج  جالع 

137 ص : جالعلا ، ةرکذت 
يومد و مسق  رد  تسا و  عفاـن  رایـسب  نتفر  ماـمحب  اـبغ  دـنیامن و  لـیم  تاـبن 3 م ل  کــشمجنرف م ل  نابزواگ 20 م ل  قرع  اهرـصع  و 

هچنانچ تسین  تسرد  ریقف  رظنب  نکل  تسا  هدرک  زیوجت  ار  دصف  ماسقا  عیمج  رد  دّـمحم  نیّدـلا  لالج  دـنچره  درک  دـیاب  دـصف  يوادوس 
ینـساک و بآ  ندرک  هیقنت  دـنراذکب  اـنب  درذـکیم  هک  يزور  دـنچره  دـناهدرک و  بلطم  نـیا  رب  حیرـصت  یبّرجم  حاّرج  هـلجا و  یعمج 
ای تسا  رتهب  دوش  هداد  یطلخ  ره  بسانم  تاخوبطم  رکا  بوزنم  سولف ؟؟؟ ضوع  رد  دـننکب و  ءادوس  لاح  تاعارم  لاحره  رد  هرتهاش و 
رد دنروخب و  ینیچ  مه  نیعبرا  کی  ندروخ و  ینیچ  بوچب  دنراذکب  انب  هیقنت  مامتا  زا  دـعب  دوشب و  لامعتـسا  جرایا  ّبح  یمغلب  مسق  رد 

المجم یتضومح و  لیلق  تسا  زیاج  هک  يوارفـص  يومد و  رد  رکم  دومن  دـیاب  بانتجا  اـقلطم  تاـضومح  زا  ماـسقا  عیمج  رد  ضرم  نیا 
دـش دـهاوخ  قرتحم  ندـب  رد  طلخ  عیمج  ّالا  درک و  دـیاب  لامعتـسا  تاـضومح  تادّربم و  دـشاب  راـح  جازم  رکا  دوب و  دـیاب  جازم  بقارم 

دـبایب و جـضن  هدام  هکنیا  زا  لبق  دـننکیم و  لامعتـسا  هراح  ياهزیچ  هک  اهحارج  دزن  رد  صوصخب  مدرم  نایم  رد  تسا  لوادـتم  هچنانچ 
ار هراچیب  دـناهدرک و  ضرم  عفد  هک  دـننادیم  ناـنچ  دـننکیم و  کـشخ  ار  مخز  دـنوشیم و  لوغـشم  نداد  هویح  بسحب ؟؟؟ دوشن  عفد 

دننکیم التبم  ریصب  ترودک  لصافم و  درد  میظع و  عجوب 

لیلاث

ای يوادوس  ای  یمغلب  ظیلغ  طلخ  نا  ببس  دنوشیم و  ققـشتم  یـضعب  ینالوط و  دنایوریم  ریدتـسم و  بلـص و  رایـسب  ریغـص و  تسیروثب 
اـضیا دیآ  عفان  دننک  اررکم  لمع  نیا  دنرادب و  نا  رود  رایـسب  ار  لیلاث  هدومن  روخب  ار  یمدآ  هلـضف  جالع  دـشابیم  ود  ره  نیا  زا  بکرم 

نارب ار  ریجنا  كرب  ياههریش  ندومن و  حورجم  ار  لیلاث 
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138 ص : جالعلا ، ةرکذت 
شیر زا  دعب  یمدآ  ینم  ندرک  الط  تسا و  عفان  یـسب  ندومن  الط  شوم  نوخ  زا  دنیوک  یـضعب  اضیا  دننز  وا  رب  بآزیت  هکنآ  ای  دنناکچب 

رکا درادرب و  خیب  زا  دنیاشکب  زورهنابـش  هس  زا  دـعب  دـننک و  دامـض  هدـیبوک  هنادیب  زیوم  اب  ار  درز  خـینرز  اضیا  تسا  عفان  لولوث  ندومن 
دامـض هتـشرس  جیرارز  لوبب  ار  قوحـسم  ریونت  دیآ  عفان  مه  یتعاس  دنچ  لومعم  هرون  ندومن  الط  دننک و  لمع  رارکت  دـشاب  یقاب  يزیچ 

الط ار  هبنپ  هفوکش  بآ  اضیا  تسا  عفان  ردالب  لسع  ندومن  الط  اضیا  دننک  دامض  هدیبوک  زیوم  اب  ار  جیرارز  اضیا  تسا  عفان  رایسب  دنیامن 
رتسکاخ زیوش  خینرز و  درز  درکوک  اضیا  دنیامن  الط  دسریم  مهب  نآ  نار  نیب  ام  رد  بسا  نتخات  نیح  رد  هک  يدیفس  فک  اضیا  دنیامن 

رایـسب لیلاث  رثکا  يواّرلا و  یلع  هدـهعلا  تستابیاجع  زا  رادیفـس  كرب  روخب  هک  هدومن  رکذ  نمؤم  میکح  دـنیامن و  ـالط  هّیوسلاـب  برقع 
زا یــضعب  ررکم  دـنور و  ماـمحب  دـنروخ و  فـیطل  ياـهزیچ  دـنیامن و  بّـطرم  ریبدـت  ندوـمن و  دـصف  ءادوـس و  غارفتــسا  دـشاب  دّدـعتم 

عفر رد  تسا  نینچ  تاعونت  لک  هکلب  دش  عفر  مدرک  الط  ریجنا  هریش  هدیسرمهب  لولاث  ناشیا  ناکهدازرباکا 

لیلاث

شتمالع یمغلب و  دراب  جازم  ءوس  ببسب  هیبشت  هیمامت  زا  تسا  هریغم  هوق  فعض  نا  ببس  هرشب و  رد  ددرکیم  رهاظ  هک  تسیدیفس  صرب 
نا زا  ینزوس  رکا  تسا و  دیفـس  تسا  هدـیئور  وا  زا  هک  یئوم  محل و  دـلج و  رد  هتفر  ورف  مرن  قارتـب و  تسا و  نوـللا  ضیبا  هک  تسا  نآ 

دشابیم و هک  جالع  مسق ال  ود  ره  نیا  دسرن و  مهب  نا  کنر  رد  ریغت  دنلام  نادـب  ینـشخ  زیچ  رکا  دـیآ و  نا  زا  ۀـبوطر  دـننکورف  عضوم 
ورف هک  تسا  نآ  قبس 

139 ص : جالعلا ، ةرکذت 
هدروخ جضنم  هک  مسق  نیاب  دوشب  مغلب  طلخ  غارفتسا  هک  هدومن  لماک  هیقنت  دیاب  جالع  دوبن  دیفـس  نا  يوم  دشابن و  محر  دلج و  رد  هتفر 

سوطیدورشم قایرت و  هب  جازم  لیدبت  هدروخ و  ایزاغول  جرایا  بورشم  لهـسم  ضوعب  هدومن و  هنقح  تسا  مغلب  غرفتم  هک  یئاهنّقح  زا  و 
خرس خینرز  هرون  شدنک  جزیوم  نیقیرخ  رمحا  لدرخ  دیفس  تفن  تفز  لیبق  زا  دروخ و  دیاب  ینیچ  بوچ  هکلب  هدومن  هراح  تاشراوج  و 
قرز ردالب و  لسع  هکرس و  اب  جیرارز  هحّرقتم  هرّشقم  هیودا  زا  دنیامن و  الط  خی  تسویّرب  برش ؟؟؟ اهرقرقاع  جنرطش  باصتا  لصب  هروب 

تـسبّرجم دـیوک  نموه  میکح  شیهب  صرب و ؟؟؟ راـثآ  عفر  رد  هک  يدـنه  ياود  دـنیامن  ـالط  نویفرف  نویاـبزد  اـب ؟؟؟ برت  مخت  رتوبک 
اـضیا دنلامب  باتفآ  رد  هتفه  کی  زا  دعب  دنراذکب و  هدیئاس  سم  فرظ  رد  هّیوسلاب  راکنز  لفلف  خرـس  خینرز  يدنه  جرطیـش  جلث  طق ؟؟؟

هایـس جاز  دیدحلا  ّبح  جرطیـش  دنکیم  کنر  ار  مخز  راثآ  صرب و  هک  یئاود  اضیا  دـنکیم  لیاز  رابتفه  ات  غرممخت  نغور  اب  رداشون 
تسا بّرجم  دنلامب  رّرکم  هکرس  اب  هیوّسلاب  قیاقش  رانا  تسوپ  سات  راکنز 

دوسا قهب 

ادج اجنآ  زا  سوبس  وچمه  دنلامب  واب  ینشخ  زیچ  نوچ  هک  تسنیا  وا  تمالع  قّرحم و  يارفص  ببسب  دوش  رهاظ  ندب  رد  هک  دوب  یهایس 
زا دیآیم  سلف  یهام  لثم  هک  تسیاهدیدش  تنوشخ  نآ  دـنمان و  دوسا  صرب  ار  دوسا  قهب  زا  یعون  دوب و  هرمحب  لیام  نآ  کنر  دوش و 
زا دعب  دروخ  نومیتفا  خوبطم  هدومن و  لماک  هیقنت  ادوس  تالهسم  تاجـضنمب و  هدومن  برـشت  وضع  هک  تسیوادوس  طلخ  نآ  ببـس  ود 

تموادم هاکنآ  هدروخ  يزور  دنچ  نیبجنرت  نیبجنکس و  نومیتفا و  تبرش  اب  نیبجلا  ءام  هیقنت  مامتا 
140 ص : جالعلا ، ةرکذت 

وبا تسا  رورض  دصف  مه  تجاح  ردقب  تسین و  عفن  زا  یلاخ  دوش  فرـص  یبقم و  یهاک  رکا  هیقنت  نیب  رد  دنیامن و  ینیچ  بوچ  ندروخ 
مهرد هس  يزور  ءزج  ود  کیره  زیوش  هلمآ  هایس  هلیله  تسا  دنمدوس  تیاغب  هک  دوسا  صرب  قهب و  ۀهج  تسا  هدومن  رکذ  یئاود  روصنم 
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کیره جاز  کنـسرادرم  ءزج  ود  کیره  هّوق  جرطیـش  دنروخ و  بّطرم  ياهاذغ  دنور و  رایـسب  مامح  دـنروخب و  ماش  مهرد  هس  حـبص و 
بآ ندومن  الط  تستابّرجم  زا  زین  دنیامن و  دامض  هتشرس  دنشاب  هدومن  درس  اررکم  نآ  رد  هدومن  خرس  شتآ  رد  نهآ  هک  هکرس  رد  ءزج 

دـسریم مهب  جنط  نیح  رد  هک  جنرب  فکب  كرک و  هلـضف  یعفا  هدنازوس  رتسکاخ  اضیا  دـنیوکیم  یتشد  رایخ  یـسرافب  هک  رامحلا  ءاثق 
دنیامن دامض  هدومن  ریمخ  هنهک  هکرس  اب  هدیبوک  هیوّسلاب  رچرج  سدنک  طسق  برت  مخت  اضیا  هدومن  الط 

شمن فلک 

ریدتـسم و هایـس  هعطق  شمن  ددرک و  ثداح  طالخا  تقرح  ادوس و  ببـسب  یهایـس و  هب  دشاب  لیام  هک  دوب  يور  رب  هک  دوب  یناشن  فلک 
لیام رکا  هطقن  کـنر  دـناهتفک  یـضعب  دوب  دروخ  هایـس  ياـهطقن  شرت و  دـشاب و  اـهلابح  نـالیخ  ددرک و  نهپ  فلکا  نوچ  هک  دوب  هاـک 
دنیوک فلک  دوش  هچراپکی  یضعب و  هب  اهنیا  زا  یضعب  دوش  لصّتم  رکا  دنیوک و  شرب  دشاب  ادوسب  لیام  رکا  دنیوک و  شمن  دشاب  ةرمحب 

هزبرخ و مخت  لفلف  کلذ  دـعب  هدومن  دـصف  نیبجلا و  ءام  نومیتفا و  خوبطمب  ار  قرتحم  يوادوس و  طلخ  غارفتـسا  ماسقا  عیمج  رد  جـالع 
الط دنشاب  هدیناشوج  هک  هلیلبنش  مخت  بآ  هب  ار  ودک  مخت  اضیا  دنیامن  الط  نارفعز  ای  هنادهب  باعل  هدومن و  دامض  برت  مخت  لدرخ  هروب 

نیشنهت هکنآ  ای  دنیامن  الط  نوباص  بآ  هب  ار  هنادهبنپ  اضیا  دنیامن 
141 ص : جالعلا ، ةرکذت 

طق فلک  ۀهج  الط  اضیا  دنیامن  الط  هکرس  لقم و  ای  دنیامن  الط  هکرـس  اب  لدرخ  برت  مخت  هکنآ  ای  دنیامن  الط  سمرت  درآ  نوتیز  نغور 
اب قبیز  كاخ  رـشقم  هناودنه  مخت  رـشقم  ماداب  بلحملا و  بح  فلک  ۀهج  اضیا  دنیامن  الط  هدومن  نوجعم  هکرـس  اب  هدـیئاس  ار  ینیچراد 

ماداب خـلت  طق  كزیترت  مخت  برت 3 م ل  مخت  کی م ل  سمرت  تسا  عفان  تیاغب  دـیوک  نمؤم  میکح  هک  یئاود  اضیا  دـنیامن  ـالط  هکرس 
تورزنا راثآ  ریاس  نالیخ و  ۀـهج  اضیا  دـنیامن  دامـض  هتـشرس  باـب  ار  عومجم  هد م ل  هروب  مین  کـی م ل  قشا  کیره 2 م ل  لفلف  خلت 

نا ۀفـص  فلک  ۀهج  تسوکین  رایـسب  هخـسن  نیا  هک  تسا  هدومن  رکذ  اّیرکذ  دمحم  دنلامب و  نوباص  بآ  هب  يواسم  خـلت  ماداب  زغم  تابن 
کی ات  هدومن و  الط  هدیبوک و  وا  اب  مه  ار  هناودنه  مخت  هاکنا  دوش  هتـشک  ات  هدـیبوک  ماداب  اب  ار  قبنز  مهرد  رشقم 3  ماداب  مهرد  ود  قبیز 

تسا هدش  عفر  نیقی  هب  دنیوشب  هتفه  کی  زا  دعب  دننک و  الط  هعفد  هدزاود  هد  يزور  هتسشن و  هتفه 

رعشلا تابنا 

دقعنی دلوتب و  رعـشلا  سونیلاج  لاق  ماسم  رد  دوشیم و  دـقعنم  هک  تسا  یبرچ  یناخد و  راخب  زاوآ  تابنا  رعـش و  دـلوت  هک  دانامن  یفخم 
الا دوسا و  هنم  دلوتی  ام  ناک  هتوق  ۀظیلغ  هنبـس  راخبلا و ؟؟؟ کلت  تماد  امف  هّیذغالا  لوضف  نم  دجلا  ساّرلا و ؟؟؟ یلا  عفدنی  تاراخب  نم 

كرب لثم  دـشاب  هتـشاد  هضباق  ةوق  هیادـج و  هفیطل  ترارح  هک  تسیزیچ  نا  رد  رعـش  تاباذ  ظفح  هک  تسناد  دـیایب  جالع  ضیبـالا  ناـک 
ودک تسوپ  هکنآ  ای  دروم  بآ  یکطصم و  دروم  نغور  ای  دروم  نغور  اب  صفع  درم  رغص و  هلیله و  هلمآ و  ندال و  دروم و  مخت  دروم و 

نغور هکنآ  دنیامن  الط  دروم  نغور  اب  هدینازوس  ار 
142 ص : جالعلا ، ةرکذت 

نوشراپ و هاکره  صیصخت  هب  دوشیم  عضوم  نآ  رد  رعش  تابنا  ثعاب  رافلا  بحب  عضوم  کلد  دننک و  الط  دران  قیاقش و  كرب  اب  دروم 
رـس زغم  دامـض  هدومن  رکذ  نمؤم  میکح  اضیا  دنیامن  الط  بد  هیپ  زا  هکنآ  ای  دننک  الط  بآ  هب  هدینازوس  ار  زینوش  دـنیامن  نوجعم  هکرس 

نغور اب  ار  شدـنک  نوچ  هک  تسا  نآ  داـقتعا  ار  نیمدـقتم  ياـبّطا  قاذـح  ریبک و  يواـح  فلؤم  تسا و  لـعفلا  بیجع  هیـصاخلاب  هاـبور 
وربا اـی  هیحل  يوم  هاـکره  هک  هدومن  رکذ  اـّیرکذ  دـمحم  تسد و  تشپ  رد  یّتح  دـنایوریم  يوم  اـضعا  همه  رد  دـنیامن  دامـض  غرممخت 

هک دـیوک  تباـث  دـنیامن و  عضوم  کـلد  هدومن و  نوجعم  هنهک  نوتیز  نغور  اـب  موصنم و  رتسکاـخ  اـیرد و  فک  رکی  دـشاب ؟؟؟ فیعض 
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متفاین هک  یبّرجم  ارم  داد  ربخ  هک  دیوکیم  اّیرکذ  دّـمحم  دـنیامن و  الط  رکا  ار  زینوش  نیجاح  رد  هصاخ  يوم  ندـب  عیمج  رد  دـنایوریم 
ار وا  هزات  صیصخت  هباتل ؟؟؟ لسع  رد  دننک  لخاد  هک  ناشوایسرپ  زا  رعش  لیوطت  رعش و  تابنا  رد  مناد  نسحا  غلبا و  ار  يزیچ 

رعش لیوطت 

ترارح و نا  رد  هک  یئاهنغور  ودـک و  دـجنک و  كرب  لثم  دومن  دـیاب  لامعتـسا  دـشاب  یتجدزا ؟؟؟ وا  رد  هک  یئاهزیچ  رعـش  لـیوطت  رد 
دنـشاب و هدـیناسیخ  نا  رد  تخرد  دازآ  كرب  لظنح و  هک  یبآب  عضوم  نتـسش  اـنح و  دروم و  نغور  نسوس و  نغور  لـثم  دـشاب  یـضبق 

نغور ای  دروم  نغور  هاکنا  هتسش  لدرخ  ردنقچ و  بآ  هب  ار  عضوم  نینچمه  تسا و  لعفلا  بیجع  تخرد  دازآ  هزات  كرب  بآ  نینچمه 
لظنح بآ  واک و  هرهز  هروب و  دوخن  درآ  ردنقچ  بآ  سمرت  بآ  هایـس و  هلیله  بآ  هب  عضوم  نتـسش  تسا  نینچمه  دـنیامن و  الط  هلمآ 

تعاس کی  ردقب  مامح  رد  حبص  هدیناسیخ  بش  دروم  بآ  رد  هدیبوک  ار  ربص  اضیا 
143 ص : جالعلا ، ةرکذت 

دازآ كرب  اضیا  دـنیامن  الط  نیتسفا  نغور  اـی  هلمآ  نغور  اـی  قیاقـش  نغور  اـی  ندـال  نغور  اـی  دروم  نغور  زا  هتـسش و  دـعب  هدومن  ـالط 
ای هزات  دروم  كرب  بآ  دنریکب  هکنآ  ار  دروم  نغور  نتفرک  قیرط  دنیوشب  ار  عضوم  بآ  نا  زا  هدیناشوج  هلمارم  ناشوایـسرپ و  تخرد و 

دنناشوجب میالم  شتآب  هدومن  هفاضا  ندال  هس م ل  دجنک و  نغور  هاش  نزوب  كراچ  کی  اب  دـشاب  کشخ  رکا  ار  وا  هدیـشوج  بآ  هکنآ 
کی زور و  کی  دروم  نغور  هاش  نزوب  كراچ  کـی  رد  ار  ندـال  مین  تفه م ل  ندـال  نغور  نتفرک  قیرط  دـنامن  نغور  هتفر و  بآ  اـت 

ناراخب زا  ات  هدومن  کید  نا  ریزب  شتآ  هداد و  اـج  کـید  نا  رد  ار  فرظ  نا  هدومن  بآرپ  رکید  هدومن و  یفرظ  رد  سپ  هدـیناسیخ  بش 
هلمآ تسوپ  دـنریکب  هلمآ  نغور  نتفرک  قیرط  غومـص  ریاس  یکطـصم و  نغور  نتفرک  تسا  نینچمه  دوش و  لـحنم  نغور  نا  رد  ندـال 

نغور ردـق  نامهب  هدومن  فاص  هاکنا  دوش  هتفرک  شتّوق  ماـمت  اـت  هدـیناشوج  هدـیناسیخ  بآ  رد  هّیوسلاـب  دروم  ربونـص و  تخرد  تسوپ 
دنامب یقاب  هدیناشوج  هدومن و  هفاضا  دجنک 

بلعثلا ءاد 

رارقتسا رعش  تابن  رد  هک  دشاب  هّیور  هدام  ضرم  نیا  ببـس  دنیوک و  هیحلا  ءاد  دوش  ادج  يوم  تسوپ  اب  رکا  دزیرب و  يوم  هک  تسا  یتلع 
ارفـص هبلغ  تامالع  دشاب  ارفـص  رکا  دوب و  وا  اب  عضوم  ترمح  مد و  هبلغ  تمالع  دشاب  مد  رکا  هدام  نیا  دنک و  عنم  يوم  زا  اذـغ  دـبای و 

تمالع دشاب  ادوس  رکا  نا و  هبلغ  تامالع  دوب  مغلب  رکا  دشاب و  وا  اب  دلج  قسف  تسوبی و  عضوم و  ترفـص  ارفـص و  هبلغ  تامالع  دـشاب 
هیقنت يومد  رد  جالع  دشاب  سبی  دشاب  وا 

144 ص : جالعلا ، ةرکذت 
هکنآ ای  ایـشفاش  نا  زا  دعب  دوش و  خرـس  عضوم  ات  دنیامن  کلد  لدرخ  ریـس و  دنیامن و  تجاح  ردقب  دصف  هدومن و  هروکذـم  تاروتـسدب 

بآ رد  ار  جـنراب  ناشوایـسرپ  موصیق  هاـکنا  هدومن  کـلد  زاـیپ  اـب  هکنآ  اـی  دـنیامن  ـالط  ریجنا  دـیب  نغور  خـلت و  ماداـب  نغور  اـب  نویفرف 
هدومن مرک  ار  هکرـس  هدومن  رفـص  لاهـسا  هلیله  خوبطم  ای  ارقیف  جرایاب  يوارفـص  رد  دنلامب و  نغور  نیا  زا  دـنامب و  نغور  ات  هدـیناشوج 

رد سکعرب  ای  دنیامن  الط  هکرس  اب  هدینازوس  تسوپ  اب  ار  قدنف  هدومن  کلد  نا  زا  دعب  دنیامن و  الط  خرـس  لک  نغور  زا  دنیامن و  کلد 
رد هدومن و  ایقوق  بسحب  هیقنت  یمغلب  رد  دنیوشب و  ار  عضوم  نآ  رّرکم  یمطخ  باعل  دیب  كرب  بآ  ردـنقچ  بآ  اضیا  دـنلامب  عضوم  نآ 
هب نییلت  يوادوس  رد  دـنیامن و  الط  ناـبلا  ّبح  خـلت  ماداـب  لـصنع  زاـیپ  هتخوس  قدـنف  تسوپ  هدومن و  هرقرق  لدرخ  یلـصنع و  نیبجنکس 

دنیامن الط  ریـش  سرخ و  هیپ  زا  هدومن و  ریـس  راحنا و  لـصب ؟؟؟ کـلد  دـنیامن و  ندـب  بیکرت  هدرک و  سودوخوطـسا  نومیتفا و  خوبطم 
هدومن رکذ  نربهر  ناریغ و  زا  مدش  ینغتـسم  سپ  بلعثلا  ءاد  رد  ارز  مدرک  هبرجت  دیوک  يزار  دـنیامن  الط  ندال  نغور  ایفات  تیربک  اضیا 
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ار عومجم  مدرک  قاچ  وضع و  هجلاعم  نودب  لاهساب  ارّرکم  ار  ضرم  نیا  مدرک  هجلاعم  هک 

تانمسملا یف 

نیریـش برچ  ياهاذغ  ماداب و  نغور  اب  هدیبوک  ار  ودـک  مخت  مخت و  رّـشقم و  یئالقاب  ددرک  قاچ  هک  دـهاوخ  جازملا  راح  یـصخش  رکا 
اب دنشکن و  تضایر  بعت و  دنیامن و  لوانت  رکـش  هتـسپ و  قدنف و  ماداب و  زغم  دنور و  مامحب  زور  اذغ  فرـص  زا  دعب  رایـسب و  اذغلا  ریثک 

تسلاجم ناقوشعم  ناقیّدص و  نابوبحم و 
145 ص : جالعلا ، ةرکذت 

اهیروش و اهیشرت و  زا  بانتجا  دنزیرب و  رایـسب  ندب  رب  مرک  بآ  هدرک و  رایـسب  شلام  اجنا  رد  هدرک  مامح  تموادم  دنیامن و  ترـشاعم  و 
وهلب هدیشون  یناحیر  هدومن  فاص  بارش  دیاب  جازملا  دراب  صخش  ترورض و  تقو  رد  ررکم  دننک  مک  دصف  غارفتـسا و  دنیامن و  اهیدنت 
روخب سپ  یناسر  مهب  نمس  هک  يراد  هدارا  هاکره  هک  هدومن  رکذ  سونیلاج  تسا  روکذم  عونب  اذغ  ریبادت و  ریاس  هدوب و  لوغشم  بعل  و 
ندـب رب  تفز  زور  راهچ  ای  هس  رد  هدومن و  لدـتعم  کلد  تضایر  زا  دـعب  هدـش و  لوغـشم  یفیفخ  تضایرب  نوخ و  دـلوم  ماعط  بارش و 

دالب هب  دننک  لاقتنا  ندب  لازه  ۀهجب  اوهلا و  بطر  دالب  هب  دنیامن  لاقتنا  دیاب  ندـب  نیمـست  ۀـهجب  هک  هدومن  رکذ  نینچمه  دـنیامن و  الطم 
تفر هک  اریز  وا  تشوک  ددرکیم  دایز  سپ  دنیامن  الط  تفز  دسر  مهب  يدحا  ره  وضع  رد  لازه  هاکره  هک  هدومن  رکذ  اضیا  اوهلا  سبای 
تسا عفان  تیاغب  دنیامن  هتفح  هدومن و  لح  دنفـسوک  ریـش  رد  ار  وا  راب  هک  هدومن  رکذ  هیوسام  نبا  وضع و  نا  يوسب  نوخ  دنکیم  عیمج 

جلاف عرص و  هصاخ  دشابیم  دعتـسم  يوق و  اهنا  ضارما  دنتـسین و  یکنـشت  یکنـسرک و  رب  رداق  نیمـس  صاخـشا  هک  دیوکیم  سفور  و 
رد هک  یئاود  نیمست  هیودا 

تسبّرجم لعفلا و  بیجع  ندب  نیمست 

تـشربمین غرممخت  هدرز  ددع  دـنچ  هک  مامح  زا  دـعب  زور  راهچ  هدومن  هّصح  تفه م ل 4  لـیجران  طاریق  رجحلا 3  مـین  تورزنا 2 م ل 
نینچمه دننک و  لوانت  دنشاب  هدروخ 

رثالا بیجع  هک  یئاود 

دننک و لوانت  زور  هس  هام  لّوا  رد  هدرک  هّصح  هن  هدیئاس  يردق  ربنع  هدجه  تابن  کناد  هن  رتش  هیامرینپ  تسا  روهشم  و 
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هاکنا دننک  ریـش  دـیدجت  روتـسدب  هدـیناسیخ و  واک  ریـش  رد  هناد  یـس  دوخن  تسا  جازم  رورحم  هک  یئاود  دـنروخ  تابن  بآ  نا  بقع  زا 
رد ار  نآ  يزور 20 م ل  دنبوکب  هدومن  هفاضا  هناد  یس  نیریش  ماداب  یس م ل  کیره  دیفس  رکش  رّشقم  وج  شاخـشخ  مدنک  هتـسش  جنرب 

رابک ربونص  ّبح  دوخن  ماداب  رشقم  کشجنک  تسا  عفان  ار  جازملا  دّربم  هک  یئاود  دنیامن  رایسب  ثکم  مامح  رد  دنیامن و  لوانت  هتخپ  ریش 
ردـقب هدـیبوک  مرن  ءزج  عبر  هنمّـسلا  بح  ءزج  مین  کیره  ارـضخلا  هّبح  داـبنرز و  مدـنک  درآ  هدرک و  زغم  ءزج  کـی  کـیره  شاخـشخ 

رایزج نمث  دوش  داسفلا  بیرق  نوچ  دننک و  هفاضا  لسع  هّیودا  نزو  هس  دننک و  بذج  ار  ریش  ات  دناشوجب  هدومن  هفاضا  هزات  ریـش  عومجم 
دوخن و زا  هداد  بیترت  هّیوسام  نبا  هک  یئاود  دـنک و  لوانت  اضق  مضه  زا  دـعب  جـنپ  ات  هس م ل  زا  هدومن  هفاضا  بالک  رد  ار  يواک  رهز  و 

ماداب ءزج  ود  ینغور  نان  ءزج  فصن  دجنک  ءزج  فصن  کیره  دیفـس  شاخـشخ  رـشقم  شام  رـشقم  سدـع  هّیوسلاب  جـنرب  وج و  القاب و 
کی ریـش و  كراچ  کی  اـضیا  دنـشونب  اهحبـص  دـنیامن و  هفاـضا  نا  رب  مدـنک  هریـش  ءزج  فصن  هتخپ و  رتش  ریـش  رد  ءزج  فصن  رّـشقم 

اهحبـص هدـیناشوج  تعاس  ود  ردـقب  هدومن  هفاضا  خرـس  لک  نغور  ولک و  هیپ  رکـش و  هاکنا  دوش  مامت  بآ  ات  دـنناشوجب  ار  بآ  كراچ 
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دنشونب

لازهلا یف 

هیذغا دنشک و  دیدش  بعت  تضایر و  دنروخ و  فیطل  ياهاذغ  هدومن  اذغ  رد  لیلقت  رد  دیاب  سپ  تسا  نیمست  فالخ  رم  لازه  لیصحت 
سرواج نان و  دنشاب و  هتفرکن  سوبس  هدرکن و  كاپ  ار  وا  مدنک  ینان  بلغا  دنروخ و  رایسب  فیرح  حلام  سبای  هبرشا  و 

147 ص : جالعلا ، ةرکذت 
کل سوردنـس  جاز  تسا  ندب  لزهم  هک  یئاود  دننک  رایـسب  لاهـسا  دنور و  سبای  مرک  رایـسب  ياهمامحب  اتـشان  دـنروخ و  هّراح  هّیودا  اب 

هریغـص و لفیرطا  کلّـسلا و  ءاود  یلفالف و  ینومک و  نینچمه  ادرفم و  ابکرم و  سفرک  مخت  هنایزار  هاوخنان  شوکنزرم  انایطبنح  دنوارز 
ءزج کـی  کـل  عبر م ل  هروب  شوجنزرم  هّیوسلاـب و  هریز  بادـس و  هناـیزار  هاوخناـن  لزهم  ءاود  کـلاذ  خـیب و  نارکوش و  ندوـمن  ـالط 

تسا و ندب  لازه  ثعاب  ندومن  یق  رایـسب و  فیرعت  مرک و  رایـسب  بآ  ندروخ  هک  هدومن  رکذ  سفور  دنروخب و  اهحبـص  هدومن  فوفس 
هک هدومن  رکذ  نوناـق  رد  یلع  وبا  خیـش  تسا و  ندـب  لزهم  شوجنزرم  هنادواـک و  قیقد  ندروـخ  تموادـم  هک  هدوـمن  رکذ  هّیوساـم  نبا 

قرزا توقاـی  بشیلا و  رجح  ّسملا و  رجح  هک  هدومن  رکذ  هیئاـب  هلاـسر  رد  اـضیا  تسا  لزهم  اتـشان  اـصوصخ  يرمد  هکرـس ؟؟؟ ندروخ 
كرزب عنم  هدومن  دامـض  اررکم  هرکاـب  نارتـخد  ناتـسپ  رب  هدومن  نوجعم  مرکلا  فل  بآ  هب  هدوـمن و  نوریب  ریرح  زا  هدـیبوک و  هّیوسلاـب 

ءزج نیط  ریکب  هدومن  رکذ  اضیا  تسا  لازهم  بش  ندومن  الط  ترثک  هدومن  رکذ  ۀیئزج  ءاضعا  تالزهم  رد  اضیا  لیوط  تّدم  رد  ندش و 
دننک لمع  نیا  هعفد  هس  یهام  دنیوشب و  درس  بآ  زا  دنیامن و  الط  هعفدکی  يزور  لسع  اب  هدومن  قحس  زبس و  يوزام 

یّمحلا ۀیهام  قیقحت  یف 

ررـض ندـب و  ماـمت  رد  ددرکیم  طـسبنم  مد  حور و  طّـسوتب  بـلق و  رد  ددرک  لعتـشم  هـک  هّیعیبـط  ریغ  ترارح  یّمح  هـک  داـنامن  یفخم 
مسقنم دشاب  طالخا  اضعا و  حور و  هک  ندب  هثلث  سانجا  هک  ّثبـشتم  ّقلعتم و  رابتعاب  یّمح  هک  تسناد  دیاب  اذهل  یعیبط  لاعفاب  دناسریم 

دوشیم مسق  هس  نیاب 
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موی یمح  ار  نآ  تسا  یناسفن  یعیبط و  یناویح و  حور  هک  ندـب  هثلث  حاوراب  هبیرغ  ترارح  قلعت  ّثبـشت و  تاّذـلاب  الوا و  هاکره  هچنانچ 
دـناهدرک و مسق  تسبل  هب ؟؟؟ ابیرقت  نّودـت  لّصفم  ياهباتک  رد  ار  یمح  نیا  تسا و  زور  کی  رثکا  رد  ندـب  رد  وا  ماود  هک  اریز  دـنناوخ 

همهنیا فانصا  قد و  یّمح  ار  نآ  دنک  نا  تبوطر  ءانفا  بلق و  اصوصخ  دوشیم  هّیلصا  ءاضعا  هب  ّثبـشتم  ترارح  تاّذلاب  الوا و  هاکره 
ءانفا لیلحت و  رد  ترارح  هک  یماد  ام  هکنآ  بلطم  نیا  لیـصفت  اّما  مسق  هسب  دوشیم  مسقنم  ندب  رد  هدوجوم  تابوطر  تابوطر  هطـساوب 
عقاو رد  یقاوس  زا  هک  يوناث  تبوطر  تسا و  هدرکن  يوضع  تروص  لـبق  زونه  تسا و  هدـش  نا  زا  یطلخ  تروص  علخ  هک  یلّوا  ۀـبوطر 
ءانفا لیلحت و  هب  لوغـشم  هاکره  دـنیوک و  قد  هدومن  عون  مساب  موسوم  ار  نآ  تسا  لوغـشم  تسا  هتـسشن  اضعا  رب  الط  هباشمب  هتـشذک و 

رد ترارح  هاکره  دنیوک و  لوبذ  ار  مسق  نیا  ددرک  هدشن  وضع  تیالصب  تیاهن  هدیدرک  وضع  هدش و  طولخم  ءاضعاب  هک  هثلاث  تابوطر 
ّتتفم و دوش  لوغـشم  تسا  ینم  زا  وا  هدام  تسا و  نا  زا  تقلخ  لّوا  ءاـضعا  یکتـسویپ  قاـصتلا و  هک  هیلـصا  هعبار  تبوطر  لـیلحت  ءاـنفا 
هک ینغورب  تسا  مسق  کی  رظن  یّلج  رد  هک  ار  يوناث  یلوا و  ۀبوطر  تسا  هدز  لاثم  نوناق  رد  یلع  وبا  خیـش  ابطا و  رباکا  دنیوک  فّسخم 

هبنپ يازجا  لاـّصتا  هک  یتبوطرب  ار  یعبار  تبوطر  تسا و  هدومن  برـشت  ار  نآ  غارچ  هلیتف  هک  ینغورب  ار  یثلاـث  ۀـبوطر  تسا و  غارچ  رد 
لیصفت تسا  نیا  تسا  هبنپ  رصنع  زا  وزج  کی  تسا و  نا  زا  هلیتف 
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اهنا زا  یکیب  ادرفم  ای  تسین  نوریب  لاح  ود  زا  ددرک  ندـب  رد  هدوجوم  هعبرا  طالخاب  ثبـشتم  ترارح  تاّذـلاب  الّوا و  هاکره  قد و  یّمح 
ای تسا  بلق  یلاوص  قورع  لخاد  اـی  هتفرک  قلعت  ادرفم  هکنآ  دـشاب و  هتفرک  طـلخ  زا  غودـب  ترارح  هکنآ  لـثم  اـبکرم  اـی  هتفریذـپ  قلعت 

جراخ رد  نوخ  هچرکا  تسا  مسق  هد  یفنع  یطلخ  تاـّیمح  تامّدـقم  نیارباـنب  تسا  قورع  جراـخ  اـی  تسا و  بلقلا  دـیعب  قورع  لـخاد 
هک هدیـسر  تنوفع  هبترمب  هک  مهیومد  یّمح  دـنیوک و  سونوس  هک  هدیـسرن  تنوـفع  هبترمب  هک  یناـیلغ  تسا  مسق  ود  رب  مهیوـمد  یّمح 

بیرق قورع  لخاد  يوارفـص  یّمح  هک  هقرحم  مّیـس  هقبطم  مّید  سوخونوس  لّوا  تسا  نیا  یّمح  هرـشع  ماسقا  لیـصفت  اما  دـنیوک  هقبطم 
بغ ار  وا  هک  قورع  جراخ  يوارفـص  یّمح  مجنپ  دـنیوک  مزال  بنع  هک  بلق  زا  رود  قورع  لـخاد  يوارفـص  یّمح  مراـهچ  تسا  بلقلا 
هکلب دـسر  مهب  مغلب  مسق  زا  مه  هن  نیا  دـنیوک و  یمغلب  هقرحم  ار  نا  هک  بلقب  بیرق  تـسا  یقورع  لـخاد  یمغلب  مشـش  دـنیوک  صلاـخ 
دنیوک ۀبطاوم  ار  وا  هک  قورع  جراخ  یمغلب  یّمح  متـشه  دنیوک  هیقنت  ار  وا  هک  بلق  زا  دیعب  یمغلب  یّمح  متفه  تسا  حلام  مسقب  صتخم 

دنچ ماسقاب  مسقنم  بیاون  هطساوب  عون  نیا  قورع و  جراخ  يوادوس  یّمح  مه  دشاب و  ردان  رایسب  نیا  قورع ز  لخاد  يوادوس  یّمح  مهن 
لثم تسا  سانجا  بیکرت و  ای  اـقلطم  هدـش  طـالخا  زا  مسق  ود  رب  ّقلعتم  تبـشتم و  ترارح  هکنآ  سدـس و  سمخ و  عبر و  لـثم  دوشیم 
عون ود  زا  بیکرت  ای  صلاخ و  بنع  ود  زا  بّکرم  لثم  تسا  سنج  کی  زا  عون  کی  فانـصا  زا  بیکرت  ای  هیقنت و  یق و  یّمح  زا  بیکرت 

بّکرم ای  صلاخ  بنع  ود  زا  بّکرم  لثم  سنج  کی  زا 
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یّمح زا  تسا  بکرم  هچنآ  هلمجلاب  یسمخ  یعبر و  یّمح  بیکرت  نوچ  تسا  سنج  کی  زا  عون  ود  زا  بیکرت  ای  صلاخ  ریغ  بغ  ود  زا 
جزتمم ای  دنیوک  صلاخ  بنع  ار  نآ  تسا  هدش  رکیدکی  رب  طولخم  جوزمم و  مغلب  ارفص و  ای  تسین  یلاخ  هجو  ود  زا  يوارفص  یمغلب و 

هد و مغلب  ماسقا  تسا و  شش  ارفص  ماسقا  هک  اریز  دوشیم  مسق  داتشه  دصکی و  اقیقحت  نیا  دنیوک و  بّعلا  رطـش  ار  وا  تسین  طلتخم  و 
رد ای  تسا و  بلق  زا  دیعب  قورع  لخاد  ای  تسا  بلق  زا  بیرق  قورع  لخاد  ای  اهنیا  زا  کیره  دوشیم  شش  تصش و  هد  رد  شش  برض 

راهچ دناهدرک  یئانتعا  دناهدومن و  رکذ  اّبطا  هک  ار  هچنآ  تیاهن  دوشیم  داتـشه  دـصکی و  هس  رد  تصـش  برـض  تسا و  قورع  جراخ 
میـس دـشاب  هبظاوم  هک  ریاد  یمغلب  ریاد و  بغ  زا  بکرم  مّید  دـشاب  هقـش  هک ؟؟؟ مزال  یمغلب  ریاد و  بغ  زا  بّکرم  لّوا  تساهنیا  زا  مسق 
نیا شیاـجنک  رـصتخم  نیا  تیاـهن  تاـّیمح  لیـصافت  تسا  نیا  ریاد  یمغلب  هقرحم و  زا  بکرم  مراـهچ  مزـال  یمغلب  هقرحم و  زا  بّـکرم 

هّراح و ءایـشا  لوانت  باـتفآ و  شتآ و  تاـقالم  لـثم  ددرک  ثداـح  هنخـسم  هیداـب  بابـسا  زا  مویلا  یمح  یف  درادـن  ار  ماـسقا  لیـصافت و 
لوب و جضن  هّیلک  نا  تمالع  فارطا و  درب  صقن و  نودب  دنکیم  ادـتبا  هریرعـشق  سخن و  هیرثکا  رد  یناسفن و  ضارعا  یندـب و  تالاعفنا 

