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ىهاشمزراوخ هریخذ 

: هدنسیون

یناجرج نسح  نب  لیعامسا 

: یپاچ رشان 

یعملا

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

1 دلج یهاشمزراوخ  34هریخذ 

باتک 34تاصخشم 

لوا 34باتک 

34هراشا

نیتسخن 36راتفگ 

36هراشا

بط ملع  زا  یملع  یلمع و  ءزج  ندرک  دای  بط و  دح  ندرک  دای  ردنا  نیتسخت : راتفگ  زا  نیتسخن  36باب 

بط تعفنم  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مود  38باب 

هناگ راهچ  ياههیام  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  38باب 

جازم نتخانش  ردنا  مود : 41راتفگ 

41هراشا

دیآ دیدپ  هنوگچ  تسیچ و  هک  جازم  ندرک  دای  نتخانش و  ردنا  مود : راتفگ  زا  نیتسخن  41باب 

یعیبط گرم  نتخانش  رمع و  ياهلاس  جازم  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  مود  44باب 

یلصا جازم  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  موس  45باب 

نانز نادرم و  جازم  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  مراهچ  46باب 

يرغال یهبرف و  جازم  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  مجنپ  46باب 

اهتداع ردنا  مود : راتفگ  زا  مشش  47باب 

یلک قیرط  رب  لدتعمان  لدتعم و  جازم  ياههناشن  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  متفه  47باب 

یمادنا ره  جازم  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  متشه  48باب 

48هراشا

غامد ياهجازم  نتخانش  ردنا  نیتسخن : 48لصف 

مشچ ياهجازم  نتخانش  ردنا  مود : 49لصف 
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لد ياهجازم  نتخانش  ردنا  موس : 49لصف 

رگج ياهجازم  نتخانش  ردنا  مراهچ : 50لصف 

هدعم ياهجازم  نتخانش  ردنا  مجنپ : 51لصف 

ینم [ 1] هیعوا نیتیصخ و  ياهجازم  نتخانش  ردنا  مشش : 51لصف 

هناگ راهچ  ياهطلخ  نتخانش  ردنا  موس : 51راتفگ 

51هراشا

تسا دنچ  تسیچ و  هکنآ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  52باب 

نوخ ياهلاح  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مود  52باب 

مغلب ياهلاح  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  موس  52باب 

ارفص ياهلاح  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مراهچ  53باب 

ادوس ياهلاح  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مجنپ  55باب 

دیآ دیدپ  هنوگچ  مدرم  نت  ردنا  اهطلخ  هکنآ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مشش  55باب 

ناسکی ياهمادنا  نتخانش  ردنا  مراهچ : 58راتفگ 

58هراشا

اهفورضغ اهناوختسا و  نتخانش  ردنا  نیتسخن  58وزج 

58هراشا

یلک قیرط  رب  اهفورضغ  اهناوختسا و  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  نیتسخن  58باب 

رس ياهناوختسا  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  60باب 

نیربز نیریز و  کف  ياهناوختسا  ندرک  دای  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  موس  61باب 

اهنادند حیرشت  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مراهچ  62باب 

هاگنتسشن ياههرهم  ات  تشپ  ندرگ و  ياههرهم  حیرشت  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مجنپ  62باب 

اهولهپ ياهناوختسا  حیرشت  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مشش  65باب 

هنیس ياهناوختسا  حیرشت  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  متفه  66باب 

ندرگ ربنچ  حیرشت  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  متشه  66باب 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


فتک حیرشت  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهن  67باب 

تسد ياهناوختسا  حیرشت  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهد  67باب 

هاگیهت ياهناوختسا  حیرشت  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدزای  70باب 

ياپ ياهناوختسا  حیرشت  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدزاود  70باب 

تسا باب  هدزیس  وزج  نیا  اههلضع و  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  72وزج 

72هراشا

یلک قیرط  رب  تسا  هتسویپ  نادب  هچنآ  نآ و  تعفنم  هلضع و  حیرشت  ندرک  دای  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  نیتسخن  73باب 

تسا نادب  يور  ياهمادنا  تکرح  هک  ییاههلضع  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مود  73باب 

ندرگ ورس  ياههلضع  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  موس  76باب 

هرجنح ياههلضع  یمال و  مظع  هرجنح و  حیرشت  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مراهچ  78باب 

موقلح ياههلضع  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مجنپ  79باب 

نافز ياههلضع  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مشش  79باب 

فتک ياههلضع  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  متفه  80باب 

تسد ياههلضع  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  متشه  80باب 

دنابنجب ار  ولهپ  ار و  هنیس  هک  ندز  مَد  ياههلضع  حیرشت  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهن  84باب 

تشپ ياههلضع  حیرشت  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهد  86باب 

مکش ياههلضع  حیرشت  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهدزای  87باب 

دعقم هیاخ و  بیضق و  حیرشت  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهدزاود  87باب 

ياپ ياههلضع  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهدزیس  88باب 

اهبصع حیرشت  ندرک  دای  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  موس  93وزج 

93هراشا

یلک قیرط  رب  نآ  تعفنم  بصع و  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  نیتسخن  93باب 

تسا هتسر  غامد  زا  هک  ییاهبصع  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مود  93باب 

تسا هدمآ  نوریب  ندرگ  ياههرهم  زا  تسا و  هتسر  عاخن  زا  هک  اهبصع  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  موس  96باب 
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تسا هدمآ  نوریب  تشپ  ياههرهم  زا  تسا و  هتسر  عاخن  زا  هک  ییاهبصع  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  میس  وزج  زا  مراهچ  97باب 

تسا هدمآ  نوریب  نهپ )  ) نطق ياههرهم  زا  هک  ییاهبصع  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مجنپ  98باب 

تسا هدمآ  نوریب  صعصع  زجع و  ياههرهم  زا  هک  ییاهبصع  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  میس  وزج  زا  مشش  98باب 

دنیوگ هدروا  ار  نآ  تسا و  هتسر  رگج  زا  هک  ییاهگر  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مراهچ  99وزج 

99هراشا

تسا هتسر  رگج  زا  هک  ییاهگر  حیرشت  نتخانش  ردنا  مراهچ : وزج  زا  نیتسخن  99باب 

تسا هدمآ  رب  الاب  همین  هب  هک  فوجا  ياهگر  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مراهچ  وزج  زا  مود  100باب 

تسد ياهگر  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مراهچ  وزج  زا  موس  102باب 

فاوجا زا  مود  شخب  حیرشت  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مراهچ  وزج  زا  مراهچ  103باب 

تسا باب  تفه  وزج  نیا  اهنایرش و  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مجنپ  104وزج 

104هراشا

یلک قیرط  رب  نایرش  ندرک  دای  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مجنپ  وزج  زا  نیتسخن  104باب 

يدیرو نایرش  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مجنپ  وزج  زا  مود  105باب 

گرزب نایرش  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مجنپ  وزج  زا  موس  106باب 

تسا هدمآ  رب  الاب  يوس  هب  هک  نایرش  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مجنپ  وزج  زا  مراهچ  106باب 

یتابس نایرش  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مجنپ  وزج  زا  مجنپ  106باب 

تسا هدمآ  ریز  يوس  هب  هک  ینایرش  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مجنپ  وزج  زا  مشش  107باب 

تسا دیرو  اب  هک  نایرش  ياهگر  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مجنپ  وزج و  زا  متفه  108باب 

بکرم ياهمادنا  حیرشت  نتخانش  ردنا  مجنپ : 108راتفگ 

108هراشا

غامد حیرشت  رس و  ءازجا  هدرک  دای  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  نیتسخن  108باب 

مشچ حیرشت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مود  111باب 

شوگ حیرشت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  موس  114باب 

ینیب حیرشت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مراهچ  114باب 
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نافز حیرشت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مجنپ  115باب 

قلح هرجنح و  حیرشت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مشش  115باب 

شش قلح و  هبصق  حیرشت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  متفه  116باب 

لد حیرشت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  متشه  117باب 

هدعم يرم و  حیرشت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهن  119باب 

رگج حیرشت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهد  121باب 

هرهز حیرشت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهدزای  121باب 

زرپس حیرشت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهدزاود  122باب 

اههدور حیرشت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهدزیس  122باب 

هدرگ حیرشت  ردنا  راتفگ : زا  مهدراهچ  124باب 

هناثم حیرشت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهدزناپ  126باب 

بیضق هیاخ و  حیرشت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهدزناش  127باب 

محر حیرشت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهدفه  128باب 

اهتوق ندرک  دای  ردنا  مشش : 129راتفگ 

129هراشا

یلک قیرط  رب  تسا  دنچ  هک  اهتوق  نتخانش  ردنا  مشش : راتفگ  زا  نیتسخن  129باب 

یعیبط توق  ندرک  دای  ردنا  مشش : راتفگ  زا  مود  130باب 

یناویح توق  ندرک  دای  ردنا  مشش : راتفگ  زا  موس  134باب 

یناسفن اهتوق  ندرک  دای  ردنا  شش : راتفگ  زا  مراهچ  135باب 

دوش مامت  توق  دنچ  هب  یلعف  ره  هک  اهمادنا  ياهلعف  ندرک  دای  ردنا  مشش : راتفگ  زا  مجنپ  136باب 

مود 139باتک 

139هراشا

اهدرد عاونا  سانجا و  قلطم و  يرامیب  قلطم و  یتسردنت  نتخانش  ردنا  نیتسخن : 139راتفگ 

139هراشا
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نآ سانجا  يرامیب و  یتسردنت و  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  نیتسخن  140باب 

دنک دلوت  اهمادنا  تکراشم  ببس  هب  هک  اهیرامیب  نتخانش  ضرع و  ببس و  ضرم و  نایم  قرف  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مود  140باب 

یجازم اهیرامیب  عاونا  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  142باب 

دتفا بکرم  ياهمادنا  ردنا  هک  اهیرامیب  عاونا  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مراهچ  143باب 

دنیوگ لاصتالا  قرفت  ار  نآ  هک  ییاهیرامیب  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مجنپ  145باب 

اهسامآ نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مشش  145باب 

دنرمش رامیب  زا  ار  نآ  هک  یی )  ) اهلاح نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  متفه  148باب 

بوسنم ياهیرامیب  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  متشه  148باب 

اهيرامیب ياهلاح  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مهن  148باب 

دنریگب رگیدکی  زا  مدرم  هک  اهیرامیب  دیآ و  دیدپ  نادنزرف  ردنا  ثاریم  هب  ناردپ  زا  هک  اهیرامیب  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مهد  149باب 

دشاب رگید  ياهیرامیب  ندش  لیاز  ببس  ددرگ و  هزات  هک  ییاهیرامیب  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مهدزای  149باب 

دوش رتدب  رامیب  لاح  دوش  رگید  يرامیب  ددرگب و  لاح  زا  هک  هاگ  ره  هک  ییاهیرامیب  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مهدزاود  151باب 

ضارعا نتخانش  ردنا  مود : 151راتفگ 

151هراشا

یلک قیرط  رب  ضارعا  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  نیتسخن  151باب 

. دنادب نطاب  لاوحا  رهاظ  ضارعا  زا  هک  دهاوخ  هک  ره  نوچ  بیبط  هکنآ  ردنا  مود : راتفگ  زا  مود  153باب 

یلصا ياهیرامیب  تکرش  هب  اهیرامیب  ياههناشن  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  موس  154باب 

التما ياههناشن  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  مراهچ  155باب 

دنک دلوت  نآ  زا  اهیرامیب  نوخ و  هبلغ  ياههناشن  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  مجنپ  156باب 

یمغلب ياهیرامیب  مغلب و  هبلغ  ياههناشن  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  مشش  156باب 

ییارفص ياهیرامیب  ارفص و  هبلغ  ياههناشن  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  متفه  156باب 

ییادوس ياهيرامیب  ادوس و  هبلغ  ياههناشن  نتخانش )  ) ردنا مود : راتفگ  زا  متشه  157باب 

دنک دلوت  نآ  زا  هک  اهیرامیب  هدس و  ياههناشن  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  مهن  157باب 

يداب ياهیرامیب  ياههناشن  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  مهد  157باب 
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نطاب رهاظ و  ياهسامآ  ياههناشن  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  مهدزای  158باب 

لاصتالا قرفت  ياههناشن  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  مهدزاود  158باب 

ضبن نتخانش  ردنا  موس  159راتفگ 

159هراشا

تسیچ ضبن  هک  نآ  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  159باب 

ضبن تعفنم  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مود  160باب 

دنیوج دعاس  نایرش  زا  ضبن  ياهلاح  ارچ  هکنآ  ردنا  موس : راتفگ  زا  موس  162باب 

تسج دیاب  هنوگچ  ضبن  هک  نآ  ردنا  موس : راتفگ  زا  مراهچ  162باب 

تسا سنج  دنچ  زا  ضبن  تکرح  هکنآ  ردنا  موس : راتفگ  زا  مجنپ  163باب 

اهضبن عاونا  ندرک  دای  ردنا  موس : راتفگ  زا  مشش  163باب 

ددرگ هبتشم  رگیدکی  هب  هک  اهضبن  نایم  قرف  هصاخ و  تسا  یمان  ار  کی  ره  هک  فلتخم  ياهضبن  عاونا  ندرک  دای  ردنا  موس : راتفگ  زا  متفه  167باب 

ضبن بابسا  ندرک  دای  ردنا  موس : راتفگ  زا  متشه  169باب 

هکسام بابسا  رییغت  ببس  هب  رییغت  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مهن  169باب 

دهد یناشن  هچ  رب  کی  ره  هک  نآ  نتخانش  فلتخم و  ياهضبن  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مهد  172باب 

نانز نادرم و  ضبن  ردنا  موس : راتفگ  زا  مهدزای  173باب 

رمع ياهلاس  ضبن  ردنا  موس : راتفگ  زا  مهدزاود  173باب 

اهجازم ضبن  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مهدزیس  174باب 

نانتسبآ ضبن  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مهدراهچ  174باب 

يرغال یهبرف و  ضبن  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مهدزناپ  175باب 

درس مرگ و  ياهرهش  زا  يرهش  ره  لاس و  ياهلصف  زا  یلصف  ره  ضبن  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مهدزناش  175باب 

يرادیب باوخ و  ببس  هب  ضبن  رییغت  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مهدفه  175باب 

تضایر ببس  هب  ضبن  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مهدجه  176باب 

بارش ماعط و  ببس  هب  ضبن  رییغت  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مهدزون  176باب 

مرگ درس و  بآ  ردنا  نتسشن  هبامرگ و  ببس  هب  ضبن  رییغت  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  متسیب  177باب 
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اهدرد ببس  هب  ضبن  رییغت  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مکی  تسیب و  177باب 

اهسامآ ببس  هب  ضبن  رییغت  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مود  تسیب و  178باب 

یناسفن ضارعا  ببس  هب  ضبن  رییغت  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  موس  تسیب و  179باب 

ندز مد  ياهلاح  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مراهچ  179راتفگ 

179هراشا

ندز مد  تعفنم  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  نیتسخن  179باب 

ندز مد  ياهببس  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  180باب 

یعیبطان ببس  هب  اهندز  مد  عاونا  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  موس  180باب 

یعیبطان بکرم  ياهندز  مد  ياهببس  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مراهچ  181باب 

هنیس ياهتکرح  ردنا  ندز  مد  ياههناشن  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مجنپ  182باب 

بآ لاوحا  نتخانش  ردنا  مجنپ : 182راتفگ 

182هراشا

دهد یناشن  هچ  رب  لیلد  هکنآ  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  نیتسخن  183باب 

لیلد نداد  ناشن  ببس  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مود  183باب 

تشاد دیاب  هنوگچ  و  دیاب ، هنوگچ  هشیش  تفرگ و  دیاب  دنچ  هشیش  ردنا  بآ  هکنآ  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  موس  184باب 

تفرگ دیاب  یک  بآ  هکنآ  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مراهچ  184باب 

دنادرگب ار  بآ  گنر  هک  یندروخ  ياهزیچ  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مجنپ  184باب 

درک دیاب  هاگن  هنوگچ  بآ  ردنا  هک  نآ  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مشش  185باب 

دنیامزایب نادب  ار  بیبط  هک  ییاهزیچ  نایم  مدرم و  بآ  نایم  قرف  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  متفه  185باب 

دیوج زیچ  دنچ  بآ  رد  ندرک  هاگن  ار  بیبط  هکنآ  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  متشه  185باب 

بآ ياهگنر  ددع  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهن  186باب 

بآ يدیپس  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهد  186باب 

بآ يدرز  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهدزای  188باب 

بآ یخرس  زا  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهدزاود  188باب 
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بآ یهایس  زا  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهدزیس  190باب 

بکرم ياهگنر  فلتخم و  ياهبآ  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهدراهچ  192باب 

لوب ماوقا  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهدزناپ  193باب 

لوب یکدنا  يرایسب و  زا  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهدزناش  198باب 

لوب کفک  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهدفه  199باب 

بوسر نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهدجیه  199باب 

دب کین و  بوسر  نایم  قرف  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهدزون  200باب 

یعیبطان ياهبوسر  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  متسیب  201باب 

بوسر یکدنا  رایسب و  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مکی  تسیب و  203باب 

بوسر گنر  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مود  تسیب و  203باب 

بوسر ماوق  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  موس  تسیب و  204باب 

هشیش ردنا  بوسر  هاگرارق  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مراهچ  تسیب و  204باب 

بوسر ندمآ  دیدپ  تقو  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مجنپ  تسیب و  205باب 

لوب يوب  زا  يرامیب  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مشش  تسیب و  205باب 

رمع ياهلاس  ردنا  لوب  لاح  نتخانش  ردنا  راتفگ : زا  متفه  تسیب و  206باب 

نانز نادرم و  لوب  نایم  قرف  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  متشه  تسیب و  206باب 

هتشذگ ياهباب  هرمث  ندرک  دای  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهن  تسیب و  207باب 

عبط تباجا  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مشش  207راتفگ 

207هراشا

دنیوج لاح  دنچ  زا  عبط  تباجا  زا  مدرم  نت  ياهناشن  هکنآ  ردنا  مشش : راتفگ  زا  نیتسخن  207باب 

لفث يوب  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مشش : راتفگ  زا  موس  208باب 

لفث یکشخ  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مشش : راتفگ  زا  مراهچ  209باب 

لفث گنر  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مشش : راتفگ  زا  مجنپ  209باب 

کبس خوفنم و  لفث  زا  اهلاح  نتخانش  ردنا  مشش : راتفگ  زا  مشش  210باب 
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لفث يوب  زا  اهلاح  نتخانش  ردنا  مشش : راتفگ  زا  متفه  210باب 

لفث کفک  زا  اهلاح  نتخانش  ردنا  مشش : راتفگ  زا  متشه  210باب 

رقارق اهداب و  اب  لفث  ندمآ  نوریب  زا  اهلاح  نتخانش  ردنا  مشش : راتفگ  زا  مهن  210باب 

لفث یجزل  یبرچ و  زا  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مشش : راتفگ  زا  مهد  211باب 

طارقب لوق  حرش  ردنا  مشش : راتفگ  زا  مهدزای  211باب 

قرع زا  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  متفه  213راتفگ 

213هراشا

دنک دلوت  هچ  زا  تسیچ و  قرع  هکنآ  ردنا  متفه : راتفگ  زا  نیتسخن  213باب 

قرع یکدنا  يرایسب و  زا  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  متفه : راتفگ  زا  مود  213باب 

قرع معط  يوب و  گنر و  زا  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  متفه : راتفگ  زا  موس  214باب 

قرع يدرس  یمرگ و  زا  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  متفه : راتفگ  زا  مراهچ  214باب 

قرع ماوق  زا  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  متفه : راتفگ  زا  مجنپ  215باب 

دیآ رب  هنیس  زا  هفرس  هب  هک  تبوطر  لاح  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  متشه  215راتفگ 

215هراشا

دنیوج هجو  دنچ  زا  ثفن  لاح  زا  نت  ياهلاح  هکنآ  ردنا  متشه : راتفگ  زا  نیتسخن  215باب 

ثفن یکدنا  يرایسب و  زا  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  متشه : راتفگ  زا  مود  215باب 

ثفن ياهگنر  زا  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  متشه : راتفگ  زا  موس  215باب 

ثفن معط  يوب  زا  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مشش : راتفگ  زا  مراهچ  216باب 

ثفن لکش  ماوق و  زا  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  متشه : راتفگ  زا  مجنپ  216باب 

نآ يراوخشد  یناسآ و  زا  ثفن و  ندمآرب  تقو  زا  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  متشه : راتفگ  زا  مشش  216باب 

مدرم نت  ياهلاح  ياهببس  نتخانش  ردنا  مهن  216راتفگ 

216هراشا

یلک قیرط  رب  یضراع  ياهببس  نتخانش  ردنا  تسخن  216وزج 

216هراشا
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اهببس سانجا  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  لوا  وزج  زا  نیتسخن  216باب 

دنک مرگ  ار  نت  هک  ییاهببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  لوا  وزج  زا  مود  217باب 

دنک درس  ار  نت  هک  ییاهببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  لوا  وزج  زا  موس  218باب 

دیازف يرت  هک  ییاهببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  لوا  وزج  زا  مراهچ  218باب 

دیازف یکشخ  هک  ییاهببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مجنپ  219باب 

دنک هابت  ار  اهمادنا  لکش  هک  ییاهببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  لوا  وزج  زا  مشش  219باب 

هدس ياهببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  لوا  وزج  زا  متفه  219باب 

دنک رتهداشگ  ار  اهذفنم  هک  اهببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  متشه  220باب 

یتشرد بابسا  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهن  220باب 

یمرن بابسا  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهد  220باب 

دنک رود  رگیدکی  زا  درآ و  نوریب  هاگیاج  زا  ار  اهمادنا  هک  اهببس  ردنا  مهن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدزای  220باب 

یعیبطان ياهتکرح  بابسا  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدزاود  220باب 

لاصتالا قرفت  ياهببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدزیس  221باب 

سامآ ياهببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدراهچ  221باب 

درد ياهببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدزناپ  222باب 

کی ره  ببس  مان  اهَملا و  عاونا  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدزناش  223باب 

دنک دلوت  شراخ  زا  هک  تذل  بسک  نتخانش  تذل و  كاردا  ملا و  كاردا  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدفه  224باب 

ص 108)  ) دنک دلوت  درد  زا  هک  یعیبطان  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدجیه  225باب 

دنک دلوت  اهتکرح  زا  هک  یعیبط  یعیبطان و  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدزون  225باب 

دنک دلوت  اهداب  زا  هک  یعیبطان  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  متسیب  225باب 

التما همخت و  ياهببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مکی  تسیب و  225باب 

اهمادنا یفیعض  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  نیتسخن  زج  زا  مود  تسیب و  226باب 

دشاب نآ  سکع  رب  هک  ییاهببس  دنکن و  رثا  نت  نوردناز  دنک و  رثا  نت  نوریب  زا  هک  ییاهببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  موس  تسیب و  باب 

دیآ دیدپ  مدرم  رب  هک  اهرییغت  اهلاح و  بابسا  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  228وزج 
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228هراشا

بآ نتسج  نوریب  ببس  دشاب و  عامج  ردنا  هک  تذل  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  نیتسخن  228باب 

نداز ببس  ینتسبآ و  ردنا  ضیح  هداتسیا  زاب  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مود  228باب 

دریمب دوز  ای  دیاز  هدرم  ای  دیاز  هام  تشه  هب  هچنآ  دبای و  اقب  دشاب و  يوق  تسردنت و  دیاز  هام  تفه  هب  هک  هچب  هکنآ  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  موس  باب 

یگدام يرن و  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مراهچ  231باب 

تسوپ همیشم و  دلوت  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مجنپ  232باب 

الاب یهاتوک  يزارد و  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مشش  232باب 

نت ياهز  رد  اهخاروس و  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  متفه  232باب 

یگلاس تفه  رد  نادند  نداتفا  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  متشه  232باب 

يور يوم  ندمآ  رب  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهن  232باب 

يدرخ یگرزب و  ردنا  هچ  ددع و  ردنا  هچ  اهمادنا  ینوزف  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهد  233باب 

اهمادنا ناصقن  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهدزای  233باب 

نخان يوم و  نتسر  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهدزاود  233باب 

دیاز مکش  کی  هب  هس  ای  ود  دنزرف  هکنآ  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهدزیس  234باب 

اهمعط تفایرد  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهدراهچ  234باب 

دنگ يوب و  نتفایرد  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهدزناپ  234باب 

اهمادنا ندیزای  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهدزناش  234باب 

باوخ ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهدفه  235باب 

هیرگ هدنخ و  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهدجیه  235باب 

مغ يداش و  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهدزون  235باب 

یلجخ مشخ و  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  متسیب  236باب 

يراسکبس یگتسهآ و  یلیخب و  يدرمناوج و  یلد و  دب  يریلد و  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مکی  تسیب و  236باب 

[ گرم ياهببس  نتخانش  ردنا  مهن  راتفگ  زا  موس  وزج  ]236

236هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


گرم ببس  یگدنز و  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  نیتسخن  236باب 

يرورض گرم  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مود  237باب 

تاجافم گرم  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  موس  238باب 

موس 239باتک 

239هراشا

[ یهاشمزراوخ هریخذ  باتک  زا  موس  باتک  زا  لوا  شخب  ]239

نآ ياهریبدت  نکسم و  اوه و  لاح  نتخانش  ردنا  نیتسخن  239راتفگ 

239هراشا

اوه هب  ناروناج  يرتشیب  مدرم و  يدنمتجاح  نتخانش  ردنا  نیتسخن : 239باب 

اوه تعفنم  تیتفیک و  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مود  239باب 

لدتعم ياوه  کین و  ياوه  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  240باب 

لاس ياهلصف  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مراهچ  241باب 

لاس ياهلصف  عبط  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مجنپ  241باب 

ییاوه ره  لعف  تیصاخ و  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مشش  243باب 

ددرگب شیوخ  هصاخ  جازم  زا  هک  لاس  ياهلصف  ياهلاح  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  متفه  244باب 

دشاب یلصف  ره  ردنا  هک  اهیرامیب  لاس و  ياهلصف  تیصاخ  لعف و  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  متشه  245باب 

دتفا فلاخم  نآ  ياهلصف  هک  ياهلاس  ردنا  مدرم  نت  ياهلاح  ندرک  دای  ردنا  نیتخسن : راتفگ  زا  مهن  247باب 

. یلصف ره  رد  یتسردنت  نتشاد  هاگن  ریبدت  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مهد  249باب 

ینیمز ینامسآ و  یعیبط  ياهببس  هب  اوه  ریغت  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مهدزای  250باب 

یعیبطان دب  ياهببس  هب  اوه  رییغت  نتخانش  ردنا  نیسخن : راتفگ  زا  مهدزاود  253باب 

نکسم ییاوه و  ره  ردنا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مهدزیس  253باب 

يوزج نکسم  ریبدت  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مهدراهچ  255باب 

اهبآ ياهلاح  نتخانش  ردنا  مود : 255راتفگ 

255هراشا
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. بآ هب  يدنم  تجاح  نتخانش  ردنا  مرد : راتفگ  زا  نیتسخن  256باب 

. نآ ترضم  تعفنم و  اهبآ و  تیصاخ  اهعبط و  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  مود  256باب 

هدیزگ ياهبآ  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  موس  258باب 

اهبآ ندومزآ  ردنا  مود : راتفگ  زا  مراهچ  258باب 

دب ياهبآ  ندروآ  حالص  هب  ریبدت  ردنا  مود : راتفگ  زا  مجنپ  259باب 

ندروخ بآ  ریبدت  ردنا  مود : راتفگ  زا  مشش  259باب 

درس مرگ و  بآ  ردنا  نتسشن  هبامرگ و  ریبدت  ردنا  مود : راتفگ  زا  متفه  260باب 

نآ لاوحا  بارش و  ماعط و  ریبدت  ردنا  موس : 262راتفگ 

262هراشا

. تسیاب راهچ  تسیب و  وزج  نیا  نآ و  لاوحا  عاونا و  اذغ و  نتخانش  ردنا  نیتسخن : 262وزج 

262هراشا

. اذغ هب  ناروناج  رگید  مدرم و  يدنم  تجاح  ببس  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  نیتسخن  262باب 

اذغ نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مود  262باب 

دیآ دیدپ  هنوگچ  اذغ  زا  مدرم  نت  ردنا  اهاذغ  نیا  زا  اهتیفیک  نیا  کشخ  ار  یضعب  رَت و  یضعب  درس و  ار  یضعب  دنیوگ و  مرگ  ار  اهاذغ  یضعب  ارچ  هکنآ  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  موس  باب 

کین ياهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مراهچ  264باب 

دب ياهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتخسن  وزج  زا  مجنپ  265باب 

هنایم ياهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مشش  265باب 

فیطل ياهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  متفه  265باب 

ظیلغ ياهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  متشه  266باب 

دراوگ دوز  هک  اذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهن  266باب 

لوضف كدنا  لوضف و  رایسب  ياهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهد  267باب 

دبای رتشیب  اذغ  نآ  زا  مدرم  نت  هک  اهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدزای  267باب 

دبای رتمک  ياذغ  نآ  زا  مدرم  نت  هک  ییاهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدزاود  267باب 

مرگ ياهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدزیس  267باب 
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کشخ ياهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدراهچ  268باب 

رت ياهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدزناپ  268باب 

درس ياهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدزناش  268باب 

دیاشگب ار  هدس  هک  اهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدفه  268باب 

درآ هدس  هک  اهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدژه  269باب 

دنک مرن  ار  عبط  هک  اهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدزون  269باب 

دنک کشخ  ار  عبط  هک  اهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  متسیب  269باب 

دوش هابت  دوز  هدعم  ردنا  هک  اهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مکی  تسیب و  270باب 

كانداب ياهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مود  تسیب و  270باب 

دراد نایز  ار  هدعم  هک  اهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  موس  تسیب و  270باب 

ندروخ اذغ  ریبدت  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مراهچ  تسیب و  270باب 

یکی ره  تیصاخ  لعف و  جازن و  عبط و  نتخانش  اهاذغ و  زا  دروآ  دیاب  حالص  هب  هچنآ  ندروآ  حالص  هب  ردنا  موس : راتفگ  زا  مود  272وزج 

272هراشا

موس راتفگ  زا  مود  وزج  زا  نیتسخن  272باب 

نآ زا  ندروآ  دیاب  حالص  هب  هچنآ  ندروآ  حالص  هب  نآ و  ياهتّرضم  نتشاد  زاب  اهتشوگ و  ترضم  تعفنم و  جازم و  عبط و  ردنا  موس : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مود  باب 

نآ ترضم  نتشاد  زاب  و  اهشآ )  ) اهابا ترضم  تعفنم و  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مود  زج و  زا  موس  281باب 

. نآ ترضم  عفد  دنام و  نیدب  هچنآ  و  ابرم ،) راچیر ،  ) اهلاچیر اهماک و  و  هدننک ) کنخ  ياهیندروخ   ) دراوب ترضم  تعفنم و  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مراهچ  باب 

نآ ترضم  عفد  دنام و  نیدب  هچنآ  رینپ و  ریش و  ترضم  تعفنم و  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مجنپ  285باب 

دور نآ  اب  هچنآ  اههرت و  ترضم  تعفنم و  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مشش  289باب 

نآ ترضم  عفد  اههرت و  ياهخیب  تیصاخ  ترضم و  تعفنم و  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  متفه  292باب 

دراد تداع  ندروخ  ار  نآ  مدرم  هک  یتشد  ياهتابن  ترضم  تعفنم و  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  متشه  293باب 

اهگید ياهرازبا  تیصاخ  ترضم و  تعفنم و  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهن  295باب 

نآ ترضم  عفد و  ورت و  ياههویم  تعفنم  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهد  298باب 

نآ ترضم  عفد  کشخ و  ياههویم  ترضم  تعفنم و  نتخانش  ردنا  موس : باتک  زا  موس  راتفگ  زا  مود  عون  زا  مهدزای  303باب 
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نآ ترضم  عفد  اهینیریش و  ترضم  تعفنم و  نتخانش  ردنا  موس : باتک  زا  موس  راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهدزاود  305باب 

اهنغور ترضم  تعفنم و  نتخانش  ردنا  موس : باتک  زا  موس  راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهدزیس  306باب 

نآ ترضم  تعفنم و  بارش و  ياهلاح  نتخانش  ردنا  موس  باتک  زا  مراهچ  307راتفگ 

307هراشا

ندروخ بارش  زا  نادنمدرخ  ضرغ  ندرک  دای  ردنا  موس : باتک  زا  مراهچ  راتفگ  زا  نیتسخن  307باب 

اهبارش تعفنم  نتخانش  ردنا  موس : باتک  زا  مراهچ  راتفگ  زا  مود  308باب 

دتسیا هب  يروگنا  بارش  ياج  هب  هک  تسین  یبارش  یماعط و  چیه  هک  نآ  نتخانش  ردنا  موس : باتک  زا  مراهچ  راتفگ  زا  موس  308باب 

بارش ياهترضم  ردنا  موس : باتک  زا  مراهچ  راتفگ  زا  مراهچ  309باب 

دروخ دیاب  یک  دروخ و  دیابن  ار  هک  دروخ و  دیاب  ار  هک  بارش  هکنآ  ردنا  موس : باتک  زا  مراهچ  راتفگ  زا  مجنپ  310باب 

نآ ریغ  نتشگرس و  طاشن و  نوچ  دیآ ، دیدپ  ندروخ  بارش  ردنا  هک  ییاهلاح  ببس  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مشش  311باب 

. تسا دنچ  نآ  تاجرد  دشاب و  هچ  یتسم  هکنآ  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  متفه  312باب 

رت رید  ای  دوش  تسم  رتدوز  ببس  نادب  مدرم  هک  اهببس  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  متشه  313باب 

دروخ دیاب  بارش  ترورض  هب  ار  نامدرم  یضعب  هکنآ  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مهن  314باب 

. دنوش تسم  رید  دنروخ ، گرزب  ماج  هب  بارش  هک  هاگ  ره  نامدرم  یضعب  هکنآ  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مهد  314باب 

دشاب هدرم  نتساخرب  تقو  تمالس  هب  دبسخب  دروخ و  رایسب  بارش  يدرم  هکنآ  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مهدزای  314باب 

نآ ریبدت  رامخ و  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مهدزاود  314باب 

دوش تسم  رت  رید  دروخ و  دناوت  رتشیب  بارش  هک  دهاوخ  هک  یسک  ریبدت  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مهدزیس  315باب 

دوش رایشوه  دوز  دشاب  تسم  یسک  رگا  دوش و  رتمک  بارش  یتسرد  هکنآ  ریبدت  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مهدراهچ  315باب 

بارش عاونا  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مهدزناپ  316باب 

ندرک بارش  ریبدت  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مهدزناش  318باب 

بارش سلجم  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مهدفه  318باب 

نآ ریغ  عاقف و  نیبجنکس و  بالج و  نوچ  دنرب  راکب  رت  رایسب  نارامیب  ناتسرد و  نت )  ) هک ییاهتبرش  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مهدژه  باب 

نآ ترضم  تعفنم و  نتخانش  يرادیب و  باوخ و  ریبدت  ردنا  موس  باتک  زا  مجنپ  319راتفگ 

319هراشا
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. دیآ دیدپ  اجک  زا  هچ و  زا  تسیچ و  هک  باوخ  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  نیتسخن  319باب 

باوخ هب  يدنم  تجاح  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مود  320باب 

يرادیب باوخ و  ياهترضم  اهتعفنم و  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  موس  321باب 

دبای رتمک  باوخ  هک  یسک  ریبدت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مراهچ  322باب 

. تفخ دیاب  هنوگچ  هک  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مجنپ  322باب 

نوکس تکرح و  ریبدت  ردنا  موس  باتک  زا  مشش  322راتفگ 

322هراشا

نآ تعفنم  تضایر و  تکرح و  هب  ناتسرد  نت  يدنم  تجاح  نتخانش  ردنا  مشش : راتفگ  زا  نیتسخن  322باب 

درک دیاب  هنوگچ  دنچ و  تضایر  هکنآ  نتخانش  ردنا  مشش : راتفگ  زا  مود  323باب 

يوزج ياهتضایر  نتخانش  ردنا  مشش : راتفگ  زا  موس  325باب 

دنک دلوت  اهتضایر  نیزا  هک  اهیگدنام  عاونا  هکنآ  ریبدت  ردنا  مشش : راتفگ  زا  مراهچ  325باب 

دیآ دیدپ  تضایر  زا  هن  هک  اهیگدنام  ریبدت  ردنا  موس : باتک  زا  مشش  راتفگ  زا  مجنپ  327باب 

اهرطع ترضم  تعفنم و  نتخانش  توسک و  ردنا  متفه  328راتفگ 

328هراشا

توسک ریبدت  ردنا  متفه : راتفگ  زا  نیتسخن  328باب 

نآ ترضم  تعفنم و  اهرطع و  نتخانش  ردنا  موس : باتک  زا  متفه  راتفگ  زا  مود  329باب 

اهمرفسا ترضم  تعفنم و  نتخانش  ردنا  موس : باتک  زا  متفه  راتفگ  زا  موس  332باب 

اهنغور نتشاد  راکب  لاح و  نتخانش  ردنا  متفه : راتفگ  زا  مراهچ  334باب 

[ یهاشمزراوخ هریخذ  باتک  زا  موس  باتک  زا  مود  شخب  ]335

تسا راکبان  هک  ینوزف  ياهطلخ  زا  نت  نتخادرپ  ریبدت  ینعی  غارفتسا  ریبدت  ردنا  موس  باتک  زا  مود  شخب  زا  نیتسخن  335راتفگ 

335هراشا

اهغارفتسا عاونا  رد  نآ  هک  یلک  ياهلصا  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  نیتسخن  335وزج 

335هراشا

تسناد دیابب  یق  لاهسا و  دصف و  ریبدت  ردنا  هک  اهلصا  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن : 335باب 
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يوضع هب  يوضع  زا  اهتدام  ندینادرگ  زاب  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مود  339باب 

درک دیاب  مادک  تسخن  اهغارفتسا  عاونا  زا )  ) هکنآ ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  موس  340باب 

دراد زاب  نآ  زا  هک  ییاهلاح  دنک و  بجاو  ار  غارفتسا  هک  ییاهلاح  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مراهچ  341باب 

دنک بجاو  غارفتسا  يدوزب  هک  اهلاح  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مجنپ  342باب 

نآ نتشاد  نایز  غارفتسا و  نتشاد  دوس  ياهتمالع  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مشش  344باب 

تشاد ناوت  زاب  هنوگچ  ار  غارفتسا  عاونا  هکنآ  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  متفه  344باب 

.[ تسناد دیابب  ینعم  نآ  ردنا  هچنآ  یق و  هب  ندرک  غارفتسا  ردنا  موس : باتک  مود  شخب  زا  نیتسخن  راتفگ  زا  مود  وزج  ]345

345هراشا

یق هب  ناتسرد  نت  يدنمتجاح  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  نیتسخن  346باب 

یق ياهترضم  اهتعفنم و  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مود  زج و  زا  مود  346باب 

درک دیاش  هنارک  درک و  دیاش  ارک  یق  هکنآ  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  موس  347باب 

ندرک یق  ریبدت  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مراهچ  347باب 

؟ درک دیاب  دنچ  و  هنوگچ ؟ یِک ؟ یق  هکنآ  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مجنپ  348باب 

یق يدنم  نایز  يدنمدوس و  ياهناشن  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مشش  349باب 

دیآ دیدپ  یق  سپ  زا  هک  دب  ياهلاح  كرادت  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  متفه  349باب 

نآ لعف  یگنوگچ  یق و  ياهوراد  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  متشه  350باب 

تشاد دیاب  راکب  هنوگچ  یق  ياهوراد  هکنآ  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهن  351باب 

یق ياهوراد  زا  تسا  رتيوق  هچنآ  ندروآ  حالص  هب  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهد  352باب 

یق ياهوراد  جازم  ددع و  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهدزای  353باب 

[ لهسم ياهوراد  هب  نت  نتخادرپ  ردنا  موس : باتک  زا  مود  شخب  زا  نیتسخن  راتفگ  زا  موس  وزج  ]354

354هراشا

لهسم ياهوراد  نتشاد  راکب  ردنا  یلک  ياهلصا  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  نیتسخن  354باب 

دروخ دیاشن  ارک  دروخ و  دیاش  ارک  لهسم  يوراد  هکنآ  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  مود  وزج  زا  مود  356باب 

دیاشن ارک  دیاش و  ارک  يوق  يوراد  هکنآ  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  موس  357باب 
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درک دیابب  وراد  زا  سپ  وراد و  زا  شیپ  هک  اهریبدت  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مراهچ  357باب 

دروخ دیاب  هنوگچ  ار  لهسم  يوراد  هکنآ  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مجنپ  360باب 

تشاد دیاب  هاگن  راوخ  وراد  توق  هکنآ  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  مود  وزج  زا  مشش  360باب 

دروخ دیاب  یک  وراد  هکنآ  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  متفه  360باب 

دنروخ راوخشد  وراد  هک  یناسک  معنت و  لها  ریبدت  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  متشه  361باب 

تشاد دیاب  زاب  یک  ار  لاهسا  هکنآ  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) موس وزج  زا  مهن  364باب 

غارفتسا طارفا  زا  زج  دیآ  دیدپ  هک  راوخ  رادرب و  هک  رگید  ياهلاح  كرادت  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) موس وزج  زا  مهد  365باب 

اهوراد طارفا  نتشاد  راب  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مهدزای  365باب 

دنکن راک  دروخ و  وراد  هک  یسک  ریبدت  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مهزاود  366باب 

دنک عفد  هنوگچ  دشِک و  نتشیوخ  هب  هنوگچ  دنک  غارفتسا  هک  اهطلخ  وراد  هکنآ  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مهدزیس  367باب 

دنک لعف  هچ  هک  لهسم  ياهوراد  زا  کی  ره  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مهدراهچ  368باب 

نیلم يوراد  لهسم و  يوراد  نایم  قرف  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مهدزناپ  369باب 

تخیمآ دیاب  هنوگچ  ار  لهسم  ياهوراد  هکنآ  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مهدزناش  369باب 

دنراد راکب  رت  شیب  هک  فورعم  ياهوراد  تعفنم  تیصاخ و  عبط و  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مهدفه  371باب 

نآ نتخاس  یگنوگچ  تلیضف و  تیصاخ و  تخانش  هدرک و  دای  دنیوگ . نبجلا  ءام  يزات  هب  هک  بآ  رینپ  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مهدژه  باب 

[ نوخ ياههلصف  زا  نت  نتخادرپ  دصف و  ریبدت  ردنا  موس : باتک  زا  مود  شخب  زا  نیتسخن  راتفگ  زا  مراهچ  وزج  ]399

399هراشا

دصف تلیضف  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مراهچ  وزج  زا  نیتسخن  399باب 

نآ ندرک  نوریب  هب  يدنمتجاح  ماگنه  ندرک  دای  نوخ و  تلیضف  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مراهچ  عون  زا  مود  399باب 

دنک بجاو  دصف  ریخات  هک  ییاهببس  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مراهچ  وزج  زا  موس  401باب 

تشاد دیاب  هاگن  دصف  لاح  ردنا  هک  اهلصا  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن ): راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  مراهچ  402باب 

نت ردنا  نوخ  يرایسب  ياههناشن  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مراهچ  ورج  زا  مجنپ  402باب 

نت ردنا  نوخ  یهابت  هناشن  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  مشش  403باب 

دننک نوریب  هک  نآ  زا  سپ  نوخ ، ياهلاح  نتخانش  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  متفه  403باب 
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دنک هابت  ار  نوخ  هک  ییاهببس  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  متشه  403باب 

رمع ياهلاس  زا  یلاس  ره  یجازم و  ره  نوخ  ياهگنر  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  مهن  404باب 

دیاشن ارک  داد و  دیاش  ار  دصف  ردنا  تصخر  هکنآ  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  مهد  404باب 

دتفا یشغ  نادنچ  ندرک  نوریب  نوخ  ندرک و  دصف  هب  دتفا  تجاح  هک  اهببس  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  مهدزای  باب 

درک دیاب  نوریب  دْنَچ  نوخ  تشاد و  داب  هاگن  یگنوگچ  ار  توق  دصف ، لاح  ردنا  هکنآ ، ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  مهدزاود  405باب 

دتفین شغ  ات  تشاد  دیاب  هاگن  هنوگچ  فیعض  مدرم  توق  هکنآ  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  مهدزیس  405باب 

دراد زاب  دصف  زا  هک  ییاهببس  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  مهراهچ  406باب 

دننک نوریب  تعفد  هس  هب  ای  تعفد  ود  هب  نوخ  هکنآ  تعفنم  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  مهدزناپ  408باب 

دینادرگ دناوت  زاب  هنوگچ  بناج  نآ  زا  دنک  لیم  یبناج  هب  هک  ار  نوخ  هکنآ  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  مهدزناش  409باب 

دنز گر  هک  یسک  ریبدت  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  مهدفه  410باب 

دز دیاب  یک  اهيرامیب  ردنا  گر  هکنآ  نتخانش  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  مهدژه  411باب 

دنک دلوت  ندرک  نوریب  نوخ  ندز و  گر  يرایسب  زا  هک  اهترضم  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  مهدزون  411باب 

نادب يدنمتجاح  اب  نوخ  ندرکان  نوریب  ياهترضم  نتخانش  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  متسیب  412باب 

نآ تعفنم  و  هاگیاج ) و   ) کی ره  عضوم  دننک و  غاد  دنرب و  هب  دننک و  لبس  دنیاشگ و  هب  هک  اهنایرش  دننزهب و  هک  اهگر  نتخانش  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  مکی  تسیب و  باب 

تسین هراچ  نآ  نتخانش  زا  ار  داّصف  هک  اهگر  ياهلاح  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مراهچ  وزج  زا  مود  تسیب و  417باب 

تشاد دیاب  هنوگچ  ار  نآ  دیاب و  هنوگچ  داصف  شین  هکنآ  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مراهچ  عون  زا  موس  تسیب و  418باب 

درک دیاب  غاد  هنوگچ  دیرب و  دیاب  هنوگچ  ار  اهنایرش  دز و  دیاب  هنوگچ  گر  ره  هکنآ  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مراهچ  عون  زا  مراهچ  تسیب و  419باب 

دتفا دصف  ردنا  هک  اهاطخ  كرادت  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  مجنپ  تسیب و  422باب 

دصف میلعت  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ وزج  زا  مشش  تسیب و  424باب 

تماجح تلیضف  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ وزج  زا  متفه  تسیب  424باب 

دصف زا  تماجح  ناصقن  رادقم  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ وزج  زا  متشه  تسیب و  424باب 

درک دیاب  یک  تماجح  هکنآ  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ وزج  زا  مهن  تسیب و  425باب 

درک دیاب  ارک  تماجح  هکنآ  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ وزج  زا  مایس  425باب 

يوضع ره  تماجح  ترضم و  تعفنم و  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ وزج  زا  مکی  یس و  425باب 
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درآ دیاب  هنوگچ  ار  يوضع  رهب  هک  نتخانش  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ وزج  زا  مود  یس و  427باب 

( درک دهاوخ   ) دنک تماجح  هک  یسک  ریبدت  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ وزج  زا  موس  یس و  428باب 

. تسا راک  هچ  رهب  زا  ندزآان  و  ندرک ،) شکداب   ) نداهن رب  هشیش  هکنآ  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ وزج  زا  مراهچ  یس و  428باب 

يوضع هب  ولز )  ) ارورز نتشاذگ  زارف  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ وزج  زا  مجنپ  یس و  429باب 

[ يوزج ياهغارفتسا  ریبدت  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مجنپ  وزج  ]429

429هراشا

دیآ راکب  باب  نیردنا  هک  ییاهوراد  ندرک  دای  لوب و  راردا  ریبدت  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مجنپ  وزج  زا  نیتسخن  429باب 

ندروآ يوخ  ریبدت  ینعی  قرع ، راردا  ریبدت  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا  مود  وزج  زا   ) مود 432باب 

قرع نتشاد  زاب  ریبدت  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا  مجنپ  وزج  زا   ) موس 433باب 

طاخم ندروآ  ریبدت  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا  مجنپ  وزج  زا   ) مراهچ 434باب 

باعل ندروآ  ریبدت  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا  مجنپ  وزج  زا   ) مجنپ 434باب 

دنک كاپ  ار  اههدور  هک  ییاهفایش  ياهریبدت  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا  مجنپ  وزج  زا   ) مشش 434باب 

هنقح ریبدت  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا  مجنپ  وزج  زا   ) متفه 435باب 

هنقحم تفص  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا  مجنپ  وزج  زا   ) متشه 437باب 

یلط هب  غارفتسا  ریبدت  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا  مجنپ  وزج  زا   ) مهن 437باب 

نآ لاوحا  عامج و  ریبدت  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مجنپ  وزج  زا  مهد  437باب 

يدنمتجاح نتخانش  دنیوگ و  جازملا  ءوس  ار  نآ  هک  دب  ياهجازم  ریبدت  ردنا  مود  439راتفگ 

439هراشا

فلتخم جازملا  ءوس  تسار و  جازملا  ءوس  نایم  قرف  نتخانش  تسیچ و  جازملا  ءوس  هکنآ  نتخانش  ردنا  مود :) راتفگ  زا   ) نیتسخن 439باب 

تسا مادک  جازملا  ءوس  نیرتدب  هک  نتخانش  ردنا  مود  راتفگ  زا  زا  مود  شخب  زا  مود  439باب 

؟ دنک دلوت  هچ  یجازملا  ءوس  ره  زا  هک  نآ  ردنا  مود  راتفگ  زا  موس  440باب 

؟ درک دیاب  هنوگچ  یتسردنت  نتشاد  هاگن  ریبدت  یجازم  ره  ردنا  هک  نآ  ردنا  مود ) راتفگ  زا   ) مراهچ 440باب 

یناسفن ضارعا  ریبدت  ردنا  موس : 443راتفگ 

443هراشا
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دیآ دیدپ  اجک  زا  تسیچ و  یناسفن  ضارعا  هکنآ  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  443باب 

مدرم نت  ردنا  یناسفن  ضارعا  رثا )  ) تّوق ندرک  دای  ردنا  موس : راتفگ  زا  مود  444باب 

هلمج قیرط  رب  یناسفن  ضارعا  ترضم  تعفنم و  هدرک  دای  ردنا  موس : راتفگ  زا  موس  444باب 

لیصفت قیرط  رب  یناسفن  ضارعا  ترضم  تعفنم و  ندرک  دای  ردنا  موس : راتفگ  زا  مراهچ  444باب 

دنیوگ یناحور  بط  ار  نیا  نابیبط  یناسفن و  ضارعا  زا  تسا  رضم  هچنآ  ترضم  عفد  تسا و  عفان  هچنآ  تعفنم  ندرک  لصاح  ریبدت  ردنا  موس : راتفگ  زا  مجنپ  باب 

دنک رثا  سفن  ردنا  جازم  دنک  رثا  مدرم )  ) نت ردنا  یناسفن  ضارعا  هک  نانچمه  هکنآ  نتخانش )  ) ردنا موس : راتفگ  زا  مشش  446باب 

ندوب دهاوخ  هک  دشاب  اهیرامیب  ناشن  نآ  ندمآ  دیدپ  دیآ و  دیدپ  مدرم  نت  ردنا  هک  اهلاح  نتخانش  ردنا  مراهچ  447راتفگ 

447هراشا

دیآ دیدپ  يور  رس و  ردنا  هک  ییاهلاح  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  نیتسخن  447باب 

دیآ دیدپ  نت  همه  رد  هک  ییاهلاح  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  447باب 

دیآ دیدپ  رگج  لد و  رد  هک  ییاهلاح  ردنا  مراهچ : زا  موس  448باب 

دیآ دیدپ  لفاسأ  ردنا  هک  ییاهلاح  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مراهچ  449باب 

نالفط ندرورپ  ریبدت  ردنا  مجنپ : 449راتفگ 

449هراشا

هچب ندیناباوخ  ندیلام و  نتسش و  فان و  ندیرب  ریبدت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  نیتسخن  449باب 

نداد ریش  ریبدت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مود  450باب 

هیاد رایتخا  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  موس  450باب 

هیاد ریبدت  ریش و  يرایسب  یکدنا و  يدب و  یکین و  ریبدت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مراهچ  450باب 

ندرک زاب  ریش  زا  هچب  ریبدت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مجنپ  451باب 

نآ ریبدت  ندمآ و  رب  نادند  جالع  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مشش  451باب 

دتفا ار  ناگچب  هک  ییاهرامیب  جالع  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  متفه  452باب 

یگراوخریش زا  سپ  هچب  ریبدت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  متشه  454باب 

ناریپ ریبدت  ردنا  مشش : 455راتفگ 

455هراشا
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ریبدت يریپ و  جازم  نتخانش  ردنا  مشش : راتفگ  زا  نیتسخن  455باب 

ناشیا عبط  نتشاد  مرن  ناریپ و  ياهاذغ  ریبدت  ردنا  مشش : راتفگ  زا  مود  455باب 

ناریپ بارش  ریبدت  ردنا  مشش : راتفگ  زا  موس  456باب 

دتفا ار  ناریپ  هک  هدس  ریبدت  ردنا  مشش : راتفگ  زا  مراهچ  456باب 

ندرک شوخ  نت  يوب  ناریپ و  نتسش  نتشیوخ  ریبدت  ردنا  مشش : راتفگ  زا  مجنپ  456باب 

نارفاسم ریبدت  ردنا  متفه : 457راتفگ 

457هراشا

هلمج قیرط  رب  رفس  ریبدت  ردنا  متفه : راتفگ  زا  نیتسخن  457باب 

دنک رفس  امرگ  ردنا  هک  يرفاسم  ریبدت  ردنا  متفه : راتفگ  زا  مود  457باب 

( هدزامرس ریبدت  امرس و  زا  ياپ  تسد و  نتشاد  هاگن  ریبدت  و   ) دنک رفس  امرس  ردنا  هک  يرفاسم  ریبدت  ردنا  متفه ): راتفگ  زا   ) موس 458باب 

يور گنر  نتشاد  هاگن  ریبدت  ردنا  متفه ): راتفگ  زا   ) مراهچ 458باب 

بیرغ ياهبآ  ياهترضم  نتشاد  زاب  ریبدت  ردنا  متفه ): راتفگ  زا   ) مجنپ 458باب 

نارفاسم ندش  هدنام  نتفر و  هدایپ  ریبدت  ردنا  متفه ): راتفگ  زا   ) مشش 459باب 

ایرد نارفاسم  ریبدت  ردنا  متفه ): راتفگ  زا   ) متفه 459باب 

مراهچ 460باتک 

461هراشا

تسا باب  هس  راتفگ  نیا  تسا و  يرامیب  مادک  يرامیب  ره  هک  ندروآ  نوریب  نتخانش و  ردنا  نیتسخن  461راتفگ 

461هراشا

نآ قیرط  ندرک  دای  تسا و  يرامیب  مادک  يرامیب  ره  هک  دسانشب  هک  تسا  بجاو  بیبط  رب  هک  نآ  ردنا  نیتسخن  461باب 

هصاخ لصف  عون و  سنج و  نتخانش  ردنا  مود  461باب 

. ددرگ فقاو  هنوگچ  يرامیب  تقیقح  رب  دیوج و  زاب  هنوگچ  يرامیب  ضرع  هصاخ و  لصف و  عون و  سنج و  بیبط  هکنآ  ردنا  موس  462باب 

جضن نتخانش  ردنا  مود  462راتفگ 

463هراشا

تسا هنوگچ  تسیچ و  جضن  هک  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن  463باب 
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نآ تعفنم  جضن و  ياهلاح  ندرک  دای  ردنا  مود  463باب 

درک دیاب  توق  رب  دامتعا  دباین  رثا  هک  اجنآ  تسج و  دیابیمه  جضن  رثا  هشیمه  ار  بیبط  هک  نآ  ردنا  موس  464باب 

تسج دیاب  اجک  زا  هنوگچ و  جضن  رثا  هک  نآ  ردنا  مراهچ  464باب 

مامت جضن  صقان و  جضن  نایم  قرف  ردنا  مجنپ  464باب 

تسا باب  هد  راتفگ  نیا  نارحب و  نتخانش  ردنا  موس  465راتفگ 

465هراشا

تسا عون  دنچ  تسیچ و  نارحب  هک  نآ  ردنا  نیتسخن  465باب 

تسا هدمآ  هدرک  دای  مود  باتک  زا  نیتسخن  راتفگ  زا  مهن  باب  ردنا  نآ  يدب  یکین و  نارحب و  تقو  نتخانش  ردنا  مود  467باب 

نارحب ياهزور  نتخانش  ردنا  موس  468باب 

نارحب زور  زا  هدنهدربخ  ياهزور  نتخانش  ردنا  مراهچ  471باب 

نارحب ياههرود  نتخانش  ردنا  مجنپ  472باب 

ددرگب شیوخ  تقو  زا  هک  اهنارحب  نتخانش  ردنا  مشش  475باب 

دشاب هنوگچ  یک و  يرامیب  ره  نارحب  هک  نآ  ردنا  موس  راتفگ  زا  متفه  475باب 

ددرگ لکشم  هک  اهنارحب  ياهزور  نتخانش  ردنا  موس  راتفگ  زا  متشه  475باب 

نارحب ياههناشن  یلک  قیرط  رب  نارحب  ياهتمالع  ياههناشن  ردنا  مهن  477باب 

يوزج قیرط  رب  نارحب  ياههناشن  نتخانش  ردنا  مهد  479باب 

تسا باب  تفه  راتفگ  نیا  و  يرامیب ) تخس  ای  يدوبهب   ) دش دهاوخ  نوچ  رامیب  لاح  هک  نتخانش  ینعی  هفرعملا  ۀمدقت  ردنا  مراهچ  484راتفگ 

485هراشا

يرامیب زا  رامیب  نتفای  صالخ  تمالس و  ي )  ) اههناشن ندرک  دای  ردنا  نیتسخن  485باب 

دیآ دیدپ  رامیب  رب  هک  دب  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مود  488باب 

درک دیاب  رتشیب  مادک  رب  دامتعا  دشاب و  رتيوق  مادک  اههناشن  هک  نآ  ردنا  موس  504باب 

تسا هدزاود  زارد  ياهيرامیب  زارد  ياهيرامیب  ياههناشن  ردنا  مراهچ  504باب 

دوب دهاوخ  یک  يرامیب  هک  دهد  یناشن  دیآ و  دیدپ  تسردنت  مدرم  رب  هک  اههناشن  نتخانش  رد  مجنپ  505باب 

گرم ياهببس  بابسا  نتخانش  ردنا  مشش  505باب 
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دریم بت  ندش  تدایز  تقو  رد  ای  بت  تبون  يادتبا  رد  هک  يرامیب  ره  بت  ياهتبون  ردنا  گرم  تقو  ببس  نتخانش  ردنا  متفه  506باب 

مجنپ 509باتک 

510هراشا

دیآ دیدپ  هنوگچ  تسا و  عون  دنچ  تسیچ و  بت  هک  نآ  ردنا  نیتسخن  510راتفگ 

510هراشا

تسیچ بت  هک  نآ  ردنا  نیتسخن  510باب 

تسا سنج  دنچ  اهبت  هک  نآ  ردنا  نیتسخن  راتفگ  زا  مود  510باب 

دراسگ هنوگچ  دریگ و  هنوگچ  بت  هکنآ  ردنا  نیتسخن  راتفگ  زا  موس  512باب 

دنک دلوت  رتشیب  رتدوز و  جازم  مادک  رد  بت  هک  نآ  ردنا  نیتسخن  راتفگ  زا  مراهچ  514باب 

نآ جالع  تامالع و  بابسا و  لاوحا و  موی و  یمح  نتخانش  ردنا  مود  514راتفگ 

514هراشا

موی یمح  لاوحا  ردنا  مود  راتفگ  زا  نیتسخن  514باب 

موی یمح  بابسا  رد  مود  راتفگ  زا  مود  515باب 

موی یمح  ياهتمالع  ردنا  مود  راتفگ  زا  موس  515باب 

دوش رگید  یبت  ددرگب و  ببس  نادب  هزور  کی  بت  هک  ییاهببس  ردنا  مود  راتفگ  زا  مراهچ  516باب 

دوش رگید  یبت  ددرگب و  یک  هزور  کی  بت  زا  هزور  کی  بت  هک  تسناد  ناوتب  نادب  هک  اهتمالع  نتخانش  رد  مود  راتفگ  زا  مجنپ  516باب 

یلک قیرط  رب  موی  یمح  جالع  رد  مود  راتفگ  زا  مشش  516باب 

تسا عون  هس  موس  موی  یمح  تسا  عون  دنچ  موی  یمح  هک  نآ  ردنا  مود  راتفگ  زا  متفه  517باب 

دنک دلوت  هشیدنا  مه و  مغ و  زا  هک  موی  یمح  رد  مود  راتفگ  زا  متشه  517باب 

. دنک دلوت  موی  یمح  دتفا و  حور  ردنا  ترارح  دوش و  مرگ  لد  ببس  نادب  دزورف و  رب  دنابنجب و  ار  يزیرغ  ترارح  مشخ  هکنآ  رهب  زا  دنک  دلوت  مشخ  زا  هک  موی  یمح  رد  مود  راتفگ  زا  مهن  باب 

دنک دلوت  یباوخیب  زا  هک  موی  یمح  رد  مود  راتفگ  زا  مهد  519باب 

دنک دلوت  شیاسآ  باوخ و  يرایسب  زا  هک  موی  یمح  رد  مود  راتفگ  زا  مهدزای  520باب 

. دنک دلوت  یمه  زین  طارفا  هب  يداش  زا  دنک  دلوت  موی  یمح  طارفا  هب  مشخ  زا  هک  نانچمه  دنک  دلوت  يداش  زا  هک  موی  یمح  رد  مود  راتفگ  زا  مهدزاود  باب 

دنک دلوت  موی  یمح  قیرط  نادب  زین  سرت  زا  دنک  دلوت  موی  یمح  مغ  زا  هک  نانچمه  دنک  دلوت  سرت  زا  هک  موی  یمح  رد  مهدزیس  520باب 
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دنک دلوت  موی  یمح  حور  ندش  مرگ  زا  دنک و  مرگ  ار  حور  دزورفارب و  يزیرغ  ترارح  دسر  مدرم  هب  یجنر  هک  هاگره )  ) راتفگ زا  دنک  دلوت  جنر  زا  هک  موی  یمح  رد  مود  راتفگ  زا  مهدراهچ  باب 

دنک دلوت  موی  یمح  درک  راک  اهوراد  هک  نآ  سپ  زا  هک  دشاب  رایسب  دنک  دلوت  غارفتسا  زا  هک  موی  یمح  ردنا  مود  راتفگ  زا  مهدزناپ  521باب 

دنک دلوت  درد  زا  هک  موی  یمح  رد  مود  راتفگ  زا  مهدزناش  522باب 

دنک دلوت  سامآ  زا  هک  موی  یمح  رد  مود  راتفگ  زا  مهدفه  522باب 

دنک دلوت  یشغ  زا  هک  موی  یمح  رد  مود  راتفگ  زا  مهدجه  523باب 

دنک دلوت  یگنسرگ  زا  هک  موی  یمح  رد  مود  راتفگ  زا  مهدزون  523باب 

دنک دلوت  یگنشت  زا  هک  موی  یمح  زا  مود  راتفگ  زا  متسیب  523باب 

دنک دلوت  هدس  زا  هک  موی  یمح  رد  مود  راتفگ  زا  مکی  تسیب و  524باب 

تسناد ناوت  زیچ  جنپ  زا  بت  نیا  ياهتمالع  یگدزامرس  زا  دشاب  ماسم  ندش  هتسب  هرشب و  نتشگ  فیثک  تشرد و  نآ  ببس  هک  موی  یمح  رد  مود  راتفگ  زا  مود  تسیب و  باب 

دشاب ضباق  ياهبآ  هب  ندرک  لسغ  نآ  ببس  هک  موی  یمح  رد  مود  راتفگ  زا  موس  تسیب و  526باب 

دشاب باتفآ  ترارح  ای  هبامرگ  ترارح  نآ  ببس  هک  موی  یمح  ردنا  مود  راتفگ  زا  مراهچ  تسیب و  527باب 

دشاب مرگ  ياهوراد  اهماعط و  ندروخ  نآ  ببس  هک  موی  یمح  رد  مود  راتفگ  زا  مجنپ  تسیب و  528باب 

دنک دلوت  بارش  زا  هک  موی  یمح  رد  مود  راتفگ  زا  مشش  تسیب و  528باب 

دنک دلوت  نآ  ندیراوگان  ندروخ و  ماعط  يرایسب  زا  هک  موی  یمح  ردنا  مود  راتفگ  زا  متفه  تسیب و  529باب 

ینوفع ياهبت  ردنا  موس  530راتفگ 

530هراشا

اهتبون فالتخا  ببس  نتخانش  نآ و  جالع  تامالع و  تنوفع و  نتخانش  ردنا  نیتسخن  531وزج 

531هراشا

تنوفع بابسا  نتخانش  ردنا  موس  راتفگ  زا  نیتسخن  531باب 

دشاب یهاتوک  يزارد و  یگتسهآ و  یبعص و  رد  اهتنوفع  ياهفالتخا  ببس  نتخانش  ردنا  موس  راتفگ  زا  مود  531باب 

ادوس ارفص و  يهدام  هک  نآ  ردنا  موس  راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  موس  533باب 

یلک ياهتمالع  نتخانش  ردنا  موس  راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مراهچ  534باب 

دبای ذفان  هریرعشق و  تقو  هب  رامیب  هک  امرس  ببس  نتخانش  رد  موس  راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مجنپ  535باب 

باوخ هبامرگ و  ریبدت  بارش و  ماعط و  ریبدت  غارفتسا و  ریبدت  زا  ینوفع  ياهبت  جالع  رد  یلک  ياهریبدت  نتخانش  رد  موس  راتفگ  زا  مود  536وزج 
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536هراشا

ار بیبط  تشاد  دیاب  هاگن  اهبت  نیا  جالع  رد  هک  اهنوناق  اهلصا و  نتخانش  رد  نیتسخن  536باب 

تشاد دیاشن  زاب  درس  بآ  زا  ار  مرگ  بت  دنوادخ  درس  بآ  ریبدت  ردنا  موس  راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مود  537باب 

نآ ریغ  لسعلا و  ءام  نیبگنکس و  ریبدت  رد  موس  راتفگ  زا  مود  وزج  زا  موس  538باب 

باکشک ریبدت  ردنا  موس  راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مراهچ  540باب 

توق نتشاد  هاگن  اذغ و  ریبدت  رد  موس  راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مجنپ  541باب 

رمخ ریبدت  ردنا  موس  راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مشش  547باب 

باوخ ریبدت  ردنا  موس  راتفگ  زا  مود  وزج  زا  متفه  547باب 

تشاد دیاب  هاگن  زیچ  هدزای  اب  تسخن  دیامرف  یغارفتسا  ینوفع  ياهبت  رد  هک  دهاوخ  بیبط  هک  هاگره  غارفتسا  ریبدت  ردنا  موس  راتفگ  زا  مود  وزج  زا  متشه  باب 

تشاذگ دیاشن  دشاب  یلاخ  ماعط  زا  هدعم  هک  یتقو  زج  دنهنرب  هدرک  درس  بالگ  هب  ياهقرخ  اب  دنهن  رگج  رب  درس  يدامض  هک  دتفا  تجاح  هک  هاگره  دامض  ریبدت  ردنا  موس  راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهن  باب 

درادزاب هبامرگ  زا  هک  اهببس  هبامرگ  ریبدت  ردنا  موس  راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهد  552باب 

لیصفت حرش و  هب  کیره  جالع  ینوفع و  ياهبت  عاونا  نتخانش  ردنا  موس  راتفگ  زا  موس  553وزج 

553هراشا

ییارفص ياهبت  عاونا  نتخانش  رد  نیتسخن  553باب 

هصلاخ بغ  جالع  اهبت و  نتخانش  رد  موس  راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مود  553باب 

هصلاخ ریغ  بغ  جالع  اهتمالع و  نتخانش  رد  موس  راتفگ  زا  موس  وزج  زا  موس  558باب 

بت نآ  جالع  تمالع و  هقرحم و  بت  نتخانش  ردنا  موس  راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مراهچ  561باب 

نآ جالع  تامالع و  هقبطم و  بت  نتخانش  رد  موس  راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مجنپ  566باب 

نآ جالع  تامالع و  بابسا و  بغلا و  رطش  نتخانش  ردنا  موس  راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مشش  570باب 

نآ جالع  تامالع و  ببس و  هبیان و  یمغلب  ياهبت  نتخانش  رد  موس  راتفگ  زا  موس  وزج  زا  متفه  573باب 

دنیوگ هقسلا  تایمحلا  يزات  هب  ار  نیا  مزال و  یمغلب  ياهبت  ندرک  دای  ردنا  موس  راتفگ  زا  موس  وزج  زا  متشه  580باب 

. درس نوریب  دشاب و  مرگ  نوردنز  هک  اهبت  مرگ و  نوریب  دشاب و  درس  نوردنز  هک  ییاهبت  ندرک  دای  ردنا  موس  راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مهن  581باب 

نآ جالع  تامالع و  بابسا و  عاونا و  عبر و  بت  نتخانش  ردنا  موس  راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مهد  582باب 

نآ ریغ  سدس و  سمخ و  ياهبت  ردنا  موس  راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مهدزای  587باب 
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نآ جالع  بکرم و  ياهبت  ندرک  دای  رد  موس  راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مهدزاود  588باب 

نآ جالع  تمالع و  ییابو و  قد  قد و  ياهبت  نتخانش  ردنا  مراهچ  589راتفگ 

589هراشا

یعیبط تبوطر  عون  هس  مدرم  نت  رد  هک  تسناد  دیابب  قد  بت  نتخانش  ردنا  نیتسخن  589باب 

نآ جالع  تامالع و  بابسا و  دنیوگ و  هخوخیش  قد  ار  نآ  هک  هناریپ  قد  نتخانش  رد  مراهچ  راتفگ  زا  مود  596باب 

دیآ دیدپ  اهسامآ  عبط  رب  هک  اهبت  نتخانش  رد  مراهچ  راتفگ  زا  موس  597باب 

نآ جالع  تمالع و  ییابو و  ياهبت  نتخانش  رد  مراهچ  راتفگ  زا  مراهچ  598باب 

تسا باب  هدزیس  راتفگ  نیا  نآ و  جالع  بابسا و  تامالع و  لاوحا و  و  کخرس )  ) هبصح و  ناغرم ) هلبآ   ) هلبآ بابسا  نتخانش  ردنا  مجنپ  600راتفگ 

600هراشا

هبصح هلبآ و  لاوحا  بابسا و  نتخانش  رد  نیتسخن  601باب 

دیآ دیدپ  يو  رد  هک  ییاههلضف  نتخانش  دشاب و  هبصح  هلبآ و  دعتسم  هک  اهجازم  اهبت و  نتخانش  رد  مجنپ  راتفگ  زا  مود  602باب 

هبصح هلبآ و  ياهتمالع  نتخانش  رد  مجنپ  راتفگ  زا  موس  602باب 

دنیوج زیچ  شش  زا  یکانرطخ  تمالس و  ياههناشن  یکانرطخ و  ياههناشن  تمالس و  نتخانش  رد  مجنپ  راتفگ  زا  مراهچ  603باب 

دیآرب رتمک  دیآرب  رگا  دیاینرب و  هلبآ  ات  دننک  طایتحا  هنوگچ  هک  نآ  رد  مجنپ  راتفگ  زا  مجنپ  604باب 

دنک عفد  رهاظ  هب  درآ و  نوریب  دوز  وا  هبصح  هلبآ و  ات  ار  تعیبط  نداد  يرای  ردنا  مجنپ  راتفگ  زا  مشش  606باب 

نآ دننام  قلح و  ینیب و  مشچ و  نوچ  میظع  ياهمادنا  زا  هلبآ  نتشاد  زاب  ردنا  مجنپ  راتفگ  زا  متفه  608باب 

هلبآ ندینازپ  ریبدت  رد  مجنپ  راتفگ  زا  متشه  609باب 

دوش كاپ  تسوپ  دتفیب و  دوز  ات  هلبآ  يهشیرکشخ  ریبدت  ردنا  مجنپ  راتفگ  زا  مهد  610باب 

هبصح هلبآ و  دنوادخ  بارش  ماعط و  ریبدت  ردنا  مجنپ  راتفگ  زا  مهدزای  610باب 

نآ نتفرگ  زاب  ندرک و  مرن  هبصح و  هلبآ و  دنوادخ  عبط  ریبدت  ردنا  مجنپ  راتفگ  زا  مهدزاود  611باب 

هلبآ ناشن  ندرک  لیاز  ریبدت  ردنا  مجنپ  راتفگ  زا  مهدزیس  612باب 

ناشیا بارش  ماعط و  ریبدت  سکن و  زا  هقان  نتشاد  هاگن  ریبدت  نآ و  لاوحا  سکن و  نتخانش  ردنا  مشش  613راتفگ 

613هراشا

نآ لاوحا  سکن و  نتخانش  رد  نیتسخن  613باب 
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سکن ياههناشن  نتخانش  ردنا  مشش  راتفگ  زا  مود  613باب 

هقان لاوحا  نتخانش  ردنا  مشش  راتفگ  زا  موس  614باب 

دتفین سکن  ات  هقان  نتشاد  هاگن  ردنا  مشش  راتفگ  زا  مراهچ  614باب 

هقان بارش  ماعط و  ریبدت  ردنا  مشش  راتفگ  زا  مجنپ  615باب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  617هرابرد 
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1 دلج یهاشمزراوخ  هریخذ 

باتک تاصخشم 

531ق.  - 434 نسح ، نب  لیعامسا  یناجرج ، هسانشرس : 
یهاشمزراوخ هریخذ  يدادرارق :  ناونع 

. راشفا جریا  هوژپشناد ، یقتدمحم  ششوکهب  یناجرجلاینیسحلانسحنبلیعمسا ؛ فیلات  یهاشمزراوخ /  هریخذ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1384 یعملا ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

. هنومن دلجم :) کی  رد  . ) 2ج يرهاظ :  تاصخشم 
964-7553-15-3 دلجم :  کی  رد  ج.1و 2  لایر : 45000 964755303X ؛  هرود : کباش : 

.Ismail ibn Hasan al- Jurjani. Zaxirih- e- Xarazm- Shahi هسنارف : هب  ص.ع . تشاددای : 
. یهاشمزراوخ هریخذ  میدق : یسراپ  بط  ملع  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. یهاشمزراوخ هریخذ  میدق : یسراپ  بط  ملع  دلج :  يور  ناونع 
نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  یمالسا --  یکشزپ  عوضوم : 

یسانشوراد عوضوم : 
6ق. نرق یسراف --  رشنق  نرق 6 یسراف --  رثن  عوضوم : 
.1375 یقتدمحم ،1290 -  هوژپشناد ، هدوزفا :  هسانش 

.1389  - 1304 جریا ، راشفا ، هدوزفا :  هسانش 
R128/3/ج4ذ3 1384 هرگنک :  يدنب  هدر 

610/917671 ییوید :  يدنب  هدر 
2080793 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

لوا باتک 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

یهاشمزراوخلا ةریخذلا  نم  لوالا  باتک 

امیلست ملس  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلآ  یلع  یفطصملا و  دمحم  یبنلا  یلع  هولصلا  نیرکاّشلا و  دمح  نمیلاعلا  بر  دمحلا هللا 

دیؤملا لداعلا  ملاعلا ) لجالا   ) یهاـشمزراوخ دـنوادخ  يوگ  اـعد  هدـنب  باـتک ، نیا  هدـننک  عمج  هک  دوب  ناـنچ  یلاـعت  دزیا  ریدـقت  نوچ 
نیکت نالسرا  رمالا  ریما  یلاعملا  جات  همالا  رخف  هلودلا  دامع  نیکرشملا  هرفکلا و  رهاق  نیملسملا  لامج  مالسالا  بطق  معنلا  یلو  روصنملا 
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رـصن و  هتملک ، یلعا  هتردق و  سرح  هتلود و  هللا  مادا  نینموملا  ریما  نیعم  کلملا  نیمی  نب  دمحم  حـتفلا  وبا  نیطالـسلا و  كولملا و  نیمی 
نیا بآ  اوه و  یـشوخ  و  ترجه ، زا  راهچ  دـصناپ و  لاس  ردـنا  دـش ، تخب  کـین  دـنوادخ  نیا  تمدـخ  هب  درک و  مزراوخ  دـصق  هتیولا ؛

، تفایب نآ  هژم  وا ، تسایس  تبیه و  زا  تسه  تیالو  نیا  ردنا  هک  ینما  تخانشب و  دنوادخ  نیا  لدع  تسایس و  تریـس و  دیدب و  تیالو 
دوخ لاوحا  رب  وا  تمعن  راثآ  تشگ و  رهظتـسم  وا  تمـشح  تمعن و  هب  دوسایب و  وا  تلود  لدع و  هیاس  ردـنا  درک و  رایتخا  ماقم  اجنیا  و 

شیوخ رمع  زا  یتدم  هک  یملع  هرمث  و  ندروآ ، ياج  هب  تمدخ  مسر  ندرازگ و  نآ  رکـش  نتخانـش و  تمعن  قح  تسناد  بجاو  دـیدب ،
. ندرک رشن  دنوادخ  نیا  تیالو  ردنا  تسا  هدینارذگ  نآ  ردنا 

قافآ ردـنا  دـنوادخ  وا ، مان  نوچمه  ات  درک . مان  یهاشمزراوخ  هریخذ  ار  باـتک  درک و  عمج  دـنوادخ  نیا  ماـن  هب  باـتک  نیا  تین  نیا  رب 
ناهج ردنا  وا  یمان  بوخ  نوچمه  ددرگ و  فورعم 

6 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
زع و هللا  ءاش  نا  دشاب  هرهب  ار  ماع  صاخ و  دسرب و  یسک  ره  هب  باتک  نیا  تعفنم  وا  تلود  تاکرب  هب  ات  تخاس  یـسراپ  هب  و  دنامب ؛ رید 

. لج
نیردنا هک  یتابن  ره  دزاسب و  ار  قلخ  رایسب  و  دشاب ، رت  یفاص  رتشوخ و  اوه  نینچ  تسا و  یلامـش  تیالو  نیا  ياوه  هک  تسناد  دیابب  اما 

و رت ؛ تسرد  وا  ياهتـساح  و  دشاب ، رت  يوق  وا  غامد  لد و  دریگ  سفن  اوه  نیزا  هک  یمدآ  ره  و  دـشاب ، رت  هدـنراوگ  رتشوخ و  دـیورب  اوه 
رت و تسرد  اهبآ  هلمج  زا  و  تسا ، نوحیج  بآ  تیالو  نیا و  بآ  و  رتشوخ ، ناشیا  تشوگ  و  دنـشاب ، تسردنت  رگید  ناروناج  نینچمه 

نیدـب و  دراد ، هروش  یتخل  تیـالو  نیا  نیمز  و  دـشاب ؛ رت  هدـنراوگ  رتـشوخ و  وا  تاـبن  دروخ ، بآ  نیزا  هک  نیمز  ره  و  تسا ؛ رت  هدوتس 
رگید خسن  رد   ) رتراوزاس رتشوخ و  وا  تابن  دنک و  دلوت  رتمک  راک  نایز  ناگدنبنج  و  دریذپ ؛ رتمک  تنوفع ) يانعم  هب   ) یگدیـسوپ ببس 
نیدـب ياوه  هک  تسا  نآ  هلمج  نیا  زا  یکی  تسا . رایـسب  تیـالو  نیردـنا  قفاوماـن  ياـهقافتا  تاریخ ، همه  نیا  اـب  نکل  دـشاب ؛ رتاراوگ )

رتشیب هکنآ  رگید  و  دوشیم ؛ راک  نایز  شوخان و  رهـش  ياوه  تسا ، رهـش  نیا  ردـنا  هک  اهیدـیلپ  نیا  راخب  ببـس  هب  یگزیکاـپ  یتسرد و 
مغلـش بآ و  ردـنغچ  و  يرونت ) نان  هکنیا  زا  تسا  یتراـبع  هک  تسا  یکراوخ  یعون   ) هنیرت نوچ  دـنروخبیم ، سپ  دـناسوپب . اـهیندروخ 
هدرسف هزبرخ  ناتسمز  ردنا  دنروخیم و  رایـسب  ملک ) مود / لوا و  مض  هب  ای  حتف  هب   ) بنرک کشخ و  هزات و  روش  یهام  و  نآ ، ریغ  بآ و 

ببـس نیدـب  دـنروخیم و  زین  نآ  زا  هتـشگ ، يدـمن  نوچ  دـشاب و  هتـشاذگب  يرت  هک  اـه ، هزبرخ  نیزا  یـضعب  و  دـنروخیم ، ماـخ  مین  و 
زا هک  ماکز  هلزن و  نیا  نامدرم  نیا  و  دشابیم . رایسب  هلزن  ماکز و  امرس ، یبعص  ببس  هب  و  دشابیم ، رایسب  ياهسامآ  لکشم و  ياهیرامیب 

نالیـس ردنا  دراذگب و  و  دریگ ، ینوزف  نت  ردنا  اههیام  و  دـیارگ ، یمرگ  هب  اوه  هک  راهب  لصف  ردـنا  و  دنـسانش ، ناسآ  دـتفا  امرـس  یبعص 
. دنکیم دلوت  نوگانوگ  ياهلاهسا  و  لاهسا ) چیپ ، لد   ) ریحز لس و  يرامیب  دیآیم ، دورف  اههدور  هب  هنیس و  هب  هلزن  هیام  دیآ ،

دـیدب و تیالو  نیا  لاح  یناجرجلا ، ینیـسحلا  دـمحا  نب  دـمحم  نب  نسحلا  نب  لیعمـسا  باتک ، نیا  هدـننک  عمج  يوگ  اـعد  هدـنب  نوچ 
بط ملع  هب  تیال  لها و  يدنمتجاح 
7 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

گرزب و ياملع  دنوادخ  نیا  سلجم  ردنا  هشیمه  ماقم  تدم  ردـنا  نوچ  تخاسب و  دـنوادخ  نیا  تمدـخ  لیبس  رب  باتک  نیا  تخانـشب ،
نآ زا  ناگرزب  يرایـسب  هک  يدینـشیم  هتکن  دنوادخ  نیا  راوگرزب  ظفل  زا  یتفر  نخـس  هک  یملع  ره  ردـنا  و  دـید ؛ رـضاح  راگزور  همئا 
نیا و  دمآ ؛ یتسناوتن  نوریب  نآ  باوج  هدهع  زا  یـسک  ره  هک  يدوب  یلکـشم  يدومرف  یلاوس  يا  هلئـسم  ردـنا  یتقو  رگا  و  دنـشاب ؛ لفاغ 
نهذ و  تسرد ، تحیرق  و  زیت ، مهف  و  نشور ، رطاخ  و  رفاو ، ملع  و  گرزب ، تمه  و  كاـپ ، رهوگ  و  سفن ، فرـش  رب  دـهد  یهاوگ  ینعم 

. مامت تنطف  و  تسار ،
نیا هچ  رگا  و  دـیاشب ، ار  دـنوادخ  نیا  هنازخ  ندرک و  ناوت  هضرع  یکحم  نینچ  رب  هک  دزاس  نانچ  تمدـخ  نیا  اـت  درک  دـهج  هدـنب  سپ 
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رت کبـس  نتفگ  يزات  هب  دـنناد و  نآ  ینعم  نامدرم  يرتشیب  تسا و  فورعم  هک  يزات  ياـهظفل  تسا ، هدـمآ  هتخاـس  یـسراپ  هب  تمدـخ 
زین یـسراپ  هب  يرتشیب  اهظفل  نیا  زا  و  رتناور ، اهنابز )  ) اهنافز رب  و  دـشاب ، رترود  فلکت  زا  ات  دـمآ  هدرک  داـی  يزاـت  هب  مه  ظـفل  نآ  دـشاب 

. لج زع و  هللا  ءاش  نا  دنامن . هدیشوپ  چیه  ات  دیآ  هتفگ 
دـصق هک  نآ  رهب  زا  تسا ، یمامت  باتک  نیا  تیـصاخ  و  تسا ، رگید  یتیـصاخ  يا و  هدیاف  دـناهدرک ، یملع  ره  ردـنا  هک  ار  یباتک  ره  و 

رب هک  تسا  مولعم  دیآ و  هدرک  دای  یمامت  هب  لمع  ملع و  زا  تسناد ، دیابب  باب  نآ  ردنا  ار  بیبط  هچنآ  یباب  ره  ردنا  ات  تسا  هدمآ  هدرک 
نادب بیبط  هک  تسین  یباتک  چیه  نکل  دـناهدرک ، گرزب  ياهباتک  رایـسب  بط  ملع  ردـنا  هچ  رگا  و  تسین ، دوجوم  یباتک  چـیه  قسن  نیا 

وا دارم  دـیوجن  ییاج  رهزا  ددرگن و  زاـب  رگید  ياـهباتک  هب  يدوصقم  یـضرغ و  ره  ردـنا  اـت  ددرگ و  ینغتـسم  رگید  ياـهباتک  زا  باـتک 
ببـس هب  و  دـشابن ، تجاح  رگید  باتک  چـیه  هب  باب  چـیه  ردـنا  ار  بییبط  هک  تسا  هدـمآ  هدرک  عمج  نانچ  باتک  نیا  و  دوشن . لـصاح 

یبط ياهباتک  و  دـناوخیمه ، بط  ملع  هک  راـگزور  نآ  ردـنا  يوگ  اـعد  مداـخ  و  دوشن . هدـنکارپ  رطاـخ  رایـسب ، ياـهباتک  هب  نتـشگزاب 
چیه قسن  نیرب  يدوب و  عمج  باتک  نآ  ردنا  تسناد  دیابب  یمه  ملع  زا  هچنآ  هک  یتسیاب  یباتک  هک  يدرک  ینمت  يرایـسب  تسیرگنیمه 

. دش هتخاس  ات  درک  دصق  دوب  هدرک  ینمت  هچنآ  دنوادخ ، نیا  تلود  تاکرب  هب  سپ  تفاین ، یباتک 
نینچ دنوادخ  نیا  راگزور  ردنا  هک  دوب  نآ  باتک  نیا  نتخاس  ردنا  يوگاعد  مداخ  ضرغ  و 

8 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
راگزور يالـضف  و  دشاب ؛ هدرازگ  تمدخ  نیدب  وا  تمعن  قح  ات  دنامب  وا  تلود  ردنا  مداخ  نیزا  يراگدای  نینچ  ددرگ و  لصاح  یباتک 

یهاوگ دنسانشب و  تساهباتک  رگید  باتک و  نیا  نایم  هک  یقرف  دننک ، ربارب  دننک ، ربارب  اهباتک  رگید  اب  دننک و  تعلاطم  ار  باتک  نیا  هک 
ناگمه رب  بط  دوصقم  هب  ندیسر  قیرط  تسا و  هدش  هداد  باتک  نیردنا  ملع  نیا  ناگدنیوج  فاصنا  تسا و  مامت  یعمج  نیا  هک  دنهد 

. هنم هللا و  دمحب  هدرک  افو  تسا  هداد  هدعو  هبطخ  نیردنا  هچنادب  هدرک و  هاتوک 
هخـسن رد  هک  تسا  شخب  هد  خـسن  ریاس  تیاور  هب  یهاشمزراوخ  هریخذ  باتک  . ) تسا یباتک  یـشخب  ره  تسا و  شخب  هن  باـتک  نیا  و 

.( تسا هدرک  همیمض  ار  مهد  دلج  هدش و  رکذ  شخب  هن  ححصم 
یهاشمزراوخلا ةریخذلا  نم  لوالا  باتک 

]

نیتسخن راتفگ 

هراشا

[

بط ملع  زا  یملع  یلمع و  ءزج  ندرک  دای  بط و  دح  ندرک  دای  ردنا  نیتسخت : راتفگ  زا  نیتسخن  باب 

تعانـص هب  دشاب  تسردنت  مدرم  نوچ  ات  دنک  هاگن  وا  يرامیب  یتسرد و  مدرم و  نت  ياهلاح  ردـنا  يو ، زا  بیبط  هک  تسا  یتعانـص  بط 
هب و  ددرگ ، نکمم  هکنادنچ  درآ  زاب  یتسردنت  لاح  هب  ار  يو  باوص  ياهریبدت  هب  ددرگ  رامیب  نوچ  و  دراد ، هاگن  يو  رب  یتسردنت  بط 
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. دنک رود  يو  زا  يرامیب  راکنایز ، ياهزیچ  نتشاد  رود  دنمدوس و  ياهزیچ  نتشاد  کیدزن 
زا یتسردنت و  يرامیب و  نتخانش  زا  تسا و  دنچ  تسا و  زیچ  هچ  هک  يرامیب  یتسردنت و  ياهببـس  نتخانـش  زا  ار  بیبط  تسین  هراچ  سپ 

ار یتسردنت  هک  دنادب  هچنآ  زا  تسین  هراچ  نینچمه  و  دنیوگ . یملع  وزج  ار  اهزیچ  نیا  نتخانش  و  راکنایز . دنمدوس و  ياهزیچ  نتخانش 
دنچ و ار  دنمدوس  ياهزیچ  درک و  دیاب  رود  هنوگچ  ار  يرامیب  تشاد و و  دیاب  هاگن  هنوگچ 

9 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
. دنیوگ یلمع  وزج  ار  نیا  تشاد ؛ ایاب  راکب  یک  هنوگچ و 

یعیبطان هچ  ره  دسانشب و  تسا  یعیبط  ار  مدرم  نت  هچ  ره  هک  دیاب  دنادب ، مامت  بط  ملع  زا  یملع  وزج  هک  دهاوخ  بیبط  هک  هاگره  سپ 
: تسا هنوگراهچ  ار  مدرم  نت  یعیبط  ياهزیچ  و  دسانشب . مه  تسا 

: تسا زیچ  شش  نآ  تسا و  ياپ  رب  نادب  مدرم  نت  هک  تسا  ییاهزیچ  نیتسخن : هنوگ 
. كاخ اوه و  بآ و  تسا و  شتآ  اههیام ، نآ  و  تسا : هدش  هدروآ  مه  زارف  نآ  زا  مدرم  نت  هک  تسا  هناگراهچ  ياههیام  یکی 

ناـسکی ياهمادـنا  هتـسویپ و  مه  ردـنا  دـناهداهن و  مه  زارف  ناـسکی  يازجا  زا  هک  تسا  ییاهمادـنا  نآ  تسا و  ناـسکی  ياهمادـنا  مود  و 
ریغ تسوپ و  تشوگ و  ناوختسا و  نوچ  اههراپ ، رگید  هک  دراد  تفـص  نامه  مان و  نامه  يریگب  نآ  زا  هک  هراپ  ره  هک  تسا  ییاهمادنا 

زا هک  ییاهمادنا  دنانینچمه و  نآ  ریغ  تسوپ و  ناوختسا و  و  ياپ ، تشوگ  هک  دراد  تفص  نامه  مان و  نامه  رـس  تشوگ  الثم  هچ  نآ ،
تشوگ و یپ و  گر و  ناوختـسا و  زا  هک  نآ  ریغ  ياـپ و  تسا و  تسد  نوـچ  هتـسویپ  مه  رد  تسا و  هداـهن  مه  زارف  ناـسکی  ياهمادـنا 

وزج کی  تسد : زا  الثم  رگید . یهجو  هب  تسا و  رگید  کی  ره  نیا  عفاـنم  تفـص و  ماـن و  هتـسویپ و  مه  رد  دـناهداهن و  مه  زارف  تسوپ 
نآ ببس  نیدب  تسا ، رگید  کی  ره  راک  کی و  ره  مان  دعاس و  مراهچ  فک و  رگید  هس  نخان و  رگید  تسا و  تشگنا 

عون کی  ار  نآ  زا  یئزج  ره  هک  رـس  اپ و  تسد و  لثم  هتـسویپ  ياهمادنا  هتـسویپ /(  ياهمادنا  ار  رگید  نیا  دـناهتفگ و  ناسکی  ار  اهمادـنا 
ءاضعالا و  دنیوگ ، بکرم  ياضعا  ار  نیا  و  دنیوگ ، زین  ازجالا  هباشتم  دنیوگ و  طیـسب  ار  نآ  يزات  هب  و  دـهدیم ،) لیکـشت  ناسکی  مادـنا 

. دنیوگ زین  هیلآلا 
. ادوس ارفص و  نوخ و  مغلب و  نوچ  تسا ، طالخا  موس  و 

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

10 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
. هعفاد هّوصم و  هدلوم و  هیمان و  هریغم و  همضاه و  هکسام و  هبذاج و  نوچ  رگید  ياهتوق  تکرح و  سح و  ياهتوق  نوچ  اهتوق . مشش 

. رمع ياهلاس  ردـنا  وا  ياهلاح  مود  دـشاب . هداز  نآ  رب  هک  یلـصا  جازم  نوچ  تسا  مدرم  نت  ياـهلاح  یکی  تسا . زیچ  راـهچ  مود  هنوگ 
. اهزیچ اب  ندرک  يوخ  اهتداع و  مراهچ  یگدام  يرن و  جازم  موس 

. اههناخ اهرهش و  ياهلاح  تسوا و  نت  نوریب  هک  تسا  ییاهزیچ  ياهلاح  موس : هنوگ 
هک دـشاب  نانچ  همه  اهحور ، جازم  و  طالخا . جازم  و  ناسکی ، ياهمادـنا  زا  یمادـنا  ره  جازم  هک  تسا  یتسردـنت  ياهلاح  مراـهچ : هنوگ 

. یناسآ یمامت و  هب  دننکیم  شیوخ  ياهراک  همه  نآ ، ریغ  رگج و  هدعم و  تّوق  نوچ  اهمادنا  ياهتوق  و  دیاب ،
. یتسردنتان دشاب و  یعیبطان  لاح  نآ  دیاب ، هک  دوش  نآ  فالخرب  ددرگب و  یکی  اهزیچ  نیزا  هک  هاگ  ره  و  یعیبط ، ياهزیچ  تسا  نیا 

نت ردنا  نآ  ندوب  زا  دشاب و  زیچ  نآ  تسخن  هک  دـنیوگ  ار  يزیچ  نابیبط  کیدزن  هب  ببـس  تسا و  یببـس  ار  يراک  ره  هک  تسناد  دـیابب 
نآ یضعب  و  هصاخ ، تسا  يرامیب  ببـس  یـضعب  و  هصاخ ، تسا  یتسردنت  ببـس  هک  تسا  نآ  اهببـس  یـضعب  و  دیآ ! دیدپ  یلاح  مدرم 

ببس دشاب  نیا  فالخ  رب  هک  هاگ  ره  دشاب و  یتسردنت  ببـس  دیاب ، هک  تقونآ  و  دیاب ، هکنادنچ  و  دیاب ، هک  دشاب  نانچ  هاگره  هک  تسا 
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بارش و ماعط و  مود  تسا ، اوه  یکی  دنیوگ : هّتـسلا  بابـسالا  ار  نآ  نابیبط  تسا و  سنج  شـش  نینچ ، ياهببـس  نیا  و  ددرگ . يرامیب 
حالطـصا رد   ) غارفتـسا مجنپ  نوکـس ، تکرح و  مراهچ  يرادـیب ، باوخ و  موس  و  یبیکرت ،) ياهوراد   ) ناراکتسد ياـهزاس  اـهوراد و 

نوچ ندمآان ، نت و  زا  يزیچ  ندمآ  نوریب  ینعی  ناقتحا  و  تسا ). هدش  قالطا  ندب  زا  ياهدام  عون  ره  جورخ  هب  غارفتـسا  میدـق  یکـشزپ 
یناسفن ضارعا  مشـش  نآ . ریغ  دیالاپن و  ای  دیالاپ  ینیب  هار  زا  ای  رـس  زا  هک  يزیچ  و  دیاین ، ای  دیآ  هک  قرع  دنکن و  ای  دنک  تباجا  هک  عبط 

. دیآ هتسناد  مامت  یملع  وزج  ات  تسناد  دیابب  ار  بیبط  هک  اهزیچ  تمامت  تسا  نیا  نآ . دننام  يدونشخ و  مشخ و  اهمغ و  اهیداش و  نوچ 
ره رب  یتسردنت  نتشاد  هاگن  ردنا  ار  وا  هک  دناد  بیبط  هک  دیاب  هک  تسا  نآ  یلمع  وزج  و 

11 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
نآ رهب  زا  تشاد : دیاب  راکب  هنوگچ  یک و  رادقم و  هچ  نآ  زا  نتشاد و  دیاب  راکب  زیچ  هچ  یصخش  ره  زا  يرامیب  ندرک  رود  و  یصخش ،

. دشاب هتسناد  همه  نیا  بیبط  هک  ددرگ  لصاح  تقو  نآ  بط  ملع  زا  دوصقم  هک  ار 

بط تعفنم  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مود  باب 

اب کی  هیام ، راهچ  زا  هدروآ  مه  زارف  تسا  يزیچ  هدام  و  یتروص ، زا  ياهّدام و  زا  هدـش  بیکرت  تسا  يزیچ  مدرم ، نت  هک  تسناد  دـیابب 
زا دـشاب و  رگید  کی ، ره  هاگیاج  عبط و  لعف و  دنـشاب  ادـج  رگیدـکی  زا  هیاـم  راـهچ  ره  هک  هاـگره  ینعا  هدـیجنگان ، هدـنزاسان و  رگید 

راچان دناهدروآ  مه  زارف  نآ  زا  وا  هّدام  هک  اههیام  یگدنزاسان  ببـس  هب  مدرم  نت  سپ  دننک . هابت  ار  رگیدـکی  دنـشاب و  نازیرگ  رگیدـکی 
تسا و شیوخ  هاگیاج  نایرج  هیام  ره  هشیمه  تسا  يرگید  هاـگیاج  فلاـخم  ياهیاـم  ره  هاـگیاج  هکنآ  ببـس  هب  و  تسا ؛ هدـنوش  هاـبت 

. ددنویپ شیوخ  هاگیاج  هب  دوش و  ادج  اههیام  رگید  زا  ات  تسا  هدنشوک 
مه ات  دوشن . هتـسسگ  تسا  هداتفا  مه  اب  ار  اههیام  هک  دـنویپ  نیا  و  دـنامب ، هدام  نیا  اب  اـت  تسا  ناـشوک  هشیمه  هک  تسا  یتوق  تروص  و 

و دـنیوجیم . زیرگ  یگداشگ و  مه  زا  عبط  هب  اههیام  شـشوک و  دـهج و  هب  تسا  يراک  تروص ، راـک  نکل  دـنامب . تسه  هک  لاـح  نیرب 
حلص لاح  رب  ار  اههیام  هشیمه  تروص  نیا  هک  تسا  نیا  رهب  زا  دیاین و  ربارب  دشاب  عبط  هب  هک  يراک  اب  دشاب  ششوک  هب  هک  يراک  زگره 

، دوب دیابیمه  امرگ  امرس و  اوه و  نایم  ردنا  ار  مدرم  نت  هک  تسا  نآ  نآ ، و  تسا : هداتفا  رگید  يراک  و  تشاد ، دناوتن  هاگن  یگتسویپ  و 
و درک ، دیابیمه  نوکـس  تکرح و  و  دروخ ، دیابیمه  نوگانوگ  ياهاذغ  و  تشاد ، دیابیم  راک  رـس و  كاخ  داب و  شتآ و  بآ و  اب  و 

هابت ياهببـس  اب  دوشیم  رای  دـنادرگیم و  لاح  هب  لاح  زا  ار  وا  هک  نت  نوریب  زا  تسا  ییاهببـس  همه  نیا  و  تفاـی : دـیابیمه  مغ  يداـش و 
نیا نتشاد  هاگن  ردنا  ار  تروص  ندیـشوک  مرج  ال  دمآ . هدرک  دای  هکنانچ  دناهدروآ  مه  زارف  نآ  زا  ار  وا  تسوا و  نت  نوردنز  هک  هدننک 
بط ملع  نآ  و  دشاب ، رت  مامت  وا  توق  ات  نوریب ، زا  دهد  يرای  ار  تروص  نیا  هک  تسیاب  يزیچ  ترورض  هب  سپ  تسین ، يرثا  سب  دنویپ 

ریبدت اب  تروص  تّوق  هک  دتفیب  قافتا  نیا  ار  ینت  هک  دشاب  هدرک  ریدقت  یلاعت  دزیا  هک  هاگره  تسا و  هتشاد  ینازرا  یلاعت  دزیا  هک  تسا ،
، دوش رای  یبط 

12 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
رامیب رگا  رت و  تسردـنت  دـشاب و  رت  لاح  کین  نت  نیا  دـنامب ، هکنادـنچ  و  دـنامب . رترید  دزیا  ریدـقت  هب  نت  نآ  ياههیام  نایم  دـنویپ  نیا 

. ّلج ّزع و  هللا  نذا  هب  دیآ  نوریب  رتدوز  رت و  ناسآ  يوامیب  زا  دوش ،

هناگ راهچ  ياههیام  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  باب 
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بآ و اوه و  شتآ و  زا  هتـشرس  هتخیمآ و  تسا و  هدروآ  مه  زارف  همه  ناروناج  زج  ناروناج و  رگید  ياهنت  مدرم و  نت  هک  تسناد  دـیابب 
و دنیوگ ، زین  رصانع  دنیوگ و  ناکرا  يزات  هب  ار  هیام  راهچ  نیا  تسا و  هیام  راهچ  نیا  تسا  هام  کلف  ریز  هک  اهیتسه  همه  هّدام  و  كاخ ،

نامه يرآ  مهو  رد  هک  وزا  يوزج  ره  نکیل  تسین ، رگید  يوزج  فلاـخم  يو  زا  يوزج  ناـسکی و  تسا  یمـسج  راـهچ  نیزا  کـی  ره 
ییادج رگیدکی  زا  ار  يزیچ  ره  تسا و  یـشیبامک  هب  اه  هیام  نیا  زا  اهزیچ  همه  نتخیمآ  اهوزج و  رگید  هک  دـنک  لعف  نامه  دراد و  عبط 
ییاوه هیام  هک  يزیچ  و  تسا ، کشخ  مرگ و  دنیوگ  دشاب  رتشیب  يو  رد  یشتآ  هیام  هک  ار  يزیچ  هکنانچ  تساه ، هیام  نیا  یـشیبامک  هب 
دـشاب رتشیب  یکاخ  هیام  هک  ار  يزیچ  و  تسا ، رت  درـس و  دـنیوگ  دـشاب  رتشیب  یبآ  هیام  هک  يزیچ  و  تسا ، رت  مرگ و  دـنیوگ  دـشاب  رتشیب 

نیا یلاعت  دزیا  هدنزاسان . هدنجنگان و  رگیدکی  اب  رگیدکی و  نمشد  ینعی  دنرگیدکی ، ّدض  هیام  راهچ  نیا  و  تسا . کشخ  درس و  دنیوگ 
نیا ببـس  هب  دروآ و  دیدپ  يراگزاس  یگدنیاپ و  تسوا  مولعم  هک  یتدـم  ات  داهن  یحلـص  ناشیا  نایم  تخیمایب و  مه  اب  ار  نمـشد  راهچ 

. تسا هدش  هتسکش  همه  اهتوق  تسا و  هدنامن  یناسکی  تعیبط  نآ  تسا  هدش  هتخیمآ  هک  هیام  چیه  ردنا  يراگزاس  یگتخیمآ و 
کبـس نارگ : ود  تسا و  کبـس  ود  هیام  راهچ  نیا  زا )  ) هک تسناد  دـیابب  و  تفاـی . ناوتن  هناگادـج  راـهچ ، نیزا  ار  کـی  چـیه  هکناـنچ 
هاگیاج ناسکی ، تسا  یمسج  نیمز  اما  كاخ . یفاضا ) نارگ   ) تسا و بآ  قلطم )  ) نارگ و  اوه ، یفاضا ) کبس   ) تسا و شت  آ  قلطم ) )

ینعم دوش و  زاب  ياج  هب  عبط  هب  دنرآ  نوریب  روز  هب  شیوخ  ياج  زا  يو  زا  يا  هراپ  رگا  و  دراد ، مارآ  حـبط  هب  اجنآ  تسا و  همه  دورف  وا 
نآ ینت  ره  ردـنا  وا  تعفنم  تسا و  کـشخ  درـس و  وا  عبط  تسوا و  همه  زا  رتدورف  همه و  زا  رتنارگ  ببـس  نیدـب  و  تسا . نیا  وا  ینارگ 

نآ وا  هاگیاج  ناسکی ، تسا  یمسج  بآ  و  دنامب . دنهنب  هک  داهن  نآ  رب  دشاب و  يرادیاپ  وا  یتسه  زا  ار  نت  نآ  هک  تسا 
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زج وا  يرتکبس  ینعم  و  تسا ، نیمز  زا  رتکبـس  وا  هک  نآ  رهب  زا  هدیناشوپ  ار  نآ  يور  دشاب و  هدمآ  ردنا  نیمز  يور  همه  درگادرگ  تسا 
تسا و هدرک  هنهرب  بآ  زا  ار  نیمز  زا  يا  هراـپ  هک  تسه  یببـس  نکل  هدـمآ : ردـنا  وا  درگادرگ  دـشاب و  نیمز  يـالاب  رب  هک  تـسین  نـیا 

. دشاب رت  هتسارآ  رت و  مامت  نخس  ات  دوش  هاره  یتراشا  نادب  باتک  نیردنا  نکیل  تسین ، بط  ملع  رد  ببس  نآ  نتخانش 
رگید نایمدا و  هاگمارآ  ات  درک ، هنهرب  بآ  زا  نیمز  يور  زا  ياهراپ  هک  یلاعت ، هناحبـس و  تسا ، دزیا  تیانع  ببـس  نآ  هک  تسناد  دـیابب 
رتشوخ هاگمارآ  نیا  ات  درک  لامـش  يوس  زا  يو  زا  يرتشیب  درک ، هنهرب  بآ  زا  هک  ياج  نیا  هک  تسا  نآ  مود  تیانع  و  دـشاب : ناروناـج 

زا ياج  نیا  نوچ  هک  تسا  نآ  رگید  هس  تیانع  و  دنشاب : رت  تسردنت  رت و  يوق  وا  ناگدنـشاب  رت و  یفاص  رت و  تسرد  وا  ياوه  و  دشاب ،
ار نیمز  هاگیاج  بآ و  هاگیاج  نیمز  ياهراپ  نیرد  دشابن . هراچ  بآ  زا  ار  نیمز  ناگدنشاب  هک  دوب  هتفر  شیپ  زا  لزا  ملع  درک  هنهرب  بآ 

. دشابیم هرهب  بآ  زا  ار  نیمز  ناگدنشاب  همه  دسریم و  هزادنا  هب  اهیاج  همه  هب  ات  درک  هدنکارپ  يو  رد  ار  بآ  درک و  یکی 
تسا يدزیا  تیانع  هک  اجناز  و  تسا ، نیمز  يالاب  وا  ياج  تسا و  نیمز  زا  رتکبس  بآ  تسا ، بآ  تعیبط  هک  اجنآ  زا  سپ 

یکبـس ینارگ و  درک و  یکی  نیمز  بآ و  ياج  رهق  هب  و  تسا ، هدـش  هدتـس  بآ  زا  یکبـس  تسا  ناروناج  هاگمارآ  هک  نیمز  هراپ  نیرد 
، حالـص رهب  زا  دنـشابیم ، هتخیمآ  مهب  ود  ره  اـت  دـیامن ، رتکبـس  نآ  زا  نیا  هـن  و  دـی ، رتنارگ آ  نـیزا  نآ  هـن  هـک  هدرک ، ناـسکی  ود  ره 

تیصاخ تسا و  رت  درس و  بآ  عبط  و  نیقلاخلا . نسحا  هلا  كرابت  ار ، ناروناج 
یناسآ هب  اـهداهن  همه  اـهراگن و  همه  و  درک ، ناوت  درگ  ياـج  کـی  هب  ناـسآ  و  درک ، ناوت  هدـنکارپ  مه  زا  ناـسآ  ار  وا  هک  تسا  نآ  وا 

ره هب  یناسآ ، يدوز و  هب  اهنت ، ياهتدام  هک  تسا  نآ  يزیچ  ره  ردـنا  وا  یتسه  تعفنم  و  دـنامن . داهن  نآ  رب  درادـن و  هاگن  نکل  دریذـپ ،
دـشاب دنریذپ  دوز  ددرگب  دوز  اهداهن  زا  هچ  رگا  رت ، يزیچ  هک  ار  نآ  رهب  زا  نآ ، ردنا  دـشاب  رادربنامرف  و  داهن ، ناوتب  دـهاوخ  هک  يداهن 

یلزا تیانع  تمکح و  هب  یلاعت  كرابت و  راگدیرفآ  سپ  ددرگب  داهن  زا  رید  دریذپ  رید  اهداهن  هچ  رگا  رت  کشخ  يزیچ  هکنانچ  ار ، نآ 
ات تخیمایب  نیمز  اب  ار  بآ 
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دیدپ يو  رد  یگتسویپ  دوشب و  يو  زا  یگدنزیر ) تفص   ) ینازیر و  ددرگ : يداهن  ره  هدنریذپ  بآ  اب  یگتخیمآ  ببـس  هب  کشخ  كاخ 
. دنامب رید  داهن  نآ  رب  دنهنب  يداهن  رب  ار  یمسج  نوچ  ات  دیآ ، دیدپ  یگدیتسا  يراد و  نت  كاخ  اب  یگتخیمآ  ببس  هب  بآ ، ردنا  و  دیآ .
تسا و بآ  زا  رتکبس  اوه  دنتفگ  ببس  نیدب  شتآ و  زا  رتدورف  دشاب و  بآ  زا  رترب  هک  تسا  نآ  وا  هاگیاج  ناسکی ، تسا  یمسج  اوه  و 
و دـنادرگ )  ) دـشاب کبـس  فیطل و  ار  اـهزیچ  هک  تسا  نآ  يزیچ  ره  ردـنا  وا  یتسه  تعفنم  تسا و  رت  مرگ و  وا  عبط  شتآ و  زا  رتـنارگ 

. دزورفارب دوز  وا  ياهوزج  یگداشگ  ببس  هب  دیاش  ار  نتخورفا  نتخوس و  هچنآ  دیآ و  دیدپ  ینت  ره  ياهوزج  نایم  یگداشگ 
؟ دوشیم رت  بآ  زا  هکنانچ  دوشیمن  رت  تسا  اوه  نایم  ردنا  هک  اهزیچ  ارچ  تسا  رت  اوه  رگا  دنیوگ  دننک و  لاؤس 

ددرگ و هتخیمآ  و  دیآ ، زاب  مه  هب  یناسآ  هب  و  ددرگ ، ادج  مه  زا  و  دوش ، هدنکارپ  یناسآ  هب  هک  دنیوگ  ار  يزیچ  رت  هک  تسا  نآ  باوج :
ینیبن تسا . رت  رادربنامرف  رت و  فیطل  بآ  زا  باب  نیردـنا  اوه  و  تسا ، مولعم  بآ  لاح  زا  هکنانچ  دراذـگب ! دوز  و  دریذـپ ، دوز  اهلکش 

دنک جوم  دوش و  كرحتم  يوگنخس  زاوآ  زا  دوز  ناسآ و  هنوگچ  اوه  هک 
اما دشاب . تسرد  تسا ، بآ  يرت  زا  نوزفا  اوه  يرت  هک  میوگ  رگا  سپ  تسین . تفاطل  نیا  بآ  ردنا  و  دریذپ ، فورح  لکـش  عیطقت و  و 
دیآ زاـب  ودـب  هک  يزیچ  اـی  یگدولآ  یتخل  اـت  دـیاب  ظـیلغ  ماوق  و  تسا ، اوه  ماوق  زا  رت  ظـیلغ  بآ  ماوق  هک  تسا  نآ  بآ  ندرک  رت  ببس 
ظیلغ نغور  رب  تشگنا  یـسک  رگا  هک  ینیبن  دنامب . زیچ  نآ  هب  یگدولآ  یتخل  دیآ ، زاب  ودب  هچ  ره  هک  تسا  نیا  بآ  ندرک  رت  و  دنامب ،

، درذگب هچ  ره  رب  تسا و  اوه  ماوق  زا  رت  ظیلغ  وا  ماوق  هک  تسا  نآ  بآ  ندرک  رت  ببس  هک  ددرگ  مولعم  اج  نیا  زا  تسا ، بآ  ماوق  زا  رت 
دریگ زاب  يو  هب  یتخل  درذـگب  هچ  ره  رب  تسا و  اوه  ماوق  زا  رت  ظیلغ  وا  ماوق  هک  تسا  نآ  بآ  ندرکان  رت  ببـس  دریگزاب و  يو  هب  یتخل 

تـسا یمـسج  شتآ  دریگن و  زاـب  زیچ  نادـب  يو  زا  چـیه  درذـگب  هچره  رب  تسا و  فیطل  وا  ماوق  هک  تسا  نآ  اوه  ندرکاـن  رت  ببـس  و 
وا یکبس  تیاغ  و  تسا ؛ ام  يوس  هک  يور  نیا  تسا ، هام  کلف  يور  وا  هاگیاج  هکنآ  رهب  زا  همه ، زا  رتکبـس  تسا و  همه  يالاب  ناسکی ،

نیا
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هتخپ و و  ددرگ ، هتخیمآ  فیطل و  ودب  اهزیچ  همه  هک  تسا  نآ  يزیچ  ره  ردـنا  وا  یتسه  تعفنم  و  تسا ، کشخ  مرگ و  وا  عبط  و  تسا ،
تعیبط زا  و  ددرگ ، هتـسکش  ودـب  نیمز  بآ و  يدرـس  تیاغ  دـبای و  رذـگ  اهمـسج  همه  ردـنا  اوه  ياـهوزج  وا  توق  هب  و  دوش ، هدیـسر 

. میکحلا میلعلا  زیزغلا  ریدقت  هب  دوش  یگتخیمآ  تعیبط  هب  یناسکی 
لـصاح ینعم  راهچ  نیدـب  تانیاک  همه  یمامت  تسین و  تجاح  دـمآ  هردـک  داـی  هک  تعفنم  راـهچ  نیدـب  زج  ار  تاـنیاک  هکنآ  رهب  زا  و 

. تسین راهچ  نیا  زج  ناکرا  هک  میتسناد  تسا ،
دش هدرک  دای  هک  هیام  راهچ  نیا  و  تسا ، شتآ  یمرگ  زا  رتمک  اوه  یمرگ  تسا و  بآ  يدرـس  زا  رتمک  نیمز  يدرـس  هک  تسناد  دیابب  و 
هیام ار ، ناراوناج  رگید  ياهنت  و  ار ، مدرم  نت  و  تسا . هدمآ  هدرک  دای  هتـشذگ  باب  ردـنا  هک  ار  ناسکی  ياهمادـنا  رم  تسا  نیتسخن  هیام 

یضعب ردنا  و  تسا ، رتشیب  یکاخ  هیام  تسوپ  تشوگ و  ناوختـسا و  نوچ  ناسکی  ياهمادنا  یـضعب  ردنا  و  تسا ، ناسکی  ياهمادنا  مود 
یکاخ هیام  ناوختـسا  ردـنا  و  ییاوه ، هیاـم  حور  ردـنا  و  تسا ، رتشیب  یبآ  هیاـم  مغلب ، ادوس و  ارفـص و  نوچ  اـهطلخ ، رگید  نوخ و  نوچ 

هب هیام  ره  ناسکی  ياهمادنا  رگید  ردنا  نینچمه  و  زغم ، ردنا  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  تشوگ  ردـنا  و  تشوگ ، ردـنا  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب 
. تسا نآ  ردنا  یمادنا  ره  یتسردنت  لادتعا و  و  تسا ، رگید  ياهزادنا 

هن تسا ، اوه  نمشد  نینچمه  و  تسوا ، ّدض  یکـشخ  یمرگ و  هب  هکنآ  رهب  زا  مامت  نمـشد  تسا ، بآ  نمـشد  شتآ  هک  تسناد  دیابب  و 
دـض يرت  یمرگ و  هب  هکنآ  رهب  زا  ماـمت  ینمـشد  تسا ، نیمز  نمـشد  اوه  و  تسوا ؛ دـض  اـهنت  یکـشخ  هب  کـنآ  رهب  زا  ماـمت ، ینمـشد 
رهب زا  مامت ، ینمشد  هن  تسا ، بآ  نمشد  نینچمه  و  تسوا ، دض  اهنت  يرت  هب  هکنآ  رهب  زا  مامت  ینمشد  هن  تسا  شتآ  نمشد  و  تسوا ،

و تسوا . دض  اهنت  یمرگ  هب  هکنآ 
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زا و  دشاپب ، رت  دوز  يرت  و  دناهدنشاپب ؛ ناشیا  لعف  ود  ره  يرت  یکشخ و  و  تسا ، رت  يوق  یمرگ  و  دناهدننک ، لعف  ود  ره  يدرس  یمرگ و 
ینعی اهزیچ  ندرک  دـلوت  و  تسا . رتهدنـشاپب  دوز  ندیـشاپ  ردـنا  يرت  و  تسا ، رت  يوق  يزیچ  ره  ردـنا  ندرک  راک  ردـنا  یمرگ  هکنآ  رهب 

اههیام نیزا  کی  ره  ردنا  هک  ددرگ  مولعم  اجنیزا  دشاب . يرت  یمرگ و  زا  اهمادنا  اهتابن و  ندیلاب  ندوبب و 
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رثا يدرـس  نوچ  دیآ و  دیدپ  یکـشخ  دنک  رثا  مدرم  نت  ردـنا  یمرگ  هک  هاگ  ره  و  هدـنریذپ . لعف  تسا  یتوق  و  هدـننک ، لعف  تسا  یتوق 
رت دوز  يرت  زا  يدرـس  و  دیآ . دیدپ  يدرـس  دنک  رثا  رت  نوچ  دیآ و  دیدپ  یمرگ  دنک  رثا  یکـشخ  نوچ  نینچمه  و  دیآ ، دیدپ  يرت  دنک 

دناهدنشوک و رگیدکی  اب  دنرگیدکی و  نمشد  اههیام  نیا  هکنآ  رهب  زا  یکشخ ، زا  هک  دیآ  دیدپ  نآ  زا 
ره جازم  تسا و  رگید  ياهزادنا  هب  يام  ره  ناسکی  ياهمادنا  زا  یمادنا  ره  ردـنا  هدـنریذپ و  رثا  رگیدـکی  زا  هدـننک و  رثا  رگیدـکی  ردـنا 

اـهوزج و یگداـشگ  یکبــس و  ینارگ و  یمادـنا و  ره  يدرــس  یمرگ و  تـسا و  رگید  ياهنوـگ  زا  یمادــنا ، ره  شزیمآ  ینعی  یمادــنا 
بآ ود  ره  نیا  تسا و  ردپ  ردام و  بآ  زا  یمدآ  نادز  هکنآ  رهب  زا  و  تسا ؛ رگید  ياهنوگ  زا  کی ، ره  یتخس  یمرن و  یگتـسویپ آ ن و 

دزیخ و اذغ  زا  نوخ  دیآ و  دیدپ  نوخ  زا 
ره زا  و  تسا . هناگ  راهچ  ياههیام  زا  همه  نیا  دـیور و  نیمز  بآ و  زا  تابن  دـبای و  تابن  زا  اذـغ  ناویح  دزیخ و  ناویح  ای  تاـبن  زا  اذـغ 

سپ دراد ، هاگیاج  نآ  نیمز  بآ و  جازم  عبط و  یهاگیاج  ره  یمیلقا و  ره  ردنا  یتابن  ره  و  تسا ، رگید  ياهزادـنا  هب  یتابن  ره  ردـنا  هیام 
نآ زا  هک  ینت  ره  و  دزیخ ، ناشیا  نوخ  زا  هک  ینز  درم و  نآ  زا  یبآ  ره  و  دزیخ ، ییاذغ  زا  هک  ینوخ  ره  و  دزیخ ، تابن  زا  هک  ییاذغ  ره 

. دنشاب رگید  یجازم  یعبط و  رب  کی  ره  دزیخ  بآ 
زا ار  بیبط  تسا ك  نآ  دش  هدرک  نایب  هک  ردق  نیا  و  دشاب . ردام  ردـپ و  جازم  روخ  ردـنا  اهنت ، ياهجازم  اهعبط و  اهلاح و  ببـس  نیدـب 

. تسناد دیابب  اههیام  ياهلاح  مدرم و  نت  ياهلاح 

جازم نتخانش  ردنا  مود : راتفگ 

هراشا

تسا باب  تشه  راتفگ  نیا  و 

دیآ دیدپ  هنوگچ  تسیچ و  هک  جازم  ندرک  دای  نتخانش و  ردنا  مود : راتفگ  زا  نیتسخن  باب 

زین رـصانع  دـنیوگ و  ناـکرا  ار  نآ  هک  هیاـم  راـهچ  زا  تسا  هتـشرس  هتخیمآ و  تسا  هاـم  هرک  يوسورف  هک  یمـسج  ره  هک  تسناد  دـیابب 
یسراپ تیفیک و  تسا و  یتیفیک  ار  هیام  ره  دنیوگ و 

17 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
اههیام همه  رهوگ  دنرگیدکی و  دض  راهچ  ره  اهتیفیک  نیا  و  دنیوگ ؛ زین  تعیبط  دـنیوگ و  تروص  ار  اهتیفیک  نیا  امکح  دـشاب و  هنوگچ 
تیفیک هب  کی  ره  هدـنریذپ و  رثا  اهرهوگ  تسا و  هدـننک  رثا  اهتیفیک  و  دـنرگیدکی ، فلاخم  اـهتیفیک  نیدـب  راـهچ  ره  و  تسا ، ناـسکی 

یکی رگا  دننک  رثا  رگیدکی  ردنا  دض  ود  هک  هاگ  ره  و  دنریذپ ، رثا  رگیدکی  تیتفیک  زا  رهوگ  دـننک و  رثا  رگیدـکی  رهوگ  ردـنا  شیوخ 
ود رگا  و  دنیوگ . دساف  تسا  هدوب  يو  رب  هبلغ  هک  ار  نآ  و  دنیوگ . نیاک  تسا  هدوب  ار  وا  توق  هبلغ و  هک  ار  نیا  دیآ  رت  يوق  دنک و  هبلغ 
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نیدب و  دنیوگ ، تلاحتـسا  ار  نآ  ددرگب  لاح  ود  ره  رهوگ  دـننک و  رثا  رگیدـکی  رهوگ  ردـنا  کی  ره  دنـشوک و  زاب  رگیدـکی  اب  تیفیک 
مود تسا و  مرگ  یکی  هک  تیفیک  راهچ  زا  رگا  و  دنیوگ . جازم  ار  نآ  هک  دیآ  دیدپ  هنایم  یتیفیک  دوش و  هتسکش  ود  ره  توق  تلاحتـسا 

یکی دـیآ و  رتـیوق  یکی  دـنامب  هک  رگید  ود  نآ  دـنیآ و  ربارب  دنـشوک و  زاـب  رگیدـکی  اـب  تیفیک  ود  رت ، مراـهچ  کـشخ و  موس  درس و 
ار جازم  رتفیعـض ، یکی  دیآ و  رتیوق  یکی  هک  رگید  تیفیک  ود  نیا  و  دشاب ، لدتعم  دنیآ  ربارب  هک  تیفیک  ود  نآ  ردنا  جازم  رتفیعض ،

کـشخ جازم  هک  دنیوگ  دنک  هبلغ  يرت  رب  یکـشخ  و  دنـشاب ، لدتعم  یمرگ  يدرـس و  ردنا  رگا  هکنانچ  دنناوخ ، زاب  رتیوق  تیفیک  نیدـب 
دنک هبلغ  يدرـس  رب  یمرگ  دیآ و  لدـتعم  یکـشخ  يرت و  ردـنا  رگا  تسا و  رت  جازم  هک  دـنیوگ  دـنک  هبلغ  یکـشخ  رب  يرت  رگا  تسا و 
راهچ نیا  دـنیوگ و  درفم  جازم  ار  اهجازم  عون  نیا  تسا ، درـس  جازم  دـنیوگ  دـنک  هبلغ  یمرگ  رب  يدرـس  رگا  تسا و  مرگ  جازم  دـنیوگ 
راـهچ زا  نوزف  ناـکرا  هکنآ  رهب  زا  تسین ، درفم  جازم  ار  اـهجازم  عون  درفم  یجازم  نیا  زا  نوزف  و  دـمآ ، هدرک  داـی  هک  تسا  درفم  جازم 

: دـیآ دـیدپ  بکرم  جازم  راهچ  بولغم ، ود  دوش و  بلاغ  تیفیک  ود  نکل  دـیاین  ربارب  رگیدـکی  اب  تیفیک  ود  چـیه  هک  هاـگ  ره  و  تسین .
بجاو ددنب ، تروص  مجنپ  یجازم  رگا  هکنآ  رهب  زا  تسین ، نکمم  نیزا  نوزف  رت و  درس و  و  کشخ ، درـس و  رت ، مرگ و  کشخ ، مرگ و 
یجازم تسین  نکمم  هکنآ  رهب  زا  تسا  لاحم  نیا  و  بولغم ، مه  دـشاب و  بلاغ  مه  لاح  کـی  ردـنا  تیفیک ، کـی  جازم  ردـنا  هک  دـنک 

ره و  دنشوک ، زاب  رگیدکی  اب  تیفیک  راهچ  ره  اهمـسج  یـضعب  ردنا  هک  تسا  نکمم  رت و  کشخ و  دشاب  یجازم  ای  درـس و  مرگ و  دشاب 
: تسا هن  جازم  دوش ، هدرک  هاگن  اهجازم  ردنا  نوچ  سپ  دنیوگ . ینیتسار  لدتعم  ار  نآ  هک  دیآ  دیدپ  تسار  تیفیک  ات  دنیآ  ربارب  راهچ 

يور زا  لدتعم  جازم  و  دمآ . هدرک  دای  هکنانچ  بکرم ، راهچ  درفم و  راهچ  لدتعم و  یکی 
18 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

توق و  دـشاب ، تسار  اتـسار  يو  ردـنا  ناـکرا  يازجا  بیکرت  هک  دـشاب  يزیچ  ینیتسار  لدـتعم  و  دـشاب ، ینیتـسار  لدـتعم  یلقع  تمـسق 
زا تسا  یمادنا  ره  شخب  یمامت  لادتعا  ینعم  نابیبط  کیدزن  و  تسین ؛ دوجوم  ناهج  ردنا  لادتعا  نیا  دـشاب و  ربارب  رگیدـکی  اب  اهتیفیک 

هتفای یکـشخ  يرت و  يدرـس و  یمرگ و  زا  دیآ  راک  هبار  وا  هکنادنچ  ناسکی ، ياهمادـنا  زا  یمادـنا  ره  هک  دـشاب  نانچ  نیا  یتیفیک و  ره 
لادتعا یجازم و  دیآ  راکب  ار  وا  هکنادنچ  ناسکی ، ياهمادـنا  زا  ار  یمادـنا  ره  هکنآ  رهب  زا  هدـمآ . دـیدپ  دـیاش  ار  وا  هک  یجازم  دـشاب و 

ناوختـسا جازم  الثم  رگا  هکنانچ  دوش  لطاب  وا  لادـتعا  دریگ  رگد  یمادـنا  جازم  هک  ّدـح  نادـب  ددرگب  یمادـنا  جازم  رگا  و  تسا . هصاخ 
هکنآ رهب  زا  دوش . لط  اـب  نت  همه  لادـتعا  ببـس  نادـب  دوش و  لـطاب  یناوختـسا  لادـتعا  دریگ ، رگج  جازم  اـی  دریگ ، زغم  جازم  ددرگب و 
هدرک دای  باب  نیا  رخآ  ردـنا  هکناـنچ  دـشاب ، شیوخ  هصاـخ  لادـتعا  جازم  رب  کـی  ره  وا  ياهمادـنا  هک  تسا  نآ  مدرم  نت  همه  لادـتعا 

زاب ای  رتشیپ  درذگب ، دح  نآ  زا  رگا  و  دشاب ، لدتعم  دشاب  دح  نادب  هک  هاگ  ره  هک  تسا  يدح  ینت  ره  ردـنا  ار  یمادـنا  ره  جازم  و  دوش ؛
كرابت و راگدیرفآ  زا  تسا  گرزب  یتیانع  تسا  هدش  هتخاس  هنوگ  نیرب  هک  اهمادـنا  لادـتعا  نیا  و  دوش . لطاب  وا  لادـتعا  دـتفا ، رت  سپ 
رت مرگ و  یمادنا  جازم  دـنک و  ربارب  دـشوک و  زاب  غامد  نوچ  رت  درـس و  یمادـنا  جازم  ای  لد  نوچ  کشخ  مرگ و  یمادـنا  جازم  ات  یلاعت 
ره یگمه  دننک ، يربارب  رگیدکی  اب  همه  اهمادنا  جازم  نوچ  ات  دـنک ، يربارب  ناوختـسا  نوچ  کشخ  درـس و  یمادـنا  جازم  ای  رگج  نوچ 

ار یمادنا  ره  هک  نانچمه  هک  تسناد  دیابب  و  دشاب . تسرد  نادب  نت  نآ  هک  لادتعا  نکل  ینیتسار ، لدتعم  هن  دشاب ، لدتعم  یجازم  ار  نت 
هب نت  ود  زگره  تسا ، هدـیرفآ  یلاعت  يادـخ  هک  قلخ  رازه  نیدـنچ  زا  و  تسا ، هصاخ  لادـتعا  یجازم و  ار  ینت  ره  تسا  هصاـخ  یجازم 

ییاناوت و انهپ و  الاب و  ار  نت  ود  زگره  دنشاب  يرهـش  ردنا  هک  نت  زازه  نیدنچ  زا  هک  ینیبن  دشابن . تسا و  هدوبن  تسار  اتـسار  جازم  کی 
اـهوزرآ و یکریزاـن و  یکریز و  یتشز  یبوخ و  يرازن و  یهبرف و  یـشروخ و  رایـسب  یـشروخ و  مک  یلد و  دـب  يروـالد و  ییاـناوتان و 

تمحر تردق و  لامک  زا  نیا  و  تساهجازم ، يدوزفا  رب  ببـس  هب  همه  نیا  يدوزفا  رب  و  دنامن ؛ مه  هب  ود  چـیه  اهگنر  اهزاوآ و  اهتداع و 
الثم ات  دسانـشب و  دوز  ار  دـنزرف  ار و  انـشآ  هناگیب و  شیوخ و  ار و  نمـشد  ار و  تسود  یـسک  ره  ات  یلاعت ، كرابت و  تسا ، راگدـیرفآ 

محرا نیملاعلا و  بر  هللا  كرابت  دناتسن ، دمحا  دشاب  ار  رفعج  هک  یقح 
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19 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
. تسا هصاخ  یلادتعا  یجازم و  ار  ییاوه  ره  یمیلقا و  ره  نامدرم  نینچمه  و  نیمحارلا .

تسا و رگید  یلادتعا  یجازم و  ار  برعم )  ) بالص نامدرم  و  دنشاب ، تسردنت  نادب  تسا و  لادتعا  یجازم و  ار  ناتسودنه  نامدرم  الثم 
زا لدتعمان  اب  ار  لدتعم  و  ددرگ . رامیب  دتفیب و  لادـتعا  زا  دوش  یبالقـص  جازم  هب  ددرگب و  جازم  ار  ودـنه  رگا  و  دنـشاب . یتسردـنت  نادـب 

رگا هکنانچ  دـننک ، ساـیق  تسوا  نوریب  هچ  ره  جازم  اـب  تادوجوم  عاونا  زا  ار  عون  کـی  جازم  هکنآ  یکی  درک : ناوت  ساـیق  يور  تشه 
. دشاب مدرم  جازم  لدتعم  جازم  دننک ، سایق  دساف  نیاک و  تادوجوم  رگید  جازم  اب  مدرم  جازم 

ار مدرم  جازم  لادـتعا  هک  تسناد  دـیابب  تسخن  ساـیق  نیردـنا  و  دـننک ، ساـیق  وا  عون  دارفا  اـب  مه  ناـسنا  عون  زا  ار  یـصخش  هکنآ  مود 
تسا يدح  ار  یفرط  ره  و  تسا ، فرط  ود  ار  يدوزفا  رب  نیا  تسا و  رایـسب  نامدرم  ياهجازم  ردنا  يدوزفا  رب  ینعی  خارف ، تسا  یـضرع 
يدح ار  یفرط  ره  و  تسا ، فرط  ره  نیا  و  دنامن . یگدنز  لاحرب  دوش و  نوریب  یمدرم  جازم  زا  دتفا  نوریب  ّدـح  نآ  زا  یـصخش  رگا  هک 

ياهنایم کش  یب  ار  فرط  ود  نیا  و  دنامن . یگدنز  لاح  رب  دوش و  نوریب  یمدرم  جازم  زا  دـتفا  نوریب  دـح  نآ  زا  یـصخش  رگا  هک  تسا 
. دشابن لدتعم  هنیایم  نیا  اب  سایق  هب  دراد  فارطا  هب  لیم  هچنآ  دشاب و  لدتعم  دراد  فارطا  هب  لیم  هچنآ  اب  سایق  هب  هنایم  نیا  دشاب و 
یضرع ار  فانـصا  لادتعا  تسا  یـضرع  ار  صاخـشا  لادتعا  هک  نانچمه  دننک و  سایق  عون  نآ  فانـصا  هب  عون  زا  ار  یفنـص  هکنآ  موس 

یفنـص دیآ و  دیدپ  یطـسو  فرط و  ود  کش  یب  دننک و  سایق  رگیدکی  اب  ار  فانـصا  نوچ  و  تسین ، خارف  نادب  ضرع  نیا  نکل  تسا ،
. دشاب فرط  ود  ره  زا  رت  لدتعم  فارطا  اب  سایق  هب  دشاب  طسو  هک 

طـسو نیا  دشاب ، طسو  فرط و  ود  نانچمه  صاخـشا  ردنا  دـننک . سایق  فنـص  نآ  صاخـشا  اب  مه  یفنـص  زا  ار  یـصخش  هکنآ  مراهچ 
. دشاب رت  لدتعم  فنص  نیا  فارطا  اب  سایق  هب  فنص  نیزا 

اب سایق  هب  دشاب و  لدتعم  وا  نت  اب  سایق  هب  صخش  نیا  جازم  دننک ، سایق  وا  فنص  زا  مه  یـصخش  اب  یفنـص  زا  ار  یـصخش  هکنآ  مجنپ 
ره هکنآ  رهب  زا  دشابن  لدتعم  رگید  صخش 

20 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
. تسا هدمآ  هدرک  دای  هکنانچ  تسا  هصاخ  یلادتعا  یجازم و  ار  یصخش 

؛ دشابن لدتعم  رگید  یمادنا  اب  سایق  هب  دشاب و  لدتعم  شیوخ  قح  ردنا  یمادـنا  ره  جازم  دـننک  سایق  رگیدـکی  اب  ار  اهمادـنا  هکنآ  مشش 
ردنا ار  ناوختسا  جازم  نیا  دشاب ، اهمادنا  همه  یکشخ  زا  شیب  وا  یکشخ  دشاب و  کشخ  درـس و  هک  تسا  نآ  ناوختـسا  لادتعا  هکنانچ 

زا شیب  وا  يرت  دشاب و  رت  درـس و  هک  تسا  نآ  غامد  لادتعا  نینچمه  و  دـشابن ؛ لدـتعم  اهمادـنا  رگید  اب  سایق  هب  دـشاب و  لدـتعم  وا  قح 
. دشابن لدتعم  اهمادنا  رگید  اب  سایق  هب  دشاب و  لدتعم  غامد  قح  ردنا  جازم  نیا  دشاب ، اهمادنا  همه  يرت 

وا جازم  دننک  سایق  رگید  صاخشا  اب  صخـش  نیا  رگا  دشاب ، یلادتعا  نیرتمامت  رب  وا  ياهمادنا  همه  جازم  هک  دشاب  یـصخش  هکنآ  متفه 
. دشاب رت  لدتعم 

، رمع يراگزور  زا  يراگزور  نیرتلدتعم  ردنا  دشاب و  یفنص  نیرتلدتعم  زا  دمآ  هدرک  دای  متفه  رابتعا  ردنا  هک  صخـش  نیا  هکنآ  متـشه 
. دیآ هدرک  دای  رمع  ياهلاس  جازم  باب  ردنا  هکنانچ 

. دشاب رتلدتعم  مدرم  جازم  دننک ، سایق  مه  هب  ار  ناویح  تابن و  دامج و  عاونا  جازم  هک  هاگ  ره  هک  تسناد  دیابب  و 
زا یببس  هب  ناشیا  نکسم  جازم  هکنآ  طرش  هب  دشاب  رتلدتعم  اوتـسا  طخ  نامدرم  دننک ، سایق  رگید  اب  کی  ار  مدرم  فانـصا  هک  هاگ  ره  و 
زا یصخش  نیرت  لدتعم  نامدرم ، صاخشا  زا  مراهچ و  میلقا  نامدرم  ناشیا  سپ  زا  و  نآ ، ریغ  ایرد و  هوک و  نوچ  ددرگنب  ینیمز  بابـسا 
رـس تسوپ  ناتـشگنا  ياهرـس  تسوپ  هلمج  زا  ناتـشگنا و  ياهرـس  تسوپ  هکنآ  رهب  زا  تسوپ  مدرم  ياهمادنا  زا  و  یفنـص ، نیرت  لدتعم 
رهب زا  تسا ، رت  کـیدزن  ینیتسار  لادـتعا  هب  هک  تسا  نک  حـیبست  تشگنا  هک  ینعی  هراـشا  تشگنا  تداهـش ) تشگنا   ) هحبـسم تشگنا 
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یمـسج تسوپ  هکنآ  رهب  زا  تسا ، رتکـیدزن  ینیتـسار  لادـتعا  هب  هک  تسا  نک  حـیبست  تشگنا  هک  فیل  زا  تسا  یمـسج  تسوپ  هکنآ 
هتشگ لدتعم  رگیدکی  زا  اهبصع  فیل  يدرس  نآ و  نوخ  ترارح  اهگر و  نآ  ترارح  هتفاب و  کیراب  ياهگر  زا  اهبـصع و  فیل  زا  تسا 

اتسار هک  مرگ  درس و  بآ  زا  مدرم  هک  تسا  نکمم  ببس  نیدب  و  هدمآ ، دیدپ  لدتعم  یجازم  ناشیا  نایم  و  تسا ،
21 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

یـشیر ای  دراد  یتحارج  مدرم  هک  دشاب ، رایـسب  هکنانچ  دباین . یهاگآ  نآ  سمل  زا  دشابن ، بلاغ  رگیدکی  رب  چیه  هکنانچ  دنزیمایب  تسار 
رد ددرگ و  هدولآ  وا  نت  دوش و  هداشگ  نوخ  گر  رـس  زا  ای  شیر  زا  اـی  تحارج  نآ  زا  باوخ  رد  دـشاب و  هدز  گر  اـی  یکرچ ،) مخز  )
زا تحارج و  زا  هچنآ  تحارج  نوخ و  ترارح  هکنآ  رهب  زا  دوش  درـس  نوخ  دـبایب و  يرت  هک  یناـمز  زا  سپ  رگم  درادـن ، ربخ  لاـح  نآ 
زا دـشابن  يو  زا  رتدرـس  اـی  رت  مرگ  اـت  دـباین و  دراد  وا  جازم  هک  يزیچ  سمل  سح  مدرم  نت  و  دراد ، مدرم  نت  جازم  دوـش  هداـشگ  شیر 
ربخ نتفایرد و  هب  دشاب ، وا  روتـسد  ات  درک  کیدزن  نیتسار  لادتعا  هب  ار  مدرم  تسوپ  یلاعت  كرابت و  راگدیرفآ  درادـن . يربخ  نآ  سمل 
چیه هب  هک  تسا  یمکاح  نوچ  و  تسا ، رتلدـتعم  وا  تسوپ  زا  هراپ  نیا  هکنآ  رهب  زا  و  سمل ) لباق   ) یندوسب ياـهزیچ  یگنوگچ  زا  نداد 

. تسا هتـشگب  دنچ  لادتعا  زا  تسا و  هنوگچ  زیچ  نآ  هک  دنک  مکح  دسانـشب و  دوز  دشاب  لیم  وا  يوس  هب  هک  يزیچ  ره  ات  دنکن  لیم  وس 
دراد هاگن  ود  ره  زا  ار  نتشیوخ  دسر ، وا  تسوپ  هب  اوه  یمرگ  يدرس و  نوچ  ات  یلاعت  هناحبس و  راگدیرفآ  زا  تسا  گرزب  یتیانع  نیا  و 

زا رت  مرگ  وا  لد  دننک  سایق  وا  تشگنا  رـس  تسوپ  اب  تسوا  نت  ردنا  هک  ار  طالخا  ار و  مدرم  مرگ  ياهمادنا  نوچ  و  دزاسب . نآ  ریبدت  و 
ياهگر سپ  تشوگ ، سپ  دشاب ، رگید  ياهگر  ردنا  هک  نوخ  سپ  ارفص ، سپ  رگج ، سپ  دشاب ، اهنایرش  ردنا  هک  نوخ  سپ  دشاب ، همه 

، يوم سپ  دشاب ، ههز  زا  رتدرـس  مغلب  دننک ، سایق  نآ  اب  ار  اهطالخا  ار و  درـس  ياهمادنا  نوچ  و  تسوپ . سپ  رگید ، اهگر  سپ  اهنایرش ،
رت ادیپ  اهولهپ  رس  رب  تسد و  هناش  رس  رب  بصع و  زا  رت  تخس  ناوختسا و  زا  رتمرن  تسا  يزیچ  فورضغ  فورضغ  سپ  ناوختـسا ، سپ 

ردـنا هک  مراهچ  راتفگ  زا  مود  وزج  ردـنا  اهمان  نیا  خرـش  غامد و  سپ  عاخن ، سپ  بصع ، سپ  ءاشغ ، سپ  رت ، سپ و  طابر ، سپ  دـشاب ،
. لج زع و  هللا  ءاش  نا  دیآ  هتفگ  تساههلضع  نتخانش 

، شـش سپ  یهبرف ، سپ  غامد ، سپ  نوخ ، سپ  تسا ، مغلب  تسخن  دنرامـشب  دننک  سایق  ناتـشگنا  رـس  اب  ار  رت  طالخا  اهمادنا و  نوچ  و 
دننک ساـیق  نآ  اـب  ار  کـشخ  ياهمادـنا  نوچ  و  ندرگ ؛ گتـشوگ  سپ  لد ، تشوگ  سپ  هلـضع ، تشوـگ  سپ  زرپـس ، سپ  رگج ، سپ 

سپ گر ، سپ  ءاشغ ، سپ  رتو ، سپ  طابر ، سپ  فورضع ، سپ  ناوختسا ، سپ  تسا  يوم  تسخن 
22 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

؛ تسا رتدرس  مغلب  تسا و  رتمرگ  لد  مدرم  نت  زا  هک  تسناد  ناوتب  اجنیا  زا  تکرح . سح و  ياهبصع  سپ  لد ، سپ  تکرح ، ياههلضع 
دـشاب تسرد  نآ ، ریغ  ياپ و  تسد و  نوچ  بکرم ، ياهمادنا  دنویپ  داهن و  هک  هاگ  ره  و  تسا ؛ رت  کشخ  يوم  تسا و  رترت  مغلب ، مه  و 

، ددرگب یجازم  ای  يداهن  هک  هاگ  ره  دیآ و  مامت  تسرد و  نآ  راک  اهمادنا و  همه  توق  دـشاب ، لادـتعا  هب  همه  ناسکی  ياهمادـنا  جازم  و 
زا سپ  دشاب . لدتعم  جازم  هک  دشاب  تسرد  تقو  نآ  بکرم  ياهمادنا  داهن  و  دیآ . دیدپ  مادنا  نآ  راک  رد  توق و  رد  یللخ  هزادنا  نادـب 

مادنا یتسرد  ار و  یتسردنت  هک  تسناد  ناوتب  اجنیا 
کی ره  هک  هصاخ  لادـتعا  هب  دـشاب  لدـتعم  همه  ناـسکی  ياهمادـنا  جازم  هک  تسا  نآ  نیتسخن  ببـس  ار  یمادـنا  ره  راـک  یماـمت  و  ار ،

. دشاب يرامیب  ناصقن و  یتسس و  همه  ددرگب ، لادتعا  نآ  زا  هچ  ره  و  تسهار ،

یعیبط گرم  نتخانش  رمع و  ياهلاس  جازم  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  مود  باب 

لاس و هدزناپ  شیب  اهک  ات  نیا  و  دشر ) شرورپ و  ، ) تسا نوزف  ندیلاب و  ندرورپ و  راگزور  شخب  کی  تسا : شخب  راهچ  رب  مدرم  رمع 
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ص 16)  ) نیرد و  دشاب ، لاس  یس  تدم  ار  نیا  تسا و  یگزات  یگدیسر و  راگزور  مود  و  دشاب ، لاس  هدزناش 
یـس تدم  ات  نیا  و  لامک ) یمامت و   ) دنامب یگدش  مامت  نآ  رب  هک  تسا  كدنا  يراگزور  نآ  زا  سپ  دوش ، مامت  ندیلاب  ندوزف و  تدم 

تلوهک نازور   ) یلهک راگزور  موس  و  دـشاب . یناوج  راـگزور  زونه  راـگزور  نیا  اـت  و  لاـس ، لـهچ  اـت  ار  یـضعب  دـشاب و  لاـس  جـنپ  و 
تـصش تدـم  ات  نیا  و  دـشاب ، يو  اب  یناوج  توق  زا  ياهرهب  راگزور  نیرد  و  دـنناوخ ، يوم  ود  یـسراپ  هب  ار  لهک  تسا و  یگلاسنایم )

هدرک ریدقت  یلاعت  يدزیا  هک  يرمع  رخآ  ات  دیآیم  دـیدپ  اهتوق  یتسـس  راگزور  نیردـنا  دـشاب و  يریپ  راگزور  نآ  زا  سپ  دـشاب . لاس 
رمع اب  دـسر و  لاس  تصـش  هب  یماـمت  هب  ناـشیا  يریپ  رمع  تدـم  هک  دنـشاب  ناـمدرم  یـضغب  هک  تسا  نآ  يریپ  رمع  تلیـضف  و  دـشاب .

. لج زع و  هللا  نذاب  لاس  تسیب  دص و  هب  ناشیا  رمع  هلمج  دیآ و  ربارب  یلهک  یناوج و  یکدوک و 
23 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

ياهلاس کیدزن  زا  و  دـشاب ؛ رت  مرگ و  یگدیـسر  راگزور  کیدزن  ات  یگدیـسران  یکدوک و  یلفط و  ياـهلاس  ردـنا  مدرم  نت  جازم  اـما 
کـشخ مرگ و  وا  جازم  یناوج  راگزور  ردـنا  سپ  یناوج ؛ ياـهلاس  رخآ  اـت  دـشاب ، شیوخ  لاـحرب  یمرگ  دوش و  رتمک  يرت  ندیـسر ،

ببـس هب  یکدوک  راگزور  ردنا  نکل  دـشاب ، هدوب  یکدوک  یلفط و  ردـنا  هک  تسا  یمرگ  نامه  دـشاب ، ار  ناوج  هک  یمرگ  نیا  و  دـشاب ،
، دیامن رت  نوزف  یمرگ  دشاب و  هدش  جرخ  یضعب  اهیرت  نآ  دسر  یناوج  ياهلاس  نوچ  و  دیامنن ، تسه  هکنادنچ  یمرگ  نآ  يرت  يرایـسب 

سایق هب  و  دشاب ، کشخ  مرگ و  یکدوک  اب  سایق  هب  نکل  دشاب ، اهلاس  همه  زا  رتلدتعم  یناوج  ياهلاس  ردـنا  مدرم  دـیامن  نینچ  هکنآ  اب  و 
يرت نآ  و  دشاب ، مک  تخـس  يداز  ردام  يرت  يریپ  ردنا  و  دشاب . نوزف  يداز  ردام  يرت  یلفط  ردنا  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، رت  مرگ و  يریپ  اب 

رایـسب ود  ره  يرت  یمرگ و  دسر  یلهک  راگزور  هب  نوچ  ات  دوشیم  رتمک  یمرگ  یگلاسجنپ  یـس و  سپ  زا  و  دشاب ؛ بیرغ  يرت  دشاب  هک 
نیا و  رمع ؛ رخآ  ات  دوشیم  رتمک  نانچمه  یلصا  يرت  مرگ و  یقاب  دسر ، يریپ  راگزور  هب  هک  یگلاس  تصـش  سپ  زا  و  دشاب . هدش  رتمک 

؛ تسا نغور  غارچ  غورف  هیام  هکنانچ  تسا ، يرت  یمرگ  هیام  هک  ار  نآ  رهب  زا  تسا  ترورض  یگلاسجنپ  یـس و  سپ  زا  یمرگ  ندیهاک 
یمرگ ار  یتخل  دناتـسیم و  اوه  یتخل  ار  یلـصا  ياهیرت  هکنآ  ببـس  هب  نینچمه  سپ  دوشیم . رتمک  غارچ  غورف  دوشیم ، رتمک  نغور  نوچ 

هب یتـخل  دـنکیم و  جرخ  دزادـگیم و  دـنک  مدرم  هک  ییاـهراک  اـهتکرح و  هب  یتـخل  ار  نـغور  غارچ  غورف  هکناـنچ  دـنکیم ، جرخ  یلـصا 
لدب اهاذغ ، زا  و  دشابیم . هتـسویپ  اهجرخ  نیا  و  دوشیم ، هدنکارپ  دریذپیم و  لیلحت  اهیداش  هب  یتخل  دوشیم و  کشخ  اهمغ  اههشیدـنا و 
لدب دشاب  رتمک  ندیراوگ  نوچ  و  دـشابیم ، رتمک  ماعط  ندـیراوگ  دـیآیم  رب  راگزور  دـنچ  ره  هکنآ  رهب  زا  دوشن  زاب  ياج  هب  مامت  نآ 

ار یـشبت  نآ  زا  هرابکی  ات  دوشیم ، رتمک  یمرگ  و  دیازفایم ، بیرغ  يرت  نکل  دسرن ، زاب  هاگیاج  هب  دوشن و  لصاح  دشاب  هدش  جرخ  هچنآ 
هب يرت  نیا  هکنآ  يور  زا  مه  و  كدنا ، تخـس  ترارح ) شبات چ   ) شبت نیا  دشاب و  رایـسب  يرت  نیا  هکنآ  يور  زا  مه  دشاب ، هدـنام  هک 

دریمب رخآ  دنامن و  هدنز  رادیاپ و  هشیمه  مدرم  نت  هک  تسا  بجاو  ببـس  نیدب  دناریم ؛ ورف  دریگ و  ورف  ار  نآ  تسا ، شبت  نآ  دـض  عبط 
. دنیوگ یعیبط  گرم  نابیبط  ار  گرم  نیا  و 

24 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

یلصا جازم  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  موس  باب 

يدرـس هب  جازم  نیا  رگا  دنام و  ناناوج  هب  رمع  ياهلاس  همه  ردـنا  نت  نیا  دـیارگ ، یکـشخ  هب  يداز  ردام  ینعی  یلـصا  جازم  هک  هاگ  ره 
یلـصا جازم  دننام  لاس  ناردـنا  وا  جازم  هک  دـسر  لاس  نادـب  رمع  رد  نوچ  ینت  ره  و  دـنام . ناریپ  هب  اهلاس  همه  ردـنا  يرت ، هب  ای  دـیارگ 
هکنانچ دوش ، نوریب  لادتعا  زا  دیآ  درگ  نت  کی  رب  هنوگ  کی  زا  جازم  ود  نوچ  هکنآ  رهب  زا  دیارگ ، يرامیب  هب  دوش و  دب  وا  لاح  دشاب ،
راگزور جازم  هکنآ  رهب  زا  دوش ، لاح  دب  دسر  یناوج  هب  دیآ و  نوریب  یکدوک  ّدـح  زا  نوچ  دـشاب  کشخ  مرگ و  یلـصا  جازم  الثم  رگا 
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. دشاب کشخ  مرگ و  مه  یناوج 
لاس نادـب  رمع  رد  هک  ینت  ره  و  دوش . رود  تخـس  لادـتعا  زا  نت  نآ  دـیآ  دـیدپ  ینت  رب  رابکی  هب  کشخ  مرگ و  جازم  ود  هک  هاگ  ره  و 

یناوج هب  نوچ  دشاب ، رت  درـس و  یلـصا  جازم  الثم  رگا  هکنانچ  دشاب ، رت  لاح  کین  لاس  نآ  رد  دشاب  وا  یلـصا  جازم  فلاخم  هک  دـسر ،
مرگ و یلـصا  جازم  الثم  رگا  و  تسا . يرت  يدرـس و  دض  هک  دشاب ، کشخ  مرگ و  یناوج  ياهلاس  جازم  هکنآ  رهب  زا  دوش ، لدتعم  دسر 

کـشخ درـس و  یناوج  ياهلاس  جازم  اب  سایق  هب  یلهک  ياهلاس  جازم  هک  ار  نآ  رهب  زا  دشاب  رت  لاح  کین  یلهک  ياهلاس  ردنا  دـشاب  رت 
. ددرگ لدتعم  ببس  نیدب  دشاب و 

نانز نادرم و  جازم  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  مراهچ  باب 

جازم هک  هاگ  ره  و  دشاب ؛ رتنوزف  اهراک  همه  ردـنا  نادرم  ياهتوق  ببـس  نیدـب  تسا و  کشخ  مرگ و  نانز  جازم  اب  سایق  هب  نادرم  جازم 
رگج زا  توق  نیا  و  دنیوگ ، ار  نتفریذپ  اذغ  ندیلاب و  ندرورپ و  توق  یعیبط  توق  و  دیآ . رتمامت  یعیبط  توق  ياهراک  دـشاب ، رت  مرگ و 
جازم و  دنلاب . رتشیب  دنرورپ و  رتهب  اهلاس  نیردنا  ناشیا  دشاب ، رت  مرگ و  یکدوک  یلفط و  ياهلاس  ردنا  نارسپ  جازم  هکنآ  رهب  زا  و  دزیخ .

و دنلاب . رتشیب  یناوج  ياهلاس  ردـنا  ناشیا  دوش ، رت  مرگ و  یناوج  ياهلاس  رد  دـشاب و  رت  درـس و  یکدوک  یلفط و  ياهلاس  ردـنا  نارتخد 
توق ترارح و  توق  یناویح ، توق  و  دیآ . رتشیب  نادرم  زا  یناسفن  یناویح و  توق  ياهراک  اهلاس  همه  ردنا 

25 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
ار توق  نیا  دنیوگ و  ار  ریبدت  رکفت و  توق  ار و  تکرح  سح و  توق  یناسفن  توق  و  دزیخ . لد  زا  توق  نیا  دـنیوگ و  ار  اهگر  تکرح 

. دزیخ غامد 
ناشیا ياهگر  و  دنشاب ، رت  سپ  زاب  نادرم  زا  یناسفن  یناویح و  توق  هب  ببس  نیدب  دشاب ، رت  درس و  نادرم  جازم  اب  سایق  هب  نانز  جازم  و 
ناشیا نت  ردنا  ماخ  ياههیام  ببس  نیدب  ات  رت ، كران  رت و  هتسشن  مه  رب  ناشیا  ياهمادنا  تشوگ  و  رتهتسب ، ناشیا  ماسم  و  دشاب ، رتکیراب 

ياهتوق تسا ، رت  کشخ  رتمرگ و  ناشیا  ياهجازم  هکنآ  ببـس  هب  نادرم  و  دوش . جرخ  رتمک  ینعی  دریذپ  لیلحت  رتمک  دـیآ و  درگ  رتشیب 
رتهب و اههشیدـنا  ناشیا و  ياهریبدـت  اهراک و  و  رتهداشگ ، ناشیا  ماسم  و  رتخارف ، ناشیا  ياـهگ  و  تسا ، نوزف  ناـشیا  یناـسفن  یناویح و 

نذاب تقو  همه  رد  دوش  جرخ  رتشیب  لیلحت  هب  دیآ و  درگ  رتمک  ناشیا  نت  ردنا  ماخ  ياهطلخ  و  دنشاب ، رت  تخس  نت  هب  و  دیآ ، رت  تسرد 
. یلاعت هللا 

يرغال یهبرف و  جازم  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  مجنپ  باب 

يرهب و  رت ، تخـس  نآ  تشوگ  و  تسا ، رت  هدـنکآ  اهمادـنا  یهبرف  نایم  لدـتعم  يرهب  رغال و  يرهب  تسا و  هبرف  يرهب  ناـمدرم  ياـهنت 
زا هچنآ  و  هیپ ، يرایـسب  زا  رگید  تشوـگ و  يرایـسب  زا  یکی  دـشاب : هنوـگ  ود  یهبرف ، اـما  تسین . یگدـنکآ  تخـس و  نادـب  هک  تـسه 

. دشاب رت  درس و  جازم و  دشاب ، هیپ  يرایسب  زا  هچنآ  دشاب و  رت  مرگ و  جازم  دشاب ، تشوگ  يرایسب 
رب یکـشخ  يدرـس و  دـشاب  رتمک  تشوگ  هک  ار  نآ  اـما  یهیپ . مک  زا  رگید  دـشاب و  یتشوگ  مک  زا  یکی  دـشاب : هنوگ  ود  مه  يرغـال  و 

هبلغ وا  جازم  رب  يرت  يدرـس و  دشاب  يداز  ردام  هک  یهبرف  و  دراد ، هبلغ  یکـشخ  یمرگ و  دشاب  رتمک  هیپ  هک  ار  نآ  دراد و  هبلغ  وا  جازم 
یسک نینچمه  و  درک . دناوتن  ربص  یگنسرگ  رب  ببـس  نیدب  دشاب ، كدنا  يو  نت  ردنا  نوخ  و  دوب ، رت  کیراب  وا  نت  ردنا  اهگر  و  دراد ،

، درک دناوت  ربص  یگنـسرگ  رب  دشاب . رایـسب  يو  ردنا  نوخ  دشاب و  رت  خارف  وا  ياهگر  و  دشاب ، رتمک  وا  نت  رب  هیپ  دـشاب  مرگ  وا  جازم  هک 
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هک یسک  و  درک ، دناوت  ربص  دبای  رت  رید  ماعط  رگا  دباییمه  اذغ  نوچ  ددرگ  وا  ياذغ  جازم  یمرگ  ببـس  هب  وا  نوخ  یبرچ  هکنآ  رهب  زا 
هک ینت  و  درک . دـناوتن  ربص  یگنـسرگ  رب  دـشاب ، كدـنا  نوخ  دـشاب و  هدـنام  کیراب  وا  ياـهگر  دوش  هتخادـگ  وا  هیپ  مغ  زا  اـی  جـنر  زا 

تخس وا  تشوگ  دشاب و  هدنکآ  وا  ياهمادنا 
26 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

ای دراد و  هبلغ  وا  جازم  رب  یمرگ  ای  دشاب ، هدنکآ  وا  ياهمادنا  هک  یسک  و  ود ؛ ره  هب  ای  یکشخ  هب  ای  دراد و  لیم  يدرس  هب  وا  جازم  دشاب ،
. ملعا هللا  و  دشاب . لدتعم  یمرن  تخس و  ردنا  تشوگ  دشاب و  لدتعم  جازم  دشاب و  هیپ  زا  شیب  تشوگ  ار  لدتعم  ياهنت  و  ود . ره  ای  يرت ،

اهتداع ردنا  مود : راتفگ  زا  مشش  باب 

ای ددرگ . تداع  اذغ  نآ  راک و  نآ  دوش  هدروخ  كدنا  كدنا  راب  رایسب  ییاذغ  ای  دوش  هدرک  كدنا  كدنا  راب  رایـسب  يراک  هک  هاگ  ره 
جازم نوچمه  تداع  هکنآ  اـب  و  ددرگ ، یلـصا  جازم  نوچ  ار  يو  تداـع  نآ  هک  دوش  ناـنچ  يزیچ ، ندرک  تداـع  ببـس  هب  اـهنت  رایـسب 
رتمک رت و  رید  ار  نت  نیا  رم  نآ  نتشاد  نایز  نکل  دراد ، نایز  دنک  تداع  دب  ییاذغ  ای  دب  يراک  هب  رگا  هک  دسرب  ياجنادب  ددرگ ، یلصا 

نآ زا  تسد  و  دراد ، نایز  دب  ياهزیچ  ندرک  تداع  و  دیآ ، دیدپ  دوز  نآ  تعفنم  دوش  تداع  نوچ  کین  ياهراک  اهاذغ و  دیآ و  دیدپ 
نتـشادب تسد  تسا و  دب  یتداع  هک  دراد  نایز  نآ  رهب  زا  تداع  نآ  رب  ندنامب  اما  دراد . نایز  مه  دنامب  تداع  نآ  رب  نتـشادب و  تداع 

هک نانجمه  دراد و  نایز  تداع  نآ  زا  نتـشادب  تسد  دراد و  دوس  کین  ياهزیچ  ندرک  تداع  و  تسا . تداع  هک  دراد  نایز  نآ  رهب  زا 
هکنادب دـتفا  تجاح  ار  ینت  رگا  نکل  دـشاب ، راوشد  ندـینادرگب  ربابکی  هب  زین  تداع  دـشاب ، رطخ  اب  راوشد و  ندـینادرگب  يداز  دام  جازم 

هب كدنا  كدنا  جیردت  هب  مه  ار  نآ  دشاب ، دب  يداز  ردام  جازم  هک  هاگ  ره  و  كدنا . كدنا  دینادرگ  دـیاب  جـیردت  هب  دـنادرگب ، یتداع 
ییامرگ ای  ییامرـس  ای  دشاب ؛ جنر  یگدـنام و  نآ  زا  ار  مدرم  هک  اهتکرح  اهراک و  و  دـینادرگ . دـیابب  دـشاب  نآ  دـض  هک  اهراک  اهاذـغ و 

ینعم هب   ) اهدور نوچ  ندـناوخ و  نتـشبن و  يزیچ  نوچ  نتـشاد ، دـیاب  راکب  نآ  ردـنا  ار  اهتوق  ار و  اهتـساح  هک  اـهراک  نینچمه  و  دـسر .
همه نیزا  ار  بیبط  تسا ؛ يرثا  اهمادـنا  جازم و  ردـنا  ار  کی  ره  و  ددرگ ، تداع  ار  مدرم  هک  تسا  نآ  همه  ندز ، نتخاس و  زاس ) یعون 

. دنکیم نآ  جالع  ای  درادیم  هاگن  نادب  هک  ییاهنت  ياهریبدت  ردنا  دوب  دیابن  لفاغ 

یلک قیرط  رب  لدتعمان  لدتعم و  جازم  ياههناشن  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  متفه  باب 

27 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
جازم مولعم ، یبسیب  دشاب  مرگ  تخـس  رگا  دنهن ، رب  اهمادـنا  رب  تسد  هکنآ  زا  یکی  ددرگ : مولعم  يور  جـنپ  زا  لدـتعمان  لدـتعم و  جازم 

تخـس اهمادنا  تشوگ  رگا  دنرگنب  هکنآ  زا  مود  تسا . لدتعم  جازم  دشاب  لدتعم  رگا  و  تسا ، درـس  جارم  دـشاب  درـس  رگا  تسا و  مرگ 
اهمادنا رب  رگا  دـنرگنب ، هکنآ  زا  موس  تسا . لدـتعم  جازم  تسا  لدـتعم  رگا  و  تسا ، رت  جازم  تسا  مرن  رگا  و  تسا ، کشخ  جازم  تسا 

هبلغ يرت  رب  يدرس  تسا  رتشیب  هیپ  رگا  و  تسا ، رگیدکی  ربارب  يرت  يدرس و  تسا و  رت  درـس و  جازم  تسا ، رگیدکی  ربارب  هیپ  تشوگ و 
كدنا هیپ  و  تسا ، جازم  يرت  ناشن  تشوگ  يرایسب  هک  ددرگ  مولعم  اجنیزا  دراد . هبلغ  يدرس  رب  يرت  تسا ، رتشیب  تشوگ  رگا  و  دراد ،

، یهبرف هیپ و  هداـم  و  تسا ، جازم  یکـشخ  یمرگ و  ناـشن  دـشاب ، كدـنا  ود  ره  هیپ  تشوـگ و  هک  هاـگ  ره  و  تـسا . جازم  یمرگ  ناـشن 
لد و رب  نوچ  دشابن ، هیپ  چیه  مرگ  ياهمادنا  رب  هک  تسا  ببـس  نیدب  و  دوش ، هدرـسف  درـس  جازم  ردنا  تسا و  نوخ  ندوب  برچ  يوبرچ 
رب هکنانچ  دوش  هدرـسف  دراد  يدرـس  هب  لیم  نآ  جازم  هک  یتشوگ  رب  هک  دشاب  و  ءاشغ ؛ نوچ  دشاب  درـس  ياهمادنا  رب  دـشاب  هچنآ  رگج و 
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يرایـسب و زا  یکی  هجازم : رب  دهد  ناشن  يور  هس  زا  يوم  و  دننک ، هاگن  يوم  ردـنا  مراهچ : هدام ، نراوناج  رگید  تشوگ  نانز و  تشوگ 
. یتسار يدعج و  زا  موس  گنر ، زا  مود  یفیثک ،

، تسا لدتعم  ود  ره  ردنا  رگا  تسا و  درس  جازم  تسا  کیراب  تسا و  كدنا  رگا  و  تسا ، مرگ  وا  جازم  تسا  فیثک  تسا و  رایـسب  رگا 
ود ره  ردنا  رگا  و  تسا ، رت  جازم  هتـسکشان  تسار و  رگا  و  تسا ، کشخ  جازم  هتـسکش  مه  رب  تسا و  دـعج  رگا  و  تسا ، لدـتعم  جازم 

گنر رگا  و  تسا ، لدـتعم  جازم  رقـشا  اـی  تسا  خرـس  رگا  و  تسا ، مرگ  جازم  تسا  هایـس  رگا  و  تسا ، لدـتعم  جازم  تسا ، لدـتعم  عون 
رگا و  تسا ، مرگ  جازم  تسا  خرـس  رگا  دـننک ، هاگن  تسوپ  گنر  ردـنا  مجنپ  تسا ، درـس  جازم  دراد ، يدرز  يدـیپس و  هب  لـیم  یخرس 

و تسا . کشخ  مرگ و  جازم  تسا  هایس  رگا  و  تسا ، بلاغ  کین  ییدرـس  هتفرگ  تسا و  هریت  یگنر  رگا  و  تسا ، درـس  جازم  تسا  دیپس 
اب ینـشور  یبوـخ و  یمرگ و  يدرـس و  یگرزب و  یکچوـک و  ردـنا  زین  اهمادـنا  دـشاب ، ربارب  رگیدـکی  اـب  همه  اهمادـنا  جازم  هک  هاـگ  ره 

هب لیم  هک  یگنر  و  تخس ، تشوگ  ادیپ و  ياههلضع  يروالد و  میظع و  ضبن  خارف و  اهگر  نهپ و  هنیس  و  دنشاب ، ربارب  رگیدکی 
28 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

ناشن دـشاب  نیا  فالخ  رب  هچنآ  و  تسا ، جازم  یکـشخ  یمرگ و  ياهناشن  همه  نیا  يرغال ، يوم و  رایـسب  یخرـس و  هب  اـی  دراد  یهاـیس 
. ملعا هللا  دشاب و  لدتعم  دشاب  نآ  نیا و  نایم  هچنآ  تسا و  يرت  يدرس و 

یمادنا ره  جازم  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  متشه  باب 

هراشا

تسا لصف  شش  باب  نیا  و 

غامد ياهجازم  نتخانش  ردنا  نیتسخن : لصف 

ربطـس ربتـس  ندرگ  رـس ، یگرزب  اب  و  دیآ ، هدرک  دای  حیرـشت  ردنا  هکنانچ  دشاب ، یعیبط  وا  لکـش  دـشاب و  گرزب  رـس  رگا  لدـتعم : غامد 
اهراک و و  دبای ، ردنا  دوز  اهزیچ  و  دشاب ، كریز  مدرم  و  دشاب ، کین  غامد  لاح  دشاب  يوق  تشپ  هرهم  ياهناوختسا  نهپ و  هنیس  و  دشاب ،
دشاب و یکدنا  زین  دیاب و  هک  دشابن  لکـش  نآ  رب  يو  ردـنا  غامد  داهن  دـشاب  کچوک  رـس  رگا  و  دـشاب . تسرد  باوص و  همه  اههشیدـنا 
زا دـشاب و  دـب  وا  لاح  تسا ، هدـمآ  هتفگ  هک  دـشابن  تفـص  نیرب  تشپ  هرهم  هنیـس و  ندرگ و  رـس ، یگرزب  اب  رگا  و  دوب . دـب  وا  ياهلاح 

. دیآ هتخانش  قیقحت  هب  لدتعم  جازم  غامد  ياهجازم  نتخانش 
و دیآ ، رب  دوز  دیازب  زدام  زا  هکنآ  زا  سپ  رـس  يوم  دشاب و  ادیپ  هتـساخرب و  مشچ  ياهگر  و  دـیارگ ، یخرـس  هب  مشچ  گنر  مرگ : غامد 

یخرس هب  دیآ  رب  هک  لاس  دنچ  ره  و  دشاب ، رقـشا  تسخن  يوم  گنر  دشابن  مرگ  تخـس  رگا  و  هایـس ، ای  دشاب  خرـس  کین  ای  يوم  گنر 
باتفآ زا  مرگ و  اوه  زا  ار  مرگ  غامد  دنوادخ  و  دراد . هبلغ  ترارح  رگا  هک  هصاخ  دوش ، علصا  يریپ  ردنا  و  دیآ ، زاب  یهایـس  هب  ای  دیارگ 

. دشاب کبس  وا  باوخ  دزیخ و  دردرس  مرگ ، بارش  ماعط و  زا  و 
درس و ماعط  زا  درس و  ياهیوب  زا  درس و  ياوه  زا  و  دیارگ ، يدیپس  يدرز و  هب  وا  گنر  و  هتسکشان ، دشاب و  تسار  رس  يوم  درـس : غامد 

دشاب کیراب  اهگر  درادن و  یخرس  چیه  مشچ  گنر  و  دشاب ؛ رایسب  هلزن  ماکز و  دیالاپیم و  اهیرت  وا  رـس  زا  و  دوش ؛ روجنر  درـس  بارش 
. دشاب مامت  باوخ  هدیشوپ و  و 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


مرن و ياهزاوآ  هکنانچ  دشاب ، زیت  اهتساح  دیالاپن و  يرت  چیه  يو  رس  زا  کشخ : غامد 
29 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

علصا دوز  و  دراد ، لیم  يدعج  هب  دشاب و  فیثک  دیآ و  رب  دوز  رس  يوم  دشاب و  كدنا  باوخ  و  دبای ، ردنا  دوز  كدنا  ياهماعط  اهیوب و 
. لج زع و  هللا  نذاب  دوش ،

. دشاب نیگنس  باوخ  دیالاپ و  رایسب  اهیرت  غامد  زا  اهتساح و  رت : غامد 
دشاب و هایـس  دعج و  رایـسب و  يوم  و  دشاب ، كدنا  تخـس  باوخ  دشاب و  زیت  اهتـساح  دیالاپن و  يرت  چـیه  غامد  زا  کشخ : مرگ و  غامد 

. دوش علصا  دوز  و  نوگ ، مدنگ  ای  دشاب  خرس  يور  گنر  و  دیآ ، رب  دوز 
يوم و  ادیپ ، دـشاب و  رپ  مشچ  ياهگر  و  نشور ، دـشاب و  بوخ  يور  گنر  هب  دـشاب و  ماوق  هب  دـیالاپ  غامد  زا  هک  اهیرت  رت : مرگ و  غامد 
نیدب ات  ددرگ ، تدایز  اهیرت  ندولاپ  و  دنک ، ینارگ  یکدنا  وا  رس  مرگ  ياهزیچ  زا  و  دیارگ ، یخرس  هب  نکـش  مک  ای  دشاب  هتـسکشان  رس 

همه هبامرگ و  هواـمرگ  بونج و  داـب  دـشاب ، رود  لادـتعا  زا  هک  هاـگ  ره  و  دـشابن . رود  سپ  لادـتعا  زا  يرت ، یمرگ و  ردـنا  دـشاب  لاـح 
دبسخب هک  دهاوخ  رگا  و  دوب ؛ دناوت  رتمک  رادیب  دیالاپ و  رایسب  يرت  و  دتفا ، رایسب  رس  ياهیرامیب  دراد و  نایز  تخـس  رت  مرگ و  ياهزیچ 

رت ادیپ  ترارح  ياههناشن  دراد  هبلغ  ترارح  رگا  و  دشاب ؛ دنک  اهتساح  و  دنیب ، رایسب  هدیروش  ياهباوخ  اهلایخ و  و  دبسخن ، شوخ  یباوخ 
. دشاب رت  ادیپ  يرت  ياههناشن  دراد  هبلغ  يرت  رگا  دوب و 

و دشاب ، زیت  اهتساح  یناوج  ردنا  دشاب و  راسکبس  یکدنا  و  دراد ، نایز  درس  ياهزیچ  همه  دشاب و  هریت  يور  گنر  کشخ : درـس و  غامد 
هبلغ يدرـس  رب  یکـشخ  رگا  و  دوش ؛ دیپس  دوز  دیارگ و  يدرز  هب  وا  گنر  و  دشاب ، فیعـض  رـس  يوم  و  دـیآ ، دـیدپ  یگریت  نآ  زا  سپ 

. دوش علصا  دوز  دراد 
. دشاب رهاظ  تخس  ود  ره  رت ، غامد  جازم  ردنا  تسا و  هدمآ  هتفگ  درس  غامد  جازم  ردنا  هچ  ره  رت : درس و  غامد 

مشچ ياهجازم  نتخانش  ردنا  مود : لصف 

. دیارگ یخرس  هب  وا  گنر  ادیپ و  اهگر  دوزادوز و  وا  ياهتکرح  مرگ : مشچ 
. دشاب درس  دشاب  نیا  فالخ  رب  هک  هاگ  ره  درس : مشچ 

30 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
مـشچ ياهگر  دـشاب و  رتمک  مشچ  درد  دـشاب و  کبـس  وا  تکرح  دـشابن و  صمر  کشا و  کشخ و  دـشاب و  کـچوک  کـشخ : مشچ 

. دشاب کیراب 
. دشاب لدتعم  کشا  دنک و  رایسب  صمر  دشاب و  گرزب  رت : مرگ و  مشچ 

لد ياهجازم  نتخانش  ردنا  موس : لصف 

رگا دنکن و  ینالسک  چیه  دراد و  ندرک  راک  طاشن  دشاب و  عاجش  درم  و  رتاوتم ، عیرس و  و  دشاب ، میظع  ود  ره  سفن  ضبن و  ار  مرگ : لد 
ینهپ اب  رگا  و  دشاب ؛ رایسب  يوم  نآ  یلاوح  هنیس و  رب  و  دشاب ، نهپ  هنیـس  دریگ و  مشخ  دوز  و  روهتم ، دشاب و  هدزباتـش  دشاب  مرگ  تخس 

لد جازم  هکنآ  رب  تسا  تسرد  ناشن  رس  یگرزب  اب  هنیس  یگنت  تسا و  مرگ  تخس  لد  جازم  هکنآ  رب  تسرد  ناشن  دشاب ، درخ  رـس  هنیس 
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همه دشاب  مرگ  لد  هک  هاگ  ره  و  دشاب . رگد  ياههناشن  رب  دامتعا  دنشاب ، رگیدکی  دروخ  ردنا  ود  ره  رس  هنیس و  هک  هاگ  ره  و  تسا ، درس 
. دشابن مرگ  نت  لد  یمرگ  دوجو  اب  ات  دنک ، يربارب  لد  اب  دشاب و  درس  رگج  جازم  هک  رگم  دشاب ، مرگ  نت 

نت همه  و  دشاب ، جوجل  و  ددرگ ، نکاس  راوخشد  دریگ ، مشخ  یتقو  رگا  یگتسهآ  اب  دشاب و  هتسهآ  درم  و  دشاب ، بلـص  ضبن  درـس : لد 
. دنکن يربارب  لد  یکشخ  اب  رگج  يرت  رگا  دشاب  کشخ  زین 

دشاب و رایـسب  يوم  نآ " یلاوح  هنیـس و  رب  و  دشاب ، نانچمه  زین  سفن  رتاوتم و  عیرـس و  میظع و  دشاب و  بلـص  ضبن  کشخ : مرگ و  لد 
مرگ و لد  دـشاب و  نهپ  هنیـس  هک  هاگ  ره  و  دوش ، نکاـس  رید  دریگ و  مشخ  دوز  و  جوجل ، دـلج و  شاـب و  کبـس  اـهراک  همه  ردـنا  درم 

. دشاب نوریب  ّدح  زا  رتاوت  تعرس و  ردنا  یمیظع و  ردنا  سفن  دشاب ، کشخ 
، دشاب رتمک  کشخ  مرگ و  جازم  زا  اهراک  ردنا  يدلج  یکبس و  دشابن ، رتاوتم  عیرـس و  دشاب و  میظع  ود  ره  سفن  ضبن و  رت : مرگ و  لد 

. دوش نکاس  دوز  دریگ و  مشخ  دوز  و  دشاب ، رتمک  یتخل  هنیس  رب  يوم  و 
. دراد نمشد  جاجل  دشاب و  هدنزاس  و  درادن ، يوم  هنیس  رب  دشاب و  نالسک  لد و  دب  درم  دشاب و  مرن  ضبن  رت : درس و  لد 

31 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
درش و جازم  هک  دشابن  هزادنا  نادب  ینالسک  و  دشابن ، يوم  هنیس  رب  دشاب و  لدتعم  سفن  ریغص و  دشاب و  بلص  ضبن  کشخ : درـس و  لد 
اب نآ  هنیک  دریگ  مشخ  یتقو  رگا  دریگ و  رتمک  مشخ  و  دشابن ، یطاشن  يو  ردنا  و  دشابن ، دلج  سب  نکل  دوب  راسکبـس  یتخل  و  دـشاب ، رت 

. دنامب يو 

رگج ياهجازم  نتخانش  ردنا  مراهچ : لصف 

و دـشاب ، خارف  هدروا  دـشاب ، مرگ  رگج  جازم  هک  هاـگ  ره  دـنیوگ . هدروا  ار  نآ  تسا  هتـسر  رگج  زا  هک  اـهگر  هـک  مـیاهتفگ  مرگ : رگج 
تیلوهک ياهلاس  ردنا  و  دنکن . يربارب  يو  اب  درـس  لد  رگا  دشاب ، مرگ  زین  اهمادنا  همه  و  دشاب ، مرگ  نوخ  و  دـنک ، دـلوت  رایـسب  يارفص 

. دشاب رتشیب  يوم  تسار  همین  رب  هصاخ  مکش  رب  و  دنک ، دلوت  ادوس 
اب مرگ  لد  رگا  دشاب ، درس  زین  اهمادنا  همه  و  دشاب ، درس  نوخ  و  دشاب ، رایسب  يو  ردنا  تبوطر  کیراب ، دشاب و  گنت  هدروا  درـس : رگج 

. دشابن يوم  چیه  مکش  رب  و  دنکن . يربارب  يو 
. دشاب کشخ  نت  دشاب و  بلص  هدروا  دشاب و  كدنا  ربتس و  ینعی  دشاب  ظیلغ  وا  نوخ  کشخ : رگج 

همه زا  تدایز  دنک ، دلوت  رایـسب  ارفـص  دشاب و  كدنا  و  دـشاب ، ظیلغ  تخـس  نوخ  و  دـشاب ، رایـسب  مکـش  رب  يوم  کشخ : مرگ و  رگج 
يدرس اب  لد  ترارح  هک  تسناد  دیابب  و  دشاب . نینچمه  اهمادنا  همه  و  بلص ، دشاب و  خارف  هدروا  دشاب و  ییادوس  یلهک  ردنا  و  اهجازم .

. درک دناوتن  يربارب  رگج  یکشخ  اب  لد  يرت  نکل  درک و  دناوت  يربارب  رگج  یمرگ  اب  لد  يدرس  درک و  دناوت  يربارب  رگج 
ظیلغ اـهگر  و  دـشاب ، کـشخ  درـس و  جازم  زا  رتمک  یتخل  يوم  و  دـشاب ، تداـیز  اـهجازم  همه  نوخ  زا  جازم  نیا  نوخ  رت : مرگ و  رگج 
دراد هبلغ  يرت  رب  یمرگ  هک  هاگ  ره  و  دشاب ، يرامیب  رایـسب  دنک و  دلوت  رایـسب  دب  ياهـسومیک  دـشاب و  مرن  مرگ و  اهمادـنا  همه  دـشاب و 

. دشاب رتمک  دب  ياهسومیک 
دشاب هتخیمآ  تبوطر  اب  نوخ  و  دشاب ، هنهرب  يوم  زا  مکش  رگج و  یلاوح  رت : درس و  رگج 

32 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
. دنکن هبلغ  لد  ترارح  رگا  دشاب  درس  اهمادنا  و  دشاب ، کیراب  هدروا  و 

رگا دشاب  درس  اهمادنا  و  دشاب ، هنهرب  يوم  زا  مکش  رگج و  یلاوح  و  دشاب ، کیراب  هدروا  دنک و  دلوت  كدنا  نوخ  کشخ : درس و  رگج 
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. ملعا هللا  دنکن و  هبلغ  لد  ترارح 

هدعم ياهجازم  نتخانش  ردنا  مجنپ : لصف 

هک ییاهماعط  و  دراوگ ؛ کین  هدعم  نیردنا  دراوگ  رید  اههدعم  رگید  ردنا  هک  ییاهماعط  و  دشاب ، وزرآ  نوزف  ماعط  ندیراوگ  مرگ : هدعم 
. دریگ رسدرد  هک  دشاب  دوش و  كاپ  دوز  دزوسب و  هدعم  نیردنا  دراوگ  دوز  اههدعم  رگید  ردنا 

رتهب نآ  و  دنک ، وزرآ  درـس  ياهماعط  و  دیآ ، رب  شرت  غورآ  و  دوش ، شرت  ماعط  و  دشاب ، ندیراوگ  زا  نوزف  ماعط  يوزرآ  كدرـس  هدعم 
. دوش روجنر  نآ  زا  دروخ و  دناوت 

. دنک وزرآ  رت  ياهزیچ  و  دشاب ، كدنا  یگنشت  رت : هدعم 
ياهیندروخ و  ددرگ ، نارگ  يو  رب  دروخ  رایـسب  بآ  رگا  و  دـشاب ، تیافک  ار  يو  بآ  یکدـنا  و  دـشاب ، رایـسب  یگنـشت  کـشخ : هدـعم 

جازم دننام  ییاهزیچ  یلصا  جازم  بحاص  هک  تسا  نآ  یضرع  یلصا و  جازم  نایم  قرف  و  دراد . نایز  نآ  يرایـسب  و  دنک ؛ وزرآ  کشخ 
جازم نوچمه  یـضرع  جازم  دیآ و  رب  راگزور  هک  رگم  دـننک  وزرآ  جازم  فلاخم  ياهزیچ  یـضرع  جازم  بحاص  دـنک و  وزرآ  شیوخ 

. دنک وزرآ  جازم  دننام  اهزیچ  زین  يو  هگنآ  ددرگ  یلصا 

ینم [ 1] هیعوا نیتیصخ و  ياهجازم  نتخانش  ردنا  مشش : لصف 

. دیآ رتشیب  هنیرن  دنزرف  دشاب و  عامج  رایسب  و  دشاب ، رایسب  يوم  نآ  یلاوح  اهز و  رب  ار  مرگ  هیصخ  دنوادخ  مرگ : هیصخ 
. دشاب نیا  فالخ  رب  وا  لاوحا  درس : هیصخ 

. دشاب ینم  رایسب  رت : هیصخ 
عامج رب  و  دوش ) ملتحم   ) دنیب باوخ  دوز  دشاب و  ظیلغ  تخس  ینم  کشخ : هیصخ 

33 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
رارصا  ) حاحلا نتشیوخ  رب  رگا  و  دنام ، زاب  راک  زا  دوز  نکل  دراد  رایسب  يوم  نآ  یلاوح  راهز و  رب  دشاب و  دنزرف  رایـسب  ددرگ و  صیرح 

زا شیب  عامج  توهـش  ردـنا  دـشاب و  کنت  نآ  ماوق  و  دـشاب ، رایـسب  ینم  رت : مرگ و  هیـصخ  دراد . نایز  تخـس  دـنک  ندرک ) يراـشفاپ  و 
. دشاب هزادناب  راهز  یلاوح  رب  يوم  و  دراد ، نایز  رتمک  ار  يو  ندرک  رایسب  نکل  دشابن ، کشخ  مرگ و  جازم  دنوادخ 

یلاوح و  کیراب ، کنت و  ینعی  دشاب ، قیفر  رایـسب و  ینم  و  دشابن ، صیرح  عامج  رب  دـیآ و  راک  ردـنا  رید  دوش و  غلاب  رید  درـس : هیـصخ 
. دیاز رتخد  دیاز و  رتمک  دنزرف  و  دشاب ، یلاخ  يوم  زا  راهز 

. ملعا هللا  و  كدنا . دشاب و  ظیلغ  ینم  هکنآ  رگم  دشاب ، ربارب  کشخ  جازم  اب  اهلاح  همه  ردنا  کشخ : درس و  هیصخ 

هناگ راهچ  ياهطلخ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ 

هراشا

. تسا باب  شش  راتفگ  نیا  و 
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تسا دنچ  تسیچ و  هکنآ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  باب 

، دـشاب یهت  نآ  نایم  هک  ییاهمادـنا  و  تساهگر ، ار  نآ  رم  یعیبط  هاگیاج  و  ناور ، مدرم  نت  ردـنا  تسا  یتبوطر  طلخ  هک  تسناد  دـیابب 
هک دشاب  کین  هچنآ  دشاب ، دب  یـضعب  دشاب و  کین  اهطلخ  زا  یـضعب  و  دزیخ ، اذغ  زا  طالخا  نیا  و  هرهز ، زرپس و  رگج و  هدـعم و  نوچ 

طلخ نآ  نیا  و  دیاشن ، راک  نیدب  هک  تسا  نآ  دشاب  دب  هکنآ  و  دتـسیاب ، دوشیم  جرخ  هک  اهیرت  نآ  لدب  هب  و  دیازفا ، ردنا  مدرم  نت  ردـنا 
. اهوراد هب  درک  دیاب  كاپ  نآ  زا  نت  هک  دشاب 

. ادوس ارفص و  مغلب و  تسا و  نوخ  تسا : هنوگ  راهچ  اهطلخ  و 

نوخ ياهلاح  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مود  باب 

اهیندروخ و  تسا ، نوخ  ینیتسار  ياذـغ  دوش و  نوخ  هک  ددرگ  اذـغ  تقونآ  دوش ، هدروخ  هک  یندروخ  ره  رت و  تسا و  مرگ  نوخ  عبط 
نوخ مدرم  نت  ردنا  هک  دنیوگ  نآ  رهب  زا  اذغ  ار 

34 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
. ندش دهاوخ  هدرورپ  نآ  زا  نت  ندیسر و  دهاوخ  اهمادنا  هب  ندش و  دهاوخ 

رگج زا  هک  ییاهگر  ردنا  و  دشاب ، رگج  ردـنا  نیا  و  دراد ، يربطـس  يربتـس  یکدـنا  دـشاب و  خرـس  تخـس  یکی  تسا : هنوگ  ود  نوخ  و 
لد ردنا  نیا  دـشاب و  نآ  زا  رتناور  رتمرگ و  و  رتناشخرد ، و  دـشاب ، خرـس  مود  هنوگ  و  دـنیوگ ؛ هدروا  ار  اهگر  نآ  يزات  هب  تسا و  هتـسر 

نایرش ار  گر  کی  و  دنیوگ ، نییارـش  ار  اهگر  نیا  يزات  هب  و  دشاب ، رتمرگ  ببـس  نیدب  و  تسا ، هتـسر  لد  زا  هک  ییاهگر  ردنا  دشاب و 
زا و  دزیخ ، لدتعم  رگج  ردنا  نوخ  نینچ  و  دشاب ، يوبشوخ  نیریش و  خرس و  دشاب و  لدتعم  یکنت  يربطس و  ردنا  یعیبط  نوخ  دنیوگ و 
نآ نوخ  تعفنم  و  اهیداش ؛ سپ  زا  لدتعم و  ياهتکرح  سپ  زا  راهب و  لصف  ردنا  دزیخ و  رتشیب  یکدوک  ياهلاس  ردـنا  و  لدـتعم ، ياذـغ 

ياهتوق وا  ترارح  زا  و  دراد ، مرگ  ار  نت  يریپ  ياهلاس  ردـنا  ناتـسمز و  ردـنا  دـیازفیب و  نآ  زا  اهمادـنا  و  دـهد ، شرورپ  ار  نت  هک  تسا 
نوخ و  دراد . خرـس  ار  يور  گنر  دـنک و  نشور  ار  تسوپ  دـنک و  ماـمت  شیوخ  راـک  یتوق  ره  اـت  دـشاب ، يراـی  ار  یناویح  ار و  یعیبط 

. دزیمایب يو  اب  يزیچ  هکنآیب  رت  درس  ای  دوش  رتمرگ  هکنانچ  دوش ، دب  وا  جازم  هک  دشاب  نآ  یکی  دشاب : هنوگ  ود  یعیبطان 
نآ هزم  يوب و  گـنر و  ببـس  نیدـب  دـنک ، هاـبت  ار  نآ  دزیماـیب و  يو  اـب  ینوزف  یمغلب  اـی  ینوزف  ییادوس  اـی  ینوزف  ییارفـص  هکنآ  مود 

مغلب اب  رگا  و  ربطـسا ، هایـس و  دـشاب و  شرت  دوش  هتخیمآ  ادوس  اب  رگا  نشور و  کـنت و  دـشاب و  خـلط  دوش  هتخیمآ  ارفـص  رگا  و  ددرگب ،
زا دشاب  رت  ربطـس  و  دشاب ، هدش  روش  دنک  هبلغ  یترارح  مغلب  اب  رگا  ای  درادـن  هزم  چـیه  ای  دـشاب  هدـش  رتمک  ینیریـش  هزم  ای  دـشاب  هتخیمآ 

. دهد یشرت  يوب  کنت و  دشاب و  شرت  دشاب  رت  فیعض  یترارح  رگا  و  دشاب ، اهنوخ  همه  زا  رتگنر  مک  و  یعیبط ، نوخ 

مغلب ياهلاح  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  موس  باب 

. یعیبطان تسا و  یعیبط  تسا : هنوگ  ود  مغلب 
یلصا و ترارح  نوچ  هک  دوب  دناوت  یمغلب  عون  نیا  و  دشاب ، هدیراوگب  مامت  ار  نآ  هدعم  توق  ترارح و  هک  ماخ  تسا  ییاذغ  یعیبط  اما 

رت يوق  هدنراوگ  توق  ینعی  همضاه  توق 
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35 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
هزم چـیه  دـشاب و  نوخ  زا  رت  ربطـس  دـشاب و  دـیپس  وا  گنر  و  هتخپاـن ، ماـمت  تسا  ینوخ  يو  هکنآ  رهب  زا  ددرگ ؛ اذـغ  دراوگب و  ددرگ ،

ار مغلب  یلاعت  كرابت و  راگدـیرفآ  و  دـشابن . درـس  سب  مدرم  نت  اـب  ساـیق  هب  و  دـشاب ، درـس  ارفـص  نوخ و  اـب  ساـیق  هب  وا  عبط  درادـن و 
رهب زا  نوخ ، نوچمه  تشاذگب  هدنکارپ  ار  نآ  مدرم  نت  همه  ردـنا  تسا و  هدرک  ار  ادوس  ارفـص و  هکنانچ  درکن  دـیدپ  هصاخ  یهاگیاج 

: هنوگ دنچ  زا  تسا  یترورض  ياهتجاح  نادب  ار  نت  و  نوخ ، هب  تسا  هدننام  یعیبط  مغلب  هک  ار  نآ 
یلصا و ترارح  هک  دشاب  لصاح  يزیچ  یمادنا  ره  کیدزن  دیـسر  دهاوخ  رترید  اهمادنا  هب  اذغ  هک  دتفا  یببـس  هک  هاگ  ره  ات  هکنآ  یکی 

تسا ارفص  هب  هن  دمآ  هدرک  دای  هک  تجاح  نیا  و  دنراوگب ، دنزپب و  مامت  ار  نآ  دنرآ و  نادب  يور  تسه  ار  یمادنا  ره  هک  همـضاه  توق 
مامت زا  ار  نآ  همـضاه  توق  و  هتـشذگ ، ردـنا  يامت  زا  دـناهتخپ و  مامت  ود  ره  هکنآ  رهب  زا  دـنیاشن ، راـک  نیدـب  ود  چـیه  ادوس و  هب  هن  و 

ار نآ  همـضاه  توق  تسا و  یماخ  یتخل  يو  ردـنا  زونه  مغلب  نیا  نکل  ندـیراوگب . نتخپ و  هراب  رگید  دروآ و  دـناوتن  سپ  زاـب  یگتخپ 
ییاهمادنا ياذغ  هتسیاش  ببـس  نادب  نوخ  ات  دزیمایب  نوخ  اب  مغلب  نیزا  يوزج  هک  دیابیم  هک  تسا  نآ  مود  تجاح  و  تخپ . دناوت  مامت 

ای درادیم  رت  دشاب  رایسب  تکرح  هک  ار  ییاههاگدنب  هک  تسا  نآ  موس  تجاح  و  غامد . نوچ  دشاب  هک  دیاب  رت  درس و  نآ  جازم  هک  ددرگ 
دشاب و رتمک  هدعم  ترارح  هک  هاگ  ره  و  تسا ، هدعم  مغلب  ندعم  و  دیاین . دیدپ  يو  ردنا  یکـشخ  دزیخ  تکرح  زا  هک  یترارح  ببـس  هب 

زین مدرم  و  دشاب ، ناتـسمز  راگزور  و  دشاب ، رت  درـس و  اهیندروخ  رگا  هصاخ  دنک  دـلوت  رایـسب  مغلب  دـشاب  فیعـض  تخـس  همـضاه  توق 
. دشابن لد  رب  ياهشیدنا  دنک و  رتمک  تکرح  تضایر و 

رگیدس و و  دنیوگ ، یطاخم  ار  نآ  تسا  رت  ربطس  يرگید  دنیوگ ، یئام  ار  نآ  تسا  کنت  تخس  یکی  تسا : هناگ  راهچ  یعیبطان  ملغب  و 
هب کی  ره  هزم  و  دنامب . یصح  یقاب  دوش  جرخ  يو  زا  تسا  رت  فطیل  هچنآ  و  دنامب ، رید  اههاگدنب  ردنا  مغلب  هک  دوش  نآ  رهب  زا  یّـصح 

ياهبآ هک  نانچمه  دنک ، شرت  سپ  دناشوجب ، ار  نآ  دنک و  راک  وا  ردنا  كدـنا  یترارح  هک  دـشاب  رت  کنت  هچنآ  اما  ددرگب ؛ رگید  یبس 
ناریپ قرع  و  ددرگ ، شرت  دشوجب و  اوه  ترارح  زا  ریش  اههویم و 
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ردنا رتیوق  یترارح  هک  دشاب  و  دهد ، یـشرت  يوب  ببـس  نیدب  سپ  دـشابن  مرگ  سب  ناشیا  جازم  دراد و  هبلغ  ناشیا  رب  يرت  هک  یناسک  و 
ببـس رگا  دشاب ، ربطـس  هچنآ  و  دوش ؛ روش  ببـس  نیدب  ایرد  ياهبآ  دنک و  روش  ار  نآ  دزیمایب و  يو  اب  هتخوس  يارفـص  و  دنک ، راک  يو 

يو رد  دزیمایب و  يو  اب  هتخوس  يارفص  دوش و  ربطس  ندنام  رید  ببس  هب  رگا  و  دشاب ، درس  تخـس  درادن و  هزم  چیه  دشاب  یماخ  يربطس 
صلاخ نانچمه  رگا  و  دشک ، مه  زارف  ناهد  هک  دوب  دشاب و  شرت  نآ  هزم  دزیمایب  يو  اب  ادوس  رگا  و  دـشاب ، خـلت  خـلط  نآ  هزم  دـنک  راک 

. رت رسع  دشاب و  عاونا  همه  زا  رتدرس  دنامب 

ارفص ياهلاح  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مراهچ  باب 

تسا و نوخ  کـفک  يو  هکنآ  رهب  زا  نوخ  زا  رتکبـس  رت و  مرگ  زیت ، تسا  یطلخ  یعیبـط  اـما  یعیبطاـن . یعیبـط و  تسا : هنوـگ  ود  ارفص 
یضعب دیآ  نوریب  رگج  زا  نوچ  دشاب ، رگج  ردنا  وا  دلوت  تسا و  خلط  وا  هزم  تسا و  کشخ  مرگ و  وا  عبط  تسا و  درز  وا  هصاخ  گنر 

نت ردـنا  تسوا و  زا  رتناور  ارفـص  تسا ، ناور  یطلخ  نوخ  هچ  رگا  هکنآ  یکی  ار : راـک  ود  رهب  زا  درذـگب ، اـهگر  ردـنا  نوخ  اـب  يو  زا 
گنت و ياهرذـگ  نادـب  نآ  يزیت  ببـس  هب  نوخ  ات  دورب ، يو  اب  ارفـص  هراپ  نیا  تسا ، رایـسب  کیراب  ياـهگر  گـنت و  ياهرذـگ  مدرم 

نوخ اب  ارفـص  زا  رتمامت  هرهب  هک  تسا  نآ  وا  لادـتعا  هک  دور  یمادـنا  هب  هکنآ  مود  و  دـسرب . اهمادـنا  همه  هب  درذـگب و  کیراب  ياهگر 
دیابیم هک  تسا  نآ  رهب  زا  ارفـص  زا  رتمامت  هرهب  اب  وا  ياذغ  دـنیوگ و  هیر  ار  نآ  يزات  هب  هک  تسا  شـش  نآ  و  دوش ، وا  ياذـغ  هتخیمآ 
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دوز ندیبنج  دشاب ، هک  دیاب  نابنج  هشیمه  دشاب و  هک  دیاب  رایـسب  ياهیگداشگ  يو  ردنا  دشابن و  هدـنکآ  وا  نایم  دـشاب و  کبـس  يو  هک 
اما و  دشاب . ییارفـص  ینوخ  وا  ياذـغ  هک  دوب  دـناوت  نیزا  یندـیبنج  دوزا  دوز  يو و  ردـنا  رایـسب  ياهیگداشگ  نیا  یکبـس و  نیا  دوزا و 
هب نوخ  اب  هک  ارفـص  زا  رگید  هرهب  نیا  اـما  و  دوش ، هتفگ  شیوخ  ياـج  ردـنا  دـیابیم ، تکرح  دوز  هداـشگ و  کبـس و  ارچ  هکنآ  حرش 

هکنآ یکی  ار . راک  ود  رهب  زا  دوشیم  درگ  هنیزخ  نآ  ردـنا  ات  تسا ، هرهز  نآ  هتـسویپ و  رگج  اب  تسا  ياهنیزخ  ار  نآ  دورن ، نوریب  اـهگر 
دـشاب هتخیمآ  يو  اب  هک  نوخ  یکدنا  اب  شیوخ  ياذـغ  هنیزخ  نیا  تسخن  ات  دـشاب ، هک  دـیابیم  ارفـص  وا  ياذـغ  هک  تسا  یمادـنا  هرهز 

ردنا نوخ  اب  ارفص  یگمه  ات  هکنآ  مود  دیایب ،
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نوریب لادتعا  زا  دشاب  ییارفـص  نآ  ياذغ  دیابن  هک  ییاهمادنا  یتفرب ، نت  همه  ردنا  نوخ  اب  ارفـص  یگمه  رگا  هک  دوشن  هدنکارپ  نت  همه 
مدرم هک  هاگ  ره  هک  تسا  یتلع  ناقری  تلع  و  يدوب . ناقری  تلع  ردنا  نامدرم  ياهنت  هشیمه  يدوب و  خلط  ناهد  ار  مدرم  هشیمه  يدش و 

، دورب نت  همه  ردـنا  نوخ  اب  دوش  ردـنا  هرهز  هب  هک  دـیابیم  هک  ارفـص  نآ  و  دوش ، هتـسب  تسا  هرهز  رگج و  نایم  هک  هار  نآ  ار  ناـهد  ار 
نوزف يرادقم  ارفـص  نآ  زا  هک  تقو  ره  دننکن ، نآ  جالع  ریبدت و  رگا  دوشیم و  رغال  مدرم  و  دوش ، درز  اهمـشچ  يدـیپس  مدرم و  تسوپ 

زا ار  اههدور  دـیآ و  دورف  اـههدور  هب  يو  زا  ياهرهب  دوشیم ، درگ  هرهز  ردـنا  هک  ارفـص  نیا  اـت  هکنآ  موس  و  دریمب . مدرم  دـسر  لد  هب  رت 
نایم هک  هار  نیا  هک  هاگ  ره  و  دزیخرب . تجاح  هب  مدرم  ات  دهد  ربخ  ار  دعقم  ياههلضع  نآ  يزیت  و  دیوشیم ، اهطلخ  زا  ربطـس و  ياهمغلب 

دیآ دیدپ  جنلوق  یعون  زین  دنک و  دلوت  اههدور  ردنا  دنیوگ  هنادودـک  ار  نآ  هک  یعون  درخ و  زارد و  مرک  دوش  هتـسب  تسا  هدور  هرهز و 
جازم هک  دتفا  ار  یسک  اههدور  ردنا  مرک  دلوت  جنلوق و  ینعا  تلع ، ود  ره  نیا  هک  ینیبن  دمآ . دناوتن  دورف  هدور  هب  ارفص  نآ  هکنآ  رهب  زا 
مدرم نت  ات  داهنب  ارفـص  طلخ  ردنا  تعفنم  نیدنچ  یلاعت  كرابت و  راگدیرفآ  دشاب . رتمک  ارفـص  دلوت  وا  نت  رد  دراد و  يدرـس  هب  لیم  وا 

. نیمحارلا محرا  هللا  كرابت  دنامب . تمالس  هب  يدنچ  کی 
و دنک . جنر  اب  اهراک  و  دشاب ، ناوج  مدرم  هک  هصاخ  ناتـسبات ، ردـنا  دـشاب و  مشخ  تقو  ردـنا  رتشیب  طلخ  نیا  دـلوت  هک  تسناد  دـیابب  و 

دنامب هچنآ  و  دسر ، اهمادنا  هب  و  درذگب ، اهگر  ردنا  نوخ  اب  ياهراپ  هک  دشاب  ینادنچ  ات  ارفص  نیا  رگا  و  دروخ ؛ کشخ  مرگ و  ياهزیچ 
یعیبطان ارفـص  يرامیب و  دشاب ، نیزا  رتشیب  ای  نیزا  رتمک  هچ  ره  و  دـشاب ؛ یعیبط  دـیآ  دورف  اههدور  هب  نآ  زا  ياهراپ  و  دوش ، هرهز  ردـنا 

شیوخ عبط  هزادنا  زا  نوچ  و  دشاب ؛ یعیبط  دزیماین  يو  اب  رگید  يزیچ  ای  دوشن  نوریب  هزادنا  زا  یکـشخ  یمرگ و  ردنا  ات  نینچمه  دـشاب .
دزیمایب و یتبوطر  اب  هک  تسا  نآ  وا  لاـح  یکی  دوش . نوگرگد  وا  ياـهلاح  ددرگ و  یعیبطاـن  دزیماـیب  رگید  يزیچ  اـب  اـی  درذـگ و  ردـنا 

نابیبط دشاب و  خرس  وا  گنر  دشاب  هدشن  ادج  مامت  نوخ  زا  هک  هاگ  ره  و  دوش . رتمک  زین  وا  ترارح  دیآ و  رت  سپ  زاب  يدرز  زا  وا  گنر 
دزیمایب يو  اب  ربطس  مغلب  هک  هاگ  ره  و  دشاب ، صلاخ  يارفص  هک  دشابن  یمرگ  نادب  و  دشابن ، یعیبطان  نیا  دنیوگ و  ارمح  ار  نآ 
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ار غرم  هیاخ  هدرز  حـملا  يزات  هب  دـنیوگ و  یّحم  ار  نآ  نابیبط  غرم و  هیاـخ  هدرز  نوچمه  ددرگ  ربطـس  مه  دوش و  رتمک  وا  ترارح  مه 
دنیوگ و یثارک  ار  نآ  نابیبط  اندنگ و  ناسب  و  دشاب ، زبس  گنر  هب  و  دشاب ، مرگ  ياههدعم  رد  نآ  دلوت  هک  تسا  ارفـص  یعون  و  دـنیوگ .
هب ای  یق  هب  ای  دنک ، عفد  هدعم  زا  دوز  ار  نآ  تعیبط  هکنآ  رهب  زا  دـنکن ، دـلوت  اهنت  یثارک  ارفـص  زا  و  دـنیوگ ، ثارکلا  ار  اندـنگ  يزات  هب 
عبط گنر و  هب  دزوسب و  ارفص  زا  رگید  هنوگ  اب  یثارک  نیا  هک  دشاب  و  دریذپ . تنوفع  هک  دنامب  هدعم  ردنا  نادنچ  هک  دراذگن  و  لاهسا ،

یعون هک  دشاب  و  دشاب ؛ هدنشک  دراد و  رهز  عبط  دشاب و  نیا  ارفـص  ياهعون  نیرتدب  نیرتب  دنیوگ و  يراجنز  ار  نآ  نابیبط  دوش و  راگنز 
نیمز و  ددرگن ، وا  درگ  سگم  شرت و  زیت و  نشور و  دشاب و  هایس  دنیوگ ، ییارفص  يادوس  ار  نآ  هایس ، دوش و  ربطس  دزوسب و  ارفـص  زا 

يراجنز لاح  عون و  نیا  لاح  و  دشاب ، رت  زیت  رتب و  نیا  زا  يراجنز  همه  نیا  اب  و  دـشارخب ، دزوسب و  درذـگب  هک  ياج  ره  و  دـناشوجب ، ار 
، دـشاب هدـنام  يو  اـب  يرت  یکدـنا  زونه  دوش و  هتخوس  مین  بوچ  هک  هاـگ  ره  دـننک  تشگنا  دـنزوسب و  هک  دـشاب  یبوچ  لاـح  نوـچمه 
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ردنا یهایـس  زا  نینچمه  يراگنز  يارفـص  و  دوش ، دیپس  يرتسکاخ  دنامن  يو  ردـنا  يرت  چـیه  دوش و  هتخوس  مامت  نوچ  دوش و  تشگنا 
. ملعا هللا  و  دشاب . یگتخوس  تیاغ  نیا  دیآ و  زاب  يراگنز  گنر  هب  ات  دشاب ، هتشذگ 

ادوس ياهلاح  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مجنپ  باب 

. یعیبطان تسا و  یعیبط  تسا : هنوگ  ود  ادوس 
هایـس وا  گـنر  و  کـشخ ، درـس و  تسا  نیمز  عبط  وا  عبط  تسوا و  زا  رت  نارگ  رت و  ربطـس  ببـس  نیدـب  تسا و  نوخ  يدرد  یعیبط  اـما 

زا ياهراپ  دیآ  نوریب  رگج  زا  نوچ  دشاب و  رگج  ردنا  وا  دلوت  و  یگدیشک ، مه  زا  رف  یشرت و  ینیریـش و  زا  تسا  هتخیمآ  وا  هزم  و  تسا ،
هک دـشاب  ینوخ  نآ  ياذـغ  هک  تسا  نآ  نآ ، لادـتعا  هک  تسا  ییاهمادـنا  هرهب  هکنآ  یکی  راک : ود  رهب  زا  دورب  اهگر  ردـنا  نوخ  اب  يو 

ياذـغ دـسر و  اهمادـنا  هب  هک  هاگ  ره  ات  ددرگ ، يوق  ودـب  نوخ  ات  مود  و  تسا . ناوختـسا  نآ  دـشاب و  هتخیمآ  نآ  اـب  ادوس  زا  ماـمت  هرهب 
نآ رهب  زا  ینت  ره  ردـنا  نیمز  یتسه  هک  تسا  هدـمآ  هتفگ  نیتسخن  راتفگ  زا  موس  باب  ردـنا  هکنانچ  دـنامب ؛ ياج  رب  اهمادـنا  داهن  ددرگ 

تعفنم و  دراد ، نیمز  عبط  ادوس  و  دنامب ، تسه  هک  داهن  نآ  رب  دشاب و  يرادیاپ  نت  ات  تسا 
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اهگر هب  نوخ  اب  هک  رگید  هرهب  نآ  و  درادـب ، ياج  رب  ار  اهمادـنا  داهن  هک  دزیخ  ییاذـغ  يو  زا  ات  ددرگ ، يوق  ودـب  نوخ  هک  تسا  نیا  وا 
، تسا زرپس  نآ  هداهن و  رگج  ربارب  تسا  ياهنیزخ  زین  ار  ادوس  دیآ ، درگ  يو  ردنا  هک  تسا  ياهنیزخ  ار  ارفـص  هک  نانچمه  دوشن ؛ نوریب 
، دبایب شیوخ  ياذغ  مادنا  نیا  ات  دشاب  هک  دیاب  ادوس  وا  ياذغ  هک  تسا  یمادنا  زرپس  نیا  هکنآ  یکی  راک : هس  رهب  زا  دـیآ  درگ  وردـنا  ات 
هک ییاهمادنا  يدش  هدنکارپ  نت  همه  ردنا  نوخ  اب  ادوس  یگمه  رگا  هک  دوشن ، هدنکارپ  نت  همه  ردـنا  نوخ  اب  ادوس  یگمه  ات  هکنآ  مود 

یهار هک  هاگ  ره  هکنآ  رهب  زا  يدوب ، هایـس  ناقری  تلع  ردنا  نامدرم  ياهنت  هشیمه  یتفرب و  لادتعا  زا  دشاب  ادوس  نآ  ياذـغ  هک  دـیاشن 
هایس مدرم  تسوپ  دورب ، نت  همه  ردنا  نوخ  اب  ادوس  ببس  نیدب  ات  دوش ، هتـسب  دیآ  زرپس  هب  هار  نادب  ادوس  تسا و  زرپس  رگج و  نایم  هک 

. دشکب دسر  لد  هب  هک  تقو  ره  دوش و  زاب  نآ  زا  ایلوخلام  دسر ، غامد  هب  رتنوزف  ییادوس  هاگ  ره  دننکن  هار  نآ  نداشگ  ریبدت  رگا  دوش و 
دیدپ اذغ  يوزرآ  دراخب و  دـنک و  يوق  ار  هدـعم  رـس  ات  تسا ، ود  ره  نایم  هک  یهار  زا  دوش ، هدـعم  هب  زرپس  زا  ادوس  يرادـقم  ات  موس  و 

اهمادنا دور و  نموخ  اب  دنک و  يوق  ار  نوخ  هک  دشاب  ینادنچ  ات  ادوس  نیا  هاگ  ره  و  یلاعت . كرابت و  راگدـیرفآ  ریبدـت  ریدـقت و  هب  درآ 
رتمک ای  دشاب ، رتنوزف  هزادـنا  نیزا  هچ  ره  و  دـشاب . یعیبط  دـنکب ، تسوا  راک  هچنآ  دـیآ و  زرپس  هب  يرهب  دـبایب و  يو  زا  شیوخ  بیـصن 
ردنا ییوم و  ود  ياهلاس  ردنا  و  دنیوگ ، هام  ریت  یسراپ  هب  هک  دشاب  فیرخ  لصف  ردنا  رتشیب  ادوس  دلوت  و  دشاب ؛ یعیبطان  يرامیب و  دشاب ،

اهملع و ردنا  دننک  رایـسب  هشیدـنا  هک  یناسک  نوخ  ناریپ و  نوخ  و  دـننک . جـنر  اب  ياهراک  هک  هصاخ  کشخ  درـس و  ياهاذـغ  زا  مغ و 
نوریب گر  زا  ار  نوخ  هک  دیآ  دیدپ  نادب  ود  ره  نایم  ییادج  دنام و  ادوس  هب  دوش و  رادیدپ  هایس  نوخ  و  دشاب ؛ هایس  نآ ، ریغ  اهریبدت و 

. یلاعت هللا  نذاب  درسفن . رگید  طلخ  چیه  هن  ادوس و  طلخ  درسفب و  دننک 

دیآ دیدپ  هنوگچ  مدرم  نت  ردنا  اهطلخ  هکنآ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مشش  باب 

دنیآ  نوریب  هنوگچ  دنوش و  ادج  مه  زا  هنوگچ  وراد  هبندروآ  نورب  ردنا  دوب و  هنوگچ  نت  ردنا  اج  کی  هب  و 
نآ اب  دوش  هدروخ  ماعط  سپ  زا  بآ  دراوگب و  ار  نآ  هدعم  ترارح  دیآ  ردنا  هدـعم  هب  نوچ  دوش  هدروخ  هک  ياهماعط  هک  تسناد  دـیابب 

ار ندیراوگ  نیا  و  دنیوگ ، سولیک  ار  نآ  هک  دنک  یباکـشک  یبآ  کشک  نوچ  و  دراوگب ، دزپب و  مامت  ار  نآ  هدـعمم  ترارح  ات  دزیمایب ،
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هداهن هدعم  درگ  هک  رگید  ياهمادنا  ترارح  نکل  دشابن  هدنـسب  اهنت  ندیراوگ  نیردنا  هدعم  ترارح  دنیوگ و  نیتسخن  ندـیراوگ  نابیبط 
ردـنا هک  اهنایرـش  ترارح  زا  پچ  يوس  زا  دـشاب و  يرای  وا  ترارح  زا  تسا  تسار  يوس  زا  هک  رگج  نوچ  دـهد  يراـی  نآ  ردـنا  تسا 

مامت ات  دشاب ، يرای  اهوس  همه  نیا  زا  مکش ، ياههلـضع  وا  شیپ  زا  دسریم و  يو  هب  لد  زا  هک  یترارح  هب  تاجح  زا  الاب  زا  تسا و  زرپس 
نانچ رگج  داهن  و  دـشک ، نتـشیوخ  هب  رت  فیطل  تسا و  رت  هتخپ  سولیک  نیزا  هچ  ره  رگج  دـش ، مامت  نوچ  ددرگ . سولیک  دوش و  هتخپ 

، هدعم يدرگ  هزادـنا  هب  دراد  یفرژ  راچان  يور  نیا  هدـمآ و  ردـنا  يو  درگ  و  تسا ، هداهن  هدـعم  تسار  بناج  رب  وا  يور  کی  هک  تسا 
ره زا  و  دنیوگ . بدحم  بناج  ار  يور  نیا  دـشاب ، هدـمآ  رب  هزادـنا  نآ  رب  مه  راچان  رگج  يور  رگد  و  دـنیوگ ، رعقم  بناج  ار  يور  نیا 
ود ره  زا  هکناـنچ  تسا  هتـسویپ  مهرد  ود  ره  اـهخیب  ناـسرب  هدـش  هدـنکارپ  رگج  ردـنا  تـسا و  هتـسر  گرزب  گر  ود  رگج ، بناـج  ود 

بدحم بناج  زا  هک  گر  نادب  دراذگب و  اهگر  نیدـب  دوش  ردـنا  رگج  هب  رعقم  بناج  زا  هچ  ره  ات  هداشگ ، رگیدـکی  ردـنا  تساهرذـگ 
هتـسر رگد  ياهگر  گر  نیا  زا  مه  رگج  نوریب  زا  و  دنیوگ . باب  تسا  هتـسر  رعقم  بناج  زا  هک  ار  گر  نیا  و  دـیآ ، نوریب  تسا  هتـسر 
رتالاب رب  هک  اههدور  هب  یضعب  و  تسا ، هتـسویپ  هدعم  رعق  هب  اهگر  نیزا  یـضعب  و  دنیوگ ، نیقیراسام  ینانوی  نابز  هب  ار  اهگر  نآ  تسا و 

دیآ ردنا  رگج  هب  نوچ  سولیک  و  دزمیم . دشکیم و  نتشیوخ  هب  سولیک  زا  تسا  رت  فیطل  هچنآ  اهگر  نیدب  رگج  و  تسا ، هتـسویپ  تسا 
و دشاب ، هدـش  هدوسب  رگج  یگمه  اب  سولیک  یگمه  هک  دـشاب  نانچنآ  ای  دوش ، هدـنکارپ  تسا  گرزب  گر  نآ  خـیب  هک  اهگر  نیردـنا 

مامت نوچ  و  دنیوگ . نیمود  ندیراوگ  ار  نیا  هتفای و  رگید  یندیراوگ  ینتخپ و  ترارح  نآ  زا  هدیسر و  سولیک  یگمه  هب  رگج  ترارح 
نوریب زا  تسا ، هتـسر  رگید  ياهگر  رایـسب  زین  گر  نیزا  و  دـیآ . نوریب  تسا  هتـسر  بدـحم  بناج  زا  هک  رگید  گر  نادـب  دـش ، هتخپ 

نت همه  ردـنا  اهگر  نیدـب  درذـگب و  نت  همه  ردـنا  اهگر  نیدـب  و  دـنیوگ ، دـیرو  ار  یکی  دـنیوگ و  هدروا  يزات  هب  ار  اهگر  نآ  و  رگج ،
هرهب هس  رگج  ردنا  سولیک  نیا  و  دهد . اذغ  ار  همه  دسرب و  اهمادنا  همه  هب  درذگب و 
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نوخ نآ  دـنامب و  هدولاـپ  یفاـص و  یطلخ  يرهب  و  دـشاب ، ادوس  نآ  و  دوش ، يدرد  يرهب  و  دـشاب ، ارفـص  نآ  و  دوش ، فـک  يرهب  دوـش :

. دشاب
ادوس دـسر  یگتخوس  تیاهن  هب  رگا  و  دـنیوگ ، هتخوس  يارفـص  ار  نآ  رتمرگ  دـیآ و  رتشیب  وا  کـفک  دـشاب ، رتمرگ  رگج  هک  هاـگ  ره  و 
یماخ هب  هک  دنامب  يزیچ  دتفا و  يریـصقت  دنیوگ  مود  مضه  ار  نآ  هک  سولیک  ندینازپ  ردنا  دشابن و  مرگ  سب  رگج  هک  دشاب  و  دنیوگ .
دلوت يو  اب  هک  ادوس  ارفـص و  زا  دشاب و  یفاص  نوخ  شاب  لدتعم  رگج  جازم  هک  هاگ  ره  هک  ددرگ  مولعم  اجنیزا  دشاب . مغلب  نآ  دـیارگ ،

دنک و دلوت  هتخوس  يارفص  دشاب ، مرگ  تخس  هک  هاگ  ره  و  دنک . دلوت  رتشیب  ارفـص  دراد  لیم  یمرگ  هب  هک  هاگ  ره  و  دشاب . یعیبط  دنک 
ار نآ  دنک و  دلوت  هدرسف  یمغلب  دشاب  درس  تخس  هک  هاگ  ره  و  دنک ، دلوت  مغلب  دشاب  درس  رگج  جازم  هک  هاگ  ره  و  دنیوگ . ادوس  ار  نآ 

ببـس هب  ناریپ ، نت  ردنا  هکنانچ  دنک  دلوت  یعیبطان  تبوطر  ماعط  ندیراوگان  مامت  ببـس  هب  کشخ  درـس و  جازم  زا  و  دـنیوگ . ادوس  مه 
ارفـص و و  دشاب . ردان  هب  رگج  ردنا  الاب و  ياهدور  ردنا  و  دشاب ، هدعم  ردنا  يرتشیب  مغلب  دـلوت  ماعط  ندـیراوگان  مامت  یکـشخ و  يدرس 
هب ندش ، ردنا  رگج  هب  هدعم  زا  ار  ماعط  هک  تسناد  دیابب  و  دشاب . زین  اهگر  ردنا  هدـعم و  ردـنا  ردان  هب  و  دـشاب ، رگج  ردـنا  يرتشیب  ادوس 

سپ دـشاب . بآ  ياـج  هب  هک  رت  يزیچ  اـی  دوـشن  هدروـخ  بآ  اـت  تسین ، نکمم  نتـشذگب  تـسا  رگج  ردـنا  هـک  کـیراب  ياـهگر  نادـب 
ماعط اب  هدـعم  ردـنا  بآ  نآ  دـتفا و  تجاح  ندروخ  بآ  ماعط  زا  سپ  ار  مدرم  ات  تسا  هتـشامگ  رب  یگنـشت  یلاعت  كراـبت و  راگدـیرفآ 
نادب سپ  ددرگ . نوخ  دوش و  هتخپ  مامت  دوش و  ردـنا  کیراب  ياهگر  نادـب  و  ددرگ ، ناور  ددرگ و  سولیک  بآ  نادـب  ماعط  ات  دزیمایب ،
دشابن يدنمتجاح  بآ  هب  سپ  ناز  دنیوگ  دبکلا  نم  علاطلا  يزات  هب  ار  گر  نآ  دیآ و  رب  تسا  هتـسر  بدحم  بناج  زا  هک  گرزب  گر 

هدرگ و  دیالاپ ، دورف  هتـسویپ ، هدرگ  ود  ره  هب  تسا و  هتـسر  هک  گرزب  گر  ود  نآ  هب  نوخ و  یکدنا  اب  ددرگ و  ادـج  يو  زا  بآ  نآ  و 
نآ زا  هدرگ  ات  یکی  تسا : هداهن  يو  ردـنا  راـک  ود  رهب  زا  یلاـعت  كراـبت و  راگدـیرفآ  هک  هدنـشک ، یتوق  هب  دـشک  دوخب  دزمب و  ار  نآ 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


. دتسرف هناثم  هب  دوخ  زا  دشک و  دوخ  هب  دنک و  ادج  نوخ  زا  ار  بآ  ات  مود  و  دبای ، اذغ  دسر  يوب  هک  بآ  نآ  اب  هک  نوخ  یکدنا 
نتخپ و اجنآ  دوش ، ردنا  اهگر  هب  نوخ  اب  هک  ار  یطلخ  ره  ار و  نوخ  هک  تسناد  دیابب  و 
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ار نآ  تسه ، رگید  ندـیراوگ  یمادـنا  ره  ردـنا  دـسر  ياهمادـنا  هـب  نوـچ  و  دـنیوگ . موـس  ندـیراوگ  ار  نآ  تـسا و  رگید  یندـیراوگ 

دـشاب هدعم  ردنا  هک  دنامب  نیتسخن  ندیراوگ  زا  هچنآ  اما  دنامب . ندیراوگان  مامت  يزیچ  یندیراوگ  ره  ردنا  و  دنیوگ . مراهچ  ندـیراوگ 
ماعط ات  دیاپیمن  نآ  رهب  زا  زج  و  دیاشن ، ار  ندیراوگ  بآ  و  دشاب ، بآ  رتشیب  دنامب  رگج  ردنا  هچنآ  و  دوش ، نوریب  دیآ و  دورف  اههدور  و 

یگید ردنا  رگا  هک  نانچمه  يدزوسب ، مرگ  ياهدعم  یـضعب  ردنا  ماعط  يدزیماین  ماعط  اب  بآ  رگا  و  ددرگ . سولیک  دزوسن و  هدعم  ردنا 
دش و هتخپ  بآ  هب  ماعط  هک  هاگ  ره  سپ  دزوسب . همه  ددرگن و  هتخپ  چیه  دـنهن  شتآ  رب  بآ  یب  دـننک و  ردـنا  جـیاوح  رگید  تشوگ و 

ردـنا هک  هدنـشک  توق  و  دـشاب ؛ ینوزف  بآ  نآ  دـنامن و  تجاح  بآ  هب  دـمآ  رب  رگج  بناج  رگد  زا  تخپ و  رتمامت  دـمآ و  رگج  ردـنا 
ارفـص یتخل  مود  ندیراوگ  ياهینوزف  زا  و  دوش . نوریب  ات  دتـسرف  هناثم  هب  و  دـشک ، نتـشیوخ  هب  و  دـنک ، ادـج  نوخ  زا  ار  نآ  تسا  هدرگ 

دنیوگ و موس  ندیراوگ  ینوزف  ار  نآ  دنامب  اهگر  ردنا  هچنآ  و  دوش ، ردنا  زرپس  هب  هک  دشاب  ادوس  یتخل  و  دوش ، ردـنا  هرهز  هب  هک  دـشاب 
يوخ هب  یتخل  دیالاپب و  شوگ  ینیب و  هار  زا  یتخل  ینوزف  ود  ره  نیا  و  دنیوگ ، مراهچ  ندیراوگ  ینوزف  ار  نآ  دنامب  اهمادـنا  ردـنا  هچنآ 

نوریب ماسم  زا  یتخل  ددرگ و  ینم  هدام  یتخل  و  ددرگ ، يوم  ياذغ  نخان و  اذغ  یتخل  دیآ و  نوریب  ندب ) كرچ   ) خوش هب  و  ندب ) قرع  )
هک تسناد  دیابب  و  تسا . هدـمآ  رب  يو  زا  يوم  هک  تسا  مدرم  تسوپ  ردـنا  هک  دـشاب  اهیگداشگ  نیا  ماسم  و  دـید . ناوتن  ار  نیا  و  دوش ،
زا ار  کی  ره  هک  اهوراد  توق  هب  رگم  درک  ناوتن  ادج  رگیدکی  زا  تسا و  هتخیمآ  نوخ  اب  اهگر  ردنا  همه  دـش ، هدرک  دای  هک  اهطلخ  نیا 
زا کی  ره  هب  تعیبط  ات  تسا  هدیرفآ  هناگادج  ياهوراد  یطلخ  ره  رهب  زا  یلاعت  كرابت و  راگدـیرفآ  درآ و  نوریب  دـنک و  ادـج  يرگید 
ره زا  ات  ندز  دـیامرف  گر  دوش ، نوزف  راب  کی  هب  اهطلخ  همه  رگا  و  درآ . نوریب  نت  زا  دـنک و  ادـج  دـهاوخ  هک  ار  طلخ  نآ  اهوراد  نآ 

طلخ کی  هک  دشاب  هاگ  و  تسا . ياپ  رب  نادب  نت  دیآیم و  راکب  نت  ردنا  اهتقو  رتشیب  ردنا  اهطلخ  نیا  دـیآ و  نوریب  نوخ  اب  یتخل  یطلخ 
نت لاثم  نآ و  لاثم  دروآ ، نوریب  نت  زا  درک و  ادـج  اهطلخ  رگید  زا  درک و  دـیاب  رتمک  یتخل  ار  نآ  دوش ، هابت  ات  ددرگ  رتنوزف  طلخ  ود  ای 

هک طلخ  نآ  نمـشد و  یـضعب  دشاب و  تسود  یـضعب  يو  ردنا  هک  تسا  يراصح  نوچمه  نآ  ندروآ  نوریب  ندرک و  ادج  لاثم  مدرم و 
نآ رم  مصخ  نوچمه  تشاد  دیابیم  هاگن  نت  ردنا  هچنآ  تسا و  نمشد  نوچمه  دروآ  دیاب  نوریب  نت  زا 
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، دیآ نمـشد  رب  دـیاین و  تسود  رب  هک  دـهاوخ  دزادـنا و  راصح  رد  یگنـس  رگ  تیامح  یماح  هک  نانچمه  سپ  دنانمـشد . هک  ار  هورگ 
هک هاگ  ره  هچ  رگا  و  دشوکن . يرگید  اب  درآ و  نوریب  ار  طلخ  نآ  هک  دراد  راکب  وراد  نآ  ینت  ره  ردنا  یطلخ  ره  رهب  زا  هک  دـیاب  بیبط 

دهد نآ  وراد  هک  دیاب  بیبط  تسا ، هتخیمآ  مه  هب  اهطلخ  هکنآ  ببـس  هب  دنابنجب  یتخل  ار  رگید  یطلخ  ترورـض  هب  دیآ ، راک  رد  وراد و 
ییوراد هک  هاگ  ره  و  تسناد . ناوت  هدـهاشم  هبرجت و  هب  ساـیق  زا  سپ  نیا  دـناجنرب و  رتمک  ار  رگید  ياـهطلخ  هک  دـهد  هزادـنا  نآ  هب  و 

هک ار  رگید  یطلخ  دـشاب  هدـنام  وراد  توق  زونه  رگا  و  دروایب ، تسا  دوصقم  هک  ار  طلخ  نآ  تسخن  دراـیب و  ار  یطلخ  هک  دوش  هدروخ 
هک تسا  ییوراد  رگا  و  مغلب . سپ  ارفـص  سپ  درایب  ادوس  تسخن  درایب  ادوس  هک  تسا  ییوراد  رگا  الثم  درایب ، دـنابنجب و  دـشاب  رت  کنت 

ردـنا یلاعت  كراـبت و  راگدـیرفآ  تسا  رت  کـنت  ادوس  زا  مغلب و  زا  نوخ  هچ  رگا  و  ادوس . سپ  مغلب  سپ  درآ  ارفـص  تسخن  درآ ، ارفص 
نآ ینیتسار  ياذـغ  تسا و  رتشیب  نادـب  تجاـح  هکنآ  رهب  زا  دـهدن ، وراد  هب  دراد و  هاـگن  ار  نآ  هک  تسا  هداـهن  توق  نیا  مدرم  تعیبط 

دناتـسب يو  زا  نوخ  دنک و  رهق  ار  تعیبط  رم  هک  دسر  نادب  ات  دنک  نوریب  دـح  زا  راک  وراد  هک  هاگ  ره  و  تسا . ياپ  رب  نادـب  نت  تسا و 
. دوب هدش  لصاح  مامت  دوصقم  دوب و  هدروخ  یق  يوراد  اهمادنا  درد  رهب  زا  هک  مدید  ار  یسک  نم  و  دشاب . رطخ  اب  يراک 

وراد نکل  دوبن ، نوخ  یخرـس  نآ  هکنآ  رهب  زا  دوبن ، سرت  ياج  و  دیـسرتب ، درم  درک و  تباجا  یخرـس  یخرـص  سلجم  کـی  زور  رگید 
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نوخ زا  هک  هاگ  ره  ارفص  هک  میاهتفگ  و  تسا ، ارفـص  دشاب  رت  کنت  نآ  زا  هک  یطلخ  هدروآ . رت  ربطـس  یمغلب  و  دوب ، هدرک  شیوخ  راک 
هیام هک  دوب  نآ  ناشن  و  دوب ، ارمح  دمآ  نوریب  درم  نت  زا  هک  یخرس  نآ  دنیوگ  ارمح  ار  نآ  دشاب  خرس  وا  گنر  دشاب  هتـشگن  ادج  مامت 

زا هاگیاج  نیردنا  لصف  نیا  دماین . رگید  دش  هداد  یبآ  بر  اب  هدرک  نایرب  لمحلا  ناسل  مخت  هیام  كدنا  سپ  تسا . هدمآ  رب  مامت  اهدرد 
هحـصلا ظفح  باتک  هک  موس  باتک  ردنا  هکنانچ  دوشن  ناسرت  دیآ  نوریب  هجو  نیا  رب  هک  دـنیب  یخرـس  یـسک  رگا  ات  دـمآ  هتفگ  نآ  رهب 

. لج زع و  هللا  ءاش  نا  دیآ  هدرک  دای  لهسم  يوراد  هب  غارفتسا  ریبدت  ردنا  تسا 
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ناسکی ياهمادنا  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ 

هراشا

کتسا وزج  جنپ  راتفگ  نیا  و 

اهفورضغ اهناوختسا و  نتخانش  ردنا  نیتسخن  وزج 

هراشا

: تسا باب  هدزاود  وزج  نیا  و 

یلک قیرط  رب  اهفورضغ  اهناوختسا و  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  نیتسخن  باب 

نیا و  نآ . ریغ  مکـش و  تشپ و  هنیـس و  ياپ و  تسد و  ندرگ و  رـس و  نوچ  دـنهاوخ  ار  بکرم  اهمادـنا  دـنیوگ  قلطم  مادـنا  هک  هاگ  ره 
تـسا ناوختـسا  ناسکی  ياهمادنا  و  تسا . هدش  هدرک  دای  نیتسخن  راتفگ  زا  مود  باب  ردنا  هکنانچ  دناهتخاس  ناسکی  ياهمادنا  زا  اهمادنا 

داینب هک  ار  نآ  رهب  زا  دیرفآ  رت  بلـص  ار  ناوختـسا  ناسکی  ياهمادنا  هلمج  زا  یلاعت  كرابت و  راگدـیرفآ  نآ . ریغ  تسوپ و  تشوگ و  و 
و تسا ، هداهن  وا  نایم  ردنا  هک  ار  ییاهمادنا  هدنرادهاگن  تسا  يراصح  نوچمه  تسا و  نادب  وا  يراوتسا  یتسار و  تسا و  ناوختسا  نت 

نآ يدش ، هتـسکش  يدیـسر  یبیـسآ  يدوب و  هراپ  کی  هب  رگا  هکنآ  یکی  ار : ینعم  ود  ادـج ، مه  زا  دـیرفآ  اههراپ  ار  نآ  یلزا  تیانع  هب 
هراپ کـی  نآ  نکل  تسین  همه  ار  مادـنا  یگمه  تفآ  نآ  دـسر  یتفآ  ار  یمادـنا  رگا  تسا  ادـج  هراـپ  ره  نوچ  يدوب و  ار  نت  همه  تفآ 

هتسویپ مه  ردنا  ار  اهمادنا  همه  يوس و  ره  زا  دشاب  اهتکرح  ار  اهمادنا  ات  هکنآ  مود  و  تسا . تمالس  هب  مادنا  نآ  ياههراپ  رگید  تسار و 
رس ره  یلاعت  كرابت و  راگدیرفآ  دندنب ، زاب  یخیم  هب  ار  نآ  دنرادب  ياج  رب  ار  يزیچ  هک  دنهاوخ  هک  نانچمه  و  اهداشگدنب ، هب  هدرک و 
دنب هب  زین  ار  اهمادـنا  ياـههراپ  همه  نینچمه  و  دوشن ، رود  مه  زا  اهمادـنا  اـت  تسب  زاـب  رگد  یمادـنا  زا  رت  يوـق  یناوختـسا  اـب  ار  یمادـنا 

اههراپ ییادج  اهمادنا و  ییادـج  تعفنم  اهداشگ  نیدـب  ات  درک ، راوتـسا  ار  اهداشگ  دـنب  همه  و  درک ، هتـسویپ  مه  ردـنا  بجع  ياهداشگ 
هناگادـج دـیآ  تجاح  هک  ییوس  ره  زا  ار  یمادـنا  ره  و  دـشابیم . لصاح  زین  یگتـسویپ  تعفنم  هک  درک  راوتـسا  مه  اب  دـیآیم و  دـیدپ 

و درک . دناوتیم  تکرح 
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ار يرهب  تسا  یهت  ناـیم  هچنآ  و  هن ، يرهب  تسا و  یهت  ناـیم  يرهب  اـهگرزب  و  گرزب ، يرهب  تـسا و  کـچوک  يرهب  اهناوختـسا  ار  نآ 

یعون زا  نآ  ياهرس  رب  يراوتـسا  رهب  زا  هک  تسا  نآ  يرهب  تسا  رتخارف  يایهت  هک  ار  نآ  و  رتگنت ، ار  يرهب  تسا و  رتخارف  ییهت  يایهت 
. تسیاب يراوتسا  يرهب  ندرک  یهت  و  دوبن . تجاح  هک  تسا  هدرکن  دنویپ  نیا  ار  يرهب  هدرک و  دنویپ  تسا و  هداهن  رب  ياهراپ  يرت  بلص 
ره تسا و  رتمک  يایهت  تسیاب  یکبـس  زا  شیب  يراوتـسا  هک  اجک  ره  تسین و  یهت  چـیه  دـشاب  تسیاب  يراوتـسا  همه  هک  اـجک  ره  سپ 

یناوختـسا ره  و  تسا . هدیرفآ  تجاح  هزادنا  هب  تسیابیم  هچنآ  ییاج  ره  تسا ، رتشیب  يایهت  تسیاب  يراوتـسا  زا  شیب  یکبـس  هک  اجک 
رت لخلختم  اهناوختسا  يرهب  دنامن و  یهت  ياج  ات  مود  دبای و  اذغ  يو  زا  ناوختـسا  ات  یکی  ار : ینعم  ود  تسا  زغم  رپ  تسا  یهت  نایم  هک 

. درک تسیاشن  یهت  وا  نایم  هک  دوب  دناوت  کنت  اهناوختسا  نیا  تسین و  مکحم  نآ  يازج  زا  یگتسویپ  ینعی  تسا 
و دنیوگ . ینیتسار  داشگ  دنب  ار  نیا  دشاب و  مامت  ياهتکرح  ودب و  هک  ییاهدنب  یکی  تسا : هنوگ  ود  اهداشگدنب  نیا  هک  تسناد  دـیابب  و 

کی رـس  ردـنا  هک  تسا  نآ  یکی  تسا : هنوـگ  هس  تسا  ینیتـسار  داـشگ  دـنب  هچنآ  اـما  و  دـشابن . تکرح  ودـب  هک  تـسا  ییاهدـنب  مود 
ددرگیمه يو  ردنا  ات  تسا  هداهن  يو  ردنا  هرهم  نیا  كاغم و  نآ  هزادنا  هب  تسا  ياهرهم  رگد  ناوختسا  رس  رب  تسا و  یکاغم  ناوختسا 

هک اـجک  ره  تسا و  كاـغم  نیا  هزادـنا  هب  مه  ناوختـسا  رگید  هرهم  تسین و  فرژ  كاـغم  نیا  هکنآ  مود  و  دوـشیم . لـصاح  تکرح  و 
درگ اهناوختـسا  نیا  ات  يرتشگنا  ياههنادناد  ناسرب  تسا ، هدش  هدرک  دنویپ  درخ  ياهکناوختـسا  كاغم  ياهرانک  رب  تسین  فرژ  كاغم 
نیا و  دراد ؛ هاـگن  ار  نـیگن  يرتـشگنا  ياههنادـند  هکناـنچ  دراد  هاـگن  ار  نآ  دــیآ و  ردــنا  تـسا  هداـهن  كاـغم  نیردــنا  هـک  هرهم  نآ 

ياههرهم هکنانچ  تسا ، هدناشن  ردنا  رگیدکی  هب  اهناوختسا  ياهرـس  هکنآ  موس  دنیوگ و  هیناسمـسلا  ماظعلا  يزاتب  ار  درخ  ياهکناوختـسا 
رد كاغم  هکرس  نیا  مه  تسا  رت  بلص  هچ  ره  تسا  هرهم  وا  رس  رب  هکنآ  و  تسا ، كاغم  وا  رس  رب  هک  اهناوختـسا  نآ  زا  تشپ . ندرگ و 
رت يوـق  وا  تکرح  اـی  تسا  رت  فیعـض  هچ  ره  تسا و  هتـسر  ناوختـسا  نآ  لـصا  زا  ود  ره  تسا  هرهم  درگ  هک  رـس  نآ  مه  تسا و  يو 

یعون زا  رگید  ناوختسا  زا  رتنارگ  وا  راب  تسا و  رتشیب  يو  رب  لمح  ای  تسا  رت  تخس  وا  راک  تسا و 
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ياههراپ نیا  رب  توق  رگیدگی ، اب  اهناوختسا  كاکطصا  كاکتحا  تخـس و  ياهتکرح  تقو  هب  ات  تسا  هدش  هدرک  دنویپ  يو  اب  رت  بلص 
هکنانچ اهنت ، تسا  نیدورف  رـس  رب  مه  تسا و  نیوسرب  رـس  رب  مه  دنویپ  نیا  ار  اهناوختـسا  يرهب  و  دـسرن . یتفآ  ار  لصا  دـیآ و  يدـنویپ 

نیا ار و  اهوزاب  ياهناوختـسا  هکنانچ  اهنت ، تسا  نیوس  رب  رـس  رب  ار  یـضعب  ار و  نویـس  ورف  دـعاس  ياهناوختـسا  ار و  اـهقاس  ياـهناوختس 
. دنیوگ قحاول  يزات  هب  نابیبط  ار  يدنویپ  ياههراپ 

اههنادند کیراب  ناوختـسا  ود  ياهرانک  زا  هک  تسا  نانچ  یکی  تسا : هنوگ  هس  مه  دشابن  تکرح  نادـب  هک  رگید  ياهداشگ  دـنب  نیا  و 
دنناشن مه  رد  اههرانک  ار  سم  ياههتخت  نادرگباتفآ  هکنآ  مسر  هب  هدش  هدناشن  مه  رب  اههنادند  نآ  هّرا و  تشد  ناسرب  تسا  هدمآ  نوریب 

زاب مه  هب  رس  هراومه  ناوختـسا  ود  هک  تسا  نانچ  مود  و  تسه . رـس  ياهناوختـسا  ياهز  رد  هکنانچ  دیامنیمه ؛ يز  رد  نوچ  دنزودب  و 
نوچ رـس  کی  ار  یناوختـسا  هک  تسا  نانچ  موس  و  دـعاس . ياهناوختـسا  قاس و  ياهناوختـسا  هکنانچ  هدـیناس ، ود  مه  رب  دـشاب و  هداـهن 
نیا مدرم  نت  ردنا  هک  تسناد  نوچ  یلاعت  كرابت و  راگدیرفآ  اهنادند ، هکنانچ  هدـناشن ، رگید  یناوختـسا  ردـنا  خـیم  نیا  دـشاب و  یخیم 

رت تخس  هب  ناوختسا  زا  رت  مرن  دیپس ، تسا  زیچ  فورضغ  وم  دیرفایب  یفورـضغ  یناوختـسا  ره  رـس  رب  ار ، اهتکرح  رهب  زا  تسیاب  اهدنویپ 
یبیسآ ره  هب  ات  دشاب ، جیردت  هب  ناوختسا  هب  هلضع  بصع و  نوچ  مرن  ياهزیچ  نتـسویپ  ات  ود ، ره  نایم  دشاب  یجنایم  نوچ  ات  تشوگ  زا 

رتگرزب و یفورضغ  مادنا  نآ  ناوختسا  رس  رب  تسا و  رتشیب  رتمامت و  تکرح  هک  ار  یمادنا  دوشن و  هتفوک  ناوختسا  زا  اههلضع  اهبـصع و 
هک اهمادـنا  يرهب  و  دـشابن . نتـسکش  میب  دـیآ و  مامت  وا  تکرح  ات  ندیـسفچ  دـناوتب  ات  تسد ، ياههناش  رـس  رب  هکناـنچ  دـیرفآ ، رت  نهپ 

نتفخ شوگ  رب  يدـش و  هتـسکش  یبیـسآ  رهب  يدوـب  ناوختـسا  رگا  هک  دـیرفآ ، فورـضغ  زا  ار  نآ  ینیب ، شوـگ و  نوـچ  تسا  رتنوریب 
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ینیب رگا  و  يدوب . راوخـشد  ندرک  كاپ  ینیب  دوب و  یتسناوتن  ینیب ، هار  زا  ندز  مد  تقو  هب  تسه ، ار  ینیب  هک  تکرح  يدوب و  راوخـشد 
ره یگداتفا  ببس  هب  اهزاوآ  اهیوب و  هار  يدمآ و  تشز  يوب و  هن  يدمآ و  هدینـش  زاوآ  هن  يدش ، تسوپ  زا  ای  يدوب  تشوگ  زا  شوگ  و 

نخس زاوآ  توق  زا  اوه  هک  هاگ  ره  ات  دشاب  هداتسیا  ینابداب  نوچ  دیابیم  شوگ  و  هتفای ، يوب  هن  يدمآ و  هدینش  زاوآ  هن  يدش ، هتـسب  ود 
و تسوپ ، زا  هن  دیآ و  لصاح  تشوگ  زا  هن  تعفنم  نیا  و  دونشب ، اهزاوآ  ات  تفرگ  دناوت  رتشیب  ار  نآ  دنک  جوم  دبنجب و  يوگ 

47 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
اـهداب و توق  اـت  دـشاب  رتزارد  غاـمد  هب  اـت  نآ  هار  ددرگیمه و  يو  ردـنا  اوه  نآ  اـت  تسا  هدـیچیپ  تسا  شوـگ  نوردـنا  هک  رذـگ  نآ 

. نیملاعلا بر  هللا  كرابت  دشاب . هتسکش  دسر  غامد  هب  هک  تخس  ياهزاوآ 

رس ياهناوختسا  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  باب 

ینعم ود  دیرفآ  درگ  وا  لکش  دراد و  زاب  غامد  زا  اهتفآ  هک  دشاب  یحالـس  ات  دیرفآ  ناوختـسا  زا  ار  رـس  هساک  یلاعت  كرابت و  راگدیرفآ 
رتشیب دشاب  يو  نایم  ردـنا  هک  دـیابیم  هک  زغم  ات  مود  و  تسا ؛ درگ  لکـش  اهتفآ  زا  یلکـش  نیرت  رود  هچ  دریذـپ  رتمک  اهتفآ  ات  یکی  ار :

ای دشاب  وس  راهچ  رگید  دشاب و  درگ  یکی  دشاب و  هزادنا  کی  هب  ود  ره  درگادرگ  طخ  ینعا  ود ، ره  طیحم  هک  لکـش  ود  رگا  هچ  دجنگ 
يوم زا  هک  دنام  نادب  رس  يدرگ  و  رگد ، یلکـش  نایم  ردنا  هک  دجنگ  يزیچ  نآ  زا  شیب  درگ  لکـش  نایم  ردنا  رگد ، یلکـش  وس و  جنپ 

و ددرگ ، رتشیب  یکدنا  وا  يزارد  دنیـشن و  ردنا  ولهپ  ود  ره  ات  دننک  توق  یکدنا  دنهن و  نآ  يولهپ  رد  تشگنا  ودب  دننکب و  درگ  یلکش 
هچنآ اما  دشابن . یعیبط  نکل  ار ، اهرـس  دـشاب  رگید  ياهلکـش  تسا و  نیا  تسا  یعیبط  هچنآ  رـس  لکـش  و  دـنیوگ ، طفـسم  ار  لکـش  نیا 

يرـشق زرد  ار  نآ  هک  يزرد  هب  تسا  هدـننام  ود  و  تسا ، ینیتـسار  ياـهزرد  هلمج  نآ  زا  هس  ادـیپ ، تسا  زرد  جـنپ  يو  رب  تـسا  یعیبـط 
یلیلکا زرد  ار  نآ  دنیـشن  يو  رب  هـالک  هراـنک  هک  عـضو  نآ  رب  تسا  رـس  شیپ  زرد  یکی  تسا : هنوـگ  نـیرب  اـهزرد  ياهلکـش  دـنیوگ و 
فورح هب  ناینانوی  نتشون  ردنا  دنام و  لاد  فرح  هب  نایز  ات  نتـشون  ردنا  رـس  سپ  رب  تسه  رگید  يزرد  تسا و  لکـش  نیدب  و  دنیوگ ،

زرد هیواز  هب  ات  دوریم  رـس  نایم  رب  یلیلکا  زرد  ناـیم  زا  تسا  رگید  يزرد  دـناهتفگ . یمـال  زرد  ار  نآ  ناـبیبط  لکـش و  نیا  رب  دـنام  مـال 
ود نیا  تساهّدـح و  رـس ، ياهناوختـسا  زا  ار  یناوختـسا  ره  و  دوش ، لکـش  نیا  رب  دـنیوگ و  زین  يدوفـس  دـنیوگ و  یمهـس  ار  نآ  یمال ،
رت دورف  الاب  زا  دـنچ  ره  یمهـس  زرد  ـالاب  يوس  زا  یمـال و  زرد  سپ  زا  و  تسا ، یلیلکا  زرد  شیپ  یموس  زا  نآ  ّدـح  کـی  هک  ناوختـسا 

، یمهس زرد  ياتـسار  هب  درذگ  شوگ  يالاب  ربز  رد  نیا  و  دنیوگ ؛ رـشق  يزات  هب  ار  تسوپ  و  دوش ، یتسوپ  نوچ  ات  دوشیم  رتکیراب  تسا ،
هتفر ورف  ناوختـسا  هب  زرد  نیا  هک  دـنیوگ  نآ  رهب  زا  يرـشق  ار  زرد  نیا  هک  دـیوگیم  هللا  همحر  انیـس  یلع  وبا  هجاوخ  دوش و  لکـش  نیرب 

نکل تسین 
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راهچ و  تسا ، رت  کیدزن  وس  راهچ  هب  دش  هدرک  دای  هک  ناوختسا  هراپ  ود  يا  لکش  ناوختـسا و  رهاظ  رب  تسا  هدرک  يرثا  هک  دنام  نادب 
يوس زا  یلیلکا و  زرد  يالاب  يوس  وا  ّدـح  تسا و  هریادمین  وا  لکـش  تسا و  یناشیپ  ناوختـسا  یکی  راوید  راهچ  نوچ  تسا ، رگید  هراپ 
شوگ خاروس  هک  تسا  رگد  هراپ  ود  پچ  تسار و  يوس  زا  دـنویپ و  یلیلکا  هرانک  ود  رهب  درذـگ و  وربا  هاگیاج  رب  هک  تسا  يزرد  ریز 

زا کی  ره  ّدـح  دـنیوگ  نایرجحلا  نامظعلا  ار  ود  ره  ببـس  نیدـب  تسا ، رگد  ياههراپ  زا  رت  تخـس  هراـپ  ود  ره  نیا  و  تسا ، يو  ردـنا 
رگید هراپ  ود  نیا  لکـش  و  ددنویپ ، یلیلکا  زرد  رانک  هب  دیایب و  یمال  زرد  رانک  زا  هک  تسا  يزرد  ریز  زا  و  تسا ، يرـشق  زرد  الاب  يوس 

ریز زا  تسا و  یمال  زرد  الاب  يوس  زا  وا  ّدح  تسا  سپ  يوس  زا  مراهچ  هراپ  تسا و  رتکیدزن  ثلثم  هب  تسا ، يو  ردنا  شوگ  خاروس  هک 
يدـت ناوختـسا و  دـیآ و  دـیدپ  يدـت  ناوختـسا و  ّدـح  زا  رـس ، ّدـح  هک  تسا  يزرد  نیا  و  ددـنویپ ، رگید  راـنک  نیا  زا  هک  تسا  يزرد 
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هچنآ هک  ددرگ  مولعم  اجنیا  زا  تسا  هتـسویپ  ودـب  تسا و  هداهن  يو  رب  رـس  ياهناوختـسا  همه  و  تسا ، غاـمد  هدـعاق  هک  تسا  یناوختـسا 
ار مدرم  رس  یلاعت  كرابت و  راگدیرفآ  تسا . رس  لامح  تسا  متفه  هک  يدت  ناوختسا و  تسا و  هراپ  شش  هصاخ ، تسا  رس  ياهناوختسا 

. تسا هدش  مولعم  رگد  اهناوختسا  لاح  زا  هکنانچ  دشابن  مامت  دسر  یتفآ  رگا  ات  دیرفآ  نآ  رهب  زا  هراپ  نیدنچ  هب 
نادب دیآ و  نوریب  اهزرد  نیدب  ییاهوزج  غامد  ءاشغ  زا  ات  میـس  و  دنامن . غامد  ردنا  ات  دبای  ندش  نوریب  هار  اهزرد  نیدب  اهراخب  ات  مود  و 

و دشابن . غامد  رب  نآ  ینارگ  ات  هتـشاد  رب  غامد  زا  و  دراد ، هتخیوآ  ار  ینور  ردنا  ءاشغ  نیا  ات  تسا  رـس  هساک  يالاب  هک  دنویپ  رگید  ءاشغ 
رت بلص  تسوا  رب  غامد  هدعاق  هک  يدت  ناوختسا و  و  دوش . هدنکارپ  رس  تسوپ  ردنا  دیآ و  نوریب  اهزرد  نیدب  یفیل  ياهبـصع  ات  مراهچ 

نهد هب  ماک  زا  هک  یهار  هکنآ  مود  و  دـشاب . رت  مکحم  هک  دـیاب  شکراب  داینب و  هکنآ  یکی  ار : تعفنم  دـنچ  رهب  زا  تساـههراپ  رگید  زا 
دشاب رت  بلص  يو  هک  دمآ  بجاو  یهلا  تمکح  زا  دیآ ، دورف  هار  نیدب  دیالاپب  غامد  زا  هک  اههلضف  تسا و  ناوختسا  نیا  ردنا  دیآ  دورف 

تفآ نآ  ات  تسوا  نابدید  مشچ  ندیـسر  دهاوخ  یتفآ  یبیـسآ و  شیپ  يوس  زا  ار  مدرم  رگا  هکنآ  موس  دنکن و  هابت  ار  وا  اههلـضف  نیا  ات 
زا دنک و  زیهرپ  نآ  زا  دنیب و 
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ره رب  و  دوشن . هتـسکش  ياهبـسآ  زا  ات  دشاب  رت  بلـص  ناوختـسا  نیا  هک  دمآ  بجاو  تمکح  يور  زا  سپ  تسین ، نابدـید  نیا  افق  يوس 

تسا و هتـسویپ  غدص  هلـضغ  هب  تسا و  هدمآ  نوریب  غامد  زا  هک  ار  بصع  نآ  ات  بلـص  تسا  ناوختـسا  هراپ  ود  غدص  هاگیاج  رب  یبناج 
جوز ار  هراپ  ود  ره  نیا  وربا و  لابند  هب  رـس  رگید  تسا و  هتـسویپ  یناـشیپ  ناوختـسا  اـب  رـس  کـی  تسا ، هداـهن  بیرا  هب  دراد و  هدیـشوپ 

. تسا هدزای  اهناوختسا  نیا  ددع  دشاب  کلالک  غدص  دشاب و  تفج  یسراپ  هب  جوز  و  دنیوگ ،

نیربز نیریز و  کف  ياهناوختسا  ندرک  دای  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  موس  باب 

، كرتشم تسا  ییاهزرد  ار  نیوسرب  کف  ناوختسا  دنیوگ ، هنم  ورم  هب  دنیوگ و  رفز  یـسراپ  هب  ار  کف  نیوسورف و  نیوس و  رب  ياهکف 
تـسا يزرد  الاب  يوس  زا  وا  دـح  اما  ددرگ . مولعم  وا  حیرـشت  دـیآ و  دـیدپ  وا  دـح  عون  ود  ره  ندرک  دای  زا  و  هصاخ ، تسا  ییاـهزرد  و 
هاگیاج ریز  يوس  زا  و  ددـنویپ ، رانک  رگید  هب  درذـگب و  ناوربا  هاگیاج  رب  دـیایب و  یلیلکا  زرد  رانک  زا  هک  یناشیپ  ناوختـسا  اـب  كرتشم 

يدـت ناوختـسا و  اب  ار  وا  تسا  كرتشم  زرد  نیا  و  دـیایب ، شوگانب  ار  نآ  هک  تسا  يزرد  پچ  تسار و  يوس  زا  و  تسا ، اهنادـند  هدر 
نورادناز نیـشیپ و  نادـند  ود  نایم  ات  دـیآ  دورف  وربا  ود  نایم  زا  هک  تسا  يزرد  وا  هصاخ  ياهزرد  اما  و  تسایـسآ . اهنادـند  سپ  زا  هک 

زا یکی  تسار و  يوس  زا  یکی  دـیآیم ، دورف  وربا  ود  نایم  زا  مه  هک  تسا  رگید  زرد  ود  و  دـنک . مین  ود  هب  ار  ماـک  دوش و  ردـنا  ناـهد 
هک ییاهنادند  دنیوگ و  نادند  شین  ار  نآ  زا  هک  دسر  اهنادـند  نایم  هب  ات  دوشیم  رود  نیتسخن  زرد  نیا  زا  دـیآیم  دورف  ات  و  پچ ، يوس 

ياهنادناد سپ  زا  هک  تسا  نادند  راهچ  تیعابر  و  دـنک ، ادـج  تیعابر  و  دـنک ، ادـج  تیعابر  زا  ار  نادـند  شین  دـنیوگ ، تیعابر  ار  نآ 
هب ود  ره  دـیآ  دـیدپ  ناوختـسا  ود  دـمآ  هدرک  داـی  هک  زرد  هس  نیزا  ربز . یکی  ریز و  یکی  تسا  نادـند  ود  يوس  ره  زا  و  دـشاب ، نیـشیپ 
هدر ربز  دـیآ و  شیپ  اـنهپ  زا  يزرد  دـسر  اهنادـند  هدر  هب  هکنآ  زا  شیپ  نکل  تسین ، اهنادـند  هدر  ثـلثم  ود  نـیا  هدـعاق  ثـلثم و  لـکش 
يو رب  دربـب و  ار  اـنهپ  زرد  تیا  زرد  هس  ره  نآ  دـیآ و  دـیدپ  زرد  نیزا  اـهثلثم  هدـعاق  ینیب . خاروس  عضوم  هب  کـیدزن  درذـگب ، اهنادـند 

نآ هدعاق  ود  ره  زا  و  اهنادند ؛ هدر  هب  ات  درذگب 
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تـسا هیواز  ود  نیگنایم  زرد  کیدزن  ار  ياهراپ  ره  دیآ و  دیدپ  ناوختـسا  هراپ  ود  اهنادـند  هدر  دـح  زا  زرد و  هس  ره  یقاب  زا  ثلثم و  ود 
ناوختـسا و هراپ  ود  نیا  ثلثم و  ود  ره  لکـش  هجرفنم و  هیواز  ینیب  خاروس  کیدزن  هداح و  تسا  يهیواز  نادـند  شین  کیدزن  و  همئاق ،
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: تسا نیا  تسا  هدمآ  هدرک  دای  هک  اهزرد  نیا 
هدمایب يدت  ناوختـسا و  نایم  کف و  نایم  تسا  كرتشم  زرد  هک  اجنآ  زا  غدص ، بناج  زا  هک  تسا  رگید  يزرد  وا  هصاخ  ياهزرد  زا  و 

زا تسا  کف  دـح  هک  دـنویپ  زرد  نادـب  ددرگ و  رب  مشچ  درگ  نآ  زا  یکی  هتـشگ  هخاش  هس  اجنآ  زا  و  هناخمـشچ ، زا  نیدورف  هراپ  تسا ،
رب دوش و  ردنا  هناخمـشچ  هب  مه  موس  خاش  و  ددـنویپ ، زرد  نادـب  مه  دوش و  رب  دوش و  ردـنا  هناخمـشچ  هب  یکدـنا  مود  خاش  الاب و  يوس 

نیدـب تسا  هدراهچ  نیرب  کف  ياهناوختـسا  ددـع  هک  ددرگ  مولعم  اهزرد  نیزا  ددـنویپ . زرد  نادـب  مه  دوش و  ـالاب  رب  درذـگب و  وا  همین 
گرزب هراپ  ود  ره  نیا  و  تسا ، نآ  رب  ایـسآ  ياهنادـند  هدر  هک  تسا  هراسخر  ناوختـسا  ود  و  تسا ، هراپ  هس  یمـشچ  ره  ردـنا  لیـصفت :

هراپ ود  و  تسا ، درخ  ود  ره  نیا  ناهد و  يوس  هب  ینیب  زا  تسا  يرذگ  یکیره  ردنا  و  تسا ، هداهن  نآ  رب  ینیب  هک  تسا  هراپ  ود  تسا و 
ددـع تسا و  رهاـظ  تخـس  وا  لکـش  ینیب  یلـصا  ناوختـسا  هراـپ  ود  تسا و  هدـناشن  يو  رب  تیعاـبر  نیـشیپ و  ياهنادـند  هـک  تـسا  نآ 

. یلاعت هللا  نذاب  تسا  هدزناش  کف  ود  ره  ياهناوختسا 

اهنادند حیرشت  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مراهچ  باب 

ود ریز و  ود  تسا : نیشیپ  نادند  راهچ  هلمج  نیزا  و  تسا ، نیوس  ورف  هدر  هدزناش  تسا و  نیوس  رب  هدر  هدزناش  تسا : ود  یـس و  اهنادند 
. دنیوگ تایعابر  ار  نآ  ربزود ، ریز و  ود  یکی ، یکی  ره  سپ  زا  تسا  رگید  نادـند  راهچ  نآ  سپ  زا  و  دـنیوگ . ایانث  يزات  هب  ار  نآ  ربز ،
تسا و رگید  نادـند  راهچ  تایعابر  سپ  زا  و  دربب ، ار  اهیندروخ  هک  نانچ  تسا  زیت  ینهپ  اـب  نآ  ياهرـس  تسا و  نهپ  نادـند  تشه  نیا 
هب دنیوگ و  نادـند  تشین  ار  نآ  دنکـشب ، ار  تخـس  ياهیندروخ  یکی  يوس ، ره  زا  ربز  ود  ریز و  ود  تسا ، زیت  نآ  ياهرـس  تسا و  درگ 

. دنیوگ باینا  يزات 
تسا و درگ  همه  و  يوس ، ره  زا  ربز  راهچ  ریز و  راهچ  تسا  ربز  تشه  ریز و  نادـند  تشه  تسا ، رگید  نادـند  هدزناش  باـینا  سپ  زا  و 

ار نآ  تسا  تشرد  تسا و  نهپ  نآ  ياهرس 
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زا ریز  ود  ریز و  ود  تسا ، رگید  نادند  راهچ  سارضا  سپ  زا  و  دنیوگ . زین  سارـضا  و  دنیوگ ، نحاوط  يزات  هب  دنیوگ و  ایـسآ  ياهنادند 
یـس و هلمج  نیا  دیآ ، رب  یگدیـسر  سپ  زا  هک  دنیوگ  نآ  رهب  زا  نادند  درخ  و  دنیوگ ، لقع  نادند  نادـند  درخ  ار  نآ  یکی ، يوس ، ره 

ياهنادند و  دشابن . ناصقن  چیه  درخ  ردنا  نآ  ندمآان  رب  زا  و  دباین ، رب  دشابن و  نیسپ  زاب  نادند  راهچ  نیا  ار  نامدرم  یـضعب  و  دشاب ، ود 
هچنآ تسا و  خاش  هس  هب  اهخیب  تسا  دوس  نیرب  هچنآ  ایسآ  ياهنادند  و  تسا ، هخاش  کی  خیب  ار  نادند  شین  و  ار ، تایعابر  و  ار ، نیشیپ 
دشاب و  دشاب ، خاش  راهچ  هب  اهخیب  هک  دشاب  ار  یـضعب  دنیوگ  نادند  درخ  هک  ار  نیـسپ  زاب  ياهنادند  نآ  و  دشاب . خاش  ودب  تسا  وس  ورف 

، دنک ادج  مرگ  زا  درـس  دبایب و  امرگ  امرـس و  سح  هک  نادند  ياهناوختـسا  رگم  تسین  سح  ار  ناوختـسا  چیه  و  دشاب . خاش  هس  هب  هک 
نتـسکش ندـییاخ و  زا  ات  تسا  نوگنرـس  هتخیمآ و  همه  هک  درک ، تدایز  نآ  رهب  زا  نیربز  ياهنادـند  خـیب  یلاـعت  كراـبت و  راگدـیرفآ 

. یلاعت هللا  نذاب  دشابن  داتفا  میب  تخس  ياهزیچ 

هاگنتسشن ياههرهم  ات  تشپ  ندرگ و  ياههرهم  حیرشت  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مجنپ  باب 

ددع تسا و  تشپ  ياههرهم  مود  و  تسا ، تفه  نآ  ددع  تسا و  ندرگ  ياههرهم  تسخن  تسا . شخب  جـنپ  و  تسا ، یـس  اههرهم  ددـع 
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. تسا جـنپ  نآ  ددـع  دـنیوگ و  هنهپ  ورم  هب  دـنیوگ و  نطق  ار  هاگیاج  نآ  يزاـت  هب  تسا و  هاـگرمک  ياـههرهم  موس  و  تسا ، هدزاود  نآ 
رب مدرم  نتـسشن  هک  تسا  ییاههرهم  مجنپ  و  دنیوگ . نیرـس  یـسراپ  نابز  هب  ار  زجع  و  تسا ، هس  نآ  ددـع  تسا و  زجع  ياهرهم  مراهچ 

دـشاب مکحم  يداینب  ياههرهم  نیا  ات  هکنآ  یکی  دیرفآ : تعفنم  راهچ  رهب  زا  ار  اههرهم  یگلمج  و  دنیوگ ، صعـصع  يزات  هب  دشاب و  نآ 
درگادرگ ندیچیپ و  دناوتب  يوس  ره  زا  ار  تشپ  ار و  ندرگ  ات  مود  و  دشاب . هتسویپ  نادب  رگید  ياهمادنا  ياهناوختسا  همه  ات  ار  مدرم  نت 

رهب زا  تسا و  هداهن  نآ  شیپ  ردنا  هک  ار  كزان  فیرـش و  ياهمادـنا  شاب  يرپس  ياههرهم  نیا  ات  هکنآ  موس  و  ندـیرگن . دـناوتب  شیوخ 
يزات هب  ار  اهراخ  نآ  و  دـسرن ، اههرهم  نیدـب  بیـسآ  چـیه  اـت  درک  راوتـسا  تسا  نآ  تشپ  رب  هک  اـهراخ  نادـب  ار  اـههرهم  نیا  راـک  نیا 

، دشاب هدیشوپ  يو  ردنا  و  دیآ ، دورف  اههرهم  نایم  ردنا  عاخن  ات  مراهچ  و  دنیوگ . نسانس 
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نوچ هک  تسناد  دـیابب  و  تسا . هدـمآ  ورف  تشپ  ندرگ و  ياههرهم  نایم  هب  هک  تسا  دـیپس  گر  نآ  عاخن  و  دـسرن ، نادـب  تفآ  چـیه  ات 
مرن و تسا  يزیچ  غاـمد  تسا و  يزیچ  غاـمد  تسا و  غاـمد  زا  ود  ره  زاـغآ  و  دـشاب ، تکرح  سح و  ار  مدرم  هک  درک  بـجاو  تـمکح 

مرن كزان و  غامد  زا  بلص  بصع  و  دشاب ، رت  بلص  هک  درک  بجاو  تکرح  ياهبـصع  و  تسا . بصع  تکرح  سح و  تلآ و  كزان و 
نوچ عاخن  هکنآ  یکی  تسا : لصاح  تعفنم  هس  عاـخن  زا  و  رت . يوق  عاـخن  زا  ار  بصع  و  دـیرفآ ، رت  يوق  غاـمد  زا  ار  عاـخن  و  دـینایور ،

يدیـشکب و مه  زا  ار  غاـمد  يدرک  تکرح  هک  یمادـنا  ره  يدوـبن ، ناـیم  ردـنا  عاـخن  نیا  رگا  هک  غاـمد  بـصع و  ناـیم  تـسا  یجناـیم 
همه ات  گرزب  مدرم  رس  هک  يدرک  بجاو  يدوب  هتسر  غامد  رد  اهبصع  همه  رگا  هکنآ  مود  و  يدوبن . هزادنا  ار  نآ  ترضم  يدیناروشب و 

، يدیـسر مادنا  نادب  غامد  زا  بصع  نآ  ات  تسرت  رود  غامد  زا  هک  تسا  هتـسویپ  ییاهمادنا  هب  هک  ییاهبـصع  يدـیجنگ . غامد  زا  اهبـصع 
. يدش فیعض  نیگنس  یگنس  ياهمادنا  ندینابنج  ردنا  نآ  توق  يدوب و  رگید  ياهتفآ  میب  نتسسگ و  میب 

نیزا دـنرایب و  همـشچ  زا  هک  بآ  يوج  نوچمه  دروآ  دورف  غامد  زا  اههرهم  نیا  نایم  ردـنا  ار  عاخن  نیا  یلاعت  كرابت و  راگدـیرفآ  سپ 
زا یکی  تسار و  زا  یکی  دـینایورب ، بصع  ود  هرهم  ود  ره  نایم  زا  یمادـنا  ره  ربارب  عاخن  زا  ناـنچمه  دـنربب ، یخاـش  ینیمز  ره  هب  يوج 

ياهرس هک  نانچمه  و  دشابن ، اهتفآ  میب  دیآ و  رتمامت  نآ  توق  دشاب و  کیدزن  اهمادن  اب  بصع  هار  ات  درک  هتـسویپ  اهمادنا  نادب  و  پچ ،
دیرفآ رت  خارف  ندرگ  ياههرهم  رد  تسا  نیتسخن  هرهم  تسا و  نیتسخن  هرهم  ردنا  هک  عاخن  هار  یلاعت  دزیا  دشاب ، هک  دیاب  رت  خارف  اهیوج 

رس دشاب و  رت  ربطـس  تخرد  نب  دیآ  رب  نیمز  زا  هک  اهتخرد  هک  نوچمه  دسر  رخآ  هب  جیردت  هب  نینچمه  و  دشاب ، رت  گرزب  عاخن  رـس  ات 
نوچ و  دـیرفآ ، رت  کبـس  رت و  کچوک  تسا ، رتالاب  هچ  ره  و  دـیرفآ ، رتمکحم  رتگرزب و  ار  نیدرورف  ياههرهم  یلاـعت  دزیا  رت ، کـیراب 
رهوگ یلاعت  دزیا  دشاب ، یفیعـض  ببـس  ود  ره  نیا  رت و  خارف ، تسا  يو  ردنا  هک  عاخن  رذـگ  رتکبـس و  و  تسا ، رت  درخ  ندرگ  ياههرهم 

رت کچوک  تسا ، اههرهم  نیا  تشپ  رب  هک  اهراخ  و  دـشاب . هتفای  ردـنا  ار  ببـس  ود  ره  ات  دـیرفآ  اههرهم  رگد  زا  رت  بلـص  ار  اههرهم  نیا 
تسا ك ناوختـسا  ود  حانج  و  درک ، رتگرزب  نآ  ياهحانج  دشاب ، هک  تسیاب  کچوک  اهراخ  نیا  نوچ  و  دشاب ، نآ  دروخ  رد  ات  تسا و 

نوچمه هک  دنیوگ  نآ  رهب  زا  حانح  پچ و  زا  یکی  تسار و  زا  یکی  تسا  هدمآ  نوریب  اههرهم  يولهپ  زا 
53 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

ردنا ندرگ  تعفنم  رتشیب  نوچ  تفای و  ردـنا  حانج  یگرزب  هب  ار  اههرهم  نیا  ياهراخ  یکچوک  و  دـشاب ، هدرک  زاب  هک  تسا  غرم  لاب  ود 
رهب زا  و  دـشاب . یناسآ  هب  وا  ياهتکرح  همه  ات  اههرهم ، رگد  داشگ  دـنب  هک  درکن  یمکحم  نادـب  وا  ياههرهم  داشگ  دـنب  دوب ، وا  تکرح 
نیا هکنآ  رهب  زا  دـشاب ؛ رتشوخ  اهداشگ  دـنب  نیا  هک  تسیاـبب  تسدـمآ  ردـنا  اـههرهم  نیا  درگ  رایـسب  ياهبـصع  ياههلـضع و  هک  ار  نآ 

ود نایم  ردـنا  تسا  كرتشم  ددـنویپ  اهمادـنا  هب  دـیآ و  نوریب  عاخن  زا  هک  اهبـصع  هار  و  تسا . یمکحم  ضوع  ار  وا  اهبـصع  اههلـضع و 
يدوب ياهنخر  نوچ  يدمآ  دیدپ  ياهرهم  ردنا  هک  یهار  ره  تسیابیم و  اههرهم  نیردـنا  راچان  هار  نیا  هک  تسا  نآ  رهب  زا  نیا  و  هرهم ،

هک تسیاشیمن  تسا ، نادب  وا  يراوتسا  تساههرم و  نیا  مدرم  نت  داینب  يدمآ و  فعض  هرهم  ردنا  ببـس  نادب  يدش و  هداشگ  وردنا  هک 
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داهن تکرـش  هب  اههار  نیا  دوب ، تجاح  یطایتحا  هب  هک  اجک  ره  یلاعت  كرابت و  راگدیرفآ  سپ  دشاب ، هار  يو  ردـنا  ار  یفیعـض  ياهببس 
هرهم کی  رانک  رب  همین  کی  ات  دشاب ، هداهن  زاب  مهب  هک  دـتفا  هرهم  ود  ياهرانک  رب  بصع  هار  نیا  هک  تخاس  نانچ  هرهم و  ود  نایم  ردـنا 
هریاد دشاب ، هداهن  زاب  مه  هب  هرهم  رانک  ود  ره  نوچ  ات  رگید ، هریاد  مین  ناسرب  دتفا  هرهم  رگد  رانک  رب  همین  رگید  و  هریاد ، مین  ناسرب  دـتفا 
ندرگ ياههرهم  تیـصاخ  نیا  و  ددرگن . فیعـض  ات  دـشابن  شیب  هنخر  مین  ياهرهم  ره  ردـنا  و  دـیآ ، دـیدپ  دـشاب  مامت  یهرا  هک  تسرد 

لقع و نیدنچ  یلاعت  كرابت و  راگدیرفآ  دـشاب . هداشگ  يو  ردـنا  مامت  همین  کی  بصع  هار  نیزا  هک  تسیاشن  رگید  ياههرهم  و  تسا ،
تحلصم توق و  هزادنا  هب  ياهرهم  اب  هار  نیا  نداشگ  ردنا  ياهرهم  ره  تکرش  هک  دروآ  ياجب  مدرم  نت  شنیرفآ  ردنا  تمحر  تمکح و 
تـسرتهم هک  رگید  هریاد  مین  و  دـنکا ، یکی  رب  رتهک  هریاد  مین  هار  زا  هکنانچ  داشگ ، یـشیبامک  هب  هرهم  ود  ره  نآ  نایم  هار  نیا  داهن و  وا 

نیا تشپ و  اههرهم  زا  تسار  هرهم  هد  تیـصاخ  نیا  و  دورن ؛ یفیح  هرهم  چـیه  رب  دوش و  لصاح  ماـمت  یهار  ود  ره  زا  اـت  وا ، کیرـش  رب 
بیـصن جـیردت  هب  نینچمه  نیدرورف . هرهم  رب  نیرتمک  تسا و  نیرت  رب  هرهم  رب  رتشیب  بیـصن  هک  تسا  نانچ  اهبـصع  ياههار  یـشیبامک 

نآ رهب  زا  نیا  دـتفا و  نآ  هرانک  رب  مامت  یهار  دـسر ، مهد  هرهم  هب  اـت  دـهاکیم  تسا  رتدورف  هچنآ  بیـصن  دـیازفایم و  تسا  رت  رب  هچنآ 
رتیوق يو  زا  هک  دـیاب  دـشاب  يو  رب  يرگید  راب  هک  ياهرهم  و  تسا ، رتدورف  هک  تسا  ییاههرهم  رب  تسرترب  هک  ییاـههرهم  راـب  هک  تسا 

ات دهاکیم ، هار  نیزا  نیدورف  ياههرهم  بیصن  جیردت  هب  سپ  دشاب ،
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. دشاب هدش  هتفای  ردنا  هار  نیا  ناصقن  هب  ندیشک  راب  جنر 
زجع ياـهرهم  هس  نطق و  ياـههرهم  هس  تشپ و  ياـههرهم  زا  تسا  هرهم  نآ  و  تسا ، مهد  هرهم  نیزا  نیدورف  هک  رگید  ياـههرهم  اـما  و 

يو زا  اهبـصع  هکنآ  ببـس  هب  دوشیم  رت  کیراب  دـیآیم  رتدورف  هچ  ره  عاـخن  هکنآ  رهب  زا  تسا  تکرـشیب  کـی  ره  ردـنا  هار  نیا  تسا .
رتکیراب رت و  گنت  تساههرهم  نایم  ردـنا  هک  وا  هار  نیا  دوشیم  رتکیراب  عاخن  نوچ  و  دـیآیمه . نوریب  و  دـنزیم ، خاـش  دفاکـشیم و 
ناوختـسا دوشیم ، رت  گنت  عاخن  هار  نوچ  هکنآ  یکی  ببـس : ود  هب  ددرگیم  رتيوق  هرهم  دوشیم  رتگنت  هار  نیا  نوچ  و  دشاب ، هک  دـیاب 

نوچ و  دشاب ، رتشیب  وا  توق  ببـس  نیدب  تسا ، رتگرزب  زین  اههرهم  هکنآ  مود  و  دنامن ؛ یلاخ  ياج  چیه  ات  دـشاب  هک  دـیاب  رت  ربطـس  هرهم 
ندرگ ياـههرهم  زا  ار  نیتـسخن  هرهم  و  دـشاب . تکرـشیب  يور  ردـنا  بصع  هار  نیا  هک  دوـب  اور  تـمکح  يور  زا  دوـب  رتـشیب  وا  توـق 

و افق ، يوس  زا  الاب  همین  رب  ود  ره  تکرـش ، هب  هن  تسا ، هداشگ  هار  ود  يو  ردـنا  هکنآ  یکی  تسین . ار  اـههرهم  رگید  هک  تساهتیـصاخ 
نیا هک  تسا  نآ  رهب  زا  همه  نیا  و  تسین ، مه  اـهنانج  هکنآ  موـس  و  تسین ، وا  تشپ  رب  تساـههرهم  رگد  تشپ  رب  هک  اـهراخ  هکنآ  مود 

هس رس  ياهتکرح  هک  تسناد  دیابب  و  هتشگ . راوتسا  هدش و  هدنکف  رایسب  ياهبصع  اههلضع و  نایم  ردنا  تسا و  ياهدرک  ناهنپ  نوچ  هرهم 
تکرح موس  پچ  تسار و  يوس  زا  ندـیمخ  تکرح  مود  و  پچ ، تسار و  يوس  زا  تسا  ندـیرگن  زاب  تکرح  یکی  تسین : شیب  هنوگ 

نیا و  رـس ، اب  تسا  نیتسخن  هرهم  داشگ  دنب  هب  پچ  تسار و  يوس  زا  ندیمخ  ندیرگن و  زاب  تکرح  اما  تشپ . شیپ و  يوس  زا  ندـیمخ 
نیتسخن هرهم  رـس  ردنا  هک  كاغم  ود  ناتـسپ و  ود  رـس  نوچمه  تسا ) هتـسر   ) نوریب رـس  هدـعاق  زا  هک  تسا ، ناوختـسا  ود  داشگ و  دـنب 

مود هرهم  داشگ  دـنب  هب  پچ  تسار و  يوس  زا  ندـیمخ  تکرح  و  هتـسب ، یطاـبر  هب  تسا و  هتـسشن  كاـغم  ردـنا  یناوختـسا  ره  و  تسا .
جنپ هدش و  هتسب  یطابر  هب  هتـسشن و  نیتسخن  هرهم  ردنا  ینادند  ناسرب  شیپ  يوس  زا  تسا  هدمآ  رب  مود  هرهم  رـس  زا  یناوختـسا  و  تسا ،

هب هک  بارش  ماعط و  هاگرذگ  هب و  دنیوگ  هیرلا  ۀیـصق  يزات  هب  ار  نآ  هک  سفن  هاگرذگ  هک  تسا  نآ  ندرگ  ياههرهم  زا  دنامب  هک  هرهم 
هتشاد و زاب  يو  زا  دتفا  تشپ  يوس  زا  هک  اهتفآ  نآ  يراوتسا ، هب  تسا و  هداهن  يو  ردنا  ود  ره  دنیوگ ، يرم  ار  نآ  يزات 
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يوس زا  ای  شیپ  يوس  زا  دنک  تکرح  رس  هک  هاگ  ره  و  نآ . سپ  ردنا  بارـش  ماعط و  هاگ  رذگ  و  تسا ، هداهن  شیپ  ردنا  سفن  هاگرذگ 
کی ود  ره  هرهم ، نیمود  نیتـسخن و  هرهم  ددرگب  دـبنجب  پچ  تسار و  يوس  زا  هک  هاـگ  ره  و  دـنک ، تکرح  رـس  اـب  نیتـسخن  هرهم  سپ 
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تسار يوس  رب  مه  و  تسا ، يوق  اهراخ  نآ  تشپ  رب  مه  هک  تسا  هرهم  هدزای  تشپ  ياههرهم  زا  و  دنک . مود  هرهم  تکرح  دنوش و  هرهم 
هرهم هب  هرهم  نیا  هک  تسیاـبیم  هکنآ  رهب  زا  تـسین  حاـنج  ود  نـیا  ار  مـهدزاود  هرهم  و  یحاـنج ، پـچ  يوـس  رب  مـه  تـسا و  یحاـنج 

راب هکنآ  ببس  هب  تساههرهم  رگید  ياهداشگ  دنب  زا  رت  رت  راوتسا  رهب  زا  و  دشاب . هدننام  نادب  دشاب و  هتـسویپ  نطق  ياههرهم  زا  نیتسخن 
هیاوزلا نابیبط  ار  نآ  تساههرهم و  ياهناوختسا  رب  هک  اهکاغم  اهینوزف و  نآ  اهدنب ، يراوتـسا  رهب  زا  و  تسا . هداهن  يو  رب  رگید  ياههرهم 

و تسیاب ، رتشیب  دیاوز  نیا  نانچمه  تسویپ ، تساوخ  نادب  هک  ار  مهدزاود  هرهم  نیا  اب  دشاب  نادـب  اههرهم  ياهدـنب  دـنیوگ و  هیلـصفملا 
ردنا دـیاوز  ینوزف  و  دـشاب ، حانج  ياجب  نآ  ینهپ  ات  دـش ، راکب  ینهپ  ردـنا  دـیاوز و  نیردـنا  دـش  تساوخ  راکب  حانج  ردـنا  هک  ياهیام 
هلمج زا  تسا ، هتـسویپ  مهدزاود  هرهم  نیدب  باجح  هرانک  و  تسا ، هتـسویپ  هرهم  هدزاود  نیدـب  ولهپ  ياهناوختـسا  و  دـیازفارد . یمکحم 
ردـنا لد  هک  ار  نآ  رهب  زا  تسا  رت  نهپ  زین  اـهحانج  و  تسا ، رت  يوـق  نآ  ياـهراخ  تسا ، رتـالاب  رب  هک  ياهرهم  تـفه  هرهم  هدزاود  نـیا 

چیه هک  مهد ، هرهم  راخ  رگم  تسا  هدـیمخ  ورف  ریز  يوسب  همه  اهراخ  نیا  ياهرـس  و  مکحم ، ار  لد  دـشاب  يرپس  ات  تسا  هداهن  وا  شیپ 
نآ ییوگ  هکنانچ  دراد  الاب  يوس  مخ  نآ  ياهراخ  ياهرس  تسا  نآ  دورف  هک  رگد  ياههرهم  و  تسا . هداتسیا  تسار  درادن و  یگدیمخ 
راخ نآ  دنراد و  نادب  يور  نینچمه  نیدورف  ياههرهم  ياهراخ  و  دنراد ، مهد  هرهم  راخ  نیدـب  يور  تسا و  الاب  ياههرهم  رب  هک  اهراخ 

و تشپ . يالاب  ندومیپ  يور  زا  نکل  رامـش  يور  زا  هن  تسا ، نیگنایم  هرهم  مهد  هرهم  نیا  و  تسا ، هداتـسیا  تسار  هناـیم  ردـنا  مه  هرهم 
نطق ياههرهم  و  دشاب . رت  ردان  ینوزف  دشاب و  ردان  ندمآ  رتمک  ای  هرهم  هدزاود  نیزا  تشپ  ياههرهم  ددع  ندـمآ  نوزف  هک  تسناد  دـیابب 

نیدـب اـهز  ناوختـسا  تسا و  رت  نهپ  نآ  ياـهحانج  و  تسوا ، يـالاب  رب  هک  اـههرهم  همه  زا  تسا  رت  مکحم  نآ  ياهدـنب  تسا و  رتگرزب 
. تسا هتسویپ  اههرهم 

56 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
يراوتـسا زا  تسا و  نهپ  تخـس  نآ  ياهحانج  و  هتـسویپ ، راوتـسا  تسا و  هتـسشن  مهرد  مادن  اب  تخـس  نکل  تسا ، هس  زجغ  ياههرهم  و 

تسا و هداهن  ردـنا  اهکاغم  نادـب  هاگیهت  ناوختـسا  ود  و  تسا ، كاغم  ود  نآ  ياهحانج  يور  رب  و  دـنام ، ناوختـسا  کـیب  نآ  ياهدـنب 
ردنا هک  اهبصع  ياههار  تخانش و  ناوتب  اههرهم  دوش  ادج  مه  زا  اهدنب  هکنانچ  دنربب  ار  زجع  ناوختـسا  هک  هاگ  ره  و  اهطابر ، هب  هتـسویپ 

دنب ات  تشپ ، يوس  زا  یکی  تسا و  مکـش  يوس  زا  یکی  زجع  ياههرهم  ردـنا  و  یکی ، يوس  ره  زا  تساههرهم ، ياهولهپ  رب  تساـههرهم 
. تسا يور  رب  همه  راب  تسا و  زجع  نیا  اههرهم  همه  داینب  و  دنکن . تمحز  اهبصع  اب  عضوم  نآ  داشگ 

، تسا تکرـش  هب  اههرهم  نیردـنا  اهبـصع  هار  تسین و  حانج  ولهپ  رب  و  تسین ، راخ  اههرهم  نیا  تشپ  رب  تسا و  هرهم  هس  صعـصع  اما  و 
رگید ياهبـصع  درف و  تسا  یبصع  نآ  تسا و  هدمآ  نوریب  یخیب  دننام  عاخن  یقاب  موس  هرهم  نیزا  و  ندرگ ، ياههرهم  ردنا  هک  نانچمه 

. یلاعت هللا  نذاب  پچ  وس  زا  یکی  تسار و  يوس  زا  یکی  تسا  تفج  تفج  همه 

اهولهپ ياهناوختسا  حیرشت  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مشش  باب 

، تسا راهچ  تسیب و  نآ  ددع  و  تسا ، هداهن  يو  ردنا  هک  ار  فیرش  ياهمادنا  راوتسا  ياهنیزخ  تسا و  یقودنص  نوچ  ولهپ  ياهناوختسا 
تـسا رتزارد  تسا و  هراپ  تفه  يوس  ره  زا  دنناوخ ، هنیـس  ياهولهپ  ار  نآ  هک  تسا  هراپ  هدراهچ  هلمج  نیزا  هراپ و  هدزاود  يوس  ره  زا 

زا یناوختسا  هب  کی  ره  رـس  و  تسه ، اجنآ  هک  يداشگ  دنب  هب  تسا  هتـسویپ  تشپ  ياههرهم  زا  ياهرهم  اب  کی  ره  نیا  اههراپ و  رگید  زا 
ردنا تسا ، سفن  تلآ  هک  شش ، و  تسا ، اهمادنا  همه  زا  رت  فیرش  تسا و  یلـصا  ترارح  ندعم  هک  لد ، ات  هتـسویپ  هنیـس  ياهناوختـسا 

هک هس  تسا و  رتزارد  همه  زا  نیگنایم  هراپ  کی  تسه  يوس  ره  زا  هک  ولهپ  تفه  نیا  و  دشاب . يراوتـسا  اهوس  همه  زا  دـشاب و  نآ  نایم 
ياهراپ نوچمه  اـهولهپ  همه  رـس  اـت  تسا  نینچمه  تسا  نآ  دورف  هک  رگید  هس  تسا و  رتهاـتوک  نآ  زا  جـیردتب  کـی  ره  تسا  نآ  ریز 
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هدروآ و رب  هنیـس  ناوختـسا  يوس  رـس و  زاب  تسا و  هدـمآ  رت  دورف  کی  ره  هاگنایم  هک  تسا  ناـنچ  اـهولهپ  نیا  يزارد  و  هریاد ، زا  تسا 
، دشابن هدرشف  ندرک و  دناوت  تکرح  تسوا  نایم  ردنا  هک  اهمادنا  و  دشاب ، رت  خارف  وا  نایم  هک  تسا  نآ  داهن  نیا  تعفنم  هتـسویپ و  نادب 

یقاب هک  رگید  يولهپ  هد  و 
57 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

کی ره  هک  تسا  نانچ  نیا  داهن  و  تشپ ، يولهپ  ینعی  دنیوگ  فلخلا  عالـضا  يزات  هب  ار  نآ  نابیبط  سا ، هراپ  جـنپ  يوس  ره  زا  و  تسا ،
و هتسویپ ، تسهار  تاجح  ییاشغ ك  هب  نآ  ياهرس  تسا و  هتـسویپ  تشپ  ياههرهم  زا  ياهرهم  هب  کی  ره  نب  تسا و  رتهاتوک  رگید  زا 

نیتسخن باب  ردنا  هکنانچ  دشاب ، جیردت  هب  تاجح  تشوگ  ءاشغ و  هب  ناوختـسا  هتـسویپ  ات  تسا  یفورـضغ  اهولهپ  نیزا  یکی  ره  رـس  رب 
ات تسا ، هداهن  اهولهپ  نیا  شیپ  تسا و  مکـش  ردنا  هک  ار  ییاهمادنا  تشپ  يوس  زا  تسا  يرپس  نوچمه  اهولهپ  نیا  و  تسا ، هدمآ  هتفگ 

مشچ رادید  هکنآ  رهب  زا  دوب ، رتمک  طایتحا  نیدب  تجاح  شیپ  يوس  زا  و  درادیم ، زاب  اهتفآ  دتفایمن  يو  رب  مشچ  رادید  هک  بناج  نآ  زا 
رتشیب رگیدکی  هب  اهولهپ  ياهرـس  نتـسویپان  تعفنم  و  تشاد . ناوت  زاب  تسد  هب  ندیـسر  دهاوخ  شیپ  زا  هک  یتفآ  تسا و  شیپ  يوس  زا 

ماعط و زا  هدـعم  هک  هاگ  ره  يدوب ، هدرک  راوتـسا  اهناوختـسا  هب  مکـش  شیپ  يدوب و  هتـسویپ  مهب  اـهولهپ  ياهرـس  رگا  هکنآ  رهب  زا  تسا 
گنت هاگیاج  یتشاد و  هدراشف  مه  ردـنا  هتفرگ و  ورف  ار  ءاشحا  همه  اهناوختـسا  نآ  يدـیبنجب ، مکـش  ردـنا  يداب  رگا  ای  يدـش  رپ  بارش 
شیب هراپ  کیب  دـتفا  یتفآ  رگا  هک  تسا  نآ  تسا ، هراپ  نیدـنچ  هب  اهولهپ  هکنآ  تعفنم  و  يدوب ، راوخـشد  ندیـشک  زاب  سفن  يدـمآ و 

دوش و هدیـشک  تساهولهپ  نایم  ردـنا  هک  ییاههلـضع  دـشک ، زاـب  سفن  مدرم  هک  هاـگ  ره  اـت  رگید  و  تسا ، هدـش  مولعم  هکناـنچ  دـسرن 
. یلاعت هللا  قیفوتب  دوش ، خارف  هاگیاج 

هنیس ياهناوختسا  حیرشت  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  متفه  باب 

تعفنم نوچمه  هنیـس ، ياهناوختـسا  تعفنم  دشاب و  تسار  تسا  هتـسویپ  نادب  هک  اهولهپ  ددـع  اب  ات  تسا  هراپ  تفه  هنیـس  ياهناوختـسا 
ياهدـنب هـک  تسیاـبیم  نوـچ  و  درک ، دـناوتب  درک  دـیابیم  ندیــشک  زاـب  سفن  ماـگنه  هـب  ار  نآ  هـک  كدـنا  یتـکرح  اـت  تساـهولهپ ،

دیرفآ و مرن  ار  اهناوختسا  نیا  یلاعت  كرابت و  راگدیرفآ  دوب ، یتسناوتن  تکرح  نیا  اهدنب  يراوتسا  اب  و  دشاب ، راوتسا  هنیـس  ياهناوختـسا 
ار هدعم  رس  تسا  يرپس  نوچمه  فورضغ  نیا  و  دنام ، رجنخ  رس  اب  هکنآ  رهب  زا  دنیوگ  يرجنخ  ار  نآ  نهپ ، تسا  هتـسویپ  یفورـضغ  هب 
ار فورـضغ  نیا  یلاعت  دزیا  تسا ، كزان  یهاگیاج  تسا و  يوق  یـسح  ار  هدعم  مف  نیا  و  دنیوگ ، هدعملا  مف  نابیبط  ار  هدعم  رـس  نیا  و 

. دسرن نادب  اهبیسآ  اهجنر و  ات  درک  نآ  رپس 
58 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

ندرگ ربنچ  حیرشت  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  متشه  باب 

يوس زا  یکی  تسا و  تسار  يوس  زا  یکی  هدـیمخ ، هراومهان و  تسا ، ناوختـسا  هراـپ  ود  نآ  و  دـنیوگ ، هوقرتلا  يزاـت  هب  ار  ندرگ  ربنچ 
رس رب  فتک و  رس  هب  رس  رگید  تسا و  هتسویپ  هنیس  ناوختسا  رس  رب  رس  کی  ار  ياهراپ  ره  و  تسا ، هداهن  هنیـس  ياهناوختـسا  رـس  رب  پچ 

تسا و رت  ربطس  تسا ، هتسویپ  هنیس  ناوختسا  اب  هک  هاگیاج  نیا  هک  تسا  نآ  ناوختسا  ود  نیا  يراومهان  و  تسا . هتسویپ  زاب و  ناوختـسا 
دنامیم نادب  و  دوش ، راوتـسا  اجنآ  دوش و  نهپ  یتخل  دسر  فتک  دنویپ  هاگیاج  هب  نوچ  تسا و  درگ  زونه  و  دوشیم ، رتکیراب  سپ  رتدرگ 
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لیم تسالاب و  يوس  ربنچ  نیا  یگدیمخ  تشپ  تسا و  یگداشگ  یکدنا  ود  ره  نایم  و  تسا ، هدیسرن  مه  زارف  ناوختسا  نیا  ياهرـس  هک 
نیا و  دیآیم ، دورف  غامد  زا  هک  ییاهبصع  رذگ  دوشیم و  رس  رب  هک  تسا  ییاهگر  هاگرذگ  یگدیمخ  نیا  نوردنا  دراد و  شیپ  يوس  هب 

. مکحا ملعا و  هللا  تسا و  نایم  ردنا  هک  رذگ  نیا  رهب  زا  دنیوگ و  یگدیمخ  نیا  رهب  زا  ربنچ  ار  ناوختسا 

فتک حیرشت  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهن  باب 

رس هک  تسا  نانچ  وا  داهن  اما  تسادیپ ، ناروناج  همه  ياههناش  ردنا  هک  تسا  نآ  وا  حیرشت  دنیوگ و  هناش  یسراپ  هب  ار  فتک  ناوختـسا 
ناسارخ ياهرهش  یـضعب  ردنا  یـسراپ  هب  دنیوگ و  بکنملا  يزات  هب  هک  تسا  هاگیاج  نآ  رگید ، رـس  زا  تسا و  هاگتماجح  يوس  وا  نهپ 
هتـسشن كاغم  نآ  ردنا  هک  تسا  ياهرهم  وزاب  ناوختـسا  رب  و  تسین ، هتفر  ورف  کین  وا  رعق  هک  تسا  یکاغم  رـس  نیا  رب  و  دـنیوگ ، تفس 

ار نآ  هک  تسا ، درخ  ياهناوختسا  نآ  كاغم ، نیا  بل  درگادرگ  رب  هدمآ و  دیدپ  نآ  درگ  يداشگ  دنب  كاغم  نیا  هرهم و  نیزا  و  تسا ،
وـس ره  هب  ار  فتک  نیا  و  تسا . هدـمآ  هتفگ  وزج  نیزا  نیتـسخن  باـب  ردـنا  هک  ار  ینعم  نآ  رهب  زا  دـنیوگ ، هیناسمـسلا  ماـظعلا  يزاـت  هب 

ياههرهم ياهراخ  هب  تسوا  نیرب  هشوگ  رب  دنویپ  کی  دیاین ، نوریب  شیوخ  هاگیاج  زا  تسد  ياهفرصت  اهتکرح و  ردنا  ات  تسا ، اهدنویپ 
. طابر یجنایم  هب  و  تسا ، هتسویپ  ودب  هک  نهپ  فورضغ  نآ  یجنایم  هب  تسا ، هتسویپ  تشپ 

هداهن يو  ردنا  وزاب  هرهم  هک  كاغم  ود  نآ  رانک  ود  رب  تسا ، زابرس و  داشگ  دنب  هک  وس  نیزا 
59 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

هب نابیبط  تسـالاب  يوس  هک  ار  نآ  ریز . يوس  یکی  و  ـالاب ، يوس  یکی  درخ ، راـقنم  ود  نوچ  تسا ، هتـشاد  نوریب  کناوختـسا  ود  تسا ،
هک تسا  يدـنویپ  نیا  و  هدـش ، راوتـسا  هتـسویپ و  ندرگ  ربنچ  هب  تسا و  هتـسر  یطابر  راـقنم  نیا  رـس  زا  و  دـنیوگ ، بارغلا  راـقنم  يزاـت 

زاب و هرهم  هب  تسا و  هتـسر  رگید  یطابر  تسا  ریز  يوس  هک  رگید  راقنم  نآ  زا  و  دتفیب ، ياج  زا  دوش و  رترب  الاب  وس  زا  وزاب  هک  دراذگن 
نآ و  دتفیب . شیوخ  ياج  زا  دیآ و  رتدورف  فتک  كاغم  زا  وزاب  ناوختسا  رس  هک  درذگن  هک  تسا  يدنویپ  نیا  و  هدش ، راوتسا  هتـسویپ و 

فتکلا ۀـلق  هک  دـناهتفگ  نینچ  حیرـشت  باحـصا  زا  یـضعب  و  دـنیوگ ، فتکلا  ۀـلق  تسا ، هتـسویپ  ندرگ  ربـنچ  اـب  هک  فتک  زا  ار  عضوم 
تـشپ رب  و  تسین . ار  رگید  ناویح  چـیه  مدرم  زج  میـس  ناوختـسا  نیا  هک  دـنیوگ  و  ندرگ ؛ ربـنچ  زج  فتک و  زج  تسا ، میـس  ناوختـسا 

تشپ رب  هک  تساهراخ  ياجب  ار  فتک  رم  ناوختسا  نیا  و  هداتـسیا ، ثلثم  لکـش  نوچ  فتک  رـس  ات  رـس  رب  تسا ، زارد  یناوختـسا  فتک 
كرخ ینعی  دـنناوخ  فتکلا  ریع  يزاـت  هب  ناـبیبط  ار  ناوختـسا  نیا  و  دراد . زاـب  اهبیـسآ  هک  دـشاب  یحالـس  زین  ار  فتک  اـت  تسا  هرهم 

ات یکی  دیرفآ : تعفنم  ود  رهب  زا  ار  فتک  یلاعت  دزیا  دشاب . يو  رب  نآ  راب  دوش  هداهن  فتک  رب  هچ  ره  هک  دنیوگ  نآ  رهب  زا  نیا  و  فتک ،
ياهولهپ اب  وزاب  ناوختـسا  يدوبن  فتک  رگا  و  دـشاب ، مامت  وس  ره  زا  تسد  ياهراک  ياهتکرح و  ات  دـشاب ، هتـسویپ  نادـب  وزاب  ناوختـسا 

ار شـش  ار و  لد  ات  مود  و  داشگ . یتسناوتن  لغب  و  دـینادرگ ، یتسناوتن  خارف  تسد  و  يدوبن ، مامت  تسد  ياهتکرح  يدوب و  هتـسویپ  هنیس 
ندرک طایتحا  مامت  وا  قح  رد  و  تسا ، اهمادـنا  همه  نیرتفیرـش  لد  هک  تسیاب  نآ  رهب  زا  طایتحا  نیا  و  دـشاب . مود  يرپس  ولهپ  يـالاب  رب 

، تسین رادید  نیا  تشپ  يوس  زا  و  دنیبب ، دراد  نادب  يور  هک  ار  اهتفآ  هک  تسا  ینابدید  مشچ  رادـید  هک  رگید  و  دوب ، تمکح  یـضتقم 
. دشاب وت  ود  تسهار  لد  هک  يرپس  نیا  هک  درک  اضتقا  تمکح  ببس  نیدب 

تسد ياهناوختسا  حیرشت  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهد  باب 
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ناوختسا لیصفت : نیدب  تسا  ناوختسا  هراپ  راهچ  یس و  یتسد  ره  ردنا  هک  دناهتفگ  نینچ  حیرشت  باحصا  زا  ناققحم  رگید  سونیلاج و 
حرش هکنانچ  تسا ، دنویپ  وا  رس  رب  هراپ  کی  تسا و  گرزب  تسا و  یلصا  یکی  تسا : هراپ  ود  قیقحت  هب  تسا و  یکی  تروص  هب  وزاب 

60 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
رب دعاس  نب  رس و  رب  تسا و  گرزب  تسا و  لصا  ود  تسا ، هراپ  جنپ  قیقحت  هب  تسا و  هراپ  ود  تروص  هب  دعاس  ناوختسا  ود  دوش ، هداد 

نیا نیوس  ورف  رـس  زا  و  دشاب ؛ هراپ  جنپ  هلمج  هراپ ، کی  نیوس  ورف  دعاس  نب  رب  و  یکی ، نب  رب  یکی و  رـس  رب  تسا  دنویپ  هراپ  ود  نیوس 
ود نیزا  هک  تسا ، غسر  کیدزن  هراپ  ود  يدنویپ  هراپ  هس  نیا  زا  سپ  تسا  رود  رـس  زا  هکنآ  رهب  زا  تسا ، هتـسویپ  غسر  هب  هک  مییوگ  ار 

تـسا درخ  تشگنا  يوـس  زا  هک  ار  رگید  و  دـنیوگ ، رن  تشگنا  ار  ماـهبا  یـسراپ  هب  و  دـنیوگ ، عرک  تسا  ماـهبا  يوـس  هک  ار  یکی  هراـپ 
نآ تسا و  راهچ  تسد  تشپ  ياهناوختـسا  و  دنیوگ . هدرخ  یـسراپ  هب  ار  غسر  و  تسا ، هراپ  تشه  غسر  ياهناوختـسا  و  دنیوگ . عوسرک 

يزات هب  ار  ناتـشگنا  ياهناوختـسا  نیا  هراپ و  هس  یتشگنا  ره  تسا  هراپ  هدزناپ  ناتـشگنا  ياهناوختـسا  و  دـنیوگ ؛ تشم  طشم  يزات  هب  ار 
اربز رس  رب  تسا و  نوریب  يوس  وا  مخ  تسا و  هدیمخ  زغم و  رپ  وا  نایم  هژیان  نوچ  تسا  یناوختـسا  وزاب ، ناوختـسا  اما  دنیوگ . تایمالس 
دنب تسا  فـتک  رـس  ردـنا  هک  كاـغم  نآ  زا  هرهم و  نیا  زا  و  تسا ، هتـسویپ  هرهم  نوـچ  درگ  یناوختـسا  تسا  هتـسویپ  فـتک  هـب  هـک  وا 

زا مه  تسا ، هتسویپ  هرهم  ود  نوچ  رگد  ناوختسا  ود  وا  رس  رگد  رب  و  هدرک ، راوتـسا  اهطابر  هب  ار  نآ  تسا و  هدمآ  دیدپ  شوخ  يداشگ 
تسا و رتکیراـب  تسا  نورادـنز  يوس  هک  ناوختـسا  نیا  و  نوردـنا ، يوس  زا  رگید  نوریب و  يوـس  زا  یکی  قـحاول ، زا  هن  ینعی  وا  لـصا 
ود ره  ياهولهپ  تسا ، هراپ  ود  تسا  لصا  هچنآ  دـعاس  ياهناوختـسا  میاهتفگ  و  تسین . دـنویپ  يرگید  ناوختـسا  چـیه  اب  ار  نآ  رتزارد و 

رخآ هک  ار  رگد  نیدورف و  دعاس  ینعی  دنیوگ ، لفسالا  دنزلا  تسا ، درخ  تشگنا  يوس  وا  رخآ  هک  ار  یکی  هدرک ، راوتسا  هداهنزاب و  مهب 
رخآ رب  هک  نینوریب  هرهم  تسا و  كاـغم  نیوـس  رب  دـعاس  رـس  ردـنا  و  نیربز ، دـعاس  ینعی  دـنیوگ ، یلعـالا  دـنزلا  تـسا  ماـهبا  يوـس  وا 

راوتـسا اهطابر  هب  ار  نآ  هدـمآ و  دـیدپ  شوخ  يداشگ  دـنب  كاغم  نیزا  هرهم و  نآ  زا  تسا و  هداهن  كاغم  نیردـنا  تس  وزاب  ناوختـسا 
رخآ هب  هک  ناوختـسا  ود  ره  نیا  نایم  ردنا  و  دـشاب . داشگ  دـنب  نیدـب  سپ  يوس  زا  شیپ و  يوس  زا  تسد  ندـینادرگ  هدـیچیپ و  هدرک و 
تسا يرذگ  نانچمه  هاگیاج  نیا  درذگ ، يو  رب  اهنسر  هک  دنشاب  هدیرب  ردنا  يرذگ  ار  اهنسر  ياهرکب  رب  هکنآ  دننام  تسا  هتـسویپ  وزاب 
تـسا درخ  تسا و  رت  ربز  یکی  تسا ، كاغم  يوس  ره  زا  وا  رخآ  رب  دوش  مامت  رذگ  نیا  هک  اجنآ  دشاب و  اندرگ  یـسراپ  نابز  هب  هرکب  و 

تسا و سپ  يوس  زا  رگید  و  تسا ، شیپ  يوس  زا  و 
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هک دنام  نادـب  تسین و  مادـناب  يدرگ  تسا ، هتـسویپ  رذـگ  نیا  رخآ  هب  هک  همین  نیا  رتگرزب ، كاغم  نوردـناز  و  رتگرزب ، تسا و  رتدورف 
هتـسشن يو  ردنا  وا  هزادنا  هب  و  دمآ ، هتفگ  هک  تسا  رذگ  نیا  لکـش  رب  نیدورف  دعاس  زا  نیریز ، رـس  هاگنایم  دنـشاب و  هدـیرب  ورف  تسار 

كاغم تعفنم  و  نیدورف . دعاس  رـس  نیدب  تسا و  هاگرذگ  نیدب  ندمآ  زارف  دعاس و  ندـش  زاب  داشگ  دـنب  درذـگیمه و  يو  رب  تسا و 
درذگیم رذگ  نیردنا  هک  دعاس  رـس  نیزا  رانک  کی  دوشیم  زاب  نوچ  دـعاس  هک  تسا  نآ  وا  لکـش  تعفنم  و  دـش ، هدرک  دای  هک  گرزب 

زارف نوچ  و  دراد ، زاب  ندـش  رت  سپ  زاب  زا  ار  دـعاس  تسین  مادـناب  يدرگ  میتفگ  هک  كاغم  رانک  دنیـشن و  يو  ردـنا  دـسر  كاغم  نیدـب 
هبتع دناوخ و  هببع  ار  كاغم  ود  ره  نیا  طارقب  و  دراد ، زاب  ندمآ  زارف  رتشیب  زا  ار  دعاس  و  دنیـشن ، رگید  كاغم  ردنا  هرانک  رگید  دیآیم 

هک تسا  نآ  تسا ، نوریب  يوس  زا  مخ  تشپ  تسا و  هدیمخ  وزاب  ناوختـسا  هک  میتفگ  هکنآ  تعفنم  و  دشاب . رد  هناتـسآ  یـسراپ  نابز  هب 
اهزیچ نینچمه  و  تفرگ ، یتسناوتن  دریگیم ، نونکا  هک  نینچ  دراد ، هاگن  دریگ و  لغب  ریز  ردنا  مدرم  هک  يزیچ  يدوبن  لکش  نیا  رب  رگا 

مخ نیا  لکش  ردنا  ار  اههلـضع  و  يدوب ؛ راوشد  مه  ندروآ  رگیدکی  هب  يور  ار  اهتـسد  و  يدوب ، راوشد )  ) راوخـشد نتفرگ  رانک  ردنا  ار 
مهب اه  ولهپ  ار  دعاس  ناوختسا  ود  ره  يدوبن . يراوتسا  نیا  هاگیاج و  نیا  يدوبن  هنوگ  نیرب  مخ  نیا  رگا  تسا . يراوتسا  تسا و  هاگیاج 

هاگنایم رب  هکنآ  رهب  زا  تسا ، رتکیراب  ود  ره  هاگنایم  رتربطس و  رگید  تسا و  رت  کیراب  نیریز  ناوخسا  هدش و  هتـسویپ  تسا و  هداهن  زاب 
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ود ره  نب  رـس و  و  يدوـب . مادـنایب  ربطـس و  يدوـب  نیگنـس  یگنـس  تسد  يدوـبن  کـیراب  هاـگنایم  نیا  رگا  و  تـسا ، گرزب  ياههلـضع 
تخس ياهراک  رایـسب و  ياهتکرح  داشگ  دنب  ود  ره  نادب  هک  تسا  داشگ  دنب  ود  نآ  نب  رـس و  رب  هکنآ  رهب  زا  تسا ، ربطـس  ناوختـسا 

دراد راوتسا  ار  نآ  دیورب و  رایسب  اهطابر  نآ  نب  رس و  زا  هک  تسا  تجاح  داشگ  دنب  ببس  هب  و  تسین ، هداهن  اجنآ  ياهلـضع  و  درک . دیاب 
. دشاب هک  تسیاب  گرزب  ناوختسا  ود  ره  نب  رس و  ببس  نیدب 

رتبوخ تسد  ندینادرگ  هدیچیپ و  تکرح  ببس  نیدب  و  شیپ ، يوس  دراد  یلیم  كدنا  نیوس  رب  دعاس  و  تسا ، تسار  دعاس  ناوختـسا  و 
. تسا هداهن  هدرود  هب  و  تسا ، هراپ  تشه  هدرخ  ياهناوختسا  تسا . رتناسآ  و 
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تـسد فک  هب  هک  تسا  یبصع  هیاق  متـشه و  هراپ  تسا و  هراـپ  راـهچ  مود  هدر  تسا و  هراـپ  هس  تسا  هداـهن  دـعاس  رب  هک  نیتسخن  هدر 

هکنآ رهب  زا  تسا  راوتسا  رگیدکی  اب  ياهداشگ  دنب  و  تسین ، یهت  نایم  ار  چیه  و  هدنکآ ، تسا و  بلـص  اهناوختـسا  نیا  و  تسا . هتـسویپ 
يدش ادج  مه  زا  یتشگ و  فیعض  يدمآ  هدرک  هک  يروز  ره  هب  يدوبن  راوتـسا  نینچ  نآ  ياهدنب  رگا  و  درک . دیاب  تسد  هب  اهراک  همه 

مود هدر  ياههراپ  هتـسویپ  تسا و  رتکیراب  نیتسخن  هدر  ياهناوختـسا  رـس  و  تشاد . یتسناوتن  راوتـسا  یتفرگب  تسد  هب  مدرم  هک  يزیچ  و 
نیا ياهدنب  یـشوخ  اما  و  دیآ . رت  مادناب  تسا و  هراپ  راهچ  هک  مود  هدر  هب  نآ  هتـسویپ  ات  تسا  نآ  رهب  زا  ینهپ  اما  تسا . رتشوخ  یکدنا 
رگا و  دـمآ ، دـناوت  ردـنا  نآ  درگ  دریگب ، فـک  هب  هک  يزیچ  هک  ندـمآ  دـناوت  مـه  زارف  نادـنچ  هـک  نآ  رهب  زا  مود  هدر  ياهدـنب  و  رس ،
تسد يوس  مخ  تشپ  تسا و  یکمخ  هیام  كدنا  یکی  ره  ردنا  اهناوختسا  همه  نیا  و  تشاد . دنناوت  رب  دنرادرب  بآ  یکدنا  هک  دنهاوخ 

ياهدـنب هک  تسیاشیمن  دـشاب و  يرعق  نینچ  ار  فک  هک  تسیابیم  نوچ  و  دـیآ . رتمامت  رعق  ات  هکنآ  رهب  زا  فک ، يوس  مکـش  تسا و 
رب اهدنب  يراوتـسا  مه  ات  درک ، مامت  فک  رعق  اهناوختـسا  یگدیمخ  نیدـب  یلاعت ، كرابت و  راگدـیرفآ  دـشاب  تسـس  هدرخ  ياهناوختـسا 

ردنا ناوختـسا  هس  ره  ياهرـس  هکنآ  رهب  زا  تسا  رتگرزب  یکی  تسا ، داشگ  دنب  ود  دعاس  اب  ار  هدرخ  و  مامت . فک  رعق  مه  دـشاب و  ياج 
دنب نیدـب  هدرخ  ندـمآ  زارف  نتفر و  زاب  تکرح  ود ، ره  نایم  تسا  كرتشم  هک  كاغم  کی  ردـنا  تسا  هدـناشن  دـعاس  ناوختـسا  ود  ره 

كاـغم ردـنا  تسا و  هدـمآ  رب  درخ  تشگنا  يوس  زا  نیدورف  دـعاس  رـس  زا  یکناوختـسا  تسا . رتدرخ  رگد  داـشگ  دـنب  و  دـشاب ، داـشگ 
راهچ ناتشگنا  هدرخ و  نایم  و  دشاب ، نیدب  سپ  شیپ و  يوس  زا  هدرخ  ندیچیپ  تکرح  و  هداهن ، تسا  يوس  نیا  ردنا  هک  میس  ناوختـسا 

اب و  تسین ، ادیپ  تکرح  نآ  زا  هکنانچ  راوتسا  تسا  يداشگ  دنب  هدرخ  اب  ار  اهناوختسا  نیا  و  دنیوگ . طشم  ار  نآ  هک  تسا  ناوختسا  هراپ 
زاب مه  هب  تسچ  تسا  هتـسویپ  هدرخ  هب  هک  اهناوختـسا  ياهرـس  تسا و  نادب  ناتـشگنا  ياهتکرح  و  شوخ ، تسا  يداشگ  دـنب  ناتـشگنا 

هدرخ نادب  مه  تسا و  هتسویپ  نیدب  مه  يو  هکنآ  رهب  زا  تسا  رود  رگیدکی  زا  تسا  هتسویپ  ناتشگنا  هب  هک  رگد  ياهرس  و  تسا ، هداهن 
تسا یکرعق  تسا  فک  يوس  هک  يور  نیا  طشم )  ) تشم ياهناوختسا  نیزا  ار  کی  ره  تسا و  هدنکارپ  ناتـشگنا  و  تسا . هداهن  تسچ 

هدرخ و ياهناوختسا  رعق  نوچمه 
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ياهراپ ره  و  تسا ، ناوختـسا  هراپ  هس  یتشگنا  ره  تسا و  هتـسویپ  هدرخ  اب  رن  تشگنا  تسا  هتـسویپ  ناوختـسا  راهچ  نیدب  تشگنا  راهچ 
زا اهنخان  و  دشاب . رت  فیطل  تشگنا  رس  ات  رتدرخ  تسا و  رتکراب  رگیدکی  زا  کی  ره  دراد و  یکرعق  هدرخ  طشم و  ياهناوختسا  نوچمه 

موس و  تشاد . دـناوت  رب  ناتـشگنا  رـس  هب  درخ  ياهزیچ  ات  مود  دـندنرب . نادـب  اـهزیچ  دـنراخب و  ار  نتـشیوخ  اـت  یکی  تسا  راـک  هس  رهب 
زا درخ  ياهزیچ  يدوبن  نخان  رگا  دـیآ و  مامت  راک  نآ  دوشن و  هدوس  نآ  زا  ناتـشگنا  ياهرـس  ندرک  دـیاب  تشگنا  رـس  هب  هک  ییاهراک 

هدوس اهراک  ردنا  نخان  هکنآ  رهب  زا  و  يدوب . فیعـض  يدشیم و  نهپ  اهراک  همه  ردنا  تشگنا  رـس  تشوگ  و  تشاد ، یتسناوتن  رب  نیمز 
. یلاعت بر  هللا  كرابت  دوشن  هتسکش  ات  دیرفآ  مرن  و  دوشن ، صقان  ات  دیرفآ  هدنلاب  ار  نآ  یلاعت  هناحبس و  دزیا  دوشیم 
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هاگیهت ياهناوختسا  حیرشت  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدزای  باب 

يوس زا  یکی  تسار و  يوس  زا  یکی  تسا : هتـسویپ  ناوختـسا  هراپ  ود  تسا ، هدمآ  هداد  حرـش  مجنپ  باب  ردـنا  هک  زجع  ياهناوختـسا  اب 
هرـصاخلا مظع  تسا و  رتنهپ  تسوا و  ریز  هک  ار  عضوم  نآ  نکل  تسین ، هّصاـخ  یماـن  ار  اهناوختـسا  نیا  تسا و  گرزب  ود  ره  و  پچ ؛

ینعی دـنیوگ  كرولا  مظع  ار  نآ  تسا  نوریب  يوـس  زا  تسا و  رت  دورف  هچنآ  و  هاـگیهت ؛ ناوختـسا  ینعی  دـنیوگ ، زین  هفقرحلا  دـنیوگ و 
ناوختـسا ینعی  دنیوگ  هناعلا  مظع  ار  نآ  تسا  یخاروس )  ) یخالوس يو  رد  تسرتکیراب و  تسا و  شیپ  يوس  هچنآ  و  نیرـس ، ناوختـسا 

یکاـغم يو  ردـنا  تسا و  رت  هدیـشوپ  تسا و  نوردـنز  هچنآ  و  تسا ؛ راـهز  هک  تساـجنیا  رگیدـکی  هب  ود  ره  ياهرـس  نتـسویپ  راـهز و 
هداهن ناوختـسا  ود  نیدب  نانز  نادرم و  ياهمادنا  هناثم و  دعقم و  و  نار ؛ هقح  ینعی  دنیوگ  ذخفلا ) ۀـقح   ) ذـخفلا قح  ار  نآ  تسا  گرزب 

. تسا هتسویپ  نادب  تسا و 

ياپ ياهناوختسا  حیرشت  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدزاود  باب 

تـسا ناوختـسا  هراپ  کی  قاس ، اب  تسا  نار  هاگدنویپ  هک  وناز ، رـس  رب  و  تسا ، هراپ  ود  تسا و  قاس  ناوختـسا  مود  تسا ، هراپ  ره  ردنا 
هراپ کی  ياپ  فک  هنیس  و  تسا ، هراپ  کی  هنـشاپ  تسا و  هراپ  کی  گنلاتـشا  و  دنیوگ ، وناز  ياندرگ  یـسراپب  دنیوگ و  هفـضرلا  ار  نآ 

مظع ار  نآ  تسا 
64 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

هراپ راهچ  ناتـشگنا  تسا و  هراپ  جنپ  دنیوگ  طشم  يزات  هب  هک  ياپ  تشپ  ياهناوختـسا  تسا و  هراپ  راهچ  ياپ  هدرخ  و  دـنیوگ ، یقورزلا 
هدرمـش قیقحت  يور  زا  رگا  تسا و  تروص  يور  زا  ددـع  نیا  تسا . هراپ  ود  هک  رتگرزب  تشگنا  رگم  تسا  هراپ  هس  یتشگنا  ره  تسا و 

دنویپ یناوختسا  رت  بلص  یعون  زا  قاس  ناوختسا  نب  رس و  رب  نار و  ناوختسا  نب  رـس و  رب  هک  ار  نآ  رهب  زا  تسا ، هراپ  راهچ  یـس و  دیآ 
زا هکنانچ  درمـش  دیاب  هلمج  نیردنا  يدـنویپ  هراپ  راهچ  سب  تسا ، هدـمآ  هدرک  دای  راتفگ  نیزا  نیتسخن  باب  ردـنا  هکنانچ  هدـمآ  هدرک 

. دشاب هراپ  راهچ  یس و  هلمج  سپ  تسا  هدمآ  هدرمش  تسد  ياهناوختسا  هلمج 
رـس و  دراد ، نوریب  يوـس  لـیم  یتـخل  تسا و  شیپ  يوـس  مخ  تشپ  کـین و  دراد  یمخ  تسا و  نار  ناوختـسا  رتـگرزب  ناوختـسا  اـما  و 

نوریب اهگر  اهبصع و  اههلضع و  يدوبن  لکش  نیرب  رگا  و  تسا . هداهن  مخ  نیا  مکش  ردنا  اهگر  اهبصع و  اههلضع و  و  دراد ، نوردناز 
نتفر دـننام  يدوب و  راوخـشد  تشز و  نتفر  تسـشن و  یتسناوتن  هدرک  درگ  ياپ  مدرم  يدوب و  رتکیدزن  اهبیـسآ  اهتفآ و  هب  يدوب و  هداهن 

نوردناز يوس  لیم  وناز  يدوبن و  مخ  نیا  رگا  هکنآ  رهب  زا  تفر ، یتسناوت  هداهنزاب  مه  زا  اهیاپ  دشاب و  دـنب  يو  ياپ  رب  هک  يدوب  یـسک 
ردنا ار  اههلـضع  ار و  مدق  نتـسشن  درگ  ياپ  ردنا  و  يدوب ، نانچمه  نتفر  و  نایدنب ، ياهوناز  ناسرب  يدـندوب  رود  مه  زا  اهوناز  یتشادـن 

نینچمه وناز  هب  نتـسشن  ردنا  يدوبن و  جنگ  هب  ار  قاس  ياههلـضع  نار و  ياههلـضع  ياپ  رـس  رب  نتـسشن  ردـنا  يدوبن و  ياج  ناز  مکش 
تسا و هتـسویپ  گرزب  ياهرهم  ندرگ  نیا  رب  دراد و  نوردناز  يوس  لیم  یندرگ و  نوچ  تسا  هدـمآ  رب  یتخل  نار  ناوختـسا  نیا  يدوب .