دیب قرع  اب  ینساک  قرع  اهحبص  هّیلک  جالع  قد  ای  هقرحمب  دوشیم  لقتنم  هیراره  نادبا  رد  بیبط  ءاطخ  ۀهجب  یهاک  تسا و  ضیب  نسح 
دنشونب کشرز  تبرـش  ای  ومیل  تبرـش  ای  کشرز  بآ  ای  دنروخب  تابن 2 م ل  کی م ل  یـشکاخ  هفرخ 2 م ل  مخت  زینشک  مخت  ریـش  ای 

دشاب يّدس  هکنآ  رکم 
151 ص : جالعلا ، ةرکذت 

لدنـص دـنور و  مامحب  یئاصحتـسا  عون  رد  صوصخب  یقاوب  رد  مسق  نیا  ياوس  دـشونب و  دـیاب  مرک  بآ  ریـشکاخ  نیبجنرت  اـجنا  رد  هک 
ودـک و يابروش  اذـغ  دـننک و  هدراب  تامومـشم  مامـشتسا  دـنیامن و  الط  بلق  عضومب  ینـساک  ای  وهاک  ای  زبس  زینـشک  ای  راـیخ  بآ  خرس 
یّمغ و مسق  رد  دـنروخب و  کلاذ  لاـثما  راـیخ و  زغم  هناودـنه  بآ  نیراـنا  بآ  دراذـک و  طاـطحناب  ور  بت  هکنیمه  دـنروخ و  جانفـسا 

يزیرجات زا  بآ  هس  دنشونب و  یـشکاخ  مرک  بآ  نیبجنرت  دش  روکذم  هچنانچ  دشاب  واب  زین  یئالتما  رکا  دنک و  بضغ  مغ و  عفر  یبضغ 
بش بآدوخن و  رهظ  دننک و  هلاما  تفه م ل  کیره  نیبکنزک  خرـس  رکـش  کیره 2 م ل  ماعط  کمن  نابزواک  کلملا  لیلکا  یـشکاخ 

ياهتنا هچ  ادتبا و  هچ  دناهدرک  جنران  تبرـش  ای  ومیلبآ  زیوجت  هّلجا  یـضعب  يّدس  يالتما و  ياوس  دـنروخب و  جانفـسا  اب  ودـک  يابروش 
المجم تسا  لکشم  تسیموی  بت  بت  هکنیاب  نداد  صیخـشت  هکنیا  ۀلعب  تسا  رتهب  هداس  بآدوخن  اب  يابروش  نامه  ریقح  رظنب  نکل  بت 
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تسین زیاج  مامح  هک  یئالتما  يریس و  رکم  تسا  مزال  یموی  یّمح  ّلک  رد  مامح  حور و  جازم  لیدعت 

قد یمحلا  یف 

زا دعب  رکم  دشابن  ینادنچ  سملم  رد  ترارح  تسا و  ةدـحاو  هلاح  رب  وا  تابث  ضبن و  فعـض  رتاوت و  ۀبالـص و  ۀـقد و  قد  قلطم  ۀـمالع 
؟؟؟ الع دننکیم و  كاله  ار  رامیب  دننکیم و  عنم  ار  اذغ  اّبطا  زا  لاهج  نکل  تستامالع و  نیرتهب  نیا  ریقح  رظنب  یتعاسب و  اذـغ  ندروخ 

دوش کیراب  ینیب  تسا و  راسخر  کنر و  ندش  مامت  نیع و  روغ  هروکذم و  تمالع  تّدش  لوبذ 
152 ص : جالعلا ، ةرکذت 

قورع نوکی  ناف  قّدـلا  تامالع  ۀّـصاخ  سونیلاج  لاـق  تشاد  ناوتن  ءرب  دـیّما  دـسر  مهب  لوب  رد  ّتینهد  رکا  ددـمتم و  تروص  تسوپ  و 
هاش نزوب  كراچ  کی  اهحبـص  هک  مسقنی  ای  دومن  دـیاب  بیطرت  دـیربت و  اـتّیلک  جـالع  دـسجلا  لوح  یتلا  عضاوملا  نم  نخـسا  براوّضلا 

دیاب رتشیب  بیطرت  دـیربت و  هب  دوشیم  دایز  ود  بتارم  ردـق  ره  دـنروخب  ریعّـشلا  ءام  هکنآ  ای  دـنروخب  روفاک  کناد  کی  اب  يواـک  نغور 
دیاب هزرپسا  باعل  دومن و  دـیاب  هوالع  رانکوک  ددـع  هد  نتخپ  نیح  رد  ریعّـشلا  ءام  رد  هکنآ  ای  دومن و  هوالع  دـیاب  ار  روفاک  الثم  دیـشوک 

قد رکا  الثم  دـشابن  رکید  هضراع  هکنآ  طرـشب  دراد  رایـسب  عفن  يروفاک  ریـشابط  صرق  اب  زین  غالوا  ریـش  اـب  رتخود  ریـش  ندـیماشآ  داد و 
وهاک و هناودنه و  بآ  اذغ  تسین و  زیاج  مه  غود  بیکرت  تقو  رد  هکنآ  یتح  اقلطم  تانّیل  تسین  زیاج  دشاب  هدش  یطلخ  بت  ای  بّکرم 
ار زینـشک  بآ  رایخ  بآ  روفاک  بآ  لدنـص  دـنروخب و  کلاذ  لاثما  هلاغزب و  هچاپ  هزات و  یهاـم  تشوک  جانفـسا  ياـبروش  راـیخ و  زغم 

لدـتعم مامحب  دننیـشنب و  وهاک  رفولین  یمطخ  لک  هشفنب  لک  نزباره  دـنزادنیب و  رـس  رب  ناتک  هچراپ  اب  هزرپسا  باـعل  دـنیامن و  قاشنتـسا 
شارف و رد  دـنزیرب  رایـسب  دـیب  كرب  هتـسشن  هدراب  نکاسم  رد  فیـص  لصف  رد  دـنیامن و  حـیزمت  هشفنب  نغور  نوچ  هدراب  ناهداب  دـنورب 
زا هاکره  هصاخ  تسا  نانز  ریـش  ندروخ  تاـجلاعم  عفنا  دـیوک  سونیلاـج  دـننک  تعیبط  نیلت  زا  باـنتجا  دـننکن و  ربص  شطع  عوجرب و 

قد باحصا  هک  دیوک  تباث  دنروخب و  مرک  هدیشود  ّالا  دنروخب و  ناتسپ 
153 ص : جالعلا ، ةرکذت 

ریعـشلا ءام  ای  مهرد  یـس  ات  نکب  دایز  مهرد  هد  يزور  هدـب  وا  ضوع  يواک  غود  سپ  ریـش  ندروخ  ۀـهجب  دـنک  تّدـش  اهتنا  باهتلا  رکا 
دنشاب هتخپ  نا  رد  مه  ودک  لیلق  هک  یئاطرّسلا 

هقبطملا یمحلا  یف 

ضقن و نودب  یّمح  موزل  نیغدص و  هدروآ و  خافتنا  مشچ و  هرـشب و  یخرـس  رهظ و  عجو  سفن و  یکنت  برک و  قلف و  ةرثک  نا  تمالع 
دنک ناصقن  رکا  دـنیوک و  هدـیازتم  هقبطم  دـنک  دادتـشا  هزورهمه  هاـکره  ضبن  رتاوتب  تعرـس  نیل و  ضبن و  میظع  نارحب و  رد  ـالا  قرع 
دننک هفرس  رکا  رایخ و  مخت  رفولین  هشفنب  يزیرجات  زا  یفیفخ  جضنم  لّوا  موی  رد  جالع  هطسوتم  دشاب  لاح  کی  رب  رکا  دنیوک و  هصقانتم 

لیلکا هوـالعب  دوـشیم  هدـش و  رکذ  هک  هریغ  شیاـشخ و  زا  هنّیل  هـنقح  بـقع  زا  دنـشونب و  جـنپ م ل  نیبـجنرت  کیره 2 م ل  ودـک  مخت 
نیبکنزک خرـس  رکـش  تسیب م ل  ردـنقچ  بآ  تفه م ل  کـیره  دیفـس  كرزب  رّـشقم  وج  هشفاـک  کیره 2 م ل  ینـساک  هشیر  کلملا 

رصع فرط  دیاب  دننک و  هلاما  هعفد  جنپ  هس م ل  ماداب  نغور  نیبجنرت 5 م ل  مین م ل  ینیچ  دنویر  هدزاود م ل  سولف  زغم  هد م ل  کیره 
هـشیر کـسخراخ  ناـبزواک  رفولین  هشفنب  يزیرجاـت  زا  یجـضنم  مّید  زور  دنـشونب  مرک  باـب  یـشکاخ 2 م ل  نیبـجنرت 5 م ل  لّوا  زور 

زور لّوا و  زور  نوچ  مّیـس  زور  دنـشونب  جـنپ م ل  نیبجنرت  هناد  هد  کیره  ناتـسپس  باـنع  هس م ل  کـیره  ودـک  اـب  راـیخ  مخت  یمطخ 
متفه رد  نینچمه  دننک و  مک  نوخ  تجاح  ردقب  هدرک  لافیق  دصف  دنـشاب  عمجرطاخ  هدعم  زا  رکا  هدروخ  جـضنم  مّید  زور  نوچ  مراهچ 

مهن ای 
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154 ص : جالعلا ، ةرکذت 
رکذ رّرکم  هک  نارحب  ماّیا  ياوس  دـنیامن  فرـص  لهـسم  زور  کی  هطباض  نیمهب  دـننک و  مک  نوخ  تجاح  ردـقب  مهدراهچ  ای  مهدزای  اب 
شآ بش  ياذغ  نا  زا  دعب  جانفـسا و  ای  ودک  شآ  بش  ریعّـشلا و  ءام  زور  ياذغ  یـشوخان  مهدزای  ات  دنروخ  جضنم  هلاحم  دـیاب ال  هدـش 

زبس زینشک  بآ  خرس  لدنص  تسا و  مزال  رفولین  قرع  هزرپسا و  باعل  دنوش  هنشت  ردق  ره  یشوخان  نیا  رد  دنروخب و  نیبجنکس  ای  هچولآ 
دـش رکذ  رّرکم  هک  یئاهخلخل  دـشاب  هتـشاد  غامدـب  لیم  هدام  رکا  دـنلامب و  یناشیپ  اـهاپ و  اهتـسد و  فک  ینـساک  وهاـک  بآ  راـیخ  بآ 
شآ بش  هناودنه و  بآ  نیبجنکس  رایخ  زغم  نیبجنکس  اهحبص  يزور  دنچ  ضرم  نیکست  اب  عفر  هیقنت و  مامتا  زا  دعب  دنیامن و  لامعتـسا 
زغم نیبجنکـس  وهاک  نیرانا  بآ  دصف  زا  دعب  بآ و  دوخن  لیاوا  اذغ  دننکـشب و  زیهرپ  دنروخب و  یـشکاخ  هدراب و  تاروزب  نیبجنکس و 

دنروخب جنران  تبرش  ای  نیبجنکس  شآ  بش  هناودنه و  بآ  نیبجنکس  رایخ 

صلاخ بغ  یمح  یف 

وا نامز  دوب و  ضقن  هریرعـشق و  نا  اب  دیاین و  يزور  دیآ و  يزور  بت  نیا  دشاب  هدش  نّفعتم  قورع  جراخ  نا  هدام  هک  دوب  يوارفـص  بت 
هکنآ درذـکن و  تفه  نا  ياهبـش  زور و  راهچ  رد  ضرم  نیا  دـشاب و  كدـنا  وا  يامرـس  نامز  دـشاب و  تعاس  هدزاود  ات  تعاس  راهچ  زا 
هّیران ضبن و  تعرـس  بارطـضا و  رد  ارفّـصلا  ةّرم  یق  ثاثیغ و  طارفاب و  یکنـشت  نا  تاـمالع  دـیآ و  زور  ره  دـشاب و  بغ  ود  زا  بکرم 

تسا لیلق  هبول ؟؟؟ مّدقت  هک  هدرک  لقن  اّیرکذ  دمحم  دشاب و  هروراق 
155 ص : جالعلا ، ةرکذت 

لّوا هلاما  زا  دعب  هدومن و  لماک  هیقنت  دش  روکذـم  هک  یعونب  جالع  هدام  تفاسک  تظلغ و  رب  تسا  لیلد  هبون  ریخات  هدام و  تفاطل  هقرب و 
تجاح هاکره  دـنهد و  نیبجنرت  هزرپسا و  باعل  دـیاب  ریـشکاخ  نیبجنرت و  ضوعب  رـصع  فرط  دـش  لصاح  ینانیمطا  هدـعم  زا  هک  مّید  ای 
ءالتما هاکره  دنروخ  ریعّـشلا  ءام  متفه  رد  نینچمه  دنهد و  هزرپسا  باعل  دناسر  مهب  شطع  ردق  ره  مه  اذـغ  زا  لبق  دـیربت  تّدـشب  دـشاب 

رت ینـساک  بآ  راهب  هشیمه  بآ  رد  ارناتک  هچراپ  الا  دنیامن و  الط  مکـش  رب  ماداب  نغور  يزیرجات  بآ  اسیرا  هشیر  دنویر  دشاب  زین  هدعم 
ودک جـنرب و  یلیلق  اب  هرب  تشوک  اب  هچب  سورخ  تشوک  بآدوخن  هدیـسرمهب  جـضن  هکیمادام  ات  اذـغ  دـنزادنیب و  مکـش  يور  رب  هدومن 

نیبجنکس وهاک  هچولآ  بآ  نیرانا  بآ  دشاب  مهدراهچ  ای  متفه  رد  ابیرقت  هک  هدام  جضن  زا  دعب  دنیامن و  غیلب  بانتجا  یشرت  زا  دنشونب و 
هزورهمه هک  دشاب  ضرم  هاکره  دننک و  هلاما  دیاب  تحار  ياهزور  دنروخ و  جضنم  دیاب  بت  ياهزور  ضرم  نیا  رد  دنهد و  بآدوخن  و 

يروزب تبرش  ای  دنروخب  رفولین  دیب  قرع  نیبجنکس  ریشابط و  صرق  يزور  دنچ  هیقنت  مامتا  زا  دعب  دننکن و  هلاما  هلزلز  نیب  رد  دیآ و  بت 
تعاس راهچ  زا  دعب  و  یحنـسم ؟؟؟ نغور  شندـب  رب  دـنیامن  الط  دوش  ماّمحب  جاتحم  رکا  ضرم  نیا  بحاص  دـیوک  سونیلاج  دـنروخب و 

دور ماّمحب 

هقرحملا یف 

بارطضا و رد  عادص  دشاب و  رایسب  شطع  یغ و  دادتشا  یّمح و  موزل  نا  مالع  دشاب و  نّفعتم  قورع  رد  نا  هدام  هک  دشاب  يوارفـص  بت 
یناشیپ دنشوک و  نا  زا  شیب  تّدش  رد  دنراد و  یعرم  دوب  وا  اب  نایده  یباوخیب و 

156 ص : جالعلا ، ةرکذت 
رد هغلابم  دـنیامن و  الط  بلق  دـبک و  عضومب  بالک  لدنـص و  دـنیامن و  الط  وهاک  ای  رایخ  خرـس و  لدنـص  بآ  هب  ار  اـپ  تسد و  فک  و 

دنیوشب ار  نهد  رّرکم  هزرپسا  باعل  زا  دنهدب و  واب  هدومن  درس  خی  اب  دشابن  وا  ای  لاعـس  هاکره  اذغ و  زا  لبق  دنیامن  هزرپسا  باعل  ندروخ 
يور رب  هدیـشک  ناتک  هچراپ  يور  رب  هدومن  لخاد  هزرپسا  دنهد و  روفاک  صرق  ریعّـشلا و  ءام  دشاب  هتـشاد  ار  تّدش  لامک  ترارح  رکا  و 
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ضوع نیا  دنداد  ریعّـشلا  ءام  هکنیمه  ودک  يابروش  تقو  کی  اذغ  دناهدادن  ریعّـشلا  ءام  هدـناسرن و  مهب  جـضن  هدام  ات  دـنزادنیب و  مکش 
دنروخب و یکنر  ای  نیرانا  بآ  ای  رایخ  زغم  ای  هناودنه  بآ  هوق  ردـقب  اهزور  هدام  جـضن  زا  دـعب  لاونم و  نامهب  بش  تسا و  زور  ياذـغ 

ظیلغ هک  اریز  دنـشونن  خی  بآ  هّدام  جضن  زا  لبق  ضرم  نیا  نابحاص  هک  هدومن  رکذ  نرها  جـنران و  تبرـش  نیبجنکـس و  بآ  دوخن  اهبش 
هکاوف بوبر  درـس و  بآ  ندـیماشآ  زا  ار  ضیرم  ضرم  نیا  رد  دـنکن  عنم  دـیوکیم  يزار  هّدـس و  دـنکیم  ثادـحا  ار و  هّداـم  دـنکیم 

دننک جالع  هکسمم  ریشابط  صارقاب  دسر  مهب  ضرم  نیا  رد  لاهسا  هاکره  هک  هدومن  رکذ  خیش  هضماح و 

هبظاوملا یمحلا  یف 

یق نهد و  با  ترثک  دـشاب و  امرـس  تّدـش  زرل و  نا  تمـالع  دـنیوک  زین  هبئاـنا  رئاد  هدـش  نّفعتم  قورع  جراـخ  رد  هک  تسا  یمغلب  بت 
تعاس هدجیه  وا  رثکا  تعاس و  تشه  وا  نامز  ّلقا  دیآ و  زور  ره  بت  نیا  تسا و  راسخر  يدرز  تروص و  جـهت  ضبن و  رغـص  یمغلب و 

جالع دشاب  زور  تصش  ات  لهچ  زا  شیاهتنم  زور و  هدجه  اّلقا  وا  نامز  تّدم  دشاب و 
157 ص : جالعلا ، ةرکذت 

هنوباب زین  تالهـسم  رد  دشاب  هتـشاد  دـکم 2 م ل  ینـساک  مخت  سوّسلا  لصا  هنایزار  کشخ  ءافوز  تاجـضنم  رد  هک  هدومن  لـماک  هیقنت 
هلاما ضوعب  هاکنا  دناهدومن  هلاما  زور  جنپ  راهچ  هکنآ  زا  دعب  دـشاب و  هتـشاد  درز و 3 م ل  هلیله  تسوـپ  کیره 2 م ل  دیرت  یکم  ءانس 

لک یکم  ءانس  هنوباب  هوالعب  تسا  جضنم  زا  ترابع  هک  دنـشونب  بورـشم  لهـسم  هکنآ  ای  دنروخ  جرایا  ّبح  هعفد  هس  ود  هلاما  ياهزور 
رد هک  ینـساک  مخت  نکیل  هد م ل  نیبـجنرت  مین ل  ینیچ  دـنویر  هدزاود م ل  سوـلف  زغم  درز 3 م ل  هلیله  تسوـپ  کیره 20 م ل  خرس 

دنروخ جضنم  تبرش  هکنآ  ای  دنشونب  درد  صرق  کی م ل  اب  نیبجنکس  یـس م ل  اهحبـص  هیقنت  مامتا  زا  دعب  دشاب و  هتـشادن  هدوب  جضنم 
یعمج ریقح  نیا  دنروخب و  راهن  اب  نیریش  كزان  رایـسب  هزبرخ  نا  زا  دعب  لیاوا و  رد  بآدوخن  اذغ  دشابن و  زین  تروص  جیهت  رکا  هصاخ 

رد نیرتوـکین  هک  هدوـمن  رکذ  يدـنه  بیبـط  دـیاین  هبوـن  لاـس  تفه  شـش  زا  هک  مدوـمن  هجلاـعم  درد  صرق  نیبجنکـس و  ندـیماشآب  ار 
هرتهاش ثفاغ و  لثم  یمغلب  یمح  رد  مراد  دامتعا  دیوک  اّیرکذ  دّمحم  دـنکن و  یق  مضه  زا  لبق  نکل  تسا  یق  یمغلب  یّمح  رد  تاجلاعم 
دـشاب یقاب  هبون  زاب  هیقنت  مامتا  زا  دـعب  هاکره  هک  دـناهدرک  لقن  نف  نیا  رباکا  زا  یـضعب  رایـسب و  یکنـسرک  دروا و  اـب  ردـنک و  قشا و  و 
روخب دنروایب و  قرعب  هک  يّدحب  دنهدب  مرک  رایـسب  مرک  بآ  دوشب  نکمم  ردـق  ره  هبون  تقو  دـنهدب و  يروزب  تبرـش  کی م ل  اهحبص 

تسا دیفم  رایسب  رّرکم  دنهدب  مرک  بآ 

هفّشلا یمحلا  یف 

دشابن ضقن  زرل و  ناب  نکیل  دش  رکذ  هک  تسا  هبظاوم  تامالع  هنیعب  نا  تمالع  دشاب  نفعتم  قورع  رد  نا  هدام  هک  تسا  یمغلب  بت 
158 ص : جالعلا ، ةرکذت 

هک یمسقب  جالع  ضرم  تقرافم  تقو  رکم  دوشیمن  قرع  دنک و  دادتـشا  زاب  دبای و  نیکـست  هلمجلا  یف  تعاس  شـش  يزورهنابـش  رد  و 
هاوخنان دنریکب  تسا  عفان  رایسب  ضرم  نیا  رد  هک  دنرب  راکب  دش  روکذم  اجنا  رد  هک  یتاریبدت  ریاس  دننک و  لماک  دش  روکذم  هبظاوم  رد 

هعفان تاجلاعم  زا  کلد  هک  هدرک  رکذ  طارقب  دنـشونب  هزورره  تسا و  لسع  اب  زینوش  نا  زا  بجعا  عفنا و  دنروخب و  نوجعم و  لسع  اب  و 
ضرم نیا  رد  دوش  ضراع  عادـص  هاکره  هک  دـیامنیم  اضیا  تسا  عفنا  کلد  تسا  جرف  مغلب  ردـق  ره  یمغلب و  یمح و  ناـبحاص  ۀـهجب 
یمغلب یّمح  ابطا  دناهدرک  هیبشت  دیوک  نرها  مامت و  هوقب  نیقاث  ّدـش  دـنراذکب و  مرک  بآ  رد  ار  اپ  تسد و  هیجنوباب و  بالوطن  لامعتـسا 

یکطصمب و هّصاخ  هدعم  تیوقت  زا  ضرم  نیا  رد  هک  دیوک  اّیرکذ  دمحم  مک و  شاهلعش  تسا و  رایسب  شدود  دنناوخ و  هکرت  بوچب  ار 
دیآیم هزورره  یمغلب  یّمح  دیوکیم  نقولخا  رد  هک  هدومن  تیاکح  سونیلاج  زا  هریخذ  رد  تباث  دش و  دیابن  لفاغ  کلاذ  لاثما  دعس و 
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دوشیمن ثداح  عبر  هکنانچمه  هدـعم  مسق  رد  ۀـّلغ  اب  رثکا  رد  دوشیم  ثداح  نادـّلؤم و  طلخ  زا  ندـب  ءاقن  زا  دـعب  رکم  دوشیمن  عفر  و 
لاحط ّتلع  اب  رکم 

مزاّللا رئاّدلا و  یئادوّسلا  یمحلا  یف 

تعاس راهچ  سپ  وا  تبون  دیاین و  زور  ود  دیآ و  زور  کی  بت  نیا  ددرک و  نّفعتم  قورع  جراخ  رد  نا  هدام  هک  دـشاب  يوادوس  بت  عبر 
هتخوس طالخا  اـب  یعیبط  يوادوس  زا  اـقلطم  عبر  بت  دـنیوک و  سوکعم  عبر  ار  نآ  دـیاین و  زور  کـی  دـیآ و  زور  ود  هک  دـشاب  دـشاب و 

ادتبا هک  تسا  نا  عبر  تمالع  تسا و  عبر  ماسقا  نیریبدت  نیا  دوش و  ثداح 
159 ص : جالعلا ، ةرکذت 

دـشاب هدوش  ثداح  نوخ  قارتحا  زا  هاکره  دشاب و  طارفاب  ناب  يامرک  دوش  مرک  نوچ  درادرب و  درد  اضعا  اهناوختـسا و  دنک و  دـیدش  زا 
قارتحا زا  هچنآ  دوش و  ثداح  ماروا  تاـّیمح  زا  دـعب  دوب  رایـسب  قرع  رد  كدـنا  يامرـس  یکنـشت و  لوب و  ۀـظلغ  ترمح و  نا  تمـالع 

مغلب قارتحا  زا  هچنآ  دوش  لاح  يوارفص  تاّیمح  زا  دعب  دوب  رتاوتم  عیرس و  ضبن  طارفاب و  یکنـشت  نهد و  یخلت  نا  تمالع  دوب  ءارفص 
قارتحا زا  هچنآ  ددرک و  ثداح  یمعن  تاّیمح  زا  دـعب  رتمک و  بارطـضا  بیهل و  دوب و  رتزارد  رود  ظـلغ و  ضبن و  نّیل  نا  ۀـمالع  دـشاب 

هدش نّفعتم  قورع  رد  نا  هدام  دوب  يوادوس  بت  رکا  دوب و  هروراق  ترودک  ضبن و  تبالص  قلخ و  ءوس  نا  تمالع  دوب  یعیبط  يوادوس 
دنیوک مزال  عبر  ار  وا  دشاب و  رتاف  نامز  زا  یقاب  رد  دنک و  دادتشا  عبر  تبونب  دشابن  قرع  هریرعشق و  زرل  ناب  هک  تسا  نا  شتمالع  دشاب 

مزال عبر  یمح  یف 

نینچمه يروزب و  نیبجنکـس  ندروخ  هکنآ  ای  نیبجنکـس  دنقلک و  ندروخ  یئزج  تاریبدتب  هدرکن  هجلاعم  زور  لهچ  ات  نامز  نیا  ياّبطا 
باشود هکرـس  ای  نیبجنکـس  شآ  وهیت و  کبک و  تشوک  زا  هّصاـخ  بآ  دوخن  ندروخ  رد  شطع و  تقو  رد  بآ  نیبجنکـس و  ندروخ 

ایبول و شام و  سدـع و  دوخن و  لیبق  زا  تاناویح  تالوقب و  كرتب  ار  ضیرم  دـیامنیم  رما  دـنکیم و  افتکا  کـلاذ  لاـثما  راد و  ردـنقچ 
هیقنت و ۀظلغ  هچ  زا  دومن  هظحالم  دیاب  زور  لهچ  زا  دعب  روش و  یهام  ناجنراب و  رینپ  تسام و  کشک  نوچ  ءادوس  دلوم  هّیذغا  ریاس 

160 ص : جالعلا ، ةرکذت 
لک ناشوایـسرپ  جـنایزار  حیافـسب  تاجـضنم  رد  دـشاب  قرحم  يوادوس  رکا  الثم  دومن  دـیاب  رکذ  ررکم  هک  یجاهنب  طـلخ  نا  غارفتـسا  و 
لبق لهسم  زور  لهسم و  زور  کی  هداد و  جضنم  زور  ود  دیاب  عبر  ضرم  رد  دراد  ینایـصع  هدام  نوچ  دننکیم و  کشخ  ءافوز  نابزواک 

دنروخب هدوب  بسانم  کیره  نومیتفا  ّبح  اب  بورشم  لهسم  هس  ود  هلاما  موی  جنپ  تسا و  بسانم  ياهاودب  هبون  ياهزور  دشاب و  هبون  زا 
دـصف يوادوس  يومد و  مسق  رد  هیقنت  نیب  رد  وا  نیبجنکـس  نومیتفا و  تبرـش  ای  يروزب  تبرـش  اب  دـنیامن  نیبجلا  ءاـم  ندروخب  عورـش  و 

یف دیآ  قیقر  رکا  دننک و  مک  زا  دیآ  ظیلغ  هایـس  نوخ  رکا  دنیاشک  ار  دصف  دشاب  هتـشادن  تقاذح  نادنچ  بیبط  هاکره  دـنیامن و  قیلـساب 
هّلجا و زا  یعمج  دننک و  نا  رد  یعمج  نا و  رد  حیافـسب  يردق  هک  هصاخ  تسا  هچب  سورخ  بآدوخن  رتهب  همه  زا  اذغ  دـندنبهب و  روفلا 

تسا رایسب  هخسن  رد  فالتخا  ماهدرک و  هبرجت  رّرکم  مه  ریقح  تسا و  رثالا  عیرس  ریاد  عبر  رد  افّشلا  ّبح  هک  دناهدرک  رکذ  اّبطا  لووخم 
ابغ دنزاس و  ّبح  بالک  اب  هتفوک  مرن  یکطصم 2 م  ینیچ م ل  دنویر  هس م ل  لثام  زوج  تسا  نیا  تسا  ریقح  لوادتم  هک  یبیکرت  نکیل 

ضرم لیاوا  رد  مامح  هک  هدومن  رکذ  هیام  زا  متـصش  باتک  رد  یحیـسم  لهـس  وبا  دنیامن  میالب  کلذ  دننکن و  قرع  تیاهن  دـنور  ماّمحب 
رکا دنریک  هزور  ود  هبون  زور  هک  تسا  نیا  ضرم  نیا  رد  دنچ  ریبدت  هک  دیامنیم  رکذ  خیـش  دراد و  ررـض  هدـیناسرن  مهب  جـضن  هدام  هک 

یضقنم ات  دروخن  زیچ  دشابن و  عنام 
161 ص : جالعلا ، ةرکذت 
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هن دوش  ذذتلم  ندب  هک  يردقب  دیزیرب  رـس  رب  مرک  بآ  يردق  ّالا  اهبف و  هدیناسرمهب  جضن  هدام  رکا  دـنور و  مامحب  میاد  زور  هبون و  دوش 
رورـض نا  رد  دـصف  تیاهن  دـنیامن  لمع  طباوض  نیمهب  مزال  عبر  الا  دـننک و  لامعتـسا  عیقم  مّیـس  زور  دروآرد و  نازوسب  ار  طـلخ  هکنآ 

تسا

یشغلا یمح  یف 

یّمح رود  نوچ  نا  رود  هک  تسا  نآ  شتمالع  بلقب و  ظیلغ  مغلب  بابـسنا  ببـسب  ای  دوش  لصاح  یـشغ  دنک  عورـش  نوچ  هک  دشاب  یبت 
صلاخ قیقر  يوارفـص  هدام  زا  بت  نیا  مه  یهاک  دنکیم و  فیعـض  ار  ندب  دـناسریم و  مهب  جـّیهت  تروص  رثکا  رد  دـشابیم و  یمغلب 

رغـال ندـب  ددرکیم و  کـیراب  هدیـشارت و  تروـص  تسا و  بغ  رود  لـثم  نآ  رود  هک  تـسا  نا  شتمـالع  دـسریم و  مـهب  یّمـس  ّيدر 
تسین و زیاج  هّیوق  هنقح  هتّبلا  یـشغ  زور  رد  تیاهن  هروکذم  جهنمب  دـننک  لماک  هیقنت  مسق  ود  ره  رد  جالع  يدوزب  دـهاکیم  دوشیم و 

هیقنت ماّیا  رد  دـننک و  هفاضا  مغلب  تالهـسم  تاجـضنم  زا  ورد  ینعی  دـشاب  هتـشاد  یتّدـح  هلمجلا  یف  تاـجزنم  تاـنقح و  یمغلب  مسق  رد 
کشمدیب 20 م ل قرع  دـشاب  يوارفـص  رکا  تاـبن 3 م ل و  کـشمجنرف 2 م ل  نابزواک 20 م ل  قرع  دـشاب  یمغلب  رکا  اهرـصع  فرط 

تروصب درـس  بآ  اب  بالک  دنیامن و  رایـسب  کلد  یـشغ  نیح  رد  دـنیامن و  لیم  تشخریـش 3 م ل  مخت 2 م ل  مین  کناد  کی  رهزداـف 
اذغ دنروخب و  یلسع  نیبجنکس  اب  سفرک  مخت  کی م ل  اهحبص  دوش و  یق  هکلب  دنهد  مرک  بآ  نیبجنکس و  دوش  نکمم  رکا  دنـشاپب و 

تسا جالعلا  ۀبعص  بت  نیا  هک  دیامنیم  رکذ  خیش  بآدوخن و 
162 ص : جالعلا ، ةرکذت 

دنزجاع هک  تسا  هدرک  نامک  سونیلاج  هدومن  عورـش  يوق  غارفتـساب  فیطل  غارفتـسا  را  هنیل  تانقحب  اجردتم  تسا  غارفتـسا  نا  جالع  و 
کلد ینـشخ  هفرخب  وزاب  هب  ات  تسد  فک  زا  ادـتبا و  نیقاسب  اـت  نازرا  هک  تسا  نا  کـلد  نیرتهب  کلدـب و  رکم  غارفتـسا  زا  ضرم  رثکا 

نوچ شجالع  يوارفـص  عون  رد  لّوا و  لثمب  دـننک  دوع  زاب  دـنیامن و  کلد  ار  تشپ  هنیـس و  نا  زا  سپ  دوش و  خرـس  عضوم  هک  دـنیامن 
تسد و فک  یناشیپ و  هب  بالک  لدنـص و  ریبادـت و  ریاس  هخلخل و  ریعّـشلا و  ءاـم  ارّرکم و  هزرپسا  باـعل  ندروخ  زا  تسا  هقرحم  جـالع 

دننکیم میظع  عفن  هک  يزیچ  دنیامن و  الط  رایخ  بالک و  نیلدنص و  هب و  بیس و  بآ  هب  اهاپ  اهتسد و  دنب  بلق و  عضومب  دننک  الط  اهاپ 
لّوا زور  دنچ  اذـغ  دنـشونب و  زور  هدـیئاس 3  جـمارهب  بآ  اب  ناحیر  بآ  هب  ار  حیحـص  یندـعم  رهزداف  کناد  کـی  يزور  ضرم  نیا  رد 

ومیلبآ شآ  اهبش  لاثما و  رانا و  بآ  رد  يوارفص  رد  ریشابط  هناودنه  بآ  دعب  هچب و  سورخ  تشوک  ودک و  يابروش 

یئابولا یمحلا  یف 

دیآ مک  ناراب  دشاب و  ردکم  اوه  هک  تسنآ  ابو  تمالع  ار و  حور  جازم  یئابو  هنیفع  ياوه  ندومن  نّفعتم  دوش  ثداح  درد  هک  دشاب  یبت 
دـنیآ و نیمز  يور  رب  شوم  برقع و  راـم و  نوچ  نیمز  ریز  تارـشح  دـنزیرکب و  قاـطخ  دـهده و  کـلکل و  نوـچ  هّیکز  تاـناویح  و 
لاحط و مظع  هدعم و  عجو  نایـشغ و  اهتـشا و  طوقـس  یق و  نهد و  یکـشخ  یکنـشت و  سفن و  رتاوت  باهتلا و  برک و  بت  نیا  تمالع 

ینوناق اّلک  جالع  دشاب  زارب  نیب  شغ و 
163 ص : جالعلا ، ةرکذت 

لاهـساب ار  ریاس  دصفب و  يوم  هدومن و  ندب  طالخا  لیلقت  دیاب  ادتبا  اذهل  تسا  بیطت  فیفخت و  دیربت و  تسا  رورـض  ابو  هجلاعم  رد  هک 
هتخیر نا  رد  هکرـس  یلیلق  دـشابن  بوخ  اّیلک  دـلب  بآ  هاکره  هدیـشون و  درـس  رایـسب  يراوک  ياـهبآ  دـیامن و  زین  اذـغ  رد  لـیلقت  یق و  و 

هضباق و هدراب  بوبر  هزورهمه  دـنک و  هرطق  ات  هدرک  هزاـت  نیلافـس  هزوک  رد  نینچمه  دوب و  دـهاوخ  یلوا  دنـشک  قرع  رکا  دـنناشوجب و 
رایخ بآ  بالک  هکرس  روفاک  نیلدنص  دنروخب و  بیـس  هب و  یبالک و  رانا و  قامـس و  يدنه و  رمت  شآ  هزرپسا و  باعل  روفاک و  صرق 
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لک دیب  كرب  دنـشاپب و  قاطوا  هناخ و  فارطا  رب  بالک  هکرـس و  دننک و  مامـشتسا  دـنیامن و  الط  بلق  عضوم  هنیـس و  رب  هب  بیـس و  بآ 
ربنع دوع و  دنراد و  هاکن  قاطوا  رد  ریس  زایپ و  هکرس و  بیس و  هب و  دنزیرب و  هاگیاج  لحم  شارف و  رب  زبس  زینـشک  رانا  كرب  دروم  خرس 

تـشوک بعت و  ینیریـش و  هزور و  عامج و  ماّمح و  زا  دـنیامن و  روخب  رّرکم  ابکرم  دیفـس  لدنـص  یکطـصم و  هعیم  ردـنک  کشم  ندـال 
دنیوبب هتفرک  تسد  رد  نینچمه  دنراذکب و  هنیس  رب  هدومن  روفاک  بالک و  رد  ار  ناتک  هچراپ  دیوک  اّیرکذ  دمحم  دننک و  زارتحا 

هبصحلا يردجلا و  یمح  یف 

وا ماسقا  نیرتدب  دوش و  رهاظ  متفه  یلا  مّیس  موی  رد  دشاب و  لیلق  کنردیفس و  هک  تسا  نآ  وا  نیرتهب  دوش و  ثداح  نوخ  نایلغ  ببـسب 
؟؟؟ ینیب و ندـیراخ  تشپ و  درد  هلبآ و  روهظ  هقبطم و  بت  نا  تمالع  ددرک و  رهاـظ  لوا  زور  رد  دـشاب و  رایـسب  هایـس و  زبس و  هک  دوب 

تسا سفن  ّقیض  قلح و  هنیس و  درد  یکنشت و  بارطضا و  مشچ و  یخرس  اضعا و  سخن 
164 ص : جالعلا ، ةرکذت 

مهب هلبآ  یتیالو  رد  هکنیمه  جالع  دیآ  تسار  تسوپ  اب  هکلب  دشابن  يونن  ار  وا  دشاب و  هلبآ  زا  رتکچوک  دـشاب و  ارفـص  هبـصح  هدام  و 
هّوق ردقب  دنک و  تماجح  دصف  هدیـشوک  هیفـصت  هیفطت و  هدومن و  رما  تاّدربم  ندروخب  دـناهدرواین  نوریب  هلبآ  هک  ار  یلافطا  دـیاب  دـسر 

اّبغ دنهدب و  نیبجنرت 3 م ل  هشفنب ل  لک  ددع و  جنپ  کیره  ناتـسپ  بانع  اهحبـص  دوش  ثداح  هروکذم  یّمح  رکا  دـنیامن و  مک  نوخ 
اب جانفسا  يابروش  اذغ  دننک و  هلاما  جنپ ل  کیره  نیبکنزک  خرس  رکـش  کیره 3 م ل  يزیرجات  کلملا  لیلکا  یمطخ  لـک  زا  بآ  هس 

درس و ياوه  زا  دنناکچب و  نهد  غامد و  شوک و  مشچ و  رد  هرّهطم  تبرت  زبس و  زینشک  بآ  دنهد و  هچب  سورخ  تشوک  زا  ای  هّرب  شش 
بآ کی  يزور  مه  يزور  ود  دنهد و  تابن  مرک و  بآ  لیلق  اب  ریـشکاخ  اهحبـص  هلبآ  روهظ  زا  دـعب  دـنک  بانتجا  اهوب  رثکا  تاّیرطع و 
لّوا هب  لومعم  هچنآ  تسا  نیا  درادـن  يررـض  ولچ  ندروخ  هدـعب  اـم  یلا  مهدراـهچ  بش  زا  نیریـش و  راـنا  مهن  متفه و  رد  دـنک و  هلاـما 

دسریمن مهب  وا  عنم  كرت و  ۀهجب  یببس  افاصنا  هدیسر و  نیریاس  خیـش و  سونیلاج و  لیبق  زا  نف  نیا  رباکا  زا  هچنآ  تیاهن  تسا  نامزینا 
مشچب و روفاک  زینـشک  بآ  دنهد و  هزرپسا  باعل  ای  ریعّـشلا  ءام  اهزور  دـننک و  تماجح  دـصف و  دـش  رهاظ  یمح  هکنیمه  هک  تسا  نیا 

دنناشوپب مرک  ار  ضیرم  دیاب  هکلب  تسین  زیاج  تادّربم  ندیماشآ  دصف و  هلبآ  روهظ  زا  دعب  دنناکچب و  غامد  شوک و 

ضباق ریغ  بغ  بغلا و  رطش  یف 

تسا دحاو  یّمح  هچنانچ  دنرکیدکی  جوزمم  طلتخم و  هک  تسا  یثیحب  رکا  تسارفص  مغلب و  زا  بکرم  هک  یندش  روکذم  اقباس  هچنانچ 
صلاخ ریغ  بغ  ار  وا 

165 ص : جالعلا ، ةرکذت 
ود نیا  اب  ماکنه  نیا  رد  دنیوک و  بغلا  رطش  دنارکیدکی  زا  یّمـسم  دنتـسین و  جوزمم  طلتخم و  رکا  یتابوطر و  تسا  ضرم  نیا  دنیوک و 

بت تامالع  زا  تسا  كرم  نا  تمالع  جراخ و  يرکید  لخاد و  امهدـحا  ریاد  جراخ و  ود  ره  ای  دـنامزال  دـنقورع و  لخاد  ود  ره  طـلخ 
ناتسپ بانع  کیره 2 م ل  ینـساک  هشیر  نابزواک  کسخراخ  رفولین  هشفنب  يزیرجات  زا  یجـضنم  لّوا  موی  رد  جـالع  یمغلب  يوارفص و 
هوالعب هدش  رکذ  ارّرکم  هک  هریغ  شیاشخ و  زا  هنقح  بقع  زا  هدیـشون  فیفخ  جـضنم  ماّیا  رد  دنـشونب و  نیبجنرت 5 م ل  ددع  هد  کیره 
سولف زغم  هد م ل  کیره  نیبکنزک  خرـس  رکـش  تفه م ل  دیفـس  كرزب  رـشقم  وج  هشفاـک  کیره 2 م ل  کلملا  لیلکا  ینـساک  هشیر 

مرک بآ  یشکاخ  هن  نیبجنرت  رـصع  فرط  دنیامن و  لمع  هعفد  جنپ  ماداب 3 م ل  نغور  جـنپ م ل  نیبجنرت  ینیچ م ل  دـنویر  هدزاود م ل 
دنـشونب بورـشم  لهـسم  هدادـن  تسد  زا  ار  نارحب  ماّیا  تاعارم  هدومن و  هلاما  موی  جـنپ  راهچ  هس  هطباـض  نیمهب  هکنآ  زا  سپ  دنـشونب و 

کی م ل کیره  یکطصم  بیّطلا  لبنـس  شـش م ل  کیره  ینـساک  مخت  خرـسلک  نا  ءازجا  هک  هک  درو  صرق  کی م ل  اهحبـص  یهکنا 
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هوالعب هداس  بآدوخن  ضرم  مهدراهچ  موی  یلا  هتفه  ماّیا  رد  اذغ  دنشونب و  نیبجنکس  تسیب م  ای  يروزب  تبرـش  تفه م  ای  هتخاس  صرق 
هبّکرم تاّیمح  ماسقا  ریاس  تسا و  دیفم  زین  جنران  تبرش  نیبجنکس و  بآدوخن  تسا و  عفان  ابّکرم  شوخیم  رانا  كزان و  رایسب  هزبرخ  نا 

تاـّیمحلا عیمج  رّوصت  نکمی  ـال  تسا  هدوـمن  رکذ  اـّیرکذ  دـمحم  هچناـنچ  تادرفم  زا  وا  تاـجلاعم  كرت  بیبـط و  سدـحب  تسفوـقوم 
فرعتملا دهجت  نا  بیطلل  یغیب  لب  اهب  هصوصخملا  اهتاجالع  عم  هبّکرملا 
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تادرفملا تاجالع  نم  اهجالع  جزمی  تابکرملا و  ۀفرعم  یف  ثدحلا  دهجت  مث  اهتاجالع  عم  هدرفملا  تاّیمحلا  فرصتل 

نارحبلا قیقحت  یف 

نف نیا  حالطـصا  رد  باطخلا و  یف  لـصفلا  هاـنعم  نارحبلا  دـیامرفیم  سیئّرلا  خیـش  هچناـنچ  تسباـطخ  رد  لـصف  ینعمب  ۀـغل  رد  نارحب 
لماک بحاص  سیرلا و  خیش  تیاهن  الیلق  الیلق  وا  اتعفد  دوش  تومام  هحتفب  رخمب  وا  لامد  دوشیم  ضیرم  ضراع  هک  تسیرغی  زا  ترابع 
هکنآ لاح  دوشیم و  رکذ  هک  یمـسق  شـشب  ار  نارحب  دناهدرک  میـسقت  کلاذ  دعب  انعفد و  ثدحی  میظع  ریغت  نارحبلا  دـناهتفک  هعانّـصلا 

هچنانچ هدوب  مامت  نارحب  ناشروظنم  هکناب  ار  تارضح  مالک  منک  هیجوت  هکنیا  رکم  دوب  دهاوخن  رتشیب  مسق  ود  زا  نارحب  فیرعت  نیاربانب 
يا یلع  عاونالا  هذـه  نع  هثودـح  ناک  ام  نارحبلا  مساب  صوصخملا  تسا  هدومرف  هک  تسوکین  ضرم  نیا  رد  سونیلاـج  لـضاف  تراـبع 

ضرم اـما  یجازم  ضرم  یقرفت و  ضرم  یبیکرت و  ضرم  تسا  عون  هس  رب  ضارما  هک  دـنام  دـهاوخن  یفخم  هّیکذ  لوقع  باـبرا  رب  لاـح 
مه ار  نآ  دوـب  نمزم  دـشاب و  یناـم  رکا  درادـن و  ینارحب  دـشاب  جذاـس  رگا  مـه  یجازم  ضرم  دـشابیمن و  نارحب  ار  یقیرفت  یبـیکرت و 

نارحب تامّدقم  نیاربانب  سپ  تسا  هدومن  بلطم  نیدـب  هراشا  نارحبلا  ماّیا  هثلاث  رد  مه  سونیلاج  هچنانچ  قباس  مالک  رب  انب  تسین  ینارحب 
ماّیا هثلاث  رد  سونیلاج  هچنانچ  تسا  شـش  هدید  ریقح  نف  نیا  رباکا  رثکا  زا  هچنآ  نارحب  ماسقا  هنمزم و  ریغ  تاجازم  ءوسب  تسا  رـصحنم 

هعقو بطعلا  یلا  لقنی  نا  اما  هعقو و  ۀحّصلا  یتا  لقنی  نا  اما  ضرملا  نال  ۀتس  ضرملا  یف  نوکی  يّذلا  ریغت  فاضا  هدومن . رکذ  نارحبلا 
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دنکیم رکذ  هیثان  زا ؟؟؟ مّید  هاجنپ و  باتک  رد  یحیسم  لهـسم  وبا  نینچمه  نارمالا و  هیف  عمتجی  نا  اّما  الیلق و  الیلق  امهیلا  لقنی  نا  اما  و 
ءربلا یلا  هلیوط  ةّدم  یف  نوکی  ریغتلا  یناثلا  دیج و  نارحبلا  هل  لاقی  ۀحّصلا و  یلا  هتعفد  نوکی  يذلا  ریغتلا  اهدحا  ۀّتس  نارحبلا  فانصا  هک 

ءرب ریغلا  نم  ابّکرم  نوکی  يذلا  ریغتلا  سماخلا  لوبذلا و  هل  لاقی  توملا و  یلا  هلیوط  ةّدم  یف  نوکی  يّذلا  ریغتلا  عباّرلا  لّلحتل و  هل  لاقی  و 
توملا یلا  ریغتلا  نم  ابکرم  نوکی  يّذلا  ریغتلا  سداّسلا  هلیوط و  ةّدم  یف  یقابلا  مت  مث  اهرادـقم  هعفد  ءربلا  الّوا  ریغت  نا  وه  ۀمالّـسلا و  یلا 
نیاربانب دـسریم  رطاوخب  ار  ریقح  هچنآ  تیاهن  هلیوط  ةّدـم  یلا  کـلاذ  ماـمت  ریغت  مث  اـم  رادـقم  یلا  ۀـعفد  داـسفلا  ـالوا  ریعث  نا ؟؟؟ وه  و 

سپ ـالیلق  ـالیلق  دوـشیم  ضراـع  هک  يریغت  یکی  دـناهدیدرکن  تفتلم  ار  وا  رکید  مسق  ود  دـشاب و  تشه  نارحب  ماـسقا  دـیاب  تامیـسقت 
دیز ضراع ؟؟؟ هک  جازم  ءوس  الثم  ۀعفد  دوشیم  تومب  رجنم  الیلق و  الیلق  دوشیم  ضراع  هک  يریغت  مید  هعفد  دوشیم  ۀحـصب  رـصحنم 
عفر ار  جازم  ءوس  زا  هجرد  کـی  هدومن  یلیلق  نارحب  تعیبـط  متفه  رد  هتخاـس  فرحنم  ار  وا  جازم  اـیبرعث  هجرد ؟؟؟ تشه  رب  تسا  هدـش 

مهدراـهچ رد  دوب  هداـم  یقاـب  هجرد  شـش  هدومن و  عفر  ار  وا  جازم  ءوس  زا  رکید  هجرد  کـی  هدومن  نارحب  یلیلق  زین  مهدزاـی  رد  هدوـمن 
يراب هدـش  یتعفد  یمیظع  ریغت  ۀـیرجنم  وا  لام  دوب و  الیلق  ـالیلق  ریغت  ثودـح  سپ  سکعلا  ءاـب  وا  هدـش  ضرم  عفر  هرملاـب  هدومن  نارحب 

ار ندب  تعیبط و  درک  هیبشت  لاونیم  مالک  هصالخ  درادن  ار  اهنآ  شیاجنک  رصتخم  نیا  دوشیم و  مالک  بانط  ثعاب  تالاقم  نیا  لیـصفت 
زا دعب  دبلطیم  اهنا  زا  دهاش  هاوک و  مکاح  هعفارمب و  یمکاح  شیپ  دوریم  هک  یعزانم  صخش  ودب 
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نا لصف  مکح  دزادنا و  موی  لیالد  هاوک  دهاش و  تسا و  بیبط  نا  مکاح  سپ  درک  دهاوخ  اهنیا  رب  مکح  مکاح  نا  دندروا  دـهاش  هک  نا 

جالعلا www.Ghaemiyeh.comةرکذت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 148زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


یغای و نمـشدب  ار  ضرم  ناطلـسب و  ار  تعیبط  دـناهدرک  هیبشت  ابطا  رباکا و  نینچ  مه  ددرکیم و  لـصاح  نارحب  موی  رد  هک  تسا  ناـنچ 
ار وا  دوش و  بلاغ  تسا  ضرم  هک  نمـشد  رب  تسا  تعیبط  ناطلـس  هک  زور  نیا  رد  رکا  سپ  لاتق  زورب  ار  نارحب  زور  تکلممب و  ار  ندب 
ار وا  تروص  هدمآ و  قیاف  نمشد  رب  رکا  دنیوک و  مان  يور  نارحب  دوب  سکعرب  هّللاب  ذوعن  رکا  دنیوک و  مان  دنچ  نارحب  دنارب  تکلمم  زا 

دنچ نارحب  ار  وا  دـنک و  لحمـضم  ار  وا  هّرملاب  هک  تسا  رکید  لاـتق  زورب  جاـیتحا  تسا و  نّکمت  دوخ  ياـج  رب  نمـشد  تیاـهن  هتـسکش 
؟؟؟ نوچ هلیام  تاروما  کنج  ار  وا  دوش و  بلاغ  نمـشد  رب  ناطلـس  هاـکره  دـنیوک و  صقاـن  يور  نارحب  ار  نا  سکع  دـنیوک و  صقاـن 

هکناـنچمه دوشیم و  عقاو  ضیرم  لاـح  ءوس  بارطـضا و  قلغ و  لـثم  هلیاـم  تاروما  زین  نارحب  زور  رد  دـشابیم  ریغت  فوخ و  حاـیص و 
ناهد و یخلت  سفن و  ّبلقت  نایشغ و  سفّنلا و  قیض  نا  تمالع  یقی و  نارحب  لّوا  تسا  جنپ  زین  نارحب  بابسا  تسا  ددعتم  کنج  تالآ 
رد لاقتشا  نذا و  رد  يود  نینط و  ممح و  نا  تمالع  فاعرب و  نارحب  مّید  تسا  مشچ  رد  ةواشغ  هبلط و  ضبن و  طوقس  هدعم و  مف  عجو 

ضبن و بجوـم  نا  تمـالع  تسا و  قرعب  نارحب  میـس  ینیب  رد  شراـخ  تروـص و  یخرـس  مشچ و  شیپ  رد  نتـسج  قرب  عوـمد و  هـس و 
دشاب هدش  ظیلغ  متفه  رد  دشاب و  عیصنم  مراهچ  رد  لوب  هاکره  اصوصخ  دلج  رارمصا  خافتنا و  ضبن و  رد  توادن 
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رازب و عاصنا  رهط و  عجو  مکش و  رد  هحفن  رقارق و  لفس و  ای  فیلاّرش  دّدمت  نطب و  رد  لقث  صغم و  نا  تمالع  لاهـساب و  نارحب  مراهچ 

لقث نا  تمالع  رارداب و و  نارحب  مجنپ  ضیبا  لوب  يوارفص و  ضرم  هاکره  اصوصخ  قوفب  هدام  هکرح  رب  دنک  تلالد  هک  یتامالع  مدع 
قرعب و هک  ینارحب  هک  دوب  دـهاوخن  یفخم  رکید و  ۀـهج  يوسب  هدام  لیم  تامالع  مدـع  ماّیا و  ریاس  زا  لوب  هرثک  لوب و  ظلغ  هناثم و  رد 
مات و اهتنا  تقو  رد  صقاـن و  دـیازت  تقو  رد  دوب  دـهاوخ  يور  دوش  عقاو  ضرم  يادـتبا  رد  هک  ینارحب  دوب و  دـهاوخ  صقاـن  دوش  راردا 

رهب دش  رکذ  هک  هناکجنپ  تالآ  نیا  زا  تسا  ضرم  عفد  ماقم  رد  تلا  هچب  دـنیبهب  هک  دـشاب  نا  قذاح  بیبط  هدـعاق  دـیاب  نارحب  ياهزور 
هدرک ددم  تسا  رهاظ  فاعر  تامالع  رکا  الثم  دناسر  وا  هب  کمک  ددم و  قیرط  شامق  نامه  زا  دیآرب  دهاوخیم  عفد  ماقم  رد  هک  یتلآ 

نآ هدعاق  ار  نامز  نیا  نیببطتم  لاهج و  تارـضح  تیاهن  اذه  یلع  سق  دنیامن و  کلدب  رما  تسا  رهاظ  قرع  تامالع  رکا  دننک و  دـصف 
متفه و مشـش و  زور  ببـس  نیدب  تسین و  زیاج  نارحب  زور  رد  غارفتـسا  دراذک و  دوخ  لاحب  ار  تعیبط  دیاب  زور  رد  دنیوکیم  هک  تسا 

ماّیا رد  هک  تسا  نیا  تارضح  بأد  ضارما  رثکا  بلغا و  رد  هکنآ  لاح  دنهدیم و  ضیرمب  جضنم  زور  ود  ره  رد  مهدزیـس  رد  نینچمه 
دناهدرک حیرصت  سونیلاج  طارقب و  میکح  هچنانچ  تسا  دصف  تاغارفتـسا  مظعا  هک  دناهتـشک  ینعم  نیا  زا  لفاغ  دننکیم و  دصف  نارحب 

ار دصف  هک  یتروص  رد  سپ  یّلک  غارفتسا  دصفلا  هک 
170 ص : جالعلا ، ةرکذت 

هک تسا  مجنم  مجنپ  لها  زا  نارحب  مایا  يانب  هک  تسناد  دیابن  زیاج  ار  رّدم  لهسم و  ییقم و  لامعتسا  ترورـض  نیح  رد  ارچ  دنناد  زیاج 
رد دـنیبیم  هچناـنچ  تسا  ملاـع  تاـبوطر  رد  رعق  اـهنا  زا  یکی  هک  دـسریم  مهب  ملاـع  رد  يرایـسب  تارییغت  زا  هـک  اریز  دـناهدومن  نـّیعم 

تاناویح هعمدا  اهبآ و  لافتسا  تقو  رد  ددرکیم  مک  اهمشچ  تاناویح و  هغمدا  دوشیم و  هک  اهایرد  رد  بآ  عامتجا  عاجـشلا و  نیح ؟؟؟
زین ال دـنچ  تاریغت  دـشاب  عیبرت  هک  هرود  فـصن  رد  نینچمه  دـسریم و  مهب  تـالازن  رثـکا  رد  دوـشیم و  یلتمم  ضبن  ددرکیم و  داـیز 

بجی هلاحم ؟؟؟ ـال  يریغت  ضرم  يارب  زا  دوشیم  ضراـع  سپ  ملاـع  تاـبوطر  زا  تسا  یتبوطر  مه  ضرم  هداـم  دـسریم و  مهب  هلاـحم 
ماکنه زا  هک  تسنآ  بلطم  نیا  لیـصفت  دنداهن و  مان  نارحب  ار  زور  نا  دـناهدومن  نا  رد  يریغت  ساسحا  هک  ار  یمایا  ابطا  سپ  رمق  لاوحا 

یقاب دـنیامنیم  مک  وا  زا  دـشاب  عامتجا  ماّیا  هک  یثلث  فصن و  زور  ود  دوشیم  اـبیرقت  یثلث  زور  هس  تسیب و  رکید  عاـمتجا  اـت  یعاـمتجا 
مهدراهچ زور  سپ  دشاب  فصن  زور  هدزیس  وا  فصن  دناهتفرک و  نارحب  رد  ار  متفه  تسیب و  اذهل  ابیرقت  یفصن  زور  شـش  تسیب و  دنام 

تسیب و فرط  کی  زا  دوشیم و  متفه  فرط  کی  زا  هک  دناهتفرک  نارحب  نیفرط  زا  زین  دشاب  نمث  فصن  هک  وا  عبر  دناهتفرک و  نارحب  ار 
مزال مه  ار  ضرم  لاوحا  رد  ریغت  سپ  تسا  تبوطر  نوچمه  ضرم  هدام  دراد و  مزـال  ار  ملاـع  تاـبوطر  رد  رمق  تاریغت  زا  تیاـهن  مکی 
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ینارحب ره  لاح  ّيا  یلع  رمق  تاریغت  هب  ار  وا  تسا  یبسانم  هچ  دوشیم  شوخان  الثم  هام  مجنپ  تسیب و  رد  هک  یضیرم  سپ  دراد 
171 ص : جالعلا ، ةرکذت 

نارحب زور  نالف  رد  هک  دومن  ناوتیم  لالدتـسا  وا  زا  ددرکیم و  عقاو  وا  زا  دـعب  هک  تسین  نارحب  زور  هب  رذـنم  هک  ار  يزور  دراد  مزـال 
مهن و مراهچ و  زا  ترابع  هک  تسا  رود  مامت  زا  عیبرت  ره  هنایم  ابیرقت  وا  دـنیوک و  زادـنازور  اـبطا  ار  يزور  نینچ  ریخ و  اـی  دـش  دـهاوخ 

دـشاب رذنم  دناوت  زین  مهن  هب  مشـشب و  ّالا  دوب و  کین  وا  تمالع  رکا  تسا  متفهب  رذنم  هچنانچ  دشاب  مراهچ  تسیب و  مهدـفه و  مهدزای و 
رذنم تسا و  نارحب  زور  مهدراهچ  لوا و  رد  تسا  مهدزای  هب  رثکا و  رد  تسا  مهدراهچب  رذـنم  مهن  بغ و  نوچ  دوب  فیفخ  ضرم  رکا 

تـسیب هب  متـسیب  رادنا  دوب و  مکی  تسیب و  هب  مهدجه  زادنا  مکی و  تسیب و  ای  متـسیب  هب  تسا  رذنم  متـسیب  ای  مهدـجه  ای  مهدـفهب  تسا 
زور رثـکا  رد  قـلطم  هراـح  ضارما  هک  دـناهتفای  ناـنچ  هبرجت  بسحب  هک  دـنامن  یفخم  دـشاب و  متفه  تسیب  هـب  مراـهچ  تـسیب  مراـهچ و 

تـسیب متـسیب و  مهدفه و  رد  هّدـحلا  لیلق  ضارما  مراهچ و  رد  يوصق  ۀـیاغ  رد  داح  متفه و  رد  وا  زا  دـحا  دـشکیم و  نارحب  مهدراهچ 
دص مداتشه و  متصش و  ملهچ و  رد  هنمزم  ضارما  متفه و  یس  مراهچ و  یس  مکی و  یـس  متفه و  تسیب  رد  هنمزم  هداح  ضارما  مراهچ و 
لاس متفه و  لاس  رد  نینچمه  متفه و  هام  رد  وا  نارحب  هک  دوشیم  تفای  هنمزم  ضارما  زا  یضعب  هک  دیامرفیم  سیئرلا  خیـش  متـسیب و  و 

نارحب نکیل  يدارفا  نارحب  یجوز و  نارحب  تسا  مسق  ود  رب  نارحب  هک  دـیوکیم  طارقب  میکح  تسا و  مکی  تسیب و  لاـس  مهدراـهچ و 
متسیب مهدراهچ و  مّید و  متشه و  مشش و  راهچ و  یجاو  زا  نارحب  لاثم  ددع  رثکا  رما و  رثکا  رد  تسا  نیراحب  يوقا  يدارفا 

172 ص : جالعلا ، ةرکذت 
تاـمالع مکی  یـس  متفه و  تسیب و  مکی و  تسیب  مهدـفه و  مهدزاـی و  مهن و  متفه و  مجنپ و  مّیـس و  لـثم  يدارفا  مراـهچ و  تسیب و  و 

بلزن و تاروثب  روهظ  تاجلاعم و  زا  ندـش  عفتنم  هنحـس و  قلخ و  نسح  نهذ و  لقع و  یتمالـس  اهتـشا و  هّوق و  تابث  هدومحم  تانارحب 
ضبن هوق  یعیبط و  سفنت  باوخ و  زا  دـعب  تحار  تفخ و  بش و  رد  رامیب  نتفر  باوخ  نارحب و  ماّیا  رد  دـنچ  نارحب  تاّیمح و  رد  ینیب 

تانارحب تامالع  هدیجلا  تامالعلا  نم  غارفتـسالا  بقع  ضراعلا  رارعـشقا  هدومن  رکذ  سیئرلا  خیـش  ندـب و  يازجا  رد  ترارح  ءاوتـسا  و 
رد اـمیاد  ار  مشچ  مشچ و  يدیفـس  هدومک و  نیغروغ و  هّوق و  فعـض  هداـح و  ضارما  رد  عادـص  ماود  هروکذـم و  تاـمالع  مدـع  هیدر 

شوک و ندش  درس  یپایپ و  سفنت  ناهد و  ندنام  هداشک  ینیب و  رب  ندیناسر  مهب  تّدح  ندرک و  ینیب  رد  تشکنا  رایـسب  نتـشاد و  اجکی 
دهاوخ ایوک  هچنانچ  ندـیلام  راوید  هماج و  رب  امیاد  تسد  ندـینادرک و  مدرم  زا  يور  نداتفا و  زاـب  تشپ  هب  بل و  ندـش  هدـیچیپ  ینیب و 

ندیسرت كرم  زا  نتسشن و  نتسجرب و  هظحل  ره  نارحب و  ریغ  ياهزور  رد  بارطضا  رایسب و  ندز  فرح  رایـسب و  توکـس  دبلط و  يزیچ 
دوجو اب  فارطا  تدورب  هداح و  تاّیمح  رد  نادند  ندوس  مهرب  ضرم و  لّوا  رد  هسطع  روهظ و  یبورضم  فاعر  هتفه و  زا  شیپ  ناقری  و 

هایس و دیفس و  لوب  كدنا و  هایس  فاعر  هایس و  یـسدع  تاروثب  نابز و  داوس  هشعر و  ثودح  ءاشحا و  عجو  ضبن و  فعـض  ترارح و 
ياهاج ندش  بلاط  نارحب و  ماّیا  ریغ  رد  قانح  ثودح  ینیب و  نتن 

173 ص : جالعلا ، ةرکذت 
عجو ضرم و  كرم  کیدزن  هک  دوب  رایـسب  مشچ و  ندـنام  هداشک  یناشیپ و  تسوپ  ندـش  هدیـشک  نخان و  ندـش  هریت  هایـس و  کیرات و 

دنک فّرصت  كرت  ددرک و  دیمون  تایح  زا  تعیبط  هک  تسا  نآ  ببس  رهاط  ببسیب  دوش  نکاس 

ندومن هیقنت  روتسد 

ار لّوا  زور  ضرم  هداـم  نداد  صیخـشت  دـش و  رکذ  باـتک  لّوا  رد  هک  هرـشع  طورـش  ققحت  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  هیقنت  رد  یّلک  روتـسد 
درز و هلیله  تسوپ  تاجضنم و  رد  ینساک  هشیر  سودوخوطسا  زینشک  مخت  اّیّلک  یغامد  ضارما  رد  الثم  هدیشون  طلخ  نا  بسانم  جضنم 
رد تاجـضنم و  رد  ماداب  نغور  هنادهب  ناشوایـسرپ  کشخ  ءافوز  ودک و  مخت  هیّرلا  ردّصلا و  تاذ  بنجلا و  تاذ  رد  دنیامن و  تالهـسم 
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هشیر نیتنسفا  ولابولآ  هتسه  زغم  ینساک  مخت  هدعم  ضارما  جنلوق و  رد  تسا و  ّرضم  کسخراخ  تاجضنم  رد  سوّسلا و  لصا  تالهـسم 
رانلک اولح  لک  ثمط  طارفا  رد  درز و  هلیله  تسوپ  تالهسم  رد  ناجنروس و  ینـساک  مخت  لصافم  رد  درک و  دیابن  رفولین  نکیل  ینـساک 

لاح ّيا  یلع  سودوخطـسا و  هیوجنرداب  سوّسلا  لصا  عرـص  رد  دـننک و  زیهرپ  کـسخراخ  نوچ  تاّردـم  زا  هفرخ و  مخت  یمطخ  هشیر 
تالهسم زا  هنقح  بقع  زا  هدیشون  بسانم  فیفخ  جضنم  دشاب  هتـشاد  یناصع  هک  دشابن  تسین  يوادوس  ضرم  هدام  رکا  ضرم  مّید  زور 

تاعارم دش  رکذ  اقباس  هچنانچ  دنرب و  راکب  لهـسم  زور  کی  هدیـشون  جضنم  زور  هک  دشاب  يوادوس  ضرم  رکا  دنیامن و  صخـشم  طلخ 
دنشونب جضنم  دیاب  تسا  ررضم  لهسم  ضارما  رثکا  رد  نارحب  ماّیا  رد  هک  دنهدن  تسد  زا  ار  نارحب  ماّیا 

174 ص : جالعلا ، ةرکذت 
راهچ هس  هکنآ  زا  دعب  مالک  هصالخ  دنشونب  جضنم  هبون  زور  رد  دنرب و  راکب  لهسم  ضیرم  تحارتسا  زور  رد  دیاب  بیاون  رد  نینچمه  و 
نامه زا  ةرابع  بورشم  لهسم  دنیامن و  فرـص  بورـشم  لهـسم  ناقتحا  ياهزور  ضوعب  هاکنا  دندومن  هلاما  طلخ  دادعتـسا  بسحب  زور 

هد م ل نیبجنرت  مین ل  ینیچ  دنویر  هدزاود م ل  سولف  زغم  خرسلک 2 م ل  هوالع  هب  دراد  هک  یتاروزب  نّودب  دندیشونب  هک  تسا  یجضنم 
زا دـعب  دـننک و  هفاضا  زین  هنوباب  ای  دـیرت  ای  جیافـسب  ای  یّکم  ءانـس  هکنآ  ای  درز و  هلیله  تسوپ  ضرم  بسانم  ۀـهجب  دـشاب  تجاح  رکا  و 
ای بسانم  یئزج  فیفخ  جضنم  يزور  دنچ  هدومن  عطق  ار  اود  دشاب  هدشن  ای  هدش  ضرم  عفر  هکنآ  زا  ّمعا  بورـشم  لهـسم  هس  ود  فرص 

مخت رایخ  مخت  ود م ل  کی  وهاک  مخت  هفرخ  مخت  شاخـشخ  مخت  هداد  وب  زک  مخت  سودوختـسا  تبرـش  ای  الثم  دـنروخب  بسانم  تبرش 
مخت ینـساک  مخت  هشفنب  لک  نابزواک  يزیرجات  حّرفم  تبرـش  ای  دـنروخب و  جـنپ م ل  نیبجنرت  کـیره ل  کـمرک  هزبرخ  مخت  ینـساک 
لیبق زا  دنـشوک  رکید  تاریبدـتب  دـنناوت  ات  اـّلا  اـهبف و  هدـش  ضرم  عفر  رکا  لاـح  يا  یلع  اذـه  یلع  سق  دنـشونب و  کیره 2 م ل  هفرخ 
رکم دـشاب  هدوبن  بت  رکا  کلاذ  لاثما  هبـشع و  ینیچ و  بوچ  ای  رکید  هبـسانم  نابلا  ریاس  ای  نیبجلا  ءام  تاـقوعل و  نیجاـعم و  تاـمرش و 

دنیامن و فرص  رکید  لهـسم  دنچ  هدومن  لهـسم  جضنم و  هب  دوع  ادب  ّالا ال  تسا و  عفان  ینیچ  بوچ  ندروخ  بت  دوجو  اب  هک  عبر  یمح 
مایا رد  دتفا  تجاح  دصف  یضرم  رد  هاکره  دنهد و  بسانم  تابرش  زا  ای 

175 ص : جالعلا ، ةرکذت 
ندروخ ضرم  مهدراهچ  زا  لبق  نینچمه  دـننک و  مک  نوخ  تانارحب  ای  تارذـنا  ماّیا  رد  دـیاب  درک و  دـصف  دـیابن  اقلطم  لهـسم  ماـّیا  رد 

هدوبن لبق  تاونس  رد  مالسا  دالب  رد  ینیچ  بوچ  هک  دانامن  یفخم  ینیچ  ندیماشا  روتسد  دنشونب  لهسم  دیابن  دومن  دهاوخ  ررـض  لهـسم 
تاملظ یحاون  زا  هک  هدومن  روکذـم  هدیـسر و  مهب  دالب  نیا  رد  هّللا  رون  هانالومب  یّمـسم  یبیبط  يرایتسدـب  هعـسات  هئام  لیاوا  رد  هکنآ  ات 

ّلحم هک  دـنیوکیم  مه  رکید  یخرب  ار و  کشتآ  ضرم  امّیـس  دـنکیم  جالع  نادـب  ار  هنمزم  ضارما  زا  يرایـسب  کنرف  لـها  دـنروایب و 
دشابن و تسس  ولاتفـش و  لک  دننام  دشاب  خرـس  شکنر  دنکـشب  نوچ  هک  تسا  نآ  وا  نیرتهب  هصالخ  دشاب  یبالک  ندعمب  برق  وا  تابنا 

کنر وا  بآ  دنناشوجب  نوچ  دشاب و  ربک  رغص و  رد  طسوتم  دشاب و  هدرک  مک  دشابن و  کبس  دشابن و  نیکنس  تبلص و  تخـس و  رایـسب 
دشابن و هدز  مرک  هنهک و  دوش و  رهاظ  بآ  يور  رب  یتنّیه  دـبای و  مامت  خـبط  نوچ  دـشاب و  لیام  توالحب  نا  معط  دوب و  یناحیر  بازج 

نیرّخاتم زا  رکید  یخرب  نمؤم و  میکح  دناهتـسناد و  بطر  راح  لّوا  هجرد  رد  نیمدقا  ریاس  نیّدـلا و  کلاس  هّللا و  رون  انالوم  ار  وا  جازم 
هثیبخ و حورق  هنمزم و  ضارما  کشتآ و  ۀـهج  لاـح  يا  یلع  ترارح  رب  بلاـغ  وا  رد  تسوبی  ترارحب و  لـیام  دناهتـسناد  يوقلا  بّکرم 
هّیحلا و بلعثلا و  ءاد  هدراب و  عاجوا  لیفلا و  ءاد  ماذج و  لصافم و  درد  ریصاون و  عبر و  بت  هّکح و  برج و  نوچ  يوادوس  ضارما  ریاس 

یّقنم هاب و  يوقم  قرع و  لوب و  رّدـم  لـّلحم و  فّطلم و  ریظنیب و  نویفا  تداـع  عطق  هایـس و  صرب  قهب و  ناطرـس و  اـیلوخیلام و  هلکآ و 
نوخ و

176 ص : جالعلا ، ةرکذت 
هدومن ار  يذوم  طلخ  غارفتـسا  هکنآ  زا  سپ  هک  تسا  نآ  وا  ندیماشآ  روتـسد  تسا و  دیفم  زین  يدعم  ضارما  ۀـهج  تافاثک و  زا  حور  و 
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ار کی  درـس  هدومن  یکنـس  کید  رد  بآ  هاش  نزوب  کی  راـهچ  هس  اـی  نمکی  اـب  هدیـشارت  ار  روکذـم  جـنپ  يزور 2 م ل  يادتبا  دنـشاب 
هدعاق دسر و  فصن  هب  ات  دنناشوجب  وم  دـشابن  رکا  رانچ و  بوچ  زا  یمیالم  شتآب  هتفرک  مکحم  ریمخب  ار  وا  فارطا  هدراذـک  یـشوپرس 

یبوچ دنراذک و  کید  يور  رب  ار  شوپرـس  هدومن  کید  رد  اربآ  زا  فصن  ادـتبا  هدومن  کید  شوپرـس  طسو  رد  یخاروس  هک  تسا  نآ 
ریمخب ار  کید  رـس  هتخیر  اربآ  همتت  دشاب و  ناشن  هک  دنچیپهب  هبنپ  ار  اجنا  هدش  رت  بوچ  زا  ردقچ  دـننیبهب  هدومن  کید  رد  خاروس  نا  زا 

رد اربآ  دـنرادرب و  شتآ  يور  زا  رکید  دـسر  ناشنادـب  بآ  هک  تقوره  هدرک  کـید  رد  ار  روبذـم  بوچ  یهاـکهاک  دـنناشوجب و  هتفرک 
ار اذغ  دنروخب و  بآ  ضوعب  شطع  تقو  رد  ار  یقاب  دنشونب و  تابن  جنپ م ل  راهچ  اب  هدومن  مرک  هساک  کی  ردقب  اهحبص  هدومن  هشیش 

مین يزور 2 م ل  هاکنا  دندومن  راتفر  لاونم  نیدب  هتفه  کی  هکنآ  زا  دعب  دننک و  طبض  ار  هدیـشوج  ياهبوچ  دنیامن و  خبط  ینیچ  بآ  زا 
مه جنپ م ل  ات  دشاب  تجاح  رکا  راهچ م ل و  ات  دـننک  دایز  هدـعاق  نیمهب  رکید 3 م ل  هتفه  کی  زا  دعب  دنیامن و  خبط  ار  روکذـم  بوچ 

نینچمه دندومرف و  لیم  هدومن  خبط  هدزاود م ل  يزور  هدومن  روکذم  جنپ  تموادم  هثیبخ  تاحورق  ۀهجب  ریقح  دجام  دلاو  تسا و  زیاج 
هروکذم تافصب  روطسم  جنپ  لیصحت  رد  مامتها  یعس و  تقو  نادنچ  هک  دوب  نآ  داقتعا  ار  يدمتعم  بیبط  صخش 

177 ص : جالعلا ، ةرکذت 
خبط هک  ار  وا  تصـش م ل  دصکی و  لهچ م ل  دشاب  دـب  رکا  ّالا  تسیفاک و  راهچ م ل  هس  دوش  تفای  بوخ  رکا  هک  اریز  درادـن  یموزل 
زور شـش  جـنپ  ره  ندومن  تموادـم  ندروخ و  ماّیا  زا  یناث  رـشع  زا  دـعب  لاح  ّيا  یلع  تشاد و  دـهاوخ  هتبلا  ار  راهچ م ل  هس  رثا  دـننک 

هدنناشن یسرک  يور  رب  هدومن  هنهرب  ار  ضیرم  دنرادیمرب و  شتآ  يور  زا  ار  کید  هکنآ  زا  دعب  هک  هطباض  نیاب  دنیـشن  هب  روخب  هعفدکی 
هـس ود  ردـقب  هدرک  رود  کید  يور  زا  ار  شوپرـس  كدـناكدنا  هدراذـک  یـسرک  ریز  رد  هدروآ  ار  کید  هتفرک و  وا  فارطا  رب  فاحل 
هدش درـس  بآ  هکنآ  ات  ددرکن  ناقفخ  یـشغ و  ثعاب  هک  درادب  نوریب  فاحل  زا  ار  نهد  نیمه  دشونب و  ضیرم  یمرک  نامهب  نا  زا  هلایپ 

دوش و درس  وا  قرع  ات  دنک  تحارتسا  هدیشوپ  مرک  ار  دوخ  هدمآ و  ریزب  یسرک  زا  فاحل  نامهب  ار  ضیرم  هاکنا  دشاب  هتشادن  راخب  رکید 
تقوب رکم  دنورن  مامحب  ینیچ  نیب  رد  دوش و  فرـص  هلاحم  زورهنابـشکی ال  رد  بآ  نیا  عومجم  دیاب  درک و  دیاب  رایـسب  اوه  زا  طایتحا 

هکلب تسین  بوخ  مه  طارفاب  ینیریـش  دـنیامن و  بانتجا  اهویم  رثکا  تالوقب و  تاضومح و  تاـّینبل و  زا  دـنیآرب و  يدوزب  هتفر  ترورض 
هفیفخ ياهیـشرت  هدراب و  هیذـغا  یـضعب  ای  نیرانا  ار  جازملا  رورحم  رکا  هچ  دـشاب  تلع  قفاوم  دـیاب  زیهرپ  لب  تسیلوا  هیذـغا  رد  لیدـعت 

ندیماشآ زا  روظنم  نوچ  هک  دنیوک  یضعب  تسا  یفالتخا  کمن  ندروخ  صوصخ  رد  دومن و  دهاوخن  يررض  الـصا  تسا و  عفنا  دنهدب 
بآ هب  دلوت  تقو  رد  ار  لفط  هچنانچ  ددرکیم و  اضعا  بیضق  ببس  تحولم  تستابوطر و  لیلست  ماسم و  حیتفت  داوم و  قیقرت  بوچ  نیا 

178 ص : جالعلا ، ةرکذت 
؟؟؟ یفن كرت  هک  رکید  یخرب  تسا و  حولمم  اذهل  دنیوشیم  بسانت   ؟؟؟؟؟؟

؟؟؟ هدش لیاق  لیصفت  هب  ریقح  نیا  رکید و  یعمج  تسین و 
ياهبوچ هاکنا  دندروخ  ار  روطـسم  جنپ  هطباض  نیمهب  تجاح  ردـقب  نیعبرا  ود  ای  نیعبرا  کی  هکنآ  زا  دـعب  هصالخ  تسیفاک  لیلقت   ؟؟؟

؟؟؟ ار اهنا  دناهدروخ  نیعبرا  کی  رگا  الثم  هدومن  ندیماشآ  مایا  دسر  فصن  دناهدومن  طبض  هک  هدیشوج 
؟؟؟ زور هب  زور  اهمسق  هک  مسق  نیاب  دننک  مسق  لهچ  دناهدروخ  نیعبرا  ود  رکا  دننک و  دسر 

بآ ياجب  يزور  دنچ  دیاب  مه  نیا  زا  غارف  زا  دعب  هدومن و  تمـسق  هطباض  نامهب  اهنیا  ندروخب  عورـش  دـتفا و  رخآ 2 م ل  زور  ات  دشاب 
دنروخب دـسر و  فصنب  ات  دـنناشوج  مه  ار  صلاخ  بآ  هاکره  دنـشونب و  یجازم  ره  بسحب  هنایزار  قرع  اـی  بـالک  اـی  کشمدـیب  قرع 

؟؟؟ هاکره دنروخن و  بآ  هتّبلا  هتفه  کی  زا  لبق  هصالخ  درادن  يررض 
ندیماشآ دننکن  عامج  مه  يور  رب  نینچمه  دننک و  تموادم  تاعفدب  دنشاب  هدرک 

ینیچ هوهق  ندیماشآ 
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ینیچ هوهق  ندیماشآ 

کی ات  دنناشوجب  قباس  روتـسدب  بآ  هاش  نزوب  نم  مین  رد  شـش م ل  جنپ  هدومن ؟؟؟ عورـش  ود م ل  زا  دـیاب  دـش  روکذـم  هک  تسیعونب 
لثم وا  ندیماشآ  طیارـش  دنـشونب و  تابن  جـنپ م ل  راهچ  اب  هدومن  مرک  ار  وا  رکید  فصن  رـصع  ار و  وا  فصن  حبـص  هاکنا  دوش  كراچ 

ماّمح نتفرن  عامج و  ندرکن  کمن و  بآ و  ندروخن  زا  تسا  ینیچ  بوچ  ندروخ  طیارش 

هبشع ندیماشآ  روتسد   ؟؟؟

نامزیا رد  اذهل  تسا  رتيوق  وا  یبرغم  نوچ  تسیب و  رب  نیمث  اب  وا  تسا و  رانلا  هبشع  فّفخم  هبشع  هک  دنامن  یفخم 
179 ص : جالعلا ، ةرکذت 

ادیپ هبـشع  هک  تسا  نآ  وا  ندروخ  هدعاق  تسا و  هراح  هجزما  ّرـضم  ار و  هبطر  دراب  هجزما  رم  تسا  قفاوم  تسا و  لوادـتم  وا  ندـیماشآ 
بالک رد  تسیب م ل  ود ؟؟؟ هدومن  هزیر  وا  زا  جنپ م ل  يزور  سپ  دشاب  دیفس  ار  وا  طسو  دنکـشب  نوچ  دشاب و  بلـص  قیقد و  هک  دننک 

فصنب ات  دنناشوجب  هدومن  یکنـس  کید  رد  ینیچ  بوچ  قیرطب  هدیناسیخ و  بش  کی  يواسم  کیره  هنایزار  قرع  کشمدیب و  قرع  و 
زور هدزاود  ات  دنـشونب و  هدرک  بوکمین  تابن  يردـق  اب  ماـش  رهظ و  حبـص و  ار  هّصح  کـیره  هدرک  هصح  هس  هدومن  فاـص  سپ  دـسر 