یتفر نار و  تکرح  هدـش و  لصاح  شوخ  يداشگ  دـنب  كاـغم  نآ  هرهم و  نیزا  و  دـنیوگ ، نار  هقح  ار  نآ  هک  هداـهن  كاـغم  نآ  ردـنا 
يوس هچنآ  و  تسا : هتـشاد  رب  يو  زا  کناوختـسا  ود  تسا ، هتـسشن  يو  رب  هرهم  نیا  هک  ندرگ  نیا  زا  رت  دورف  تسا و  داـشگ  دـنب  یندـب 
هرهم ود  نیا  کـیدزن  هک  هاـگیاج  نیا  ناوختـسا  نیا  تسا و  هرهم  ود  تسا  هتـسویپ  قاـس  هب  هک  رـس  نیدـب  و  تسا ؛ رتگرزب  تسا  نوریب 

. تسارت نهپ  دسریم 
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و تسا ، هدیـسرن  وناز  هب  ات  مود  نیا  تسا و  رت  هاتوک  رتکیراب و  رگید  و  رتربطـس ، تسا و  رتگرزب  یکی  تسا  هراپ  ود  اهقاس  ناوختـسا  و 
تسا رتگرزب  هب  نیا ك  يولهپ  هب  وا  رس  ود  ره 
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هدرک دنویپ  رت  بلص  رگد  یناوختسا  گرزب ، ناوختسا  نیا  رـس  رب  تسادج و  رگیدکی  زا  ود  ره  هاگنایم  و  هدش ، راوتـسا  تسا و  هتـسویپ 

نیا وناز  داشگ  دنب  هداهن و  كاغم  نیردنا  تسا ، نار  ناوختسا  هرهم  رخآ  رب  هک  هرهم  ود  نآ  و  هتخاس ، كاغم  ود  يو  ردنا  و  تسا ، هدش 
ود نیردـنا  هک  هرهم  ود  نآ  نایم  ردـنا  و  رتبلـص ، بصع  زا  رتمرن و  فورـضغ  زا  تسا  هدـمآ  رب  يزیچ  كاغم  ود  نیا  نایم  زا  و  تسا .

نامدرم يرتشیب  تسادیپ  گنلاتـسا  عضوم  رب  هک  ناوختـسا  ود  نیا  هدش و  راوتـسا  اهطابر  هب  داشگ  دنب  نیا  و  هتفر ، ردـنا  دنیـشنیم  كاغم 
نآ دننیبیمه  هچنآ  و  دسرن ، نآ  رب  تسد  دید و  ناوتن  ار  گنلاتـشا  هکنآ  رهب  زا  تسا ، طلغ  نآ  تسا و  گنلاتـشا  نآ  هک  دناهدرب  نامگ 

و تسا ، يرعق  نیا  نوردـناز  تسا و  دـنویپ  نآ  تشپ  تسا  هدـمآ  نوریب  هچ  نیا  و  تسه ، قاـس  رخآ  رب  هـک  مـیاهتفگ  هـک  تـسا  دـنویپ 
نیا نوردناز  ینبنهن و  نوچ  درگ ، تسا  هداهن  یناوختسا  ناوختـسا ، ود  ره  رـس  رب  وناز  داشگ  دنب  رب  تسا و  هداهن  رعق  نآ  ردنا  گنلاتـشا 

، دشاب كدنا  یتکرح  ار  وا  هک  ینتسب  ورف  هتسبورف ، امهطابر  هب  ار  نآ  تسا و  هداهن  رعق  نآ  ردنا  ناوختسا  ود  ره  رس  تسا و  يرعق  نینهن 
نیا رب  نت  همه  راب  دشاب  قلعم  فورضغ  هب  تسین و  ناوختسا  نوچ  کشخ  بلص و  نبنهن  نیا  و  دوشن . رت  زاب  رتزارف و  عضوم  نآ  زا  نکل 

نبنهن نیا  رگا  يداتفویب و  مه  زا  اهتساخ  رب  اهتسشن و  نیردنا  يدوبن  داشگ  دنب  نیا  رـس  رب  لکـش  نیرب  نبنهن  نیا  رگا  و  دشاب . داشگ  دنب 
يوس زا  مخ  تشپ  دراد و  یمخ  زین  قاس  ناوختسا  و  يدش . هتسکش  يدوزب  اهبیسآ  زا  یتفوکب و  ار  اهناوختسا  رس  يدوب  کشخ  بلص و 

ياـهتعفنم دراد . نوردـناز  يوس  لـیم  یتخل  تسا ، هتـسویپ  مدـق  هب  هک  رـس  نیا  و  دراد ، نوریب  يوس  لـیم  مخ  نآ  زا  یتخل  تسا و  شیپ 
دـمآ و هتفگ  هکنانچ  رگید  نآ  یتسار  زا  هک  يدـمآ  دـیدپ  تفآ  نامه  نیا  یتسار  زا  و  تسا ، یکی  نار  لکـش  ياهتعفنم  قاـس و  لـکش 

تسا هداهن  يو  ردنا  گنلاتشا  هک  عضوم  نیزا  قاس  رس  زا  تسودب و  مدق  ات  قاس  داشک  دنب  و  تسا ، هداهن  هنـشاپ  قاس و  نایم  گنلاتـشا 
. تسا هتسشن  كاغم  ود  نآ  ردنا  ناوختسا  رس  ود  نیا  تسا ، كاغم  ود  هنشاپ  ردنا  هنادند  ود  نوچ  تسا . هدمآ  نوریب  ناوختسا  رس  ود 

هب لیم  دنهن  نیمز  رب  هک  هاگیاج  نیا  تسا و  درگ  ولهپ  ود  ره  سپ و  يوس  زا  وا  لکـش  تسا و  هنـشاپ  مدق  ردـنا  یناوختـسا  نیرتگرزب  و 
يوس زا  و  دتسیا . دناوتب  تسار  ات  دراد  ینهپ 
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ربارب زا  و  تسا ، هدـیرب  ییوـج  نوـچ  تسا  گرزب  تشگنا  ربارب  هـک  وـس  نـیا  زا  هیاـم و  كدـنا  تـسا  هدروآ  رب  قاـس  يوـس  رـس  سپ ،

نآ ات  تسا  درخ  تشگنا  ربارب  هک  وس  نیزا  و  دـیآ ، هتفگ  هک  ار  يراـک  رهب  زا  دـشاب . یهت  ياـپ  فک  اـت  تسا  هتـشذگب  ردـنا  گنلاتـشا 
نابیبط ار  ناوختسا  نآ  تسا ، هتسویپ  ناوختسا  نادب  وا  رانک  دیامنیم  یناوختـسا  هاگنایم  رب  تشگنا  ات  هنـشاپ  زا  هک  تسا  هدیـسرب  هاگیاج 

. نیتبعک ناسرب  دراد  ولهپ  شش  هکنآ  رهب  زا  دنیوگ  يدرنلا  مظع  ار  نآ  يزات  هب  دننک و  هدننام  درن  هب 
زا هنادند  ود  و  تسا ، هداهن  وا  ریز  ردنا  هنشاپ  تسا و  هتسویپ  گنلاتشا  هب  سپ  يوس  زا  دنیوگ  یقروز  ار  نآ  هک  تسا  رگید  یناوختسا  و 

حیرـشت باحـصا  زا  یهورگ  و  دش . هتفگ  هکنانچ  هب  شیپ  يوس  زا  دشاب و  راوتـسا  ات  هتـسشن  یقروز  نیردنا  و  تسا ، هدمآ  نوریب  هنـشاپ 
هراپ راهچ  نآ  اب  درخ  ياهناوختسا  و  دنرامش . هناگادج  ناوختسا  یهورگ  و  دناهدرمش ، درخ  ياهناوختسا  هلمج  زا  ار  يدرن  ناوختسا  نیا 

. تسا هراپ  هدراهچ  ناتشگنا  ياهناوختسا  ددع  و  ناتشگنا ، ددع  هب  تسا  هراپ  جنپ  دنیوگ  طشم  ار  نآ  هک  ياپ  تشپ  ياهناوختسا  تسا و 
اهتکرح و هکنآ  رهب  زا  تسد  هدرخ  فالخ  رب  تسا  هدر  کـی  ياـپ  هدرخ  تسا و  هراـپ  ود  هک  گرزب  تشگنا  رگم  هراـپ  هس  یتشگنا  ره 
زا هک  ییاهزیچ  فک  ریز  ردـنا  تفر و  دـیاب  نابدرن  ياههیاپ  رب  راومهان و  ياهنیمز  رب  هک  تساهتقو  زا  رایـسب  تسا . رتمک  ياپ  ياـهراک 

نیا ياهداشگ  دنب  نیا  یلاعت  كرابت و  راگدیرفآ  سپ  راومهان ، لگ  ياهخولک  اهگنـس و  نوچ  دیآ  ردنا  دشاب  هدمآ ) رب   ) هتـشادرب نیمز 
نداتسیا نتفر و  دریگب و  ار  اهزیچ  نینچ  ياپ  فک  ات  هک  درک  رعقم  یقروز  ناوختسا  دروآ و  دیدپ  ناتشگنا  طشم و  هدرخ و  ياهناوختسا 
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رب نیمز  زا  کبـس  ار  اهیاپ  نتفر  ردـنا  ات  هتـشادرب  نیمز  زا  و  ددرگ ، یهت  نوردـناز  يوس  زا  ياـپ  فک  و  دوب ، ناـسآ  اـهزیچ  نآ  رب  مدرم 
. نیقلاخلا نسحا  هللا  كرابت  دیود ، ناوتب  دوبر و  ناوت 

یب و  تـسا ، هرجنح  ردـنا  هـک  یمـال  ناوختـسا  یب  تـسا ، هراـپ  لـهچ  تـسیود و  تروـص  يور  زا  مدرم  نـت  ياهناوختــسا  هـلمج  ددـع 
هچ رگا  و  هللا . ءاش  نا  دیآ  هتفگ  شهاگیاج  ردنا  هزجنح  حرش  اب  یمال  ناوختسا  حرـش  دنیوگ و  هینامـسمس  ار  نآ  هک  درخ  ياهناوختـسا 

لیصفت هب  هراب  رگید  رخآ  نیردنا  تسا ، هدمآ  هتفگ  شیوخ  باب  ردنا  یمادنا  ره  ياهناوختسا  ددع 
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: دیآ هتفگ 
زرد راهچ  زا  تسا و  هراپ  ود  دنیوگ  خوفایلا  ار  نآ  يزاتب  تسا  هدنـشوپب  ار  زغم  هچنآ  لیـصفت  نیدـب  تسا  هراپ  هدزای  رـس : ياهناوختـسا 

، تسا يدت  ناوختسا و  هراپ  کی  تساهراوید و  هراپ  راهچ  تسا و  هدمآ  دیدپ  ار  یکی  ره  دح  راهچ  يرشق ، یمهـس و  یمال و  یلیلکا و 
. دشاب هراپ  هدزای  هلمج  نیا  تسا  جوز  ناوختسا  هراپ  راهچ  و 

. تسا هراپ  هدزناش  نیریز  نیربز و  اهکف : ياهناوختسا 
. تسا هراپ  ود  یس و  اهنادند :

. تسا هراپ  یس  صعصع : زجع و  تشپ و  ندرگ و  ياههرهم 
. تسا هراپ  ود  ندرگ : ياهربنچ 

. تسا هراپ  ود  دنیوگ ، فتکلا  ۀلق  ار  نآ  حیرشت  باحصا  زا  یضعب  هک  فتک : رس  ناوختسا 
یس یتسد  ره  ردنا  يدنویپ ، ياههراپ  زا  نوریب  تسا  هراپ  تصش  تسد  ود  ره  ردنا  تسد : یلصا  ياهناوختسا 

. ناتشگنا هدزناپ  طشم و  راهچ  هدرخ و  تشه  دعاس و  ود  وزاب و  یکی  هراپ :
. هراپ هدزاود  يوس  ره  زا  تسا  هراپ  راهچ  تسیب و  اهولهپ : ياهناوختسا 

. تسا هراپ  تفه  هنیس : ناوختسا 
. تسا هراپ  ود  هاگیهت : ياهناوختسا 

. تسا هراپ  تصش  يدنویپ  ياههراپ  زا  نوریب  ياپ : ياهناوختسا 
. هراپ ود  اهنار :

. اهوناز نبنهن  ود  هراپ و  راهچ  اهقاس :
. ناتشگنا ياهناوختسا  هراپ  تشه  تسیب و  طشم ، هد  هدرخ ، تشه  یقورز ، ود  هنشاپ ، ود  گنلاتشا ، ود 

یکی هاگیهت  ناوختسا  اب  ار  ذخفلا  ۀقح )  ) قح یهورگ  و  هناگادج . دناهدرمـش  هراپ  ود  ار  ذخفلا  ۀقح )  ) قح حیرـشت  باحـصا  زا  یهورگ 
دنرمش نیتسخن  لوق  هب  رگا  و  دناهدرمش .
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ره ردنا  هراپ  ود  تسا ، هراپ  هدزناش  هلمج  دیآ ، هدرمش  يدنویپ  ياههراپ  رگا  و  دشاب ، هراپ  تشه  لهچ و  تسیود و  یلـصا  ياهناوختـسا 
. یلاعت هللا  نذاب  دشاب . هراپ  شش  تصش و  تسیود و  هلمج  ياپ  ود  ره  ردنا  هراپ  تشه  و  تسد ، ود 

تسا باب  هدزیس  وزج  نیا  اههلضع و  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  وزج 

هراشا
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یلک قیرط  رب  تسا  هتسویپ  نادب  هچنآ  نآ و  تعفنم  هلضع و  حیرشت  ندرک  دای  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  نیتسخن  باب 

کی تسا : یمان  نابیبط  کیدزن  هب  ار  یعون  ره  و  تسا ، عون  هس  یپ  نیا  و  دـنیوگ . یپ  یـسراپ  هب  ار  بصع  تسا و  بصع  هلـضع  لـصا 
ار نآ  تسا  هتسر  اهناوختسا  رس  زا  مود  دنیوگ . بصع  ار  نآ  تسا ، غامد  هفیلخ  هک  عاخن ، زا  ای  تسا  هتـسر  غامد  زا  ای  هک  تسا  نآ  عون 

. دنیوگ طابر 
ینعم نیا  دیاب ك  دیآ  هتفگ  رتو  طابر و  بصع و  مان  باتک  نیردنا  هک  اجک  ره  و  دنیوگ . رت  ار و  نآ  تسا  هتـسر  هلـضع  نوریب  زا  میس 
هزیمم تّوق  زا  يرایتخا  ياهتکرح  زاغآ  تسا و  غامد  هاـگنایم  زیمت  رکفت و  توق  لـحم  نوچ  و  ددرگ . مولعم  نخـس  حرـش  اـت  دـشاب  داـی 

. دیآ دورف  نابنج  ياهمادناب  اهبصع  یجنایم  هب  هک  تسا 
دـشن نکمم  تسا و  کیدزن  ودب  یکزان  يرت و  هب  تسا ، هتـسر  يو  زا  هک  ییاهبـصع  یکزان و  یمرن و  تیاغ و  هب  تسا  يوضع  غامد  و 

كرابت و راگدیرفآ  دیـشک  یتسناوت  اهمادنا  ندینابنج  جـنر  اهبـصع  نیا  ات  يدوب  تکرح  ار  اهمادـنا  كزان  ياهبـصع  نیا  یجنایم  هب  هک 
رخآ هتخیمایب و  طابر  اب  ار  بصع  تسا و  هدیرفآ  ياهلـضع  تکرح  نآ  رهب  زا  تسا  تجاح  تکرح  هب  هک  اجک  ره  ریبدت  فطل  هب  یلاعت 

. دوشیم لصاح  تکرح  رتو  طابر و  تّوق  هب  و  دـنک ، شیوخ  راک  هزیمم  توق  بصع  یجنایم  هب  ات  ص 25 )  ) هتسویپ مادنا  نادب  ار  هلضع 
. میلعلا زیزعلا  ریدقت  کلذ 

زا هک  اجنآ  هک  تسا  نآ  یضعب  و  تسا ، نادب  اهداشگ  دنب  يراوتسا  هک  تسا  نآ  یضعب  دش ، هدرک  دای  هک  طابر  نیا  هک  تسناد  دیابب  و 
تسا و هدش  هدیشک  تسا ، هتس  رب  ناوختسا  رس 
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هب اـهفیل  نیا  ناـیم  و  هدـش ، زاـب  مه  زا  خاـش  خاـش  فیل  ناـسرب  یتخل  تسا و  هتفر  رب  تسار  ناـنچمه  یتـخل  وا  ناـیم  هدـمایب و  تسار 
هب تسا و  هدمآ  نوریب  تشوگ  زا  اهفیل  هراب  رگید  دنیوگ و  هلـضع  تسا  هدش  هدنکآ  تشوگ  هب  هک  ار  عضوم  نیا  هدش ، هدـنکآ  تشوگ 
رت تسا و  نوریب  شوگ  زا  هک  ار  عضوم  نیا  هدـش ، هدـیچیپ  مه  رب  هتـشگ و  یکی  تسا و  هتفرب  تسار  هک  یتـخل  نآ  اـب  و  هدـمآ ، زاـب  مه 
هک هاگ  ره  دشاب . هلـضع  نیدب  اهمادنا  همه  تکرح  هدیـشک و  هلـضع  يور  ردنا  ییاشغ  تسا و  هتـسویپ  یناوختـسا  هب  رت  نیا و  دنیوگ و 

جنـشت تسا  وضع  نآ  تکرح  رهب  زا  هک  ياهلـضع  درآ  شیوخ  يوس  هب  ار  يوضع  هک  دهاوخ  دنک و  یتکرح  رایتخا  زیمت  تّوق  هب  مدرم 
دنک رود  دهاوخ  هک  هاگ  ره  و  دـشک . نتـشیوخ  هب  تسا و  هتـسویپ  ودـب  هک  ار  وضع  نآ  ات  ددرگ  هاتوک  و  دنیـشن ، زاب  مه  هب  ینعی  دـنک ،

وـضع رگا  تسا ، ودب  نآ  تکرح  هک  تسا  وضع  نآ  هزادـنا  هب  ياهلـضع  ره  و  دوش . زاب  شیوخ  ياج  هب  وضع  نآ  ات  ددرگ  زارد  هلـضع 
ناسرب هتفاب  طاـبر  بصع و  زا  تسا  يزیچ  ءاـشغ  و  تسا . کـچوک  زین  هلـضع  تسا  کـچوک  رگا  و  تسا ، گرزب  هلـضع  تسا  رتگرزب 

ردنا يرتسآ  ناسرب  اهولهپ  همه  رب  مکش  نوردناز  باجح و  زرپس و  رگج و  لد و  نوچ  رگد  ياهمادنا  يور  رب  هلـضع و  يور  رب  ریرح و 
. رت يوق  نکل  تسا  ءاشغ  زا  یعون  قافص  تسا و  هدیشک 

تسا نادب  يور  ياهمادنا  تکرح  هک  ییاههلضع  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مود  باب 

نیا ياههلـضع  هلمج  و  نیروز ، کـف  اـهبل و  راـسخر و  مشچ و  مشچ و  کـلپ  تسا و  یناـشیپ  يور ، ياهمادـنا  زا  تسا  كرحتم  هـچنآ 
: لیصفت نیدب  تسا  جنپ  لهچ و  اهمادنا 

تسیب و مشچ  کلپ  مشچ و  ياههلـضع  ود ، ینیب  ياههلـضع  راهچ ، بل  هصاخ  ياههلـضع  ود ، راسخر  ياههلـضع  یکی ، یناشیپ  هلـضع 
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. لج زع و  هللا  ءاش  نا  دیآ ، هداد  حرش  ار  هلمج  باب  نیردنا  هدزاود و  نریز  کف  ياههلضع  هدزاود ، ار  یمشچ  ره  راهچ ،
ناوتن ادج  يو  زا  تسوپ  هکنانچ  تسا  هتخیمآ  يو  اب  تسا و  یناشیپ  تسوپ  ریز  ردنا  نهپ و  کیراب و  تسا  ياهلـضع  یناشیپ  هلـضع  اما 
نیا نتسویپ  دهد و  يرای  نآ  نتشادرب  مشچ و  کلپ  ندیناباوخ  ورف  ردنا  و  تسا ، ودب  ناوربا  تکرح  یناشیپ و  تسوپ  تکرح  درک و 
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. تسین ناوختسا  ار  اهمادنا  نیا  هکنآ  رهب  زا  تسا  رت  یب و  اهمادنا  نیدب  هلضع 

نیدب تسا و  نهپ  هلضع  ود  ره  نیا  و  تسا ، هلضع  ود  نیدب  مه  بل  ياهتکرح  زا  یضعب  و  یکی ، ییوس  ره  زا  تسا  ود  راسخر  هلضع  و 
هک تسا  هتسر  ناوختسا  راهچ  زا  هک  تسا  طابر  راهچ  ار  یکی  ره  و  دنیوگ ؛ ناتضیرعلا  ناتلضعلا  يزات  هب  ار  ود  ره  و  تسا ، فورعم  مان 

جنشت هخاش  نیا  هک  هاگ  ره  و  تسا ، هتسویپ  بل  ود  ره  ياههشوگ  هب  وا  رخآ  تسا و  هتـسر  ندرگ  ربنچ  زا  طابر  کی  تسا ، رود  يو  زا 
هک طابر  نیا  هنیس . ناوختسا  رس  زا  یتخل  تسا و  هتسر  ندرگ  ربنچ  زا  مه  مود  طابر  و  دشک ؛ ریز  يوس  بیرا )  ) بیر هب و  ار  ناهد  دنک 

يوس وا  رخآ  تسا  هتسر  پچ  يوس  زا  هک  نیا  و  هتسویپ . نهد  هشوگ  هب  تسا و  هدمآ  پچ  يوس  هب  وا  رخآ  تسا ، هتسر  تسار  يوس  زا 
ناسرب دزیخ ، نوریب  اهبل  گنت و  دیآ  زارف  مه  هب  نهد  دنک  جنشت  هخاش  ود  ره  نیا  هک  هاگ  ره  هتسویپ ، نهد  هشوگب  تسا و  هدمآ  تسار 

يوس زا  هک  هخاش  نیا  و  تسا ، فتک  ود  ره  تشپ  رب  هک  تسا  هتـسر  ناوختـسا  ود  زا  موس  طابر  و  دنـشکب . نآ  هتـشر  هک  ياهطیرخ  رس 
زا مه  تسا  هتسر  پچ  يوس  زا  هک  هخاش  نآ  هتسویپ و  بل  ود  ره  هشوگ  هب  وس  نیزا  مه  تسا و  هدمایب  تسار  يوس  زا  مه  تسا  تسار 

کی هک  هاگ  ره  و  دـندنخب . یـسک  هکنآ  ناسرب  دنـشک  زاب  مه  زا  ار  اهبل  دـننک  جنـشت  خاش  ود  ره  هک  هاگ  ره  تسا و  هدـمایب  پچ  يوس 
يوس زا  یکی  تسار و  يوس  زا  یکی  تسا ، هتـسر  ندرگ  هرهم  راهچ  زا  مراهچ  طابر  و  دـشک . يوس  کـی  زا  ار  اـهبل  دـنک  جنـشت  خاـش 

نتشادرب مه  زا  تکرح  و  دشاب ، خاش  نادب  راسخر  تکرح  هتسویپ و  راسخر  هب  وا  رخآ  و  تسا ، هتشذگب  ياهرهم  ود  ره  نب  ردنا  و  پچ ،
ناشیا شوگب  خاش  نیا  هکنآ  ببس  هب  دینابنج  دنناوتب  شیوخ  شوگ  هک  دنـشاب  نامدرم  یـضعب  و  دشاب . نیدب  مه  بل  هداهن  مه  رب  بل و 

دورف راسخر  يالاب  زا  ود  راهچ ، نیزا  تسا ، هصاخ  هلـضع  مراهچ  نیا ، زا  نوریب  ار  اهبل  و  دـشاب . هتـسویپ  نادـب  ای  دـشاب  کـیدزن  تخس 
نیدورف بل  رانک  هب  نادخنز  زا  رگید  هلـضع  ود  و  پچ . يوس  زا  یکی  تسار و  يوس  زا  یکی  هتـسویپ  نیربز  بل  رانک  هب  تسا و  هدـمآ 

زا ار  نآ  هک  تسا  هتخیمآ  نانچ  بل  تشوگ  اـب  هلـضع  راـهچ  نیا  تسا و  هلـضع  راـهچ  نیدـب  اـهبل  ياـهتکرح  تماـمت  و  تسا ، هتـسویپ 
مرن یتشوگ  بل  تشوگ  هکنآ  رهب  زا  رگید ، ياههلضع  نوچ  درک  ناوتن  ادج  تخانش و  ناوتن  رگیدکی 
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. دیآ دیدپ  هلضع  رس  رت  ببس و  هب  و  دشاب ، يرت  ار و  هلضع  نآ  ببس  هب  هک  تسین  نایم  ردنا  یفورضغ  یناوختسا و  تسا و 

اب هتـسر و  راسخر  زا  تسا و  نادب  ینیب  ياههرانک  ياهتکرح  و  پچ ، يوس  زا  یکی  تسار و  يوس  زا  یکی  تسا : ود  ینیب  ياههلـضع  و 
. تسا هتسویپ  ینیب  فورضغ  هب  وا  رتو  و  تسا ، هتخیمآ  راسخر  هلضع 

کلپ مشچ  ندرک  زاـب  ندرک و  زارف  تکرح  و  هلـضع ، هدزاود  ار  یمـشچ  ره  تسا ، راـهچ  تسیب و  مـشچ  کـلپ  مـشچ و  ياههلـضع  و 
هب وا  رتو  الاب و  يوس  زا  تسا  هتسر  مشچ  هرکـس  رانک  زا  هلـضع  یکی  تسا : هس  مشچ  کلپ  هّصاخ  ياههلـضع  تسار و  نیربز )  ) نیروز

مـشچ هشوگ  ود  ردـنا  تسا  رگید  هلـضع  ود  و  دوب . هلـضع  ود  و  دوب . هلـضع  نیدـب  مشچ  نداشگ  تکرح  تسا و  هتـسویپ  کلپ  هاگنایم 
و تسا ، هتـسویپ  نیریز  کلپ  هاـگنایم  هب  مه  تسا و  دـمآ  رب  ود  ره  رت  و و  تسا ، نیتسخن  نآ  زا  رتکیراـب  ود  ره  نیا  هرکـس و  نوردـناز 
ار یکی  هک  هاگ  ره  و  دناباوخ ، ورف  مامت  ار  مشچ  دنک  جنشت  ياهلضع  ود  ره  هک  هاگره  دشاب ، ود  ره  نیدب  مشچ  ندیناباوخ  ورف  تکرح 

مشچ نوردناز  تسا  رگید  هلـضع  و  دنامب . هداشگ  دشاب  هدیـسر  وس  نآ  زا  تفآ  هک  ياهتـشوگ  نآ  دبـسخن و  ورف  مامت  مشچ  دسر  یتفآ 
تـسس بصع  نآ  هک  دراذـگن  دـنک  هاگن  نآ  ردـنا  کین  دراد و  يزیچ  رب  مشچ  مدرم  هکنآ  تقو  هب  ات  دراد  هاـگن  ار  فوجم  بصع  هک 

ياههلضع لکش  رب  هلضع  نیا  هکنآ  ببـس  هب  و  دوش ، هدرک  دای  اهبـصع  حیرـشت  ردنا  بصع ، نآ  یگنوگچ  و  دزیخ . نوریب  مشچ  دوش و 
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ياههلـضع ددع  ردنا  ببـس  نیدب  تسا و  هلـضع  هس  دناهتفگ  یـضعب  و  تسا ، هلـضع  ود  دناهتفگ  یـضعب  حیرـشت  باحـصا  تسین  رگید 
شـش مشچ  هصاخ  هلـضع  و  دیآیمه ، راهچ  تسیب و  مشچ  ياههلـضع  سونیلاج  عماوج  ردـنا  و  دـتفایمه ، فالخ  مشچ  کلپ  مشچ و 
ینیب يوس  هک  هشوگ  نیا  رب  رگید  و  تسا ، شوگ  يوس  هک  هشوگ  نیرب  یکی  تسا ، هداهن  مشچ  درگادرگ  هلضع  راهچ  شش  نیزا  تسا 

. تسا
. دنادرگب ار  مشچ  هک  هداهن  بیرا  هب  تسا  رگید  هلضع  ود  و  دنابنج . شیوخ  يوس  ار  مشچ  یکی  ره  ربز )  ) روز یکی  ریز و  یکی  و 

زارف تکرح  مود  نهد ، نردک  زاب  تکرح  یکی  تسین : شیب  تکرح  هس  ار  نیریز  کف  و 
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تسا و ندرگ  رب  وا  رذگ  و  تسا ، هتسر  شوگ  انب  ناوختسا  زا  هک  تسا  هلـضع  ود  هب  ندرک  زاب  تکرح  و  ندیباخ . تکرح  موس  ندرک ،
راهچ ار  ندرک  زارف  تکرح  و  دوش ، هداشگ  ناهد  دشک و  ورف  ار  کف  دنک  جنشت  هلضع  نیا  هک  هاگره  تسا . هتـسویپ  نادخنز  هب  وا  رت  و 

زا هکنآ  رهب  زا  رتکزان ، تسا و  رگید  ياههلضع  زا  رتمرن  هلضع  ود  ره  نیا  دنیوک و  غدص  هلضع  ار  هلـضع  ود  راهچ  نیزا  تسا و  هلـضع 
وـضع نیا  هکنآ  رهب  زا  یکزان و  یمرن و  تیاغ  هب  تسا  يوضع  هک  تسا  هتـشگ  مولعم  غامد  و  تسا ، کـیدزن  ودـب  تسا و  هتـسر  غاـمد 

و دـشاب . گرزب  ياهرطخ  میب  دـهد و  زاب  غاـمد  هب  دـسر ، ودـب  هک  یبیـسآ  ره  تسا  یکیدزن  نیدـب  غاـمد  هب  تسا و  كزاـن  مرن و  نینچ 
نوچ تسا ، هتحاـس  يزیلهد  دـنیوگ ، جوز  ار  نآ  و  تسا ، هتـسویپ  غدـص  عضوم  هب  هک  ناوختـسا  ود  نآ  زا  یلاـعت  كراـبت و  راگدـیرفآ 
کف رانک  هب  تسا و  هدمآ  دورف  هلـضع  نیا  رتو  و  دشاب ، رود  ياهبیـسآ  زا  ات  تسا  هدرک  ناهنپ  نآ  ریز  ردنا  هلـضع  نیا  و  یخرا )  ) یجزا

رب تکرح  تسا و  كزان  نینچ  هلضع  نیا  کنآ  ببـسب  دوش و  زارف  نهد  دشک و  رب  ار  کف  دنک  جنـشت  هلـضع  نیا  هک  هاگ  ره  هتـسویپ ،
رگید هلضع  ود  ار  هلـضع  نیا  يرای  رهب  زا  یلاعت  كرابت و  راگدیرفآ  يدماین ، رب  راک  هلـضع  نیا  تّوق  هب  دیاب و  رتنوزف  تّوق  ار  ندیـشک 

یهورگ ار  ندـیباخ  تکرح  و  دـشاب . رتمامت  يرای  ات  دـیرفآ  رتیوق  هلـضع  ود  نیا  ياـهرتو  و  یکی ، يوس  ره  زا  دـیرفایب ، نهد  نوردـناز 
و تسا ، هتسویپ  راسخر  ناوختسا  هب  وا  رس  کی  تسا ، رـس  هس  هلـضع  نیا  لکـش  و  یکی ، يوس  ره  زا  تسا  رگید  هلـضع  ود  هک  دناهتفگ 

نآ رهب  زا  لکش  نیرب  ار  هلـضع  نیا  یلاعت  كرابت و  كرابت  راگدیرفآ  جوز . ناوختـسا  کیدزن  هب  رـس  کی  و  نیریز ، کف  هب  رـس  یکی 
و دیآ . لصاح  ندیباخ  تکرح  اهتکرح  نیزا  ات  رگید ، هنوگ  زا  دشاب  تکرح  ار  کف  هلضع  نیا  ياهرس  زا  يرس  ره  تکرح  زا  ات  دیرفآ 
هک دـیآیمه  سونیلاـج  عـماوج  ردـنا  هداـهن و  ثلثم  لکـش  رب  هلـضع  يوـس  ره  زا  تسا ، هلـضع  شـش  نیا  هـک  دـناهتفگ  رگید  یهورگ 

میریگ لوق  نیرب  ددع  نیا  ام  و  دنرامش ، هلضع  شش  ار  اههلـضع  نیا  هک  دشاب  تقو  نآ  هدزاود  و  تسا ، هدزاود  نیریز  کف  ياههلـضع 
. دیآ تسار  تسا  هدمآ  سونیلاج  عماوج  ردنا  هک  يددع  اب  ات 

نیروز کف  هک  ار  حاسمت  رگم  دبنج  نیریز  کف  ار  ناروناج  همه  ار و  مدرم  هک  تسناد  دیایب 
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تسا نیگنس )  ) یگنس تسا و  رتگرزب  نیروز  کف  هکنآ  یکی  تسا  تمکح  هس  دبنج  نیریز  کف  ار  همه  هک  نیا  ردنا  دبنج و  نیربز ) )
اب رس  دنویپ  يدوب  نابنج  نیروز  کف  رگا  هکنآ  مود  گرزب . یگنـس و  يزیچ  زا  دشاب  رت  راوازـس  ندیبنج  هب  کبـس  کچوک و  يزیچ  و 

هاگیاج هب  و  تسا ، فیرش  وضع  ود  هاگیاج  نیروز  کف و  هکنآ  میـس  و  دشاب . مکحم  هک  تسیابیم  دنویپ  نیا  و  يدماین ، مکحم  ندرگ 
هرکس هک  تسا ، مشچ  یکی  تسا  نآ  هاگیاج  نیروز  کف  هک  فیرـش  وضع  ود  اما  تسا ؛ هتـسویپ  ود  زره  نیزا  رتفیرـش  رگید  وضع  ود 

هلمج زا  مه  هک  تسا  ینیب  ناوختـسا  مود  تسا . هداـهن  يو  ردـنا  تـسا  ییاـنیب  تـلآ  هـک  مـشچ  تـسوا و  ياهناوختـسا  هـلمج  زا  مـشچ 
. تسا يو  ردنا  تسا  ییایوب  تلآ  هک  ینیب  هار  و  تسوا ؛ ياهناوختسا 

مود و  تسوا ، ردـنا  ییاونـش  هار  هک  تسا  شوـگ  اـنب  ناوختـسا  یکی  تسا ، هتـسویپ  ناـشیا  هاـگیاج  هـب  وا  هـک  رتفیرـش ، وـضع  ود  نآ  و 
اهتـساح همه  لصا  ظفخ و  لحم  زیمت و  رکفت و  لقع و  مهو و  لایخ و  رـصب و  لحم  تسا و  غامد  عضوم  هک  تسا  رـس  هساـک  ناوختـسا 
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اهرطخ غامد  ندینابنج  ردنا  و  يدش ، هدیروش  اهتـساح  يدنابنج و  مه  ار  اهوضع  نیا  ار و  غامد  يدوب ، نابنج  نیروز  کف  رگا  و  تسوا .
دوب نآ  رت  یلوا  تمکح  يور  زا  سپ  تسین . ترـضم  چیه  وا  ندـینابنج  زا  تسا و  رود  همه  زا  نیریز  کف  و  يدوب ، گرزب  ياهنایز  و 

ود تسا ، هتـسویپ  رتفیرـش  وضع  ود  هاگیاجب  تسا و  فیرـش  وضع  ود  هاگیاج  نیروز  کف  هک  دمآ  هتفگ  هچنآ  و  دـبنج ، نیریز  کف  هک 
هک تسا  نآ  رهب  زا  ییایوب  ییانیب و  رب  ییاونش  فرش و  اما  تسا ، مولعم  غامد  فرـش  متفگ و  ار  ییاونـش  تلاح  ار و  غامد  رتفیرـش  وضع 

ییاونـش تلآ  رگا  ار  مدرم  و  تسا ، ییاونـش  نتخومآ  شناد  هار  دشاب و  نتخومآ  شناد  هب  مدرم  تلیـضف  دـیاز  شناد  یب  ردام ، زا  مدرم 
لال تفگ و  دنادن  تخومآ و  دناوتن  نخـس  دیاز  رک  ردام  زا  هک  ره  هک  تسا  نیا  رهب  زا  و  دنامب ، نادان  لد و  هداس  دزوماین و  چیه  دشابن 

. دشابن ناصقن  نیا  ییایوگان  ییانیبان و  زا  و  دنامب .
یگنـس ناروناج  همه  کف  و  تسا ، نراوناج  همه  ياهکف  زا  رتکبـس  کچوک و  تسا و  کبـس  نیریز  کـف  ار  مدرم  هک  تسناد  دـیابب  و 
یـضعب رگید ، نراوناـج  و  دـشاب . گرزب  وا  تسا و  اـهیندروخ  ندـیباخ  کـف  تکرح  زا  نیتـسخن  تـعفنم  هـکنآ  رهب  زا  گرزب  تـسا و 

هک دنناگدد 
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دوب تجاح  ار  ناشیا  مرج  ال  نآ ، دـننام  وج و  هاک و  نوچ  تسا  تخـس  ياهتابن  ناشیا  فلع  هک  دـنامیاهب ، یـضعب  دننکـش و  اهناوختـسا 
بر هللا  كرابت  تشاد . ینازرا  دوب  تجاح  نادـب  هچنآ  ار  يروناـج  ره  یلاـعت  كراـبت و  راگدـیرفآ  دـشاب . گرزب  نیریز  کـف  هکنادـب 

. نیملاعلا

ندرگ ورس  ياههلضع  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  موس  باب 

اب تکرـش  هب  تسا  یتکرح  مود  و  ندرگ . هرهم  تکرح  یب  هصاـخ ، ار  رـس  تسا  یتکرح  یکی  تسا : هنوگ  هس  ندرگ  رـس و  ياـهتکرح 
مود شیپ و  يوس  تسا  یتکرح  یکی  تسا : هنوگ  راهچ  اهتکرح  نیا  ار و  ندرگ  ياههرهم  هصاخ  تسا  یتکرح  میس  ندرگ و  ياههرهم 

ود یس و  اهتکرح  نیا  ياههلـضع  ندینادرگ  ندیرگن و  زاب  تکرح  مراهچ  پچ و  تسار و  يوس  ندینادرگ  تکرح  میـس  توافت  يوس 
شیپ يوس  زا  رس  تکرح  هک  تسا  هلـضع  راهچ  هدژه  نیا  زا  و  تسا ، هدژه  رـس  هصاخ  ياهتکرح  ياههلـضع  هلمج : نیزا  تسا ، هلـضع 

رب تسا و  هتسر  هنیس  ناوختسا  زا  ندرگ و  ربنچ  ناوختسا  زا  نآ  ياههلـضع  اهطابر ، و  پچ ، يوس  زا  ود  تسار و  يوس  زا  ود  دشاب  نادب 
هتسویپ و  تسا ، هدمآیم  رتکیدزن  رگیدکی  هب  اههلـضع  تسا  هدمآ  رتالاب  رب  هک  دنچ  ره  و  هتـسویپ ، شوگانب  ناوختـسا  هب  وا  رت  هدمآ و و 

، تسا خاش  ود  هب  رس  ار  یکی  تسا  هداهن  يوس  ره  زا  هک  هلضع  ود  نیزا  هکنآ  ببس  هب  و  تسا ؛ هلضع  ود  هک  دناهتفگ  یهورگ  ات  هتشگ 
نیردـنا و  دنرامـش ، تفج  هس  اههلـضع  نیا  رگا  تساود  هک  دـیآیمه  سونیلاج  عماوج  ردـنا  و  تسا ؛ هلـضع  هس  هک  دـناهتفگ  یهورگ 

يوس رـس  دنک  جنـشت  رابکی  هب  اههلـضع  همه  هک  هاگ  ره  دیآ . ربارب  سونیلاج  ددع  اب  ات  دـمآ  هتفگ  لوق  نیدـب  اههلـضع  نیا  ددـع  باتک 
ار یـسک  هکنآ  ناسرب  دشاب  یندییارگ  نیا  دیارگ و  اههلـضع  نآ  يوس  رـس  دنک ، جنـشت  وس  کی  ياههلـضع  هک  هاگ  ره  دـیارگ و  شیپ 

. دنک هاگن  يزیچ  ردنا  مشچ  نادب  هک  دهاوخ  دشاب و  مشچ  کی 
هیام كدنا  تسا ، هتسویپ  رس  سپ  ناوختسا  هب  اههلضع  نیا  ياهرت  دشاب و و  نادب  افق  يوس  هب  رس  تکرح  هک  تسا  رگید  تفج  راهچ  و 

هب تسا و  هدـمآ  رب  کی  ره  رتو  و  ندرگ ، ياههرهم  زا  تسا  هتـسر  مود  هرهم  راخ  زا  نیتسخن  تفج  طابر  ندرگ . اب  رـس  هاگدـنب  زا  رترب 
و تسا ، هتسر  نیتسخن  هرهم  ياهولهپ  زا  مود  تفج  طابر  هتسویپ و  رس  سپ  ناوختسا 
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نیا هک  هاگ  ره  تسا ؛ هدـمآ  رب  نیتسخن  تفج  نآ  ربز )  ) روز مود  تفج  نیا  و  هتـسویپ ، رـس  ناوختـسا  رخآ  هب  تسا و  هدـمآ  رب  نانچمه 
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شیوخ يوس  هیام  كدنا  ار  رس  دنک  جنشت  بناج  کی  زا  هلـضع  کی  هک  هاگ  ره  و  دشک ، زاب  افق  يوس  ار  رـس  دنک  جنـشت  هلـضع  راهچ 
هتسر نیتسخن  هرهم  يولهپ  زا  کی  ره  طابر  و  تسا ، هلضع  کی  يوس  ره  زا  و  تسا ، هدمآ  رب  تفج  ود  ره  نیا  ربز  موس  تفج  و  دشک .
کی هک  هاگ  ره  تسا ، هدیـسر  زاب  مهب  هلـضع  ود  ره  رـس  هک  نینچ  هتـسویپ ، رـس  ناوختـسا  رخآ  هاگنایم  تسا  هدـمآ  رب  بیرا  هب  تسا و 

زا اهطابر  ار  مراهچ  تفج  و  دشاب . فتک  يوس  رـس  ندییارگ  هک  نینچ  دـشک  زاب  افق  يوس  بیرا  هب  ار  رـس  دـنک ، جنـشت  ود  نیزا  هلـضع 
هب هتسویپ و  تسا  هتـسر  يو  زا  مود  تفج  طابر  هک  اجنآ  نیتسخن  هرهم  يولهپ  هب  تسا و  هدمآ  رب  بیرا  هب  تسا و  هتـسر  مود  هرهم  راخ 

، دنک جنشت  مراهچ  تفج  نیا  یک  هاگ  ره  ات  هک  تسا  موس  تفج  فالخ  رب  مراهچ  تفج  نیا  بیرا  تسا و  هتسویپ  زین  مود  تفج  طابر 
تسار يوس  هب  رس  هصاخ  لیم  هک  تسا  رگید  هلضع  مراهچ  و  دتسیاب . تسار  رس  دوش و  تسار  دشاب  موس  تفج  جنشت  زا  هک  یندییارگ 

رخآ هب  مه  مود  هرهم  زا  تسا  شیپ  يوـس  هک  هلـضع  ود  و  پچ ، رب  یکی  تسار و  رب  یکی  تسا ، هداـهن  اـفق  يوـس  رگید  ود  و  پـچ ، و 
نیشیپ هلضع  ود  هک  هک  هاگ  ره  تسا ، هتسویپ  رس  ناوختسا  رخآ  هب  نیتسخن  هرهم  زا  تسا  افق  يوس  زا  هک  ود  تسا  هتسویپ  رس  ناوختـسا 

دنرادب و تسار  ار  رس  دننک  تکرح  ناسکی  هلضع  راهچ  هک  هاگره  و  دنهد ، يرای  دشاب  شیپ  يوس  ار  رـس  هک  یتکرح  ردنا  دنک  جنـشت 
هد كرتشم  ياهتکرح  ياههلضع  اما  و  بیرا . هب  یندییارگ  دیارگ  هلضع  نآ  يوس  رس  دنک  جنشت  هلـضع  کی  راهچ  نیزا  هک  هک  هاگ  ره 

دنیوگ و ار  بارش  ماعط و  هاگرذگ  يرم  تسا و  هداهن  يرم  ریز  ردنا  دنرآ و  شیپ  يوس  ندرگ  اب  ار  رس  هک  هلضع  ود  هلمج  نیزا  تسا :
رس نآ  هاگ  ره  درآ و  شیپ  يوس  اهنت  ار  رس  تسا ، يرم  يوس  هک  دنک  جنشت  رس  نآ  هک  هاگ  ره  تسا  هتـسویپ  نیمود  نیتسخن و  هرهم  هب 

. درآ شیپ  يوس  ندرگ  اب  ار  رس  تسا  هرهم  يوس  هک  دنک  جنشت 
يوس ثلثم  هدـعاق  تسا و  ثلثم  وا  لکـش  تسا و  همه  ریز  رب  نیتسخن  تفج  دـنادرگب : ندرگ  اـب  ار  رـس  هک  تسا  رگید  تفج  راـهچ  و 
تفج کـی  تسا  یقاـب  هک  تفج  هس  زا  و  تسا ، هدـمآ  دورف  ندرگ  هب  ثلثم  یماـمت  و  تسا ، هتـسویپ  ودـب  و  تـسا ، رـس  ناوختـسا  رخآ 

هرهم کیدزن 
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ود ره  نیا  نایم  ردـنا  میـس  و  کی ، يوس  ره  زا  تسا ، هداهن  هرهم  ياهحانج  کیدزن  تفج  مود  و  یکی ، يوس  ره  زا  تسا ، هداهن  ندرگ 
ياهتکرح هک  ییاههلـضع  و  دـشاب . تفج  راهچ  نیا  جنـشت  زا  دـیرگنزاب  تکرح  ندرگ و  رـس و  ندـیدرگ  تکرح  تسا و  هداـهن  تفج 

نیزا یکی  هک  هاگ  ره  سپ ، کی  شیپ و  یکی  يوس  ره  زا  و  پچ ، يوس  ود  تسار و  يوس  ود  تسا : راـهچ  دـشاب  نادـب  ندرگ  هصاـخ 
ندرگ دنک  لیم  تسار  يوس  هب  دنک  جنشت  تسا  تسار  يوس  هک  هلضع  ود  هک  هاگ  ره  و  دوش ، هلضع  نآ  يوس  ندرگ  دنک  جنشت  راهچ 

راهچ هک  هاگ  ره  و  دنک . لیم  پچ  يوس  هب  ندرگ  دنک  جنشت  تسا  پچ  يوس  زا  هک  ياهلضع  ود  هک  هاگره  دنک و  لیم  تسار  يوس  هب 
ندرگ ياههرهم  زا  ار  هرهم  جنپ  داشگ  دنب  ندرگ و  رب  ار  رس  داشگ  دنب  هک  تسناد  دیابب  و  دتـسیاب . تسار  ندرگ  دنتـسیاب  ناسکی  هلـضع 

مود و  اهداشگ ، دنب  نیا  رد  ندرگ  يراوتـسا  ردـنا  طایتحا  تدایز  یکی  رگیدـکی : دـض  ود  ره  دوب  تجاح  زیچ  ود  هب  تسا  كرحتم  هک 
رب غامد  هدعاق  ات  دوب  نآ  رهب  زا  اهداشگ  دنب  نیا  يراوتسا  ندرگ و  يراوتـسا  ردنا  طایتحا  تدایز  هب  تجاح  اما  اهداشگ . دنب  نیا  یتسس 
ات و  دوشن ، هاـبت  هدـیدروش و  اهتـساح  اـت  دـیاین ، رت  دورف  رت و  رب  و  دوشن ، رتزاـب  رتزارف و  اهدـنب  یتسـس  ببـس  هب  و  دـشاب ، شیوـخ  ياـج 

میب و  دوشن ، هدیـشک  اههرهم  ندـمآ  دورف  ندـمآ و  رب  ببـس  هب  اهدـنب و  یتسـس  ببـس  هب  تسا  هتـسر  عاـخن  زا  غاـمد و  زا  هک  ییاهبـصع 
رایـسب نوگانوگ  ياهتکرح  ار  ندرگ  ورـس  ات  دوب  نآ  رهب  زا  اهداشگ  دنب  نیا  یتسـس  هب  تجاح  و  دـشابن . دـنک  دـلوت  نآ  زا  هک  ییاهتفآ 

و تسین ، شیب  يوس  ود  زا  شوگ  و  تسین ، شیپ  يوس  زج  مشچ  ار ، مدرم  دـنناب  دـید  ود  هک  شوـگ  مشچ و  اـت  دـشاب  جـنریب  و  دـشاب ،
ياههلضع زا  نآ  يراوتسا  درکن و  راوتـسا  مه  رب  اهداشگ  دنب  نیا  یلاعت  كرابت و  راگدیرفآ  دبای . ربخ  اهوس  همه  زا  هک  دیابیم  نابدید 

ود دره  ات  هتفرگ ، راوتـسا  ار  وا  و  هدش ، هدیچیپ  يو  رب  و  تسا ، هتـسویپ  نادب  و  تسا ، هدمآ  ردنا  اهداشگ  دـنب  نیا  درگ  هک  تساهطابر  و 
ار اهدنب  نوچ  ات  مود  و  ددرگ ، ینغتـسم  رگیدکی  رب  ندرک  ماحل  زا  دشاب و  راوتـسا  اههلـضع  نیدب  اهدنب  هک  یکی  دشاب : هدمآ  رب  تجاح 
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مشچ و رادید  هک  دشاب  نانچمه  ای  دشاب ، ربخ  اهوس  همه  زا  ار  نانابدید  نیا  ات  دینادرگ ، دناوتیمه  ندرگ  رـس و  مدرم  دشابن  هدرک  ماحل 
. میحرلا فورلا  ریدقت  کلذ  تساهوس ، همه  زا  شوگ  ییاونش 
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هرجنح ياههلضع  یمال و  مظع  هرجنح و  حیرشت  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مراهچ  باب 

موقلح شیپ  نادـخنز  ریز  ار  نآ  هک  تسا  نیا  فورـضغ  یکی  تسا : فورـضغ  هس  وا  تسا و  هرجنج  زاوآ  تلآ  یمـال  مظع  ياههلـضع 
رعقم وا  نوردنا  زا  تسا و  هدمآ  رب  وا  تشپ  هکنآ  وا  تشپ  هکنآ  رهب  زا  دـنیوگ  یقرد  ار  نآ  و  تفای ، ناوتب  تشگنا  هب  دـید و  ناوت  یمه 

وا رـس  رب  و  درآ ، يرم  يوس  رـس  هرجنح  ندـمآ  مه  زارف  تقو  هب  و  تسا ، هتـسویپ  نابز  لصا  اب  وا  لصا  نایزاغ و  ياـهقرد  ناـسرب  تسا 
نیا تسا و  هتـسویپ  ندرگ  هب  یقرد و  ربارب  تسا  هداهن  زاب  ندرگ  هب  هک  تسا  یفورـضغ  مود  و  درذـگب . وا  تشپ  رب  اهیندروخ  ات  دنیـشن ،

نب يوس  هب  رـس  هرجنح  ندـمآ  زارف  تقو  هب  تسین و  مان  ار  نآ  هک  ینعی  دـنیوگ ، هل  مسا  ام ال  يذـلا  ار  نآ  يزات  هب  تسین و  ماـن  ار  مود 
و دـنیوگ . زین  یلاـهجرط  دـنیوگ و  یبکم  ار  وا  ببـس  نیدـب  دـنهن و  يزیچ  رـس  رب  هک  ياهّبکم  نوچ  تسا  یفورـضغ  میـس  و  درآ . ناـبز 
زا تسا و  كاغم  ود  یبکم  ردـنا  هنوگ : نیرب  تسا  يداشگ  دـنب  هل  مسا  ـال  يذـلاب  ار ، نیا  و  نییور ؛ ياـهناکیپ  زا  تسا  یعون  هلاـهجرط 

ار نآ  یطابر  و  هتـسشن ، كاغم  ود  ره  ردـنا  تدایز  ود  ره  و  كاغم ، ود  نآ  هزادـنا  هب  تسا ، هتـشاد  نوریب  کتدایز  ود  هل  مسا  يذـلا ال 
مه زارف  زا  هرجنح  ندش  زاب  ندمآ و  زارف  و  دسر ، یقرد  فورـضغ  هب  دـنکیم و  تکرح  داشگ  دـنب  نیدـب  یبکم  نیا  و  درادیم ، راوتـسا 

دشاب و هداشگ  هرجنح  نداد ، زاوآ  نتفگ و  نخـس  ماگنه  و  رگیدـکی ، زا  ود  ره  ندـش  رود  زا  و  دـشاب ، هل  مسا  الا  يذـلا  یقرد و  ندـمآ 
مسا يذلا ال  یقرد و  رس  رب  یبکم  و  دشاب ، هدمآ  زارف  مه  هب  هرجنح  ندروخ  ماعط  ماگنه  یـشومخ و  ماگنه  و  دشاب ، هدش  رود  زین  یبکم 

هک تسا ، زاوآ  هار  تسا و  ندز  مد  هار  موقلح  هکنآ  رهب  زا  دوش ، ورف  ماعط  هار  هب  درذگب و  وا  تشپ  رب  ماعط  ات  دشاب  هداهن  هبکم  نوچ  هل 
هب ات  تشذـگ  دـیابب  یبکم  تشپ  رب  ار  بارـش  ماعط و  تسا و  هداهن  وا  سپ  زا  تسا ، بارـش  ماعط  هار  هک  يرم  تسا .، هداـهن  شیپ  ردـنا 

ردـنا يزیچ  رگا  دوش و  زاب  هرجنح  دوش و  هتـشاد  رب  هّبکم  دـیوگب  ینخـس  هاـگان  ندروخ  ماـعط  ردـنا  مدرم  هک  هاـگ  ره  و  دور . ورف  يرم 
هار نیدب  هچ  ره  هکنآ  رهب  زا  دزادـنارب ، ار  نآ  زیچ  هک  تقو  نآ  ات  درآ ، هفرـس  هب  ار  مدرم  هعفاد  توق  تسا ، ندز  مد  هار  هک  دـتفا  موقلح 

رگم درذگب  هک  تسین  يرذگ  ار  يو  دور و  ورف 
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ردنا يزیچ  ات  دراد  هتفرگ  ورف  موقلح  هرجنح و  هار  ات  دیرفآ  نآ  رهب  زا  ار  یبکم  نیا  یلاعت  كرابت و  راگدیرفآ  دـیآ . رب  هار  نیزا  مه  هک 
مال فرح  هب  ناینوی  نتـشون  ردـنا  هکنآ  رهب  زا  دـنیوگ . یماللا  مظعلا  نابیبط  ار  نآ  تسا ، یناوختـسا  هرجنح  شیپ  ردـنا  و  دـتفوا . هن  يو 

هلضع شش  ار  ناوختسا  نیا  تسا و  هتـسر  يو  زا  هرجنح  ياههلـضع  اهطابر و  هک  تسا  نآ  ناوختـسا  نیا  تعفنم  لکـش و  نیدب  دنامیم 
يوس زا  یکی  تسار و  يوس  زا  یکی  تسا ، هدمایب  نیریز  کف  زا  ود  هلضع ، شـش  نیا  هلمج  زا  هرجنج ، ياههلـضع  زا  زج  تسا ، هصاخ 

تسا و هدمایب  نادخنز  ریز  زا  رگید  هلضع  ود  و  درادیم . هتشادرب  کف  يوس  هب  ار  يو  ات  هتـسویپ  یمال  ناوختـسا  هخاش  ود  ره  هب  پچ و 
. درادیم هتشادرب  کف  يوس  زا  مه  زین  ار  رانک  نیا  ات  هتسویپ  تسا  هخاش  ود  ره  نایم  هک  اجنآ  ناوختـسا  هراپ  کی  و  هتفرب ، نابز  ریز  ردنا 

نیا هخاـش  ود  ره  نیدـب  پچ و  يوـس  ار  یکی  تـسار و  يوـس  زا  یکی  تـسا ، هدـمایب  شوـگ  اـنب  ناوختـسا  راـنک  زا  رگید  هلـضع  ود  و 
. دیآ رتدورف  رت و  رب  هک  دراذگن  ات  هتسویپ ، ناوختسا 

مه زارف  ار  هرجنح  هک  تسا  نآ  هلـضع  هد  و  دننک ، زاب  ار  هرجنح  هک  تسا  هلـضع  شـش  هلمج  نیزا  تسا : هلـضع  هدزناش  ار  هرجنج  اما  و 
و پچ ، يوس  زا  یکی  تسار و  يوس  زا  یکی  تسا ، هتسر  یمال  مظع  زا  هلـضع  ود  دننک  زاب  ار  هرجنح  هک  ییاههلـضع  هلمج  زا  و  دنرآ .
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ات دننک  رود  رگید  فورضغ  ود  نآ  زا  دنرآ و  شیپ  يوس  ار  وا  دننک  جنشت  هلـضع  ود  نیا  هک  هاگ  ره  تسا . هتـسویپ  یقرد  فورـضغ  هب 
نیا هلمج  زا  دوش و  زاب  رتخارف  هرجنح  ات  دنـشک ، یبکم  کیدزن  هب  ار  هل  مسا  ـال  يذـلا  هک  تسا  رگید  هلـضع  راـهچ  و  دوش . زاـب  هرجنح 
نیا ندـینابنج  ردـنا  دـنهد  يرای  ات  بناج ، ود  زا  رگید  هلـضع  ود  و  دنـشک ، سپ  زاب  ار  وا  ات  تسا  هداهن  سپ  يوس  زا  هلـضع  ود  هراـهچ 

تسا هدمایب  یمال  مظع  زا  هک  تسا ، هلضع  ود  دنرآ  مه  زارف  ار  هرجنح  هک  ياهلـضع  هد  هلمج  زا  و  دوش . زاب  رتمامت  هرجنح  ات  فورـضغ 
هدمآ ردنا  هل  مسا  يذلا ال  سپ  زا  هلضع  ود  ره  رس  هکنانچ  هتسویپ  هل  مسا  يذلا ال  هب  تسا و  هتفرب  يو  زا  هتسویپ و  یقرد  فورضغ  هب  و 
تسا رگید  هلضع  راهچ  و  دنیآ ؛ مه  زارف  ار  هل  مسا  يذلا ال  ار و  یقرد  دننک  جنشت  هلضع  ود  نیا  هک  هاگ  ره  هتسویپ . رگیدکی  هب  تسا و 
یلوا نوچ  و  دوش . گنت  ریز  يوس  زا  هرجنح  ات  دنریگ  زارف  کین  هل  مسا  يذلا ال  رانک  هب  ار  یقرد  فورضغ  رانک  هک  هتسویپ  رگیدکی  هب 
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يوس ار  هل  مسا  يذلا ال  ار و  یقرد  دنک  جنشت  هک  هاگ  ره  ات  دشاب ، هرجنح  نوردناز  درآ  مه  زارف  ار  هرجنح  هک  ياهلـضع  هک  دوب  نآ  رت 

یکچوک اما  همه  زا  رت  يوق  و  رگید ، ياههلضع  زا  رتکچوک  موقلح ، نوردنا  دیرفایب  هلضع  ود  یلاعت  كرابت و  راگدیرفآ  دشک ، شیوخ 
دریگ ورف  نتـشیوخ  دنزن و  مد  دنچ  یندز  مد  هک  دهاوخ  مدرم  نوچ  ات  هکنآ  رهب  زا  توق  و  دوشن ، گنت  موقلح  نوردـناز  ات  هکنآ  رهب  زا 
دهد شوخان  يوب  هک  درذـگب  يزیچ  رب  هک  هاگ  ره  مدرم  هکنانچ  درک ، دـناوتب  شیوخ  راک  تسا  ودـب  راک  نیا  هک  هلـضع  نیا  و  دـناوتب ،

زین ار  یبکم  ات  دیرفایب  یبکم  فورـضغ  ریز  ردنا  رگید  هلـضع  ود  و  دورن . ورف  وا  قلح  هب  شوخان  ياوه  ات  دنزن  مد  دریگ و  ورف  نتـشیوخ 
. دراد هدیشک  ورف 

موقلح ياههلضع  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مجنپ  باب 

راک هتسویپ ، موقلح  رس  هب  یمال و  ناوختسا  هب  تسا و  هدمآ  رب  هنیـس  ناوختـسا  زا  هلـضع  ود  يوس  ره  زا  تسا ، راهچ  موقلح  ياههلـضع 
زاوآ توق  هک  دوشن  زاب  نادنچ  دنک  دنلب  زاوآ  مدرم  هک  هاگ  ره  ات  دنراد ، هتفرگ  ورف  ار  هرجنح  ياهفورـضغ  هک  تسا  نآ  راهچ  ره  نیا 
هداهن موقلح  رانک  رب  دنیوگ  عناغنلا  ار  نآ  ار  موقلح  هصاخ  تسا  رگید  هلضع  ود  و  دوشن ، رت  رب  رت و  ورف  قلح  رس  هب  ات  دراد  هاگن  و  دورب .

ندز مد  هار  اـب  اـت  دور  دورف  رت  دوز  رتناـسآ و  اـت  ص 29 )  ) دـهد يرای  نتفر  دـهاوخ  ورف  شیوخ  هار  ذـفنم و  هب  هک  ار  ماـعط  اـت  تسا ،
. یلاعت هللا  نذاب  تسا  هلضع  شش  هلمج  دنکن . تمحز 

نافز ياههلضع  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مشش  باب 

و پچ ، يوس  زا  یکی  تسار و  يوس  زا  یکی  تسا ، هتسر  شوگانب  ناوختسا  هرانک  زا  هلضع  ود  نآ  هلمج  زا  و  تسا ، هن  نافز  ياههلضع 
هاگ ره  دشاب . هلـضع  ود  نیدب  نهد  يوس  ود  ره  هب  نافز  تکرح  و  تسا ، نهپ  هلـضع  ود  ره  نیا  و  تسا . هتـسویپ  نابز  يولهپ  ود  ره  هب 

تسا زارد  هلضع  نیا  ور و  ریز و  زا  تسا  هتسر  يال  ناوختسا  زا  رگید  هلضع  ود  دوش و  هلضغ  نآ  يوس  نافز  دنک  جنشت  هلضع  کی  هک 
يولهپ ود  ره  زا  رگید  هلـضع  ود  و  دـشاب . هلـضع  ود  نیدـب  نتفر  سپ  زاب  نافز و  ندـمآ  نوریب  تکرح  و  تسا ، هتـسویپ  نافز  نایم  هب  و 

یمال مظع 
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نافز هب  هک  نیتسخن  هلـضع  ود  نآ  نایم  ردنا  ود  ره  و  پچ ، يوس  زا  یکی  تسا و  هدمایب  تسار  يوس  زا  یکی  ریز ، همین  زا  تسا ، هتـسر 
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( بیر و   ) هب ار  نابز  دنک  جنـشت  هلـضع  کی  هک  هاگ  ره  دشاب ، هلـضع  ود  نیدب  نهد  درگ  ردـنا  نافز  ندـیدرگ  تکرح  و  تسا ، هتـسویپ 
ات رس  زا  تسا  هتسر  نیریز  کف  ناوختـسا  رانک  زا  رگید  هلـضع  ود  و  دیآ ، ِندیدرگ  تکرح  بیر ) و   ) تکرح زا  و  دشک ، شیوخ  يوس 
ود نیدب  نافز  نتـشگ  وت  ود  تکرح  و  تسا ، هدش  هدرتسگ  نافز  ریز  ردنا  انهپ  زا  و  تسا ، هدمآ  ردنا  اههلـضع  همه  نیا  ریز  ردـنا  و  رس ،

، تسا هتسر  یمال  یناوختسا  ياههلـضع  زا  مه  دنرمـش و  نافز  ياههلـضع  هلمج  زا  مه  ار  نآ  هک  تسا ، رگید  هلـضع  کی  و  دوب . هلـضع 
. درآ نافز  يوس  یکدنا  ار  یمال  یهاگ  درآ و  یمال  يوس  ار  نافز  یهاگ 

فتک ياههلضع  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  متفه  باب 

موس فتک و  وزاب و  نایم  كرتشم  تسا  ییاههلضع  مود  و  ار ، وا  تکرح  هصاخ  تسا  ییاههلضع  یکی  تسا : عون  هس  فتک  ياههلـضع 
. ار وزاب  تکرح  هصاخ  ياههلضع 

، پچ فتک  تکرح  تهج  زا  شش  ار و  تسار  فتک  تکرح  تهج  زا  شش  تسا : هلضع  هدزاود  تسار  فتک  تکرح  هصاخ  هچنآ  اما 
هدیسرب فتک  رـس  هب  ات  تسا و  هتـسویپ  فتک  كرخ  هب  یکی  بیر ،) و   ) هب تسا  هدمآ  ردنا  ندرگ  سپ  زا  ود  هلـضع  شـش  نیا  هلمج  زا 

زا نیتسخن  هرهم  زا  میـس  هلـضع  هتـسویپ و  فتک  رخآ  هب  تسا و  هدمآ  ندرگ  ربنچ  ریز  هب  رگید  هلـضع  و  ردنا ؛ ندرگ  ربنچ  هب  ات  تسا و 
فتک نییالاب  يولهپ  هب  تسا و  هتسر  یمال  ناوختسا  زا  مراهچ  هلضع  و  تسا ، هتسویپ  فتک  كرخ  رس  هب  تسا و  هتـسر  ندرگ  ياههرهم 
شوگ ربارب  دیآ  ربز  رب  فتک  اههلضع  نیا  زا  کی  ره  تکرح  زا  دنیوگ . راقنم  ار  نآ  هک  یتدایز  نادب  فتک ، رـس  کیدزن  تسا  هتـسویپ 
كرخ ریز  هب  تسا و  هتـسر  تسا  تشپ  ياـههرهم  رب  هک  راـخ  هدزاود  رـس  زا  یکی  مشـش  مجنپ و  هلـضع  و  دـنک . لـیم  ندرگ  يوس  هب  و 

هاگ ره  رساترس . تسا  هتسویپ  فتک  فورضغ  هب  و  تسا ، هتسر  تشپ  ياههرهم  زا  نیربز  هرهم  مجنپ  راخ  زا  رگید  و  تسا ، هتسویپ  فتک 
يوس هب  هکنآ  اب  ار ، فتک  دنک  تکرح  مجنپ  هلضع  هک  هاگ  ره  دنشک و  شیوخ  يوس  هب  ار  فتک  دننک  جنشت  راب  کی  هب  هلـضع  ود  هک 
رگید هلضع  کی  و  دشاب . ریز  يوس  فتک  لیم  دنک ، جنشت  مشش  هلضع  هک  هاگ  ره  و  دشاب . ربز  يوس  وا  لیم  دشاب  هدش  هدیشک  زاب  سپ 
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ات تسا  هتـسویپ  فتک  نیریز  يولهپ  هب  تسا و  هدمآ  رب  تسا و  هتـسر  نطق  هرهم  زا  هلـضع  نیا  و  فتک ، نایم  وزاب و  نایم  كرتشم  تسا 

تکرح یتخل  زین  ار  وزاب  دـشاب و  هاگتماجح  يوس  هب  لیم  یتخل  دـشک و  شیوخ  يوس  هب  ار  فتک  هلـضع  نیا  ياـهتکرح  فتک ، رـس  هب 
. یلاعت هللا  ءاش  نا  دیآ  هدرک  دای  وزاب  تکرح  ياههلضع  اب  ار  هلضع  نیا  تشپ و  يوس  هب  دشاب 

تسد ياههلضع  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  متشه  باب 

زا تسا ، هلـضع  شـش  تسیب و  ار  اهتکرح  نیا  تسا و  نادب  وزاب  تکرح  هک  تسا ، فتک  داشگ  دنب  تکرح  تسخن  تسد  ياهتکرح  زا 
وزاب ناوختسا  رس  هب  تسا و  هدمآرب  هنیس ، ناوختسا  زا  تسا  هتسر  ناتسپ  ریز  زا  هلضع  کی  هلضع ، هدزیـس  نیا  هلمج  زا  هدزیـس و  وس  ره 

هنیس هب  وزاب و  ندمآ  کیدزن  تکرح  و  تسا . هاهن  يو  ردنا  وزاب  ناوختـسا  رـس  هک  فتک  كاغم  بل  کیدزن  هب  شیپ  يوس  زا  هتـسویپ ،
هتـسر هنیـس  ناوختـسا  رـس  زا  مود  هلـضع  دشک و  شیوخ  يوس  هب  یتخل  ار  فتک  و  تسا ، هلـضع  نیدب  دشاب  ریز  يوس  وا  لیم  هک  نینچ 

، دشاب الاب  يوس  زا  وا  لیم  هک  نینچ  هنیـس ، هب  وزاب  ندـمآ  کیدزن  تکرح  و  شیپ ، يوس  زا  تسا  هتـسویپ  وزاب  ناوختـسا  رـس  هب  تسا و 
هلمج زا  و  دـشاب ، هداـهن  رگیدـکی  رـس  رب  هک  تسا  هلـضع  ود  نوچ  ینعی  وت ، ود  تسا  گرزب  هلـضع  میـس  هلـضع  و  تسا . هلـضع  نیدـب 
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هاگ ره  تسا . هتسویپ  مود  هلضع  هک  عضوم  نآ  زا  رتدورف  شیپ  يوس  زا  مه  تسا ، هتسویپ  وزاب  ناوختسا  هب  تسا و  هتسر  هنیس  ناوختـسا 
نیریز يوت  ياهفیل  هک  هاگ  ره  و  دـشاب ، الاب  يوس  وا  لیم  هک  نینچ  دـیآ  هنیـس  يوس  هب  وزاب  دـنک ، تکرح  نییالاب  يوق  ياـهفیل  هک 
هلضع ود  مجنپ  مراهچ و  هلضع  و  تفگ . دیاش  تسا  هلـضع  ود  دنیوگ  رگا  ار  هلـضع  نیا  و  تسار ، دیآ  هنیـس  يوس  هب  وزاب  دنک  تکرح 

ناوختسا هب  رتو  و  تسا ، هتسر  هاگیهت  ناوختسا  زا  تسا و  گرزب  یکی  ود  نیا  زا  و  تسا ، هدمآ  رب  تشپ  ياهولهپ  هاگیهت و  زا  هک  تسا 
هک وت  ود  هلضع  نیا  رتو  هب  و  تسا ، هدمآ  رب  هنیس  ناوختسا  زا  هک  هلـضع  نآ  رتو  هب  و  اهرگید . زا  رت  نوردناز  تسا ، هتـسویپ  وزاب  ود  ره 

نیا تسا  يرای  نوچ  رگید  هلـضع  دشک و  زاب  تشپ  ياهولهپ  يوس  ار  وزاب  دـنک  جنـشت  گرزب  هلـضع  هک  تسا  هتـسویپ  دـمآ  هدرک  دای 
نیربز راـنک  زا  هلـضع  کـی  جـنپ ، نیا  هلمج  زا  و  تسا ، هتـسویپ  وزاـب  ناوختـسا  هب  تسا  هتـسر  فـتک  زا  رگید  هلـضع  جـنپ  و  ار ، هلـضع 

ات فتک  نیروز ) )
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وزاب دنک  جنشت  هلضع  نیا  هک  هاگ  ره  نوریب . يوس  زا  تسا  هتسویپ  وزاب  ناوختسا  رـس  هب  هلـضع  نیا  رتو  و  تسوا ، تشوگ  فتک  كرخ 
يالاب زا  وا  ياهفیل  و  نیربز ،)  ) نیروز رانک  زا  مه  تسا  هتسر  فتک  ناوختسا  زا  مه  هلـضع  ود  و  دراد . نوردناز  يوس  لیم  دزارفارب و  ار 

، نوریب يوس  زا  تسا  هتـسویپ  وزاب  ناوختـسا  رـس  هب  وا  رتو  تسوا و  تشوگ  نیریز  يولهپ  ات  كرخ  زا  و  تسا . هدمآ  ردنا  فتک  كرخ 
تسا هتسویپ  هلضع  نیدب  رگید  هلضع  و  دشاب ، نوریب  يوس  وا  لیم  دنک و  رود  هنیـس  يولهپ  زا  ار  وزاب  دنک  جنـشت  هلـضع  نیا  هک  هاگ  ره 

تشوگ فتک  رعق  تشوگ  هک  تسا  نآ  یکی  تسا ، رگید  هلضع  ود  و  تسا . یکی  ود  ره  راک  تسا و  هلـضع  کی  ود  ره  ییوگ  هکنانچ 
هرانک زا  رگید  هلضع  دشاب و  هلضع  نیدب  وزاب  نتشگزاب  تکرح  و  نوردناز ، يوس  تسا  هتـسویپ  وزاب  ناوختـسا  رـس  هب  وا  رتو  و  تسوا ،

ار وزاب  تسا و  هتسر  هاگیهت  ناوختـسا  زا  هک  گرزب  هلـضع  نآ  رتو  يالاب  رب  تسا ، هتـسویپ  وا  رتو  و  ص 30 )  ) تسا هتـسر  فتک  نیربز 
. دمآ هدرک  دای  هک  تسا  هلضع  هد  نیا  نوریب . يوس  زا  دشاب  یتکرح  هلضع  نیدب 

تسا هدمایب  فتک  كرخ  زا  تسا و  هتسر  ندرگ  ربنچ  زا  تسوا و  تشوگ  زا  فتک  تشوگ  يرتشیب  هک  تسا  ياهلضع  مهدزای  هلضع  و 
هتسویپ رت  نوریب  یکدنا  تسا  هدمآ  رب  هنیـس  زا  هک  گرزب  هلـضع  رت  هاگدنویپ و  کیدزن  هب  وا  رتو  هدمآ و  ردنا  يو  درگ  فتک و  رـس  ات 

نآ وا  راک  هداهن  فتک  ریز  ردنا  کچوک ، تسا  ياهلـضع  مهدزاود  هلـضع  و  درآ . رب  تسار  ار  وزاب  هک  تسا  نآ  هلـضع  نیا  راک  تسا ،
. دراد بیرا )  ) بیر یکدنا و  یگتشاد  رب  اب  دراد و  رب  ار  وزاب  هک  تسا 

هلـضع ود  رگا  و  تسا ، هدزاود  فتک  داـشگ  دـنب  ياههلـضع  دنرامـش  هلـضع  کـی  تسا  هدـمآ  رب  هنیـس  زا  هک  ار  وـت  ود  هلـضع  نآ  رگا 
نیا و  دنرامـش ، هلـضع  کـی  ار  وت  ود  هلـضع  نآ  هک  ار  نآ  رهب  زا  تسین ، هلـضع  هدزاود  هک  دـناهتفگ  یهورگ  و  تسا . هدزیـس  دـنرامش 
وزاب ياهتکرح  سپ  زا  تسا و  هدزیس  اههلضع  نیا  هک  تسا  نیا  سونیلاج  لوق  و  دنرمش . مهدزای  ياههلضع  زا  ياهراپ  ار  مهزاود  هلضع 
میـس يو و  زا  ندـش  رود  تکرح  مود  وزاب و  هب  ندـمآ  کیدزن  تکرح  یکی  تسا : هنوگ  راهچ  وا  ياهتکرح  تسا و  دـعاس  ياـهتکرح 

. نوریب يوس  نتشگزاب  تکرح  مراهچ  و  نوردناز ، يوس  نتشگ  ردنا  تکرح 
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ره ردـنا  دـنک ، رود  يو  زا  درآ و  وزاـب  کـیدزن  هب  ار  دـعاس  هک  تسا  هلـضع  هد  هلمج  نیا  زا  و  تسا ، هلـضع  هدژه  ار  اـهتکرح  نیا  و 
درآ و وزاب  کیدزن  هب  ار  دعاس  هک  تسا  هلضع  ود  هلضع  جنپ  نیزا  تسا و  هداهن  وزاب  ناوختـسا  رب  هلـضع  جنپ  نیا  و  هلـضع ، جنپ  یتسد 
تسا و رتگرزب  یکی  هلضع  ود  نیزا  و  لکش : نیا  رب  ناینانوی  نتشبن  ردنا  اح »  » فرح لکش  رب  دناهتشاذگب ، رگیدکی  رب  راوبیلص  ود  ره 
هک ینوزف  نآ  زا  تسا  هتسر  وا  نیروز  بل  زا  مود  رس  و  ریز ، يوس  زا  تسا  هتسر  فتک  رس  كاغم  بل  زا  وا  رس  کی  تسا ، رس  ود  ار  وا 

ردنا نوردناز  بناج  هب  هتـشذگب و  هدمآ و  رب  وزاب  ناوختـسا  يور  رب  تسا و  هدمایب  عضوم  نیزا  هلـضع  نیا  دـنیوگ ، بارغلا  راقنم  ار  وا 
هب ار  دعاس  هک  تسا  نآ  هلـضع  نیا  راک  شیپ ، يوس  زا  هتـسویپ  دـنیوگ  یلعالا  دـنزلا  ار  وا  هک  دـعاس  نیروز  ناوختـسا  رخآ  هب  هدـمآ و 
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. زین هاگتماجح  ات  دسرب و  فتک  رخآ  هب  نوردناز  يوس  زا  ناتشگنا  ات  دشاب ، نوردناز  يوس  وزاب  لیم  درآ و  زاب  وزاب  کیدزن 
و تخانش ، ناوتب  تفاطل  زا  ار  وا  طابر  تسا و  رس  ود  زین  ار  هلضع  نیا  تسا و  هتسر  وزاب  ناوختسا  رس  زا  تسا و  رتکچوک  مود  هلـضع  و 

ناوختسا يور  رب  تسا و  هدمایب  هلـضع  نیا  تسا ، هتـسر  وا  شیپ  يوس  زا  رگید  رـس  تسا و  هتـسر  وزاب  ناوختـسا  سپ  زا  یکی  ود  نیزا 
. دعاس شیپ  يوس  زا  هتسویپ ، دنیوگ  لفسالا  دنزلا  ار  نآ  هک  نیریز  ناوختسا  هب  هتشذگب و  وزاب 

زاب وزاب  ناوختسا  رس  شیپ  هب  ناتشگنا  رس  و  دشاب ، نوریب  يوس  دعاس  لیم  درآ و  وزاب  کیدزن  ار  دعاس  دنک  جنشت  هلضع  نیا  هک  هاگره 
دعاس هک  ییاههلـضع  دنکن و  لیم  يوس  چیه  دیآ و  وزاب  کیدزن  هب  تسار و  دعاس  دنک ، جنـشت  رابکی  هب  هلـضع  ود  هک  هاگ  ره  و  دسر .

و راوبیلـص ، تسا  هتـشذگب  رگیدکی  رب  هدنرآ  کیدزن  ياههلـضع  نوچمه  هلـضع  ود  هس ، نیزا  تسا و  هلـضع  هس  دنک  رود  وزاب  زا  ار 
نینوردناز هشوگ  هب  تسا و  هدمآ  ردنا  وزاب  ناوختسا  سپ  زا  و  تسا ، هتـسر  فتک  نیربز  يولهپ  زا  وا  طابر  تسا و  رتگرزب  هلـضع  کی 

يوس دعاس  لیم  دنک و  رود  وزاب  زا  ار  دعاس  دنک  جنـشت  هلـضع  نیا  هک  هاگ  ره  دـعاس . تشپ  يوس  زا  تسا و  هتـسویپ  دـعاس  ناوختـسا 
دعاس تشپ  يوس  زا  تسا ، هتسویپ  دعاس  ناوختسا  نینوریب  هشوگ  هب  و  تسا ، هتـسر  وزاب  ناوختـسا  سپ  زا  مود  هلـضع  و  دشاب . نوردناز 

. دشاب نوریب  يوس  دعاس  لیم  دنک و  رود  وزاب  زا  ار  دعاس  دنک ، جنشت  هلضع  نیا  هک  هاگ  ره 
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ياهلـضع هلـضع  ود  نیا  ریز  ردنا  و  درادن . لیم  يوس  چیه  هب  دوش و  رود  وزاب  زا  دـعاس  دـننک  جنـشت  رابکی  هب  هلـضع  ود  ره  هک  هاگ  ره 
كدنا دنک  لیم  رگا  درادـن و  لیم  يوس  چـیه  هب  هک  تسار  یندـینابنج  دـنابنجب  ار  دـعاس  دـنک  اهنت  تکرح  وا  هک  هاگ  ره  تسا و  رگید 

. دشاب نوردناز  يوس  دشاب و  هیام 
ار دعاس  هک  مود  هلـضع  زا  تسا  ياهراپ  موس  هلـضع  نیا  هک  دنام  نادب  دیوگیمه : نوناق  باتک  ردـنا  هللا  همحر  انیـس  یلع  وبا  هجاوخ  و 

دعاس رب  و  هلـضع ، راهچ  یتسد  ره  ردنا  تسا  هلـضع  تشه  دنادرگ ، زاب  دنادرگ و  ردنا  ار  دـعاس  هک  ییاههلـضع  و  دروآ ، وزاب  کیدزن 
ریز يوس  هب  تسا و  هتسر  لفسالا  دنز  رانک  زا  ود  نیزا  یکی  تسا  هداهن  دعاس  مکـش  رب  هک  تسا  هلـضع  ود  راهچ  نیا  زا  و  تسا ، هداهن 

تشپ رب  هلـضع  ود  و  دننادرگ . ردنا  شیپ  يوس  هب  ار  دعاس  هک  تسا  نآ  هلـضع  ود  ره  نیا  راک  وا . هاگنایم  کیدزن  هتـسویپ ، یلعالا  دنز 
وزاب ناوختـسا  زا  رگید  هلـضع  و  هتـسویپ ، دعاس  نینوریب  هرانک  هب  تسا و  هدمآ  رب  تسا و  هتـسر  لفـسالا  دنز  زا  یکی  تسا  هداهن  دعاس 
تسا نآ  ود  ره  نیا  راک  هتسویپ ؛ دعاس  نینوردناز  ياهرانک  هب  هتشذگب و  نیتسخن  هلضع  نیدب  راو  بیلص  تسا و  هدمآ  رب  تسا و  هتـسر 

ره رب  تسا ، هداـهن  دـعاس  رب  رگید  هلـضع  شـش  تسیب و  دـش  هدرک  داـی  هک  هلـضع  تشه  نیزا  نوریب  و  دـننادرگ . زاـب  ار  دـعاس  هک  هک 
تـسا سح  رهب  زا  هک  هلـضع  نیا  و  تکرح . رهب  زا  اـهرگید  و  تسا ، سح  رهب  زا  هلـضع  کـی  هدزیـس  نـیزا  و  هلـضع ، هدزیـس  يدـعاس 

هدیرتسگ ناتـشگنا  تسوپ  ریز  فک و  تسوپ  ریز  ردنا  تسا  فیطل  تخـس  وا  رتو  تسا و  هداهن  دـعاس  مکـش  رب  فیطل  تسا  ياهلـضع 
. دیآ رب  يوم  ناتشگنا  رب  فک و  رب  هک  دراذگن  ات  دهد و  سح  ار  ناتشگنا  ار و  فک  ات  تسا ، هدش 

داـی نونکا  ود  ره  و  ناتـشگنا ، تکرح  تهج  زا  یـضعب  تسا و  هدرخ  تکرح  تهج  زا  يرهب  تسا  تکرح  رهب  زا  هک  اههلـضع  یقاـب  و 
. دوش هدرک 

و درک . دیاب  دای  رایـسب  اههلـضع  نیا  حیرـشت  ردنا  کی  ره  مان  يزات و  هب  تسا  یمان  ار  یکی  ره  ار  ناتـشگنا  هک  تسناد  دیابب  تسخن  اما 
. دشاب زارد  نتفگ  یسراپ  هب  ار  اهمان  نیا  زاب  راب  ره 

دنونش و يزات  هب  اهمان  نآ  نخس  نایم  ردنا  نوچ  ات  دیآ  هتفگ  يزات  هب  کی  ره  مان  تسخن 
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: تسنیا اهمان  دنامن و  هدیشوپ  دنادن  يزات  هک  یسک  رب  دنناوخ 
، دنیوگ زین  هبابـسلا  هک  هحبـسملا ، تسوا  يولهپ  ردـنا  هکنآ  ماهبالا ، ای  رن  تشگنا  طشملا ، تسد  تشپ  ياهناوختـسا  غسرلا ، تسد  هدرخ 
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هلضع هن  دمآ  هتفگ  هک  هلضع  هدزیس  نیا  هلمج  زا  رصنخلا . درخ ، تشگنا  رـصنبلا ، تسوا  يولهپ  ردنا  هکنآ  یطـسولا  ای  نیگنایم  تشگنا 
هـشوگ زا  تسا ، هتـسر  وزاب  ناوختـسا  رـس  زا  تسا و  هداهن  دـعاس  تشپ  هاـگنایم  رب  یکی  هلـضع  هن  نیزا  و  تسا ، هداـهن  دـعاس  تشپ  رب 

تشگنا راهچ  نیا  ص 31 )  ) دنک جنـشت  هلـضع  نیا  هک  هاگ  ره  هتـسویپ . تشگنا  راهچ  هب  تسا و  هتـساخ  رب  رتو  راهچ  يو  زا  و  نینوریب ،
هتسویپ رصنخ  هب  یکی  تسا ، هتـساخرب  رتو  ود  يو  زا  و  تسا ، هتـسر  نیتسخن  هلـضع  نیا  کیدزن  زا  مه  رگید  هلـضع  کی  و  دوش ، هاشک 

، تسا هتـسویپ  رگیدکی  هب  رگید  هلـضع  ود  دـشک و  ورف  ار  تشگنا  ود  ره  نیا  دـنک  جنـشت  هلـضع  نیا  هاگ  ره  رـصنب ، هب  يرگید  تسا و 
ار نیگنایم  تشگنا  یکی  تسا ، هتساخ  رب  رتو  ود  يو  زا  تسا و  هتسر  لفسالا  دنز  رـس  زا  یکی  تسا ، هلـضع  کی  ود  ره  ییوگ  هکنانچ 

هداهن لفـسالا  دنز  رب  رگید  هلـضع  کی  و  دشک . ورف  ار  ماهبا  تسا و  هتـسر  یلعالا  دنز  زا  رگید  هلـضع  و  ار ، هحبـسم  رگید  دـشک و  ورف 
یلعالا دـنز  رب  رگید  هلـضع  ود  و  ددرگ . ردـنا  شیپ  يوس  هب  هدرخ  هلـضع  نیا  تکرح  زا  و  تسا ، هتـسر  وزاب  ناوختـسا  رخآ  زا  تسا و 

دنز هاگنایم  زا  رگید  هتـسویپ و  ماـهبا  هب  تسا و  هتـسر  لفـسالا  دـنز  هاـگنایم  زا  یکی  و  تسا ، هتـسویپ  رگیدـکی  هب  ود  ره  تسا و  هداـهن 
جنـشت رابکی  هب  هلـضع  ود  ره  هک  هاگ  ره  ماهبا ، ربارب  ردـنا  تسا  هتـسویپ  هدرخ  ياهناوختـسا  زا  نیتسخن  ناوختـسا  هب  تسا  هتـسر  یلعالا 
تکرح اهنت  نیتسخن  هلضع  هک  هاگ  ره  و  دشاب . هدیـشک  ردنا  يور  هب  یکدنا  یگداشگ  اب  و  ددرگ ، هداشگ  فک  دوش و  زاب  هدرخ  دننک ،

دنز رب  رگید  هلضع  کی  و  ددرگ . زاب  تشپ  يوس  هب  هدرخ  دنک  تکرح  اهنت  نیمود  هلـضع  هک  هاگ  ره  و  دوش . رود  هحبـسم  زا  ماهبا  دنک 
ود ره  و  تسا ، هخاش  ود  هب  وا  رتو  و  تسا ، هتـسر  وزاب  ناوختـسا  رخآ  زا  هلـضع  نیا  طاـبر  و  وا ، نینوریب  يولهپ  رب  تسا ، هداـهن  یلعـالا 
زا هکنآ  دناهتـشذگب ، رگیدـکی  رب  راوبیلـص  ود  ره  هحبـسم  یطـس و  تشگنا و  کیدزن  هب  تسد ، تشپ  ياهناوختـسا  هاگنایم  هب  هخاش 

هتسویپ هحبسم  يوس  هب  تسا  هدمآ  یطسو  يوس  زا  هکنآ  تسا و  هتسویپ  یطسو  يوس  هب  تسا  هدمآ  هحبسم  يوس 
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باحصا و  دیآ ، زارف  دشاب  هدش  زاب  وا  جنشت  زا  هکنادنچ  دوش  تسار  هک  هاگ  ره  هداشگب و  ار  هدرخ  دنک  جنشت  هلـضع  نیا  هاگ  ره  تسا .
نآ هکنآ  رهب  زا  تسا ، هلـضع  تشه  دناهتفگ  یهورگ  و  تسا . فالخ  تسا  هداهن  دعاس  تشپ  رب  هک  اههلـضع  نیا  ددع  ردنا  ار  حیرـشت 
هب هناگ  ود  زا  هلـضع  کـی  رتو  هک  ار  رگید  هلـضع  ود  دناهدرمـش و  هلـضع  کـی  دـنابنجب  ار  هحبـسم  یطـسو و  تشگنا  هک  ار  هلـضع  ود 

راهچ نیزا  هکنآ  رهب  زا  تسا ، هلـضع  هن  دناهتفگ  یهورگ  و  دناهدرمـش . هلـضع  کی  مه  ماهبا ، کیدزن  هب  تسا  هتـسویپ  هدرخ  ناوختـسا 
هکنآ رهب  زا  تسا ، هلضع  هد  دناهتفگ  رگید  یهورگ  و  دناهدرمش . هلضع  ود  دناهدرک و  قرف  ار  یکی  دناهدرمش  هلضع  ود  اهنیا  هک  هلـضع 

اههلضع نیا  نوچ  و  تسا ، هداد  رارق  هلضع  هن  رب  اهباتک  رتشیب  ردنا  سونیلاج  و  دناهدرمش . هلـضع  راهچ  دناهدرک و  قرف  ار  هلـضع  ود  ره 
ردنا ددع  نیردنا  رگا  و  دیآ . هلـضع  شـش  دص و  تسد  ود  ره  ياههلـضع  دناهدرمـش ، هد  ار  اههلـضع  نیا  هک  دـیآ  هدرمـش  اهنآ  لوق  رب 

. تساجک زا  فالخ  نآ  هک  ددرگ  مولعم  ات  دمآ  هتفگ  زاب  همه  اهفالخ  دوش  هتفای  یفالخ  رگید  یباتک 
زا رگید  هلضع  ود  و  تسا ؛ هدمآ  هتفگ  نآ  حیرشت  تسخن  و  تسا ، سح  هلضع  کی  تفه  نیزا  و  تسا ، هلـضع  تفه  دعاس  مکـش  رب  و 

هداهن و دعاس  هاگنایم  رب  تسا  گرزب  هلـضع  کی  راهچ  نیزا  هلـضع ، راهچ  دنامب  تسا ، هدمآ  هتفگ  زین  نیا  و  تسا ، دـعاس  تکرح  رهب 
هتسویپ ماهبا  هب  هک  رت  کی و  هتـسویپ ، تشگنا  جنپ  هب  تسا و  هتـساخرب  رتو  جنپ  يو  زا  تسا و  هتـسر  دعاس  ناوختـسا  ود  ره  زا  وا  طابر 

کی دنک و  زارف  ناتـشگنا  رگید  زا  ار  نیموس  نیتسخن و  داشگ  دنب  هب  رگید  راهچ  و  دنک ، زارف  ار  ماهبا  نیموس  نیمود و  داشگ  دـنب  تسا 
دنز رس  زا  وزاب و  ناوختسا  رخآ  زا  تسا ، هتسر  ناوختـسا  ود  زا  مه  وا  طابر  تسا و  هداهن  هلـضع  نیا  يالاب  رتدرخ و  تسا  رگید  هلـضع 

نیدب نینایم  داشگ  دنب  تکرح  ار  تشگنا  راهچ  نیا  و  تسا ، هتسویپ  یتشگنا  هب  یکی  ره  تسا و  هتـساخ  رب  رتو  راهچ  يو  زا  و  لفـسالا ،
. دشاب هلضع 

رصنخ و کیدزن  شیپ  يوس  زا  تسا  هتـسویپ  طشم  ياهناوختـسا  هب  تسا و  هتـسر  وزاب  ناوختـسا  رخآ  زا  یکی  تسا ، رگید  هلـضع  ود  و 
شیپ يوس  زا  مه  تسا ، هتسویپ  طشم  ياهناوختسا  هب  وا  رتو  نوردناز و  يوس  زا  تسا  هتسر  وزاب  ناوختسا  رس  زا  رگید  هلضع  رصنب و 
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جنشت رابکی  هب  هلضع  ود  ره  رگا  و  دنادرگ ، ردنا  شیپ  يوس  هب  یکدنا  ار  تسد  دنک  جنشت  نیمود  هلـضع  نیا  هک  هاگ  ره  ماهبا . کیدزن 
شـش یـس و  تسد  فک  ود  ره  ردنا  و  دشاب . هلـضع  ود  نیدـب  مه  فک  ندرک  زاب  ندرک و  زارف  و  دـننادرگ ، ردـنا  مامت  ار  تسد  دـننک 
هلـضع راهچ  تفه  نیزا  و  تسا ، نییالاب  هدر  ردـنا  هلـضع  تفه  هلمج  نیزا  هدر . ود  هب  هلـضع  هدژه  یتسد  ره  ردـنا  تسا ، هداهن  هلـضع 

ماهبا یکی  تسا ، هداهن  فک  ود  رانک  ود  رب  هلضع  ود  درآ و  هحبسم  يوس  هب  ار  ماهبا  مجنپ  هلـضع  درآ و  ماهبا  يوس  هب  ار  تشگنا  راهچ 
تشگنا زا  نیتسخن  داشگ  دنب  تشه  هدزای  نیا  زا  تسا  نیریز  هدر  ردنا  هلضع  هدزای  ار و  رصنخ  رگید  دنک ، يرود  رگید  ناتـشگنا  زا  ار 

، دنابنجب یکدنا  زین  ار  مود  داشگ  دنب  و  دنابنجب ، ماهبا  زا  ار  نیتسخن  داشگ  دنب  هلضع  هس  دنابنجب و  رصنب و  رصنخ و  یطـسو و  هحبـسم و 
. دمآ هدرک  دای  هک  تسا  نیا  تسد  ياههلضع 

دنابنجب ار  ولهپ  ار و  هنیس  هک  ندز  مَد  ياههلضع  حیرشت  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهن  باب 

و ددرگ ، هداشگ  يو  ردنا  ندز  مد  ياهمادنا  ات  دوش ، خارف  هنیس  نوردناز  ات  دزارفارب  ار  هنیس  عون  کی  تسا : عون  هس  ندز  مد  ياههلـضع 
. دنیوگ هطسابلا  تالضعلا  ار  عون  نیا  دشک و  ردنا  کنخ  شوخ و  ياوه 

دنک و نوریب  ار  هدـش  كاندود  هتخوس و  لد  ترارح  زا  هتـشگ و  مرگ  ياوه  ات  درآ  مه  زارف  ار  ندز  مد  ياهمادـنا  ار و  هنیـس  مود  عون  و 
. دنیوگ هضباقلا  تالضعلا  ار  عون  نیا 

. دننک ود  ره  ضبق  طسب و  اههلضع  نیا  تسا و  اهولهپ  نایم  ردنا  هک  تسا  ییاههلضع  موس  عون  و 
باجح هلضع  ود  هلضع  هدزاود  هلمج  زا  و  هلـضع ، شـش  يوس  ره  زا  هداهن ، پچ  تسار و  يوس  زا  تسا ، هدزاود  اطـساب  ياههلـضع  اما 

مد تلآ  هچ  ره  هدرک  ادـج  اذـغ  ياـهتلآ  زا  ار  ندز  مد  ياـهتلآ  و  تسا ، هدرک  شخب  ود  هب  ار  مکـش  هک  تسا  یتشوگ  باـجح  و  تسا ،
تساذغ تلآ  زا  هچ  ره  و  دنیوگ . نیربز  مکش  ار  نآ  تسا و  باجح  ص 32 )  ) يالاب رب  تسا  ندز 
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. هللا ءاش  نا  دیآ  هتفگ  مامت  باب  نیا  رخآ  ردنا  باجح  نیا  حیرشت  تعفنم و  و  دنیوگ . نیریز  مکش  ار  نآ  تسا و  هداهن  باجح  ریز  ردنا 

يوس هب  ار  ولهپ  نیا  هک  تسا  نآ  هلـضع  ود  نیا  راـک  تسا ، هتـسویپ  نیتسخن  يولهپ  هب  تسا و  هتـسر  ندرگ  ربـنچ  زا  رگید  هلـضع  ود  و 
. تسوا ریز  هک  دشک  رب  دنابنجب و  ار  ولهپ  نآ  کی  ره  تسا ، اهولهپ  نایم  ردنا  هک  اههلضع  همه  دشک و  رب  شیوخ 

هتسویپ هنیـس  هب  ریز  يوس  زا  دشکرب  دنابنجب و  ار  ندرگ  و  تسا ، هتـسویپ  ندرگ  هب  الاب  يوس  زا  وت  ود  کی  ره  تسا ، رگید  هلـضع  ود  و 
هدمآ دورف  و  ندرگ ، ياههرهم  زا  تسا ، هتـسر  مود  هرهم  زا  هک  تسا  هتـسویپ  رگید  هلـضع  هلـضع ، رـس  نیدب  دـنابنجب و  ار  هنیـس  تسا و 

. هنیس ياهولهپ  زا  مشش  مجنپ و  يولهپ  هب  ات  تسا 
هدمآ ورف  نآ  رتو  ندرگ و  ياههرهم  زا  تسا  هتـسر  نیتسخن  هرهم  زا  یکی  یفتک  ره  ردـنا  تسا  هداهن  فتک  رعق  ردـنا  رگید  هلـضع  ود  و 

. تسا هتسویپ  تشپ  ياهولهپ  زا  نیمود  نیتسخن و  يولهپ  هب  تسا و 
نیتـسخن و هرهم  زا  مود  ندرگ و  ياـههرهم  زا  متفه  هرهم  زا  کـی  تسا  هتـسر  عضوم  ود  زا  کـی  ره  طاـبر  هک  تسا  رگید  هلـضع  ود  و 

. تسا هتسویپ  هنیس  ياهولهپ  هب  کی  ره  رتو  هنیس و  ياههرهم  زا  نیمود 
ردـنا هداهن  تشپ  ياـههرهم  کـیدزن  هلـضع  ود  هلمج  نآ  زا  تسا و  هلـضع  راـهچ  يوس  ره  زا  تسا ، هلـضع  تشه  هضباـق  ياههلـضع  و 

. دنناوخ هنیس  ياهولهپ  ار  اهنآ  هک  نیربز  ياهولهپ  هدر  يازارد 
فورـضغ هب  ات  ندرگ  ربنچ  کیدزن  زا  هنیـس  يازارد  ردنا  تسا ، هداهن  هنیـس  ياهناوختـسا  بناج  ود  ره  رب  هک  تسا  رگید  هلـضع  ود  و 
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رب هک  ازارد  هلضع  هب  هلضع  نیا  مه  و  تسا ، هتسویپ  هنیس  ناوختسا  هب  هلـضع  ود  نیدب  ولهپ  ياهرـس  تسا ، هداهن  هدعم  مف  رب  هک  يرجنخ 
. تسا هتسویپ  تسا  هداهن  مکش 

ضبق ردنا  ار  باجح  و  هضباق . ياههلـضع  تسا  نیا  هلـضع ، ود  يوس  ره  زا  دـنهد  يرای  ار  اههلـضع  نیا  هک  تسا  رگید  هلـضع  راهچ  و 
زا هک  هاگ  ره  نکل  دصق ، هب  هن  تسا  یلعف  هنیس 
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. دیآ مه  زارف  دشاب  هدوب  وا  تکرح  زا  هک  یگداشگ  نآ  دمآ  زاب  طسب  تکرح 

اهولهپ ددع  هک  تسا  هدمآ  هتـسناد  نوچ  و  تساهولهپ ، نایم  ردنا  هک  تسا  ییاههلـضع  دننکب  ود  ره  ضبق  طسب و  هک  ییاههلـضع  اما  و 
بجاو هدزای  يوس  ره  زا  سپ  دشاب ، هدزای  يوس  ره  زا  تسا  اهولهپ  نایم  ردنا  هک  اههلضع  هاگیاج  ترورض  هب  تسا  هدزاود  يوس  ره  زا 

نیا ياـهفیل  تسا و  هناـگود  همه  نوریب و  رگید  تسا و  نوردـناز  وـت  کـی  و  تسا ، وـت  ود  همه  اههلـضع  نیا  نـکل  دـشاب ، هـک  دـنک 
رگیدکی فلاخم  زین  اهفیل  نیا  ياهلعف  و  راوبیلص . تسا  هداهن  بیرا )  ) بیر هب و  همه  و  تسا ، رگیدکی  فلاخم  داهن  ردنا  اههلـضع 

. دنک طسب  اهفیل  یضعب  هکنآ  رهب  زا  تسا ،
راک ردنا  هضباق  هک  هاگ  ره  دشاب و  راکیب  هضباق  ياهفیل  دشاب ، شیوخ  راک  ردـنا  هطـساب  ياهفیل  هک  هاگ  ره  و  دـنک . ضبق  یـضعب  و 

ود تسیب و  يوس  ره  زا  اههلضع  نیا  ددع  سپ  تسا . رگید  ياهلضع  کی  ره  اهفیل  نیا  هک  ددرگ  مولعم  اجنیزا  دشاب . راکیب  هطساب  دشاب 
تـسا تشپ  هرهم  کیدزن  هکنآ  اههلـضع  نیا  ياهفیل  هکنآ  رهب  زا  تسه ، زین  اههلـضع  نیا  نب  رـس و  نایم  هنیعب  فالخ  نیا  مه  و  دـشاب .
تـشپ هرهم  کیدزن  هچ  ره  نیوریب  ياههلـضع  ياهفیل  هچ  تسا ، اهولهپ  ياهرـس  کیدزن  هک  دـنک  اـهفیل  ياـهتکرح  فـالخ  رب  تکرح 
ياهرـس کیدزن  هچ  ره  اههلـضع  ياهفیل  و  دـنک ، ضبق  تسا  اهولهپ  ياهرـس  کیدزن  هچنآ  اههلـضع  نیمه  ياهفیل  دـنک و  طسب  دـشاب ،

ولهپ نب  ياهلـضع  ره  هک  دمآ  هتـسناد  تسا ، رگیدکی  فلاخم  ولهپ  نب  ياهفیل  ولهپ و  رـس  ياهفیل  راک  نوچ  و  دـنک . طسب  تساهولهپ 
داتـشه و اهولهپ  ياههلـضع  ددع  اب  تسا  هلـضع  راهچ  ییولهپ  ره  نایم  ردـنا  هک  دـنک  بجاو  سپ  رگید ، ولهپ  رـس  هلـضع  تسا و  رگید 

. دشاب تشه  دص و  هلمج  تسا  تشه  ضباق  ياههلضع  ددع  هدزاود و  هطساب  ياههلضع  ددع  و  ددرگ . تشه 
باوخ و ردنا  هک  فلکت  یب  دصق و  یب  ندز  مد  هکنآ  رهب  زا  تسا  باجح  ندز  مد  ياههلـضع  زا  هلـضع  نیرتفیرـش  هک  تسناد  دـیابب  و 
زا و  تسا . رتگرزب  همه  زا  هکنآ  رهب  زا  تسوا  مه  اههلضع  نیرتیوق  و  تسوا ، تکرح  هب  تسا  یـشوهیب  یـشغ و  ياهلاح  ردنا  يرادیب و 

اههلضع رگید  هچ  رگا  ار  نراوناج  همه  هک  ار  نآ  رهب  زا  تسا ، ندرگ  ربنچ  ریز  ردنا  هک  هلضع  ود  نآ  وا  سپ 
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راگدیرفآ دشاب  هنوگ  رایسب  زا  باجح  نیا  تعفنم  ات  هکنآ  رهب  زا  و  دز ؛ دناوتیمه  مد  دشاب  تمالسب  هلـضع  ود  نیا  نوچ  دسر ، اهتفآ  ار 
ردنا ار  وا  و  درک ، ادج  ودب  اذغ  ياهمادنا  زا  ار  ندز  مد  ياهمادنا  و  درک ، شخب  ود  هب  باجح  نیدب  ار  مکـش  نوردـناز  یلاعت  كرابت و 

يدوبن و نایم  ردنا  باجح  نیا  رگا  و  دسرن . تسا  باجح  يالاب  رب  هک  ندز  مد  ياهمادنا  هب  اذغ  ياهمادنا  راخب  ات  تشادـب ، ود  ره  نایم 
يدوب و شوخان  شیع  يدـش و  هریت  حور  يدـمآ و  رب  ندز  مد  مادـنا  هب  ياهلُفث  راخب  اذـغ و  ياهمادـنا  راـخب  يدوبن ، يوق  نینچ  رگا  اـی 

ياهولهپ داینب  زا  باجح  و  ندمآ . نوریب  هب  دـهد  يرای  دـشاب  ناردام  مکـش  ردـنا  هک  ار  هّچب  ار و  لفث  دـنک  ضبق  نوچ  ات  رگید  تعفنم 
ناـسرب دـنهن  زاـب  مهب  هک  ناـمک  ود  نوـچ  هدـمآ  ردـنا  مکـش  درگ  و  تسا ، هدـمآ  رب  اـهولهپ  ياهرـس  ياتـسار  هب  و  تسا ، هتـسر  نیریز 

تـسا ییاههلـضع  ار  باـجح  نیا  و  دازفارب . درآ و  نوریب  ار  ولهپ  ار و  هنیـس  دوش و  رتمک  وا  مخ  دوش  هدیـشک  هک  هاـگ  ره  ییاـههریاد و 
تسا و هدـمآ  نوریب  عاخن  زا  هلـضع  نآ  ربارب  مه  تسا  هتـسویپ  ياهلـضع  هب  هک  یبصع  ره  هکنآ  رهب  زا  اههلـضع ، همه  فالخ  رب  بجع ،

یقاور نوچ  باجح  و  باجح . رـس  هب  ات  تسا  هدمآ  دورف  تسار  ندرگ  هرهم  زا  تسا  هتـسویپ  باجح  هب  هک  بصع  نیا  و  هتـسویپ ، ودـب 
ياهریاد نایم  ردنا  کچوک  ياهریاد  نوچ  ءاشغ  تسا و  بصع  تسا  هدـش  يرپس  وا  تشوگ  هک  اجنآ  درگ و  هدیـشک و  ص 33 )  ) تسا
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زا تسا ، هدمآ  زکرم  نیدـب  تسار  تسا ، هدـمآ  دورف  ندرگ  هرهم  زا  هک  بصع  و  تسا ، کچوک  هریاد  نیا  زکرم  باجح  رـس  گرزب و 
وضع نآ  ربارب  وا  رس  هک  دیاب  دنابنجب  ار  يوضع  هک  ياهلضع  ره  و  دنابنجب ، ار  اهولهپ  ار و  هنیـس  هک  تسا  نآ  باجح  راک  هک  ار  نآ  رهب 

نیا هار  نوچ  و  دـشاب ، اـهولهپ  همه  هنیـس و  ربارب  اـت  دـشاب  هریاد  نیا  زکرم  وا  رـس  هک  درک  بجاو  سپ  دـینابنج ، دـهاوخب  ار  يو  هک  دوب 
نیا یلاعت  كرابت و  راگدیرفآ  دوب ، تساوخ  قلعم  نوچ  هنیـس ، نایم  ردـنا  وا  ندـمآ  دورف  ندـمآ و  رب  و  دوب ، رود  زکرم  نیدـب  ات  بصع 
نوچ و  دشابن . قلعم  هدرک  دامتعا  يو  رب  ات  درک  وا  هانپ  ار  ءاشغ  و  درک ، هتسویپ  تسا  هدرک  شخب  ود  هب  ار  هنیس  هک  ءاشغ  نادب  ار  بصع 

رتمامت یطایتحا  ددنویپ  باجح  نیدب  هک  بصع  نیا  ندروآ  دورف  ردـنا  هک  درک  بجاو  دوب ، يرورـض  باجح  تکرح  هب  تایح  تجاح 
وا تکرح  ات  دشاب  تمالـسب  اهلـصا  رگید  دتفا  یللخ  لصا  کی  زا  رگا  ات  درک  هتـسویپ  ودب  داد و  اهددم  لصا  دنچ  زا  ار  وا  دوش و  هدرک 

وا تکرح  هک  تسیابیم  نوچ  زین  و  دوشن ، هتسسگ 
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. دشاب رتیوق  هک  تسیاب  وا  بصع  دشاب  رتاوتم 
نوریب مراهچ  موس و  هرهم  نایم  زا  هک  مراهچ  بصع  زا  لصا  یکی  دروآ : نوریب  لـصا  هس  زا  ار  بصع  نیا  یلاـعت  كراـبت و  راگدـیرفآ 

. توبکنع ياههتشر  ناسرب  عاخن ، زا  تسا  هدمآ 
هک درک  ءاشغ  نآ  هانپ  ردنا  و  درک ، یکی  ار  لصا  هس  ره  سپ  مشش . بصع  زا  موس  لصا  و  رتمامت . يرادقم  مجنپ  بصع  زا  مود  لصا  و 

ناروناج ندیرفآ  ردـنا  لّج  زع و  راگدـیرفآ  تمحر  دـنک  لمات  ینعم  نیردـنا  هک  ره  ات  باجح ؛ رـس  هب  ات  دروآ  دورف  و  دـمآ ، هدرک  دای 
. نیملاعلا بر  هللا  كرابت  دسانشب 

، دیآیمه نیدنچ  مه  نینچ و  مه  اههلضع  نیا  لیصفت  سونیلاج  عماوج  ردنا  تسه و  یلاکشا  اههلضع  نیا  ددع  ردنا  هک  تسناد  دیابب  و 
همه هک  دـیوگیمه  هک  تسا  نآ  بجع  و  تسا ، تشه  دـص و  لیـصفت  نـیا  تـسا و  تـفه  دـص و  هـک  دـیآیم  اههلـضع  هـلمج  ِسپ  و 

. شیب ای  دیآ  مک  یکی  ات  تسا  هدرکن  فص  درف و  چیه  نایم  ردنا  تسا و  تفج  اههلضع 
حیرـشت و باتک  حرـش  ردـنا  تسا  هدرک  یباتک  تسا و  نارخاتم  هلمج  زا  هللا  همحر  يروباشین  قداص  یبا  نب  مساقلا  وبا  سیئر  هجاوخ  و 
هک ار  ییاهمادـنا  نامدـقتم  دـنیوگیم  شیوـخ  باـتک  ردـنا  زین  وا  و  تسا ، هدرک  غـیلب  ياهاصقتـسا  سونیلاـج و  ياـضعالا  عفاـنم  باـتک 

ریّحت زا  ای  تسا  هداتفا  خسان  زا  نآ  هک  منادیمن  دیوگم  دیازفا و  ردنا  یمه  يدرف  نآ  ياههلـضع  ددـع  ردـنا  تسا ، تفج  نآ  ياههلـضع 
هچنآ تسا و  تفج  راهچ  هضباق  تسا و  تفج  شش  هطساب  ياههلضع  هک  دیوگیم  لیصفت  هب  اههلضع  نیا  ددع  ردنا  و  حیرشت ، باحصا 
تسا تفج  اههلـضع  ناگمه  قافتا  هب  مه  تسا و  نیا  لیـصفت  ناگمه  قافتا  هب  نوچ  تسا و  تفج  راهچ  لهچ و  تساهولهپ  نایم  ردنا 

نآ دیآ و  هدرک  تفج  ددع  رب  دامتعا  هک  تسا  نآ  رتیلوا  تسین ، يدرف  چیه  پچ و  يوس  یکی  تسار و  يوس  یکی  هداهن  رگیدکی  ربارب 
. دشاب هلضع  هدودص  هلمج  باجح ، ود  تسا و  تشه  دص و 

تشپ ياههلضع  حیرشت  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهد  باب 

مود عون  دهد ، مخ  افق  يوس  ار  تشپ  هک  تسا  نآ  یکی  تسا : عون  ود  تشپ  ياههلضع 
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هلـضع ود  دهد  مخ  افق  يوس  ار  تشپ  هک  ییاههلـضع  اما  دـیآ . لصاح  عون  ود  نیا  زا  تشپ  ياهتکرح  همه  دـهد . مخ  شیپ  يوس  هکنآ 
زارف هلـضع  هس  تسیب و  زا  هلـضع  ود  ره  نیا  دـنیوگ و  تشپ  هصاخ  هلـضع  ار  ود  ره  پچ و  يوس  زا  یکی  تسار و  يوس  زا  یکی  تسا 
تسا راهچ  تسیب و  تشپ  ياههرهم  نیتسخن و  هرهم  زا  رگم  تسا  هدمایب  یخاش  تشپ  ياههرهم  زا  ياهرهم  ره  زا  هکنآ  رهب  زا  هدمآ ، مه 
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هک هاگ  ره  و  تسا ، هداهن  بیرا )  ) بیر هب و  اههلـضع  نیا  و  تسا ، هتـسویپ  مه  هب  اههلـضع  همه  و  تسا ، ياهلـضع  رـس  یخاش  ره  نیا  و 
هاگ ره  و  دتسیاب ، تسار  تشپ  لادتعا ، هب  دننک  یجنشت  رابکی  هب  هلضع  ود  ره  هاگ  ره  دیارگ و  وا  يوسب  تشپ  دنک ، جنـشت  هلـضع  کی 

. دیارگ افق  يوس  هب  شپ  دننک  جنشت  مامت  هک 
هتفگ رس  تکرح  ياههلضع  ردنا  هک  تسا  نآ  هلـضع  ود  راهچ  نیا  زا  تسا و  راهچ  دنهد  مخ  شیپ  يوس  هب  ار  تشپ  هک  ییاههلـضع  و 
تسا هتسویپ  ندرگ  ياههرهم  زا  نیمود  نیتسخن و  هرهمب  وا  نیربز  رس  تسا و  هداهن  يرم  ریز  ردنا  هک  تسا  هلضع  ود  نآ  و  تسا ، هدمآ 

هرهم راهچ  هب  نامدرم  يرتشیب  ردنا  و  تسا . هتـسویپ  دنیوگ ، هنیـس  ياههرهم  ار  نآ  هک  تشپ ، ياههرهم  زا  هرهم  جـنپ  هب  نیریز ، رـس  زا  و 
ار هرهم  جنپ  دنک  جنشت  هلضع  یگمه  هک  هاگ  ره  و  دنابنجب ، ندرگ  اب  ار  رس  دنک  جنشت  نیربز  رس  هلضع  نیا  زا  هک  هاگ  ره  تسا . هتسویپ 

هدمآ يوس  ورف  تشپ  ياههرهم  زا  مه  مهدزای  مهد و  هرهم  زا  ود  ره  تسا و  رگید  هلـضع  ود  و  دهد ؛ مخ  شیپ  يوس  هنیـس  ياههرهم  زا 
لهچ هلمج  دهد  مخ  افق  يوس  ار  تشپ  هک  ییاههلضع  و  دهد ، مخ  شیپ  يوس  ار  تشپ  دنک  جنـشت  ود  ره  هلـضع  نیا  هک  هاگ  ره  تسا ،

. دشاب هلضع  تشه  لهچ و  هلمج  دهد  مخ  شیپ  يوس  هک  هلضع  ود  نیا  اب  هس و  تسیب و  يوس  ره  زا  دشاب ، هلضع  شش  و 

مکش ياههلضع  حیرشت  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهدزای  باب 

زا مکـش  يازارد  ردـنا  هدـمآ ، دورف  تسار  تسا و  هدـیرتسگ  مکـش  يوـس  ود  رب  هلـضع  ود  تشه  زا  و  تسا ، تـشه  مکـش  ياههلـضع 
. هداهن مکش  رب  يانهپ  زا  هدیرتسگ و  ءاشغ  يور  رب  نیا ، ریز  ردنا  تسا  رگید  هلضع  ود  راهز و  کیدزن  هب  ات  يرجنخ  فورـضغ  کیدزن 

يور رب  بیرا )  ) بیر هب و  هلضع  ود  يوس  ره  زا  هدیرتسگ  مکش  يوس  ود  رب  دمآ ، هتفگ  هک  راهچ  نیا  ریز  رب  تسا  رگید  هلـضع  راهچ  و 
ییولهپ نب  يوس  هب  رس  ار  هلضع  کی  تسا ، هداهن  رگیدکی 
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نیردـنا و  نینچمه . مکـش  يوس  ود  ره  زا  هاـگیهت ، يوس  نب  تسا و  يرجنخ  فورـضغ  يوـس  رـس  ار  رگید  و  راـهز ، يوـس  نب  تسا و 

و دهد ، يرای  نداز  تقو  هب  ار  نانز  و  دـیآ ، نوریب  لوب  لفث و  ات  دراشفب  ار  مکـش  تباح  تقو  هب  هکنآ  یکی  تسا : تعفنم  هس  اههلـضع 
و ندیمد . يزیچ  ردنا  داب  ندز و  مد  تقو  هب  و  دهد ، يرای  ار  باجح  هکنآ  مود  و  تسا . هداهن  انهپ  زا  هک  دنک  هلـضع  نآ  رتشیب  لعف  نیا 

. لج زع و  هللا  قیفوتب  دوشن . هتسب  يو  ردنا  لفث  ات  دراد  مرگ  زین  ار  اههدور  دنازپ و  رتهب  ماعط  ات  دراد  مرگ  ار  هدعم  میس 

دعقم هیاخ و  بیضق و  حیرشت  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهدزاود  باب 

هلـضع ود  ره  نیا  عاـمج  تقو  هب  تسا ، هداـهن  بیـضق  يوـس  ود  رب  هلـضع  ود  راـهچ  نیا  زا  و  ص 34 )  ) تسا راهچ  بیـضق  ياههلـضع 
تسا هتسویپ  تیضق  نب  هب  تسا  هتسر  راهز  ناوختسا  زا  رگید  هلـضع  ود  و  دیآ ، نوریب  ناسآ  ددرگ و  رت  خارف  ینم  رذگ  ات  دوش  هدیـشک 

هب بیضق  دوش  هدیشک  رتمامت  هک  هاگ  ره  دتـسیاب و  تسار  بیـضق  دوش  هدیـشک  لادتعا  هب  هلـضع  ود  نیا  هک  هاگ  ره  بیرا ،)  ) بیر و و 
. دنک لیم  هلضع  نآ  يوس  هب  بیضق  دوش  هدیشک  هلضع  کی  هک  هاگ  ره  دنک و  لیم  راهز  يوس 

نادرم هیاـخ  هکنآ  رهب  زا  یکی ، يوـس  ره  زا  تسا  هلـضع  ود  ار  ناـنز  و  هلـضع . ود  يوـس  ره  زا  تـسا  راـهچ  نادرم  هیاـخ  ياههلـضع  و 
هلضع ود  تسین ، هتخیوآ  تسا  هداهن  تسا و  نوردناز  نانز  نآ  زا  و  درادیم ، شیوخ  ياج  رب  ار  نآ  ات  تسیاب  هلضع  راهچ  تسا  هتخیوآ 

. دوب تیافک 
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، درادیم زاب  لوب  مدرم  ات  هتفرگ  مه  زارف  ار  وا  و  تسا ، هدمآ  ردـنا  هنهد  نیا  درگ  انهپ  زا  وا  ياهفیل  و  تسا ، هلـضع  کی  هناثم  ناهد  رب  و 
هناثم هناهد  دوش و  تسـس  ياهفیل  نآ  دیآ  دـیدپ  رایتخا  نیا  هک  هاگ  ره  دـنک . نوریب  ار  نآ  هک  دـهاوخ  شیوخ  رایتخا  هب  هک  تقو  نآ  ات 

. دنک نوریب  ار  لوب  هعفاد  توق  ات  دنهد  يرای  زین  مکش  ياههلضع  و  ددرگ ، هداشگ 
اب دنیوگ و  جرش  ار  وا  هک  تسا  دعقم  تشوگ  هلضع  یکی  تسا : راهچ  دعقم  ياههلضع  و 
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یقاب تجاح  تقو  هب  و  دـشک ، زارف  ار  هدور  بل  ینعی  ار ، دـقعم  هک  تسا  نآ  هلـضع  نیا  راک  بل . تشوگ  نوچمه  تسا  هتخیمآ  تسوپ 

و تسا ، هتـسشن  وا  رب  زرب  هک  نینچ  نیتـسخن ، هلـضع  زا  كرت  رب  تسا ، هداـهن  هدور  نیا  بـل  رب  مـه  رگید  هلـضع  و  دـنک . نوریب  ار  لـفث 
نب هب  نیمود  هلضع  نیا  رس  ود  ره  دراد و  هدیـشک  زارف  ار  دعقم  هک  تسا  نیا  مه  زین  وا  راک  تسا  هدمآ  ردنا  هدور  نیا  بل  درگ  نانچمه 

ار دعقم  هک  تسا  نآ  هلضع  ود  ره  راک  تسُج ، هلضع  نیا  ربز  رب  تسا  هداهن  بیرا )  ) بیر هب و  رگید  هلـضع  ود  تسا و  هتـسویپ  بیـضق 
. دیآ نوریب  دعقم  دوش  تسس  هلضع  ود  ره  نیا  هک  هاگ  ره  دنرادب و  شیوخ  ياج  رب 

ياپ ياههلضع  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهدزیس  باب 

نایم هک  تسا  يداشگ  دنب  هب  تکرح  نیا  و  تسا ، نار  تکرح  الاب  يوس  زا  نیتسخن  تکرح  و  مدـق ؛ قاس و  تسا و  نار  ياپ  ياهمادـنا 
هلضع جنپ  هلضع  هدزای  همه  زا  و  هلضع : هدزای  ینیرس  ره  ردنا  تسا ، هلضع  ود  تسیب و  ار  داشگ  دنب  نیا  ياهتکرح  نار و  تسا و  نیرس 

و دنیوگ ؛ هطساب  تالضع  ار  اههلـضع  نیا  دنیوگ و  طسب  تکرح  ار  نیا  و  دشاب ، نادب  هنیـس  مکـش و  يوس  زا  نار  ندمآ  دورف  هک  تسا 
هضباق تالـضع  ار  اههلـضع  نیا  و  دنیوگ ، ضبق  ار  تکرح  نیا  و  دشاب ، نادب  هنیـس  مکـش و  يوسب  نار  ندمآ  رب  هک  تسا  هلـضع  راهچ 

. دشاب ودب  نار  ندیدرگ  تکرح  هک  تسا  هلضع  ود  دنیوگ و 
و تسا ، هتسر  ياج  هس  زا  هکنآ  رهب  زا  تسا ؛ طابر  هس  ار  وا  تسا و  هدیرتسگ  نیرس  هاگدنب  رب  هلضع  یکی  هطساب  هلـضع  جنپ  هلمج  زا  و 

رتكانتشوگ ود  هخاش ، هس  نیا  زا  صعصع و  زا  یکی  و  هاگیهت ، زا  یکی  و  تسا ، هتسر  نیرس  ناوختسا  زا  یکی  اهطابر  و  تسا ، رتو  ود 
دورف نار  دـنک ، جنـشت  رتو  کی  هک  هاگ  ره  تسا . هتـسویپ  نار  ناوختـسا  هب  سپ  يوس  زا  رتو  ود  ره  و  تسا ، ءاشغ  دـننام  یکی  و  تسا ،

. دیآ دورف  تسار  دنک  جنشت  راب  کی  هب  رتو  ود  هک  هاگ  ره  و  دشاب ، رتو  نآ  يوس  وا  لیم  دیآ و 
هرهم ریز  هب  هک  ینوزف  نادب  نار  ناوختسا  هب  و  تسا ، هدمآ  دورف  و  سپ ، يوس  زا  تسا ، هتسر  هاگیهت  ناوختـسا  یگمه  زا  مود  هلـضع  و 

نار دنک  جنشت  هلضع  هک  هاگ  ره  شیپ . يوس  زا  تسا  هدمآ  دورف  یتخل  نانچمه  یگتسویپ  و  نوریب . يوس  زا  هتسویپ ، تسا  ردنا  نار  رس 
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یتخل یگتـسویپ  و  هتـسویپ ، تسا و  هتـسر  نانچمه  تسا و  مود  هلـضع  نوچمه  میـس  هلـضع  و  دشاب . نوردناز  يوس  وا  لیم  دیآ و  دورف 
. رتشیب لیم  دشاب و  رتمک  یکدنا  نار  ندمآ  دورف  نکل  دشاب ، تکرح  نامه  وا  تکرح  زا  و  تسا ، هدمآ  ورف  رتشیب 

. لیم نامه  دنک و  تکرح  نامه  و  هتسویپ ، تسا و  هتسر  نانچمه  مراهچ  هلضع  و 
سپ يوس  زا  تسا ، هدیرتسگ  نار  ناوختسا  نیرس و  ناوختسا  رب  رتگرزب و  نت  همه  ياههلضع  همه  زا  هک  تسا  ياهلـضع  مجنپ  هلـضع  و 

يو هکنآ  رهب  زا  تسا ، لعف  راهچ  ار  هلضع  نیا  و  تسا ، هدیرتسگ  زین  راهز  ناوختسا  رب  تسا و  هدیـسرب  وناز  هب  ات  نوردناز و  يوس  زا  و 
و تسا ، هتشادرب  يو  زا  هک  ینوزف  نآ  زا  تسا  هتسر  راهز  ناوختسا  رس  زا  وا  رس  کی  تسا ، هتسر  ياج  راهچ  ره  زا  تسا و  رس  راهچ  ار 
زا و  رت ، ریز  زا  تسا  هتـسر  ناوختـسا  نیا  زا  مه  مود  رـس  و  دراد . نوردـناز  يوس  هب  لـیم  و  دـیآ ، دورف  یکدـنا  نار  رـس  نیا  تکرح  زا 
رـس نیا  تکرح  زا  ود  ره  زا  رت  ربز  رایـسب  نکل  تسا  هتـسر  ناوختـسا  نیا  زا  مه  میـس  رـس  و  دـیآ . رت  ریز  رب  یتخل  نار  رـس  نیا  تکرح 
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دورف نار  رس ، نیا  تکرح  زا  تسا و  هتسر  نیرس  ناوختـسا  زا  مراهچ  رـس  و  نوردناز . يوس  هب  لیم  یکدنا  اب  دیآرب  ریز  هب  رتمامت  یتخل 
. لیم چیهیب  تسار و  دیآ 

و نطق ، هرهم  زا  رگید  هاگیهت و  ناوختسا  زا  یکی  تسا  هتسر  ياج  ود  زا  نیتسخن  هلضع  راهچ ، نیا  زا  و  تسا ، راهچ  هضباق  ياههلضع  و 
رب وس  رب  یتخل  نار  هلضع ، نیا  تکرح  زا  تسا و  نار  رس  هرهم  ریز  هک  ینوزف  نادب  تسا  هتـسویپ  نار  ناوختـسا  هب  و  تسا ، یکی  وا  رتو 

. دشاب نوردناز  يوس  وا  لیم  دیآ و 
يوس رایـسب  وا  لیم  دـیآ و  ربز  رب  نار  زین  وا  تکرح  زا  تسا و  هتـسویپ  عضوم  نیدـب  مه  تسا و  هتـسر  راهز  ناوختـسا  زا  مود  هلـضع  و 

. دشاب نوردناز 
هب مود  هلـضع  يولهپ  مه  وناز ، هب  ات  تسا  هدـمآ  دورف  تسا و  هتـسر  راـهز  ناوختـسا  زا  مه  تسا  ود  ره  زا  رتزارد  رایـسب  میـس  هلـضع  و 

هدمآ ورف  رود  تسا و  هتـسر  هاگیهت  ناوختـسا  رـس  زا  مراهچ  هلـضع  و  تسا . مود  هلـضع  لعف  نوچمه  وا  لعف  و  بیرا )  ) بیر یکدـنا و 
. دیآ ریز  رب  نار  اب  قاس  وا  تکرح  زا  تسا و  هتشذگ  ردنا  وناز  هاگدنب  زا  وا  رتو  تسا و 

تسا و هتسر  راهز  ناوختسا  زا  ود  ره  دشاب ، نادب  نار  ندیدرگ  تکرح  هک  هلضع  ود  اما  و 
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هتسویپ تسا  نار  ناوختـسا  رـس  رب  هک  گرزب  هرهم  هب  هتـسویپ و  مه  هب  هدروآ و  رـس  هب  رـس  تسا و  هدمآ  دورف  بیرا )  ) بیر هب و  ود  ره 
. دنک لیم  وا  يوسب  نار  دنک  تکرح  هک  هلضع  مادک  ره  نوردناز ، يوس  تسا ،

شیوخ باتک  ردنا  هللا  همحر  يروباشین  قداص  یبا  نب  مساقلا  وبا  هجاوخ  و  تسا ؛ یلاکشا  زین  اههلضع  نیا  ددع  ردنا  هک  تسناد  دیابب  و 
هدرک دای  باب  نیردنا  هک  هطساب  ياههلضع  زا  تسا  هدرک  مجنپ  هلضع  ندرک  دای  هب  ادتبا  حیرشت  لمع  باتک  ردنا  سونیلاج  هک  دیوگیم 

، هلضع هس  ناشن  یضعب  ردنا  و  دراد ، هلضع  ود  ناشن  هک  دنبای  نانچ  اهنت  یضعب  ردنا  ار  هلضع  نیا  سونیلاج ، ینعی  دیوگیم ، تسا . هدمآ 
اهناشن و نآ  یـسک  رگا  تسا . هتـسر  ياج  دـنچ  زا  هک  دـنک  نآ  رهب  زا  نوگانوگ  ياـهلعف  دـشاب و  هلـضع  کـی  وا  یگمه  هشیمه  نکل 
و تسا ، هدزاود  دیوگ  هک  دشاب  اور  و  تسا ، هدزای  اههلـضع  نیا  دیوگ  هک  دـشاب  اور  ص 35 )  ) درامش ياهلضع  ار  یکی  ره  ار  اههلـضع 

ردنا هک  منیبیمه  سونیلاج  ردنا  نم  و  دنکیم ، هللا  همحر  قداص  یبا  نب  مساقلا  وبا  هجاوخ  تیاکح  نیا  تسا . هدزیس  دیوگ  هک  دشاب  اور 
هک تسا  ياهلضع  دیوگیم  تسا . هدمآ  هدرک  دای  باتک  نیردنا  هک  میس ، هلضع  عضوم  هب  دنکیم  دای  ياهلضع  زا  هضباق  ياههلضع  هلمج 

، تسا نار  رـس  هرهم  ریز  ردـنا  هک  رتکچوک ، ینوزف  ناوختـسا  هب  دـیارگ و  يزبس  هب  وا  گنر  تسا و  هتـسر  نیرـس  ناوختـسا  هدـعاق  زا 
رگید هلضع  دنچ  اب  ار  هلضع  نیا  اهنت  یضعب  ردنا  نوردنز و  يوس  دنک  رایسب  لیم  دیآ و  ریز  رب  یکدنا  نار  وا  تکرح  زا  تسا و  هتسویپ 
تسا نیا  رهب  نآ  و  دنبای ، هلـضع  ود  اب  هک  دشاب  هاگ  دنبای و  هلـضع  کی  اب  هک  دشاب  هاگ  و  رهاظ . سب  هن  ياههلـضع  نکل  دنبای ، هتـسویپ 
نیدب يزات  هب  سونیلاج  عماوج  ردـنا  ینعم  نیا  تسا و  هدزیـس  ای  تسا  هدزاود  ای  تسا  هدزای  نار  ياههلـضع  هک  دـنیوگ  هک  تساور  هک 

: تسا ترابع 
ضقیف يرغـصلا  ةدـیازلا  نم  لفـسالا  زجلاب و  لصتی  ةرـضخلا و  یلا  اهنول  ۀلـضع  یه  كرولا و  مظع  ةدـعاق  نم  اـهؤاشنم  ۀـثلاثلا  ۀلـضعلا 

ةرم ةدحاو و  ۀلضع  اهب  لصتت  ةرمف  ۀیفخ  رخآ  تالضعب  ۀلصتم  ۀلضعلا  هذه  دجت  دق  یسنالا و  بناجلا  نم  اریثک  الیم  هلیمی  الیلق و  ذخفلا 
وا رشع  ینثا  رشع و  يدحا  كرولل  كرحملا  لضعلا  نإ  لاقی  نازوجی  کلذ  لجا  نم  تالضع و  ثلث 
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باتک هس  دراد  قلعت  حیرـشت  هب  هک  ییاهباتک  زا  ار  سونیلاج  و  تسا ، برطـضم  نخـس  اههلـضع  نیا  ددـع  ردـنا  هلمجلا  یلع  رـشع . ثلث 
نخس باتک  هس  ره  نیردنا  ءاضعالا و  عفانم  باتک  میـس  اضعالا ، حیرـشت  لمع  باتک  مود  ءاضعالا ، حیرـشت  باتک  یکی  فورعم ، تسا 

: دیوگیم ءاضعالا  عفانم  باتک  حرش  ردنا  هللا ، همحر  قداص ، یبا  نب  مساقلا  وبا  هجاوخ  و  تسین . ربارب  رگیدکی  اب  اههلـضع  نیا  ددع  ردنا 
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نیا وا  ترابع  درک و  متـسناوتن  ربارب  رگیدـکی  اب  اههلـضع  نیا  ددـع  ردـنا  تسا  هتفگ  هک  یباتک  ره  ردـنا  هک  ار  سونیلاـج  ياهنخـس  نم 
: تسا

یف هلوقی  امیف  رحتم ز  هنال  باتکلا  اذه  یف  هرکذ  يذـلا  ددـعلا و  یف  اهریاظن  یلع  تالـضعلا  ةذـه  نم  ةدـحو و  لک  قبطا  نأ  یننکمی  مل 
حیرشت یف  هباتک  یف  حیرـشتلا و  جالع  باتک  یف  همالکب  باتکلا  اذه  یف  ُهُمالک  لباق  نم  الا  هفرعی  اذه ال  وهـسلا و  تیـشخف  باتکلا  ذه 

انهاه ن هلاق  ام  نیب  عمجی  نأ  هنکمی  يریغ  لعل  نیرخالا و  نیباتکلا  یلا  عوجرلا  نود  انهاه  لضعلا  یف  هلاق  امم  ائیـش  دـمتعا  مل  لضعلا و 
. اهیف هلاق  ام  نیب 

زاب زا  ضرغ  دتفایمه و  بارطـضا  نیدنچ  ببـس  نیدب  اهناوختـسا  حیرـشت  زا  دشاب  رتلکـشم  نینچ  ییاههلـضع  حیرـشت  هک  تسناد  دیابب 
هدرک دای  باتک  نیا  ردنا  هکنآ  فلاخم  دبای و  قلطم  یلوق  اههلضع  نیا  ددع  ردنا  رگید  یباتک  ردنا  یسک  ات  تسا  نآ  اهنخـس  نیا  نتفگ 
ردنا هکنانچ  تسا . دـنچ  تساجک و  باب  نیا  ردـنا  فالخ  هک  دـنادب  و  تسا ، تریـصب  رـس  زا  هن  قلطم  لوق  نآ  هک  دـنادب  تسا ، هدـمآ 
ددع هک  دیآیمه  شش  تسیب و  نآ  رهب  زا  هدزیـس و  يوس  ره  زا  تسا ، شـش  تسیب و  اههلـضع  نیا  ددع  هک  دیآیمه  سونیلاج  عماوج 

هک ار  رگید  هلضع  نیا  و  تسا . هدرک  تیاکح  يو  زا  قداص  یبا  نب  مساقلا  وبا  هجاوخ  هکنانچ  دناهدرمش ، هلضع  هس  ار  مجنپ  هلـضع  نیا 
. تسا هدمآ  شش  تسیب و  ات  دناهدرمش  هلضع  هس  مه  دنکیم ، فصو  ثلاث  هلضع  عضوم  هب  هک  مدرک  تیاکح  نم 

رب اههلضع  نتخانش  هدیاف  تسه ، یبارطضا  رگید  ياهمادنا  یضعب  ياههلـضع  ددع  اههلـضع و  نیا  ددع  ردنا  هچ  رگا  هک  تسناد  دیابب  و 
تکرح ردنا  رگا  هک  تسا  نآ  اههلـضع  نتخانـش  هدیاف  هکنآ  رهب  زا  تسین ، نایز  چیه  بارطـضا  نآ  زا  اهمادنا  جالع  ردـنا  تسا و  ياج 

هک دناد  بیبط  یگدیشک ، ای  یندیزرل  ای  یتسس  ای  یجنشت  نوچ  دیآ  دیدپ  یللخ  یمادنا 
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نوچ و  درک ؛ دیامرف  نآ  عضوم  هب  درک  دیاب  ار  نآ  هک  یجالع  تسا ، هلـضع  عضوم  مادـک  هب  تسا و  عضوم  مادـک  زا  مادـنا  نآ  تکرح 
وناز هاگدنب  تکرح  اهنار  تکرح  سپ  زا  و  درادن . نایز  چـیه  تسا  یفالخ  ددـع  ردـنا  رگا  دـشاب ، مولعم  تکرح  زاغآ  هلـضع و  عضوم 
زارد نخـس  اهلوق  همه  نتفگ  زاب  زا  تسه و  یتوافت  نینچمه  اهتکرح  نیا  ياههلـضع  ددـع  ردـنا  و  تسا ، ودـب  قاـس  تکرح  هک  تسا ،

نار يور  رب  هس  سپ و  يوس  تسا  هداهن  نار  نوردناز  جنپ  هلـضع ، هن  ینار  ره  ردـنا  تسا ، هلـضع  هدـجیه  نانیا  رتشیب  لوق  هب  ددرگیم و 
. تسا هداهن  وناز  هاگدنب  ردنا  یکی  تسا و  هداهن 

ناوختسا نیریز  همین  هب  ات  تسا  هدمآ  دورف  نار  نوردناز  هب  تسا و  هتسر  هاگیهت  ناوختـسا  زا  زارد و  تسا  ياهلـضع  یکی  هناگجنپ  زا  و 
يوس هب  وا  لیم  دیآ و  ربز  رب  قاس  وا  تکرح  زا  هتـسویپ و  ودب  نوردناز و  يوس  تسا  هنهرب  تشوگ  زا  هک  ياجنآ  تسا ، هدیـس  رب  قاس 
هلضع نیا  زا  بیرا )  ) رتبیرو هب  چیه  قاس  تکرح  ياههلـضع  زا  و  دنرآ . رب  ياپ  صقر  نایم  ردنا  هک  ناصاقر  ناسرب  نوچ  دشاب  نوریب 

هتـسویپ قاس  ناوختـسا  هب  نار و  نوردـناز  يوسب  مه  تسا  هدـمآ  دورف  تسا و  هتـسر  راهز  ناوختـسا  هاگدـنویپ  زا  مود  هلـضع  و  تسین .
زا و  دشاب ، نوردـناز  يوس  وا  لیم  دـیآ و  ربز  رب  قاس  هلـضع  نیا  تکرح  زا  و  تسا . هتـسویپ  نیتسخن  هلـضع  هک  عضوم  نادـب  مه  تسا ،

. دیآ رب  تسار  قاس  دننک  تکرح  رابکی  هب  هک  ود  ره  تکرح 
زا تسا و  هتسویپ  عضوم  نیدب  مه  تسا و  هدمآ  دورف  نار  سپ  زا  نوریب و  يوس  زا  تسا  هتسر  نیرـس  ناوختـسا  هدعاق  زا  موس  هلـضع  و 

. دیآ ربز  رب  زین  دنک و  لیم  نوردناز  يوس  هب  قاس  هلضع  نیا  تکرح 
ناوختسا هدعاق  زا  ود  ره  و  هداهن ، دمآ  هتفگ  هک  ياهلـضع  ود  نآ  نایم  ردنا  نار  سپ  يوس  زا  تسا ، هلـضع  ود  مجنپ  مراهچ و  هلـضع  و 

هتـسر نوریب  يوس  زا  رگید  و  تسا ، هتـسویپ  نوردناز  يوس  زا  مه  قاس  هب  و  تسا ، هتـسر  نوردـناز  يوس  زا  یکی  و  تسا ، هتـسر  نیرس 
. ددرگب یتخل  دیآ و  رب  یتخل  قاس  کی  ره  تکرح  زا  تسا و  هتسویپ  نوریب  يوس  زا  مه  و  تسا ،

هلضع ود  نوچ  ینعی  تسا ، وت  ود  هلضع  کی  تسا  هداهن  نار  شیپ  رب  هک  هلضع  هس  و 
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رتورف رگید  تسا و  رب  نار  رس  هرهم  ریز  هب  هک  گرزب  ینوزف  زا  یکی  تسا ، هتسر  ياج  ود  زا  دشاب و  هداهن  رگیدکی  يولهپ  هب  هک  تسا 

رگید شخب  و  تسا ، هتـسویپ  وناز  نبنهن  هب  و  تسا ، رت  كانتـشوگ  شخب  کی  تسا ، شخب  ود  هب  زین  وا  رخآ  و  ناوختـسا ، سپ  زا  نآ  زا 
و دشابن ، رود  سب  تسا  هلـضع  ود  دـنیوگ  ار  هلـضع  نیا  رگا  و  تسا . هتـسویپ  نار  ناوختـسا  نینوردـناز  هرانک  هب  و  تسا ، ییاشغ  نوچ 
ص 36)  ) تسا هتسر  تسا  نار  رس  هرهم  ریز  هک  رتگرزب  ینوزف  ناوختسا  زا  یکی  تسا ، رتگرزب  نیتسخن  نیا  زا  ود  ره  موس  مود و  هلضع 

رتو نیا  تسا  هتساخ  رب  رت  کی و  ود  ره  زا  و  تسا ، هتسویپ  رگیدکی  هب  هلضع  ود  ره  نیا  و  تسا . هتسر  هاگیهت  ناوختسا  رـس  زا  رگید  و 
شیپ هب  و  هتـشذگ ، ورف  وـناز  هاگدـنب  زا  و  تسا ، هدـمآ  دورف  هدرک و  راوتـسا  تسا و  هـتفرگ  ورف  ار  نیرـس  ناوختـسا  مـه  و  تـسا ، نـهپ 

. تسا هتسویپ  قاس  ناوختسا 
، درآ زاب  مه  هب  ار  وناز  هک  تسا  نآ  وا  راک  تسا ، هداهن  وناز  هاگدنب  ردنا  هک  هلـضع  کی  و  دور . دورف  تسار  قاس  رتو  نیا  تکرح  زا  و 

هداهن قاس  رب  اهتکرح  نیا  ياههلـضع  و  تسا ، مدـق  ياهتکرح  قاـس  ياـهتکرح  سپ  زا  و  دـشاب . نوریب  يوس  یتخل  قاـس  لـیم  هکناـنچ 
نآ و  سپ ، يوـس  تفه  تسا و  هداـهن  شیپ  يوـس  تفه  هدراـهچ  نیا  زا  و  هدراـهچ ، یقاـس  ره  رب  تسا  هلـضع  تشه  تسیب و  و  تـسا ،

هتسویپ مه  هب  ود  ره  تسا و  هتسر  نار  نیریز  رـس  زا  ود  هس  نیا  زا  تسا و  هتـسویپ  هنـشاپ  هب  هلـضع  هس  تسا ، هداهن  سپ  يوس  هک  تفه 
و تسا ، نآ  هنشاپیپ  هتسویپ ، هنـشاپ  هب  تسا و  هتـساخ  رب  رتو  کی  هلـضع  ود  ره  زا  و  تسا ، نآ  زا  يرتشیب  قاس  مکـش  تشوگ  و  تسا ،

نیمز رب  مدق  رتو  نیا  توق  هب  ندیشک و  نیدب  و  دشاب ، نوریب  يوس  هب  وا  لیم  هکنانچ  دشکیم ، زاب  سپ  يوس  ار  مدق  هک  تسا  نآ  وا  راک 
. دتسیاب

اب مه  تسین ، رهاظ  يرت  ار و  وا  و  تسا ، ناگنتاب  ناجنداب )  ) گنر نوچمه  وا  گنر  تسا و  هتسر  قاس  نینوریب  هبصق  رس  زا  میس  هلضع  و 
هلـضع ود  نآ  تسا  يرای  نوچمه  هلـضع  نیا  هتـسویپ و  عضوم  نادب  هنـشاپ و  یپ  هاگدـنویپ  کیدزن  ات  تسا ، هدـمآ  دورف  هلـضع  ود  نیا 

. ار نیتسخن 
، دسر تفآ  ار  اههلضع  همه  رگا  دشاب و  تمالس  هب  اههلـضع  رگید  هچ  رگا  دوشب ، راک  زا  ياپ  دسر  تفآ  ار  هلـضع  ود  نیا  هک  هاگ  ره  و 

داتسیا و دناوتب  مدرم  دشاب  تمالسب  هلضع  هس  نیا  و 
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. تفر دناوتب 
ره زا  تسا و  هتسر  قاس  نینوریب  هبصق  رس  زا  هلضع  کی  هس  نیا  زا  و  دشک ، ورف  ریز  هب  ار  ناتشگنا  ار و  مدق  هک  تسا  رگید  هلضع  هس  و 

هتفر ورف  قاس  ناوختسا  تشوگ  هنشاپ و  نایم  ردنا  یکی  تسا و  هتـشگ  شخب  ود  هب  گرزب و  تسا  يرت  ار و  وا  و  تسا ، رتگرزب  نیا  هس 
هب مود  شخب  و  تسا . هتـسویپ  رـصنب  یطـسو و  تشگنا  نیمیـس  نیتسخن و  داشگ  دنب  هب  شخب  کی  و  تسا ، هدمآ  ردنا  مدق  ریز  ات  تسا 

. دشک ورف  ریز  هب  ار  تشگنا  راهچ  نیا  رتو  ود  ره  نیا  و  تسا ، هتسویپ  هحبسم  رصنخ و  تشگنا  نیمود  نیتسخن و  داشگ  دنب 
وا رتو  دشاب و  نیتسخن  همین  دنچ  تسا ، رتکچوک  هلضع  نیا  نآ و  زا  رتورف  زا  تسا ، هتـسر  هبـصق  نیا ) نینوریب  رـس   ) زا مه  مود  هلـضع  و 

داـشگ دـنب  هب  شخب  رگید  و  تسا ، هتـسویپ  رـصنخ  نیمیـس  نیمود و  داـشگ  دـنب  هب  شخب  کـی  تسا ، شخب  ود  هب  تسا و  رتکیراـب  زین 
ود ره  تسا و  هدنامب  ینوزف  یتخل  رتو  ود  ره  نیا  رـس  زا  و  دشک ، ورف  ریز  هب  ار  تشگنا  ود  ره  رتو  ود  ره  و  هحبـسم ، نیموس  نیتسنخن و 

. دشکورف نینچمه  زین  ار  وا  تسا  هتسویپ  ماهبا  داشگ  دنب  هب  تسا و  هتشگ  یکی  ینوزف 
هدرخ ناوختـسا  هب  وا  رتو  تسا و  هدمآ  دورف  هبـصق  ود  ره  نایم  هب  تسا و  هتـسر  قاس  نینوردـناز  هب  يربک  هبـصق  رـس  زا  میـس  هلـضع  و 

، تسا هتسویپ  ماهبا  نیتسخن  داشگ  دنب  هب  يوزج  هلضع  نیا  رتو  زا  و  دیآ ، دورف  مدق  هلـضع  نیا  تکرح  زا  ماهبا ، زا  رتدورف  تسا  هتـسویپ 
وا رتو  هک  گرزب  هلضع  نادب  تسا و  هتـسر  نار  ناوختـسا  زا  متفه  هلـضع  و  دشاب . نوردناز  يوس  وا  لیم  هکنانچ  درآ ، ربز  رب  ار  ماهبا  و 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


، هدش هدیرتسگ  ياپ  فک  ردنا  تسا و  هدمآ  دورف  وا  رتو  و  تسا ، هتشگ  ادج  يو  زا  قاس  مکش  ردنا  سپ  تسا ، هتـسویپ  تسا  هنـشاپ  یپ 
. دراد هاگن  ار  ناتشگنا  طشم و  هدرخ و  ياهناوختسا  داهن  ماظن و  هک  دشاب  يرپس  نوچ  ات 

هکنآ هلضع  ود  لیصفت : نیدب  دناهدرمش . هلضع  جنپ  دمآ  هدرک  دای  هک  ار  هلضع  تفه  نیا  حیرـشت  باحـصا  نامدقتم  هک  تسناد  دیابب  و 
هلـضع و  تسا ، هدش  هدیرتسگ  ياپ  فک  ردنا  رت  نآ و  زا  هخاش  کی  هک  دـنتفگ  و  تسا ؛ هنـشاپ  یپ  هک  تسا  هتـساخ  رب  رتو  کی  يو  زا 

ورف ریز  هب  ار  رصنب  یطسو و  تشگنا  مراهچ  هلضع  و  تسا ، ناجنداب  گنر  نوچ  وا  گنر  هک  میس 
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هک ار  هلضع  نیا  و  تسا ؛ هدرک  ای  هلـضع  شـش  ءاضعالا  عفانم  باتک  ردنا  سونیلاج  و  دهد . مخ  ار  هحبـسم  ار و  ماهبا  هکنآ  مجنپ  دشک ،
هتفگ نخـس  نایم  ردنا  سپ  تسا . هدرمـش  هلـضع  کی  تسا  هدش  هدـیرتسگ  ياپ  فک  ردـنا  وا  رتو  هک  ار  نآ  و  تسا ، ناجنداب  گنر  هب 

وا رتو  هک  هلضع  ود  نآ  زا  هک  تسا  هتفگ  حیرشت  لمع  باتک  زا  مشـش )  ) میـس تلاقم  ردنا  تسا و  هلـضع  ود  نیا  هک  نتفگ  ناوت  تسا :
نیا تسا . هدش  هدیرتسگ  ياپ  فک  ریز  ردنا  رت  زاب و  هدش و  ياهلـضع  تسا و  هتـساخ  رب  يو  زا  يرت  هنـشاپ و  نوریب  زا  تسا ، هنـشاپ  یپ 

ردـنا و  تسین . تسا ، ناجنداب  گـنر  هب  هک  هلـضع  نآ  هلمج  زا  شیوخ و  رهب )  ) رـسب تسا  ياهلـضع  نیا  هکنآ  رب  دـنکیم  تلـالد  نخس 
هتسر نار  ناوختسا  زا  هک  تسا  ياهلضع  تسا ، هدش  هدیرتسگ  ياپ  فک  ردنا  وا  رتو  هک  هلـضع  نیا  هک  دیوگیم  اههلـضع  حیرـشت  باتک 

تـسا نآ  رهب  زا  سونیلاج  بتک  ردنا  توافت  نیا  و  تسادـج . تسا  هنـشاپ  یپ  وا  رتو  هک  هلـضع  ود  نآ  هلمج  زا  و  نوریب ، يوس  زا  تسا 
نیا هک  دیوگیم  وا  مه  و  دشاب . نیرخآ  لوق  رب  دامتعا  و  تسا ، هدوب  هدش  رهام  حیرشت  ردنا  هک  تسا  هدرک  حرـش  نآ  زا  شیپ  یـضعب  هک 

هبصق رس  زا  تسا و  گرزب  هلـضع  کی  تسا ، هداهن  قاس  شیپ  هک  هلـضع  تفه  زا  و  دشاب ، مولعم  هک  دیاب  هلمج  نیا  تسا  تفه  هلـضع 
ياپ وا  تکرح  زا  هتسویپ و  ماهبا  کیدزن  هب  تسا و  يوق  وا  رتو  و  تسا ، هدمآ  دورف  هبـصق  نآ  يولهپ  مه  تسا و  هتـسر  قاس  نینوردناز 

ياهناوختسا زا  نیتسخن  ناوختسا  هب  و  تسا ، هداهن  هلـضع  رگید  يولهپ  هب  مه  و  تسا ، هتـسر  هبـصق  نیا  زا  مه  مود  هلـضع  و  دیآ . ربز  رب 
راک وا  يازارد  ردنا  تسا  هتسویپ  ماهبا  هب  وا  رتو  تسا و  هداهن  هبصق  ود  ره  نایم  ردنا  میـس  هلـضع  و  دشک . رب  ار  وا  تسا و  هتـسویپ  ماهبا 

نینوردنار هبصق  هب  هک  نوردناز  يوس  زا  تسا  هتسر  قاس  نینوریب  هبصق  رس  زا  مراهچ  هلـضع  و  تسا . مود  هلـضع  راک  زا  مه  هلـضع  نیا 
هلضع و  درآ . ریز  رب  تشگنا  راهچ  هک  تسا  هتساخ  رب  رتو  راهچ  يو  زا  و  ص 37 ) ، ) تسا هدمآ  دورف  اههلضع  نایم  ردنا  تسا و  هتسویپ 

تسا و هتـسر  هبـصق  نیا  زا  مه  مشـش  هلـضع  و  دـشک . ورف  ار  ماهبا  و  تسا ، هتـسویپ  ماـهبا  هب  وا  رتو  تسا و  هتـسر  هبـصق  نیزا  مه  مجنپ 
هتسر هبصق  نیزا  مه  متفه  هلضع  دنک . نوریب  يوس  هب  لیم  رصنخ  وا  تکرح  زا  تسا و  هتسویپ  رصنخ  هب  وا  رتو  تسا و  کیراب  ياهلضع 
دننک تکرح  هناگ  تفه  نیا  زا  نیتسخن  هلضع  هلـضع و  نیا  هک  هاگ  ره  تسا ، هتـسویپ  رـصنخ  ریز  هب  تسا و  هدمآ  دورف  وا  رتو  و  تسا ،

رصنخ ریز  هب  و   ) تسا دیآ  ربز  رب  مدق 
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ره ردنا  تسا ، هداهن  هلضع  ود  هاجنپ و  مدق  ود  ره  ردنا  و  دنک ، لیم  هلضع  نآ  يوس  هب  مدق  دنک ، جنشت  هلـضع  کی  هک  هاگره  هتـسویپ )
ار ناتشگنا  همه  هلـضع  جنپ  نیا  تکرح  زا  و  ناتـشگنا ، کیدزن  تسا  هداهن  ياپ  تشپ  رب  جنپ  هلمج  نیزا  هلـضع و  شـش  تسیب و  یمدق 

. طشم ياهناوختسا  کیدزن  تسا ، هداهن  ياپ  فک  ردنا  هلضع  کی  تسیب و  دشاب و  ياپ  تشپ  يوس  هب  تکرح 
راهچ و  دـشک ، رت  ورف  ار  رـصنخ  یکی  ار و  ماهبا  یکی  هلـضع ، ود  و  دـنابنجب ، نوردـناز  يوس  ار  تشگنا  جـنپ  هلمج ، نیا  زا  هلـضع  جـنپ 

هک هلـضع  هد  و  دروآ ، دورف  ریزب  تشگنا  راهچ  زا  ار  نیتسخن  داشگ  دنب  و  شیپ ، زا  تسا  هداهن  هدرخ  ياهناوختـسا  کیدزن  رگید  هلـضع 
ره و  دنک ، لیم  ریز  يوس  هب  نیتسخن  داشگ  دنب  دننک ، تکرح  هلضع  ود  هک  هاگ  ره  تسا ، هداهن  هلضع  ود  یتشگنا  ره  شیپ  ردنا  دنامب ،

تکرح ياههلضع  ددع  نوچ  نآ  ددع  و  ياپ ، ياههلضع  تسا  نیا  دنک ، لیم  هلضع  نآ  يوس  تشگنا  دنک ، جنـشت  هلـضع  کی  هک  هاگ 
تـسا هداهن  قاس  رب  هک  ار  مدق  ياهتکرح  ياههلـضع  و  هدژه ، ار  قاس  ياهتکرح  ياههلـضع  و  دیآ ، هدرمـش  هلـضع  شـش  تسیب و  اهنار 
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و دشاب . هلضع  راهچ  تسیب و  دص و  دناهدرمش ، هلـضع  ود  هاجنپ و  تسا  هداهن  مدق  ود  ره  ردنا  هک  ییاههلـضع  و  هلـضع ، تشه  تسیب و 
قداص یبا  نبا  مساـقلا  وبا  هجاوخ  و  تسا ، هلـضع  هن  تسیب و  دـصناپ و  اههلـضع  نیا  ددـع  هلمج  هک  دـیآیمه ، سونیلاـج  عماوج  ردـنا 

اههلضع ددع  و  دناهتفگ . تدایز  هلضع  دنچ  دناهدرمش و  راب  ود  ار  هلضع  دنچ  نامدقتم  یضعب  عماوج و  باحـصا  هک  دیوگیم  هللا  همحر 
. تسا هدجیه  دصناپ و  یتسرد  هب 

. لج زع و  هللا  نذاب  تسا ، هدمآ  هداد  حرش  ار  همه  دناهتفگ ، تدایز  هچنآ  و  دناهدرمش ، راب  ود  هک  ار  اههلضع  باتک  نیردنا  و 

اهبصع حیرشت  ندرک  دای  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  موس  وزج 

هراشا

تسا باب  شش  وزج  نیا  و 

یلک قیرط  رب  نآ  تعفنم  بصع و  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  نیتسخن  باب 
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و تسا ، غامد  زا  ود  ره  نیا  زاغآ  و  يرایتخا ، تکرح  رگید  ّسح و  یکی  تسادـج : زیچ  ود  هب  دامج  تاـبن و  زا  ناویح  هک  تسناد  دـیاب 

یجناـیم هب  ناـنچمه  تکرح  ّسح و  تّوق  و  دـسریم ، ینیمز  ره  هب  يو  زا  بآ  هک  تسا  ياهمـشچ  نوچمه  ار  ینعم  ود  ره  نیا  رم  غاـمد 
ات دننَکیم  هک  اهیوج  دنزاسیم و  راهنا  زا  هک  اههار  نیا  نارگزرب ، ناناقهد و  هک  دنام  نادـب  و  دـسریم ، اهمادـنا  همه  هب  غامد  زا  اهبـصع 

هتسر يو  زا  هک  اهبـصع  غامد و  لاثم  نیرب  رتدرخ . یـضعب  رتگرزب و  یـضعب  ییوج ، ینیمز  ره  دروخ  رد  دنرآ ، اهنیمز  هب  همـشچ  زا  بآ 
هب وا و  دروخ  رد  یبصع  یمادـنا  ره  رهب  زا  تسا ، هدـینایورب  اهبـصع  غاـمد  زا  یلاـعت  كراـبت و  راگدـیرفآ  هکنآ  رهب  زا  دـناهتخاس . تسا 
زا ددنویپ  اهمادنا  همه  هب  هک  اهبصع  همه  هک  دوبن  تحلصم  نوچ  و  تسا ، هدیناسر  اهمادنا  همه  هب  تکرح  ّسح و  تّوق  اهبـصع  یجنایم 
رب همشچ  زا  هک  گرزب  يدور  ناسرب  تسا ، رت  رود  هک  ییاهمادنا  رهب  زا  و  دینایورب ، غامد  زا  دوب ، تحلصم  هک  ردقنآ  دشاب ، هتسر  غامد 

هدینایورب غامد  زا  ار  عاخن  یلاعت ، كرابت و  راگدیرفآ  دنرب ؛ رود  ياهتلحم  هب  اهبآ  اههخاش  نآ  زا  دـنرادرب و  اههخاش  دور  نآ  زا  و  دـیآ ،
اهمادنا نادب  اهبـصع  نآ  یجنایم  هب  تکرح ، ّسح و  ات  هتـسویپ  مادـنا  نادـب  هدروآ و  نوریب  یبصع  یمادـنا  ره  ربارب  عاخن  زا  سپ  تسا ،

. هریبدت نسح  هللا و  نذاب  دسریم 
رتفیطل و رتمرن و  ار  اهبصع  نیا  دبای ، ربخ  دوز  دسر  ودب  هچ  ره  زا  نآ  یجنایم  هب  اهمادنا  هک  تسیاب  نآ  رهب  زا  ّسح  ياهبـصع  نوچ  و 

. دهد ربخ  يدوزب  ار  اهمادنا  تفریذپ  رثا  هچ  ره  زا  ات  دیرفآ ، رت  هدنهد  ربخ  رتهدنریذپ و  رثا 
همه اهبـصع  و  دـیاین . زجاع  شیوخ  راک  زا  اـت  دـیرفآ  رتبلـص  رتیوق و  ار  نآ  تسا ، اهمادـنا  ندـینابنج  رهب  زا  تکرح  ياهبـصع  نوچ  و 

هک نیسپزاب  بصع  کی  رگم  هتـسویپ  اهمادنا  هب  تسا و  هدمآ  نوریب  رگیدکی  ربارب  پچ  وس  زا  یکی  تسار و  يوس  زا  یکی  تسا  تفج 
. تسا درف 

تسا هتسر  غامد  زا  هک  ییاهبصع  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مود  باب 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 93 

http://www.ghaemiyeh.com


ییاهرذـگ ار  اهبـصع  نیا  هک  تسناد  دـیابب  ندرک ، دای  یتفج  ره  حرـش  زا  شیپ  تسا و  تفج  تفه  تسا  هتـسر  غامد  زا  هک  ییاهبـصع 
هدمآ نوریب  غامد  زا  رذگ  نادب  کی  ره  هک  تسا 

104 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
. دشاب مولعم  هک  دیاب  ندمآ ، دهاوخ  رایسب  اههبقث  نآ  رکذ  اهباب  نیردنا  دنیوگ و  زین  ذفنم  دنیوگ و  هبقث  يزات  هب  ار  اهرذگ  نیا  و  تسا ،
نآ دشاب . نادب  ندییوب  ّسح  ناتسپ و  رـس  ود  نوچ  تسا  هدمآ  دورف  ینوزف  ود  غامد  شیپ  زا  تسا و  هتـسر  غامد  شیپ  زا  نیتسخن  تفج 
مان نیدـب  ار  بصع  نیا  یهت و  نایم  ینعی  فّوجم  تسا و  هدـمآ  نوریب  یبصع  کی  ره  یگیاسمه  زا  دـنیوگ . يدـثلا  یتملح  يزات  هب  ار 

تسا هتـسر  تسار  يوس  زا  بصع  نآ  درذگب و  ودب  کیراب  ینزوس  هک  تسا  نادنچ  وا  نایم  يایهت  دنیوگ و  فّوجم  بصع  دسانش و 
، مه هب  دناهدیـسر و  رگیدـکی  هب  ود  ره  و  تسا ، هدـمآ  تسار  يوس  هب  تسا  هتـسر  پچ  يوس  زا  هک  نآ  و  تسا ، هدـمآ  پچ  يوس  هب  و 

کـشیب عضوم  نیا  يایهت  سپ  هدـش ، رتخارف  هتـشگ و  یکی  ود  ره  يا  یهت  و  تسا ، هدـش  هداشگ  مه  ردـنا  ود  ره  نایم  يایهت  هکنانچ 
زاب مینک  مان  رون  عمجم  ار  عضوم  نیا  دـیآ و  دـیدپ  رتخارف  یفیوجت  کشیب  دوش  هداشگ  مه  رد  فیوجت  ود  هک  اجک  ره  دـشاب و  رتخارف 

هب هتـشگزاب و  تسار  يوس  هب  مه  تسا  هدمآ  تسار  يوس  زا  هچنآ  لکـش و  نیرب  هتـشگ  هخاش  ودـب  دـناهدش  ادـج  مه  زا  بصع  ود  ره 
ار ود  ره  تسا و  هدمآ  ردنا  پچ  مشچ  هب  هتشگزاب و  پچ  يوس  هب  مه  تسا  هدمآ  پچ  يوس  زا  هچنآ  و  تسا ، هدمآ  ردنا  تسار  مشچ 

. تسا نیا  تسرد  تسا و  سونیلاج  لوق  نیا  هدمآ ، ردنا  تسا  رصب  عضوم  هک  يدیلج  تبوطر  درگ  هدش و  رتخارف  اهبل 
. تسار مشچ  هب  پچ و  بصع  تسا و  هدمآ  پچ  مشچ  هب  تسار  بصع  هک  دناهتفگ  ص 38 )  ) نارگید و 

نیا نایم  ردـنا  هک  رـصب  رون  ات  هک  تسا  نآ  نیتسخن  تعفنم  تسا : تعفنم  راهچ  ار  رون  عمجم  نیا  دـش و  هدرک  دای  هک  ار  لکـش  نیا  اما 
مـشچ نیا  رادـید  و  دور ، مشچ  رگید  هب  هلمج  دوش و  درگ  رون  عمجم  نیردـنا  دـسر  یتفآ  ار  مشچ  کی  رگا  دـیآیمه ، مشچ  هب  بصع 

زارف مشچ  کی  هک  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  رهب  زا  و  ددرگن ، مک  ییاـنیب  دوشن و  عیاـض  هدیـسر  تفآ  مشچ  رون  اـت  ددرگ ، رتتسرد  رتیوق و 
هک دشاب ، عضوم  کی  ار  مشچ  ود  ره  هک  تسا  نآ  مود  تعفنم  ددرگ  رتخارف  هیبنع و  هبقت  دـنیب و  رتهب  و  ددرگ ، رتیوق  رگید  مشچ  دـننک 

عمجم دناسریم  زاب  اجنآ  ربخ  نیا  هک  عضوم  نیا  و  دیامنن ، ود  تروص  کی  ات  دناسر  زاب  اجنآ  دشاب  هدید  هچنآ  ربخ 
105 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

دوش و هدوزفا  رب  زین  بصع  ود  ره  هقدـح ، يدوزفا  رب  ببـس  هب  دوش و  رتورف  یکی  دـیآ و  رترب  یکی  هقدـح  هک  هاـگ  ره  ینیبـن  تسا . رون 
ياتـسار زا  تسا ، هتـشذگ  ردـنا  رون  عمجم  زا  هک  بصع  ود  ره  هک  تسا  نآ  رهب  زا  نیا  و  دـنیب ، ود  ار  زیچ  کـی  و  ددرگ ، لاوحا  هدـننیب 

ياج زا  بصع  کی  هک  ییوگ ، ات  دنرآیمه  ياج  ود  زا  هک  دشاب  نانچمه  دـنرآ ، زاب  رون  عمجم  هب  هک  ربخ  و  دنـشاب ، هتـشگب  رگیدـکی 
، دتفوین يدوزفارب  نیا  ار  اهبـصع  نیا  نوچ  و  دیامن ، زیچ  ود  زیچ  کی  ببـس  نیدب  ات  رتورف  ياج  زا  رگید  بصع  درآیمه و  ربخ  رتدـنلب 

کی ربـخ  ود  ره  رون  عمجم  نیردـنا  و  دـنرآ ، زاـب  رون  عـمجم  هب  لاـح  کـی  ردـنا  تسار  هار  ود  زا  ار  تروـص  کـی  ربـخ  بصع  ود  ره 
. نامز ردنا  ددرگ  تروص 

رگیدکی رب  ددنویپ  رگیدکی  هب  ود  ره  هار  هنایم  ردنا  نوچ  و  تسا ، رود  هقدح  هب  ات  ادـبم  زا  فوجم  بصع  هار  هک  تسا  نآ  موس  تعفنم 
هب کیدزن  تسا ، مود  ادبم  ار  اهبـصع  نیا  رون  عمجم  نیا  و  دندرگ ، رتیوق  دنریگب  رگیدـکی  تسد  هک  درم  ود  هک  نانچمه  دـننک ، دامتعا 

يرظن و ره  زا  ار  اهبـصع  هشیمه  يدوـبن  روـن  عـمجم  نیا  رگا  دـشاب و  رتـمک  ندـمآ  رتدورف  رترب و  میب  هار و  يرود  ببـس  هـب  اـت  هقدـح ،
. يدندید تروص  ود  ار  تروص  کی  اهتقو  رتشیب  ردنا  نامدرم  رتشیب  و  يدندیدرگب ، رگیدکی  ياتسار  زا  هک  يدوب  نآ  میب  یندیرگنزاب 

نانچمه دشاب ، رتمامت  رصب  و  دشاب ، رتیوق  ات  مشچ  هب  کیدزن  تسا  مود  ادبم  ار  رون  رهوج  رون  عمجم  نیا  هک  تسا  نآ  مراهچ  تعفنم  و 
باریـس راب  کی  هب  نیمز  دنرآ و  نیمز  نیدب  بآ  نآ  رگا  دشاب ، کیراب  بآ  هار  دشاب و  رود  همـشچرس  زا  هک  گرزب ، ینیمز  رهب  زا  هک 
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بآ رپ  يریگبآ  هک  هاگ  ره  دننک و  عمج  يو  ردنا  بآ  دنزاس و  يریگبآ  نیمز  کیدزن  هب  سپ  دباین ، یضعب  دبای و  بآ  یضعب  و  دوشن ،
نوریب رتیوق  يو  زا  بآ  و  دشاب ، مود  ادـبم  نوچ  ار  بآ  نیا  رم  ریگبآ  نیا  دوش و  باریـس  راب  کی  هب  نیمز  ات  دـنیاشگب ، بآ  هار  دوش و 

. ریبخلا فیطللا  ریبدت  کلذ  تسا . نود  ادبم  نینچمه  ار  رصب  رون  رم  رون  عمجم  نیا  دیآ 
يو ردنا  تسا و  هدـمآ  ردـنا  هبقث  نادـب  مشچ  هرکـس  ردـنا  تسا  ياهبقث  ار  یکی  ره  و  تسا ، هتـسر  نیتسخن  تفج  سپ  زا  مود  تفج  و 

. دناسریم اههلضع )  ) اهبصع نیدب  تکرح  تّوق  هتسویپ و  مشچ  ياههلضع  زا  ياهلضع  هب  ياهخاش  ره  و  تسا ، هدش  هخاش  شش 
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زا هک  تسخن  و  وا ، سپ  زا  همین  کی  تسوا و  شیپ  ردنا  غامد  همین  کی  هک  نینچ  تسا ، هتـسر  غامد  هاگنایم  ياهرانک  زا  میـس  تفج  و 
نوریب هار  ار  وا  هخاش  کی  تسا . هتـشگ  هخاش  راهچ  هب  هدـش و  ادـج  يو  زا  زاب  تسا و  هدـش  هتخیمآ  مراهچ  تفج  اب  تسا  هتـسرب  غامد 

شهاگیاج هب  یتابس  قرع  حرـش  و  تسا ، یکی  فحق  نوردناز  رد  یتابـس  قرع  ندمآ  ردنا  هار  و  رـس ، هساک  ینعی  غامد  فحق  زا  ندمآ 
ردـنا باجح  زا  اـت  دور ، دورف  دـیآ و  دورف  ندرگ  هب  دـیآ  نوریب  نوچ  هخاـش  نیا  و  تسا ، يرجح  ناوختـسا  ردـنا  هار  نیا  و  دـیآ ، هتفگ 

زا هک  ياهخاش  اب  هخاش  نیا  و  دیآ ، نوریب  غدص  ناوختـسا  هبقث  زا  مود  هخاش  دوش و  هدنکارپ  تسا  باجح  دورف  هک  ءاشحا  رب  و  درذـگ ،
مشچ هشوگ  نآ  يوس  هب  شخب  کی  ددرگ . شخب  هس  هب  دیآ و  نوریب  مود  تفج  هبقث  زا  میس  هخاش  و  ددرگ . هتـسویپ  تسا  مجنپ  تفج 

. مشچ کلپ  یناشیپ و  وربا و  هب  و  ندییاخ ، هلضع  هب  و  ددنویپ ، غدص  هلضع  هب  و  تسا ، شوگ  يوس  هک  دیارگ 
هب دور و  ورف  هبقث  نادـب  بصع  نیا  هک  تسا  ياهبقث  هاـگیاج  نآ  و  تسا ، ینیب  يوس  هک  دـیآ  مشچ  زا  ياهشوـگ  يوـس  هب  مود  شخب  و 

. ددرگ هتخیمآ  ینیب  نوردناز  تسوپ  اب  دیآ و  دورف  ینیب  نوردنا 
شخب کی  دوش ، شخب  ود  هب  اجنآ  زین  وا  و  دیآ ، دورف  راسخر  ناوختـسا  ردنا  تسا  هدش  هتخاس  وا  رهب  زا  هک  يذفنم  ردنا  موس  شخب  و 
تـسوپ ردنا  دیارگ و  نوریب  يوس  رگید  شخب  دوش و  هدنکارپ  اهنادند  نب  ياهتـشوگ  نییالاب و  کف  ياهنادـند  ردـنا  دـیآ و  نهد  ردـنا 

. دوش هدنکارپ  نییالاب - بل  ینیب و  رس  راسخر و 
هدیدرتسگ نافز  هقبط  ردنا  يو  زا  يرتشیب  دـیآ و  دورف  نییالاب  کف  ردـنا  تسا ، هدـش  هتخاس  وا  رهب  زا  هک  يذـفنم  ردـنا  مراهچ  هخاش  و 

نب تشوگ  ردنا  نیربز و  ياهنادـند  نب  ردـنا  دـیآ و  دورف  یقاب  و  اهزیچ ، هزم  نتخانـش  ینعی  دـناسر ، يو  هب  هقئاذ )  ) قوذ تساح  دوش و 
. دوش هدنکارپ  نیریز  بل  ردنا  اهنادند و 

دورف ماک  هب  دوش و  ادج  يو  زا  زاب  و  ددرگ ، هتخیمآ  میس  تفج  اب  فحق  نوردناز  مه  تسا و  هتـسر  میـس  تفج  سپ  زا  مراهچ  تفج  و 
. دناسر يو  هب  قوذ  تساح  دیآ و 

هخاش ود  هب  يدرف  ره  دناهتفگ  یهورگ  تسوت و  ود  ینعی  تسا ، فعاضم  مجنپ  تفج  و 
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هبقث ردنا  مود  هخاش  دـناسر و  يو  هب  ندینـش  ّسح  تسا و  هدـش  هدـنکارپ  تسا  شوگ  نوردـناز  هک  ییاشغ  ردـنا  هخاش  یکی  دوشیم :
تخـس هک  ار  یگدیچیپ  رهب  زا  دـنیوگ ، زین  یمعا  دـنیوگ و  روعا  ار  هبقث  نیا  تسا و  هدـمآ  ردـنا  يرجح  ناوختـسا  ردـنا  هک  ياهدـیچیپ 

هدمآ رود  ادبم  زا  هک  دشاب  نانچمه  ات  ددرگیم  و  دشاب ، زارد  يو  ردنا  بصع  نیا  هار  ات  تسا  نآ  رهب  زا  یگدیچیپ  نیا  تسا و  هدـیچیپ 
راسخر يوس  هب  يو  زا  يرتشیب  و  دوش ، هتخیمآ  میس  تفج  بصع  اب  دیآ  نوریب  نوچ  و  دوشیم ؛ رت  بلـص  بصع  هار  يرود  ردنا  ات  تسا 

میس تفج  هک  ددرگ  بصع  نآ  رای  دنامب  هچنآ  و  دناسر ، ودب  تکرح  تّوق  و  ددرگ ، هتسویپ  تسا  هداهن  يو  رب  هک  نهپ  هلضع  هب  دیآ و 
. ددنویپیم غدص  هلضع  هب 

عمـس ات  دـسریم  يو  هب  اوه  دـشاب و  نوریب  يو  هک  تسیابیم  هک  دـنداهن  نآ  رهب  زا  مجنپ  بصع  ردـنا  عمـس  تساح  هک  تسناد  دـیابب  و 
غامد نیـسپ  زاب  همین  زا  بصع  نیا  ببـس  نیدب  دـشاب ، رتبلـص  يو  هک  درک  بجاو  ار  بصع  نیا  رم  اوه  ندوسب  ببـس  هب  دـیآ ، لصاح 
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. دشاب هک  تسیاب 
يو زا  سپ  تسا  بصع  کی  ود  ره  هک  ییوگ  ات  اـهطابر ، اـهءاشغ و  هب  هتـسویپ  يو  هب  تسا و  هتـسر  مجنپ  تفج  سپ  زا  مشـش  تفجو 

کی ص 39 ) ، ) تسا هدـمآ  نوریب  تسا ، یمال  زرد  رخآ  ردـنا  هک  ياهبقث  ردـنا  شخب  هس  ره  و  هتـشگ ، شخب  هس  هب  تسا و  هدـش  ادـج 
تسا و هدمآ  فتک  هلـضع  هب  مود  شخب  نابز و  ندنابنج  ردنا  دشاب ، رای  متفه  تفج  اب  ات  تسا  هتـسویپ  نافز  نب  قلح و  هلـضع  هب  شخب 
هب تسا و  هتفر  ورف  دـیآ  رب  يو  زا  یتابـس  قرع  هک  ياهبقث  ردـنا  میـس  شخب  و  هتـسویپ ، تسا  فتک  رب  هک  نهپ  هلـضع  هب  يو  زا  يرتشیب 
الاب يوس  هب  رـس  هک  هرجنح  ياههلـضع  هب  تسا و  هتـساخ  رب  هخاش  دنچ  يو  زا  تسا ، هدیـسر  هرجنح  هب  نوچ  هار  ردنا  هتـسویپ و  ءاشحا 

هب هتشگزاب و  تسا و  هتساخ  رب  يو  زا  رگید  هخاش  دنچ  تسا ، هدمآ  ورف  هنیـس  هب  تسا و  هتـشذگ  ردنا  هرجنح  زا  نوچ  و  هتـسویپ ، دنراد 
دنیوگ عجارلا  بصعلا  ببس  نیدب  ار  اههخاش  نیا  و  هتسویپ ، دنناباوخ  ورف  ار  یلاهجرط  فورضغ  هک  ییاههلـضع  هب  تسا و  هدمآ  رب  الاب 

زا تسا و  هتفر  دورف  یقاب  و  تسا ، هدـش  هدـنکارپ  شـش  هبـصق  اهنایرـش و  اهگر و  يرم و  لد و  شـش و  ردـنا  اـههخاش  نیا  زا  یـضعب  و 
نآ اب  هتشذگ و  ردنا  باجح 
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. هتسویپ ءاشحا  هب  تسا و  هتخیمایب  دیآ  دورف  ءاشحا  هب  میس  تفج  زا  هک  تسا  هدمآ  هتفگ  نیا  زا  شیپ  هک  هخاش 

نافز هلـضع  ردنا  يرتشیب  تسا و  هتـشگ  شخب  دنچ  هب  تسا و  عاخن  وا  سپ  زا  هک  عضوم  نآ  زا  تسا  هتـسر  غامد  سپ  زا  متفه  تفج  و 
. تسا تکرش  هب  یمالا  مظع  یقرد و  فورضغ  نایم  هک  تسا  هتسویپ  ییاههلضع  هب  یکدنا  تسا و  هدش  هدنکارپ 

تسا هدمآ  نوریب  ندرگ  ياههرهم  زا  تسا و  هتسر  عاخن  زا  هک  اهبصع  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  موس  باب 

: تسا تفج  تشه  تسا  هدمآ  نوریب  ندرگ  ییاههرهم  زا  هک  ییاهبصع 
رـس ياههلـضع  ردـنا  و  تسا ، هدـمآ  هدرک  داـی  هرهم  نیا  حیرـشت  ردـنا  هکناـنچ  تسا ، هدـمآ  نوریب  نیتسخن  هرهم  هبقث  زا  نیتسخن  تفج 

هکنانچ دـشاب ، گـنت  هبقث  نیا  هک  دوب  نیا  طاـیتحا  هکنآ  رهب  زا  تسا  کـیراب  بصع  نیا  دـناسریم و  سح  توق  تسا و  هدـش  هدـنکارپ 
. تسا هدش  مولعم 

و افق ، يوس  هب  تسا  هدـمآ  رب  بیرا )  ) بیر هب و  و  تسا ، هدـمآ  نوریب  نیمود  هرهم  تسا و  نیتسخن  هرهم  ناـیم  هک  ياهبقث  زا  مود  تفج 
نیتسخن بصع  هک  ار  نآ  رهب  زا  تسا ، هدش  هدـنکارپ  نآ  یلاوح  شوگ و  نینوریب  تسوپ  هب  رـس و  سپ  هب  تسا  هتـشگزاب  شیپ  يوس  هب 
. دناسریم تکرح  تّوق  تسا و  هتسویپ  نهپ  هلضع  هب  ندرگ و  سپ  ییاههلضع  هب  یقاب  و  يدیسرن ، رس  یلاوح  همه  دوب و  کیراب 

ییاههلضع ردنا  شخب  کی  هتـشگ : شخب  ود  هب  يدرف  ره  تسا و  هدمآ  نوریب  تسا  میـس  مود و  هرهم  نایم  هک  ياهبقث  زا  میـس  تفج  و 
رب ییاهطابر  و  هتـسویپ ، ندرگ  هرهم  ياـهراخ  هب  تسا و  هدـمآ  رب  عضوم  نآ  زا  و  تسا ، هتـسویپ  تسا  نادـب  ندرگ  هدـیچیپ  تکرح  هک 

ردنا تسا و  هتـشگزاب  شوگ  يوس  هب  اهطابر  نیا  اب  نانچمه  و  تسا ، هدـش  هتخیمآ  يو  اب  تسا  هتـسر  اهراخ  نآ  رـس  زا  هک  ءاشغ  لکش 
و تسا ، هدمآ  راسخر  يوس  مود  شخب  و  ندینابنج . دناوتب  ار  شوگ  ات  تسا ، هتـسویپ  شوگ  هب  میاهب  ردنا  و  هدـش ، هدـنکارپ  یلاوح  نآ 

نهپ هلضع  ردنا 
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ياهبقث زا  مراهچ  تفج  دناسریم . اهیاج  نیدب  تکرح  توق  تسا و  هدیسر  زین  شوگ  هلضع  هب  میاهب  ردنا  هدش و  هدنکارپ  غدص  هلضع  و 
تسا و هدمآ  افق  يوس  هب  رتگرزب  شخب  کی  تسا : هدش  شخب  ود  هب  يدرف  ره  و  تسا ، هدـمآ  نوریب  تسا  مراهچ  موس و  هرهم  نایم  هک 

نیزا یـضعب  تسا ، هتـساخ  رب  اههخاش  يو  زا  و  هتـسویپ ، اهراخ  نادب  هدیـسر و  اههرهم  ياهراخ  کیدزن  هدـمآ و  ردـنا  هلـضع  ریز  ردـنا 
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ياههرهم تکرح  هک  ییاههلضع  اب  تسا و  هدمآ  دورف  یقاب  و  تسا ، هتسویپ  ندرگ  رس و  نایم  تسا  كرتشم  هک  ییاههلـضع  هب  اههخاش 
. هدش هتخیمآ  مجنپ  تفج  اب  و  تسا ، هدمآ  شیپ  يوس  تسا  رتکچوک  هک  مود  شخب  هتسویپ و  تسا  نادب  تشپ 

، رتکچوک رگید  رتگرزب و  شخب  کی  هدش ، شخب  ود  هب  تسا و  هدـمآ  نوریب  تسا  مجنپ  مراهچ و  هرهم  نایم  هک  ياهبقث  زا  مجنپ  تفج 
کیدزن هب  تسا  رتـکچوک  هکنیا  هتفر و  سپ  يوس  رگید  و  تسا ، هدـمآ  شیپ  يوـس  شخب  کـی  مراـهچ  تفج  ياهـشخب  ناـسرب  مه  و 

راسخر رب  هک  نهپ  هلـضع  هب  هخاش  کی  و  تسا ، هدش  هخاش  ود  هب  رگید  شخب  و  هدش ، هدنکارپ  فتک  هلـضع  ردـنا  تسا و  هدـمآ  فتک 
دنور و ورف  هک  متفه  مشش و  تفج  ياههخاش  اب  رگید  هخاش  دنرآ و  شیپ  يوس  ار  ندرگ  ورس  هک  ییاههلضع  اب  تسا و  هتسویپ  تسا و 

هللا همحر  انیـس  یلع  وبا  هجاوخ  و  دش . هدرک  دای  هک  دیآیمه  لیـصفت  نیرب  تفج  نیا  حرـش  سونیلاج  عماوج  ردـنا  دـندنویپ . باجح  هب 
هک ییاههلضع  راسخر و  هلضع  هب  تسا و  هدمآ  شیپ  يوس  رتدرخ  شخب  و  تسا ، هدش  شخب  ود  هب  بصع  نیا  هک  درآیمه  نوناق  ردنا 

متفه مشـش و  تفج  ییاـههخاش  اـب  هخاـش  کـی  تسا ، هدـش  هخاـش  ود  هب  زین  مود  شخب  و  هتـسویپ ، دـنرآ  شیپ  يوس  هب  ار  ندرگ  ورس 
هدمآ فتک  بناج  هب  نیتسخن  شخب  هخاش و  نیا  نایم  ردـنا  رگید  هخاش  و  هتـسویپ ، باجح  هب  تسا و  هدـمآ  دورف  تسا و  هدـش  هتخیمآ 

شخب ود  هب  يدرف  ره  دـیوگیم : سونیلاج  باتک  حرـش  ردـنا  هللا  همحر  قداص  یبا  نب  مساقلا  وبا  و  هتـسویپ . فتک  زا  ریز  همین  هب  تسا و 
ود هب  مود  شخب  و  هدش ، هدـنکارپ  يو  تسوپ  ردـنا  ندرگ و  رـس و  ياههلـضع  ردـنا  تسا و  هدـمآ  افق  يوس  هب  شخب  کی  تسا ، هدـش 

دنرآ شیپ  يوس  هب  ار  ندرگ  ورس  هک  ياهلضع  هب  راسخر  هلضع  هب  و  تسا ، هدمآ  شیپ  يوس  هخاش  کی  هتسویپ )  ) و تسا ، هدش  هخاش 
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هلـضع ردنا  هتـسویپ و  فتک  نیریز  همین  هب  تسا و  هدمآ  رب  شخب  نآ  هخاش و  نیا  نایم  ردـنا  تسا ، رتکچوک  هک  رگید  هخاش  هتـسویپ و 
هب هدـمآ و  دورف  تسا و  هدـش  هتخیمآ  مشـش  مراهچ و  تفج  ياـههخاش  اـب  تسا  یقاـب  بصع  نیا  زا  هک  يزیچ  و  هدـش ، هدـنکارپ  فتک 

. هدش هدنکارپ  يو  ردنا  هتسویپ و  باجح 
ره زا  هدز و  اههخاش  سپ  تسا ، هتخیمآ  مهب  کین  هس  ره  و  تسا ، هتسر  رگیدکی  سپ  زا  بیترت  هب  هس  ره  متشه ، متفه و  مشـش و  تفج 

چیه يو  زا  هک  متشه  تفج  زا  رگم  تسا  هدش  هدنکارپ  اههلضع  نیا  ردنا  تسا و  هدمآ  باجح  هب  ندرگ و  رس و  هلـضع  هب  یخاش  يدرف 
هنیـس ربارب  هک  تشپ  ياههرهم  زا  نیتسخن  هرهم  زا  و  تسا ، هدش  ادج  هصاخ  یبصع  يدرف  ره  زا  و  تسا . هدیـسرن  اههلـضع  نیدـب  یخاش 
فتک رعق  هب  تسا و  هدـمایب  هتـشگ و  بصع  کی  تسا  هدـش  هتخیمآ  هخاش  راـهچ  ره  هب  و  ص 40 ) . ) تسا هدـمآ  نوریب  ياهخاش  تسا 

هب هچنآ  و  تسا . متـشه  تفج  زا  هک  تسا  وزج  نآ  بصع  نیا  زا  تسا و  هدمآ  تسد  فک  هب  هچنآ  تسا و  هدش  هدنکارپ  هدـمآ و  ردـنا 
تـسونیلاج عـماوج  ردـنا  هس  ره  نیا  حرـش  تسا ؛ مشـش  تفج  زا  تسا  هدـمآ  فـتک  هب  هچنآ  تسا و  مـتفه  وزج  زا  تـسا ، هدـمآ  وزاـب 

. باوصلاب ملعا  هللا  تسین و  رود  نیزا  تسا  رگید  ياهباتک  ردنا  هچنآ  دیآیمه و  هلمج  نیرب  و  تسا ، رتنشور 

تسا هدمآ  نوریب  تشپ  ياههرهم  زا  تسا و  هتسر  عاخن  زا  هک  ییاهبصع  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  میس  وزج  زا  مراهچ  باب 

: تسا تفج  هزاود  تسا  هدمآ  نوریب  تشپ  ياههرهم  زا  هک  ییاهبصع 
هک شخب  کی  و  تشا ، هدش  شخب  ود  هب  يدرف  ره  تسا و  هدـمآ  نوریب  تسا  نیمود  نیتسخن و  هرهم  نایم  هک  ياهبقث  زا  نیتسخن  تفج 

ولهپ يالاب  رب  رگید  شخب  و  تسا ، هدش  هدنکارپ  تشپ  هلـضع  ردنا  و  تسا ، هنیـس  ياهولهپ  نایم  ردنا  هک  ییاههلـضع  ردنا  تسا  رتگرزب 
دای هکنانچ  هدیـسر  تسد  دـعاس  هب  هتـشذگب و  يو  اـب  هتـسویپ و  تسا ، هدـمآ  نوریب  ندرگ  هرهم  زا  هک  متـشه  تفج  هب  و  تسا ، هتفر  رب 

. تسا هدمآ  هدرک 
، تسا هدمآ  نوریب  تسا  میس  مود و  هرهم  نایم  هک  ياهبقث  زا  مود  تفج  و 
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. تسا هدمآ  نوریب  تسا  مراهچ  میس و  هرهم  نایم  هک  ياهبقث  زا  میس /- تفج  و 

. تسا هدمآ  نوریب  تسا  مجنپ  مراهچ و  هرهم  نایم  هک  ياهبقث  زا  مراهچ /- تفج  و 
. تسا هدمآ  نوریب  تسا  مشش  مجنپ و  هرهم  نایم  هک  ياهبقث  زا  مجنپ /- تفج  و 

. تسا هدمآ  نوریب  تسا  متفه  مشش و  هرهم  نایم  هک  ياهبقث  زا  مشش  تفج  و 
. تسا هدمآ  نوریب  تسا  متشه  متفه و  هرهم  نایم  هک  ياهبقث  زا  متفه  تفج  و 

. تسا هدمآ  نوریب  تسا و  مهن  متشه و  هرهم  نایم  هک  ياهبقث  زا  متشه  تفج  و 
. تسا هدمآ  نوریب  تسا  مهد  مهن و  هرهم  نایم  هک  ياهبقث  زا  مهن /- تفج  و 

. تسا هدمآ  نوریب  تسا  مهدزای  مهد و  هرهم  نایم  هک  ياهبقث  زا  مهد  تفج  و 
. تسا هدمآ  نوریب  تسا  مهدزاود  مهدزای و  رهم ، نایم  هک  ياهبقث  زا  مهدزای  تفج  و 

. تسا هدمآ  نوریب  تسا  مهدزاود  هرهم  سفن  ردنا  هک  ياهبقث  زا  مهدزاود  تفج  و 
ره اب  مود  شخب  هدـیناسر و  اجنآ  هب  سح  توق  تسا و  هدیـسر  وزاب  تسوپ  هب  وا  شخب  کی  و  تسا : هدـش  شخب  ود  هب  مود  تفج  اـما 

دعاس تشپ  ياههلضع  ردنا  تسا و  هدمآ  ردنا  تسد  هب  یـضعب  هتـشگ و  اههخاش  تسا و  هدش  هتخیمآ  تسا  یقاب  هک  تفج  هد  زا  يدرف 
ردنا یضعب  و  اهولهپ ، نایم  ياههلضع  ردنا  یضعب  و  هزام ، تشپ  ياههلضع  ردنا  یـضعب  فتک و  ياههلـضع  ردنا  یـضعب  هدش و  هتخیمآ 

، تسا هدمآ  نوریب  نیریز  ياهولهپ  ياههرهم  زا  هچ  ره  و  دناسریم ، تکرح  توق  هب  هدش و  هدـنکارپ  تساهولهپ  يور  رب  هک  ییاههلـضع 
ییاههخاش تسا و  هدش  هدنکارپ  مکـش  ياههلـضع  ردنا  و  تساهولهپ ، نایم  ردنا  هک  ییاههلـضع  ردنا  دنیوگ ، تشپ  ياهولهپ  ار  نآ  هک 

هتسویپ عاخن  هب  هتفر و  ورف  تسا  هدمآ  نوریب  نآ  زا  اهبصع  هک  اههبقث  نیدب  تسا و  هتشذگب  اهبصع  نیرب  هدروآ  نایرش و  ياهگر  زا  هک 
. هریبدت نسح  هللا و  قیفوتب  دناسریم ، يو  هب  اذغ  تایح و  توق  و 

تسا هدمآ  نوریب  نهپ )  ) نطق ياههرهم  زا  هک  ییاهبصع  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مجنپ  باب 
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ره زا  هکنآ  ردنا  دناكرتشم  اهبـصع  نیا  هلمج  یتفج و  هرهم  ره  زا  تسا ، تفج  جنپ  تسا  هدمآ  نوریب  نطق  ياههرهم  زا  هک  ییاهبـصع 

مکـش ياههلـضع  ردنا  تسا و  هدمآ  شیپ  يوس  هب  ياهخاش  و  هدنکارپ ، تشپ  ياههلـضع  ردنا  تسا و  هتفر  سپ  يوس  هب  ییهخاش  یکی 
. تسا نوردناز  هک  هزام  تشپ  ياههلضع  ردنا  ياهخاش  هدنکارپ و 

تسا و یتیصاخ  زین  ار  یقاب  تفج  ود  و  تسا . هدش  هتخیمآ  نآ  اب  غامد  یبصع  هک  تسا  نآ  نآ  تسا و  یتیـصاخ  ار  نییالاب  تفج  هس  و 
تفج زا  رتدرخ  رگید و  هخاش  کی  هدیـسر و  ياـپ  قاـس  هب  تسا و  هتفر  ورف  ریز  هب  گرزب  ياـههخاش  تفج  ود  ره  زا  هک  تسا  نآ  نآ 

، ود ره  زاـب  تسا و  هتخیمآ  يو  اـب  تسا  هدـمآ  نوریب  زجع  ناوختـسا  زا  هک  نیتسخن  تفج  زا  رگید  یخاـش  و  تسا ، هتخیمآ  يو  اـب  موس 
زا نیتـسخن  هلـضع  ردـنا  و  دـناهدش ، ادـج  يو  زا  تسا  هدـمآ  نوریب  زجع  ناوختـسا  زا  هک  تفج  نیا  هخاـش  موـس و  تـفج  هخاـش  ینعی 

مدق رد  قاس و  ردنا  هک  ییاههلـضع  ردنا  و  هدیـسر ، مدق  هب  تسا و  هدـمآ  دورف  ياپ  ياهقاس  هب  تفج  نآ  هدـنکارپ و  نیرـس  ياههلـضع 
. هدش هدنکارپ  تسا 

تسا هدمآ  نوریب  صعصع  زجع و  ياههرهم  زا  هک  ییاهبصع  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  میس  وزج  زا  مشش  باب 
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زجع ياههرهم  زا  تفج  هس  نیا ، هلمج  زا  درف  کی  و  تسا ، تفج  شش  تسا  هدمآ  نوریب  صعـصع  زجع و  ياههرهم  زا  هک  ییاهبصع 
ود و  هدنکارپ ، اههلـضع  ردنا  مه  و  تسا ، هدش  هتخیمآ  تسا  هدمآ  دورف  قاس  هب  هک  ییاهبـصع  نآ  اب  نیتسخن  تفج  تسا ، هدـمآ  نوریب 

ياههلضع ردنا  بیضق و  سفن  ردنا  بیضق و  ياههلضع  ردنا  هلمج  تسا  هدمآ  نوریب  صعـصع  ياههرهم  زا  هک  تفج  هس  یقاب و  تفج 
تسیب و نآ  ددع  اهبـصع و  هلمج  تسا  نیا  تسا . هدـش  هدـنکارپ  تسا و  هتـسر  زجع  ناوختـسا  زا  هک  ییاههلـضع  ردـنا  دـعقم و  هناثم و 

. هللا نذاب  درف ، کی  تسا و  تفج  تشه 

دنیوگ هدروا  ار  نآ  تسا و  هتسر  رگج  زا  هک  ییاهگر  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مراهچ  وزج 

هراشا
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تسا هتسر  رگج  زا  هک  ییاهگر  حیرشت  نتخانش  ردنا  مراهچ : وزج  زا  نیتسخن  باب 

دـنیوگ و باب  تسا  هتـسر  رعقم  بناج  زا  هک  ار  گر  نآ  بدـحم ، بناج  زا  رگید  رعقم و  بناج  زا  یکی  تسا ، هتـسر  گر  ود  رگج  زا 
ردنا تسا و  هدش  خاش  جنپ  هب  رگج  نوردناز  دنیوگ  باب  ار  وا  هک  ار  گر  نیا  و  دنیوگ . فوجا  تسا  هتسر  بدحم  بناج  زا  هک  ار  نآ 
رعقم همین  ردـنا  و  تسا ، هدز ) رایـسب  ياـههخاش   ) اـهشخب نیا  وا  تسا و  هدـش  شخب  جـنپ  هب  شخب  ره  هک  دـیآیمه  سونیلاـج  عماوج 

هدش شخب  تشه  هب  تسا ، هدروآ  نوریب  رگج  زا  رـس  باب  نیا  هک  هاگیاج  نیا  تسا و  هدیـسر  رگج  ياهرانک  هب  و  تسا ، هدش  هدـنکارپ 
هب یکی  تسا ، رتـکچوک  هک  ود  نیا  زا  و  رتـگرزب ، شـش  تسا و  رتـکچوک  گر  ود  گر : تشه  نـیا  زا  تـسا  یگر  شخب  ره  تـسا و 

گر و  دیآ . هتفگ  شهاگیاج  هب  اههدور  حیرـشت  رد  و  دشکیم ؛ يو  زا  اذغ  ات  تسا  هتـسویپ  دنیوگ  يرـشع  ینثا  ءاعما  ار  وا  هک  ياهدور 
زا گر  کی  تسا ، هدمآ  هتفگ  هک  رگید  گر  شـش  نآ  و  دشکب . دبای  اجنآ  هک  ياذغ  ره  ات  تسا ، هدـش  هدـنکارپ  هدـعم  ریز  ردـنا  مود 

هدعم نطاب  هکنآ  رهب  زا  دهد ، اذغ  ار  رهاظ  نیا  ات  تسار  يوس  زا  هدش ، هدنکارپ  هدعم  رهاظ  ردنا  و  تسا ، هدمآ  رب  هدـعم  هب  باب  کیدزن 
، تسا يو  ردنا  هچنآ  زا  هدعم  نطاب  هکنآ  یتسرد  و  دیآ . هتفگ  شهاگیاج  هب  هدعم  حیرشت  دباییمه و  اذغ  تسا  يو  ردنا  هچنآ  زا  دوخ 

. دیآ هدرک  دای  ص 41 )  ) مجنپ راتفگ  زا  مجنپ  باب  ردنا  دباین  ای  دبای و  اذغ 
هدمآ و هدعم  پچ  بناج  هب  تسا و  هتـساخ  رب  يو  زا  هخاش  کی  هار  ردنا  دهد و  اذـغ  ار  يو  ات  تسا  هدـمآ  زرپس  بناج  هب  مود  گر  و 

الاب يوس  هب  شخب  کی  تسا : هدش  شخب  ود  هب  تسا  هدمآ  ردنا  زرپس  هب  هچنآ  و  دهد ، اذغ  ار  يو  ات  تسدش  هدنکارپ  هدعم  رهاظ  ردـنا 
زرپس نییـالاب  همین  ردـنا  تسا  هدـش  هخاـش  ود  هب  تسا  هدـمآ  ـالاب  يوس  هب  هچنآ  و  هتفر ، ورف  ریز  يوس  هب  شخب  کـی  تسا و  هدـمآ  رب 

هدنکارپ هدعم  رهاظ  ردنا  هخاش  کی  هدش  هخاش  ود  هب  تسا و  هدمآ  هدعم  هبدح  هب  رگید  هخاش  و  دهد ، اذغ  ار  يو  ات  تسا  هدش  هدنکارپ 
زا هک  ادوس  طلخ  زا  ياهلـضف  ات  هتفر  ورف  هدعم  هب  و  تسا ، هدمآ  هدعم  مف  هب  هخاش  کی  و  دهد . اذغ  ار  يو  ات  پچ  يوس  زا  تسا ، هدـش 

ار ماعط  توهش  دراخب و  ار  هدعم  دیآ و  هدعم  ردنا  گر  نادب  زرپس 
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دورف ریز  هب  هک  رگید  شخب  نآ  و  تسا ، هدمآ  هتفگ  ادوس ، ياهلاح  نتخانـش  باب  ردنا  میـس ، راتفگ  ردنا  هکنانچ  دنابنجب ، دـنک و  رادـیب 
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برث کیدزن  هب  رگید  هخاش  دهد و  اذغ  ار  يو  ات  تسا  هدش  هدنکارپ  زرپس  ریز  ردنا  هخاش  کی  تسا  هدـش  هخاش  ود  هب  مه  تسا  هدـمآ 
. دهد اذغ  ار  يو  ات  تسا ، هدش  هدنکارپ  يو  ردنا  تسدمآ و 

رگج هب  دـشک و  نتـشیوخ  هب  اذـغ  زا  دـبایب  اجنآ  هچنآ  اـت  تسا ، هتـسویپ  میقتـسم  ءاـعم  درگادرگ  ياـهگر  هب  پچ  يوس  هب  موس  گر  و 
. دناسر

ردنا یـضعب  و  پچ ، يوس  زا  هدش  هدنکارپ  هدعم  هبدح  رهاظ  ردنا  یـضعب  يوم  نوچمه  هدـنکارپ  تسا  هدـش  ییاههخاش  مراهچ  گر  و 
. دهد اذغ  ار  يو  ات  پچ ، يوس  زا  تسا  هدمآ  يو  کیدزن  هب  زرپس  زا  هک  گر  نآ  ربارب  مه  تسا ، هدمآ  برث  کیدزن  هب  تسار ، يوس 

. دناسر رگج  هب  دشکب و  اذغ  زا  دبای  اجنآ  هچنآ  ات  تسا  هتسویپ  تسا  نولوق  هدور  درگادرگ  هک  ییاهگر  هب  مجنپ  گر  و 
نتـشیوخ هب  دبای  اجنآ  هک  ییاذغ  ره  ات  تسا ، هدش  هدـنکارپ  اههدور  همه  درگادرگ  ردـنا  و  تسا ، هدـش  رایـسب  ياههخاش  مشـش  گر  و 

. دناسر رگج  هب  دشک و 
، تسا هدـش  هدـنکارپ  رگج  بدـحم  بناج  ردـنا  وا  ياهخیب  تسا و  هتـسر  بدـحم  بناـج  زا  دـنیوگ  فوجا  ار  وا  هک  رگید  گر  اـما  و 

ياهرذگ و  تسا ، هتـسویپ  رگیدکی  هب  گر  ود  ره  ياهخیب  رگج  نایم  ردنا  و  تسا ، هدش  هدنکارپ  رعقم  همین  ردنا  باب  خـیب  هک  نانچمه 
دیآ و ردنا  فوجا  اهخیب  ردنا  درذگب  وا  ياهخیب  ردنا  دشک و  نتشیوخ  هب  وا  ياههخاش  دبای  هک  ياذغ  ره  ات  هداشگ ، رگیدکی  ردنا  همه 
تسا و هدمآ  رب  الاب  همین  هب  شخب  کی  تسا : هدش  شخب  ود  هب  تسا  هدمآ  رب  رگج  زا  هک  اجنآ  فوجا  نیا  و  دوش ، هدنکارپ  رگج  ردـنا 

. تسا هدمآ  دورف  ریز  همین  هب  شخب  کی 

تسا هدمآ  رب  الاب  همین  هب  هک  فوجا  ياهگر  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مراهچ  وزج  زا  مود  باب 

، تسا هدمآ  رب  الاب  هب  فوجا  زا  شخب  کی  هک  میتفگ  وزج  نیا  زا  نیتسخن  باب  رخآ  ردنا 
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تسا هدز  هخاش  يو  زا  کیراب  گر  ود  هتـشذگب و  يو  ردنا  تسا و  هدمآ  ردنا  باجح  هب  تسا  هداهن  الاب  رب  يو  زا  هک  اجنآ  شخب  نیا 
. دنهد اذغ  ار  وا  ات  هدش  هدنکارپ  باجح  ردنا  و 

لد فالغ  ردنا  يوم و  نوچ  تسا  هدمآ  نوریب  کیراب  ياهگر  يو  زا  تسا  هدیـسر  لد  ربارب  نوچ  تسا  هدمآ  نوریب  باجح  زا  هچنآ  و 
ردنا لد  هب  و  تسا ، هدمآ  لد  تسار  شوگ  کیدزن  شخب  کی  تسا ، هدش  شخب  راهچ  هب  یقاب  و  دناسریم ، ودـب  اذـغ  ات  هدـش  هدـنکارپ 
گر نیا  و  تسا ، ندـیناسر  اوه  میـسن  رهب  زا  لد  ياهگر  همه  هک  ار  نآ  رهب  زا  لد  ياهگر  زا  تسا  یگر  نیرتگرزب  گر  نیا  و  هدـمآ ،

هاگیاج نیا  گر  نیا  و  تسیاب . رتگرزب  تساذغ  هار  هک  گر  نیا  تسا  اوه  زا  رتظیلغ  اذـغ  هکنآ  ببـس  هب  تسا و  ندـیناسر  اذـغ  رهب  زا 
تعفنم ود  نیردنا  و  تساهءاشغ ، همه  نیرتبلـص  گر  نیا  ءاشغ  و  تسا ، هدش  هدیـشوپ  يو  ردنا  ءاشغ  ود  تسا  هدمآ  ردـنا  لد  هب  هک 

نیا اـب  گر  نیا  يدزیا  تیاـنع  هب  دـهد و  اذـغ  ار  يو  اـت  تسا  هتفر  شـش  يوـسب  لد  تـسار  فـیوجت  زا  گر  نـیا  هـکنآ  یکی  تـسا :
هک دیاش  ینوخ  ار  شـش  ياذغ  دشاب و  فیطل  کیراب و  قیقر و  تخـس  دبارتب  يو  زا  هک  ینوخ  ات  تسا  هدـش  هدیـشوپ  بلـص  ياهءاشغ 

ردنا و  لد ، هب  تسا  دهع  بیرق  تسا  گر  نیردنا  هک  نوخ  نیا  هک  تسا  هتفر  نآ  رهب  زا  يدزیا  تیانع  نیا  دشاب و  فیطل  قیقر و  نینچ 
. دیآ هتفگ  شهاگیاج  ردنا  يدیرو  نایرش  نیا  حرش  و  تسا ، هدش  يدیرو  نایرش  نوخ  هک  تسا  هدشن  هتخپ  نانچ  يو 

. دناسریم ودب  اذغ  شیوخ  هزادنا  هب  زین  يو  ات  هدش  هدنکارپ  يو  ردنا  هتفر و  لد  نوردناز  ردنا  تسا و  هتشگ  ردنا  لد  درگ  مود  شخب  و 
ردنا سپ  هدرک و  هیکت  يو  رب  تسا و  هدمآ  رب  تشپ  ياههرهم  زا  مجنپ  هرهم  يوس  هب  و  تسا ، هدرک  لیم  لد  پچ  يوس  هب  میس  شخب  و 

. دناسریم اذغ  ات  تسا  هدش  هدنکارپ  نآ  ياههلضع  ردنا  هنیس و  ياهولهپ  زا  نیوس  رب  يولهپ  تشه 
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شخب ود  هب  ار  هنیس  هک  ییاشغ  يوس  ورف  ردنا  يوم و  نوچ  کیراب  هدز  اههخاش  یتخل  يو  زا  تسا و  هتـشذگ  رب  لد  زا  مراهچ  شخب  و 
نوریب هخاش  ود  يو  زا  تسا و  هدمآ  ندرگ  ربنچ  کیدزن  هب  یقاب  و  تسا ، هدش  هدنکارپ  تسه  اجنآ  هک  مرن  یتشوگ  ردـنا  تسا و  هدرک 

تسا هدنامب  يو  زا  هک  یتخل  و  هدیسر ، ندرگ  ربنچ  هب  بیرا )  ) بیر هب و  یکی  ره  تسا و  هدمآ 
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، تسا هدـمآ  دورف  هنیـس  ياهناوختـسا  هب  هخاش  ود  ره  و  تسا ، هدـش  هخاش  ود  هب  زین  یکی  ره  هخاش  ود  نیا  اما  دـیآ . هدرک  داـی  رت  سپس 
هدمآ نوریب  کیراب  ياههخاش  هار ، ردـنا  اههخاش  نیا  زا  هدیـسر و  يرجنخ  فورـضغ  هب  ات  پچ ، يوس  زا  یکی  و  تسار ، يوس  زا  یکی 
هچنآ و  تسا ، هدش  هدنکارپ  تسا  هنیس  يور  رب  هک  اههلضع  ردنا  یضعب  تسا و  هدش  هدنکارپ  اهولهپ  نایم  ياههلضع  ردنا  یضعب  تسا ،
ردنا اههخاش  یتخل  هدمآ و  الاب  رب  تسا و  هتشگزاب  اجنآ  زا  یقاب  تسا و  هدش  هدنکارپ  يو  ردنا  یتخل  تسا  هدیسر  يرجنخ  فورضغ  هب 

هدش هدنکارپ  هداهن  مکش  رب  هک  تسار  هلضع  ردنا  تسا و  هدمآ  دورف  یـضعب  تسا و  هدنکارپ  تسا  نادب  فتک  تکرح  هک  ییاههلـضع 
. دیآ هدرک  دای  هکنانچ  تسا ، هتسویپ  دیآ  رب  نیرس  ناوختسا  زا  هک  ییاهگر  هب  وا  يازجا  تسا و 

زا ولهپ  راـهچ  تسا و  هدـش  هدـنکارپ  هنیـس  ردـنا  شخب  کـی  تسا و  هدـش  شخب  جـنپ  هب  تسا ، یقاـب  مراـهچ  شخب  زا  هک  هخاـش  ود  و 
ياههلـضع ردنا  تسا و  هدمآ  رب  ندرگ  يوس  هب  میـس  شخب  و  دـهدیم ، اذـغ  ار  فتک  ود  ره  مود  شخب  و  دـهدیم ، اذـغ  هنیـس  ياهولهپ 

رب رس  هب  و  تسا ، هدمآ  ردنا  ندرگ  ياههرهم  زا  نیوس  رب  هرهم  شش  هبقث  ردنا  مراهچ  شخب  و  دهدیم ، اذغ  تسا و  هدش  هدنکارپ  ندرگ 
ياهلـضع ردنا  هخاش  کی  هدش  هخاش  راهچ  هب  تسا و  هدـمآ  تسد  لغب  ود  ره  يوسب  همه و  زا  تسا  رتگرزب  مجنپ  شخب  و  تسا . هدـش 

هدش هدنکارپ  تسا  لغب  ریز  ردنا  هک  گرزب  هلـضع  ردـنا  مود  هخاش  و  تسا ، هدـش  هدـنکارپ  دـنابنجب  ار  فتک  تسا و  هداهن  هنیـس  رب  هک 
، تسا هدش  هدنکارپ  تسا  لغب  ریز  ردنا  هک  گرزب  هلضع  ردنا  مود  هخاش  هب  تسا و  هتـشذگب  وزاب  رب  تسا  رتگرزب  میـس  هخاش  تسا و 

هدنامب هچنآ  و  دنیوگ ، یطبا  ار  گر  نیا  هدـش ، هدـنکارپ  ص 42 )  ) تسد ردـنا  تسا و  هتـشذگب  وزاب  تسا و  رتگرزب  هک  میـس  هخاش  و 
رب ندرگ  هب  ندرگ  ربنچ  زا  دوش ، هدرک  دای  رتسپس  هک  میاهتفگ  و  تسا ، هدش  شخب  راهچ  هب  هک  نیتسخن  لصا  زا  مراهچ  شخب  زا  تسا 

جادو ار  وا  تـسا  رت  نوریب  یکی  شخب  ود  نـیزا  و  تـسا ، هدــش  شخب  ود  هـب  کـی  ره  دوـش  ردــنا  رود  هـکنآ  زا  شیپ  تـسا و  هدــمآ 
دمآ هتفگ  هک  رهاظ  جادو  نیا  و  دنیوگ ، ناج  گر  ار  جادو  نم  رهـش  هب  دـنیوگ و  نطاب  جادو  ار  وا  رت  نوردـناز  يرگید  دـنیوگرهاظ و 

شخب ودب  تسا  هدمآ  رب  ندرگ  ربنچ  زا  هک  اجنآ  تسا ، جادو  ود  لصا  زونه 
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تسا و هدـمآ  رب  الاب  يوس  هب  زاب  هدـییارگ و  ورف  ریز  يوس  هب  یکدـنا  و  تسا ، هدومن  لیم  شیپ  يوسب  یکدـنا  شخب  کـی  تسا . هدـش 
نونکا هدش و  هتخمآ  تسوا  رای  هک  نیتسخن  شخب  اب  افق و  رهاظ  رب  هدمآ  افق  يوس  هب  هدمآ و  رب  ربنچ  زا  هتـشگ و  ردـنا  ندرگ  ربنچ  درگ 

و کیراب ، تسا  هتـساخرب  رایـسب  ياههخاش  يو  زا  دوش ، هتخیمآ  رای  نیا  اـب  هکنآ  زا  شیپ  و  تسا ، هدـش  هتخیمآ  هک  دوشیم  جادو  وا  ماـن 
. تسا توبکنع  رات  نوچ  هک  دید ، ناوتن  یکیراب  زا  ار  یضعب 

هب رـس  هب  ندرگ  ربـنچ  ياهناوختـسا  هک  اـجنآ  تسا و  هتفرگ  اـنهپ  يوـس  تفج  کـی  تسا ، هتـساخ  رب  گر  تـفج  ود  اـههخاش  نـیزا  و 
رهاظ رب  تسا ، هدمآ  رب  ندرگ  بیرا  زا  مود  تفج  و  تسا . هتـسویپ  رگیدکی  هب  رـس  نآ  ریز  ردنا  زین  گر  تفج  نیا  دناهدروآ . رگیدکی 

هـس نیزا  و  دـید . ناوتن  ار  نآ  هک  کیراب  ياههخاش  زا  نوریب  تسا  هدـمآ  لـصاح  گر  هس  تفج  نیزا  هتـسویپ و  رگیدـکی  هب  ندرگ و 
هب اـت  یفتک  يوـس  ود  ره  زا  رگید  هناـگود  تسا و  يو  زا  لاـفیق  دـنیوگ و  یفتک  ار  وا  تـسا و  هدـش  هدیـشک  فـتک  يور  رب  یکی  گر 
هب ات  رگید  گر  تسا و  هدـش  هدـنکارپ  یلاوح  نآ  ردـنا  تسا و  هتـشذگب  رد  عضوم  نآ  زا  گر  کی  دـناهدمایب و  يو  اب  فتک . کیدزن 

. هدش هدنکارپ  عضوم  نآ  ردنا  تسا و  هدمایب  زاب و  رس  کیدزن 
هدـش رت  نوردـناز  شخب  کی  تسا : هدـش  شخب  ود  هب  زاـب  دـناهدش  هتخیمآ  شخب  ود  ره  هکنآ  زا  سپ  دـش ، هدرک  داـی  هک  جادو  نیا  و 
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تسا هتساخرب  يو  زا  مه  رتگرزب  رگید  ياههخاش  و  هدش ، هدنکارپ  نییالاب  کف  ردنا  و  تسا ، هتساخ  رب  رایـسب  ياههخاش  يو  زا  و  تسا ،
ردنا نافز و  درگادرگ  ردنا  ییاههخاش  دمآ ، هدرک  دای  هک  اههخاش  هنوگ  ود  ره  نیزا  هدش و  هدنکارپ  يو  ردنا  هدـمآ و  نیریز  کف  هب  و 

. تسا هدش  هدنکارپ  شوگ  ورس  یلاوح  ردنا  رگید  شخب  و  تسا ، هدش  هدنکارپ  نآ  یلاوح  وا و  ياههلضع 
زا هک  ییاههخاش  اب  و  تسا ، هتساخرب  يو  زا  ییاههخاش  هار  ردنا  تسا و  هتشذگرب  يو  زا  تسا و  هداهن  يرم  رب  مه  هک  نطاب  جداو  اما  و 

کیدزن نآ  رخآ  و  تسا ، هدش  هدنکارپ  نینوردناز  ياههلـضع  هرجنح و  يرم و  ردنا  هلمج  هدش و  هتخیمآ  تسا  هدمآ  نوریب  رهاظ  جادو 
تسا نیمود  نیتسخن و  هرهم  نایم  ردنا  هک  اهطابر  اهبـصع و  اههلـضع و  ردنا  و  تسا ، هتـساخ  رب  اههخاش  يو  زا  اجنآ  و  تسا . یمال  زرد 

يو زا  تسا و  هدش  هدنکارپ  ندرگ ، ياههرهم  زا 
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تسا هدیشوپ  غامد  فحق  رب  هک  ییاشغ  ردنا  و  هدش ، رب  رس  هب  و  تسا ، هدمآ  ندرگ  ورـس  هاگدنب  کیدزن  هب  يوم  نوچ  کیراب  ياهگر 
يو زا  هدـمآ و  ردـنا  فحق  هب  تسا و  هدـمآ  یمال  زرد  رخآ  هب  تسا  هدـنامب  هچنآ  هتفرورف و  فحق  ياـهزرد  هب  یتخل  هدـش و  هدـنکارپ 

هتـشاد رب  غامد  زا  ءاشغ  ینارگ  ات  دنک  هتـسویپ  فحق  اب  ار  ءاشغ  دهد و  ياذغ  ار  يو  ات  تسا  هدش  هدـنکارپ  غامد  ءاشغ  ردـنا  ییاههخاش 
ءاشغ هب  و  تسا ، هدمآ  نوریب  فحق  ياهزرد  هب  سپ  دـنیوگ . زین  قیفـصلا  دـنیوگ و  نیخثلا  ءاشغ  ار  واو  تسا  رتظیلغ  ءاشغ  نیا  و  دـشاب .
ءاشغ نیا  و  تسا ، هتـسویپ  نینوردناز  ءاشغ  هب  یتخل  تسا ، فحق  نوردناز  هک  اههخاش  زا  دهدیم و  ياذـغ  ار  وا  تسا و  هتـسویپ  فحق 
سپ ردنا  دنک و  هتـسویپ  نیخث  ءاشغ  اب  ار  ءاشغ  نیا  دوش و  هدنکارپ  غامد  ردنا  سپ  دهد  اذغ  ار  وا  و  دنیوگ ، قیقرلا  ءاشغلا  ار  نینوردناز 

مه رخآ  دـنیوگ  هرـصعم  ار  نآ  دـیآ  درگ  يو  ردـنا  نوخ  هک  تسا  یگداشگ  تسه  غامد  نیمود  نیتسخن و  شخب  ناـیم  هب  هک  یباـجح 
زا هتشگ  رتگرزب  اهگر  تسا و  هدش  هتخیمآ  مه  هب  اههخاش  دسر  یلاوح  نیدب  هکنآ  زا  شیپ  تسا و  هدمآ  هرصعم  نیا  یلاوح  هب  اههخاش 
زا تسا  هدـمآ  نیتسخن  شخب  کیدزن  هب  اهگر  نیا  سپ  دـنکمب . هرـصعم  زا  ار  نوخ  نآ  هک  رتگرزب  ییاهگر  هب  تسا  تجاـح  هکنآ  رهب 
هب نآ  حیرـشت  تسا و  هدـش  هتفاـب  دـنیوگ  همیـشملا  ۀکبـشلا  ار  نآ  هک  ءاـشغ  همه  زا  هدـش و  هـتخیمآ  تساـجنآ  هـک  اهنایرـش  اـب  غاـمد و 

. هللا ءاش  نا  دیآ  هتفگ  شهاگیاج 

تسد ياهگر  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مراهچ  وزج  زا  موس  باب 

ردـنا وزاب  هب  لافیق  اما  تسا . یطبا  رگید  تسا و  يو  زا  لافیق  هک  تسا  یفتک  یگر  یکی  تسا : ود  تسا  هدـمآ  ردـنا  تسد  هب  هک  اهگر 
هدیـسر دعاس  هاگدنب  هب  نوچ  و  تسا . هدش  هدنکارپ  وزاب  تسوپ  ردـنا  اههلـضع و  ردـنا  تسا و  هتـساخ  رب  اههخاش  يو  زا  تسا و  هدـمآ 

. تسا هدش  شخب  هس  تسا و 
، تسا هدمآ  لفسالا  دنز  کیدزن  هب  ات  تسا  هدرک  لیم  نوریب  يوس  هب  سپ  تسا ، هداهن  یلع  الا  دنز  رهاظ  رب  هک  تسا  عارذلا  لبح  یکی 

. تسا هدش  هدنکارپ  هاگ  هدرخ  رهاظ  ردنا  و 
. تسا لحکا  نآ  هدش و  گر  کی  تسا و  هدش  هتخیمآ  يو  اب  یطبا  زا  خاش  کی  تسا و  هدمآ  دورف  هنایم  هب  مود  شخب  و 
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اههخاش یتخل  وزاب  ردـنا  یطبا  و  تسا . قیلـساب  نآ  تسا و  هدـش  هتخیمآ  يو  اب  یطبا  زا  هخاش  کی  تسا و  هدـمآ  رتدورف  میـس  شخب  و 

دعاس هاگدنب  کیدزن  هب  نوچ  یطبا  لصا  و  تسا . هدیسر  دعاس  هب  یضعب  و  تسا ، هدش  هدنکارپ  وزاب  ياههلـضع  ردنا  یـضعب  تسا  هدز 
، تسا هدش  هتـسویپ  تسا  هتفر  ورف  رود  زین  لافیق  زا  هک  یخاش  هب  تسا و  هتفرورف  رود  شخب  کی  تسا . هدش  شخب  ود  هب  تسا  هدیـسر 

رصنب رـصنخ و  تشگنا  هب  ات  تسا  هتفرب  تسا و  هدرک  لیم  نوردناز  يوس  هب  یکی  دناهدش ، ادج  مه  زا  سپ  تسا ، هتفرب  يو  اب  یکدنا  و 
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. تسا هدش  هدنکارپ  ناتشگنا  رگید  یلاوح  ردنا  مه  يو  زا  یتخل  و  تسا ، هدیسر  یطسو  تشگنا  زا  همین  کی  و 
هدش هدنکارپ  تسا  هدرخ  کیدزن  هک  اجنآ  دعاس  ردنا  تسا و  هدمایب  هخاش  کی  تسا ، هدش  هخاش  راهچ  دعاس  کیدزن  هب  مود  شخب  و 

. تسا هدیسر  زین  هدرخ  هب  تسا و 
هخاش و  تسا . هدش  هدنکارپ  دعاس  هنایم  ردنا  مه  میـس  هخاش  و  تسا . هدش  هدـنکارپ  نیتسخن  هخاش  ریز  هب  دـعاس  ردـنا  مه  مود  هخاش  و 

لحکا گر  تسا و  هدـش  هتـسویپ  لافیق  زا  هخاش  کی  اب  وا  زا  هخاش  کـی  و  تسا ، هدـمآ  رب  رهاـظ  هب  و  تسا ، گرزب  ياهخاـش  مراـهچ 
. تسا قیلساب  وا  یقاب  تسوا و 

دناز يوس  هب  تسا و  هدمآرب  بیرا )  ) بیر هب و  دراد و  نوردناز  يوس  هب  لیم  وا  رـس  تسا و  هدرک  زاغآ  دعاس  رـس  هاگنایم  زا  لحکا  اما 
، ینانوی مال  فرح  تروص  رب  تسا ، هدش  هخاش  ود  هب  تسا و  هتفر  نوریب  يوس  هب  بیرا )  ) بیر هب و  نانچمه  و  تسا ، هدرک  لیم  یلعالا 
ماهبا و نایم  ردـنا  ماـهبا و  تشگنا  ص 43 )  ) يافق ردـنا  تسا ، هدـمآ  ردـنا  غسر  هب  تسا و  هدـمآ  یلعالا  دـنز  هرانک  هب  نییالاب  خاـش  و 

تـشگنا نایم  هب  هخاش  کی  تسا . هدـش  هخاش  هس  هب  تسا و  هدـمآ  لفـسالا  دـنز  هرانک  هب  نیریز  خاـش  و  تسا . هدـش  هدـنکارپ  هحبـسم 
هخاش و  هتشگ ، گر  کی  تسا و  هدش  هتخیمآ  تسا و  هدمآ  هحبسم  هب  یلعالا  دنز  رس  زا  هک  هخاش  نآ  اب  تسا  هدمآ  هحبـسم  یطـسو و 

اههخاش همه  نیا  رخآ  تسا و  هدمآ  رصنب  رصنخ و  کیدزن  هب  میس  هخاش  تسا و  ملیسا  نآ  تسا و  هدمآ  رصنب  یطـسو و  نایم  ردنا  مود 
. تسا هدش  هدنکارپ  ناتشگنا  ردنا 
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فاوجا زا  مود  شخب  حیرشت  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مراهچ  وزج  زا  مراهچ  باب 

هب شخب  کـی  تسا و  هدـش  شخب  ود  هب  تسا و  هدـمآ  رب  رگج  زا  فوجا  هک  اـجنآ  و  تسا ، هدـمآ  ورف  يوـس  هب  فوـجا  زا  مود  شخب 
زا شیپ  و  هدرک ، لیم  تشپ  يوس  هب  و  تسا ، هدرک  ریز  يوس  يور  مود  شخب  نیا  و  دش . هدرک  دای  نآ  حرـش  تسا و  هدمآ  رب  الاب  يوس 

فـالغ هب  تسا و  هدـمآ  نوریب  يوم  نوـچ  کـیراب  ياـههخاش  يو  زا  هدرک ، هیکت  يو  ورب  تسا و  هدـمآ  تشپ  هرهم  ناوختـسا  هب  هکنآ 
ود ره  نیا  گرزب و  تسا  هتـساخرب  رگید  هخاـش  يو  زا  سپ  تسا . هدـش  هدـنکارپ  يو  یلاوـح  يو و  ردـنا  و  تسا ، هدـمآ  تسار  هدرگ 
اب ار  بآ  اهگر  نیدـب  اههدرگ  و  پچ . هدرگ  هب  رگید  تسار و  هدرگ  هب  یکی  تسا ، هتـسویپ  هدرگ  هب  ود  ره  دـنیوگ و  نیعلاـط  ار  هخاـش 

. دور هناثم  يوس  بآ  دوش و  هدرگ  ياذغ  نوخ  نآ  و  دشک . نتشیوخ  هب  دیاب  ار  وا  یلاوح  ار و  وا  ياذغ  هک  نوخ  یکدنا 
، تسا هدمآ  پچ  هیصخ  هب  ار  نانز  ار و  نادرم  تسا و  هتـساخ  رب  ياهخاش  تسا  هدمآ  پچ  هدرگ  يوس  هب  هک  یکی  زا  گر  ود  نیا  زا  و 

هتفگ هکنانچ  یقاب  تسا و  هدـمآ  پچ  هیـصخب  رگید  تسا و  هدـمآ  تسار  هیـصخب  یکی  تسا و  هتـساخرب  رگید  هخاـش  ود  نآ  سپ  زا  و 
يو زا  ياهخاش  هرهم  ره  کیدزن  هب  تسا و  هداهن  ورف  بیـشن  هب  يور  سپ  هدرک و  هیکت  يو  رب  تسا و  هدـمآ  تشپ  هرهم  هب  تسا  هدـمآ 

ياههخاش تسا و  هدش  هدنکارپ  تسا  اههرهم  کیدزن  هک  ییاههلـضع  ردنا  رگید  ياههخاش  هدمآ و  ردـنا  هرهم  نادـب  و  تسا ، هتـساخرب 
تـشپ ياههرهم  رخآ  هب  نوچ  و  تسا ، هدـش  هدـنکارپ  اجنآ  ردـنا  تسا و  هدـمآ  مکـش  هلـضع  هاگیهت و  يوسب  تسا و  هتـساخ  رب  رگید 

شیپ و  تسا ، هدمآ  دورف  نار  هب  یکی  ره  پچ و  يوس  زا  یکی  تسا و  هدمآ  تسار  يوس  زا  یکی  تسا . هدش  شخب  ود  هب  تسا  هدیسر 
: تسا هتساخ  رب  هخاش  ود  یکی  ره  زا  دسر ، نار  هب  هکنآ  زا 

هدش هدنکارپ  قافص  ریز  ردنا  يوم  نوچ  تسا  ییاههخاش  مود  تسا و  هدش  هدنکارپ  تسا  هاگرمک  یلاوح  هک  ییاههلضع  رب  هخاش  کی 
ردنا نیرـس و  رهاظ  ردنا  مراهچ  هخاش  و  تسا . هدش  هدـنکارپ  تسا  هداهن  نیرـس  ناوختـسا  رب  هک  ییاههلـضع  ردـنا  میـس  هخاش  و  تسا ،

هناثم و[2] ندرگ  هناثم و  محر و  ندرگ  ردنا  ار  نانز  مجنپ  هخاش  و  تسا . هدش  هدنکرپ  دعقم 
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زا تسا  رت  يوق  ار  نادرم  اهگر  نیا  و  تسا . هدش  هدنکارپ  نآ  یلاوح  هناثم و  بیـضق و  ردنا  ار  نادرم  و  تسا ، هدش  هدـنکارپ  نآ  یلاوح 
. بیضق رهب 

هخاش و  تساهگر . نیدب  اهناتسپ  اب  محر  تکراشم  و  هتسویپ ، اهناتـسپ  هب  تسا و  هدمآ  رب  الاب  يوس  هب  [ 3] محر زا  اهگر  نیا  ار  نانز  و 
رب هک  تسار ، هلـضع  ردنا  و  تسا ، هدمآ  رب  الاب  هب  متفه  هخاش  و  تسا . هدش  هدنکارپ  تسا  راهز  ناوختـسا  رب  هک  ییاههلـضع  ردنا  مشش 

هدنکارپ مکـش  تشوگ  رب  تسا و  هدمآ  دورف  هنیـس  زا  هک  ییاهگر  نیا  رخآ  هب  اهگر  نیا  رخآ  و  تسا ، هدـش  هدـنکارپ  تسا  هداهن  مکش 
. تسا هتسویپ  تسا  هدش 

دنیوگ و انانعم  نانیانوی  نابز  هب  ار  اهگر  نیا  و  تسا ، متفه  هخاش  نیدب  ناتـسپ  اب  محر  تکراشم  هک  دـیآیمه  سونیلاج  عماوج  ردـنا  و 
. رس ود  هب  ینعی  دشاب  نیسارلا  تاذ  يزات  هب  اریسفت و 

. تسا هدش  هدنکارپ  يور  ردنا  تسا و  هدمآ  جرف  هب  نانز  نادرم و  ردنا  متشه  هخاش  و 
. تسا هدش  هدنکارپ  نار  ياههلضع  زا  نینوردناز  هلضع  ردنا  مهن ، هخاش  و 

هدمآ دورف  ناتـسپ  يوس  زا  هک  اهگر  رخآ  هب  و  تسا ، هدمآ  هاگیهت  هب  نوریب و  يوس  زا  تسا  هدمآ  ردـنا  نار  هلوغیب  ردـنا  مهد  هخاش  و 
هتـساخرب يو  زا  گر  کی  تسا  هدمآ  ردنا  نار  هب  هچنآ  تسا و  هدش  هدـنکارپ  هیـصخ  هلـضع  ردـنا  اهگر  نیزا  یـضعب  و  هتـسویپ ، تسا 

شیپ رب  هک  ياهلـضع  ردنا  هخاش  کی  تسا ، هدز  اههخاش  ردنا  نار  هب  نآ  زا  سپ  و  تسا ، هدش  هدنکارپ  نیرـس  ياههلـضع  ردنا  تسا و 
و تسا . هدـش  هدـنکارپ  يو  نطاـب  ردـنا  نوردـناز و  يوـس  هب  تسا و  هدـمآ  نار  نـیریز  هلـضع  هـب  رگید  ياهخاـش  و  تـسا ، هدـمآ  نار 
رب نینوریب  شخب  تسا  هدش  شخب  هس  هب  تسا  هدیسر  وناز  هب  نوچ  یقاب  تسا و  هدش  هدنکارپ  نار  نطاب  ردنا  مه  رگید  رایسب  ياههخاش 

ردنا اههخاش  يور  زا  تسا و  هدمآ  دورف  وناز  هاگدنب  نایم  ردنا  نینایم  شخب  و  گنلاتـش . هاگدـنب  هب  ات  هدـمآ  دورف  قاس  کچوک  هبـصق 
هبصق ود  ره  نایم  مود  تسا و  هدش  ناهنپ  قاس  نوردناز  یکی  تسا : هدش  هخاش  ود  هب  یقاب  و  تسا . هدش  هدنکارپ  قاس  مکش  ياههلضع 

نینوردناز شخب  میس  شخب  و  تسا . هدیسرب  مدق  کیدزن  هب  ات  تسا و  هدمآ  دورف 
122 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

و دراد . شیپ  يوس  هب  لیم  و  تسا . هدـمآ  دورف  نوردـناز  يوس  هب  و  تسا ، هنهرب  تشوگ  زا  هک  اجنآ  ات  تسا  هدـمآ  دورف  قاـس  هب  تسا 
مدـق هب  نوریب  يوس  زا  هخاش  ود  و  تسا ، هدـش  هخاش  راهچ  هب  و  تسا ، هتـشگ  یکی  شخب  هس  ره  نیا  رخآ  دـنیوگ و  نفاص  ار  گر  نیا 
رـصنخ تشگنا  یلاوح  ردـنا  یکی  نینوریب  هخاش  ود  نآ  تسا و  هدـش  هدـنکارپ  مدـق  ردـنا  نوردـناز و  يوس  زا  ود  و  تسا ، هدـمآ  ردـنا 

هدش هدنکارپ  مدق  ردنا  تسا و  هدش  هتخیمآ  تسا ، هدمآ  هدرک  دای  هک  نینوردناز  شخب  زا  نینوریب  هخاش  اب  مود  و  تسا ، هدـش  هدـنکارپ 
. تسا

تسا باب  تفه  وزج  نیا  اهنایرش و  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مجنپ  وزج 

هراشا

یلک قیرط  رب  نایرش  ندرک  دای  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مجنپ  وزج  زا  نیتسخن  باب 
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ود پچ  فیوجت  زا  و  پچ ؛ يوس  زا  یکی  تسار و  يوس  زا  یکی  تسا  یهت  هاگیاج  ود  لد  نوردـناز  ینعی  تسا  فیوجت  ود  لد  ردـنا 
رگیدـکی رب  تسا  هقبط  ود  وا  هک  تسا  نآ  نایرـش  تیـصاخ  و  تسا . نایرـش  نآ  رتـکچوک و  یکی  رتـگرزب و  یکی  تسا  هدـمآ  رب  گر 

زا نینوردـناز  هقبط  و  ص 44 ) . ) دـنیوگ يدـیرو  نایرـش  ار  وا  ببـس  نیدـب  تسین  تیـصاخ  نیا  ار  کچوک  گر  نیا  نکل  و  هدیـشوپ ،
هاـگن ردـنا  ندرک  طاـیتحا  و  دـسریم ، نت  همه  هب  اـهگر  نیا  زا  حور  يزیرغ و  ترارح  هک  تسا  نآ  رهب  زا  نیا  و  تسا ، رتبلـص  ناـیرش 

ود نت  همه  هب  تسا  ود  ره  نیا  هدیناسر  هک  ار  اهگر  نیا  یلاعت  كرابت و  راگدیرفآ  مرج  ال  دوب ، بجاو  تمکح  ردنا  ود  ره  نیا  نتـشاد 
دیآ نینوردـنز  هقبط  رب  تسخن  تکرح  بیـسآ  يوق و  تسا  یتکرح  اهگر  ردـنا  ار  حور  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب و  رتراوتـسا  ات  دـیرفآ  وت 

زا ار  نایرـش  نیا  دراد و  ياپ  حور  تکرح  توق  اب  ات  دـیرفآ  رتبلـص  ار  نینوردـناز  هقبط  نیا  یلاـعت  كراـبت و  راگدـیرفآ  ببـس  نیدـب 
درک و لوغـشم  نآ  مضه  ندیـشک و  اذغ  هب  ار  همین  نیا  تسا و  کیدزن  رگج  هب  تسار  فیوجت  هک  هکنآ  رهب  زا  دـینایور  پچ  فیوجت 

. یلاعت هللا  نذاب  تسا  هتسب  راک  ود  نآ  ردنا  نت  ماوق  هک  دننکیم  گرزب  يراک  یکی  ره  ات  دینایور  رگید  همین  زا  ار  نایرش 

يدیرو نایرش  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مجنپ  وزج  زا  مود  باب 

123 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
هک فیطل  ینوخ  ات  هکنآ  یکی  ار : راک  ود  رهب  زا  تسا  هدش  هدنکارپ  يو  ردنا  و  تسا ، هدـمآ  شـش  يوس  هب  لد  زا  يدـیرو  نایرـش  نیا 

تـسیابیم نآ  رهب  زا  هقبط  کی  نایرـش  نیا  و  درآیمزاب . دناسریم و  لد  هب  شـش  زا  اوه  میـسن  هکنآ  مود  و  دناسر ، ودب  دیاش  ار  وا  ياذغ 
شش هب  رتمامت  لد  ترارح  دشاب و  رتکبـس  وا  ضابقنا  طاسبنا و  تکرح  دبارتیم و  يو  زا  تسا  يو  ردنا  هک  ینوخ  ات  دوب  رتمرن  يو  هک 

تکرح یگتسویپ  و  تسا . كرحتم  هتسویپ  و  تسین ، نوکس  چیه  ار  وا  هک  تسا  يوضع  شـش  هک  تسیابیم  نآ  رهب  زا  نیا  و  دناسریم .
. تسین يراک  چـیه  نآ  زا  رتمهم  دـننز  سفن  ناشیا  هک  نراوناج  همه  یگدـنز  مدرم و  یگدـنز  ردـنا  هک  تسا  گرزب  راـک  ود  رهب  زا  وا 

دسریم ودب  هک  میسن  نیا  زا  ات  دناسریم  لد  هب  دنادرگیم و  لدتعم  دشکیم و  نتشیوخ  هب  نوریب  زا  اوه  میسن  طاسبنا  تکرح  هب  هکنآ  یکی 
تکرح هب  هکنآ  مود  دوزفا . رب  ات  دـمد  ردـنا  ار  شتآ  هتـسهآ  هک  یـسک  هک  ناـنچمه  دزوزفایم ، رب  يزیرغ  ترارح  دـباییمه و  تحار 

چیه ار  وا  هک  يوضع  و  دـنکیم ، نوریب  يو  زا  دـشاب  هدـش  كاـندود  هتخوس و  وا  ترارح  هب  دـشاب و  هدیـسر  لد  هب  هک  یمیـسن  ضاـبقنا 
ياهمادنا ردنا  هک  دیاب  ددرگ  وا  ياذغ  هک  ینوخ  دشاب ، هتـسب  يو  ردنا  تسا  نت  همه  تحلـصم  هک  یمهم  نیدب  راک  ود  دشابن و  نوکس 

رگید و  دنامن . زاب  راک  ود  نیزا  ات  تخپ ، دیابن  رایـسب  ار  نوخ  نآ  هراب  رگید  ار  وا  ات  هدیـسر  یگتخپ  تمامت  هب  و  دشاب ، هدش  هتخپ  رگید 
ات دـیرفآ  مرن  ار  نایرـش  نیا  یلاـعت  كراـبت و  راگدـیرفآ  سپ  دوـشن . هتخپ  يزیچ  يو  ردـنا  دـشاب  كرحتم  هتـسویپ  هک  يوـضع  هک  نآ 
يو هب  گر  نیدب  سپ  دوشیم ، هتخپ  کین  لد  ردنا  تسخن  تسوا  ياذـغ  هک  ینوخ  و  دـشاب ، ناسآ  کبـس و  ضابقنا  طاسبنا و  تکرح 

هک دناسریم  تعفنم  نیا  ار  لد  شش  هک  نانچمه  و  دوشیم ، يو  ياذغ  دوز  نوخ  نیا  دسریم  يو  هب  لد  زا  هک  ینوزف  ترارح  هب  دسریم و 
زا و  تسا ، هدش  هتخپ  مین  رگج  ردنا  هک  تسا  ینوخ  اهمادنا  همه  ياذغ  هکنآ  یکی  دسریم : ودـب  تافاکم  ود  زین  لد  زا  هدـمآ ، هدرک  دای 
زا و  دوشیم ، هتخپ  لد  ردنا  هک  تسا  ینوخ  شـش  ياذغ  و  دبای ، اذغ  نآ  زا  ات  دنازپیم  مامت  ار  نآ  اهمادنا  و  دسریم ، اهمادنا  هب  اهگر  هار 
ات ددرگیم ، وا  ياذـغ  دوز  و  دوـشیم ، هتخپ  ماـمت  دتـسرفیم  يو  هب  لد  هک  ینوزف  یترارح  هـب  هـکنآ  مود  و  دـسریم . يو  هـب  گر  نـیا  هار 

درادربیم و يو  زا  ندینازپ  اذغ  یلوغـشم  جنر و  زین  لد  دـناسریم  يو  هب  هزات  میـسن  دـشکیم و  نوریب  لد  زا  هتخوس  سفن  وا  هک  نانچمه 
هتشاد هاگن  اهمادنا  تلماعم  ردنا  لدع  ات  دناسریم  يو  هب  هتخپ  ياذغ 

124 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
. میلعلا زیزعلا  ریدقت  کلذ  دشاب .
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گرزب نایرش  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مجنپ  وزج  زا  موس  باب 

: تسا هتساخ  رب  يو  زا  هخاش  ود  تسا  هدمآ  رب  لد  زا  هک  اجنآ  و  تسا ، هدرک  مان  یطیروا )  ) یتروئآ سیلاطاطسرا  ار  گرزب  نایرـش  نیا 
تسا و هدمآ  لد  تسار  فیوجت  يوسب  رگید  هخاش  هدش و  هدنکارپ  يو  ردنا  تسا و  هتـشگ  ردـنا  لد  درگ  تسا  رتگرزب  هک  هخاش  کی 

هدمآ رب  الاب  يوس  هب  رگید  تسا و  هدـمآ  دورف  ریز  يوس  هب  رتگرزب  یکی  تسا  هدـش  شخب  ود  هب  یقاب  تسا و  هدـش  هدـنکارپ  يو  ردـنا 
. لج زع و  هلا  نذاب  تسا .

تسا هدمآ  رب  الاب  يوس  هب  هک  نایرش  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مجنپ  وزج  زا  مراهچ  باب 

: تسا هدش  شخب  ود  هب  تسا  هدمآ  رب  الاب  يوس  هب  هک  نایرش  نیا 
نایرش ار  هخاش  ود  تسا ، هدش  هخاش  هس  هب  تسا و  هدمآ  تسار  همین  هب  بیرا )  ) بیر هب و  تسا و  هدمآ  هنیس  يوس  هب  هک  رتگرزب  یکی 
باـب رد  هک  تسا  هدیـسرب  نینوردـناز  جادو  کـیدزن  هب  ود  ره  پچ  يوس  هب  رگید  تسا و  هدـمآ  تسار  يوس  هب  یکی  دـنیوگ ، یتاـبس 
. دمآ هدرک  دای  هکنانچ  تسا  هدش  هدنکارپ  زین  اهتابس  تسا ، هدش  هدنکارپ  اهجادو  هک  نانچمه  و  تسا . هدمآ  هدرک  دای  هدروا  حیرشت 
ندرگ ياههرهم  زا  نیبالاب  هرهم  شش  ردنا  ندرگ و  ربنچ  یلاوح  ردنا  هنیس و  ياهولهپ  هنیس و  ياهناوختـسا  ردنا  پچ  يوسب  میـس  هخاش 

نانچمه تسا و  هدمآ  تسد  شک  يوسب  مود  شخب  هدمآ و  تسد  ياهمادنا  هب  تسا و  هدمآ  فتک  رس  هب  اجنیا  زا  تسا و  هدش  هدنکارپ 
. تسا هدش  هدنکارپ  پچ  يوس  زا  زین  نآ  تسا  هدش  هدنکارپ  نیتسخن  شخب  زا  میس  هخاش  هک 

یتابس نایرش  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مجنپ  وزج  زا  مجنپ  باب 

هب شخب  کی  تسا : هدش  شخب  ود  تسا  هدیسر  ندرگ  هب  نوچ  کی  ره  یتابس  نایرش  نیا 
125 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

تسا هتفر  نوردناز  يوس  هخاش  کی  هدش ، هخاش  ود  تسا  هدمآ  شیپ  يوس  هب  هچنآ  هتفر و  افق  يوس  هب  رگید  تسا و  هدمآ  شیپ  يوس 
شوـگ و شیپ  ردـنا  و  تسا ، هدـمآ  رب  رهاـظ  هب  مود  هخاـش  و  تسا ، هدـش  هدـنکارپ  تسا  نهد  نوردـناز  هـک  ییاههلـضع  ناـبز و  ردـنا 
هب تسا و  هتـشگ  رایـسب  ياههخاش  یقاب  و  هدنامب ، اههلـضع  نیا  نافز و  ردنا  يو  زا  اههخاش  یتخل  و  تسا ، هدمآ  ردنا  غدص  ياههلـضع 

هتـسویپ تسا  هدمآ  پچ  يوس  زا  هک  اهگر  ياهنهد  هب  تسا و  هدـمآ  رب  تسار  يوس  زا  هک  اهگر  ياهنهد  هب  و  تسا ، هدـمآ  رب  رـس  نایم 
تـسا رتهک  هک  هخاش  کی  و  تسا ، هدـش  هخاش  ود  هب  مه  تسا ، هتفر  افق  يوس  هب  هک  شخب  نآ  و  هداشگ . رگیدـکی  ردـنا  تسا و  هدـش 

کیدزن هب  هک  ياهبقث  ردنا  یتخل  و  تسا . هدش  هدنکارپ  تسا  رـس  داشگ  دنب  یلاوح  هک  ییاههلـضع  ردـنا  تسا و  هدـمآ  رب  يو  زا  یتخل 
تسا و هدـمآ  ردـنا  تسا  يرجح  ناوختـسا  ردـنا  هک  ياهبقث  ردـنا  تسا  رتـگرزب  هک  مود  هخاـش  و  تـسا . هدـمآ  ردـنا  تـسا  یمـال  زرد 

رخآ هب  وا  ياـههخاش  رخآ  و  ص 45 )  ) تسا هدش  مامت  وا  ياههخاش  زا  هکبـش  هک  هکلب  ال  هدمآ ، ردنا  هکبـش  هب  هدز و  رایـسب  ياههخاش 
حور و توق  ات  تسا  هدش  هداشگ  رگیدکی  ردـنا  ود  ره  ياهنهد  و  تسا . هدـش  هتـسویپ  تسا  هدـمآ  دورف  غامد  هب  هک  يدـیرو  ياههخاش 

نیدب دتـسرفیم ، ورف  نایرـش  ياههخاش  هب  اذغ  يدـیرو  ياههخاش  و  دوشیم ، يدـیرو  ياههخاش  هب  نایرـش  ياههخاش  زا  يزیزغ  ترارح 
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دورف يدیرو  ياههخاش  داهن  و  دش ، دنناوت  يدیرو  ياههخاش  هب  شیوخ  توق  هب  ود  ره  و  تسا ، هدنوش  رب  نایرـش  ياههخاش  داهن  ببس 
هدنیآ دورف  نایرـش  ياههخاش  رگا  هکنآ  رهب  زا  تسا  نیا  يداهن  نیرت  قفاوم  و  دیآیم . دورف  اهنایرـش  نیدـب  يو  زا  اذـغ  ات  تسا ، هدـمآ 

زاب ار  اذغ  دیآیم  زاب  وا  شیپ  هک  حور  ترارح و  توق  يدیسرن و  نایرش  ياههخاش  نادب  اذغ  زگره  هدنوش  رب  دیرو  ياههخاش  يدوب و 
ریز ردنا  هکبـش  و  يدیـسرب ، نآ  یلاوح  هب  ترـضم  يدش و  کشخ  يدنام و  هرهبیب  اذـغ  زا  اههخاش  نآ  يدرکیم و  عفد  يدـینادرگیم و 

غامد هب  جیردت  هب  سپ  دریگب ، غامد  جازم  ات  ددرگب ، يو  ردنا  یتخل  نایرش  نوخ  ات  بلص  ءاشغ  نایم  ناوختسا و  نایم  تسا ، هداهن  غامد 
. هریبدت نسح  هللا و  نذاب  دشابن  رابکی  هب  تسوا  جازم  فلاخم  هک  غامد  هب  نایرش  نوخ  ندیسر  ات  دوشیم  رب 
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تسا هدمآ  ریز  يوس  هب  هک  ینایرش  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مجنپ  وزج  زا  مشش  باب 

لد ربارب  هرهم  نیا  تشپ و  ياههرهم  زا  مجنپ  هرهم  کیدزن  ات  تسا  هدمایب  تسار  تسخن  تسا ، هدمآ  دورف  ریز  هب  هک  گرزب  نایرـش  اما 
هدمآ دورف  تسار  تسا  هدیسر  هرهم  نیدب  نوچ  و  تسا . شش  تشپ  ياهناوختسا  نایرـش  نایم  لیاح  و  تساجنآ ، شـش  عضوم  و  تسا ،
هنیـس ردـنا  تسا و  هتـساخرب  يو  زا  کچوک  هخاش  کی  هار  ردـنا  ندیـسر ، ناوختـسا  نیدـب  ات  و  نیرـس ، ناوختـسا  کـیدزن  هب  اـت  تسا 

يو زا  ياهخاش  تشپ  ياههرهم  زا  هرهم  ره  ربارب  نینچمه  و  تسا ، هدش  هدـنکارپ  شـش  ياههبـصق  ردـنا  وا  رخآ  و  تسا ، هدـش  هدـنکارپ 
. تسا هتساخرب 

هتفر ردنا  عاخن  ردنا  اهولهپ و  نایم  ردنا  هتفر و  پچ  يوس  هب  يرگید  و  تسا ، هدـمآ  تسار  يوس  هب  شخب  کی  و  هدـش ، شخب  ود  هب  و 
هب و  تسا ، هدمآ  ردنا  باجح  هب  ود  ره  و  تسا ، هتـساخ  رب  يو  زا  نایرـش  ود  تسا ، هتـشذگ  ردنا  هنیـس  ربارب  زا  نوچ  هدـش و  هدـنکارپ  و 
هدز رایسب  ياههخاش  یکی  ره  و  تسا ، هتساخرب  يو  زا  رگید  نایرـش  ود  نآ  سپ  زا  و  تسا . هدش  هدنکارپ  يو  ردنا  پچ  تسار و  يوس 

، هدش هدنکارپ  يو  ردنا  هدمآ و  هناثم  هب  تسا و  هدمآ  نوریب  زاب  رگج  زا  هخاش  کی  و  تسا ، هدش  هدنکارپ  زرپس  رگج و  هدـعم و  ردـنا  و 
. تسا هدنکارپ  نولوق  هدور  کیراب و  ياههدور  ردنا  تسا و  هتساخ  رب  يو  زا  رگید  هخاش  کی  و 

و تسا . هدش  هدنکارپ  يو  یلاوح  يو و  ردنا  تسا و  هدمآ  پچ  هدرگ  هب  تسا  رتکچوک  یکی  تسا  هتـساخرب  يو  زا  رگید  نایرـش  هس  و 
يو زا  دشاب  نایرـش  نوخ  ردنا  هک  بآ  يرادـقم  هدرگ  ات  هدرگ ، نادـب  رگید  تسا و  هدـمآ  هدرگ  نیدـب  یکی  تسا  یقاب  هک  نایرـش  ود 

ود سپ  دسر . ناشیدـب  صلاخ  سب  هن  ياذـغ  ءاعما  زا  هدـعم و  زا  دـنوش و  يدـنمتجاح  ینعم  نیدـب  هک  دـشاب  اهتقو  رایـسب  هچ  و  دـکمب .
هخاش کی  هشیمه  تسا  هدمآ  پچ  هیصخ  هب  هکنآ  و  هیـصخ . نادب  رگید  تسا و  هدمآ  هیـصخ  نیدب  یکی  تسا  هتـساخ  رب  رگید  نایرش 

و دیآ ، نایرش  لصا  زا  هشیمه  دیآ  تسار  هیصخ  هب  هک  نآ  دیآ و  پچ  هیصخ  هک  نایرش  نیا  هک  دشاب  و  دشاب ، يو  اب  پچ  هدرگ  نایرش 
زا ياهخاش  دشاب ، هدمآ  تسار  هیصخ  هب  هک  نایرش  نیا  هک  ردان ، هب  دشاب .
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هدور یلاوح  هک  ییاهگر  ردـنا  هتـساخ و  رب  نایرـش  لـصا  زا  رایـسب  ياـههخاش  نآ  زا  سپ  و  دـشاب . هتخیمآ  يو  اـب  تسار  هدرگ  ناـیرش 
ردنا و  تسا ، هتفر  ردـنا  عاخن  ردـنا  تسا و  نآ  ربارب  هک  تشپ  ياههرهم  زین  هدور  ردـنا  دـنیوگ و  میقتـسملا  ءاعملا  ار  وا  هک  تسا  تسار 

ود و  تسا . هدمآ  هیـصخ  ود  ره  هب  و  تسا ، هدش  شخب  ود  هب  هراب  رگد  اههخاش  نیزا  هخاش  کی  و  تسا . هدـش  هدـنکارپ  هاگیهت  ياهگر 
ياههرهم رخآ  هب  نوچ  نایرـش  لصا  سپ  هتخیمآ . دـیرو  ياههخاش  اب  تسا و  هدـمآ  ناـنز  نادرم و  جرف  هب  هلمج ، نیزا  مه  رگید  هخاـش 

تسا و هدـمآ  دورف  اهنار  هب  ود  ره  ینانوی و  مال  فرح  لکـش  هب  تسا ، هدـش  شخب  ود  هب  تسوا  هارمه  هک  دـیرو  اب  تسا  هدیـسر  تشپ 
زا یکی  و  تسا . هدمآ  فان  هب  یتخل  و  تسا ، هدمآ  هناثم  هب  تسا و  هتـساخ  رب  ياهخاش  یکی  ره  زا  هار  ردنا  دـسر  اهنار  هب  هکنآ  زا  شیپ 
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، دنـشاب ردام  مکـش  ردنا  هک  ناکدوک  ردـنا  هخاش ، ود  ره  نیا  رـس  دـناهدروآ و  مه  هب  اهرـس  ود  ره  پچ و  يوس  زا  یکی  تسار و  يوس 
ناوختسا رب  هک  ياهلـضع  ردنا  تسا و  هتـساخ  رب  ياهخاش  یکی  ره  زا  دشاب  ادیپ  اهلصا  دشاب و  هدش  هدیـشوپ  نارگید  ردنا  و  دشاب . ادیپ 

نادرم و یقاب  و  تسا ، هدش  هدنکارپ  يو  ردـنا  یتخل  تسا ، هدـمآ  هناثم  هب  هک  هخاش  نآ  و  تسا ، هدـش  هدـنکارپ  تسا  هدـش  هداهن  نیرس 
هب یکی  تسا  هدـش  شخب  ود  هب  نار  ردـنا  تسخن  تسا و  هدـمآ  دورف  مدـق  يوس  هب  نار  زا  نایرـش  لصا  و  تسا ، هدـمآ  جرف  هب  ار  نانز 

اههخاش اب  ربز  ریز و  ردنا  شخب  ود  ره  دراد و  نوریب  يوس  هب  لیم  نینرودـناز  نوردـناز ، يوس  هب  یکی  تسا و  هدـمآ  دورف  نوریب  يوس 
. تسا هدش  هدنکارپ 

تسا دیرو  اب  هک  نایرش  ياهگر  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مجنپ  وزج و  زا  متفه  باب 

هب رگج  زا  هک  تسا  نایرـش  ود  تسا  هتفر  اهنت  هچنآ  و  تسا . هتفر  اهنت  یـضعب  و  مدرم ، نت  ردـنا  تسا  هتفر  هدروا  اـب  یـضعب  اهنایرـش  زا 
ینایرـش و  تشپ ، ياههرهم  زا  تسا  هرهم  جنپ  ربارب  ردنا  هک  تسا  گرزب  نایرـش  و  تسا . يدیرو  نایرـش  ياههخاش  و  تسا . هدمآ  فان 

تسا و هدش  هدنکارپ  هکبـش  ردنا  هک  هاگیاج  نآ  یتابـس ، ياهنایرـش  تسا و  هدـمآ  تسد  شک  يوسب  هکنآ  و  تسا ، هدـمآ  هنیـس  هب  هک 
هدمآ فتک  هب  هکنآ  تسا و  هدمآ  ردنا  باجح  هب  هک  ینایرش 
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هب هکنآ  و  تسا ، هدـمآ  دورف  مکـش  هلـضع  زا  هکنآ  و  تسا ، هدـمآ  اـههدور  زرپـس و  رگج و  هدـعم و  هب  هـکنآ  و  وا ، ياـههخاش  تـسا و 

دیرو ریز  ردنا  همه  تسا و  رهاظ  ياهمادنا  ردنا  هک  تسا  ییاهنایرـش  تسا ، هتفر  هدروا  هب  هچنآ  و  تسا . هدمآ  نیرـس  ناوختـسا  کیدزن 
. میحرلا فورلا  ریدقتب  دباییم  اذغ  دیرو  زا  نایرش  ات  دریگیمه  حور  توق  ترارح و  توق  نایرش  زا  دیرو  ات  دور  نآ  اب  تسا و 

يهحفص 103 يادتبا 

بکرم ياهمادنا  حیرشت  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ 

هراشا

. تسا باب  هدفه  راتفگ  نیا  و 
يدتبم هک  هاگ  ره  ات  دوش  هدرک  دای  وا  رثا  رب  بکرم  ياهمادنا  حیرشت  هک  دوب  نآ  رتیلوا  دمآ ، هدرک  دای  ناسکی  ياهمادنا  حیرـشت  نوچ 

ار بکرم  ياهمادنا  نیا  و  هریدقت . نسح  لج و  زع و  هللا  ۀنمب  دشاب  ص 46 )  ) لصاح ياج  کی  هب  وا  ضرغ  دیوج  حیرـشت  باتک  نیا  زا 
. دنیوگ ءازجالاهباشتم  ار  درفم  ياهمادنا  و  تسا ، رگید  يراک  تلآ  يوضع  ره  هکنآ  رهب  زا  دنیوگ  هّیلآلا  ءاضعالا  نابیبط 

غامد حیرشت  رس و  ءازجا  هدرک  دای  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  نیتسخن  باب 

، دنیوگ همیشم  ار  نآ  هک  قیقر  ءاشغ  سپ  بلـص  ءاشغ  سپ  غامد ، فحق  سپ  تشوگ ، سپ  تسوپ ، سپ  تسا ، يوم  رـس  زا  یتاذ  ءازجا 
رخآ ردـنا  هک  هکبـش  سپ  تسا ، غامد  ریز  ردـنا  هک  ءاشغ  ود  سپ  تسا ، نآ  ياهفیوجت  ردـنا  هچنآ  نآ و  ياهفیوجت  غامد و  رهوگ  سپ 

. تسا غامد  هدعاق  هک  یناوختسا  سپ  تسا ، هدمآ  هدرک  دای  باتک  نیا  مراهچ  وزج  زا  مود  باب 
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اهءاشغ و ار  یـشخب  ره  تسا و  هداهن  شخب  ود  هب  ازارد  زا  رـس  سپ  اـت  رـس  شیپ  زا  مدرم  غاـمد  هک  تسناد  دـیابب  غاـمد ، حیرـشت  اـما  و 
شخب ود  هب  هکنیا  تعفنم  و  تسا ، رت  رهاظ  غامد  شیپ  ردنا  یـشخب  ره  ییادج  دـنرگیدکی و  سامم  شخب  ود  ره  و  تسادـج ، اهفیوجت 

هکنانچ دشابن ، ار  غامد  یگلمج  تفآ  دتفا  رگید  یتفآ  ای  ياهدس  شخب  کی  ردنا  رگا  هک : تسا  نآ  تسا 
129 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

يو زا  هک  اهبصع  ياهتکرح  ببس  هب  ات  تسا  نآ  رهب  زا  درس  اما  تسا . رت  درـس و  غامد  جازم  و  تسا ، هدش  مولعم  هتـشذگ  ياهباب  ردنا 
تاسوسحم كرادا  زا  هک  اهتساح  لحم  ات  ددرگن و  زاب  ودب  ینوزف  یترارح  دنک ، دلوت  اهتکرح  زا  هک  ییاهترارح  ببس  هب  تسا و  هتـسر 

یگتـسویپ ببـس  هب  تسا  تکرح  ردـنا  هتـسویپ  هک  هّرکذـم  هرّکفم و  هلیخم و  ياهتوق  لحم  دوشیم و  لعفنم  دریذـپیم و  اهرثا  هتـسویپ 
زا هک  گر  ود  ردنا  دوشیم  رب  غامد  هب  تسا  ترارح  ندعم  هک  لد  زا  هتسویپ  هک  حور  ددم  ات  دوشن و  لعتـشم  دزوسن و  تکرح  لاعفنا و 

. ددرگ لدتعم  دوش و  هتسکش  وا  ترارح  تسا  هتسویپ  غامد  هب  لد 
هک اهبصع  ات  تسا  نآ  رهب  زا  برچ  اما  مرن ، تسا و  برچ  دیاین و  دیدپ  يو  ردنا  یکـشخ  اهتکرح  نیا  ببـس  هب  ات  تسا  نآ  رهب  زا  رت  و 

دنکـشن و ندیـشک  زا  هک  دـشاب  يزیچ  كاچیپ  دـنیوگ و  كاچیپ  نم  رهـش  ردـنا  یـسراف  هب  ار  کلع  دـشاب و  کـلع  تسا  هتـسر  يو  زا 
. دنیشن يو  ردنا  يدوز  هب  نآ  ياهرثا  ودنک  كرد  ار  تاسوسحم  دوز  ات  هکنآ  رهب  زا  تسا  مرن  و  دلسگن ،

بلص نیسپ  وزج  رصب و  عمس و  بصع  هصاخ  تسا  هتسر  يو  زا  يرتشیب  سح  ياهبصع  هکنآ  رهب  زا  تسا  رتمرن  غامد  زا  نیـشیپ  وزج  و 
ياهبصع هکنآ  رهب  زا  دیاب ، رت  بلص  راچان  تکرح  ياهبصع  ادبم  و  تسا . هتـسر  يو  زا  يرتشیب  تکرح  ياهبـصع  هکنآ  رهب  زا  تسا  رت 

ادج بلص  وزج  زا  مرن  وزج  ات  تسا ، هدش  هدرک  هیبعت  فیطل  یباجح  نیسپ  وزج  غامد و  نیشیپ  وزج  نایم  و  دشاب ، هک  دیاب  رتیوق  تکرح 
هرـصعم نیا  تسا و  ياهرـصعم  غامد  نیرخآ  وزج  ریز  زدـنا  و  دـنک ، باجح  نیرب  داـمتعا  دـیآ  دورف  غاـمد  هب  هک  ییاـهگر  اـت  و  دـشاب ،

ییاههخاش اجنآ  دریگ و  غامد  جازم  ات  دـیآ  درگ  يو  ردـنا  تسخن  دـیآ ، ردـنا  غامد  هب  هدروا  زا  نوخ  هک  ياهکرب  ناسرب  تسا  یفیوجت 
عمج گر  ود  ردـنا  و  ددرگ ، هدـننام  غامد  رهوج  هب  دوش و  هدـنکارپ  غامد  نآ  ردـنا  رذـگب و  اههخاش  نآ  ردـنا  نوخ  نآ  هدروا  زا  تسا 

و دنیوگ ، ناتملحلا  يزات  هب  نابیبظ  ار  نآ  تسا  هدمآ  نوریب  ینوزف  ود  ناتسپ  رس  نوچمه  غامد  شیپ  ردنا  و  دمآ ، هدرک  دای  هکنانچ  دوش 
. دشاب ناتملح  نیدب  ندییوب  تساح 

ود ره  ات  تسا  فحق  سامم  تسا و  رتقیفـص  رگید  تسا و  غامد  سامم  تسا و  رتقیقر  یکی  تسا  هدیـشوپ  غامد  هلمج  ردنا  ءاشغ  ود  و 
ناوختسا غامد و  مرج و  نایم  ءاشغ 

130 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
هاگ ره  و  ددرگ ، فحق  سامم  طاسبنا  نیا  لاح  ردـنا  دـب  ال  تسا ، ضابقنا  طاسبنا و  تکرح  ار  غامد  هکنآ  رهب  زا  دـشاب ، باجح  فحق 

سامم غامد  رهوج  و  دوش ، تدایز  طاسبنا  تکرح  دریگ و  مشخ  اـی  دـنک  دـنلب  زاوآ  مدرم  هک  هاـگ  ره  و  دوش ، تداـیز  غاـمد  رهوج  هک 
هک فحق  اب  تسا  َرت  تسا و  كزان  مرن و  هک  غامد  رهوج  ات  تخاـس  باـجح  ار  اـشغ  ود  نیا  یلاـعت  كراـبت و  راگدـیرفآ  ددرگ . فحق 

. دشاب رود  نآ  بیسآ  زا  و  ددرگن ، سامم  تسا  کشخ  بلص و  ناوختسا 
هک درک  اضتقا  نانچ  تمکح  یتسیاشن ، ار  فحق  تاـقالم  مه  ار و  غاـمد  رهوج  تاـقالم  مه  ءاـشغ  کـی  هک  درک  نآ  رهب  زا  ءاـشغ  ود  و 

هکنآ اب  ءاشغ  ود  ره  نیا  و  دشاب ، رت  قیقر  دیاش  ار  غامد  رهوج  تاقالم  هک  رگید  دشاب و  رت  بلـص  دیاش  ار  فحق  تاقالم  هک  ءاشغ  کی 
. دشاب ودب  تسا  هدمآ  ردنا  غامد  هب  هک  نییارش  هدروا و  قلعت  کسمت و  هک  دنایهاگ  هیکت  نوچ  دناغامد  هیاقو 

وا ریز  ردنا  هک  قیقر  ءاشغ  رب  تسا  فحق  سامم  هک  بلص  ءاشغ  و  دنرادب . تسار  شیوخ  داهن  رب  ار  اهگر  هک  دناهمیـشم  نوچ  ود  ره  و 
ورف فحق  زرد  هار  زا  هک  تسا  ییاهگر  غامد  ردـنا  و  دازآ . تسادـج و  يو  زا  نکل  تسین ، يو  رب  نآ  ینارگ  تسین و  هداتفا  تسا  هداهن 

. تساهگر ياهرذگ  ياهیاج  نیدب  رگیدکی  هب  ءاشغ  ود  ره  نتسویپ  هتشذگب ، ءاشغ  ود  ره  ردنا  تسا  هدمآ 
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، دشاب هتشاد  رب  ءاشغ  رگید  زا  وا  ینارگ  ات  تساههخاش  نادب  فحق  هب  ءاشغ  کسمت  و  تسا ، هتسر  کیراب  ياههخاش  قیفـص  ءاشغ  زا  و 
. هدیشوپ فحق  ردنا  تسا و  هدش  هتفاب  ییاشغ  يو  زا  فحق  رهاظ  رب  تسا و  هدمآ  نوریب  فحق  زرد  زا  اههخاش  نیا  یقاب  و 

رهوج هکنآ  رهب  زا  تسا ، شخب  ود  هب  انهپ  ردنا  کی  ره  دـنیوگ و  غامدـلا  نوطب  ار  نآ  نابیبط  تسا و  فیوجت  هس  غامد  يازارد  ردـنا  و 
ودب ار  اوه  ینیب  هار  زا  مدرم  هکنآ  ردنا  تسا  يرای  ار  نیتسخن  فیوجت  و  تسا ، هدمآ  هدرک  دای  هکنانچ  تسا  شخب  ود  هب  ازارد  زا  غامد 
نادب يو  زا  يوضع  ره  شخب  و  دوش ، هدرک  شخب  ءاضعا  رب  يو  زا  هساسح  حور  دیآ و  نوریب  يو  زا  هسطع  هب  غامد  هلـضف  و  دـشک ، رب 

و تسا ، نیـسپ  زاب  شخب  اهتکرح  ادبم  و  تسا ، رتکچوک  نیـسپ  زاب  فیوجت  و  دیآ . دیدپ  يو  ردنا  هروصم  توق  ياهراک  و  دسر ، وضع 
توق راک  دسر و  وضع  نادب  يو  زا  يوضع  ره  شخب  و  دوش ، هدرک  شخب  ءاضعا  رگید  رب  يو  زا  هک  ّرحم  حور 
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هک يرادنپ  ات  جیردت ، هب  رتکچوک  ود  ره  زا  نیسپ  زاب  و  رتکچوک ، نینایم  تسا و  رتگرزب  غامد  نیشیپ  وزج  و  دیآ . دیدپ  يو  ردنا  هظفاح 

و دوریم ، نیـسپ  زاب  ياهفیوجت  هب  نیتسخن  فیوجت  زا  هک  تسا  يذـفنم  نوچ  نینایم  فیوجت  و  تسوا . لابند  تسا و  هتـسر  يو  زا  عاخن 
فیوجت ردنا  هک  حور  يازجا  دـنیوگ و  حور  نابیبط  تسا  فیوجت  نیردـنا  هک  ار  اوه  ود و  ره  نایم  تسا  يزیلهد  نوچ  نینایم  فیوجت 

ردنا هک  حور  يازجا  هب  تسا  نیتسخن  وزج  زا  دتفوا  كرادا  هک  تاسوسحم  هلمج  و  تسا ، هتسویپ  تسا  نیسپزاب  حور  يازجا  اب  نیتسخن 
. دیآ زاب  نیتسخن  وزج  هب  نیسپ  زاب  وزج  زا  و  ص 47 )  ) دیآ دای  هک  ییاهزیچ  تروص  دنامب و  يو  ردنا  فیوجت 

ببس نیدب  تسا و  یخزا  نوچ  وا  هنامسآ  تسا و  درگ  نینایم  فیوجت  نیا  لکـش  و  تسا . هداشگ  مه  ردنا  فیوجت  هس  ره  ببـس  نیدب 
نتـشاد دای  لحم  و  غامد ، زا  تسا  نیتسخن  وزج  تاسوسحم  كرادا  لحم  هکنآ  رهب  زا  و  دنیوگ ، زین  نینطبلا  عمجم  دنیوگ و  یخزا  ار  وا 

نینایم فیوجت  ببـس  نیدـب  دـسریم  نیـسپ  زاب  فیوجت  هب  نیتسخن  فیوجت  زا  همه  تاسوسحم  ياـهتروص  و  تسا ، نیـسپ  زاـب  وزج  نآ 
لحم هب  دهاوخ و  زاب  يو  زا  ندروآ  دای  تقو  هب  و  دراپس ، ظفح  هنیزخ  هب  دنک و  زییمت  دناتسب  ّسح  زا  هچ  ره  ات  دمآ  رکفت  لحم  هتسیاش 

. درآ زاب  ّسح 
يوزج ره  هک  تسا  هدمآ  هتـسناد  قیرط  نیدب  و  دیآ ، دیدپ  وزج  نآ  راک  ردنا  یللخ  دتفا  یتفآ  غامد  يازجا  زا  يوزج  ردنا  هک  هاگ  ره  و 

. تسیچ يوزج  ره  راک  و  تسا ، تّوق  مادک  لحم 
رخآ هک  اجنآ  ات  تسا ، یفالغ  نوچ  ار  غامد  هلمج  تسا و  دازآ  يو  زا  تسین و  هداتفا  غاـمد  رب  مه  تسا  غاـمد  ساـمم  هک  قیقر  ءاـشغ  و 
هدرک ینعتـسم  ءاشغ  زا  ار  وا  تبالـص  تسا و  رت  بلـص  جیردت  هب  يوزج  ره  تسا ، غامد  مرج  هک  اجنآ  یمال و  زرد  کیدزن  تسا  غامد 

. تسا
دیرزت ار  نآ  نابیبط  هتفاب  مه  رب  دنـشاب و  هداهن  مه  رب  هراپ  هراـپ  هک  ییاهنـشوج  ناـسرب  تسادـیپ  غاـمد  مرج  ردـنا  هک  ییاهنکـش  اـما  و 

هچ دبای ، رذگ  زین  دیرزت  نیردنا  دوشیم  هتخپ  دنکیم و  رذگ  اهفیوجت  ردنا  هچنانچ  یناسفن  حور  ات  تسا  نآ  رهب  زا  دـیرزت  نیا  دـنیوگ و 
غامد جازم  ددرگ و  لیحتـسم  يو  ردنا  دبای و  جنک  دیرزت  نیردنا  ینوزف  نآ  ددرگ و  غامد  فیوجت  هزادنا  زا  نوزف  حور  هک  دـشاب  تقو 
غامد نیـشیپ  وزج  هک  نانچمه  و  دریگ . رگج  گنر  جازم و  ددرگ و  لیحتـسم  دوش و  هدنکارپ  رگج  ياهگر  ردـنا  سولیک  هکنانچ  دریگ .

زاب نیسپ و  وزج  زا  رتگرزب 
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. تسا نیسپ  زاب  نینایم و  وزج  درز  زا  رتهراپ  گرزب  نیشیپ  وزج  درز  تسا  نیسپ 
ياههخاش زا  یمیـشم  ءاشغ  دوش و  اههخاش  هک  تسا  گرزب  گر  ود  هاگ ، شخب  ود  ره  ریز  ردـنا  غامد  نیـسپ  زاب  نینایم و  وزج  نایم  و 

گر ود  ره  حرـش  هک  میاهتفگ  تسا ، هتفر  هرـصعم  نخـس  هک  اجنآ  رتشیپ ، هک  تسا  نآ  گر  ود  نیا  و  غامد ، ریز  ردنا  دوش  هتفاب  ود  ره 
ردنا ددغ  سنج  زا  ياهراپ  تشوگ  دنک  دامتعا  نآ  رب  هک  دشاب  یهاگ  هیکت  ار  اههخاش  نیا  ات  هکنآ  تهج  زا  و  دـیآ . هدرک  دای  رت  سپس 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


داهن رب  ات  دـنک ، دامتعا  نآ  رب  اههخاش  و  دریگب ، ياج  ددـغ  نآ  زا  ياهراپ  دـشاب  یلاخ  هک  اجک  ره  اـت  تسا ، هدـش  هداـهن  اـههخاش  ناـیم 
، تسا هداهن  رگیدکی  کیدزن  هک  تسا  گر  ود  ره  نیا  اههخاش  لصا  نوچ  تساههخاش و  داهن  لکش  رب  ددغ  نیا  داهن  و  دنامب . شیوخ 

راچان اههخاش  نیا  یگدنکارپ  ندش و  زاب  لکـش  هدـش و  هدـنکارپ  و  تسا ، هدـشیم  زاب  رتخارف  اههخاش  جـیردت  هب  تسا و  هدز  اههخاش  و 
. تسا همیشم  تیاهن  اههخاش و  تیاهن  هک  اجنآ  هدعاق  دشاب و  اهگر  لصا  کیدزن  وا  رس  دشاب  يربونص  دننام 

یهاگ مرک  هکنآ  ناـسرب  اـت  تسا  ازارد  زا  وا  درز  و  تسا ، یمرک  لکـش  رب  تسا ، هدـمآ  ردـنا  نیناـیم  فیوجت  درگ  هک  غاـمد  يازجا  و 
تسا و نیا  يو  ردنا  یمرک  لکـش  ینعم  دنکیم و  تکرح  ود  ره  نیا  غامد  يازجا  نیا  دنیـشن  زاب  مه  هب  یهاگ  دـنک و  زارد  ار  نتـشیوخ 

ضابقنا تکرح  ار  نیا  و  دوش . هتسب  ددرگ و  زارد  وا  فیوجت  دنک  زارد  نتشیوخ  هدود  نیا  هک  هاگ  ره  دنناوخ و  هدود  ار  وا  ببـس  نیدب 
فقـس فیوجت  نوردناز  و  دنیوگ . طاسبنا  تکرح  ار  نیا  ددرگ و  هداشگ  دوش و  هاتوک  فیوجت  دنیـشن  زاب  مه  هب  هک  هاگ  ره  و  دنیوگ .