بآدوخن و اذغ  دنـشونب و  بآ  دناسر  مهب  شطع  رکا  تاقوا  ریاس  رد  دناهدرک و  زیوجت  مه  نیا  رب  هدایز  یـضعب  دنماشایب و  جـهن  نیمهب 
درس ياوه  درس و  بآ  اهویم و  اهیزبس و  تاضومح و  تاّینبل و  زا  بانتجا  دنـشونب و  کلاذ  لاثما  کنلاب و  بیـس و  يابرم  نان و  ماعط و 

دننک کمن  رد  لیلقت  دیامن و 

رایخ قرع  ندیماشآ  روتسد 

سفّنلا ّقیض  ۀهج  دنریک  رانچ  رمث  كرب و  تسوپ و  زا  هک  قرع  هک  دوب  هدومن  رکذ  رباکا  زا  یصخش  تسین  دب  یئاهنتب  رانچ  بوچ  قرع 
راد رهوج  ناوج  رانچ  بوچ  نم  راـهچ  هک  تسا  نآ  وا  قرع  نتفرک  قیرط  ماهدرک و  هجلاـعم  نادـب  ار  سک  نیدـنچ  تسا و  عفّنلا  میظع 
نا رمث  زا  دارم  هدیـشک و  نا  زا  قرع  نمکی  هدرک  کـید  رد  هدـیلام  سپ  دـنناسیخب  زورهنابـش  ود  بآ  رد  هدومن  دروـخ  ار  بوـخ  رایـسب 

تیوقت ۀهجب  دنریکب  قرع  نمکی  هدیناسیخ  زورهنابـش  ود  ار  هشیر  نم  راهچ  هک  رایخ  هشیر  قرع  نینچمه  تسا و  رادراخ  رّودـم  ياهناد 
ندب و نیمست  روهعم و  بصع  تیوقت  هدعم و  فعض  ندب و 

180 ص : جالعلا ، ةرکذت 
تاّینبل و زا  دـننک  لامعتـسا  هدراب  ضارما  رد  نوچ  دـهدیم و  رایـسب  ةّوق  تسا و  عفاـن  هدـعم  درد  ءاقنـسا و  هشعر و ؟؟؟ هدراـب و  ضارما 

تسا هام  شش  یلا  هام  کی  وا  تموادم  دروخ و  دیاب  اتشان  اهحبص  هک  تسا  لهچ  یلا  هد م ل  شتبرـش  ردق  دنیامن و  بانتجا  تاضومح 
ثروم ابیرقت  زور  تبسن  زا  لبق  وا  لامعتسا  تسا و  رتهب  دنامب  ردق  ره  درک و  دیابن  لامعتسا  زور  لهچ  ات  روکذم  قرع  ندیـشک  زا  دعب  و 

تسا هبشع  ندیماشآ  لثم  تاریبدت  ریاس  اذغ و  وا و  ندروخ  دایز  تسا  نینچمه  دوش و  ریحز 

زب ریش  ندیماشآ  روتسد 

هدراب لوقب  زا  وا  فیلعت  دشاب و  هتـشذک  هام  کی  وا  تدالو  زا  هک  یمـشچقاز  خرـس  زب  هتفرک  ریـشرس  ریـش  هاش  نزوب  كراچ  کی  دیاب 
بوچ زا  هتخیر و  نا  رد  بوخ  يومیلبآ  راهچ م ل  هس  ردقب  هدرک  دیفس  یعلق  هزات  کید  رد  هتفرک  دنشاب  هدرک  جانفـسا  وهاک و  نوچ 

ناهفـصا رد  هک  یمزیه  نوچ  دشاب  هتـشاد  ار  تّدح  لامک  وا  هلغـش  هک  یمزیه  زا  دننز و  مهرب  ۀیاهنلا  یلا  ۀیادبلا  نم  هتفرک  تسوپ  ریجنا 
يومیلبا رکید  راهچ م ل  هس  ردقب  تقو  نآ  دزیرب و  دهاوخ  هکناب  بیرق  دمآ  الاب  کید  زا  هکنیمه  هدومن  دنت  رایـسب  شتآ  دنیوک  شوی 
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نامهب مه  زاب  دوش  نتخیرب  بیرق  ات  دننک  دنت  ار  شتآ  ایناث  دریک  رارق  دوخ  ياجب  کید  رد  ریـش  ات  دننک  کبـس  ار  شتآ  دنـشاپب و  وا  رب 
هاکنا دشاب  دیدش  هعفد  هس  هک  دننک  دیدجت  ار  لمع  نیمه  زاب  دریک  رارق  ات  دننک  کبـس  ار  شتآ  دـشاپب و  ومیلبآ  راهچ م ل  هس  قیرط 

ار اهریش  دنراذک و  نا  ریز  رد  یفرظ  هتسب  اپراهچ  يور  رب  ار  يدیفس  كدق  راهچ ال  هس  هتشادرب  شتآ  يور  زا 
181 ص : جالعلا ، ةرکذت 

ار اهفاص  نا  دـشاب  هدـشن  کنت  زونه  سابرک  همـشچ  نوچ  هتخیر  نیریز  فرظ  رد  هدـش  فاص  هک  نا  زا  يردـق  دـنزیر  سابرک  نوردـنا 
هرطقهرطق عومجم  ات  دـنراذکب  هاکنا  دوش  کنت  سابرک  مشچ  ات  دـننک  لمع  نیا  هعفد  هس  ود  دـنزیر و  یفاص  سابرک  نورد  رد  هتـشادرب 

تبرش نوچ  تسا  صخش  نآ  جازم  بسانم  هک  تبرـش  تفه م ل  یلا  هس م ل  اب  ار  لوا  هصح  هدومن  هصح  هس  ار  نآ  حبـص  ادرف  دیایب و 
دصراهچ ردقب  دنشونب و  روص  تالآ  ضارما  رد  هشفنب  تبرش  يوارفـص و  ضارما  رد  نومیتفا  تبرـش  یغامد و  ضارما  رد  سودوختـسا 

ذوفن عرسا  تسا و  یلوا  دیامن  مرک  ندیشون  تقو  رد  ار  ریش  هاکره  دهدب و  ذوفن  ار  وا  رتدوز  تعیبط  هکنآ  ۀهج  دنورب  هار  هلصافیب  مدق 
هلـصافالب دنـشونب و  تشخریـش  ای  نیبجنرت  هد م ل  یلا  جـنپ م ل  اب  ار  رکید  هصح  هلـصاف  تعاس  کـی  یلا  تعاـس  مین  زا  دوب و  دـهاوخ 

ضیرم ۀهج  دنناد  حالص  بیبط  هچره  ای  نیبجنکس  یلا 20 م ل  تفه م ل  ار  رکید  هصح  هلصاف  نامهب  دنورب و  هار  رکید  مدق  دصراهچ 
هچولآ و شآ  رمت  بآدوخن  رایخ و  زغم  نیبجنکـس و  وهاک  لیبق  زا  دنروخ  اذغ  تعاس  راهچ  زا  دعب  دـنورب و  هار  ردـق  نامهب  دـنروخب و 

هصالخ دنروخب  اهزیچ  هلوقم  نیا  زا  جنران  تبرش  نیبجنکس و  شآ  ای  ساویر  ای  جانفـسا  ای  ودک  هیلغ  زب  ای  ماعط  رت  اهبـش  کلاذ و  لاثما 
تاّیولح و رجنم و  ظیلغ  ياهاذـغ  زا  دـنک و  لـعف  هلاـحم  ـال  ار  سلجم  هسب  ریـش  هک  دـنک  هیذـغا  اود و  رد  فّرـصت  ریبدـت و  بیبط  دـیاب 

نزوب هاجنپ  كراچ  کی  هک  داتشه م ل  دصراهچ و  میوکیم  هک  تسا  نآ  بلغا  ریقح  روتـسد  دنیامن  بانتجا  هضومحلا  دیدش  ياهزیچ 
ار روکذم  ریش  دشاب  هاش 

182 ص : جالعلا ، ةرکذت 
دنراد هاکن  یفرظ  رد  بش  ار  وا  بآ  هتخیر  هسیک  رد  دش  هتسب  هکیتقو  رینپ  نتخاس  هدعاقب  دوش  هملد  ات  هدیشک  هریش  نا  رد  هشفاک  یلیلق 
ینهد رکید  چیهب  دوشیم و  رتفاص  هدیرب و  رتهب  ریش  مسق  نیا  دنّربب  روکذم  قیرطب  هتفرک  ار  هّینهد  نا  حبص  دسر  مهب  نا  رد  زاب  ینیهد  ات 

[1] دروخیم راکب  هدشن  فرصمیب  مه  وا  رینپ  دنامیمن و  یقاب  نا  رد  یتّیبنج  و ؟؟؟

ص182 جالعلا ؛  ةرکذت 

دیفس غالوا  غالوا  ریش  ندیماشآ  روتسد 

هدیشود ار  وا  ریش  لّوا 20 م ل  زور  دنشاب  هدرک  فیلعت  هبسانم  هدراب  تالوقب  هب  دشاب و  هتـشذک  وا  تدالو  زا  زور  لهچ  هک  هلاس  هس  ود 
دصکی ات  دننک  دایز  ریـش  هد م ل  يزور  دنـشونب و  هدرک  طولخم  نا  رد  هدیئاس  تابن  جنپ م ل  یلا  هس م ل  هتفرک  ار  وا  فک  هبنپ  هارمه 

دـشابن تجاح  رکید  رکا  دسرب  هب 20 م ل  اـت  هدومن  مک  هد  هد  ارقهقب  دـعب  هدروخ  ار  دـصکی و 20 م ل  زور  ود  ات  دـسرب  تسیب م ل  و 
مک لّوا  روتـسد  هب  دنروخ و  ار  دـصکی و 20 م ل  مه  زور  هس  ود  دصکی و 20 م ل  ات  دنور  الاب  هد  هد  هدـعاق  نامهب  ّالا  دـننک و  عطق 

زیوجت ار  نان  ندروخ  اجنیا  رد  اّبطا  یـضعب  هکنآ  ياوس  تسا  نبجلا  ءام  لـثم  زیهرپ  اذـغ و  دـننک و  فوقوم  دـسرب و  هب 20 م ل  ات  دننک 
هکنآ ای  مرک  بآ  نیبجنرت و  ریش  ضوعب  حبص  زور  کی  ندیماشآ  روکذم  روتسدب  ار  ریـش  زور  هدزناپ  هد  هکنآ  زا  سپ  هصالخ  دننکیم 
هدـنام یقاب  ریـش  زا  یلوضف  رکا  هک  هدومنیم  ناقتحا  هیقنت  ماّیا  رد  هک  یعونب  سولف  اب  لماک  بآ  جـنپ  بقع  زا  هدروخ  تابن  ریـشکاخ و 

دنیامن هنقح  لماک  بآ  جنپ  هتشاد  یعرم  ار  هطباض  نیمه  رکید  زور  کی  ریش  مامت  زا  دعب  نینچمه  دوش و  عفد  دشاب 
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نانز ریش  ندیماشآ  روتسد 

هتشذکن هام  شش  رتمک و  زور  لهچ  وا  تدالو  زا  هک  یناوج  نز 
183 ص : جالعلا ، ةرکذت 

هکنآ زا  سپ  دنناروخ  هدیناروخ و  واب  بسانم  هّیذغا  دشاب و  هدیئاز  رتخد  دشاب و  جازم  لدتعم  لب  جازملا  حیحص  دشابن و  نتـسبآ  دشاب و 
هعفدـکی هدـعاق  نیمهب  دـشاب  تجاح  رکا  دـنیامن  مک  هطباض  نامهب  دـیاب  مه  ار  تابن  دـسر  هدزای م ل  لّوا  زور  دـشاب  هدومن  لماک  هیقنت 

هک تسا  یعونب  زیهرپ  ناقتحا و  زا  ریبادت  ریاس  دننک و  كرت  هدزناپ م ل و  هب  ات  دندرکرب  زاب  دـسر و  دون م ل  هب  ات  دـننک  هوالع  جـنپجنپ 
دش رکذ  غالوا  ریش  رد 

یعفا تشوک  ندروخ  روتسد 

هک تسا  نآ  هک  هدام  تامالع  اّما  دنیامن  لیـصحت  هدوب  رود  اهرازهروش  اهترامع و  اهبآ و  زا  یناوج  یخرـسب  لیام  رقـشا  هدام  یعفا  دیاب 
رد دیاب  تسا و  نتـشاد  هاکب  دنلب  ار  رـس  میاد  تکرح و  تعرـس  وا  یناوج  تمالع  دراد و  نادند  ود  وا  هک  رن  فالخب  دراد  نادند  راهچ 

دعب هاکره  دننک و  عطق  برض  کی  هب  هلابند  رس  زا  تشکنا  راهچ  ردقب  هتسب  مهب  هلابند  اب  ار  رس  ینامز  دادتماب  یلو  دوش  دیـص  راهب  رخآ 
باـب هدرک  نوریب  ار  وا  نوردـنا  هدـنک  اریو  تسوپ  ندرک  عطق  زا  سپ  هدومن و  لامعتـسا  ار  وا  دـیاب  دـشاب  تکرحیب  نوخمک و  عـطق  زا 
دوخن نوتیز و  نغور  یلیلق  اب  بآ  هدومن  علق  هزات  کید  رد  هدیـشاب  واب  ناجنلوخ  یلیلق  تبـش و  کمن و  نا  زا  دـعب  هتـسش  بوخ  کـمن 

دنروخب ار  وا  تشوک  هتخیر  ار  بآ  هاکنا  دوش  اّرهم  ات  هتخپ  هدومن و  هوالع 

خینرز ندروخ  روتسد 

قحـس و زین  ار  هایـس  هلیله  خینرز  نزو  هس  ادتبا  رد  هدرک  هیالـص  قحـس و  بوخ  هدومن  لیـصحت  دشابن  قرو  هک  هخولک  درز  خینرز  دیاب 
هب داتعم  دشاب و  هتشاد  ار  تّدح  لامک  جازم  رکا  هدرک  هدوخن  ردقب  اّبح  انیمخت  یلیلق  رکـش  هریـش  اب  هدرک  طولخم  هفاضا و  هدومن  هیالص 

عورش شام  کی  ردقب  لّوا  زور  دشابن  نیمست 
184 ص : جالعلا ، ةرکذت 

هـس ره  رد  هدیناسر  مهب  يدادتعا  تعیبط  هکنآ  زا  دـعب  دـنروخب و  کی م ل  ردـقب  مراهچ  هتفه  رد  ات  دـننک  هوالع  شام  کی  هتفه  هدرک 
رتشیب یهاک  دوخن و  ششیس  يزور  ریقح  دلاو  بانج  هچنانچ  دشاب  تجاح  جازم و  هک  يردقب  ات  دننک  دایز  كرتشیب  ای  شام  کی  زور 

دنیامن زارتحا  بانتجا و  تاضومح  زا  لیاوا  رد  دیابیم  تسا و  هدرک  تیوقت  ار  یندب  ياوق  عیمج  هک  دنیامرفیم  دننکیم و  لوانت  مه 

روکنا

هنیرد حلاص و  نوخ  هدننکفاص  ندب و  نمـسم  هظیلغ و  هجزما  لدتعم  رت و  مرک و  لّوا  هجرد  رخآ  رد  مزوا  یکرتب  دنیوک و  بنع  یبرعب 
ثروم لاحط و  دبک و  هّدس  جنلوق و  یحیر و  هبطر و  هدعم  ّرضم و  شش و  هنیس و  لاح  حلصم  ءادوس و  ضارما  عفار  اهویم و  نیرتهب  اذغ 

هنفع تایح  ياهبت و  ياقستسا و  ثروم  هدعم و  دسفم  روکنا  زا  دعب  ندروخ  بآ  عبط و  نّیلم  تسا و  شرت  ياهاذغ  شحلصم  یکنشت و 
حایر ّدلوم  وا  هناد  تسوپ و  و 

رانا
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یلاج و لوب و  رّدـم  خاّفن و  حـلاص و  طلخ  دـلوم  هضباق و  ةّوق  اب  رت و  لّوا  هجرد  رد  لدـتعم و  يدرـس  رد  وا  نیریـش  دـنیوک  ناّمر  یبرعب 
ندرک فاص  ناقفخ و  زرپس و  يدبک و  ضارما  ۀهج  اذغ و  رادحنا  ببـس  ماعط  زا  دعب  وا  ندروخ  یکنـشت و  ثروم  عبط و  نّیلم  حـّتفم و 

ترارح نکـسم  لوب و  رّدم  ضباق و  کشخ و  درـس و  مّید  رد  وا  شرت  عفان و  هّکح  برج و  عفر  اذـغ و  ذوفن  ندـب و  ندرک  هبرف  زاوآ و 
یق رامض و  عفار  نوخ و  نایلغ  هدعم و 

ریجنا

قّرعم یکنشت و  ترارح و  نکسم  رادحنالا و  عیرـس  اهویم و  ریاس  زا  رت  اذغلا  ریثک  یهبم و  رت و  مّید  رد  مرک و  لّوا  رد  دنیوک  نیت  یبرعب 
عبط نّیلم  و 

185 ص : جالعلا ، ةرکذت 
؟؟؟ وب رد  ناقفخ  هدرک و  لازه  لوب و  رسع  ریـساوب و  لاحط و  مرو  هّدس و  عفار  رکج و  يوقم  هّدس و  حّتفم  ندب و  نّمـسم  قفرب و  لمم  و 

عفان هیر  بصق  هشوشخ  هنیس و  درد  لاعس و  و 

هچولآ

هدعم دسفم  خاّفن و  یق و  عطاق  رصعب و  لمم  وا  سران  عبط و  نّیلم  ءارفص و  تّدح  نکسم  رت  مّید  رد  درس و  لّوا  رد  دنیوک  كردا  یبرعب 
تسا دیفم  عفان و  رایسب  راح  هفرس  ۀهج  هدیسران  هچولآ  بآ  هدعم و  مرک  هدنشک  وا  كرب  بآ  ضباق و  وا  ّبر  دنقلک و  شحلصم  و 

درزولآ

لّهـسم قلزم و  نّیلم و  رت  مّید  رد  درـس و  لّوا  رد  تسخرـس  يولآ  لکنج و  شرت  يولآ  اراخب و  يولآ  لماش  نیا  دنیوک و  صاجا  یبرعب 
تسا عفان  شراخ  راح و  عادص  هراح و  ياهبت  ۀهج  يوارفص و  یق  ترارح و  نکسم  قیقر و  يوارفص 

ولابولآ

يّوقم ارفـص و  نوخ و  تّدح  یکنـشت و  نکـسم  ضباق و  کشخ و  لّوا  رد  درـس  مّید  رد  دـنیوک  ایـصارق  یمورب  كولملا و  ّبح  یبرعب 
تسا لیدعیب  لوبلا  هقرح  هناثم و  کنس  ۀهج  دنشونب  هنایزار  نارشع  اب  هدیشک  هریش  ار  وا  نوچ  باهتلا و  نایسغ و  عفار  هدعم و 

جانفسا

ریاس زا  رتخفنمک  رتمضهلاعیرس و  هعدار و  هیلاج و  ةّوق  اب  عبط و  نّیلم  تسا  لدتعم  دنیوک  رت  درس و  لّوا  رخآ  رد  دنیوک  خانافـسا  یبرعب 
راح و لصافم  رمک  درد  رس و  درد  ۀهج  وا  هتخپ  لس و  شش و  درد  هراح و  ياهبت  یکنـشت  باهتلا و  هنیـس و  ضارما  عیمج  ۀهج  لوقب و 

لّمد راجفنا  روبنز و  ندیذک  ینومقلف و  ولک و  مرو  ۀهج  ماخ  دامض  ماروا و 

نزرا

هّدس دلوم  يوارفص و  لاهسا  عطاق  عبط و  ضباق  کشخ  مّید  رخآ و  رد  درس و  لّوا  رد  دنیوک  نخد  یبرعب 
186 ص : جالعلا ، ةرکذت 
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دشابیم جهن  نیدب  لاعفا  عیمج  رد  مه  سرواک  دشابیم و  جنرب  شلدب  لسع و  رکش و  شحلصم  هناثم و  کنس  و 

هدرا

ینطاب و يرهاظ و  تابالـص  نّیلم  رت و  مرک و  دـسر  مهب  وا  زا  نغور  ندـیئاس  زا  هک  تسا  رّـشقم  هدادوب  دـجنک  نا  دـنیوک و  شر  یبرعب 
بیترت نا  ریغ  ولاتفش و  ولآدرز و  هتـسپ و  زغم  زا  هچنآ  تسا و  هکرـس  شحلـصم  ظیلغ و  اهتـشا و  دسفم  یهبتم و  ّلم و  جضنم و  حتفم و 

صاوخ راثآ و  رد  ریجنا  لصا  نوچ  دنهد 

کلجنا

نّمـسم لوب و  رّدم  یهبتم و  یکـشخب  لیام  وا  هتـشرب  لدتعم و  ۀبوطر  رد  مرک و  لّوا  تسا  یلگنج  دورما  هناد  دنیوک  جوربا  جـناد  یبرعب 
تساهنیریش شحلصم  هدعم و  دسفم  وا  راثکا  هّجنشتم و  باصعا  هرجنم و  هنیس و  قفاوم  بلاغ و  وا  رد  ۀّیئاذغ  ندب و 

ناجنداب

نغور اب  تابالـص و  نّیلم  دّدسم و  هسفنب  شدوخ  دسر و  مهب  شدوخ  ریغ  زا  هک  يددس  حـّتفم  هدـعم و  يوقم  یکـشخ و  مرک و  مّید  رد 
کنر و دـسفم  ءادوس و  دـلوم  ریـساوب و  هناع و  ولهپ و  درد  ثروم  راح و  عّدـصم  ۀیـصاخلاب  لوب و  رّدـم  ضباق و  هکرـس  اـب  عبط و  نیلم 

هکرس تشوک و  نغور و  اب  تسوا  نتخپ  شحلصم 

زایپ

برچ و تشوک  اب  وا  هتخپ  اصوصخ  نیتوهش  جیهم  هیلـضف و  ۀبوطر  اب  کشخ و  میـس  لّوا و  رد  دنیوک و  لصب  یبرعب  مرک  مّیـس  رخآ  رد 
تسا ءاذغلا  ریثک  وا  هتخپ  ةاصع و  ّتتفم  ضیح و  لوب و  ردم  اهبآ و  فالتخا  نوعاط و  یئابو و  ءاوه  تّرضم  عفد 

جنرب

تدورب جازملا  دوربـم  رد  ترارح و  جازملا  رورحم  رد  ۀیــصاخلاب  لدـتعم و  تدورب  ترارح و  رد  کـشخ و  مـّید  رد  دـنیوک  زرا  یبرعب 
يومد لاهسا  ریجز و  ۀهج  ءاذغلا و  لیلق  یئاهنت  هب  ضباق و  ّدس و  دنکیم  ثادحا 

187 ص : جالعلا ، ةرکذت 
تسا دیفم  هناثم  هدرک و  ضارما  محر و  ناقتحا  و 

هب

حرفم و غامد و  لد و  هدعم و  يوقم  لوب و  رّدم  رت  رخآ  رد  لادتعالا و  بیرق  تدورب  رد  وا  نیریـش  دـنمان  اویح  یکرتب  لجرفـس و  یبرعب 
اهتشا نتخیکنارب  ۀهج  لّهسم و  وا  راثکا  ضباق و  ود  ره  مرج  نیریش و  زا  يوقا  هدعم  ۀیوقت  رد  کشخ و  مّید  رد  درـس و  لّوا  رد  وا  شرت 

تسا یتسم  عنام  یکنشت و  لاهسا و  داوم و  باصنا  تاراخب و  دوعص  عنم  تالزن و  نمزم و  عادص  ناقری و  هدعم و  رکج و  فعض  و 

القاب
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هجضنم لّلحم و  هّوق  اب  دّدس و  ریغ  هدعم و  زا  رادحنالا  عیرس  هاب و  يّوقم  کشخ و  درس و  مّید  رد  شکشخ  رت و  درـس و  لّوا  رد  شاهزات 
لاعس نکسم  غامد و  زا  هقیقر  داوم  نتخیر  عنام  نآ و  ۀیوقت  ردص و  تالآ  هیقنت  یق و  لاهسا و  اعما و  حرق  ۀهج  هیلضف و  ۀبوطر  و 

هچاپ

لدـتعم قیقر و  حـلاص  نوخ  دـلوم  ماضهنا  زا  دـعب  مضه و  رید  جزل و  تسا  هلاسکی  زب  دنفـسوک و  هچاـپ  همه  نیرتهب  دـنمان  عارک  یبرعب 
قد و لس و  سبای و  هفرس  نابز و  بل و  قاقش  هنیس و  قلح و  هشوشخ  جحس و  قرتحم و  يادوس  ریساوب و  بحاص  نیقات و  ۀهج  ءاذفلا و 

تسا هبطر  هفرس  عبط و  نیلم  وا  بآ  ناختسا و  یکتسکش  مخز و  نابحاص  طرفم و  لازه  لوب و  رسع  مّدلا و  سفن 

رینپ

مضهرید و نوخ و  حـلاص و  طلخ  دـلوم  عبط و  نیلم  هدرک و  يوقم  هدور و  هدـعم و  زغم  رت و  درـس و  مّید  رد  وا  هزات  دـنیوک  نبج  یبرعب 
تابوطر و ففجم  ءاعما  اهتـشا و  يوقم  مغلب و  عطاق  کشخ و  مرک و  مّید  رد  ذوکمم  هنهک  رپس  اـضعا و  رد  كولّـسلا  عیرـس  مضه  دـعب 

تسا رح  هّکح و  دلوم  شطع و 

هندوپ

قرع رّدم  لسع  اب  لوب و  ردم  کشخ و  مرک و  مّید  رخآ  رد  دنیوک  جندوف  یبرعب 
188 ص : جالعلا ، ةرکذت 

هدعم و مرک  عفر  ۀـهج  کمن  لسع و  اب  ناقری و  يدرز و  عفد  ۀـهج  لوطت و  عفان و  ماذـج  يوادوس و  یمغلب و  بت  لیفلا و  ءاد  وا  هتخپ  و 
تسا نینچ  لتاق  عفان و  ضیح  سبح  ۀهج  وا  لومح  عرقلا و  ّبح 

هتسپ

ۀهج هدعم و  يوقم  نّمـسم و  حلاص و  نوخ  دلوم  رکج و  هّدس و  حـتفم  هلـضف و  ۀـبوطر  اب  کشخ و  مرک و  مّید  رد  دـنیوک  قتـسف  یبرعب 
ۀهج هدرک و  يرغـال  رکج و  تدورب  ناـقفخ و  عفار  نهذ و  هظفاـح و  لد و  تیوـقت  نمزم و  هفرـس  ضعم و  یق و  نایـشغ و  رکج و  درد 

اهیشرت هکرس و  شحلصم  يرش و  ثروم  نیرورحم و  عّدصم  عفان و  زرپس  ناقری و 

نیریش ماداب 

هنیـس قفاوم  قلخ و  عبط و  نّیلم  نا و  نّیلم  ینطاب و  ياضعا  یلاج  اـهتوق و  ظـفاح  حـّتفم و  رت و  مرک و  لّوا  رد  دـنیوک و  ولحلا  ذول  یبرعب 
؟؟؟ هقرح

تسا ضباق  هدعم و  يوقم  وا  هدادوب  غامد و  رهوج  ظفاح  اذفنا  ریثک  رکش  اب  ندب و  نّمسم  و 

کشمدیب

زا رتیوق  لاعفا  عیمج  رد  وا  قرع  دناهتـسناد  یکـشخ  هب  لیام  مرک و  لّوا  رد  نارکید  رت و  درـس و  سونیلاج  دـنیوک  یّجلم  فـالخ  یبرعب 
تسا هاب  نیعم  ءاشحا و  لد و  يّوقم  عبط و  نّیلم  بالک و  دیب و  قرع 
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دیفس توت 

حلـصم هدس و  حّتفم  غامد و  ّبترم  شـش و  هنیـس و  قفاوم  یّهبم و  حلاص و  نوخ  دلوم  عبط و  نّیلم  لوب و  رّدم  رت  مّید  رد  مرک و  لّوا  رد 
هرـضاح طلخب  هلاحتـسالا  عیرـس  هدـعم و  دـسفم  عفان و  هبـصح  هلبآ و  ۀـهج  هدرک و  هیپ  يّوقم و  نّمـسم و  زرپس و ؟؟؟ داسف  رکج و  لاح 

تسا نیبجنکس  شحلصم 

هایس توت 

نابز و قلحب و  ةراح  داوم  اضعاب و  داوم  نتخیر  عنام  عدار و  ارفـص و  عطاـق  تّدـح و  یغطم  ضباـق و  کـشخ و  لوا  رد  درـس و  مید  رد 
عدر ۀهج  وا  بآ  هرغرغ  اهتشا و  هبنم  شطع و  نکسم 

189 ص : جالعلا ، ةرکذت 
تسا عفان  ءاعما  هحرق  ۀهج  وا  کشخ  قلح و  ۀیوقت  داوم و  لیلحت  و 

غرممخت

حلاص طلخ  دلوم  لوضفلا و  لیلق  ءاذغلا و  ریثک  رت و  مرک و  لّوا  رد  وا  هدرز  رت و  درس و  مّید  رد  وا  هدیفـس  يوقلا  بّکرم  یمرکب و  لیام 
يّوقم نا و  حالـصا  هنیـسب و  هراح  تالزن  مّدلا  ثفن  هناثم و  هحرق و  هناثم و  هدور و  هدعم و  تنوشخ  ۀـهج  ندـب و  لد و  يوقم  یّهبم و  و 

تسا يوادوس  جازم  قفاوم  دیآ و  رایسب  وا  زا  نوخ  هک  یصخش 

جنرت

لد و يّوقم  ضباق و  کشخ و  درـس و  مید  رخآ  رد  وا  شرت  کـشخ و  مرک و  مّید  رد  وا  تسوپ  دـنمان  حزبا  یبرعب  دـنیوک و  زین  کـنلاب 
ۀهج ءاعما و  هدعمب و  ءارفص  زا  نوخ  حور و  هدننکفاص  یهشم و  فّطلم و  ۀیقایرتب و  ةّوق  اب  ارفّصلا و  ةّرم  عطقم  يوارفص و  یق  نکـسم 

رامض يدبک و  يوارفص و  لاهسا  یکنشت و  ناقری و  ءاشحا و  ترارح  نیکست  رکج و  هدعم و  ۀیوقت  هّراح و  ناقفخ 

هرت

ضیح و رّدم  عبط و  نیلم  تساذغ و  ندش  شرت  عنام  اذغ  زا  دعب  وا  ندروخ  کشخ و  مّید  رد  مرک و  مّیس  رد  دنیوک  لقبلا  ثارک  یبرعب 
هرت هاب و  كّرحم  ریساوب و  عطاق  وا  بآ  هیر و  هبصق  یقنم  همـضاه و  ةّوق  رمک و  يوقم  رکج و  هّدس  حتفم  جنلوق و  عفار  یهبم و  فطلم و 

زینـشک و شحلـصم  مشچ و  یکیرات  ثروم  نوخ و  قرحم  رجنم و  هّراح و  جازم  ّرـضم  نادند و  هثل  دسفم  رتخاّفن و  رتمضهرید و  زایپ  زا 
ینساک

یناوخرت

لّلحم ناهد و  هدـننکوبشوخ  یهـشم و  هقیاذ و  ریغم  رذـحم و  هدـعم و  يوقم  فّفجم و  کشخ و  مرک و  مّیـس  رد  دـنمان  ناوخرت  یبرعب 
هاب و عطاق  نوخ و  قرحم  وا  راثکا  عالق و  ۀـهج  وا  ندـیئاخ  نوعاـط و  یئاـبو و  ياوه  شحلـصم  ددـس و  حـتفم  هجزل و  طـالخا  حاـیر و 

لوقب شحلصم 
190 ص : جالعلا ، ةرکذت 
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هدراب

برت

نـییلت و كدـنا  غورا و  كّرحم  حاـیر و  جرخم  مضاـه و  ماـعط  زا  دـعب  لوـب  ردـم  کـشخ  مّیـس  رد  مرک و  مـّید  رد  دـنمان  لـجف  یبرعب 
لسع و اب  اصوصخ  یق  نیعم  هّدس و  حتفم  وا  بآ  دشاب و  هدش  هتخیر  هک  يوم  ندنایور  ثعاب  وا  تموادم  راسخر و  کنر و  هدـننکوکین 

دنشاب هدناسیخ  هکرس  رد  هک  هریز  لسع و  شحلصم  نادند و  قلح و  رس و  ّرضم  طلخ و  نفعتم  ضعم و  ثروم  وا  راثکا 

اوهیت

جلاف و ۀهج  لاهـسا و  سباح  حـلاص و  نوخ  دـلوم  فیطل و  یهبم و  مضهلا و  عیرـس  ءاذـفنا و  ریثک  مرک و  مّید  رد  دـنیوک  جوهیت  یبرعب 
تسا عفان  رایسب  ءاشحالا  فیعض  نیهقان و  ۀهج  هدعم و  رکج و  یغامد و  هدراب  ضارما  هّوقم و 

يدنه رمت 

وا ياوس  لهسم  تاضومح  رد  هقرتحم و  طالخا  ءارفص و  لهسم  عبط و  نیلم  يوارفص و  ناشیغ  نکسم  کشخ  مّید  رد  درـس و  مّیـس  رد 
نیرورحم حـیرفت  برک و  هّیـشغ و  ياهبت  راح و  ءاهبت  شطع و  عالق و  برج و  هّکح و  راح و  ناقفخ  ۀـهج  نوخ و  ناجیه  یفطم  تسین 

هشفنب شاخشخ و  اریتک و  شحلصم  هّدس و  دلوم  زرپس و  ّرضم  لاعس و  جحس و  ثروم  وا  راثکا  لیدعیب و 

ردنقچ

سباح وا  مرج  یفطم و  دّربم و  لّلحم و  یلاج و  ۀـیئام و  تبوطر  هضباق و  هّوق  اب  لّوا و  رد  شترارح  يوقلا و  بّکرم  دـنیوک  قلـس  یبرعب 
شحلـصم یـشغ و  جنلوق و  ثروم  وا  راثکا  هّیقروب و  اب  هدـشن  خـبط  ات  مغلب و  عّطقم  حـّتفم و  خاّفن و  اذـغنا و  لیلق  نّیلم و  وا  ۀـیئام  عبط و 

تسا دعاب  وا  نتخپ 

وج

نوخ نایلغ  نکـسم  عدار و  فّفجم و  ضماح و  ضباق و  هّیلاج و  ةّوق و  اب  ءاذـغلا و  لـیلق  کـشخ و  درـس و  لّوا  رد  دـنیوک  ریعـش  یبرعب 
اهنغور شحلصم  هناثم و  ّرضم  ندب و  يرغال  ثروم  یکنشت و  ارفص و 

191 ص : جالعلا ، ةرکذت 
تسا نوسینا  و 

هزبرخ

عیمج رت و  مّید  رد  درس و  لّوا  رد  کمرک  هزبرخ  نوچ  وا  نیریشان  رت و  مّید  رد  راح و  دراد  هک  ینیریش  بتارم  ردقب  دنیوک  خیطب  یبرعب 
فّطلم و ذوفّنلا و  عیرـس  یلاج و  ةاصح و  جرخم  لوب و  رّدم  شرت و  رانا  هکرـس و  شحلـصم  یندعم و  بلاغ  طلخب  هلاحتـسالا  عیرـس  وا 

ماعط يالاب  رب  يوارفـص و  ياهبت  ثروم  وا  ندروخ  اتـشان  هدرک و  لاـح  حلـصم  دـسر و  واـب  هچنآ  لهـسم  ریـش و  قرع و  ّردـم  بّطرم و 
همخت بجوم 
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زبس رایخ 

لوب رّدم  رکج و  هّدس  حّتفم  یکنشت  عفار  اشحا و  باهتلا و  نوخ  ارفص و  ترارح  نکـسم  رت و  درـس و  مّید  رد  رخآ و  رد  دنمان  اثق  یبرعب 
رایسب ترارح و  یفطم  رایخ  یشرت  رس و  درد  ناقری و  دیدش و  ياهبت  ۀهج  دسر و  مهب  هّراح  لاهسا  زا  هک  یفعض  عفار  ةاصح و  جرخم  و 

تسا مضهرید 

ربنش رایخ 

زا رتفیطل  دیفم و  رکج  هدعم و  باهتلا  ۀهج  هناثم و  هدرک و  کنس  ردم  ترارح و  نکسم  وا  زغم  رت و  درس و  مّید  رخآ  رد  دنمان  اتق  یبرعب 
تسا تنوفع  دعتسم  دسر  مهب  وا  زا  هک  یطلخ  مضهرید و  جنلوق و  حایر و  دلوم  وا  تشوک  تسوپ و  نا و  زا  رتمضهلاعیرس  زبس و  رایخ 

امرخ

هدرک يّوقم  نیتم و  نوخ  دلوم  اذغلا و  ریثک  شـش و  هنیـس و  قفاوم  نیدوربم و  یّهبم  کشخ  لّوا  رد  مرک و  مّید  رد  دـنیوک و  رمت  یبرعب 
نّفعتم نوخ و  قرحم  زریـس و  رکج و  هّدـس  ءادوس و  دـلوم  رمک و  درد  هّیمغلب و  هدراب و  ضارما  كر و  درد  ایعا و  جـلاف و  ۀـهج  رغال و 

تسا رانا  بآ  ماداب و  شاخشخ و  اهنغور و  شحلصم  نادند و  درد  دمر و  عالق و  عّدصم  طالخا و 

روک رخ 

مّیس رد  مرک و  مّید  رد  دنیوک  شحولا  رامح  یبرعب 
192 ص : جالعلا ، ةرکذت 

درد ۀـهج  طق  اب  ابوق و  فلک و  ۀـهج  وا  هیپ  يالط  هظیلغ و  حایر  لیلحت  لصافم و  ۀـهج  وا  هیپ  قرح و  ءادوس و  دـلوم  ظیلغ و  کـشخ و 
تسا دیفم  شارف  رد  لوب  ۀهج  وا  رس  زغم  لافطا و  هیرک  عفر  ۀهج  هعضرم  ریش  اب  هدرک و  رمک و 

شوکرخ

نا زا  يدیفـس  بآ  هک  يروشب  قهب و  فلک و  ۀـهج  وا  هزاـت  مرک  نوخ  ءـالط  رت  مّید  رد  مرک و  مّیـس  لّوا  رد  دـنمان  روـغ  بترا و  یبرعب 
ۀهج دنشونب  هکرس  اب  مین ل  ات  یطارق  ردقب  وا  هیامرینپ  هنهک و  ياهدرد  نکسم  دسر و  مهب  رس  رد  هک  یکـشخ  شـشوج و  دنک و  حشرت 

تسا دیفم  هدعم  رد  دمجنم  ریش  لیلحت  عرس و 

كوخ

جازمب تسا  موحل  نیرتقفاوم  یناـسنا  تشوـک  لـثم  معط  رد  نیریـش و  رت و  مّیـس  رد  مرک و  مّید  لّوا  رد  وا  تشوـک  دـنمان  ریزنخ  یبرعب 
تّورم ندش  لیاز  لقع و  داسف  دیدش و  صرح  ثروم  وا  لکا  نّمسم و  ددس و  حّتفم  دوشیم و  ندب  دوخ  ماضهنا  زا  دعب  وا  همه  ناسنا و 

تسا رمخ  شحلصم  هدعم و  دسفم  لصافم و  لیفلا و  ءاد  نمزم و  عادص  ببس  تریغ و  و 

دیفس شاخشخ 

راح هفرـس  هنیـس و  تنوشخ  ۀـهج  رکـش  اب  وا  مهرد  هد  يوارفـص و  هبقر  داوم  جـضنم  مونم و  رت و  لّوا  رد  درـس و  مّید  رخآ و  رد  وا  مخت 
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وا تموادـم  یّهبم و  لسع  اب  نمـسم و  هدرک و  فیعـض و  رکج  يوقم  نا و  هراح  ضارما  هناثم و  هقرح  فد و  بت  مّدـلا و  سفن  سبای و 
تسا هاب  عطاق 

غود

یفطم یهـشم و  نیرورحم و  هاـب  كّرحم  نوخ و  ناـبلغ  نکـسم  تسوـبی و  رب  بلاـغ  وا  ۀـبوطر  درـس و  مّید  رد  دـنیوک و  ضیخم  یبرعب 
ددرکیم نّفعتم  یطلخ  ياهبت  رد  غود  عفان و  رکج  باهتلا  راح و  هدعم  یکنشت و  قد و  بت  ۀهج  هّراح و  تامومس  تّدح 

تّرذ

ترارحب لیام  دنمان  سوردنخ  یبرعب 
193 ص : جالعلا ، ةرکذت 

حّرفتم و برج  ۀهج  هکرس  رد  وا  هتخپ  دامض  بلاغ و  وا  هّیئاذغ  خاّفن و  لیقث و  عبط و  ضباق  دماج و  نوخ  مغلب و  لّلحم  کشخ  مید  رد 
تسا دیفم  نخان  رشقت  قّقشت و 

نغور

کشخ هفرس  قلح و  تنوشخ  هیر و  توص  هیفـصت  ۀهج  ددس و  حّتفم  جضنم و  نّیلم و  رت و  نا  رخآ  رد  مرک و  لّوا  رد  دنیوک  دبز  یبرعب 
دنکیم ندب  تیذغت  هیصاخلاب  وا  يالط  عفان و  تالضف  ندومرف  راردا  ینطاب و  يرهاظ و  ماروا  و 

نیرانا ّبر 

داسف لماوح و  شهاوخ  داسف  عفر  رامـض و  یقورـش و  ياهبت  درفم و  یکنـشت  باهتلا و  ۀـهج  ضباق و  کشخ و  لّوا  رد  درـس و  مّید  رد 
تسوا بآ  زا  رتيوق  لاعفا  رد  شرت  رانا  ّبر  تسا و  ّبر  زا  رتضباق  نادرانا  عفان و  مغ  عفد  راسخر و  کنر و 

توت ّبر 

تسا عفان  قلح  لضع  رد  داح  مرو  ناهد و  ضارما  ۀهجب  تسا و  توت  بانم  بئان  لاعفا  عیمج  رد  کشخ و  لّوا  رد  درس و  مّیود  رد 

ساویر ّبر 

نکـسم نایـشغ و  یکنـشت و  یق و  عطاق  حّرفم و  راح و  رکج  اشحا و  هدـعم و  يّوقم  هضباق و  ةوق  اـب  فیطل و  کـشخ و  درـس و  مّید  رد 
راح و ياهبت  ناقری و  هّراـح و  لاهـسا  ساوسو و  ناـقفخ و  اـبو و  نوعاـط و  ریـساوب و  رامـض و  و  عفر ؟؟؟ ۀـهج  نوخ و  ارفـص و  تّدـح 

تسا دوع  تبرش  شحلصم  نیدوربم و  رد  جنلوق  ثروم  لّمد و  زورب  عنم  اهتشا و  کیرحت 

هروغ ّبر 

نینج و ظفح  اهتـشا و  نتخیکنارب  يرارم و  لاهـسا  ۀـهج  هدـعم و  باـهتلا  ترارح و  نکـسم  یکنـشت و  عطاـق  کـشخ و  درـس و  مّید  رد 
تسبّرجم يوارفص  بت  ۀهج  شوخیم  رانا  تباب  داوم و  لوبق  عنم  رامض و  عفر  يوارفص و  ناشیغ  ءاشحا و  تیوقت 
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ولآدرز

کیرا یکرتب  شمشم و  یبرعب 
194 ص : جالعلا ، ةرکذت 

هک یماد  ام  یلا  تسا  نیرورحم  قفاوم  عبط و  نیلم  وا  نیریـش  تابالـص و  نیلم  هدس و  حتفم  رت و  درـس و  مّید  رد  دشابیم  ماسقا  دنمان و 
ّرضم شرت و  غورآ  دلوم  خافن و  نّفعتلا و  عیرس  عفان و  ارفص  نوخ و  نایلغ  نیکست  هدعم و  باهتلا  یکنشت و  ۀهج  دوشن و  شرت  هدعم  رد 

تسا نایداب  رکش و  شحلصم  نیدوربم و 

کشرز

ارفـص و عطاق  اضعاب و  داوم  نتخیر  عنام  لد و  رکج و  هدـعم و  يّوقم  هضباق و  هوق  اب  کشخ و  درـس و  مید  رد  دـنیوک  شیرابونبا  یبرعب 
تسا اهنیریش  رکش و  شحلصم  عبط و  ضباق  کخیم و  شحلصم  حیر و  دلوم  نوخ و  نابلغ  رکج و  هدعم و  ترارح  نکسم  یکنشت و 

كدرز

درد هفرس و  ۀهج  نیلم و  هدعم و  يّوقم  مغلب و  عطاق  رکج و  هّدس  حتفم  لوب و  رّدم  فطلم و  یهبم و  رت  مرک و  مید  رد  دنمان  زوج  یبرعب 
رضم خافن و  مضهلا و  یطب  كدرز  مرج  همـضاه و  محر و  ءاشحا  يّوقم  یهبم و  تیاغب  وا  يّابرم  ةاصح و  جارخا  رکج و  هدعم و  هنیس و 

راح هّیودا  شحلصم  نیرورحم و 

بیس

تدورب ترارح و  رد  وا  نیریـش  شرت و  کـشخ و  درــس و  لوا  رد  وا  شرت  رت و  مـّید  رد  مرک و  لوا  رد  وا  ینیریــش  دـننام  حاّـفت  یبرعب 
یناویح و حور  فطلم  حرفم و  وا  نیریش  عفان و  سفّنلا  رسع  ناقفخ و  رکج و  لد و  غامد و  يّوقم  وا  عومجم  کشخ و  لّوا  رد  لدتعم و 

ارفصب الا  عیرس 

ریس

بذاج و یلاج و  حـتفم و  قرع و  ضیح و  لوب و  ّردـم  لّلحم و  هیلـضف و  تبوطر  اب  کشخ و  مرک و  میـس  رخآ  رد  دـنیوک و  موف  یبرعب 
ياهبآ ترـضم  عفار  هیقایرت و  هوق  اب  نوخ و  هدننکقیقر  فّطلم و  يزیرغ و  ترارحب  هیبش  وا  ترارح  لصافم و  هدـعم و  تابوطر  ففجم 

یئابو ياوه  هفلتخم و 
195 ص : جالعلا ، ةرکذت 

قامس

لاهسا برذ و  مّدلا و  فزن  مّدلا و  ثفن  نایـشغ و  یق و  ۀهج  ءارفـص  عفار  ضباق و  هراح و  ءاشحا  يّوقم  عدار و  کشخ  درـس و  مید  رد 
تسا نوسینا  یکطصم و  شحلصم  دراب و  هدعم  رکج و  رضم  عفان و  لوب  ترثک  ءاعما و  هدعمب و  ارفص  نتخیر  عنم  نمزم و 

بارش
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هلاس ود  کشخ و  مّید  رد  مرک و  میـس  رد  وا  لاس  ود  ات  لاس  کی  زا  رت و  لّوا  رد  مرک و  مّید  رد  لاس  کی  ات  وا  هزات  دنیوک  رمخ  یبرعب 
قیقر و قیتع  رد  وا  ماسقا  نیرتيوق  دـننکن و  لامعتـسا  درذـکن  وا  زا  هام  هس  ات  هک  تسا  نآ  یلوا  مّیـس و  رد  وا  هتـسویپ  لاس  لـهچ  اـت  وا 
ناتسبات و ياوه  هیوق و  هاکرح  بقل و  زا  دعب  درفم و  بصغ  يریس و  یکنـسرک و  یکنـشت و  رد  دیاب  تسا  دیفـس  هزات  همه  نیرتفیعض 

هبترم کی  یهام  رکم  دنسرن  درفم  یتسم  دحب  دننکن و  لامعتسا  اهزور  طسو  رد 

مجلش

خافن و هنیس و  عبط و  نیلم  لاعس و  عفار  ةاصح و  تتفم  هرصاب و  يوقم  لوب و  رّدم  هاب و  جیهت  اذغلا و  ریثک  رت  لوا  رد  مرک و  مّید  لّوا  رد 
تساهنیریش هریز و  شحلصم  مضهرید و 

ولاتفش

نوخ و نایلغ  یکنشت و  نکسم  نّیلم و  رت  مّید  رد  درـس و  لوا  رد  دشابیم  ولاتفـش  وا  زا  سپ  وله و  نا  زا  دعب  لیلـش و  همه  نیرتهب  لیلش 
رد يوادوس و  جازم  بیطرت  غامد و  یکشخ  ناهد و  يوبدب  عفر  يومد و  صلاخ و  يوارفـص  ياهبت  ۀهج  هسبای و  هراح  تاراخب  ارفص و 

لیبجنز و يّابرم  شحلـصم  هزمزم و  ياهبت  ثروم  نّفعتلا و  عیرـس  باـصعا و  نیبوطرم و  رـضم  ماـعط و  یهتنم  هاـب و  نّیعم  هراـح  هجزما 
لسع

هریش

ناقفخ طرفم و  لازه  ۀهج  ماداب  كدنا  هزات و  ریش  اب  وا  تموادم  حتفم و  نمـسم و  حلاص و  نوخ  دلوم  مرک و  مید  رد  رت و  لّوا  رخآ  رد 
اشحا فعض  و 

196 ص : جالعلا ، ةرکذت 
عرص ۀهج  عادص  اب  دیدش و  بضغ  مغ و  مه و  عفر  ۀهج  نارفعز  كدناب  زرپس و  ناقری و  ۀهج  هکرس  كدناب  رثالا و  بیجع 

دیفس رکش 

دلوم عفان و  لوب  هقرح  لوب و  سابتحا  هفرس  ۀهج  نا و  تبوطر  یلاج  شـش و  هنیـس و  قلح و  عبط و  نیلم  رت و  نا  رخآ  رد  مرک و  لوا  رد 
حایر و للحم  لدتعم و  نوخ 

خرس رکش 

يرپ عنام  ذوفلا و  عیرس  نمسم و  اذغنا و  حلاص  خرس  رکش  عاونا  رت و  لّوا  رد  مرک و  مّید  رد 

تبش

يوق و لعف  نیا  رد  وا  مخت  ربش و  ضیح و  لوب و  رّدـم  جـضنم و  لّلحم و  رابک و  هیودا  زا  کشخ و  نا  مرک  لّوا  رد  مرک و  مّید  رخآ  رد 
دوبر زرپس و  رکج و  هدعم و  فعض  قاوف و  هبطاق و  یمغلب  ضارما  ناقری و  ۀهج  هیقایرت و  اب  مضاه و  هّدس و  حتفم  صغم و  نکـسم  رت و 

تسا عفان  تالآ  ضارما  ۀهج  همعطا و  داسف  عنم  جنلوق و  هناثم و  هدرک و  کنس 
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یهاش

ةاصح و ّتتفم  زرپس و  رکج و  هّدس  حتفم  لوب و  ریـش و  ّردم  کشخ  لوا  رد  مرک  مّید  رد  دنیوک  شوچرج  یبرعب  دـشاب و  كزیت  هرت  هک 
ثروم عدصم و  لغب و  ریز  يوبدب  عفار  اتشان  وا  ندروخ  حورق و  ۀلازا  ۀهجب  واک و  هرهز  ای  وا  دامـض  عامج و  كرحم  ینم و  نوخ  دلوم 

تسا هکرس  ینساک و  شحلصم  رصب و  ملظم  رجنم و  ردص و 

ریش

تالـضف و ردم  ینم و  دلوم  راسخر و  هدننکوکین  اذغنا و  ریثک  مضهلا و  عیرـس  جضنم و  نمثم و  یهبم و  اوغلا  بکرم  دـنیوک  نبل  یبرعب 
هدعم و بلاغ  طلخب  هلاحتسالا  عیرـس  غامد و  ّبترم  عبط و  نّیلم  یلـصا و  تابوطر  ظفاح  یقب و  تسا  مومـس  قایرت  غامد و  رهوج  يوقم 

يزیچ ندروخ  هتشذکن  هدعم  زا  ات  تسکلهم و  هدعم  رد  هدساف  طالخا  دوجو  اب  وا  ندروخ  لسع و  رکش و  شحلصم 
197 ص : جالعلا ، ةرکذت 

تسا دسفم  وا  يور  رب  ندیباوخ  و 

شش

وا تموادم  دیفم و  نیحقان  ۀـهج  تسا  هلاسکی  ات  ههامشـش  جـنپ  هلاغزب  هرب و  شـش  وا  نیرتهب  ففح و و  اذـغلا و  لیلق  دـنمان  هیر  یبرعب 
تسا دیفم  سبای  يابوق  لیلات و  ۀهج  دشاب  کمنیب  هک  وا  بابک  بانوخ  يالط  هکرس و  شحلصم  تسا و  لبس  بجوم  دنیوک 

کتش

ءاعما و هحرق  عفار  يومد و  يرازب و  لاهـسا  ضیح و  مّدلا و  سفن  عطاق  کشخ  مّیـس  رد  درـس و  لّوا  رخآ  رد  دـنمان و  نیتلا  ۀـیحل  یبرعب 
دناهتسناد مومس  عفار  ار  وا  ندروخ  ایرکز  دمحم  رکج و  هدعم و  مسق  هفیعض و  ياضعا  يوقم  وا  دامض  هیر و  هحرق 

رتش

عبر و بت  ۀـهج  ءاضعا و  هاب و  يوقم  کشخ و  مّیـس  رد  مرک و  مید  رد  وا  تشوک  ریاس  زا  رتبل  لاس ؟؟؟ ود  ات  وا  هچب  دـنمان  لمج  یبرعب 
ربک و شرت  هنهک و  بارـش  هّراح و  هّیودا  شحلـصم  ظیلغ و  طـالخا  يوادوس و  ضارما  دـلوم  عفاـن و  لوبلا  هقرح  ناـقری و  تسا و  قرع 

تسا نیبجنکس 

لسع

قمع زا  تابوطر  بزاج  يزیرغ و  ترارح  رهوج و  يوقم  تاـبوطر و  مغلب و  یفطعم  یلاـج و  کـشخ  نا  لّوا  رد  مرک و  مید  رخآ و  رد 
زرپس و رکج و  هدعم و  هیر و  هبصق  هنیـس و  یغای و  لوضف و  ۀهج  اضعاب  نا  ندناسر  هدراب و  مومـس  قایرت  اهکر و  ياهنهد  حتفم  ندب و 

تسکهم طالخا و  قرحم  نونج و  ثروم  وا  هنهک  عفان و  اهتشا  هیوقت  حایر و  عاونا  ةّوقب  جلاف و  لوب و  رعد  اصح ؟؟؟ ناقری و  اقستسا و 

سدع

کـشخ درـس  مّید  رد  یـضعب  کشخ و  مّید  رد  لادتعاب  لیام  ترارح  رد  تسا  روهـشم  سدع  دـلب  نیا  رد  تیاهن  تسکمجرم  یـسرافب 
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لهسم وا  خیبط  بآ  ضباق و  وا  مرج  یلاج و  دناهتسناد 
198 ص : جالعلا ، ةرکذت 

دشابیم هدعم  يوقم  هکرس  اب  خافن و  هکرس  اب  سدع  ندروخ  عفان و  هنیس  درد  هفرص و  ۀهج  لهسم و 

زاغ

مکـش و نینچمه  حایر  ۀـهج  حـتفم و  لّلحم و  وا  نغور  رتظیلغ و  رتمرک و  نا  زا  كدروا و  لثم  لاـبقا  رد  رتکرزب و  كدروا  زا  تسیغرم 
تسا عفان  وا  دامض  ایرش و  لصافم  ءافتسا و 

هروغ

ارفص و عماق  ارفص و  نوخ و  ترارح  یفطم  کشخ و  درس و  وا  هراصع  کشخ و  نا  رخآ  رد  درس و  مّید  لّوا و  رد  دنیوک  مرصح  یبرعب 
هابرضم درس و  هدعم  فصنم  یکنـشت و  ءاضعا و  یتسـس  عفار  داوم و  باصنا  عنام  عبط و  سباح  ندب و  رکج و  يوقم  هدعم و  مغلب  عطقم 

تسا رجنا  نوسینا و  دنقلک و  شحلصم  صغم و  حایر و  دلوم  و 

ینرف

ادوس ینحـشر  زا ؟؟؟ هک  ماعط  یق  عفر  ۀـهج  دـنهدیم و  بیترت  ریـش  جـنرب و  درآ  زا  هک  تسا  هذـیذل  هیذـغا  هلمج  زا  دـنمان  هبلهب  یبرعب 
تسا رثؤم  حلاص  ندرک  موف  ینیب و  رس و  درد  نونج و  ایلوخلام و  ۀهجب  رت و  مرک و  دشاب  هدش  یشلام  هدعمب 

قدنف

وا هدادوب  اذغنا و  لیلق  غامد و  رهوج  هدننکدایز  میاص و  صخـش  ءاعما  اصوصخ  اضعا  يوقم  یهبم و  تسا و  کشخ  مرک و  رخآ  لّوا  رد 
لسعلا و ءام  شحلـصم  یق و  جهنم  هدعم و  زغم  اهزغم و  ظلغا  حایر و  دـلوم  شـش و  هنیـس و  قفاوم  هدراب و  هلزن  جـضنم  لفلف و  كدـناب 

تسا رکش  تابن و 

هتخاف

یباوخیب و ثروم  عفان و  هدس  حیتفت  هظیلغ و  حایر  ینایصع و  ضارما  رشع و  رد  جلاف  ۀهج  هتخپ  وا  يارهم  کشخ و  مرک و  مید  رخآ  رد 
تسا رثؤم  مشچ  ضایب  ۀهج  وا  مرک  نوخ  روطق  تسا و  هکرس  اهنغور و  شحلصم  مضهرید و  وا  بابک 

يرمق

کشخ مرک و  مّید  رد  تسا  قاویت  رتکچوک و  هتخاف  زا 
199 ص : جالعلا ، ةرکذت 

نغور نیناه  هفیطل و ؟؟؟ هیودا  اهنغور و  شحلصم  ماذج و  ساوسو و  سروم  وا  باتکا  دساف و  طلخ  دلوم  نیبوطرم و  نیدوربم و  قفاوم 
لافطا قطن  نّیعم  وا  مخت  لافطا و  تکرح  تسا و  عرس  بجوم  وا  هبند 

تیرمق
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غامدب و تاراجت  دوعـص  عنام  مونم  ینم و  دـلوم  راسخر و  هدـننکوکین  یهبم و  کشخ و  مرک  لّوا  رد  اوغلا  بکرم  دـنیوک  بترک  یبرعب 
خوبطم بآ  نمزم و  هفرس  شاعترا و  رامخ و  عفار  ضباق و  نا  يارهم  لهـسم و  وا  تخپمین  لافطا و  تکرح  تعرـس  ثعاب  یتسم و  عنام 

دشاب و تابوطر  تاراخب و  ببس  مشچ و  یکیرات  داشخا و  باجح و  درد  وناز و  رمک و  درد  رس و  درد  نکـسم  قورع و  ندب و  یّقنم  وا 
تسا نغور  هبرف و  تشوک  اب  نتخپ  شحلصم  نیرورحم و  رضم  ریساوب و  جازم و  يوادوس  ّرضم 

ملک

ادوس و دـلوم  راـمخ و  عفار  هیـصاخلاب  لوب و  ردـم  یهبم و  لـّلحم و  هّحتفم و  هوق  هظیلغ و  تبوطر  اـب  داوـفلا  بکرم  دـنیوک  ظـیق  یبرعب 
نوتیز و نغور  ماداب و  نغور  رد  نتخپ  ءارهم  شحلصم  تسا و  تیرمق  لثم  لاعفا  ریاس  رد  دودسم  اذغلا و  يور  رجنم و  غامد و  فعضم 

تسا هفیطل  هیودا 

بالک

رایـسب ار  وا  یکـشخ  يدرـس و  یـضعب  هضباق و  هوق  اب  تبوطرب و  لیام  هفیطل و  ترارح  اب  يدرـسب و  لیام  داوفلا  بکرم  تسا  درولا  ءاـم 
ءاعما هدـعم و  درد  هنیـس و  تنوشخ  مّدـلا و  سفن  ۀـهج  وا  مرکمین  تسا و  ندـب  ياهتوق  هدـعم و  مف  غامد و  يوقم  وا  دناهتـسناد و  بلاغ 

اب ساوح و  غامد و  هیوقت  یـشوهیب و  یـشغ و  عفر  لد و  هیوقت  ۀـهج  وا  هخلخل  ناقفخ و  تهج  ادوس و  رکج و  درد  راح و  دراـب و  ضعم 
وم يدیفس  ثعاب  هابرضم و  هیصاخلا 

نیریش یبالک 

لدتعم وا  نیریش  دنیوک  يرثمک  یبرعب 
200 ص : جالعلا ، ةرکذت 

ةّوق و اب  عبط و  نیلم  هناثم و  شزوس  تالزن و  ناقفخ و  یکنشت و  عفار  لد و  همضاه و  هدعم و  يوقم  حّرفم و  رت و  مید  رد  ترارحب  لیام 
هنایزار لیبجنز و  يابرم  شحلـصم  جنلوق و  خفن و  دلوم  دیفم و  رطف  ّتیمـس  عفر  ۀهج  غامد و  بّطرم  نوخ و  لدعم  نیلت و  زا  دعب  هضباق 

تسا

شرت یبالک 

زا دـعب  یکنـشت و  عفر  ءارفـص و  نایلغ  نوخ و  ترارح  نکـسم  یهتنم و  هدـعم و  رکج و  يوقم  ضباق و  کشخ  مّید  رد  درـس و  لوا  رد 
تسا ردنک  تاشروج  لسع و  شحلصم  خیاشم و  رضم  ددسم و  حلاص و  طلخ  دلوم  ضباق و  نا  زا  لبق  رصعب و  لهسم  ماعط 

سالیک

هدـعم و فعـضم  همخت و  ثروم  ماعط  زا  دـعب  نیرورحم و  هاب  كّرحم  بلاغ و  طلخب  هلاحتـسالا  عیرـس  عبط و  نّیلم  رت و  درـس و  لّوا  رد 
بّرجم و هفرـس  عطق  رد  یلزغم و  یلاج و  کشخ و  مرک و  وا  غمـص  تاـشراوج و  شحلـصم  تسا و  دـیفم  شـش  قلح و  تنوشخ  ۀـهج 

تسا موقلح  تنوشخ  عفار  اهتشا و  كّرحم  هاب و  يوقم 
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ودرک

هد م ندروخ  همخت و  عنام  لهـسم و  لّلحم و  عبط و  نیلم  هیلـضف و  تبوطر  اب  کشخ و  لّوا  رد  مرک و  مّیود  رد  وا  زغم  دنمان  زوج  یبرعب 
ناـهد و روثب  قلح و  مرو  ثروم  هفرـس و  ۀـهج  تسوپ  اـب  وا  هدرک  ناـیرب  بّرجم و  عبط  نّیلم  رد  دنـشاب و  هدـیبوک  ریجنا  هد م ل  اـب  وا  ل 

تسا شاخشخ  نیرورحم و  نیرانا  بآ  شحلصم 

ودک

جارخا ۀـهج  يدـنه  رمت  اب  اذـغلا و  لیلق  یکنـشت و  نکـسم  قرع و  لوب و  رّدـم  حـّتفم و  نیلم و  رت و  درـس و  مید  رد  دـنیوک  عربق  یبرعب 
هلاحتـسالا عیرـس  یئاهنت  هب  جـنلوق و  ثروم  دـشاب و  هراح  راخب  زا  هک  يرـس  درد  نونج و  ساوسو و  غامد و  ترارح  هتخوس و  يوارفص 

دساف هدعم  رد  هاکره  طلخب و 
201 ص : جالعلا ، ةرکذت 

تسا هّراح  هیودا  هریز و  وا  حلصم  تسا و  یمس  طلخ  دلوم  ددرک 

کبک

جلاف و ۀهج  لاهسا و  سلاج  حلاص و  نوخ  دلوم  فیطل و  یهبم و  مضهلا و  عیرس  اذغلا و  ریثک  کشخ و  مرک و  مّید  رد  دنمان  جنق  یبرعب 
شراخ ثروم  عدـصم و  بارـش  اب  مرک و  ياوه  رد  رورحم و  جازم  رد  عفان و  اشحا  هنیـس و  هدـعم و  رکج و  غامد و  هدراب  ضارما  هوقل و 

تساهیشرت نیبجنکس و  شحلصم  ندب و 

رتوبک

دلوم هدرک و  يّوقم  ریاس و  زا  رتهب  وا  یکناخ  هچب  هیلـضف و  تبوطر  اـب  کـشخ و  مّید  لّوا  رد  مرک و  میود  رخآ  رد  دـنمان  ماـمح  یبرعب 
عدصم و نز و  درجم ؟؟؟ رـضم و  عفان  یلبط  یق و  زاقـستسا  رـشع و  رد  هوقل  جـلاف و  ۀـهج  هدراب و  طالخا  عطاق  نّمـسم و  ینم و  نوخ و 

تسا رایخ  ینساک و  ندروخ  هکرس و  هروغ و  بآ  هب  نتخپ  شحلصم  نوخ و  قرحم 

کشجنک

عبط نّیلم  نا  تشوک  دنک و  ّدلوت  نا  رد  حایر  هک  نیبوطرم  قفاوم  ندب و  نمسم  هاب و  كرحم  کشخ  مرک  مّید  رد  دنمان  روفـصع  یبرعب 
نیرورحم و رضم  دنریک و  ناجیح  تقو  رد  هکرس  زغم  مخت و  اصوصخ  هاب  فعض  کلاذ و  لاثما  جلاف و  افتـسا و  ۀهج  ضباق و  وا  مرج  و 

تسا کلاذ  لاثما  رانا و  بآ  شحلصم 

هدرک

تسا رمک  هدرک و  يوقم  داسفلا و  عیرس  ظیلغ و  طلخ  دلوم  مضهلا و  عیطب  دنمان  كرک  وب  یکرت  دولق و  ناهفصا  رد  دنمان و  هیلک  یبرعب 
تسا هبلص  ماروا  نّیلم  وا  هیپ  تسا و  هکرس  هماکبا و  هراح و  هّیودا  شحلصم  تسا و  هبرف  ناویح  تاناویح  زا  وا  نیرتهب  و 

شیمواک
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هیلک لازه  تضایر و  باحصا  ۀهج  ظیلغ و  رایسب  کشخ و  مرک و  وا  تشوک  دنمان  شوماج  یبرعب 
202 ص : جالعلا ، ةرکذت 

ثعاـب وا  خاـش  وم و  روـخب  هفیطل و  هّیودا  ینیچراد و  هماـکبا و  شحلـصم  تسا و  نا  لاـثما  لـصافم و  درد  رـضم  ادوـس و  دـلوم  عفاـن و 
تسا یعفا  نتخیرک 

واک

قیقر رارم  عطاق  نمسم و  ندب و  يوقم  مات  مضه  زا  دعب  يوادوس و  ضارما  ثروم  مضهرید و  ظیلغ و  کشخ و  مّیـس  رد  مرک و  مّید  رد 
اب نتخپ  شحلصم  ةاجف و  ثروم و  بجوم  لصافم و  سرقن و  بحاص  رضم  نوخ و  نّفعت  ثعاب  عفان و  نوتف  تضایر و  باحـصا  ۀهج  و 

تسا راح  هیودا  هکرس و  لسع و 

سفرک

حایر و لـّلحم  نینج و  جرخم  راردا  هوق  زا  هناـثم و  هدرک و  یّقنم  ضیح و  لوب و  رّدـم  زرپس و  رکج و  هّدـس  حـتفم  کـشخ  مرک  مّید  رد 
هبصح و كرد و  ولهپ و  درد  ءاشحا  تدورب  قاوف و  سفّنلا و  قیـض  دوبر  ۀهج  جحـس و  عفار  یق و  اهتـشا و  هاب و  كّرحم  یهبم و  خفن و 

عرص كرحم  ناشیا و  هاب  کیرحت  ۀهجب  هعضرم  لماوح و  رفم  وا  یشرت  دیفم و  هناثم  کنـس  هتخادک  ضعم و  اسنلا و  قرع  یمغلب و  زرل 
تسا نوسینا  شحلصم  ریش و  دیفم  و 

وهاک

نکسم یئابو و  ءاوه  بآ و  ررـض  عفر  قیقر و  حلاص  نوخ  دلوم  رادحنالا و  عیرـس  رت و  درـس  مّید  رد  دنمان  صاخ  یکرتب  سخ و  یبرعب 
ءادوس هتسویپ  ۀهج  رامخ و  یتسم و  عنام  یکنشت و  نکسم  هراح و  ماروا  عدار  مونم و  لوب و  ردم  ددس و  حّتفم  ءارفـص و  نوخ و  تامج 

تسا عفان  ار  رس  درد  لوب و  هناثم و  هقرح  ناتسپ و  درد  ناقری و  ماذج و  نونج و  هکح و  ءارفص و  و 

ومیل

اذغ مصخ  نیعم  اهتـشا و  كرحم  ضباق و  لد و  هدعم و  يوقم  کشخ و  مرک و  مید  رد  وا  درز  تسوپ  تسا و  جنرت  لثم  داوم  عیمج  رد 
غورآ یحیر و  جنلوق  لّلحم  هّدس و  حتفم  و 

203 ص : جالعلا ، ةرکذت 
بصع رضم  نکیل  تسا  رتفیعـض  عفانم  رد  نیریـش  يومیل  تسا و  کشخ  درـس و  شرت  تیاهن  بوخ  رایـسب  وا  شرت  يابرم و  هدنرآ و 

تسین

خرس ایبول 

وا خبط  رد  سولج  ندب و  نّمـسم  ضیح و  ریـش و  لوب  رّدـم  ینم و  دـلوم  هاب و  كّرحم  لادـتعاب و  لیام  وا  دیفـس  مرک و  لّوا  رخآ  رد  وا 
لدرخ و شحلـصم  ظیلغ و  دلوم  خاّفن و  مضهرید و  دیفم و  هدرک  رمک و  درد  ۀهج  همیـشم و  هدرم و  هدنز و  نینج  جرخم  شاقن و  یّقنم 

هباکبا
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تسام

ریاس رد  هدایز  غودب  تبـسن  هّیئاذـغ  یکنـشت و  نکـسم  نیرورحم و  هاب و  يوقم  بطرم و  رت  درـس و  مید  رد  دـنیوک  صماحلا  نبل  یبرعب 
هراح نیجاعم  شحلصم  هفنع و  هبّکرم و  ياهترضم  ماخ و  طلخ  دلوم  هّدس و  مضه و  رید  فیثک و  درس و  هدعم  رضم  تسوا  بیرق  لاعفا 

تسا

شلام

باهتلا ترارح و  نکسم  حلاص و  طلخ  دلوم  تابوبح و  ریاس  زا  رتخفنمک  سدع و  زا  رتفیطل  تسا  یکشخب  لیام  درـس و  لّوا  رخآ  رد 
هرصاب فعض  رس و  درد  تاهل و  مرو  هفرص و  ۀهج  هراح و  ياهتب  نابحاص  هیذغا  نیرتهب  بیصع و  يوقم  هدرک و  قفاوم  ضباق و  رفص و 

ینومک شراوج  ریغ  رد  ماداب و  نغور  هرابرد  شحلصم  مضهرید و و  نادند و  رضم  هاب و  عطاق  دیفم و  تالزن  و 

غرم

تبـسن غرم  هجوج  رتمک و  شترارح  غرمب  تبـسن  سورخ  لدـتعم و  تبوطر  رد  مرک و  رخآ  لّوا  رد  وا  هبرف  ناوج  دـنیوک  جاـجو  یبرعب 
تـشوک ءادوس و  جرخم  عبط و  نّیلم  لـّلحم و  دـیفم و  رایـسب  جـنلوق  ۀـهج  ریپ  غرم  هلیـضف و  تبوطرب  بتر  رد  رتـمک  شترارح  سورخب 

تسا ینم  هدننک  فاص  هدننکدایز و  ناوج  سورخ 

یهام

ّدح زا  هدایز  وا  ماسقا  دنمان و  غلاب  یکرتب  کمس و  یبرعب 
204 ص : جالعلا ، ةرکذت 

دننک و لوانت  زور  نامه  رد  دننک و  دیص  عبنملا  دیعب  رادکنس  نیریـش  درـس  ياهبآ  رد  هک  تسا  یـضارضا  وا  نیرتهب  تسا و  یـصحا  و 
هحرق هیر و  هبصق  ۀهج  نمسم و  هراح و  طالخا  حلـصم  نیرورحم و  یهبم  بترم و  اذغنا و  حلاص  فیطل و  رت و  درـس و  مّید  رد  مسق  نیا 

هکرس و شحلصم  رضم و  وا  زا  دعب  بآ  شّطعم و  عفان و  هراح  صقم  ریخ و  رد  هدرک  فعض  سبای و  هفرـس  قود و  ناقری  لس و  شش و 
تسا هماکبا 

نایبور یهام 

نیعم محر و  يوقم  حلاص و  نوخ  دلوم  یهبم و  کشخ و  مرک و  شدوس  کمن  کشخ  رت و  مرک و  مّید  رد  وا  هزات  دـنمان  وکیم  یـسراف 
كرحم تیاغب  غرممخت  هدرز  اب  دنشاب  هدومن  خرس  ناکدرک  نغور  اب  هک  هرت  زایپ و  وا  خوبطم  عرقلا و  ّبح  لهسم  نیبجنکـس  اب  لمح و 

تسا هضماح  بوبر  شحلصم  نیرورحم و  ّرضم  هاب و 

زیوم

نیدوربم هاب  كرحم  ءاعما و  هدعم و  یلاج  لادتعاب و  للحم  ظیلغ و  طلخ  جضنم  رت و  لّوا  رد  مرک و  لّوا  رخآ  رد  دـنیوک و  بینر  یبرعب 
شحلصم نیرورحم و  ّرضم  دیفم و  ءاعما  هحرق  هناثم و  هدرک و  ضارما  یمغلب و  هفرس  ۀهج  رکج و  يوقم  نّمسم و  هیر و  بیصق  قفاوم  و 

تسبانع هدرک  رضم  شاخشخ و  شرت و  ياههویم  نیبجنکس و 
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هزرم

هیذـغا و فّطلم  ینهنم و  هیقایرت و  اب  حایر و  مغلب و  لـّلحم  حـّتفم و  عّطقم و  فّفجم و  کـشخ  مرک و  مید  رخآ  رد  دـنیوک  رغـص  یبرعب 
دشابیم هکرس  شحلصم  نیرورحم و  عدصم  غامدب و  تاراخب  دوعص  عنام  تابوطر و  زا  هیر  رکج و  هدعم و  یقّتم 

عاقن

مف همضاه و  هکسام و  هّوق  لد و  هدعم و  يوقم  تیاغب  کشخ و  مرک و  مید  رخآ  رد 
205 ص : جالعلا ، ةرکذت 

دلوم هدـنبوک  مکـش و  مرک  ماسقا  هدنـشک  غورآ و  هاب و  كّرحم  هدـعم و  حایر  هدراب و  داوم  لّلحم  ظـیلغ و  نوخ  ققرم  حّرفم و  هدـعم و 
تسا سفرک  وا  حلصم  تسا و  حایر 

جنران

جنران راهب  هک  وا  قرع  جـنرت و  زا  رتهب  وا  ياـضعا  عیمج  تسا و  هراـح  هفرـس  تـالزن  هنیـس و  قفاوم  هک  یتجوزن  اـب  درـس و  مّید  رخآ  رد 
عفان یـشخ  ناتفخ و  شحب و  یحیر و  جنلوق  هنیـس و  درد  هاب  اهتـشا و  هیوقت  حیرفت و  غامد و  فعـض  ۀهج  کشخ  مرک و  مید  رد  دنیوک 

تسا

لیجران

ندـب نمـسم  ینم و  دـلوم  لـیجران  زغم  تـسا و  تّرـضم  اـب  کـشخ و  مرک و  رایـسب  نا  جازم  کـشخ و  نا  لّوا  رد  مرک و  مـّید  رخآ  رد 
داوم عفر  ناهد و  يوبـشوخ  نمزم و  لصافم  رد  هناثم و  يادوس  لاوسلا و  ریطقت ؟؟؟ ۀهج  نوخ و  ردم  رمک و  هدرک و  نمـسم  نیدوربم و 
رضم تابن و  رکش و  نا  حلصم  ظیلغ و  طلخ  دلوم  مضهرید و  وا  مرج  ریساوب و  ینطاب و  حورق  رکج و  فعـض  يوادوس و  یمغلب و  هدراب 

تسا شرت  ياههویم  شحلصم  نیرورحم و 

نان

هزات و نان  هدعم و  تابوطر  فّفجم  مرک و  نان  دنـشاب  هتخپ  لادتعا  دحب  هک  تسا  لوسغم  دیفـس  مدنک  نان  وا  نیرتهب  دـنیوک  زنج  یبرعب 
حّتفم و یهنم و  هنادهایـس  هبلح و  هریز و  هنایزار و  اب  یکنـشت و  ثروم  وا  ماسقا  ففجم و  مضهرید و  وا  کشخ  رادحنالا و  مضهلا  عیرس 

تسا حایر  لّلحم  فّفجم و 

دوخن

يوقم یهبم و  ینم و  ریـش و  هدـننکدایز  قرع و  ضیح و  لوب و  ّردـم  عـبط و  نّیلم  کـشخ  لّوا  رد  مرک و  مّید  رد  دـنیوک  ضمح  یبرعب 
يومد ریـساوب  ۀـهج  وا  هتـشرب  ندروخ  اهتـشا و  هّبنم  اذـغلا و  ریثـک  حـلاص و  نوخ  دـلوم  يزیرغ و  ترارح  يوقم  ندـب و  نمـسم  شش و 

تسا هدومزآ 

هناودنه
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یغالد هغوب  رد  يدنه  دنیوک  خیطب  یبرعب 
206 ص : جالعلا ، ةرکذت 

هّدس حتفت  ۀهج  نیبجنکس  اب  عبط و  نّیلم  لوب و  ردم  یکنشت و  نوخ و  ارفص و  تدح  نکسم  رت و  نا  رخآ  رد  درـس و  مّیـس  لّوا  رد  دنمان 
لسع دنقلک و  شحلصم  درس و  هدعم  رضم  جازملا و  دراب  زرپس و  رضم  مصخ و و  رب  هناعا  هقرحم و  داوم  ناقری و  لوب و  راردا  و 

هسیره

ندب و نمـسم  اذغلا و  ریثک  رتمرک و  موحل  ریاس  زا  رتهب  غرم  تشوک  دـنهدیم و  بیترت  مدـنک  تشوک و  زا  دـنیوک و  میلح  ناهفـصا  رد 
نیبجنکس و نیرورحم  رد  شحلصم  ددسم و  مضهرید و  جازملا و  سبای  هنیـس و  تنوشخ  هفرـس و  قفاوم  هاب و  بیـصع و  يوقم  هدرک و 

روکنا نیدوربم  رد 

ارقیف جرایا 

ءاخرتسا هوقل و  جنلوق و  هدراب و  ضارما  ۀهج  مزلم  مساب  تسا  مزال  هیمـست  دنیوک  رقیف  جرایا  یخلت  تّدـش  ۀـهجب  تسا  خـلت  ینعمب  رقیف 
ناسلب دوع  ناسلب  بح  بیّطلا  لبنـس  نوراسا  ینیچراد  یکطـصم  نا  ۀفـص  تسا  ود م ل  وا  تبرـش  ردق  تسا و  غامد  هدعم  یقنم  دیفم و 

دنیامن بح  هزرپسا  باعل  اب  هتخپ  هدیبوک و  مرن  رایسب  عومجم  نزو  ود  يرطوقس  ربص  زج و  کی  کیره  نارفعز  هخیلس 

زاغول جرایا 

ندب فارطا  یـصقا  زا  دنکیم  ندب  هیقنت  هدیدرک و  تسا  نیاب  یّمـسم  عفنلا  ریثک  كرابم  رایـسب  يرود  نوچ  تسا  یهلا  يرود  ینعمب  ای 
نیع و نزا و  ضارما و  ءاخرتسا و  جلاف و  ممص و  عرس و  نونج و  ساوسو و  وراد  هضیب و  هقیقش و  عادص و  ۀهج  کشخ  مرک و  لاهـساب 
ماذـج و صرب و  قهب و  بلعثلا و  ءاد  هّیحلا و  ءاد  ءاـسّنلا و  قرع  سرقن و  لـصافم و  عاـجوا  يوارفـص و  یمغلب و  ضارما  عیمج  عبر  بط 

هدش هدرک  خرس  لصنع  زایپ  لظنح 5 م ل  مخت  نا  ۀفص  ثمط  ردم  هّدس و  حتفم  يّوقم و  عفان و  هدراب  ماروا  ریزانخ و 
207 ص : جالعلا ، ةرکذت 

جزاس نوقیراف  وه  ثاـحربص  لـقم  سوپرداـمک و  نومیتفا  مین  کیره 2 م ل  دـنویر  دنقولوقـسا  قشر  دوسا  قبرخ  اینومقـس  نوقیراغ  و 
هراصع لیوط  دـنوارز  نویلاسررطف  رم  رتسدـیبدنج  جنکـس  ریـش  داح  ینیچراد  نارفعز  لـفلف  راد  نیلفلف  هحیلـس  هدـعج  نویـسارف  يدـنه 

دنـشرسب تیافک  ردـقب  لسع  اب  هتخپ  هدـیبوک و  ار  اهاود  مین  کیره م ل  سودوختـسا  انایتنج  ود م ل  کیره  زا  لبنـس  نویفرف و  نیتسفا 
هس م ل یلا  ود م ل  تبرش  ردق 

یسونیلاج جرایا 

اینومقـس لـظنح  نا  ۀفـص  تسوا  زا  عفنا  لوب  ریطقت  لوبلا و  لسلـس  ءاـخرتسا و  جـنلوق و  ۀـهجب  لـب  تساـیرفاغول  جراـیا  نوـچ  وا  عفاـنم 
هخیلـس سویرداـمک  قزرا  لـقم  نومیتـفا  جیافـسب  هدزناـش م ل  کـیره  زا  هایـس  نیرخ  هدرکخرـس  لـصنع  زاـیپ  قشا  نویرف  نوقیراـفوه 

راهچ م کیره  زا  نویلاسر  رطق  رتسدیب  دنچ  ریشواج  ینیچراد  لفلف  راد  نیلفلف  لیوط  دنوارز  جنکس  فاصرم  هن م ل  کیره  زا  نویسارف 
دنیامن لیم  قفاوم  خوبطم  ای  هتشرس  لسع  نزو  هس  اب  ل 