زا مه  تسا ، هداهن  هدـعاق  ود  رب  فیوجت  نیا  فقـس  و  غامد ، نیـسپ  زاب  وزج  دـح  هب  ات  تسا ، غامد  رتسآ  هک  ءاشغ  زا  تسا  يرتسآ  ار  وا 
ات دش  دنناوت  رود  رگیدکی  زا  یهاگ  دش و  دنناوت  رگیدکی  سامم  یهاگ  ود  ره  هک  تسا  نآ  نار  لکش  ینعم  نار و  لکش  رب  غامد  مرج 

نابیبط ار  اهنار  نیا  و  دوش . داشگ  فیوجت  دنک  طاسبنا  تکرح  هک  هاگ  ره  و  دوش ، هتسب  فیوجت  دنک  ضابقنا  تکرح  هدود  هک  هاگ  ره 
هداشگ ندش و  هتسب  دشاب و  رتيوق  طاسبنا  ضابقنا و  تکرح  ات  تسا  هراپ  کی  هب  نکل  تسین  بیرضت  اهنار  نیا  ردنا  و  دنیوگ . ناتبتع 

هچ دتفوین  تکرح  ود  نیا  ردنا  دنک  دراو  بیرـضت  هک  یتسـس  دشاب و  توق  هب  مامت و  دوز و  مکحم و  نآ  ياهتکرح  هب  فیوجت  ندش 
هب هک  يزیچ  تکرح 
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تّوق هک  تسا  نآ  رهب  زا  دشاب  رتیوق  اهتکرح  نیا  ات  طایتحا  نیدنچ  نیا  دشاب  هراپ  کی  هب  هک  دشابن  يزیچ  تکرح  نوچ  دشاب  هراپ  دنچ 

. درک دناوت  ضابقنا  تکرح  هب  هلضف  عفد  غامد  هعفاد 
یتوق هب  غامد  هعفاد  توق  ات  تشاد ، ینازرا  اهتکرح  نآ  ردـنا  طایتحا  نیا  غامد  یکزان  یمرن و  ببـس  هب  یلاعت  كرابت و  راگدـیرفآ  سپ 

. هریبدت نسح  هللا و  نوعب  دنک  عفد  غامد  زا  ار  اههلضف  مامت 
نیـشیپ و وزج  نایم  تسا  كرتشم  هک  يدح  کیدزن  هب  غامد  نیـشیپ  وزج  ردنا  یکی  تسا : ارجم  هس  غامد  زا  ار  اههلـضف  ندمآ  نوریب  و 
وا تسا و  رتکچوک  وا  مرج  هکنآ  یکی  راک : ود  رهب  زا  تسین ، رهاظ  ارجم  هک  ار  نیـسپ  زاب  وزج  رد  نینایم و  وزج  ردـنا  مود  نینایم ، وزج 

تسا زاغآ  هک  اجنآ  زا  ارجم  ود  ره  دوشن و  عفد  عاخن  بناج  هب  وا  هلـضف  زا  یـضعب  هکنآ  مود  و  دوب . مامت  ارجم  کی  ار  نینایم  وزج  ار و 
ذفنم نیا  زاغآ  و  دوش ، ذفنم  کی  ددنویپب و  رگیدکی  هب  تسا  قیقر  ءاشغ  هک  اجنآ  ود ، ره  و  درذـگب ، غامد  مرج  ردـنا  فیوجت  ود  ره  زا 
عمق ار  نآ  بس  نیدب  عمق و  لکـش  رب  تسا  رت  گنت  وا  رخآ  تسا و  رتخارف  دنکیم و  دلّوت  ارجم  ود  ره  زا  هک  ذـفنم  نیا  زاغآ  زا  و  دوش ،
ءاشغ نایم  هک  ياهرهم  لکـش  رب  دوش ، هداشگ  ياهدغ  ردنا  درذـگب  بلـص  ءاشغ  ردـنا  ذـفنم  نیا  نوچ  و  دـنیوگ ، زین  عفنتـسم  و  دـنیوگ ،

ةافصم ار  نآ  هک  یشاشم  ناوختسا  درذگب و  هرهم  نیا  زا  تسین و  یلاخ  چیه  هرهم  ياهوس  همه  و  تسا . هداهن  ماک  يارجم  نایم  بلص و 
لکـش رب  تسا  هدمآ  نوریب  غامد  شیپ  زا  هک  تسا  ینوزف  ود  نآ  میـس  يارجم  دیآ و  نوریب  ماک  هار  زا  دـیآ و  دورف  هنولاپ  ینعی  دـنیوگ 

نیا تسا و  هداشگ  ینیب  ردنا  وا  ذفنم  ياهنولاپ و  ناس  رب  تسا  یناوختسا  وا  ریز  ردنا  دنیوگ و  ناتملحلا  ار  نآ  نابیبط  هک  ناتـسپ  ياهرس 
هللا قیفوتب  دیآ  هدرک  دای  ینیب  حیرشت  ردنا  وا  حرـش  تمامت  دیالاپ و  ورف  هار  نیدب  غامد  ياههلـضف  یـضعب  دنیوگ و  ةافـصم  ار  ناوختـسا 

. یلاعت

مشچ حیرشت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مود  باب 
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. نییارش هدروا و  تالضع و  تابوطر و  تاقبط و  بصع و  تسا و  ءاشغ  مشچ  يازجا 
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ردنا ود  ره  ص 48 )  ) حیرـشت تسا و  تکرح  رهب  زا  رگید  دنیوگ و  فوجم  بصع  ار  نآ  تسا و  سح  رهب  زا  یکی  تسا  ود  بصع  اما 
. تسا هدمآ  هدرک  دای  اهبصع  حیرشت 

هدیـشوپ ءاشغ  ود  نیدب  تسا  هتـسر  عاخن  زا  غامد و  زا  هک  یبصع  ره  قیقر و  ءاشغ  رگید  تسا و  بلـص  ءاشغ  یکی  تسا  ود  زین  ءاشغ  و 
. تسا بصع  سامم  قیقر  ءاشغ  تسا و  ناوختسا  سامم  بلص  ءاشغ  تسا و 

. هیضیب هیدیلج و  هیجاجز و  تسا  هس  اهتبوطر  و 
مراهچ تسا و  هیکبش  موس  تسا  هیمیشم  مود  تسا و  بلـص  هقبط  لوا  تسا : تفه  سونیلاج  لوق  هب  تسا و  فالخ  اههقبط  ددع  ردنا  و 

ياهمادنا حیرـشت  ردنا  نییارـش  هدورا و  حیرـشت  نآ و  حیرـشت  تسا  هن  تالـضع  همحتلم و  متفه  هینرق و  مشـش  هیبنع و  مجنپ  هیتوبکنع و 
. تسا هدمآ  هدرک  دای  ناسکی 

ردـنا مشچ  ياهتبوطر  درگ  ات  دوش  رت  خارف  وا  رـس  دوش و  رت  ظیلغ  دـیآ  ردـنا  مشچ  هرکـس  هب  غامد  زا  نوچ  فوجم )  ) فوجا بصع  اما 
. دیآ

ار درب  دنیوگ و  زین  هیدرب  خی و  نوچمه  هدرـسف و  نشور و  تسا و  یفاص  هک  دنیوگ  نآ  رهب  زا  هیدیلج  تسا و  هیدـیلج  نینایم  تبوطر  و 
رتگرزب وزج  ردنا  اهیندید  حابشا  ات  دیارگ  ینهپ  هب  یکدنا  يدرگ  زا  وا  يور  هلاژ و  ناسرب  تسا و  درگ  وا  لکش  دنیوگ و  هلاژ  یسراپ  هب 

هک فوجم  بصع  ردنا  ات  دـیارگ  يزیت  يزارد و  هب  يدرگ  زا  وا  تشپ  و  دـشاب ؛ رتمامت  یبیـصن  يو  زا  ار  کچوک  ياهیندـید  ات  و  دـتفا ،
نوچمه ظیلغ ، وا  ماوق  یفاص و  تسا ، رگید  یتبوطر  هیدیلج  تبوطر  نیا  سپ  ردنا  و  دنیـشن . ردنا  مادنهب  تسا  هدمآ  ردنا  اهتبوطر  درگ 

هیدیلج تبوطر  ياذغ  هک  تسا  نآ  رهب  زا  یفاص  اما  تسا  خرـس  وا  گنر  و  دنیوگ ، هیجاجز  تبوطر  ار  وا  ببـس  نیدب  هتخادـگ  هنیگبآ 
وا هاگنایم  رب  تسار و  رتگرزب  هریاد  و  دشاب ، هریاد  طخ  نآ  دننک  مه  وت  اهطخ  درگ ، يزیچ  درگادرگ  هک  هاگ  ره  و  تسا . هدرک  كرادـت 
زا هدمآ و  ردنا  وا  درگ  رتگرزب ، هریاد  هب  ات  هیدیلج  تشپ  يوس  زا  هیجاجز  تبوطر  نیا  دوش ؛ تسار  اتـسار  همین  ودب  هریاد  نادـب  دـشاب و 

رگید یتبوطر  هیدـیلج  شیپ  ردـنا  و  هیکبـش ؛ هقبط  یجنایم  هب  دـیآیمه  غاـمد  زا  هک  تسا  ییاذـغ  وا  هک  تسا  نآ  رهب  زا  وا  تشپ  يوس 
ار نآ  ببس  نیدب  غرم و  هیاخ  هدیپس  دننام  تسا 
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دتفوین و هیدیلج  رب  رابکی  هب  هتخورفا  نشور و  تخس و  ياهزیچ  باتفآ و  شبات  ات  تسا  نآ  رهب  زا  وا  شیپ  ردنا  دنیوگ و  هیضیب  تبوطر 

ياهقبط تسخن  مشچ : ياههقبط  زا  اما  و  مشچ ، ياهتبوطر  تسا  نیا  دسر  يو  هب  جـیردت  هب  اهزیچ  نینچ  سکع  ات  دـشاب  يرپس  نوچمه 
دنیوگ هیبلصلا  هقبطلا  ار  هقبط  نیا  تسا ؛ هدمآ  ردنا  دیآ  هدرک  فصو  هک  هیمیشم  هقبط  درگ  تسا و  هتسر  بلـص  ءاشغ  رانک  زا  هک  تسا 

. تسا شش  مشچ  تاقبط  هک  دنیوگ  بیترت  نیدب  دنیوگ ، ءاشغ  ار  واو  دندرمشن  هقبط  ار  نیا  یهورگ  و  دنیوگ . زین  هیقیفصلا  هقبطلا  و 
هتفاب هیمیشم  نیا  تسا  يو  ردنا  هک  ییاهگر  زا  ءاشغ و  نیا  مرج  زا  و  تسا ، هتـسر  قیقر  ءاشغ  رانک  زا  تسا و  هیمیـشم  هقبط  مود  هقبط  و 

موس هقبط  دوب . ياهمیشم  ردنا  زین  وا  دشاب ؛ همیشم  ردنا  ردام  مکش  ردنا  هچب  هک  نانچمه  هک  دنیوگ  نآ  رهب  زا  هیمیشم  ار  وا  تسا و  هدش 
هیکبش دناسریم و  هیکبـش  هب  اذغ  هقبط  نیا  و  تسا ، هقبط  نیا  نایم  ردنا  تسا  هدمآ  ردنا  وا  درگ  هیکبـش  هچنآ  و  دنیوگ ، هیکبـش  ار  وا  هک 

دنکیم و رت  یفاص  ار  یقاب  درادیم و  رب  دوخ  بیصن  نینچمه  هیجاجز  و  دناسریم . هیجاجز  هب  یقاب  درادیم و  رب  شیوخ  بیـصن  اذغ  نآ  زا 
. دناسریم هیدیلج  هب 

هک اجنآ  ات  تشپ ، يوس  زا  تسا  هدمآ  ردنا  هیجاجز  تبوطر  درگ  تسا و  هتسر  فوجم  بصع  رانک  زا  و  تسا ، هیکبـش  هک  موس  هقبط  و 
نآ رهب  زا  هیکبـش  ار  هقبط  نیا  و  دنیوگ ، ماد  یـسراپ  هب  ار  هیکبـش  و  هیـضیب . هیجاجز و  نایم  تسا  كرتشم  دح  هک  تسا  هیجاجز  تیاهن 
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. هتفرگ ورف  کین  ار  نآ  تسا و  هدمآ  ردنا  هیدیلج  هیجاجز و  تبوطر  درگ  ماد  نوچمه  هک  دنیوگ 
يو زا  تسا و  هدـش  هتفاـب  توبکنع  هناـخ  هیبش  رب  و  تسا ، کـیراب  تخـس  وا  ياـههخاش  تسا و  هتـسر  هیکبـش  راـنک  زا  مراـهچ  هقبط  و 

تسا و هتخیمآ  هیتوبکنع  نیا  اب  هیمیشم  هقبط  زا  کیراب  ياههخاش  و  دنیوگ . هیتوبکنع  ار  وا  ببس  نیدب  تسا ، هدرک  دلوت  فیطل  یقافص 
. دنکن باجح  ار  رصب  رون  ات  تسا  نآ  رهب  زا  فیطل  هقبط  نیا  و  هیضیب . هیدیلج و  تبوطر  نایم  تسا  يزجاح  هیتوبکنع ، نیا 

نامسآ قافص  نیا  گنر  و  تسا ، هدرک  دلوت  ظیلغ  یتافـص  يو  زا  و  تسا ، مشچ  شیپ  يوس  تسا  هتـسر  هیمیـشم  رانک  زا  مجنپ  هقبط  و 
: تسا ینعم  ود  رهب  زا  نوگ  نامسآ  و  تسا ، نوگ 
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رصب رون  يدیپس  هکنآ  رهب  زا  تسین ، رت  قفاوم  يو  زا  ار  رصب  رون  رتلدتعم و  چیه  اهگنر  زا  دوش و  عمج  يو  ردنا  رـصب  رون  ات  هکنآ  یکی 
عمج لادـتعا  هب  ار  رـصب  رون  تسا  لدـتعم  هکنآ  مکح  هب  نوگ  نامـسآ  گنر  و  درآ ، مه  زارف  گنت  ار  يو  یهایـس  و  دـنک ، هدـنکارپ  ار 
نایم اهتبوطر و  نایم  دشاب  یجنایم  نوچ  ات  تسا ، نآ  رهب  زا  وا  یظیلغ  دوش و  لدتعم  يو  ردـنا  نشور  ياهزیچ  یناشفرد  ات  مود  و  دـنک .
هیبنع هقبط  ار  قافـص  نیا  و  دبای ، نوگ  نامـسآ  قافـص  نیا  زا  اذغ  هینرق  نیا  و  تسا . هینرق  هقبط  نآ  تسوا و  شیپ  ردنا  هک  بلـص  هقبط 

هب فوجم  بصع  زا  رـصب  رون  ات  دننکب  وا  لابند  هک  روگنا  هبقث  ناسرب  تسا  ياهبقث  رادید  عضوم  ربارب  وا  نایم  ردـنا  هکنآ  رهب  ار  دـنیوگ 
تـسا اهلمخ  هقبط  نیا  نوردناز  و  ددرگ . لطاب  ییانیب  دوش  هتـسب  هبقث  نیا  هک  هاگ  ره  دبات و  نوریب  هبقث  نیزا  درذگب و  هیدـیلج  تبوطر 

: راک هس  رهب  زا  مرن 
. تسا هیضیب  تبوطر  سامم  لمخ  نیا  هکنآ  یکی 

. دنک نالیس  هیضیب  تبوطر  نیا  هک  دراذگن  ات  مود  و 
رگید بآ  نآ  هک  دراذگن  لمخ  نیا  و  دنک . ناهنپ  لمخ  نآ  ریز  ردنا  ار  بآ  نآ  حدق  تقوب  راکتسد  دیآ  مشچ  ردنا  هک  بآ  ات  میس  و 

: راک ود  رهب  زا  هبقث  درگادرگ  هصاخ  تسا  بلص  هقبط  نیا  نوریب  يور  و  دیآ . زاب  هیبنع  هبقث  شیپ  هراب 
. تسا هینرق  هقبط  سامم  وا  يور  هکنآ  یکی 

تقیقح يدـنامن و  شیوخ  لاح  رب  هبقث  يدوب  مرن  تسـس و  رگا  هچ  دـنامب ، هداشگ  هبقث  دتـسیاب و  تسار  هبقث  ياههرانک  ات  هکنآ  مود  و 
رتبلص تسا  نوریب  هک  رگید  و  تسا ، لمخ  اب  تسا و  رت  مرن  تسا  نوردنا  زا  هک  وت  کی  ص 49 )  ) تسا وت  ود  هقبط  نیا  هک  تسا  نآ 
هدرمژپ هبقث  عضوم  دوش  کـیدزن  گرم  هب  مدرم  هکنآ  تقو  هب  هک  تسا  ببـس  نیدـب  یحور ، تسا و  یتـبوطر  هیبـنع  هبقث  ردـنا  تسا و 

. دوش
نیا و  تسا ، هدـمآ  هدرک  داـی  تسوا  تشپ  يوس  زا  نیتسخن  هقبط  هک  تسا  هتـسر  بلـص  ءاـشغ  راـنک  زا  هک  تسا  ياهقبط  مشـش  هقبط  و 

دـشاب وا  نوریب  هچنآ  وا  نورادنز  دید و  ناوتب  دـشاب  وا  نوردـناز  هچنآ  وا  نوریب  زا  هک  دـشاب  يزیچ  فافـش  تسا و  فافـش  مشـش  هقبط 
رون ات  تسا  نآ  رهب  زا  یفاص  فافش و  اما  تسا ، هدیشارتب  رس  ناسرب  یفاص  تسا و  بلص  و  دید . ناوتب 
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هکنآ رهب  زا  تسا ، هدیشوپ  ار  هیبنع  هبقث  عضوم  و  دراد . راوتسا  ار  مشچ  يازجا  هلمج  ات  تسا  نآ  رهب  زا  بلـص  و  دنکن . باجح  ار  مشچ 

. دشاب تمالس  ار  اهوت  رگید  دسر  یتفآ  ار  وت  کی  رگا  ات  هکنآ  رهب  زا  تسا ، وت  راهچ  تسا و  فافش 
و دـنیوگ . همحتلم  هقبط  ار  وا  هتخیمآ ، تسا  نادـب  مشچ  تکرح  هک  ییاههلـضع  اب  برچ  دـیپس و  یتشوگ  زا  تسا  ياهقبط  متفه  هقبط  و 

ءازجا همه  و  تسدـش ، ربطـس  مشچ  شیپ  ردـنا  تسا و  هتـسر  بلـص  ءاشغ  زا  مه  هک  تسا ، کیراب  ياههخاش  ار  هقبط  نیا  نتـسر  زاغآ 
ردنا هک  اههقبط  نیا  دنیوگ و  همحتلم  ار  وا  ببـس  نیدـب  هتفریذـپ و  ماحل  و  تسا ، هدـش  راوتـسا  هینرق  هقبط  رب  و  تسا ، هدیـشوپب  ار  مشچ 

حیرـشت ردنا  اهنایرـش  اهگر و  اههلـضع و  حیرـشت  تسا و  هتـسر  يو  زا  هک  دبای  هقبط  نآ  ياهگر  زا  ار  اذـغ  کی  ره  تسا  هیدـیلج  شیپ 
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. تسا هدمآ  هدرک  دای  ناسکی  ياهمادنا 
هایس بابسا  ینعی  یلحکا  بابسا  لعشا و  لهشا و  قرزا و  لحکا  تسا : راهچ  مشچ  ياهگنر  هک  تسناد  دیابب  مشچ ، ياهگنر  حرش  اما  و 
حور و  تسا ، رون  رپ  نایم  ار  فوجم  بصع  هکنآ  رهب  زا  وا ، یگریت  ای  تسا  هرـصاب  حور  یکدنا  نیمود  نیتسخن و  تسا : تفه  یمـشچ 
هریت ای  دشاب ، كدنا  رون  نیا  هک  هاگ  ره  سپ  دنک . رونرپ  ار  همه  دبات و  مشچ  ياههقبط  رب  بصع  نیزا  رون  و  دـنیوگ ، ار  رون  نآ  هرـصاب 
گنر دنک ، هبلغ  نآ  گنر  رب  دنک و  رپ  ار  مشچ  ياههقبط  هک  دشابن  نادنچ  رون  هک  هاگ  ره  هکنآ  رهب  زا  دشاب  لحکا  مشچ  گنر  دـشاب ،

رت نوردناز  هکنآ  اب  دشاب  هیدیلج  تبوطر  یکچوک  ای  مراهچ  موس و  ببـس  و  دیامن ، لحکا  مشچ  دنک  هبلغ  وترپ  دوش و  ادـیپ  هیبنع  هقبط 
ای دـشاب  رتکـچوک  هک  هاـگ  ره  سپ  دـیآ ، دـیدپ  يو  ردـنا  اهیندـید  هک  تسا  ياهنیئآ  نوچمه  تبوـطر  نیا  هکنآ  رهب  زا  دـشاب ، هداـهن 

هکنآ رهب  زا  وا  یگریت  ای  تسا  هیضیب  تبوطر  يرایسب  مشـش  مجنپ و  ببـس  و  دوش . لحکا  دیامن و  رتمک  مشچ  يافـص  دشاب  رت  نوردناز 
دریگ ورف  ار  هیدیلج  تبوطر  يافص  ینشور و  دشابن ، یفاص  تخـس  ای  دشاب  رترایـسب  هک  هاگ  ره  و  تسا ، هیدیلج  شیپ  ردنا  تبوطر  نیا 

یـضعب ردـنا  دـشاب و  یلحکا  اهمـشچ  یـضعب  ردـنا  گـنر  هکنآ  رهب  زا  تسا  هیبـنع  هقبط  یهایـس  متفه  ببـس  و  دـیامن . لـحکا  مـشچ  و 
هک هاگ  ره  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، لحکا  دشاب  هایس  وا  هیبنع  هک  یمشچ  ره  و  هایس . یضعب  ردنا  نوگنامسآ و 
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یفاص و هرصاب  حور  هک  هاگ  ره  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، اهببس  نیا  دّض  یقرزا  ياهببس  و  دشاب . هایس  تخـس  مشچ  دشاب  عمج  اهببـس  همه  نیا 
هک هاگ  ره  دـشاب و  قرزا  مشچ  هزادـنا  هب  یفاص و  هیـضیب  تبوطر  دـشاب و  هداهن  رتنوریب  دـشاب و  گرزب  هیدـیلج  تبوطر  دـشاب و  مامت 

. دشاب العش  دشاب  رتنوزف  یلحکا  بابسا  هک  هاگ  ره  دشاب و  الهش  مشچ  دشاب  یلحکا  ياهببس  یضعب  دشاب و  یقرزا  ياهببس  یضعب 

شوگ حیرشت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  موس  باب 

فدص نیردـنا  دوش ، كرحتم  اهزاوآ  توق  زا  هک  اوه  ات  هتـشاد  رب  ینابداب  ناسرب  شوگ  و  بصع ، فورـضغ و  زا  تسا  یفدـص  شوگ 
هب هک  مرگ  درس و  ياهداب  اهزاوآ و  هار  ات  تسا  نادرگ  هدیچیپ  تسا  يرجح  ناوختسا  ردنا  هک  شوگ  خالوس  و  دنک . نینط  دوش و  عمج 

تسا و ياهبوچ  شوگ  خالوس  سپ  زا  دوش و  هتـسکش  هار  ینادرگ  یگدیچیپ و  يزارد و  ردنا  نآ  توق  دـشاب و  زارد  دوش ، ردـنا  شوگ 
بصع نیا  تسا و  هدیرتسگ  هبوچ  نیا  يور  رب  ییاونش  سح  بصع  تسا . هداتسیا  هبوچ  نیردنا  ياوه  و  تسا ، هداشگ  يو  ردنا  خالوس 

يو هب  هک  زاوآ  اوه و  توق  زا  ات  تسا  تبالـص  هیام  كدنا  بصع  نیردنا  تسا و  هتـسر  غامد  زا  هک  اهبـصع  زا  هک  تسا  مجنپ  تفج  زا 
زا مشچ  يازجا  همه  هک  نانچمه  مشچ و  ردنا  تسا  يدیلج  تبوطر  فرش  نوچمه  شوگ  ردنا  بصع  نیا  فرش  دوشن و  روجنر  دسر ،

خالوس هدـیاف  تسا ، بصع  نیا  تحلـصم  تمدـخ و  رهب  زا  همه  نآ  لکـش  شوگ و  يازجا  تسا  تبوطر  نیا  تحلـصم  تمدـخ و  رهب 
. تسا هدمآ  هدرک  هدای  راتفگ  نیا  زا  نیخسن  وزج  زا  نیتسخن  باب  رخآ  ردنا  فورضغ  هدیاف  و  تسا ، هیبنع  هبقث  هدیاف  نوچمه  شوگ 

ینیب حیرشت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مراهچ  باب 

هتفگ شهاگیاج  هب  راتفگ  نیردنا  کی  ره  همه  نیا  حیرـشت  ددرگ و  مولعم  اهبـصع  اهفورـضغ و  ياهناوختـسا و  حیرـشت  زا  ینیب  حیرـشت 
وا نیریز  همین  تسا و  ناوختـسا  وا  نییـالاب  همین  ندرک و  یفاـص  ار  زاوآ  رگید  ندـییوب ، یکی  تسا : راـک  ود  تـلآ  ینیب  و  تـسا . هدـمآ 

. تسا فورضغ 
هدمآ هدرک  دای  وزج  نیزا  نیتسخن  باب  رخآ  ردنا  هک  ةافصم ، هب  ای  ینیب  يارجم  اما  و 
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ینوزف ود  نادب  اهیوب  سح  و  دسر ، غامد  هب  ذفنم  نادب  اهیوب  هک  تسا  يذـفنم  ةافـصم  نیا  ربارب  غامد  ءاشغ  ردـنا  و  تسا ، هداشگ  تسا ،

رگید ذفنم  ود  ینیب  خالوس  ود  ره  زا  و  دنیوگ ، ناتملحلا  ار  نآ  نابیبط  تسا و  هدمآ  نوریب  غامد  شیپ  زا  هک  ناتـسپ ، رـس  ود  نوچ  تسا 
هک ییاهتبوطر  ببـس  هب  دـتفا  خـلزن  ماکز و  ار  مدرم  هک  هاگ  ره  هک  ینیبن  دوش ، یفاص  ذـفنم  ود  نیدـب  زاوآ  تسا و  هداشگ  ردـنا  ماک  هب 
هب همرـس  معط  ذفنم  نیدب  و  تسا ، هداشگ  يذفنم  یمـشچ  ره  هشوگ  ردنا  ینیب  زا  نینچمه  دوش و  هتفرگ  زاوآ  دیآیم  ورف  اهذفنم  نیرد 

. لج زع و  هللا  نذاب  دسریم . نابز 
(ص 50)

نافز حیرشت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مجنپ  باب 

دیدپ يو  ردنا  یخرس  اهنایرش  اهگر و  نآ  نوخ  زا  و  رایسب ، تسا  کیراب  ياهنایرـش  اهگر و  يو  ردنا  دیپس و  مرن و  تسا  یتشوگ  نافز 
هکنآ رهب  زا  دنیوگ و  باعللا  ةدلوملا  نابیبط  دنیوگ و  يددغلا  محللا  يزات  هب  ار  نآ  و  يددغ ، نوچ  تسا  یتشوگ  نافز  نیردـنا  تسا و 

و دوش . ردنا  اهذفنم  نیدب  لیم  هکنانچ  يددغ ، تشوگ  نیدب  ات  تسا  هداشگ  ذـفنم  ود  نافز  نب  ردـنا  و  دزیخ ، يو  زا  ناهد  بآ  باعل و 
. دشاب نادب  نافز  يَرت  دیآ و  نوریب  ذفنم  ود  نیزا  ناهد  بآ  باعل و 

رایـسب ياـهگر  گر  ود  ره  ناز  و  زبـس ، تسا  گرزب  گر  ود  ناـفز  ریز  ردـنا  و  تسا ، هتـسویپ  هدـعم  يرم و  ياـشغ  هب  ناـفز  ياـشغ  و 
. دوش هدنکارپ  نافز  ردنا  مه  دزیخرب و 

هاگنایم رب  تسا و  شخب  ود  هب  زین  وا  فالغ  و  دیامنیم . یکی  تروص  هب  تسا  فالغ  کی  رد  هکنآ  رهب  زا  نکل  تسا  خاش  ود  هب  نافز  و 
تسا نیا  رهب  زا  و  رام . نافز  هکنانچ  تسا  رهاظ  نافز  خاش  ود  ره  ناروناج  یضعب  ردنا  و  تسا . يزرد  یمهس  زرد  ياتـسار  هب  وا  تسوپ 

تسوپ تحارج  ات  دنهن  ردنا  ودب  برس  زا  يدبلاک  دنفاکشب و  تسا ، هاگزرد  هک  اجنآ  شیوخ ، نافز  هاگنایم  نارگ  تیلح  نایادگ و  هک 
ات دناهتفاکـشب  نارفاک  ناشیا  نافز  هک  دنیامن  نانچ  دـنرآ و  نوریب  فاکـش  نادـب  ینهآ  تقو  ره  دوشن و  تسرد  فاکـش  دوش و  تسرد 

چیه يو  سح  ردـنا  هن  تکرح و  ردـنا  هن  دوش و  زاب  شیوخ  لاح  هب  ناـفز  ياتـسار  دـنریگ  نوریب  ینهآ  نوچ  تفگ و  دـنناوتن  تداـهش 
و تسا . خاش  ود  هب  نافز  هک  تسا  نآ  رهب  زا  نیا  دشابن . للخ 
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یندونش ياهفرح  دلسگیم و  دنکـشیم و  ار  زاوآ  ماک  نادند و  بل و  يرای  هب  هک  تسا  یتلآ  نافز  و  هدیـشک ، تسا  يزاوآ  نخـس  هدام 

ردـنا تسا ، اهمعط  سح  لحم  هکنآ  زا  نوریب  تسا و  نخـس  تلآ  نافز  هک  نآ  زا  نوریب  تسوا و  اهمعط  سح  لحم  و  درآیمه . نوریب 
ات دنادرگیم  اهنادناد  ریز  ردنا  دـیاخیمه  مدرم  هک  ار  اهیندروخ  هک  تسا  ياهفرجم  نوچ  يو  هک  تسا  نآ  نآ  تسا و  میـس  تعفنم  يو 

. تسا هدمآ  هدرک  دای  ناسکی  ياهمادنا  حیرشت  ردنا  نآ  حیرشت  تسا و  اههلضع  اهبصع و  ار  وا  سح  تکرح  دوش و  هدییاخ  مامت 

قلح هرجنح و  حیرشت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مشش  باب 

يرای اما  نآ . ردـنا  تسا  يراـی  یکی  ره  باـجح  شـش و  شـش و  هبـصق  ةاـهل و  کـنح و  قلح و  و  تسا ، هرجنح  تقیقح  هب  زاوآ  تلآ 
هدام هک  تسا  هرجنح  ياههلـضع  هدننک  زاوآ  دـناسر و  قلح  هب  ار  هدام  نآ  هنیـس  ياههلـضع  دتـسرف و  وا  زاوآ  هدام  هک  تسا  نآ  باجح 

دـشاب شـش  هبـصق  ردنا  هک  ار  يود  نآ  ات  دیاشگیم  ریدقت  هب  نآ  هار  دریگیم و  زاب  دیآ و  ردنا  شـش  هبـصق  ردـنا  هک  ار  يود  و  ار ، زاوآ 
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هک تسا  ياّهبق  نوچمه  کنح  و  دشاب . هتـسارآ  هزادنا و  هب  زاوآ  ات  درادـیم  شیوخ  هجو  رب  ار  هرجنح  فرـصت  نآ  ةاهل ، دـنادرگ و  زاوآ 
. دیامن تدایز  يو  ردنا  اهزاوآ 

هک تسا  یبیـصن  زاوآ  ندینادرگ  شوخ  نتـسارآ و  ردنا  ار  ینیب  هبقث  و  تسا ، اهفورح  ندیناونـش  ندروآ و  دـیدپ  تلآ  نادـند  نافز و  و 
هدام هک  اوه  یگمه  يدوبن  ینیب  هبقث  یگداشگ  رگا  و  دـیآ . نوریب  رت  تسرد  رتناسآ و  رتشوخ و  نآ  یگداشگ  ببـس  هب  اـهفرح  زاوآ و 
زاوآ دوش ، هتـسب  ینیب  هار  ماکز  ببـس  هب  ای  دریگب  ینیب  ار  یـسک  هک  ینیبن  يدرک ، تمحز  اهفرح  ندروآ  دـیدپ  عضوم  ردـنا  تسا  زاوآ 

ار يان  زاوآ  دوش و  نوریب  هبقث  نادب  اوه  یتخل  ات  دناهدرک  ینیب  هبقث  لاثم  رب  تسا  نابرطم  يان  تشپ  رب  هک  ياهبقث  دـشاب و  نارگ  هنوگچ 
. دنکن تمحز 

هرجنح و اهفورضغ  حیرشت  و  تسا ، هرجنح  نایم  ردنا  هک  یتبوطر  و  یمال ، مظع  اههلضع و  اهبصع و  تسا و  اهفورضغ  هرجنح  يازجا  اما 
مه اهبـصع  حیرـشت  و  تسا . هدـمآ  هدرک  دای  مود ، وزج  زا  مراهچ  باب  ردـنا  راتفگ ، نیردـنا  یمـال ، مظع  هک  حیرـشت  و  نآ ، ياههلـضع 

. تسا هدمآ  هدرک  دای  موس  وزج  زا  مود  باب  رخآ  ردنا  راتفگ  نیردنا 
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رهب زا  درادیمه ، رت  ار  هرجنح  هک  تسا  نآ  تبوطر  نیا  هدـیاف  جزل و  برچ و  تسا  یتبوطر  تسا . هرجنح  نایم  ردـنا  هک  تبوطر  اـما  و 
دوش کشخ  دزوسب و  تبوطر  نیا  هقرحم و  دـیآ  یبت  ار  یـسک  هک  هاگ  ره  هک  هک  ینیبن  دـشاب ، تبوطر  نیدـب  زاوآ  ندـمآ  نوریب  هکنآ 

یبرچ و هدیاف  دـیاین و  دـیدپ  زاوآ  دـننکن  رتقلح  ات  دـشاب ، نینچمه  مرگ  ياوه  یکـشخ  ردـنا  تفگ و  دـناوتن  نخـس  داد و  دـناوتن  زاوآ 
. دشاب ناسآ  مرن و  اهفورضغ  تکرح  دنکن و  نالیس  دوشن و  کشخ  دوز  هک  تسا  نآ  تبوطر  نیا  تجوزل 

اما تسا ، قلح  هلمج  زا  ةاهل  ۀمصلغ و  ناتزول و  تسا و  يو  ردنا  سفن  يارجم  بارـش و  ماعط و  يارجم  هک  دنیوگ  ار  عضوم  نآ  قلح  و 
هدـمآ هتفگ  هک  تسا  نآ  یکی  نآ  ياـهتعفنم  دـنیوگ و  هزـالم  نم  رهـش  هب  ار  نآ  تسا و  هتخیوآ  هرجنح  ربز  رب  هک  تسا  یتـشوگ  ةاـهل 
ياوه هک  تسا  نآ  مود  و  دشاب ؛ هتسارآ  هزادناب و  زاوآ  ات  دراد  هاگن  شیوخ  هجورب  دنک و  زاوآ  ردنا  هک  ار  هرجنح  فّرـصت  وا  هک  تسا 

هک تسا  ببس  نیدب  و  دراد ، زاب  شـش  ار  نینچمه  ار  اهدرگ  اهدود و  دسرن و  شـش  هب  راب  کی  هب  هگان  نآ  يدرـس  ات  دراد ، زاب  ار  درس 
تـسا هتـشادرب  يوس  ود  زا  نافز  نب  رب  تسا و  بلـص  كانبـصع و  تشوگ  هراپ  ود  ناتزول  و  دراد . ناـیز  ار  شـش  ار و  زاوآ  نآ  ندـیرب 

مدرم ياهشوگ  لصا  ود  ره  هک  دنام  نادب  یهجو  زا  تسا و  ود  ره  نایم  ردنا  دور  ورف  يرم  هب  هک  بارـش  ماعط و  هار  و  شوگ ، ود  نوچ 
مد ياـهتلآ  لد و  طاـسبنا  تکرح  هب  اـت  دراد  زاـب  یتـخل  تفر  دـهاوخ  ورف  قلح  هب  هک  ار  اوـه  هک  تسا  نآ  نیتزوـل  نیا  تعفنم  و  تسا ،

، دور ورف  ریدقت  هب  هن  بارش  ماعط و  رگا  هک  نانچمه  هکنآ  رهب  زا  دوشن ، هتفرگ  رابکی  هب  اوه  ذفنم  ات  دورن ، ورف  رابکی  هب  رایسب  اوه  ندز ،
. دتفویب لاح  نامه  تمحز و  نامه  دور  ورف  هراب  کی  هب  هک  اوه  يرایسب  زا  دشاب  كانرطخ  دننیب و  جنر  نآ  زا  مدرم  دنام و  ردنا  قلح  هب 
دود و درگ و  ات  هکنآ  رهب  زا  مه  هداهن ؛ قلح  هبـصق  رـس  رب  هتـسویپ و  زاب  کنح  هب  ةاهل  ریز  ردنا  یقافـص  دـننام  تسا  یتشوگ  همـصلغ  و 

. دسرن شش  هب  دورن و  ورف  رابکی  هب  هاگان  درس  ياوه 

شش قلح و  هبصق  حیرشت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  متفه  باب 

زا تـسا و  خارف  وا  ذـفنم  و  دـهدیم . زاـب  دریگیمه و  سفن  هـب  ار  نآ  مدرم  هـک  تساوـه  ندـش  نوریب  ندـمآ و  ردـنا  تـلآ  قـلح  هبـصق 
یضعب هریاد و  لکش  رب  یضعب  تسا  رایسب  ياهفورضغ 
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كدنا رگید  هب  ات  یکی  ره  زا  هدرک و  راوتسا  یطابر  هب  رگید  اب  ار  یکی  ره  رامزم و  ناسرب  تسا ، هتخاس  مه  رب  اهفورضع  نیا  هریاد و  مین 
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و ص 51 )  ) رتسلما رتبلـص و  تسا  رگید  ءاـشغ  يو  نوردـناز  تسا و  هدـیرتسگ  اهفورـضغ  نیا  يور  رب  ءاـشغ  و  تسا ، ياهجرف  هیاـم 
اهفورضغ نیا  و  وا ؛ ياتسار  رب  تسا و  هداهن  وا  سپ  زا  تسا  بارش  ماعط و  ذفنم  هک  يرم  و  هتـسویپ ، ودب  تسا و  هداهن  وا  رـس  رب  هرجنح 

هب دـشاب و  يرم  سامم  ءاشغ  نآ  اـت  مرن  تسا  ییاـشغ  زا  هریاد  تماـمت  و  تسا ، يرم  يوس  ناـصقن  همین  تسا ، هریادمین  لکـش  رب  هچنآ 
ره تسا و  شخب  ود  هب  راـمزم  نیا  رخآ  دـنکن و  تمحز  ار  يو  اهفورـضغ  هقلح  دوش  رتخارف  يرم  هک  بارـش  ماـعط و  ندرب  ورف  تقو 

تمحازم يزیچ  اب  ار  نآ  هکنآ  رهب  زا  تسا  تسرد  هریاد  همه  اهشخب  نیا  ياهفورضغ  و  تسا ، هتشگ  رایسب  ياهشخب  شش  ردنا  یشخب 
. تجاح ردق  هب  عضوم و  هزادنا  هب  تسا  درخ  اههریاد  تسین و 

رب دوریم و  ورف  اوه  ات  نآ ، دننام  قافص و  ءاشغ و  نوچ  دتفوین ، مه  زارف  دشاب و  هداشگ  هتسویپ  هک  تسا  نیا  هبصق  ياهفورـضغ  تعفنم  و 
تسا هتسویپ  مهب  اهطابر  هب  تسا و  اههقلح  زا  هبصق  نیا  هچنآ  تعفنم  و  زاوآ . توق  ردنا  و  دشاب ، يرای  فورضغ  تبالـص  زا  ات  دیآیم ،
هبـصق ءاشغ  ندرب  ورف  ماعط  تقوب  هک  نانچمه  و  دش . دناوت  رتهدیـشک  رتخارف و  ندز  مد  تقو  هب  هک  تسا  نآ  هدینارتسگ  يو  رب  ءاشغ  و 

هک هبـصق  ءاشغ  هب  ياج  ندز  مد  تقو  هب  زین  يرم  دور ؛ ورف  ماعط  دوش و  رتخارف  يرم  ات  دراذـگ  زاب  يرم  هب  ياج  تسا ، يرم  سامم  هک 
لاح کـی  ردـنا  ود  ره  ندرب  ورف  بارـش  ماـعط و  ندز و  مد  زگره  و  درب . ورف  رایـسب  ياوه  دوش و  رتخارف  اـت  دراذـگ  زاـب  تسوا  ساـمم 

تعفنم و  دنکن . هابت  دزوسن و  ار  نآ  دیآ  دورف  هلزن  هب  هک  زین  اههیام  ات  تسا  نآ  رهب  زا  رتبلص  تسا  هبصق  نوردناز  هک  ییاشغ  و  دشابن .
وا لخلخت  تشوگ و  یمرن  مکح  هب  زین  شش  مرج  اههخاش و  نیا  هک  تسا  نآ  تسا  هدش  هدنکارپ  شش  ردنا  هک  هبصق  ياههخاش  رایـسب 
بآ هب  رـس  ای  دشکب  رتزارد  يزاوآ  هک  دهاوخ  هک  هاگ  ره  ات  دشاب  هدیـشک  ردنا  سفن  هب  مدرم  هک  ار  اوه  ینوزف  تسا  ياهنیزخ  نوچمه 

دشاب ّدعم  هنیزخ  نیردنا  هزات  ياوه  دشکن ، ردنا  اوه  دریگ و  ورف  نتشیوخ  يدود  ببس  هب  ای  یشوخان  يوب  ای  يرابغ  ببـس  هب  ای  درب  ورف 
نداد ددم  و  دزوسن ، يو  ردنا  حور  ات  دسر  لد  هب  دشاب و  هدامآ  ینعی 
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نآ دوش و  اذغ  بکرم  دروخب  مدرم  هک  بآ  هک  نانچمه  نکل  ددرگ ، حور  اوه  هک  دـناهدرب  نامگ  یموق  هک  تسین  نانچ  ار  حور  رم  اوه 

. دناسرب نت  همه  هب  ار  يو  ات  دشاب  حور  بکرم  زین  اوه  دناسر ، نت  همه  هب  دنارذگب و  کیراب  ياهگر  ردنا  ار 
تـشوگ يدـیرو و  نایرـش  ياههخاش  ینایرـش و  دـیرو  ياـههخاش  و  تسا ، هدـش  هدـنکارپ  يو  ردـنا  هک  تسا  اههبـصق  شـش  يازجا  و 

يوس زا  یکی  تسار و  يوس  زا  یکی  تسا  شخب  ود  هب  وا  هلمج  و  تسا . هدیـشک  يو  ردنا  هک  ییاشغ  و  دـنیارگ . يدـیپس  هب  لخلختم و 
. پچ

لیم پچ  يوـس  هب  لد  هکنآ  رهب  زا  تسا ، شخب  ود  هب  تسا  پچ  يوـس  هب  هچنآ  و  تسا ، شخب  هس  هب  تـسا  تـسار  يوـس  زا  هـچنآ  و 
نیدـب تسا ، رتغراف  تسار و  يوس  ياضف  و  تسا ، هدرک  لوغـشم  نتـشیوخ  هب  لد  یتخل  تسا  پچ  يوس  زا  هک  هنیـس  ياضف  زا  و  دراد ،
دـشاب یهاگ  هیکت  میـس  شخب  ات  مود  و  دنامن ، یلاخ  ياج  ات  هکنآ  یکی  راک : ود  رهب  زا  دـمآ  نوزف  شخب  کی  تسار  يوس  ردـنا  ببس 

مرن تشوگ  درادب و  شیوخ  لکـش  رب  ار  وا  هک  تسا  نآ  ءاشغ  تعفنم  درذگیمه و  اضف  نیردنا  دـیآیمه و  الاب  رب  هک  ار  فوجا  گر 
. دهدیم یسح  ار  يو  ءاشغ  نیا  هکنآ  مود  و  دوشنیم ، زاب  مه  زا  وا  لخلختم  و 

، راتفگ نیردنا  مه  ینایرش  دیرو  حیرشت  تسا و  هدمآ  هدرک  دای  مجنپ  وزج  زا  مود  باب  ردنا  راتفگ ، نیردنا  ار  يدیرو  نایرش  حیرـشت  و 
. تسا هدمآ  هدرک  دای  مراهچ  وزج  زا  مود  باب  ردنا 

نیردـنا هکنآ  رهب  زا  تسین ، هار  چـیه  ردـنا  شخب  ود  نایم  و  تسا ؛ ییاشغ  شخب  ود  ره  نایم  ردـنا  تسا و  شخب  ود  هب  هنیـس  ياـضف  و 
تمالسب شخب  رگید  دسر  یتفآ  ار  شخب  کی  رگا  هک  تسا  نآ  تسا ، شخب  ود  هب  هنیس  ياضف  هکنآ  تعفنم  و  تسین ؛ ذفنم  چیه  ءاشغ 

. تسا هتسویپ  رگیدکی  هب  ءاشغ  نیدب  تسا  هنیس  ياضف  ردنا  هک  ییاهتلآ  شش و  يرم و  دنامن و  ورف  ندز  مد  راک  دشاب و 

لد حیرشت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  متشه  باب 
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. تساهفیوجت ردنا  هچنآ  ياهفیوجت  تسا و  هتسر  يو  زا  هک  اهنایرش  اهگر و  فورضغ و  ءاشغ و  بصع و  تسا و  تشوگ  لد  ءازجا 
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هب و انهپ و  ازارد و  زا  هک  تسوا  تشوگ  ياهفیل  ردنا  وا  هعفاد  هکـسام و  هبذاج و  ياهتوق  ظیلغ و  تسا و  تخـس  یتشوگ  وا  تشوگ  اما 
تسا هتسر  فرط  نیزا  اهنایرش  تسالاب و  يوس  تسوا  لصا  هک  رتگرزب  فرط  و  تسا ، يربونـص  وا  لکـش  و  تسا ، هداهن  بیرا )  ) بیر
فرط نیردنا  مه  تساهفورضغ و  رگد  زا  رت  يوق  وا  فورضغ  تسا و  هتـسویپ  فرط  نیدب  درادیم  شیوخ  هاگیاج  رب  ار  وا  هک  اهطابر  و 

. تسوا لد  داینب  هکنآ  رهب  زا  تسا 
هکنآ رهب  زا  تسین ، یبلص  نیدب  ءاشغ  ار  رگید  وضع  چیه  تسا و  بلص  وا  ءاشغ  دشاب و  راوتسا  يداینب  هک  تسا  نآ  فورضغ  تعفنم  و 

: راک ود  رهب  زا  تسادـج  يو  زا  ءاشغ  و  دـسرن . ودـب  اهبیـسآ  اهتفآ و  اـت  تسا  يرپس  ار  يو  ءاـشغ  نیا  و  تسا ، فیرـش  سب  يوضع  لد 
هدرشف يو  ردنا  طاسبنا  تکرح  هب  ات  هکنآ  مود  و  دسرن ؛ ودب  دشاب و  هتسر  تفآ  نآ  زا  لد  دسر ، ءاشغ  نیدب  یتفآ  یتقو  رگا  هکنآ  یکی 

. دوشن
زیلهد ار  میـس  فیوجت  نیا  سونیلاج  تسا و  رتکچوک  تسا  ود  ره  نایم  ردنا  هک  میـس  تسا و  رتگرزب  ود  تسا ، فیوجت  هس  لد  ردنا  و 

اذغ هار  ات  تسا ، رتورف  تسار  فیوجت  هدعاق  و  تسا . هداشگ  مه  ردنا  ذفنم  نیدب  فیوجت  ود  ره  هکنآ  رهب  زا  دیوگ  زین  ذـفنم  دـیوگ و 
تسار فیوجت  ردنا  و  تسا . لوغشم  اذغ  بذج  هب  تسار و  يوس  هکنآ  رهب  زا  تسا  هتـسر  پچ  يوس  زا  اهنایرـش  و  دشاب . رتکیدزن  ودب 

، تسا رت  قیقر  ینوخ  پچ  فیوجت  ردنا  و  دیاش ؛ رت  ظیلغ  ینوخ  ار  وا  ياذغ  تسا و  بلـص  لد  تشوگ  هکنآ  رهب  زا  تسا ، ظیلغ  ینوخ 
رت فیطل  بناج  نیا  تشوگ  و  دشاب . هدامآ  يو  ردنا  رایـسب  ياذـغ  ات  تسا  رتگرزب  تسار  فیوجت  و  تسا ، هتخیمآ  حور  اب  هکنآ  رهب  زا 

هکنآ رهب  زا  تسا  رت  بلـص  رت و  ظـیلغ  تسا ، پچ  فیوجت  یلاوـح  هک  یتـشوگ  و  يو . زا  دـبارتن  نوریب  ظـیلغ  نوـخ  هکنآ  رهب  زا  تس 
رت ظیلغ  بناج  نیا  تشوگ  هک  درک  ءاـضتقا  یهلا  تمکح  و  تسا . هتخیمآ  حور  اـب  رت و  مرگ  تسا و  رت  قیقر  تسا  يو  ردـنا  هک  ینوخ 

. دوشن نوریب  يو  زا  لیلحت  هب  حور  دبارتن و  نوریب  يو  زا  نوخ  ات  دشاب ،
ود لکش  رب  ریگداب  ود  نوچمه  تسا ، هتـسر  كانبـصع  تشوگ  هراپ  ود  تسا ، رـس  نآ  زا  اوه  میـسن  ندمآ  ردنا  هار  هک  رتگرزب  فرطرب 

ود ره  نیا  دنک  ضابقنا  تکرح  لد  هک  هاگ  ره  شوگ ،
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دنوش و زاب  نهپ  شوگ  ود  ره  دنک ، طاسبنا  تکرح  هک  هاگ  ره  و  دوش ، ردـنا  لد  هب  دـشاب  هتفرگ  هک  اوه  میـسن  ات  دـنیآ ، مه  زارف  شوگ 
. دنریگ رتشیب  اوه  میسن  ات  دنتسیاب  تسار 

هب وا  ترارح  ات  تسا  نآ  ودب  ياج  رتیلوا  و  تسا ، مدرم  نت  ردـنا  ياج  نیرتراوتـسا  هکنآ  رهب  زا  تسا  هینـس  ياضف  هاگنایم  ردـنا  لد  و 
تسا و مرگ  زین  رگج  تسا و  ترارح  ندعم  لد  هکنآ  یکی  ص 52 ) : ) راک ود  رهب  زا  دراد  پچ  يوس  هب  لیم  یکدنا  و  دسر . یفرط  ره 

ترارح اب  لد  ترارح  ات  دراد  لیم  پچ  بناج  هب  یکدنا  لد  هک  درک  اضتقا  تمکح  تسا . تسار  بناج  ردنا  تسا و  نوخ  دلوت  ندـعم 
هکنآ میـس  و  دشاب ؛ رتخارف  وا  هاگ  رذـگ  دـیآیمه ، لد  يوس  هب  رگج  زا  هک  فوجا  گر  ات  مود  و  دوشن ؛ یلوتـسم  بناج  کی  رب  رگج 

زا زرپس  ات  دـسر  رتشیب  بناج  نیدـب  لد  ترارح  هک  درک  اضتقا  تمکح  تسا ، درـس  تسا و  ادوس  هنازخ  تسا و  پچ  بناج  ردـنا  زرپس 
رتکدنا وا  ترارح  هک  یناویح  رگم  دشاب ، رت  يوق  رتریلد و  دشاب  گرزب  وا  لد  هک  یناویح  ره  و  دوش . لدتعم  دبای و  ترارح  بیـصن  يو 

هب دشاب  ریلد  وا  و  دشاب ، کچوک  وا  لد  هک  دشاب  ناویح  رایـسب  و  شوگرخ ؛ نوچ  دشاب  لد  دب  دشاب ، گرزب  وا  لد  هچ  رگا  هاگنآ  دشاب ،
لد و تشوگ  هچ  رگا  و  دشاب . رتگرزب  وا  لد  دشاب  رتریلد  هک  یناویح  ره  هک  تسا  نآ  بلغا  نکل  دـشاب و  رایـسب  وا  ترارح  هکنآ  ببس 
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رب ملا  چیه  تسین ، رت  فیرش  يو  زا  يوضع  چیه  تسا و  نت  همه  سیئر  و  تسا ، فیرش  سب  يوضع  هکنآ  رهب  زا  تسا  بلص  وا  ياشغ 
لد ردنا  و  دنبای . رایـسب  اهتفآ  رگید  ياهمادـنا  ردـنا  دـنبای و  رتمک  تفآ  وا  لد  ردـنا  دنـشکب  هک  یناویح  ره  هک  تسا  نیا  رهب  زا  دـباتن و 

هچنآ و  دنام . فورضغ  هب  هک  دشاب  یناوختسا  نیا  ازرب و  واگ  لد  ردنا  هّصاخ  دناهتفای  یناوختسا  تسا  رتمادنا  گرزب  هک  اهناویح  یضعب 
تسا دح  نادب  وا  یگدنز  تّوق  تسا ، لد  حور  دلوت  ندعم  ترارح و  ندعم  هکنآ  رهب  زا  و  دشاب ، رتبلص  رتگرزب و  دشاب . لیپ  لد  ردنا 

. دید ناوتیم  یتکرح  يو  زا  هاگرید  ات  دنریگ  نوریب  وا  لد  دوز  دنشکب و  یناویح  رگا  هک 

هدعم يرم و  حیرشت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهن  باب 

سح توق  هک  اهبـصع  و  دناسر ، ودب  یناویح  توق  ترارح و  هک  ییاهنایرـش  و  دهد ، اذـغ  هک  اهگر  ءاشغ و  تسا و  تشوگ  يرم  ءازجا 
. دناسر ودب 
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و تسا ، يان  زارد  فیل  نیدـب  هبذاج  توق  راک  تسا و  ازارد  زا  نینوردـناز  ءاـشغ  فیل  نوریب و  یکی  تسا و  نوردـناز  یکی  ءاـشغ  اـما 

توق هب  یق  و  دـشاب . ءاشغ  ود  ره  ياهفیل  هب  ماعط  ندرب  ورف  دـشاب و  ییانهپ  فیل  هعفاد و  توق  راک  تسا و  انهپ  زا  نینوریب  ءاشغ  ياـهفیل 
اـشغ ود  توق  هب  ندرب  ورف  شاب و  اشغ  کی  توق  هب  یق  هک  اریز  دشاب  راوخـشد  ندرک  یق  هک  تسا  ببـس  نیدب  و  دـشاب ، نینوریب  ءاشغ 
غامد زا  هک  بصع  ود  و  تسا ، هدمآ  دورف  ندرگ  ياههرهم  ياتسار  هب  يرم  و  تسا . نوریب  زا ، ندرک  یق  توق  ینعی  توق  نیا  هک  هلصاف 

نآ ببـس  نیدب  و  تسا ، هنیـس  ربارب  هک  تشپ ، ياههرهم  زا  دسر  مراهچ  هرهم  ربارب  يرم  هک  اجنآ  تسا و  هارمه  يو  اب  تسا  هدـمآ  دورف 
نانچمه دشاب و  یلاخ  دیآیمه  لد  زا  هک  نایرـش  هار  هکنادـنچ  تسا  هدرک  لیم  تسار  يوس  هب  هیام  كدـنا  دـنیوگ ، هنیـس  ياههرهم  ار 

ار يرم  اهطابر  نیا  هتشگ و  راوتسا  تسا و  هتسویپ  ودب  اهطابر  هب  تسا و  هدیسر  باجح  کیدزن  هب  ات  تسا ، هدمآ  دورف  هرهم  تشه  ربارب 
ردنا هک  ار  اهگر  دوش ، رتخارف  يرم  درب  ورف  ماعط  مدرم  هک  هاگ  ره  ات  درادیم ، هاگن  هناگادج  کی  ره  تسوا  ارمه  هک  ار  بصع  ود  ره  و 

و دـشکن . ورف  تسوا  ارمه  هک  ار  اهبـصع  دوش  نیگنـس  ماعط  زا  هدـعم  هک  هاگ  ره  ات  و  دراشفن ، دـنکن و  تمحز  دـشاب  وا  نماریپ  باـجح 
زا هک  دـشاب  هاگیاج  نآ  نیا  و  ددرگزاب ، پچ  يوس  هب  تسا  هدوب  هدرک  لیم  تسار  يوس  هب  هکنادـنچ  درذـگ  ردـنا  باجح  زا  هک  اجنآ 

. دشاب هدعم  مف  هاگیاج  نیا  دوشیم و  رتخارف  جیردت  هب  سپ  مهدزاواد  مهدزای و  هرهم  ربارب  دشاب ، هتشذگ  ردنا  مهد  هرهم ،
تسا و رت  قیقر  تسوا  نوریب  نرودناز و  هک  ءاشغ  تسا و  تشوگ  زا  يرم  نکل  تسا ، هتسر  يو  زا  تسا و  هتسویپ  يرم  هب  هدعم  مرج  و 
تسا و هدمآ  هدرک  دای  ناسکی  ياهمادنا  حیرشت  ردنا  هکنانچ  تسا ، تجاح  رادقم  هب  کی  ره  نیئارش  هدروا و  تکرح و  سح و  بصع 

هتـسویپ ناهد  نوردناز  ءاشغ  يرم و  ءاشغ  هب  الاب  يوس  زا  تسا  هدعم  نوردـناز  هک  ءاشغ  تسا و  رتمک  تشوگ  تسا و  بصع  زا  هدـعم 
هزم لاح  ردنا  دیاخب ، مدرم  هچ  ره  هک  ینیبن  تسه ، همـضاه  توق  ناهد  ردنا  هک  تسا  ببـس  نیدب  و  تسا ، ءاشغ  کی  همه  هکلب  تسا ،

. دنکن رثا  نآ  دنهن  رب  هتخپ  مدنگ  رگا  دنازپب و  ار  لمد  دنهن ، لمد  رب  هدییاخ  مدنگ  هک  تسا  ببس  نیدب  دوش و  رگید  نآ  يوب  معط و  و 
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رهب زا  تسا ، هدور  زا  رتخارف  هدعم  تسا و  رت  يوق  تسا  يرعم  نوردـناز  هک  ییاشغ  نکل  تسا ، هتـسویپ  اههدور  ءاشغ  هب  ریز  يوس  زا  و 
هدعم مرج  و  دیآ . دورف  قیقر  هدیراوگ و  هتخپ و  دورف  هدور  هب  هچنآ  دـشاب و  ظیلغ  هدـیراوگان و  ماخ و  درذـگ  يرم  رب  هک  یماعط  هکنآ 

راک نیتسخن  و  تسا . يان  زارد  ياهفیل  ردـنا  هبذاج  توق  هکنآ  رهب  زا  تسا  ازارد  زا  یـضعب  نینوردـناز  هقبط  ياـهفیل  تسا و  هقبط  ود 
دهاوخ بذج  هک  بارـش  ماعط و  ات  دشاب ، نوردناز  تسا  بذج  تلآ  هک  فیل  نیا  هک  دوب  نآ  رت  یلوا  ببـس  نیدب  تسا ، بذج  هدـعم 
ياهفیل ردنا  هکسام  توق  تسا و  هداهن  بیرا )  ) بیر هب و  هقبط  نیا  ياهفیل  زا  یـضعب  و  درک ، دناوت  رتهب  بذج  ات  دشاب  وا  یقالم  ندرک 
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ات تسا  كاسما  هدعم  ياهراک  زا  مود  راک  هکنآ  رهب  زا  دـشاب ، هتخیمآ  بذـج  تلآ  اب  كاسما  تلآ  هک  دوب  نآ  رت  یلوا  و  تسا . بروم 
ردـنا هعفاد  توق  هکنآ  رهب  زا  تسانهپ ، زا  نینوریب  هقبط  ياهفیل  و  دراد . هاگن  دناتـسب و  ار  نآ  هکـسام  دـنک ، بذـج  هبذاـج  توق  هچ  ره 
فیل چیه  يرم  ردـنا  تسا و  عفد  هدـعم  راک  نیـسپزاب  هکنآ  رهب  زا  دـشاب ؛ رت  نوریب  عفد  تلآ  هک  دوب  نآ  رتیلوا  و  تسا ، ییانهپ  ياهفیل 
يوس زا  هک  وا  تشپ  و  تسا ، هتشگ  مولعم  يدرگ  تعفنم  و  تسا ، درگ  هدعم  لکش  و  تسین . وا  راک  كاسما  هکنآ  رهب  زا  تسین ، بروم 
رتشیب تشوگ  تسا  هدعم  رعق  هک  اجنآ  نینوریب ، هقبط  و  دـشاب ، رت  مادـنا  اب  اههرهم  اب  وا  تاقالم  ات  دـیارگ ، ینهپ  هب  تسا  تشپ  ياههرهم 

زا ياهخاش  و  تسا . رترود  دنرادیمه  مرگ  ار  وا  هک  رگج  لد و  یگیاسمه  زا  وا  رعق  هکنآ  رهب  زا  دنک  رتهب  مضه  دشاب و  رتمرگ  ات  تسا 
. دسر ودب  دوز  تلآ  نادب  اذغ  ناصقن  سح  ات  هدش  هدیرتسگ  يو  ردنا  تسدمآ و  هدعم  مف  هب  سح  بصع 

هدـعم مف  اذـغ  یـضاقتم  هکنآ  رهب  زا  تسا . هدادـن  سح  نیا  ار ، رگید  مادـنا  چـیه  و  ار ، هدـعم  يازجا  رگید  یلاعت  كراـبت و  راگدـیرفآ 
دباـییم هدـعم  مف  هکناـنچ  یگنـسرگ  سح  اهمادـنا  همه  رگا  دـنکیم و  نت  همه  رهب  زا  نآ  مضه  اذـغ و  ياـضاقت  هدـعم  هچ  دوب ، تیاـفک 

نآ تقاـط  سک  چـیه  يدـمآ و  شزوس  شراـخ و  ردـنا  ناگنـسرگ  ياهمادـنا  همه  يدوب و  روـجنر  زور  همه  راد  هزور  مدرم  يدـنتفایب ،
زارد ردنا  تسا و  رت  بدحم  هک  اجنآ  هدمآ  هدعم  يوس  هب  رگج  زا  هک  یگرزب  گر  و  دتفا . ارت  سپ  زاب  وا  ماعط  تبون  کی  هک  یتشادـن 

تسا و هتسویپ  گر  نیدب  تسا و  هدمایب  لد  زا  ینایرش  نینچمه  هدیدرتسگ و  وا  يور  رب  هدز و  کیراب  ياههخاش  هدعم  يان 
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یتبوطر دـیآ و  هدرک  دای  هک  یقافـص  ياههخاش  نآ  تسا و  هدـش  هتفای  نآ  زا  برث  لصا  هتخیمآ و  گر  نیا  ياههخاش  اب  وا  ياـههخاش 
نآ تسا و  هدش  هدیشوپ  برث  نیدب  ءاشحا  رگید  نیقیراسرام و  اههدور و  هدعم و  رهاظ  هتشگ و  هیپ  تسا و  هدیـسریم  ودب  جزل  برچ و 
هک نایرـش  دـیرو و  ياـههخاش  و  دراد ، هاـگن  رتـهب  ار  ترارح  برچ  تبوـطر  تسا و  برچ  یتـبوطر  هیپ  هکنآ  رهب  زا  درادیمه  مرگ  ار 

هدمآ ردنا  هدعم  همین  کی  درگ  رگج  تسار ، يوس  زا  و  دـهد . يددـم  ار  وا  ترارح  نوخ  حور و  ترارح  هب  تسا  ص 53 )  ) برث لصا 
زا تسا و  برث  شیپ  يوس  زا  و  تسا ، لد  هاگیاج  الاب  يوس  زا  و  تسا ، هدش  هدیرتسگ  هدـعم  رعق  ریز  ردـنا  زرپس  پچ  يوس  زا  و  تسا ،

. دسریم هدعم  ءاشغ  هب  مه  بلص و  هب  مه  ود  ره  ترارح  تسا و  هدمآ  دورف  بلص  يازارد  هب  گرزب  ینایرش  گرزب و  یگر  تشپ  يوس 
اذغ بلط  هب  وا  هک  نانچمه  ات  دسریم ، ودب  یمادنا  ترارح  يوس  ره  زا  ات  داهن  اهمادـنا  نیا  نایم  ردـنا  ار  هدـعم  یلاعت  كرابت  راگدـیرفآ 
راک ات  دنهد  يرای  شیوخ  ترارح  هب  ار  يو  اهمادنا  همه  نیا  دنکیم ؛ اهمادنا  همه  تمدخ  ماعط  مضه  هب  و  تسا ، اهمادـنا  همه  یـضاقتم 

دنیوگ قارم  ار  نآ  تسا و  مکش  ياههلضع  قافص  يالاب  رب  دنیوگ و  قافص  ار  نآ  تسرت ، يوق  ییاشغ  برث  يالاب  رب  و  دیآ . رتمامت  وا 
ردنا هناثم  ریز  ردنا  ریز  يوس  زا  تسا و  هدش  هدـیرتسگ  مکـش  نوردـناز  همه  درگ  تسا و  هتـسر  باجح  زا  الاب  يوس  زا  قافـص  لصا  و 

هب هاگ  ره  و  تسا . هتفای  رذگ  يو  ردنا  تسا  هتـسویپ  مدرم  هیاخ  هب  هک  اهطابر  اهگر و  هکنآ  هزادنا  هب  گنت  ذفنم  ود  اجنآ  تسا و  هدـمآ 
رت قیقر  تسالاب  يوس  هچنآ  قافـص  نیا  زا  و  دنیوگ ، قتف  ار  ذفنم  نیا  ندـش  خارف  دـیآ و  دورف  ذـفنم  نادـب  هدور  و  ددرگ ، رتخارف  یببس 

تسا برث  لصا  هک  دیرو  نایرـش و  نیا  ياههخاش  اب  قافـص  نیا  رـس  زا  کیراب  ياههخاش  تسا و  رت  ظیلغ  تسا  رتدورف  هچنآ  و  تسا ،
ردنا و  درادیم . هاگن  شیوخ  هاگیاج  رب  شیوخ و  داهن  رب  قافـص  نیا  ار  اههدور  تسا و  هدـش  هتفاب  عون  هس  نیا  زا  برث  و  تسا ، هتخیمآ 

رهب زا  تسا  رت  گنت  يرم  يارجم  زا  باوب  نیا  و  دنیوگ . باوب  ار  ذـفنم  نیا  تسا و  هداشگ  يرـشع  ینثا  هدور  ردـنا  يذـفنم  هدـعم  رخآ 
باوب دش  مامت  مضه  نوچ  و  دشاب . هدمآ  مه  زارف  باوب  نیا  دوشن  مضه  ماعط  ات  دیآ و  دورف  ودـب  هتخیمآ  بآ  اب  هدـنراوگ و  ماعط  هکنآ 

هداشگ دنکن  مامت  شیوخ  راک  هعفاد  ات  دوش و  هداشگ 
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داوف ار  نآ  یهورگ  تسا و  هدـعم  مف  دوش ، ردـنا  هدـعم  هب  يرم  زا  ماـعط  هک  تسا  هدـعم  لوا  تسا و  يرم  رخآ  هک  عـضوم  نیا  دـشاب و 
. دنهن يو  رب  لد  مان  دنیوگ و 
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رگج حیرشت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهد  باب 

یتوق زین  يو  ردنا  هکنآ  رهب  زا  ددرگب ، شیوخ  لاح  زا  هیام  كدنا  اقیراسام  ردنا  دوش و  نوخ  يو  ردـنا  سولیک  هک  تسا  يوضع  رگج 
ياذغ تسا و  هدمآ  هدرک  دای  هدعم  حیرـشت  ردنا  هکنانچ  هدعم ، توق  دننام  تسا  یتوق  ناهد  ردـنا  هک  نانچمه  رگج ، توق  دـننام  تسا 

. تسا نوخ  ینیتسار 
دنیوگ هدروا  ار  نآ  هک  اهگر  و  تسین . بصع  چیه  رگج  تشوگ  ردنا  و  دشاب ، هدش  هتـسب  هک  ینوخ  دننام  تسا ، خرـس  یتشوگ  رگج  و 

رگج و  تسا . هدمآ  هدرک  دای  اهگر  رگید  حیرـشت  اب  مراهچ  وزج  زا  نیتسخن  باب  ردنا  راتفگ  نیردـنا  نآ  حیرـشت  تسا و  هتـسر  رگج  زا 
نیا و  تسا . هتسر  نآ  رعقم  بناج  زا  هک  تساقیراسام  ياههخاش  سولیک  ندیشک  ردنا  يو  تلآ  دشکیم و  اههدور  هدعم و  زا  ار  سولیک 
مامت سولیک  هک  هاگره  و  تسا ؛ نوخ  ینیتسار  ياذغ  دوش و  ینیتسار  ياذغ  دوش و  هتخپ  رگج  ردنا  سولیک  و  دنیوگ ، باب  ار  اقیراسرم 

زا ار  بآ  تسا و  هتـسر  بّدحم  بناج  زا  هک  تساهگر  نآ  نداتـسرف ، ردـنا  يو  تلآ  و  دتـسرف ، ودـب  یمادـنا  ره  هرهب  رگج  دوش ، هتخپ 
زا هک  يذفنم  ردنا  رعقم  بناج  زا  تسا  ارفص  هک  ار  نوخ  کفک  و  دتـسرف ، اجنآ  تسا  هتـسویپ  نیتیلک  هب  هک  گر  ود  ردنا  هبدح  بناج 

دتـسرف و ودب  تسا  هتـسویپ  زرپس  هب  هک  يذفنم  ردنا  رعقم  بناج  زا  مه  تسا  ادوس  هک  ار  نوخ  يدرد  و  دتـسرف ، هرهز  هب  تسا  باب  الاب 
زا يدوبن  هدیـشوپ  ءاشغ  نیدب  رگا  تسین و  سح  ار  رگج  تشوگ  هکنآ  یکی  راک : هس  رهب  زا  تسا ، هدیـشوپ  يو  ردنا  بصع  زا  ییاشغ 

جالع هب  یتفاین ، ملا  سح  مدرم  نوخ  هکنآ  رهب  زا  يدنامب  يو  رب  تلع  یتفاین و  یهاگآ  چیه  يدمآ  دیدپ  يو  ردـنا  هک  اهـسامآ  اهملا و 
. دبایب ملا  مرو و  سح  ات  دیشوپ  يو  ردنا  ءاشغ  نیا  یلاعت  كرابت و  راگدیرفآ  ببس  نیدب  یتشگن ، لوغشم  نآ 

. دنامب شیوخ  داهن  لکش و  رب  ءاشغ  نیردنا  تسا  هدنکارپ  يو  ردنا  هک  ياهگر  رگج و  تشوگ  ات  مود  و 
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رگج ردنا  و  تسا . هتـسویپ  تشپ  ياهولهپ  هب  کیراب  ياهطابر  هب  تسا و  هتـسویپ  هدور  هدـعم و  ءاشغ  اب  ءاشغ  نیدـب  رگج  هکنآ  میـس  و 
هدـنکارپ کـیراب  ياـهگر  رگج  یگمه  ردـنا  نکل  دوش . عمج  فیوجت  نآ  ردـنا  يو  هب  هدـعم  زا  هک  سولیک  هک  تسین  خارف  یفیوجت 

ترارح توق و  ات  تسا ، هدش  رگج  يازجا  همه  یقالم  سولیک  يازجا  همه  هک  دشاب  نانچمنه  ات  دیآ  ردـنا  اهگر  نیدـب  سولیک  تسا و 
زا گر  نیا  هک  دناهتفگ  یهورگ  تسا و  هتـسویپ  لد  هب  یگر  رگج  زا  و  دنادرگ . نوخ  و  دـنادرگب ، لاح  زا  ار  سولیک  يازجا  همه  رگج 

هتـسویپ رگج  اشغ  هب  گر  نیا  اشغ  تسا و  گر  نیدب  رگج  اب  لد  یگتـسویپ  تسه  هک  لاح  ره  رب  هتـسویپ و  رگج  هب  تسا و  هتـسر  لد 
هب رگم  دشابن ، تکرش  هب  يرامیب  رگج  اب  ار  هدعم  بصع  نیا  یکیراب  ببـس  هب  و  تسا ، هتـسویپ  رگید  هب  هدعم  زا  کیراب  بصع  تسا و 

ردنا هدعم  درگ  اهینوزف  نیدب  ناتـشگنا و  ناسرب  هدمآ  نوریب  يو  زا  تسا  اهینوزف  رگج  رب  و  دیآ . دیدپ  رگج  ردـنا  هک  يوق  یملا  ببس 
ردنا دشاب و  راهچ  نامدرم  یـضعب  ردنا  دنیوگ و  دیاوز  يزات  هب  ار  اهینوزف  نیا  و  دریگب ، ناتـشگنا  اب  ار  يزیچ  یـسک  هکنانچ  تسا  هدمآ 
رگج تشپ  نامدرم  یـضعب  ردنا  و  تسا ، هتـسویپ  ودـب  تسا و  هداهن  دـیاوز  نیا  زا  هراپ  نیرتگرزب  رب  هرهز  دـشاب و  جـنپ  نامدرم  یـضعب 

ود ره  تسامم  هزادنا  اهولهپ و  اب  باجح و  اب  ار  رگج  تکرـش  هب  اهیرامیب  و  تسین . نامدرم  یـضعب  ردـنا  تسا و  تشپ  ياهولهپ  سامم 
. لج زع و  هللا  نذاب  دشاب 

هرهز حیرشت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهدزای  باب 

بناج زا  و  هتخیوآ ، رگج  زا  هتفاـب و  یبیرا )  ) بیر و و  ص 54 )  ) ییانهپ يان و  زارد  ياهفیل  زا  وت و  کـی  بصع  زا  تسا  ياهسیک  هرهز 
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هداشگ ردنا  يرـشع  ینثا  هدور  هب  هرهز  زا  رگید  يذفنم  و  دوش ، يو  ردنا  ذفنم  نیدب  ارفـص  تسا و  هداشگ  يو  ردنا  يذـفنم  رگج  رعقم 
هدـمآ هدرک  دای  میـس  راتفگ  زا  مراهچ  باب  ردـنا  هک  ار  يراک  رهب  زا  دـیآ ، دورف  اههدور  هب  ذـفنم  نیدـب  ینوزفا  يارفـص  یتخل  و  تسا ،

و تسا ، هداشگ  هدعم  رعق  ردنا  هرهز  زا  کچوک  ذفنم  یـضعب  ردنا  و  تسین ؛ شیب  ذـفنم  ود  نیا  هرهز  ردـنا  نامدرم  رتشیب  ردـنا  و  تسا ،
هک دشاب  نآ  زا  رتگرزب  تسا ، هداشگ  هدعم  رعق  ردنا  هک  ذفنم  نیا  هک  دشاب  رایـسب  دیآ و  ردنا  هدعم  هب  ذفنم  نیدب  ینوزفا  يارفـص  یتخل 

، هدور هب  هک  دیآ  ردنا  نآ  زا  رتشیب  هدعم  يارفص  و  تسا . هداشگ  يرشع  ینثا  هدور  رد 
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نآ هک  دشاب  اهیرامیب  هلمج  زا  نیا  دشابن و  کین  نیا  مضه  دهد و  زاب  ناهد  هب  یخلت  هزم  دشاب و  جنر  هب  ارفص  زا  هتـسویپ  هدعم  نیا  هب  و 
هچنآ زا  رگا  ای  دنکن  بذج  ارفص  هرهز  هک  هاگره  و  دیآ ؛ هدرک  دای  مشش  راتفگ  زا  نیتسخن  باب  ردنا  نیا  حرش  هیلآلا و  ءاضعالا  ءوس  ار 

رگا و  دنک ، دلوت  اهبت  دوش  نفع  رگا  دریگ و  سامآ  رگج  دـنکن  بذـج  رگا  هچ  دـیآ ، دـیدپ  اهتفآ  دوشن  عفد  يو  زا  ینوزف  دـنک  بذـج 
نآ ردنا  هلمن  هرمج و  دـتفا و  رگید  يوضع  هب  عفد  نیا  رگا  و  دـنک ؛ دـلوت  هناثم  شزوس  شیر و  دـنک  عفد  لوب  ءاضعا  هب  هزادـنا  زا  رتشیب 

لاهـسا جحـس و  دیآ  دورف  هدور  هب  هزادنا  زا  رتشیب  رگا  دنک و  دلوت  ناقری  دوش  هدنکارپ  یگتـسهآب  نت  همه  ردنا  رگا  دـنک و  دـلوت  وضع 
. دنک دلوت  ارفص 

زرپس حیرشت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهدزاود  باب 

نایم ردنا  ییادوس  ظیلغ  طلخ  ات  تسا  لخلختم  وا  تشوگ  و  دـیالاپ . ورف  ودـب  تسا  ءادوس  طلخ  هک  نوخ  يدرد  هک  تسا  يوضع  زرپس 
ار نآ  دنک و  يربارب  ادوس  تدورب  اب  هک  دسر  ودـب  ترارح  نادـنچ  تسا  رایـسب  يو  ردـنا  اهنایرـش  اهگر و  و  دـش . دـناوت  ردـنا  وا  ءازجا 

ءاشغ دـیدپ و  یـسامآ  يو  ردـنا  هک  هاگ  ره  ات  و  دـنامب ، شیوخ  لکـش  رب  وا  تشوگ  اـت  تسا  هدیـشک  يو  ردـنا  ییاـشغ  و  دـنک ، مضه 
، تسا هدمآ  هدرک  دای  وزج  نیزا  مهن  باب  رخآ  ردنا  قافص  نیا  حیرشت  تسا و  هتسر  قافص  زا  ءاشغ  نیا  و  دبایب . ملا  سح  دوش  هدیـشک 

نوچ زرپس  لکـش  تسا و  هتـسویپ  قافـص  نیدـب  مه  باجح  ياشغ  هکنآ  رهب  زا  تسا  یتکرـش  باجح  اـب  ار  يو  قافـص  نیا  ببـس  هب  و 
تسا و هدیـشک  زارد  يذفنم  وا  رـس  کی  زا  و  تسا ، هدمآرب  وا  رهاظ  رب  یکدـنا  تسا و  هدـعم  پچ  يوس  وا  عضوم  تسا و  ینافز  لکش 
وا يوس  هب  ادوس  عفد  ردنا  رگج  تلآ  رگج و  زا  ادوس  ندیـشک  ردنا  وا  تلآ  دنیوگ و  زرپس  ندرگ  ار  نآ  نابیبط  هداشگ و  رگج  رعق  ردنا 

هدعم ردنا  رگید  يذفنم  زرپس  نطاب  زا  دوش و  ردنا  هرهز  هب  ذفنم  نادب  ارفـص  هک  تسا  هرهز  ذفنم  ریز  ردنا  ذـفنم  نیا  و  تسا ؛ ذـفنم  نیا 
دای موس  راتفگ  زا  مجنپ  باب  ردـنا  هکنانچ  دراخب  ار  هدـعم  مف  دـیآ و  رب  هدـعم  هب  ذـفنم  نیدـب  ینوزفا  نیا  يادوس  یتخل  تسا و  هداـشگ 

رعقم بناج  زا  و  تسا ، هتـسویپ  اهولهپ  ءاـشغ  هب  كدـنا  ياـهطابر  هب  تسا و  تشپ  ياـهولهپ  يوس  زرپس  بدـحم  بناـج  و  تسا ، هدرک 
تسا و هتسویپ  هدعم  ءاشغ  هب  نیشیپ  ياهطابر  هب  وا  ءاشغ 
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ماذج و ایلوخیلام و  یلاود و  لیفلا و  ءاد  ءابوق  نوچ  دنک  دلوت  ییادوس  ياهیرامیب  مدرم  نت  ردـنا  دـنکن و  بذـج  ادوس  زرپس  هک  هاگ  ره 

مف هب  هچنآ  هکنآ  رهب  زا  دوبن ، ماعط  توهـش  دوش و  گرزب  دریگب و  سامآ  زرپس  دنکن  عفد  ینوزف  هک  هاگ  ره  و  دوسا . صرب  دوسا و  قهب 
هاگ ره  و  دیآ . دیدپ  یبلک  توهـش  دنک  عفد  هدعم  هب  هزادنا  زا  رتشیب  هک  هاگ  ره  و  دسرن . ودب  يدرک  هیبنت  ار  وا  ادوس و  زا  يدیـسر  هدعم 
زا شرت  ییادوس  هاگ  ره  و  درآ . ادوس  یق  دشاب  رایـسب  هک  هاگ  ره  درآ و  نایثغ  دشاب  یکدنا  درادن و  تصوفع  دـشاب و  شرت  يادوس  هک 

. دنک كاله  دنک و  دلوت  ییادوس  جحس  دیآ  دورف  هدور  هب  هدعم 

اههدور حیرشت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهدزیس  باب 
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اههدور حیرشت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهدزیس  باب 

و دیآ ؛ هدرک  دای  هک  رگید  یتعفنم  رهب  زا  یعون  ره  دیرفآ ، عون  شـش  زا  ار  تلآ  نیا  یلاعت  كرابت و  راگدیرفآ  تسا ، هلـضف  تلآ  هدور 
تـسا صوصخم  هک  ياهدور  میـس  میاص  مود  تسا  يرـشع  ینثا  هدور  زا  نیتسخن  عون  و  داهن . هدر  هدر  ار  نآ  دوب  رایـسب  نآ  عاونا  نوچ 

. میقتسم ءاعم  مشش  نولوق  مجنپ  روعا  مراهچ  دنیوگ  قاقد  ءاعم  ار  وا  هچنادب 
بذج رهب  زا  يرم  هک  نانچمه  دنیوگ و  باوب  تسا  هداشگ  يو  ردنا  هدعم  زا  هک  ار  وا  هناهد  هتسویپ و  هدعم  رعق  هب  يرشع  ینثا  هدور  اما 

دیآ دورف  يرم  هب  هک  ماعط  هکنآ  رهب  زا  تسا  يرم  زا  رتگنت  تسانهپ و  زا  همه  وا  ياهفیل  ببس  نیدب  و  تسا ؛ عفد  رهب  زا  هدور  نیا  تسا 
. دشاب ظیلغ  دشاب و  هدیراوگان  ماخ و 

. دشاب خارف  وا  هناهد  هک  دوبن  تجاح  ببـس  نیدب  دشاب و  هتخیمآ  بآ  اب  قیقر و  هدیراوگ و  دیآ  دورف  هدور  نیدب  هدـعم  زا  هک  سولیک  و 
هب ات  دـشابن ، خارف  هناهد  نیا  هک  دوب  نآ  زا  رتیلوا  و  دـشاب ، هدـمآ  مه  زارف  باوب  دراوگن ، هدـعم  ردـنا  ماـعط  هچ  رگا  هکنآ  مود  ببـس  و 

دورف هدیراوگان  نداشگ و  دناوتن  یناسآ  هب  ار  باوب  نیا  ماعط  ینارگ  دیارگ ، ریز  يوس  هب  ببـس  نادب  ماعط  دـتفا و  قافتا  هک  ییاهتکرح 
دـشاب یلاخ  رگید  ياشحا  رهب  زا  وا  یلاوح  ات  تسین  یگدیچیپ  یمخ و  چیه  يو  ردنا  تسا و  هدمآ  دورف  تسار  هدور  نیا  و  دمآ . دناوتن 

. دنهن زاب  مهب  انهپ  زا  هک  دشاب  وا  تشگنا  هدزاود  يازارد  هب  ینت  ره  ردنا  هک  دنیوگ  نآ  رهب  زا  يرشع  ینثا  و  دشاب ، رتناسآ  وا  عفد  ات  و 
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ردنا چیه  دشاب و  یلاخ  لفث  زا  هشیمه  هک  دـنیوگ  نآ  رهب  زا  میاص  و  تسا ، هتـسویپ  رـشع  ینثا  نیدـب  راد  هزور  هدور  ینعی  میاص  ءاعم  و 
هتـسویپ ودـب  يرتشیب  تسا  هتـسویپ  اههدور  رگید  يرـشع و  ینثا  اب  هک  اقیراسام  ياهگر  هکنآ  یکی  ار : راـک  ود  رهب  زا  دریگن و  رارق  يو 

زا ار  هدور  دیآ و  دورف  هدور  هب  يو  زا  ارفـص  هک  هرهز  ذفنم  هکنآ  مود  و  درآیم . رگج  هب  دشکیم و  يو  زا  دـیاش  ار  اذـغ  هچنآ  تسا و 
ار وا  دشاب ، رتزیت  دشاب و  صلاخ  يارفـص  دسر  ودب  نوچ  دسر و  ودب  تسخن  تسا و  هداشگ  هدور  نیردنا  دنک  عفد  ار  نآ  دیوشب و  لفث 
و دیآ . رت  مه  زارف  دوش و  رتگنت  يرامیب  لاح  ردنا  و  دشاب ، یلاخ  لفث  زا  هدور  نیا  هشیمه  ببـس  ود  نیدـب  و  دـیوشب . و  ص 55 )  ) رتدوز
وا هداهن  هدر  هدر  هدیچیپ و  زارد و  تسا  ياهدور  نیا  و  تسا ، هتـسویپ  دمآ  هدرک  دای  هک  هدور  نیدـب  کیراب  ياههدور  ینعی  قاقد  ءاعما 

، دیاش ار  اذغ  لفث  زا  هچ  ره  ات  دنامب  رید  ددرگیمه و  وا  ياههدر  يزارد  ردنا  دیآ  دورف  ودـب  هک  لفث  ات  هکنآ  یکی  تسا : تعفنم  ود  ار 
. دشکب ار  نآ  تسا  هتسویپ  اههدور  هب  هک  اقیراسام  ياههخاش 

اب دیاش  ار  اذغ  لفث  زا  هچنآ  و  يدش . نوریب  دوز  يدمآ و  ورف  تسار  لفث  يدوبن  يزارد  نیدب  لکش و  نیدب  هدور  نیا  رگا  هکنآ  مود  و 
ندروخ و زا  یتساخ و  رب  تجاح  هب  دوز  يدوب  هدروخ  ماعط  هک  هاگ  ره  و  يدمآ . تجاح  اذغ  هب  دوز  ار  مدرم  ببـس  نادب  یتفرب و  لفث 

. يدوب نتخادرپ  ندروخ و  میاهب . نآ  هک  نانچمه  وا ، راک  يدیسرن و  حلاصم  تامهم و  رگید  هب  نتسشن  تجاح  هب  نتساخرب و 
زونه دیآ  دورف  اههدور  نیدـب  لفث  هکنآ  رهب  زا  رتقیقد  تسا و  رتفیطل  اههدور  نیا  رهوگ  و  دـنیوگ . قیاقد  ءاعما  ار  هدور  عون  هس  نیا  و 
نادب ءاشحا  رگید  ترارح  ات  دیرفآ  رت  قیقد  ار  اههدور  نیا  یلاعت  كرابت و  راگدیرفآ  و  دشاب ؛ رایسب  دیاش  ار  اذغ  هک  یـسولیک  يو  ردنا 

هیپ وا  رهاظ  رب  تسا و  رتقیقد  دبای و  رتشیب  ترارح  اههدور  نیا  هکنآ  رهب  زا  و  دوش ؛ هدیراوگ  تسا  نآ  ردـنا  هک  اذـغ  یقاب  دـسر و  مامت 
. دشارخن ار  نآ  زیت  ياهزیچ  ات  ظیلغ  یطاخم  ای  یباعل  هبش  جزل  تسا  یتبوطر  وا  نوردناز  تسین و 

هک سولیک  هچ  رگا  ربطـس و  ياههدور  ینعی  دنیوگ ، ظالغ  ءاعما  ار  نآ  هک  تسا  رگید  عونهـس  دمآ  هدرک  دای  هک  عون  هس  نیا  سپ  زا  و 
یلاخ نآ  زا  مه  دیآ  دورف  رتمک  اههدور  نیدب  دیاش  ار  اذغ 
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روعا ار  نآ  هک  تسا  ياهدور  نیتسخن  اهعون  نیا  و  دـنک ، ادـج  يو  زا  ار  نآ  اـت  تسا  هتـسویپ  ودـب  یکدـنا  اـقیراسام  ياـهگر  و  دـشابن ،
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، دیآ نوریب  زاب  ذفنم  نادب  مه  دوش  ردنا  ودب  هچنآ  تسین و  شیب  ذفنم  کی  ار  يو  هک  دنیوگ  نآ  رهب  زا  روعا  مشچ و  کی  ینعی  دـنیوگ 
نیا هک  تسا  نآ  یکی  تسا : تعفنم  ود  ار  وا  و  دراد . تشپ  يوس  هب  لیم  یکدـنا  تسا و  هداهن  تسار  يوس  زا  تسا و  ياهسیک  نوچ  و 

تـسا رگید  ادبم  نوچ  هسیک  نیا  هکنآ  مود  و  تساخ ، دـیابن  رب  تجاح  اب  دوزادوز  ار  مدرم  ات  دـشاب  ياهنیزخ  نوچ  ار  لفث  ینوزف  هسیک 
هدـعم نوچ  وا  هکنآ  رهب  زا  اههدور  همه  اب  تسا  هدـعم  تبـسن  نوچمه  اههدور  رگید  اـب  وا  تبـسن  تسوا و  دورف  هک  ار  رگید  ياـههدور 

هک دوب  نآ  رتیلوا  ببـس  نیدب  دراوگب  رتمامت  رگج  ترارح  هب  دنامب و  يو  ردنا  دشاب  هدـیراوگن  مامت  هدـعم  ردـنا  هک  يزیچ  تسا  رگید 
هکنآ رهب  زا  دوب  تیافک  ذفنم  کی  ار  هدور  نیا  دسر و  ودب  رگج  زا  مامت  ترارح  دتفا و  رگج  ریز  ردـنا  ات  دـشاب  تسار  يوس  هب  وا  لیم 

. دیآ نوریب  ذفنم  نآ  زا  مه  دوش  ردنا  هچ  ره  نوچ  ات  تسا  هداتفا  ولهپ  نوچ  وا  داهن 
نولوق هدور  وا  سپ  زا  تسین و  هتـسب  طاـبر  چـیه  هب  وا  هکنآ  رهب  زا  دـیآ  ورف  هیاـخ  هسیک  هب  هک  دـشاب  هدور  نیا  رتـشیب  قتف  تلع  ردـنا  و 

هب هکنادنچ  تسا ، هدرک  لیم  تسار  يوسب  تسا  هتـشذگ  ردنا  يو  زا  هک  اجنآ  تسا و  هتـسویپ  روعا  هب  ظیلغ و  تسا  ياهدور  نیا  تسا .
پچ نار  هلوغیب  کیدزن  ات  تسا و  هدرک  يوس  ورف  لـیم  نطق و  لـیم  تسا و  هدـمآ  زاـب  پچ  يوس  هب  سپ  تسا ، هدیـسر  کـیدزن  رگج 

کیدزن نوچ  درذگیم  پچ  يوس  هب  اجنیا  و  دراد . يوس  ورف  مه  لیم  نطق و  هرهم  ربارب  ات  تسا  هتشگ  زاب  تسار  يوس  هب  زاب  تسا  هدمآ 
دتفا تجاح  دیآ و  نوریب  یناسآ  هب  اههدور  زا  داب  هک  دراذگن  لاحط  مرو  هک  تسا  ببس  نیدب  دیآ و  مه  زارف  دوش و  رتگنت  دسر  زرپس 

. روعا هدور  تعفنم  هک  تسا  نامه  هدور  نیا  تعفنم  دمآ و  دناوت  نوریب  ات  دنلامب  تسد  هب  هک 
دوش و هتخپ  مامت  يو  ردـنا  دـیآ  نوریب  هتخپان  مامت  روعا  زا  هچنآ  ات  داهنب  روعا  ریز  ردـنا  ار  نولوق  هدور  نیا  یلاعت  كرابت و  راگدـیرفآ 
هتفای و توق  نآ  زا  دشاب و  هتـشاد  رب  مامت  يرهب  دیاش  ار  ییاذـغ  هچ  ره  زا  ناویح  نت  ات  درب  رگج  هب  دـشکب و  ار  نآ  اقیراسام  ياههخاش 

ینعی تسا  میقتسم  ءاعم  وا  سپ  زا  دناهتفاکش و  هدور  نیا  مان  زا  جنلوق  مان  و  دوشن . عیاض  چیه 
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. تسار هدور 
کیدزن وا  یخارف  هدرک و  داـمتعا  نطق  هرهم  رب  هداتـسیا  تسار  تسا  خارف  هدور  نیا  و  تسا ؛ هتـسویپ  نوـلوق  هب  تساـههدور و  رخآ  نیا 

كاپ ار  شیوخ  هیاسمه  درک و  دـناوت  بذـج  اههدور  رگید  زا  اـت  تسا . هبذاـج  فیل  هدور  نیا  ياـهفیل  یـضعب  هدـعم و  یخارف  هب  تسا 
. دمآ هدرک  دای  هک  تسا  یگدیمخ  نیدب  تسوا و  ربز  هک  ار  نولوق  هصاخ  درک  دناوت 

ار لفث  دراد  زاب  نتـساخرب  دنک و  بذج  توق  هب  ار  لفث  ات  تخیمایب  هبذاج  ياهفیل  ینعم  نیا  رهب  زا  يو  ردنا  یلاعت  كرابت و  راگدـیرفآ 
هاگ ره  ات  دوش  عمج  يو  رد  لفث  تسخن  ات  هکنآ  رگید  تعفنم  و  تساخ ؛ دـیابن  رب  لاح  رد  ات  دوش  عمج  يو  ردـنا  هک  دـشاب  یهاـگیاج 

دـشاب رتناسآ  ندرک  عفد  ار  رایـسب  لفث  هک  تسا  مولعم  هکنآ  رهب  زا  درک  دناوت  رتهب  نآ  عفد  دوش و  غراف  رابکی  هب  دزیخرب  تجاح  هب  هک 
. هن كدنا  زیچ  دیآ و  دورف  شیوخ  ینارگ  هب  رایسب  يزیچ  هک  نآ  رهب  زا  دشاب ، راوشد  عفد  ار  كدنا  كدنا  و 

ياههرهم ای  اهطابر  هب  هدور  همه  دـشاب و  ياهیاقو  نوچمه  ار  يو  ات  دراد ، هاگن  يو  ردـنا  ترارح  اـت  تسا ، هیپ  هرود  هس  نیا  نوریب  رب  و 
ار وت  کی  رگا  ات  دشاب و  رتیوق  لفث  لمحت  رب  ات  تسا  وت  ود  همه  تسا و  هدنامب  شیوخ  داهن  رب  کی  ره  هک  ینتسویپ  تسا  هتسویپ  تشپ 

روعا ردنا  دنک  دلوت  هک  هناد  ودک  ياهمرک  دنادرگ و  يوب  ددرگ و  نفع  نولوق  روعا و  ردنا  لفث  دشاب و  تمالسب  رگید  يوت  دسر  یتفآ 
. دنک دلوت 

. تسا هدمآ  هدرک  دای  راتفگ  نیزا  مود  وزج  زا  مود  باب  رخآ  ردنا  تسا  میقتسم  ءاعم  رخآ  رب  هک  اههلضع  حیرشت  و 

هدرگ حیرشت  ردنا  راتفگ : زا  مهدراهچ  باب 
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دنناـم تسا و  بدـحم  هک  وا  تشپ  تسا و  ياهریاد  مین  نوـچ  کـی  ره  لکـش  پچ و  يوـس  یکی  تسار و  يوـس  یکی  تسا : ود  هدرگ 
اب ار  ياهدرگ  ره  تسا و  هتـشگ  راوتـسا  شیوخ  عضوم  رب  یطاـبر  هب  کـی  ره  و  تسا ، تشپ  هرهم  يوس  تسا  هریاد  زا  ص 56 )  ) یضعب

دوش و ادج  نوخ  زا  دیآ ، نوریب  رگج  زا  هتخیمآ  نوخ  اب  هک  بآ  یگر و  هب  تسا  يدنویپ  رگج 
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نیا هک  تسا  نانچ  نابیبط  یـضعب  کیدیزن  هب  دشک و  نتـشیوخ  هب  ار  بآ  نآ  هک  تسا  نیا  هدرگراک  و  دیآ . هدرگ  يوس  گر  نیردـنا 
هب دزمب و  ار  بآ  تسا و  هتـسویپ  تسا  هتـسر  رگج  هبدـح  زا  هک  گرزب  گر  نادـب  تسا و  هدـمآ  رگج  کیدزن  هتـسر و  هدرگ  زا  گر 
هک دشاب  نیا  هدرگ  راک  هک  هاگ  ره  هکنآ  رهب  زا  تسا  تسرد  نیا  هدرگ و  ندرگ  ینعی  دـنیوگ  هیلکلا  قنع  ار  نیا  هورگ  نیا  درآ و  هدرگ 

یهورگ کیدزن  هب  و  دـشاب . يو  زا  يوزج  تسوا  تلآ  هک  گر  نیا  هک  دـشاب  نآ  رت  یلوا  دـشک ، دوخ  هب  دـنک و  ادـج  نوخ  زا  ار  بآ 
ود ره  نیا  هک  هورگ  نیا  و  هتسویپ . ودب  تسا و  هدمآ  هدرگ  کیدزن  هب  تسا و  هتـسر  گرزب  گر  نآ  زا  گر  نیا  هک  تسا  نانچ  رگید 

. دنیوگ نیعلاطلا  تسا  هدمآ  هدرگ  ود  ره  نیدب  هک  ار  گر 
اهگر نیا  حیرـشت  و  دیآ ؛ هدرگ  هب  درذگب و  اهگر  نیردنا  بآ  تسا و  گر  ود  ره  نیا  نوخ  زا  بآ  ندرک  ادج  تیآ  لوق  ود  ره  رب  و 

. تسا هدمآ  هدرک  دای  راتفگ  نیا  زا  مراهچ  ءزج  زا  مراهچ  باب  ردنا 
ار اهگر  نیا  دتسرف و  هناثم  هب  ار  بآ  گر  ود  نیدب  هتسویپ و  ودب  هدمآ و  هناثم  گیدزن  هب  تسا و  هتسر  یگر  ياهدرگ  ره  زا  نینچمه  و 

سح ار  وا  تشوـگ  هکنآ  رهب  زا  دـهد  سح  ار  يو  اـت  تسا  هدیـشک  يو  ردـنا  بصع  زا  ییاـشغ  اـهبزرم و  ینعی  دـنیوگ  خـبا  رب  ناـبیبط 
ودـب بآ  اـب  هک  ارفـص  ینازوس  يزیت و  زا  يدوب  سح  ار  وا  تشوگ  رگا  دـبای ؛ سح  تسوا  ءاـشغ  هک  بصع  نیا  ببـس  هب  نکل  تسین ،

. يدوب جـنر  اب  هناثم  هدرگ و  شزوس  زا  لوبلا و  ریطقت  زا  مدرم  هشیمه  ببـس  نیدـب  تشاد . یتسناوتن  هاگن  ار  نآ  يدوب و  ربخ  اـب  دـیآیم 
هاگن نادنچ  ار  بآ  ات  دشاب ، ربخیب  دسر  يو  هب  بآ  اب  هک  ارفـص  يزیت  زا  ات  دیرفآ  سح  یب  ار  هدرگ  تشوگ  یلاعت  كرابت و  راگدیرفآ 

ار هناـثم  دـسر  هناـثم  هب  نوچ  دوش و  هتـسکش  بآ  نآ  يزیت  هدرگ ، جازم  يرت  يدرـس و  ببـس  هب  و  دوش ، هتخپ  يو  ردـناک  تشاد  دـناوت 
قیقر بآ  زج  ات  تسا  هدنکآ  تخـس و  وا  تشوگ  دنک و  شیوخ  رایتخا  هب  نتخات  بآ  هک  دناوت  مدرم  ات  دراد  هاگن  ار  نآ  هناثم  دزوسن و 

. دباین رذگ  يو  ردنا 
اههلضع اهبـصع و  اهناوختـسا و  تسا  هناگ  ود  اهمادنا  رتشیب  هکنآ  مکح  هب  تسا  یکی  هچ  رگا  مدرم  نت  هک  تسا  نآ  رهب  زا  ود  هدرگ ، و 

تسار مسق  ود  هب  همه  وا  غامد  اهنایرش و  اهگر و  و 
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بناج زا  یکی  ره  ات  دشاب  ود  هدرگ  هک  درک  بجوا  ببس  نیدب  تسا ؛ نت  ود  نوچمه  پچ  يوس  یـضعب  تسار و  يوس  یـضعب  تسا و 
نایم رب  ای  وا  هاگیاج  و  درک ؛ یتسناوت  مایق  شیوخ  راک  یمامت  هب  ات  یتسیاب  ود  ره  دنچ  یگرزب  هب  يدوب  یکی  رگا  و  دنکیم ، شیوخ  راک 

مخ ار  تشپ  مدرم  يدرک و  تمحازم  اههدور  اب  هدعم و  اب  يدوب  تشپ  هرهم  نایم  رب  رگا  پچ ، يوس  ای  تسار  يوس  ای  يدوب  تشپ  هرهم 
اب رگج و  اب  يدوب  ود  ره  مجح  دنچ  هناگی  مجح  يدوب و  تسار  يوس  رگا  يدمآ و  درد  هب  هدرگ  يداد  مخ  هک  هاگ  ره  و  داد ، یتسناوتن 

مدرم تماق  يدوب  هک  يوس  ره  زا  يدرک و  تمخز  نولوق  اب  ای  زرپس  اب  يدوب  پچ  يوس  زا  رگا  نینچمه  يدرک و  تمحز  روعا  ياهدور 
هکنآ رهب  زا  یکی  راک : ود  رهب  تسا  پچ  هدرگ  زا  رترب  تسار  هدرگ  و  يدرک . لـیم  هدرگ  بناـج  هب  دوب و  یتسناوتن  تسار  ببـس  نادـب 
راـکب دـشاب و  کـیدزن  رگج  هب  اـت  کـی  راـک : ود  رهب  زا  دـشاب  رترب  تسار  هدرگ  هک  درک  بجاو  تسا ، هداـهن  تسار  يوس  روـعا  هدور 

هک هاگ  ره  و  رپ ، یهاگ  دشاب و  یهت  یهاگ  هک  تسا  ياهدور  نیا  هکنآ  رهب  زا  ددرگ  خارف  روعا  هدور  عضوم  ات  مود  دـنک و  مایق  شیوخ 
زا هک  زرپس  هکنآ  مود  و  دـشاب ، پچ  هدرگ  زا  رترب  تسار  هدرگ  هک  دـش  بجاو  ببـس  نیدـب  دـیاب . رتخارف  وا  ياج  ترورـض  هب  دوش  رپ 

هدمآ هدرک  دای  رگج  حیرـشت  ردنا  هکنانچ  دوب ، تسناوت  رت  دورف  وا  ذـفنم  تسا و  نوخ  يدرد  ادوس  تسادوس و  هنیزخ  تسا  پچ  يوس 
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عـضوم هکنآ  رهب  زا  دـمآ و  دـناوت  زرپس  هب  رگج  زا  ادوس  طلخ  اـت  دـشاب  رت  بیـشن  رگج  ربارب  زا  زرپس  عضوم  هک  دـش  بجوا  سپ  تسا .
زا اـت  دـشاب  رتدورف  پچ  هیلک  عـضوم  هک  دوـبن  نآ  زج  تحلـصم  نیا  زرپـس  ریز  ردـنا  مه  نوـلوق  تسیاـب و  رتورف  رگج  يربارب  زا  زرپـس 
يو زا  ار  نولوق  زرپس و  هک  دـشاب  رتدورف  پچ  هیلک  عضوم  هک  تسیاـش  دوبن ، نآ  زج  ياـج  هک  هکلب  دـشاب  دازآ  نولوق  زرپـس و  تمخز 

. تسین تمحز  چیه 
تسا هدیرفآ  هدرگ  ینراوناج  رگید  مدرم و  ردنا  هک  تسا  نآ  یکی  یلاعت  كرابت و  راگدیرفآ  تیانع  تمحر و  راثآ  هک  تسناد  دیابب  و 

زا دنکیم  عفد  نوریب  هب  هناثم  دتسرفیم و  هناثم  هب  دشکیم و  دوخ  هب  ار  يو  ات  تسا  هتشاد  ینازرا  نوخ  زا  بآ  ندرک  ادج  توق  ار  نآ  و 
هب ددرگ و  سولیک  دوش و  هتخپ  ودب  دشاب  هدعم  ردنا  هک  ماعط  هک  تسا  نآ  بآ  هدیاف  تساذغ و  بکرم  نکل  تسین  اذغ  بآ  هکنآ  رهب 

رگج ردنا  هک  کیراب  ياهگر  اقیراسام و  ياههخاش  زا  بآ  تبحص 
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زا هک  گر  ود  نآ  هبذاج  توق  يرای  هب  ار  بآ  نآ  رگج  و  دشابن ، يدنمتجاح  بآ  هب  سپ  نآ  زا  دـیآ و  نوریب  رگج  زا  درذـگب و  تسا 
هب هعفاد  توق  هب  ار  نآ  هدرگ  دـنرآ و  هدرگ  هب  دـنزمب و  ار  بآ  نآ  گر  ود  ره  نیا  دـنک و  ادـج  نوـخ  زا  تسا ، هتـسویپ  رگج  هب  هدرگ 

مدرم یتفر و  اهمادنا  هب  هتخیمآ  بآ  اب  اذغ  يدوبن  وا  توق  هدرک و  ار  بآ  نآ  ندرک  عفد  ندیششک و  ندرک و  ادج  رگا  دنک و  عفد  هناثم 
. يدوب یقستسم  هشیمه 

تسا و فیرـش  یمادـنا  تسوا  هیاسمه  دـنک و  لد  تمدـخ  هکنآ  رهب  زا  زین  شـش  تسا و  لد  اهمادـنا  همه  نیرت  فیرـش  هکنآ  رهب  زا  و 
شش ار و  لد  ات  دنشاب  هتخادرپ  نآ  نتخپ  زا  اهمادنا  رگید  هک  دیاب  نانچ  هکلب  دیاب  اهمادنا  همه  ياذغ  زا  رتهتخپ  رتیفاص و  ود  ره  ياذغ 

زا دناسر  اذغ  وضع  ود  ره  نیدب  هک  ار  یگر  یلاعت  كرابت و  راگدیرفآ  ببـس  نیدب  دوب ، دـیابن  لوغـشم  رایـسب  ندـیراوگ  نتخپ و  هب  ار 
ات یکی  راـک : ود  رهب  زا  درک  هدـنکارپ  وضع  ود  ره  نیردـنا  دروآرب و  ـالاب  هب  زاـب  دـینراذگب و  هدرگ  رب  دروآ و  ورف  هدرگ  يوس  هب  رگج 

دوش و هتخپ  مامت  ندمآرب  ندمآ و  دورف  هار و  يزارد  ردنا  ات  مود  و  دنک . ادج  يو  زا  یمامت  هب  ار  بآ  و  دیالاپب ، کین  ار  اذغ  نآ  هدرگ 
ناهد يوب  هدرگ  ياهـشیر  اهـسامآ و  اـهیرامیب و  ص 57 )  ) ردـنا هک  دوـب  رایـسب  گر . نیا  ببـس  هب  دـسر  وـضع  نیدـب  هتخادرپ  هتخپ و 

لد هب  دیالاپیم  هدرگ  شیر  زا  هک  اهیدیلپ  راخب  هک  دشاب  رایسب  و  دهد . زاب  ندز  مد  ياهتلآ  شـش و  هب  لد و  هب  يرامیب  ددرگ و  شوخان 
دنکیم تیاکح  تسا  هدرک  هناثم  هدرگ و  ياهیرامیب  جالع  ردـنا  هک  یتلاقم  ردـنا  یجنرتلا  نسحلا  وبا  و  دروآ . یـشغ  ناقفخ و  دوش و  رب 

دوب و هدوب  شوخان  زور  همه  دوب و  هدیسر  ودب  یبرح  ردنا  هک  یجنر  ببـس  هب  و  دمآ ، دیدپ  هدرگ  تسامآ  ملید  ناریما  زا  ار  یگرزب  هک 
جنر دولاپیم و  نوخ  میر و  لوب  هار  زا  تشگ و  شیر  سامآ  نآ  درکن و  قداص  زیهرپ  وا  مدـش و  لوغـشم  نآ  جالع  هب  نم  هک  دـیوگیم 

دیـسر نادب  راک  دـش ، روجنر  وا  هدرگ  هراب  رگید  تفر  تسیاب  يرفـس  هب  ار  وا  هک  داتفا  قافتا  سپ  دوش ، تسرد  هک  دوب  کیدزن  ات  مدرب 
. دش كاله  نآ  ردنا  دش و  هابت  وا  شش  تشگ و  شوخان  زا  ناهد  يوب  دروآ و  دیدپ  سفن  یگنت  هک 

هناثم حیرشت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهدزناپ  باب 
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هکسام هبذاج و  ياهبصع  زا  رتسآ  نیا  بصع و  زا  تسا  يرتسآ  ار  قافص  نیا  و  قافـص ، زا  تسا  ياهسیک  تسا و  لوب  عفد  تلآ  هناثم 

زا هناثم  هک  هاگ  ره  ات  تسا ، يوق  تسا  نوریب  زا  هک  قافـص  و  دنکب . هس  ره  نآ  عفد ، كاسما و  بذج و  رتسآ  نیا  ات  تسا ؛ هتفاب  هعفاد  و 
توق ات  دـبایب  بآ  يزیت  سح  هناـثم  اـت  تسا  نآ  رهب  زا  تسا  بصع  زا  هک  ار  نینوردـناز  يوت  قافـص . نیا  دوش  هدـیجنرط  دوش  رپ  بآ 

رهب زا  هناثم  يدرک . جحس  يدیشارخب و  ار  يو  نآ  يزیت  يدرکن و  عفد  ار  بآ  يدوبن  سح  نیا  ار  هناثم  رگا  هچ  دزیخرب ، نآ  عفدب  هعفاد 
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تسیابیم يرونخ  ترورـض  هب  دنکیم . ادج  نوخ  زا  قیرافت  هب  ار  نآ  هدرگ  دشاب و  رایـسب  يرادقم  دروخب  مدرم  هک  بآ  هک  تسیاب  نآ 
. تسا هناثم  رونخ  نآ  دوش و  عفد  مدرم  رایتخا  هب  رابکی  هب  ات  دوش  عمج  يو  ردنا  قیرافت  نآ  هک 

نکمم نیا  يدـش و  درگ  وا  فیوجت  ردـنا  بآ  ات  یتسیاـب  گرزب  تخـس  هدرگ  هکنآ  یکی  يدوبن : هراـچ  زیچ  ود  زا  يدوبن  هناـثم  رگا  و 
قیرافت هب  دوشیم  ادج  نوخ  زا  قیرافت  هب  هک  نانچمه  بآ  هکنآ  مود  و  يدوبن ، ياج  ار  اههدور  زرپس و  رگج و  هدعم و  هکنآ  رهب  زا  دوبن 

تحلـصم ود  نیا  رهب  زا  ار  هناثم  یلاعت  كراـبت و  راگدـیدرفآ  يدوب ، ـالتبم  لوب  ریطقت  هب  هشیمه  ببـس  نادـب  مدرم  و  درک ، یتسیاـب  عفد 
. دشابن التبم  لوب  ریطقت  هب  مدرم  ات  مود  و  دوشن . گنت  ءاشحا  رگید  رب  ياج  ات  دیرفآ  یتسیابن  گرزب  هدرگ  ات  هکنآ  یکی  دیرفایب : گرزب 

. نیقلاخلا نسحا  هللا  كرابت  دسانشب ، دوخ  رب  وا  تمحر  رثا  راگدیرفآ و  تمعن  یگرزب  دنک  لمات  ینعم  ود  نیردنا  هک  ره  و 
زا بآ  ات  تسا  هداشگ  هناثم  ردنا  دنیوگ  خبارب  ار  نآ  هک  هدرگ  گر  ود  ره  خارف و  نایم  زیت و  رس  ود  ره  تسا  طولب  لکش  هناثم  لکش  و 

نکل تسا ، هداشگ  هناثم  ردـنا  تسار  بآ  هار ، تسا  هدیـسر  هناثم  هب  خـبارب  هک  اجنیا  هک  تسین  نانچ  دـیآ و  ردـنا  هناثم  هب  هدرگ  هار  نآ 
وا رخآ  هب  ات  هناثم  يازا  رد  رب  تسا  هداشگ  بصع  قافـص و  نایم  ردنا  ذفنم  ود  ره  سپ  تسا ؛ هداشگ  ذفنم  ود  قافـص  مرج  ردنا  تسخن 

هناثم هب  اجنآ  بآ  تسا و  هداشگ  نینوردناز  يوت  ردنا  تسا و  هدش  یکی  ذفنم  ود  ره  اجنآ  تسا ، بآ  ندش  نوریب  ذـفنم  کیدزن  هب  هک 
يور رب  تسا و  هتسویپ  ذفنم  نیا  ربز  رب  کچوک  ءاشغ  هناثم  نوردناز  هکنآ  رهب  زا  هدیشوپ  تسا  يذفنم  نیا  دموش و  ردنا 
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دوشیم رترپ  هناثم  هک  دنچ  ره  دنک و  رود  ار  ءاشغ  نیا  بآ  ندمآ  ردنا  توق  دیآ  ردـنا  هناثم  هب  بآ  هک  هاگ  ره  تسا و  هتخیمآ  ورف  ذـفنم 

: ببس ود  هب  دوشیم ، رت  هتسب  بآ  نتشگزاب  سپ  هب  هار 
. دوشیم رتهتفوک  نینوریب  يوت  رب  ینوردناز  يوت  دوشیم  رتهدیشک  هک  دنچ  ره  و  دوش ، رت  هدیـشک  دوش  رپ  هناثم  نوچ  هکنآ  ببـس  هب  یکی 
هک تسا  یندرگ  ار  هناثم  و  ددرگ . زاب  سپ  هب  بآ  هرطق  کـی  هک  دـشابن  نکمم  اـت  دوش  هتفرگ  ذـفنم  يور  رب  زین  ءاـشغ  نیا  هکنآ  مود  و 

نیدـب تسین و  شیب  مخ  کی  نانر  هناثم  ندرگ  ردـنا  تسا و  مخ  هس  نادرم  هناـثم  ندرگ  ردـنا  و  دوش . نوریب  هناـثم  زا  ندرگ  نادـب  بآ 
. تسا هدمآ  هدرک  دای  شهاگیاج  ردنا  هناثم  ياههلضع  حیرشت  و  نانز . هک  دوشن  كاپ  يدوز  نادب  لوب  زا  نادرم  هک  تسا  ببس 

بیضق هیاخ و  حیرشت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهدزناش  باب 

اههخاش نوخ  نیا  هار  دوش و  هتخپ  يو  ردنا  دسر و  يو  هب  دیالاپب و  اهمادنا  همه  زا  دنک  دلوت  ینوخ  زا  ینم  تسا و  ینم  دلوت  تلآ  هیاخ 
، تسا هتسویپ  تسا  هداشگ  يو  ردنا  هک  ییارجم  هب  اهنایرش  اهگر و  نیزا  رایـسب  ياهنهد  تسا و  نت  همه  ردنا  هک  تساهنایرـش  اهگر و 
ار يدرم  هک  تسا  ببس  نیدب  دنشاب و  هدیرب  رایسب  ياهگر  هک  دشاب  نانچمه  دنربب  تسا  ارجم  نیا  کیدزن  هک  گر  کی  هک  هاگ  ره  ات 

. دشاب نانز  تکرح  نتفر و  دننام  وا  تکرح  وا و  نتفر  و  دوش ، رتمک  دشاب  هدوب  ندرک  یصخ  زا  شیپ  هک  توق  نآ  دننک  یصخ 
دیپس دـیآ و  زاب  وا  گنر  هب  دوش  يو  ردـناک  نوخ  ناتـسپ و  تشوگ  نوچمه  تسا  دیفـس  وا  گنر  تسا و  ددـغ  سنج  زا  هیاـخ  مرج  و 

رب هک  تسا  قافص  ردنا  تسا  هتـسویپ  ودب  اهنایرـش  اهگر و  ياهنهد  هک  ارجم  نآ  تسا و  نیا  ینم  ریـش و  ندش  دیپس  ببـس  ددرگ و 
رگا ینم  يارجم  و  تسا . هتـسویپ  هیاخ  هب  هک  تساهنایرـش  اهگر و  ياشغ  زا  تسا  نآ  ذفنم  هک  اهیروم  و  تسا . هدیـشوپ  راهز  ناوختـسا 

تـسا يايروم  نوچمه  تسا و  هیاخ  مرج  عون  زا  هن  نآ  مرج  عون  تسین و  هتـسویپ  ودب  هک  ییوگ  هک  تسا  نانچ  تسا  هیاخ  سامم  هچ 
زاب تسا ، رتخارف  یتخل  تسا  هیاخ  سامم  هیعوا  نیزا  هچنآ  و  دـنیوگ ، ینملا  ۀـیعوا  ار  اهیروم  نآ  يزاـت  هب  هداـهن  بیـضق  هیاـخ و  ناـیم 

زا هیعوا  نیا  تسا و  هدش  رتگنت  سپ  تسا ، هدمآ  دیدپ  سوسحم  یفیوجت  هکنانچ  تسا  هدش  رتخارف  راب  رگید  تسا و  هدـش  رتگنت  یتخل 
الاب هب  یتخل  هیاخ  کیدزن 
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. تسا لوب  يارجم  ریز  ردنا  تسا و  هدمآ  ردنا  بیضق  هب  تسا و  هدرک  لیم  هناثم  ندرگ  يوس  هب  سپ  تسا  هدمآ  رب 

اهگر زا  هک  تسا  یطابر  زا  وا  لصا  تسا و  تشوگ  یتخل  يو  ردنا  و  اهنایرش ، اهگر و  اهبصع و  اهطابر و  زا  تسا  يوضع  بیـضق  اما  و 
دشابن هتساخرب  هک  هاگ  ره  دزیخرب و  بیضق  دوش  داب  رپ  ياهفیوجت  نآ  هک  تقو  ره  تسا ، رایـسب  ياهفیوجت  طابر  نیردنا  تسا و  هتـسر 

و دـسر ، دـشاب  رادـقم  نیدـب  هک  يوضع  هب  هچنآ  زا  شیب  تسا ، نایرـش  ياههخاش  اـهطابر  نیردـنا  و  دـشاب . هدـمآ  مه  زارف  ياـهفیوجت 
تسا و طابر  عون  زا  اهبـصع  نیا  و  تسا ، هتـسویپ  ودب  تسین ، هتخیمآ  تخـس  وا  اب  هچ  رگا  و  تسا ، هدمآ  زجع  ياههرهم  زا  وا  ياهبـصع 

. تسین سح  ار  نآ 
زا هک  باعل  دننام  دشاب  یبآ  نیا  ْيدَو و  يارجم  رگید  هس  ینم و  يارجم  رگید  تسا و  لوب  يارجم  یکی  تسا : ارجم  هس  بیـضق  ردـنا  و 

لصا تسا و  یعاخن  بصع  زا  وا  سح  تسا و  لد  زا  بیـضق  نتـساخ  رب  توق  و  دبارتیمه . كدنا  كدنا  لوب  سپ  زا  ار  نادرم  یـضعب 
ياههلـضع و  تسا . لد  همه  لـصا  دـشاب و  هدرگ  رگج و  تکراـشم  هب  ترـشابم  يوزرآ  دـیآ و  رگج  زا  وا  ياذـغ  تسا و  غاـمد  زا  نآ 

. تسا هدمآ  هدرک  دای  شهاگیاج  ردنا  هیاخ  بیضق و 

محر حیرشت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهدفه  باب 

هیاخ بیضق و  لکش  نوچمه  محر  لکـش  و  تسا ؛ نآ  تلآ  هنیرن  بیـضق  هک  نانچمه  تسا ، دنزرف  دلوت  تلآ  شنیرفآ  لصا  ردنا  محر 
زاب تسا  هنیرن  تلآ  محر  هک  ییوگ  نوردناز و  صقان و  تسا  یتلآ  محر  هدمآ و  نوریب  مامت  تسا  یتلآ  هیاخ  بیضق و  نکل  تسا  هنیرن 

نوـچ بیـضق  هکنآ  رهب  زا  تسا  بیـضق  ياـج  هب  محر  ندرگ  تسا و  هیاـخ  هسیک  ياـج  هب  محر  هک  ص 58 )  ) دنام نادب  و  هدـینادرگ ،
رگیدکی هزادنا  هب  هچنآ  تسا و  رگیدکی  هزادـنا  هب  ود  ره  ییوگ  ار و  بیـضق  رم  تسا  یفالغ  نوچ  نآ  ار و  محر  ندرگ  تسا  يدـبلاک 

. دیآ هدرک  دای  هاب  جالع  ردنا  نآ  حرش  و  دنک . دلوت  اهینمشد  اجنآ  زا  دشابن 
ود ره  تسا و  نوریب  دراد و  لیم  يزارد  هب  یتخل  تسا و  درگ  تسا و  رتگرزب  هنیرن  هیاخ  نکل  تسا  هنیرن  هیاـخ  نوچمه  هنیداـم  ۀـیاخ  و 

کچوک هنیدام  نآ  زا  تسا و  هسیک  کی  ردنا 
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هدیـشوپ هناگادج  ییاشغ  یکی  ره  رب  تسا و  هداهن  جرف  بناج  ود  ره  رب  تسا و  نوردـناز  و  دراد ، لیم  ینهپ  هب  هک  تسا  يورک  تسا و 
ار وا  هک  زارد  ییروم  لاثم  رب  زارد  تسا  هداهن  يذـفنم  بیـضق  نب  هیاخ و  نایم  ار  هنیرن  هک  ناـنچمه  و  تسا ، ادـج  رگیدـکی  زا  و  تسا ،
اهگر و هک  ذفنم  نادـب  تسا و  هدـمآ  رب  الاب  هب  هیاخ  بناج  زا  هنیرن  نآ  زا  نکل  تسا  ینم  ۀـیعوا  نیا  مه  ار  هنیدام  دـنیوگ ، ینملا  ۀـیعوا 

مخ هس  ود  ندـمآ  دورف  نیردـنا  تسا و  هدـمآ  دورف  بیـضق  يوس  هب  تسا و  هتفرگ  مخ  سپ  تسا ، هدـمآ  دورف  دـیآ  دورف  هیاخ  قیلاـعم 
ود ناسرب  تسا ، هدرک  هاگیهت  يوس  هب  لیم  هیاخ  زا  هیعوا  نیا  هنیدام  ردنا  و  تسا . هدمآ  ردنا  دورف  بیضق  يارجم  هب  سپ  تسا ، هتفریذپ 

دیآ و ردـنا  محر  هب  يو  زا  ینم  ات  تسا ، محر  ندرگ  يوس  يور  تسا و  هاگیهت  يوس  مخ  تشپ  تسا و  هدـیمخ  ورـس  نوچمه  و  ورس ؛
زا بصع و  دننام  سح ، یب  مرن و  دیپس و  تسا  يزیچ  محر  رهوگ  و  دنرادب . تسار  ار  محر  ندرگ  و  دنوش ، تخس  ترـشابم  تقو  ردنا 
وا هزادـنا  هب  محر  دوشیم  رتگرزب  هچب  لمح ، تقو  ردـنا  هک  دـنچ  ره  تسین و  سح  ار  يو  هک  تسا  یبصع  زا  وا  رهوگ  لصا  هکنآ  رهب 

یکدنا یغامد  بصع  زا  و  دیآ . مه  زارف  دوش  غراف  لمح  زا  هک  هاگ  ره  و  ددرگیمن . روجنر  نآ  زا  و  دوشیم ، هدیشک  و  دوشیم ، زاب  خارف 
و يدوب . رتيوق  تکراشم  يدوب  رتشیب  اهبصع  نآ  زا  رگا  تسا و  ردق  نادب  تسا و  نآ  رهب  زا  غامد  اب  وا  تکراشم  تسا و  هتخیمآ  يو  اب 

نانچمه ددرگن  دوب  دهاوخ  هک  نادـنچ  نآ  یگرزب  دوشن  مامت  وا  فیوجت  دوشن  هدیـسر  ات  و  دـشاب ، کچوک  هزیـش  ود  هدیـسران و  محر 
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دیآ ضیح  تقو  نوچ  دشاب و  هناثم  زا  رتکچوک  هزیش  ود  محر  و  ددرگن . دوب  دهاوخ  هک  نادنچ  وا  یگرزب  دوشن  هدیسر  نز  ات  هک  ناتسپ 
تقو و  دـیآ ، مه  زارف  محر  ناهد  لمح  تقو  ردـنا  و  ددرگ ، هناثم  زا  رتگرزب  محر  دـیازب  هک  هاـگ  ره  و  ددرگ . وا  هناـثم  دـنچمه  وا  محر 

وا هاگنایم  رب  بصع و  زا  تسا  یقوط  وا  بل  نوردناز  تسا و  رتخارف  وا  رعق  و  تسا ، هناثم  لکـش  نوچ  محر  لکـش  دوش و  هداشگ  نداز 
يوس ود  تسار و  يوس  ود  ناتـسپ ، رـس  نوچمه  تسا  ینوزف  راـهچ  محر  نوردـناز  دـیوگ  صیبـقوید  بصع . زا  مه  تسا  رگید  یقوط 
هداهن هناثم  میقتسم و  ءاعما  نایم  ردنا  محر  و  تسا . ریساوب  ناسرب  اهینوزف  نیا  دیوگ  سیبلقودنا  و  رتزیت . نآ  رـس  رت و  نهپ  نآ  نب  پچ و 

هتـسویپ مهرد  اهطابر  هب  هس  ره  و  تسا ، محر  شیپ  ردـنا  هناـثم  تسوا و  شیپ  ردـنا  محر  تسا و  هداـهن  تشپ  هرهم  يوس  ءاـعما  تسا و 
لصا و  تسا ،
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ریز يوس  زا  هناثم  تسا و  هناثم  زا  نوزف  ـالاب  وس  زا  محر  و  تسا . راوتـسا  راـهز  ناوختـسا  رب  مکـش و  قافـص  رب  تشپ و  هرهم  رب  اـهطابر 
جرف ذـفنم  نیا  زا  و  تسا . جرف  ذـفنم  کـیدزن  اـت  فاـن  کـیدزن  زا  محر  يازارد  تسا و  هناـثم  ندرگ  ینوزف  نیا  تسا و  مـحر  زا  نوزف 
هنیرن تلآ  هزادنا  هب  يزارد  یهاتوک و  و  دشابن ؛ نوزف  تشگنا  هدزای  زا  دشاب و  مک  تشگنا  شش  ندرگ  نیا  يزارد  تسا و  محر  ندرگ 

نییالاب ياههدورب  ات  محر  رخآ  هک  دـشاب  رایـسب  و  دـشاب ، رادـقم  نیدـب  مه  محر  يزارد  دوش و  زارد  زین  عاـمج  رایـسب  ببـس  هب  دـشاب و 
محرلا رقن  ار  نآ  تسا  یکاغم  نوچ  کی  ره  اهگر  ياهنهد  و  تسا ، رایـسب  ياهگر  نینوردـناز  يوت  ردـنا  و  تسا ، وت  ود  محر  و  دـسرب .

و دسر . ودب  اجنآ  زا  هچب  ياذغ  و  دیآ ، اج  نآ  زا  ثمط  یخرـس  دشاب و  هتـسویپ  اهکاغم  نیدب  دشاب  مکـش  ردنا  هک  هچب  ءاشغ  و  دـنیوگ ،
ود ره  تسا و  محر  ود  ییوگ  هکنانچ  تسا  فیوجت  ود  نینوردناز  يوت  و  تسا ، فیوجت  کی  ار و  نآ  تسا  یفالغ  نوچ  نینوریب  يوت 

هچب يرتشیب  و  دشاب ، اهناتسپ  ددع  هب  اهفیوجت  ینراوناج  رگید  محر  ردنا  دیاز و  مکش  کی  زا  هچب  ود  ببـس  نیدب  تسا ، یکی  ندرگ  ار 
يوت و  دشاب . ردان  نیا  دوب و  هداز  مکـش  راهچ  هب  هک  دوب  دنزرف  تسیب  ار  ینز  نانوی  ردنا  هک  دناهدروآ  بتک  ردـنا  و  دـنرآ . ددـع  نادـب 

هدش رت  هبرف  ییوگ  هکنانچ  دوش  رت  ربطـس  محر  دیآ  ضیح  تقو  هک  هاگ  ره  تسا و  هتفاب  هعفاد  هکـسام و  هبذاج و  ياهفیل  زا  نینوردناز 
ببـس هب  دـیآ ، محر  ندرگ  کـیدزن  محر  مرج  عاـمج  تقو  هب  دـیآ و  رتمه  زارف  دوش و  هدرمژپ  نوـچ  دوـش  كاـپ  هک  هاـگ  ره  و  تسا .
رتزارد ببـس  نادـب  هداـهن و  مه  رب  غوجنا  غوجنا  تسا  ياهلـضع  نوچ  محر  ندرگ  تسه و  ینم  بذـج  هب  ار  وا  هک  یعیبط  يدـنموزرآ 

نینچمه لمح  لاح  ردنا  دیارگ و  فورـضغ  تعیبط  هب  دوش و  رتمک  وا  یمرن  دشاب  رت  هبرف  هچ  ره  تسا و  مرن  وا  نوردـناز  دـش و  دـناوت 
. تسا نآ  یگزیشود  هتفاب و  کیراب  تخس  اهگر  زا  تسا  کیراب  ياهءاشغ  محر  ندرگ  نیردنا  و  دشاب .

اهتوق ندرک  دای  ردنا  مشش : راتفگ 

هراشا

یلک قیرط  رب  تسا  دنچ  هک  اهتوق  نتخانش  ردنا  مشش : راتفگ  زا  نیتسخن  باب 
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سنج هس  ياهلعف  دیآ و  دیدپ  یتوق  زا  یلعف  ره  هکنآ  رهب  زا  تخانـش  ناوتب  رگیدکی  هب  ار  ود  ره  و  اهلعف ، تساهتوق و  ار  مدرم  ياهمادنا 

. یناسفن یناویح و  تسا و  یعیبط  تسا :
توق موس  یناویح و  توق  مود  و  تسا ، یعیبط  توق  لوا  سنج  تسا : سنج  هس  زین  اـهتوق  هک  میتـسناد  میتفاـی ، سنج  هس  اـهلعف  نوچ  و 

نآ و  تسا ، رگید  یتوق  ندـعم  کی  ره  هک  تسا  هصاخ  ياهمادـنا  ار  اهتوق  نیا  هک  دـناهتفگ  نینچ  امکح  رگید  سونیلاـج و  و  یناـسفن .
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. دنیوگ هسیئر  ياضعا  ار  ياهمادنا 
نکمم هکنادنچ  دنارورپیم ، اذغ  هب  ار  نت  دـنک و  فرـصت  اذـغ  ردـنا  هک  تسا  نآ  وا  راک  تیاغ  عون  کی  تسا : عون  ود  یعیبط  توق  و 

دلوت هتـسیاش  دـنازپب و  دـنک و  ادـج  طالخا  زا  ار  ینم  رهوج  هک  تسا  نآ  وا  راـک  تیاـغ  مود  عون  و  تسا . رگج  توق  نیا  ندـعم  دوب و 
ردنا و  تسا ، هتـسر  رگج  زا  هک  تساهگر  راک  ود  ره  نیردنا  عون  ود  ره  نیا  تلآ  تسا و  هیـصخ  ود  ره  توق  نیا  ندعم  و  دنک ، دنزرف 

. تسا هدش  هدنکارپ  نت  همه 
نت همه  هب  تسا  تکرح  سح و  بکرم  هک  يزیرغ  ترارح  توق  یگدنز و  توق  هک  تسا  نآ  وا  راک  تسا و  عون  کی  یناویح  توق  و 

تسا لد  توق  نیا  ندعم  دسرب و  نت  همه  هب  يو  زا  دوش و  تکرح  سح و  ياریذپ  يو  ردنا  دسر  غامد  هب  توق  نیا  زا  هچنآ  دناسریم و 
ص 59) . ) تسا هدش  هدنکارپ  نت  همه  ردنا  تسا و  هتسر  لد  زا  هک  تساهنایرش  وا  تلآ  و 

يو زا  هک  تساهبـصع  وا  تلآ  تسا و  غاـمد  وا  ندـعم  و  زیمت ؛ توق  تکرح و  توق  تسا و  سح  توق  تسا : عون  هس  یناـسفن  توـق  و 
لد اهتوق  همه  نیا  ندعم  هک  دـیوگیم  سیلاطاطـسرا  و  تسا . هدـش  هدـنکارپ  نت  همه  ردـنا  و  تسوا ، تفیلخ  هک  عاخن ، زا  تسا و  هتـسر 

ندـید و سح  نکل  تسا  غامد  سح ، ندـعم  هک  دـنیوگیم  نابیبط  هک  ناـنچمه  دـیآ  دـیدپ  رگید  ياهمادـنا  ردـنا  وا  ياـهلعف  نکل  تسا 
. دیوگیم سیلاطاطسرا  هک  تسا  نیا  تسرد  دیآ و  دیدپ  رگید  یمادنا  ردنا  کی  ره  ندوسب  ندیشچ و  و  ندییوب ، ندینش و 

یعیبط توق  ندرک  دای  ردنا  مشش : راتفگ  زا  مود  باب 

زا راک  هک  تسا  نآ  یضعب  ینعی  همودخم ، یضعب  تسا و  همداخ  یضعب  یعیبط  ياهتوق 
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. دشاب نیا  همودخم  توق  دننک و  وا  راک  اهتوق  رگید  هک  تسا  نآ  یضعب  و  دشاب . نیا  همداخ  توق  دنک و  رگید  ياهتوق  رهب 
دنیوگ و هیذاغ  توق  ار  یکی  تسا  عون  ود  نیا  و  تسا ، نادب  صخـش  ياقب  هک  دنک  اذغ  ردنا  فرـصت  یکی  تسا : سنج  ود  همودخم  و 

توق ار  یکی  تسا : عون  ود  زین  نیا  تسا و  نادب  عون  ياقب  هک  دنک  دنزرف  دلوت  رهب  زا  اذغ  ردنا  فرصت  مود  سنج  و  هیمان . توق  ار  مود 
. هروصم توق  رگید  دنیوگ و  هدلوم 

یکی ره  زا  هچنآ  ضوع  هب  ات  دنک  اهمادنا  هدننام  دنادرگب و  شیوخ  لاح  زا  ار  اذغ  هک  تسا  یتوق  هدـنرورپ  توق  ینعی  هیذاغ  توق  اما  و 
. دتسیاب دشاب  هتفریذپ  لیلحت 

ازارد ردنا  ینوزف  دلابب و  دیابیم  هک  هزادنا  نادب  یمادنا  ره  ات  دیازف  اهمادنا  ردنا  ار  اذغ  هک  تسا  یتوق  هدـنیازف  توق  ینعی  هیمان  توق  و 
. دنیوگ امن  وشن و  يزات  هب  ار  ندوزف  و  ندیلاب ) ندولاب   ) نیا و  دوش ، مامت  دلابب و  دیلاب  دهاوخ  هکنانچ  ات  دیآ  دیدپ  نآ  يانهپ  و 

هچنآ ربارب  تسار  ياذغ  یهاگ  هیذاغ  و  دنکب ، شیوخ  راک  هیمان  ات  دناسر ، اهمادنا  هب  ار  اذـغ  و  دـنک ، تمدـخ  ار  هیمان  توق  هیذاغ  توق 
. دناسر زاب  نآ  زا  رتمک  یهاگ  دناسر و  زاب  نآ  زا  تدایز  یهاگ  دناسر و  زاب  دشاب  هتفریذپ  لیلحت 

وشن و دناسریم و  زاب  تدایز  هچ  رگا  دشاب ، هدش  مامت  یـصخش  هکنآ  سپ  زا  نکل  دیآ و  يدپ  امن  وشن و  دناسر  زاب  تدایز  هک  هاگ  ره  و 
لیلحت هچنآ )  ) ربارب کی  هک  هاـگ  ره  و  شهاـک . ینعی  دـیآ  دـیدپ  لوبذ  دـناسرزاب  رتمک  هک  هاـگ  ره  و  دـشاب . یهبرف  نکل  دـشابن و  اـمن 

. دنامب ياج  رب  صخش  دناسرزاب  دشاب  هتفریذپ 
اذغ هکنآ  مود  و  دشاب ، رگج  ردنا  وا )  ) دـلوت هک  تسا  نوخ  نآ  دـنک و  لصاح  اذـغ  رهوج  هکنآ  یکی  تسا : عون  هس  هیذاغ  توق  راک  و 

. دنک مادنا  نآ  دننام  ار  نآ  دشاب  هدرک  هتسویپ  اهمادنا  هب  نوخ  هکنآ  میس  دنک و  هتسویپ  اهمادنا  هب  ار 
یکی توق  راهچ  نیا  و  دیآ . مامت  دوش و  مامت  وا  راک  عون  هس  نیا  ات  دیابب ، راهچ  ره  راک  تسا و  هیذاغ  توق  نیا  ریز  ردـنا  توق  راهچ  و 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 130 

http://www.ghaemiyeh.com


لاح زا  ار  اذغ  هک  یتوق  ینعی  تسا  هریغم  میس  و  دراد ، هاگن  ار  اذغ  هک  یتوق  ینعی  تسا  هکسام  توق  مود  و  هدنشک ، ینعی  تسا  هبذاج 
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. دنک نوریب  نت  زا  اهینوزف  هک  یتوق  ینعی  تسا  هعفاد  مراهچ  و  دنادرگب ،
هاگن ار  نآ  هکسام  دشک و  نتـشیوخ  هب  اذغ  زا  دشاب  وا  تباب  هچ  ره  هبذاج  و  تسه ، توق  راهچ  نیا  ناسکی  ياهمادنا  زا  ار  یمادنا  ره  و 
دننک مامت  شیوخ  ياهراک  توق  راـهچ  نیا  هک  هاـگره  دـنک . نوریب  اهمادـنا  زا  ار  ینوزف  هعفاد  و  دـنادرگب ، ار  وا  هریغم  هکنادـنچ  دراد ،

. دیآ مامت  عون ، هس  ره  هیذاغ ، توق  ياهراک 
ياج هس  زا  ریـصقت  نآ  دتفا و  يریـصقت  راک  نیردـنا  هک  دـشاب  تقو  تسا ، نوخ  نآ  تسا و  اذـغ  رهوج  ندرک  لصاح  نیتسخن  عون  اما 

سولیک هک  رگج  هریغم  توق  زا  مود  و  درک ، دناوتن  دیاب  هک  نانچ  سویلک  دینادرگ و  دناوتب  ار  ماعط  هک  هدـعم  هریغم  توق  زا  یکی  دـشاب 
. اهمادنا همه  رهب  زا  ماع  تسا  يراک  مادنا  ود  ره  نیا  زا  راک  ود  ره  نیا  درک و  دناوتن  درک ، دیاب  نانچ  هک  ینوخ  دینادرگ و  دناوتب  ار 

دنیوگ و افورطا  نانوی  نابز  هب  ار  وا  هک  دیآ  دیدپ  یتلع  ببس  نیدب  دسریمن و  ودب  اذغ  هک  ییاهمادنا  زا  مادنا  کی  هبذاج  توق  زا  میس  و 
. اذغ نتفایان  ینعی  دنیوگ  اذغلا  مدع  يزات  هب 

ریصقت و  دیآ . دیدپ  یمحل  ءاقستسا  دورن  بجاو  قسن  رب  راک  نیا  هک  هاگ  ره  و  ددنویپ ، ودب  دشاب  هدیسر  اهمادنا  هب  هک  ار  اذغ  مود  عون  و 
تسا هدیـسر  زین  اهمادنا  هب  تسه و  اذغ  ندمآ  لصاح  تلع  نیردنا  هک  ار  نآ  رهب  زا  هعفاد  توق )  ) زا دشاب و  هریغم  توق  زا  راک  نیردنا 

. تسین زین  ندرک  نوریب  تسین و  نتشگ  نآ  دننام  نتسویپ و  نکل 
نیا و  دیآ . دیدپ  قهب  صرب و  تلع  دتفا  یللخ  راک  نیردنا  هک  هاگ  ره  و  دنک . نآ  دننام  دشاب  هدش  هتسویپ  اهمادنا  هب  هک  اذغ  میـس  عون  و 

. تسا هدشن  وا  هدننام  نکل  تسا  هتسویپ  مادنا  هب  تسه و  اذغ  تلع  نیردنا  هک  ار  نآ  رهب  زا  دشاب  هریغم  توق  ریثات  زا  مه 
دـنناشنب و هک  یتخرد  ای  دـیازب  ردام  زا  هک  یناویح  هکنانچ  اهوس ، همه  زا  دـشاب  اهمادـنا  ندـیلاب  ندوزف و  اـمن  وشن و  هک  تسناد  دـیابب  و 

تیانع زج  نیا  و  اربطـس ، ردنا  مه  و  دشاب ، انهپ  ازارد و  زا  مه  ندوزف  نیا  و  دـیازفیمه ، وا  ياهمادـنا  زور  ره  دریگ  هک  ندـیلاب  ندوزف و 
زا ياهراپ  هک  هاگ  ره  رانید  عانص  هک  ینیبن  درورپیم . هنوگ  نیدب  ار  یعیبط  ماسجا  نیا  ات  تسا  هداد  توق  نیا  ار  تعیبط  هک  تسین  یهلا 

رتزارد ات  دنبوکب  نادنس  رب  ار  نآ  دننک  رتگرزب  هک  دنهاوخ  ار  میس  ای  رز 
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زج و  درآ ، دیدپ  يوس  همه  ردنا  يزیچ  ردـنا  ینوزف  هک  تسین  توق  نیا  ار  عناص  چـیه  دوشیم و  رتمک  نآ  يربطـس  نکیل  دوش ، رتنهپ  و 
. داد دناوت  ینوزف  نیا  درک و  دناوت  شرورپ  نیا  یهلا  تیانع  هب  هک  تسین  تعیبط 

راک ات  دـیاببیم  تیفیک  راهچ  توق  تسا ، هدـمآ  هدرک  دای  هک  ار  هعفاد  هریغم و  هکـسام و  هبذاج و  ياـهتوق  هک  تسناد  دـیابب  نینچمه  و 
یکشخ یمرگ و  ار  هبذاج  توق  هک  تسا  نانچ  نامدقتم  یـضعب  يار  و  یکـشخ ، يرت و  يدرـس و  یمرگ و  توق  ینعی  دیآ . مامت  ناشیا 

نیا هک  تسا  نانچ  سونیلاج  يار  و  يرت ؛ يدرس و  ار  هعفاد  يرت و  یمرگ و  ار  همضاه  یکشخ و  يدرس و  ار  هکسام  توق  دهد و  يرای 
بذج هبذاج  توق  هک  دنیوگیم  و  دیاین ، یعیبط  لاعفا  يدرـس  زا  دهاوخن و  يرای  يدرـس  زا  ناویح  تعیبط  هکنآ  رهب  زا  تسا  لطاب  يار 

هک تسا  نآ  زا  شیب  یکـشخ  هب  تجاح  ار  هکـسام  نکل  دـنک ، یکـشخ  یمرگ و  هب  كاسما  هکـسام  توق  دـنک و  یکـشخ  یمرگ و  هب 
یمرگ و هب  تجاح  ار  هعفاد  ار و  همـضاه  درک . دناوت  بذـج  ات  تسا  شیب  یمرگ  هب  تجاح  ار  هبذاج  و  درک . دـناوت  كاسما  ات  ار  هبذاج 

ص 60) . ) تسا شیب  يرت  هب  تجاح  ار  هعفاد  تسا و  شیب  تجاح  یمرگ  هب  ار  همضاه  نکل  تسا  يرت 
هن دهد  يرای  ار  اهتوق  یـضعب  يدرـس  دهد و  يرای  ار  ار  اهتوق  همه  هک  تسا  یتیفیک  یمرگ  هک  ینادب  هک  تسا  نآ  اهیار  نیا  صیلخت  و 

همه راک  هک  ار  نآ  رهب  زا  و  تساهتوق ، همه  دض  وا  هچ  دراد  زاب  راک  زا  ار  اهتوق  همه  هک  تسا  نآ  يدرـس  يراک  هکنآ  رهب  زا  دـصق ، هب 
وا راک  دنیوگ و  هریغم  ار  نآ  هک  همـضاه  توق  ردنا  و  تسادیپ ، تخـس  هعفاد  هبذاج و  توق  ردنا  نیا  دوش و  مامت  اذغ  ندنابنج  هب  اهتوق 
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رگا و  دزیمایب . تسا  رتفیطل  هک  يزیچ  اب  دنک و  ادج  مه  زا  وا  ياهءزج  دنک و  فیطل  ار  نآ  اذغ ، زا  تسا  رت  ظیلغ  هچ  ره  هک  تسا  نآ 
ندنابنج هب  زج  هک  تسا  يراک  همه  نیا  دهد و  ماوق  دزپب و  دزیمایب و  دشاب  رت  ظیلغ  هک  ییاذغ  هب  ار  نآ  دـشاب  رتناور  رتفیطل و  ییاذـغ 

نیا تسا ، هداهن  بیرا )  ) بیر هب و  هک  تسا  ییاهفیل  ندینابنجب  زین  وا  راک  دراد ، هاگن  دنچ  کی  ار  اذغ  هک  هکـسام  و  دـیاین . تسار  اذـغ 
. دراد هاگن  ار  يو  ات  درآ  ردنا  اذغ  درگ  دنابنجب و  ار  اهفیل 

همه زا  دناریمب و  ار  توق  دربب و  سح  ینعی  دنک  ردخ  ار  وضع  هک  تسا  یتفیک  يدرس  و 
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تلآ هک  یبیر  ياهفیل و  نوچ  هک  تسا  نآ  نآ  ضَرَع و  هب  تسا  یلعف  ار  يو  هکـسام  ردـنا  هک  تسا  نآ  الا  دراد . زاب  اـهتکرح  اـهراک و 
لعف هلمج  ردناک  تسین  یلعف  نیا  دتسیاب و  تئیه  نآ  رب  اهفیل  نآ  ات  دهد  يرای  اری  يدرس و  هیام  كدنا  دیآ  ردنا  اذغ  درگ  تسا  هکسام 

نآ ضرع و  هب  مه  دشاب  ییرای  يدرـس  زا  زین  ار  هعفاد  تلآ  و  درادن ، اذغ  نتـشاد  هاگن  تئیه  رب  ار  وا  تلآ  نکل  دیآ ، ردنا  هکـسام  توق 
تلآ تسا و  هداهن  انهپ  زا  هک  ار  اهفیل  زین  دـشاب و  رای  اهینوزف  ندرک  نوریب  ردـنا  داب  دراد و  دزاب  لیلحت  زا  ار  اـهداب  يدرـس  هک  تسا  نآ 

. دوش مامت  هعفاد  راک  دریگ و  مهزارف  ار  نآ  تسا  نآ  هعفاد 
ندیـشک هبذاج  راک  هک  دـیاب  نآ  رهب  زا  ار  هعفاد  ار و  هبذاج  اما  دـیآ ، راکب  ار  هکـسام  ار و  هعفاد  ار و  هبذاج  هک  تسا  یتفیک  یکـشخ  و 

رهب زا  دیاب ، يرت  زا  شیب  راک  ود  نیردنا  یکشخ  سپ  دوش . مامت  توق  نیدب  راک  ود  ره  نیا  و  تسا ، نتخوپس  نوریب  هعفاد  راک  و  تسا ،
يدرس و  دیاب ، رتشیب  يرت  یمرگ و  زین  ار  همضاه  و  دیآ ، راکب  یکشخ  یتخل  مه  ضبق  رهب  زا  زین  ار  هکسام  دیازف و  یتسـس  يرت  زا  هکنآ 

وا ياهفیل  تکرح  تدم  هکنآ  رهب  زا  یمرگ ، زا  دیآ  راکب  رتشیب  یکـشخ  ار  هکـسام  هک  ددرگ  مولعم  اج  نیا  زا  دیابن . چـیه  یکـشخ  و 
زا یکـشخ  تسا و  زارد  تخـس  كاسما  تئیه  رب  وا  ياهفیل  ندـنامب  تدـم  دـیاب و  تکرح  رهب  زا  تکرح  رهب  زا  ترارح  تسا و  هاتوک 

بذج و  دیاب . رتشیب  ترارح  ار  هبذاج  دشاب و  فعیـض  ناشیا  هکـسام  تسا  بلاغ  يرت  لافطا  جازم  رب  هک  نآ  رهب  زا  دـیاب و  كاسما  رهب 
: تسا هنوگ  هس  یعیبط 

تسا و رهاظ  نآ  ریغ  دزد و  بآ  ردنا  هکنانچ  تسا  الخ  ترورـض  رهب  زا  مود  تسا ، سیطانغم  ردـنا  هکنانچ  تسا  بذـج  توق  هب  یکی 
الخ ترورـض  رهب  زا  مه  زین  نیا  قیقحت  لها  کیدزن  دـنکیمه و  بذـج  ار  نغور  غارچ  هتیلپ  غورف  هکنانچ  تسا ، ترارح  توق  هب  میس 

یکـشخ ار  هعفاد  دشاب و  رتمامت  رتیوق و  بذـج  دـشاب  رای  ترارح  هبذاج  توق  اب  هک  هاگ  ره  مرج  تسا ال  هدـنهد  يرای  ترارح  تسا و 
. ار هکسام  هک  دیاب  نآ  زا  رتمک  ار  هبذاج  و  ار ، هکسام  ار و  هبذاج  هک  دیاب  نآ  زا  رتمک  نکل  دیاب 

هک تسا  یتوق  عون  کی  تسا : عون  ود  تسا ، هدمآ  هدرک  دای  باب  نیا  لوا  رد  هک  همودـخم ، ياهتوق  زا  مود  سنج  زا  هدـلوم  توق  اما  و 
یف نانز  نادرم و  ردنا  دشاب  نآ  زا  دنزرف  هک  بآ 
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ریغ اهنایرـش و  اهگر و  اهبـصع و  اهناوختـسا و  غامد و  لد و  نوچ  ناسکی  ياهمادنا  جازم  ات  دنک ، ادج  درآ و  دیدپ  هدام ، ردـنا و  هلمجلا 

ردنا توق  نیا  و  دیآ . هدرک  دای  هکنانچ  دیآ  دیدپ  مادنا  نآ  دـسر  جازم  نادـب  هریغم  توق  هک  هاگ  ره  ات  دریگب  شیوخ  ياج  کی  ره  نآ 
هدرک دای  اهتوق  رگید  اب  هکنآ  مود  دـمآ و  هدرک  داـی  نونکا  هک  نیتسخن  هریغم  ینعی  دـنیوگ  یلوا  هریغم  ناـبیبط  ار  توق  نیا  تسا و  ینم 
دیدپ رگج  تشوگ  تسا  لدتعم  ود  ره  ردنا  هک  دـسر  وزج  نادـب  نیتسخن  هریغم  توق  هاگ  ره  دـنیوگ و  مود  هریغم  ار  نآ  تسا و  هدـمآ 

، دیآ دیدپ  عاخن  دشاب  رتمک  يرت  هک  دسر  زج  نادب  هک  هاگ  ره  و  دیآ ، دیدپ  غامد  تسا  رت  درس و  هک  دسر  وزج  نادب  هک  هاگ  ره  دیآ و 
دیآ دیدپ  ءاشغ  قورع  نایرش و  طابر و  بصع و  دشاب  یکدنا  یکشخ  تسا و  کشخ  درس و  وا  جازم  هک  دسر  وزج  نادب  هک  هاگ  ره  و 

زا دشاب  همه  زا  نوزف  یکشخ  هک  دسر  وزج  نادب  هاگ  ره  دیآ و  دیدپ  فورضغ  دشاب  تدایز  یکـشخ  هک  دسر  وزج  نادب  هک  هاگ  ره  و 
سپ دیآیمه ، دیدپ  اهمادنا  نیا  نیتسخن  هریغم  راک  زا  هکنآ  الا  دشاب ، سایق  نیرب  مه  نینچمه و  مود  هریغم  راک  و  دیآ . دـیدپ  ناوختـسا 
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اهمادـنا و يو  زا  هک  تسا  یتوق  هروصم  توق  و  دوش ، هدـننام  نادـب  دـنویپیم  اهمادـنا  نیدـب  هک  اذـغ  مود  هریغم  راک  زا  و  دوبن ، هکنآ  زا 
. نیملاعلا بر  هللا  كرابت  راگدیرفآ  نامرف  هب  دیآ  دیدپ  نآ  يدرخ  یگرزب و  يایهت و  یگدنکآ و  نآ و  اهلکش 

رهب زا  تسا ، همداخ  یهجو  زا  زین  يو  تسا ، همودـخم  ياهتوق  زا  هچ  رگا  هیذاـغ  توق  هک  ددرگ  مولعم  دـمآ  هدرک  داـی  هک  هلمج  نیا  زا 
ات دننکیم ، هتخاس  اهتدام  ار  اهتوق  نیا  دنک ، هروصم  توق  تمدخ  زین  هدلوم  توق  دننک و  هدلوم  توق  تمدـخ  ود  ره  هیمان  هیذاغ و  هکنآ 
زا قلطم و  همداـخ  یهجو  زا  اـهرگید  و  قلطم ، تسا  همودـخم  هروصم  توق  اـهتوق  نیزا  سپ  درآ . دـیدپ  يو  ردـنا  شیوخ  راـک  هروصم 

همداخ یهجو  زا  هکسام  قلطم ، دناهمداخ  ود  ره  هعفاد  هبذاج و  نکل  دناهمداخ  هس  ره  هکـسام  هعفاد  هبذاج و  اهتوق  دناهمودخم و  یهجو 
. دنک هریغم  تمدخ  وا  دنکیم و  وا  تمدخ  هبذاج  هکنآ  رهب  زا  همودخم ، یهجو  زا  تسا و 

توق یکی  هس  نیزا  و  دتـسیاب ، راـک  زا  یک  دـشاب و  هاگدـنچ  ناـشیا  راـک  هک  تسا  مولعم  هک  تسا  توق  هس  یعیبط  ياـهتوق  هلمج  زا  و 
. تسا ینم  ردنا  هک  هروصم  توق  مود  تسا و  هدلوم 
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یـس ردنا  مرگ  ياهجازم  هنیرن و  دنزرف  ردـنا  ناشیا  راک  و  دتـسیاب ، راک  زا  دوش  مامت  تسا  هدـمآ  هدرک  دای  هچنآ  ود  ره  راک  هک  هاگ  ره 

تدم تدم  نیا  دوش  مامت  زور  لهچ  ردنا  هنیدام  دنزرف  ردنا  دوش و  مامت  زور  جنپ  یـس و  ردنا  دشابنیم  رگ  نادـب  رگ  و  دوش ، مامت  زور 
. تسا هدلوم  راک 

راک تعاس  ردـنا  هروصم  دـیآ ، دـیدپ  هدام  ردـنا  لکـش  ياریذـپ  ياهتدام  هک  هاگ  ره  هکنآ  رهب  زا  دـیابن  رایـسب  تدـم  ار  هروصم  راـک  و 
. لج زع و  هللا  نذاب  دنکب . شیوخ 

دـش هدرک  دای  هک  اهتوق  نیا  ار  تعیبط  هک  تسا  يدزیا  تیانع  نکل  تسین ، هدوهیب  یقافتا و  يراـک  تعیبط  ياـهراک  هک  تسناد  دـیابب  و 
نآ تسه  اهتوق  نیا  هکنآ  رب  لیلد  و  دنناریمه . تسار  یقـسن  رب  راک  نیا  هک  تسا  هتـشاد  نیرب  ار  اهتوق  و  هتـشاد ، ینازرا  تسا و  هدادب 

توهـش زج  راک  نآ  زا  ار  هدام  رن و  و  ددرگ ، لصاح  ود  ره  تذل  دیآ و  رب  ود  ره  راک  و  دـنوش ، کیدزن  مه  هب  هدام  رن و  نوچ  هک  تسا 
توق هن  رگا  و  ددرگن . ای  ددرگ  لصاح  يزیچ  نآ  زا  دوش و  اجک  ناشیا  بآ  ات  هن  نآ  هشیدنا  چـیه  هن و  رگید  یـضرغ  يدـصق و  ندـنار 

هن رگا  يدش و  عیاض  بآ  نآ  دراد ، هاگن  دریگب و  لاح  رد  بآ  نیا  يدزیا  تیانع  هب  هک  تسا  هداتـسیا  راک  نیا  رهب  زا  محر  ردنا  یعیبط 
هن رگا  يدش و  هدرورپ  هنوگچ  و  يدب ، ای  هنوگچ  اذغ  دنکیم ، بذج  وا  ص 61 )  ) ياذغ هتسیاش  هزادنا  هب  ینوخ  هک  یتسا  هبذاج  توق 

قرغ يو  ردـنا  هفطن  يدرک و  بذـج  رتشیب  هک  يدوب  دـنک ، بذـج  هزادـناب  اذـغ  ات  دراد  راـک  نیا  رب  ار  توق  نیا  هک  یتسا  هربدـم  توق 
يدرک و) بذج  رتفیطل  ای  يدماین  هتـسیاش   ) يدرک و بذج  رت  ظیلغ  اذـغ  هک  يدوب  ای  يدـشن ، هدورپ  يدرک و  بذـج  رتمک  ای  يدـش 

لد نوچ  اهمادنا  هنوگ  نیدنچ  ناسکی  ینم  کی  زا  دنیوگ ، یلوا  هریغم  ار  وا  هک  تسا  یتوق  هن  رگا  و  یتشگن ، دننام  يدشن و  هتسویپ  ودب 
ياهلکـش هربدـم  توق  ریبدـت  هب  هک  یتسا  هروصم  توق  هن  رگا  و  يدـمآ . دـیدپ  هنوگچ  نییارـش  قورع و  بصع و  ناوختـسا و  غامد و  و 

دیدـپ هنوـگچ  بـیکرت  هنوـگ  نیدـنچ  ناـسکی  ینم  زا  يدرآیم ، دـیدپ  نآ  یمرن  یتخـس و  یگرزب و  يدرخ و  يرپ و  یهت و  اهمادـنا و 
گرزب يدـیلابب و  محر  ردـنا  يدـش و  وا  ياذـغ  ثمط  نوخ  هک  يدرک  بجاو  هچ  هیماـن  يرگید  یتسا و  هیذاـغ  توق  هن  رگا  و  يدـمآ .

. نیقلاخلا نسحا  هللا  كرابت  تسا ، راگدیرفآ  تیانع  ریبدت و  ریدقت و  هب  همه  نیا  يدش 
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ياـهتوق مدرم و  تعیبـط  تسخن  دوـش  هدروـخ  هک  وراد  ره  بارـش و  ماـعط و  ره  هک  تسا  نآ  تسه ، اـهتوق  نیا  هکنآ  رب  رگید  لـیلد  و 
یمرگ و سپ  دوش . لعفنم  وا  ياهمادـنا  ياهتوق  زا  مدرم و  تعیبط  زا  نآ  دـنادرگب و  لاـح  زا  ار  وا  ددرگ و  یلوتـسم  نآ  رب  وا  ياهمادـنا 

نآ تعفنم  هدنناسر و  عضوم  هب  هدـنرآ و  راک  رد  وراد  و  هدـننادرگ ، اذـغ  ماعط  هک  ددرگ  مولعم  هک  اجنآ  دـیآ ، دـیدپ  نت  رد  نآ  يدرس 
هن دنام  زاب  شیوخ  راک  زا  اهتوق  ددرگ و  فیعـض  تعیبط  هک  هاگ  ره  هک  ینیبن  وا . ياهمادـنا  ياهتوق  تسا و  مدرم  تعیبط  هدـنرآ  دـیدپ 
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هدرم اینومقـس  دراین و  رب  تشوگ  هدرم  مدرم  تحارج  زا  تورزنا  الثم  هک  تسا  نیا  رهب  زا  دنک و  تعفنم  وراد  هن  دبای و  اذغ  ماعط  زا  نت 
. دنکن لاهسا  ار 

هک ار  ریمخ  هک  نانچمه  دیآ  رب  دنچ  يزور  نوچ  دـنیوگ و  هفطن  يزات  هب  ار  نآ  ددرگ و  لصاح  محر  ردـنا  هک  ینم  هک  تسناد  دـیابب  و 
ار نآ  دـیآ  دـیدپ  یتسوپ  ناس  نآ  رب  مه  هفطن  يور  رب  وا ، نایم  زا  رت  تخـس  دـیآ  دـیدپ  یتسوپ  نوچ  ریمخ  يور  رب  دـهنب . تعاس  کـی 
نآ زا  سپ  ددرگ  یتشوگ  نوچ  دیآرب  زور  دنچ  نوچ  دنیوگ و  هقلع  دیآ  دـیدپ  يو  رب  ءاشغ  نیا  هک  نآ  زا  سپ  ار  هفطن  دـنیوگ و  ءاشغ 

دیدپ تکرح  سح و  نوچ  دنیوگ و  نینج  ار  يو  دیآ  دیدپ  نآ  ياهطخ  اهمادنا و  لکش  نوچ  دنیوگ و  زین  لمح  دنیوگ و  هغضم  ار  يو 
. دنیوگ ناویح  دیآ 

یناویح توق  ندرک  دای  ردنا  مشش : راتفگ  زا  موس  باب 

دنیوگ و طاسبنا  تکرح  ار  یکی  تسا : تکرح  ود  تسا  هتسر  يو  زا  هک  ار  اهنایرش  ار و  لد  تسا  هدنز  ات  مدرم  هک  تسناد  دایب  تسخن 
تـسا یتکرح  ضابقنا  تکرح  و  دبنجب ، نوریب  يوسب  اهنایرـش  لد و  هک  تسا  یتکرح  طاسبنا  تکرح  دنیوگ و  ضابقنا  تکرح  ار  مود 
دسرب توق  نیا  هک  یمادنا  ره  هب  دشاب و  ودب  تکرح  ود  ره  نیا  هک  تسا  یتوق  یناویح  توق  دنیآ و  مه  زارف  دبنج و  شیوخ  يوسب  هک 

لاـح رد  ار  حور  هـکنآ  رهب  زا  دـنناوخ ، زاـب  توـق  نیدـب  ار  یکانـسرت  كانمـشخ و  ياـهتکرح  و  دـنک . تـکرح  سح و  ياریذـپ  ار  نآ 
تکرح ببـس  هب  مشخ  لاح  ردـنا  يور  گنر  هک  ینیبن  تسا . ضابقنا  تکرح  یکانـسرت  لاح  ردـنا  تسا و  طاسبنا  تکرح  یکانمـشخ 

. دوش درز  ضابقنا  تکرح  ببس  هب  سرت  لاح  ردنا  ددرگ و  خرس  طاسبنا 
172 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

حور لد  ردنا  نوخ  زا  يوزج  نیرت  فیطل  ددرگ  نوخ  رگج  ردنا  هک  ماعط  زا  دـشاب  يوزج  نیرت  فیطل  هک  نانچمه  هک  تسناد  دـیابب  و 
نوخ تفاطل  زا  حور  دـیآ  دـیدپ  ماعط  تفاطل  زا  نوخ  هک  نانچمه  سپ  ماعط ؛ اب  تسا  نوخ  سایق  نوچمه  نوخ  اب  حور  ساـیق  ددرگ و 

. دیآ دیدپ 
حور و و  ددرگ . نآ  ریغ  یناسفن و  توق  ياریذپ  اهمادنا  همه  توق  نادب  هک  ددرگ  یتوق  ياریذـپ  لاح  رد  دـنک  دـلوت  حور  هک  هاگ  ره  و 

دـشاب هتـساخنرب  توق  نآ  دزیخرب و  يوضع  زا  یناسفن  ياهتوق  رگا  و  دـشابن . توق  نآ  تسخن  ات  دـنوشن  یناـسفن  توق  ياریذـپ  اهمادـنا 
تکرح سح و  هکنآ  اـب  ار  هدرم  وضع  دوشن و  هاـبت  دوز  دـشابن  تکرح  سح و  توق  هک  ار  جولفم  وـضع  هک  ینیبـن  دـشاب . هدـنز  وـضع 

لیاز تلع  هک  هاگ  ره  ات  درادیم  هاگن  يو  ردـنا  یگدـنز  هک  تسا  یتوق  جولفم  وضع  ردـنا  هک  دـمآ  دـیدپ  سپ  دوش . هابت  دوز  دـشابن و 
سح و توق  لوبق  هدنزارب )  ) هدرازب هتسیاش و  دشاب  يو  اب  توق  نآ  هکنآ  ببـس  هب  یجولفم  لاح  ردنا  و  دیآ ، زاب  تکرح  سح و  ددرگ 

تکرح سح و  لوبق  هدـنزارب )  ) هدرازب ار  وضع  هیذاـغ  توـق  رگا  هکنآ  رهب  زا  تسین  هیذاـغ  توـق  توـق ، نیا  دـشاب و  يراـیتخا  تکرح 
یجازم هک  هاگ  ره  تسا و  رگید  یتوق  نآ  هک  دـمآ  دـیدپ  سپ  يدوب . رایتخا  تکرح  سح و  ار  تابن  هک  یتسیاب  يدـینادرگ ، يراـیتخا 

هک هاگ  ره  و  دنیوگ . یناویح  توق  ار  توق  نیا  دیآ و  دیدپ  توق  نیا  يو  ردنا  ود  ره  دشاب  تکرح  سح و  لوبق  هتـسیاش  هک  دیآ  دیدپ 
ياهتوق ياریذپ  توق  نیدب  حور  سپ  دیآ . دیدپ  يو  ردنا  هک  تسا  یتوق  نیتسخن  رایتخا  تکرح  سح و  لوبق  توق  دیآ ، دـیدپ  حور 

نابیبط کیدزن  هب  هک  نانچمه  دـیاین ، دـیدپ  حور  زا  لاح  لوا  هب  اهتوق  ياهلعف  هک  تسا  نآ  الا  دزیخ . يو  زا  اهتوق  همه  هک  ددرگ ، سفن 
شوگ و مشچ و  نوچ  دسرن ، اهتساح  لحم  هب  غامد  زا  ییاهتوق  ات  دیاین  دیدپ  غامد  ردنا  اهتـساح  تسا  غامد  وا  لحم  هک  یناسفن  توق  زا 

ياهلعف هک  ددرگ  نآ  هتـسیاش  هک  دریذپ  یجازم  اجنآ  دیآ  لصاح  غامد  فیوجت  ردنا  حور  زا  يو  زج  هک  هاگ  ره  نآ و  ریغ  نابز  ینیب و 
ياضعا ردنا  هچنآ  و  نینچمه ، دشاب  لد  رد  ردنا  هچنآ  و  دیآ ، دیدپ  يو  زا  تسا  يو  ردنا  هک  یناویح  توق  نآ  ینعی  نیتسخن ، توق  نآ 
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ردنا حور  ات  نابیبط  کیدزن  و  دیآ . دیدپ  نیلوا  توق  نآ  لعف  اجنآ  دریذپ و  یجازم  دوب  وضع  نآ  ردنا  يوزج  ره  نینچمه . دـشاب  لسانت 
نیتسخن توق  نیتسخن  یجازم  نآ  هچ  رگا  ددرگن ، تسا  تکرح  سح و  توق  ادبم  هک  یناسفن  توق  لوبق  هتسیاش  رگید  یجازم  هب  غامد 

تسا و هدرک  لوبق  تسا ، یناویح  توق  هک  ار 
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يو زا  اهتوق  همه  هک  تسین  سفن  کی  تسا و  رگید  یـسفن  نابیبط  کیدزن  لاعفا  زا  ار  یـسنج  ره  اهمادـنا . رگید  رگج و  ردـنا  نینچمه 
نیدب اهنت  هتفای ، تسا و  هدرک  لوبق  نیتسخن  توق  نیتسخن  جازم  هب  حور  هچ  رگا  و  دـنیوگ . سفن  ار  همه  عومجم  نکل ، دـیآیمه  دـیدپ 

هکنآ اب  یناویح  توق  هک  دـناهتفگ  ابطا  و  دـیاین . دـیدپ  هصاخ  جازم  ار  يو  يوضع  ره  ردـنا  ات  درک  دـناوتن  لوبق  ار  رگید  ياـهتوق  توق ،
مه ضابقنا  طاسبنا و  تکرح  زاغآ  تسوا و  زا  ءاضعا  همه  هب  حور  ندیسر  زاغآ  تسا  هدرک  تایح  لوبق  هتسیاش  ار  اهمادنا  ار و  صخش 

ینعم نیا  یناگدنز و  ياریذپ  ینعی  ص 62 )  ) دنکیم ریذپ  لعف  ار  اهمادنا  یگدنز  اب  سایق  هب  یناویح  توق  نیا  هک  يرادـنپ  ات  تسوا  زا 
نیا دننکب و  شیوخ  راک  ات  درآیمه  راک  ردنا  ار  راک  ود  نیا  اهمادنا  ندز  مد  اهنایرش و  ندینابنج  اب  سایق  هب  دنیوگ و  لاعفنا  يزات  هب  ار 

یهجو زا  و  دیآ ، دیدپ  وا  دصق  زا  یلوا  ياهراک  هک  نآ  رهب  زا  دـنام  ار  یعیبط  توق  یهجو  زا  یناویح  توق  نیا  و  دـنیوگ ، لعف  ار  ینعم 
هک تسا  نآ  الا  ضابقنا . طاسبنا و  تکرح  نوچ  دـیآیمه و  دـیدپ  داضتم  اهتکرح و  اهراک و  يو  زا  هکنآ  رهب  زا  دـنام  ار  یناسفن  توق 

سپ تسا . يو  زا  ینوگانوگ  ياهتکرح  اهتوق و  زاـغآ  هک  تسا  یتوق  هک  دـهاوخ  نآ  ینعم  یـضرع ، سفن  دـیوگ  هک  هاـگ  ره  فوسلیف 
دصق و تکرح و  سح و  زاغآ  هک  دنیوگ  ار  نآ  دشاب ، یناسفن  توق  رگا  سپ  دشاب ، یناسفن  توق  بهذم  نیدب  نیلوا  یناویح  توق  نیا 

دنیوگ تعیبط  ار  نآ  نابیبط  هک  دشاب  توق  نآ  زا  رترب  نآ  هجرد  نکل  دشاب  یعیبط  هک  لب  دشابن ، یناسفن  توق  نیا  دشاب ، يو  زا  تدارا 
. تفگ دیاشن  تعیبط  ار  توق  نیا  عون  ياقب  رهب  زا  ای  صخش  ياقب  رهب  زا  دنک  فرصت  اذغ  ردنا  هک  دنیوگ  ار  یتوق  تعیبط  رگا  و 

. دشاب میس  یسنج  نکل 

یناسفن اهتوق  ندرک  دای  ردنا  شش : راتفگ  زا  مراهچ  باب 

دـنیوگ و رهاـظ  سح  ار  یکی  تسا  عون  ود  زین  سح  توق  تکرح و  توق  مود  تسا و  سح  توق  کـی  تسا : عون  ود  نیا  سفن  توـق 
: تسا جنپ  رهاظ  سح  و  دنیوگ . نطاب  سح  ار  مود 

یهاگآ سح  ینعم  و  دـنیوگ . سمل  سح  يزاـت  هب  ار  نآ  و  ندوسب ؛ سح  ندیـشچ و  سح  ندـییوب  سح  ندینـش ، سح  ندـید ، سح 
. دنیوگ زین  روعش  دنیوگ و  كرادا  ار  نآ  يزات  هب  و  تسا ، نتفای 

نیا هک  تسا  نانچ  ناشیا  کیدزن  هکنآ  رهب  زا  تسا ، تشه  رهاظ  سح  هک  دنتفگ  یهورگ  و 
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همه ردنا  رگیدکی  اب  راهچ  ره  ياهتوق  نکل  دنبای ، ردنا  رگید  یتوق  هب  ار  یکی  ره  یمرن  یتشرد و  یمرگ و  يدرس و  ینعی  تیفیک  راهچ 
. تسا هتشرس  مدرم  تسوپ 

گرگ و تروص  دنپـسوگ  هکنانچ  دبای ، ردـنا  نآ  ینعم  اب  ار  اهزیچ  تروص  هک  تسا  یتوق  نیا  دـنیوگ و  ار  یناسفن  توق  نطاب  سح  و 
: تسا جنپ  زین  نطاب  نسح  نیا  و  دبای . ردنا  تسین ، سوسحم  هک  ینمـشد ، یگدنرد و  ینعم  وا  تروص  زا  دـبای و  ردـنا  وا  گنر  لکش و 

یکی توق  ود  ره  نیا  نابیبط  کیدزن  تسا و  هلیخم  توق  مود  و  دنیوگ . ایساطنب  توق  ار  نآ  ینانوی  تغل  هب  تسا و  كرتشم  سح  یکی 
وا کیدزن  همه  دبای و  ردنا  ار  تاسوسحم  همه  هک  تسا  یتوق  كرتشم  سح  اما  تسا  رگید  یتوق  ار  یکی  ره  امکح  کیدزن  هب  تسا و 

هکنانچ درآ  دای  ار  نآ  یبیاغ  سپ  زا  دراد و  هاگن  ار  نآ  توق  نیا  دـبای  ردـنا  كرتشم  سح  هچ  ره  هک  تسا  یتوق  هلیخم  دـنوش و  عمج 
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فیوجت نیزا  نیـشیپ  همین  نکل  غاـمد ، زا  تسا  نیتسخن  فیوجت  توق  ود  ره  نیا  ندـعم  و  دـنکیم ، كاردا  ار  زیچ  نآ  هراـب  رگد  ییوگ 
هلیخم توق  تسا و  رگید  كرتشم  سح  هکنآ  یتسرد  ردـنا  رابتعا  و  تسا . هلیخم  توق  ندـعم  نسپ  همین  و  تسا ، كرتشم  سح  ندـعم 

. تسین نتشاد  هاگن  توق  تسه و  اهشقن  همه  نتفریذپ  توق  ار  بآ  هکنآ  رهب  زا  درک  ناوت  بآ  زا  رگید ، درادیم  هاگن  ار  نآ  هک 
هرکفم و توق  ناـیم  قرف  غاـمد و  زا  نیناـیم  فیوجت  زا  تسا  نیـشیپ  همین  کـی  وا  ندـعم  دـنیوگ و  هرکفم  ار  نآ  هک  تسا  یتوق  موس  و 
زا یضعب  اب  دشاب  هدید  رگید  یتروص  ردنا  هچنآ  زا  یضعب  یهاگ  دنک و  فرصت  دشاب  هتـشاد  هاگن  هچنآ ) رد   ) هلیخم هک  تسا  نآ  هلیخم 

دراد و لیپ  نت  دراد و  غرم  رپ  دراد و  واگ  رـس  هک  یغرم  اًلثم  دنک ، بجع  اهبیکرت  دزیمآ و  مه  رب  دـشاب  هدـید  رگید  یتروص  ردـنا  هچنآ 
ینت نتیب و  يرس  نوچ  دنک  لیلحت  ار  نآ  دیاشگ و  ورف  مه  زا  دشاب  هدید  هک  ار  مامت  یتروص  یهاگ  و  نوگانوگ . ياهبیکرت  نیا  دننام 

فیعـض مه  ار  ناشیا  هلیخم  تسین و  هرکفم  ار  ناشیا  تسا و  هرکفم  توق و  ياج  هب  ار  ناروناج  رگید  هلیخم  توق  و  نیا . دـننام  رـسیب و 
. دراد هگن  مدرم  هلیخم  هک  درادن  هاگن  نادنچ  ار  تاسوسحم  ياهتروص  و  تسا ،

هک دنک  مکح  توق  نیدب  ناویح  تسوا و  تلآ  هرکفم  توق  تسا و  مهو  توق  مراهچ  و 
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گرگ و زا  ینمشد  تخیرگ و  دیابن  يو  زا  تسا و  تسود  مه  دنک  دهعت  فلع  هب  هک  یسک  تسا و  تسود  هچب  تسا و  نمـشد  گرگ 
نتخانـش نیا  دسانـشب و  گرگ  زا  هدـیدان ، هک  یگدـنرد  ینمـشد و  دـنکن و  مکح  نیا  توق  نیا  نکل  تسین ، سوـسحم  هچب  زا  یتـسود 

زین مدرم  و  دسانـشب . گرگ  زا  ینمـشد  هکنانچ  دسانـشب ، سوسحماـن  ینعم  سوسحم  یـصخش  زا  توق  نیا  نکل  تسین ، یلقع  یقطنم و 
ار توق  نیا  نامدرم  یـضعب  و  غاـمد ، زا  نیناـیم  فیوجت  زا  تسا  نیـسپ  همین  توق  نیا  ندـعم  و  دراد . راـکب  ار  توق  نیا  هاـگیاج  رایـسب 

ینعم سوسحم  صخـش  زا  توق  نیا  دراد و  هاـگن  سوسحم  تروص  لاـیخ  هک  تسا  نآ  لاـیخ  توـق و  نیا  ناـیم  قرف  و  دـنیوگ ، هیلخم 
هار زا  ار  بیبط  تسین و  فالخ  چیه  مان  ردنا  دیآ ، هتخانـش  کی  ره  راک  دـیآ و  هتخانـش  اهتوق  نیا  هک  نآ  زا  سپ  دسانـشب و  سوسحمان 

یللخ اهتوق  زا  یتوق  راک  ردـنا  رگا  ات  تسناد ، دـیابب  کی  ره  راک  تخانـش و  دـیابب  اهتوق  ار  بیبط  نکل  تسین ، راـک  نیا  قیقحت  اـی  بط 
. ددرگ لوغشم  تسوا  ندعم  هک  وضع  نآ  جالع  هب  دیآ  دیدپ 

ياهنیزخ نوچ  وا  غامد و  زا  نیـسپ  زاب  فیوجت  زا  تسا  نیـسپ  همین  وا  ندـعم  و  دـنیوگ ، زین  هرکذـم  و  تسا ، هظفاـح  توق  مجنپ  توق  و 
كرتشم سح  هک  ار  اهزیچ  تروص  تسا  ياهنیزخ  لایخ  توق  هک  ناـنچمه  دـشاب ، هدرازگ  ودـب  مه  توق و  هک  ار  اـهتروص  ینعم  تسا 

سوسحمان ینعم  سوسحم  ياهزیچ  زا  مه  هک و  میاهتفگ  ودنک  مه  يور و  سپ  هک  تسا  یتوق  تکرح  توق  اما  و  دـشاب . هدـیناسر  ودـب 
نتـسج دصق  سفن  ردـنا  دـنکب  مکح  نیا  مه  هک و  هاگ  ره  و  تسا ، دـنمنایز  نالف  تسا و  دـنمدوس  زیچ  نالف  هک  دـنک  مکح  دسانـشب و 
دنمدوس هک  هنوگنآ  رب  یهاگ  دنابنجب ، ار  نآ  ياهرتو  ار و  اههلـضع  لاح  ردنا  هکرحم  توق  دیآ و  دیدپ  دنمنایز  ندرک  رود  دنمدوس و 

زاب فیوجت  زا  تسا  نیـسپ  همین  توق  نیا  ندعم  و  دوش . رود  دزیرگب و  نآ  زا  ای  دنک  رود  ار  دنمنایز  هک  هنوگنآ  رب  یهاگ  دـیوجب و  ار 
نآ دسر و  هلضع  هب  بصع  زا  تسا و  اهبصع  نیردنا  وا  رذگ  تسا و  هتسویپ  اههلضع  هب  هک  تساهبصع  توق  نیا  تلآ  غامد و  زا  نیـسپ 

. ریبخلا فیطللا  ریدقت  کلذ  دنابنجب  ار 

دوش مامت  توق  دنچ  هب  یلعف  ره  هک  اهمادنا  ياهلعف  ندرک  دای  ردنا  مشش : راتفگ  زا  مجنپ  باب 
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راکب یعیبط  هبذاج  توق  لعف  نیردـنا  هکنآ  رهب  زا  دوش  مامت  توق  ود  هب  لعف  نیا  ماـعط و  يوزرآ  ردـنا  تسا  هدـعم  لـعف  یلعف  نیتسخن 

دنک بذـج  هک  يزیچ  ياـضاقت  هب  تسوا  تلآ  هک  ار  ییاـهفیل  هبذاـج  توـق  ص 63 )  ) هک هاـگ  ره  اـت  هدـعم  سح  توـق  تشاد و  دـیاب 
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هیبنت ار  توهـش  دسر  هدعم  مف  هب  زرپس  زا  ادوس  یتخل  هک  هاگ  ره  زین  دبنجب و  ماعط  توهـش  دبای  ربخ  وا  تکرح  زا  سح  توق  دنابنجب و 
نیا هکنآ  رب  لیلد  و  تسا . هدمآ  هدرک  حرـش  ادوس  ياهلاح  نتخانـش  ردنا  میـس  راتفگ  ردنا  هکنانچ  ددرگ ، يوق  توهـش  دنابنجب  دـنک و 
رگا دسرن  هدعم  مف  هب  يزیچ  نآ  زا  دوش و  هتـسب  دمآ  هدرک  دای  هک  ادوس  ردق  نیا  رذـگ  رگا  هک  تسا  نآ  دوش  مامت  توق  ود  نیدـب  راک 

. دیاین دیدپ  ماعط  يوزرآ  دوشن و  هنسرگ  مدرم  دشاب  تجاح  ماعط  هب  هچ 
توق راک  و  يرایتخا . توق  مود  یعیبط و  هبذاج  توق  یکی  دوش . مامت  توق  ود  هب  مه  ندرب  ورف  ماعط  درذگب و  دوش  هدـییاخ  هک  ماعط  و 
يزیچ دنکن  شیوخ  راک  تلآ  کی  هاگ  ره  و  تسا . موقلح  هلضع  هب  رایتخا  توق  راک  و  تسا ، هداهن  ازارد  زا  هک  تسا  ییاهفیل  هب  هبذاج 
توق نوچ  دـنکیم ، راک  يراـیتخا  توق  هچ  رگا  نآ  ریغ  وراد و  نوچ  دراد  شوخاـن  هزم  هک  يزیچ  هک  ینیبن  دـشاب ، راوخـشد  ندرب  ورف 
تـسا رگید  ياهفیل  يرم  ردنا  تسا ، زارد  ياهفیل  هدعم  بذـج  تلآ  هچ  رگا  و  دـشاب . راوشد  ندرب  ورف  دزیرگیم و  نآ  زا  یعیبط  هبذاج 

هب راک  نیا  دیآ  هدرک  هاگن  کین  نوچ  سپ  دهدیم ؛ ورف  ریز  هب  دـنکیم و  عفد  ار  نآ  ییانهپ  فیل  دـنک  بذـج  زارد  فیل  هچنآ  ات  انهپ ، زا 
نیدـب و  تسا . رایتخا  توق  تلآ  هک  موقلح  هلـضع  توق  موس  ییانهپ و  ياهفیل  توق  مود  زارد و  ياهفیل  توق  یکی  دوش : مامت  توق  هس 

تسا و توق  هس  هب  ندرب  ورف  هکنآ  رهب  زا  ندرب ، ورف  زیچ  هکنآ  زا  تسا  رتراوـشد  ندروآ  رب  هدـعم  زا  يزیچ  ندرک و  یق  هک  تسا  ببس 
ورف ردـنا  هکنآ  زا  تسا  رتفیعـض  راک  نیردـنا  يراـیتخا  توق  و  يراـیتخا ، توق  مود  ییاـنهپ و  فیل  توق  یکی  توق : ود  هب  ندروآ  رب 

ار هدعم  دـشاب و  هدـعم  ردـنا  دـب  یطلخ  هک  یتقو  رگم  تسا ، ندرک  رهق  تعیبط  رب  تسین و  یعیبط  يراک  ندروآ  رب  هک  نآ  رهب  زا  ندرب ،
ود هب  اهگر  ردنا  اذغ  نتـشذگ  و  درب . ورف  اههدور  هب  یهاگ  دنک و  عفد  یق  هب  یهاگ  ار  نآ  دباتـشب و  هدعم  هعفاد  توق  تقو  نآ  دناجنرب 

نتفر نوریب  دوریم و  يو  هب  هک  وضع  نآ  هبذاـج  توق  رگید  و  دوشیم ، نوریب  يو  زا  هک  وضع  نیا  هعفاد  توـق  یکی  ددرگ : ماـمت  توـق 
اههدور ردنا  لفث 
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. دشاب توق  نیدب  مه  نآ ، ياهرذگ  ردنا  لوب  و 

يو يور  هب  دریذپن و  ار  یطلخ  هکنادب  دنک ، يرای  ار  هعفاد  توق  يدرـس  هکنانچ  دوش ، مامت  یتیفیک  یتوق و  هب  هک  دـشاب  اهلعف  یـضعب  و 
يدرـس توق  زا  زین  ترارح  دوش و  گنت  اهماسم  اهرذـگ و  ددرگ و  ظیلغ  يدرـس  هب  طلخ  هک  درک  دـناوت  نادـب  يراـی  نیا  دتـسیا و  زاـب 

دشاب و رتمامت  بذج  وا  توق  هب  دنک و  هداشگ  ار  ماسم  دنک و  قیقر  ار  طلخ  دشاب  نیا  فالخرب  یمرگ  و  دنکن . بذـج  دوش و  رتهتـسهآ 
ره رهب  زا  یعیبط  هبذاـج  توق  دـشاب  رتـظیلغ  هکنآ  سپ  دـننک  بذـج  رتقیقر  یطلخ  تسخن  دـنک ، راـک  ود  ره  ـالخ  ترورـض  هب  یمرگ 

ردنا هک  تسا  نآ  زا  رتزارد  هدعم  ردنا  هکـسام  توق  لعف  تدم  هک  تسناد  دیابب  و  دیاش . ار  وا  ياذغ  هک  دـنک  بذـج  طلخ  نآ  يوضع 
زا تسا ، محر  ردنا  ار ، هکـسام  هوق  راک  نیرتزارد  تدم  تسا و  رتزارد  هدعم  ردـنا  ماعط  ندـیراوگ  نتخپ و  راگزور  هکنآ  رهب  زا  رگج ،

هکسام ندیراوگ  توق  هب  دنک و  راک  هبذاج  توق  ندروخ  ماعط  تقو  هب  هدعم  ردنا  هک  نانچمه  و  دوش . مامت  هام  شـش  هب  هچب  هکنآ  رهب 
لمح راگزور  ردـنا  دـنک و  راک  هبذاج  توق  رـشابم  تقو  هب  زین  محر  ردـنا  دـنک ، راـک  هعفاد  دـشاب  هدـیراوگ  نوچ  دـنک و  راـک  هریغم  و 

تـسا هدمآ  هتفگ  مراهچ  راتفگ  زا  مراهچ  وزج  زا  نیتسخن  باب  ردنا  هچنآ  و  دنک . راک  هعفاد  دش  مامت  نوچ  دـننک ، راک  هریغم  هکـسام و 
زا تسا  هدش  هدنکارپ  هدعم  رهاظ  ردنا  هدمآرب و  هدعم  بناج  هب  باب  کیدزن  زا  گر  کی  تسا ، هدمآ  هتفگ  هک  رگید  گر  شش  زا  هک 

رتشیب ردنا  هک  نانچ  لعف  نیا  دباییمه . اذغ  تسا  يو  ردنا  هچنآ  زا  دوخ  هدعم  نطاب  هکنآ  رهب  زا  دـهد  اذـغ  ار  وا  رهاظ  ات  تسار ، يوس 
زا هک  سولیک  هک  تسا ، نیا  فالخ  رب  قیقحت  نکل  دـمآ . هدرک  دای  نآ  ریغ  نوناق و  باتک  سونیلاـج و  عماوج  نوچ  دـناهدروآ ، اـهباتک 

چیه ياذغ  ددرگن  نوخ  سولیک  ات  ددرگ و  نوخ  دوش و  هتخپ  مامت  رگج  ردنا  دـشاب و  هتخپ  مین  دـیآ  ردـنا  رگج  هب  دـیآ و  نوریب  هدـعم 
دنچ و  دـنک ، نوخ  ار  نآ  رگج  هک  يدوبن  تجاح  نادـب  يدـیاش  ار  اذـغ  هدـعم  ردـنا  سولیک  هک  يدوب  نکمم  رگا  و  دـیاشن . ار  يوضع 
مود و  دتـسرف . ودب  سپ  دـنک ، سولیک  ار  ماعط  هدـعم  هک  تسا  نآ  یتمدـخ  نیتسخن  هکنانچ  درک . یتسیابن  رگج  تمدـخ  ار  رگید  وضع 
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يو زا  بآ  هک  تسا  هدرگ  راهچ  و  دناتـسب ، يو  زا  ینوزفا  يادوس  هک  تسا  زرپس  میـس  و  دناتـسب ، يو  زا  ینوزف  يارفـص  هک  تسا  هرهز 
زا هتسیاش  ياذغ  ات  دناتسب 

178 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
هدعم و رگم  دـننکیم  شیوخ  راک  تسه  ار  همه  هک  هعفاد  هریغم و  هکـسام و  هبذاج و  ياهتوق  هب  اهمادـنا  همه  دور و  اهمادـنا  همه  هب  يو 

هاگن هکـسام  دنک و  بذج  ار  ماعط  هبذاج  توق  هب  هدعم  هک  ینیبن  دننکیمن . شیوخ  راک  چیه  و  دننک ، نت  همه  راک  ود  ره  نیا  هک  رگج ،
دراد هاگن  هکسام  دنک و  بذج  ار  سولیک  هبذاج  توق  هب  رگج  دتسرف و  رگج  هب  ار  سولیک  هعفاد  دنادرگ و  سولیک  ار  نآ  هریغم  دراد و 

. دتسرف اهمادنا  همه  هب  ار  نوخ  هعفاد  دنادرگ و  نوخ  ار  نآ  هریغم  و 
هبذاج توق  یکی  دـشاب : توق  تشه  ددـع  هب  هک  نینچ  تسا ، عون  ود  یکی  ره  اـهتوق  نیا  ار ، رگج  ار و  هدـعم  هک  تسا  نآ  قیقحت  سپ 
توق و  دوخ ، رهب  زا  دنک  بذج  رگج  ياهگر  زا  ار  اذغ  هک  وا  هصاخ  هبذاج  مود  و  نت ، همه  رهب  زا  دنک  بذج  نوریب  زا  ياذغ  هک  هدعم 

هکسام مود  عون  و  ددرگ ، سولیک  ات  دراد  هاگن  هدعم  ردنا  ار  ماعط  نت  همه  رهب  زا  هک  تسا  نآ  عون  کی  تسا : عون  ود  نینچمه  هکـسام 
. ددرگ وا  دننام  ات  دراد  هاگن  ار  اذغ  هک  وا ، هصاخ 

اذـغ هک  تسوا  هصاخ  هریغم  مود  عون  و  نت ، همه  رهب  زا  دـنادرگ  سولیک  ار  ماعط  هک  تسا  نآ  عون  کی  تسا : عون  ود  زین  هریغم  توق  و 
رگج هب  دـنک و  عفد  هدـعم  زا  ار  سولیک  هکنآ  یکی  تسا  عون  ود  مه  هعفاد  توق  و  دـنک . هدـعم  دـننام  ار  نآ  دـسر ، ودـب  رگج  زا  هک  ار 

هک ار  نآ  رهب  زا  سایق  نیرب  نینچمه  مه  رگج  لاح  و  دتسرف . رگج  هب  دنک و  عفد  ار  اههلضف  هک  تسوا  هصاخ  هعفاد  مود  عون  و  دتـسرف ،
. تسین رگید  راک  شیوخ  راک  زا  شیب  ار  رگید  ياضعا  دننکیم و  نت  همه  راک  وضع  ود  نیا 

زا تسا  بکرم  یـضعب  و  تسا ، درجم  یعیبط  یـضعب  و  یعیبط ، یـسح و  توق  زا  تسا  بکرم  یـضعب  اهمادـنا  راـک  هک  تسناد  دـیابب  و 
هکنآ رهب  زا  محر ، تسا و  هدـعم  یعیبط  یـسح و  زا  تسا  بکرم  وا  راـک  هکنآ  اـما  تسا . درجم  يراـیتخا  یـضعب  یعیبـط و  يراـیتخا و 

هاگ ره  هک  ص 64 )  ) ینیبن دیوجب ، دروخ  رد  يزیچ  عبط و  هب  دیآ  تکرح  ردنا  هبذاج  ياهفیل  دبایب  یگنـسرگ  سح  هدعم  مف  هک  هاگره 
ینارگ سح  هک  هاـگ  ره  يرپ  تقوب  دراوگ و  رتهب  دـیاب و  رب  یمه  ار  نآ  هدـعم  هک  ییوگ  دـشاب ، هدرک  وزرآ  هک  دروخ  يزیچ  مدرم  هک 

هب هبذاج  ياهفیل  دبایب  ترشابم  سح  هک  هاگ  ره  سایق  نیرب  مه  محر  و  عبط . هب  دنکب  دوخ  راک  دبنجب و  هعفاد  دبایب  نآ 
179 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

. دوش لوغشم  عفد  هب  هعفاد  و  دبایب ، ینارگ  سح  دوش  مامت  دنزرف  نوچ  دیآ و  تکرح  ردنا  عبط 
هنـسرگ هچ  رگا  اهمادـنا  نیا  تسا . ناـسکی  ياهمادـنا  همه  تسا و  هدرگ  تسا و  زرپس  تسا و  هرهز  تسا  درجم  یعیبط  وا  راـک  هکنآ  و 

راک کی  ره  ياهتوق  تجاح  تقو  هب  نکل  دنباین  یگنـسرگ  سح  دشاب  هدش  جرخ  ناشیا  زا  هچنآ  لدب  هب  دندرگ ، دنمتجاح  ینعی  دـنوش 
و دنکن ، بذج  دیاش  ار  وا  جازم  هک  دشابن  کشخ  درس و  یطلخ  ات  ناوختـسا  الثم  دنیوجب ؛ دروخ  رد  يزیچ  عبط  هب  دننکب و  عبط  هب  دوخ 

بذج ارفـص  زا  زج  نینچمه  هرهز  و  سایق . نیا  رب  اهمادنا  رگید  و  دنکن ، بذج  دـیاش  ار  وا  جازم  هک  دـشابن  رت  مرگ و  یطلخ  ات  تشوگ 
نیا وضع  هس  نیا  ات  دیاش  ار  وا  ياذغ  هک  نوخ  یکدنا  اب  دنکن ، بذج  بآ  زا  زج  هدرگ  و  دیاش . ار  وا  ياذغ  هک  نوخ  یکدـنا  اب  دـنکن ،

. عبط هب  دننکیم  جرخ  دیاب  هک  هچنآ  اههدام  دنرب و  راکب  دوخ  ياذغ  هب  دنشاب  هدرک  بذج  ار  هدام 
هک مرگ  ياهراگزور  ردـنا  مدرم  هک  ینیبن  تسا ، بارـش  ماـعط و  هار  هک  تسا ، يرم  یعیبط  يراـیتخا و  زا  تسا  بکرم  وا  راـک  هکنآ  و 
هک دناوت  ار  نآ  دنک و  هرغرغ  درـس  بآ  هب  دشابن  تحلـصم  ندروخ  بآ  هک  دشاب  شیپ  ردـنا  یببـس  دـشاب و  هدرک  هبلغ  يو  رب  یگنـشت 

. دشاب هتساخ  رب  شیوخ  راکب  هبذاج  توق  هچ  رگا  دوش ، ورف  هدعم  هب  هک  دراذگن 
دای باب  نیردـنا  زین  ار  میقتـسم  ءاعم  عفد  ار و  هناثم  عفد  نامدـقتم  تسا و  اهمادـنا  همه  ياههلـضع  تسا  درجم  يراـیتخا  وا  راـک  هکنآ  و 
راک و  دشاب . هلمج  نآ  ردـنا  زین  نآ  تسا  هدـمآ  هدرک  دای  اهمادـنا  ياههلـضع  همه  هک  هاگ  ره  تسا و  هلـضع  هب  ود  ره  عفد  و  دـناهدرک ،
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نایم دشابن و  رود  ماعط  هدعم  زا  وزج  چیه  هکنانچ  دریگب  کین  ار  نآ  دیآ و  ردنا  ماعط  درگ  هدعم  هک  دشاب  مامت  تقو  نآ  هدـعم  هکـسام 
ار نآ  هدعم  دشاب ، كدنا  ماعط  هچ  رگا  دـنک ، مامت  دوخ  راک  و  دـشاب ، يوق  هکـسام  توق  هک  هاگ  ره  و  دـشابن . یهت  چـیه  ماعط  هدـعم و 
هک هاگ  ره  و  دراوگ . کین  ببـس  نادـب  ماعط  هدـعم و  نایم  ات  هدـیچیپ  رب  نآ  رب  تسوا  تلآ  هک  یبیرا )  ) یبیر ياهفیل و  دریگب و  کین 

ماعط دیآ و  دیدپ  هدعم  ردنا  رقارق  اهداب و  دنامب و  یهت  ياج  ماعط  هدعم و  نایم  دیاین ، ردنا  ماعط  درگ  وا  ياهفیل  دشاب و  فیعض  هکـسام 
نیرب مه  محر  هکسام  لاح  و  دراوگن . کین 

180 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
مامت هاگنآ  محر  هعفاد  توق  راک  دنکن و  دلوت  دنزرف  دریگن  کین  ار  نآ  دیاین و  ردنا  هفطن  درگ  هکـسام  ياهفیل  هک  هاگ  ره  دـشاب ؛ سایق 

ات دنامن  یتدم  هدعم  ردنا  هک  يزیچ  ره  دشاب و  سایق  نیرب  مه  هدعم  هعفاد  راک  ندرک  یق  تقو  هب  و  درآ . زارف  مه  هب  محر  مف  هک  دـشاب ،
يزیچ نوچ  یبارـش و  نوچ  يدش  هدعم  ردنا  قیقر  يزیچ  رگا  ات  نآ ، ریغ  بابک و  نوچ  تسا  ظیلغ  زیچ  نآ  هک  دنامب  نآ  رهب  زا  دراوگن 
نکل یتفرن ، نوریب  يدوب  ظیلغ  رگا  ای  تسا ، قیقر  زیچ  هک  دیآ  نوریب  نآ  رهب  زا  هن  دیآ  نوریب  هک  يزیچ  يدمآ و  نوریب  دوز  یندـیماشآ 
یتدم کی  ره  قیقر  ظیلغ و  ياهزیچ  هک  ینیبن  دنکب . ار  شیوخ  راک  هریغم  هکنادنچ  دراد  هاگن  ار  نآ  هکـسام  توق  هک  دـنامب  نآ  رهب  زا 

ار قیقر  ياهزیچ  هک  تسا ، هکـسام  یتوق  هدعم  ردـنا  هک  ددرگ  مولعم  اجنیزا  دوش . نوریب  هدـعم  زا  شیوخ  تقو  هب  کی  ره  سپ  دـنامب .
. دنادرگب ود  ره  هک  تسا  هریغم  یتوق  دنک و  عفد  ار  ظیلغ  ياهزیچ  هک  تسا  هعفاد  یتوق  دراد و  هاگن  یتدم 

. نیتسخن باتک  دش  مامت 
181 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

مود باتک 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

امیلست ملس  نیرهاطلا و  نیبیطلا  لآ  یلع  یفطصملا و  دمحم  یبنلا  یلع  هولصلا  نیرکاّشلا و  دمح  نمیلاعلا  بر  دمحلا هللا 
یهاشمزراوخلا ةریخذلا  نم  یناثلا  باتک 

اهیرامیب و ضارعا  يرامیب و  یتسردـنت و  زا  دوش  هدرک  دای  مدرم  ِنَت  لاوحا  باتک  نیردـنا  یهاـشمزراوخ . هریخذ  باـتک  زا  مود  باـتک 
لاوحا همه  نیا  طیاغ ، لوب و  ثفن و  قرع و  نوچ  دـیآ  نوریب  نت  يراجم  ماسم و  زا  هچ  ره  لاوحا  ضبن و  لاوحا  نتخانـش  نآ و  بابـسا 

. تسا راتفگ  هن  باتک  نیا  دشاب و  نت  ضارعا  هلمج  زا 

اهدرد عاونا  سانجا و  قلطم و  يرامیب  قلطم و  یتسردنت  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ 

هراشا

: تسا باب  هدزاود  راتفگ  نیا  و 
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نآ سانجا  يرامیب و  یتسردنت و  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  نیتسخن  باب 

، تسهار کی  ره  هک  هصاخ  یلادتعا  و  دشاب ، لدتعم  ناسکی  ياهمادنا  زا  یمادنا  ره  جازم  هک  تسا  نآ  قلطم  یتسردنت  هک  تسناد  دیابب 
دشاب مادنهب  تسرد و  همه  بکرم  ياهمادنا  بیکرت  و  تسا ، هدمآ  هدرک  دای  نیتسخن  باتک  زا  مود  راتفگ  زا  نیتسخن  باب  ردنا  هکنانچ 

182 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
هکنانچ دشاب ، رود  مه  دیاب  رود  مه  زا  هچنآ  دیاب و  هک  دشاب  هتـسویپ  مهب  هچنآ  دیاب و  هک  دشاب  لکـش  نآ  هزادـنا و  نآ  ددـع و  نادـب  و 

هک دـنک  بجاو  تسا  نیا  قلطم  یتسردـنت  هک  دـش  مولعم  هک  هاگ  ره  دـشاب و  ریـصقت  یب  تفآ و  یب  مامت و  اهمادـنا  همه  تعفنم  لـعف و 
. دنام نارامیب  لاح  هب  هک  یلاح  ای  دشاب  يرامیب  ای  ددرگب  نیا  زا  هک  بیکرت  جازم و  ره  دشاب و  سنج  کی  قلطم  یتسردنت 

هب ددرگ  بجاو  یتفآ  رتشیب  ردنا  ای  اهمادنا  ياهتوق  زا  توق  کی  لعف  ردنا  لاح  نآ  زا  مدرم و  نت  ردنا  تسا  یعیبطان  یلاح  يرامیب  اما  و 
هـس يرامیب  هک  دـنک  بجاو  تسا  نیا  قلطم  يرامیب  هک  دـش  مولعم  نوچ  یعیبطان و  یبیکرت  ای  دـشاب  یعیبطان  یجازم  ای  لاح  نآ  تاذ و 

جازملا و ءوس  يزات  هب  دنیوگ و  ناسکی  ياهمادـنا  جازملا  ءوس  ار  نآ  دـشابن و  لدـتعم  ناسکی  ياهمادـنا  جازم  هکنآ  یکی  دـشاب : سنج 
يراـمیب ار  نآ  دـشابن و  یعیبـط  ددـع  لکـش و  رب  مادـنه و  هب  تسرد و  بکرم  اهمادـنا  بیکرت  هـکنآ  مود  و  دـنیوگ ، هطیـسبلا  ءاـضعالا 

موس دـنیوگ و  زین  هیلآلا  اضع  الا  ۀـئیهلا  ءوس  دـنیوگ و  هبکرملا  ءاضعالا  ۀـئیهلا  ءوس  ای  جازملا  ءوس  يزاـت  هب  دـنیوگ و  بکرم  ياهمادـنا 
نیا نیردنا  دنیوگ و  لاصتالا  قرفت  يزات  هب  ار  نآ  دوش و  هتسسگ  نآ  یگتسویپ  ای  دشابن  هتسویپ  دیاب  هتـسویپ  هک  اهمادنا  اهوزج و  هکنآ 

. دشاب تفآ  اب  صقان و  ص 67 )  ) اهمادنا زا  تعفنم  لعف و  سنج  هس  ره 

دنک دلوت  اهمادنا  تکراشم  ببس  هب  هک  اهیرامیب  نتخانش  ضرع و  ببس و  ضرم و  نایم  قرف  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مود  باب 

يرامیب زا  هک  یعیبطان  دشاب  یلاح  ضرع  دیآ و  دیدپ  ون  یلاح  مدرم  نت  ردنا  يو  ندوب  زا  دشاب و  يو  تسخن  هک  دشاب  يزیچ  ببـس  اما 
دیآ دیدپ  هک  ون  یلاح  ره  دیآ و  دیدپ  مدرم  نت  ردنا  هک  تبرغ  تسا و  ون  لاح  ود  ود ، ره  ضرع  ضرم و  دـشاب و  نآ  عبت  دـنک و  دـلوت 
هکنآ رهب  زا  تسا  يرامیب  قلطم  ببس  ار  ضرع  تسا و  رایسب  اهیرامیب  ياهببس  تساهببس و  ار  اهضرع  ار و  اهیرامیب  دشاب و  یببـس  ار  نآ 

بت ضرم  ددرگ  فلتخم  ضبن  بت  ردـنا  دـنک و  دـلوت  یبت  تنوفع  نآ  زا  دـشاب و  یتنوفع  نت  ردـنا  نآ ، لاثم  دـشاب . يرامیب  عبت  ضرع 
هاگ ره  رگید ، لاثم  دشاب ، ضبن  فالتخا  ضرع  دشاب و  تنوفع  ببس  دنیوگ و  یجازم  ضرم  ار  نیا  دشاب و 
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يرامیب ار  نیا  دشاب و  ارجم  ندش  هتـسب  ضرم  دیآ . دیدپ  لوبلا  رـسع  دوش  هتـسب  لوب  يارجم  دنک  دـلوت  هناثم  رد  گنـس  ار  یـصخش  هک 

لصاح يوضع  ردنا  زیت  مرگ و  یطلخ  هک  هاگ  ره  رگید : لاثم  دشاب ، لوبلا  رسع  ضرع  دشاب و  گنـس  دلوت  ببـس  دنیوگ و  بکرم  مادنا 
نادب دوش و  رود  مه  زا  نآ  يازجا  دوش . هدیـشک  اهگر  تسوپ و  تشوگ و  یگتـسویپ  ددرگ و  شیر  دـنک و  سامآ  طلخ  عضوم  دـیآ و 

نتخانـش زا  و  تسا . درد  ضرع  تسا و  طـلخ  ببـس  دـنیوگ و  لاـصتالا  قرفت  ار  نیا  تـسا و  شیر  ضرم  و  دـیآ . دـیدپ  اـهدرد  بـبس 
دیدپ يرامیب  عبت  رب  وا  هک  اجنآ  زا  دنیوگ و  تمالع  یهاگ  دنیوگ و  ضرع  نابیبط  یهاگ  هک  ار  ضرع  تخانش و  ناوتب  ار  ببس  يرامیب 

ره ببـس  ضرع و  ضرم و  دنیوگ و  تمالع  دسانـشب  ودب  ار  يرامیب  دنک و  هاگن  يو  ردنا  بیبط  هک  اجنآ  زا  و  دنیوگ ، ضرع  ار  وا  دیآ 
لیاز ار  يرامیب  هک  دشاب  نآ  نیتسخن  راک  وا  هشیدنا  ردنا  دـشاب و  يرامیب  ندرک  لیاز  وا  دارم  بیبط و  دـصق  هشیمه  تسا و  یعیبطان  هس 

. دوش لیاز  يرامیب  دوش  لیاز  ببس  هک  هاگ  ره  هکنآ  رهب  زا  تسا  ببس  ندرک  لیاز  نیتسخن  راک  جالع  ردنا  نکل  دنک 
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هـشیمه یتسردنت  لاح  ردنا  اهمادنا  ياهتوق  هکنآ  رهب  زا  دشاب  ضرم  دیآ  دیدپ  وضع  رد  هک  يروتف  ینوکـس و  ره  هن  هک  تسناد  دیابب  و 
شیوخ راک  زا  اهتقو  یضعب  ردنا  زین  لیخت  تَّوق  ات  ددرگ  نکاس  یناسفن  ياهتوق  همه  باوخ  ردنا  هک  ینیبن  دنکیمن  ماود  رب  شیوخ  لعف 

رگید دنک و  بذج  تجاح  تقو  هب  هبذاج  تَّوق  یعیبط  ياهتوق  زا  و  دشابن . رامیب  دـنیبن و  باوخ  اهتقو  نآ  ردـنا  هتفخ  مدرم  دتـسیا و  زاب 
شیوخ راک  همـضاه  نوچ  دنک  مامت  شیوخ  راک  همـضاه  هک  دراد  هاگن  نادنچ  دشاب  لصاح  هک  ار  يزیچ  هکـسام  دـشاب و  نکاس  اهتقو 

نانچ نامدرم  يرتشیب  دـشاب و  نکاس  اهتقو  رگید  دـنک و  عفد  ار  يزیچ  تجاح  تقو  هب  زین  هعفاد  دتـسیاب و  شیوخ  راـک  زا  هکـسام  درک 
نوکس ددرگ و  نکاس  اهتقو  یـضعب  ردنا  زین  توق  نیا  هکنآ  رهب  زا  تسین . نانچ  دشابن و  روتف  چیه  هریغم  توق  راک  ردنا  هک  دنرب  نامگ 

ياهاوأم ردنا  همه  هکنآ  رهب  زا  درـس ، ياوه  ردنا  هصاخ  دنک  دـلوت  یکدـنا  نوخ  ناشیا  نیردـنا  هک  تسا  رهاظ  ناروناج  ردـنا  توق  نیا 
هچ رگا  دـنکن و  يراک  چـیه  ناشیا  هریغم  تدـم  نآ  ردـنا  هک  تسین  کش  دـننکن . بلط  اذـغ  چـیه  زارد  یتدـم  دـنوش و  ناـهنپ  شیوخ 

ینوکس و اهتوق  نیردنا 
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هتسیاش دیاش  هک  تقو  نآ  ردنا  هن  دوش  نکاس  ای  رتاف  يوضع  لعف  نوچ  نکل  تسا . یضرم  نوکـس  نیا  هک  تفگ  ناوت  دتفایمه  يروتف 
ببـس هب  تسا  هدمآ  دیدپ  وضع  نآ  لعف  ردنا  هک  تسا  یتفآ  دنیوگ  ار  نآ  دـشاب ، يزجاع  ببـس  هب  وا  نوکـس  دـشاب و  نکاس  هک  تسا 
هدعم ردنا  ماعط  ندیراوگان  هکنانچ  تسین ، ضرم  تسا  ضرع  نتـشگب ، شیوخ  لاح  زا  ای  لعف  زا  وضع  توق  ندش  نکاس  سپ  يرامیب ،
ببـس رگید  يور  زا  هنیعب  زیچ  نآ  مه  دشاب و  ضرم  يور  کی  زا  زیچ  کی  هک  دشاب  رایـسب  تسا و  هدعم  یفیعـض  ضرم  تسا و  ضرع 

هدش هتـسب  دیاب ، هداشگ  هک  يذفنم  هک  يور  نآ  زا  هدس  نیا  دوش  ریغتم  زاوآ  نآ  ببـس  هب  دتفا و  ینیب  ذفنم  ردنا  هک  هدس  هکنانچ  دـشاب .
جنلوق هکنانچ  دوش  رگید  یضرم  ببس  یضرم  هک  دشاب  رایسب  تسا و  ببس  دش  ریغتم  وا  رب  زاوآ  وا  عبت  رب  هک  يور  نآ  زا  تسا و  ضرم 

دوخ ضرع  هک  دشاب  ددرگ و  مرو  ببس  تخس  رد  هکنانچ  دوش ، رگید  ببس  یضرم  ضرع  هک  دشاب  و  دوش ، عرص  جلاف و  یشغ و  ببس 
. ددرگ ضرم 

هک یلاح  اب  سایق  هب  شیوخ و  لاح  اب  سایق  هب  زیچ  کی  هک  دـشاب  ددرگ و  ضرم  ددرگ  مکحم  نوچ  دـشاب  بت  عبت  هک  عادـص  هکناـنچ 
دلوت لس  يرامیب  زا  بت  هکنانچ  ببـس ، مه  ضرع و  مه  دـشاب و  ضرم  مه  دـیآ  دـیدپ  يو  زا  سپ  هک  یلاـح  دـشاب و  هدوب  يو  زا  شیپ 

يو سپ  زا  هک  یلاهـسا  اب  ای  الثم  هدعم  یفیعـض  اب  سایق  هب  و  دشاب ، ضرم  دوخ  اب  سایق  هب  و  دـشاب ، ضرع  لس  يرامیب  اب  سایق  هب  دـنک 
عادص یبعـص  ببـس  هب  و  ددرگ ، ضرم  ددرگ  مکحم  نوچ  دشاب  هدوب  بت  ضرع  هک  بعـص  عادص  هکنانچ  و  دـشاب . ببـس  دـیآ  دـیدپ 
وضع ود  ره  نایم  هک  یتکراشم  ببس  هب  دشاب  رگید  يوضع  يرامیب  هک  دشاب  و  ددرگ . ماسرـس  ببـس  دنک و  لیم  غامد  بناج  هب  ياهدام 
وـضع يرامیب  جالع  هب  ات  تسا  مادک  وا  كراشم  وضع  تسا و  هدوب  وضع  مادـک  ردـنا  يرامیب  لصا  هک  دـنادب  هک  دـیاب  بیبط  و  دـشاب .

ببس هب  يوضع  يرامیب  و  دوش . لیاز  زین  كراشم  وضع  يرامیب  دش  لیاز  ببـس  هک  هاگ  ره  و  تسا . ببـس  هک  ددرگ  كرتشم  نیتخـسن 
هب دنشاب و  هتسویپ  رگیدکی  هب  هک  دیاب  دنشاب  رود  رگیدکی  زا  هچ  رگا  وضع  ود  هکنآ  یکی  دشاب : هنوگ  تفه  زا  رگید  يوضع  تکراشم 

هب رگیدکی  اب  ود  ره  تکراشم  تسا و  كراشم  غامد  اب  هدعم  هکنانچ  دنشاب  كراشم  رگیدکی  اب  ود  ره  یگتسویپ  نیا  ببس 
185 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

شهاگیاج رد  نیتسخن  باتک  رد  هک  نانچ  مشـش  تفج  ياههخاش  زا  تسا  هدـمآ  هدـعم  هب  غامد  زا  هک  بصع  زا  تسا  ياهخاـش  هلیـسو 
دب ای  شوخان  يوب  سح  مدرم  هک  هاگ  ره  هک  ینیبن  دنوش . يرامیب  رگیدکی  تکرش  هب  ود  ره  هدعم  غامد و  ببس  نیدب  تسا  هدمآ  هتفگ 

غامد رد  نآ  سح  دروخ  درس  بآ  مدرم  هک  هاگ  ره  هک  تسا  تکراشم  نیا  ببس  هب  مه  دیآ و  دیدپ  ینتـشگ  شنم  یعوهت و  هدعم  ردنا 
. دبایب

فیعـض وضع  نیا  دراد ، يو  رب  رذـگ  دوریم  رگید  يوضع  هب  هک  هداـم  دـشاب و  فیعـض  شیوخ  تاذ  ردـنا  يوضع  رهوـگ  هکنآ  مود  و 
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زا تسا  ریذـپ  تدام  تسـس و  وا  رهوگ  هکنآ  رهب  زا  تسا  اهنار  نب  رد  هک  اهددـغ  هکنانچ  دوش . رامیب  رگید  وضع  نآ  تکرـش  هب  رهوگ 
. دزیخ درد  دریگ و  سامآ  ببس  نادب  دنک و  لوبق  مامت  هرهب  درذگیم  يو  رب  دیآیمه و  ياپ  يوس  هب  الاب  زا  هک  اهتدام 

وـضع دـیالاپ  ورف  نییالاب  وضع  زا  هک  اهتدام  دـشاب و  هداهن  يرگید  ریز  ردـنا  یکی  دنـشاب و  کـیدزن  رگیدـکی  هب  وضع  ود  هکنآ  موس  و 
لاعـس و ببـس  نادب  دیالاپ  ورف  ودـب  غامد  زا  هلزن  هدام  و  ص 68 )  ) تسا هداهن  هنیـس  ردنا  شـش  هکنانچ  ددرگ ؛ رامیب  ببـس  نادب  نیریز 

. درآ دیدپ  لس  تلع  سفنلا و  قیض 
تسد ِلََغب  دنک : لوبق  رگید  وضع  هلـضف  فیعـض  وضع  نیا  دشاب ، رتفیعـض  یکی  رگید و  هیاسمه  نوچ  دشاب  وضع  ود  زا  هکنآ  مراهچ 

. دنک لوبق  ار  رگج  هلضف  نار  ُِنب  ددغ  ار و  لد  هلضف 
وـضع زا  هک  ياهدام  هب  ای  يرای و  هب  رگم  دوشن  مامت  لصا )  ) وضع راک  دشاب و  مود  وضع  راک  لصا  أدبم و  یکی  وضع  ود  زا  هکنآ  مجنپ 

اب مود  وضع  راک  دنام  زاب  نداد  يرای  زا  دیآ و  دیدپ  یتفآ  تسا  أدبم  هک  وضع  نیردنا  هک  هاگ  ره  دـسریم ، ودـب  تسا  أدـبم  هک  نیتسخن 
مد رد  نآ  ترـضم  دـتفا  یتفآ  باجح  رد  هک  هاگ  ره  تسا  باجح  وا  لعف  أدـبم  تسا و  ندز  مد  وا  لـعف  هک  شـش  هکناـنچ  ددرگ  تفآ 

ردنا هک  هاگ  ره  دسر ، هرجنح  هب  هنیـس  تکرح  زا  هک  تساوه  زاوآ  هدام  تسا و  ندرک  زاوآ  وا  لعف  هک  هرجنح  هکنانچ  دـیآ  دـیدپ  ندز 
.(( ددرگ لط  اب  زاوآ   ) دناوتن نداتسرف   ) هرجنح هب  دنک و  عفد  ار  نآ  اوه  دتفا و  یتفآ  هنیس 

186 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
تلآ هک  بصع  غامد و  هکنانچ  ددرگ ، رامیب  مودخم  تکرش  هب  مداخ  تسا )، مودخم  رگید  مداخ و  یکی  هک  وضع  ود  زا  هکنآ ، مشـش  )

. دیآ دیدپ  بصع  لعف  ردنا  غامد  تفآ  ترضم  تسا  غامد 
ار غامد  هکنانچ  دـتفا . تکراشم  موس  وضع  اب  ار  نیتسخن  وضع  مود  وضع  یجنایم  هب  دـشاب و  یتکراشم  يوضع  هب  ار  يوضع  هکنآ  متفه 

بآ تسا و  هتـسویپ  رگج  هب  رگج  زا  هک  ییاهذفنم  هب  دـناسریم و  اذـغ  دوشیم و  رب  غامد  هب  رگج  زا  هک  اهگر  هب  تسا  تکراشم  رگج  اب 
هک دـشاب  رایـسب  و  دـتفا . تکراشم  هدرگ  اب  ار  غامد  رگج  یجنایم  هب  درآیم ، هدرگ  هب  رگج  زا  هبذاج  توق  هب  دـنکیم و  ادـج  نوخ  زا  ار 

دنکن مضه  کین  ماعط  دوش و  فیعض  غامد  تکراشم  هب  هدعم  دسر و  یتفآ  ار  غامد  رگا  هکنانچ  دشاب  لاب  نیتسخن و  وضع  رب  تکراشم 
. ددرگ تدایز  غامد  تفآ  دوشیم و  رب  غامد  رب  هدعم  زا  دب  ياهراخب  ببس  نیدب 

یجازم اهیرامیب  عاونا  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  باب 

زارف رت  کشخ و  درـس و  مرگ و  ياههیام  زا  هک  تسا  ناـسکی  ياهمادـنا  بیکرت  یکی  تسا : عون  ود  مدرم  نت  بیکرت  هک  تسناد  دـیابب 
ردـنا هکناـنچ  تسا  هدـش  بکرم  ناـسکی  ياهمادـنا  زا  هک  تسا  بکرم  ياهمادـنا  بیکرت  مود  هدرک ، بیکرت  تسا و  هدـش  هدروآ  مـه 
نوریب سپ  تسا . هدـش  لصاح  رت  اب  کشخ  درـس و  اب  مرگ  نتخیمآ  زا  ناسکی  ياهمادـنا  جازم  و  تسا . هدـش  هدرک  داـی  نیتسخن  باـتک 

ای تسا  هدوب )  ) لدـتعم هک  جازم  نآ  دوش  رتمرگ  ای  هکناـنچ  دوش  نوریب  تیفیک  کـی  ردـنا  هک  دـشاب  ناـنچ  اـی  لادـتعا  زا  یجازم  ندـش 
رت مرگ  ای  هکنانچ  دوش  نوریب  لادتعا  زا  تیفیک  ود  ردنا  هک  دشاب  نانچ  ای  دنیوگ و  درفم  جازملا  ءوس  ار  نیا  رت و  کشخ  رت  رت  ای  رتدرس 

نیا زا  نوریب  دـنیوگ . بکرم  جازملا  ءوس  ار  نیا  و  دوش ، رترت  رتدرـس و  ای  رت  کـشخ  رتدرـس و  اـی  رت  رت  رت و  مرگ  اـی  دوش  رت  کـشخ  و 
دـش مولعم  سپ  تسین . نکمم  کشخ  رت و  درـس و  مرگ و  جازم  هکنآ  رهب  زا  تسین  نکمم  رگد  یجازم  دـمآ  هدرک  داـی  هک  جازم  تشه 

. بکرم راهچ  درفم و  راهچ  دمآ  هدرک  دای  هک  تسا  عون  تشه  نیا  جازملا  ءوس  هک 
سپ دـنیوگ . يدام  جازملا  ءوس  ار  هدام  اب  دـنیوگ و  هداس  جازملا  ءوس  ار  هدامیب  جازملا  ءوس  و  هدام ، اب  ای  دـشاب  هداـمیب  اـی  جازملا  ءوس  و 

جازملا ءوس  راهچ  تسا : هدزناش  جازملا  ءوس  عاونا 
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. هدام اب  بکرم  جازملا  ءوس  راهچ  و  هدامیب ، بکرم  جازملا  ءوس  راهچ  هدامیب و  درفم  جازملا  ءوس  راهچ  و  هدام ، اب  درفم 

لاثم ارفـص  تنوفع  زا  ای  دـنک  دـلوت  نوخ  هبلغ  زا  هک  اهبت  هدام  اب  مرگ  جازملا  ءوس  لاثم  تسا و  قد  بت  هداـمیب  مرگ  جازملا  ءوس  لاـثم :
ءوس لاثم  جـلاف  يرامیب  هدام  اب  درـس  جازملا  ءوس  لاـثم  و  دـنک . دـلوت  همد  داـب  درـس و  بآ  زا  هک  تسا  دومج  هداـمیب  درـس  جازملا  ءوس 

کـشخ جازملا  ءوس  لاثم  یمحل ، ياقثتـسا  هدام  اب  رتجازملا  ءوس  لاثم  دـنیوگ  لـهرت  يزاـت  هب  تسوپ و  تشوگیم و  رن  هداـمیب  رتجازملا 
ببس دشاب ، یعیبط  اهمادنا  جازم  هک  هاگ  ره  و  ناطرـس . هدام  ای  کشخ  جازملا  ءوس  لاثم  دیآ ، دیدپ  اهغارفتـسا  سپ  زا  هک  جنـشت  هدامیب 
طلخ هک  هاگ  ره  هکنآ  رهب  زا  دوش ، يرامیب  ببس  دوش  رتفیعض  ای  رتیوق  وا  تیفیک  ای  دوش  رتمک  ای  رتورف  هک  یطلخ  ره  و  دشاب . يرامیب 

هاگ ره  و  دوش . نوریب  لادـتعا  زا  دـنک ، هبلغ  مادـنا  کی  رب  ای  نت  رب  نآ  تیفیک  ای  توق  نآ  ینوزف  ددرگ  رتيوق  وا  تیفیک  ای  دوش  رتنوزف 
رهب زا  تسا  طالخا  لاح  فالخ  رب  حور  لاح  و  ددرگ . یلوتـسم  دنک و  هبلغ  طلخ  نآ  دض  دوش  رتفیعـض  نآ  تیفیک  ای  دوش  رتمک  هک 

ببـس دوش  نوریب  لادـتعا  زا  حور  جازم  هک  هاگره  نکل  تسین  یتسردـنت  دـض  وا  رهوگ  هچ  دـشابن  ددرگ  يرامیب  ببـس  وا  ینوزف  هکنآ 
وـضع کی  ردـنا  هک  دـشاب  هاگ  دـشاب و  نت  همه  ردـنا  هک  دـشاب  هاگ  دـمآ  هدرک  دای  هک  جازملا  ءوس  هنوگ  هدزناش  نیا  و  ددرگ . يراـمیب 

زا تلع  نیا  ردنا  تکرح  سح و  هکنآ  رهب  زا  دنک  دـلوت  هتکـس  ددرگ  یلوتـسم  غامد  رب  هدامیب  درـس و  جازملا  ءوس  هک  هاگ  ره  و  دـشاب .
و دوش . هدرم  يزیزع  ترارح  دهد و  زاب  نت  همه  هب  جازملا  ءوس  ببـس  نیدـب  و  غامد ، اب  نت  همه  تکراشم  ببـس  هب  دوش ، لطاب  نت  همه 
. دوش هابت  دبای و  ام  رس  هک  ياپ  تسد و  ناتشگنا  نوچ  دشاب  رود  غامد  زا  هک  ددرگ  یلوتسم  يوضع  رب  هداس  درـس  جازملا  ءوس  هک  دشاب 

. دنک دلوت  بت  یق و  نتشگ و  شنم  ددرگ  یلوتسم  یلد  رب  هداس  مرگ  جازملا  ءوس  هک  هاگ  ره  و 
هب دنک و  دلوت  هزور  کی  بت  لد ، مرج  رب  ددرگ و  یلوتسم  دشاب  لد  فیوجت  ردنا  هک  حور  رب  هداس  مرگ  جازملا  ءوس  نیا  هک  هاگ  ره  و 

تنوفع نآ  دنک و  دلوت  يومد  بت  دیآ  دیدپ  نوخ  ردنا  هک  مرگ  جازملا  ءوس  زا  هک  تسناد  دـیابب  و  دـنیوگ . موی  یمح  ار  بت  نیا  يزات 
بت مه  نوخ 
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اهطلخ رگید  و  دیاین . دیدپ  طلخ  ردنا  تنوفع  ات  دنکن  دلوت  بت  چیه  دیآ  دیدپ  اهطلخ  رگید  ردنا  هک  جازملا  ءوس  نکل  دنک  دـلوت  يومد 

زا مه  دـشاب و  قورع  فیواـجت  ردـنا  مه  اـهطلخ  رگید  هک  تسا  نآ  نآ ، تسین و  ار  نوـخ  هک  تسا  مود  یتیـصاخ  تیـصاخ  نیا  زج  ار 
دیآ دیدپ  تنوفع  هک  هاگ  ره  و  دریذپ ، فیواجت  نوریب  زا  مه  دریذپ و  قورع  فیواجت  ردنا  مه  تنوفع  و  دشاب ، قورع  فیواجت  نوریب 

زا هک  دشاب  وا  تنوفع  زا  مه  دنک و  دلوت  نوخ  تیفیک  توق  زا  مه  يومد ، بت  دشابن و  قورع  فیواجت  ردنا  زج  نوخ  و  دنک ، دلوت  بت 
نادنچ لادتعا  زا  ات  دنیوگن  جازملا  ءوس  ار  نآ  دیآ و  دیدپ  وضع  کی  ردـنا  ای  نت  همه  ردـنا  عون  کی  بکرم  ای  درفم  جازملا  ءوس  عاونا 

ءوس زا  دشاب  نیتسخن  هجرد  دسر  دح  نیدب  هک  هاگ  ره  دیآ  دیدپ  نآ  ترضم  دوش و  تفآ  اب  هابت و  ریغتم و  وضع  نآ  لعف  هک  دوشن  رود 
درب و نوریب  وا  هصاخ  لادتعا  جازم و  زا  دنادرگب و  ار  وضع  تعیبط  هک  دسر  دح  نادب  جازملا  ءوس  هک  دشاب  نآ  نیرخآ  هجرد  جازملا و 

. دنک هابت 

دتفا بکرم  ياهمادنا  ردنا  هک  اهیرامیب  عاونا  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مراهچ  باب 

لکـش زا  ببـس  نادب  دتفا و  ياهمادنا  ياهلکـش  ردنا  هک  تسا  یتفآ  نیتسخن  تسا : هنوگ  تشه  دتفا  بکرم  ياهمادنا  ردـنا  هک  اهیرامیب 
، نآ دننام  ولهپ و  نار و  وزاب و  ناوختـسا  نوچ  دشاب  تسار  دیاب  ژوک  هک  یناوختـسا  هکنانچ  دشاب  للخ  اب  مادنا  نآ  لعف  ددرگب و  یعیبط 

فحق نوچ  دشاب ؛ درگ  دیاب  نهپ  هچنآ  دشاب و  درُخ  دیاب  گرزب  هچنآ  دشاب و  گرزب  دیاب  درُخ  هچنآ  دـشاب و  ژوک  دـیاب  تسار  هچنآ  ای 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 143 

http://www.ghaemiyeh.com


یعیبط لکـش  زا  ددرگب و  دیاب  هچنآ  زا  یمادنا  هک  هاگ  ره  دیابن . درگ  تخـس  هک  هدعم  دیاب و  حطرفم  هک  هقدح  دیاب و  طفـسم  هک  غامد 
. دیآ دیدپ  مادنا  نآ  لاعفا  ردنا  للِخ  و  ص 69 )  ) دشاب هتشگب 

دتفا مشچ  ردنا  هک  لبـس  راشتنا و  تلع  نوچ  دوش  رتخارف  دیاب  رتگنت  هک  يذفنم  دتفا : اهارجم  اهذفنم و  تهج  زا  هک  تسا  یتفآ  مود  و 
رتگنت ار  بارـش  ماعط و  هار  ندز و  مد  هار  هک  قانخ  نوچ  دوش  رتگنت  دیاب  رت  خارف  هک  يذفنم  و  دتفا . ياپ  ياهگر  ردـنا  هک  یلاود  و 

ذفنم نوچ  و  دتفا . زین  رگج  ياهذفنم  اهگر و  ردنا  مشچ و  ردنا  دتفا  هیبنع  هبقث  رد  هک  هدس  نوچ  و  دنک ،
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. دریگب مامت  ار  ذفنم  هک  هتکس  لاح  ردنا  دنک و  گنت  ار  ذفنم  دسر  اجنآ  هک  دب  یطلخ  ببس  هب  عرص  لاح  ردنا  هک  غامد 
نوخ زا  میظع  یـسرت  ماـگنه  هک  لد  فیوجت  نوچ  دـتفا  فوجم  ياهمادـنا  یـضعب  فیوجت  ندـش  یلاـخ  تهج  زا  هک  تسا  یتفآ  موس 

يدرخ تهج  زا  هک  تسا  یتفآ  مراهچ  دوش . یلاخ  حور  زا  نینچمه  طرفم  تذل  ماگنه  هب  دریمب و  اجافم  ببس  نادب  مدرم  دوش و  یلاخ 
ردنا هک  تشوگ  نوچ  نادرم و  هیاخ  نانز و  ناتسپ  نوچ  نتفگ و  دناوتن  تسرد  نخس  دشاب  گرزب  هک  نابز  نوچ  دتفا  اهمادنا  یگرزب  و 

و دیآیمه . کشا  هتـسویپ  دـشاب  درخ  رگا  دراد و  زاب  دـیالاپب  مشچ  زا  هک  ار  اههلـضف  ار و  کشا  دـشاب  گرزب  رگا  دـشاب ، مشچ  هشوگ 
گرزب تخـس  مدرم  بیـضق  هک  تسا  یتلع  نیا  سویمـسرف و  تلع  نوچ  دوش و  ربطـس  مدرم  ياـپ  هک  تسا  یتلع  نآ  لـیفلا و  ءاد  نوچ 

دشاب کچوک  هدعم  هک  دشاب  رایـسب  دنام و  زاب  اهتکرح  زا  هکنانچ  دش  گرزب  وا  اهمادنا  همه  هک  داتفا  یتلع  ار  يدرم  نانوی  ردنا  و  دوش .
هب تسا  یتلع  لوبذ  تلع  و  دوش ، لصاح  لوبذ  تلع  دروخ  دـناوتن  دـشاب  مامت  ار  وا  هک  بارـش  ماعط و  مدرم  ببـس  نادـب  دوش و  رپ  دوز 

. دتفا مشچ  ردنا  ای  نافز  ردنا  اهنت  تلع  نیا  هک  دشاب  رایسب  و  دنیوگ ، زین  شهاک  دنیوگ و  شزادگ  یسراپ 
نآ دیآ  دیدپ  تسوپ  ریز  رد  هک  يددغ  ای  نآ . ریغ  ای  دشاب  تدایز  هک  یتشگنا  ای  ینادند  نوچ  دتفا  ددـع  تهج  زا  هک  تسا  یتفآ  مجنپ 

لولؤث وچ  دنک و  دلوت  هناثم  هدرگ و  رد  هک  گنـس  نوچ  و  دنیوگ . ار  هنخان  هرفظ  و  دـتفا ، مشچ  رب  هک  هرفظ  و  دـنیوگ . هعلـس  يزات  هب  ار 
تلع نوچ  دیور و  ینیب  نوردـنز  هک  لولؤث  ای  ینوزف  تشوگ  نوچ  دـنیوگ و  همدـنگ  نم  رهـش  هب  ار  لولؤث  دـیآ و  دـیدپ  يوضع  رب  هک 

هناغرف و ردنا  و  دناسر . ودب  یقورع  ار  نوخ  و  دنک ، دلوت  محر  ردـنا  هک  حوریب  دـشاب  ياهراپ  تشوگ  نآ  دـیآ و  دـیدپ  ار  نانز  هک  اجر 
دشابیم و ناسارخ  ياهرهش  رتشیب  ردنا  ام  راگزور  ردناک  دشاب  ددغ  ناصقن  هک  یندم  قرع  نوچ  و  دشابیم . مزراوخ  یحاون  زا  یـضعب 

رگید زا  یمـشچ  ای  دـشاب  رتگرزب  تسد  رگید  زا  یتسد  ای  دـشاب  نآ  ریغ  ای  یتشگنا  ای  ینادـند  نوچ  دـشاب ، ددـع  ناصقن  تهج  زا  هچنآ 
. دشابن بسانتم  اهمادنا  ای  دشاب ، رتدرخ  مشچ 

190 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
يو زا  ماعط  دوش و  مرن  دیاب ، تشرد  هک  هدـعم  حطـس  نوچ  دـشاب  اهمادـنا  یـضعب  حطـس  یمرن  یتشرد و  تهج  زا  هک  تسا  یتفآ  مشش 

ياهدام و  دوش . سلما  ناوختسا  حطس  ببس  نادب  دیالاپیم و  ودب  مرن  جزل و  هلـضف  دشاب ، یـشیر  ریز  ردنا  هک  یناوختـسا  نوچ  و  دزغلب .
زا دوز  نکل  دنادرگ  تشوگ  تروص  هب  ار  نآ  هریغم  توق  هک  درک  دناوتن  گنرد  نادنچ  ناوختـسا  نآ  حطـس  زا  دـیور  تشوگ  زا و  هک 

دتفا یتشرد  زا  هک  یتفآ  و  ددرگ . تشوگ  دنامب و  وا  حطس  رب  هدام  نآ  ات  دننک  تشرد  دندنرب و  ار  ناوختسا  نآ  ترورـض  هب  دزغلب . يو 
. ددرگ ریغتم  زاوآ  ببس  نادب  ددرگ و  تشرد  هک  دشاب ، شش  هبصق  قلح و  هرجنح و  یتشرد  نوچ 

هـسیک هب  هک  هدور  نوچ  و  يوضع ، داشگ  دنب  نوچ  دـتفیب  شیوخ  ياج  زا  هک  دـتفا  يوضع  ندـمآ  نوریب  تهج  زا  هک  تسا  یتفآ  متفه 
دـتفا و هنیرق  هقبط  رد  هک  هحرق  ببـس  هب  هک  مشچ  ياـههقبط  زا  هیبنع  هقبط  نوچ  و  دـنیوگ . قتف  يزاـت  هب  ار  تلع  نیا  دـیآ و  دورف  هیاـخ 

. ددرگب یعیبط  داهن  زا  هک  هوقل  دنوادخ  راسخر  بل  مشچ و  نوچ  و  دنیوگ . جرسروم  نابیبط  ار  تلع  نیا  دیآ و  نوریب 
هب هک  یبـصع  هکنآ  یکی  دـشاب : هنوگ  ود  زا  نیا  و  دـسر . رگید  يوضع  هب  نآ  ترـضم  دـیآ و  دـیدپ  يوضع  رد  هک  تسا  یتـفآ  متـشه 

ياـپ تسد و  نوچ  دوش ، ماـظن  یب  لـلخ و  اـب  وضع  نآ  تکرح  ددرگ و  یخرتـسم  دوش و  يرت  تیاـغ  هب  وا  جازم  دـشاب  هتـسویپ  يوضع 
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تکرح زا  ار  وضع  عون  ود  ره  هک  یغارفتـسا  ییالتما و  جنـشت  نوچ  و  دراد . زاب  تکرح  زا  ار  يوضع  هک  لصافم  رجحت  نوچ  و  جولفم ،
نیا زا  مود  باب  ردنا  هکنانچ  دیآ  دیدپ  رگید  یمادنا  تکرـش  هب  اهمادنا  یـضعب  ردنا  هک  دشاب  ییاهیرامیب  نوچ  مود  و  دراد . زاب  یعیبط 

. یلاعت هللا  قیفوتب  دیآ  هدرک  دای  عون 

دنیوگ لاصتالا  قرفت  ار  نآ  هک  ییاهیرامیب  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مجنپ  باب 

ورف تشوگ  هب  هچنآ  دنیوگ و  زین  جحـس  دنیوگ و  شدخ  يزات  هب  ار  نآ  درذـگن  ورف  تسوپ  زا  هچنآ  تسا : هنوگ  تسیب  لاصتالا  قیرفت 
عـضوم هک  دـشاب  نآ  تحارج  ندرک  میر  ببـس  و  دـنیوگ . هحرق  ار  نآ  دـنک  میر  تحارج  هک  هاـگ  ره  و  دـنیوگ . تـحارج  ار  نآ  دوـش 

ببس هب  تحارج 
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تشوگ و زا  هچنآ  و  ددرگ . لیحتـسم  دوشن و  مضه  دـسر  ودـب  هک  ییاذـغ  و  دـشاب ، هدـش  فیعـض  دـنک  دـلوت  ملا  زا  هک )  ) جازملا ءوس 
ردـنا و  دوش . هتفاکـش  ازارد  زا  اـی  دوش  درخ  هک  دـشاب  دوش و  هراـپ  ود  هب  ناوختـسا  هک  دـشاب  دـسر ، ناوختـسا  هب  درذـگ و  ردـنا  تسوپ 

ار نآ  دشاب  رایسب  اهفاکش  رگا  و  دنیوگ ، قش  ار  نآ  دشابن  شیب  فاکـش  کی  دوش  هتفاکـش  ازارد  زا  هچنآ  نینچمه ، بصع  فورـضغ و 
زین دتفا  انهپ  زا  هک  ار  بصع  لاصتالا  قرفت  دـنیوگ و  رـسک  دوش  هراپ  ود  هب  هچنآ  دـنیوگ و  ِّضَر  داشب  هدـش  درخ  رگا  و  دـنیوگ . خدـش 

زا هچ  ره  دنیوگ و  ّزَج  دتفا  انهپ  زا  هچره  دنیوگ و  کته  دشاب  هلضع  هرانک  رب  هچ  ره  دتفا  هلضع  ردنا  هک  لاصتالا  قرفت  و  دنیوگ . رـسک 
هچ ره  و  دنیوگ . عدف  دشاب  ورف  رود  ینعی  دشاب  ریاغ  درادن و  رایـسب  ياهفاکـش  دتفا و  هلـضع  يازارد  ردنا  هچ  ره  دنیوگ و  رَم  دتفا  ازارد 

ضر و عدف و  دتفا  هلـضع  نایم  رب  هک  ار  لاصتالا  قرفت  هک  دشاب  و  دـنیوگ . زین  ّضَر  دـنیوگ و  خـسف  دـشاب . ریاغ  دـشاب و  رایـسب  اهفاکش 
دنیوگ قش  ار  نآ  دوش  هداشگ  یگر  رـس  هک  دشاب  و  دنیوگ . عدص  ار  نآ  دتفا  گر  يازارد  رد  هک  لاصتالا  قرفت  و  دنیوگ . هس  ره  خسف 

. دیآ درگ  دشاب  وا  یلاوح  هک  ییاضف  ردنا  نوخ  دتفا و  نایرش  رد  هک  قش  و 
ما دشاب  نایرـش  زا  هک  يراجفنا  یهورگ  و  دنیوگ . زین  مدلا  تیب  دنیوگ و  مدـلا  ما  ار  نآ  دوش  زاب  ياجب  دـنهن  يو  رب  تسد  هک  هاگ  ره  و 

يوضع داشگ  دنب  هکنانچ  دنک  رود  يوضع  زا  ار  يوضع  هچنآ  و  دنیوگ . قتف  ار  نآ  دـتفا  اهءاشغ  رد  هک  لاصتالا  قیرفت  دـنیوگ و  مدـلا 
اهارجم اهذفنم و  رد  هک  دشاب  لاصتالا  قرفت  و  دنیوگ . کف  ار  نآ  دوشب  شیوخ  ياج  زا  بصع  رگا  دنیوگ و  علخ  ار  نآ  دـتفیب  ياج  زا 

قیرفت هک  هاگ  ره  و  دیآ . دیدپ  یعیبطان  يارجم  دتفا و  لاصتالا  قرفت  دشابن ، یعیبط  ذفنم  ياج  زا  هک  دشاب  دوش و  رت  خارف  ذـفنم  دـتفا و 
رترید دـشاب  دـب  وا  جازم  هک  دـتفا  وضع  ردـنا  هچنآ  دوـش و  تسرد  دوز  دـشاب  تسرد  وا  جازم  هک  ص 70 )  ) دتفا يوضع  ردـنا  لاصتالا 
ردنا دوش و  هروخ  دنامب  رترید  هچ  ره  ناتـسبات  ياهـشیر  دتفا و  هینقلا  ءوس  دنوادخ  ءاقـستسا و  دنوادخ  وضع  ردنا  هچنآ  هصاخ  و  دـیور ،

. یلاعت هللا  ءاش  نا  دوش  هتفگ  حرش  هب  لاصتالا  قرفت  ردنا  نخس  تاجلاعم  باتک 

اهسامآ نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مشش  باب 
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يوضع جازملا  ءوس  زا  هن  ياهدام و  زا  هن  هک  دـشابن  سامآ  چـیه  هکنآ  رهب  زا  ياـهیرامیب ، ساـنجا  همه  زا  بکرم  تسا  ییراـمیب  ساـمآ 

دوش رتگرزب  رتربطس و  سامآ  زا  وضع  هکنآ  رهب  زا  دنادرگنب ، ار  وضع  رادقم  داهن و  لکـش و  هک  دشابن  سامآ  چیه  نینچمه  دنک و  دلوت 
ات دنک  رود  دشکب و  رگیدکی  زا  ار  وضع  يازجا  سامآ  هدام  هکنآ  رهب  زا  دشابن  یلاخ  لاصتالا  قرفت  زا  سامآ  ددرگب . وا  یعیبط  لکش  و 
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ردـنا رتشیب  ساـمآ  اـهیرامیب و  ساـنجا  همه  زا  تسا  بکرم  ساـمآ  هک  میتفگ  ببـس  نیدـب  و  دـنک ، ياـج  يازجا  ناـیم  رد  ار  نتـشیوخ 
ینعی ددـمت  يو  ردـنا  هکنآ  رهب  زا  دوب  دـناوتن  سامآ  دـشابن  تیاغب  مرن  هک  یمادـنا  رد  هک  دـناهدرب  ناـمگ  یهرگ  دـتفا و  مرن  ياهمادـنا 

تیاغب تخـس  هک  ناوختـسا  مه  و  تسا ، تیاغب  مرن  هک  غاـمد  مه  هکنآ  رهب  زا  تسا ؛ لـطاب  یناـمگ  نیا  ددرگن و  نکمم  ندـش  هدیـشک 
چیه دنوش ، هدیـشک  قمع  ضرع و  لوط و  ردنا  دنوش و  نوزف  دنیالاپب و  دـنریذپ و  اذـغ  ود  ره  هک  ینیبن  دـنریذپ . سامآ  ود  ود  ره  تسا 
ردنا هلـضف  نآ  يدرکن ، لوبق  طالخا  هلـضف  نادند  رگا  و  دـنریگ . سامآ  دـننک و  لوبق  هلـضف  قیرط  نیدـب  مه  هکنآ  رهب  زا  تسین  یعنام 

هک تسین  کش  و  یتشگن ، دروخ  يدشن و  دوبک  زبس و  هایـس و  درز و  اهنادند  یـضعب  و  يدوزفین ، وا  مجح  ردنا  و  یتفاین ، ذوفن  وا  رهوگ 
هکنآ زا  تسیچ  عنام  سپ  هدش . هتخیمآ  اذغ  اب  تسا و  هتفای  ذوفن  نادند  مرج  ردـنا  هک  تسا  طالخا  هلـضف  زا  تسا و  یعیبطان  اهگنر  نیا 

يراومه و  دیازفیم ، دلابیم و  هشیمه  هک  تسا  يوضع  نادند  هک  هصاخ  دنک ، دلوت  سامآ  دـبای و  ذوفن  رتشیب  يرادـقم  لوضف  نیا  یتقو 
رید هک  ینادند  هک  ینیبن  دوشیم ، هدوس  ود  ره  دیاسیم  تسا  وا  ربارب  هک  ینادند  رب  ینادند  ره  هک  تسا  نآ  رهب  زا  ندیلاب  ندمآ  دیدپان  و 

هشیمه نادند  هک  دوش  تسرد  نوچ  و  دوش . اهنادند  رگید  هدوس  ود  ره  دیاسیمن  هکنآ  ببس  هب  دشاب  هدنام  هداتفا  ای  هتـسکش  نادناد  ربارب 
مه سامآ  نتفریذپ  دریذپیم ، زین  طالخا  لوضف  اذغ  تبحـص  هب  هک  تسا  مولعم  تسین و  اذغ  لوبق  زج  ندیلاب  هک  تسا  مولعم  دلابیم و 
هب سح  نیا  دباییمه و  نابرـض  سح  مدرم  دزیخ  درد  ینادـند  رد )  ) هک هاگ  ره  هک  مینیبیمه  هک  هصاخ  دـشابن ، رود  سپ  قیرط  نیدـب 

تکرح نابرـض  و  دـبای ، بصع  نیدـب  اهزیچ  يدرـس  یمرگ و  سح  درد و  سح  و  تسا ، هتخیمآ  وا  رهوگ  اب  هک  تسا  مرن  یبصع  ببس 
ینایرش تکرح  سح  هک  يوضع  سپ  تسین ، نایرش  نیا  تکرح  سح  زج  نابرض  سح  تسا و  کیدزن  بصع  نیدب  هک  تسا  ینایرش 

هنوگچ دوشیم  تقاطیب  نآ  زا  دباییمه و  یکیراب  نادب 
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ردک هک  یـسامآ  ره  دریگ و  سامآ  هدام  لوبق  ببـس  هب  دنک و  لوبق  ار  هدام  نآ  ببـس  هب  هک  تسا  یمرن  رهوگ  ردنا  هک  دـش  ناوت  رکنم 
هک دشاب  رایـسب  و  دنیوگ ؛ هلزن  ار  نآ  دـیآ  دورف  ود  هب  تسوا  يالاب  رب  هک  يوضع  نآ  هک  دـشاب  هدام  نآ  ببـس  هب  دـیآ و  دـیدپ  يوضع 

غارفتسا نادب  کین  طالخا  دتفا و  قافتا  یغارفتـسا  هک  هاگ  ره  دیاین . دیدپ  هدام  يدب  ببـس  نادب  دوش و  هتخیمآ  کین  طالخا  اب  دب  هدام 
دیآ و دیدپ  اهرثب  اهـسامآ و  دنک و  عفد  نت  رهاظ  هب  ار  نآ  تعیبط  هک  دـشاب  دـیآ و  دـیدپ  نآ  يدـب  دـنامب  نت  رد  دـب  طلخ  دوش و  جرخ 

کین طالخا  اب  دب  یطلخ  وا  نت  ردنا  هک  ار  ینز  نیا ، لاثم  دیآ ، دیدپ  نآ  ریغ  یگدنام و  رسکت و  ببس  نادب  درک و  دناوتن  عفد  هک  دشاب 
عفد ار  نآ  تعیبط  دیآ و  دیدپ  نآ  يدب  دنامب و  نت  ردنا  دب  طلخ  دوشیم و  جرخ  ینادب  کین  طالخا  دهدیم  ریـش  ار  هچب  دشاب و  هتخیمآ 
نیا و  دب ، اب  کین  هتخیمآ  دشاب  یطالخا  وا  نت  ردـنا  نینچمه  هک  يدرم  ای  دـیآ ، دـیدپ  اهرثب  شراخ و  و  ي )  ) رگ نز  نیا  نت  رب  و  دـنک .

وا نت  رب  تعیبط  عفد  زا  دنک و  عفد  ار  نآ  تعیبط  دنامب و  وا  نت  ردنا  دب  طلخ  دورب و  تحارج  نآ  زا  کین  نوخ  دـسر و  یتحارج  ار  درم 
نآ زا  سامآ  هک  اهتدام  گرزب و  هرثب  سامآ  و  تسا . درخ  ياهسامآ  هرثب  نکل  تسا ، سامآ  تقیقح  هب  هرثب  و  دیآ . دیدپ  اهرثب  اهسامآ و 

، درس ای  دشاب  مرگ  ای  اهسامآ  همه  بآ و  داب و  رگید  ود  و  نوخ . مغلب و  ادوس و  ارفص و  نوچ  تسا  طالخا  راهچ  تسا : شـش  دنک  دلوت 
باتک ردنا  ینعم  نیا  دوش و  مرگ  هدام  تنوفع  ببس  هب  یضعب  نکل  ارفـص ، زا  ای  دشاب  نوخ  زا  ای  مرگ  ياهـسامآ  همه  هک  تفگ  ناوتن  و 

. لج زع و  هللا  ءاش  نا  دیآ  هتفگ  شهاگیاج  هب  تاجلاعم 
صلاخ يارفص  سامآ  و  دنیوگ ، هرمج  دشاب  فرص  يارفص  زا  هچنآ  و  دنیوگ ، ینومغلف  دشاب  فرـص  نوخ  زا  هک  ار  یـسامآ  ره  نابیبط 

هچنآ دشاب و  تشوگ  تسوپ و  رد  هک  هک  دنیوگ  ار  نآ  هرمج  و  دنیوگ ، ارشام  دشاب  هتخوس  يارفص  زا  دشاب و  نوریب  تسوپ  ردنا  هک  ار 
. دنیوگ ینومغلف  هرمج  دراد  هبلغ  ارفص  رگا  دنیوگ و  هرمج  ینومغلف  دراد  هبلغ  نوخ  رگا  دنرگنب : نوخ ، ارفص و  زا  دشاب  بکرم 

یتشوگ نوچ  دشاب  هدیشوپ  ياههاگیاج  ردنا  هک  تسس  تشوگ  ردنا  هک  مرگ  یسامآ  ره  دنیوگ و  جارخ  دنک  میر  سامآ  هک  هاگ  ره  و 
تسا و نار  نب  ردنا  هکنآ  تسا و  شوگ  سپ  ردنا  هک 
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بلص و دشاب  ظیلغ  مغلب  زا  هچنآ  و  دشاب . دیپس  مرن و  دشاب  قیقر  مغلب  زا  هک  یسامآ  ره  و  دنیوگ . نوعاط  ار  نآ  دشاب  دب  تخس  نآ  هدام 
و دنیوگ . ناطرـس  ار  نآ  دنک  نابرـض  ترارح و  یکدنا  دشاب و  هتـساخرب  وا  درگ  زبس  ياهگر  دشاب و  هریت  بلـص و  هچنآ  و  دشاب . دیپس 
ادج و تشوگ  زا  هعلـس  و  دشاب . بلـص  دشاب و  رتشیب  نار  لغب و  ندرگ و  یلاوح  ردنا  ریزانخ  دوب و  دناوت  اهمادنا  همه  ردنا  ناطرـس  نیا 
و دشاب ، ادـج  تشوگ  تسوپ و  زا  هک  تسا  نآ  هعلـس  ریزانخ و  ناطرـس و  نایم  قرف  و  تفرگ . ناوتب  ناتـشگنا  رـس  هب  ار  وا  دـشاب  نابنج 

بلص سامآ  هک  تسا  نآ  ناطرس  بلص و  سامآ  نایم  قرف  و  دشاب . هتخیمآ  تشوگ  تسوپ و  اب  ناطرس  و  دشابن ، ادج  تسوپ  زا  ریزانخ 
ناطرـس نایم  هک  دراد  اهخاش  اهخیب و  دشاب و  درد  اب  هک  ناطرـس  و  دشاب . دردیب  دنک و  رتمک  ای  دنک  لط  اب  ار  وضع  سح  دشاب و  نکاس 

دنیوگ و سورع  ار  نآ  دشاب  تسد  لغب  رد  هک  جارخ  دوشب و  وا  زا  سح  دوش و  هدرم  وضع  تشوگ  یتدم  زا  سپ  هک  دـشاب  و  دـناهدید .
. دیالاپیمه يو  زا  لسع  نوچمه  یتبوطر  دنیوگ و  يدهش  ار  نآ  دنک  خاروس  هس  ای  ود  هک  یجارخ 

دـنیوگ و هلکآ  ار  نآ  دوشیم ، زاب  خارف  دوش و  هحرف  سپ  ددرگن  وا  گنر  دنیـشنن و  زاب  دـنکن و  رـس  دوشن و  هتخپ  دوز  هک  یـسامآ  ره  و 
دشاب و هتـسویپ  مهب  و  دـشاب ، اهرثب  زا  هک  هحرق  و  دـنیوگ . سخاد  ار  نآ  دـشاب  نخان  ریز  رد  هک  بلـص  سامآ  و  دـنیوگ . هروخ  یـسراپب 

دیالاپ مه  يو  زا  طفنت  دیدص  دشاب و  هتـسویپ  مه  هب  دشاب و  اههرثب  زا  هک  ياهحرق  دنیوگ و  یخلب  شیر  ار  نآ  دیالاپیمه  يو  زا  دیدص 
خلب هب  و  دنیوگ ، رکانس  ار  وا  اجنآ  دنک ، دلوت  رایسب  تسا  ناگرگ  کیدزن  هک  ناتـسهد  طابر  هب  شیر  نیا  دنیوگ و  یخلب  یـشیر  ار  نآ 

. دنیوگ یگدیزگ  هنسلا  وا  نآ  یحاون  و 
ساـمآ دـشاب و  خرـس  نآ  یلاوح  هک  درخ  ياـهرثب  و  دـنیوگ . طّـفنت  يزاـت  هب  ار  نآ  دـشاب  بآ  رپ  گرزب و  هلبآ  نوچ  هک  یـسامآ  ره  و 
دـشاب روم  ندیزگ  نوچمه  نآ  ندیراخ  دیآ و  دیدپ  تسد  ردنا  يرتشیب  دوشیم و  زاب  خارف  ددرگ و  شیر  دوز  دشاب و  ص 71 )  ) یکدنا
زینشگ نم  رهش  هب  دنیوگ و  هیسرواگ  ار  نآ  دشاب  نازوس  خرس و  سامآ و  یکدنا  نآ  یلاوح  هک  رایسب  درخ  ياهرثب  دنیوگ و  هلمن  ار  نآ 

ار نآ  دشاب  مرگ  نازوس و  تخـس  دشاب و  خرـس  نآ  یلاوح  دیآ و  دیدپ  زبس  ای  هایـس  هشیرکـشخ  دوز  دیآ و  دـیدپ  هک  ياهرثب  دـنیوگ و 
هک یسامآ  دنیوگ و  یسراپ  شتآ 
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. دشکب دشاب و  دب  تخس  دنیوگ  هلوش  ار  نآ  دلخب  هک  راخ  نوچمه  دشاب  هدنلخ  مرگ و  تخس 

ددرگ و یهت  وا  نایم  دوش و  رتمک  هک  ياهجرق  و  دنیوگ . هلیبد  ار  نآ  دیالاپ  مه  يو  زا  رایـسب  میر  دشاب و  مکـش  نوردناز  هک  ياهحرق  و 
ياهـسامآ و  دنیوگ . روصان  ار  نآ  دـشاب  بلـص  دـیپس و  ربطـس و  هحرق  ياهبل  دـیالاپ و  رتمک  هک  دـشاب  دـیالاپ و  یتبوطر  زا و  هک  دـشاب 

يرش ار  نآ  دشاب  تخس  هسات  شزوس و  شراخ و  اب  و  دشابن ، خرس  هک  دشاب  یـضعب  دشاب و  خرـس  دیآ و  دیدپ  نت  رب  هاگان  هک  هدنکارپ 
هاگ و  ینوخ ، سامآ  هصاخ  دوش  بلـص  رخآ  یـضعب  و  دشاب ، بلـص  دیآ  دیدپ  هک  لوا  زا  هک  دشاب  یـضعب  بلـص  ياهـسامآ  و  دـنیوگ .

يدیپس هب  لیم  دیآ  دیدپ  ناتسمز  ردنا  هک  زین  مرگ  ياهسامآ  دشاب و  یمغلب  رتشیب  یناتسمز  ياهسامآ  و  دوش ، بلـص  زین  یمغلب  هک  دشاب 
رتبلص یضعب  یمغلب  سامآ  رتقیقر ، یـضعب  تسا و  رت  ظیلغ  یـضعب  اهمغلب  هکنانچ  دشاب ؛ مغلب  عاونا  ددع  هب  یمغلب  ياهـسامآ  و  دراد ،

مغلب هک  دشاب  رایسب  و  دشاب ، يداب  سامآ  دننام  دشاب  مرن  هچنآ  و  دشاب ، ییادوس  سامآ  دننام  دشاب  بلـص  هچنآ  و  رتمرن ؛ یـضعب  دشاب و 
نآ فیطل  و  دنامب ، اجنآ  دوش و  عمج  نآ  یلاوح  ردنا  دـیآ و  هرجنح  هب  دـیآ و  دورف  اهبـصع  اهفیل و  نایم  ردـنا  دـشاب  هلزن  هیام  هک  قیقر 
ۀلبق ۀلیق  نوچ  ءاقستسا و  نوچ  یبآ  ياهـسامآ  دشابیمه و  مرزاوخ  ردنا  نیا  دیآ . دیدپ  يرغ  ار  هدننام  دوش  بلـص  یقاب  دریذپ و  لیلحت 

یخفن مود  دشاب . هتخیمآ  وضع  ءازجا  اب  داب  جیهت  ردـنا و  دـنیوگ و  جـیهت  ار  یکی  دـشاب  هنوگ  ود  يداب  سامآ  و  دـشاب . نآ  دـننام  املا و 
زا یـضعب  دشاب  هنوگ  دنچ  اهرثب  و  دشابن . ینارگ  چیه  وضع  ردنا  سامآ  زا  دـشوک و  زاب  تسد  اب  دـناجنرطب و  ار  وضع  تسوپ  هک  دـشاب 

نوچ مغلب  ادوس و  زا  یضعب  برج و  نوچ  نوخ  ادوس و  زا  یضعب  هلمن و  هبصح و  نوچ  ارفص  زا  یـضعب  هلبآ و  نوچ  دشاب  فرـص  نوخ 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 147 

http://www.ghaemiyeh.com


. لیلاث ریماسم و 

دنرمش رامیب  زا  ار  نآ  هک  یی )  ) اهلاح نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  متفه  باب 

هلمج زا  ار  نآ  دیآ و  دیدپ  مدرم  نت  رهاظ  رب  هک  تسا  رگید  ياهلاح  تسا  هدـمآ  هدرک  دای  هتـشذگ  ياهباب  رد  هک  اهرامیب  نیا  زا  نوریب 
نتسسگ و نتسکش و  یفیعض و  یهاتوک و  نوچ  دیآ  دیدپ  يوم  ردنا  هک  تسا  ییاهلاح  یکی  تسا : سنج  راهچ  نآ  دنرمـش و  اهیرامیب 

و ندش ، دیپس  دوز  نتشگب و  شیوخ  گنر  زا  ندش و  هخاش  دنچ  هب  اهیوم  ياهرس  ندیزیر و 
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ناـشن رثا و  هلبآ و  ياـهلاح  سمن و  صرب و  قهب و  نوچ  دـیآ  دـیدپ  تسوپ  ردـنا  هک  تسا  ییاـهتفآ  مود  هیحلا . ءاد  بلعثلا و  ءاد  نوـچ 
ابوق يزات  هب  هک  نویرب  نوچ  دوش  هدیـشارخ  نآ  زا  تسوپ  دـیآ و  دـیدپ  تسوپ  ردـنا  مه  هک  تسا  ییاهتفآ  موس  نآ و  ریغ  رثا  باـتفآ و 
هنحس ردنا  هک  تسا  ییاهتفآ  مراهچ  دینوگ و  فیفخلا  يزات  هب  هک  تسوپ  یتش )  ) یتسرد دنیوگ و  لولوث  يزات  هب  هک  همدنگ  و  دنیوگ ،

. طارفا هب  يرغال  طارفا و  هب  یهبرف  نوچ  دیآ  دیدپ 

بوسنم ياهیرامیب  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  متشه  باب 

ماسرس هقیقش و  نوچ  دشاب ، يو  رد  يرامیب  هک  دنناوخ  زاب  وضع  نادب  هک  تسا  ییاهیرامیب  یکی  تسا : سنج  شـش  بوسنم  ياهیرامیب 
. نآ دننام  هیرلا و  تاذ  و 

. هنخان ناطرس و  هیحلا و  ءاد  دسالا و  ءاد  لیفلا و  ءاد  نوچ  دنناوخ  زاب  زیچ  نادب  يزیچ  هب  یگدننام ، ببس  هب  هک  تسا  ییاهیرامیب  مود  و 
. هحلد قانخ و  هتکس و  عرص و  نوچ  دنناوخ  زاب  نآ  ضارعا  هب  هک  تسا  ياهيرامیب  موس 

. تسا هدرک  جالع  بیبط  نآ  هک  ینوربج  هحرق  نوچ  تسا  هدرک  وراد  ار  نآ  هک  دنناوخ  زاب  یبیبط  هب  هک  تسا  يرامیب  مراهچ 
. ینیدم قرع  یخلب و  شیر  نوچ  تسا  هدوب  رتشیب  اجنآ  هک  دنناوخ  زاب  یی )  ) اهرهش هب  هک  تسا  يرامیب  مجنپ 

دـشاب یناویح  لکـش  رب  نآ  ناشن  هک  يرامیب  ای  بلعثلا  ءاد  نوچ  دشاب  رتشیب  ار  وا  هک  دنناوخ  زاب  ناویح  هب  هک  تسا  ییاهیرامیب  مشـش  و 
. دسالا ءاد  نوچ  دنک  یناویح  هرهچ  نوچ  ار  مدرم  هرهچ  هک  يرامیب  ای  هیحلا ، ءاد  نوچ 

اهيرامیب ياهلاح  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مهن  باب 

. تسین هراچ  ياهلاح  اهتقو و  نآ  نتخانـش  زا  ار  بیبط  و  مولعم ؛ تسا  یتقو  ار  لاح  ره  تسا و  لاـح  راـهچ  ار  يراـمیب  هک  تسناد  دـیابب 
یفیعـض و نت  ردـنا  ار  يدرم  الثم  هکنانچ  ددرگ ، رهاـظ  مدرم  رب  يراـمیب  هک  دنرمـش  تعاـس  نآ  زا  زاـغآ  و  تسا ، يراـمیب  زاـغآ  یکی 

نآ دیآ و  دیدپ  بت  نآ  هک  دنرمش  تعاس  نآ  زا  ار  يرامیب  زاغآ  دیآ ، دیدپ  یبت  سپ  دشابیم ، یگتسکش 
197 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

زور نتخانش  يرامیب  زاغآ  ندرک  تسرد  زا  ضرغ  و  دنرمشن ، يرامیب  راگزور  زا  ار  نآ  دشاب  هدوب  بت  شیپ  زا  هک  یگتـسکش  فعض و 
. دشاب نارحب 

زور ره  ای  تعاس  ره  هک  بت  الثم  هکنانچ  دـیازفیمه ، يرامیب  هک  مادام  ات  تسا و  يرامیب  هک  مادام  ات  تسا و  يرامیب  ندوزف  لاـح  مود 
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يرامیب ندوزق  راـگزور  هلمج  زا  ار  ساـمآ  ندوزف  ار و  بت  ترارح  ندوزف  تدـم  ددرگیم  رتشیب  زور  ره  هک  ساـمآ  اـی  دوشیم  رتمرگ 
. دنرمش

يد زا  رتيوق  زورما  نآ  ضارعا  بت و  الثم  هک  دشاب  نانچ  نیا  و  دنیوگ ؛ اهتنا  تقو  ار  نیا  تسا و  يرامیب  ندیسر  تیاغ  هب  لاح  موس  و 
. دشابن

يد زا  رتمک  زورما  نآ  ضارعا  بت و  الثم  هک  دـشاب  نانچ  نیا  و  دـنیوگ ؛ طاـطحنا  تقو  ار  نیا  تسا و  يراـمیب  ناـصقن  لاـح  مراـهچ  و 
ریبدت ردـنا  ییاطخ  یطیلخت و  رگم  دـشاب  تمالـس  دـیما  مه  دـیآ و  نوریب  رطخ  زا  رامیب  دـسر  طاطحتنا  تقو  هب  يرامیب  هاگ  ره  دـشاب و 

. دیآ دیدپ  رگید  يرامیب  ای  دتفا  سکن  بس  نادب  دوش  هدرک 
يرهـش ردنا  ناتـسبات  لصف  ردنا  هکنانچ  دشاب  رتمک  نآ  رطخ  دشاب  رمع  جازم  لاس و  لصف  دوخ  ردنا  هک  يرامیب  ره  هک  تسناد  دـیابب  و 

و دنک . دلوت  ترارح  جازم  لصف  نینچ  ردنا  ات  دیابن  میظع  یبیـسآ  هکنآ  رهب  زا  دیآ ، دـیدپ  ییارفـص  مرگ و  يرامیب  ار  ناوج  مدرم  مرگ 
هن هک  يرامیب  ره  و  دنک . دلوت  یترارح  جازم  لصف  نینچ  ردنا  ات  دیابن  میظع  یبیسآ  هکنآ  رهب  زا  دیآ ، دیدپ  ییارفـص  مرگ و  يرامیب  ره 

درـس يرهـش  ردـنا  ناتـسمز  لصف  ردـنا  ار  ریپ  مدرم  هکنانچ  دـشاب و  كانرطخ  دـشاب  رهـش  ياوه  رمع و  جازم  لاس و  لـصف  دروخ  ردـنا 
اهيرامیب همه  هک  نآ  رهب  زا  دتفا  مرگ  يرامیب  يرامیب  دض  همه  ریپ  مدرم  جازم  درس و  رهـش  ناتـسمز و  لصف  دوش و  لیاز  دشاب  يرامیب 

مرگ يرامیب  ار  ریپ  مدرم  ناتـسمز  ردنا  هک  هاگ  ره  سپ  دشاب ، مرگ  يرامیب  جازم  دض  نآ  جازم  هک  یلـصف  ردنا  هک  دـشاب  نانچ  دـیما  ار 
. دوب رتكانرطخ  دشاب و  میظع  نآ  ببس  درس  رهش  ردنا  هصاخ  دتفا 

دنریگب رگیدکی  زا  مدرم  هک  اهیرامیب  دیآ و  دیدپ  نادنزرف  ردنا  ثاریم  هب  ناردپ  زا  هک  اهیرامیب  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مهد  باب 

198 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
مجنپ ماذج  مراهچ  صرب  موس  سرقن  مود  لبس  یکی  تسا : يرامیب  شـش  دیآ  دیدپ  نادنزرف  ردنا  ثاریم  هب  ناردپ  زا  هک  یی )  ) اهیرامیب

. دیآ فیعض  وضع  نآ  مه  دنزرف  زا  دشاب  فیعض  ردپ  زا  هک  يوضع  هلمجلا  یلع  یعلصا و  مشش  یلچک )  ) ْیلَک
يرامیب شـش  ببـس )  ) مه دوش  هتفرگ  هناخ  ياوه  ردـنا  اهراخب  دـشاب و  گنت  اههناخ  رگا  هصاخ  ص 73 )  ) دنریگب رگیدـکی  زا  هچنآ  و 

. ییابر ياهبت و  مشش  دننک ، هاگن  هدنمد  رد  مشچ  ردنا  رگا  هصاخ  مشچ  درد  مجنپ  هلبآ  مراهچ  ماذج  موس  صرب  مود  لس  یکی  تسا :

دشاب رگید  ياهیرامیب  ندش  لیاز  ببس  ددرگ و  هزات  هک  ییاهیرامیب  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مهدزای  باب 

، بعـص لصافملا  عمج  لیفلا و و  ءاد  یلاود و  تسا و  سرقن  نوچ  دشاب  رگد  ياهیرامیب  ندـش  لیاز  ببـس  ددرگ و  هزات  هک  ییاهیرامیب 
نآ هدام  تسا و  یغامد  يرامیب  عرص  هکنآ  رهب  زا  دوش ، لیاز  عرص  ببـس  نادب  دیآ ، دیدپ  یکی  اهیرامیب  نیا  زا  ار  عورـصم  هک  هاگ  ره 
هک یتلع  ره  و  دوش ، لیاز  یغامد  تلع  درآ و  دورف  غامد  زا  ار  هدام  دـیآ  دـیدپ  یکی  اهیرامیب  نیا  زا  هک  هاگ  ره  سپ  دـشاب ، غامد  ردـنا 

. دشاب سایق  نیرب  مه  دنک  لاقتنا  نآ  هدام 
نیا و  دـنک ؛ لاقتنا  زین  هدام  دوش و  نوریب  نت  زا  دـب  طلخ  لاهـسا  هب  هکنآ  رهب  زا  دوش ، لیاز  ءاعمالا  قلز  لاهـسا و  هب  نمزم ، مشچ  درد  و 

. دنک ادتقا  تعیبط  هب  ات  ار ، بیبط  تسا  يروتسد  نوچ  تلع  نیردنا  لاهسا 
دب ياهطلخ  يوم  ندش  لطاب  ببـس  هکنآ  رهب  زا  دیآ . رب  رـس  يوم  دیآ  دـیدپ  یلا  ود  هک  هاگ  ره  دـشابن و  یلا  ود  تلع  ار  علـصا  مدرم  و 

دنک و دلوت  یلاود  دیآ و  دورف  رـس  زا  اهطلخ  هک  هاگ  ره  سپ  دیآ ، دیدپ  نآ  ریغ  بلعثلا و  ءاد  یعلـصا و  دـنک  هابت  ار  يوم  نب  هک  دـشاب 
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. دیآ رب  رس  يوم 
دیدپ ییارفص  لاهسا  هدش و  رک  شوگ  ار  یسک  هک  هاگ  ره  و  دوش . لیاز  لاهسا  دوش  رک  شوگ  ار  ییارفص  لاهـسا  دنوادخ  هک  هاگ  ره 

نوخ ینیب  زا  رگا  دوش  رک  شوگ  ار  یسک  بت  ردنا  هک  هاگ  ره  نآ و  لاقتنا  مه  و  دشاب ، هدام  غارفتـسا  مه  ببـس  دوش و  لیاز  يرک  دیآ 
دشاب بعص  يرس  درد  ار  یسک  رگا  و  دشاب . هدوب  لاقتنا  غارفتسا و  ببس  دوش ، لیاز  يرک  دیآ  دیدپ  لاهسا  ای  دیآ 

199 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
. دشاب هدوب  هدام  لاقتنا  غارفتسا و  ببس  هب  مه  دوش ، لیاز  رس  درد  درز ، بآ  ای  دیآ  میروا  شوگ  ای  ینیب  زا  و 

. هدام لاقتنا  ببس  هب  دوش ، لیاز  لاهسا  وا  دصق  یب  دتفا  یق  ار  نمزم  لاهسا  دنوادخ  رگا  و 
رـس نوچ  سپ  غامد . ردنا  دـشاب  ییادوس  طلخ  يرایـسب  ود  ره  ببـس  هکنآ  رهب  زا  دوش ، لیاز  ریـساوب  یلاود و  هب  یگناوید  ایلوخیلام و  و 
لیاز هدام  لاقتنا  ببـس  هب  تلع  ود  ره  دـیالاپ  ورف  غامد  زا  ییادوس  نوخ  دـیآ و  دـیدپ  یلاود  ای  ریـساوب  دوش و  هداـشگ  وس  ورف  ياـهگر 

. دوش
قفاومان و ياهاذغ  ای  دتـسیا و  زاب  ضیح  ماگنه  زا  شیپ  هک  رگم  دشابن ، سرقن  ار  نانز  و  دوشن . علـصا  دشابن و  سرقن  ار  یـصخ  مدرم  و 
، دتـسیا زاب  ضیح  ماگنه  زا  شیپ  نوچ  و  دوشیم ، كاپ  اهتدام  زا  ضیح  هب  ناشیا  نت  هکنآ  رهب  زا  دیآ ، دیدپ  سرقن  ات  دـنروخ  بیترتیب 

نانز جازم  نوچمه  وا  جازم  هک  تسا  نآ  یـصخ  ندشان  علـصا  ببـس  دنک . دلوت  سرقن  رگا  دـشابن  بجع  دـنامب ، نت  ردـنا  دـب  ياهتدام 
یـصخ رد  رگا  دیآ . دیدپ  سرقن  ار  يو  دروخ ، بیترتیب  قفاومان و  ياذغ  رگا  نز  هکنانچ  نکل  دـشابن . ببـس  نیدـب  مه  سرقن  و  دوش ،
یفیعض ببس  هب  هک  تسا  یتلع  عرص  هک  نانچمه  دتفا  ياپ  یفیعض  ببس  هب  هک  تسا  یتلع  سرقن  و  دیآ . دیدپ  زین  ار  يو  دیآ  دیدپ  زین 

بناج هب  دوشن و  ناور  اهگر  ردنا  دوشن و  درگ  نت  ردنا  دب  هدام  ای  دشاب  فیعـض  غامد  ای  ياپ  هچ  رگا  نکل  دتفا . دشاب  فیعـض  هک  غامد 
سرقن اب  كدوک  مدیدن  سرقن  اب  یـصخ  هکنآ  اب  دیوگیم : سونیلاج  سرقن . هن  دـنک و  دـلوت  عرـص  هن  دـهنن ، يور  غامد  بناج  هب  ای  ياپ 

دب ياذغ  نآ  ببس  دشاب و  اهدنب  رگید  وناز و  ردنا  دشاب و  لصافملا  عجو  هلمج  زا  وا  سرقن  دتفا  سرقن  ار  یکدوک  رگا  و  مدیدن ، زگره 
و دـشاب ، ردان  ار  یـصخ  دـشاب  رگا  دـشابن و  سرقن  ار  كدوک  یـصخ و  هک  تسا  مولعم  نوچ  و  دـشاب . ماعط  ندـیراوگان  ودـب  بیترت  و 

. تسا يوق  يرثا  سرقن  دلوت  ردنا  ار  تعماجم  هک  دوش ، مولعم  اجنیا  زا  رتردان  ار  كدوک 
زا هچنآ  اما  هدس . زا  ای  ظیلغ ، يداب  زا  ای  دشاب ، مرگ  سامآ  زا  ای  رگج  درد  هک  تسناد  دـیابب  نکل  دوش ، لیاز  بت  هب  بعـص  رگج  درد  و 
نآ درد  دشاب  ظیلغ  داب  زا  هچنآ  و  دشابن ، بت  یب  دشاب  سامآ  زا  هچنآ  و  دشاب ، درد  زا  نوزف  ینارگ  دشابن و  بعـص  نآ  درد  دشاب  هدـس 

درد ولهپ  ياهرس  ار  یسک  هک  هاگ  ره  و  دوش . هتسکش  مرگ  بت  ترارح  هب  داب  نآ  دشاب و  هدنلخ  بعص و 
200 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

عمج یلاود و  سرقن و  دمآ و  هدرک  دای  هک  رگج  درد  ردنا  هک  دشاب  نیمه  لاح  و  دوش . لیاز  مرگ  بت  هب  درد  نآ  دشابن  یـسامآ  دنک و 
عمج سرقن و  نیا  هک  تسناد  دـیابب  نکل  دوش . لـیاز  مرگ  بت  هب  ییـالتما  جنـشت  و  دوش . لـیاز  عبر  بت  هب  شراـخ  يرگ و  لـصافملا و 

ماخ یئادوس  طلخ  زا  ای  دشاب  روش  یتبوطر  زا  ای  شراخ  يرگ و  و  دـشاب . ییادوس  ظیلغ  طلخ  زا  ماخ و  ياهتبوطر  زا  هک  دـشاب  لصافملا 
عبر بت  ياهتبون  هب  دـشاب  ییادوس  ياهطلخ  زا  هچنآ  دوش و  هتخپ  مرگ  ياـهبت  ترارح  هب  دـشاب و  ماـخ  ياـهتبوطر  زا  هچنآ  اـما  دـشاب ،

. ددرگ لیاز  جنشت  دزادگب و  مرگ  بت  ترارح  هب  جنشت  هدام  هکنآ  رهب  زا  دشاب  نینچمه  ییالتما  جنشت  دریذپ و  لیلحت 
قاوف و  دیآ . نوریب  نت  رهاظ  هب  ییارفـص  هدام  هکنآ  رهب  زا  دوش  لیاز  ییارفـص  مرگ  ياهيرامیب  دـیآ  دـیدپ  یناقری  نارحب  هک  هاگ  ره  و 

نآ اهلاح  رتشیب  ردنا  دشاب  التما  زا  هچنآ  اما  غارفتـسا ، زا  مه  دشاب و  التما  زا  مه  جنـشت  قاوف و  هکنآ  رهب  زا  دوش ، لیاز  هسطع  هب  ییالتما 
دـشاب رایـسب  شرت  غورآ  هک  ار  یـسک  ره  و  تسا . يوق  یتکرح  هسطع  تکرح  دنکب و  دنابنجب و  ار  تبوطر  نآ  ات  دـیاب  يوق  یتکرح  ار 

طلخ دوب  رایسب  شرت  غورآ  هک  یسک  هدعم  ردنا  و  دشاب ، زیت  مرگ و  هدام  بنجلا  تاذ  هدام  هکنآ  رهب  زا  دشابن ، بنجلا  تاذ  تلع  ار  يو 
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ار يو  ببـس  نیدب  دشاب و  رتمک  يزیت  یمرگ و  نادب  هدام  وا  نت  ردنا  دـنک و  دـلوت  رتمک  مرگ  طلخ  نوچ  دـنک و  دـلوت  رتمک  زیت  مرگ و 
. دشابن بنجلا  تاذ 

دوش رتدب  رامیب  لاح  دوش  رگید  يرامیب  ددرگب و  لاح  زا  هک  هاگ  ره  هک  ییاهیرامیب  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مهدزاود  باب 

، دوش هیرلا  تاذ  هک  بنجلا  تاذ  ردـنا  ما  دوش  رتب  رامیب  لاـح  ددرگ  سغرثیل  سیطینارق  تلع  دوش و  هیرلا  تاذ  بنجلا  تاذ  هک  هاـگ  ره 
دـشاب نیا  لاح  نوچ  دنک و  دلوت  زین  هیرلا  تاذ  ات  دیآ  نوزف  و  دجنگن ، شیوخ  عضوم  ردنا  يرامیب  هدام  هک  دوش  رت  دـب  نآ  رهب  زا  رامیب 
زگره هیرلا  تاذ  و  ددرگ . رای  يو  اب  هیرلا  تاذ  دـشاب و  دوخ  ياج  رب  بنجلا  تاذ  هکنآ  رهب  زا  دوش ، رتدـب  راـمیب  لاـح  هک  تسین  کـش 
هچنآ و  دنیوگ . سطینارق  ار  نآ  دوش  كاپ  دـیآرب و  لاعـس  هب  نآ  هدام  دـشابن ، بعـص  نوچ  هیرلا  تاذ  هکنآ  رهب  زا  ددرگن ، بنجلا  تاذ 

. دوش كاله  رامیب  دنک  لاقتنا  رگید  يوضع  هب  تدام  هکنآ  زا  شیپ  دشاب و  بعص 
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، دوش رتدب  رامیب  لاح  ددرگ ، سغ  رتیل  سیطینارق  هک  هاگ  ره  دنیوگ . ار  درس  ماس  رس  سغ  رتیل  دنیوگ و  ار  مرگ  ماس  رـس  سطینارق  اما  و 
. دشاب راوشد  نآ  لیلحت  هدام و  تیفیک  هدنام  دشاب و  هتفریذپ  لیلحت  سیطینارق  ردنا  فیطل  هدام  هکنآ  رهب  زا 

نهذ طالتخا  ار  نایذـه  نابیبط  دـشاب و  هناشهیب  نانخـس  نایذـه  دـیوگ و  نایذـه  دـیآ  دـیدپ  هشعر  هقرحم  بت  ردـنا  ار  رامیب  هک  هاگره 
بت هدام  هک  تسا  نآ  دوش  لیاز  نایذـه  هب  هقرحم  بت  هکنآ  ببـس  و  دوش ، لیاز  بت  نآ  دـیآ  دـیدپ  نهذ  طالتخا  هک  هاـگ  ره  دـنیوگ .
همه اهبـصع  هکنآ  رهب  زا  و  دنک ، دـلوت  هشعر  دـیآ و  زاب  اهبـصع  هب  دـنک و  لاقتنا  قورع  زا  تدام  هک  هاگ  ره  دـشاب ، قورع  ردـنا  هقرحم 
ببس هب  دوش  ص 73 )  ) لیاز بت  دنک و  دلوت  نایذه  دسر و  عورف  نیا  لصا  هب  نآ  توق  دیآ  زاب  اهبصع  هب  هک  تدام  تسا و  غامد  عورف 

. ملعا هللا  دشاب و  هداتفا  رتبعص  یتلع  ردنا  نکل  هدام ، لاقتنا 

ضارعا نتخانش  ردنا  مود : راتفگ 

هراشا

: تسا باب  هدزاود  راتفگ  نیا  و 

یلک قیرط  رب  ضارعا  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  نیتسخن  باب 

دیدـپ هزات  ییاهلاح  زین  ضارما  زا  دـنیوگ ؛ ضارما  ار  نآ  ددرگ  زات ه  مدرم  نت  ردـنا  ییاـهلاح  اهببـس ، زا  هک  ناـنچمه  هک  تسناد  دـیابب 
رب دیوج  اههناشن  ضارعا  نیا  زا  بیبط  هکنآ  اب  سایق  هب  دنیوگ و  ضارعا  ضارما  اب  سایق  هب  ار  ضارعا  نیا  دنیوگ . ضارعا  ار  نآ  ددرگ 

یتسردـنت هناشن  یـضعب  اههناشن  نآ  تسا و  مدرم  نت  ياهلاح  ياههناشن  ضارعا  هکنآ  رهب  زا  دـنیوگ  تامالع  اهیرامیب ، ياهلاح  نتخانش 
. يرامیب هناشن  یضعب  تسا و 

تـسرد مادنا  نآ  دشاب  مامت  وا  لعف  هک  یمادنا  ره  و  کی ، ره  لعف  یمامت  تسا و  اهمادنا  تایه  یتسرد  تسا ، یتسردـنت  هناشن  هچنآ  اما 
. دنیوج هنوگ  نیرب  اههناشن  اهمادنا  ياهلعف  زا  و  دشاب .
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سح و ياهلعف  ياهلاح  ردنا  رایتخا و  ياهلعف  ياهلاح  ردنا  دنیوج ، غامد  ياهلعف  زا  هچنآ 
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. دننک هاگن  نآ  دننام  رکفت و  مهوت و  ياهلعف 
. دننک هاگن  ضبن  ياهلاح  ندز و  مد  ياهلاح  ردنا  دنیوج  لد  ياهلعف  زا  هچنآ  و 

. دننک هاگن  زارب  لوب و  لاح  ردنا  دنیوج  رگج  ياهلعف  زا  هچنآ  و 
. دننک هاگن  هدعم  ياهتوق  لاح  رقارق و  غورآ و  لاح  اهوزرآ و  لاوحا  ماعط و  ندیراوگ  لاوحا  زا  دنیوج  هدعم  ياهلعف  زا  هچنآ  و 

لاح زا  هچ  ره  و  دشاب . یتسردـنت  ناشن  دـشاب  یعیبط  لاح  رب  هچ  ره  و  دـنیوج ، زاب  وا  اهتوق  لاح  وا و  لاعفا  ناس  نیرب  مه  يوضع  ره  زا 
. دشاب يرامیب  ناشن  ددرگب ، یعیبط 

یکی دهد : یناشن  لاح  هس  زا  ضرع  و  دیآ . دیدپ  رامیب  سپ  زا  ای  يرامیب  اب  دشاب و  يرامیب  عبت  هک  دـنیوگ  ار  ییاهلاح  ضرع ، نابیبط  و 
. دنیآ لاح  زا  موس  رضاح و  لاح  زا  مود  هتشذگ و  لاح  زا 

دناد نوچ  هکنآ  رهب  زا  دتفا . دامتعا  وا  تعانـص  بیبط و  رب  ار  رامیب  دهد  ربخ  لاح  نآ  زا  بیبط  رگا  دـهد  هتـشذگ  لاح  زا  ناشن  هچنآ  و 
. دشاب تسرد  دیوگ  هدنیآ  زا  هچنآ  هک  دناد  و  دوب ، تسرد  تفگ  هتشذگ  لاح  زا  هچنآ  هک 

. دشاب گرزب  نآ  تعفنم  دیامرف  ریبدت  لاح  دروخ  رد  دیامن و  زاب  لاح  رگا  دهد  رضاح  لاح  زا  یناشن  هچنآ  و 
دوش هتخاس  نانچ  رامیب  ریبدت  هکنآ  مود  و  ددرگ ، رهاظ  بیبط  يداتـسا  هکنآ  یکی  دـشاب ؛ هنوگ  ود  نآ  تعفنم  دـنیوگ  هدـنیآ  زا  هچنآ  و 

. دنک بجاو  لاح  نآ  هک 
هک دـشاب  نآ  یـضعب  و  بت ، رب  دـنک  تلالد  فلتخم  عیرـس و  ضبن  الثم  هکنانچ  دـنک  تلالد  يراـمیب  تقیقح  رب  هک  دـشاب  نآ  ضرعا  و 

ببـس هب  التما  و  التما ، رب  دنک  تلالد  هنیـس  ورب  ياهیرامیب  ردـنا  یجوم  ضبن  هکنانچ  تسا  وضع  مادـک  ردـنا  هدام  هکنآ  رب  دـنک  تلالد 
و یمرگ ، رب  یضعب  دنک و  تلالد  التما  رب  ضارعا  هکنانچ  دنک  تلالد  يرامیب  ببس  رب  یضعب  تسا و  باجح  اشغ و  ردنا  سامآ  يرامیب 
هب دوز  بنجلا  تاذ  رد  هکنانچ  دـنک ؛ تلالد  يرامیب  یکانرطخ  رب  یـضعب  تمالـس و  رب  یـضعب  دـنک و  تلـالد  اـهتبون  تکرح و  يدوز 

ماخ دیآ و  رب  يراوخشد  هب  ای ، دنک  زاغآ  رت  رید  رگا  و  دشاب ، تمالس  لیلد  دریگ  ندمآ  رب  هتخپ  یتبوطر  هفرس 
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. دشاب كانرطخ  دیآ  رب 
اب دیآ و  دیدپ  نآ  اب  دشاب و  مزال  يرامیب  اب  هک  دشاب  یـضعب  ضارعا  زا  و  دشاب . سایق  نیا  رب  مه  رگید  ياهغارفتـسا  قرع و  اهبت  ردـنا  و 
هک دشاب ، یضعب  و  دوش . لیاز  نآ  اب  دیآ و  دیدپ  بنحلا  تاذ  اب  هک  زین  بت  هدنلخ و  رد  يراشنم و  ضبن  لاعس و  هکنانچ  دوش ، لیاز  نآ 

. رس دردیب  یضعب  دشاب و  رس  درد  اب  اهبت  یضعب  هچ  بت ، الثم و  رس  درد  هکنانچ  دشابن  مزال 
موـس جـضن  ياـههناشن  مود  تسا و  نارحب  ياـههناشن  یکی  تسا : عوـن  هـس  نآ  و  دـیآ ، دـیدپ  رت  سپ  زا  هـک  دـشاب  یـضعب  ضارعا  زا  و 

یضعب دنبای و  ردنا  رصب  سح  هب  هک  تسا  نآ  یـضعب  ضارعا  زا  و  دشاب ، رت  رهاظ  هداح  ياهیرامیب  ردنا  ضارعا  نیا  و  گرم . ياههناشن 
. سمل سح  هب  یضعب  قوذ و  سح  هب  یضعب  مش و  سح  هب  یضعب  عمس و  سح  هب 

دیآ دیدپ  تسوپ  رب  هک  اهرثا  اهسامآ و  ياهگنر  نابز و  گنر  مشچ و  گنر  تسا و  يور  گنر  نوچ  دنبای  ردنا  رـصب  سح  هب  هچنآ  اما 
تـسا تکرح  سنج  زا  هچنآ  نوکـس و  تکرح و  نوچ  و  یق ، زا و  رب  لوب و  گنر  اهـشیر و  اـهرثب و  گـنر  صرب و  قهب و  گـنر  نوچ 

. بواثت یطمت و  تکرح  هشعر و  یجالتخا و  تکرح  جنشت و  تکرح  نوچ 
هدولآ و باوخ  مدرم  هکنانچ  دـشاب  ندیـشک  ندرک و  زاب  ناهد  بواثت  و  دـشاب . ندرک  زارد  ندیـشک و  نت  مه  ياپ و  تسد و  یطمت  اما 
اههلـضع و ندش  هاتوک  ندمآ و  زاب  مهب  جنـشت  دشاب و  ياپ  تسد  رـس و  ندـیزرل  هشعر  و  دـشاب . اهمادـنا  نتـسج  جالتخا  و  دـنک . لولم 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 152 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشاب اهبصع 
. هتکس نوچ  تسا و  یشغ )  ) اشغ نوچ  تسا  نوکس  سنج  زا  هچنآ  و 

هچنآ و  عورـصم . زاوآ  لاعـس و  زاوآ  غورآ و  زاوآ  دنک و  دلوت  مکـش  رد  هک  دشاب  اهداب  رقارق  نوچ  دـنبای  ردـنا  معمـس  سح  هب  هچنآ  و 
. اهمادنا یمرگ  يدرس و  یمرن و  یتخس و  لد و  ندیپت  تسا و  ضبن  نوکس  تکرح و  نوچ  دبای  ردنا  سمل  سحب 

. نآ ریغ  نهد و  يوب  لوب و  يوب  تسا و  قرع  يوب  نوچ  دنیای  ردنا  مش  سح  هب  هچنآ  و 
. دنک تیاکح  رامیب  هک  تسا  ناهد  هزم  نوچ  دنبای  ردنا  قوذ  سح  هب  هچنآ  و 

هاگ ره  هک  قاوف  تکرح  نوچ  تسا ، تعیبط  یلصا  لعف  اهتکرح  یضعب  هک  تسناد  دیابب  و 
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زاغآ قاوف  تکرح  هلـضف  نآ  عفد  رهب  زا  هدعم  تعیبط  درک  دناوتیمن  دنک و  عفد  ار  نآ  هک  دهاوخ  هدعم  دشاب و  هلـضف و  هدعم  ردـنا  هک 
. دنک

نآ یلصا  تعیبط  دیآ  دیدپ  هشعر  جنشت و  يو  رد  هک  يوضع  ره  هکنآ  رهب  زا  هشعر  جنشت و  نوچ  تسا  تعیبط  یضراع  لعف  یـضعب  و 
یضعب و  تسین ، قاوف  تقیقح  هب  تسا و  جنشت  هلمج  زا  کشخ  قاوف  و  هدرک ، دلوت  یضراع  یتعیبط  یجازم و  دشاب و  هتشگ  لطاب  وضع 

هناثم و تکرح  لاعـس و  رهب  زا  هرجنح  هنیـس و  يازجا  تکرح  نوچ  دـشاب  هرهب  يو  ردـنا  ار  يراـیتخا  دـصق  ار و  تعیبط  هک  تسا  یلعف 
یندینازوس یترارح و  زارب  لوب و  ردـنا  دوش و  رپ  هناثم  میقتـسم و  ءاعم  هک  اهتقو  یـضعب  ردـنا  رگم  دـشاب . نینچمه  غارفتـسا  رهب  زا  جرش 

دصق و  دشاب ، ضحم  تیعیبط  لعف  یضعب  و  دنک . یتسد  شیپ  یعیبط  تکرح  دنکن  عفد  ار  نآ  يرایتخا  تکرح  رگا  دشاب ،
هدرک دای  هک  اهتکرح  نیا  جالتخا . تکرح  نوچ  دیآ و  دـیدپ  بت  زاغآ  رد  هک  هزرل  تکرح  نوچ  دـشابن ، هرهب  چـیه  يو  ردـنا  ار  رایتخا 

ات دیاب  رایسب  اهمادنا  تکرح  ار  یضعب  و  رتفیعـض . یکی  تسا و  رتیوق  یکی  هک  تسا  نآ  رهب  زا  یـضعب  فالتخا  و  تسا ، فلتخم  دمآ 
دشاب يوضع  تنواعم  هب  یضعب  رترطخ و  مک  یضعب  تسا و  رتكانرطخ  یـضعب  و  دوش . مامت  مادنا  کی  تکرح  هب  یـضعب  دوش و  مامت 

یضعب تسا و  لعاف  تهج  زا  تفلاخم  ار  یضعب  و  تسا ، کیدزن  ودب  هک  دشاب  بیرغ  يزیچ  تنواعم  یـضعب و  تسا و  کیدزن  ودب  هک 
لاعس و تکرح  نوچ  رتفیعض ، یضعب  تسا و  ص 74 )  ) رتیوق یـضعب  هک  تسا  نآ  رهب  زا  فالتخا  هچنآ  اما  تسا و  هداـم  تهج  زا  ار 

رایـسب ياهمادـنا  تکرح  هب  یـضعب  هک  تسا  نآ  رهب  زا  فالتخا  هچنآ  تسا و  رتیوق  لاعـس  تکرح  هکنآ  رهب  زا  تسا ، جـالتخا  تکرح 
ندز مد  ياهمادنا  تکرح  هب  هسطع  هکنآ  رهب  زا  لاعـس ، تکرح  هسطع و  تکرح  نوچ  رتمک ، ییاهمادنا  تکرح  هب  یـضعب  دوش و  مامت 

و تسا ، کـشخ  قاوف  تکرح  نوچ  تسا  يرطخ  مک  یکاـنرطخ و  ببـس  هب  نآ  فـالتخا  هچنآ  و  دوـش . ماـمت  رـس  يازجا  تکرح  هب  و 
تـسا تنواعم  ببـس  هب  نآ  فالتخا  هچنآ  و  تسین . یکانرطخ  نادـب  لاعـس  تکرح  و  تسا ، كاـنرطخ  کـشخ  قاوف  لاعـس و  تکرح 

تنواعم هب  هک  زارب  لوب و  ندرک  نوریب  ردنا  هچنآ  تسا و  جرش  هناثم و  تکرح 
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تکرح نوچ  تسا  لعاف  تهج  زا  نآ  فـالتخا  هچنآ  و  دوش ، ماـمت  اوه  تنواـعم  هب  هک  لاعـس  تکرح  و  دوش ، ماـمت  مکـش  ياههلـضع 
هب نآ  فالتخا  هچنآ  و  تسا . يرم  هدـعم و  يازجا  نآ  لعاف  هک  یق  تکرح  و  تسا ، هرجنح  هنیـس و  يازجا  زا  نآ  لعاف  هک  تسا  لاعس 
زا نوریب  و  تسا . يداب  جالتخا  هدام  تسا و  یتبوطر  لاعـس  هدام  هکنآ  رهب  زا  جـالتخا ، تکرج  تسا و  لاعـس  تکرح  تسا  هداـم  ببس 

تسا شش  شیر  هناشن  هک  راسخر  یخرس  نوچ  دهد ، یناشن  نطاب  لاوحا  رب  هک  تسا  رهاظ  اهضرع  رایسب  دش  هدرک  دای  هک  ضارعا  نیا 
. تسا لس  يرامیب  هناشن  هک  نانخان  ندش  هتشگ  ردنا  تسا و  رگج  یکچوک  هناشن  هک  ناتشگنا  یهاتوک  نوچ  دنیوگ و  لس  ار  نآ  هک 

. دنادب نطاب  لاوحا  رهاظ  ضارعا  زا  هک  دهاوخ  هک  ره  نوچ  بیبط  هکنآ  ردنا  مود : راتفگ  زا  مود  باب 
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کی ره  توق  لعف و  تکراشم و  تیـصاخ و  بکرم و  ياهمادـنا  بیکرت  ناسکی و  ياهمادـنا  رهوگ  اهمادـنا و  حیرـشت  هک  دـیاب  تسخن 
. دشاب هتسناد 

بیکرت نآ و  رهوگ  ناـسکی و  ياهمادـنا  حیرـشت  هک  دـیاب  تسخن  دـنادب  نطاـب  لاوحا  رهاـظ  ضارعا  زا  هک  دـهاوخ  بیبـط  هک  هاـگ  ره 
داهن لکـش و  و  دشاب ، هتـسنادب  کی  ره  توق  لعف و  تیـصاخ و  اهمادنا و  رگید  اب  یمادنا  ره  تکراشم  یگیاسمه و  بکرم و  ياهمادنا 
مکـش تسار  بناج  ردـنا  الثم  رگا  دـنادن ، اهمادـنا  لکـش  حیرـشت و  رگا  هکنآ  رهب  زا  دوش ؛ لصاح  ار  يو  ضرغ  نیا  هتخانـش ، کی  ره 

هک دنک  مکح  دنیب  سامآ  لکش  دناد و  حیرشت  هک  هاگ  ره  و  مکـش ، هلـضع  رد  ای  تسا  رگج  ردنا  سامآ  هک  تسناد  دناوتن  دنیب  یـسامآ 
زارد مکـش  هلـضع  سامآ  لکـش  رگج و  لکـش  رب  دشاب و  یلاله  نوچ  رگج  سامآ  لکـش  هکنآ  رهب  زا  تسا ، وضع  مادـک  ردـنا  سامآ 
ردنا هک  درک  ناوت  مولعم  اههدور  تیـصاخ  نتخانـش  زا  دوش  هتفرگ  هدور  ردـنا  ياهدام  رگا  نینچمه  و  هلـضع . نآ  داهن  لکـش  رب  دـشاب ،
هدور تیـصاخ  و  دـنکن ، گنرد  يو  ردـنا  چـیه  دـشاب و  یهت  هشیمه  هک  تسا  نآ  میاص  هدور  تیـصاخ  هکنآ  رهب  زا  تسا . هدور  مادـک 

درک دناوت  مولعم  اهمادنا  رهوگ  نتخانـش  زا  و  دتفا ؛ نولوق  ردنا  رتشیب  جنلوق  دنامب و  رید  يو  ردـنا  لفث  هک  تسا  نآ  نولوق  هدور  روعا و 
زا دیآرب  لاعس  هب  هچنآ  دیآ و  نوریب  لوب  ردنا  ای  لاهسا  اب  هچنآ  هک 
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نآ هک  دـنک  مکح  دـیآربیم  کـچوک  یفورـضغ  نهک  ياـههقلح  نهک  ياهلاعـس  هب  هک  دـنیب  هک  هاـگ  ره  اـت  تسا ، وضع  مادـک  رهوگ 

دنیوگ هطارخ  ار  نآ  يزات  هب  دیآ و  نوریب  هدور  شدنر  لاهس  هب  رگا  و  تسا . هدش  هدروخ  شش  ياههبصق  دیآربیم و  شـش  زا  اههقلح 
هب نامدرم  يرتشیب  دنیوگ و  هحرقلا  روشق  ار  نآ  يزات  هب  شیر و  تسوپ  نوچ  دنیب  تسوپ  ياههراپ  هطارخ  نیردنا  دنیوگ و  زین  هدارج  و 

. دنیوگ هشیرکشخ  یسراپ 
کیراب دـنیب و  درخ  هک  هاـگ  ره  و  تسا ، نیدورف  هدور  ردـنا  هحرق  هک  دـنک  مکح  دـنیب  گرزب  تسوپ  ياـههراپ  نیا  بیبط  هک  هاـگ  ره 

درذگیم و تسا و  هتـشذگ  اههدور  هب  زیت  هدام  هک  دنک  مکح  دـنیب  روشقیب  هطارخ  رگا  تسا و  نییالاب  هدور  ردـنا  هحرق  هک  دـنک  مکح 
و دیآیمه . هدرگ  زا  هک  دنک  مکح  دیآ ، مه  خرـس  هراپ  تشوگ  نوچ  يزیچ  ای  خرـس  گنر  لوب  ردنا  هک  دنیب  رگا  و  ددـنریم . ار  هدور 

ییاهیرامیب دنمدرد ، وضع  درد  عضوم  زا  دیآیم و  هناثم  زا  ود  ره  هک  دنک  مکح  دیآیمه  دیپس  درخ و  هطارخ  دـشاب و  دـیپس  گنر  رگا 
دیآ يدپ  یتفآ  اهمادنا  ياهلعف  زا  یلعف  ردنا  رگا  اهمادنا . هب  اهتوق  اهلعف و  نتخانش  زا  و  تخانش ، دناوتب  دتفا  اهمادنا  تکرش  ببـس  هب  هک 

ندرک دای  زا  ضرغ  تسا و  هدمآ  هدرک  دای  نیتسخن  باتک  ردـنا  اهلـصا  همه  نیا  و  تسا ، وضع  مادـک  ردـنا  يرامیب  هک  درک  ناوت  مکح 
. قیفوتلا هللااب و  تسج و  دیاب  هنوگچ  نطاب  ياهلاح  ياههناشن  رهاظ  ضارعا  زا  هک  ددرگ  مولعم  هک  تسا  نیا  اهلاثم  نیا 

یلصا ياهیرامیب  تکرش  هب  اهیرامیب  ياههناشن  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  موس  باب 

يرامیب لصا  هک  دـشابن  رهاظ  دـشاب و  یتکرـش  رگید  يوضع  اب  ار  نآ  هک  يوضع  ردـنا  دـتفا  يرامیب  هک  تسج  دـیاب  اجنآ  اههناشن ، نیا 
راتفگ ردـنا  دـتفا  رگید  یمادـنا  تکرـش  هب  هک  اهیرامیب  و  تسا . رامیب  تکراشم  ببـس  هک  تسا  مادـک  و  تسا ، هدوب  وضع  مادـک  ردـنا 

تفآ و تسخن  ات  دننک  هاگن  هک  تسا  نآ  یتکرـش  یلـصا و  يرامیب  نایم  قرف  نتخانـش  اما  تسا ؛ هدـمآ  هدرک  دای  باتک  نیا  زا  نیتسخن 
هب رگید  وضع  يرامیب  تسا و  وضع  مادک  رد  يرامیب  لصا  هک  دسانـشب  قیرط  نیدـب  ات  دـیآ ، دـیدپ  وضع  مادـک  توق  لعف و  ردـنا  للخ 

. دوش لیاز  ود  ره  ات  ددرگ  لوغشم  نیتسخن  وضع  يرامیب  جالع  هب  و  تسا ، وضع  نآ  يرامیب  ببس 
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قیرط نیدـب  ات  دوش ، رت  يوق  یهاگ  و  دوش ، رتاف  یهاگ  هک  تسا  مادـک  و  تسا ، مزال  هک  تسا  وضع  مادـک  ملا  ات  دـنک  هاگن  نینچمه  و 
وضع مادک  تبون ، تسخن  ات  دنک  هاگن  وضع  ود  ره  ملا  تبون  رد  ای  تسا ، یتکرـش  يرگید  تسا و  یلـصا  تسا  مزال  هچنآ  هک  دسانـشب 

همه نیا  اب  هک  دشاب  تقو  نکل  تسا . یتکرش  رگید  تسا و  یلـصا  تسا  تسخن  وا  تبون  تکرح  هچنآ  هک  دسانـشب  ات  دنکیم ، تکرح 
دیآ دیدپ  هک  لوا  زا  یلـصا  يرامیب  هک  دشاب  رایـسب  هکنآ  رهب  زا  دـتفا ، طلغ  یتکرـش و  یلـصا و  يرامیب  نایم  ندرک  قرف  ردـنا  ياهلمات 

رب راگزور  نوچ  سپ  دشابن ، هدرمـش  يرامیب  ار  نآ  دـشاب و  هدوب  لفاغ  نآ  زا  رامیب  دـشاب و  هدوب  رت  لهـس  نآ  ملا  دـشابن و  رهاظ  تخس 
، دشاب رت  رهاظ  هضراع  نیا  جنر  ملا و  و  دیآ ، دیدپ  یـضراع  یتکرـش و  يرامیب  هاگان  كراشم ، يوضع  ردـنا  وضع  نآ  تکرـش  هب  دـیآ 
ار بیبط  یلـصا  ار  یـضراع  دسانـش و  یـضراع  ار  یلـصا  يرامیب  داد و  دـنادن  نآ  ياههناشن  و  دـنکن ، تیاکـش  یلـصا  يرامیب  زا  راـمیب 
اهتفآ و ات  دیآ  راکب  تسیچ  يوضع  ره  تیـصاخ  توق و  لعف و  هکنآ  ملع  رگیدکی و  اب  اهمادنا  تکراشم  حیرـشت و  ملع  هاگیاج  نیردنا 
هب یلـصا  يرامیب  ياههناشن  قیرط  نیدـب  ات  دـسرپب  رامیب  زا  دسانـشب و  نآ  ياههناشن  دوب و  دـناوت  يوضع  ره  توق  لـعف و  رد  هک  اـهللخ 

يوضع تکرش  هب  اهتقو  يرتشیب  ردنا  نآ  يرامیب  هک  تساهوضع  رایسب  و  تخانش ، ص 75 )  ) دناوتن قذاح  بیبط  زج  نیا  و  درآ ، تسد 
ياهجازم ياهتمالع  دشاب و  رتمک  غامد  تکرش  هب  هدعم  يرامیب  دشاب و  هدعم  تکرش  هب  اهتقو  رتشیب  ردنا  هک  رـس  ياهیرامیب  نوچ  دشاب ،

. یلاعت هللا  نوعب  تسا  هدمآ  هدرک  دای  نیتسخن  باتک  زا  مود  راتفگ  زا  متفه  باب  رد  یضراع  یلصا و 

التما ياههناشن  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  مراهچ  باب 

یمیظع نیگنر و  ظیلغ و  لوب  يور و  نتشگ  خرس  اهگر و  ندش  رپ  یلولم و  یتسس و  ینالسک و  و  دشاب ، اهمادنا  ینارگ  التما  ياههناشن 
يوزرآ رـس و  ینارگ  و  دبنج ، دناوتیمن  تفر و  دناوتیمن  ای  تسا  هتـشادرب  نارگ  يزیچ  هک  نتـشادنپ  باوخ  ردنا  مشچ و  یگریخ  ضبن و 

. اهمادنا نب  زا  و  ینیب ، زا  ندمآ  نوخ  بواثت و  یطمت و  يددمت و  ءایعا  ندش و  لطاب  ماعط 
تعیبط و يراب  نارگ  يروجنر و  بیرغ و  دشاب  یترارح  بواثت  یطمت  یلولم و  ببس  اما 
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تـسس نارگ و  ار  نت  دشاب و  لصافم  رد  هک  ییادوس  ای  دشاب  یمغلب  ینالـسک  یتسـس و  ببـس  و  لصافم ؛ ردـنا  ظیلغ  يداب  ندـمآ  درگ 

. دنک
همه حاورا  طالخا و  ياهرذگ  هر  و  ددرگ ، نوزف  نت  ردنا  حاورا  طالخا و  هک  تسا  هنوگ  یکی  دشاب : هنوگ  ود  التما  هک  تسناد  دیابب  و 
یگر وا  مادنا  ردنا  هک  دشاب  نآ  رطخ  رب  یتکرح  ره  ردنا  التما  نیا  زا  مدرم  و  دـنیوگ ؛ هیعوالا  بسح  هب  ءالتمالا  نابیبط  ار  نیا  دوش و  رپ 
باوص دیآ  دیدپ  التما  نآ  ياههناشن  هک  هاگ  ره  دشاب ، هتکس  عرص و  قانخ و  میب  دریگب و  ار  سفن  هاگرذگ  یطلخ  ای  دفاکشب  ای  دلسگب 

. دنروخ رتمک  بارش  ماعط و  دنروخ و  وراد  دننز و  گر  دنباتشب و  هک  دشاب  نآ 
هوقلا بسحب  ءالتمالا  ار  عون  نیا  دـشاب و  هدـش  هابت  ودـب  دـشاب  هک  ردـقنآ  دـشابن  ینوزف  ار  طـالخا  هچ  رگا  هک  دـشاب  ناـنچ  مود  هنوگ 

هاگ ره  دیآ . زجاع  ندروآ  حالـص  هب  ندینازپ و  زا  همـضاه  توق  و  دنک ، رهق  مدرم  ياهتوق  رب  طالخا  یهابت  يدب و  هکنآ  رهب  زا  دنیوگ ؛
ماعط يوزرآ  ینالسک و  اهمادنا و  ینارگ  التما و  نت  ردنا  دنک ، دلوت  دشاب  طالخا  تنوفع  زا  هک  ییاهیرامیب  دیآ  دیدپ  التما  عون  نیا  هک 

ياهباوخ دـیآ و  دـیدپ  جـنر  یگدـنامدوز و  دوش  هدرک  یتکرح  رگا  و  دـشابن ؛ خرـس  يور  گنر و  رپ و  اهگر  نکل  دـشاب  ندـش ، لـطاب 
نآ ناشن  تسا  هتـشگ  شیر  وا  مادنا  هک  درادنپ  تکرح  ماگنه  هگ  ره  و  دشاب ، هدنگ  قرع  لوب و  دشاب و  فیعـض  ضبن  دـنیب و  هدـیروش 

ياههلـضف وا  نت  ردنا  دیآرب  وا  تشپ  هب  ییامرـس  هبامرگ  ياوه  ردـنا  دوش و  هبامرگ  ردـنا  هک  ره  و  تسا ، هدـش  هابت  وا  طالخا  هک  دـشاب 
هزادنا هب  اهطلخ  رگید  ددرگ و  نوزف  طلخ  کی  هاگره  دبای و  امرس  نیمه  یتکرح  ره  زا  باتفآ و  ردنا  نتشذگ  زا  دشاب و  كاندود  مرگ 
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. هللا ءاش  نا  دیآ  هتفگ  اهطلخ  هبلغ  تمالع  تسا و  هدرک  هبلغ  طلخ  نالف  دنیوگ  دشاب  شیوخ 

دنک دلوت  نآ  زا  اهیرامیب  نوخ و  هبلغ  ياههناشن  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  مجنپ  باب 

تلالم و رایـسب و  ندونغ  بواثت و  یطمت و  و  هصاخ ، مشچ  نوردـناز  ینارگ  رـس و  ینارگ  دـشاب و  اهمادـنا  ینارگ  نوخ  هبلغ  ياههناشن 
نب زا  ینیب و  زا  ندمآ  نوخ  ناهد و  ندیمد  اهرثب و  اهلمد و  ندمآ  دیدپ  نابز و  يور و  یخرس  ناهد و  ینیریش  رهاظ و  یببـسیب  یگدنام 

اهنادند و
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همه نیا  تماجح ، هاگیاج  ندز و  گر  هاگیاج  ندـیراخ  هدـید و  دولآنوخ  نتـشیوخ  ندـید و  خرـس  ياـهزیچ  باوخ  ردـنا  دـعقم و  زا 
هک دنک  تسرد  ار  اههناشن  نیا  ینیرـش  تشوگ و  ندروخ  رایـسب  دولآ و  تشوگ  نت  راهب و  لصف  یناوج و  تسا و  نوخ  هبلغ  ياههناشن 

. تسا نوخ  هبلغ  هناشن 

یمغلب ياهیرامیب  مغلب و  هبلغ  ياههناشن  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  مشش  باب 

تشوگ یتسس  تسوپ و  رهاظ  يرت  يدرـس و  و  یطب ، توافتم و  مرن و  کچوک و  ضبن ، دشاب و  يور  گنر  يدیپس  مغلب  هبلغ  ياههناشن 
ياهزیچ باوخ  ردنا  و  لوب ، يدیپس  و  شرت ، غورآ  ماعط و  ندـیراوگ  رتمک  و  نآ ، يربطـس  ناهد و  بآ  يرایـسب  ینالـسک و  اهمادـنا و 

. ندشان هنشت  نتفخ و  رایسب  ندید و  ناراب  فرب و  بآ و  امرس و  دیپس و 
ياهلاس ناتسمز و  لصف  و  دبسخن . شوخ  نکل  درب  باوخ  دنیشنن و  درس  بآ  هب  یگنشت  نآ  و  دشاب ، یگنشت  دشاب ، روش  مغلب  رگا  نکل 
اههناشن نیا  نآ ، دننام  رایـسب و  دیرت  تارغج و  جامتت و  هزات و  یهام  نوچ  ندروخ  رت  ياهاذـغ  كان و  هیپ  هبرف و  نت  يریپ و  یکدوک و 

هک یصخش  و  تسا ، تسرد  اهتداهش  طالخا  هبلغ  ردنا  ار  تداع  ار و  نکسم  ار و  تعانص  و  تسا . مغلب  هبلغ  ناشن  هک  دنک  تسرد  ار 
. دراد هبلغ  ماخ  طلخ  وا  نت  ردنا  ددرگن ، مرگ  دوشن و  خرس  ندیلام  زا  وا  ياهمادنا  و  دشاب ، هدنکآ  هبرف و  وا  نت  دنام و  زیزرا  هب  وا  گنر 

. دراد هبلغ  روش  ای  شرت  مغلب  وا  نت  ردنا  روش ، ای  ددرگ  شرت  وا  ناهد  هزم  ماعط  سپ  زا  هک  ره  و 

ییارفص ياهیرامیب  ارفص و  هبلغ  ياههناشن  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  متفه  باب 

ندمآ شوخ  و  رایسب ، یگنشت  و  نتشگ ، شنم  و  ناهد ، یکشخ  یخلت و  مشچ ؛ نابز و  يدرز  دشاب و  يور  يدرز  ارفـص  هبلغ  ياههناشن 
ياهزیچ باوخ  ردنا  و  قیقر ، يران و  لوب  و  میظع ، عیرـس و  ضبن  و  درـس ، ياوه  ناتـسمز و  ندوب  قفاوم  و  دادـماب ، یکنخ  بش و  ياوه 

مرگ و یجازم  یناوج و  ياهلاس  ناتـسبات و  لصف  و  نآ ، دننام  باتفآ و  ردنا  ای  تسا  هب  امرگ  ردـنا  هک  نتـشادنپ  و  ندـید ، اهـشتآ  درز و 
ار اههناشن  نیا  هزات  ریش  اهینیریش و  ندروخ  رایسب 
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دوشیم ورف  رود  وا  مشچ  دـشاب ، کـشخ  وا  تسوپ  دوـشیم و  رغـال  دزادـگیم و  هک  یـصخش  و  تسا . ارفـص  هبلغ  ناـشن  هک  دـنک  تسرد 

. دوشیم جرخ  دریذپیم و  لیلحت  وا  ياهیرت  دشاب و  هدش  قیقر  وا  طالخا 
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ییادوس ياهيرامیب  ادوس و  هبلغ  ياههناشن  نتخانش )  ) ردنا مود : راتفگ  زا  متشه  باب 

یگنـسرگ یهایـس و  هب  دـیارگیم و  يزبس  هب  لوب  گنر  تسوپ و  یکنخ  دـشاب و  يور  گنر  یتاوارطیب  یگتفرگ و  ییادوس  ياهتمالع 
نتخوس و  اهراک ، همه  زا  يدیمون  دب و  ياهنامگ  ندیسرت و  يزیچ  ره  زا  نتسج و  تولخ  ندوب و  كانهودنا  رایـسب و  هشیدنا  نیغورد و 

نازخ و لصف  ندید و  اهیبارخ  اهدود و  كانـسرت و  ياهزیچ  باوخ  ردنا  هایـس و  قهب  دیآ  ندـمآ  دـیدپ  زرپس  ندـش  گرزب  هدـعم و  مف 
رگا هصاخ  دنک ، تسرد  ار  ادوس  ياههناشن  نآ  دننام  دیـص و  دیدق و  تشوگ  نوچ  ندروخ  ییادوس  ياهاذغ  يریپ و  تلوهک و  ياهلاس 

. دنشاب ییادوس  رتشیب  زین  مادنا  کشخ  رمسا و  مدرم  دشاب و  رقشا  ناوختسا و  ربطس  يوم و  رایسب  درم 

دنک دلوت  نآ  زا  هک  اهیرامیب  هدس و  ياههناشن  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  مهن  باب 

يزیچ التما  ياههناشن  زا  اهمادنا  رگید  ردنا  رگا  هصاخ  دشاب . ياهدس  وضع  نآ  ردنا  دشاب  ینارگ  التما و  ناشن  اهمادنا  یـضعب  رد  هاگره 
. دشاب رتمک  یعیبط  تداع  زا  ص 76 )  ) اهغارفتسا رگا  هصاخ  دباین و 

اهگر و رد  هک  رگج  نوچ  دوش  رگید  يوضع  هب  درذگب و  يو  ردنا  هدام  هکنآ  زا  تسین  ياهراچ  هک  دـتفا  يوضع  ردـنا  هدـس  هک  هاگره 
نیچ  ) دوش هدیجنرط  ببـس  نیدب  دباین  رذگ  یناسآ  رب  دشاب و  هدنامب  يو  ردنا  رتمامت  یغلبم  رتشیب و  یتدم  هدام  دتفا  هدس  وا  ياههذـفنم 
قرف دنک و  دلوت  سامآ  زا  هک  دشاب  نآ  زا  نوزف  دنک  دلوت  هدـس  زا  هک  ینارگ  و  دـنک . دـلوت  یگدـیجنرط  ملا  ینارگ و  و  رادكورچ ) و 

دنک دلوت  بت  يو  زا  هچنآ  زا  و  دـشاب ، رایـسب  بتیب  هدـس  دـشاب و  بت  اب  دـنک  زاغآ  هک  لوا  زا  سامآ  هک  تسا  نآ  هدـس  سامآ و  نایم 
نکل دنک ، رتمک  ینارگ  دشاب  رگج  ذفنم  ردنا  هن  هک  اههدس  و  دنک ، دلوت  رتسپ  زا  بت  ددرگ و  رهاظ  هدس  ياههناشن  تسخن 

211 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
رذـگ کیراب  ياهگر  ردـنا  نوخ  هکنآ  رهب  زا  دوش  درز  مدرم  گنر  ددرگ و  رهاظ  اهمادـنا  هب  نآ ، ندیـسران  اهگر و  هب  نوخ  نتـشذگان 

. دشاب يور  درز  ببس  نیدب  هدس  دنوادخ  دسرن و  نت  رهاظ  هب  دباین و 

يداب ياهیرامیب  ياههناشن  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  مهد  باب 

ببـس و  رتبعـص ، درد  رتیوق  مادنا  سح  دنچ  ره  و  دـشاب . درد  اب  همه  تسا  سح  ار  وا  هک  دـشاب  یمادـنا  ردـنا  هچ  ره  يداب  ياهیرامیب 
سپ دنک ، دلوت  لاصتالا  قرفت  َِملا  دشک  رد  مه  زا  ار  همه  دشاب و  اهمادنا  تسوپ  تشوگ و  ءازجا  نایم  ردنا  داب  هک  دشاب  نآ  درد  یبعص 

دـشاب و  دشاب ، رتمک  درد  نآ ) ، ) يددغ تشوگ  ناوختـسا و  نوچ  تسین ، سح  ار  نآ  هک  دشاب  یمادـنا  يازجا  نایم  ردـنا  اهداب  نیا  رگا 
تشوگ هتسکش  ناوختسا  رگم  دنکن و  دلوت  نآ  زا  درد  چیه  دنک و  درخ  دنکشب و  ار  ناوختسا  داب  هک  دشاب  رایـسب  دشابن و  درد  چیه  هک 

هب ییاج  زا  نت  رد  اهدرد  هک  دشاب  نآ  داب  ناشن  و  دنک . دلوت  يدرد  نآ  ندیلخ  زا  ات  دلخب  دشاب  هتسویپ  ودب  هک  ار  هلضع  ار و  ءاشغ  ار و 
ناشن دنک و  رقارق  دشاب  ءاشحا  ردـنا  رگا  و  دـنک ، جالتخا  دـشاب  اههلـضع  تسوپ و  تشوگ و  نایم  ردـنا  داب  رگا  و  دـشاب ، هدـنوش  ییاج 

يرامیب و  دشاب . طالخا  زا  هکنانچ  و )  ) دشابن ینارگ  وضع  ردنا  دشاب ، هدیجنرط  وضع  دشاب و  بعص  يدرد  هچ  رگا  هک  تسا  نآ  تسرد 
دـهد و لـبط  زاوآ  دـننز  راـمیب  مکـش  رب  تـسد  هـک  دنـسانش  نادـب  یّقز  زا  ار  یلبط  ءاقـستسا  هکناـنچ  تـسناد ، ناوـتب  زاوآ  هـب  ار  يداـب 

ناوتب زین  سمل  سح  هب  دـنک و  رقارق  دـنلام  يور  هب  تسد  دراد  داب  هک  ار  زرپس  دـنمد و  ردـنا  ار  یکـشم  هچنانچ  دراد ، داب  یگدـیجنرط 
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نداهن رب  ردنا  و  دـیآ ، زاب  دوز  دـنراد  رب  تسد  هک  هاگ  ره  دوش و  هدـنکارپ  تسد  ریز  رد  داب  دـنهن  رب  تسد  هک  هاگ  ره  هکنانچ  تسناد ،
زاب تشگنا  اب  دشاب و  هدیجنرط  رگا  و  دیآیمن ، تشگنا  ریز  رد  هدام  دوریمن و  ورف  یتبوطر  هب  تشگنا  هک  دـشاب  ربخ  ار  سمل  سح  تسد 

. دشاب هدش  رپ  رگید  هدام  زا  هک  يزیچ  دشاب و  هدش  رپ  داب  زا  هک  يزیچ  نایم  درک  ناوت  قرف  سمل  سح  هب  دشوک 

نطاب رهاظ و  ياهسامآ  ياههناشن  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  مهدزای  باب 

212 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
. دشابن سح  ار  وضع  رگا  دشاب ، سامآ  عضوم  ینارگ  بت و  نآ  ناشن  دشاب ، مرگ  رگا  نطاب  سامآ  و  دید ، ناوت  هدهاشم  هب  رهاظ  اهسامآ 

یتفآ وضع  نآ  توق  لعف و  ردنا  دشاب  وضع  رد  هک  یتفآ  یملا و  یـسامآ و  ره  دشاب و  هدننازوس  درد  بت  اب  دشاب  ساسح  يوضع  رگا  و 
. تشگ مولعم  هکنانچ  دیآ  دیدپ 

اب رگا  و  دردیب ، دباییمه  ینارگ  دشاب  يو  رد  سامآ  هک  وضع  نآ  ردنا  دیآ و  دیدپ  مغلب  هبلغ  ناشن  هک  تسا  نآ  یمغلب  سامآ  ناشن  اما 
ردـنا سامآ  رگا  تسا و  ییادوس  سامآ  هک  درک  دـیاب  مکح  دـشاب  تخـس  سامآ  عضوم  دـشاب و  رهاظ  ادوس  هبلغ  ياههناشن  ینارگ  نیا 
ناشن دیآ و  دیدپ  نهذ  طالتخا  جنشت و  دوز  هک  دشاب  نآ  رطخ  دشاب و  مرگ  تخس  بت  دشاب و  بعص  نآ  درد  دشاب  كانبـصع  يوضع 

. دوش رغال  مکش  تسوپ  دراذگ و  ورف  مکش  ياههلضع  تشوگ  هک  تسا  نآ  دشاب  ءاشحا  رد  هک  اهسامآ  همه 
، ددرگ رتتشرد  نابز  و  دوش ، رتنازوس  بت  و  دوش ، بعص  درد  ددرگ ، شوج ) لمد ،  ) جارخ دیدرگ و  نتخپ  قیرط  سامآ  هک  هاگ  ره  و 

ردـنا رود  راب  کی  هب  اهمـشچ  دوش و  رغال  دوز  نت  لاح  نیا  رد  هک  دـشاب  رایـسب  و  دوش . تدایز  ساـمآ  عضوم  ینارگ  دـباین و  باوخ  و 
شراخ يدوب ، درد  هک  اجنآ  دوش و  نکاس  درد  نابرـض و  دوش و  هتـسکش  بت  ترارح  دـنک  میر  دوش و  هتخپ  جارخ  هک  هاگ  ره  و  دوش ؛

. ددرگ تدایز  عضوم  ینارگ  دوش و  مرگ  سمل  هب  دیآ و  دیدپ 
فیعـض و ضیرع و  غارفتـسا  ببـس  هب  ضبن  دوش و  مرگ  سپ  میر ، ینازوس  ببـس  هب  دریگ  هزرل  بت  لاح  ردـنا  دـنک  رـس  هک  هاـگ  ره  و 

. دوش درس  ياپ  تسد و  هک  دشاب  رایسب  و  دوش ، طقاس  توهش  و  دوش ، توافتم  طلتخم و  بت  ببس  هب  و  دوش ، یطب  ریغص و 
سپ زا  هک  دـشاب  نآ  نیرتهب  و  لفث ، قیرط  هب  ای  لوب  قیرط  هب  ای  ثفن  هب  اـی  دوش  عفد  رتکـیدزن  یقیرط  هب  هداـم  دـشاب  هدرک  رـس  نوچ  و 
رایسب و  دوش ، عفد  رتکیدزن  رتتسار و  یقیرط  هب  هدام  دیآیم و  زاب  توق  و  دوش . ناسآ  ندز  مد  ددرگ و  لیاز  بت  ندرک  رـس  ياههناشن 

لاح دوش ، رتسیـسخ  يوضع  هب  فیرـش  يوضع  زا  هک  هاگ  ره  و  دوش ، رگید  يوضع  هب  يوضع  زا  هدام  نطاب  ياهـسامآ  ردنا  هک  دـشاب 
رتسیـسخ يوضع  زا  رگا  و  دـیآ . دورف  نار  هلوغیب  هب  رگج  سامآ  و  دـیآ ، دورف  شوگ  سپ  یغامد  سامآ  هدام  هکنانچ  دوش  کین  رامیب 

زاب رتفیرش  يوضع  هب 
213 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

ياهـسامآ هدام  نتـشگ  زاب  و  دـیآ . لد  یحاون  هب  بنجلا  تاذ  هدام  ای  دوش  هیرلا  تاذ  بنجلا  تاذ  هکنانچ  دوش ، رتدـب  رامیب  لاـح  ددرگ 
ردـنا رگا  و  دـیآ ، دـیدپ  شزوس  هنیـس  یلاوح  رد  ددرگ و  راوشد  گنت و  سفن  ددرگ  زاب  ـالاب  يوس  هب  رگا  اـما  تسا ، اـهتمالع  ار  نطاـب 
تخـس دوش  غامد  رب  هدام  رگا  دیآ و  دیدپ  یملا  دعاس  وزاب و  ردنا  هک  دشاب  درآ و  رـس  درد  دـنک و  دـلوت  ینارگ  ندرگ  ربنچ  درگادرگ 

کین تخـس  ءاشحا  ياهـسامآ  همه  رد  لاح  نیردنا  ینیب  زا  ندمآ  نوخ  دـیآ و  دـیدپ  صالخ  دـیما  دـیآ  شوگ  رگا  دـشاب و  كانرطخ 
فورضغ ینعم  هب  فوسرش و  یبرع  عمج   ) فیسارش دیآ و  دیدپ  ددمت  ینارگ و  فیـسارش  ردنا  دیآ  ورف  ریز  يوس  هب  هدام  رگا  و  دشاب .