يزینشک لفیرطا 
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هلیله تسوپ  نا  ۀفـص  تسا  عفان  هاب  ۀیوقت  ریـساوب و  هدعم و  ءاخرتسا  ریـساوب و  حایر  ءاعما و  صیـصخت  هب  هدعم  هدورب  مضه و  ءوس  ۀهج 
زا جو  لیه  امامح  لبنـس  مین  تفه م ل  کیره  زا  رغـص  هاوخنان  يدـنه  جرطیـش  راهچ م ل  کـیره  زا  سفرک  مخت  هلمآ  هیلب و  یلباـک و 

کناد ود  رداشون  هد م ل  لدرخ  دیدحلا 20 م ل  بنج  مین  هس م ل و  کیره  زا  يدنه  خـلت  کشمران  نیلفلف  ینیچراد ل  کیره 2 م ل 
دنشرسب لسع  هیودا  نزو  هس  اب  هدومن  برچ  ماداب  نغور  اب 

ریغص لفیرطا 

غامد تیوقت  ریساوب و  هدعم و  ءاخرتسا  ۀهج 
208 ص : جالعلا ، ةرکذت 

عومجم نزو  هس  اب  هدومن  برچ  ماداب  نغور  اب  هتخپ  هدـیبوک و  هیوّسلاب  هلیله  هلبآ  یلباـک  هلیله  درز و  هلیله  تسوپ  نا  ۀفـص  تسا  دـیفم 
؟؟؟ نیجنپ رد  غامدب  تاراخب  عنم  ساوح و  تیوقت  ۀهج  يزینشک  لفیرطا  هس م ل  یلا  مین  ود م ل  تبرش  ردق  دنشرسب  لسع 

زینشک ءزج  کیره  عقنم  هلمآ  یلباک و  هلیله  هایس و  هلیله  درز و  هلیله  تسوپ  نا  ۀفص  راهچ م ل  تبرش  ردق  دیفم  هدعمب  هتخوس  يادوس 
دنشرسب لسع  عومجم  نزو  دشاب  هدومن  برچ  واک  نغور  اب  عومجم  فصن  کشخ 

یناّمر لفیرطا 

غامد و هدعم و  یّقنم  غامدب و  تاراخب  دوعس  عفار  یلزن و  داوم  عطق  ۀهجب  ءادوس  مغلب و  ءارفص و  لهـسم  تسا  نمؤم  میکح  تابیکرت  زا 
تموادم نوچ  شـش و  یلا  راهچ م ل  لاهـسا  ۀهج  شتبرـش  ردق  یقاب و  لاس  ود  ات  شتّوق  دیفم و  محر  جنلوق  یقارم و  یئایلوخیلام  ۀهج 

زا هدادوب  هدوـمحم  هشفنب  لـک  هایـس  یلباـک  هلیله  درز  هلیله  نا  تفـص  تسا  هجزما  عـیمج  قـفاوم  ود م ل  اـت  کـی م ل  زا  هزورره  دـنک 
ریشابط خرس  لک  رـشقم  هلمآ  هلیله  تسوپ  کیره 20 م ل  زا  کشخ  زینشک  هدرک  برچ  نغورب  هدیـشارخ  دیفـس  تبرت  هد م ل  کیره 
ناتـسپس باّنع  هتخپ  هتفوک و  ار  هیودا  یـس م ل  نیریـش  ماداـب  نغور  کیره 3 م ل  اریتک  دیفـس  لدنـص  جـنپ م ل  کیره  زا  رفولین  لک 

دنشرسب هدروآ  ماوقب  هتفرک  لسع  نزو  کی  هلیله و  هریش  مین  نزو  کی  اب  هدومن  فاص  هدیناشوج  هد م ل  هشفنب  لک  ددع  دص  کیره 

عادص ۀهج  روخب 

دنهد روخب  وا  دود  زا  هتخیر  شتآ  رد  ار  كایرت  نادند  درد  و 

یلزن دروم  ۀهج  رکید  روخب 

بلعثلا بنع  رانکوک  تسوپ  نادند  درد  و 
209 ص : جالعلا ، ةرکذت 

نیبج رب  قرع  ات  دـنرادب  نا  راخب  هب  ار  رـس  هدـیناشوج  هیوّسلاب  درز  هلیله  تسوپ  اثیمام  لک  یمطخ  لک  یـسراف  راـنلک  سدـع  رـشقم  وج 
روخب ددرک  رهاظ 

ماکز ۀهجب 

دنهد روخب  وا  دود  زا  هتخیر  شتآ  رد  ار  هنادهایس 
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نمزم عادص  ۀهج  روخب 

هب ار  رس  هتخادنا  هکرس  ای  بآ  ای  بارش  رد  هدرک  خرس  شتآ  رد  هدیدن  بآ  رجآ  ددع  دنچ  تسبرجم  یغامد  هدراب  داوم  هقیقش و  درد  و 
دنهد نا  راخب 

یلزن داوم  ۀهج  روخب 

دنهد روخب  رانچ  تسوپ  ود  زا  رکید  روخب  دنرادب  نا  راخب  هب  ار  رس  هتخادنا  واک  تسام  رد  هدرک  خرس  شتآ  رد  ار  کی  رد  ددع  دنچ 

؟؟؟ قایرت

عاجوا ۀهجب  عفان و  رایـسب  دشاب  ءاعما  هدعم و  رد  هک  ظیلغ  حیر  هبورـشم و  هعدولم و  تامومـس ؟؟؟ ۀهج  کشخ  مّید  رد  مرک و  مّیـس  رد 
بح انایتنج  تسا  کی م ل  نا  تبرش  ردق  هفرخ  هریش  شحلـصم  عادص و  ثروم  تسا و  دیفم  رایـسب  زین  ناقفخ  عرـس و  لاحط و  دبک و 

زا لاس  ود  ات  دنـشرسب و  هتفرک  فک  لسع  نادـنچ  هس  اب  هدومن  هیالـص  هدـیبوک و  ار  اهاود  وزج  کـیره  فاـص  رب  لـیوط  دـنوار  اراـغلا 
تسیقاب وا  تسوپ 

هروغ يایطوط 

شتآ رد  ینامرک  يایتوط  دیفم  مشچ  هحرق  هرحاب و  حور  هیوقت  ۀهج  هب  داوم  رادـحنا  عنام  نا و  تمـص  ظفاح  دـیفم و  مشچ  هیوقت  ۀـهج 
نا يور  رب  دناشوپب  ار  وا  يور  هک  يردقب  هروغ  بآ  هدومن  هیالص  قامس  کنس  يور  رب  هدومن و  درـس  زبس  زینـشک  بآ  رد  هدومن  خرس 

دننک لامعتسا  هدیئاس و  مرن  نا  زا  دعب  القا  هعفد  هس  ات  روطسم  قیرطب  زاب  دوش و  کشخ  ات  هدراذک  بآ  رد  هتخیر 

قرعراهچ شراوج 

مرد جنپ  تسیب  اب  هدومن  فاص  هدیناشوج  جنپ م ل  ماشیوا  لهچ م ل  کیره  بالک  کشمدیب  قرع  نابزواک  قرع  ینساک و  قرع 
210 ص : جالعلا ، ةرکذت 

دراب هدعم  ۀـیوقت  ۀـهج  دـنیامن  هفاضا  هدـیبوک  مرن  کی م ل  ریـشابط  ود م ل  کیره  له  زغم  هتـشادرب  شتآ  زا  هدروآ  ماوقب  دیفـس  رکش 
تسا دیفم  ماعط  مضه  تابوطر و  فیفخت  طارفا و  دحب  هن  نکیل 

دوع شراوج 

یلباک هلیله  هسابسب  لفنرق  کیره 3 ل  دوعر  هلح  ابرم  کیره ل  زا  یمور  نایداب  سفرک  مخت  یکطصم  یمور  لبنـس  بیّطلا  لبنـس  دوع 
عومجم مین  نزو  کی  اب  مین و  کی م ل  ازوج و  ود م ل  کیره  هریز  رـس  رابـصق  خرـس  لک  کس  هفرق  مین  ود م ل  کیره  کـشمجنرف 

ود م ل تبرش  ردق  هتشرس  لسع 

دوع شراوج 

داینرز یمور  نایداب  سفرک  مخت  هفرق  یلباک  هلیله  زج و  ود  کیره  اوبزوج  له  لفنرق  یکطصم  یمور  لبنـس  بیطلا  لبنـس  رکید  عون  و 
مین ل هیودا  یـس م ل  کیره  ءازاب  کشم  وزج و  مین  کیره  لیبجنز  هسابـس  هب  نارفعز  ءزج و  کی  کیره  زا  هیوبجنرداب  جنرت  تسوپ 
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لوضف و زا  هدعم  هیوقت  جنلوق و  ۀهج  یلجرفس  لهسم  شراوج  ود م ل  یتبرش  دنشرسب  هدروآ  ماوق  دیفس  رکـش  عومجم  مین  نزو  کی  اب 
كاپ هناد  تسوپ و  زا  نیریـش  هب  دـشاب  رانما  ود ؟؟؟ هاجنپ  ناهفـصا  هبلب  هک  تسیود م ل  نا  ۀفـص  تسا  عفاـن  هدـعم  تاـبوطر  فیفخت و 

دنناشوجب هدرک  فاص  لسع  نزو  ود  اب  هدرک  نوریب  سابرک  زا  دوش و  ارهم  ات  دنناشوجب  رمخ  لخ  رد  يالد  یناحیر  بارـش  رد  ار  هدرک 
یکطـصم هس م ل  کیره  زا  نارفعز  هلقاق  له  مین  ینیچراد ل  هس م ل  کیره  زا  لفلف  راد  لیبجنز  هتـشادرب  شتآ  يور  زا  دـیآ  ماوقب  ات 

راهچ م ل تبرش  ردق  دنشرسب  هدومن  طولخم  هتخپ  هدیبوک و  دبرت 20 م ل  تفه م ل  اینومقس 

نارایرهش شراوج 

211 ص : جالعلا ، ةرکذت 
هلقاق یکطصم  له  بیّطلا  لبنس  اوبزوج  ینیچراد  هخلس  لفنرف  هفرق  نآ  ۀفـص  تسا  عفان  لوبلا  رـسع  جنلوق و  هدعم و  دبک و  تدورب  ۀهج 
هتخپ هتفوک  هعومجم  ردقب  دیفس  دنق  شش م ل  کیره  لیّنلا  بح  دیفس  دبرت  ود م ل  اینومقـس  راهچ م ل  کیره  زا  نارفعز  ناسلب  بح 

جنپ م ل راهچ  یتبرش  دنشرسب  لسع  اب 

سونیلاج شراوج 

حایر و لیلک  هناثم و  هیلک و  اصح و  سرقن و  ریساوب و  یمغلب و  لاعس  عادص و  هناثم و  ةدورب  اضعا و  هیوقت  ۀهج  تسا  تاشراوج  نیرتهب 
دعـس لفنرق  ناجنلوخ  ینیچراد  هخیلـس  هلفاق  لبنـس  نا  ۀفـص  دـنک  تظفاحم  ار  وم  یهایـس  نیا  تموادـم  دـنیوک  تسا  دـیفم  قهب  اـبوق و 
هیودا ردقب  دیفـس  دـنق  جـنپ م ل  یکطـصم  هد م ل  کیره  نارفعز  هریزلا  بصق  دروم  مخت  نراسا  دوع  ناسلب  طق  لفلفراد  لفلف  لیبجنز 

دنشرسب لسع  نادنچ  داب و  هتخپ  هدیبوک و  ار  عومجم 

یلجرفس شراوج 

تسیود م هدرک  نوریب  هناد  تسوپ و  شرت  هب  نا  ۀفص  مه  ار  کنر  تسا و  عفان  یق  تعیبط و  نیبج  دبک و ؟؟؟ هدعم و  هیوقت  ۀهج  ضباق 
کیره 3 م ل و لیبجنز  لفلفراد  لفلف  هدروآ و  ماوقب  نزو  نیمهب  لسع  اب  هتخپ و  روکذـم  قیرطب  دـشاب  رانهاد  هاجنپ  ناهفـصا  هفل  رد  ل 

تبرش 2 م ل ردق  دنشرسب  هدومن  هفاضا  هتخپ  هدیبوک و  مین  کیره ل  نارفعز  ینیچراد  بیّطلا  لبنس  لفنرق  هلفاق  له  مین 

ریقح لومعم  یشرت  دوع  شراوج 

لیبجنز هلفاق  کشمجنرف  نیلفلف  لفلفراد  لفنرق  يرامق  دوع  نا  ۀفص  تسا  عفان  رایـسب  مغلب  عفد  ماعط و  ياهتـشا  همـض و  ياههیوقت  ۀهج 
لـسع هاجنپ م ل  اب  یـس م ل  ومیل  بآ  نیرانا 20 م ل  بآ  هد م ل  کیره  کشرز  بآ  نارفعز م ل  ود م ل  کـیره  جذاـش  یکطـصم 

هدیبوک ار  اهاود  هاکنا  دیآ  ماوقب  ات  دنناشوجب  رایسب 
212 ص : جالعلا ، ةرکذت 

کی م ل ات  مین ل  یکاروخ  دنشرسب  طولخم  هتخپ  و 

عادص ۀهج  ایاقوق  ّبح 

بآ هب  هتخپ  هدیبوک و  مین ل  کیره  زا  نیتسفا  یکطصم  نوقیراق  يرطوقس  ربص  نا  ۀفص  تسا  عفان  یغامد  هدراب  ضارما  مشچ و  درد  و 
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زا بلق  غامد و  هیقنت  ۀهج  دنمان  رایبش  ۀهج  نادب  تسا  بش  رد  بح  نیا  لامعتسا  نوچ  رایـسب  بح  مین ؟؟؟ تبرـش م ل  ردق  دنزاس  بح 
مین يدنه  دوع  مین  لارقیف و  کی ل  ره  زا  سودوخوطسا  یلباک  هلیله  دبرت  نوقیراق  نومیتفا  نا  ۀفص  تسا  هدیفـس  مغلب  زا  قّرحم  ءادوس 

درز و 2 م ل هلیله  کیره 2 م ل  زا  یکم  ءانـس  نومیتفا  دبرت  دشاب  ارفـص  زا  قرتحم  مغلب  رکا  رکید  عون  ود م ل  ات  کی ل  زا  تبرـش  ل 
تبرش 2 م ل ردق  هدومن  نیریش  بیس  بآ  هب  مین ل  اینومقس  خرس 3 م ل  لک  مین 

لاعس ّبح 

یکرزب شام  ردقب  دنیامن  ّبح  هنادهب  باعلاب  هّیوّسلاب  القاب  درآ  ریشابط  رّشقم  زا  دعب  نومیتفا  ریثک  سوسلا  ّبر 

لاعس بح 

یبرع غمص  ربونصلا  ّبح  ریثک  هدرک  نایرب  ناتک  مخت  نیریش  ماداب  تسا  عفان  وب  رد  تروص  هیفـصت  دیدش و  هفرـس  سفّنلا و  قیـض  ۀهج 
دنراد هاکن  نابزیم  رد  هدومن  بح  دنشرسب و  هنایزار  بآ  هب  هیوّسلاب  رکش  ای  تابن و  سوّسلا  ّبر  سوّسلا  لصا  نوسینا 

ینم كاسمتسا  ۀهج  بح 

وا زغم  وزج  کی  هتفرک  ار  وا  تسوپ  هدیناسیخ  بآ  رد  زور  راهچ  هس  يدنه  رمت  هناد  دـنچ  تسبرجم  تیاغب  دـیوک  موحرم  نمؤم  میکح 
دنیامن لامعتسا  دشاب  يدوخن  ردقب  هک  ددع  ود  دنزاس  ّبح  هدیبوک  دنق  وزج  ود  اب  ار 

هلزن بح 

دنیامن بح  هتشرس  فاک  خیب  وهاک  مخت  یبرع  غمص  نویفا  جنبلا  رذب  نویفا  وهاک  مخت  هتساشن  بیّطلا  لبنس  نارفعز  اریتک  یبرع  غمص 

هلزن بح 

213 ص : جالعلا ، ةرکذت 
دنیامن بح  هتـشرس  هتـساشن  سوّسلا  ّبر  فاحل  جنپ  وهاک  مخت  یبرع  غمـص  نویفا  جنبلا  رذب  نارفعز  یمق  رقاب  دـمحم  میکح  موحرم  زا 
هلوّدـلا ءاهب  هدـش و  موسوم  نیدـب  تسا  ّبح  قیرطب  نا  لامعتـسا  رثکا  نوچ  تسا و  شخبرون  مساـقلا  وبا  هاـش  تاـعرطخم  زا  افـش  بح 

دیوکیم

ءافشلا ّبح 

زجاع هجلاعم  زا  ابطا  دنتـشاد و  عبر  بت  لاس  کی  تّدم  رد  هک  دش  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  نا  رب  ثعاب  تسا و  یهلا  ۀـیا  بر  و 
هقرحم و یمح  يومد و  یمح  نمزم و  عادص  ۀهج  درادن و  زیهرپ  دـنتفای و  تّحـص  دـندومرف  لیم  هعفد  هد  ار  بح  نیا  رمالا  رخآ  دـندش 

نزو ود  اـب  هتخپ  هتفوـک و  ار  هـّیودا  لـثام 3 م ل  زوج  ینیچ 2 م ل  دنویر  لیبجنز م ل  ۀفـص  دـنکیم  رایـسب  عفن  ریدـجت  بنجلا و  تاذ 
دنروخب يدوخن  ردقب  باوخ  تقو  رد  دنراد  هاکن  دنزاس و  نوجعم  لسع  عومجم 

دیراورم بح 

جالعلا www.Ghaemiyeh.comةرکذت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 148زکرم  هحفص 123 

http://www.ghaemiyeh.com


دنزاس بح  هتفوک  مین ل  اریتک  مین ل  ریشابط  مین ل  ناتسغاد  لک  هس م ل  دیراورم 

ریقح فیلات  رد  افش  بح 

دنزاس بح  بالک  اب  هدیئاس  مرن  لثام 3 م ل  زوج  کیره م ل  زا  ینیچ  دنویر  لیبجنز  ۀفص  تّسبرجم  تاّیمح  ریاس  یّمح و  عفر  رد  هک 

راح کلملا  ءاود 

مخت هاوخنان  نارفعز  کیره 2 م ل  زا  فاص  رم  جذاس  لفنرق  لبنس  ۀفص  تسا  عفان  هرجنح  مرو  يوادوس و  ناقفخ  هدعم و  تبوطر  ۀهج 
بآ رد  ار  رم  مین  مرد و  کی  رتسدیبدنج  مرد  شـش  ینیچ  دنویر  تشه م ل  کیره  زا  نیتسفا  يرطوقـس  ربص  کیره 4 م ل  زا  سفرک 

دنشرسب ماخ  لسع  عومجم  هس  اب  هدومن  لح 

دراب کشملا  ءاود 

ضرفم مشیربا  خرـس  لک  هچنغ  ابرهک  دس  دیراورم  ۀفـص  تسا  عفان  جازملا  رورحم  نیهفات و  راح و  ناقفخ  ۀـهج  هسیئر و  ءاضعاب  يوقم 
لدنص هفرخ  مخت  کشخ  زینشک  نابزواک  لک  ریشابط 

214 ص : جالعلا ، ةرکذت 
ربنع کیره ل م  ـالط  قرو  کـشم  هتـساشن 2 م ل  کیره 3 م ل  زا  هتـسش  ینمرا  لک  لفوف  جـنپ م ل  کیره  زا  هنادـیب  کشرز  دـیفس 

هدروآ ماوقب  هاـجنپ م ل  کـیره  بـالک  کشمدـیب  قرع  دوـن ل م  بیـس  ّبر  اـب  ار  هیودا  نزو  ود  دیفـس  دـنق  ود م ل  هرقن  قرو  بهـشا 
دوب دهاوخ  یلوا  دنیامن  هوالع  توقای 2 م ل  رکا  دنشرسب و 

کشملا ءاود 

لیبجنز ۀفـص  تسا  راسخر  کنر و  هدننکوکین  عفان و  دراب  هدـعم  بلق و  فعـض  نتـسبآ و  نانز  ياهداب  يوادوس و  هرم  ناقفخ و  ۀـهجب 
کـشم کناد  راهچ  کیره  زا  رابک  هلقاق  بیّطلا  لبنـس  لفنرق  رتسدیبدنج  يدـنه  جذاس  رمحا  ضیبا و  نیمهب  دنـشاب  کناد  ود  لفلفراد 

فاص لسع  اب 30 م ل  مین  مرد و  کی  قرخم  ریغ  ضرقم  مشیربا  ّدـسب  ابرهک  ؤلؤل  مرد  کی  کیره  زا  دابنرز  جـنورد  مین  کـناد  کـی 
دنشرسب هدیدن  شتآ 

مکرکلا ءاود 

راردا ار و  ظیلغ  ياهداب  دنکیم  هدنکارپ  ار و  اذـغ  تالآ  عیمج  هّدـس  دـیاشکیم  عفان و  نا  ظلغ  تدورب و  زرپس و  رکج و  ضارما  ۀـهج 
تافیلات زا  عفان و  هناثم  محر و  ۀبالص  اقستسا و  ۀهج  دشاب و  ظیلغ  داوم  زا  هک  محر  هدرک و  هناثم و  ياهدرد  عیمج  ۀهج  ار و  لد  دنکیم 
نویلاسا رطف  دـنویر  نوراسا  وق  دّوم و  کیره 4 م ل  نوسینا  بیطلا  لبنـس  تفه م ل  کیره  فاغ  هراصع  نارفعز  ۀفـص  تسا  سونیلاج 

کیره 3 م ل فاص  ّرم  هدعج  نویردنقولوقـسا  سوّسلا  ّبر  کیره م ل  هوق  ناسلب  بح  رجذا  حافق  هخیلـس  نیریـش  طنق  کیره 4 م ل 
دنشرسب لسع  بارش  اب  مرد  کی  تبرش  ردق  دنشرسب  لسع  اب  هد م ل  یمور  رک  هیقوا  مین ل  ناسلب  نغور 

ریغص مکرکلا  ءاود 
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رکج زرپس و  عجو  ۀهجب  هعانّصلا  لماک  زا  لوقنم 
215 ص : جالعلا ، ةرکذت 

هخیلس نارفعز  ینیچ  دنویر  بیّطلا  لبنس  ۀفـص  تسا  راسخر  کنر و  هدننکوکین  تسا و  عفان  بادرز  مکـش و  ضارما  هدعم و  فعـض  و 
ماوقب هتفرک  فـک  لـسع  نزو  هس  اـب  هتخپ  هدـیبوک و  ار  هیودا  کـیره ل م  زا  رخذا  حاـقف  رملا  طـسق  فاـص  رم  ینیچراد  کیره 2 م ل 

هدیناسیخ تسرد  ار  رم  تیاهن  دنشرسب  هدروآ 

جزیمشچ

بآ رد  هّیوسلاب  اشیمام  جزیمشچ  ۀفـص  تسا  عفان  راح  هعمد  تقرح و  دمر و  يایاقب  همحتنم و  برج  هکح و  برج و  قیقر و  ضایب  ۀهج 
زا تابن  تورزنا  ولآ  غمص  قامس  غمـص  هد م ل  وا  رـشقم  زغم  زا  دننک  کشخ  هدروآ و  نوریب  دعب  هتـشاذک  بآ  نا  رد  زور  هدیناشوج 3 

دنیامن رورذ  دوخن  ود  نویفا  ود م ل  دوش  ادج  وا  هدیبوک  زا  هک  هزرپسا  درک  کیره 2 م ل 

هبراد رذ 

يورب ای  دـنک  رورذ  ادرفم  هدومن  هیالـص  هیوّسلاب  تورزنا  ردـنک  نیوخالا  مد  یکم  ّرم  ریقح  بّرجم  اهمخز  ندومن  کشخ  مایتلا و  ۀـهج 
نغورب هیقست  هدیئاس و ؟؟؟ ۀفصانملاب  ار  خینرز  درکوک  ۀفص  هلیاغم  برجم و  ریـساوب  هناد  طاقـسا  ۀهج  رکید  عون  دنـشاپب  بسانم  محرم 

دشاب یمرن  شتآ  يور  رب  دیاب  هیقست  نیح  رد  دنیامن و  رطقت  قیسنا  عرف و  ای  دنک و  بذج  هک  يدح  هب  دننک  دجنک 

طسق نغور 

اهرقرقاع مرد  کیره 3  نویفرف  لفلف  هد م ل  طق  ۀفـص  دهد  ةوق  ار  باصعا  يومد و  تسا  عفان  درـس  رکج  هدـعم و  هوقل و  جـلاف و  ۀـهج 
هدرک بوکمین  ار  اهرقرقاع  لفلف و  طسق  فصن  تیز  نغور  هاش  نزوب  کیراچ  کی  هنهک  بارـش  مین  مرد و  ود  رتسدـیبدنج  مرد  راـهچ 

قحس نا  زا  دعب  دننک  هوالع  ار  اهاود  ریاس  هتشادرب  شتآ  زا  هاکنا  دنامب  فصن  ات  هدیناشوج  دعب  هدیناسیخ و  بارش  رد 
216 ص : جالعلا ، ةرکذت 

هیالص و 

دبرت فوفس 

دنزاس فوفس  هتفوک  مرن  دنق 3 م ل  لیبجنز 3 م ل  هس م ل  نوقیراغ  یکطصم م ل  تفه م ل  دبرت 

مال فوفن 

دنزاس فوفس  هتفوک  مرن  كایرت م ل  جنبلا م ل  رذب  هد م ل  کشخ  نان  هد م ل  ردنک  شش م  رانا  تسوپ  یفصع 7 م ل 

يرغم فوفس 

هتفوک مرن  هدادوـب  هس م ل  کـنهراب  ینمرا 2 م ل  لـک  یبرع  غمـص  هدادوب  هناثم 3 م ل  رـشغم  يزاـبخ 5 م ل  مخت  یمطخ 5 م ل  مخت 
دنزاس فوفس 
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ریخر ۀهجب  يرغم  فوفس 

وج 20 درآ  کیره 5 م ل  خرس  لک  هتساشن  یبرع  غمص  تشه ل  کیره  رشغم  یمطخ  مخت  يزابخ  مخت  ۀفص  ریغ  يوارفص و  لاهسا  و 
م ل

نادید فوفس 

اهم هک  هدومن  لعف  لهسم  ضوعب  دنشونب و  دنـشاپ  جضنم  يور  رب  کی م ل  ات  مین ل  زا  هدومن  هیالـص  قحـس و  هیوّسلاب  هنمرد  سرت  لینف 
دومن دهاوخ  عفد  ار 

لافطا لاهسا  ۀهج  فوفس 

خرس لک  دروم  مخت  یکطصم  دیفس  ریشابط  هدیئاس  مرن  رایسب  ار  هدادوب  قامس  ناّمرلا  ّبح  تسا  دیفم  زین  لافطا  ریغ  رد  تستّابرجم و  زا 
دنهدب شرت  بیس  تبرش  ای  هب  تبرش  اب  رصع  مین ل  حبص  مین ل  لافطاب  هدومن  فوفس  کیره م ل  اریتک  یبرع  غمص  ینمرا  لک 

لوبلا هقرح  ۀهج  فوفس 

ّبر اریتـک  هتـساشن  هد م ل  کـیره  دیفـس  شاخـشخ  هفرخ  مخت  ودـک  مخت  راـیخ  زغم  هزبرخ  مخت  زغم  تسا  بّرجم  لوبلا  سبح  عجو  و 
دنشونب دنزیرب  جضنم  يور  رب  ار  نیا  زا  ود م ل  همه  يواسم  دنق  دیفس 2 م ل  جنبلا  رذب  کیره 3 م ل  سوّسلا 

نادند هثل  هیوقت  ۀهج  نونسم 

هکرـس و اب  مین  زج و  کی  قامـس  يوزج  کیره  زا  اهرقرقاع  ینامی  بش  صـصع  رانلک  ءزج  رانا 3  تسوپ  ۀفـص  تسا  عفان  نوخ  عطق  و 
دنزاس صرق  دروم و  زینشک و 

نمؤم میکح  تافیلأت  زا  نونسم 

تشوک ندینایور  ۀهج  تسا 
217 ص : جالعلا ، ةرکذت 

کیره زا  ایقافا  جرام  زک  يدنه  تاک  لفوف  رانلک  دروم  مخت  خرـس  لک  ریـشابط  دعـس  ۀفـص  نادـندب  داوم  نتخیر  عنم  نوخ و  عفر  هثل و 
وزج قامس 3  وزج 

ناهد ياهششوج  ۀهج  نونسم 

بآ زا  هدیـشاپ و  نهد  رد  هدومن  هیالـص  قحـس و  رایـسب  ینمرا  لک  یلیلق  اب  ار  يدنه  يایطوت  ۀفـص  تسا  دـیفم  بّرجم و  رایـسب  عالق  و 
دنیوشب يریشراخ  يزیرجات و 

هثل تشوک  ندینایور  ۀهج  نونسم 

جزامزک ریشابط  یسراف  رانلک  یعمش  يابرهک  زمرق و  دیفس و  ناجرم  جنپ  ۀفص  تسا  ریقح  بّرجم  نادند  ماکحتسا  نوخ و  عالق و  عفر  و 
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دنشاپب وج  درآ  فدص  اضیا  دنشاپب  باوخ  تقو  رد  هدیئاس  ار  اهاود  دنمان  هبرک  یجحک  هک  عد  و 

حتفم اب  تبرش 

هـشیر ینـساک  مخت  ۀفـص  تسا  عبط  نیلم  عفان و  هبکرم  ياهبت  افیراساب و  هدس  رکج و  ضارما  ریاس  هنقلا و  ءوس  اپ و  تسد و  جیهت  ۀـهج 
هدـیناسیخ ود م ل  کـیره  زا  ناـبزواک  رفوـلین  جـنپ م ل  کـیره  زا  هتـسب  ناـتک  رد  توـشک  مـخت  خرـسلک  تـفه م ل  کـیره  ینـساک 

هفاضا و هدـیئاس  مرن  ینیچ  دـنویر  راهچ م ل  هتـشادرب  شتآ  يور  زا  هدروآ  ماوقب  دیفـس  رکـش  داتـشه م ل  اب  هدومن  فاص  هدـیناشوج و 
تفه م ل ات  جنپ م ل  زا  ریاس  رد  لافطا و  رد  ود م ل  تبرش  ردق  دننک  طولخم  بوخ 

يروزب تبرش 

ینساک مخت  ۀفـص  تسا  عفان  راح  ياقـستسا  قرحم و  يارفـص  رکج و  فعـض  هبّکرم و  ياهبت  راح و  ياهبت  ۀهج  لوب  رّدم  ددس و  حتفم 
کیره زا  خرـس  لک  هتـسب  ناتک ، رد  ثوشک  مخت  نیرایخ  مخت  کمرک  هزبرخ  مخت  هنایزار  جـنپ  تسوپ  تفه ل  کـیره  ینـساک  هشیر 

اب هدومن  فاص  هدـیناشوج  هدـیناسیخ  هدومن و  هوـالع  تسا  رورـض  هک  يردـقب  ار  همتت  هتخیر و  نا  يور  رب  لـهچ م ل  هکرـس  جـنپ م ل 
رکش داتشه م ل 

218 ص : جالعلا ، ةرکذت 
تفه م ل اب  تبرش  ردق  هدروآ  ماوقب 

سودوختسا تبرش 

سودوختـسا ۀفـص  تسا  دـیفم  ار  یغامد  ضارما  عیمج  لب  غامد  لد و  تیوقت  مشچ و  ضارما  دراب و  عادـص  اـیلوخیلام و  عرـص و  ۀـهج 
سفرک جنپ  تسوپ  هنایزار  هشفنب  لک  خرس  لک  نابزواک  یمطخ  مخت  سوّسلا  لصا  کیره 3 م ل  زا  ناشوایسرپ  تیلص  دوع  تفه م ل 

تبرش ردق  دنروآ  ماوقب  دنق  داتشه م ل  اب  هدومن  فاص  هدیناشوج  هدیناسیخ  هناد  هدزاود  کیره  زا  ناتسپس  اّقنم  زیوم  ود م ل  کیره  زا 
تفه م ل

هشفنب تبرش 

ار کشخ  هشفنب  هد م ل  ۀفـص  تسا  عفان  هدرک  درد  مشچ و  درد  لاعـس و  هیّرلا و  تاذ  ردّصلا و  تاذ  بنجلا و  تاذ  هراح و  ياهبت  ۀهج 
ات تبرش  ردق  دنروآ  ماوقب  رکـش  اب 20 م ل  دسر  مهب  هزات  هشفنب  رکا  دـنروآ و  ماوقب  دیفـس  رکـش  لهچ م ل  اب  هدومن  فاص  هدـیناشوج 

تفه م ل

بایغ تبرش 

یناسارخ بانع  لهچ م ل  ۀفص  تسا  عفان  دشاب  مد  زا  قرتحم  هک  يوادوس  ضارما  نوخ و  یتدایز  هبلغ و  هبـصح و  هلبآ و  ارـشام و  ۀهج 
تبرش ردق  دنروآ  ماوقب  دیفـس  رکـش  هاجنپ م ل  اب  دننک و  فاص  دنلامب و  تسدب  هدیناشوج و  هدیناسیخ  بآ  کیراچ  کی  رد  ار  بوخ 

تفه م ل ات 

هکاوف تبرش 
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بآ کشرز  کیره 40 م ل  یبالک  بآ  نیرانا  بآ  هب  بآ  بیـس  بآ  ۀفـص  دشابیم  یق  عفار  عفان و  اشحا  بلق و  هدعم و  هیوقت  ۀـهج 
تفه م ل ات  تبرش  ردق  هدروآ  ماوقب  دنق  جنپ م ل  لهچ و  اب  کیره 20 م ل  ومیل  بآ  هروغ 

لدنص تبرش 

رد هدرک  بوکمین  ار  دیفس  لدنص  نا 20 م ل  ۀفص  تسا  عفان  رکج  بلق و  فعض  نوخ و  نالیـس  لاهـسا و  عفار و  هدعم و  تیوقت  ۀهج 
بالک هاجنپ م ل 

219 ص : جالعلا ، ةرکذت 
ةوق هیقب  ات  هدیناشوج  بآ  رد  ار  لدنـص  مرج  هدومن و  فاص  هدیناشوج  بآ  رد  ار  لدنـص  مرج  هدومن و  فاص  هدـیناسیخ  زورهنابـش  ود 

هد م ل دـشاب  ضباق  رایـسب  دـنهاوخ  رکا  دـنروآ و  ماوقب  دیفـس  رکـش  داتـشه م ل  قباس و  بالک  اب  هدومن  فاص  سپ  دـهد  باب  ار  دوخ 
نادرانا دیفـس  لدنـص  ۀفـص  تسا  دـیفم  رایـسب  هبـشغ  یمح  رد  دزیخ  لوادـتم  هک  رکید  عون  هدومن  فاص  هدـیناسیخ  نا  رد  شرت  نادران 

لهچ ۀفـص  تسا  عفان  یباوخیب  شـش و  هنیـس و  شیر  یلزن و  داوم  ۀهج  رانکوک  تبرـش  تبرـش 3 م ل  ردـق  ینیچ م ل  تابن  هدزناپ م ل 
تفه ات  تبرش  ردق  دنروآ  ماوقب  دیفس  رکش  لهچ م ل  اب  هدومن  فاص  هدیناشوج  هدیناسیخ و  هدیبوک و  هناد  تسوپ و  اب  ار  رانکوک  ددع 

م ل

درد تبرش 

یکنـشت و تروم  عفان و  هتخوس  يارفـص  هدرک و  فعـض  قیقر و  يوادوس  هّدس  رکج و  ضارما  هکح و  برج و  تاقارخا و  همه  لهـسم 
ردق ره  دشوجب و  ات  دنزیرب  دشاب  دون م ل  هک  تبرش  لطرکی  رد  کیره م ل  زا  یمور  نایداب  یکطـصم  ریـشابط  وهاک و  مخت  شحلـصم 

كرب لطر  راهچ  هدروآ  شوجب  اربآ  لطر  جنپ  هک  تسا  نآ  تبرـش  نتخپ  هدعاق  اّما  دننک  دایز  ار  ازجا  لاونم  نیمهب  دـشاب  رتدایز  تبرش 
رود ار  اهلک  نا  هدومن  فاص  هدیـشوج  هک  بآ  لطرکی  دـنزیرب  هک  یلک  لطر  ره  رد  هک  قیرط  نیاب  دـنزیرب  هعفد  راهچ  رد  ار  هزاـت  لـک 
بآ نا  رد  هزات  لک  دننک و  فاص  زاب  دشوجب  بآ  رکید  لطرکی  ات  دـنناشوجب  دـنزیرب و  اهبآ  نامه  يوت  لک  رکید  لطر  کی  دـنزیرب و 
ماوق ات  دنناشوجب  هدومن  هوالع  دیفـس  رکـش  تسا  لطر  جنپ  عبر  هک  بآ  نزو  مهاب  سپ  دوش  هتخیر  عون  نیمه  لک  لطر  راهچ  ات  دنزیرب 

ردق دیآ و 
220 ص : جالعلا ، ةرکذت 

دوب دهاوخ  یلوا  دنروخب  نیبجنکس  اب  رکا  ات 20 م ل و  تبرش 7 م ل 

حرفم تبرش 

تسا تبرش 7 م ل  ردق  دنروآ  ماوقب  رکش  ات 40 م ل  هدیناشوج  هدیناسیخ و  هیوّسلاب  هشفنب  نابزواک  لک 

هیامریمخ تبرش 

مغلب و عفار  هقرحم و  طالخا  زا  هدعم  یّقنم  درک و  ناوتن  عوجرب  ربص  هک  تسیاهبترمب  همضاه  تیوقت  ۀهج  تسا  نمؤم  میکح  تافیلات  زا 
دنناشوجب و بآ  نمکی  رد  قرحم م ل  ینامی  بش  کیره 20 م ل  لدرخ  عانعن  با  دصکی و 20 م ل  هنهک  هیامریمخ  ۀفص  تسا  یهّبم 

زغم هدیجنک  ۀفص  دوشن  عطق  هجو  چیهب  هک  ینوخ  ریـساوب  ۀهج  فایـش  تبرـش 7 م ل  ردق  دوش  تبرـش  ات  دنیامن  هوالع  لسع  هاجنپ م ل 
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نوخ دننک  لامعتـسا  تشکنا و  دنب  ود  ردقب  دـنزاس  فایـش  هیوّسلاب  رتش  ناهوک  نغور  یـسراف  رانلک  نیوخالا  مد  یعمـش  ابرهک  مرـشچ 
تسا رارسا  زا  دتسیاب و 

فایش

هتـشرس دروم  بآ  هب  هیوّسلاب  جنبلا  رذب  هدادوب  جنرب  غمـص  ایقاقا  فاص  ّرم  ۀفـص  لاهـسا  ریـساوب و  زا  معا  تسبرجم  دعقم  نوخ  ۀهج  هک 
دنزاس فایش 

جنلوق ۀهج  فایش 

ۀفـص رکید  عون  جنلوق  فایـش  دنزاس  فایـش  هتـشرس  دروم  باب  هیوسلاب  ینمرا  هروب  هاوخنان  هریز  بادـس  كرزب  ۀفـص  تسا  عفان  تیاغب 
راهچ ردقب  دـنزاس  فایـش  خرـس 7 م ل  رکـش  مین  اینومقـس م ل  مـین  کیره 3 م ل  زا  نیبجنکـس  لـقم  لـظنح  مخت  ینمرا 7 م ل  هروـب 

تشکنا

دمر ۀهج  ضیبا  فایش 

هدیفـس اب  هنادهب  باعل  اب  علق 8 م ل  بادیفـس  ود م ل  تورزنا  کیره 3 م ل  یبرع  غمص  اریتک  ۀفـص  دناشنب  ار  بعـص  زور  دوب ؟؟؟ عفان 
ردق نیمه  رکا  دنمان و  ینویفا  ضیبا  فایـش  يوقا و  وا  عدر  ریدخت و  دـننک  هفاضا  نویفا  عبر م ل  رکا  دـنزاس و  فایـش  هتـشرس  غرممخت 

دنک
221 ص : جالعلا ، ةرکذت 

دنناوخ يردنک  ضیبا  فایش  يوقا و  حورق  ۀهج  دننک  هفاضا 

رضخا فایش 

زا جنداش  راجنز  وزج  کی  کیره  زا  قشا  علق  بادیفس  یبرع  غمص  ۀفص  تسا  عفان  ضایب  لیس و  هواشغ و  هّکح و  بوجو و  قالس  ۀهج 
دنزاس فایش  وزج  مین  کیره 

رایا فایش 

کیره 7 م ل زا  اریتک  غمـص  ینامرک  يایتوت  همرـس  قرحم  ساحن  هتخوس  برـش  ۀفـص  تسا  عفان  دمر  ۀهج  هحرق و  ماحتلا  راثآ و  ۀـهج 
دنزاس فایش  هتشرس  هنایزار  بآ  هب  مین ل  نویفا  راهچ م ل  کیره  زا  علق  بادیفس  یبهذ و  يامیلقا 

لصافم ۀهج  يدامض 

مین حاقن م ل  نویفا  نارفعز م ل  ود م ل  ایقاقا  اشیمام 5 م ل  فایش  هد م ل  کیره  کلملا  لیلکا  نیلدنص  ۀفص  تسا  دیفم  سرقن  و 

ابوق ۀهج  دامض 

دنک لیاز  زور  نامه  دنیامن  الط  هدیئاس  بآ  هب  ار  لعج  لیلاث  و 
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تسا عاجوا  عمج  نکسم  هک  يدامض 

لک هشفنب م ل  کلملا م ل  لیلکا  هنوباب م ل  ۀفـص  تسبرجم  بنج  ردص و  عاجوا  هقیقـش و  عادص و  ةّدـش  نادـند و  شوک و  صوصخب 
مهرم لثم  اـت  هدرک  لـح  دـجنک  نغور  اـب  هتخپ  بآ  رد  هتفوک  مرن  شاخـشخ م ل  مخت  شاخـشخ م ل  تسوپ  وج م ل  درآ  یمطخ م ل 

دنیامن دامض  عجو  عضوم  رب  دوش 

هراح ماروا  عیمج  هک  يدامض 

دننک دامض  بلعّثلا  بنع  بآ  اب  خرس  لدنص  لفوف  ایقاقا  اثیمام  فایش  ۀفص  تسا  عفان  ادتبا  رد  ار 

تسا عفان  ار  لصافم  عاونا  هک  يدامض 

هد م ل تبـش  نغور  مین  ود م ل و  کیره  زا  هکرـس  موم و  جـنپ م ل  کیره  زا  لقم  رـشواج  قشا  هد م ل  کیره  زا  لیلکا  هنوباـب  ۀـفص 
دننک دامض 

تسا عفان  ریساوب  ۀهج  هک  يدامض 

دامض مین  تفز م ل  لقم  مین  كدرا 3 م ل و  هیپ  جنپ م ل  کیره  زا  ولآدرز  هتسه  زغم  ناوختسا  زغم  ۀفص 
222 ص : جالعلا ، ةرکذت 

دنیامن

لافطا هدعم  هیوقت  ۀهج  دامض 

هدعم يالخ  رد  نسوس 20 م ل  نغور  ود م ل  موم  ایقاقا 4 م ل  هیقو  کی  ندال  ۀفص  دنکیم . لاهـسا  عفر  تسا و  رثؤم  تیاغب  نآ  ریغ  و 
دنیامن دامض 

ریساوب نوخ  ندوشک  ۀهج  دامض 

تعاس جنپ  هدرک  هلیتف  واک  هرهز  اب  هد م ل  کیره  دنق  رتوبک  نیکرس  جزیوم  میرم  روخب  خلت 4 م ل  ماداب  زغم  لظنح 3 م ل  مخت  ۀفص  . 
دنکیم شزوس  عفر  دنیالایب  لک  نغورب  ار  هلیتف  هاکره  دننک و  لامعتسا 

دراد دوس  ار  يوم  نتفاکش  هک  یئالط 

دنیامن الط  شیر  رس و  رب  مامح  رد  هزرپسا  باعل  ردنقچ  كرب  بآ 

دنک وم  تابنا  عنم  هک  یئالط 

کیره زا  هتخوس  فدص  کنسرادرم و  هروب و  کهآ و  هدرک و  کشخ  يرهن  تشپكال  نوخ  دنیاسب و  هدرک  کشخ  هیاس  رد  ار  غزو 
نیمه نارکوش  نویفا و  جـنبلا  رذـب  نوـچ  زین  تارّدـخم  هعفد و  دـنچ  دـنیامن  ـالط  عـضوم  نا  رب  هدرمـش  يوـم  دنـشرسب و  بآ  هب  يردـق 

دراد تیصاخ 
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راح قانح  نیتزول و  مرو  ۀهج  هرغرغ 

نیتزول مرو  ۀهج  رکید  هرغرغ  دننک  هرغرغ  زبس  زینشک  سولف  هتسه  زغم  درز  هلیله  تسوپ  اثیمام  یمطخ  لک  رانلک  رشقم  وج  سدع  ۀفص 
دننک هرغرغ  نابزواک  قرع  هتساشن  ینمرا  لک  هزرپسا  باعل  ۀفص  هب  راح  قانح  و 

دنک همیشم  عبرخا  هک  هجزرف 

هجزرف دنزاس  هجزرف  هتشرس  واک  هرهز  اب  هتخپ  هتفوک و  وزج  کیره  زا  قرح  سرت  لهبا  جرحدم  دنوارز  ۀفـص  دزادنیب . ار  تسم  نبج  و 
دنشرسب تیز  نغورب  هتخپ  هتفوک و  يردق  کیره  زا  نویسارف  بادس  زیوش  اهرقرقاع  نانشا  دنک  تیصاخ  نیمه  هک  رکید 

تسبرجم ضیح  راردا  ۀهج  هجزرف 

هدیبوک هیوّسلاب  ورم  مخت  هنایزار  لهبا  بادس  ۀفص  . 
223 ص : جالعلا ، ةرکذت 

دنزاس هجزرف  واک  هرهز  اب 

رکید هجزرف 

رکید هجزرف  دنیامن  لومح  هتشرس  واک  هرهز  اب  هایس  قبرخ  ریشواج  ۀفص  تسا  رثؤم  ءاجر  تدالو و  رـسع  ۀهج  دراد  تیـصاخ  نیمه  هک 
هدزناپ اـقّنم  زیوم  کیره 4 م ل  فاص  ّرم  هندوپ  ۀفـص  دـیاشکب . ار  هلاستفه  سبتحم  ضیح  هک  دـیوک  انح  وبا  دراد  تیـصاخ  نیمه  هک 

لامعتـسا هدولآ  هبنپ  هب  هدـیئاس  مرن  ار  نوـیفرف  تسا  بّرجم  هک  رکید  هجزرف  تجاـح  ردـقب  واـک  هرهز  کیره 8 م ل  لهبا  بادـس  هناد 
دنیامن

رایسب مخز  قایتحا  ۀهج  هجزرف 

دنیامن لومح  هتلاب  هتخپ  ریش  رد  هیوّسلاب  یمطخ  لک  زینشک و  رم و  مخت  ۀفص 

دنک لمح  رب  تناعا  هک  هجزرف 

شوکرخ هرهز  لومح  هیوّسلاب و  شوکرخ  نیکرس  اسریا  فاص  رم  ۀفص  تسا  دیفم  بّرجم و  رایسب  و 

درادن ریظن  نوخ  عطق  رد  هک  هجزرف 

همرس موتخم  لک  ینمرا  لک  رانلک  جاز  کنسرادرم  ۀفـص  دراد  تیـصاخ  نیمه  هک  رکید  هجزرف  کناد  مین  نویفا  کناد  جنبلا  رذب  ۀفص 
مد وزج  کـیره  ینمرا  لـک  یبرع  غمـص  یئاـیموم  ۀفـص  تسا  ریظنیب  محر  تیوـقت  رد  دراد  تیـصاخ  نیمه  هک  رکید  هجزرف  هیوّسلاـب 

عومجم ردقب  نیوخالا 

درد صرق 
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مخت خرس  لک  ۀفص  دنروخب  جضنم  ات  هکنآ  ای  نیبجنکـس  ای  تسبرجم  رایـسب  ار  بغلا  رطـش  هصاخ  هبکرم  تاّیمح  ۀهج  ریقح  تافیلات  زا 
ریقح ررکم  یمغلب  تاّیمح  رد  هک  رکید  عون  دـنزاس  صرق  بالک  اب  کیره م ل  یکطـصم  بیطلا  لبنـس  شـش م ل  کـیره  زا  ینـساک 

دنزاس صرق  بالک  اب  کیره م ل  یکطصم  هنایزار  بیّطلا  لبنس  کیره  خرس  لک  ینساک  مخت  ۀفص  هدومن  هبرجت 

روفاک صرق 

کیره 4 م ل سوّسلا  لصا  هفرخ  مخت  ودـک  مخت  رایخ  مخت  ۀفـص  شطع  عفر  ناقفخ و  قود و  هقرحم  نوچ  هداـح  هّراـح  ياـهبت  ۀـهج 
خرس لک  ود م ل  کیره  یبرع  غمص  اریتک  ریشابط 

224 ص : جالعلا ، ةرکذت 
دنزاس صرق  یمهرد  ردقب  هزرپسا  باعل  اب  دوخن  شش  کیره  روفاک  نارفعز  هتساشن 2 م ل  3 م ل 

رکید عون  روفاک  صرق 

مخت وهاـک  مخت  هفرخ  مخت  ودـک  مخت  راـیخ  مخت  ۀفـص  دـنیامنیم  لامعتـسا  قد  بت  رد  هّصاوـخ  هداـح  ضارما  رد  ررکم  ریقح  نیا  هک 
دنزاس صرق  هزرپسا  باعل  اب  مین ل  روفاک  هد م ل  ریشابط  کیره 5 م ل  خرس  لک  دیفس  لدنص  ینساک 

جنکاک صرق 

نیریـش ماداب  زغم  یبرع  غمـص  ینمرا  لک  نیوخالا  مد  ردنک  سوّسلا  ّبر  اریتک  جنکاک  بح  رایخ  مخت  ۀفـص  تسبّرجم  لوبلا  ۀقرح  ۀهج 
تبرش م ل ردق  دنزاس  صرق  کیره م ل  نویفا  سفرک  مخت  جنپ م ل  کیره 

نّیلم ریشابط  صرق 

بنجلا تاذ  هقرحم و  قالخا  باهتلاب  نیکست  یکنشت و  لوبلا و  ۀقرح  قد و  بت  هلبآ و  هبصح و  هداح و  ياهبت  ۀهج  تسا  اهخسن  نیرتهب 
کیره زینشک  رایخ  مخت  زغم  هناودنه  مخت  زغم  ودک و  مخت  زغم  جنپ م ل  کیره  هتساشن  خرس  لک  هفرخ  مخت  ریـشابط  ۀفـص  تسا  دیفم 

ردـق دـنزاس  صرق  دوخن  شـش  نارفعز  ود م ل  کـیره  رفولین  سوّسلا  ّبر  اریتـک  دیفـس  لدنـص  هد م ل  کـیره  نیبـجنرت  هشفنب  3 م ل 
ود م ل ات  کی م ل  زا  تبرش 

هشفنب صرق 

هدومن طولخم  هتفوک  کناد  اریتک  اینومقس 3 م ل  درز 3 م ل  هلیله  تسوپ  سوّسلا 2 م ل  ّبر  مین  فوجم 2 م ل  دبرت  هشفنب 5 م ل  لک 
دنزاس صرق 

عاجوا نکسم  صرق 

عفنلا عیرس  هنطاب  عاجوا  عیمج  يارب  زا  دیدش و  نطب  خفن  هک  اریسک  دشاب و  هتشاد  نایشغ  یق و  هک  اریـسک  تسا  حصان  جنلوق و  اصوصخ 
درد ۀهجب  نا  تبرـش  ردق  دـنیامن  صرق  باب  هتفوک  مرن  یفاـص 2 م ل  ّرم  یمور 4 م ل  نیتـسفا  نوـسینا 6 م ل  سفرک 6 م ل  مخت  تسا 

یق ماعط  هک  یسک  ۀهجب  بزرش و  مین  هبقوا و  راهچ م ل  ات  هدعم م ل 
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225 ص : جالعلا ، ةرکذت 
دنشونب سالد  بح  خبط  ای  هعلج  يرد و  باحصا  ۀهجب  درس و  باب 

ضباق ریشابط  صرق 

هدادوب ياریتک  یبرع  غمص  دیفس  لدنـص  خرـسلک 6 م ل  هد م ل  هدادوب  هفرخ  مخت  نا  ۀفـص  دننک  لیم  عبط  تنیل  اب  هروکذـم  ضارما  رد 
هدـیبوک و ار  اهاود  هدزناش م ل  ریـشابط  کیره م ل  ایقاقا  رانلک  ود م ل  کـیره  سوّسلا  ّبر  ضاـمح  مخت  هدادوب  طولب  هدادوب  هتـساشن 

ناجرم جـنپ  اـبرهک  ینیچ  دـنویر  دوش  عفد  رایـسب  فرـص  نوخ  دـشاب و  يدـبک  لاهـسا  رکا  دـنزاس و  صرق  یّقنم  کـشرز  بآ  هب  هتخپ 
دننک هفاضا  یقنم 5 م ل  قامس  هس م ل  رایجنا  کیره م ل 

کل صرق 

دنزاس صرق  بارش  اب  زج و  ود  لوسغم  کلد  زج  کی  دشاب  فول  هک  شوجیف  نا  ۀفص  تسا  رابک  نیجاعم  يازجا  هلمج  زا  هک 

همرس يوقم  لحک 

هتخوس دزوسب  هتفرک  شتآ  هتخیر  نا  رد  واک  نغور  يردق  خرس  ات  دننک  شتآ  هدومن  نکبآ  بسن  رس  رد  هدومن  دروخ  یناهفصا  ینورک 
رد هدـیئاس  وزج  مین  يدـنه  حـلم  اب  نا  زا  زج و  کی  هدـینازوس  ار  درز  هلیله  هتـسه  ریقح  برجم  هعمد  ۀـهج  لحک  دنـشک  مشچ  رد  ار  وا 

دنشک مشچ 

هشفنب قوعل 

ناتسپ هناد  هد  کیره  زا  بانع  هنادیب  زیوم  هشفنب 5 م ل  نا  ۀفص  تسا . رثؤم  رایسب  يوارفص  یمرو و  جنلوق  بنجلا و  تاذ  هفرـس و  ۀهج 
ماوق زا  هبل  یخرب  هدروآ و  ماوقب  نیریـش  ماداـب  نغور  هد م ل  سولف و  زغم  دیفس و 3 م ل  رکـش  اب 20 م ل  ار  وا  بآ  هدـیناشوج  هناد   20

ات 7 م ل زا 5 م ل  تبرش  ردق  دننکیم و  طولخم  هدیئاس  مرن  ار  هشفنب  هد م ل  ندروآ 

شاخشخ قوعل 

ود م کیره  زا  هزرپسا  هنادهب  یبرع  غمص  اریتک  هناد  لهچ  رانکوک  نا  ۀفـص  تسا . عفان  قلح  هنیـس و  تنوشخ  هقیقر و  هراح  تالزن  ۀهج 
کیره زا  ودک  مخت  شاخشخ  ودک  لک  ل 

226 ص : جالعلا ، ةرکذت 
تبرش 5 م ل ردق  دنزاس  قوعل  لهچ م ل  دیفس  رکش  4 م ل 

افوز قوعل 

نسوس جنپ  سوسلا  لصا  ناشوایـسرپ  هنایزار  یمور  نایداب  کشخ  ءافوز  نا  ۀفـص  تسا  عفان  بصع  ءالتما و  هنیـس و  هدراب  ضارما  ۀهج 
بآ رد  ناـتک م ل  مخت  دیفـس 5 م ل  دبرت  هناد  هد  کیره  زا  ریجنا  هنادـیب و  زیوم  کیره 7 م ل  زا  هلیلبنـش  هشفاک  هد م ل  کیره  دوبک 

رد کیره 7 م ل  جنایتار  مطبلا  کلع  دنروآ و  ماوقب  لسع  وا  لثم  اب  هدومن  فاص  سپ  دسر  ثلث  هب  ات  دنناشوجب  هیودا  نزو  شـش  ردقب 
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دننک لح  نا 

نوقیراغ نومیتفا و  خوبطم 

اراخب يولآ  هناد  زیوم  کیره 3 م ل  رشقم  هلمآ  هلیله  تسوپ  هایس  هلیله  یلباک  هلیله  درز  هلیله  ۀفص  تسا . عفان  ادوس  مغلب و  جارخا  ۀهج 
رد لاس  کی  كولمم  دیفـس  دـبرت  ود م ل  کیره  زا  جیافـسب  سودوختـسا  هیوبجنرداب  ثفاغ  هایک  نابزواک  لک  هناد  هدزاود  کـیره  زا 

هد م سپ  دسرب  تسا  رانید  هک 20 و 5  دصکی و 20 م ل  هب  ات  دنناشوجب  هاش  نزوب  مرد  کیراچ 20 و 5  کی  هک  بآ  دصراهچ م ل 
لسع اب  ار  نوقیراغ  دیاب  دنـشونب و  هدرک  لح  نا  رد  نوقیراغ  هدومن 2 م ل  فاص  دوش و  دون م ل  ات  دـنناشوجب  هدومن  هفاضا  نومیتفا  ل 
جزل مغلب  جارخا  ۀهج  دننک  هفاضا  کناد  ود  هایس  قبرخ  لسع  اب  يرطوقـس  ربص  مین ل  ایلوخیلام  نونج و  بحاص  ۀهجب  دنـشاب و  هتـشرس 

درک دیاب  کناد  ود  لظنح  مخت  قبرخ  ربص و  ضوع 

هلیله خوبطم 

زیوم کیره 2 م ل  ینـساک  مخت  رفولین  هشفنب  مین  ود م ل و  یکم  ءانـس  کیره 3 م ل  یلباک  هلیله  درز و  هلیله  ۀفص  دوب  ارفـص  لهـسم 
کیره نیبجنرت  سولف  زغم  هناد  کیره 20  اراخب  يولآ  ناتسپ  هناد  بانع  یفیاط 7 م ل 

227 ص : جالعلا ، ةرکذت 
هدزاود م ل

دوبر ۀهج  ءافوز  خوبطم 

كوکحم 4 م ل سوسلا  لصا  هناد  هدزاود  هنادـیب  زیوم  هناد  ناتسپ 20  هناد  هد  کیره  بانع  ریجنا  ۀفص  تسا  عفان  هفرـس  سفّنلا و  قیض 
فاص سپ  دسرب  عبر  ات  دنناشوجب  بآ  هاش  نزوب  كراچ  کی  رد  هبلح  نسوس  جنپ  کشخ  ءافوز  نیرایخ  مخت  یمطخ  مخت  ناشوایسرپ 

دنشونب ماداب  نغور  هفاضاب  بسانم  تبرش  اب  ار  وا  يزور 30 م ل  هدومن 

سودوختسا خوبطم 

نوخ و ندرک  فاص  لصافم و  اسّنلا و  قرع  ایلوخیلام و  نونج و  ساوسو و  تبالـص و  هقرتحم و  يوادوس  طالخا  ۀهج  هرکذت  زا  لوقنم 
ل م  کـیره 4  نومیتفا  قیقد  نویروطق  هنوباـب  سودوختـسا  کیره 7 م ل  ناتـسپ  بانع  هشفاک  جیافـسب  ۀفـص  تسا  عفان  رکف  ترودـک 
تاراخب و دـعاصت  رـس و  درد  وا  اب  رکا  دنـشونب و  هدومن  فاص  سپ  دـسر  ثلث  هب  ای  دـنناشوجب  بآ  هیودا  هس م ل  اب  ود م ل  ناـجنروس 

دنیامن هفاضا  کیره 3 م ل  شوجنزرم  رغص  ناشوایسرپ  ماداب  نغور  اریتک  هناد  هد  درز  ریجنا  دشاب  غامد  تسوبی 

جیافسب خوبطم 

هدیناشوج هدیناسیخ  جیافـسب  جـنپ م ل  ات  زا 3 م ل  هزورره  تسا  لدتعم  يوادوس  ضارما  عرـص و  ریـساوب و  حایر و  هدـعم و  درد  ۀـهج 
دشونب نیبجنرت  هد م ل  ماداب و  نغور  سولف و 3 م ل  زغم  تفه م ل  ات  هدومن  فاص 

لوصالا ءام 
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يابطا هربتعم  هخـسن  قفاوم  ۀفـص  تسا  عفان  یمغلب  ضارما  ریاس  هنیکـس و  جنـشت و  عرـص و  هشعر و  هروغل و  جلاف و  ۀهج  هفحت  زا  لوقنم 
بیّطلا لبنـس  یکطـصم  راهچ م ل  کیره  زا  هنایزار  نوسینا  سفرک  مخت  هد م ل  کیره  زا  رخذا  سفرک  جنپ  هنایزار  جـنپ  تسوپ  فلس 

نوراسا ناسلب  بح  مین  ود م ل و  کیره  رخذا  حاقف  انایطنج 
228 ص : جالعلا ، ةرکذت 

دـسر عبرب  ات  دنناشوجب  بآ  لطر  راهچ  رد  هنادیب 20 م ل  زیوم  کیره 3 م ل  هاوخنان  نادیزوب  لدرخ  هخیلـس  ناسلب  دوع  کیره 2 م ل 
دـشاب بسانم  هروکذم  ضارما  ۀـهجب  هک  نیجاعم  ریجنا و  دـیب  نغور  خـلت و  نیریـش و  ماداب  نغور  اب  یـس م ل  يزور  هدومن  فاص  سپ 

دنشونب

زرپس رکج و  هّدس  ۀهج  رکید  لوصالا  ءام 

حافق رخذا و  کیره 7 م ل  هنایزار  جنپ  سفرک  جنپ  تسوپ  نا  ۀفـص  تسا  عفان  نهک  ياهبت  ءاقـستسا و  هدـعم و  جازم  داسف  تدورب و  و 
سویردامک ربک  جـنپ  تسوپ  ثفاغ  هایک  دروآداب  حاکن  ناسلب  دوع  هدرک  كاپ  کـل  عیّـضلا  ةّوق  بیّطلا  لبنـس  یکطـصم  کیره 5 م ل 

يزور 30 م دسر  عبرب  ات  دـنناشوجب  بآ  لطر  راهچ  رد  هناد  هنادـیب 20  زیوم  هد م ل  درز  ریجنا  کیره 3 م ل  خرس  لک  نیتسفا  سوطیف 
دنشونب مکرکلا  ءاود  خلت و  نیریش و  ماداب  نغور  اب  ار  وا  ل 

ادوّسلا ةّرم  عفر  ۀهج  یقسم 

کیره جانفـسا  مخت  کمرک  هزبرخ  مخت  يدنه و  کمن  هزات و 3 م ل  تشج  هد م ل  اـب  هدرک  هزیر  ار  برت  هتخیمآ 20 م ل  ارفصب  مغلب 
دـشاب مغلب  عفد  دارم  رکا  دنـشونب و  نیبجنکـس  اب 20 م ل  هدومن  فاص  سب  دـسر  ثلث  هب  ات  دـنناشوجب  بآ  لـطر  راـهچ  رد  راـهچ م ل 

دنشونب

هدعم تابوطر  عفد  ۀهج  یقسم 

درز رکنک  مین ل  اب  هدومن  فاـص  هدـیناسیخ  یلـسع  نیبجنکـس  رد  زور  بش  کـی  هدرک  هزیر  رایـسب  ار  برت  ادوسلا  ةّرم  ارفّـصلا و  ةّرم  و 
درز رکنک  اـب  ار  وا  بآ  هدـیناشوج  کیره 3 م ل  زا  سوسلا  لصا  هزبرخ  هشیر  هزبرخ  مخت  تبـش  مخت  برت  مخت  رکید  یقـسم  دنـشونب 
لک ریشابط  وزج  زا  کیره  رد  هتسب  نوریب  تسوپ  هدرک  نوریب  هناد  قامـس  شرت  نادران  هنادیب  کشرز  يوارفـص  یق  تانکـسم  دنـشونب 

وزج فصن  کیره  زا  کشخ  هروغ  خرس 
229 ص : جالعلا ، ةرکذت 

دنشونب کلاذ  لاثما  هب و  تبرش  ای  نیرانا  بآ  ای  هب  بآ  هب  ار  وا  هدیبوک 3 م ل  مرن 

یق تانکسم 

یق تانکـسم  دنـشونب  لاقثم  هس  ات  هدـیبوک  مرن  رایـسب  نا  رـشع  ینامرک  هریز  هیوسلاب  رادهناد  زیوم  شرت  نادران  هرت  نمؤم  میکح  لومعم 
هفرق بیّطلا  لبنـس  يدـنه  دوع  یکطـصم  هتـسپ  نوریب  تسوپ  عاـنعن  هس م ل  هنادـیب  کـشرز  راـهچ م ل  خرـس و  لـک  يوادوس  یمغلب و 

دنشونب کلاذ  لاثما  یلجرفس و  نیبجنکس  اب  ار  اهاود  هد م ل  کیره  زا  هدرورپ  هکرسب  ینامرک  هریز  کشمجنرف 

کلملا نوجعم 
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کل يدنه  جذاس  بیطلا  لبنـس  هخیلـس  کشم  نا  ۀفـص  ظیلغ . حایر  لیلحت  هّدس و  حیتفت  نا و  تدورب  هدعم و  فعـض  رکج و  درد  ۀهج 
لفنرق يدنه  دوع  هس م ل  کیره  زا  یکطصم  سفرک  مخت  هاوخنان  نارفعز  ود م ل  کیره  زا  یمور  يانایطنج  ینیچ  دنویر  هدرک  كاپ 

دنروخب مرک  بآ  اب  القاب  ردقب  تبرش  ردق  دنشرسب  هدروآ  ماوقب  هتفرک  فک  لسع  اب  هتخپ  هتفوک و  ار  هّیودا  مین ل  کیره  زا  فاص  ّرم 

یجندوف نوجعم 

کیره زا  سویلاسیس  نویلاسا  رطف  یلبج و  يرهن و  جندوف  نا  ۀفـص  تسا . عفان  عیر  یمغلب و  ياهبت  هریرعـشق و  دراب و  رکج  هدعم و  درد 
نزو هس  اب  هتخپ  ریرحب  هدیبوک و  ار  هیودا  راهچ م ل  هایـس  لفلف  راهچ م ل  کیره  زا  هنوباب  اشواج  سفرک  مخت  هنایزار  مخت  هدزاود م ل 

دنروخب مرک  بآ  اب  مهرد  ود  ات  مهردکی  زا  تبرش  ردق  دنشرسب  هتفرک  فک  لسع  هیودا 

یحیر جنلوق  نوجعم 

هدیناسیخ بالک  رد  بش  کی  هدرک  بوکمین  کیره 7 م ل  زا  جذاس  ربک  جنپ  هخیلس  ناجنلوخ  بادس  دوعسم  نیّدلا  نکر  تابرجم  زا 
مشاک لفلف  جنرت  تسوپ  دوع  کشمران  یکطصم  دابنرز  نا  زا  دعب  هدومن  فاص  سپ  دسر  فصن  هب  ات  دنناشوجب  سپ 

230 ص : جالعلا ، ةرکذت 
ود م ل و فرـص  لفنرق  ینامرک  هریز  تیتلح  ینیچراد  جـندوف  رغـص  بنرز  برت  مخت  نوراسا  رخذا  نوسینا  يدـنه  جذاـس  سفرک  مخت 

خلت ماداب  نغور  دنـشرسب و  لسع  نیاب  ار  هیودا  یقاـب  هتخپ  روکذـم  بـالک  اـب  ار  لـسع  لـباقم  هلمج  سپ  هتخپ  ریرحب  عبر  لدـنج و  مین 
دننک هفاضا  سولف  زغم  دنهاوخ  هک  ردقب  دشاب  يوق  شلمع  دشاب  هتساوخ  رکا  دنیامن و  هفاضا  تسیب م ل 

ینومک نوجعم 

هدرک کشخ  هیاس  رد  هدـیناسیخ و  هکرـس  رد  زور  هنابـش  کی  ار  ینامرک  هریز  داتـشه م ل  ۀفـص  تابوطر  خـفن و  هدـعم و  تیوقت  ۀـهج 
ینیچراد بیّطلا  لبنـس  هخیلـس  ناـسلب  بـح  لـفنرق  هـفرق  بادـس  كرب  هد م ل  ینمرا  هروـب  لیبجنز 7 م ل  جـنپ م ل  هایـس  لـفلف  هدادوب 

تبرـش دنزاس  نوجعم  دنروآ و  ماوقب  لسع  هیودا  لباقم  هس  اب  هدرک  نوریب  ریرح  زا  هدیبوک  مرن  ار  اهاود  راهچ م ل  کیره  زا  یکطـصم 
هروب کشخ  بادـس  كرب  لفلف  تسیب م ل  لیبجنز  لدنـص  قباس  روطـسم  عونب  ینامرک  هریز  هفحت  زا  لوقنم  رکید  عون  کـی م ل  ردـقب 

کی م ل تبرش  ردق  دنشرسب  لسع  هیودا  نزو  هس  اب  دنیامن  هیالص  مرن  رایسب  ار  هیودا  هد م ل  کیره  ینمرا 

ياینولف نوجعم 

جنبلا رذب  لفلف  راد  دیفس  لفلف  نا  ۀفـص  دوب . عفان  ار  ثمط  نالیـس  هضیه و  جنلوق و  دنک و  عفد  لاهـسا  مّدلا و  یق  درادزاب و  اهلزن  یمور 
جذاس هس م ل  یطبن  سفرک  مخت  راهچ م ل  کیره  بیّطلا  لبنس  یهوک  سفرک  مخت  جنپ م ل  نارفعز  هد م ل  نویفا  تسیب م ل  کیره 

دعب دنزاس و  نوجعم  یّفصم  لسع  عومجم  نزو  هس  اب  هتخپ  هدیبوک و  ار  هیودا  کیره م ل  زا  نویفرف  اهرقرقاع  هخیلس  ناسلب  ّبح  يدنه 
درد ۀهجب  هدعج و  خیبط  رد  هدرک  درد  ۀهجب  تبـش و  خیبط  رد  جنلوق  ۀـهج  زا  مین ل و  یلا  یکناد  تبرـش  دـنیامن  لامعتـسا  هام  شـش  زا 

هدعم
231 ص : جالعلا ، ةرکذت 

؟؟؟ خیبط رد  لاهـسا  نتـشاد  زاب  ۀهج  زا  هنایزار و  خیبط  رد  هناثم  هدرک و  درد  ۀهجب  نیبجنکـس و  اب  زرپس  درد  ۀهج  زا  نوسینا و  خیبط  رد 
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دنهدب قامس 

اشعش رب  نوجعم 

نیرتهب دنک و  نتفر  نوخ  عطق  دنادرک و  نکاس  ار  عاجوا  دوب و  عفان  ار  هلزن  ماکز و  هر  نیدلا  زعم  ازریم  موحرم  لومعم  ریقح و  لمعتـسم 
باعل نالیس  هشعر و  جلاف و  هوقل و  هلزن و  ماکز و  شوک و  زا  رـصب و  تملظ  راود و  ردس و  یتابن و  یناویح و  تاموهـس  ۀهج  تسیزیچ 

هدعم و تدورب  شچیپ و  يرهس و  تابـس  یتابـس و  رهـس  ۀهجب  جنلوق و  مغلب و  نتخادک  نایـسن و  عفر  هظفاح و  ةّوق  بلق  ءاکذ  نهد و  زا 
تلاسک و عامج و  تیوقت  دب و  يوب  قرع و  ترثک  ندب و  یتسـس  اقـستسا و  عاونا  وبر و  ۀهج  نا و  تیوقت  رکج و  هّدس  ندوشک  رکج و 
ساوسو و عفر  لوـب و  راردا  ةاـصح و  تنفت  اـیعا و  جازم و  تیوـقت  عاـجوا و  نیکـست  هنهک و  لاهـسا  ءاـخرتسا و  یطمت و  و  بداـتب ؟؟؟

ۀهجب تیـصاخ  داتفه  هدمآ و  ابطا  زا  یکی  باوخب  هک  تسا  نیمه  اذـغ و  ندـش  مضه  رید  بلق و  هدـعم و  رد  دراب  جازم  ءوس  تشحو و 
نایم رد  هک  هام  شـش  زا  دعب  دـیاب  تسا و  زیاج  کی م ل  ات  یکناد  القا  نیا  زا  تبرـش  ردـق  تسوبی و  تدوربب و  لیام  دومن و  رکذ  دوخ 

بیطلا لبنـس  نویفرف  احرقرقاع  جنپ م ل  نارفعز  تسیب م ل  کیره  جنبلا  رذـب  دیفـس  هایـس و  لفلف  نا  ۀفـص  دومن  لامعتـسا  دـنراذک  وج 
مکمک هیودا  هتـشادرب  شتآ  يور  زا  ار  لسع  ندروآ  ماوق  زا  دعب  ینعی  دنـشرسب  لسع  نادـنچ  هس  اب  هتخپ  هتفوک و  هد م ل  نویفا  کیره 

دنشرسب دنزیرب و 

ناجنروس نوجعم 

نادیزوب ربکلا  لصا  نومک  جرهزیهام  رشق  جرطیـش  کیره 7 م ل  زا  درز  هلیله  دیفـس  ناجنروس  ظیلغ  مغلب  جارخا  هراح و  لصافم  ۀهج 
جنایزار مخت  رغص  انح  قرو  رحبلا  دبز  ضیبا  لفلف  يدنه  حلم  ود م ل  کیره  زا 

232 ص : جالعلا ، ةرکذت 
جنپ م ل یلا  هن م ل  تبرـش  ردق  عومجم  نزو  هس  هتفرک  فک  لسع  رـشقم  دـبرت ؟؟؟ هدومحم  لیبجنز  مین  کیره م ل و  زا  سفرک  مخت 

تسیفاک مین  ود م ل و  دننک  تموادم  رکا  مرک و  باب 

حاجن نوجعم 

سودوختسا رـشقم  هلمآ  یلباک  درز  هلیله  تسوپ  هایـس  هلیله  هلیلب  ظیلغ  مغلب  ءادوس و  لهـسم  عفان و  جنلوق  يوادوس و  غامد  ضارما  ۀهج 
هس م ل يوتنم  هدومحم  جنپ م ل  کیره  زا  دیفس  یکطصم  سوّسلا  ّبر  خرسلک  جیافـسب  نوقیراغ  دیفس 7 م ل  دبرت  هد م ل  کیره  زا 

هس م ل یلا  هد م ل  تبرش  ردق  هیودا  ربارب  هس  هتفرک  فک  لسع 

دراب تاحّرفم 

راح ناقفخ  قد و  بت  ۀهجب  تسیتوق و  اب  دراب و  کشملا  ءاود  زا  رتهب  ۀهج  ۀمهب  عفان و  تیاغب  جازملا  رورحم  ۀهج  هر  نموم  تابرجم  زا 
هفرخ مخت  راـیخ  مخت  زغم  ودـک  مخت  زغم  کـمرک  هزبرخ  مخت  زغم  وهاـک  مخت  زغم  نا  ۀفـص  رثؤم  تیاـغب  هتخوس  يوادوس  راـخب  عفر  و 

جنورد يدنه  دوع  ود م ل  دیفس  لدنص  کیره م ل  زا  ضرقم  مشیربا  قرحم  يرهن  ناطرس  ابرهک  هسب  ؤلؤل  هس م ل  کیره  زا  نابزواک 
کـشم روفاک م ل  مین ل  نارفعز  جـنپ م ل  خرـسلک  ود م ل  کیره  زا  ریـشابط  لب  کناد  ود  کیره م ل  زا  ضیبا  نمهب  داـبنرز  یبرقع 

ای صرق  هدیبوک  ار  هیودا  خرـس  لدنـص  ود م ل  مه  وا  ضوع  هکنآ  ای  ردـنک  بح  ود م ل  دوشن  تفای  رکا  کی م ل و  ودـک  ّبر  کناد 
جنپ م ل کیره  زا  ار  هفرخ  مخت  نابزواک و  ریقح  تیاهن  تجاس  نوجعم  ناوتب  هک  تجاح  ردقب  رانا  ای  بیس  ای  هب  بر  ای  دنزاس  نوجعم 
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ایوک دوب  رتهب  مدومن و  هس م ل  کیره  زا  ار  دیفس  لدنص  ریشابط و  و 

یتوقای حّرفم 

ایلوخیلام و عاونا  يوادوس و  شحوت  ۀهج  تسا  هجزما  یعمج  قفاوم  یفرـصت  كدناب  قحلا  هدومن و  رکذ  هیبلق  هیودا  رد  هک  سیئرلا  خیش 
ۀهج هسیئر و  ءاضعا  ۀیوقت  طاشن و  حیرفت و 

233 ص : جالعلا ، ةرکذت 
ءابرهک دـیراورم  دـسب  نا  ۀفـص  دومن  ناوتیم  لامعتـسا  قیرط  ود  رهب  نوجعم  صرق  عفاـن  رایـسب  ناـقفخ  هدـعم و  ضارما  رثکا  نیهقاـن و 

مرد جنپ  نابزواک  کناد  ود  الط  هلاخن  کناد  کی  کیره م ل و  يرهن  قرحم  ناطرس  صرقم  مشیربا  مین  مرد و  کی  کیره  زا  یعمش 
دروجال لوسغم  ینمرا  رجم  يدنه  دوع  خرس  دیفـس و  نمهب  هس م ل  کیره  هیوبجنرداب  مخت  جورداب  مخت  کشمجنرف  مخت  توقای م ل 

دشابن رکا  راودج  هس م ل  سودوختسا  مین  نومیتفا م ل و  کی م ل  مادکره  زا  هسابسب  رابک  هلقاق  لب  نارفعز  ینیچراد  هخیلس  یکطـصم 
کـشم راهچ م ل  خرـسلک  هد م ل  نیبجنرت  راهچ م ل  رایخ  مخت  مرد  جنپ  ینـساک  ود م ل  یمور  جنورد  دننک  نا  ضوع  هس م ل  دابن  زا 
جازملا لدتعم  ۀهج  کی م ل  ردقب  دننک  صرق  دنهاوخ  تسا  ریمخ  لصا و  هیودا  نیا  ود م ل  کیره  زا  جذاس  لبنـس  روفاک م ل  ود م ل 

لامعتـسا جازتما  ریمخت و  زا  دعب  هک  دنهاوخ  رکا  دنهدن و  رییغت  جازملا  لدتعم  ۀهج  دـنزاس  هک  عون  ره  دـننک  بیکرت  لسع  اب  دـنهاوخ  و 
لاخدا زا  ضرع  دنیامن و  لامعتـسا  هام  شـش  زا  دعب  هتبلا  نامز  نیا  دنیامن و  لخاد  هدوس  مهاب  رتسدیب  دنج  جنپ م ل  نویفا  جنورد  دنیامن 

بلاغ راح  جازم  ءوس  ار  یـسک  رکا  دشاب و  دوخ  لادتعا  رب  بکرم  هک  نویفا  حالـصا  ۀهج  دـنج  لاخدا  تسا و  بکرم  جازم  ظفح  نویفا 
مین هرتهاش م ل و  مرد  کی  طق  یکم  ءانس  راهچ م ل  وا  لدب  هدرک  مک  نومیتفا  دننک و  مین ل  ار  بیکرت  نیا  کشم  نارفعز و  دیاب  دشاب 

لخاد لدنـص  هس م ل  وهاـک  مخت  ود م ل  هفرخ  مخت  تشه م ل  ریـشابط و  مرد  تشه  خرـس و  لـک  مرد  کـی  بیکرت  نـیا  رد  دـننک و 
هک اوبزوج  روشق  هیودا  نیا  رد  نیا  رد  دـیاب  دـشاب  بلاغ  دراـب  جازم  ءوس  ار  یـسک  رکا  دـنراذکب و  دوخ  لاـحب  ار  هیودا  یقاـب  دـنزاس و 

لفلف لیبجنز  ناسلب  دوع  جرتا  روشق  تسا و  هساپسب 
234 ص : جالعلا ، ةرکذت 

بر ریـشابط و  کی م ل  اب  بیکرت  نآ  زا  تبرـش  کی  راح  جازم  بحاص  رکا  دشاب و  مین ل  روفاک  نزو  ود م ل و  رتسدـیب  دـنج  هس م ل 
تسین و هخسن  لصا  لیدبت  ریغت و  هب  جایتحا  دشاب و  یفاک  دروخب  رتسدیبدنج  یچوط  اب  نا  زا  یتبرش  دراب  جازم  بحاص  دنروخب و  بیس 

نیاب دوب  هدـش  اینامب  رجنم  هک  ایلوخیلام  ضرم  رد  مدرک  جـالع  ار  كولم  زا  یـضعب  نم  هک  تسا  روکذـم  رقاـب  دـمحم  میکح  موحرم  زا 
مدید میظع  عفن  مدرک و  هفاضا  ینامر  توقای  بیکرت م ل و  نیا  لدتعم  هخسن  رد  نوجعم و 

باعل مهرم 

داوم و دنک  بذج  هک  دراذکیم  ار  مهرم  نا  ادـتبا  هزات  ياهمخز  لیمامد و  تاحورق و  لک  رد  تسا و  نامز  نیا  تاحارج  لمعتـسم  هک 
مخز رکا  دـننک و  کشخ  ات  دـنکیم  مهرم  نیمه  جوزمم  ماداـب  نغور  لـیبق  زا  یبرچ  هلمجلا  یف  نا  زا  دـعب  دـنک و  كاـپ  ار و  وا  بوچ 

ۀفص دناکشخب  ات  دنراذکیم  هبوجوه  مهرم  دنـشاب  هدراذک  ار  مهرم  نیا  يدنچ  هکنا  زا  دعب  دوشن  کشخ  مهرم  نیاب  هک  دشاب  یلدتعم 
رکا دوش و  مهرم  ات  دننزیم  مهب  رایـسب  هدومن  هفاضا  دیب  قرع  تجاح  ردقب  هدـیئاس  مرن  رایـسب  ود م ل  ینمرا  لک  یمطخ 7 م ل  لک  نا 

دننک مهرم  لخاد  هدیبوک  ناحیر  مخت  کی م ل  دبسچب  مخز  يور  رب  مهرم  نیا  نتشاذک  زا  دعب 

اهمخز ۀهج  هبوجوه 
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ندش مرک  زا  دـعب  هدومن  شتآ  هدرک و  هچلین  ایرد  ار  هشفاک  ای  دـجنک  نغور  هدزناپ م ل  تسا  عفان  تاجارخ  ددـمت و  جنـشت و  ماروا و  و 
نآ دشوجب  بوخ  ات  دنزادنیب  نا  يوت  رد  هدومن  هعطق  هدزاود  هد  ار  هبوجوه  شـش م ل  هاکنا  دوش  بآ  ات  هتخادنا  وا  يوت  موم  راهچ م ل 