. دنیوگ ار  اهولهپ  رس  دشاب ). هنیس  غانج  هب  اههدند  لاصتا 

لاصتالا قرفت  ياههناشن  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  مهدزاود  باب 
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لاصتالا قرفت  ياههناشن  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  مهدزاود  باب 

هک دنرادنپ  نانچ  هاگ  هاگ  و  دشاب . هدـنلخ  درد  نآ  ياهتمالع  دـشاب  نطاب  هچنآ  دـید و  ناوت  دـهاشم  هب  دـشاب  رهاظ  هچنآ  لاصتالا  قرفت 
رگا دیآ . نوریب  یطلخ  اهلاح  رتشیب  ردنا  دشاب و  مرگ  یبت  درد  نیا  اب  رگا  هصاخ  و  ندرک ) خاروس  ینعم  هب  قتشم   ) دنبنسیمه عضوم  نآ 

راردا هب  ای  لاهـسا  هب  دشاب ، ءاشحا  رگید  ءاعما و  ردنا  رگا  و  دیآ ، رب  نوخ  ثفن  هب  ای  یق  هب  دـشاب ، ندز  مد  ياضعا  ردـنا  لاصتالا  قیرفت 
دشاب رایسب  و  دیآ . درگ  دشاب  ءاشحا  ردنا  هک  ییاضف  ردنا  نکل  دیاین  نوریب  يزیچ  اهقیرط  نیدب  هک  دشاب  رایـسب  و  دیآ ، نوریب  نوخ  لوب 
نتخپ ناشن  سامآ و  ياههناشن  هک  هاگ  ره  دیآ و  نوریب  ییاهقیرط  نیدب  دنک و  رـس  دوش و  هتخپ  هک  دشاب  یـسامآ  زا  لاصتالا  قیرفت  هک 

. دیآ دیدپ  تحار  ددرگ و  لیاز  همه  عضوم  نآ  ینارگ  درد و  بت و  دریگ ، ندولاپ  نوخ  میر و  سپ  دشاب و  هدمآ  دیدپ  نآ  ندرک  رس  و 
ندـمآ نوریب  ددرگ و  تداـیز  درد  بـت و  دریگ ، ندولاـپ  مـیر  نوـخ و  دـشابن و  هدـمآ  دــیدپ  ساـمآ  ندرک  رــس  نـتخپ و  ناـشن  رگا  و 

. دشاب لاصتالا  قیرفت  هلمج  زا  مه  قتف  اهداشگدنب و 
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ضبن نتخانش  ردنا  موس  راتفگ 

هراشا

: تسا باب  هس  تسیب و  راتفگ  نیا  و 

تسیچ ضبن  هک  نآ  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  باب 

. تکرح کی  نوکس . ود  تسا و  تکرح  ود  زا  ضبن  ره  دنیوگ و  ار  اهنایرش  تکرح  ضبن 
هک ینوکس  مود  نوکس  و  تسا ، ضابقنا  تکرح  مود  تکرح  و  دشاب . طاسبنا  سپ  زا  هک  ینوکس  نوکس ، کی  تسا و  طاسبنا  تکرح 
زا زاب  دـسر و  بناج  نآ  تیاهن  هب  یبناج و  هب  تکرح  ار  يزیچ  هک  ص 77 )  ) تسین نکمم  هکنآ  رهب  زا  دـشاب ، ضابقنا  تکرح  سپ  زا 

فلاخم تکرح  ود  نتـسویپ  رگیدکی  هب  هچ  دشابن  ینوکـس  تکرح  ود  نیا  نایم  ردنا  رگا  و  ددرگ ، زاب  نآ  فلاخم  یبناج  هب  بناج  نآ 
. دشابن سوسحم  هچ  رگا  دتفا  ینوکس  مود  تکرح  زاغآ  لوا و  تکرح  نتسسگ  نایم  هکنآ  زا  دشابن  هراچ  و  دشاب ، لاحم  رگیدکی 

ار طاسبنا  تکرح  دـنیوگ و  ار  نآ  ندـمآ  مه  زارف  تکرح  ضابقنا  تکرح  و  دـنیوگ ، ار  اهنایرـش  ندـش  زاـب  تکرح  طاـسبنا  تکرح  و 
ناوت رد  يراوخـشد  هب  ضابقنا  تکرح  و  دـشاب . یلاح  دـب  یفیعـض و  تیاغ  هب  مدرم  هک  یتقو  رگم  تفاـی  ناوت  ردـنا  تشگنا  هب  هشیمه 
ردـنا تسوپ ، مرن  تشوگ و  مک  نت  ردـنا  هک  تسا  نآ  تسرد  نکل  تفای . ناوتن  ردـنا  هک  تسا  نانچ  نابیبط  رایـسب  کیدزن  هب  و  تفای ،

چیه ضبن  رد  رگا  هصاخ  تفای ، ناوت  رد  راوخـشد  هک  تسا  نآ  بلاغ  هچ  رگا  یطب ؛ ای  بلـص  ای  دشاب  يوق  ضبن  هک  هصاخ  تفای ، ناوت 
. دشابن رتاوت  ای  تعرس  هنوگ 

اب گر  تمداصم  نایم  درک  ناوت  قرف  تبالـص  ببـس  هب  بلـص  ضبن  رد  و  تفای ، ناوت  ردنا  تکرح  توق  ببـس  هب  يوق  ضبن  ردـنا  اما 
یتدم نم  دیوگیم  سونیلاج  درک . ناوت  قرف  نتشگزاب  يرید  ندیبنج و  يرید  ببس  هب  زین  یطب  ضبن  ردنا  وا ، نتـشگ  زاب  نایم  تشگنا و 

ملع زا  يرایـسب  متفای ، ردنا  کین  هک  نآ  زا  دعب  متفایب و  یکدـنا  نآ  سح  ات  مدرک  لمات  سپ  مدوب . لفاغ  ضابقنا  تکرح  نتفای  ردـنا  زا 
نایرـش و تکرح  ینعی  تکرح  ود  چیه  دـشاب و  ربارب  لد  تکرح  اب  اهنایرـش  همه  تکرح  هک  نتـسناد  دـیابب  و  دـش . هداشگ  نم  رب  ضبن 
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اب ياههخاش  دبنجب  تخرد  لصا  هک  هاگ  ره  هک  نانچمه  نکل  دشابن ، رتسپ  رتشیب و  رگیدکی  زا  لد  تکرح 
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هک هاگ  ره  یلب  تسا . هتسر  لد  زا  هک  تسا  ییاههخاش  اهنایرش  هکنآ  رهب  زا  دشاب  ربارب  نانچمه  لد  تکرح  اب  نایرش  تکرح  دبنجب  يو 
رتشیب تکرح  دشاب ، کیدزن  لمد  ای  تحارج  نیدب  هک  ینایرـش  دشاب ، هدوزف  یترارح  نآ  ریغ  ای  یلمد  ای  یتحارج  ببـس  هب  يوضع  ردنا 
دـشاب ربارب  لد  لاح  اب  ناشیا  لاح  هک  رگید  ياهوضع  ياهنایرـش  و  ضراع ، نآ  ببـس  هب  دـنک  اهنایرـش  رگید  لد و  تکرح  زا  رتدوز  و 

همه هکنآ  رب  تسا  لیلد  تسا ، يو  رد  نآ  ضراع  هک  وضع  نیا  نایرـش ، تکرح  ندیدرگب و  دـشاب و  ربارب  لد  تکرح  اب  ناشیا  تکرح 
عبط اهنایرـش و  تکرح  رگا  و  تسا . نآ  عبت  تسا و  ربارب  لد  تکرح  اـب  ناـشیا  تکرح  هچ  رگا  دـننک . تکرح  شیوخ  عبط  هب  اـهنایرش 

نایرـش نیا  تکرح  نوچ  و  یتشگن ، اهنایرـش  رگید  تکرح  فلاخم  دتفا  یـضراع  يو  ردـنا  هک  يوضع  نایرـش  تکرح  يدوبن  شیوخ 
. تسوا عبط  هب  نایرش  نیا  تکرح  هک  میناد  دوشیم ، رتشیب  ددع  هب  رتدوز و 

دتـسرف اهنایرـش  هب  دم  نوچمه  ار  حور  نوخ و  لد ، هک  هاگ  ره  ینعی  تسا  رزج  دم و  لیبس  رب  اهنایرـش  تکرح  هک  دناهتـشادنپ  یهورگ 
هب نایرـش  تکرح  هک  دناهتفگ  و  ددرگ . نکاس  دوش و  یهت  نایرـش  درآ  زاب  نتـشیوخ  هب  ار  ود  ره  هک  هاگ  ره  و  دبنجب ، دزیخرب و  نایرش 

ناشیا هک  تسین  نانچ  و  تسا . شیوخ  عبط  هب  هن  ددرگیم ، زاـب  وا  زا  هک  رزج  ببـس  هب  نوکـس  دـیآیمه و  ودـب  هک  تسا  دـم  نیا  ببس 
ببـس هب  وضع ، کی  نایرـش  تکرح  هک  تسا  هدمآ  هدرک  دای  تسخن  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  تسا و  شیوخ  عبط  هب  نکل  دناهدرب ، نامگ 

. دوشیم ءاضعا  رگید  ياهنایرش  تکرح  فلاخم  یضراع 

ضبن تعفنم  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مود  باب 

ردنا نازیرگ و  رگیدکی  زا  هدنزاسان و  رگیدکی  اب  راهچ  ره  هیام ، راهچ  زا  تسا  هتشرس  هتخیمآ و  ناروناج  رگید  مدرم و  نت  هکنآ  رهب  زا 
رگیدکی زا  نتفریذپ  رثا  رگیدکی و  ردنا  ندرک و  رثا  اههیام و  یگدـنزاسان  ببـس  هب  و  هدـنریذپ ، رثا  رگیدـکی  زا  و  هدـننک ، رثا  رگیدـکی 

، تسوا درگادرگ  هک  اوه  رب  و  دنکیم ، جرخ  دنادرگیم و  راخب  ار  وا  تبوطر  وا  ترارح  تسا ، شزادـگ  شهاک و  ردـنا  مدرم  نت  هشیمه 
. دنکیم رثا  يو  ردنا  همه  یناسفن  یندب و  ياهتکرح  دنکیم و  رثا  زین 

هچنآ ادیپان ، ادیپ و  یندولاپ  دیالاپیم  دهاکیم و  اهببس  نیدب  مدرم  نت  هشیمه  سپ 
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هچنآ و  نخان . يوم و  ندیلاب  نت و  همه  خسو  ینیب و  و  شوگ ) كرچ   ) شوگ خـسو  طاخم و  قرع و  زارب و  تسا و  لوب  نوچ  تسادـیپ 
ندروآ زاب  هب  تس  دـنمتجاح  ناروناج  همه  ياهنت  ببـس  نیدـب  دوشیم  جرخ  دـنیوگ  ماسم  هک  اهیوم  نب  زا  هک  تساهراخب  تسا  ادـیپان 

سپ دشاب و  اذغ  لدب  نیا  و  دیآ ، تجاح  لدب  نیدب  ار  ناویح  نت  هک  تسا  یگنـسرگ  و  دشاب . هدـش  جرخ  هدولاپ و  ناشیا  زا  هچنآ  لدـب 
شهاک شیالاپ و  يو  زا  اهببـس  نیدب  مه  هک  رت  یلوا  كرحتم  فیطل  حور  دـشاب ، ندـیهاک  شیالاپ و  نیدـنچ  فیثک  نت  زا  هک  هاگ  ره 

فیثک نت  زا  هک  دتفا  نانچ  هک  هاگ  ره  هک  تسناد  دیابب  رگید  یهجو  زا  و  دـشاب . رتابیکـشان  نآ  لدـب  نتفایان  رب  و  دـشاب ، رتشیب  رتدوز و 
هبامرگ و و  شزرو )  ) تضایر هب  مدرم  تجاح  و  دـیآ ، درگ  نت  رد  ینوزف  طالخا  دـشاب  رتمک  دـمآ  هدرک  دای  هک  ندولاپ  ندـیهاک و  نیا 
ار حور  دوش  كاپ  ینوزف  ياهطلخ  زا  هک  تسا  تجاح  ار  نت  هک  نانچمه  دوش و  كاپ  ینوزف  طالخا  زا  نت  اـت  تسا  نآ  رهب  زا  نآ ، ریغ 
اب نت  هک  يروبـص  نآ  كزان و  تسا و  فیطل  حور  هکنآ  رهب  زا  دوش ، ادـج  يو  زا  هتخوس  هدـش و  كاندود  راـخب  هک  تسا  تجاـح  زین 
نت ردنا  ار  نت  اذغ  بآ  هک  نانچمه  و  دوش . ادج  يو  زا  كاندود  راخب  هک  دیابیم  ترورض  هب  سپ  درک  ناوتن  حور  درک  دناوت  دب  طلخ 

. دنک نوریب  يو  زا  ار  اههلضف  دناسر و  ودب  ار  حور  ياذغ  اوه  درب ، نوریب  دیوشب و  نت  زا  ار  اههلضف  دنک و  ناور 
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ياوه ضابقنا  تکرح  هب  دـناسر و  لد  نرودـنا  هب  هزیکاپ  هزات و  کـنخ  ياوه  میـسن  طاـسبنا  تکرح  هب  هک  تسا  نیا  ضبن  تعفنم  سپ 
هک هاگ  ره  دشک و  ردنا  مد  نوردنا  هب  اوه  دـنک و  زاب  دـیاشگب و  ار  مد  رگنهآ  هک  نانچمه  دـنک ، نوریب  لد  زا  ار  هدـش  كاندود  مرگ و 
هب دناسر و  حور  هب  ار  حور  ياذغ  اوه و  یکنخ  و  دشک ، ردـنا  ار  اوه  طاسبنا  تکرح  هب  اهنایرـش  لد و  دـنک . نوریب  ار  اوه  درآ  مه  زارف 

یکی گرزب  تعفنم  ود  نیا  دشاب . لدتعم  یفاص و  حور  ات  دنک ، نوریب  دنک و  ادج  حور  زا  ار  هدش  كاندود  راخب  هلضف  ضابقنا  تکرح 
. تسا ضبن  ياهتعفنم  هلمج  زا  حور  ندرک  یفاص  كان و  دود  ياوه  ندرک  نوریب  مود  حور ، ياذغ  هزات و  ياوه  ندروآ  ردنا 

بکرم دروخب  مدرم  هک  بآ  هک  نانچمه  نکل  ددرگ ، حور  اوه  هک  دـنرب  نامگ  یموق  هک  تسین  نانچ  ار  حور  رم  هزاـت  اوه  نداد  اذـغ  و 
همه هب  دنارذگب و  کیراب  ياهگر  رد  ار  نآ  ددرگ و  اذغ 
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زا مراهچ  راتفگ  زا  مشـش  وزج  زا  متفه  باـب  ردـنا  ینعم  نیا  هچ  رگا  دـناسر  نت  همه  هب  ار  يو  اـت  دـشاب  حور  بکرم  زین  اوه  دـناسر  نت 

لد و هب  هزات  ياوه  ندیـسر  یگنوگچ  دـیآ و  رتمامت  لصف  نیا  ات  نتفگ ، زاب  دوب  بجاو  زین  اجنیا  تسا ، هدـمآ  هدرک  دای  نیتسخن  باـتک 
، تسا هدمآ  هدرک  دای  يدیرو  نایرـش  حیرـشت  ردنا  مراهچ  راتفگ  زا  مجنپ  وزج  زا  مود  باب  ردـنا  لد  نوردـناز  اوه  ندـش  كانود  ببس 

کی لد  نوچ  لثم  هب  نایرـش  کی  تسا و  نت  همه  نایرـش  نوچ  لثم  هب  لد  هک  تسناد  دـیابب  و  دـناوخ ، دـیابب  لصف  نیا  اـب  ار  باـب  نیا 
تجاح تسا  نایرش  ردنا  هک  ار  حور  نیا  شـش ، هار  زا  ندز  مد  هب  تسا  تجاح  تسا  لد  رد  هک  ار  حور  نآ  هک  نانچمه  و  تسا . وضع 

. دنیوگ لخلخت  يزات  هب  ار  نآ  هک  اهیگداشگ  ماسم و  هار  زا  ندز  مدب  تسا 
زا وا  هکنآ  رهب  زا  دـشاب  تهبـش  یب  تسرد و  وا  ناشن  هک  تسا  ضبن  دـهد  یناشن  مدرم  يرامیب  یتسرد و  نت  زا  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  و 

تسا و مرگ  يزیزغ  ترارح  توق  هب  تسا و  هدنز  یناویح  توق  هب  نت  تسا و  لد  يزیرغ  ترارح  یناویح و  توق  ادـبم  دـهد و  ربخ  لد 
یناسفن و  ص 78 )  ) یندـب ياـهتوق  زا  ار  یتوق  چـیه  ياهمادـنا  يزیزع و  ترارح  توق  هب  رگم  دیـسر  دـناوتن  نت  همه  هب  یناویح  توق 

همه ماوق  نت و  همه  ماوق  هک  يزیرغ  ترارح  توق  یناویح و  توق  ینعی  تسا ، توق  ود  نیا  سپ  یناویح ؛ توق  هب  رگم  درک  دناوتن  لوبق 
أدبم و لد  تسا و  هتـسب  توق  ود  حالـص  داسف و  ردنا  ود  ره  نیا  داسف  حالـص و  ردـنا  اهتوق  همه  نت و  همه  داسف  حالـص و  تساهتوق و 

لد لاح  زا  اهتوق  همه  ياهلاح  ببـس  نیدب  تسا . هتـسب  لد  جازم  داسف  حالـص و  ردنا  ود  ره  داسف  حالـص و  تسا و  توق  ود  نیا  ندعم 
سمل سح  هب  یـضعب  تسا  هتـسر  يو  زا  هک  اهنایرـش  و  تسا ، رود  اهتـساح  همه  زا  هک  تسا  يوضع  لد  هکنآ  رهب  زا  درک ، ناوت  مولعم 

. دشاب لد  لاوحا  نتفای  ردنا  نایرش  لاوحا  نتفای  ردنا  هک  تسا ، لد  ياهلاح  عبت  اهتقو  رتشیب  ردنا  اهنایریـش  ياهلاح  و  تفای ، ناوت  ردنا 
مراـهچ وا و  لـعف  موس  وا  تروص  مود  دسانـشب  لد  رهوگ  هکنآ  یکی  تسا : يزیچ  راـهچ  تسناد  دـیابب  لد  لاوـحا  زا  ار  بیبـط  هچنآ  و 

. دسانشب تسوا  فیوجت  ردنا  هچنآ 
رب ود  ره  رب  لد  مان  تسا و  یناویح  توق  وا  تروص  و  تسا ، هدش  هدروآ  مه  زارف  هناگراهچ  ياههیام  زا  هک  تسا  یمـسج  لد  رهوگ  اما 

وا فیوجت  ردنا  و  تسا ، ضبن  وا  لعف  و  دتفا ،
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. تسا حور  نوخ و 
یجنایم هب  تسوا  فیوجت  ردنا  هچنآ  هب  لد  لعف  توق و  هکنآ  رهب  زا  تسناد ، دیابب  زین  اهنایرـش  زا  دش  ادـیپ  لد  زا  هکنانچ  راهچ  ره  نیا 

هب ار  نت  ماوق  تسا  نیتسخن  ببـس  هک  لد  لاح  دـیآ  هتخانـش  تقیقح  هب  نایرـش  لاـح  هک  هاـگ  ره  دـسریم . اهمادـنا  هب  اهنایرـش و  هب  وا 
تلآ ار  نایرـش  لد و  و  مینک ، مان  لعاف  ار  یناویح  توق  تسخن  مینادب  نایرـش  لد و  ياهلاح  هک  میهاوخ  نوچ  و  دوش . هتخانـش  تقیقح 
مینک مان  ضبن  ار  نایرش  تکرح  لد و  تکرح  و  مینک . مان  لعف  تسا  نایرـش  لد و  فیوجت  ردنا  هچنآ  ار و  حور  ار و  نوخ  و  مینک ، مان 

يرایسب و تسا  نایرش  لد و  فیوجت  رد  هچنآ  زا  و  مییوج ، یمرن  یتخس و  یمرگ و  يدرس و  تلآ  زا  و  مییوج ، فعـض  توق و  لعاف  زا 
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. مییوج نآ  یهاتوک  نوکس و  تکرح و  راگزور  يزارد  و  يراومهان ، يراومه و  يرید و  يدوز و  لعف  زا  و  مییوج ، یکدنا 
دای هک  تسا  نیا  ضبن  ياهتعفنم  دـیآ . هتخانـش  تقیقح  هب  نآ  ماوق  ياهببـس  نت و  لاوحا  دوش  هتخانـش  تقیقح  هب  اهزیچ  نیا  هک  هاگ  ره 

. دمآ هدرک 

دنیوج دعاس  نایرش  زا  ضبن  ياهلاح  ارچ  هکنآ  ردنا  موس : راتفگ  زا  موس  باب 

نتـشاد نوریب  زا  مدرم  هکنآ  مود  و  دومن . ناوتب  دوز  ار  دعاس  هکنآ  رهب  زا  یکی  دنیوج : زیچ  جـنپ  رهب  زا  دـعاس  نایرـش  زا  ضبن  ياهلاح 
هب نایرـش  نیا  هکنآ  مراـهچ  تسوا ، ياتـسار  ردـنا  لد و  ربارب  نایرـش  نیا  هکنآ  موس  دـشابن . تشز  درادـن و  مرـش  نآ  ندوـمن  دـعاس و 

نایرش نیا  اهببس  نیدب  غدص . نایرـش  هکنانچ  دوشن  یلتمم  اهراخب  زا  نایرـش  هکنآ  مجنپ  اهنایرـش . رگید  هک  تسین  هتـسشن  ردنا  تشوگ 
. دیامن رتتسرد  دنیوج  نایرش  نیا  زا  هک  اهلاح  و  دندرک ، رایتخا 

تسج دیاب  هنوگچ  ضبن  هک  نآ  ردنا  موس : راتفگ  زا  مراهچ  باب 

هب ار  دعاس  رگا  هکنآ  رهب  زا  تشاد ، دیاب  ولهپ  رب  ار  دـعاس  و  رـصنب ، ضبن و  یطـسو و  هحبـسم و  تسج ، دـیاب  تشگنا  راهچ  هب  ار  ضبن 
هب رگا  دـشاب و  رغال  نت  رگا  هصاخ  دـیامن ، رتمک  شلوط  و  دـیامن ، رتهتـشارفا  رتضیرع و  نایرـش  تکرح  دـنادرگ  رد ) نتم  رد   ) رب يور 

تشپ
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جنر و اب  يراک  و  دشاب ، هدوسآ  هک  دیاب  تسج  دهاوخ  وا  ضبن  هک  یتسد  و  دشاب . رتمک  شـضرع  دیامن و  رتدنلب  رتزارد و  دـنادرگ ، زاب 
دیاب ناتـشگنا  رـس  هب  ار  يوق  ضبن  درادن و  يزیچ  تسد  هب  و  دشابن ، هداهن  هدیبسچ و  ییاج  رب  ینعی  دـشاب ، هدرکن  هیکت  دامتعا  يزیچ  رب 

رب تشگنا  ینارگ  چیه  هکنانچ  تشاد ، دیاب  کبـس  ناتـشگنا  ار  فیعـض  ضبن  داهن و  دـیاب  توقب  نایرـش  رب  ناتـشگنا  ياهرـس  تسج و 
ندرک عفد  زا  تسا  نایرـش  يور  رب  هک  تسوـپ  نایرـش و  ندـنابنج  زا  فیعـض  توـق  هکنآ  رهب  زا  تسج ، دـیاب  قـفر  هب  دـشابن و  ناـیرش 
بیبط ناتـشگنا  و  تفای ، ناوتن  قفر  هب  زج  ار  فیعـض  ضبن  هلمجلا  یلع  دیاین ، دیدپ  ضبن  دیآ و  زجاع  تسا  هداهن  تسوپ  رب  هک  تشگنا 
دنهن نایرـش  رب  تشگنا  هک  هاگ  ره  و  دنک ، تشرد  تخـس و  ناتـشگنا  رـس  تسوپ  هک  درک  دیاشن  يراک  ناتـشگنا  رـس  هب  و  دیاب ، فیطل 

مهو ردـنا  هک  ضبن  عاونا  زا  عوـن  کـی  تشاد و  دـشابیم  هداـهن  نایرـش  رب  تقیقح  تشگنا  و  دراد ، اـجنآ  هشیدـنا  و  دـنک ، هاـگن  کـین 
هودنا يداش و  مشخ و  زا  مدرم  هک  داهن  دیاب  یتقو  نایرش  رب  تشگنا  تفای و  ناوت  ردنا  صخش  نآ  ضبن  هب  ات  دیوجب  دشاب  هدش  تروص 

لاح یگنـسرگ  يریـس و  سپ  زا  طارفا و  هب  یباوخیب  طارفا و  اب  باوخ  هبامرگ و  تضاـیر و  جـنر و  سپ  زا  و  دـشاب . یلاـخ  نآ  دـننام  و 
. دیاین تسرد  نتسج  ضبن 

وا هنحـس  جازم و  دروخ  رد  یـصخش  ره  ضبن  هکنآ  رهب  زا  تسا ، توافتم  زین  ضبن  تسا ، توافتم  جازم  هک  نانچمه  هک  تسناد  دیابب  و 
اهتکرح و همه  نیا  زا  مدرم  هک  تسج  دیاب  یلاح  رد  ار )  ) ضبن سپ  دـنادرگب ، ار  نایرـش  ياهتکرح  یناسفن  یندـب و  ياهتکرح  دـشاب و 
زا وا  ياهـضبن  دشاب و  هداهنرب  تسد  راب  رایـسب  داهن ، دهاوخ  وا  نایرـش  رب  تسد  هک  صخـش  نیا  ضبن  بیبط  هک  دیاب  دشاب . یلاخ  اهلاح 

ددرگب تداع  زا  وا  ضبن  دتفا و  یـضراع  یتقو  رگا  ات  هتخانـش ، یلاح  ره  ردنا  وا  ضبن  تداع  و  دشاب ، هدومزآ  اهلاح  اهتکرح و  نیا  سپ 
یطب و عیرـس و  ات  درک ، دـیاب  لدـتعم  ضبن  اب  سایق  ار  ضبن  عاونا  همه  و  تسناد . دـناوتب  تسرد  وا  لاح  و  درک ، دـناوت  مکح  وا  ضبن  زا 

. قیفوتلا هللااب  دیآ و  دیدپ  نآ  ریغ  ریصق و  لیوط و 
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تسا سنج  دنچ  زا  ضبن  تکرح  هکنآ  ردنا  موس : راتفگ  زا  مجنپ  باب 
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رتاوت و موس  ءاطبا  تعرـس و  مود  نوکـس ، تکرح و  رادـقم  یکی  تسا : سنج  هد  زا  تسا  نابیبط  لوق  رهاـظ  هک  اـجنآ  زا  ضبن  تکرح 
اوتـسا و متـشه  گر ، يایهت  يرپ و  متفه  گر ، يدرـس  یمرگ و  مشـش  گر ، یتخـس  یمرن و  مجنپ  فعـض ، توـق و  مراـهچ  تواـفت ،

لوق رهاظ  هب  هچ  رگا  نوکـس . تکرح و  نامز  نزو  مهد  نآ ، ماظنیب  فـالتخا و  اوتـسا و  ردـنا  اهنوکـس  اـهتکرح و  ماـظن  مهن  فـالتخا ،
ماـظن و هک  مهن  سنج  هکنآ  رهب  زا  تسین  شیب  سنج  ُهن  هـک  تـسا  نآ  قـیقحت  دـمآ ، هدرک  داـی  هـک  تـسا  سنج  هد  نـیا  ضبن  ساـنجا 

. تسا فالتخا  اوتسا و  سنج  هک  متشه  عون  ریز  ردنا  تسا  یعون  نوچمه  تسا ، یماظنیب 
دنیوج و ضبن  تکرح  زا  ار  سنج  کی  تسا : جنپ  ضبن  سانجا  دناهتفگ  هنوگ  نیرب  دناهدرک  تمسق  رگید  یهجو  رب  ار  ضبن  سانجا  و 
گر و تکرح  يدنچ  هزادنا و  زا  ینعی  دنیوج  تکرح  رادقم  زا  عون  کی  اما  تسا . رایـسب  اهعون  یعون  ره  ریز  ردنا  تسا و  عون  ود  نآ 

نیا زا  نوزوم  ضبن  مظتنماـن و  مظتنم و  فلتخم و  يوتـسم و  ضبن  لدـتعم و  ریغـص و  میظع و  قـیقد و  ریـصق و  ضیرع و  لـیوط و  ضبن 
توافتم رتاوتم و  ضبن  ردنا  نیا  دتفا و  تکرح  ود  نایم  ردنا  هک  دشاب  ینوکـس  نیا  دنیوج و  گر  نوکـس  زا  ار  مود  سنج  دشاب . هلمج 

دنیوج تلآ  یگنوگچ  زا  مراهچ  سنج  و  دیآ . دیدپ  فیعـض  يوق و  ضبن  ردنا  نیا  دنیوج و  یناویح  توق  زا  موس  سنج  و  دیآ ، دـیدپ 
ردنا هک  تسا  نآ  مجنپ  سنج  نایرش . يدرـس  یمرگ و  مود  نایرـش  یمرن  یتخـس و  یکی  دشاب  عون  ود  نیا  نایرـش و  یگنوگچ  زا  ینعی 

. دیآ دیدپ  گر  يایهت  يرپ و  زا  نیا  دنیوج و  تسا  نایرش  فیوجت  ردنا  هچنآ 

اهضبن عاونا  ندرک  دای  ردنا  موس : راتفگ  زا  مشش  باب 

نیا ار  مسج  هکنآ  رهب  زا  تسج ، دیاب  گر  یگتشارفا  ینهپ و  يزارد و  زا  تسج  دیاب  گر  تکرح  هزادنا  رادقم و  هچنآ  اهضبن  عاونا  زا 
طیـسب ضبن  عاونا  ببـس  نیدب  دنیوگ . قمع  ار  یگتـشارفا  دنیوگ و  ضرع  ار  انهپ  دنیوگ و  لوط  يزات  هب  ازارد  و  تسین . شیب  هزادنا  هس 
یتکرح ص 79 )  ) لیوط دشاب ؛ لدتعم  ریـصق و  لیوط و  نآ  دیآ و  دیدپ  گر  يزارد  ردنا  عون  هس  تسا : هن  دیآ  سنج  نیا  ریز  ردنا  هک 

دشاب نآ  نیا و  نایم  لدتعم  دهد و  ربخ  ار  تشگنا  کی  هک  دشاب  یتکرح  ریصق  دهد و  ربخ  ار  ناتشگنا  همه  گر  يازارد  ردنا  هک  دشاب 
ازارد ردنا  لدتعم  ار  نآ  و 

221 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
. دنیوگ

گر ياربطـس  تکرح  زا  هک  دشاب  یـضبن  ضیرع  و  دشاب ، لدتعم  قیـض و  ضیرع و  نآ  و  دیآ ، دیدپ  گر  يانهپ  ردـنا  رگید  عون  هس  و 
لدتعم و  دشاب ، نیا  فالخ  رب  گنت  ینعم  هب  قیض  و  رگید ، ياهضبن  ردنا  هک  دشاب ، ربخ  نآ  زا  رترایـسب  تشگنا  گر و  يانهپ  زا  ینعی 

. دشاب کیراب  یسراپ  هب  قیقد  دنیوگ و  زین  قیقد  ار  قیض  ضبن  و  دنیوگ ، انهپ  رد  لدتعم  ار  نآ  دشاب و  نآ  نیا و  نایم 
و تسا ). هدـنور  زارفرب  دـنلب و  ینعم  هـب  ود  ره   ) فرـشم ضبن  ضبن  نآ  دـیآ و  دـیدپ  گر  یگتـشارفا  يدـنلب و  ردـنا  رگید  عوـن  هـس  و 

ضفخنم و  دنیوگ ، زین  طحنم ) هدمآ  دورف   ) قهاش ار  نیا  دوش و  هتشارفا  دیآرب و  دنلب  هک  دشاب  یـضبن  فرـشم  دشاب و  لدتعم  ضفخنم و 
. دنیوگ الاب  ردنا  لدتعم  ار  نآ  دشاب و  نآ  نیا و  نایم  لدتعم  و  قهاش ، فالخ  هب  دشاب  هداتفا  تسس و  یضبن 

نیدـب دـیآ  لـصاح  تسا ، نکمم  نآ  یتسه  هک  بکرم  ضبن  تفه  تسیب و  دـننک  بیکرت  ار  عون  هن  نیا  هک  هاـگره  دـیوگیم  سونیلاـج 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 163 

http://www.ghaemiyeh.com


: بیترت
. دنیوگ میظع  ار  نیا  هتشارفا و  نهپ و  زارد و  ینعی  ضیرع  لیوط و  ضبن  نیتسخن :

. لدتعم یگدیتفا  یگتشارفا و  ردنا  ضیرع و  لیوط و  ضبن  مود :
. هداتفا ضیرع و  لیوط و  ضبن  موس :

. لدتعم یگنت  ینهپ و  ردنا  هتشارفا و  لیوط و  ضبن  مراهچ :
. لدتعم یگداتفا  یگتشارفا و  یگنت و  ینهپ و  ردنا  لیوط و  ضبن  مجنپ :

. لدتعم یگنت  ینهپ و  ردنا  هداتفا و  لیوط و  ضبن  مشش :
. گنت هتشارفا و  لیوط و  ضبن  متفه :

. لدتعم یگداتفا  یگتشارفا و  ردنا  گنت و  لیوط و  ضبن  متشه :
. هداتفا گنت و  لیوط و  ضبن  مهن :

. ربطس ینعی  دنیوگ  ظیلغ  ار  نیا  هتشارفا و  نهپ و  هاتوک و  ضبن  مهد :
. لدتعم یگداتفا  یگتشارفا و  ردنا  نهپ و  هاتوک و  ضبن  مهدزای :
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. هداتفا نهپ و  هاتوک و  ضبن  مهدزاود :

. لدتعم یگنت  ینهپ و  ردنا  هتشارفا و  هاتوک و  ضبن  مهدزیس :
. لدتعم یگداتفا  یگتشارفا و  یگنت و  ینهپ و  ردنا  هاتوک و  ضبن  مهدراهچ :

. لدتعم یگنت  ینهپ و  ردنا  هداتفا و  هاتوک و  ضبن  مهدزناپ :
. هتشارفا گنت و  هاتوک  ضبن  مهدزناش :

. لدتعم یگنت  ینهپ و  ردنا  هداتفا و  هاتوک و  ضبن  مهدفه :
. دنیوگ ریغص  ار  نیا  هداتفا و  گنت و  هاتوک و  ضبن  مهدجیه :

. لدتعم یهاتوک  يزارد و  ردنا  هتشارفا و  نهپ و  ضبن  مهدزون :
. لدتعم یگداتفا  یگتشارفا و  یهاتوک و  يزارد و  ردنا  نهپ و  ضبن  متسیب :

. لدتعم یهاتوک  يزارد و  ردنا  هداتفا و  نهپ و  ضبن  مکی : تسیب و 
. لدتعم یهاتوک  يزارد و  ردنا  هتشارفا و  ضبن  مود : تسیب و 

. دنیوگ قلطم  لدتعم  ار  نیا  یگداتفا و  یگتشارفا و  ردنا  لدتعم و  یهاتوک و  يزارد و  ردنا  لدتعم  ضبن  موس : تسیب و 
. لدتعم یگنت  ینهپ و  یهاتوک و  يازارد و  ردنا  هداتفا و  ضبن  مراهچ : تسیب و 

. لدتعم یهاتوک  يزارد و  ردنا  هتشارفا و  گنت و  ضبن  مجنپ : تسیب و 
. لدتعم یگداتفا  یگتشارفا و  یهاتوک و  يزارد و  رد  گنت و  ضبن  مشش : تسیب و 

. لدتعم یهاتوک  يزارد و  ردنا  هداتفا و  گنت و  ضبن  متفه : تسیب و 
: تسا عون  هس  تشگنا ، رب  گر  مخز  توق  زا  ینعی  دنیوج ، گر  تمداصم  توق  زا  هچنآ  و 

ضبن فالخ  رب  هک  تسا  فیعـض  ضبن  مود  و  دـشوک ؛ زاب  تشگنا  اب  طاسبنا  تکرح  ردـنا  هک  دـشاب  ضبن  نیا  تسا و  يوق  ضبن  کـی 
سنج نیا  رگم  دشاب ، هدیدنـسپ  هنایم  دشاب  هنایم  فرط و  ود  ار  وا  هک  یـسنج  ره  زا  دشاب ، نآ  نیا و  نایم  تسا  لدتعم  موس  دـشاب ؛ يوق 

. دشاب رتهب  دشاب  رتیوق  هچ  ره  ینعی  دشاب ، رتهدیدنسپ  دشاب  نیرترب  فرط  هب  هچ  ره  هک 
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دشاب یتکرح  نیا  تسا و  عیرس  ضبن  کی  تسا : عون  هس  دنیوج  اهتکرح  نامز  زا  هچنآ  و 
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دنیوج تلآ  ماوق  زا  هچنآ  و  دشاب . نآ  نیا و  نایم  موس  دشاب ، عیرس  فالخ  رب  هک  تسا  یطب  ضبن  مود  دوش ، مامت  كدنا  نامز  ردنا  هک 
ردـنا ینعی  دنیـشن ، يو  ردـنا  یناسآ  هب  تشگنا  هک  دـشاب  ناـنچ  نیا  تسا و  مرن  ضبن  یکی  تسا : عون  هس  گر  یمرن  یبلـص و  زا  ینعی 

نیا و نایم  موس  دشاب ، نیا  فالخرب  تسا و  بلص  ضبن  مود  و  دناشن . ورف  دنک و  عفد  ار  ناتشگنا  یتوق  یکدنا  هب  طاسبنا  تکرح  نامز 
توق دنیشنن و  بلص  ضبن  ردنا  تشگنا  هک  تسا  نآ  ود  ره  نایم  قرف  و  ددرگ ، هبتـشم  يوق  بلـص و  ضبن  هک  دشاب  رایـسب  و  دشاب ، نآ 

تشگنا يوق  ضبن  دشاب و  شیوخ  لاح  رب  تبالص  نوکس  لاح  ردنا  و  دنکن ، عفد  ار  تشگنا  نآ  تکرح  دشاب و  تکرح  توق  زا  هن  نآ 
. دیامنن تبالص  ددرگ و  زاب  نوکس  لاح  ردنا  دشوک و  زاب  تشگنا  اب  تکرح  توق  هب  و  دنک ، عفد  ار 

هچ رگا  رتاوتم  ضبن  هک  تسا  نآ  ود  ره  نایم  قرف  و  ددرگ . هبتشم  دیآ  هدرک  دای  رگید  باب  ردنا  هک  رتاوتم  اب  بلص  ضبن  هک  زین  دشاب  و 
توق زا  دـشوک  زاب  تشگنا  اب  هچ  رگا  بلـص  دنیـشن و  ورف  تشگنا  توق  زا  هجو  چـیه  هب  ناـمک و  هز  نوچمه  دـشاب  هدیـشک  دـشاب  مرن 

. دشاب قیقد  رتاوتم  و  دراد ، یضرَع  بلص ، ضبن  هک  دشاب  نکمم  هک  تسا  نآ  رگید  قرف  و  دنیشن ، ورف  یتخل  تشگنا 
يو رد  تسین و  یهت  گر  هک  تسناد  ناوـتب  تشگنا  هب  هک  تسا  ضبن  یکی  تسا : عوـن  هس  دـنیوج  گر  يایُهت  رپ و  لاـح  زا  هـچنآ  و 

، دشاب يرپ ) ینعم  هب  قتشم   ) یلمتمم فالخرب  هک  تسا  یهت  ضبن  مود  دنیوگ و  یلتمم  يزات  هب  دنیوگ و  رپ  ضبن  ار  نیا  تسه  یتبوطر 
. دشاب نآ  نیا و  نایم  موس 

مخز ود  نایم  ردـنا  هک  نوکـس  راگزور  هک  دـشاب  یـضبن  نیا  تسا و  رتماوتم  یکی  تسا : عون  هس  دـنیوج  گر  نوکـس  نامز  زا  هچنآ  و 
هکنآ رهب  زا  میتساوخ ، یطاسبنا  تکرح  ود  مخز  ود  نیدـب  و  دـشاب ، كدـنا  تخـس  دـیآ  تشگنا  رب  هک  یکی  دـتفا  ضبن ) هعرق  هبرـض ، )

دتفا و ضابقنا  طاسبنا و  ترح  نایم  رد  هک  دشاب  نوکـس  نادب  رابتعا  دوش ، هتفای  ردنا  رگا  سپ  تفای ؛ ناوت  ردـنا  راوشد  ضابقنا  تکرح 
رتزارد دمآ  هدرک  دای  هک  نوکـس  نیا  راگزور  و  دشاب ، رتاوتم  فالخرب  هک  تسا  توافتم  ضبن  مود  و  دنیوگ . زین  كرادتم  ضبن  ار  نیا 

نآ نیا و  نایم  موس  دشاب ،
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ردنا دشاب و  هاتوک  تخس  عیرس و  تکرح  راگزور  هک  تسا  نآ  ود  ره  نایم  قرف  ددرگ و  هبتشم  رتماوتم  عیرس و  هک  دشاب  رایسب  و  دشاب .
نآ ود  ره  نایم  قرف  و  تکرح ، نامز  یهاتوک  ببس  هب  ددرگ  هبتشم  عیرس  ریغص و  هک  دشاب  و  دشاب . هاتوک  نوکـس  راگزور  رتاوتم  ضبن 

. دشاب تعرس  ببس  هب  عیرس  ردنا  تسا و  تفاسم  یهاتوک  ببس  هب  ریغص  ضبن  رد  تکرح  نامز  یهاتوک  هک  تسا 
اما دیآ ؛ هدرک  دای  هکنانچ  تسا  عون  هس  هک  تسا  نآ  تقیقح  نکل  تسا ، عون  ود  نابیبط  لوق  رهاظ  دنیوج و  فالتخا  اوتسا و  زا  هچنآ  و 
زاب هک  دشاب  یضبن  فلتخم ، و  دنیوگ ، يوتسم  ار  وا  ببـس  نیدب  اهباب و  همه  هب  دنام  نیـشیپ  هب  نیـسپ  زاب  هک  دشاب  یـضبن  يوتـسم  ضبن 

، یگرزب هب  تسا  يوتـسم  دنیوگ  ار  نیا  دشابن ، يزیت  هب  نکل  دـشاب  رگیدـکی  نوچ  یگرزب  هب  الثم  دـیامنن ، زاب  دـنامن و  نیـشیپ  هب  نیـسپ 
زا يوزج  ره  هک  تسا  هدمآ  هتفگ  نیـسخن  باب  رد  هک  تساجنیزا  فلتخم  يوتـسم و  ضبن  ردنا  نخـس  قیقحت  و  يزیت . هب  تسا  فلتخم 
ای یلمد  ای  تحارج  ببـس  هب  يوضع  رد  هک  هاگ  ره  هک  میاهدومنب  هکنانچ  شیوخ ، تجاح  رهب  زا  دـنک و  تکرح  شیوخ  عبط  هب  نایرش 

رابتعا نیدب  سپ  دشاب . اهنایریـش  رگید  تکرح  لد و  تکرح  زا  رت  دوز  رتشیب و  وضع  نآ  نایرـش  تکرح  دـشاب  هدوزفا  یترارح  نآ  ریغ 
هکنآ رهب  زا  دیآ ، تشگنا  رب  هک  مخز  کی  ردنا  دـشاب  رگد  يوزج  تکرح  فلاخم  نایرـش  کی  زا  وزج  کی  تکرح  هک  دـشاب  نکمم 

. دشاب ص 80 )  ) رگید وزج  نآ  لاح  فالخ  وزج  نیا  لاح 
یکی دـشاب : هنوگ  ود  فالتخا  سپ  تسا ، هدـش  تسرد  زین  هبرجت  قیرط  زا  تسا  تسرد  سایق  رابتعا و  قیرط  زا  لاح  نیا  هک  نانچمه  و 

. ضبن کی  ردنا  مود  ضبن ، ود  نایم  فالتخا 
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یفالتخا نآ  تسه و  رتکیراب  نیا  زا  و  ددرگب ، گر  تکرح  رگید  تشگنا  ات  تشگنا  کی  زا  ضبن  کی  ردنا  هک  دشاب  نانچ  مود  نیا  و 
دـشاب هنوگ  هس  فلتخم  ضبن  ببـس  نیدـب  دـشاب ، همین  رگد  مخز  فلاخم  تشگنا  مین  مخز  هکنانچ  دـشاب  تشگنا  کی  ردـنا  هک  تسا 

تـشگنا رگید  فلاخم  تشگنا  کی  مخز  هک  دشاب  یـضبن  مود  اهباب ، همه  هب  دشاب  نیـشیپ  فلاخم  نیـسپ  مخز  هک  دشاب  یـضبن  یکی 
، فلتخم هس  يوتـسم و  یکی  تسا : عون  راهچ  دنیوج  فالتخا  اوتـسا و  زا  هچنآ  سپ  دشاب ، تشگنا  کی  ردنا  فالتخا  هکنآ  موس  دشاب ،

هک تسناد  دیابب  و 
225 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

فالتخا ماـظن  ماـظن ، نیا  هکنآ  رهب  زا  فلتخم ، زا  تسا  یعون  ینعی  باـب ، نیا  ریز  ردـنا  تسا  یعون  دـنیوج  یماـظنیب  ماـظن و  زا  هچنآ 
ود رب  نیا  دیآیم و  زاب  ناس  نآ  رب  مه  فالتخا  نآ  ینعی  دوب ، ماظن  اب  وا  فالتخا  دشاب و  فلتخم  ضبن  یکی  دشاب  هنوگ  ود  نیا  تسا و 
ای دـشاب  فلتخم  باب  ود  ردـنا  مود  دـیآیم . زاب  ماظن  نآ  رب  مه  فالتخا  نامه  دـشاب و  فلتخم  باب  کـی  ردـنا  هکنآ  یکی  دـشاب  هجو 
ره و  دتفا ، فلاخم  ضبن  ود  ضبن  جنپ  ردنا  ای  دتفا ، ردنا  فلاخم  ضبن  کی  تسار ، یضبن  نایم  رد  الثم  دیآیم ، ماظن  نآ  رب  مه  رتشیب و 
ره رد  دـیاین و  ماظن  نآ  رب  مه  رگا  دـنیوگ و  ماظن  اب  فلتخم  ار  نآ  دـیآیم ، زاب  قسن  کـی  رب  نکل  دـشاب  فلاـخم  رگید  یباـب  رد  کـی 

ردنا ای  فعـض ، توق و  ردنا  ای  يریغـص . یمیظع و  ردنا  ای  دشاب  باب  جنپ  ردنا  فالتخا  اوتـسا و  دـنیوگ و  مظتنمان  ار  نآ  ددرگب  یـضبن 
. گر یمرن  یتخس و  ردنا  ای  توافت ، رتاوت و  ردنا  ای  یُطب ، تعرس و 

جنپ زا  رگا  و  دشاب . قلطم  يوتـسم  ضبن  نآ  دشاب  رگیدکی  دننام  اهباب  نیا  زا  باب  کی  ردنا  ضبن  کی  يازجا  اب  اهـضبن  همه  هک  هاگ  ره 
دنـشاب رگیدـکی  دـننام  اهرگید  دـیآ و  رگید  یباب  زا  وزج  کـی  ضبن ، کـی  يازجا  زا  اـی  دوش  رگید  یباـب  زا  ددرگب و  ضبن  کـی  ضبن 

یباب زا  یـضبن  ره  ضبن  جنپ  الثم  رگا  و  نآ ، ریغ  ای  تعرـس  ردنا  ای  توق  ردنا  يوتـسم  دـنیوگ  هکنانچ  باب ؛ نالف  ردـنا  يوتـسم  دـنیوگ 
دیآ فلاخم  وزج  کی  ضبن  کی  ءازجا  زا  ای  دیآ  فلاخم  ود  ای  ضبن  کی  ضبن  جـنپ  زا  رگا  و  دـنیوگ . قلطم  فلتخم  ار  نآ  دـیآ  رگید 

رگید و جـیردتب و  یکی  دـشاب : هنوگ  ود  دـشاب  رایـسب  اهـضبن  نایم  هک  فالتخا  و  باب . نـالف  نـالف و  ردـنا  فلتخم  دـنیوگ  وزج ، ود  اـی 
هب ات  رتکچوک  کـی  ره  نینچمه  مود و  زا  رتکچوک  موس  رتکچوک و  یکی  دـشاب و  گرزب  یکی  اًـلثم  هک  دـشاب  نآ  جـیردتب  و  جـیردتیب ،

ردنا الثم  نینچمه ، اهباب  رگید  ردنا  و  دـنیوگ . لصتم  ار  نیا  ددرگ ،) رارکت  ون  زا   ) دوش زاب  رـس  هب  اجنآ  زا  یکچوک و  زا  دـسر  يدـح 
رتمک دنک و  زاغآ  وطب  زا  دیآ  زاب  يدح  هب  ات  دنکیم ، رتمک  تعرس  و  دننک ، زاغآ  رتعیرس  زا  الثم  هکنانچ  نآ  ریغ  ای  رتاوت  ردنا  ای  تعرس 
مظتنم فلتخم  دوش  زاب  رسب  دشاب  هدمآ  هک  قسن  نآ  رب  مه  رگا  دوش . زاب  رسب  اجنآ  زا  دسر و  يدحب  ای  دوشیم  رتعیرس  جیردتب  و  دنکیم ،

نآ هب  دش ، دهاوخ  زاب  رسب  هک  هاگ  ره  دمآ  هدرک  دای  هک  لصتم  ضبن  و  دشاب . مظتنمان  فلتخم  دنک  فالخ  نایم  رد  رگا  دشاب و 
226 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

زا هدـنیآ  زاب  ینعی  دـنیوگ  هدـنوش ) رارکت  هدـندرگ ، زاب  هدـننک ، دوع   ) دـیاع ار  نیا  دـیآ و  زاـب  هنوگ  نآ  هب  نکل  دوش  زاـب  رتگرزب  ضبن 
. رتگرزب هب  رتکچوک 

الثم هک  دیامن  نانچ  تشگنا  ریز  ردنا  عون  نیا  و  دشاب ، گر  داهن  ردـنا  یکی  تسا : عون  شـش  دـتفا  ضبن  کی  يازجا  رد  هک  فالتخا  و 
الاـب يوس  هب  لـیم  وزج  کـی  اـی  و  دراد ، پچ  يوس  هب  لـیم  وزج  رگید  و  دراد ، تسار  يوس  هب  لـیم  تشگنا  ریز  ردـنا  گر  وزج  کـی 

رب دـیآ و  رتگرزب  تشگنا  کی  رب  مخز  هک  دـشاب  ناـنچ  نیا  يریغـص و  یمیظع و  ردـنا  مود  دراد ، ریز  يوس  هب  لـیم  وزج  رگید  و  دراد ،
. تواـفتم رگید  رب  دـیآ و  رتاوتم  گر  تکرح  تشگنا  کـی  رب  هک  دـشاب  ناـنچ  نیا  تواـفت و  رتاوت و  ردـنا  موس  رتدرخ . تشگنا  رگید 
دنک و رت  سپ  زاب  هک  تسیاب  ای  دنکن ، تکرح  تسخن  هک  تسیاب  هک  يوزج  هک  دشاب  نانچ  نیا  و  تکرح ، ریخأت  میدقت و  ردـنا  مراهچ 

. گر يدرس  یمرگ و  رد  مشش  فعض ، توق و  رد  مجنپ  دنک . نآ  فالخرب 
فالتخا هک  هاگ  ره  تفای و  ناوت  رد  راوخشد  دتفا و  قافتا  رتمک  نکل  دشاب  هک  تسا  نکمم  تسا  هدمآ  هدرک  دای  هک  اهفالتخا  همه  نیا 
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نآ تعفنم  تسا  هتفرگ  رامیب  راـمیب ،) ضبن  رب  کـشزپ  نداـهن  تشگنا  ياـج  سمل ، لـحم   ) سجم بیبط  هک  دـتفا  تدـم  نیردـنا  ضبن 
دیآ و لصاح  ضبن ) جنپ  یس و  یعملا  پاچ   ) ضبن یس  نایرش  زا  هک  دشاب  نادنچ  تدم  نیا  ددرگ و  مولعم  رـضاح  لاح  دشاب و  گرزب 

. ددرگن مولعم  يو  زا  رضاح  لاح  ار  بیبط  دنک  فالتخا  رتزارد  یتدم  ردنا  هچنآ 
، ددرگ یهت  يرپ  سپ  زا  ای  دوش  مرن  یبلـص  زا  ای  دوش  یبلـص  هب  یمرن  لاح  زا  تدم  نیردنا  نایرـش  هک  تسین  نکمم  هک  تسناد  دیابب  و 

. نینچمه دمآ  هدرک  دای  هک  اهباب  رگید  ردنا  دوش و  مرگ  يدرس  سپ  زا  ای  دوش  درس  یمرگ  سپ  زا  هک  دشاب  نکمم  نکل 
دـشاب و طاسبنا  تکرح  سپ  زا  هک  ینوکـس  نامز  ضابقنا و  تکرح  نامز  طاسبنا و  تکرح  نامز  هک  دـشاب  یـضبن  نوزوم  ضبن  اـما  و 

نامز هچ  رگا  هک  تسا  نآ  یکی  تسا : عون  ود  نوزوم  ضبن  نیا  و  دـشاب . بسانتم  همه  دـشاب  ضابقنا  تکرح  سپ  زا  هک  نوکـس  ناـمز 
یعیبط رگا  دب و  نزو  ینعی  دـنیوگ  نوزومان )  ) نزولا يدر  ار  نآ  دـشابن  یعیبط  بسانت  نوچ  نکل  دـشاب  بسانتم  اهنوکـس  اهتکرح و 

نزو ینعی  دنیوگ  تسرد ) نزو  نیتسار ، نزو   ) نزولا نسح  دشاب 
227 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

مولعم رت  سپ  زاب  دـشاب و  وا  رمع  دروخ  رد  کی  ره  ریپ  ضبن  نز  ناوج و  ضبن  نز  كدوک و  ضبن  نزو  هک  دـشاب  ناـنچ  نیا  و  تسار ،
. دشاب هنوگچ  يرمع  ره  ضبن  هک  ددرگ 

ضبن نزو  هک  دـشاب  نانچ  نیا  و  دـنیوگ ، مه  نزولا  زواجم  دـنیوگ و  نزولا  ریغتم  يزات  هب  ار  یکی  دـشاب : هنوگ  هس  رب  دـب  ضبن  نزو  اما 
نیا رود و  نزو  زا  ینعی  دنیوگ  نیابم  ار  مود  دشاب و  ریپ  ضبن  نزو  نوچ  ناوج  ضبن  نزو  ای  دشاب ، ناوج  ضبن  نز  نوچ و  الثم  كدوک 

عـضو زا  نوریب  اـی  فـالخ  رب   ) نزولا جراـخ  موس  دـشاب . رتدـب  نیا  دـشاب و  ریپ  ضبن  نزو  نوچ  كدوـک و  ضبن  نزو  هک  دنـشاب  ناـنچ 
. دنیوگ زین  نوزومان  ار  نیا  ریپ و  ضبن  نزو  هب  هن  دنام و  ناوج  ضبن  هب  هن  هک  دشاب  نانچ  نیا  و  نوریب ، نزو  زا  ینعی  دنیوگ  لومعم ،)

ددرگ هبتشم  رگیدکی  هب  هک  اهضبن  نایم  قرف  هصاخ و  تسا  یمان  ار  کی  ره  هک  فلتخم  ياهضبن  عاونا  ندرک  دای  ردنا  موس : راتفگ  زا  متفه  باب 

: تسا هدزیس  تسا  هصاخ  ياهمان  ار  نآ  هک  فلتخم  اهضبن 
اما دشاب  ضبن  کی  ردنا  مه  و  دشاب : رایسب  ياهضبن  ردنا  مه  دشاب : هنوگ  ود  نیا  و  یـشوم ،) مد  ضبن  شوم ، مد   ) تسا رافلا  بنذ  کی 

ای ریغص  ای  فیعض  جیردت  هب  دنک و  زاغآ  نآ  ریغ  ای  عیرس  ای  میظع  ای  يوق  یضبن  تسخن  هک  دشاب  نانچ  دشاب . رایـسب  ياهـضبن  رد  هچنآ 
بنذ يزات  هب  ار  نیا  تفای و  ناوتن  چـیه  هک  دـسر  يدـح  هب  ای  دـشابن : نوریب  لاح  ود  زا  تسا و  یطورخم  ییوگ  هک  نینچ  دوشیم ؛ یطب 

مه دوشیم ، رتعیرس  ای  رتمیظع  ای  رتیوق  جیردت  هب  دنک  زاغآ  هراب  رگد  اجنآ  زا  و  دوش ، يرپس  هک  اجنآ  زا  دنیوگ و  هتفای ،) نایاپ   ) یـضقنم
زاب یعیرـس  زا  ای  یمیظع  زا  ای  توق  زا  تسا ، هدوب  وا  زاغآ  هچنادـب  مه  ای  دـشابن . نوریب  لاح  ود  زا  مه  ندوزف  نیردـنا  طورخم و  ناسرب 

زا تسا ، هدوب  وا  زاغآ  هچنادب  هک  ار  نآ  اما  دنیوگ . زین  دیاع  دـنیوگ و  عج  ار  بنذ  ص 81 )  ) ار ود  ره  دیآ و  زاب  نآ  زا  رتمک  هب  ای  دـیآ 
نانچ دـشاب  ضبن  کی  رد  هچنآ  و  دـنیوگ . عوجرلا  صقان  دـیآ  زاب  رتمک  هک  ار  نآ  دـنیوگ و  عوجرلا  مات  ار  نآ  دـیآ  زاب  نآ  ریغ  توق و 

یطسو و نینچمه  دبای و  رتفیعض  رصنب  ار  مود  تکرح  تسوا و  زاغآ  هک  جیردت  هب  ای  دبای  يوق  ار  ضبن  رصنخ  تشگنا  الثم  هک  دشاب 
. دوش زاب  قسن  نیدب  مهز  اب  هحبسم و 
228 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

رد ای  یمیظع  رد  ای  توق  رد  هک  دشاب  یـضبن  نیا  و  دوش ) نهپ  سپـس  دشاب و  کیراب  ادـتبا  نیمز  يور  رب  بآ  نایرج   ) یلـسم ضبن  مود 
و دسر ، يدح  هب  ات  طورخم  هبـش  رب  دوشیم  تدایز  نآ  ریغ  ردـنا  ای  توق  ردـنا  جـیردتب  دـشاب و  صقان  تسخن  نآ  ریغ  ردـنا  ای  تعرس 

. دشاب هتسویپ  رگیدکیب  رتگرزب  فرط  ود  ره  هک  دشاب  رافلا  بند  ود  نوچمه  نیا  دوش و  صقان  جیردت  هب  مه  ددرگ و  زاب  اجنآ 
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تـشگنا دلـسگب و  یطـسو  تشگنا  کیدزن  هب  طاـسبنا  تکرح  ـالثم  هک  دـشاب  ناـنچ  دـشاب و  ضبن  کـی  ردـنا  تسا : عطقنم  ضبن  موس 
[4 .] دبای ردنا  تکرح  تمامت  هحبسم 

ص228 ج1 ؛  یهاشمزراوخ ؛  هریخذ 
لصاح و  دشاب ، رت  عیرس  ای  رت  يوق  وا  تمامت  نکل  هنیعب ، دشاب  عطقنم  ضبن  نوچ  مه  و  دشاب ، ضبن  کی  ردنا  مه  تسا  یلازغ  ضبن  مرا 

ضبن مجنپ  دـشابن . سوسحم  ینوکـس  هک  تسا  نآ  مامت  هک  مود  تکرح  تسا و  زاغآ  هک  نیتسخن  تکرح  نایم  هک  تسا  نآ  ینعم  نیا 
دنک مامت  طاسبنا  دیآ و  زاب  سپ  ددرگ  زاب  هیام  كدنا  دوش و  عطقنم  هک  دشاب  نانچ  دـشاب و  ضبن  کی  رد  مه  نیا  و  تسا ، نیتعرقلا  وذ 

نادـنچ نیمود  نیتسخن و  تکرح  نایم  هک  تسا  نانچ  تقیقح  دـسر . ردـنا  مود  تکرح  هک  دـشابن ، هدـش  مامت  نیتسخن  تکرح  زونه  و 
تکرح زا  رتفیعـض  مود  تکرح  ضبن  نیردنا  هک  تسا  نآ  یلازغ  ضبن  نیا و  نایم  قرف  و  دوب . دناوت  ضابقنا  تکرح  هک  دشابن  نامز 

. دشاب رتیوق  مود  تکرح  یلازغ  ردنا  دشاب و  نیتسخن 
وا رخآ  و  دـشاب ، يوق  وا  زاغآ  ای  يوق ، وا  رخآ  و  دـشاب ، فیعـض  طاسبنا  تکرح  زاغآ  هک  دـشاب  ضبن  نیا  تسا و  هعرقلا  فلتخم  مشش 

. دشاب ترارح  رایسب  لیلد  دشاب  رتیوق  وا  يازجا  هچنآ  دشاب و  ضبن  کی  ردنا  و  دشاب ، تعیبط  ششوک  نیا  ببس  و  فیعض ،
، دشاب جوم  ناسرب  انهپ  ازارد و  ردنا  وا  تکرح  لدتعم و  یمرن  يدنلب و  ردنا  نهپ و  مرن و  دـشاب و  یـضبن  نیا  تسا و  یجوم  ضبن  متفه 
جلاف و ءاقـستسا و  تلع  رد  رایـسب و  ندروخ  بارـش  هبامرگ و  سپ  زا  نیا  و  دیآیمه . رگیدکی  سپ  زا  وزج  دـنچ  هب  ضبن  کی  هکنانچ 

یـضبن نیا  تسا  مرک ،) تکرح  ناس  هب  مرک ،  ) يدود ضبن  متـشه  دشاب . قرع  ناشن  دیآ  دیدپ  بت  ردنا  رگا  و  دشاب ، هیرلا  تاذ  هتکس و 
هک دـتفا  نامگ  نانچ  دـشاب و  ضبن  کـی  ردـنا  مه  مرک و  دود  تکرح  نوچمه  رتاوتم ، دـشاب و  ریغـص  نیا  نکل  دـنام  یجومب  هک  تسا 

دشابن و عیرس  تسا و  عیرس 
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. دشاب توق  طوقس  لیلد 
و دـشاب . هدزاون  هک  دـنام  لفط  ضبن  هب  دـشاب و  رتهداتفا  دـشاب و  يدود  زا  رتریغـص  رترتاوتم و  رایـسب  نیا  تسا و  ياهچروم ،)  ) یلمن مهن 

تیاغ ببـس  هب  نکل  دـشاب  ضبن  کی  ردـنا  مه  فالتخا  نیا  دوش و  یلمن  گرم  کیدزن  یفیعـض و  تیاغ  یتوقیب و  ماگنه  ناغلاب  ضبن 
. دشابن دیدپ  ضبن  کی  ردنا  یفیعض 

يازجا هکنآ  رهب  زا  دـنام ، یجوم  هب  هک  تسا  یـضبن  نیا  تسا و  سرـضم ،) رادهنادـند ، هدـند ، هدـند  يراشنم : هرا ،  ) يراشنم ضبن  مهد 
زا يراشنم  دشاب و  عیرـس  ای  رتاوتم  بلـص و  يراشنم  هک  تسا  نآ  ود  ره  نایم  قرف  دشاب و  راومهان  ینهپ  یگداتفا و  يدنلب و  ردـنا  گر 

دشاب و هدش  هتخپ  یضعب  هک  دشاب  مرگ  یـسامآ  زا  ببـس  و  دشاب ، راومهان  یمرن  یبلـص و  يدنلب و  رد  گر و  يازجا  هک  دنیوگ  نآ  رهب 
دشاب و رتاوتم  عیرس و  سامآ  ببـس  یبلـص و  یـضعب  ردنا  دیآ و  دیدپ  یمرن  گر  يازجا  یـضعب  ردنا  هک  یگتخپ  مین  ببـس  هن ، یـضعب 

یکی دـشاب  هنوگ  ود  نیا  تسا و  لخلختم  ضبن  مهدزای  دـشاب . ینابـصع  ياشغ  رد  هک  سامآ  ببـس  هب  دـشاب و  رتشیب  بنجلا  تاذ  ردـنا 
تدش زا  دعب  نتفای  نوکـس  روتف :  ) هرتفلا وذ  ار  نیا  دشاب و  توق  طوقـس  ناشن  نیا  دتفا و  ینوکـس  دـنراد  شوگ  تکرح  هک  اجنآ  هکنآ 

ار نیا  تجاح و  یتخـس  ناشن  دشاب و  توق  ندمآ  زاب  ناشن  نیا  دتفا و  یتکرح  دنراد  شوگ  نوکـس  هک  اجنآ  هکنآ  مود  دنیوگ و  راک ،)
. دنیوگ طسولا  یف  عقاولا 

دـشاب و هدیـشک  ياهتـشر  نوچمه  گر  عاونا  همه ، نیردـنا ، تسا و  هدـیچیپ ،) دوخ  هب   ) يوتلم رتاوتم و  جنـشتم و  ضبن  عاوـنا  مهدزاود 
رتمک طاسبنا  يو  ردنا  هک  تسا  یـضبن  رتاوتم  گر و  داهن  ردنا  ینعی  دشاب  عضوم  ردنا  فالتخا  نیا  و  دیچیپیمه ، دوخ  رب  يوتلم  ضبن 

. دیآ دیدپ  کشخ  ياهیامیب  ردنا  عاونا  همه  نیا  دشاب ، رهاظ  گر  یگدیشک  و  دشاب ، رتهدیشوپ  و 
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نیا و  دـنیوگ ، تباث  ار  نآ  نتـشگ ،) هابت  نتفر و  لیلحت   ) لوبذ قد و  نوچ  دـشاب ، کشخ  ياهیرامیب  همه  رد  هک  تسا  نآ  رگید  یـضبن 
دای عضوم  نیردـنا  تسا ، کشخ  ياهیرامیب  ضارعا  زا  هکنآ  رهب  زا  دـشابن  فلتخم  هچ  رگا  هدیـشک و  بلـص و  کـیراب و  دـشاب  یـضبن 

. دمآ هدرک 
دشاب نازرل  دنکیم  هک  ییاهتکرح  اب  گر  هک  دشاب  یضبن  نیا  تسا  شعترم  ضبن  مهدزیس 
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. تسا هصاخ  ياهمان  ار  نآ  هک  فلتخم  ياهضبن  عاونا  تسا  نیا  تسا : رابنارگ  طلخ  يرایسب  ببس  هب  یناویح  توق  هک  دشاب  نآ  ناشن  و 

ضبن بابسا  ندرک  دای  ردنا  موس : راتفگ  زا  متشه  باب 

: دنیوگ هکسام  بابسا  ار  نآ  تسا و  هس  دشابن ، ضبن  دشابن  بابسا  نآ  ات  و  تسا ، یتاذ  يرورض و  یلصا و  هچنآ  ضبن  بابسا 
. دنیوگ تلآ  ار  نآ  تساهنایرش و  تسا و  لد  نیتسخن 

. دنیوگ لعاف  ار  نآ  تسا و  یناویح  توق  مود 
هتخورفا هزات  ياوه  نیدب  ار  يزیرغ  ترارح  و  هدـش ، كاندود  مرگ و  ياوه  ندرک  نوریب  تسا و  کنخ  هزات و  ياوه  ندروآ  ردـنا  موس 

. دنیوگ تجاح  ار  نیا  و  هدرک ، یفاص  و 
ار نآ  مزـال  یعیبط و  تسا  یبابـسا  یکی  تسا : سنج  هس  ضبن  رییغت  بابـسا  و  تسا . ضبن  ندـمآ  دـیدپ  بابـسا  هکـسام  بابـسا  نیا  و 
ار نیا  یعیبطان و  تسا  یبابـسا  مود  تسا . هنحـس  لاس و  لصف  رمع و  ياهلاس  یگدام و  یمرن و  نیا  و  دنیوگ . همزاللا  هعیبطلا  بابـسالا 

بابـسالا ار  نآ  نآ و  نیا و  نایم  تسا  یبابـسا  موس  نآ . ضارعا  بابـسا و  تساـهیرامیب و  نیا  و  دـنیوگ ، عبطلا  نع  هجراـخلا  بابـسالا 
ناقتحا و غارفتسا و  نوکـس و  تکرح و  يرادیب و  باوخ  بارـش و  ماعط و  نآ  دنیوگ و  هیعیبطلا  ریغ  هیعیبطلا و  بابـسالا  نیب  هطـسوتملا 
دـنیوگ و زین  هتـسلا  بابـسالا  ار  هطـسوتم  بابـسا  نیا  نآ و  ریغ  مغ  يداش و  نوچ  تسا ، یناسفن  ضارعا  هباـمرگ و  نکـسم و  ياـهتلاح 
زا یعیبط  دشاب و  یعیبط  دیاب ، هک  تقو  نآ  و  دیاب ، هک  نادنچ  و  دیاب ، هک  دنراد  راکب  نانچ  ار  نآ  هاگ  ره  هک  دنیوگ  نآ  رهب  زا  هطـسوتم 

، دیاب هک  تق  نآ و  هن  و  دـیاب ، هک  نادـنچ  هن  و  دـیاب ، هک  دـنراد  راکب  نانچ  هن  هک  هاگ  ره  و  دـشاب ، یتسردـنت  ببـس  هک  دـنیوگ  نآ  رهب 
. دشاب يرامیب  ببس  یعیبطان و 

هکسام بابسا  رییغت  ببس  هب  رییغت  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مهن  باب 

توق و ییاـناوت و  تجاـح و  یتسه  اـب  و  دـشاب . تجاـح  ببـس  هب  ریغـص  اـی  میظع  دـشاب  هک  ردـق  نآ  طاـسبنا  تکرح  هک  تسناد  دـیابب 
تکرح ات  دیاب ، ردنا  گر  یمرن  ینعی  تلآ ، تعواطم 
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تعواطم تجاح و  ص 82 )  ) هزادـنا هب  تکرح  دـشاب ، ياج  رب  توق  ییاناوت  تسا و  توق  تکرح  لعاف  هچ  رگا  و  دـیآ . لـصاح  ماـمت 

نکمم و  دیآ . لصاح  مامت  تکرح  ات  دیاب  ردنا  تجاح  یمامت  توق و  ییاناوت  دـشاب ، عواطم  تلآ  هچ  رگا  نینچمه  دـیآ و  لصاح  تلآ 
رهب زا  دنامب ، شیوخ  لاح  رب  توق  دشاب  لدتعم  زا  رتمرن  ای  دوش  رتبلص  تلآ  ای  دوش  لدتعم  زا  رتمک  ای  رترایسب  تجاح  نوچ  هک  تسین 

. تسناد ناوت  سجم  تلآ  توق و  لاح  دشابن و  شیوخ  ياج  رب  توق  یعیبطان  ياهلاح  اب  و  دشاب ، یعیبطان  اهلاح  نیا  هکنآ 
ای تجاح  ینوزفا  هب  نآ  ببس  رگد و  یلاح  رب  ای  رتیطب  ای  رتعیرس  ای  رتریغـص  ای  دوب  رتمیظع  دشابن  یعیبط  لاح  رب  ضبن  هک  هاگ  ره  سپ 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 169 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسین هس  نیا  زج  هکسام  بابسا  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، تجاح  یمک 
ببـس دـتفا و  رتشیب  تجاح  کنخ  هزات و  ياوه  هب  نآ  ببـس  هب  هک  تسا  ترارح  ینوزف  یکی  تسا : سنج  هس  تجاح  ینوزف  بابـسا  و 

، دـشاب رامیب  عون  زا  هک  یترارح  ای  مرگ ، ییوراد  ای  مرگ ، یبارـش  یماعط و  ای  مشخ ، ای  دـشاب ، ندرک ،) شزرو   ) تضراـی ترارح  ینوزف 
. مرگ جازملا  ءوس  بت و  نوچ 

ار توق  دـتفا و  لـیلحت  ار  حور  هک  يدرد  اـی  دـشک  یجنر  مدرم  اـی  دوـش  فیعـض  توـق  نآ  ببـس  هب  هک  تسا  حور  ناـصقن  مود  سنج 
دب طالخا  تنوفع  زا  هک  تسا  یناخد  ياهراخب  رایسب  موس  سنج  دریذپ . لیلحت  نآ  طارفا  زا  حور  هک  طارف ، اب  ياهتذل  ای  دنک ، فیعض 
هب یگیاسمه  شش و  ردنا  هک  اهشیر  اهـسامآ و  هتخوس و  مرگ و  ياهتدام  رایـسب  دنک و  دلوت  اهبت  اهیرامیب و  تنوفع  نآ  زا  و  دنک ، دلوت 

. تسناد ناوت  ضبن  تعرس  زا  ار  سنج  هس  ره  نیا  و  ددرگ . رایسب  زین  باوخ  رد  ددرگ و  رتشیب  ماعط  سپ  زا  اهراخب  نیا  و  دیآ . لد 
تجاح هک  تسناد  دـیابب  دـشاب ، رتهاتوک  دـشاب  طاسبنا  تکرح  سپ  زا  هک  نوکـس  راگزور  دـشاب و  رتعیرـس  ضابقنا  تکرح  هک  هاگره 
تکرح سپ  زا  هک  نوکـس  راگزور  و  دشاب ، رتدوز  طاسبنا  تکرح  هک  هاگ  ره  تسا و  رتشیب  هدـش ، كاندود  مرگ و  ياوه  ندرک  نوریب 

ود ره  دشاب و  عیرـس  تکرح  ود  هاگره  تسا و  رتشیب  هزات  ياوه  میـسن  هب  تجاح  هک  تسناد  دیاب  كدنا ، نوکـس  ود  ره  و  دشاب ، عیرس 
هب تجاح  تسا و  حور  ناصق  نآ  ببس  هک  تسناد  دیابب  كدنا  نوکس 
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. تسا رتشیب  حور  ددم 

هب هک  تجاح  ینوزف  نایم  و  نآ ، دـننام  هبامرگ و  تضایر و  مشخ و  نوچ  دـشاب  یـضراع  یترارح  ببـس  هک  تجاح  ینوزف  نایم  قرف  و 
ره هکنآ  رهب  زا  سجم  زا  یکی  ددرگ : مولعم  هجو  ود  زا  نآ  دـننام  مرگ و  جازملا  ءوـس  بت و  ترارح  نوـچ  دـشاب  تباـث  یترارح  ببس 
رب ببس  ات  دشاب  تباث  یترارح  ببس  هب  هچ  ره  و  دیآ . زاب  یعیبط  لاح  هب  تعاس  کی  زا  سپ  دشاب  یضراع  یترارح  ببس  هب  هک  يرییغت 

تباث یترارح  ببس  هب  دوشن و  فیعـض  توق  یـضراع  یترارح  ببـس  هب  هک  تسا  نآ  مود  هجو  دشاب . یعیبطان  ریغتم و  ضبن  دشاب  ياج 
ضبن و  دشاب ، لدتعم  ضبن  دشاب  لادـتعا  هب  نت  همه  لاح  هکـسام و  بابـسا ، هک  هاگ  ره  هک  ددرگ  مولعم  تامدـقم  نیا  زا  دوش ؛ فیعض 

ره و  دشاب . ناسمه  راگزور  رادقم  هب  و  دـشاب ، تکرح  ود  ره  سپ  زا  نوکـس  ود  ره  و  ضابقنا ، طاسبنا و  تکرح  هک  دـشاب  نآ  لدـتعم 
زا یسنج  ره  زا  دشاب و  لدتعم  زا  رتيوق  ضبن  دشاب  يوق  توق  هک  هاگره  دشاب و  لدتعم  زا  رتفیعـض  ضبن  دشاب  فیعـض  توق  هک  هاگ 

يوق توق  هک  هاگ  ره  و  دشاب . رتهدوتـس  دشاب  لدـتعم  زا  رتيوق  هچ  ره  هک  توق  سنج  ردـنا  رگم  تسا ، رتهدوتـس  لدـتعم  ضبن  سانجا 
يرایـسب اب  هک  هاگ  ره  سپ  دشاب ، تلآ  یمرن  طرـش  هب  میظع  هک  تسا  هدش  مولعم  نکل  دشاب ، میظغ  ضبن  دشاب  رایـسب  تجاح  و  دـشاب ،

هب دشاب  دوصقم  یمیظع  زا  هچنآ  ات  دنک ، كرادت  تعرس  هب  دناوتب  یمیظع  زا  هچ  ره  توق  و  دوش ، عیرـس  ضبن  دشاب و  مرن  تلآ  تجاح 
ات دشوک  توق  هکنآ  رهب  زا  دوش ، رتاوتم  ضبن  دنکن  تنعواطم  تعرـس  رد  هکنانچ  دـشاب  رتبلـص  تلآ  هک  هاگ  ره  و  دوش . مامت  تعرس 

. دیازف تکرح  ردنا  نوکس  راگ  زور  دنک و  مامت  رتاوت  هب  درک  دناوتن  تعرس  هب  هک  كرادت  نآ 
هب یمیظع  اب  دـشاب  رتشیب  تجاح  رگا  دـیازف و  یمیظع  ردـنا  دـشاب  عواطم  تلآ  دـشاب و  رایـسب  تجاح  دـشاب و  يوق  توق  هک  هاـگ  ره  و 

دیازف ردنا  رتاوت  دیاین  رب  راک  زین  تعرـس  هب  رگا  و  دوش ، مامت  عیرـس  میظع  زا  دوشن  مامت  یمیظع  زا  هک  تجاح  نآ  ات  دیازف  ردنا  تعرس 
ییاج تسین و  رگید  هراچ  ار  توق  دـیآ  رب  راک  هس  ره  نیدـب  هک  دـشاب  نآ  زا  شیب  تجاح  رگا  و  دـیآ . رب  راک  رتاوتم  عیرـس  میظع  زا  ات 

ای فیعـض  توق  دشاب و  رایـسب  تجاح  رگا  و  دوش . رتمک  تجاح  ای  دیآ  زجاع  ات  دـشوکیم  هس  ره  نیدـب  تسین ، نکمم  ندوزف  رد  رگید 
زا دشاب  بلص  تلآ 
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توق یفیعض  و  تسا ، تجاح  رایسب  عیرس  ضبن  ببس  سپ  دیازف . تعرس  ردنا  دشاب  هتساک  یمیظع  زا  هک  رادقم  نآ  هب  دهاکب و  یمیظع 
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رایـسب رتاوت ، ببـس  سپ  دوش . رتاوتم  ضبن  دشاب  شیوخ  لاح  رب  تجاح  رتبلـص و  تلآ  دـشاب و  رتفعـض  توق  رگا  و  تلآ . یبلـص  ای 
ردـنا نکل  دوش ، توافتم  ضبن  دـشاب  رتمک  تجاح  تلآ  یبلـص  توق و  فعـض  اب  رگا  تسا و  تلآ  تبالـص  توق و  فعـض  تجاـح و 

ار توق  تجاح  یمک  هزادـنا  هب  تسا و  تجاح  یمک  توافت  اب  اجنیا  هکنآ  رهب  زا  رتاوتم ، ردـنا  هک  دـشابن  یفیعـض  نادـب  توق  تواـفتم 
تجاح یمک  ببـس  هب  هک  دشاب  نانچ  نیا  و  هن ، فیعـض  سب  یتوق  تسا و  تجاح  یمک  توافتم  ضبن  ببـس  سپ  دـیآ ، دـیدپ  ییاناوت 
تجاـح یمک  ببـس  هب  نوچ  دـیازفا ، رد  یمیظع  ددرگ  نکمم  هک  رادـقم  نادـب  توق  ییاـناوت  ببـس  هب  دوش و  رتمک  زین  رتاوت  تعرس و 
ندیبنج رید  ببـس  هب  و  دـیآ ، لصاح  گر  ندـیبنج  رید  دـشوک  یمیظع  ردـنا  ییاناوت  مین  ببـس  هب  توق  دوش و  رتمک  رتاوت  و )  ) تعرس

قرف و  تسا ، سنج  کی  زا  یطب  توافتم و  هکنآ  رهب  زا  ددرگ  یطب  ضبن  دوش  تدایز  توافت  بابـسا  رگا  و  ددرگ . توافتم  ضبن  گر 
ردنا دشاب و  رتمک  نوکـس  نیا  راگزور  توافت ، ردـنا  هچ  دـشاب ، ضابقنا  تکرح  سپ  زا  هک  تسا  نوکـس  یـشیب  یمک و  هب  ود  ره  نایم 

تجاح یمک  ریغـص  ضبن  ببـس  سپ  ددرگ ، ریغـص  ضبن  دوش  رتنوزف  تلآ  یبلـص  توق و  فعـض  تجاـح  یمک  اـب  رگا  و  رتشیب . یطب 
ببس کی  هک  هاگ  ره  دشاب و  ریغص  تخس  ضبن  دنـشاب  ياج  کی  هب  ببـس  هس  ره  هک  هاگ  ره  تلآ و  تبالـص  توق و  فعـض  اب  تسا 
نادب و  دشابن ، فیعض  يریغص  دوجو  اب  ضبن  دشاب  تلآ  یبلص  يریغص  ببـس  رگا  هکنآ  رهب  زا  تسادیپ ، کی  ره  نایم  قرف  دشابن  شیب 
ببس هب  هک  یضبن  دشابن و  فیعض  مه  دشاب  تجاح  یمک  نآ  ببس  هچنآ  و  دشاب . توق  فعـض  ببـس  هب  هک  دشابن  یگداتفا  يریـصق و 

طاسبنا تکرح  عواطم  تلآ  اجنآ  هکنآ  رهب  زا  دوش . ریغـص  تجاح  یمک  ببـس  هب  هک  دـشاب  یـضبن  زا  رتریغـص  دوش  ریغـص  تلآ  یبلص 
ردـنا هک  دـشاب  لاح  نآ  رب  مه  تجاح  توق و  رگا  و  تسین . یعناـم  تسا  عواـطم  تلآ  تسا و  تجاـح  یمک  ببـس  هک  اـجنیا  و  تسین ،

تعرـس هب  دیآ و  زجاع  دیـشوکیمه ، یمیظع  رد  اجنآ  هچنآ  زا  توق ، دوش  رای  نآ  اب  تلآ  تبالـص  و  ص 83 )  ) دـمآ هدرک  دای  توافتم 
یمیظع هب  دشاب  عواطم  تلآ  دنشاب و  لاح  نآ  رب  مه  تجاح  توق و  رگا  و  ددرگ . زاب  رتاوت  هب  دوش  رتمک  توق  ییاناوت  رگا  و  ددرگ . زاب 

ضبن بابسا  و  دناوت . هک  رادقم  نادب  ددرگ  زاب 
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هبلغ ای  دوش ، جرخ  لیلحت  هب  اهمادـنا  تبوطر  اهبت  نینچ  ردـنا  هکنآ  رهب  زا  دـنک ، دـلوت  نمزم  مرگ  ياهبت  زا  هک  دـشاب  یکـشخ  اـی  بلص 
ندش هدیشک  ای  نتفر  درس  يامرس  ردنا  ای  نتسشن  درس  بآ  ردنا  ای  درس  ياهوراد  ندروخ  ببس  هب  دنارـسفب ، ار  اهتبوطر  هک  دشاب  يدرس 

هبامرگ و نتفایان  یباوخیب و  اذغ و  یمک  نوچ  هدنیازف ، یکـشخ  ياهریبدت  ات  دیآ ، دیدپ  ءاشحا  رد  هک  بلـص  میظع و  ياهـسامآ  ای  گر 
رگم دشکیم ، درک  دهاوخ  عفد  هک  بناج  نادـب  ار  نآ  دـشوکیم و  هدام  اب  تعیبط  هکنآ  ببـس  هب  ددرگ ، بلـص  ضبن  نارحب  کیدزن  هب 
متفه باب  ردـنا  هکنانچ  دـشاب  ضبن  یمرن  قرع  ياهناشن  زا  ناشن  کی  و  ددرگ . مرن  ضبن  اـجنآ  هک  ندوب  دـهاوخ  قرع  هب  هک  نارحب  نآ 
نوچ یعیبط  اما  یعیبطان ، یعیبط و  دـشاب  هدـنیازف  یمرن  ياهببـس  ضبن  یمرن  بابـسا  تسا . هدـمآ  هدرک  داـی  یجوم  ضبن  تفـص  ردـنا 

. نآ ریغ  تابس و  جلاف و  سغرثیل و  ءاقستسا و  نوچ  دنک  دلوت  يرت  زا  هک  اهیرامیب  نوچ  یعیبطان  هبامرگ و  بارش و  رت و  ياهاذغ 
بابسا یتسردنت  ردنا  و  جازملا . ءوس  ندش  لیاز  بوخ و  نارحب  دشاب و  رامیب  هدام  جضن  اهیرامیب  ردنا  ضبن  توق  ندمآ  دیدپ  بابـسا  و 

. لدتعم تضایر  لدتعم و  تیمک  تیفیک و  هب  بارش  ماعط و  هزادنا و  اب  دشاب  يداش  هزادناب و  دشاب  یمشخ  نآ 
طارفا و هب  غارفتـسا  یباوخیب و  یگنـشت و  یگنـسرگ و  نوچ  دـنک  فیعـض  ار  توق  یکی  هک  تسا  ییاهببـس  ار  ضبن  یفیعـض  بابـسا  و 

. درآ یشغ  نآ  يرامیب  درد و  هک  اهمادنا  درد  هصاخ  بعص ، يرامیب  درد و  تخس و  ياهتکرح 
ود دراد  زاب  ینهپ  زا  هچنآ  اما  دراد . زاب  يدـنلب  ینهپ و  زا  هک  دـشاب  یعناـم  نآ  اـب  نکل  تسا  میظع  ضبن  بابـسا  لـیوط  ضبن  بابـسا  و 

. یضرع يرگید  یلصا و  یکی  تسا : ببس 
يدنلب زا  هچنآ  و  دنام . زاب  انهپ  تکرح  زا  نآ  نایم  رد  هک  یهبرف  یگدنکآ و  و  دشاب . رایسب  تشوگ  یضرع  دشاب و  تلآ  تبالص  یلصا 

یکی تسا : ود  ضیرع  ضبن  ببـس  و  دراد . زاب  ندمآ  رب  دنلب  زا  ار  گر  دشاب و  هداهن  گر  يور  رب  هک  تسا  تسوپ  تشوگ و  دراد  زاب 
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ببـس دـیآ و  نوزف  گر  يانهپ  ببـس  نادـب  دـشاب و  هداـتفا  نیریز  هقبط  رب  نییـالاب  هقبط  هک  تسا  گر  یئیهت  رگید  تسا و  تلآ  یمرن 
. دشاب ریغص  ضبن  ببس  هب  هنیعب  ریصق  ضبن 
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دهد یناشن  هچ  رب  کی  ره  هک  نآ  نتخانش  فلتخم و  ياهضبن  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مهد  باب 

ره دشاب و  طارفا  هب  هک  یناسفن  ضارعا  هدس و  التما و  دنادرگب و  ار  ضبن  توق  لعف و  دیآ  دـیدپ  نایرـش  لد و  ردـنا  هک  جازملا  ءوس  ره 
دیآ دیدپ  مدرم  رب  هاگان  هک  فلتخم  ياهلاح  و  ددرگ ، فلتخم  ببـس  نادب  ضبن  دـنادرگب و  ار  توق  لعف  دـشاب  رابنارگ  نآ  زا  توق  هچ 
رگا دـتفا و  ضبن  کـی  ردـنا  فـالتخا  دـشاب  رتـیوق  اهببـس  نیا  رگا  ددرگ . فلتخم  ببـس  نادـب  ضبن  دـنک و  رگد  رثا  توق  رد  کـی  ره 

ره و  دتفا . رتشیب  یعیبطان  جراخ  ياهـضبن  دشاب  رتروهقم  رت و  رابنارگ  هک  هاگ  ره  نینچمه  و  دتفا ، رایـسب  ياهضبن  ردنا  دـشاب  رتفیعض 
زا هچ  ماعط و  زا  هچ  دشاب ، تعیبط  يرابنارگ  نآ  ببـس  فلتخم ، ضبن  دشاب و  رتیوق  توق  رگا  دتفا و  رتمک  دـشاب  رتهدوسآ  توق  هک  هاگ 

. تلع اب  دشاب  تعیبط  ندیشوک  نآ  ببس  دشاب ، توق  فعض  اب  هک  ضبن  فالتخا  زا  هچ  بارش و 
رتکبـس هدعم  نوچ  دـشاب  بارـش  ماعط و  ینارگ  زا  هچنآ  و  دوش ، لیاز  غارفتـسا  هب  ددرگ  فلتخم  ضبن  دـشاب و  يوق  توق  هک  هاگ  ره  و 
ياهببـس اهلاح و  و  دوش . یناقفخ  ضبن  و  دماجنا ، ناقفخ  هب  دـشاب و  میاد  فالتخا  دـشاب  دـب  طالخا  هدـعم  ردـنا  رگا  و  دوش ، لیاز  دوش 

اب هک  یـسرت  ای  دشاب  هتخیمآ  سرت  اب  هک  دشاب  مشخ  نوچ  ددرگ ، فلتخم  ببـس  نادب  ضبن  دـیآ و  دـیدپ  مدرم  رب  هرابکی  هب  هک  فلتخم 
. دنک لاوحا  نآ  دروخ  رد  اهتکرح  هک  دروآ  نادب  ار  توق  یکی  ره  و  دشاب ؛ هتخیمآ  دیما 

توق هک  دشاب  نانچ  و  دشاب ، توق  فعض  نآ  ببـس  هک  تسا  رافلا  بنذ  یکی  دمآ  هدرک  فصو  مهن  باب  رد  هک  فلتخم  ياهـضبن  زا  و 
توق رب  فیلکت  نیا  و  دوش . هدرک  ددرگ  نکمم  هک  تکرح  رادقم  نآ  ات  دنکیم  دهج  دراد  هک  ییاناوت  ردق  نادـب  و  دـشابن ، طقاس  هلمج 

یتکرح ره  ردنا  ینعی  دریگ . ندوسآ  جیردتب  دتفا و  جنر  هب  نآ  زا  و  دنک ، يوق  یتکرح  زاغآ  دهج  نیدب  توق  ات  دشاب ، هدمآ  تجاح  زا 
نیرخآ تکرح  نینایم و  ياهتکرح  تبسن  اب  نیلوا  تکرح  تبسن  و  دوش . عطقنم  ات  دوش  فیعض  جیردت  نیدب  دنکیم  رتمک  دهج  نآ  زا 

سپ دریگ . ندوسآ  جیردت  هب  دنک و  لوا  هب  هک  تسا  توق  دهج  یطورخم  ببس  و  دراد ، طورخم  تبسن 
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زا و  دـشاب . رافلا  بنذ  نداد  ناشن  زا  شیب  توق  فعـض  رب  تباث  ضبن  نداد  ناشن  تسه و  یتخل  توق  هچنآ  زا  دـهد  یناـشن  راـفلا  بنذ 
یتوق زا  ناشن  دشاب و  دب  تخـس  دـشاب  ضبن  کی  ردـنا  هک  رافلا  بنذ  دـشاب و  رتیوق  عجارلا  بنذـلا  ای  عجار  رافلا  بنذ  رافلا ، بنذ  عاونا 

. دهد فیعض  تخس 
یتخل توق  هک  دهد  ناشن  رافلا  بنذ  نوچ  و  دشاب ، هتسویپ  رگیدکی  هب  رتگرزب  فرط  ود  ره  هک  تسا  رافلا  بنذ  نوچمه  یلـسم  ضبن  و 
دشاب فیعـض  هچ  رگا  هک  تسا  یتوق  یلـسم  ببـس  هکنآ ، رهب  زا  تسا ، نادنچ  راب  ود  توق  هک  دهد  ناشن  یلـسم  هک  دنک  بجاو  تسه 

جیردـت هب  نکل  دوـشن  فیعـض  هراـب  کـی  هب  دـسر  تیاـغ  نیدـب  نوـچ  دـناوتن و  نآ  زا  نوزف  هک  دـسر  یتیاـغ  هب  اـت  دراد ، نوزفب  يور 
لاح رد  دـنک و  زاغآ  ییاناوت  تیاغ  زا  راـفلا  بنذ  تسا  نآ  راـفلا  بنذ  رب  یلـسم  تلیـضف  سپ  دـیآ . زاـب  نیتسخن  دـح  هب  اـت  دـیاسآیم 
لاح رد  دـسر  ییانوت  تیاغب  نوچ  و  دـسر ، ییاناوت  تیاـغب  اـت  دـیازفایم  دـهن و  توق  هب  يور  یفیعـض  زا  یلـسم  و  دـبای ، ردـنا  شفعض 

ندوزف ببس  و  دشاب ، رافلا  بنذ  توق  دنچ  راب  ود  یلسم  توق  سپ  دیآ ، زاب  نیتخـسن  دح  هب  ات  دریگ  ندوسآ  جیردتب  نکل  دوشن  فیعض 
ندـیهاک جـیردت  هب  دـسر  تیاـغ  هب  نوچ  و  جـیردت ، بیترت و  هب  ندوزف  تسا ، تجاـح  ندوزف ، بیترت  نیا  لکـش و  نیا  رب  تکرح  نیا 

، تسا تجاح  نوزف  ناشن  هک  اجنآ  زا  تسا و  رافلا  بنذ  زا  رتلضاف  تسا  توق  ینوزف  ناشن  هک  اجنآ  زا  یلـسم  ضبن  ببـس  نیدب  دریگ ،
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نداد ناشن  تسا ، تحلـصم  ترارح  ندوزف  هک  تسا  سنج  نآ  زا  ضرم  رگا  دـید ، دـیابب  سپ  تسا ؛ نوزف  زین  ترارح  هک  دـهد  یناشن 
بنذ ردنا  نوزف و  تجاح  تسا و  ندوزف  توق  یلسم  ردنا  تبسن  سنج  نآ  زا  رگا  تسا و . رافلا  بنذ  نداد  ناشن  زا  نوزف  ریخ  رب  یلسم 

. تسا یعیبطان  ود  ره  مک و  تجاح  تسا و  مک  توق  رافلا 
. دراد جالع  ریبدت و  هب  قلعت  ضرم  لاح  داسف  حالص و  و 

هک دشوک  توق  هک  دشاب  نانچ  نیا  و  دشاب ؛ تلآ  تبالص  و  ص 84 )  ) توق ییاناوت  تجاح و  رایسب  یلازغ  ببس  نیتعرقلا و  وذ  ببس  و 
كدنا و ینداتـسیا  دتـسیاب ، هنایم  ردـنا  درک ، ناوتن  راب  کی  هب  تکرح  نآ  تلآ  تبالـص  ببـس  هب  دـنابنجب و  تجاح  هزادـنا  هب  ار  گر 

تکرح هعفد  ود  نیا  نایم  رد  دشاب و  هدرک  تعفد  ودب  مامت  تکرح  کی  هکنانچ  دنک  تکرح  هراب  رگید 
237 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

رتعیرـس ای  مود  تکرح  یلازغ  ردـنا  هکنآ  رهب  زا  و  دـشاب ، تجاح  ینوزف  لـیلد  یلازغ  نیتعرقلا و  وذ  ینعی  ود  ره  نیا  دـشابن و  ضاـبقنا 
. دشاب نیتعرقلا  وذ  تلالد  زا  نوزف  تجاح  ینوزف  رب  وا  تلالد  رتیوق و  ای  دشاب 

تجاح ینوزف  نآ  ببـس  دـشاب  رتیوق  وا  يازجا  هچنآ  دـشوکیمه و  تلع  اب  هک  دـشاب  تعیبط  ندیـشوک  لـیلد  هعرقلا و  فلتخم  ضبن  و 
. دشاب

دوز دـنک و  زاغآ  تکرح  توق  هک  دـشاب  نانچ  نیا  دـشاب و  توق  طوقـس  هرتفلا  وذ  ضبن  عطقنم و  ضبن  ببـس  يراشنم و  ضبن  ببـس  و 
ببس و  دلسگ . ورف  ضبن  ببس  نادب  ددرگ و  لوغشم  نادب  تعیبط  سفن و  هک  دیآ  دیدپ  یناسفن  ضارعا  زا  یـضراع  هاگان  ای  دوش  هدنام 

دشاب و توق  فعـض  یجوم ، ضبن  ببـس  دشاب و  تلآ  تبالـص  تجاح و  يرایـسب  تلع و  اب  وا  ندیـشوک  توق و  ییاناوت  شعترم  ضبن 
فیعـض تخـس  توق  هک  زین  دـشاب  و  ازارد ، انهپ و  زا  دـنابنجیمه  ار  وزج  وزج  درک ، دـناوتن  تعفد  کی  طاسبنا و  تکرح  ببـس  نادـب 

. دریذپن تکرح  راب  کی  هب  مرن  يزیچ  هکنآ  رهب  زا  دشابن  فیعض  تخس  توق  دوش و  یجوم  تلآ  یمرن  ببس  هب  نکل  دشابن 
رتاوت و ؤطب و  فلتخم و  رتاوـتم و  یطب و  ضبن  زا  بکرم  دـشاب  یـضبن  نیا  و  دـشاب ، توـق  یفیعـض  تیاـغ  یلمن  يدود و  ضبن  ببـس  و 

ببـس دـنابنجب و  دـنک و  عفد  راب  کی  هب  ار  تلآ  هک  دـشابن  ییاناوت  نادـب  توق  هکنآ  رهب  زا  دـشاب ، رگید  يوزج  ردـنا  کی  ره  فالتخا 
ینوزف نآ  ببـس  دـتفا  نوکـس  نامز  ناصقن  رد  نوزومان  رگا  توق . يرابنارگ  تعیبط و  شـشوک  دـشاب و  تجاـح  یمک  نوزوماـن  ضبن 

ببـس هب  تکرح  نامز  ناصقن  دـشاب و  تجاح  مدـع  ای  فعـض  تدایز  نآ  ببـس  دـتفا  تکرح  نامز  ناصقن  ردـنا  رگا  و  دـشاب ، تجاح 
. تسا نیا  هن  دشاب . طاسبنا  تعرس 

( تسا هنوگ  نیا  )

نانز نادرم و  ضبن  ردنا  موس : راتفگ  زا  مهدزای  باب 

هدش مولعم  و  رتیوق ، ناشیا  ياهمادـنا  و  تسا ، رتمرگ  نادرم  جازم  هکنآ  رهب  زا  دـشاب  رتمیظع  رتیوق و  نانز  ضبن  هب  سایق  هب  نادرم  ضبن 
، تسا تجاح  ضبن  یمیظع  ببس  هک  تسا 
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. دیاب رتنوزف  یگنرد  ار  وا  یمیظع  دـشاب و  میظع  ضبن  تجاح  ببـس  هب  هکنآ  رهب  زا  دـشاب و  رتشیب  تجاح  دـشاب  رتمرگ  جازم  نوچ  سپ 

. دشاب توافتم  هنیعب  ببس  نیا  رب  مه  دشاب و  نانز  ضبن  زا  رتیطب  نادرم  ضبن  ببس  نیدب 

رمع ياهلاس  ضبن  ردنا  موس : راتفگ  زا  مهدزاود  باب 
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تجاح و  دشاب ، هنایم  ناشیا  توق  هک  تسا  نآ  رتاوت  تعرس و  ببـس  و  دشاب ، هنایم  یمیظع  ردنا  و  رتاوتم ، دشاب و  عیرـس  ناکدوک  ضبن 
و دشاب . مضه  یگتسویپ  يرتراخب و  يرایسب  ببس  و  دشاب ، ناشیا  نت  ردنا  هک  تسا  راخب  يرایسب  تجاح  يرایسب  ببـس  و  دشاب . رایـسب 

ردنا هکنآ  ببـس  دیآ و  توق  ییاناوت  زا  هکنانچ  دشاب ، رتاوتم  ای  عیرـس  ضبن  دشاب  رایـسب  تجاح  دـشاب و  هنایم  توق  ییاناوت  هک  هاگ  ره 
هب نکل  تسین ، رتمک  یـسب  ناوج  توق  زا  تسا و  هتـشگن  فیعـض  ریپ  توق  نوچ  كدوک  توق  هک  تسا  نآ  دشاب  هنایم  یمیظع  توق و 

. دشابن مامت  وا  توق  ییاناوت  یگدیسران  مامت  يرتببس و 
میظع غلاب  ضبن  اب  سایق  هب  تجاـح و  يرایـسب  تلآ و  یمرن  ببـس  هب  دـشاب . میظع  وا  نت  اـب  ساـیق  هب  كدوک  ضبن  هک  تسناد  دـیابب  و 
ضبن و  دـشاب . ناگدیـسر  ضبن  زا  رت  میظع  دوش  کـیدزن  یگدیـسر  دـح  هب  نوـچ  كدوـک  ضبن  رتاوـتم و  اـی  دـشاب  عیرـس  نکل  دـشابن 

. دشاب ناشیا  ضبن  زا  رتیوق  ناگدیسر 
تسا و تجاح  يرایسب  دشاب  میظع  تخس  هکنآ  ببس  دشاب و  میظع  رگا  دشاب و  يوق  تخـس  دسر  یناوج  تیاغ  هب  نوچ  ناوج  ضبن  و 

. هتفای مامت  ییاناوت  توق  هدش و  تخس  اهمادنا  همه  اهگر و  دشاب و  هدش  رتمک  اهیرت  هک  تسا  نآ  دشاب  يوق  تخس  هکنآ  ببس 
نادب توق  هک  تسا  نآ  دشاب  یطب  هکنآ  ببـس  دـشاب و  هنایم  توق  یمیظع و  رد  رتیطب و  دـشاب و  ناوج  ضبن  زا  رتریغـص  لهک  ضبن  و 

. دشاب مرن  بیرغ  ياهتبوطر  ببس  هب  هک  دشاب  و  دشاب ، توافتم  ریغص و  زین  ضبن  و  دشاب ، رتمک  زین  تجاح  دشابن و  یمامت 

اهجازم ضبن  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مهدزیس  باب 
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ییاناوت توق  و  دشاب ، مرن  گر  رگا  یعیبطان  مرگ  جازم  ردنا  و  دشاب ، يوق  مرن و  اهگر  و  دـشاب ، يوق  توق  رگا  یعیبط ، مرگ  جازم  ردـنا 

ره و  تسا ، هدش  مولعم  هتـشذگ  ياهباب  ردنا  هکنانچ  ددرگب  ضبن  دشاب ، مرن  اهگر  ای  دـشاب  یفعـض  توق  ردـنا  رگا  و  دـشاب . میظع  ضبن 
هزادنا هب  کی  ره  دشاب  یطب  ای  توافتم  ای  ریغـص  ای  ضبن  درـس  جازم  ردنا  و  دشاب . رتفیعـض  توق  دشاب ، رتیوق  یعیبطان  مرگ  جازم  دـنچ 

دلوت مرگ  جازملا  ءوس  زا  هک  دشاب  یفعض  زا  نوزف  دنک . دلوت  درس  جازملا  ءوس  زا  هک  یفیعض  و  گر ، یبلـص  یمرن و  دروخ  رد  جازم و 
رگا سپ  بلـص ، دشاب و  قیقد  اهتقو  رتشیب  ردـنا  کشخ  جازم  ضبن  و  دـشاب ، ضیرع  ای  یجوم  اهلاح  رتشیب  ردـنا  رتجازم  ضبن  و  دـنک .

ياهلاح تسا ، هدش  مولعم  هتشذگ  ياهباب  رد  هکنانچ  و  دشاب ، شعترم  ای  جنـشتم  ای  نیتعرقلا  وذ  دشاب ، رایـسب  تجاح  و  دشاب ، اناوت  توق 
نت همین  کی  جازم  هکنانچ  دـشاب ، همین  رگد  فلاخم  نت  همین  کی  جازم  ار  صخـش  کی  هک  دـشاب  رایـسب  و  درک . دـیابیم  بیکرت  گر 
درس مدرم  نوچمه  درـس  همین  ضبن  و  دشاب . ترارح ،) ای  هدش ، مرگ   ) رورحم مرگ  همین  ضبن  و  دشاب ، درـس  همین  رگد  جازم  دشاب و  مرگ 

شیوخ و عبط  هب  ینایرـش  ره  نکل  تسین  رزج  دـم و  لیبس  رب  گر  ضابقنا  طاسبنا و  تکرح  هک  ددرگ  مولعم  زین  اجنآ  زا  دـشاب و  جازم 
. تسا هدمآ  هدرک  دای  راتفگ  نیا  زا  نیتسخن  باب  رخآ  ردنا  هکنانچ  دنک  تکرح  شیوخ  لاح  دروخ  رد 

نانتسبآ ضبن  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مهدراهچ  باب 

رگم دهاکن  دیازفین و  يزیچ  توق  رد  دشاب و  هدوب  ینتسبآ  زا  شیپ  هک  دشاب  نآ  زا  نوزف  يرتاوتم  یعیرس و  یمیظع و  ردنا  نتسبآ  ضبن 
ببس دشاب و  تجاح  يرایسب  یعیرس  یمیظع و  ببس  دنک و  دلوت  ینتـسبآ  ینارگ  زا  هک  يرابنارگ ) يراوشد و  یتخـس و   ) ایعا هزادنا  هب 

. تسا كراشم  اوه  میسن  بلط  ردنا  يو  اب  دنزرف  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، نت  ود  رهب  زا  نتسبآ  تجاح  هک  تسا  نآ  تجاح  يرایسب 
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يرغال یهبرف و  ضبن  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مهدزناپ  باب 

تکرح هک  تسا  نآ  یمیظع  ببس  و  دشاب . هبرف  مدرم  زا  رتیطب  رتمیظع و  رغال  مدرم  ضبن 
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دوش و میظع  ببس  نیدب  دیآ . نارگ  توق  رب  نآ  نتـشادرب  هک  تسین  یتشوگ  زین  گر  يور  رب  تسین و  یعنام  انهپ  ازارد و  ردنا  ار  گر 
تکرح تفاسم  زا  نوزف  ادنلب  انهپ و  ازارد و  ردنا  تکرح  تفاسم  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، رتنوزف  یگنرد  ار  یمیظع  هک  دـشاب  نآ  رهب  زا  یطب 
لادتعا زا  جازم  ندش  نوریب  دشاب و  هدش  نوریب  لادتعا  زا  یتخل  وا  جازم  هک  تسا  نآ  دشابن  يوق  تخس  هکنآ  ببـس  دشاب و  عاونا  رگید 

رتریغص هبرف  مدرم  ضبن  دریگ و  ناصقن  دشاب  نوریب  لادتعا  زا  وا  جازم  هک  هزادنا  نادب  رغال  مدرم  توق  سپ  دشاب ، توق  ناصقن  ببس  هب 
. ار جازم  يدض  رهب  زا  دشاب و  رغال  مدرم  زا  رتفیعض  رتعیرس و  و 

دض يریغص  بابسا  دشاب و  نآ  زا  رتمک  دشاب  هیپ  زا  رگا  دشاب و  رتشیب  توق  و  ص 85 )  ) تعرس دشاب  تشوگ  زا  یهبرف  هک  هاگ  ره  نکل 
ضوعب تعرـس  ندیـشوک و  دیاب  یمیظع  ردـنا  ار  توق  هک  دـشابن  نادـنچ  تجاح  هک  تسا  نآ  یعیرـس  ببـس  و  دـشاب . یمیظع  بابـسا 

. تسا درس  جازم  زا  رتکیدزن  تعیبط  هب  مرگ  جازم  هکنآ  رهب  زا  تسا  جازم  يدض  مه  يرتفیعض  ببس  و  دتساب . یمیظع 

درس مرگ و  ياهرهش  زا  يرهش  ره  لاس و  ياهلصف  زا  یلصف  ره  ضبن  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مهدزناش  باب 

نینچمه لدتعم  ياهرهـش  ردنا  و  اوه ، لادتعا  ببـس  دشاب و  تدایز  توق  ردنا  و  دـشاب ، لدـتعم  اهباب  همه  ردـنا  ناراهب  لصف  ردـنا  ضبن 
. دشاب

تجاح يرایسب  ببس  و  دشاب ، تجاح  رایسب  رتاوت  تعرس و  ببس  هب  اما  دشاب . فیعـض  ریغـص و  رتاوتم و  عیرـس و  ناتـسبات  لصف  ردنا  و 
. دشاب نینچمه  مرگ  ياهرهش  ردنا  دشاب و  قرع  يرایسب  لیلحت و  رایسب  یفیعض ، يریغص و  ببس  دشاب و  اوه  یمرگ  طارفا 

مه درس ، یهاگ  دوش و  مرگ  یهاگ  هک  اوه  ندیدرگ  ببس  هب  هلمجلا  یلع  دیارگ ، یفیعـض  هب  و  دشاب ، فلتخم  ضبن  نازخ  لصف  ردنا  و 
لـصف نیردنا  ترارح  هکنآ  رهب  زا  ار ، یگدنز  تعیبط  تسا ، يدض  نوچمه  نازخ ، لصف  هلمجلا  یلع  دـیارگ . یفیعـض  هب  ببـس  نیدـب 

ردنا و  ار ، ضبن  یفیعض  رم  تسا  يوق  یببس  نیا  دوش و  رتیلوتسم  یکشخ  و  دشاب ، رتفیعض 
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. دشاب نینچمه  دشاب  ریغتم  نآ  ياوه  هک  ییاهرهش 
هک نارورحم  ضبن  نکل  اوه ، يدرـس  ببـس  اب  دـشاب  رتمک  تجاح  هکنآ  رهب  زا  دـشاب ، ریغـص  یطب و  تواـفتم و  ناتـسمز  لـصف  ردـنا  و 

و دریگ ، توق  دوش و  عمج  دنامب و  ناشیا  نت  ردنا  يزیرغ  ترارح  هکنآ  ببـس  هب  ددرگ ، رتیوق  دـشوک  زاب  اوه  يدرـس  اب  ناشیا  ترارح 
. دشاب نینچمه  درس  ياهرهش  ردنا 

رد یکـشخ  و  دشاب ، هدـش  رتمک  يراهب  ياهیرت  راهب  رخآ  رد  هکنآ  رهب  زا  دـشاب ، کیدزن  نازخ  لصف  لوا  عبط  هب  راهب  لصف  رخآ  عبط  و 
و دشاب ، نازخ  رخآ  عبط  نوچمه  ناتـسمز  لوا  عبط  و  دشاب . ناتـسمز  لوا  عبط  نوچمه  ناتـسبات  لصف  رخآ  عبط  دشاب و  هدـمآ  دـیدپ  اوه 

. دشاب راگوزر  نآ  عبط  دروخ  رد  ضبن  یلصف  ره  نایم  رخآ و  لوا و  ردنا 

يرادیب باوخ و  ببس  هب  ضبن  رییغت  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مهدفه  باب 
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هب باوخ  ردنا  يزیرغ  ترارح  هکنآ  رهب  زا  دشاب  یطب  توافتم و  فیعض و  ریغـص و  دوش  ردنا  باوخ  هب  هک  تسخن  زا  هتفخ  مدرم  ضبن 
. دشاب يرابنارگ  يروهقم و  نوچمه  راک  ود  نیدب  یلوغشم  ببس  و  ددرگ ، لوغشم  اههلضف  ندینازپ  ماعط و  مضه  هب  و  ددرگ ، زاب  نت  رعق 

ردنا نوچ  دوش و  یطب  فیعض و  ریغص و  ضبن  نت ، نوریب  هب  ترارح  ندرکان  لیم  ببس  هب  دنک و  رتمک  لیم  نوریب  هب  تارح  ببس  نیدب 
هکنآ رهب  زا  و  دوش ، يوق  میظع و  ضبن  دسر ، نت  رهاظ  هب  دبای و  توق  اذغ  زا  ددرگ و  غراف  مضه  زا  ترارح  دوش  هدیراوگ  ماعط  باوخ 

تیافک هزادنا  زا  نوزف  دـنام ، رید  باوخ  ردـنا  مدرم  رگا  و  دـشاب . یطب  يوق و  میظع و  باوخ  رخآ  ردـنا  ضبن  دوب ، دـناوت  یطب  میظع و 
ترارح حور و  دنامب و  نت  ردنا  دیاشن  ار  اذغ  هک  ماعط  هلضف  هکنآ  رهب  زا  ددرگ ، زاب  ؤطب  توافت و  یفیعض و  يریغص و  هب  ضبن  دبسخ ،

توق و  دشابن ؛ چیه  باوخ  ردنا  دشاب ، يرادیب  ردنا  هک  سوسحمان  سوسحم و  ياهغارفتـسا  اهلیلحت و  نآ  زا  ددرگ و  هتفخ  نوچ  يزیرغ 
مدرم هک  هاـگ  ره  و  ددرگ ؛ فیعـض  ریغـص و  ببـس  نیدـب  ضبن  دوش و  تسـس )  ) یخرتسم راـبنارگ و  دـنامب  نت  ردـنا  هک  اههلـضف  ببس 
بناج هب  ببس  نادب  جازم  دبای ، توق  تدم و  نآ  زا  دنک و  مضه  درآ و  نادب  يور  ترارح  هک  دشابن  يزیچ  اهگر  هدعم و  رد  دبسخب و 

. ددرگ تدایز  ضبن  یطب  توافت و  يریغص و  و  دیارگ ، يدرس 
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یعیبط لاح  هب  دوش و  عیرـس  میظع و  جیردت  هب  ضبن  دوش ، رادـیب  عبط  هب  مدرم  هک  هاگ  ره  تسا ، فلتخم  اهمکح  نینچمه  ار  يرادـیب  و 
رهب زا  دوش  فلتخم  شعترم و  عیرـس و  میظع و  سپ  دوش ، فیعـض  لاح  رد  ضبن  دوش ، يرادیب  یناهگان  یببـس  هب  هاگان  رگا  و  دیآ ، زاب 

زا سپ  دـنامن و  رید  لاح  نآ  رب  نکل  دـیآ  دـیدپ  شاعترا  فتلخم و  ياهتکرح  ضبن  ردـنا  هراچان  سپ  دـشابن ، یعیبط  يرادـیب  نیا  هکنآ 
. دیآ زاب  یعیبط  لاح  هب  یتعاس 

تضایر ببس  هب  ضبن  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مهدجه  باب 

ردنا هکنآ  رهب  زا  دوش . رتاوتم  عیرـس و  تضایر  رخآ  ردنا  دوشیم و  رتمیظع  رتیوق و  جـیردت  هب  ضبن  دـشاب ، لدـتعم  تضایر  هک  هاگره 
، دوش عیرس  فیعض و  ریغص و  ضبن  دوش  نوریب  لادتعا  زا  تضایر  هک  هاگ  ره  و  دوشیم . رتيوق  توق  دیازفیم و  ترارح  لدتعم  تضایر 

طارفا ببـس  هب  توق  دوش و  نوریب  لـیلحت  ترارح  دوـش و  هداـشگ  ماـسم  دزورفارب و  ددرگ و  يوـق  ترارح  تضاـیر  ردـنا  هکنآ  رهب  زا 
تخس توق  دوش  نوریب  هزادنا  زا  تضایر  رگا  دوش و  عیرس  ریغص و  ضبن  ببـس  نیدب  دوش ، فیعـض  یگدنام  زا  و  دوش ، هدنام  تضایر 

. دوش يدود  یلمن و  سپ  دوش  رتاوتم  تسخن  ضبن  دوش و  فیعض 
ترارح هک  دوش  نآ  رهب  زا  يدود  یلمن و  رت  رخآ  هب  و  درک ، دناوت  تعرـس  هک  دشابن  نادنچ  ییادج  توق  هک  ادوش  نآ  رهب  زا  رتاوتم  اما 

. هتشگ فیعض  دشاب و  هدش  هدنام  توق  هدمآ و  زاب  یکدنا  هب  دشاب و  هتفریذپ  لیلحت 

بارش ماعط و  ببس  هب  ضبن  رییغت  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مهدزون  باب 

. لدتعم هزادنا  هب  ای  كدنا  تخس  ای  هدش  هدروخ  رایسب  تخس  ای  دوش ، هدروخ  هک  ماعط 
دوش مضه  ماعط  هک  دنامب  نادنچ  رییغت  نیا  و  دوش . ماظنیب  فلتخم و  بس  نادب  ضبن  و  دنک ، رابنارگ  دریگ و  ورف  ار  توق  رایسب  ماعط  اما 

عیرـس و يوق و  میظع و  مظن  ببـس ، نیدب  و  دـنک ، ددـم  ار  ترارح  توق و  دـشاب و  لدـتعم  هزادـنا  هب  هچنآ  و  ددرگ . راب  کبـس  توق  و 
یمیظع و توق و  دشاب  كدنا  تخس  هچنآ  و  دشاب . لاح  نیا  رب  مه  ضبن  دشاب ، ياج  رب  ترارح  توق و  هک  تدم  نآ  ات  ددرگ و  رتاوتم 
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هدام هکنآ  رهب  زا  دنامن  رید  توق  نآ  دشاب و  نآ  هزادنا  هب  یعیرس 
243 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

. دراوگ دوز  كدنا 
يوق لدتعم و  ضبن  دنک  مضه  ار  نآ  ددرگ و  یلوتـسم  نآ  رب  تعیبط  دشاب و  لدـتعم  یـشیب  یمک و  عبط و  هب  ماعط  هک  هاگ  ره  هلمج  رد 

هب توق  دنک و  دلوت  مرگ  جازملا  ءوس  و  ددرگ ، دایز  تجاح  دشاب  مرگ  یلـصا  جازم  دشاب و  مرگ  یماعط  دوش  هدروخ  هچنآ  رگا  و  دشاب .
. دوش رتاوتم  عیرس و  تجاح  يرایسب  ببس  هب  دوش و  فیعض  ضبن  توق  یفیعض  ببس  هب  دوش و  فیعض  جازملا  ءوس  ببس 

رگا نینچمه  و  دوش . رتمیظع  رتيوـق و  ضبن  دـیآ ، هدـنزاس  جازم  اـب  دوـش  هدروـخ  هک  مرگ  ماـعط  نآ  دـشاب و  درـس  یلـصا  جازم  رگا  و 
ءوس دروخ  درـس  يزیچ  درـس  جازم  دـنوادخ  رگا  و  ددرگ . يوق  ضبن  دـیآ  قفاوم  وا  جازم  اـب  هک  دروخ  درـس  يزیچ  مرگ  جازم  دـنوادخ 

. دوش یطب  توافتم و  فیعض و  ریغص و  ضبن  ببس  نادب  دوش و  فیعض  توق  و  دنک ، دلوت  درس  جازملا 
يرایـسب زا  هک  دنکن  دلوت  یماظنیب  فالتخا و  نآ  و  دوش ، ماظنیب  فلتخم و  ببـس  نادب  ضبن  دوش و  هدروخ  رایـسب  هچ  رگا  بارـش  اما  و 

هب ای  دشاب ، هدش  درـس  اوه  زا  ناتـسمز  ردنا  هکنانچ  دشاب  درـس  بارـش  رگا  نکل  دـشاب . کبـس  فیطل و  بارـش  هکنآ  رهب  زا  دـنک ، ماعط 
هدرک دای  هکنانچ  دشاب  یلصا  جازم  بسح  هب  يو  زا  ضبن  رییغت  دشاب و  درس  ياهاذغ  مکح  نوچمه  نآ  مکح  دنـشاب  هدرک  درـس  فلکت 
رگا و  دبای ، رذگ  دوز  بارش  هکنآ  رهب  زا  دیآ  دیدپ  دوز  بارـش  زا  ضبن  رییغت  دوش و  لیاز  رییغت  نآ  دوش  مرگ  نت  ردنا  نوچ  نکل  دمآ .

يزیزغ ترارح  زا  نآ  ترارح  دنـشاب  هدرک  مرگ  فلکت  هب  ای  ص 86 )  ) دشاب هدش  مرگ  اوه  هب  ناتـسبات  ردنا  هکنانچ  دـشاب ، مرگ  بارش 
. دمآ هدرک  دای  هکنانچ  دشاب  یلـصا  جازم  بسح  رب  يو  زا  ضبن  رییغت  و  دشاب ، مرگ  ياهاذغ  مکح  نوچمه  نآ  مکح  و  دشابن ، رود  سب 

توق ندوزف  ردنا  وا  لعف  دناسر  اهمادنا  هب  و  دنارذگب ، گنت  ياهرذگ  کیراب و  ياهگر  ردنا  و  دنک ، رتکنت  ار  اذغ  هکنآ  رهب  زا  بآ  و 
میظع و ددرگ ، يوق  يو  زا  هچ  رگا  ضبن  ددرگن ، نوزق  تجاح  يو  زا  دنکن و  مرگ  ار  نت  بآ  هکنآ  رهب  زا  و  دشاب ، بارش  لعف  نوچمه 

. دشاب ماعط  یکدنا  يرایسب و  مکح  نوچمه  نآ  یکدنا  يرایسب و  مکح  دوشن . رتاوتم  عیرس و 

مرگ درس و  بآ  ردنا  نتسشن  هبامرگ و  ببس  هب  ضبن  رییغت  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  متسیب  باب 
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، دریگ توق  لوا  هب  نآ  ترارح  زا  يزیرغ  ترارح  توق و  هکنآ  رهب  زا  دوش  رتاوتم  عیرـس و  مرن و  يوق و  میظع و  لوا  مرگ  بآ  زا  ضبن 

يدرس رگا  درس  بآ  اما  دوش . یطب  توافتم و  فیعـض و  ریغـص و  ضبن  دریذپ  لیلحت  ببـس  نادب  ترارح  توق و  دور و  طارفا  رگا  سپ 
ماسم دنک و  درس  ار  نت  رهاظ  رگا  دوش و  یطب  توافتم و  فیعض و  ریغص و  ضبن  دوش  بلاغ  يزیرغ  ترارح  رب  دسر و  نت  نوردنا  هب  وا 
رتاوتم عیرس و  میظع و  يوق و  ضبن  دنک  لیم  نت  رهاظ  هب  دوش و  رت  يوق  ترارح  ببس  نادب  دراد  زاب  نت  نوردناز  ار  ترارح  ددنبب و  ار 

. دوش
رگا دنک و  عیرس  ار  ضبن  دشاب  هدنیازف  یمرگ  هچنآ  دنک و  بلص  ار  ضبن  دشاب  هدنیازف  یکنخ ) نتم  رد   ) یکشخ هچنآ  اهندعم  ياهبآ  و 

. دوش فیعض  ریغص و  ضبن  دنک  لیلحت  ار  توق 

اهدرد ببس  هب  ضبن  رییغت  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مکی  تسیب و  باب 

زاغآ ردنا  اما  دشاب . فیرش  يوضع  ردنا  درد  هکنآ  ببس  هب  ای  نآ  تدم  يزارد  زا  ای  دشاب ، درد  یتخس  زا  ای  اهدرد  ببـس  هب  ضبن  رییغت 
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توق هب  اـهتوق  همه  راـک  و  دزیخرب ، نآ  عفد  هب  هعفاد  توق  هکنآ  رهب  زا  دـشاب  رتاوـتم  عیرـس و  يوـق و  ضبن  دـشاب ، رتـمک  زوـنه  هک  درد 
درد هک  هاـگ  ره  دوش و  عیرـس  يوـق و  ضبن  ترارح  ندـیبنجب  ببـس  هب  و  دـبنجب ، يزیرغ  ترارح  ببـس  نیدـب  دـشاب و  يزیرغ  ترارح 

رتشیب درد  تدم  هک  دنچ  ره  دوش . رتاوتم  عیرس و  فیعـض و  ریغـص و  توق ، یفیعـض  ببـس  هب  ضبن  دنک و  فیعـض  ار  توق  دوش  بعص 
دوش و یفیعض  تیاغ  هب  ببس  نادب  ضبن  دوش  طقاس  توق  دسر و  یبعص  تیاغ  هب  درد  هک  هاگ  ره  دشاب ، رتشیب  رتیوق و  ضبن  رییغت  دشاب 

. دوش یلمن  رخآ  هب 

اهسامآ ببس  هب  ضبن  رییغت  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مود  تسیب و  باب 

دلوت بت  يو  زا  دشاب و  فیرش  يوضع  ردنا  هکنآ  ببس  هب  ای  نآ ، یمرگ  یمیظع و  ببس  هب  هکنآ  یکی  دشابن : نوریب  لاح  ود  زا  سامآ 
، دشابن میظع  تخس  سامآ  هکنآ  مود  دوش . ریغتم  بت  ببس  هب  نت  ياهگر  همه  ضبن  و  دنک ،
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زین دشاب  و  دوشن . ریغتم  دشاب  يو  ردنا  سامآ  هک  وضع  نآ  ضبن  زج  ببس  نیدب  دنکن ، دلوت  بت  يو  زا  و  دشابن ، فیرش  يوضع  ردنا  ای 

نکل دشابن ، درجم  سامآ  رییغت  نیا  ببس  دوش و  ریغتم  يو  زا  نت  ياهگر  همه  ضبن  دنکن و  دلوت  بت  نآ  ببـس  هب  هک  دشاب  یـسامآ  هک 
. دشاب سامآ  ضارعا  هلمج  زا  هک  دشاب ، درد  ببس  هب 

: دشاب هجو  جنپ  زا  سامآ  ببس  هب  ضبن  رییغت  هک  تسناد  دیابب  و 
. دشاب رگد  یلاح  رب  ضبن  رییغت  سامآ  عاونا  زا  یعون  ره  رد  هکنآ  یکی 

. دشاب رگد  یناشن  تقو  ره  سامآ  تدم  ردنا  هکنآ  مود 
. دشاب رگد  یناشن  سامآ  رادقم  ببس  هکنآ  موس 

. دشاب رگد  یناشن  دشاب  يو  ردنا  سامآ  هک  یمادنا  ره  ببس  هب  هکنآ  مراهچ 
. دشاب رگد  یناشن  دشاب  يو  ردنا  سامآ  هک  اهمادنا  سح  تعیبط و  ببس  هب  هکنآ  مجنپ 

و دوش ، رتاوتم  عیرـس و  شعترم و  يراشنم و  ضبن  دوب ، مرگ  سامآ  رگا  هک  دشاب  نانچ  دـشاب ، اهـسامآ  عاونا  ببـس  هب  هک  ضبن  رییغت  اما 
. دوش یطب  توافتم و  دشاب  درـس  رگا  و  دوش . یجوم  ضبن  دشاب ، مرن  سامآ  رگا  و  دشاب ، رت  رهاظ  يراشنم  دشاب ، رتبلـص  گر  دنچ  ره 
هب دوش  رترهاظ  يو  ردـنا  فالتخا  جارخ ، ندـش  مرن  ببـس  هب  و  دوش . یجوم  ددرگب و  يراـشنم  زا  ضبن  دوش  هتخپ  جارخ  هک  هاـگ  ره  و 

سامآ تدم  ردنا  هک  رییغت  ترارح و  ندش و  نکاس  یگتخپ و  ببس  هب  دوش  رتمک  رتاوت  تعرس و  هک  دشاب  رایسب  و  هدام ، يرایسب  ببس 
سامآ ندوزف  تقو  رد  و  اپ ، درد  يادتبا  رد  هک  نانچمه  دـشاب ؛ رتاوتم  رت و  عیرـس  رت و  يوق  رتمیظع و  ضبن  سامآ  يادـتبا  ردـنا  دـشاب ؛

نوچ و  دوش . تدایز  گر  ندیزرل  یبلص و  تقو  نیرد  و  دوش ، تدایز  درد  هکنآ  رهب  زا  دوش ، تدایز  رتاوت  تعرس و  توق و  یمیظع و 
تعرـس و هب  دشاب  فیعـض  زین  توق  هکنآ  رهب  زا  ددرگ ، فیعـض  یتخل  دوش و  رتنوزف  ندیزرل  تبالـص و  دـسر ، یمامت  تیاغ  هب  سامآ 
ددرگ و زارد  سامآ  تدـم  هک  هاـگ  ره  و  رتمک . توق  دـشاب و  تداـیز  تجاـح  هکنآ  رهب  زا  ددرگ  فیعـض  یتخل  و  دوش . تداـیز  رتاوت 

یلمن دوش و  لیاز  تعرس  دوش  رتنوزف  تدم  يزارد  رگا  و  دوش ، رتاوتم  عیرس و  فیعـض و  قیقد و  بلـص و  ضبن  ددرگ و  تخـس  سامآ 
ندمآ زاب  توق  دیآ  ناصقن  رد  تلع  دیاشگب و  دنک و  رس  دوش و  هتخپ  سامآ  هک  هاگ  ره  و  ددرگ .
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تدایز ضارعا  همه  دـشاب  گرزب  سامآ  هک  هاگ  ره  هک  دـشاب  نانچ  دـشاب  سامآ  رادـقم  ببـس  هب  هک  رییغت  و  دوش . رتیوق  ضبن  دزاـس و 
يوضع ردـنا  سامآ  هک  هاگ  ره  هک  دـشاب  ناـنچ  دـشاب  وضع  ببـس  هب  هک  رییغت  و  دـشاب ، رتمک  زین  ضارعا  دـشاب  کـچوک  رگا  دـشاب و 
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ردنا رگا  و  دشاب . رت  يراشنم  رتبلص و  ضبن  تسا ، هدیشوپ  اهولهپ  ردنا  هک  ءاشغ  هناثم و  نولوق و  هدور و  هدعم و  نوچ  دشاب ، ینابـصع 
نوچ دشاب ، رت  رایـسب  اهنایرـش  وضع  ردنا  رگا  و  دشاب . فلتخم  یمیظع و  ضبن  دـشاب ، رایـسب  اهنایرـش  اهگر و  يو  رد  هک  دـشاب  يوضع 

یمیظع و رگج ، نوـچ  دـشاب ، رترایـسب  دـنیوگ  هدروا  ار  نآ  هک  رگید  ياـهگر  رگا  و  دـشاب . رتفـلتخم  رتمـیظع و  ضبن  زرپـس ، شش و 
دـشاب هدعم  رد  ای  باجح  رد  سامآ  هک  هاگ  ره  هک  دشاب  نانچ  دشاب  وضع  سح و  تعیبط و  ببـس  هب  هک  رییغت  و  دشابن . نادنچ  فالتخا 

ینابصع هدعم  و  تسا ، بصع  تعیبط  نوچمه  باجح  تعیبط  هک  نآ  رهب  زا  دشاب ، جنشت  دنوادخ  یـشغ و  دنوادخ  ضبن  نوچمه  ضبن 
قانخ دنوادخ  ضبن  نوچمه  ضبن  دشاب  شـش  ردنا  سامآ  رگا  و  دنبای . رتشیب  یهاگآ  درد  زا  دنرت و  ساسح  ود  ره  ببـس  نیدب  تسا و 
رگج ردنا  سامآ  رگا  و  دروآ . دـناوتن  ردـنا  هزات  ياوه  و  دـشاب ، ياهتفرگ  قانخ  نوچمه  مدرم  شـش  سامآ  ببـس  هب  هکنآ  رهب  زا  دـشاب 

. دنک دلوت  لوبذ  درک ، دناوتن  اذغ  ار  سولیک  دشاب  هدیسامآ  رگج  نوچ  هکنآ  رهب  زا  دوش  لوبذ  دنوادخ  ضبن  نوچمه  ضبن  دشاب 

یناسفن ضارعا  ببس  هب  ضبن  رییغت  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  موس  تسیب و  باب 

. دنیوگ ار  سرت  هودنا و  مشخ و  تذل و  يداش و  یناسفن  ضارعا 
اب ای  سرت  اب  مشخ  رگا  دـنک و  رتاوتم  عیرـس و  دـنلب و  میظع و  ار  ضبن  دـنابنجب  ار  يزیرغ  ترارح  توق  هب  ار  حور  هکنآ  رهب  زا  مشخ  اما 

. دشاب فلتخم  لاوحا  هکنآ  رهب  زا  ددرگ ، فلتخم  ضبن  دناشنیم  ورف  فلکت  هب  ار  مشخ  نآ  مدرم  ای  دشاب  هتخیمآ  تلاجخ 
مـشخ ردـنا  هک  دوشن  یمیظع  نادـب  ضبن  دـننابنج  مشخ  زا  رتقفر  هب  ار  توـق  ار و  حور  ود  ره  هکنآ  رهب  ص 87 )  ) زا يداش  تذـل و  و 

. دیارگ ءاطبا  یمرن و  هب  دشابن و  نادنچ  زین  رتاوت  تعرس و  و  دوش .
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توافتم و فیعض و  ریغص و  ضبن  دنادرگ . زاب  نوردنا  هب  ار  ترارح  دنک و  فیعض  دناشن و  ورف  ار  توق  ار و  حور  هکنآ  رهب  زا  هودنا  و 
. دوش یطب 

دنمهودـنا ضبن  نوچمه  ار  ضبن  دـشابن  ناهاگان  هچنآ  دـنک و  ماظنیب  تواـفتم و  نازرل و  عیرـس و  ار  ضبن  دـشاب  ناـهاگان  هک  سرت  و 
. دنک

ندز مد  ياهلاح  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مراهچ  راتفگ 

هراشا

: تسا باب  جنپ  راتفگ  نیا  و 

ندز مد  تعفنم  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  نیتسخن  باب 

هداد حرـش  نیتسخن  باتک  زا  مجنپ  راتفگ  زا  نیتسخن  باب  ردـنا  هکنانچ  یناسفن ؛ یناویح و  یعیبط و  تسا : سنج  هس  مدرم  ياهتوق  لصا 
نت همه  هب  يزیرغ  ترارح  توـق  یگدـنز و  توـق  هک  تـسا  نآ  یناوـیح  حور  راـک  و  دـنیوگ . زین  حاورا  ار  اـهتوق  نـیا  و  تـسا . هدـمآ 
ندز مد  هار  و  دسریم . اهنایرش  لد و  نوردنا  هب  و  دریگیم ، ندز  مد  هار  زا  ار  نآ  مدرم  هک  تسا  هزات  ياوه  زا  حور  نیا  ددم  و  دناسریم ،
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نایرش حیرشت  ردنا  هکنانچ  دوش  یفاص  لدتعم و  دزورفا و  رب  اوه  نیدب  يزیرغ  ترارح  و  شش . هرجنح و  تسا و  قلح  هبـصق  نآ  تلآ  و 
لد ياهلاح  تسا و  ضبن  ياهتعفنم  نوچمه  ندز  مد  ياهتعفنم  سپ  تسا . هدمآ  هدرک  دای  نیتسخن  باتک  ردنا  شش  حیرشت  يدیرو و 

ببـس نیدـب  و  ددرگب . حور  نت و  لد و  ياـهلاح  ببـس  هب  زین  ندز  مد  ياـهلاح  و  ددرگب . ندز  مد  ياـهلاح  ببـس  هب  حور  لاـح  نت و  و 
. نت ياهلاح  حور و  لد و  ياهلاح  رب  دهد  ناشن  ضبن  ياهلاح  نوچمه  ندز  مد  ياهلاح 

ندز مد  ياهببس  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  باب 

. تجاح تلآ و  لعاف و  تسا : هس  ندز  مد  ياهببس 
ناـیم ردـنا  هک  ییاههلـضع  هنیـس و  ياههلـضع  باـجح و  شـش و  هرجنح و  تسا و  قلح  هبـصق  تلآ  و  تسا ، یناوـیح  توـق  لـعاف  اـما 

ندروآ ردنا  تجاح  و  تسا . هنیس  ياهولهپ 
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رگا و  دشاب . یعیبط  لدتعم و  سفن  دشاب  یعیبط  لاح  رب  هس  ره  اهببـس  نیا  هک  هاگ  ره  و  كاندود . ياوه  ندرک  نوریب  تسا و  هزات  ياوه 
ای توافتم  ای  رتاوتم  ای  عیرـس  ای  ریغـص  ای  دوش  میظع  ای  دوش  یعیبطان  ددرگب و  نانچمه  زین  سفن  ددرگب  یعیبط  لاح  زا  ود ، ای  ببـس  کی 

لاح نآ  زا  عاونا  نآ  هک  یعیبطان  یلاح  یعون  ره  زا  دـیآ  هتـسناد  عاونا  نیا  بابـسا  نوچ  و  دـشاب . بکرم  عاونا  نیا  زا  هک  یعون  اـی  یطب 
قیرط نادب  مه  نآ  ياهناشن  بکرم و  عاونا  بابـسا  دـیآ ، هتـسناد  نآ  ياههناشن  عاونا و  نیا  بابـسا  نوچ  تفای ، ناوت  یناشن  دـنک  دـلوت 

ياهمادـنا ندز  مد  ياـهتلآ  هـک  دـشاب  نآ  لـیلد  دـشاب  یعیبـط  سفن  نآ ، ریغ  بـت و  زا  مرگ ، جازملا  ءوـس  اـب  هـک  هاـگ  ره  دـیآ . هتـسناد 
تسین و یعیبطاـن  یترارح  يدرد و  یـسامآ و  چـیه  اـهوضع  نیا  ردـنا  و  تسا ، تمالـس  هب  همه  زرپس  رگج و  هدـعم و  نوچ  نینوردـناز 

ياهمادـنا ترارح  سامآ و  درد  يرامیب و  یبعـص  لیلد  یعیبطان  ندز  مد  و  تسین . طـقاس  توق  تسا و  شیوخ  لاـح  رب  يزیرغ  ترارح 
. دشاب نینرودناز 

یعیبطان ببس  هب  اهندز  مد  عاونا  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  موس  باب 

. تجاح تلآ و  لعاف و  تسا : هس  ندز  مد  ياهببس  هک  میاهتفگ  هتشذگ  ياهباب  ردنا 
زجاع لعف  یمامت  زا  لعاف  هکنآ  رهب  زا  دشاب . ریغـص  ندز  مد  دشاب ، یعیبط  لاح  رب  تجاح  تلآ و  دشاب و  فیعـض  لعاف  هک  هاگ  ره  سپ 

مد دوش  تدایز  لعاف  یفیعـض  رگا  و  دوش . مامت  تعرـس  هب  تجاح  رادقم  ات  دیازفا  تعرـس  ردنا  دـیآ  زجاع  لعف  یمامت  زا  نوچ  دـیآ و 
. درک دناوتن  یفالت  رگید  يزیچ  هب  دسر و  رتاوت  تیاغ  هب  ندز  مد  دوش  رت  فیغص  لعاف  رگا  و  ددرگ . تدایز  رتاوت  دوشب و  رتریغص  ندز 

دوش رتنوزف  تجاح  رگا  دوش و  میظع  سفن  دنـشاب  یعیبط  لاح  رب  تلآ  لعاف و  دشاب و  رتنوزف  ترارح  ینعی  دـشاب  تدایز  تجاح  رگا  و 
یفالت دشاب  نیزا  رتنوزف  تجاح  رگا  و  دنک . یفالت  تعرـس  هب  ندوزف  دناوتن  یمیظع  ردـنا  هچنآ  لعاف  هکنآ  رهب  زا  دوش . تدایز  تعرس 

و درک . دناوتن  یفالت  رگید  يزیچ  هب  تسین و  ياهراچ  نیا  زا  رتنوزف  دوش و  يرتاوتم  یعیرـس و  یمیظع و  تیاغ  هب  سفن  ات  دنک  رتاوت  هب 
و دشاب . یطب  سفن  دشاب  نیا  زا  رتمک  تجاح  رگا  دـشاب و  توافتم  سفن  دنـشاب ، یعیبط  لاح  رب  تلآ  لعاف و  دـشاب و  رتمک  تجاح  رگا 

رگا
249 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

. دوش ریغص  سفن  دشاب  كدنا  تخس  تجاح 
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هزادـنا هـب  یعیرـس  يریغـص و  و  دـشاب . عیرــس  اـی  ریغــص  سفن  دنــشاب  یعیبـط  لاـح  رب  تجاـح  لـعاف و  و  دـشابن ، عواـطم  تـلآ  رگا  و 
. دسر يرتاوتم  تیاغ  هب  ات  نینچمه  و  دشاب ، رتاوتم  سفن  دشاب  نیا  زا  رترادربنامرفان  تلآ  رگا  و  یمیظع ، ردنا  دشاب  تلآ  يرادربنامرفان 

نوچ دشاب ، يوق  توق  هچ  رگا  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، تجاح  يرایـسب  تلآ و  تعواطم  لعاف و  توق  میظع  سفن  ببـس  هک  تسناد  دیابب  و 
هچ رگا  دینابنج و  دناوت  تلآ  يرادربنامرف  هزادنا  هب  شیوخ و  توق  هزادـنا  هب  ار  تلآ  لعاف  دـشابن  عواطم  تلآ  و  دـشابن . رایـسب  تجاح 

: تسا هس  ببـس  ار  سفن  یمیظع  هک  دش  مولعم  سپ  دوش  میظع  سفن  ات  دبای  ردنا  تجاح  يرایـسب  لعاف و  توق  دـشاب . رادربنامرف  تلآ 
. تلآ يرادربنامرف  تجاح و  يرایسب  توق و  یمامت 

تجاح هزادـنا  هب  ار  تلآ  دـشاب  يوق  لعاف  هچ  رگا  دـشاب  رتمک  تجاح  هک  هاگ  ره  هکنآ  رهب  زا  تسا  تیافک  ببـس  کـی  ار  يریغـص  و 
يوق لعاف  رگا  و  دینابنج . دناوت  شیوخ  توق  هزادنا  هب  ار  تلآ  لعاف  دـشاب  رایـسب  تجاح  هچ  رگا  دـشاب  فیعـض  لعاف  نوچ  و  دـنابنج ،

يریغص هک  دش  مولعم  سپ  دینابنج . دناوت  يرادربنامرف  هزادنا  هب  ار  تلآ  لعاف  دشابن ، عواطم  تلآ  نوچ  دشاب ، رایـسب  زین  تجاح  دشاب و 
. دیاب ياج  کی  هب  ببس  هس  ار  یمیظع  تسا و  تیافک  ببس  کی  ار  سفن 

رگا و  دـشابن . رادربنامرفان  تخـس  زین  تلآ  و  دـشابن ، فیعـض  تخـس  توق  دـشاب و  رتشیب  تجاح  عیرـس  سفن  ردـنا  هک  تسناد  دـیابب  و 
تکرح هک  تسین  نکمم  هکنآ  رهب  زا  دوش ، رتاوتم  سفن  دشاب ، كاندود  ياوه  ندرک  نوریب  زا  نوزف  ندروآ  ردنا  هزات  ياوه  هب  تجاح 
تـسین نکمم  سپ  تفاسم ، کی  ردنا  تسا  تکرح  ود  ضابقنا  طاسبنا و  تکرح  هکنآ  رهب  زا  دشاب . ضابقنا  تکرح  زا  رتمیظع  طاسبنا 
يدوزب لاـح  نیردـنا  طاـسبنا  تکرح  هکنآ  رهب  زا  دوش . رتاوتم  سفن  هک  دـنک  بجاو  سپ  رتمک ، یکی  دـشاب و  رتشیب  تکرح  کـی  هک 

هب تجاح  رگا  و  دوش . رتاوتم  عیرـس و  ندز  مد  ببـس  نیدب  ات  دوش ، رتهاتوک  دـشاب  ضابقنا  تکرح  سپ  زا  هک  نوکـس  تدـم  دـشوک و 
ردنا تعرـس  ینعی  دـشاب . نیا  فالخ  رب  لاح  دـشاب  هزات  ياوه  ندروآ  ردـنا  تجاح  زا  نوزف  هدـش  كاندود  مرگ و  ياوه  ندرک  نوریب 

نوکس ردنا  رتاوت  دشاب و  ضابقنا  تکرح 
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. دشاب طاسبنا  تکرح  سپ  زا  هک 

یعیبطان بکرم  ياهندز  مد  ياهببس  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مراهچ  باب 

هک رتاوتم  ندز  مد  ببس  و  دشاب . هتـسویپ  نادب  هک  یمادنا  ردنا  ای  ندز  مد  ياهتلآ  یـضعب  ردنا  دشاب  یملا  رتاوتم  ریغـص و  ندز  مد  ببس 
زا هچنآ  و  دشاب ، حور  ناصقن  ای  دشاب  هتـسویپ  نادـب  هک  ياهمادـنا  ندز و  مد  ياهتلآ  ردـنا  دـشاب  میظع  یترارح  ای  دـشوک  یمیظع  ردـنا 
لد ترارح  ندرم  ورف  درـس  سفن  ببـس  و  دشابن . مرگ  سفن  دشاب  حور  ناصقن  زا  هچنآ  و  دیآ ، نوریب  مرگ  سفن  دـشاب  ترارح  یمیظع 
زا یهاگآ  یب  ینعی  دـشاب ، لقع  طـالتخا  دـشوک  یمیظع  ردـنا  هک  رتاوتم  سفن  ببـس  و  ص 88 ،)  ) دشاب دـب  تخـس  یناشن  نیا  دـشاب و 

. نتشیوخ
. دشاب ترارح  ندرم  ورف  تجاح و  یکدنا  ریغص ، و  توافتم ) نتم  رد   ) رتاوتم سفن  ببس  و 

مامت تعفد  ود  هب  طاسبنا  تکرح  هک  دنیوگ  ار  یـسفن  عطقنم  و  توق ، طوقـس  ای  دشاب ، هنیـس  ياههلـضع  جنـشت  ای  عطقنم  سفن  ببـس  و 
عقطنم سفن  مرک  بت  ردنا  و  دشاب . اهبـصع  يدرـس  هنیـس  ياههلـضع  جنـشت  ببـس  و  دوش . مامت  تعفد  ود  هب  زین  ضابقنا  تکرح  دوش و 

نآ ببـس  دـشاب  ياج  رب  توق  دـشاب و  عطقنم  سفن  بت  ردـنا  هک  هاگ  ره  سپ  دـنک . لـیاز  يدرـس  نآ  بت  ترارح  هکنآ  رهب  زا  دـشابن ،
ياوه نادنچ  زا  قانخ  دنوادخ  و  دـتفوا ، هداح  ياهیرامیب  هقرحم و  ياهبت  ردـنا  نیا  و  نآ ، رب  یکـشخ  ندرک  هبلغ  دـشاب و  تلآ  تبالص 

. دیآ زجاع  دشاب  تیافک  ار  يو  هک  ندروآ  ردنا  هزات 
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ددرگ رتهاتوک  ندز  مد  تدم  قانخ  ردنا  هک  هاگ  ره  و  دشاب . اهرذگ  یگنت  نآ  ببـس  دشاب و  زارد  تدـم  ردـنا  وا  ندز  مد  ببـس  نیدـب 
و دـشاب . تلع  ندـش  لیاز  ناشن  دوش  رتاوتم  عیرـس و  هک  هاگ  ره  دوش و  رتاوتم  سفن  ببـس  نادـب  دـشاب و  اهرذـگ  ندـش  هداـشگ  ناـشن 
هب تفرگ و  دـناوت  يراوخـشد  هب  اوه  و  سوـسحم ، رهاـظ و  ینداتـسیا  ورف  دتـسیا ، ورف  ضاـبقنا  طاـسبنا و  تکرح  ردـنا  هتکـس  دـنوادخ 

نفع یطلخ  ای  دشاب  اهنادند  نب  زا  ای  هَدنَگ  ندز  مد  ببس  و  دشاب . نینچمه  سفنلا  قیض  دنوادخ  ندز  مد  و  داد . دناوت  نوریب  يراوخـشد 
ياهتلآ ردنا  دشاب 
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. ندز مد 

هنیس ياهتکرح  ردنا  ندز  مد  ياههناشن  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مجنپ  باب 

ندمآ دیدپ  ناشن  ای  دـشاب  توق  یفیعـض  ناشن  ای  دـشابن : نوریب  لاح  هس  زا  دزارفارب  فتک  يوس  هب  هنیـس  ندز  مد  ردـنا  مدرم  هک  هاگره 
یتقو هنوگ  نیرب  یتسردنت  لاح  ردنا  ندز  مد  هکنآ  رهب  زا  نآ ، دننام  میر و  نوچ  تسا  دب  یطلخ  شش  هنیس و  ردنا  هکنآ  ناشن  ای  قانخ ،

، دبنجن نییوس  ورف  همین  باجح و  زج  یعیبط  سفن  ردنا  و  دشاب . تجاح  رایـسب  نآ  ببـس  و  دوش ، هدنام  يوق  یتکرح  ای  جنر  زا  هک  دشاب 
ببـس و  دوش ، هتـشارفا  فتک  يوس  هب  ندز  مد  رد  هنیـس  نآ ، ریغ  هیرلا و  تاذ  نوچ  دتفا  ندز  مد  ياهتلآ  ردنا  هک  اهتلع  ردنا  هک  دـشاب  و 

باجح و زج  دشاب  تسردنت  مدرم  هک  هاگ  ره  سپ  دـشابن ؛ تیافک  دـسریم  لد  هب  هک  هزات  ياوه  رادـقم  نآ  و  دـشاب . اهرذـگ  یگنت  نآ 
. دنکن تکرح  هنیس  نییوسورف  همین 

هنیس هک  دشاب  نکمم  توق  یفیعض  اب  دنابنجب و  تسا  اهولهپ  نایم  ردنا  هک  اههلضع  دریگ  مرگ  یبت  ای  دنک  تخـس  یتکرح  هک  هاگ  ره  و 
. دشابن خفن  یب  یگتسهآ و  هب  زین  اوه  ندرک  نوریب  و  دیشک ، دناوتن  رد  هزادنا  نادب  اوه  نکل  دنک ، مامت  طاسبنا  تکرح 

زا هک  هاگ  ره  توق . یفیعض  ای  اهرذگ ، یگنت  ای  دشاب  میظع  یترارح  ای  دوش ، هتشارفا  رب  یگلمج  هب  هنیـس  هک  یندز  مد  ببـس  هک  هاگره 
سفن یمرگ  میظع  ترارح  ناشن  دوش . كاله  رامیب  دوش  عمج  هس  ره  هک  هاگ  ره  دشاب و  بعص  يرامیب  دوش  عمج  ببس  ود  اهببـس  نیا 

ینیب ياههرانک  و  دشاب . رتاوت  خفن و  یب  هتـسهآ و  دشاب و  سفن  توق  یفیعـض  ناشن  و  درـس ، ياوه  زا  نتفای  تحار  خفن  رتاوت و  دـشاب و 
، دزارفارب ار  هنیس  همه  ندز  مد  ردنا  سفنلا  قیـض  دنوادخ  دشاب . مرگ  رتاوت و  یب  خفنیب و  سفن  ندز  مد  ياهرذگ  یگنت  ناشن  و  دبنبجن ،

. دشاب مرگ  دشاب ، رتاوتیب  خفنیب و  یندز  مد  نکل 
. دشاب خفنیب  دشابن و  مرگ  سفن  نکل  دوش  هتشارفا  رب  هنیس  دشاب  میر  هنیس  ردنا  هک  هاگ  ره  و 

. دنک دلوت  قانخ  هک  دشاب  نآ  میب  دشاب و  خفنیب  سفن  توق  یفیعض  ببس  هب  دنک و  فیعض  ار  توق  هنیس  ردنا  میر  ندش  عمج  و 
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بآ لاوحا  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ 

هراشا

زین لیلد  دنیوگ و  هرـسفت  ار  بآ  نابیبط  و  دـشابیم ،) باشیپ  شاش و  و  لوب ، روظنم  نابیبط  رظن  زا  هدـمآ و  بآ  دروم  رد  راتفگ  نیا  رد  )
. دنیوگ
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: تسا باب  هن  تسیب و  راتفگ  نیا  و 

دهد یناشن  هچ  رب  لیلد  هکنآ  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  نیتسخن  باب 

سولیک رییغت  لاح  و  هدعم ، ردنا  ماعط  ندیراوگ  لاح  زا  و  اهمادنا ، لاح  زا  و  دهد ، ربخ  جازم  یکشخ  يرت و  يدرـس و  یمرگ و  زا  لیلد 
یگتخپ و یماخ و  یمرگ و  يدرس و  یکدنا و  يرایـسب و  ردنا  اهتدام  ياهلاح  زا  و  دشاب ، نت  ردنا  هک  اهتدام  اههلـضف و  زا  و  رگج ، ردنا 

. دهد ناشن  طالخا  تنوفع  زا 

لیلد نداد  ناشن  ببس  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مود  باب 

. اهمادنا ردنا  موس  رگج و  ردنا  مود  هدعم و  ردنا  یکی  تسا : هس  مضه  هک  تسناد  دیابب 
. درک دناوت  فرصت  يو  ردنا  رگج  توق  هک  دنک  نآ  هتخاس  ینعی  دنک ، سولیک  ار  ماعط  هدعم  توق  هک  تسا  نآ  هدعم  ندیراوگ  اما 

و دـنادرگ . نوخ  ینعی  دـهد ، ییاذـغ  تروـص  هب  دـنادرگب و  سوـلیک  لاـح  زا  ار  سوـلیک  رگج ، توـق  هک  تسا  نآ  رگج  ندـیراوگ  و 
هتـسویپ نادب  و  دریگ ، اهمادنا  رهوگ  تروص  ددرگب و  ینوخ  لاح  زا  دسر ، اهمادـنا  هب  نوخ  هک  هاگ  ره  هک  تسا  نآ  اهمادـنا  ندـیراوگ 

. دوش
يدب و یکین و  یکدنا و  يرایسب و  ببس  هب  ینعی  ددرگب  دسر  نادب  هک  اذغ  یگنوگچ  يدنچ و  ببـس  هب  اهمادنا  لاح  هک  تسناد  دیاب  و 
هک هاگ  ره  و  تسا . رگج  توق  هب  اذغ ، هب  تسا  نت  يدنمتجاح  هک  اجنآ  زا  ار ، نت  ماوق  ببـس  نیدب  سپ  نآ ، یگدـنزاسان  یگدـنزاس و 
لاح دوش و  ادج  نوخ  زا  هک  دیاب  هک  اههلـضف  لاح  دسر و  اهمادـنا  هب  هک  اذـغ  لاح  دـنک ، مولعم  تسا  رگج  ردـنا  هک  مضه  لاح  بیبط 

ارفـص و زا  يرتشیب  دوش و  نوخ  رگج  رعقم  بناج  ردنا  سولیک  هکنآ  رهب  زا  تسناد ، ناوت  لیلد  زا  اهلاح  نیا  و  ددرگ . وا  مولعم  نت  همه 
هک ادوس 
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ردـنا نآ  تبحـص  هب  دوش  کنت  نوخ  ماوق  ات  دـنامب  نوخ  اب  دـشاب  هدروخ  مدرم  هک  بآ  و  دوش ، ادـج  نوخ  زا  اجنآ  دـنک  دـلوت  نوخ  اب 

دـشاب و يو  اب  هک  بآ  یتخل  اب  نوخ  دوش و  ادـج  يو  زا  بآ  يرتشیب  اجنآ  و  دوش ، رگج  بدـحم  بناج  هب  درذـگب و  کـیراب  ياـهگر 
یتدم و  دیآ ، ردنا  هدرگ  هب  دنیوگ  فوجا  ار  نآ  هک  يذفنم  رد  دشاب  هتشگ  ادج  نوخ  زا  هک  بآ  نآ  و  دوش . اهمادنا  هب  دیآ و  رد  اهگر 

ود زا  دوش  هناثم  هب  هدرگ  ود  ره  زا  بآ  و  دوش ، هدرگ  ياذغ  دوش و  ادج  يو  زا  دـشاب  نآ  اب  هک  نوخ  رادـقم  نآ  هکنادـنچ  دـنک  گنرد 
لاح هک  دشاب  یتفص  رب  بآ  نیا  ببـس  نیدب  دنک . نوریب  يرایتخا  توق  هب  ار  نآ  مدرم  ات  دنامب ، هناثم  ردنا  دنیوگ  خبارب  ار  نآ  هک  ذفنم 

رگیدکی اب  همه  هکنآ  رهب  زا  دنک ، دلوت  نوخ  اب  هک  ادوس  ارفـص و  لاح  و  دـنک ، دـلوت  يو  رد  هک  نوخ  لاح  و  دـنک ، بجاو  رگج  مضه 
لاح ندرک  هاگن  بآ  ردنا  ببـس  نیدب  دنامب  بآ  ردـنا  يرثا  يوزج و  یکی  ره  زا  دـنوش  ادـج  رگیدـکی  زا  هک  هاگ  ره  و  تسا . هتخیمآ 

مه دـمآ  هدرک  دای  هکنانچ  درذـگب  اهگر  ردـنا  نوخ  اب  هک  بآ  هکنآ  رهب  زا  نینچمه  و  ددرگ . مولعم  طالخا  ياهلاح  وا و  مضه  رگج و 
زا و  طالخا ، دلوت  و  رگج ، مضه  لاح  زا  و  نت ، ياهلاح  همه  زا  لیلد  هک  دنتفگ  ببـس  نیدب  دیآ . هناثم  هدرگ و  هب  ددرگ و  زاب  هار  نآ  زا 

. دهد ناشن  دسر  اهمادنا  هب  و  دشاب ، اهگر  ردنا  هک  اهتدام  طالخا و  زا  و  درذگب ، يو  رب  هک  اهمادنا  لاح 
نداد ناشن  دشاب و  رتیوق  رت و  رهاظ  دشاب  اهگر  ردنا  هک  اهتدام  طالخا و  زا  اهگر و  رگج و  لاح  زا  لیلد  نداد  ناشن  هک  تسناد  دـیابب  و 

. دشاب رت  فیعض  رتهدیشوپ و  لصافم  عاجوا  غامد و  هنیس و  ياهیرامیب  لاح  زا  وا  و 
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تشاد دیاب  هنوگچ  و  دیاب ، هنوگچ  هشیش  تفرگ و  دیاب  دنچ  هشیش  ردنا  بآ  هکنآ  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  موس  باب 

لکـش رب  دشاب و  هتـسش و  یفاص و  دیپس و  گرزب و  هشیـش  و  دنـشاب ، هتفرگ  هشیـش  ردنا  بآ  همه  هک  دیاب  دننک  هضرع  بیبط  رب  هک  بآ 
لوا ردنا  هچنآ  ات  دیاب  نآ  رهب  زا  هشیش  ردنا  بآ  یگمه  و  دجنگ ، يو  ردنا  بآ  همه  ات  دیاب  نآ  رهب  زا  گرزب  ص 89 )  ) اما دشاب ، هناثم 

نآ رهب  زا  هناثم  لکـش  رب  و  ددرگ ، ادیپ  دشاب  بآ  ردنا  هچنآ  ات  دیاب  نآ  رهب  زا  هتـسش  یفاص و  و  دشاب ، يو  ردنا  دـیآ  نوریب  لوب  رخآ  و 
دشاب و هدوب  هناثم  ردنا  هک  دوش  زاب  لکش  نادب  مه  يو  ردنا  بآ  ات  دیاب 
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دناروشب و ار  نآ  باتفآ  مرگ و  داب  هک  نآ  رهب  زا  دـنامب و  شیوخ  لاح  رب  ات  تشاد  دـیاب  هاگن  باتفآ  درـس و  مرگ و  داب  اوه و  زا  ار  بآ 

. دنارسفب ار  نآ  درس  ياوه  و  دزادگن ، قیقر  بوسر 

تفرگ دیاب  یک  بآ  هکنآ  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مراهچ  باب 

دیاب نآ  زا  شیپ  تخیر و  دهاوخب  دـشاب ، هدرک  یباوخ  رتمامت  هکنآ  سپ  زا  مدرم  هک  دـیاب  یبآ  نیتسخن  دـننک ، هضرع  بیبط  رب  هک  بآ 
سپ زا  اـی  یباوخیب ، سپ  زا  اـی  یگدـنام ، جـنر و  سپ  زا  اـی  دـنریگ ، یگنـسرگ  رب  هک  بآ  دروـخ . یماـعط  اـی  یتبرـش  راـمیب  هک  تفرگ 

زا بارـش  ماعط و  سپ  زا  اما  ددرگب . لیلد  گنر  اهلاح  نیا  سپ  زا  بارـش و  ماعط و  سپ  زا  هکنآ  رهب  زا  دـشابن ، دامتعا  نآ  رب  تعماجم ،
لیلد گنر  ببس  نیدب  دوش  لوغشم  نآ  مضه  هب  ددرگ  زاب  نوردناز  هب  يزیرغ  ترارح و  دوش  هدروخ  يزیچ  هاگ  ره  هک  ددرگب  نآ  رهب 

هشیدنا یباوخیب و  یگنـسرگ و  سپ  زا  و  دتفا . طلغ  ردنا  بیبط  دوش و  دیپس  ببـس  نیدب  لیلد  دشاب و  مرگ  تلع  هک  دشاب  و  دوش ، رتمک 
هب هک  دشاب  رایـسب  دوش و  نیگنر  ببـس  نادب  بآ  دنک و  تکرح  ترارح  اهلاح  نیردـنا  هکنآ  رهب  زا  ددرگب ، بآ  گنر  مشخ  سپ  زا  و 
رهب زا  دشابن  نشور  یفاص و  دشاب و  هریت  بآ  نکل  دنک . لیلحت  ترارح  هکنآ  رهب  زا  دوش ؛ رتگنر  مک  ای  دوش  دیپس  بآ  یباوخیب  ببس 

يواب یماخ  یگریت و  دـشاب و  هتـشگزاب  ماخ  ياذـغ  زا  بآ  دـنک و  دـلوت  ماخ  ياذـغ  دوشن و  مضه  کین  یباوخیب  ببـس  هب  ماـعط  هکنآ 
ببس هب  لهسم  يوراد  یق و  يوراد  سپ  زا  و  دیآ . دیدپ  ياهتـشر  لکـش  رب  دیپس  یلفث  يو  رد  دوش و  برچ  بآ  عامج  سپ  زا  و  دشاب .

. ددرگب بآ  ماوق  گنر و  غارفتسا 

دنادرگب ار  بآ  گنر  هک  یندروخ  ياهزیچ  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مجنپ  باب 

ار بآ  رایـسب  بارـش  و  دـیارگ . یهایـس  هب  هماـک  بآ  ندروـخ  زا  و  دـنک . زبـس  اـههرت  و  دـنک . درز  ار  بآ  نارفعز  ربـص و  ربنـشرایخ و 
رایـسب بارـش  ددرگ ، کیدزن  وا  گنر  هب  بآ  دشاب  گنر  هایـس  ای  ظیلغ  خرـس و  رگا  و  دوش ، دیپس  بآ  دوب  دیپس  بارـش  رگا  دـنادرگب .

نت شزادگ  زا  و  دوش ، نیگنر  بآ  انح  نداهن  رب  زا  و  دنک . درز  ار  بآ  نهک  خرس  بارش  دنادرگب ، ار  بآ 
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بآ اـب  ود  ره  هداـم  هکنآ  رهب  زا  دـنادرگب ، ار  بآ  گـنر  ساـفن  ضیح و  و  دزادـگیم . هک  دریگ  وـضع  نآ  گـنر  و  ددرگب ، بآ  گـنر 
. دوش هتخیمآ 

نآ رهب  زا  تخیر . دهاوخب  مامت  باوخ  سپ  زا  مدرم  هک  دیاب  یبآ  نیتسخن  دنک ، هضرع  بیبط  رب  بآ  هک  میتفگ  هتشذگ  باب  رد  هچنآ  و 
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و دسر ، اهمادنا  هب  هک  دشاب  هدیدرگ  زاب  اذغ  نآ  زا  بآ  نیا  و  دسر ، اهمادنا  هب  و  ددرگ ، اذغ  و  دوش ، مضه  باوخ  ردـنا  ماعط  هک  میتفگ 
. تسا هدمآ  هدرک  دای  نیتسخن  باب  رد  هکنانچ  دشاب ، هتخیمآ  يو  زج  یطلخ  ره  زا 

سپ زا  ببـس  نیدـب  دوش . رتفیثک  هک  دـشاب  دزادـگب و  وا  لفث  هک  دـشاب  ددرگب و  بآ  گنر  تعاس  شـش  سپ  زا  هک  تسناد  دـیابب  و 
رب ددرگب و  بآ  ماوق  گنر و  مامت  تعاس  کی  سپ  زا  دیوگیم  هللا  همحر  انیـس  یلع  وبا  هجاوخ  و  درک . دیابن  دامتعا  بآ  رب  تعاس  شش 

دوش و ادج  وا  لفث  ات  داهن  دیابب  لدتعم  تعاس  کی  ار  بآ  دیوگیم  زین  یلع  وبا  هجاوخ  هک و  دناهتفگ  نابیبط  هلمج  دـشابن و  دامتعا  نآ 
. دشابن دامتعا  ناکدوک  بآ  رب  و  درک . دیاب  هضرع  بیبط  رب  سپ  دنکب ، درک  دهاوخ  بوس  هچنآ 

درک دیاب  هاگن  هنوگچ  بآ  ردنا  هک  نآ  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مشش  باب 

ردنا هشیش  ییانـشور  باتفآ و  ییانـش  ور  ببـس  هب  هکنآ  رهب  زا  دتفا . هشیـش  رب  باتفآ  عاعـش  هکنآیب  دید ، دیاب  زور  ییانـشور  ردنا  بآ 
ار هشیش  دنک  هاگن  بآ  ردنا  بیبط  هکنآ  زا  شیپ  و  تشاد . دیاب  رود  باتفآ  عاعـش  زا  ار  هشیـش  ببـس  نیدب  دیامنیم ؛ هنوگ  ربا  نوچ  بآ 

هـضرع بیبط  رب  هک  ار  هشیـش  دوشن و  رترب  رتورف و  شیوخ  هاگرارق  زا  دوشن و  هدنکارپ  هدـیروش و  وا  لفث  دـبنجن و  ات  تشاد  دـیاب  هداهن 
. تشاد دیاب  پچ  تسد  دننکیم و 

دنیامزایب نادب  ار  بیبط  هک  ییاهزیچ  نایم  مدرم و  بآ  نایم  قرف  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  متفه  باب 

رتکیدزن دنچ  ره  نآ ، ریغ  نارفعز و  بآ  هماک و  بآ  لسعلا و  ءام  نیبگنکـس و  نوچ  دـننک  هشیـش  ردـنا  هک  دـشاب  مدرم  بآ  زج  هچ  ره 
رب هشیـش  هک  هاگ  ره  ار  لسعلا  ءام  نیبگنکـس و  دشاب و  نیا  فالخرب  مدرم  بآ  دیامن . رتظیلغ  دننک  رترود  دنچ  ره  دیامن و  رتیفاص  دنرآ 

، دنراد الاب 
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. هشیش بناج  کی  ردنا  دشاب  یلفث  ار  بآ  و  دیامنیم . يزیچ  هنوگ  ربا  نوچ  هشیش  نایم  ردنا  دشاب و  یگدولآ  لسع  دننام  هشیـش  نب  ردنا 
دیامنیم يربا  نوچمه  زین  هشیـش  نایم  ردنا  و  دشابن . ار  نآ  دشاب  ار  لوب  لفث  هک  تکرح  مادنه و  نآ  دـشاب و  هاگ  هنایم  ردـنا  لوب  لفث  و 
تسناد ناوت  نادب  ناروناج  رگید  مدرم و  بآ  نایم  قرف  و  دوب ، كرحتم  دشاب  مدرم  بآ  رد  هچنآ  دنکن و  تکرح  دشاب و  هداتـسیا  نکل 

ردنا هک  دنام  نادب  دیارگ و  يدیپس  هب  دشاب و  هریت  تخس  رخ  بآ  هک  تسا  نآ  نآ  ياهتفص  دوش و  هتـسناد  ناراوناج  ياهبآ  تفـص  هک 
نییالاب همین  دشاب ، هنوگ  ود  هشیش  ردنا  يو  يدیپس  دشاب و  رخ  بآ  زا  رتیفاص  تسا  بآ  ظیلغ . هزیت و  هتخادگ و  تسا  واگ  نغور  هشیش 

دیامنیم و يزیچ  هدرک  زاب  هبنپ  نوچمه  نایم  ردـنا  دـنز و  یقرزا  هب  یکدـنا  دـشاب و  درز  رتشا  بآ  رتهریت ، نیریز  همین  دـشاب و  رت  یفاص 
وا لفث  دشابن و  ماوق  ار  دنپسوگ  بآ  نکل  دشاب  کیدزن  مدرم  بآ  هب  دیارگ و  يدرز  هب  دشاب و  دیپس  دیپس  دنپـسوگ  بآ  دشابن ، کفک 

دنپـسوگ بآ  زا  رتیفاص  دشابن و  لفث  ماوق و  چیه  ار  وا  دنام و  دنپـسوگ  بآ  هب  وهآ  بآ  و  دـشاب . نغور  لفث  نوچمه  ای  نغور  نوچمه 
. دشاب

دیوج زیچ  دنچ  بآ  رد  ندرک  هاگن  ار  بیبط  هکنآ  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  متشه  باب 

بوسر ار  نآ  هک  لفث  مجنپ  یکدـنا  يرایـسب و  مراـهچ  یگریت ، ینـشور و  موس  ماوق ، ود  گـنر ، یکی  دـیوج : زیچ  تفه  بآ  زا  بیبط 
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لاح زج  یگریت  ینشور و  لاح  و  دنیوگ . ار  بآ  یکنت  يربطس و  ماوق  و  دشاب . رهاظ  تخس  گنر  اما  کفک ، متفه  يوب ، مشـش  دنیوگ ،
نایم رد  رگا  دراذگب  ورب  ییانیب  توق  تسا و  نشور  هک  تسه  ظیلغ  ياهزیچ  رایـسب  ینادـب  هک  تسا  نآ  ود  ره  نایم  قرف  و  دـشاب ، ماوق 

و نآ ؛ ریغ  سوردنـس و  نغور  هتخادـگ و  غمـص  نوچ  غرم و  هیاخ  هدـیپس  نوچ  دـننیبب  ار  نآ  دـشاب  رگید  يزیچ  وا  يوس  رگید  زا  اـی  وا 
نوچ دـید  دـناوتن  دـشاب  وا  يوس  رگید  زا  ای  وا  نایم  ردـنا  هک  ار  يزیچ  دـباین و  رذـگ  وردـنا  ییانیب  توق  هک  تسا  کنت  ياهزیچ  رایـسب 

. هریت ياهبآ 
ص 90)  ) لاح زا  ار  بآ  زیچ  نآ  گنر  دشاب و  هتخیمآ  يو  اب  بآ  رهوگ  زا  زج  بیرغ  يزیچ  هک  دنیوگ  ار  یبآ  هریت  هک  تسناد  دیابب  و 

. دباین رذگ  يو  ردنا  ببس  نادب  ییانیب  توق  دشاب و  هدینادرگب  شیوخ  گنر  و 
257 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

بآ ياهگنر  ددع  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهن  باب 

ارفص و نوخ و  مغلب و  تسا ، راهچ  طالخا  هکنآ  رهب  زا  هایس ، خرس و  درز و  دیپس و  تسا : سنج  راهچ  ار  مدرم  بآ  رم  یلـصا  ياهگنر 
نوچمه مود  یفاص ، بآ  نوچمه  تسا  يدیپس  نیتسخن  تسا : عون  راهچ  دیپس  سنج  اما  تسا . رایسب  عاونا  یسنج  ره  ریز  ردنا  و  ادوس .

درز سنج  و  دـشاب . کیدزن  رینپ ) بآ   ) بآ رینپ  گنر  هب  هک  دـشاب  ریـش  نوچمه  مراهچ  ینم ، نوچمه  موس  وجبآ ) ریعـشلا ، ءاـم   ) عاـقف
درز مراـهچ  و  تسا ، رقـشا  موـس  و  تسا ، یجنرت  مود  دـنیوگ و  هاـک ،) گـنر   ) ینبت يزاـت  هب  تسا و  یهاـک  نیتـسخن  تسا : عوـن  شش 
مود نوگلگ ، ینعی  خرس ) لگ   ) يدرو نیتسخن  تسا  عون  راهچ  خرس  سنج  تسا . ینارفعز  مشـش  و  تسا ، يران  مجنپ  و  تسا ، یجنران 
هایـس سنج  و  دنزب . یهایـس  هب  هک  تسا  یخرـس  مراهچ  دنیوگ ، یناق  رمحا  يزات  هب  تسا و  تیاغب  خرـس  موس  تسا ، نوگلگ  زا  رتخرس 

. تسا قلطم  هایس  مود  دشاب ، ناقری  تلع  ردنا  هکنانچ  دنز  یهایس  هب  ینارفعز  زا  هک  تسا  یگنر  نیتسخن  تسا : عون  ود 
زاغآ يو  ردنا  یهایس  گنر  هک  مدید  يرامیب  لیلد  ورم  رهش  ردنا  نم  و  دتفا . رایـسب  یـشیبامک  دمآ  هدرک  دای  هک  اهگنر  عاونا  همه  رد  و 

نتـسشن نتـساخرب و  توق  زونه  درم  و  نشور . هن  يدوع  دـننام  دوب  یگنر  دوب ، هدـشن  مکحم  زونه  ندز  یهایـس  هب  يدرز و  زا  دوب  هدرک 
هک گنر  نآ  و  تفر ) ایند  زا   ) تفای نامرف  رامیب  نآ  هک  مدینش  هتفه  کی  سپ  زا  دوبن ، هتـشگ  زارد  يرامیب  دوبن و  هدش  فیحن  تشاد و 

دتفا یلصا  گنر  ود  نتخیمآ  زا  بیکرت  هک  دشاب  تسا ؛ رایـسب  بکرم  ياهگنر  و  دوب . يزیرغ  ترارح  ندرک  زاغآ  گنر  مدوب  هدید  نم 
تـسا ربغا  تسا  هناگادج  مان  ار  وا  هچنآ  تسین و  هناگادج  یمان  ار  بکرم  گنر  ره  ببـس  نیدب  دشاب  راهچ  ره  نتخیمآ  زا  هک  دـشاب  و 

یلین و تسا و  هرت ) گـنر  هب  هرت ،  ) یثارک دـیارگ و  يزبـس  هب  درز و  دـشاب  یگنر  نیا  و  یتـیز ، و  نوـگ ، نامـسآ  و  هنوـگ ) راـبغ  هریت ، )
. اهبآ ياهگنر  ددع  تسا  نیا  دنیوگ  هخسولا  لاوبالا  يزات  هب  تسا و  یگنر  دب  ياهبآ  و  تشوگ ،) بآ   ) یلاسغ

بآ يدیپس  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهد  باب 

يرایسب مود  و  دوش ، رب  غامد  هب  ارفص  ترارح و  هکنآ  یکی  تسا : هد  بآ  يدیپس  بابسا 
258 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

متفه یمغلب ، ياهیرامیب  نارحب  راخب  مشـش  ماخ ، تبوطر  يرایـسب  مجنپ  و  لوب ، ياهتلآ  هناـثم و  شیر  مراـهچ  هیپ ، نتخادـگ  موس  مغلب ،
ندمآ نوریب  دوز  یگنـشت و  هبلغ  هدرگ و  یمرگ  مهد  هداس ، درـس  جازملا  ءوس  مهن  هدس ، متـشه  و  سولیک ، ندـیراوگان  رگج و  یفیعض 

. دنیوگ تباید  [ 5 (] سطیباید  ) ار تلع  نیا  بآ و 
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دشابن چیه  ای  دشاب  كدنا  بوسر  بآ  رد  هک  تسا  نآ  وا  ناشن  غامد ، رس و  رب  دشاب  ارفص  ترارح و  ندمآ  رب  زا  يدیپس  ببس  هچنآ  اما 
دیپس هلمجلا  یلع  دشاب ، رتهب  نیا  دشاب و  صلاخ  هک  دشاب  و  دشابن ، صلاخ  وا  يدیپس  هک  دشاب  رایسب  و  دشاب ، فیطل  کنت و  بآ  ماوق  و 
رهب زا  مرگ  ياهیرامیب  ردنا  هصاخ  دوب ، لقع  فالتخا  ناشن  و  دشاب . دب  تخـس  رـس ، رب  ارفـص  ترارح و  ندـمآ  رب  ببـس  هب  لیلد  ندـش 
هکنآ رهب  زا  دوش  كاله  دوز  رامیب  دـیامن  دـیپس  لوب  دـیآ و  دـیدپ  لقع  فالتخا  هک  هاگ  ره  و  دوشیم . غاـمد  رب  یگمه  ترارح  هکنآ 
غامد و  دشاب ، دیپس  بآ  ییارفـص  ياهبت  ردنا  هک  هاگ  ره  دـیآیمن و  ورف  غامد  زا  يرامیب  هدام  تسا و  يوق  تسا و  غامد  ردـنا  مه  تفآ 

لاهسا عقوت  دوب . اههدور  هب  ییارفص  طلخ  نتشاذگ  ببس  تسا و  هدرک  اههدور  يوس  هب  لیم  ارفـص  هک  دشاب  نآ  ناشن  دشاب  تمالـس  هب 
بآ رایـسب  ياهزور  بنجلا ، تاذ  و  اههدند ) نایم  یگدرک و  فپ  مرو و   ) هصوش يادـتبا  رد  هک  هاگ  ره  و  درک . دـیاب  جحـس  ییارفص و 

يرایـسب زا  تلع  نیا  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، رامیب  لاح  يدـب  لقع و  فالتخا  ناشن  دـشاب و  یباوخیب  و  هفرـس )  ) هفلـس نیا  اب  و  دـشاب ، دـیپس 
ندمآ رب  ناشن  دشاب و  دیپس  لیلد  دشاب  رایسب  ترارح  هک  هاگ  ره  هک  تسا  هتـشگ  مولعم  نیا  زا  شیپ  و  دنک . دلوت  زیت  طلخ  زا  ترارح و 
ناشن رایـسب  ياهزور  هب  بآ  ندنام  دیپس  و  دنک . دلوت  لقع  فالتخا  غامد  رب  ترارح  ندمآ  رب  زا  هک  میاهتفگ  و  غامد . رب  دـشاب  ترارح 
دشاب هدام  ندینازوس  طلخ و  يزیت  ناشن  هفلس  غامد و  اب  باجح  كارتشا  ببـس  هب  دشاب ، غامد  تفآ  ناشن  یباوخیب  دشاب و  هدام  يرایـسب 

. ار ندز  مد  ياهتلآ 
قرع هب  ار  نآ  هدرک و  هبلغ  هدام  رب  تعیبط  هکنآ  رهب  زا  دشاب  تمالس  ناشن  دوش  ناور  ینیب  زا  نوخ  ای  دنک  رایسب  قرع  نایم  رد  رگا  سپ 

وا يدیپس  دشاب و  ظیلغ  بآ  ماوق  و  دوش ، رایسب  وا  بوسر  دوش  دیپس  مغلب  يرایسب  ببس  هب  هچنآ  هدرک و  عفد  ینیب ) يزیرنوخ   ) فاعر و 
نوچمه

259 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
هک هاگ  ره  و  نآ . ریغ  جلاف و  هتکـس و  نوچ  دشاب ، یمغلب  يرامیب  ياهناشن  يهلمج  زا  نیا  و  عاقف ، يدیپس  نوچمه  ای  دشاب ، ینم  يدیپس 

ناشن لوب و  راردا  قیرط  هب  دشاب  هدام  غارفتـسا  ناشن  دشابن  رهاظ  يزیچ  یمغلب  ياهیرامیب  زا  دنامب و  ماوق  گنر و  نیرب  بآ  زارد  یتدـم 
، دیآ بت  بآ  نینچ  اب  رگا  و  درـسفب ، دوز  دشاب و  برچ ) ( ) ترارح نتم   ) يدیپس ای  دشاب  هیپ  نتخادگ  نآ  ببـس  هچنآ  و  دشاب . تمالس 

اههدور یفیعـض  لاهـسا و  هیپ  نتخادگ  نیزا  هک  دشاب  و  دشاب . وا  گرم  یکیدزن  رامیب و  لاح  يدب  ناشن  ای  دشاب ، قد  ندمآ  دیدپ  ناشن 
يو ردنا  دشاب و  قیقر  وا  ماوق  و  دشاب ، عاقف  يدیپس  نوچمه  بآ  يدیپس  دـشاب  لوب  ياهتلآ  هناثم و  هشیر  نآ  ببـس  هچنآ  و  دـنک ، دـلوت 
نب دـشاب  هناثم  گنـس  ناشن  هچنآ  و  دـشاب . هناثم  گنـس  ناشن  ای  ماخ  مغلب  يرایـسب  ناشن  اـی  دـشابن  میر  بآ  نینچ  رد  رگا  و  دـشاب . میر 
لفث ظیلغ و  وا  ماوق  دشاب و  ینم  يدیپس  نوچمه  نآ  يدیپس  دشاب ، یمغلب  ياهیرامیب  نارحب  نآ  ببـس  هچنآ  و  دراخب . ای  دزوسب  بیـضق 

و دشاب . مامت  يرادقم  وا 
دشاب هدس  نآ  ببس  هچنآ  و  دشاب ، قیقر  باکـشک  نوچمه  وا  يدیپس  ماوق و  دشاب  سولیک  ندیراوگان  رگج و  یفیعـض  نآ  ببـس  هچنآ 

اجنآ تشذگ ، دناوتن  اهرذگ  نادب  ندمآ  دهاوخ  نوریب  بآ  اب  هک  طالخا  يازجا  دشاب و  هتـسب  اهرذـگ  هکنآ  رهب  زا  دـشاب ، قیقر  تخس 
دشاب و هداس  بآ  نوچمه  دشاب  درـس  جازملا  ءوس  نآ  ببـس  هچنآ  و  دشاب ، قیقر  دیپس و  ببـس  نیدب  دـیآ  نوریب  هدولاپ  بآ  دـنام و  زاب 

. هداس بآ  نوچ  دشاب و  یفاص  نینچمه  دشاب  [ 6] سطیباید تلع  نآ  ببس  هچنآ 
ندمآ زاب  و  دوع ) يرامیب ، تشگزاب   ) سکن ناشن  ناشن ، دوش  دیپس  دوز  بآ  دشاب ، هدرک  نارحب  يرامیب  هک  هاگ  ره  هک  تسناد  دـیابب  و 

زا رگا  و  دشاب . دـیپس  بآ  زا  رتهب  نیگنر  بآ  مرگ  ياهیرامیب  ردـنا  دـشاب و  قیقر  بآ  زا  رتهب  ماوق  اب  دـیپس  بآ  و  دـشاب . اهامرـس  اهبت و 
دیپس لوب  هداح  ياهبت  رد  رگا  و  ددرگزاب ، عبر  بت  هب  هک  دشاب  نآ  لیلد  دنامب  يدـیپس  رب  دـشاب و  دـیپس  بآ  دـیآ  بت  هک  زور  نیتسخن 
دیپس قیقر و  بآ  زارد  یتدم  رگا  و  دشاب . گرم  لیلد  دیآ  دـیدپ  جنـشت  نآ  زاب  دـنامب و  يدـیپس  نآ  رب  و  دوش ، هریت  ظیلغ و  سپ  دـشاب 

رد هداس و  بآ  نوچمه  دشاب 
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يرامیب ره  هکنآ  رهب  زا  دنک  دلوت  یتحارج  یـسامآ و  باجح  ریز  ردنا  يرامیب  رخآ  هب  هک  دشاب  نآ  لیلد  دشابن ، دـب  تمالع  چـیه  غامد 

ردـنا هصاخ  دـنک ، ریز  همین  ردـنا  جارخ  دـشاب ، درـس  ظیلغ و  هدام  هکنآ  رهب  زا  دـشاب و  جارخ  سامآ و  وا  نارحب  دـشاب  رید  وا  جـضن  هک 
هکنآ رهب  زا  دشاب  گنریب  دیپس و  رامیب  بآ  دشاب ، یـسامآ  تسا  لوب  تلآ  هک  اهمادنا  زا  زج  یمادنا  ردنا  رگا  و  دـشاب . یملا  هک  یمادـنا 

ینت ردنا  هصاخ  دوش ، دیپس  بآ  دنک ، دـلوت  سامآ  نینچ  زا  هک  اهبت  رد  هک  تسا  نیا  رهب  زا  و  دراد . لیم  مادـنا  نادـب  ص 91 )  ) ترارح
زا دشاب  كانرطخ  دب و  تخـس  كان ، کفک  دشاب . یلفث  ربا  نوچمه  وا  رـس  رب  هک  قیقر  دیپس و  بآ  و  دـنک ، دـلوت  نار  نب  سامآ  زا  هک 
هک دشاب  یترارح  ناشن  يدرز  هکنآ  رهب  زا  دشاب . رتكانرطخ  دـیارگ  يدرز  هب  کفک  نیا  رگا  تسا و  بارطـضا  ناشن  کفک  هکنآ  رهب 

، دشاب نوخ  يزیت  ناشن  نداشگ  نوخ  نیا  هکنآ  رهب  زا  دشاب ؛ کیدزن  گرم  دوش  هداشگ  ینیب  زا  نوخ  لاح  نیا  اب  رگا  و  دوشیم . غامد  رب 
رهب زا  دشاب  رتمک  رطخ  نانز  بآ  هصاخ  دشاب  دـیپس  بوطرم و  بآ  رگا  و  دـشاب . نارحب  ناشن  هن  دـنازوسب ، ار  نداشگ  غامد  ياهگر  هک 

(. دنک اضتقا   ) دنک بجاو  نانچ  ناشیا )  ) وا جازم  هکنآ 

بآ يدرز  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهدزای  باب 

لیلد مه  یجنرت  و  تسا . لدـتعم  جازم  هک  نآ  لیلد  دـشاب و  ترارح  ارفـص و  یگدـیمارآ  لیلد  تسا و  یهاک  تسخن  درز  بآ  عاونا  زا 
. دشاب یماخ  لیلد  وا  ماوق  دـشاب و  یگتخپ  لیلد  وا  گنر  دـشاب  قیقر  ماوق  هب  یجنرت  رگا  دراد و  یمرگ  هب  لیم  یکدـنا  و  دـشاب ، لادـتعا 
یماخ و زونه  هک  تسا  نآ  لیلد  يور  کـی  زا  تسا و  هدروآ  مضه  هب  يور  تعیبط  هکنآ  رب  تسا  نآ  لـیلد  يور  کـی  زا  ببـس  نیدـب 
ای يربا  ناسرب  یلفث  يو  ردنا  دوز  هک  دنک  عقوت  نآ  رثا  رب  بیبط  دشاب و  لاح  نیا  لیلد  مه  قیقر  يران  بآ  و  تسا . هدنام  یگدـیراوگان 

. دشاب ترارح  ارفص و  هبلغ  لیلد  دشاب  یجنرت  زا  نوزف  هک  یگنر  ره  و  دیآ ، دیدپ  هدیدنسپ  یبوسر 
رامیب و  دنامب ، نآ  رب  مه  دوب و  یجنرت  لیلد  درک ، زاغآ  بت  هک  زور  لوا  زا  هک  مدید  هداح  ياهیرامیب  رایـسب  دیوگیم  ایرکز  نب  دّـمحم 

رد هک  تسا  نآ  زا  شیب  ترارح  درز  بآ  رد  هک  تسا  هدش  مولعم  رایـسب  هبرجت  هب  ارم  دـیوگیم  هدـش و  كاله  مهد  راهچ  زور  زا  شیپ 
زا هک  هاگ  ره  دشاب و  یمرگ  تیاغ  هب  يران  رقشا  سپ  دشاب . رتمرگ  دشاب  رتدرز  درز  بآ  دنچ  ره  و  خرس ، بآ 

261 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
ینیمز يرت و  يازجا  زا  خرـس  گنر  لصا  رد  هکنآ  رهب  زا  دوش  رتمک  ترارح  دـنک  لیم  یخرـس  هب  هک  رادـقم  نادـب  دوش  رتخرـس  يران 

. ار درز  هک  دیاب  نآ  زا  شیب 
و تسا ، رتمرگ  اـهگنر  همه  زا  يراـن  رقـشا  هک  ددرگ  موـلعم  اـجنیا  زا  ار ، خرـس  هک  دـشاب  نآ  زا  شیب  یـشتآ  ییاوـه و  يازجا  ار  درز  و 

ياهجالع هب  بآ  نیا  دنوادخ  مدید و  رقـشا  بآ  هشیمه  دشاب  یکـشخ  یمرگ و  تیاغ  هب  هک  هدنـشک  مرگ  ماس  رـس  ردـنا  نم  دـیوگیم 
. دشاب دب  رامیب  لاح  دشاب  بوسریب  يران و  رقشا  بآ  هک  هاگ  ره  دشاب و  جاتحم  تخس  رت  درس و 

. دشاب ارفص  هبلغ  نآ  ببس  دوش و  درز  بآ  ماعط ، ندروخ  مک  جنراب و  ياهراک  زا  ار  تسردنت  مدرم  هک  تسناد  دیابب  و 

بآ یخرس  زا  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهدزاود  باب 

هب دوش ، خرـس  بآ  زین  درـس  ياهیرامیب  ردـنا  دـمآ ، هدرک  داـی  هک  ییاهببـس  هب  ددرگ  دـیپس  بآ  مرگ  ياـهیرامیب  ردـنا  هک  هک  ناـنچمه 
هک هاگ  ره  هک  دشاب  درـس  جنلوق  ردنا  هکنانچ  تسا  بعـص  درد  یکی  تسا : ببـس  راهچ  نآ  و  دیآ ، هدرک  دای  باب  نیردـنا  هک  ییاهببس 
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نآ زا  هک  دتفا  يذفنم  رد  هک  تسا  هدس  مود  و  دوش . نیگنر  لیلد  دـنک و  دـلوت  ارفـص  و  دوش ، مرگ  نآ  جـنر  زا  رگج  دوش ، بعـص  درد 
نیا زا  و  دوش ، نیگنر  ببـس  نادب  بآ  ددرگ و  زاب  لوب  هار  هب  هار  نآ  زا  ارفـص  هدس ، ببـس  هب  دوش و  ءاعما  هب  دنک و  دـلوت  ارفـص  ذـفنم 

و دشاب ، درس  ياقـستسا  رد  هکنانچ  نوخ . زا  بآ  ندرک  ادج  زا  وا  توق  يزجاع  تسا و  رگج  یفیعـض  موس  دنک . دلوت  درـس  جنلوق  هدس 
، دوش ادـج  هتـسش  تشوگ  زا  هک  بآ  نوچمه  ینعی  دوش ، تشوگ  هلاسغ  نوچمه  بآ  ببـس  نیدـب  مه ؛ رگج  ياـهیرامیب  يرتشیب  ردـنا 

ببـس نادب  بآ  دوش ، نیگنر  ددرگب و  لاح  زا  و  دریذپ ، تنوفع  دنامب و  اهگر  رد  اهتبوطر  ببـس  نادب  دتفا و  اهگر  رد  هک  هدس  مراهچ 
مود ترارح  توق  یکی  دنک ؛ خرس  ار  بآ  هک  تسا  رگید  ببس  ود  ببس ، راهچ  نیا  زا  نوریب  دشابن و  نشور  بآ  نیا  نکل  دوش ، خرس 

. دمآ هدرک  دای  هک  لیصفت  نیدب  تسا  شش  دنک  خرس  ار  بآ  هک  اهببس  هلمج  سپ  هدرگ ؛ یفیعض 
هبلغ لیلد  یخرس  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، درز  بآ  زا  رتمیلس  خرس  بآ  هک  تسناد  دیابب  و 
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نوچ يدوب  طارفا  هب  ترارح  رگا  هک  تسین ، طارفا  هب  ترارح  هک  دـشاب  نآ  لـیلد  نت و  ردـنا  تسا  یطلخ  نیرتـهب  نوخ  دـشاب و  نوـخ 
نوخ اب  هک  ار  بآ  ار و  قیقر  یتبوطر  تعیبط  هک  دشاب  نآ  لیلد  دشاب  قیقر  یخرس  اب  رگا  و  يدرک . لیم  يدرز  هب  بآ  يدش و  ییارفص 
لیلد دشاب  خرـس  هچ  رگا  قیقر  بآ  هکنآ  رهب  زا  دشاب  يرامیب  يزارد  لیلد  نکل  ددرگ . نفع  هک  دراذگیمن  دـنکیم و  عفد  تسا  هتخیمآ 

. دوش هتخپ  ات  دیاب  یتدم  دشاب و  یماخ 
كاله رامیب  دشاب و  دب  تخس  دوشن  یفاص  دنکن و  بوسر  هک  ظیلغ  خرس و  بآ  و  دشاب . رتراودیما  دشاب  بوسر  خرس  بآ  ردنا  رگا  و 
یبوسر يو  ردنا  هچنآ  و  دیآیمن . سپ  هدام  نآ  اب  تسا و  زجاع  تعیبط  تسا و  رایـسب  ظیلغ و  هدام  هک  دـشاب  نآ  لیلد  هکنآ  رهب  زا  دوش .

خرـس بآ  دشاب . يوق  تمالـس  دیما  دیموا  و  دنکیم ، زیمت  دنازبیم و  ار  نآ  تعیبط  تسا و  يومد  هدام  هک  دـشاب  نآ  لیلد  دـشاب  دـیپس 
لیلد ییارفص  قیقر  خرس  بآ  هکنآ  رهب  زا  دشاب . كانرطخ  دشاب  هدیروش  ارفص  رگا  دشاب و  تمالـس  اب  دشاب  نکاس  ارفـص  رگا  ییارفص 

. دوب دهاوخ  دوز  نارحب  هک  دنک  لیلد  دشاب  تمالس  ناشن  اهناشن  رگا  و  دشاب . ترارح  توق  يارفص و  ینازوس 
خرس بآ  هداح  ضارما  ردنا  رگا  دشاب و  ماخ  طلخ  يرایـسب  لیلد  دشاب ، دیپس  لفث  يو  رد  هک  ظیلغ  خرـس و  بآ  دیوگیم : ایرکز  دمحم 

مرگ یـسامآ  يو  رد  و  تسا ، فیعـض  رگج  هک  دشاب  نآ  ناشن  و  دشاب ، كانرطخ  دنمب  نآ  رب  مه  دـنکن و  بوسر  دـنک و  زاغآ  نتـشگ 
هبلغ لـیلد  هکنآ  رهب  زا  دوش ، كـاله  دوز  راـمیب  دـشاب  هنادهایـس )  ) زینوش بآ  نوچ  بآ  هداـح  ضارما  هقرحم و  ياـهبت  رد  رگا  و  تسا .

دوش و غامد  رب  هدام  ای  دـشکب ، دریگ و  ورف  سفن  دوش و  رپ  لد  ياـهفیوجت  اـی  دـشابن : نوریب  لاـح  ود  زا  و  دـشاب ، ترارح  توق  نوخ و 
. دشکب دوش و  لطاب  ندز  مد  رایتخا و  تکرح  ددنبب و  دسریم  نت  همه  هب  غامد  زا  هک  هکرحم  توق  ياهرذگ  دنک و  رپ  غامد  ياهفیوجت 

اهتفـص نیا  اب  یخرـس  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، كانرطخ  دـیآ  ریطقت  هب  و  دـشاب ، يوب  شوخان  ظیلغ و  خرـس و  بآ  هداح  ضارما  رد  رگا  و 
لیلد ریطقت  و  دـشوکیم ، تلع  اب  تسا و  هدـهاجم  ردـنا  تعیبط  هکنآ  لیلد  دـشاب و  بارطـضا  لیلد  یظیلغ  و  دـشاب ، ترارح  توق  لـیلد 

رهب زا  سب  دشاب  هناثم  هدرگ و  شیر  لیلد  ای  تنوفع  لیلد  شوخان  يوب  و  دشاب . هدام  یظیلغ  یماخ و 
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. دشاب رطخ  رب  رامیب  دوش ) نازیرگ  دروخ و  تسکش   ) دوش تمیزه  دیاین و  سیپ  لاوحا  نیا  اب  تعیبط  هکنآ 
یخرـس دشاب و  لس  يرامیب  ناشن  دشابن ، یملا  یمادنا  چیه  ردنا  دنامب و  لاح  نیرب  یتدم  دشاب و  کشخ  عبط  دـشاب و  خرـس  بآ  رگا  و 

خرـس و لیلد  نینچمه  ار  تسردـنت  مدرم  رگا  و  تسا . رتمک  يرت  نت  ردـنا  هک  دـشاب  نآ  لیلد  عبط  یکـشخ  دـشاب و  ترارح  لـیلد  بآ 
. دباییمه ینارگ  اهمادنا  رس و  ردنا  و  دشاب ، کشخ  عبط  ظیلغ و 

ار نآ  هک  بکرم ، ياـهبت  مرگ و  ياـهبت  رد  رگا  دـنکیم و  دـلوت  اـهبت  دوشیم و  نفع  و  تسا ، رایـسب  لوضف  نت  ردـنا  هک  دـشاب  نآ  ناـشن 
تمالـس و لیلد  دشاب ، مامت  یبوسر  هشیـش  ردنا  دـشاب و  ظیلغ  نیگنر و  بآ  دـنیوگ ، نوگانوگ ) ياهببـس  اب  ییاهبت   ) هطلتخملا تایمحلا 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 189 

http://www.ghaemiyeh.com


بوسر دشاب و  ظیلغ  نیگنر و  بآ  اهبت  نینچ  رد  رگ  و  دشاب . نت  ندش  كاپ  هدام و  غارفتسا  لیلد  هکنآ  رهب  زا  دشاب . يرامیب  ندش  لیاز 
و دتفا . سکن  ددرگ و  زارد  تلع  دوش و  نفع  هک  دشاب  نآ  رطخ  دوشیمن و  كاپ  هدام  هک  دـشاب  ص 92 )  ) نآ لیلد  دنک  یکدنا  ای  دنکن 

كدنا خرـس و  بآ  هداح  ضارما  رد  رگا  دشاب و  هدام  یماخ  ناشن  دـشاب  بوسریب  ظیلغ و  خرـس و  بآ  ینوخ  ياهیرامیب  اهبت و  رد  رگا 
. دشاب دب  رامیب  لاح  دشاب  درز  بوسر  دشاب و 

رس درد  اب  رگا  تسا و  یسامآ  رگج  ردنا  ای  تسا  مرگ  رگج  هک  دشاب  نآ  لیلد  دنامب ، خرـس  بآ  دوش و  لیاز  بت  ار  بت  دنوادخ  رگا  و 
. دشاب نوخ  هبلغ  ناشن  ظیلغ ، دشاب و  خرس  بآ 

بآ دنک  دلوت  جنر  زا  هک  اهبت  رد  رگا  و  دشاب . ارفص  هبلغ  ناقری و  لیلد  دشاب ، قیقر  خرس و  بآ  اهمادنا  شراخ  هدعم و  یفیعض  اب  رگا  و 
دشاب نآ  لیلد  دشاب ، یعادص  نآ  اب  دنیشنن و  هشیش  نب  ردنا  ینعی  دنکن  بوسر  دشاب و  كدنا  لفث  دوش و  ظیلغ  سپ  دشاب  قیقر  خرس و 
دشاب تمالـس  دیما  ببـس  نیدب  دشاب ، جضن  زاغآ  لیلد  دوش  ظیلغ  سپ  دشاب و  هدوب  قیقر  تسخن  هکنآ  رهب  زا  ددرگ و  زارد  يرامیب  هک 
ببـس هکنآ  رهب  زا  و  دوش . زارد  يرامیب  ببـس  نیدـب  تسا  يریـصقت  جـضن  ردـنا  هک  تسا  نآ  ناـشن  دـنکیمن  بوسر  هک  نآ  رهب  زا  و 

لیلد دیارگ ، يزبس  هب  یتخل  دنز و  یهایس  هب  یخرـس  زا  خرـس  بآ  رگا  و  دنک . قرع  هب  دنک  ینارحب  رگا  دشاب ، هدوب  جنر  بت و  يرامیب 
هک اهرذگ  هک  دشاب  نآ  تمالع  نینچ ، لوب  هکنآ  رهب  زا  دشاب . ناقری  يادتبا 
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لاح نادب  ار  هماج  دـشاب  ناقری  دـنوادخ  لوب  زج  هک  یلوب  ره  و  دـنک ، نیگنر  هماج  لوب  نیا  تسا و  هدـش  هتـسب  درذـگب  نآ  ردـنا  ارفص 

و دشک . ءاقـستسا  هب  هک  دشاب  رطخ  تسا و  يوق  هدس  هک  دشاب  نآ  لیلد  دشاب  یفاص  خرـس و  بآ  یتدـم  ناقری  رد  رگا  و  دـنکن . نیگنر 
. دشاب تمالس  لیلد  ددرگ  خرس  زرپس  درد  دنوادخ  بآ  رگا 

رتالاب یعـضوم  زا  هچنآ  تسا و  هدـش  هتفاکـش  ای  هتـسسگ  یگر  وا  هدرگ  رد  هک  دـشاب  نآ  لیلد  ددرگ ، هزات  نوخ  هاگان  مدرم  بآ  رگا  و 
یلاوح فان و  یلاوح  ریز  رد  لوب  ریطقت  دنوادخ  رگا  و  دشاب . ریغتم  دیآ و  دـیدپ  جـیردت  هب  نکل  دـشابن  هاگان  دـشابن و  ظیلغ  نوخ  دـیآ 
ندیود ببـس  هب  هک  دـشاب  رایـسب  تسا و  یـشیر  نآ  یلاوح  هناثم و  رد  هک  دـشاب  نآ  لیلد  و  دوش ، زات ه  نوخ  وا  بآ  دـبای و  یملا  راهز 

زا طالخا  دوز  هشیـش  رد  دشاب و  هتخیمآ  ظیلغ  طالخا  اب  نوخ و  اب  بآ  رگا  و  ددرگ . نوخ  مدرم  بآ  ییاج  زا  نداتفا  ببـس  هب  ای  تخس 
دب تخـس  ءاقـستسا  رد  خرـس  بآ  تسا و  هدش  خارف  هدرگ  ياهذفنم  هک  دشاب  نآ  لیلد  دوشیم ، لاحدـب  رغال و  رامیب  ددرگ و  ادـج  بآ 

. دنهر مک  نآ  زا  دشاب و 
زور رگا  دنک و  متفه  زور  نارحب  دوش  خرـس  مراهچ  زور  بآ  رگا  هک  تسا  نآ  نارحب ، زور  ندرک  مولعم  ردنا  بآ  یخرـس  ياهناشن  اما 

متسیب رد  رگا  دنک و  متسیب  ای  مهدفه  زور  نارحب  دوش ، خرس  مهدراهچ  ای  مهدزای  رد  رگا  دنک و  مهدراهچ  زور  نارحب  دوش  خرس  متفه 
. دنک زور  لهچ  سپ  زا  نارحب  دوش  خرس 

بآ یهایس  زا  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهدزیس  باب 

مراهچ يزیرغ ، ترارح  ندرمورف  موس  تلع ، يدرـس  تیاغ  مود  هدام ، نتخوس  ترارح و  تیاغ  یکی  تسا : راهچ  لیلد  یهایـس  بابـسا 
. ییادوس طالخا  عفد  نارحب و 

نآ لفث  و  خرـس ، ای  دـشاب  هدوب  درز  تسخن  دوش و  هایـس  نازوس  ياهبت  سپ  زا  دـشاب  هدام  نتخوس  ترارح و  تیاغ  نآ  ببـس  هچنآ  اـما 
تیاغ نآ  ببـس  هچنآ  و  دنز . ینارفعز  یخرـس و  هب  نکل  دشابن  هایـس  تخـس  وا  یهایـس  دـشاب و  هدـنکارپ  نکل  دـشابن  سلما  يوتـسم و 

مه هب  كدنا و  وا  لفث  و  قنوریب ، هتفرگ و  یگنر  ای  دیپس  ای  دشاب  هدوب  زبس  تسخن  دشاب ، تلع  يدرس 
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یمرگ و تیاغ  زا  هچنآ  هک  تسا  نآ  رگید  یقرف  و  دشاب . صلاخ  بآ  یهایس  هدرـسف و  ای  تسا  کشخ  هک  دنام  نادب  و  دشاب ، هدمآ  زاب 

فیعض تخس  دشاب  رگا  ای  درادن  يوب  چیه  دوش  هایس  يدرـس  تیاغ  ببـس  هب  هچنآ  و  دشاب . شوخان  زیت و  وا  يوب  دوش ، هایـس  یگتخوس 
ياهبت رخآ  ردنا  دشاب  نارحب  نآ  ببس  هچنآ  دشابن و  هدنام  توق  چیه  رامیب  ردنا  دشاب  يزیرغ  ترارح  ندرم  ورف  وا  ببس  هچنآ  و  دشاب .
تحار دوش و  رتهب  رامیب  دیارگ و  یظیلغ  هب  وا  ماوق  و  دـشاب . ثمط  سابتحا  محر و  هدرگ و  تشپ و  درد  زرپس و  تلع  و  دـشاب ، ییادوس 

. دبای
دب تخس  دشاب  هایس  مه  بوسر  دشاب و  هایس  لوب  رگا  نینچمه  و  دنامب ، یهایس  رب  هک  دشاب  نآ  رتدب  هایـس  ياهلوب  زا  هک  تسناد  دیابب  و 
رس رب  هچنآ  و  دشاب . هشیش  نب  ردنا  هک  دشاب  نآ  زا  رتراودیما  قلعم  هایـس  بوسر  دشاب و  نآ  زا  رتهب  دشابن  هایـس  وا  بوسر  هچنآ  و  دشاب .

هاگرارق لاوحا و  دض  نیا  هاگرارق  لاوحا و  تسا و  کین  بوسر  دض  هایـس  بوسر  هکنآ  رهب  زا  دـشاب ، قلعم  زا  رتراودـیما  دتـسیا و  بآ 
دشاب بآ  رس  رب  هک  دشاب  نآ  زا  رتراودیما  قلعم  دشاب و  قلعم  زا  رتراودیما  دشاب  هشیـش  نب  رد  هچنآ  کین  بوسر  هکنانچ  سپ  دشاب . نآ 

. دشاب نآ  فالخ  رب  هایس  بوسر  و 
صالخ يرامیب  زا  نادـب  دـش و  وکین  سپ  دوب  هایـس  ناشیا  لوب  زور  ود  ای  زور  کی  هک  مدـید  ار  قلخ  رایـسب  دـیوگیم  اـیرکز  نب  دـمحم 

همه دوش  نوخ  اـی  دوش  ظـیلغ  درز  اـی  دـشاب  هرهز  رد  هک  نآ  دـننام  دوش  رتشوخاـن  یگنر  اـی  دـنامب  یهایـس  رب  وا  لوب  هک  ره  و  دـنتفای .
. دنوش كاله 

ره نینچمه  دشاب . تبوطر  یتسین  لیلد  هکنآ  رهب  زا  هداح ، ياهیرامیب  ردنا  هصاخ  دشاب  رتهب  رامیب  لاح  دشاب  رتکدنا  هایس  لوب  دنچ  ره  و 
يرامیب يادتبا  رد  هک  دشاب  نآ  همه  زا  رتهب  هایس  لوب  و  دوش . كاله  دوز  دشاب  فیعـض  توق  نآ  اب  رگا  و  دشاب ، رتهب  دشاب  رتظیلغ  دنچ 

. دشاب نارحب  لیبس  رب  يرتشیب  دیآ  دیدپ  اهیرایمب  رخآ  رد  هچنآ  و  دیآ ، دیدپ 
مرگ یسامآ  غامد  رد  هک  دشاب  نآ  لیلد  خرس ، يربا  نوچمه  دشاب  لفث  هایس  لوب  رـس  رب  هداح  ضارما  رد  هک  هاگ  ره  هک  تسناد  دیابب  و 

نایذـه رـسدرد و  لیلد  دـشاب  فیطل  وا  ماوق  زیت و  بآ  يوب  دـشاب و  قلعم  لفث  هداح  ضارما  رد  رگا  و  دوش . كـاله  دوز  راـمیب  تسا و 
لیلحت فاعر  هب  ای  قرع  هب  و  دوشن ، غامد  رب  هدام  هک  دشاب  نکمم  تسا  قلعم  لفث  هکنآ  رهب  زا  دشاب .
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يوب لوب  هک  هاگره  هک  نآ  رحب  زا  دشاب  دب  تخس  دشابن  زیت  نآ  يوب  دوش و  هایـس  رایـسب  قرع  جنـشت و  دنوادخ  لوب  هک  هاگ  ره  و  دتفا .
لیلد لاح  نیردنا  قرع  تسا و  هدش  تمیزه  هب  يزیرغ  ترارح  هک  دـشاب  نآ  لیلد  لاح  نیرد  و  دـشاب . ترارح  ناصقن  لیلد  دـهدن  زیت 

. تسین تجاح  لیلحت  هب  لاح  نیرد  دشاب و  لیلحت  قرع  هکنآ  رهب  زا  تسا ، روهقم  تعیبط  هک  دشاب  نآ 
. تسین توق  يروهقم  فعض و  زج  قرع  ببس  سپ 

لیلد دوش  رک  وا  شوگ  دیاین و  باوخ  ار  رامیب  دشاب و  قلعم  هدـنکارپ و  وا  لفث  و  دـشاب ، فیطل  هایـس و  لوب  هقرحم  بت  رد  هک  هاگ  ره  و 
هدام یگتخوس  ترارح و  توق  ناشن  لوب  یهایـس  و  دشاب ، نوخ  زا  هقرحم  بت  هکنآ  رهب  زا  نآ  دوش ، هداشگ  ینیب  زا  نوخ  هک  دـشاب  نآ 
هدام ندش  رب  بارطـضا و  نیا  ببـس  ار  يرک  یباوخیب و  غامد و  رب  دشاب  هدام  ندـش  رب  بارطـضا و  لیلد  قلعم  هدـنکارپ و  لفث  و  دـشاب ،

هدـنوش رب  هدام  نوچ  دـنک و  عفد  یهار  نیرتکیدزن  يوس  هب  ار  هدام  تعیبط  هک  دـشاب  نآ  رهب  زا  نداشگ  ینیب  زا  نوخ  و  غاـمد . رب  دـشاب 
. تسا ینیب  يارجم  نیرتکیدزن  هار  تسا 

یتحارج ای  هدس  رگج  رد  هک  دشاب  نآ  لیلد  دـشابن ، یتحار  نآ  زا  دوش  ظیلغ  رقـشا و  ص 93 )  ) سپ دشاب  قیقر  هایـس و  لوب  هک  هاگ  ره 
ترارح ناصقن  سپ  زا  دشاب و  جـضن  لیلد  بیرغ و  ترارح  ناصقن  لیلد  تفـص  نیدـب  تفـص  نآ  زا  بآ  ندـیدرگب  هکنآ  رهب  زا  تسا 

هدس ببس  ظیلغ  هلضف  ظیلغ و  تسا  ياهلـضف  رگج  رد  هک  دشاب  نآ  لیلد  دباین  تحار  چیه  نوچ  سپ  دبای . تحار  رامیب  هک  دیاب  بیرغ 
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یهایس هب  هک  قیقر  لوب  و  دشاب . گرم  لیلد  سفنلا  قیض  بنجلا و  تاذ  رد  هایس و  لوب  و  ددرگ . جارخ  دشاب  زیت  هلـضف  نیا  رگا  و  دشاب .
. بیرغ ناصقن  لیلد  یهایس  دشاب و  یماخ  لیلد  یقیقر  هکنآ  رهب  زا  دشاب  يرامیب  يزارد  لیلد  دنز 

هدس هک  دشاب  نآ  لیلد  هکنآ  رهب  زا  دوش . تسرد  دوز  رامیب  دشاب  هریت  ظیلغ و  دـنز و  یهایـس  هب  یخرـس  زا  لوب  ناقری  ردـنا  هک  هاگ  ره 
. دوریم بآ  اب  طالخا  تسا و  هدش  هداشگ 

ناشن یخرـس  هکنآ  رهب  زا  دشاب . دب  تخـس  دـشاب  كدـنا  وا  لفث  دـشاب و  قیقر  خرـس و  ای  قیقر  هایـس و  زرپس ، دـنوادخ  لوب  هک  هاگ  ره 
. دشاب هدس  لیلد  یلفث  مک  یقیقر و  و  وا ، تمیزه  توق و  فعض  ناشن  ای  یگتخوس  ناشن  یهایس  دشاب و  ترارح 
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. دشاب دب  هداح  ضارما  ردنا  دشاب و  کین  دنک  دلوت  ظیلغ  طالخا  زا  هک  ییاهیرامیب  هدرگ و  ياهیرامیب  ردنا  هایس  لوب  دیوگ : سفور 

هایس لوب  هناثم  هدرگ و  ياهتلع  رد  دشاب و  دب  دشاب  هایس  لوب  دشاب ، بلاغ  ترارح  هک  هاگ  ره  دیوگیم : هللا  همحر  انیـس  یلع  وبا  هجاوخ  و 
ترارح ار  ریپ  لهک و  دوب و  ترارح  تیاغ  تلع  نیا  رد  لوب  یهایـس  هکنآ  رهب  زا  دشاب . دب  دشاب ، ریپ  ای  لهک  رامیب  و  دـشاب . دـب  دـشاب ،

. دشاب دب  بیرغ  ترارح  دشاب و  بیرغ  ترارح  هبلغ  لیلد  هایس  لوب  هاگیاج  نیا  ببس  نیدب  دشاب . رتمک  یلصا 
هب نانز  لوب  درک و  دهاوخ  گنـس  هناثم  هدرگ و  ردنا  هک  دشاب  نآ  لیلد  دشاب ، هایـس  یتدم  تسردنت  لوب  هک  هاگ  ره  هک  دـیوگ : سفور 

( از هزات  نز   ) ءاسفن لوب  و  دشاب ، دب  تخس  دشاب  ببـس  نیدب  هن  ناشیا  لوب  یهایـس  هک  هاگره  ددرگ و  هایـس  بآ  اب  ثمط  نتخیمآ  ببس 
. دشابن دب  نیا  تسا و  هتخیمآ  هایس ) بکرم   ) دادم اب  هک  دنام  نادب  دشاب و  هایس  اهلاح  رتشیب  ردنا 

. تسا هایس  بآ  نانز  نادرم و  نآ  زا  یبآ  نیرتدب  هک  تسناد  دیابب  و 
زا يراگنز  هایـس و  لوب  و  دشاب . دب  دشاب  یعیبط  فالخ  هب  هچ  ره  دشاب و  درز  ناناوج  لوب  دشاب و  دـیپس  ظیلغ و  ناکدوک  یعیبط  لوب  و 

ترارح هک  هاگ  ره  و  دشاب . جنشت  میب  تسا و  هدرک  هبلغ  ترارح  تسا و  هدش  جرخ  تبوطر  بعت  ببس  هب  هک  دشاب  نآ  لیلد  بعت  سپ 
. دشاب يراگنز  دشابن  يوق  تخس  رگا  دشاب و  هایس  لیلد  دشابن  يوق 

بکرم ياهگنر  فلتخم و  ياهبآ  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهدراهچ  باب 

مـشش نوگلین ، مجنپ  نوگلیپ ، مراهچ  یتیز ، موس  نوگنامـسآ ، مود  تسا ، زبس  یکی  تسا : هدزاود  تسا  رت  رهاظ  هچنآ  بکرم  ياـهگنر 
مهدزاود دشاب ، دـب  بارـش  گنر  هب  مهدزای  قرزا ، مهد  یناوغرا ، مهن  يراگنز ، متـشه  دـشاب ، ریـش  نوچمه  هکنآ  متفه  نوگلعل ، خرس 

. دشاب بآ  دوخن  گنر  هب  هکنآ 
زا يزبس  هکنآ  رهب  زا  تسا  مغلب  ادوس و  بیکرت  زا  يرامیب  هک  دشاب  بآ  ناشن  زبس  اما 
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لیلد زبس  لوب  یکدنا  دناهتفگ  و  دـشاب ، يرتب  ناشن  دـشاب و  هایـس  لوب  همدـقم  زبس  لوب  هلمج  رد  دـنک  دـلوت  نیمز  بآ و  يازجا  بیکرت 

دناهداد و رهز  ار  وا  هک  دشاب  نآ  لیلد  نوگنامـسآ  لوب  و  دشکب ، دشاب و  جنـشت  ناشن  دشاب  زبس  كدوک  لوب  هک  هاگ  ره  و  دشاب . ماذـج 
. دشاب كاله  لیلد  دشابن  لفث  رگا  و  تشاد . ناوت  صالخ  دیما  دشاب  یلفث  لوب  ردنا  رگا 

گرم رطخ  نایذـه و  لقع و  طالتخا  لیلد  دـشاب  تیز  نغور  گنر  هب  هک  یتیز  لوب  و  دـشاب ؛ يدرـس  هبلغ  لـیلد  نوگنامـسآ  بوسر  و 
نیا و  شزادگ ، نیا  ببـس  هب  دوشیم  کشخ  وا  غامد  دزادگیمه و  بت  ینازوس  ببـس  هب  رامیب  هک  دـشاب  نآ  لیلد  هکنآ  رهب  زا  دـشاب .

هک یبرچ )  ) وبرچ دشاب و  شزادگ  لیلد  مه  دشاب و  لس  يرامیب  ناشن  دشاب  تیز  نغور  گنر  هب  هک  بوسر  و  دشاب . هقرحم  ياهبت  ردنا 
دیآ دیدپ  هاگان  و  دشاب ، رایـسب  وبرچ  هدرگ  هیپ  نتخادگ  ردنا  نت و  همه  هیپ  نتخادگ  ای  دشاب ، هدرگ  هیپ  نتخادگ  لیلد  دشاب  لوب  رـس  رب 
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ءوس ياهناشن  دـیآ و  دـیدپ  كدـنا  كدـنا  دـشاب و  یکدـنا  وبرچ  نت ، همه  هیپ  نتخادـگ  ردـنا  و  دـشاب ، نآ  اب  هدرگ  ترارح  ياهناشن  و 
ره و  دشاب . نت  همه  شزادگ  لیلد  دیآ  دیدپ  توبکنع  هناخ  نینچمه  كدنا  ینغور  لوب  رـس  رب  رگا  نینچمه  و  دشاب . نآ  اب  مرگ  جازملا 

و دنامن ، ماوق  هب  دنام و  تیز  نغور  اب  گنر ، هب  هکنآ  یکی  دوب : هنوگ  هس  یتیز  لوب  نیا  و  دنیوگ ، یتیز  دـشاب  یبرچ  يو  ردـنا  هک  لوب 
هب مه  گنر و  هب  مه  هکنآ  موس  هن . گنر  هب  دنام و  تیز  نغور  اب  ماوق  هب  هکنآ  مود  يرامیب ، لوا  ردنا  هصاخ  دـشاب  لس  يرامیب  رد  نیا 

: عون هس  هب  مه  دناهدرک ، رگید  تمسق  رگید  یهجو  زا  و  دشاب . لس  يرامیب  رخآ  هدرگ و  ياهیرامیب  ردنا  نیا  دنام و  تیز  نغور  اب  ماوق 
هشیش ردنا  هکنآ  موس  دشاب . هداتسیا  نغور  بآ  رس  رب  هکنآ  مود  و  دشاب . هتسشن  تیز  نغور  نوچ  برچ  لفث  هشیش  نب  ردنا  هکنآ  یکی 

نآ نکل  مدید ، رایسب  لوب  رـس  رب  نغور  دیوگیم  تسا ). یـضرم  يریگهمه  ینعم  هب   ) ایمیدیپا ردنا  سونیلاج  و  دشاب . نغور  لوب  یگمه 
بآ رـس  رب  زج  بآ  هب  وـبرچ  هک  تسین  نکمم  هکنآ  رهب  زا  ماهدـید ، لوـب  ناـیم  ردـنا  نغور  زین  هن  ماهدـیدن و  دـشاب  نغور  همه  هک  هـک 

دشابن و فوخ  چیه  نآ  زا  ماهدید و  رایـسب  هنوگ  نیا  زا  و  دشابن . نغور  دـشاب  نغور  نوچمه  گنر  ماوق  هب  لوب  یگمه  هچنآ  و  دتـسیا .
. دشاب جضن  یکیدزن  ناشن  هکنآ  رهب  زا  دشاب  دنمدوس  دشاب  هنوگ  نیا  رب  هک  لوب  نیا  هک  دشاب  رایسب 
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رهب زا  دوش  كاله  رامیب  هک  نکم  مکح  نکل  دـشابن ، رود  سب  تسا  دـب  لاح  هک  يرب  ناـمگ  رگا  ینیب  برچ  لوب  هک  هاـگ  ره  دـیوگیم 

. دشاب يوق  تخـس  ترارح  هکنآ  رهب  زا  دنک . كاله  تشوگ  نتخادگ  دنکن ، كاله  نیا  دشاب و  هیپ  نتخادگ  زا  هک  دشاب  نکمم  هکنآ 
دنک كاله  دشاب و  هدنگ  تخس  دشاب و  هباتـشوگ  گنر  هب  وا  بآ  دشاب  تشوگ  نتخادگ  زا  هک  برچ  لوب  هک  دیوگیم  ایرکز  دمحم  و 

هک هاگ  ره  و  دشاب ، دب  يرامیب  لوا  ردنا  یتیز  لوب  نکل  دشاب  يرامیب  لیلحت  يرتهب و  ناشن  دوش  یتیز  یهایس  زا  سپ  لوب  هک  هاگ  ره  و 
. دریمب مشش  زور  رامیب  دوش  یهایس  هب  یتیز  لوب  رگا  دوش  یتیز  لوب  مراهچ  زور 

هدیروش دشاب و  نونخ  گنر  هب  ای  دشاب  نوگلیپ  لوب  هصوش  ردنا  هاگ  ره  دنیوگ ، هایس ) هب  لیام  رتسکاخ   ) نکدا يزات  هب  هک  نوگلیپ  لوب 
وا مکح  هک  دیوگیم  ار  نوخ  گنر  نیا  نوگ  لعل  خرس  و  دشاب . بیرغ  ترارح  طارفا  یماخ و  ناشن  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، دب  تخـس  دشاب 
هک لوب  دـشاب . نوگلیپ  مکح  نوچ  وا  مکح  دـنیوگ  لـین ) ینعم  هب  یلین   ) یلین يزاـت  هب  هک  نوـگلین  لوـب  تسا . هداـهن  نوـگلیپ  نوـچمه 

. دشکب دشاب و  دب  تخس  دشاب  ریش  نوچمه 
نتسبآ نز  لوب  قرزا ، لوب  دشاب . ادوس  ارفص و  نتخوس  ناشن  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، دب  تخس  یناوغرا  لوب  دشاب ، جنشت  ناشن  يراگنز  لوب 

رخآ هک  دشاب  نآ  ناشن  دوش  هریت  دننابنجب  ار  نتسبآ  لوب  هک  هاگ  ره  و  دیارگ . یخرس  هب  رخآ  ردنا  و  دیارگ ، یقرزا  هب  ینتسبآ  لوا  ردنا 
. تسا لوا  زونه  دوشن  هریت  رگا  تسا و  ینتسبآ 

دشاب و بآ  دوخن  گنر  هب  ای  دب  بارش  گنر  هب  نتسبآ  نز  لوب  هک  دشاب  رایسب  بآ ، دوخن  گنر  هب  ای  دشاب  دب  بارش  گنر  هب  هک  لوب 
لوب دیوگیم  ایرکز ، دّمحم  دشاب . بآ  دوخن  گنر  هب  ای  دشاب  دب  بارش  گنر  هب  ای  لوب  دشاب ، مرگ  یـسامآ  ءاشحا  رد  ار  یـسک  رگا  زین 
زور دنچ  ار  يدرم  دیوگیم  يدوب و  يرتمک  یخرس  ار  یضعب  يدوب و  خرس  یضعب  نکل  مدید ، باکشک  نوچ  ماوق  هب  يرتشیب  یقـستسم 

دراد و رگد  یگنر  بآ  زور  دـنچ  ره  هک  هاگ  ره  و  مدـید . میر  نوچمه  وا  بآ  زور  کی  مداد  هدـیرب ) ریـش  بآ  رینپ و  بآ   ) نبجلا ءاـم 
. تسا نوگانوگ  نت  ردنا  اهطلخ  هک  دشاب  نآ  ناشن 

لوب ماوقا  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهدزناپ  باب 
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مود نآ . نیا و  نایم  لدـتعم  اـی  قیقر  اـی  دـشاب ، ظـیلغ  اـی  دـشابن : نوریب  لاـح  هس  زا  تسا و  ینیتسار  ماوق  یکی  تسا : هنوگ  ود  لوب  ماوق 
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ای دشابن : نوریب  لاح  هس  زا  زین  نیا  دیامن و  ظیلغ  ببـس  نادب  ات  دزیمایب  لوب  اب  هک  دیآ ، دـیدپ  طالخا  يازجا  نتخیمآ  زا  هک  تسا  یماوق 
. تسا هدمآ  هدرک  دای  راتفگ  نیا  زا  متشه  باب  ردنا  ماوق  ود  ره  نایم  قرف  و  نآ . نیا و  نایم  لدتعم  ای  هدولاپ ، ای  یفاص  ای  دشاب ، هریت 

. يرامیب ردنا  هچ  یتسردنت و  ردنا  هچ  اهتدام ، نتخپان  ندیراوگان و  یکی  تسا : تشه  قیقر  لوب  بابسا  اما 
عفد دشک  رگا  ای  دیـشک  دناوتن  نتـشیوخ  هب  دشاب  هتخیمآ  بآ  اب  هک  ار  طالخا  ببـس  نادب  وا  ياهذفنم  هدرگ و  یفیعـض  موس  هدس ، مود 

رد هصاخ  هداـم  یماـخ  يزیرغ و  ترارح  توق  یفیعـض  مشـش  و  کـشخ ، درـس و  جازم  مجنپ  رایـسب ، ندروخ  بآ  مراـهچ  درک . دـناوتن 
متـشه دیآ ، نوریب  نانچمه  دوش ، هدروخ  هک  بآ  ببـس  نادـب  ات  بآ ، رد  فرـصت  زا  يزجاع  اهتوق و  همه  یفیعـض  متفه  هداح ، ضارما 
همخت نوچمه  نآ  لاح  دیآ  نوریب  یفاص  قیقر و  نانچمه  درذگب و  اهگر  رد  هک  بآ  هک  نتـسناد  دیابب  و  هناثم . هدرگ و  رد  گنـس  دلوت 

نیا رد  اهگر  لاح  تسا و  لوبلا  سلـس  تلع  دـیآ  نوریب  دوز  دـیپس و  یفاص و  بآ  هک  هاگ  ره  دراوگن و  ماـعط  يو  رد  هک  دـشاب  هدـعم 
ای دشاب  فیعـض  ود  ره  هریغم  هکـسام و  توق  تلع  نیردنا  دنیوگ و  ءاعمالا  قلز  ار  نآ  هک  لاهـسا  ردنا  دشاب  اههدور  لاح  نوچمه  تلع 

يدوز نادـب  وا  ندـمآ  نوریب  نکل  دـشاب  ماخ  مه  هک  یلوب  هتـشذگ  نیا  زا  و  جـضن . قیرط  زا  دـشاب  یلوب  نیرتب  نیا  دـشاب و  هدـش  لـطاب 
دروخ يرامیب و  لاح  دنشاب و  فیعض  ود  ره  هریغتم  هکسام و  لوبلا  سلس  رد  و  اهنت ، دشاب  فیعض  هریغتم  توق  اجنیا  هکنآ  رهب  زا  دشابن ،
یعیبط لوب  ار  كدوک  هکنآ  رهب  زا  دیآ  نوریب  بآ  نوچمه  هک  دشاب  یفاص  قیقر و  لوب  یلوب  نیرتب  كدوک  لوب  زا  و  دـشاب . توق  لاح 
بیترت یب  ندروخ و  يرایسب  ببس  هب  دنک . دلوت  وا  نت  رد  هک  ماخ  تبوطر  دلوت  رایسب  ببس  هب  دشاب  رایـسب  لفث  يو  ردنا  و  دشاب ، ظیلغ 

ددرگنب و رگا  هصاخ  هداح ، ضارما  رد  هصاخ  دشاب ، دب  قیقر  لوب  زین  ار  غلاب  دـشاب و  دـب  تخـس  دـشاب  رود  یعیبط  زا  هچ  ره  و  ندروخ .
یتدم رگا  سپ  دنامب ، نانچمه 
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رخآ رد  هک  دشاب  نآ  ناشن  دشاب  ياج  رب  توق  دشاب و  یقاب  همه  رگید  ياهتمالع  دیاین و  دیدپ  جـضن  ناشن  چـیه  دـنامب و  قیقر  نانچمه 
رهب زا  اهـسامآ ، هب  دشاب و  جارخ  هب  دـشاب  رـسع  نآ  جـضن  هک  اهیرامیب  نارحب  هکنآ  رهب  زا  دـنک ، دـلوت  رگج  یلاوح  رد  یجارخ  يرامیب 

باجح يوس  ورف  ار  نآ  درک ، دناوتن  یلک  عفد  ار  هدام  دشاب ، هدش  رتفیعـض  يرامیب  يزارد  ببـس  هب  زین  توق  دـشاب و  ظیلغ  هدام  هکنآ 
نارحب دشاب  ناس  نیرب  هک  ار  اهنارحب  نابیبط  دـنک و  عفد  رگج  یلاوح  زا  رتورف  يوضع  هب  هک  دـشاب  و  جارخ . ای  دـنک  سامآ  دـنک و  عفد 

رد هک  دشاب  نآ  ناشن  دباییمه  یملا  وضع  رد  و  دشاب ، یفاص  قیقر و  لوب  یتدم  ار  تسردنت  مدرم  هک  هاگ  ره  نینچمه  و  دنیوگ . لاقتنا 
رگا سپ  دـبای ، صالخ  سامآ  زا  دوش ، ظیلغ  ددرگب و  لاح  نآ  زا  لوب  هک  هاگ  ره  و  هدرگ . ردـنا  هصاـخ  دـنک ، دـلوت  یـسامآ  وضع  نآ 

زا نآ  ریغ  هلبآ و  نوچ  دیآ ، دیدپ  رایـسب  نت  رهاظ  رب  هک  دشاب  نآ  ناشن  دراخیم ، تسوپ  رهاظ  دـباییمه و  ینارگ  نت  رد  دوشن و  ظیلغ 
لوب هار  زا  دریذـپن و  جـضن  هدام  هک  هاگ  ره  و  دـشاب . هدام  يروش  يزیت و  شراـخ  ببـس  دوب و  ماـخ  هداـم  نت  ینارگ  ببـس  هب  هکنآ  رهب 
رهاظ هب  يروش  يزیت و  ببـس  هب  هک  دوش  نکمم  هدرگ و  ردنا  دنک  دلوت  یـسامآ  دنک و  لیم  هدرگ  يوس  هب  هدام  هک  دنک  بجاو  دـیالاپب 

توق و یفیعـض  ناشن  یتسردـنت  لاح  رد  هک  قیقر  لوب  هک  زین  دـشاب  دـنک و  دـلوت  نآ  ریغ  رگ و  هلبآ و  نوچ  اـهرثب  دـنک و  لـیم  تسوپ 
ناشن هداح  ضارما  رد  و  هدـس . ناشن  یهاگ  و  دـشاب ، هدام  یماـخ  ناـشن  یهاـگ  اـهیرامیب  رد  نکل  ناریپ ، لاـح  نوچ  دـشاب  جازم  يدرس 

. دمآ هدرک  دای  دیپس  لوب  رد  هکنانچ  دشاب . لقع  طالتخا 
رب رگا  تسا  هدرکن  رثا  ماوق  رد  زونه  تسا و  جـضن  رثا  يدرز  تسا و  هدرک  جـضن  زاغآ  توق  هک  دـشاب  نآ  ناشن  قیقر  درز و  لوب  اـما  و 

. دوب دهاوخ  رت  رید  جضن  هک  تسا  نآ  ناشن  دوشن  ظیلغ  دریگن و  ماوق  دنامب و  لاح  نآ 
شیب جضن  زا  قیقر  يران  لوب  نداد  ربخ  دشاب و  دب  تخـس  ببـس  نیدب  دوش و  مامت  جضن  هک  دراد  ياپ  نادنچ  توق  هک  دوب  دیاشن  نمیا 
هکنآ رهب  زا  دشاب  یماخ  ناشن  قیقر  درز و  لوب  دـیوگ  ایرکز  دّـمحم  دـشاب . یماخ  ناشن  ود  ره  تقر  نکل  دـشاب ، درز  لوب  نداد  ربخ  زا 

يدرز اب  يدوب ، هدام  یگتخپ  زا  رگا  هدام و  یگتخپ  زا  هن  بآ ، اب  دشاب  ارفص  ءازجا  نتخیمآ  زا  يدرز 
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یماخ ناشن  ود  ره  قیقر  ظیلغ و  ماوق  هکنآ  رهب  زا  درز ، گنر  زا  هن  دـیوج  لدـتعم  ماوق  زا  هدام  یگتخپ  بیبط  هک  دـیاب  سپ  يدوب . ماوق 

ماوق یگتخپ  ناشن  سپ  دوش . رتظیلغ  هک  دـشاب  نآ  قیقر  طلخ  یگتخپ  دوش و  رتقیقر  هک  دـشاب  نآ  ظیلغ  طـلخ  یگتخپ  هک  ینیبن  دـشاب .
زگره دـشاب . تعیبـط  یفیعـض  یماـخ و  ناـشن  دـشاب ، يراـن  اـی  درز  هچ  رگا  قیقر  لوب  هک  تسا  ببـس  نیدـب  و  گـنر ، هن  تسا  لدـتعم 

. تفای صالخ  رامیب  دوب و  درز  قیقر و  لوب  ماس  رس  رد  هک  دناهدیدن 
رتزیت ارفـص  هکنآ  رهب  زا  درک . دیاشن  دـصف  دـشاب  قیقر  يران  رقـشا  لوب  هک  ار  يرامیب  هداح  ضارما  رد  هک  دـیوگیم  ایرکز  دـمحم  مه  و 

. دشاب ظیلغ  خرس و  لوب  هک  دشاب  تقو  نآ  دصف  هب  تجاح  ار  رامیب  رتمرگ و  بت  دوش و 
يرامیب زا  و  مشخ ، موس  تضایر  جنر و  مود  بارـش  ماعط  ندروخ  مک  یکی  دهد : ربخ  لاح  هس  زا  تسردـنت  مدرم  زا  قیقر  خرـس و  لوب 

هک هاگ  ره  دشاب و  دوش ) ضراع  نایم  رد  زور  کی  هک  یبت   ) بغ ياهبت  رد  هکنانچ  تسا  رایـسب  ترارح  نت  نوردناز  هکنآ  زا  دهد  ربخ 
لکـش رب  دشاب  یلفث  رگا  و  دشاب . هدرک  دلوت  یجنر  زا  هک  دشاب  يوق  یترارح  ناشن  خرـس ، درز و  دننیب ، هدـنکارپ  يازجا  قیقر  لوب  ردـنا 

. دشاب هتخوس  مغلب  ناشن  دشاب ، تمالس  هب  هناثم  سوبس و 
يوق همضاه  توق  ات  دشاب و  نوخ  زا  یخرس  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، قیقر  خرس  لوب  هک  تسین  نکمم  دیوگیم  يواح  باتک  رد  ایرکز  دّمحم 

تـسا هدمآ  هدرک  دای  هکنانچ  دوش  رتظیلغ  لوب  دنک  مامت  شیوخ  راک  دشاب و  يوق  همـضاه  توق  هک  هاگ  ره  دننکن و  دلوت  نوخ  دـشابن ،
دـشاب ادوس  يازجا  نتخیمآ  زا  ای  هکنآ  رهب  زا  دشاب  قیقر  هایـس  لوب  هک  تسین  نکمم  و  دوش . رتظیلغ  هک  دشاب  نآ  قیقر  طلخ  یگتخپ  هک 

درد اب  هک  هاگ  ره  و  دـشاب . بآ  یظیلغ  ببـس  هس  ره  نیا  و  دزوسب ، ار  طالخا  هک  ترارح  طارفا  زا  ای  ترارح  ندـش  لطاب  زا  اـی  لوب  اـب 
و تسا . رایـسب  تبوطر  نت  رد  هک  دشاب  نآ  ناشن  دشاب  بآ  نانچمه  لوب  اهولهپ ، رـسدرد  ینعی  اههدند ،) فورـضغ  ینعم  هب   ) فیـسارش
دشاب و فتک ) شود ، هناش ،  ) اهتفـس درد  سفنلا و  قیـض  مشچ و  درد  رـسدرد و  ناشن  دشاب  تجاح  تقو  ردنا  هن  لوب  ندمآ  هک  هاگ  ره 

. دنیوگ بکنم  يزات  هب  دنیوگ و  شود  نم  رهش  هب  ار  تفس 
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یهاگ لوب  هک  هاگ  ره  و  دیـشک . دـهاوخ  زارد  يرامیب  هک  دـشاب  نآ  ناشن  دوش  قیقر  دـشاب ، هدوب  خرـس  هکنآ  سپ  زا  لوب  هک  هاگ  ره  و 
هن یضعب  دوشیم و  هتخپ  یضعب  اهطلخ  هک  دشاب  نآ  ناشن  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، كانرطخ  زارد و  تخس  يرامیب  هریت ، یهاگ  دشاب و  یفاص 

. تسین یلوتسم  تلع  رب  تسا و  هدهاجم  رد  تعیبط  و 
. دشاب یسکن  ناشن  دشاب  قیقر  لوب  نارحب  سپ  زا  ای  يرامیب  رد  هک  هاگ  ره  و 

نآ ناشن  دشابن ، دیدپ  يرتهب  رامیب  ردنا  دنامب و  لاح  نآ  رب  یتدم  دوش و  قیقر  دیآ  دیدپ  یگتخپ  رثا  لوب  رد  هکنآ  زا  سپ  هک  هاگ  ره  و 
. تسین عون  کی  يرامیب  هک  دشاب 

ره و  یلاح . دب  ناشن  یهایـس  دشاب و  یماخ  ناشن  تقر  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  يرامیب  يزارد  ناشن  دـنز  یهایـس  هب  قیقر  لوب  هک  هاگ  ره  و 
دشاب ندرگ  درد  رس و  درد  نآ  اب  و  دیآ ، دوزا  دوز  هرطق و  هرطق  دشاب و  هایس  قیقر و  لوب  ص 95 )  ) هداح ياهیرامیب  اهبت و  ردنا  هک  هاگ 
هکنآ رهب  زا  دشاب  رتمک  رطخ  نکل  دوشیم ، غامد  رب  هدام  هک  دشاب  نآ  ناشن  رـس  درد  اب  لوب  تقر  هکنآ  رهب  زا  دـشاب ، لقع  طالتخا  ناشن 
ناشیا ياهیرامیب  ياهتدام  هک  تسا  هتفر  تداع  ار  ناشیا  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، رتهب  لاح  نینچ  ردنا  نانز  لاح  و  دـشاب ، هدام  ندولاپ  ریطقت 

. دوش هدولاپ  نز ) ندش  ضیاح   ) ثمط هب  لوب  هار  زا 
نآ هک  درک  دـیاب  لمات  دـنبای  قیقر  رگا  و  دـشاب ، قیقر  خرـس  هایـس و  لوب  هک  تسین  نکمم  هک  درآیمه  يواح  باتک  رد  اـیرکز  دّـمحم 

ربنچ رایخ  ای  هماکبآ  ای  نارفغز  ندروخ ، نداهن و  رب  انح  نوچ  دشاب ، رگید  یببس  يرامیب  زج  ار  گنر 
ردنا ای  دشاب ، هدروخ  رامیب  هک  دـشاب  بآ  نآ  زا  نوزف  رگا  هصاخ  دـشاب ، دـب  تخـس  دـشاب  علق )  ) زیزرا گنر  هب  قیقر  لوب  هک  هاگ  ره  و 
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زارد يرامیب  هک  دـشاب  نآ  ناشن  نکل  دـشابن ، دـب  دـشاب  وکین  گنر  هب  هک  قیقر  لوب  و  دـیآ . تداع  تقو  ردـنا  هن  ای  دـشاب  یملا  يوضع 
ياهقاس ردنا  دشاب و  يدرد  هاگرمک  ردنا  نآ  اب  هک  بآ  نوچمه  قیقر  لوب  دشک ،

. بلص تسا  یسامآ  هدرگ  رد  هک  دشاب  نآ  ناشن  یفعض ، ياپ 
ناشن دوش  قیقر  مهدفه  زور  لوب  هک  هاگ  ره  و  دشاب ؛ يرامیب  يزارد  ناشن  دشاب  قیقر  مهدزناش  زور  ات  يرامیب  لوا  زا  لوب  هک  هاگ  ره  و 

. دنک مامت  دنک  نارحب  متسیب  زور  رگا  هک  دشاب  نآ 
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هکنآ رهب  زا  دشاب  ریخ  لیلد  دشاب ، رایـسب  قیقر  لوب  دشابن و  بارـش  ماعط و  توهـش  دباییمه و  ینارگ  نتـشیوخ  رد  مدرم  هک  هاگ  ره  و 
نت ندش  كاپ  ناشن  دشاب  قیقر  هچ  رگا  لوب  رایـسب  و  دشاب ، التما  لیلد  توهـش  طوقـس  و  یناوتان ) فیعـض و  ینعم  هب   ) رـسکت ینارگ و 

رد دوش و  ادـج  بآ  زا  هک  دـشاب  هتخپ  ظیلغ و  يازجا  بوسر  هکنآ  رهب  زا  دـشاب ، بوسر  چـیه  قیقر  لوب  رد  هک  تسین  نکمم  و  دـشاب ،
. تشاد دیابن  مشچ  بوسر  قیقر  لوب  رد  ببس  نیدب  دشابن ؛ هتخپ  ظیلغ و  وزج  چیه  قیقر  لوب 

نارحب موس  دنازپب ، ار  نآ  دنک و  رثا  ظیلغ  هدام  ردنا  هک  نآ  توق  ترارح و  مود  هدام ، ندش  هتخپ  یکی  تسا : هد  ظیلغ  لوب  بابسا  اما  و 
ندش لطاب  توق و  یفیعض  مجنپ  دشاب ، لوب  ياهتلآ  یلاوح  ردنا  هک  یشیر  ای  یـسامآ  ندش  هتخپ  مراهچ  نت ، ندش  كاپ  هلـضف و  عفد  و 

تضایر اذغ و  يرایسب  متشه  نت . شزادگ ، متفه  نآ ، ببس  هب  دیآ  دیدپ  نت  رد  هک  بارطضا  هدام و  اب  تعیبط  ندیشوک  مشش  ترارح ،
. هناثم هدرگ و  رد  گنس  دلوت  مهد  هدس . نداشگ  مهن  ندرکان .

لدتعم ای  رایـسب  يرادقم  هراب  کی  هب  هک  دشاب  نآ  رتهب  دشاب و  هدام  عفد  توق و  ییاناوت  ناشن  دشاب  هدام  ندش  نآ  هتخپ  ببـس  هچنآ  اما 
نآ دنمدوس  و  دشاب ، طلخ  يرایسب  توق و  فعض  لیلد  دیآ  كدنا  هچنآ  و  دبای . تحار  نآ  بقع  رب  رامیب  دشاب و  لدتعم  ماوق  هب  دیایب و 

. دوش ظیلغ  سپ  دشاب  هدوب  قیقر  تسخن  هک  دشاب 
زین رادقم  هب  دـشاب و  ینیتسار  ماوق  هن  دـشاب ، یگریت  زا  نآ  ماوق  هکنآ  رهب  زا  دـشابن ، دـنمدوس  دـشاب  بوسر  اب  ظیلغ و  لوا  زا  هچنآ  اما  و 

. تسا هدیسرن  جضن  یمامت  هب  زونه  نکل  تسا ، جضن  قیرط  ردنا  هدام  هکنآ  لیلد  و  دشاب ، هدام  يرایسب  لیلد  یگریت  نیا  و  دشابن . رایـسب 
ندیسر لامک  هب  نتخپ و  قیرط  هریـش  ندیـشوج  هکنآ  رهب  زا  دیآ ، شوج  ردنا  هک  دشاب  روگنا  هریـش  یگریت  نوچمه  لوب  یگریت  لاثم  و 

دیدپ لدتعم  یماوق  بآ  ردـنا  و  دورب ، يو  زا  اهداب  دوش و  ادـج  بآ  زا  یگریت  دتـسیاب و  شوج  زا  دوش  هتخپ  مامت  نوچ  هک  ینیبن  تسا ؛
تـسا یماخ  میب  هک  اجنآ  زا  دشاب و  ریخ  لیلد  تسا  جضن  قیرط  ردنا  هدام  هک  تسا  نآ  لیلد  هک  اجنآ  زا  دشاب  ظیلغ  هک  لوب  سپ  دـیآ .

رتهب رامیب  لاح  لوب  یظیلغ  اب  رگا  دشاب ، رامیب  لاح  رب  دامتعا  و  دشاب . دب 
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رید مامت  جضن  و  تسا ، توق  فعض  هدام و  يرایـسب  یظیلغ  ببـس  دیاین  دیدپ  يرتهب  چیه  رگا  و  تسا ، جضن  زاغآ  یظیلغ  ببـس  دوشیم 
ناک نم  دیوگیم : طارقب  هک  دشاب  نانچ  دنک  رثا  ظیلغ  هدام  رد  هک  دشاب  میظع  ترارح  نآ  ببـس  هب  هچنآ  و  دوب . دهاوخن  ای  دوب  دـهاوخ 

ار يو  هک  دشاب  نآ  ناشن  نارخ  لوب  نوچمه  دشاب  هریت  ظیلغ و  لوب  ار  هک  ره  ثدحیـس  وا  رـضاح  عادص  هیف  ریمحلا  لوب  لثم  ارثاخ  هلوب 
. دوب دهاوخ  ای  تسا  رسدرد 

رب غامد  هب  دـنک و  دـلوت  اهراخب  اهداب و  نت  ردـنا  دـنک  رثا  هدام  ردـنا  میظع  یترارح  هک  هاگ  ره  هک  تسا  نآ  رهب  زا  دـیوگیم : سونیلاـج 
. درآ رس  درد  دوش ،

ناشن دـناشوجب و  ار  ظیلغ  هدام  هک  دـشاب  بیرغ  میظع و  یترارح  ناشن  دـنکن  بوسر  دوشن و  یفاـص  تعاـس  کـی  زا  سپ  هک  هریت  لوب 
هک دـشاب  نآ  ناشن  دوش  هریت  نارحب  تقو  رد  رگا  دـشاب  نارحب  نآ  ببـس  هچنآ  نآ و  ندـینازپ  زا  تعیبط  يزجاع  دـشاب و  هداـم  يرایـسب 

درک و دـناوتیمن  کـین  جـضن  تسا و  هدـهاجم  ردـنا  تعیبط  تسه و  یبارطـضا  هک  دـنک  لـیلد  هکنآ  رهب  هب  زا  دوب ، دـهاوخ  دـب  نارحب 
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. ددرگ زجاع  هک  دشاب  كانرطخ 
یفاص قیقر و  هچنآ  دـشاب و  هدام  یماخ  یظیلغ و  ناـشن  دوش  یفاـص  نارحب  تقو  زا  شیپ  دوش و  هریت  يراـمیب  يادـتبا  رد  هک  هاـگ  ره  و 
هدوب قیقر  هکنآ  سپ  زا  دوش  ظیلغ  لوب  دـشاب  نوخ  هبلغ  زا  هک  مزال  ياهبت  رد  هک  هاگ  ره  دـنامیمه . نت  ردـنا  ظـیلغ  دـیالاپیم و  تسا 
ردنا هک  دشاب  نآ  ناشن  دشاب  تفـص  نیدب  لوب  هقرحم  ياهبت  ردنا  رگا  دنک و  رایـسب  قرع  نارحب  تقو  ردنا  هک  دـشاب  نآ  ناشن  دـشاب 

. تسا یملا  رگج  یلاوح  ردنا  ای  لد 
ياهبت رد  هک  هاگ  ره  و  ددرگ ؛ لیاز  نادـب  لقع  طالتخا  دوش  يوب  شوخان  دوش و  ظیلغ  هریت  لوب و  لقع  طـالتخا  سپ  زا  هک  هاـگ  ره  و 

هک هک  ره  و  دشاب ، زور  لهچ  سپ  زا  دشاب  هچنآ  دوب و  دهاوخن  نارحب  هک  دـشاب  نآ  ناشن  دوش ، خرـس  ظیلغ و  متـسیب  زور  رد  لوب  مزال 
ناشن دـشاب  هتخیمآ  لوب  اب  طالخا  يازجا  دوش و  هریت  لوب  طلتخم  ياهبت  زرپس و  درد  نوچ  ییادوس  ياهیرامیب  ردـنا  نارحب  تقو  ردـنا 

ماخ و طلخ  نایم  قرف  و  دوش . هداشگ  جلاف  دوش و  كاپ  نادب  نت  دشاب و  جلاف  نارحب  و  جلاف ، تلع  ردـنا  ظیلغ  لوب  و  دـشاب . تعیبط  عفد 
زا دشاب  شیر  ندرک  رس  نتخپ و  نآ  ببس  هچنآ  و  دشابن . هدنگ  ماخ  طلخ  دشاب و  هدنگ  میر  هک  تسا  نآ  میر 
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و تسا . وضع  مادـک  ردـنا  هحرق  ای  ساـمآ  هک  درک  ناوت  مولعم  لوب  يوب  زا  دـیآیمه و  لوب  اـب  هک  بیرغ  يازجا  زا  هتـشذگ و  ياـهلاح 

. نآ دننام  ینارگ و  درد و  بت و  نوچ  دشاب  هدوب  هحرق  ياهتمالع  ای  سامآ  ياهتمالع  نآ  زا  شیپ  هک  دشاب  نانچ  هتشذگ  ياهلاح 
نوچ عبط  تباجا  رگا  و  دـشاب . رگج  بدـحم  بناج  ردـنا  هحرق  ای  سامآ  دوش ، هریت  سپ  دـشاب  تشوگ  هلاسغ  نوچ  تسخن  هک  هاگ  ره 

. دشاب رگج  رعقم  بناج  ردنا  سامآ  دشاب  هدوب  هلاسغ 
و دشاب . بنجلا  تاذ  تلع  دوش  هریت  لوب  سپ  دشاب ، هدوب  هدنلخ  يدرد  هنیـس  درد  ای  کشخ  هفرـس  ای  سفنلا  قیـض  تسخن  هک  هاگ  ره  و 

. دشاب تمالس  دراد  یگتخپ  ناشن  میر  بوسر و  رگا  و  دشاب . هداشگ  گرزب  نایرش  ردنا  رس  هحرق 
هاگن ملا  ياج  سایق  نیا  رب  و  دشاب . زرپس  ردنا  سامآ  دشاب ، یملا  پچ  يولهپ  ردنا  و  دنز ، یهایس  هب  یگریت  یظیلغ و  اب  لوب  هک  هاگ  ره 
رگج رد  يرتشیب  دـشاب و  هدـعم  رد  دـشاب  فان  يوس  رب  ریز  زا  رگا  و  دـشاب ، هناثم  یلاوح  رد  دـشاب  فاـن  يوسورف  زا  ملا  رگا  درک ؛ دـیاب 

هچ رگا  دشاب ، ترارح  ندش  لطاب  توق و  یفیعض  نآ  ببـس  هچنآ  و  دشاب . هدرگ  رد  سامآ  شاب  هاگیهت  هاگرمک و  رد  ملا  رگا  دشاب و 
نآ ببـس  هچنآ  دشاب . هدرـسف  نوچمه  راومهان  وا  بوسر  دـشاب و  كدـنا  لوب  رادـقم  و  ددرگ ، رتب  رامیب  لاح  ددرگ  نکاس  بت  ترارح 

بوسر دشاب  نت  ص 96 )  ) شزادگ نآ  ببـس  هچنآ  و  دشاب ، رتشیب  لوب  رادـقم  دوش و  رت  مرگ  بت  و  دـشاب ، تعیبط  هدـهاجم  بارطـضا 
زا سپ  لوب  هک  تسا  نآ  نآ ، تمالع  دتفا  شزادگ  ردنا  رامیب  هداح  ضارما  ردـنا  هک  دـشاب  رایـسب  دزادـگیم و  هک  دراد  وضع  نآ  گنر 

. ددرگ ظیلغ  درسفب و  تعاس  کی 
هلضف هکنآ  رهب  زا  دشاب  کین  نیا  بآ و  درز  نوچمه  ای  دشاب  میر  نوچمه  لوب  دشاب  ندرکان  تضایر  اذغ و  يرایسب  نآ  ببـس  هچنآ  و 

. دوشیم كاپ  نت  دیالاپیمه و  ماخ 
دلوت نآ  ببـس  هچنآ  و  دنام . میر  هب  وا  بوسر  هک  دشاب  دیآ و  دیدپ  یکبـس  تحار و  نآ  سپ  زا  دشاب  هدـس  نداشگ  نآ  ببـس  هچنآ  و 

ملا دشاب و  هاگیهت  رد  هاگ و  رگج  رد  ینارگ  رگا  و  دشاب . ینارگ  راهز  یلاوح  هاگیهت و  رد  دنک و  رایسب  بوسر  دشاب ، گیر  گنس و 
، دنکیم درد  دراخیمه و  بیضق  نب  رگا  و  دشاب ، هدرگ  رد  گیر  گنس و  دیآیم  دورف  قاس  نار و  هب 
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. دشاب راهز  ردنا  گنس  دشاب  ینارگ  راهز  رد  و 

هریت نانچمه  دـیآ و  نوریب  هریت  ای  و  دوش ، یفاـص  اـههدور  دـیآ و  نوریب  هریت  اـی  دـشابن : نوریب  لاـح  هس  زا  هریت  لوب  هک  تسناد  دـیابب  و 
هک دـشاب  نآ  نیرتب  دوش و  یفاص  دوز  دـیآ و  نوریب  هریت  هک  دـشاب  نآ  رتهب  هس  نیا  زا  و  دوش . هریت  سپ  دـیآ و  نوریب  یفاـص  اـی  دـنامب ،
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راودـیما نکل  تسه  یبارطـضا  زونه  هک  دـشاب  نآ  ناشن  دوش  یفاص  دوز  دـیآ و  نوریب  هریت  هچنآ  و  دوش . هریت  سپ  دـیآ و  نوریب  یفاص 
دوش هریت  سپ  دیآ و  نوریب  یفاص  هچنآ  و  تسا ، رامیب  بارطضا  لاح و  يدب  ناشن  دنامب  هریت  نانچمه  هچنآ  و  دوش . لیاز  دوز  هک  تسا 

درک و دهاوخ  تدایز  تکرح  تلع  و  دوب ، دـهاوخ  رت  يوق  زونه  بارطـضا  و  تسا ، هدرکن  مامت  تکرح  زونه  تلع  هک  دـشاب  نآ  ناشن 
لوب يرامیب  دنام و  دهاوخ  رید  نآ  ردنا  دش و  دهاوخ  هناوید  لوب  دنوادخ  هک  دـشاب  نآ  ناشن  هک  زین  دـشاب  و  دوب . دـهاوخ  زارد  يرامیب 

تـسا جضن  قیرط  رد  دیآ ، نوریب  هریت  هچنآ  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، رتب  هس  ره  نیا  زا  دوشن  هریت  دیآ و  نوریب  بآ  نوچمه  هک  نشور  قیقر و 
زا دوشن  هریت  دنکن و  بوسر  دیآ و  نوریب  نشور  هچنآ  و  دیآ . جـضن  قیرط  رد  هک  تسا  کیدزن  دوش ، هریت  دـیآ و  نوریب  نشور  هچنآ  و 

لوب دشاب و  ماخ  تبوطر  يرایـسب  زا  ناشن  دیپس  ظیلغ و  لوب  و  دشاب . تعیبط  يزجاع  یفیعـض و  ناشن  و  دشاب ، رود  تخـس  جـضن  قیرط 
. دشاب مزال  ياهبت  نوخ و  هبلغ  ناشن  خرس  ظیلغ و 

رخآ رد  هکنانچ  دوشیم ، كاپ  ییادوس  هدام  زا  نت  هکنآ  مود  و  دشاب . هدش  هتخوس  طالخا  هکنآ  یکی  دـهد : ربخ  لاح  ود  زا  هایـس  لوب  و 
ظیلغ و لوب  و  دشاب . مرن  عبط  رگا  هصاخ  دشاب . دب  هقرحم  ياهبت  ردنا  كدنا  ظیلغ و  لوب  و  دشاب . ییادوس  ياهیرامیب  رگید  عبر و  ياهبت 

هدش هابت  طالخا  هک  دشاب  نآ  لیلد  رخ  لوب  نوچمه  هریت  لوب  و  دشاب . ارفص  يرایـسب  ناقری و  لیلد  اهمادنا ، شراخ  هدعم و  درد  اب  خرس 
مـشی رـس  نوچمه  دـشاب ، جزل  هریت و  لوب  هدرگ  درد  اب  هک  هاگ  ره  دـشاب و  تلع  یماخ  لیلد  مزال ، ياـهبت  رد  خرـس  ظـیلغ و  لوب  تسا .
ظیلغ لوب  دـنیوگ ، عبر  بت  يزات  هب  هک  مراهچ  بت  رد  هک  هاگ  ره  و  دـش . دـهاوخ  تدایز  تلع  هک  دـشاب  نآ  لیلد  یماخ و  لیلد  هتخپ ،

نآ رهب  زا  لفث  یگدـنکارپ  دـشاب و  تعیبط  عفد  زا  لفث  یظیلغ و  هکنآ  رهب  زا  دـشاب ، ریخ  تمـالع  دـشاب ، هدـنکارپ  یلفث  يو  رد  دـشاب و 
دشاب و هتخپ  یضعب  هدام  هک  دشاب 
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رد هک  دشاب  نآ  لیلد  دـنامب ، نآ  رب  مه  دـشاب و  خرـس  ظیلغ و  لوب  هک  هاگ  ره  و  دراد . یمامت  هب  يور  دـشابن و  هتخپ  مامت  زونه  یـضعب 

كانرطخ دشاب و  توق  طوقس  لیلد  دیآ ، نوریب  فیعض  دشاب و  هدنگ  هریت و  لوب  هداح  ياهیرامیب  رد  هک  هاگ  ره  و  تسا . یـسامآ  رگج 
نت دنک و  دلوت  بت  هک  دشاب  رایـسب  دشاب و  بت  همدقم  دشاب ، یعادص  يرـسکت و  نآ  اب  دشاب و  ظیلغ  تسردنت  لوب  هک  هاگ  ره  و  دشاب .

. دوش كاپ  نادب 

لوب یکدنا  يرایسب و  زا  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهدزناش  باب 

نت شزادگ  زا  هچنآ  هک  تسا  نآ  ود  ره  نایم  قرف  و  نت . زا  دب  ياهطلخ  نتخادرپ  مود  نت ، شزادگ  یکی  تسا : ود  لوب  يرایسب  بابسا 
رایـسب قرع  دشاب و  رایـسب  لوب  هک  هاگ  ره  و  دشاب . تدایز  توق  زور  ره  دشاب  اهطلخ  تخادرپ  زا  هچنآ  و  دـنک . فیعـض  ار  توق  دـشاب ،

يو اب  هک  لوب  يرایـسب  و  دشاب . کشخ  جنـشت  میب  دشاب و  تبوطر  شهاک  ناشن  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، دب  تخـس  دوشن ، نکاس  بت  دـیآ و 
یناسآ هب  دشاب  ظیلغ  دیآ و  رایسب  لوب  ار  یجنلوق  مدرم  هک  هاگ  ره  و  نت . زا  نآ  نتخدارپ  لیلد  دشاب و  مغلب  يرایسب  لیلد  دشابن  یگنشت 

زرپس و دنوادخ  لوب  هصاخ  دشاب ، دنمدوس  گنر  دشاب ، رایـسب  جنر  مک  معنتم و  مدرم  لوب  هک  هاگ  ره  و  دوبن . نمیا  جنلوق  زا  دیآ ، نوریب 
و دشاب . ءاقـستسا  میب  دشاب و  دب  دشاب  دیپس  كدنا و  هک  هاگ  ره  و  دشاب . جزل  رایـسب و  بوسر  يو  رد  هک  هصاخ  يومد ، سرقن  دـنوادخ 

یهاگ رتمک ، یهاگ  دیآ و  رتشیب  لوب  یهاگ  هداح  ياهبت  رد  هک  هاگ  ره  و  دشاب . رتهب  دیآ  رتشیب  دنچ  ره  دشاب  گنر  دـب  هک  یلوب  هاگره 
، هداح ياهیرامیب  رد  لوب  ریطقت  و  يراـمیب . يزارد  تعیبط و  هدـهاجم  لـیلد  دـشاب و  هداـم  یماـخ  یظیلغ و  يرایـسب و  لـیلد  دتـسیا  زاـب 

. دشاب دب  تخس  دیآ ، نوریب  تساوخیب  هک  هصاخ ،
دشاب تمالس  ناشن  همه  اهناشن  دشاب و  نکاس  بت  رگا  و  دشاب . لقع  طالتخا  لیلد  تسا و  یتفآ  اهبـصع  غامد و  رد  هک  دشاب  نآ  لیلد  و 
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لیلد دشاب  تمالـس  ناشن  همه  اهناشن  دشاب و  نکاس  بت  رگا  و  دشاب . توق  فعـض  لیلد  كدنا  لوب  و  دـشاب . ینیب  زا  ندـمآ  نوخ  لیلد 
فیعض هک  هداح  تایمح  ردنا  ندرگ  رس و  درد  اب  هایس  كدنا و  لوب  دشاب و  توق  فعـض  لیلد  كدنا  لوب  و  دشاب . ینیب  زا  ندمآ  نوخ 

رد هکنانچ  دشاب . رتهب  نانز  لاح  باب  نیرد  و  دـشاب . لقع  طالتخا  میب  و  دـشاب . تبوطر  ندـش  رتمک  طالخا و  نتخوس  لیلد  دـیآ  نوریب 
هدرک دای  مهدراهچ  باب 
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. تسدمآ

لوب مزال  ياهبت  رد  هک  هاگ  ره  و  دـشاب . ءاقـستسا  لیلد  ای  رایـسب  لیلحت  لیلد  دوش  هدروخ  هک  دـشاب  بآ  نآ  زا  رتمک  لوب  هک  هاـگ  ره  و 
ظیلغ كدنا و  لوب  تسا و  بلـص  سامآ  هدرگ  رد  هک  دشاب  نآ  لیلد  دشاب ، یفعـض  ياپ  قاس  رد  ینارگ و  هاگرمک  رد  دـشاب و  كدـنا 

كدنا و لوب  دـشاب و  لقع  طالتخا  لیلد  هداح  ياهبت  رد  قیقر  كدـنا و  لوب  و  دـشاب . مرن  عبط  رگا  هصاخ  دـشاب  دـب  هقرحم  ياهبت  ردـنا 
رهب زا  دـشاب  درز  بوسر  يو  رد  رگا  هصاخ  دـشاب  دـب  هداح  تایمح  رد  قیقر  خرـس و  كدـنا و  لوب  دـشاب و  يرامیب  يزارد  لیلد  خرس 

رگج و ردنا  دشاب  يوق  ياههدـس  لیلد  دـشاب  قیقر  خرـس و  كدـنا و  لوب  ناقری  رد  هک  هاگ  ره  و  دـشاب . ارفـص  هبلغ  یماخ و  لیلد  هکنآ 
. دشاب كدنا  رایسب  قرع  لاهسا و  دنوادخ  لوب  و  دنک . ادا  ءاقستسا  هب  ناقری  زا  هک  دشاب  رطخ 

لوب کفک  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهدفه  باب 

ءاقـستسا باحـصا  ددمت  باحـصا  لوب  رد  دیآ و  نوریب  نآ  اب  داب  یتخل  هک  هصاخ  نت ، ردنا  دشاب  اهداب  هبلغ  لوب  ردنا  کفک  دلوت  ببس 
یگرزب و  دشاب ، ناقری  لیلد  دشاب  لوب  گنر  مه  کفک  هایـس و  ای  دـشاب  درز  لوب  هک  هاگ  ره  و  دـشاب . ببـس  نیدـب  رایـسب  کفک  یعبط 

لیلد دشاب و  دب  طلخ  یجزل  هدرگ  ياهیرامیب  رد  دشاب و  طلخ  یجزل  زا  مه  کفک  ندـنام  رید  دـشاب و  طلخ  یجزل  لیلد  کفک  ياههبق 
لوب يدیپس  دشاب و  ریش  کفک  نوچمه  لوب  کفک  هک  هاگ  ره  دشاب و  طلخ  یماخ  خفن و  يرایـسب  لیلد  کفک  يرایـسب  دشاب و  يدرس 

. دشاب یگناوید  ادوس و  هبلغ  لیلد  دشاب  خرس  لوب  دشاب و  ایرد  کفک  نوچمه  هک  هاگ  ره  دشاب و  شش  ردنا  تلع  دنز  يدرز  هب 

بوسر نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهدجیه  باب 

هتخیمآ لوب  اب  دشاب و  لوب  رد  هک  ار  یلفث  ره  هک  تسا  نآ  نابیبط  یضعب  تداع  نکل  دنیشن . هشیش  نب  رد  هک  دشاب  یلفث  نیتسار  بوسر 
، دشاب هشیش  نب  رد  هک  دنیوگ  ار  نآ  بوسر  قیقحت  لیبس  رب  یضعب  و  دنیوگ . بوسر  ار  نآ  دشابن و  هتسشن  هشیش  نب  رد  هچ  رگا  دشابن ،

رب هچنآ  و 
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( هم  ) بابـض دشاب  فیطل  قیقر و  تخـس  رگا  دنیوگ و  زین  یقاط  دنیوگ و  زین  ربا ) هکت   ) همامغ دـنیوگ و  ربا ) هکت   ) هباحـس دـشاب  لوب  رس 
. دنیوگ قلعم  دشاب  هتخیوآ  نوچ  بآ  نایم  رد  هچنآ  و  دنیوگ ؛

تسا يزیچ  بوسر  هک  هجو  ص 97 )  ) نآ زا  هک  تسا  نآ  یکی  هجو : ود  زا  تسا  میر  دـلوت  نوچمه  بوسر  دـلوت  هک  تسناد  دـیابب  و 
بوسر هکنآ  رهب  زا  هدـنگ و  بادرز  میر و  نوچ  یعیبطان  ياهزیچ  ینم و  ریـش و  نوچ  دـنک  دـلوت  مدرم  نت  رد  هک  یعیبط  ياهزیچ  نایم 

، تسا هدشن  مامت  تسا و  هتـشگب  لاح  زا  یتخل  ببـس  نادـب  دـنادرگ و  نوخ  دـنازپب و  ار  نآ  هک  تسا  هدیـشوک  تعیبط  هک  تسا  يزیچ 
نتـشگ هابت  نوچمه  نآ  نتـشگ  هابت  دوش . نفع  ددرگ و  هاـبت  قرع  ردـنا  هک  طـالخا  هک  هجو  نآ  زا  مود  و  تسین . ضحم  یعیبطاـن  نکل 
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و دشاب . شیر  هدام  نتخپ  تعیبط و  توق  ناشن  دشابن ، هدـنگ  هک  راومه  دـیپس و  میر  شیر  رد  هک  نانچمه  دـشاب  اهـسامآ  اهـشیر و  هدام 
هدـننک و هابت  میر  راومه و  دـیپس و  میر  نایم  هک  نانچمه  و  دـشاب . يراـمیب  هداـم  نتخپ  تعیبط و  توق  ناـشن  زین  راومه  دـیپس و  بوسر 

هزادنا هب  کی  ره  یکین  يدب و  راومهان و  هدـنگ و  هابت و  بوسر  و  راومه ، هتخپ و  دـیپس و  بوسر  نایم  تسا ، رایـسب  ياهتجرد  راومهان 
يرامیب هدام  هک  دشاب  نآ  تمالع  کین  بوسر  هک  تسا  ببـس  نیدب  و  دـشاب . يراومه  يدـیپس و  یگتخپ و  هجرد  هب  یکیدزن  يرود و 

هک دشاب  زور  نآ  شیر  تیاهن  و  دسر ، تیاهن  هب  هک  دشاب  رتبعـص  زور  نآ  اهـشیر  درد  هک  ینیبن  دیـسر . تیاهن  هب  يرامیب  دش و  هتخپ 
يرامیب ياهزور  زا  زور  نیرت  بعـص  هکنآ  رهب  زا  دشاب  نینچمه  رامیب  لاح  دش ، نکاس  درد  درک  رـس  دـش و  هتخپ  نوچ  و  دوشیم ، هتخپ 

تلع رب  تعیبط  نتفای  تسد  یگتخپ و  رثا  لاح  رد  دشاب  يوق  توق  رگا  دیـسر ، تیاهن  هب  نوچ  دـسر ، تیاهن  هب  رامیب  هک  دـشاب  زور  نآ 
هتخپ و ار  نآ  تعیبط  هک  یتسیاب  يدوب  یتسردنت  لاح  رگا  هک  دشاب  ياهلضف  بوسر  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، بوسر  نآ  دیآ و  دیدپ  لوب  رد 

تـسا ياهلـضف  بوسر  ینعی  هتلاحا ؛ ۀعیبطلا  توفی  ام  وه  بوسرلا  هک : تفگ  نیا  رهب  زا  سونیلاج  و  يدوب . هدرک  نت  ياذغ  هدـیراوگ و 
اذغ دشاب و  فیعض  رامیب  تعیبط  هک  تفگ  نآ  رهب  زا  نیا  تسا . هدیـسرن  نآ  نتخپ  هب  تعیبط  و  تسا ، هدنام  زاب  تعیبط  نآ  نتخپ  زا  هک 

ریبدت ار  رامیب  هک  تسا  ببس  نیدب  دیاب و  هکنانچ  ندرک  نوخ  دناوتن  ار 
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لوب رد  ددرگ ، نوخ  هلمج  دوش و  هدیراوگ  هتخپ و  مامت  وا  نت  ردنا  ماعط  دـشاب و  يوق  تسردـنت  تعیبط  هکنآ  رهب  زا  و  دـنیامرف . فیطل 
یتسردنت لاح  رد  نینچ  یـصخش  لوب  رد  هک  دشاب ، نکمم  تضایر  مک  اذغ و  رایـسب  معنتم  هبرف و  مدرم  لوب  رد  رگم  دـشابن ، بوسر  وا 

. دشاب بوسر 
دیاشن دامتعا  یگتخپ  ياهتمالع  زا  رگید  تمالع  چیه  رب  و  درک ، دیاب  بوسر  رب  دامتعا  هداح  ياهبت  مزال و  ياهبت  رد  هک  تسناد  دیابب  و 

دلوت راومه  دیپس و  میر  شیر  ردنا  ات  هک  نانچمه  دشاب  هدام  نتخپان  تمالع  دـشابن  بوسر  رامیب  لوب  رد  هک  هاگ  ره  هکنآ  رهب  زا  درک ،
يوق قورع  رد  یهابت  ترارح  دوش و  هابت  دـنامب و  قورع  ردـنا  دوشن  هتخپ  رگا  دـشاب و  شیر  هدام  نوچمه  نآ  لاح  دـشابن ، هتخپ  دـنکن 

بوسر زین  يرامیب  رد  و  دوش ، هدرم  ددرگ و  هابت  نآ  عضوم  شیر  ندرکاـن  رـس  نتخپاـن و  ببـس  هب  هک  ناـنچمه  دـسر و  لد  هب  ددرگ و 
هکنآ رهب  زا  درک ، دـیاشن  دامتعا  بوخ  بوسر  رب  زج  هداح  ياهبت  مزال و  ياهبت  رد  سپ  دـشاب  یناویح  توق  گرم  تمالع  لوب  ندرکان 

رغال مدرم  لوب  ردنا  نکل  دنکن . میر  دوش و  هتخپ  شیر  هک  تسین  نکمم  هک  نانچمه  دنکن ، بوسر  دوش و  هتخپ  هدام  هک  دـشابن  نکمم 
لوب هکنآیب  ددرگ و  لـیاز  يراـمیب  دوش و  هتخپ  رغـال  نت  رد  هداـم  هک  دـشاب  رایـسب  هکنآ  رهب  زا  تشاد ، دـیابن  مشچ  ياهماـمغ  زا  شیب 

و دشاب . ردان  همامغ  یتسردنت  لاح  ردنا  دشاب و  سلما  راومه و  دیپس و  همامغ  نکل  و  دـشابن . همامغ  زا  شیب  دـشاب  هچنآ  دـنک و  بوسر 
دیوج لاح  نآ  زا  يرامیب  ياهلاح  ياهناشن  دـشاب و  لاح  تفه  نتخانـش  بوسر ، لاح  رد  ندرک  لمات  زا  بیبط  ضرغ  هک  تسناد  دـیابب 

، هشیـش رد  نآ  هاگرارق  مجنپ  نآ ، گنر  مراهچ  نآ ، یقیقر  یظیلغ و  موس  نآ ، یـشیب  یمک و  مود  دننک ، هاگن  بوسر  مرج  رد  یکی  هک 
. بآ اب  نآ  نتخیمآ  یگنوگچ  متفه  نآ ، ندمآ  دیدپ  تقو  مشش 

دب کین و  بوسر  نایم  قرف  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهدزون  باب 

يور سلما و  راومه و  وا  ماوق  دیپس و  گنر  دنیشن و  هشیش  نب  رد  هک  دشاب  یبوسر  نآ  و  دراد ، یگتخپ  ناشن  هک  دشاب  نآ  کین  بوسر 
رب هتـسویپ  یطورخم  نوچ  هک  دشاب  نآ  رتهب  دوش و  زاب  ياج  هب  دیآرب و  هدنکارپ  ای  یطورخم  نوچ  دـنابنجب  هک  هاگ  ره  و  دـشاب . قیقر  وا 

دیآ و
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هلمج دننابنجب  نوچ  دشاب و  هتـسشن  مه  رب  وا  يازجا  ظیلغ و  ماخ و  بوسر  دـشاب و  هداح  ضارما  جـضن  تقو  رد  نیا  دوش و  زاب  نانچمه 
يرامیب بارطـضا و  هک  دشاب  نآ  لیلد  دشابن و  راومه  وا  ماوق  هکنآ  رهب  زا  دشابن  رگیدکی  دننام  دوش و  ادج  مه  زا  وا  يازجا  هدـنکارپ و 

. تسا تعیبط  توق  زا  نوزف 
هدوب دیپس  بآ  بوسر  هک  دناهدید  اهلوب  رایـسب  هکنآ  رهب  زا  رامیب  تمالـس  رب  تسا  يوق  یلیلد  بوسر  ماوق  يراومه  هک  تسناد  دیابب  و 

نآ بوسر  هک  دـناهدید  اهلوب  رایـسب  و  تسا . هدـش  كاله  رامیب  تسا و  هدوبن  راومه  نآ  ماوق  تسا و  هدوب  تشرد  نآ  يور  نکل  تسا 
دشاب و یگتخپ  ناشن  هک  دشاب  يدیپس  هکنآ  رهب  زا  تسا ، هتفای  تمالـس  رامیب  تسا و  هدوب  راومه  سلما و  نکل  تسا  هدوب  درز  ای  خرس 
یجنرت و سپ  درز ، سپ  دشاب ، رتهب  خرـس  دشابن ، گنر  مه  هچنآ  و  دشاب . لوب  گنر  مه  رتشیب  اهبوسر  و  دـشابن ، یگتخپ  ناشن  زج  ماوق 

بوسر یگدنکارپ  و  دشاب . رتب  دشاب ، رت  راومه  وا  ماوق  هچ  ره  و  دشاب ، رتهب  رتفلتخم ، وا  يازجا  رتراومهان و  ماوق  دنچ  ره  ار  دب  بوسر 
و دشابن ، هدنگ  بوسر  دشاب و  هدـنگ  میر  هک  تسا  نآ  میر  نایم  کین و  بوسر  نایم  قرف  دـشاب و  اذـغ  ندـیراوگان  اهداب و  ناشن  کین 
و دشاب . هتـسشن  مه  رب  وا  يازجا  و  دشاب ، نارگ  ظیلغ و  ماخ  طلخ  دشاب و  فیطل  کبـس و  بوسر  هک  تسا  نآ  ماخ  طلخ  وا و  نایم  قرف 
زا قتشم   ) ینسرک مراهچ  مرن ) درآ  هقیوس : يدرآ ،  ) یقیوس موس  یلاخن ، مود  تسا ، یطارخ  کی  تسا : هنوگ  هدزیس  یعیبطان  دب  بوسر 

تـسا يدـم  متفه  تسا  یبرچ ) ینعم  هب  مسد  زا  قتـشم   ) یمـسد مشـش  یتشوگ )  ) تسا یمحل  مجنپ  کشام ) هنادواگ ، ینعم  هب  هنـسرک 
، تسا يومد  مهدزاود  تسا  رتسکاخ ) لکـش  هب   ) يداـمر مهدزاـی  تسا ، ینـش )  ) یلمر مهد  ییوم ،)  ) يرعـش مهن  تسا  یطاـخم  متـشه 

. تسا هتخادگ  ریمخ  ياههراپ  نوچ  مهدزیس 

یعیبطان ياهبوسر  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  متسیب  باب 

هناثم زا  دشاب  دیپس  هچنآ  اما  دیآ . لوب  ياهتلآ  زا  ود  ره  دیپس و  ای  دشاب  خرـس  دشاب و  گرزب  و  دشاب ، تسوپ  ياههراپ  نوچمه  یطارخ ،
هورگ زا  دشاب  خرس  هچنآ  هحرق و  ای  دشاب  هناثم  هدش ) هتسوپ  هتسوپ  هدروخ و  راگنز  زیچ  ره  یتسوپ و  يرامیب   ) برج ای  نآ  ببـس  دیآ و 

دیآ و
283 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

ياهمادنا شدنر  نیا  و  دشاب ، یهام  مهرد ) هکس  دننام   ) همرد وچمه  نوگلیپ و  ینعی  دشاب ، نکدا  ای  دشاب  هریت  وا  گنر  هک  دشاب  یـضعب 
كاپ نادب  هناثم  هدرگ و  نکل  دشابن  يراکنایز  هک  دـشاب  رایـسب  دـیپس  ای  خرـس  یطارخ  و  دـشاب ؛ نآ  بوسر  عاونا  نیرتب  دـشاب و  یلـصا 

ياههراپ ناشن  لوب  ردـنا  دـندوب و  هداد  دوشیم ) لامعتـسا  عمج  تروص  هب   ) هک ار  ینامدرم  میدـید  ام  دـناهتفگ : ناـبیبط  یـضعب  و  دوش .
زا بآ  گنر  يدش و  لح  بآ  ردنا  يدندیلامب  ار  نآ  رگ  و  دشاب . غرم  هیاخ  تسوپ  نوردـناز  هک  مرن  تسوپ  نوچمه  دـمآیمه  تسوپ 

. دنتفای یصالخ  يدش و  خرس  نآ  گنر 
شدنر نآ  ببـس  هک  دشاب  یـضعب  و  دوب ، هناثم  برج  نآ  ببـس  و  دشاب . دیپس  دشاب و  رتربطـس  نکل  دـشاب  یطارخ  زا  رتکچوک  یلاخن 

و دنبای ، یـشراخ  بیـضق  نب  ردنا  و  دشاب ، هدنگ  دشاب  هناثم  برج  ببـس  هک  ار  نآ  هک  تسا  نآ  ود  ره  نایم  قرف  و  دشاب ، یلـصا  ءاضعا 
و دشاب . يو  بیرغ  ترارح  فیعض و  توق  و  دشاب ، نکدا  دشاب  یلصا  ءاضعا  شدنر  نآ  ببس  هچنآ  دشاب و  هدمآ  میر  تسخن  هک  دشاب 

. دشاب رتيوق  ياهمادنا  شزادگ  ترارح و  رایسب  توق و  فعض  لیلد  رتربطس ، وا  يازجا  دنچ  ره 
يازجا نآ  و  ص 98 )  ) دنز یهایـس  هب  یخرـس  زا  اهلاوحا  رتشیب  ردـنا  دـیآ . رگج  زا  ای  دـشاب ، خرـس  دـشاب و  ییاخن  زا  رتگرزب  ینـسرک .

زا یناسآ  هب  نآ  يازجا  دنلامب  رگا  و  دشاب ، كزان  دشاب و  هدش  هتخوس  رگج  ردنا  هک  دشاب  نوخ  ای  دیآیمه ، رگج  زا  هک  دـشاب  هتخوس 
دـشاب رتهتـسویپ  نآ  ياههراپ  يازجا  هکنآ  رهب  زا  دوشن ، ادج  مه  زا  و  دشاب ، اههراپ  تشوگ  نوچمه  دیآ  هدرگ  زا  هچنآ  و  دوش ، ادج  مه 
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. دشاب میظع  یترارح  یهایس  ببس  دیارگ و  یهایس  هب  هک  دشاب  ردان  و  دیارگ ، يدرز  هب  يرتشیب  و 
. دـشاب تشوگ  شزادـگ  ای  هزات  نوخ  نتخوس  ای  نآ  ببـس  و  دـشاب ، فلتخم  نآ  ياههراپ  لکـش  دـشاب و  یلاـخن  زا  رتگرزب  زین  یقیوس ،

دوش بآ  درز  دزادگ و  نآ  تسخن  دـشاب  رتکزان  هچنآ  تشوگ  يازجا  زا  هکنآ  رهب  زا  دـشاب ، رتدرخ  یتخل  رتگرزب و  یتخل  نآ  ياههراپ 
[. 7] تسپ نوچمه  ینعی  قیوس  نوچمه  دوش  کشخ  ترارح  توق  زا  و 
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نآ یقیوس  بوسر  و  دشاب . رتبلص  هک  ياهیپ  سپ  دشاب  رتکزان  َرتدَرت و  هک  دزادگ  ياهیپ  تسخن  مدرم  نت  يازجا  زا  هک  تسناد  دیابب  و 
زا ینهپ  هکت  نهپ  ریـشمش   ) حیافـص يزات  هب  دشاب و  نهپ  ياههراپ  يو  اب  و  دشاب ، یلـصا  ءاضعا  شزادگ  شدنر و  دـشاب  نکدا  ای  دـیپس 

، دشاب هناثم  برج  زا  هچنآ  هک  تسا  نآ  ود  ره  نایم  قرف  و  دشاب . زین  هناثم  برج  زا  حیافص  دشاب و  یقیوس  زا  زین  نیا  دنیوگ ، زیچ ) کی 
مولعم دمآ  هدرک  دای  هک  هلمج  نیا  زا  دوب . هدش  هتخوس  زرپس  رد  هک  دشاب  هتخوس  نوچ  دنز  یهایـس  هب  دشاب  خرـس  هچنآ  دـشاب و  هدـنگ 
دشاب نزرا  ياههناد  نوچمه  یقیوس  هک  هاگ  ره  و  دشاب ، دب  تخس  دشاب  هناثم  هدرگ و  زا  هن  هچنآ  یحیافـص  یقیوس و  عاونا  نیا  هک  دش 

دیپس و و  دشاب ، ناوختـسا  شدنر  شزادگ و  زا  دشاب  ناهوس  نهآ ) هدارب   ) نهآ شنوس  نوچمه  هچنآ  و  دشاب ، اهگر  شزادگ  نآ  ببس 
دناهتفگ اطخ  نیا  هک  تسا  نانچ  نم  کیدزن  ماهدیدن و  بوسر  نیا  زگره  نم  دیوگیم  ایرکز  دمحم  دننام ،) رابغ   ) ربغا ای  دـشاب  یگنس 

ار و گر  هک  دشاب  دح  نادب  ترارح  توق  رگا  تسا و  لد  تشوگ  زا  رتتخس  ناوختـسا  گر و  رهوگ  هک  نآ  رهب  زا  دشابن  دوخ  نیا  و 
رامیب گرم  دزادگب  ار  لد  تشوگ  هک  دسر  دح  نادب  ترارح  نوچ  دشاب و  ود  ره  زا  رتیلوا  نتخادگب  لد  تشوگ  دزادگب ، ار  ناوختـسا 

تمالـس هچنآ  دوش و  كاله  يرتشیب  دـشاب  یقیوس  وا  بوسر  هک  يراـمیب  ره  دـیوگیم  سونیلاـج  دـشاب . لد  تشوگ  نتخادـگ  زا  شیب 
. دشک يزارد  هب  اهیرامیب  يرتشیب  دنبای 

تـشوگ هکنآ  رهب  زا  دـشابن  ینیتـسار  تشوگ  دـشاب  هدرگ  زا  هن  هچنآ  و  دـشاب . ینیتـسار  تشوگ  دـشاب و  هدرگ  زا  رتـشیب  یمحل  بوسر 
يرجم هب  ات  دوش  ادج  هک  اجنآ  زا  نآ  هار  هک  دشاب  نآ  رهب  زا  ینسرک  بوسر  و  دشاب . رت  فیطل  هکنآ  رگم  دریذپ  رتمک  شزادگ  اهمادنا 

. دشاب هدش  درگ  دیآ  نوریب  دیسر و  هناثم  هب  نوچ  ددرگیم  دیآیم  هک  هار  ردنا  تسا  رود  دیآ  نوریب  بیضق 
رگا دشاب و  درز  بآ  نوچمه  وا  گنر  هک  دشاب  هاگ  دشاب . تشوگ  شزادگ  یهبرف و  هیپ و  شزادگ  ناشن  برچ ، ینعی  یمـسد ، بوسر 

. دشاب رترود  یمادنا  زا  دشاب  هتخیمآ  بآ  اب  دشاب و  رتكدنا  رگا  دشاب و  هدرگ  یلاوح  زا  دوش ، ادج  بآ  زا  دشاب و  رایسب 
، دشاب ياهحرق  ندرک  رس  ناشن  دنیوگ ، هدم  يزات  هب  ار  میر  دشاب و  میر  يدم  بوسر 

285 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
مه هب  دوش و  ادج  مه  زا  یناسآ  هب  دـشاب و  هدـنگ  میر  هکنآ  رهب  زا  تسا  مولعم  ماخ  تبوطر  میر و  نایم  قرف  لوب و  يرجم  ردـنا  هصاخ 

بوسر دـشاب . ظیلغ  وا  ماوق  دوب و  ریـش  نوچمه  دـیپس  بآ  گنر  ببـس  نادـب  دـشاب و  هتخیمآ  بآ  اب  میر  هک  دـشاب ، رایـسب  دـیآ و  زاـب 
بوسر ببـس  و  دـنیوگ . طاـخم  دـیآ  دورف  یمه  ینیب  يرجم  هب  رـس  زا  هک  ار  ظـیلغ  تبوطر  يزاـت  هب  و  دـشاب ، دـیپس  ظـیلغ و  یطاـخم .

، دـنکیم عفد  ار  نآ  تعیبط  دـشاب و  لوب  يارجم  ردـنا  هک  ماخ  یتبوطر  مود  نت ، رد  ماخ  طلخ  يرایـسب  یکی  تسا : هنوگراهچ  یطاـخم 
دبای یتحار  تلع  نآ  زا  نآ . سپ  زا  رامیب  هک  دـشاب  نآ  نارحب  ناشن  اما  لصافملا . عجو  ءاسنلا و  قرع  نارحب  مراهچ  جازم ، يدرـس  موس 

ات درک  دیاب  لمات  ار  بیبط  ببس  نیدب  دشابن ؛ نانچ  تسا و  بوخ  یبوسر  هک  دنرادنپ  و  دشاب ، فیطل  یطاخم  بوسر  هک  دشاب  رایـسب  و 
. دوشن هرغ  نادب  دنیب  جضن  تقو  رد  هن  عون  نیا  زا  هچ  ره 

دشاب هدرک  رثا  نآ  رد  ترارح  دشاب و  هدش  لکش  نآ  رب  هک  دشاب  یتبوطر  زا  نآ  دلوت  خرس ، یضعب  دشاب و  دیپس  یضعب  يرعـش  بوسر 
رایـسب دنک و  دـلوت  کیراب  گنت و  ياهيرجم  رد  دـناهتفگ  و  دـشاب ، هدرگ  نآ  دـلوت  هک  تسا  میر  هک  دـناهتفگ  و  هدـینادرگ . کشخ  و 

. دشابن كاب  چیه  نآ  زا  دیوگیم  سونیلاج  دشاب . بجو )  ) یتسدب نآ  يازارد  هک  دشاب 
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هدرگ و رد  دشاب  گنـس  دلوت  تمالع  ای  لوب  رد  گیر  دشاب و  گیر  یـسراپ  هب  لمر  دیپس . یـضعب  دشاب و  خرـس  یـضعب  یلمر ، بوسر 
هـس رب  دنک  تلالد  يدامر ، بوسر  دیآ  هناثم  زا  دشاب  دیپس  هچنآ  دیآ و  هدرگ  زا  دشاب  خرـس  هچنآ  و  دشاب . نآ  ندـیزیر  تمالع  ای  هناثم 

هتسسگ مه  زا  كاخ  يازجا  نوچمه  نآ  يازجا  ددرگب و  نآ  گنر  ندنامب  رید  ببس  هب  دنامب و  يوضع  رد  یتدم  هک  یمغلب  یکی  زیچ :
. دوش لاح  نیدب  ات  دنازوسب ، ار  نآ  یترارح  ای  دمآ  هدرک  دای  هک  دشاب  مغلب  نیا  لاح  نآ ، لاح  هک  میر  مود  دوش ؛

کین هچنآ  و  دشاب . رگج  یفیعض  ناشن  دشاب  هتخیمآ  کین  لوب  اب  نوخ  هک  هاگ  ره  اب  و  دشاب ، نوخ  اب  هک  بوسر  ینعی  يومد  بوسر  و 
و تسا . هناثم  رد  تحارج  هک  دـشاب  نآ  ناشن  ادـج ، نوخ  دـشاب و  ادـج  لوب  رگا  لوب و  يارجم  رد  دـشاب  یتحارج  ناشن  دـشابن ، هتخیمآ 

لوب رد  هک  هاگ  ره  و  دیآ . هتفگ  مامت  نآ  جالع  حرش و  مدلا  لوب  باب  ردنا  تاجلاعم  باتک  ردنا 
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هکنآ رهب  زا  دیاین ، رایـسب  نوخ  هناثم  ياهتلع  ردنا  هک  تسناد  دیابب  و  دوش . كاپ  نادب  وا  زرپس  دشاب  هتـسب  نوخ  ياههراپ  زرپس  دـنوادخ 
. تسا كدنا  تسا و  کیراب  تخس  هناثم  ياهگر 

ریـش و ندروخ  رایـسب  نآ  ببـس  هک  دشاب  رایـسب  دوب و  ماعط  ندیراوگان  هدعم و  یفیعـض  لیلد  دشاب  ریمخ  ياههراپ  نوچمه  هک  یبوسر 
. دشاب رینپ 

بوسر یکدنا  رایسب و  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مکی  تسیب و  باب 

يرامیب زا  نتفای  صالخ  دوز  لقع و  طالتخا  هدـش  لیاز  لیلد  دـشاب ، هدوب  قیقر  لوب  هکنآ  زا  سپ  جـضن و  سپ  زا  هک  بوسر ، يرایـسب 
نکل دشاب . يرامیب  يزارد  هدام و  يرایـسب  یظیلغ و  ناشن  دشاب ، ظیلغ  رایـسب و  بوسر  جضن  زا  شیپ  يرامیب و  لوا  رد  هاگ  ره  و  دشاب .

لوب رد  و  دشاب . كانرطخ  مه  دشاب  رگد  یگنر  رگا  و  دشاب ، رتزارد  يرامیب  دشاب  خرـس  رگا  و  دشاب ، رتراودیما  دشاب  دـیپس  بوسر  رگا 
. دشاب هدام  نتخادرپ  لیلد  تمالس و  لیلد  نمزم  ياهبت  ردنا  بوسر  يرایسب  رترایسب و  بوسر  دشاب و  رتمک  گنر  نانز 

تسا رایسب  هلضف  نت  رد  هک  دشاب  نآ  لیلد  دشاب ، قیال  يرامیب  نادب  صخش و  نادب  هک  دشاب  نآ  زا  رترایـسب  کین  بوسر  هک  هاگ  ره  و 
. تسا تجاح  غارفتسا  هب  و 

بوسر گنر  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مود  تسیب و  باب 

یهایس تلالد  تدورب و  طارفا  تعیبط و  ندرم  ورف  لیلد  ای  دشاب ، ترارح  طارفا  لیلد  ای  هس  ره  هایس  بوسر  هایس و  قیلعت  هایـس و  همامغ 
دباییم و تحار  نآ  زا  هک  تسا  نآ  قرف  دشاب و  ییادوس  ياهیرامیب  نارحب  لیبس  رب  هکنآ  رگم  تسا ، يوق  تخـس  لاح  يدب  رب  بوسر 

. دشاب هایس  ود  ره  هک  دشاب  نآ  زا  و  دشابن ، هایس  بآ  دشاب و  هایس  بوسر  رگا  دوشیم و  رتهب 
ینعم نیا  دیکات  ردنا  ایرکز ، دمحم  دشاب . قلعم  زا  هب  هایس  همامغ  دنیشن ، هشیش  نب  ردنا  هک  دشاب  نآ  زا  هب  دشاب  قلعم  هک  هایـس  بوسر  و 
هـشیش نب  ردنا  هک  بوسر  نداد  ناشن  تسا و  بوسر  یهایـس  نداد  ناشن  زا  نوزف  رامیب  لاح  يدب  زا  بآ  یهایـس  نداد  ناشن  دـیوگیم :

نداد ناشن  زا  نوزف  قلعم ، نداد  ناشن  و  تسا ، قلعم  یهایس  نداد  ناشن  زا  نوزف  دنیشنب و 
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بوسر غامد ، رب  دشاب  هدام  ندش  رپ  ناشن  همامغ  هکنآ  رهب  زا  دشاب  لاح  يرتب  ناشن  ناریپ  لوب  ردنا  هایس  همامغ  دیوگیم  و  تسا . همامغ 
. دشاب دب  تخس  ص 99 )  ) دیآ دیدپ  اهیرامیب  رد  هچنآ  دشاب و  هایس  بوسر  همدقم  زبس 
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. دشاب جازم  يدرس  ناشن  نوگ  نامسآ  بوسر  و 
نکل دشاب ، يرامیب  يزارد  ناشن  ببـس  نیدـب  و  دـشاب . هدام  یماخ  اذـغ و  ندـیراوگان  همخت و  ناشن  نوخ و  هبلغ  ناشن  خرـس  بوسر  و 

و تسا ، مرگ  تخـس  يرامیب  هک  دـشاب  نآ  ناشن  دـشاب  خرـس  ظیلغ و  لوب  ردـنا  خرـس  بوسر  هک  هاـگ  ره  و  دـشاب . تمالـس  هب  يرتشیب 
تقو ردـنا  هک  دـیپس  بوسر  دـشاب و  يرامیب  يدـب  ترارح و  هبلغ  ارفـص و  يرایـسب  ناشن  درز  بوسر  و  دـشاب ؛ لس  ناشن  یتیز  بوسر 

. تسا هدمآ  هدرک  دای  مهدجیه  مهدفه و  باب  رد  هک  نانچمه  دشاب ؛ تمالس  ناشن  دشاب ، راومه  وا  ماوق  دوب و  جضن 

بوسر ماوق  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  موس  تسیب و  باب 

رتلدتعمان رت و  هدنکارپ  رتراومهان و  هچ  ره  دـب  بوسر  دـشاب و  رتهب  دـشاب . رتسلما  رتلدـتعم و  وا  ماوق  رتراومه و  هچ  ره  کین  بوسر 
. دشاب سلما  راومه و  زا  رتکیدزن  حالص  هب  دوب 

هشیش ردنا  بوسر  هاگرارق  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مراهچ  تسیب و  باب 

سلما دیپس و  هک  قلعم  هک  تسناد  دیابب  سپ  دـشاب  بآ  رـس  رب  ای  دـشاب  قلعم  ای  دـشاب و  هشیـش  نب  ردـنا  ای  بوسر  هاگرارق  هک  میاهتفگ 
هب ار  زرپ ،)  ) لمخ دراد و  هشیش  نب  يوس  رـس  نآ  ياهلمخ  هک  دشاب  نآ  نیرتهب  قلعم ، ياهبوسر  زا  دشاب و  همامغ  زا  رتهب  رتهتخپ و  دشاب 

لقع طالتخا  ناشن  ای  دـشاب ، يرامیب  يزارد  تلع و  نتخپ  رید  ناشن  دـشاب و  دـب  دراد  الاب  يوس  رـس  اهلمخ  رگا  دـنیوگ و  هسیک  یـسراپ 
هک سلما  دیپس و  بوسر  غامد و  يوس  هب  دشاب  هدام  نداهن  يور  ترارح و  ناشن  دراد  الاب  يوس  رـس  [ 8] اهلمخ نوچ  هکنآ  رهب  زا  دشاب ،

هشیش نب  رد 
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دشاب و قلعم  زا  رترطخ  مک  رتراودیما و  دب  همامغ  سایق  نیا  رب  سپ  دشاب ، نیا  فالخ  رب  دب ، ماخ و  ياهبوسر  دشاب و  رتهدیدنـسپ  دشاب ،
. دشاب بسار  زا  رترطخ  مک  قلعم 

رد دـشاب و  رتب )  ) رتهب دـشاب  رتوسورف  بآ  رد  بوسر  دـنچ  ره  یمغلب ، ییادوس و  ياهیرامیب  رد  هک  دـناهتفگ  نیا  رهب  زا  نیـشیپ  نابیبط  و 
یمغلب و هدام  هکنآ  رهب  زا  دشاب  رتب  دشاب  رتوسرب  هچ  ره  دشاب و  رتهب  دشاب  رتوسورف  هچ  ره  ینعی  دشاب . نیا  دـض  رب  ییارفـص  ياهیرامیب 

تعیبط توق  ناشن  درآ  رترب  دـنادرگب و  ار  يرامیب  هداـم  تعیبط  راـمیب ، تعیبط  هک  هاـگ  ره  سپ  دـیآ ، رتدورف  دوب و  رت  یگنـس  ییادوس 
الاب يوس  نآ  لیم  دـشاب و  هتفـشآ  مرگ و  کبـس و  ییارفـص  هدام  هدرک و  رتکبـس  تسا و  هدـینازپب  ار  هدام  هک  دـشاب  نآ  ناشن  دـشاب و 
. دشاب تمالس  ناشن  ببس  نیدب  دشاب ، ترارح  ناصقن  تلع و  ینکاس  تعیبط و  توق  ناشن  دشاب ، وس  ورف  نآ  لیم  هک  هاگ  ره  و  دشاب .

دشابن یلاخ  کفک  زا  دنک ، الاب  يوس  لیم  اهداب  ببـس  هب  ای  بیرغ  ترارح  ینوزف  ببـس  هب  ییادوس  یمغلب و  هدام  بوسر  هک  هاگ  ره  و 
رگا بوسر  و  دشاب . ظیلغ  لوب  هک  دشاب  رایـسب  دـشابن و  یلاخ  اهناشن  رگید  بت و  زا  دـنک  الاب  يوس  لیم  تارح  ینوزف  ببـس  هب  هچنآ  و 
قیقر لوب  هک  دشاب  رایـسب  سایق  نیا  رب  مه  و  دـشاب . كدـنا  رگا  هصاخ  دـنامب ، بآ  رـس  رب  لوب  یظیلغ  ببـس  هب  دـشاب  زیمتم  هتخپ و  هچ 

، دراد زاب  نیدب  شوگ  دنادب و  رس  نیا  بیبط  هک  دیاب  سپ  دنیشن . هشیـش  نب  رد  لوب  یقیقر  ببـس  هب  دشاب  مداخ  هچ  رگا  بوسر  و  دشاب .
نوچمه دشاب ، هتسشن  مه  رب  ای  دشاب ، توبکنع  هناخ  نوچمه  قلعم و  ای  دشاب ، هدننک ) فوط  هدندرگ ،  ) یفاط یمـسد  بوسر  هک  هاگ  ره 

نآ دسرتب و  نآ  زا  بیبط  دیآ و  دیدپ  ياهمامغ  نوچ  بوسر  هک  دشاب  رایـسب  دنیوگ و  ایبیلز  هیزات  هب  ار  یلالز  دشاب و  دـب  تخـس  یلالز 
دب ياهبوسر  همامغ  سپ  زا  هک  هاگ  ره  و  دشاب ، کین  لاح  دنیـشن و  هشیـش  نب  رد  نآ ، زا  دعب  دوش و  قلعم  نآ  زا  دعب  دشاب و  جضن  ادـتبا 
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، تسا ماخ  زونه  هدام  دشاب  نآ  ناشن  ود  ره  دنیـشنب  هشیـش  نب  ردنا  هک  خرـس  بوسر  راومهان و  قلعم و  بوسر  دشاب . دب  لاح  دیآ  دیدپ 
. تسا جضن  قیرط  رد  نکل 

. دشاب لقع  طالتخا  ناشن  قلعم  بوسر  هک  دشاب  رایـسب  دتفا و  سکن  هک  دشاب  نآ  رطخ  دـشاب  همامغ  بوسر  نارحب  سپ  زا  هک  هاگ  ره  و 
ردنا هک  هاگ  ره  هک  دیآیمه  يواح  باتک  ردنا  و 

289 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
نیوسورف ردنا  اهداب  دشاب ، هشیش  نب  ردنا  لفث  نیا  رگا  دشاب و  اهداب  يرایسب  ناشن  هدش ، عمج  هشیـش  بناج  کی  رد  هک  دنبای  یلفث  لوب 

یهایس هب  لیم  لفث  نیا  رگا  و  دشاب . مکـش  ردنا  داب  دشاب  بآ  نایم  رد  رگا  دشاب و  الاب  همین  رد  دشاب  لوب  رـس  رب  رگا  سایق  نیرب  دشاب و 
. دراد هبلغ  نآ  اب  نوخ  دشاب  خرس  رگا  دشاب و  یمغلب  دشاب  ربغا  رگا  دشاب و  ییادوس  ياهداب  دنز 

بوسر ندمآ  دیدپ  تقو  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مجنپ  تسیب و  باب 

تعیبط فعـض  یماخ و  تمالع  يرید ، و  هدام . ندش  هتخپ  زا  تسا  تسرد  یتمالع  نآ  يراومه  يدیپس و  بوسر و  ندمآ  دیدپ  يدوز 
دـشاب مهد  راهچ  ردنا  ای  نارحب  دیآ  دیدپ  رت  سپ  زاب  رگ  و  دشاب ، متفه  رد  نارحب  دیآ  دیدپ  خرـس  همامغ  مراهچ  زور  هک  هاگ  ره  تسا .

رگا و  [، 9] متـسش زور  ردنا  هن  دوب و  دهاوخن  نارحب  هک  دـشاب  نآ  لیلد  دـیآ  دـیدپ  زبس  یبوسر  ملهچ  زور  رگا  و  مکی . تسیب و  ردـنا  ای 
ای همامغ  رگا  و  دوب . دهاوخ  مداتـشه  زور  نارحب  هک  دشاب  نآ  لیلد  دنامب ، نآ  رب  مه  دیآ و  دیدپ  راومه  دیپس و  یبوسر  [ 10] متسش زور 

مدرم نت  ياهلاح  نتخانـش  اما  دوب و  دهاوخ  جارخ  هب  نارحب  هک  دشاب  نآ  لیلد  دنامب  نآ  رب  مه  دیآ و  دیدپ  يرامیب  لوا  ردنا  قلعتم  لقث 
. تسا هدمآ  هدرک  دای  نوخ  لوب  یتیز و  لوب  رد  هک  دشاب  نانچ  بآ  رد  بوسر  نتخیمآ  یگنوگچ  زا 

لوب يوب  زا  يرامیب  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مشش  تسیب و  باب 

يدرـس لیلد  درادن ، يوب  چیه  رامیب  لوب  هک  هاگ  ره  و  دشابن . تسردنت  لوب  يوب  نوچ  رامیب  لوب  يوب  زگره  هک  دناهتفگ  نیـشیپ  نابیبط 
هک هاگ  ره  و  دشاب . يزیرغ  ترارح  ندش  لطاب  لیلد  هداح  ياهیرامیب  رد  لوب  ندرکان  يوب  هک  دشاب  رایـسب  و  دـشاب . هدام  یماخ  جازم و 

ياهتمالع زا  رگید  ياهتمالع  برج و  ای  دشاب  هحرق  لوب  ياهرذگ  رد  هک  دشاب  نآ  لیلد  دشاب  هدنگ  لوب  دـیآ و  دـیدپ  جـضن  ياهتمالع 
دشابن اهتمالع  نیا  رگا  و  دشاب . نآ  اب  برج  هحرق و 
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رامیب هک  دشاب  نآ  میب  دشاب  هدنگ  تخـس  تسردـنت  لوب  هک  هاگ  ره  و  تسا . هتفریذـپ  تنوفع  اهگر  رد  يرامیب  هدام  هک  دـشاب  نآ  لیلد 
هکنآ یب  هداح  ياهبت  رد  لوب  دنگ  و  دوشیم . هتخادرپ  يو  زا  يرامیب  هدام  دـشاب ، هدـنگ  نانچمه  لوب  دوشن و  رامیب  رگا  و  دـش . دـهاوخ 

رد هداح و  ضارما  رد  رتشیب  دـشاب و  ترارح  یبعـص  لیلد  زیت  يوب  و  دـشاب . تلع  یبعـص  لیلد  برج  اـی  دـشاب  هحرق  لوب  ياهرذـگ  رد 
نیدب دنک و  زیت  ار  لوب  يوب  دنک  مرگ  ار  نت  هچ  ره  دـشاب و  جازم  یمرگ  لیلد  لوب  يوب  يزیت  هلمج  رد  دـشاب و  تهاقن ،)  ) یهقان تلاح 

نآ لیلد  لوب  يوب  یـشرت  دـنیوگ و  ازگ ) نابز  زیت ، هزم   ) فیرح يزاـت  هب  ار  زیت  يوب  نیا  دـشاب و  زیت  کـین  بوسر  يوب  هک  تسا  ببس 
دـشاب شرت  لوب  يوب  دشاب و  هداح  رامیب  رگا  درک و  دهاوخ  نفع  ار  نآ  تسا و  هدش  یلوتـسم  درـس  طالخا  رب  بیرغ  ترارح  هک  دـشاب 

يوب دـشاب  ادوس  هبلغ  لیلد  دـشاب  نآ  اب  ادوس  ياـهتمالع  رگا  دـشاب و  بیرغ  ترارح  ندـش  یلوتـسم  يزیرغ و  ترارح  ندرم  ورف  لـیلد 
هابت دنکیم و  رثا  جزل  یتبوطر  رد  بیرغ  یترارح  هک  دـشاب  نآ  ناشن  دـیآ  لوب  يوب  زا  هک  یهام ،) تشوگ و  رد  یگدـنام  يوب   ) تموهز
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يوب رگا  دـشاب ، نوخ  هبلغ  لـیلد  دـهد  ینیریـش  يوب  لوب  هک  هاـگ  ره  و  دریگ . تموهز  يوب  دوش  مرگ  نوچ  یهاـم  هکناـنچ  دـنادرگیم ،
جنشت رد  ای  درس  ياهیرامیب  رد  هک  هاگ  ره  و  دشاب . ارفص  هبلغ  یکشخ و  یمرگ و  لیلد  يوب  نیا  دشاب  ارفـص  هب  لیلد  دشاب  هدنگ  تخس 

لیلد دـشاب  هدـنگ  قیقر و  دـیپس و  لوب  بت  رد  هک  هاگ  ره  و  دـشاب . تنوفع  يرایـسب  ترارح و  توق  لـیلد  دـشاب  هریت  هدـنگ و  لوب  يوب 
رتهب رامیب  لاح  دراذگب و  يوب  راب  کی  هب  سپ  دشاب ، هدوب  هدنگ  لوب  هداح  ياهبت  رد  هک  هاگ  ره  و  دـشاب . گرم  لیلد  لقع و  طالتخا 

. داتسیاب راک  زا  تعیبط  دنامن و  توق  هک  دشاب  نآ  لیلد  دشاب ، هدشن 

رمع ياهلاس  ردنا  لوب  لاح  نتخانش  ردنا  راتفگ : زا  متفه  تسیب و  باب 

لوب رب  و  تسا ، هدمآ  هدرکدای  دشاب و  رتظیلغ  دنیآ  رت  رب  لفط  زا  هک  ناکدوک  لوب  دیارگ و  ریـش  هب  نآ  يدیپس  دشاب و  دـیپس  لافطا  لوب 
وا لوب  دشاب و  رت  وا  جازم  درک و  دناوتن  ادج  بآ  زا  ار  بوسر  و  دشاب ، فیعض  زونه  وا  عبط  هکنآ  رهب  زا  دشابن ، دامتعا  هلمج  رب  كدوک 

، هدنکارپ برطضم و  دشاب  ياهباحس  لوب  رس  رب  هک  هاگره  و  دوشن . نیگنر  وا  لوب  ببس  نیدب  دشاب  فیعض  وا  نت  رد  ارفص  و  دشاب . هریت 
لهک مدرم  لوب  تسا . ناکدوک  لوب  نآ  هک  تسناد  دیابب 
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يدرس ببس  هب  دشاب  رتقیقر  رت و  دیپس  ریپ  مدرم  لوب  دشاب و  ظیلغ  لوضف  يرایـسب  ببـس  هب  هک  زین  دشاب  دراد و  یکنت  يدیپس و  هب  لیم 

هاگ ره  و  دشابن . یلاخ  یهایس  زا  كدنا  يدیپس  اب  اهتقو  رتشیب  رد  دشاب و  ظیلغ  لوضف ، يرایسب  ببس  هب  ردان  هب  و  هناثم ، یفیعض  جازم و 
. دشاب گنس  دلوت  تمالع  دشاب  ظیلغ  تخس  ریپ  لوب  هک 

نانز نادرم و  لوب  نایم  قرف  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  متشه  تسیب و  باب 

هکنآ رهب  زا  ناشخرد ، هن  هتفرگ  دشاب  یگنر  یقنوریب  ینعم  و  نادرم ، لوب  زا  دشاب  رتقنوریب  رتدیپس و  رتظیلغ و  لاح  همه  هب  نانز  لوب 
زا ناشیا  نت  رد  لوضف  ندولاپ  رتهداشگ و  دتفا  عفد  نادب  لوضف  هک  اهذفنم  و  رتفیعـض ، مضه  و  دشاب ، رترایـسب  ناشیا  نت  ردـنا  لوضف 
دب نانز  لوب  يدیپس  دـشاب . رت  دـیپس  هک  دـنک  بجاو  دـشاب  درـس  وا  جازم  هک  ره  لوب  نانز و  لوب  هکنآ  رهب  زا  رت . رایـسب  لوب  ياهذـفنم 

لوب دـنک و  الاب  يوس  هب  لیم  یگریت  دوش و  هریت  دـننابنجب  هک  هاگ  ره  درم  لوب  هک  تسا  نآ  ناـنز  لوب  نادرم و  لوب  ناـیم  قرف  دـشابن و 
هب لـیم  یگریت  دوش  هریت  یتـخل  رگا  و  دوشن . ادـج  دـشاب ، رت  هتخیمآ  بآ  اـب  ناـشیا  لوب  لـفث  هکنآ  رهب  زا  دوشن  هریت  ندـینابنج  زا  ناـنز 

دـشاب یلفث  يو  لوب  ردـنا  دـشاب  هدرک  تعماجم  مدرم  هک  هاگ  ره  و  درگ . دـشاب  یکفک  نانز  لوب  رـس  رب  اـهلاح  رتشیب  رد  دـنک و  وسورف 
بآ ای  دشاب  دوخن  بآ  نوچمه  گنر  هب  يرتشیب  دشاب و  یبابض  لوب  رـس  رب  دشاب و  یفاص  نتـسبآ  نز  لوب  هدش و  مهرد  هتـشر  نوچمه 

هک دشاب  رایـسب  و  دشاب . ادیپ  هدرک  زاب  هبنپ  نوچمه  یلفث  بآ  نایم  رد  دشاب ، هک  لاح  ره  هب  و  دـنز . یقرزا  هب  نآ  يدرز  و  هچاپ )  ) هچیاپ
هصاخ دیارگ ، یخرس  هب  رخآ  رد  دشاب و  رهاظ  کین  یقرزا  ینتسبآ  لوا  رد  و  دوشیم . ورف  دیآیم و  رب  هناد  نوچمه  يزیچ  بآ  نایم  رد 

رـس رب  هاگ  ره  هک  دـناهتفگ  دوشن و  هریت  ینتـسبآ  لوا  رد  هکنآ  رهب  زا  تسا ، ینتـسبآ  رخآ  هک  ددرگ  تسرد  دوش  هریت  ندـینابنج  زا  رگا 
و داز ، دهاوخ  رتخد  دشاب  بناج  کی  رب  همامغ  رگا  داز و  دهاوخ  رسپ  دراد ، هدیـشوپ  ار  لوب  يور  همه  هکنانچ  دشاب  همامغ  نتـسبآ  لوب 

هـس ات  هام  ود  نتـسبآ  لوب  هک  دناهتفگ  و  دشاب . اهداب  هبلغ  لیلد  نکل  دشابن  نتـسبآ  دشاب  هناد  هناد  نوچمه  نکل  دـشاب  سلما  همامغ  رگا 
جنپ ای  هام  راهچ  سپ  زا  برچ و  يزیچ  دننام  دشاب  كدنا  یکفک  لوب  رـس  رب  دشاب و  یجنرت  قیقر و  نآ  زا  سپ  دشاب ، یفاص  قیقر و  هام 

كدنا دیارگ و  یخرس  هب  هام 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 206 

http://www.ghaemiyeh.com


292 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
تمالـس دشاب  كدنا  دشاب و  هشیـش  نب  رد  یگریت  هک  هاگ  ره  دـتفویب و  هچب  ددرگ  رایـسب  یگریت  هک  هاگ  ره  و  دـیآ ، دـیدپ  یگریت  هیام 

. دوش كاله  هک  دشاب  مه  دشاب و  جنر  اب  نآ  زا  هچب  دشاب و  اهداب  تمالع  دشاب  هشیش  رس  رب  یگریت  رگا  و  دشاب .

هتشذگ ياهباب  هرمث  ندرک  دای  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مهن  تسیب و  باب 

دای دشاب  هتـشذگ  ياهباب  هرمث  هک  رت  بذهم  یلـصف  باب  نیردنا  تسا  هدمآ  هدرک  دای  لوب  عاونا  همه  لاوحا  هتـشذگ  ياهباب  رد  هچ  رگا 
. دیآ هدرک 

هک موی  یمح  ردنا  رگم  دشابن ، رود  ناتـسردنت  لوب  لاح  هب  یگدنام  زا  لوب  لاح  هزور ، کی  بت  ینعی  موی ، یمح  ردنا  هک  تسناد  دیابب 
رگا و  دشاب . قیقر  درز و  موی  یمح  دنوادخ  لوب  اهلاح  رتشیب  رد  دشاب و  هنوگ  هریت  یتخل  ببـس  نادـب  ات  دـشاب ، مرگ  ياهماعط  نآ  ببس 

. دش دهاوخ  ینفع  بت  موی  یمح  هک  دشاب  نآ  تمالع  دشاب ، هشیش  نایم  رد  یگریت  موی  یمح  رد  رگا  و  دشاب . برطـضم  دشاب  ياهباحس 

. مزال ینوخ  بت  ینعی  ددرگ  دوشن ،) عطق  زور  هنابش  هک  یبت   ) هقبطم بت  دشاب  خرـس  رگا  و  ددرگ . بغ  بت  دشاب  درز  یگریت  نیا  رگا  و 
نایم رد  وا  ماوق  و  دشاب ، درز  ییارفـص  بت  لوب  و  ددرگ . عبر  بت  دشاب  هشیـش  نب  رد  يدیپس  رگا  و  ددرگ . یمغلب  بت  دشاب  دیپس  رگا  و 

رـس رب  ماوق  دـشاب و  درز  تخـس  ظیلغ و  بت  نیا  لوب  رگا  دـشاب و  ریخ  تمالع  نیا  و  دراد . هشیـش  نب  يوس  هب  لـیم  لـفث  دـشاب و  هشیش 
تخـس دشاب و  هریت  رگا  و  درذگ ، دوز  يرامیب  دشاب  هریت  ظیلغ و  خرـس و  هقبطم  بت  لوب  هک  هاگ  ره  و  ددرگ . زارد  يرامیب  دـشاب  هشیش 

یفاص عبر ، بت  لوب  هک  هاگ  ره  و  درذگ . دوز  يرامیب  دـشاب  هریت  ظیلغ و  یمغلب  بت  لوب  هک  هاگره  و  ددرگ . زارد  يرامیب  دـشابن  خرس 
دیارگ یخرس  هب  یکدنا  دشاب و  یفاص  قد  لوب  درذگ . رتدوز  دراد  یخرس  هب  لیم  رگا  دشاب و  زارد  يرامیب  دراد ، یقرزا  هب  لیم  دشاب و 

هریت تخس  دشاب و  هایس  زرپس  دنوادخ  لوب  دشاب . وا  گنرمه  وا  کفک  دنز و  یهایس  هب  دوب و  خرـس  ناقری  لوب  دشاب . برچ  نآ  يور  و 
ءاقستسا دنوادخ  لوب  دنز . يدرز  هب  یکدنا  دشاب و  دیپس  رسدرد  دنوادخ  لوب  دشاب . هریت  ظیلغ و  خرس و  رگج  درد  دنوادخ  لوب  دشابن .

تشپ و درد  دنوادخ  لوب  دشاب . دیپس  یبوسر  يو  رد  هک  دشاب  دشاب و  یفاص  قیقر و  درز و  لاعـس  دـنوادخ  لوب  دـشاب . بارـش  گنر  هب 
ظیلغ دیپس و  لصافم  درد 
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هچنآ دشاب و  هنوگ  نیرب  اهلاح  رتشیب  رد  هک  تسا  نآ  هلمج  نیا  دشاب . هدرک  زاب  دـیپس  هبنپ  نوچمه  دـیپس  یلفث  هشیـش  نب  ردـنا  دـشاب و 

. تسا هدمآ  هدرک  دای  هتشذگ  ياهباب  رد  نآ  ياهلاح  اهتمالع و  ددرگب و  نیزا 

عبط تباجا  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مشش  راتفگ 

هراشا

: تسا باب  هدزای  راتفگ  نیا  و 

دنیوج لاح  دنچ  زا  عبط  تباجا  زا  مدرم  نت  ياهناشن  هکنآ  ردنا  مشش : راتفگ  زا  نیتسخن  باب 
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: دنیوج لاح  هد  زا  تباجا  زا  مدرم  نت  ياهلاح  ياهناشن 
زا مراهچ  نآ ؛ یگدیـسامآ ) یگدرک ، داب   ) خافتنا و  یکزان ) يرغـال و  یمک ،  ) رومـض زا  موس  ماوق ؛ زا  مود  یکدـنا ؛ يرایـسب و  زا  یکی 

نوریب زا  مهد  نآ ؛ یبرچ  زا  مهن  ینارگ ؛ یکبـس و  زا  متـشه  نآ ؛ کـفک  زا  متفه  نآ ؛ يوب  زا  مشـش  نآ ؛ گـنر  زا  مجنپ  تباـجا ؛ تقو 
. دابیب داب و  اب  ندمآ 

عبط تباجا  یکدنا  يرایسب و  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مشش : راتفگ  زا  مود  باب 

ره دیاب . هک  دشاب  ردق  نادب  دشاب و  ربارب  ای  دشاب ؛ رتشیب  ای  دوش ؛ هدروخ  هک  دـشاب  ماعط  زا  رتمک  ای  دـشابن : نوریب  لاح  هس  زا  عبط  تباجا 
ردنا ماعط  لفث  هک  دشاب  نآ  ناشن  دـشاب  رتمک  رگا  نآ و  تمالـس  ناشن  دـشاب و  اذـغ  ياهتلآ  توق  ناشن  دـیاب  هک  دـشاب  ردـق  نادـب  هاگ 

تجاح نادب  ار  نت  هک  تسا  ياهلضف  ماعط  لفث  هک  تسناد  دیابب  و  دشاب . هعفاد  توق  یفیعض  ناشن  دنامیم و  زاب  اههدور  رگید  نولوق و 
ارفـص يرجم  رد  هک  دشاب  هدس  یکی  تسا : هس  تباجا  یکدنا  بابـسا  و  دـشاب . راک  نایز  اههدور  رد  نآ  ندـنام  زاب  کشیب  سپ  تسین ،

دیآ و دورف  میقتسم  هدور  هب  دیوشب و  جزل  مغلب  زا  لفث و  زا  ار  اههدور  دیآ و  دورف  اههدور  هب  هک  ارفص  دتفا .
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اهمرک دلوت  مود  دیآ . دیدپ  جنلوق  دتفا  ياهدس  يرجم  نیرد  رگا  و  دزیخرب . تجاح  هب  مدرم  ات  دهد  یهاگآ  دریگب و  ار  دعقم  ياههلضع 
ار نآ  نتـشیوخ و  هب  سولیک  ندیـشک  ردنا  رگج  توق  موس  دروخب . دیابرب و  دسر  اجنآ  هک  ار  لفث  دـنک و  دـلوت  اههدور  ردـنا  هک  تسا 

ناشن دشاب و  يوق  هعفاد  توق  فیـض و  هیذاغ  توق  دیاب  هک  دشاب  نآ  زا  نوزف  لفث  رادـقم  عبط و  تباجا  هک  هاگ  ره  و  ندـینادرگ . نوخ 
هک دشاب  نآ  ناشن  دشاب  تبوطر  لفث  ردنا  رگا  سپ  دنک . عفد  لفث  اب  ار  نآ  تعیبط  ات  دیآیم  ورف  اههدور  هب  نت  زا  ياهلضف  هک  دشاب  نآ 

ص 101)  ) دیپس لفث  رگا  و  تسا ، بلاغ  ارفـص  تسا و  مرگ  رگج  هک  دشاب  نآ  ناشن  دشاب  درز  لفث  رگا  و  تسا ، رایـسب  مغلب  هدـعم  رد 
و تسا . فیعض  رگج  هک  دشاب  نآ  ناشن  هلاسغ ، ینعی  دشاب  هتسش  هبآ  تشوگ  نوچمه  رگا  و  تسا . درس  رگج  هک  دشاب  نآ  ناشن  دشاب 

ییادوس طلخ  لفث  رد  رگا  و  درذـگیم ، رتمک  نوخ  تسا و  ياهدـس  اهگر  رد  هک  دـشاب  نآ  ناشن  دـشاب  هایـس  نوخ  ياههراپ  لفث  رد  رگا 
هک دشاب  زرپس  یفیعـض  ناشن  ای  تسا  نآ  هناخ  هک  دجنگ  زرپس  ردنا  هک  تسا  نآ  زا  رتنوزف  نت  رد  ادوس  دلوت  هک  دشاب  نآ  ناشن  دـشاب 

اههدور رب  زیت  یطلخ  هک  دشاب  نآ  ناشن  تساههدور ، يور  رب  هک  دشاب  جزل  ياهزیچ  يو  ردنا  رگا  و  دیشک ، دناوتیمن  نتـشیوخ  هب  ار  نآ 
نادـب ار  اههدور  یلاعت  كرابت و  راگدـیرفآ  دـنیوگ . هدور  جوراس )  ) جورهـص نابیبط  ار  جزل  تبوطر  نآ  دـنربیم و  ار  نآ  درذـگیم و 

مدرم هک  ناـنچمه  دـسرن ، هدور  هب  نآ  يزیت  و  دـنکن ، ناـیز  ار  هدور  رهوگ  درذـگب  يو  رب  هک  زیت  طـلخ  ره  اـت  تسا  هدرک  يوق  تبوطر 
. دوشن رت  نوردناز  جورهص  يور  زا  بآ  يرت  ات  دنک  يوق  جورهص  هب  ار  اهضوح  ار و  اهبآ  رذگ 

رتمک نوخ  دلوت  يو  زا  هک  ظیلغ  ياهاذغ  دشاب و  رتمک  نآ  لفث  ددرگ و  نوخ  دوز  دوش و  مضه  دوز  فیطل  ياذـغ  هک  تسناد  دـیابب  و 
ره دشاب . نآ  هزادنا  هب  نآ  لفث  دشاب  نآ  نیا و  نایم  هک  ییاهاذغ  دشاب و  رتشیب  نآ  لفث  دـب  ال  داد ، دـناوت  رتمک  اذـغ  کشیب  دوب ، دـناوت 

. درک دیاب  بلط  ینعم  نیا  دشاب  رتشیب  ای  رتمک  لفث  هک  هاگ 

لفث يوب  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مشش : راتفگ  زا  موس  باب 

يرت تفاطل و  هچنآ  هک  دـشاب  نآ  ناشن  دـشاب  رت  هچنآ  اما  لدـتعم . ای  جزل  ای  کشخ  ای  دـشاب  رت  ای  دوبن : نوریب  لاـح  راـهچ  زا  لـفث  ماوق 
لاح هس  نآ  ببس  دوشیمن و  رگج  رد  تسا  سولیک 
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مود نتشیوخ . يوس  اهیرت  ندیـشک  ندیزم و  زا  نآ  يزجاع  و  دنیوگ ، یقیراسام  ار  نآ  هک  اهرذگ  یفیعـض  رگج و  یفیعـض  کی  دشاب :
، دیاب هک  دوش  هدروخ  نآ  زا  نوزف  ماعط  هکنآ  یکی  ار  ببـس  هس  رهب  زا  ماعط  ندیراوگ  دب  موس  دشاب . هداتفا  اهرذـگ  نیا  رد  هک  ياهدـس 
زا تعیبط  دشاب و  هزادنا  هب  ماعط  هچ  رگا  دنک ، عفد  هدیراوگان  ماعط  هک  دیآ  ردنا  هدعم  هب  یطلخ  مود  دـیآ . زجاع  نآ  مضه  زا  تعیبط  ات 
ره درک . ناوتیم  مولعم  لفث  گنر  زا  همه  نیا  و  دوشیم ، هتخیمآ  لفث  اب  دـیآیم و  ورف  غامد  زا  اههلزن  هکنآ  موس  دـشابن . زجاـع  نآ  مضه 
هک دـشاب  نآ  لیلد  دراد  رگید  یگنر  هک  هاگ  ره  و  دـشاب . یقیراسام  یفیعـض  رگج و  یفیعـض  لیلد  دـشاب  ماعط  گنر  مه  لفث  هک  هاـگ 
زع هللا  ءاش  نا  دیآ . هدرک  دای  مجنپ  باب  ردنا  کنانچ  دوشیم . هتخیمآ  دـشاب . یقیراسام  لفث  اب  تسا  لفث  گنر  هک  سنج  نآ  زا  یطلخ 

. لج و 

لفث یکشخ  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مشش : راتفگ  زا  مراهچ  باب 

يرت هک  نادب  دوش  دنمتجاح  اهمادنا  و  دتفا ، يرایسب  لیلحت  نآ  ببس  هب  هک  تسا  يوق  ياهتکرح  یکی  تسا : شش  لفث  یکشخ  بابـسا 
رد هک  يوق  یترارح  مراـهچ  قرع . يرایـسب  موس  تسا . لوب  راردا  رایـسب  مود  دوـش . کـشخ  لـفث  ببـس  نادـب  اـت  دـنک  بذـج  ار  اذـغ 

ءاعما رد  لفث  ندنامب  هعفاد و  توق  یفیعـض  مشـش  کشخ . ياهاذغ  ندروخ  مجنپ  دـنک . فشن  ار  تبوطر  دـشاب و  ادـیپ  اذـغ  ياهمادـنا 
هبانوخ  ) يدیدص نآ  ببـس  رت ، مرن و  یـضعب  کشخ و  تخـس و  یـضعب  لفث ، هک  هاگ  ره  و  تسا . هدمآ  هدرک  دای  مود  باب  رد  هکنانچ 

هک دهدن  گنرد  نادنچ  هک  یندینازوس  دنازوسب ، اههدور  یمرگ  تیاغ  زا  و  دیآ . دورف  اههدور  هب  رگج  زا  هک  دشاب  مرگ  هدـشن ) یکرچ 
هک تسا  ببـس  نیدـب  تسا و  هدـیراوگن  راومه  ماعط  هک  دـشاب  نآ  ناـشن  دـشاب  فلتخم  لـفث  ماوق  هک  هاـگ  ره  و  دوش . هتخیمآ  لـفث  اـب 

. دنکیم مامت  شیوخ  راک  تسا و  يوق  همضاه  توق  هکنآ  رب  تسا  يوق  یلیلد  یعیبط  لفث  ماوق  يراومه 
زا يوزج  زا  تسین  یلاخ  لفث  زا  وزج  چیه  دزادگیم و  نت  هک  دـشاب  نآ  ناشن  هکنآ  رهب  زا  دـشاب  دـب  تخـس  یعیبطان  لفث  يراومه  نکل 

، دیآ نوریب  یناسآ  هب  دشاب و  نیبگنا  ماوق  هب  دشاب و  هتـسویپ  راومه و  وا  ماوق  هک  تسا  نآ  یلفث  نیرتهب  هک  تسناد  دیابب  و  نت . شزادگ 
اب اهداب و  رقارق  اب  دشابن و  زین  يوبیب  دشابن و  يوب  شوخان  تخس  دیارگ و  يدرز  هب  یتخل  دزوسب و  ار  دعقم  و 
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. دیآ لدتعم  رادقم  هب  دیآ و  تداع  تقو  هب  دشابن و  کفک 

لفث گنر  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مشش : راتفگ  زا  مجنپ  باب 

کین ماعط  هک  دشاب  نآ  ناشن  دشاب و  یعیبط  لفث  دشابن ، هدنگ  تخس  دشاب و  لدتعم  لفث  ماوق  دیارگ و  يدرز  هب  لفث  گنر  هک  هاگ  ره 
هک دـشاب  نآ  ناشن  دـشاب ، يراـمیب  لوا  رد  لـفث  يدرز  نیا  رگا  و  دـشاب . ارفـص  هبلغ  ناـشن  دـشاب  درز  تخـس  هک  هاـگ  ره  و  دراوگیم .
ای یبرس )  ) یصاصر ای  دشاب  زبس  لفث  هک  هاگ  ره  و  نت . زا  دشاب  ارفص  نتخادرپ  ناشن  دشاب  يرامیب  رخآ  رد  رگا  تسا و  ارفص  زا  يرامیب 

يزبس ببـس  هب  هک  دشاب  رایـسب  دشاب و  اشحا  يدرـس  ناشن  دشاب ، هدرک  گنر  نادب  ار  لفث  هک  دـشابن  هدروخ  یماعط  دراد و  هریت  یگنر 
دشاب و هدس  ناشن  لفث  يدیپس  هک  دشاب  هاگ  دشاب و  ماعط  ندیراوگان  ناشن  لفث  يدیپس  ءاعما و  هب  دشاب  يراگنز  طلخ  ندـمآ  دورف  لفث 

دیآ میر  تسخن  هک  هاگ  ره  و  دشاب . لمد )  ) هلیبد ندرک  رـس  تمالع  دشاب  هتخیمآ  دیپس  میر  اب  لفث  هاگ  ره  دنک . دلوت  ناقری  هدس  نآ  زا 
هلیبد هک  دشاب  نآ  لیلد  و  میر ، هاگنآ  دیآ  لفث  تسخن  هک  هاگ  ره  و  تسا . نیدورف  ياههدور  رد  هلیبد  هک  دـشاب  نآ  تمالع  لفث  هاگنآ 
دیدص نوچمه  تسردنت  مدرم  لفث  هک  دشاب  رایـسب  دشاب و  اههدور  نایم  رب  دشاب  هتخیمآ  لفث  اب  هک  هاگ  ره  تسا و  نیربز  ياههدور  رد 
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دشاب و دب  لوب  یهایـس  نوچمه  لفث  یهایـس  و  دوش . كاپ  تضایر  نادب  نت  و  دشاب . ندرکان  تضایر  نآ  ببـس  دشاب و  میر  نوچمه  ای 
هک ار  طالخا  هک  دشاب  میظع  یترارح  اب  تفآ  نآ  و  تسا ، میظع  یتفآ  رگج  رد  هک  دشاب  نآ  ناشن  هکنآ  رهب  زا  دشاب  رتب  يرامیب  لوا  رد 

، دنک دلوت  دب  ياهطلخ  نآ  زا  دوش و  هابت  هدعم  رد  ماعط  هک  نانچمه  دوشیم  نفع  رگج  رد  ییاوس  طلخ  ای  دزوسب  دنک  دلوت  رگج  رد 
زرپس ای  درک  دناوتن  عفد  ار  نآ  دـشاب و  فیعـض  رگج  هکنآ  رهب  زا  دوش  هابت  دـنامب و  رگج  ردـنا  مه  دـنک  دـلوت  ادوس  هک  دـشاب  رایـسب  و 
هایـس نوخ  گنر  نوچمه  نآ  گنر  ددرگ و  لفث  یهایـس  ببـس  لاح  نیا  ات  دیـشک ، دـناوتن  نتـشیوخ  هب  رگج  زا  ار  نآ  دـشاب و  فیعض 

دشابن و هدرـسف  ادوس  دشاب و  هدرـسف  نوخ  هک  دشاب ، نآ  هایـس  نوخ  نایم  ییادوس و  لفث  نایم  قرف  و  دیآ . دورف  اههدور  ردـنا  هک  دـشاب 
ياهیرامیب رخآ  رد  ییادوس  لفث  نیا  هک  هاگ  ره  و  دشوجرب . يو  زا  نیمز  دهد و  یـشرت  يوب  دزوسب و  ار  دـعقم  دـشاب و  نشور  وا  گنر 

زا دشاب  ریخ  لیلد  دشاب ، ییادوس 
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كانرطخ تخـس  دـشاب  فرـص  يادوس  هلمج  لفث  هک  هاـگ  ره  هلمج  رد  اـما  دـنکیم و  عفد  ار  نآ  تعیبط  دـشاب و  هدـش  هتخپ  هکنآ  رهب 
لفث یهایس  هک  دشاب  رایسب  و  دشاب . یلصا  تبوطر  ندش  تسین  یگتخوس و  تیاغ  ناشن  یلـصا  يادوس  ندمآ  نوریب  هکنآ  رهب  زا  دشاب ،

. دنک عفد  ار  ادوس  هک  یبارش  ببس  هب  اب  ای  دشاب  هایس  وا  گنر  هک  دشاب  یماعط  ببس  هب 

کبس خوفنم و  لفث  زا  اهلاح  نتخانش  ردنا  مشش : راتفگ  زا  مشش  باب 

لفث دشاب و  اهداب  هبلغ  ناشن  مه  دتـسیاب  بآ  رـس  رب  هک  کبـس  لفث  دـشاب و  اهداب  هبلغ  ناشن  دـشاب و  واگ  نیگرـس  نوچمه  خوفنم  لفث 
. دشاب نینچ  يداب  جنلوق  دنوادخ 

لفث يوب  زا  اهلاح  نتخانش  ردنا  مشش : راتفگ  زا  متفه  باب 

هک دشابن  هدروخ  نآ  اب  رگید  زیچ  و  دشاب ، هدوب  يوب  شوخ  هزیکاپ و  دشاب  هدروخ  هک  ماعط  دشاب و  شوخان  تخس  لفث  يوب  هک  هاگ  ره 
لفث يوب  هک  هاگ  ره  و  تسا . رایـسب  نفع  طالخا  نت  رد  هک  دـشاب  نآ  لیلد  نآ ، ریغ  ریـس و  نادـجنا و  نوچ  دـنک  شوخان  ار  لـفث  يوب 

. دشاب شرت  مغلب  ینوزف  جازم و  يدرس  لیلد  دشاب  شرت 

لفث کفک  زا  اهلاح  نتخانش  ردنا  مشش : راتفگ  زا  متشه  باب 

زا مود  دـناشوجب . ار  گید  شتآ  هک  ناـنچمه  دـناشوجب ، ار  طـالخا  زا  هک  میظع  ترارح  زا  یکی  دـهد : ناـشن  زیچ  ود  زا  کـفک  لـفث 
. درآ رب  کفک  دنک و  جاوم  ار  ایرد  تخس  داب  دوز  هکنانچ  دشاب  هتخیمآ  طالخا  اب  دشاب و  نت  رد  هک  ییاهداب 

رقارق اهداب و  اب  لفث  ندمآ  نوریب  زا  اهلاح  نتخانش  ردنا  مشش : راتفگ  زا  مهن  باب 

لیلد رد ، زاوآ  نوچمه  دشاب  کیراب  زاوآ  هک  هاگ  ره  تسا و  يو  اب  ظیلغ  يداب  هک  دـشاب  نآ  لیلد  دـیآ . نوریب  زاوآ  اب  لفث  هک  هاگ  ره 
هب دشاب و  رت  رایـسب  لفث  دنک ، رتمک  بذج  ار  سولیک  وا  ياهذفنم  رگج و  هک  هاگ  ره  و  تسا . هتخیمآ  قیقر  یتبوطر  اب  داب  هک  دـشاب  نآ 
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يداب مکش  رد  دنک و  عفد  زاوآ  هب  ار  لفث  دشاب و  يوق  هعفاد  توق  هک  دشاب  دیآ و  نوریب  يوق  يزاوآ  هب  راب  کی 
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دلوت راخب  چیه  دشابن  ترارح  هک  اجنآ  هک  تسین  نکمم  هکنآ  رهب  زا  دنکن  دلوت  داب  چیه  يو  رد  دشاب و  درـس  هدـعم  هک  هاگ  ره  و  دوبن .
، دشاب هزادنا  هب  ترارح  هک  هاگ  ره  و  دنکشب . ار  اهداب  دنک و  لیلحت  دنک و  فیطل  ار  اهراخب  دشاب  مرگ  تخـس  هدعم  هک  هاگ  ره  و  دنک .