دوش مهرم  ات  دنناشوجب  ار  موم  نغور و  دنروایب و  نوریب  تقو 

[2] نوقیلساب مهرم 

ص234 جالعلا ؛  ةرکذت 
مه هزات  ياهمخز  دننک و  لخاد  هبوچدرز  يردق  رکا  دنزاس و  مهرم  واک  نغور  اب  هّیوّسلاب  زّقـس  تفز و  ناحارج  تارـضح  لومعم  لواد 

تسا عفان 

نویلخاد مهرم 

تاحورق نوچ  رصع  نیا  رد 
235 ص : جالعلا ، ةرکذت 

ۀغلب نویلخاد  دـننکیم  هجلاعم  نویلخاد  نوقیلـساب و  روفاـک و  لـخ و  مهرم  لـیبق  زا  اـهمحارم  هنوکنیاـب  دوش  نمزم  هنهک و  تاـحارج  و 
دیفم تیاغب  تابالـص  تاجارخ و  بصع و  دقعت  هدیدش و  عاجوا  هراح و  ماروا  ۀـهج  تسا  طارقب  تافیلات  زا  تسا  باعل  ینعمب  ینایرس 
ریغت وا  کنر  هک  يدجت  ینعی  هدومن  لح  میالم  شتآب  نوتیز  نغور  مین  لطرکی و  اب  ار  قوحـسم  کنـسرادرم  هیقو  راهچ  نا  ۀفـص  تسا 

ار باعل  هدیناسیخ  هناکادج  هس م ل  کیره  ناتک  مخت  هلیلبنش  رم و  مخت  لیلکا  یمطخ  مخت  دوش و  درـس  ات  هتـشادرب  شتآ  يور  زا  دنک 
يردق دعب  دشوجب  ات  هدراذک  شتآ  يور  رب  هتخیر  ار  باعل  يردق  ینعی  دـننک  هیقـست  كدـنا  هیوّسلاب  هقیقد  ردـقب  عومجم  زا  دـنریکب و 

فاص ّرم  درز و  بوچ  رتسکاخ  تفز و  هاکره  ددرک و  دقعنم  ات  دنناشوجب  دوریم و  رـس  هچیتاپ  زا  دنزیرب  هعفدکی  رکا  هک  دـنزیرب  رکید 
تسا رثالا  ةوق  تیاغب  دننک  هفاضا  دیدحلا م ل  دیدص  جنپ م ل 

بآدیفس مهرم 

مرن جنپ م ل  بآدیفـس  جنپ م ل  کنـسرادرم  نا  ۀفـص  تسا  عفان  تیاغب  نا  لاثما  هیخلب و  روثب  عفر  تشوک و  ندنایور  راح و  جازم  ۀهج 
دنزیرب و بادیفـس  کنـسادرم و  موم  بوذ  زا  دـعب  هتخادـنا  نا  رد  موم  هد م ل  هدراذـک  شتآ  يور  ار  هشفاک  نغور  تسیب م ل  هدـیئاس 

دننک هفاضا  روفاک  يردق  دنهاوخ  رکا  دوش و  مهرم  ات  دننز  مهرب 

تسا دنه  يابطا  لومعم  لار  مهرم 

حلصم دساف و  تشوک  عفار  مخت و  تبنم  عفان و  تیاغب  روصان  کشتآ و  حورق  ۀهجب  تسبّرجم و  تیاغب  ءربلا  رسع  هنمزم  تاحارج  ۀهجب 
هدومن هیالص  رایسب  قامـس  کنـس  اب  هدیبوک  ار  هیودا  راهچ م ل  کیره  يدنه  تاک  يدنه  لاز  يروصیق  روفاک  نا  ۀفـص  تسا  يوضع 

نا رد  ار  موم  ندش  بآ  زا  دعب  هدومن  ینهآ  كرزب  هچکید  رد  کمنیب  واک  نغور 
236 ص : جالعلا ، ةرکذت 

زا مه  ار  وا  هک  ینهآ  نواه  هتسد  اب  هتخادنا  مکمک  ار  روفاک  لّوا  هدومن  لّمات  كدنا  هتشادرب  يور  زا  ار  نغور  موم  بوذ  زا  دعب  هتخادنا 
ار لاز  ندش  لح  زا  دعب  دوشیمن و  مرن  ندیئاس  ندـیبوک و  زا  روفاک  هک  اریز  دوش  لح  روفاک  ات  هدـیلام  رایـسب  دنـشاب  هدومن  مرک  شتآ 
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دیلام دیاب  قیرط  نیمهب  دوش و  جوزمم  بوخ  ات  هدیلام  هتخیر و  مکمک  ار  تاک  نا  زا  دعب  هدـیئاس و  نواه  هتـسد  اب  مکمک  مه  زاب  هتخیر 
دوشیم و رتقیقر  هیودا  نتخیر  زا  دـعب  هک  دومن  هبرجت  رت  ظـیلغ  دـیاب  دزادـنایم  ار  موم  هک  لّوا  دـناسر و  مهب  بوسر  هک  دوش  درـس  اـت 

دزاسب تسناوتن  ریبدت  چیهب  ریقح  مسق  نیا  ياوس 

لخ مهرم 

قوحسم کنسادرم  هیوسلاب  نوتیز  نغور  هنهک  هکرس  نا  ۀفص  تسا  عفان  هفعس  بلعثلا و  ءاد  هبطر و  ۀحرق  یبوطر و  هکح  قاقـش و  ۀهج 
دوش دقتعم  ات  دنکن  بوسر  کنسادرم  هک  دننز  مهرب  هتسویپ  دنناشوجب  مرن  شتآب  نغور  فصن  موم  نغور  عبر 

روفاک مهرم 

اب هتخادک  خرسلک  نغور  هدزناپ م ل  رد  ار  موم  راهچ م ل  نا  ۀفـص  تسا  بّرجم  هلمن  ةرمج و  شتآ و  یکتخوس  راح و  حورق  لک  ۀهج 
دنزاس مهرم  يروصیق م ل  روفاک  هد م ل  علق  بادیفس 

جضنم

ناـبزواک لـک  کـشخ  ءاـفوز  ینـساک  هشیر  هشفنب  لـک  رفوـلین  ناتـسپس  باـنع  يزیرجاـت  تسا  لوادـتم  ءادوـس  مغلب و  طـلخ  ۀـهجب  هک 
ینساک مخت  کشخ  هرتهاش  ناشوایسرپ  هیوبجنرداب 

جضنم نیبجنرت 

رایخ مخت  نابزواک  کسخراخ  یمطخ  هشیر  هشفنب  لک  رفولین  ناتـسپ  بانع  يزیرجات  تسا  لوادـتم  يوارفـص  يومد و  طلخ  ۀـهجب  هک 
دننک هوالع  وهاک  مخت  شاخشخ  هفرخ  مخت  يوارفص  رد  نیبجنرت و 

یناقتحا لهسم 

نابزواک خرسلک  یمطخ  لک  هشفنب  لک  رفولین  ناتسپ  بانع  يزابخ  يزیرجات  تسا  رـصع  نیا  لوادتم  يوارفـص  يومد و  ضارما  رد  هک 
کلملا لیلکا 

237 ص : جالعلا ، ةرکذت 
رد ماداب  نغور  نیبجنرت  یشکاخ  ینیچ  دنویر  سولف  زغم  نیبکنزک  خرس  رکش  ردنقچ  بادیفـس  كرزب  رـشقم  وج  هشفاک  ینـساک  هشیر 

دننک هوالع  مه  درز  هلیله  تسوپ  يوارفص 

یناقتحا لهسم 

لینلا بح  تسا  سوّسلا  لصا  ضارما  یـضعب  رد  ینـساک  هشیر  ضوعب  دـبرت  جیافـسب  یکم  ءانـس  هوالعب  الک  هروکذـم  يوادوس  مغلب و 
دوشیم رورض  یهاک  مه  تسا 

بورشم لهسم 
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دنویر سولف  زغم  خرـسلک  یمطخ  هشیر  ناـبزواک  کـسخراخ  هشفنب  لـک  رفولین  ناتـسپ  باـنع  يزیرجاـت  يوارفـص  يومد و  ضارما  رد 
دننک هوالع  درز  هلیله  تسوپ  يوارفص  رد  ماداب  نغور  نیبجنرت  تشخریش  ینیچ 

ادوس مغلب و  بورشم  لهسم 

دبرت جیافسب  یّکم  ءانس  ینساک  هشیر  نابزواک  نابزواک  لک  کشخ  ءافوز  سودوختسا  ناشوایس  رپ  هشفنب  رفولین  ناتـسپ  بانع  يزیرجات 
اقباس هچنانچ  دنک  اهاود  نیا  رد  فرصت  دشاب  هتشاد  هفرصتم  هوق  بیبط  دیاب  تیاهن  ماداب  نغور  نیبجنرت  ینیچ  دنویر  سولف  زغم  خرسلک 
دیاب طلخ  لصا  جضنم  نیا  رد  هوالع  ار  سودوختـسا  ینـساک  زینـشک  مخت  راح  هاوخ  دراب  هاوخ  یغامد  ضارما  جـضنم  رد  دـش  يراعـشا 

يزیرجات ححنس ؟؟؟ بورذ  لاهـسا و  ۀهج  قلزم  جضنم  دومن  دیابن  ار  بانع  دومن  دیاب  هوالع  ناجنروس  هلاحم  الثم ال  لصافم  رد  دومن و 
ناحیر مخت  رـصع  فرط  ماداب  نغور  نیبجنرت  دشاب  هتـشاد  نوخ  رکا  دنک  يرغم  یمطخ  هشیر  هنادهب  کنهراب  کسخراخ  رفولین  ناتـسپ 

هشیر هنادهب  رفولین  ناتسپ  يزیرجات  دنیوک  جنپ  سولف  هک  تسا  لوادتم  بازود  جحنس  لاهسا و  رد  هک  یلهسم  ماداب  نغور  هزرپسا  باعل 
ماداب نغور  نیبجنرت  سولف  دشاب  هتشاد  نوخ  رکا  يرعم  فوفس  کنهراب  یمطخ 

ورادشون

رقاب دمحم  میکح  نبرخ  ناداتسا  طخ  زا  لوقنم 
238 ص : جالعلا ، ةرکذت 

ریشابط نا  ۀفص  تسا  دیفم  اهتـشا  نتخیکنارب  تهاقن و  ندب و  هدعم و  فعـض  هسیئر و  اضعا و  تیوقت  ۀهجب  تساهخـسن  نیرتهب  هر  یمق 
دوع دعـس  نوراسا  دـنویر  توقای  هس م ل  کیره  زا  خرـس  لک  اـبرهک  دـیراورم  بیّطلا  لبنـس  نارفعز  یکتـسم  صرفم و  مشیربا  دـیفس 

الط و قرو  بهشا  ربنع  هنادیب  کشرز  لب  جنورد  هیوبجنرداب  مخت  زبس  تبش  دسب  يدنه  جذاس  جنرت  تسوپ  دیفـس  لدنـص  رخذا  يدنه 
دنشرسب هتفرک  قرع  وا  لثم  دیفس و  رکش  هیودا  مین  نزو و  کی  هدومن  فاص  هتخپ و  هلمآ  دون م ل  کشم م ل  ود م ل  کیره  زا  هرقن 

فاعر ۀهج  حوقن 

ردنک رانلک  رکید  حوقن  دنیامن  خوفن  هدیئاس  مرن  هیوسلاب  ردنک  قرحم  راقطلق  جاز  هتخادـنا  هکرـس  رد  هتخوس  يوزام  تسا  دـیفم  تیاغب 
دننک خوفن  کلاذ  لاثما  دیب و  كرب  بآ  ای  وهاک  بآ  هب  یکناد  روفاک  مین ل  کیره  زا  هتخوس  يوزام  طولب  تفج  کیره م ل  زا  درز 

تحارج ۀهج  قوشن 

دننک هفاضا  تورزنا  يردق  كرچ  ندرک  كاپ  ۀهج  دننک و  قاشنتسا  بارش  اب  هدیئاس  مرن  کشخ  هنیدوپ  دوب  نا  كرچ  ینمی و 
239 ص : جالعلا ، ةرکذت 

ینیچ خیب  صاوخ  هلاسر 

241 ص : جالعلا ، ةرکذت 
تسا نآ  رهوج  رد  زین  یلضف  تابوطر  دنکیم و  تابوطر  بسک  تسفراعتم  نا  تبرـش  لاح  هک  يوحن  هب  بآ  ترواجمب  تسا و  سبای 

هدـننکكاپ هاب و  يوقم  هدـعم و  دـبک و  غامد و  بلق و  يوقم  يزیرغ و  ترارح  يوقم  نا  عفانم  اّما  تسا و  لاوقا  ریاس  زا  يوقا  ریقح  دزن 
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هلکآ عفر  رد  لیدـعیب و  کشتآ  اـصوصخ  هیوادوس  دـینج و  حورق  هلازا  رد  ندـب و  قاـمعا  رد  ذوفنلا  عیرـس  تاـفاثک و  زا  حور  نوخ و 
هایس و صرب  قحب و  هیحلا و  ءاد  بلعثلا و  ءاد  لصافم و  عاجوا  ریساوب و  عبر  بت  لثم  هیوادوس  ضارما  هبلـص و  ماروا  عیمج  رد  بّرجم و 
یندـب و داوم  طالخا و  تیمـس  عفر  دـلج و  رهاظب  ندـب  لخاد  زا  داوم  ندرک  زورب  ندـب و  ندرک  هبرـض  یلزن و  داوم  عفر  رد  ایلوخیلام و 
هدـش و لصاح  مات  حاجن  لامعتـسا  زا  تاجلاعم  ریاس  زا  يوس  ام  زا  دـعب  بّرجم  هنمزم  عاجوا  ضارما و  هلازا  رمخ و  نویفا و  تداـع  عطق 
زا ربخیب  نیا  هک  تسا  روهـشم  هک  تسا  ینعم  نیا  دـیؤم  تسا و  ناویح  بآ  زا  نا  شرورپ  هک  دـنیوکیم  هک  تسا  نیا  هدیـسر  براجتب 

ماسقا زا  مسق  کی  هک  هدشن  وا  لاوحا  زا  یلاح  تسا و  هدشن  هدهاشم  عفنلا  مومع  نیاب  يدرفم  ياود  هلمجلاب  دنروآیم و  تاملظ  یلاوح 
تاعارم مدعب  هک  دیاش  هدش  هدهاشم  وا  زا  يرزح  ضارما ؟؟؟ زا  یضعب  رد  ای  هجزما  زا  یضعب  رد  هکنیا  دشابن و  نا  رد  یعفن  نا  لامعتسا 

مرن ینعی  دـشاب  سلما  هکنآ  لّوا  دـشاب  فاـصواب  فصتم  هک  تسا  نآ  ینیچ  بوچ  نیرتهب  دوب و  دـهاوخ  ضرم  جازملا و  بساـنم  جـهن 
دـشاب رتنیکنـس  دشاب  بلاغ  دیفـس  کنر  دنچره  دـشاب  کنرمین  خرـس  هکنآ  مود  دـنکیم  شامق  شوخب  فرع  رد  نا  فصو  رقب  و ؟؟؟
هدیناهج خاش  فرط  همه  رد  دشاب و  يوتسم  نا  رهاظ  حطس  دشاب و  هدرک  مک  هکنآ  مّیـس  تسا  جضن  مدع  یماخ و  لیلد  يدیفـس  تیاهن 

رب رکا  هچ  دشاب 
242 ص : جالعلا ، ةرکذت 

تقو دـنچ  ات  ینیچ  بوچ  هکنادـب  وا  لامعتـسا  هجلاعم و  قیرط  ینیچ و  بوچب  تسفوقوم  هک  یخیب  صاوخ  رد  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 
نارب عالطا  ارم  درم  هیوفص  نیطالـس  لاوزیب  لابقا  زیم  باتفآ  عولط  لیاوا  رد  هدشن و  نا  رکذ  هبیط  بتک  رد  دوبن و  فورعم  نیا  زا  شیپ 

سایق و هچنانچ  بوچ  لاحرههب  هدربیپ  نا  عفانمب  رایـسب  تراجت  یلاوت  راـکنا و  قیـصالتب  رکید  دـناهتفای و  رایـسب  عاـفتنا  هدـش  لـصاح 
هکنیا رب  لوق  تسا و  رایسب  فالخ  نا  تبوطر  تسوبی و  رد  ترارحب و  لیام  تسا  دهاش  هبرجت 

243 ص : جالعلا ، ةرکذت 
نوریب هدیـسر  لامک  هب  زونه  هکنیا  تسا  هدش  بلاغ  وا  رب  سبی  هتفای و  امنوشن  تبوطرمک  نیمز  رد  ای  هک  تسا  مولعم  دـشاب  نیا  فالخ 
نادنچ یکرزب  دشاب  فوخ  فاصوا  رثکا  رد  ۀـیمک  فاصوا  یـضعب  رد  رکا  دـشاب و  طسوتم  یکچوک  یکرزب و  رد  هکنآ  مراهچ  دـنروآ 
یفیعـض لمع  هب  کنر  هکنآ  رب  تسا  لیلد  دیفـس  نطاب  رهاظ و  هک  اریز  دـشابن  فلاخم  وا  نطاب  رهاظ و  کنر  هکنآ  مجنپ  تسین  مومزم 

یلیلد زین  ینیکنس  رد  طارفا  تسا و  هدش  فرطرب  شتّوق  دوشیم و  هنهک  کبس  هک  اریز  هک  دشاب  نیکنس  هکنآ  مشش  تسا  هدش  لصاح 
تارغم زا  هکنآ  مهد  دشاب  هتشادن  يوب  هکنآ  مهن  دشاب  هتشادن  هزم  هکنآ  متشه  دشاب  هدروخن  مرک  هکنآ  متفه  تسا  هّیضرا  ءازجا  هبلغ  رب 
تـسا جازم  دـسفم  هک  اهزیچ  ترواجم  رد  باتفآ و  شتآ و  یمرک  ناراب و  من  ایرد و  بآ  لثم  دـشاب  هدرک  تظفاـحم  ار  وا  تادـسفم  و 

زیئاپ تسا و  راهب  لصف  نا  لامعتسا  تقو  رد  اهاود  رثکا  تسا و  طرش  رخآ  طرش  نیا  دشاب و  هدوبن  کشم  دنج و  نویفرف و  روفاک و  لثم 
قفاوم کیچیه  دراب  راح و  جازمب  ناتسمز  تسا و  رتبسانمان  جازملا  راحب  ناتـسبات  تسین و  زیاج  مه  ناتـسمز  تسین و  زیاج  ناتـسبات  و 

یطیارـش و تاعارم  مدعب  دیاش  دنـشاب  هدـید  يررـض  رکا  تسین و  هّیلک  تسین  بسانم  نارپ  لافطا و  جازمب  تسا  روهـشم  هچنآ  تسین و 
ضرم ببـس  هک  یطلخ  اصوصخ  هدساف  طالخا  زا  ندب  هیقنت  هکنآ  لّوا  ینیچ  بوچ  لامعتـسا  طیارـش  اّما  دوب و  دـهاوخ  بسانمان  یجهن 

دنکن و داوم  هلازا  هک  دیاش  جیـصنت  فیطلت و  رابتعاب  جنپ  نیا  ّالا  دشاب و  يوقا  ضرم  هیقب  عفر  حالـصا و  رد  اود  نیا  هکنآ  ات  دننکن  تسا 
دیابن بآ  نیا  لامعتسا  مایا  رد  هکنآ  مّود  تسا  يراج  هّیلک  هّیودا  رثکا  رد  طرش  نیا  دوش و  میظع  هیلب  ثعاب 

244 ص : جالعلا ، ةرکذت 
ضوعب دروخن و  بآ  زین  زور  دنچ  ات  غارف  زا  دعب  دشونب و  دوشیم  روکذم  هک  روتـسدب  ار  ینیچ  خیبط  بآ  نامه  بآ  ضوعب  دـیماشآ و 

رکید یـضعب  دـناهدومرف و  جازم  ره  بسحب  نایداب  قرع  نابزواک و  قرع  بـالک و  کشمدـیب و  قرع  ءاـبطا  زا  یـضعب  غارف  زا  دـعب  بآ 
نارب يذغاک  ای  دننک و  هسیک  رد  دنیامن و  کشخ  هیاس  رد  دننک و  طبـض  زور  ره  ار  هدیـشوج  ینیچ  بوچ  جنپ  هک  دناهدرک  ررقم  نینچ 
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ریقح نامکب  دنشونب و  بآ  ضوع  هدیناشوج  قیرط  نامهب  رکید  راب  رخآ  ات  اذکه  مید و  لّوا و  زور  لثم  تسا  زور  نالف  زا  هک  دنـسیونب 
ماّیا ددع  بیکرت و  نامه  رکید  دشابیم  دـسافتم  بش  اذـغ  يور  رب  اهاود  ندروخ  هچ  تسین  رورـض  قیرط  ود  نیا  زا  چـیه  هک  دـسریم 

ار نآ  هدیشوج  هک  تسا  نآ  رتهب  سپ  هیدعتم  تعفنم  زا  یلاخ  لکشم و  تسا  يراک  نا  زیهرپ  لمحت  رکید و  راب  ینیچ  ندروخ  ندروخ 
غارف زا  دعب  هدومن  عمج  مهاب  ار  همه  دشاب و  ظوفحم  داسف  زا  هک  هدرک  بوخ  هیاس  رد  هدومن و  طبض  دشاب  هدشن  هایس  لحمضم و  هچره 

دهاوخ روکذم  ینیچ  لصا  رد  هک  يروتـسد  رد  دنک  ضیرم  تیافک  هک  بآ  ردقناب  ار  نآ  شخب  کی  زور  ره  هدرک  شخب  دـنچ  ار  اهنا 
ات نا  لامعتـسا  مایا  رد  هکنآ  مّیـس  تسا  رتهب  دنروخب  بآ  نیا  زا  زور  هد  ات  هدرک  شخب  هد  رکا  دنـشونب و  بآ  ضوعب  دـنناشوجب و  دـش 

هماج رکا  دنیآ و  نوریب  فقوتیب  هتفر  دیاب  دـشاب  یعرـش  ترورـضب  رکا  دـننکن و  سابل  دـیدجت  دـنورن و  مامحب  غارف  زا  دـعب  هتفه  کی 
مایا رد  ندرک  عامج  زا  هکنآ  مراهچ  دـننک  لیدـبت  دنناکـشخب و  دـننک و  رت  باب  ار  هماج  درک  لیدـبت  دـیاب  یترورـضب  ار  ندـب  قیـصالم 
مـشش دننک  زارتحا  دـشاب  هک  عاونا  رهب  هّیندـب  قاش  لمحت  هفیهغ و  تاکرح  زا  هکنآ  مجنپ  دـنیامن  بانتجا  غارف  زا  دـعب  زور  هد  ات  تبرش 

بضغ مغ و  مه و  لثم  هّیناسفن  ضارتعا  هماع  زا  هکنآ 
245 ص : جالعلا ، ةرکذت 

عبط بلق و  حرف  ذّذلت و  ثعاب  هچنآ  افرظ و  اقدصا و  رورس  ترـشع و  شیع و  هب  ار  تاقوا  هدوب  رذح  رب  ددرک  سفن  ملات  هچنآ  هلمجلا  و 
عقرت ناوا  ار و  نامز  نیا  رد  دنچره  تسا  عفن  زا  شیپ  شررض  دوب و  یلوا  اود  ندروخ  كرت  هیناسفن  مالآ  تقو  رد  هکلب  دنراذکب  ددرک 

. بجع انمایا  یف  ۀّیلبلا  سیل  تسا . تسیب  نیا  نوحشم  تغالب  نومضم  هچنانچ  تسا  طلغ  نیا  زا  ریغ 
جنپ نیا  راشتنا  روهظ و  ببـس  تیردـب  رد ؟؟؟ هک  دـنیامن  کمن  ندروخ  كرت  نا  لامعتـساب  هکنآ  متفه  بجعلا  بجعا  اهیف  ۀمالّـسلا  لب 
نوچ دندومن و  تاتابن  لوصاب  اذتغا  دنداهن و  ارحـص  رد  يور  مدرم  دش و  ادیپ  دـنروآیم  اجنا  زا  ربخیب  هک ؟؟؟ دالب  نا  رد  میظع  یطحق 

اصوصخ هنمزم  ضارما  نابحاص  ناشیا  نایم  رد  قافتا  دندومن  تبغر  رتشیب  ناب  مدرم  درادن  دشاب  رّفنت  ببـس  هک  هحیار  یمعط و  جنپ  نیا 
هدرب عضاوم  رکیدب  نیمزنا  زا  دش  هدهاشم  لاح  نیا  نوچ  دنتفای و  لماک  يافـش  جـنپ  ندروخ  زا  دـندوب و  هنهک  حورق  يوادوس و  ضارما 

براـجت و یلاوتب  هکنآ  اـت  دـننادیم  کـمنیب  دـنوریم  هک  اـجرهب  دوب  کـمنیب  نا  ندروـخ  ارحـص  نا  رد  نوـچ  دـنتفای و  ار  رثا  نیمه 
تستابوطر و فیفخت  اضعا و  بیلـصت  کمن  لعف  نوچ  دش و  لومعم  تسفراعتم  الاح  هک  جهن  نیدب  ار  وا  خـیبط  تبرـش  راکفا  قیـصالت 

كرت تسا و  هدش  يداع  کمنیب  هیذـغا  ندروخ  نوچ  تیاهن  دـندومن  كرت  ار  وا  لقع  یـضتقم  رب  سایق  تسجنپ  نیا  عفانم  یفانم  نیا 
تاّینبل كرت  متـشه  دـنیامن  كرت  دـشاب  دوخ  قیرعت  قیرطب  هاکره  اـصوصخ  هنهک  حورق  هنمزم و  ضارما  نیا  زا  تسا  رـضم  ۀـعفد  داـتعم 

مهد دـننک  بانتجا  هزات  ياهزبس  زا  اههویم و  زا  هکنآ  مهن  تسا  رورـض  مه  نغور  رد  لیلقت  هراح  هجزما  رد  تیاهن  نغور  ياوس  دـنیامن 
یشرت هکنآ 

246 ص : جالعلا ، ةرکذت 
قیرطب هاکره  اصوصخ  دوشیم  لیلعت  ببس  هکلب  تسا  زیاج  وا  رد  ینشاچ  میالم  یشرت  لامعتـسا  هک  هراح  هجزما  نابحاص  رکم  دنروخن 

دـنیامن و كرت  هتبلا  دـشابن  جازم  رد  یترورـض  نادـنچ  هاـکره  تیاـهن  دـشابن  هنهک  ياـهدرد  هنمزم و  ضارما  رد  دنـشاب و  هدروخ  هوـهق 
هجزما ریغ  رد  ینیریـش  ندروخ  رد  طارفا  تسین و  بساـنم  هک  هراـح  هجزما  رد  رکم  تساود  نیا  براـشم  لاـح  میـالم  ینیریـش  ندروخ 
تیاهن نا  زا  دعب  دشاب  هدمآ  لمعب  قیرعت  هاکره  اصوصخ  دنراد  هاکن  درـس  ياوه  ندیـسر  زا  ار  ندب  هکنآ  مهدزای  تسین  زیاج  مه  هراح 

زا دعب  اود  نیا  لامعتـسا  هطـساوب  ندب  هک  درک  دیاب  هدیناسرمهب  تفاطل  تیاهن  اود  نیا  لامعتـسا  هطـساوب  ندب  هک  اریز  درک  دیاب  طایتحا 
ببـس بقاعتب  ندب  نیدض  ود  رد  هکنآ  دوجو  اب  دوشیم  لصاح  تسا  نییلت  لیلحت و  دض  هک  درـس  ياوه  هدـش  حـتفم  زین  تاماسم  قرع 

دننکیم و مرک  شتآب  دوش  هدیبوک  ای  هتخادک  دوز  هک  دنهاوخ  ار  بلـص  مسج  هک  درک  دیاب  نیا  زا  ینعم  نیا  سایق  دوشیم  میظع  للخ 
ندب رد  دنکیم  رثا  نیا  نداعم  رد  نیدـض  درد و  سپ  دوشیم  لصاح  رتدوز  قحـس  هبذوا و  لیبق  زا  دـنزادنایم  درـس  بآ  هب  هلـصاف  الب 
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نآ دشاب و  ینیچ  ندروخ  یفانم  نا  هجلاعم  هک  دشاب  ضرم  ثدحم  هک  يروما  زا  دـنیامن  طایتحا  هکنآ  مهدزاود  درک  دـهاوخ  هچ  ناسنا 
هچنآ لامعتـسا  قیرط  دشابن ال  عیاض  هدیـشک  هک  یجنر  یعـس و  دوشن و  تّوق  یلـصا  ضرع  هک  دنک  ینیچ  كرت  تشاد و  مدقم  دیاب  ار 

ضارما هیوق و  هجزما  رد  تسا  قیرعت  قیرطب  هچنآ  اّما  هوهق  يرکید  دشاب و  قیرعت  قیرطب  هکنآ  یکی  تسا  هدیـسر  هبرجتب  رّرکم  رهـشا و 
زیاج کیچیه  اوه  يدرس  امرک و  تّدش  رد  قیرط  نیا  تسا و  لمعتسم  هیوادوس  هّیور  حورق  هریثک و  هظیلغ  داوم  هنمزم و 

247 ص : جالعلا ، ةرکذت 
هاکره جازم  چـیهب  قفاوم و  هجزما  رثکا  اب  تسا  هوهق  قیرطب  هچنآ  تسا و  رـضم  زین  هراح  هجزما  ناـبحاص  يارب  زا  ریقح  ناـمکب  تسین و 
قیرعت اب  نا  لامعتـسا  روتـسد  اما  درادن و  ریظن  هجزما  حالـصا  لیدعت و  رد  تسا و  عفان  هجزما  همهب  تسین و  رـضم  دـنک  طیارـش  تاعارم 

رد بش  دننک و  قرو  دراک  مد  ردقب  انیمخت  کیراب  رایـسب  ار  وا  تشه م ل  ات  شـش م ل  زا  زور  ره  بسانم  هیقنت  زا  دـعب  هک  تسا  نانچ 
دشاب و لاقثم  دصتـشه  رازه و  هک  هاش  نزوب  مین  نمکی و  دنناسیخب  جازم  ره  بسحب  هرتهاش  کشمدـیب و  بالک و  نابزواک و  قرع  هلایپ 

میالم رایـسب  شتاب  هتفرک  ریمخب  وا  فارطا  دـشاب و  تاروکذـم  زا  شوپرـس  هک  هدـش  هدرک  علق  هزات  سم  ای  لافـس  اـی  کنـس  کـی  ورد 
هدرک کید  شوپرـس  طـسو  رد  یخاروس  هک  وحن  نیاـب  تسا  هدیـسر  فصنب  بآ  نیا  ندرک  مولعم  قیرط  دـسر و  فصنب  اـت  دـنناشوجب 

يردقب ندیـشوج  زا  دعب  دنزیرب و  کید  رب  ار  همه  نا  زا  دعب  دنیامن  هزادنا  ار  کید  دـننک و  کید  رد  ینیچ  بوچ  اب  ار  رقم  بآ  فصن 
راب زا  رکید  دـسر  فصن  هب  نوچ  هن و  ای  تسا  هدیـسر  هزادـنا  عضومب  هک  دـنیامن  مولعم  هدوشک  خاروس  دـشاب  هدیـسر  ناحتما  توقب  هک 

يوتب دیاب  ناهد  تروص و  رـس و  دسر و  ندب  یمامتب  راخب  ات  دریک  شود  رب  ار  فاحل  دنیـشنب و  یئاج  رد  ضیرم  دـنیاشکب و  دـنرادرب و 
نا زا  دسرب و  صوصخم  وضع  نا  رب  کید  راخب  ات  دنرادرب  کید  يور  رب  ار  وضع  نامه  دشاب  صاخ  وضع  رد  ّتلع  رکا  دشابن و  فاحل 

هینب و رکا  دشاب و  کشخ  قرع  ات  دننک  تحارتسا  هدـیچیپ  ار  وضع  سپ  دنـشونب  تابن  اب  یمرک  نیمهب  هلایپ  ود  هدـح  تقو  نامه  رد  بآ 
ره ار  وضع  نامه  دشاب  هدوب  یصاخ  يوضع  رد  ضرم  رکا  تیاهن  دنروآ  لمعب  تقاط  ردقب  دشاب  هتشادن  زور  ره  قیرعت  بات  جازم 

248 ص : جالعلا ، ةرکذت 
ار وا  لقث  دـنیامن و  طبـض  هدرک  فاص  ار  ینیچ  سپ  دـنروایب  لمعب  زور  دـنچره  ار  ندـب  مامت  قیرعت  دـنرادب و  کـید  نا  راـخب  هب  هزور 
رد ار  يردق  دننک و  لیم  بآ  ضوعب  وا  غارف  زا  دعب  دش  روکذم  هک  یجهنب  هدرک  کشخ  هیاس  رد  دـشاب  هدـشن  لحمـضم  هایـس و  هچره 
هک دننازوسب  رتشیب  شتآ  دوشن  فرـص  مامت  بآ  رکا  دوش و  فرـص  زور  هنابـش  مامت  رد  یکمه  ات  هدومن  لخاد  ماعط  رد  ار  يردق  نان و 

تشه م ل زا  ار  ینیچ  تسین  زیاج  رتمک  مین  نمکی و  زا  بآ  دـیآ  دایز  زاب  رکا  دـنامب و  ثلث  کـی  هک  يّدـحب  اـت  دـنامب  رتمک  فصن  زا 
جلاف و لثم  هبطر  ضارما  هجزما و  رد  هچنانچ  درک  ناوتیم  مض  ینیچ  ۀلع  نیا  بسانم  هیودا  ضارما  زا  یـضعب  رد  هکنادب  دنیامن و  رتمک 

دوع ضارما  رد  راهچ م ل و  ای  تسا  یبرغم  يّرب  نمـسای  هک  راّنلا  ۀبـشع  ود م ل  اب  کی م ل  دـکم  داـبن  زراـب  ینیچراد  اهلـصافم  یـضعب 
یشرت كرت  قیرط  نیا  رد  هتبلا  دنروآ و  لمعب  دش  روکذم  هچنآ  قیرط  نیا  رد  دنیامن و  لخاد  دننک  هزیر  ینیچ  لثم  ار  کی  ره  يردق ل 

هوهق قیرطب  نا  لامعتسا  روتـسد  اما  تسا  زیاج  هوهق  قیرطب  ندروخ  رد  دش  روکذم  هک  یجهنب  اهنیا  ندروخ  زیوجت  تسا و  مزال  کمن  و 
فاص هاکنا  دسر  فصن  هب  ات  دنناشوجب  بآ  هاش  نزوب  نمکی  ات  نم  مین  اب  جازم  ره  بسحب  ار  وا  شـش م ل  ات  ود م ل  زا  هک  تسا  نانچ 

ضوعب ار  یقاب  دنشونب و  هس م ل  ات  کی م ل  زا  دیفـس  تابن  اب  هدرک  مرک  ار  وا  ناجنف  رد  رـصع  حبـص و  فرـص  دنیامن و  طبـض  دننک و 
بطر نینچمه  جازملا و  دراـب  دـننک و  رکت  ار  ینیچ  فـیحن  جازملا  راـح  هک  تسا  ینیچ  رادـقم  نـییعت  رد  هطباـض  دـننک و  فرـص  بآ 

ندروخ ار  ینیچ  بآ  شطع و  ندوبن  هچ  ار  یکنشت  دنک  تیافک  هک  يردق  هب  اهنیا  زا  کیره  رد  بآ  دننک و  شش م ل  ار  ینیچ  جازملا 
ار ینیچ  هک  دیاب  جازملا  رورحم  هک  تسا  ضیرم  لاح  جازم و  عبات  ینیچ  رادـقم  نییعت  هطباض  سپ  تسا  رـضم  ود  ره  یکنـشت  رب  ربص  و 

دنک رتمک 
249 ص : جالعلا ، ةرکذت 
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جازم بحاص  دنروخب و  دش  روکذم  هچنانچ  بسانم  ياهتبرـش  یـضعب  دننک و  بانتجا  راح  هّیودا  اهتبرـش و  ندروخ  رایـسب  زا  نینچمه  و 
دوع و ینیچراد و  دابنرز و  لثم  ۀـلع  بسانم  هیودا  یـضعب  هک  دـشاب  هاک  جازم  نیا  رد  رتمک و  اربآ  دـننک و  رتشیب  ار  ینیچ  بطر  دراـب و 

ندناسیخ زیوجت  زین  هراح  هجزما  رد  یـضعب  قیرط  هچنانچ  درک  مض  ناوت  زین  قیرط  نیا  رد  دش و  روکذـم  قیرعت  قیرط  رد  هچنانچ  هبـشع 
مض ریقح  نامکب  دناهداد و  ریشابط  اب  حبـص  فرط  رد  ار  وا  مرک  هک  مدید  هکلب  دناهدرک  کلاذ  ریغ  دیب و  رفولین و  قرع  لثم  رد  ار  ینیچ 

تیفیک و زا  دوشب  مض  رکید  زیچ  اب  هاکره  دراد و  رامـشیب  عفانم  دش  روکذم  هکنیمه  تحب  فرـص و  ینیچ  تسین و  بوخ  زیچچـیهب  وا 
زا هاکره  تسا  قیرعت  اب  نیا  لامعتـسا  هک  ظیلغ  داوم  هنمزم و  ضارما  رد  اّما  دوشیمن  بترتم  نادب  راثآ  نکل  دوریم و  نوریب  دوخ  جازم 
اود نیا  براش  ياذـغ  تسا و  بسانم  دـش  روکذـم  هچنانچ  رکید  زیچ  اب  مض  دوش  ررقتـسم ؟؟؟ ضیرم  نیمتـست  ّتلق  اب  راثآ  نا  تبوطر 

دروـخ دـیاب  هچنآ  دـش و  روکذـم  زاـب  تسا  مزـال  هچنآ  زا  زیهرپ  دـش و  هراـشا  طیارـش  نمـض  رد  هچناـنچ  تسا  فـلتخم  هجزما  بسحب 
ود خوبطم  زا  ای  دـشاب و  هتـشاد  نانب  تبغر  رکا  والپرت و  والچ و  اب  همروق  والچ و  اب  باـبک  دروخب  خوبطم  رکا  تشاـچ  فرط  تساـهنیا 

ینیچ بآ  زا  شبآ  هک  دنق  تبرش  اب  دنشاب  هدروآ  لمعب  ریشیب  هک  جدولاف  هتسپ و  تسوپ  يابرم  کنلاب و  يابرم  اب  نان  دوش  ررضتم  هتقو 
تبرش لثم  ینـشاچ  شوخ  ياهیـشرت  زا  دش  روکذم  هچنانچ  هراح  جازم  بحاص  دشاب و  هدوب  جذولاف  نودب  روکذم  تبرـش  ای  دشاب  هدوب 

والپ و هیلق  والپرت و  ماش  فرط  نا  ياذـغ  دـشاب  هوهق  قیرطب  ینیچ  لامعتـسا  هاکره  دروخ و  دـناوتیم  اهنیا  لاثما  ولآ و  يّابرم  نیراـنا و 
دنیامن لیم  والچ  بابک 

250 ص : جالعلا ، ةرکذت 
ندروخ تّدم  هکنادب  دنیامن و  لیم  دیآ و  نوریب  ندوب  هبترم  زا  هک  دـنراذکب  خـی  يور  رب  هدرک  فرظ  رد  ار  ینیچ  بآ  مرک  ياوه  رد  و 

رتمک و تسا  زور  لهچ  تسفراعتم  هنمزا  نیا  رد  هچنآ  دـشاب و  فلتخم  لاوحا  هجزما و  ضارماب و  تبـسن  قیرط  ود  زا  کـیره  رد  ینیچ 
لماک تحـص  دشن و  رهاظ  عفن  رثا  زور  لهچ  رد  رکا  تسا و  یفاک  دـش  لصاح  تحـص  زور  لهچ  زا  رتمک  رکا  هچ  تسا  زیاج  زین  رتشیب 

ضارما زا  سپ  رد  داد و  رارق  دـیاب  ار  ندروخ  ماّیا  ددـع  رارق  نا  زا  درک و  دـیاب  جازم  فقومب  رظن  هلمجلاب  دـنروخب و  رتشیب  دـشاب  هدـشن 
کی انیمخت  ناجنف  کی  ردقب  ار  ینیچ  خبط  هعفد  ود  هعفدکی و  هک  تسا  لاوحا  زا  سپ  تسا و  یفاک  هعفد  ود  هعفدـکی و  هکلب  زور  کی 
ریقفلا ریقحلا  طخب  باـهولا  کـلملا  نوعب  باـتکلا  تمت  درک  ناوتیمن  نا  لامعتـسا  تّدـم  نییعت  اذـهل  داد و  دـیاب  هدـیناشوج  ار  وا  م ل 
راکرـس يررب  زا  لوالا  عیبر  رهـش  مهدجه  هبنـش  موی  رد  نکل  نارهط ؟؟؟ لصالا  ینادـمه  ربکا  یلع  ردنکـسا  نبا  هّللا  قلخ  لقا  بنذـملا 

هنس 125[3] قوف  رهشا  ریرحت  کلاذ  ناک  تسویپ و  مامتاب  يزاریش  حارج  یبن  دمحم  ازریم 

یعخن [ 1 -------------------------------------------------------------------------------- ]
[2 . ] 1387 ه.ش لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  دـلج ، 1 جالعلا ، ةرکذت  نیـسح ، دمحم  نب  نموم  دـمحم  ینایتشآ ،
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هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 
دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 

ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 
دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 

راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
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 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. 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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