نیدب درک . دناوتن  فیطل  ار  اهراخب  نآ  دشابن ، يوق  ترارح  هکنآ  رهب  زا  و  دنک . دلوت  اهداب  دزیگنا و  رب  اهراخب  دنک و  لیلحت  ار  تبوطر 
دشاب و غورآ  دیآ  رب  الاب  هب  اهداب  نآ  هک  هاگ  ره  و  دنک . دلوت  اهداب  دشابن ، زین  درـس  دـشابن و  مرگ  تخـس  هدـعم  جازم  هک  هاگ  ره  ببس 
رایسب و تبوطر  فیعض و  ترارح  اهداب  دلوت  ببس  هب  هک  دشاب  نآ  لیلد  دیآ  نوریب  ياهبقبق  نوچ  يزاوآ  دیارگ و  يوسورف  هک  هاگ  ره 
هک هاگ  ره  و  تسا . کشخ  لفث  تسا و  یلاخ  تبوطر  زا  اههدور  هک  دـشاب  نآ  لیلد  دـیآ  نوریب  یفاص  زاوآ  هک  هاگ  ره  و  تسا . ظـیلغ 
رب مکش  دنامب و  مکـش  ردنا  داب  هک  هاگ  ره  كدنا و  قیقر و  یتبوطر  ای  تسا  ظیلغ  يداب  هک  دشاب  نآ  لیلد  دشاب  رد  زاوآ  نوچمه  زاوآ 
ره و  تسین . ظیلغ  تسا و  کیراب  ياههدور  رد  داب  هک  دشاب  نآ  لیلد  دـشاب  کیراب  رقارق  زاوآ  و  دـنک ، رقارق  دـبنجب  هک  هاگ  ره  و  درآ ،

لیلد دشاب  تسا ،) هدـش  هتخاس  تروص  زا  هک  ییاههژاو  ای  تسا  تروص  مسا  نآ  ریاظن  هرغرغ و  رقارق  لثم   ) دـشاب هقبقب  اب  زاوآ  هک  هاگ 
اب لفث  هک  دـشاب  نآ  لیلد  دـشاب ، نارگ  دـشابن و  هقبقب  اب  زاوآ  هک  هاگ  ره  تسا و  تبوطر  اب  تسا و  ظیلغ  اـههدور  رد  داـب  هک  دـشاب  نآ 

. تساهتبوطر

لفث یجزل  یبرچ و  زا  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مشش : راتفگ  زا  مهد  باب 

و دشاب . هیپ  شزادگ  لیلد  زین  جزل  لفث  دشاب و  یلـصا  ياهمادنا  شزادگ  لیلد  دشابن  هدروخ  رایـسب  وبرچ  دشاب و  برچ  لفث  هک  هاگ  ره 
یجزل و یبرچ و  ماوق و  يوب و  گنر و  زا  لفث  ياـهلاح  اـت  درک  دـیاب  هاـگن  هلمجلا  یلع  دـشاب ، یلـصا  ياهمادـنا  شزادـگ  لـیلد  یجزل 

لفث هک  هاگ  ره  و  دشاب ، نت  رد  نآ  ببـس  دشاب  نیزور  نآ  بارـش  ماعط و  تهج  زا  هن  رگا  هن ، ای  تسا  بارـش  ماعط و  تهج  زا  یکانداب 
ردـنا نیا  دـشاب و  يرامیب  يزارد  لیلد  ببـس  نیدـب  تسا . نوگاـنوگ  طـالخا  نت  رد  هک  دـشاب  نآ  لـیلد  دـشاب  نوگاـنوگ  ياـهگنر  هب 

. دشاب رتشیب )  ) رسع بکرم و  ياهیرامیب 
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طارقب لوق  حرش  ردنا  مشش : راتفگ  زا  مهدزای  باب 

ار هک  ره  دـنیوگ : طارقب  هنطب . نال  خاش  اذا  هناف  نطبلا ، سبای  هبابـش  یف  ناک  نم  هنطب و  سبی  خاش  اذا  هناف  انیل ، هبابـش  یف  هنطب  ناـک  نم 
. دوش کشخ  يریپ  ردنا  دشاب ، مرن  عبط  یناوج  ردنا 

همه و  تسا ، يریپ  دض  یناوج  هک  تسا  نآ  هلمج  لیبس  رب  نیا ، قیقحت  دوش . مرن  يریپ  ردنا  دـشاب  کشخ  عبط  یناوج  ردـنا  ار  هک  ره  و 
رب اما  و  دـشاب . سایق  نیا  رب  مه  عبط  یکـشخ  یمرن و  لاح  و  دـشاب ، هدوب  یناوج  ردـنا  هک  دوش  نآ  فالخ  رب  يریپ  ردـنا  ناوج  ياـهلاح 
مرن ببس  ندمآ و  رتمک  بابـسا  و  دیآ ، رتمک  رگج  هب  هدعم  زا  سولیک  هک  تسا  نآ  عبط  یکـشخ  ببـس  هک  تسناد  دیابب  لیـصفت  لیبس 

ندمآ رتمک  بابـسا  و  دـیآ ، رتمک  رگج  هب  وا  هدـعم  زا  سولیک  هک  تسا  نیا  دـشاب ، هوب  کشخ  یناوج  رد  هکنآ  زا  سپ  ریپ  عبط ، ندـش 
نا دیآ  هدرک  دای  شهاگیاج  رد  هکنانچ  دنک ، دلوت  هدـعم  يدرـس  زا  هک  ماعط  توهـش  توق  یکی  تسا : راهچ  رگج  هب  هدـعم  زا  سولیک 

نوزف نوچ  و  دشاب ، تجاح  نادب  ار  نت  هک  دوش  هدروخ  نآ  زا  نوزف  ماعط  ببـس  نادب  دشاب  يوق  ماعط  توهـش  نوچ  لج . زع و  هللا  ءاش 
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هدعم هب  ینوزف  هک  دشابن  هراچ  نآ  زا  دـشکن ، نتـشیوخ  هب  ار  نآ  رگج  نوچ  دـشکن و  نتـشیوخ  هب  ار  نآ  رگج  دوش ، هدروخ  تجاح  زا 
. دوش مرن  عبط  ددرگ  هتسویپ  لاح  نیا  هک  هاگ  ره  و  دیآ ، دورف 

رهب زا  رگج  يدرـس  ببـس  هب  دیآ ، دورف  هدور  هب  دریگ ، ندیـشک  يو  زا  تجاح  رادـقم  هب  رگج  هکنآ  زا  رتدوز  سولیک  هکنآ  مود  ببس 
. دنک گنرد  رید و  هب  دنک ، بذج  هچنآ  درک و  دناوتن  بذج  سولیک  زا  تجاح  ردق  هب  دوش و  فیض  جازملا  ءوس  ببس  هب  رگج  هکنآ 

. دنک بذج  يو  زا  تجاح  ردق  هب  رگج  هکنآ  زا  رتدوز  ار  سولیک  نآ  ندرک  عفد  هدعم و  ردنا  ارفص  دلوت  يرایسب  مود ،
. دشاب اشحا  يرت  یفیعض  نیا  ببس  و  هکسام ، توق  یفیعض  موس  ببس 

زا هک  دشاب ، هدوب  ماعط  توهش  توق  وا  عبط  یمرن  ببس  دشاب و  هدوب  مرن  عبط  یناوج  رد  ار  هک  ره  سپ  هعفاد ، عفد  توق  مراهچ  ببـس  و 
هب ندروخ  ددرگ و  لطاب  ماعط  توهـش  هک  دوش  دح  نادـب  دوش و  تدایز  هدـعم  يدرـس  دوش  ریپ  نوچ  دـشاب ، هدرک  دـلوت  هدـعم  يدرس 

رگج هب  هدعم  زا  تجاح  ردق  هب  ار  سولیک  تعیبط  توق  و  دوش ، رتمک  وا  نت  تجاح  اب  سایق 
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هدور هب  نآ  ندمآ  دورف  ارفص و  دلوت  يرایـسب  ببـس  هب  ار  هک  ره  دوش و  کشخ  وا  عبط  دنام و  رتمک  لفث  ببـس  نیدب  درب ، راکب  درآ و 
رد هکنآ  رهب  زا  ددرگ ، نآ  دض  هب  وا  لاح  دوش  ریپ  نوچ  دشاب . مرن  عبط  دـنک ، بذـج  ار  نآ  رگج  هکنآ  زا  رتدوز  ار  سولیک  ندرک  عفد 
مرن ار  وا  عبط  هک  تبوطر  نآ  اب  رگا  دنرگنب ، دـشاب  مرن  هکـسام  توق  یفیعـض  ببـس  هب  عبط  ار  هک  ره  و  دـشاب ، رتمک  ارفـص  دـلوت  يریپ 

رد جازم  هک  هاگ  ره  هکنآ  رهب  زا  دنامب  فعض  نادب  مه  وا  هکسام  دوش  تدایز  يدرس  يریپ  لاح  رد  نوچ  تسا ، هدوب  رای  يدرس  تشاد 
هکسام دوش ، ریپ  نوچ  تسا  هتـشاد  یمرگ  هب  لیم  وا  هدعم  رگا  و  دوش . لطاب  اهتوق  لاعفا  ددرگ و  یلوتـسم  فعـض  دوش ، طارفا  هب  یفرط 

رتـمک ترارح  هچرگ  يریپ  رد  يدوبن و  فیعـض  هکـسام  يدوبن  رت  رگا  تسا . هدوب  رت  لـصا  رد  هدـعم  جازم  هکنآ  رهب  زا  دوـش . يوـق  وا 
لاعفا ددرگ  لدتعم  جازم  نوچ  و  تسا . هتـشاد  یمرگ  هب  لیم  هکنآ  رهب  زا  دـش ، لدـتعم  نکل  دـشن ، طارفا  هب  يدرـس  ردـنا  جازم  دـشاب و 

رتمک عفد  زین  هعفاد  دوش  رتفیعـض  یتخل  اهتوق  دوش  ریپ  نوچ  دـشاب ، هعفاد  عفد  توق  ببـس  هب  عبط  یمرن  ار  هک  ره  و  دـیآ . رتمامت  اهتوق 
یناوج رد  هک  یعبط  لاح  دوش و  کشخ  عبط  يریپ  ردنا  دشاب  هدوب  مرن  عبط  یناوج  رد  ار  هک  ره  هک  دش  مولعم  بابـسا  نیدب  درک . دناوت 

هک تسا  نآ  دشاب  هدوب  کشخ  هک  یعبط  نتـشگ  مرن  ببـس  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، نیا  فالخ  رب  دوش ، مرن  يریپ  ردنا  دشاب و  هدوب  کشخ 
هک تسا  رگید  راهچ  نآ  دض  هک  تسا  راهچ  رگج  هب  هدعم  زا  سولیک  ندمآ  رترایـسب  بابـسا  دـیآ و  رترایـسب  رگج  هب  هدـعم  زا  سولیک 

یمرگ زا  هک  تسا ، ماعط  توهـش  ناصقن  یکی  تسا  ندمآ  رترایـسب  بابـسا  هک  ببـس  راهچ  نیا  هکنآ  رهب  زا  تسا  ندمآ  رتمک  بابـسا 
ریـس دوش  هدروخ  تجاح  رادقم  هب  هک  نآ  زا  رتدوز  ببـس  نادب  دوش  رای  نآ  اب  دشاب  ار  ناریپ  هک  توهـش  ناصقن  رد  دنک و  دـلوت  هدـعم 

، دوش هدنام  هدرکان  مامت  راک  نآ  و  دنکیم ، يراک  فیعض  یسک  هکنانچ  دشاب . یگدنام  دننام  نکل  دشابن و  ینیتسار  يریـس  نآ  و  دنوش ،
یناوج رد  زین  و  دوش . کشخ  عبط  ببـس  نیدب  دیاین ، تدایز  رگج  بذج  زا  يزیچ  دزیخ ، اذغ  رادـقم  نآ  زا  هک  يرترادـقم  نآ ، زا  سپ 
دشابن ارفص  دلوت  نادنچ  يریپ  لاح  ردنا  دمآ و  هدرک  دای  هکنانچ  دنک ، عفد  دوز  ار  سولیک  ارفص  دنک و  دلوت  رتشیب  ارفص  مرگ  هدعم  رد 

. دنک عفد  دوز  ار  سولیک  هک 
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. دوش رت  کشخ  عبط  ببس  نیدب  دیآ و  دورف  هدور  هب  هک  دنامن  نادنچ  يرت  دنک و  بذج  رترایسب  ار  سولیک  رگج  هکنآ  مود  ببس 
هدعم يدرـس  ببـس  هب  و  دشاب ، یکـشخ  عبت  هب  اهلاح  رتشیب  ردنا  يدرـس  و  دشاب ، کشخ  ناوج  هدـعم  جازم  هک  هاگ  ره  هکنآ  موس  ببس 

ریپ نوچ  تسا ؛ هدمآ  هدرک  دای  تسخن  هک  دشاب  ص 103 )  ) نانچ وا  لاح  تسا و  مولعم  هکنانچ  دشاب ، رتشیب  ماعط  توهـش  یناوج  ردنا 
مرن عبط  ببس  نادب  دوش ، فیعض  رگج  هبذاج  توق  دوش و  طارف  هب  يدرس  هک  دشاب  نکمم  دنامب و  لاح  نیرب  مه  هک  دشاب  نکمم  دوش 

. دوش
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. دوش رتفیعض  اهتوق  همه  يریپ  رد  هکنآ  رهب  زا  تسا ، هعفاد  توق  فعض  مراهچ ، ببس 

قرع زا  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  متفه  راتفگ 

هراشا

: تسا باب  جنپ  راتفگ  نیا  و 

دنک دلوت  هچ  زا  تسیچ و  قرع  هکنآ  ردنا  متفه : راتفگ  زا  نیتسخن  باب 

ار بآ  هک  ارفص ، یتخل  بآ و  یتخل  تبحص  هب  رگم  دیـسر ، دناوتن  اهمادنا  هب  تشذگ و  دناوتن  کیراب  ياهگر  رد  اذغ  هک  تسناد  دیابب 
زاب لوب  ياهرذگ  هب  ددرگ و  زاب  بآ  زا  يرتشیب  دسر ، اهمادنا  هب  اذغ  نوچ  و  دنارذگب . ار  نآ  یمرگ  يزیت و  توق  هب  ارفص  دنک و  ناور 

هچنآ و  دیازف ، اهمادنا  رد  دشاب و  فرـص  ياذغ  هچنآ  و  ددنویپ . اهمادنا  هب  دبارت و  نوریب  اهگر  زا  يو  اب  دـنامب و  اذـغ  اب  یکدـنا  دـیآ و 
قرع هب  دزیمایب و  دـشاب ، اجنآ  هک  ياهلـضف  اـب  یتخل  و  دـید ، ناوتن  ار  نآ  و  دوش ، جرخ  ماـسم  زا  لـیلحت  ددرگ و  راـخب  یتخل  دـشاب  بآ 

هلـضف رگا  رگید  یتخل  دهد و  طلخ  نآ  هزم  يوب و  وا  قرع  دشاب و  ینوزف  یطلخ  يو  رد  هک  ینت  ره  هک  تسا  ببـس  نیدب  و  دیآ . نوریب 
و دنامب ، تسوپ  رهاظ  رب  دیآ و  نوریب  ماسم  زا  بآ  نآ  تبحـص  هب  و  دنک ، فشن  ار  بآ  يرت  دـشاب ، یناخداب )  ) یناجنداب دـشاب ، رتظیلغ 

دـشاب اهمادنا  رد  هک  اههلـضف  لاح  اذغ و  مضه  لاح  نوخ و  لاح  زا  قرع  هک  دناهتفگ  نیا  رهب  زا  دنامب . مدرم  نت  رب  هک  دـشاب  خوش  نآ 
يرایسب و زا  یکی  دنیوج  لاح  تشه  زا  قرع  زا  نت  لاح  ياههناشن  دهد و  ربخ 
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لاح زا  متشه  ندمآ ، نوریب  تقو  زا  متفه  يدرس ، یمرگ و  زا  مشـش  ماوق ، زا  مجنپ  يوب ، زا  مراهچ  معط ، زا  موس  گنر ، زا  مود  یکدنا ،

. هن ای  دبای  یتحار  نآ  سپ  زا  ات  رامیب 

قرع یکدنا  يرایسب و  زا  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  متفه : راتفگ  زا  مود  باب 

یفیعـض مجنپ  هعفاد ، عفد  توق  مراهچ  ماسم ، یگداشگ  موس  نآ ، یقیقر  مود  تبوطر ، يرایـسب  یکی  تسا : جـنپ  قرع  يرایـسب  بابـسا 
هک ار  ياهلضف  هک  دشاب  هعفاد  توق  عفد  راک  قرع  يرایسب  نکل  دنک . فیعـض  ار  توق  دیآ  رایـسب  قرع  نوچ  هلمجلا  یلع  هکـسام . توق 

هکـسام توق  یفیعـض  نآ  يرایـسب  ببـس  هچنآ  و  دشاب . دنمدوس  دنکیم  عفد  تسا  لاب  نت و  رد  نآ  ندوب  و  تسین ، تجاح  نادب  ار  نت 
قرف دراد و  هاگن  يزیرغ  ياهتبوطر  نکل  درادن ، هاگن  دشاب  ینغتسم  نآ  زا  نت  هک  ار  ياهلضف  هکسام  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، دب  تخـس  دشاب 

دنمدوس دشاب و  التما  سپ  زا  دشاب ، هعفاد  عفد  زا  هچنآ  هک  تسا  نآ  دشاب ، هکسام  فعـض  زا  هچنآ  دشاب و  هعفاد  توق  عفد  زا  هچنآ  نایم 
زا هچنآ  و  دـبای . یتحار  نآ  سپ  زا  رامیب  دـشاب و  نارحب  زور  ردـنا  يرامیب  رد  هچنآ  هصاـخ  يراـمیب ، رد  هچ  یتسردـنت و  رد  هچ  دـشاب ،

بجاو قرع  يرایـسب  هک  دشابن  رهاظ  یببـس  دنک و  رایـسب  قرع  تسردنت  هک  هاگ  ره  و  دشاب ، التما  یب  دراد و  نایز  دوب ، هکـسام  فعض 
نت رد  هک  دـشاب  نآ  ناشن  دروخیمن ، نیدـنچ  هک  هاگ  ره  و  دـبات . رب  وا  نت  هک  دروخیم  نآ  زا  نوزف  ياذـغ  هک  دـشاب  نآ  ناـشن  دـنک ،

هب قرع  يرایـسب  و  دـشاب . طلخ  يرایـسب  ناشن  يرامیب  راگزور  همه  رد  قرع  يرایـسب  تسا و  تجاح  غارفتـسا  هب  و  تسا ، رایـسب  هلـضف 
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یکدنا یکی  تسا : راهچ  قرع  ندمآ  كدنا  بابـسا  و  دشاب . دـب  تخـس  اهغارفتـسا  عاونا  زا  رگید  غارفتـسا  هب  ای  لوب  راردا  هب  ای  لاهـسا 
هچنآ هصاخ  دشاب ، التما  ياهتمالع  اب  قرع  یکدـنا  هعفاد و  توق  یفیعـض  مراهچ  ماسم ، نتـسب  موس  هدام ، یماخ  ای  یظیلغ  مود  تبوطر ،

. دشاب هدام  یماخ  یظیلغ و  ای  هعفاد  توق  یفیعض  ببس 
قرع رگا  هصاخ  دش ، دهاوخ  فیعض  ای  تسا  فیعض  یناویح  توق  هک  دشاب  نآ  ناشن  دیاین ، هنیس  ندرگ  رس و  زا  زج  قرع  هک  هاگ  ره  و 
توق عفد  یکی  تسا : هس  یعیبط  قرع  بابـسا  و  هقرحم . هداح و  ياهبت  رد  هصاخ  دـشاب ، يدـیمون  ناشن  دـشاب و  دـب  تخـس  دـشاب ، درس 

، دشاب تضایر  تقو  هکنانچ  تکرح ، مود  نارحب ، زور  رد  دشاب  ینارحب  قرع  هکنانچ  هعفاد ،
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: تسا جنپ  یعیبطان  قرع  بابسا  و  دشاب . هبامرگ  رد  ناتسبات و  رد  هکنانچ  مرگ  ياوه  موس 
یقرع نیا  يرامیب و  یبعـص  ناشن  مجنپ  طارفا ، هب  يامرگ  مراهچ  يوق ، تضایر  موس  هکـسام ، هوق  فعـض  مود  اهمادـنا ، شزادـگ  یکی 

جرخ ار  یعیبط  ياهتبوطر  همه  نیا  هک  دنتفگ  نآ  رهب  زا  یعیبطان  قرع  بابسا  ار ، بابـسا  نیا  و  دیآ . نارحب  زور  ردنا  هن  هک  دشاب  رایـسب 
هک دشاب ، توق  يرابنارگ  يزجاع و  زا  نکل  دشاب  هعفاد  عفد  توق  زا  هن  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، یعیبطان  مه  دشاب  التما  طارفا  زا  هچنآ  و  دنک ،

. دشاب نینچمه  دشاب  نارحب  زور  ردنا  هن  هچنآ  و  دینازپ . دناوتیمن  دیشک و  دناوتیمن  زاب  نآ 
زا قرع  هک  تسا  مادنا  نآ  ردنا  يرامیب  هدام  هک  دشاب  نآ  ناشن  رتمک و  یضعب  زا  دیآ و  يرتشیب  قرع  اهمادنا  یـضعب  هک  تسناد  دیابب  و 
زا قرع  دشاب  نت  همه  رد  هدام  نوچ  و  دوب . دناوت  هدام  عضوم  زا  هلـضف  ندینازپ  هکنآ  رهب  زا  تسا  رتشیب  مادنا  نآ  ردـنا  ای  دـیآیمه ، يو 

هدام هک  تسا  نآ  ناشن  هکنآ  رهب  زا  دشاب  یلاح  دب  ناشن  دیآ  هنیس  ندرگ و  رس و  زا  هک  درس  قرع  هک  تسا  ببـس  نیدب  دیآ و  نت  همه 
. تسا زجاع  ندینازپ  زا  تعیبط  تسا و  رس  نت و  رد  مه  تسا و  ماخ  تسا و  رایسب 

قرع معط  يوب و  گنر و  زا  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  متفه : راتفگ  زا  موس  باب 

هاگ ره  و  دشاب . ادوس  ناشن  هایـس  و  فیثک ،) كرچ ،  ) نگخوش قرع  و  دشاب ، ممغلب  ناشن  دیپس  قرع  دشاب و  ارفـص  هبلغ  ناشن  درز  قرع 
. دشاب ياهبانوخ  نوچمه  قرع  دشاب  فیعض  اهگر  هکسام  توق  هک 

یـشرت ناشن  قرع ، يوب  یـشرت  و  دشاب ، نوخ  قرع  دنکن ، لوبق  ار  نآ  اهمادنا  دیاشن ، ار  نت  ياذغ  و  دشاب ، دب  تخـس  نوخ  هک  هاگره  و 
. دشاب ارفص  هبلغ  ناشن  قرع  یخلت  و  دشاب . طالخا  تنوفع  ناشن  قرع  دنگ  و  دشاب ، ییارفص  طلخ  ناشن  يوب  يزیت  و  دشاب ، مغلب 

قرع يدرس  یمرگ و  زا  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  متفه : راتفگ  زا  مراهچ  باب 

يزیرغ و ترارح  هک  تسا  دح  نادب  يرایسب  یماخ و  زا  تسا و  رایسب  ماخ  تبوطر  نت  رد  هک  دشاب  نآ  ناشن  هداح  ياهبت  رد  درس  قرع 
راگزور و  دینازپ ، دناوتیمن  ار  نآ  بت  ترارح 
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. دوش هتخپ  یماخ  نیدب  هدام  هک  دنک  فیعـض  نآ  زا  رتدوز  ار  توق  دهدن و  تلهم  هداح  ياهبت  و  دوش . هتخپ  یتبوطر  نینچ  ات  دیاب  زارد 
رد هک  دشاب  نآ  زا  رتب  هداح  ياهبت  رد  درس ، قرع  ببـس  نیدب  دنازپب ، ار  نآ  تعیبط  ات  دهد  تلهم  هک  دشاب  نکمم  هتـسهآ  ياهبت  ردنا  و 

. دشاب درس  قرع  زا  رتتمالس  اب  رتراودیما و  اهیرامیب  اهبت و  همه  ردنا  مرگ  قرع  هتسهآ و  ياهبت 
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قرع ماوق  زا  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  متفه : راتفگ  زا  مجنپ  باب 

راگزور هکنآ  رهب  زا  يرامیب ، يزارد  ناشن  دـشاب و  هدام  یظیلغ  تجوزل و  ناشن  ظیلغ  جزل و  قرع  دـشاب و  هدام  یکنت  ناشن  کنت  قرع 
. دوش هتخپ  جزل  ظیلغ و  هدام  ات  دیاب  زارد 

دیآ رب  هنیس  زا  هفرس  هب  هک  تبوطر  لاح  زا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  متشه  راتفگ 

هراشا

. تسا باب  شش  راتفگ  نیا  دنیوگ و  لاعس  ار  هفرس  دنیوگ و  ثفن  ار  نآ  يزات  هب  و 

دنیوج هجو  دنچ  زا  ثفن  لاح  زا  نت  ياهلاح  هکنآ  ردنا  متشه : راتفگ  زا  نیتسخن  باب 

، معط مجنپ  يوب ، مراهچ  ماوق ، موس  گنر ، مود  یکدـنا ، يرایـسب و  یکی  تخانـش : ناوت  هجو  تشه  زا  ثفن  لاـح  زا  مدرم  نت  ياـهلاح 
. ندمآ رب  تقو  زا  متشه  لکش ، مجح و  زا  متفه  يراوشد ، هب  ای  یناسآ  هب  ندمآ  رب  مشش 

ثفن یکدنا  يرایسب و  زا  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  متشه : راتفگ  زا  مود  باب 

دیآ رب  ماخ  هچنآ  دیآ و  رب  لاعـس  هب  بنجلا  تاذ  هیرلا و  تاذ  تلع  هلزن و  رد  هک  دنیوگ  ار  هتخپ  یتبوطر  ثفن  هک  تسناد  دـیابب  تسخن 
ینعی يرامیب  ندیسر  تیاهن  هب  دشاب و  هدام  نتخپ  ص 104 )  ) ناشن ثفن  يرایـسب  اما  دنیوگ ، ناهد ،) بآ  قازب ،  ) باضر يزات  هب  ار  نآ 

ندینازپ زاغآ  تعیبط  هک  دشاب  نآ  ناشن  دـشابیمه ، كدـنا  یثفن  نوچ  نکل  دـشاب  هدام  یماخ  ناشن  نآ  یکدـنا  و  يرامیب ، ندـش  مامت 
تسا هتشذگ  رد  ادتبا  زا  يرامیب  و  تسا ، هدرک  تلع 
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ثفن تسا و  هدش  هتخپ  يرتشیب  هدام  هک  دشاب  نآ  ناشن  لادتعا  هب  ثفن  و  دـنیوگ . دـیازت  ار  تقو  نیا  نابیبط  و  تسا ، نوزف  ردـنا  زونه  و 

. تعیبط توقیب  دشاب و  هدام  یماخ  هناشن  ندوبان 

ثفن ياهگنر  زا  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  متشه : راتفگ  زا  موس  باب 

يراوخـشد هب  دشاب و  يرامیب  لوا  رد  ماخ  هک  تسا  نآ  قرف  و  تسا . یمغلب  هلزن ، هدام  هک  نآ  ناشن  ای  دشاب  یماخ  ناشن  ای  ثفن  يدیپس 
هتفاکـش ناشن  ای  دشاب ، نوخ  هبلغ  ناشن  خرـس  ثفن  و  دـبای . تحار  نآ  زا  رامیب  دـیآ و  رب  ناسآ  دـشاب و  جـضن  تقو  رد  رگید  دـیآ و  رب 

درز ثفن  و  دشاب ، لس  يرامیب  ناشن  یخرـس  هب  دیپس  ثفن  یگدولآ  و  ندز . مد  ياهتلآ  شـش و  قلح و  هرجنح و  یلاوح  رد  یگر  ندـش 
ترارح ندـش  لطاب  يدرـس و  تیاغ  ناشن  ای  دـشاب ، هدام  یگتخوس  ناشن  اـی  زبس  ثفن  و  تسا ، ییارفـص  هلزن  هداـم  هک  دـشاب  نآ  ناـشن 

. دشاب يدرس  یمرگ و  ياهتمالع  نآ  نیا و  نایم  قرف  دشاب و  ود  ره  نیا  ناشن  مه  هریت  هایس  ثفن  و  يزیرغ ،
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ثفن معط  يوب  زا  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مشش : راتفگ  زا  مراهچ  باب 

دـشاب یمغلب  ناشن  ای  دشاب ، نوخ  هبلغ  ناشن  ای  ثفن  ینیریـش  و  دشاب . رود  تنوفع  زا  درادن  يوب  هچنآ  دشاب و  تنوفع  ناشن  هدـنگ  ثفن 
هک دـشاب  نآ  ناـشن  روش  ثفن  و  دـشاب . لدـتعم  مغلب  ناـشن  ثفن  یمعطیب  و  دـشاب . گـنر  هب  ود  ره  ناـیم  قرف  و  شیوخ ، عبط  هب  لدـتعم 

و دشاب . ترارح  تیاغ  ناشن  دشاب  هتـشذگ  رد  يروش  زا  هک  زیت  ثفن  و  تسا . بلاغ  تبوطر  زونه  تسا و  هدرک  رثا  تبوطر  رد  ترارح 
. دشاب تنوفع  ناشن  معط  یشوخان  تسا و  رتمک  ترارح  هک  دشاب  نآ  ناشن  ثفن  یشرت 

ثفن لکش  ماوق و  زا  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  متشه : راتفگ  زا  مجنپ  باب 

دهاوخ رت  رید  هک  دـشاب  نآ  ناشن  دـشاب و  هدام  یماخ  ناشن  ظیلغ  ثفن  و  دـشاب ، جـضن  زاغآ  نکل  دـشاب ، هداـم  یماـخ  ناـشن  قیقر  ثفن 
شش ياههبصق  رد  تسا و  ظیلغ  هدام  هک  دشاب  نآ  ناشن  درگ  ثفن  و  دشاب ، مامت  جضن  ناشن  یظیلغ  یقیقر و  نایم  لدتعم  ثفن  و  تخپ .

بت ار  يو  هک  یسک  زا  یقازب  ثفن  دیوگیم . ایمیدیپا  باتک  ردنا  طارقب  و  تسا . میظع  یترارح 
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طارقب مه  و  تشگزاب . لس  هب  يرامیب  درگ  ثفن  سپ  زا  هک  مدـید  رایـسب  دـیوگیم  و  نت ؛ شهاـک  ناـشن  ینعی  دـشاب  لوبذ  ناـشن  دـشابن 
. دیآ دیدپ  لقع  طالتخا  دوز  دشاب ، رای  نآ  اب  لقع  طالتخا  ياهتمالع  زا  یتمالع  هیام  كدنا  دشاب و  بت  درگ  ثفن  اب  هک  هاگ  ره  دیوگ ،

نآ يراوخشد  یناسآ و  زا  ثفن و  ندمآرب  تقو  زا  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  متشه : راتفگ  زا  مشش  باب 

نتـشذگ دوز  تعیبط و  توق  تمالـس و  ناـشن  دـیآ  رب  ناـسآ  دـیآ و  دـیدپ  دوز  ثفن  بنجلا  تاذ  هیرلا و  تاذ  هلزن و  ردـنا  هک  هاـگ  ره 
دشاب ماوق  اب  راومه و  هتخپ و  دیپس و  اهثفن  نیرتهب  و  دشاب . يرامیب  يزارد  یفیعـض و  یماخ و  ناشن  يراوخـشد  يرید و  و  دشاب ، يرامیب 

اب راومهان  قیقر و  ماخ و  ثفن  اهثفن ، نیرتب  و  دشابن ، رود  سب  يرامیب  لوا  زا  دـیآ و  رب  یناسآ  هب  تخـس  لاعـسیب  و  درادـن ، يوب  چـیه  و 
. دراد شوخان  يوب  دشاب و  زبس  ای  درز ، ای  دوبک ، ای  هایس  وا  گنر  دیآ و  رب  يراوشد  هب  تخس  لاعس 

مدرم نت  ياهلاح  ياهببس  نتخانش  ردنا  مهن  راتفگ 

هراشا

. تسا وزج  هس  راتفگ  نیا  و 

یلک قیرط  رب  یضراع  ياهببس  نتخانش  ردنا  تسخن  وزج 

هراشا

اهببس سانجا  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  لوا  وزج  زا  نیتسخن  باب 
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هک دنیوگ  ار  يزیچ  بط  ياهباتک  ردنا  ببس  و  تسا ، یببس  ار  يراک  ره  هک  تسا  هدمآ  هدرک  دای  نیتسخن ، باتک  زا  نیتسخن ، باب  ردنا 
هک دیاب  نانچ  هک  هاگ  ره  هک  تسا  ییاهببـس  اهببـس  هلمج  زا  و  دیآ . دیدپ  ون  یلاح  مدرم  نت  ردـنا  نآ  ندوب  زا  و  دـشاب ، زیچ  نآ  تسخن 

اهببـس نیا  و  ددرگ . يرامیب  ببـس  دشاب  نیا  فالخ  رب  هک  هاگ  ره  و  دشاب ؛ یتسردنت  ببـس  دیاب  هک  تقو  نآ  دـیاب و  هک  نادـنچ  دـشاب ،
: دنیوگ هتسلا  بابسالا  ار  نآ  نابیبط  دوب و  دناوتن  نآ  یب  مدرم  تسا و  يرورض  شش  ره  تسا و  سنج  شش 

مراهچ يرادیب ، باوخ و  موس  یندیماشآ ، یندروخ و  ياهزیچ  مود  تساوه ، یکی 
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. یناسفن ضارعا  مشش  ناقتحا ، غارفتسا و  مجنپ  نوکس ، تکرح و 
: تسا هس  اهببس  عاونا  و  لج ، زع و  هللا  ءاش  نا  دیآ ، هدرک  دای  تسا ، هحصلا  ظفح  باتک  هک  موس ، باتک  ردنا  لاوحا  اهببس و  نیا 

نتـسشن هکنانچ  دیآ ، دیدپ  ون  یلاح  نت  ردـنا  ددرگ  لصاح  یکی  اهببـس  نیزا  هک  هاگ  ره  و  دـشاب ، نت  نوریب  زا  هک  تسا  ییاهببـس  یکی 
دتفا رـس  رب  هک  یمخز  نوچ  و  ار ، بت  ددرگ  ببـس  نآ  ریغ  ریـس و  لپلپ و  نوچ  ندروخ ، مرگ  يزیچ  ای  تخـس ، یتکرح  ای  باتفآ ، ردنا 
. دنیوگ هیلوا ،) ییادتبا ،  ) هیداب بابسا  نابیبط  ار  نیا  دننام  اهببس و  نیا  ددرگ ، راشتنا  تلع  ببس  ای  مشچ ، ردنا  بآ  ندمآ  دورف  ببس 

. دیآ دیدپ  ون  لاح  مود و  یببس  نآ  یجنایم  هب  ددرگ ، لصاح  یکی  اهببـس  نآ  زا  هک  هاگ  ره  دشاب . نت  نوردناز  هک  تسا  ییاهببـس  مود ،
هب هکنآ  هلصاو  بابسا  لاثم  و  تسا ، التما  هقباس ، بابسا  لاثم  دنیوگ . هلصاو  بابسا  ار  نیمود  دنیوگ و  هقباس  بابسا  ار  نیتسخن  ياهببس 

بابـسا تسخن  هک  دیاب  بیبط  ددرگ ، بت  ببـس  هدس  دشابن ، سفنت  هب  نت  ردنا  ار  طالخا  و  دنک . دلوت  هدس  دوش و  رپ  اهگر  التما ، ببس 
رد هک  نآ  رهب  زا  دیوج  زاب  هک  دیاب  زین  هیداب  بابسا  دوش و  هدیرب  هلـصاو  درادرب  هقباس  بابـسا  هک  هاگره  هکنآ  رهب  زا  دیوج  زاب  هلـصاو 

یناویح ندیزگ  زا  دسر  یتحارج  ار  یصخش  رگا  هکنانچ  ندینادرگ ، دیابب  جالع  ریبدت و  هیداب  بابسا  ببـس  هب  اهیرامیب  زا ) ي   ) يرایـسب
یلاح دیآ  دیدپ  ببس  نادب  هک  دشاب  ییاهببـس  و  دوش . هتـسب  دوز  هک  تشاذگ  دیابن  درک و  دیاب  رتگرزب  ار  تحارج  نآ  دراد ، رهز  هک 

دوش درس  بآ  رد  یسک  هکنانچ  ددرگ . ببس  ضرع  هب  هک  دشاب  ار . يدرـس  ندوزف  نویفا  ار و  یمرگ  ندوزف  لفلف ، ندروخ  نوچ  ددرگ ،
نوریب نت  زا  ییارفـص  هدام  دروخ و  اینومقـس  یـسک  هکنانچ  و  دـیازفیب ، نت  نوردـناز  ترارح  ددرگ و  فیثک  وا  تسوپ  هتـسب و  وا  ماسم 

ببس ضرع  هب  درآ ، نوریب  نت  زا  ییارفص  هدام  هکنآ  رهب  زا  تسا . هدننک  مرگ  اینومقـس  هچ  رگا  ددرگ ، کنخ  وا  نت  ببـس  نادب  ات  دنک 
نادنچ ار  ببس  دشابن و  نتفریذپ  رثا  دعتسم  نت  رگا  ببس  ندمآ  دیدپ  ات  دنک ، رثا  نت  ردنا  ددرگ  لصاح  هک  یببس  ره  هن  و  دشاب ، یکنخ 

دنک و رگید  يرثا  ینت  ره  ردنا  ببس  کی  هک  دشاب  رایسب  و  دیاین . دیدپ  نت  رد  لاح  چیه  ندمآ ، دناوت  يرثا  يو  زا  هک  دشابن  گنرد 
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یـضعب اهببـس  زا  دـشاب و  هدوب  رگید  یـسنج  زا  هقباس  بابـسا  ار  ینت  ره  هک  دـشاب  نآ  رهب  زا  نیا  و  دَُوب . هلـصاو  بابـسا  نینچ  ياهببس 
ببس هک  دشاب ، تقو  نآ  نیا  دنامب و  یتدم  وا  رثا  دزیخرب  ببـس  هچ  رگا  هک  تسه  یـضعب  و  دورب ، وا  رثا  دزیخرب  ببـس  نوچ  هک  تسه 

. دشاب هتفریذپ  مامت  رثا  يو  زا  نت  و  دشاب ، هدوب  يوق 

دنک مرگ  ار  نت  هک  ییاهببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  لوا  وزج  زا  مود  باب 

: تسا عون  هدزای  دنک  مرگ  ار  نت  هک  ییاهببس 
مراـهچ لدـتعم ؛ ندـیلام  موس  اهتعانـص ، اهتـضایر و  نوچ  لدـتعم  ياـهتکرح  مود  وراد ، زا  هچ  اذـغ و  زا  هچ  لدـتعم  ياـهیندروخ  کـی 
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غارفتسا دشاب و  غارفتسا  هکنآ  رهب  زا  ندز ) غیت   ) ندزآیب نداهن ، رب  تماجح ،) هلیسو   ) همجحم یندیلام و  ياهنغور  اهوراد و  اهدامض و 
يرادـیب لدـتعم و  يداش  مهن  لدـتعم ، مشخ  متـشه  لدـتعم ، باوخ  متفه  لدـتعم ، ياوه  مشـش  لدـتعم ، ياهبامرگ  مجنپ  دـیازف ، يدرس 

مهدزای دنامب  نت  نوردناز  ترارح  ببـس  نادب  ددنبب و  ار  ماسم  دـنک و  تشرد  ار  تسوپ  هک  اهبآ  هب  ندرک  لسغ  امرـس و  مهد  لدـتعم ،
هکنآ رهب  زا  دـشابن ، زین  ندـینازوس  دـشابن و  قـلطم  ندرک  مرگ  دـشاب ، یعیبطاـن  بیرغ و  دـیازف  تنوـفع  زا  هک  یترارح  نـکل  تنوـفع و 
جازم یگتـسیاش  زا  ار  تبوطر  نآ  جازم  دنادرگب و  لاح  زا  ار  نآ  دنک و  یعیبطان  رثا  یتبوطر  رد  یعیبطان  یترارح  هک  دـشاب  نآ  تنوفع 

لیلحت هب  دینادرگ و  راخب  قیقر  دنادرگ و  ادج  ظیلغ  رهوج  زا  ار  ظیلغ  یتبوطر  ترارح  هک  دشاب  نآ  ندینازوس  و  درب . نوریب  صخش  نآ 
. دشاب هتفریذپ  یمرگ  رثا  یتخل  نکل  دشاب  شیوخ  لاح  رب  تبوطر  هک  دشاب  نانچ  قلطم  ندرک  مرگ  و  دوش . رتظیلغ  یقاب  دنک و  جرخ 

دنک درس  ار  نت  هک  ییاهببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  لوا  وزج  زا  موس  باب 

نوکـس مود  دـنک . لیلحت  ار  يزیرغ  ترارح  هکنآ  رهب  زا  طارف ، اب  ترارح  یکی  تسا : عون  هدزناپ  دـیازف  يدرـس  مدرم  نت  رد  هک  اـهببس 
مـضه هکنآ  رهب  زا  طارفاب . بارـش  ماعط و  موس  دنامب . ياهدرم  ورف  نوچمه  ببـس  نادـب  ات  دـنازورفن ، رب  ار  ترارح  هکنآ  رهب  زا  طارفاب 

. دوش هتسسگ  يزیرغ  ترارح  هکنآ  رهب  زا  اذغ ، نتفاین  مراهچ  دنک . رهق  دریگ و  ورف  ار  ترارح  دوشن و 
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بآ نوچ  مرگ  ياهبآ  هب  ندرک  لسغ  و  مرگ ، تخس  ياهدامض  مرگ و  تخس  ياوه  مشـش  درـس . ياهوراد  اهاذغ و  نتـشاد  راکب  مجنپ 
هدام نتسسگ  ببس  یکـشخ  دیازف و  یکـشخ  دتفا ، رایـسب  لیلحت  هک  هاگ  ره  دشاب و  لیلحت  رایـسب  ببـس  همه  نیا  هکنآ  رهب  زا  درگوگ ،
رهب زا  دشاب ، جاز ،)  ) اهگاز ندعم  هک  ییاهبآ  هب  ندرک  لسغ  ام و  رس  طارفا  ببس  هب  دشاب ، ماسم  ندش  هتسب  متفه  دشاب . يزیرغ  ترارح 
ورف تخورفا و  دناوتنرب  ترارح  نوچ  و  دیسر ، دناوتن  رهاظ  هب  تخورفا و  دناوتن  رب  ندز و  دناوتن  مد  ترارح  دوش  هتسب  ماسم  نوچ  هکنآ 

توق هب  هچنآ  هچ  دشاب و  درـس  لعف  هب  هچنآ  هچ  نتـشاد ، راکب  درـس  ياهالط  اهدامـض و  متـشه  دریم . ورف  هک  دشاب  نآ  میب  دوش ، هتفرگ 
ترارح هدام  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  هلمج  نیا  زا  عامج  يرایـسب  طارفاب و  اهغارفتـسا  مهن  دـمآ . هدرک  دای  هک  ببـس  نیدـب  مه  دـشاب ، درس 
تخـس هک  اهوضع  نتـسب  دوش و  هتـسب  يزیرغ  ترارح  ياهرذـگ  هکنآ  رهب  زا  هدـس  مهد  دوش . هتخادرپ  عبت  رب  زین  حور  دوش و  هتـسسگ 

. دناریم ورف  ار  ترارح  هکنآ  رهب  زا  میظع  هودنا  مهدزای  دشاب . هلمج  نیزا  ددنبب 
، مهدراـهچ ببـس . نیا  رهب  زا  نآ  ریغ  عاـمج و  نوـچ  میظع  تذـل  مهدزیـس ، دـنکارپب . ار  ترارح  هـکنآ  رهب  زا  مـیظع  يداـش  مـهدزاود 

. طالخا یماخ  مهدزناپ  دیازف . يدرس  هک  اهتعانص 

دیازف يرت  هک  ییاهببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  لوا  وزج  زا  مراهچ  باب 

لیلحت ینوزف  ياـهتبوطر  دزورفین و  رب  ترارح  هکنآ  رهب  زا  ندرکاـن ، تضاـیر  ترارح و  یکی  تسا : عوـن  هدزاـی  دـیازف  يرت  هک  اـهببس 
. ببس نیا  رهب  زا  مه  نتفخ  رایسب  مود  دباین .

ارفص هک  هاگ  ره  هکنآ  رهب  زا  ارفص  غارفتسا  مراهچ  دنامب . نتر  دناهلـضف  هکنآ  رهب  زا  دشاب  هدوب  تداع  هک  اهغارفتـسا  نداتـسیا  زاب  موس 
هبامرگ متفه  ندروخ . رایسب  َرت  ياههویم  رت و  ياهاذغ  مشـش  اذغ . يرایـسب  مجنپ  دنک . دلوت  رتشیب  دوش و  عفد  رتمک  اهتبوطر  دشاب  رتمک 

ياهدامض دراد و  يدرـس  هب  لیم  هک  اوه  مهن  لدتعم . ياهتقو  رد  هصاخ  شوخ ، ياهبآ  رد  نتـسشن  متـشه  ماعط . سپ  زا  هصاخ  لدتعم 
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. دراد زاب  نت  نوردناز  ار  تبوطر  ددنبب و  ار  ماسم  هک  درس 
. لدتعم يداش  مهدزای  دنک . لیلحت  دنابنجب و  ار  تبوطر  هکنآ  رهب  زا  لدتعم  ياهدامض  دراد و  لدتعم  یمرگ  هب  لیم  هک  ییاوه  مهد 
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دیازف یکشخ  هک  ییاهببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مجنپ  باب 

دزادـگب و اـهتبوطر  دـنازوزف و  رب  ار  ترارح  تکرح  هکنآ  رهب  زا  طارف  اـب  تکرح  یکی  تسا : عون  هدزاـی  دـیازف  یکـشخ  هک  ییاـهببس 
زا رایـسب  عامج  طارف و  اب  غارفتـسا  میـس  دریذپ . لیلحت  وا  تبوطر  دباین و  شیاسآ  غامد  هکنآ  رهب  زا  طارف . اب  یباوخیب  مود  دـنک . لیلحت 

اهاذغ و مجنپ  دوش . مضه  دشاب  لصاح  هچنآ  دـباین و  ددـم  يرت  هکنآ  رهب  زا  اذـغ  نتفایان  مراهچ  دوش . هتخادرپ  نت  زا  اهتبوطر  هکنآ  رهب 
تبوطر دنازوزفارب و  ار  ترارح  یناسفن  تکرح  هکنآ  رهب  زا  یناسفن  ياهتکرح  هلمج  هشیدـنا و  مشخ و  رایـسب  مشـش  کشخ . ياهوراد 

. دنک لیلحت  ار 
ياهبآ هب  ندرک  لسغ  متشه  دراد . زاب  نتشیوخ  هب  ندیشک  اذغ  زا  درس ، جازملا  ءوس  ببس  هب  ار  وا  دسر و  يوضع  هب  طارفاب  امرـس  متفه 

. دنک لیلحت  دزادگب و  ار  تبوطر  هکنآ  رهب  زا  مرگ  ياهدامض  مهد  دوش . هتسب  دوز  اضعا  هب  اذغ  ياهرذگ  هکنآ  رهب  زا  هدس  مهن  ضباق .
. دزادگب اهتبوطر  ندرک  رایسب  قرع  هکنآ  رهب  زا  هبامرگ  رد  رایسب  ندرک  ماقم  مهدزای 

دنک هابت  ار  اهمادنا  لکش  هک  ییاهببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  لوا  وزج  زا  مشش  باب 

شیوخ راک  و  دـشاب ، فیعـض  هک  هروصم  توق  ای  هفطن  هریغم  توق  هکنآ  یکی  تسا : عون  هد  دـنک ، هاـبت  ار  اهمادـنا  لکـش  هک  ییاـهببس 
كدوک و ندرورپ  تدم  رد  هکنآ  موس  دوش . هابت  یمادنا  لکـش  هک  دتفا  یببـس  نداز  تقو  رد  هکنآ  مود  درک . دناوتن  دـیاب  مامت  هکنانچ 

اهیرامیب عاونا  مجنپ  ندیسر . یمخز  نداتفا و  ییاج  زا  مراهچ  هیاد . ردام و  ریصقت  زا  دتفا  یتفآ  نداهن ، ورف  نتشادرب و  نتـسب و  نتـسش و 
نتسب مهن  اهسامآ . متشه  طرفم . يرغال  متفه  طرفم . یهبرف  مشش  لس . و  ندش ) تسـس   ) ءاخرتسا ماذج و  هوقل و  ددمت و  جنـشت و  نوچ 

. دنیوگ عضولا  ضارما  ار  نیا  يزات  هب  دشاب و  هاگیاج  رب  هن  يوضع  داهن  هکنآ  مهد  دشاب . هک  هنوگ  نآ  رب  هن  اهتحارج  اهشیر و 

هدس ياهببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  لوا  وزج  زا  متفه  باب 
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مود دوش . هتـسب  لوب  هار  دتفا و  لوب  يارجم  رد  گنـس  هکنانچ  دـتفا  يذـفنم  ردـنا  بیرغ  يزیچ  هکنآ  یکی  تسا . عون  هد  هدـس  ياهببس 

رد اـی  تحارج  هنهد  ردـنا  نوخ  هکناـنچ  دوش  هدرـسف  هداـم  هکنآ  موس  دوش . کـشخ  اـی  دوش ، عمج  هدور  رد  ظـیلغ  رایـسب و  لـفث  هکنآ 
، ددرگ هتـسویپ  تحارج  نآ  دوش و  تحارج  دتفا و  ياهحرق  اهذفنم ، زا  يذفنم  رد  هکنآ  مراهچ  دوش . هتـسب  رگید  يذفنم  ای  لوب  يارجم 

هکنآ مشش  دیورب . نآ  ریغ  ای  لولوث  نوچ  يزیچ  ذفنم  رد  هکنآ  مجنپ  دوش ، هتـسب  ای  دوش ، رت  گنت  نادب  ذفنم  دیورب و  ینوزف  تشوگ  ای 
مه زارف  دنک و  رتگنت  ار  ذفنم  هک  دیآ  هتـشاد  راکب  ضباق  يوراد  هکنآ  متفه  دراشف . مهارف  ار  ذـفنم  دـتفا و  یـسامآ  يذـفنم  يولهپ  رد 
هب تسوپ  نتـشگ  تشرد  خوش و  ندـمآ  درگ  هبامرگ و  نتفایان  و  ددـنبب ، ار  ماسم  هک  درـس  بآ  ضباـق و  ياـهبآ  هب  ندرک  لـسغ  درآ و 
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هکنآ مهن  دوش . هتـسب  اهذفنم  ببـس  نادب  ات  دندنبب  ار  يوضع  هکنآ  متـشه  دشاب . عون  نیا  زا  ار ، نت  رهاظ  باتفآ  نتخوس  اهرابغ و  ببس 
رد هک  تسا  نیا  رهب  زا  و  تخـس ، يامرـس  مهد  دـیآ . مه  زارف  کین  تسوا  تلآ  هک  یبیروا  ياـهفیل  دـشاب و  يوق  تخـس  هکـسام  توق 

. ددرگ رتشیب  نت  ردنا  اههلضف  درآ و  مه  زارف  ار  اهذفنم  اهگر و  امرس  هکنآ  رهب  زا  دتفا ، رت  رایسب  هدس  ناتسمز 

دنک رتهداشگ  ار  اهذفنم  هک  اهببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  متشه  باب 

رتيوق ببس  نادب  هعفاد  دشاب و  هعفاد  زا  رتفیعض  هکسام  توق  هکنآ  یکی  تسا : عون  راهچ  اهذفنم  نتشگ  خارف  ندش و  هداشگ  بابـسا 
ار اههدـس  هک  هدـنیاشگ  ياهوراد  موس  دـنیوگ . هحتفملا  هیودالا  ار  نآ  ناـبیبط  دـیاشگب و  ار  اههدـس  هک  هدـنیاشگ  ياـهوراد  مود  دوش .

مدرم هک  تسا  یلعف  مراهچ  دشاب . رت  مرگ و  اهوراد  نیا  و  دـنیوگ : هدـننک ) تسـس  ياهوراد   ) هیخرملا هیودالا  ار  نآ  نابیبط  و  دـیاشگب ،
. دریگیم ورف  ار  نتشیوخ  دشکیم و  زاب  سفن  مدرم  هک  تسا  نآ  لعف  نآ  دوش و  هداشگ  لعف  نادب  اهذفنم  ماسم  دنکب و 

یتشرد بابسا  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهن  باب 

طالخا ازجا ، ندودز  توق  هب  هک  هدنیادز  ياهزیچ  یکی  تسا : عون  شش  یتشرد  بابسا 
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ياهطلخ اهاذغ و  موس ، نآ . ریغ  ایرد و  کفک  نوچ  هدننک  لیلحت  ياهزیچ  مود  نآ . دننام  نیبگنا و  هکرـس و  نوچ  دربب ، مه  زا  ار  ظیلغ 
. نیمز رابغ  مشش  درس . ياوه  درس و  ياهوراد  مجنپ  ضباق . ياهزیچ  مراهچ  زیت .

یمرن بابسا  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهد  باب 

فیطل نآ  لـیلحت  هک  لـلحم  ياـهزیچ  مود  نآ ، دـننام  اریتـک و  نغور و  هکـسم و  نوچ  جزل  ياـهزیچ  یکی  تسا : عون  ود  یمرن  بابـسا 
. نآ دننام  و  دنق ) هبح  دنق ،  ) دیناف رکش و  نوچ  دربب  يو  زا  یتشرد  دنک و  قیقر  ار  تشرد  ظیلغ و  هدام  هک  دشاب  نانچ  نیا  و  دشاب .

دنک رود  رگیدکی  زا  درآ و  نوریب  هاگیاج  زا  ار  اهمادنا  هک  اهببس  ردنا  مهن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدزای  باب 

هک تخس  یتکرح  مود  طابر . بصع و  ندش  هدیشک  یکی  تسا : عون  راهچ  درآ ، نوریب  شیوخ  داهن  هاگیاج و  زا  ار  اهمادنا  هک  ياهببس 
هکنانچ دشابن ، هداتـسیا  یعیبط  داهن  رب  لاح  نآ  رد  وضع  دوش و  هدرک  وضع  نآ  رب  دامتعا  تکرح  نآ  ردنا  دتفا و  قافتا  هاگان  ار  یمادـنا 

ای یطابر  رهوگ  هک  دـب  هدام  مراهچ  دـنازغلب . ياـج  زا  ار  يوضع  هک  جزل  یتبوطر  موس  ددرگب . وا  ياـپ  دـنک و  قاـفتا  تکرح  ار  یـسک 
. دتفا ماذج  تلع  رد  هکنانچ  دنک ، هابت  ار  یبصع 

یعیبطان ياهتکرح  بابسا  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدزاود  باب 
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. دیآ دیدپ  يوق  ياهغارفتسا  سپ  زا  هک  کشخ  جنشت  قاوف و  هکنانچ  تسا ، یکـشخ  یکی  تسا : عون  شـش  یعیبطان  ياهتکرح  بابـسا 
توق ندیسران  ببس  هب  دراد و  زاب  يوضع  زا  توق  دریگب و  ار  توق  هار  هک  هدس  موس  دیآ . دیدپ  ییالتما  جنشت  يو  زا  هک  ياهلـضف  مود 

. دنیوگ امرـس ،) هارمه  هزرل   ) ضفان تکرح  نیا  دنازرلب و  ار  اههلـضع  نآ  يدرـس  هک  درـس  هلـضف  مراهچ  دیآ . دیدپ  وضع  نآ  رد  هشعر 
هب و  دـنیوگ . بت ،) هارمه  زرل   ) اـشارف ار  تکرح  نیا  دـنازرلب و  یتخل  ار  ياههلـضع  نآ  يزیت  هک  هدـینازوس  زیت  هلـضع  مجنپ  هزرل . ینعی 

يزات
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نادب ندیسر  زا  ار  نآ  توق  هدس  ای  دشاب ، فیعض  ای  يزیرغ  ترارح  دشاب و  یمغلب  ياهلـضف  يوضع  ردنا  هکنآ  مشـش  دنیوگ . هریرعـشق 
نیا رگا  و  دیآ . دیدپ  جالتخا  دنیوج و  ندمآ  نوریب  هار  دنک و  دـلوت  يداب  وضع  نآ  ردـنا  تبوطر  نیا  زا  ببـس  نادـب  و  دراد ، زاب  وضع 

هب ار  تکرح  نیا  دزاس و  هزایمخ ) لثم  اهمادنا ، ندربارف  ندیشک و   ) ندیزای ار  اهمادنا  مدرم  و  ددرگ ، راخب  دشاب  رتمک  ای  رت  فیطل  هلضف 
ءایعا يزات  هب  ار  لاح  نیا  دیآ و  دیدپ  یگدنام  دشاب  اهمادنا  همه  ردنا  رتظیلغ و  ای  دشاب ، رترایـسب  هلـضف  نیا  رگا  و  دـنیوگ . یطمت  يزات 

. دنیوگ یگدنام ) یگتسخ و  )
هَّللا دیآ و  دیدپ  ضفان  دشاب  كرحتم  تخـس  رگا  دیآ و  دیدپ  یحورق  ءایعا  يددمت و  ءایعا  دنکیم  یتکرح  هیام  كدنا  هلـضف  نیا  رگا  و 

. ملعا

لاصتالا قرفت  ياهببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدزیس  باب 

ینوردـناز ياهتفآ  مود  ندـیرب . ندـش و  هتفوک  نتـسکش و  نوچ  تسا ، ینوریب  ياهتفآ  یکی  تسا : سنج  ود  لاـصتالا  قرفت  ياـهببس 
یتبوطر مود  دزوسب . دشارخب و  ار  عضوم  نآ  دنک  یگنرد  ای  درذگب ، اجک  ره  هک  هدـننازوس  زیت و  هدام  یکی  تسا : عون  جـنپ  نآ  تسا و 

هک يداب  يالتما  مراهچ  دناک ) رتب   ) دناقرطب دنک و  تشرد  ار  تسوپ  هک  یکشخ  موس  درب . رتزاب  رتزارف و  دنک و  مرن  ار  يوضع  هک  دشاب 
ياهنایم ردنا  هک  يوضع  ردنا  دشاب ، طلخ  يرایـسب  مجنپ  دـیآ . دـیدپ  عضوم  نآ  ردـنا  یندـیلخ  ای  يددـمت  دـنک  تکرح  داب  هک  هاگ  ره 

. دنک ياج  وضع  ءازجا 

سامآ ياهببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدراهچ  باب 

و وضع ؛ ردنا  دشاب  یعیبطان  ياهدام  ینوزف  دشاب ، هدام  تهج  زا  هچنآ  اما  وضع . تایه  رگید  هدام و  یکی  تسا : سنج  ود  سامآ  ياهببس 
و دشاب ، هدیرفآ  راک  نیا  رهب  زا  دشاب و  دریذـپ  هلـضف  فیعـض و  يوضع  هکنآ  یکی  تسا : عون  هد  دـشاب  يوضع  تایه )  ) تهج زا  هچنآ 

قرع نوچ  تسا ، نآ  ياریذپ  دراد و  ودب  يدر  اههلضف  ياهتفآ  همه  هک  تسوپ  نوچ  دشاب ، طالخا  ياههلـضف  نتفریذپ  وا  رهوگ  تعیبط 
نوریب ماسم  هب  هک  صلاخ  ياهراخب  خوش و  و 
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. نآ دننام  اهشیر و  اهرثب و  هدام  نوچ  دشاب  يوم  هدام  هک  یناخد  رهوگ  راخب  دید و  ناوتن  ار  نآ  دیآ و 

تسا شوگ  سپ  زا  هک  ندرگ  تشوگ  نوچ  دشاب ، اههلضف  ياریذپ  ببس  نادب  دشاب و  مرن  لخلختم و  فیعـض و  وضع  رهوگ  هکنآ  مود 
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اهذفنم نآ  زا  رتخارف  دـیآ ، ودـب  اهذـفنم  نآ  ردـنا  هدام  هک  ار  ییاهذـفنم  هک  دـشاب  يوضع  هکنآ  موس  نار . هلوغیب  تسد و  لغب  نوچ  و 
رگید ریز  رد  هک  دشاب  يوضع  مراهچ  دوش . عمج  رتشیب  يو  رد  هدام  ببـس  نادـب  و  دوش ، نوریب  يو  زا  اهذـفنم  نآ  ردـنا  هدام  هک  دـشاب 

يوضع هکنآ  مشـش  دراد . ودـب  يور  هک  دـشابن  اهتدام  نآ  جـنگ  يو  ردـنا  دـشاب و  کـچوک  يوضع  هکنآ  مجنپ  دـشاب . هداـهن  اـهوضع 
نادب و  يوضع ، رب  دیآ  مخز  هکنآ  متفه  دشاب . زجاع  دیآ  ودب  هک  اذـغ  مضه  زا  ببـس  نادـب  دـشاب ، هدیـسر  ودـب  یتفآ  ای  دـشاب  فیعض 

مهن دـشاب . رتمک  یلیلحت  يو  زا  ببـس  نادـب  دـباین و  یبیـصن  تضایر  زا  هک  دـشاب  يوضع  هکنآ  متـشه  دوش . نقتحم  يو  رد  هدام  ببس 
یعیبط ای  دـشابن ؛ نوریب  ود  زا  ار ، وضع  نیا  رم  یمرگ  نیا  و  دـنک ، بذـج  رتشیب  ياـهتدام  ببـس  نادـب  دـشاب و  مرگ  يوضع  جازم  هکنآ 

دلوت مرگ  يوراد  ياذـغ و  زا  ای  يدامـض  زا  ای  بعـص  یتکرح  زا  ای  يدرد  زا  هک  دـشاب  ییمرگ  ای  تسا ، تشوگ  رهوگ  هکناـنچ  دـشاب ،
سامآ ناوختسا  هک  دناهدرب  نامگ  یهورگ  دنک . دلوت  سامآ  درد  ببـس  هب  دزیخ و  درد  دوش و  هتـسکش  يوضع  هکنآ  مهد  دشاب . هدرک 
تنوفع امن و  وشن و  اهنادند  اهناوختـسا و  همه  هکنآ  رهب  زا  دریذپ ، یـسامآ  زین  اهنادند  اهناوختـسا و  همه  هک  تسا  نآ  تسرد  دریذـپن و 

. دریذپ سامآ  قیرط  نیدب  مه  دنریذپ ،

درد ياهببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدزناپ  باب 

هک دـشاب ، وضع  جازم  رییغت  یکی  دـتفا : سنج  ود  ریز  ردـنا  درد  ياهببـس  و  یعیبطان ، لاح  زا  تسا  نتف  اـی  ربخ  درد  هک  نتـسناد  دـیابب 
هک تسا  نآ  فلتخم  جازملا  ءوس  ینعم  و  تسا . لاصتالا  قرفت  مود  و  دنیوگ . فلتخم  جازملا  ءوس  ار  نیا  دوش و  ریغتم  راب  کی  هب  هاگان 

بیرغ یجازم  هاگان  ددرگب  راـب  کـی  هب  نکمتم  جازم  نآ  هک  هاـگ  ره  و  نکمتم ، هصاـخ و  تسا  یجازم  ار  يوضع  ره  رهوگ  هک  ینادـب 
جازم نیا  ندمآ  دیدپ  زا  وضع  نآ  هساسح  توق  دوش و  درس  دشاب  مرگ  ای  دوش ، مرگ  دشاب  درـس  وضع  جازم  رگا  الثم  دیآ  دیدپ  نآ  دض 

نیا دبای ، یهاگآ  بیرغ 
315 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

. دنیوگ ار  بیرغ  جازم  نیا  فلتخم  جازملا  ءوس  دشاب و  درد  یهاگآ 
رهب زا  قفتم  و  تسا ، قفتم  جازملا  ءوس  رگید  دـمآ ، هدرک  داـی  هک  تسا  فلتخم  نیا  یکی  تسا : عون  ود  جازملا  ءوس  هک  تسناد  دـیابب  و 

. دشابن یهاگآ  نآ  ملا  زا  ار  سح  هک  دنیوگ  نآ 
سح هداتسیا و  نآ  ياج  هب  هتشگ و  یلصا  جازم  نوچمه  هدرک و  لط  اب  ار  یلصا  جازم  دشاب و  هدش  نکمتم  جیردت  هب  دب و  دشاب  یجازم 

نآ رثا  نکل  و  دریذپن . رثا  دوشن و  لعفنم  دشاب  هدـش  نکمتم  كدـنا  كدـنا  هک  یتلآ  زا  سح  هک  دـشابن  یهاگآ  نآ  رهب  زا  نآ  ملا  زا  ار 
شیوخ ترارح  زا  قد  بت  دنوادخ  هک  تسا  نیا  رهب  زا  دنادرگب و  لاح  زا  ار  وا  دسر و  ودب  هاگان  دشاب و  وا  لاح  دض  هک  دریذپ ، یلاح 

هک تسا  نآ  قرف  نکل  دـشاب . بغ  بت  ترارح  زا  نوزف  رایـسب  قد  بت  ترارح  هکنآ  اـب  دـبای ، بـغ  بـت  دـنوادخ  هـک  دـباین  سح  نآ 
دض بیرغ و  دشاب  یترارح  بغ  ترارح  هتفرگ و  رارق  یلصا  ياهمادنا  رهوگ  ردنا  جیردت و  هب  دشاب  هدش  نکمتم  مکحم و  بت  ترارح 
لاح هب  یلـصا  جازم  دوش و  لطاب  بیرغ  جازم  دوش و  هدـیراسگ  بت  نوچ  دـشاب و  ياج  رب  یلـصا  جازم  هک  دـسر  ییاهمادـنا  هب  هاگان  و 
جازم هک  دنکیم  رثا  يوضع  ردنا  تسا و  بیرغ  یترارح  بغ  ترارح  هکنآ  رهب  زا  مرج  ال  دیاسایب . بیرغ  جازم  ملا  زا  دیآ و  زاب  شیوخ 
دیدپ نآ  رثا  دشاب  هتفرگ  رارق  جیردت  هب  قد  ترارح  و  تسا . رت  رهاظ  نآ  ملا  رثا و  دیآیمه . دیدپ  هاگان  راب  کی  هب  ياج و  رب  وا  یلصا 

بآ نآ  زا  وا  نت  دراد ، راکب  مرگ  مین  یبآ  نیتسخن  هناخ  زا  لاـح  رد  رگا  دوش ، هباـمرگ  رد  تسردـنت  مدرم  هک  هاـگ  ره  هک  ینیبن  دـیاین .
فقوت مود  هناخ  رد  تعاس  کی  نوچ  تسا . هدیـسر  ودـب  هاگان  تسوا و  تسوپ  زا  رتمرگ  هکنآ  رهب  زا  دـبای ، هبامرگ  یـسح  (ص 107 )

دنزیر يورب  یتخل  هاگان  بآ  نآ  زا  مه  رگا  دوش ، نیتسخن  بآ  نآ  زا  رت  مرگ  وا  تسوپ  دنک و  وخ  مرگ  بآ  هبامرگ و  ترارح  اب  دنک و 
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هک تسناد  دیابب  دش  مولعم  نیا  نوچ  دـسریم . ودـب  هاگان  تسوا و  لاح  فلاخم  هکنآ  رهب  زا  دـبای ، امرـس  سح  دزرلب و  نآ  زا  وا  تسوپ 
ءوس تاذ  هب  ببـس  نکل  تسین  ملا  سح  ببـس  دـشاب  فلتخم  هک  جازملا  ءوس  ره  تسا ، فلتخم  یجازملا  ءوس  ملا  سح  ببـس  هچ  رگا 

، تسا ملا  ببس  ضرع  هب  کشخ  جازملا  ءوس  و  تسین ، ملا  ببس  هجو  چیه  هب  رت  جازملا  ءوس  اما  درـس . جازملا  ءوس  تسا و  مرگ  جازملا 
ناتیفیکلا ار  ود  ره  نابیبط  و  دناهدننک ، لعف  ود  ره  درس  مرگ و  جازم  هکنآ  رهب  زا 

316 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
جازم هدننک و  رثا  هدنرآ و  دیدپ  لعف  رد  دنایلـصا و  یکی  ره  درـس ، جازم  مرگ و  جازم  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  ینعم  دـنیوگ ، ناتلعافلا 

هب یکـشخ  ددرگ  زارد  یمرگ  تدم  هک  هاگره  هک  ینیبن  هدش  اپ  هب  هدـمآ و  دـیدپ  لصا  ود  نیا  زا  دـنایعرف  یکی  ره  َرت  جازم  کشخ و 
هفسلف ملع  زا  نکل  تسین  بیبط  رب  نیا  قیقحت  تمامت  ودنک  دلوت  وا  عبت  هب  يرت  ددرگ ، زارد  يدرـس  جازم  هک  هاگ  ره  دنک و  دلوت  وا  عبت 

ار وضع  کـشخ  جازم  هکنآ  ببـس  هب  هک  تسا  نآ  تسا ، ضرع  هب  ملا  سح  ببـس  کـشخ  جازملا  ءوس  هک  میتفگ  هچنآ  ینعم  و  تسا .
ضرع هب  دشاب و  لاصتالا  قرفت  زا  تاذ  هب  ملا  نآ  دوش ، هتفای  ملا  سح  دوش و  لصاح  لاصتالا  قرفت  وضع  ياهرانک  ردنا  دـشک ، مهارف 

و تسین . رگید  یببـس  نآ  زا  زج  تسا و  لاصتالا  قرفت  زا  ملا  سح  یتاذ  ببـس  هک  تسا  ناـنچ  سونیلاـج  کـیدزن  و  کـشخ . جازم  زا 
و دشاب ، قیرفت  وا  لیلحت  تسا ، للحم  یمرگ  هکنآ  رهب  زا  دوش . هتفای  لاصتالا  قرفت  ببس  هب  مه  درس  مرگ و  جازم  زا  ملا  سح  دیوگیم 

قّرفت نیا  دوـش و  رود  رگید  يوزج  زا  ترورـض  هب  دـیآ  رتـکیدزن  رگید  يوزج  هب  هک  يوزج  ره  و  درآ ، مه  زارف  ار  نـت  يازجا  يدرس ،
قرفت یشوخان  نیا  ببس  دیوگیم  دیآ  شوخان  ار  اهتلاح  هک  تاسوسحم  ردنا  و  درـس . جازم  زا  هن  دشاب  نیا  زا  ملا  سح  و  دشاب ، لاصتالا 
یهایس ندمآ  شوخان  ببس  و  دوش ، هریخ  لاصتالا  قّرفت  ببس  هب  طرفم  ییانشور  اهیدیپس و  ندید  زا  رصب  سح  هکنانچ  تسا ، لاصتالا 

یـشرت و ار  قوذ  سح  و  تسا . نآ  مزاوـل  زا  لاـصتالا  قّرفت  هک  مشچ  يازجا  عـمج  و  روـن ، هبقث  ندـمآ  مـه  زارف  رـصب ، سح  رد  طرفم 
ضبق مزاول  زا  لاصتالا  قرفت  هکنآ  رهب  زا  دـیآ ، شوخاـن  ضبق  ببـس  هب  تصوفع  و  دـیآ . شوخاـن  لاـصتالا  قرفت  ببـس  هب  مه  يروش 

. دیوگ نیا  مه  يوب  سح  رد  و  تسا ،
تسناد دیابب  ردق  نیا  نکل  دشاب ، نافوسلیف  رب  نیا  قیقحت  و  دشاب . لاصتالا  قّرفت  ببس  هب  يوق  ياهزاوآ  زا  عمس  ملا  زین  عمس  سح  رد  و 
رایـسب و  لاصتالا . قرفت  هن  تسا ، جازملا  ءوس  ملا  ببـس  هک  تسا  نآ  تسرد  سپ  دـشابن ، راومه  لصتم  یحطـس  رد  لاـصتالا  قرفت  هک 

نادب درد  هدام  ترارح  ندـیبنج  ببـس  هب  درد و  ببـس  هب  دـبنجب و  ترارح  هکنآ  رهب  زا  دـشاب ، درد  ندـش  تدایز  ببـس  درد  هک  دـشاب 
و دشاب ، اههلضف  یقاب  لیلحت  نآ  دنامب و  یشراخ  اهدرد  سپ  زا  هک  دشاب  رایسب  دوش و  تدایز  درد  ببس  نیدب  دتفا ، بذج  رتشیب  عضوم 

لهاج بیبط 
317 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

. دیازفا ترضم  ددرگ و  لوغشم  نآ  عنم  هب 

کی ره  ببس  مان  اهمَلا و  عاونا  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدزناش  باب 

عـضوم نادـب  تشرد  يزیچ  ییوگ  هک  تسا  یملا  مود  دـنیوگ . هکح  ار  نآ  يزات  هب  تسا و  شراـخ  ملا  یکی  تسا : هدزناـپ  اـهملا  عاونا 
ار عـضوم  نآ  ییوـگ  مراـهچ  دـنیوگ . سخاـن  ار  نآ  يزاـت  هب  هدـنلخ و  تـسا  یملا  موـس  دـنیوگ ، تنوـشخ  ار  نآ  يزاـت  هـب  دـسریم و 
. دنیوگ ددمم  ار  نآ  يزات  هب  دنـشکیم و  مه  زا  ار  وضع  نآ  ییوگ  مجنپ  دـنیوگ . هدـنروآ ،) راشف   ) طغاض ار  نآ  يزات  هب  دـنراشفیم و 

متـشه دنیوگ . هرـسکم  يزات  هب  هتـسکش و  عضوم  نآ  ییوگ  متفه ، دنیوگ . خـسفم  يزات  هب  دوشیم و  زاب  مه  زا  عضوم  نآ  ییوگ  مشش 
. دنیوگ بقاث  يزات  هب  دبنسیم و  ام  رب  ار  عضوم  نآ  ییوگ  مهن  دنیوگ . یخرم  يزات  هب  دیآیمه و  عضوم  نآ  ردنا  یفعض  ییوگ 
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. دـنیوگ یلـسم  يزاـت  هب  دنزوپـسیم و  ردـنا  زود  لاوج  هب  ییوگ  مهدزاـی ، دـنیوگ . ردـخ  يزاـت  هب  دـشاب و  هتفخ  وضع  نآ  ییوگ  مهد 
. دنیوگ نابرض  يزات  هب  دنزیم و  هک  دشاب  یملا  مهدزاود 

هدننازوس یملا  مهدزناپ  دنیوگ . ءایعا  يزات  هب  تسا و  یگدـنام  عاونا  مهدراهچ ، دـنیوگ . لقث  يزات  هب  ینارگ و  اب  دـشاب  یملا  مهدزیس ،
. دنیوگ هدز ،) شیبن   ) غدل يزات  هب  دشاب و 

نآ زا  رتنازوس  دنک ، دلوت  فیرح  طلخ  زا  هک  شراخ  ببـس  اما  دـنیوگ . فیرح  يزات  هب  هک  زیت  ای  روش  دـشاب  یطلخ  شراخ ، ببـس  اما 
. دنک دلوت  روش  طلخ  زا  هک  دشاب 

يارجم رد  دیآ و  هناثم  هب  هدرگ  زا  دـنک و  دـلوت  هدرگ  رد  هک  گیر  نوچ  تشرد  يزیچ  ای  دـشاب ، زیت  یطلخ  نتـشذگ  تنوشخ  ببـس  و 
. درذگب لوب 

سخان و ملا  هک  دشاب  رایسب  دشکب . مه  زا  يانهپ  زا  ار  يوضع  ياشغ  هک  ینوزف  هدام  ببـس  هب  دشاب ، لاصتالا  قرفت  سخان  ملا  ببـس  و 
نکل دـشابن ، ناسکی  وضع  هک  دـشاب  نآ  رهب  زا  يراومهان  و  دـشابن ، راومه  هک  دـشاب  و  دـشاب . راومه  وضع  یگمه  رد  اـهملا  عاونا  رگید 

رتساسح يوزج  دشابن ، ناسکی  وضع  سح  هک  دشاب  نآ  رهب  زا  دشاب . رت  مرن  یـضعب  دشاب و  رتبلـص  نآ  يازجا  یـضعب  دشاب و  بکرم 
دشاب و هدیسر  یتفآ  ار  يوزج  ای  هن . يوزج  دشاب و 

318 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
. دشابن ناسکی  ار  ءاشغ  ره  وضع  يازجا  ندینابنج  ای  هن  ار  يوزج 

درگ هک  رایـسب  يداب  ای  دشاب ، رایـسب  یطلخ  طغاض  ملا  ببـس  دشکب . ار  هلـضع  ار و  بصع  هک  دـشاب  یطلخ  ای  يداب  هدـمم  ملا  ببـس  و 
. دنک گنت  وضع  رب  هاگیاج  دیآ و  ردنا  وضع 

. دشک زاب  مه  زا  ار  هلضع  ءاشغ و  دشاب و  وا  ياشغ  تشوگ و  نایم  هلضع و  يازجا  نایم  رد  هک  دشاب ، هدام  خسفم  ملا  ببس 
هب نآ  ملا  دراشف و  مهارف  ار  نآ  و  دـسر ، ءاشغ  نیدـب  هک  ییامرـس  ای  وا  ياشغ  ناوختـسا و  نایم  دـشاب  يداـب  اـی  هداـم  هرـسکم  ملا  ببس 

. دسر ناوختسا 
مرن و دشاب  یملا  نیا  و  دشاب ، هدیـسر  بصع  رتو و  هب  دـشاب و  هدـمآ  درگ  هلـضع  تشوگ  رد  هک  دـشاب  ياهدام  یّخرم )  ) هوخر ملا  ببس 

. تسا رتمرن  هلضع  تشوگ  اهمادنا  يازجا  زا  هچ  تسا ، مرن  يوضع  رد  هدام  هکنآ  رهب  زا  هتسهآ ،
. نولوق هدور  نوچ  دیآ ، درگ  وضع  رد  هک  ظیلغ  يداب  ای  دشاب ، ظیلغ  رایسب و  هدام  بقاث  ملا  ببس 

. دشاب نیا  مه  یلسم  ملا  ببس 
. ددنبب دیآ  وضع  نادب  هک  ساسح  حور  رذگ  هک  ياهدس  ای  دشاب  وضع  جازم  يدرس  ای  ردخ  بس  و 

ینابرض سامآ  ملا  نایرش ، تکرح  ببس  هب  دشاب ، اهنایرش  وا  یکیدزن  رد  نکل  مرن  ای  بلص  درس  ای  مرگ  دشاب  یسامآ  ینابرض  ملا  ببس 
. دوش

وا قیلاعم  یـسامآ  ببـس  هب  و  لاحط ، هدرگ و  رگج و  شـش و  نوچ  دشابن  سح  ار  وا  رهوگ  هک  يوضع  رد  دـشاب  سامآ  یلقث  ملا  ببس 
هکنانچ دـشاب ، هدرک  لـطاب  ار  وضع  سح  تلع  یبعـص  نکل  ساـسح ، يوضع  رد  دوب  یمرو  اـی  دـیآ ، دـیدپ  لـقث  سح  دوش و  هدیـشک 

. دباین ملا  سح  دباییمه و  ینارگ  سح  رامیب  دشاب و  هدعم  مف  ردنا  هک  ناطرس 
. دشاب زیت  یطلخ  عزل  ببس  و  تسا . هدمآ  هدرک  دای  راتفگ  نیا  زا  مهدزیس  باب  رخآ  رد  نآ  عاونا  ایعا و  ملا  ببس  و 

319 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

دنک دلوت  شراخ  زا  هک  تذل  بسک  نتخانش  تذل و  كاردا  ملا و  كاردا  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدفه  باب 
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هک یلاح  ینعی  تسا ، میالم  یلاح  كاردا  تذـل  كاردا  دزاسن و  ار  مدرم  نت  هک  یلاح  ینعی  دـشاب ، یفانم  یلاح  كاردا  ملا  كاردا  اما 
یطلخ زا  هک  تسا  یملا  شراخ  و  دسر . مدرم  نت  هب  راب  کی  هب  هک  هاگان  هک  تسا  نآ  ود  ره  كاردا  ببـس  و  دـشاب . قفاوم  ار  مدرم  نت 

دوشیم و لیاز  ملا  نآ  لیلحت  ببـس  هب  دنک . لیلحت  طلخ  دوش و  هداشگ  ماسم  دراخب و  ار  نتـشیوخ  مدرم  نوچ  و  دـنک ، دـلوت  روش  ای  زیت 
میالم یلاح  زیت ، طلخ  ای  روش  طلخ  لیلحت  هکنآ  رهب  زا  دوش ، هتفای  لیلحت  تذل  ببس  نیدب  دشاب ، راب  کی  هب  دتفا  ندیراخ  زا  هک  لیلحت 

. تسا میالم  لاح  نآ  كاردا  شراخ ، زا  تذل  كاردا  تسا و 

ص 108)  ) دنک دلوت  درد  زا  هک  یعیبطان  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدجیه  باب 

مرگ تسخن  دنمدرد  وضع  و  دنادرگب . یعیبط  لاح  زا  ار  ندز  مد  و  دراد ، زاب  شیوخ  راک  زا  ار  اهمادـنا  و  دربب ، ار  توق  بعـص  ياهدرد 
. دهن ندش  درس  هب  يور  حور  دوش و  تمیزه  لیلحت  ببس  هب  داب  هدام و  ندش  عمج  ببس  هب  دوش 

دنک دلوت  اهتکرح  زا  هک  یعیبط  یعیبطان و  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدزون  باب 

توق مراهچ  طالخا ، لـیلحت  موس  طـالخا ، جـضن  مود  ترارح ، نتخورفارب  یکی  تسا : راـهچ  دـنک  دـلوت  اـهتکرح  زا  هک  یعیبط  لاوحا 
دلوت ترارح  ناصقن  توق و  فعـض  لیلحت  خـسفم و  ياهدرد  ددـمت و  ياپ  درد  ایعا و  عاونا  تسا : راهچ  مه  یعیبطان  لاوحا  و  اهمادـنا .

. دنک

دنک دلوت  اهداب  زا  هک  یعیبطان  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  متسیب  باب 
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دـشاب یمادنا  ياهفیل  اههقبط و  نایم  ردنا  ای  دنک . دلوت  رقارق  يددمت و  ياهدرد  يو  ردـنا  و  هدـعم ، نوچ  دـشاب  یهت  یمادـنا  ردـنا  ای  داب 

ءاشغ هلـضع و  تشوگ  نایم  رد  ای  اههلـضع  ياهفیل  نایم  ردنا  ای  دشاب  یحیر  جنلوق  ردنا  هکنانچ  دنک  دلوت  بقاث  ياهدرد  و  هدور ، نوچ 
یظیلغ و یکدنا و  رایـسب و  دروخ  رد  کی  ره  دشاب و  تسوپ  تشوگ و  نایم  ردنا  ای  دـشاب ، وا  ءاشغ  ناوختـسا و  نایم  ردـنا  ای  دـشاب . وا 

. مادنا یمرن  یتخس و  دروخرد  دشاب و  هدام  یقیقر 

التما همخت و  ياهببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مکی  تسیب و  باب 

عون راهچ  ینوریب  ياهببـس  اما  و  ینوردـناز . تسا  ییاهببـس  رگید  ینوریب و  تسا  ییاهببـس  یکی  تسا : سنج  ود  التما  همخت و  ياـهببس 
زا همضاه  توق  دشابن و  تجاح  نادب  ار  نت  هک  دیازفا  يرت  نت  ردنا  نآ  يرایسب  هکنآ  رهب  زا  بارـش ، ماعط و  ندروخ  رایـسب  یکی  تسا :

ببـس نادـب  ماعط و  سپ  زا  ای  ماعط  شیپ  زا  ای  هبامرگ  ردـنا  نتفر  رایـسب  مود  و  دوش . لصاح  ـالتما  ببـس  نادـب  دـیآ و  زجاـع  نآ  مضه 
ندرکان و تضایر  نوچ  موس  دراد ، زاب  لیلحت  هک  ییاهببـس  موس  ددرگ . لـصاح  همخت  ـالتما و  دوش و  هاـبت  ماـعط  ردـنا  تعیبط  فرـصت 
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مود همضاه . توق  یفیعـض  یکی  تسا : عون  هس  ینوردناز  ياهببـس  و  ندروخ . ماعط  ردنا  دب  ریبدت  مراهچ  نآ . دننام  ندرک و  اهغارفتـسا 
. اههلضف ياهرذگ  اهگر و  یگنت  موس  هکسام . توق  ندوب  يوق  ای  هعفاد  توق  یفیعض 

اهمادنا یفیعض  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  نیتسخن  زج  زا  مود  تسیب و  باب 

فیعـض تساـهتوق  بکرم  هک  حور  هکنآ  مود  دوش . فیعـض  وا  رهوگ  وضع و  مرج  هکنآ  یکی  تسا : عوـن  جـنپ  اهمادـنا  یفیعـض  ببس 
وضع رهوگ  شنیرفآ  هکنآ  مراهچ  رگید . يزیچ  عبت  رب  هن  دوش  فیعـض  دوخ  توق  هکنآ  موس  دوش . فیعـض  زین  توق  نآ  عبت  رب  و  دوش .

. بکرم ضارما  زا  دشاب  یضرم  يوضع  رد  هکنآ  مجنپ  دشاب . فیعض  كزان و 
[11] ياهبصع یگتسویپ  یگتفاب و  هک  تسا  نآ  ینیتسار  یفیعض  ینعی  قلطم  یفیعض  اما 

ص321 ج1 ؛  یهاشمزراوخ ؛  هریخذ 
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هب تسا و  اهبـصع  ياـهفیل  توق  هب  همه  يراـیتخا . هچنآ  هچ  تسا و  یعیبط  هچنآ  هچ  اهمادـنا  ياـهلعف  هکنآ  رهب  زا  دوش ، تسـس  يوضع 
هداهن ازارد  زا  هک  تسا  ییاهبـصع  ياهفیل  زا  هبذاج  توق  هک  تسا  هدـمآ  هدرک  دای  حیرـشت  ردـنا  هکنانچ  نآ . داهن  یگتـسویپ  یگتفاب و 

هس ره  اهفیل  نیا  تسا و  هداهن  انهپ  زا  هک  ییاهفیل  زا  هعفاد  توق  و  تسا ، هداهن  بیرا )  ) بیر هب و  هک  ییاهفیل  ردنا  هکـسام  توق  تسا و 
وضع نیا  لاح  دوش و  لصاح  ینیتسار  یفیعـض  دوش  تسـس  اهفیل  نیا  یگتفاب  هک  هاگ  ره  هتفاب . رگید  کی  ردنا  تسا و  هداهن  مه  رب  عون 

لهلهت يزات  هب  ار  نآ  دوش و  هدـش ،) امن  خـن  هتخیـسگ ، دوپ  رات و   ) هلـشلش نتـشاد  نتـسش و  رایـسب  زا  هک  دـشاب  ياهعماج  لاـح  نوچمه 
ءوس هصاخ  دـشاب . مکحم  جازملا  ءوس  وضع  رهوگ  ندـش  فیعـض  ببـس  هب  و  دـنیوگ . تسین ،) هدافتـسا  لباق  هک  هراپ  یـسابل  ای  هچراـپ  )
مرگ جازملا  ءوس  دنیوگ و  ردخ  ار  نآ  يزات  هب  دوش و  هتفخ  نوچمه  وضع  ات  دـنک  لطاب  دربب و  ار  وضع  سح  هکنآ  رهب  زا  درـس  جازملا 

هار دریگ و  مه  زارف  ار  اهذـفنم  کـشخ  جازملا  ءوس  دـنک و  هاـبت  ار  وـضع  جازم  ار و  حور  جازم  هکنآ  رهب  زا  دـنک  فیعـض  ار  وـضع  زین 
ظیلغ هدام  اب  رت  جازملا  ءوس  هک  هاگ  ره  و  دنک ، دلوت  یتسس  یمرن  زا  دنک  مرن  ار  اهمادنا  َرت  جازملا  ءوس  دوشن و  هتسب  ببـس  نادب  اهتوق 

مود جازملا ، ءوس  یکی  تسا : ود  حور  ندش  فیعـض  ببـس  و  دوش . فیعـض  اهمادنا  ببـس  نادب  ددنب و  اهتوق  رذگ  دنک و  هدـس  دـشاب ،
هدزاود دیآ  هدرمش  فعض  بابسا  هک  هاگ  ره  رگید  یهجو  زا  و  دریذپ . لیلحت  حور  نآ  عبت  رب  هک  يوق  ياهغارفتسا  عاونا  رایسب و  لیلحت 

: تسا عون 
ياهراخب شوخان و  ياهيوب  نوچ  دیآ  حور  هب  نآ  بیـسآ  هک  دب  ياهاذـغ  مراهچ  بآ ، یهابت  موس  اوه ، یهابت  مود  جازملا ، ءوس  کی 

تلع رد  بآ  نداشگ  و  طرفم ، ياهغارفتـسا  مشـش  دوش . هتخیمآ  اوه  ردـنا  هک  كان  رهز  اهراخب  اهدود و  هدـش و  هابت  هداتـسیا و  ياهبآ 
ندمآ قرع  طرفم و  تضایر  ندرک و  نوریب  هراب  کی  هب  رایسب  میر  نتفاکش و  گرزب  هلیبد  ندرک و  نوریب  رایسب  راب  کی  هب  ءاقـستسا و 

اهدردزا دـنک و  لیلحت  ار  حور  مه  دـنادرگب و  ار  جازم  مه  هکنآ  رهب  زا  بعـص  درد  متفه  دـشاب . اهغارفتـسا  هلمج  زا  همه  نیا  طارفا ، هب 
مه دنادرگب و  جازم  مه  هکنآ  رهب  زا  اهبت  عاونا  متشه  دنک . رتشیب  رثا  دشاب  لد  یلاوح  ردنا  هک  ییاهدرد  هدعم و  درد 
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هکنآ رهب  زا  هدعم ، مف  فعض  هکنانچ  ددرگ ، نت  همه  فعض  ببس  يوضع  فعـض  هکنآ  مهد  ندروخان . نتفایان و  اذغ  مهن  دنک . لیلحت 
رایسب ياهیرامیب  یصخش  هکنآ  مهدزای  دوشب . لاح  زا  وا  غامد  لد و  یببس  هیام  كدنا  زا  دشاب و  رحبض  تخس  هدعم  مف  فعض  دنوادخ 
هلضف ببس  نادب  شـش و  غامد و  نوچ  دشاب ، رتكزان  رتفیعـض و  یمادنا  شنیرفآ  هکنآ  مهدزاود  ددرگ . فیعـض  ببـس  نادب  دشک و 
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ببس هب  تسا ، هداهن  نت  همه  يالاب  رب  ار  غامد  یلاعت  كرابت و  راگدیرفآ  هک  تسا  نآ  هن  رگا  دنک و  لوبق  دیآ  رتيوق  هک  اهمادنا  رگید 
لاعفا همه  يدوب و  هابت  همه  وا  ياهتوق  درک و  یتسناوتن  عفد  ار  نآ  غامد  يدمآ و  ودب  اهمادنا  همه  هلضف  هشیمه  هن  رگا  یمرن و  یکزان و 

. نیقلاخلا نسحا  هللا  كرابت  يدوب ، تفآ  اب  یغامد 

نآ سکع  رب  هک  ییاهببس  دنکن و  رثا  نت  نوردناز  دنک و  رثا  نت  نوریب  زا  هک  ییاهببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  موس  تسیب و  باب 
دشاب

نوردناز دنروخب  رگا  دنک و  شیر  دزوسب و  دـنک و  رثا  تسوپ  ردـنا  تاقالم  درجم  هب  نت  نوریب  زا  هک  تسا  ییاهزیچ  هک  تسناد  دـیابب 
: تسا ببس  شش  نوریب  زا  ار  نآ  ندرک  رثا  دنکن و  رثا 

. دنک رثا  دوش و  ردنا  ماسم  هب  فیطل  ياهوزج  توق  نادب  هدنرذگ و  تسا  یتوق  يو  رد  هکنآ  یکی ،
. دشک نتشیوخ  هب  ار  نآ  هبذاج  توق  هب  زین  اهمادنا  هکنآ  مود ،

. دیآ دیدپ  نآ  رثا  ات  دنوش  رای  ود  ره  مادنا  هبذاج  توق  زیچ و  نآ  هدنرذگ  توق  هکنآ  موس ،
نت ردنا  هک  لعف  هب  درـس  ای  لعف  هب  مرگ  ياهدامـض  نوچ  دنادرگب ، لاح  زا  ار  مدرم  نت  هک  يوق  دـشاب  یتعیبط  ار  زیچ  نآ  هکنآ  مراهچ ،

. دنک يدرس  یمرگ و  رثا 
. درآ لعف  هب  ار  نآ  توق  يزیرغ  ترارح  دشاب و  مرگ  ای  درس  توق  هب  هک  اهدامض  نوچ  مجنپ ،

. دنکن رثا  نوریب  زا  دنک و  رثا  ندروخ  هب  هک  تسا  رگید  ياهزیچ  و  دنک . رثا  تیصاخ  هب  هکنآ  مشش ،
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رگید ببـس  جـنپ  ار  نیا  نآ و  دـننام  ریـس و  زایپ و  نوچ  تسا  زیت  ياهزیچ  دـنک  شیر  دزوسب و  ار  تسوپ  دـنک و  رثا  نوریب  زا  هچنآ  اـما 
: رتهصاخ تسا 

رد همـضاه  توق  هکنآ  رهب  زا  درک . دـناوت  شیوخ  لعف  رثا و  هک  دـنامن  وا  اب  نادـنچ  وا  توق  دروخب  ار  نآ  مدرم  هک  هاـگ  ره  هکنآ  یکی 
. دنک شیوخ  لعف  وا  هکنآ  زا  شیپ  دریگ  نتسکش  ار  وا  توق  لاح 

دـسر و هتخیمآ  مدرم  نوردـناز  هب  دروخ و  نآ  ریغ  تشوگ و  ناـن و  اـب  نکل  دروخن  اـهنت  ار  نآ  مدرم  دوش  هدروخ  هک  يزیچ  هکنآ  مود 
. دیاین دیدپ  وا  رثا  دشاب  هتخیمآ  نوچ 

ببس نادب  وا  ص 109 )  ) توق دوش و  هتـشرس  اـعما  هدـعم و  تبوطر  ناـهد و  تبوطر  اـب  زیچ  نآ  دروخب ، يزیچ  مدرم  نوچ  هکنآ  موـس 
. ددرگ هتسکش 

ات دشابن  مزال  عضوم  کی  رب  دوش  هدروخ  نوچ  دنکب و  رثا  سپ  ات  دشاب  مزال  عضوم  کی  رب  یتدم  دنک  دامـض  ار  نآ  نوچ  هکنآ  مراهچ 
رب هک  دشاب  ار  يزیچ  هک  دوب  دناوتن  رثا  نآ  ار  هدنرذگ  يزیچ  و  درذگیم ، نکل  دیاپن  عضوم  کی  رب  دوش  هدروخ  نوچ  دـنکب و  رثا  سپ 

. دشاب مزال  عضوم  کی 
ره و  دنک ، مضه  دیاش  ار  مضه  هچ  ره  نآ  يازجا  زا  و  يو ، رد  دریگ  ندرک  فرصت  لاح  رد  یعیبط  توق  دوش  هدروخ  نوچ  هکنآ  مجنپ 

. دراذگن شیوخ  لاح  رب  ار  نآ  و  دنک ، عفد  دیاش  ار  عفد  هچ 
ظیلغ يزیچ  يو  هک  تسا  نآ  ببـس  و  نآ ، دننام  تسا و  بادیفـسا )  ) جادیفـسا نوچ  دـنک  رثا  ندروخب  دـنکن و  رثا  نوریب  زا  هچنآ  اما  و 
دناوتن حور  ذـفنم  تسوـپ و  رعق  هب  درک و  دـناوتن  ضوـع  درذـگب  يوزج  رگا  و  تسین . ماـسم  ردـنا  نتـشذگ  توـق  ار  وا  يازجا  و  تسا .

تسا ظیلغ  تخـس  وا  رهوگ  هکنآ  رهب  زا  و  دسر ، نت  رعق  هب  دوش ، هدروخ  نوچ  نکل  تسین . ینازوس  يزیت و  یتفاطل و  يو  رد  و  دیـسر ،
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. دنک رگید  ياهزیچ  رد  هک  درک  دناوتن  رثا  نآ  يو  رد  تعیبط 
. قیفوتلا یلو  هللا  درادن و  رب  شیوخ  رثا  دنامب و  شیوخ  لاح  رب  ببس  نیدب  درک ، دناوتن  مضه  يو  زا  زیچ  چیه  و 

دیآ دیدپ  مدرم  رب  هک  اهرییغت  اهلاح و  بابسا  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج 

هراشا
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تسین هراچ  نآ  نتخانش  ردنا  ار  بیبط  اهیرامیب و  زا  زج 

: تسا باب  کی  تسیب و  وزج  نیا  و 

بآ نتسج  نوریب  ببس  دشاب و  عامج  ردنا  هک  تذل  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  نیتسخن  باب 

هنیس هب  دلامب و  مرن  تسد  هب  یسک  هک  ار  مدرم  ياپ  تسد و  هکنانچ  دیآ  تذل  نآ  ندوسب  زا  دنیاسب ، مرن  مرگ و  ياج  هب  هک  يوضع  ره 
، دیآ رتشیب  تذل  وا  ندوسب  زا  مرج  ال  تسا ، يوق  وا  سح  تسا و  ینابـصع  يوضع  بیـضق  دیآ . تذـل  نآ  زا  دـنک  مرگ  دـهن و  زاب  مرن 

تسناد دیابب  و  لج . زع و  هللا  ءاش  نا  دیآ  هدرک  دای  هاب  ریبدت  رد  تاجلاعم  باتک  رد  هکنانچ  تسا . هتسویپ  نادب  يدزیا  تیانع  هک  هصاخ 
دنوش رای  ود  ره  دشاب  هدینا  زیگنا  رب  ار  بیـضق  هک  داب  نآ  دشاب و  هدیبنج  هک  ترارح  نیا  دبنجب . ترارح  یعامج ، تکرح  ببـس  هب  هک 

(. كدزدبآ  ) هقارز نوچ  دنزادنا  نوریب  ار  مدرم  بآ  و 

نداز ببس  ینتسبآ و  ردنا  ضیح  هداتسیا  زاب  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مود  باب 

هک نیگرـس  نوچمه  دیآ ، راکب  دنزرف  ياذغ  تهج  زا  دولاپ  دهاوخ  ضیح  هب  هچنآ  هک  تسا  نآ  ینتـسبآ  ردنا  ضیح  هداتـسیا  زاب  ببس 
زا دب  طالخا  دوب و  هزادنا  هب  تقو و  هب  ناشیا  ضیح  هک  تسا  نآ  ردنا  نانز ، یتسردنت  هکنآ  رهب  زا  دهد ، اذغ  ار  وا  ات  دیآ  راکب  ار  مخت 

تسردنت و اهلاح  رتشیب  ردنا  دنزرف  هک  تسا  نآ  سایق  داتفا  قافتا  یکاپ  سپ  زا  ینتـسبآ  هک  هاگ  ره  دوش . هتخادرپ  قیرط  نادب  ناشیا  نت 
رت هزیکاپ  ياذغ  زا  دنزرف  شرورپ  ددم  دشاب و  هدش  كاپ  دب  ياهتدام  زا  محر  هکنآ  رهب  زا  دـشاب ، رتمک  هلبآ  تفآ  دـشاب و  يوخ  شوخ 

اـهگر و دـبنجب و  اذـغ  بلط  رهب  زا  دـشابن ، هدنـسب  ار  وا  دـباییم  محر  رد  هک  اذـغ  نآ  دوـش و  رتـگرزب  دـنزرف  هک  هاـگ  ره  دـشاب . هدوـب 
هب دیوج ، ندمآ  نوریب  هار  دوب ، دناوتن  شیب  دش  هتـسسگ  اهدنویپ  هک  هاگ  ره  و  دلـسگب . تسا  هتـسویپ  محر  هب  نادـب  يو  هک  ییاهدـنویپ 

دیابب تسا و  نیا  نداز  و  يدزیا . ماهلا 
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یکفک نوچمه  ار  نآ  دـنک و  راک  هفطن  رد  ترارح  دوش . هتـسب  دـیآ و  مه  زارف  محر  رـس  دـتفا  محر  ردـنا  هفطن  هک  هاـگ  ره  هک  تسناد 
وا نتخپ  یمامت  و  ددرگ . نوخ  دوش و  هتخپ  نآ  زا  سپ  و  درآ . رب  کفک  دـشوجب و  دـنک  راک  يو  رد  شتآ  هک  بآ  ردـنا  هکنانچ  دـنک .

. تسا هدمآ  هدرک  دای  نیتسخن  باتک  زا  مجنپ  راتفگ  زا  مود  باب  ردنا  هک  بیترت  نآ  رب  ددرگ  تشوگ  هک  تسا  نآ 
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نیا لاـح  و  دـیآ . دـیدپ  اهرذـگ  يو  رد  نادـب ، مه  و  دوش ، هدرورپ  رداـم  ندز  مد  توـق  هب  تسخن  تشگ . تشوـگ  هفطن  هک  هاـگ  ره  و 
اذغ سپ  دوش ، هداشگ  اذغ  ياهرذگ  ات  درورپب  مد  هب  تسخن  ار  وا  ردام  دیآ . رب  هیاخ  زا  هک  دشاب  هجوج )  ) هژوج لاح  نوچمه  تشوگ ،
اجنآ زا  دوش و  راوتـسا  محر  نیوسرب  دیآ و  نوریب  يو  زا  یگر  دـیآ و  دـیدپ  فان  ياج  دوش و  هتفاکـش  تشوگ  نآ  هاگنایم  سپ  دـهد .

اذغ اجنآ  زا  دوش و  راوتـسا  رد  نیمز  هب  دیآ و  نوریب  يو  زا  یخیب  دوش و  هتفاکـش  نایم  دتفا  نیمز  ردنا  هک  مخت  هک  نانچ  مه  دشک . اذغ 
هک نانچمه  دیآیمه ، دیدپ  اهمادـنا  ینعی  دریگ . ندز  هخاش )  ) خاش دـنزرف ، نت  نیا  زا  سپ  تسا . نیا  ضیح  نداتـسیا  زاب  ببـس  دـشک .

(. ندز هخاش   ) دنز خاش  دش و  هدرورپ  دیآ ، رب  مخت  زا  هک  تخرد 

ای دیاز  هام  تشه  هب  هچنآ  دبای و  اقب  دشاب و  يوق  تسردنت و  دیاز  هام  تفه  هب  هک  هچب  هکنآ  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  موس  باب 
دریمب دوز  ای  دیاز  هدرم 

رد نیرتدوز  ددرگ  نینج  زور  لهچ  شیب  امک  ردنا  هفطن  و  دـنیوگ . نینج  يزات  هب  دـشاب . ردام  مکـش  ردـنا  هک  ار  هچب  هک  تسناد  دـیابب 
لهچ و رد  هچنآ  و  دـبنجب ، زور  داتفه  سپ  زا  ددرگ  نینج  زور  جـنپ  یـس و  رد  هچنآ  زور و  جـنپ  لهچ و  رد  نیرترید  زور و  جـنپ  یس و 

مکـش رد  نینج  ددرگ ، هرابود  ینعی  ددرگ  فعاضم  نینج  تدـم  هک  هاگ  ره  هلمجلا  یلع  دـبنجب . زور  دون  سپ  زا  ددرگ  نینج  زور  جـنپ 
بجوم رب  نوریب  ددرگ و  هراب  هس  ندیبنج  تدم  هک  هاگ  ره  دشاب . نارحب  راگزور  سایق  رب  ندیبنج  راگزور  نینج . راگ  زور  دبنجب . ردام 

رد هچنآ  دشاب و  مامت  هام  تفه  هک  دیآ  نوریب  زور  هد  تسیود و  سپ  زا  دـبنجب  زور  داتفه  تدـم  رد  هچنآ  هک  دـنک  بجاو  باسح  نیا 
يرتشیب دتفا و  رایسب  یشیب  امک  باسح  نیا  رد  نکل  دشاب ، مامت  هام  هن  هک  دیآ  نوریب  زور  داتفه  تسیود و  سپ  زا  دنبج . زور  دون  تدم 

هکنآ رهب  زا  دوش ، مامت  لاس  مین  تدم  رد 
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راوتـسا تخرد  رب  وا  ياهدـنویپ  دـشاب و  مکحم  تخرد  رب  دـشاب  ماـخ  اـت  هویم  تخرد و  رب  تسا  ياهویم  نوچمه  رداـم  مکـش  رد  نینج 
هب درک و  ناوت  زاب  یناسآ  هب  هکنانچ  دوش ، لیاز  یمکحم  نآ  دش  هدورپ  مامت  هتخپ و  نوچ  دوشیم ، هدرورپ  دسریم و  ودب  اذغ  ات  دشاب ،

اهدنویپ دش  مامت  نوچ  دوشیم . هدرورپ  دریگیم و  اذغ  ات  مکحم  تسا ، نینچمه  نینج  لاح  دوش ؛ ادـج  تخرد  زا  یتکرح  هیام  كدـنا 
دـشاب یـسمش  لاس  مین  تدم  رد  نیا  و  دمآ . دناوت  نوریب  تشگ و  دناوت  ادج  محر  زا  دوب  دـناوت  ار  وا  هک  تکرح  نادـب  ات  ددرگ  تسس 

باتک زا  موس  راتفگ  زا  مجنپ  باب  رد  هکنانچ  يرمق  نارحب  نوچمه  دـشاب ، ماـمت  نارحب  تقو  دـشاب و  هتفر  کـلف  همین  کـی  باـتفآ  هک 
زور و ود  داتشه و  دص و  نآ  ياهزور  ددع  دیاز و  یـسمش  لاسمین  سپ  زا  ههام  تفه  هچب  هک  تسا  ببـس  نیدب  دیآ . هدرک  دای  مراهچ 
. يزور کی  تشه  مین و  زور و  ود  نیا  دـشاب و  مین  زور و  هن  تسیب و  یـسمش  هام  هب  سایق  هب  يرمق  هام  و  دـشاب ، زور  کی  تشه  مین و 
ار نیسپ  زاب  هام  ینتـسبآ و  زا  ار  نیتسخن  هام  و  دنیوگ . هدیدزد  ياهزور  یـسراپ  هب  هک  هقرتسملا  مایا  زا  تسا ، یـسمش  لاسمین  نیا  هصح 

لاسمین سپ  زا  هک  ار  هچب  ببـس  نیدـب  دـنریگ . مامت  دـشاب  ههاـم  مین  اـی  دـشاب  رتمک  دـنچ  يزور  هچ  رگا  دـنوش  ماـمت  هک  تسین  بجاو 
. دشاب نیمه  نآ  مکح  دشاب ، رتشیب  دنچ  يزور  رگا  تسین و  نکمم  نیا  زا  رتدوز  دشاب و  رتمامت  و  تسا ، ههام  تفه  دنیوگ  دیاز  یسمش 

یگهام تشه  باسح  زا  درذگرد  باسح  نیا  زا  نوچ  دشاب  زور  راهچ  تسیود و  یگهام  تفه  ياهزور  ددع  تیاغ  هک  تسا  نکمم  و 
هدش كاپ  ضیح  زا  هک  دشاب  نآ  سپ  زا  ینتـسبآ  اهلاح  رتشیب  رد  هک  تسین  بجاو  ندرمـش  مامت  ار  نیتسخن  هام  هکنآ ، ببـس  هب  دشاب و 

، درذگب هام  همین  کی  هک  دتفا  قافتا  رگید  ياهببـس  و  دشاب ، زین  رتنوزف  دشاب و  زور  هس  نیرتمک  دتفا ، ناصقن  هام  زا  ضیح  تدم  دـشاب و 
هام جنپ  اب  بیرقت ، هب  تسا  زور  هدزناپ  نآ  دنرمـش و  مامت  ار  نآ  هک  هام  همین  کی  ياهزور  ددـع  نوچ  سپ  دـتفا . قافتا  ینتـسبآ  سپ  ای 
هب سپ  دـشاب . زور  جـنپ  و  ص 110 )  ) تصـش دص و  نآ  ياهزور  ددـع  دـنریگ ، هام  شـش  دـننک ، عمج  درذـگب  نآ  سپ  زا  هک  یـسمش 
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زور ود  داتشه و  دص و  هلمج  دشاب ، زور  کی  تشه  مین و  زور و  هدفه  تمامت  دتفا و  متفه  هام  ردنا  یـسمش  لاس  همین  تمامت  ترورض 
تفه و هام  زا  زور  جنپ  هکنآ  رهب  زا  دنرمـش  متـشه  هام  زا  زور  لهچ  ای  درذگ  رد  تدم  نیا  زا  هچنآ  و  دـشاب . يزور  کی  تشه  مین و  و 

زور لهچ  ات  دنریگ  هلمج  نیا  زا  هام  زا  جنپ 
327 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

. دشاب هلچ )  ) هلهچ تفه  ینعی  دشاب ، یناگ  لهچ  زور  تفه  نیا  و  تسا . زور  داتشه  تسیود و  ینتسبآ  راگ  زور  تیاغ  و  دوش . مامت 
دـمآ و هدرک  دای  هک  دـشاب  نیمه  اهزور  ددـع  هک  نآ  طرـش  هب  و  تسا ، تسرد  دـشاب  اور  هام  هدزای  هام و  هن  ینتـسبآ  دـنیوگ  هچنآ  سپ 

تـشه مین و  زور و  ود  داتـشه و  دص و  نایم  ردنا  ینتـسبآ  تدم  هک  ددرگ  مولعم  هلمج  نیا  زا  دشابن . هدرمـش  مامت  نیـسپ  زاب  نیتسخن و 
. تسین نیا  زا  نوریب  زور  داتشه  تسیود و  نایم  تسا و  يزور  کی 

ودب محر  ردنا  هک  اذغ  نآ  زا  یلاعت  كرابت و  راگدـیرفآ  ریدـقت  هب  تعیبط  ددرگ ، ههام  تفه  محر  رد  نینج  هاگ  ره  هک  تسناد  دـیابب  و 
هدش هتخاس  وا  ياذغ  دوش  ادج  هک  لاح  رد  ات  ار ، ندمآ  نوریب  تقو  دشاب  هدامآ  ددرگ و  ریـش  ات  درآ  اهناتـسپ  بناج  هب  یـضعب  دسریم 

تـسا هدش  رتگرزب  هکنآ  رهب  زا  ار  وا  دوش و  رتمک  محر  ردنا  وا  بیـصن  دوش  اهناتـسپ  بناج  هب  یـضعب  وا  ياذغ  هکنآ  رهب  زا  سپ  دشاب .
هب ددرگرب و  دلسگب و  تسا  هتـسویپ  محر  هب  نادب  هک  اهدنویپ  اهگر و  ندیبنج  رد  و  دبنجب ، نتـشیوخ  رب  اذغ  بلط  رهب  زا  دیاب  رتشیب  اذغ 
رب و  دنازغلب ، ار  وا  دشاب  اهءاشغ  ردـنا  هک  اهتبوطر  دّردـب و  دـشاب  نآ  نایم  رد  وا  هک  اهءاشغ  ندیـشوک  نیردـنا  و  دـشوک . ندـمآ  نوریب 

. دیآ دورف  رس  يوس  هب  هک  تسا  نآ  یعیبط  نداز  دشاب و  رس  يوس  هب  وا  ندیدرگ 
، دشاب هتسشن  هنشاپ  اب  محر  ردنا  نینج  و  دزغل . ورف  ياپ  زا  تشگ و  دناوتن  رب  هک  دوب  وا  یفیعـض  نآ  ببـس  دیآ  ورف  ياپ  يوس  هب  هکنآ  و 

يوس يور  هداهن و  تسد  تشپ  رب  مشچ  ود  ره  وناز و  ود  نایم  رد  ینیب  هدرتسگ و  وناز  رب  تسد  فک  ود  ره  هداهن و  زاب  هنیـس  هب  اـهوناز 
دناهتفگ یضعب  و  دهد . يرای  نآ  رد  هنیس  رس و  ینارگ  و  دوب . رت  قفاوم  ار  ندروآ  ریز  رس  ار و  نتـشگرب  لکـش  نیا  و  هدرک ، ردام  تشپ 

. دراد ردام  تشپ  يوس  تشپ  هنیدام  دشاب و  لکش  نیرب  هنیرن  نینج 
فیعـض شتوق  رگا  دشاب و  يوق  تسردنت و  دوش و  ادج  ردام  زا  دوز  دـشاب  يوق  شتوق  رگا  دـشوکب  ندـشوک ، نیا  نینج  هک  هاگ  ره  و 

دردب و ار  همیـشم  وا  ینارگ  دریمب و  يرامیب  جـنر و  زا  ای  دـشابن : نوریب  هس  زا  وا  لاح  ددرگ و  رامیب  دوش و  روجنر  تکرح  نیدـب  دـشاب 
تکرح جنر  يرامیب و  زا  دنامب و  محر  ردـنا  هام  هد  ای  هام  هن  رخآ  ات  ددرگن و  هتـسسگ  همه  اهدـنویپ  اهگر و  ای  دوش . ادـج  ردام  زا  هدرم 

ادج تسردنت  ردام  زا  دنک و  رگید  یتکرح  دبای ، شیاسآ  نیتسخن 
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رتشیب محر  رد  دنچ  ره  سپ  دـشاب  يزور  لهچ  ره  وا  ياهلاح  ياهرییغت  همه  دـشاب و  زور  لهچ  نینج  يرامیب  تدـم  هکنآ  رهب  زا  دوش .
. ههام هد  هچب  هکنانچ  دشاب  تسردنت  دوش  ادج  ردام  زا  نوچ  ات  ددرگیم  رت  يوق  دوش  ادج  رت  رید  ردام  زا  دنام و 

، رارقیب  ) جعزم یببس  هب  نکل  دشابن ، یعیبط  نداز  نیا  دوش و  ادج  ردام  زا  دنک و  رگید  یتکرح  متـشه  هام  رد  هک  تسا  نآ  موس  لاح  و 
دوش رتروجنر  مود  تکرح  ببس  هب  دشابن  هدوسآ  مامت  نیتسخن  تکرح  جنر  زا  دشاب و  يرامیب  هلچ  ردنا  زونه  و  دیاز ، يذوم  و  مارآان ،)

هام رد  رگید  متفه  هام  رد  یکی  هدیشک  مدامد  جنر  دشاب و  هدرک  مدامد  تکرح  ود  هکنآ  رهب  زا  دریمب ، دوز  دیازف و  يرامیب  رب  يرامیب  و 
نیتسخن تکرح  جـنر  زا  نکل  دـشابن  مدامد  وا  ياهتکرح  دـشاب  هدرک  تکرح  ود  هچ  رگا  دـیاز  هام  هد  اـی  هاـم  هن  سپ  زا  هکنآ  و  متـشه .

دوش ادج  ردام  زا  نوچ  مرج  دشکن ال  شیب  جنر  کی  دنکن و  شیب  تکرح  کی  دشاب و  يوق  دـیاز  متفه  هام  ردـنا  هکنآ  دـشاب و  هدوسآ 
: ار ببس  شش  رهب  زا  دنریمب  دوز  يرتشیب  هک  تسا  نآ  نآ  تسا و  یتفآ  زین  ار  ههام  تفه  هچب  نکل  دشاب ، تسردنت  يوق و 

. دننک نوریب  هشوخ  زا  هدشان  تخس  هک  دشاب  يا  هناد  لاح  نوچمه  وا  لاح  هکنآ  یکی 
، دشکیم اذغ  نآ  زا  دشاب  وا  تجاح  هکنادنچ  وا  یعیبط  توق  هتخپ و  تسا  ییاذغ  نیا  دـشاب و  ردام  نوخ  محر  رد  وا  ياذـغ  هکنآ  مود 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 230 

http://www.ghaemiyeh.com


دریگ و تجاح  رادقم  زا  نوزف  دیوج و  اذغ  توهـش  توق  هب  مه  عبط و  توق  هب  مه  دشاب  هدش  ادج  ردام  زا  هکنآ  و  هن . رتمک  هن و  رتنوزف 
. دراوگن دیاب  هکنانچ  ینوزف  ببس  هب 

ییاوه دسر  ودب  محر  ردنا  هک  ییاوه  هک  ددرگب  نآ  رهب  زا  تیفیک  ردنا  اما  و  دشاب . هدیدرگب  تیفیک  تیمک و  ردنا  وا  ياوه  هکنآ  موس 
ار وا  هک  دشاب  نآ  زا  رتمک  ای  دناتـسیمه  ندز  مد  هب  هک  نوریب  ياوه  دشاب و  هدش  لدـتعم  هتخپ و  ردام  ياهنایرـش  لد و  ردـنا  هک  دـشاب 
ار وا  هک  تفرگ  دـناوتن  نآ  زا  رتمک  ندز  مد  هب  ار  اوه  توق ، فعـض  یکزان و  ببـس  هب  ددرگب  نآ  رهب  زا  تیمک  ردـنا  رتدرـس و  ای  دـیاب 
. تفرگ دناوتن  دیاب  هکنادنچ  اوه  دشاب و  رتگنت  وا  ندز  مد  ياهرذگ  اهببس  نیدب  دشاب و  رتگنت  هنیس  ای  دشاب  ياهلزن  وا  هنیس  رد  ای  و  دیاب ،

روجنر نآ  يدرس  یمرگ و  زا  دیآ و  بیرغ  ار  وا  دسر  وا  تسوپ  هب  هک  نوریب  ياوه  مراهچ 
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. دوش
لدتعم و مرن  ءاشغ  رد  هچ  دشاب ، كزان  مرن و  تخـس  وا  تسوپ  هکنآ  رهب  زا  دیآ ، تشرد  ار  وا  دیآ  زاب  ودـب  هک  ياهماج  ره  هکنآ  مجنپ 

. دشاب هدرک  يوخ  لدتعم  رتاف  ياهتبوطر  ردنا 
رگا دوش  عمج  اهببـس  نیا  هک  هاگ  ره  سپ  دوش ، روجنر  درذـگیم  يو  رب  هک  هلـضف  يزیت  ینوزف و  ببـس  هب  وا  ءاعما  هناثم و  هکنآ  مشش 

هام رخآ  رد  هکنآ  دیاز و  مهن  هام  لوا  ردـنا  هکنآ  نایم  تسا  قرف  دـیاز  هام  هن  هب  هکنآ  و  دریمب . دوز  دـشابن  يوق  تخـس  یتوق  یجازم و 
زاب مامت  زونه  وا  توق  هکنآ  رهب  زا  دشاب . هداز  هام  تفه  هب  هک  دشاب  نآ  لاح  نوچمه  وا  لاح  دیاز  هام  لوا  ردنا  رگا  هکنآ  رهب  زا  دـیاز ،

زا دیاز  هام  رخآ  ردنا  هکنآ  و  دریمب . دوشن و  هدرورپ  يرتشیب  ببس  نیدب  دشاب ، فیعـض  رغال و  دشاب و  یهقان  نوچمه  نکل  دشابن ، هدمآ 
تـشوگ اب  دشاب و  همه  زا  رتتسردنت  رتيوق و  دیاز  متفه  هلهچ  رد  هکنآ  و  دوب . هدمآ  زاب  ودـب  توق  دـشاب و  هدـمآ  نوریب  مامت  يرامیب 

. هتیشم یلاعت و  هللا  نذا  هب  دبای . شرورپ  دشاب و 
رایـسب رت و  يوب  شوخ  رتشوخ و  ياذغ  اوه و  هب  دوب  نینج  تجاح  یعیبط  نداز  ببـس  هک  تسا  نآ  دمآ  هدرک  دای  هک  هلمج  نیا  لصاح 

. ددرگب دبنجب و  يو  رد  هک  رت  خارف  یهاگیاج  هب  رت و 
اه و هرهم  هکنآ  زا  تسین  هراچ  دوشن و  یگداشگ  نادب  تقو  چـیه  هب  هک  ینداشگ  دوش ، هداشگ  نداز  تقو  محر  مف  هک  تسناد  دـیابب  و 

دـشاب یلعف  نیا  و  دـیآ . زاب  یعیبط  لاحب  ددرگ و  هتـسویپ  همه  ددرگ ، غراف  هک  لاح  رد  دوش و  هداشگ  تسا  کیدزن  محر  هب  هک  لصافم 
هاگ و  یهلا . رارسا  زا  تسا  يرس  و  تسا ، هتسویپ  قلخ  هب  یلاعت  كرابت و  راگدیرفآ  زا  هک  یتیانع  رثا  زا  هروصم ، هیعیبط و  توق  لاعفا  زا 

ار نینج  و  دیآ . نوریب  زور  دنچ  زا  سپ  همیـشم  دیآ و  نوریب  نینج  دردب و  همیـشم  هک  دشاب  هاگ  دـیآ و  نوریب  همیـشم  اب  نینج  هک  دـشاب 
باوخ هزم  سپ  زور ؛ لهچ  ات  دشابن  هدوب  یهاگآ  ار  وا  يرادیب و  لاوحا  زا  دبای ، باوخ  هزم  وا  هک  تسا  ییرادیب  یباوخ و  نداز ، زا  سپ 

. نیقلاخلا نسحا  هللا  كرابت  ددنجب . زور  لهچ  زا  سپ  دوش و  هاگآ  يرادیب  لاوحا  زا  دبایب و 

یگدام يرن و  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مراهچ  باب 
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زا رتيوق  مرگ  ياهزیچ  هکنآ  رهب  زا  دیآ ، هنیدام  دشاب  درـس  هک  هاگ  ره  دیآ و  هنیرن  دنزرف  دشاب  مرگ  ردام  ردپ و  هفطن  جازم  هک  هاگ  ره 

هنیدام دنزرف  تسا  رتفیعـض  رترت و  هنیدام  جازم  هکنآ  رهب  زا  و  تسا . هنیدام  زا  رتيوق  هنیرن  هک  تسا  ببـس  نیدب  دشاب ، درـس  ياهزیچ 
. دوش هابت  رتدوز  دیآ و  رب  ردنا  رتدوز  فیعض  تخرد  هک  نانچمه  دنام ، زاب  راک  زا  رتدوز  دسر و  رت  دوز 
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تسوپ همیشم و  دلوت  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مجنپ  باب 

يوس زا  ار  نآ  دـنک و  ادـج  يو  زا  دـیاشن  ار  نآ  رهوگ  دـشاب و  رت  فیثک  زیچ  نآ  هیاـم  زا  هچ  ره  دـنازپب ، ار  يزیچ  تعیبـط  هک  هاـگ  ره 
. دنک ار  ماداب  زوگ و  هکنانچ  دنک ، زیچ  نآ  فالغ  نوریب 

دلوت تسوپ  درـسفب و  يو  نوریب  درک  مامت  شیوخ  راک  ترارح  دـش و  تسار  اهمادـنا  نوچ  نینچمه ، دـشاب . لیبس  نیا  رب  همیـشم  دـلوت 
. ددنبب یتسوپ  نوچ  يو  نوریب  دوش  هتخپ  رونت  ردنا  هک  نان  نوچمه  دنک ،

الاب یهاتوک  يزارد و  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مشش  باب 

هدنوش رب  ترارح  هکنآ  رهب  زا  دیآ ، الاب  زارد  دنزرف  دشاب ، يرت  یمرگ و  هب  اذغ  لیم  دبای و  مامت  اذغ  دـنزرف  و  دـشاب ، زارد  محر  هاگ  ره 
دیور و گنـس  نایم  رد  رگا  دنک و  الاب  دبای و  مامت  اذغ  دیور و  مرن  نیمز  رب  هک  یتخرد  هک  نانچمه  دشک ، رب  نتـشیوخ  هب  يرت  تسا و 

. درک دناوتن  الاب  دباین  مامت  اذغ 

نت ياهز  رد  اهخاروس و  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  متفه  باب 

يو زا  هچنآ  هک  دـشاب  یهار  ار  یکی  ره  هک  درک  بجوا  هیام  ره  تعیبط  دـش  هتخیمآ  یلاعت  كرابت و  راگدـیرفآ  ناـمرف  هب  اـههیام  نوچ 
رت رهاظ  تلآ  نآ  رد  وا  راک  هک  تسیاب  یتلآ  ار  یکی  ره  نینچمه ، و  ددنویپب . شیوخ  لصا  هب  دـیآ و  نوریب  هار  نادـب  رتشیب  دـتفا  لیلحت 

رـس و هساک  ياهز  رد  یلاعت  كرابت و  راگدیرفآ  رتدورف ، ینیمز  یبآ و  هاگیاج  تسیاب و  رترب  ییاوه  يران و  هیام  هاگیاج  نوچ  و  دشاب .
تلآ دروآ و  دیدپ  یناخد  راخب  لیلحت  رهب  زا  نت  همه  ماسم 
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یبآ تعیبط  تفاثک  رهب  زا  نیوسورف  ياهذفنم  و  ییاوه ، تعیبط  رهب  زا  ییایوب  ییاونـش و  تلآ  دروآ و  دـیدپ  يران  تعیبط  رهب  زا  ییانیب 

. نیقلاخلا نسحا  هللا  كرابت  وا . تعیبط  روخ  ردنا  دشاب  يذفنم  ار  کی  ره  ات  ینیمز ، و 

یگلاس تفه  رد  نادند  نداتفا  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  متشه  باب 

اهنادند دوش ، رتيوق  اهمادنا  نوچ  دشاب و  لفط  ياهمادنا  روخرد  یفیعـض  یکدنا و  هب  نآ  هیام  دـیآ ، دـیدپ  نادـند  هک  لوا  هکنآ  رهب  زا 
نت همه  تمدخ  رمع  همه  هک  درادن  نآ  توق  دروخن و  ردنا  دیازفیم  هک  هیام  نیدب  نیتسخن  نادند  و  ددرگ . رتنوزف  هیام  و  دیاب ، رتيوق 

ار نیتسخن  نادـند  یلاعت  كرابت و  راگدـیرفآ  نامرف  هب  تعیبط  ببـس  نیدـب  دنکـشیم . دـیاخیم و  ار  کشخ  ظیلغ و  ياـهزیچ  دـنک و 
. تسا هدمآ  هدرک  دای  باتک  نیا  زا  مجنپ  راتفگ  زا  موس  وزج  رد  مامت  یحرش  ار  نیا  و  دیورب ، رتيوق  رگید  دزادنا و  نوریب 

يور يوم  ندمآ  رب  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهن  باب 
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و دوشیم ، نوریب  ماسم  هب  دریذپیم و  لیلحت  اهراخب  هشیمه  و  دیور ، یناخد  راخب  زا  يوم  هک  تسا  هدمآ  هدرک  دای  نیتسخن  باتک  ردـنا 
رد و  دیالابب ، دیورب و  ددرگ و  يوم  دنامب و  ماسم  ردنا  دشاب  رت  فیثک  هچنآ  و  دـشابن ، دـیدپ  دـنکن و  گنرد  چـیه  دـشاب  رتفیطل  هچنآ 

ینعی هرـشب  دشاب و  رتنوزف  يَرت  یکدوک  ياهلاس  رد  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، رتمک  یناخد  راخب  هک  دیورن  نیا  رهب  زا  يور  يوم  یکدوک  لاح 
هیام درذگ و  رد  یکدوک  دح  زا  نوچ  دنامن و  چیه  دوش و  جرخ  لیلحت  هب  دشاب  هک  راخب  ردق  نآ  دـشاب ، رت  فیطل  مدرم  نینوریب  تسوپ 
يوم دنام و  زاب  يو  ردنا  ناخد  دشاب ، هدش  رتفیثک  زین  هرـشب  دوش و  تدایز  یناخد  هیام  ددرگ و  هتخورفا  رب  ترارح  دوش و  رتمک  يَرت 
هچنآ و  دـنک ، دـلوت  رتمک  یناخد  راخب  درمژپ و  ورف  ترارح  دـنامب و  رت  نانچمه  جازم  دـننک . یـصخ  یکدوک  هب  هک  ار  یـصخ  ددرگ و 
لیلد دیورن ، ببس  نیدب  مه  ار  نانز  و  دیورن . يور  يوم  ببس  نیدب  دوشن ، فیثک  وا  هرشب  هکنآ  رهب  زا  دنامن  زاب  وا  هرشب  ردنا  دنک  دلوت 

َرت َرت  رتكزان و  ناشیا  تشوگ  دننک ، یصخ  ار  رگید  ناروناج  هک  هاگ  ره  هک  تسا  نآ  نیرب 
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. دوش
تعیبط راک  دـیآیم ، دـیدپ  يو  زا  اهراک  نیا  هک  تسا  هتـشاد  نیا  رب  ار  تعیبط  یلاعت  كراـبت و  راگدـیرفآ  هچ  رگا  هک  تسناد  دـیابب  و 

راک رم  دیامرف ، يروتـسد  دیاب  هک  اجنآ  دراد و  زاب  راک  زا  دـیابن  وا  راک  هک  اجنآ  ار  تعیبط  يدزیا  تیانع  هن  رگا  و  دـشاب ، ناسکی  يراک 
ندروآ رب  يوم  راک  هک  تسین  يروتسد  ار  تعیبط  تسه  تیانع  نوچ  نکل  نامه ، نیـضراع  تسا و  نامه  يور  يازجا  هلمج  ار  تعیبط 

. ددرگ تدایز  لامج  هوکش و  ات  دنک ، نیضراع  اب  زج 

يدرخ یگرزب و  ردنا  هچ  ددع و  ردنا  هچ  اهمادنا  ینوزف  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهد  باب 

: تسا عون  هس  اهببس  نیا 
. دراذگن عیاض  ار  نآ  تفای  يا  هیام  نوچ  تعیبط  هکنآ  رهب  زا  هدام  يرایسب  یکی 

هب هک  دـسر  نآ  زا  نوزف  وضع  نادـب  يزیرغ  ترارح  توـق  هک  دـشاب  ناـنچ  نیا  دـشاب و  رت  يوـق  ار  عـضوم  نآ  هبذاـج  توـق  هکنآ  مود 
. دشاب ترارح  توق  هب  بذج  هکنآ  رهب  زا  دوش  رت  يوق  هبذاج  توق  ترارح  ینوزف  ببس  هب  و  يرگید ،

موس ببس  نیا  زا  دنک . بذج  رتشیب  هدام  دوش و  رتيوق  وا  هبذاج  توق  ات  دنهد  يرای  ندیلامب  مرگ و  ياهدامض  هب  ار  يوضع  هکنآ  موس 
. وضع یگرزب  ببس  مه  دشاب و  ددع  ینوزف  ببس  مه  رگید  ببس  ود  نآ  دشابن و  ددع  ینوزف  ببس  دشاب . وضع  ندش  گرزب  ببس 

اهمادنا ناصقن  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهدزای  باب 

: تسا ددع  عون  راهچ  اهببس  نیا 
ییاهتفآ مراهچ  نآ ، ریغ  ندیرب و  نتـسکش و  نوچ  دـتفا ، نوریب  زا  هک  ییاهتفآ  موس  هبذاج ، توق  یفیعـض  مود  تسا ، هدام  ناصقن  یکی 

. دوش هدروخ  ای  دوش و  نفع  وضع  هکنانچ  دتفا ، نوردناز  هک 

نخان يوم و  نتسر  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهدزاود  باب 
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رت کشخ  هک  ینوزف  ره  سپ  دوب . كاپ  اهمادنا  رهوگ  ات  دنکیم  جرخ  جیردت  هب  ار  ینوزف  ياههیام  تقو  همه  تعیبط  هک  تسناد  دـیابب 

باتک ردـنا  نخاـن  عفاـنم  تسا و  نخاـن  هداـم  دـنک  نوریب  ناتـشگنا  ياـهرانک  هب  هچنآ  تسا و  يوم  هداـم  دـنک  نوریب  تسوپ  زا  تسا و 
. تسا هدمآ  هدرک  دای  نیتسخن 

دیاز مکش  کی  هب  هس  ای  ود  دنزرف  هکنآ  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهدزیس  باب 

دتفا رد  مود  هعفد  رگا  و  دیآ ، یکی  دنزرف  دتفا ، محر  درد  نیتسخن  هعفد  هک  هاگره  دهجب و  هعفد  هس  ود  هب  مدرم  بآ  هک  تسا  نآ  ببس 
ات ددرگ ، دنزرف  اههیواز  نآ  رد  بآ  هک  هاگ  ره  ادج ، ادج  تساههیواز  محر  رد  دناهتفگ : یهورگ  دیاز . هس  دتفا  زین  موس  رگا  دیاز و  ود 

. دتفا هیواز  دنچ  ردنا 

اهمعط تفایرد  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهدراهچ  باب 

هچنآ تسا و  نیریـش  هک  دناد  دـبای  یناسآ  نآ  ندوس  هک  دـیاسب  يزیچ  هک  هاگره  و  دـنک . رثا  يو  رد  دـیاسبیم  ار  ناهد  تسوپ  هچ  ره 
و تسا . شرت  هک  دناد  دزگب ، ار  ناهد  تسوپ  هچنآ  و  سگ ) ضباق ،  ) صفعع ینعی  تسا  كوکـش  هک  هناد  دـشک  مه  زارف  ناهد  تسوپ 

روش هک  دناد  دنک ، تشرد  دـیادزب و  هچنآ  و  تسا ، خـلت  هک  دـناد  درآ ، درد  هب  هچنآ  فیرح و  ینعی  تسا ، زیت  هک  دـناد  دـنازوسب  هچنآ 
. تسا هزم  یب  ینعی  تسا  هفت  هک  دناد  دنکن  چیه  نیا  زا  هچنآ  و  تسا ،

دنگ يوب و  نتفایرد  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهدزناپ  باب 

ردنا ندز  مد  ردنا  ار  اوه  نآ  مدرم  دزیمآیمه و  اوه  اب  كان ، يوب  ياهزیچ  زا  فیطل  يازجا  هک  تسه  نآ  دنگ ، يوب و  نتفای  ردنا  ببس 
اوه اب  تسا و  هدنوش  رب  یمرگ  هکنآ  رهب  زا  دسر ، رتدوز  مرگ  ياهزیچ  يوب  دسر و  وا  غامد  هب  تسا  هتخیمآ  اوه  اب  هک  ازجا  نآ  و  دشک ،

. تسا رت  هدنزیمآ 
334 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

اهمادنا ندیزای  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهدزناش  باب 

ندـیزای دـیآ ، ریـس  لاح  نآ  راک و  نآ  زا  دوش و  هجنر  دـنامب  لاح  کی  رب  ای  راک  کی  ردـنا  دـنچ  کـی  هک  یمادـنا  ره  هک  تسا  مولعم 
ناهد و ياهبصع  دش  هدولآ  باوخ  مدرم  هک  هاگ  ره  تسا ، اهبصع  نتسج  تحار  یطمت  دنیوگ و  یطمت  يزات  هب  ار  ندیزای  نیا  و  دزاس .

. دیوج شیاسآ  دوش و  هدنام  اهتساح  نتسب  راک  زا  غامد  هکنآ  رهب  زا  دریگ ، ندیزای  هنیس 
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باوخ ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهدفه  باب 

نتشیوخ ص 112 )  ) دیوج شیاسآ  یـسک  هک  نینچمه  و  ددرگ ، رتمرن  يرت  نآ  زا  غامد  دیآرب ، غامد  هب  لدـتعم  َرت و  يراخب  هک  هاگ  ره 
نتـشیوخ زین  اهبـصع  تسا ، غاـمد  اهبـصع  ادـبم  هکنآ  رهب  زا  یمرن و  يرت و  تداـیز  ببـس  هـب  دوـش . رت  هدـیرتسگ  زین  غاـمد  دـنک ، زارد 

نوچ و  دنک ، لیم  باوخ  هب  دروخب  ماعط  مدرم  نوچ  هک  تسا  نآ  رهب  زا  دنوش و  تسس  باوخ  ردنا  اهمادنا  همه  ببـس  نادب  دنرتسگب و 
. دیآ رب  غامد  هب  نآ  رت  راخب  هک  دشابن  يزیچ  هدعم  رد  ار  هنسرگ  هچ  دربن ، باوخ  دشاب  هنسرگ 

باوخ هب  درآ و  رب  غامد  هب  دنادرگ و  راخب  ار  اهیرت  و  دزورفا ، رب  وا  نت  نوردنا  رد  ترارح  دشک ، یجنر  دوش و  هدـنام  مدرم  هک  هاگ  ره 
زا شیاسآ  دوش و  هزاـت  باوخ  زا  هدـنام  روجنر و  مدرم  هک  ینیبن  شیاـسآ . هب  تسا  تعیبط  يدـنمتجاح  باوخ  هکنآ  رهب  زا  دوش ، ردـنا 
ره نوردـنا  هب  ترارح  دوش و  کنخ  اوه  هک  هاگ  ره  تسا و  زور  زا  رت  کنخ  بش  هکنآ  رهب  زا  تسا ، بش  باوخ  تقو  و  دـبای ، باوخ 

. درآ رب  غامد  هب  دنک و  راخب  ار  اهیرت  ترارح  نآ  درب و  زاب  يزیچ 

هیرگ هدنخ و  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهدجیه  باب 

عبط هب  دـشاب و  يا  هرهب  نآ  زا  ار  توهـش  هک  دـتفا  یلاح  ای  دـشاب ، نوریب  شیوخ  داهن  زا  تداع و  زا  هک  دـیآ ، دـیدپ  يراـک  هک  هاـگره 
لد هنیـس و  ياهبـصع  دنک . كاردا  ار  لاح  نآ  هک  دهاوخ  و  دنک ، لیم  نت  رهاظ  هب  تساهتوق  همه  بکرم  هک  حور  نوخ و  دـیآ ، شوخ 

تاکرح اهمادنا ، نآ  ياههدس  نداشگ  زا  دیآ و  دیدپ  يور  رب  هدـنخ  لکـش  اهبـصع  نیا  ندـیزای  زا  دوش . داشگ  نآ  ياههدـس  دـنزایب و 
. ددرگ رهاظ  يور  نهد و  ردنا  هدنخ 
335 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

لکـش و  دوش ، هدیـشک  تسا  هدـمآ  يور  مشچ و  هب  غامد  زا  هک  اهبـصع  و  دراشفب ، ار  غامد  یکـشخ  يدرـس و  دـسر  یمغ  هک  هاگ  ره  و 
ناکدوک نانز و  نوچ  دیرگ ، رتشیب  دشاب  رت  غامد  ار  هک  ره  دیآ و  نوریب  ینیب  مشچ و  هار  زا  اهیرت  ندرشف  ببس  هب  دیآ و  دیدپ  نتسیرگ 

. ناجولفم ناتسم و  و 

مغ يداش و  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهدزون  باب 

نادب هک  دهاوخ  عبط  هک  نآ  رهب  زا  دنک . لیم  نت  رهاظ  هب  دـبنجب و  حور  نوخ و  شوخ  عبط  هب  ار  مدرم  هک  دـیآ  دـیدپ  یلاح  هک  هاگ  ره 
، دوش نوریب  دـح  زا  يداش  رگا  دزورفارب و  اهراسخر  يداش  زا  هک  تسا  نیا  رهب  زا  و  دـنک . كاردا  رتشیب  ار  نآ  و  دوش ، رت  کیدزن  لاح 

. دوش درس  لد  دنکفا و  نوریب  لد  زا  نتشیوخ  يزیرغ  ترارح  حور و  دوش و  هداشگ  لد  هکنآ  رهب  زا  دریمب ، ًاجافم  مدرم 
زا دشاب و  رود  لاح  نآ  زا  هک  دـهاوخ  عبط  ددرگ و  زاب  نوردـنا  هب  نت  رهاظ  زا  حور  نوخ و  دـیآ ، شوخان  هک  دـتفا  یلاح  هک  هاگ  ره  و 
رهب زا  دـشکب ، ار  مدرم  دوش  نوریب  دـح  زا  مغ  رگا  دوش و  درـس  وا  ياهمادـنا  رهاـظ  هب  دوش و  درز  نیگمغ و  هراـسخر  هک  تسا  نیا  رهب 

. دریم ورف  دوش و  هتفرگ  ورف  هتشاد و  زاب  لد  ردنا  ترارح  دیآ و  مه  زارف  لد  ددرگ و  زاب  لد  هب  همه  ترارح  هکنآ 
[12] ناسویب میب  هودنا و  ببس  هب  ًاجافم  مدرم  و  دریمب . درمژپ و  ورف  درآ  رب  غورف  هک  دنرادهگن  دنریگ و  ورف  ار  شتآ  هک  هگره  هک  ینیبن 
میب و ببـس  هب  و  تسا ، نوریب  يوس  هب  يداش  ببـس  هب  حور  ترارح  هکنآ  رهب  زا  ناسویبان ، يداش  زا  هک  دشاب  نآ  زا  رتمک  رظتنم ،) ریغ  )
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. دشاب هتسهآ  نیا  دشاب و  هرابکی  هب  تکرح  نآ  تسا و  نوردنا  يوس  هب  هودنا 

یلجخ مشخ و  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  متسیب  باب 

هک دهاوخ  تسا  یمدرم  رهوگ  هک  سفن  هکنآ  رهب  زا  دشوج ، نوریب  رس  ترارح  دیآ ، گنن  نآ  زا  ار  مدرم  هک  ددرگ  ون  لاح  هک  هاگ  ره 
لاح رد  هک  تسا  نیا  رهب  زا  دنک و  رود  ار  تلاح  نآ 

336 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
. دیآ دیدپ  كانمشخ  لکش  و  دوش ، رتكابیب  رتوریناب و  مدرم  دزیخرب و  اهمشچ  دوش و  خرس  يور  دوش و  رپ  ندرگ  ياهگر  مشخ 

هاگ ره  و  درآ . ندیزرل  هب  ار  اهمادنا  دنابنجب و  دزادگب و  ار  هدیمرآ  تبوطر  نآ  ترارح  رتشیب  دیآ ، دـیدپ  یتبوطر  اهبـصع  رد  هاگ  ره  و 
ات دنک  لیم  تسوپ  رهاظ  هب  دبنجب و  حور  ببـس  نیدب  دشوپب  مرـش  نآ  ناشن  هک  دهاوخ  سفن  دنراد ، مرـش  نآ  زا  هک  ددرگ ، ون  لاح  هک 

. ددرگ خرس  لجخ  راسخر  هک  تسا  ببس  نیدب  دوش و  رهاظ  یلجخ  لکش  دراد ، زاب  ار  لاح  نآ 

يراسکبس یگتسهآ و  یلیخب و  يدرمناوج و  یلد و  دب  يریلد و  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مکی  تسیب و  باب 

لد دب  مدرم  دـشاب  کچوک  لد  کنت و  وا  نوخ  هک  هاگره  و  دـشاب . روهنیک  ریلد و  مدرم  دـشاب ، ربطـس  وا  نوخ  گرزب و  لد  هک  هاگ  ره 
هک هاگ  ره  و  دشاب . لیخب  دشاب  گنت  هک  هاگ  ره  و  دشاب . درمناوج  مدرم  دشاب  خارف  لد ، یگداشگ  ینعی  لد ، ياضف  هک  هاگ  ره  و  دشاب .

هدرک دای  هک  اهتفص  نآ  ردنا  لد  هک  هاگ  ره  و  دشاب . ریلد  راسکبس و  دشاب  مرگ  هک  هاگ  ره  و  دشاب . هتسهآ  مدرم  دشاب  درـس  لد  جازم 
. قیفوتلا هللااب  و  دشاب . لادتعا  رب  اهلاح  نیرد  مدرم  دشاب  لدتعم  دمآ 

[ گرم ياهببس  نتخانش  ردنا  مهن  راتفگ  زا  موس  وزج  ]

هراشا

: تسا باب  هس  وزج  نیا  و 

گرم ببس  یگدنز و  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  نیتسخن  باب 

: تسا باب  هس  نیا  و 
، دشاب شتآ  ياهناخ  رد  هکنانچ  دسریم ، نت  همه  هب  لد  زا  و  تسا ، لد  ردنا  هک  تسا ، يزیرغ  ترارح  یگدنز  ببـس  هک  تسناد  دـیایب 

حرش و  تسا . یناویح  توق  ترارح  نیا  دلوت  لصا  دوش و  مرگ  هناخ  همه  دوشیم و  هدنکارپ  هناخ  ياوه  رد  شتآ  نآ  زا  فیطل  ءازجا  و 
یگدنز ینعم  و  تسا . هدمآ  هدرک  دای  نیتسخن  باتک  زا  مجنپ  راتفگ  زا  موس  باب  رد  توق  نیا 

337 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
ترارح یناویح و  توق  ندش  لطاب  گرم  و  دنکیم ، اهتکرح  شیوخ  رایتخا  هب  دـشابیمه و  تاسوسحم  كاردا  ار  ناویح  هک  تسا  نآ 
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، ددرگ یلوتـسم  يوضع  رب  هک  جازملا  ءوس  عاونا  همه  هکنآ  رهب  زا  تسا ، لد  جازملا  ءوس  یکی  تسا : زیچ  ود  نآ  ببـس  و  تسا . يزیرغ 
. دنک لطاب  ار  وضع  نآ  لعف 

داب ارحص ، ردنا  هک  هاگ  ره  هکنانچ  درسفب ، لد  نوخ  دوش و  لطاب  يزیرغ  ترارح  ددرگ  یلوتـسم  لد  رب  درـس  جازملا  ءوس  هک  هاگ  ره  و 
دزوسب و دوش و  تیاغ  هب  فیطل  حور  دوش  طرفم  مرگ  جازملا  ءوس  هک  هاـگ  ره  و  دـنک . كـاله  ددرگ  یلوتـسم  مدرم  رب  همد  امرـس و  و 

ءوس دوش  طرفم  َرت  درـس  جازملا  ءوس  هک  هاگ  ره  و  دوش . هتـسسگ  حور  ددـم  دوش  طرفم  کشخ  جازملا  ءوس  هک  هاگ  ره  و  ددرگ . لطاب 
طرفم رتدوز  لد  جازملا  ءوس  هداح  ضارما  رد  هک  تسناد  دیابب  و  دنشاب . ترارح  دض  يرت  يدرس و  طارفا  ددرگ و  نآ  عبت  درـس  جازملا 

زارد يرامیب  ببـس  نادب  دـسر ، لد  هب  اهمادـنا  زا  دوش و  طرفم  جـیردت  هب  نمزم  ضارما  ردـنا  دـشابن و  زارد  يرامیب  ببـس  نآ  زا  دوش .
. دشابن

يرورض گرم  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مود  باب 

تسین رادیاپ  یسک  رب  مدرم  نت  بیکرت  هکنآ  رهب  زا  تشاد ، ناوت  زاب  جالع  ریبدت و  هب  ار  نآ  هک  تسین  یـضراع  گرم  هک  تسناد  دیابب 
هـشیمه ات  تشاد  ناوت  هاگن  ندـش  هابت  لیلحت و  زا  ار  وا  نت  هشیمه  هک  تسین  نکمم  و  تسا ، هدـنوش  هابت  ریذـپ و  رثا  همه  وا  ياـهتدام  و 

هاگن ندـش  هابت  لـیلحت و  زا  ار  وا  نت  نوچ  سپ  دروآ . ناوت  زاـب  ناـنچمه  و  نآ ، دـنچ  مه  دوشیم ، جرخ  وا  نت  زا  لـیلحت  هب  هچنآ  لدـب 
رگا دوش . هتـسسگ  وا  يرادیاپ  ددم  ترورـض  هب  دروآ  ناوتیمن  زاب  مامت  دوشیم  جرخ  وا  نت  زا  لیلحت  هب  هچنآ  لدـب  تشاد و  ناوتیمن 

لـصف نآ  نتفگ  زاب  زا  تسا  هدـمآ  هدرک  دای  مدرم  نت  بیکرت  لاح  اهتدام و  لاح  نیتسخن  باتک  زا  نیتسخن  راـتفگ  زا  مود  باـب  رد  هچ 
[(. 13] یلصا نتم  دیازفین  ( ) دیازفیب يزارد  سب  ياج ، نیدب 

يزیچ هدام  یتروص و  ياهدام و  زا  هدرک  بیکرت  تسا  يزیچ  مدرم  نت  هک  تسناد  دیابب 
338 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

لعف و دنـشاب ، ادج  رگیدکی  زا  هیام  راهچ  ره  هک  هاگ  ره  هک  ینعی  هدنجنگان ، هدنزاسان و  رگیدـکی  اب  هیام  راهچ  زا  هدروآ  مه  زارف  تسا 
اهیام یگدنزاسان  ببـس  هب  مدرم  نت  و  دنوب . دننک  هابت  ار  رگیدکی  دنـشاب و  نازیرگ  رگیدـکی  زا  و  دنـشاب ، رگید  کی ، ره  هاگیاج  عبط و 

تسا و شیوخ  هاگیاج  نایوج  هیام  ره  هشیمه  تسا ، رگید  هاـگیاج  فلاـخم  هیاـم  ره  هاـگیاج  هکنآ  ببـس  هب  هراـچان و  دـناهدنوش  هاـبت 
تـسا ناشوک  هشیمه  هک  تسا  یتوق  تروص  و  ددنویپ . شیوخ  لصا  شیوخ و  هاگیاج  هب  دوش و  ادج  اههیام  رگید  زا  ات  تسا  هدنـشوک 

عبط هب  اههیام  ششوک و  دهج و  هب  تسا  يراک  تروص  راک  نکل  دوشن ، هتـسسگ  تسا  هداتفا  مه  اب  ار  اههیام  هک  شزیمآ  دنویپ و  نیا  ات 
رهب زا  و  دشابن ، ربارب  دشاب  عبط  هب  هک  يراک  اب  دشاب ، شـشوک  هب  هک  يراک  ص 113 )  ) زگره دنیوج و  يزیرگ  یگداشگ و  رگیدکی  زا 
درس ياوه  نایم  رد  هشیمه  ار  مدرم  نت  هک  تسا  نآ  نآ  تسا و  هداتفا  رگد  يراک  تسین و  رادیاپ  هشیمه  مدرم  نت  بیکرت  هک  تسا  نیا 

نوکـس تکرح و  دروخ و  دـیابیمه  نوگانوگ  ياهاذـغ  تشاد و  دـیابیمه  راک  ورـس  شتآ  كاخ و  بآ و  اب  دوب و  دـیابیمه  مرگ  ای 
. دیشک دیابیم  زین  هشیدنا  مغ و  يداش و  رتشیب و  ای  رتمک  یهاگ  و  دتفا ، قافتا  هزادناب  یهاگ  اهتکرح  اهاذغ و  نیا  و  درک . دیابیمه 
نیدب دوشیم ، رای  اههیام  اب  ینعی  تسوا  نوردنا  زا  هک  هدننک  هابت  ياهببس  اب  دنادرگب و  لاح  زا  ار  نت  هک  نوریب  زا  تساهببس  همه  نیا 

هک تسا ، هدمآ  هدرک  دای  نیتسخن  باتک  زا  مود  راتفگ  زا  مود  باب  رخآ  رد  و  دوشیم ، هتسسگ  ترورـض  هب  وا  یناگدنز  هدام  قیرط  ود 
مرگ و يریپ  اب  سایق  هب  دشاب و  کشخ  مرگ و  یکدوک  اب  سایق  هب  نکل  دشاب . رمع  ياهلاس  همه  زا  رت  لدتعم  یناوج  ياهلاس  ردـنا  مدرم 

رهب زا  دشاب  رایـسب  بیرغ  يَرت  دـشاب و  كدـنا  تخـس  يریپ  ردـنا  و  دـشاب . نوزف  یگداز  ردام  رت ي  یکدوک  ردـنا  هکنآ  رهب  زا  دوب ، َرت 
زا و  دشاب ، هدش  رتمک  رایـسب  ود  ره  يرت  یمر و  گ 0  دسر ، یلهک  راگزور  هب  نوچ  ات  دوشیم  رتمک  یمرگ  لاس  جـنپ  یـس و  زا  هکنآ ،

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 237 

http://www.ghaemiyeh.com


یمرگ و ندیهاک  نیا  و  دنامن . چـیه  ات  دوشیم  رتمک  نانچمه  هک  یگدازردام  يَرت و  یمرگ و  یقاب  و  دـشاب ، يریپ  یگلاس  تصـش  سپ 
غورف دوش ، رتمک  نغور  هک  هاگ  ره  تسا ، نغور  غارچ  غورف  هیام  هکنانچ  تسا ، يَرت  یمرگ و  هیام  هکنآ  رهب  زا  تسا  ترورـض  هب  يرت 

دناتسیم اوه  یتخل  ار  يدازردام  يرت  هکنآ  ببس  هب  نینچمه  سپ  دوشیم . رتمک 
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جرخ دزادـگیم و  دـنک  مدرم  هک  اهراک  اهتکرح و  هب  یتخل  نغور و  غارچ  غورف  هکناـنچ  دـننکیم ، جرخ  يدازرداـم  یمرگ  ار  یتخل  و 
رتمک ماعط  دـیآرب  راگزور  دـنچ  ره  هکنآ  رهب  زا  دوشیمن ، زاب  ياجب  مامت  نآ ، لدـب  اذـغ ، زا  و  دـشابیم ، هتـسویپ  اهتکرح  نیا  دوشیم ،

هب ات  دوش ، عمج  رت  درـس و  بیرغ  يرت  نکل  دوشن ، لصاح  دشاب  هدش  جرخ  لیلحت  هب  هچنآ  لدب  دـشاب ، رتمک  ندـیراوگ  نوچ  و  دراوگ ،
يدرـس نیا  هکنآ  يور  زا  مه  و  كدنا ، ترارح  دشاب و  رایـسب  يرت  نیا  هکنآ  يور  زا  مه  دشاب ، هدنام  هک  ار  كدنا  ترارح  نآ  هرابکی 

هدنز دـشابن و  رادـیاپ  هشیمه  مدرم  نت  هک  تسا  ترورـض  ببـس  نیدـب  دـناریم ، ورف  دریگ و  ورف  ار  نآ  تسا ، ترارح  نآ  دـض  يرت  و 
. دنیوگ یعیبط  گرم  ار  نیا  نابیبط  دنامن و 

تاجافم گرم  ببس  نتخانش  ردنا  مهن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  موس  باب 

لد نوخ  ندش  هدرـسف  ای  تسا و  هدمآ  هدرک  دای  طرفم  يداش  ردنا  هکنانچ  رابکی  هب  لد  زا  دشاب  حور  ندـمآ  نوریب  اجافم ، گرم  ببس 
هدمآ هدرک  دای  وزج  نیا  زا  نیتسخن  باب  رد  هکنانچ  دشاب  لد  فیوجت  ندـش  رپ  ای  تسدـمآ . هدرک  دای  همد  داب و  لاح  زا  هکنانچ  دـشاب .
دناوتن مد  يو  ردـنا  يزیرغ  ترارح  حور و  دوش  رپ  لد  ياهفیوجت  اهذـفنم و  اهگر و  ددرگ و  رایـسب  نت  ردـنا  نوخ  هاگ  ره  هک  تسا ،

یگرزب و ردـنا  تسا  یفیوجت  ار  وا  هک  یمادـنا  ره  فیوجت  و  دوب ، يوـق  اهمادـنا  همه  رگ  و  دریم ، ورف  ترارح  دزیرگ و  نوریب  حور  دز ،
اذغ و  دشاب ، تسردنت  مدرم  و  دوش ، ودب  يرگید  هلـضف  ات  دـشابن ، رتفیعـض  رگید  زا  یکی  و  دنـشاب ، ربارب  رگیدـکی  اب  توق  یکچوک و 

دنک و دلوت  یبلق  قانخ  دوش و  رپ  لد  ياهفیوجت  اهذفنم و  اهگر  ددرگ و  رایـسب  نت  ردنا  نوخ  دوشن . هدرک  یغارفتـسا  و  دباییمه ، مامت 
هک دـتفا  ار  یـسک  لاح  نیا  دـشاب . هدرم  یلو  تسا . هتکـس  هک  درادـنپ  لهاج  بیبط  دـشاب و  مرگ  سمل  هب  یتدـم  و  دریمب ، اـجافم  مدرم 

نیا رهب  زا  طارقب  دتفین و  قافتا  رگید  ياهغارفتـسا  دـصف و  هک  هصاخ  دـتفا  رتشیب  یتسم  لاح  رد  دروخ و  رایـسب  دروخ و  بارـش  هتـسویپ 
: تسا هتفگ 

کلت و مهلاح  یلع  اوتبثی  نأ  نکمی  هنال ال  کلذ  يوصقلا و  هیاغلا  هنم  اوغلب  دـق  اوناک  ذا  رطخ  هضایرلا  باحـصال  طرفملا  ندـبلا  بصخ 
ندبلا بصخ  صقنی  نأ  یغبنی  کلذف  يدرا  لاح  یلا  اولیمی  نأ  یقب  ًاحالصا و  دادزی و  نأ  نکمی  مل  نورقتسی  اوناک ال  امل  واو  رقتـسی  ال 

ریخات الف  )
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. اذغلا لوبق  یف  ئدتبیف  ندبلا ) دوعی  امک 
هب هکنآ  رهب  زا  تسا ، رطخ  تضایر  دشاب ، نیرتمامت  تیاغ  هب  ینادابآ  نت  یتسردنت و  ردنا  هک  ار  نادابآ  نت  تسردنت و  مدرم  دـیوگیم 
رهب زا  دریمب . اجافم  دوش و  رپ  وا  لد  فیوجت  هک  دـشاب  میب  دوش و  رپ  اـهگر  دـیآ و  تکرح  ردـنا  دوش و  مرگ  طـالخا  تضاـیر  تکرح 
لاح کی  نیرب  هک  تسین  نکمم  دوش و  نیا  زا  رتهب  وا  نت  لاح  دشاب ، نادابآ  نت  یلتمم و  نینچ  هک  صخـش  نیا  هک  تسین  نکمم  هکنآ 

ندرک غارفتسا  دوش . یلتمم  نت  هک  هاگ  ره  هک  تسا  بجاو  ببس  نیدب  ددرگ و  رتب  یلاح  هب  دتفا  هک  يرییغت  ره  ترورض  هب  سپ  دنامب .
. رتب یلاحب  هن  ددرگ ، زاب  اذغ  لوبق  هب  نیا  لاح  ددرگ و  لیاز  يالتما  ات  يدوزب 

: دیوگیم لصف  نیا  رخآ  رد  و 
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لک اضیا  کلذک  هغارفتـسا و  یلا  دصقی  يذـلا  ندـبلا ، هعیبط  لامتحا  ردـقب  نکل  رطخ  کلذ  ناف  يوصقلا  هیاغلا  هغارفتـسا  یف  غلبی  و ال 
. رطخ وهف  يوصقلا  هیاغلا  دنع  یه  اضیا  هیذغت  لک  رطخ و  وهف  يوصقلا  هیاغلا  هیف  غلبی  غارفتسا 

، فوخ نیدب  تسا و  رطخ  زین  طارفا  هب  اذغ  دیاب و  ینت  ره  توق  هزادنا  هب  یغارفتسا  ره  نکل ، تسا  رطخ  زین  طارفا  هب  غارفتـسا  دیوگیم 
نیلعن ات  تساخرب  باتـش  هب  هک  ار  یمدرم  مدید  نم  دـیوگ : اقول  نب  ساطـسق  دـمآ . هدرک  دای  هک  دـهاوخیمه ، يدابآ  نت  التما و  نیمه 

. نیملاعلا بر  هللا  كرابت  درمب  داتفیب و  ندوب  ورف  نیردنا  دـنک  تسار ، ار  رگد  ات  دوب  ورف  دیـشوپ و  ردـنا  ياپ  کی  يدوزب  دـشوپ ، ردـنا 
. یهاشمزراوخ هریخذ  باتک  زا  مود ، باتک  دش  مامت 
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موس باتک 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
یهاشمزراوخ هریخذلا  نم  ثلاثلا  باتک 

[ یهاشمزراوخ هریخذ  باتک  زا  موس  باتک  زا  لوا  شخب  ]

نآ ياهریبدت  نکسم و  اوه و  لاح  نتخانش  ردنا  نیتسخن  راتفگ 

هراشا

اوه هب  ناروناج  يرتشیب  مدرم و  يدنمتجاح  نتخانش  ردنا  نیتسخن : باب 

هتـشرس نآ  زا  ناروناج  زج  ناروناج و  همه  ياهنت  مدرم و  نت  هک  هناـگراهچ  ياـههیام  هلمج  زا  تسا  هیاـم  کـی  اوه  هک  تسناد  دـیابب 
وا اب  تسا و  رتکیدزن  ودب  هک  وا  نوریب  ار  مدرم ، تسین  یببس  چیه  دنیوگ . هتسلا  بابسالا  ار  نآ  نابیبط  هک  ببس  شش  هلمج  زا  تسا و 

یعیبط و تسا : توق  هس  هب  مدرم ، نت  ماوق  هکنآ  رهب  زا  اوه ، زا  رت  هدرک  وخ  نآ  اب  رت و  جاتحم  وا  نت  رت و  هدـننک  رثا  وا  ردـنا  رت و  مزالم 
. تساوه حور  هدام  حور و  یجنایم  هب  رگم  درک  دناوت  هن  شیوخ  راک  یکی  ره  دـسرن و  مدرم  نت  همه  هب  اهتوق  نیا  یناسفن و  یناویح و 

نآ و  هدـننک ، رثا  لـعاف و  رتکـیدزن  مدرم  هب  هک  تسا  اوـه  تسا ، نت  نوریب  زا  هک  ياـهزیچ  زا  ببـس  نیدـب  دریگیمه ، سفن  هب  ار  نآ 
زا مه  نت و  زا  نوریب  مه  دنک و  رثا  نت  ردنا  مه  ببـس  نیدب  تسا . يرت  نآ  هدنریذپ و  رثا  لعفنم و  تسا  رگید  یتیفیک  و  تسا . ترارح 

. تسین هراچ  نیزا  دنک و  رثا  نت  ردنا  دشاب  هتفریذپ  رگید  ياهزیچ  زا  هک  اهرثا  نادب  دریذپ و  رثا  تسا  نت  نوریب  هک  رگید  ياهزیچ 

اوه تعفنم  تیتفیک و  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مود  باب 
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دریگب سفن  هب  ار  نآ  مدرم  هک  هاگره  تسا و  درس  تخس  يزیرغ  ترارح  حور و  جازم  اب  سایق  هب  تسا ، هدمآ  ردنا  ام  درگ  هک  اوه  نیا 
نوریب لادتعا  زا  حور  دنام  هب  يو  اب  دوش  هن  ادـج  يو  زا  رگا  و  ددرگ . مرگ  دـنک ، گنرد  دزیمایب و  حور  اب  دـسر و  يزیرغ  ترارح  هب  و 

حور ددـم  دـسر و  يزیرغ  ترارح  هب  هزاـت  ياوه  دوش ، نوریب  هتـشگ  مرگ  ياوه  نآ  سفن  رگید  هب  هک  هاـگ  ره  و  ددرگ . هتخوس  دوش و 
تعفنم نیا  تسا و  گرزب  یتعفنم  اوه  زا  ار  حور  سپ  ددرگ . هتخوس  حور  هک  دراذـگن  دـناسر و  حور  هب  یتحار  دزیمایب  يو  اـب  ددرگ و 

يو زا  نت  دـش و  لطاب  وا  تعفنم  دـنامب  يو  اب  دـش  مرگ  تسویپ و  يزیرغ  ترارح  هب  اوه  هک  هاـگره  هک  نآ  رهب  زا  تسا  هزاـت  ياوه  زا 
لیلد تسا ، نآ  زا  تعفنم  تسا و  هزات  ياوه  هب  تجاح  سپ  ار ، نت  رم  تسا  ینوزف  یطلخ  نوچمه  ار  حور  رم  اوه  نآ  تشگ و  ینغتسم 

ره هک  تسا  نآ  تسا ، درـس  تخـس  يزیرغ  ترارح  حور و  اب  سایق  هب  تسا ، هدمآ  ردنا  ام  درگ  هک  اوه  نیا  هک  میتفگ  هچنآ  یتسرد  رب 
هک اوه  نیا  هک  تسا  نآ  میبایب ، وا  یکنخ  مینابنجب  ار  اوه  ام  هکنآ  ببس  مییایب و  ار  یکنخ  مینابنجب ، ار  اوه  مرگ  يامرگ  ردنا  ام  هک  هاگ 

هتفریذپ یترارح  ام  تسوپ  زا  نوکـس  تدم  ردنا  دـشاب  نکاس  هک  هاگ  ره  تسا  هتـسویپ  ام  هب  هک  اوه  نیا  هک  ینعی  تسام  تسوپ  سامم 
دشاب وا  دننام  هک  يزیچ  زا  ار  سمل  سح  دنـشاب و  هدش  رگیدکی  دننام  تیفیک  هب  ود  ره  ام  تسوپ  اوه و  هتفرگ و  تسوپ  تیفیک  دشاب و 
ياوه تیفیک  زا  تسوپ  ددرگ ، سامم  هزات  ياوه  دوش و  رود  دشاب  تسوپ  سامم  هک  اوه  نآ  دـبنج  هب  اوه  هک  تقو  ره  هب  دـشابن و  ربخ 

(. باوصلاب مکحا  ملعا و  هللا  و  . ) دبای ربخ  هزات 

لدتعم ياوه  کین و  ياوه  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  باب 

ياوه تسا ، کـیدزن  ودـب  تسا و  هدـمآ  ردـنا  مدرم  درگ  هک  اوـه  نیا  تسا ، يرت  یمرگ و  نآ  تسا و  هصاـخ  یتـیفیک  ار  اوـه  هچ  رگا 
ردـنا نینچمه  دـباییمه و  رگید  یتیفیک  يزیچ  ره  تیفیک  زا  نآ و  ریغ  اهدرگ و  اهدود و  اهراخب و  هب  تسا  هتخیمآ  نکل  تسین  صلاخ 

رب یلـصف  ره  هک  دـشاب  نآ  رتهب  دریگ و  رگید  یتیفیک  لصف  تیفیک  زا  ددرگب و  شیوخ  هصاخ  تیفیک  زا  لاـس  ياـهلصف  زا  یلـصف  ره 
زیچ چـیه  هک  دـشاب  یفاص  ياوه  کین  ياوه  و  دوش . اهیرامیب  ببـس  ددرگب  شیوخ  عبط  زا  لاـس  ياـهلصف  رگا  هچ  دـشاب  شیوخ  عبط 

هن هتخیمآ  يو  اب  بیرغ 
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هب هک  یهاشمزراوخ  هژاو  هفانز   ) فانز مزراوخ  نابز  هب  هک  هدینارت  ياهنیمز  اههشیب و  اهقدنخ و  اهناد و  بآ  اهایرد و  راخب  نوچ  دشاب 
ياهزیلاپ راخب  دنیوگ و  تسا ). قالتاب  نآ  یعقاو  ینعم  بآ و  هدـننز  ینعمب  اظفل  بآ  نز و  زا  بکرم  هژاو  دـنیوگ  بانز  ار  نآ  یـسراف 

نایم ردـنا  اهدرگ و  اهتنوفع و  اهدود و  اـهنخلگ و  يوب  کـهآ و  يوب  نآ و  دـننام  یلقاـب و  ریـس و  و  [ 14] زیکیک بنرک و  نوـچ  هرت 
زا ریجنا و  دیب  زوگ و  ریجنا و  نوچ  درادـن  راک  نایز  ياهتخرد  رب  رذـگ  دـشابن و  دـنلب  رایـسب و  ياهفقـس  اهراوید و  هوبنا و  ناتخرد 

ببـس دشاب  نیا  فالخ  رب  هچ  ره  دشاب و  یتسردنت  ببـس  دشاب و  کین  ياوه  نیا  دشاب  دنلب  وا  نیمز  دشاب و  هداشگ  وا  هار  لامـش  يوس 
و درک . دیاب  مکح  ياج  ره  ياوه  رب  دنیبیم  هک  لاح  نآ  دروخ  رد  دید و  دیابیمه  اهزیچ  نیا  شیب  مک و  ار  بیبط  سپ  دـشاب . اهیرامیب 

ینیمز و  دـشابن . کین  اوه  نآ  دز  دـناوت  هن  شوخ  سفن  مدرم  هکنانچ  دـشاب  هتفرگ  ورف  مزن  اهزور  رتشیب  ای  دادـماب  ره  ظیلغ و  هک  ییاوه 
دوز دوش  ورف  باتفآ  نوچ  و  دوش ، مرگ  دوز  دـتفا  رب  باتفآ  نوچ  و  دـتفین ، نیمز  نآ  رب  دـیاین  رب  دـنلب و  باـتفآ  اـت  و  دـشاب ، كاـغم  هک 
ییاج هب  ییاج  زا  دب  ياهراخب  داب  ای  دیآ و  دیدپ  ياوه  ردـنا  ابو  دوش  دـب  اوه  یتقو  رگا  سپ  دـشابن . کین  نیمز  اوه و  نآ  دوش ، کنخ 

هک دشاب  ییاوه  لدتعم  ياوه  و  دشاب . هداشگ  ياوه  زا  رتهب  دـشاب  هتفرگ  اهترامع  اهراوید و  نایم  ردـنا  هک  ییاوه  تقو  نآ  دـناسریم 
و دوش ، مرگ  باتفآ  زا  دوز  هک  ییاوه  و  دشابن . جنر  هب  امرـس  یتخـس  زا  ناتـسمز  رد  و  دـنکن ؛ قرع  امرگ  یتخـس  زا  مدرم  ناتـسبات  ردـنا 

. دشاب ظیلغ  دشاب  نیا  فالخ  رب  هچنآ  دشاب و  فیطل  تخس  دوش ، درس  دوز  دوش  ورف  باتفآ  نوچ 
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لاس ياهلصف  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مراهچ  باب 

کیدزن هکنآ  رهب  زا  تسه ، یتوافت  ود  ره  نایم  دناهتفگ و  يدح  نابیبط  دناهتفگ و  يدح  ار  نآ  نامجنم  لاس  ياهلصف  زا  ار  یلصف  ره 
يدج نازیم و  ناطرـس و  تسا و  لمح  اهجرب  نآ  بالقنا و  ياهجرب  زا  دسر  یجرب  هب  باتفآ  هک  دشاب  زور  نآ  یلـصف  ره  زاغآ  نامجنم 

هب ات  دشاب  ناتسبات  ناطرس  لوا  زا  و  ناطرس . لوا  هب  ات  دشاب  راهب  دسر  لمح  لّوا  هب  باتفآ  هک  هاگره  و 
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يدج لوا  زا  و  دـسر . يدـج  لوا  هب  ات  دـشاب  نازخ  نازیم  لوا  زا  و  دـسر . يدـج  لوا  هب  ات  دـشاب  نازخ  نازیم  لوا  زا  و  دـسر . نازیم  لوا 
ندمآ مه  ار  راهب  لصف  اما  دناهداهن . رگید  يدح  ار  اهلـصف  كرت  برع و  يارحـص و  نامدرم  و  دسر . زاب  لمح  لوا  هب  ات  دشاب  ناتـسمز 
هراتـس دنچ  عومجم  هک  دنیوگیم  ور  نیا  زا  ایرث  دقع  ار  نآ  نیورپ و  هراتـس  غارچلهچ ،  ) ایرث هک  هاگره  دناهداهن و  لمح  لوا  هب  باتفآ 

ار یکی  هک  هراتـس  ود  مان  شرـشک  هب  ( ) روبعلا  ) روبعلا يرعـش  هک  هاگ  ره  دنرامـش و  ناتـسبات  هلمج  زا  دیآ  رب  دنب ،) ندرگ  هب  هیبش  تسا 
ندیـسر تقو  امرگ و  تیاغ  دـیآ  رب  روبع  دـنوشیم ،) نایامن  ناتـسبات  ياـهبش  رد  هک  دـنیوگ  یناـمی  يارعـش  ار  رگید  یماـش و  يارعش 

نازخ لوا  دـیآ  رب  دـنیوگ ،) لزغا  ار  رگید  حـمار و  ار  یکی  هک  تسا  نشور  هراتـس  ود  نان   ) حـمار كامـس  هک  هاگ  ره  و  دـشاب . اـههویم 
نآ ردنا  لدتعم  ياهرهش  ردنا  هک  ص 116 )  ) دنیوگ ار  يراگزور  راهب ، نابیبط  و  دشاب . ناتسمز  لوا  دوش  بیاغ  ایرث  هک  هاگره  و  دشاب .

راگزور و  دیآ ، تجاح  کنخ  داب  کنخ و  هناخ  هب  هک  دشابن  ییامرگ  دـیآ و  جاح ) شتآ  مرگ و  هماج  هب  هک  دـشابن ، ییامرـس  راگزور 
ود زا  رتمک  هلمجلا  یلع  دـشاب و  زور  هاجنپ  رب  بیرق  راگزور ، نیا  تدـم  و  دوش . هتـسب  هویم  هک  هاگنآ  ات  دـشاب ، اهتابن  تکرح  هفوکش و 

جرب مان  رن و  واگ   ) روث همین  هب  ات  دـنچ و  يزور  هب  َرتتسَپ ، ای  دـیآ  لمح  لوا  هب  باتفآ  هک  دـشاب ، نآ  زا  رتشیب  ای  راهب  زاغآ  و  دـشاب . هام 
نآ زا  رتشیب  وا  زاغآ  دشاب  سایق  نیرب  مه  نازخ  لصف  دـشاب و  ناتـسبات  رگید  و  دنرمـش . راهب  هلمج  زا  دـیآ ، یکلف ،) جرب  هدزاود  زا  مود 

هلمج زا  دـیآ  یکلف ،) جرب  هدزاود  زا  متـشه  جرب  مدژک و   ) برقع همین  هب  ات  دـنچ  يزور  هب  رتسپ  ای  دـیآ ، نازیم  لوا  هب  باـتفآ  هک  دـشاب 
. دتفا رتسپ  رتشیپ و  اهرهش  یضعب  ردنا  دشاب و  ناتسمز  رگید  و  دنرمش . نازخ 

لاس ياهلصف  عبط  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مجنپ  باب 

، دیآ لمح  هطقن  هب  باتفآ  هک  هاگره  هکنآ  رهب  زا  یکشخ  يرت و  ردنا  مه  امرگ و  امرـس و  ردنا  مه  تسا  اهلصف  نیرتلدتعم  راهب  لصف 
دشاب و لادتعا  هطقن  رب  نکل  دشابن ، کیدزن  تخس  دشابن و  رود  تخس  دننک  نیمز  ترامع  نانکاس  رس  ياتـسار  زا  ینعی  سار  تمـس  زا 

لادتعا تیاغ  درذگب  لصف  زا  همین  کی  نوچ  ات  دریذپیم ، لیلحت  یناتسمز  ياهیرت  امرـس و  دوشیمه و  مرگ  جیردت  هب  اوه  ببـس  نادب 
. دشاب
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مرگ ار  اوه  سار و  تمس  هب  دشاب  وا  یکیدزن  تیاغ  دیآ  ناطرس  هب  باتفآ  هک  هاگ  ره  هکنآ  رهب  زا  تسا  کشخ  مرگ و  ناتسبات  لصف  و 

نازیم لوا  هب  باتفآ  هکنآ  ببـس  هب  نازخ  لصف  و  دشاب . یکـشخ  تیاغ  هب  اوه  دسر ، رخآ  هب  لصف  نوچ  ات  دنک  کشخ  ار  اهیرت  دـنک و 
تمـس زا  وا  يرود  یکیدزن و  و  دیآ ، نازیم  لوا  هب  باتفآ  هک  راهب  ردـنا  هک  دـشاب  نانچمه  سار  تمـس  زا  وا  يرود  یکیدزن و  و  دـیآ ،
لدتعم یکـشخ  يرت و  ردنا  و  دشاب ، لدـتعم  امرگ  امرـس و  ردـنا  لصف  عبط  دـیآ ، لمح  هب  باتفآ  هک  راهب  ردـنا  هک  دـشاب  نانچمه  سار 
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. دشابن هدمآ  دیدپ  چیه  يرت  بابسا  دشاب و  هدرک  کشخ  ار  اوه  یناتسبات  باتفآ  هکنآ  رهب  زا  دشابن ،
، دریذپ نآ  زا  رتدوز  يدرس  اهجازم  همه  هکنآ  رهب  زا  تسین ، نتفریذپ  يرت  لاح  نوچ  اهجازم ، نتفریذپ  يدرـس  لاح  هک  تسناد  دیابب  و 

رتدوز دوش ، مرگ  اهزیچ  نآ  ياهجازم  هکنآ  رهب  زا  تسین : اهیمرگ  زا  نتفریذپ  یکشخ  لاح  نوچ  اهیدرـس  زا  جازم  نتفریذپ  يرت  لاح  و 
دیدپ يرت  يدرس  هیام  كدنا  زا  دیآ و  دیدپ  یکشخ  یمرگ  هیام  كدنا  زا  هچ  دریذپ  يرت  درـس  ياهزیچ  زا  هک  دریذپ  یکـشخ  هکنآ  زا 
یمرگ هکنآ  رهب  زا  دیاین ، دیدپ  يرت  چیه  كدنا  يدرـس  زا  دیآ و  دیدپ  يرت  هیام  كدنا  یمرگ  زا  هک  دـشاب  رایـسب  هکلب )  ) دـب ال  دـیاین .

يرت دوش و  هن  فیثک  تسوپ  كدنا  يامرـس  زا  دیآ و  دـیدپ  كدـنا  يرت  ببـس  نیدـب  درک ، دـناوت  هن  لیلحت  دزیگنارب و  يراخب  كدـنا 
نازخ لصف  لاح  نوچ  راهب  لصف  لاح  هک  تسا  نیا  رهب  زا  و  دیاین ، دـیدپ  يرت  ببـس  نیدـب  دتـسیاان . زاب  لیلحت  زا  ینعی  ددرگن ، ققحتم 

هن لدتعم  ینازخ  يامرـس  زا  نازخ  لصف  ردنا  ناتـسبات  یکـشخ  دوش و  لدتعم  يراهب  يامرگ  هب  راهب  لصف  ردنا  ناتـسمز  يرت  هچ  تسین 
. دوش

اوه اهناراب  رایسب  ببس  هب  و  دشاب ، درس  اوه  دشاب  رود  تیاغ  هب  رس  ياتسار  زا  دیآ و  يدج  لوا  هب  باتفآ  هکنآ  ببـس  هب  ناتـسمز  لصف 
يرت هک  دشاب  ییاوه  ای  دشاب ، هدـش  کیدزن  شتآ  عبط  هب  امرگ  یتخـس  زا  هک  دـشاب  ییاوه  کشخ  ياوه  هک  نتـسناد  دـیابب  و  دـشاب . رت 

رت ياوه  و  دشاب ، نیمز  دننام  یکـشخ  یتشرد و  زا  ای  دشاب  هتخیمآ  يو  اب  ینیمز  ياهدود  هک  دـشاب  ییاوه  ای  دـشاب ، هتفر  يو  زا  اهراخب 
. هدش تاراخب  دننام  دشاب و  هدش  فیثک  امرس  زا  هک  دشاب  ییاوه  ای  دشاب  هتخیمآ  يو  اب  اهبآ  ياهراخب  هک  دشاب  ییاوه 

346 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
لدتعم يراهب  ییامرگ  هب  یقاب  هدش و  رتمک  و  دـشاب ، هتفریذـپ  لیلحت  يو  زا  یتخل  ناتـسمز  ینوزف  ياهیرت  هک  تسا  ییاوه  راهب  ياوه  و 

. دشاب هدش 
سابرک و  دنریگب ، رت  یـسابرک  کشخ و  یـسابرک  رگا  هک  ینیب  هن  دریذپ ، هن  يرت  دشاب  نازخ  ردنا  هک  امرـس  ردـق  نادـب  ینازخ  ياوه  و 

رت سابرک  دننک  زاب  دشاب  درـس  ياوه  يدرـس  ربارب  نآ  یمرگ  هک  مرگ  ياوه  ردنا  ار  رت  سابرک  و  دننک ، زاب  درـس  ياوه  ردـنا  ار  کشخ 
اوه ردنا  يَرت  هک  تسنآ  نآ  تسه و  رگید  یببـس  دوش  رتدرـس  ياوه  زا  کشخ  سابرک  هک  دوش  کشخ  نآ  زا  رتدوز  مرگ  ياوه  ردـنا 
اجنآ تسا  نیمز  ترامع  زا  هک  نادنچ  هک  تسنآ  زا  اوه  يرتددم  دشابن ، ددم  چیه  ار  یکشخ  ددنویپیم و  ودب  هک  دنام  يددم  هب  دنامب 
همه ردنا  هکلب  دنکن ، لیلحت  چیه  هک  دسرن  دح  نادب  يدرـس  لاح  چـیهب  تسا و  مدرم  نت  اب  سایق  اب  نآ  يدرـس  دـشاب  درـس  تخـس  اوه 
دیآ دیدپ  یکشخ  دوز  و  ددرگ ، هتسویپ  لیلحت  دوش ، رتمک  ددم  هک  هاگنآ  ره  سپ  دشابیمه . لیلحت  ناگراتـس  باتفآ و  توق  هب  اهلاح 

یترارح مود  و  نیمز ، يور  ردنا  كدنا  یترارح  یکی  دیاب  ببـس  ود  ار  راخب  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، راخب  زا  نوزف  لیلحت  راهب  لصف  ردـنا  و 
يور ترارح  دشاب ، مرگ  نیمز  نوردنز  ناتـسمز  ردنا  و  دـیآ . رب  نیمز  رهاظ  هب  دـشاب  رت  فیطل  هک  يزیچ  ای  نیمز ، نوردـنز  ردـنا  يوق 

مرج دشاب ال  رایـسب  اهراخب  و  دشاب ، فیثک  اوه  هک  دنک  بجاو  دـشاب  عمج  ببـس  ود  ره  نیا  نوچ  و  دـشاب ، كدـنا  اوه  ترارح  نیمز و 
. دشاب رتنوزف  يرت 

راخب دلوت  زا  نوزف  لیلحت  دشاب ، رتنوزف  نیمز  يور  ترارح  و  دشاب ، هدش  رت  كدنا  نیمز  ترارح  هکنآ  مکح  هب  يرت  راهب  لصف  ردـنا  و 
یـسک رگا  هکنآ  ای  تسا ، لدتعم  يدرـس  یمرگ و  ردنا  هک  نانچمه  دشاب ، لدـتعم  یکـشخ  يرت و  ردـنا  راهب  لصف  ببـس  نیدـب  دـشاب ،
ردـنا تسا  نازخ  يرود  نوـچ  هن  نکل  تسین ، رود  باوـص  زا  دـشاب  رترود  یتـخل  لادـتعا  زا  دراد و  لـیم  يرت  هـب  راـهب  لوا  هـک  دـیوگ 

هب نازخ  ياـهزور  همین  هکنآ  رهب  زا  تسا ، باوـص  مه  تسا  رود  تخـس  لادـتعا  زا  نازخ  لـصف  هک  دـنک  مـکح  یـسک  رگا  یکـشخ و 
اهبش نازخ و  لصف  ياهدادم  اب  دوش و  مرگ  دوز  کشخ  ياوه  و  دشاب ، کشخ  تخس  ینازخ  ياوه  هچ  دشاب ، کیدزن  ناتـسبات  يامرگ 

لخلختم کشخ  ياوه  هکنآ  ببس  هب  و  باتفآ ، يرود  ببس  هب  دشاب ، کشخ 
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رهب زا  دشابن ، رت  مرگ  يرایـسب  هب  اهبـش  زا  راهب  ياهزور  دشاب و  نیا  فالخ  رب  راهب  لصف  دنک و  رثا  رتشیب  يو  ردنا  بش  یکنخ  دـشاب و 
ياوه ردنا  هک  دنکن  رثا  نآ  يو  ردنا  امرگ  امرس و  ینازخ و  ياوه  هک  دشابن ، هدش  لخلخت  کشخ و  نانچ  باتفآ  زا  يراهب  ياوه  هکنآ 

. دنک ینازخ 
ینازخ ياهبـش  هک  دـیاب  ارچ  تسا ، کـشخ  نازخ  ياوه  دـشاب و  رت  مرگ  کـشخ  ياوه  هک  ینتفگ  نوـچ  دـناهتفگ  دـناهدرک و  لاوـس  و 

بآ دریذـپ و  رتدوز  امرگ  امرـس و  لخلختم  ياوه  و  دـشاب ، لخلختم  ینازخ  ياوه  هک  دـناهتفگ  باوج  دـشاب . يراـهب  ياهبـش  زا  رتدرس 
هدرک مرگ  هک  یبآ  زا  دوـش ، درـس  رتدوز  بآ  نیا  دـنهن  هب  درـس  ياوـه  ردـنا  دـننک و  مرگ  بآ  هک  هاـگ  ره  هک  ینیب  هن  دـشاب ، نینچمه 

يرگید یببس  دیاب و  هدننک  رثا  رتدوز  يو  رد  امرگ  امرس و  تشگ  لخلختم  نوچ  و  ددرگ ، لخلختم  دننک  مرگ  نوچ  هکنآ  رهب  زا  دشابن ،
مدرم راهب  ردنا  هکنآ  رهب  زا  ینازخ  يامرس  زا  هک  دباین  سح  نانچ  يراهب  يامرـس  زا  مدرم  نت  راهب  لصف  ردنا  هک  تسا  نآ  نآ ، تسا و 

امرس سح  مرج  ال  هدرک ، وخ  امرگ  اب  دیآ و  ردنا  یمه  امرس  هب  امرگ  زا  نازخ  رد  دشاب و  هدرک  وخ  امرس  اب  دیآ و  ردنا  امرگ  هب  امرس  زا 
. دبای رتشیب 

ییاوه ره  لعف  تیصاخ و  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مشش  باب 

هکنآ رهب  زا  دشاب ، وا  يرامیب  جازم  دض  هک  دراد  دوس  ییاوه  ار  يرامیب  نت  و  دراد ، دوس  ار  لدـتعم  نت  لدـتعم ، ياوه  هک  تسناد  دـیابب 
. دشاب وراد  نانچمه  ار  رامیب  نت  دشاب  يرامیب  جازم  دض  هک  ییاوه 

درز ار  يور  گنر  دـنک و  رغال  ار  نت  مرگ ، ياهتیالو  ردـنا  هصاخ  ناتـسبات ، ياوه  هکناـنچ  ددرگ  میاد  ص 117 )  ) نوچ مرگ  ياوه  اـما 
و درآ ، رـس  درد  درآ و  سپ  زاـب  ار  اـهیرامیب  درآ و  شراـخ  ار  سرقن  ار و  اـهشیر  ببـس  نیدـب  دـنازوسب . نت  ردـنا  ار  طـالخا  و  دـنک ،

اهتوق همه  درآ و  رایـسب  قرع  دـشاب و  رایـسب  لیلحت  ببـس  نیدـب  و  دـنک ، هداشگ  ار  ماسم  درآ و  باوخ  و  دـنادرگ ، دـنک  ار  اهتساح 
رایسب نوخ  لاهسا  و  دیآ ، تدایز  زین  ضیح  و  دیآ ، رایـسب  نوخ  ینیب  زا  و  دشاب ، كدنا  لوب  دیآ  رایـسب  قرع  هک  هاگ  ره  دوش و  فیعض 
ار نت  همه  دهد و  زاب  نت  همه  هب  یمرگ  دوش  مرگ  لد  نوچ  و  دنک ، مرگ  ار  لد  دنک و  رتمک  ماعط  توهش  و  درآ ، یگنشت  دشاب و  رت 
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هدنگ و هک  دشاب  نآ  طلخ  ندیـسوپ  و  دنک . هدیـسوپ  ینعی  دنک ، نفع  ار  نآ  دـشاب  ینوزف  اهطلخ  ياهتبوطر  نت  ردـنا  رگا  دـنک و  مرگ 

دوس دـشاب  درـس  ياهیرامیب  هک  ار  یناسک  نکل  درادـن ، دوس  ار  تسرد  نت  چـیه  مرگ ، ياوه  لاح  چـیه  هب  دریگ و  بت  هیام  دوش و  هاـبت 
ددرگ و هداشگ  ماـسم  دوش و  مرگ  ناـشیا  نت  هک  دـنهاوخ  هک  ار  یناـسک  نینچمه  و  دـشاب . يرت  زا  هک  جنـشت  جـلاف و  هوقل و  نوچ  دراد 

. دراد دوس  دوش ، رتمک  تبوطر 
دنک و لیلحت  ددرگ  هتسویپ  رگا  نکل  دوش ، خرـس  تسوپ  گنر  دشک و  نت  ره  رهاظ  هب  ار  نوخ  دسر ، مدرم  هب  مرگ  ياوه  هک  تسخن  زا 

تخس ار  نت  هکنآ  رهب  زا  اهلاح . رتشیب  ردنا  مرگ ، ياوه  زا  دشاب  رت  قفاوم  ار  تسردنت  مدرم  نت  درـس ، ياوه  و  دوش . درز  تسوپ  گنر 
دشاب و رت  يوق  ماعط  توهـش  ببـس  نیدـب  و  دراوگ ، رتهب  ماعط  دـنام و  هب  نت  نوردـنز  ترارح  ببـس  نیدـب  دـنک و  هتـسب  ماسم  دـنک و 

دورن يوضع  هب  يوضع ، زا  ات  دنادرگ ، دنکاس  دنک و  ظیلغ  ار  طالخا  دناهرب و  مرگ  ياهیرامیب  زا  ار  نارامیب  دـنک و  یفاص  ار  اهتساح 
ببـس نیدب  دنام و  هب  نت  ردنا  اهتبوطر  دشابن و  لیلحت  قرع  هب  اهتبوطر  هکنآ  ببـس  هب  دنک و  دلوت  اهشیر  اهسامآ و  ببـس  نیدـب 

زارف ار  دعقم  زین  ياوه  يدرـس  و  دشاب ،) رتمک  جازم  تباجا   ) دیآ رتمک  عبط  دشاب ، رتشیب  لوب  راردا  هکنآ  رهب  زا  و  دشاب ، رتشیب  لوب  راردا 
يارجم هب  دشاب  لفث  ردنا  هک  يرت  و  دوش ، عفد  رترید  لفث  ات  دنک ، تدعاسم  وا  اب  دریگ و  دعقم  تئیه  نینچمه  میقتسم  ءاعم  دراشف و  مه 

، دشابن هلزن  ماکز و  ات  درک  دیاب  نآ  رهب  زا  طایتحا  درـس  ياوه  زا  یتسردنت  نتـشاد  هاگن  ردنا  و  دشاب . رتشیب  لوب  راردا  ات  دـنک ، لیم  لوب 
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تاذ لس و  يرامیب  هنیس و  قلح و  تسا ،) مرو  ینعم  هب  اجنیا  در   ) یتشرد هفرـس و  هلزن  زا  دشاب و  درـس  ياوه  زا  هلزن  ماکز و  يرامیب  هک 
. دنک دلوت  اهلاهسا  دیآ . دورف  اههدور  هب  هلزن  هیام  رگا  و  دنک . دلوت  بنجلا 

دشاب و رایـسب  تخـس  یناتـسمز  ياهتبوطر  رگا  دنام . هب  نت  نوردنز  ردنا  يزیرغ  ترارح  دوش و  هتـسب  ماسم  درـس  ياوه  زا  نینچمه  و 
لوب و ریطقت  تسا  بصع  زا  هناثم  هکنآ  مکح  هب  و  دراد ، نایز  ار  اهبصع  ياهدرد  دناریم و  ورف  ار  ترارح  دسر ، نت  رعق  هب  نآ  تیفیک 
، مرن ار  تسوپ  و  دراد ، دوس  ار  جازم  کشخ  ار و  رغال  مدرم  و  دراد ، هاـگن  نت  ردـنا  يرت  رت  ياوه  و  دـیآ ، دـیدپ  محر  درد  لوب و  رـسع 

دیآ و درگ  نت  ردنا  یمغلب  سومیک  نکل  دنک . یفاص  نشور و 
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و دنادرگ ، دنک  ار  ساوح  دنک و  ظیلغ  ار  حور  ظیلغ  ياوه  ددرگ و  رایـسب  نت  ردـنا  ییارفـص  سومیک  و  دـشاب ، نیا  دـض  کشخ  ياوه 
و دـنادرگ ، لد  گنت  ار  مدرم  هریت  ياوه  و  دـنادرگ . تسـس  ار  اهتوق  همه  ياهلعف  دـنک و  ناوتان ،) تسـس ، هتـسخ ،  ) نالـسک ار  مدرم 

ياوه و  دـشاب ، هتخیمآ  هریت  ياوه  اب  اهدود  اهراخب و  هکنآ  رهب  زا  دـشاب ، راوخـشد  شوخاـن و  ظـیلغ  ياوه  ردـنا  يو و  ردـنا  ندز  سفن 
ردنا درخ  ناگراتس  تفرگ و  ناوت  راوشد  سفن  هب  ظیلغ  ياوه  و  دشاب . ظیلغ  دوخ  يو  رهوگ  دشابن ، هتخیمآ  يو  اب  يزیچ  هچ  رگا  ظیلغ 

، دشاب رت  مرگ  ياوه  اهاوه  نیرت  راک  نایز  و  دشابن ، ناشفرد  نشور و  زین  رگید  ياههراتـس  و  دیاین ، دیدپ  هریت  ياوه  ردـنا  ظیلغ و  ياوه 
اهبت و  ددرگ ، نفع  دیآ ، رب  یتدم  نوچ  هداتـسا  بآ  هک  نانچمه  ددرگ ، نفع  دوز  هکنآ  رهب  زا  درادن ، رذگ  يو  ردـنا  اهداب  هک  هصاخ 

، َرت مرگ و  ياوه  ردنا  هکنآ  رهب  زا  دنک  دلوت  کشخ  درس و  ياوه  ردنا  هک  دشاب  ییاهبت  زا  رتلهس  دنک  دلوت  رت  مرگ و  ياوه  ردنا  هک 
اهبت رت  مرگ و  ياوه  ردـنا  نکل  دـشاب . نازوس  زیت و  ياهبت  کشخ ، مرگ و  ياوه  ردـنا  و  دـنک . رایـسب  قرع  دـشاب و  رت  مرن و  اـهبت 

نوردنز و اهشیر  مشچ و  درد  هریت  مرگ و  ياوه  ردنا  و  دـشاب . رت  مرگ  نکل  دـشاب ، رتمک  کشخ  ياوه  ردـنا  دـشاب و  زارد  رترایـسب و 
. دیآ درگ  رایسب  نت  رد  طالخا  دننک ، رتمک  تکرح  تضایر و  هک  ار  یناسک  و  دشاب ، رایسب  نت  نوریب 

ددرگب شیوخ  هصاخ  جازم  زا  هک  لاس  ياهلصف  ياهلاح  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  متفه  باب 

تـسا لادـتعا  هصاخ و  تسا  یجازم  مدرم  ياهمادـنا  زا  ار  یمادـنا  ره  هک  میاهتفگ  نیتسخن ، باتک  زا  مود  راتفگ  زا  نیتسخن  باـب  ردـنا 
لادتعا جازم و  رب  یلصف  ره  هک  دشاب  یلاس  لدتعم  لاس  تسا و  هصاخ  لادتعا  یجازم و  لاس  ياهلصف  زا  ار  یلـصف  ره  نینچمه  هصاخ ،

هلمج و قیرط  هب  دشاب  کیدزن  لادتعا  هب  يدرس  یمرگ و  ردنا  نازخ  لصف  هک  تسا  نآ  یلـصف  ره  هصاخ  لادتعا  دشاب و  شیوخ  هصاخ 
هک دیابن  نازخ  لصف  ردنا  میدرک و  دای  راتفگ  نیا  زا  مجنپ  باب  ردنا  هکنانچ  دشاب ، رود  لادتعا  زا  یکـشخ  يرت و  ردنا  و  هن . لیـصفت  هب 

. دشابن نوریب  دح  زا  ود  ره  نیا  زا  دشاب  هچنآ  دشابن و  ناراب  امرـسیب و  هک  دیاب  ناتـسمز  لصف  و  دشابن ، ناراب  راب  ود  ای  راب  کی  زا  نوزف 
ای ناراب  کی  يو  ردنا  دشاب و  لدتعم  هک  دیاب  راهب  لصف  و 
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یلاس ره  دیآ و  شوخ  ياهداب  و  دشابن ، نوریب  دح  زا  امرگ  و  دشابن ، یکنخ  ناراب و  چیه  هک  دیاب  ناتـسبات  لصف  ردنا  و  دـشابن . شیب  ود 

رگیدکی دننام  وا  ياهلصف  همه  هک  یلاس  ره  دشاب و  تمالـس  دشاب  هچنآ  و  دشاب . یکدنا  اهیرامیب  لاس  نآ  ردـنا  دـشاب  هنوگ  نیدـب  هک 
، دشاب درـس  همه  ای  دشاب ، مرگ  اهلصف  همه  ای  دیاین ، ناراب  یلـصف  چیه  ردنا  ای  دیآ ، رایـسب  اهناراب  اهلصف  همه  ردنا  الثم  هکنانچ  دشاب ،

لـصف نآ  جازم  دنام و  لصف  نادب  هک  دـشاب  ییاهیرامیب  یلـصف  ره  رد  هکنآ  رهب  زا  دـتفا ، رایـسب  زارد  ياهیرامیب  دـشاب و  دـب  لاس  نینچ 
. دشاب رایسب  زارد  ياهیرامیب  لاس  نآ  ردنا  راچان  دشاب  جازم  کی  رب  لاس  همه  نوچ  سپ  دراد ،

دوز یناتسبات  ياهیرامیب  دهن ، زاغآ  دوز  ناتسبات  هک  هاگره  و  دیآ . دیدپ  دوز  یناتـسمز  ياهیرامیب  دهن ، زاغآ  دوز  ناتـسمز  هک  هاگره  و 
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ار اهلصف  ندیدرگ  هکنآ  رهب  زا  ددرگب  دشاب  هک  لاح  نآ  زا  دیآ  ردنا  رگید  لصف  نوچ  دشاب  یلـصف  ردنا  هک  يرامیب  ره  و  دـیآ . دـیدپ 
ددرگب هنوگ  دنچ  زور  کی  ردـنا  اوه  هک  هاگره  و  دـشاب . زارد  لصف  نآ  يرامیب  دـشک  رتزارد  یلـصف  هک  هاگ  ره  و  تسا . گرزب  يرثا 

دیآ رگیدکی  دض  ود  ره  رگا  و  ددرگب ، شیوخ  هصاخ  جازم  زا  لصف  ود  رگا  و  دیآ . دیدپ  رتشیب  نارامیب  ردنا  نآ  رثا  دـشاب و  دـب  تخس 
شیوخ يامرـس  الثم  ناتـسمز  هکنانچ  دوشن ، نوریب  شیوخ  هزادنا  زا  ود  ره  تدم  دـشاب  هتـشگب  شیوخ  جازم  زا  هکنآ  اب  لصف  ود  ره  و 

رد ار  ناتـسمز  ریـصقت  راهب  هکنآ  رهب  زا  دشاب  قفاوم  ار  لدتعم  ياهجازم  دشابن و  دب  لاس  نیا  دیآ ، درـس  يراهب  وا  سپ  زا  دشابن و  هدرک 
هدنراب راهب  نیا  هک  رگم  درآ ، زاب  لادتعا  هب  ار  یناتـسمز  یکـشخ  دیآ ، هدـنراب  راهب  دـشاب ، هدوب  کشخ  ناتـسمز  رگا  نینچمه  و  دروای ،

زا وا  لصف  کی  هک  لاس  نآ  ره  ددرگ و  تدایز  راک  نایز  ياهتبوطر  تدم ، يزارد  ناراب و  يرایسب  ببس  هب  و  ص 118 )  ) دشک زارد 
رگا نکل  و  ددرگب . وا  لصف  هس  ای  لصف  ود  هک  یلاس  ردنا  هکنآ  زا  دشاب  رتمک  لاس  نآ  ردـنا  ابو  يرامیب و  ددرگب ، شیوخ  هصاخ  جازم 
رگا دـشاب و  هدیدنـسپ ،) وکین ، بوخ ،  ) هرـس دـمآ  هدرک  دای  هکنانچ  دوای ، ردـنا  ار  نآ  ریـصقت  ددرگ و  نیتسخن  لصف  دـض  هب  مود  لصف 

. دشاب رایسب  ابو  يرامیب و  دشاب  نیتسخن  لصف  ای  مود  لصف 

دشاب یلصف  ره  ردنا  هک  اهیرامیب  لاس و  ياهلصف  تیصاخ  لعف و  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  متشه  باب 
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لصف لوا  درذگیم و  هک  لصف  رخآ  ار  اهلصف  همه  و  تسا ، یتیـصاخ  درذگ  شیوخ  هصاخ  جازم  رب  هک  لاس  ياهلصف  زا  ار  یلـصف  ره 

. دنام هب  نانچمه  دشاب  هدمآ  دیدپ  جازم  نآ  زا  هک  ییاهیرامیب  ياهلاح  و  دشاب ، کیدزن  رگیدکی  هب  جازم  دیآیم ، وا  سپ  زا  هک 
خرـس ار  مدرم  تسوپ  گنر و  و  دراد ، حور  نوخ و  عبط  تسا و  یلـصف  نیرتلدـتعم  درذـگ  شیوخ  جازم  رب  هک  هاگ  ره  راهب  لـصف  اـما 

و ناتـسبات . يامرگ  هکنانچ  دنک ، لیلحت  هک  دشابن  دح  نادـب  وا  يامرگ  و  لادـتعا ، هب  یندیـشک  دـشک ، رهاظ  هب  نوخ  هکنآ  رهب  زا  دـنک ،
هتفرگ رارق  دـشاب و  هدرـسف  نت  ردـنا  یناتـسمز  يامرـس  ببـس  هب  هک  یطالخا  هکنآ  رهب  زا  ددرگ ، هزات  هنیرید  ياـهیرامیب  لـصف  نیردـنا 
طارفا بارش  ماعط و  هب  ناتسمز  ردنا  هک  ار  یناسک  و  دیآ . دیدپ  ایلوخیلام  لصف  نیردنا  هک  تسا  ببـس  نیدب  و  ددرگ . ناور  و  دزادگب ،

و دیآ . دیدپ  دنک  دلوت  طالخا  نآ  زا  هک  ییاهیرامیب  لصف  نیردنا  دشاب ، هدـمآ  درگ  نت  ردـنا  طالخا  و  هدرکان ، تضایر  دنـشاب و  هدرک 
. دشاب رتمک  ناتسبات  ياهیرامیب  درذگ  لادتعا  هب  دشاب و  زارد  راهب  لصف  هک  هاگ  ره 

هدنـشک يراهب  ياهقانخ  رتشیب  قانخ و  اهلمد و  اهسامآ و  ایلوخیلام و  ندمآ و  ینیب  زا  نوخ  تسا و  نوخ  لاهـسا  يراهب  ياهیرامیب  اما 
رگید یلصف  ردنا  ار  یسک  رگا  یق و  هب  و  هفرس ،)  ) هفلس هب  ولگ  زا  نوخ  ندمآرب  نوخ و  دلوت  يرایسب  ببس  هب  اهگر  نتفاکـش  و  دشاب ،

میب دنبنجب ، اهتبوطر  نابوطرم  نت  ردنا  هکنآ  ببس  هب  و  لس . يرامیب  هصاخ  ددرگ ، تدایز  لصف  نیردنا  دشاب  هدوب  یکی  يرامیب  نیزا 
نیردـنا ندروخ  مرگ  ياهزیچ  و  دـشاب . طارفا  هب  هک  يداش  مشخ و  نوچ  یناسفن  ياهتکرح  و  دـشاب . لـصافملا  عجو  جـلاف و  هتکس و 

و ندروخ ، رتمک  بارـش  ماعط و  و  ندروخ ، وراد  تسا و  ندز  گر  يراهب  ياهیرامیب  جالع  و  دـنک . تدایز  اهیرامیب  دراد و  نایز  لصف 
. نارگید زا  دشاب  رت  قفاوم  ار  ناکدوک  راهب  لصف 

، دتفا قافتا  رتمک  اهتکرح  يرپ  يریس و  رب  ببس  نیدب  و  دننک ، رتمک  ياهتکرح  امرس  ببس  هب  مدرم  هک  تسا  یلصف  ناتسمز  لصف  و 
اهیندروخ دـشاب و  رتمک  اـههویم  هکنآ  ببـس  هب  و  دوش . نوریب  هدـعم  زا  ماـخ  سومیک  دراوگ و  دـب  ماـعط  هکنآ  زا  دـشاب  نمیا  مرج  ـال 

دشاب رتمک  لیلحت  ددرگ و  رت  يوق  دنام و  هب  نت  نوردناز  يزیرغ  ترارح  امرس  توق  ببس  هب  و  قفاوم ،
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هب دوش  تدایز  لصف  نیردـنا  هک  يَرت  ببـس  هب  تسین  رتهدننکـش  ناتـسمز  لصف  زا  ار  ادوس  یلـصف  چـیه  دراوگ و  رتدوز  رتهب و  ماعط  و 
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رترایسب دزپب  اهتبوطر  هک  اهزیچ  هب  تجاح  و  نت ، ردنا  دیآ  درگ  رتشیب  اهطلخ  ناتسمز  ردنا  بش و  يزارد  زور و  یهاتئک  امرـس و  ببس 
لس ولگ و  درد  نآ  زا  دننک و  زاغآ  اهماکز  درذگب ، ینازخ  ياوه  هک  راگزور  نآ  ردنا  دشاب و  مغلب  زا  رتشیب  ناتسمز  ياهیرامیب  و  دشاب .

و دشاب . رایسب  زین  هتکس  عرص و  دشاب و  رایسب  نمزم  رس  درد  دشاب و  رایـسب  تشپ  درد  ولهپ و  درد  و  دیآ ، دیدپ  هیرلا  تاذ  بنجلا و  تاذ 
و ناتـسبات . ردنا  هک  دشاب  نآ  زا  رتشیب  لوب  ردنا  بوسر  ناتـسمز  ردنا  و  دشاب . راگزاس  ار  ناناوج  و  دـشاب ، دـب  ناتـسمز  ردـنا  ناریپ  لاح 
دنک و دلوت  رایسب  ارفـص  دوش و  درز  يور  گنر  دوش و  فیعـض  ببـس  نیدب  اهتوق  و  دنک ، لیلحت  دزادگب و  ار  طالخا  ناتـسبات  لصف 
. هدنام رتظیلغ  هچنآ  دشاب و  هتفریذپ  لیلحت  فیطل  ياهطلخ  هکنآ  رهب  زا  دنک ، دلوت  ادوس  ناتسبات  رخآ  ردنا  و  دنک . دلوت  رتمک  مغلب  نوخ 
، دنازپب دوز  ار  رامیب  تدام  ات  دهد  يرای  ار  توق  ياوه  دشاب  ياج  رب  رامیب  توق  رگا  هکنآ  رهب  زا  درذگ  رتدوز  ناتـسبات  ردنا  اهیرامیب  و 
رتمرگ و ناتـسبات  دـنچره  و  دوش ، كـاله  دوز  و  دوـش ، رتفیعـض  رایـسب  لـیلحت  اوـه و  ياـمرگ  ببـس  هب  دـشاب ، فیعـض  توـق  رگا  و 
هک ییاهیرامیب  هک  تسا  ببـس  نیدب  دشاب و  رتزارد  اهرامیب  دشاب  رت  مرگ و  رگا  و  دـشاب . رترذـگدوز  رتزیت و  اهیرامیب  دـشاب ، رتکشخ 

اههدور شیر  و  جزل ،) یمغلب و  لاهسا   ) ءاعمالا قلز  هب  و  مکش ،) ندروآ  بآ   ) اقستسا هب  ار  یضعب  دتفا ، كانرطخ  نآ  زاب  ناتـسبات ، ردنا 
و دوش ،) ضراع  نایم  رد  زور  کی  هک  تسا  یبت  بغ  بت   ) بغ بت  ناتـسبات  ياهیرامیب  و  دـیآ . ورف  رـس  زا  زیت  ياهطلخ  هکنآ  ببـس  هب 

. دشاب رایسب  مشچ ، درد  و  شوگ ، درد  و  سوفیت ،)  ) هقرحم دیئوفیت ،)  ) هقبطم بت 
. دنک دلوت  رایسب  دشاب  نآ  دننام  هک  اهشیر  و  خرس ،) داب   ) هرمح دیآ و  رتمک  اهداب  رگا  هصاخ 

ینیب زا  هک  نوخ  هب  ای  دـشاب  قرع  هب  يرتشیب  اهنارحب  دـشابن و  یتشرد  یمرگ و  نادـب  ناتـسبات  ياهبت  دراد ، راـهب  عبط  ناتـسبات  رگا  و 
ردنا هلبآ  دـشاب و  رتشیب  کشخ  مرگ و  ناتـسبات  ردـنا  هبـصح  نکل  دـشاب ، رایـسب  هبـصح  هلبآ و  دـشاب  مرگ  تخـس  ناتـسبات  رگا  و  دورب .

. رتو مرگ  ناتسبات 
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باـجح مرو   ) هصوش لـس و  نوچ  دـنک  دـلوت  هلزن  زا  هچنآ  و  هلزن ، دـشاب و  ماـکز  رتشیب  اـهیرامیب  درذـگ ، ناتـسمز  نوچ  ناتـسبات  رگا  و 
. درادن نایز  دشاب و  رتهب  ار  نانز  ار و  نابوطرم  دشاب  کشخ  درس و  ناتسبات  رگا  و  یغامد . لاهـسا  هیرلا و  تاذ  بنجلا و  تاذ  و  زجاح ،)

هکنآ ببـس  هب  دنک ، دلوت  ییادوس  ياهیرامیب  ییادوس و  مرگ و  ياهبت  دنک و  دـلوت  مشچ  درد  یکـشخ ، ببـس  هب  ار  ییارفـص  مدرم  و 
. دنام هب  نت  ردنا  دریذپ و  رتمک  لیلحت  هتخوس  يارفص 

هاگنابـش و دادـماب و  یکنخ  و  زورمین ، يامرگ  اوه و  ندـیدرگ  ببـس  هب  دـشاب ، رایـسب  ياهرامیب  يو  ردـنا  هک  تسا  یلـصف  نازخ  لصف 
دیآ ردنا  سپ  زا  نازخ  دشاب و  هدش  فیعض  اهتوق  ناتسبات  ردنا  هکنآ  رهب  زا  هویم ؛ ندروخ  رایسب  زا  اهطلخ  ندش  هابت  اههویم و  يرایـسب 
ریت یکنخ  دنک  عفد  هک  دهاوخ  دنازپب و  ار  یطلخ  دنک و  دهج  تعیبط  هک  هاگ  ره  هدنام . ظیلغ  دشاب و  هتفریذـپ  لیلحت  فیطل  ياهطلخ  و 
رهب زا  دنک ، رتمک  نوخ  دلوت  نازخ  ردنا  و  دشاب . رتتخس ،)  ) رترسع اهیرامیب  ببـس  نیدب  دوشن ، مامت  تعیبط  راک  دراد ، زاب  ار  نآ  یهام 
نت ردنا  یناتسبات  يارفص  یقاب  هکنآ  رهب  زا  دتفا ، رایسب  یگناوید  و  دراد ، هبلغ  ادوس  ارفـص و  و  تسا ، نوخ  جازم  دض  لصف ، جازم  هکنآ 

ناریپ زین  نازخ  لوا  و  دراد ؛ ادوس  جازم  زین  لصف  جازم  و  دنام . نت  ردنا  ظیلغ  و  دشاب ، هتفریذپ  لیلحت  نآ  فیطل  رگید  ياهطلخ  و  دـشاب ،
یتسوپ ریز  لگنا  دوجو  نآ  تلع  هک  یتسوپ  رامیب   ) رگ ینازخ  ياهیرامیب  دـشاب و  راـک  ناـیز  کـین  وا  رخآ  دـشاب و  رتهدـنزاس  یتخل  ار 

ياهسامآ ناطرـس و  دـنیوگ و  نویرب  يزات  هب  هک  کـشخ ،) ياـمزگا  ندـب ، تسوپ  ندـش  هتـسوپ  هتـسوپ   ) اـبوق دـشاب و  برچ ،) تسا ،
رهب زا  ندرک ،) راردا  هکچ  هکچ   ) لوب ریطقت  زرپس و  درد  عبر و  بت  بکرم و  ياهبت  اهنار و  درد  تشپ و  لصافم و  عاجوا  یناطرس و 

ءاعمالا قلز  دشاب و  ریطقت  زا  رت  رایسب  و  دشاب ، زین  ندرک ،) راردا  تخـس   ) لوبلا رـسع  درـس و  یهاگ  و  دوشیمه ، مرگ  یهاگ  هناثم  هکنآ 
سوئالیا ار  نآ  جنلوق  و  دـشاب ، زین  ءاسنلا  قرع  و  دـنادرگ ، زاب  نت  نوردـنز  هب  ار  قیقر  طالخا  ینازخ  يامرـس  هکنآ  رهب  زا  دـشاب ، رایـسب 

ای درد و  ولگ   ) ییارفـص هحبذ  قانخ و  نازخ  ردنا  و  دتفا ، رایـسب  هتکـس  و  دتفا ، رایـسب  دنیوگ ؛ گرزب ،) هدور  دـیدش و  درد  یگتفرگ و  )

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 246 

http://www.ghaemiyeh.com


کین مضه  دوش و  هدروخ  رایـسب  اه  هویم  هکنآ  ببـس  هب  دنک  دلوت  رایـسب  مکـش  ردنا  مرک  و  دشاب . یمغلب  راهب  ردنا  دـشاب و  ولگ ) مخز 
دشابن
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نازخ لصف  ار  لس  دنوادخ  اه  لصف  نیرتدب  و  دشاب ؛ هدوب  مرگ  ناتسبات  هک  هصاخ  دشاب  رایسب  هبصح  هلبآ و  دشاب  کشخ  نازخ و  رگا  و 

نینچمه و  ددرگ . راکـشآ  نازخ  ردـنا  دـشابن  هدـمآدیدپ  کـین  نآ  ياـهناشن  دـشاب و  هدوـب  لـس  نازخ  زا  شیپ  ار  یـسک  رگا  و  تـسا .
ینماض نوچ  نازخ  لصف  هک  دنام  نادـب  و  قد ، جازم  یکـشخ  لصف و  جازم  یکـشخ  ببـس  هب  تسا  نیا  اه  لصف  نیرتب  ار  قد  دـنوادخ 

ص 119)  ) چیه هک  دشاب  نآ  نیرتب  و  دشاب ، اهناراب  يو  ردنا  هک  دـشاب  نآ  ینازخ  نیرتهب  و  دـنک . مامت  ار  یناتـسبات  ياهرامیب  هک  تسا 
و دـشاب ، ناشیا  جازم  دـض  فلاخم  ياوه  هک  یناسک  هب  رگم  دـسرب  ناگمه  هب  دـتفا  اوه  ندـش  فلاخم  زا  هک  يرامیب  ره  دـشابن و  ناراب 
. دشاب وراد  ياج  هب  ار  ناشیا  اوه  ندش  فلاخم  نیا  دراد و  دوس  تخس  دشاب  فلاخم  ياوه  نیا  دض  ناشیا  يرامیب  جازم  هک  ار  ینارامیب 

دتفا فلاخم  نآ  ياهلصف  هک  ياهلاس  ردنا  مدرم  نت  ياهلاح  ندرک  دای  ردنا  نیتخسن : راتفگ  زا  مهن  باب 

. دشاب یلامش  يراهب  وا  سپ  زا  و  هدنراب ، مرگ و  ینعی  دشاب ، یبونج  ناتسمز  هک  هاگ  ره 
نامدرم و  دشاب . كانرامیب  رمع  همه  دنام  هب  هچنآ  و  دریمب ، يرتشیب  دیازب  هچنآ  دـتفیب و  هچب  ار  نتـسبآ  نانز  رتشیب  کشخ  درـس و  ینعی 

هک دشاب  دـیآ و  دورف  اهبصع  هب  هلزن  هدام  دـشاب و  رتشیب  هلزن  ار  ناریپ  هصاخ  و  دـشاب ، رایـسب  نوخ  لاهـسا  هلزن و  مشچ و  درد  ار  رگید 
. دوش هتسب  حور  ياهرذگ  هدام  يرایسب  ببس  هب  دشاب و  رایسب  هدام  هکنآ  رهب  زا  دریمب ، اجافم  ببس  نادب 

ناتـسمز ردـنا  دراد و  لیم  يرت  هب  لـصا  رد  ناـنز  جازم  هک  تسا  نآ  دـننکفیب  هچب  فیعـض  ياهببـس  هب  نتـسبآ  ناـنز  هکنآ  ببـس  اـما 
نت ردـنا  امرـس  دـیآ ، ردـنا  ناتـسمز  نیا  سپ  زا  یلامـش  راهب  نوچ  و  دـشاب . هداشگ  ماسم  و  ددرگ ، تدایز  ناشیا  نت  ردـنا  يرت  یبونج ،

ببس هب  ای  دریمب ، مکش  ردنا  مه  ای  دسر ، ودب  امرس  هاگان  دشاب ، مکش  ردنا  هک  هچب  ماسم ، یگداشگ  ببس  هب  دبای ، رذگ  رابکی  هب  ناشیا 
زا دنیازب ، هچنآ  و  دتفین ،) نتم   ) دتفیب یببس  ره  هب  تبوطر ، تدایز 
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دشاب كان  رامیب  تسردنتان و  دنام  هب  هچنآ  و  دریمب ، [ 15] دنز يو  رب  امرس  هاگان  دیآ  درس  مکش  ياوه  هب  ینوردنز  يامرگ  زا  هکنآ  رهب 
يدرس ببس  هب  دنک و  درس  ار  غامد  دشاب  وا  سپ  زا  هک  یلامـش  راهب  ددرگ و  یلتمم  تبوطر  زا  اه  غامد  یبونج  ناتـسمز  رد  هکنآ  رهب  زا 

دورف مشچ  هب  تبوطر  نیا  هک  هاگره  و  دـشاب ، روش  اهتبوطر  دـشاب  هدوب  مرگ  ناتـسمز  هکنآ  رهب  زا  و  دـنام ، هب  ماخ  ياهتبوطر  غاـمد 
هب رگا  و  دنک ، دلوت  نوخ  لاهـسا  و  ياهدور ،) ياهمخز  ای  شارخ و   ) جحـس دیآ  دورف  اههدور  ردـنا  رگا  و  دـننک ، دـلوت  مشچ  درد  دـیآ 

ناتـسمز و نیا  سپ  زا  هک  هاگ  ره  و  دنک ، دلوت  جلاف  دتفا  غامد  فیوجت  زا  همین  کی  رد  هلزن  هدام  رگا  و  دنک ، دـلوت  هلزن  دـیآ  دورف  هنیس 
حورق جحـس و  ياهیرامیب  زا  و  نارـسپ ، گرم  هصاخ  دشاب  رایـسب  ناکدوک  گرم  نازخ  ردـنا  دـشاب  هتفرگ  یبونج و  یناتـسبات  راهب ، نیا 
عیبرلا ناک  اریطم و  اـیفد  ًاـیبونج  اتـشلا  ناـک  یتم  دـیوگیم : هک  تسا  طارقب  لوق  ریـسفت  هلمج  نیا  دـشاب ، رایـسب  بکرم  بغ  بت  ءاـعما و 

نادبالا یمیقس  یفعَض  ندولوملا  ناک  تقولا  اذه  یف  ندلی  قفتی  نأ  ببـس و  یندا  نم  نطقـسی  لماوحلا  ءاسنلا  ناف  رطملل ، امیدع  ایلامش 
. جلافلا تاکسلا و  تالزنلا و  مهل  ضرغیَف  سانلا  ریاس  اما  مهتویح و  لوط 

مشچ درد  مرگ و  ياهبت  ناتسبات  ردنا  دشاب ، مرگ  ياوه  و  دیآ ، رایسب  ناراب  راهب  ردنا  و  دشاب ، هدوب  کشخ  یلامـش و  یناتـسمز  رگا  و 
تمالـس يرامیب  زا  هک  ینز  یکدوک و  ره  و  دشاب . رت  ناشیا  جازم  هک  ار  یناسک  ناکدوک و  نانز و  هصاخ  دـشاب ، رایـسب  نوخ  لاهـسا  و 

هک ار  یناسک  ار و  ناریپ  دتفا و  ءاقستسا  ردنا  دوش و  فیعـض  رگج  و  دیآ ، دیدپ  زرپس  درد  عبر  بت  اب  و  دتفا ، عبر  بت  ردنا  رخآ  هب  دبای ،
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. دشاب رت  هدنزاس  دنراد  ناریپ  جازم 
دشاب و هدرـسف  ناتـسمز  ردنا  اهيرت  همه  هچ  دـنک ، دـلوت  راهب  يرت  یمرگ و  زا  هک  دـشاب ، تنوفع  لاهـسا ، مشچ و  درد  بت و  ببـس  اما 

ياهبت تبوطر  هکنآ  رهب  زا  و  دـیآ ، دـیدپ  اهيرامیب  نیا  ناتـسبات  ردـنا  ببـس  نیدـب  ات  دـناسوپب ، دزادـگب و  ار  نآ  راهب  يرت  یمرگ و 
نانز ناکدوک و 
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يرعـش ندمآرب  تقو  ناتـسبات ، نیردنا  رگا  سپ  دنک . دلوت  رتشیب  اهيرامیب  نیا  و  دبای ، هار  رتدوز  ناشیا  طالخا  هب  تنوفع  دـشاب ، رتشیب 

سپ دیآ ، رب  ناتـسبات  نایم  ردنا  يرعـش  هکنآ  رهب  زا  درذگ ، تمالـس  هب  اهيرامیب  هک  دشاب  راودـیموا  دـهج ، یلامـش  داب  و  دـیآ ، یناراب 
دنک و دلوت  رتمک  ارفـص  و  دمارآ . ورف  شوج ، زا  اهطلخ  ددرگ و  نکاس  اهترارح  دـهج ، یلامـش  داب  و  دـیآ ، ناراب  تقو  نأ  ردـنا  نوچ 

لهک مدرم  کشخ  درـس و  ياهجازم  نآ  دنوادخ  نت  ردنا  هکنآ  رهب  زا  و  دشاب . رتمک  يرامیب  نازخ  ردنا  درذـگ و  تمالـس  هب  اهيرامیب 
یلامـش و داب  يرعـش  ندمآ  رب  رگا  و  دشاب . رتمک  يرامیب  ار  ناشیا  لصف  نیا  ردنا  دشاب ، رتمک  تفای  دـناوت  هار  ودـب  تنوفع  هک  یتبوطر 

رایـسب دشاب  رت  ناشیا  جازم  هک  یناسک  نانز و  ناکدوک و  گرم  يرامیب و  دوش ، رای  راهب  يرت  یمرگ و  اب  ناتـسبات  يامرگ  دـشابن ، ناراب 
بت زا  و  دتفا ، عبر  بت  ردنا  رتشیب  دهجب ، گرم  زا  هقبط  نیزا  هک  ره  دناسوپب و  دنک و  هابت  ار  نت  طالخا  اوه ، یمرگ  هکنآ  رهب  زا  دـشاب .
عبر بت  ادوس  زا  ددرگ و  ادوس  لصف و  یمرگ  ببـسب  دوشب  يرتشیب  دـشاب  هتـشگ  نفع  هک  طـالخا  هک  نآ  رهب  زا  دـشک  ءاقـستسا  هب  عبر 
رگج یفیعض  عبت  زین  دشاب  عبط  زین  اقستسا  دشاب و  عبت  ود  ره  هدس  زرپس و  رگج و  رگ  یفیعـض  عبر  ببـس  اهلاح  رتشیب  ردنا  دنک و  دلوت 
ناک رطمللا و  امیدع  ایلامـش  ءاتـشلا  ناک  اذا  دـیوگیم : هک  تسا  طارقب  لوق  زا  لصف  نیا  لصا  دـشاب و  وضع  ود  ره  هدـس  عبط  و  زرپس ، و 
. ابطر هجازم  ناک  نم  نایبصل و  ءاسنلا و  یف  کلذ  رثکا  مدلا و  فالتخا  دمر و  هداح و  تایمح  فیصلا  یف  ضرع  ایبونج  اریطم  عیبرلا 

ضارمالا کلت  ناف  هداعلا  یلع  هیلامـشلا  حاـیرلا  بوبه  ناـک  درب و  عم  رطم  روبعلا  يرعـشلا  عولطلا  دـعب  ناـک  اذا  دـیوگیم : طارقب  مه  و 
اماف توملا  نایبصلا  ءاسنلا و  نم  جازملا  بطر  ناک  نم  لک  یلع  نمؤی  مل  کلذک  نکی  مل  نإ  احیحـص و  نوکی  فیرخلا  ۀیداه و  نوکی 
عبرلا یمحلا  یف  عقی  نأ  توملا  نم  کئلوا  نم  تلفا  نم  یلع  نموی  الف  کلاذک  نکی  مل  ناف  ساب  هیلع  سیلف  اسبای  ادراب  هجازم  ناک  نم 

. ءاقتسالا یف  اهنم  و 
هکنآ رهب  زا  دشاب ؛ هدنراب  ياهلاس  زا  رت  تسرد  ناراب  مک  کشخ  لاس  ینعی  رطملا : ةرثک  نم  نادبألل  حصا  رطملا  ۀلق  دیوگیم : طارقب  و 

. دنک دلوت  يو  زا  زارد  ياهيرامیب  دریذپ و  تنوفع  دوز  تبوطر  هدام  مدرم و  نت  ردنا  ددرگ  اهتبوطر  تدایز  ببس  اهناراب  يرت 
: تاتکـس عرـص و  نطبلا و  قالطتـسا  هلیوط و  تایمح  تالاحلا  ارثکا  یف  رطملا  هرثک  هدنع  ثدحی  یتلا  ضارمالا  نإ  دیوگ : طارقب  مه  و 

رتشیب اهيرامیب  دراب  رایسب  اهناراب  هاگره  هک  ینعی 
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دنام و هب  ءاشح  ردنا  غامد و  ردنا  ماخ  ياهتبوطر  دیآ  ردـنا  ناتـسمز  نوچ  هکنآ  رهب  زا  دـشاب  گنهآ  زارد  ياهبت  هتکـس و  لاهـسا و 
نیزا هچنآ  و  دشاب ، گنهآ  زارد  ياهیرامیب  اهبت و  ددرگ  بت  ببـس  دریذپ و  تنوفع  رگا  ببـس  نیدب  دوش . هتخپ  ات  دشاب  زارد  یتدـم 
دورف اههدور  هدعم و  هب  هچنآ  و  درآ ، هحبذ  قانخ و  دیآ  دورف  قلح  هب  هچنآ  و  درآ ، هتکـس  عرـص و  دنک  لیم  غامد  فیوجت  هب  اهتبوطر 

. ددرگ لاهسا  دیآ 
قانخ و دشاب  کشخ  مرگ و  لاس  نیا  ناتسبات  رگا  دشاب و  رایسب  نتخیر ،) راردا   ) نتخات بآ  شزوس  دشاب  هدنراب  درس و  ناتسمز  نکل  و 

ناتخرد تابن و  و  دوش ، دب  اوه  دشاب ، کشخ  مرگ و  راهب  ناتـسمز و  رگا  و  دشاب . رایـسب  ضیح  نتفرگ  زاب  مشچ و  درد  هبـصح و  هلبآ و 
نازخ ردـنا  و  دـشاب ، کشخ  مرگ و  ناتـسبات  هک  هاگ  ره  و  دراد . نایز  ار  مدرم  دـنروخ  اه  تابن  نآ  زا  هک  ناروناج  تشوگ  و  دوش ، هابت 

رد هکنآ  رهب  زا  دشاب ، رایسب  دنام  نیدب  هچنآ  لس  هلزن و  ماکز و  رـس و  درد  ناتـسمز  ردنا  ار  مدرم  دیآ ، رایـسب  اهناراب  و  دشاب ، مرگ  اوه 
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رس درد  اهتبوطر  نآ  زا  دنام  هب  غامد  ردنا  هچ  ره  دیآ ، ردنا  ناتـسمز  يامرـس  نوچ  ددرگ و  یلتمم  ینوزف  ياهتبوطر  زا  غامد  فیرخ 
گنت هنیـس  ار  یـسک  رگا  نکل  و  درآ . هفرـس  هلزن و  دیآ  دورف  شـش  هنیـس و  هب  هچ  ره  و  درآ ، ماکز  دیآ  دورف  ینیب  هار  زا  هچ  ره  و  درآ ،

: دیوگیم هک  تسا  طارقب  نخس  حرش  نخس ، همه  نیا  و  درآ . لس  تلع  دشاب ، رایسب  دیآ  دورف  هنیس  هب  هک  تبوطر  دشاب و 
ضرع ماکز و  هحوحب و  لاعـس و  دـیدشلا و  عادـص  ءاتـشلا  یف  ضرع  ایبونج  ریطم  رحلا  دـیدش  فیرخلا  رطملا و  لیلق  فیـصلا  ناـک  اذا 

. لسلا سانلا  ضعبل 
کشخ مشچ  درد  ار  ییارفـص  مدرم  نکل  و  دراد ، دوس  ار  نابوطرم  همه  ار و  ناکدوک  ار و  نانز  دشاب ، کشخ  درـس و  نازخ  نیا  رگا  و 
لیلحت نازخ ، یکـشخ  و  ناتـسبات ، ترارح  هب  ارفـص  طـلخ  زا  دـشاب . رتفیطل  هچ  ره  هکنآ  رهب  زا  دـیآ ، دـیدپ  ییادوس  زیت و  ياـهبت  و 
روظنم هک  دـسریم  رظنب   ) ییادوس ساوسو  دوش  غاـمد  رب  ظـیلغ  نت  زا  هچره  و  هدـنام ؛ دـشاب  رتـظیلغ  ص 120 )  ) هچنآ دـشاب و  هتفریذـپ 

. درآ زیت  ياهبت  ددرگ  نفع  هچنآ  درآ و  دشاب ،). یلوکنالم  ای  دیدش و  یگدرسفا 
لس هلزن و  ماکز و  رسدرد و  کشخ ، درس و  نازخ  دشاب و  هدنر  اب  مرگ و  ناتسبات  رگا  و 

358 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
کشخ و مشچ  درد  ار  نامدرم  یـضعب  دشاب و  هرـس  نابوطرم  لاح  دـشاب  یلامـش  کشخ و  ود  ره  نازخ  ناتـسبات و  رگا  و  دـشاب . رایـسب 
هلزنمب و هبطرلا  عیابطلا  باحـصال  اقفاوم  ناک  ایلامـش  فیرخلا  ناک  اذا  تفگ : نیا  رهب  زا  طارقب  دـیآ و  دـیدپ  ایلوخیلام  رـسع و  ياههلزن 

. يوادوس ساوسو  هداح و  تایمح  دمر و  مهب  ثدحیف  رارملا  هیلع  بلغی  نیذلا  ام  اف  نایبصلا  ءاسنلا و 
. دشاب رایسب  یتنوفع  ياهیرامیب  هلزن و  ناتسمز  ردنا  دنشاب و  یبونج  ود  ره  نازخ  ناتسبات و  رگا  و 

. یلصف ره  رد  یتسردنت  نتشاد  هاگن  ریبدت  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مهد  باب 

، راهب لصف  ردنا  اما  دشاب . رگد  یلـصف  ره  ردنا  یتسرد  نت  نتـشاد  هاگن  ریبدت  دـشاب ، رگد  لاس  ياهلصف  زا  یلـصف  ره  عبط  هک  نانچمه 
و دزادگب ، دنک و  لخلختم  دنابنجب و  ار  نآ  راهب  ترارح  هکنآ  زا  شیپ  درک ، دیاب  كاپ  دشاب  هدمآ  درگ  ناتـسمز  ردنا  هک  طالخا  زا  نت 

زین ترـشابم  ترـضم  رگد و  ياهلصف  ردنا  هک  دشاب ، نآ  زا  رت  یلوا  لصف  ناردنا  ندز  گر  دنک و  رپ  نآ  زا  ار  اهمادـنا  اهگر و  همه 
و دروخ ، دیاب  رتمک  اه  یمرگ  درک و  دـیابن  رپ  ماعط  زا  ار  هدـعم  دروخ و  دـیاب  رتکبـس  رتفیطل و  اهماعط  و  دـشاب ، رتمک  لصف  نیردـنا 

روش خـلط و  ياهماعط  درک و  دـیاب  لدـتعم  تضایر  و  تشاد ، دـیاب  راکب  نیبجنکـس  رانا و  بارـش  هروغ و  بارـش  نوچ  کنخ  ياهتبرش 
ثلثم هتخیمآ و  مرفسهاش  بآ  اب  بالگ  اهرطع ، زا  مرفـسهاش و  لگ و  دروم و  نوچ  تشاد ، دیاب  راکب  لدتعم  ياهمرفـسا  دروخ و  دیابن 

ریرح مرن و  ساـبرک  اـهتوسک  زا  و  تشاد . دـیاب  راـکب  لدـتعم  روفاـک ،) ربنع و  کـشم و  دـننام  اـهرطع  زا  یبیکرت   ) هخلخل يروفاـک و 
نیردنا ترشابم  درک  دیاب  ترضم  درک و  دیاب  رتمک  تضایر  دروخ و  دیابب  هک  اذغ  ناتـسبات  لصف  ردنا  و  دیـشوپ ) دیاب  مقاق  باجنـس و  )

رفولین و دیب و  خی و  تسـشن و  دیاب  کنخ  هناخ  ردنا  و  دیزگ ، دیاب  شیاسآ  ریدارید و  رتمک و  ترـشابم  ببـس ، نیدب  دشاب ، رایـسب  لصف 
. تشاد دیاب  رضاح  روفاک  لدنص و  بالگ و 

بآ و  هقـشع ،)  ) بالبل بآ  لگ و  بارـش  زا  دروخ و  دیاشن  يوق  لهـسم  و  درک ، دیاب  لصف ، نیردنا  دتفا  تجاح  یق  هب  ار  یـسک  رگا  و 
هک رـصم  رد  تسا  هدوب  يرهـش  مان   ) یقیبد ناتک  تشذـگ و  دـیاشن  ردـنا  تشخریـش  و  ربنچ )  ) ربنـشرایخ درز و  هلیله  هشفنب و  اـههویم و 

ياههچراپ
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. دریگن راب  نت  هب  هک  تسش ، رزاگ  مرن  سابرک  دیشوپ و  دیاب  دناهتفابیم ،). نآ  رد  یقیب )  ) بوخ
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. دشاب رتهب  لصف  نیردنا  جازم  درس  نامدرم  ناریپ و  لاح  و  دروخ . دیاب  رتشیب  لصف  نیردنا  شرت  ياهاذغ  کنخ و  ياهبارش  و 
دیاشن دشاب  امرـس  هک  یهاگیاج  و  تشاد ، دیاب  هدیـشوپ  رـس  درک و  دیاب  رذـح  دادـم  اب  یکنخ  زور و  مین  يامرگ  زا  نازخ  لصف  ردـنا  و 

( رد  ) ات درک ، دیاب  رتمک  نت  زا  دب  طالخا  تفخ و  دیاشن  التما  رب  درک و  دیاب  ریدارید  ترـشابم  درک و  دـیاشن  لسغ  درـس  بآ  هب  تفخ و 
، دننابنجن ار  طالخا  دنناروشن و  ار  نتشیوخ  دندروخن و  وراد  لصف  نیردنا  هک  دشاب  نآ  رت  یلوا  ار  مدرم  رایسب  و  دوشن ، هدرـسف  ناتـسمز 
تسام و هک  یـشآ   ) اهابدیفـسا رت و  مرگ و  ياهاذغ  ددرگ و  بت  دلوت  ببـس  لصف  نیردنا  یق  هک  دشاب  رایـسب  هچ  درک ، دیاشن  زین  یق  و 
، دروخ دیابن  رایسب  هویم  و  دروخ ، دیابن  زیت  روش و  ياهماعط  دوس و  کمن  دیـص و  تشوگ  دیدغ و  دروخ و  دیاب  دشاب ). هتـشاد  نآ  دننام 
غامد و تیوقت  يارب  میدـق  بط  رد  هک  وب  شوخ  رایـسب  ییوراد   ) هیلاغ لدـتعم و  هخلخل  اهرطع  زا  و  دیـشوپ ، دـیاب  يراهب  ياهتوسک  و 

دلوت ماکز  لصف  نیردـنا  نآ  يوب  زا  هچ  تشاد ، دـیاب  رود  مرفـسهاش  تشاد و  دـیاب  راکب  هتفریم ). راکب  هوقل  عادـص و  نیکـست  بلق و 
زا دروخ و  هک  دـیاب  جوزمم  بارـش  ار  جازم  کشخ  رورحم و  مدرم  راهب و  ردـنا  هک  دـشاب  نآ  زا  رتقفاوم  لصف  نیردـنا  بارـش  دـنک و 

. تشاد دیاب  راکب  لدتعم  ياهحرفم  هندوپ و  بارش  رانا و  بارش  و  رکش ) بالگ و  لگ و  گرب و  زا  ینوجعم   ) رکش هب  لگ  اهتبرش 
هنجنطم و نایرب و  تشوگ  اهابدیفسا و  کشخ و  هیلق  دروخ و  دیاب  رت  مامت  اهماعط  و  درک ، دیاب  يوق  ياهتضایر  ناتـسمز  لصف  ردنا  و 

بارـش دروخ و  دیاشن  دیازف  تبوطر  يو  زا  هک  ییاهاذغ  و  درک . دیاب  ینیچراد  هریز و  اه  گید  رازبا  دروخ و  دـیاب  هماکبآ  هیلق  بابک و 
ندز گر  ندرک و  یق  زا  رتباوص  ندروخ  لهسم  يوراد  دتفا ، تجاح  یغارفتسا  هب  رگا  لدتعم و  هزادنا  هب  دروخ  دیاب  نیگنر  فرص و 

نیبگنلگ و رکـش و  هب  لگ  لدـتعم و  مرگ و  حرفم  و  رطعم ،) يوراد  ای  وراد  کشم  نآ  یـسراف  لداعم   ) کسملا ءاود  اهتبرـش  زا  دـشاب و 
هبیم گرزب و  لفیرطا  و  مس ) دض  نوجعم  ای  رهزداپ  وراد ، شونا   ) ورادشونا هدرورپ و  لیبجنز  هدرورپ و  هلیله 
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دیآ تجاح  قایرت ) ای  نوجعم  یعون   ) گرزب قایرت  سوطی و  دورثم  هب  ار  جازم  درس  ریپ و  لهک و  مدرم  و  تشاد . دیاب  راکب  هب ،) تبرش  )

اهتوسک نیا . دننام  سگرن و  جنرت و  اهمرفسا  زا  تشاد و  دیاب  راکب  لدنص ،) ربنع  دوع و  زا  ياهتخیمآ   ) نیکشم ثلثم  دوع  اهرطع  زا  و 
زین هبنپ  دیشوپ و  دیاب  قش  هرب و  تسوپ  رومس و  هابور و  ياهتسوپ  اهزخ و  دراد و  مرگ  ریگداب و  نتب  هک  دیشوپ  دیاب  هتـسش  مرن  سابرک  و 

هدرک دای  باتک  رخآ  ردنا  اهمرفـسا  اهرطع و  اههعماج و  عبط  تیـصاخ و  دـشابن و  هراچ  نیتسوپ  زا  داب  زور  نکل  دـشاب و  کبـس  مرگ و 
. دیآ

ینیمز ینامسآ و  یعیبط  ياهببس  هب  اوه  ریغت  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مهدزای  باب 

ود ره  ینامسآ  رگید  ینیمز  یکی  ببس  ود  ینعی  كرتشم ، یـضعب  ینیمز و  یـضعب  ینامـسآ و  یـضعب  تسا  عون  تشهاوه  ریغت  بابـسا 
. دنوش تیحان  کی  ياوه  ریغت  ببس 

هدرک دای  راتفگ  نیا  زا  مجنپ  باب  ردـنا  هکنانچ  سار ، تمـس  هب  تسا  باـتفآ  یکیدزن  يرود و  یکی  تسا  ود  تسا  ینامـسآ  هچنآ  اـما 
لاس ياهلصف  عبط  ببـس  نادـب  و  هن . یهاگ  و  دـنوش ، رای  باتفآ  عاعـش  اب  رتشیب  ای  ود  ای  ياهراتـس  عاعـش  یهاگ  هکنآ  مود  تسا . هدـمآ 

ضرع نآ  تسا و  یکی  تسا  كرتشم  هچنآ  و  يدوب . قسن  کی  رب  لاس  ياهلصف  زا  یلصف  ره  هشیمه  يدوبن  اهعاعش  نیا  رگا  و  ددرگب ،
. تسا اهرهش 

رذگ مراهچ  ایرد  یگیاسمه  یکیدزن و  موس  هوک ، یگیاسمه  یکیدزن و  مود  اه ، نیمز  یبیـشن  يدـنلب و  یکی  تسا : ینیمز  یقاب  جـنپ  و 
باتفآ عاعـش  اب  ناگراتـس  عاعـش  هک  هاگ  ره  هک  تسا  نانچ  دـشاب  ناگراتـس  عاعـش  ببـس  هب  هک  يریغت  اما  اه . كاخ  لاـح  مجنپ  اـهداب 

مرگ  ) دـناسفتب ار  نیمز  ار و  اوه  دریگب و  اوه  ياـج  ینعی  اوه  ّزیح  زا  یتـخل  دوـش و  رت  هدرتـسگ  شتآ  رـصنع  دـبات  ورف  ددرگ و  هتـسویپ 
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رصنع باتفآ  دشاب  رود  باتفآ  عاعـش  زا  عاعـش  نیا  هک  هاگ  ره  و  دوش ، رتمرگ  ددرگب و  شیوخ  عبط  زا  لاس  لصف  ببـس  نادب  و  ندرک )
. دشاب شیوخ  عبط  رب  لاس  لصف  ببس  نیدب  دوش ، هن  هدیسفت  نانچ  نیمز  اوه و  دنابنجب و  شیوخ  ّزیح  زا  ار  شتآ 

نآ سار  تمس  هک  يرهش  ره  هک  تسا  نانچ  تساهرهش ، ضرع  ببس  هب  هک  يریغت  و 
361 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

تمس زا  هک  دشاب  ییاهرهش  ناتـسبات  زا  رتمرگ  رهـش  نآ  ناتـسبات  بونج ، ردنا  يدج  جرب  رادماب  لامـش ، ردنا  تسا ، ناطرـس  جرب  رادم 
زا تسا ، رتکیدزن  لادتعا  هب  تسا  اوتـسا  طخ  ریز  هک  اجنآ  ات  دشاب ، رتمرگ  نآ  يامرگ  دشاب  رترود  هچ  ره  و  دشاب ، رترود  هطقن  ود  نیا 
رب دنچ  يزور  دشاب  اوتـسا  جرب  ردنا  باتفآ  هک  هاگ  ره  هک  تسا  باتفآ  یکیدزن  دنک  مرگ  ار  ناشیا  ياوه  هک  ینامـسآ  ببـس  هکنآ  رهب 

ار وا  رذگ  تموادم  نکل  تسین . نادنچ  سار  تمس  رب  باتفآ  نتشذگ  رثا  نازیم و  تسا و  لمح  اوتـسا  جرب  و  درذگ . ناشیا  سار  تمس 
ود ره  ردنا  باتفآ  یکیدزن  يرود و  تسا و  هاگتشاچ  يامرگ  زا  تدایز  رهظ ) زامن   ) رگید زامن  تقو  يامرگ  هک  ینیب  هن  تسا . شیب  رثا 

باتفآ هک  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  رهب  زا  دوش و  رتمرگ  اوه  باتفآ  شباـت  تموادـم  ببـس  هب  رگید ، راـمن  تقو  نکل  دـشاب ، ناـسکی  تقو 
رت کیدزن  سار  تمـس  هب  ناطرـس  لوا  و  دشاب . ناطرـس  لوا  ردنا  هک  دشاب  نآ  زا  رت  مرگ  اوه  دشاب ، دسا  لوا  ناطرـس و  جرب  رخآ  ردـنا 

لیم تیاغ  هک  ناطرـس  لوا  زا  باتفآ  هک  هاگ  ره  نینچمه  و  دوش . رتمرگ  اوه  دسر  ناطرـس  رخآ  هب  نوچ  تموادـم  ببـس  هب  نکل  تسا ،
، دوش رود  تسوا  لیم  تیاغ  هک  هطقن  نیا  زا  هجرد  تسیب  الثم  درذگب و  تسوا  دیـشروخ ) ندش ) لیام   ) لیامت فارحنا و  هجرد  ینعمب  )
. دشاب هجرد  تسیب  مه  لیم  تیاغ  زا  مه  وا  يرود  دشاب و  هدیسر  ناطرس  لوا  هب  زونه  ص 121 )  ) هک دشاب  نآ  زا  [ 16] رتمرگ رایسب  اوه 

. وا ندیناسفت  تموادم  رثا  هک  تسین  نادنچ  اوه ، ندرک  مرگ  ردنا  باتفآ  یکیدزن  رثا  هک  ددرگ  مولعم  اجنیا  زا 
سپ دوش . رود  دوز  و  درذگ ، كدنا  يراگزور  ناشیا  سار  تمـس  رب  باتفآ  تسا ، کیدزن  سار  تمـس  هب  اوتـسا  طخ  هک  ییاهرهـش  و 

. دشاب رترود  نآ  زا  هک  ییاهرهش  نآ  سپ  زا  تساهرهش و  نیرت  مرگ  تسا  کیدزن  لیم  تمامت  هب  نآ  ضرع  هک  يرهش  ره 
[17 (] یتسپ  ) يدنلب و ببـس  هب  هک  يریغت  دشاب و  رتيوق  تسا  رود  ناطرـس  جرب  رـس  رادم  ردنا  هک  یلامـش  ياهرهـش  ردـنا  امرـس ، اما  و 
زا دشاب ، رت  کنخ  دشاب  رت  هتشادرب  وا  نیمز  هچره  و  دشاب ، رتمرگ  دشاب  یکاغم  یبیشن و  ردنا  هک  يرهش  ره  هک  تسا  نانچ  تسا . نیمز 

رب دوش و  تدایز  امرگ  ببس  نیدب  دناسفت . رتشیب  دوش و  عمج  اهبیشن  ردنا  باتفآ  عاعش  هکنآ  رهب 
362 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

. دشابن مرگ  تخس  امرگ  دنک ، رذگ  يو  رب  اهداب  دوش و  هن  عمج  عاعش  دشاب ، هتشادرب  هک  ینیمز 
هداهن هوک  رب  دوخ  ای  هداـهن  هوک  نماد  ردـنا  تسا و  هتـسویپ  هوک  هب  هک  تسا  نآ  یـضعب  تسا : عون  ود  دـشاب  هوک  ببـس  هب  هک  يریغت  و 

. تسا کیدزن  ودب  تسا و  هوک  یگیاسمه  هب  هک  تسا  نآ  یضعب  تسا و 
هوک هک  ییاهرهش  و  دش ، هدرک  دای  هک  تساهنیمز  يدنلب  یبیشن و  نوچ  نآ  مکح  دشاب ، هوک  رب  هچنآ  تسا و  هوک  نماد  ردنا  هچنآ  اما 

دباتب و هوک  نیرب  باتفآ  دشاب و  وا  لامـش  يوس  هوک  هک  دشاب  يرهـش  الثم  هک  دشاب  نانچ  نآ  دشاب و  رگد  نآ  لاح  تسا  کیدزن  نادب 
زا هک  باتفآ  برغم  يوس  هوک  رگا  نینچمه  و  دـشاب . یلامـش  رهـش  نیا  هچ  رگا  دـنک  مرگ  تخـس  ار  اوه  دـیآ و  زاب  رهـش  هب  نآ  سکع 
رهب زا  دشاب ، رتمک  امرگ  دشاب  قرشم  يوس  هوک  رگا  دوش و  مرگ  تخس  اوه  و  دیآ ، زاب  رهـش  هب  نآ  سکع  دبات و  يو  رب  دیآ  رب  قرـشم 
رهـش هب  وا  ندیناسفت  سکع  دوشیم و  رترود  تعاس  ره  ددرگب ، باتفآ  نوچ  ددرگ و  يوق  لاوز  زا  سپ  هوک  نیرب  باتفآ  ندیـسفت  هکنآ 

اوه دوشیم و  رت  کیدزن  تعاس  ره  دـیآ  رب  باتفآ  هک  زور  لوا  زا  هچ  دـشاب ، نیا  فالخ  رب  دـشاب  برغم  يوس  هب  هوک  رگا  و  دـیاین ، زاـب 
. دشاب مرگ  وا  ياوه  هداشگ ، بونج  رذگ  دشاب و  هتسب  وا  یلامش  داب  رذگ  هک  دشاب  ییاهرهش  رگا  و  ددرگیم . رت  مرگ 

هاگره هکنآ  رهب  زا  دشاب  توق  هب  رایـسب  رهـش  ردنا  داب  نآ  ندمآ  دشاب ، هداشگ  اهداب  زا  يداب  هار  دشاب و  هوک  ود  نایم  ردـنا  رهـش  رگا  و 
کیدزن هک  يرهش  نیرتلدتعم  ددرگ و  هتسویپ  رذگ  نآ  ردنا  وا  ندمآ  ردنا  دیشک ، ردنا  نتشیوخ  تفای و  هار  گنت  يرذگ  ردنا  داب  هک 
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اهایرد ببس  هب  هک  يریغت  هتسب و  برغم  يوس  بونج و  يوس  دشاب و  هداشگ  وا  لامش  يوس  قرـشم و  يوس  هک  دشاب  يرهـش  دشاب  هوک 
، دشاب درس  دوخ  لامش  داب  هکنآ  ببس  هب  دشاب  درس  تخس  رهش  نآ  ياوه  دشاب ، رهش  لامش  يوس  ایرد  هک  هاگ  ره  هک  تسا  نانچ  دشاب 

دوخ بونج  داب  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، ظیلغ  رهـش  ياوه  دشاب  بونج  يوس  ایرد  رگا  هتخودنا و  رگید  يدرـس  دشاب و  هتـشذگ  ایرد  رب  سپ 
تدایز اوه  يرت  دـشاب ، قرـشم  يوس  ایرد  رگا  و  ددرگ . رتظیلغ  دوش  هتخیمآ  يو  اب  هک  ایرد  راخب  زا  درذـگ ، ایرد  يور  رب  دـشاب و  ظیلغ 

رگا و  دنکیم . رت  ار  اوه  دزیگنایم و  رایسب  راخب  دنکیم و  لیلحت  دباتیمه و  ایرد  رب  باتفآ  هکنآ  ببس  هب  دشاب ،
363 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

ایرد یگیاسمه  زا  هلمج  ردنا  نکل  دیآ  زاب  رتمک  رهـش  هب  اهراخب  هکنآ  رهب  زا  دشاب  رتمک  یکدـنا  اوه  يرت  نیا  دـشاب ، برغم  يوس  ایرد 
رگا و  دشاب . تسرد  اوه  دشابن و  تنوفع  رهـش  نآ  ردنا  دشاب  هداشگ  اهداب  ياهرذـگ  و  دـسریم ، ودـب  ایرد  راخب  هک  يرهـش  و  ددرگ . رت 

داب سپ  قرـشم  داب  سپ  تسا  لامـش  داب  دراد  زاب  اوه  تنوفع  هک  يداب  نیرت  قفاوم  دریذپ و  تنوفع  دوز  اوه  دشاب  هتفرگ  داب  هار  یهوک 
ياهتیحان هکنانچ  تسا . راهچ  داب  هک  تسناد  دیابب  تسخن  دشاب  اهداب  ببـس  هب  هک  يریغت  دشاب و  بونج  داب  نیرت  راک  نایز  و  برغم ،

، تسا نیمز  تیحان  راهچ  ددع  هب  اهداب  ارچ  تسا و  راهچ  نیمز  ياهتیحان  هک  ارچ  تسا و  راهچ  اهداب  هکنآ  ببـس  تسا و  راهچ  نیمز 
. تسین بط  ملع  زا 

زا تسا و  روبد  مود  دـیآ  قرـشم  تیحان  زا  تسا و  ابـص  یکی  اـهداب  و  لامـش ، بونج و  برغم و  تسا و  قرـشم  نیمز  ياـهتیحان  اـما 
زا دیآ ، لامش  تیحان  زا  تسا و  لامش  مراهچ  و  قرشم . تسار  تسد  زا  دیآ ، بونج  تنیحان  زا  تسا و  بونج  موس  دیآ  برغم  تیحان 

. دشاب رتو  مرگ  اه  رهش  نیرتشیب  ردنا  بونج  داب  و  قرشم . پچ  تسد 
بناج زا  گرزب  ياهایرد  داب  هک  دـشاب  نآ  رهب  زا  رت  تسا و  مرگ  باـتفآ  یکیدزن  ببـس  هب  یبونج  بناـج  هک  دـشاب  نآ  رهب  زا  رگا  اـما 

اهراخب نآ  دزیگنا و  رترایسب  راخب  دنک و  تدایز  لیلحت  اه  ایرد  زا  تسا ، هدرک  مرگ  ار  یبونج  بناج  باتفآ  هکنآ  رهب  زا  تسا و  بونج 
. دشاب کشخ  درس و  لامش  داب  دشاب و  رت  مرگ و  ببس  نیدب  ددرگ  هتخیمآ  داب  اب 

درـس سار  تمـس  زا  باتفآ  يرود  ببـس  هب  لامـش  بناج  و  درذگ ، هدرـسف  ياهبآ  اهفرب و  اههوک و  رب  هک  دشاب  نآ  رهب  زا  درـس  اما 
یلامـش بناج  ردنا  تسا  یبونج  بانج  ردنا  هک  اهراخب  نآ  تسین و  ناور  بآ  اهایرد و  رب  وا  رذگ  هک  دشاب  نآ  رهب  زا  کشخ  و  تسا ،

هک یطالخا  دیآ  لامش  داب  نآ  سپ  زا  دشاب و  هدمآ  بونج  داب  هک  هاگ  ره  و  دشاب . کشخ  بونج  داب  اب  سایق  هب  لامـش  داب  سپ  تسین ،
یلامـش و ياهیرامیب  درآ و  دورف  اهبصع  اههدور و  هنیـس و  قلح و  هب  دراشفب و  ار  نآ  لامـش  داب  دشاب ، هتخادـگ  بونج  داب  ترارح  هب 

لامش داب  بونج و  داب  لعف  تصاخ و  تسا  هدمآ  هدرک  دای  درس  ياوه  مرگ و  ياوه  ردنا  هچره  و  دنک . دلوت  دش  هدرک  دای  هک  یناتسمز 
و دشاب ، لدتعم  یمرگ  يدرس و  ردنا  یقرش  ياهداب  و  تسا . نامه 

364 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
و قرـشم ، بونج  رد  هکنآ  زا  تسا  رتمک  اهراخب  اهایرد و  قرـشم  لامـش  ردـنا  هکنآ  رهب  زا  دـشاب ، یبرغم  داـب  زا  رتکـنخ )  ) رتکـشخ

ردنا رتشیب  یقرشم  ياهداب  و  دشاب . کشخ  یبرغم  داب  اب  سایق  هب  یقرشم  داب  ببس  نیدب  تسا ، لامـش  بناج  ردنا  يرتشیب  نیمز  ترامع 
داب هک  تسا  نیا  رهب  زا  دریذپ و  رتمک  لیلحت  باتفآ  زا  یبرغم  ببـس  نیدب  و  دـیآ . زور  رخآ  ردـنا  رتشیب  یبرغم  ياهداب  دـیآ و  زور  لوا 
داب هک  هاگ  ره  و  دشاب . لدتعم  یلامش  یبونج و  راهب  داب  اب  سایق  هب  ود  ره  هچ  رگا  دراد ؛ رتشیب  يرت  دشاب و  یقرشم  داب  زا  رتدرـس  یبرغم 

یکـشخ نادب  و  دشابن ، هدرک  راک  يو  ردنا  باتفآ  ترارح  هکنآ  رهب  زا  دـشاب  لدـتعم  تخـس  دـیآ ، زور  لوا  بش و  رخآ  ردـنا  یقرـشم 
دیآ زور  لوا  بش و  رخآ  ردـنا  هک  هاگ  ره  یبرغم  داـب  و  دـشاب . نآ  دـض  نیا  هچ  دـیآ ، بش  لوا  زور و  رخآ  ردـنا  هک  يداـب  هک  دـشابن 

. دشاب نیا  دض  بش ، لوا  دیآ و  زور  رخآ  رد  هکنآ  و  دشابن ، هدرک  راک  يو  ردنا  باتفآ  هکنآ  رهب  زا  دشاب  رت  ظیلغ  یکدنا 
رب هک  يرهـش  یگیاسمه  ردنا  هک  هاگ  ره  هکنانچ  نوگانوگ ، ياهببـس  هب  ددرگ  هب  اهرهـش  یـضعب  ردنا  اهداب  لاح  هک  تسناد  دـیابب  و 
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رایـسب دشاب و  رت  درـس و  بونج  نیا  درذگ ، هوک  نارب  دیآ  رهـش  نیدب  هک  بونج  داب  دـتفا و  رایـسب  فرب  يو  رب  هک  دـشاب  یهوک  بناج 
رب هک  تسا  يداـب  مومـس  داـب  و  دـشاب . هتـشذگ  هتخوس  مرگ و  ياـهنابایب  رب  هکنآ  ببـس  هب  دوـش  کـشخ  مرگ و  لامـش  داـب  هک  دـشاب 
اوه ردنا  بش  هب  هک  كانمیب  ییاهزیچ  اهـشتآ و  دشاب ، رای  يو  اب  دزیخرب  نیمز  زا  هک  كاندود  راخب  دـشاب و  هتـشذگ  هتخوس  ياهنابایب 

زا دشاب  رت  فیطل  هچنآ  و  ددرگ . شتآ  دزورفا و  رب  دشاب  مرگ  تخـس  دشاب و  ظیلغ  اهدود  نیا  هک  هاگ  ره  دشاب . راخب  نآ  زا  دیآ  دـیدپ 
. دشاب يو  رب  یشتآ  غورف  یقاب  دیارگ و  وس  ورف  یتخل  دوش و  ادج  دریذپ و  لیلحت  يو 

نیا تسالاب و  زا  اهتکرح  ادبم  تسا  نیمز  زا  اهداب  همه  هدام  ادبم  رگا  دنک و  كاله  دزوسب و  درذگب  هچ  ره  هب  دشاب و  نآ  مومسم  داب 
. تسا بط  ملع  زا  نوریب  ددرگ و  مولعم  هفسلف  ملع  زا  تایعیبط  ملع  ردنا 

يرت و هب  لیم  دـنیوگ ، رحلا  نیطلا  يزات  هب  ار  نآ  و  تسا ، هزیکاپ  اهكاخ  یـضعب  هک  تسا  نانچ  دـشاب ، اهكاخ  ببـس  هب  هک  يریغت  و 
اب یـضعب  و  دشاب ، کشخ  و  ص 122 )  ) درـس تسا  گنـس  اب  یـضعب  و  دشاب ، تشرد  کشخ و  تسا ، كان  گیر  یـضعب  و  درادی ، مرن 

( نتم خساب   ) چگ
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سم و نهآ و  خینرز و  درگوگ و  طفن و  نوچ  تساهندعم  یضعب  و  دشاب ، کشخ  دشاب و  لدتعم  يدرس  یمرگ و  ردنا  تسا و  هتخیمآ 
دیآ خینزر  ندعم  زا  هچنآ  و  دشاب ، کشخ  مرگ و  دیآ  درگوگ  ندعم  زا  هچنآ  دشاب  رتو  مرگ  دیآ  نوریب  طفن  ندعم  زا  هچنآ  اما  نآ . ریغ 

. دشاب کیدزن  ودب  دیآ  سم  ندعم  زا  هچنآ  و  دشاب . کشخ  درس و  دیآ  نهآ  ندعم  زا  هچنآ  و  دشاب ، زیت  کشخ و  مرگ و  مه 

یعیبطان دب  ياهببس  هب  اوه  رییغت  نتخانش  ردنا  نیسخن : راتفگ  زا  مهدزاود  باب 

. دوش ریغتم  وا  تیفیک  هکنآ  مود  دوش ، ریغتم  وا  رهوگ  هکنآ  یکی  دشاب : هنوگ  ود  دیآ ، دیدپ  اوه  ردنا  هک  ریغت  یهابت و 
هک بآ  رهوگ  هک  نانچمه  ددرگ و  نفع  اوه  رهوگ  هک  دشاب  نانچ  نیا  و  دـنیوگ . ابو  ار  نآ  ددرگ ، هابت  دوش و  ریغتم  وا  رهوگ  هچنآ  اما ،

. دوش هن  نفع  زگره  صلاخ  بآ  صلاخ و  ياوه  و  ددرگ . نفع  دنام  هب  اهناد  بآ  ردنا 
هروش كاخ و  اب  اهبآ  و  تسین . صلاخ  ود  چـیه  تسدـمآ ، ردـنا  ام  درگ  هک  اوه  نیا  تساـم و  کـیدزن  اـهبآ  نیا  هکنآ  رهب  زا  نکل 

، تسا ار  اوه  ار و  بآ  هبلغ  هکنآ  ببـس  هب  و  تسا ، هتخیمآ  اهدرگ  اهدود و  اهراخب و  اب  اوه  و  تسا . هتخیمآ  اهندـعم  اب  تسا و  هتخیمآ 
. دنیوگ اوه  ار  نآ  دنیوگ و  بآ  ار  نیا 

. هللا ءاش  نا  مینک ، دای  دیآ  هدرک  حرش  ار  اهبت  عاونا  هک  اجنآ  ابو  ياهلاح  دنیوگ و  ابو  ار  نآ  ددرگ ، نفغ  اوه  نیا  هک  هاگ  ره  و 
ناتخرد و اهتابن و  هکنانچ  تیاغب ، درـس  ای  دوش ، تیاغب  کشخ  مرگ و  ياوه  ناتـسبات  ردنا  هک  دشاب  نانچ  ددرگب ، اوه  تیفیک  هکنآ  و 

. دنک كاله  ار  ناروناج 

نکسم ییاوه و  ره  ردنا  مدرم  نت  ياهلاح  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مهدزیس  باب 

تسوپ و هایـس  وا  نامدرم  دشاب ، مرگ  تخـس  نآ  ياوه  هک  ینکـسم  دنیوگ . هاگمارآ  یـسراپ  هب  ار  نکـسم  مرگ ؛ نکـسم  لها  ياهلاح 
و دنراوگ . دب  ماعط  دنشاب و  لد  دب  يوم و  دعج 
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ریپ دوز  مدرم  دوش ، جرخ  لـیلحت  هب  دوش و  رتمک  دوز  يزیرغ  تبوطر  دـشاب و  رایـسب  لـیلحت  هکنآ  ببـس  هب  و  دـشاب ، مرن  ناـشیا  تسوپ 
. دنوش ریپ  یگلاس  یس  ردنا  هک  هشبح ، ياهرهش  ردنا  هکنانچ  دوش ،

نکسم رگا  و  دراوگ ، کین  ماعط  دشاب و  يوق  اههدعم  ریلد و  دنـشاب و  يوق  درـس  ياهنکـسم  نامدرم  درـس ؛ ياهنکـسم  لها  ياهلاح 
زا ناشیا  ياهمادنا  ياهدنب  دشاب و  کیراب  یهبرف  ببس  هب  ناشیا  ياهگر  دنشاب و  يور  هزات  تسوپ و  دیپس  هبرف و  مدرم  دشاب  رتو  درس 

. دشابن ادیپ  تشوگ 
ناتسبات دنوش ، تسس  دوز  اهراک  ردنا  و  دنشاب ، تسوپ  مرن  كزان و  گنروکین و  رت  ياهنکـسم  نامدرم  رت ؛ ياهنکـسم  لها  ياهلاح 

شیر اهنادند  نب  ندیمد و  ناهد  هصاخ  دشاب  رایـسب  اهشیر  اهبت و  عرـص و  ریـساوب و  لاهـسا و  يرامیب و  دـشاب و  لدـتعم  ناتـسمز  و 
. دشاب رایسب  زین  نوخ  لاهسا  و  نتشگ ،

اهنکسم نیا  و  دنـشاب ، جازم  کشخ  تسوپ و  تشرد  مادنا و  کشخ  کشخ ، ياهنکـسم  نامدرم  کشخ : ياهنکـسم  لها  ياهلاح 
(، دکرت  ) دقرط رایسب  بل  ياپ و  دشاب و  درس  ناتسمز  دشاب و  مرگ  ناتسبات 

؛ دنشاب بیشن  رد  اهنکسم  لها  ياهلاح 
. دشاب دب  اوه  دوش و  هن  درس  اهبآ  دشاب و  رایسب  رگج  سامآ  دشاب و  مشچ  درد  ار  یبیشن  ياهنکسم  نامدرم 

تخس نامدرم  دشاب و  درس  ناتسمز  ردنا  دشاب و  مرگ  ناتسبات  ردنا  اهنکسم  نیا  ياوه  دنشاب ؛ گنس  رس  رب  هک  اهنکـسم  لها  ياهلاح 
. دنشاب يوم  رایسب  تشوگ و  تخس  مادنا و 

بوخ اهتعانص  و  عیرس )  ) دلج دنـشاب و  يوجگنج  ربکتم و  يوخدب  دراد و  هبلغ  یکـشخ  یتخل  و  دشابن ، ادیپ  ناشیا  ياهمادنا  اهدنب و 
. دشابن باوخ  رایسب  دننک و 

ياهداب دشاب ، فرب  هوک  رب  ات  دـشاب و  ناتـسمز  ياوه  نوچمه  نینچ  ياهنکـسم  ياوه  كان : فرب  یهوک و  ياهنکـسم  لها  ياهلاح 
. ددرگ شوخان  اوه  دراد  زاب  ار  لامش  هک  دشاب  نانچ  هوک  داهن  رگا  دزیخرب ، فرب  نوچ  دیآ ، شوخ  درس و 
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رگا و  اوه . يرت  ببس  هب  دشابن  يوق  تخس  نآ  يامرس  امرگ و  دنشاب : کیدزن  ایرد  هب  ای  دنشاب  ایرد  رانک  رب  هک  اهنکسم  لها  ياهلاح 

فالخرب دشاب ، بونج  يوس  ایرد  رگا  و  دشاب . رت  لدتعم  دشاب  رت  کیدزن  ایرد  هب  رتبیـشن و  نکـسم  دنچ  ره  دـشاب ، لامـش  يوس  ایرد 
. دناوخ دیابب  راتفگ  نیا  زا  مهد  باب  زا  ایرد ، ياهنکسم  ياهلاح  یقاب  دشاب و  نیا 

زارد رمع  ار  مدرم  دراوگ و  کین  ماعط  دـشاب ، ناتـسمز  لصف  درـس و  ياوه  لاح  نوچمه  نآ  لاح  یلامـش : ياهنکـسم  لـها  ياـهلاح 
هب دشاب ، رایـسب  ینیب  زا  ندمآ  نوخ  و  دتفا ، رایـسب  دشاب  هتـسویپ  دنام  نادب  هچنآ  هلزن و  ماکز و  نوچ  یناتـسمز  ياهرامیب  دـشاب و  رایـسب 

لها هکنآ  ببس  هب  دشابن  عرص  دوش و  هداشگ  یگر  ببس  نادب  دشاب ، نوخ  رپ  اهگر  دوب و  رتمک  لیلحت  دشاب و  هتسب  ماسم  هکنآ  ببس 
زا هکنآ  رهب  زا  دشاب  يوق  تخس  دیآ ، دیدپ  عرص  ار  یصخش  رگا  سپ  دشاب . يوق  ینوردنز  ياهمادنا  يزیرغ و  ترارح  ار  نکـسم  نیا 
هک دـشابن  ییاوه  ببـس  دوش و  کین  ناشیا  نوخ  هکنآ  رهب  زا  دوش  تسرد  دوز  اهشیر  اـهتحارج و  و  دـشاب ، هدـمآ  دـیدپ  يوق  یببس 

( ناگدنرد  ) ناگدد يوخ  دشاب و  يوق  ناشیا  لد  دشاب ، يوق  يزیزع  ترارح  هکنآ  ببس  هب  دنک و  تسس  اهشیر  اهتحارج و  تشوگ 
اهگر و هکنآ  ببـس  هب  دـننیبن  مامت  یخرـس  ضیح  مایا  ردـنا  هکنآ  رهب  زا  دـنوش ، كاـپ  رید )  ) ضیح زا  يرتشیب  ناـشیا  ناـنز  دـنراد و 

رهب زا  دناهتفگ  هک  تسا  نیا  فالخرب  كرت  نانز  لاح  و   ) دنیاز رتمک  ناشیا  نانز  هک  دـناهتفگ  یهورگ  و  دـشاب ، کیراب  نآ  ياهرذـگ 
مهارف ناشیا  ياهمادنا  ياهگر  اهرذگ و  اوه  يدرس  هکنآ  ببـس  هب  دنک و  يربارب  دنیاز ) رتمک  اهببـس  اب  ناشیا  يزیرغ  ترارح  هکنآ 

زازک لس و  يرامیب  نداز  سپ  زا  و  دـشاب . ظیلغ  دـشاب  هچنآ  و  دـشاب ، رتمک  ریـش  و  دـشاب ، راوشد )  ) راوخـشد نداز  و  [، 18] دشاب هدروآ 
دلسگب و هنیس  زا  یگر  ندرک ، توق  ببس  هب  لاح  نآ  ردنا  هک  دشاب  دننک ، توق  رایسب  دننیب و  جنر  نداز  ردنا  هکنآ  ببس  هب  دتفا  رایـسب 
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بآ رپ  هیاخ  هک  تسه  یتلع  ار  نارـسپ  و  دیآ . دیدپ  زازک  ببـس  نادب  دلـسگب و  یبصع  زا  یخاش  ای  دیآ ، دیدپ  لس  يرامیب  ببـس  نادب 
نوچ و  دتفا . رایـسب  تلع  نیا  دنیوگ . زین  ءاملا  ةردا  دنیوگ و  نآ )، ندروآ  بآ  اب  هارمه  هضیب  مرو   ) ءاملا ۀلیق  ار  تلع  نیا  نابیبط  دوش و 

لیاز تلع  دوش  گرزب 
368 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

هچنآ دشاب و  یکدنا  مشچ  درد  و  دورب . دنوش  گرزب  نوچ  دشاب ، رایـسب  محر  ردـنا  مکـش و  ردـنا  بآ  ندـمآ  دـیدپ  ار  نارتخد  و  دوش .
. دناوخ دیاب  رب  مهد  متشه و  باب  زا  اهلاح  رگید  دشاب و  يوق  دشاب 

نیردـنا اهیرامیب  ناتـسبات و  لاح  نوچ  دـشاب و  مرگ  ياهنکـسم  لاح  نوچمه  اهنکـسم  نیا  لاح  یبونج : ياهنکـسم  لـها  ياـهلاح 
دراوگن و کین  ماعط  هکنآ  ببس  هب  دشاب  يوق  اهنکسم  نیردنا  بارـش  رامخ  تسا و  مولعم  هکنانچ  دشاب ، یناتـسبات  ياهیرامیب  نکـسم 
دتفا و رایسب  جلاف  دیآ . ورف  اهبصع  هب  الاب  زا  اهتدام  هکنآ  ببـس  هب  ار  ناریپ  دشاب و  رایـسب  ریـساوب  مشچ و  درد  دشاب و  فیعـض  غامد 

. دشاب رایسب  لاهسا  دشاب و  مرن  هتسویپ  اهعبط  هکنآ  ببس  هب  دتفا  رتمک  زین  ياهبت  و  دتفا . رایسب  زارد  ياهیرامیب  اهبت و 
. دمآ هدرک  دای  هک  دشاب  یبرغم  یقرشم و  ياهداب  لاح  نوچمه  اهنکسم  نیا  ياهلاح  برغم : قرشم و  ياهنکسم  لها  ياهلاح 
کیدزن ار  ایرد  راخب  داب  هکنآ  رهب  زا  دشاب  رت  اهنکسم  نیا  ياوه  ایرد : وس  کی  زا  دشاب و  هوک  يوس  کی  زا  هک  ییاهنکسم  ياهلاح 

. دنکن رایسب  ینایز  دشاب  گنس  ای  دشاب  کشخ  نکسم  نیا  نیمز  رگا  دیآ . رایـسب  اهناراب  ددرگ و  رایـسب  اهراخب  دباین ، رذگ  درآ و  هوک 
ابو و لامـش ، يوس  زا  هوک  دشاب و  بونج  يوس  زا  ایرد  دشاب و  یبیـشن  ردـنا  نیمز  رگا  دـشاب و  دـب  اوه  دـشاب ، رت  تسـس و  نیمز  رگا  و 
[19 (] تسرد  ) کشخ و ینابایب  ياوه  و  دشاب ، رت  نیمز  ياوه  زا  زا  رت  تسرد  دشاب  گنس  هک  ینیمز  ياوه  هلمج  رب  دشاب  رایـسب  يرامیب 

بآ هک  یهاگیاج  هشیب و  ياوه  دشاب و  مرن  شوخ و  نوماه  ياهنیمز  ياوه  دشاب و  تسرد  یهوک  ياوه  دشاب و  رت  ایرد  ياوه  دشاب و 
. دشاب راک  نایز  نفع و  دنک ، دلوت  رایسب  ناروناج  تارشح و  دشاب و  رایسب 

يوزج نکسم  ریبدت  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مهدراهچ  باب 

، دشاب دب  نآ  داهن  اوه و  هک  دنک  ماقم  رهـش  ردنا  مدرم  هک  هاگ  ره  دنیوگ و  ار  اهرهـش  یلک  نکـسم  دـنیوگ و  ار  اههناخ  يوزج  نکـسم 
رتمک اوه  نآ  ترضم  دنهن ، کین  یلکش  رب  هناخ  داهن  رگا 
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یضعب دننک و  خارف  هناخ  ياهنزور  دننک ، قرشم  يوس  يور  ار  اههناخ  اهتسشن و  دننک و  دنلب  هناخ  هنامسآ  هک  دشاب  نانچ  نیا  و  دشاب ،

ار اوه  ات  دبات  ردنا  مامت  اههناخ  اهتسـشن و  ردنا  دیآرب  باتفآ  هک  دادماب  دـنزاس  نانچ  و  لامـش ، يوس  یـضعب  دـیناشگ و  قرـشم  يوس 
. دنک فیطل 

اهبآ ياهلاح  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ 

هراشا

: تسا باب  تفه  راتفگ  نیا  و 
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. بآ هب  يدنم  تجاح  نتخانش  ردنا  مرد : راتفگ  زا  نیتسخن  باب 

نآ رهب  زا  هن  تجاـح  نیا  و  تسا ، تجاـح  نآ  ندروـخ  هب  ار  ناروناـج  رگید  ار و  مدرم  هچنآ  هب  صوـصخم  ناـکرا  زا  تسا  ینکر  بآ 
هدعم ردنا  بآ  هک  تسا  نآ  بآ  هب  يدنم  تجاح  ببس  نکل  ددرگن ، اذغ  دیاشن و  ار  اذغ  طیسب  مسج  چیه  هچ ، تساذغ ، بآ  هک  تسا 

زا ببـس  نیدب  دسر ، اهمادنا  هب  درذگب و  کیراب  ياهرذگ  اهگر و  ردـنا  نآ  تبحـص  هب  دریگ و  یماوق  بآ  زا  ماعط  دزیمایب و  ماعط  اب 
. تسین تیصاخ  نیا  ناکرا  زا  ار  ینکر  چیه  تسین و  ریزگ  بآ 

. نآ ترضم  تعفنم و  اهبآ و  تیصاخ  اهعبط و  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  مود  باب 

يو اب  مرگ  يزیچ  هکنآ  یب  دریذپ ، یضرع  یمرگ  اوه  یمرگ  ببس  هب  ای  شتآ  یکیدزن  ببس  هب  هک  دشاب  و  تسا ، رتو  درس  صلاخ  بآ 
رگم دریذپ  هن  یکشخ  بآ  زگره  دزیمایب و  يو  اب  درس  يزیچ  هکنآ  یب  دریذپ  یضرع  درس  ياوه  يدرس  ببـس  هب  هک  زین  دشاب  دزیمایب و 
لعف و  ددرگ ، رت  بآ  صلاخ  بآ  زگره  هک  دـشابن  نکمم  هکنآ  رهب  زا  دریذـپ  هن  تداـیز  يرت  بآ  رهوگ  زگره  درـسفیب و  هک  تقو  نآ 

هک یضراع  یتیفیک  ببس  هب  ای  دزیمایب ، يو  اب  هک  دنک  ینیمز  يزیچ  ببس  هب  دنک  یکـشخ  یمرگ و  رگا  تسا و  ندرک  يرت  بآ  هصاخ 
زگره دشاب و  هتفریذپ 
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اب هک  دزیمآ  نآ  زا  شیب  ینیمز  دزیمآ و  رایـسب  ییاوه  ینیمز و  ياهزیچ  نکل  دـسرن ، تیفیک  هب  زج  بآ  هب  يو  زا  دزیماین و  بآ  اب  شتآ 

. تسین یگیاسمه  زج  بآ  هب  ار  اوه  و  دشاب ، نیمز  ردنا  بآ  هشیمه  هکنآ  رهب  زا  ییاوه ،
ای درـس  اوه  ات  هکنآ  رهب  زا  دسر ، بآ  هب  اوه  یجنایم  هب  ناگراتـس  باتفآ و  ریثات  دـشاب و  شیب  ینیمز  دزیمایبیمه  بآ  هب  هچ  ره  زا  سپ 

دشابن و هدوب  نیمز  رب  وا  هکنآ  رهب  زا  دـنک ، اهبآ  همه  زا  نوزف  يرت  ناراب  بآ  دـیاین و  دـیدپ  بآ  ردـنا  یمرگ  يدرـس و  دوش ، هن  مرگ 
باتفآ شبت  ناتسمز  ردنا  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، یناتسبات  ناراب  زا  رتصلاخ  رتهب و  یناتسمز  ناراب  و  دشابن ، هدش  هتخیمآ  يو  اب  تیفیک  چیه 

هب اوه  هک  دشابن  نآ  توق  زین  ار  اهرابغ  كاندود و  ياهراخب  و  دشکن ، فیطل  راخب  زج  دیشک و  دناوت  هن  ظیلغ  ياهراخب  دشاب و  فیعض 
اهدود و ظیلغ و  ياهراخب  هکنآ  رهب  زا  دوبن ، یـصلاخ  نادـب  یناتـسبات  ناراب  و  دـشاب ، اهزیچ  نیا  اهبآ  تنوفع  ببـس  و  دزمایب ، اـهبآ 
اب دشاب و  داب  اب  هچنآ  و  دشاب ، رتفیطل  دشاب  قرب  دعر و  اب  هک  یناراب  دشاب و  نآ  نیا و  نایم  يراهب  ناراب  و  دـشاب ، هتخیمآ  يو  اب  اهرابغ 

رهب زا  ددرگ ، نفع  دوز  دـشاب  کین  تخـس  هچ  رگا  ناراب  بآ  و  ددرگ . نفع  رتدوز  دـشاب و  نآ  فالخ  رب  دـشاب  هتخیمآ  رابغ  كاـخ و 
ار نآ  مدرم  رگا  دش ، نفع  نوچ  و  دوش ، نفع  دریذـپ و  رثا  رتدوز  ینیمز  ییاوه و  ياهببـس  زا  فیطل  زیچ  دـشاب و  فیطل  تخـس  هکنآ 

اهبآ تنوفع  ترضم  اهیـشرت  و  دوش . نفع  رید  دنناشوج ) هب   ) دنزپ هب  ار  نآ  دوش  نفع  هکنآ  زا  شیپ  رگا  دنک . هابت  ار  طالخا  دروخب ،
فرب ردنا  هکنآ  رهب  زا  دزادگ ، خی  فرب و  زا  هک  دـشاب  یبآ  زا  رتهب  ناراب  بآ  و  دـنک ، تشرد  ار  هنیـس  ار و  زاوآ  ناراب  بآ  و  دراد ، زاب 

رگا هک  تسا  نیا  رهب  زا  دوش و  زاب  نیتسخن  لاح  هب  دراذـگب  نوچ  دـشاب و  هتفر  يو  زا  تفاطل  ار  خـی  دـشاب و  اهرابغ  اهدود و  اهراخب و 
دنزپ هب  ار  ود  ره  رگا  و  تسین ، رایـسب  یتوافت  خی  بآ  فرب و  بآ  نایم  دیاین و  زاب  بآ  رادقم  نآ  دزادگب  نوچ  درـسف ، هب  بآ  يرادقم 

دننکف بآ  رد  ار  وا  هکنآ  نایم  تسین  یقرف  دشاب ، هداتفا  كاپ  نیمز  رب  هک  فرب  و  دشاب ، هدرسف  کین  بآ  زا  هک  ار  خی  دیآ و  حالـص  هب 
سم و نهآ و  ندـعم  نوچ  اهندـعم  ياهبآ  و  دراد . نایز  ار  اهدـنب  اـهبصع و  درد  دـنوادخ  ود  ره  دـننک و  درـس  نوریب  زا  ار  بآ  اـی 

. دراد ندعم  نآ  عبط  یکی  ره  خینرز  و  جاز )  ) كاز طفن و  درگوگ و 
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ودـب سم  ندـعم  بآ  و  دزادـگب ، ار  زرپس  دـنک و  تدایز  ار  هاب  ار و  هدرگ  ار و  هدـعم  هصاخ  دراد ، دوس  ار  ءاشحا  همه  نهآ  ندـعم  بآ 

همه زا  رز  ندـعم  بآ  دراد و  دوس  دـیالاپ  يرت  يو  زا  هک  ار  شوگ  دراد و  هبلغ  تبوطر  هک  ار  مشچ  ناـهد و  ماـک و  دـشاب ، رتکـیدزن 
همدنگ یسرقن و  ار و  اهدنب  ياهسامآ  ار و  صرب  قهب و  درگوگ  ندعم  بآ  دشاب و  کیدزن  ودب  میـس  ندعم  بآ  و  دشاب ، رتهب  اهندعم 

يراوخـشد ار و  رـس  ياهشیر  دنیوگ و  ابوق  يزات  هب  هک  ار  نویرب  ار و  رگ  ار و  جلاف  ار و  اهبصع  درد  دـنیوگ و  لولوث  يزات  هب  هک  ار 
بوطرم طفن  ندـعم  بآ  دراد و  نایز  ار  نارورحم  دنیـشن و  يو  ردـنا  هک  هصاخ  دراد ، دوس  ار  مشچ  درد  ار و  هناثم  رگ  ار و  نتخات  بآ 

ندمآ رایـسب  ار و  ندمآ  رب  ولگ  زا  نوخ  بش  و  دیفـس ) جاز  ینامی ، بش   ) گاز ندـعم  بآ  و  دراد ، نایزار  رورحم  و  دـشاب ، رتقفاوم  ار 
هاگن ناشیا  مکـش  ردنا  ار  هچب  دننکفا  ار  هچب  هک  ار  نانز  و  دنک ، دلوت  جنلوق  يو  زا  هک  دشاب  دنک و  کشخ  ار  عبط  و  دراد ، زاب  ار  ضیح 

. دراد
يدرـس زا  هک  ار  رـس  درد  ار و  سرقن  ندیزرل و  جلاف و  نوچ  ار  اهبصع  ياهیرامیب  ایرد  بآ  و  دشاب ، دـب  تخـس  خـینرز  ندـعم  بآ  و 

دب ناگدنزگ  همه  ندیزگ  ار و  یعفا  ندیزگ  يو  ردنا  نتسشن  دراد و  دوس  دننک  یلط  اهناتسپ  سامآ  رب  دراد و  دوس  ار  ءاقستسا  و  دشاب ،
مدرم ایرد  بآ  روش و  بآ  دنرب و  ورف  ایرد  بآ  ریز  رس  هک  دیاشن  ببـس  نیدب  درآرب ، رـس  هب  طالخا  و  دشاب . دب  ار  غامد  دراد و  دوس  ار 

. دنک کشخ  ار  عبط  رخآ  هب  درآ و  لاهسا  و  دنک ، رغال  ار 
دلوت یکشخ  يو  زا  هک  تسا  نآ  عبط  ندرک  کشخ  ببس  و  دزگب ، ار  هدور  نآ  يروش  و  دیوشب ، اههدور  هک  تسا  نآ  لاهسا  ببـس  اما 

ار و جلاف  ار و  سرقن  دنک و  تخـس  دنـشاب  هتـسب  هک  ار  هتـسکش  ياهناوختـسا  و  دراد ، دوس  دشاب  يرت  يدرـس و  زا  هک  اهیرامیب  و  دنک .
دنک هابت  ار  نوخ  ندروخ  روش  بآ  و  دنک . لعف  نیمه  دـنزپب  دـننک و  روش  کین  هب  ار  شوخ  بآ  رگا  و  دراد ، دوس  ار  اهشیر  ار و  لمد 
رـس رب  ار  ماعط  مرگ  بآ  دنک و  دـلوت  هناثم  هدرگ و  گنـس  هدـس و  هریت  بآ  زا  و  درآ . لاهـسا  هشیمه  خـلت )  ) خـلط بآ  درآ و  شراخ  و 

ناتسردنت همه  لادتعا  هب  درس  بآ  و  دشک . قد  هب  ای  ءاقستسا  هب  هک  دشاب  و  دنک ، رغال  ار  نت  دنکن و  ریس  بآ  زا  ار  هنشت  درآ و  رب  هدعم 
زاب غامد  زا  اهراخب  دنک و  يوق  ار  هدعم  دراوگ و  هب  ار  ماعط  و  دنک ، يوق  ار  هدعم  مف  دشاب ، قفاوم  تخس  ار  رورحم  هدعم  دراد و  دوس  ار 

و دنک ، هابت  نوخ  هک  دراذگن  و  دراد ،
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دـشاب درـس  تخـس  نیا  و  دراد ، نایز  دوش  هتخپ  یطلخ  هک  دیابیم  رگا  نکل  دراد ، دوس  مرگ  ياهیرامیب  ردـنا  و  دـنک ، عفد  ار  اهتنوفع 
دنک و فیعـض  دناشن و  ورف  يزیرغ  ترارح  دراد و  نایز  دشاب  یجنر  یـسامآ و  ینوردـنز  ياهمادـنا  ردـنا  هک  ار  یناسک  ار و  اهبصع 

. دسر بصع  غامد و  هب  دوز  وا  ترضم  دنک و  فیعض  ار  یناویح  یعیبط و  ياهتوق  تسخن 
، دنکش هب  ار  زرپس  داب  دشاب  رت  مرگ  رگا  و  دنک . فیعض  ار  هدعم  و  درآ ، نتـشگ  شنم  دشاب ، مرگ  مین  رگا  دننک  مرگ  شتآ  هب  هک  بآ  و 
ار هنیـس  ياهیرامیب  ار و  هلزن  ار و  شوگ  سپ  سامآ  ار و  اهنادناد  نب  شیر  ار و  مشچ  درد  ایلوخیلام و  دیاشگب و  ار  جـنلوق  هک  دـشاب  و 
نآ زا  شیب  دوش  نوریب  زا  دراد  دوس  هک  ار  نآ  مرگ  بآ  هلمج  رد  دـنامارایب . ار  اـهدرد  درآ و  ضیح  دـنک و  دـلوت )  ) راردا دراد و  دوـس 

. نوریب زا  هکنآ  زا  دراد  شیب  دوس  نوردناز  ص 134 )  ) درس بآ  نوردناز و  هک  دراد 
یتدم دشاب و  هدوب  هتشاد  زاب  نیمز  ردنا  زی  راک  هاچ و  بآ  هکنآ  رهب  زا  دشاب  دب  ییارحـص  ناور  ياهبآ  اب  سایق  هب  زیراک  هاچ و  بآ  و 

هب تیلح و  هب  نکل  دشابن  هدمآ  نوریب  شیوخ  تکرح  توق  هب  دشاب و  هتفریذپ  یتنوفع  هکنآ  زا  دشابن  یلاخ  دشاب ، هتخیمآ  نیمز  اب  زارد 
( یعلق علق ،  ) زیزرا رب  زیراک  بآ  رذگ  رگا  دنک و  خفن  ینارگ و  دنام و  هب  رید  هدعم  ردنا  دـشاب و  راوگدـب  دنـشاب . هدروآ  نوریب  تعانص 

زیراک هاچ و  بآ  دشاب و  رتب  اهبآ  همه  زا  دبارتب  اهنیمز  زا  هک  اهبآ  زا  دنک و  دلوت  يو  زا  هدور  شیر  دشاب و  دب  تخـس  دـشاب  هدرک 
دشاب هتسویپ  وا  تکرح  ببس  نیدب  دیآیمه . نوریب  هزات  بآ  دوشیم و  جرخ  زیراک  هاچ و  بآ  زا  تعاس  ره  هکنآ  رهب  زا  دشاب  نآ  هب  زا 
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تخس نیمز  اب  و  دبارتیم ، هدام  يرایـسب  زا  نکل  دبارتیم ، تکرح  توق  زا  هن  دشابیم و  يرید  يراوخـشدب و  تکرح  ار  هدنبارت  بآ  و 
و دشاب ، اهبآ  همه  زا  رتب  هدنبارت  بآ  هک  دنتفگ  اهببـس  نیدب  دـیبارت ، دـناوت  هن  يو  زا  بآ  دـشابن  هابت  نفع و  نیمز  ات  دـشاب و  هتخیمآ 

ملغب دوش و  درس  اهفرب  ببس  هب  ناتسمز  ردنا  بآ  نیا  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، دب  تخس  دشاب  هتفات  يو  رب  باتفآ  هکنآ  هصاخ  هداتـسا ، بآ 
ببـس هب  هدـنام و  فیثک  دـشاب و  هتفریذـپ  لیلحت  فیطل و  هکنآ  ببـس  هب  دـیازفا و  ارفـص  و  دوش ، مرگ  باتفآ  زا  ناتـسبات  ردـنا  دـیازف و 

رگج دوش و  گرزب  زرپس  اهبآ  نینچ  زا  دشاب ، هتخیمآ  يو  اب  ینیمز  ياهزیچ  یگداتسیا 
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تاذ هک  دشاب  درآ و  ءاقستسا  هک  دشاب  و  دیازف ، یگنشت  دنک و  کیراب  ندرگ  ياپ و  تسد و  دراد و  نایز  ار  ءاشحا  مه  و  دوش ، فیعض 
اجرا ار  نآ  دشاب ، ار  نانز  هک  تسا  یتلع  و  دـنک . گرزب  هیاخ  ار  ناکدوک  درآ و  یلاود  ریـساوب و  یگناوید و  درآ و  ءاعمالا  قلز  هیرلا و 

هب ار  ناریپ  درآ و  عبر  بت  دوش و  کین  رید  دیآ  دیدپ  نت  رب  هک  یـشیر  ره  درآ و  دیدپ  تلع  نآ  دـنیوگ ، هروخ ) هچب  بذاک ، ینتـسبآ  )
یگنر هک  یبآ  ره  و  دراد . نایز  تخـس  ار  بت  دنوادخ  ییارفـص و  مدرم  درآ و  هقرحم  ياهبت  دشاب ، رتمک  يزیرغ  تبوطر  هکنآ  ببس 
هجوید يو  ردـنا  هکنآ  دتـسیا و  هب  وا  رـس  رب  رگید  يزیچ  ای  کفک  هکنآ  ظیلغ و  ياهبآ  دـشابن و  کین  دراد  بیرغ  ییوب  ای  یمعط  اـی 

. دشاب دب  همه  دشاب ، هدمآ  رب  وا  نایم  ردنا  دب  ياهتابن  هکنآ  دنک و  دلوت  رگید  ياهمرک  ای  ولاز ) )

هدیزگ ياهبآ  نتخانش  ردنا  مود : راتفگ  زا  موس  باب 

فلتخم ياهنیمز  رب  دزیمایب و  يو  اب  ییاـهزیچ  هکنآ  رهب  زا  نکل  ددرگب ، بآ  رهوگ  هکنآ  رهب  زا  هن  دـشاب ، رگد  ياـج  ره  اـهبآ  لاـح 
زا هک  ياهمـشچ  نکل  ياهمـشچ  ره  هن  دـشاب و  همـشچ  بآ  یبآ ، نیرت  هدـیزگ  اما  و  ددرگ . هب  وا  ياهلاح  اـهنیمز  تیفیک  زا  درذـگ و 

گنـس زا  هچنآ  درادـن و  ییوب  گنر و  یمعط و  چـیه  دـشابن و  هتخیمآ  يو  اب  بیرغ  زیچ  چـیه  و  دـیآ ، نوریب  گنـس  زا  ای  هزیکاـپ  نیمز 
دشاب نآ  زا  رتهب  دیآ  نوریب  هزیکاپ  نیمز  زا  هچنآ  دنیوگ و  تسرد  نابیبط  ار  بآ  نیا  دریذپ و  رتمک  تنوفع  دور  گنـس  رب  دیآ و  نوریب 

هک دیاب  ناور  همشچ  بآ  و  دناتسب . يو  زا  دشاب  هتخیمآ  يو  اب  يزیچ  رگا  و  دیالاپب ، ار  بآ  نیمز  هکنآ  رهب  زا  دیآ ، نوریب  گنـس  زا  هک 
ددرگ و هتخیمآ  يو  اب  هک  يزیچ  دور  توق  هب  دـشاب و  رایـسب  بآ  رگا  دـنز و  يو  رب  داب  دـباتب و  يورب  باـتفآ  دور و  ارحـص  رب  دـشاب و 

. دنادرگب شیوخ  عبط  زا  ار  زیچ  نآ  بآ  يرایسب 
هکنآ و  دراد ، لامـش  يوس  يور  هکنآ  هتـشذگ  نیا  زا  دـیآ و  رود  هار  زا  هک  هصاخ  دـشاب ، کـین  تخـس  دراد  قرـشم  يوس  يور  رگا  و 

هداتـسیا ياهبآ  و  دشاب . اهبآ  همه  نیرت  هدیزگ  دیآ  دورف  يدـنلب  زا  اهطرـش  نیا  اب  رگا  دـشابن  کین  بونج  هب  ای  دراد  برغم  هب  يور 
ياهبآ دبات و  يو  ردنا  باتفآ  هک  دشاب  نآ  رتهب  دباتن ، يو  ردنا  باتفآ  دشاب و  هدیشوپ  رگا  دشاب  رایسب  هک 
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ياهبآ زا  رتمرگ  ناتـسبات  ردنا  دوش و  رگید  ياهبآ  زا  رتدرـس  ناتـسمز  ردنا  دوش و  مرگ  دوز  دوش و  درـس  دوز  دشاب و  کبـس  کین 

رایـسب تخـس  هکنآ  زا  دناهدوتـس  ار  لین  دور  بآ  و  دوش . هتخپ  دوز  دـنزپ  بآ  نیردـنا  هچره  و  درادـن . يوب  معط و  چـیه  دـشاب و  رگید 
زا تسا ، هدوتـس  زین  نوحیج  بآ  و  دیآیمه ، لامـش  يوس  هب  بونج  يوس  زا  درذگیم و  کین  ياهنیمز  رب  دـیآیمه و  رود  زا  و  تسا ،

. دراد لامش  يوس  هب  يور  و  دیآیمه ، رود  زا  و  تسا ، رایسب  هکنآ  رهب 

اهبآ ندومزآ  ردنا  مود : راتفگ  زا  مراهچ  باب 
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هکنآ زا  رید و  اـی  ددرگ  نشور  دوز  هکنآ  زا  یگریت و  ینـشور و  زا  معط ، يوب  گـنر و  زا  تسا ، يور  دـنچ  زا  اـهبآ  ندوـمزآ  قـیرط 
. ینارگ یکبس و  زا  و  رید ، ای  دوش  درس  دوز  هکنآ  زا  و  رید ، ای  دوش  هتخپ  دوز  دنزپ ، هب  يو  ردنا  يزیچ 

، دنشک رب  دننک و  رپ  بآ  زا  ياهنامیپ  تسا . نآ  ینارگ  یکبـس و  ندومزآ  تسا و  رهاظ  تخـس  اهیور  همه  نیزا  بآ  ندومزآ  روتـسد  و 
دننک رت  ار  ود  ره  نزو ، کی  هب  ود  ره  هبنپ ، هراپ  ود  ای  هقرخ  ود  هک  تسا  نآ  رگید  يروتسد  و  دشاب ؛ رتمک  وا  نزو  دشاب  رتکبـس  هچنآ 

رتدوز وا  هبنپ  زا  هچنآ  نینچمه  و  دشاب ، رتکبس  دیآ ، رتکبس  وا  هبنپ  هچنآ  دنـشکرب ، زاب  ار  ود  ره  دوش و  کشخ  ات  دنهن  باتفآ  ردنا  و 
. دشاب رت  کبس  دوش  کشخ 

دب ياهبآ  ندروآ  حالص  هب  ریبدت  ردنا  مود : راتفگ  زا  مجنپ  باب 

هب دنیالاپ  هب  رایسب  ار  وا  هک  تسا  نآ  یکی  دراد  زاب  نآ  ترضم  و  دنکش ، هب  ار  نآ  یهابت  درآ و  حالـص  هب  ار  دب  ياهبآ  هک  اهریبدت  زا 
قیرط رب  کین ، دـننزهب  مه  هب  هزیکاپ  كاخ  اب  ار  بآ  هکنآ  رگید  دـبارتب و  يو  زا  ات  دـننک  ون  ياهلافـس  ردـنا  ای  هزیکاپ  وت  ود  ياههقرخ 

هک هصاخ  دیآ  حالص  هب  نتخپ  زا  دب  بآ  يرتشیب  هچ  دنزپ ، هب  هکنآ  رگید  هس  و  دنیالاپ . هب  دنناشنب و  سپ  تفرگ  دنهاوخ  هکسم  هک  نیا 
هب دننکفا و  بآ  ردنا  هزیکاپ  مشپ  ای  هزیکاپ  هبنپ  ياههراپ  رگا  رتهب و  دـشاب  شیوخ  رهـش  كاخ  كاخ  نیا  رگا  دـننزهب و  هزیکاپ  كاخ  اب 

هب سپ  دوش  رت  ات  دننکفا  بآ  رد  هزیکاپ  هبنپ  دنزپ  هب  هکنآ  یب  رگا  دشاب و  کین  دوش و  هدولاپ  بآ  دنراشف  هب  ار  هبنپ  نآ  دنزپ و 
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و نارگ . بالگ  قیرط  رب  دنناکچب  دننک و  هدش ) دیعـصت  هدش ، ریخبت   ) دعـصم بآ  هکنآ  مراهچ  ریبدت  دشاب و  کین  یندولاپ  مه  دـنراشف 
دننک و هلیتف )  ) ياهتیلپ هزیکاپ  مشپ  زا  دنراذگب و  یهت  رگید  دـنک و  بآ  رپ  ار  یکی  دـنهن و  هب  رگیدـکی  يولهپ  ار  حدـق  ود  مجنپ  ریبدـت 

نآ بیع  رگا  و  دیآ . زاب  یهت  حدق  هب  رپ  حدق  زا  هتیلپ  نیدـب  بآ  دـنهن ، یهت  حدـق  ردـنا  رـس  رگید  دـنهن و  رپ  حدـق  ردـنا  هتیلپ  رـس  کی 
رگا و  دروخ ، دیاب  نبیگنکس  اب  ای  هکرس  اب  روش ، بآ  و  دنک . فیطل  ار  وا  دنروخ  بارـش  اب  رگا  و  دوش ، کین  دنزپ  هب  نوچ  دشاب  یظیلغ 

و نیعم ) گنهرف   ) تسا نیریـش  نآ  معط  دراد و  ياج  القاب  هیبش  یقادـنغ  رد  بونرخ و  و  نویزرام ) مخت   ) هناددروم نوچ  ضباـق  يزیچ 
اب ار  خلت )  ) خلط بآ  بارـش و  اب  و  دراد ، مرن  عبط  هک  دروخ  دیاب  يزیچ  اب  كاز  بآ  دنک و  عفد  ار  وا  ترـضم  دـننکفا  يو  ردـنا  رورعز 
هب هک  نآ  هصاخ  تسا  زایپ  فلتخم  ياهبآ  همه  قایرت  و  دروخ ، دـیاب  ریـس  اـب  ار  هریت  بآ  دروخ و  دـیاب  ینیریـش  اـب  برچ و  ياـهزیچ 

اهرت زا  جاویر و  یبآ و  بیـس و  نوچ  دروخ  دیاب  کنخ  ياههویم  دروخ  دـیاشن  مرگ  ءاذـغ  چـیه  هداتـسیا  بآ  اب  دنـشاب و  هدرورپ  هکرس 
تشاد و دـیاب  راـکب  هویم ، ياهبارـش  بیـس و  بر  و  هب )  ) یبآ بر  دـشابن ، اـههویم  رگا  دـشاب و  رتـمک  نآ  ترـضم  اـت  وهاـک )  ) كوک

. دیاب رتمک  بآ  دناشن و  هب  یگنشت  دنزیمایب  هکرس  یکدنا  اب  ار  بآ  رگا  دشاب  ناتسبات  راگزور  و  دشاب ، كدنا  بآ  هک  یهاگیاج 

ندروخ بآ  ریبدت  ردنا  مود : راتفگ  زا  مشش  باب 

دنروخ و بآ  سپ  دور  ورف  هدعم  رـس  زا  یتخل  ماعط  ات  دننک  ربص  هک  دـشاب  نآ  باوص  و  دـشابن ، کین  ندروخ  رایـسب  بآ  ماعط  رـس  رب 
نوچ ار  مرگ  هدـعم  درـس  بآ  و  دـناشن . رتهب  یگنـشت  دـشاب  رتدرـس  هچ  ره  دروخب و  درـس  بآ  یکدـنا  درک ، دـناوت  هن  ربـص  یـسک  رگا 
بآ و  دراد . نایز  ار  رورحم  و  دراد ، دوس  ار  بوطرم  یگنـشت  رب  ندرک  ربص  و  دـشاب ، کنخ  ياوه  ياجب  ار  مرگ  لد  دـشاب و  یـشراوگ 
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دنیآ رب  هب  اـمرگ  زا  هکنآ  سپ  زا  و  شزرو ،)  ) تضاـیر سپ  زا  و  هناحبـص ،)  ) قـیررب ندروـخ  بآ  دـیابن  هتخیمآ  مه  هـب  دور  بآ  هاـچ و 
دشاب ناتسمز  رگا  درادن و  نایز  دنزیمایب  بارش  اب  بآ  یکدنا  رگا  دشابن ، ربص  قیررب  ندروخ  بآ  زا  ار  یـسک  رگا  و  دراد . نایز  تخس 

سپ زا  و  دراد . رتمک  نایز  ار  رورحم  نکل  و  دـشابن ، قداـص  تجاـح  هک  هصاـخ  دراد ، ناـیز  بش  هب  ندروخ  بآ  دـنزیمآ . مرگ  بآ  اـب 
نایز درس  بآ  مرگ  ماعط 
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كدنا كدنا  ندرب و  ورف  سپ  تشاد ، دـیاب  ص 125 )  ) هاگن یتخل  نهد  ردنا  ار  بآ  دـشابن  هراچ  رگا  و  درک . دـیاب  ربص  یکدـنا  دراد ،

هک دشاب  نآ  باوص  دنک ، هبلغ  یگنـشت  ار  یـسک  رگا  و  تخیر . دیابن  روف  هدعم  هب  راب  کی  هب  هاگان  دیزم و  دیابب  ار  بآ  و  دروخ ، دـیاب 
تعاس کی  یگنشت  رب  ندرک  ربص  و  دنک ، لیلحت  دنازپ و  هب  ار  هدام  نآ  باوخ  ردنا  تعیبط  هک  دبسخن  یگنشت و  نآ  رب  دنک  ربص  یتخل 

لاح رد  ار  بلاغ  یگنـشت  درـس  بآ  درک و  دیاشن  ربص  یگنـشت  رب  تجاح  تقو  هب  ار  وا  هک  ار  رورحم  رگم  دـشاب ، تمینغ  تعاس  ود  ای 
بآ نیغورد  یگنـشت  ینعی  بذاک  یگنـشت  رب  رگا  و  دوش ، لیاز  یگنـشت  دـسر ، نت  رعقب  نآ  يرت  يدرـس و  دبـسخ  هب  رگا  نکل  دـیاشن ،

. دوشیم رتيوق  دیازفایم و  يددم  درآیم  یگنشت  هک  هدام  نآ  هکنآ  رهب  زا  ددرگ ، تدایز  یگنشت  تعاس  ره  دوش  هدروخ 

درس مرگ و  بآ  ردنا  نتسشن  هبامرگ و  ریبدت  ردنا  مود : راتفگ  زا  متفه  باب 

ردنا هبامرگ  ردنا  نتسشن و  بآ  ردنا  نوچ  يزیچ  چیه  دوش ، هدوزف  يرت  ناشیا  نت  ردنا  هک  دشاب  تجاح  هک  ار  یناسک  هک  تسناد  دیابب 
نز بآ  رد  هچنآ  زا  تسین  هراچ  دیاسآرب ، تضایر  یگدـندام  زا  نوچ  هدرک ، قرع  دـشاب و  هدرک  تیـضایر  هک  یـسک  و  تسین ، ندـمآ 

دیاب و شوخ  یفاص و  نز  بآ  هبامرگ و  بآ  دیآ و  ردنا  هبامرگ  ردـنا  ای  دنیـشن  يزورما ،) ناو  هیبش  ینت  بآ  يارب  يزلف  گرزب  فرظ  )
لاس لصف  مدرم و  جازم  دروخ  ردـنا  بآ   ) راکب زا  ضرغ  دـیبلط و  دـیاب  تضایر  سپ  زا  کشخ و  مرگ و  ياـهجازم  يدرـس و  یمرگ و 

نیدب دیابب . لدتعم  فیطل و  یمرگ  يرت و  مدرم  نت  هک  تسا  نآ  تضایر  سپ  زا  نزبآ  و  ناتـسبات ) لصف  ردنا  رتشیب  بآ  تعفنم  دـیاب و 
زاغآ لیلحت  ندمآ و  قرع  هکنآ  زا  رتدوز  ددرگ و  رتخرـس  رتمرن و  دوش و  رت  بآ  زا  تسوپ  هک  دوب  دیابن  نآ  زا  شیب  ود  ره  ردـنا  ببس 

بآ هبامرگ و  دشاب و  شوخ  وا  بآ  هک  دیاب  ياهبامرگ  ار  هتفرگ  قد  رغال و  مدرم  و  دنام . هب  يو  اب  يرت  یمرگ و  نآ  ات  دیآ  نوریب  دـنک 
اهطرـش و درآ و  زاـب  اهمادـنا  هـب  تشوـگ  دـنک و  يرت  دراد و  دوـس  مـه  دینــشن  مرگ  مـین  یبآ  رد  رگا  و  دـشابن ، مرگ  تخــس  ود  چـیه 

اهندعم بآ  ای  ایرد  بآ  ای  شوخ  بآ  زا  دنیشن  ردنا  هک  یبآ  ره  و  دیآ . هدرک  دای  قد  جالع  ردنا  تاجلاعم ، باتک  ردنا  نآ  ياهتفص 
رهب زا  دشاب ، میظع  يرثا  مدرم  نت  ردنا  ار  کی  ره  دنشاب  هتخپ  يو  ردنا  یتجاح  رهب  زا  وراد  هک  بآ  ای 
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نتـسشن هدرک ، لیلحت  اهتبوطر  دشاب و  هتخوس  باتفآ  ترارح  هک  ار  یـسک  دوشیم و  ردنا  ماسم  هب  و  دـسریم ، نت  همه  هب  نورب  زا  هکنآ 

نتسش درـس  بآ  هب  ار  اهشیر  و  دیآ . شوخ  ار  نت  هک  دیاب  ياهزادنا  هب  يدرـس ، نکل  دشاب و  بآ  ندروخ  زا  رتدنمدوس  درـس  بآ  ردنا 
دشاب یمرگ  نادب  رگا  مرگ  بآ  و  دراد . نایز  دنیشن  هب  وا  درد  ای  دوش  هتخپ  وا  هدام  ای  دوش  مرن  هک  دنهاوخ  هک  ار  اهسامآ  و  دراد ، نایز 
ردنا ماسم  هب  نآ  يرت  دنام و  ندرک  غاد  دح  هب  دـنک و  تخـس  ار  تسوپ  نکل  و  دـنکن ، هداشگ  ار  ماسم  دـشاب  نازیرگ  يو  زا  تسوپ  هک 

ار نآ  دـشاب  بیرغ  ترارح  نت  رد  رگا  نکل  دزورفارب ، ار  يزیرغ  ترارح  دـشاب  رتاـف  زا  تداـیز  یمرگ  هب  هچنآ  دـسرن و  نت  هـب  دوـش و 
یمرگ یکدنا  هچ  رگا  هکنآ  رهب  زا  یکی  ببـس : ود  زا  دیازف  يرت  نکل  دیازف  هن  ترارح  دـشاب  رتاف  زا  مک  یمرگ  هب  هچنآ  دـنک و  تدایز 

رهب زا  مود  و  دـیازف . يرت  دراذـگب  یـضراع  ترارح  دـشاب  هتفر  ورف  ماسم  هب  هک  بآ  ءازجا  يرت و  نآ  رخآ  هب  تسا و  درـس  عبط  هب  دراد 
تسا و رت  بآ  عبط  هکنآ  رهب  زا  مود  و  دیازف . يرت  دراذگب  یـضراع  ترارح  دشاب  هتفر  ورف  ماسم  هب  هک  بآ  ءازجا  يرت و  نآ  عبط  هکنآ 
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دنک فیعض  ار  بیرغ  ترارح  ياهيَرت  دوش و  لطاب  یضراع  ترارح  ددرگ  رایسب  يَرت  نوچ  تسا و  یـضراع  وا  ردنا  یـضرع  ترارح 
، دشاب اهطلخ  نت  ردنا  هک  ار  یسک  دنک و  مرگ  ار  لد  هکنآ  ببس  هب  درآ  یشغ  درآ و  نایثغ  هبامرگ  ردنا  رایسب  نتسشن  و  دیازف . يدرس  و 

دـشاب ماخ  یطلخ  نت  ردنا  هک  هاگره  و  درآیمه . يوضع  هب  يوضع  زا  دزادـگیم و  ار  نآ  هبامرگ  ترارح  دوش  هبامرگ  ردـنا  هک  راب  ره 
ردنا نوچ  هک  دـنیوگ  ببـس  نیدـب  دـنک  لیلحت  و  [ 20] دزادـگب مامت  دـنازپ و  هب  ار  نآ  هباـمرگ  ترارح  هدـنراوگان و  ماـمت  ياذـغ  ینعی 
راکب یکشخ  رهب  زا  دیازف و  یکشخ  انوس ،) دننام  ابیرقت   ) بآ یب  هبامرگ  دیازفیب و  ار  يزیرغ  ترارح  دننکن  رایـسب  گنرد  دنور  هبامرگ 

مه دـیآ ، رایـسب  قرع  هک  دـننک  گنرد  نادـنچ  بآ  اب  هبامرگ  ردـنا  رگا  و  دراد . دوس  ار  بوطرم  ار و  ءاقـستسا  تسا  دـنوادخ  دـنراد و 
قیررب رگا  دیازف و  يرت  دنیچ و  ردنا  بآ  يرت  نت  رد  دـنابنجب و  ار  يزیرغ  ترارح  دـنکن  قرع  هک  دنـشاب  نادـنچ  رگا  دـیازف و  یکـشخ 
هبامرگ ردنا  هدروخ  رایـسب  ماعط  رگا  و  درآ . فعـض  دنک و  رغال  کشخ و  ار  نت  دـیآ ، رایـسب  قرع  ات  دـننک  رایـسب  گنرد  هبامرگ  ردـنا 

هب ار  اذغ  هکنآ  رهب  زا  دنک  هبرف  دنوش 
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یلفـالف تسا  بوـطرم  رگا  تشاد و  دـیاب  راـکب  نیبگنکـس  تسا  رورحم  رگا  دـنک . دـلوت  ياهدـس  هک  دـشاب  میب  نکل  دـشک ، نـت  رهاـظ 
نآ سپ  رگا  و  دوش . نمیا  هدس  زا  ات  دشاب ). هندوپ ) برعم   ) جـندوف نآ  لصا  هک  ییوراد   ) یجندوف و  دـشاب ) لفلف  نآ  لصا  هک  ییوراد  )
ارفص هبامرگ  ترارح  ار  ییارفص  مدرم  و  دنک . هبرف  دیازف و  توق  دشابن  هدمآ  دیدپ  یگنسرگ  زونه  دشاب و  هدیراوگ  ماعط  هک  دوش  ردنا 

ای هویم  بآ  ردنا  ای  دروخب  دنک و  رت  شرت  رانا  بارـش  ردنا  نان  یکدنا  دوش  هبامرگ  ردنا  هکنآ  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  طایتحا  دنازوسب ، ار 
تبرـش چیه  دنیآ  نوریب  هبامرگ  زا  نوچ  بوطرم  رورحم و  دوش و  هن  مرگ  هناخ  ردنا  دنکن و  گنرد  رایـسب  هبامرگ  ردـنا  و  بالگ . ردـنا 

دوز تبرش  و  دنک ، مرن  اهگر  دیاشگب و  ماسم  هبامرگ  هکنآ  رهب  زا  هبامرگ ، ردنا  هن  دروخ و  دیاشن  نآ  ریغ  بالج و  عاقف و  نوچ  درس ،
دنک و دلوت  سرقن  ءاخرتسا و  و  دراد ، نایز  ار  اهبصع  و  دنک ، فیعض  ار  اضعا  ياهتوق  دسر و  هسیئر  ياضعا  هب  نآ  يدرس  درذگب و 
لس و دسر و  ءاضعا  هب  دوز  نآ  ترارح  هکنآ  رهب  زا  دروخ  دیاشن  زین  مرگ  تبرش  چیه  و  دشک ، ءاقـستسا  هب  دوش و  درـس  رگج  هک  دشاب 
بت و اب  تشاد و  دیاب  هدیـشوپ  نت  رـس و  دیاب و  طایتحا  هب  جیردت و  هب  درـس  ياوه  ردنا  هصاخ  هبامرگ  زا  ندمآ  نوریب  دـنک و  دـلوت  قد 

لیلحت دیاشگب و  ار  ماسم  ار و  هدس  درآ و  شوخ  باوخ  هک  تسا  نآ  هبامرگ  ياهتعفنم  و  تفر . دیاشن  هبامرگ  ردـنا  سامآ  تحارج و 
نآ وا  ياهترـضم  و  دربب . یگدنام  دراد و  زاب  نهک  لاهـسا  دنک و  هبرف  و  دـشک ، نت  رهاظ  هب  ار  اذـغ  دـنازپ و  هب  ار  ماخ  طالخا  دـنک و 

رتفیعـض يوضع  هب  يوضع  زا  دزادگب و  دنابنجب و  نکاس  ياهتدام  درآ و  یـشغ  و  دنک ، مرگ  ار  لد  يو  ردـنا  ندوب  رایـسب  هک  تسا 
هب باوـص و  نآ  ردـنا  وا  ياهریبدـت  همه  هک  ار  یـسک  رگم  تسیناور ، نتـسشن  درـس  بآ  ردـنا  و  دـنک . دـلوت  اـهدرد  اـهسامآ و  درآ و 

. دراد نایز  الا  دشاب و  راک ،) رخآ  هب  ات  ششوک   ) ءاصقتسا
نتفاـیان و باوـخ  لاهـسا و  هضیه و  یق و  سپ  زا  عاـمج و  سپ  زا  و  دـیاشن ، ار  ناریپ  ار و  رادهیپ  مدرم  ار و  رغـال  مدرم  ار و  ناـکدوک  و 

دـشاب نآ  نتـسشن  درـس  بآ  ردنا  ضرغ  و  دیاشن ، دیآ  کنخ  داب  هک  يزور  و  دیاشن ، ار  هلزن  ماکز و  دنوادخ  و  دیاشن . ندیراوگان  ماعط 
ددرگ تدایز  ترارح  نآ  هک  دهاوخ  دشاب  هدیبنجب  وا  نت  ردنا  ترارح  و  دشاب ، هدرک  یتضایر  یسک  هک 
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ناوج مدرم  زج  نکل  دبایب . تعفنم  نآ  ات  دنیشن  درـس  بآ  ردنا  دوش ، تخـس  اهمادنا  تسوپ و  دوش و  هن  جرخ  لیلحت  هب  دنام و  هب  وا  اب  و 
ردنا نتـسشن  زاغآ  و  دیاشن . دشاب  يوق  وا  ياهتوق  همه  هیپ و  زا  هن  دشاب  تشوگ  زا  وا  یهبرف  هک  ار  یـسک  ار و  مادـنا  يوق  تسردـنت و 

همه هب  هراب  کی  هب  ات  دـنز  بآ  ردـنا  نتـشیوخ  هک  دـیاب  راب  کـی  هب  زور ، زا  یتقو  نیرتمرگ  دـیاب و  يزور  نیرت  مرگ  ردـنا  درـس ، بآ 
نآ زا  شیپ  دنکن و  رایسب  گنرد  بآ  ردنا  تخس و  دشابن  نازیرگ  نآ  زا  مدرم  تسوپ  هک  دیاب  ياهزادنا  هب  بآ  يدرـس  دسرب و  اهمادنا 

ددرگ مولعم  دیآ ، زاب  شیوخ  گنر  هب  دوش و  مرگ  دوز  رگا  دنرگنب  دیآ  رب  بآ  زا  نوچ  دنازرلب و  ار  وا  بآ  يامرـس  هک  دـیآ  رب  بآ  زا 
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تـسخن هک  دیاب  نینچ  ندـش  بآ  ردـنا  بیترت  دـیآ و  رب  رتدوز  رگید  راب  دـیآ  زاب  گنر  هب  رید  رگا  و  تسا ، هدرک  هزادـنا  هب  گنرد  هک 
هک دننک  نآ  زا  رت  کبـس  یکدنا  تضایر  ردنا  تکرح  دننک و  هب  لادتعا  هب  یتضایر  سپ  دنلام  ردنا  نغور  یکدنا  دلامب و  اهمادنا  همه 

دنلامب ار  وا  هراب  رگد  دیآ  رب  بآ  زا  نوچ  تسا . هدمآ  هتفگ  هکنانچ  دنز  درـس  بآ  ردـنا  نتـشیوخ  دوز  تضایر  سپ  زا  تسوا و  تداع 
تدایز وا  ماعط  زور  نآ  دشاب و  اور  دیآ  رب  دوز  دهج و  بآ  ردنا  رگید  راب  کی  مود ، ندیلام  سپ  زا  رگا  و  تسخن . ندـیلام  زا  رتتخس 

. هللا ءاش  نا  دیآ  لصاح  ضرغ  ات  بیترت  نیرب  زور  دنچ  رتكدنا  بارش  دبای و 

نآ لاوحا  بارش و  ماعط و  ریبدت  ردنا  موس : راتفگ 

هراشا

ص 126) : ) تسا وزج  ود  راتفگ  نیا  و 

. تسیاب راهچ  تسیب و  وزج  نیا  نآ و  لاوحا  عاونا و  اذغ و  نتخانش  ردنا  نیتسخن : وزج 

هراشا

. اذغ هب  ناروناج  رگید  مدرم و  يدنم  تجاح  ببس  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  نیتسخن  باب 

دض کی  ره  هک  لصا  راهچ  زا  تسا  بکرم  ناروناج  رگید  یمدآ و  نت  هکنآ  رهب  زا 
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هکنانچ هدنریذپ ، رثا  رگیدکی  زا  و  هدننک ، رثا  رگیدکی  ردنا  و  نازیرگ ، رگیدکی  زا  و  هدنجنگان ، هدـنزاسان و  رگیدـکی  اب  و  دـنرگیدکی ،
زا تسا  شهاک  شزادگ و  ردنا  هشیمه  مدرم  نت  ببـس  نیدب  تسا ، هدـمآ  هدرک  دای  نیتسخن  باتک  زا  نیتسخن  راتفگ  زا  مود  باب  ردـنا 

ياهتکرح دـنکیم و  رثا  زین  تسا  هدـمآ  وا  درگ  هک  اوه  دـنکیم و  جرخ  لیلحت  هب  دـنادرگیم و  راـخب  ار  وا  تبوطر  وا  ترارح  هکنآ  رهب 
ندروآ زاب  هب  ددرگ  دنمتجاح  ببـس  نیدب  و  دشاب . شهاک  شزادگ و  ردنا  هشیمه  مرج  ال  دـنکیم ، رثا  يو  ردـنا  همه  یناسفن  یندـب و 

اذغ ضوع  نیا  دیآ و  تجاح  ضوع  نیدـب  ار  نت  هک  دـشاب  نیا  یگنـسرگ  و  دـشاب . هدـش  جرخ  لیلحت  هب  هدـیهاک و  نت  زا  هچنآ  ضوع 
. دشاب

اذغ نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مود  باب 

رهب زا  دـنیوگ  زاـجم  قیرط  رب  دـنیوگ ، اذـغ  ددرگ ، نوخ  دراوگ و  هب  دوش و  هدروخ  هک  نآ  زا  شیپ  ار  اـهیندروخ  رگا  هک  تسناد  دـیابب 
ینعم و  دوش . هن  اذغ  ددرگن ، نوخ  رگج  ردنا  و  دیاین ، ردـنا  رگج  هب  هدـعم  زا  دوش و  هن  هتخپ  مین  هدـعم  ردـنا  دوش  هدروخ  هچنآ  ات  هکنآ 

هب رگج  زا  و  ددرگ ، نوخ  رگج  ردنا  و  دیآ ، ردنا  رگج  هب  هدعم  زا  و  دوش ، هتخپ  مین  هدعم  ردنا  و  دنروخب ، مدرم  هچنآ  هک  تسا  نیا  اذغ 
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دشاب و هدش  جرخ  لیلحت  هب  يو  زا  هچنآ  ضوع  دوش و  نآ  دننام  دسرب و  یبیـصن  ناسکی  ياهمادنا  زا  یمادنا  ره  هب  و  دیآ ، ردنا  اهگر 
ار وا  یکشخ  يرت و  يدرـس و  یمرگ و  ینعی  دنادرگن ، هب  دیاب  هچنآ  زا  ار  وا  ياهتیفیک  و  دنام ، هب  دوخ  ماوق  رب  نادب  وا  نت  دتـسیا و  هب 

دنناـم دـنادرگب و  ار  مدرم  ياـهتیفیک  هچ  ره  و  دـنیوگ . اذـغ  ار  نآ  تشوگ  ناـن و  هکناـنچ  دـنادرگن ، هب  تسوا  جازم  لادـتعا  هچنآ  زا 
وراد هک  دـنادرگب  نآ  زا  رتمک  ار  مدرم  ياهتیفیک  هچ  ره  و  نآ . ریغ  لـیبجنز و  هلیله و  نوچ  دـنیوگ ، وراد  ار  نآ  دوش  هن  وا  ياهمادـنا 

هب هک  ییوراد  ای  دنام  وراد  هب  هک  ییاذغ  ینعی  ییاذغ ، ياود  ای  دـنیوگ  ییاود  ياذـغ  ار  نآ  اذـغ ، هک  دوش  ام  ياهمادـنا  هب  نآ  زا  رتمک 
هبلغ يرت  یمرگ و  تسا  ینیتسار  ياذغ  هک  نوخ  رهوگ  ردنا  هک  تسناد  دابب  و  نآ . ریغ  تبـش و  ودک  كوک و  هندوپ و  نوچ  دـنام  اذـغ 
دیاب هزات  ياذغ  تفریذپ  لیلحت  نآ  هک  تقو  ره  اهزیچ و  رگید  زا  دریذپ  لیلحت  رتدوز  رتو  مرگ  رهوگ  هک  دنک  بجاو  ببس  نیدب  دراد ،

نت هچ  ره  و  دتسیا . هب  دشاب  هدش  جرخ  هچنآ  ضوع  هب  ات 
381 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

ياهرهب يرت  یمرگ و  زا  يو  ردـنا  هک  تسین  یندروـخ  چـیه  و  دـشاب ، يو  رد  هک  دـهد  يرت  یمرگ و  ياههزادـنا  هب  دـهد  اذـغ  ار  مدرم 
مرگ و ار  یضعب  و  کشخ ، درس و  ار  یضعب  و  دنیوگ ، رت  درـس و  ار  یـضعب  تسا  نوگرگد  یکی  ره  تیفیک  هکنآ  ببـس  هب  نکل  تسین 

نآ هریغم  توق  دناتسب و  يو  زا  دشاب  يو  ردنا  هک  يرت  یمرگ و  رادقم  زا  یماعط  ره  زا  همـضاه  توق  و  کشخ ، مرگ و  ار  یـضعب  و  رت ،
لفث دینادرگ  دناوت  هن  ار  نآ  هریغم  توق  هک  یقاب  دوش و  دـننام  نادـب  دوش و  اهمادـنا  هب  ددرگ و  نوخ  ات  دـناوت  هک  نادـنچ  دـنادرگب ، ار 

. دتسرف نوریب  ار  نآ  هعفاد  توق  ددرگ و 

اهتیفیک نیا  کشخ  ار  یضعب  رَت و  یضعب  درس و  ار  یضعب  دنیوگ و  مرگ  ار  اهاذغ  یـضعب  ارچ  هکنآ  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  موس  باب 
دیآ دیدپ  هنوگچ  اذغ  زا  مدرم  نت  ردنا  اهاذغ  نیا  زا 

ناوتب سح  هب  ار  نآ  يدرس  یمرگ و  هک  دهاوخ  نآ  هن  تسا  درـس  كوک  ای  تسا  مرگ  لفلف )  ) لپلپ ای  لسع  هک  دیوگ  بیبط  هک  هاگ  ره 
وا ترارح  دروخب و  كوک  ای  لسع  الثم  مدرم  هک  هاگ  ره  ینعی  تسا . مدرم  نت  زا  رت  درـس  ای  رتمرگ  توق  هب  هک  دهاوخ  نآ  نکل  تفای ،

تـسخن ات  دـیآ و  دـیدپ  مدرم  نت  ردـنا  تسه  ار  كوک  ای  ار  لسع  هک  تیفیک  نآ  دـنادرگب  یماخ  لاـح  زا  ار  نآ  و  دـنک ، راـک  ناردـنا 
و دیاین . دـیدپ  وا  تیفیک  ددرگن و  هب  یماخ  لاح  زا  دـباین و  رثا  وا  ترارح  زا  زیچ  نآ  ات  دـنکن  راک  دـشاب  هدروخ  هچنآ  رد  مدرم  ترارح 
ار وا  نت  ددرگ و  هب  شیوخ  لاح  زا  وا  نت  ترارح  زا  هک  دشاب  نآ  ای  دـشابن : نوریب  ود  زا  نآ  لاح  دروخب  مدرم  هچ  ره  هک  تسناد  دـیابب 
ددرگن و هب  شیوخ  لاح  زا  مدرم  نت  ترارح  زا  هک  دشاب  نآ  ای  و  دنادرگب . یعیبطان  لاح  هب  دنادرگب  رگا  و  دـنادرگن ، هب  شیوخ  لاح  زا 

. دنادرگب دوخ  لاح  زا  ار  وا  نت 
ددرگن و هتـسویپ  وا  نت  هب  هک  دشاب  نآ  ای  دـشاب  هنوگ  ود  دـنادرگن ، هب  ار  وا  نت  ددرگ و  هب  شیوخ  لاح  زا  مدرم  نت  ترارح  زا  هچنآ  اما 
زا هچنآ  و  تسا ، لدتعم  دنمدوس و  ياهوراد  دوش  هن  هدننام  هچنآ  و  تساذغ ، دوش  هدننام  ددرگ و  هتـسویپ  وا  نتب  هچنآ  اما  دوشن . هدـننام 

لاـح هب  مدرم  نت  ددرگن و  زاـب  وا  نت  ترارح  زا  مه  رخآ  هب  سپ  دـنادرگب . یتـخل  زین  وا  نت  ددرگ  هب  شیوخ  لاـح  زا  مدرم  نت  ترارح 
دـشاب نآ  ای  دوش ، هدننام  ددرگ و  هتـسویپ  مدرم  نت  هب  هک  دشاب  نآ  ای  تسا  نیتسخن  عون  زا  هچنآ  و  دـنادرگن . هب  ار  وا  دـیآ و  زاب  شیوخ 

و ددرگن . هتسویپ  ودب  هک 
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هن هدننام  ددرگ و  لطاب  مدرم  نت  ندیدرگب  لاح  زا  و  دـنادرگب . ار  وا  ددرگن و  هب  شیوخ  لاح  زا  مدرم  نت  ترارح  زا  هک  دـشاب  نآ  مود 
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. دشاب قلطم  يوراد  دوش  هن  هدننام  ددرگن و  هتسویپ  وا  رب  هچنآ  دشاب ، ییاود  ياذغ  ددرگ  هتسویپ  مدرم  نت  هب  هچنآ  دوش و 
هچنیا هک  تسناد  دیابب  و  دشاب . قلطم  رهز  دـنادرگب ، لاح  زا  ار  وا  و  ددرگن ، هب  مدرم  نت  ترارح  زا  هچنآ  ینعی  تسا  مود  عون  زا  هچنآ  و 

نتم  ) دـنارگن هب  ار  مدرم  نت  لاـح  دوـش و  هن  رگید  لاـح  هب  یلاـح  زا  و  ددرگن ، هب  مدرم  نت  ترارح  زا  جزم ) جازم ،  ) هـچره هـک  میتـفگ 
رثا چـیه  يو  ردـنا  مدرم  نت  ترارح  اـی  دوش  هن  مرگ  مدرم  نت  ترارح  زا  رهز  هک  میتـساوخ  نآ  هن  نیدـب ، تسا ، قـلطم  رهز  دـنادرگب ،)

ددرگن و هب  وا  توق  تعیبط و  هک  میهاوخ  نآ  نکل  دیاین . دیدپ  وا  راک  دنکن ، راک  يو  ردنا  مدرم ، نت  ترارح  اب  اهرهز  رتشیب  هچ  دـنکن ؛
، حور ندرک  لیلحت  ردنا  دهد ، يرای  ار  وا  تیصاخ  وا  تعیبط  و  تسا ، مرگ  عبط  ار  یـضعب  اهرهز  زا  و  دنک . كاله  ار  مدرم  وا  توق  نآ 

ندرک فیعض  ردنا  دهد  يرای  ار  وا  تیـصاخ  وا  تعیبط  تسا و  درـس  تعیبط  ار  یـضعب  و  شیب .) یلـصا  نتم  ( ) شین  ) یعفا و رهز  نوچ 
. نارک وش  مدژک و  رهز  نوچ  وا ، ندیناریمب  ندینازفیب و  و  حور ،

توق زا  تسا و  مدرم  عبط  داقنم  اذـغ  هک  تسا  نآ  نآ ، رتمامت و  یحرـش  هب  دـناهدرک . رگید  یقرف  وراد  اذـغ و  نایم  هک  تسناد  دـیابب  و 
تسین و مدرم  عبط  داـقنم  وراد  و  دریگ . اذـغ  نآ  زا  و  دـنک ، مضه  ار  نآ  ددرگ و  یلوتـسم  نادـب  مدرم  ياـهتوق  و  دوش ، لـعفنم  وا  عبط 
رد هک  ییاذـغ  لـعف  هک  تسا  ببـس  نیدـب  دوـش و  لـعفنم  نآ  زا  تسا ، نآ  داـقنم  مدرم  عـبط  نکل  تسین ، یلوتـسم  نآ  رب  وا  ياـهتوق 
اب سایق  هب  وراد  هکنآ  رهب  زا  دـشاب ، هجرد  کی  هب  هک  دوب  یئوراد  لعف  زا  رتمک  مدرم  نت  رد  هجرد  ود  هب  ای  دـشاب  هجرد  کی  هب  یتیفیک 

ياذـغ هک  تسا  ببـس  نیدـب  تسا و  لعاف  مدرم  تعیبط  تسا  لـعفنم  اذـغ  و  لـعفنم ؛ يو  زا  مدرم  تعیبط  و  تسا ، لـعاف  مدرم ، تعیبط 
لعفنم مدرم  تعیبط  زا  اذغ  هکنآ  رهب  زا  دـیازف ، يرامیب  دـننک  جالع  نادـب  يرامیب  رگا  تسا ، تسردـنت  مدرم  نت  جازم  ربارب  هک  لدـتعم 
لعفنم اذغ  دوب و  یضَرَم  جازم  هک  هاگ  ره  و  دیازف . تحص  دوش ، لعفنم  اذغ  دوب و  یحـص ) نتم  ( ) حیحـص  ) جازم هک  هاگ  ره  سپ  دوش ،

. دوب ياهدام  يرامیب  نت  رد  رگا  هصاخ  دیازف ، يرامیب  دوش ،
383 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

دیزی هوقلا و  یف  دیزی  اذغلا  دناهتفگ : رگید  نابیبط  و  ارـش . هدیزت  امنا  هتوذغ  املک  یقن  ریغ  وه  يذلا  ندبلا  دیوگیم : ببـس  نیدب  طارقب  و 
. ضرملا نم  صقنی  هوقلا و  نم  صقنی  اذغلا . ۀلق  ضرملا و  یف 

هچ رگا  هک  دـشاب  نانچ  نیا  و  یعیبط . یندـینادرگ  دـنادرگب ، شیوخ  لاـح  زا  یتخل  ار  مدرم  نت  راـک  رخآ  هب  اهاذـغ  هک  تسناد  دـیابب  و 
ینیتسار ياذغ  ات  ددرگ . نوخ  اهاذغ  همه  تسخن  زا  هکنآ  رهب  زا  دنک ، مرگ  ار  مدرم  نت  یتخل  كوک ، ودک و  نوچ  دشاب ، درـس  ییاذـغ 

یندـینادرگ دـنادرگب ، شیوخ  لاـح  زا  ار  مدرم  نت  رهز ، اـی  وراد ، هک  دـیوگ  هکنآ  زا  بیبـط  ضرغ  و  تسا ، مرگ  نوخ  تیفیک  و  دوش ،
، دشاب شیوخ  لاح  رب  وا  توق  تعیبط و  زونه  هک  دیآ  لصاح  يزیچ  زا  هک  تسا  یندینادرگ  نکل  تسین ، دیآ  لصاح  اذـغ  زا  هک  یعیبط 

سپ دوش ، مرگ  مدرم  نت  ترارح  زا  تسخن  ریـس ، نوچ  تسا ، مرگ  هچ  ره  راک  رخآ  هب  ییاود  ياهاذـغ  و  دـنادرگب . ار  مدرم  نت  لاح  و 
وا يدرـس  سپ  دوش ، مرگ  مدرم  نت  ترارح  زا  تسخن  نینچمه  كوک ، نوچ  تسا ، درـس  هچ  ره  و  دیآ ، دـیدپ  مدرم  نت  ردـنا  وا  یمرگ 

. دیآ دیدپ  مدرم  نت  ردنا  (ص 127 )
ببـس هب  دـشاب ، یمرگ  نآ  رثا  رتشیب  دوش ، نوخ  ددرگ و  هب  شیوخ  لاح  زا  مامت  قلطم ، ياهاذـغ  ییاود و  ياهاذـغ  رهوگ  هک  هاگ  ره  و 
نیدب دشاب ، هدنام  هب  دنک  دلوت  يو  زا  هک  نوخ  نآ  ردـنا  یتخل  تسا ، ار  یکی  ره  هک  یلـصا  تعیبط  زا  نکل  دـشاب . هتـسسگ  نوخ  هکنآ 

. تسا رایسب  قرف  دنک  دلوت  ریس  زا  هک  ینوخ  دنک و  دلوت  ودک  زا  هک  ینوخ  نایم  تسا ، مرگ  نوخ  تعیبط  هچ  رگا  ببس 

کین ياهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مراهچ  باب 
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و هریز ) شآ   ) اب هریز  هلاغزب و  هچب و  غرم  غرم و  تشوگ  نوچ  دهد ، هزیکاپ  ياذغ  ار  مدرم  نت  درادن  ادـیپ  ياهزم  یتوق و  هک  ياذـغ  ره 
دنشاب هتخپ  تفآیب  هزیکاپ  نیلاسما  مدنگ  زا  هک  نیزورما  سوبـس  مک  نان  دنزاس و  اهتشوگ  نیا  زا  هک  اه  تسام ) شآ  ابروش ،  ) ابدیپس

زب ریـش  تشرب و  مین  غرم  هیاخ  هزیکاپ و  بآ  ردنا  دـشاب و  هتـشاد  يوام  گنـس  رب  هک  مادـنا  کچوک  هزات و  یهام  و  دنـشاب . هتخپ  وکن  و 
هدیش ود  تعاس  نآ  دشاب و  هتشذگ  یتدم  وا )  ) نداز زا  هک  هبرف 

384 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
دزیخرب و يوق  ياذغ  هزم  نیریش  بارش  زا  دنفسوگ و  رگج  هلاسوگ و  تشوگ  زا  هزم و  شوخ  يوب و  شوخ  یفاص  قیقر  بارش  دنشاب و 

. دشاب کین 

. دشاب کین 

دب ياهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتخسن  وزج  زا  مجنپ  باب 

واگ و تشوگ  زب و  تشوگ  دنـشاب و  هتخپ  نهک  درآ  زا  ای  هدیـسر  تفآ  اـی  نهک  یمدـنگ  زا  اـی  دـشاب ، رایـسب  سوبـس  وا  ردـنا  هک  ناـن ،
زغم شیم و  تشوگ  دـیازف و  ادوس  تاناویح  همه  زرپس  یبآ و  ناغرم  تشوگ  یهوک و  واگ  تشوگ  شوگرخ و  تشوگ  رتشا و  تشوگ 

تموهز دب و  هدور ، هبنکشا و  نوچ  ینوردناز ، ياهمادنا  و  دیازف . يرت  تسام )  ) تارغج هتشر و  و  قامـس ) شآ   ) جامتت تاناویح و  همه 
روش دیازف و  مغلب  گرزب  هزات  یهام  و  نینچمه ، سرواگ  ظیلغ و  دـیازف  یطلخ  رینپ  هدرک و  نایرب  کین  غرم  هیاخ  دـشاب و  وبدـب )  ) كان

هزبرخ ودک و  دیازف و  ماخ  ياهطلخ  جنرت )  ) گنرد اب  رایخ  رایخ و  هدیـسران و  مامت  یبالگ ) دورما ،  ) دوربنا بیـس و  و  دیازف . ادوس  هدرک 
دب همه  اههرت  و  دشاب ، کین  ار  جازم  کشخ  رورحم  نامدرم  ودک  نکل  و  دهد . دب  ياذغ  درآ و  لاهـسا )  ) هضیه دوش  هابت  هدعم  ردنا  هک 

. دیآ درگ  رایسب  يو  زا  هلضف  دهد و  مک  اذغ  هکنآ  رهب  زا  دشاب .

هنایم ياهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مشش  باب 

دنیوگ ابدنه  يزات  هب  هک  هنسک  كوک و  اهیرت  زا  کشخ و  رت و  ریجنا  هدیسر و  روگنا  هتخپ و  زب  هتخپ و  دنفسوگ  تشوگ  کشخ و  نان 
. رایخ و 

فیطل ياهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  متفه  باب 

هتـسش مدـنگ  زا  هک  تسا  یناـن  زغم  نوچ  نآ  و  دزیخ ، کـنت  یفاـص و  نوخ  يو  زا  هک  تسا  نآ  یکی  دـشاب : هنوگ  هس  فیطل  ياهاذـغ 
هک دـیاش  ار  یـسک  اهاذـغ  نیا  و  هدـنک ، تسوپ  شام  ودـک و  درخ و  هزات  یهام  غرم و  لاـب  وهیت و  جارد و  هچب و  غرم  تشوگ  و  دـنزپ ،

زا هک  ار  یسک  هکنانچ  دشاب ، هدش  رتمک  ای  دشاب ، هدش  فیعض  وا  يزیرغ  ترارح  ای  دنک ، رتمک  تضایر  تکرح و 
385 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
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. دتفین ياهدس  ات  دنک  طایتحا  ای  دیآ ، درگ  رایسب  یطلخ  وا  نت  ردنا  هک  دهاوخن  هک  ار  یسک  ای  دشاب ، هدش  رتهب  يرامیب 
برت و تسا و  زایپ  نوچ  نآ  و  دـنک . فیطل  ار  نآ  دـنک  کیراب  مرگ و  ار  نوخ  معط  يزیت ، یمرگ و  توق  هب  هک  تسا  ییاهزیچ  مود  و 

اهزیچ نیا  تفاطل  ینعم  هک  دهاوخ  هک  یـسک  و  ددرگ . ظیلغ  دورب و  يو  زا  یفیطل  ینم  دـنزپ  هب  نوچ  ار  اهزیچ  نیا  رزگ و  ماخ و  مغلش 
. دنک یق  نآ  رثا  رب  دروخب و  ماخ  ای  دراد  راکب  نآ  بآ  دبایب ،

هدنیوش هک  دشاب  نآ  یکی  دشاب : هنوگدنچ  نیا  و  دنک ، فیطل  دـشاب  مدرم  نت  ردـنا  هک  ینوخ  دزیخ و  فیطل  ینوخ  يو  زا  هکنآ  موس  و 
فیطل نیا  نکل  دـش ، هدرک  دای  لوا  هچنآ  تفاطل  هب  دـشاب  کـیدزن  نآ  تفاـطل  و  هتـسپ . هزبرخ و  ریجنا و  لـسع و  نوچ  نیریـش  دـشاب و 

نآ مود  و  دنکن . مرگ  ار  نوخ  نکل  دشاب ، هجرد  نیا  ردنا  مه  درک  ناوت  فیطل  نوخ  يو  زا  نتـسش  ینعم  هب  باکـشک  دشاب و  رتهدـننک 
اب زیر  ياهگرب  ياراد  ینابایب  تسا  یهایگ   ) رتعـس سفرک و  اندنگ و  ریـس و  لدرخ و  نوچ  دربب ، ار  اهتبوطر  هزم  يزیت  مکحب  هک  دـشاب 

و وبدب ) گرب  اب  یبط  یهایگ  زا   ) بادس هندوپ و  و  دـنیوگ ). مه  نشوا  ای  هشوا  دـنمان و  هزرم  ار  نآ  یناتـسب  عون  شوخ  يوب  دـنت و  معط 
نآ همه  نیا  نهک . یفاص  درز  بارـش  و  دـیوریم ) اههبارخ  رد  هک  تسا  یهایگ   ) ربک و  هایـس ) هریذ  یمور ، هریذ   ) ایورک هریز و  تبش و 
هب دنک  فیطل  دزادگب و  ار  طالخا  هک  دشاب  نآ  موس  و  تشاد . دیاشن  راکب  يرایـسب  عون  نیزا  دیاشگب و  اههدس  دربب و  ار  مغلب  هک  تسا 
هزم يزیت  مکحب  هک  ییاهزیچ  تفاطل  ینعم  هب  دـشاب  کیدزن  نیا  تفاطل  ینعم  نبجلا و  ءاـم  ردـنغچ  روش و  یهاـم  هماـکبآ و  نوچ  توق 
مکح هب  وا ، تفاطل  هک  دـشاب  نآ  مراهچ  و  دـنک . مرن  ار  عبط  دـنک و  كاپ  رتهب  ار  اـههدور  ار و  هدـعم  عون  نیا  نکل  دربب و  ار  اـهتبوطر 

. دراد دوس  ار  رورحم  دنک و  فیطل  ار  اهطلخ  عون  نیا  یشرت ، رانا  جنرت و  شرت  نیبگنکس و  هکرس و  نوچ  دشاب ، یشرت 
. دشاب اهوراد  هلمج  زا  دوش و  نوریب  اذغ  زا  دوش  کشخ  نوچ  لدرخ ، رتعس و  هندوپ و  اما  و 

ظیلغ ياهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  متشه  باب 

386 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
تخـس یـسراپ  هب  ار  بلـص  و  دنیوگ . جزلا  يزات  هب  ار  نکـشود  دـشاب . ظیلغ  نکـش ، ود  ای  بلـص  ای  دـشاب ، کشخ  هچ  ره  ياهاذـغ  زا 

بلاغ وا  رب  هک  یکشخ  رهب  زا  دشاب ، ظیلغ  شوگرخ  تشوگ  طولبهاش و  بسق و  يامرخ  هدرک و  نایرب  کشخ  یلقاب  سدع و  و  دنیوگ .
تشوگ و  دوش . کشخ  ددرگ و  هتـسب  نتخپ  زا  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، ظیلغ  هتخپ  ریـش  هدیـشوج و  هدرک و  نایرب  غرم  هیاخ  رگج و  و  تسا ،

دـشاب ظیلغ  مه  وا  نوردناز  و  دشاب ، هدش  کشخ  شتآ  هب  هکنآ  ببـس  هب  دشاب  ظیلغ  هدور  هبنکـش و  واگ و  تشوگ  زب و  تشوگ  رتش و 
كاک نان  دشاب و  ظیلغ  هتخپ  مغلش  بنرک و  یتخس و  ببس  هب  دشاب و  ظیلغ  هتشرس  نغور  هب  درآ  ریطف و  نان  دشاب و  جزل  هکنآ  ببس  هب 
يزات هب  هک  خرات ) ینعم  هب   ) غرامـس هامک و  و  هدرک ) ناـیرب  تشوگ  هکت  هیلق ،  ) هلق ناروناـج و  ياـهزغم  ببـس  هب  دـشاب  ظـیلغ  وا  يور 
یجزل یتخس و  یکشخ و  هکنآ  ببس  هب  دشاب ، ظیلغ  کشخ  رینپ  دشاب و  ظیلغ  جزل و  گرزب  یهام  تشوگ  و  دشاب . ظیلغ  دنیوگ  رطفلا 
هچیاپ دشاب و  ظیلغ  نیریش  هایس و  توت  ظیلغ و  دشاب و  مرگ  کشجنگ  دشاب و  لوضف  رایـسب  هچب  رتوبک  تشوگ  و  دشاب . يو  رد  هس  ره 

. دشاب ظیلغ  اههلضع  ياهرانک  ناتسپ و  نابز و  بل و  و  هچاپ ) )

دراوگ دوز  هک  اذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهن  باب 
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هچ ره  و  دراوگ . دوز  دشابن ، مرگ  تخس  ای  درس  تخس  و  دشابن ، وبرچ  رایسب  تخـس و  کشخ و  هزم و  شوخان  هنیرت و  هچ  ره  اهاذغ  زا 
. دراوگ رتدوز  دنک ، وزرآ  دیآ و  شوخ  ار  یسک 

راوگ دوز  همه  تسا  هدـمآ  هدرک  دای  هک  فیطل  ياهاذـغ  باـب  ردـنا  هچ  ره  و  دـشاب . ياـپ  راـهچ  تشوگ  زا  رتهدـنراوگ  غرم  تشوگ  و 
گرزب دشاب  رت  وا  جازم  هچنآ  دشاب و  رتفیطل  رتکچوک  یشح  ناویح و  واگ و  زب و  نوچ  دشاب ، جازم  کشخ  هک  يروناج  ره  و  دشاب ،

هچنآ ینعی  لخلختم ، ياهزیچ  و  دشاب . ریپ  زا  رتراوگ  دوز  دـشاب ، ندـیلاب  تقو  رد  هکنآ  ناوج و  ناویح  دـشاب و  درخ  زا  رتراوگ  دوز  نآ 
دشاب و رتمرن  هچ  ره  و  دشاب ، رتراوگ  دوز  قدنف  زا  زوج )  ) زوگ ببـس  نیدب  و  دشاب . هدـنکآ  هچنآ  زا  دراوگ ، دوز  دـشابن  هدـنکآ  تخس 

همین و  دشاب . نوخرط  سفرک و  زا  رتراوگ  دوز  هنسک  كوک و  ودک و  هک  تسا  ببس  نیدب  و  دشاب ، رت  دراوگ  دوز  دییاخ ، ناوت  رتناسآ 
دشاب و نیسپ  زاب  همین  زا  رتهب  تسد  هنیس و  ندرگ و  نوچ  ناروناج ، تشوگ  زا  نیشیپ 

387 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
و ياـج . رگید  هچنآ  زا  دـشاب  رتراوگ  دوز  زین  تشپ  تشوگ  و  دـشاب ، پچ  همین  زا  رتراوگ  دوز  رتهب و  تسار  همین  و  دـشاب . رتراوگ  دوز 

. دنیوگ هزام  تشپ  نم  رهشب  ار  تشپ  تشوگ 

لوضف كدنا  لوضف و  رایسب  ياهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهد  باب 

رت و یلقاب  رت و  دوخن  و  دنـشاب ، هراوخریـش  هک  ناروناج  ناگچب  همه  ناشیا و  مکـش  تالآ  ناروناج و  همه  زغم  طب و  یبآ و  ناغرم  هنیس 
ندرگ هچیهام و  ناغرم و  ياهلاب  دنـشاب و  لوضف  اب  تموهز و  اب  همه  دشاب ، رت  وا  جازم  هک  هصاخ  دـنک ، رتمک  تکرح  هک  يروناج  ره 
. دشاب رتمک  وا  لوضف  تموهز و  دود ، رایسب  هک  هصاخ  و  ارحص ، و  ص 128 )  ) دراد هوک  ردنا  يوام  هک  يروناج  ره  ناروناج و  همه 

دبای رتشیب  اذغ  نآ  زا  مدرم  نت  هک  اهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدزای  باب 

اذغ نآ  زا  مدرم  نت  دشاب  رت  لوضف  مک  رتتموهزیب و  هچ  ره  و  دبای ، رایسب  اذغ  نآ  زا  وا  نت  دراوگ  هب  هک  ار  یـسک  ظیلغ  ياهماعط  همه 
. دهد اذغ  رایسب  ار  مدرم  نت  تسا ، هدمآ  هدرک  دای  مهن  باب  ردنا  هک  راوگ  دوز  ياهاذغ  دبای و  رتشیب 

دبای رتمک  ياذغ  نآ  زا  مدرم  نت  هک  ییاهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدزاود  باب 

اذـغ نآ  زا  مدرم  نت  دـشاب ، كان  تموهز  لوضف و  رایـسب  هچ  ره  و  دراد ، هبلغ  يو  رب  يرت  اـی  یکـشخ  هچ  ره  و  فیطل ، ياـهماعط  همه 
. دبای رتمک 

مرگ ياهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدزیس  باب 
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، وهآ تشوگ  کبک و  تشوگ  کشجنگ و  تشوگ  هب  ابدیفـسا ، و  دـنروخ ؛ رتعـس  اب  هک  هصاخ  هزات  نغور  ای  تیز ، نغور  هب  بآ  دوخن 
اندنگ ایورک و  هریز و  نوچ  دشاب ، اهرازبا  اب  هک  هصاخ 

388 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
هایس روگنا   ) زیویم اهینیریش ، زا  و  هبند ، نغور  ای  تیز ، نغور  هب  هدرک  نایرب  زا  رت  تشوگ  و  ینیچراد ، رتعس و  و  لفلف )  ) لپلپ بادس و  و 

. دنام نادب  هچنآ  لسع و  و  رکش ) هریش  دیفس ، دنق   ) دیناپ و  زیوم ) هدرک ، کشخ 

کشخ ياهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدراهچ  باب 

ایورک و هریز و  رتعـس و  بادـس و  ریـس و  نوچ  اهرازبا ، هکرـس و  هب  هماکبآ و  هب  هیلق  نایرب و  هنجنطم و  تشوگ  هدرک و  ناـیرب  ياـهزیچ 
( هکرـس  ) لَخ بآ و  دوخن  هریز و  دنزاس و  ردنغج )  ) ردنگچ گرب  هماکبآ و  زا  هک  رامیب ) يارب  یبرچ  تشوگ و  نودب  ياذغ   ) اههروزم

. دشاب کشخ  همه  نیا  تسپ  کشجنگ و  کبک و  ورذت و  نوچ  یتشد ، ناغرم  تشوگ  اهرازبا و  همه  نوخرط و  عانعن و  تیز و  و 

رت ياهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدزناپ  باب 

هچ ره  باکـشک و  رت و  ماداب  رت و  بانع  رتزوگ و  رت و  دوخن  َرت و  یلقاب  و  جانافـسا )  ) جانفـسا توت و  ولآ ، رایخ ، ودنه ، هزبرخ  هزبرخ و 
، دـنزاس هدـنک  تسوپ  شام  زا  هک  هروزم  دنـشاب و  درخ  هک  ناروناـج  همه  تشوگ  دـهد و  يرت  ار  مدرم  نت  همه  دـنزپ ، هب  بآ  اـب  ار  نآ 

بآ ردنا  هک  هکلا ) ود  نان  هدیم ، نان  هتخیب ، راب  درآ و   ) هدـیم نان  رت و  رینپ  دـنزاس و  ماداب  نغور  جانفـسا و  ودـک  كوک و  اب  هک  هصاخ 
تـشپ ولهپ و  زا  هک  هبآ ، تشوگ  دنزاس و  رایخ  مخت  زغم  ودک و  مخت  زغم  رت و  ماداب  رت و  شاخـشخ  رکـش و  زا  هک  اولح  دـننک و  رت  خـی 

. دنشاب یشحو  ناروناج  زا  رترت  یلها ، ناروناج  دنزاس و  هلاغزب  هزام 

درس ياهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدزناش  باب 

صفع يزاـت  هب  ار  كوکـش  دـشاب و  درـس  همه  تسا  سگ ) هزم و  خـلت  ياهاذـغ  کـش / عـمج   ) كوکـش هچ  ره  و  تسا ، شرت  هـچ  ره 
. دشاب رگید  ياهبارش  زا  رت  ترارح  مک  كوکـش  دیپس  بارـش  فیطل و  دشاب و  درـس  شرت  ظیلغ و  دشاب و  درـس  كوکـش  اما  دنناوخ .

هزبرخ ینیچ و  دوربنا  شرت و  رانا  بیس و  هنسک و  كوک و  دشاب و  ظیلغ  دشاب و  درس  دشاب  ون  رگا  سپ 
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. دیاش ار  رورحم  دشاب و  درس  همه  دمآ  هدرک  دای  هتشذگ  باب  ردنا  هچ  ره  رایخ و  ودنه و 

دیاشگب ار  هدس  هک  اهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدفه  باب 
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هدعم دنروخ و  اتشان  نیبگنا  و  دیاشگب ، ار  هدس  هکرس  هب  ربک  بآ و  دوخن  باکشک و  و  هلیلبنـش )  ) هبلح یلقاب و  نیریـش و  زیویم  هزبرخ و 
زایپ و ریـس و  و  دیاشگب ، رگج  هدس  دیوشب ، ار  اههدور  ار و  هدعم  دنروخ  لدرخ  اب  رگا  ار  ردـنغچ  دـیاشگب و  هدـس  دـیوش و  ار  اههدور  و 
ار هدرگ  هدس  کشخ  رت و  ریجنا  دشاب و  یکی  نت  ردنا  ماخ  هتخپ و  ریـس  اما  دـنک . فیطل  ار  ظیلغ  طلخ  دـنروخ ، ماخ  رگا  برت  اندـنگ و 
دیاشگب و رگج  هدس  هتـسپ  دنک و  كاپ  دیاشگب و  دشاب و  شـش  ردنا  هک  ياهدس  زرپس و  رگج و  هدس  خلت  ماداب  دنک و  كاپ  دـیاشگب و 
ار هنیـس  دنک و  فیطل  ار  اهطلخ  نیبگنکـس  دنک و  كاپ  ار  شـش  دنک و  فیطل  ار  اهطلخ  دننک ، لسع  زا  هک  بالج  و  دنک . يوق  ار  رگج 

. دنک فیطل  ار  درس  ربطس و  طلخ  زیت ، بارش  دنک و  كاپ  ار  اهگر  یفاص  کین  بارش  دیاشگب و  ار  زرپس  رگج و  هدس  دنک و  كاپ 

درآ هدس  هک  اهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدژه  باب 

رتعس یهوک و  هندوپ  نوچ  دنروخ  هدننک  فیطل  ياهزیچ  ریش ، اب  رگا  و  دنک ؛ هدس  زرپس  رگج و  ردنا  بآ ، مک  ياهریش  اهینیریـش و  همه 
رگج و دنک و  هدس  همه  نیریـش ، بارـش  نان و  زج  دنزاس  مدنگ  زا  هچ  ره  و  هچولک )  ) هچیلک امرخ و  دیاشگب و  ار  هدـس  لفلف ،)  ) لپلپ و 

. دراد نایز  ار  زرپس 

دنک مرن  ار  عبط  هک  اهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدزون  باب 

ردنچ ریپ و  سورخ  يابروش  بنرک و  بآ  سدع و  بآ  و  دنک . مرن  ار  عبط  یمرن  ای  يروش  ای  يزیت  ای  دشاب  ینیریش  وا  رد  هک  یماعط  ره 
بآ نهک و  ون و  بارش  دننک و  رت  بالج  ردنا  هک  ولآ  رت و  يولآ  رتزوگ و  توت  ریجنا و  هزبرخ و  جانفـسا و  ودک و  كان و  بآ  ریـش  و 

نیبگنا و اب  هبلح 
390 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

. ماعط ندرک  عفد  رب  دنک  توق  ار  هدعم  هماکبآ ، اب  ای  دنروخ  هکرس  اب  هک  ار  نوتیز 

دنک کشخ  ار  عبط  هک  اهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  متسیب  باب 

و دنیوگ ، کشمت ) دراد ، یگنر  خرس  کچوک  هویم  دیوریم و  ارحـص  هوک و  رد  هک  تسا  یهایگ   ) رورعز يزات  هب  هچنآ  دوربنا و  یبآ و 
قامـس و کشرز و  دنـشاب و  هدرک  نایرب  کنادران  تسخن  هک  هصاخ  کنادران ، هیلق  دـنیوگ و  اریبغ  يزات  هب  هک  دجنـس  بسق و  يامرخ 
ار وا  تسخن  هک  هصاخ  جنرک ، کشخ و  رینپ  دنزپ و  هب  هک  ریـس  و  بات ، نهآ  ای  دـننک  بات  گنـس  دـنناشوج و  هب  ار  وا  هک  هصاخ  غود ،

هدعم زا  دزپب و  ار  نآ  دشاب ، ظیلغ  یطلخ  هدعم  ردنا  رگا  شرت ، رانا  شرت و  بیس  دنک و  کشخ  ار  عبط  همه  نیا  سرواگ ، دننک و  نایرب 
راب رگید  و  دنزیر ، هب  يو  زا  بآ  نآ  دناشوج و  هب  بآ  هب  ترک  هس  ود  ار  وا  هک  راب  ره  سدع  و  دنک . کشخ  ار  عبط  دراین  رگا  و  درایب ،
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و دنک . کشخ  ار  عبط  دننک ، لیـسفط  کشرز  بآ  ای  قامـس  بآ  ای  کنادران  بآ  هب  ار  وا  دنزیر و  هب  وا  بآ  موس  راب  دننکیم ، هزات  بآ 
اب هک  یلقاب  و  دنک . کشخ  ار  عبط  دـنزپ  هب  دـمآ ، هتفگ  ار  سدـع  هک  نینچمه  هک  ار ، بنرک  و  دـننک . هدرک  نایرب  ماداب  زغم  نیا  يوبرچ 

بآ هب  ای  هکرس  هب  هک  غرم  هیاخ  و  دنک . کشخ  ار  عبط  دننز  رب  هکرـس  دنزپ و  هب  هک  یتشد  هصاخ  هنـسک ، دنناشوجب و  هکرـس  هب  تسوپ 
تخس قامس  هکرس و  و  هدعم ، رد  دوب  ارفص  دلوت  يرایسب  نآ  ببس  هک  يوارفص ، لاهـسا  جالع  ردنا  و  دنک . لعف  نیا  دنـشوج  هب  قامس 

رتقفاوم کنادرانا  کشرز و  دیآیم ، هدعم  هب  رگج  زا  ارفص  هک  دشاب  نآ  ببس  رگا  و  دوب ، عفان  مه  بات  گنـس  شرت  غود  دوب و  قفاوم 
. دوب

دوش هابت  دوز  هدعم  ردنا  هک  اهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مکی  تسیب و  باب 

اهزیچ نیا  هک  تسا  نیا  رهب  زا  دوش و  هابت  دوز  دبایب ، دـب  یطلخ  دـنام و  هب  رید  هدـعم  ردـنا  رگا  ودـک ، هزبرخ و  توت و  ولآ و  ولآدرز و 
. ددرگ ارفص  درز  مرگ  هدعم  ردنا  نیریش  رانا  دور و  ورف  هدعم  زا  دوز  ات  دنروخ  اتشان 

391 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

كانداب ياهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مود  تسیب و  باب 

و دنک ، رتمک  داب  دـننک  نایرب  دـننک و  هب  تسوپ  ار  همه  نیا  رگا  و  دـشاب ، كانداب  تسوپ  اب  وج  شام و  ایبول و  سدـع و  یلقاب و  دوخن و 
مهرت ریجنا  و  دـشاب ، كانداب  هدرکان  یفاـص  نیبگنا  نیریـش و  بارـش  ریـش و  دزیگنا و  داـب  نادـجنا ) نادـگنا ،  ) دژگنا نادـگنا و  عاـقف و 

هروغ و غود و  تارغج و  دشاب و  كانداب  مه  ولآ  دوربنا و  بیـس و  دشاب و  كانداب  مه  روگنا  درذـگب و  دوز  وا  داب  نکل  دـشاب ، كانداب 
. دشاب نینیچمه  مغلش  نیریش و  شرت و  رانا 

دراد نایز  ار  هدعم  هک  اهاذغ  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  موس  تسیب و  باب 

هبلح و یمرن و  ببـس  هب  جانفـسا  هفرخ و  گرب  مغلـش و  و  دراد ، نایز  ار  هدـعم  دـشاب  يو  رد  هک  يزیت  یقروب و  توق  ببـس  هب  ردـنگچ 
ددرگ شرت  دوز  درس  هدعم  ردنا  هکنآ  ببس  هب  ریش  دراد و  نایز  یبرچ  یمرن و  ببـس  هب  واگ  ص 129 )  ) نغور و  هرک )  ) هکسم دجنک و 
نیدب دشاب و  دـب  ناروناج  همه  ياهزغم  درآ و  نتـشگ  شنم  دزگب و  ار  هدـعم  نیبگنا  و  دراد ، نایز  دوش ، ارفـص  دوز  مرگ  هدـعم  ردـنا  و 

. دروخ دیاب  کمن  لدرخ و  رتعس و  هندوپ و  اب  ار  زغم )  ) وا ببس 
همه ولآ  ولآدرز و  توت و  و  دشاب ، دب  ون ، بارـش  و  دزیخ . دـب  ياهطلخ  يو  زا  ددرگ  هابت  هدـعم  ردـنا  رگا  و  درآ ، نتـشگ  شنم  هزبرخ  و 

. دشاب دب  ار  هدعم 

ندروخ اذغ  ریبدت  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مراهچ  تسیب و  باب 
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ماعط زا  تسد  هک  دیاب  نانچ  دنکن . ریخات  ندروخ  ماعط  دیآ ، دیدپ  قداص  توهـش  هک  هاگ  ره  دروخ و  قداص  یتوهـش  رب  ماعط  هک  دیاب 
، دـنک یگنـس  ار  هدـعم  هک  تسا  نآ  اهیندروخ  نیرتب  و  دورب ، تعاس  کی  زا  سپ  وزرآ  یقاب  نآ  هچ  دـشابیم . وزرآ  زونه  هک  دریگ  زاب 

دورب يرایسب  دربن ، باوخ  رگا  و  دشاب ، لدتعم  نآ  ياوه  هک  ياهناخ  ردنا  دبسخ  هب  رایسب  زور  رگید  دتفیب ، نینچ  یقافتا  يزور  رگا  سپ 
رتناور رتفیطل و  رت و  كزان  هک  ییاهزیچ  دنراد و  هاگن  بیترت  اهیندروخ  ردنا  هک  دیاب  دروخ و  فرـص  بارـش  یکدنا  یگتـسهآ و  هب 

دوز حیحص   ) دراوگن دوز  دوش ، هدروخ  ظیلغ  ماعط  سپ  زا  رگا  فیطل  كزان و  ماعط  هکنآ  رهب  زا  دنروخ ، تسخن  دشاب ،
392 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

هدنزغل ياهزیچ  هک  دیاشن  و  دنک . هابت  ار  رگید  ياهاذغ  دوش و  هابت  دباین و  رذـگ  دتـسیا و  هب  هدـنراوگان  ظیلغ  ماعط  يالاب  رب  و  دراوگب )
كزان ياهزیچ  جنر  تضایر و  سپ  زا  دیاشن و  مه  ماعط  سپ  زا  و  دشاب ؛ کشخ  تخـس  تداع  هب  عبط  هک  ار  یـسک  الا  دنروخ ، تسخن 

نآ رب  دراوگب  اهاذغ  هک  ار  یسک  و  دنک . هابت  ار  طالخا  دوش و  هابت  دوز  هکنآ  رهب  زا  نآ ، دننام  ندروخ و  هزات  یهام  نوچ  دروخ ، دیاشن 
یهورگ دشاب و  یترضم  نآ  ردنا  هک  دشاب  اهاذغ  رایـسب  دیآ و  درگ  دب  ياهطلخ  اهاذغ  نآ  زا  راگزور  هب  هکنآ  رهب  زا  درک ، دیابن  دامتعا 

. دنراد تداع  نآ  ندروخ  هب  دنشاب و  هدرک  وخ  نآ  اب 
. دشابن هدرک  وخ  نآ  اب  دشابن و  یترضم  چیه  يو  ردنا  هک  دشاب  ییاذغ  زا  هب  اذغ  نآ  ار  هورگ  نآ 

نآ اهیندروخ  نیرتب  درک و  دیاب  زیهرپ  اذغ  نآ  زا  ار  صخـش  نآ  دراد . نایز  دشاب ، کین  هچ  رگا  ییاذـغ  ار  يو  هک  دـشاب  سک  رایـسب  و 
نیرتهب دشاب و  دب  تخـس  ندروخ  اذغ  ردنا  ندرب  راگزور  زارد  تدم  دوش و  هدروخ  تبون  کی  ردنا  فلاخم  ماعط  هنوگ  دنچ  هک  تسا 

هک ره  و  نیشیپ . زامن  زور  کی  هاگنابـش و  دادماب و  زور  کی  دنروخ : ماعط  راب  هس  زور  ود  ردنا  هک  تسا  نآ  ندروخ  اذغ  ردنا  اهتبون 
دروخ راب  ود  رگا  دراد  تداع  راب  کی  هک  ره  و  دوش . فیعـض  دیآ  زاب  راب  کی  هب  رگا  دراد ، تداع  ندروخ  ماعط  راب  ود  زور  کی  ردنا 
دروخ دیاب  كدنا  يزیچ  زور  لوا  هب  ار  يو  دنک ، دلوت  يو  ردنا  ارفـص  دـشاب و  مرگ  هدـعم  هک  ار  یـسک  و  درآ . ینالـسک  فعـض و  مه 

و دـنک . تکرح  تضایر و  دور و  هبامرگ  هب  سپ  دروخب ، رانا  بارـش  اب  ای  هروغ  بارـش  اب  دـنچ  ياهمقل  هک  دـشاب ، نآ  رتهب  درک .) نتم  )
ماعط دروخ ، ماعط  نوچ  و  دیآ ، درگ  هدعم  ردنا  ارفص  دوش ، هنـسرگ  نوچ  هک  دشاب  رایـسب  ار  مدرم  نینچ  دروخ و  هدنکارپ  هک  دیاب  ماعط 

هب ای  ولآ  بارـش  اب  ای  مرگ  بآ  هب  دنک ، كاپ  نآ  زا  ار  هدعم  و  دـنک ، مرن  عبط  هک  درک  دـیاب  نآ  ریبدـت  لاح  رد  دوش ، هابت  وا  هدـعم  ردـنا 
. نآ دننام  يزیچ 

لاح رد  هک  دیاب  دزوسب  وا  هدعم  ردنا  ماعط  یتکرح  ببس  هب  ای  ددرگ ، نارگ  يو  رب  دوش و  یلتمم  ماعط  زا  هک  دتفا  قافتا  ار  یـسک  رگا  و 
درم دـیاین و  رب  راـک  نیدـب  رگا  و  دـنک ، باوخ  ردـنا  نتـشیوخ  و  درآ ، ورف  ار  نآ  اـت  دروخیم  مرگ  بآ  ددرگن ، نکمم  رگا  دـنک و  یق 

عبط دشاب ، رورحم 
393 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

تبرـش  ) نیبجنلج هب  ای  دـننک  مرن  کچوک  دـشابیم ) هلمآ  هیلب و  هلیله و  لماش  هک  تسا  يدـنه  لـهپ  يرت  اـی  هلهیرت  برعم   ) لـفیرطا هب 
و دراد ، رتهب  ار  یتسردنت  فیطل  ياهاذغ  و  دنک ، مرن  يرمت  و  هریز )  ) ینومک هب  ار  عبط  دشاب ، بوطرم  درم  رگا  و  لهسم . یشح ) عانعن و 
تجاح و هزادنا  هب  دنروخ و  ینیتسار  یگنـسرگ  رب  هک  دیاب  ظیلغ  ياهاذغ  و  دشاب ، نیا  دض  هب  ظیلغ ، ياهاذغ  و  دـهد ، رتمک  توق  نکل 
هک نانچمه  دشوج ، هب  وا  نوخ  دـسر  مدرم  هب  یترارح  هک  تقو  ره  ببـس  نیدـب  و  دـنک ، كان  بآ  ار  نوخ  رت  ياههویم  ندروخ  رایـسب 

ناتـسبات ردـنا  ار  رورحم  هچ  رگا  رت  ياههویم  یـضعب  دـشوج و  هب  دوش و  مرگ  دـنام  هب  زور  کی  رگا  هک  اههویم  ياـهبآ  روگنا و  هریش 
دلوت اهیرت  هویم  ندروخ  رایسب  زا  هک  تسا  ببس  نیدب  دریذپ ، تنوفع  دوز  هک  دوش  نانچ  يو  زا  نوخ  نکل  و  دراد ، دوس  هک  دشاب  تقو 
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و دربب ، ار  توهـش  کشخ  ياهاذغ  دیآ و  نوریب  قرع  هب  و  دریذپ ، لیلحت  تضایر  هب  دـنک  دـلوت  دـنک ، رت  ياههویم  زا  هک  اهیرت  و  دـنک ،
دراد و نایز  ار  مشچ  روش ، ياهاذـغ  دربب و  ماعط  توهـش  درآ و  ینالـسک  برچ  ياهاذـغ  دـنک و  کشخ  عبط  و  دـنک ، هاـبت  يور  هنوگ 

. درآ دیدپ  دوز  يریپ  رثا  ندروخ  رایسب  اهیشرت  و  درآ ، ینالسک  یتسس و  درس  ياهاذغ 
هک تسا  اهاذغ  رایـسب  دراوگ . هب  هک  دشاب ، تشوگ  ترـضم  زا  شیب  دراوگن ، هک  ار  یـسک  نان ، ترـضم  و  تسا ، کین  ياذـغ  ابروش  و 
زا هن  و  دروخ ، دـیاشن  ولآدرز  ولاتفـش و  ولآ و  سپ  زا  ود  چـیه  اب و  هروغ  اب و  غود  نوچ  دروخ  دـیاشن  بش  کی  ردـنا  زور و  کی  ردـنا 

رت و رینپ  اههماک و  دوس و  کمن  و  دروخ ، دـیاشن  دـنزاس  هکرـس  زا  هک  يزیچ  اب  ار  جـنرک  و  شرت . هویم  چـیه  سپ  زا  هن  شرت و  رانا  سپ 
زایپ و هچب و  رتوبک  و  دروخ ، دیاشن  دوس  کمن  تشوگ  روش و  یهام  اب  اب ، هروغ  و  هکرس ) شآ   ) ابکس دروخ و  دیاشن  رتهویم  چیه  اب  ریش 
دروخ و دیاشن  تارغج  هب  غرم  تشوگ  ریش و  هب  هن  تخپ و  دیاش  هکرس  هب  هن  دوس ، کمن  تشوگ  و  دروخ . دیاشن  اجکی  هب  لدرخ  ریس و 

زایپ ریـس و  و  تشاد ، دیاشن  زیزرا  سم و  تسا ) یـسم  فورظ  ینعی  اجنیا  رد  مخ ، هزوک و  هساک و   ) رونخ ردنا  ار  هکرـس  ردوخ و  دیاشن 
هب ماداب  قدنف و  دروخ و  دیاشن  خی  بآ  رت  ياهویم  چیه  سپ  زا  دروخ و  دیاشن  تبون  کی  ردنا  هزبرخ  نیبگنا و  دروخ و  دیاش  هناجکی  هب 

دنشوپب رگا  دنرآ  رب  رونت  زا  هک  نایرب ، تشوگ  و  دروخ ، دیاش  هناجکی 
394 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

دیدپ نتـشگرس  و  کم ) کک   ) فلک زایپ ، ندروخ  رایـسب  زا  دشابن و  نمیا  سرقن  زا  دروخ  بارـش  تاینبل  اب  هک  ره  و  دروخ . دیاشن  دش 
. دیآ دیدپ  قهب  رگ و  تماجح ، دصف و  سپ  زا  ندروخ ، روش  ياهزیچ  و  دیآ .

یکی ره  تیصاخ  لعف و  جازن و  عبط و  نتخانش  اهاذغ و  زا  دروآ  دیاب  حالص  هب  هچنآ  ندروآ  حالص  هب  ردنا  موس : راتفگ  زا  مود  وزج 

هراشا

: تسا باب  هدزیس  وزج  نیا  و 

موس راتفگ  زا  مود  وزج  زا  نیتسخن  باب 

. نآ ندروآ  حالص  هب  ترضم و  نتشاد  زاب  بوبح و  ترضم  تعفنم و  تیصاخ و  جازم و  عبط و  ردنا 
زا هکنآ  ببس  هب  دهد و  بوبح  رگید  زا  شیب  اذغ  ار  مدرم  نت  و  تسا ، لدتعم  یکـشخ  يرت و  ردنا  لوا  هجرد  هب  تسا ، مرگ  مدنگ ، نان 

راکشخ نان  زا  رت  رید  هدعم  زا  هدیم  نان  هک  تسناد  دیابب  اهنان  زا  هنوگ  ره  ندروآ  حالص  هب  و  ترـضم ، عفد  دنزپ . نان  هنوگ  رایـسب  يو 
ار یناسک  ار و  لصافمل  عجو  دنوادخ  دنک و  دلوت  هناثم  هدرگ و  گنـس  هدس و  يو  زا  و  دـنک ، نآ  زا  شیب  حـفن  و  دوش ، نوریب  هتـشرب ) )
هک ار  یناسک  و  دنک . ردنا  هروپ  دنک و  رتشیب  وا  هیام  ریمخ  هک  تسا  نآ  وا  حالـصا  دراد . نایز  ار  یجنلوق  مدرم  دشاب و  جنر  اهداب  زا  هک 

( هدیبوک کشخ  ياهوراد   ) فوفس نیا  دشابن  نمیا  هناثم  هدرگ و  گنس  زا  هک  یسک  دنراد و  راکب  يروزب  نیبگنکـس  دنروخب ، نان  نیزا 
اوقود خلت و  ماداب  بلقلا و  بح  دوب ) مرگ  ای 75  هبح و  ای  لاقثم  کی  لداعم  گنس  مرد  ره  ، ) گنس مرد  هد  هزبرخ  مخت  زغم  دنراد : راکب 
دنشاب هدیناشوج  وا  ردنا  ناشوایس  رپ  هک  یبآ  وا  سپ  زا  دروخب و  گنس  مرد  هس  دادم  اب  ره  همه ؛ ربارب  رکش  گنـس ، مرد  ود  یکی  ره  زا 
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یـسک و  دنک . دلوت  هک  دراذگن  ار  هدرگ  گنـس  ندیماشآ  یلقاب  بآ  ندروخ و  گنرد  اب  رایخ  رایخ و  مخت  بآ  ار  رورحم  مدرم  دروخب 
. يرادقم دروخ  دیاب  ص 130 )  ) نهک بارش  ینومک و  هب  وا  ترـضم  عفد  دروخ و  دیاشن  هویم  نان  نیا  سپ  زا  دشاب ، جنر  اهداب  زا  هک  ار 

دیپسا رتشیب  و  دراد : راکب  رتعس  ریس و  بادس و  اهشروخ  ردنا  و 
395 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

کمن نوتیز و  هماکبآ و  اهاذغ ، ردنا  دماشایب و  برچ  يابدیفـسا  نان  زا  شیپ  یجنلوق  مدرم  دـنک و  رذـح  اهیـشرت  همه  زا  و  دروخ ، اهاب 
ار بوطرم  یجنلوق و  ماعط  زا  شیپ  هداهن ، بآ ) نیبگنا   ) لسعلا ءام  ردـنا  دـنراد و  راـکب  ریجنا  و  دروخ ، دـیناف  لـقن  و  دراد ، راـکب  رتشیب 
هب اهترـضم  نیا  دنک و  دلوت  ییادوس  ياهرامیب  ریـساوب و  شراخ و  رگ و  دزیخ و  ییادوس  نوخ  يو  زا  راکـشخ ، نان  تشاد . دیاب  راکب 

دنک و فیعـض  ار  درم  دبای ، رتمک  اذغ  يو  زا  مدرم  نت  هکنآ  رهب  زا  دشاب و  رتمک  وا  ترـضم  دشاب  رت  هزیکاپ  هچنآ  دشاب ، سوبـس  هزادـنا 
دیاب هکـسم  واگ و  نغور  ریـش و  اب  اهینیریـش و  اب  برچ و  ياهابادیفـس  اب  ار  ناـن  نیا  دربب و  يور ، گـنر  یگزاـت  درآ و  دـیدپ  يریپ  رثا 

. درک دیاب  رذح  زیت  روش و  ياهزیچ  هرت و  زا  دروخ و 
ترـضم عفد  نوچمه  وا  تارـضم  عفد  دنک ، دلوت  يو  زا  هناثم  هدرگ و  گنـس  هدس و  دراد و  نایز  ار  یجنلوق  و  دشاب ، كانداب  ریطف ، نان 

. دشاب هدیم  نان 
عفد نوچمه  وا  ترـضم  عفد  دـنروخ و  هندوپ  نادـگنا و  کمن و  اب  اری  و  دـشاب . جزل  وا  ناـیم  دـشاب و  ظـیلغ  ینغور ) ناـن  ، ) كاـک ناـن 

. دشاب هدیم  نان  ترضم 
یخفن رگا  درک و  دـیاب  هروپ  یتخل  دوش ، نوریب  هدـعم  زا  رید  و  دـهد ، رتمک  اذـغ  دـشاب و  ظیلغ  دوش ) هتخپ  هبات  رد  هک  ینان   ) یکبات ناـن 

. تسکش دیابب  نهک  بارش  هب  دشاب ،
عفد و  دشاب ، جزل  ماخ و  وا  نایم  دـشاب و  هتفرگ  رتسکاخ  توق  وا  يور  دـشاب ، دـب  تخـس  دـنیوگ ، حـلملا  زبخ  يزات  هب  ار  يو  جامک  نان 

. دشاب هبات  نان  كاک و  ترضم  عفد  نوچمه  وا  ترضم 
اههدور هدعم و  زا  نیوج  نان  دشاب و  كانداب  و  دهد ، مدنگ  زا  مک  اذـغ  و  تسا ، هدـنیوش  لوا و  هجرد  هب  تسا ، کشخ  درـس و  وج ، نان 
تـسوپ دهد و  یکدنا  اذغ  دنک و  کشخ  ار  عبط  و  دنک ، رتمک  خـفن  [ 21] وج تِسپ  دنک و  مرن  ار  عبط  ببـس  نیدـب  و  دوش ، نورب  رتدوز 

وا ترضم  عفد  و  دنک ، درس  ار  مدرم  نت  ندروخ  هتسویپ  وا  نان  و  دنک ، رتمک  خفن  ات  درک  دیاب  کشک  ار  وج  دروخ و  دیاب  رکـش  اب  ار  وج 
و درک ، دیاب  دیناپ  نیبگنا و  هب  برچ و  و  لفلف )...  له ، هریز ، لثم  اذغ  ندرک  رطعم  يارب  دنزیر  اذـغ  رد  هک  هچنآ   ) لباوت اب  اهاب  دیفـس  اب 

دنزپ هزیکاپ  وج  زا  هک  باکشک 
396 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

( دنروخ اذغ  نآ  رد  هک  ياهلابپ  ای  یلافس  ای  یسم  یفرظ   ) هرکس کی  رب  و  دشاب ، هدنراوگ  دننکفا  ردنا  یکدنا  رگا  و  دشاب ، هدنیوش  کین 
. دیآ زاب  هرکس  هس  هب  ات  هتخپ  ندرک و  دیاب  رب  بآ  رپ  هرکس  هدزناپ  وج  کشک و 

ار هدعم  توق  دننک و  یگنـس  ار  رـس  دنهد و  رب  رـس  هب  راخب  ود  ره  و  دشاب ، کشخ  درـس و  نآ  کشخ  دـشاب و  كانداب  درـس و  َرت  یلقاب 
اب دنزپ و  هب  هکرـس  هب  دننک و  زاب  تسوپ  هک  دشاب  نآ  رتهب  و  دوش . رتمک  وا  داب  دنزپ ، هب  نوچ  ار  رت  و  دیامن ، دـب  ياهباوخ  دراد و  نایز 

بآ تسـش و  دیابب  هکرـس  هب  ناهد  و  دنروخ ، دـیاب  هریز  رتعـس و  یلقاب و  بآ  اب  مه  دـنروخ  ماخ  رگا  و  دـنروخ . هریز  رتعـس و  نغور و 
جنر داب  زا  هک  ار  یسک  دشاب ، يو  رد  یلقاب  ياهترـضم  همه  و  كانداب . دشاب و  دب  یلقاب  نان  و  تسا ، هدنیوش  دنک و  مرن  ار  هنیـس  یلقاب 
هلاون دنچ  وا  سپ  زا  دشاب و  جنر  راخب  زا  هک  ار  یـسک  و  دروخ . دیاب  برچ  اهابدیفـسا  اب  ار  وا  دروخ و  یلفالف  ینومک و  وا  سپ  دـشاب و 

. نیریش شرت و  رانا  ای  دروخ ، دیابب  هکرس  اب  نان 
يروش توق  هب  دـنک و  مرن  ار  عبط  ینیریـش  توق  هب  ینیریـش و  يروش و  زا  تسا  ياهتخیمآ  وا  هزم  هجرد و  کی  هب  تسا  رت  مرگ و  دوخن 
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و دروخ ، دیاب  رایـسب  نغور  اب  ار  وا  ببـس  نیدـب  دراد ، نایز  ار  لوب  ياهتلآ  دـشاب و  یلقاب  ياذـغ  زا  شیب  وا  ياذـغ  و  دـنک ، دـلوت  راردا 
هندوپ اب  دهاوخن ، تبش  یسک  رگا  دنزپ و  هریز  تبـش و  اب  ار  وا  دنک ) دلوت  رتمک   ) دشاب رتمک  داب  ات  هکنآ  رهب  زا  درک ، دیاب  یکدنا  کمن 

. تسا دیپس  زا  رتمرگ  خرس  تسوراد و  هایس  دوخن  دنروخ و  هریز  رتعس و  هماکبآ و  نغور و  اب  دننک و  دیرت  وا  بآ  ردنا  و  دنزپ ،
هب تسوپ  دـنک ، راردا  دـنک و  کـشخ  ار  عبط  دراوگ و  رید  موس ، هجرد  هب  تسا  کـشخ  و  هجرد ، کـی  هب  تسا  درـس  نزرا  سرواـگ و 

. دنروخ ماداب  نغور  دنروخب و  هزات  ریش  اب  دننک و 
نوخ دنک و  كدنا  ار  لوب  و  دیازف ، ادوس  تسا و  كانداب  تسا ، مرد  هجرد  هب  یکشخ  ردنا  و  تسا ، لدتعم  يدرس  یمرگ و  ردنا  سدع 

دنک و کیرات  ار  مشچ  دشاب و  دب  ار  هدعم  دنک و  دلوت  ظیلغ  نوخ  دنک و  دلوت  ییادوس  ياهیرامیب  يو  زا  ببـس  نیدـب  دراد ، زاب  ضیح 
ببـس نادب  تسا ، يزیت  سدع  تسوپ  ردنا  دیوگ ، هیوسام  نبا  دنک . مرن  ار  عبط  دنروخب  وا  بآ  دنزپ و  تسوپ  اب  رگا  و  دربب . ار  هاب  توق 

دنزپ و هدنک  تسوپ  رگا  ار و  يو  دننک  تبسن  یمرگ  هب 
397 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

راک نیا  رهب  زا  هن  رگا  دراد و  زاب  ار  عبط  تسا ، هدمآ  هدرک  دای  راتفگ  نیزا  نیتسخن  عون  ردنا  متـسیب ، باب  ردنا  هکنانچ  دنزیر ، هب  وا  بآ 
. دروخ دیابب  ینومک  یتخل  درآ  خفن  رگا  دروخ و  دیاب  لفلف  یکدنا  بادس و  هندوپ و  اب  ار  يو  دنروخ ،

یکدـنا و دـنک  راردا  دراد و  نایز  ار  هدـعم  دراوگ ، رید  تسا  كانداب  دزیخ و  ظیلغ  ینوخ  يو  زا  لوا ، هجرد  هب  تسا ، رت  مرگ و  اـیبول ،
اب ار  وا  دشاب . دیپس  زا  رتهب  دـنک و  شیب  راردا  و  تسا ، رتو  مرگ  خرـس  يایبول  دـیامن و  دـب  ياهباوخ  و  دـنک ، نیگنـس )  ) یگنـس ار  رس 
اب لدرخ و  هکرـس و  اب  ای  دنروخ ، هماکبآ  تیز و  اب  دـننک و  زاب  تسوپ  سپ  دـنزپ ، هب  ار  رتیایبول  تخپ و  دـیاب  لدرخ  هکرـس و  بادـس و 

. بادس
دلوت يو  زا  رتمک  داب  دـهد و  یلقاب  زا  رتمک  اذـغ  تسا و  کیدزن  یلقاب  لاوحا  هب  وا  لاوحا  لوا و  هجرد  هب  تسا ، کشخ  درـس و  شاـم ،

ای کشخ  زینـشگ  ماداب و  نغور  اب  رورحم  دروخ و  هریزهاش ) یمور ، هریز   ) ایورک هریز و  اـب  ار  يو  بوطرم  دراوگ ، يو  زا  رترید  دـنک و 
. دنک کشخ  عبط  دنزیرب  وا  بآ  دنزپ و  هب  سپ  دننک  نایرب  تسخن  ار  هدنک  تسوپ  رگا  و  دنک . رتمک  داب  ات  دروخ  دیاب  هدنک  تسوپ  رت و 
دـهد و بوبح  رگید  زا  شیب  مدـنگ و  زا  رتمک  اذـغ  مود و  هجرد  هب  تسا  کشخ  لوا و  هجرد  هب  تسا  مرگ  زنیوش ،) هنادـهاش ،  ) جـنرک

رگا دنزب و  هبرف  هزات  تشوگ  هب  ای  دنروخ ، رکـش  ماداب و  نغور  اب  دنزپ و  هزات  ریـشب  ار  يو  دنک ، کشخ  ار  عبط  دراوگ و  مدنگ  زا  رترید 
نان هب  تسا  کیدزن  نداد  اذغ  ردنا  جنرک  نان  دهد و  رتشیب  اذغ  ات  دنروخ  واگ  نغور  هکـسم و  اب  دشاب و  کین  مه  دـنزپ  بآ  سوبـس  هب 
چیه اب  دروخ و  دـیاب  برچ  ياـهزیچ  دـنروخ و  روش  ياـهزیچ  کـمن و  اـب  ار  وا  دوش ، نوریب  رید  ءاـعم  زا  دراوگ و  رترید  نکل  مدـنگ و 

. دروخ دیاشن  یشرت 
يوب و  دنک ، دلوت  جزل  ظیلغ و  یطلخ  يو  زا  دنک و  فیعـض  دیالاپب و  ار  هدـعم  تسا ، راوگ  رید  لوا و  هجرد  هب  رت  تسا و  مرگ  دـجنُک ،

مک هدرک  روش  هدرک و  نایرب  دهد و  شیب  اذغ  دشاب و  رتراوگ  رید  تسوپ  اب  و  دـهد ، برچ  رایـسب و  ياذـغ  ار  نت  دـنک و  شوخان  ناهد 
. دروخ دیابب  هماکبآ  وا  سپ  زا  ای  دروخ ، دیاب  نیبگنا  اب  ار  ماخ  دشاب و  رتنایز 

مود و هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  تسا ، بنک ) ای  فنک  برعم   ) بنق مخت  هنادهش ،
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ار شوگ  درد  دنناکچ ، ردنا  شوگ  هب  وا  نغور  دراد و  نایز  ار  هدـعم  دراوگ و  رید  درآ و  رـس  درد  یمرگ ، زا  ار  وا  تسا  نوزف  یکـشخ 
. دنک لیلحت  ار  اهداب  دنناکچ ، ینیب  رد  وا  هراصع  دننک ، نیبگنکس  هب  وا  ترضم  عفد  دراد و  رتمک  نایز  ار  هدعم  هدرک  نایرب  دراد و  دوس 

هریش مراهچ و  هجرد  هب  ات  تسا  درس  دشاب  هایس  هچنآ  و  مود ، هجرد  کیدزن  هب  تسا  کشخ  لوا و  هجرد  هب  تسا  درس  شاخـشخ ، مخت 
. دناباوخب دنزیر  رس  رب  دنزپ و  هب  بآ  ردنا  ار  تسوپ  دراوگ و  رید  درآ و  باوخ  دیپس  اما  تسا ، نویفا  وا 
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. دنک تدایز  ینم  دنروخ  نیبگنا  اب  رگا  و  دراد ، دوس  ار  هلزن  دنوادخ  تسا ، فورعم  وا  بارش 
نکل دهد و  یکدنا  اذغ  دراد و  نایز  ار  هدعم  تسا و  راوگدب  تسا ، لدتعم  یکـشخ  يرت و  ردـنا  لوا و  هجرد  هب  تسا  مرگ  ناتک ، مخت 

نیبگنا هب  ار  وا  هدرآ  دـجنک و  ترـضم  عفد  هب  دـشاب  کیدزن  وا  ترـضم  عفد  دـنک و  کشخ  ار  عبط  هدرک  نایرب  و  دـنک . تدایز  ار  ینم 
دنبوکب و ریس  اب  ار  نآ  دوش ، دیپس  اهنخان  ار  یسک  رگا  دنک و  كاپ  ار  هنیـس  دراد و  دوس  دشاب  تبوطر  زا  هک  ار  هفلـس  دنروخ ، لسع ) )

. هصاخ تسار  وا  تعفنم  نیا  درآ و  زاب  شیوخ  گنر  هب  دننک ، دامض  دنشرسب و  نیبگنا  اب 

حالص هب  هچنآ  ندروآ  حالص  هب  نآ و  ياهتّرضم  نتشاد  زاب  اهتشوگ و  ترضم  تعفنم و  جازم و  عبط و  ردنا  موس : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مود  باب 
نآ زا  ندروآ  دیاب 

زج ندروخ  تشوگ  هتـسویپ  و  دزیخ . تسرد  يوق و  ینوخ  يو  زا  و  تسا ، يوق  یماـعط  تشوـگ  هک  ص 131 )  ) تسناد دـیابب  هلمج  رب 
يو زا  مدرم  نت  هکنآ  رهب  زا  دـیاشن ، دـننک  جـنر  اب  ياهراک  رایـسب و  تضایر  تکرح و  هک  ار  یناـسک  زج  ار و  تسرد  نت  يوق و  مدرم 

يروناج و ره  تشوگ  لاح  و  دنک ، دلوت  نآ  زا  ییالتما  ياهیرامیب  هکنآ  رهب  زا  دیاشن ، دنک  رتمک  تضایر  هک  ار  یسک  دبای و  رایسب  اذغ 
تشوگ و  دشاب . رگد  نینچمه  یمادنا ، ره  تشوگ  لاح  و  ددرگ . هب  یشحو  یلها و  یهوک و  یتشد و  نوچ  یعـضوم ، ره  ناروناج  لاح 

یهوک ناروناج 
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هـصاخ هتفای ، راگزور  ناروناج  تشوگ  هک  دهد  نآ  زا  شیپ  يرت  ناوج ، ناروناج  تشوگ  دـشاب و  یتشد  ناروناج  تشوگ  زا  رتکشخ 
شیب اذـغ  دراد  شیب  يرت  هک  یتشوگ  ره  هلاسوگ و  هجوج و  غرم و  هلاغزب و  هرب و  نوچ  دـهد ، شیب  يرت  دـشاب ، کیدزن  نداز  هب  هچنآ 
دورف هدعم  زا  رتدوز  دهد و  اذغ  رتمک  يدیپس  و  دیآ ، دورف  هدعم  زا  رترید و  دهد و  شیب  اذغ  یخرـس  دـشاب و  شیب  زین  وا  لوضف  دـهد و 

هب يدیپس  یخرـس و  هک  عزجم  تشوگ  و  دوشیم ،) هدـیمان  دیفـس  تشوگ  زمرق و  تشوگ  هزورما  هک  تسا  يزیچ  نآ  توافت  نایب  . ) دـیآ
رت کیدزن  ناوختـسا  هب  هک  یتشوگ  ره  رت و  بیعیب  دشاب و  رتکبـس  هلـضع  نایم  هصاخ  یخرـس  دشاب و  لدتعم  باب  نیا  ردـنا  دـشاب  مه 

دهد رتمک  اذغ  دشاب  رتمک  وا  تشوگ  هیپ و  دشاب و  رتشیب  وا  تکرح  هک  یمادنا  ره  و  دشاب . رتلوضف  مک  رتهدـنراوگ و  رتشوخ و  دـشاب 
. هچیهام نوچ 

جازم نآ  دـنوادخ  دزیخب و  يوـق  نوـخ  يو  زا  هکنآ  رهب  زا  دراد . مرگ  ار  مدرم  نت  دـهد و  ماـمت  ياذـغ  وا  تشوـگ  دنفـسوگ ، تشوـگ 
ولآ و قامس و  هروغ و  هکرس و  هب  راد  یمرگ  درم  رهب  زا  وا  حالصا  دشاب و  رت  قفاوم  امرس  لصف  درس و  ياهرهش  ردنا  و  دیاش ، ار  لدتعم 

راکب تضایر  ار  هراوخ  تشوگ  مدرم  و  ناتـسبات . لصف  مرگ  ياهرهـش  ردـنا  هصاخ  درک ، دـیاب  وج  کشک  غود و  هنادراـنا و  کـشرز و 
. دناوخ دیابب  نیا  اب  تسا  هدمآ  هدرک  دای  مهن  باب  ردنا  راتفگ  نیا  زا  نیتسخن  وزج  ردنا  و  تشاد ، دیاب 

ره دتفیب و  دروخب  ننشگ  زب  رگج و  عورـصم  هک  هاگ  ره  و  دشاب . دب  تخـس  زب ،) رن  ای  هِکَت   ) ننـشگ زب  و  تسین ، هدوتـس  سب  زب ، تشوگ 
رتمک وا  ترارح  دنفـسوگ و  تشوگ  زا  دهد  رتمک  اذغ  زب  تشوگ  هلمج  رد  دنک . دلوت  عرـص  هک  دشاب  میب  دروخ ، رایـسب  زب  تشوگ  هک 

هلاغزب هتخپ و  دشاب و  ناوج  هبرف و  رگا  دشابن ، دـب  مرگ  ياهرهـش  ردـنا  ار و  مرگ  جازم  نار  دـنوادخ  هتخپ  ناوج و  دـیاب  هبرف  زب  دـشاب و 
دنک و کشخ  عبط  دنک و  دلوت  اهداب  دشابن و  قفاوم  ار  جازم  درس  مدرم  ناتسبات و  ردنا  هصاخ  دنزب ، یشرت  هب  ار  وا  هک  هصاخ  دشاب ، رتهب 
دـیناپ و اولح و  هزم و  نیریـش  نیگنر  بارـش  و  دـننک ، اهابدیفـسا  دـننگ و  رزگ  مغلـش و  زایپ و  دوخن و  هب  وا  حالـصا  و  دـنک ، رغال  ار  نت 

. دنام نیدب  هچنآ  یبآ و  رانا و  هویم و  دروخ و  دیپس  قیقر و  بارش  دنفسوگ  تشوگ  رب  رورحم 
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ياهراک هک  ار  یناسک  رگم  دـیاشن  دـنک ، دـلوت  ییادوس  ظیلغ و  ینوخ  دراوگ و  هب  هک  ار  یـسک  دزیخ و  ماـمت  اذـغ  وا  زا  واـگ ، تشوگ 

یلاود ناطرس و  زرپس و  تلع  ار  يو  دروخ ، واگ  تشوگ  هتـسویپ  درک ، دناوت  هن  راک  نینچ  هک  رگید  یـسک  رگا  و  جنراب . دننک و  تخس 
مدرم هک  اهریبدت  هب  دشاب و  ادوس  لاهـسا  هب  وا  ترـضم  عفد  و  دیآ ، دـیدپ  دـشاب  ییادوس  نوخ  زا  هک  اهیرامیب  و  اهدـیرو ) ندـش  داشگ  )

هب نتشک  زا  شیپ  دننک و  هدنام  دنناودب و  ار  نآ  و  دشاب ، کین  تخس  هلاسوگ  و  دیاب ، ناوج  رتهب و  خرس  واگ  و  دشاب ، قفاوم  ار  ییادوس 
ار واگ  تشوگ  رگا  و  دننک . ردنا  رازبا ) گید  تاجهیودا ،  ) اهرازبا دنزپ و  هب  هکرس  هب  وا  نیشیپ  ياهمادنا  دنهد و  تدایز  بآ  زور  دنچ 

هروب کمن و  تبـش و  دوخن و  بآ  نآ  ردنا  و  تعاس ، کی  دنزیوایب  دنناشوجیمه ، بآ  يو  ردنا  هک  یگید  ربز  رب  يرونت ، ردنا  تسخن 
همه و  دـشاب . وا  حالـصا  دـنزپ  هب  دـنهاوخ  هچنآ  اـب  سپ  ددرگ ، فیطل  دوش و  زپ  بآ  نآ  راـخب  هب  اـت  هتفرگ  روـنت  رـس  دـشاب و  هدـننکفا 
درـس رگا  هصاخ  دراد ، دوس  ار  رورحم  مدرم  دـنیالاپ ، هب  وبرچ  زا  هک  واگ  تشوگ  يابکـس  درک و  دـیاب  نینچمه  ار  تخـس  ياـهتشوگ 

نآ دـننام  نادـگنا و  بادـس و  ریـس و  اب  ار  نآ  بوطرم  مدرم  و  دراد ، دوس  مه  ار  ناقری  دـنوادخ  و  دـنماشایب . دـنروخب و  راـیخ  اـب  هدرک 
. دنروخ يوق  بارش  وا  سپ  زا  دنروخ و 

. دشاب درس  ياهیرامیب  هک  ار  یناسک  دنک ، مرگ  ار  نوخ  ظیلغ ، دشاب و  مرگ  رتشا ، تشوگ 
دریگب و مراـهچ  لوا و  زور  هک  یبت  مراـهچ ، بت   ) عبر ياـهبت  رخآ  ردـنا  و  دـشاب . قفاوم  ءاـسنلا  قرع  نیرـس و  درد  تشپ و  درد  نوچ 
هب ار  رورحم  مدرم  دنروخ و  لدرخ  اب  دنزپ و  هب  اهرازبا  تبـش و  دوخن و  اب  ار  نآ  دشاب و  قفاوم  مه  دشاب ). بت  ود  نآ  نایم  هلـصاف  هورد 

یفلع رتشا  و  هبرف ، یئارچ و  يوم و  خرس  یبارعا و  دیاب و  ناوج  رتشا  دنروخ و  رتشراخ )  ) زاغرتشا هکرس  ربک و  هکرس  هماکبآ و  هکرس و 
. دوش فیطل  دنزیوایب  ناشوج  بآ  ربز  رب  یتعاس  دمآ ، هتفگ  ار  واگ  تشوگ  هک  نانچمه  ار  وا  و  دشابن . کین  یتخب  و 

، زب دنفـسوگ و  تشوگ  اـب  ساـیق  هب  تسا و  رتکبـس  رتراوگ و  دوز  رت و  شوخ  وا  تشوگ  تسا و  رتـهب  وهآ  اهدیـص  زا  وهآ ، تشوـگ 
. دیازف يرغال  یکـشخ و  هک  درک  دـیاشن  تموادـم  نادـب  ار  جازم  کشخ  رغال و  مدرم  دـیاش و  ار  نابوط  رم  تسا . کشخ  وهآ  تشوگ 

حالصا
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، دشاب جنر  اهداب  زا  يدرـس و  زا  هک  ار  یـسک  و  دننک ، رپ  کشخ  زینـشگ  دننک و  نایرب  هزات  تخپ  ریـش  ای  ماداب  نغور  هب  هک  تسا  نآ  وا 
کشخ ار  عبط  هدرک  نایرب  دشاب ، ندرک  نایرب  زا  رتهب  هتخپ )  ) ابروش هب  تیز و  نغور  هب  ای  درک ، دیاب  نایرب  زوج )  ) زوگ نغور  هب  ار  نآ 

. دهد رتمک  اذغ  دنزب  هکرس  هب  هچ  ره  هکنآ  رهب  زا  تخپ  دیاشن  هکرس  هب  دروخ و  دیاشب  ار  یجنلوق  دنک ،
تسا و وهآ  تشوگ  حالـصا  نوچمه  وا  حالـصا  دزیخ ، ییادوس  نوخ  يو  زا  تسا ، ییادوس  تسا و  دـب  وا  تشوگ  شوگرخ ، تشوـگ 

هکنانچ دـنزیوایب  هدیـشوج  بآ  ربز  رب  رگا  و  دـشاب . هرـس  دوش ، هدیـشوج ) هدرک ، خرـس   ) ارهم اـت  رایـسب  نغور  کـمن و  بآ و  هب  نتخپ 
اب رگا  شوگرخ  زغم  و  دوش . هن  کشخ  دشاب و  کین  مه  دننک  نایرب  بآ  راخب  هب  رونت  رد  رگا  و  دشاب . کین  دمآ ، هتفگ  ار  واگ  تشوگ 

. دراد دوس  ار  اهمادنا  ندیزرل  دنروخ  لدرخ  و  لفلف )  ) لپلپ
يو ردنا  لیبجنز  ینیچراد و  دنـشاب و  هتخپ  تبـش  دوخن و  هب  هک  وا  يابروش  و  دنک . مرگ  ار  نوخ  ظیلغ و  دشاب و  مرگ  روگرخ ، تشوگ 
زوگ نغور  هب  ای  تیز  نغور  هب  دنزپ و  هب  بآ  هب  رگا  نینچمه  دراد و  دوس  دشاب  لصافم  درد  دشاب و  جـنر  اهداب  زا  هک  ار  یـسک  هدرک ،

ياهاذغ وا  سپ  زا  هک  دـیاب  دـتفا  قافتا  رایـسب  وا  ندروخ  هک  ار  یـسک  درآ و  نایز  ار  راد  یمرگ  مدرم  و  دراد . دوس  دـننک  نایرب  زوج ) )
دیاب راکب  لهـسم  ياهشراوگ  دنک ، تباجا  يراوخـشد  هب  عبط  دیآ و  دیدپ  ینارگ  هدعم  ردـنا  وا  ندروخ  زا  رگا  و  دراد ، راکب  رتو  درس 

مان  ) نرایرهـش و  دوشیم ). هدافتـسا  اذـغ  نتخپ  رد  نآ  هدـش  کشخ  تسوپ  زا  هک  مشیربا  لگ  هیبش  تسا  یهایگ  مان   ) يرمت نوچ  تشاد 
دای جـنلوق  جالع  ردـنا  هلمج  و  یـشراوگ ) نوجعم   ) هیوافالا نوجعم  و  یـشراوگ ) ياهنوجعم   ) هیواـفالا بح  و  یـشراوگ ) ياـهنوجعم 
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. دوش هدرک 
حالصا و  دیاشن ، ار  عبط  فیطل  نامدرم  دزیخ . ییادوس  نوخ  يو  زا  و  دنک ، مرگ  ار  نوخ  ظیلغ ، دشاب و  مرگ  تشوگ  نیا  بسا ، تشوگ 

. رتشا واگ و  تشوگ  نوچ  دشاب  ظیلغ  تشوگ  حالصا  نوچمه  وا  ندروآ 
هدماین رب  یتدم  دنـشاب و  هدرک  دیـص  ناتـسبات  ردنا  هچنآ  و  دنک ، دـلوت  دـب  یطلخ  يو  زا  دـشاب و  ظیلغ  وا  تشوگ  یهوک ، واگ  تشوگ 

هک دشاب  و  دروخ . دیاشن  وا ، دیص  زا  دشاب 
402 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

دهاوخ هدرک  نایرب  یسک  رگا  دنزپ و  رایـسب  نغور  اب  دوش و  ارهم  هکنادنچ  دنزپب  هک  تسا  نآ  وا  حالـصا  دشک و  هب  ار  مدرم  وا  ندروخ 
. دننک نایرب  زات  تخپ  ریش  نغور  هب  سپ  دنزپ ، هب  بآ  هب  تسخن  دنهاوخ  هیلق  رگا  و  دننک . نایرب  بآ  راخب  هب  رونت  ردنا  ار  وا 

. دشاب رت  کیدزن  ودب  یهوک ، شیم  یهوک و  زب  تشوگ  یهوک  شیم  یهوک و  زب  تشوگ 
رتهب دراد ، رت  هزیکاپ  بآ  ردـنا  يوام  هچ  ره  دـشاب و  كاـن  تموهز  و  لوضف ، رایـسب  دـشاب و  ظـیلغ  وا  تشوگ  یباـغرم ، طـب و  تشوگ 
ردنا ار  وا  تسخن  دنزپ  ابدیفـسا  اب  رگا  دننک و  شوخ  هندوپ  سفرک و  بادس و  هب  دنزپ و  هکرـس  هب  ار  وا  هک  تسا  نآ  وا  حالـصا  دـشاب ،
اندنگ تبـش و  دوخن و  اب  دنهاوخ ، هکنانچ  دنزپ  هب  سپ  دورب ، وا  توهز  ات  راب ، ود  ای  راب  کی  دنزیر ، هب  بآ  نآ  دنـشوج و  هب  یتخل  بآ 

دننک نایرب  رگید  یبآ  راخب  هب  سپ  دـنزیمایب ، بآ  راخب  رب  تعاس  کی  رگا  و  دـننک . ناـیرب  بآ  راـخب  هب  دـننک  ناـیرب  رگا  ینیچراد و  و 
فیطل تخس  وا  هیپ  و  دشاب ، وا  تشوگ  زا  هیپ  رگج و  وا و  روگنا ) هریش  ینشاچ و  ای  شروخ  ای  اذغ و   ) بازوگ و  دشاب ، رتهب  (ص 132 )

. دشاب کین  وا  لاب  تشوگ  و  دشاب ،
نتخپ نوچمه  وا  نتخپ  و  دـشاب ، رتلوضف  مک  نکل  ظیلغ  دـشاب ، طب  تشوگ  نوچمه  کنلک  تشوگ  تسا )) یغرم  مان   ) انرد ، ) کـنلک

. ابادیفسا هب  ای  سفرک ، بادس و  هکرس و  هب  ای  دشاب  طب 
دیآ و نوریب  یگناخ  غرم  زا  رتدوز  هدور  هدعم و  زا  نکل  دیاشن ، ار  رادیمرگ  مدرم  دـنک و  مرگ  ار  نوخ  دـشاب ، مرگ  هچب ، رتوبک  تشوگ 

هدرگ و  دراد . دوس  ار  نهک  تشپ  درد  ار و  راد  يدرس  یجنلوق و  مدرم  دنک و  مرن  ار  عبط  دنـشاب ، هتخپ  تبـش  دوخن و  هب  هک  وا  ياب  روش 
. دنشاب هدرک  نایرب  هک  هصاخ  ار ، مشچ  دراد و  نایز  ار  غامد  دنک و  تدایز  ار  هاب  دنک و  هبرف  دنک و  توق  ار 

دیاب قامس  هب  ای  هروغ  بآ  هب  ای  هکرس  هب  ار  وا  راد  یمرگ  مدرم  دشاب و  هرـس  دراد  زاب  غامد  زا  راخب  هک  دوش  هدروخ  سپ  زا  ینیرـش  رگا 
. دروخ

مرگ تسوا . سنج  زا  هک  یبآ  غرم  یتـشد و  رتوبک  هتخاـف و  رتوبک  تشوگ  یبآ : غرم  یتـشد و  رتوبک  هتخاـف و  و  هچب )  ) رتوبک تشوـگ 
حالصا دشاب . رتقفاوم  ناتسمز  ردنا  ناغرم  نیا  تشوگ  دیآ . نوریب  رید  اههدور  زا  و  دشاب ، مرگ  تخس  ناشیا  تشوگ  و  دنـشاب ، کشخ 

ناشیا
403 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

نامدرم رهب  زا  راد و  يدرس  نامدرم  رهب  زا  رایسب . نغور  اندنگ و  تبش و  دوخن و  ابروش و  هب  نتخپ  ای  دشاب ، هچب  رتوبک  حالـصا  نوچمه 
. درک دیاب  صوصم  هنسک  سفرک و  هکرس و  راد ، یمرگ 

اب وا  يابروش  ار  ارد  يدرـس  ناـمدرم  تیاـغب ، دـشاب  کـشخ  مرگ و  دـنیوگ ، يراـبحلا  يزاـت  هب  هک  هربوه )  ) زرج تشوگ  زرج : تشوگ 
هزیت و هزم  ببـس  هب  مه  وراد  ناونع  هب  مه  هک  تسا  یهایگ  مان  وراد  ورـسخ   ) ناـجنلوخ ینیچراد و  تیز و  نغور  اـی  زوج )  ) زوگ نغور 

. دنکش هب  ار  اهداب  دراد و  دوس  دوشیم ) هدرب  راکب  يزپشآ  رد  نآ  صاخ  رطع 
نت دهد و  یکدنا  اذـغ  دـشاب و  کشخ  همه  یگناخ  یهوک و  یتشد و  کشجنگ  تشوگ  یگناخ : یهوک و  یتشد و  کشجنگ  تشوگ 

هنیگیاخ تشرب  مین  غرم  هیاخ  هدرز  ناشیا و  تشوگ  زا  هک  هصاخ  ناشیا و  هچب  ناشیا و  زغم  هصاخ  دـنک  تداـیز ، ار  هاـب  دـنک و  مرگ  ار 
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دنک و کشخ  عبط  ناشیا  تشوگ  دنک و  مرن  عبط  دراد و  دوس  ار  راد  يدرس  نامدرم  ناشیا ، ياب  روش  و  تیز . نغور  هب  دننک ، هنیگاخ ) )
تـشوگ رگید  زا  رتکشخ  ار  عبط  وا  تشوگ  دـنیوگ ، هربنق  يزات  هب  دـنیوگ و  كواکچ  ار  وا  تسا  یکغرم  یتشد  ناکـشجنگ  هلمج  زا 

نتب وا  ياذـغ  دـشاب ، رت  هبرف  هچ  ره  ناکـشجنگ  نیزا  دـنک و  ناکـشجنگ  رگید  يابروش  زا  رتمرن  ار  عبط  وا  يابروش  دـنک و  ناکـشجنگ 
یتشد و ناکشجنگ  یضعب  هکنآ  رهب  زا  دروخ ، دیاشن  دنشابن  هدومزآ  دنرادن و  تداع  نآ  ندروخ ، مدرم  هک  ار  ناکشجنگ  دسر و  رتشیب 

. دشاب راک  نایز  تخس  دیآ و  شوخان  تموهز و  ناشیا  تشوگ  دنروخ و  كانرهز  دب و  ناروناج  اهمرک و  یهوک 
، كوراس كراـس ،  ) يراـس نم  رهـش  هب  ار  ناـغرم  عون  نیا  دـنیوگ ، تاـینادوسلا  ار  نآ  يزاـت  هب  هک  یناـغرم  تشوگ  یناـغرم : تشوگ 

دشاب اذغ  دشابن ) نتم   ) دشاب هبرف  هچنآ  و  دنروخ ، رایسب  تارشح  رگید  خلم و  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، دب  ناشیا  تشوگ  دنیوگ ، راس ) هچراس 
. دشاب رایسب  نغور  هب  نآ  حالصا  دهد و 

رتكزان رت و  هبرف  فیرخ  لصف  ردنا  و  دشاب ، کین  همه  ورذت ، کبک و  جارد و  وهیت و  تشوگ  ورذـت : کبک و  جارد و  وهیت و  تشوگ 
دیاشن اهتشوگ  نیرب  همه  دامتعا  ار  تسردـنت  مدرم  نکل  دزیخ ، کین  ياذـغ  همه  زا  و  تسا ، وهیت  نیرت  کبـس  همه و  نیرتهب  دـشاب و 

مکش رد  وب  شوخ  داوم  هکرس و  ینشاچ  اب   ) صوصم ای  هتخپ  هکرس  هب  همه ، نیا  رورحم ، مدرم  درک و 
404 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

یناسک و  هتخپ ، هماکبآ  هب  ای  دروخ ، هدرک  نایرب  تیز  نغور  هب  بوطرم  مدرم  و  دروخ ، دیاب  هدرک  هتفرگ )) رمک  حالطـصا  هب   ) هتـشاذگ
وا سپ  زا  ماداب و  نغور  اب  دروخ  هدرکاـن  روش  یجنلوق  هدرک و  ناـیرب  کـین  و  دـشاب ، رت  قفاوم  هدرک  اـندرک  هب  دـشاب  رایـسب  يرت  هک  ار 

. دروخ نیریش  يزیچ 
غرم نیا  دنیوگ ،) هراوخ  گنـس  ای  دورفـسا  ار  نآ  یـسراف  رد  هک  رتوبک  هزادنا  هب  کچوک  تسیا  هدـنرپ  ةاطق   ) اطق تشوگ  اطق : تشوگ 

هب دنک و  دلوت  ادوس  يو  زا  دشابن ، مرگ  تخـس  دشاب و  دـب  تخـس  ود  ره  تشوگ  رتدرخ ، رگید  تسا و  گرزب  عون  یکی  تسا : عون  ود 
. دشاب هتخاف  یتشد و  رتوبک  تشوگ  حالصا  نوچمه  وا  حالصا  و  دراد ، دوس  ار  ءاقستسا  یکشخ ، ببس 

یکی زیچ : ود  رهب  زا  دیآ ، دیدپ  ددمت  جنشت و  هک  دشاب  میب  هنامس  تشوگ  ندروخ  رایسب  زا  نیچردلب ،)  ) هنامس تشوگ  هنامـس : تشوگ 
ینالیگ هب   ) دیفـس هایـس و  یهایگ   ) قبرخ هک  دـنام  نادـب  درآ و  ددـمت  هک  تسا  یتوق  وا  رد  هکنآ  رد  رگید  دروخ و  قبرخ  هنامـس  هکنآ 

. نادب تسوا  رهوگ  یگدننام  رهب  زا  ندروخ  دنیوگ ) مخالپ 
يرت دنـشاب  هدرک  هبرف  هچ  ره  دیازف و  لدتعم  يرت  دنک و  هبرف  دهد و  کین  اذـغ  ار  مدرم  نت  یگناخ ، غرم  تشوگ  یگناخ : غرم  تشوگ 

دزیخ و فیطل  هزیکاپ و  ینوخ  يو  زا  هکنآ  رهب  زا  دنک ، وکین  ار  وا  يور  گنر  دشاب و  هدـنزاس  ار  لدـتعم  ياهجازم  دـنک و  شیب  یهبرف 
، دروخ دیاشن  هتسویپ  ار  راد  يدرـس  مدرم  دیازفیب و  ار  لقع  هک  اجنادب  ات  دهد  اذغ  ار  مدرم  زغم  هک  وا  زغم  هصاخ  دنک  تدایز  تشپ  بآ 

نیا رهب  زا  و  هروغ ، کـنادران و  نوـچ  دـنروخ  یـشرت  هب  رگا  هصاـخ  درآ . جـنلوق  هک  دـشاب  رایـسب  هک  درک  دـیاشن  نآ  رب  داـمتعا  همه  و 
دنروخ و ماداب  نغور  اب  دشاب و  هبرف  هک  هصاخ  دنک ، مرن  ار  عبط  وا  يابروش  تخپ و  دـیاشن  تارغج  غود و  هب  یگناخ ، غرم  هک  دـناهتفگ 

دشاب هدماین  کناب  رد  زونه  هک  سورخ  تشوگ  و  دیاشگب ، ار  جنلوق  ریپ  سورخ  يابروش  دننک . ردنا  مامت  کمن  دنزپ و  تبش  دوخن و  هب 
. دیازفیب ینم  دنک و  یفاص  زاوآ  دنک و  تدایز  ار  غامد  دشاب ، فیطل  دنشاب ، هدرک  هن  هیاخ  زونه  هک  نایکام  تشوگ  و 

. تیصاخ هب  دنک  نکاس  ار  هدعم  ترارح  هجوج )  ) هزوج نایکام  تشوگ 
405 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

یبآ غرم  طب و  هیاخ  تسا و  کیدزن  رگیدـکی  هب  جارد /- ورذـت و  هیاخ  یگناخ و  غرم  هیاخ  جاّرد : ورذـت و  هیاـخ  یگناـخ و  غرم  هیاـخ 
هیاخ دنک و  تدایز  ار  هاب  واگ  نغور  زایپ و  اب  دنزاس  هنیگاخ ،)  ) هجع يو  زا  رگا  یگناخ  کشجنگ  هیاخ  دشاب و  کنان  تموهز  نارگ و 

کین ینوخ  يدرز  زا  دزیخ و  جزل  ینوخ  غرم  هیاخ  يدـیپس  زا  اـما  ندروخ ، تسین  تداـع  ار  اهرهـش  ناـمدرم  غرم ،) نتم   ) ناـغرم رگید 
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رتشیب اذغ  دراوگ و  رید  دشاب و  رتنارگ  هدـش  هتـسب  مامت  دور و  ورف  هدـعم  زا  ددرگ و  اذـغ  رتدوز  تشرب  مین  دـهد و  رایـسب  اذـغ  دزیخ و 
هک دروخ  دیاب  هکرس  اب  ار  يدرز  ددرگ و  رتتخس  هکرس  زا  هک  دروخ  دیابن  هکرـس  اب  و  کمن ، دروخ و  دیاب  هماکبآ  اب  ار  هدیپس  و  دهد ،

. دنک کشخ  لد ) نتم   ) ار وا  هکرس 
هب دیدق  دراوگ و  رید  کمن و  ببـس  هب  دـشاب ، کشخ  مرگ و  دوسکمن  اما  دوسکمن /- و  هدرک ،) کشخ   ) دـیدق تشوگ  دـیدق : تشوگ 

هداد و تفت  ینعم  هب   ) وسران دشاب و  رتمرگ  دنـشاب  هدرک  يورب  هک  دننک ،) تشوگ  رد  هک  يزبس  هیودا و  ینعمب  لبات ، عمج   ) لباوت ببس 
تشوگ تسخن  رگا  و  دشابن . مرگ  دنـشاب  هدرک  کشخ  زینـشگ  وا  لباوت  هک  يدیدق  دشابن و  دوسکمن  یکـشخ  هب  دشابن و  مرگ  هتـشرب )

هب اهتشوگ  نیا  ياذـغ  و  دراوگ . رتدوز  دـشابن و  یمرگ  نادـب  دـننک ، رب  لباوت  زور  رگید  سپ  دـنهن ، ردـنا  هکرـس  هب  بش  کی  ار  هزات 
، دـنک ییادوس  ار  نوخ  درآ و  شراخ  رگ و  اهتشوگ  نیا  ندروخ  رایـسب  دراد و  نایز  ار  یجنلوق  دـشاب و  یکدـنا  هزات  تشوگ  اب  سایق 

دـشاب یلبط ) یمحل ، یقز ، ءاقـستسا  عون  هس  زا  یکی   ) یقز ءاقـستسا  هک  ار  یـسک  دزیخ و  ادوس  يو  زا  هک  دـشاب  یتشوگ  رگا  هک  هصاخ 
هک دنـشاب  هدرک  لباوت  رگا  هصاخ  درآ و  یگنـشت  هکنانچ  دشاب  روش  تخـس  رگا  هک  هصاخ  درآ ، یکـشخ  ار  نت  هکنآ  رهب  زا  دراد  دوس 

ياج رب  یکشخ  دراین و  یگنشت  دنروخ  هکرـس  اب  دنزپ و  هب  سپ  زور ، هنابـش  کی  دننک  رت  هکرـس  ردنا  تسخن  ار  دیدق  رگا  دنک و  راردا 
نآ دننام  ردنغچ و  جانفسا و  نوچ  دنزپ  مرن  ياهزیچ  هب  زور و  هنابش  کی  تدم  دنهن ، بآ  ردنا  ار  وا  هک  تسا  نآ  دیدق  حالـصا  دشاب و 

نیریـش بارـش  وا  سپ  زا  دورب و  یکـشخ  ترـضم  ات  واگ ، نغور  ای  هکـسم  ای  دـجنک  نغور  ای  ماداب  نغور  ای  دـنزپ  هب  يو  اب  هزاـت  هیپ  و 
و دروخ . دیاب  یکدنا  نکل  دنک و  لطاب  ار  ناتسم  یگنسرگ  هماکبآ  ای  كاک ) ( ) راکـشخ هکـشخ ، نان   ) کعک اب  دیدق  یکدنا  و  دنروخ .

یگنشت دیدق  ندروخ  زا  نکل 
406 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

دـنک و لطاب  یکـشخ  نآ  بالج  دـشاب  هدوزفن  یترارح  دوشیم و  کـشخ  يو  زا  ناـهد  قلح و  رگا  دـیاشن و  هب  ار  نآ  نیبگنکـس  دزیخ ،
. دنک لط  اب  ار  دیدق  یکشخ  نینچمه  رایخ  زغم  ماداب و  نغور  برچ و  يابدیفسا 

ياذغ رس ، هلمج  رد  دشاب . رتکشخ  رتکبس و  ود  ره  زا  وهآ  رس  دهد و  زب  رـس  زا  شیب  اذغ  يرت و  دنفـسوگ  رـس  نایرب ، رـس  نایرب : رس 
کین ماعط  هک  ار  یناسک  ار و  یجنلوق  دـنک و  تدایز  ار  هاب  دـهد و  کـین  یتوق  دراوگ  هب  هک  ار  یناـسک  دـنک و  مرگ  ار  نت  تسا ، يوق 

رت رایسب  تکرح  ار  نآ  هک  ار  نآ  رهب  زا  شوگانب  راسخر و  تشوگ  تسا و  هرب  رـس  هلاغزب و  رـس  اهرـس  نیرتهب  و  دروخ . دیاشن  دراوگن ،
شزغم دشاب و  کبـس  مه  نابز  تشوگ  و  دور ، دورف  رتدوز  دـشاب و  رتبرچ  ص 133 )  ) مشچ دهد و  رتشیب  اذغ  دشاب و  رتکبـس  دشاب ،

دروخ و دیاب  رت  رایـسب  کمن  اب  ار  مشچ  دروخ و  دیاب  کمن  نادگنا و  هماکبآ و  لدرخ و  رتعـس و  اب  ار  وا  دیالاپب و  ار  هدعم  دشاب و  درس 
یگنـسرگ رب  زج  دروخ و  دیاشن  يریـس  رب  نایرب  رـس  و  دـنک . دـلوت  نآ  زا  جـنلوق  دروخ و  دـیاشن  دـشاب  ظیلغ  بل  فورـضغ و  تسوپ و 

دنک ینارگ  تعاس  کی  زا  سپ  دنروخ  رایسب  ای  دنروخ  یگنسرگ  رب  هن  هک  هاگ  ره  ندروخ و  دیاشن  مرگ  راگزور  ردنا  دیاشن و  ینیتسار 
تعاـس هس  اـت  دزپـب و  دـنزادنیب ، تسوـپ  دـنکمب و  هک  روـگنا  دـنچ  ياهناد  ار  وا  هک  دـشاب  دـنک و  رارق  یب  ار  مدرم  درآ و  سفن  یگنت  و 
بارـش و  دروخ . دیاب  هعرج  هعرج  كدنا و  كدنا  دـشابن ، هراچ  رگا  درـس و  تخـس  بآ  هصاخ  ردوخ و  دـیاشن  بآ  وا  سپ  زا  درذـگن 

رادیب نوچ  دـشاب و  باوص  دنـشوپب  نتـشیوخ  دنبـسخ و  هب  دـیآ و  رب  یتعاس  دـنروخب و  رـس  رگا  ار و  نت  دـنک  یلتمم  وا  سپ  زا  ندروخ 
مامت هک  تسا  نآ  ناشن  دـنک  تباـجا  عبط  تعاـس  هن  زا  سپ  رگا  دـنورب ، دـنروخ و  تجاـح  ردـق  رب  بآ  دـننک و  تضاـیر  یتخل  دـنوش 

توهش رگا  درگنب  دنکن ، تباجا  عبط  تعاس  هن  سپ  زا  رگا  دشاب و  اور  دروخ  بارش  هک  دهاوخ  رگا  دشاب . نمیا  نآ  جنر  زا  هدیراوگب و 
هب بآ  دروخب و  دیناپ  اب  رکـش  يرادقم  دشابن ، ماعط  توهـش  رگا  دروخب و  دـنچ  یبارـش  دروخب و  نان  اب  هماکبآ  یتخل  دـشابیمه ، ماعط 
ای دنروخب  هماکبآ  مین ،) لاقثم و  تفه  لداعم  نازوا  وا   ) هیقوا کی  رادقم  دنکن  تباجا  رگا  سپ  دنک ، تباجا  عبط  ات  دروخب  تجاح  ردـق 

زا یفایش  دهاوخ  رگا  نکل  لهسم و  یهب ) ای  هب   ) یلجرفس يرادقم 
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. دهر هب  دنک  دلوت  يو  زا  هک  جنلوق  زا  دهن  لظنح  محش  دیناپ و  هروب و 

و دراد ، دوس  دنـشاب  هتـسب  دشاب و  هتـسکش  یناوختـسا  هک  ار  یـسک  دنک و  دلوت  جزل  ینوخ  دهد و  كدنا  ياذـغ  هچاب /-)  ) هچیاپ هچیاپ :
هب ار  وا  هک  هاگ  ره  دنک  جنلوق  هک  دشاب  میب  نآ  زا  ندروخ  رایسب  دراد و  دوس  ار  اههدور  شی  رو  ار  نوخ  لاهسا  دراد و  دوس  ار  یگنـشت 

. دوش نمیا  جنلوق  ترضم  زا  و  دشاب ، وا  حالصا  دنزپ ، هب  نادگنا  هکرس و 
هب وا  حالـصا  دـشاب و  كدـنا  تشوگ  ياذـغ  اب  سایق  هب  وا  ياذـغ  دـشاب و  كاـن  تموهز  دراوگ و  رید  هدور ، هبنکـش و  هدور : هبنکش و 
زا دیآ و  نوریب  رید  اههدور  زا  دیازف و  مغلب  نآ  ندروخ  رایـسب  و  نادگنا ،)  ) نادجنا هریز و  ایورک و  هب  دشاب و  هندوپ  بادـس و  سفرک و 

رگا و  دیاین ، کین  ابدیفسا  اب  هدور  دیاب و  ناوج  هرب  دنفـسوگ و  هبنکـش و  دنزپ ، ابدیفـسا  رگا  و  دروخ ، دیاب  لهـسم  ياهشراوگ  وا  سپ 
زا هک  قناقن  و  دیآ ، حالص  هب  ات  زوج )  ) زوگ نغور  هب  دنک و  شوخ  لفلف  ینیچراد و  تبـش و  دوخن و  اندنگ و  زایپ و  هب  ار  وا  يابدیفـسا 

. دشاب اندنک  زایپ و  لفلف و  ینیچ و  رادب  مه  وا  حالصا  دنزاس ، اههدور 
همه زا  یلها ، غرم  رگج  طب و  رگج  و  دـشاب ، هب  هلاـغزب  هرب و  رگج  و  دـشابن ، دـب  یطلخ  نکل  و  دزیخ ، ظـیلغ  یطلخ  يو  زا  رگج ، رگج :
رگج دربب و  ار  يروک  بش  نکل  دـتفویب و  دروخب  غورـصم  هک  هاگ  ره  ننـشگ ، زب  رگج  هصاخ  زب ، رگج  دـشاب و  هب  ناروناـج  ياـهرگج 

سفرک و  ینساک ) ینسک ،  ) هنـسک زینـشگ و  هکرـس و  هب  نارورحم  تهج  زا  هرب  رگج  و  دراد ، دوس  دشاب  رگج  درد  هک  ار  یـسک  گرگ 
. دننک هیلق 

. دهد ییادوس  دب  ياذغ  زرپس ، زرپس :
. دشاب لپلپ  ینیچراد و  هب  وا  حالصا  تسا ، يو  رب  لوب  رذگ  هکنآ  رهب  زا  دشاب  كان  تموهز  دراوگ و  رید  هدرُگ ، هدرُگ :

هماکبآ و هیپ و  هب  وا  حالـصا  تسا ،) رتهب  شندروخ  هن  . ) هب هدروخان  دشابن ، کین  وا  ياذغ  دـشاب و  راوگدـب  تخـس و  یتشوگ  لد ، لد :
. دشاب تیز  نغور 

دننک نایرب  سپ  تعاس ، هس  ود  دنهن  ایورک  هک و  رس  ردنا  ار  وا  هک  تسا ، نآ  وا  حالـصا  دراوگ ، رید  دهد و  كدنا  ياذغ  شـش ، شش :
. دیاین راکب  رگید  و  دیاب ، هلاغ  زب  هرب و  شش  و 
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رتمک وا  يرت  و  دشاب ، ناروناج  رگید  هیپ  زا  رتمرگ  طب  هیپ  و  دـیازف ، مغلب  هیپ  ندروخ  رایـسب  و  دـشاب ، لوضف  رایـسب  زغم ، هیپ و  زغم : هیپ و 

دوس ار  جنـشت  وا  ناهوک  دـشاب و  مرگ  رتشا  هیپ  و  یگناخ . غرم  هیپ  طب و  هیپ  زا  تسا ، نایم  هجرد  هب  سورخ  هیپ  دـشاب و  فیطل  و  دـشاب ،
نابز نتخوس  یتشد  غرم  هیپ  و  دراد . دوس  ار  اهدور  شیر  ار و  اههدور  شزوس  تسا ، رتضباق  زب  هیپ  دراد و  رایـسب  يرتواـگ  هیپ  و  دراد .

. دهد رتمک  يرت  ریپ  روناج  هیپ  و  دراد ، دوس  ار 
دیابیم شیوخ  تقو  هب  مغلب  لاهـسا  یق و  ار  يو  دروخ ، رایـسب  هیپ  هک  ره  و  هدـننازپ ، تسا و  مرن  تسا و  هدـننک  مرگ  هلمج  رد  هیپ ، هیپ :
کـشخ نشگ  ناروناج  همه  زغم  و  لفلف .)  ) لپلپ ینیچراد و  نادـگنا و  ایورک و  هریز و  نوچ  اـهرازبا  دـشاب و  کـمن  نآ  حالـصا  درک و 

هاب توق  نت و  توق  دشاب و  رتشیب  رتهب و  نیا ، ياذغ  دشاب و  رس  زغم  زا  رتلوضف  مک  ناوختـسا  زغم  و  دشاب ، رتبرچ  فارطا  زغم  و  دشاب ،
زغم دنفـسوگ و  زغم  سپ  زب ، زغم  سپ  یلها ، واگ  زغم  سپ  تسا ، یهوک  واگ  زغم  اهزغم  نیرتهب  دـنک و  هزات  ار  تسوپ  گـنر  دـیازفیب و 

. دشاب رتفیطل  ناغرم 
ياذغ دشاب و  ناتـسپ  ياذـغ  زا  رتمک  دـشاب ، ناروناج  همه  هیاخ  زا  هک  ییاذـغ  نایاپ ، راهچ  هیاخ  ناتـسپ و  نایاپ : راهچ  هیاخ و  ناتـسپ و 

رتهب ناوج  ناروناج  هیاخ  دیازف و  يرت  ناتـسپ  و  دشاب ، راوگ  دب  ود  ره  و  دشابن ، کین  ود  چیه  هچ  رگا  دشاب ، هیاخ  ياذـغ  زا  رتهب  ناتـسپ 
. دراد دوس  ار  هاب  دشاب و  کین  هبرف  سورخ  هیاخ  دهد و  رایسب  اذغ  دراوگ ، هب  ار  نآ  یسک  رگا  دشاب و 
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هچیاپ لاح  نوچمه  وا  لاح  و  جزل ، دهد و  كدنا  ياذغ  دشاب ، يو  ردنا  زونه  هک  يرت  ببس  هب  هلاغزب  هرب و  تسوپ  هلاغزب : هرب و  تسوپ 
. دراد دوس  ار  هدعم  درد  دروخب ، بارش  هب  دیاسب و  دنک و  کشخ  غرم  نادگنس  زا  نینوردنز  تسوپ  دشاب و 

درز و وا  گنر  دشابن و  هبرف  تخس  دشابن و  جزل  دشاب و  كزان  وا  تشوگ  دشاب و  کچوک  هک  یهام  ره  یهام ، تشوگ  یهام : تشوگ 
تخـس هکنآ  رهب  زا  دشاب ، رتشوخ  رتراوگ و  دوز  رتفیطل و  وا  تشوگ  هزیرگنـس ، رب  ای  دشاب ، هزیکاپ  بآ  ردنا  وا  ياوأم  و  دشابن ، هایس 
يرهـش زا  هک  دشاب  يوج  نایاپ  ردنا  هک  اهیدـیلپ  هک  تسا  نآ  دوش  هن  هابت  هدـنگ و  دوز  دـشابن و  هبرف  تخـس  هکنآ  ببـس  دـشابن و  هبرف 

ظیلغ یطلخ  نکل  و  دهد ، شیب  اذغ  دشاب  گرزب  هچ  ره  دشاب و  يوب  شوخ  معط و  شوخ  هزیکاپ و  ببـس  نیدب  دبای ، رتمک  دیآ ، نوریب 
ره و  دنک . دلوت 

409 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
هک هصاخ  دشاب  دب  درز ، ای  دـشاب و  هایـس  وا  گنر  دـشابن و  هزیکاپ  بآ  ردـنا  يو  ياوام  دـشاب و  یگنـس  و  دراد ، شوخان  يوب  هک  یهام 

دوس ار  راد  یمرگ  مدرم  دوخ  یهام  دوش و  هبرف  ببـس  نادب  دبای  رتشیب  دـشاب ، يوج  نایاپ  رد  هک  اهیدـیلپ  هکنآ  رهب  زا  دـشاب  هبرف  تخس 
اب لفلف )  ) لپلپ دننک و  نایرب  تیز  نغور  ای  زوج )  ) زوگ نغور  هب  ار  وا  هک  تسا  نآ  وا  حالصا  دراد ، نایز  ار  درـس  هدعم  دنوادخ  دراد و 

نکمم هکنادنچ  دنک ، ربص  یگنـشت  رب  و  كدنا ، يرادقم  فرـص  بارـش  هدرورپ و  لیبجنز  وا  سپ  زا  و  دنروخ ، نادـب  دـنزیمایب و  کمن 
يو زا  هکنآ  زا  دـشابن  یلاخ  مه  روش  یهام  و  دـننک . نایرب  نغور  هب  هک  دـشاب  نآ  زا  رت  کبـس  هدـعم  رب  نغور  یب  هدرک  نایرب  ددرگ و 
دنک هابت  ار  جازم  نآ  ندروخ  رایـسب  دنک و  دلوت  شراخ  رگ و  روش  مغلب  زا  و  دنک ، دلوت  روش ، مغلب  رتشیب  نکل  دنک ، دـلوت  یجاجز  مغلب 
مود و  دنهن ، ردنا  هکرـس  هب  ار  وا  هک  تسا  نآ  یکی  وا  حالـصا  دنکن و  راردا  درآ و  یگنـشت  هکنآ  رهب  زا  دـشک  ءاقـستسا  هب  هک  دـشاب  و 

ره دروخ و  نیبگنکـس  راد  یمرگ  مدرم  دروآ و  نوریب  دوز  ار  يو  ات  دنروخ  لسع  اب  دیناپ  وا  سپ  زا  و  دـننک ، نایرب  نغور  هب  ار  وا  هکنآ 
، لابند تشوگ  اهتشوگ ، زا  و  دوش ، كزان  وا  تشوگ  دوش و  هن  هابت  دـنام و  هب  هزاـت  دـنراد  هاـگن  خـی  فرب و  ناـیم  رد  ار  وا  هک  یهاـم 

نیدب مه  دـشاب ، وا  ياهرپ  یلاوح  هک  تشوگ  و  دـشاب ، نادـب  رتشیب  یهام  ياهتکرح  هکنآ  رهب  زا  هزام  تشپ  تشوگ  دـشاب و  رتفیطل 
رتشوخ و ایرد  یهام  و  دراوگ . رید  ببـس  نیدب  دشاب  وبرچ  رایـسب  وا  رـس  و  دـشاب ، رتظیلغ  فان  ولهپ و  تشوگ  و  دـشاب ؛ رتفیطل  ببس 

تضایر ایرد  ص 134 )  ) نایم رد  هکنآ  رهب  زا  دراوگ ، رت  دوز  دشاب و  رتهب  نآ  ياذغ  و  دشاب ، رت  هزیکاپ  و  دـشاب ، دور  یهام  زا  رت  فیطل 
دیآ رب  شوخ  بآ  ياهدور  هب  ایرد  زا  هچنآ  و  دراد ؛ يوام  گیر  رب  رگا  هصاخ  دشاب ، کین  مه  دشاب ، ایرد  رانک  هب  هچنآ  و  دـنک ، رایـسب 

. دنک يوق  تضایر  دیآ و  زاب  بآ  شیپ  توق  هب  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، رت  فیطل 
اب راد  یمرگ  مدرم  دـیآ و  راکب  یکدـنا  يو  زا  نکل  دربب ، هدـعم  زا  برچ  ياهماعط  ینارگ  و  دـنک ، شوخ  ار  عبط  هبآ ، یهام  هبآ : یهام 

. دروخ زوج )  ) زوگ نغور  رتعس و  اب  راد ، يدرس  دروخ و  دیاب  هکرس 
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نآ ترضم  نتشاد  زاب  و  اهشآ )  ) اهابا ترضم  تعفنم و  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مود  زج و  زا  موس  باب 

عیطقت ار  تبوطر  هکنآ  ببس  هب  زین  ار  نابوطرم  دراد و  دوس  ار  راد  یمرگ  مدرم  هکرس ،) اب  هارمه  روغلب  شآ  هکرـس ، شآ  اوکـس ،  ) ابکس
هناثم محر و  هدعم و  نوچ  تسا  بصع  زا  هک  يوضع  ره  ار و  اهبصع  ار و  ییادوس  و  جـنلوق )  ) مدرم و  دراد . دوس  مه  دربب  ینعی  دـنک ،

هدور و ردنا  ار  یـسک  رگا  و  دراد . نایز  ار  نیا  دننام  وناز و  ار و  تشپ  درد  ار و  اههدور  شیر  و  هفرـس )  ) هفلـس دنوادخ  و  دراد . نایز  ار 
لگ یتخل  تسخن  دروخ و  ماداب  نغور  هتـساشن و  رکـش و  زا  ییاولح  وا  سپ  زا  دروخ  ابکـس  هک  دتفا  قافتا  دـشاب ، یـشیر  هدرگ  هناثم و 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 281 

http://www.ghaemiyeh.com


یکدنا دنک و  نیبگنا  ینشاچ  هک  تسا  نآ ، وا  حالصا  بوطرم  رهب  زا  دروخ و  اولح  نیا  سپ  دروخ ، یبرع  غمص  و  ینمرا ،) نیط   ) ینمرا
دنک شوخ  ریـس  هندوپ و  سفرک و  بادس و  لفنرق و  ایوب و  زوج )  ) زوگ ایورک و  هب  دنکفا و  رد  هروغلب ) نادجنا ،  ) نادگنا غمـص   ) دژگنا

. دننک سفرک  هنسک و  وهاک و  اهَِرت  زا  دننک و  رکش  ینشاچ  رورحم  رهب  زا  دننک و  وا  ردنا  مامت  نارفعز  دنزپ و  ردنا  ریجنا  یتخل  و 
تجاح حالـص  هب  دزاسب و  ار  تسردنت  نامدرم  ار و  لدـتعم  ياهجازم  همه  تسا ، کین  ياذـغ  و  تسا ، ابروش  قلطم  ابدیفـسا ، ابدیفـسا :
رادقم دنروخ و  درـس  بآ  وا  سپ  زا  هک  تسا  نآ  وا  حالـصا  دنروخ و  مرگ  راگزور  ردنا  هک  هصاخ  ار ، تیاغب  رورحم  مدرم  رگم  دیاین ،

، دنشاب هدرک  ردنا  هک  هیودا )  ) اهرازبا مکح  هب  اب  روش  زا  دشاب  رت  مرگ  اهابدیفـسا  رگید  دوش و  نکاس  نادب  هک  شرت  يزیچ  ای  هروغ  بآ 
هب وا  حالـصا  و  دشاب ، رت  قفاوم  درـس  راگزور  هب  و  دیاشن ، ار  يازفا  نوخ  ار و  ییارفـص  مدرم  و  نآ . ریغ  هریز و  لفلف و  ینیچراد و  نوچ 

. درس بآ  هب  دشاب و  یشرت 
مدرم و  دروخ ، دیاب  امرگ  لصف  ردنا  دیاشن و  دشاب  مرگ  وا  هدعم  هک  ار  یـسک  زج  دراوگ و  رید  دـهد و  رایـسب  اذـغ  اب ، تارغج  اب و  غود 

ای نیبگنا  ياولح  دشاب و  تیز  نغور  ریس و  هندوپ و  بادس و  هب  وا  حالصا و  دروخ . دیاشن  دشاب ، جنر  اهداب  زا  هک  ار  یسک  ار و  یجنلوق 
هتبلا و اب  ندروخ  دیاشن  ار  يو  دشاب  دیدپ  يو  رب  يرت  ناشن  هک  ره  و  نآ ، دننام  ینومک و  هدرورپ  لیبجنز  يوق و  فرـص  بارـش  دیناپ و 

دیاشن اب  غود  هب  زب  تشوگ  غرم و  چیه  تشوگ 
411 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

. تخپ
فرت ياذـغ  زا  رتهب  اب  غود  ياذـغ  درک و  دـیاب  نانچمه  وا  حالـصا  دـشاب و  اب  غود  نوچمه  ود  ره  اـب /- هنیرت  و  کـشک ) شآ   ) اـب فرت 

. دروخ دیاشن  نآ  دننام  عاقف و  رت و  ياههویم  دنروخ ، اهابا  نیا  هک  زور  نآ  و  تساب ،
راد یمرگ  مدرم  دربب  ار  تبوطر  دناشن و  هب  ارفص  تسا ، فیطل  هکنآ  رهب  زا  دهد ، رتمک  اذغ  اب  غود  ابدیفسا و  اب  سایق  هب  ابهریز ، اب : هریز 
لاح دروخ  رد  دنراد  راکب  دشاب  قفاوم  ار  هدعم  هک  يزیچ  وا  شیپ  زا  ای  وا و  سپ  زا  دروخ و  دیاشن  ار  فیعـض  هدعم  دشاب و  رت  قفاوم  ار 

. دنهد توق  قامس  یبآ و  ران و  اب  ار  هدعم  دشاب  مرگ  تخس  هدعم  رگا  و  هریز ، هندوپ و  یکطصم و  نوچ 
جنر يدرـس  زا  داب و  زا  دشاب و  یجنلوق  هک  ار  یـسک  ندروخ و  دیاب  رتشیب  ناتـسبات  ردنا  دشاب و  قفاوم  ار  راد  یمرگ  مدرم  ابروغ ، ابروغ :

. دروخ دیاشن  رت  ياههویم  وا  شیپ  زا  وا و  سپ  زا  و  دیاشن ، دشاب 
ارد يدرس  مدرم  رگا  دنک و  کشخ  ار  عبط  دناشن و  زاب  ارفص  نوخ و  تسا  کیدزن  رگیدکی  هب  همه  اب  کشرز  اب و  قامس  ابرانا و  ابرانا :

ابهروغ زا  رتهب  ار  هدـعم  اب ، رانا  ار و  اب  قامـس  هدرک و  نوجعم  راد  يوق  بارـش  نیبگنا و  ياولحب  دـشاب و  اـهاب  دیفـس  اـب  حالـصا  دروخب 
هنیس درد  هفلس و  دنوادخ  رت و  هدنزاس  ار  یئارفـص  جازم  اب ، هروغ  رت و  قفاوم  ار  مرگ  رگج  اب  کشرز  دنک و  رتکشخ  زین  ار  عبط  تسا ،

. هتبلا دروخ  دیاشن  چیه  اهابا ، نیا  زا  ار 
رگید هب  دـشاب و  کیدزن  اهیـضم  رگید  رب  دـنک و  مرن  ار  عبط  دـشاب و  کین  ار  ارفـص  ود  ره  ولآ /- و  القاب ) زبس  فالغ   ) اب کلت  کـلت :

. دننک حالصا  ماداب  زغم  جانافسا و  هصاخ و  دشاب  رت  قفاوم  نیا  اهیشرت  زا  ار  هفلس  دنوادخ  و  نآ ، ریغ  اب و  هروغ  اب و  قامس  نوچ  اهیشرت 
نامدرم هکنآ  رهب  زا  و  دشاب ، قفاوم  یلصف  ره  ردنا  ار و  اهجازم  رتشیب  تسا  لدتعم  تسا و  کین  ياذغ  ود  ره  هکرـس ، هیلق  هماکبآ و  هیلق 

نیبـگنا و اولح و  نوچ  دـنروخ ، قفاوم  يزیچ  وا  سپ  زا  و  دـننک ، حالـصا  هیورک )  ) اـیورک هندوپ و  رتعـس و  بادـس و  هب  ار  نآ  بوـطرم 
یخفن زا  تسا و  يوق  ياذغ  ود  ره  یشمشک ، و  زیویم ) زیوم ، ( ) یبیبز  ) یتیز مرگ  نوجعم  و  دیناپ ،

412 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
. دراد یمرگ  هب  لیم  تسین و  یلاخ 

هب وا  حالـصا  ار  رورحم  دـننک و  رب  هریز  ینیچراد و  هک  هصاخ  رت  قفاوم  ار  بوطرم  تسا و  يوق  ياذـغ  ود  ره  هنجنطم /- کـشخ و  هیلق 
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. دراد یمرگ  هب  لیم  تسین و  یلاخ  یخفن  زا  دنک و  هروغ  بآ  هکرس و 
عبط بنرک  دنک و  دلوت  ییادوس  ینوخ  دـنیوگ ، طیبنق  يزات  هب  ار  بنرک  هیاخ  طیبنق ،) ای  دـیبنق  ملک   ) یطیبنق و  چـیپ ،) ملک  ملک ،  ) یبنرک

رس ینارگ  مشچ و  یکیرات  طیبنق  دنک و  کبس  ار  بارش  رامخ  و  دهد ، يرای  بارش  ندروخ  رایسب  رب  ار  ناگراوخ  بارـش  دراد و  مرن  ار 
. تشاد دیاب  زاب  یفاص  قیقر و  بارش  نیبگنکس و  هب  ترضم  دروخ و  دیاشن  هتسویپود  چیه  و  دیامن ، هدیروش  ياهباوخ  و  دیازف ،

دلوت ماخ  یتبوطر  يو  زا  دنک و  مرن  ار  هنیس  دنک و  نشور  ار  مشچ  دراد و  دوس  ار  هاب  دهد و  رایسب  اذغ  دنک و  داب  مجلش ،) مغلش ،  ) یتفل
عفد نیبگنکـس  هب  ار  رورحم  درک و  دیاب  ياهندوپ  ینومک و  لهـسم و  یلجرفـس  هب  رزگ  وا  ترـضم  عفد  و  دراد ، نایز  ار  یجنلوق  دـنک و 

. دشاب یتفلزا  هب  ار  یجنلوق  دراد و  دوس  ار  هناثم  هدرگ و  دنزاس ، يو  زا  هچنآ  رزگ و  اما  دنک ،
قیقر بارـش  هب  دـشاب و  نارفعز  لسع و  هندوپ و  بادـس و  هب  وا  ترـضم  عفد  دـنک و  کیرات  مشچ  دـیازف و  ادوس  دـنک و  خـفن  یـسدع ،

. یفاص
ردنا دشاب و  هدرک  دلوت  گنس  هناثم  هدرگ و  ردنا  هک  ار  یـسک  یجنلوق و  و  دنک ، هبرف  دهد و  رایـسب  توق  میله )  ) هس ره  میلح :)  ) هسیره
ردنا تبـش  دنراد و  رود  يو  زا  ریـش  دنزاس و  غرم  تشوگ  هب  ای  هلاسوگ  تشوگ  هب  هک  تسا  نآ  وا  حالـصا  دراد  نایز  دتفا ، هدـس  رگج 

رب رایـسب  هکـسم  ینیچراد و  و  لفلف )  ) لپلپ اب  دنروخ و  هماکبآ  هکرـس و  اب  دـنک و  رت  شوخ  وا  هزم  يوب  دـنک و  فیطل  ار  وا  ات  دـنزب  يو 
تعاس جنپ  زا  سپ  رورحم  و  دروخ ، لهـسم  یلجرفـس  ای  هدرورپ  لیبجنز  يو  سپ  زا  بوطرم  دشاب ، رتهب  هکـسم  واگ و  نغور  اب  دننک و 

(. لفلف یب   ) لپلپ یب  دنروخ ، هداس  يروگنا ،) باش  ود  اب  اًلثم  هب  تبرش   ) هبیم
نوریب هدور  زا  رتدوز  ات  دروخ  دیاب  يدیپس  اب  تشوگ  یخرس  دیاش و  ار  يوق  يهدعم  دراوگ  رید  دیازف و  توق  دهد و  رایـسب  اذغ  ینایرب 

هکرس ردنا  بش  کی  تسخن  ار  تشوگ  رگا  دیآ و 
413 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

دـنامب و رید  هدـعم  ردـنا  دراوگ و  رید  باـبک  دـهد . رتمک  اذـغ  دـشاب و  رتفیطل  دراوگ و  رتدوز  دـننک و  ناـیرب  رونت  ردـنا  سپ  دـنهن و 
سپ زا  دراوگ و  رتدوز  دننک  بابک  سپ  دنهن  ردنا  هکرسب  تسخن  رگا  ددرگ و  اذغ  دوز  دنزمب  وا  بآ  رگا  هک  تسا  نآ  بابک  تیصاخ 

. دشاب ینایرب  زا  رتظیلغ  هدرکان  درِگ  دنک . توق  کین  دنروخ  يوق  بارش  بآ  لدب  رگا  دروخ و  دیاشن  درس  بآ  دوز  نایرب  بابک و 

و ابرم ،) راچیر ،  ) اهلاچیر اهماک و  و  هدننک ) کنخ  ياهیندروخ   ) دراوب ترـضم  تعفنم و  نتخانـش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مراهچ  باب 
. نآ ترضم  عفد  دنام و  نیدب  هچنآ 

هلاسوگ تشوگ  زا  هچنآ  و  دنیوگ ، درسف  ار  نآ  دننک  هلاغ  زب  تشوگ  زا  هچنآ  هک  تسا  هتفر  نانچ  تداع  ماله /- درسف و  ماله : درـسف و 
یسک درسف  نادگنا و  ببس  هب  دشابن  مه  يدرـس  نادب  دشاب و  درـسف  زا  رتظیلغ  ماله  ببـس  نیدب  دننکفارد  نادگنا  و  دنیوگ ، ماله  دننک 

نوچمه وا  ترضم  عفد  دشاب و  ابکس  ترضم  نوچمه  ود  ره  ترضم  دناشنب و  ار  ارفـص  ار و  نوخ  دشاب و  قفاوم  دشاب ، مرگ  رگج  هک  ار 
. ترضم عفد 

رتوبک زا  هکنآ  رگم  دشاب ، کیزن  نیدب  دنـشاب ،) هتخپ  هکرـس  رد  غرم  ای  هچب و  رتوبک  تشوگ  زا  هک  تسا  ییاذـغ   ) صوصم یـضوصم :
جارد ورذـت و  زا  ای  یگناـخ  غرم  زا  صوصم  هک  دـیاب  و  ص 135 )  ) دیاب ار  راد  یمرگ  مدرم  دننک و  ردـنا  ریـس  بادـس و  دـنزاس و  هچب 

. هتبلا دنکن  ریس  دنک و  نوخرط  هنسک و  بادس ، ضوع  هب  دنزاس و 
هلـضف دنانبج و  هب  ار  ماعط  توهـش  دربب و  ار  تبوطر  یتخل  نکل  دیازف . یمرگ  درآ و  یگنـشت  دشاب و  دب  ار  هدـعم  ربک ، هماک  ربک : هماک 
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شراخ دنک و  هابت  ار  نوخ  هک  دروخ  دیاشن  هتـسویپ  دنک و  لعف  نیمه  دـشاب و  روش  همه  اههماک  درآ و  دورف  اههدور  هدـعم و  زا  ار  ماعط 
. درآ حالص  هب  ار  نآ  یتخل  هکرس  و  درآ ،

دـشابن دب  زین  ار  بوطرم  دیاشگب و  هدس  دشاب و  قفاوم  ار  رورحم  دزادگب و  ار  زرپس  دوب ، ون  نهک و  هچنآ  هکرـس ، هب  ربک  هکرـس : هب  ربک 
. دربب ار  تبوطر  یتخل  هکنآ  رهب  زا 

414 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
دشاب وا  زا  رتهب  وا  هکرس  دنابنجب و  ار  ماعط  توهش  دتسرفن و  رس  رب  راخب  دشاب ، نهک  هچنآ  هکرس ، هب  زایپ  هکرس : هب  زایپ 

. دشاب رت  قفاوم  يو  ار  جازم  درس  مدرم  اهلاجا ، اهیشرت و  زا  هکرس ، هب  ریس  هکرس : هب  ریس 
هدعم ردنا  وا  مرج  دشاب و  فیطل  وا  هکرـس  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، رتهب  هکرـس  هب  ود  ره  زا  نادگنا ، خـیب  زاغرتشا و  نادـگنا : خـیب  زاغرتشا و 

. دنام رایسب 
. دراد دوس  ار  عورصم  دشاب و  کین  ار  هاب  دیاش و  ار  بوطرم  و  يزیز ، یتشد و  زایپ  نادگنا : خیب  يزیز و  یتشد و  زایپ 

اـههیلق و سپ  زا  دـشاب  هدـنام  رید  هدـعم  ردـنا  رگا  دـناشنب ، ار  راد  یمرگ  مدرم  یگنـشت  ار و  ترارح  هکرـس ، هب  راـیخ  هکرـس : هـب  راـیخ 
هکرس دشاب ، ظیلغ  هکرس ، هب  مغلش  دنروخ . هن  نآ  ریغ  و  تورق ،) هرق  شآ   ) اب فرت  ابغود و  نوچ  ظیلغ  ياهماعط  اب  دنروخ و  اهابدیفـسا 

ار توهـش  یکدنا  دشابن و  کین  سب  ود  چـیه  دراد و  ینعم  نیمه  دـنیوگ ، هبرای  رهنلاءاروام  هب  هک  بارای  دـنک و  فیطل  ار  نآ  لدرخ  و 
. دنابنجب

درآ یگنشت  یتخل  دنک و  يوق  ار  هدعم  دروآ و  ورف  ار  عبط  دیاشگب و  ار  هدس  دنکش و  هب  ار  ارفص  هکرس ، هب  ناجنداب  هکرـس : هب  ناجنداب 
. دنک لطاب  ار  وا  یگنشت  هکرس  و 

. دنک يوق  ار  هدعم  درآ و  ورف  ار  عبط  دیاشگب و  ار  هدس  دنابنجب و  ار  توهش  دربب و  ار  برچ  ياهاذغ  ینارگ  نوتیز ، نوتیز :
ار توهـش  دـیادزب و  هدـعم  مف  زا  جزل  مغلب  مود ، هجرد  هب  تسا  کـشخ  مرگ و  وج ، ناـن  زا  اـی  دـننک  وـج  درآ  زا  هک  هماـکبآ ، هماـکبآ :
دـنک و دـلوت  مرک  هک  دراذـگن  دّربـب و  ار  نآ  دـنک ، دـلوت  اـهمرک  نآ  زا  هک  دـشاب ، یتـبوطر  وا  ياـههدور  ردـنا  هک  ار  یـسک  دـنابنجب و 
وا تعفنم  دراین و  یگنشت  دنزیمایب  هکرس  اب  ار  وا  رگا  درآ و  یگنشت  یتخل  دشاب و  قفاوم  دیوشب و  دشاب  اشحا  ردنا  هک  ار  نفع  ياهشیر 

. دشاب ياج  رب 
دنابنجب ماعط  توهـش  دیادز ، هب  ار  اههدور  ار و  هدعم  دنک و  مرن  ار  عبط  تسا . هماکبآ  نود  یکـشخ  یمرگ و  ردنا  هبآ ، یهام  هبآ : یهام 

. دراد دوس  ار  وناز  درد  دنوادخ  و 
نینچ تداع  درآ و  یگنشت  دشاب  روش  رگا  دننک ، نان  زا  هک  مغلش ،) بآ   ) باملش باملش :

415 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
دوس ار  رورحم  و  دـناشنب ، کین  ار  ترارح  امرگ  لصف  ردـنا  درآ و  خـفن  یتخل  دوشن و  هابت  دوز  ات  دـننک ، رایـسب  وا  کمن  هک  تسا  هتفر 

. درآ اهبصع  یفیعض  لصافملا و  عجو  ار  بوطرم  دراد و 
یماعط هلمج  رد  دراد و  نایز  دشاب  جـنر  اهداب  زا  هک  ار  یـسک  و  ار ، یجنلوق  دـنیوگ و  هلاون  ناسارخ  هب  ار  دروآ ، مزب  دروامزب ، دروامزب :
رایـسب سفرک  بادـس و  غرم و  هیاخ  هدرز  هرب و  هلاغ و  زب  تشوگ  نوچ  دـنزاس . فیطل  تشوگ  زا  هک  دـشاب  نآ  رتهب  و  تسا ، یگنـس ) )

هب ار ، جازم  درـس  مدرم  و  دـشاب . رتهب  هنوگ  نیدـب  ار  لدـتعم  ياهجازم  دـنروخ  هماکبآ  هکرـس و  اـب  و  دـننکن ، كوک  نوخرط و  دـننک و 
ار جازم  مرگ  مدرم  و  دروخ ، زاغرتشا  هکرـس و  هب  ای  هماکبآ ، هب  دشاب و  رتهب  هرب  تشوگ  بادس و  غرم و  هیاخ  هدرز  و  زاغرتشا ، و  نسار ،

. دروخ هکرس  اب  دشاب و  رتهب  نوخرط  یکدنا  رتزینشگ و  كوک و  هیاخ و  هدرز  صوصم و  غرم  هنیس  هب 
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نآ ترضم  عفد  دنام و  نیدب  هچنآ  رینپ و  ریش و  ترضم  تعفنم و  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مجنپ  باب 

، نغور رینپ و  بآ و  زا  تسا  بکرم  وا  و  تسا . مدرم  نت  یمرگ  زا  رتمک  وا  یمرگ  تسا و  لدتعم  زا  نوزف  يرت  يدرس و  ردنا  ریش ، ریش :
دنفسوگ ریش  ردنا  رتهدنیادز و  رتهدنیوش و  فیطل و  ریش  ود  ره  نیا  هک  دنیوگ  ببس  نیدب  تسا ، رتشیب  رخ  ریـش  رتشا و  ریـش  ردنا  بآ  و 

تـسا ریـش  ردنا  هک  بآ  و  تسا . رتلدتعم  اهباب  نیا  ردنا  زب  ریـش  و  تسا ، رتشیب  نغور  واگ ، ریـش  ردنا  و  تسا . رتظیلغ  تسا و  رتشیب  رینپ 
سایق و  تسا . ییاوه  تسا و  َرت  مرگ و  نغور  و  تسا ، ینیمز  تسا و  درـس  رینپ  و  تسین ، يزیت  چیه  يو  ردنا  و  هدـنیادز ، تسا و  فیطل 

تسارت برچ  ظیلغ  رهوگ  هکنآ  ببـس  نکل  تسا  نغور  زا  رتفیطل  بآ  و  دشاب . ظیلغ  رهوگ  زا  رتمرگ  فیطل  رهوگ  هک  دنکیم  بجاو 
. دشاب رت  ادیپ  رتیوق و  نغور  ترارح  هک  دش  بجاو 

ببـس هب  تسا ، اهریـش  رگید  زا  رتدرـس  دنفـسوگ  ریـش  هک  دـناهتفگ . نیا  رهب  زا  تسا و  هدـنزاس  وا  اب  تسا و  ترارح  هدام  یبرچ  رهب  زا 
هکنآ رهب  زا  تسا ، نآ  نیا و  نایم  زب  ریـش  و  تسا ، رتشیب  نآ )  ) نغور هکنآ  ببـس  تسا و  رت  مرگ  واـگ  ریـش  و  تسا . رتشیب  وا  رینپ  هکنآ 

هب هاگارچ  زا  اهریش  لاح  و  تسا . دنفسوگ  رینپ  زا  رتمک  وا  رینپ  و  تسا ، واگ  نغور  زا  رتمک  وا )  ) نغور
416 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

هتخپ و مامت  تسا  ینوخ  زا  ریـش  دـلوت  دـشاب و  ظـیلغ  هاگدـنچ  هب  نداز  سپ  زا  اهریـش  همه  و  ددرگ . هب  لاـس  ياـهلصف  ردـنا  و  ددرگ ،
تـشوگ هکنآ  رهب  زا  درآ ، زاب  شیوخ  عبط  گنر و  هب  ار  نوخ  نآ  ناتـسپ  هریغم  توق  دـسریم ، ناتـسپ  هب  نوخ  نیا  هک  هاـگ  ره  هدیـسر .

نایز نآ  رهب  زا  ار  یناـمغلب  ار و  بوطرم  ریـش  هک  دـیوگیم  سفور  و  دراد . يدرـس  هب  لـیم  وا  جازم  و  مرن ، دـیپس و  تسا  یتشوگ  ناتـسپ 
هکنآ یکی  ببـس ، ود  هب  دـیاب  هکنانچ  دـناسرن ، زاب  نوخ  جازم  هب  هراب  رگد  ار  نآ  ناـشیا  ترارح  و  دراد ، لـیم  يدرـس  هب  ریـش  هک  دراد 

. ددرگ اذغ  دشاب  هدیسرن  زاب  نوخ  جازم  هب  هکنآ  مود  دشاب و  رت  فیعض  ناشیا  ترارح 
ناتسپ زا  رگا  اهریش ، همه  و  رت ، هدنهد  اذغ  تسا و  رت  هدنیادز  هکنآ  رهب  زا  تسا ، نانز  ریش  اهریش  نیرتهب  هک  تسناد  دیابب  ریش ، ندیزُگ 

دیاب رخ  ریـش  هک  ار  يرامیب  هک  تسا  نیا  رهب  زا  و  دنروخب . لاح  ردنا  دنـش  ود  هب  هک  تعاس  نآ  هن  رگ  و  دشاب ، رتدـتمدوس  دـیکم  ناوتب 
( دوز  ) تسه هک  تفاطل  یگزات و  زا  ریش  هکنآ  رهب  زا  دنروخب ، دنش  ود  هب  هک  لاح  رد  ات  دنرآ  نیلاب  کیدزن  ار  رخ  هک  دیآ  تجاح  داد ،
رت ظیلغ  هک  يریـش  و  دتـسیا . هب  نخان  رب  نآ  زا  هرطق  هکناـنچ  ماوق  هب  هزم و  شوخ  يوب و  شوخ  دـیاب و  دـیپس  ریـش  و  ددرگ . هب  لاـح  زا 

دشاب و هک  دیاب  تسردنت  دـنراد  راکب  وا  ریـش  هک  یناویح  ره  دـیاین و  راکب  درز ، ای  يوب  شوخان  ای  هزم  شرت  ای  دـشاب ، رت  قیقر  ای  دـشاب .
ریش و  دشاب . ظیلغ  ریـش  درذگن  نداز  تقو  زا  زور  لهچ  ات  و  دشابن . کین  هیپ  رایـسب  رغال و  يرغال  یهبرف و  ردنا  لدتعم  و  تشوگ ، مامت 

ار وا  هک  یناویح  و  دراد ، رتمک  يرتریپ  ناویح  زا  و  دراد ، شیب  يرت  لاس  كدـنا  ناویح  نآ  زا  و  دـشاب . کین  هدیـسر  ماـمت  ناوج  ناویح 
تـسا نیا  رهب  زا  دراوگ و  دوز  دشاب و  فیطل  وا  ریـش  دنک  رتشیب  تضایر  هک  یناویح  دشاب و  ظیلغ  وا  ریـش  دشاب  رتمک  تضایر  نتخات و 

ياهتابن رتشیب  وا  فلع  دروخ و  رتمک  بآ  دنک و  رتشیب  تضایر  زب  هکنآ  رهب  زا  تسا  زب  ریش  نوچمه  بسا  ریش  هک  دیوگیم  سفور  هک 
، دروخ سوبـس  هراجنک و  هک  هصاخ  یلها  ناویح  ریـش  و  دراد . يرتمک  يرت  دشاب و  کین  یهوک  ناویح  ریـش  و  دـشاب . هزمشوخ  خـلت و 

يرت دـشاب و  رت  شوخ  دـنک  ارچ  رازغرم  رد  هک  یناویح  ریـش  و  دـشاب ، رتفیطل  رتشوخ  [ 22] یبارچ ناویح  ریـش  دشاب . رتظیلغ  رتنارگ و 
رتشیب

417 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
هک دشابن  قفاوم  نانچ  مدرم  عبط  اب  دشاب  مدرم  ینتسبآ  تدم  زا  رتشیب  ای  رتمک  وا  ینتسبآ  تدم  هک  یناویح  ریش  دنک و  مرن  ار  عبط  دنک و 
زا هک  يریـش  و  تسا ، رت  قفاوم  واگ  ریـش  هک  دنیوگ  نیا  رهب  زا  و  دشاب . تسار  مدرم  ینتـسبآ  تدم  اب  وا  ینتـسبآ  تدم  هک  یناویح  ریش 
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دشاب و رتیوق  يوم  هایـس  ناویح  ریـش  و  دشاب ، رتفیعـض  يوم  دیپس  دشاب  ار  ناویح  ریـش  و  دـیاب . رتقیقر  جالع  رهب  زا  دـنزاس  بآ  رینپ  يو 
همه زا  رتقیقر  رتشا  ریش  و  دشاب . برچ  رت و  ظیلغ  یناتسبات  ریـش  و  دشاب ، رتقیقر  دراد ، رتشیب  يرت  يراهب  ریـش  و  ددرگ . هب  لاح  زا  رترید 

دراد و رتمک  یبرچ  دشاب و  قیقر  رخ  ریـش  و  دنام . هب  رت  رید  هدعم  ردـنا  همه  نیا  اب  و  دراد ، رتمک  نغور  و  ص 136 )  ) رینپ دشاب و  اهریش 
دب هک  يریـش  هک  دیوگ ، سونیلاج  و  تسا . رتشا  ریـش  نوچمه  رینپ  یمک  نغور و  یمک  ردـنا  بسا  ریـش  و  درذـگ . ورف  هدـعم  زا  رت  دوز 
همه دوب ، دب  وا  ردام  ریـش  هک  ار  یکدوک  مدید  نم  دیوگیم : و  دنک ، هابت  ار  مدرم  نت  طالخا  همه  هک  تسا  دح  نادـب  وا  فرـصم  دـشاب 

. تشگ شیر  كدوک  نآ  نت 
لاهـسا درذگب و  دوز  وا  بآ  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، هدروخ  رگیدکی  فلاخم  ماعط  هس  دروخ ، ریـش  هک  ره  هک  تسناد  دیابب  ریـش ، تیـصاخ 

. دیالایب ار  هدعم  نغور  و  يرید ، دنام  اههدور  هدعم و  ردنا  وا  رینپ  و  دنک ،
دریگ و ندرک  شیوخ  راک  کی  ره  تسوا ، دض  هک  رینپ  توق  و  تسا ، هدننک  لاهسا  هک  وا ، بآ  توق  دوش  هدروخ  ریش  هک  هاگ  ره  سپ 

. دوش رای  بآ  توق  اب  نغور  دنشوک و  زاب  رگیدکی  اب 
مرگ و رگج  دشاب و  هتفای  تضایر  نت  دشاب و  كاپ  هدعم  رگا  هک  دیآ  زاب  نادـب  راک  سپ  دـیآ . دـیدپ  رقارق  داب و  شچیپ و  اههدور  ردـنا 

نآ هدعم  و  دنک . راردا  درک ، تساوخ  لاهـسا  هک  بآ  توق  و  دوش . رتمک  رقارق  داب و  دشک و  نتـشیوخب  رتدوز  بآ  رگج  دـشاب ، کشخ 
دشاب و مرگ  رگج  رگا  و  دیآ . دیدپ  ارفص  هبلغ  ددرگ و  ارفـص  لاح  ردنا  ریـش  دشاب ، ارفـص  هدعم  ردنا  رگا  و  دراوگ . هب  ار  رگید  وزج  ود 

رگید تیصاخ  و  دنک . هضیه  ای  درآ  رب  زاب  یق  هب  ای  دوش ، هابت  ددرگ و  نارگ  هدعم  ردنا  ریـش  دشابن  هتفای  تضایر  نت  دشابن و  كاپ  هدعم 
ددرگ و شرت  دـشاب  درـس  هدـعم  رگا  و  دوـش ، كاـن  دود  ددرگ و  هـب  لاـح  زا  دوز  دـشاب ، مرگ  هدـعم  رگا  درآ و  یگنـشت  هـک  تـسا  نآ 

. دنک رارقیب  ار  مدرم  دوش و  رینپ  ددنبب و  رورحم  مدرم  هدعم  ردنا  دراد و  نایز  ار  اهبصع 
418 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

ای دکمب ، ناتسپ  زا  دوش ، گرزب  شیر  نآ  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  دشاب  هتشگ  شیر  وا  شش  هک  ار  یسک  نانز  ریش  ریش ، ترـضم  تعفنم و 
مـشچ یتحاران  ندز ، مه  هب  مشچ  راب  کی   ) هفرط دنناکچ ، ردنا  مشچ  هب  ردنک  اب  رگا  و  دراد . دوس  دنروخب ، دنـشود و  هب  لاح  ردـنا  هک 
مـشچ هب  هک  یجنر  یمخز و  ببـس  هب  دیآ ، دیدپ  مشچ  ردنا  هک  دنیوگ  ار  یخرـس  نآ  هفرط  و  دراد . دوس  ار  هدش ) ندز  کلپ  ثعاب  هک 

شه هب  تسا ، گنب  مخت  رهزداپ  هصاخ  واگ  ریش  نآ و  ریغ  قبرخ و  حیرارذ و  نوچ  تسا ، زیت  ياهوراد  رهزداپ  هزات  ياهریـش  همه  دسر 
ینعم هب  فدارتم و  یگمه  رادرم / گنس  کترم ، گنهآ ، درم  جنسادرم ، گنس ، هدرم  گنسادرم ،  ) گنس ادرم  هک  ار  یـسک  و  درآ ، زاب 
مشچ رب  دننزهب و  مه  هب  غرم  هیاخ  هدیپس  لگ و  نغور  نانز و  ریش  رگا  و  تسا . رهزداپ  دنشاب ، هداد  تسا ) مس  هک  دشابیم  برس  رهوج 

بیضق هب  دشاب ، یشزوس  ای  یـشیر  هناثم  رد  هک  ار  یـسک  و  دنازپ . هب  ار  درد  هدام  و  دناباوخ ، هب  دراد و  دوس  دناشن و  هب  مشچ  درد  دنهن ،
اب ای  اهتبرش  هب  دشاب ، یشزوس  اب  یشیر  نیریز  ياههدور  ردنا  هک  ار  یـسک  و  دراد . دوس  دنیوگ  هقارز  ار  نآ  هک  یتلآ  هب  دنناکچ ، ردنا 

. دیاشب ار  راک  نآ  هک  ییاهوراد 
نافز نب  ناهد و  ردنا  هک  مرگ  ياهسامآ  هزات  ریـش  هب  ندرک  هرغرغ  هضمـضم و  دراد و  دوس  دـنک  هنقح  لگ  نغور  بآ و  کشک  هب  ای 

. دراد دوس  ار  قانخ  و  دیآ ، دیدپ 
ار هنوگ  دراد و  دوس  ار  ناقری  و  ار ، لس  و  ار ، هفرس )  ) هلفـس و  دنک . تدایز  نانز  ریـش  نادرم و  تشپ  بآ  دنزپ ، هب  ریـشب  ار  هنـسک  رگا  و 

دوس دشاب  هدرک  رایـسب  عامج  هک  ار  یـسک  و  دراد . دوس  ار  راردا ،) يراوشد   ) نتخات بآ  يراوخـشد  و  دناشن . هب  یگنـشت  دنک و  یفاص 
. دراد

تلع رهب  زا  دراد و  دوس  ار  ءاقـستسا  دربب و  ار  قهب  و  دیاشگب . ار  رگج  هدس  تسا . يو  ردـنا  هک  يروش  یترارح و  ببـس  هب  رتشا  ریـش  و 
دوس ار  ریساوب  ار و  سفن  یگنت  دشاب ، دنمدوس  مه  دنروخ  رکش  اب  رگا  و  دشاب . دنمدوس  تخس  دنروخ  وا  لوب  اب  رتشا  ریـش  رگا  ءاقـستسا 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 286 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنک مرن  ار  عبط  درایب و  ضیح  دشاب  هتفرگ  زاب  ضیح  یکنخ  یمرگ و  ببس  هب  هک  ار  ینز  رتشا  ریش  و  دراد ،
. دراد دوس  ار  لس  ار و  هفلس  زب  ریش 

. دراد دوس  ار  لس  ار و  هناثم  شیر  ار و  قد  يرامیب  هفرس  رخ  ریش 
419 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

رت دنمدوس  دنروخ  رکـش  اب  رگا  دنک و  هبرف  دنک و  یفاص  ار  يور  گنر  و  دراد . دوس  ار  سفن  یگنت  هفلـس و  نینچمه  دنفـسوگ ، ریـش  و 
. دشاب

هدرگ ردنا  گیر  گنس و  رگج و  ردنا  هدس  نکل  دنک ، رتمک  داب  دنزپ ، هب  ظیلغ  ياهاذغ  زا  نآ  دننام  و  هناد ،) هایس   ) جنرک اب  ریـش  رگا  و 
ار عبط  دیاین و  دیدپ  تلع  يو  زا  هک  رتشا  ریش  زا  رگم  دیآ ، دیدپ  صرب  قهب و  شپش و  ریـش ، ندروخ  رایـسب  زا  دنک و  دلوت  رتدوز  هناثم ،

درد نادنوادخ  ار و  اهنادند  دراد و  نایز  دشاب  یسامآ  شش  هنیس و  ردنا  هک  ار  یسک  و  دراد ، نایز  ار  اهبصع  اهریش  همه  و  دراد ؛ مرن 
رگج درد  دنوادخ  دشاب و  جنر  اهداب  زا  هک  ار  یـسک  ار و  یجنلوق  ار و  بوطرم  و  درآ ، يروک  بش  مشچ و  یکیرات  دراد و  نایز  ار  رس 
مدرم و  دراد ، نایز  تخس  ار  بت  نادنوادخ  دراد و  دوس  ار  زرپس  رگج و  درد  نادنوادخ  هک  رتش  ریـش  رگم  دراد  نایز  ار  زرپس  درد  ار و 

هک ار  یسک  دنک و  رایسب  عامج  هک  ار  یسک  دزپب و  دشاب  ار  ناریپ  هک  شراخ  یکشخ و  و  دراد ، دوس  ار  ریپ  مدرم  دیازف و  ارفص  ار  ناوج 
. دراد دوس  دراد  رایسب  هزور 

هدرک بات  گنس  هدیناشوج و  ریـش  و  ناتـسبات ، لصف  ردنا  ار  ریپ  ار و  جازم  درـس  مدرم  دشاب و  رت  قفاوم  راهب  لصف  ردنا  ار  ناوج  مدرم  و 
ترارح رهب  زا  هک  رتشا  ریش  و  دیاب ، گنـسم  رد  داتـشه  ات  گنـسمرد  هاجنپ  زا  نآ  ندروخ  رادقم  و  دراد . زاب  لاهـسا  هدرک ، بات  نهآ  ای 

رتمک و ای  دیابن ، شیب  گنـسمرد  یـس  رادقم  دراوگن  رگا  دیاب . گنـسم  رد  تسیود  ای  گنـسمرد و  دص  نیرتشیب  رادقم  دـنروخ و  رگج 
دوش هن  هتفای  نایداب  سفرک و  رگا  و  نایداب ، اب  دیاب و  سفرک  اب  رتشا  فلع  دنروخ  ءاقستسا  رهب  زا  رگا  و  دیاب ، گنسمرد  تسیب  نیرتمک ،

. دیآ رب  كاندود  غورآ  رگا  و  دیاب . گنسمرد  داتشه  نیرتشیب  دراوگ  هب  کین  رگا  رخ و  ریش  گنسمرد  یس  دنزاس و  بآرینپ  وا ، ریـش  زا 
رت و زینـشک  دیاب و  هنـسک  دنروخ ، وا  ریـش  هک  رخ  نیا  فلع  و  دننک ، رتمک  تبرـش  رادقم  ددرگ ، شرت  رگا  و  دنرادب . تسد  دـنچ  يزور 

رگا دنهد و  ینمرا  یلگ  ای  کشخ و  زینـشگ  دیاب و  وج  وا  فلع  دیآربیم  ولگ  زا  نوخ  هک  دـنهد  ار  یـسک  رگا  و  هفرخ . گرب  كوک و 
دننزهب مه  هب  ار  همه  دنش  ود  هب  هک  لاح  نآ  رد  يوزج . زب  ریـش  و  يوزج ، یکی  ره  زا  هقرخ  بآ  ودک و  بآ  دنهد و  ابرایخ  رایخ و  بآ 

دنام و هب  ریش  دورب و  اهبآ  هک  نادنچ  دشوج ، هب  ات  دنزورفارب  هتـسهآ  شتآ  دننک و  ردنا  بآ  دنهن و  گید  ردنا  و  دننک . هشیـش  ردنا  و 
دنروخب

420 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
بلـص یمرو  رهب  زا  ریـش  رگا  و  دشاب . رتدنمدوس  رکـش  اب  اهریـش  همه  و  دنهد . توق  دراد و  دوس  دـشاب ، یکـشخ  یمرگ و  هک  ار  یـسک 

. دروخ دیاب  نیریش  ماداب  نغور  اب  ای  خلت  ماداب  نغور  اب  ای  ریجنا  دیب  نغور  اب  دشاب ، نوردنا  زا  هک  دنروخ .
رهب زا  دراوگ ، هب  کین  ریش  هک  تقونآ  ات  دروخ ، دیاشن  یبارش  یماعط و  چیه  نآ ، سپ  زا  دشاب ، هدروخ  ریش  هک  ره  ریش /- تارضم  عفد 

ره هکنآ ، رهب  زا  درک  دـیاشن  وا  سپ  زا  تخـس ، يراک  چـیه  يوق و  تکرح  چـیه  دـنک و  هاـبت  ار  وا  دوش ، هتخیمآ  ریـش  اـب  هچ  ره  هکنآ ،
رگد یماعط  رـس  رب  رگا  هکنآ  رهب  زا  دروخ ، دیاشن  ینیتسار  یگنـسرگ  رب  زج  و  دنک ، شرت  ار  ماعط  دسر ، مدرمب  ماعط  سپ  زا  هک  یجنر 

ددنبب هدعم  ردنا  هک  دراذگن ، رکش  اب  ای  لسع  اب  ای  دنروخ  کمن  اب  ریـش  رگا  و  ددرگ . راوخـشد  دوش و  هابت  دزیمایب و  نآ  اب  دوش ، هدروخ 
کمن دنک و  رتشوخ  ریش  هزم  هک  دیاب  ردق  نآ  لسع  و  دشاب ، رتهب  دنزیمایب  يو  اب  لسع  ندیـشوج  ردنا  دنـشوج و  هب  رگا  و  دوش ، رینپ  و 

ندرک هضمضم  دشاب ، هدروخ  ریش  هکنآ  سپ  زا  و  دیاب ، رتشیب  کمن  دنک ، مرن  عبط  هک  دهاوخ  هک  ار  یـسک  رگم  دیاب ، هزادنا  هب  نینچمه 
هرکاک یسرافب  هک  يدنه  هرکرکا  برعم  احرقرقاع   ) احرقرقاع هب  ای  قامس ، بآ  هب  ای  لسعلا  ءام  هب  ای  نیبگنکس  هب  ای  هکرس  هب  ای  بارـشب 
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بوچ لکشب  تسا  یهایگ   ) ثیثارط و  اندنگ ،) یعون   ) طرق رگا  دراد و  زاب  اهنادند  زا  وا  ترـضم  هنوب ،) اب  هیبش  یهایگ  دنیوگرککا / ای 
هک نهآ  میر  و  دنیوگ ،) مه  نومیم  بیضق  ای  نیمز  بیضق  يزاریش و  لب  ای  ار  نآ  تشگنا  دنب  هزادنا  هب  ضباق ، سگ و  معط  اب  جک  هراپ 

دـنزیمآیم و ریـش  اب  سفرک و  مخت  و  دـنیوگ ، دـنامیم ) نهآ  زا  بوذ  ماگنه  هک  یتفاثک و  كرچ و  نهآ ، میر   ) دـیدحلا ثبخ  يزاـت  هب 
. دراد دوس  دنک ، دلوت  اهداب  دیآ و  دیدپ  لاهسا  ریش ، ندروخ  زا  هک  ار  یسک  دنیالاپب  سپ  دنراذگب ، تعاس  کی 

دراد و یمرگب  لیم  یکدـنا  دـشاب  نیریـش  دـشاب و  هزات  هک  تقونآ  نیتسخن و  هجرد  هب  تسا  کشخ  مود و  هجرد  هب  تسا  درـس  غود /-
مرگ ینهآ  دنزپ و  هب  غود  رگا  و  دراد . دوس  ار  یقد  ياهبت  دنیالاپب  کین  دننک و  ادج  يو  زا  هکسم  رگا  و  دوش . درس  ددرگ  شرت  نوچ 
غود هک  واگ  نآ  رگا  و  دراد . زاب  ینوخ  و  ص 137 )  ) ییارفص ياهلاهسا  دوش  ربطس  دشاب و  رتمک  وا  بآ  ات  دننکفایمه  يو  ردنا  هدرک 

تخس بونرخ  نزرا و  دنهد و  جنرک  دنراد . راکب  لاهسا  رهب  زا  وا 
421 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

تیز نغور  اب  ار  غود  بوطرم  مدرم  دیاشن و  ار  مرگ  رگج  هدعم و  دنوادخ  ندیراوگ و  دناوتب  ار  شرت  غود  لدتعم  هدـعم  و  دـشاب . کین 
. دروخ دیاب  جنرت  گرب  هندوپ و  سفرک و  زینوش و  بادس و  و 

نوچمه وا  حالصا  دراد و  نایز  ار  لصافملا  عجو  ار  جنلوق  دنوادخ  دشاب ، ظیلغ  ود  ره  زاریـش ،/- و  تسام ،)  ) تارغج زاریـش : تارغج و 
. دشاب غود 

دیازفا و دوس  دنک و  دلوت  دـب  یـسومیک  يو  زا  و  موس ، هجرد  هب  تسا  کشخ  درـس و  پرت /-) هایـس ، کشک  توروق ، هرق   ) فرت فرت :
گرب هندوپ و  گرب  بادس و  سفرک و  دـنزپ و  هبرف  تشوگب  ار  وا  هک  تسا ، نآ  وا  حالـصا  دـناشنب . یگنـشت  نکل  دراد ، نایز  ار  هدـعم 

. دننک تیز  نغور  دنراد و  رود  و  دنراد . هاگن  غود  فرت و  زا  ار  واگ  نغور  دننک  ردنا  جنرت 
ار یجنلوق  دراوگ و  رتدوز  اـت  دـننک  شرت  ریـش  زا  دـننک  هک  رینپ  هک  دـشاب ، نآ  رتهب  و  دـنک . هبرف  و  دراوگ ، رید  رت ، رینپ  رترینپ /- َرت : رینپ 
ار عبط  دنروخب ، دننک و  نایرب  ار  کشخ  رینپ  و  دراد ، دوس  دنهن ، رب  دیآ . دیدپ  مشچ  ردـنا  هک  مرگ ، سامآ  رب  رت ، رینپ  دراد و  رتمک  نایز 

ياهزیچ هکنانچ  و  دشاب . ظیلغ  ددرگ و  راوخشد  درآ و  یگنـشت  ببـس  نادب  دشاب ، زیت  نهک  رینپ  و  دشاب ، نینچمه  رت  رینپ  دنک و  کشخ 
ریخ چیه  يو  ردنا  و  ددرگ ، هابت  نکل  دریذپ  هن  حالـصا  چیه  نآ  زا  رینپ  دریذـپ ، حالـصا  دوش و  فیطل  دـنروخ  زیت  يزیچ  اب  هک  ار  ظیلغ 

کی رادـقم  ماعط ، سپ  زا  رگا  نکل  درآ . دـیدپ  هناثم  گنـس  درآ و  جـنلوق  دـیآ و  رت  ناـیز  ار  هدـعم  درد  دراد و  ناـیز  ار  هدـعم  تسین ،
[23 .] دراوگ رتهب  دیآ و  رد  ماعط  درگ  ات  دهد  يرای  ار  هدعم  هکسام  توق  و  دنک ، شوخ  ناهد  دنروخ ، گنسمرد 

ص421 ج1 ؛  یهاشمزراوخ ؛  هریخذ 
. دشاب لسع  وا  حالصا  دنک و  دلوت  ظیلغ  ياهطلخ  يو  زا  دنروخ . لسعیب  رگا  و  دراد ، نایز  ار  بوطرم  هلف ، هلف :

فیعض ار  هدعم  دنک و  مرن  ار  اهبصع  دراد و  دوس  ار  هنیس  شـش و  ياهیرامیب  دنک و  مرن  دنازپ و  هب  اهسامآ  واگ /- نغور  واگ : نغور 
. تساهرهز همه  رهزداپ  و  تسبارش ، رهزداپ  دنک و  مرگ  ار  هدرگ  دنک و 

(، دنلامب  ) دننک یلط  ناگچب  نادند  نب  ردنا  لسع ، اب  دنک و  مرن  ار  عبط  هکسم ، هکسم :
422 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

ار مدرم  دنک و  مرن  ار  تسوپ  دننک  یلط  نادب  ار  نت  و  دربب ، دشاب  نادند  ندمآ  رب  تقو  ار  ناشیا  هک  درد  نآ  دـیآ و  رب  یناسآ  هب  نادـند 
. دنک هبرف 

مه دننک  هنقح  رگا  و  دراد ، دوس  دشاب  اههدور  محر و  ردنا  هک  ار ، تخس  ياهسامآ  دوش . هدرسف  ات  دنلامب  خیرب  دننک و  فایش  يو  زا  و 
ار اهتدام  و  دیآ ، راکب  مشچ  ياهوراد  ردنا  دشاب ، مرن  دـشاب و  ضباق  وا  دود  و  دراد . دوس  دـنهن ، سیعفا  ندـیزگ  هاگیاج  رب  دراد و  دوس 
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. دراد دوس  زین  ار  بنجلا  تاذ  دنازپ و  هب  ار  هلزن  هدام  دراد و  دوس  ار  شش  هنیس و  دراد و  زاب  دیآیمه  مشچ  هب  هک 
مرن ار  عبط  دـننک  فایـش  دراد و  ناـیز  ار  هدـعم  مود  هجرد  هب  تسا  کـشخ  درـس و  دـنزاس ،) شرت  غود  زا  هک  زیچ  ره   ) نیبخر نیبـخر :

. دننک

دور نآ  اب  هچنآ  اههرت و  ترضم  تعفنم و  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مشش  باب 

هب تسا  رت  درس و  دنیوگ ، قوقشحرط )  ) قوقشخرط ار  یتشد  یتشد ، دشاب و  یناتـسوب  دنیوگ ، ابدنه  يزات  هب  ینـساک ، ای  هنـسک ، هنـسک :
هب تسا  کشخ  نیتسخن و  هجرد  لوا  هب  تسا  درس  دنیوگ  هیوسام  انحوی و  دشاب . یتشد  نآ  زا  شیب  یناتـسب  يرت  يدرـس و  لوا و  هجرد 
رب هک  تسا  نآ  زا  رت  بلاغ  يو  رب  یکشخ  مود و  هجرد  لوا  هب  راب  نیتسخن  هجرد  رخآ  هب  تسا  درس  قوقـشخرط  نیتسخن و  هجرد  هنایم 

نکل دنک ، یمرگ  هب  لیم  یکدنا  ددرگ و  خلت  ناتسبات  ردنا  دیاشگ و  رتدوز  ار  هدس  هکنآ  رهب  زا  دشاب  رتهب  دشاب  رتخلت  هچ  ره  یناتسوب و 
مشچ هدیپس  یتشد  هنسک  ریش  و  دراد . دوس  دننک  دامض  مشچ  رب  مرگ و  سرقن  رب  دیاشگب و  اههدس  همه  دشاب ، يرثا  ار  نآ  هک  نادنچ  هن 

زا هب  یتـشد  ار  هدـعم  و  دراد . دوـس  ار  مرگ  رگج  مرگ و  هدـعم  دراد و  دوـس  ار  مرگ  ناـقفخ  دـننک ، دامـض  لد  رب  وـج  درآ  اـب  دربـب و  ار 
. دشاب یناتسوب 

کمن گنـسمرد  کی  اب  دـنچ  یگرب  دادـم  اب  ره  دور ، بآ  ناهد  زا  بش  هب  هک  ار  یـسک  دـناشن و  هب  ارفـص  و  دراد ، زاب  نتـشگ  شنم  و 
. دراد دوس  دنروخب  تشرد 

بآ رانک  رب  بآ و  ردنا  هک  تسه  یضعب  دشاب و  یناتسوب  یتشد و  یهوک و  سفرک ، سفرک :
423 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

رب هچنآ  دشاب ، نویلاسارطف  تسا  یهوک  هک  یسفرک  همه  هن  و  دنیوگ ، نویلاسارطف  دشاب  هتسر  گنـس  رب  هک  یهوک  سفرک  مخت  دیور و 
: دـیوگ هیوسام  نبا  هجرد . ود  هب  تسا  کشخ  و  هجرد ، کی  هب  تسمرگ  دـشاب ، رتيوق  نآ  یمور  تسا و  نآ  نویلاسارطف  دـشاب  گـنس 

رهب زا  دشابب ، هدرورپ  ار  رورحم  و  دیاشگب ، هدس  دنکش و  هب  اهداب  یناتـسوب  میـس . هجرد  هنایم  هب  کشخ  مود و  هجرد  رخآ  هب  تسا  مرگ 
نآ سفرک  تیـصاخ  و  دوش ، هتـسکش  وا  یمرگ  دـشاب ، مرگ  هرت  رگا  و  دوش . تدایز  وا  يرت  يدرـس و  دـنرورپ  هب  نوچ  اههرت  همه  هکنآ 

كاـپ ار  هناـثم  هدرگ و  دـنک و  راردا  دراوگ و  رید  و  دراد ، دوس  ار  زرپس  ار و  رگج  و  دـنابنجب . ار  وا  تلع  دروخب  عورـصم  رگا  هک  تسا 
و دشاب . رت  يوق  وا  مخت  زا  وا  خیب  تشوگ  اهباب و  نیردنا  دشاب ، رت  يوق  وا  مخت  دیوگ  هیوسام  نبا  دروخ ، دیاشن  ار  نتسبآ  نانز  دنک و 

مدژک دشاب و  هدروخ  سفرک  یسک  رگا  دتفا و  عرص  ار  كدوک  هک  دشاب  میب  دروخ ، رایسب  سفرک  دهدیم  ریـش  ار  یکدوک  هک  ینز  رگا 
. دراد نایز  یتشد  سفرک  ددرگ و  لدتعم  دنروخ  كوک  اب  سفرک  دشاب . میظع  وا  جنر  دنزب  ار  وا 

کشخ رت و  مرگ  یتشد  و  هجرد ، ود  هب  تسا  کشخ  هجرد و  هس  هب  تسا  مرگ  یطبن  تسا . یتشد  تسا و  یطبن  یماش و  اندنگ ، اندنگ :
اب رگا  و  دراد . نایز  ار  نادند  نب  تشوگ  اهنادند و  دیامن و  دب  ياهباوخ  درآ و  رـسدرد  هلمج  رب  اندـنگ  و  تسا . راک  نایز  تسا و  رت 

مرد ود  و  دراد . دوس  ار  شـش  سامآ  و  دـشاب ، ظیلغ  تبوطر  زا  هک  ار  سفنلا  قیـض  دـنروخب  لسع  اب  باکـشک  نآ  دـنزپ و  هب  باکـشک 
مخت گنـسمرد  ود  نینچمه  و  دیآ ، رب  نوخ  هفرـس  هب  هک  ار  یـسک  دنهد  هب  دنبوکب و  هناد  دروم  گنـس  مرد  ود  اب  اندـنگ  مخت  زا  گنس 

هتفوکان هدرک و  نایرب  نادنپـس  مخت  اب  رگا  و  دراد . دوس  دراد  ریحز  هک  ار  یـسک  دـنهد ، هناد  دروم  گنـسمرد  ود  اب  هدرک ، نایرب  اندـنگ 
دنـش و رـس  هب  نارطق  هب  دـنبوکب و  ار  وا  مخت  و  دراد . زاب  مغلب  لاهـسا  و  ار ، روساـب ) داـب   ) روساـن داـب  هصاـخ  دنکـش  هب  ار  اـهداب  دـنهدب ،

هناثم هدرگ  دراوگ و  رید  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، دب  ار  هدعم  اندنگ  و  دناشن ، هب  درد  درایب و  اهنادند  نب  زا  مرک  دننک ، دود  نادـب  ار  اهنادـند 
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. دنک تدایز  ار  هاب  توق  دراد و  دوس  ار  ریساوب  دنک و  لوب  راردا  و  درایب ، ضیح  و  دراد ، نایز  ار  شیر 
هب وا  ترـضم  عفد  رورحم  دنک . مرن  ار  عبط  دراد و  دوس  ار  يداب  یمغلب و  جنلوق و  زا  دنوادخ  دنک و  دلوت  وا  ردنا  نتخپ  زا  هک  يرت  ببس 

. دنک هنسک  كوک و 
424 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

نبا مود . هجرد  هب  تسا  کـشخ  لوا و  هجرد  هب  تسا  درـس  دـناهتفگ  و  تسا ، تفاـطل  تسا و  یکوکـش  یخلت و  ردـنا  زینـشگ ، زینـشگ :
هک تسا  فیطل  يرهوج  زا  یمرگ  نیا  رگم  دیوگیم ، انیـس  یلعوب  دراد . یمرگ  هب  لیم  دـیوگیم ، سونیلاج  موس ، هجرد  هب  دـیوگ  حـیرج 

دیوگیم هکنیا  ردنا  سونیلاج  دیوگیم  نینح  يدرک . نایز  يدرک و  دلوت  يدرس  وا  ندروخ  رایـسب  زا  هک  یتسیابن  الا  و  دریذپ ، لیلحت  دوز 
ریزانخ نوچ  دیوگیم  سونیلاج  تسا . درـس  دناهتفگ  نارگید  سیناغاکرا و  سفور و  سودیروقـسید و  ای  تسا  هدرک  هدـناعم  تسا  مرگ 

انـس یلعوب  تسا . درـس  تفگ  ناوت  هنوگچ  دـنکیم ، لیلحت  ار  ککوخ ،)، يوافنل  ددـغ  لس  يرامیب  تسا ، كوخ  ینعم  هب  ریزنخ  عمج  )
نکمم ار  ریزانخ  وا  ندرک  لـیلحت  هک  دـیوگیم  زاـب  و  درادـن . دوس  ار  هرمح  مرگ  يزیچ  دراد و  دوس  ار  خرـس ،) داـب   ) هرمح هک  دـیوگیم 

اب وا  بآ  درک . ناوت  هن  ضوع  نانچ  وا  يدرـس  دنک و  لیلحت  ار  ریزانخ  ات  دـنک  ضوع  وا  تفاطل  هک  تسا  یتیـصاخ  ببـس  هب  هک  دـشاب ،
زا هک  ار  عرـص  ببـس  نیدب  و  دراد ، زاب  غامد  زا  راخب  دراد و  دوس  ار  مرگ  ياهسامآ  همه  دناشن و  هب  درد  نابرـض و  دنهن ، مشچ  رب  ریش 

ینیب زا  نوخ  و  دراد ، دوس  ار  ناهد  یگدیمد  وا  بآ  اب  هضمـضم  و  دراد . نایز  ار  شناد  وا  ندروخ  رایـسب  دراد و  دوس  دشاب ، هدعم  راخب 
دراد زاب  ار  یق  هدرک  نایرب  و  دراد ، دوس  دشاب  نوخ  اب  هک  ار  [ 24 (] هفرس ، ) لمحلا ناسل  بآ  هب  کشخ  زینشگ  گنسمرد  ود  و  دراد ، زاب 

درآ و یـشغ  وا  بآ  زا  هیقوا  راهچ  دراد . نایز  ار  هاـب  توق  دـنک و  کـشخ  ار  ینم  و  دراد . دوس  ار  مرگ  هدـعم  دـنک و  کـشخ  ار  عبط  و 
. دراد نایز  تخس 

دوس ندروخ  فلاخم  ياهبآ  اب  دراوگ و  دوز  و  اههرت ، همه  اذغ  زا  دـشاب  رتهب  وا  ياذـغ  مود . هجرد  هب  تسا  رتو  درـس  كوک ، كوک :
هدعم ترارح  ار و  یگنشت  و  دراد ، زاب  یتسم  ياهجنر  دنروخب  ندروخ  بارش  نایم  ردنا  رگا  و  ص 138 ،)  ) دراد زاب  نآ  ترضم  دراد و 

دراد و دوس  دـننک ، مرگ  ياهسامآ  رب  وا  بآ  درآ . ماعط  توهـش  دراد و  دوس  ار  ناقری  هکرـس  اب  دراد . دوس  ار  باتفآ  زا  یگتخوس  ار و 
ار مشچ  كوک  ندروخ  رایـسب  و  درآ . باوخ  و  دراد ، زاب  ار  رایـسب  مالتحا  دـناشن و  هب  ار  عامج  توهـش  دـنک و  کـشخ  ار  ینم  وا  مخت 

هتسشان ودنک  کیرات 
425 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

ردنا مشچ  هب  رت  نایداب  بآ  اب  و  دننک . ایاقوق  بح  هب  كوک  ندروخ  رایـسب  ترـضم  عفد  و  درآ ، خـفن  هتـسش  ياههرت  همه  و  دـشاب ، رتهب 
میب كوک  ندروخ  رایسب  زا  دشاب ، سفن  یگنت  دشاب و  ظیلغ  یطلخ  هنیس  ردنا  ار  یسک  رگا  و  دوش ،) هن   ) دنکن کیرات  مشچ  ات  دنناکچ ،

. دشاب لسعلا  ءام  افوز و  بارش  افوز و  نوجعم  هب  وا  ترضم  عفد  و  دشاب ، قانخ 
و دراد ، زاـب  یمغلب  یق  دراوـگ و  هـب  ماـعط  دـنک و  مرگ  ار  هدـعم  و  مود ، هـجرد  هـب  تـسا  کـشخ  مرگ و  هندوـپ ،) ینعی  ، ) عاـنعن عاـنعن :

توق و  دنک ، نکاس  هضیه  دراد و  دوس  ار  ناقری  هنادران  اب  وا  بارـش  و  دشک ، هب  دنک  دلوت  مکـش  ردنا  هک  ار  مرک  دـناشنب و  ار  [ 25] قاوف
. دروخ هکرس  اب  رورحم  و  دراد . دوس  ار  هناوید  گس  ندیزگ  دنک و  تدایز  هاب 

نیا نابیبط  دنک ، دنک  ار  سح  هک  تسا  یتوق  يو  ردنا  نآ  اب  مود و  هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  هک  تسا  نآ  رهاظ  نوخرط ، نوخرط :
ار ناهد  یگدیمد  تسا ، یهوک  نوخرط  خیب  احرقرقاع  هک  دناهتفگ  تسا و  درـس  هک  دناهتفگ  ببـس  نیدب  دنیوگ . ردخ  ار  سح  يدـنک 

كوک اب  ار  يو  رورحم  دنروخ  سفرک  اب  دننک و  ادج  خاش  زا  وا  گرب  دربب . ار  عامج  توهش  دراوگ و  رید  درآ و  ولگ  درد  دراد و  دوس 
. هکرس هنسک و  اب  دروخ و 

دنک و مرگ  ار  نت  لوا ، هجرد  هب  تسا  رت  مود و  هجرد  هب  تسا  مرگ  دـنیوگ  ریجرج  يزات  هب  ار  وا  كزیت ،) هرت  كزیترت ،  ) زیکیک زیکیک :
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یتشد عون  دراد و  زاب  ترضم  نیا  هفرخ  گرب  هنـسک و  كوک و  درآ . رـس  درد  و  دنک ، تدایز  هاب  توق  دنک و  خفن  و  دراوگ . هب  ار  ماعط 
خرس و هکل   ) شمن و  یگتفرگ ،) هام  کم ، کک  تسوپ ، رب  یگریت  هب  لیام  یخرس   ) فلک وا  بآ  دنک و  مرن  عبط  یناتـسوب  دنک و  راردا 

. دننک یلط  دنزیمایب و  واگ  هرهز  اب  هک  هصاخ  دروشب ، ار  تسوپ ،) رب  دیفس 
اههدس تسا و  هدـننک  فیطل  توق  نیدـب  هروب ، توق  دـننام  تسا  یتوق  يو  ردـنا  تسا و  بکرم  يزیچ  ردـنگچ ، گرب  ردـنگچ : گرب 

ار هدعم  هلمج  رد  دشاب و  كانداب  دیازف و  مغلب  وا  خـیب  و  دـنک ، مرن  ار  عبط  دـیاشگب و  رتدوز  دـقرطب  امرـس  زا  هک  ياپ  تسد و  دـیاشگ و 
. تسا کین 

ار اهگر  دنکـش و  هب  ار  اهداب  دربب و  ار  اهتبوطر ، موس ، هجرد  هب  کشخ  مود و  هجرد  هب  تسا  کـشخ  مرگ و  رت ، بادـس  رتبادـس :
توهش دراوگ و  هب  ار  ماعط  دنک و  كاپ 

426 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
ار هچب  هک  دشاب  دروایب و  نانز  ضیح  دشاب و  قفاوم  ار  بوطرم  ار و  یجنلوق  دراد . دوس  ار  زرپس  دنک و  يوق  ار  هدـعم  درآ و  دـیدپ  ماعط 

لوق ود  ره  دنک و  زیت  رـصب  سح  دنک و  توق  ار  مشچ  دیوگ  هیوسام  نبا  دـنک  کیرات  ار  مشچ  دراد ، دوس  ار  نیریز  ياههدور  دـنکفیب .
دوس ار  بوطرم  دنک و  کیرات  مشچ  ار  رورحم  دیازف و  یکـشخ  درآ و  رـس  درد  یکـشخ  یمرگ و  ببـس  هب  هکنآ  رهب  زا  تسا ، تسرد 

. دربب عامج  توهش  دنک و  کشخ  ار  ینم  دراد و 
فیطل تسا و  مرگ  يوب ، شوخ  تسا  ياهرت  دنیوگ . ینیسح  روباشین  هب  دناهتشون و  لیبنجلا  بح  اهباتک  ردنا  ار  نیا  ینیسح ، ینیـسح :

ار نآ  تسا  هرت  دشاب ، اهیـشرت  هب  كوک و  هکرـس و  هب  وا  ترـضم  عفد  دشاب ، کین  ار  هدعم  نشیوآ ،)  ) رتعـس هب  تسا  کیدزن  و  هدـننک .
هب ماـعط  دراد و  لـیبجنز  هزم  دـشاب و  خرـس  وا  ياـهخاش  نآ ، زا  رتهک  یتخل  تسا ، دـیب  گرب  نوچمه  وا  گرب  دـنیوگ . گـس  لـیبجنز 

. دنکش هب  اهداب  دراوگ و 
یگنشت دنک ، مرن  عبط  و  دراد ، دوس  ار  هنیس  هدنیوش ، هدنیادز و  تسا  یتوق  يو  ردنا  مود و  هجرد  هب  تسا  رت  درس و  جانافـسا ، خانافـسا :

وا دننام  هریز و  شراوگ  وا  سپ  زا  بوطرم  درذگ . ورف  هدعم  زا  رتدوز  دـنروخ ، هماکبآ  هب  دـنک و  فیعـض  ار  ماعط  توهـش  و  دـناشن ، هب 
تسا و رتو  درس  همه  هک  هینامیلا  ۀلقبلا  و  هملس ،) برعم   ) قمرس و  یمور ،) جانفسا   ) فطق تسا و  َرت  درـس و  خانافـسا  زا  یعون  و  دروخ .

. مرن
و فاعر )  ) وا هراصع  ببس  نیدب  تسا ، یضبق  يو  رد  و  دناشنب ، ار  یگنـشت  موس ، هجرد  هب  رت  و  مود ، هجرد  هب  تسا  درـس  هفرح ، هفرح :
ار نتخات  بآ  شزوس  و  دراد ، دوس  دروخب  وا  گرب  دـیآ ، رب  ولگ  زا  نوخ  یق  هفرـس و  هب  هک  ار  یـسک  دراد و  زاب  نوخ  یق  نوخ و  ثفن 
ار ودک ) مرک   ) عرقلا بح  وا  بآ  دربب و  عامج  توهش  دیوگ  هیوسام  نبا  دراد . دوس  دنیاخ  هب  ار  وا  گرب  اهنادند  يدنک  رهب  زا  و  دربب .

. دنک نکاس  دوب  نابرض  اب  هک  ار  رس  درد  ار و  مرگ  ياهسامآ  دربب و 
دب ار  هدعم  وا  مرج  دنک  مرن  ار  عبط  و  دـیازفیب ، نانز  ریـش  دنکـش و  هب  ار  ظیلغ  ياهداب  مود ، هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  تبـش ، تبش :
وا تیـصاخ  دنزادنا . نوریب  ار  وا  سپ  دنناتـسب ، ار  وا  هزم  يوب  توق و  ات  دنزپ ، ردنا  گید  هب  ار  وا  هک  تسا ، نآ  ردنا  وا  تعفنم  و  دـشاب ،

نآ
427 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

. تیصاخ هب  دربب  دشاب  ءالتما  زا  هک  ار  قاوف  درآ و  باوخ  دربب و  ار  یگدنام  هک  تسا 
قرع يوب  ناهد و  يوب  تسا ، بیرغ  یتبوطر  يو  ردـنا  لوا و  هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  تسا ، بکرم  يزیچ  هیلبنـش ،)،  ) هبلح هبلح :
هبلح هک  یبآ  ردنا  نتـسشن  ندرک و  دامـض  ندروخ و  دنک . مرن  دنازپ و  هب  دشاب ، یمغلب  هک  ار  اهسامآ  و  اهلمد )  ) اهلیبد دنک و  شوخان 
دنک كاپ  ار  هنیس  دنروخب  دنیالاپ و  هب  دنزپ و  هب  لسع  اب  رگ  ریبجنا  اب  امرخ  اب  رگ  ار  وا  دراد ، دوس  ار  محر  درد  دنـشاب ، هتخپ  يو  ردنا  و 
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دـشاب اههدور  ردنا  هک  ار  طلخ  دنابنجب و  ار  عبط  دراد و  دوس  دشاب ، تبوطر  زا  هک  ار ، سفن  یگنت  ار و  نهک  هفرـس  دنک و  یفاص  زاوآ  و 
يوب نکل  دیاشگب ، ضیح  دنک و  لوب  راردا  درآ و  رس  درد  نتشگ و  شنم  وا  ندروخ  رایسب  و  دراد . نایز  ار  بت  دنوادخ  نکل  دنک . عفد 

رس ياهشیر  ار و  هسوبس  دنیوشب  وا  بآ  هب  رـس  و  دراد ، دوس  ار  هفرط  دنناکچ ، مشچ  ردنا  نآ  بآ  دنزپ و  هب  ار  وا  دنک . شوخان  ار  لوب 
رگا دراد . دوس  ار  محر  تبالص  هبلح ، نغور  دراد . دوس  ار  ریساوب  دنزپ ، هب  يو  ردنا  هکرـس  لسع و  دنک و  دعج  ار  يوم  دنک و  كاپ  ار 

. درک دیاب  هماکبآ  هکرس و  هب  وا  ترضم  عفد  و  تسوا . مخت  زا  رت  عفان  وا  گرب  دشاب . کین  ار  اههدور  شیر  ار و  هدعم  دنروخ  هکرس  اب 
ناـهد يوب  و  دراد ، دوس  ار  ییادوس  یمغلب و  ياـهیرامیب  موس  هجرد  هب  تسا  کـشخ  مرگ و  هیوبجنرداـب /-)  ) يوبجنرداـب يوبجنرداـب :

. دناشن هب  ار  قاوف  و  دراوگ ، هب  ار  ماعط  و  دراد ، دوس  ار  ناقفخ  تسا و  حرفم  دیاشگب  ار  غامد  هدس  و  دنک . شوخ 
توق ندـیراوگ و  ماـعط  ردـنا  و  تسا ، يوبجنرداـب  زا  رت  يوق  نداد  لد  توـق  ردـنا  تسا و  کـشخ  مرگ و  کـشمجنلف /- کـشمجنلف :

. دننک هکرس  هب  وا  ترضم  عفد  دراد و  دوس  ار  ریسا  وب  و  ندییوب ، ای  ندروخب و  دیاشگب ، ار  غامد  هدسو  تسوا  نود  ار  رگج  ندرک 
دنک و شوخان  ناهد  يوب  ببـس  نیدب  دوش ، نفع  دوز  هجرد . کی  هب  تسا  کشخ  مود ، هجرد  کیدزن  هب  تسا  مرگ  جورداب ، جورداب :

دوس ار  لوبلا  رـسع  دراد و  دوس  وا  مخت  دراد . نایز  ار  هدـعم  دـنک و  کـیرات  ار  مشچ  وا  ندروخ  رایـسب  و  دـنک ، دـلوت  دـب  یطلخ  يو  زا 
. دراد دوس  دنشک  ردنا  مشچ  هب  دنیالاپ و  هب  دنناشوج و  هب  ار  بآ  رگا  و  دراد ، زاب  ار  ندمآ  نوخ  دنناکچ ، ینیب  ردنا  وا  بآ  و  دراد .

428 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
مخت هکنآ  رهب  زا  تسا ، هدمآ  هدرک  دای  تسوا  مخت  هک  فرُح  ترضم  تعفنم و  وزج  نیا  زا  مهن  باب  زا  نادنپس ،)  ) نادنفـسا نادنفـسا :

. دناوخ دیاب  رب  هاگیاج  نآ  زا  تسا  رت  يوق  وا 
. دشاب مخت  زا  رتراک  نایز  ار  هدعم  وا  گرب 

نآ ترضم  عفد  اههرت و  ياهخیب  تیصاخ  ترضم و  تعفنم و  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  متفه  باب 

سپ گرب  سپ  تسوپ ، سپ  تسا ، رت  يوق  مخت  يو  زا  موـس و  هجرد  هب  تسا  مرگ  وا  مخت  لوا و  هجرد  هب  تسا  رت  مرگ و  برت ، برت :
دربب و ار  قهب  شدنک ، اب  و  دربب ، ار  اهگنر  همه  ار و  فلک  نیبگنا  اب  دننک  یلط  وا  مخت  دنکـش ، هب  ار  نآ  وا  مخت  درآ و  خفن  و  تشوگ ،

. دراد نایز  ار  مشچ  دربب و  ار  ابوق  هکرس  اب 
ار نهک  هفرس  دنزپ  هب  هک  هاگ  ره  و  دنیادز ، هب  ار  مشچ  دنناکچ ، مشچ  ردنا  وا  بآ  دراد و  دوس  ار  مشچ  وا  گرب  هک  دیوگ : هیوسام  نبا 

یق درادب و  هدعم  مف  رب  ار  ماعط  دنروخ  ماعط  زا  شیپ  رگا  و  دنک ، مرن  ار  عبط  دنروخ  ماعط  سپ  زا  رگا  و  دشاب . دب  ار  هدعم  و  دراد ، دوس 
هدرگ گیر  گنس و  و  دراد ، دوس  ار  ءاقستسا  و  دیاشگب ، ار  رگج  هدس  وا  گرب  بآ  و  دنروخب . نیبگنکس  اب  وا  تسوپ  رگا  هصاخ  درآ ،

. درادن نایز  سپ  دزگب  مدژک  دشاب ، هدروخ  برت  هک  ار  یسک  رگا  دریمب و  دنهن  مدژک  رب  برت  هراپ  رگا  و  دنک ، كاپ  ار  هناثم  و 
مرن ار  هنیـس  دنک  دـلوت  ماخ  یطلخ  يو  زا  تسا و  كان  داب  لوا . هجرد  هب  تسا  رت  و  مود ، هجرد  هب  ص 139 )  ) تسا مرگ  مغلش ، مغلش :

هب دنام . هب  رید  هدعم  ردنا  نکل  دنک ، تدایز  ینم  و  دـهد ، رایـسب  اذـغ  دـنزپ ، هب  تشوگ  اب  دـنک و  مرگ  ار  هدرگ  تشپ و  هنیـس و  دـنک و 
. دراد دوس  ار  مشچ  ماخ  هتخپ و  و  دوش . فیطل  ات  دنروخ  هریز  لدرخ و  بادس و  اب  سفرک و  اب  هکرس و  اب  هماکبآ و  اب  دنناشوج و 

دنزیر و هب  وا  بآ  دنزپ و  هک  هصاخ  دنک  کشخ  ار  عبط  وا  مرج  دـنک و  مرن  ار  عبط  وا  بآ  لوا ، هجرد  هب  کشخ  مرگ و  بنرک ، بنرک :
. تسا هدمآ  هتفگ  اهابا  باب  ردنا  لاوحا  یق  اب  دنزیر و  هب  مه  رگید  بآ  نیا  و  دنزپ ، هب  مامت  دننک و  هزات  بآ  هراب  رگید 
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مرگ ار  نت  تسا ، یمرن  يرت و  یتخل  يو  ردنا  موس و  هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  تسا ، بکرم  يزیچ  یماش ،) لیبجنز   ) نسار نسار :
يوق یحرفم  و  دـنک . كاپ  اهتبوطر  زا  ار  هنیـس  دزپب و  ار  ظیلغ  طلخ  دـیاشگب و  هدـس  دراد و  دوس  ار  لصافم  درد  هاگیهت و  درد  دـنک ،

. دنک کشخ  ار  ینم  دنک و  هابت  ار  نوخ  وا  ندروخ  رایسب  و  درآ ، عادص  و  دنام ، هب  رید  هدعم  ردنا  تسا ،
. تسا هدمآ  هدرک  دای  هتشذگ  باب  ردنا  وا ، لاوحا  ردنکچ ، ردنکچ :

، دشاب رتزیت  دشاب  رتزارد  هچ  ره  و  تسا ، یخلت  يو  ردنا  ینارب ، يزیت و  اب  مود و  هجرد  هب  تسا  َرت  موس و  هجرد  و  تسا ، مرگ  زایپ ، زایپ :
وا مرج  دنک و  مرن  ار  عبط  و  درآ ، رس  درد  تسا و  كانداب  هلمج  رد  و  تسا ، يو  زا  رت  فیطل  وا  بآ  و  دیپس . زا  دشاب  رت  زیت  خرس  زایپ  و 

نایز ار  مشچ  وا  راخب  و  دراد ، نایز  ار  درخ  وا  ندروخ  رایـسب  و  دنک ، تدایز  ار  ینم  دـنک و  دـلوت  ظیلغ  یطلخ  وا  هتخپ  زا  تسا و  ظیلغ 
. دراد دوس  دنهن  رب  هناوید  گس  یگدیزگ  رب  بادس  کمن و  ای  درایب و  ضیح  وا  بآ  دراد و 

وا تیـصاخ  تسوراد ، هجرد  هب  تسا و  رت  مرگ  یتشد  ریـس  و  مراهچ ، هجرد  لوا  موس و  هجرد  رخآ  هب  تسا  کـشخ  مرگ و  ریـس ، ریس :
ترضم دنک و  خرـس  ار  هنوگ  دنک و  قیقر  ار  نوخ  دراین و  یگنـشت  دنام و  يزیرغ  یمرگ  هب  ار  وا  یمرگ  دنک و  مرگ  ار  نت  هک  تسا  نآ 

دنکش هب  ار )  ) اهداب و  ار ؛ مشچ  دشاب  زایپ  ترضم  وا و  راخب  زا  مک  دراد و  نایز  ار  مشچ  وا  ترضم  راخب و  و  دراد ، زاب  فلاخم  ياهبآ 
و دراد ، دوس  دـشاب  عون  نیا  زا  هچنآ  ار و  مدژک  ندـیزگ  دـیاشگب و  هدـس  دـنک و  مرگ  ار  هدـعم  و  دراد ، دوس  ار  بوطرم  ار و  یجنلوق  و 
رب دشاب و  هتفر  ورف  یسک  قلح  هب  بآ  اب  رگا  دنیوگ ، ولاز ،) هچوید ،  ) قلعلا يزات  هب  هک  ار  هچوید  دشک و  هب  دشاب  مکش  ردنا  هک  ار  مرک 

. دوش رتمک  وا  یکشخ  هکنآ  رهب  زا  دراد ، دوس  ار  هاب  توق  دنزپ  هب  رگا  درآ و 
رب اـبوق و  رب  وا  رتسکاـخ  دـنک و  شیر  دـنهن ، رب  ياـج  رب  رگا  دـیاشگب و  ار  هلیبد  دـنک و  یفاـص  ار  زاوآ  دراد و  دوـس  ار  هـنیرید  هفرـس  و 

تسوپ رب  رگا  نآ ، دننام  لپلپ و  لدرخ و  زایپ و  ریس و  ارچ  هک  دننک  لاوس  ار  نابیبط  و  دراد ، دوس  دننک  رب  دشاب  هتـشگ  شیر  هک  اهيرگ 
تسخن دنروخب ، هچنآ  هکنآ  رهب  زا  باوج : دنکن ؟ شیر  ار  هدعم  دنروخب  رگا  دنک و  شیر  دنهن  نینوریب 
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دنهن لمد  رب  دنیاخ و  هب  مدنگ  هک  تسا  نیا  رهب  زا  و  دنادرگب ، شیوخ  لاح  زا  ار  وا  هک  تسا  هدنراوگ  یتوق  ناهد  ردنا  و  دوش ، هدـیئاخ 

بآ ردنا  تسوپ و  ردنا  هک  تسا ، هتفای  هدنراوگ  یتوق  زا  توق  نآ  هکنآ  رهب  زا  دنکن ، رثا  نیا  دـنزپ  هب  دـنبوکب و  رگا  و  دـنازپ ، هب  ار  نآ 
ره هدـعم  توق  دـیآ ، دورف  هدـعم  هب  ناـهد  زا  نوچ  و  دوش ، رگید  لاـح  رد  نآ  يوب  معط و  دوش ، هدـییاخ  نوچ  هک  ینیب  هن  تسا . ناـهد 

، دسریم هدعم  مف  هب  ناهد  زا  و  دوشیم . هتسکش  اهزیچ  نیا  توق  وا  ندیراوگب  هدعم و  تبوطر  زا  دراوگیم و  دنکیم و  رثا  يو  ردنا  نامز 
رب هچنآ  و  دـشاب . هدـش  هتـسکش  وا  توق  دـنک  شیوخ  لعف  وا  هکنآ  زا  شیپ  دـیاپن و  ياج  کی  رب  دوشیم و  هدـعم  رعق  هب  هدـعم  مف  زا  و 

دنکیمن رثا  چیه  يو  رد  عضوم  نآ  ياهتوق  زا  ددرگن و  هب  شیوخ  لاح  زا  ببس  چیه  هب  دنام و  هب  عضوم  نآ  رب  دنهن  رب  نینوریب  تسوپ 
. درک دلوت  هن  رثا  نطاب  ردنا  درک و  دناوت  رثا  رهاظ  ردنا  ببس  نیدب  و  درادیمن ، زاب  شیوخ  راک  زا  ار  واو 

باب نیردـنا  وا  مخت  دـنک و  توق  ار  هاب  تسا . راوگ  رید  تسا و  كان  داب  و  لوا ، هجرد  هب  تسا  رتو  مود  هجرد  هب  تسا  مرگ  رزگ  رزگ :
. درایب ضیح  وا  مخت  دنک و  رتشیب  توق  ار  هاب  تسا ، ینابایب  رزگ  لقاقش  و  دنک . راردا  دشاب و  رت  يوق 

دراد تداع  ندروخ  ار  نآ  مدرم  هک  یتشد  ياهتابن  ترضم  تعفنم و  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  متشه  باب 

دناشن هب  ار  ترارح  دراد و  دوس  ار  مشچ  ییانیب  دنشک  ردنا  مشچ  هب  وا  بآ  مود ، هجرد  هب  تسا  کشخ  درس و  ساویر )  ) جاویر جاویر :
. دراد دوس  ار  ییابو  ياهبت  ار و  هبصح  ار و  هلبآ  نوعاط و  و  دریگ . زاب  ار  ییارفص  لاهسا  و 
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دنک و کشخ  ار  عبط  دناشن و  هب  ارفـص  مود . هجرد  هب  تسا  کشخ  درـس و  دنیوگ  وشرت  نم  رهـش  هب  وشرت /-) هشرت ،  ) ضامح ضامح :
. درآ زاب  دشاب  هدش  لطاب  یمرگ  زا  هک  ار  ماعط  توهش 

(، تسا هدـمآ  زین  تسغرور  تشغ و  رب  ياهمان  هب  دـنیوگ و  هچق  ار  نآ  نارهت  رد  هک  شآ  رد  یندروخ  تسا  یهاـیگ   ) تسغرب تسغرب :
. تسا هدنیادز  لوا و  هجرد  هب  تسا  مرگ 
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دورف غامد  زا  ظیلغ  تبوطر  دنناکچ ، ینیب  ردنا  وا  خیب  بآ  دراد و  دوس  وا  ندرک  یلط  ندروخ و  ار . قهب  ار و  فلک  دربب و  ار  اهتبوطر 

یگدیزگ رب  ریـسا و  وب  رب  دشاب ، کین  ار  هدعم  دنک و  هزیکاپ  ار  شـش  و  دـیاشگب ، زرپس  رگج و  هدـس  دـنک و  مرن  ار  عبط  وا  بآ  و  درآ ،
. دراد دوس  دننک  دامض  ناگدنبنج 

درد هتبلا  دیاشن ، ار  رورحم  مدرم  دنک و  كاپ  اهتبوطر  زا  ار  هدعم  دنکش و  هب  ار  اهداب  موس ، هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  رجـس  رجس :
. دنروخب اهیشرت  اب  دراد و  زاب  غامد  زا  ار  راخب  هک  دننک  يزیچ  هب  غامد  زا  وا  ترضم  عفد  درآ ، بت  رس و 

هبرف ار  هدرگ  دراد ، یمرگ  هب  لیم  دـنیوگیم  نارگید  تسا ، لدـتعم  دـیوگیم  سونیلاج  دـنیوگ ، هبوچرام  ام  کیدزن  ار  وا  نویله ، نویله :
هدس دراد و  دوس  ار  ءاسنلا  قرع  ار و  نیرس  درد  ار و  تشپ  درد  دراد و  دوس  دشاب  يدرس  زا  هک  ار  لوب  ریطقت  دنک و  مرگ  ار  هناثم  دنک و 

. دیازفیب ار  هاب  توق  درآ و  نتشگ  شنم  دیاشگب و  ار  هدرگ  رگج و 
یـضعب مود و  هجرد  هب  تسا  َرت  يدرـس و  یمرگ و  ردـنا  تسا  لدـتعم  دـناهتفگ  یـضعب  دـنیوگ : فشرحلا  يزاـت  هب  ار  وا  رگنک ، رگنک :

هجرد هب  تسا  َرت  مرگ و  دناهتفگ  یضعب  مود و  هجرد  هب  تسا  َرت  مرگ و  دناهتفگ  رگید  یـضعب  هجرد و  هب  تسا  کشخ  مرگ و  دناهتفگ 
راردا تسا ، نیا  تسرد  دراد و  رگید  عبط  یعون  ره  و  تسا ، عون  دـنچ  وا  هک  تسا  ناـنچ  نم  کـیدزن  هب  دـیوگیم  انیـس  یلع  وبا  و  لوا .

قیـض دنک و  كاپ  ار  هنیـس  هک  دیوگیم  ایرکز  دمحم  و  دنک . يوب  شوخ  ار  قرع  ببـس  نیدـب  و  رایـسب ، درآ  يوب  شوخان  لوب  دـنک و 
رگا دنک و  کشخ  ار  عبط  دنروخ  بارـش  اب  ار  وا  رگا  و  درایب ، مغلب  دـنک و  مرن  ار  عبط  دـنک و  تدایز  ار  هاب  توق  دراد و  دوس  ار  سفنلا 

اهمغلب درآ و  یق  دروخب  مرگ  بآ  اب  گنسم  رد  ود  ای  گنسمرد  کی  دنیوگ ، دز  رگنک  ار  وا  غمص  و  درآ . رب  يوم  دنیوشب  وا  بآ  هب  رس 
. شرت ياهاذغ  هب  دنک و  نیبگنکس  هب  وا  ترضم  عفد  رورحم  درآ ، رب 

رایـسب تسا و  دـب  ار  هدـعم  لوا ، هجرد  هب  تسا  رت  مود و  هجرد  هب  تسا  درـس  دـنیوگ ، یمک  ناگرگ  هب  ار  نیا  اهچراق /-)  ) هامک هاـمک :
هب بآ  کمن  هب  ای  تیز  نغور  هب  ار  وا  هک  تسا  نآ  وا  حالـصا  یمغلب ، ياهیرامیب  رگید  نابز و  ینارگ  جـلاف و  درآ و  جـنلوق  وا  ندروخ 

ردنا ای  دنزپ ،
432 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

ار رورحم  ینیچراد و  لپلپ و  کمن و  رتعـس و  هماکبآ و  نوچ  دـنروخ  مرگ  ياهرازبا  اب  ار  وا  و  دـننک ، باـبک  اـی  دـننک ، ناـیرب  هرب  مکش 
. دنروخ کمناب  هدرک  نایرب  ای  دنناشوجب و  بآ  کمن  هب  ار  وا  هکنآ  زج  دشابن ، تجاح  اهرازبا  نیدب 

یلع رطف ، اـما  حنـشک  رگید  هس  هنـشوغ و  رگید  تـسا و  رطف  نـیا  زا  یکی  تـسا  عوـن  دـنچ  دـنیوگ و  غورامـس  ار  وا  رطف /- اـی  رطف  رُطف :
تسد و  درآ ، یشغ  هک  ددرگ  نارگ  دح  نادب  هدعم  ردنا  دنک و  دلوت  قانخ  وا  ندروخ  زا  هدنشک و  ياهرهز  هب  تسا  کیدزن  صوصخلا 

هک تسا  نآ  وا  نیرتهب  درآ ، نافز  ینارگ  قهب و  بلعثلا و  ءاد  درآ و  لوبلا  رسع  و  دنک ، دلوت  تخس  هضیه  هک  دشاب  و  دوش ، درـس  ياپ  و 
رثا يو  رب  هک  دشاب  رایسب  و  دشاب ، هتسر  يروناج  خاروس  کیدزن  هچنآ  هصاخ  درک ، دیاب  يرود  يو  زا  دنک ، دلوت  يو  زا  اهتلـصخ  نیا 
همه نیا  دشاب . رود  همه  نیز  دشاب  ص 140 )  ) هزیکاپ دیپس و  هچنآ  دشاب و  هدنشک  دشاب  عون  نیا  زا  هچ  ره  دشاب . دیدپ  يروناج  ندیزگ 

. تشاد دیاب  راکب  يو  سپ  زا  لهسم  شراوج  و  دشاب . هامک  ترضم  عفد  نوچمه  وا  ترضم  عفد  دنک و  دلوت  يو  زا  اهتلصخ 
وا مرج  دورب و  توق  نآ  دنزپ  هب  ار  وا  هک  هاگ  ره  هروب و  توق  دننام  تسا  یتوق  يو  ردـنا  هکنآ  رهب  زا  تسا . رت  ترـضم  مک  هنـشوغ  اما 
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. دشاب اهرازبا  نیدب  مه  وا  حالصا  تسا و  رت  ترضم  مک  جنشک ، دشاب . نآ  دننام  لپلپ و  هماکبآ و  هب  مه  وا  حالصا  و  دنام ، هب  ظیلغ 
دـیاشگب و ار  هدـس  تسا ، رت  مرگ  کشخ  لوا و  هجرد  هب  کشخ  مود و  هجرد  هب  تسا  مرگ  کشخ ، رت و  ناـیداب  کـشخ : َرت و  ناـیداب 

. دنک نشور  ار  مشچ  دنشک ، مشچ  ردنا  وا  بآ  و  دنکشب ، ار  اهداب  دزادگب و  ار  اهتبوطر  دنک و  راردا 
موس و هجرد  هب  تسا  مرگ  تسوا  غمـص  درریب )  ) درز اب  و  دـنراد . تداع  ندروخ  روباشین  لـها  و  دـنیوگ ، هاـمک  یـسراپ  هب  بار ، بار :

دوس دشاب ، یمغلب  هک  ار  سفنلا  قیض  ار و  نهک  هفرـس  دراد و  دوس  ار  نطاب  ياههلیبد  ار و  یمغلب  ياهیرامیب  همه  مود ، هجرد  هب  کشخ 
. دراد دوس  ار  كاواک  نادند  درد  دنک و  رادیب  ار  عورصم  درز  اب  يوب  دراد و 

هب تسا و  ایخولم  زا  یعون  يزابخ  دـناهتفگ  رگید  یـضعب  و  دـشاب . یناتـسب  ایخولم  اما  تسا ، یتشد  يایخولم  دـناهتفگ  یـضعب  يزابخ /-
هب تسا  رت  درس و  تسا . کیدزن  یمطخ 
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. تسا کشخ  مرگ و  یناتسوب  دناهتفگ  یضعب  و  لوا ، هجرد 

. دنیوگ ایخولم  ار  هیدوهیلا  ۀلقب  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، ار  هیدوهیلا  ۀلقب  نیا  انامه  دیوگیم  تسا  سلوب  لوق  نیا  دیوگیم ، انیس  یلع  وب  هجاوخ 
يزابخ هدـش ،) هتخپ   ) خـیبط رتکشخ . تسا و  رتفیطل  یتشد  تسا ، ردـنکچ  زا  رت  ظیغ  تسا و  قمرـس  زا  رت  فیطل  تسا و  مرن  يزابخ 
نوتیز گرب  اب  نآ  گرب  دربب ، ار  دنزب ،) نابز  ناهد و  رب  هک  ییاههناد   ) عالق نآ  ندیئاخ  مرگ  ياهسامآ  ءادتبا  ردـنا  تسا ، عفان  یلوطن ،

. دراد دوس  دننک  دامض  یگتخوس  رب 

اهگید ياهرازبا  تیصاخ  ترضم و  تعفنم و  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهن  باب 

هریز ندروخ  رایـسب  و  دـنک . فیطل  ار  تبوطر  دنکـش ، هب  ار  اهداب  موس ، هجرد  هب  کشخ  مود و  هجرد  هب  تسا  مرگ  هریز ، هریز /- هریز :
ناگدنبنج ندیزگ  ار و  لوبلا  ریطقت  ار و  لوبلا  رـسع  ار و  باصتنا  سفن  دیاشگب و  هدس  دشاب و  کین  ار  رگج  دـنک و  درز  ار  يور  گنر 

مـشچ هب  وا  هراصع  و  دز . دناوت  هن  سفن  دتـسیان ، تسار  مدرم  ات  هک  تسا  سفنلا  قیـض  زا  یعون  باصتنا  سفن  دراد و  دوس  ار  راک  نایز 
، دنمد ینیب  ردنا  دنیاسب و  و  دـنایورب . دراد و  زاب  ار  نوخ  دـنهن  رب  هتفوک  هریز  ار  هزات  ياهتحارج  و  دـنک ، نشور  ار  مشچ  دنـشک ، ردـنا 
رب یلقاب  درآ  نغور و  موم و  اب  ای  نیبگنا  تیز و  نغور  اب  ار  وا  و  دراد . زاب  ضیح  دننک  فایش ،)  ) لومح دنبوکب و  رگا  و  دراد ، زاب  نوخ 

. دننک هکرس  هب  وا  ترضم  عفد  رورحم  دربب . سامآ  دنهن  هیاخ  سامآ 
ار عرقلا  بح  کشخ و  ار  عبط  دنک و  يوق  ار  هدعم  دنک و  راردا  دنکش و  هب  ار  اهداب  موس ، هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  ایورک ، ایورک :

. دنک هکرس  هب  وا  ترضم  عفد  رورحم  و  درآ . نوریب  دشک و  هب 
يرت دـنک و  فیطل  دزادـگب و  ار  اهتبوطر  دراوگ و  هب  ار  ماعط  دنکـش و  هب  ار  اهداب  موس ، هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  رتعـس /- رتعس :
دامـض ندروخ و  دراد و  دوس  دشاب ، تبوطر  زا  هک  ار  مشچ  یکیرات  درایب و  ضیح  دنک و  راردا  و  دراوگ ، هب  ماعط  دراد و  دوس  ار  هدعم 

. دنک فیطل  ار  اهتشوگ  هکرس  اب  و  دراد ، دوس  ار  نیرس  ياهدرد  ندرک 
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. تسا هدننک  فیطل  موس و  هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  یتشد ، هنودوپ  یتشد : هندوپ 
ياـهبت دـنک و  مرگ  ار  رگج  ار و  هدـعم  دـیاشگب و  رگج  هدـس  موـس ، هجرد  هب  تسا  کـشخ  مرگ و  هفرق  ینیچراد و  هفرق : ینیچراد و 

توق ار  لد  تسا ، حرفم  درآ و  دورف  غامد  زا  اـهتبوطر  دراـیب و  ضیح  دـنک و  راردا  دراد و  دوس  دـنکن ، مرگ  دـنازرلب و  هک  ار ، یمغلب 
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. دربب نآ  رثا  دننک  یلط  فلک  رب  دراد و  دوس  دشاب و  تبوطر  زا  هک  ار  مشچ  یکیرات  دراد و  دوس  ار  راک  نایز  ناگدبنج  ندیزگ  دنک و 
زا رتمک  وا  یکـشخ  تسا و  لفلف  هفوکـش  لپلپ  راد  تسا و  هایـس  زا  رتیوق  دـیپس  لپلپ  مراهچ و  هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  لپلپ ، لپلپ :

ار ظیلغ  ياهتبوطر  دنکش و  هب  ار  ظیلغ  ياهداب  هس  ره  موس و  هجرد  هب  تسا  مرگ  مود و  هجرد  هب  کشخ  تسا ، لفلف )  ) لپلپ یکـشخ 
رتدنمدوس ار  درس  هدعم  دیپس  لفلف )  ) لپلپ دنک و  مرگ  اههلضع  اهبصع و  و  دنک ، لصأتسم  فیطل و  دشاب  اهمادنا  همه  هنیـس و  ردنا  هک 

لپلپ دناهتفگ  نابیبط  یضعب  دروخ . دیاشن  ار  عورصم  ببس  نیدب  درآ ، رب  غامد  هب  هک  ار  طالخا  دشاب و  رتهدننکشب  ار  اهداب  هایس  و  دشاب ،
یکـشخ نادب  تسا و  هدنام  وا  اب  يدیپس  توق  دیپس  لفلف )  ) لپلپ هتفر و  وا  يزیت  توق  هدـش و  کشخ  تسا و  هدیـسر  مامت  هایـس  لفلف ) )

. تسین
زاب نتشگ  شنم  یق و  دیآ . راکب  مشچ  ياهوراد  ردنا  دراد و  دوس  ار  رگج  ار و  هدعم  موس ، هجرد  تسا و  کشخ  مرگ و  لفنرق ، لفنرق :

. دنک شوخ  ناهد  يوب  و  دراد ،
زا هک  ار  رـس  درد  تسا و  لیتر  ندیزگ  رهزداپ  دـشک و  هب  ار  عرقلا  بح  موس ، هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  هناد ،) هایـس   ) زینوش زینوش :

دننک هضمـضم  هکرـس  نادب  و  دـنزپ ، هب  هکرـس  هب  ار  وا  دـیاشگب ، ار  ضیح  ار و  لوب  سفرک  اب  دراد و  زاب  ماکز  و  دراد ، دوس  دوب  يدرس 
. دراد دوس  ار  نادند  درد 

نهک هک  هاگ  ره  ببـس  نیدـب  تسا . یلـضف  یتبوطر  يو  ردـنا  مود و  هجرد  هب  کشخ  و  موس ، هجرد  اب  تسا و  مرگ  لـیبجنز ، لـیبجنز :
و تسا ، يو  ردـنا  هک  یلـضف  تبوطر  ببـس  هب  دـشاب  لفلف )  ) لـپلپ یمرگ  زا  رترادـیاپ  وا  یمرگ  دـنک و  مرگ  ار  نت  دوش ، هدروخ  ددرگ 

هک مشچ  یکیرات  دنک و  كاپ  دشاب  قلح  رس و  یحاون  ردنا  هک  یتبوطر  و  دنک . تدایز  ار  ظفح  نیبگنا  هب  هدرورپ 
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تدایز ار  هاب  توق  دراد و  دوس  ار  هدعم  ار و  رگج  و  دراوگ ، هب  ماعط  و  ندیـشک ، ردـنا  مشچ  هب  ندروخ و  اب  دراد  دوس  دـشاب  تبوطر  زا 
. دنک يوق  دراد و  دوس  راک  نایز  ناگدبنج  ندیزگ  زا  دنک و  مرن  ار  عبط  دنک و 

، موس هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  دنیوگ ،) داد ) ورسخ  ای   ) راد ورسخ  یسراف  هب  نجیلک و  يدنه  هب  تسا  یهایگ   ) ناجنلوخ ناجنلوخ :
. دنک تدایز  هاب  توق  و  دراد ، دوس  ار  هدرگ  درد  ار و  یجنلوق  دنک و  شوخ  ناهد  يوب  و  دنک ، يوق  و  دراد ، دوس  ار  َرت  درس و  هدعم 
لیلحت ار  اهمرو  دراد ، دوس  ار  ءاشحا  تسا ، هدـننازپ  و  تسا ، ضباق  لوا ، هجرد  هب  کـشخ  مود و  هجرد  هب  تسا  مرگ  نارفعز ، نارفعز :
ساوح نکل  دناباوخ ، هب  دنک و  وکین  ار  يور  ندروخ  و  دهدن ، يرای  ار  طلخ  چیه  درآ و  حالـص  هب  ار  اهتنوفع  دیاشگب و  هدس  دـنک و 

یلط درآ و  رسدرد  وا  ندییوب  ندروخ و  هک  تسا ، نآ  وا  تیـصاخ  دنک و  تسم  دوز  دنهد ، هب  ار  یـسک  بارـش  ردنا  رگا  دنک و  هریت  ار 
و دـنک ، توق  ار  لد  تسا  حرفم  دـیادز . هب  ار  مشچ  دنـشک ، ردـنا  مشچ  هب  هاگ  ره  دراد ، دوس  ار  مشچ  ياهیرامیب  دراد ، دوس  ار  رـسدرد 
دنک و راردا  و  دنک . تدایز  هاب  توق  و  دنک . يوق  ار  رگج  ار و  هدعم  هک  تسا  یتوق  يو  ردنا  دربب و  ماعط  توهـش  و  درآ ، نتـشگ  شنم 

. دشکب يداش  زا  ار  مدرم  گنسمرد  هس  دراد ، دوس  ار  اهشیر  ار و  محر  تبالص  نغور  موم و  اب 
یکـشخ يو  ردنا  دوش و  رتمک  وا  يدرـس  دـنزپ  هب  هاگره  درـس و  یتوق  مرگ و  زیت و  تسا  یتوق  يو  ردـنا  تسا ، بکرم  هکرـس ، هکرس :

ياهشیر ابوق و  دناشنب و  ارفـص  يدرـس  توق  هب  دیادز و  هب  ار  مغلب  دنک و  فیطل  ار  طالخا  يزیت  توق  هب  دراد ، نایز  ار  ییادوس  تسا ،
يوب و  دنک ، فیعـض  ار  مشچ  دراد و  نایز  ار  غامد  وا  ندروخ  رایـسب  دراد ، نایز  ار  اهبصع  دوش ، زاب  نهپ  هک  دراذگن  ار  رگ  ار و  دـیلپ 
دهد يرای  مضه  رب  درآ و  دیدپ  ماعط  توهش  دشاب و  قفاوم  ار  رتو  مرگ  هدعم  لگ . نغور  بالگ و  اب  هصاخ  دناشنب ، ار  مرگ  رـس  درد  وا 

. دراد نایز  ار  محر  و 
مرگ و دـنیوگ . داشرلا  بح  نابیبط  تسا و  خرـس  نادنپـس  مخت  داـشرلا ،) بح  نادـنیپس ، كزیترت ، هب  هیبش  یهاـیگ  مخت   ) فرح فرح :

دشاب اشحا  ردنا  هک  ار  هلیبد  و  دراد . دوس  ار  سفنلا  قیض  ببس  نیدب  هدننک . فیطل  تسا و  هدننازوس  مراهچ . هجرد  لوا  هب  تسا  کشخ 
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دیاشگب
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ار نت  همه  ءاخرتسا  وا  ندروخ  دراد ، دوس  درایب و  دولآنوخ  هدام  دنراد ، راکب  ءاسنلا  قرع  رهب  زا  اههنقح  ردنا  و  دـشکب . ار  عرقلا  بح  و 
، دننک یلط  اهلمد  رب  کمن  بآ  اب  و  دزادگب ، ار  زرپس  دننک ، دامض  زرپس  رب  ص 141 )  ) هکرس اب  ای  ینبگنا  اب  ار  نت  تیصاخ  دراد ، دوس 

نایز ار  هدعم  ینازوس  ببـس  هب  و  دراد ، هاگن  دـتفایمه  ینوزف  يرت  ببـس  هب  هک  ار  رـس  يوم  ندرک  یلط  ندروخ و  دـیاشگب و  دـنازپب و 
نایرب گنـسمرد ، ود  رادقم  دنکفا و  نوریب  مکـش  زا  هچب  دنک و  راردا  درایب و  ضیح  درآ و  دـیدپ  ماعط  توهـش  يو  زا  یکدـنا  و  دراد ،

. دنکشب ار  اهداب  درآ و  مغلب  لاهسا  دروآ و  یق  هتفوک  گنسمرد  راهچ  رادقم  دریگ و  زاب  یمغلب  لاهسا  هتفوک ،)  ) ای هدرک 
مه نکل  درادـن ، توق  نیا  تساهَرت ، هلمج  زا  وا  گرب  دراد و  دوس  ار  راک  نایز  ناگدـبنج  ندـیزگ  لسع ، اـب  ندرک  دامـض  ندروخ و  و 

. دیآ لصاح  يو  زا  اهتلصخ  نیا  زا  یضعب  درآ و  لوب  تقرح  دنک و  راردا  و  دشاب ، کشخ  مه  مرگ و 
کـشخ مرگ و  دـنیوگ ، درگ  نادنفـسا  ار  وا  ام  کیدزن  تسا و  نادنپـس )  ) نادنفـسا زا  یعون  مخت  درگ  تسا و  نادنپـس  لدرخ ، لدرخ :

زا داب و  زا  هک  ار  ءاـشحا  ياـهدرد  همه  ار و  یمغلب  ياـهبت  دربب و  دـننک ، یلط  ودـب  ار  قهب  و  تسا ، هدـنیادز  و  مراـهچ ، هجرد  هب  تسا 
. دنک ناور  ار  نیگنس )  ) یگنس نابز  وا  ندییاخ  دنکشب و  ار  ظیلغ  ياهداب  دراد ، دوس  دشاب  تبوطر 

راکب رتمک  اهاذغ  ردنا  ار  وا  دشاب ، رتيوق  هایـس  تسا ، دیپس  تسا و  هایـس  تسا : هنوگ  ود  زا  دنیوگ  نادگنا  یـسراپ  هب  نادجنا ، نادجنا :
زاب اهرهز  ترـضم  دنک  راردا  و  درایب ، ضیح  دراد و  دوس  ار  لصافملا  عجو  و  موس ، هجرد  هب  کشخ  مرگ و  تسا و  هدننک  فیطل  دنرب ،

ردنا و زین  يو  هچ  رگا  زاغرتشا ، زا  تسا  رتراوگ  دوز  وا  خیب  و  دراد ، دوس  ار  نطاب  رهاظ و  ياههلیبد  دنک و  شوخان  اهمادنا  يوب  دراد و 
ماعط توهـش  دراوگ و  هب  ار  ماعط  دنک و  مرگ  ار  هدـعم  دراد و  دوس  ار  ریزانخ  دـنزیمایب ، اهمهرم  اب  ار  وا  خـیب  و  ار ، وا  دـنامب . رید  هدـعم 

، دنیوگ دژگنا  یسراپ  هب  تسوا  غمص  تیتلح  و  دراد ، دوس  ار  مراهچ  بت  تسا ، کیدزن  ودب  زاغرتشا  و  دراد ، نایز  ار  هناثم  و  درآ . دیدپ 
، دننک یلط  بلعثلا  ءادرب  لفلف  هکرس و  اب  تسا ، مراهچ  هجرد  تسا و  مرگ  هدنگ ، شوخ  ثیتلح  تسا و  هدنگ  تیتلح  تسا : هنوگ  ود  زا 

يور گنر و  دنراد و  راکب  شوخ  ثیتلح  یکدنا  شرت  ياهاذغ  ردنا  درس ، ياهرهش  ناگداب و  رذآ  لحاوس  ردنا  دراد و  دوس 
437 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

یگناد دراد ، دوس  هکرس  اب  دننک  یلط  ابوق  رب  دراد و  دوس  ار  نطاب  رهاظ و  ياهلیبد  دنک و  لیلحت  مکش  ردنا  هتـسب  نوخ  دنازورفا و  رب  ار 
دنروخب هکرـس  بادس و  لپلپ و  بارـش و  اب  جلاف  ددمت و  رهب  زا  مه  و  جلاف . ددمت و  رهب  زا  دنروخ ، ورف  دنچیپ و  موم  ردنا  لاقثم  نزو  هب 

دوس ار  نهک  هفرـس  دنروخب  غرم  هیاخ  هدرز  اب  درآرب ، ولگ  زا  ار  هچوید  دننک ، هرغرغ  بآ  نادب  دننک و  لح  بآ  ردـنا  ار  واو  دراد ، دوس 
ردـنا مشچ  هب  دـننک و  لح  لسع  اـب  دراد  دوس  ار  مراـهچ  بت  یمغلب و  بت  دراد ، دوس  ار  ءاـعما  حورق  دـنک ، تداـیز  ار  هاـب  توق  دراد و 

دوس ندرک  یلط  ندروخ و  الیتر  مدژک و  ندـیزگ  دراد و  دوس  دـننک ، یلط  هناوید  گس  یگدـیزگرب  دراد . دوس  ار  بآ  يادـتبا  دنـشک ،
دروخ تیتلح  یکدنا  يوق  ياهامرـس  ردـنا  رگا  جازم  لدـتعم  ندروخ  دـیاشن  هجو  چـیه  هب  ار  رورحم  هایـس  نادـگنا  تیتلح و  نکل  دراد 

ود رادقم  دوش و  عفد  روفاک  بالگ و  هب  دنک  دلوت  نآ  زا  هکرـس  درد  دنکب و  یـشرت  نآ  ترـضم  عفد  دنک  وزرآ  اهیـشرت  ردـنا  دروخب ) )
. دبای صالخا  نآ  زا  دنهد  هب  نآ  رد  رایسب  دشاب . ینیدم  قرع  هک  ار  یسک  یناتسمز  ردنا  قیرافت ، هب  گنسمرد 

دراذـگن ار  دـب  ياهشیر  هدـننک  غاد  هدـنیادز و  تسا و  رت  مرگ  تسا ، رتخلت  هچ  ره  مود و  هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  کمن ، کمن :
رب تیز ، نغور  اب  دنکـشب ، ار  اهداب  دـنهن  رب  هک  اجک  ره  دـنک ، مرگ  دربب و  یگدـنام  دـننک  یلط  اههلـضع  رب  نغور  اب  دوش . زاـب  نهپ  هک 
زغم هلاغزب و  زغم  هبرف و  تشوگ  هب  وا  ترـضم  عفد  دروخ و  دـیاب  رتمک  کمن  ار  رغال  مدرم  دـمدرب ، هک  دراذـگن  دـنهن ، شتآ  یگتخوس 

. درک ناوت  ماداب  نغور  رکش و  اولح و  اهناوختسا و 
. تسا هدمآ  هتفگ  رتزینشگ  رد  اههرت  اهباب  ردنا  کشخ /- زینشگ  زینشگ :
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شنم و  دراد ، دوس  ار  رتو  درس  هدعم  دیاشگب ، اههدس  موس ، هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  ناینز ،) یمور ، هریز  هیورک ،  ) هاوخنان هاوخنان :
مدژک مخز  رب  وا  بآ  دنزپ و  هب  رگا )  ) دنکـش و هب  ار  اهداب  دـنک و  درز  ار  يور  گنر  وا  ندرک  یلط  ندروخ و  دراد و  زاب  یق  نتـشگ و 

دراد و دوس  ار  لوبلا  رسع  دنروخ  بارـش  اب  دراد و  دوس  ار  راک  نایز  ناگدنبنج  ندیزگ  ترـضم  وا  ندروخ  دناشن و  هب  مرک  درد  دنزیر ،
. دنک كاپ  گنس  گیر و  زا  ار  هناثم  هدرگ و  دنک و  راردا 

نآ ترضم  عفد و  ورت و  ياههویم  تعفنم  نتخانش  ردنا  موس : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهد  باب 

438 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
رایسب قانخ  مشچ و  درد  عادص و  دشاب و  مرگ  رگج  هک  ار  یسک  دزیخ و  ظیلغ  ینوخ  يو  زا  لوا ، هجرد  هب  تسا  رتو  مرگ  بطر  بطر :

هنوگ رایـسب  بطر  دیآ و  دیدپ  هدس  زرپس  رگج و  ردنا  دنک و  هابت  ار  اهنادـند  نب  تشوگ و  ار و  اهنادـند  و  دراد ، نایز  تخـس  دـشاب ،
نیبگنکس هب  وا  ترضم  عفد  رورحم  تسا ، رتمرگ  تسا  رتنیریش  هچ  ره  و  دیآ ، رتشیب  يو  زا  اهتلـصخ  نیا  تسا  رت  ظیغ  هچ  ره  تسا ،

يوق اشحا  هک  ار  یسک  و  راب ، دنچ  دنک  هضمـضم  دیوشب و  بالگ  هکرـس و  هب  وا  سپ  زا  ناهد  هروغ و  بآ  هب  ای  دنک  شرت  ران  اب  دنک و 
وا ترـضم  عفد  رورحم  دراوگ و  رید  دشاب ، کین  ار  هدعم  دراد و  مرن  عبط  و  دنک ، تدایز  ار  ینم  دنک و  هبرف  دشاب ، لدتعم  جازم  دـشاب و 

. دنک ندرک  كاپ  اهنادند  نب  هرغرغ و  هب 
دزیخ و کین  ینوخ  يو  زا  دشاب ، هدیـسر  کین  هچنآ  دشاب . ینیریـش  هزادـنا  هب  وا  یمرگ  لوا و  هجرد  هب  تسا ، رت  مرگ و  روگنا ، روگنا :

خفن دشاب ؛ جنر  داب  زا  اههدور  ردنا  هک  ار  یسک  و  دشاب ، رتمک  وا  خفن  دنشاب  هدرک  گنوآ  دنچ  يزور  هچنآ  دراد و  مرن  عبط  و  دنک ، هبرف 
هن ادج  يو  زا  تسوپ  دروخ  نان  اب  رگا  هکنآ  رهب  زا  دروخ ، هن  نان  اب  دوش و  هن  هدروخ  چیه  وا  تسوپ  ات  درک ، دیاب  رذـح  دـشاب ، رتمک  وا 
وا ترضم  عفد  رورحم  دروخ و  دیاشن  روگنا  دشاب  رایسب  جنلوق  هک  ار  یسک  و  دشاب ؛ كانداب  هزم  شرت  هدیسر و  مین  روگنا  و  درک . دناوت 

. دیناپ اب  دروخ  ینومک  وا  سپ  زا  یجنلوق  نیبگنکس و  اب  ای  دننک  ران  هب 
هب هکنآ  رهب  زا  دـشاب ، روگنا  زا  رت  مرگ  یکدـنا  یکیـس /- ثلثم ، بارـش  دوش ، ثلث  هک  هدیـشوج  روگنا  بآ  هتخپیم ،  ) جـتخفم جـتخفم :
زا هنیـس  ندرک  كاپ  ردنا  يرای  شاخـشخ  بارـش  ردنا  دنک و  كاپ  ار  هنیـس  تسا ، هدننازپ  دشاب ، هتفر  وا  زا  بآ  و  دشاب ، هتـشذگ  شتآ 

. دراد دوس  ار  هناثم  هدرگ و  درد  و  تسا ، يو 
ترضم عفد  دیاشن ، ار  یجنلوق  مدرم  ار و  جازم  درس  مدرم  دراد و  دوس  ار  ییارفص  مدرم  هروغ  بآ  تسا ، کشخ  درـس و  هروغ /- هروغ :

. تسا هدمآ  هدرک  دای  اهابا  باب  ردنا  وا 
زا مدرم  نت  دنک و  كاپ  ار  هناثم  دنک و  راردا  دنک و  مرن  ار  عبط  دور و  ورف  هدعم  زا  دوز  لوا  هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  ریجنا ، ریجنا :

، رگید ياههویم  زا  هک  دبای ، رتشیب  اذغ  هرهب  يو 
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یلاخ یخفن  زا  درآ و  نتـشگ  شنم  و  دشابن ، کین  ار  هدعم  دشاب ، رت  قفاوم  ار  ناریپ  دـشاب . هدیـسر  هچنآ  هصاخ  دـشاب  کین  وا  ياذـغ  و 
دلوت شپـش  ریجنا  ندروخ  رایـسب  زا  هک ، تسا  ببـس  نیدب  دنک . هابت  و  دنزاوسب ، ار  طالخا  درآ و  یگنـشت  و  درآ ، بت  ار  رورحم  دشابن .

. دشاب بطر  ار  ترضم  عفد  نوچمه  وا  ترضم  عفد  دنک ،
يو زا  هک  طلخ  دوش و  هاـبت  ددرگ و  هب  شیوخ  لاـح  زا  دوز ) و   ) دـشابن کـین  ار  هدـعم  مود . هجرد  هب  تسا  رتو  درـس  ولآدرز ، ولآدرز :

، درآ شرت  غورآ  ار  بوطرم  دوش و  هدروخ  ماعط  سپ  زا  هک  دشاب  نآ  رتب  و  دنک ، دـلوت  اهبت  وا  ندروخ  رایـسب  زا  دوب و  دـب  دـنک  دـلوت 
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یمرگ زا  هک  شوخان  ناهد  يوب  دناشن ، هب  یگنشت  وا  بآ  دننک . رت  ار  وا  کشخ  و  دنک . نکاس  ارفص  دشاب . رتقفاوم  ار  جازم  مرگ  مدرم 
هک ار  یسک  وا  ندرک  یلط  ندروخ و  دراد  دوس  ار  ریـسا  وب  مود ، هجرد  هب  و  تسا . کشخ  مرگ و  وا  زغم  نغور  ددرگ ، لیاز  دشاب  هدعم 

هبیم اب  هک  نوسینا  یکطصم و  و  ندروخ ؛ هبیم  اب  هک  دننک  يردنک  ینومک و  هب  وا  ترضم  عفد  دروخ . دیاشن  ولآدرز  دشاب ، جنر  اهداب  زا 
غارفتسا يدوز  هب  وا  ترضم  عفد  رهب  زا  دشاب ، هدروخ  رایـسب  هک  ره  و  دروخ ، دیاشن  خی  بآ )  ) وا سپ  زا  نوقیدادنف و  نوجعم  اب  دنروخ 

هب دـشاب ، هدـش  لصاح  نوخ  ردـنا  يو  زا  هک  يرت  ات  دروخ  رکـش  نایداب و  بآ  زور  دـنچ  غارفتـسا . سپ  زا  و  هلیله ، خوبطمب  درک . دـیاب 
سپ زا  و  دـنک ، كاپ  قرع  تضایر و  هب  نت  زا  يرت  نیا  رورحم  و  دـبای ، صالخ  دـنک  دـلوت  يرت  نآ  زا  هک  اهبت  زا  دوش و  كاـپ  راردا 
باب ردنا  هکنانچ  دـشاب ، اهبت  ببـس  هک  ددرگ  لصاح  يرت  ندروخ  ردـنا  َرت  ياههویم  همه  زا  هک  درک ، دـیاب  نینچمه  رت  ياههویم  همه 

ص 142) . ) تسا هدمآ  هدرک  دای  راتفگ  نیا  زا  نیتسخن  وزج  زا  نیسپزاب ،
هب لاـح  زا  دوز  ولآ  يرت  و  لوا ؛ هجرد  هب  رت  مود و  هجرد  هب  تسا  درـس  هس  ره  گنرتفـش ، ولاتفـش و  وـلآ و  گنرتفـس : ولاتفـش و  وـلآ و 

سپ زا  دنک . شوخ  دشاب ، شوخان  هدعم  یمرگ  زا  هک  ناهد  يوب  و  دشاب ، دب  ار  مرگ  هدعم  دشاب  هدیـسر  مامت  هچنآ  و  دوش . هابت  ددرگ و 
. دروخ دیاشن  ياهویم  یبارش و  یمعط و  چیه  رس  رب  ار  وا  دروخ و  هک  دیاشن  خی  وا 

ولآدرز زا  هک  دـشاب  اهبت  زا  رت  یگنهآ  زارد  رتیوق و  دـنک  دـلوت  وا  يرت  زا  هک  ییاـهبت  دـننک و  ولآدرز  ترـضم  عفد  نوچمه  وا  عفد 
انیس یلع  وبا  دنک و  تدایز  ار  هاب  هک  دناهتفگ  و  دنک ، دلوت 
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دـشک هب  ار  شوگ  مرک  دنناکچ ، ردنا  شوگ  هب  وا  گرب  بآ  دشاب . ار  کشخ  مرگ  جازم و  دنوادخ  يو  زا  توق  نیا  هک  انامه  دـیوگیم :

دـنک و مرن  ار  عبط  و  گنرتفـس ، ولاتفـش و  هکنآ  زا  دوش  نوریب  هدـعم  زا  رتدوز  ولآ  و  دراد ، دوس  ار  هقیقـش  شوگ و  درد  وا  زغم  نغور  و 
ات دروخ  دیابیمه  مرگ  بآ  دیآ  دیدپ  لاهـسا  هک  هاگ  ره  دیآ و  دـیدپ  لاهـسا  ولآ  دز  ولآ و  زا  هک  دـشاب  رایـسب  و  دـنک ، ضبق  وا  دـیدق 

تیصاخ هب  دراد و  دوس  ار  مرگ  لد  تسا ، رت  يوب  شوخ  گنرفـش  و  درک . دیاب  لاهـسا  نتفرگ  زاب  ریبدت  سپ  دیوشب ، ار  ءاعما  ار و  هدعم 
. دنک یفاص  ار  لد  نوخ 

هب تسا  رت  مود ، هجرد  لوا  هب  تسا  درـس  هایـس ،) ولآ  وله و  ریـش  دنتـسه ، ولآ  عاونا  زا  ود  ره  وشین / وشین و  لـگ و  ولآ  وشین : لـگ و  ولآ 
هب ارفـص  یگنـشت و  دنکن و  لاهـسا  دشاب و  ظیلغ  رتدرـس و  دشاب  شرت  هچ  ره  دـنک و  لاهـسا  دـشاب  رت  نیریـش  هچ  ره  مود و  هجرد  رخآ 
درخ ولآ  یعون  و  دنک ، نهک  رکش  هب  لگ  هب  وا  ترضم  عفد  دشاب  فیعـض  ار  وا  هدعم  هک  رورحم  و  دشاب ، کین  ار  هدعم  نیریـش  دناشن و 

. دنیوگ ایصارق  يزات  هب  ار  نآ  ماش  هب  تسا  رگید  یعون  دنیوگ و  ییش  کلن  روباشین  هب  دنیوگ و  قیقع  يولآ  ار  نآ  هک  ورم  هب  تسا 
شرت تسا و  همه  زا  شیب  يدرس  ردنا  وشین  و  تسا ، رت  يوق  ولآ  لاهسا  هب  تسا و  کیدزن  رگیدکی  هب  ندناشن  یگنـشت  ارفـص و  هب  همه 

. دشاب كانداب  همهو  دنک  مرن  ار  عبط  وا  نیریش  و 
دشاب و کشخ  كوکش  بیس  تسا و  مود  هجرد  لوا  هب  يدرـس  ردنا  شرت  بیـس  و  لوا ، هجرد  هب  تسا  َرت  درـس و  بیـس  بیـس ، بیس :

يو زا  دراوگ  هب  رید  هچ  رگا  هدعم  ردنا  دنک و  يوق  ار  لد  بیـس  هلمج  رد  دنک . دلوت  درـس  یطلخ  يو  زا  دـشاب و  کین )  ) هرـس ار  هدـعم 
: دیو گیم  سفور  دنروخب . ماخ  مین  رگا  هصاخ  دشابن ، یترـضم  يو  زا  ار  رورحم  و  دشاب ، كانداب  دـنک و  کشخ  ار  عبط  دـشاب و  یتوق 

. دننک اهشراوگ  هب  يوق و  بارش  هب  وا  تارضم  عفد  بوطرم  درآ و  یشومارف  شرت  بیس 
دـشاب و رتظیلغ  كوکـش  رت و  درـس  دـشاب و  رت  فیطل  شرت  دوربنا  لوا و  هجرد  هب  تسا  کـشخ  درـس و  یبـالگ ) دورما ، ، ) دربنا دوربنا :

هدیـسر مین  و  دراد ، نایز  تخـس  ار  یجنلوق  و  درذگ ، ورف  هدـعم  زا  رید  دـشاب  بیـس  زا  هک  دـشاب  یطلخ  زا  هب  دزیخ  دوربنا  زا  هک  یطلخ 
هب وا  ترضم  عفد  شرت ، ظیلغ و  ماعط  چیه  هن  ندروخ و  دیاشن  خی  بآ  وا  سپ  زا  دشاب ، دب  تخس 
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ار رورحم  هدیسر  مامت  دوربنا  و  رتهب ؛ ندروخان  تشوگ  ابدیفسا و  قرم  هب  هدورپ و  لیبجنز  لهـسم و  ياهشراوگ  هب  دننک و  نهک  بارش 
. يدابآ رحب  رد  ینیچ  دوربنا  هصاخ  دناشن ، هب  نتشگ  شنم  یگنشت و  دراد و  دوس 

نایرب یبآ  و  دـشاب ، اـیتوت  نومچمه  دـنیوشب  وا  بوچ  رتسکاـخ  مود ، هجرد  لوا  هب  کـشخ  لوا و  هجرد  رخآ  هب  تسا  درـس   ) یبآ یبآ :
ای دننک  ردنا  لسع  هناد  هاگیاج  هب  دننک و  كاپ  وا  نایم  دنزپ و  هب  ار  وا  هک  دشاب  نینچ  وا  هدرک  نایرب  دشاب . رت  دنمدوس  رتکبـس و  هدرک 

مرن وا  هناد  شرت و  یبآ  هب  هک  نک  کشخ  ار  عبط  دـنهن  مرگ  رتسکاخ  ریز  ردـنا  دـنریگ و  ردـنا  ریمخ  هب  دـنهن و  زاب  مه  هب  هتفوک و  رکش 
. دنیآ دورف  ءاشحا  هب  اههلضف  هک  دراذگن  دننک و  مرن  ار  قلح  ار و  هنیس  دشاب 

درآ و اهبصع  درد  یبآ  ندروخ  رایـسب  و  دنک ، راردا  دنک و  يوق  ار  هدعم  دراد و  دوس  ار  رامخ  دراد و  زاب  یق  دناشن و  هب  یگنـشت  یبآ 
. درآ نوریب  هدیراوگان  ار  ماعط  دنروخ  رایسب  رگا  هک  دح  نادب  ات  دنک  تباجا  عبط  دنروخ  ماعط  سپ  زا  رگا  و  دراد ، زاب  قرع  وا  نغور 

تسا یکانداب  یتخل  يو  ردنا  دریذپ و  رت  ياذغ  يو  زا  نت  دشاب و  کین  ار  قلح  هنیس و  لدتعم ، تسا و  مرن  مرگ و  نیریش  رانا  رانا ، رانا :
. ددرگ ارفص  مرگ  هدعم  ردنا  درآ و  یگنشت  یتخل  دریذپ و  لیلحت  رتدوز  وا  داب  دنک  ظاعنا  و 

دربب و عامج  توهش  دنک و  تدایز  ماعط  توهـش  دراد و  دوس  ار  مرگ  رگج  هدعم و  فیطل ، ضباق و  تسا و  کشخ  درـس و  شرت  رانا  و 
لباوت و اب  اهابدیفـسا  هب  دـننک و  هدرورپ  لیبجنز  هب  وا  ترـضم  عفد  دراد ، ناـیز  تخـس  ار  جازم  درـس  مدرم  دـناشن و  هب  یگنـشت  ارفص و 

. تسین یبآ  شرت و  رانا  زا  هب  یلقن  چیه  دروخ  بارش  هتسویپ  هک  ار  رورحم 
هک شرت  توت  و  دننک . نیبگنکس  هب  وا  ترضم  عفد  درآ ، رسدرد  ار  رورحم  دیالاپب و  ار  هدعم  كانداب ، دشاب و  مرگ  نیریـش  توت ، توت :
يو رد  تسا و  رت  درـس و  دشاب  شرت  هچنآ  دنک ؛ مرن  ار  عبط  دشاب . نیریـش  توت  زا  هب  ار  هدـعم  دـناشن و  هب  ارفـص  دـنیوگ ، توترخ  ار  وا 
سپ زا  دنک و  هکسم  شراوگ و  هب  وا  ترضم  عفد  بوطرم ، دراد ؛ دوس  ار  ناهد  یگدیمد  دشاب ، قامـس  ياج  هب  نآ  ماخ  و  تسا . یـضبق 

. دروخ هن  یشرت  چیه  وا 
442 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

رتمک وا  يدرس  دشاب  نیریش  هچنآ  دیازف ؛ دهاک و  دشاب ، وا  معط  هزادنا  هب  وا  يدرس  تسا و  درس  مود و  هجرد  هب  تسا  رت  هزبرخ ، هزبرخ :
وا مخت  دشاب و  هدنیادز  دنک و  راردا  دیاشگب و  هدس  درذگب و  دوز  دشاب و  فیطل  دشاب  هدیـسر  مامت  هچنآ  و  دشاب ، لدتعم  نوچ  دـشاب و 

یناشیپ رب  هک  وا  تسوپ  دربب . ار  رـس  هسوبـس  ار و  قهب  ار و  فلک  وا  مخت  هصاخ  دنک  كاپ  مدرم  تسوپ  دشاب ، وا  تشوگ  زا  رت  هدـنیادز 
. دشاب ظیلغ  دشاب  ماخ  مین  هچنآ  و  دراد . زاب  دیآیم  ورف  مشچ  هب  رس  زا  هک  ار  یتدام  دنهن ،

. دنابنجب کین  ار  یق  بارش  اب  گنـسمرد  ود  رادقم  وا ، خیب  هصاخ  درآ  یق  و  دوش ، رای  دبایب  نت  ردنا  هک  یطلخ  ره  اب  هلمج ، رد  هزبرخ  و 
دیاشن نان  اب  هزبرخ  دشاب  جنر  هناثم  هدرگ و  گنـس  زا  هک  ار  یناسک  و  دنک ، كاپ  ار  هناثم  هدرگ  و  دشاب ، هدنیادز  هتخپ  مین  هتخپ  هزبرخ  و 

هب دوز  ار  ظیلغ  ياهتدام  هزبرخ  هکنآ  رهب  زا  دروخ  دیاشن  مه  ماعط  سپ  زا  و  هتشرس ، نغور  هب  ای  ریش  هب  نان  ریطف و  نان  اب  هصاخ  دروخ ،
هب ندیرب  ردنا  هک  هصاخ  ددرگ  ارفـص  دوز  دـشاب  رت  هتخپ  رت و  نیریـش  هچ  ره  و  دـنک ؛ دـلوت  گنـس  گیر و  نآ  زا  و  درب ، هناثم  هدرگ و 

ببـس هب  دب  دوش ال  ارفـص  ددرگب و  شیوخ  لاح  زا  نوچ  درذـگب  دوز  هک  تسا  نآ  وا  تیـصاخ  هکنآ  اب  دوش و  هن  ورف  کین  وا  تشوگ 
هیوسام نب  یحی  هک  دیوگ  ایرکز  نب  دمحم  و  دـنک ، دـلوت  ییارفـص  ياهبت  يو  زا  درذـگب ، دوش و  ردـنا  اهگر  هب  رتدوز  ارفـص  يزیت 

ارفـص ات  درک  دیاب  نآ  رهب  زا  رذـح  هزبرخ  زا  هکنآ  رهب  زا  دروخ ، دـیاب  اهشراوگ  اهبارـش و  هزبرخ  سپ  زا  هک  تفگ  هچنآ  تفگ  اطخ 
دشاب نآ  رتهب  و  دوش . ردنا  اهگر  هب  رت  دوز  دوش و  رتزیت  ات  دننک  رتمرگ  اهشراوگ  بارـش و  هب  ار  وا  هک  دشاب  اور  هنوگچ  سپ  ددرگن ،

هب نیبگنکـس و  هب  دوش و  نوریب  هدعم  زا  ددرگ  ارفـص  هکنآ  زا  رتدوز  هک  دننک  نآ  ریبدت  و  ددرگن ، ارفـص  هک  دننک  نآ  ردـنا  طایتحا  هک 
رتدوز عبط  دراذـگ و  ورف  رتدوز  اـت  دنبـسخ ، هن  تسار  يولهپ  رب  دنبـسخ ، هن  وا  ندروخ  سپ  زا  نکل  دـننک و  عـفد  ار  وا  هتـسهآ  یتـکرح 

چیه هک  هاگ  ره  ددرگ و  ارفـص  هک  دراذگن  ات  دنروخ  ابکـس  هابهروغ و  نوچ  شرت  ياهاذغ  دوز  دنک و  تباجا  رترید  رگا  دـنک و  تباجا 
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هچنادب درک  ناوت  هن  لیوأت  ار  هیوسام  نب  ییحی  نخس  نیا  و  ددرگ ، صالخ  بت  نیا  زا  ات  دشاب  جازم  درس  صخـش  نیا  هک  الا  دوبن  کش 
نخس نیا  هکنآ  رهب  زا  دشاب  شرت  ای  دشابن  نیریش  هک  تسا  هتفگ  ییاههزبرخ  ردنا  هک  دنیوگ 

443 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
هچ رگا  شرت  هزبرخ  يدرک و  دای  نیریـش  شرت و  نایم  قرف  يدادب و  لیـصفت  هک  يدرک  بجاو  تسا ، هتفگ  شرت  ياههزبرخ  ینعم  ردنا 

. دنشاب جازم  درس  هک  ار  یناسکالا  دروخ  دیابن  مرگ  شراوگ  بارش و  وا  سپ  زا  مه  ددرگن  ارفص 
، هیفت یگزمیب ،  ) هفت یتبوطر  يو  زا  تسا و  نوزف  هزبرخ  زا  يرت  يدرـس و  ردـنا  هناودـنه ،)  ) يدـنه هزبرخ   ) ودـنه هزبرخ  ودـنه : هزبرخ 

نابز هب  بذع  دنک و  دلوت  بذع  تبوطر  يو  زا  دشاب  نیریـش  هچنآ  دـشابن و  ادـیپ  هزم  ار  وا  هک  دـشاب  يزیچ  هفت  و  دـنک ، دـلوت  هزمیب ،)
ره دربب ، ار  بغ  ص 143 )  ) بت ار و  هقرحم  ياهبت  دنک و  نکاس  ار  ارفـص  ار و  نوخ  يزیت  نینچ ، ياهتبوطر  دـشاب و  شوخ  یـسراپ 

ارفـص نآ  جازم  ات  دشاب ، شیب  يدنمتجاح  اهتبوطر  نینچ  هب  دـشاب ، ادـیپ  یعیبطان  يارفـص  هیام  كدـنا  اهگر  رگج و  ردـنا  هک  هاگ 
نآ ات  دروخ  ناوت  هن  لهسم  تقو  ره  نت  یفیحن  ببس  هب  ارفص و  نآ  یکدنا  ببـس  هب  هکنآ  رهب  زا  دنک ، هبلغ  يو  رب  دنادرگب و  ار  كدنا 
هب ودنه و  هزبرخ  یکزان  ببس  هب  یکی  دشاب  دنمدوس  تخس  دنه  هزبرخ  کشخ  مرگ و  ياهجازم  ردنا  ببس  نیدب  درایب . ار  كدنا  ارفص 
يو ردنا  هچنآ  و  درآ . عادص  دوش و  كاندود  ددرگ ، هب  شیوخ  لاح  زا  ینعی  دوش  لیحتسم  هک  دشاب ، رایـسب  هدعم  رگج و  یمرگ  ببس 

بجاو فـالخرب  ودـنه  هزبرخ  سپ  زا  هک  ار  یناـسک  مرج  ـال  دـشاب . لـصاح  وا  هیاـم  رگا  هک  هصاـخ  دـنک  مرگ  ار  نـت  درذـگ  قورع  زا 
و دوش . هن  لیحتسم  ات  دنزم  هب  يو  اب  شرت  رانا  بآ  ای  هروغبآ  یکدنا  هکنآ  زا  دشابن  هراچ  دیآ ، دیدپ  دشابن  عقوت  هک  یترارح  ای  یعادص 

هکنآ زا  دشابن  یلاخ  دنشاب  هدروخ  ودنه  هزبرخ  سپ  زا  هک  اهیشرت  نیا  هک  تسا  نآ  نآ  تسا و  ياهقیقد  اجنیا  دیاین . دیدپ  ضارعا  نیا 
نآ هدـیاف  تسا  تجاـح  ودـنه  هزبرخ  تبوـطر  هب  هک  ار  یناـسک  دـنک و  فـیطل  دربـب و  ار  تبوـطر  اهیـشرت  يزیت  هکنآ  زا  درآ و  یخفن 
نیا و  دـش ، لطاب  وا  هدـیاف  دـش  فیطل  وا  ماوق  هک  هاگره  و  تسوا ، ماوق  ردـنا  تبوطر  نیا  هدـیاف  هکنآ  رهب  زا  دراد  زاب  ناشیا  زا  تبوطر 

اجنیا سپ  درآ . زاب  یمرگ  هب  دنادرگب و  جالع  درادیمه  نایز  يرت  يدرـس و  هک  درب  نامگ  رگا  دنک ، ریحتم  ار  نابیبط  هک  تسا  ییانگنت 
. درک دیاب  مامت  یلمات 

نیا تیفیک  هک  اجنآ  زا  سایق و  يور  زا  هچ  رگا  دراد ، نایز  هنیعب  ار  صخـش  کی  هک  دشاب  دـنمدوس  ياهزیچ  رایـسب  هک  تسناد  دـیابب  و 
دنک بجاو  دشاب ، صخش  نیا  جازم  تیفیک  زیچ و 
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، دراد نایز  هک  هکلب  درادن ، دوس  دـشاب  زیچ  نآ  اب  لاح  نآ  ردـنا  ار  جازم  نآ  هک  یتیـصاخ  ببـس  هب  نکل  دراد ، دوس  ار  يو  زیچ  نآ  هک 

دـشاب هدرک  دای  هک  لاح  نیا  هک  تسا  یـصخش  لثم  ددرگ . زاب  رگید  يزیچ  هب  دراد و  زاـب  زیچ  کـی  نآ  زا  تسد  هک  دـشاب  نآ  رت  یلوا 
نآ وا  ریبدـت  دـیآ ، دـیدپ  یمه  يو  ردـنا  ضارعا  نیا  دروخب  هک  هاگ  ره  تسا و  تجاح  نآ  يرت  و  ودـنه ، هزبرخ  هب  ار  وا  تسوا ، لاـح 

دناوت هن  تمواقم  جازم  نآ  اب  دراد و  رتهب  یماوق  و  دـشابن ، یگزاـت  نادـب  اـی  دراد ، رت  يوق  یتیفیک  هک  دـنروخ  زیچ  نآ  ضوعب  هک  دـشاب 
وا هک  دشاب  نآ  ریبدت  تعفنم ، بلط  رهب  زا  ای  دروخب  هک  دهاوخ  وزرآ  رهب  زا  رگا  سپ  يدابآ . رحب  دشاب و  ینیچ  دوربنا  نوچ  نآ  و  درک .

هکنآ زا  شیپ  ای  دروخ  ماـعط  دوز  وا  رثا  رب  و  دـبایب ، يرتهرهب  يو  زا  يدوز  هب  و  دـنکن ، خـفن  ماـعط  رـس  رب  اـت  دـنروخ ، ماـعط  زا  شیپ  ار 
هب هک  درک  دناوت  هن  رثا  نآ  يو  ردنا  ندرک و  دناوت  هن  نوبز  اهنت  ار  وا  صخش  نیا  هچره  ات  دهد ، يددم  ار  وا  قفاوم  ماعط  دوش ، لیحتسم 

. دنک ییاهنت 
یگنت بلعثلا ، بنع  هب  تسا  بیرق  مود و  هجرد  هب  کشخ  درـس و  هدرپ ،) سپ  کسورع  تسا / یـسراف  هنکاک  برعم   ) جنکاک جـنکاک :

لوب ياهرذـگ  هناثم و  ردـنا  هک  ار  ییاهشیر  ار و  هناثم  شیر  ار و  هناثم  نتخوس  ار و  ناـقری  و  دراد ، دوس  دـشاب  ترارح  زا  هک  ار  سفن 
. دراد دوس  دیآ ، دیدپ 
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ار و مرگ  رگج  مود ، هجرد  هب  کشخ ، درـس و  كروت ،) هاـبور  کـبرت ، هاـبور  يروگنا ، گـس  اـبور ، روگنا   ) بلعثلا بنع  بلعثلا : بنع 
دـنک و نکاس  ار  اـهسامآ  دامـض و  دـیاشگب و  رگج  ياههدـس  و  دراد ، دوس  دـشاب ، رگید  ياهمادـنا  رگج و  ردـنا  هک  مرگ  ياـهسامآ 

: تسا هنوگ  جنپ  بلعثلا  بنع  دوش و  هتفای  وا  زا  جنکاک  ياهتعفنم  همه  دراد و  زاب  ضیح  راردا  وا  هراصع 
وا گرب  هک  تسا  نآ  وا  نیرتهب  تسا . هدنـشک  ياهرهز  هلمج  زا  تسا و  دب  تخـس  رگید  و  تسا ، کیدزن  نویفا  هب  تسا و  ردخم  یکی 

. دنزاس دامض  لومح و  نآ  گرب  زا  نوچ  دراد ، زاب  ضیح  طارفا  توق  نیدب  تسا ، یضبق  يو  ردنا  درز و  وا  هرمث  و  تسا ، زبس 
رتدوز دنزپ ، تشوگ  اب  هک  هاگ  ره  و  دبای . کین  ياذغ  يو  زا  مدرم  نت  دراوگ و  هب  دوز  مود ، هجرد  هب  تسا  رت  درس و  ودک  ودک ، ودک :

رتهب نیکست  ار  ترارح  و  دوش ، رتفیطل  دنزپ ، هکرـس  اب  هک  هاگ  ره  دنک و  مرن  ار  عبط  دناشن و  هب  یگنـشت  دشاب ، رتهب  وا  ياذغ  دراوگ و 
رتدوز دنک و 
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. دننک ینیچراد  هماکبآ و  لدرخ و  و  لفلف )  ) لپلپ هب  وا  ترضم  عفد  دراد ، نایز  ار  یجنلوق  ار و  بوطرم  و  دراوگ ،

دنام و دب  ار  ناهد  دنک و  ییادوس  دزوسب و  ار  نوخ  هدنزوس ، هدـنرب و  زیت و  تسا  یتدام  وردـنا  تسا ، بکرم  يزیچ  ناجنداب ، ناجنداب :
نیمز عبط  ظیلغ ، کشخ و  درـس و  تسا  یتدام  دنک و  مرن  ار  عبط  دهد و  کین  ياذغ  دراد و  ینیریـش  هیام  كدنا  بذـع و  تسا  یتدام 

دب ار  مشچ  رس و  دراد و  زاب  نتـشگ  شنم  تسا و  کین  ار  هدعم  ناجنداب  هلمج  رد  دنک . کشخ  ار  عبط  دنک و  خفن  دراوگ و  رید  دراد و 
رگج و هدس  دراد و  زاب  مشچ  رـس و  زا  وا  ترـضم  هکرـس  دنک ، دلوت  ییادوس  ياهیرامیب  ابوق و  ریـسا و  وب  وا  ندروخ  رایـسب  زا  و  دـشاب ،

رتشیب دـننک  نایرب  هزات  نغور  هب  ای  ماداب  نغور  هب  سپ  دنـشوج ، هب  بآ  کمن  ردـنا  ار  وا  هک  هاـگره  و  دـیاشگب . دـشاب و  کـین  ار  زرپس 
، دـنراد راـکب  دـنهاوخ ، هچنآ  ردـنا  دـنیوشب و  ار  وا  سپ  دـنهن  بآ  کـمن  ردـنا  زور  مین  دنفاکـشب و  ار  وا  رگا  دوـشب و  وا  زا  اهترـضم 
دنابنجب و ماعط  توهش  و  دراوگ ، هب  ماعط  يو  زا  یکدنا  دننک ، زایپ ) یشرت   ) لاجا دنهن و  هکرس  ردنا  هچنآ  و  دشاب . رتمک  وا  ياهترضم 

. دناشن هب  ارفص 
هب تسا  َرت  مرگ و  دیوگ  یحیسم  دیارگ . يزیت  هب  یکدنا  تسا و  لدتعم  یکشخ  يرت و  ردنا  لوا و  هجرد  هب  تسا  درس  رت ، بانع  بانع :

( هفرس  ) هفلـس و  دراد . دوس  ار  هناثم  هدرگ و  درد  دناهتفگ  یهورگ  تسا ، راوگ  رید  تسا و  دب  ار  هدعم  یکـشخ  يرت و  ردنا  لوا و  هجرد 
يزیت یجزل ، ببس  هب  دنک و  ظیلغ  ار  نوخ  تسا ، جزل  وا  يرت  هکنآ  ببـس  هب  دناشن ، هب  ار  نوخ  يزیت  دنک و  مرن  ار  هنیـس  دراد و  دوس  ار 
نتفای راوگ  دب  ار  وا  و  مدیدن ، رثا  چیه  ضرم  تلآ  زا  هحصلا و  ظفح  ردنا  بانع  زا  نم  دیوگیم ، سونیلاج  ددرگ . نکاس  دوش و  رتمک  وا 

. تسا کیدزن  ودب  مه  وا  کشخ  و 
ضباق تسا و  کشخ  درـس و  هک  دـنیوگ  ار  هچنآ  ناسارخ  ردـنا  لـیگزا ،) لـیگ و  هدـعم ، تیوقت  يارب  یبط  تسا  هویم   ) رورعز رورعز :

نایز يو  اب  اههویم  اهیـشرت و  همهو  درـس  بآ  دـناشن ، هب  ارفـص  دراد ، زاب  زین  ار  لوب  و  تساـههویم ، همه  ضبق  زا  نوزف  وا  ضبق  و  تسا ،
لباوت اب  برچ و  ياهابدیفسا  لسع و  هب  وا  ترضم  عفد  دشاب . اهزیچ  همه  نیرتب  ار  یجنلوق  و  دراد .
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. دنک لهسم  ياهشراوگ  اب  و 

لدتعم هدعم  لوا ، هجرد  هب  دشاب  مرگ  دشاب  هدیسر  نیریش و  هچنآ  دنیوگ . هناد  قاط  ار  وا  ناتسربط  ناگرگ و  ياهرهش  ردنا  قبنلا ، قبنلا :
. دننک لهسم  ياهشراوگ  بارش و  رکش و  لسع و  هب  وا  ترضم  عفد  درآ ، رس  درد  دنک و  کشخ  ار  عبط  دشاب و  كانداب  دشاب و  دب  ار 

، دننک دامـض  شتآ  یگتخوس  رب  دنبوکب و  و  دیآ . دیدپ  ماعط  توهـش  دهد و  توق  ار  هدعم  دـشاب  هدرورپ  کمن  هب  هچنآ  نوتیز ، نوتیز :
( يزورما تیشن  وب  ربارب  ابیرقت  طلخ ، اب  سفن  یگنت   ) وبر دنوادخ  دننک ، دود  هایس  نوتیز  دنک و  كاپ  ار  دیلپ  شیر  و  دمدرب ، هک  دراذگن 
، دنـشاب هدرورپ  يو  ردـنا  نوـتیز  هک  بآ  کـمن  دراوـگ . رتدوز  ار  ماـعط  دنـشاب  هدرورپ  هکرـس  هب  هـچنآ  و  دراد ، دوـس  ار  سفن  یگنت  و 
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هدش هدروخ  هک  ینادند  رب  دوش ، نیبگنا  نوچ  ات  دنزپ  هب  هروغ  بآ  رد  نوتیز  گرب  دراد . دوس  دننک  هنقح  نادـب  ار  ءاسنلا  قرع  دـنوادخ 
دنزوسب دراد و  دوس  ار  دنیوگ ) ثیبخ  هحرق  دشاب  یکرچ  رگا  ناهد ، هرفح  رد  شوج   ) عالق نوتیز  گرب  دتفیب . نادند  دننک  یلط  دـشاب ،

مـشچ هب  غامد  زا  هک  ار  ياهدام  نوتیز  گرب  هراصع  دنزوسب . سپ  دـننک ، هدولآ  نیبگنا  هب  تسخن  ار  نآ  و  ار ، مشچ  دوب  ایتوت  ياج  هب  و 
. دراد زاب  دیآ ، دورف 

هب تسا و  دروـم  عـبط  نوـچمه  وا  عـبط  دـنیوگ ، هناد  دروـم  ار  وا  ناتـسربط ، ناـجرج و  هب  و  تسا ، دروـم  مخت  سـالا ، بح  سـالا : بح 
. دنک شوخ  ناهد  يوب  و  دراد ، زاب  نوگانوگ  ياهلاهسا  و  دشاب ، کین  ار  هدعم  هناد  دروم  نیا  اما  دیآ . هدرک  دای  شهاگیاج 

هب تسا  کشخ  درس و  وا  یشرت  لوا و  هجرد  هب  تسا  رت  درـس و  وا  تشوگ  لوا و  هجرد  هب  تسا ، کشخ  مرگ و  وا  تسوپ  جنرت ، جنرت :
وا ترـضم  عفد  دنک  دلوت  یمغلب  ظیلغ و  یطلخ  يو  زا  و  دراوگ ، رید  وا  تشوگ  مود . هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  وا  مخت  مود ، هجرد 

ص  ) ماعط چیه  وا  سپ  زا  دنکن ، تباجا  عبط  ات  دنروخب و  وا  اب  وا  تسوپ  یکدـنا  دـنروخ و  لسع  اب  ار  وا  هکنآ  رتیلوا  و  دـننک . لسع  هب 
ترارح و وا  یـشرت  و  تسا ، حرفم  دنک و  يوق  ار  هدعم  و  دـناشن . هب  نتـشگ  شنم  یق و  دراوگ و  هب  ماعط  وا  تسوپ  و  دـنروخ . هن  ( 144

دیاشن ار  جازم  درـس  مدرم  و  دربب . ناقری  يدرز  دنـشک  ردنا  مشچ  هب  دراد و  دوس  دننک ، یلط  فلک  ابوق و  رب  دناشن و  هب  یگنـشت  ارفص و 
دوس دنهن  رب  مدژک  مخز  رب  و  تسا ، رهزداپ  وا  مخت  دروخ و 
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. دراد دوس  ار  ریسا  وب  دراد و 

دلوت ياههدـس  وا  ندروخ  رایـسب  زا  نکل  دـنک ، مرن  ار  عبط  تسا ، کیدزن  نیریـش  هزبرخ  ياـهلاح  هب  وا ، ياـهلاح  وا و  عبط  زوم ، زوم :
دنک و راردا  و  دراد . دوس  ار  هدرگ  دنک ، دلوت  هضیه  يو  زا  و  دشاب ، دب  ار  هدعم  دـنک و  مرن  ار  قلح  هنیـس و  دـیازف ، مغلب  ارفـص و  دـنک و 

. نآ دننام  شرت و  رانا  دنک و  نیبگنکس  هب  وا  ترضم  عفد  رورحم  دنک . تدایز  ار  ینم 
. دراد زاب  ار  ییارفص  ياهلاهسا  دراد و  دوس  ار  مرگ  هدعم  دناشن و  هب  ارفص  لوا ، هجرد  هب  تسا  کشخ  درس و  لگ ، نب  لُگ : نب 

دلوت اههدـس  يو  زا  هک  دـشاب  ضبق  توق  ببـس  هب  و  تسا . ضباق  موس و  هجرد  هب  کـشخ  لوا و  هجرد  هب  تسا ، درـس  قامـس ، قاـمس :
(، دـنک كاپ   ) تغابد ار  هدـعم  دـناشن و  هب  ارفـص  دوش و  تدایز  اهسامآ  هک  دراذـگن  دـنهنرب ، اهمخز  رب  مرگ و  ياـهسامآ  رب  و  دـنک ،
زاب ار  ضیح  ندمآ  رایسب  دنک و  کشخ  ار  عبط  یشرت ، ببس  هب  درآ . دیدپ  ماعط  توهـش  و  دناشن ، هب  ییارفـص  نتـشگ  شنم  یگنـشت و 

. دراد زاب  اههدور  زا  ارفص  ندمآ  دورف  دننک  دامض  مکش  هدعم و  رب  دنک و  تخس  اهنادند  نب  دننک ، هضمضم  وا  بآ  هب  دراد .
رب دراد و  زاب  ار  ارفـص  نوخ و  لاهـسا  و  دـناشن ، هب  ار  یگنـشت  دـنک و  کشخ  ار  عبط  مود ، هجرد  هب  کشخ  درـس و  کشرز ، کـشرز :

. دراد دوس  دنهنرب ، مرگ  ياهسامآ 

نآ ترضم  عفد  کشخ و  ياههویم  ترضم  تعفنم و  نتخانش  ردنا  موس : باتک  زا  موس  راتفگ  زا  مود  عون  زا  مهدزای  باب 

. نآ زا  رت  يوق  دشاب و  بطر  ترضم  تعفنم و  نوچمه  نآ  ترضم  تعفنم و  امرخ ،
دنک و یفاص  ار  واو  دشاب . کین  ار  قلح  ار و  هنیـس  دشاب ، لدـتعم  يرت  ردـنا  و  دـشاب ، روگنا  زا  رت  يوق  وا  ترارح  زیوم ،) ، ) بیبز بیبز :

. دروخب نیبگنکس  یکدنا  ای  شرت  رانا  وا  سپ  زا  ار  رورحم  تسین . یترضم  يو  ردنا  و  دیادز ، هب  ار  هنیس  هدعم و  و  دنک . هبرف  ار  رگج 
. دنک خفن  یکدنا  تسا ، کیدزن  بیبز )  ) ودب شمشک ، شمشک :

و دنک ، كاپ  ار  هدرگ  و  دراد ، دوس  ار  لوب  ریطقت  ار و  تشپ  درد  کشخ ، ریجنا  کشخ : ریجنا 
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عفد دیآ ، دیدپ  تسوپ  ردنا  شپش  ببـس  نیدب  و  درآ ، نوریب  ماسم  زا  نفع  ياهطلخ  دنک و  مرن  ار  عبط  دنک و  كاپ  ار  هنیـس  و  دنک ، هبرف 

دیوریم راز  هروش  رد  هک  تسا  یهایگ  نانش ،  ) نانشا دوخن و  درآ  هروپ و  هب  نتشیوخ  دنک و  ندروآ  رایسب  قرع  هبامرگ و  هب  وا  ترـضم 
. دنروخ زوگ  اب  ار  نآ  رگا  و  دیوشیم . دننکیم ) هدافتسا  یغابد  وشتسش و  تهج  نآ  کبوچ  زا  و 

دیاشگب ار  جنلوق  هک  دنزاس  یلهـسم  يو  زا  و  دنک ، نیبگنکـس  رانا و  هب  وا  ترـضم  عفد  رورحم ، دراد ، دوس  ار  یجنلوق  دنکـشب ، ار  اهداب 
رد ماخ  ریجنا  ریـش  گنـسم  رد  هد  رادقم  گنـسمرد  دص  رب  دننک و  رود  وا  تسوپ  دنریگب و  دـشاب ، هبرف  هک  کشخ ، ریجنا  هنوگ : نیدـب 

هاگن دشاب و  هنادج  وزج  چیه  هکنانچ  دوش ، هتـشرس  کین  ات  دنبوکب  و  هدرک ، كاپ  تسوپ  ود  ره  زا  زغم  زوگ ، گنـسمرد  دص  دـننکفا و 
گرب گنـسمرد  جنپ  رگا  هصاخ  دـنک . عنم  ار  جـنلوق  درآ و  نوریب  ار  لفث  دـنروخب  گنـسمرد  هد  رادـقم  اتـشان  رب  تجاح  تقوب  دـنراد 

. دراد دوس  ار  مدژک  رام و  ندیزگ  دننک ، کشخ  بادس 
رتدوز هدـعم  زا  نکل  دراوگ ، رید  و  دراد ، مرن  ار  عبط  رتزوگ  لوا . هجرد  هب  کـشخ  مود ، هجرد  هب  تسا  مرگ  ودرگ ،) زوج ،  ) زوگ زوگ :

ناـبز درآ و  یق  دـندروخ  اتـشان ،)  ) قیر رب  رگا  دـناروشب و  ارفـص  درآ و  ولگ  درد  دریگ و  زاـب  عبط  کـشخ ، زوگ  و  دـیآ . دورف  ماداـب  زا 
دنامدب و ار  ناهد  کشخ  زوگ  و  دراد ، زاب  قانخ  دننک ، هرغرغ  نادب  دنراشف و  هب  وا  تسوپ  بآ  ار  رتزوگ  و  درآ . رس  درد  دنک و  یگنس 

كاپ تسوپ  ود  ره  زا  ار  وا  هک  تسا  نادب  وا ، ترضم  عفد  دشاب و  رت  رتب  دشاب  نهک  هچ  ره  زوگ  و  دنک . نیکست  ار  وا  ترارح  رایخ  رغم 
. دشاب نینچ  وا  ندرک  كاپ  دننک و 

دنبوکب مهب  بادس و  ریجنا و  اب  زوگ  دنهدرب . داب  هب  دنلامب و  اهتسد  هب  دننک و  مرن  شتآ  هب  دننک و  نایرب  دنزمایب  سوبس  اب  ار  زغم  زوگ 
. تسا رهزاپ  داپ ) )

ار و مرک  دنک  كاپ  ار  هناثم  هدرگ و  ار و  زرپس  رگج و  ار و  شش  ار و  هنیـس  تسا  هدنیادز  لوا ، هجرد  هب  تسا  مرگ  ماداب ، نیریـش : ماداب 
. دراوگ رید  نکل  دراد و  دوس  ار  اههدور  شیر ،

زین ار  هدرگ  گنس  دنک و  كاپ  رگج ، دشاب و  شش  هدعم و  ردنا  هک  ظیلغ  طلخ  مود ، هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  خلت  ماداب  خلت : ماداب 
. دراد دوس  ار  لوب  رسع  دنک و  كاپ 

دشاب کین  ار  هدرگ  دیاشگب و  رگج  هدس  تسا ، لدتعم  یمرگ  يدرس و  ردنا  هتسپ ، هتسپ :
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. دربب نآ  یتشرد  بالگ ) [ ) 26] بالج ياج  هب  هرغرغ  دنک و  تشرد  ار  قلح  دنامدب و  ناهد  و 
اب بوطرم  دروخ و  رکش  اب  ار  يو  رورحم  دنام ، هب  رید  هدعم  رب  تسا و  هدنهد  اذغ  تسا و  ظیلغ  لوا و  هجرد  هب  تسا  درس  قدنف ، قدنف :

. دننک عفد  ار  وا  لهسم  یلجرفس  هب  دنک  ینارگ  دوش و  هدروخ  رایسب  رگا  و  دروخ . لسع 
هک وا  تخرد  هک  دناهتفگ ، یهورگ  لوا  هجرد  هب  کشخ  مود ، هجرد  هب  تسا  مرگ  دنیوگ  هزینو  یـسراپ  هب  ارـضخلا ، ۀبح  ارـضخلا : ۀبح 

، دراد دوس  ار  جلاف  هوقل و  دنوادخ  دنک و  هب  ار  جزل  تبوطر  دراد و  دوس  ار  زرپس  دنک و  راردا  دنیوگ ، ورضلا  ار  نآ  گرزب  دوش و  نهک 
قوعل یبالج  اب  ای  لسع  اب  لاقثم  کی  رادقم  تسا ، هدـنیادز  تسا و  للحم  دـنیوگ ، زین  طابنالا ، کلع  دـنیوگ و  مطبلا  غمـص  ار  وا  غمص 

دنک و كاپ  دشاب  هنیـس  ردنا  هک  ار  ظیلغ  طالخا  دنروخب ، دـننک و  نوجعم ،) زا  رتقیقر  یندیـسیل ، ياذـغ  ای  وراد  بیکرت  چـیپتشگنا ، )
مرن ار  تخـس  ياهسامآ  دوش و  ردنا  اهمهرم  ردـنا  دـنک و  تدایز  هاب  توق  دـنک و  كاپ  ار  هدرگ  دـنک و  مرن  ار  عبط  دـنراد  راکب  ناریپ 

. دربب ماعط  توهش  تیصاخ ، هب  ارضخلا  ۀبح  دیوگ  هیوسام  نبا  دنک . كاپ  دنازپ و  هب  دنک و 
مرگ راغصلا  ربونصلا  بح  يرت ، دیارگ و  یمرگ  هب  تسا و  لدتعم  دنیوگ . هزوغلچ  یسراپ  هب  رابکلا ، ربونصلا  بح  رابکلا : ربونـصلا  بح 
دننک رت  بآ  ردـنا  ار  وا  تسا و  ینازوس  هیام  كدـنا  يو  ردـنا  تسا و  للحم  تسا ، هدـننازپ  هزوغلچ  اـما  مود ، هجرد  هب  تسا  کـشخ  و 
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بارـش هب  ار  وا  دـنازپ و  هب  دـنک و  كاپ  دـشاب  هنیـس  رد  هک  اـهتبوطر  دراد و  دوس  ار  جولفم  تسا و  هدـننک  هبرف  دوشب ، يو  زا  ینازوس 
وا هکنآ  اب  دنک ، يوق  ار  هدعم  دننک  یلط  هدعم  رب  یمور  نیتنسفا  اب  ار  وا  دنک ، كاپ  دشاب  هدرک  دلوت  شـش  ردنا  هک  میر  دنزپ ، هب  نیریش 

دهد توق  لوب  نتشاد  هاگن  رب  ار  هناثم  دنک و  تدایز  هاب  توق  دراوگ و  رتهب  ات  لسع  اب  بوطرم  دروخ و  رکش  اب  رورحم  دراوگ  رید  دوخ 
ار هدـعم  دـنک و  مرن  ار  هنیـس  کشخ ، بانع  رانا . بآ  دـنک و  هفرخ  مخت  بآ  هب  وا  عفد  رورحم  دـیادز ، هب  هناـثم  هدرگ و  ياـهتبوطر  و 

، دنک نکاس  ار  نوخ  دشابن و  کین 
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دنک لقن  بارـش  نایم  ردـنا  رورحم  رگا  دراد ، نایز  ار  هاب  توق  دـنک و  خـفن  ندروخ  رایـسب  دـمآ و  هتفگ  رت  بانع  ردـنا  هک  قیرط  نادـب 
نامه کشخ  ردنا  دمآ  هتفگ  رت  يولآ  ردـنا  هچنآ  و  دـناشن ، هب  ار  یگنـشت  دـنراد  هاگن  ناهد  ردـنا  وا  هناد  کشخ ، يولآ  دـشاب . باوص 

. دشاب
دلوت ظیلغ  یطلخ  همه  زا  دوش و  نوریب  رید  هدـعم  زا  هس  ره  هدرک ،) کـشخ   ) دـیدق يولآ  دوربنا  بیـس و  دـیدق : يولآ  دوربنا و  بیس و 

. درآ نوریب  رتدوز  ار  نآ  لسعلا  ءام  بالج و  دنک و  کشخ  ار  عبط  دنک و 
نارگ هدعم  رب  وا  ندروخ  رایـسب  و  دنک ، هابت  ار  اهنادند  نب  تشوگ  و  دنک ، شوخان  ناهد  يوب  هدرک ، نایرب  دـجنک  هدرک : نایرب  دـجنک 

. دننک كاپ  يو  زا  اهنادند  نایم  دننک و  هماکبآ  هب  وا  ترضم  عفد  دوش و 
، دنک تدایز  هاب  توق  دراد و  دوس  ار  نت  رـس و  درد  ار و  تشپ  درد  لوا ، هجرد  هب  رت  مود و  هجرد  هب  تسا  مرگ  ودنه ، زوج  زوگ ، زوگ :

نیبگنکـس شرت و  رانا  بآ  هب  وا  ترـضم  عفد  رورحم  دراد ، دوس  ار  نابوطرم  ناریپ و  دنک ، عفد  ار  وا  دیناپ ، رکـش و  درذگ . رید  هدعم  زا 
. دنک

. دیشارت دیابب  يو  زا  دراوگن ، يو  زغم  تسوپ 
دـشابن و جزل  دـنام و  هن  ردـنا  ناهد  هب  دزادـگب و  دوز  هک  دـشاب ، یلگ  دـنروخب ، نامدرم  هک  اهلگ  نیرتهب  یندروخ ، لگ  یندروخ : بگ 

رـس زا  برچ  ياهماعط  ینارگ  دنروخب  گنـسمرد  کی  رادـقم  ماعط  سپ  زا  و  دـنرورپ ، هب  لگ  هب  رگا  ار  یلگ  نینچ  دـشابن . كان  گیر 
و دنک . دلوت  هناثم  هدرگ و  ردنا  گیر  گنـس و  درآ و  هدس  دراد و  نایز  دـشابن ، تفـص  نادـب  هک  یلگ  ره  و  دراد ، زاب  یق  دربب و  هدـعم 

ردنا هدسو  دشاب  کیراب  ناشیا  ياهگر  هک  یناسک  ناشن  و  دروخ ، دیاشن  یلگ  چیه  دشاب ، جنر  گیر  گنس و  هدس و  زا  هک  ار  یناسک 
دروخ و دیاشن  لگ  لاح  چیه  هب  ار  يو  دیارگ ، يزبس  هب  دشاب و  درز  يور  گنر و  و  دشاب ، فیحن  نت  هب  هک  تسا  نآ  دـتفا  رایـسب  رگج 

يروزب نیبگنکس  زور  رگد  دشچ ، هب  یکدنا  دنک  وزرآ  رگا  و  دیـشچ . دیاشن  دشاب  جنر  هناثم  گیر  گنـس و  زا  هک  ار  یناسک  نینچمه ،
، دروخ ص 145 )  ) دیاشن دنک ، راردا  هک  زیچ  چیه  دشاب ، هدروخ  لگ  هک  زور  نآ  لاح  چیه  هب  و  نآ . ریغ  ای  نیتسفا  بارـش  ای  دروخ  دیاب 

دلوت گی  رو  گنس  درآ و  هدس  لگ  سپ  زا  ندروخ  ردم  ياهزیچ  هکنآ  رهب  زا  زور ، رگید  هن  و 
451 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

. دنک

نآ ترضم  عفد  اهینیریش و  ترضم  تعفنم و  نتخانش  ردنا  موس : باتک  زا  موس  راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهدزاود  باب 

رکـشین دشاب و  رت  کشخ  دشاب  رت  نهک  هچ  ره  تسا و  لدتعم  يرت  یمرگ و  ردـنا  تسا و  کیدزن  لسع  هب  یگدـنیادز  هب  رکـش ، رکش :
ار هدعم  دنک و  مرن  ار  هنیس  تسا ، لوا  هجرد  هب  رکـش  یمرگ  تسا و  رکـش  زا  نوزف  یمرن  یمرگ و  يرت و  ردنا  تسا و  رکـش  عبط  هب  مه 
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. ددرگ ارفص  دوز  زین  يو  هکنآ  رهب  زا  دنک ، دلوت  ارفص  يو  ردنا  هک  ياهدعم  رگم  دشاب ، کین 
دوش رب  اوه  هب  هک  تسا  يراخب  نآ  لصاو  دننک ، نوریب  هامریت  ردنا  هک  تسه  لسع  زا  یعون  مود ، هجرد  هب  کشخ  مرگ و  لسع ، لسع :

نآ ردنا  ار  وا  سفن  و  شیوخ ، ياذغ  رهب  زا  دریگ  رب  ار  نآ  نیبگنا  سگم ، و  دیآ . دورف  بش  هب  و  دریگ ، ماوق  و  دوش ، لیحتـسم  دزپب و  و 
ناریپ و دـنک و  كاپ  ار  دـیلپ  ياهتحارج  اهشیر و  دـشاب ، راک  نایز  دـیآ و  دورف  هامریت  ردـنا  هک  لـسع  زا  تسه  یعون  تسه و  يرثا 

. دنک شرت  رانا  بآ  جنرت و  ومیل و  بر  ضامح و  نیبگنکس و  هب  نآ  ترضم  عفد  رورحم ، دراد . دوس  ار  نابوطرم 
. دنک مرن  ار  عبط  دراد ، دوس  ار  هفرس  تسا ، رکش  زا  رت  ظیلغ  دیپس و  دیناف  تیصاخ  لوا ، هجرد  هب  تسا ، رتو  مرگ  دیناپ /-) ، ) دیناف دیناف :

هدعم دهد و  رایسب  ياذغ  دنک و  مرن  ار  هنیس  دشاب ، رکش  عبط  هب  دننک ، ماداب  نغور  هتـساشن و  رکـش و  زا  هچنآ  هدولاپ ،)  ) جذولاف جذولاف :
هک هدس  زا  ات  دنشاب ، هدرک  هنسک  مخت  هب  هک  نیبگنکـس  هداس و  نیبگنکـس  اب  دنک  زور  رگد  وا  ترـضم  عفد  رورحم  دشابن ، کین  سب  ار 

چیه هب  دیاشن ، ار  رورحم  نآ  ندروخ  دننک ، زوگ  نغور  نیبگنا و  زا  هچنآ  و  دنک . نیکـست  ار  وا  ترارح  ددرگ و  نمیا  دنک  دلوت  يو  زا 
. لاح

زا رتهب  هدعم  اب  دنیوگ ، لسع ) نغور و  درآ و  زا  تسا  ییاولح  هاش ، هشورفا  ای  هشورفآ  یسراپ  هب   ) هشورفآ یـسراپ  هب  صیبخلا  صیبخلا :
. دنک جذولاف  ترضم  عفد  نوچمه  وا  ترضم  عفد  رورحم  دشاب و  رتمک  وا  تجوزل  هکنآ  ببس  هب  دشاب ، جذولاف 
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وا نان  زا  نکل  دشاب  کین  ار  قلح  ار و  هنیس  دننک ،)، تسرد  رکـش  بالگ و  هتـسپ و  ماداب و  زغم  اب  هک  ینیریـش  عون  کی   ) هنیزول هنیزول :

. دننک جذولاف  ترضم  عفد  نوچمه  وا  ترضم  عفد  دنک و  دلوت  هدس 
رتدوز نکل  دـنک ، دـلوت  هدـس  وا  نان  زا  و  دـنامدب ، ناهد  دـشاب و  مرگ  دـننک  زوگ  نغور  زغم و  زوگ  دـیناپ و  زا  هچنآ  فیاطق ، فیاـطق :

ودنک رتمک  هدس  دـننک  هتـسپ  زغم  دـیناف و  زا  هچنآ  و  دوب ، رت  قفاوم  ار  رورحم  دـننک ، ماداب  نغور  ماداب و  زغم  رکـش و  زا  هچنآ  و  دراوگ .
. شرت رانا  بآ  هب  دننک و  نیبگنکس  هب  دوز  اهرگید  وا و  ترضم  عفد 

لدتعم دـننک  ماداب  زغم  رکـش و  هب  هچنآ  ترارح  دـنک و  دـلوت  هدـس  يو  زا  دـشاب و  ریطف  نان و  زا ، هچنآ  هچیلک  دهـش و  هچیلک : دـهش و 
امرخ ياهترضم  دشاب و  مرگ  تخس  دننک  زغم  زوگ  امرخ و  زا  هچنآ  و  دشاب . مرگ  تخس  دننک  زغم  زوگ  خرس و  رکش  هب  هچنآ  و  دشاب ،

. دشاب امرخ  زوگ و  ترضم  عفد  نوچمه  وا  ترضم  عفد  دشاب . يو  ردنا  زوگ  و 
هب وا  ترـضم  عفد  رورحم  تسا ، نیا  اهاولح  نیرتهب  دنک و  دلوت  رتمک  هدس  و  دشاب ، لدـتعم  دـننک ، قیاف  رکـش  زا  هک  هنیرکـش ، هنیرکش :

. دنک شرت  هویم 

اهنغور ترضم  تعفنم و  نتخانش  ردنا  موس : باتک  زا  موس  راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهدزیس  باب 

. دشاب رت  قفاوم  وا  اهنغور  زا  ار  یمغلب  لاهسا  دنوادخ  و  دشاب ، کین  ار  هدرگ  ار و  هدعم  دراد ، زوگ  عبط  زوگ /- نغور  زوگ : نغور 
قافنا تیز  يزات  هب  ار  نآ  و  دـنک . تغاـبد  ار  هدـعم  لوا ، هجرد  هب  کـشخ  درـس و  دـننک  زبس  نوتیز  زا  هچنآ  تیز ، نغور  تیز : نغور 

. دشاب کین  ار  لاهسا  دنوادخ  دنیوگ ،
، دننک هتـسش  ینعی  دنیوگ  زین  لوسغم  ار  نآ  دنیوگ و  یباکرلا  تیز  يزات ، هب  ار  وا  لدـتعم ، تسا  یمرگ  دـننک  هدیـسر  نوتیز  زا  هچنآ  و 

. دشاب ریجنا  دیب  نغور  زینوش و  نغور  برت و  نغور  توق  هب  دشاب و  مرگ  دوش  زیت  ددرگ و  نهک  هچنآ  و  دشاب . رت  لدتعم  رت و  شوخ 
ار هدعم  دیاشگب و  هدس  دراد و  دوس  ار  هفرس  تسا ، لدتعم  ماداب ، نغور  ماداب : نغور 
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هب ود  ره  نغور  دـنبوکب و  قدـنف  زغم  اب  ماداب  زغم  و  دراد . نایز  ار  لاهـسا  دـنوادخ  و  دراد ، دوس  ار  هناثم  هنیـس و  یتشرد  دـشابن و  کـین 

. دوب رتهب  دنشک  هب  نآ  نغور  دنبوکب و  طولبهاش  زغم  اب  رگا  دوب و  صلاخ  ماداب  نغور  زا  رتهب  ار  لاهسا  دنوادخ  دنشک ،
دوش و رت  فـیطل  دـننک  لوـسغم  ار  وا  دـشابن ، کـین  ار  هدـعم  تسا و  لدـتعم  یمرگ  ردـنا  و  تسا ، ظـیلغ  دـجنک ، نغور  دـجنک : نغور 

. تسا کیدزن  ماداب  نغور  تعفنم  هب  وا  ياهتعفنم 
درد ار و  تشپ  درد  دوش  نهک  رگا  و  درادن )  ) دراد نایز  ار  هدـعم  تسا و  رتفیطل  واگ  نغور  زا  ودـنه ، زوگ  نغور  ودـنه : زوگ  نغور 

. دراد دوس  ار  وناز 
دیاشگب هدس  دراد و  دوس  ار  هدرگ  ار و  رگج  واگ ، نغور  زا  دشاب و  دیجنک  نغور  زا  رتفیطل  یسراپ ،) هتسپ   ) قتسف نغور  قتسف : نغور 

. دشابن دب  ار  هدعم  و 
عبط وا  نغور  دـنیوگ ، طرقلا  يزات ، هب  ار  نایکاک  نیجاگ ،) لگ  عطاق / ناهرب  رد  نابکاک  ایکاک / سراف   ) نایکاک نغور  ناـیکاک : نغور 

. دنک فیعض  ار  هدعم  دراد و  دوس  ار  جنلوق  دنوادخ  دنک و  مرن  ار 
هب دـنزیمایب و  مه  اب  کمن  تشم  کی  بآ و  نم  کی  اب  نغور  نم  کی  دـنیوشب ، هک  یئاهنغور  ریبدـت  دـنیوشب : هک  ییاـهنغور  ریبدـت 
هب نغور  دورب و  بآ  ات  دنناشوج ، هب  دـنزیمایب و  بآ  هب  هراب  رگید  و  دـننک ، ادـج  يو  زا  کمن  سپ  دورب ، بآ  ات  دـنناشوج  هب  مرن  شتآ 

نیمز و کشم  یـسراف  هب  هک  ياهشیر   ) دعُـس یکدنا  وج و  تِسپ ، یکدنا  دشاب ، فیعـض  وا  هدعم  هک  دـنیوش  يرامیب  رهب  زا  رگا  دـنام و 
. باوصلا ملعا و  هللا  دوب و  عفان  دنراد  راکب  تجاح  تقو  هب  دنیالاپ و  هب  سپ  دنناشوج  هب  يو  ردنا  هتفوک ، دنمان ) ککشم 

نآ ترضم  تعفنم و  بارش و  ياهلاح  نتخانش  ردنا  موس  باتک  زا  مراهچ  راتفگ 

هراشا

ندروخ بارش  زا  نادنمدرخ  ضرغ  ندرک  دای  ردنا  موس : باتک  زا  مراهچ  راتفگ  زا  نیتسخن  باب 
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و یتسردنت ، لاح  رب  يو  نتـشاد  هاگن  نت و  تعفنم  مود  ناور و  يداش  یکی  تسا : زیچ  ود  بارـش  زا  نادنمدرخ  ضرغ  هک  تسناد  دیابب 

توـق هس  ار  سفن  نیا  و  دـنیوگ ، زین  حور  و  دـنیوگ . توـق  ار  سفن  نیا  سفن و  رگید  دـبلاک و  یکی  زیچ : ود  زا  تسا  بکرم  مدرم  نـت 
: تسا

یناویح توق  ار  مود  و  تسا . رگج  وا  ندـعم  و  دـشاب ، توهـش  ندرازگ  تذـل و  لـصاح  همه  وا  راـک  دـنیوگ و  یناوهـش  توـق  ار  یکی 
وا تسا ، یناسفن  توق  رگیدس  و  تسا ، لد  وا  ندعم  و  دـشاب ، ندیـشک  هنیک  هبلغ و  رفظ و  تسایر و  هاج و  زع و  همه  يو  راک  دـنیوگ و 

توق نیا  و  دـشاب . نتـشاد  زاب  تشز  ياهراک  زا  ندومرف و  باوص  تمکح و  ملع و  بلط  ردـنا  همه  وا  هلـضف  و  دـنیوگ ، هقطاـن  توق  ار 
یناهج نیا  ياهتذل  همه  هکنآ  رهب  زا  تسا ، یناوهش  نیرت  سیسخ  تسا  نیا  همه  نیرتفیرش  و  تسا ، غامد  وا  ندعم  تسا و  مدرم  هصاخ 

نیا ببس  نیدب  هدیهوکن ، یضعب  دشاب و  هدیدنسپ  وا  ياهراک  زا  یـضعب  یناویح  توق  و  دنکن . هشیدنا  چیه  تمالم  یتشز و  زا  و  دیوج ،
وا عباتم  یناویح  توق  و  دشاب ، ار  وا  هبلغ  دـشاب  رت  يوق  یناسنا  توق  رگا  هکنآ  رهب  زا  یناوهـش ، یناسنا و  توق  نایم  تسا ، طسوتم  توق 

ندرک رهق  رهب  ددرگ ، یناوهـش  عباـتم  یناویح  توق  دراد  هبلغ  یناـسنا  رب  دـشاب و  رت  يوق  یناوهـش  رگا  و  یناوهـش ، ندرک  رهق  رب  دـشاب .
ناوت زاـب  رهق  هب  دراد ، زاـب  شیوخ  راـک  زا  هک  دـهاوخ  هک  رت  يوق  ره  تسا ، رگیدـکی  فلاـخم  يراـک  ار  یتوـق  ره  نوـچ  سپ  یناـسنا .
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. دیامرف دنمدرخ  هک  دشاب  نآ  دشاب و  باوص  وا  ياهراک  همه  هک  دنک  نآ  دصق  و  دزیهرپیم ، یتشز  يدب و  زا  هشیمه  دنمدرخ  و  تشاد ،
رهق یکی  تسا ، هدنام  راک  ود  نیردنا  هشیمه  درخ  هکنآ  رهب  زا  و  دنکیم ، رهق  دیامرف  تشز  ياهراک  هک  ار  یناوهش  توق  هشیمه  مرج  ال 

وا هک  دیاب  يزیچ  تسا ، میظع  یجنر  يو  رب  ندیـشیدنا ، ترخآ  ياهراک  زا  ندرک و  باوص  ياهراک  دصق  مود  یناوهـش و  توق  ندرک 
چیه دنیایب . شیاسآ  نیا  نآ  نتشاد  راکب  زا )  ) نادنمدرخ هک  تسیچ  ات  دنتسج  هب  ناهج  نامیکح  دهد . یشیاسآ  هشیدنا  جنر و  نیا  زا  ار 

نتـشاد راـکب  ندرک و  بارـش  ضرغ  نیا  رهب  زا  يروـگنا . بارـش  رگم  يدـمآ ، لـصاح  يو  زا  ضرغ  نیا  هک  دـنتفاین  یبارـش  یماـعط و 
ار یناویح  یناوهش و  توق  دبای و  شیاسآ  هشیدنا  جنر  زا  نآ  نتشاد  راکب  زا  یناسنا  توق  ات  دندومرف 
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ردنا ناهج  ترامع  ماظن و  هکنآ  رهب  زا  دیآ  لصاح  باوص  یهجو  رب  زین  توق  ود  ره  هرهب  و  دشاب ، یـشیاسآ  یناسنا  توق  رهق  رهب  زا  زین 

ناگمه رگا  و  دوش . لصاح  دشاب  باوص  هک  هجو  نآ  رب  و  دشاب ، باوص  هکنادـنچ  و  دـشاب ، باوص  هکنانچ  یتوق  ره  هرهب  هک  تسا  نآ 
. دوش لطاب  مدآ  ینب  لسن  ملاع و  ترامع  هک  دشاب  دوز  دنهدن ، هرهب  چیه  دننک و  رهق  ار  توق  نیا  رابکی  هب 

اهبارش تعفنم  نتخانش  ردنا  موس : باتک  زا  مراهچ  راتفگ  زا  مود  باب 

ار نوخ  و  دنک . لدتعم  نت  ردنا  ار  لدتعمان  ياهطلخ  و  دـنک ، وکین  مضه  ار  ماعط  دـیازفب و  ص 146 )  ) يزیرغ ترارح  دیوگیم : سفور 
ماخ و مغلب  درایب و  راردا  هب  دـشاب ، هتخیمآ  نوخ  اب  هک  ارفـص ، و  دـنک ، هبرف  ار  ناهقان  و  دـنک ، وکین  ار  مدرم  يور  گنر  و  دـنک ، هزیکاـپ 

دب طالخا  زا  ار  اهگر  و  دراد ، هاگن  یتسردنت  دنادرگ و  تشوگ  نت  ردنا  ار  نوخ  دنک و  تدایز  مدرم  حور  توق  و  دزادگب ، ار  هدرـسف 
. دناسر هب  نت  فارطا  هب  دوز  ار  اذغ  و  دیاشگب ، ار  يداب  جنلوق  و  دربب ، ار  یبلک  توهش  و  دیوشب ،

فیطل ار  ظیلغ  ياهراخب  دیاشگب و  اههدس  دناسر و  هب  نت  همه  هب  اذغ  و  دنک ، خارف  ار  اهگر  و  دنکش ، هب  ار  هدعم  داب  دیوگ : سونیلاج 
. درآ شوخ  باوخ  درآ و  نوریب  قرع  هب  و  دنک ،

دهد و يداش  ار  سفن  و  دراین ، نوریب  دـیاشگن و  ات  درادـن  زاب  تسا  مدرم  نت  ردـنا  هک  هدرـسف  ماخ و  یطلخ  چـیه  بارـش  دـیوگ : طارقب 
عفانم همه  نیا  اب  دـیوگ : سودیروقـسید  نداد . دـیامرفب  زین  مرگ  ياهبت  اـهیرامیب و  رخآ  ردـنا  و  دـنک ، يوق  لد  و  دـنک ، هزاـت  ار  حور 

، نابیبط دراد و  دوس  ار  هدز  مدژک  يوق  بارـش  و  نارکوش . نویفا و  نوچ  درـس  ياهرهز  هصاـخ  دراد ، دوس  دنـشاب  هدادرهز  هک  ار  یـسک 
ندروخ بارـش  هک  ار  یـسک  ندرب و  دناد  راکب  هک  دشاب ، ار  یـسک  اهتعفنم  نیا  دنیامرفب ، ار  یـشغ  نادنوادخ  ار و  ایلوخیلام  دـنوادخ 

نت هب  و  دوش ، درس  جازم  و  ددرگ ، هابت  مضه  و  دیآ ، دیدپ  یببـس  یب  ییاهمغ  اههشیدنا و  ادوس و  دتـسیا ، زاب  نآ  زا  و  دشاب ، هدش  تداع 
مرن و  رادا ، هب  قرع و  هب  ندروخ ، بارـش  ببـس  هب  هک  اـهطلخ  دوش و  فیعـض  اـهتوق  همه  دوش و  كدـنا  يزیرغ  ترارح  دوش و  رغـال 

. دنک دلوت  نوگانوگ  ياهیرامیب  ددرگ و  رایسب  دنام و  هب  وا  نت  ردنا  يدش ، نوریب  نت  زا  ندرک  یق  هب  و  عبط ، ندش 
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دتسیا هب  يروگنا  بارش  ياج  هب  هک  تسین  یبارش  یماعط و  چیه  هک  نآ  نتخانش  ردنا  موس : باتک  زا  مراهچ  راتفگ  زا  موس  باب 

وا و جازم  نکل  تسین . بیرغ  یترارح  یجازم و  ار  مدرم  نت  رم  وا  جازم  هک  تسا  نآ  هدننک  تسم  يروگنا  بارـش  ردـنا  گرزب  تعفنم 
هب یمه  مخ  ردـنا  هک  تسا  نآ  زا  يو ، ياـهتعفنم  همهو  تـسا ، هدـنز  نادـب  مدرم  نـت  هـک  تـسا  يزیرغ  ترارح  بساـنتم  وا  ترارح 
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مخ نب  ردـنا  و  دوشیم ، ادـج  يو  زا  یـضرا ، يازجا  ظیلغ و  لفث  و  دزیخرب ، یهمه  يو  زا  راـخب  هب  وا  بآ  و  ددرگیمه ، هتخپ  دـشوج و 
ای دنک ، دلوت  یکشخ  ای  یخفن  نآ  زا  هک  ظیلغ  يوزج  هن  دشاب و  يو  اب  ینوزف  يرت  هن  دنام ، هب  یمه  یفاص  يو  رهوگ  و  دنیـشن ، هب  یمه 

دشوج و هب  ات  تلیح  تعانـص و  هب  دـننک  دـننامه  هریـش  هب  ار  نآ  هک  ییاهزیچ  رگید و  ياههویم  هریـش  هچ  رگا  و  دـنک ، ینارگ  هدـعم  رب 
. رت كانداب  ای  رت  ظیلغ  ای  رتدرس  ای  دشاب ، يروگنا  بارش  زا  رتمرگ  ای  دراد ، شیوخ  لصا  هویم  عبط  کی  ره  دوش ، هدننک  تسم 

، دوش هن  ادج  یمامت  هب  ياهریـش  چیه  زا  ییام  یـضرا و  ياهوزج  و  ددرگن ، یگدولاپ  نادب  چیه  و  تسین ، روگنا  هریـش  هجرد  هب  چـیه ، و 
زیچ نآ  دورب ، وا  یکانداب  دشوج و  هب  رت  مامت  دوش و  رتمرگ  ات  دننک  ردنا  رگید  ياهبارش  ردنا  هچ  ره  و  دوش . يروگنا  هریش  زا  هکنانچ 

ترارح هب  دنک ، دلوت  يو  زا  هک  یترارح  ات  دنراذگ ، ردنا  يزیرغ  ترارح  یگدننام  تبـسانم و  زا  ار  وا  یمرگ  و  دـنک ، رتمرگ  ار  بارش 
. تسین وا  ياج  هب  یبارش  چیه  ببس  نیدب  دنک ، دلوت  رگید  ياهترضم  نآ  دنک و  تدایز  یکشخ  دنام و  بت 

بارش ياهترضم  ردنا  موس : باتک  زا  مراهچ  راتفگ  زا  مراهچ  باب 

وا تعفنم  دـنرذگ ، ردـنا  هزادـنا  زا  هک  هاگ  ره  دـنرب و  راکب  هزادـنا  هب  هک  هاگ  ره  و  دـنرب ، راکب  هزادـنا  هک  دـشاب  هاـگنآ  بارـش  تعفنم 
، دـنروخ رایـسب  هک  هاـگ  ره  و  دـنازورفا ، رب  دـهد و  توق  ار  يزیرغ  ترارح  هک  تسا  نآ  وا  گرزب  تعفنم  هکنآ  رهب  زا  ددرگ ، ترـضم 

ياذغ هک  دشاب  يوق  هکنآ  هدنریذپ  اذغ  نکل  قفاوم و  تسا  ییاذغ  نوچ  ار ، يزیرغ  ترارح  هکنآ  رهب  زا  دوش ، فیعـض  يزیرغ  ترارح 
توق هک  ددرگ  نآ  زا  نوزف  اذغ  نوچ  و  دشاب . وا  توق  هزادنا  هب  وا 
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تشگ فیعض  نوچ  و  ددرگ ، فیعـض  هدنریذپ  اذغ  راچان  درک ، دناوت  فرـصت  يو  ردنا  هیذاغ  توق  و  درک ، دناوت  مضه  ار  نآ  همـضاه 
دناوت هن  عفد  ار  نآ  يزیرغ ، ترارح  فعـض  لوضف و  يرایـسب  ببـس  هب  تعیبـط  دوش و  هدـنکآ  لوضف  زا  نت  دـیآ و  دـیدپ  مضهلا  ءوـس 

. غامد هدعم و  رگج و  نوچ  فیرش  ياهمادنا  ردنا  هصاخ  دوش ، هدنکارپ  اهمادنا  ردنا  دب  ياهطلخ  ببس  نیدب  ندرک ،
دنک یگناوید و  دب و  ياههشیدنا  ساوسو و  دب ، بارش  زا  و  رایـسب ، ندروخ  بارـش  زا  هک  تسا : هتفگ  نینچ  نابیبط ، داتـسا  نیدابیلقـسا ،

و یببسیب ، يرادیب  باوخ و  ردنا  ندیـسرت  ساوح و  ندش  هابت  مشچ و  یگریت  درخ و  ناصقن  يراک و  تشمارف  باوصان و  يار  و  یمهف ،
قانخ و هتکـس و  نوچ  نت ، ياهیرامیب  اما  و  دیآ . دیدپ  بارـش  طارفا  زا  هک  تسا ، یغامد  ياهیرامیب  هلمج  نیا  دـیآ . دـیدپ  یگمیـسارس 
مرگ و ياهبت  مرگ و  ياهسامآ  نادند و  درد  رسدرد و  ءاقستسا و  جازم و  فعـض  و  رگج ، یهابت  ماس و  رب  جلاف و  سرقن و  ندیزرل و 

. دیآ دیدپ  اجافم  گرم 
بارـش عـبط  ردـنا  ود ، ره  نیا  دـشاب و  ترارح  راـخب  لـعاف  دـشاب و  يرت  راـخب  تداـم  و  تـسا ، رتو  مرگ  بارـش  هـک  تـسناد ، دـیابب  و 

. دنالصاح
ار نآ  راخب  بارش  ددرگ و  تدایز  نت  ردنا  يرت  يدرس و  دب  ال  ددرگ ، فیعض  يزیرغ  ترارح  دروخ ، رایسب  بارـش  مدرم  هک  هاگ  ره  و 

اهراخب نآ  دشاب ، هدش  فیعض  يزیرغ  ترارح  بارش  يرایسب  ببس  هب  تسا ، رتو  درس  عبط  هب  دوخ  غامد  و  دناسر ، غامد  رب  دنازیگنارب و 
و دتسیا ، هب  دیآ ، نت  همه  هب  اههار ، نادب  غامد  زا  تکرح  سح و  هک  ییاههار  ردنا  رت  درس و  ياهراخب  نآ  مرج  ال  درک ، دناوت  هن  عفد  ار 

. نآ ریغ  عرص و  هتکس و  نوچ  دیآ ، دیدپ  تسا ، بوسنم  نادب  هک  ییاهتلع  و  ددرگ ، هتسب  اههار  نآ 
هک دـتفا  قافتا  دـشاب ، اهمادـنا  رگید  زا  رتمرگ  غامد  لد و  ار  یـسک  رگا  و  درآ . ندیـسرت  ایلوخیلام و  دـشاب ، کشخ  درـس و  راخب  رگا  و 

یباوخیب نایذه و  و  ییارفص ، ماس  رس  نوچ  ییارفص  ياهیرامیب  دیآ ، رب  غامد  رب  کشخ  مرگ و  راخب  و  دروخ ، هدیـشوجان  نهک  بارش 
مرگ ياهسامآ  ینوخ و  ياهیرامیب  دشاب ، رتو  مرگ  راخب  رگا  و  دیآ . دیدپ  دنیوگ ، برطق  ار  نآ  هک  یگناوید  و 
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. دنک دلوت  هدنزوس  مرگ و  ياهبت  قانخ و  و 

لد ناروناج  همه  ردنا  وا  ندعم  تسا و  مدرم  نت  ردنا  یـشتآ و  تسا  فیطل  ياوه  ناج  دنـشاب و  هدنز  ناج  هب  مدرم  هک  تسناد  دـیابب  و 
ردـنا دـنیوگ و  بلقلا  نطب  ار  نآ  نابیبط  و  پچ ، يوس  زا  یکی  تسار و  يوس  زا  یکی  خارف ، تسا  یگداشگ  ود  لد  نوردـناز  و  تسا ،

پچ نطب  ردنا  و  رتمک ، نوخ  تسا و  رتشیب  اوه  تسار ، نطب  ردـنا  نوخ و  یتخل  و  هدـمآ ، هدرک  دای  هک  تسا  اوه  نیا  یتخل  نطب  ود  ره 
و تسا . هتـسر  لد  زا  هک  اهنایرـش ، ردنا  تسا و  لد  ردـنا  هک  تسا ، هدـنز  نوخ  نیدـب  اوه و  نیدـب  مدرم  رتشیب  نوخ  تسا و  رتمک  اوه 
و دـیآ . پچ  نطب  يوـس  تسار ، نطب  زا  سپ  دور ، لد  يوـس  گر  نآ  زا  نوـخ  هک  گرزب ، تسا  یگر  تسار  نطب  ناـیم  رگج و  ناـیم 
هب هک  شـش  هب  تسا . هتـسویپ  هکنآ  مود  و  دور ، نت  ياهنایرـشب  يو  زا  اذغ  هک  نوخ  هکنآ  یکی  گرزب ، تسا  گر  ود  پچ  نطب  ردنا 
لد زا  گر  نیدب  مه  كاندود  مرگ و  ياهراخب  ندز و  مد  تقو  هب  دیآ  لد  يوس  هب  گر  نیدب  شـش  زا  اوه  و  دنیوگ ، هیر  ار  نآ  يزات 

. دیآ نوریب 
هدروخ رایـسب  رگا  و  رگج . ردـنا  دوش  یکی  يو  اب  دزیمایب و  نوخ  اب  دوز  هک  تسا  يزیچ  بارـش  دروخ و  بارـش  مدرم  هک  هاـگ  ره  سپ 

رپ نطب  ود  نیا  هک  هاـگره  و  نوخ . زا  بارـش و  زا  دوش  رپ  زین  دـمآ ، هدرک  داـی  هک  لد  نطب  ود  نیا  و  دوـش ، رپ  بارـش  زا  اـهگر  دوـش ،
لاح ردنا  درم  دیآ ، نوریب  هک  هاگره  هک  تسا ، ناج  اوه  نآ  و  دیآ ، نوریب  دزیرگ و  هب  دنام ، هن  ياج  دشاب  يو  ردنا  هک  ار  اوه  نآ  دوش ،

. دناهدید رایسب  نیا  تسا و  نیا  دتفا ، بارش  ردنا  هک  اجافم ) گرم  یناهگان ، گرم   ) هئجف گرم  ياهببس  زا  یکی  دریمب ،
دیدپ مرگ  ياهرامیب  و  دنک ، رت  مرگ  ار  يو  بارـش  لصا و  ردنا  دشاب ، مرگ  رگج  جازم  هک  دشاب  نانچ  دتفا ، رگج  زا  هک  ییاهتلع  اما  و 

رگج ددرگ و  فیعـض  يزیرغ ، ترارح  دوش ، هدروخ  رایـسب  بارـش  لصا و  ردنا  دشابن ، مرگ  رگج  جازم  رگا  هدنزوس و  ياهبت  و  دیآ ،
نت ردنا  و  دـیآ . درگ  اهطلخ  ببـس  نیدـب  درک ؛ ص 147 )  ) دـناوت هن  ماـمت  شیوخ  لـعف  و  درک ، دـناوت  هن  مضه  ار  بارـش  و  دوـش ، درس 

. دشاب نیا  اقستسا  ياهببس  زا  ببس  کی  و  دیآ ، دیدپ  هدس  و  دوش ، هدنکارپ 
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و تسین . تیاهن  ار  وا  ياهترضم  تسا و  مولعم  يدح  ار  وا  تعفنم  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، رتشیب  وا  تعفنم  زا  رایسب  بارش  ترـضم  مرج  ال 
نایز هنوگ  ود  زا  ار  يو  دشاب ، مرگ  لصا  ردنا  هدنروخ  بارـش  جازم  رگا  هصاخ  دـنک . رتمک  ار  يزیرغ  ترارح  بارـش  هک  دـشاب  رایـسب 

، يدوزب دنک و  لیلحت  دزادگب و  ار  یلصا  تبوطر  هکنآ  مود  و  درب ، نوریب  لادتعا  زا  دنک و  رت  مرگ  ار  يزیرغ  ترارح  هکنآ  یکی  دراد ،
. كدنا كدنا  دروخ و  دیاب  جوزمم  دروخ و  دیاش  ریدارید  بارش  رورحم ، مدرم  ببس  نیدب 

دروخ دیاب  یک  دروخ و  دیابن  ار  هک  دروخ و  دیاب  ار  هک  بارش  هکنآ  ردنا  موس : باتک  زا  مراهچ  راتفگ  زا  مجنپ  باب 

و دشاب ، مرگ  لاوحا  رتشیب  ردنا  عبط  ار  كدوک  اما  ریپ  ای  لهک و  ای  ناوج  ای  دشاب  كدوک  ای  هراوخ  بارش  و  تسا ؛ رتو  مرگ  بارـش  عبط 
هب وا  جازم  هک  دـشاب  یکدوک  رگا  یلب  دوـش . نوریب  لدـتعا  زا  وا  جازم  ببـس  نیدـب  دـنک ، تداـیز  وا  يرت  یمرگ و  ردـنا  بارـش  یمرگ 

دیوگیمه نوطالفا  و  دروخ ، دیاشن  ار  كدوک  لاح  چیه  هب  دیوگیم ، سونیلاج  هچ  رگا  دنکن ، نایز  بارـش  یکدنا  ار  وا  دیارگ ، يدرس 
یچ هب  ار  كدوک  دیوگیمه  نوطالفا  مه  ار و  تخرد  رم  تسا  ربت  نوچمه  ار  كدوک  رم  بارش  و  تسا ، مارح  بارـش  ار  ناکدوک  هک 

هدژه زا  نوچ  و  ددرگ . يو  نتخوس  ببـس  هک  دـشاب ، هدوزف  یتشآ  كدوک  شتآ  رب  هچ  ددرگن ، هلاس  هدژه  ات  دروخ . دـیابن  بارـش  لاح 
رذح گرزب ، ياهماج  هب  ندروخ  یتسم و  زا  و  دروخ ، دیاب  جوزمم  دشاب  مرگ  جازم  رگا  و  دروخ . دـیاب  هزادـنا  هب  درذـگ ، ردـنا  یگلاس 

. درک دیاب 
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ییارفص ياهيرامیب  ببس  ار  يو  بارـش  و  دراد ، هبلغ  يو  رب  ارفـص  اهلاح ، رتشیب  ردنا  دشاب ؛ کشخ  مرگ و  وا  عبط  ناوج ، مدرم  اما ، و 
. دشاب

هچ ار ، ناوج  مدرم  ار و  كدوک  هک  دشابن  ترـضم  نآ  ار  يو  بارـش  زا  هکنآ  رهب  زا  دشاب  قفاوم  ار  وا  دروخ  بارـش  رگا  لهک ، مدرم  و 
درـس و وا  عبط  ریپ  مدرم  ار و  يو  دراد  دوـس  تخـس  دـیارگ ، يدرـس  هب  وا  جازم  هک  دـشاب  یلهک  رگا  و  دـشابن . مرگ  تخـس  لـهک  جازم 

. دروخ هزادنا  هب  رگا  تسا ، بارش  ار  وا  يزیچ  نیرت  قفاوم  رتو ، مرگ  بارش  عبط  و  دشاب ، کشخ 
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ندروخ بارش  اما  دشابن . ناسکی  زین  ناگراوخ  بارش  ياهعبط  و  تسا ، رگید  یعبط  رب  لاس  ياهلصف  زا  یلـصف  ره  هک  نتـسناد  دیابب  و 
راردا و هب  و  دنک ، فیطل  دشاب ، هدمآ  درگ  ناتـسمز  لصف  ردنا  هک  ار  طالخا  دراد . دوس  دشابن  طارفا  هب  نوچ  راهب  هنایم  راهب و  لوا  ردنا 

رگا و  نهک ، بارش  هصاخ  دشابن ، باوص  ندروخ  بارش  نازخ ، لوا  هب  ناتسبات  ردنا  راهب و  لصف  رخآ  ردنا  و  درآ . نوریب  عبط  تباجا  هب 
، درک دیاب  کنخ  زین  هناخ  و  درس ، بآ  هب  ندرک  دیاب  جوزمم  دوش ، هدروخ  رگا  سپ  دراد ، نایز  تخس  دشاب ، رورحم  هراوخ  بارـش  درم 
هک لب  ال  دیازگ ، رتمک  دیآ  هدروخ  هتـسویپ  رگا  نازخ  لصف  ردنا  و  درک . دیاب  زیهرپ  مامت  یتسم  زا  دروخ و  دیاب  قفاوم  ياهیـشرت  اذـغ  و 

. یفاص دیاب و  نیلاسما  بارش  نکل  دراد . دوس 
بوطرم رگا  و  نتـشگرس ، بت و  درآ و  رـس  درد  دـشاب  رورحم  رگا  دروخب ، هک  هاگ  ره  دـشاب ، هدرک  هن  تداـع  ندروخ  بارـش  هک  ره  و 

، دوش هدـعم  ردـنا  نوچ  دـنام و  وراد  هب  هک  تسا  هدـنهد  اذـغ  بارـش  هکنآ  رهب  زا  دوش ، رک  شوـگ  هب  و  درآ ، نتـشگ  شنم  یق و  دـشاب 
، دیاسایب دیآ و  هدروخ  قفاوم  یماعط  هک  دیاب  درک ، دهاوخ  ادتبا  نوچ  و  دنک ، مضه  ار  وا  نت  توق  سپ  دنک ، هبلغ  نت  رب  وا  توق  تسخن 
و دشاب . لدشوخ  دـشاب و  هدوسآ  یناسفن  یندـب و  ياهجـنر  همه  زا  هک  دـیاب  و  دوش . رتمک  یتخل  ای  دراذـگ  ورف  هدـعم  زا  ماعط  ینارگ  ات 

كدـنا دـنک و  لوبق  ار  وا  ات  هدـعم  ددرگ و  هتـسکش  بارـش  معط  اـت  دـنک ، جوزمم  بآ  هب  دروخ و  رتشوخ  رت و  یفاـص  بارـش  تسخن 
بارش ردنا  جیردت و  هب  دیازفایم ، بارش  دهاکیم و  بآ  زا  كدنا  كدنا  دشاب  بوطرم  درم  رگا  و  دمارایب . بارـش  عبط  ات  دروخ  كدنا 

. دنکن ندروخ  هراب  رگید  زاغآ  دیاین ، نوریب  یمامت  هب  یتسم  زا  ات  دنکن و  رایسب  تکرح  دیوگن و  رایسب  ندروخ 

نآ ریغ  نتشگرس و  طاشن و  نوچ  دیآ ، دیدپ  ندروخ  بارش  ردنا  هک  ییاهلاح  ببس  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مشش  باب 

رتمک لقع  توق  دـناشوپ و  هب  ار  درخ  بارـش  هک  دـشاب  نانچ  دـشاب ، سفن  زا  هچنآ  نت و  رگید  سفن و  یکی  تسا : زیچ  ود  طاـشن  ببس 
دنک هچ  ره  و  دوش ، لفاغ  اهراک  تبقاع  زا  دنکن و  هشیدـنا  اهراک  ردـنا  مدرم  دوش ، هدیـشوپ  درخ  نوچ  و  دـیازفیب . توهـش  توق  دـنک و 

. درادن كاب 
مدرم ات  دراد  زاب  شیوخ  راک  زا  ودنک  روهقم  ار  درخ  دوش ، رت  يوق  توهش  توق  هک  هاگ  ره  و 
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. ددرگ مئاهب  عبط  هب 

هب عبط  هب  ات  دریگ  ندرک  یندرکان  دـیآ و  دـیدپ  ندرک  يزاب  ندـناوخ و  رعـش  ندـناوخ و  رعـش  ندز و  تسد  تسخن  طاشن ، ياهرثا  زا  و 
نانچ دشاب ، نت  زا  هچنآ  و  یتسم . رادقم  هب  دشاب و  بارـش  یکدنا  يرایـسب و  رادقم  هب  لاح ، نیا  یکدـنا  يرایـسب و  هب  و  دـسرب ، یگمه 

لاح ردـنا  مدرم  ات  درتسگب . نت  فارطا  همه  ردـنا  یمرگ  و  دـنک ، مرگ  لد  و  دوش ، لد  يوس  رگج  زا  دزیمایب و  نوخ  اب  بارـش  هک  دـشاب 
بارش و ترارح  هک  تسا  نآ  نتشگرس  ببس  اما  دنک و  تکرح  رتشیب  ددنخ  رتشیب  و  ددرگ ، رت  ریلد  دوش و  يوگ  نخس  ندروخ ، بارش 
، دـیآ رب  هدـعم  زا  نوچ  سپ  دـنک . ـالاب  گـنهآ  دـبای ، هار  هک  هاـگ  ره  هک ، تسا  نآ  راـخب  عبط  دزیگنارب و  هدـعم  زا  راـخب  رگج  ترارح 
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هتخیمآ راخب  اب  هرصاب  حور  راخب  ندیدرگ  ببس  هب  دوش و  نادرگ  رس  ردنا  راخب  نیا  تسا ، درگ  لکـش  هکنآ  رهب  زا  دنک و  غامد  گنهآ 
ای دنیب  زیچ  ود  ار  زیچ  کی  تسم  هکنآ  ببس  و  ددرگیم . زیچ  نآ  هک  درادنپ  نانچ  دنیب  هچ  ره  مدرم  ببـس  نیدب  ددرگ ، هب  يو  اب  دوش و 
ار تسم  تسا و  هدمآ  هدرک  دای  مشچ  ياهبصع  حیرشت  ردنا  و  دنیب . ود  ار  یکی  دوش و  لوحا  مدرم  هکنآ  ببـس  اما  دنیب . اهزیچ  رایـسب 
رس ردنا  هک  اهراخب  هک  هاگ  ره  هک  تسا  نآ  دنیب  اهزیچ  رایسب  ار  زیچ  کی  هکنآ  ببـس  دنیب و  ود  ار  یکی  ببـس  نادب  دتفویب  لاح  نامه 

ربارب هچ  ره  هک  درادـنپ ، نانچ  هکنآ  یکی  دـیآ ، دـیدپ  لاح  ود  ار  مشچ  دوش . نادرگ  راخب  نآ  اب  زین  هرـصاب  حور  دوش و  نادرگ  دـشاب ،
دـشاب مشچ  ربارب  هک  يزیچ  هکنآ  نایم  تسین  یقرف  هکنآ  رهب  زا  درادـنپ ، اهزیچ  رایـسب  ار  زیچ  کی  لاح  نیا  اـب  ددرگیم و  تسوا ، مشچ 

ره و  دوشیم . لیاز  دوزا  دوز  اهزیچ  اب  هرـصاب  حور  اب  اهزیچ  يربارب  لاح  ود  ره  ردـنا  هچ  ددرگیم ، هرـصاب  حور  هکنآ  نایم  ددرگیمه و 
رگا هک  ینیب  هن  دـیامن ، زیچ  رایـسب  زیچ  کی  دـتفا و  هرـصاب  حور  ربارب  راب  رایـسب  هظحل  کی  ردـنا  زیچ  کی  دوش  لیاز  دوز  ربارب  هک  هاگ 
نیا رپس و  نآ  تشپ  رب  تسا  یطخ  هک  دـیامن  نانچ  هطقن  نآ  دـننادرگب  کین  ار  رپس  نآ  دوش و  هدرک  ناشن  ياهطقن  يرپس  تشپ  رب  ـالثم 

نآ ات  دنیب  شیوخ  يربارب  ردنا  راب  رایـسب  هظحل  کی  ردـنا  ار  يو  دـیآیمه ، هرـصاب  حور  ربارب  ردـنا  دوزادوز  هطقن  هک  دـشاب  نآ  رهب  زا 
اههطقن رایسب  ار  هطقن  یکی  دنیب  یطخ  ار  هطقن  هک  هاگ  ره  و  دشاب . هدش  هتسویپ  هک  دشاب  رایسب  ياههطقن  طخ  دیامن و  طخ  هطقن 
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هب ار  غامد  بارش  راخب  هکنآ  ببس  هب  ددرگ ، تسس  اهمادنا  ار  تسم  هک  تسا  نآ  دزیوآ ، ردنا  تسم  نافز  هکنآ  ببـس  هب  و  دشاب ، هدید 

یمرگ و زا  اهبصع  و  ددرگ ، هدیـشوپ  اهراخب  زا  غاـمد  نوچ  سپ  اـهبصع . يراـی  هب  تسا ، غاـمد  زا  همه ، سح  تکرح و  و  دـناشوپ ،
مامت نافز  تلآ  هب  نکل  دـنیوگ ، هقطان  توق  هب  نخـس  مدرم  هچ  رگا  و  دوش ، فیعـض  هدـننابنج  هدـنرادرب و  توق  دوش ، مرن  بارـش  يرت 

. دوش
رگید نافز و  فعض  زا  یکی  نتفگ ، دناوت  هن  نخس  بارش  يرت  زا  ببـس  نیدب  يدوز  هب  هدنریذپ ، راخب  لخلختم و  تسا  يوضع  نابز  و 

. نتشاد راکب  ار  نافز  تلآ  دناوت  هن  هک  هقطان ، توق  فعض  زا 
رد نآ  هچنآ  زا  دشاب  رتشیب  تلآ  ردنا  ترارح  عامج  تقو  ردنا  هک  دیابیم  نانچ  هک  تسا  نآ  درک ، دناوت  هن  عامج  تسم  هکنآ  ببـس  و 
هـس و  دشاب ، هدش  تسـس  همه  تسم  ياهمادنا  هکنآ  مود  و  نت ، فارطا  همه  ردنا  دـشاب  هدـش  هدـنکارپ  تسم  ترارح  و  اهمادـنا ، رگید 
نآ فالخ  رب  تسم  لاح  دـشاب و  رتیلتمم  هدـیراوگان  هتـسیاش  هدـنراوگ و  ياذـغ  اهگر  عامج ، ص 148 )  ) تقو ردـنا  هک  دـیاب  رگید 
نآ دراد ، رتشیب  نایز  عامج  ار  تسم  هکنآ  ببـس  دشاب و  یلتمم  ُرپ و  هدنراوگان  ياذغ  زا  بارـش  زا  تسم  ياهگر  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب 

رایـسب تکرح  دنک  عامج  هک  هاگ  ره  و  بارـش ، ترارح  زا  دشاب  لخلختم  وا  هرـشب  اهمادنا و  و  دشاب . هدش  هدنکارپ  وا  ترارح  هک  تسا 
هدمآ درگ  رایـسب  لوضف  نت  ردنا  هک  هصاخ  دتفا ، هتکـس  هک  دشاب  هرطاخم  و  دوش . نوریب  نت  همه  زا  ترارح  هک  دشاب  نآ  میب  درک ، دیاب 

دشاب و قیقر  تسم  بآ  هکنآ  رهب  زا  لقع  مک  يوخ و  تشز  اما  كانرامیب و  دشاب و  يور  تشز  دنک ، دلوت  تسم  زا  هک  دـنزرف  دـشاب و 
. دشاب هتخیمآ  لوضف  اب  هتخپان و 

. تسا دنچ  نآ  تاجرد  دشاب و  هچ  یتسم  هکنآ  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  متفه  باب 

رهب کی  زیچ : راهچ  زا  تسا  بکرم  روگنا  و  دننک ، روگنا  زا  بارـش  رتشیب  ام  میلقا  ردنا  هکنآ  رهب  زا  دوریم ، يروگنا  بارـش  ردـنا  نخس 
مرگ مراهچ  رهب  و  اوه ، عبط  هب  رت ، مرگ و  رگید  هس  رهب  و  بآ ، عبط  هب  رت و  درس و  رگید  رهب  و  نیمز ، عبط  هب  تسا  کشخ  درس و  يو  زا 

کشخ و 
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. رت مرگ  رتنیریش  هچ  ره  دشاب ، شرت  ینیریش و  هب  روگنا  يدرس  یمرگ و  یتدایز  شتآ و  عبط  هب 
ریصع و  دوش . ادج  يو  زا  دشاب ، رتشیب  يو  ردنا  یکشخ  يدرس و  هک  هناد  تسوپ و  دننک ، نوریب  ریصع  دنبوکب و  ار  روگنا  هک  هاگ  ره  و 

و دنک ، الاب  گنهآ  دشاب  يو  ردـنا  هک  یـشتآ  وزج  دوش ، هدرک  مخ  ردـنا  ریـصع ، هک  هاگ  ره  دـشاب و  رتشیب  يرت  یمرگ و  يو  ردـنا  هک 
کفک یشتآ  وزج  و  دوشیم ، ادج  مه  زا  ءازجا  نیا  هک  تسا  نیا  ریـصع  ندیـشوج  دنک و  ریز  گنهآ  دشاب  هدنام  وردنا  هک  ینیمز  ءازجا 
ییاوه وزج  ردنا  هک  یترارح  تسا ، رتشیب  یکاخ  زا  یـشتآ  وزج  هکنآ  رهب  زا  و  دنام . هب  نایم  ردنا  یبآ  ییاوه و  يدرد و  ینیمز  و  دوش ،

، رت مرگ و  دنام  هب  یفاص  بارـش  نآ  زا  سپ  ات  دوشیم ، ادج  رگیدکی  زا  ازجا  نیا  هام  راهچ  تدم  ات  نینچمه  دشاب و  رتشیب  دنام  هب  یبآ  و 
اجنیا زا  دـشاب . يرت  یمرگ و  زا  شیب  یکـشخ  یمرگ و  ددرگ و  نهک  نوچ  اـت  دـنک ، رتـمک  ار  تبوـطر  وا  ترارح  هاـم  راـهچ  سپ  زا  و 

رتو مرگ  بارش  هدعم  رگج و  یمرگ  دوش  هدروخ  بارـش  نوچ  تسا ، مرگ  مدرم  رگج  هدعم و  تسا و  رت  مرگ و  بارـش  هک  تسا  مولعم 
دورب و اهیپ  اهگر و  ردـنا  یمرگ  تفاطل  هب  اهراخب  نیا  دزیگنا و  رب  يو  زا  هک  رتو  مرگ  ياهراخب  دـنک و  مرگ  ار  بارـش  هدـعم  تسا و 

تکرح دوش و  مرگ  فارطا  همه  ببـس  نیا  هب  دناشوپ . هب  ار  غامد  راخب  يرت  دـنک و  مرگ  ار  غامد  دـسر  غامد  هب  نوچ  دـنک ، الاب  گنهآ 
. دیآ دیدپ  رایسب 

، ددرگ یلتمم  رت  راخب  زا  دـسر  نت  همه  هب  غامد  زا  اههار  نادـب  تکرح  سح و  هک  اههار  دوش و  رایـسب  اهراخب  نیا  تداـم  هک  هاـگ  ره  و 
نیدب هک  هاگره  نکل  و  دیآ . دیدپ  یـشوهیب  راخب ، ردنا  يو  ندش  قرغ  غامد و  یگدیـشوپ  نیا  زا  و  دیآ ، دیدپ  اهمادـنا  یتسـس  یتسم و 

هک ار  یسک  ددرگ و  رایشه  مدرم  دنکارپ و  هب  تسا  فیطل  هکنآ  رهب  زا  راخب  نیا  دروخ  هن  بارـش  رگید  دبـسخب و  هب  رگا  دیـسر ، هجرد 
. دوش تسم  رت  دوز  دشاب  فیعض  ای  دشاب  رت  تخس  غامد 

نآ یناهج و  نیا  ياـهمغ  اههشیدـنا و  اـهراک و  زا  تسا  نتفاـی  شیاـسآ  ندروخ  بارـش  زا  ضرغ  هک  دـناهتفگ : نینچ  دـنه  ياـمکح  و 
يریلد و ییور و  هزات  ندش و  لیاز  ینمشد  هنیک و  رطاخ و  مهف و  نتـشگ  زیت  ناتـسود و  اب  ندوزف  یخاتـسگ )  ) یخاتـسب طاشن  یناهج و 

یتسم زا  هجرد  نیا  و  دنیوگ ، نیتسخن  یتسم  ار  نیا  ندش و  لصاح  یباوخ  شوخ  عامس و  ندمآ  شوخ 
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صقر دوش و  برطضم  یناسفن  یندب و  ياهتکرح  ددرگ و  لطاب  اهتعفنم  همه  نیا  درذگ ، ردنا  دح  نیا  زا  هک  هاگ  ره  و  تسا . هدوتس 
دای هک  بارـش  ياهترـضم  همه  و  دشاب ، مود  یتسم  تیاغ  لاح  نیا  و  دهن ، زاغآ  نارـضاح  ندیناجنر  نارتهک و  اب  ندرک  يزاب  دورـس  و 

عرـص و جلاف و  هتکـس و  يو  زا  دشاب و  موس  یتسم  درذگ  ردنا  زین  دح  نیا  زا  هک  هاگ  ره  و  دوش . لصاح  یتسم  نیا  زا  تسا  هدمآ  هدرک 
یتسم ردنا  هکنآ  رهب  زا  دناهتـشاد ، اور  مامت  یتسم  رابکی  یهام  ردنا  ءابطا  یـضعب  و  درک . دـیاب  عقوت  گرزب  ياههرطاخم  اجافم و  گرم 

دب ماخ و  ياهطلخ  دیآ و  لصاح  مامت  مضه  شیاسآ  نیا  ردنا  دیآ و  لصاح  مامت  یـشیاسآ  رابکی  یهام  ردـنا  ار  حاورا  ار و  اضعا  مامت 
. دوش كاپ  نت  زا  اههلضف  دوش و  هتخپ  نت  ردنا 

رت رید  ای  دوش  تسم  رتدوز  ببس  نادب  مدرم  هک  اهببس  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  متشه  باب 

دشاب لدتعم  جازم  رگا  و  دراد . نایز  رتشیب  ار  سک  نیا  یتسم  دنک و  تسم  رتدوز  دشاب  مرگ  ود  ره  غامد  رگج و  دشاب و  مرگ  جازم  رگا 
رگج رگا  دوش و  تسم  دوز  دروخ و  دناوت  هن  رایـسب  بارـش  سک  نیا  گنت ، نت  ياهگر  دشاب و  درخ  يو  غامد  هدعم و  رگج و  نکل  و 

. دراد نایز  ار  يو  یتسم  بارش و  دوش و  تسم  هیام  كدنا  هب  دشاب  فیعض  غامد  اب 
رید نهک  بارـش  و  بارـش . یفیعـض  بارـش و  توق  زا  دشاب و  بارـش  سفن  زا  ندش  تسم  رید  ندش و  تسم  رتدوز  ردنا  رگید  ببـس  و 

بارش و  دشاب . بارش  توق  ندنام  هب  تسم  رید  ببـس  و  دشاب ، يرت  یکدنا  ندرک  تسم  رید  ببـس  دراد و  رید  یتسم  نکل  دنک و  تسم 
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زا دنک  تسم  رتدوز  مرگ  بارـش  دراوگ و  هب  رتدوز  درآ و  یتسم  رتدوز  قیقر  بارـش  هدیـشوج و  بارـش  هکنآ  زا  دـنک ، تسم  دوز  ماخ 
يو ردـنا  تفاطل  یمرگ و  رهب  زا  دـنک ، تسم  رتدوز  نآ  ریغ  اوبزوگ و  لفنرق و  نوچ  دـشاب  اهرازبا  يو  ردـنا  هک  یبارـش  و  درـس ، بارش 

. نآ ریغ  جنشت و  یگناوید و  یگمیسارس و  نوچ  درآ  اهتفآ  رایسب  دنک و  تسم  دوز  اتشان  ندروخ  بارش  دوب و  شیب 

دروخ دیاب  بارش  ترورض  هب  ار  نامدرم  یضعب  هکنآ  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مهن  باب 

465 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
داب مکش  هدعم و  دروخ  بآ  هک  هاگره  دیآ و  رب  شرت  غورآ  دشابن و  ماعط  توهش  دراوگن و  ماعط  دشاب و  درس  هدعم  هک  ار  یـصخش  ره 

. دروخ دیاب  بارش  ترورض  هب  ار  وا  دنام  هب  رید  دنک و  ینارگ  هدعم  ردنا  ماعط  دنک و  رقارق  دریگ و 

. دنوش تسم  رید  دنروخ ، گرزب  ماج  هب  بارش  هک  هاگ  ره  نامدرم  یضعب  هکنآ  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مهد  باب 

دناوت هن  رب  اهراخب  دوش  هدروخ  هرابکی  هب  هک  رایـسب  بارـش  زا  يدوز  هب  هدـعم  ترارح  دـشابن و  مرگ  سب  رگج  هدـعم و  هکنآ  ببـس  هب 
هن مزیه  زا  شتآ  نآ  دشاب ، رتشیب  شتآ  توق  زا  مزیه  توق  دـنهن ، فیعـض  شتآ  رب  رت  رایـسب و  مزیه  هک  دـشاب  نانچمه  لاح  تخیگنا و 
لاح نوچمه  گرزب  ماج  اب  وا  لاح  دشابن ، مرگ  شیب  هدعم  هک  هاگ  ره  دـشاب  فصو  نیا  رب  وا  هدـعم  هک  ار  یـصخش  ره  تخوس . دـناوت 

هک هاگ  ره  دوش و  رایشه  رید  دوش  تسم  نوچ  دنوش و  تسم  رید  دنروخ  گرزب  ماج  هب  هک  هاگ  ره  رایـسب ، مزیه  اب  دشاب  فیعـض  شتآ 
. دوش تسم  دوز  دوش و  رب  وا  غامد  هب  دزیگنارب و  اهراخب  كدنا  بارش  نآ  زا  وا  رگج  هدعم و  دروخ ، درخ  ماج  هب  صخش  نیا 

دشاب هدرم  نتساخرب  تقو  تمالس  هب  دبسخب  دروخ و  رایسب  بارش  يدرم  هکنآ  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مهدزای  باب 

دوز تسا و  فیطل  يزیچ  بارش  هک  تسا  نیا  نآ  رـصتخم  و  حرـش ، هب  تسا  هدمآ  هدرک  دای  بارـش  ياهترـضم  باب  ردنا  ببـس  کی 
زاب بارـش  هب  شیوخ  ياج  دشاب  هچنآ  دـنام و  هن  ياج  اهگر  ردـنا  اوه  دوش و  رپ  يو  زا  اهگر  ددرگ و  نوخ  درذـگب و  اهگر  ردـنا 
اوه هک  تسا  نآ  ندز  دناوت  هن  سفن  هک  هاگ  ره  ندز و  سفن  دناوت  هن  ات  دوش  رپ  شش  هک  دشاب  و  دریمب . سک  نیا  دوش  نوریب  دراذگ و 

. دریمب درم  لاح  ردنا  دشاب ، نینچ  لاح  هک  هاگ  ره  ندمآ و  دناوتیمن  رب  ندش و  دناوتیمن  ورف 

نآ ریبدت  رامخ و  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مهدزاود  باب 

466 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
ار بارش  ماعط و  هک  هاگ  ره  و  دشابن ، کین  یمضه  هدعم  ردنا  بارش  ماعط و  دشاب  فیعـض  همـضاه  توق  يزیرغ و  ترارح  هک  هاگ  ره 

مود همضاه ، توق  فعض  یکی  تسا : جنپ  رامخ  بابسا  و  دنیوگ . رامخ  ار  بارش  هلضف  دنام  هب  نت  ردنا  هدیراوگان  هلضف  دشابن و  مضه 
. بارش ماوق  مجنپ  بارش ، توق  مراهچ  دوش ، فیعض  ببس  نادب  ص 149 )  ) اهتوق هک  یجازملا  ءوس  موس  هیذاغ ، توق  فعض 

تبوطر اب  دشاب و  هدعم  ردنا  هدیراوگان  بارش  هک  هگ  ره  و  نت ، ردنا  ندنام  هب  هلضف  بابسا  تسا و  بارش  ندیراوگان  بابـسا  همه ، نیا 
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زین هس  ات  ار  برک  یـسراپ  هب  درآ و  برک  نتـشگ و  شنم  دـشاب ، هتخیمآ  ارفـص  اب  هک  هاگ  ره  و ر  درآ . نت  رـس و  ینارگ  دـشاب ، هتخیمآ 
زیچ ود  هب  نآ  جالع  تسا ، هدیراوگان  هلضف  رامخ  ببس  نوچ  دیوج و  طاشن  مدرم  دشاب ، هتخیمآ  نوخ  اب  رگا  و  دنیوگ . هساولت  دنیوگ و 

دنشاب صاخشا  و  دوش . مضه  دشاب  هدنام  هلـضف  نیا  زا  هچنآ  ات  همـضاه  توق  ندرک  يوق  هب  رگید  و  هلـضف ، نیا  غارفتـسا  هب  یکی  دشاب :
. دننامب رامخ  ردنا و  زور  هس  هک  دشاب  دشاب و  زور  کی  هک  دنشاب  و  دشابن ، شیب  تعاس  کی  ناشیا  رامخ  تدم  هک 

ار یـصخش  و  دیاشگ . رترید  وا  رامخ  دشاب  رت  درـس و  وا  جازم  هک  یـصخش  دراد و  رت  رید  وا  رامخ  دشاب  فیعـض  رت و  غامد  ار  هک  ره  و 
دای يرامخ  رس  درد  باب  ردنا  تاجلاعم  باتک  ردنا  رامخ  جالع  دشاب و  هتخیمآ  رگید  يزیچ  رامخ  اب  درذگ  ردنا  زور  هس  زاوا  رامخ  هک 

. دوش هدرک 

دوش تسم  رت  رید  دروخ و  دناوت  رتشیب  بارش  هک  دهاوخ  هک  یسک  ریبدت  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مهدزیس  باب 

تسخن دادماب  رگا  تفگ و  دیابن  رایسب  دروخ و  دیابن  بارش  داب  رذگ  باتفآ و  ردنا  ندرک و  دیابن  رایسب  تکرح  ندروخ  بارش  زا  شیپ 
شآ  ) ابگـس اب و  رانا  ابروغ و  اب و  جاویر  یـسدع و  یقامـس و  ياذغ  دـشاب و  رتمک  زین  رامخ  دوب و  قفاوم  تخـس  دروخب  نیتنـسفا  بارش 

زا دشابن  کین  ضباق  شرت و  ياهزیچ  رب  ندروخ  بارـش  هک  دـناهتفگ  یهورگ  و  دـشاب . قفاوم  ینیریـش  دوب و  قفاوم  اب  بنرک  و  هکرس ،)
رید هک  دهاوخ  هک  یـسک  دراد و  زاب  زین  راردا  دوش و  تخـس  عبط  دوش و  رایـسب  راخب  درادب و  رید  هدعم  ردنا  ار  بارـش  ضباق  هکنآ  رهب 

ار وا  دوش  تسم 
467 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

زا ار  بارش  توق  و  ار ، بارش  تسا  رهزداپ  واگ  نغور  هک  دناهتفگ  رتیلوا و  برچ  ياهابدیفـسا  سپ  دیاب . زین  راردا  درک و  دیاب  مرن  عبط 
زیت هزم  يو  ردنا  هک  ییاهزیچ  زین  و  دروخ . دیاشن  دشاب  رایـسب  هیودا ،)  ) لباوت يو  ردنا  هک  ییاهزیچ  دنک و  عفد  دراد و  زاب  رگج  هدعم و 

. درک دیاب  رذح  شوخان  ياهیوب  زا  دییوب و  دیاشن  مرگ  ياهیوب  مرگ و  ياههماک  نهک و  رینپ  نوچ  دشاب 
تغابد و ار  هدعم  يو  هک  دشاب  نآ  رهب  زا  نیا  دوش و  تسم  رید  دروخب  خلت  ماداب  هناد  جنپ  بارـش  زا  شیپ  هک  ره  دیوگ  سودیروقـسید 

بادس يراب  يرابیوج ، هندوپ  نیریـش ، ماداب  بنرک ، مخت  خلت ، ماداب  راک : رهب  زا  دناهتخاس  ءابطا  ار  نوجعم  نیا  دنک و  راردا  دنک و  توق 
دیاشن ار  رورحم  نکل  دـنروخب ، گنـسمرد  هس  بارـش  زا  شیپ  دـننک  نوجعم  دزربط  بالج  هب  دـنبوکب و  ار  همه  یتفن ، کـمن  کـشخ ،

. دروخ

دوش رایشوه  دوز  دشاب  تسم  یسک  رگا  دوش و  رتمک  بارش  یتسرد  هکنآ  ریبدت  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مهدراهچ  باب 

تشز ياهراک  زا  ار  یناوهـش  سفن  ات  دنک ، يوق  ار  درم  درامگ و  رب  درخ  يار و  هک  تسا  نآ  رتلوا  لقع ، يوزرآ  بارـش  یتسرد  جالع 
نمشد ار  بارـش  تسیچ  بآ  هک  دنیوگن  دنهد و  ار  یـسک  زر  بآ  لطر  کی  رادقم  رگا  هک  دناهتفگ  تیـصاخ  قیرط  زا  اما  و  دراد ، زاب 
دنیاسب دننک و  کشخ  دنریگب و  ار  سگم  و  دوش . نمشد  ار  بارش  دروخ ، هتشغآ  بارـش  ردنا  نان  یگنـسرگ  رب  زور  دنچ  رگا  و  ددرگ .

. دوش نمشد  ار  بارش  دنهد ، هب  بارش  ردنا  و 
دومحم ياهریبدت  دشاب و  نینچمه  دنهدب  دننک و  درس  ار  شرت  غود  و  دوش ، رایشه  دنهد  هب  دنزیمایب و  بآ  اب  هکرـس  رگا  ار ، تسم  اما  و 

دعـس و رت و  کشخ و  زینـشگ  ار  بارـش  يوب  و  دنراد . راکب  دوش ، هدرک  دای  يرامخ  عادص  جالع  باب  ردـنا  تاجلاعم ، باتک  ردـنا  هک 
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. دربب دنیاخب  هک  مادک  ره  نایداب ، مخت  هبابک و  دابنرز و 

بارش عاونا  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مهدزناپ  باب 

468 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
. دنک رتشیب  راردا  و  دیآ ، نوریب  رگج  هدعم و  زا  دوز  دهد و  رتمک  اذغ  کنت ، و  قیقر ، بارش 

. دراذگ زاب  دوز  دیآ و  يدپ  یطاشن  دوز  دسر و  غامد  هب  درذگب و  اهگر  ردنا  رتدوز  و 
زاب رید  یتسم  و  درآ ، رت  رید  طاـشن  دـسر و  رتشیب  غاـمد  هب  دوش و  نوریب  هدـعم  زا  رت  رید  و  دـنک ، هبرف  دـهد و  رتشیب  اذـغ  ظـیلغ ، بارش 

. دراذگ
. دشاب لدتعم  باب  ود  ره  نیردنا  وا  لعف  لدتعم ، بارش 

. دیاش ار  رورحم  دنک ، كاپ  ار  لوب  ياهرذگ  ار و  هناثم  و  دشابن ، مرگ  تخس  دیپس ، بارش 
یسک و  دشاب . رتمرگ  دیارگ  شیب  یخرس  هب  دنچ  ره  درز ، دیپس و  بارش  زا  رتمرگ  لعل  بارش  دشاب ، دیپس  بارش  زا  رتمرگ  درز ، بارش 

. دراد دوس  دشاب  مغلب  ءاعما  هدعم و  ردنا  هک  ار 
. دشاب اهبارش  همه  زا  رت  مرگ  گنر ، شتآ  بارش 

. دشاب گنر  شتآ  یمرگ  زا  رتمک  وا  یمرگ  دهد و  رتشیب  اذغ  هایس ، بارش 
ناقفخ نادنوادخ  دنیوگ ، یناحیر  ار  يوب ، شوخ  بارش  دیاشن . ار  رورحم  دنام ، هب  هدعم  ردنا  رید  دشاب و  فیعض  يوب ، فیعـض  بارش 

. دراد دوس  ار  هدعم  درد  نادنوادخ  ار و  یشغ  و 
. درآ درگ  نت  ردنا  ار  دب  ياهطلخ  دراد و  نایز  ار  غامد  يوب ، شوخان  بارش 

. دیاش ار  رورحم  دشاب و  فیعض  دشابن ، ادیپ  وا  هزم  هک  یبارش 
رب ودنک  هبرف  ار  رغال  مدرم  دنک و  گرزب  ار  زرپس  درآ و  هدس  ار  رگج  دنام و  هب  هدـعم  ردـنا  رترید  دـنک و  مرگ  ار  جازم  نیریـش ، بارش 

. دنک مرن  ار  هنیس 
دنک و مرگ  ار  نت  و  دیاشگب ، ياههدس  درآ و  نوریب  دنک و  فیطل  دشاب  یمغلب  هک  یطالخا  دراوگ و  هب  ماعط  دـشاب و  مرگ  خـلت ، بارش 

. دیاش ار  بوطرم  درآ و  رس  درد  ار  رورحم 
. دنکش هب  اهداب  دشاب و  خلت  زا  رت  يوق  زیت ، بارش 

. درآ درگ  نت  ردنا  دب  ياهطلخ  و  دراد ، نایز  ار  اهجازم  همه  دشاب و  دب  تخس  معط ، شوخان  بارش 
. دهد رتمک  اذغ  درآ و  رایسب  ار  لوب  ودنک  کشخ  ار  عبط  دنک و  يوق  ار  هدعم  ریگولگ ، بارش 

469 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
. دنک هبرف  ددرگ و  نوخ  دوز  دهد و  رایسب  اذغ  دشاب ، ربطسوا  ماوق  و  دشاب ، خرس  وا  نول  هک  بارش ،

. دنک لعف  نیا  مه  ربطس  هایس و  بارش 
. دننک يریس  درس  روگنا  زا  هک  یبارش  زا  دشاب  رت  يوق  رت و  مرگ  دننک ، يریسمرگ  روگنا  زا  هک  بارش 

. دننک مرن  ياهنیمز  روگنا  زا  هک  اهبارش  زا  دشاب  رت  کشخ  رت و  يوق  دننک  زیمآ  گنس  نیمز  روگنا  زا  ای  هیاپ  هوک  روگنا  زا  هک  بارش 
. دراد دوس  ار  کشخ  مرگ و  ياهجازم  دشاب و  توق  یب  دنک و  رایسب  يرت  دشاب ، بآ  رایسب  هک  دننک  ینیمز  روگنا  زا  هک  بارش 

. دشاب اوه  ياج و  عیابط  فالتخا  هب  عیابط ، فالتخا  بارش ،
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هکنآ رهب  زا  دسرن ، اجنآ  داب  هک  ییاج  هن  كان و  من  ياج  ردنا  هن  دننک و  نیمز  ردنا  بارـش  مخ  هک  دیاشن  دشاب و  رتهب  ون  مخرد  بارش ،
اهیرامیب ببـس  دنک و  نفع  ار  نوخ  دشاب و  يوب  شوخان  بارـش  نیا  و  دوش ، هن  ادج  يو  زا  بارـش  راخب  دزیمایب و  يواب  نیمز  ياهراخب 

. ددرگ
دنک و یفاص  ار  نوخ  دهد و  لدتعم  ياذغ  درآ و  رتشیب  طاشن  دشاب و  رت  کبـس  وا  رامخ  دراذـگب و  دوز  دـنک و  تسم  دوز  ماخ ، بارش 

ناهد يوب  دـنک و  رت  ار  غاـمد  نکل  تفاـی ، ناوت  ردـنا  رتدوز  دـنک . دـلوت  وا  ندروخ  هتـسویپ  زا  هک  يداـسف  و  دـنک ، يوق  ار  نت  ار و  لد 
. دنک شوخان 

هب رتدوز  رت و  فیطل  ماخ و  زا  دشاب  رت  کشخ  رت و  مرگ  خلت  اما  خـلت ، یکی  هدیـشوج و  نیریـش  یکی  دـشاب : هنوگ  ود  هدیـشوج ، بارش 
وا طاشن  دشاب و  رتنارگ  وا  رامخ  دراذگب و  رت  رید  دـنک و  تسم  رت  رید  دـشاب و  ماخ  زا  رتراوخ  شوخ  رت و  يوب  شوخ  و  دـسر . فارطا 

ناهد يوب  بارـش  نیا  و  دـشاب . قفاوم  ار  ناریپ  دراد و  هبلغ  ناشیارب  يدرـس  هک  ار  یناسک  ناتـسمز و  ردـنا  و  دـشاب . ماخ  طاشن  نوچمه 
ار نوخ  دیازف و  نوخ  ردنا  دنک و  مرگ  ار  جازم  دهد و  رایـسب  اذغ  دراوگ و  رید  نیریـش  هدیـشوج  اما  و  دنک . ماخ  هکنانچ  دـنکن  شوخان 

گرزب ار  زرپس  و  درآ ، هدس  رگج  ردنا  دنک و  مرن  ار  عبط  دشابن و  کین  ار  هدعم  دشاب و  کین  ار  هنیس  رب و  دنک و  ربطس 
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سک چیه  ص 150 )  ) بارش نیا  ندروخ  رایسب  و  دنک . دلوت  گیر  گنس و  هناثم  هدرگ و  ردنا  هک  دشاب  درآ و  ءاقستسا  هک  دشاب  دنک و 
. دیاشن ار 

دیامن و هدیروش  ياهباوخ  دنکرت و  ار  غامد  دراوگ و  رت  رید  درآ و  خفن  هدعم  ردـنا  و  دـشاب ، یمرگ  زا  رتشیب  يو  ردـنا  يرت  ون ، بارش 
. دراد دوس  ار  کشخ  مرگ و  جازم  دنوادخ  درآ . درگ  نت  ردنا  اهتبوطر  دنک و  مرن  ار  عبط 

ءاعما دنک و  هریت  ار  ساوح  دنک و  کشخ  ار  غامد  وا  راخب  دشاب . رت  کیدزن  وراد  هب  موس و  هجرد  هب  دـشاب  کشخ  مرگ و  نهک ، بارش 
راردا و اب  دزادگب و  ار  هدرسف  ماخ و  مغلب  دنکـش و  هب  اهداب  دراد و  دوس  ار  بوطرم  دراوگ و  هب  ماعط  دراد و  دوس  ار  هدعم  دشاب و  دب  ار 

. درآ نوریب  عبط  تباجا  هب 
ار رورحم  ار و  رغال  مدرم  دراد  دوس  دتفا  ءاعما  هدعم و  ردـنا  هک  ار  اهداب  ار و  جـنلوق  عاونا  جـلاف و  نادـنوادخ  ار و  ناریپ  فرـص ، بارش 

. دراد نایز 
قدو لس  نادنوادخ  و  ار ، رس  درد  نادنوادخ  درادیم و  هجنر  اهلمد  دراد و  هبلغ  نوخ  دشاب و  فیعض  غامد  هک  ار  یسک  جوزمم  بارش 

. دشاب فرص  زا  رت  قفاوم  ار  اهجازم  يرتشیب  جوزمم  ناتسبات  ردنا  و  دراد ، دوس  ار  ناهقان  ار و 
هدیسر زیویم  اما  دهد . نآ  زا  مک  اذغ  دهد و  رتمک  یمرگ  يروگنا و  بارش  ردنا  هک  دشاب  نآ  زا  رتشیب  يو  ردنا  یکشخ  يزیویم ، بارش 
بارـش رگا  و  دزیمآیم . ادوس  اب  دوز  دنک و  داب  هدعم  ردـنا  دـیاشن و  دـیارگ و  یکـشخ  هب  ای  يدرـس  هب  جازم  ار  یـسک  دـشاب و  هک  دـیاب 
تدایز خفن  دنک و  مرن  دوز  ار  عبط  دننک  رای  زیویم  اب  باش  ود  رگا  و  ددرگ . رت  مرگ  رتیوق و  دنـشوج و  هب  ای  دـننک و  سّمـشُم  ار  يزیویم 

زیویم اب  نیبگنا  رگا  و  هدرک ، ردنا  هیودا ،) لباوت ،  ) هیوافا هدیـشوج و  رگم  دیاشن  دشاب و  تبوطر  ءاعما  هدعم و  ردنا  هک  ار  یـسک  و  دنک ،
. دشاب رتهب  ار  هنیس  رب و  و  دنک ، مرگ  ار  هناثم  هدرگ و  دنک و  رتشیب  راردا  و  دشاب . رت  مرگ  دننک  رای 

رترید درآ و  نتـشگ  شنم  هک  دشاب  نکل  دهد و  يرای  ار  هاب  توق  درآ و  خفن  دشاب و  رتمرگ  دننک  رای  زیویم  نیبگنا و  اب  رزگ  بآ  رگا  و 
. دنک رتشیب  راخب  نکل  دراوگ و  رت  دوز  ات  دنشاب  هدرک  ردنا  هیوافا  هک  رگم  دراوگ ،
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ردنا درآ و  یگنـشت  نکل  دشاب و  کین  ار  هنیـس  رب و  درآ ، نوریب  ءاعما  هدعم و  زا  لفث  دنک و  مرن  ار  عبط  دـشاب ، مرن  مرگ و  امرخ ، بارش 

نیا درآ و  دیدپ  تسوپ  ردنا  شپش  دنک و  هبرف  دهد و  يوق  ياذغ  ار  نت  دنک و  هایس  ربطس و  ار  نوخ  دزیمایب و  ادوس  اب  درآ و  هدس  رگج 
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. دراد دوس  ار  جنلوق  هک  هجلاعم  قیرط  رب  هاگ  هاگ  رگم  درادن  دوس  تخس  بارش 
غامد و يرت  رگم  دیاین  بارـش  تعفنم  لعف و  نآ  زا  دـنیوگن و  بارـش  ار  نآ  دـننام  دـننک و  سرواگ  نزرا و  جـنرک و  زا  هک  ییاهبارش 

. دیاین بارش  لعف  يو  زا  دشاب  هلمج  نیا  رب  مه  تسا  ریش  رس و  ینارگ 

ندرک بارش  ریبدت  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مهدزناش  باب 

رتهدیسر هچ  ره  يروگنا  و  رتشیب ، نآ  ياهتعفنم  رتمک و  نآ  ياهترـضم  رتقفاوم و  يروگنا  اهبارـش ، عاونا  همه  زا  هک  تسناد  دیابب 
مخ ردنا  ریـصع  هک  هاگ  ره  و  زیراک ، بآ  هن  دشاب  هدروخ  دور  بآ  هک  دـیاب  روگنا  رتهب و  دـشاب و  رت  يوق  وا  بارـش  رت  نیریـش  دـشاب و 
مخ رس  هک  هاگ  ره  و  دنشوج ، هب  ات  دنراذگب  دننکفا و  ردنا  هتسب  هقرخ  ردنا  روثلا  ناسل  دننکفا و  مخ  ردنا  دننکشب و  نیریش و  یبآ  دننک ،

هـصاخ دشاب ، رتدنمدوس  دشاب و  رتشیب  بارـش  طاشن  دنراذگب ، يو  ردنا  روثلا  ناسل  دنرآ و  رب  يو  زا  یبآ  ياههراپ  درک ، دنهاوخ  لگ  هب 
هک هناد  دروم  رگا  دیآ و  رت  يوب  شوخ  دننک ، مخ  ردنا  ریصع  سپ  دننک ، دود  مخ  ریز  ردنا  تسخن  دروم  گرب  رگا  و  ار . ییادوس  مدرم 

لاهسا هک  ار  یسک  دشوج . هب  ردنا و  ات  دننکفارد  نم  ود  نآ  زا  ریصع  نم  دص  رادقم  ردنا  دنک و  هتفوک  مین  دنیوگ  سنالا  بح  يزات  هب 
ات دننادرگب  دننک و  هبارق  ردنا  بالگ  ياهراپ  تسخن  درک  دـنهاوخ  هبارق  ردـنا  هک  هاگ  ره  دـنک و  يوق  ار  هدـعم  دراد و  دوس  دـشاب  نهک 
رـس دننک و  ردنا  بارـش  سپ  دوش ، کشخ  يو  ردنا  بالگ  يرت  نآ  ات  دنهن ، هب  دننک و  تخـس  هبارق  رـس  و  دـسر ، هبارق  نوردـناز  همهب 

. دوب رتعفان  رت و  يوبشوخ  دننک ، تخس  لگ  هب  هبارق 

بارش سلجم  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مهدفه  باب 
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دوش و تسم  رت  رید  اوه  نآ  ردنا  مدرم  هکنآ  رهب  زا  دیاش ، یکدنا  دـیارگ ، یکنخ  هب  رگا  و  دـیاب ، لدـتعم  ندروخ  بارـش  سلجم  ياوه 

يوب یکدنا  بالگ و  یبآ و  بیـس و  نوچ  ییاههویم  يوب  هزادنا  هب  يوبشوخ  دشاب و  رتهتـسکش  ارـش ب  ترارح  دوش و  رایـشه  رتدوز 
هناخ و  دیاب ، رتمک  دوع  يوب  و  دسر ، اجنآ  هک  دیابن  شوخان  يوب  چـیه  بیرغ و  يوب  چـیه  مرفـسهاش ، دروم و  رفولین و  هشفنب و  روفاک و 

. دناروشب ار  نهذ  یتسم  لاح  ردنا  نآ  هراظن  هک  دیاشن ، اهتروص  اهگنر و  هزیکاپ و  دیاب و  خارف 
رذگ رب  باتفآ و  ردنا  دنیشن ، هناخ  ردنا  نوچ  هناخ و  ردنا  هک  نآ  زا  رتقفاوم  نتسشن  نامـسآ  ریز  ارحـص و  ردنا  دیوگیم  ایرکز  دمحم  و 

. ارحص زا  دشاب  رتیلوا  هناخ  ات  دور ، هیاس  هب  نتسشن ، دیابن  داب 

عاقف و نیبجنکس و  بالج و  نوچ  دنرب  راکب  رت  رایسب  نارامیب  ناتسرد و  نت )  ) هک ییاهتبرش  ياهلاح  نتخانـش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مهدژه  باب 
نآ ریغ 

یمرن هب  هک  اـجک  ره  دـنک و  یفاـص  ار  زاوآ  دراد و  دوس  ار  هناـثم  نتخوس  ار و  شـش  ار و  قـلح  ار و  هنیـس  ار و  هدـعم  بـالج ، بـالج :
. دراد نایز  ار  ریساوب  دنوادخ  ار و  ریحز  ار و  لاهسا  دنوادخ  و  دراد ، دوس  دیآ  تجاح 

رگا هک  هصاخ  تشاد  دـیاشن  راکب  دـنک  دـلوت  تبوطر  زا  هک  ییاهیرامیب  ردـنا  زج  دـیاشن و  ار  بوطرم  مدرم  زج  لسعلا ، ءام  لسعلا : ءام 
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. دنشاب هدرک  ردنا  هیوافا 
تباجا هب  دربب و  ار  نآ  دشاب  یتبوطر  اههدور  هدعم و  ردنا  رگا  و  دنروخ . خی  فرب و  اب  هک  هصاخ  دناشن ، هب  ارفص  نیبگنکس ، نیبگنکس :

اذغ رد  هک  وبشوخ  ای  رطعم  ياههناد  هناد ، هبح ، رزب / عمج   ) يروزب رگا  هصاخ  دیاشگب ، هدس  دـشاب و  قفاوم  ار  رگج  و  درآ ، نوریب  عبط 
ردنا دـشاب و  رت  يوق  يروزب  هدـس  نداشگ  ردـنا  مرج ، ال  دـنک . هداس  هکنانچ  دـنکن ، ارفـص  نیکـست  يدوزب  نکل  دـشاب  دـنزیر ،) وراد  ای 

همه نیا  اب  دوب و  عفان  تخـس  دنزاس ، رکـش  بالگ و  هنـسک و  خیب  هنـسک و  مخت  زا  يروزب ، رگا  سپ  دشاب . رتهب  هداس  يارفـص  نیکـست 
ار و ماکز  هلزن و  دنوادخ  و  دراد ، نایز  تخس  ار  درس  هدعم  هصاخ  دراد ، نایز  ار  اهبصع  ار و  محر  ار و  هدعم 
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یق نتشگ و  شنم  دربب و  عامج  توهـش  دنک و  تشرد  ار  هنیـس  و  دراد )، نایز  تخـس  ار  رت  درـس و  غامد  دنوادخ  و   ) دراد نایز  ار  هفلس 

. دراد نایز  ار  لوبلا  ریطقت  درآ و 
ار رت  درس و  غامد  دنوادخ  ار و  هلزن  ار و  ماکز  دنوادخ  ار و  لصافملا  عجو  سرقن و  دنوادخ  ار و  فیعـض  هدعم  دنوادخ  اما  عاقف ، عاقف :

. دشاب دب  تخس  ار  اهبصع  ار و  هدعم  دراد و  نایز  تخس 
، يدرک اههشقن  يو  رب  و  يدیشارت ، نآ  ریغ  دراک و  ياههتـسد  جاع  زا  هک  دناهدید  يرگ  جاع  هک  نوناق  باتک  ردنا  دیوگیم  انیـس  یلعوب 
ره يدرکب ؛ يو  رب  یناسآ  يدوز و  هب  یتساوخ  هک  یـشقن  ره  هک  يدوب ، هدش  مرن  نانچ  دادـماب  يداهن ، عاقف  ردـنا  بش  کی  رد  ار  جاع 

دبیکـش هن  عاقف  ار  رورحم  مدرم  رگا  نکل  و  دوش ، تسـس  هنوگچ  يو  زا  هدعم  هک  تسناد  دیابب  دوشیم ، یمرن  نیدب  عاقف  زا  جاع  هک  هاگ 
هب سپ  دوش ، زگ  نابز  دـشوج و  هب  ات  دـنراذگب  رکـش و  نم  کی  دـننک و  زیویم  نم  هس  الثم  دـننک . بآ  ردـنا  رکـش  اـب  زیویم  يو  رهب  زا 

یـشرت دراد ، ینیریـش  هب  لیم  هک  دنهاوخ  رگا  دشاب . وزرآ  هک  هزادنا  نادـب  دـنزیمایب ، يو  اب  شرت  یبآ  بآ  اب  کناد ، رانا  بآ  دـنیالاپ و 
یکدنا نوخرط و  هندوپ و  بادس و  هب  دراد  یـشرت  هب  لیم  هچنآ  و  دنک . رتشیب  یـشرت  دراد ، یـشرت  هب  لیم  هک  دنهاوخ  رگا  دـنک و  رتمک 

ره زا  دـننک ، شوخ  کشم  یکدـنا  لیبجنز و  دوع و  لفنرق و  ینیچراد و  هب  دراد . ینیریـش  هب  لیم  هچنآ  و  دـننک . شوخ  کـمن  لـبنس و 
رکـش ياج  هب  رتباوص و  نیریـش  بوطرم ، تهج  زا  و  دیآ . شوخ  شیوخ  دـهد  ياهزم  يوب و  و  دوش . هن  بلاغ  عاقف  رب  هکنادـنچ  یکی 

. دننک تدایز  ار  اوبریخ  لبنس و  هدعم  فعض  دنوادخ  تهج  زا  رتهب و  نیبگنا 
. ولآدرز بآ  کناد  ران  ياج  هب  دنک و  نیبگنرت  رکش  ياج  هب  دنک ، مرن  عبط  عاقف  نیدب  هک  دهاوخ  رورحم  مدرم  رگا  و 

دنروخ و اتـشان  هب  هک  دشاب  نآ  رت  یلوا  دنادرگ  هابت  دنک و  ماخ  هدعم  ردنا  ار  ماعط  دشاب  هدروخ  ماعط  رـس  رب  هک  عاقف  دیوگ  هیوسام  نبا 
ار اهبصع  دننک  سفرک  و  لفلف )  ) لپلپ لبنس و  بادس و  وج  درآ  زا  هک  عاقف  و  دنروخ . هن  ماعط  درذگن  ورف  هدعم  زا  ص 152 )  ) عاقف ات 

نیمدنگ صرق  زا  رگا  و  دراد . دوس  ار  ماذج  دنوادخ  هک  تسا  نآ  عاقف  تیصاخ  نکل  دشاب ، دب  تخس 
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. دشابن دب  ار  زورحم  دنزاس ، ینشاچ  رکش  دنزاس و  عاقف  نوخرط ، هندوپ و  کنادرانا و  دننک و 

نآ ترضم  تعفنم و  نتخانش  يرادیب و  باوخ و  ریبدت  ردنا  موس  باتک  زا  مجنپ  راتفگ 

هراشا

: تسا باب  جنپ  راتفگ  نیا  و 

. دیآ دیدپ  اجک  زا  هچ و  زا  تسیچ و  هک  باوخ  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  نیتسخن  باب 
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و دیاسآرب ؛ اهتساح  ندومرف  اهراک  زا  دراد و  زاب  دسریم . ودب  اهتساح  قیرط  زا  هک  اهزیچ  سـسجت  زا  تسد  یناسنا  سفن  هک  هاگ  ره 
یفاص و دیآ  دیدپ  یتبوطر  زا  باوخ  و  دشاب . نیا  باوخ  دنبسخ  هب  مدرم  دتسیا ، ورف  نینوریب  ياهراک  زا  نتسج  یهاگآ  زا  زین  اهتساح 

باتفآ رون  نآ  تفاثک  دیآ و  دیدپ  ربا  ای  مِزن  ياوه  ردنا  هک  نانچمه  ات  دوش ، رب  غامد  هب  دزیخرب و  نت  زا  هک  يرت  دـننام  برچ ، بذـع و 
فرـصت اهتساح و  ندومرف  راک  زا  ار  سفن  توق  نآ  تفاثک  دـسر ، غامد  هب  تبوطر  نیا  هک  هاگ  ره  دراد . زاب  نیمز  زا  دـناشوپ و  هب  ار 

، دشاب لدتعم  هزادنا  هب  دـمآ و  هدرک  دای  هک  دـشاب  تفـص  نیدـب  تبوطر  نیا  هک  هاگ  ره  و  دـیآ . دـیدپ  باوخ  دراد  زاب  نآ  ردـنا  ندرک 
هب همه  دباین ، شیاسآ  نآ  زا  مدرم  هک  شوخان  باوخ  نتفخ و  رایسب  یباوخ و  مک  یباوخیب و  ياهببـس  و  شوخ . دشاب و  لدتعم  باوخ 

يداش و هودنا و  هشیدنا و  جنر و  درد و  نوچ  دشاب  رگید  یببس  ار  یباوخیب  و  دشاب . تبوطر  نیا  داسف  حالـص و  ناصقن  تدایز و  هزادنا 
زا ار  اـهتساح  سفن  تکرح  و  تسا ، سفن  ياـهتکرح  همه  نیا  هک  دـشاب  نآ  رهب  زا  یباوـخیب  ببـس  اهببـس  نیا  نآ و  ریغ  مـشخ و 
نآ ندومرف  راک  زا  ار  سفن  سفن و  يرادربنامرف  هک  تسا  یتفآ  نکل  تسین  باوخ  ندـش  باوخ  قرع  تابث و  دراد و  زاب  ندـش  نکاـس 

. دیاهتفگ شیوخ  ياج  رد  نآ  حرش  و  دراد ، زاب 

باوخ هب  يدنم  تجاح  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مود  باب 
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زا و  تکرح ، هب  تسا  يزیچ  نیرتهدـننام  يرادـیب  و  نوکـس ، هب  تسا  يزیچ  نیرتهدـننام  باوـخ  هک  تسا  نآ  رهب  زا  باوـخ  هب  تجاـح 

فیطل ار  طالخا  دنک و  مرگ  ار  نت  دـنازورفا و  رب  ار  يزیرغ  ترارح  هکنآ  رهب  زا  دـشاب ، هتـسویپ  رایـسب و  لیلحت  هتـسویپ  میاد و  تکرح 
. تسا حور  مدرم  نت  ردنا  يزیچ  نیرت  فیطل  و  دنک .

لیلحت هشیمه  تسا و  رتفـیطل  هک  حور  دریذـپ ، لـیلحت  تفاـطل  ببـس  هـب  ددرگ و  فـیطل  تـکرح  هـب  ظـیلغ  طـالخا  زا  هـک  هاـگره  و 
هچ ددرگ ، فیعـض  اهتوق  همه  رایـسب  تکرح  زا  هک  تسا  ببـس  نیدب  و  دریذپ ، رتشیب  لیلحت  تکرح  ردنا  هک  دـنک  بجاو  دریذـپیم ،
وا يار  هشیدنا و  سح و  دنک و  تسـس  دنک و  هدنام  ار  مدرم  یباوخیب  هک  تسا  ببـس  نیدـب  و  تسا ، حور  یجنایم  هب  اهتوق  همه  توق 

دنکن و تکرح  هچ  رگا  تکرح ، هب  تسا  يزیچ  نیرتهدننام  هک  يرادیب ، لاح  ردنا  مدرم  دشاب و  رتمک  مضه  دوش و  هابت  فیعـض و  همه 
سپ دتفیب . دبسخ  هب  هک  هاگ  ره  هتسشن  مدرم  هک  ینیب  هن  درادیم ؛ هاگن  لکش  نآ  رب  وا  يرادیب  رگید ، یلکش  رب  ای  هتسشن ، ای  دشاب  هداتسیا 

. یکرحتم یگتفخ و  نایم  تسا  یلاح  ار  نکاس  مدرم  يرادیب  لاح 
یتخل هک  هاگ  ره  و  دیآ . دیدپ  وا  ياهترضم  دشاب و  كرحتم  هتسویپ  هک  ددرگ  ینت  لاح  وا  لاح  ددرگ ، هتـسویپ  لاح  نیا  هک  هاگ  ره  و 

همه ببـس ، نیدـب  دـشاب و  رتدوز  رتماـمت و  مضه  هکنآ  رهب  زا  دـبای ، رتشیب  ددـم  دریذـپ و  لـیلحت  رتمک  باوخ  ردـنا  حور  دـبای ، باوخ 
رثا یکی  دـشاب و  هدـننک  رثا  یکی  هک  دـشاب  زیچ  ود  هک  هاگ  ره  هک  دـشاب  رت  مامت  نآ  رهب  زا  باوخ  ردـنا  مضه  و  ددرگ ، رتيوق  اـهتوق 

. دریذپ رتدوز  رثا  هدنریذپ  رثا  درک و  رثا  دناوت  رتهب  هدننک  رثا  دنشاب ، نکاس  ود  ره  هدنریذپ و 
رتدوز رتمامت و  مضه  ببـس  نیدب  دنـشاب  نکاس  ود  ره  تسا ، هدنریذپ  رثا  هک  اذغ  تسا و  هدـننک  رثا  هک  يزیرغ  ترارح  باوخ  ردـنا  و 

نانچمه دشاب و  يوق  هدوسآ و  نت  رتنشور و  يار  رتباوص و  اههشیدنا  دـشاب و  رتزیت  اهتساح  دوش  رادـیب  باوخ  زا  هک  مدرم  دـشاب و 
نینچمه يرادـیب ، باوخ و  لاح  دـشاب ، ياهزادـنا  یتقو و  ار  نوکـس  تکرح و  دـنامنب و  یتسردـنت  لاح  رب  مدرم  هتـسویپ  تکرح  زا  هک 

. تسا يرورض  کی  ره  هب  يدنمتجاح  تسا و  ياهزادنا  یتقو و  ار  یکی  ره  تسا ،
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يرادیب باوخ و  ياهترضم  اهتعفنم و  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  موس  باب 

و دریذپ . رایـسب  لیلحت  هک  دراذـگن  دراد و  زاب  نت  نوردـناز  ار  يزیرغ  ترارح  هکنآ  رهب  زا  دـهد ، توق  ار  یعیبط  ياهتوق  همه  باوخ 
نت نوردـناز  يزیرغ  ترارح  هکنآ ، رهب  زا  دوش ، هتخپ  باوخ  ردـنا  مه  اهیرامیب  ياهتدام  طالخا و  دـشاب و  رتمامت  باوخ  ردـنا  مضه 

ياهمادـنا ار  هتفخ  مدرم  هک  تسا  نآ  دوش ، هتـشاد  زاـب  نت  ینوردـناز  ترارح  هکنآ  رب  لـیلد  و  دراد . مضه  هب  يور  و  دوش ، هتـشاد  زاـب 
ار طارفا  هب  ياهغارفتـسا  دربب و  ار  یگدنام  باوخ  دشاب و  رادیب  مدرم  زا  رتشیب  تجاح  یگدیـشوپ  هماج و  هب  دبای و  رتشیب  امرـس  نینوریب 

سپ دنازپ ، هب  ار  نآ  ددرگ و  یلوتـسم  اهتدام  رب  يزیرغ  ترارح  هکنآ  رهب  زا  دـیآ ، رتشیب  باوخ  ردـنا  قرع  هک  ار ، قرع  رگم  دراد  زاب 
رهاظ یببـس  ار  نآ  ودـنک  رایـسب  قرع  باوخ  ردـنا  هک  ره  غارفتـسا و  لیبس  رب  هن  دـشاب ، مضه  یمامت  لیبس  رب  باوخ  ردـنا  ندـمآ  قرع 
مـضه هکنآ  رهب  زا  دهد ، يرت  هرهب  ار  نت  باوخ  و  دباتربیم ، وا  توق  هک  دوشیم  هدروخ  نآ  زا  تدایز  ماعط  هک  تسا  نآ  ناشن  دشابن ،

دبای نآ  زا  شیب  يرتهرهب  باوخ  ردنا  نت  ببس  نیدب  دریذپ . رتمک  لیلحت  اهیرت  و  دبای . رتهب  رتشیب و  ياذغ  نت  دشاب ، رتمامت  باوخ  ردنا 
زاغآ هکنآ  رهب  زا  و  دراد . هاگن  ناشیا  رب  دـیآ ، راـکب  نت  ردـنا  هک  يرت  و  دراد ، دوس  تخـس  ار  ناریپ  لدـتعم  باوخ  يرادـیب و  ردـنا  هک 
رگد بیـصن  زا  شیب  باوخ  تعفنم  زا  غامد  بیـصن  دبای ، یـشیاسآ  باوخ  ردـنا  یغامد  ياهتوق  تسا و  غامد  زا  باوخ  ندـمآ  دـیدپ 
هابت ار  يار  هشیدنا و  دنک و  همیسارس  لولم و  رجض و  ار  مدرم  دنک و  هابت  ار  غامد  جازم  یباوخ  یب  هک  تسا  ببس  نیدب  و  دشاب . اهمادنا 

. دنک
ریبدت و دشاب و  رت  یفاص  وا  شناد  لقع و  دشاب و  تلالم  یب  هتـسهآ و  دوش ، يرادیب  باوخ  نآ  زا  دبای و  لادتعا  هب  یباوخ  هک  هاگ  ره  و 

باوخ مدرم  هک  هاگ  ره  تسا و  نت  لاـمح  هکنآ  رهب  زا  دـبای ، تحار  باوخ  ردـنا  یناویح  توق  رتتسرد و  اـهتساح  رتبوخ و  هشیدـنا 
. دیاسآرب یلامح  زا  باوخ  ردنا  توق  نیا  دبای 

باوخ هکنانچ  و  دیازف ، تبوطر  دنک و  نیگنـس  ار  رـس  دنک و  تسـس  ار  اهتوق  دراد و  نایز  ار  جازم  درـس  ار و  بوطرم  رایـسب  نتفخ  و 
زاب اهغارفتسا  لیلحت و  دنک و  مضه  ار  ماعط 
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اهيرامیب و  دیازف ، یکشخ  دنک و  تدایز  لیلحت  غارفتـسا و  دراد و  زاب  اهتدام  ندینازپ  مضه و  یباوخیب  و  دنازپ ، هب  ار  اهتدام  دراد و 

یطلخ هک  دشاب . تجاح  هک  هاگره  دراد و  نایز  رتشیب  ار  جازم  کشخ  فیحن و  مدرم  هصاخ  درآ ، دـیدپ  دـشاب  ارفـص  یکـشخ و  زا  هک 
، دشاب هدرک  دلوت  تسا  مکـش  نوردنز  هک  ییاهمادنا  سامآ  زا  هک  اهبت ، ردنا  دراد و  دوس  یباوخ  یب  دریذپ  لیلحت  دوش و  قیقر  ای  دزپب 

دوش تدایز  سامآ  ددرگ و  زاب  نوردناز  هب  باوخ  ردنا  ترارح  اهتدام و  هکنآ  رهب  زا  بت  تبون  زاغآ  ردـنا  هصاخ  دراد ، نایز  باوخ 
زاب نوردـناز  هب  هک  یترارح  هکنآ  رهب  زا  دراد ، دوس  تبون  رخآ  ردـنا  دراد و  نایز  تخـس  تبون  زاغآ  ردـنا  نینچمه  اهبت  همه  ردـنا  و 

. دنازپ هب  ار  تدام  یقاب  ددرگ 
مدرم هصاخ  دشاب ، رتدـنمدوس  باوخ  ییارفـص  ياهیرامیب  ردـنا  و  دـشاب . رتدـنمدوس  یباوخیب  دراد ، هبلغ  نت  ردـنا  وا  نوخ  هک  هاگ  ره  و 

دیآ و رایـسب  باوخ  ار  تسردنت  مدرم  هک  هاگره  و  دشاب . كان  رطخ  دباین ، تحار  باوخ  زا  يرامیب  هک  هاگ  ره  و  ص 152 )  ) ار فیحن 
. دشاب یتسردنت  ناشن  ار  رامیب  و  دشاب ، اهیرامیب  همه  همدقم  هک  یگدنام  یجنر و  نوچ  رهاظ  یببسیب  دوش  قرغ  باوخ  ردنا 

دنک و درـس  ار  نت  دنک و  تسـس  دراد و  نایز  تخـس  هدیـشچ ، ییاذغ  دوش و  هدرک  یتضایر  یتکرح و  هکنآ  زا  شیپ  دادـماب ، باوخ  و 
ياهیرامیب زور  باوخ  و  دیامن . هدیروش  ياهباوخ  دشاب ، دب  ياهطلخ  نت  ردـنا  هک  هاگره  و  دـیازف . یکـشخ  درآ و  یگدـنام  رـسکت و 
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، نتفخ یگنسرگ  رب  و  دنک ، فیعض  ار  ماعط  توهش  و  درآ ، ینالـسک  دنک و  گرزب  ار  زرپس  دنک و  هابت  يور  گنر  هلزن و  درآ و  یمغلب 
و ددرگ ، زاب  نت  نوردناز  هب  يزیرغ  ترارح  باوخ  ردنا  هکنآ  رهب  زا  دنک ، فیعض  ار  يزیرغ  ترارح  درآ و  يرغال  و  دنک ، طقاس  توق 

راچان دوش ، جرخ  وا  تداـم  هک  هاـگره  و  دـنک . جرخ  تسوا  هداـم  هک  ار  یلـصا  تبوطر  دـهد ، هرهب  ار  نت  دـنک و  مضه  هک  دـباین  اذـغ 
دیاـبن تداـع  نآ  زا  راـبکی  هب  دـشاب  هدرک  تداـع  زور  هب  نتفخ  هک  یـسک  و  دتـسیا ، هب  بش  باوخ  ضوع  هب  وا  باوخ  ددرگ و  فیعض 

. داتسیا

دبای رتمک  باوخ  هک  یسک  ریبدت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مراهچ  باب 
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درآ و باوخ  كوک  ات  منک ، شوخ  ياهرازبا  ینیچراد و  هب  ار  نآ  كوک و  زا  مروخ  وهاک ،) یمک   ) هلیقب بش  ره  نم  دـیوگ : سونیلاج 
رایسب و بآ  دوش و  هبامرگ  ردنا  تسخن  رگا  و  دباییمن . باوخ  هک  ار  یسک  تسوکین ، يریبدت  نیا  و  دراد ، زاب  كوک  يدرـس  ینیچراد ،

ياهزاوآ هتـسهآ و  شوخ و  ياهزاوآ  جوزمم و  بارـش  رایـسب و  ندـیلام  و  دـیآ ، رتشوخ  رتدوز و  باوخ  دزیر ، رـس  رب  مرگ  مین  شوخ 
، دیآ ردنا  بش  نوچ  دـباییمن ، باوخ  هک  یـسک  و  درآ ، باوخ  درد ، زا  نتفای  شیاسآ  یگدـنام و  یکیرات و  بآ و  زاوآ  نوچ  هتـسویپ 

هتسشن ار  وا  دنیوگ و  نخس  دننیشن و  هب  رایـسب  يو  شیپ  دهن و  مه  رب  مشچ  دیاسایب و  دنز و  هیکت  هک  دنراذگن  ار  يو  دشاب  باوخ  تقو 
و دبـسخب . دوز  دنناباوخ ، هب  ار  وا  دنراد و  رب  ییانـشور  و  دنـشاب ، شومخ  دنوش و  رود  وا  شیپ  زا  رابکی  هب  سپ  دوش ، هدـنام  ات  دـنرادیم 
رد رتدوز  دنناباوخ ، هب  ار  وا  دـنیاشگ و  رب  دـنب  رابکی  هب  سپ  دوش ، روجنر  نآ  زا  هکنانچ  یتعاس ، دـندنب ، ار  وا  فارطا  اههلیح  نیا  اب  رگا 

. دوش باوخ 

. تفخ دیاب  هنوگچ  هک  نتخانش  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مجنپ  باب 

زاب افق  هب  و  دراوگ ، رتهب  ماـعط  نتفخ  ردـنا  يو  رب  نتـشگ و  زاـب  پچ  يولهپ  رب  سپ  تفخ ، دـیاب  تسار  يولهپ  رب  تعاـس  کـی  تسخن 
رهب زا  هتکـس ، سوباک و  جلاف و  نوچ  دنک ، دلوت  لکـشم  ياهیرامیب  لکـش  نیا  رب  نتفخ  رایـسب  زا  نکل  دبای ، رتهب  شیاسآ  اهمادنا  هتفخ 

هدـعم رـس  زا  ماعط  ات  هک  دـشاب  نآ  رتهب  و  دـیآ . دورف  اهبصع  هب  ددرگ و  زاب  افق  بناج  هب  ماک  زا  ینیب و  هار  زا  اههلـضف  طالخا و  هکنآ 
. دبسخن دریذپ  هن  لیلحت  ات  دبنجیمه  يداب  رگا  و  دنبسخ ، هن  درذگن  ورف 

نوکس تکرح و  ریبدت  ردنا  موس  باتک  زا  مشش  راتفگ 

هراشا

: تسا باب  شش  راتفگ  نیا  و 

نآ تعفنم  تضایر و  تکرح و  هب  ناتسرد  نت  يدنم  تجاح  نتخانش  ردنا  مشش : راتفگ  زا  نیتسخن  باب 
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لیلحت هب  كدنا  كدنا  دوشیمه ، فیعض  دریذپیمه و  رثا  رایسب  ياهببس  زا  دسریم  نت  همه  هب  لد  زا  هک  يزیرغ  ترارح  هکنآ  رهب  زا 

دیابیمه هزات  و  درک ، دـیابیمه  ودـب  ندـیناسر و  دـیابیم  زاب  ودـب  دـشاب  هدـش  جرخ  لـیلحت  هب  هچنآ  ضوع  ترورـضب  و  دوشیم ، جرخ 
. تسا بیرغ  ترارح  همه  دسر ، مدرم  نتب  نوردناز  ای  نوریب  زا  هک  یترارح  ره  و  دوب ، دناوت  یترارح  وا  ددم  و  تشاد .

هن اهمادـنا  تکرح  زا  زج  نآ  و  دـیاب ؛ وا  رهوگ  زا  مه  دـیاش ، ار )  ) ترارح نآ  ددـم  هک  یترارح  و  تسین ، ترارح  نآ  رهوـگ  زا  چـیه  و 
زا مه  دوش و  هزاـت  دوزرفا و  رب  يزیرغ  ترارح  دوش و  مرگ  تکرح  زا  اهمادـنا  دـنک  تکرح  مدرم  هک  هاـگره  هکنآ  رهب  زا  دوب و  دـناوت 

. دنیوگ تضایر  ار  تکرح  نیا  دبای و  ددم  شیوخ  رهوگ 
یلک تضایر  ار  نیا  دـنارب و  دنیـشن و  يروتـس  رب  دور و  هدایپ  یـسک  هکنانچ  دـشاب  اهمادـنا  همه  تکرح  یکی  تسا : هنوگ  ود  تضاـیر 

هب دیآ  هدرک  دای  نآ  لیـصفت  دنیوگیم و  وزج  تضایار  ار  نیا  و  دشاب ؛ تجاح  تضایر  هب  ار  نآ  هک  دـشاب  یمادـنا  تکرح  مود  دـنیوگ .
دنادرگ هزات  ار  يزیرغ  ترارح  هک  هاگ  ره  دـنک و  هزات  ار  يزیرغ  ترارح  هک  تسا  نآ  تسخن  تضاـیار  ياـهتعفنم  و  شیوخ . عضوم 

. دریذپ لیلحت  دزادگب و  اههلضف  ددرگ و  يوق  اهتوق  همه  دریذپ و  رتشیب  اذغ  دوش و  تخس  اهمادنا  دراوگ و  رتهب  ماعط 
ردنا یماعط  ره  زا  هک  لب  ال  ددرگ ، اذـغ  یگمه  هک  تسین  یماعط  چـیه  اذـغ و  هب  تسا  دـنمتجاح  هب  ترورـض  هب  مدرم  هکنآ  رهب  زا  و 
دهج تعیبط  هچ  رگا  و  تسا . هدمآ  هدرک  دای  موس  راتفگ  زا  مشـش  باب  ردنا  نیتسخن  باتک  ردنا  هکنانچ  دنام  هب  ياهلـضف  یندیراوگره 
دهد يرای  ار  تعیبط  رگا  سپ  دنک . عفد  تمامت  هب  هلـضف  نآ  ات  دهد  يرای  ار  تعیبط  هچنادب  تسا  تجاح  دـنک  عفد  ار  اههلـضف  ات  دـنک 

ددرگ و هب  شیوخ  لاح  زا  ياهلـضف  رگا  هکنآ  رهب  زا  دـنک ، دـلوت  اهترـضم  نآ  زا  دـیآ و  درگ  نت  ردـنا  اههلـضف  هکنآ  زا  تسین  هراـچ 
ياهلـضف ببـس  نآ  زا  هک  دتفا  قافتا  یببـس  درـس و  ای  دشاب  مرگ  هلـضف  نت  ردـنا  الثم  رگا  دـنک و  دـلوت  یتنوفع  ياهبت  دریذـپ  تنوفع 

نیا رگا  و  دیآ . دـیدپ  درـس  جازملا  ءوس  درـس  هلـضف  زا  دـیآ و  دـیدپ  مرگ  جازملا  ءوس  مرگ  ياهلـضف  زا  دوش ، رت  درـس  ای  دوش و  رتمرگ 
هب دبنج و  هب  شیوخ  ياج  زا  یکی  اههلضف 

480 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
درگ زا  کشیب  دـتفین ، اهقافتا  نیا  رگا  و  دـنک . هابت  زین  غامد  جازم  دوش و  رب  غامد  هب  نآ  راخب  دـنک و  دـلوت  یـسامآ  دـیآ  رگید  يوضع 

ندرک نوریب  التما و  ندرک  مک  و  درک . دیاب  كاپ  اههلضف  زا  نت  درک و  دیاب  مک  ار )  ) التما ترورض  هب  دیآ و  دیدپ  التما  اههلـضف  ندمآ 
هلضف هکنآ  اب  دنک و  رهق  تعیبط  رب  دراد و  هچنآ  زا  تسین  یلاخ  تسا و  ترضم  زا  یعون  ییوراد  ره  ردنا  و  دوب ، دناوت  هن  وراد  هب  هلضف ،
التما دنرادن  راکب  وراد  رگا  و  دوش ، فیعض  ببس  نادب  هسیئر  ياضعا  دتفا و  اهجرخ  حور  رهوج  زا  یلـصا و  ياهتبوطر  زا  درآ ، نوریب 
سپ ددرگ . هتـسویپ  نآ  ياهترـضم  هک  تشاد  دیاشن  راکب  وراد  هتـسویپ  زین  و  دشاب . گرزب  ياهترـضم  دنام و  هب  نت  ردـنا  اههلـضف  و 

هب مدرم  تجاح  سپ  تضایر ، زج  دـنکیم  كاپ  نآ  زا  زور  هب  زور  ار  نت  دـیآ  درگ  نت  ردـنا  هلـضف  هک  دراذـگن  هک  تسین  يزیچ  چـیه 
. تسا يرورض  یتجاح  تضایر 

درک دیاب  هنوگچ  دنچ و  تضایر  هکنآ  نتخانش  ردنا  مشش : راتفگ  زا  مود  باب 

ردنا قورع  هب  اذغ  دش و  یلاخ  اذغ  زا  رگج  هدعم و  هاگ  ره  هک  ینعی  دـش ، مامت  موس  مضه  هک  هاگ  ره  نکل  تسین ، نیعم  تضایر  تقو 
تقو دـش ، یهت  بآ  لفث و  زا  هناـثم  هدور و  و  دـش ، نیگنر  لـیلد  تفاـی و  ماـمت  باوخ  مدرم  دـش و  هدـننام  دیـسر و  اهمادـنا  هب  دـمآ و 

و)  ) ماخ یطلخ  دشابن ، هدش  یلاخ  اذغ  زا  زونه  رگج  هدـعم و  رگا  هک  تسا  نآ  دـننک ، ماگنهان  هب  هک  یتضایر  ترـضم  و  دـمآ . تضایر 
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نآ زا  رتشیب  اهطلخ  ياهیکاپ  ان )  ) نت ردنا  دننک و  تضایر  هک  هاگ  ره  نینچمه  دنک و  دلوت  اههدس  دوش و  هدنکارپ  نت  ردـنا  هدـیراوگان 
بت و ببـس  دنک و  مرگ  دزادگب و  ار  اهطلخ  نآ  دنک  دلوت  تضایر  تکرح  زا  هک  یترارح  درک ، دناوت  لیلحت  ار  نآ  تضایر  هک  دـشاب .

نینچ ردنا  ببـس  نیدب  دنک ، یـسامآ  دـیآ و  رگید  يوضع  هب  دـبنج و  هب  شیوخ  ياج  زا  تخادـگ  هب  نوچ  هک  دـشاب  و  ددرگ ، يرامیب 
ردنا هک  هدیراوگ  مامت  و  ص 153 )  ) کین اذغ  زا  هک  زور  کی  هلضف  زا  شیب  تضایر  هکنآ  رهب  زا  دشاب  تکرح  زا  رت  یلوا  نوکس  لاح 

. دنکن لیلحت  دنام  هب  اهمادنا 
تعفنم زا  رتشیب  نآ  ترضم  درک و  دناوت  هن  لیلحت  ار  نآ  تضایر  دشاب و  رت  ظیلغ  ای  دشاب ، هزور  کی  زا  شیب  نت  ردنا  هلـضف  نوچ  سپ 
ياهطلخ زا  دشاب  یلتمم  ینت  هک  دشاب ، رایـسب  و  رگید . یهجو  هب  دـننک . كاپ  هلـضف  نآ  زا  ار  نت  تسخن  هک  دـشاب  نآ  باوص  و  دـشاب ،

دب و رایسب 
481 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

هاگیاج ددرگ و  رتشیب  دـمآ  تکرح  ردـنا  هک  هدـیمرآ  طلخ  و  دـیآ ، تکرح  ردـنا  تضایر  توق  هب  طالخا  قاـفتا و  يوق  یتضاـیر  ار  وا 
دای هچنیا  دتفا . میظع  یـشغ  ای  دریمب  اجافم  هب  دوش و  هتـسب  حور  ياهرذگ  دوش و  رپ  اهگر  سفن و  ياهرذگ  ببـس  نیدـب  دریگ ، رتشیب 

. دننک التما  رب  هک  تسا  یتضایر  ترضم  دمآ  هدرک 
تضایر رگا  زین  يزیرغ  ترارح  دزادگب و  ار  یلصا  تبوطر  تضایر  تکرح  هک  تسا  نآ  دننک ، یگنسرگ  رب  هک  یتضایر  ترضم  اما  و 
ییارفـص کشخ و  مرگ و  جازم  رگا  هّصاخ و  دورب . توق  دنک و  دلوت  یکـشخ  يدرـس و  دریذپ ، لیلحت  دـشاب  رادـقم  زا  تدایز  نوزف و 

توق ار  اهمادنا  توق  اهمادنا و  دـنک و  هزات  ار  يزیرغ  ترارح  ماگنهب  لدـتعم و  تضایر  هک  نانچمه  و  دـشاب . میظع  نآ  ترـضم  دـشاب 
گنر هک  هاگ  ره  هک  تسا  نآ  تضایر  دح  دنک و  فعیـض  اهتوق  و  دـنک ، لیلحت  ار  يزیرغ  ترارح  ماگنهان  طارفا و  هب  تضایر  دـهد 

هاگ ره  و  تسا . تضایر  تقو  زونه  دشاب  شیوخ  لاح  رب  ندز  مد  دوشیم و  یلتمم  اهگر  دشابیم و  تکرح  طاشن  دزورفایمرب و  يور 
نآ دح  دننک  هزور  کی  هلضف  لیلحت  رهب  زا  تضایر  نوچ  دش ، مامت  تضایر  دیآ  دیدپ  یگدنام  و  ندش ،) هدنام  ندش ، هتـسخ   ) ایعا هک 
دح تسا  ییارفـص  کـشخ و  مرگ و  جازم  رگا  دـنرگنیم ، هدـننک  تضاـیر  جازم  هک  تسا  نآ  تضاـیر  ردـنا  گرزب  لـصا  و  تسا ، نیا 

،. رتنوزف یتخل  زین  و  ندیناسر ، دیاب  دح  نیدب  ات  تسا  رت  مرگ و  جازم  رگا  و  دنتسیا ، زاب  تضایر  زا  رتدوز  دننک و  نیا  زا  رتمک  تضایر 
دیـشک و دناوتیم  هدننک  تضایر  توق  هک  یتیاغ  هب  ات  دننکیم  رتتخـس  اهتکرح  جیردت  هب  دـیاب و  رتهتـسهآ  تسخن  تضایر  تکرح  و 

تـضایر تدم  ردنا  دشاب  تجاح  رتيوق  یتضایر  هب  ار  یـسک  رگا  و  دنتـسیا . زاب  تضایر  زا  جیردت  هب  ات  دننکیم  رتهتـسهآ  جیردتب  مه 
زا شیپ  و  دلـسگب . یگر  دـتفا ، قتف  يوق  ياـهتضایر  زا  هک  دـشاب  رایـسب  هکنآ  رهب  زا  تضاـیر ، توق  ردـنا  هکنآ  زا  رت  باوص  ندوزف ،

تـشرد هقرخ  هب  ای  فلتخم  ياهتسد  هب  لدتعم  یندیلام  دنلامب ، دننک و  تضایر  تشپ  ياپ و  تسد و  تسخن  دننک  تضایر  زاغآ  هکنآ 
سپ دـنلامیم  یگتـسهآ  هب  دـننک و  برچ  ار  وا  ياههلـضع  هزات  دـیجنک  نغور  ماداب و  نغور  نوچ  بذـع  نغور  هب  سپ  ربز ،) هچراـپ  )

تضایر هب  سپ  دسر . اههلضع  هب  نغور  يرت  ندیلام و  توق  هک  نادنچ  لدتعم  یندراشف  دنراشف  هب  نغور  هب  ار  اههلضع 
482 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

دـنک و هداشگ  ماـسم  دـنابنجب و  یتخل  ار  يزیرغ  ترارح  هکنآ  رهب  زا  دـنیوگ  دادعتـسا  ندـیلام  ناـبیبط  ار  ندـیلام  نیا  ددرگ و  لوغـشم 
هتسب و وا  ماسم  دشاب و  تخس  وا  ياههلضع  هک  دشاب  ار  ینت  نیا  و  دریذپ ؛ لیلحت  تضایر  هب  ات  دشک  تسوپ )  ) تسپ يوس  هب )  ) اههلـضف

برچ نغور  هب  ندـیلام و  نیدـنچ  نیدـب  ار  وا  دـشابن  هدروخ  ظیلغ  ياهاذـغ  دـشاب و  مرن  وا  ياههلـضع  هک  ینت  دروخ و  ظیلغ  ياهاذـغ 
تسوپ هکنانچ  مرگ  مین  شوخ  بآ  دنیشن و  هب  نینایم  هناخ  ردنا  دوش و  هبامرگ  ردنا  دتـسیا ، زاب  تضایر  زا  نوچ  و  دیاین . تجاح  ندرک 

دشک هب  ار  اهمادنا  اههلـضع و  ياپ و  تسد و  ندیلام  هنایم  ردنا  هتـسهآ و  مرن و  یندیلام  دنلامب  رگید  یتخل  و  دراد ، راکب  دیآ ، شوخ  ار 
دیآ نوریب  ماسم  هب  دشاب  هتخادـگ  تضایر  تکرح  هب  هک  لوضف  یقاب  ات  ار  سفن  دریگ  ورف  یتخل  و  دـشکیم ، زاب  سفن  و  کین ، دزایب  و 
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نیا و  دـنیوگ . دادرتـسا  ندـیلام  ناـبیبط  ار )  ) ندـیلام نیا  دـشاب و  باوص  دـشاب  نغور  هب  مه  ندـیلام  نیا  رگا  و  دوش . جرخ  لـیلحت  هب  و 
هن يوق  ياهاذغ  دشاب و  مرن  وا  ياههلـضع  هک  ینت  هدروخ و  يوق  ياهاذغ  دشاب و  تخـس  وا  ياههلـضع  هک  دیاب  ار  ینت  مه  مود  ندیلام 

ندیلام تضایر و  هب  دشابن  تجاح  ءاصقتـسا  نیدنچ  هب  دشاب  تجاح  رگا  تضایر و  هب  هن  دشاب و  تجاح  اهیندیلام  نیدب  هن  ار  وا  دروخ ،
. دشاب تیافک  ود  نیا  زا  یکی 

شوخ دنشاب و  هدرک  مرگ  وا  ياوه  هک  ياهناخ  ردنا  ناتـسمز  دشاب و  یفاص  شوخ و  وا  ياوه  هک  دننک  ياهناخ  ردنا  تضایر  ناتـسبات  و 
. دنشاب هدرک  رود  يو  زا  شوخان  ياهیوب  اهدود و  هدرک و 

يوزج ياهتضایر  نتخانش  ردنا  مشش : راتفگ  زا  موس  باب 

نوچ نتخادـنا  يزیچ  ای  تسد  هب  ندرک  اهراک  تسد  تضایر  نتفر و  هدایپ  ياـپ  تضاـیر  ردـنا  و  تسا . هصاـخ  یتضاـیر  ار  يوضع  ره 
نوگانوگ و ناحلا  اهزاوآ و  هب  قلح  هرجنح و  هنیـس و  تضایر  نداهن و  زاب  ییاج  هب  ییاـج  زا  نارگ  يزیچ  اـی  نآ  ریغ  نیبوز و  گـنس و 

دریگن لالم  دنکن و  دلوت  رس  درد  هک  نادنچ  دناوخ  رادقم  ندرک و  دنلب  زاوآ  هب  رخآ  هب  یگتسهآ و  هب  تسخن  نآ ، ریغ  نآرق و  ندناوخ 
نتفرگ ورف  یتخل  ندیـشک و  زاب  سفن  دراد . دوس  ار  اهتوق  همه  دـنک و  نشور  ار  لقع  دـنک و  زیت  ار  اهتساح  دـنک و  یفاص  ار  حور  و 

نت همه  ار و  هنیس 
483 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

و دشاب ، مشچ  تضایر  هاگهاگ  ندناوخ  کیراب  طخ  دشاب و  رطخ  سفن ، کی  هب  ندیشک  زارد  نتشادرب و  دنلب  زاوآ  و  دشاب . تضایر  ار 
شزرو  ) هحوجرا يزات  هب  ار  چـیپرام  تخت  رب  هک  ییاـهتکرح  و  دـشاب ، ییاونـش  تداـیز  نتـشاد  دـیآ  رود  زا  هک  ییاـهزاوآ  هب  شوگ 
بنجلا تاذ  و  دردولهپ ،)  ) هصوش نادنوادخ  ار و  ناریپ  دشاب و  فیعض  وا  توق  هک  ار  یسک  ار و  هقان  دنیوگ ، دبنجب ) نت  همه  هک  کبس 

دنابنجب و توهش  دنک و  لیاز  تلفغ ، نایسن و  نوچ  ار ، رـس  ياهیرامیب  یقاب  دیآ و  باوخ  دشاب  قفو  رب  تکرح  نیا  رگا  و  دراد ، دوس  ار 
لیلحت هب  ات  دنک  فیطل  ار  اهتدام  دراد و  دوس  ار  نایم ،) رد  زور  کی  بت   ) بغلا رطـش  یمغلب و  ياهبت  هدرگ و  درد  سرقن و  دنوادخ 

دنانبج رتهب  ار  طالخا  دشاب و  رت  يوق  ندرک  تکرح  نکل  دشاب  عون  نیا  زا  مه  هواجک ،)  ) هاوژک ردنا  نودرگ و  رب  نتـسشن  دوش و  جرخ 
دراد و دوس  ار  درـس  هدعم  دنوادخ  و  دراد ، دوس  ار  مشچ  یکیرات  دننیـشن  هب  هدرک ، سپ  زاب  يور  نودرگ ، رب  رگا  دـنک و  رتشیب  لیلحت  و 

یق درآ و  نتشگ  شنم  رگا  هصاخ  دراد ، دوس  ار  موذجم  دشاب  کیدزن  رانکب  هک  هّصاخ  قروز  یتشک و  رد  نتـسشن  دوش و  رتيوق  رـصب 
نتخادنا ریت  و  دشاب . نت  همه  تضایر  دنناتسب ، رگیدکی  زا  ار  نتشیوخ  ات  ندیشوک  سک  ود  رگیدکی و  اب  سک  ود  نتخیوآ  ردنا  و  دنک .

هب تسد  و  دـشاب . رتشیب  میروُز  تضایر  يو  ردـنا  تسا و  يوق  تضایر  ندز  ناگوچ  و  دـشاب . تُشپ  هنیـس و  يوزاب و  تسد و  تضاـیر 
. دشاب يوق  یتضایر  ندنابنج  اهیاپ  ندرک و  قلعم  نتشیوخ  ندز و  ینسر  هب  ای  ییوج  هب  ای  یتخرد  هخاش 

دنک دلوت  اهتضایر  نیزا  هک  اهیگدنام  عاونا  هکنآ  ریبدت  ردنا  مشش : راتفگ  زا  مراهچ  باب 

یفـشق ار  نآ  هک  تسه  رگید  یعون  دـناهتفگ  رگید  یهورگ  و  [. 27] یمَرَو يددمت  یحورق و  تسا : عون  هس  نامدـقتم  کیدزن  یگدـنام 
. دنک دلوت  هقباس  ياهببس  زا  یببس  زا  هک  دشاب  دنک و  دلوت  تضایر  زا  هک  دشاب  عون  راهچ  ره  دنیوگ و 

زا هک  دنبای  ملا  نانچمه  دننک  یتکرح  ای  دنهن  وا  رب  تسد  رگا  هک  دشاب  یگدنام  یحورق ، اما 
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يوق دشاب  یتکرح  هلضف  نیا  دلوت  ببـس  رایـسب و  مرگ و  قیقر و  دشاب  ياهلـضف  نیا  ببـس  و  دنبای ، نت  نوردناز  هک  دشاب  و  دنبای ، شیر 

هب ار  نآ  توق  نوخ  يرت  دوش  هدنکارپ  اهگر  ردنا  هلـضف  نیا  هک  هاگ  ره  و  دزادگب ، مدرم  هیپ  تشوگ و  دوش و  مرگ  نآ  زا  اهمادنا  هک 
رگا دباییمه و  تشپ  ردنا  امرس  دشاب  رترایسب  هلضف  رگا  و  دیآ ، دیدپ  یحورق  یگدنام  دوش  هدنکارپ  تسوپ  یحاون  رد  رگا  نکل  دنکش 

نآ رد  هک  گرزب  ینیچ  ای  يزلف  فرظ   ) نزبآ ردنا  دشاب  تضایر  یگدنام  زا  ببـس  نیا  رگا  دیآ ، دـیدپ  بت  هزرل و  دـشاب  رایـسب  تخس 
خیب نغور  هنشا و  نغور  هنوباب و  نغور  تبش و  نغور  نوچ  هدیناشگ  ياهنغور  هب  قفر  هب  رایسب  ندیلام  نتسشن و  نآ ) دننک و  مامحتسا 
هراپ ردنغچ  خیب  رگا  و  دراد . دوس  دشاب  شوخ  وا  بآ  دشابن و  مرگ  تخـس  هک  ياهبامرگ  و  دراد ، دوس  رامحلا  ءاثق  خیب  نغور  یمطخ و 

نآ دیاشگب و  ار  ماسم  نغور  نآ  ندیلام  دنشوج  هب  دنهن و  بآ  رب  یگید  ردنا  ار  هشیش  دننک و  هشیش  ردنا  دجنک  نغور  اب  ار  نآ  دننک و 
. دنک جرخ  لیلحت  هب  ار  هدام 

التما تسا و  هداـتفا  قاـفتا  فیطل  ياهاذـغ  کـیدزن  يدـهع  هب  تضاـیر  زا  شیپ  اـی  تسا  رایـسب  یطلخ  نت  ردـنا  هک  ددرگ  مولعم  رگا  و 
ندیلام نغور  هبامرگ و  نزبآ و  و  دشاب . باوص  مه  ص 154 )  ) دنک یغارفتسا  رگا  ندرک و  دیاب  یگنسرگ  هب  نآ  كرادت  هدش ، لصاح 
کیدزن ياهویم   ) کلت هروغبآ و  هب  غرم  نوچ  دنرب  راکب  رتكدنا  رت و  کبس  اذغ  مود  زور  و  تسا ، هدمآ  هدرک  دای  هک  تفـص  نادب  مه 

. نآ دننام  وج و  کشک  هب  ای  جانافسا  شام و  هب  غرم  ودک و  هیلق  نوچ  اذغ  موس  زور  و  نآ . دننام  و  ولآ ،) هب 
اهمادنا ردنا  دشاب  التما  زا  یگدیـشک  ییالتما و  یترارح و  دناهتفوک و  وا  ياهمادنا  هک  درادنپ  مدرم  هک  دشاب  نانچ  يددمت  یگدـننام  و 

هدنام اههلـضع  ردنا  هک  دشاب  ياهلـضف  نیا  ببـس  دشاب و  هدمآ  دیدپ  تضایر  سپ  زا  رگا  هصاخ  درک ، دناوت  راوشد  تکرح  دباییمه و 
هچنآ هک  تسا  نآ  ود  ره  نایم  قرف  و  يداب ، دشاب  ياهدام  مود  ینازوس و  يدب و  نادب  هن  دشاب  ياهلـضف  یکی  دشاب ، هنوگ  ود  زا  دشاب و 
مامت باوخ  مدرم  هکنآ  ببس  هب  هک  دشاب  رایـسب  و  دباییمه . نت  ردنا  ینارگ  دشاب  رگید  هلـضف  زا  هچنآ  دنک و  رتمک  ینارگ  دشاب  داب  زا 

دیآ دیدپ  عون  نیا  دبای  مامت  باوخ  هکنآ  اب  رگا  و  دشاب ، لهس  نیا  دیآ و  دیدپ  یگدنام  عون  نیا  دشابن ، هتفای 
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یحورق جالع  ردنا  هک  اهتلع  و  ترک ، هس  ود  ردنا  زور  هب  هبامرگ ، نزبآ و  نتـشاد  راکب  دشاب و  لیلحت  هب  مه  جالع  دـشاب و  دـب  تخس 
و تسا . هدـمآ  هدرک  دای  ینوزف  جالع  ردـنا  هک  عون  نآ  زا  مه  رتمک و  هچ  ره  اذـغ  هنوگ و  نآرب  مه  نتـشاد  راکب  تسا  هدـمآ  هدرک  دای 

یغارفتـسا هکنآ  زا  دشابن  هراچ  دشاب  هدمآ  دـیدپ  تضایر  زا  هن  یگدـنام  نیا  رگا  دـنک و  لیلحت  تضایر  مه  ار  یگدـنام  نیا  هک  دـشاب 
لیلحت ار  نآ  ندیلام  تسا  هدمآ  هدرک  دای  هک  ییاهنغور  ندروخ و  نوسینا  هیورک و  هریز و  دشاب ، يداب  یگدنام  نیا  هدام  رگا  و  دننک .

. هیورک هریز و  رتعس و  اب  بآ  دوخن  اذغ  دنک و 
هدیسامآ هک  يوضع  هکنانچ  دبای  جنر  ندرب  ودب  تسد  زا  یلتمم و  اههلـضع  اهگر و  دشاب و  مرگ  نت  هک  تسا  یعون  یمرو  یگدنام  و 

: دوش مامت  راک  هس  هب  نآ  جالع  تسا و  يددمت  ياهببـس  نوچمه  نآ  ببـس  و  دشاب ، التما  زا  هک  دبای  یگدیـشک  اهمادنا  ردنا  دـشاب و 
نزبآ و هبامرگ و  هب  ار  اههلـضع  یگدیـشک  دـنک و  نیکـست  کنخ  ياهتبرـش  هب  ار  ترارح  دـنُک و  لیاز  ندروخ  مک  غارفتـسا و  هب  التما 

. دراد دوس  شیاسآ  و  دشاب ، باوص  هتخیمآ  اهنغور  رگید  اب  هشفنب  نغور  و  دننک ، مرن  اهنغور 
یکـشخ وا  ياهمادنا  ردنا  هک  دـنرادنپ  مدرم  هک  دـشاب  یکـشخ  زا  هک  یگدـنام  ینعی  یگتخوس ،) باتفآ  کشخ و   ) یفـشق یگدـنام  و 

قافتا یجنر  ای  یتضایر و  نآ  زاب  لوا و  رد  دشاب  هدوب  ینوزف  یطلخ  نت  ردنا  هکنآ  یکی  دشاب : هنوگ  ود  نآ  ببـس  و  تسا ، هدمآ  دـیدپ 
عاونا همه  و  دتفا . قافتا  اوه  نآ  ردنا  ندروخ  مک  هزور و  دشاب و  مرگ  تخس  اوه  هک  مود  دنک . دلوت  یکشخ  ات  دنک  رایسب  قرع  هک  دتفا 

مرگ و مین  نزبآ  هب  مهنآ  جالع  رایـسب و  ای  كدـنا و  ياذـغ  مرگ و  ياوه  ماگنهان و  هب  تضایر  و  دـنک : دـلوت  اهببـس  نیا  زا  اهیگدـنام 
ردـنا رگا  رکـش و  اب  هزرفـسا ،)  ) لوغپـسا باعل  رکـش و  ماداب و  نغور  باکـشک و  تبرـش  اهنغور و  رگید  اب  هشفنب  نغور  نتـشاد  راکب 
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ءام جانافـسا و  شام و  ودک و  هیلق  وج و  کشک  هروزم  اذغ  دـشاب و  باوص  دـنزپ  ردـنا  نایکام ،) هجوج   ) جورف ای  هرب و  هچیاپ  باکـشک 
زور نتسشن ، درس  بآ  ردنا  دشاب  قفاوم  هراسخر ،) گنر   ) هنحـس لاس و  لصف  نس و  توق و  رگا  هتـشرب و  مین  غرم  هیاخ  غرم و  هب  محللا 

دیآ رب  لاح  رد  دزادنا و  درس  بآ  ردنا  ار  شیوخ  رابکی  دیآ  رب  هبامرگ  زا  ای  نزبآ  زا  هکنآ  سپ  زا  موس 
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عاونا ردنا  هک  اهیندیلام  زا  و  دشاب . كان  رطخ  درـس  بآ  ردنا  ندنام  رید  و  دشاب . رتمک  لیلحت  دنام و  هب  نت  ردنا  يرت  دوش و  هتـسب  ماسم 
، دشابیم رگید  ياهمادنا  رد  هک  دشاب  اهجنر  نامه  زین  مکـش  ياههلـضع  ردنا  هک  رگم  دیلام  دیابن  چیه  مکـش  رب  دنراد ، راکب  اهیگدـنام 

دیآ تجاح  اذغ  هب  هاگنابـش  رگا  دنراد و  رود  هدـعم  مف  زا  نغور  اهلاح  همه  ردـنا  دـشاب و  اور  دـلامب  یتخل  یگتـسهآ  هب  رگا  تقو  نآ 
، دنیامزایب هبامرگ  هب  ار  اهیگدنام  همه  لاح  دنراد و  راکب  لدتعم  رادقم  هب  کین  ياذـغ  سپ  دـننک ، ربص  یکدـنا  دـنلامب و  یتخل  تسخن 

. دشاب لوغشم  جازم  ندینادرگ  غارفتسا و  هب  دیآ و  نوریب  لاح  ردنا  مه  دیآ  رب  تشپ  هب  امرس  لاح  رد  دوش و  هبامرگ  ردنا  رگا 
هب طـلخ و  ندـینازپ  هب  سپ  دـنک  لـیاز  ار  نآ  دـنک و  یگدـنام  جـالع  تسخن  تسا ، ماـخ  یطلخ  نت  ردـنا  هک  ددرگ  مولعم  هک  هاـگ  ره 

دیآ و نوریب  کین  نوخ  هکنآ  رهب  زا  دراد  زاب  مه  دصف  زا  دراد و  زاب  تضایر  زا  دشاب  رایسب  تخـس  طلخ  رگا  و  دوش . لوغـشم  غارفتـسا 
. دنک هدنکارپ  نت  همه  ردـنا  دـنک و  قیقر  ار  طلخ  اهیمرگ  هکنآ  رهب  زا  دروخ  دـیاشن  مرگ  تخـس  ياهزیچ  دـنام و  هب  نت  ردـنا  ماخ  طلخ 

. دنک راردا  دنازپب و  مامت  ار  اهطلخ  دراد و  دوس  قیقر  بارش  دیآ  دیدپ  طلخ  یگتخپ  رثا  هکنآ  سپ  زا  دراد و  دوس  ندرک  راردا  ریبدت 

دیآ دیدپ  تضایر  زا  هن  هک  اهیگدنام  ریبدت  ردنا  موس : باتک  زا  مشش  راتفگ  زا  مجنپ  باب 

ناشن تسه و  یطلخ  قورع  ردنا  ات  نتـسناد  دیابب  تسخن  دشاب ، هداتفا  قافتا  یتضایر  هکنآیب  دـیآ ، دـیدپ  یحورق  یگدـنام  هک  هاگ  ره 
كاپ قورع  دنباین  ناشن  نیا  رگا  دهد و  یهاوگ  نادب  وا  قورع  ردنا  اه  طلخ  دلوت  ردنا  وا  تداع  دشاب و  يوب  شوخان  لوب  هک  تسا  نآ 

شیاسآ باوخ و  هتبلا  دشاب  قورع  ردنا  اهطلخ  نیا  رگا  و  دشاب . مامت  تسا  هدمآ  هدرک  دای  هتشذگ  باب  ردنا  هک  دق ر  نآ  جالع  و  دشاب .
لدتعم هبامرگ  دنلامیمه و  تسا ، هدمآ  هدرک  دای  هتـشذگ  باب  ردنا  هک  اهنغور  زا  ینغور  هب  اهمادنا  بش  ره  دریگ و  زاب  اذغ  دـیوج و 

نیبگنکس تبرش  تسا و  هتشگ  مولعم  هتـشذگ  باب  ردنا  هکنانچ  دیاین  تشپ  هب  امرـس  هبامرگ ، رد  رگا  و  دراد ، دوس  لدتعم  شوخ  بآ  و 
کشک زا  هک  باکشک  دشاب و  ظیلغ  ماخ  طلخ  رگا  يروزب ، هصاخ 
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هب کشک  ردنا  لفلف )  ) لپلپ یکدـنا  ای  نایداب ، مخت  یکدـنا  ظیلغ ، دـشاب و  ماخ  تخـس  طلخ  رگا  و  مینامین ، ود  ره  دـنزاس ، دوخن  وج و 

ردنا تبش  دوخن و  غرم و  هب  يابروش  دنکن  تعانق  باکـشک  هب  رگا  و  دشاب ، کین  تخـس  دتفا ، تعانق  باکـشک  نیدب  اذغ  رگا  و  دنزپ .
ار طلخ  یفاص ، دیفس  بارش  لفلف و  یکدنا  ینیچراد و  مه  رازبا  هتخپ و  وج  کشک  هب  غرم  هدرک و  رازبا  لفلف )  ) لپلپ ینیچراد و  هتخپ و 
اب و  دنک ، طلخ  نآ  غارفتـسا  دشاب ، ار  رگد  یطلخ  هبلغ  رگا  دنک و  دصف  دراد ، هبلغ  نوخ  رگا  دـنک و  كاپ  راردا  هب  ار  قورع  دـنازپ و  هب 

. درادیم هگن  ار  توق  اهریبدت  همه  نیا 
ياهمادنا ردنا  نکل  تسین ، قورع  ردـنا  طالخا  هک  ددرگ  تقیقح  هک  هاگ  ره  و  دـشاب . دـب  تخـس  دـشابن ، باوخ  اهریبدـت  نیا  اب  رگا  و 

: نوچ دراد  راکب  دسر ، نت  رهاظ  هب  نآ  ترارح  هچ  ره  اهنوجعم  زا  دنزاس و  نیبگنا  زا  نیبگنکس  تسا ، ماخ  تخـس  طلخ  تسا و  دشاب 
دنلامب ار  واو  دوش  هبامرگ  ردنا  سپ  تعاس ، ود  تدم  ات  دنکن  تکرح  چیه  دـشاب  هچ  ره  نوجعم  سپ  زا  و  یلفالف ، ینومک و  یجندوف و 

، دراوگ هب  ماعط  هک  يزیچ  هب  دشاب  تجاح  رگا  و  لفلف )  ) لپلپ ینیچراد و  ایورک و  هریز و  رتعس و  اب  بآ  دوخن  اذغ  نغوریب و  نغور و  اب 
ردـنا مه  اهطلخ  رگا  و  دـنک . لامتحا  اهتبرـش  نیا  وا  جازم  هک  دـشاب  مولعم  هکنآ  طرـشب  دروخب  یلفالف  اـی  ینومک  یکدـنا  ماـعط  سپ  زا 
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هب تسخن  دنک و  رت  يوق  بیکرت  ار  بلاغ  دنک و  بیکرت  هدـهاشم  بسح  هب  نازیم  نیدـب  ود  ره  ریبدـت  قورع ، نوریب  مه  دـشاب و  قورع 
نوچ و  تضایر . هن  یق و  هن  لاهـسا و  هن  دصف و  هن  درک ، دیاشن  یغارفتـسا  چیه  دوش  هن  هتخپ  طلخ  ات  ندوب و  دیاب  لوغـشم  طلخ  ندینازپ 

زا لهـسم ، يوراد  هب  غارفتـسا  سپ  نغور ، هبامرگ و  تضایر و  سپ  دنک . زاغآ  اهمادنا  ندیلام  هب  تسخن  دیآ ، دـیدپ  اهطلخ  یگتخپ  رثا 
یگتخپ ناشن  نوچ  دـنازپ و  هب  ار  طالخا  نتـشاد  راکب  اهنغور  نز و  بآ  هباـمرگ و  تضاـیر و  دادرتسا و  دادعتـسا و  ندـیلام  هکنآ  رهب 

دتفوین تعانق  رگا  و  دـننک ، تعانق  باکـشک  هب  اذـغ  ضوعب  نیبگنکـس و  تبرـش  دـننک و  غارفتـسا  ریبدـت  لاـح  ردـنا  دـیآ ، دـیدپ  ماـمت 
بیترت نیدب  مه  دشاب  هتخیمآ  اهناشن  رگا  سپ  ابهروغ . ابهریز و  ودک و  هروزم  شام و  جانافـسا و  هروزم  نوچ  دنزاس ، فیطل  ياههروزم 

ریبدت و نیدب  هک  دنکن ، يوق  يریبدت  چیه  درادیم و  رانک  هب  قفو  و  دشابیمه ،
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. درک دیاب  نیا  جالع  تسا و  هدمآ  هدرک  دای  هتشذگ  باب  ردنا  ببس  تسار  يددمت  یگدنام  دوش و  لیاز  یگدنام  قفو  رب 
دیاب دصف  تسخن  ار  یمرو  یگدنام  و  تشاد ، دـیاب  راکب  دـمآ ، هدرک  دای  ماخ  طالخا  ندـینازپ  ردـنا  هک  ریبدـت  نیا  دـیآ ، تجاح  رگا  و 
وـضع نآ  ردنا  یگدنام  دوش . هدرک  ریخات  رگا  هچ  تفاتـش  دـیابب  دـصف  هب  دـشاب و  رتشیب  وضع  نآ  ردـنا  یگدـنام  ملا  هک  یگر  زا  درک ،

. ددرگ مکحم 
دیاب هبامرگ  مود ، زور  و  دیابن ، باکشک  زج  اذغ  تسخن  زور  و  دشاب . اور  مه  دنک ، دصف  ص 155 )  ) هراب رگید  موس ، ای  مود  زور  رگا  و 
یهام شام و  كوک و  ودک و  جانافـسا و  هروزم  اذغ  بیترت و  نیا  رب  مه  موس  زور  ندیلام و  دـیجنک  نغور  ای  هشفنب  نغور  نز و  بآ  و 
يریـس دیاب و  يریـس  هزادنا  زا  مک  اذغ  و  جوزمم ، قیقر  بارـش  اب  دروخ  بالج  دشاب  ترورـض  رگا  و  دنک . ربص  بآ  زا  دناوتب  ات  درخ و 

. هتبلا دیاشن ،
بؤاثت يزات  هب  ار  نآ  هک  ندیـشک  زاـب  ناـهد  و  دـنیوگ ، یطمتلا  ار  نآ  يزاـت  هب  هک  یگدـیز  اـی  ندیـشک و  نتـشیوخ  ینالـسک و  اـما  و 

لولم هدولآ و  باوخ  ار  مدرم  هکنانچ  دشاب  ندیـشک  ندرک و  زاب  نهد  ددرگیم  زاب  نهد  تراخب  عفد  تهج  هب  هک  تسا  یعیبط  تکرح  )
دیدپ تقو  نآ  يرتشیب  دشاب و  اههلضع  ردنا  هک  كدنا  دشاب  ياهلضف  هکنآ  ببـس  هب  دنیوگ و  اجنف ،) ازنا /- هزایمخ و  هرد /- نهد   ) دنک

هتـشگ و اذغ  دشاب و  هدیراوگ  ماعط  دشاب و  هتفخ  مامت  مدرم  هکنآ  رهب  زا  دشابن ، دب  نیا  و  تساوخ ، دـهاوخ  رب  باوخ  زا  مدرم  هک  دـیآ ،
، هنم  ) رفز یسراپ  هب  ار  کف  هنیس و  ياههلضع  ردنا  دشاب و  کف  ياههلضف  ببس  بواثت  دشاب و  هدرک  عفد  هلضع  هب  كدنا  هلـضف  تعیبط 

نآ ندوروخان  ماعط  زور  کی  هکلب  نتـشاد  رتسب  زاب  ندروخ ، ماعط  تبون  شلام و  هبامرگ و  و  دنیوگ ، هنم  ورم  رهـش  هب  دـنیوگ و  کف ،)
نآ يرایـسب  یگتـسویپ و  هکنآ  رهب  زا  دـشاب ، دـب  دوش  هن  لیاز  ریبدـت  نیدـب  دوب و  هتـسویپ  رایـسب و  بواثت  یطمت و  رگا  و  دـنک . لیاز  ار 

. دمآ هدرک  دای  هک  تساهیگدنام  عاونا  جالع  نآ  جالع  دشاب و  يرامیب  همدقم 
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اهرطع ترضم  تعفنم و  نتخانش  توسک و  ردنا  متفه  راتفگ 

هراشا

دنراد راکب  هک  اهنغور  اهمرفسا و  و 
: تسا باب  راهچ  راتفگ  نیا  و 

توسک ریبدت  ردنا  متفه : راتفگ  زا  نیتسخن  باب 
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، دنک یمرگ  نآ  زا  نوزفا  هک  ياهماج  و  دنک . مرگ  ار  وا  سپ  دوش ، مرگ  وا  نت  ردنا  تسخن  دشوپ ، ردنا  مدرم  هک  هماج  ره  تسناد  دـیابب 
یمرگ هچنآ  و  اههنیمـشپ . اهنیتسوپ و  و  ماخ ،) مشیربا  جک ، هدرک ،  ) زق زخ و  ياههماج  نوچ  دـنیوگ  مرگ  ار  نآ  دـشاب ، هتفای  مدرم  زا  هک 

مرن سابرک  دـشاب و  نآ  نیا و  نایم  هبنپ  سابرک  يزوت و  ناتک و  نوچ  دـنیوگ ، کـنخ  ار  نآ  دـشاب  هتفاـی  مدرم  زا  هک  دـنک  نآ  زا  رتمک 
هب هدش  مرن  هماج  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، هدرک  يرزاگ  هماج  زا  رتمرگ  هدش  مرن  هتـسش و  هماج  تسا و  ریرح  زا  رتمرگ  تساههماج و  نیرتهب 

دـنک و رغال  ار  نت  ندیـشوپ  تشرد  هماج  ناتک و  ياههماج  هتـسویپ  و  دراد ،) راهآ  نوچ   ) دریگن اب  هدرک  يرزاـگ  هماـج  دریگ و  زاـب  نت 
يزغرم دـشاب و  یناتــسمز  و  دراد ، [ 28] ربـئز و  زرپ ،)  ) لـمخ هک  هماـج  ره  و  دـشاب ، نیا  فـالخرب  مرن  هماـج  و  دـنک . تخـس  ار  تسوپ 

هابور و  دـشاب . کـیدزن  ودـب  هرب ، تسوپ  دراد و  مرگ  ار  هدرگ  رگج و  هنیـس و  رومـس  نیتسوپ  دراد و  مرگ  ار  هدرگ  ار و  تشپ  كرُک ،) )
، کل کل  هیبش  تسا  یغرم   ) لصاوح زا  رت  مرگ  رومس  و  دشاب . رومـس  هابور و  نایم  ییارحـص ،) هبرگ   ) کنف و  دشاب . رومـس  زا  رت  مرگ 

. دشاب مقاق  باجنس و  یمرگ ، ردنا  و  اهتسوپ ، نیسپ  زاب  و  دشاب ، شوگرخ  زا  رت  مرگ  لصاوح  و  دشاب ، كروخ ،) مغ 

نآ ترضم  تعفنم و  اهرطع و  نتخانش  ردنا  موس : باتک  زا  متفه  راتفگ  زا  مود  باب 

يریمـشک يرحب و  يزیخرخ و  ییاطخ و  یتسموط و  یتبت و  ینیچ و  تسا : عون  تشه  کشم  عاونا  زا  تسفورعم  هچنآ  کشم /- کشم :
. یلابیت و  يریمشق ) )
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، دـتفا رداـن  هب  تسا و  ینیچ  همه  نیرتهب  هک  تسا  نآ  تسرد  نکل  تسا . یتبت  اـهکشم  نیرتهب  هک  دـنیوگ  نینچ  مدرم  يرتـشیب  ینیچ :
و دشابن ، يوم  چیه  وا  تسوپ  رب  و  دشاب ، گنادراهچ  ای  گنـسمرد  مین  وا  تسوپ  نزو  و  دشاب ، گنـسم  رد  تسیب  شیب  امک  وا  هفان  نزو 

راـکب یلاـقثم  عاونا  رگید  زا  هک  يرطع  ردـنا  و  دـیاشگب ، ینیب  زا  نوخ  وا  يوب  توق  هکنآ  رهب  زا  دوس ، ناوت  هن  دـنیوبب و  روفاـک  اـب  ار  وا 
. دشاب نارفعز  نوچمه  وا  هدوس  دشاب و  تیافک  یگناد  يو  زا  دیآ ،

یتخل دـشاب و  فایـش  وا  کشم  یتخل  و  دـشاب ، گنـسمرد  شـش  ات  جـنپ  وا  هفان  نز  و  دـشاب ، فیطل  يوم و  كدـنا  زین  یتبت  هفان  و  یتبت :
یتبت زا  دناهتفگ  یهورگ  دنز ، یخرـس  هب  دشاب  هزات  تخـس  هچنآ  دشاب و  هایـس  دشاب  نهک  هچنآ  دشاب و  درز  دـشاب  رتهزات  هچنآ  و  هزیر ،

دشاب و رتشیب  وا  فایش  دشاب و  هایس  تخس  و  دشابن ، رادیاپ  ینیچ  يوب  و  يریمشک ، زا  دشاب  رتدورف  ینیچ  دشاب و  رتهب  يریمـشق  هتـشذگ 
. دمآ هدرک  دای  هک  تسا  نآ  تسرد  تسا و  نیا  فالخ  رب 

يدرز هب  هک  دشاب  یتخل  و  دشاب ، دیپس  وا  هفان  يوم  هکنآ  الا  دشابن ، یقرف  سب  یتبت  وا و  نایم  دنیوگ ، یتسموط  هک  تسا ، رگید  یعون  و 
. گنسمرد هد  ات  تسا  گنسمرد  تشه  وا  هفان  دنز و 

هچ ره  ردنا  هک  دناهدروآ  نینچ  بتک  ردنا  دشاب . رتشیب  وا  فایش  دنزیم و  رایسب  تسا ، یلصا  یکـشم  دنرآ ، هتخیر  رتشیب  یلابیت  و  یلابیت :
. دشاب تیافک  نآ  همین  نیا  زا  دیاب ، لاقثم  کی  یتبت  زا 

وا توق  هب  نکل  دشاب  یتبت  دـننام  وا  هتخیر  دـشاب و  تسوپ  گنت  تخـس  وا  هفان  هکنآ  الا  ینیچ ، هدـننام  تسا  یکـشم  ییاطخ  و  ییاطخ :
. دشاب یتبت  تمیق  همین  وا  تمیق  و  دشابن ،

وا يوب  توق و  دروخ  ردنا  وا  تعفنم  دنراد و  راکب  اهنوجعم  ردـنا  رگم  دـیاین ، راکب  اهرطع  ردـنا  تسا ، فورعم  يزیخرخ  و  يزیخرخ :
. دشاب
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شوخ دـیآ و  راکب  اهرطع  ردـنا  دـشاب و  هدرک  رتمک  وا  يوب  ایرد  راخب  نکل  تسا ، یلـصا  یکـشم  دـتفا ، نامع  تیحان  زا  يرحب  يرحب :
. دوش هدوس  دوز  دشاب و 

دنیاسب نوچ  هکنآ  رهب  زا  دیآ ، راکب  رتمک  اهراک  ردنا  يریمشق )  ) يریمشک يریمشک :
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. دشاب گنسمرد  هد  شیب ، امک  وا  هفان  نز  و  دشاب ، تسوپ  همه 
ریـس هب  ینزوس  دنیامزایب ، ار  کشم  هک  دنهاوخ  نوچ  دشاب  رتمک  هزیر  دشاب ، فایـش  همه  و  دـنک ، وکین  ودـب  ار  دـب  ياهکشم  راطع ، و 
بآ هب  دنیاخ و  هب  ار  کشم  رگا  نینچمه  دشاب . شوشغم  هن  رگ  و  دشاب ، کین  دوش  لطاب  ریـس  يوب  رگا  دنرب ، ورف  هفان  هب  سپ  دـننزورف ،

. دشاب شوشغم  دنام  هن  لفث  چیه  دیآ و  نوریب  همه  رگا  دنراشف  هب  دنریگ و  هقرخ  ردنا  دننک و  َرت  ناهد 
. دشاب شوشغم  دشابن  کشم  يوب  رگا  دیآ  رب  يوب  ات  دنهن ، شتآ  رب  هنیگبآ  رب  کشم  هراپ  رگا  و 

غامد و تسا . هدننک  فیطل  تسا و  رت  بلاغ  یکـشخ  مود و  هجرد  هب  دـناهتفگ  یـضعب  موس و  هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  کشم  عبط 
نایز تخـس  درآ و  رـس  درد  ار  رورحم  دیآ . راکب  مشچ  ياهوراد  یـضعب  ردنا  دراد و  دوس  ار  یـشغ  دـنوادخ  دـهد و  توق  ار  درـس  لد 

. دراد
و دشاب ، دیپس  تخس  ود  ره  یحایر و  و  تسا ،) هدوب  يرهش  مان  هک   ) يروصیق تسا  رتهب  هچنآ  تسا ، رایسب  روفاک  عاونا  روفاک /- روفاک :

ربغا ای  تسا  نوگلین  نوچ  نکل  تسین ، دیپس  تخـس  تسم  راهچ  یعون  و  دـنز . یخرـس  هب  یکدـنا  دـنیوگ ، يری  رـس  تسا ، رگید  یعون 
: تسا رگید  عون  هس  و  دراد . هبلغ  وا  يوب  دنراد  راکب  هچ  ره  ردنا  و  گنر ،) یکاخ  یکاخ ، )

. دشاب روفاک  یصلاخان ،) و   ) هیافن ودب  هس  ره  دنیوگ ، بسکرک  دنیوگ و  كرپسا  دنیوگ و  سوکاب 
ردنا هک  تسا  یحایر  تسا  هزیر  هچنآ  و  تسا ، يروصیق  تسا  لالج  هچنآ  تسا ، سنج  کی  روفاک  هک  دناهتفگ  تفرعم  لها  زا  یـضعب 

. دشاب لدنـص  تخرد  روفاک و  تخرد  ناتخرد  رتشیب  تسا و  گرزب  ياههشیب  روفاک ، ندعم  دـشاب و  روفاک  تخرد  تسوپ  هزیر  وا  نایم 
اجنآ مدرم  هتفرگ ، يوام  ناتخرد  نآ  رب  دنـشاب و  هتخیرگ  هشیب  نآ  ردـنا  اوه  یمرگ  زا  هک  دـشاب  رایـسب  رام  اـههشیب  نآ  ردـنا  ناتـسبات  و 

شیوخ ریت  رب  یکی  ره  دنزادنا و  ناتخرد  نادب  ریت  الاب  زا  دنور و  هشیب  نآ  کیدزن  نامک  ریت و  اب  ناتـسبات  ردنا  ناناگرزاب  دیـسر . دناوتن 
ردنا شیوخ  ریت  هک  ره  دـننک . بلط  شیوخ  مان  کی  ره  دـنیایب و  نامدرم  دـنوش ، اهخاروس  ردـنا  نارام  ناتـسمز  نوچ  دنـشاب . هدرک  مان 
يادخ هکنانچ  لدنص  تخرد  ردنا  یـضعب  دشاب و  هدش  تخـس  روفاک  تخرد  ردنا  اهریت  یـضعب  دشاب و  ار  وا  تخرد  نآ  دبای ، یتخرد 

. دشاب هدرک  يزور  یلاعت 
و دشاب ، نیکرچ )  ) نگخوش دننکیم ، نوریب  تخرد  زا  روفاک  نوچ  هک  دنیوگ  نینچ  و 
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دننک و وردنا  روفاک  ياهراپ  دنـشاب و  هدیـش  ود  تعاس  نآ  هکنانچ  دنریگب ، هزات  ریـش  دنیوشب ، ار  نآ  ناناگرزاب ، دـشاب . نوگلین  يرتشیب 

تـسا نآ  روفاک  شیامزآ  و  دوش . دیپس  قیرط  نیدب  دنام و  هب  روفاک  دوش و  نوریب  ریـش  ات  دننک  لیبرغ  رب  سپ  مرن ، مرن  دنلامیم ، تسدـب 
زاب ینیب  زا  نوخ  مود  هجرد  هب  تسا  کشخ  درس و  وا  عبط  تسا . شوشغم  هن  رگا  تسا و  روفاک  دزادگب  رگا  دنهن ، باتفآ  ردنا  ار  وا  هک 

ردنا دراد و  دوس  تخـس  ار  مرگ  غامد  لد و  و  دراد ، نایز  ار  يدرم  توق  ار و  هدـعم  دـنناکچ ، ینیب  ردـنا  دروم  بآ  اب  رگا  هصاخ  دراد ،
ردـنا دـشاب  کمن  نوچمه  رطع  ردـنا  روفاک  دـناهتفگ  یهورگ  درآ . یباوخیب  و  دـیآ ، راکب  مشچ  ياهوراد  ییارفـص و  لاهـسا  ياهوراد 

. دنک هابت  ار  اهیوب  رگید  دنک و  هبلغ  رطع  همه  رب  روفاک  ص 156 )  ) هکنآ رهب  زا  تسا : نیا  فالخ  رب  و  گید ،
، موم نوچمه  دنزادگب  شتآ  رب  تسا . يدنه  همه  نیرتهب  اما  تسا ، رایسب  مه  دوع  عاونا  دوع :

نادب نکل  دشاب . رترادیاپ  يدـنه  يوب  نکل  دـشاب ، کیدزن  يدـنه  هب  وا  يوب  دزادـگ ، يدـنه  زا  رتمک  تسا و  يرامق  سپ  يرامق : دوع 
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، دنیوگ يروف  لدنص  هک  تسا  رگید  یعون  و  یشحو ، تسا  یفنص  سپ  دشابن  يوب 
یماظند و ياطنم و  یلفنرق و  یلقاق و  نوچ  تسا  رگید  عون  دنچ  و  دشابن . يوب  نادب  نکل  دشوج  هب  يرامق  نوچمه  يروخ : لدنص  دوع 

. دنشاب کیدزن  رگیدکی  هب  همه  یقارحلب ، یلوبل و 
دراد و زاب  دشاب  يدرس  زا  هک  لاهـسا  تسا  یـضبق  يو  ردنا  موس ، هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  وا  عبط  تسا ، شتآ  هب  دوع  شیامزآ  و 

لد دنک و  لیاز  ولهپ  درد  و  دنکـش ، هب  ار  اهداب  درب و  نوریب  هدعم  زا  نفع  دب و  ياهتبوطر  و  ار ، هدعم  هصاخ  دـهد ، توق  ار  اشحا  همه 
. دیاشگب رگج  هدس  دراد و  دوس  ار  درس  رگج  غامد و  و 

ناگرگ و يارحـص  ردنا  دـیور و  نابایب  ردـنا  هک  هامک  نوچمه  دـیور  ایرد  رعق  ردـنا  هک  تسا  يزیچ  ربنع  هک  دـناهتفگ  نینچ  ربنع  ربنع :
اما تسا . هدمآ  هدرک  دای  باتک  نیا  زا  موس  راتفگ  زا  مود  وزج  زا  متشه  باب  ردنا  و  تسا ، رایسب  تامک  نیا  ماش  ياهرهـش  یـضعب  ردنا 

سپ زا  ربنع 
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رعق زا  ربنع  دفاکـشب و  دنابنجب و  ار  وا  رعق  هک  دناروشب  نانچ  ار  ایرد  دهج و  میظع  يداب  تقو  نیردنا  و  دـیآ ، دـیدپ  زور  لهچ  هب  زورون 
. دتفا بآ  رس  رب  دوش و  هدنک  رب  ایرد 

بآ يورب  درس  ياوه  هب  نغور و  نوچمه  ددنبب . بآ  رس  رب  دیآ ، نوریب  همشچ  زا  نوچ  ایرد ، ردنا  تساههمـشچ  ربنع  دناهتفگ ، یهورگ 
فاطخ يزات  هب  ار  کتسرپ  دنبای و  لیبابا ،) ای  فاطخ  یبرع  هب  هلچلچ ، وتسرپ ،  ) کتـسرپ گنچ  يو  ردنا  هکنآ  ببـس  درـسف و  هب  دیآ و 

دناوت هن  رب  دوش  ورف  ودب  وا  گنچ  دنیشن ، يو  رب  کتـسرپ  دوشن و  مرن  دتفا  يو  ردنا  باتفآ  دتفا و  بآ  رـس  رب  نوچ  هک  تسا  نآ  دنیوگ 
هک تسا  نآ  دنبای  غرم  راقنم  گنچ و  وا  ردنا  هکنآ  ببـس  دـنیوگیم  تسا  همـشچ  ربنع  هک  دـنیوگیم  هک  موق  نیا  دـنام . هب  يو  رب  دروآ ،
يو ردنا  ناشیا  گنچ  راقنم و  دننیچ . رب  نامرک  نآ  ات  دنیآ  دورف  ناغرم  دـیآ  درگ  يو  رب  مرک  درب و  ایرد  رانک  هب  ار  وا  داب  درـسفب  نوچ 
درب دـنهاوخ  راـکب  نوچ  ار  وا  دـشاب . رایـسب  گـیر  يو  ردـنا  هک  دـشاب  دریگ و  غمـص ،) یعون  یلع  كزیوم ،  ) قبد ردـنا  هکناـنچ  دریگ ،

رب یکـشخ )  ) کشخ هب  ار  وا  جوم  دتفا ، بآ  رـس  رب  نوچ  هک  تسا  نآ  يو  ردنا  گیر  ببـس  دنرب و  راکب  سپ  دننک  یفاص  دـنزادگب و 
ردنا بآ  هب  زاب  ار  واو  دیآ  رب  یجوم  ای  دزادنا  بآ  هب  دنادرگب و  ار  وا  داب  ات  رگید  یتقو  دوش . کشخ  دناشن و  يو  ردـنا  گیر  دزادـنا و 

. دنام هب  يو  اب  گیر  دنک و 
لحاس نیدـب  ربنع  دـیور و  نیمز  نیا  هوک  ردـنا  ردـنک  تسا ، ندـمع  نایم  رجـس  نیمز  و  تسا ، رجـس  ربنع  نیرتهب  ربنع  عاونا  زا  و  رجس :

. دشاب برچ  دیپس و  دنیوگ  یلقاق  ار  نآ  تسا  ربنع  یعون  و  دنبای .
كان و تموهز  هایـس و  تسا  يربنع  ناتـسگنز  لحاس  ردنا  و  دتفا ، طهالاس  ياهرهـش  زا  دنیوگ  یطهالـس  تسا  رگید  یعون  و  یطهالب :

تـسا فیطل  مود و  هجرد  هب  تسا  کـشخ  مرگ و  وا  عبط  دریگ . یهاـم  يوـب  دزادـنا و  رب  زاـب  درب و  ورف  ار  نآ  یهاـم  هک  تسه  یـضعب 
. دراد دوس  ار  ناریپ  ار و  یغامد  درس  ياهیرامیب 

دوس ار  اشحا  دنک و  کشخ  ار  عبط  دراد و  زاب  یق  دنک و  تسرد  ار  هدعم  مود ، هجرد  هب  کشخ  لوا و  هجرد  هب  تسا  مرگ  کس  کس :
. دراد

. تسا هدمآ  هدرک  دای  اهگید  ياهرازفا  باب  ردنا  نارفعز  نارفعز :
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زا رتدرس  خرس  لدنص  دراد و  دوس  ار  مرگ  ياهسامآ  مرگ و  رـس  درد  ار و  هدعم  یفیعـض  مود  هجرد  هب  کشخ  درـس و  لدنـص  لدنص :
. تسا دیفس 

، دراد دوس  ار  محر  ياهتلع  جـضنم و  لـلحم و  فیطل و  تسا و  فیطل  لوا ، هجرد  هب  کـشخ  مود و  هجرد  هب  تسا  مرگ  ندـال  ندـال :
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. دنک تسرد  دراد و  دوس  ار  اهشیر  دنک و  يوق  ار  يوم 
سنج زا  دـیوگ : سودیروقـسید  دـیآ . راکب  اهنخد  اهرطع و  ردـنا  یحایر  نوچمه  تسا  فدـص  ياـهراپ  بیطلا  راـفظا  بیطلا : راـفظا 

زا دنیوگ  یکم  ار  یضعب  دشاب و  یلباب  ضعب  و  دنرآ ، مزلق  زا  یضعب  دیور و  لبنـس  هک  اجنآ  زا  دنرآ ، ناتـسودنه  ریازج  زا  تسا  فدص 
هدننک فیطل  وا  يوب  دنرآ ، هدج  زا  هکنآ  سپ  دشاب . يرحب  نآ  نیرتهب  دننک ، كاپ  وا  زا  تشوگ  دـشاب ، تشوگ  اب  یـضعب  دـنرآ ، هدـج 

. دراد دوس  ار  محر  قانتخا  دنوادخ  ار و  عرص  دنوادخ  تسا ،
لوا و هجرد  هب  تسا و  مرگ  دشاب  دـب  هایـس  تسا ، رتهب  تسا  دـیپس  هچ  ره  تسا ، فورعم  یلاود /-) کلود ، تسا ، یهایگ   ) هنـشا هنـشا :
هب ار  درم  بارـش  نآ  دننک ، رت  بارـش  ردنا  تسا . درـس  يدرـس  زا  ینوزف  تسا  کشخ  درـس و  دـناهتفگ . یهورگ  مود ، هجرد  هب  کشخ 

ردنا رگا  دنکش و  هب  خفن  دراد و  زاب  یق  دراد و  دوس  ار  ناقفخ  ار و  فیعـض  رگج  ار و  هدعم  دننک  رتضباق  بارـش  ردنا  رگا  و  دناباوخ ،
ردنا بآ  نادب  ار  محر  درد  دنوادخ  ار و  محر  قانتخا  دـنوادخ  دـنزپ  هب  بآ  ردـنا  رگا  و  دـیآ ، لصاح  اهتعفنم  نیمه  دـننک  اهنوجعم 

. دنراد راکب  هریز  ردنا  دنبوکب و  ار  وا  دراد ، دوس  دنناشن 

اهمرفسا ترضم  تعفنم و  نتخانش  ردنا  موس : باتک  زا  متفه  راتفگ  زا  موس  باب 

هب دشاب  غامد  ردنا  هک  اهداب  وا  يوب  دنک و  مرن  ار  تخس  ياهسامآ  تسا ، للحم  تسا و  کشخ  مرگ و  دنیوگ ، ار  مشچ  واگ  راهب  راهب :
. دنکارپ

هب موس ، هجرد  هب  تسا  مرگ  تسا ، دیپس  وا  ياهرانک  تسا و  درز  وا  نایم  تسا ، مشچ  واگ  زا  یعون  مشچ ) واگ  هنوباب   ) ناوحقا ناوحقا :
دیاشگب ریساوب  ياهگر  وا  نغور  و  درآ . باوخ  يوب و  درآ و  ضیح  دنک و  راردا  دیاشگب و  ار  هدس  تسا و  هدننک  فیطل  مود  هجرد 
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. دراد نایز  ار  هدعم  مف  درآ و  قرع  و 

مرگ و رس  درد  هفلـس و  دنک و  مرن  ار  هنیـس  دیاشگب و  ار  مرگ  ياهسامآ  مود ، هجرد  هب  تسا  رتو  نیتسخن  هجرد  هب  تسا  درـس  هشفنب /-
ار نتخات  بآ  شزوس  ار و  مرگ  هدرگ  هیرلا و  تاذ  بنجلا و  تاذ  وا  بارـش  دننک . لیاز  ار  هدعم  شزوس  ار و  مشچ  شزوس  ار و  کشخ 

. دراد دوس 
. دراد دوس  ار  اهبصع  وا  نغور  تسا . رتلدتعم  درز  يریخ  دراد و  یمرگ  هب  لیم  تسا ، فیطل  يریخ  يریخ :

ماکز وا  يوب  فیرخ  لصف  ردـنا  دـناشن و  هب  ار  غامد  ترارح  درآ ، باوخ  تسا ، یمرن  يو  ردـنا  تسا و  رت  درـس و  مرپساهاش  مرپساهاش :
. درآ

. دراد یمرگ  هب  لیم  تسا /-) یناتسب  قبح  نامه  مرفسهاش  تسا ، یطنب  جندوف   ) هندوپ یطبن ، قبح   ) محامح محامح :
دـنایورب و ار  میظع  ياـهتحارج  وا  خـیب  دـهد ، توق  ار  اـهبصع  وا  نغور  دراد ، دوس  ار  غاـمد  وا  يوـب  تسا ، لدـتعم  سگرن  سگرن :

. درآ رب  يوم  دنلام  بلعثلا  ءاد  رب  درآ . یق  دنروخب  ود  ای  یکی  وا  زایپ  رگا  و  ددنویپ . مه  هب  ار  هتسسگ  ياهبصع 
، دراد هبلغ  یکـشخ  يدرـس و  خلت و  تسا و  ضباق  رگید ، فلاخم  تسا  یتوق  ار  يرهوگ  ره  هک  رهوگ ، دنچ  زا  تسا ، بکرم  لگ  لگ :
ار رگج  هدعم و  درآ ، هسطع  ار  رت  مرگ و  غامد  دنوادخ  دنک ، لیاز  دـشاب  ارفـص  نوخ و  زا  هکرـس  درد  دراد و  دوس  ار  مرگ  غامد  وا  يوب 

. دراد دوس  ار  دعقم  ياهشیر  دنزپ ، هب  دروم  اب  دراد ، دوس 
و دراد . دوس  ار  محر  درد  سامآ و  و  دیاشگب ، ار  ضیح  دراد . یمرگ  هب  لیم  دنیوگ ، نرتسن  یسراپ  هب  لگ  زا  تسا  یعون  نرتسن  نرتسن :

. دشاب قفاوم  لهسم  دشاب و  کین  تخس  ار  هدعم  و  دشاب . فیطل  دنزاس  رکشلگ  يو  زا  رگا  دنک و  لاهسا  دنروخب  رگا 
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قفاوم تسا و  للحم  فیطل و  موس ، هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  هندوپ /-) عانعن و  نایم  ربنـس ، دیـس  ربنـسوس ، تسا  یهایگ   ) مامن مامن :
دوس ار  نایـسن  سغرثیل و  دیاشگب و  دشاب  ینیب  ذفنم  ردنا  هک  هدس  دـنک و  راردا  درآ و  ضیح  دـنک و  لیاز  ار  مکـش  ندـیچیپ  ییالتما و 

و دراد .
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. دراد دوس  ار  سطینارق  دنوادخ  هتخپ  هکرس  هب 
وا مخت  وا و  خیب  هصاخ  دراد . نایز  ار  يدرم  وا  توق  وا و  يوب  نکل  تسا ، هشفنب  نوچمه  رفولین /- رفولین :

. دنک لیلحت  دنهن  یمغلب  ياهسامآ  رب  دـنزپ و  ردـنا  بارـش  هب  وا  گرب  مود ، هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  دـیپس  نسوس  دـیپس : نسوس 
، دـنرورپ هب  نغور  اـب  وا  لـگ  دراد ، دوس  ار  درـس  ياـهشیر  قهب و  رگ و  دراد ، دوس  دـنهن )  ) دـننک شتآ  یگتخوس  رب  دـنیاسب و  وا  خـیب 

. دهد توق  ار  لد  دنراد ، راکب  مرگ  حرفم  ردنا  دهد و  توق  ار  اهبصع 
، ینوگ نامسآ  و  يدرز ، يدیپس و  زا  تسا . هتخیمآ  نآ  گنر  هکنآ  رهب  زا  دنیوگ ، اسریا  ار  نوگ  نامـسآ  نسوس  نوگ : نامـسآ  نسوس 

دوس ار  هلـضع  یگتفوک  دیاشگب و  ار  ضیح  رتهدینادز  تسا و  رت  مرگ  دیپس  نسوس  خیب  زا  وا  خـیب  دـنیوگ . اسریا  ببـس  نیدـب  يریفرف  و 
دراد دوس  ار  ولهپ  درد  اهمادنا و  ندیزرل  و  ص 158 )  ) نتشگرس جالتخا و  دنوادخ  دنک . كاپ  میر  زا  ار  شش  شیر  ار و  هنیس  دراد و 
هکرـس هب  ار  وا  موس ، هجرد  هب  تسا  کـشخ  مرگ و  تسا  فورعم  ياهشوخ /-) هویم  نیـشتآ  نودـل  اـی  خرـس  لـگ   ) نوگرذآ نوگرذآ :

. دراد دوس  دننک  یلط  بلعثلا  ءاد  رب  دنیاسب و 
هب ار  دـب  ناگدـبنج  ندـیزگ  درد  تسا و  رهزداپ  ياهتوق  يو  ردـنا  دراد . دوس  دـننک  یلط  ءاسنلا  قرع  رب  وا  رتسکاخ  دـنزوسب و  رگا  و 

. دناشن
ناـگرگب دـنیوگ و  راـنک  ناتـسربط  هب  دـنیوگ و  هلیله  تخرد  ير  رهـش  هب  تسا ، فورعم  یتـخرد  هلیله /-)  ) تخرد دازآ  تخرد : دازآ 

زارد ار  يوم  وا  گرب  بآ  دـیاشگب . غامد  هدـس  وا  هفوکـش  ینعی  لوا ، هجرد  هب  کـشخ  مود و  هجرد  هب  تسا  مرگ  دـنیوگ ، نیمز  هرهز 
همه ار و  هدعم  تسا . رهز  تسا  دبز  وا  تخرد  هویم  دشوک ، زاب  اهرهز  همه  اب  دنروخب . لسع  اب  وا  گرب  هراصع  دشکب . ار  شپـش  دنک و 

. دشاب دب  ار  هنیس  ياههلضع 
ار فلک  دنلام  فلک  رب  دنبوکب و  ار  وا  دراد  دوس  ار  اهبصع  رت و  غامد  دیارگ ، یکشخ  یمرگ و  هب  تسا و  فطیل  نیمـسای /- نیمـسای :

. دربب
تسا خلت  تسا ، رگید  فلاخم  يرهوگ  ره  توق  رهوگ و  دنچ  زا  تسا  بکرم  دروم  دروم :
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نیا رب  وا  بیکرت  هچره  و  دراد . هبلغ  یکشخ  يدرس و  تسا و  كدنا  یکشخ  یمرگ و  فیطل و  تسا  یتبوطر  يو  ردنا  تسا و  ضباق  و 

و دنک . هناگادـج  یلعف  وا  زا  یتوق  ره  تسین و  ناسکی  جازم  کی  ار  وا  هکنآ  رهب  زا  تسین ، مکحم  وا  بیکرت  دـنیوگ  نابیبط  دـشاب  هنوگ 
تعفنم راـهچ  ره  ردـنا  ببـس  نیدـب  تسین ، مکحم  ناـشیا  بیکرت  هک  دـناعون ، نیا  زا  راـهچ  ره  نیا  هنـسک  َرت و  زینـشگ  دروم و  لـگ و 

. تسوا گرب  زا  رتیوق  وا  مخت  دنک . يوق  ار  غامد  دروم  تسا . نوگانوگ 
. دراد دوس  ار  اشحا  هلمج  ار و  هدعم  دراد . زاب  نوخ  لاهسا 

هب کشخ  لوا و  هجرد  هب  تسا  مرگ  تسا  یخلت  زا  شیب  تیصوفع  صفع و  تسا و  خلت  تسا و  يزیت  رـس و  تخرد  ردنا  ورـس /- ورس :
يو رد  تسا و  ضباق  ورس  زوج )  ) زوگ ورس و  گرب  اما  تسا و  درس  ورس  دناهتفگ  یـضعب  تسوا . صفع  هزادناب  وا  ترارح  مود ، هجرد 

. تسا رت  يوق  گرب  زا  ورس  زوگ  دنک و  لیلحت  ار  تبوطر  تسا و  هدننک  لیلحت  یتوق 
. دراد دوس  ار  نهک  ياهشیر  يرت  دربب و  ار  نویرب  دنیاسب ، ار  وا  تسا  لدتعم  هریجاک /-) هلیجاک  لگ   ) رفصعم رصعم :
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درآ باوخ  دنیاوخب  رگا  درآ و  دورف  غامد  زا  يرت  دنناکچ ، ینیب  ردـنا  وا  بآ  مود ، هجرد  هب  کشخ  مرگ و  تسا  هلال  قیاقـش /- قیاقش :
دلوت رایـسب  ریـش  دنروخب  وا  بآ  دنزپ و  هب  رگا  دیاشگب و  ار  ضیح  دنزاس ، اهفاش  دـنبوکب و  رگا  و  دـنک . كاپ  دـننک  یلط  نویرب  رب  و 

. دنک
و دنک . تسم  دوز  ندروخ  بارـش  نایم  ردـنا  وا  يوب  مود ، هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  دـنیوگ ، رت  ربنع  ورم  رهـش  هب  ار  وا  ورم /- ورم :

. درآ یگنشت 
تجاح هک  ار  یـسک  درآ و  باوخ  وا ، يوب  تسا /-) ناسنا  لکـش  هب  دراد و  هدام  رن و  هک  تسا  یهاـیگ  حوربیرغ ، هویم و   ) جاـفل جاـفل :

هدرک وا  جالع  هک  دوش  باوخ  ردنا  نانچ  دنهد ، هب  وا  بآ  و  دنزپ ، هب  بارـش  ردنا  ای  بآ  ردنا  وا  خیب  دنک ، جالع  ار  یتحارج  هک  دـشاب ،
. دوش

ار و قهب  وا  مخت  خیب و  دنک و  مرن  ار  هنیـس  دنازپ و  هب  ار  اهشیر  دناشن و  هب  ار  اهسامآ  اهدرد و  للحم ، تسا و  لدتعم  یمطخ /- یطخ :
. دنک كاپ  تسوپ  زا  ار  خوش 

غامد هدس  موس  هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  تسا /-) یهایگ  هق   ) شوگنزرم شوگنزرم :
498 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

. دربب ار  كانداب  یئاوس و  یمغلب و  عادص  دیاشگب و 
فیطل موس . هجرد  هب  کشخ  لوا  هجرد  هب  تسا  مرگ  هداـم /-) مرن و  دراد و  هنوگ  ود  هک  تسا  یهاـیگ  ناـپوچ  کـشم   ) موسیق موسیق :

دوس ار  سطینارق  هتخپ  هکرس  هب  دنک و  مرگ  ار  رس  تسا ، هدنیاشگ  تسا و  رتفیطل  نتینسفا  زا  نآ  هفوکش  دیوگ  سونیلاج  تسا . هدننک 
. دراد

اهنغور نتشاد  راکب  لاح و  نتخانش  ردنا  متفه : راتفگ  زا  مراهچ  باب 

. درآ دورف  ماخ  تبوطر  دنرادرب  دننک و  برچ  ودب  هتیلپ  رگا  دراد و  دوس  ار  اهبصع  تسا  فیطل  مرگ و  ناب /- نغور  ناب : نغور 
. دراد دوس  دشاب  يدرس  زا  هک  ار  شوگ  درد  ار و  محر  درد  اهبصع و  للحم  تسا و  مرگ  نسوس /- نغور  نسوس : نغور 

. دشاب کین  ار  اهبصع  دراد و  دوس  اهجازم  رتشیب  ردنا  تسا ، لدتعم  يریخ /- نغور  يریخ : نغور 
دراد دوس  ار  اهبصع  درد  ار و  ولهپ  ار و  هنیس  دنک ، نسوس  نغور  زا  رتمک  لیلحت  تسا و  لدتعم  سگرن /- نغور  سگرن : نغور 
. دشاب کین  ار  اهبصع  دراد و  دوس  ار  فیعض  ياهمادنا  ار و  هدرگ  ار و  اهبصع  تسا  مرگ  نمسای /- نغور  نیمسای : نغور 

. دیاشگب ار  غامد  هدس  دنک و  لیلحت  دشاب  رس  ردنا  هک  اهداب  تسا ، فطیل  مرگ و  شوگنرزم /- نغور  شوگنزرم : نغور 
يدرس زا  هک  اهبصع  یتسس  ار و  اهدنب  درد  دنیوگ /-) هنشرک  ار  نآ  یـسراف  هب  هک  تسا  ییوراد  ناهایگ  زا   ) طسق نغور  طسق : نغور 

. دراد دوس  دشاب 
يدرس زا  هک  ار  هدعم  یفیعـض  ار و  نابز  سامآ  اهنادناد و  نب  تشوگ  سامآ  دشاب  ضباق  مرگ و  یکطـصم /- نغور  یکطـصم : نغور 

. دراد دوس  دشاب 
هک ار  ولهپ  درد  ار و  تشپ  درد  ار و  محر  درد  ار و  هدرگ  درد  ار و  هناثم  یفیعض  ار و  اهبصع  یتسـس  بادوس /- نغور  بادوس : نغور 

. دراد دوس  دشاب  يدرس  زا 
499 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

. دراد دوس  ار  درس  هدعم  یتسس  نیتنسفا /- نغور  نیتنسفا : نغور 
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. دننک لیاز  ار  ترارح  یکشخ و  تسا و  فیطل  کنخ و  هشفنب  نغور  هشفنب : نغور 
. دنک لیاز  دشاب  یکشخ  یمرگ و  زا  هک  رس  درد  درآ و  باوخ  تسا و  هشفنب  نغور  زا  رت  کنخ  رفولین /- نغور  رفولین : نغور 

. دراد دوس  ار  يوق  غامد  دنک و  يوق  ار  يوم  دروم /- نغور  دروم : نغور 
. دربب ار  یگدنام  دراد و  دوس  ار  هزرل  بت  دنوادخ  تسا  للحم  تسا و  مرگ  هنوباب /- نغور  هنوباب : نغور 

. دشاب نینچمه  تبش /- نغور 
یمرگ زا  هک  ار  رس  درد  هناثم و  اههدور و  شزوس  دراد و  دوس  ار  نطاب  رهاظ و  ياهشیر  وا  ندیلام  ندروخ و  لگ /- نغور  لگ : نغور 

. موس باتک  زا  نیتسخن  شخب  دش  مامت  لج  زع و  هللا  نذاب  دنک . لیاز  دشاب 

[ یهاشمزراوخ هریخذ  باتک  زا  موس  باتک  زا  مود  شخب  ]

تسا راکبان  هک  ینوزف  ياهطلخ  زا  نت  نتخادرپ  ریبدت  ینعی  غارفتسا  ریبدت  ردنا  موس  باتک  زا  مود  شخب  زا  نیتسخن  راتفگ 

هراشا

: تسا وزج  جنپ  راتفگ  نیا  و 

اهغارفتسا عاونا  رد  نآ  هک  یلک  ياهلصا  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج 

هراشا

: تسا باب  تفه  وزج  نیا  تسناد و  دیابب 

تسناد دیابب  یق  لاهسا و  دصف و  ریبدت  ردنا  هک  اهلصا  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن : باب 

ياهاذغ هب )  ) هک یسک  نینچمه  دتفا و  یشغ  دوز  ار  يو  دروخ ، یق  يوراد  ای  لهسم  يوراد  تسردنت  مدرم  هک  هاگ  ره  دیوگیم ، طارقب 
ندروخ وراد  زا  اری  و  دراد ، تداع  ندروخ  دب 

500 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
. دشاب راوخشد  تسردنت  مدرم  ردنا  وراد  نتشاد  راکب  دیوگیم : رگید  ياج  و  دتفا . یشغ 

صوصخم ودب  هک  ار  یطلخ  هک  تسا  نآ  ییوراد  ره  راک  هک  دـشاب  نآ  رهب  زا  ار  تسردـنت  مدرم  وراد  نتـشاد  نایز  دـیوگیم : سونیلاج 
(، یلیمیب اب  هارکا ، هب   ) هرک هب  ات  دـشوک  تشوگ  نوخ و  اب  دـباین ، طـلخ  نآ  هک  هاـگ  ره  سپ  دروآ . نوریب  دناتـس و  هب  تعیبط  زا  دـشاب ،
هک هاگ  ره  دشاب ، هدمآ  درگ  نت  ردنا  دب  هلضف  اهاذغ  نآ  زا  دشاب و  هتـشاد  تداع  ندروخ  دب  ياذغ  هب  هک  یـسک  و  دناتـسب . وا  زا  يزیچ 

دنابنجب ار  نکاس  يزیچ  یـسک  هک  نانچمه  دسر ، غامد  لد و  هب  نآ  راخب  و  دیآ ، دیدپ  نت  ردـنا  نآ  يدـب  دـبابنج ، هب  ار  هلـضف  نآ  وراد 
. دیآ دیدپ  زیچ  نآ  تیفیک 

زا طلخ  نآ  دننک ، یغارفتسا  هک  هاگره  هک  تسا  نآ  لوا  ضرغ  تشاد . دیاب  هاگن  ضرغ  راهچ  اهغارفتـسا  همه  ردنا  هک  نتـسناد  دیابب  و 
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دیدـپ نت  رب  ندروآ  نوریب  يدـنمدوس  دوش ، هدروآ  نوریب  طـلخ  نآ  هک  هاـگ  ره  اـت  تسا ، ناـیز  نآ  زا  ار  مدرم  نت  هک  دـنرآ ، نوریب  نت 
تحار و نکل  دیاین ، دیدپ  يا  یتسـس  یجنر و  چیه  نآ  ندروآ  نوریب  زا  ار  مدرم  نت  دـشاب ، راکنایز  ینوزف و  یطلخ  هک  هاگ  ره  و  دـیآ .

ییارفـص يرامیب  رگا  هکنآ  رهب  زا  دزیخ ، يرامیب  يو  زا  دشاب و  یتسردنت  فلاخم  هک  دشوک  یطلخ  اب  بیبط  هک  دیاب  سپ  دـبای ، یناسآ 
یکـشخ یمرگ و  دشاب ، نت  ردنا  مغلب  يرت  يدرـس و  هک  هاگ  ره  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، هدرک  تدایز  يرامیب  دشوک ، مغلب  اب  بیبط  دـشاب و 

و دشاب . كاله  میب  ددرگ و  تدایز  يرامیب  ارفص و  يزیت  دننک ، نوریب  مغلب  هک  هاگ  ره  و  دراد ، هتـسکش  ار  نآ  يزیت  دشوک و  زاب  ارفص 
نوریب ار  طلخ  نآ  تسا ، طلخ  مادـک  يرامیب  ببـس  و  تسا ، نوزف  طلخ  مادـک  نت  ردـنا  ات  درک  دـیاب  لمات  ار  بیبط  هک  تسا  نآ  رهب  زا 

رگا تسا و  رهز  درآ  نوخ  لاهـسا  هک  وراد  ره  هکنآ  رهب  زا  دهد ، هن  وراد  دز و  دیامرف  گر  دشاب ، نوخ  ینوزف  يرامیب  ببـس  رگا  دنک .
صوصخم طلخ  نادب  هک  دراد  راکب  وراد و  نآ  ندرک  نوریب  ردـنا  دـنک و  نوریب  ار  طلخ  نآ  دـشاب  مغلب  ای  ادوس  ای  ارفـص  يرامیب  ببس 

نیردنا ندز  گر  دشاب ، هدش  تدایز  راب  کی  هب  همه  اهطلخ  رگید  نوخ و  هک  هاگ  ره  درآ و  نوریب  دنک و  ادـج  نوخ  زا  ار  نآ  ات  دـشاب 
. دیآ نوریب  نوخ  اب  ياهرهب  یطلخ  ره  زا  اهگر و  ردنا  دشاب  هتخیمآ  نوخ  اب  اهطلخ  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، یلک  یغارفتسا  لاح 

غارفتسا دز و  دیاشن  گر  دشاب ، تدایز  اهطلخ  رگید  و  دشاب ، هزادنا  هب  نوخ  هک  هاگ  ره  و 
501 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

ای دیآ ، دیدپ  ءاشحا  ردنا  یگدنام  دننک . نوریب  نت  زا  نوخ  دشاب  هدوب  تدایز  یطلخ  هکنآ  سپ  زا  هک  دشاب  رایـسب  و  درک ، دـیاب  وراد  هب 
لهـسم و يوراد  زا  اههدور  ندش  هدیدنر  نوچ  دشاب . ندروخ  وراد  عبت  زا  هک  رگید  یجنر  ای  دـنک ، دـلوت  یبت  ای  ددرگ ، تدایز  یترارح 
دوش و هدیـشوپ  نآ  يدنمدوس  دشاب ، هدوب  دنمدوس  غارفتـسا  هچ  رگا  دـشاب ، لاح  نیا  هک  هاگ  ره  و  ردـم . يوراد  زا  هناثم  ندـش  هدـیدنر 

. دباین دیدپ 
رگا هکنانچ  دنک . نوریب  بناج  نآ  زا  دراد و  لیم  بناج  مادک  هب  درک ، دـیابیم  نوریب  نت  زا  هک  یطلخ  ات  دـنرگن  هب  هکنآ  مود  ضرغ  و 
شنم هک  دشاب  یطلخ  غامد  ردنا  رگا  و  دـنیامرف . لاهـسا  دـناچیپیمه  ار  اههدور  رگا  و  دـنیامرف ، یق  درآ  نتـشگ  شنم  هک  دـشاب  یطلخ 

ياهوراد ندیلام  هب  هناثمب  غامد  زا  طالخا  هک  دشاب  رایسب  و  دننک ، نوریب  هرغرغ  هب  ماک  هار  زا  ای  هسطع  هب  ینیب  هار  زا  ار  نآ  درآ ، نتشگ 
ردنا ای  رگج  رعقم  بناج  رد  رگا  و  دننک . نوریب  هرجنح  قلح و  هار  زا  لاعـسلا  بح  هب  دـشاب  هنیـس  ردـنا  طلخ  رگا  و  دریذـپ . لیلحت  مرگ 

اههلـضع و ردنا  رگا  و  دنک . نوریب  لوب  راردا  هب  هناثم  هدرگ و  ردـنا  ای  دـشاب  رگج  بدـحم  بناج  رد  رگا  و  دـیامرف ، لاهـسا  دـشاب  زرپس 
هب مه  يرایسب ، ببـس  هب  دشاب  رایـسب  تخـس  طلخ  رگج  رعقم  بناج  ردنا  رگا  یلب  دننک . نوریب  ندروآ  قرع  ندیلام و  هب  دشاب  نت  رهاظ 

. دیآ تجاح  راردا  هب  مهو  لاهسا 
رب نآ  رذگ  دیاش و  ار  نآ  ندروآ  نوریب  قیرط  هک  تسا  مادنا  مادک  ردنا  تسا  یمادنا  ردنا  هک  یطلخ  ات  دـنرگن  هب  هکنآ  موس ، ضرغ  و 
هک دننزن  لافیق ، تسار و  تسرد  زا  دننز  قیلـساب  گر  دـیآ  تجاح  ندز  گر  هب  رگج  ياهیرامیب  تهج  زا  رگا  هکنانچ  دوب ، دـناوت  يو 
نآ زا  رتفیرـش  دوب  دهاوخ  يو  رب  طلخ  رذگ  هک  وضع  نیا  هک  دیاب  نانچ  دشاب و  گرزب  نآ  ترـضم  دتفا و  اطخ  نینچ  ياهياج  ردنا 
رب ار  طلخ  هک  وضع  نیا  دنکن و  لیم  فیرـش  يوضع  هب  سیـسخ  يوضع  نادب  طلخ  ات  تسا ، وردنا  طلخ  هک  وضع  نیا  هک  دـشابن  وضع 

، دشاب رگج  هبدح  ردنا  هک  ار  یطلخ  تسا  یعیبط  يرذگ  هناثم  هدرگ و  هکنانچ  دشاب . هک  دـیاب  یعیبط  رذـگ  نیا  دوب ، دـهاوخ  رذـگ  يو 
یعیبط درک  دنهاوخ  نوریب  نت  زا  هک  ار  طلخ  رذگ  هک  دتفا  قافتا  رایـسب  و  دشاب . وا  رعق  ردـنا  هک  ار  یطلخ  تسا  یعیبط  يرذـگ  اههدور 

تدایز ملا  يو  رب  طلخ  نتشذگ  زا  هک  دسرت  بیبط  دشاب و  یملا  دوب ، دهاوخ  يو  رب  رذگ  هک  وضع  نآ  ردنا  نکل  دشاب ،
502 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

دـصقیب دیآ  لصاح  تعیط  زا  تحلـصم  نیا  تشادهاگن  هک  دشاب  رایـسب  دروآ . زاب  رگید  یهار  رب  دینادرگ و  دیابب  يو  زا  نآ  هار  ددرگ ،
رود وا  عفد  قیرط  هچ  رگا  تداع ، فالخ  رب  دنک  عفد  رگید  یهار  زا  وا  فرش  رهب  زا  وضع و  نآ  تنایـص  رهب  زا  تعیبط  ار  طلخ  بیبط و 
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. دشاب رت 
(، هداح  ) رتوررید هک  ییاهیرامیب  ردنا  هک  دیوگیم  اعطق  سونیلاج  و  هن . رگ  تسه  غارفتـسا  تقو  ات  درک  دیاب  لمات  هکنآ  مراهچ  ضرغ  و 
ار نآ  دشاب ، نمزم ،)  ) رتوردوز هک  ییاهیرامیب  و  دنیوگ . هنمزم  ضارغا  نابیبط  ار  اهیرامیب  نیا  درک و  دیاب  راظتنا  ار  طالخا  نتخپ  دـشاب ،

تخـس طـالخا  رگا  هصاـخ  دـننک ، راـظتنا  ار  طـلخ  نتخپ  هک  دـشاب  نآ  باوص  مه  زین  هداـح  ضارما  و  ردـنا ) و  . ) دـنیوگ هداـح  ضارما 
دشاب و قورع  ردن  طالخا  رگا  هصاخ  دوش  هدرک  یغارفتسا  رتدوز  ات  تفاتش  دیابب  دشاب  قیقر  كرحتم و  تخـس  رگا  اماف  دشابن  كرحتم 

ياهناشن دوش و  هن  هتخپ  ات  دینابنج  دیابن  لاح  چیه  هب  دشاب ، وضع  کی  ردنا  طلخ  هک  هاگ  ره  و  دـشابن . هدـنکارپ  رگید  ياهمادـنا  ردـنا 
. دیآ هتفگ  هاگیاج  ردنا  هکنانچ  ددرگن  رهاظ  یگتخپ 

طرـش هب  دـنک ، یغارفتـسا  دوز  رگا  دـشاب  اور  دـنام ، هب  دوش  هتخپ  طلخ  هک  تقو  نآ  ات  رامیب  توق  هک  دـشابن  نمیا  بیبط  هک  هاـگ  ره  و 
ظیلغ طلخ  هکنآ  ناشن  و  دنابنج ، دیاشن  لاح  چیه  هب  دشاب  ظیلغ  طلخ  رگا  هچ  دشابن ، ظیلغ  تخـس  اهطلخ  ات  دـنک  طایتحا  تسخن  هکنآ 

ای دباییمه ، یگدیـشک  یملا و  اهولهپ  ياهرـس  ریز  ردـنا  و  دـشاب ، هدوب  اهءالتما  ظیلغ  ياهماعط  زا  يرامیب  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  دـشاب 
رگا هچ  دشابن و  هدـس  يو  ردـنا  ات  دـنادب  طالخا  ياهرذـگ  هک  تسا  نآ  اهلاح  نینچ  ردـنا  يزیچ  رت  مهم  و  دـشابیم . رو  ءاشحا  ردـنا 

. دنکن هداشگ  اورذگ  تسخن  ات  دینابنج  دیاشن  طلخ  لاح  چیه  هب  دشاب ، ياهدس 
نتخپ زا  شیپ  توق  هک  دـسرتیم  تسا و  هداشگ  اهرذـگ  تسین و  ظیلغ  طالخا  هک  تسنادـب  تشاد و  هاگن  اهضرغ  نیا  بیبط  هاـگ  ره 

هب هن  تقو و  هب  هن  نداد  لسهم  يوراد  هک  درک  دیاب  نآ  رهب  زا  لمات  طایتحا و  نیا  دنک و  یغارفتـسا  رگا  دـشاب . اور  دوش ، فیعـض  طلخ 
هب ار  وا  بت  يزیت  ببـس  هب  دیآ ، بت  ار  وا  هک  يرامیب  الثم  تسا . کشخ  مرگ و  همه  لهـسم  ياهوراد  هکنآ  رهب  زا  دـشاب ، رطخ  هاگیاج 

راکب و  تسا . تجاح  لهـسم  هب  بت  هدام  ببـس  هب  و  دشاب ، بت  دض  هک  تسا  رت  درـس و  يزیچ  هب  وا  تجاح  نکل  تسین  تجاح  لهـسم 
ردنا لهسم  نتشاد 
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دلوت وراد  زا  هک  دوب  دـهاوخ  یترارح  زا  نوزف  هداـم  غارفتـسا  زا  راـمیب  تحار  هک  ددرگ  مولعم  ار  بیبط  هک  دـیاش  تقو  نآ  ياـج  نینچ 

. دشاب لدتعم  هدام  ماوق  دشاب و  يوق  توق  دنک و 
رامیب زاغآ  ردنا  دـشاب و  يرامیب  زاغآ  ونه ز  دـشاب  ماخ  هدام  ات  و  داد ، دـیاب  هدام  ندـش  هتخپ  زا  سپ  ار  لهـسم  يوراد  دـیوگیم  طارقب  و 

. دشاب هتفشآ  تخس  يرامیب  هک  رگم  داد ، دیاشن  لهسم 
دشاب و تکرح  ردنا  يرامیب  هدام  دشاب و  رارقیب  تخـس  يرامیب  لوا  ردنا  رامیب  هک  تسا  نآ  رامیب  یگتفتـشآ  ناشن  دیوگیم : سونیلاج  و 

. دشاب اور  يرامیب  لوا  ردنا  غارفتسا  دشاب ، نینچ  لاح  هک  هاگره  و  دوشیم . يوضع  هب  يوضع  زا 
دیاشن ار  مَرَو  چـیه و  هک  تسا  اهمَرَو  اهلومد و  لاح  نوچمه  اهرامیب  اهبت و  ردـنا  طالخا  یگتخپ  یماـخ و  لاـح  هک  تسناد  دـیابب  و 
تکرح زور  و  درک ، دـیاب  هاگن  طـالخا  یماـخ  یگتخپ و  لاـح  نینچمه  اـهرامیب ، ردـنا  دوشن . هتخپ  اـت  درک  دـیاشن  تحارج  تفاـکش و 

یق غارفتسا  دشاب ، ترورض  رگا  سپ  دینابنج . دیاشن  ار  طالخا  درک و  دیاشن  لاهسا  دصف و  نوچ  غارفتسا  چیه  بت  تبون  زور  يرامیب و 
طالخا هکنآ  رهب  زا  دشابن ، باوص  لاهـسا  دـصف و  ببـس  نیدـب  دراد . الاب  يوس  لیم  دـشاب و  تکرح  ردـنا  طلخ  هکنآ  رهب  زا  دوب  رتیلوا 

یق يوراد  هک  دشاب  رایـسب  و  دشاب . رت  قفاوم  یق  ببـس  نیدب  دتفا ، یق  ار  يرامیب  بت  ياهتبون  ردـنا  هک  دـشاب  رایـسب  و  دوش ، هدـیروش 
دشاب و هدوب  هن  تداع  ندرک  یق  ار  رامیب  ای  دیآ ، هدروخ  یگنسرگ  رب  وراد  ای  دشاب ، مرن  عبط  ای  دشاب ، يوق  هدعم  هک  هصاخ  دروآ  لاهسا 
. دشاب شوخان  تخس  وراد  معط  ای  دشاب  کشخ  عبط  ای  دشاب ، یلتمم  فعیض و  هدعم  هک  هصاخ  درآ ، یق  لهـسم  يوراد  هک  دشاب  رایـسب 

رگا هکناـنچ  درک . دـیاب  كاـپ  نآ  زا  ار  نت  هک  دـشاب  نآ  طـلخ  هچ  رگا  دراد ، ناـیز  تخـس  دـشاب  لادـتعا  زا  نوزف  هک  یغارفتـسا  ره  و 
درآ و یشغ  دوش و  طقاس  توق  دننک  نوریب  راب  کی  هب  رایسب  میر  گرزب  جارخ  زا  ای  دنک  نوریب  راب  کی  هب  رایسب  بآ  ءاقستسا  دنوادخ 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 337 

http://www.ghaemiyeh.com


دب هچ  رگا  و  دـشاب ، هتـشگ  وا  حور  بکرم  دـشاب و  یلـصا  هدام  ياج  هب  وا  نت  ردـنا  طلخ  نآ  هکنآ  رهب  زا  دوش ، كاله  رامیب  هک  دـشاب 
ردنا ددرگ و  طقاس  توق  دوش و  جرخ  طلخ  اب  زین  حور  دوش ، هدرک  نوریب  رایسب  راب  کی  هب  نوچ  سپ  دشاب و  نادب  وا  نت  ماوق  دشاب 
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نیرتـهب دـب ، ياـهشیر  هروخ و  ماذـج و  ناطرـس و  هقیقـش و  ءاـسنلا و  قرع  یگناوید  ساوسو  عرـص و  نوچ  رـسع  بعـص و  ياـهرامیب 

لاهسا نوچ  رایسب  اهغارفتسا  و  درک . دناوت  نوریب  و  دنک ، دناوت  رب  ياج  زا  لهسم  يوراد  ار  اهیرامیب  نیا  هدام  و  تسا . لاهسا  اهغارفتـسا 
ترـضم دوش ، كاپ  وا  نت  ات  طایتحا  رهب  زا  دروخب  یق  يوراد  ای  لهـسم  يوراد  راب ، ود  ای  راب  کی  هام  هک  ره  دنک و  مرگ  ار  رگج  یق  و 

. دشاب هدرک  تداع  دب  ریبدت  دوش و  فیعض  نآ  ياهتوق  ءاشحا و  همه  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، تعفنم  زا  شیب  ریبدت  نیا  زا  وا 
دنچ لادـتعا  زا  رامیب  جازم  هک  دـنک  شیوخ  مولعم  تقیقح  هب  نازیم  نادـب  هک  تسین  تسرد  ینازیم  بیبط  تسد  هب  هک  تسناد  دـیابب  و 

دیابیم رت  مک  دنچ  تسا و  هدش  نوزف  دـنچ  یعیبطان  ياههدام  هک  ددرگ  مولعم  تقیقح  هب  هک  تسه  ینازیم  زین  هن )  ) تسا و هدـش  نوریب 
ار جازم  هک  ییاهوراد  زا  ای  دـنک ، رتمک  راب  کی  هب  هداـم  نآ  ینوزف  نآ  رادـقم  اـت  تشاد  دـیاب  راـکب  لهـسم  يوراد  رادـقم  هچ  و  درک ،

سایق هب  زج  تسین و  تسد  هب  نینچ  ینازیم  نوچ  سپ  دیآ . زاب  لادتعا  هب  ددرگ و  هب  راب  کی  هب  جازم  ات  تشاد  دیاب  رادقم  هچ  دـنادرگب 
نیمخت بیرقت و  هب  دنک و  لمات  اهیرامیب  تامالع  بابـسا  ردـنا  سایق  يور  زا  بیبط  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسین ، یهار  ضرغ  ود  نیدـب 

غارفتـسا رهب  زا  ات  تسا  هتـشگ  نوزف  رامیب  نت  ردنا  یعیبط  طلخ  رادقم  هچ  تسا و  هدش  نوریب  لادتعا  زا  دح  هچ  ات  جازم  هک  دـنک  مولعم 
ار جازم  هک  اهوراد  نآ  زا  و  دـنک . بجاو  هک  دراد  راکب  نآ  زا  رت  مک  رادـقم  هب  دراد . طلخ  نادـب  قلعت  هک  دراد  راکب  ییوراد  طـلخ  نآ 

توق هک  دراد  راکب  نادـنچ  دراد و  راکب  يزیچ  نکل  دـنادرگن ، زاب  رگید  فرط  هب  راب  کی  هب  ار  جازم  هک  دراد  راـکب  ییوراد  دـنادرگب ،
زیچ ود  رب  بیرغ  جازم  ندروآ  زاب  لادـتعاب  یعیبطان و  طـلخ  ندرک  مک  ردـنا  داـمتعا  دراد و  رتکـیدزن  لادـتعاب  دنکـشب و  بیرغ  جازم 
هاگ ره  هکنآ  مود  و  دیآیم . زاب  لادتعا  هب  جازم  دوشیم و  رت  مک  هدام  جیردت  قفر و  هب  ات  دـهد ، راب  دـنچ  ار  اهوراد  هکنآ  رب  یکی  دـنک :

اب دنک و  عفد  ار  یقاب  دوش و  رابکبـس  ببـس  نادب  تعیبط  دـنک ، رت  مک  یتخل  تسا  یجنر  رامیب  توق  رب  يو  زا  هک  يرامیب  هدام  زا  بیبط 
زاب تعیبط  زا  ار  بیرغ  جازم  توق  رهق  رتاوتم  قفاوم  ياهتبرـش  هب  هک  دنک  نآ  رب  دامتعا  جازم  ندینادرگب  ردنا  دیـشوک و  دناوت  زاب  يو 

رت دور  اهتبرش  يدنمدوس  رثا  دریگ و  توق  تعیبط  ات  درادیم ،
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تـسد زا  راک  دـش  هداد  یق  يوراد  ای  لهـسم  يوراد  هک  هاگ  ره  هک  دـیاب  نآ  رهب  زا  طایتحا  نیا  و  درآ . زاب  لادـتعا  هب  ار  جازم  دریذـپ و 
نیا ترـضم  رایـسب و  جنر  هب  رگم  تشاد  دناوت  هن  زاب  شیوخ  راک  زا  ار  وراد  بیبط  دیاب ، هک  دنک  نآ  زا  نوزف  غارفتـسا  رگا  دـش . بیبط 
دتفا تجاح  رگا  اـت  دـنک ، بجاو  ساـیق  هک  دراد  راـکب  نآ  زا  رتمک  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  سپ  ص 161 )  ) ددرگ تــعفنم  زا  شیب  وراد 

. درک دناوت  تدواعم 
غارفتسا تسا ، رایسب  اهتبوطر  هدعم  ردنا  رگا  الثم  تسا . رگیدکی  فالخرب  يوضع  ره  زا  یطلخ  ره  غارفتـسا  قیرط  هک  تسناد  دیابب  و 

عبط و  دزوسب ، یـسک  رب  ارفـص  رگا  و  رتباوص ، لاهـسا  هب  نآ  غارفتـسا  دنک  لیم  اههدور  بناج  هب  ادوس  ای  ارفـص  رگا  و  رتقفاوم ، یق  هب 
، دنک [ 29] لفُس يوسورف  هب  لیم  یظیلغ  ینارگ و  ببس  هب  ادوس و  و  رتلهس . یق  هب  نآ  غارفتسا  دنک ، الاب  يوس  توق  هک  تسا  نآ  ارفص 

یبناج همه  زا  غارفتـسا  یمحل ، ياقـستسا  ردنا  هکنانچ  دشاب ، هدنکارپ  نت  همه  ردـنا  طلخ  هک  هاگ  ره  و  رتیلوا . لاهـسا  هب  ار  نآ  غارفتـسا 
نیا رب  ناقری  تلع  ردنا  ار  ییارفـص  هدام  و  قرع ، هب  یهاگ  لوب و  رارداب  یهاگ  وراد و  یهاگ  لاهـسا ، هب  یهاگ  یق  هب  یهاگ  درک ، دیاب 

. درک دیاب  غارفتسا  هنوگ 
، دنک غارفتـسا  هک  دتفا  تجاح  رگج ، هدعم و  نوچ  دشاب ، دنمدوس  ار  نت  همه  وضع  نآ  لعف  هک  دـشاب  يوضع  ردـنا  تدام  هک  هاگ  ره  و 

. درک دیاب  قفر  هب  غارفتسا  تشاد  دیاب  هاگن  ار  وضع  نآ  توق  غارفتسا  نآ  ردنا 
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كاپ ترک  دنچ  هب  ات  درک ، دیابیم  غارفتـسا  كدنا  كدنا  نکل  تشاد ، دیاشن  راکب  دنک  فیعـض  ار  وضع  نآ  توق  هک  للحم  ياهوراد 
ات تخیمآ  دیابب  دراد  دوس  ار  وضع  نآ  هک  ییوراد  طلخ ، نآ  غارفتسا  رهب  زا  ای  دزاس  وضع  نآ  تدام  لیلحت  رهب  زا  هک  اهوراد  اب  و  دوش .

. دراد هاگن  ار  وا  توق 
نتـشیوخ ردـنا  ینعی  دـشاب ، هدرک  هن  برـشت ، ار  هدام  وضع  نآ  ءاعما و  ار و  هدـعم  نوچ  دـشاب  يوضع  فیوجت  ردـنا  هدام  هک  هاگ  ره  و 

ییوراد دنزاس ، غارفتسا  نآ  رهب  زا  هک  ییوراد  اب  درک و  دیاب  غارفتسا  راب  کی  هب  ار  هدام  نآ  دشابن ، هدش  هدروخ  وا  ردنا  دشاب و  هدیشکن 
وضع هک 
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دیاب تارک  هب  قفر و  هب  نآ  غارفتسا  دشاب ، هدرک  برـشت  ار  هدام  وضع  هک  هاگ  ره  و  دراد . هاگن  ار  وا  توق  ات  نتخیمآ  دیابب  دراد ، دوس  ار 

. درک

يوضع هب  يوضع  زا  اهتدام  ندینادرگ  زاب  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مود  باب 

تدام هکنآ  یکی  دشاب : هنوگ  ود  زا  ندینادرگ  زاب  هار  نآ  زا  ار  نآ  درآ ، يوضع  هب  يور  یعیبط  تداع  فالخ  رب  تدام  نیا  هک  هاگ  ره 
ماـک و زا  ار  وا  هک  تسا  يدرم  لاـثم : میرآ . نوریب  مود  وضع  هار  زا  مینادرگ و  زاـب  رترود  يوضع  هب  فلاـخم ، بناـج  هب  وضع  نآ  زا  ار 
زا ار  نآ  هک  میهاوخ  رگا  دوریم ، ناهد  ماک  زا  هک  یخرس  نیا  و  دوریم . یخرس  ریـساوب  زا  ار  وا  هک  تسا  ینز  دوریم و  ار  یخرـس  ناهد 
زاب رت  رود  يوضع  هب  میهاوخ  رگا  و  مینادرگ ، زاب  ینیب  بناج  هب  ار  نآ  هک  مینک  نآ  ریبدـت  میرآ ، رت  کیدزن  يوضع  هب  فلاـخم  بناـج 

ار نآ  مینادرگ ، زاب  رت  کیدزن  يوضع  هب  هک  میهاوخ  رگا  دوریم ، ریساوب  زا  هک  ار  یخرس  و  مییاشگ . هب  یگر  نیریز  ياهمادنا  زا  میرآ ،
. مییاشگب الاب و  همین  ياهگر  زا  یگر  مینادرگ ، زاب  رگید  يوضع  هب  هک  میهاوخ  رگا  و  مینادرگ . زاب  ضیح  قیرط  هب 

رطق کی  ردـنا  نکل  مییوجب  رطق  ود  ردـنا  فالخ  نیا  مینادرگ ، زاـب  رود  هار  فلاـخم و  بناـج  هب  ار  نیا  هداـم  هک  میهاوخ  هک  هاـگره  و 
بناج زا  نت  ردنا  نیا  هدام  الثم  رگا  سپ  دوب . دناوت  هن  یطلخ  نآ  زا  رتزارد  هریاد  ردـنا  هک  دـنیوگ  ار  یطخ  رطق  و  دـشاب . ربارب  ات  میزاس 

، مینادرگن زاب  پچ  يوس  زا  يوسورف  يوس  هب  میـشک و  ورف  تسار  يوس  زا  مه  وسورف ، يوس  هب  ار  نآ  تسا ، هداـهن  ـالاب  هب  يور  تسار 
کین نیا  پچ و  يوس  هب  تسار  يوـس  زا  رگید  يوـسورف و  يوـس  هب  ـالاب  يوـس  زا  یکی  دـشاب : رطق  ود  ردـنا  فـالخ  نیا  هکنآ  رهب  زا 

. دشابن
بناـج رگا  میرگن  هب  مینادرگ ، زاـب  پچ  بناـج  هب  ار  نآ  هک  میهاوـخ  دـشاب و  تسار  بناـج  ردـنا  ینت  ردـنا  نیا  تداـم  هـک  هاـگ  ره  و 

کی ردنا  فالخ  نیا  هکنآ  رهب  زا  مینادرگ ، زاب  پچ  هب  تسار  يوس  زا  هدام  ات  مینک  پچ  تسد  زا  دصف  ام  تسا ، تسار  تسد  فلاخم 
تـسار بناج  زا  مه  نکل  مینادرگن ، زاب  پچ  بناـج  هب  ار  نآ  تسا ، تسار  بناـج  يوس  ردـنا  نیا  هداـم  رگا  و  تسا ، ربارب  تسا و  رطق 

هب تسا و  ياهدام  تسار  ياپ  ردنا  رگا  و  میشک . وس  ورف 
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کی ردنا  فالخ  دشاب و  ربارب  ات  مینک  پچ  تسد  زا  دصف  تسا ، پچ  ياپ  ردنا  رگا  و  مینک . تسار  تسد  زا  دصف  تسا ، تجاح  دـصف 
رایـسب ات  دیـشک ، دیاب  زاب  فلاخم  بناج  هب  دینادرگ و  دیاب  زاب  ار  نآ  رتدوز  هچ  ره  دنهن ، يوضع  هب  يدر  هدام  هک  هاگ  ره  و  دـشاب . رطق 

نآ ندینادرگ  زاب  دهن ، يوضع  هب  يور  دـیآ و  تکرح  ردـنا  هک  ياهدام  ددرگن و  راوخـشد  ندـینادرگ  زاب  دوش و  هن  دـیاین ،) درگ   ) درگ
دشاب وضع  نآ  ردنا  هک  رگید  هدام  هدام ، ندروآ  سپ  زاب  ردنا  هکنآ  رهب  زا  دشابن ، یلتمم  نت  هک  دشاب  رتدنمدوس  هگنآ  وضع  نآ  زا  هدام 
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ره سپ  دنک . دلوت  رگید  ياهتفآ  نآ  زا  و  دنیآ ، ندیبنج  ردنا  مه  دشاب ، وضع  نآ  وضع و  نیا  نایم  ردنا  هک  رگید  ياهتدام  دـبنجب و 
هب ار  نآ  دشاب  يوضع  ردنا  هک  ياهدام  هجو  چیه  هب  دـیاب و  رتسیـسخ  رتکیدزن  يوضع  هب  هدام  ندـینادرگ  زاب  دـشاب  نیا  لاح  هک  هاگ 

. دشاب فیعض  وا  توق  هک  يوضع  هب  هن  و  دشاب ، رتیوق  وا  سح  هک  يوضع  هب  هن  و  دینادرگ ، دیاشن  زاب  رتفیرش  يوضع 
يوس هب )  ) ار هدام  درد  هکنآ  رهب  زا  درک  دیاب  نکاس  اهدرد  تسخن  درآ ، زاب  يوضع  هب  يوضع  زا  ار  هدام  هک  دـهاوخ  بیبط  هک  هاگ  ره 

زاـب دوش ، نکاـس  درد  هک  هاـگره  و  دـشابن . تعفنم  چـیه  دـتفا و  تمحازم  دـنادرگ  زاـب  ار  نآ  هک  دـهاوخ  بیبط  رگا  دـشک و  نتـشیوخ 
هب دشاب و  تیافک  دـصف )  ) هب دـشاب  هداهن  يوب  يور  هک  يوضع  زا  هدام  ندـینادرگ  زاب  هک  دـشاب  رایـسب  و  دـشاب ، لهـس  هدام  ندـینادرگ 

یملا هکنانچ  دننیبب ، تخـس  تسوا ، ربارب  هک  رگید  يوضع  هکنآ  یکی  دشاب ، هنوگ  دنچ  زا  هدام  ندینادرگ  زاب  و  دـیاین . تجاح  غارفتـسا 
رگا الثم  ای  دنهن ، رب  مرگ  ياهوراد  ای  دـنهن ، رب  وا  ربارب  وضع  رب  تماجح  هشیـش  ای  ددرگ ، زاب  وا  يوس  هب  هدام  ملا  ببـس  هب  ات  دـسر  يوب 

، مشچ ردنا  ای  تسا  ياهدام  رـس  ردنا  رگا  ای  دراد . رب  نارگ  يزیچ  ای  دنک ، تخـس  يراک  پچ  تسد  هب  تسا  ياهدام  تسار  تسد  ردـنا 
زا هدام  ات  دندنب  هب  اهبانط  هب  ای  دنهن ، مرگ  بآ  ردنا  ای  دـنلامب ، تخـس  ار  ياپ  دـنهن و  رب  دـناشن  هب  اهدرد  هک  ییاهوراد  مشچ  رـس و  رب 
رهب زا  دشاب ، راوخـشد  ندرک  غارفتـسا  ندینادرگ و  زاب  ار  نآ  دشاب  اهداشگ  دنب  ردـنا  هک  ار  اهتدام  هک  تسناد  دـیابب  و  دـیآ . دورف  الاب 
الاب زا  مه  لهسم  يوراد  دشاب و  رایسب  اههدام  ببـس  نیدب  و  درادن ،) ریز  شیاجنگ  لصفم  طیحم  ینعی  دشابن   ) دشابن جنگ  ار  هدام  هکنآ 

هتفرگ رارق  نت  ردنا  اهتدام  هک  هگ  ره  درآ و  نوریب  دنک و  رب  يوس  ورف  زا  مه  دشک و  يوس  ورف  ار  اهتدام 
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ار نت  يوسورف  ياهدرد  درآ و  رب  نت  يوسورف  زا  ار  اهتدام  یق  يوراد  و  دنک . كاپ  ار  نت  همه  دشاب و  دنمدوس  تخـس  لاهـسا  دـشاب ،
رت قفاوم  زیت  ياههنقح  اهفایـش و  دنک  لیم  الاب  يوس  هک  هاگره  رت و  باوص  یق  دنک ، لیم  يوس  ورف  هدام ، هک  هاگ  ره  سپ  دراد ، دوس 
زاب قرع  هب  ار  لوب  راردا  و  ددرگ . زاب  فارطا  هبات  تسب  دـیابب  تخـس  اهنار ، اهوزاب و  هنیـس  هب  ای  درآ ، هدـعم  هب  يدر  هدام  هک  هاـگره  و 

. تشاد ناوت  زاب  لاهسا  هب  ار  یق  یق و  هب  ار  لاهسا  لوب و  راردا  هب  ار  قرع  تشاد و  ناوت 

درک دیاب  مادک  تسخن  اهغارفتسا  عاونا  زا )  ) هکنآ ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  موس  باب 

همه زا  تضایر  ندـیلام و  هبامرگ و  هب  نکل  یق ، هب  هن  دـشاب و  تجاح  لاهـسا  هب  هن  ار  يو  دـشاب . هدیدنـسپ  وا  ریبدـت  اذـغ و  هک  هاگ  ره 
صخـش نیا  نت  ردنا  یتقو  رگا  و  دشاب . تیافک  فیطل  لهـس و  يزیچ  دیآ  تجاح  یق  هب  ای  لاهـسا  هب  رگا  و  ددرگ . ینغتـسم  اهغارفتـسا 

ببـس نیدب  دنکن . دلوت  دب  طلخ  کین  ریبدـت  بیترت و  کین و  ياذـغ  زا  هکنآ  رهب  زا  دـشابن ، دـب  یطلخ  زا  ءالتما  نآ  دـیآ ، دـیدپ  ءالتما 
. درک دیاب  دصف  تسخن  دتفا ، تجاح  لاهسا  هب  ای  دصف  هب  ار  ینت  هک  هاگ  ره  رتباوص و  دصف  هب  غارفتسا 

، دشاب درس  ظیلغ و  جزل و  تخـس  مغلب  هک  هاگ  ره  نکل  رتیلوا ، دصف  تسخن  دشاب ، هتخیمآ  نوخ  اب  یمغلب  طالخا  هک  هاگ  ره  نینچمه  و 
اب نت  ردنا  طالخا  هک  هاگ  ره  و  رتباوص . لهـسم  يوراد  تسخن  لاح ، نینچ  ردنا  دوش ، رتدرـس  رت و  ظیلغ  مغلب  دنک  دـصف  تسخن  رگا 

لاهـسا هب  ینوزف  نآ  تسخن  دشاب ، هتفرگ  ینوزف  ود  ای  طلخ  کی  هک  هاگره  و  لاهـسا . سپ  درک  دیاب  دصف  تسخن  دنـشاب  ربارب  رگیدکی 
زا دشاب ، لاهـسا  زا  رتقفاوم  یق  ار  رغال  تشوگ و  مک  مدرم  و  رتباوص ، یق  زا  لاهـسا  اهبت  ردنا  ندرک و  دصف  سپ  درک ، دـیاب  رت  مک 

ار هبرف  كان و  تشوگ  مدرم  دـشاب و  رتقفاوم  یق  ببـس  نیدـب  عبط  هب  دـنک ، الاب  يوس  توق  ارفـص  و  دراد ، هبلغ  يو  رب  ارفـص  هکنآ  رهب 
مدرم دشاب و  رتباوص  ناتسمز  ردنا  لهسم  ار  يو  لهـسم ، هب  دتفا  تجاح  یببـس  هب  ار  رغال  يدرم  رگا  سپ  دشاب . یق  زا  رتقفاوم  لهـسم 

. دشاب رتباوص  ناتسبات  ردنا  یق  ار  هبرف 
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سپ ندرک ، رت  مک  یتخل  ءالتما  و  درک ، دیاب  لاهـسا  تسخن  دشاب ، رتشیب  لوضف  الاب  همین  ردنا  نکل  دشاب ، یلتمم  نت  همه  هک  هاگ  ره  و 

، دـنک تسخن  یق  ریبدـت  رگا  دـشاب . رتشیب  الاب  همین  ردـنا  لوضف  دـشاب ، یلتمم  نت  همین  هک  لاح  نیردـنا  هکنآ  رهب  زا  ندرک ، یق  ریبدـت 
ندمآ دناوت  ص 162 )  ) هن نوریب  اهذفنم  هب  راب  کی  هب  رایسب  هلضف  هکنآ  یکی  دیآ : لصاح  ترـضم  ود  ددرگ و  رتشیب  الاب  همین  لوضف 
هدـعم دـهن و  الاب  يوس  يور )  ) يو زا  اهمادـنا  رگید  هلـضف  تسا  یغارفتـسا  یق  هچ  رگا  هکنآ  مود  و  دـیآ . دـیدپ  قانخ  هک  دـشاب  میب  و 

طالخا توق  دشاب و  هدرک  رتمک  لوضف  یتخل  لهـسم  يوراد  هب  تسخن  هک  هاگره  دهد و  غامد  هب  نآ  ترـضم  ددرگ و  لوضف  هاگرذگ 
. رتاناوت نآ  عفد  رب  تعیبط  دشاب و  رت  مک  ترضم  هتسکش ، دب 

دیاب رتمک  یق  ياهوراد  زا  کبس  يوراد  هب  ءالتما  تسخن  دشاب ، رت  شیب  يوسورف  همین  ردنا  لوضف  دشاب و  یلتمم  نت  همه  هک  هاگ  ره  و 
همه هن  و  دوـش . كاـپ  لاهـسا  هک  درآ  دورف  نآ  زا  نوزف  ـالاب  زا  ار  اـهطلخ  لهـسم  يوراد  هـکنآ  رهب  زا  ندرک ، لهـسم  ریبدـت  سپ  درک ،

نآ زا  هک  یجنر  ببس  هب  كدنا و  یطلخ  يدب  ببس  هب  دشابن ، یلتمم  نت  هچ  رگا  هک  دشاب  هاگ  نکل  درک ، دیاب  ءالتما  رهب  زا  اهغارفتـسا 
نآ دنیوگ و  زین  هیفیکلا  بسحب  و  دنیوگ ، هوقلا  بسحب  التمالا  نابیبط  ار  لاح  نیا  دـیآ . تجاح  غارفتـسا  هب  ترورـض  هب  دـشابیم  طلخ 

تجاح یغارفتسا  هب  ار  نت  هک  دشاب  رایسب  و  دنیوگ . زین  هیمکلا  بسحب  دنیوگ و  هیعوالا  بسحب  التمالا  دشاب  یلتمم  نت  همه  هک  ار  لاح 
هب ار  جازم  درک و  دیاب  نتفخ  مامت  ندروخ و  مک  هزور و  ریبدت  لاح  نینچ  ردنا  و ) . ) دراد زاب  غارفتـسا  نآ  زا  هک  دیآ  شیپ  یببـس  دتفا و 

هکنآ رهب  زا  دتـسیا ، هب  دصف  ياج  هب  ندروخ  رتمک  ینعی  فیطل  ریبدت  ندروآ و  حالـص  هب  قفاوم  فیطل و  كدنا و  ياهاذـغ  اهتبرش و 
هب دصف  ياج  هب  لاح  نیا  دنک و  دلوت  رت  مک  نوخ  دیاین و  زاب  قورع  هب  اذغ  زا  نآ  لدب  دوش ، جرخ  لیلحت  هب  نت  زا  هکنادنچ  هک  هاگ  ره 

مغلب غارفتـسا  هب  هک  ار  ینت  نینچمه  دـنک و  مرگ  ار  نوـخ  اذـغ  ندرک  رت  مک  هکنآ  رهب  زا  دـیاب  کـنخ  فـیطل و  ياهاذـغ  نکل  دتـسیا ،
دنازپ و هب  ار  اهمغلب  تعیبط  توق  یگنـسرگ  ردنا  هکنآ  رهب  زا  دتـسیا  هب  غارفتـسا  ياج  هب  ییاذغ  مک  یگنـسرگ و  هزور و  دـشاب  تجاح 

. دنک جرخ  لیلحت  هب  دنک و  قیقر  ای  دنادرگ ، نوخ  دنک و  مضه 
دصف هک  هاگره  و  تشاد . دیاب  هدیشک  تسد  اهیدرس  زا  دیاب و  لدتعم  فیطل و  ياهاذغ  نکل 
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نوخ هکنآ  رهب  زا  دشاب ، دصف  زا  رتیلوا  ندرک  مک  ءالتما  یتخل  لهـسم  يوراد  هب  دشابن ، ءالتما  ندرک  مک  زا  زج  ضرغ  دشابن و  يرورض 

. درک دیابب  رت  مک  جرخ  ار  نیرتهب  و  رتیلوا ، ندرک  دصف  رتمک  تسا ، طالخا  نیرتهب 
لهسم يوراد  هب  نآ  ندرک  مک  دشاب  ءالتما  رگا  و  تسب ، دیابب  گر  لاح  رد  دشاب ، قیقر  خرـس و  نوخ  دوش و  هدرک  دصف  هک  هاگ  ره  و 

دـشاب و هیمکلا  بسحب  هک  ءالتما  نآ  دـنک و  دـلوت  تنوفع  دوز  دـشاب  هیفیکلا  بسحب  هک  ءالتما  زا  هک  تسناد  دـیابب  و  دـشاب . رتباوص 
نیا فالخ  هب  هک  هاگره  و  دـشاب . رت  باوص  دـصف  دـشابن ، هدرک  دـیدپ  توق  زونه  يرامیب  و  دـشاب ، هدوب  کین  نآ  بیترت  اذـغ و  ریبدـت 

هب ار  وا  غارفتسا . لاهسا و  هن  دیاب و  دصف  هن  دشاب  هدوب  هدننک ،) زارتحا  هدننک ، زیهرپ   ) یمتحم مدرم  هک  هاگره  و  رتباوص . لاهسا  دشاب ،
، دـشاب اور  دـنک  دـصف  رگا  تسا ، ییادوس  ظیلغ و  نوخ  هبلغ  هک  ددرگ  مولعم  هک  هاگره  و  دـشاب . تیافک  تضایر  ندـیلام و  هباـمرگ و 

. دشاب رتلضاف  لهسم  يوراد  هب  غارفتسا  نکل 
دنک و دلوت  یضرم  هک  نآ  زا  رتدوز  دنک ، غارفتـسا  لهـسم  يوراد  هب  هک  دشاب  نآ  رتباوص  مه  دشاب ، ار  ماخ  یطلخ  هبلغ  هک  هاگ  ره  و 

طلخ ندینازپ  ندیلام و  ریبدت  نکل  دیاشن ، مه  لهـسم  هب  مه  غارفتـسا  دریگ ، بت  ماخ  طلخ  هبلغ  اب  هک  هاگ  ره  و  دشابن ، لوغـشم  دـصف  هب 
. دنک بجاو  تدهاشم  هکنانچ  قفاوم ، ياهتبرش  هب  درک  دیاب 

دراد زاب  نآ  زا  هک  ییاهلاح  دنک و  بجاو  ار  غارفتسا  هک  ییاهلاح  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مراهچ  باب 
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توق ءالتما و  تسا : نیا  لاح  هد  نآ  تسین و  ای  تسا  باوص  غارفتـسا  هکنآ  رب  دنک  تلالد  ار  بیبط  هک  تسا ، لاح  هد  هک  تسناد  دیابب 
زا شیپ  ار  صخش  هک  نیا  نتسناد  تعانص و  غارفتـسا و  تداع  رهـش و  ياوهولاح  لاس و  نآ  لصف  رمع و  ياهلاس  هنحـس و  جازم و  و 
هک درک  دـناوت  مکح  بیبط  دـنک ، تلـالد  لاـح  هد  نیا  هک  هاـگ  ره  هن . اـی  تسا  هدوب  یغارفتـسا  درک  دـهاوخ  وا  غارفتـسا  ریبدـت  هک  نآ 
هاگ ره  و  دشابن . باوص  غارفتسا  دشابن  ءالتما  نت  ردنا  دشاب و  یلاخ  اهگر  هک  هک  هاگ  ره  هکنآ  رهب  زا  تسین . ای  تسا  باوص  غارفتـسا 

رایسب هکنآ  اب  دشابن . باوص  غارفتسا  دشاب ، فیعض  یکی  یناسفن  یعیبط و  یناویح و  ياهتوق  زا  هک 
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توق نآ  فعض  هب  غارفتـسا ، یباوص  رب  دنک  تلالد  رگید  ياهلاح  نوچ  دشاب ، فیعـض  تکرح  سح و  توق  هچ  رگا  هک  دشاب  اهتقو 
زا دـنک  فیعـض  ار  جازم  هک  طرفم  يرت  يدرـس و  نینچمه  و  دراد ، زاب  غارفتـسا  زا  جازم  یکـشخ  جـلاف و  ردـنا  هکنانچ  دـننکن . تاـفتلا 

يرغـال و ینعی  هرـشب ، لـخلخت  و  يرغـال ،) ندوـب ، فـیحن   ) تفاـحن نآ و  یباوـص  رب  دـنک  تلـالد  رت  مرگ و  جازم  دراد و  زاـب  غارفتـسا 
بیبط هک  تسا  راک  نیا  رهب  زا  دریذـپ و  لیلحت  توق  هک  دـشاب  میب  هکنآ  رهب  زا  دراد ، زاب  غارفتـسا  زا  تسوپ  یکزان  ماـسم و  یگداـشگ 
جازم ریبدت  نیدب  ات  دنک  دلوت  کنت  نوخ  نآ  زا  هک  رت  درس و  ياهاذغ  هب  دننک و  نیکـست  تبرـش و  هب  جالع  ار  ییارفـص  فیحن و  مدرم 

زا دناوت  هب  ات  ار  شروخ  مک  مدرم  بیبط  هک  تسا  نیا  رهب  زا  و  درک . دناوت  غارفتسا  هک  دیآ  دیدپ  نآ  توق  هک  دشاب  دیآ و  حالـص  هب  وا 
هک دشاب  نآ  میب  زین  و  دنک . هبلغ  يو  رب  يدرـس  هک  دشاب  نآ  میب  هکنآ  رهب  زا  دراد ، زاب  غارفتـسا  زا  ار  طرفم  ياهبرف  دراد و  زاب  غارفتـسا 
هب ندرـسف  هب  ار  اههلـضف  دراشف و  هب  دـناشن و  مه  رب  ار  اـهگر  وا  تشوگ  دوش  یلاـخ  وا  ياـهگر  غارفتـسا  عاونا  زا  یعون  هک  هاـگ  ره 
زا یعوـن  هک  ار  یـصخش  و  دـنک . هفخ )  ) هبخ دریگ و  ورف  ار  ترارح  دنیـشن  مه  رب  اـهگر )  ) نوـچ هـک  دـشاب  نآ  مـیب  دتـسرف و  ءاـشحا 

وراد ریغ  وراد و  زا  هک  دـشاب  نانچ  وا  تداـع  اـی  هینب ،)  ) تینب جازم و  هک  یـصخش  دروخ و  دـیاشن  وراد  دـشاب ، هداـتفا  قاـفتا  اهغارفتـسا 
دیاشن غارفتسا  دشاب  لاس  هدراهچ  زا  مک  رمع  هک  ار  هدیـسران  مدرم  دروخ و  دیاشن  وراد  ار  يو  دیآ  دیدپ  یجنـشت  ای  ددنویپ  ردنا  لاهـسا 

، دروخ دیاشن  اهوراد  دشاب ، مرگ  تخس  هک  یبونج  ياهرهش  ردنا  و  درک . دیاشن  غارفتسا  درس  يامرس  مرگ و  يامرگ  لصف  ردنا  و  درک ،
مرگ ياهرهـش  ردنا  زین  دبات و  هن  رب  وراد  یمرگ  اوه و  یمرگ  مدرم  نت  مرگ  ياهرهـش  نآ  ردنا  دشاب و  مرگ  اه  وراد  رتشیب  هکنآ  رهب  زا 

نورادنز يوس  هب  ار  اهتدام  اهوراد  دشک و  رهاظ  يوس  هب  ار  اهتدام  امرگ  زین  و  دیآ ، رایـسب  قرع  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، فیعـض  اهتوق 
غارفتـسا هب  مرگ  ياهرهـش  ردنا  هلمجلا  یلع  دنک . دیلوت  اهترـضم  هک  لب  دشابن ال  هدیاف  چیه  دتفا ، ربارب  رگیدکی  اب  ود  ره  لعف  دشک و 

غارفتسا هک  یصخش  و  دشاب . رتباوص  ندرکان  دشاب و  راوشد  غارفتسا  دشاب ، درس  تخس  هک  یلامش  ياهرهش  ردنا  دیآ و  رتمک  تجاح 
نوچ جنر  اب  ياهتعانـص  نآ و  یباوص  رب  دـنک  تلالد  اهلاح  رگید  رگم  درک ، دـیاشن  غارفتـسا  دـینابنج و  دـیاشن  ار  يو  درادـن  تداع 

یصخش دراد و  زاب  غارفتسا  زا  نآ ، ریغ  هبامرگ و  یمداخ  یلامح و 
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تداع نتفر  یخرس  ریساوب  زا  ار  یصخش  هکنانچ  دنک . دلوت  يرامیب  یعون  دتسیا ، زاب  نوچ  دشاب  هدوب  تداع  غارفتـسا  زا  یعون  ار  وا  هک 
دـشاب هدولاپیم ، شوگ  هار  زا  غامد  ياههلـضف  هک  ار  یـصخش  دیآ و  دیدپ  نآ  دننام  ایلوخیلام و  ساوس و  دتـسیا و  زاب  نوچ  دـشاب  هدوب 

. ددرگ لیاز  تلع  نآ  دشابب  غارفتسا  نآ  جالعیب  ای  جالع  هب  هک  هاگ  ره  دیآ و  دیدپ  نآ  ریغ  ای  راود  تلع  دتسیا ، زاب  نوچ 

دنک بجاو  غارفتسا  يدوزب  هک  اهلاح  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مجنپ  باب 
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دناوت هب  ای  درآ  دـناوت  حالـص  هب  ار  نآ  تعیبط  هک  تسین  نکمم  تسا و  دـب  تخـس  یطلخ  نت  ردـنا  هک  دـش  مولعم  ار  بیبط  هک  هاگ  ره 
دیاب غارفتسا  يدوزب  درک  دناوت  هن  مایق  نآ  ندینازپ  هب  تعیبط  تسا و  رایـسب  اهطلخ  نت  ردنا  هک  دش  مولعم  هک  هاگ  ره  نینچمه  و  دینازپ ،

. درک
دیابن ریعـشلا  ءام  ار  رامیب  دتفا  تجاح  لاهـسا  هب  ای  دصف  هب  هداح  ياهیرامیب  ردنا  هک  هاگ  ره  دـیوگ : ریعـشلا  ءام  باتک  ردـنا  سونیلاج  و 

. دوش هداد  یلهسم  ای  دوش  هدرک  دصف  تسخن  ات  داد ،
تدم هکنآ  رهب  زا  درک ، دیاب  دوز  لاهـسا  دصف و  هداح  ياهرامیب  ردنا  هکنآ  رب  دـنکیم  تلالد  سونیلاج  لوق  نیا  دـیوگیم  ایرکز  دـمحم 
. زور هدراهچ  لدتعم  دشاب و  زور  هدراهچ  نیرتمک  تدم  نیا  و  تشاد ، ناوت  هن  زاب  رامیب  زا  ریعشلا  ءام  دسر  اهتنا  هب  ادتبا  زا  يرامیب 

ماخ مغلب  هنمزم و  ياهیرامیب  رب  ار  نخس  نیا  درک ، دیابن  غارفتسا  دوش ، هن  هتخپ  يرامیب  هدام  ات  ص 163 )  ) هک دیوگیم  سونیلاج  هکنیا  و 
دح یگتخپ و  دح  زا  ود  ره  ادوس  ارفص و  تسا و  هتخپ  یطلخ  نوخ  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، هدیـسر  هن  هتخپ  مغلب  دح  هب  هک  درک ، دیاب  لمح 

. تسین تجاح  نتخپ  راظتنا  هب  طلخ  هس  نیا  ردنا  دنشاب . هتشذگ  ردنا  ینوخ 
، دشاب ییارفـص  هدام  زا  دنیوگ  زین  ضفان  دنیوگ و  هدـعر  يزات  هب  هک  هزرل  هک  هاگره  دـیوگ : ضارعالا  للعلا و  باتک  ردـنا  سونیلاج  و 

. تسا غارفتسا  ردنا  وا  ءافش 
غارفتسا سپ  دینازپ ، دیابب  تسخن  دشابن  رایسب  تخس  رگا  دشاب  مغلب  زا  هک  هاگ  ره  و 
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هاگ ره  دیوگیم  ءربلا  ۀلیح  باتک  ردنا  و  ددرگ . لاح  لصاح  ات  ندینازپ  ار  یقاب  درک و  دیاب  رتمک  یتخل  تسخن  دشاب  رایـسب  رگا  و  درک .
هداح ياهیرامیب  ردنا  دیوگیم ، باتک  نیردنا  مه  و  دش ، دیاب  لوغشم  نآ  غارفتسا  هب  دوز  دشاب ، شش  هبصق  شش و  هنیس و  ردنا  طلخ  هک 
رهب زا  دنیوگ  بیارلا  ار  نآ  يزات  هب  هک  دننکفا  غود  بآ  ردنا  هک  اینوقـس  یکدنا  ای  درک ، دـیاش  لگ ) بارـش   ) درولا بارـش  هب  غارفتـسا 

دننک و ادج  يو  زا  كاپ  هکـسم  دنیالاپ و  هب  هک  دنیوگ  ار  یغود  بیار  نابیبط  و  دـیاین . دـیدپ  يو  ردـنا  اینومقـس  یکدـنا  ترارح  هکنآ 
. دنیوگ بیارلا  ار  کنت  بآ  نآ  دتسیا  هب  الاب  رب  دشاب  رتکنت  هچنآ  دنیشن و  هب  وا  نب  ردنا  دشاب  رت  ربطس  هچنآ  ات  دنهن ، هب  کنخ  ياج 

هب ار  مرگ  طلخ  هک  ییوراد  ره  دوش و  هن  لیحتـسم  نت  ردنا  دیآ ، نوریب  نت  زا  دـنک و  لاهـسا  دوز  هک  ییاهوراد  دـیوگیم : سونیلاج  مه 
رهب زا  نکل  تسا ، مرگ  عبط  هب  هچ  رگا  هک  اینومقـس  نوچ  دنیوگ ، ضرع  هب  دـننک ، هدرـس  ار  وا  دـشاب ، مرگ  هچ  رگا  درآ ، نوریب  لاهـسا 

دیازف يدرـس  ای  یمرگ  نآ  زا  هک  اهوراد  و  ضرع . هب  دشاب  هدننک  درـس  دنک ، لیاز  نت  زا  نآ  ترارح  دـنک و  كاپ  ارفـص  زا  ار  نت  هکنآ 
اهغارفتسا اینومقس ، درز و  هلیله  هب  بغ  ياهبت  ردنا  اهراب  رایسب  دیوگیم  و  دنک . رید  لاهـسا  دنام و  هب  رید  نت  ردنا  هک  دشاب  ییاهوراد 

ریخات هداح  ضارما  ردـنا  دـیوگیم  تسا و  هدوب  فیعـض  تسا  هدرک  تدواعم  یتبون  رگا  و  تسا ، هدرک  هن  تدواعم  نآ  سپ  زا  ماهدرک و 
. دوب دهاوخ  یتحار  غارفتسا  سپ  زا  هک  دنراد  هن  دامتعا  و  دننیب ، دب  ياهتمالع  هک  درک  دیاب  هاگنآ  غارفتسا 

، دسر اهتنا  هب  يرامیب  هک  هاگره  نکب و  ینک  غارفتـسا  هک  ینیب  باوص  رگا  دشاب ، ادتبا  ردـنا  زونه  يرامیب  هک  هاگ  ره  دـیوگیم  طارقب  و 
رب دـنک و  رتمک  ار  هداـم  دوش  هدرک  يراـمیب  لوا  ردـنا  هک  غارفتـسا  هک  تسا ، هتفگ  نآ  رهب  زا  نیا  دـیوگیم ، سونیلاـج  ناـبنجم . چـیه 

[30 .] دشاب رت  ناسآ  یقاب  ندینازپ  تعیبط 

ص513 ج1 ؛  یهاشمزراوخ ؛  هریخذ 
ببـس نیدـب  دـشاب  لوغـشم  یقاب  ندـینازپ  هب  دـشاب و  هتخپ  يرامیب  هدام  زا  تخپ  دـناوتب  هچنآ  تعیبط  دـسر ، اهتنا  هب  يرامیب  هک  هاگ  ره 

. دشاب ترضم  اب  هک  لب  ال  دشاب ، تعفنمیب  تقو  نیا  ردنا  غارفتسا  و  دشابن . باوص  نتشاد  زاب  شیوخ  راک  زا  ار  تعیبط 
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ینارگ ولهپ و  زرپس و  رگج و  درد  فعـض و  ای  اهمادنا  ینارگ  یحورق و  يایعا  نوچ  دیآ  دیدپ  ءالتما  ياهتمالع  نت  ردنا  هک  هاگ  ره  و 

زا لاح  چـیه  هب  دـشاب ، یعیبط  تداع  رب  هن  هک  اهمادـنا  یـضعب  ردـنا  اهگر  ندـیبنج  ندرباـن و  وزرآ  ماـعط  نتـشگ و  شنم  هدـعم و  رس 
ای ندروآ  قرع  ای  لوب  راردا  ای  تضایر  هبامرگ و  ندیلام و  ای  لاهسا  ای  دصف  ای  یق  درک : دیابن  ریخات  دنک ، بجاو  لاح  نآ  هک  یغارفتسا 

. ندرک نآ  ریبدت  لیلحت  ياهوراد  هب 
یگدیـشک ینارگ و  زا  زج  هک  هاگ  ره  و  دشاب ، بجاو  غارفتـسا  دنک  دلوت  اهدرد  يو  زا  هک  دسر  دح  نادب  نت  ردنا  یطلخ  هک  هاگ  ره  و 

. دوش عفد  قرع  تضایر و  هبامرگ و  ندیلام و  هب  هک  ددرگ  نکمم  دشابن ، هک  دنک  دلوت  ءالتما  زا  هک 

نآ نتشاد  نایز  غارفتسا و  نتشاد  دوس  ياهتمالع  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مشش  باب 

زا مدرم  نت  رگا  هصاخ  دوشیم  كاپ  نوگانوگ  ياهطلخ  زا  نت  هک  تسا  نآ  ناشن  دیآ  نوگانوگ  ياهنول  یق  هب  ای  لاهـسا  هب  هک  هاگ  ره 
ناشن دیآ ، نوریب  برچ  ای  هایـس  ای  هدنگ  تخـس  يزیچ  ای  هدور  شدنر  لاهـسا  هب  هک  هاگ  ره  و  درآیمن . فعـض  دباییمه و  یکبـس  نآ 

درآ نوریب  ار  نآ  هک  تسا  هتشاد  نآ  دصق  بیبط  هک  دشاب  عون  نآ  زا  دیآ  نوریب  یق  هب  ای  لاهسا  هب  هچنآ  هک  هاگره  تسا و  نتشاد  نایز 
لاح و  بیبط ، دصق  هب  هن  دتفا  شیوخ  تاذ  هب  یق  ای  لاهسا  رگا  و  تسا . يدنمدوس  ناشن  دباییمه  یکبس  نکل  دنکیم  هن  دلوت  یفعض  و 
هدـش كاپ  دـب  طلخ  زا  نت  هک  تسا  نآ  ناشن  دـنک ، هبلغ  یق  لاهـسا و  سپ  زا  هک  باوخ  و  دـشاب . يدـنمدوس  ناشن  مه  دـشاب ، نانچمه 

. تسا هتفای  شیاسآ  اهمادنا  عبط و  تسا و 
دـشاب هریت  هک  قیقر  ای  ظیلغ  طلخ  دیآ و  نت  رعق  زا  هدروا و  زا  دیآ ، نوریب  یق  هب  ای  لاهـسا  هب  هک  یفاص  ياهطلخ  هک  دـیوگ : هیوسام  نبا 

. دیآ ورف  اههدور  هدعم و  زا 

تشاد ناوت  زاب  هنوگچ  ار  غارفتسا  عاونا  هکنآ  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  متفه  باب 
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: تسا هنوگ  تشه  اهغارفتسا  نتشاد  زاب  قیرط 

. دنشک رگید  یبناج  هب  دننادرگ و  زاب  تسا  هداهن  يور  هک  هار  نآ  زا  دتفایم ، غارفتسا  هک  ار  ياهدام  هکنآ  یکی 
. دننک غارفتسا  رگید  یبناج  زا  دینادرگ  زاب  یبناج  زا  هک  ار  یتدام  هکنآ  مود 

. دننک غارفتسا  رتمامت  دتفایم  غارفتسا  هک  ار  نآ  زا  مه  موس 
. دنراد زاب  درس  ياهوراد  هب  هکنآ  مراهچ 
. دنراد زاب  ضباق  ياهوراد  هب  هکنآ  مجنپ 

. دنیوگ هدننازیگنا ) رب   ) هیرغم ار  اهوراد  نیا  دنراد و  زاب  مرن  ياهوراد  هب  هکنآ  مشش 
. دنراد زاب  تسا  هدننک  غاد  هک  اهوراد  هب  هکنآ  متفه 

. دنراد زاب  وضع  نتسب  هب  هکنآ  متشه 
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قتشم  ) دنزم هب  همجحم  هب  ناتسپ  يوس  ورف  دوریم ، رایـسب  ضیح  الثم  هک  دشاب  نانچ  هدام  ندینادرگ  زاب  قیرط  هب  غارفتـسا  نتـشاد  زاب  اما 
ار هدـننک ،) تماجح   ) ماـجح هشیـش  همجحم  ددرگ و  زاـب  تجاـح  نیدـب  نوخ  اـت  دـننزایب  و  ندرک ،) هزم  ندـیکم و  ینعم  هب  ندـیزیم  زا 

گر ضیح  طارفا  رهب  زا  هک  دشاب  نانچ  ندرک  غارفتسا  وضع  نآ  زا  رگید و  يوضع  هب  هدام  ندینادرگ  زاب  قیرط  هب  نتشاد  زاب  و  دنیوگ ،
هب ار  ود  ره  دنراد و  زاب  لاهسا  هب  ار  یق  دنراد و  زاب  یق  هب  ار  لاهـسا  طارفا  نینچمه  دننزهب و  لافیق  گر  فاعر  رهب  زا  دننزهب و  قیلـساب 
يو ردنا  دنکیم و  هن  مضه  هدعم  هک  هاگ  ره  هک  دشاب  نانچ  هار  نآ  زا  مه  غارفتسا و  هب  مه  غارفتسا  نتشاد  زاب  و  دنراد . زاب  ندروآ  قرع 
نآ زا  هدعم  دیآ و  رب  یق  هب  یگمه )  ) مه هدام  نآ  دوش و  هدرک  رتمامت  یق  ات  دننک  دـهج  درآیمه  یق  نتـشگ و  شنم  هک  دـشاب  ياهدام 

هدعم و ردنا  ماعط  ببـس  نادب  دشاب و  هدرک  هدنزغل  مرن و  ار  ود  ره  هک  دـشاب  یطلخ  اههدور  هدـعم و  ردـنا  رگا )  ) نینچمه و  دوش . كاپ 
ددرگ و تسرد  هدعم  ات  دننک  كاپ  طلخ  نآ  زا  ارقیف ، هراپ  اب  ار  هدور  ار و  هدعم  دیآ  نوریب  دوز  دزغلب و  دـنکن و  گنرد  هدور  ردـنا  لفث 

هدش مرگ  یطلخ  هک  دـشاب  تسرد  دـنراد  زاب  درـس  ياهوراد  هب  هچنآ  و  دتـسیا . زاب  لاهـسا  دراوگ و  هب  دراد و  هاگن  ار  ماعط  دوش و  يوق 
، هدنراد هاگن  درس  ياهوراد  اهتبرش و  دیالاپیم ، دشاب و  هدش  قیقر  ببس  نادب  دشاب و 
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زاب هیرغم  ياهوراد  هب  هچنآ  دنک و  لیاز  ار  مرگ  جازملا  ءوس  دریگ و  رت  مه  زارف  ار  اهرذگ  اهگر و  دنک و  رتظیلغ  دهد و  ماوق  ار  نآ  ات 

دشاب هدیدن  رب  تسا  هدودنا  اههدور  يور  رب  هک  یتبوطر  هتشذگ و  اههدور  هب  دشاب و  هدمآ  تکرح  ردنا  زیت  یطلخ  هک  دشاب  نانچ  دنراد 
، تشاد دـناوت  هن  هاگن  دـنک و  عفد  دوز  ار  لفث  و  دـسر ، هدور  هب  نآ  یتشرد  لـفث و  يزیت  سح  ببـس  نادـب  هدرک و  هنهرب  ار  اـههدور  و 
هب تبوطر  نآ  ياج  هب  اههدور  يور  رب  ات  هچیاپ  نوچ  جزل  ياهاذـغ  اهباعل و  ینمرا و  لِگ  غمـص و  نوچ  دـنراد  راکب  هیرغم  ياـهوراد 

. دراد زاب  تکرح  زا  دهد و  ماوق  ار  نآ  دتسیا و  هب  زیت  طلخ  نآ  رذگ  رد  و  دراد ، زاب  يو  زا  لفث  يزیت  دتسیا و 
ات دنناسر  ياج  نادب  هدننک  غاد  يوراد  دشاب ، ياهحرق  نوریب  زا  ای  ءاشحا  ردنا  هک  دشاب  نانچ  دـنراد  زاب  هدـننک  غاد  ياهوراد  هب  هچنآ  و 

تسه و یترضم  ار  هشیرکشخ )(  نآ  نکل  ددنبب ، اهشیر  رس  رب  هک  دشاب  یتسوپ  هشیرکشخ  و  دتسیا ، زاب  غارفتسا  درآ و  رب  هشیرکـشخ 
. دوش رتخارف  هحرق  دتفیب  هک  هاگ  ره  هک  تسا  نآ  نآ ،

زارف هحرق  رـس  مه  ات  دنزیمایب  ضباق  ياههوراد  اب  هدـننک  غاد  ياههوراد  ص 169 )  ) دشاب رادیاپ  هشیرکـشخ  هک  دـهاوخ  هک  هاگ  ره  سپ 
هب شین  دنک و  اطخ  قیلـساب  دصف  ردنا  داصّف  الثم  هک  دشاب  نانچ  دـنراد  زاب  وضع  نتـسب  قیرط  رب  هچنآ  و  دوش . هدرک  غاد  مه  دـیآ و  مه 

و هدنبسچ ،)  ) قزال ياهوراد  هب  ار  گر  عضوم  ای  دننک  رگید  ياهریبدت  هکنانچ  و  دریگ . ورف  ار  اهگر  ات  دندنب  هب  ار  زاب و  دسر ، نایرش 
هداشگ ببس  هب  نوخ  غارفتسا  هاگ  ره  هک  تسناد  دیابب  و  هللا . ءاش  نا  دیآ  هدرک  دای  دصف  باب  ردنا  نیا  حرـش  و  دندنب . هب  شوگرخ  مشپ 

ره و  دتـسیا . زاب  يرغم  ضباق و  اهوراد  دشاب و  نوخ  ینارگ  زا  هک  هاگ  ره  و  دتـسیا . زاب  ضباق  ياهوراد  هب  دشاب و  گر  ياهنهد  ندش 
. دنهنرب هدننایور  تشوگ  ياهوراد  سپ  دننک  كاپ  هدنیادز  ياهوراد  هب  ار  هروخ  عضوم  دشاب  هروخ  زا  هاگ 

ءاش نا  دیآ  هتفگ  شیوخ  عضوم  هب  کی  ره  حرش  یگنوگچ و  تسناد و  دیابب  اهغارفتسا  نتشاد  زاب  ردنا  هک  تسا  ییاهیلصا  هلمج  نیا 
. هللا

.[ تسناد دیابب  ینعم  نآ  ردنا  هچنآ  یق و  هب  ندرک  غارفتسا  ردنا  موس : باتک  مود  شخب  زا  نیتسخن  راتفگ  زا  مود  وزج  ]

هراشا
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یق هب  ناتسرد  نت  يدنمتجاح  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  نیتسخن  باب 

یتخل دشاب  رت  جزل  رت و  ظیلغ  هچ  ره  زا  و  دنام ، زاب  يو  ردنا  یگدولآ  یتخل  دراوگن  هدعم  ردـنا  هک  یماعط  زا  زور  ره  هک  تسناد  دـیابب 
دشاب درس  هدعم  رگا  هصاخ  دننک  كاپ  اهیگدولآ  نآ  زا  ار  هدعم  هک  دتفا  تجاح  هاگ  دنچ  ره  ببس  نیدب  دنام ، هب  هدعم  لمخ  نایم  ردنا 

رارق ساـمت  رد   ) تساـمم زا  ار  هدـعم  ددرگ و  لـیاح  ماـعط  مرج  هدـعم و  مرج  ناـیم  تبوطر  يرایـسب  دـشاب و  رایـسب  تبوطر  وا  ردـنا  و 
اهتبوطر ماعط  ندیراوگان  ببـس  هب  دراوگن و  ماعط  ببـس  نیدب  دسر و  هن  ماعط  هب  هدعم  ترارح  ببـس  نیدـب  دراد ، زاب  ماعط  نتفرگ ،)

. دشاب تدایز  ندرک  كاپ  هب  تجاح  ددرگ ، تدایز 
اههدور هب  رگج  زا  ارفـص  یتخل  هتـسویپ  هک  تسا  هتخاس  هک  نانچ  مدرم  نت  تحلـصم  ریبدت  یلاعت  كرابت و  راگدیرفآ  هک  تسناد  دیابب 

هب دیادزب و  دـیوشب و  اهمغلب  زا  ار  اههدور  ارفـص  نیا  ات  راک ، نیا  رهب  زا  تسا  هدـیرفآ  هدور  رگج و  نایم  هک  يرذـگ  ردـنا  دـیآیم ، ورف 
ار هدعم  و  تساخ . دیاب  رب  یمه  تجاح  هب  هک  دبای  یهاگآ  ارفص  يزیت  زا  اههلضع  دسر و  جرش  ياههلـضع  هب  و  درآ ، دورف  نیریز  هدور 
نآ زا  ار  يو  ات  درک  هن  هداشگ  هدعم  يوس  هب  رگج  زا  يرذگ  نیا  دننام  یلاعت  كرابت و  راگدیرفآ  دنک ، دـلوت  يو  ردـنا  اهمغلب  هچ  رگا 

ردنا هشیمه  مدرم  يدمآیمه و  هدعم  هب  یتخل  دیالاپیم  ورف  هدور  هب  رگج  زا  ارفـص  یتخل  هک  نانچمه  رگا  هکنآ  رهب  زا  دـیوشب ، اهمغلب 
راگدیرفآ ببـس  نیدب  یتفای . هن  مامت  هرهب  ماعط  زا  نت  يدوب و  هن  مضه  یتفای و  هن  رارق  هدـعم  ردـنا  ماعط  و  يدوب ، نتـشگ  شنم  جـنر و 

قیرط هب  تجاح  تقو  هب  ار  نآ  مدرم  ات  تشاذگ  زاب  يرایتخا  توق  هب  ینوزف  ياهمغلب  زا  ار  هدعم  ندرک  كاپ  نتـسش و  یلاعت  كرابت و 
. دنک كاپ  یق  هب  ار  هدعم  هک  دتفا  تجاح  ار  تسردنت  مدرم  يدنچ  کی  ره  ببس  نیدب  دنکیم . عفد  یق 

یق ياهترضم  اهتعفنم و  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مود  زج و  زا  مود  باب 
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دوس ار  يوس  ورف  ياهدرد  همه  ار و  هدرگ  شیر  هکنآ  رهب  زا  نکل ، غارفتسا  رهب  زا  هن  مراد  هدیدنـسپ  ار  یق  غارفتـسا  نم  دیوگیم : طارقب 
سپ زا  مدق و  هب  ات  هدرگ  زا  ییوسورف  ياهمادنا  زا  هصاخ  یمغلب ، طلخ  زا  هصاخ  تسا  يوق  یغارفتسا  یق  غارفتـسا  هلمجلا  یلع  و  دراد ،

و دشاب ، رـس  ردنا  هک  ینارگ  دنک و  كاپ  ار  هدعم  هک  تسا  نآ  یق  ياهتعفنم  زا  تسین و  یق  زا  رتعفان  رتیوق و  یغارفتـسا  چـیه  لاهـسا 
وزرآ دشاب  هدیمر  ماعط  يوزرآ  زا  هک  ياهدعم  دراوگ و  رتهب  ماعط  یق  سپ  زا  و  دنک ، نشور  ار  مشچ  دربب و  دشاب  غامد  ردـنا  هک  ینارگ 
هدعم زا  هک  ار  عرـص  ار و  جیهت  اهسامآ و  دربب و  نآ  ریغ  روش و  شرت و  زیت و  اهزیچ  لگ و  يوزرآ  نوچ  دب ، ياهوزرآ  دیآ و  زاب  ودـب 
يوق یجالع  ار  ماذـج  و  دراد . دوس  ار  ایلوخیلام  ار و  سرقن  ار و  سفنلا  قیـض  ار و  جـلاف  ار و  ياـپ  تسد و  ندـیزرل  ار و  ناـقری  دزیخ و 

. دنک هبرف  ار  مدرم  دیاب ، هک  دوش  هدرک  هزادنا  نادب  طرش و  هب  رگا  هصاخ  ار  نمزم  ياهتلع  همه  و  تسا .
جنر نیا  دـنک  یق  زور  هس  هب  وراد  زا  شیپ  رگا  دزیخ ، هس  ات  نتـشگ و  شنم  لهـسم  يوراد  ندروخ  زا  هک  ار  یـسک  دـیوگ : هیوساـم  نبا 

. دشابن
ار ندز  مد  ياهتلآ  ار و  هنیس  دنهن و  هدعم  هب  يدر  طالخا  دنک و  فیعـض  ار  هدعم  دننک  طارفا  رگا  هک  تسا  نآ  یق  ياهترـضم  اما  و 

گر یق  توق  زا  هک  دشاب  رایسب  دراد و  نایز  ار  رگج  دشاب  ار  اهمادنا  رگید  هدعم و  تکراشم  هب  هک  ار  رس  درد  اهنادند و  ار و  مشچ  و 
. دنک دلوت  اهیرامیب  اهتداع  نیا  زا  دننک و  یق  زاب  دنروخب و  رایسب  ماعط  هک  دنراد  تداع  هک  دنشاب  نامدرم  رایسب  و  دفاکشب ، هنیس  ردنا 
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درک دیاش  هنارک  درک و  دیاش  ارک  یق  هکنآ  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  موس  باب 

ای دلـسگب  یگر  هنیـس  ردنا  هک  دوب  ناوت  هن  نمیا  هکنآ  رهب  زا  درک ، دیاشن  یق  دشاب  یمرو  هنیـس  ردـنا  ای  دـشاب  فیعـض  غامد  هک  هاگ  ره 
کیراب و ندرگ  دـشاب و  هدـمآ  نوریب  هرجنح  دـشاب و  هنهرب  تشوگ  زا  کنت و  هنیـس  ار  هک  ره  و  درآ . هنیـس  هب  ای  غامد  هب  يدر  ياهداـم 

ردنا اهسامآ  دتفا و  لس  يرامیب  ردنا  هک  دشاب  هرطاخم  دشاب و  راوشد  صخـش  نیا  رب  ندرک  یق  هکنآ  رهب  زا  درک ، دیاشن  یق  دشاب  زارد 
دشاب و یق  زا  رتقفاوم  لاهسا  ار  هبرف  تخس  مدرم  دنک و  دلوت  هنیس 
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. دراد هبلغ  يو  رب  ارفص  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، لاهسا  زا  رت  قفاوم  یق  ار  رغال  مدرم 

دلوت کین  تبوطر  وا  هدعم  ردنا  ات  دروخ  رت  ياهاذغ  هک  دشاب  نآ  رتیلوا  نکل  دشابن ، تجاح  یق  هب  ار  رغال  مدرم  دیوگیم : ایرکز  دمحم 
هکنآ رهب  زا  درک ، دیاشن  یق  ار  نتسبآ  نانز  و  دشاب ، رتباوص  یق  زا  لاهسا  دشاب  فیعض  هدعم  ار  هکره  و  دبای ، هرهب  نآ  زا  وا  نت  دنک و 
شنم دـشاب و  رایـسب  یق  ار  هک  ره  و  دـیآ . دـیدپ  ناشیا  نت  ردـنا  یبارطـضا  یق  توق  زا  دوش و  هن  كاپ  یق  هب  ناشیا  نت  زا  دـب  ياـهطلخ 

رطخ ندومرف  یق  اری  و  دـشاب ، راوخـشد  دـشابن  تداع  ندرک  یق  ار  هک  ره  و  تشاد . ناوت  زاـب  یق  هب  مه  ار  نآ  دراد ، هجنر  ار  وا  نتـشگ 
دشابن و زارد  ندرگ  رگا  هصاخ  دشاب ، ناسآ  دراد و  دوس  یق  ار  يو  دنـشاب  يوق  مکـش  ياههلـضع  دشاب و  نهپ  هنیـس  ار  هک  ره  و  دـشاب .

. درک دیاشن  یق  هنیس  ياهیرامیب  هداح و  ياهیرامیب  ردنا 

ندرک یق  ریبدت  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مراهچ  باب 

. دوش هداشگ  طالخا  ياهرذـگ  دوش و  قیقر  طالخا  دوش و  مرگ  نت  ات  دـنک  یتکرح  تسخن  هک  تسا  نآ  ندرک  یق  ردـنا  باوص  ریبدـت 
درک دیاب  لدتعم  نآ  ماوق  دشاب  قیقر  طلخ  رگا  و  دزادگب . ار  طالخا  هبامرگ  هکنآ  رهب  زا  دوش ، هبامرگ  ردنا  دشاب  ظیلغ  تخس  طلخ  رگا 

دنروخ ندرک  یق  رهب  زا  هک  اهماعط  اما  و  دشاب . اهطلخ  یقیقر  یق  يراوشد  ببـس  هک  دشاب  رایـسب  هکنآ  رهب  زا  جزل ، ظیلغ و  ياهاذـغ  هب 
دراد و هاگن  دشاب  هنوگ  کی  هک  ار  ماعط  هدعم  هکنآ  رهب  زا  دهد ، زاب  ار  نآ  هدعم  ات  دیاب  نوگانوگ  دوش و  رپ  هدعم  ات  دروخ  دـیاب  رایـسب 

ماعط اب  اهطلخ  اههلضف و  ات  درک  دیاب  گنرد  یتخل  دوش  هدروخ  ماعط  نوچ  ددنـسپ و  راوشد  ار  نوگانوگ  ياهماعط  دهد و  زاب  راوخـشد 
زا تسا و  نامدقتم  نخـس  نیا  دـیآرب . رتناسآ  ات  دروخ  دـیاب  مامت  دروخ  بارـش  ندرک  یق  رهب  زا  هک  ره  و  دـیآ ، نوریب  يو  اب  دزیمایب و 

تسا و هدش  ْدنُک  هدعم  سح  تسا و  هدروخ  رایـسب  بارـش  تین  نیا  رب  هاگ  ره  هک  تسا  هدمآ  هتفای  نینچ  ار  نامدرم  رایـسب  هبرجت  قیرط 
هدوب رایـسب  ار  ناسک  نیا  مه  و  تسا . هدـنام  زاب  یق  زا  تسا و  هتفاین  یهاگآ  تسا  هدروخ  نآ  اب  هک  ییوراد  ینوزف و  بارـش  ندروخ  زا 

رگا تسا  هتشادیم  ورف  ار  نتشیوخ  تسا و  هدرکیم  شوخ  ناهد  لقن  هب  تسا و  هتفاییمه  بارش  هزم  زونه  هک  بارش  نایم  ردنا  هک  تسا 
. تسا هدوب  رتناسآ  تعاس  نآ  دنک  یق  هک  تسا  هتساوخ 

520 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
ات درک  دیابن  تضایر  چیه  دروخ و  دیاب  نیریـش  برچ و  ياهاذغ  شیپ  زور  دنچ  زا  دـشاب  هدرک  هن  تداع  ای  دـشاب  راوشد  یق  ار  هکره  و 

، دشاب راوشد  یق  ار  يو  هک  صخش  نیا  رگا  و  دشاب . کین  ياذغ  دنام  هب  نت  ردنا  هک  ییاذغ  دوش  هن  هدرک  یق  دهد و  هن  يرای  هدعم  رگا 
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هب ار  اهمادنا  دوش و  هبامرگ  ردنا  و  دروخب ، دزیمایب و  يوق  بارـش  هیقوا  کی  اب  هزات  نغور  هیقوا  کی  دادم  اب  ره  زور  دنچ  هب  یق  زا  شیپ 
هبامرگ ردنا  هک  دـشاب  نآ  رتباوص  درک  دـهاوخ  یق  هک  تعاس  نآ  رغال  مدرم  و  دـشاب ، باوص  دـنک  برچ  ماداب  نغور  ای  هشفنب  نغور 

ص 165)  ) هبامرگ سپ  زا  دوش و  مرن  دزادگب و  طالخا  دوش و  مرن  اهگر  ات  دـنک  لسغ  دراد  یمرگ  هب  لیم  هک  مرگ  مین  بآ  هب  دوش و 
همه دروخ  نوگانوگ  ماعط  دـنچ  برچ و  يابدـیپسا  دوش و  مرن  طالخا  اـت  هکنآ  رهب  زا  دروخب  فرـص  بارـش  گنـسمرد  داـتفه  رادـقم 

یبارش زا  دروخب و  رتنارگ  رت و  هتسویپ  دنچ  یبارش  رخآ  هب  دروخ و  دیاب  هنوگ  هس  ود  زا  زیت ، بارـش  دروخن و  یـشرت  چیه  مرن و  برچ و 
غراف یق  زا  هگ  ره  و  دـشاب . رت  نمیا  اهتفآ  زا  ات  دـشاب  رتباوص  هب  امرگ  ردـنا  یق  دـشاب  درـس  اوه  رگا  و  دوش . لصاح  دارم  اـت  رت  يوق 

دیابیم شوخ  يوب  دشاب ، دوز  یق  ار  یصخش  رگا  دوب و  دیابن  لوغشم  بالج  نیبگنکس و  هب  دناشن و  دیاب  بیس  بارش  هب  یگنـشت  دوش 
. درایب دنابنجب و  ار  یطلخ  هک  دنام  هب  نادنچ  وا  هدعم  ردنا  وراد  ات  دیزم  دیابیم  یبآ  ای  بیس  دیلام و  دیابیم  وا  ياپ  تسد و  دییوب و 

؟ درک دیاب  دنچ  و  هنوگچ ؟ یِک ؟ یق  هکنآ  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مجنپ  باب 

ردـنا زج  دـنک  دـلوت  یجنر  نآ  زا  هک  دنـشابن  نمیا  ای  دـشاب  راوخـشد  یق  هک  ار  یناسک  راک و  نیدـب  تسا  یلـصف  رتیلوا  ناتـسبات  لـصف 
رت لهس  ناتسبات  ردنا  یق  بیس  نیدب  دنک ، الاب  يوس  هب  تکرح  دشاب و  هتخادگ  طالخا  لصف  ردنا  هکنآ  رهب  زا  درک ، دیاشن  یق  ناتسبات 

تقو نآ  راک  نیا  ردنا  یتقو  نیرتهب  ار  بوطرم  و  دشاب . فیعـض  هدعم  مف  رگا  هصاخ  درک ، دـیاشن  دـصف  زور  هس  ات  یق  سپ  زا  و  دـشاب ،
ار اهتبوطر  یق  يوراد  ات  دیاب  ماعط  زا  شیپ  و  دشاب ، هتخادـگ  تضایر  تکرح  ردـنا  طالخا  ات  دوسآ ، دـهاوخ  هب  تضایر  زا  هک  دـشاب 

زا اهرذگ  هک  دشابن  نآ  میب  دنکن و  تمحز  طالخا  اب  بارش  ماعط و  دشاب و  یلاخ  هدعم  ات  دنک و  كاپ 
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تبش و هک  مرگ  مین  بآ  برت و  روش و  یهام  یکدنا  دروخ  دناوت  هن  بارش  ماعطیب و  رگا  سپ  دنک . دلوت  قانخ  دوش و  رپ  طلخ  يرایـسب 
ردنا زج  يوق  ياهوراد  هب  ندرک  یق  و  درب . راکب  هتخیمآ  یلسع  نیبگنکـس  اب  دنـشاب  هتخپ  يو  ردنا  کمن  یتخل  هتفوکان و  لدرخ  ایبول و 

مین بآ  هب  هبامرگ  ردنا  دشاب و  هدوسآ  هک  دشاب  تقو  نآ  یتقو  نیرتهب  ار  رورحم  مدرم  و  درک . دـیابن  نازخ  لصف  لوا  راهب و  لصف  رخآ 
یهام یتخل  تعاس  راهچ  هس  هب  نآ  سپ  زا  هدروخ و  ماداب  نغور  اب  باکـشک  یتبرـش  و  دشاب )  ) هدـیلام نغور  دـشاب و  هدرک  لسغ  مرگ 
طارقب درک ؛ دـیاب  دـنچ  یق  هکنآ  اما  و  هتخیمآ . مرگ  بآ  نیبگنکـس و  اـب  دروخ  باکـشک  تبرـش  ندرک  یق  لاـح  ردـنا  هدروخ و  هزاـت 

دشاب هدماین  رب  دشاب و  هدیبنج  ياج  زا  تسخن  زور  هک  یطلخ  ات  رگیدکی  سپ  زا  زور  ود  درک و  دیاب  یق  راب  کی  هام  کی  ردنا  دیوگیم :
یق راب  ود  هام  کی  ردنا  هک  دناهتفگ  یهورگ  و  مشاب . وا  یتسردنت  نامـض  نم  دراد  هاگن  بیترت  نیا  هک  ره  دـیوگیم  دـیآ و  رب  مود  زور 

ار وا  دنک ، هدعم  یکاپ  رهب  زا  یق  هک  ره  هک  تسناد  دیابب  درک ، دیاب  هنوگچ  هکنآ  اما  رگیدکی و  سپ  زا  زور  ود  راب  ود  ره  و  درک ، دـیاب 
هدعم هب  ار  طالخا  ندرک  توق  اهوراد و  هکنآ  رهب  زا  درک ، دیابن  رایـسب  توق  ندرک  یق  ردـنا  و  دروخ ، دـیابن  یق  ياهوراد  زا  وراد  چـیه 

هب برت ، و  روش ، یهاـم  نوچ  دـنک ، فیطل  ار  ظـیلغ  طـلخ  هک  ییاذـغ  دروخب و  نیبگنکـس  یتبرـش  ماـعط  زا  شیپ  هکنآ  زج  ار  وا  درآ و 
رهب زا  رگا  و  دـیآ . رب  رتناـسآ  اـت  دروـخب  یلـسع  نیبگنکـس  اـب  تبـش  بآ  یتـخل  دـیآ  تجاـح  رگا  و  دوـب ، دـیابن  لوغـشم  رگید  يزیچ 

یق هک  تعاس  نآ  تسا و  هدمآ  هتفگ  هکنانچ  دروآ  دیاب  ياجب  اهطرش  همه  درک ، دهاوخ  رگید  ياهيرامیب 
و دندنب . هب  دنچیپ ،) يزیچ  رود  هک  ياهچراپ   ) هباصع هب  دهنرب و  دنراذگب ،) مخز  يور  هک  ياهچراپ   ) هدافر ار  مشچ  ود  ره  درک ، دهاوخ 

. دیاشگن مشچ  دوش ، هن  غراف  یق  زا  ات  رتیلوا و  دندنب . هب  دنهن و  مشچ  رب  دننک و  ردنا  همرس  دنزود و  هب  هطیرخ  ود  هدافر  ضوعب  رگا 
ندرک یق  لاح  ردنا  و  دنیوشب . ناهد  دننک و  هضمضم  لسعلا  ءام  هب  ای  نیبگنکـس  هب  دیوشب و  درـس  بآ  هب  يور  مشچ و  دوش  غراف  نوچ 
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هتـسش ناهد  نوچ  دنکن و  هیکت  ولهپ  ود  چیه  رب  لاح  چیه  هب  دـیآ . رب  تسار  طالخا  ات  دـشاب  رتهب  دـشاب  هداتـسیا  رگا  دنیـشن و  هن  تسار 
(، تسا هلیله  نآ  مظعا  ءزج  هک  ینوجعم  هویم / هس  ای  وراد  هس  ای   ) لفیرطا اب  رکشلگ  یتخل  دشاب ،
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دیوشب نتشیوخ  دوش و  هبامرگ  ردنا  دوز  دروخب و  بارش  ماعط و  یق  سپ  زا  دروخب و  بیس  بارش  ای  بیس  بآ  یکطـصم و  ای  کچوک 

دشاب و شوخ  معط  دراوگ و  رتدوز  دشاب و  کین  وا  رهوگ  هک  دروخ  یماعط  دیآ  تجاح  اذغ  هب  دـشابن و  هراچ  رگا  دـیآ و  نوریب  دوز  و 
. دروخ یکدنا 

یق يدنم  نایز  يدنمدوس و  ياهناشن  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مشش  باب 

لادتعا هب  وا  سفن  ضبن و  دشاب و  رتهب  ماعط  يوزرآ  دبای و  یکبـس  نتـشیوخ  ردنا  نآ  سپ  زا  مدرم  هک  تسا  نآ  یق  يدنمدوس  اهناشن 
رگا هصاخ  دزوسب ، یتخل  هدعم  مف  هک  دـشاب  نآ  وا  جـنر  نیرتشیب  و  دزیخ ، نتـشگ  شنم  ادـتبا  ردـنا  دوش و  رت  يوق  اهتوق  همه  دـشاب و 
دیآ رب  رتقیقر  یطلخ  سپ  اهترک ، هب  دیآ  رب  رایسب  مغلب  سپ  دریگ ، ندمآ  یباعل  ناهد  زا  تسخن  نآ . ریغ  قبرخ و  نوچ  دشاب ، يوق  وراد 
راهچ هس  سپ  زا  و  دـنک . تباجا  زین  عبط  هک  دـشاب  دـشابن و  رگید  یجنر  هس ، ات  نتـشگ و  شنم  زا  زج  دـشابیم و  زونه  هدـعم  شزوس  و 

. ددرگ لیاز  هس  ات  درد و  هدعم و  شزوس  نآ  تعاس 
دوش ناور  رایسب  فرع  دوش و  خرس  دزیخرب و  اهمشچ  دیاین و  رب  چیه  دوخ  ای  دیاین ، رب  مامت  يزیچ  هک  تسا  نآ  یق  نتشاد  نایز  ناشن  و 

. دیآ دیدپ  قاوف  دیاین و  رب  زاوآ  و 
هک ییاهنغور  ای  مرگ  مین  بآ  هب  درک و  دیاب  هنقحب  نآ  كرادت  دوش و  كاله  مدرم  دـنباین  رد  ار  نآ  دـیآ و  دـیدپ  اهلاح  نیا  هاگ  ره 

دیدپ نآ  رهب  زا  قاوف  اما  دوش . نمیا  قانخ  زا  دیآ  رب  یق  هک  هاگ  ره  و  دیآ ، رب  یق  ات  دنک  دهج  و  نسوس ، نغور  نوچ  دراد ، قایرت  توق 
هک دشاب  نآ  ناشن  یخرـس  مشچ و  نتـساخ  نوریب  و  دنک . عفد  ار  نآ  هک  درادن  توق  هدعم  دشاب و  هدـمآ  هدـعم  هب  دـب  ياهطلخ  هک  دـیآ 

ناشن قاوف  یب  ای  قاوف و  اب  جنـشت  دـنک و  دـلوت  غاـمد  ردـنا  مرگ  یـسامآ  هک  دـشاب  نآ  میب  دـشاب و  هدـمآ  رب  غاـمد  هب  مرگ  دـب و  یطلخ 
هک دـشاب  نآ  ناشن  یق  سپ  زا  هابت  یطلخ  تباجا  و  دـشاب ؛ هدـش  جرخ  هک  دـشاب  تجاح  نادـب  هک  ار  اهمادـنا  يرت  دـشاب و  یق  يرایـسب 

. تسا هداتفا  عفد  ریز  يوس  هب  هدیراوگان  ياهطلخ 
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دیآ دیدپ  یق  سپ  زا  هک  دب  ياهلاح  كرادت  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  متفه  باب 

بآ هب  نآ  كرادـت  درآ و  دـیدپ  میظع  هس  ات  هدـعم و  ینازوس  دـشاب ، رتیوق  یق  هک  هاگ  ره  و  تسا . يوق  تخـس  قبرخ  یق ، ياهوراد  زا 
ددرگ نکاس  شزوس  نآ  دیآ و  رب  یق  ات  داد  دیابیم  نغور  مرگ و  بآ  یتبرش  یتعاس  ره  درک . دیاب  دجنک  نغور  ای  تیز  نغور  مرگ و 

دیآ و رب  رید  رگا  دیآرب و  مامت  ددرگ و  تدایز  نتـشگ  شنم  ات  درک و  دیابیم  مرگ  ياپ  تسد و  هدعم و  دنک و  تباجا  عبط  هک  دـشاب  و 
دارم ات  دـنک  ورف  دـنک و  هدولآ  ارقیف  هرایا  هب  دـنک و  برچ  نغور  هب  یغرم  رپ  دوش و  هبامرگ  ردـنا  دوش و  بعـص  هس  ات  هدـعم و  شزوس 
بآ دشکیم ، ردنا  دیآ و  دیدپ  اهولهپ  ياهرـس  ریز  ردنا  يدرد  نآ  سپ  زا  دـنک و  مامت  راک  یق  يوراد  هک  دـشاب  رایـسب  ددرگ و  لصاح 
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دیآ دـیدپ  میظع  شزوـس  یق  سپ  زا  هک  دـشاب  و  دـنهنیم . عـضوم  نآ  رب  دـننکیم و  رت  نادـب  هبنپ  اـی  جنفـسا  دـنزب و  مه  هب  نـغور  مرگ و 
دنـشاب و هدرک  هتخیمآ  مه  هب  يریخ  نغور  هشفنب و  نغور  زا  هک  نغور  موم  هب  ار  عضوم  نآ  دـناشنب و  ار  نآ  دـنماشایب  برچ  يابدیفـسا 
زا هک  دشاب  رایـسب  و  دننک . لیاز  ندروآ  هسطع  هب  ندروخ و  مرگ  بآ  كدنا  كدنا  هب  ار  نآ  دیآ و  دـیدپ  قاوف  هک  دـشاب  دـنلامیمه و 

رامحلا ءاثق  بادس و  دندنب و  هب  فارطا  هک  دشاب  نآ  ریبدت  زاوآ . ندش  لطاب  تابـس و  زازک و  نوچ  دیآ  دـیدپ  درـس  ياهیرامیب  یق  سپ 
لسع و دنهنیم و  هدعم  رب  مرگ  دـنزپ و  هب  تیز  نغور  ردـنا  ود  نیا  زا  یکی  ای  ود  ره  دـنیوگ ،) دنپـسا  هزرایخ  یـسراف  هک  یخلت  لهـسم  )

نآ ریبدت  دیآ  دیدپ  قانخ  یق  ردنا  هک  دشاب  رایسب  و  دنناکچ ، شوگ  ردنا  مرگ  مین  نغور  نیا  زا  ار  تابـس  دنوادخ  و  دنهدیم ، مرگ  بآ 
همه ردنا  دراد و  زاب  وراد  توق  ات  دنهدیم  هزات  ریـش  دیآرب ، نوخ  یق  سپ  زا  هک  دشاب  دنراد و  راکب  زیت  هنقح  دـندنبب و  اهوزاب  هک  دـشاب 

یتلیح ره  هب  دیآ و  دیدپ  رت  دوز  رت و  مامت  نآ  تعفنم  دنزیمایب  ریـش  اب  بارـش  یکدنا  رگا  دشاب و  دنمدوس  تخـس  زات ه  ریـش  دب  ضارعا 
طارفا دنچ  ره  دـنهنیم و  ص 166 )  ) رب ضباق  ياهدامـض  هدـعم  رب  دـنناباوخ و  هب  ار  درم  یق  سپ  زا  ات  ندیـشوک  دـیابب  ددرگ  نکمم  هک 

یقاب زا  ار  هدعم  هنیس و  یحاون  هک  دنهاوخ  دتـسیا و  زاب  دشاب  هدمآ  رب  یق  سپ  زا  نوخ  هک  هاگ  ره  و  دنهدیم . بارـش  هزات و  ریـش  دنکیم 
داد و دیابیم  هدرک  درس  نیبگنکس  كدنا  كدنا  دننک ، كاپ  دشاب  هدمآ  رب  اجنآ  هک  نوخ 

524 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
. دراد زاب  نوخ  ینمرا ، لگ  اب  دنهد  هب  نآ  بآ  دنبوکب و  دنیوگ  اقمحلا  ۀلقبلا  يزات  هب  هک  هفرخ  گرب 

دیآ و ارفـص  سپ  زا  ادوس  دیآ و  نآ  سپ  زا  و  دیآ ، رب  مغلب  زا  رتمک  ارفـص  دشاب و  مغلب  رتشیب  دـیآ  رب  یق  هب  هچنآ  هک  تسناد  دـیابب  و 
گرزب وا  زرپس  ای  دشاب  مرگ  وا  رگج  دروخ و  بارش  هتسویپ  هک  یصخش  زا  رگم  دیاین ، رب  ادوس  یق  قیرط  هب  یـصخش  ره  زا  دیآ و  رتمک 

زور نآ  دشاب ، هدوب  هن  تداع  نیا  نآ  زا  شیپ  دیآ و  رب  شرت  يزیچ  ار  یصخش  هک  هاگ  ره  و  دشاب . هتسب  وا  ضیح  هک  دشاب  ینز  ای  دشاب 
اب یکطـصم  یتخل  تسا  هدـش  رـس  هدـعم  هک  دـناد  رگا  ای  دروخ  هدرک  مرگ  بـالگ  دروخ  اذـغ  هکنآ  زا  شیپ  دروخ و  دـیاب  رت  مک  اذـغ 

ياهبنپ ای  یجنفـسا  دننک و  مرگ  ار  بان  هکرـس  دیآ  رب  رایـسب  ادوس  هک  ار  یـصخش  دروخب و  یکدـنا  هبیم  ای  ینومک  ای  دروخب و  رکـشلگ 
. دنهنیم وا  هدعم  رب  دننک و  رت  نادب 

نآ لعف  یگنوگچ  یق و  ياهوراد  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  متشه  باب 

هکنآ یکی  تسا  قرف  ود  ود  ره  نایم  نکل  تسا ، لهـسم  ياهوراد  توق  نوچمه  شیوخ  يوس  طالخا  ندیـشک  ردنا  یق  ياهوراد  توق 
يوـس رترید  دـنابنج و  رترید  ار  طـلخ  لهـسم  يوراد  مود  و  تسا ، موـلعم  هکناـنچ  تسا ، رگیدـکی  فلاـخم  کـی  ره  ندروآ  نوریب  هار 

رب طلخ و  رب  دنک  رهق  دریگ و  ندیـشک  رود  ياهمادنا  نت و  رعق  زا  ار  طلخ  لاح  ردـنا  یق  ياهوراد  و  دـشاب ، رت  هتـسهآ  دـشک و  شیوخ 
هعفاد توق  ای  هدعم و  هعفاد  توق  ات  دنریگب  اهوراد  نینچ  یق  رهب  زا  نابیبط  درآرب و  دنکرب و  دـنابنجب و  توقب  ار  طلخ  مادـنا و  ياهتوق 

زاب هدعم  هب  يدوزب  دنادرگ و  زاب  اهمادنا  عفد  هار  زا  دنابنجب و  ياج  زا  اهمادنا  همه  عفد  فالخ  رب  ار  اهطلخ  دشوک و  زاب  رود ، ياهمادنا 
هن هراچ  راک  رهب  زا  سپ  دشک ، وس  ورف  يوس  هب  عفد  همه  هک  تسا  نانچ  اهمادنا  همه  یعیبط  هعفاد  توق  ات  هکنآ  رهب  زا  دزادنا ، رب  درآ و 

ياهوراد هک  نتـسناد  دیابب  و  دشاب . رت  يوق  رتراک و  دوز  و  دشاب . اهمادنا  همه  عفد  فلاخم  وا  ندیـشک  هک  دـننیزگ  ییوراد  هکنآ  زا  دوب 
زا سپ  تسا و  دیپس  قبرخ  نآ  درآ و  رب  رود  ياهمادنا  نت و  رعق  زا  ار  جزل  ظیلغ  طالخا  هک  تسا  نانچ  یضعب  تسا ، تاجرد  هب  زین  یق 

ای گنهآ  لبج   ) گنهآ لبج  نآ 
525 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 350 

http://www.ghaemiyeh.com


مربش  ) مربش مخت  و  تسا ،) یهایگ  مان  هسدنک  ای  سدنک  ای   ) شدـنک نآ  سپ  زا  و  گنر ،) درز  تسا  يراخ  مخت  گنه  لبج  ای  جـنهلبج 
ای  ) یقلا زوج  دراد ،) فلتخم  عاونا  هک  قامـس  دـننامب  رادریـش  تسا  یتخرد   ) نویرزام و  اهراخ ،) عاونا  زا  تسا  یهایگ  مان  وراد  ریـش  ای 

هعقر ای  ریجنا ،) هب  هیبش  تسا  یتخرد  هویم  ینامی  عاـقر   ) یناـمی عاـقر  و  دـیوریم ،) هلاـگنب  دـنه و  رد  هک  تسا  یتخرد  هویم  روآیق  زوج 
هتـشغآ یلـسع  نیبگنکـس  ردنا  هک  برت  تبـش و  مخت  برت و  مخت  هروب و  و  تسا . يدنه  کمن  تسا  رتدورف  ياهجرد  هب  هچنآ  هینامی و 

هزبرخ قمرس و  خیبط  و  یمور ،) جانفسا   ) قمرـس مخت  دزرگنک و  درایب  قفر  هب  دنک و  فیطل  ار  اهطلخ  تسا  رتورف  هچنآ  لدرخ و  دشاب و 
اب مرک  عاقف  دنزپب و  وردنا  اندنگ  هک  بآ  کشک  دنروخ و  نیبگنکـس  اب  وا  بآ  دنزپب و  هک  يزابخ  نسوس و  خیب  ایبول و  بآ  وا و  خیب  و 

رگید ماعط  ای  هزات  یهام  اب  هک  سگرن  زاـیپ  دـشاب و  هدـمآ  رد  هب  هباـمرگ  زا  هکنآ  زا  سپ  هصاـخ  نیبگنا ، اـب  اـی  تبـش  بآ  اـب  مرگ  بآ 
. درآ رت  هتخپ  مغلب  رتفیطل و  طلخ  درآ و  نوریب  رت  کیدزن  ياهمادنا  زا  هدعم و  زا  ار  طالخا  تس  رتورف  هک  اهوراد  نیا  و  دنروخ .

تشاد دیاب  راکب  هنوگچ  یق  ياهوراد  هکنآ  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهن  باب 

مامت شیوخ  راک  وا  دشابن و  رایـسب  طلخ  نت  ردـنا  رگا  هکنآ  رهب  زا  تسا  رطخ  اب  نآ  ندروخ  تسا و  دـیپس  قبرخ  یق  ياهوراد  نیرتیوق 
راب کی  هب  رایـسب  طلخ  هکنآ  رهب  زا  دنک  قانخ  هک  دشاب  نآ  میب  دشاب ، رایـسب  ياهطلخ  نت  ردـنا  رگا  دـیآ و  دـیدپ  کشخ  جنـشت  دـنک ،
هایس دراد : عون  ود  هک  تسا  یهایگ   ) قبرخ دشابن  یترورـض  ات  ودنک و  دلوت  قانخ  ندمآ ، دناوت  هن  نوریب  راب  کی  هب  دشک و  هدعم  يوس 
ردنا دشابن و  هبرف  تخـس  راوخـشد  یق  ار  يو  هک  داد  دیاشن  ار  یـصخش  زج  و  تشاد ، دیابن  راکب  تسا ) روآیق  خلت و  نآ  هزم  دـیپس ، و 

هک نتـسناد  دـیابب  و  دروآ . دـیاب  راک  رب  دـیاب  رگد  يوراد  هب  دـنناوتب  ات  و  دـشاب . يورـض  یق  هب  وا  تجاـح  دـشابن و  رایـسب  لوضف  زا  نت 
راغرف یلسع  نیبگنکـس  ردنا  مرد و  مرد  دنزپ  هب  ار  برت  دشاب  رتظیلغ  مغلب  رگا  دنک و  كاپ  هدعم  زا  ار  قیقر  مغلب  باکـشک  نیبگنکس و 

زا و  دنروخب ، قیررب  نیبگنکس  برت و  نآ  دادماب  دنهنب  کی  دننکارپ و  يو  رب  هروب  هب  هدوس  کمن  یکدنا  دننک و 
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مغلب دنروخب  تعاس  کی  هب  اذغ  زا  سپ  نیبگنکـس  اب  تبـش  بآ  دنروخ و  هچاپ  دـیرت  یتخل  برت و  اب و  رانا  روش و  یهام  اذـغ  نآ  سپ 
ردـنا هدـعم  تاقبط  هک  ار  تبوطر  هتخپ  ردـنا  افوز  دنـشاب و  هدرک  يزر  هکرـس  زا  هکرـس  زا  هک  یلـسع  نیبگنکـس  دـنک و  كاپ  ار  ظیلغ 
لسعلا ءام  اب  برت  مخت  گنـسمرد  هس  درآ و  یق  یناسآ  هب  دنروخب  ماعط  اب  ددع  هس  ای  ددع  ود  سگرن  زایپ  و  درآ . نوریب  دنـشاب  هدروخ 

تبش بآ  اب  گنسمرد  هد  هتفوک  رایخ  خیب  گنسمرد  ود  روآیق ،) يودرگ   ) یقلا زوج  نینچمه  گنـسمرد ، ود  دز  رگنک  درآ . یق  مرگ 
جزیوم نینچمه ، هتفوک  هزبرخ  هزبرخ و  خیب  هزبرخ و  مخت  نینچمه ، دـننزهب  مهب  مرگ  مین  بآ  اب  هزات  نغور  نینچمه  نیبگنکـس و  اب  رگ 

سگرن و زایپ  رایخ و  هزبرخ و  ار  ناتسرد  نت  هدعم  ندرک  كاپ  دشاب و  يوق  تخـس  هزات  نغور  تبـش و  بآ  اب  هناد  تسیب  ای  هناد  هدزناپ 
لبج هب  یقلا و  زوـج  هب  اـیلوخیلام  هشعر و  جـلاف و  نوـچ  نمزم  ياـهیرامیب  ردـنا  و  دـشاب . تیاـفک  نیا  دـننام  تبـش و  مخت  برت و  مخت 
اـشاح دشاب و  يوق  دننک  لح  مرگ  بآ  نم  مین  رادقم  ردنا  هروب  گنـسمرد  هس  دـتفا و  تجاح  نآ  دـننام  قبرخ و  و  جـنه ) لبج   ) گنهآ
تبـش برت و  و  هدرپ ،) سپ  کسورع  جنکاک ، هنکاک و  هداوناخ   ) نایکاک مخت  زغم  يرهن  هنود ،) وپ  برعم   ) جنودوف و  یهوک ،) هنودوپ  )
مخت و  یهوک ،) ناحیر   ) جورداب راـیخ و  مخت  ودـک  مخت  دـشاب و  يوق  مرگ  مین  بآ  هب  نسوس  نغور  درآ و  یق  دـنناشوج  هب  بآ  ردـنا 

هلوتاـت یـسرافب  هک  تسا  یتخرد  هویم   ) زوگ سدـنک و  اـیبول و  نیریـش و  بارـش  ریجنا و  دـجنک و  هبلح و  مغلـش و  هزوغلچ و  ردـنغچ و 
یق ياهوراد  همه  نیا  هناد ، مرک  و  ناغابـص ،) نارزاگ و  هروچ  ای  کـیوچ  ویرذآ ، یناـنوی ، اـشینطرا   ) اـثینطرع لـثاما و  زوج ،) ( ) دـنیوگ

. دنیوگ زین  يوش  میلگ  دنیوگ و  رالق  يزات  هب  ار  اثینطرع  تسا و 
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گنسمرد کی  شدنک  گنسمرد ، ود  نان  هروب  گنسمرد ، هس  دز  رگنک  گنـسمرد ، ود  قمرـس  مخت  دنریگب  بکرم : ياهوراد  تفص /-
. ایبول مدنگ و  تبش و  خیبط  ردنا  یلسع  نیبگنکس  هیقوا  ود  اب  گنسمرد  هس  تبرش  دنبوکب ، ار  همه 

تبش خیبط  نیبگنکس و  اب  گنسمرد  مین  لدرخ  گنسمرد  کی  یکی  ره  زا  ینمرا  هروب  درز و  دبرت  يدنه و  کمن  رگید : يوراد  تفص 
. دزادنا رب  ار  ادوس  دشاب ، يوق  دنهد  هب 

دنبوکب لاقثم  کی  یقلا  زوج  لاقثم ، مین  دزرگنک  مخت  گنسمرد ، راهچ  قمرس  مخت  رگید ،
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. دنهد هب  تبش  خیبط  اب 
. دنهد هب  مرگ  مین  لسعلا  ءام  اب  گنسمرد  کی  یکی  ره  زا  برت  مخت  دزرگنک و  مخت  یقلا و  زوج  گنسمرد ، ود  دزرگنک  رگید ،

هب دـنبوکب و  ار  همه  تسار  اتـسار  ناـن  هروـپ  یطبن و  کـمن : یقلا ، زوـج  دزرگنک ، زیکیک ، مخت  قمرـس ، مخت  تبـش ، برت ، مخت  رگید ،
. تبش خیبط  اب  هیقو  مین  تبرش  دنشرس ، هب  نیبگنا 

. دنهد هب  مرگ  مین  بآ  یلصا و  یلسع ) دیاش   ) نیبگنکس اب  گنسمرد  مین  نان  هروب  گنسمرد ، هس  قمرس  مخت  رگید ،
. دنهد هب  مرگ  مین  بآ  اب  دنبوکب  کشخ  هزبرخ  تسوپ  رگید ،

اب دـنیالاپ و  هب  دـنزپ و  هب  هتفوـک  راـیخ  گرب  بآ  دـنهد . هب  مرگ  مـین  نیبگنکـس  اـب  هدرـشف )  ) هدراـشف هتفوـک و  راـیخ  گرب  بآ  رگید ،
. دنهد هب  نیبگنکس 

، گنـسمرد ود  نان  هروپ  گناد ، راهچ  گنـسمرد و  کی  سدنک ،)  ) شدنک گنـسمرد ، جنپ  دزرگنک  گنـسمرد ، هد  قمرـس  مخت  رگید 
هب راـیخ  بآ  اـب  رگ  یمطخ  بآ  اـب  رگ  قمرـس  بآ  هـب  دـنباین  دز  رگنک  بآ  رگا  دـننک و  صارقا  دنـشرس و  هـب  دزرگنک  بآ  رد  ار  هـمه 

. دنهد هب  تبش  خیبط  نیبگنکس و  اب  گنسمرد  هس  هب  ار  تبرش  نیا  دنشرس .

یق ياهوراد  زا  تسا  رتيوق  هچنآ  ندروآ  حالص  هب  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهد  باب 

ات دنبوکب  کین  ار  وا  هک  تسا  نآ  وا  حالـصا  ریبدـت  و  توق ، هب  درآرب  ادوس  مغلب و  یگنـسمرد  ای  گنـسمرد  مین  گنهآ ،) لبج   ) جـنلبج
ازوج تسا و  يوق  ییوراد  تسا و  رگنک  غمص  دزرگنک  دنروخب . يو  اب  هزات  نغور  هیقوا  ود  یلقاب و  بآ  هیقوا  راهچ  دیآ و  دیدپ  نغور 

بآ اب  دـنزیمایب و  يو  اب  معط  کمن  یکدـنا  و  [ 31] دـنزیبب ریرح و  هب  دـنبوکب و  کین  هک  تسا  نآ  ود  ره  حالـصا  ریبدـت  نینچمه ، یقل 
. دنروخ تبش 
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غرم هیاخ  هدرز  هس  ردنا  دنزیب و  هب  ریرح  هب  دنبوکب و  کین  هک  تسا  نآ  وا  حالـصا  ریبدت  تسا ، كانرطخ  تسا و  يوق  تخـس  شدـنک 

. دنروخب مرگ  مین  کنت  باکشک  یتبرش  وا  یپ  زا  دنروخب و  دنشرس و  هب 
هتخادرپ لفث  زا  اههدور  و  دـشاب . هدرک  تباجا  عبط  دادـماب  هکنآ  زا  سپ  دروخ ، دـیاب  قیررب  تسا . كانرطخ  تسا و  يوق  تخـس  قبرخ 

هزات نغور  زوج و  مدنگ و  درآ  زا  شآ ،)  ) وسح دنروخب و  كدـنا  يرادـقم  فیطل  یماعط  ددرگن  نکمم  ص 167 )  ) قیررب رگا  هدش و 
ار برت  نآ  سپ  دنراذگب ، زورنابش  کی  دنناشن و  ردنا  برت  هب  ار  قبرخ  رگا  و  دنروخب . وسح  نیا  اب  دنبوکب و  تشرد  ار  قبرخ  دنزاسب و 
ره وا  سپ  زا  دـنکن و  قانخ  دـنزیمایب  ینمرا ،) هروب   ) نورطن اب  ار  قبرخ  رگا  دـشاب و  رتباوص  دـنروخب  بآ  نآ  دـنزپ و  هب  دـننک و  هراـپ 
رهب ود  ات  دـنزپ  هب  زور  هس  دـننک  رت  زور  هس  ناراب  بآ  نم  ود  رادـقم  ردـنا  قبرخ  نم  مین  رگا  دـنروخیم و  هزات  ریـش  لسعلا و  ءام  تعاس 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 352 

http://www.ghaemiyeh.com


مرگ مین  بآ  اب  هچفک  کی  رادقم  دنرآ . زاب  لسع  ماوق  هب  دنناشوج و  هب  دننکفا و  رب  یفاص  نیبگنا  نم  کی  رادقم  دنیالاپ  هب  دورب و  بآ 
کین و رگا  دشاب و  تمالـس  اب  مه  دنروخ  باکـشک  اب  دنبوکب و  تشرد  ار  وا  رگا  دشاب و  تمالـس  اب  دـنک و  يوق  یغارفتـسا  دـنروخب ،

دنروخب مرگ  مین  دـنیالاپ و  هب  سپ  دـننک  رت  ناراـب  بآ  ردـنا  زور  هس  يو  زا  لاـقثم  جـنپ  رگا  دراد و  هجنر  دریگ و  زاـب  هدـعم  هب  دـنیاسب 
دـناهتفگ و یمخرد ،)  ) جـنپ اهباتک  ردـنا  هک  تسا  نآ  رهب  زا  فالخ  نیا  گنـسمرد و  جـنپ  دـناهتفگ  یهورگ  دـنک و  ماـمت  یغارفتـسا 

. لاقثم یهورگ  کیدزن  تسا و  یگنسمرد  یهورگ  کیدزن  یمخرد 

یق ياهوراد  جازم  ددع و  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهدزای  باب 

، برت هزبرخ ، تسا ، نیا  تسا  بارـش  ماعط و  سنج  زا  هچنآ  اما  تسا . ینیتسار  يوراد  یـضعب  تسا و  بارـش  ماـعط و  سنج  زا  یـضعب 
، مرگ عاقف  نیریش ، بارش  زیمش ،)  ) نایکاک نغور  نایکاک ، مخت  مغلش و  همروس ،) کمروس ، هملـس ،  ) فطق ایبول ، ریجنا ، ردنغچ ، تبش ،

تعفنم عبط و  جازم و  یق و  ردنا  دهد  يرای  هک  تسا  نآ  یضعب  هلمج  نیا  روش و  یهام  نیبگنکس ، اب  باکـشک  مرگ ، یلـسع  نیبگنکس 
زا موس  راتفگ  ردنا  هلمج  هک  کی  ره  ترضم  و 
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. تسا هدمآ  هدرک  دای  تسا  موس  باتک  هک  باتک  نیزا  نیتسخن  شخب 

جزیویم سدنک ، گنهآ ، لبج  دیپس ، قبرخ  تسا : نیا  تسا  ینیتسار  ياهوراد  هچنآ  اما  اهبارش و  اهماعط و  رگید  ترضم  تعفنم و  اما 
نغور کشک ،) واگ   ) مربَش مخت  گرب ،) تفه   ) نویرزام مخت  هروپ  سگرن ، زایپ  لثام ، زوج  یقلا ، زوج  دزرگنک ، اـثینطرع /- زیویم /-) )

اما نسوس .
زا رت  خلت  دنام و  یمطخ  تسوپ  اب  تسا و  کبـس  تسا و  هدیـسوپ  بوچ  تسوپ  دننام  تسا  کیراب  ياههخاش  خیب  دـیپس ، قبرخ  قبرخ :

تـشگنا راهچ  وا  قاس  يدـنلب  تسا و  خرـس  وا  تابن  گنر  رتهاتوک و  نکل  تسا  لمحلا  ناسل  تابن  نوچمه  وا  تابن  تسا . هایـس  قبرخ 
درگ هلغ  ندورد  ماگنه  دیور و  تخـس  نیمز  هیاپهوک و  ردـنا  تسا ، رایـسب  خـیب  ار  وا  تسا ، یهت  وا  قاس  نایم  و  هداهن ، زاب  مه  هب  تسا 

ار وا  تسا و  رهز  ار  گس  ار و  كوخ  و  دـشک ، هب  ار  شوم  دنـشرس ، هب  لسع  اب  دـنزیمایب و  تسوپ  تسپ  اب  دـنبوکب و  ار  وا  رگا  دـننک و 
. درآ هسطع  وا  يوب  دنبوکب  ار  وا  دنیوگ ، بکلا  لتاق  ببس  نیدب 

يردوت دننام  دشاب ، رتهب  يودنه  دیور و  دغس  ردنا  تسا و  درز  وا  خیب  دبرت ، و  تسا ، درز  دبرت  مخت  دناهتفگ  گنهآ  لبج  گنهآ : لبج 
. تسا قبرخ  لعف  وچمه  وا  لعف  تسا ،

. تسا گنهآ  لبج  نوچمه  توق  عبط و  هب  هک  دیوگیمن  نیا  زا  شیب  دیآیمه و  نوناق  باتک  ردنا  وراد  نیا  مان  سوساج 
وا مخت  هاتوک و  تسا و  ظیلغ  ياهراخ  يو  رب  تسا و  اهمخت  وا  ناـیم  ردـنا  تسا ، يزوگ  دـنچ  مهو  تسا ، رهز  لـثام  زوج  لـثام : زوج 

نوچمه وا  غارفتسا  تسا و  لد  نمـشد  دشکب  زور  ردنا  یگنـسمرد  دناباوخ و  هب  دنک و  تسم  یگناد  نزو  هب  تسا ، گنب  مخت  نوچمه 
. دراد زاب  وا  یتسم  شرت ، تارغج  هصاخ  یشرت ، تسا و  كانرطخ  وا  نتشاد  راکب  تسا و  یقلا  زوج  غارفتسا 

تـسوپ اههرگ و  اب  یخیب  نیا  و  دنرآ ، دنب  رد  زا  یمور  فورعم  تسا  یخیب  مخالپ ،) ای  مخلپ  سودوخوطـسا ، سدنک   ) شدـنک شدـنک :
مرگ و دنیوگ  سودوخوطـسا  یمور  هب  شدنک  دشاب و  دب  نکل  دتفا و  زین  شدنک  یعون  هناخرف )  ) هناغرف ردنا  و  دیپس . وا  نوردـنا  هایس و 

کشخ
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دـنک و كاپ  دـننک  یلط  ودـب  ار  رگ  ار و  صرب  ار و  قهب  تسا و  هدـننک  شیر  تسا و  زیت  مراهچ . هجرد  کیدزن  اـت  موس  هجرد  هب  تسا 
. دنک ظیلغ  مغلب  غارفتسا  درآ ، رب  شوگ  زا  خوش  درآ . هسطع 

. تسا هدمآ  هدرک  دای  باتک  نیا  نیتسخن  شخب  زا  موس  راتفگ  زا  مود  عون  زا  متفه  باب  ردنا  تسا و  رگنک  غمص  دزرگنک ، دزرگنک :
ورف تشگنا  رـسب  وا  ياهولهپ  هک  موم  هراپ  دـننام  دوخن  دـنچ  تسا ، هایـس  اـههناد  موس ، هجرد  هب  تسا  کـشخ  مرگ و  جزیویم ، جزیویم :

رب ار  يوم  دننک . یلط  بلعثلا  ءادرب  دننک و  رای  يو  اب  يواسم  ار  خینرز  هک  هصاخ  دشک  هب  ار  شپش  هدننازوس . تسا و  زیت  دنـشاب  هدرـشف 
ندب تشوگ  يرت  ار و  ناهد  دنک  تعفنم  هکرـس  نادب  دـنزپ  هب  هکرـس  ردـنا  دـیالاپب و  نهد  زا  باعل  هب  غامد  تبوطر  دـنیاخ و  هب  درآ و 
ماداب نغور  باکـشک و  غرم و  هیاخ  هدرز  نوچ  دشاب  وا  حالـصا  هک  يزیچ  اب  وا  زا  یکدنا  دـنک . شیر  ار  هناثم  دراد ، دوس  ار  اهنادـناد 

. دنک كاپ  ار  هناثم  درآ و  یق 
دنک و يوق  غارفتسا  دنیوگ ، رالق  یسراپ  هب  تسا . دیپس  یخیب  تسا ،) کبوچ  ینعم  هب   ) یلبق تاحفص  هب  دوش  عوجر  ، ) اثینطرع اثینطرع :

. درآ هسطع  وا  يوب 
نوچ دنام  هب  يو  ردنا  دنک و  تحارج  اهمادنا  ردنا  هچ  ره  دشک و  شیوخ  يوس  ار  طالخا  تسا  سگرن  خـیب  سگرن ، زایپ  سگرن : زایپ 

دـنلامب و ودـب  ار  بلعثلا  ءاد  دـننک و  یلط  هکرـس  اب  هک  هصاخ  دربب  ار  فلک  ار و  قخب  درآ و  لسع و  اب  هصاخ  درآ . نوریب  ناکیپ  راـخ و 
ودب اهبصع  سامآ  دنک و  كاپ  ار  دیلپ  ياهشیر  خوش  دنازپ و  هب  ار  رسع  ياهشیر  رقبلا ،) بح  کنک ،  ) هنـسرک لسع  اب  درآرب  يوم 

. دراد دوس  ار  بوطرم  رس  درد  درآ و  رس  درد  ار  رورحم  مدرم  سگرن  يوب  دراد ، دوس  دننک ، دامض 
. دیآ هدرک  دای  رتسپس  لهسم  ياهوراد  ردنا  تسا ،) یهلسم  ناهایگ  زا   ) مربش مخت  نویرزام و  مخت  نویرزام : مخت 

. تسا هدمآ  هدرک  دای  باتک  نیا  زا  نیتستخن  شخب  ردنا  اهنغور  باب  ردنا  نآ  ترضم  تعفنم و  نسوس ، نغور 

[ لهسم ياهوراد  هب  نت  نتخادرپ  ردنا  موس : باتک  زا  مود  شخب  زا  نیتسخن  راتفگ  زا  موس  وزج  ]

هراشا
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:( تسا باب  هدژه  وزج  نیا  و   ) تسناد دیابب  ینعم  نیردنا  هچنآ  و 

لهسم ياهوراد  نتشاد  راکب  ردنا  یلک  ياهلصا  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  نیتسخن  باب 

هک دننک  نآ  زا  شیب  تبوطر  غارفتسا  لهسم  ياهوراد  همه  نکل  هنیعب ، طلخ  کی  غارفتسا  هب  تسا  صوصخم  کی  ره  لهـسم  ياهوراد 
نیا ددرگ و  خارف  وا  تشگنا  ردنا  يرتشگنا  زور  نآ  دروخ  لهـسم  يوراد  هک  ره  هک  ینیبن  دیآ . صوصخم  نادـب  هک  طلخ  نآ  غارفتـسا 

هک تسا  نیا  رهب  زا  تسا . هدرک  دوصقم  طـلخ  غارفتـسا  زا  شیب  تبوطر  غارفتـسا  وراد  هک  دـشابن  نآ  رهب  زا  زج  يرتشگنا  نتـشگ  خارف 
يوراد مرگ  ياهرهش  امرگ و  لصف  ردنا  ار  فیحن  مدرم  هک  تسا  ببس  نیدب  دوش و  كاله  دروخ  لهـسم  يوراد  رگا  قد  بت  دنوادخ 
دهاوخ وراد  ار  وا  هک  صخـش  نیا  لاح  ردنا  وراد و  لاح  ردنا  بیبط  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  مامت . طایتحا  سپ  زا  الا  داد ، دیاشن  لهـسم 

ردنا ار  یصخش  هک  دتفا  قافتا  اهلاس  رایسب  هکنآ  رهب  زا  دنک ، هاگن  کین  رهـش  لاح  ردنا  لاس و  لصف  لاح  ردنا  اوه و  لاح  ردنا  و  داد ،
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هک تسا ، هداتفا  قافتا  لاس  رایسب  نینچمه  دراد ، نایز  دشاب  هتشاد  دوس  رگید  ياهلاس  ردنا  هک  رگید  يوراد  دراد و  دوس  وراد  لاس  نآ 
نامه رگید  لاس  ردنا  وراد  نامه  دراد  دوس  ار  یـصخش  لاس  ردـنا  وراد  هکنآ  ببـس  دوش و  كاله  تسا  هدروخ  لهـسم  يوراد  هک  ره 

نیردنا دتفا و  قافتا  رت  مرگ و  نانچمه  لاس  لصف  جازم  دشاب و  رت  مرگ و  الثم  صخـش  نآ  جازم  هک  دشاب  هک  نآ  دراد ، نایز  ار  صخش 
عون زا  مجنپ  باب  ردنا  هکنآ  رهب  زا  دیآ ، هتخادرپ  نتشیوخ  زا  رتو  مرگ  طالخا  دوش و  هدرک  نآ  دننام  دبرت و  اینومقس و  هب  غارفتـسا  لاس 

و دـنک ، كاـپ  ارفـص  زا  ار  نت  هکنآ  رهب  زا  نکل  تسا  مرگ  عـبط  هب  هچ  رگا  اینومقـس  هک  تسا  هدـمآ  هدرک  داـی  راـتفگ  نـیا  زا  نیتـسخن 
لهـسم ییوراد  دبرت  و   ) دبرت ارفـص و  ترارح  اینومقـس  هک  هاگ  ره  سپ  دـنیوگ ، ضرع  هب  دـننک ، درـس  ار  وا  دـنک ، لیاز  نت  زا  ترارح 

نامه هک  دتفا  قافتا  هک  هاگ  ره  و  دیآ . دـیدپ  صخـش  نیا  رب  لاس  نیردـنا  وراد ، يدـنمدوس  دـنک ، رتمک  نت  زا  ار  تبوطر  هدام  تسا ،)
زین لاس  لصف  جازم  دشاب و  رتمک  تشاد  هبلغ  وا  نت  ردنا  لاس  نآ  هک  يرت  نآ  و  دشاب ، کشخ  مرگ و  جازم  رگید  یلاس  ردنا  ار  صخش 

دراد و نایز  ار  صخش  نیا  مه  دبرت  انیومقس و  هب  مه  ندرک  غارفتسا  سپ  دتفا ، قافتا  کشخ  مرگ و 
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لصف جازم  دشاب و  هدمآ  دیدپ  اوه  ردنا  اب  هک و  دشاب ، نآ  دوش  كاله  دروخ  لهسم  يوراد  هک  ره  هک  دتفا ، قافتا  یلاس  هکنآ  ببـس  هب 
دیاب کنخ  ياهحرفم  کنخ و  ياهتبرش  تشاد و  دیاب  هاگن  نت  ردنا  يرت  لد و  توق  لاس  نیردنا  ار  مدرم  هدش و  کشخ  مرگ و  لاس 

ار نیا  وا  هک  یـسک  رگا  و  دوـب . دـیاب  رود  جـنراب  ياـهراک  زا  ندروآ و  قرع  هباـمرگ و  زا  و  تسج ، دـیاب  ص 168 )  ) شیاـسآ دروخ و 
میب دشاب و  راکنایز  کشیب  دـنک ، غارفتـسا  دـنک و  لیلحت  ار  توق  هک  دروخ ، لهـسم  ياهوراد  و  دـنک ، نیا  فالخرب  درک  دـیاب  اهریبدـت 
زاب هدعم  مف  زا  وراد  ترـضم  دهد و  توق  ار  هدعم  مف  هک  يوب ، شوخ  ياهزیچ  هشیمه  لهـسم  يوراد  هب  هک  دیاب  بیبط  و  دشاب . كاله 

کی ردنا  و  دشاب . هدرک  وراد  حالصا  ات  دزیمایب ، نآ  ریغ  لبنس و  لیبجنز و  هندوپ و  نوسینا و  هریز و  یکطصم و  خرـس و  لگ  نوچ  دراد 
رهب زا  دنکن ،) هچ  دنک و  رثا  وراد  هچ  ینعی  هن ، رگا  دنک و  راک  وراد  رگا   ) هن رگا  دنک و  راک  وراد  رگا  داد ، دیاشن  لهسم  يوراد  ود  زور 

دنابنجب و ار  رایسب  طلخ  هک  دشاب  ددرگ و  راوخشد  نتفای  ردنا  دنک و  یطارفا  هک  دشاب  نآ  میب  دوش ، هدروخ  لهـسم  ود  هک  هاگ  ره  هکنآ 
اهگر و یگنت  وراد  ریصقت  ببس  هک  دشاب  رایسب  دشاب . گرزب  یترضم  نیا  و  دنک ، دلوت  اهسامآ  اههدس و  دتفا و  تمحز  اهرذگ  ردنا 

هتکـس جلاف و  ردنا  هکنانچ  دـشاب ، هدـش  گنت  یتلع  ببـس  هب  ای  یجازم  ببـس  هب  ای  دـشاب ، هدـمآ  نانچ  شنیرفآ  ردـنا  هک  دـشاب  اهرذـگ 
هار داشگ و  دیابب  اههدس  درک و  دـیاب  قیقر  ار  طالخا  تسخن  دـشاب . يراوخـشد  هب  ریـصقت و  هب  وراد  راک  دـشاب  هدـش  گنت  رپ و  اهگر 
هایگ دنچ  مخت  خیب و  زا  هک  ییوراد  یعیام   ) لوصالا ءام  و  دـینادرگ ، دـیابب  زین  جازم  و  درک ، دـیاب  كاپ  طالخا  ندـمآ  نوریب  هار  وراد و 
مخت لهـسم  يوراد  ردـنا  دـشاب و  قفاوم  لاح  نینچ  ردـنا  ماداـب  نغور  ریجنا و  دـیب  نغور  و  تسا ،) رثوم  زین  عادـص  عفر  رد  دوش  مهارف 

دیآ تسد  هب  يزیچ  رگا  هدرک ، هدب  جازم  دوش و  هدرک  غارفتـسا  هک  دـتفا  وا  تجاح  هک  هاگره  تشاد و  دـیاب  راکب  یتبن  کمن  سفرک و 
، دناشن هب  ترارح  مه  دنک و  مرن  عبط  مه  ولآ  بآ  هقرحم  بت  ییارفص و  بت  ردنا  هکنانچ  تشاد ، دیاب  تمینغ  هب  دنک  هب  راک  ود  ره  هک 

. تشاد دیاب  راکب  رت  شیب  دنک  لدب  ار  جازم  هک  ییاهوراد  و  تشاد ، دیاب  راکب  رید  ارید  لهسم  ياهوراد  و 
دیاب رت  گرزب  اهبح  دزاس ، یبح  دشاب  غامد  ردنا  هک  یطلخ  رهب  زا  بیبط  هک  هاگ  ره  و 

533 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
و دشاب ، فارطا  ردـنا  یطلخ  هک  هاگ  ره  و  دـنک ، كاپ  ار  هدـعم  ار و  غامد  دوش و  رب  غامد  هب  وا  توق  دـنام و  هب  رید  هدـعم  ردـنا  ات  درک ،

. دسر فارطا  هب  وراد  توق  درذگب و  دوز  ات  درک ، دیاب  دروخ  اهبح  اهداشگدنب ، ردنا 
یکی راک ، ود  رهب  زا  دشاب  هدیاف  یب  دـنک ، غارفتـسا  هچ  رگا  و  دـشاب ، گرزب  لهـسم  يوراد  ترـضم  دـشابن ، هتخپ  طالخا  هک  هاگ  ره  و 
ببـس نیدـب  و  دریذـپ ، تلاحتـسا  دوش و  هتخیمآ  ماخ  طالخا  اب  رگید  طالخا  دوش و  هدـنکارپ  نت  همه  ردـنا  دـبنجب و  ماخ  طالخا  هکنآ 
ظیلغ هچنآ  درآ و  نوریب  غارفتـسا  طلخ  زا  دـبای  رتفیطل  هچ  ره  وراد  هکنآ  مود  و  ددرگ . یلوتـسم  رامیب  نت  رب  دـب  جازم  دـب و  ياـهطلخ 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 355 

http://www.ghaemiyeh.com


، نآ ندرک  كاپ  هب  و  دـیاب ، رت  شیب  غامد  هب  بیبط  تیانع  اهغارفتـسا  اهیرامیب و  نیرتشیب  ردـنا  ددرگ و  رـسع  يرامیب  دراذـگب و  دـبای 
. نمزم ياهرامیب  ردنا  هصاخ 

دروخ دیاشن  ارک  دروخ و  دیاش  ارک  لهسم  يوراد  هکنآ  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  مود  وزج  زا  مود  باب 

: تسا هدزیس  دراد  زاب  نداد  لهسم  يوراد  زا  هک  ییاهببس 
متشه لد ، یفیعض  متفه  تخس ، يامرس  مشش  تخس ، يامرگ  مجنپ  يریپ ، مراهچ  یکدوک ، موس  ینوخ ، ءالتما  مود  توق ، فعض  یکی 

، اـههدور یفیعـض  مهدزاود  نت ، یکاـپ  یتسردـنت و  مهدزاـی  طرفم ، يرغـال  مهد  مکـش ، ياههلـضع  یتـشوگ  مک  مـهن  هدـعم ، یفیعض 
رد یغثلا  هرابرد  هک  یحیضوت   ) دیوگ اث  نیـس  ياج  هب  تفگ و  دناوت  هن  نیـس  فرح  هک  دنیوگ  ار  یـسک  يزات  هب  غثلا  و  یغثلا ، مهدزیس 

(،. م ( ) یصخش هناخباتک  هخسن   ) تسا وطسرا  هب  بوسنم  هدمآ  هحفص  نیا  هلابند 
رهب زا  داد ، دیاشن  لاح  چیه  هب  ار  كدوک  درادن و  هدیاف  چیه  ینوخ ، ءالتماب  دوش و  تدایز  فعض  دنروخ  لهسم  رگا  توق  فعض  اب  اما 

دیاشن ردنا  نآ  دننام  اههویم و  بآ  زا  دـشاب  یترورـض  رگا  سپ  ندرک ، نورب  هدام  ماگنه  هن  دـشاب ، ندـیلاب  ندرورپ و  ماگنه  ار  وا  هکنآ 
تشاد دیاب  هاگن  نت  ردنا  ترارح  مه  یلصا و  يرتمه  توق و  مه  يریپ  ردنا  و  تشذگ .
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نآ ردنا  دیاشن و  تخـس  یترورـض  هب  زج  دـنک . لیلحت  ار  ترارح  دـنک و  رت  مک  يرتهدام  دـنک و  فیعـض  ار  ریپ  توق  لهـسم  يوراد  و 

يراوشد هب  تباجا  دشاب و  هدرسف  طالخا  تخس  يامرس  ردنا  و  دنک . طارفا  درآ و  فعض  تخـس  يامرگ  ردنا  و  درک . دیاب  مامت  طایتحا 
نآ ببس  هب  دشاب  راوخشد  نداد  وراد  هدعم  هکنآ  ببس  هب  دشاب ، راوشد  نداد ، وراد  هدعم  یفیعض  اب  درآ و  یشغ  لد  یفیعـض  اب  و  دنک .

. دشاب ءاشحا  یفیعض  ناشن  مکش  ياههلضغ  یتشوگ  مک  و  درآ . یشغ  هک  دشاب  و  ددرگ ، تدایز  فعـض  دنکن و  لوبق  ار  وراد  هدعم  هک 
رغال تخس  مدرم  تعیبط  و  دتفا . قد  ردنا  هک  دشاب  میب  و  دیازف ، یکشخ  ار  يو  غارفتـسا  هکنآ  رهب  زا  دراد ، زاب  غارفتـسا  طرفم  يرغال  و 

غارفتسا دشاب و  فیعض  رغال  تخـس  مدرم  تعیبط  و  دتفا . قد  ردنا  هک  دشاب  میب  و  دیازف ، یکـشخ  ار  يو  غارفتـسا  هکنآ  دشاب و  فیعض 
طالخا نت  ردـنا  وراد  هکنآ  رهب  زا  درک  دـیاشن  غارفتـسا  دـشابن . تجاـح  لهـسم  يوراد  هک  ار  یـسک  ار و  تسردـنت  مدرم  و  دـبات . هن  رب 
فیعـض اههدور  هک  ار  یـسک  و  دشاب ، گرزب  نآ  ترـضم  درآ و  نوریب  دنکب و  دـیآ  راکب  نت  ردـنا  هک  کین  ياهطلخ  و  دـباین ، راکهبان 

و دشاب . راوشد  نآ  كرادت  دنام و  هب  تیئه  نآ  رب  دریگ و  لاهـسا  يوق  لهـسم  يوراد  زا  اههدور  هکنآ  رهب  زا  نداد ، دیاشن  لهـسم  دشاب 
هک دسریم  رظنب  هدش  هداد  یغثلا  هرابرد  هحفص  نیا  رد  هک  یتاحیضوت  زا   ) یغثلا ببس  هکنآ  رهب  زا  داد  دیاشن  لهـسم  يوراد  ار  غثلا  مدرم 

و تفای . ناوت  هن  ردنا  ددرگ و  لاهسا  نتشگ  هتـسویپ  ببـس  دشاب ،) ملکت  يراوشد  زا  یـشان  یناجیه  یماع  لاهـسا ، نتـشگ  هتـسویپ  ببس 
ردنا هصاخ  دسر ، هن  نادـند  کیدزن  هب  ات  تشاد  دـیاب  هاگن  نابز  اهفرح ، یـضعب  ندروآ  نوریب  ردـنا  ار  مدرم  هک  تسا  نآ  یغثا  ببس 

اهبصع نابز و  هک  هاگ  ره  و  دیآ . تسرد  فرح  ات  درک  دیاب  دامتعا  اهندناد  رب  ماک و  رب  ار  نابز  اهفرح  یـضعب  ردـنا  نیـس و  فرح 
. غثلا نابز  یفیعـض  ببـس  و  درک . دناوت  هن  دـیاب  هکنانچ  دامتعا  زین  هن  و  تشاد ، دـناوت  هن  هاگن  دـیاب  هک  نانچ  ار  نآ  مدرم  دـشاب ، فیعض 
و نتفر ، ردـنا  دـشاب  نالفط  لاـح  نوچمه  اـهفرح  ندروآ  نوریب  ردـنا  وا  ناـبز  لاـح  و  دـشاب . وا  ياـهبصع  تبوطر  ناـبز و  تبوطر 

ببـس هب  زین  غثلا  تفر ، دناوت  هن  تسار  درک و  دـناوت  هن  دامتعا  نیمز  رب  اهیاپ  یگزات  يَرت و  اهبصع و  یمرن  ببـس  هب  لفط  هک  نانچمه 
. دشاب غامد  يرت  زا  اهبصع  یمرن  درک و  دناوت  هن  دیاب  هکنانچ  اهدامتعا  تشاد و  دناوت  هن  هاگن  ار  نابز  وا  ياهبصع  یمرن  نابز و  يرت 

هشیمه دشاب  رتغامد  هک  هاگ  ره  و 
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عبط هب  یـصخش  هک  هاگره  سپ  ددرگ ، نمزم  لاهـسا  ببـس  هدعم  هب  اههلـضف  نیا  ندولاپ  ورف  دیالاپیم و  ورف  هدـعم  هب  غامد  زا  اههلـضف 

، دروخ لهـسم  يوراد  هک  هاگ  ره  هکنآ  زا  دـشابن  هراـچ  دـشاب  نمزم  ياهلاهـسا  هداـما  هدزآرب و  ینعی  دـشاب ، نمزم  ياهلاهـسا  دعتـسم 
وناز درد  هاگرمک و  تشپ و  درد  فان و  ندیچیپ  تسردنت  مدرم  ردنا  هک  هاگ  ره  و  دشاب . راوشد  نتفای  ردنا  ددرگ و  زارد  يو  رب  لاهـسا 

. دراد دوس  ورف  يوس  هب  لیم  طالخا  تسا و  تجاح  لسهم  يوراد  هب  ار  وا  هک  تسناد  دیابب  دیآ ، دیدپ 

دیاشن ارک  دیاش و  ارک  يوق  يوراد  هکنآ  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  موس  باب 

نت زا  مرگ  ياهرهـش  ردنا  لوضف  هکنآ  رهب  زا  مرگ ، ياهرهـش  ردنا  ار  ریـسمرگ  نامدرم  یکی  داد : دـیاشن  يوق  يوراد  ار  مدرم  هورگ  هس 
. دشابن تجاح  يوق  غارفتسا  هب  دوشیم ، جرخ  لیلحت  هب  اوه  یمرگ  ببس  هب  ناشیا 

تشخریـش و ربنچ و  رایخ  سولف و  نوچ  جزل  مرن و  ياهوراد  ار  ناشیا  دشابن و  تجاح  يوق  ياهوراد  هب  ار  جازم  کشخ  نامدرم  مود  و 
ياهجـنلوق متفاـی و  تسرد  تبرجت  هب  ار  ینعم  نیا  دـیوگ ، اـیرکز  دـمحم  و  درآ . يوق  ياـهوراد  زا  رتماـمت  رتـهب و  لاهـسا  وـلآ ، بارش 

. دش هداشگ  قیرط  نیدب  کشخ 
. داد دیاشن  يوق  يوراد  ار  يو  دشابن  هدرک  تداع  ندروخ  وراد  هک  یسک  موس  و 

: دشاب تجاح  يوق  ياهوراد  هب  ار  مدرم  هورگ  هس  و 
. دراد زاب  راک  زا  دنک و  فیعض  ار  اهوراد  توق  امرس  توق  هکنآ  رهب  زا  ناشیا  ياهرهش  ردنا  ار  درس  ياهرهش  نامدرم  یکی 

. دشاب رایسب  ناشیا  نت  ردنا  دب  طالخا  دشاب و  ظیلغ  ناشیا  ءاشحا  هکنآ  رهب  زا  دنروخ ، هداتسیا  ياهبآ  هک  ار  نامدرم  و 
. ینعم نیا  رهب  زا  مه  دیاب  يوق  يوراد  ار  زرپس  دناودخ  موس  و 

درک دیابب  وراد  زا  سپ  وراد و  زا  شیپ  هک  اهریبدت  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مراهچ  باب 
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هچ ره  و  تشاد ، دیاب  رود  دنک  دلوت  دب  سومیک  نآ  زا  هک  اهبارـش  اهماعط و  درک و  دیاب  تسرد  زیهرپ  وراد  زا  شیپ  هک  تسناد  دـیابب 
زا جنر و  زا  یگنسرگ و  هزور و  زا  و  هتبلا ، دیشچ  دیاشن  دنک  فیعـض  ار  نآ  ص 169 )  ) توق دراد و  نایز  ار  هدور  ار و  رگج  ار و  هدعم 

دیاشن وراد  نآ  رثا  رب  نآ و  اب  دوب و  دـیاب  رود  نآ  زا  يوق ، یندـینادرگ  دـنادرگب  ار  نت  لاح  ای  دـنک  فیعـض  ار  توق  هچ  ره  زا  عامج و 
دنک مرن  عبط  دزپ و  هب  ار  طالخا  و  دیاشگب . اههدس  هک  ییاهریبدت  هب  درک ، دیاب  تباجا  هتخاس  يوراد  رهب  زا  نت  ردـنا  ار  طالخا  دروخ و 

. دنکن فیعض  ار  هدعم  و 
ردـنا هک  نادرگ  ناـنچ  درک  یهاوـخ  نوریب  نت  زا  هک  ار  طـالخا  درک  یهاوـخ  كاـپ  وراد  هب  وا  نت  ار  هک  ره  تفگ  نـیا  رهب  زا  طارقب  و 

. درذگ یناسآ  هب  نت  ياهگر  اهرذگ و 
دلوت نتـشگ  رـس  یـشغ و  هس و  ات  اههدور و  ندیچیپ  دشاب  لفاغ  نیا  زا  بیبط  هاگ  ره  هک  اتفگ  نآ  رهب  زا  نیا  طارقب  دـیوگیم : سونیلاج 
ردنا وراد  نآ  تعیبط  دشابن  هداشگ  اههدس  دشاب و  ظیلغ  طالخا  دشاب و  کشخ  عبط  هک  هاگ  ره  هکنآ  رهب  زا  دوش ، فیعـض  ضبن  دنک و 
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. دنک دلوت  دب  ياهلاح  ضارعا و  دتفا و  جنر  دهج و 
دیدـپ یگنـسرگ  زونه  دـشاب و  هتـشگ  یهت  نآ  زا  رگج  هدـعم و  دـشاب و  هدـیراوگ  مامت  هک  دـیاب  ماعط  دروخ  وراد  مدرم  هک  تعاس  نآ 

. دشاب هداشگ  طالخا  رذگ  ات  دشاب  هدمآ  نوریب  هک  دیاب  اههدور  زا  کشخ  لفث  دشاب و  هدماین 
ار جازم  مرگ  هدعم و  تیاعر  بیکرت و  دتفا  فیعض  مدرم  هک  هاگ  ره  و  درک ، دیاب  نوریب  مرن  هنقح  هب  ار  کشخ  لفث  دشاب  تجاح  رگا  و 

وـسح ای  رکـش  یتخل  ای  نیریـش  شرت و  رانا  بآ  اب  باکـشک  یتبرـش  تعاس  کی  هب  وراد  زا  شیپ  ار  يو  دتفا ، تجاح  لهـسم  يوراد  هب 
زا مدرم  عبط  هکنادنچ  تشاد ، دیاب  مرگ  ار  اهمدق  ار و  هدـعم  دوش  هدروخ  وراد  هک  هاگ  ره  دروخ و  وراد  نوچ  سپ  دروخ ، دـیابب  فیطل 

هعرج مرگ  بآ  كدنا  كدنا  هاگ  هاگ  دیآ و  تکرح  ردنا  زین  وراد  ات  درک  دیابیم  كدـنا  كدـنا  یتکرح  سپ  دوش ، نکاس  وراد  توق 
بآ دریگ ، زاب  لاهسا  هک  نادب  دیآ  تجاح  هک  هاگره  درآ و  نوریب  ار  وراد  دنکش و  هب  وراد  توق  هکنادنچ  دروخ ، دیابیم  هعرج 
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رهب زا  دشاب ، اور  ندروخ  مرگ  بآ  بح  سپ  زا  درآ ، نوریب  دنک و  عفد  ار  وراد  دناتـس و  هب  وراد  توق  ات  دروخ  دـیابب  مامت  یتبرـش  مرگ 

ات دروخ  دیاب  مرگ  بآ  مه  دشاب  هدرک  مامت  راک  هک  نآ  سپ  زا  دنک و  يریـصقت  رگا  هصاخ  درآ  دـیدپ  وا  لمع  دزادـگب و  ار  يو  هکنآ 
توق دنک و  قیقر  ار  خوبطم  هکنآ  رهب  زا  دروخ ، دیاشن  مرگ  بآ  خوبطم  سپ  زا  و  دـیوشب . وراد  زا  طلخ و  یقاب  زا  ار  اههدور  ار و  هدـعم 

دیاب نکاس  نکل  درک  دیابن  تکرح  لاح  ردنا  دش  هدروخ  وراد  هکنآ  سپ  زا  و  دنکن ، راک  وراد  ببس  نیدب  دزادگب و  دوز  دنکش و  هب  وا 
راک وراد  دنکن  مرگ  ار  وراد  دنکن و  رثا  وا  ردنا  مدرم  عبط  ات  هکنآ  رهب  زا  دنک ، مرگ  ار  نآ  دنک و  رثا  وراد  ردنا  مدرم ، عبط  هکنادنچ  دوب 
نآ توق  ات  دیاب  رتهتسهآ  رتمک و  تکرح  نآ  دننام  ربنچ و  رایخ  سولف و  هشفنب و  نوچ  فیعض  مرن و  ياهوراد  سپ  زا  و  دنکن ، شیوخ 

دـشاب نکاس  هک  هاگره  و  دـنک . مامت  غارفتـسا  دـهد و  توق  ار  نآ  مدرم  تکرح  دـشاب ، رتیوق  يوراد  هک  هاگره  و  دـنک . راک  دـنام و  هب 
. دتسیا زاب  راک  زا  دوش و  لطاب  وراد  لعف  دبسخب  هاگره  و  دشابن . یمامت  نادب  غارفتسا 

رگا ات  دمآ  دهاوخ  ردنا  هدعم  هب  ارفـص  و  دشاب ، مرگ  هدعم  رگا  سپ  دروخ . دیاشن  بارـش  یماعط و  چیه  دـنکن ، مامت  غارفتـسا  وراد  ات  و 
، دیآ راک  رد  وراد  هکنآ  زا  شیپ  ندوب . دهاوخ  یترضم  بارش  ماعط و  ریخات  زا  دنشاب و  هتـشاد  رایـسب  هزور  ای  دنـشاب  هدرک  رایـسب  زیهرپ 

وراد هک  ره  و  دوش . هن  هتـسکش  وراد  توق  دنام و  هب  ياج  هب  مدرم  توق  مه  ات  دروخب  دنک و  دیرت  يروگنا  بارـش  ردنا  نان  هیام  كدـنا 
. درک دیابن  رایسب  کمن  وا  ماعط  ردنا  دروخ  دهاوخ 

درس تخـس  طالخا  رگا  و  نداد . لهـسم  سپ  درک ، دیاب  دصف  تسخن  دشاب  مرگ  طالخا  رگا  دیآ . تجاح  لهـسم  دصف و  هب  ار  هک  ره  و 
اهتبرـش و هب  ار  نوخ  یقاب  درک و  دیاب  دصف  تسخن  داد ، دهاوخ  مرگ  لهـسم  يوراد  بیبط  ار  هکره  و  داد . دیاب  لهـسم  تسخن  دـشاب ،

هاگ ره  و  دنک . مرگ  ار  نوخ  مرگ  ياهوراد  هکنآ  رهب  زا  دنکن ، دلوت  یتنوفع  یترارح و  وراد  زا  ات  دنروآ ، زاب  لادتعا  هب  کنخ  ياهاذـغ 
لهـسم يوراد  ندرک  لاهـسا  توق  هک  دشاب  نآ  هن  رگا  دزورفا ، رب  شتآ  نوچمه  دشوج و  هب  فیعـض  ياهببـس  هب  دوش  مرگ  نوخ  هک 

سک چـیه  دـیآ ، نوریب  طالخا  اب  دوخ  دـنک و  مرگ  ار  نت  هک  درآ  نوریب  نآ  زا  رتدوز  ار  مرگ  طالخا  تسا و  ندرک  مرگ  توق  زا  نوزف 
. یتفای هن  تمالس  نآ  ندرک  مرگ  ترضم  زا  يدروخ  وراد  هک 
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وراد هک  تعاس  نآ  زا  شیپ  دنادرگ و  لاهـسا  هدامآ ،)  ) هتخاس دـنک و  فیطل  ار  طالخا  وراد  زا  شیپ  زور  دـنچ  هبامرگ  ردـنا  نتفر  اما  و 

نت ردنا  قرع  ترارح  هبامرگ و  رثا  هک  دنک  ربص  نادنچ  دیآ  نوریب  نوچ  دشاب و  باوص  دیآ  نوریب  دوز  دور و  هبامرگ  ردنا  رگا  دروخ ،
ردنا ناتـسمز  ردنا  رگم  دنکن  مامت  شیوخ  راک  وراد  ات  دور  هن  هبامرگ  ردنا  وراد  سپ  زا  دروخ و  وراد  سپ  دوش ، لیاز  هبامرگ  ببـس  هب 

هناخ ترارح  هکنآ  رهب  زا  و  دشاب ، اور  دوش  ردنا  تسین ،) هبامرگ  نورد  یمرگ  هب  هک  تسا  هبامرگ  نالاد  ای  هنیب  رس  ارهاظ   ) نیتسخن هناخ 
یمرگ هب  لیم  یکدنا  ناتـسمز  رد  هک  دیاب  راوخ  وراد  هاگیاج  ياوه  هلمجلا  یلع  دشک ، نت  رهاظ  هب  ار  طالخا  هک  دشابن  نادنچ  نیتسخن 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 358 

http://www.ghaemiyeh.com


. دراین هس  ات  قرع و  هکنادنچ  دراد ،
یحاون ردـنا  هک  هلـضف  یقاب  ات  تفر  دـیابیم  هبامرگ  ردـنا  هتـسویپ  زور  راهچ  ای  زور  هس  دـشاب  هدرک  هن  كاـپ  ار  نت  وراد  هک  هاـگ  ره  و 

ردنا دروخ و  وراد  یـسک  رگا  و  دراد . زاب  راک  زا  ار  وراد  دشاب  هدـمآ  راک  ردـنا  وراد و  هکنآ  سپ  زا  باوخ  و  دـنک ، كاپ  دـشاب  تسوپ 
مضه وراد  دبسخ  هب  فیعـض  يوراد  سپ  زا  رگا  و  دشاب . يوق  وراد  هکنآ  طرـش  هب  نکل  دنک ، رتهب  راک  وراد  دشاب و  اور  دبـسخ  هب  لاح 

. دنکن راک  دوش و 
. درک دناوتیم  هن  عفد  ار  طلخ  دشاب و  هدعم  یفیعض  نآ  ببس  هب  دنکن  تباجا  دنک و  رقارق  داب و  دیآ ، تکرح  ردنا  وراد  هک  هاگ  ره  و 

يوق رکـشلگ  رانا و  بارـش  و  دنزاس ،) يروگنا  باش  ود  ای  بارـش  اب  هک  یهب  ای  تبرـش  جـتخفیم ،  ) هبیم نوچ  ضباق  يزیچ  هب  ار  هدـعم 
ءاشحا هک  ار  یـسک  رگم  تسا ، باوص  يریبدـت  وراد  زا  شیپ  ندرک  مرن  عبط  هک  نتـسناد  دـیابب  و  دـنک . عفد  دریگ و  توق  اـت  درک  دـیاب 

رهب زا  رگا  و  ددرگن . طارفا  ببس  ات  درک  دیاشن  مرن  عبط  ار  يو  دنام ، لاهسا  ردنا  یتدم  وراد  سپ  زا  هک  دشاب  نآ  دعتسم  دشاب و  فیعض 
. دشاب باوص  دنکن  دلوت  لاهسا  طارفا  و  دشوک ، زاب  رگیدکی  اب  وراد  ود  ره  توق  ات  دنزیمایب ، یق  ياهوراد  زا  يزیچ  لهـسم  يوراد  اب  وا 
زا ار  نتـشیوخ  دـیآ  نوریب  وراد  زا  نوچ  اما  دراد . زاـب  نتـشگ  شنم  هس و  اـت  دـشاب و  باوص  زور  هس  هب  لاهـسا  زا  شیپ  یق  هلمجلا  یلع 

. تشاد دیاب  هاگن  اهغارفتـسا  همه  زا  و  يوق ، یندینادرگ  دـنادرگب ، نت  ياهلاح  زا  یلاح  ای  درآ ، یفیعـض  هک  اهببـس  همه  زا  اهجـنر و 
درآ فعض  مه  هک  يزیچ  الثم 
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اهتکرح همه  زا  و  تشاد ، دیاب  هاگن  نآ  زا  ار  نتشیوخ  تسا  عامج  يوق  لدتعم ، یندینادرگ  دنادرگب  نت  لاح  مه  دنک و  غارفتسا  مه  و 

دوز کبس و  فیطل و  ياهاذغ  تشاد و  دیاب  هاگن  نتـشیوخ  راک  نیا  دننام  یتسم و  زا  رایـسب و  بارـش  زا  درآ و  قرع  درآ و  فعـض  هک 
ای ریت  تخس  ای  نیریش ، تخس  ای  دشاب  شرت  تخـس  هک  ییاذغ  ره  دروخ و  دیابن  رایـسب  زین  عون  نیا  زا  دروخ و  دیاب  جازم  قفاوم  راوگ و 

يدرـس هب  دنروخ  مرگ  ار  نآ  هک  دشاب  نانچ  تداع  هک  ییاذغ  ای  دنـشاب ، هدرک  درـس  خـی  هب  هک  بالج  الثم  دروخ . دـیاشن  درـس  تخس 
اب هک  كراوخ  عون  کی   ) ماله و  هلژ ،) کنازرل ،  ) درـسف نوچ  دنروخ  يدرـس  هب  هک  دشاب  نانچ  تداع  هک  ییاهاذـغ  و  ندروخ ، دـیاشن 

دیاشن مرگ  دنزاس ،) تاجهیودا  ریس و  اب  هک  غرم  ای  رتوبک  هجوج  تشوگ  زا  كراوخ  عون  کی   ) صوصم و  دوش ،) هیهت  هلاسوگ  تشوگ 
زا دشاب ، هدش  روجنر  طالخا  ندرک  عفد  وراد و  اب  ندیشوک  زاب  زا  و  طالخا ، نتشذگ  وراد و  نتشذگ  ردنا  ار  ءاشحا  هکنآ  رهب  زا  دروخ ،
رهب زا  ترورـض و  رهب  زا  زج  تسا و  رود  مدرم  عبط  زا  مه  نوریب و  لادتعا  زا  مه  لهـسم  ياهوراد  هکنآ  رهب  زا  دبات ، هن  رب  چیه  عون  نیا 

شیاسآ ارادم و  قفر و  همه  وراد  سپ  زا  دشاب ، نیا  لاح  نوچ  سپ  دروخ . دیاشن  دشاب ، وراد  ترضم  زا  شیب  وا  ترضم  هک  یطلخ  عفد 
. دوش هن  زاب  ياجب  رایسب  دب و  ياههلضف  ات  دیاب  كدنا  کین و  ياهاذغ  دیاب و 

مرگ بالج  ردـنا  گنـسمرد  ود  رادـقم  داشرلا  بح  ای  ناتک  مخت  تسا  بوطرم  رگا  دوش ، غراف  وراد  زا  تمالـس  هب  مدرم  هک  هاـگ  ره  و 
تیز نغور  هب  ار  داشرلا  بح  دراد ، هبلغ  يدرـس  یبوطرم  اب  رگا  و  دندروخ . رکـش  و  هزرفـسا ،)  ) لوغبـسا نارگید  هکنآ  مسر  هب  دنروخب 
رگا دروخ و  خییب  دننک و  درـس  بالج  ردنا  لوغبـسا  دـشاب ، ییارفـص  رورحم و  راوخ  وراد  رگا  و  دـننک . بالج  ردـنا  سپ  دـننک ، برچ 

دـشاب هدرک  هبلغ  ترارح  یگنـشت و  رگا  دروخ و  مرگ  بالج  ردنا  لوغبـسا  دـشاب ، هدـنام  ءاشحا  ردـنا  ص 170 )  ) وراد زا  یتـیقب  زوـنه 
. دنک مرپساهاش  لوغبـسا  ضوع  هب  دشاب ، لدتعم  جازم  رگا  دننک و  بالج  ردنا  سپ  دننک  برچ  هشفنب  نغور  هب  ای  لگ  نغور  هب  لوغبـسا 

دیوشب وراد  یقاب  زا  ار  ءاشحا  باکشک  هکنآ  رهب  زا  دشاب . عفان  تخـس  وراد  سپ  زا  باکـشک  ار  جازم  کشخ  ار و  جازم  لدتعم  مدرم  و 
هب دشاب  هدنام  هدعم  ردنا  وراد  يوب  دنوش  غراف  هکنآ  سپ  زا  هک  دشاب  رایسب  دنک و  كرادت  ار  وراد  یکشخ  و 
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بآ ینمرا  لِگ  دیآ ، دیدپ  جحـس  دشاب و  هدیـشارخب  اههدور  وراد  توق  زا  ار  یـسک  رگا  دننک و  كاپ  نآ  زا  ار  هدعم  رکـش  ای  وج  تسپ 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 359 

http://www.ghaemiyeh.com


وراد زا  سپ  ندروخ  بارـش  و  دشاب . اور  هدرک  نایرب  مرپساهاش  مخت  اب  ای  دروخ  هدرک  نایرب  لوغبـسا  اب  رگا  دروخب و  دنک و  نیریـش  رانا 
دیابب كاپ  نتـشیوخ  هبامرگ  ردنا  دهد ، وراد  يوب  اهمادنا  هک  دشاب  رایـسب  دنک و  دـلوت  یبت  یبارطـضا و  هک  دـشاب  میب  دـشابن ، هدیدنـسپ 

دعس هب  ار  نتشیوخ  بوطرم و  دیآ  نوریب  دنک و  ربص  تعاس  کی  دلام و  ردنا  روفاک ، ورت  دروم  بآ  بیـس و  بآ  زا  هخلخل  سپ  تسش 
ردـنا زور  رگید  ار  راوخ  وراد  دـیوشب و  دـلام و  هب  هتفوک  جـنرت  تسوپ  و  رطعم ،) تسا  یخیب  یناطلـس ، دعـس  ککـشم ، نیمز ، کـشم  )
تذـل رگا  و  دوشیم ، كاپ  لیلحت  هب  طلخ  یقاب  هک  تسا  نآ  ناشن  دـباییمه  تذـل  مرگ  مین  بآ  هبامرگ و  زا  رگا  و  تفر ، دـیاب  هباـمرگ 

. دوش نوریب  لاح  رد  دیآ  دیدپ  هس  ات  دشابن و 

دروخ دیاب  هنوگچ  ار  لهسم  يوراد  هکنآ  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مجنپ  باب 

، دروخ دیاب  مرگ  بآ  ردنا  ای  مرگ  بالج  ردنا  زین  بح  و  دشاب . درس  راوخ  وراد  جازم  رگا  هصاخ  دروخ  دیاب  مرگ  خوبطم  ناتـسمز  ردنا 
ای دنک و  ارفـص  لاهـسا  هک  دـیاب  نانچ  یبح  هرتهاش  خوبطم  اب  الثم  دـشاب  خوبطم  نآ  سنج  زا  هک  دـیاب  دـنهد  یخوبطم  اب  هک  یبح  ره  و 

. دنک مغلب  لاهسا  هک  دیاب  نانچ  ناجنروس  خوبطم  ای  دنک و  ادوس  لاهسا  هک  دیاب  نانچ  نومیتفا  خوبطم 

تشاد دیاب  هاگن  راوخ  وراد  توق  هکنآ  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  مود  وزج  زا  مشش  باب 

لاح چیه  هب  دشاب  فیعض  توق  دشاب و  رایسب  طلخ  رگا  و  رایسب . ای  تسا  كدنا  درک  دیابیم  غارفتـسا  هک  یطالخا  ات  هک  تسناد  دیابب  و 
نایم درک و  دیاب  رایسب  ياهراب  فیطل و  کبس و  ياهوراد  هب  نآ  غارفتـسا  نکیل  داد ، دیاشن  دنک  كاپ  راب  کی  هب  ار  نت  هک  يوق  يوراد 
هدش مک  نیتسخن  غارفتسا  اب  هک  دب  طلخ  ضوع  هب  دیازفیم و  توق  ات  داد  دیاب  فیطل  هدیدنـسپ  ياهاذغ  غارفتـسا  رگید  هب  ات  غارفتـسا  ره 

هک هاگ  ره  دوشیم و  زاب  وا  ياج  هب  کین  طلخ  دشاب 
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يوق ياهوراد  هب  دشاب  رایسب  دب  طلخ  دشاب و  يوق  توق  هک  هاگ  ره  و  درک . دیاب  غارفتـسا  راب  کی  هب  دشاب ، كدنا  دب  طلخ  دشاب و  يوق 
غارفتـسا فیطل  یعیقن ، هب  ای  یتبرـشب  ای  دشاب  كدنا  طلخ  دشاب و  فیعـض  توق  هک  هاگ  ره  درک و  دیاب  غارفتـسا  رایـسب  تارم  اهراب و  و 

. دباین یلمح  توق ، رب  ات  کبس  يرواد  هب  ای  درک ، دیاب 

دروخ دیاب  یک  وراد  هکنآ  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  متفه  باب 

دشک و نت  رهاظ  هب  دزادگب و  ار  طالخا  ناتـسبات  دراد و  ناتـسبات  هب  يور  راهب  نکیل  نازخ ، تسا و  راهب  ار  ندروخ  وراد  قفاوم  راگزور 
ار یقاب  دوش و  رت  مک  یتخل  هدام  ات  دروخ  دیاب  رتکبـس  ياهوراد  راهب  لصف  ردنا  ار  نامدرم  يرتشیب  ببـس  نیدـب  دـنک ، لیلحت  قرع  هب 

. دوش جرخ  لیلحت  هب  ات  درک  دیاب  ناتسبات  ياوه  هبامرگ و  تضایر و  باوص و  ياهریبدت  رب  دامتعا 
نیا ردنا  دنک  ناتسبات  ردنا  هک  لیلحت  نآ  اوه  دنک و  نت  نوردناز  يوس  هب  لیم  نازخ  ردنا  اهطلخ  دراد و  ناتـسمز  هب  يور  نازخ  لصف  و 
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ردنا ناتـسمز  رگا  و  دیآ . درگ  دب  سومیک  نت  ردنا  دـنروخ و  رایـسب  نازخ  ناتـسبات و  ياههویم  نامدرم  نیرتشیب  درک و  دـناوت  هن  لصف 
نازخ راگزور  ندروخ  وراد  هب  يراگزور  رت  یلوا  ببـس  نیدب  درـسفب و  دنام و  هب  اهداشگ  دنب . اهمادنا و  ردنا  دب  سومیک  دـیآ )  ) دـیاپ

ياهوراد يزیت  یمرگ و  اوه  یمرگ  اب  مدرم  نت  هک  تسا  يراگزور  ناتـسبات  و  دوش . كاـپ  نت  زا  دـب  سومیک  ناتـسمز  زا  شیپ  اـت  تسا 
قرع ناتـسبات  ردنا  هک  رگید  دیآ و  بت  دنروخ  يوق  يوراد  ناتـسبات  ردنا  هک  ار )  ) یناسک رت  شیب  هک  تسا  نیا  رهب  زا  دـبات ، هن  رب  يوق 
هکنآ رگید  هس  و  دوش . تدایز  فعـض  دنک  غارفتـسا  يوراد  هب  رگا  دنک ، دـلوت  فعـض  ود  ره  زا  دـشاب و  رت  شیب  لیلحت  دـیآ و  رتشیب 

نوردناز ار  طالخا  هک  تسا  نآ  وا  راک  دوش  هدروخ  هک  وراد  هبامرگ و  نوچمه  دـشکیم  نت  رهاظ  يوس  هب  ار  اهطلخ  اوه  ناتـسبات  ردـنا 
يراوشد و هب  غارفتـسا  تعزانم و  دننام  دیآ  دیدپ  يراک  وراد  اوه و  نایم  ببـس  نیدـب  دـنک ، نوریب  لاهـسا  هب  ات  شیوخ  يوس  هب  دـشک 

. دشاب تعفنمیب 
بکاوک نیرتهدنـشخرد  هک  ربکا  بلک  یکلف  تروص  زا  ياهراتـس   ) يرعـش دادم  اب  راهب  لصف  رخآ  ردنا  هک  هاگ  ره  هک  تسناد  دـیابب  و 

هتشذگ ندروخ  وراد  راگزور  دیارب  تسا ،) نامسآ 
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دشاب و هتـشذگ  ندروخ  وراد  راگزور  دوش  کنخ  اوه  دیآ و  دیدپ  فرب  هوک  رـس  رب  نازخ  لصف  رخآ  ردنا  هک  هاگ  ره  نینچمه  دـشاب و 
ناتـسمز ردنا  و  دشاب ، ناتـسبات  لصف  از  رتیلوا  ناتـسمز  لصف  ترورـض  هب  دروخ ، دـیاب  وراد  ترورـض  هب  قفاوم  لصف  ردـنا  ار  وا  هک  ره 

. دیآ لامش  داب  هک  دروخ  دیاب  یتقو  دروخ  دیاب  بش  هب  ناتسبات  ردنا  و  دشاب ، شوخ  اوه  دیآ و  بونج  داب  هک  دروخ  دیاب  لهسم 

دنروخ راوخشد  وراد  هک  یناسک  معنت و  لها  ریبدت  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  متشه  باب 

نیدب رگا  لهسم و  فایش  یلط و  هب  ندروخ و  مک  هب  درک و  دیاب  ییاود  ياهاذغ  هب  جالع  دنشاب  نازیرگ  وراد  زا  هک  یناسک  معنت و  لها 
هزم دوش و  دنک  ناهد  سح  ات  دنیاخب  نوخرط  یتخل  دنهن و  ینیب  ردـنا  هدولآ  رطع  هب  هک  ياهبنپ  تسخن  داد . دـیاب  لهـسم  دـیاین ، رب  راک 

دنیوبیم و هدیناکچ  رب  بالگ  هکرس و  یناسارخ و  لگ  یبآ و  سفرک و  هندوپ و  بادس و  دوش  هدروخ  وراد  هکنآ  سپ  زا  و  دباین ، وراد 
ردنا هک  ییاهتلیح  و  دـنکف . هب  دزم و  هب  یکدـنا  روش  لگ  هب  یبآ  نوچ  ضباق  يزیچ  ددـنبب و  اهوزاب  دـشابن  نمیا  نتـشگ  شنم  زا  رگا 
ردنا دنچیپب و  هدروآ  ماوق  هب  نیبگنا  ردنا ، دنزاس و  بح  وراد  رکش و  اب  دنرآ ، ماوق  هب  ار  نیبگنا  هک  تسا  نآ  یکی  دیآ  راکب  نداد  وراد 

هزم و چیه  ار  وراد  دنامن و  ردنا  تسد  هب  درک و  دناوت  کیراب  ار  نیبگنا  ات  دننکیم  رت  بآ  هب  تسد  دنچیپ  نیبگنا  ردنا  بح  هک  لاح  نآ 
هب دزادنا و  بآ  نآ  نایم  ردـنا  ار  بح  دور و  هن  ورف  ات  دراد  هاگن  قلح  ردـنا  دریگ و  ناهد  ردـنا  بالج  ای  بآ  رگا  و  دـیاین . دـیدپ  يوب 
هب ار  وا  دشاب  رورحم  رگا  دروخ ، دناوت  هن  اهتلیح  نیدب  هک  دشاب  یـصخش  هک  هاگ  ره  و  دـیاین . دـیدپ  وراد  معط  چـیه  درب  ورف  راب  کی 

دشاب و هدروآ  رـس  رب  ماف  درز  یفاص  بآ  دادماب  بش  کی  دنهن  کنخ  یهاگیاج  ار  شرت  غود  هک  هنوگ  نیدب  درک ، دـیاب  غارفتـسا  غود 
رگا مه  دنک و  نکاس  ترارح  یگنشت  مه  دنیوگ ، بیارلا  يزات  هب  نابیبط  ار  بآ  نآ  هتـسشن . نب  ردنا  داب و  هدش  ادج  دشاب  رتظیلغ  هچنآ 
بآ ردنا  ای  ولآدرز  بآ  ردنا  اینومقـس  رگا  و  دننک . لح  يو  ردـنا  اینومقـس  یکدـنا  رگا  هصاخ  دـنک ، تباجا  عبط  دروخ  رتمامت  رادـقم 

و دنزایب ، دراک  هب  ار  نآ  رگا  و  دشاب . اور  دننک  لح  بالج  ردنا  ای  رانا  بآ  ردنا  ای  ولآ  بارش  ردنا  ای  يدنه و  يامرخ 
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عبط دنروخب  دنچ  ياهناد  ولآ  نآ  زا  دنروخب و  بالج  نآ  نادادم  اب  دننک  لح  يو  ردنا  اینومقـس  یکدنا  دـنهن و  بالج  ردـنا  بش  کی 
. دنک مرن  عبط  اینومقسیب  بالج  نیا  ار ، مدرم  يرتشیب  دشابن و  وراد  معط  تیهارک و  چیه  دنک و  تباجا 
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نواه ردـنا  هدزیکاپ  نیبگنارت  ای  رکـش  وزج  هس  اینومقـس و  وزج  کی  دـشاب  رتبغار  بح  هب  دـهاوخ و  هن  ار  اهبارـش  نیا  یـسک  رگا  و 
نآ زا  سپ  دنک  رت  مک  بآ  يرت  اوه  ات  دزادگب  تعاس  کی  و  دننک ، لح  قفر  هب  ار  ود  ره  هکنادنچ  دنناکچ ، رب  بآ  هرطق  کی  دـنکفا و 

. دنهد هب  دنزاس و  کچوک  ياهبح 
بح ات  دوش  رت  مکیرت  هک  دنهن  نادنچ  دنک و  لح  شرت  یبآ  بآ  ردنا  ای  شرت  بیـس  بآ  ردنا  اینومقـس  دـهاوخن  یتبرـش  یـسک  رگا  و 

. تسا هداد  دنچ  اینومقس  هک  تسناد  دناوت  هکنادنچ  تجاح ، ردق  هب  دهد  هب  دنک و  کشخ  درک و  دناوت 
درز هلیله  دـص  الثم  دـنزاس : هنوگ  نیا  رب  هلیله  بر  اـما  دـشاب . رتفیطل  اـت  دـنزاسب  نآ  ریغ  دـبرت و  بر  هلیله و  بر  معنت  لـها  رهب  زا  و 

نیگنر بآ  ات  ص 171 )  ) دننابنجب ار  نآ  راب  دنچ  زور  ره  دنهن و  باتفآ  ردنا  دننک و  ردنا  بآ  دـنک و  هشیـش  ردـنا  دنکـشب و  دناتـسب و 
هکنانچ دناتـسب  وا  معط  هلیله و  گنر  توق و  یقاب  ات  دنهنب  دنک و  ردنا  بآ  هراب  رگد  دهاوخ  رگا  دننک و  ادج  يو  زا  بآ  نآ  سپ  دوش ،

دنرادهگن درگ  كاخ و  زا  دـننک و  گنر  مامت  هزیکاـپ و  ياـهراصع  ردـنا  دـننک و  عمج  اـهبآ  همه  سپ  دـنامن ؛ معط  گـنر و  ار  هلیله 
عمج همه  سپ  دوش ، لسع  نوچ  ات  دـنرادیم  باتفآ  ردـنا  و  دوش ، ناسکی  ات  دـنناروشب  زور  ره  دـنهن و  باتفآ  ردـنا  کیراب و  ياههقرخب 

يرایـسب هک  دنک  راک  نادنچ  نآ  زا  یکدنا  دشاب ، توق  همه  دشاب و  هلیله  بر  نیا  ربص . دننام  دشاب  يزیچ  دوش  کشخ  ات  دنهنب  دننک و 
یکدنا اب  رگا  و  دنک . مامت  یلاهـسا  گنـسمرد  هس  رادقم  دننک ، بح  دنـشرسب و  دنیاسب و  ار  نآ  دیاب  راکب  هک  تقو  ره  و  دنکن . هلیله  زا 

توق مدرک ، دبرت  بر  نم  دیوگیم : ایرکز  دمحم  و  درک . ناوت  دبرت  بر  دبرت  زا  قیرط  نیدـب  مه  دـشاب و  رت  يوق  دـننک  بیکرت  اینومقس 
بر لطنح  محـش  زا  دـیوگیم  يدادـن و  وراد  هزم  يدرک و  يوق  لاهـسا  یمدادـب  یمتـشرسب و  دـیناباب  دوب ، کـیدزن  اینومقـس  توق  هب  وا 

یمتشرسب و رکش  اریتک و  ماداب و  زغم  اب  قیرط  نیدب  مه  يدرک ، لظنح 
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مه رگید  ياههلیله  راکب و  جیابسب  نومیتفا و  زا  تشاد و  دوس  ار  مشچ  رس و  درک ، مغلب  لاهسا  دوب و  رتمک  وراد  تهارک  هزم و  یمدادب ،
غارفتسا دننک ، لح  اینومقـس  یکدنا  باکـشک  ردنا  درک و  ناوت  هیبعت  اهاذغ  ردنا  دشاب و  فیطل  تخـس  تخاس و  ناوت  بر  قیرط  نیدب 

هب دوز  ار  نآ  رگج  تسا و  سولیک  باکـشک  هکنآ  رهب  زا  دناهتـشاد ، اور  ترورـض  رهب  زا  راـب  کـی  رگم  دـشابن  هدوتـس  سب  نکل  دـنک 
دوخ وا  و  دشک ، نتشیوخ  هب  ار  طالخا  دتـسیاب و  اقیراسام  کیدزن  هب  كدنا  ینامز  هدعم  رعق  ردنا  هک  دیاب  نانچ  وراد  دشک و  نتـشیوخ 

یتیـصاخ نیرتهب  نیا  دنک و  مامت  دوز  غارفتـسا  دنکن و  رایـسب  گنرد  هدعم  ردنا  هک  تسا  نیا  اینومقـس  تیـصاخ  دوشن و  ردـنا  رگج  هب 
ار توق  نتـشگ  شنم  هکنآ  رهب  زا  تسین ، هسات  نتـشگ و  شنم  نوچ  بت  ردـنا  یترـضم  چـیه  هکنآ  رهب  زا  ار  بت  دـنوادخ  هصاـخ  تسا 

هسات نتشگ و  شنم  ببس  و  دوش . طقاس  ببس  نادب  توق  درآ و  هسات  نتشگ و  شنم  دنک  رایسب  گنرد  هدعم  مف  رب  هچره  و  دنک ، طقاس 
اهطلخ ندیشک  و  دشاب ، وراد  گنرد  يرید  هدعم  مف  ردنا  اهطلخ  ندمآ  درگ  ببس  هدعم و  مف  ردنا  دشاب  ییارفـص  ياهطلخ  ندمآ  درگ ،
وکین تخـس  یتیـصاخ  دنک  عفد  دشک و  نتـشیوخ  هب  دوز  ار  طالخا  دنکن و  رایـسب  گنرد  هدعم  مف  ردـنا  وراد  هک  هاگ  ره  و  اجنآ . زا  ار 

بآ شرت و  بیس  بآ  شرت و  یبآ  بآ  اینومقس  غارفتسا  سپ  زا  اریو  دشاب  مرگ  وا  رگج  ای  دشاب ، فیعـض  وا  توق  هک  یـصخش  دشاب و 
نیبگنکس اب  هفرخ  مخت  بآ  دیزم و  دیابیم  کشخ  ای  رت  کشرز  بآ  رت و  قامس  بآ  شرت و  رانا  بآ  جنرت و  یـشرت  هروغ و  جاویر و 

بر اب  اینومقس  طقاس  توهش  دشاب و  فیعض  هدعم  هک  ار  یصخش  ددرگ و  نکاس  دشاب  هدرک  یترارح  رگا  ات  دروخ ، دیابیم  هدرک  درس 
و داد . دیاب  نبجلا  ءام  ردنا  ار  ناقری  دنوادخ  تسا و  دـمآ  هدرک  دای  هکنانچ  داد  دـیاب  غود  ردـنا  ار  مرگ  رگج  دـنوادخ  و  داد . دـیاب  یبآ 

دنک طقاس  ار  توهش  هک  تسا  نیا  اینومقس  ترضم  و  داد . دیاب  بیس  بارش  راب  ای  هندوپ  بارش  رانا و  بارش  اب  ار  نتـشگ  شنم  دنوادخ 
و)  ) رتوکین يریبدت  تسوکین و  ریبدت  نیا  و  دنک . لطاب  وا  ترـضم  ود  ره  دنهد ، یلجرفـس  نیبجنکـس  اب  ار  وا  سپ  دنک ، مرگ  ار  رگج  و 

نیا ردنا  دـننک و  هراپ  بیـس  ای  نیریـش و  ای  شرت  یبآ  دـننک و  لح  بالج  ردـنا  اینومقـس  رتشیب  ای  یگناد  رادـقم  هک  تسا  نآ  رتناسآ 
بالج
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. دهد هن  وراد  هزم  چیه  و  دشاب ، لطاب  اینومقـس  ترـضم  دنروخب  یبآ  نآ  سپ  دروخ ، ردـنا  يزیچ  بالج  نیا  زا  یبآ  ات  بش ، کی  دـنهن 

سپ دنیالاپ  هب  دیآ و  زاب  گنسمرد  هاجنپ  ات  دنناشوج  هب  بآ  گنسمرد  دص  ردنا  هتفوکمین  دبرت  رتشیب  ای  یگنسمرد  رادقم  تسخن  رگا 
ردنا هدننک  هراپ  بیـس  ای  یبآ  سپ  دوش ، نیریـش  ات  دننکف ، ردنا  هدوس  رکـش  دننک و  لح  يو  ردنا  دمآ ، هدرک  دای  هک  اینومقـس  ردـق  نیا 

رانا بآ  دنک و  غارفتـسا  یتخل  تبوطر  ارفـص و  دروخیم ، درآیمرب و  بالج  نآ  زا  لالخ  هب  بیـس  یبآ و  دادم  اب  بش و  کی  دنهن  يو 
یتشرد هنیس  قلح و  ردنا  هک  ار : یـسک  نکل  تسا ، فیطل  یلهـسم  دننکفارب  رکـش  دنراشف و  هب  دنبوکب و  وا  محـش  اب  هک  نیریـش  شرت و 

(. دیاشن  ) دنکفا دشاب 
کی ره  زا  ودک و  مخت  زغم  رایخ و  مخت  زغم  یگنسمرد ، اینومقس  دنکن ، طقاس  توهش  دنکن و  مرگ  نت  هک  فیطل  لهسم  تفـص  تفص :

، هیقوا ود  بالج  نیبگنرت و  یگنسمرد ، دیآ ،) تسد  هب  کهم )  ) سوس ندروآ  ماوق  هب  ندیناشوج و  زا  هک   ) سوسلا بر  گنسمرد ، جنپ 
ار وا  هک  نادنچ  دننک ، نیبگنرت  نیا  رب  یفاص  شرت  یبآ  بآ  دنیاسب و  مرن  نواه  ردنا  اهمخت  نیا  اب  ار  اینومقـس  دـنبوکب و  ار  اهمخت  زغم 

تبرـش هدزاود  هلمج  نیا  دنـشرس ، هب  دـننک و  لح  يو  رد  اینومقـس  اهمخت و  دوش و  لسع  ماوق  هب  ات  دـنناشوج  هب  مرن  شتآ  هب  دـشوپب و 
. دشاب لدتعم  تبرش  شش  کبس و 

کی یکی  ره  ار  هتـساشن  سوسلا و  بر  اریتک و  گنـسمرد ، جنپ  خرـس  لگ  داد : ناوت  ییارفـص  ینوخ و  ياهبت  ردنا  هک  لهـسم ، یبح 
گنـسمرد و مین  نیرت  شیب  هلمج  نیردنا  ترارح ، هزادنا  هب  روفاک  مین ، گنـسمرد و  ود  دـیپس  لدنـص  گنـسمرد  هد  دـبرت  گنـسمرد ،

. گنسمرد کی  یتبرش  گنسمرد  راهچ  هدش ،) نایرب   ) يوشم اینومقس  یگناد  نیرتمک 
اینومقـس گنـسمرد ، کی  کشرز  هراصع  گنـسمرد  مین  یکی  ره  زا  رـشیابط ، خرـس  لگ  داد . ناوت  ییارفـص  ياهبت  ردـنا  رگید  یبح 

کی هلمج  دـننک ، بح  هنـسک  بآ  هب  يوج  نیرتمک  یجوسط ، نیرتشیپ  دـشاب  تجاح  رگا  روفاک  یگناد ، دـیپس  لدنـص  یگناد ، يوشم 
. دشاب تبرش 

کی دبرت  گنسمرد ، هس  بیس  بر  لهسم : ییاود ،) تابکرم  شراوج ،  ) شراوگ تفص 
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مرن ار  عبط  دشاب ، تبرش  هلمج  نیا  گنسمرد ، مین  ماخ  دوع  گنسمرد ، مین  یکطصم  گنـسمرد  مین  يوشم  اینومقـس  مین ، و  گنـسمرد ،
اینومقـس نم ، مین  هدروآ  ماوق  هب  هدولاپ و  هتخادگ و  نیبگنرت  لهـسم : اولح ،) یعون  هنیرکـش ،  ) فطان تفـص  دنک . يوق  ار  هدعم  دـنک و 

کبس یتبرش  هیقوا  کی  رادقم  تسا . مسر  هکنانچ  دننکفا  رب  غرم  هیاخ  هدیفـس  دننک و  فطان  مرن  شتآ  هب  هلیتاپ  ردنا  لاقثم ، مین  يوشم 
خوبطم تفـص  دنزادگ . هروغ  بآ  هب  دنهاوخ  یـشرت  رگا  دـنزادگ و  یبآ  بآ  بالگ و  هب  نیبگنرت  دـشاب ، فیعـض  هدـعم  رگا  و  دـشاب .

: لهسم
دننک رت  بآ  نم  کی  ردنا  گنـسمرد  هد  هتفوک  مین  هدیـشارت  زت  نسوس  خـیب  گنـسمرد ، جـنپ  کشخ  هشفنب  دراد . دوس  ار  هلزن  دـنوادخ 

، دنیالاپ هب  زاب  دننک و  لح  يو  ردـنا  نیبگنرت  گنـسمرد  تسیب  دـنیالاپ و  هب  دـیآ و  زاب  همین  ات  دـنناشوج  هب  مرن  شتآ  هب  سپ  بش  کی 
. دشاب تبرش  کی 

نادب ار  ود  ره  هک  نادنچ  ربنچ )  ) ربنشرایخ لسع  گنسمرد ، کی  سوسلا  بر  گنـسمرد ، ود  هدوس  کشخ  هشفنب  لهـسم : یبح  تفص 
. دشاب تبرش  کی  نیا  دنشرس ،) هب   ) درک بح  تشرس و  ناوت  هب 

تـسخن رگا  دیآ و  نیبلگنا  ماوق  هب  ات  دنناشوج  هب  مرن  شتآ  هب  دنیالاپ و  هب  دننک و  لح  ربنـشرایخ  سولف  ربنچ :)  ) ربنـشرایخ قوعل  تفص 
. دشاب رتمرن  دنشرس  هب  يو  اب  هدوس  هشفنب  یتخل  رگا  و  دشاب ، باوص  دننک  لح  يو  اب  نیبگنرت  يردق 

. دنراد راکب  هک  دیاش  یتقو  ره  یتسردنت ، نتشاد  هاگن  رهب  زا  تسردنت /- یلهسم  تفص 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 363 

http://www.ghaemiyeh.com


گنسمرد کی  رادقم  وا  غمص  دنیوگ . هزین  یسراپ و  هب  ار  ارضخلا  ۀبح  دنیوگ و  مطبلا  کلع  ار  نیا  نابیبط  ارـضخلا ، ۀبح  غمـص  دنریگب 
. دنک تباجا  عبط  دنروخب  دنزیمایب و  گناد  راهچ  ای  هروب  گناد  ود  ردق  اب  گنسمرد  ود  ای 

نآ گنر  لگ و  نیا  گنر و  درز  نآ  لگ  هک  هشفاک  ای  رفصعلا  بح  هریجاک   ) رفـصعم مخت  زغم  تسردنت /- مدرم  رهب  زا  رگید : یلهـسم 
. دنشرس هب  نیبگنا  هب  دنبوکب و  گنسمرد ، راهچ  ماداب  زغم  گنسمرد ، مین  نوسینا  گنسمرد ، راهچ  دنیوگ ،) رفصعم  ر 

دنروخب و درس  بآ  اب  باوخ  تقو  دنیاسب و  ار  ود  ره  لاقثم  ود  يرکسع  رکـش  لاقثم  کی  ات  گنـسمرد  کی  یکطـصم  رگید : یلهـسم 
دوس ار  هدعم  دنک و  مرن  عبط  دادم  اب  دنبسخب 
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دنک مرن  عبط  ماعط  زا  شیپ  هتـشرب  مین  غرم  هیاخ  دیوگ  ایرکز  دمحم  دنک . مرن  عبط  دـنروخب  کشخ  ریجنا  هد  ياهناد  ماعط  زا  شیپ  دراد .

. دنک عفد  ار  کشخ  لفث  نغور  ندیماشآ  دنک و  مرن  عبط  ماعط  سپ  زا  بارش  دنک و  مرن  عبط  ماعط  زا  شیپ  اندنگ  روش و  یهام  و 

تشاد دیاب  زاب  یک  ار  لاهسا  هکنآ  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) موس وزج  زا  مهن  باب 

هچ رگا  دشاب  هدماین  دیدپ  یگنـشت  هک  هاگ  ره  و  دمآ . لاهـسا  نتـشادزاب  تقو  دمآ  دیدپ  یگنـشت  درک و  مامت  غارفتـسا  وراد  هک  هاگ  ره 
ار همه  دیآ  دیدپ  وراد  سپ  زا  هک )  ) یگنـشت هک  تسناد  دیابب  و  تشاد . دیابن  زاب  دیـسرت و  دیابن  زونه  دـنک  رایـسب  ص 172 )  ) راک وراد 
ار یـضعب  و  وراد ، يزیت )  ) يَرت یمرگ و  ببـس  ار  یـضعب  دشاب و  رگج  هدعم و  یکـشخ  یمرگ و  ار  یـضعب  نکیل  دشابن  غارفتـسا  طارفا 
هب لاهسا  دش و  تخس  یگنشت  هک  هاگ  ره  و  درک . دیاب  هاگن  بابـسا  نیا  دیآ ، دیدپ  یگنـشت  اجک  ره  سپ  ییارفـص . طلخ  تکرح  ببس 

دراد قلعت  ودب  هک  ار  یطلخ  وراد  هک  هاگ  ره  و  درک . دیاب  نتـشاد  زاب  ریبدت  لاح  رد  دـشاب ، غارفتـسا  نآ  ببـس  هک  دوب  هب  بجاو  هزادـنا 
غارفتسا تسا  هدروخ  ارفص  غارفتـسا  رهب  زا  وراد  رگا  اًلثم  تشاد  دیاب  زاب  لاح  ددرگ و  زاغآ  رگید  یطلخ  غارفتـسا  درک و  مامت  غارفتـسا 

دـسر ادوس  غارفتـسا  هب  راک  مغلب  ارفـص و  غارفتـسا  زا  رگا  سپ  دـنکیم . طارفا  هک  تشاد  دـیاب  زاب  درک ، زاـغآ  مغلب  لاهـسا  درک و  ارفص 
باتک زا  موس  راتفگ  زا  مشش  باب  ردنا  هچ  رگا  و  دشاب . كان  رطخ  دسر  نوخ  غارفتسا  هب  راک  هک  هاگ  ره  و  دشاب . هتـشذگ  دح  زا  طارفا 

. تسا قیال  عضوم  نیدب  نآ  حرش  هک  دیآ  هتفگ  زاب  عضوم  نیا  ردنا  تسا ، هدش  هدرک  دای  طارفا  نیا  یکانرطخ  ببس  نیتسخن 
توق زونه  رگا  دـنک و  نوریب  ار  طـلخ  نآ  تسخن  دراد  یطلخ  غارفتـسا  هب  قلعت  هک  دوـش  هدروـخ  ییوراد  هک  هاـگ  ره  هک  تسناد  دـیابب 
قلعت ادوس )  ) غارفتـسا هب  هک  دشاب  یئوراد  رگا  الثم  دریگ . ندرک  غارفتـسا  دـنابنجب و  داشب  رتکنت  هک  ار  رگید  یطلخ  دـشاب  هدـنام  وراد 

تسخن دراد  ارفص  غارفتسا  هب  قلعت  هک  تسا  ییوراد  رگا  و  مغلب ، غارفتسا  سپ  و )  ) دنک ارفص  غارفتسا  سپ  ادوس  غارفتـسا  تسخن  دراد ،
یلاعت كرابت و  راگدیرفآ  تسا ، رتقیقر  ادوس  زا  مغلب و  زا  نوخ  هچ  رگا  و  ادوس ، غارفتـسا  سپ  مغلب  غارفتـسا  سپ  دنک  ارفـص  غارفتـسا 

نادب تجاح  هکنآ  رهب  زا  دهد  هن  وراد  هب  دراد و  هاگن  ار  نوخ  هک  تسا  هداهن  توق  نیا  مدرم  تعیبط  ردنا 
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زا نوخ  دنک  رهق  يو  رب  دنک و  فیعـض  ار  تعیبط  توق  وراد  هک  هاگ  ره  و  تسا . ياپ  رب  نادب  نت  تسا و  ینیتسار  ياذغ  تسا و  رتشیب 
ره هکنآ  رهب  زا  تسناد ،)  ) تشاد دیاب  غارفتسا  زا  رتمهم  اهغارفتسا  ردنا  توق  نتشاد  هاگن  ببـس  نیدب  دشاب  رطخ  اب  يراک  دناتـس ، هب  وا 

طلخ نآ  ترضم  زا  شیب  توق  یفیعض  ترضم  دوش ، فیعض  غارفتسا  ببس  هب  ای  دشاب  فیعـض  توق  دیآ و  تجاح  غارفتـسا  هب  هک  هاگ 
هدنام رایسب  طلخ  زا  زونه  هچ  رگا  تشاد ، دیاب  زاب  غارفتسا  لاح  ردنا  دمآ ، دیدپ  فعض  هک  هاگ  ره  سپ  درک . دیابیم  غارفتسا  هک  دشاب 

. درک دیاب  مامت  غارفتسا  درآیمن  فعض  هک  هاگ  ره  دشاب و 
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غارفتسا طارفا  زا  زج  دیآ  دیدپ  هک  راوخ  رادرب و  هک  رگید  ياهلاح  كرادت  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) موس وزج  زا  مهد  باب 

دنهد و هب  دننزهب و  درس  بآ  لگ و  نغور  ردنا  لوغبسا  دیآ ، دیدپ  قاوف  غارفتسا  سپ  زا  دنک و  مامت  غارفتسا  لهـسم  يوراد  هک  هاگ  ره 
ای لوغبـسا  باعل  دیآ  دیدپ  ترارح  شزوس و  هک  هاگ  ره  و  دـیآ ، هسطع  ات  دـنراد  ینیب  هب  درآ  هسطع  هک  ییاهوراد  و  دـندنب ، هب  فارطا 

نویرزام زا  هک  هاگ  ره  و  دروخیم . تعاس  ره  دـننز و  مهب  ودـک  مخت  زغم  نغور  اب  اـی  ماداـب  نغور  اـب  اـی  لـگ  نغور  اـب  یبآ  هناد  باـعل 
دننک نیکست  دنیوگ  لحلا  نهد  يزات  هب  هک  هزات  هریش  هکـسم و  هب  اهنغور و  اهباعل و  نیدب  مه  دیآ  دیدپ  دنک  دلوت  نآ  زا  هک  اهجنر 
يوق يوراد  ینیچ  دنویر  و  دروخب . هتخیمآ  درـس  بآ  اب  هکرـس  یکدنا  دـشاب  هدروخ  اهنغور  اهباعل و  نیا  ترک  دـنچ  هکنآ  زا  سپ  و 

نویفرف زا  و  دنزیریمه . وا  رس  رب  دنکیم و  لسغ  درس  بآ  هب  دروخیم و  بیـس  بر  یبآ و  بر  دیآ  دیدپ  یجنر  يو  زا  هک  هاگ  ره  تسا 
نغور اب  باکـشک  هدرک و  درـس  بالگ  اهنغور و  اهباعل و  هکـسم و  واگ و  نغور  دـیآ ، دـیدپ  یگنـشت  بعـص و  هس  ات  شزوس و  زین 

ولگ نغور  باکشک و  نویفرف  طارفا  دراد و  دوس  هبرف )  ) نیمـس غرم  يابروش  بیـس و  بآ  رانا و  بآ  داد و  دیابیم  یبرع  غمـص  ماداب و 
روگنا بارش  دیآرب  نوخ  یق  يوراد  زا  هک  هاگره  دییوب و  دیابیم  روفاک  بالگ و  لدنص و  تشاد و  ناوت  زاب  ینمرا  لگ  یبرع و  غمص 

زا هک  نتـشگ  شنم  هدرورپ و  هکرـسب  زایپ  ددرگ و  لیاز  وراد  ترـضم  ات  ندروخیم  دشاب و  رتنوزف  ریـش  هک  نانچ  دنزیمایب  هزات  ریـش  اب 
و ددرگ ، لیاز  وراد  سپ  زا  هک  هاگ  ره  دراد  دزاب  دنک  دلوت  اهوراد  ندروخ ) )
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. دراد زاب  دنک  دلوت  اهوراد  زا  هک  ار  نتشگ  شنم  هدرورپ  هکرس  هب  زایپ 

اهوراد طارفا  نتشاد  راب  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مهدزای  باب 

هدیچیپ و دیابب  کیراب  يراون  هب  ای  اهبانط  هب  نار  نب  زا  اهیاپ  لغب و  نب  زا  اهتسد  دـنک  طارفا  یق  يوراد  ای  لهـسم  يوراد  هک  هاگ  ره 
قایرت و  نتسب ، مدق  سپ  ات  تسد و  رس  هب  ات  ندیچیپیم و  ندمآیم و  دورف  و  درک ، دیاب  نار  نب  زا  لغب و  نب  زا  ندیچیپ  زاغآ  نتسب و  هب 

يوس زا  هصاخ  داهن  دیاب  وا  نماد  ریز  ردنا  مرگ  بآ  ای  دنک  قرع  ات  دوب  دیاب  هبامرگ  ردنا  ددرگ  نکمم  رگا  و  داد . دـیابب  اینولف  گرزب و 
ددرگ و ردـنا  وا  درگ  بآ  راخب  ات  نوریب ، بیج  زا  رـس  ندـینادرگ و  بیج  درگ  راولـش ،) هماجریز ، هفیطق ، گنل ، گـنل ،  ) يرازا تشپ و 
بیس و یبآ و  بآ  داد و  دیابیم  ریـشابط  اب  رانا  بارـش  یبآ و  بارـش  بیـس و  بارـش  دنک  طارفا  قرع  هک  هاگ  ره  و  دوش . هداشگ  قرع 

يدامض لاهسا  طارفا  رهب  زا  رگا  دییوب و  دیابیم  لدنـص  بالگ و  روفاک و  تشپ و  ردنا  هصاخ  دیلام ، دیابیم  اهمادنا  ردنا  رتدروم  بآ 
لدتعم هناخ  ياوه  و  دشاب . باوص  تخـس  دنهن  هدعم  رب  و  نآ ، ریغ  بونرخ و  ریـشابط و  رانلگ و  دروم  یبآ و  بآ  وج و  تسپ  زا  دنزاس 

دنچ ياهمقل  دوش و  تدایز  لاهـسا  دنادرگ و  زاب  نت  نوردناز  هب  ار  طالخا  درـس  ياوه  دنک و  لیلحت  مرگ  ياوه  هکنآ  رهب  زا  درک  دـیاب 
يروگنا بارـش  ردنا  هدوس  هدز ،) نغور  نان  کشخ ، نان  كاک ،  ) کعک یکدنا  نآ  سپ  زا  دنهد و  هب  دـننک و  شرت  رانا  بآ  ردـنا  نان 

هدرک نایرب  داشرلا ، بح  و  دشاب . کین  تخس  هدوس  شاخشخ  مخت  یکدنا  اب  وج  تسپ  و  دشاب . باوث  دنروخب  دنچ  ياهچفک  دننک و  رت 
دوش رتمک  وا  یکانبآ  یتخل  هک  نادنچ  هدیناشوج  هزات  ریش  و  دراد . دوس  ار  بوطرم  دوش ، ربطس  ات  دنناشوجب  غود  ردنا  گنـسمرد  هس 
ریـش دـنک و  دـلوت  یبت  ای  طارفا  هب  یترارح  رگا  نکیل  دـناشن ، هب  شزوس  دراد و  زاـب  اـههدور  زا  وراد  يزیت  توق  هکنآ  رهب  زا  دراد ، دوس 
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. داد دیاشن 
هب دننک و  برچ  لگ  نغور  هب  هس  ره  ینمرا  لگ  هدرک و  نایرب  یبارع  غمص  هدرک و  نایرب  لوغبسا  دشاب  مرگ  تخس  جازم  هک  هاگ  ره  و 
. دشاب عفان  تخس  واگ  نغور  هکسم و  اههدور  زا  وراد  يزیت  نتشاد  زاب  ردنا  و  دنهدیم ، دروم  بارش  اب  بیس  بر  ای  دنشرس  هب  یبآ  بر 

یشزوس يدرد و  موس  زور  درک  مامت  غارفتسا  دنداد  اینومقس  ار  يدرم  دیوگیم  سونیلاج 
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لفث يدرک و  تدواعم  شزوس  درد و  يزور  دنچ  ره  داهن و  هب  یتبون  نینچمه  دمآ و  نوریب  رایـسب  لفث  دـمآ و  دـیدپ  وا  ياههدور  ردـنا 
دوب و هدروخ  رایـسب  لهـسم  ياهوراد  جنلوق  ببـس  هب  دوب و  یجنلوق  درم  مدرک ، هاگن  درم  نیا  لاح  ردنا  تارک ، هب  يدـمآ  نوریب  رایـسب 

هتفای نوبز  یگدیشارخ  بس  هب  ار  اههدور  دوب  هدوب  وا  نت  ردنا  هک  اههلضف  دوب و  هدیشارخب  وا  هدور  اینومقس  دوب و  هدش  فیعـض  اههدور 
وا ياذغ  ات  مدومرفب  يدش  نوریب  هلـضف  نآ  يدیناجنرب و  ار  هدور  هک  يدش  درگ  هلـضف  نادنچ  يزور  دنچ  ره  هداهن  اجنآ  هب  يور  دوب و 

دنک و يوق  ار  وا  ياههدور  ات  مدومرف  زین  قامـس  نآ  زا  سپ  دش ، رتمک  جنر  نآ  یتخل  دنتخاس ، نادران  و  یمور ،) یمدنگ   ) سوردنخ زا 
هجلاعم هدـعم و  تیوقت  يارب  بط  رد  هک  یـشحو  تسا  یهایگ   ) رورعز یبآ و  اـههویم  زا  و  ندز ، مدومرفیمه  ضباـق  بارـش  ردـنا  ناـن 

(، دنیوگ کلاز  لاز  فدزا و  جهوک و  کشمت و  خرـس و  لیگزا  سرخ و  فلع  ناریـش و  فلع  یـسراف  رد  دوریم  راکب  جنلوق  لاهـسا و 
و دشاب ،) یلبج   ) دشاب جـیار  رورعز  و  دـش . لیاز  یمامت  هب  جـنر  كدـنا  یتدـم  ردـنا  دـش  رتمک  جـنر  نآ  كدـنا  یتدـم  ردـنا  مدومرف ،

. دنیوگ زین  همدنگ  وج  دنیوگ و  یمور  وج  ار  وا  دشاب  هنهرب  وج  سوردنخ 

دنکن راک  دروخ و  وراد  هک  یسک  ریبدت  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مهزاود  باب 

هاگ ره  دیآ . دیدپ  يرازا ،) دوخ  ندز ، دوخ   ) ندیزای نتشیوخ  هسات و  عادص و  نتشگرس و  ندیچیپ و  فان  دنکن  راک  وراد  هک  هاگ  ره  و 
مرگ بآ  اب  هدوس  یکطـصم  لاقثم  ود  دنک و  غارفتـسا  ات  داهن  دـیابب  زیت  فایـش  ای  درک  دـیاب  هنقح  لاح  ردـنا  دـیآ  دـیدپ  اهلاح  نیا  هک 

دنک و يوق  ار  هدعم  مف  دنزم ، هب  بیـس  یبآ و  نوچ  ضباق  يزیچ  هک  دشاب  رایـسب  و  دنک ، عفد  ار  وراد  دنک و  توق  ار  هدعم  مف  ات  دروخب 
. دنک غارفتسا  درآ و  دورف  هدعم  رعق  هب  ار  وراد  دراد و  زاب  ار  نتشگ  شنم 

دوشیم گنت  وا  هدعم  هک  تفای  نآ  سح  هدعم  ردنا  سپ  درک . هن  غارفتسا  چیه  تعاس  هدزناش  دنداد  اینومقس  زا  يدرم  دیوگیم  سونیلاج 
درک و غارفتسا  دش و  نکاس  دیشچ  هب  هویم  هک  لاح  ردنا  دنزم ، هب  ضباق  ياههویم  ات  مدومرفب  دش . درز  وا  هنوگ  دراشفیم و  و  (ص 173 )
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عفد ار  وراد  درک و  يوق  ار  هدعم  مف  ضباق  ياههویم  نیا  دیـشکیم و  اجنآ  زا  طلخ  دوب و  هدـعم  مف  ردـنا  وراد  هک  دوب  نآ  جـنر  نآ  ببس 

. درک
دـصف لاح  ردـنا  هکنآ  زج  دـیاین  رب  يزیچ  دـنک  الاب  يوس  تکرح  وراد  دزیخ و  نوریب  اهمشچ  درادـن و  دوس  اهریبدـت  نیا  هک  هاـگ  ره  و 

هس ای  زور  ود  هب  رگا  دنک و  دصف  هک  دشاب  نآ  باوص  دنکن  راک  وراد  نوچ  دباین  اهلاح  نیا  هچ  رگا  زین  و  دشابن . رگید  ریبدت  چیه  دننک 
هـسیئر ءاضعا  زا  يوضع  يوس  هب  دـنک و  تکرح  طـالخا  هک  دـشاب  میب  هکنآ  رهب  زا  دـشاب ، باوص  مه  دـشاب  ندروخ  وراد  سپ  زا  زور 

مرگ بآ  ای  مرگ  لسعلا  ءام  نوچ  ار  طالخا  ای  دنک  رتقیقر  ار  وراد  هک  یتبرـش  دیآ ، راک  ردنا  رید  لهـسم  وراد  هک  دـشاب  رایـسب  و  دوش .
دنام و هب  اههدور  ردنا  درذگ و  ورف  هدعم  زا  وراد  هک  هاگ  ره  و  درآ . راک  ردنا  ار  وراد  دنهد ، هب  هدرک  روش  هکنانچ و  دننکفا  ردنا  کمن 
هب نینچمه  دنکن ، تباجا  دنام و  هب  اههدور  ردنا  درذگ و  ورف  هدعم  زا  وراد  هکنآ  ناشن  درک و  عفد  دیاب  یتبرش  هب  نینچمه  دنکن . تباجا 
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دـنام و هن  نتـشگ  شنم  هس و  ات  ینارگ و  چـیه  هدـعم  ردـنا  هک  تسا  نآ  درذـگ  ورف  هدـعم  زا  وراد  هکنآ  ناـشن  درک و  عفد  دـیاب  یتبرش 
هک هاگ  ره  و  درک . دیاب  فایـش  هنقح و  ریبدت  دیای  هنرب  راک  روش  بآ  لسعلا و  ءام  هب  هک  هاگ  ره  و  دـباین . رب  دـهد  وراد  يوب  هک  یغورآ 
ات ددرگ  نکمم  هکنانچ  درک . دیاب  یق  ریبدت  دیآ ، دیدپ  اهجنر  درادن و  دوس  دش  هدرک  دای  هک  اهریبدت  نیا  و  دور ، هن  ورف  هدعم  زا  لهسم 

. دروخ دیاب  درس  بآ  بالج و  یق  سپ  زا  دوش و  كاپ  وراد  زا  هدعم 

دنک عفد  هنوگچ  دشِک و  نتشیوخ  هب  هنوگچ  دنک  غارفتسا  هک  اهطلخ  وراد  هکنآ  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مهدزیس  باب 

نکیل دـسریمن ، طلخ  عضوم  هب  دوشیمن و  هدـنکارپ  نت  ردـنا  وا  رهوگ  وراد و  مرج  دـیآ  ردـنا  هدـعم  هب  هک  یق  يوراد  ای  لهـسم  يوراد 
هتفرب رگج  هدعم و  زا  هک  قیرط  نادب  مه  دـنک و  ادـج  نوخ  زا  دـنک و  هب  ار  نآ  دـسر و  طلخ  عضوم  هب  درتسگ و  هب  نت  ردـنا  وراد  توق 

وا هک  گر  نادب  رگج  زا  دیآ و  زاب  رگج  هب  ات  دیآیم  زاب  درذگیم و  ات  گر  ردنا  طلخ  و  دنادرگ . زاب  تسا  هدیـسر  عضوم  نادب  تسا و 
. دیآ زاب  مئاص  هدور  يرشع و  ینثا  هدور  هب  دیآ و  نوریب  دنیوگ  باب  ار 

مک و  دنک . عفد  يوس  ورف  يوس  هب  ار  نآ  دیآ و  تکرح  ردنا  هعفاد  توق  دسر  اجنیا  هک  هاگ  ره 
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مرج هک  تسا  نآ  دیاین  رب  هدعم  هب  هکنآ  ببـس  دـتفا و  عفد  یق  قیرط  هب  دـیآ  رب  هدـعم  هب  هک  هاگ  ره  و  دـیآ ، رب  هدـعم  هب  هک  دـتفا  قافتا 
دنک عفد  رتناسآ  رتکیدزن و  یهار  زا  ار  وراد  ات  دباتش  هشیمه  تعیبط  دیآ و  دورف  اههدور  هب  دوش و  نوریب  هدعم  زا  دوز  لهـسم  يوراد 

توق دشاب و  هدنام  هدـعم  ردـنا  یـضعب  وراد  زونه  هچ  رگا  دـنکیمه ، نآ  عفد  ات  دـنابنجیم  ار  تعیبط  دـیآیمه  سپ  زا  هک  طلخ  ددـم  و 
وراد هبذاج  توق  دشاب و  هدنام  هدعم  ردـنا  یـضعب  وراد  زونه  هچ  رگا  دـنک ، نآ  هعفاد  توق  دـشک ، شیوخ  يوس  هب  ار  طلخ  وراد  هبذاج 
قیرط هب  ار  نآ  دـیآ و  زاـب  هدـعم  هب  هک  دراذـگن  ار  طـلخ  هک  نادـب  تسا  رت  یلوا  تعیبـط  هعفاد  توق  دـشک ، شیوخ  يوـس  هب  ار  طـلخ 
فیعض هدعم  رگا  سپ  دشاب . يوق  هدعم  دشاب و  تمالـس  اب  همه  اهتوق  دشاب و  تسردنت  مدرم  هک  هصاخ  دنک  عفد  رتناسآ  رتکیدزن و 

. دشابیم عفد  قیرط  ود  ره  هب  دیآ و  رب  هدعم  هب  یضعب  طالخا  دشاب ، ریصقت  زین  اهتوق  زا  دشاب و 
هعم هب  وراد  هک  هاگ  ره  تسا ، رود  هدـعم  زا  هک  اهمادـنا  ردـنا  تسا  یطلخ  ـالثم  تسناد : دـیابیم  هنوگ  نیا  رب  وراد  عفد  بذـج و  قیرط 

نادـب دـنک و  هب  دـنابنجب و  شیوخ  عضوم  زا  ار  نآ  تسه و  طـلخ  هک  دـسر  عضوم  نادـب  سیطاـنغم  توق  ناـسرب  وراد  توق  دـیآ  ردـنا 
ردنا هعفاد  توق  هک  دنام  نادب  دنک و  عفد  ار  نآ  هعفاد  توق  دمآ . هدرک  دای  هکنانچ  درآ  زاب  هدعم  کیدزن  هب  تسا  هتفر  ردنا  هک  اهرذگ 

رهب زا  هک  هار  نادب  ار  نآ  دیآ و  نوریب  نیمک  زا  هعفاد  توق  درآ  زاب  عضوم  نیدـب  ار  طلخ  وراد  توق  هک  هاگ  ره  ات  تسا  هتـسشن  تیمک 
. دنک عفد  دناهتخاس  لفث  طلخ و  عفد 

عفد ءاعما  قیرط  هب  ار  نآ  هدعم  توق  دشک و  ورف  هدعم  هب  ار  نآ  هعفاد  توق  دشاب  شـش  هبـصق  هرجنح و  غامد و  ردـنا  طلخ  هک  هاگ  ره  و 
رهب زا  هک  تسا  نیا  فالخ  رب  نآ  عفد  ردنا  نکیل  دشاب ، هنوگ  نیا  رب  مه  شیوخ  يوس  هب  طالخا  ندیـشک  ردنا  یق  يوراد  لاح  و  دنک ،

هب دنک و  عفد  رتناسآ  رتکیدزن و  قیرطب  ار  نآ  هدعم  هعفاد  توق  دشک و  رب  هدعم  هب  ار  طلخ  دنک و  هبلغ  ءاعما  توق  رب  یق  يوراد  هکنآ 
وراد توق  نکیل  دسریمن و  طلخ  عضوم  هب  دوشیمن و  هدنکارپ  نت  ردنا  وراد  مرج  هک  میتفگ  هچنآ  یتسرد  رب  لیلد  و  دزادنا . نوریب  یق 

يرادقم ددرگ و  زاب  دوش و  هدنکارپ  نت  همه  ردنا  وراد  یگناد  نزو  هک  ددنب  تروص  راوخشد  هک  تسا  نآ  دسرب ،
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رگید درایب و  دـنک و  هب  ياج  زا  هک  تخانـش  ناوت  هن  تبـسن  چـیه  دـنابنجب  وضع  کی  زا  ار  نآ  یطلخ ك  نزو  اب  ار  نآ  نزو  هک  يو  زا 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 367 

http://www.ghaemiyeh.com


نت همه  ردنا  دروخب و  لظنح  محش  یگناد  يدرم  الثم  هک  دشاب  نانچ  نیا  تروص  و  دیآ . نوریب  طالخا  اب  دیآ و  زاب  مه  هب  وا  ءازجا  هراب 
دنک هب  دنابنجب و  ار  طالخا  نم  کی  وراد  وج  کی  هک  دوب  دناوت  هنوگچ  دسرب ، گنـس  وج  کی  زا  مک  ار  يوضع  ره  دوش و  هدنکارپ  وا 
وراد مرج  دـنابنجیم  طلخ  هچنآ  هک  داتفا  میلـست  دـنکیم ، راک  نیا  تسه  ار  وا  هک  یتوق  هب  وراد  گنـس  وج  کی  نیا  دـنیوگ  رگا  درایب . و 

هک وراد  زا  يوزج  مییوگ  هکنآ  ای  دـسر  اضعا  هب  هدـعم  زا  وراد  توق  مییوگ  هکنآ  نایم  تسین  قرف  چـیه  تسا و  رواد  توق  نکل  تسین 
توق رب  هلاوح  لوق  ود  ره  ردـنا  هکنآ  رهب  زا  دـنابنجیم  ار  طلخ  وا  توق  دـسریم و  يوضع  هب  تسین  تبـسن  چـیه  طلخ  نزو  اب  ار  نآ  نزو 
هعفاد توق  دـسر و  ودـب  ای  دورب  دراد  قلعت  ییوراد  ره  هب  هک  اـه  طـلخ  سپ  زا  وراد  مرج  هک  مینک  مهوت  رگا  و  وراد . مرج  هن  تسا  وراد 
تسا طلخ  هک  اجنآ  و  تسین ، یبجوم  هدعم  کیدزن  هب  ار  وراد  نتشگ  زاب  دسر ؛ عضوم  هب  ات  دنکیم  عفد  دهدیم و  يرای  ار  قورع  اضعا و 

و یتشاد . زاب  عضوم  نادـب  ندیـسر  زا  ار  وراد  توق  نامه  يدوب  هدـننادرگ  زاب  یتوق  رگا  هچ  دـنادرگ ، زاب  ار  وراد  هک  تسین  هعفاد  یتوق 
توق نیا  ار  وضع  چـیه  هک  دـش  مولعم  نوچ  درآ و  سپ  زاب  ار  وراد  وا  توق  هک  تسا  وضع  مادـک  دیـسر  اـپ  تشگنا  هب  ـالثم  وراد  نوچ 
نکیل دـشابن ، غارفتـسا  تفعنم و  چـیه  وراد  ندروخ  زا  دـنام و  هب  اجنآ  دیـسر  طـلخ  عضوم  هب  وراد  هک  هاـگ  ره  هک  ددرگ  بجاو  تسین 

طلخ عضوم  هب  هک  تسا  وراد  توق  دوش و  هن  رتزارف  هدور  هدـعم و  زا  وراد  هک  میتسناد  تسا  نیا  فالخ  رب  لاح  نوچ  و  دـشاب . ترـضم 
. دنک نوریب  دنک و  هب  دنابنجب و  ار  نآ  دسر و 

زا تسین ، تجاح  نادب  طلخ  عضوم  هب  ار  وراد  توق  ندیـسر  اهگر ، هب  اهرذـگ و  هب  ار  طلخ  ندـمآ  نوریب  هکنانچ  هک  تسناد  دـیابب  و 
دسر و عضوم  هب  درذگب و  ءاشحا )  ) ءاشغ و ناوختـسا و  بصع و  تسوپ و  تشوگ و  رب  هک  تسا  وا  تسین و  مسج  وراد  توق  هکنآ  رهب 

ددرگیم رهاظ  هنوگچ  نآ  هدیاف  دسریم و  نوردناز  هب  هنوگچ  نآ  توق  دنراد  راکب  نوریب  زا  هک  اهدامـض  هک  ینیبن  دـنک . هب  شیوخ  راک 
عـضوم هب  اضعا و  نوردـناز  هب  هک  تسا  وراد  توق  هک  ددرگ  مولعم  اجنیا  زا  درادـیم . هن  زاـب  ار  وا  چـیه  ناوختـسا  تشوگ و  تسوپ و  و 

طلخ
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. وراد مرج  هن  دسریم 

دنک لعف  هچ  هک  لهسم  ياهوراد  زا  کی  ره  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مهدراهچ  باب 

نوریب دنک و  رب  يوضع  زا  دنک و  ادج  نوخ  زا  ار  طلخ  کی  هک  تسا  نآ  یضعب  توق  و  تسا ، فلتخم  وراد  ياهتوق  هک  تسناد  دیابب 
مغلب ارفص و  نوچ  دنابنجب  ار  طلخ  ود  هک  تسا  نآ  یضعب  توق  و  ار . ادوس  ینمرا  رجح  و  ار ، ارفـص  اینومقـس  و  ار ، مغلب  دبرت  نوچ  درآ 

راک دنابنجب ، ار  طلخ  کی  زا  شیب  هک  ییوراد  ره  و  ار . ادوس  ارفص و  مغلب و  لظنح  محـش  نوچ  دنابنجب ، ار  طلخ  هس  یـضعب  توق  و  ار ،
مغلب دنکیم ،) دشر  هدیـسوپ  هشیر  غاود  هک  یهایگ  ای  ناتخرد  هدیـسوپ  هشیر  دننام  نوقیراغا ،  ) نوقیراغ هکنآ  رهب  زا  دشاب  توافت  اب  وا 

هک ییوراد  ره  هک  ددرگ ، مولعم  قیرط  نیدب  ار ، ارفص  هک  دنک  لاهسا  نآ  زا  نوزف  ار  ادوس )  ) و ار ، ادوس  هک  دنک  لاهـسا  نآ  زا  نوزف  ار 
شیب توق  کی  ار  يو  دـنک  لاهـسا  ار  وراد  کی  زا  شیب  هک  ییوراد  ره  و  تسین ، شیب  توق  کـی  ار  يو  دـنک ، لاهـسا  ار  طـلخ  کـی 

تسا و رت  صوصخم  يوضع  هب  هک  تسا  اهوراد  یـضعب  هک  نانچمه  و  يدوب ، هن  تواـفت  نیا  وا  لـعف  ردـنا  يدوب  نینچ  هن  رگا  و  تسا .
نانچمه لصافم . زا  ناجنروس  اهبصع و  زا  دـنک و  رتشیب  غاـمد  زا  غارفتـسا  هک  لـظنح  محـش  نوچ  دـنک ، شیب  وضع  نآ  زا  غارفتـسا 

لظنح محـش  ار و  هدـعم  ناجنروس  و  ار ، رگج  اینومقـس  هکنانچ  دراد ؛ رتشیب  نایز  ار  وضع  کی  هکنادـب  تسا . صوصخم  وراد  یـضعب 
غارفتـسا رگید  یمغلب  کی  ره  لظنح  محـش  نوقیراغ و  دـبرت و  نوچ  تسا  رایـسب  دـنک  مغلب  غارفتـسا  هک  اهوراد  هچ  رگا  و  ار ، اـههدور 
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رب ار  رگید  يزیچ  دراد و  دوـس  یهجو  هـب  ار  رگید  يزیچ  کـی  ره  و  رگید ، يرادـقم  هـب  رگید و  يوـضع  زا  رگید و  یهجو  هـب  و  دـنک ،
تقو وراد ، نامه  دراد و  دوس  ار  یـصخش  وراد  هک  دـشاب  یتقو  ددرگ ، هب  نت  ياهلاح  بسح  هب  اـهوراد  ياـهلعف  دراد و  ناـیز  یهجو 

ار مدرم  نت  ياهلاح  دـشابن و  ناسکی  اهتقو  همه  ردـنا  نت  ياهلاح  هکنآ  ببـس  هب  دراد ، نایز  ار  صخـش  نامه  هک  ص 174 )  ) دشاب
ياهلصف رمع و  ياـهلاس  یلـصا و  جازم  نوچ  یعیبطاـن ، یعیبط و  ياـهلاح  تهج  زا  رگم  درک ، ناوت  هن  طبـض  درمـش و  ناوت  هن  هلمج 

رورحم رگا  هکنانچ  تداع ، رهش و  ياوه  لاح و  لاس و 
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درم و  دشاب ، یبونج  رهـش  داهن  دشاب و  مرگ  رهـش  ياوه  دشاب و  ناتـسبات  لصف  رگا  هصاخ  دشاب  طارفا  هب  وا  غارفتـسا  دروخ  لظنح  محش 
مه دشابن ، تجاح  وراد  نادب  رگا  هصاخ  دیآ  دیدپ  دب  ياهلاح  يو  نت  ردنا  دـشابن ، هدرک  تداع  ندروخ  يوق  ياهوراد  دـشاب و  ناوج 

. ددرگ هب  وا  لاح  دادعتسا و  بسح  هب  ینت  ره  ردنا  وراد و  لعف  سایق  نیرب 

نیلم يوراد  لهسم و  يوراد  نایم  قرف  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مهدزناپ  باب 

مرن ای  نآ . ریغ  اینومقس و  هایـس و  قبرخ  لظنح و  محـش  نوچ  نارب  تسا و  زیت  ای  رانا  محـش  هلیله و  نوچ  صفع  تسا و  ضباق  ای  اهوراد 
رایخ نیبجنرت و  نوچ  تسا  نیریـش  ای  عون  هس  ره  و  بانع ،) هیبش  تسا  ياهویم   ) ناتـسپس و  کچیپ ،) هقـشع ،  ) بـالبل نوچ  جزل  تسا و 
نکل تسین ، اهمعط  نیا  توق  هب  اهوراد  نیا  غارفتسا  لطنح و  محش  اینومقـس و  نوچ  تسا  زیت  کمن و  ای  هروب ، نوچ  تسا  روش  ای  ربنچ 

نوچ دنیوگن ، لهسم  ار  زیت  يوراد  زج  نابیبط  و  دنکن . یغارفتسا  چیه  دراد و  ار  معط  نیا  اهزیچ  رایـسب  هکنآ  رهب  زا  تسا  رگید  یتوق  هب 
زج دنک و  كدنا  غارفتسا  روش  نیریش و  جزل و  ضباق و  ياهوراد  هکنآ  رهب  زا  نآ ، دننام  دبرت و  اینومقس و  هایـس و  قبرخ  لظنح و  محش 

يزیت توق  هب  غارفتـسا  هچ  رگا  تسا ، زیت  ياهوراد  ینیتسار  لهـسم  سپ  دنکن ، غارفتـسا  تسا ، کیدزن  نیدـب  هچنآ  و  هدور ، هدـعم و  زا 
ردـنا دـنک و  قیقر  ار  طـلخ  دـسر و  نت  همه  هب  درذـگب و  رتدوز  اـت  دـهد ، يراـی  ار  توـق  نآ  يزیت  تسا و  رگید  یتوـق  هب  نکل  تسین ،

رعق زا  ار  طلخ  زیت  ياهوراد  هکنآ  رهب  زا  دنیوگ  نیلم  ار  اهوراد  رگید  و  دنیوگ ، ار  زیت  ياهوراد  لهسم  يوراد  ببس  نیدب  درآ ، تکرح 
تقو هب  زج  ار  نآ  هک  ره  و  دـنادرگب . نت  لاـح  دـنک و  كاـپ  دـشاب  هدـش  نکمتم  اهمادـنا  ردـنا  هک  اـهطالخا  نآ  زا  ار  نت  دـنک و  هب  نت 

رادقم و دیزگ و  دیاب  ءاصقتـسا  هب  لهـسم  ياهوراد  هک  تسا  نیا  رهب  زا  و  میظع ، دـنک  یترـضم  دراد  راکب  دـیاب  هک  یهجو  رب  تجاح و 
ياهوراد یضعب  دشابن و  ترضم  دیآ و  لصاح  تعفنم  ات  درک  دیابب  نآ  حالصا  و  تخانش ، دیاب  ءاصقتسا  هب  یصخش  ره  رهب  زا  نآ  نزو 

اهوراد نیا  غارفتسا  هکنآ  رهب  زا  نآ  ریغ  ینیچدند و  ربدمان و  نویرزام ، كولملا و  بح  مربش و  نوچ  دنرمـش  اهرهز  هلمج  زا  ار  لهـسم 
ياهتوق نآ  ترضم  دشاب و  طارفا  هب 
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. دراد راکب  ار  نآ  هجو  چیه  هب  بیبط  هک  دیاشن  دشاب و  گرزب  ار  اهمادنا 

تخیمآ دیاب  هنوگچ  ار  لهسم  ياهوراد  هکنآ  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مهدزناش  باب 

زا بیبط  هک  هاگ  ره  تسا و  گرزب  یلصا  باب  نیردنا  ياهقیقد  ره  هکنآ ، رهب  زا  تشاد ، دیاب  راکب  هقیقد  هن  لهسم  يوراد  نتخیمآ  ردنا 
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ببس نیدب  دراد ، نایز  ار  هدعم  مف  لهـسم  ياهوراد  همه  هک  دنادب  هک  تسا  نآ  یکی  ددرگ : ترـضم  وراد  تعفنم  دشاب  لفاغ  لصا  نیا 
ار یناویح  حور  دراد و  زاب  هدعم  مف  زا  لهسم  يوراد  ترضم  ات  دنزیمایب  لهسم  يوراد  اب  دهد  توق  لد  هک  اهوراد  زا  يوبـشوخ  يوراد 

. دنک يرای  ار  لهسم  دهد  توق  ار  لد  هک  اهوراد  رت  شیب  هک  تسا  نآ  يرنه  نیرتهب  دنک . توق  تسا  اهمادنا  همه  ردنا  هک 
دراد و زاب  راک  زا  ار  لهـسم  دنک  راردا  هک  ییوراد  هکنآ  رهب  زا  درادن ، راکب  رایـسب  دنک  راردا  هک  ییوراد  لهـسم  يوراد  اب  هکنآ  مود  و 

. دنک رت  مک  وا  راک 
دنک و لوبق  رتهب  اذغ  تعیبط  هب  یکیدزن  ینیریش و  ببـس  هب  ار  نآ  هدعم  هکنآ  رهب  زا  دزاس  هن  نیریـش  تخـس  لهـسم  يوراد  هکنآ  موس 

. دنک مضه 
دتفا قافتا  هک  دشاب  نکمم  دشاب ، رتهتـسهآ  رگید  دشاب و  رت  راک  دوز  وراد ، کی  دوش و  هتخیمآ  مه  اب  وراد  ود  هک  هاگ  ره  هکنآ  مراهچ 

دوش و غراـف  وا  زا  راـک  دوز  يوراد  هک  دـشاب  نکمم  و  دنکـشب ، ار  وا  توـق  دـنک و  تمحازم  رت  راـک  دوز  يوراد  اـب  هتـسهآ  يوراد  هک 
ریدقت ات  درک  دیاب  دهج  ببـس  نیدب  دشاب ، فیعـض  ییاهنت  هب  وا  ياهتوق  دیآ ، راک  ردنا  نوچ  دـشاب و  هدـماین  راک  ردـنا  زونه  يرگید 

. دیآ لصاح  توق  کی  جازم و  کی  ود  ره  زا  ات  دوش  هتشرس  هتخیمآ و  کین  دشاب و  شیوخ  هزادنا  هب  کی  ره  نز  و  رادقم ،) نییعت  )
( هکنانچ ، ) دیآ راک  ردـنا  رتدوز  دـهد و  يرای  ار  وا  ات  تشاد  دـیاب  راکب  زیت  يزیچ  اب  ار  نآ  هک  تساهوراد  رایـسب  هک  دـنادب  هکنآ  مجنپ 

. دریگ راک  ردنا  دهد و  يرای  ار  دبرت  لیبجنز 
ای دشاب ، عفد  و  ندروآ ،) نوریب  دراشف  اب  نتفرگ ، ار  يزیچ  هریش  ندرـشف ،  ) رـصع هب  وا  غارفتـسا  هک  هلیله  نوچ  ضباق  يوراد  هکنآ  مشش 

دشاب ندینازغل  هب  وا  راک  هک  جزل  يوراد 
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اهرذگ ضباق  يوراد  هکنآ  رهب  زا  دریگ ، ندینازغل  وا  سپ  زا  ار  طلخ  جزل  يوراد  دنک و  رـصع  ضباق  يوراد  تسخن  هک  دـنکن ، بیکرت 
يوضع ردنا  یطلخ  هک  دشاب  نآ  رطخ  دشابن و  جنگ  ات  اهرذگ  ردنا  دـنازغلیمه  جزل  يوراد  هک  ار  یطلخ  دـشاب  هدرک  گنت  رـصع  هب  ار 

رـصع ضباق  يوراد  سپ  دریگ ، ندینازغل  ار  طلخ  هدننازغل  ياهوراد  تسخن  هک  دشاب  نانچ  نکل  دنک ، دـلوت  ياهدـس  یمرو و  دـنام و  هب 
. مامت توق  هب  دوش  عفد  دوز  طلخ  ات  دنک 

زا بیبط  ینعی   ) دـسرت هب  وراد  ترـضم  زا  هک  یـصخش  رهب  زا  نآ  نزو  دراد ، راـکب  رگید  يوراد  حالـصا  رهب  زا  هک  ییوراد  هکنآ  متفه 
دشاب تجاح  وراد  نادب  ترورض  هب  ار  وا  هک  یـصخش  رهب  زا  دنک و  نآ  نزو  کی  راهچ  دسرت ،) هب  رامیب  يارب  وراد  نآ  زیوجت  ترـضم 

. دوش هن  لطاب  وا  لعف  ات  دنکن  رتنوزف  دنک و  نآ  نزو  دنچ  مه  دشاب  یترضم  نآ  زا  ار  وا  هک  دناد  تقیقح  هب  و 
خوبطم ردنا  وا  یگمه  هکنآ  رهب  زا  درک ، دیاب  يو  زا  یتبرش  رادقم  وا  نزو  دنام  هن  یلقث  دوش و  هتخادگ  خوبطم  ردنا  هک  اهوراد  متـشه ،

نآ توق  خوبطم  ردـنا  دـشاب و  لفث  ار  نآ  هک  اهوراد  و  دـنام . نیدـب  هچنآ  اهغمـص و  کمن و  نوچ  دـش  دـهاوخ  هدروخ  دوب و  دـهاوخ 
ود هلیله  زا  هک  ار  یـصخش  الثم  دیآ . ربارب  نآ  تبرـش  رادقم  هب  نآ  توق  دورب و  لفث  نوچ  ات  درک  دیاب  فعاضم  نآ  نزو  ندوب ، دهاوخ 

ردنا رگا  دبرت  و  درک ، دیابیم  سایق  نیا  رب  و  گنسمرد ، راهچ  نیرتمک  دیاب و  گنـسمرد  شـش  وا  رهب  زا  خوبطم  ردنا  دنهد  گنـسمرد 
ردنا رگا  دیاب و  ححـصم ) تسا  مرد  کی  نیرتمک  تسا و  خـسان  زا  هابتـشا  گنـس  مرد  راهچ  نیرمک  و   ) گنـسمرد مین  اًلثم  دـننک ، بح 

. سایق نیا  رب  اهوراد  رگید  گنسمرد و  ود  دنزپ  خوبطم 
دـبرت و الثم  دـیاب ، رتمک  دـنهد  اهنت  هک  وا  هصاـخ  نزو  زا  کـی  ره  نزو  وراد ، راـهچ  اـی  درک  دـنهاوخ  بیکرت  وراد  هس  نوچ  هکنآ  مهن 

نوقیراغ گنـسمرد و  راهچ  هیلیله  دـنک و  گنـسمرد  ود  وا  نز  و  دـنهد ، اهنت  دـبرت  رگا  درک . دـنهاوخ  بیکرت  ربص  هلیله و  نوقیراغ و 
ربص گنـسمرد و  مین  نوقیراغ  گناد و  راهچ  دـبرت  دـنک و  گنـسمرد  کی  هلیله  دـنک  بیکرت  نوچ  گنـسمرد ، ود  ربص  لاقثم و  کی 

. دوش هتخاس  لدتعم  تبرش  کی  همه  زا  ات  سایق  نیا  رب  اهوراد  رگید  گناد و  راهچ 
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دنراد راکب  رت  شیب  هک  فورعم  ياهوراد  تعفنم  تیصاخ و  عبط و  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مهدفه  باب 

بیترت ا ب ت ث. رب  یکی  ره  زا  تبرش  رادقم  نآ و  حالصا  نآ و  ترضم ، تفعنم و  و 
(،: روآاهتشا مرک ، دض  بت ، دض  ردم ، بلق ، يوقم  تسا  یهایگ   ) نیتنسفا فلالا ، فرح  نیتنسفا :

. یمور یناسارخ و  و  تسا ،) هدمآ  هیطبن ) هب  قلعتم   ) یطبن اههخسن  یضعب  رد  هب ، قلعتم   ) یطبن یسوس و  یسوسرط و  تسا : هنوگ  جنپ 
. تسین یلعف  مغلب  لاهسا  ردنا  ار  وا  تسا و  رتمک  وا  ترارح  رتدرخ و  وا  مخت  گرب و  و  رتخلت ، تسا و  رتیوبشوخ  یطبن  اما 

خلت یخلخل و  یمخت  نوچمه  هرگ  هرگ  تسا ، هراپ  هراپ  تسا و  رتعس  گرب  نوچمه  وا  گرب  تسا . یسوسرط  یـسوس و  همه ، نیرتهب  و 
هب تسا  مرگ  وا  عبط  دـنیوگیم ، ور  حیـش  ار  نآ  نابیبط  یـضعب  تسا ، همه  زا  رتضباق  یطبن  و  تسا . زیت  تسا و  یـضبق  وا  ردـنا  و  تسا ،

تسوا و تابن  توق  زا  رتمک  وا  هراصع  توق  تسا . نیا  تسرد  مود و  هجرد  هب  دـناهتفگ  یـضعب  و  موس . هجرد  هب  کـشخ  لوا و  هجرد 
. دشاب هرشفا  هراصع 

دیوگ انیـس  یلع  وبا  و  درآ . رـس  درد  تسا و  دـب  ار  هدـعم  هراصع  نکل  تسوا ، گرب  لعف  نوچمه  وا  هراصع  لـعف  دـیوگ  سدیروقـسید 
. دراد نایز  ار  هدعم  مف  وا  تابن 

کـشخ هدنهد و  توق  هدـنیادز و  تسا و  هدـننک  مرگ  تسا و  ضبق  يزیت و  ینعی  تفارح  تسا و  ترارح  يو  ردـنا  دـیوگیم ، سونیلاج 
نوریب لوب  راردا  هب  دنک و  كاپ  دشاب  قورع  ردنا  هک  ار  ارفـص  یقاب  دـنک و  كاپ  لاهـسا  هب  دراد و  ورف  هدـعم  زا  ار  ارفـص  طلخ  هدـننک ،

يو ردنا  هک  یکـشخ  ضبق و  یخلت و  ببـس  هب  دیاین ، دیدپ  وا  تعفنم  دشاب  رتشیب  یتبوطر  شـش  هنیـس و  هدعم  ردـنا  هک  هاگره  و  درآ .
دراذگن دنک و  كاپ  لاهسا  هب  تبوطر  دراد و  زاب  وا  ضبق  دبرت  ات  دشاب ، هک  دیاشن  دبرت  یب  نیتنسفا  خیبط  هک  تسا ، ببس  نیدب  و  تسا ،

دنک و كاپ  ییارفص  طلخ  زا  ار  هدعم  دنک و  كاپ  ار  هدعم  تبوطر  دبرت  اب  وا  خیبط  دنک و  کشخ  هدعم  ردنا  ار  تبوطر  وا  یکـشخ  هک 
ص  ) دیاشگب دشاب . رگج  هدعم و  نایم  هک  ییاهذفنم  ردنا  هک  هدس 
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. دراد نایز  دشابن  ییارفص  طلخ  يو  ردنا  هک  ار  هدعم  ( 175

رد و  دنتـشک . هب  دـندرک و  جالع  نینـسفا  هب  دوب  یکـشخ  ناشیا  هدـعم  ردـنا  هک  ار  یتعامج  نیـشیپ  نابیبط  زا  یهورگ  دـیوگ : سونیلاج 
متـشاد زاب  نیتنـسفا  زا  مدرک و  جـالع  درـس  بآ  هب  دوب  مرگ  دوب و  فیعـض  ناـشیا  هدـعم  هک  ار  یهورگ  نم  دـیوگیم  ءربلا  ۀـلیح  باـتک 

. دوب دنمدوس 
و دنک . راردا  دراد و  زاب  رامخ  دنروخب . وا  خیبط  یتخل  بارش  زا  شیپ  هراوخ  بارش  مدرم  رگا  هک  تسا  نآ  یکی  نیتنسفا  ياهتعفنم  اما 

درد دنکش و  هب  خفن  همضاه و ،)...  هاگتسد  يویر و  ياهیرامیب  رد  رثوم  تسا  یهایگ  ینانوی ، زا  ذوخام   ) سویلاسیس لبنـس و  اب  وا  خیبط 
ار و رگج  ياهتلع  و  دنک ، راردا  دنک و  يوق  ار  هدعم  وا  بارـش  نتینـسفا و  خیبط  هلمجلا  یلع  دراد . دوس  دراد و  زاب  مکـش  درد  هدعم و 
دراد و دوس  دـشاب  اهولهپ  رـس  ردـنا  هک  ار  اهداب  اه و  درد  دـنک و  يوق  ماعط  توهـش  دراوگ و  هب  ماعط  و  دراد . دوس  ار  ناقری  ار و  هدرگ 

ببس نیدب  دنک . كاپ  بآ  زا  ارفـص و  زا  ار  اهگر  دیاشگب و  ار  ضیح  یگتفرگ  زاب  و  دشک ، هب  دشاب  مکـش  ردنا  هک  ار  زارد  ياهمرک 
لومح دنشرس و  هب  لسع  اب  دراد ، دوس  ار  وم ) نتخیر   ) بلعثلا ءاد  ار و  جازملا  ءوس  يادتبا  ار و  سامآ ،)  ) جیهت ار و  اهبت  ار و  ءاقـستسا 
نورطن ار  نآ  خرـس  دوشیم ، دـیلوت  كان  هروش  ياهكاخ  زا  هک  تسا  یکمن  ینمرا ، هروب   ) نورطن لـسع و  اـب  دـیاشگب و  ضیح  دـنزاس 
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راخب و  دربب ، ار  يرتدنلام  ردنا  نت  هب  دنـشوج و  هب  بآ  هب  دراد و  دوس  دشاب  قلح  نوردنز  هک  ار  قانخ  دننک ، یلط  ماک  نوردنزب  دنمان ،)
هب لسع  اب  دـنک ، لـیلحت  ار  درد  دـناشن و  هب  نابرـض  دـنهن  مشچ  رب  دـنزپ و  هب  هتخپیم ،)  ) هتخپ یماـب  دراد و  دوس  ار  شوگ  درد  وا  خـیبط 
هاگ یهت  رگج و  هدعم و  رب  دنشرس و  هب  مغور  موم  اب  دربب . دیآ  دیدپ  مشچ  یلاوح  رب  اهتبرض  زا  هک  هدرم ، نوخ  دوبک  ياهرثا  دنـشرس 

زرپس رب  دـنزپ و  هب  هکرـس  هب  نورطن  ریجنا و  ابو  دـشک . هب  ار  مکـش  مرک  دـنروخب  دـنزپ و  هب  لسع  اب  دراد ، دوس  ار  اه  درد  دـننک ، دامض 
دنزپ هب  رگا  وا  زا  یتبرـش  دیاشگب ، دنک  دلوت  چراق ،) رطخ ،  ) غورامـس ندروخ  زا  هک  ار  قانخ  دنروخب  هکرـس  اب  دراد . دوس  دننک ، دامض 

هیبش شفالغ  هک  تسا  یهایگ  خـیب   ) نوراسا وا  نزو  هدـعم ، توق  رهب  زا  وا  لدـب  گنـسمرد ، ود  دـنروخ  وا  مرج  رگا  گنـسمرد و  جـنپ 
تسا یهایگ   ) هدعج مکش  مرک  رهب  زا  لبنس و  رگج  رهب  زا  و  درز ، هلیله  نزو  مین  و  تسا ،) خبنلا  رذب  مخت  فالغ 
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(. یکرت هنمرد   ) ینمرا حیش  و  دنیوگ ،) دیب  ربنع  ار  نآ  یناتسب  عون  هبرا و  لگادکا  یهوک  عون  وبشوخ ،

(، ینانوی نومثیفا  ینانوی  لصا  رد  یگناوید  يوراد  ینعم  اب  ياهژاو   ) نومیتفا نومیتا :
یتابن هفوکـش  دیوگ  سودیروقیـسپد  تسا . یمور  هریز  دناهتفگ  یهورگ  تسا ، زیت  وا  معط  تسا و  هتـسکش  کیراب و  اههخاش  اهمخت و 

رت و خرس  هک  تسا  نآ  وا  نیرتهب  يوم ، نوچ  تسا  کیراب  وا  خاش  رس  و  تسا ، رتعس  قاس  زا  رت  يوق  وا  قاس  و  دنام ، رتعـس  هب  هک  تسا 
. دنرآ سدقملا  تیب  و  ینونک ،) ثرک  هریزج   ) ایطیرقا هریزج  زا  دشاب و  رت  يوب  زیت 

عرص و ایلوخیلام و  نادنوادخ  دنک و  ادوس  لاهـسا  نیتسخن ، هجرد  رخآ  هب  کشخ  هجرد و  هس  هب  تسا  کشخ  مرگ و  دیوگ : سونیلاج 
، دـیرگ یگنـشت  هس و  ات  یق و  دراد و  ناـیز  ار  ییارفـص  مدرم  دراد . دوس  ار  ریپ  لـهک و  مدرم  دنکـش و  هب  اـهداب  و  دراد ، دوس  ار  جنـشت 

. گنسمرد ود  ای  یگنسمرد  اهنت  وا  مرج  گنسمرد و  راهچ  ات  گنسمرد  ود  وا  زا  خوبطم  زا  یتبرش 
. دنزپ هب  رایسب  زین  نتخپ  ردنا  و  دنبوکب ، مرن  تخس  هشفنب و  نغور  هب  ای  دننک ، برچ  نیریش  ماداب  نغور  هب  ار  وا  هک  تسا  نآ  وا  حالـصا 
رد وا  تسخن  گنسمرد و  هد  ات  گنـسمرد  جنپ  زا  خوبطم  ردنا  گنـسمرد و  هس  ات  گنـسمرد  ود  زا  وا  مرج  زا  یتبرـش  دناهتفگ  یهورگ 
نآ سپ  دنراد . رب  شتآ  زا  و  دنهد ، هب  شوج  هس  ود  دننکفا و  ردنا  ار  يو  دسرب  نتخپ  رخآ  هب  خوبطم  هک  هاگ  ره  دندنب و  هب  خارف  هقرخ 

. دنراشف هب  دنلام و  هب  یگتسهآ  هب  ار  هقرخ 
نیبگنکس هیقو  ود  اب  دیاس ، هب  نومیتفا  لاقثم  شش  دنک  غارفتسا  رایـسب  يادوس  هک  دهاوخ  هک  ره  دیوگ  يواح  باتک  ردنا  ایرکز  دمحم 

شـش دیوگ : هرهاسا  فسوی  دش ، کین  زور  نامه  درک و  جالع  نیا  دوب ، هدش  گرزب  وا  زرپس  هک  ار  يدرم  يو  دروخب ) و   ) دنک دروخب .
. درایب ار  صلاخ  يادوس  درس ، بآ  هیقوا  ود  نیبگنکس و  هیقوا  ود  اب  نومیتفا  گنسمرد 

یگنت عفاد  يوقم ، ناونع  هب  بط  رد  زین  سزاس و  رطع  رد  نآ  سناسا  مرپسا  هماش  سخوتـس ، یمور : هب   ) سودوخوطـسا سودوخوطـسا :
(. دوریم راکب  نوخ  هدنروآ  دنب  سفن و 

ياهخاش يو  ردنا  و  دـشاب . رتزاد  وج  گرب  زا  وا  گرب  دـشاب و  وج  هناد  رب  هک  نانچمه  تسا ، تشرد  ياهخاش  وا  رـس  رب  تسا و  یتابن 
رد هک  نانچمه  گنر ، كاخ  ینعی  دشاب  ربغا 
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وا معط  دهد ، روفاک  يوب  دنلام ، هب  تسد  هب  نوچ  ار  وا  تسد و  یمخت  ار  وا  دیوگ : هیوسام  نبا  دراد . لیم  یخرـس  هب  وا  گنر  نومیتفا و 

هدـنیادز دـیاشگب و  هدـس  يران . یـضرا و  رهوگ  ود  زا  تسا  بکرم  مود . هجرد  هب  کشخ  لوا و  هجرد  هب  تسا  مرگ  تسا و  زیت  خـلت و 
. دهد توق  ار  نوردنز  ياهمادنا  همه  دراد و  زاب  اهتنوفع  و  تسا ، هدننک  فیطل  تسا و 

دوس ار  اهبصع  اهولهپ و  درد  دنکـش و  هب  ار  ظیلغ  ياهداب  افوز ، هک  نانچمه  دراد ، دوس  ار  هنیـس  درد  وا  خیبط  دـیوگ : سودیروقـسید 
تسا یهایگ  یغمص   ) جنیب کس  احرقرقاع و  اب  ار  عورصم  تسا ، وراد  نیرتدنمدوس  دتفا ، اهبصع  ردنا  هک  درس  ياهرامیب  ردنا  و  دراد ،
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نتشگ شنم  هس و  ات  درآ و  یگنشت  ار  ییارفـص  مدرم  دراد ، دوس  ار  ایلوخیلام  نادنوادخ  و  دراد . دوس  دوریم ،) راکب  همـضاهءوس  رد  هک 
. دنک ادوس  مغلب و  لاهسا  نومیتفا ، نانچمه  درآ 

گنــسمرد ود  نآ  ریغ  ینداـتفا و  زا  اـپ  یمخز  زا  دـبنجب  وا  غاـمد  هـک  ره  دــیوگ : اـیرکز  دــمحم  تـسا . لهــسم  وا  دــیوگ : سونیلاـج 
. دبای صالخ  دنهد  هب  بارش  اب  ای  بآ  اب  سودوخوطسا 

وراد ناونعب  هدرک و  کشخ  هدـناسیخ و  ریـش  هدـنام ، یقاـب  سکو  شکو  رد  ار  نآ  دـیوریم ، دـنه  رد  هک  تسا  یتخرد  هویم   ) هلمآ هلمآ :
(، دننکیم فرصم 

ياهدع هدوب و  جلمآ  ریس  لصا  رد  دسیونیم  هیودالا  قیاقح  نع  ۀینبالا  رد   ) هلمآ ریش  ار  نآ  دشاب ، هتـشغآ  ریـش  رد  هچنآ  و  تسا ، فورعم 
مه ار  وا  دنیوگ . طولبهاش  هک  نانچمه  دنیوگ  زین  هلمآ  هاش  دنیوگ و  تسا ،) ریـش  هب  هتـشغآ  جلمآ  تسا  هتـشادنپ  دناهدناوخ و  جلمآ  ریش 
يو ردنا  دنیوگیم ، يدنه  كرـس  يدوهی و  دوش . رت  مک  وا  ضبق  ات  ندناسیخ ،) ندرک ، سیخ   ) دنزاغآ ریـش  ردـنا  شیوخ  عضوم  ردـنا 
نب تسا ، یکنخ  یکدنا  يو  ردـنا  تسا و  کشخ  هک  انامه  دـیوگیم : انیـس  یلعوب  تسا . درـس  دـنیوگیم  نابیبط  رایـسب  و  تسا ، یترارح 

ناهد هب  هک  اهتبوطر  و  [ 32] دیاریپ هب  ار  هدعم  دهد و  توق  ار  مشچ  تسا ، دنمدوس  تخس  ار  اهبصع  دنک و  هایس  دنک و  يوق  ار  يوم 
یهورگ کیدزن  دراد . دوس  ار  ریساوب  دنوادخ  دنک و  تدایز  ار  ظفح  مهف و  دنک و  يوق  ار  لد  دناشن و  هب  یگنشت  یق و  دربب و  دیآ  زارف 

کشخ وا  هک  تسا  نانچ 
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. تسا هایس  هلیله  یلباک و  هلیله  دننام  اهلعف  رتشیب  ردنا  دنک و  مرن  ار  عبط  وا  هدرورپ  نکل  تسا 
( یتابن غمص  یعون  جشوا ، برعم   ) قشا قشا :

رخآ هب  تسا  مرگ  دـننک . يو  رب  رتشیب  يراک  رز  اهراوید ، اهذـغاک و  رب  هکنآ  رهب  زا  دـنیوگ ، بهذـلا  قازلا  ار  وا  تسا ، زاغرتشا  غمص 
تـسا هدنیاشگ  دشاب ، خلت  و  دشاب . رتسدیب  يوب  نانچمه  وا  يوب  دنیاسب ، ردنک  هب  هک  دـشاب  نآ  رتهب  لوا ، هجرد  هب  کشخ  مود و  هجرد 

ياهتحارج دننک . دامض  ودب  ار  اهددغ  ار  كوخ  ار و  تخس  ياهسامآ  تسا  هدننک  مرن  درآ و  رب  نوخ  اهگر  رس  زا  هک  دح  نادب  ات 
ار یمغلب  ءاـسنلا  قرع  هاگدـنب و  ياـهدرد  هاـگ و  یهت  ياـهدرد  دـنایور . هب  هزیکاـپ  تشوگ  دروخب و  ار  دـیلپ  تشوگ  دراد ، دوس  ار  دـب 
( یگنس  ) گنس اهداشگدنب  ردنا  هک  ییاهطلخ  دننک  دامـض  دنیوگ  تفز  هک  یمور  نارطق  لسع و  اب  دراد . دوس  ندرک  دامـض  ندروخ و 

قانخ و  ندز ،) سفن  سفن   ) امدامد ار و  سفن  یگنت  دـننک  ییوراد ،) ظیلغ  تبرـش   ) قوعل باکـشک  اب  ای  لسع  اـب  دـنک ، مرن  دـشاب  هدـش 
دننک دامـض  تخـس  زرپس  رگج و  رب  دننک و  لح  هکرـس  هب  دنک . كاپ  دـتفا  باجح  ردـنا  هک  اهشیر  و  دراد ، دوس  ار  ییادوس  یمغلب و 
نادب ات  دنک  لوب  راردا  دراد و  دوس  ار  ءاقستسا  دنک  لیلحت  ار  زرپس  سامآ  دنروخب ، دننک و  لح  هکرـس  ردنا  گنـسمرد  کی  دراد ، دوس 
هلمج زا  دـناهتفگ  یهورگ  تسا  سوسایثرا  سونیلاج و  زا  و  تسا ، سودیروقـسید  راتفگ  همه  نیا  درآ ، نوریب  لوب  هار  زا  نوخ  هک  دـح 
ندرک دامـض  هب  مه  ندروخ و  هب  مه  ار  بادرز  درایب و  ندروخ  هب  ار  مغلب  اما  دراـیب ، ار  بآ  درز  ار و  جزل  ملغب  تسا  لهـسم  ياـهوراد 

سودرف باتک  فلوم  يربط  نبر  نبا  یلع   ) يربط دراد . دوس  ار  مشچ  يرت  ار و  برج  دنـشک . ردـنا  مشچ  هب  دـننک و  لح  بآ  هب  دراـیب ،
: دیوگیم ۀمکحلا ،)

زا ار  هدرم  هچب  دـیوگیم  سودیروقـسید  و  دـنک . لاهـسا  ار  اهتبوطر  درایب و  ار  ضیح  ار و  لوب  دـشک و  هب  ار  ودـک ،) مرک   ) عرقلا بح 
. تسا نیبگنا  سگم  هناخ  خوش  وا  لدب  دننک . لح  خوبطم  ردنا  لاقثم  کی  ات  لاقثم  مین  گنسمرد و  مین  زا  تبرش  درآ . نوریب  مکش 

(. هدجنک هدیجنک ، تورزنع ،  ) تورزنا تورزنا :
هب و  هزمه ، هب  نیع  فرح  یکیدزن  ببس  هب  تسا ، نیع  هب  تورزنع  اهباتک  یضعب  ردنا 
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يدرز هب  هک  دشاب  نآ  نیرتهب  تسا . یخلت  يو  ردنا  دیور و  سراپ  تیحان  ردـنا  كانراخ ، تسا  یتخرد  غمـص  دـنیوگ  هدـجنک  یـسراپ 
باتفآ زا  اهغمـص  همه  دشاب و  خرـس  دشاب  باتفآ  ردنا  هچ  ره  دشاب و  دیپس  دشاب  هیاس  ردـنا  ای  دـبارتب  تخرد  زا  بش  هب  هچ  ره  و  دـنز ،

زا ار  هدیسوپ  تشوگ  تسا ، مرگ  تخس  دیوگ  حیرج  نبا  لوا . هجرد  هب  کشخ  مود و  هجرد  هب  تسا  مرگ  دنیوگ  یهورگ  دوش و  خرس 
چیه باب ، نیردـنا  درآ و  نوریب  عاونا  همه  زا  دـشاب ، هدـیتفا  مشچ  ردـنا  يزیچ  رگا  هصاـخ  دراد  دوس  ار  مشچ  درد  دروخب و  اـهتحارج 
دورف غامد  زا  نآ  تدام  هک  ار  مشچ  درد  دـنرورپ  رخ  ریـش  هب  ار  نآ  دـنزیمایب و  رکـش  هتـساشن و  اب  ار  وا  هک  هصاخ  تسین ، وا  ياجب  وراد 

ص  ) اهمهرم ردنا  درایب . نت  رـس و  زا  ار  ماخ  مغلب  دـنک ، مرن  رت  رید  ار  ناوج  عبط  دـنک . مرن  عبط  ار  ناریپ  دراد ، دوس  ار  صمر  دـیآیم و 
. دنک لیلحت  دنازپ و  هب  دیآ ، راکب  ( 176

هب ياهتیلپ  رگا  دنک . علـصا  ار  مدرم  نآ  ندروخ  رایـسب  و  دنک . تسرد  دوز  و  دنازوس ، هب  هکنآیب  دـنک ، کشخ  ار  اهشیر  اهتحارج و 
. دنک تسرد  دنک و  كاپ  ار  شوگ  شیر  دننادرگ ، ردنا  هدوس  تورزنا  هب  دننک و  هدولآ  لسع 

قفر هب  رکش  هب  ای  لسع  اب  ار  وا  غمص  مود . هجرد  رخآ  هب  تسا  رت  مود و  هجرد  لوا  هب  تسا  درس  دنیوگ ، ولآ  یـسراپ  هب  صاجا  صاجا :
دنیاخ و هب  وا  گرب  تسا ، ضبق  ماخ  يولآ  ردنا  هدنناسود . هدننازیر و  تسا  ةدننک  فیطل  هکنآ  رهب  زا  دراد ، دوس  دننک  یلط  ناکدوک  اب 

کین ار  هدعم  نیریش  و  دنکش ، هب  ارفـص  شرت  يولآ  دراد . زاب  دیآیم . دورف  هرجنح  هزالم و  ماک و  هب  هک  اهتدام  دننک ، هضمـضم  نادب 
. دنک لاهسا  نکل  دشابن و 

ءابلا فرح 
ار وا  هک  یمرک  ناسرب  دراد  اهخاش  دـیارگ و  یخرـس  یهایـس و  هب  ربغا ، تسا  یبوچ  کیاپـسب ،) جیایـسب ،  ) کیاپـسب جیافـسب : جیافـسب :

دنام ياپ  رایسب  مرک  اب  هک  تسا  یتابن  نویردنقولوق  دیوگ  ذاعم  وبا  ياپ /- رایسب  ینعی  دنیوگ  ببس  نیدب  کیاپسب  دشاب . رایـسب  ياهياپ 
لیک ار  وا  هک  تسا  نآ  تسا و  شخرـش  نویردوقولوق  دیوگ  هک  ره  و  دوش . ردنا  شوگ  هب  هکنآ  ینعی  دـنیوگ  نذالا  لاخد  يزات  هب  هک 

. دیوگیم اطخ  دنیوگ ، وراد 
وا نوردناز  دننکش  هب  نوچ  دیارگ و  یخرس  هب  و  دشاب ، نیهک  تشگنا  ياربطس  هب  نیرتهب 
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معط یتخل  كدـنا و  یتصوفع  و  كدـنا ، یخلت  اب  تسا  بذـع  تسا ، هنوگ  دـنچ  وا  معط  دـشاب ، نیلاسما  هزات و  هچنآ  دـیارگ . يدرز  هب 

سومیک ادوس و  مغلب و  لاهسا  دنکش و  هب  خفن  هک  تسا  نآ  وا  تیـصاخ  موس ، هجرد  هب  کشخ  مود و  هجرد  هب  تسا  مرگ  دراد ، لفنرق 
یبصع رگا  و  دراد ، دوس  ار  یجنلوق  دنزپ و  زین  یهام  ياب  روش  ردنا  و  دراد ، دوس  ار  یجنلوق  دـنزپ ، سورخ  ياب  روش  ردـنا  جـنریب  دـنک .

ار وا  یسک  رگا  گنـسمرد . راهچ  خوبطم  ردنا  دشاب و  گنـسمرد  ود  يو  تبرـش  دراد ، دوس  دننک  دامـض  دنبوکب و  ار  يو  دشاب  هدیچیپ 
ردنا ار  وا  هک  دناهتفگ  دـنروخ و  هک  دـیاب  جـنرت  یهام  رب  درک و  دـیاب  جوزمم  بآ  اب  یلـسع و  بارـش  اب  ار  وا  دروخ ، رگید  ياهورادـیب 

. رایخ بآ  ای  ردنگچ و  بآ  ردنا  ای  تخپ  دیاب  باکشک 
. يدنه کمن  وا  نزو  مین  تسا و  نومیتفا  وا  لدب  دشابن . تجاح  اهریبدت  نیدب  دنزیم ، ایب  رگید  ییوراد  اب  هک  هاگ  ره  و 

ناب
هک نآ  رهب  زا  دـنیوگ ، یقتـسب  ینایرـس  هب  ار  وا  دوخن  زا  رتگرزب  تسا  ياهناد  ار  تخرد  نیا  و  هنیهج ، هماهت و  تیحان  هب  تسا  یتخرد 
وا زغم  تسا ، هراپ  ود  هب  هتسپ  زغم  و  تسا . ولهپ  هس  مه  ار  وا  زغم  و  تسا ، ولهپ  هس  ار  وا  تسا و  ولهپ  ود  ار  هتـسپ  نکل  تسا ، هتـسپ  دننام 
وا زغم  تسین و  یلاخ  یـضبق  زا  وا  نغور  مود . هجرد  هب  کشخ  موس و  هجرد  هب  تسا  مرگ  تسا و  خـلت  تسا و  دـیپس  تسا و  هراپ  کی 

ار همدنگ  تخـس و  ياهسامآ  دننک ، اهمهرم  ردـنا  رگا  دربب  ار  اهشیر  ناشن  دـیآ و  دـیدپ  يور  رب  هک  اهلاخ  ار و  فلک  تسا  هدـینادز 
همدنگ ار و  فلک  دراد و  دوس  دشاب  رـس  رب  هک  ار  اهشیر  ار و  اهرثب  ار و  رگ  دنراد ، راکب  هکرـس  اب  هک  هاگ  ره  و  دـنک . مرن  دراد و  دوس 
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اهزاوآ شوگ و  درد  دـنناکچ ، ردـنا  شوگ  هب  طسب  هیپ  نغور  اب  وا  نغور  دربب و  ار  شراـخ  ار و  تسوپ  یتشرد  هراـجنک و  دربب ، دوز  ار 
ای نان  اب  دنبوکب  ار  وا  دربب ، نادند  درد  دننک  هضمـضم  نادب  دنـشوج و  هب  بآ  هب  وا  خیب  دربب ، شوگ ،) ندرک  ادص   ) دتفا شوگ  ردنا  هک 

نغور هب  هتیلپ  درایب و  لاهسا  هب  ماخ  مغلب  دنروخب  نیبگنا  اب  وا  زغم  لاقثم  کی  دزادگب . ار  زرپس  دننک ، دامـض  دنـشرسب و  زینوش  درآ و  اب 
. درایب ماخ  ملغب  دنرادرب . دننک و  برچ  وا 

هکرس اب  مه  دننک  دامض  رگا  و  دروخ ، دیاب  هکرس  اب  زرپس  رگج و  جالع  ردنا  دیوگ  سونیلاج 
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. درآ یق  وا  هراصع  زا  لاقثم  کی  درآ ، نتشگ  شنم  دشابن ، کین  ار  هدعم  دهد . يرای  ار  وا  هکرس  هکنآ  رهب  زا  درک  دیاب 
، سانور  ) هوف وا  گنسمه  وا  لدب  دنایور و  هب  اهشیر  دراد و  زاب  ینیب  نوخ  دنک و  تخـس  ار  اهنادند  نب  تشوگ  وا  زغم  دیوگ  هیوملس 

مزراوخ هب  ار  هوف  ایوب ،) زوج  هفوکش  ای  تسوپ   ) هسابـسب وا  نزو  کی  هد  هخیلـس و  تسوپ  وا  نزو  مین  دشابیم و  غبـصلا ،) ةوف  ساپـسر ،
. دنیوگ غرمن 

، نوگلگ ای  دـیپس  نکـش  دوز  لخلختم و  نهپ  ياههراپ  دـشاب . رتهب  ینمرا  و  تسین ، ضبق  يو  ردـنا  نکل  تسا  کمن  زا  رتیوق  هروب  هروب :
. کمن اب  تسا  هروب  سایق  نوچمه  اههروب ، رگید  اب  یقیرفا  سایق 

ردـنا و  تسین ، ندودز  زج  یقیرفا  ردـنا  هکنآ  رهب  زا  کمن  توق  نایم  تسا و  یقیرفا  هروب  توق  نایم  یماع  هروب  توق  دـیوگ  سونیلاـج 
رـس رب  لافـس  رب  ار  هروب  تسا . رایـسب  ندودز  تسا و  رتكدنا  ضبق  نکل  تسه ، توق  ود  ره  یماع ، هروب  ردنا  تسین و  ضبق  زج  کمن 

تسا و هروب  زا  رتفیطل  هروب  کفک  تسا . رت  کـیدزن  یقیرفا  توق  هب  وا  توق  دـنیوگ ، هتخوس  هروب  ار  نآ  دـننک ، ناـیرب  دـنهن و  شتآ 
زا وراد  دـنزیمایب ، لهـسم  ياهوراد  اب  تسا و  ندرک  لیلحت  ندـیرب و  نتـسش و  ندودز و  وا  تیـصاخ  مود . هجرد  رخآ  هب  کشخ  مرگ و 
اب دربب و  ار  مکـش  هدیچیپ  دنروخب ، کمن  بادس و  خیبط  ردنا  ای  کمن  بادـس و  اب  ار  هروب  دـهد . يرای  لاهـسا  رب  دـنارذگ و  ورف  هدـعم 
رب دشک  هب  ار  مکش  مرک  هک  دنراد  راکب  اهوراد  اب  نوچ  درآ  نوریب  رتدوز  ار  مرک  دشک . هب  ار  مکـش  مرک  دهد و  يرای  لهـسم  ياهوراد 
دنک دـلوت  غورامـس  ندروخ  زا  هک  ار  قانخ  یقیرفا ، هصاخ  اـههروب ، همه  دـشک . هب  ار  مرک  دننیـشن ، هب  شتآ  شبت  دـنلام ، فاـن  مکش و 
دوس دـنهد  هب  بآ  اب  دـشاب  هدروخ  حـیرارذ  هک  ار  یـسک  دراد ، دوس  دـنهن ، هناوید  گس  یگدـیزگرب  كوخ ، هیپ  ای  رخ  هیپ  اب  دـیاشگب ،
نادب يوم  هتـشرسب ، نیبگنا  اب  یقیرفا  هصاخ  درآ . یق  دشاب  دب  ار  هدعم  دنادرگ . زاب  ار  ازرب ، واگ  نوخ  ترـضم  دنروخب  نادـجنا  اب  دراد .

. دنیوشب
دـنک و كاپ  ار  شوگ  خوش  دـنناکچ  ردـنا  شوگ  هب  افوز  بارـش  اب  ای  يروگنا  بارـش  اب  دـنک . کیراب  ار  ربطـس  يوم  دربب و  ار  هسوبس 

. دربب دتفا  شوگ  ردنا  هک  اهزاوآ  دربب و  شوگ  ینارگ 
دیوگ سویسابیرا  دربب . ار  نهک  ياهرگ  دننک ، یلط  دنیاسب و  هکرس  اب  دیوگ : هیوجرسام 
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ببـس نیدب  دشک و  تسوپ  رهاظ  هب  ار  نوخ  وا  دامـض  دـنک . لیلحت  دـشاب  يو  وا  شراخ  هک  ار  زیت  بآ  درز  هکنآ  رهب  زا  دربب  ار  شراخ 

. دنک هایس  دنادرگب و  ار  يور  گنر  وا  ندروخ  رایسب  نکل  دراوگ ، هب  ماعط  هکنآ  رهب  زا  دنک ، هبرف  ار  رغال  مدرم  دنک ، خرس  يور  گنر 
ياهسامآ مود . هجرد  هب  رت  لوا و  هجرد  هب  تسا  درـس  دـیوگ : هیوسام  نبا  لوا . هجرد  هب  تسا  رت  درـس و  رفرف ) جـسفنب ،  ) هشفنب هشفنب :

رب وج . درآ  اب  اهنت  وا  گرب  دناشن ، هب  ار  مرگ  عادـص  دراد و  دوس  درـس  توق  هب  ار  رورحم  دـنک و  لیلحت  يرت  نیدـب  دـناشن و  هب  ار  مرگ 
دراد و دوس  ار  کشخ  مرگ و  لاعـس  هدرورپ  رکـش  هب  دناشن . هب  ار  مرگ  عادص  دناشن و  هب  ار  مشچ  درد  دراد ، دوس  دنهن  مرگ  ياهسامآ 

یـضعب دنک ، ارفـص  لاهـسا  ار  کشخ  هشفنب  دنک ، مرن  عبط  دراد و  دوس  ار  مرگ  هدرگ  درد  ار و  بنجلا  تاذ  وا  بارـش  دنک . مرن  ار  هنیس 
هب ار  نابز  تسا و  زیت  وا  معط  هک  ینیبن  تسا ، هدننک  لاهـسا  یتوق  يو  ردنا  نکل  تسین  نانچ  و  دنک ، تجوزل  ببـس  هب  لاهـسا  دـناهتفگ 
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مین ود و  ای  گنـسمرد  راهچ  ای  گنـسمرد  هس  تبرـش  دـنک . هس  ات  یتخل  دـشابن  کین  ار  هدـعم  دـنازوس . هب  دـبرت  هک  ناـنچمه  دـنازوس ،
. بآ اب  رکش  گنسمرد 

هلمآ لعف  تسا و  درز  هلیله  لعف  نوچمه  وا  لعف  دـناهتفگ  یهورگ  تسا . کیدزن  هلمآ  هب  وا  عبط  دـیوگ : هیوجرـسام  جـلیلب )  ) هلیلب هلیلب :
هدعم وراد  چیه  دربب و  ار  هدعم  یتسس  يو ، رد  تسا  یضبق  مود . هجرد  هب  کشخ  لوا و  هجرد  هب  تسا  درس  تسا . یلباک  هلیله  نوچمه 
ءاـعم دـنک . مرن  هک  تسا  نیا  رهاـظ  و  دـنک ، مرن  دـناهتفگ  یهورگ  دـنک ، کـشخ  ار  عبط  دـناهتفگ  یهورگ  تسین . يو  زا  رت  هدـنیادز  ار 

. دراد دوس  ار  هدعم  ار و  میقتسم 
تسا و رتگرزب  رگید  دـیلام و  ناوتب  تسد  هب  هدـنزیر ، تسا و  رتدرخ  یکی  تسا ، عون  ود  یلباک ) جـنرب   ) یلباک گنرب  یلباـک : گـنرب 

لاهـسا هب  ار  هناد  ودـک  هصاخ  ار ، مکـش  ياهمرک  دـنک و  هب  لصافم  زا  ار  اهتبوطر  تسا ، کشخ  مرگ و  تسا  رتهب  درخ  تسا . تخس 
. دنروخ هتفوک  هدرک و  زاب  تسوپ  ار  وا  درایب ،

زین هتـسب  ضیح  دیاشگب و  تسا  هدعم  ردنا  هک  اهگر  رـس  تسا . هدنیادز  تسا و  کشخ  مرگ و  میرم ) هرجـش   ) میرم روخب  میرم : روخب 
. دنک لاهسا  دنزاس  لومح  يو  زا  دنلام و  فان  رب  رگا  دشک  هب  زین  ار  مرک  دشک و  هب  مکش  ردنا  ار  هچب  دیاشگب و 
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( تسا لوغبسا  لوغپسا  نآ  رگید  مان  هزرپسا و  ای  هزرفسا   ) انوطقرزب انوطقرزب :

هکرـس و اـب  تسا . کـیدزن  رهز  هب  يدرـس  تیاـغ  زا  موـس و  هجرد  رخآ  هب  تسا  درـس  دـیوگ  حـیرج  نبا  مود ، هجرد  هب  تسا  رت  درس و 
دـناشن و هب  ارفـص  یگنـشت  لگ  نغور  اب  وا  باعل  دراد . دوس  ار  مرگ  رـس  درد  لصافملا و  عجو  ار و  اهسامآ  دـننک ، دامـض  لـگ  نغور 
ات دننزهب  بالج  ردنا  ماخ  دراد . زاب  ار  ییارفص  لاهـسا  هدرک ، برچ  لگ  نغور  هب  هدرک و  نایرب  ص 177 ) . ) دراد دوس  ار  هنیس  یتشرد 

لیلحت دننک  دامض  مرگ  ياهسامآ  رب  دراد . زاب  نوخ  لاهـسا  دنزاس  هیلق  وا  گرب  زا  دنک ، مرن  عبط  دنناکچ  رب  هشفنب  نغور  دنک و  باعل 
. دتسیا هب  رتزینشگ  ياج  رب  و  دنک .

( دنیوگ نجلا  رعش  دوسالا ، قامس  ضرالا ، رعش  رابجلا ، رعش  یبرع  هب  ناشوایسرب ،  ) ناشوایسرپ ناشوایسرپ :
نبا سفور و  دنز  یهایس  هب  یخرس  زا  وا  ياهقاس  تسا ، رتزینـشگ  دننام  وا  گرب  دیور . بآ  هاچ  نوردنا  زا  اهیوج و  بل  رب  تسا  یتابن 

. تسین مخت  ار  وا  دورب و  دوز  وا  توق  تسا . كوخ  يوم  دننام  وا  قاس  هکنآ  رهب  زا  دنیوگ ، زین  ریزانخلا  رعش  ار  يو  نویفارس 
لیلحت هکنآ  رهب  زا  دیارگ ، یمرگ  یکـشخ و  هب  یکدنا  انامه  دیوگ  انیـس  یلعوب  تسا . لدتعم  وا  یمرگ  يدرـس و  ردنا  دیوگ  سونیلاج 

ار هیحلا  ءاد  بلعثلا و  ءاد  تیز  نغور  اب  وا  رتسکاخ  تسا . ضبق  هیام  كدنا  يو  ردنا  تسا و  ياشگ  هدس  تسا و  هدننک  فیطل  هدننک و 
دیوگ سودیروقسید  دربب . ار  هسوبس  وا  رتسکاخ  بآ  دنک و  تخس  ار  يوم  نب  دنک و  زارد  يوم  يروگنا  بارـش  دروم و  نغور  اب  دربب .

راکنایز و ناگدـبنج  یگدـیزگ  دـنروخب ، يروگنا  بارـش  اب  و  دراد . دوس  ار  زرپس  درد  سفنلا و  قیـض  دـنک و  كاـپ  ار  شـش  وا  خـیبط 
دراد دوس  دننک  دامض  ودب  ار  دب  ياهشیر  دنازیر ، هب  ار  هدرگ  گنس  درایب و  سافن  ضیح و  دنک و  راردا  و  دراد . دوس  ار  رام  یگدیزگ 

. تسا لهسم  دیوگ  هیوسام  نبا  دراذگب . ار  ریزانخ  و 
دبرت ءاتلا : فرح 

دوش و هدوس  دوز  دشاب و  لدـتعم  یکیراب  يربطـس و  ردـنا  و  رادغمـص ، یهت و  نایم  دـیپس و  هک  تسا  نآ  وا  نیرتهب  تسا ، یبوچ  دـبرت :
. دشاب فیعض  دشاب  هدش  هدرخ  هچنآ  دنازوس ، هب  ار  نابز  دشاب ، زیت  وا  معط 
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. دنک مغلب  لاهسا  وا  هکنآ  رگم  تسا  اینومقـس  نوچمه  وا  جازم  دناهتفگ  یهورگ  موس ، هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  دیوگ : هیوسام  نبا 

دبرت دیوگ  انیس  یلعوب  درآ ، رتمک  مغلب  و  درآ . رتشیب  ییارفـص  ياهطلخ  وا  خوبطم  درایب ، هتخوس  طالخا  یکدنا  رایـسب و  مغلب  وا  مرج 
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دناوت هن  ظیلغ  مغلب  ییاـهنت  هب  و  دراـیب ، ار  ماـخ  مغلب  دـنهد ، توق  زیت  يزیچ  نآ  دـننام  لـیبجنز و  هب  ار  وا  هک  هاـگ  ره  و  درآ . قیقر  مغلب 
هب ار  مغلب  دشابن  رای  يو  اب  دهد  توق  ار  وا  هک  ییوراد  رگا  دبرت  دناهتفگ : یـضعب  دـبای . ءاعما  ردـنا  ای  هدـعم  ردـنا  ار  نآ  هک  رگم  دروآ ،

يرای ار  وا  لیبجنز  غامد و  اب  هدعم  تکراشم  ببس  هب  ار  غامد  هصاخ  ددرگ ، رایسب  وا  ترضم  ببس  نادب  درک ، دناوت  هن  عفد  درآ و  هدعم 
هاگره و  دزیخرب . يو  زا  هایـس  تسوپ  ات  دنـشارت  هب  وا  رهاظ  هک  تسا  نآ  وا  حالـصا  دراد . دوس  ار  اهبصع  سامآ  درآ ، راک  رد  دـهد و 

ماداب نغور  هب  دوس و  دیابن  یمرن  نادب  دننک  خوبطم  يوراد  رس  رب  هک  هاگ  ره  و  دنیاسب . مرن  دنبوکب و  کین  دنراد  راکب  نوجعم  ردنا  هک 
رب اهباتک  همه  ردنا  ناودنه  و  تسوا . لهـسم  ياهوراد  زا  ییوراد  نیرتهب  دیوگ ، يربط  دزیواین . ردنا  هدعم  لمخ  هب  ات  درک  دیاب  برچ 

. دنروخیم اهبارش  ردنا  ضیح و  ردنا  ار  وا  دناهدرک و  قافتا  نیا 
دراد دوس  ار  هفرس  دنک و  مرن  ار  هنیس  هدننک ، مرن  تسا و  هدنیادز  دیادرگیم ، یمرگ  هب  یکدنا  تسا  لدتعم  نیبجنرت )  ) نیبگنرت نیبگنرت :

. تیصاخ هب  دنک  ارفص  لاهسا  دناشن و  هب  یگنشت  و 
( یشوجاج يزاریش  هجهل  هب  ریشواگ ،  ) ریشواج میجلا : فرح 

دراد و دوس  ار  سرقن  لـصافم و  عاـجوا  ءاـسنلا و  قرع  دـنوادخ  دـنک و  لـیلحت  ار  اـهداب  موس ، هجرد  هب  تسا  کـشخ  مرگ و  ریـشواج :
دنوادخ دنک و  عفد  لاهسا  هب  ماخ  تبوطر  دیاشگب و  جنلوق  دراد ، دوس  دوب  يدرس  زا  هک  ار  ولهپ  درد  ولگ و  درد  هفرس و  دربب و  یگدنام 

. دراد دوس  نآ  ندرک  دامض  ندروخ و  ار  لاحط  تبالص  درآ و  ورف  ار  ثمط  لوب و  دراد و  دوس  ار  محر  تبالص  محر و  قانتخا 
( بالبل هیبش  تسا  یهایگ  هناد  لینلا  بح   ) لینلا بح  ءاحلا : فرح 

هجرد هب  تسا  کشخ  درس و  دیوگ : بهارلا  جیرجلا  نبا  تسا . يدنه  نایکاک  لینلا : بح 
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درآ و هس  ات  نتشگ و  شنم  دربب و  ار  دیپس  صرب  قهب و  مود ، هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  هک  تسا  نآ  تسرد  دیوگ  انیس  یلعوب  لوا .
. درایب ار  هناد  ودک  ار و  مکش  مرک  دنک و  رب  ادوس  ظیلغ  طلخ  درآ ، لاهسا 

ياهیندروخ ردنا  دنیوگ و  فرح  ار  نآ  تسا ، درخ  یضعب  تسا . عون  دنچ  نادنیپس  مخت  و  تسا ، نادنپس  مخت  داشرلا  بح  داشرلا : بح 
تسا زارد  یضعب  دنراد و  راکب  رت  رتشیب  مرگ  ياهیلط  ردنا  دنیوگ  لدرخ  ار  نآ  درگ ، تسا و  دیپس  یـضعب  و  دنراد . راکب  رتشیب  مرگ 

ار زرپس  سامآ  دـنک و  مرگ  ار  رگج  ار و  هدـعم  موس  هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  دـنیوگ . ار  نآ  داشرلا  بح  مرپسهاش ، مخت  لکـش  رب 
جنپ ات  هتفوک  گنـسمرد  راهچ  دشابن . کین  ار  هدعم  يزیت  ببـس  هب  درآ و  ماعط  يوزرآ  یکدنا  دننک و  دامـض  نیبگنا  اب  هک  هصاخ  دربب ،

ود رادـقم  هدوساـن  و  دراد . دوـس  ار  ءاـسنلا  قرع  دراـیب  ار  هـناد  ودـک  مرک  دـنک و  مرگ  دـنک و  لاهـسا  دـنروخب  مرگ  بآ  اـب  گنـسمرد 
ردنا ماخ  دریگ  زاب  لاهسا  دنروخب ، گنسمرد  ود  رادقم  هتفوکان  هدرک و  نایرب  دیاشگب و  ار  جنلوق  دنکش ، هب  اههدور  ياهداب  گنـسمرد 

. دیادزب جزل  تبوطر  زا  ار  شش  هنیس و  دربب و  ار  تبوطر  دنراد ، راکب  دنزاس  سفنلا  قیض  هنیس و  رهب  زا  هک  ییاهوسح ) )
. دننک رت  دنزیمایب و  کمن  اب  دشک . هب  مکـش  ردنا  هچب  و  درایب ، ضیح  دیاشگب و  دنازپ و  هب  دشاب  نطاب  ردنا  هک  ار  هلیبد  دناهتفگ  یهورگ 

راکب یلط  ردنا  ار  اهبصع  یتسـس  دنک و  توق  ار  هاب  دراد  دوس  ار  ءاسنلا  قرع  دـننک  دامـض  وج  تسپ  هکرـس و  اب  دـنازپ و  هب  ار  اههلیبد 
يو دود  زا  همه  دراد و  دوس  ار  راکنایز  ناگدنبنج  ندیزگ  دراد و  هاگن  دزیریمه  هک  ار  يوم  ندرک  یلط  ندروخ و  دراد و  دوس  دـنراد 

. دنزیرگب
، فیط ياراد   ) كانفیل مرن  و  دشاب ، فیلیب  دیپس و  مرن و  هدام  دـشاب ، هدام  مرن و  لهجوبا ) هناودـنه  خـلت ، رایخ  تسبک ،  ) لظنح لظنح :

زاب دوش  هن  يو  زا  یکانزبس  دوش  هن  درز  ات  دشاب و  دب  دـشاب  بلـص  هایـس و  هچنآ  مرن و  دـشاب و  دـیپس  وا  نیرتهب  دـشاب و  فایلا ،) ياراد 
درآ و درس  قرع  درآ و  سفنلا  قیـض  نتـشگ و  شنم  هس و  ات  اههدور و  شیر  دشاب . راکنایز  دراد  یماخ  هچ  ره  هکنآ  رهب  زا  درک ، دیابن 
ندیـسر و تقو  دیآ  رب  بش  لوا  هب  ایرث  هک  هاگ  ره  دناهتفگ  یهورگ  درک . دیاب  زاب  ایرث  ندـش  تیاغ  تقو  ار  وا  دـنک . كاله  هک  دـشاب 
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. دشاب وا  ندرک  زاب 
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. دننک نوریب  تجاح  تقو  هب  هک  دشاب  نآ  رتهب  دوش . فیعض  هام  هس  سپ  زا  دنک ، نوریب  يو  زا  هک  محش 
دراد و زاب  وا  ترـضم  مه  هکنآ  رهب  زا  رتیلوا ، اریتک  و  دننک ، یبرع )  ) غمـص هتـساشن و  ارتیک و  هب  وا  حالـصا  دراد ، نایز  وا  مخت  تسوپ و 

ردنا هچ  ره  دیآ و  تجاح  حالصا  نیدب  دنراد ، راکب  لهسم  ياهبح  ردنا  رگا  دراد ، زاب  راک  زا  ار  وا  غمـص  دهد و  يرای  لاهـسا  هب  مه 
رد و  دنراد ، هن  راکب  خوبطم  ردـنا  ار  وا  و  درک . دـیابن  حالـصا  دـنراد . راکب  لهـسم ،) يوراد  ینعم  هب  جرایا  عمج   ) تاجرایا تانوجعم و 

دناوت هن  لاهـسا  هک  دشاب  دنک و  دلوت  فان  ندیچیپ  هس و  ات  امرگ  ردنا  هکنآ  رهب  زا  دـنراد . هن  راکب  درـس  تخـس  مرگ و  تخـس  راگزور 
مرگ و وا  عبط  درآ . نوخ  دعقم  زا  دراد و  نایز  ار  لفاسا  درـس ، ياوه  ردـنا  دـشک و  نت  رهاظ  هب  ار  طالخا  مرگ  ياوه  هکنآ  رهب  زا  درک .

. تسا رت  درس و  دیوگ  يدنک  موس  هجرد  هب  تسا  کشخ 
لاهسا درآ و  نوریب  اهدنب  اهبصع و  زا  ظیلغ  مغلب  دنک ، كاپ  ار  غامد  تسا . هداتفا  رود  قح  زا  راتفگ  نیردنا  يدنک  دیوگ  انیـس  یلعوب 

دلوت نوخ  لاهـسا  يو  زا  هک  دشاب  دراد و  دوس  دشاب  اهداب  زا  تبوط و  زا  هک  ار  جنلوق  دنک و  كاپ  ار  هنیـس  وا  غارفتـسا  دنک و  زین  ارفص 
. دراد دوس  ار  هناثم  هدرگ و  ياهیرامیب  ءاسنلا و  قرع  ار و  سرقن  و  دنک .

دنـشاب و هدرک  گرزب  ياهبح  رگا  دـننک  بح  ردـنا  هک  هاگ  ره  دـشارخ . هب  دـنام و  هب  ردـنا  اههدور  هب  دـنیاسب  مرن  تخـس  هک  هاگ  ره 
، دنناشوجب هکرس  ردنا  ار ، وا  خیب  ار و  وا  دنک  طارفا  هب  لاهسا  ببس  نیدب  دزادگب ، بح  هکنادنچ  دنام ، هب  هدعم  ردنا  دشاب ، هدش  کشخ 

شوگ ردنا  هک  اهزاوآ  دنناکچ ، ردنا  شوگ  هب  دنناشوج و  هب  تیز  نغور  ردنا  دراد و  دوس  ار  نادند  درد  دننک ، هضمضم  هکرـس  ندب  و 
نیمه و  دـنیوگ . زین  تسا ،) شوگ  زو  زو  روظنم  ًالامتحا  شوگ  نینط  و   ) ّيَود دـنیوگ و  نینط  يزات  هب  ار  اهزاوآ  نآ  دورب و  دـشاب  هداتفا 

یبارعا يدرم  زا  دیوگ  ایرکز  دمحم  دراد . دوس  تخـس  ار  مدژک  یگدیزگ  وا  خیب  دنک . ناسآ  نادند  ندیـشک  رب  دنلام ، نادـند  رب  نغور 
دناهتفگ یهورگ  دش . نکاس  لاح  رد  مداد  هب  ار  وا  لظح  خیب  گنـسمرد  کی  ياج ، راهچ  رب  دیزگ  هب  مدژک  ار  مرـسپ  تفگ : هک  مدینش 

نیسح دنک . يوق  لاهـسا  دننک ، کشخ  هیاس  ردنا  دننک و  زاب  وا  ندرک  زاب  تقو  ردنا  مه  وا  گرب  دراد  دوس  مه  عضوم  نآ  ردنا  ندیلام 
نبا
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لفاغ وا  رکذ  زا  نامدقتم  و  مدید ، هن  وا  گرب  زا  رتتعفنم  اب  وراد  چیه  ادوس  لاهـسا  ردنا  ص 178 ،)  ) لهسم ياهوراد  زا  دیوگ  نسحلا ،

نآ رب  ار  ماذج  متفای ، نمدوس  تخـس  ماذج  هیحلا و  ءاد  بلعثلا و  ءاد  ساوسو و  عرـص و  ایلوخیلام و  ردنا  مدومزایب ، ار  نآ  نم  دناهدوب و 
دـنازپ و هب  ار  اهسامآ  وا  رت  گرب  دـناهتفگ  یهورگ  دـشاب . دـنمدوس  درآ و  رب  یق  هک  دـشاب  و  دـش ، هن  تدایز  تشادـب و  دوب ، هک  لاـح 

. دراد دوس  ندیلام  بلعثلا  ءاد  ماذج و  رب  دنک و  هدنکارپ 
، موس هجرد  هب  کشخ  مرگ و  تسا ، دیپس  ناجنروس  دننام  تسا  يودنه  يوراد  هزوغنا ) نادـجنا ، غمـص  ژگنا ، ای  هزکنا   ) ثیتلح ثیتلح :

. درایب لاهسا  هب  ار  هناد  ودک  مرک  ماخ و  مغلب  دراد و  دوس  ار  اهمادنا  ردنا  درد  ار و  سرقن 
. دمآ هدرک  دای  اهرت  ردنا  هبلح  هبلح :

هب تسا  مرگ  دیوگ  سونیلاج  تسا . دنفـسارازه  تسا ،) دجنک  نوچ  شاهناد  هک  دنپـس  ای  دنفـسا  هداوناخ  زا  یهایگ   ) لمرح لمرت  لمرت :
بارـش و لسع و  اب  ار  يو  دـیوگ  سودیروقـسید  و  درآ . نوریب  راردا  هب  دزادـگب و  ار  ظـیلغ  طـالخا  تسا . هدـننک  فیطل  موس و  هجرد 
. دراد دوس  ندرک  یلط  اهداشگدـنب  رب  دراد و  دوس  ار  مشچ  یفیعـض  دـنیاسب ، نارفغز  نایداب و  بآ  کـبک و  هرهز  یگناـخ و  غرم  هرهز 
هب ناتک  نغور  ردـنا  دـهد ، يراـی  ار  لهـسم  يوراد  يو  زا  یکدـنا  دـنک . راردا  دـیاشگب و  ار  ضیح  ار و  جـنلوق  وا  نرک  یلط  ندروخ و 
زا یـسک  رگا  ات  دنک  تدایز  ار  هاب  توق  دنلامیمه ، نآ  یلاوح  هدرگ و  راهز و  تیـضق و  ردنا  دننکیم و  مرگ  ار  نغور  نآ  دنناشوج و 
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. دشاب رتیوق  دنناشوج  هب  يریخ  نغور  ای  نسوس  نغور  ای  نیمس  ای  نغور  ردنا  رگا  و  دیآ . لصاح  دارم  دشاب  زجاع  هزیشود  نز 
رتمرن نیا  تسا ، رتنیگنر  رتیفاـص و  دروجـال  نکل  دروجـال ، گنـس  هب  کـیدزن  تسا  یگنـس  سم ) تاـنبرک   ) ینمرا رجح  ینمرا : رجح 

ردنا نابیبط  دنک و  ادوس  لاهسا  درآ ، یق  هتسشان  هکنآ  رهب  زا  دنراد ، راکب  سپ  دنیوشب  ار  وا  دشاب . دب  ار  هدعم  تسا ، زیمآ  گنر  تسا و 
. دشاب ترضمیب  نیا  هکنآ  رهب  زا  دنراد ، هب  هایس  قبرخ  زا  تسد  دننک و  راصتقا  نیرب  ادوس  غارفتسا 

. تسا هدمآ  هدرک  دای  کشخ  ياههویم  اب  ارضخلا  هبح  ارضخلا : هبح 
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( زبس رایخ  ربنچ /- رایخ   ) رایخ ءاخلا  فرح  ءاخلا : فرح 
تسا و نیلم  تسا و  هدـننک  لیلحت  تسا . لدـتعم  يدرـس  یمرگ و  ردـنا  تسا و  رت  دـننک ، نوریب  بصق  زا  هزات  هک  دـشاب  نآ  رتهب  رایخ :
دـهد و يرای  ار  يو  تبوطر  غارفتـسا  ردـنا  دـبرت  دـنک . عفد  ار  کشخ  لفث  دـنک و  كاپ  اهتبوطر  زا  ارفـص و  زا  ار  اههدور  ار و  هدـعم 
ار لصافم  درد  بلعثلا  بنع  بآ  اب  رتزینشگ و  بآ  اب  دراد ، دوس  ار  بت  دنوادخ  دنک ، ارفـص  غارفتـسا  يدنه  يامرخ  اب  دیاشگب و  جنلوق 
رب و  دیاشگب ، ار  قانخ  دننک  هرغرغ  بلعثلا  بنع  بآ  اب  رت و  زینـشگ  بآ  و  دراد . دوس  ار  مرگ  رگج  سامآ  ناقری و  دشاب و  یمرگ  زا  هک 

غارفتـسا نادب  ترورـض : تقو  هب  ار  نانتـسبآ  هک  هاگیاج  نادب  ات  دشاب  جـنریب  وا  غارفتـسا  دراد . دوس  دـننک  یلط  مرگ  سرقن  اهسامآ و 
. درک ناوت 

دناشن هب  دنک  دلوت  اهبت  ردنا  هک  یگنشت  موس ، هجرد  هب  تسا ، کشخ  درـس و  ودنه ) امرخ  يدنه ، رمت   ) يدنه يامرخ  يدنه : يامرخ 
و دشاب . تجاح  عبط  تباجا  هب  رگا  هصاخ  دراد  دوس  دشاب  فعـض  اب  یـشغ و  اب  اهبت  ردنا  و  دهد . توق  ار  مرگ  هدـعم  دراد و  زاب  یق  و 
هب ار  ناکدوک  و  دیاب ، هزادنا  هب  وا  زا  یندروخ  دنام ، وراد  هب  هک  تسا  ییاذغ  يدنه  يامرخ  دیوگیم  ایرکز  دمحم  دـنک . ارفـص  غارفتـسا 
هچ رگا  داد ، دیاشن  داد  هجنر  جنلوق  هدـعم و  درد  ار  هک  ره  و  یکدـنا . رگم  دـیاشن ، ار  یـصخ  مدرم  ار و  نانز  و  داد . دـیاب  ولآ  وا  ضوع 

ار ینز  و  دشاب ، هناثم  درد  هک  ار  يدرم  نینچمه  و  دشاب . هدرک  نوبز  ار  وا  اههدور  ترارح  ارفـص و  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، ترارح  زا  جنلوق 
یسک ار و  ایلوخیلام  نادنوادخ  درس و  ماسرـس  هوقل و  جنـشت و  جلاف و  عرـص و  نوچ  ار  یغامد  ياهتلع  دنوادخ  و  دشاب ، محر  درد  هک 

دنک تباجا  دوز  ای  دشاب  مرن  عبط  هب  مکـش  هک  ار  یـسک  و  دـشاب ، فیعـض  اهبصع  هک  ار  یـسک  ددرگ و  شرت  هدـعم  ردـنا  ماعط  هک  ار 
. داد دیاشن  يدنه  يامرخ 

تسا و هدومرف  هدرک  كاپ  گنسمرد  تسیب  رادقم  یتبرش  ردنا  دیوگیم  نینح  و  یکدنا . رگم  دیاشن  ار  يوم  كدنا  تسوپ و  دیپس  مدرم 
ربص و گنـسمرد  کی  دشاب ، يدادغب  لطر  کی  نآ  رادقم  هک  امرخ ،) زیوم  بارـش   ) یعیقن ردنا  و  دیآ ، زاب  گنـسمرد  لهچ  رادقم  نیا 

انحوی و  دیآ . زاب  گنسمرد  تصش  زا  نیا  تسا و  هدومرف  هدرک  كاپ  يدنه  يامرخ  گنسمرد  یس 
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رادقم لهسملا  ۀیودالا  حالصا  باتک  ردنا  تسا و  هدومرف  گنـسمرد  هیدزناپ  ات  گنـسمرد  هد  زا  یندروخ  شیوخ  نیدابارق  ردنا  هیوسام 
. تسا هدومرف  يدادغب  لطر  مین  وراد ، چیهیب  اهنت  وا  بآ  زا  یندروخ 

، دـنروخب دـنیاسب و  دـننک و  كاـپ  هناد  یـس  وا  مخت  زا  دـیوگ  سودیوقـسید  تسا . رت  مرگ و  تسا ، فورعم  ریجنادـیب  هب  عورخ  عورخ :
لاهـسا دناهتفگ  یهورگ  دنک . مرن  فیعـض و  ار  هدعم  هکنآ  رهب  زا  درآ ، یق  هک  دشاب  و  دـنک ، كاپ  بآ  مغلب و  و  دـنک )  ) شُک غارفتـسا 

. دراد دوس  ار  لصافم  عاجوا  دیاشگب و  ار  جنلوق  دنک و  مغلب 
ار اهطلخ  دربب . ار  ود  ره  دننک ، یلط  فلک  همدـنگ و  رب  دـنبوکب و  ار  وا  مخت  رگا  هناد ، تسیب  ات  هناد  هدزناپ  ات  هناد  هد  زا  یندروخ  رادـقم 

. دهد توق  ار  اهمادنا  و  دنک ، فیطل  دزادگب و 
دوس دشاب  يدرـس  زا  هک  ار  ییاهتلع  ار و  ماذـج  دـنک . لاهـسا  دـنک و  مرن  ار  اهبصع  تسا  للحم  وا  نغور  وا و  مخت  دـیوگ  یقـشمد 
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هک ییاهسامآ  دـشاب و  رـس  رب  هک  ار  رت  ياهشیر  ار و  رگ  دـنک و  تدایز  مهرم  توق  لعف و  دـیآ و  راکب  اهمهرم  ردـنا  وا  نغور  دراد .
. درآ نوریب  رکش  مرک  وا  ندروخ  دراد ، دوس  ار  نآ  مامضنا  ار و  محر  بالقنا  دشاب و  دعقم  ردنا 

هک اهناتـسپ  ياهسامآ  رب  وا  گرب  دیوگ  سودیروقـسید  تسا . رتیوق  وا  مخت  نکل  دـنک ، الج  دـنک و  لیلحت  وا  گرب  دـیوگ  سونیلاج 
. دراد دوس  دننک ، دامض  دنک  دلوت  سافن  تقو  ردنا 

. دیآ راکب  نهک  هزات و  تیز  لدب  تسرتیوق ، نهک و  تیز  نغور  هب  تسا  هدننام  تخس  وا  نغور  دیوگ  سونیلاج 
زا هچنآ  تسا و  شفنب ،)  ) يریفرف وا  قاس  گنر  تسا ، هاتوک  وا  قاس  تسا و  راـیخ  گرب  دـننام  وا  تاـبن  گرب  هایـس  قبرخ  هایـس : قبرخ 

نوردنا تسا و  هایس  وا  نوریب  گنر  هدز و  هخاش  يو  زا  کیراب  ياهخیب  تسا ، يزایپ  رس  نوچمه  خیب  لصا  تسوا و  خیب  دیآ  راکب  يو 
دیآ رب  يو  زا  يدود  ای  يدرگ  دننام  دننکش  هب  هک  هاگره  تسا و  يزیچ  توبکنع  هناخ  دننام  يو  ردنا  و  تسا ، یهت  نایم  تس و  ربغا  وا 

نکش دوز  دشابن و  هزات  دشابن و  نهک  تخس  دشابن و  ربطس  تخـس  کیراب و  تخـس  هک  دشاب  نآ  رتهب  دیور ، یکـشخ )  ) یکنخ ردنا  و 
هب وا  تسوپ  سپ  دریگ ، من  ات  دنهن  هب  دننک و  رت  بآ  هب  وا  ياهخاش  دزگب ، ار  نابز  دشاب و  زیت  وا  معط  دشاب ،
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وقود و  سفرک ،)  ) نویلاسارطف اب  دـنراد . راکب  نآ  اهوراد  ردـنا  دـنزیب و  هب  دـنیاسب و  دـننک و  کشخ  هیاس  هب  و  اـهتسوپ ، نآ  دنـشارت و 

(، تسا جیوه  ینعی  رزگ  برعم  زج و  ینعم  هب  ینانوی  سوکاود  برعم  وقود  )
دیپس قبرخ  دیپس : قبرخ 

نآ وا  تیـصاخ  دروخب و  ار  هدرم  تشوگ  دـنک و  يوق  ءالج  تسا و  هدـننک  فیطل  تسا و  للحم  موس و  هجرد  هب  تسا  کـشخ  مرگ و 
هن دشاب و  یق  هن  ار  وا  یق و  رهب  زا  دروخ ، دیپس  قبرخ  هک  دشاب  یـسک  رایـسب  و  دنک ، لدب  یناوج  جازم  هب  و  دـنادرگب ، ار  جازم  هک  تسا 

مدرم دشاب و  رتقفاوم  ار  لهک  ناوج و  نادابآ و  نت  يازفا و  نوخ  دلج و  بیکرت و  يوق  مدرم  و  دبایب . لاهـسا  یق و  هدـیاف  نکل  لاهـسا ،
زیهرپ ظیلغ  ياهماعط  زا  هتفه  کی  وا  ندروخ  زا  شیپ  یمور ،) هام  ود  مان   ) نیرشت ای  دشاب ، ناسین  هام  وا  ندروخ  تقو  دیاشن . ار  فیعض 

عرص وا  غارفتسا  دروخب ، دادماب  درک و  دیاب  یق  هاگنابـش  دروخ  دهاوخ  قبرخ  دارف  هک  زور  نآ  و  تسج . دیاب  يداش  طاشن و  درک و  دیاب 
ادج نوخ  زا  دـشاب ، هتخیمآ  نوخ  اب  هک  ار  دـب  ياهطلخ  ادوس و  و  دراد . دوس  ار  درـس  لصافم  درد  جـلاف و  نمزم و  هقیقـش  ایلوخیلام و  و 

هکرـس نادب  دنناشوج و  هب  هکرـس  دنک و  لیاز  ار  صرب  قهب و  توق  نیدب  دنک و  كاپ  زین  تسوپ  تیحان  ات  دنک  كاپ  ار  نت  همه  دنک و 
دنک تدایز  ییاونش  توق  دنک و  لیاز  دشاب  هداتفا  شوگ  ردنا  هک  اهزاوآ  دنناکچ ، شوگ  ردنا  وا  خیبط  دربب . نادند  درد  دننک ، هضمضم 

زا هک  یباکشک  ای  نیبگنکس  ای  بارش  نآ  ات  دنراذگب  یتدم  دننک و  رت  نیبگنکس  ردنا  ای  يروگنا  بارش  ردنا  وا  هک  تسا  نآ  وا  حالصا 
توق ار  هدعم  دنراذگب و  رتدوز  ار  وا  هک  دنروخ  يزیچ  اب  ای  هبرف  غرم  يابروش  اب  ای  دنروخب  دنزیمایب و  دنـشاب  هتخپ  سدـع  وج و  کشک 
وقود نویلاسارطف و  رتعـس و  يرایبوج و  هندوپ  نوچ  دنک  توق  ار  هدـعم  دـنارذگب و  دوز  هچنآ  اما  درآ . راک  ردـنا  ار  يو  يدوزب  دـهد و 

. دشاب اینومقس  دیآ  راک  ردنا  دوز  هچنآ  و  دشاب .
( كرینپ  ) يزابخ يزابخ :

نوچمه تسا ، یگرب  هخاش  ص 179 )  ) ره رـس  رب  لصا و  کی  زا  تسا  رایـسب  ياههخاش  تسین و  دـنلب  یقاس  ار  وا  یتشد و  تسا  یتاـبن 
گرب زا  رتدرخ  نکل  درگ ، یمطخ  گرب 

575 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
هرجشلا ایخولم  ار  نآ  هک  تسا  ایخولم  زا  یعون  یناتسب  يایخولم  تسا و  یتشد  يزابخ  دناهتفگ  یهورگ  تسا . ایخولم  زا  یعون  یمطخ .

تسا و هدننک  مرن  تسا و  للحم  یتشد  اما  دشابن . رود  سب  تسایخولم ، زا  یعون  دنیوگ  ار  دوهیلا  ۀلقب  رگا  تسا و  یمطخ  نآ  دـنیوگ و 
. تسا رتهدننک  لیلحت  ود  ره  زا  هرجشلا  ایخولم  و  دشاب ، گرب  زا  رت  يوق  ود  ره  مخت  دشاب و  رت  فیعض  دبای  رتشیب  بآ  هکنآ  ببس . هب 
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هک هاگره  هک  تسا  توق  نیدب  و  تسا ، هدننک  كاپ  دشاب و  کشخ  مرگ و  یتوق  ددرگیمه ، باتفآ  اب  هک  یتشد  يزابخ  دـیوگ : سلوب 
هلغ رب  دنبوکب و  يرت  هب  وا  مخت  دنک . نوخ  لاهسا  اب  طارفا  زا  هک  دشاب  و  درایب ، نشگ  ماخ و  مغلب  دنک و  لاهسا  دنروخب ، دنزپ و  هب  ار  وا 

. دنازوس هب  هکنآ  یب  دنک ، یکـشخ  دـنک و  ضبق  دـنک و  لیلحت  هک  تسا  یتوق  وا  ياهخاش  وا و  گرب  ردـنا  دـنک . کشخ  دـننک  دامض 
. دراد دوس  دنناکچیمه  شتآ  یگتخوس  رب  ار  وا  خیبط  توق  نیدب 

راکب زرپس  ياـهوراد  اـب  و  دراد . دوس  دـنیاخ  هب  ار  نادـناد  نب  ياـهشیر  ناـهد و  یگدـیمد  رهب  زا  دراد . دوس  زین  ار  مرگ  ياـهسامآ  و 
ياهشیر هناثم و  دشاب و  دـب  ار  َرت  هدـعم  یناتـسوب  هتـساوخ  لوا  هجرد  هب  تسا  رت  درـس و  يزابخ  دـیوگ ، هیوسام  نبا  دراد . دوس  دـنراد 

. دراد دوس  ار  محر  هناثم و  هنیس و  قلح و  یتشرد  دشاب . رتهب  وا  مخت  وا  هفوکش  هتساوخ  دراد  دوس  ار  هدرگ 
رهب زا  رگا  دـنایورب و  هزات  تشوگ  دـنک و  كاپ  دـننک  دامـض  روسان  رب  کمن ، یکدـنا  اب  دـنیاخ و  هب  ار  وا  گرب  دـیوگ  سودیروقـسید 

هک رـس ، ياهشیر  رب  دوش و  مهرم  نوچ  ات  دنیاسب  مدرم  لوب  اب  دنبوکب و  ار  وا  گرب  رگا  دننک و  دامـض  کمنیب  دنهاوخ  ندش  تشرد 
رب شتآ و  یگتخوس  رب  دنبوکب و  نوتیز  اب  ار  وا  گرب  دنک . كاپ  زین  هسوبـس  دنایور و  هب  ار  تشوگ  دنک و  كاپ  دننک  دامـض  دشاب ، َرت 

محر و دـعقم و  شزوس  دـننک  هنقح  وا  خـیبط  هب  و  دـنک . لیاز  ار  محر  تبالـص  نتـسشن  وا  خـیبط  ردـنا  دراد و  دوس  دـننک  دامـض  هرمح 
. دوش لیاز  اههدور  شزوس 

الیتر یگدیزگ  دروآرب و  یق  هب  ار  اهرهز  و  دراد ، زاب  ار  لتاق  راکنایز  ياهوراد  ترضم  دنروخب ، دنزپ و  هب  وا  خیب  اب  وا  گرب  اههخاش و 
نت ردـنا  وا  مخز  درد  دـننک  دامـض  روبنز  مخز  رب  دوش و  مهرم  نوچ  اـت  دـنیاسب  تیز  نغور  اـب  دـنبوکب و  کـین  وا  گرب  دراد . دوس  ار 

. دوش هن  هدنکارپ 
. دیاشگب رگج  هدس  تسا و  دب  ار  هدعم  یناتسوب  دناهتفگ  یهورگ 

576 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
(، لاپیج يدنه  هب  كولملا ، بح  و  نیطالسلا ، بح  رجینا ، ادیب  تیرکسناس / هژاو  زا  دند   ) لادلا فرح 

ینیچدند
. يزگس يدنه و  ینیچ و  تسا : عون  هس  دند 

تسا ریجنا  دیب  مخت  نوچ  يزگـس  رت و  کچوک  ینیچ  زا  رت و  گرزب  يزگـس  زا  يدنه  ياهتـسپ و  نوچمه  تسا و  رت  گرزب  ینیچ  اما 
دوش تسین  ات  دهاکیم  راگزور  هب  وا  زغم  هک  تسا  نآ  وا  تیصاخ  دیارگ ، يدرز  هب  تسا و  ربغا  يدنه  وا و  زغم  هایس ، ياههطقن  هب  خرس 

اههدور ندیچیپ  هس و  ات  و  دیآ ، راک  ردنا  رید  تسا و  دب  يزگـس  يودنه  سپ  تسا ، ینیچ  وا  نیرتهب  دنام . رت  رید  شیوخ  عضوم  ردنا  و 
نوچ صرب ، نوچمه  دنکیم ، دیپس  دناتـس و  هب  بل  گنر  دننک  زاب  بل  هب  رگا  هکنآ  رهب  زا  درک  دیاب  زاب  دنهآ  هب  وا  تسوپ  دـنک و  دـلوت 

. تخادنا دیابب  ار  نآ  دیآ . نوریب  کیراب  ینابز  دننام  يزیچ  وا  نایم  زا  دنفاکشب  وا  زغم  دننک و  زاب  وا  تسوپ 
نیلم ياهوراد  اب  ار  وا  دراد و  هگن  يوم  یهایـس  درایب و  لصافم  زا  مغلب  ادوس و  و  دـنک ، طارفا  هب  لاهـسا  و  تسا ؛ تیاـغ  هب  مرگ  وا  عبط 

هک نداد  دیاش  ار  یسک  نکل  دنهد  هب  گنـس  مرد  ود  رادقم  دننک و  يریلد  هک  دنـشاب  یناسک  مین و  هبح و  کی  يو  زا  یندروخ  دنروخ .
و دنـشرس . هب  دنبوکب و  نارفعز  كدنا  هتـساشن و  اب  ار  وا  هک  تسا  نآ  وا  حالـصا  دبات . رب  طرفم  غارفتـسا  دراد و  يوق  یبیکرت  یجازم و 

دیاشن دشاب  نویفا  وا  ردنا  هک  ییوراد  اب  دـنام  نیدـب  هچنآ  نداد و  دـیاب  لینلا  بح  نیتنـسفا و  دـبرت و  اب  دـنروخ  لهـسم  ياهوراد  اب  رگا 
. داد دیاشن  درس  رهش  درس و  جازم  ردنا  زج  نداد ،

لاذلا فرح 
( بیذ  ) بئذلا

دناهدرک جالع  ودب  هک  ار  جنلوق  نادنوادخ  يرتشیب  تسا ، بجع  یلعف  جنلوق  نداشگ  ردنا  ار  وا  نیگرس  دیوگ  سونیلاج  دشاب . گرگ 
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، دشاب سامآ  زا  هن  هک  اهجنلوق  ردنا  ار  وا  تسا ، هدوب  فیعـض  تسا  هدمآ  زاب  رگا  تسا و  هدـماین  زاب  رگید  دـناهتفای و  صالخ  جـنلوق  زا 
، دندنب هاگ  یهت  رب  مشپ  نامسیر  هب  دننک و  ياهقرخ  ردنا  ار  وا  هک  تسا  نآ  وا  تیصاخ  تشاد . دیاب  راکب 

577 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
. دشاب هدوبر  گرگ  ار  وا  هک  دشاب  يدنفسوگ  مشپ  زا  نامسیر  هک  دشاب  نآ  رتهب  دراد و  زاب  جنلوق 

. دننک یهوک  واگ  تسوپ  هراپ  ردنا  زین  هقرخ  ضوع  هب  یهوک و  واگ  تسوپ  زا  یلاود  دیاین ، تسد  هب  رگا 
دنوادخ رب  و  دوب ، یلقاب  کی  نزو  دنچ  نآ  مدرک و  وا  ردنا  گرگ  نیگرـس  يرادقم  مدرکب و  نیمیـس  يذیوعت  نم  دیوگ  ایرکز  دـمحم 

رب نیمز  زا  هک  يزیچ  رب  ای  گنـس  رب  ای  راخ  رب  هچنآ  و  دیاب . دیپس  نیگرـس  نیا  و  مدید ، بیاجع  نآ  تعفنم  زا  میامزایب ، ات  متـسب  جـنلوق 
اب دراد . دوس  مه  دنیاسب  ار  اهناوختـسا  نآ  دشاب ، هدییاخ  ناوختـسا  ياههراپ  وا  نیگرـس  ردنا  دشاب و  هدنکفا  دشاب ،) رتدـنلب  ینعی   ) دراد

. دنهد هب  دننک و  هیبعت  یتبرش  ردنا  لفلف  کمن و  یکدنا 
ءارلا فرح 

( نانشا  ) هتر
یهت تشپ و  ردنا  هک  ار  اهداب  وا  ندروخ  دزادگب . دننک  یلط  ریزانخ  رب  دنیاسب و  هکرـس  هب  و  تسا . کشخ  مرگ و  تسا و  يدنه  قدـنف 
مدینش دیوگ : ایرکز  دمحم  دراد . دوس  ار  اهبصع  یتسس  دوخن  کی  رادقم  يو  زا  یندروخ  دروخ ، دیابب  زور  دنچ  دنکـش ، هب  دشاب  هاگ 

هک بناج  نآ  ردنا  هرطق  ود  دوب و  هوقل  هک  بناج  نآ  زا  هدندیناکچ  وا  ینیب  ردنا  هرطق  ود  دندوسب و  ار  وراد  نیا  دوب . هوقل  ار  یمدرم  هک 
نمزم و عادـص  هقیقـش و  رهب  زا  دـش و  تسرد  زور  هس  هب  دوزفیم ، هرطق  ود  یکی  زور  ره  دـمایب و  رایـسب  تبوطر  وا  ینیب  زا  دوب . تسرد 

بآ هب  دراد . دوس  ار  ناـکدوک  داـب  دـننک  دود  وا  نیمود  تسوپ  دراد . دوس  دـنراد  راـکب  هنوگ  نیا  رب  مه  اـیلوخیلام  یگناوـید و  عرص و 
. دربب ار  یلوحا  دنشک ، ردنا  مشچ  هب  همرس  اب  دراد . دوس  ار  مشچ  یکیرات  ار و  لبس  دنناکچ  ینیب  ردنا  دنیاسب و  شوگنزرم 

هـس يو  زا  ماـمت  یندروخ  هنیعب  تسا  حالـص  نآ  مه  نآ  حالـصا  تسا و  هایـس  قبرخ  ياـهتعفنم  نوچمه  لاهـسا  ردـنا  وا  ياـهتعفنم 
رد هچنآ  اینومقس و  وقود و  نویلاسارطف و  ای  نیبگنکس  ردنا  ای  هزم  نیریش  يروگنا  بارش  ردنا  دشاب  طاریق  شش  ياهدموک  ره  هدموک و 

الیتر یگدیزگ  قایرت  دناوخ . دیابب  باب  نیا  اب  قبرخ  باب  تسا ، هدمآ  هتفگ  قبرخ  ینعم 
578 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

بآ هب  و  دراد . دوس  دننک  یلط  یگدیزگ  عضوم  رب  دشاب و  هدیزگ  هک  بناج  نآ  زا  دنناکچ ، ینیب  ردـنا  دـنیاسب و  وا  رهاظ  تسوپ  تسا .
. درآ نوریب  ار  هدرم  هچب  دیاشگب و  ضیح  دنزاس  لومح  دننک و  هدولآ  بآ  نادب  هبنپ  دنیاس و 

ءازلا فرح 
دنوارز

و دـنیوگ ، رن  ار  لـیوط  و  زَر . تسرد  خاـش  نوـچمه  موـس ، عوـن  درگ و  ینعی  تسا  جرحدـم  زارد و  ینعی  تسا  لـیوط  تـسا : عوـن  هـس 
. مود هجرد  هب  کشخ  موس و  هجرد  هب  تسا  مرگ  هس  ره  دنیوگ ، هدام  ار  جرحدم 

تـسا رتیوق  ندرک  فیطل  توق  هب  جرحدم  هکنآ  زج  تسا ، ربارب  لیوط  ياهتوق  اب  اهباب  همه  ردنا  جرحدم  ياهتوق  دـیوگ  سونیلاج 
، دـشاب رتشیب  الج  یمرگ و  هب  تجاـح  هک  اـجک  ره  ببـس  نیدـب  تسا  رتیوق  ندودز  ینعی  ندرک ، ـالج  ندرک و  مرگ  توق  هب  لـیوط  و 

. تسا رتعفان  جرحدم  دشاب  رتشیب  ندرک  فیطل  هب  تجاح  هک  اجک  ره  و  دشاب ، رتعفان  لیوط 
دیوگ سویـسابیرا  تسا . رتشیب  دـشاب  رگج  زا  هک  ظیلغ  يزیچ  نتخادـگ  اهداب و  نتـسکش  ردـنا  لـیوط  تعفنم  دـیوگ  سودیروقـسید 
دیوگ هیوج  رـسام  دنایور . هب  تشوگ  دـشاب  هدـش  هدروخ  وا  تشوگ  هک  اهشیر  عضوم  ردـنا  تسا و  رتقفاوم  ار  محر  ياهشیر  لیوط 

. دراد دوس  ار  اهنادـناد  نب  تشوـگ  تبوـطر  ار و  اهنادـند  و  دراد ، دوـس  دـننک  یلط  نهک  ياـهشیر  رب  دـنیاسب و  هکرـس  هب  ار  لـیوط 
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ره دراد ، زاب  دب  ياهوراد  اهرهز و  ترضم  دننک ، دامض  ای  دنروخب  يروگنا  بارش  ردنا  لیوط  زا  گنـسمرد  کی  دیوگ  سودیروقـسید 
دنک كاپ  دشاب  هتفرگ  زاب  ردنا و  هک  لوضف  زا  ار  سافن ،) لاح  رد  نز  دشاب ، هدیئاز  زات  هک  ینز   ) اسفن دنروخب ، لفلف  هرم و  اب  وا  هک  هاگ 

. دنک لعف  نیمه  دنزاس  لومح  رگا  درآ و  نوریب  هدرم  هچب  دیاشگب و  هتسب و  ضیح  و 
ار امدامد  ار و  زرپس  سامآ  ار و  اهولهپ  درد  ار و  هلضع  یتسس  دنیوگ و  ضفان  يزات  هب  هک  ار  زرل  ار و  قاوف  دنیاسب  بآ  هب  جرحدم  اما  و 
درآ و نوریب  مدرم ، نـت  زا  ندرب  نوریب  دـشاب  تجاـح  هـک  ار  ناوختــسا  تسوـپ  اـهراخ و  اـهناکیپ و  دـننک ، دامــض  رگا  و  دراد . دوـس 

ار دب  ياهشیر 
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. دیادزب اهنادند  دنک و  كاپ  ار  نهک  ياهشیر  دنزیمایب  دوبک ،) نسوس ، خیب   ) اسریا اب  دروآ  هک  ص 180 )  ) هاگ ره  و  دنک ، كاپ 
هدـس دراد و  دوس  ار  سرقن  عرـص و  ار و  ضفان  دـشاب و  ظیلغ  اهداب  زا  هک  ار  اهدرد  دـنروخب ، بآ  اـب  دـنیاسب و  ار  وا  دـیوگ : سونیلاـج 

. دیاشگب
. دراد دوس  ار  نآ  کته  و  تالضع ،) ندش  ادج  مه  زا   ) خسف دشاب و  اههلضع  ردنا  هک  ار  اهدرد  همه  جرحدم  دیوگ ، سویسابیرا 

. دنک تدایز  ییاونش  توق  دنک و  كاپ  شوگ  خوش  دننک  شوگ  ردنا  لسع  ابو  دنک  كاپ  ار  هنیـس  دنک و  یفاص  ار  هنوگ  دیوگ  یـسراف 
یگدیزگ ترـضم  دنک و  كاپ  ار  هدعم  دنک و  ارفـص  مغلب و  لاهـسا  گنـسمرد  کی  دنک . كاپ  غامد  زا  لوضف  دنراد  راکب  لفلف  اب  رگا 

. دشاب عفان  تخس  دیآ و  راکب  رگ  ياهوراد  ردنا  ود  ره  جرحدم  لیوط و  و  لیوط . هصاخ  دراد ، زاب  مدژک 
وا نزو  لـیوط  لدـب  و  طـسق ، وا  نزو  مین  و  اـیوب ،) زوج  تسوـپ  سابـسب ،  ) هسابـسب وا  نزو  کـی  هس  و   ] داـبنرز وا  نوز  جرحدـم و  لدـب 

. لفلف وا  نزو  مین  دابنرز ]،
افوز

ار عبط  دنروخب  ریجنا  اب  دننک ، كاپ  ار  عرقلا  بح  دـنک و  لاهـسا  یمغلب  ظیلغ  سومیک  دـنروخب  لسع  اب  ار  وا  تسا ، یتابن  کشخ  يافز 
. دنک مرن  ار  عبط  دنروخب  واگ  نغور  اب  دنبوکب و  دنک . مرن 

. دیآ هدرک  هدای  شیوخ  عضوم  ردنا  وا  ياهتعفنم  رگید  دنک . ماخ  مغلب  غارفتسا  دیوگ  سفور 
نیسلا فرح 

اینومقس
يدنلب هدز ، رایـسب  ياهخاش  يو  زا  تسا ، لصا  کی  وا  تابن  دیوگ  سودیروقـسید  دنیوگ . زین  یکاطنا  دـنیوگ و  هدومحم  ار  نآ  نابیبط 

رایسب يوم  كرک ،  ) یبغز نوچمه  وا  لصا  رب  گرب و  رس  و  كانبـسچ ،)  ) هدنـسود تسا  يرت  وا  رهاظ  رب  زگ و  راهچ  ات  تسا  زگ  هس  وا 
، تسا يوس  هس  وا  گرب  دیاب و  ناشیا  نت  رب  دنیآ  رب  هیاخ  زا  هک  دنیوگ  ار  ناگچب  غرم  يوم  بغز  تسا و  كزان ،)
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نارگ ییوب  تسا و  يرت  وا  نایم  ردـنا  و  تسا . يدولآ  كاخ  نوچ  وا  يدـیپس  درگ و  تسا و  دـیپس  وا  هفوکـش  و  بالبل ، گرب  نوچمه 
دـشاب دنـشارخب و  وا  تسوپ  دنزایب و  وا  قاس  تسا ، يریـش  يو  ردنا  تسا و  دیپس  تسا و  يدرم  دعاس  نوچمه  وا  قاس  يربطـس  دراد و 

، دـنرتسگ هب  زوج )  ) زوگ گرب  كاغم  نآ  ردـنا  دـننک و  یکاغم  وا  درگادرگ  ولهپ و  کی  زا  دنفاکـش  ورف  ازارد  هب  وا  ياـپ  اـت  رـس  زا  هک 
وا نیرتـهب  دـنراد ، رب  دوش و  کـشخ  اـت  دـنراذگب  دوشیم  عـمج  زوـگ  گرب  نیا  رب  كاـغم  نیردـنا  دریگ و  ندـیکچ  يو  زا  ریـش  شکو 

رگید ماکل و  هوک  زا  هچنآ  و  یناغمرج ) ( ) یناغمرج  ) یناکمرج ینیطـسلف و  یماش و  دنیوگ و  ببـس  نیدـب  یکاطنا  ار  وا  تسا و  یکاطنا 
، هنادواگ  ) هنـسرک درآ  هب  دـنیوگ و  راد ،) غمـص  تسا  یتخرد   ) رـشع ار  نآ  هک  یهایگ  ریـش  هب  ار  یماش  و  دـشاب . دـب  همه  دـنرآ  اـهیاج 

نایرب ینعی  دننک  يوشم  ار  وا  هک  تسا  نآ  اینومقس  حالـصا  کلف . نوچمه  تسیا  هناد  هنـسرک  دننک و  شغ  رقبلا ،) بح  يواگ ، کشم 
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ردنا اینومقـس  دننک و  كاپ  وا  نایم  رتهک و  همین  رگید  دننک و  رتگرزب  یکی  دننک ، مین  ود  هب  یبیـس  دـشاب : نینچ  وا  ندرک  نایرب  دـننک .
الاب رب  رتهک  همین  ات  دنراد  هاگن  دنهن و  شتآ  ریز  ردنا  دـنریگ و  ردـنا  ریمخ  هب  دـنهن و  زاب  مه  هب  همین  ود  ره  دـننک و  رتگرزب  همین  نایم 

. دنرادرب اینومقس  دننک و  نوریب  ریمخ  زا  دوش و  درس  ات  دنراذگب  دننک و  نوریب  شتآ  زا  دوش و  خرس  ریمخ  ات  دنراذگب  دشاب و 
ماداب نغور  هب  اب  دننک  وقود  نوسینا و  هب  وا  حالصا  هک  دشاب  تسوا و  حالصا  دوخ  یبآ  بر  دننک و  نایرب  هنوگ  نیا  رب  مه  زین  یبآ  رب  و 

. دننک برچ 
ماخ توق  دوش و  لطاب  دوز  يوشم  توق  هک  تسناد  دیابب  و  دشاب . وا  حالـصا  دنراد . راکب  ربص  درز و  هلیله  بآ  اب  دـیوگ  ایرکز  دـمحم 
دوز بآ  ردنا  هچنآ  هدنزیر و  كزان و  فدص و  ياههراپ  نوچمه  دـیزگ  دـیاب  گرزب  دـیپس و  ياههراپ  دـنام . هب  لاس  لهچ  ای  لاس  یس 

گنسمرد کی  وا  خیب  تسا . یکشخ  زا  شیب  یمرگ  موس و  هجرد  هب  کشخ  مرگ و  وا  عبط  دنک . ریش  شکو )  ) نوچ ار  بآ  دوش و  لح 
اب اینومقـس  دراد . دوس  دننک  دامـض  ءاسنلا  قرع  رب  دنـشرس و  هب  وج  درآ  هب  دنیاسب و  دنزپ و  هب  هکرـس  هب  ار  وا  خیب  دنک . لاهـسا  دنروخب 

دیوگ هیوسام  نبا  دربب . ار  نهک  رـس  درد  دـنهن ، رـس  رب  لگ  نغور  هکرـس و  اـب  دـننک و  دامـض  جارخ  رب  دـنزپ و  هب  تیز  نغور  لـسع و 
شنم دناهتفگ  یهورگ  دربب . ماعط  توهش  تسا و  دب  ار  رگج  هدعم و  اینومقس 
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. درآ نوریب  دشک و  هب  مکـش  ردنا  ار  هچب  دنزاس ، لومح  يو  زا  مشیربا  ای  هبنپ  ردـنا  رگا  دراد ، نایز  ار  اههدور  درآ و  یگنـشت  نتـشگ و 
هب اینومقس  لاح  و  دنک . طارفا  هب  لاهسا  سپ  درآ ، نتشگ  شنم  درس و  قرع  دریگ و  زاب  عبط  تسخن  دنروخ ، بجاو  رادقم  زا  نوزفا  رگا 

: دیوگ هیوسام  نبا  لدتعم . ياهرهش  ردنا  هک  داد ، دیاب  نآ  زا  رت  شیب  یلامـش  درـس و  ياهرهـش  ردنا  ددرگ و  هب  يرهـش  ره  لاح  بسح 
ندروخ دراد و  دوس  دننک  یلط  فلک  صرب و  قهب و  رب  دنک . رتمک  لعف  نیا  دنروخ  ربص  اب  رگا  دنکن و  لاهسا  دنک  راردا  يو  زا  یکدنا 

. دراد دوس  ار  مدژک  یگدیزگ  دنیوگ  ندرک  یلط  و 
جنیبکس

هک تسا  یناهفصا  وا  نیرتهب  دوش  نیبغـص  دوش و  لیهتـسم  هک  دناهتفگ  یهورگ  تسا  یغمـص  دنیوگ ، نیب ) کس   ) نیبغـس یـسراپ و  هب 
. دننک شغ  دژریب ) ای  دزریب   ) دزر اب  اب  ار  وا  دوش  لح  بآ  ردنا  دوز  دنز و  یخرـس  هب  وا  نوردنا  زا  دننکـش  هب  دنز و  يدـیپس  هب  وا  نوریب 

. تسا هدنیادز  هدننک و  مرگ  هدننکش و  ار  اهداب  هدننک و  فیطل  هدننک و  لیلحت  مود . هجرد  هب  کشخ  موس و  هجرد  هب  تسا  مرگ 
ولهپ هنیس و  درد  دنک ، لیاز  دشاب  اهداب  يدرس و  زا  هک  ار  رس  درد  و  دراد ، دوس  ار  هلضع  کته  ار و  عرص  جلاف و  دیوگ  سودیروقـسید 
قیـض دنیوشب  بادس  بآ  ردنا  مین  گناد و  راهچ  رادقم  هب  دنک  َرب  دـشاب و  هنیـس  ردـنا  هک  ظیلغ  ياهطلخ  دراد و  دوس  ار  نهک  لاعـس  و 
دوش هب  يو  زا  تکرح  سح و  هک  ار  ياپ  تسد و  نتفخ  و  دراد . دوس  دشکیم  تشپ  يوس  زا  ندرگ  هک  ار  یجلاف  دراد و  دوس  ار  سفنلا 

ار محر  قانتخا  دنیوب  هب  دننک و  لح  هکرس  ردنا  دراد و  دوس  دننک  یلط  هریعش  رب  مشچ و  کلپ  يربطس  رب  دنیاسب و  هکرس  هب  دراد ، دوس 
. دراد دوس 

اهداب و  دراد ، دوس  ار  ریـسا  وب  درایب . لاهـسا  هب  دنکیم و  دشاب  لصافم  ردنا  هک  ار  ظیلغ  مغلب  دیاشگ و  جنلوق  ودب  ندرک  هنقح  ندروخ و 
دنک و تدایز  ار  يدرم  توق  و  دـنک . لیاز  دـنیوگ ، زرل  ای  درـس  بت  یـسراف  هب  هک  ار ، ضفان  دزادـگب و  ار  هدرگ  گنـس  دنکـش و  هب  ار 

عرـص رهب  زا  درایب . لاهـسا  هب  درز  بآ  دنک و  راردا  دیاشگب و  ضیح  دراد و  دوس  ار  اههدور  محر و  هدعم و  يدرـس  دراد ، دوس  ار  رگج 
. دراد دوس  دننکفا  ینیب  ردنا  دننک و  لح 
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یکم يانس 

لصافم و ياهدرد  ببس  نیدب  دسر و  نت  رعق  هب  وا  توق  دنک و  ادوس  ارفص و  لاهـسا  لوا ، هجرد  هب  کشخ  مرگ و  هیداب ، زا  تسا  یتابن 
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نغور گنسمرد  راهچ  یناسارخ و  زیویم  بآ  گنسمرد  یـس  اب  گنـسمرد  تفه  رادقم  دربب ، ار  شراخ  رگ و  دراد . دوس  ار  ءاسنلا  قرع 
دوس ار  ادوس  دنوادخ  دـننک  رای  يو  اب  نومیتفا  گنـسمرد  جـنپ  رگا  و  دراد . دوس  ار  مغلب  ارفـص و  دـنوادخ  دـنروخب ، دـننک و  مرگ  ماداب 

. دراد
ناجنروس

دفکـش و هب  اههوک  اهالاب و  يور  رب  باتفآ  ربارب  ردنا  يو  دیآ  دـیدپ  اههفوکـش  هک  تسخن  زا  تسا . ياهفوکـش  ار  وا  تسا و  یتابن  خـیب 
دب دنز  یهایس  یخرـس و  هب  هچنآ  دشاب و  بلـص  دشاب و  دیپس  وا  نوریب  نوردناز و  هک  تسا  نآ  وا  نیرتهب  دشاب . هداهن  نیمز  رب  وا  گرب 
هب کشخ  مرگ و  دناهتفگ  نابیبط  نیرتشیب  دیوگ . نینچمه  هیوسام  نبا  دشاب و  لتاق  ياهرهز  هایس  خرـس و  دیوگ  هیوجرـسام  نبا  دشاب .

يدرـس رهب  زا  يدرک و  هن  لاهـسا  يدوب  يدرـس  تیاغ  هب  رگا  تسین و  يدرـس  تیاغ  هب  نکل  تسا و  درـس  دیوگ ، ردنکـسا  موس . هجرد 
تیاغ هب  مرگ  عاونا  رگید  كدنا و  تسا  یترارح  دیپس  ردنا  دناهتفگ  یهورگ  دـنروخ . لفلف  هریز و  اب  اهدـنب  درد  رهب  زا  ار  يو  هک  تسا 
هدعم تسا و  اهدنب  ياهدرد  همه  قایرت  تسین ، ینازوس  يو  ردنا  يدینازوس و  هب  ار  اهشیر  يدوب  مرگ  رگا  دیوگ  ایرکز  دـمحم  تسا .
تسا ببس  نیدب  دنک و  تخس  ار  اههلضع  دوش ، هدروخ  رایـسب  نوچ  هکنآ  رهب  زا  تسین ، هدوتـس  وا  ندروخ  رایـسب  تبقاع  تسا و  دب  ار 

دراد و دوس  ار  اهدنب  ياهدرد  همه  سرقن و  ندرک  دامـض  ندروخ و  درک . دیاب  لصافم  یمرن  يرت و  ریبدت  دوش  هدروخ  هک  يراب  ره  هک 
نهک ياهتحارج  دنروخ ، هریز  هندوپ و  لیبجنر و  اب  رگا  هصاخ  تسا ، ینوزف  یتبوطر  يو  ردـنا  هکنآ  رهب  زا  دـنک ، تدایز  يدرم  توق 

عاجوا ردـنا  وا  لدـب  لاقثم ، مین  رگید  ياهوراد  اب  رکـش و  اب  لاقثم  کـی  يو  ندروخ  تسا . لهـسم  وا  خـیبط  وا و  مرج  دـنک  کـشخ  ار 
. قرزا لقم  وا  نزو  مین  انح و  گرب  وا  نزو  لصافم 

( ناتسپس  ) ناتسفس
. درآ دورف  عبط  دناشن و  هب  یگنشت  دنک و  مرن  ار  هنیس  تسا ، لدتعم 
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نیشلا فرح 
لظنح محش 

. تسا هدمآ  هدرک  دای  اح  فرح  ردنا 
هرتهاش

وا ردنا  هک  دنکیم  بجاو  وا  یخلت  مود و  هجرد  هب  کشخ  لوا و  هجرد  هب  تسا و  درـس  دـشاب ، خـلت  هزات و  زبس و  وا  نیرتهب  تسا ، یتابن 
نت همه  زا  هتخوس  ودب  ياهطلخ  و  ص 181 )  ) هدعم زا  ارفـص  دنک و  یفاص  ار  نوخ  دشاب ، رت  يوق  وا  مخت  هک  دناهتفگ  دـشاب و  یترارح 

توق ار  هدعم  تسا ، يو  ردـنا  هک  ضبق  توق  هب  دـیوگ  سونیلاج  دـنک . كاپ  شراخ  رگ و  زا  ار  نینورب  تسوپ  توق  نیدـب  دـنک ، كاپ 
کی رهب  ود  ات  يدادغب  لطر  مین  دنراشف ، هب  يو  زا  يرت  هب  هک  وا  بآ  زا  یندروخ  دیاشگب . هدـس  یخلت  توق  هب  دـناهتفگ  یهورگ  دـنک .

طووراد  ) فوفس رکش  اب  هدوس  وا  کشخ  و  گنسمرد . هد  ات  گنسمرد  جنپ  زا  ار  وا  کشخ  خوبطم  ردنا  رکـش و  گنـسمرد  هد  اب  لطر 
تخـس دنروخ  هلیله  بآ  اب  ای  دنزیمایب  يو  اب  درز  هلیله  يو  دنچ  مه  رگا  گنـسمرد و  تفه  ات  گنـسمرد  هس  زا  دننک  يزیچ ،) اب  ندرک 

. دشاب دنمدوس 
( يزاریش کشکواگ  ( ) مربش  ) مهبش

نیرتهب تسا  ریـش  يو  ردنا  تسا و  یبغز  وا  قاس  رب  تسار و  تسا  یقاس  ار  وا  اهرازتشک . نایم  ردنا  دیور و  اهناتـسوب  ردنا  تسا  یتابن 
هدیچیپ تسوپ  ياههراپ  هب  دشاب . كزان  قیقر و  دشاب و  کبس  نزو  هب  و  دیارگ ، یخرـس  هب  وا  گنر  و  دنرآ ، نیبیـصن  زا  هک  تسا  نآ  وا 

هس و ات  دـشاب ، دـب  تخـس  دـیآیم  زاب  يو  زا  اهنامـسیر  نوچ  دراد ، رتمک  یخرـس  دـشاب و  هتفرگ  هریت و  گـنر  هب  ظـیلغ  هچنآ  دـنام و 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 385 

http://www.ghaemiyeh.com


موس و هجرد  هب  کشخ  مود و  هجرد  هب  تسا  مرگ  وا  عبط  دشاب . دب  مه  دنرآ  سراپ  زا  هچنآ  و  درآ . دیدپ  درـس  قرع  اههدور و  ندـیچپ 
یترضم نیرتگرزب  نیا  دیاشگب و  اهگر  ياهرـس  تسا و  يزیت  یـضبق و  ردنا و  تسا . مراهچ  هجرد  هب  یکـشخ  یمرگ و  ردنا  وا  ریش 

، دراد نایز  ار  رگج  ار و  هدعم  تشاد و  دیابن  راکب  هجو  چیه  هب  يو  زا  یعون  چیه  دناهتـشادب و  يو  زا  تسد  نابیبط  ببـس  نیدب  تسا و 
چیه وا  ریش  ردنا  دیوگیم ، هیبطلا  ۀعانصلا  لماک  باتک  ردنا  ددرگ . لطاب  وا  لاهـسا  دوش و  فیعـض  دننک  حالـصا  ار  وا  رگا  درآ و  بت  و 

ریخ
584 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

یلعوب دیاشگب . جـنلوق  درایب و  لاهـسا  هب  ییادوس  طلخ  دـشاب و  اهدـنب  ردـنا  هک  ظیلغ  ياهتبوطر  ارفـص و  درز و  بآ  وا  مرج  تسین و 
هکنآ رهب  زا  دناهتسش ، يو  زا  تسد  دناهدومزآ  هدید و  وا  ياهترضم  نوچ  نارگید  دناهتـشاد و  راکب  ار  وا  نیـشیپ  نابیبط  دیوگیم : انیس 
توق دنک و  فیعض  ار  وا  ریش  و  دننکیم ، هزات  ریش  تقو  ره  زور و  نابـش  کی  دنهن  واگ  ریـش  ردنا  هتفوکان  ار  وا  هک  تسا  نآ  وا  حالـصا 

نیا اب  اهباتک  ردنا  هچ  رگا  دروخ . دیاب  هلیله  هریز و  نایداب و  مخت  نوسینا و  اب  ار  وا  مرج  دشابن  هراچ  رگا  دنک . لطاب  وا  يزیت  لاهـسا و 
يزیت اهوراد  نیا  تسوا و  يزیت  ردنا  وا  ترـضم  هکنآ  رهب  زا  دننکن  يریلد  روتـسد  نیدـب  هک  تسا  نآ  رتیلوا  دـنهدیم ، يروتـسد  اهوراد 

زا وا  ترـضم  دـهد و  توق  ار  هدـعم  اهوراد  نیا  هک  تسا  هداد  نآ  رهب  زا  تسا ، هداد  يروتـسد  اهوراد  نیا  هب  هک  یبیبط  دـنک و  تداـیز 
يروتـسد نیدـب  هکنآ  رتیلوا  سپ  تسا ، هدرک  هن  هاگن  دوش  تدایز  يزیت  هک  بناج  نآ  تسا و  هتـشاد  هاگن  بناـج  نیا  دراد . زاـب  هدـعم 

دیاب رتزور  نابش  هس  بلعثلا  بنع  بآ  هنـسک و  نآ  ردنا  ار  وا  دنروخ  ءاقـستسا  رهب  زا  رگا  و  دنراد ، هن  راکب  هجو  چیه  هب  دننکن و  يریلد 
زا یندروخ  درک ، دیاب  بح  درز  هلیله  دبرت و  يدنه و  کمن  یکدنا  اب  ندرک و  دیاب  کشخ  سپ  درک ، دیاب  لدـب  وا  بآ  زور  ره  درک و 

. تسا لتاق  رهز  يو  زا  گنسمرد  ود  رادقم  گناد و  راهچ  ات  یگناد  وا 
داصلا فرح 

( ولآ  ) ربص
نارفعز بآ  نوچمه  وا  بآ  تسا ، رتهب  يرطوقـسا  هس  ره  زا  یباحمـس  یبارعا و  و  يرطوقـسا ، تسا : عون  هس  تسا و  یتابن  هرـشفا  ربص 

یبارع دشاب و  رگج  گنر  هب  دنمد ، يو  ردنا  سفن  دشاب ، نشور  هدنزیر و  كزان و  دشاب و  واگ  نغور  دروم و  يوب  نوچمه  يوب  دـشاب ،
هب ددرگ  هایـس  دوش ، نهک  هک  هاگ  ره  يرطوقـسا  و  دشاب . هایـس  هدنگ و  ودب  یباحمـس  و  دـشاب ، يرطوقـسا  زا  رتمک  اهتفـص  يو  ردـنا 

رتگرزب و وا  ياهگرب  نکل  نسوس ، هفوکـش  نوچمه  وکین  تسا  ياهفوکـش  ار  وا  تابن  دنیوگ . اولع  ینایرـس  هب  دنیوگ و  آولا  یـسراپ 
دننکفا تشخرچ  ردـنا  دـنوردب و  وا  گرب  دراد ، زاب  شپت  هب  لیم  كدـنا  تسا و  رتنهپ  تسا و  نسوس  گرب  زا  رت  كان  بآ  رت و  ظیلغ 

باتفآ ردنا  و  دننک ، اهمخ  اهراغط و  ردنا  وا  بآ  دنبوکب و  ياپ  هب 
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. دنک ارفص  غارفتسا  دیوگیم  سونیلاج  مود . هجرد  هب  کشخ  مرگ و  دننک . ایقاقا  غمص و  وا  شغ  دوش و  کشخ  دوش و  ربطس  ات  دنزادگب 
رب ولگ  زا  نوخ  گنسمرد  ود  رادقم  دنک و  كاپ  هدعم  دنک و  لاهـسا  دنروخب ، مرگ  بآ  اب  مین  گنـسمرد و  کی  دیوگ  سودیروقـسید 

یغارفتـسا گنـسمرد  هس  رادقم  دنک و  مغلب  ارفـص و  لاهـسا  دنروخ  یفـصم  لسع  اب  رگا  دراد ، دوس  ار  ناقری  دنوادخ  دراد و  زاب  ندمآ 
، دنک تسرد  دوز  دننک و  اهشیر  هزات و  ياهتحارج  رب  و  دنک . عفد  نت  زا  اهوراد  ترـضم  دنزیمایب  لهـسم  ياهوراد  اب  ار  وا  دنک . مامت 
اب دناشن ، هب  رـسدرد  دـننک  یلط  رـس  رب  لگ  نغور  هکرـس و  اب  دراد ، دوس  ار  مشچ  برج  هحرق و  دـشاب . نانز  جرف  رب  هک  اهشیر  هصاخ 

. دراد زاب  يوم  ندیزیر  دنیوشب ، نادب  يوم  دنزیمایب و  يروگنا  بارش 
هب وا  توق  هک  دشاب  دننک  رتشیب  وا  تبرـش  رگا  دنکن و  غارفتـسا  اههدور  هدـعم و  زا  زج  دـسر  هن  نت  رعق  هب  ربص  توق  هک  تسناد  دـیابب 

. دوش رتیوق  دنزیمایب  يو  اب  هیوافا  رگا  و  دسر . رگج 
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هک يزور  ره  هتـسویپ  زور  هس  هک  ره  دراد ، دوس  ار  ایلوخیلام  دنک و  ادوس  لاهـسا  هک  دناهدروآ  میدـق  بط  ردـنا  دـیوگ  سودیروقـسید 
رگید زور  هس  دراذگ و  ورف  رگید  زور  هس  دروخب و  رگید  زور  هس  دنک و  تدواعم  زاب  دراذـگ و  ورف  رگید  زور  هس  دروخب و  لاقثم  کی 
دیوگ یـسراف  دیاشگب . رگج  ياههدس  دشک و  هب  اهدنب  زا  درآ و  دورف  رـس  زا  ار  مغلب  دـیوگ  هیوجرـس  ام  دربب . ار  نهک  ياهرگ  دروخب ،
هدعم دراد و  دوس  ار  سرقن  اهدنب و  درد  دنک و  نشور  ار  لقع  دنک و  زیت  رطاخ  دنکـش و  هب  ار  اهداب  دنک و  تغابد  دنک و  مرگ  ار  هدـعم 

درآ و زاب  دشاب  هدش  لط  اب  هک  ماعط  توهـش  دنک ، لیاز  اهجنر  زور  کی  هب  هک  دشاب ، ربص  يوراد  نیرتهب  دـشاب  ارفـص  يو  ردـنا  هک  ار 
دادـماب و دـننک ، بح  دـننک و  حالـصا  لقم  خرـس و  لـگ  یکطـصم و  هب  ار  ربص  دربب . نآ  دـننام ، لـگ و  يوزرآ  نوچ  هاـبت ، ياـهوزرآ 

هدرک تیاکح  سونیلاج  زا  هک  مدید  ثدحم  ياهباتک  یـضعب  ردنا  و  دنکن . هابت  ار  ماعط  دنک و  مرن  ار  عبط  دنروخب  دـنچ  یبح  هاگنابش 
لصف ردنا  ار  يو  دنک . هابت  ار  نآ  دزیمایب  ماعط  اب  رگا  هکنآ  رهب  زا  دوش ، نوریب  هدعم  زا  ماعط  هکنآ  زا  سپ  الا  دروخ  دیابن  ربص  هک  تسا 

دشاب و رتشیب  وا  ترـضم  لصف  ود  نیردنا  دراد و  نایز  ار  ریـساوب  دعقم و  يو  هکنآ  رهب  زا  دروخ ، دـیاشن  درـس  يامرـس  مرگ و  يامرگ 
کی يرطوقسا  ربص  هنوگ : نیدب  دنیوشب  ینعی  دننک ، لوسغم  ار  وا  هک  تسا  نآ  وا  حالصا  دراد و  نایز  ار  رگج 
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ناسلب و بح  ناسلب و  دوع  یکطـصم و  راتـسا و  هد  دنریگب  یمور  نیتنـسفا  دـنراد و  هاگن  دـنزپ و  هب  دـنبوکب و  دـنریگب و  يدادـغب  لطر 
دیآ و زاب  همین  هب  ات  دنزپ  هب  بآ  نم  ود  ردنا  دننک و  هتفوک  مین  ار  هلمج  گنسمرد ، هس  یکی  ره  زا  نوراسا  لبنـس و  ینیچراد و  هخیلس و 
زا هلمج  ات  دنیوشیم  دنلامیم و  تسد  هب  بآ  نیا  ردنا  كدـنا  كدـنا  هدوس  ربص  دـنیالاپ و  هب  دـنلام و  هب  تسد  هب  ار  اهوراد  دـنیالاپ و  هب 

. دننک کشخ  دنزیمایب و  يو  اب  نارفعز  گنسمرد  هس  دنزیر و  هب  دنام  هب  وا  رس  رب  هک  بآ  نآ  دنیشن ، هب  ات  دنهن  هب  سپ  دوش ، هدیلام  يو 
بآ اب  ار  ربص  رورحم  مدرم  رهب  زا  و  دـشاب ، اور  دـنزیمایب  وراد  اب  رگا  دـشاب و  اور  دـنروخ  اـهنت  رگا  ار  ربص  نیا  دـشاب ، لوسغم  ربص  نیا 
دنلام ردنا  هنسک  بآ  نیدب  دنزپ و  هب  دنبوکب و  ار  ربص  دنشک و  هب  وا  بآ  دنراشف و  هب  دنبوکب و  ار  هنسک  هک  هنوگ  نیدب  دنیوشب ، هنـسک 

هب بآ  دنناشن و  هب  دنیوشب و  دـنلام و  هب  دـننک و  هزات  هنـسک  بآ  هراب  رگید  دـنزیر و  هب  يو  زا  بآ  و  دنیـشن ، هب  ات  دـنهن  هب  دـنیوشب و  و 
قفاوم تخـس  ار  رورحم  دوش ، کشخ  ات  دنهن  هب  دنلام و  هب  دننک و  ردنا  بالگ  سپ  دنیوشب ، ناس  نیرب  هنـسک  بآ  هب  ترک  هس  دـنزیر ،

رهب زا  ار  غامد  ربص  ندرک  كاپ  و  دنک . شیب  لاهسا  هتسشان  دشاب و  رت  فیعض  زین  وا  لاهسا  توق  دورب و  دوز  لوسغم  ربص  توق  دشاب و 
دنک و كاپ  ار  هدعم  درآ و  دورف  دـنک  فیطل  ار  طالخا  دوش و  غامد  رب  يو  زا  هدـننک  فیطل  توق  دـنام و  رید  هدـعم  ردـنا  هک  تسا  نآ 
ار غامد  ار و  هدعم  ربص  ندرک  كاپ  ببـس  دناهتفگ  یهورگ  و  دوش . كاپ  غامد  دور ، هن  غامد  رب  هدعم  زا  دب  راخب  دش ، كاپ  هدـعم  نوچ 

هدمآ هدرک  دای  اهبصع  حیرـشت  ردنا  هکنانچ  تسا ، هدـمآ  هدـعم  هب  غامد  زا  هک  یبصع  هب  تسا  یتکرـش  غامد  اب  ار  هدـعم  هک  تسا  نآ 
. تسا

نوباص
یفورعم لهـسم  يوراد  نیع  اط و  داض و  فرح  ردنا  درایب . لاهـسا  هب  ماخ  طلخ  دـیاشگب و  ار  جـنلوق  تسا ، هدـننک  نفع  هدـننک و  شیر 

. تسین
نیغلا فرح 

نوقیراغآ نوقیراغ /
دشاب رتهب  هدام  دشاب و  هدام  رن و  يو  زا  دننک . نوریب  نهک  تخرد  زا  تسا و  یمور  يوراد 
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دوش و هدـیلام  راوشد  دـشاب و  تخـس  دـنز و  یخرـس  هب  دـشاب ، رن  هچنآ  دوش و  هدـیلام  دوز  دـشاب و  دـیپس  مرن و  هک  تسا  نآ  وا  ناشن  و 
تسا و كدنا  یضبق  يو  ردنا  دنک . دیدپ  يزیت  ص 182 )  ) رخآ هب  دهد  هب  یخلت  سپ  دشاب  هنوگ  نیریش  تسخن  وا  معط  دشاب . راکنایز 
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. مود هجرد  هب  کشخ  تسا و  لوا  هجرد  هب  مرگ  دناهتفگ  یهورگ  تسا ، کشخ  مرگ و 
كاپ ار  غامد  دنک و  لیاز  ناقری  دیاشگب و  دوب  هدرگ  رگج و  ردنا  هک  اههدس  دنک و  فیطل  ار  ظیلغ  الخا  دنک و  لیلحت  دـیوگ  سونیلاج 

. دراد دوس  ار  عورصم  دنک ،
رهب زا  یمخ و  رد  کی  راک  نیا  رهب  زا  یندروخ  دراد ، دوس  هزم  نیریش  روگنا  بارش  اب  ار  امدامد  ار و  شش  شیر  دیوگ  سودیروقـسید 

كاپ ار  اهبصع  دراد . دوس  نیبگنکـس  اب  تسا ،) نازوا  زا  نیتال ، هشیر  زا   ) سولوبا هس  ار  لصافملا  عجو  ءاسنلا و  قرع  نیرـس و  سامآ 
دنک ظیلغ  ياهطلخ  غارفتـسا  بالج  ردنا  طاریق  هس  راک  نیا  رهب  زا  یندروخ  دراد ، دوس  دتفیب  دنلب  ياج  ای  بسا  زا  هک  ار  یـسک  دـنک و 
کی راک  نیا  رهب  زا  یندروخ  دیاشگب ، هتـسب  ضیح  دنک و  راردا  دناسر و  نت  رعقب  دنک و  هقردـب  ار  رگید  ياهوراد  مغلب و  ادوس و  نوچ 
لیاز دنک  دلوت  ظیلغ  ياهطلخ  زا  هک  ار  نهک  ياهبت  دـنک و  دـلوت  یجاجز  مغلب  زا  هک  ار  ضفان  ار و  درـس  ياهبت  یمخرد )  ) یمهرد
ردنا لاقثم  کی  تبون ، زور  زا  شیپ  یتبرـش  اهبت  رهب  زا  دنک و  يربارب  دشوک و  زاب  توق  رهز  نآ  اب  دراد و  زاب  اهرهز  ترـضم  دـنک و 

. دراد دوس  دننک  دامض  مدژک  یگدیزگرب  نینچمه  نینچمه و  اهرهز  ترضم  عفد  رهب  زا  يروگنا و  بارش 
دشاب مکش  نوردناز  هک  اهسامآ  همه  ار و  لوبلا  رسع  ار و  محر  هدرگ و  رگج و  درد  یمخرد  کی  زا  رادقم  هک  دیوگ  سوردیدوقسید 

. دربب ار  شرت  غورآ  ار و  هدعم  درد  دنرب  ورف  هدییاخان  ای  دنروخب  ای  دنیاخ  هب  اهنت  ار  وا  دراد ، دوس 
ءافلا فرح 

( نویبرف  ) نویفرف
دوش و لح  راوشد  نغور  ردـنا  دـنز و  یخرـس  هب  يدرز  زا  دوش  نهک  نوچ  دـنام و  هن  شیب  لاس  راهچ  ای  لاس  هس  وا  توق  تسا  یغمص 
. دیآ راکب  نآ  دشاب  رت  زیت  معط  هب  يوب و  هب  هچنآ  درز و  یفاص و  هزات و  دـننک  شغ  تورزنا  غمـص و  هب  ار  وا  دـشاب ، نیا  فالخ  رب  هزات 

وا
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. دراد هاگن  وا  توق  هب  ار  وا  دنزیمایب  يو  اب  هدنک  تسوپ  یلقاب  دوش . تسین  دوش و  هدروخ  هکنآ  رهب  زا  تشاد ، ناوت  هن  هاگن  اهنت  ار 
زا رتهدننک  مرگ  یغمـص  چیه  هک  تسا  هتفگ  هکنآ  اب  تسا  رتهدـننک  مرگ  دژگنا ، زا  تسا و  هدـننازوس  هدـننک و  فیطل  دـیوگ  سونیلاج 

ار بآ  دنـشک ، ردنا  مشچ  هب  دراد و  دوس  دنلام  هب  نادب  ردخ  جولفم و  ياهمادنا  دـننک و  نغور  ردـنا  دـنیاسب و  ار  نویفرف  تسین . دزگنا 
درک دیاب  فایش  ردنا  ای  دیشک  دیاب  لسع  اب  ار  وا  ببس  نیدب  دنام . هب  مشچ  ردنا  شزوس  زور  همه  دنازوس و  هب  کین  ار  مشچ  دنک ، الج 
هوقل هک  تسا  ببس  نیدب  دنک ، هب  اهبصع  اهدنب و  زا  ار  مغلب  دنزیمایب ، دشاب  هیوافا  يو  ردنا  هک  لهـسم  ياهوراد  اب  رگا  دیـشک ، ردنا  و 

ار یـسک  هک  هاـگ  ره  دـناهتفگ  یهورگ  دـیاشگب . ار  درـس  جـنلوق  دـنک و  مرگ  ار  درـس  هدرگ  دراد ، دوـس  ار  ءاـسنلا  قرع  ار و  جـلاف  ار و 
ردـنا هدوس  نویفرف  یتخل  دـیآ و  دـیدپ  وا  رـس  فحق  هکنانچ  دنفاکـشب  ار  وا  رـس  تسوپ  دزگب ، دـشاب  درـس  وا  ارهز  هک  رادرهز  يروناج 

زا ندروخ ، دیاشن  نیزا  نوزف  یگناد و  ات  هبح  شش  یندروخ  دبای . تمالس  دسر و  هن  ودب  رهز  نآ  ترضم  دنزود ، هب  دننک و  یگتفاکش 
، تسا یبرع  غمص  وا  حالصا  دوس و  دیاشن  کین  تخس  ار  وا  دریگ  ورف  ار  هدعم  مف  درآ و  درس  قرع  یشغ و  هس و  ات  يو و  رد  هکنآ  رهب 

دشک هب  دنک و  شیر  اههدور  هدعم و  زور  هس  تدم  ردنا  تسا ، لتاق  رهز  یگنسمرد  هتبلا  دروخ ، دیاشن  ار  يازفا  نوخ  رورحم و  مدرم 
سوسالیعف

(. تسا هدمآ  هدرک  دای   ) اب فرح  ردنا  تسا  میرم  روخب  دناهتفگ  یهورگ  دنیوگ و  اسینطرع  ار  وا  تسا  یئوراد 
فاقلا فرح 

( بوراج  ) تشپراـخ نوچمه  تسا  گرزب  ظـیلغ و  وا  تاـبن  دـیور ، راـهب  لـصف  رخآ  ردـنا  قیقر  تسا و  ظـیلغ  تسا  عون  ود  نویروطنق 
بادس گرب  نوچمه  وا  گرب  تسا . نوقیرافویه  یتشد و  هندوپ  نوچ  قیقر  تابن  تسا و  زبس  خاش  رس  تسا و  درز  دیپس و  وا  ياهخاش 
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. موس هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و 
ببس نیدب  تسا و  نوگانوگ  ياهمعط  ظیلغ  نویروطنق  خیب  ردنا  دیوگ  سونیلاج 
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ضبق توق  هب  دشکب و  ار  هچب  دیاشگب  ار  ضیح  يزیت  توق  هب  دراد  كدـنا  ینیریـش  تسا و  ضباق  تسا و  زیت  دـنک . نوگانوگ  ياهلعف 
کته خـسف و  يزاـت  هب  هک  ار  هلـضع  یگتفوک  یتسـس و  توق  ود  نیدـب  دراد . زاـب  ولگ  زا  نوخ  ندـمآ  رب  دـنک و  تسرد  ار  اـهتحارج 
هکنآ یکی  تسا ، تجاـح  راـک  ود  هب  اـهتلع  نیا  ردـنا  هکنآ  رهب  زا  دراد ، دوس  ار  نهک  هفرـس  ار و  سفنلا  قیـض  و  دراد ، دوـس  دـنیوگ 
توق هب  ندرک  يوق  ار  يوضع  دـشاب و  يزیت  توق  هب  طالخا  ندروآ  نوریب  دـنک و  يوق  ار  يوضع  هکنآ  مود  درایب و  اهوضع  زا  اـهطلخ 

سپ دـشاب ، ترـضم  همه  دـشاب . لصاح  زیت  رگا  هچ  دـشابن ، لصاح  وا  يزیت  هک  دـیآ  دـیدپ  تقو  نآ  زیت  ییوراد  تعفنم  و  دـشاب . ضبق 
یتخل وراد  نیا  ردـنا  دوشیم . لصاح  لادـتعا  و  دـنادرگیم ) زاب   ) دـشاب وا  معط  ردـنا  یخلت  ای  ینیریـش  هب  یتخل  هک  دـیاب  نانچ  زیت  يوراد 

يَرت هب  ار  وا  مود  هجرد  هب  تسا  کـشخ  مرگ و  وا  عـبط  تسا و  رایـسب  وا  تعفنم  ببـس  نیدـب  تسا  يزیت  تسا و  ضبق  تسا و  ینیریش 
راکب ال ،) بوعم ، جره  زلیف  هرهز ، لیپ   ) ضضح لدب  ار  وا  دوش  کشخ  ات  دنهنب  باتفآ  کیدزن  هب  هیاس  ردنا  دنـشکب و  وا  بآ  دنبوکب و 

، تسا رتشیب  ردنا و  یخلت  تسین ، تعفنم  چیه  خـیب  ردـنا  تسا و  هفوکـش  گرب و  خاش و  ردـنا  تعفنم  ار  قیقر  نویروطنق  اما  و  دـنراد .
یکـشخ هب  دنک و  تسرد  دنایور و  هب  دوز  دنهن ، نهک  هزات و  ياهتحارج  رب  دـنبوکب و  يرت  هب  ار  وا  تسا  هدـننک  کشخ  ببـس  نیدـب 
يوضع هب  هک  اهتدام  دشاب و  هتفر  ورف  تشوگ  هب  هک  اهشیر  اهروسان و  رهب  زا  دنراد  راکب  دـننک و  کشخ  ياهمهرم  ردـنا  دـنبوکب و 

دنراد راکب  و  درآ . مه  زارف  تشوگ  ياههراپ  دنزپب  نویروطنق  اب  دننک  هراپ  هراپ  ار  تشوگ  رگا  دیوگ  سودیروقسید  دراد . زاب  دیآیمه 
تشوگ رگا  دیوگ  سودیروقـسید  دراد . زاب  دیآیمه  يوضع  هب  هک  اهتدام  دشاب و  هتفر  ورف  تشوگ  هب  هک  اهشیر  اهروصان و  رهب  زا 

. درآ مه  زارف  تشوگ  ياههراپ  دنزپ  هب  نویروطنق  اب  دننک و  هراپ  هراپ  ار 
دشابن ینازوس  دشاب و  ضبق  یکشخ و  يو  ردنا  هک  دشاب  ییوراد  هدمآ  هدرک  دای  هک  اهتعفنم  نیا  ردنا  يوراد  نیرتهب  دیوگ  سونیلاج 

. لج زع و  هللا  نذاب  دیآ ، لصاح  وا  زا  تعفنم  نیا  تسه  اهتوق  نیا  و  وا ، هرشفا  ینعی  وا ، هراصع  ردنا  نویروطنق و  ردنا  هکنآ  رهب  زا 
رگا دنک و  الج  ار  مشچ  یکیرات  دنشک ، مشچ  ردنا  لسع  اب  وا  هراصع  دیوگ  سودیروقسید 
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قرع دـنراد  راکب  اههنقح  ردـنا  دراد و  دوس  ار  اـهبصع  درد  وا  ندروخ  دـنکف . هب  ار  هچب  دـیاشگب و  هتـسب  ضیح  دـنزاس  لومح  يو  زا 

يدـنمدوس ناشن  تلع  نیا  ردـنا  نکل  دـشاب ، غارفتـسا  طارفا  ناشن  درایب  نوخ  یتخل  رگا  و  دراد ، دوس  ار  اهبصع  یگتفوک  ار و  ءاـسنلا 
. دشاب

هدـنام یقاب  (، ) سکو  ) شکو ار  جزل  مغلب  دـیوگ  هیوسام  نبا  دراد . دوس  ار  ءاسنلا  قرع  دـننک  هنقح  بآ  اب  وا  رتسکاخ  دـناهتفگ  یهورگ 
کی رظن  تروص  هب  هاگ  ار  روپاش  يدـنج  يابطا  رظن   ) يزوخ يروج  درآ . نوریب  لاهـسا  هب  دـشاب  نوخ  يو  رد  هک  ار  مخز ،) رد  دداـسف 

. درآ نوریب  لاهسا  هب  ءاقستسا  بآ  دشاب و  يوق  وا  لاهسا  دیوگ  دننکیم ،) هئارا  يزوخ ، مان  هب  صخش ،
. دراد زاب  ار  ولگ  زا  نوخ  ندمآ  رب  دراد و  دوس  دشاب  يدرس  زا  هک  ار  بنجلا  تاذ  يروگنا  بارش  ردنا  گنسمرد  ود  دناهتفگ  یهورگ 

ار جنلوق  هک  دناهتفگ  هلـصافیب  هیواز  دربب و  ار  زرپس  یتخـس  ار و  رگج  هدس  ندرک  دامـض  ندروخ و  دـناهتفگ  وا  ریغ  دـیوگ و  سونیلاج 
. دربب ار  رگج  درد  ار و  مکش  ندیچیپ  گنسمرد ، ود  رادقم  دیاشگب و 

رامحلا ءاثق 
( رخ رایخ  یتشد ، رایخ  ینانوی / نینموقرف  رامحلا  ءاثق   ) رامحلا ءاثق 

دیآ و راکب  وا  هرـشفا  وا و  خیب  تسفورعم ، یتابن  تسا و  مقلع  وا  مان  يزات  هب  دناهدرک و  هدای  مان  نیدب  بط  ياهباتک  ردـنا  وراد  نیا  زا 
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فیطل موس  هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  تسا . یکی  وا  گرب  وا و  خیب  هرشفا و  توق  دناهتفگ  یهورگ  دوش . هدیسر  ناتـسبات  رخآ  ردنا 
رتسکاخ رب  هراصع  ردنا  دنیالاپ و  هب  دننک و  یفاص  دنـشک و  هب  وا  بآ  دـنبوکب و  ار  وا  خـیب  تسا . هدـننک  الج  هدـننک و  لیلحت  هدـننک و 

کی دشاب و  کبس  سلما و  دیپس و  وا  هرـشفا  دننک و  هرـشفا  قیرط  نیدب  مه  زین  وا  هویم  زا  دننک و  کشخ  هیاس  ردنا  دنرآ و  ماوق  هب  مرگ 
. دشاب کین  هلاس 

درد دنناکچ ، ینیب  ردنا  دننک و  لح  هزات  هریـش  نغور  هب  رگا  دربب و  شوگ  درد  دنناکچ  شوگ  ردـنا  وا  هدرـشفا  دـیوگ ، سودیروقـسید 
غامد زا  رایسب  هدام  دربب و  دشاب ، ناقری  تلع  زا  هک  ار  مشچ  هدیپس  يدرز  ینعی  ناقری ، دربب و  ار  نهک  رس  ياهدرد  همه  ار و  نهک  هقیقش 

دیاشگب ار  یمغلب  قانخ  دنلام ، ردنا  نایز  نب  ماک و  رب  ازرب  واگ  هرهز  اب  ای  نهک  تیز  نغور  اب  درآ و  ورف 
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سولوبا ود  رادقم  دراد . دوس  ار  نادند  درد  دننک و  هضمضم  هکرس  نادب  دراد و  دوس  دننک  دامض  سرقن  رب  دنزپ و  هب  هکرس  هب  ار  وا  خیب 
ترـضمیب نینچمه  دراد و  دوس  ار  ءاقـستسا  دـنوادخ  دـنک و  درز  شک  لاهـسا  وا  تسوپ  زا  نفان  نوسک  کی  راـهچ  اـب  ار  هرـشفا  مین  و 

. دراد نایز  ار  هدعم  نکیل  دشابن 
دیآ همه  ینانوی  نابز  هب  ص 183 )  ) نانچمه دناهدرک و  هن  همجرت  ار  نآ  املع  هک  تساههملک  یضعب  بط  بتک  ردنا  هک  تسناد  دیابب  و 

نکل دناهتـسجب  نآ  همجرت  دـناهدرک و  فلکت  نارخأتم  دناهتـشاذگب . هدرکان و  همجرت  هک  تسا  نآ  نزو  لیکو و  اهوراد  مان  يرتشیب  و 
یکی تسا . هلمج  نیا  زا  یمان  وسکمین  سولوبآ و  ود  هملک  نیا  دنرآ و  همه  ینانوی  نابز  هب  مه  باتک  ردنا  دناهدرک و  ادتقا  نامدـقتم  هب 

تـسیب دنک  باسح  هب  رگا  و  دشاب ، وج  ود  طاریق و  تفه  مین  سولوبآ و  ود  سپ  وج ، راهچ  یطاریق  ره  دشاب  طاریق  هس  سولوبآ : کی ) )
هدژه تسا  هنامیپ  هچنآ  نزو . مه  تسا و  هناـمیپ  مه  یقاـب  وسک  میـس و  گنـس  هب  دـشاب  مین  گـناد و  ود  هکم  نزو  هب  دـشاب و  وج  هس  و 

زا يدادغب  لطر  مین  رگا  و  یلاعت . هللا  ءاش  نا  دیآ  هدرک  دای  هلمج  مهن  باتک  رخآ  رد  تسا و  طاریق  تشه  تسا  نزو  هچنآ  گنـسمرد و 
ءاقستسا سامآ  دنهد  هب  سولوبآ  جنپ  ای  دنهد  هب  سولوبآ  هس  يزور  هس  ره  دننک و  يروگنا  بارش  طسق  ود  رادقم  ردنا  دنیاسب و  وا  خیب 

هد بیرق  میـس  گنـس  هب  دـشاب و  مین  لاـقثم و  تفه  رز  گنـس  هب  هکم  نزو  هـب  هـیقوا  هشاـب و  مـین  هـیقوا و  کـی  سوـناویلا  دوـش ، لـیاز 
. دنشاب گناد  راهچ  گنسمرد و 

ار مغلب  یق و  هب  مه  دشاب و  لاهـسا  هب  مه  وا  هراصع  غارفتـسا  دـناهتفگ  نابیبط  یهورگ  دـشاب . گنـسمرد  هدزاود  هیقوا  دـناهتفگ  یهورگ 
وا هک  تسا  نآ  وا  حالصا  دراد . دوس  ار  سفنلا  قیض  دنوادخ  ودب  ندرک  غارفتـسا  درآ و  نوخ  یق  هب  ای  لاهـسا  هب  هک  دشاب  دنک و  كاپ 

. دنروخیمه مرگ  بآ  هعرج  هعرج  وا  سپ  زا  دننک و  بح  دنزیمایب و  کمن  وا  گنس  مهد  ود  اب  ار 
یق هراصع  نیدب  هک  دهاوخ  یـسک  رگا  دشاب . وا  حالـصا  دنادرگب  وا  گنر  هکنادنچ  دنزیمایب  يو  اب  همرـس  يرادقم  دیوگ  ایرکز  دمحم 
یق ار  یـسک  رگا  و  دننک . هدولآ  کمن  نیدب  نآ  یلاوح  نابز و  نب  یغرم  رپ  هب  و  دـنزادگب )  ) دـنراذگب بآ  کمن  ردـنا  يرادـقم  دـنک 

نیا دنراد و  راکب  هنوگ  نیا  رب  مه  دننک و  لح  نسوس  نغور  ردنا  ای  تیز  نغور  ردنا  هراصع  نیا  دشاب  راوشد 
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اب هزات  تیز  نغور  اب  يروگنا  بارـش  دنک  طارفا  یق  ردنا  هک  هاگ  ره  و  دوش . هن  غراف  ات  تفخ  دـیاشن  درک  دـهاوخ  یق  ودـب  هک  ار  سک 
ياههویم دنهدب و  هکرـس  درـس و  بآ  ردنا  وج  تسپ  دناجنربیم ، زونه  رگا  دمارایب و  لاح  ردـنا  دـنهد ، هب  هزات  دـجنک )  ) دـیجنک نغور 

. دوش نکاس  ات  دروخیم  ضباق 
دنک و طارفا  هک  دشاب  درایب و  ماخ  مغلب  دنراد ، راکب  اههنقح  ردنا  دشکب و  ار  هچب  و  دیاشگب . ار  هتـسب  ضیح  وا  هراصع  دناهتفگ  یهورگ 

. درآ نوخ 
کشخ لوا و  هجرد  هب  تسا  مرگ  تسا . ییارحـص  تسا و  یناتـسوب  تسا : عون  ود  وا  دنیوگ . هریزاک  نم  رهـش  هب  تسا و  نایکاک  مطرق 
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هزات ریش  اب  دنبوکب و  ار  وا  هک  تسا  نآ  وا  تیصاخ  مود .) هجرد  هب  تسا  کشخ  و   ) مود هجرد  هب  تسا  مرگ  یناتـسوب  و  موس . هجرد  هب 
ار هتخوس  سومیک  دیوگ  هیوسام  نبا  دنک . لاهسا  دوش  هتسب  ودب  هک  ریش  نآ  بآ  و  دیاشگب ، ار  هتسب  ریـش  ددنبب و  ار  هزات  ریـش  دنزیمایب ،

. دشاب دب  ار  هدعم  دنک و  لاهسا  دنروخب ، غرم  ياب  روش  ردنا  ای  لسعلا  ءام  ردنا  دنبوکب  ار  وا  مخت  زغم  دیوگ  سودیروقسید  درایب .
هـس خلت  ماداب  دشاب  مین  لطر و  کی  یقیلاطنا  دشاب و  يدادغب  لطر  کی  ینانوی  طسق  طسق و  کی  ار  وا  مخت  زغم  دیوگ  سودیروقـسید 

اب دـنبوکب و  ار  هلمج  ددـع ، یـس  کـشخ  زیجنا  یمخرد ، ود  یکی  ره  زا  نورطن  نوسینا و  دـشاب  مین  هیقوا و  راـهچ  غلبم  نیا  ود  سناویلا 
کیدزن هب  دشاب و  گنسمرد  هن  ینانوی  لها  زا  یهورگ  کیدزن  هب  وراد  زا  يزوگ  و  دنک . لاهسا  دنروخب  يزور  دنچ  دنشرس ، هب  نیبگنا 

زا شیپ  لسع  هب  دننک . اولح ،) یعون   ) فطان يو  زا  دنبوکب و  نوسینا  یکدنا  ماداب و  زغم  اب  وا  مخت  زغم  دشاب ، گنـسمرد  شـش  یهورگ 
گنـسمرد هداب  دنبوکب  دشاب  هزات  زونه  هک  وا  مخت  زغم  دنک  مرن  ار  عبط  گنـسمرد . تسیب و  اب  دـنروخب  گنـسمرد  هدزاود  رادـقم  ماعط 

. دراد دوس  ار  یجنلوق  دنک و  لاهسا  دنروخب ، مرگ  بآ  ردنا  دیناف 
اب ود  ره  وا  مخت  اب  یتشد  نایکاک  گرب  دیوگ  سودیروقسید  دنک . تدایز  ینم  دنکش و  هب  ار  اهداب  دنک و  مرن  ار  عبط  دیوگ : هیوجرسام 

مدژک ار ، یتشد  نایداب  مخت  رگا  دناهتفگ  یهورگ  دناشن . هب  ار  مدژک  مخز  درد  دـنروخب ، يروگنا  بارـش  ردـنا  دـنبوکب و  لفلف  یکدـنا 
رد هدز 
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. دیآ زاب  درد  دریگ  نوریب  ناهد  زا  نوچ  دناشن و  هب  درد  دریگ ، ناهد 

لینق
، خرـس گیر  دننام  فورعم  تسا  یمخت  دشک ،) هب  ار  هناد  ودک  مکـش و  مرک  نآ  ردوپ )  ) درگ هک  تسا  سخرـس  مخت  دـنیوگ  یـضعب  )

. درایب لاهسا  هب  دشک و  هب  دشاب  مکش  ردنا  هک  ار  زارد  ياهمرک  ار و  هناد  ودک  مرک  مود ، هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و 
یلوقاق

هیام یکدنا  تسا و  یکـشخ  يو  ردنا  تسا و  لدتعم  یمرگ  ردـنا  دـناهتفگ  یهورگ  لوا . هجرد  هب  تسا  مرگ  نانـشا ، دـننام  تسا  یتابن 
ای يدادغب  لطر  کی  هس  هدیشوجان  وا  بآ  زا  یندروخ  درایب ، راردا  هب  لاهسا و  هب  ار  بآ  تسا و  عفان  ار  رورحم  یقستسم  درآ و  یـضبق 

. دیاب خرس  ای  دیپس  رکش  گنسمرد  هد  اب  هرهب  ود 
فاکلا فرح 

ریشامک
ضیح دنک و  راردا  تسا و  هدنیاشگ  هدنزادگ و  مود  هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  تسا ، رتيوق  نیا  تسا و  ریشواج  نوچمه  وا  لاوحا 

. تسین وا  ياج  هب  زیچ  چیه  بآ  لاهسا  ردنا  مراهچ  هجرد  هب  تسا  مرگ  دیوگ  هیوجرسام  دیاشگب . هتسب 
هناد مرگ 

یمخز  ) شک زا  ار  نت  درآ و  یق  دنک و  یق  لاهـسا  دنک و  مرگ  ار  محر  دنراد ، راکب  نانز  دناهدوتـسب ، ار  وراد  نیا  دـیوگ  ایّرکز  دـمحم 
. دنک كاپ  یق  هب  لاهسا و  هب  درز  ءابطالا ،) مظان   ) دیآ بآ  درز  نآ  زا  هتسویپ  هک 

ماللا فرح 
دروژال

، تسا هدننک  شیر  هدـننازوس و  یکدـنا  تسا و  یـضبق  يو  ردـنا  تسا و  هدـننک  الج  موس . هجرد  هب  کشخ  مود و  هجرد  هب  تسا  مرگ 
هکنآ رهب  زا  دنایور ، هب  دنک و  وکین  ار  مشچ  هدژم 

594 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 391 

http://www.ghaemiyeh.com


دنوادخ تسین و  وا  ياج  هب  ییوراد  چیه  باب  نیا  ردنا  و  دیورب ، هک  دراذگن  دنازیرب و  دشاب  دب  هک  ار  یطالخا  هک  تسا  نآ  وا  تیصاخ 
لاهـسا هب  دشاب  هتخیمآ  نوخ  اب  هک  ار  ظیلغ  ياهطلخ  ار و  ادوس  دـیاشگب و  ار  هتـسب  ضیح  ندرک ، لومح  ندروخ و  دراد  دوس  ار  امدامد 

. گنسمرد کی  ات  گنسمرد  مین  زا  اهوراد  رگید  اب  یندروخ  دراد ، دوس  ار  هدرگ  درد  دنک و  كاپ  نت  زا 
( ریبک بالبل  ای  ریغص  بالبل   ) بالبل

رت مرگ و  دناهتفگ  یهورگ  تسا و  درـس  دـناهتفگ  یهورگ  و  دـیارگ ، یکـشخ  یمرگ و  هب  یکدـنا  تسا ، لدـتعم  فورعم و  تسا  یتابن 
يزیت و ردنا و  لوا . هجرد  هب  تسا  کشخ  لوا و  هجرد  زا  هنایم  هجرد  هب  تسا و  مرگ  دـیوگ  سونیلاج  تسا . یتجوزل  يو  ردـنا  تسا و 

. دنک كاپ  نت  زا  لاهسا  هب  ار  هتخوس  يارفص  دشاب . ندیشک  مه  زارف  ناهد  تصوفع  تسا و  یتصوفع 
يرهوگ ضباق و  ینیمز  يرهوگ  زا  تسا  بکرم  ناشیورد ، نسر  ینعی  دنیوگ ، نیکاسملا  لبح  ار  وا  گرزب  بالبل  دـیوگ  سونیلاج  مه 

هن شمارف ،)  ) تشمارف ات  دـیآیم  هتفگ  زاب  ياج  ره  ینعم  نیا  دـنیوگ ، فیرخ )  ) يزاـت هب  ار  زیت  يزیچ  زیت و  یـشتآ  يرهوگ  مرن و  یبآ 
هب بارـش  ردنا  ار  وا  رت  گرب  اما  دوش ، ادج  يو  زا  بآ  رهوگ  دوش ، کشخ  بالبل  نیا  هک  هاگ  ره  سپ  دـنام . هن  هدیـشوپ  يزیچ  دوش و 

. دراد دوس  دنهن  شتآ  یگتخوس  رب  دننک و  يدامـض  لگ  نغور  يو  زا  موم و  زا  دنبوکب و  رگا  دنک و  تسرد  دنهن  اهتحارج  رب  دنزپ و 
ار یـسک  و  دراد . دوس  ار  شوگ  ياهشیر  دنک و  لیاز  دشاب  یمرگ  زا  هک  شوگ  درد  دنناکچ ، شوگ  ردـنا  لگ  نغور  اب  وا  بآ  رگا  و 
هب وا  گرب  زا  هک  یبآ  دراد . دوس  دننک  دامـض  زرپس  رب  دنزپ و  هب  هکرـس  هب  وا  گرب  دراد و  دوس  دنیوشب  وا  بآ  هب  دشاب  هدـنگ  ینیب  هک 

رتيوق هدس  نداشگ  ردنا  نکل  و  دنک ، رتمک  لاهـسا  دنزپ  هب  ار  وا  بآ  رگا  و  یجنر . یب  دنک  كاپ  بآ  زا  ار  ءاقـستسا  دنوادخ  دـنراشف ،
تـسیب اب  لطر  مین  ای  يدادغب  لطر  کی  هب  یندروخ  دشاب . رتفیعـض  هدس  نداشگ  ردنا  دنک و  رتشیب  لاهـسا  دنروخ  ماخ  رگا  و  دشاب .

لح وا  بآ  ردنا  ربنچ  رایخ  سولف  گنسمرد  هدزناپ  رگا  و  دهد . رتشیب  يرای  لاهسا  ردنا  خرس  رکش  و  خرـس . ای  دیپس  رکـش  گنـسمرد 
بیکرت دبرت  اب  رگا  و  دراد . دوس  ار  مرگ  رگج  دشاب و  ءاشحا  رد  هک  ار  مرگ  ياهسامآ  دیاشگب و  ار  مرگ  جنلوق  دننک 

595 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
. دیاشگب یمغلب  جنلوق  دننک 

رس درد  و  دراد ، زاب  دیآیم  ورف  شوگ  هب  اهتدام ك  دنک و  كاپ  ار  غامد  دنناکچ  ینیب  ردنا  گرزب  بالبل  هدرشفا  دیوگ : سویـسابیرا 
. دربب ار  امدامد  يامرگ  دنک و  كاپ  ار  شش  هنیس و  دناهتفگ  یهورگ  و  دربب . ار  نهک 

يزوخ تسا . يوراد  نیرتهب  ار  شتآ  یگتخوس  دننک  یلط  نغور  موم  اب  دنیاسب  ار  هفوکش  تسا . رتیوق  يو  زاوا  هفوکش  دیوگ  سونیلاج 
زا درتسب ، ار  يوم  دشک و  هب  ار  شپش  گرزب  بالبل  ریش  دیوگ  سونیلاج  دراد . دوس  ار  مرگ  بت  دنوادخ  تسا و  رت  درس و  بالبل  دیوگ 

تـسا یتوـق  يو  ردـنا  دـنیوگ ، تخرد  کـشا  ار  نآ  هک  دـیآ  نوریب  اـهتخرد  زا  هچ  ره  تسا و  هدـننازوس  یتوـق  يو  ردـنا  هـکنآ  رهب 
. یناهن هدننازوس 

ص 84)  ) میملا فرح 
نویرزام

نویرزام دنیوگ . عوتی  يزات  هب  تسا و  ریـش  شکو )  ) ار وا  هک  یتابن  ره  و  دـشاب ، ریـش  شکو )  ) ار نآ  هک  تساهتابن  هلمج  زا  نویرزام 
رتـظیلغ تسا  رتدرخ  هچنآ  تسا و  رتقـیقر  تسا  رتگرزب  هچنآ  و  تسا . رتگربدرخ  یکی  تـسا و  رتگربگرزب  یکی  تـسا ، عوـن  ود 

، تسا رتفیطل  تسا و  نوتیز  گرب  نوچمه  وا  گرب  هک  تسا  نآ  نیرتهب  تسا و  لتاق  رهز  نآ  دنزیم و  یهایـس  هب  هک  یعون  و  تسا .
هک تسین  ناـنچ  رگید . گرب  درخ  تخرد  تسا و  رگید  گرب  گرزب  تخرد  و  تـسا ، دـب  تـسا  دـعج  تـسا و  درخ  وا  گرب  هـچنآ  و 

. تسا هدننک  كاپ  تسا و  زیت  مراهچ ، هجرد  هب  کشخ  مرگ و  تسا . تخرد  کی  زا  ود  ره  هک  دناهدرب  نامگ  یهورگ 
رد دنزیمایب  درگوگ  اب  دنک . كاپ  دننک  یلط  ودب  ار  دب  ياهشیر  دنهن و  نویرب  لسع  اب  دنبوکب و  ار  وا  عاونا  همه  دیوگ ، سودیروقسید 
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هب دراد . دوس  دـنهن  دـنمدرد  نادـند  رب  تسار و  يوزج  یکی  ره  زا  دـنبوکب . موم  لفلف و  اب  دـنک . كاپ  دـننک  یلط  صرب  قهب و  فلک و 
وا ندروخ  دـناشن . هب  درد  دـنناکچ  دـنمدرد  نادـند  رب  یلالخ  هب  ای  دـننک  هضمـضم  دریگ و  ناهد  ردـنا  مرگ  ار  هکرـس  دـنزپ و  هب  هکرس 

دشاب ددنر و  هب  ار  اههدور  درآ و  میظع  هس  ات  دنک و  طارفا  هدرکان  حالـصا  دنک . غارفتـسا  ار  ءاقـستسا  بآ  ییادوس و  یمغلب و  ياهطلخ 
ناریپ و درآ و  یق  هک 
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. هتبلا دروخ  دیاشن  ار  رورحم  ناوج و  مدرم  و  دشاب . رتقفاوم  ار  نابوطرم 

نآ سپ  دـننک ، هزات  هکرـس  اب  هراب  رگید  دـنزیر و  هب  هکرـس  نآ  و  زور ، ود  دـننک  رت  هکرـس  ردـنا  تفوکان  ار  وا  هک  تسا  نآ  وا  حالـصا 
هتفگ دبرت  ردنا  هچنآ  و  دننکن ، مرن  تخـس  دنبوکب و  سپ  دننک . کشخ  هیاس  ردنا  راب و  هس  دـنیوشب  شوخ  بآ  هب  دـننک و  نوریب  هکرس 

ود هدرک و  حالـصا  زا  یندروخ  دنزیمایب ، اهوراد  اب  هشفنب و  نغور  هب  ای  دننک  برچ  ماداب  نغور  هب  سپ  دنرآ ، ياجب  نیردنا  تسا  هدمآ 
ردـنا داد و  دـیاشن  دـننک  جـنر  اب  ياهراک  هک  ار  یناسک  ار و  يوق  نامدرم  زج  داد ، دـیاشن  ار  معنتم  مدرم  تسا . گنـسمرد  مین  ات  گناد 

هب تسد  هب  دیآ و  زاب  نم  کی  هب  ات  دـنزپ  هب  بآ  نم  هس  ردـنا  نویرزام  گرب  هیقوا  کی  دـناهتفگ  یهورگ  داد . دـیاب  نازخ  راهب و  لصف 
یعون ریبدـت  نیا  دـنام ، هب  نغور  دورب و  بآ  ات  دـنناشوج  هب  مرن  شتآ  هب  دـنزیمایب و  نیا  اب  ماداب  نغور  هیقوا  کـی  دـنیالاپ و  هب  دـنلام و 

حالصا گنسمرد  شـش  دناهتفگ  یهورگ  دننک . برچ  نغور  نیدب  دنراد  راکب  وا  اب  هک  ییاهوراد  دشاب . ترـضمیب  دشاب و  وا  حالـصا 
گنـسمرد ود  نزو  هب  دنک ، كاپ  ار  عرقلا  بح  دنروخب  نآ  بآ  دینالاپب و  دیآ و  زاب  همین  هب  ات  دنزپ  هب  بآ  مین  لطر و  کی  ردـنا  هدرک 

. دنک کشخ  ار  رگج  تبوطر  تسا و  رهز 
هنادوهام

و تشگنا ، کی  يزاراد  ردنا  تسا  درخ  یهام  لکش  رب  وا  گرب  دنیوگ  هنادهاش  یـسراپ  هب  دنیوگ و  كولملا  بح  ار  وراد  نیا  هنادوهام 
تاعوتی هلمج  زا  كولملا  بح  دـناهتفگ  یهورگ  دـیوگ  سونیلاج  موس . هجرد  هب  تسا  کـشخ  مرگ و  دـشاب ، هناد  هس  هس  وا  تخرد  رب 

نیا لاهـسا  توق  هک  تسا  نآ  قرف  نکل  تسا ) بآ   ) تسا نآ  لاهـسا  نوچمه  وا  لاهـسا  تسا و  ریـش  شکو )  ) ار وا  کنآ  رهب  زا  تسا 
. تسین ریش  شکو  ار  هناد  نیا  تسوا و  هناد  ردنا  تخرد 

شکو مغلب  لاهسا  دنروخ ، درـس  بآ  وا  سپ  زا  دنرب و  ورف  هدییاخ  مین  دنیاخ و  هب  يو  زا  هناد  تشه  ات  هناد  تفه  دیوگ  سودیروقـسید 
اب روش  ردنا  یگناخ  غرم  اب  وا  گرب  تسا  تاعوتی  ریـش  لاهـسا  نوچمه  دنک ، لاهـسا  وا  ریـش  شک  دیوگیم و  و  دـنک . درز  بآ  درز و 

دنزپ و هب  نهک  سورخ  جانافسا و  اب  قمرس ،) نآ  برعم  کمرس و  يور ، جاضنا   ) فطق اب  رگا  دنک و  لاهـسا  دنروخب  اب  روش  نآ  دنزپ و 
یندروخ نیرتشیب  دیاشگب . جنلوق  دنروخب ، وا  يابروش 
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ار هدعم  دروآ و  یق  دراد و  دوس  ار  ءاسنلا  قرع  ار و  ءاقستسا  ار و  سرقن  ار و  اهدنب  درد  وا  غارفتـسا  دشاب ، هناد  تسیب  ات  هناد  هدزناپ  وا  زا 
، دنروخب وا  اب  رکـش  هس  ره  گنـس  مه  دنبوکب و  یکطـصم  خرـس و  لگ  وا  گنـس  مه  اب  وا  زا  یندروخ  کی  رادـقم  رگا  و  دـشابن . کین 

. دییاخ دیابن  درب و  دیاب  ورف  تسرد  هب  وا  هناد  زغم  دشاب  فیعض  هدعم  هک  ار  یسک  دیوگ  ایرکز  دمحم  دراد ، زاب  هدعم  زا  وا  ترضم 
هرهز یهام 

ار وا  یهورگ  دـیارگ . يدرز  هب  تسا و  نوگ  ربقا  وا  نول  تسا و  رتزارد  نیا  نکل  مربش  نوچمه  تسا  یتابن  جرهز ،) یهام   ) هرهز یهام 
هک نایهام  دننکفا ، بآ  ردنا  وا  تابن  درز . بوخ و  تسا  رایسب  هفوکـش  ار  وا  تسوا . خیب  تسوپ  هرهز  یهام  دنرمـش و  تاعوتی  هلمج  زا 

ار وا  خیب  تسوپ  یهام . رهز  ینعی  دنیوگ ، راک  نیا  رهب  زا  هرهز  یهام  دـنتفا . بآ  رـس  رب  دـنوش و  فیعـض  دـنراد  يوأم  عضوم  نآ  ردـنا 
. دنکش هب  ار  اهداب  دراد و  دوس  ار  تشپ  درد  ار و  اهدنب  درد  ار و  سرقن  درایب و  ار  ظیلغ  طالخا  دنراد ، راکب  لهسم  ياهوراد  ردنا 
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نونلا فرح 
کمن
کمن

ببـس نیدب  تسا و  يوق  یـضبق  یکـشخ و  کمن  ردنا  دـیوگ  سلوف  رتمرگ . رتخـلت  هچ  ره  موس و  هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  کمن 
. دوش هن  هدیسوپ  ببس  نیدب  دوس  کمن  تشوگ  دراد و  هاگن  ضبق  توق  هب  یقاب  دنک و  تسین  ار  بیرغ  يوق  ياهیرت )  ) ياهبت

، دـننک دامـض  ریمخ  یهوک و  هندوپ  اب  دـنک و  لیلحت  دـنازپ و  هب  ار  اهلمد  دـننک ، دامـض  تیز  نغور  لسع و  اـب  دـیوگ  سودیروقـسید 
واگ نغور  ریمخ  ضوع  هب  ياهباتک  یـضعب  ردنا  دشاب و  شوگ  نب  ردـنا  هک  سامآ  هصاخ  دـنازپ ، هب  دراد و  دوس  ار  یمغلب  ياهسامآ 
مخز رب  ناتک  مخت  اب  دراد ، زاب  غورامـس  نویفا و  ترـضم  دـنروخب  نیبگنکـس  اب  تسا . عفان  همه  نیبگنا و  یـضعب  ردـنا  و  دـناهدرک . دای 

وا هک  رام  یگدیزگ  رب  نیبگنا  نارطق و  تفز و  اب  دننک و  دامض  یعفا  یگدیزگ  رب  نیبگنا  اب  افوز  یهوک و  هندوپ  اب  دننک و  دامـض  مدژک 
رس و اب  رام  ینعی  دنیوگ  هنرقملا  ۀیحلا  ار 
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رب نیبگنا ، درآ و  اب  دراد و  دوس  دـننک  دامـض  دراد  ياپ  راـهچ  لـهچ و  دـنیوگ  هک  یناویح  یگدـیزگرب  نیبگنا  هکرـس و  اـب  رادـخاش ) )

یلط شتآ  یکیدزن  هب  تیز  نغور  هکرـس و  اب  دربب . ار  یگدنام  دـننک  یلط  تیز  نغور  اب  دراد ، دوس  دـننک  دامـض  اهبصع  یگدـیچیپ 
یلط نابز  یلاوح  ماک و  رب  تیز  نغور  نیبگنا و  هکرـس و  اب  دـنک . دـلوت  روش  مغلب  زا  هک  ار  یمغلب  شراخ  هصاخ  دربب ، ار  شراخ  دـننک 

ياهوراد ردنا  دراد . دوس  دنیوگ ، ةاهل )  ) تاهل يزات  هب  هک  ار ، کچوک ) نابز   ) هزالم نابز و  نب  سامآ  لسع  اب  دیاشگب ، ار  قانخ  دـننک 
، کمن ياهعون  همه  دراد ، دوس  ار  رـس  ياهرثب  دننک . یلط  هلاسوگ  هیپ  اب  دنک ، يوق  ار  اهمادنا  دیآ ، راکب  ایرد  بآ  ياجب  دیآ ، راکب  رگ 

نآ ریغ  مخز و  زا  دیآ  دیدپ  هناخ  مشچ  ردنا  هک  يدوبک  دننک  دامـض  تیز  نغور  اب  دنک ، تخـس  ار  اهنادند  نب  یناردنا ، کمن  هصاخ 
کمن دنک و  ادوس  نفع و  مغلب  لاهـسا  هک  یطفن  کمن  هصاخ  دـهد  يرای  ندرک  یقرب  دـنک ، وکین  ار  يور  گنر  لدـتعم  رادـقم  دربب و 

جزل و ياهتبوطر  عفد  رب  دهد  يرای  ار  لهـسم  يوراد  اهکمن  همه  دنک ، عفد  ار  ادوس  ماخ و  مغلب  یناردنا  دنک ، ادوس  لاهـسا  زین  خـلت 
. دنک عفد  دوز  درآ و  دورف  هدعم  مف  زا  دوزا  دوز  ار  وراد  ادوس و 

قرحم ساحن 
( هتخوس دیپس  يور  قرحم ، ساحن  سم ، ساحن /  ) قرحم ساحن 

. دروخب ار  نوزف  تشوگ  دوش و  زاـب  نهپ  هک  دراذـگن  ار  دـب  ياـهشیر  تسا ، يزیت  تسا و  ضبق  يو  ردـنا  تسا ، هتخوـس  يور )  ) سم
. دنایور هب  ار  اهتحارج  لوسغم  هتخوس  يور 

، مین لاقثم و  کی  درآ . یق  دنلام  ماک  رب  دنک و  بآ  غارفتسا  لهسم  ياهوراد  ردنا  دنک . توق  ار  ییانیب  دیآ و  راکب  مشچ  ياهوراد  ردنا 
. جنریب دنک  كاپ  ار  بآ 

واولا فرح 
درو
درو

هدعم و زا  لهسم  ياهوراد  ترضم  دنک و  توق  ار  هدعم  نکل  دنکن  لاهسا  کشخ  لگ  دنک و  تباجا  سلجم  هد  هزات  لگ  گنـسمرد  هد 
. دراد زاب  رگج 

ءاهلا فرح 
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( جلیله  ) هلیله
هلیله

هلیله تسا و  هدیـسر  مامت  هایـس  تسا و  هتخپ  یلباک  تسا و  هروغ  درز  اـما  تسا ، یلباـک  تسا و  هایـس  تسا و  درز  تسا ، عاونا  ار  هلیله 
دشاب و تخـس  دنز و  يزبس  هب  یکدنا  دـشاب و  درز  دـشاب و  رتهبرف  هک  دـشاب  نآ  نیرتهب  دـشاب و  کبـس  کیراب و  دـتفا  نیچ  زا  هک  درز 

. دنز یخرس  هب  یکدنا  دنیشن و  بآ  نب  ردنا  دشاب و  رت  نیگنس )  ) یگنس رتهبرف و  هک  دشاب  رتهب  نآ  یلباک 
مود و هجرد  هب  کشخ  لوا و  هجرد  هب  تسا  درـس  همه  اـههلیله  و  دراد . یمخ  غرم  راـقنم  نوچمه  هک  دـشاب  نآ  رتهب  ینیچ  درز  هلیله  و 

قیقر مغلب  یکدنا  اب  دنک  ارفص  لاهسا  درز  هلیله  اما  دراد  دوس  ار  ماذج  دنکش و  هب  ارفص  همه  تسا و  هایـس  زا  رتمرگ  درز  هلیله  دناهتفگ 
هایـس هلیله  و  دراد . زاب  مشچ  زا  ندیود  بآ  دربب  ار  مشچ  ءاخرتسا  دیآ و  راکب  مشچ  ياهوراد  ردنا  دـنک و  توق  دـیاریپ و  هب  ار  هدـعم  و 

دنک و مغلب  ادوس و  غارفتسا  یلباک  هلیله  دراد و  دوس  ار  ریـساوب  دنوادخ  ار و  زرپس  دنوادخ  دنک و  ادوس  غارفتـسا  دراد و  دوس  ار  ناقفخ 
ینیچ هلیله  ياهلعف  دراد و  دوس  ار  ءاقتـسا  ببـس  نیدـب  دروخ و  ردـنا  نتـشیوخ  هب  ار  هدـعم  ياـهیرت  درآ و  نتـشگ  شنم  هیاـم  كدـنا 

ار اهتساح  ار و  لـقع  و  ص 85 )  ) ار طلخ  دربب و  ار  نهک  ياهبت  یلباـک  هلیله  دـناهتفگ  یهورگ  تسا . فیعـض  اـهباب  همه  نیردـنا 
تبرـش دریگ ، زاب  مکـش  تیز  نغور  هب  هدرک  نایرب  یلباک  يدنه و  هلیله  دراد و  دوس  ار  جنلوق  دنوادخ  رـسدرد و  دـنوادخ  دراد و  دوس 

. گنسمرد ود  هتفوک  گنسمرد و  هدزاود  ات  گنسمرد  جنپ  زا  خوبطم  ردنا  یلباک  رد 
ءایلا فرح 

عوتی
( تاعوتی يرادریش  ياههایگ  همه   ) عوتی

مربش رشع و  تسا ، تفه  ار  اهتابن  نیا  زا  تسا  رتفورعم  هچنآ  و  دنیوگ ، عوتی  ار  نآ  دنارب  مکـش  هک  تسا  زیت  يریـش  ار  نآ  هک  یتابن 
تسا و دـب  تفه  ره  دـنیوگ و  گرب  جـنپ  تسا و  گرب  جـنپ  ار  نولیفاـطنپ  نیا  نولیفاـطبن و  نویرزاـم و  هنادوهاـم و  اـثینطرع و  هیغـال  و 

اهنآ ندروخ 
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ار یکی  دنرمش  عوتی  هلمج  زا  تسا و  ریـش  شکو  ار  اهنآ  هک  تسه  رگید  ياهتابن  تفه ، نیا  زا  نوریب  و  تسا . رهز  لب  تسا ال  رطخ 
وا گرب  هفرخ و  دـننام  دـنیوگ  شمـشم  ار  وا  تسا  یتابن  مراهچ  تسا ، ینابایب  هفرخ  رگید  هس  گرزب ، بالبل  رگید  دـنیوگ ، راـفلا  ناذا 

یعون تسا . تسد  هب  کی  وا  ياهخاش  يدنلب  تسا و  ورـس  گرب  نوچمه  وا  گرب  دنیوگیم . يورـس  ار  وا  تسا  یتابن  مجنپ  تسا ، درگ 
، تسا تاعوتی  هلمج  زا  تسا و  راـیخ  نوچمه  وا  تاـبن  تسا  متفه  یعون  رتدرخ  تسا  دروم  گرب  گـنر  نوچمه  وا  گـنر  تسا  مشش 

. تسا يوق  زین  هیغال  تسا و  هدمآ  هدرک  دای  نیش  فرح  ردنا  تسا و  رتفورعم  مربش 
مرگ و اهرگید  مراهچ و  هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  تسا ، یجنـسوب  يوارف و  قایرت  نیا  هیغـال  ریـش  مرادـنپ  دـیوگیم : انیـس  یلع  وبا 
، دننکفا ردنا  دشاب  یهام  هک  یناد  بآ  ردنا  ار  وا  تسا  هدنـشک  تسا و  هدننک  شیر  هیغال  ریـش  موس و  هجرد  هب  ات  مود  هجرد  زا  کشخ 
دننک و یلط  باتفآ  ردنا  رگا  هصاخ  درتسب  ار  يوم  دنک و  راکب  ار  لولوث  هیغال  ریش  دنتفا . بآ  رس  رب  دنریم و  هب  ای  دنوش  فیعـض  نایهام 

یلط دب  نفع  ياهشیر  نویربرب و  نغور  موم  ردنا  دنکن ، شیر  ار  تسوپ  ات  راک  نیا  رهب  زا  دننک  یلط  سپ  دنزیمایب  تیز  نغور  اب  ار  وا 
( تسوپ  ) تسپ رب  رگا  دنک . لاهسا  دنروخب  دننک و  کشخ  دنناکچ و  ریجنا  رب  هرطق  هس  وا  ریـش  دیوگ ، سودیروقـسید  دنک . كاپ  دننک 
دنناکچ و لسع  رب  دنک . شیر  ار  قلح  ناهد و  هک  دروخ  دیاشن  زیچیب  صلاخ  ار  وا  هلمجلا  یلع  دنک . لاهـسا  نینچمه  دنناکچ  نابز  هب  ای 

نایرب یلافس  رب  ار  زیت  عوتی  ياهخاش  رگا  هرطق و  راهچ  ات  هرطق  هس  یندروخ  دنروخب  نغور  موم  اب  ای  دنروخب  دنشرس و  هب  صلاخ  موم  اب 
. دشاب فیعض  وا  کشخ  ياهخاش  دنک و  لاهسا  دنروخب  دننک و  بآ  ردنا  تسوپ )  ) تسپ ابو  دنیاسب  دننک و 
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نتخاس یگنوگچ  تلیضف و  تیصاخ و  تخانـش  هدرک و  دای  دنیوگ . نبجلا  ءام  يزات  هب  هک  بآ  رینپ  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مهدژه  باب 
نآ

ندرک داـی  ردـنا  نخـس  تسا و  رتزیمم )  ) رتزیزع رتوکین و  اهتلـصخ  هب  اـهوراد  همه  زا  تسا و  فـیطل  ییوراد  نبجلا  ءاـم  هکنآ  رهب  زا 
هدـنیوج رب  وا  نتفای  زاب  دوش و  هداد  مامت  باب  نیا  ردـنا  وا  داد  ات  دـمآ ، هدرک  دای  هناگادـج  یباـب  ردـنا  لاوحا و  تسا . رایـسب  نآ  لاوحا 

زا و  دشاب ، رتناسآ 
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موس باتک  هک  باتک  نیا  زا  نیتسخن  شخب  ردنا  هچ  رگا  دیآ و  هدرک  دای  ریـش  لاوحا  تسخن  تخاس ، دـیاب  ریـش  زا  نبجلا  ءام  هکنآ  رهب 
هن يزارد  سب  ردق  نآ  زا  دـیآ  نتفگ  زاب  نآ  زا  یفرح  رگا  دوش و  هدرک  دای  اجنیا  یمامت  تسا . هدـمآ  هدرک  دای  ریـش  لاوحا  یتخل  تسا 
رهب زا  رگج ، ترارح  زا  يددغ  تشوگ  ترارح  ناصقن  هک  تسا  نآ  دنچ  مه  نوخ  ترارح  زا  ریـش  ترارح  ناصقن  دیوگ  طارقب  دیازف .

دیوگیم سونیلاـج  و  تسا . نوخ  دـلوت  ندـعم  تسا و  مرگ  یتشوگ  رگج  نوخیب و  درـس و  دـیپس و  تسا  یتشوگ  يددـغ  تشوگ  هکنآ 
لدتعم يدرـس  یمرگ و  ردـنا  نوخ  هکنآ  رهب  زا  هیام ، كدـنا  هب  تسا  نوخ  ترارح  زا  رتمک  وا  ترارح  تسا و  مرن  یترارح  ریـش  ردـنا 

و تسا . هدـش  نوریب  لادـتعا  زا  يدرـس  ردـنا  مغلب  هک  نانچمه  تسا ، هتـشذگ  ردـنا  لادـتعا  زا  یمرگ  ردـنا  تسا و  مرگ  ارفـص  تسا و 
دناهدرک قافتا  ابطا  همه  رترود و  مغلب  زا  تسا و  رتکیدزن  نوخ  هب  نکل  مغلب ، يدرس  نوخ و  یترارح  نایم  تسا  یترارح  ریـش  ترارح 

يو ردنا  هک  وضع  نیدب  هتـشذگ و  اهگر  ردنا  هتـشگ و  نوخ  هدیـسر و  یمامت  هب  هدـیراوگ و  هتخپ و  تسا ، سومیک  زا  ریـش  دـلوت  هک 
همه نآ  زا  وضع و  نیا  یعیبط  توق  تسا و  هدنیارگ  يدرـس  هب  تسا و  دیپس  وضع  نیا  تشوگ  هکنآ  رهب  زا  تسا و  هدمآ  دنکیم  دـلوت 

ات دـنک . شیوخ  دـننام  و  درآ ، زاب  شیوخ  گنر  عبط و  هب  دـنادرگب و  یتخل  یگتخپ  یمامت و  لاح  زا  دـسریم  ودـب  هک  ار  ینوخ  اهوضع 
وـضع نآ  عبط  تسا و  هدمآ  زاب  یماخ  لاح  هب  یتخل  ود  ره  ینم  ریـش و  هچ  رگا  تسا . نینچمه  ینم  لاح  و  ددرگ . ریـش  يو  ردـنا  نوخ 

وا ترارح  نآ  دشاب  لدتعم  یترارح  يو  ردنا  هک  دوش  رگید  يوضع  هب  وضع  نآ  زا  هک  هاگ  ره  هداتفا ، رتسپ  زاب  ینوخ  لاح  زا  هتفرگ و 
. درب زاب  نوخ  گنر  هب  یمامت  یگتخپ و  لاح  هب  یناسآ  يدوزب و  هراب  رگید  ار 

و دیاب . هکنانچ  دـیناسر  دـناوت  هن  زاب  یگتخپ  لاح  هب  ار  نآ  وا  ترارح  هک  دراد  نایز  نآ  رهب  زا  ریـش  ار  بوطرم  مدرم  دـیوگیم  سفور 
لاح زا  ار  سومیک  ریغم  توق  هک  هاـگ  ره  هکنآ  رهب  زا  دناهلـضف ، نوچ  شیوخ  نآ  زا  يوضع  ردـنا  ود  ره  ینم  ریـش و  هک  تسناد  دـیابب 

تیاغ هب  زونه  هچنآ  ددـنویپ و  ودـب  ددرگ و  وضع  نآ  ياذـغ  سومیک  نآ  درآ ، زاب  دوخ  یگدـننام  تیاـغ  هب  ار  نآ  دـنادرگب و  شیوخ 
تبوطر شش  ردنا  كان  فک  تبوطر  رگج و  ردنا  نوخ  هکنانچ  وا ، عبط  هب  کیدزن  ینوزف  دشاب  سومیک  دشاب ، هدیـسر  هن  وا  یگدننام 

و لصافم ، هب  ردنا  جزل 
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رهب زا  یلاعت . كرابت و  راگدیرفآ  ریدـقت  هب  یکی  ره  نیا  شیوخ . ياج  ردـنا  ینم  و  ناتـسپ ، ردـنا  ریـش  و  نابز ، ردـنا  كان  بآ  تبوطر 
. تسا هدمآ  هتفگ  شیوخ  ياج  هب  کی  ره  تعفنم  باتک  نیا  زا  نیتسخن  شخب  ردنا  هکنانچ  یتحلصم ، یتعفنم و 

ظیلغ و ياهطلخ  لاح  مدرم و  نت  ياهلاح  اهوراد و  ياهلاح  ردنا  دندرک ، لمأت  ناگهنیشیپ  هک  تسا  نآ  نبجلا  ءام  نتخاس  ببـس  اما  و 
تخس ياهسامآ  اهدرد و  يو  زا  هدیسر  فارطا  هب  یضعب  هدش و  تخـس  اهداشگدنب  ردنا  دشاب و  هتفرگ  نت  رعق  ردنا  هک  هتخوس  جزل و 

نآ زا  شراخ  اهرثب و  هدنام و  تشوگ  تسوپ و  نایم  ردنا  دشاب و  هدیـسر  نت  رهاظ  هب  یـضعب  و  لیفلا ، ءاد  سرقن و  نوچ  دیآیم ، دـیدپ 
هک اهوراد  دشاب و  راوشد  عضوم  نآ  زا  ار  هدام  نآ  ندنک  رب  عضوم و  نادب  لدتعم  ياهوراد  توق  ندیـسر  هک  دنتـسناد  و  دـنکیم ، دـلوت 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 396 

http://www.ghaemiyeh.com


راکب وراد و  زا  دایز  رادقم  نشاد  راکب  ردنا  داد و  دیاب  زیت  يوق و  تخس  يو  زا  ای  داد . دیاب  رایسب  رادقم  هب  ای  دسر  نت  رهاظ  هب  نآ  توق 
هتفای تلصخ  جنپ  يو  ردنا  هک  دنتـسج  ییوراد  رـسع  ياهتلع  هکنآ  رهب  زا  دندرک و  طایتحا  دشاب ، اهرطخ  يوق  زیت و  ياهوراد  نتـشاد 
توق دتسیا و  هب  هدعم  ردنا  هک  تسا  نآ  لهسم  يوراد  لعف  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، لهـسم  ياهوراد  لعف  فالخ  رب  وا  لعف  هکنآ  یکی  دوش :

دـشابن يوق  تخـس  هک  دـندوب  ییوراد  نتـسج  ردـنا  نوچ  دـنک و  هب  يزیت  توق  هب  ار  طلخ  دـسر و  يرامیب  هداـم  عضوم  هب  درذـگب و  وا 
. دیـسر دناوت  عضوم  هب  الثم  رگج  زا  وا  توق  ات  درذگب  اهگر  ردنا  وا  مرج  زا  یتخل  هک  دز  تسیاب  ییوراد  هب  تسد  هک  دـندرک  طایتحا 
. درذگب اهگر  ردنا  دوز  ات  دشاب  قیقر  وا  ماوق  کنآ  مود  دشاب . رگد  ياهوراد  يزیت  توق و  یگدنرذگ  ياج  هب  وا  رهوگ  یگدنرذگ  و 

ظیلغ هلضف  ات  دشاب  يزیت  هیام  كدنا  يو  ردنا  هکنآ  مراهچ  دنک . مرن  ار  ظیلغ  ياهطلخ  وا  یبرچ  توق  ات  دشاب ، یبرچ  يو  رد  هکنآ  میس 
هاگن درفم  ياهوراد  لاح  ردنا  درآ . نوریب  لاهـسا  هب  ار  اهطلخ  ات  دشاب  هدننک  لاهـسا  توق  يو  رد  هکنآ  نم  جـنپ  و  دـنک . هب  دزپ و  هب  ار 

. دوب بلاغ  نآ  رب  یکشخ  دوب و  یتابن  یضعب  دندرک 
هچرگا هک  دوب  اهتابن  ریش  یضعب  و  کمن ، و  دوشیم ،) لصاح  نآ  لاثما  جازوا و  رهوج  زا  هک  تسا  یگنـس   ) بش رداشن و  هروب و  نوچ 

رهز زا  یضعب  دنیوگ ،) جشا  یسراف  هب   ) قشا دزراب و  جنیبکـس و  اینومقـس و  نوچ  دوب ، طارفا  هب  نآ  ترارح  دوب  یمرن  یبرچ و  يو  ردنا 
دوب نیمز 

603 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
زا لدـتعم  رادـقم  هک  دوب  ناتخرد  غمـص  یـضعب  و  ییایموم ، درگوگ و  طفن و  نوچ  دوب  رتدوز  رتیوق و  نآ  غورف  رتشیب و  نآ  ترارح  و 

هلمج نیا  رب  درفم  ياهوراد  لاح  نوچ  یندییاخ .) غمـص  ره  زقـس  نوردـنق ،  ) طابنالا کلع  اریتک و  یکطـصم و  نوچ  دـنکن  لاهـسا  يو 
نآ نکل  قوراف ، قایرت  رگم  تفای  ناوتب  هن  يو  ردنا و  اهتلـصخ  نیا  هک  دنتفای  هن  بکرم  يوراد  چـیه  دـندرک ، هاگن  لاح  ردـنا  دـنتفای 

تشاد و دیاش  راکب  هتـسویپ  زین  هن  و  دروخ ، دیاشن  راب  کی  هب  دنک . لاهـسا  هک  رادقم  نآ  دنکن و  لاهـسا  دروخ  دیاشب  يو  زا  هک  رادـقم 
ردنا دنتـسج  هچنآ  دندرک ، هاگن  یناویح  ياهوراد  ردنا  بکرم ، ياهوراد  ردنا  هن  و  دنتفای ، درفم  ياهوراد  ردنا  هن  دنتـسج و  هچنآ  نوچ 

دوش هدرک  ادج  يو  زا  رینپ  تعنـص ، هب  هک  هاگ  ره  و  تسا . نغور  تسا و  رینپ  تسا و  بآ  تسیئازجا و  ار  ریـش  هکنآ  رهب  زا  دنتفای ، ریش 
ضرغ هچنآ  تسا . هدننک  لاهسا  هدننک  فیطل  نآ  توق  تسا و  هدننازپ  تسا و  هدننک  مرن  نغور  توق  دنام و  هب  ص 86 )  ) نغور بآ و 

ياهلضف هک  تسا  نآ  نآ  دنتفای و  رتفیرش  یتلصخ  يو  ردنا  اهتلـصخ  نیا  اب  دندز و  نادب  تسد ، دندید ، لصاح  زج و  ود  نیا  زا  دوب 
هب يزیچ  رگا  نکل  رگید ، ياهوراد  هکنانچ  دنکن  طارفا  دنازوس و  هن  دـشارخ و  هن  اههدور  دـنکن و  دـلوت  یجنر  دـنام  هب  ردـنا  يو  زا  هک 

. ددرگ اذغ  دنام 
واگ ریـش  ردنا  تسا و  رتهدـنیادز  رتهدـنیوش و  رتفیطل و  ببـس  نیدـب  تسا ، رتشیب  رتش  ریـش  رخ و  ریـش  ردـنا  بآ  هک  تسناد  دـیابب  و 
نیا ردنا  زب  ریش  تسا و  رتظیلغ  رتدرس و  ببس  نیدب  و  تسا . رتشیب  رینپ  دنفـسوگ  ریـش  ردنا  رتمرگ و  ببـس  نیدب  تسا ، رتشیب  نغور 
ردنا هک  تسا  نآ  زا  رتمک  بآ  دنفسوگ و  ریش  ردنا  هک  تسا  نآ  زا  رتمک  وا  ریـش  شکو )  ) ردنا نغور  هکنآ  رهب  زا  تسا  لدتعم  اهباب 

تشوگ و مامت  تسردنت و  دیاب و  ناوج  یخرس ، اب  تسا و  خرـس  زب  ریـش  شکو )  ) بآ رینپ  رهب  زا  يریـش  نیرتهب  و  رتش ، ریـش  رخ و  ریش 
ای راب  ود  هک  دیاب  دـشاب و  رتظیلغ  وا  ریـش  شکو  زور  لهچ  دـیازب  هک  یناویح  ره  هکنآ  رهب  زا  دـشاب . هتـشذگ  وا  نداز  تقو  زا  زور  لهچ 

دیاب راکب  رگد  ياهطرـش  نکل  دشاب ، اور  رگد  یگنز  دیاین  تسد  هب  خرـس  زب  رگا  و  دباین . راکب  رغال  زب  ریـش  دشاب و  هداز  رگید  راب  کی 
هرتهاش دشاب  شراخ  رگ و  رهب  زا  رگا  داد . دیاب  يرامیب  جالع  جازم  دروخ  رد  فلع  تسب و  دیابب  ار  زب  نیا  تشاد و 
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سفرک تسا  هدس  رهب  زا  رگا  و  دنهد . رتشیب  خانافـسا  هفرخ و  گرب  رتزینـشگ و  كوک و  تسا  ترارح  طارفا  رهب  زا  رگا  دنهد و  شیب 

دوربـما و یبآ و  گرب  بیـس و  گرب  سفرک و  هندوـپ و  دـشاب  فیعـض  راـمیب  هدـعم  رگا  و  دـنهد . رتشیب  بـالبل  ناـیداب و  هنــسک و  و 
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دنهدب و دنزیمایب و  وج  اب  یکم  ءانـس  یتخل  دنهد و  رتشیب  کشم  گنلف  بالبل و  دـشاب  یئادوس  جازم  رگا  دـنهد و  رتشیب  زر  ياههخاش 
، دـنهدیم دروخب  رگا  وج  يرادـقم  دـنهدیم و  ودـب  وج  دـنهدیم  دروخب  رگا  وج  يرادـقم  ره )  ) دـنهدیم و ودـب  وـج  عاوـنا  همه  ردـنا 

دبای رتمک  فلع  رگا  و  دـشابن . رتسب  دـشاب ، لدـتعم  وا  نیگرـس  دروخ و  طاشن  هب  هک  دـشاب  نآ  ندـیراوگ  ناـشن  دراوگ و  هب  هکنادـنچ 
هلیت اب  ردنا  دنناتـسب و  زات ه  ریـش  هک  دوب  هنوگ  نیدب  نبجلا  ءام  نتخاس  اما  و  دشاب . كدنا  ظیلغ و  ریـش  شکو  دشاب و  کشخ  وا  نیگرس 
درـس هروغ  بآ  گنـسمرد  هد  هداس و  نیبگنکـس  گنـسمرد  تسیب  سپ  دشوج . هب  ات  دنناروشیمه  دیب  بوچ  هب  دـنناشوج و  هب  نیگنس 

هب يو  زا  دوش ، ادج  رینپ  زا  هک  بآ  نآ  دوش و  ادج  يو  زا  رینپ  دوش و  درس  ات  دنهن  هب  دنرادرب و  شتآ  زا  و  تسد . هب  دنشاپ  يو  رب  هدرک 
مین دنـشک و  هب  نبجلا  ءام  نیدب  هفرخ  مخت  بآ  رگا  هدام و  ترارح  نیکـست  رهب  زا  دشاب  یتبرـش  نیا  وت . ود  هقرخ  ردنا  یفاص  دـنناکچ ،
هدام ترارح  ینوزف  اب  رگا  دنک و  تیاغ  هب  نیکـست  دنهد  هب  تبرـش  نیردـنا  روفاک  ياهبح  هدوس و  لدنـص  یگناد  ریـشابط و  گنـسمرد 
درز هلیله  گنـسمرد  ود  دـشاب  تجاح  رگا  و  دـنهد ، روفاک  یب  لدنـص و  ریـشابط و  یب  دـنزاس و  هروغ  بآ  یب  نبجلا  ءام  تبرـش  دـشاب 

هک اهزور  هنایم  ردنا  رگا  دنهد و  فوفس  نیا  اب  نبجلا  ءام  دنزیمایب و  هدوس  رکـش  اب  دننک و  برچ  ماداب  نغور  هب  گنـسمرد  هس  ای  هدوس 
لگ گنـسمرد ، کی  يرطوقـس  اربص  گنـسمرد ، ود  درز و  هلیله  دـشاب . باوص  دـنهد  رگید  فوفـس  نیا  زور  کی  دـنهدیم  نبجلا  ءام 

فوفس هک  یسک  رهب  زا  دننک  بح  ار  فوفس  نیا  رگا  و  گناد . مین  نوسینا  یجوسط و  اینومقـس  مین . یگناد و  یکی  ره  زا  اریتک  خرس و 
نومیتفا گنسمرد ، کی  یکی  ره  زا  یلباک  هایس و  درز و  هلیله  دنهد : فوفـس  نیا  ار  شراخ  رگ و  دتوادخ  دشاب و  اور  ندروخ  دناوت  هن 

اب همین  کی  هلمج  نیا  زا  مین  یگناد و  یطفن  حلم  گنسمرد ، مین  یکی  ره  زا  نوقیراغ  ربص و  گنسمرد  کی  نیتنـسفا  مین ، یگنـسمرد و 
تجاح راب  رگید  داد و  هب  گنسمرد  ود  تخاسب و  دیاب  رتشیب  فوفـس  نیا  هک  دناهدرک  تیاکح  نابیبط  یـضعب  دنهد و  هب  وا  هب  رهب  ود 

. دوب عفان  داد و  هب  گنسمرد  هدزناپ  دمآ 
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فلک ایلوخیلام و  دنوادخ  رهب  زا  بالبل و  بآ  هب  ای  دنهد  هرتهاش  بآ  هنـسک و  بآ  اب  نبجلا  ءام  ار  هدس  دنوادخ  رگج و  درد  دنوادخ  و 
يزات هب  هک  هیام ، رینپ  یگناد  رادقم  دـنریگب و  هزات  ریـش  دـنزاس : هنوگ  نیدـب  نبجلا  ءام  لیفلا ، ءاد  دـنوادخ  عرـص و  نوادـخ  نویرب و  و 

دراک هب  دنرب  هب  ار  نآ  دننکفا و  يو  رب  دیپس و  کمن  گناد  ود  رادقم  سپ  دوش ، هتسب  ریش  ات  دنشوپ  دننک و  لح  يو  ردنا  دنیوگ ، هحفنا 
ره زا  هایـس  یلباک و  درز و  هلیله  دنهد : هب  فوفـس  نیا  اهزور ، نایم  ردنا  رکـش و  يرادقم  اب  دـنهد  هب  دـنناکچ و  هب  وت  ود  هقرخ  ردـنا  و 

رگا و  مین . یگناد و  کمن  گنسمرد ، مین  یکی  ره  زا  روثلا ، ناسل  و  هیاپسب )  ) جیافسب سودوخوطـسا و  نومیتفا و  گنـسمرد ، کی  یکی 
( دور راکب  ییوراد  دروم  نآ  رد  هچنآ  هناد ، رزب / عمج   ) يروزب نیبگنکـس  تسخن  دنزاس : هنوگ  نیا  رب  نبجلا  ءام  دشاب  رتبعـص  يرامیب 
هس هیوبخن و  رداب  گرب  گنـسمرد  جنپ  تسا و  مسر  هکنانچ  دندنب  ياهقرخ  ردنا  گنـسمرد و  هد  نومیتفا  دنریگب  هخـسن : نیدب  دنزاسب ،

هکرس و نم  مین  ردنا  بش  کی  ار  هلمج  گنـسمرد . جنپ  هتفوک  مین  جیافـسب  روثلا و  ناسل  گنـسمرد  جنپ  کشمجنلف و  مخت  گنـسمرد 
يو ردنا  نومیتفا  هقرخ  رخآ  هب  دورب و  بآ  يرادـقم  ات  دـنزپ  هب  ار  هلمج  دـنرادرب و  يو  زا  نومیتفا  هقرخ  دادـم  اب  دـننک  رت  بآ  نم  کی 

دنناشوج هب  ریش  زور  ره  دنزاس و  نیبکنکس  هکرس  نیا  زا  دنیالاپ و  هب  یفاص  دنرادرب و  شتآ  رس  زا  دشوج و  هب  کبس  یشوج  ات  دننکفا 
کی اب  نبجلا  ءام  تبرش  زور  ره  دنهدب و  دنناکچ و  هب  يو  زا  بآ  دربب و  ات  دنهن  هب  دنشاپ و  يو  رب  گنـسمرد  یـس  نیبگنکـس  نیا  زا  و 

ریش دنزاس ، هنوگ  نیدب  ءاقستسا  مغلب و  شک و  دنوادخ  رهب  زا  و  سیناغاکرا ، جرایا  گنسمرد  کی  اب  ای  دنهد  ای  ذاغول  جرایا  گنسمرد 
راکب سب  دوش  هتسب  ریش  ات  دنهن  هب  دننک و  لح  يو  ردنا  هتخیب  هتفوک و  نایکاک  مخت  زغم  گنسمرد  هد  هیام و  رینپ  یگناد  دنریگب و  هزات 

یـس دـنناشوج  هب  دـیابب  یفاـص  تخـس  رگا  دـنناکچ و  هب  دـنناکچ و  هب  دـننکفا و  يو  رب  هدوـس  یطفن  کـمن  گنـسمرد  مین  دـنرب و  هـب 
مرد کی  نومیتفا  گنسمرد ، ود  یلباک  هلیله  دنهد . فوفس  نیا  اب  دنناکچ و  هب  هراب  رگید  دنزیمایب و  يو  اب  یلسع  نیبگنکس  گنـسمرد 

ار نبجلا  ءاـم  تبرـش  مین و  یگناد و  یطفن  کـمن  گنـس  مرد  مین  یکی  ره  زا  ناـیداب  مخت  سفرک و  مخت  نوسینا و  یکطـصم و  گـنس 
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هب گنسمرد  دص  ات  دراوگ و  هب  هک  نآ  هزادنا  اب  گنسمرد  داتفه  ات  دوزفیم  درک و  دیاب  زاغآ  گنسمرد  یس  زا  داد ، دیاشن  رایسب  تسخن 
هب تعفد  هس  ود  هب  دنهدن ، راب  کی 
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. دنک تکرح  ود  ورب  یتخل  یتبرش  ره  نایم  ردنا  رامیب  و  دنهد .

هب هک  ار  یسک  دیوگیم  دنک و  رتیوق  لاهـسا  دننکفا  رب  کمن  رگا  و  دنک . لاهـسا  دنزاس  نایکاک  مخت  هب  هک  نبجلا  ءام  دیوگیم  سونیلاج 
دیوگیم ایرکز  دمحم  دیسرت . دیابن  نبجلا  ءام  زا  دسرت ، لهسم  ياهوراد  ترضم  زا  مرگ و  يامرگ  ناتسبات و  ردنا  دشاب ، تجاح  لهسم 

اب دنک  یطارفا  لاهسا  ردنا  رگا  درک ، دیاب  هزادنا  هب  نآ  رادقم  داد و  دیاب  ءاصقتسا  طایتحا و  هب  نبجلا  ءام  اب  لهسم  ياهوراد  اهفوفس و 
. دشاب رطخ 

[ نوخ ياههلصف  زا  نت  نتخادرپ  دصف و  ریبدت  ردنا  موس : باتک  زا  مود  شخب  زا  نیتسخن  راتفگ  زا  مراهچ  وزج  ]

هراشا

: تسا باب  مجنپ  یس و  زج  نیا  و 

دصف تلیضف  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مراهچ  وزج  زا  نیتسخن  باب 

هکنآ رهب  زا  دوش . رتمک  يزیچ  یطلخ  ره  زا  دـصف  هب  ددرگ ، تداـیز  راـب  کـی  هب  طـالخا  همه  هک  هاـگ  ره  هک  تسا  نآ  دـصف  تلیـضف 
دـصف هک  دناهتفگ  ببـس  نیدب  دوش  رتمک  نت  زا  طالخا  همه  دوش  هدرک  دـصف  هک  هاگ  ره  ببـس  نیدـب  تسا . نوخ  طالخا  همه  بکرم 
نیرتهب و  تسین . دـصف  زا  رتهب  یغارفتـسا  چـیه  ددرگ  تدایز  نت  زا  راب  کی  هب  طالخا  همه  هک  لاـح  نآ  ردـنا  و  تسا ، یلک  یغارفتـسا 

دـنناد و هب  وا  لاوحا  دـنرگن و  هب  وا  ماوق  نتـسج و  نوریب  توق  نوـخ و  گـنر  دوـش  هداـشگ  گر  نوـچ  هک  تسا  نآ  زا  دـصف  یتلیـضف 
ناوت هن  زاب  لاح  دـیآ  راک  ردـنا  هک  هاگ  ره  هک  تسین  ندروخ  وراد  راـک  نوچ  دـننیب و  تحلـصم  دـنهاوخ و  هک  دـننک  نادـنچ  غارفتـسا 

. دسر هن  نیدب  یغارفتسا  چیه  تلیضف  ببس  نیدب  دشاب . رطخ  ندرک  ددم  زور  نآ  مه  دنکن ، غارفتسا  دیاب  هکنادنچ  رگا  ات  تشاد ،

نآ ندرک  نوریب  هب  يدنمتجاح  ماگنه  ندرک  دای  نوخ و  تلیضف  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مراهچ  عون  زا  مود  باب 

ردنا يو  زا  هکنآ  رهب  زا  تسا ، گرزب  تلیضف  شش  یمدآ  نت  ردنا  ار  نوخ  هک  نتسناد  دیاب 
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لدب نتفای  زاب  نت و  شرورپ  ددم  تسا و  نوخ  ینیتسار  ياذغ  هک  تسا  نآ  یکی  تسین : رگید  طلخ  چـیه  زا  هک  تسا  تعفنم  شـش  نت 
مود و  تسا . هدمآ  هدرک  دای  نیتسخن  باتک  زا  موس  راتفگ  زا  مود ، باب  ردـنا  هکنانچ  تسا  نوخ  زا  دوشیم  جرخ  لیلحت  هب  هتـسویپ  هچنآ 

ندوزف ددم  لد و  ماوق  هچ  رگا  هکنآ  موس  دباییمه . لد  زا  هک  يزیرغ  ( 187  ) ترارح زا  زج  دبای  یعیبط  یترارح  نوخ  زا  نت  همه  هکنآ 
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تسا نوخ  زا  نت  همه  هب  نآ  ندیسر  ددم  تسا و  نوخ  یناویح  توق  يزیرغ و  ترارح  بکرم  تسین ، نوخ  زا  لد  ردنا  يزیرغ  ترارح 
دلوت یـشغ  توق و  طوقـس  دوش و  فیعـض  ددرگ و  هب  ضبن  دوش ، هدرک  نوریب  رتشیب  یتخل  نوخ  هک  هاـگ  ره  هک  تسا  ببـس  نیدـب  و 

دشاب و رایـسب  يو  زا  لیلحت  تکرح  یگتـسویپ  ببـس  تسا و  هتـسویپ  وا  تکرح  تسا و  يزیرغ  ترارح  ندـعم  لد  هکنآ  مراهچ  دـنک .
ببـس نیدـب  تسا و  اهمادـنا  رگد  تجاح  زا  رتشیب  دوشیم  جرخ  لیلحت  هب  يو  زا  هچنآ  لد  هب  ندروآ  زاب  هب  تجاـح  لـیلحت  يرایـسب 

دـسر و ودـب  رگج  زا  گر  نادـب  رتماـمت  یبیـصن  دـهد  اذـغ  ار  اهمادـنا  رگید  هکنآ  زا  رتدوز  تـسا ، هتـسویپ  ودـب  رگج  زا  گرزب  یگر 
هب وا  تبحـص  هب  یناویح  توق  زا  ددرگ و  ناور  اهنایرـش  ردـنا  لد  زا  دوش و  یناویح  توق  بکرم  نوخ  نآ  دوش و  رپ  نآ  زا  وا  فیوجت 

لطاب یناویح  توق  دوش  نوریب  اهنایرـش  زا  نوخ  هک  هاگره  هک  تسا  ببـس  نیدب  ددرگ و  مامت  ودـب  یناویح  توق  لاعفا  دـسر . نت  همه 
اهمادنا همه  نانچمه  درادیمه  مرگ  دـناسریم و  اهمادـنا  همه  هب  ار  یناویح  توق  هکنآ  اب  نوخ  هکنآ  مجنپ  دوش . كاله  ناویح  ددرگ و 

قنور اـبو  هزاـت  نیگنر و  ار  مدرم  تسوپ  هکنآ  مشـش  دـیآیمه . لـصاح  یناـسآ  هب  اـهتکرح  همه  اـت  درادیمه  مرن  دـهدیم و  يرت  ار 
. درادیمه

رگید تعفنم  زا  نوزف  وا  تعفنم  نـت و  ردـنا  تـسا  یطلخ  نیرتـهب  ار و  نـت  ماوـق  تـسا  یببـس  نـیرت  گرزب  نوـخ  هـک  دـش  موـلعم  سپ 
، دناهدوب اطخ  رب  يار  نیردنا  دناهتـشادن و  اور  لاح  چیه  هب  نوخ  ندرک  نوریب  ناگنیـشیپ  زا  یهورگ  هک  تسا  ببـس  نیدب  تساهطلخ و 

هکنآ یکی  تسا . طرـش  ود  هب  ار  وا  تعفنم  لمع و  نیا  تسا . یگرزب  نیدـب  نت  ردـنا  نوخ  لمع )  ) لحم تعفنم و  هچ  رگا  هکنآ  رهب  زا 
. دیاب هک  دشاب  نانچ  وا  یگنوگچ  ینعی  وا  تیفیک  هکنیا ) رگید   ) دیاب و هک  دشاب  نادنچ  وا  رادقم 
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هب وا  تیفیک  ای  ددرگ  رتشیب  وا  رادـقم  هک  هاگ  ره  و  دـیاشن . ندرک  نوریب  نت  زا  نوخ  لاـح  چـیه  هب  دـشاب  طرـش  ود  نیدـب  هک  هاـگ  ره 
هک دناهتفگ  یهورگ  و  تسا . بجاو  یعیبطان  لاح  ندرک  لیاز  دوش و  اهتفآ  اهیرامیب و  ببـس  دـشاب و  یعیبطان  لاح  ود  ره  نیا  ددرگ ،

يرایـسب نوخ  ینوزف  ببـس  هک  دـناهتفگ  و  دـننک . نوریب  نت  زا  نوخ  هکنآیب  دروآ ، ناوت  زاب  یعیبط  لاح  هب  ار  یعیبطان  لاح  ود  ره  نیا 
نوریب دیآ و  زاب  لادتعا  هب  وا  رادقم  ودنک  جرخ  ار  ینوزف  هیذاغ  توق  دوش ، هدرک  رتمک  ای  دـیآ  هتفرگ  زاب  اذـغ  هک  هاگ  ره  دـشاب و  اذـغ 

مه ات  دنراد ، كدنا  کنخ و  ياهاذغ  رب  تسد  دوش  مرگ  ندروخ  اذغ  ندرک  مک  ببس  هب  هک  دنـسرت  رگا  و  دشابن . تجاح  نوخ  ندرک 
هب تلهم و  هب  ریبدـت  نیا  هکنآ  رهب  زا  تسین ، مامت  نکل  تسا . باوص  يریبدـت  نیا  دـیآ . زاب  لادـتعا  هب  تیفیک  ردـنا  مه  رادـقم و  ردـنا 

یتسد شیپ  زا  هک  یلاح  نینچ  ردنا  ترورـض  هب  سپ  دنک . دلوت  گرزب  یتفآ  ریبدت  نیا  ندـش  مامت  زا  شیپ  هک  دوش  مامت  زارد  راگزور 
هکنآ رهب  زا  جازم  ندرک  لدب  مه  اذغ و  ندرک  مک  مه  نوخ و  ندرک  نوریب  مه  تشاد : دیاب  راکب  ریبدـت  هس  ره  دوب ، ناوت  هن  نمیا  تفآ 

هب دوز  ار  یقاب  دوش و  هتـسکش  یقاب  تلیاـغ  دوش  هدرک  رتمک  یتخل  رگا  دوش . دـب  وا  تیفیک  ددرگ و  رایـسب  رادـقم  هب  نوخ  هک  هاـگ  ره 
هب ار  نآ  ات  دهدن  تلهم  هک  دشاب  میب  دوش و  دب  وا  تیفیک  هکنآیب  ددرگ  رایـسب  نت  ردـنا  نوخ  هک  دـشاب  رایـسب  درآ و  ناوت  زاب  لادـتعا 

تـسا نآ  مامت  تسرد و  ریبدت  هک  دش  مولعم  سپ  دوش . كاله  مدرم  دننکن  نوریب  یتخل  لاح  ردنا  رگا  دنرآ . زاب  لدتعم  رادقم  هب  ریبدت 
هک هاگ  ره  و  دننکن . نوریب  چیه  دنراد و  هاگن  ار  نآ  دشاب ، لدتعم  زین  تیفیک  هب  دشاب و  لدـتعم  رادـقم  هب  نت  ردـنا  نوخ  هک  هاگ  ره  هک 
هب جازم  ندرک  لدب  اذغ و  ندرک  مک  ریبدت  هب  ات  دهد  تلهم  هک  دنـشاب  نمیا  رگا  دوش و  دب  وا  تیفیک  ددرگ و  تدایز  لدـتعم  رادـقم  زا 

. دشابن يور  چیه  یقاب  ندروآ  حالص  هب  ینوزف و  ندرک  نوریب  زج  دنشابن  نمیا  رگا  و  دنوش ، لوغشم  نادب  دیآ  زاب  لادتعا 
ندرک و لیم  نآ  ودـنک  بجاو  نوخ  ندرک  نوریب  هک  تسه  موس  یببـس  دـمآ ، هدرک  دای  هک  ببـس  ود  نیا  زا  نوریب  هک  تسناد  دـیابب  و 

لیم بناج  نیدـب  دوش و  هداشگ  ینیب  زا  نوخ  هک  فاعر  نوچ  نآ ، ریغ  ای  ینداتفا  ای  یمخز  ببـس  هب  يوضع  هب  تسا  نوخ  نداهن  يور 
نوریب ینعم  هس  رهب  زا  ار  نوخ  اهلاح  نیاردنا  دریگ ، ندمآ  هتسویپ  ضیح  نوخ  هک  نانچ  ای  دنک 
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و دشاب . ناسآ  ندروآ  زاب  لادتعا  هب  ار  یقاب  دوش و  رتمک  یتخل  دـب  نوخ  ات  هکنآ  مود  و  دـننک . رتمک  نوخ  رادـقم  ات  هکنآ  یکی  دـننک :
نیا اـب  درک و  دـیابن  نوریب  نت  زا  نوـخ  ببـس  هس  نیا  رهب  زا  زج  دـننادرگ و  زاـب  دـشاب  هدرک  لـیم  هک  بناـج  نآ  زا  ار  وا  اـت  هکنآ  موـس 

. دیآ هدرک  دای  رتسپس  هکنانچ  درک ، دیاب  هاگن  نتشاد  راکب  نتسناد و  دیابب  دصف  ردنا  هک  اهلصا  اهببس ،
درد نوچ  نآ ، ریغ  ینوخ و  قانخ  لصافم و  عاـجوا  سرقن و  ءاـسنلا و  قرع  نوچ  ار  ینوخ  ياـهيرامیب  نادـنوادخ  هک  تسناد  دـیابب  و 

شیپ دوش  هتسب  ضیح  هک  ار  ینز  و  دتسیا ، زاب  دشاب و  هدوب  تداع  ندمآ  نوخ  ریساوب  زا  هک  ار  یـسک  مکـش و  ياهتلآ  سامآ  مشچ و 
یتجاح نوخ  ندرک  نوریب  هب  هچ  رگا  دز ، دیابن  دشاب  هدرک  لیم  ودب  هک  وضع  نآ  گر  نوخ  ندینادرگ  زاب  رهب  زا  ار  همه  نیا  ماگنه ، زا 
نوریب نوخ  هکنآ  رب  دنکن  تلالد  يور  گنر  دوش و  هتـسب  هک  ضیح  دتـسیا و  زاب  ندمآ  نوخ  هک  ار  ریـساوب  دنوادخ  و  دشابن . يوررض 

دـشاب و فیعـض  ءاشحا  هک  ار  یناسک  و  هتفرگ ، هریت و  یگنر  ای  زبس  ای  دـشاب  دـیپس  ای  هورگ  نیا  گـنر  هکنآ  رهب  زا  تسا ، بجاو  ندرک 
دـصف تسخن  رگا  ییادوس  ياهتلع  ردنا  و  دننک . نوریب  نوخ  راهب  لصف  ردنا  هک  دشاب  نآ  باوص  ار  هورگ  هس  ره  نیا  دشاب  مرگ  جازم 

يددمت چیه  شیوخ  نت  ردـنا  ات  درک  دـیاب  هاگن  نکل  دـننک ، نوریب  نوخ  راهب  لصف  هک  دـشاب  نآ  باوص  مه  دـنهد ، لهـسم  سپ  دـننک 
يددمت اهمادنا  همه  ردنا  هک  تسا  نآ  ییادوس  تلع  دنوادخ  نت  ردنا  یناشن  نیرت  تسرد  درک و  دیاب  هاگن  زین  يور  گنر  و  دباییمه ،

. دباییمه

دنک بجاو  دصف  ریخات  هک  ییاهببس  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مراهچ  وزج  زا  موس  باب 

تکرح زا  شیپ  طاـیتحا  لـیبس  رب  نآ  ریغ  رـس و  درد  مـشچ و  درد  اهمادـنا و  درد  سرقن و  ءاـسنلا و  قرع  رهب  زا  يازفا  نوـخ  مدرم  رگا 
دـصف هکنآ  رهب  زا  درک ، دیاشن  دصف  نآ  تکرح  لوا  ردنا  درک  تکرح  نآ  تبون  نوچ  اما  دشاب . اور  دنک  دصف  يدنچ  کی  ره  زا  تبون 

هک هاگ  ره  دشاب . گرزب  نآ  ترـضم  دنک و  ناور  اهگر  ردنا  دزیمایب و  نوخ  اب  دنابنجب و  نت  ردنا  ار  ماخ  دب و  ياهطلخ  تقو  نآ  ردنا 
هاگ ره  دننک و  دـصف  دـشابن  یعنام  دـشاب و  تجاح  دـصف  هب  رگا  دـنرگن ، هب  دـیآ  دـیدپ  یگتخپ  رثا  درذـگ و  ردـنا  نآ  يادـتبا  راگزور 

نت ردنا  نوخ  ءالتما  ياهتمالع 
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. دنک بجاو  دصف  ییالتما  ره  هن  هکنآ  رهب  زا  هن  رگ  تسا و  نوخ  ءالتما  هک  دوش  مولعم  ات  ندرک ، دیابن  باتش  ندرک  دصف  هب  دیآ ، دیدپ 
هب یماخ  لاح  رب  هدام  دنک و  طقاس  توق  ندرک  دصف  لاح  نآ  ردنا  دشاب و  ماخ  زونه  دشاب و  رگد  یطلخ  زا  ءالتما  هک  دشاب  رایـسب  نکل 
هک يرامیب  ره  دوش و  كاله  رامیب  درک و  دـناوت  هن  اف  تلع و  رخآ  هب  ات  يرامیب  توق  دـنک و  دـلوت  زارد  يرامیب  هک  دـشاب  رطخ  دـنام و 

نکمم رگا  نکل  درک ، دیاشن  نوریب  رایسب  نوخ  يرامیب  نآ  ردنا  دیشک . دهاوخ  یتخل  يرامیب  تدم  دوب و  دناوت  رهاظ  اهنارحب  يو  ردنا 
دوش و هن  فیعـض  توق  ات  دنراد  هگن  نوخ  یقاب  دننک و  نوریب  نوخ  یکدنا  ددرگن  نکمم  رگا  دننک و  نیکـست  ریبدت  تبرـش و  هب  ددرگ 

. درک ناوت  دتفا  تجاح  رگید  يدصف  هب  رگا  دنکن و  دلوت و  اهنارحب 
درک و دیاب  نوریب  یکدنا  نوخ  نکل  درک ، دیاب  دصف  دیآ  دیدپ  نت  ردنا  يرـسکت  ندرکان  دصف  ببـس  هب  ناتـسمز  ردـنا  ار  یـسک  رگا  و 
زا ار  نوخ  هک  دـنک  بجوا  هک  گرزب  یترورـض  هب  رگم  درک  دـیاشن  دـصف  ار  نتـسبآ  ضیح و  و  تشاد . دـیاب  هاگن  توق  رهب  زا  ار  یقاب 
هب لیم  دشاب و  نوخ  زا  تقیقح  هب  ءالتما  دشاب و  یلتمم  نت  دشاب و  يوق  توق  رگا  درک ، دیاب  هاگن  توق  لاح  نآ  ابو  دـننادرگ  زاب  یبناج 
زاب بناج  نآ  زا  دـیآربیم  ولگ  زا  یق  هب  ای  ثفن  هب  نوخ  ای  دـشابیم  طارفا  هب  یفاعر  الثم  رگا  هکنانچ  دراد  كان  رطخ  گرزب و  یبناـج 

. دصف هب  ندینادرگ  دیاب 
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دوش و جرخ  کین  نوخ  دنک  دصف  هک  هاگ  ره  دشاب ، رایسب  دب  ياهطلخ  دشاب و  یکدنا  کین  نوخ  وا  نت  ردنا  هک  ره  هک  تسناد  دیابب  و 
كدنا ار  يو  دراد ، فیرـش  يوضع  هب  لیم  دشاب و  دب  دشاب و  یکدنا  نوخ  وا  نت  ردـنا  هک  هاگ  ره  و  دـیآ . زاب  نآ  ياج  هب  دـب  ياهطلخ 
دوشیم جرخ  اهدصف  هب  هک  ص 188 )  ) دب نوخ  نآ  لدب  نتـشاد و  دیابیم  هاگن  وا  توق  کین  ياهاذغ  هب  درک و  دیابیم  دـصف  كدـنا 
ياهطلخ سک  نیا  نت  ردنا  رگا  و  دوش . فیعـض  وا  توق  هکنآ  یب  دوش  کین  وا  نوخ  ترک  نیدنچ  هب  ات  دروآ ، دـیابیم  زاب  کین  نوخ 

هب دشاب  ظیلغ  اهطلخ  رگا  ندرک و  دصف  سپ  ندرک ، نیکـست  ای  درک  دیاب  رت  مک  ارفـص  فیطل  لهـسم  هب  یق و  هب  تسخن  دشاب . ییارفص 
. دنشاب هتخپ  اشاح  افوز و  يو  ردنا  هک  نیبگنکس  تضایر و  هبامرگ و  نوچ  دوب ، دیاب  لوغشم  هدننک  فیطل  ياهریبدت 

تشاد دیاب  هاگن  دصف  لاح  ردنا  هک  اهلصا  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن ): راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  مراهچ  باب 

611 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
نآ لامتحا  دنک  دصف  رگا  هن ، ای  درک  دیاشیم  دصف  ار  سکنآ  ات  درک  دیاب  هاگن  نت  ياهلاح  ردنا  تسخن  دوش ، بجاو  دصف  هک  هاگ  ره 

توق نت و  يرغال  یهبرف و  ینعی  هنحـس ، رهـش و  ياوه و  لاح  لاس و  لصف  جازم و  تسا و  رمع  ياهلاس  اهلاح  نآ  و  هن . ای  درک  دـناوت 
. نآ یفیعض  هدعم و  مف 

داشگ و دیاب  یک  داشگ و  دـیابیم  گر  مادـک  هک  دـناد  بیبط  هک  دـیاب  دـشابن  یعنام  اهلاح  نیا  زا  ددرگ و  بجاو  دـصف  هک  هاگ  ره  و 
جالع ردنا  مه  تسا و  عفان  تحـص  ظفح  ردنا  مه  باوص  دـصف  هکنآ  رهب  زا  درک . دـیاب  نوریب  یک  ترک و  دـنچ  هب  رادـقم و  هچ  نوخ 

. تسیوق یجالع  يرامیب 
دنک درد  دـصف  هک  هاگ  ره  دـنک و  مارآ  یب  هیام  كدـنا  ندـش ، نکاس  اـت  دـناروش و  هب  یتخل  يدـنمدوس  اـی  دـصف  هک  تسناد ، دـیابب  و 

دشک و اهگر  بناج  هب  ار  اهتدام  دصف  هکنآ  رهب  زا  دوش ، کشخ  عبط  دـصف  ببـس  هب  هک  دـشاب  رایـسب  دوش و  هتـسب  رید  نآ  تحارج 
گنر دش ، هدرک  دصف  هک  هاگ  ره  و  دشاب ، اههدور  سامآ  نآ  ببـس  هک  یجنلوق  ردنا  رگم  دیآ  رتمک  تجاح  دصف  هب  جـنلوق  عاونا  ردـنا 

ببس ارفص و  تکرح  ببس  دصف  هک  دیـشوک  دیابب  نآ  ردنا  هشیمه  تسب و  يداب  هب  لاح  ردنا  دنز ، يدیپس  هب  رگا  درک ، دیاب  هاگن  نوخ 
. ددرگن طلخ  یماخ  یظیلغ و 

نت ردنا  نوخ  يرایسب  ياههناشن  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مراهچ  ورج  زا  مجنپ  باب 

سح مراهچ  ضبن ، یمیظع  موس  اهگر ، يرپ  یگدـیمد و  مود  يور ، گنر  یخرـس  نیتسخن  تسا : عون  تفه  نوخ  يرایـسب  ياههناشن 
ماعط يوزرآ  متفه  تکرح ، يراوشد  یتسس و  مشش  اهمادنا ، همه  ردنا  شوخ  یترارح  سح  مجنپ  اهمادنا ، همه  ردنا  یگدنام  ینارگ و 

. ندوبان
وـضع نادب  نوخ  لیم  دیآ ، دیدپ  نآ  اب  دشاب  وضع  نآ  هصاخ  هک  یناشن  دیآ و  دیدپ  وضع  کی  ردـنا  یـضعب  اههناشن  نیا  زا  هک  هاگ  ره 

، دراد رس  بناج  هب  لیم  رگا  هکنانچ  دشاب .
612 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

رگا و  دیآ . دیدپ  شزوس  رگج  ردنا  دراد و  لیم  رگج  بناج  هب  رگا  و  دیآ . دیدپ  رس  ردنا  نابرض  ددرگ و  يوق  رـس  ياهنایرـش  تکرح 
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يو ردنا  دراد  لیم  زرپس  بناج  هب  رگا  و  دوش . هب  ماعط  يوزرآ  و  دیآ ، دیدپ  دب  يزیچ  يوزرآ  نتـشگ و  شنم  دراد  هدعم  بناج  هب  لیم 
ددرگ و نیریش  ناهد  معط  دوش و  بلاغ  ناشیارب  هدنخ  يرایسب  نوخ  يرایسب  زا  هک  دنشاب  نامدرم  یضعب  و  دیآ . دیدپ  شزوس  ینارگ و 

. دیآ دیدپ  شراخ  يور  مشچ و  ردنا  دوش و  نارگرس  ار  یضعب 

نت ردنا  نوخ  یهابت  هناشن  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  مشش  باب 

. ضبن یمیظع  زا  مود  و  ددرگ . هب  يور  گـنر  هکنآ  رهب  زا  يور ، گـنر  زا  یکی  دـنیوج : زیچ  هس  زا  نت  ردـنا  نوخ  یهاـبت  ياـههناشن  و 
رتشیب ردـنا  يور  گـنر  اـما  اـهشیر . ملا  نوچ  دـنبای  یملا  نتـشیوخ  ردـنا  دوش  هاـبت  نوخ  هک  هاـگ  ره  هکنآ  رهب  زا  ملا ، سح  زا  موس 

ادوس تهج  زا  رگا  و  ، ) دـیارگ دـیپس  هب  يور  گنر  دـشاب و  مغلب  تهج  زا  نوخ  ندـش  هابت  هک  هاگ  ره  نکل  دـیارگ ، یخرـس  هب  اـهلاح 
و دنبایب . ملا  نآ )  ) دنهن رب  تسد  اجک  ره  دنبای و  اهشیر  ملا  نت  ردنا  دشاب  ارفـص  تهج  زا  رگا  و  دـیارگ )، یگریت  یهایـس و  هب  دـشاب و 
و دوش . طقاس  توق  دیآ و  دیدپ  نوعاط  اهسامآ و  اهرثب و  هک  دشاب  دنک و  دلوت  مزال  یبت  دوش ، هن  هدرک  غارفتـسا  دـیآ و  رب  یتدـم  رگا 

. دنک كاله  دسر  لد  هب  نآ  دنگ  نوخ و  یهابت  راخب  دتفین  كرادت  رگا 

دننک نوریب  هک  نآ  زا  سپ  نوخ ، ياهلاح  نتخانش  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  متفه  باب 

[33]

ص612 ج1 ؛  یهاشمزراوخ ؛  هریخذ 
و نآ . يوب  زا  موس  و  نآ . ماوق  زا  مود  و  نآ . گنر  زا  یکی  دنیوج : زیچ  راهچ  زا  دـننک  نوریب  نت  زا  هک  نآ  زا  سپ  نوخ  ياهلاح  نتخا 

معط یهورگ  دنبای . هنوگچ  لاح  نآ  ات  دنرگن  هب  سپ  دنشوپ . هب  دشاب  يو  ردنا  نوخ  هک  اجنآ  رد  تشطرس  تعاس  کی  هکنآ  زا  مراهچ 
. دشاب ینوزف  معط  ندرک  دای  ددرگ ، مولعم  نآ  لاح  ماوق  يوب و  گنر و  زا  نوچ  نکل  دناهدرک ، دای  زین 

ییارفص نوخ  دشاب و  يوب  شوخ  دشاب و  لدتعم  ماوق  گنر و  هب  تسرد  لدتعم و  نوخ  اما 
613 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

خلت عط  هب  درسفب و  رید  دشاب و  زیت  وا  يوب  دشاب و  مرگ  تخس  دنک و  رایسب  کفک  دنز و  يدرز  هب  یخرـس  زا  و  دشاب ، لدتعم  زا  رتقیقر 
نکل دهد . فیعـض  يوب  درـسفب و  دوش و  ظیلغ  دوز  دشابن و  مرگ  تخـس  دشاب و  قیقر  دـیآیمه  نوریب  گر  زا  ات  یمغلب  نوخ  دـشاب و 

رفصعم بآ  اب  هتساشن  هک  دنام  نادب  دیآ و  دیدپ  وا  رـس  رب  قیقر  یبآ  تعاس  کی  زا  سپ  دهد و  شوخان  يوب  دشاب  هتفریذپ  تنوفع  رگا 
دننابنجب دننک و  وردنا  بآ  یتخل  رگا  درـسفب و  دوز  دهد و  یـشرت  يوب  دشاب و  يوب  شوخان  ظیلغ و  هایـس و  ییادوس  نوخ  و  دنزیمامیب .

وا يوب  ظـیلغ و  وا  ماوق  دوش  هتخوس  نوخ  عون  هس  ره  نیا  هک  هاـگ  ره  و  دوش . ادـج  دوبک  یبآ  يو  زا  و  فـیل ، نوـچ  دوـش  هتـشر  هتـشر 
. دوش شوخان 

دنک هابت  ار  نوخ  هک  ییاهببس  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  متشه  باب 
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ياهرازفا اهرت و  نوچ  ندروخ  رایـسب  زیت  مرگ و  ياهزیچ  اذغ و  ردنا  دب  ياهریبدت  یکی  تسا : عون  هس  دـنک  هابت  ار  نوخ  هک  ییاهببس 
هابت موس  ناتـسبات . لصف  یناوج و  ياهلاس  ردـنا  هصاخ  رگج  لد و  جازم  یمرگ  مود  و  دـنام . نیدـب  هچنآ  نهک و  ياهبارـش  گـید و 

. اهراخب اهداب و  اهناراب و  يرایسب  ببس  هب  لاس و  ياهلصف  ماظن  رییغت  ببس  هب  نتشگ 

رمع ياهلاس  زا  یلاس  ره  یجازم و  ره  نوخ  ياهگنر  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  مهن  باب 

ظیلغ دشاب و  َرت  مرگ و  يازفا  نوخ  مدرم  جازم  و  دشاب ، هایـس  و  دشاب ) درز  و   ) قیقر وا  نوخ  دشاب و  کشخ  مرگ و  ییارفـص  مدرم  جازم 
دشاب و رتو  درـس  بوطرم  جازم  و  دشاب ، هریت  هایـس و  وا  نوخ  دشاب و  کشخ  درـس و  ییادوس  مدرم  جازم  و  دشاب ، خرـس  تخـس  دشاب و 

ردـنا اـما  و  دـنک . ظـیلغ  ار  نوخ  تبوـطر  هکنآ  رهب  زا  دـشاب ، ظـیلغ  دـشاب و  يازفا  نوـخ  مدرم  نوـخ  یخرـس  زا  رتمک  وا  نوـخ  یخرس 
یهایـس هب  لهک  نوخ  و  دشاب . خرـس  ظیلغ و  ناوج  نوخ  و  دشاب ، گنر  فیعـض  قیقر و  كدوک  نوخ  هک  تسناد  دـیابب  رمع ، ياهلاس 

. دشاب گنر  فیعض  قیقر و  ریپ  نوخ  دشاب و  ظیلغ  دیارگ و 
614 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

دیاشن ارک  داد و  دیاش  ار  دصف  ردنا  تصخر  هکنآ  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  مهد  باب 

تـشوگ رایـسب  دـیارگ و  یگدرچ  هایـس  هب  ای  یخرـس  هب  وا  گنر  دـشاب و  رتشیب  يوم  وا  نت  رب  رتخارف و  رت و  رهاظ  وا  ياهگر  هک  ره 
هـصاخ یلهک و  یناوج و  ياهلاس  ردـنا  هصاخ  داد ، ناوت  تصخر  دـصف  هب  ار  يو  دـشاب  تخـس  وا  تشوگ  دـشابن و  هیپ  رایـسب  دـشاب و 

هن یگلاس  هدراهچ  هب  ات  ار  كدوک  اما  و  دیآربیم . اهلمد  اهرثب و  هک  ار  یسک  دروخ و  هتسویپ  بارش  ینیریش و  تشوگ و  هک  ار  یـسک 
و دـشاب . رایـسب  لیلحت  ناشیا  نت  زا  زور  ره  ببـس  نیدـب  دـشاب و  رت  مرگ و  ناـکدوک  ياهمادـنا  هکنآ  رهب  زا  داد ، دـیاشن  تصخر  دـسر 

هدزاود یهورگ  و  درک . دیاشن  دصف  دشاب  بوطرم  تخس  ای  دشاب  ییارفص  رغال و  رگا  و  درک ، دیاب  هاگن  هنحـس  لاح  زین  ار  هلاس  هدراهچ 
تـصخر نآ  زا  شیپ  یهورگ  دـناهدومرف و  یگلاس  شـش  زا  سپ  اهلاح  رتشیب  ردـنا  تماـجح  اـما  دـصف و  هب  دـناهداد  تصخر  ار  هلاـس 

زا لاس ، رب  هن  دناهدرک  توق  رب  دامتعا  دناهدومرف و  دصف  یگلاس  داتفه  سپ  زا  ناگنیـشیپ  یـضعب  درک و  دیاشن  دـصف  ار  ناریپ  دـناهداد و 
ره و  دشاب . يوق  وا  ياهتوق  اهمادنا و  دشاب و  رایـسب  وا  نت  ردنا  نوخ  دشاب و  هدیـسر  یگلاس  داتفه  هب  هک  دـشاب  سک  رایـسب  هکنآ  رهب 

سپ زا  هک  دشاب  نآ  رطخ  هک  ار  یناسک  دشاب و  فیعض  توق  هتسکش و  عبط  دراوگ و  راوخشد  ماعط  دشاب و  فیعض  رگج  هدعم و  ار  هک 
دیاب مامت  طایتحا  دصف  ردنا  دشاب  مرن  کیراب و  ياهگر  هک  ار  بوطرم  مدرم  درک و  دیاشن  دـصف  دـنک ، دـلوت  درـس  ياهيرامیب  دـصف 

. درک

دتفا یشغ  نادنچ  ندرک  نوریب  نوخ  ندرک و  دصف  هب  دتفا  تجاح  هک  اهببس  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  مهدزای  باب 
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رگید ياهریبدـت  و  هزادـنا ، هب  یندرک  نوریب  نوخ  يدـصف و  هب  ات  دـهد  تلهم  هک  دنـشابن  نمیا  هک  ینوخ  ياـهيرامیب  ص 189 )  ) ردنا
ياهدرد هقرحم و  ياـهبت  ردـنا  دـیآیمه و  نوریب  توق )  ) تقو هب  هک  هصاـخ  ینیب ، زا  نوخ  نداـشگ  قاـّنخ و  نوچ  دوش  هدرک  جـالع 

دتفا و یشغ  هکنادنچ  ندرک ، نوریب  نوخ  ندرک و  دصف  ددرگ  بجاو  دشاب ، نوخ  هبلغ  زا  هک  تخس 
615 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

. دشاب گرم  یشغ  لدب  دشاب ، فیعض  توق  رگا  هک  درک  دیاب  توق  رب  دامتعا  باب  نیردنا 

درک دیاب  نوریب  دْنَچ  نوخ  تشاد و  داب  هاگن  یگنوگچ  ار  توق  دصف ، لاح  ردنا  هکنآ ، ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  مهدزاود  باب 

توق نتشاد  هاگن  قیرط  ببس  نیدب  تسناد . ناوت  ضبن  لاح  زا  ود  ره  لاح  درک و  دیاب  توق  لاح  لد و  لاح  رب  دامتعا  اهلاح  همه  ردنا 
ماوق گنر و  ردنا  ددـنبب و  لاح  ردـنا  دـیآ  دـیدپ  فعـض  رثا  هک  هاگ  ره  ات  هک  دراد  ضبن  رب  تسد  بیبط  هک  تسا  نآ  دـصف  لاح  ردـنا 

. دوش رتمک  یک  ات  درک  دیابیم  هاگن  زین  نوخ  ندمآ  نوریب  توق  ددرگ و  هب  یک  نآ  ماوق  گنر و  ات  درک ، دیابیم  هاگن  نوخ 
ردنا دیآ ، دیدپ  یفیعـض  رثا  ضبن  ردنا  هک  رگم  تسب ، دیابن  ددرگن  نآ  ماوق  گنر و  ات  دشاب  نوخ  ندـش  هابت  دـصف  ببـس  هک  هاگ  ره  و 

ره و  درک . ناوت  نوریب  توق  ندمآ  زاب  زا  سپ  ار  یقاب  هچ  دشابن ، هدرک  نوریب  نوخ  زا  تجاح  ردـق  هب )  ) زونه هچ  رگا  تسب . دـیابب  لاح 
لاح ردنا  دیآ  دیدپ  فیعـض  رثا  ضنب  ردنا  رگا  تسب و  دیابن  دوش  هن  رتمک  وا  ندـمآ  توق  ات  دـشاب  نوخ  يرایـسب  دـصف  ببـس  هک  هاگ 

. تسب دیابب 
وـضع نآ  رهب  زا  هک  دشاب  یگر  دـنیاشگ  هب  هک  گر  نآ  يوضع و  ردـنا  شداب  مرگ  یـسامآ  دـصف  ببـس  هک  هاگ  ره  دـیوگ : سونیلاج 

هب يوضع  ردـنا  سامآ  ببـس  هب  هک  ینوخ  ره  هکنآ ، رهب  زا  دـنریگ ، هن  زاب  ددرگنب  نوخ  ماوق  گنر و  ات  هک  دـشاب  نآ  باوص  دـیناشگ ،
زاب ددرگن . نوخ  گنر  ات  دنیاشگ و  هب  قیلـساب  هتخوس  نوخ  يرامیب  ردنا  هک  تسا  هدومرف  نیا  رهب  زا  طارقب  و  دشابن . یعیبط  نوخ  دـنام 

فعـض هک  دـشاب  میب  ددرگ و  هب  رید  نوخ  گنر  دـشاب و  يوق  سامآ  هکنآ  مود  تسا و  فعـض  دـلوت  یکی  ببـس  ود  هب  رگم  دـنریگ  هن 
. دیآ نوریب  يراوخشد  هب  دراد و  زاب  عضوم  ردنا  ار  نوخ  دشاب ، مرگ  تخس  هک  یسامآ  هکنآ  رهب  زا  تفرگ ، دیاب  زاب  دنک  دلوت 

رب ریدقت  هدهاشم  بسح  هب  بیبط  داهب . ناوت  هن  يدح  درک و  ناوت  هن  دای  يرامیب  چیه  ردـنا  نوخ  ندرک  نوریب  رادـقم  دـیوگ : سونیلاج 
لاح ردنا  ببـس  نادب  درک و  هن  دلوت  فعـض  چیه  مدرک و  نوریب  نوخ  لطر  شـش  رادقم  ار  سک  رایـسب  نم  دیوگیم  درک و  دـناوت  نآ 

دش لیاز  بت 
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. دنک دلوت  فعض  هک  دوب  نآ  میب  مدرک و  نوریب  مین  لطر و  کی  رادقم  ار  سک  رایسب  و 

دتفین شغ  ات  تشاد  دیاب  هاگن  هنوگچ  فیعض  مدرم  توق  هکنآ  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  مهدزیس  باب 

هک ار  یـسک  مود  دنک . دلوت  ارفـص  وا  هدعم  ردنا  هک  ار  رغال  رورحم و  مدرم  کی  دـتفا ، يرایـسب  یـشغ  ار  هورگ  راهچ  هک  تسناد  دـیابب 
فیعض وا  هدعم  مف  هک  ار  یـسک  مراهچ  دشاب . يوق  وا  هدعم  مف  سح  هک  ار  یـسک  موس  دشاب . هداشگ  وا  ماسم  دشاب و  فیطل  وا  تشوگ 

یق و  دشاب . هتـسب  گر  هک  دتفا  نآ  سپ  زا  يرتشیب  دننک و  نوریب  رایـسب  نوخ  رگم  دتفا ، رت  مک  یـشغ  ندمآ  نوخ  لاح  ردـنا  دـشاب و 
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ءاود کشم و  هفان  دصف  لاح  ردنا  ببـس  نیدب  دنک  لیاز  یـشغ  دراد و  دوس  یـشغ  لاح  ردـنا  دراد و  زاب  ار  یـشغ  دـصف  زا  شیپ  ندرک 
کشم هفان  دننکفا و  یق  دننک و  ورف  غرم  رپ  دتفا  یـشغ  رگا  ات  تشاد  دیاب  رـضاح  دنکفا ، دناوت  یق  نادب  هک  يزیچ  ای  غرم ، رپ  کسملا و 

ار هک  ره  و  دنناکچ . ورف  قلح  هب  دننکفا و  وا  ناهد  ردنا  كدنا  كدنا  رانا و  بآ  ردنا  ای  بالگ  هب  دننک  لح  کسملا  ءاود  دـننایوب و  وب 
یتخل هدرک  رت  بالگ  هب  نیریـش  شرت و  رانا  هناد  ای  دنهد ، هب  یتبرـش  شرت  رانا  بارـش  دصف  زا  شیپ  دـنراد ، هاگن  یـشغ  زا  هک  دـنهاوخ 

ای هندوپ  بارش  هب  دشابن  رورحم  تخـس  رگا  و  دروخب . دنز و  شرت  یبآ  بر  ای  شرت  بیـس  بر  ردنا  نان  دنچ  ياهمقل  ای  دیزم ، دنیامرفب 
زاب تشپ  هب  ار  وا  دـنهد و  هب  یتبرـش  دنـشاب ، هتخپ  هیواـفا  يو  ردـنا  هک  بـالج  اـی  و  دنـشاب ، هدرک  يوق  کـشم  اـب  ود  ره  هک  هبیم )  ) هبیم
هیاخ هدرز  ای  محللا  ءام  تعاس  کی  هب  دصف  سپ  زا  و  دننکن . فارـسا  دننک و  نوریب  نوخ  لکـش  نآ  رب  مه  دننک و  دـصف  سپ  دـنناباوخ 

یتخل دصف  ببـس  هب  هدعم  هکنآ  رهب  زا  دـیاب  كدـنا  نکل  دـشاب ، اور  دـتفا  مضه  بابک  رگا  دـنهد و  هب  یتخل  غرم  يابروش  ای  تشرب  مین 
. دوش فیعض 

دراد زاب  دصف  زا  هک  ییاهببس  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  مهراهچ  باب 

يزات هب  هک  بعـص  ییامرـس  ندـینازرل  موس  يران  قیقر  لیلد  مود  تسا ، بت  یکی  تسا : کی  تسیب و  دراد  زاب  دـصف  زا  هک  ییاـهببس 
ياهرهش مجنپ  و  درس ، جازم  مراهچ  دنیوگ ، ضفان 
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مهدزاود طارفا ، هب  يرغال  مهدزای  يریپ ، مهد  یگدیـسران ، یکدوک و  مهن  عامج ، متـشه  هباـمرگ ، متفه  بعـص ، ياـهدرد  مشـش  درس ،

مک يور و  يدرز  مهدزناـپ  تشوگ ، یمرن  گـنر و  يدـیپس  مهدراـهچ  ماـسم ، یگداـشگ  تشوگ و  یکزاـن  مهدزیـس  طارفا ، هب  یهبرف 
، هدـعم مف  سح  يزیت  مهدزون ، ماعط ، زا  هدـعم  يرپ  همخت و  مهدژه  هدـعم ، یئیهت  یگنـسرگ و  مهدـفه  زارد ، يرامیب  مهدزناش  ینوخ ،

. هدعم ردنا  ارفص  دلوت  مکی  تسیب و  هدعم ، مف  یفیعض  متسیب 
ردنا هن  تبون و  لوا  ردنا  هن  دشاب ، نازوس  سب  هک  ییارفـص  ياهبت  ردنا  هک  تسناد  دیابب  يران ، قیقر  لیلد  بت و  نتـشاد  زاب  ببـس  اما 
ردنا طالخا  بت  لاح  ردنا  تبون و  زور  ردنا  هکنآ  یکی  زیچ : هس  رهب  زا  درک  دیاشن  دصف  لاح  چـیه  هب  تبون  زور  ردـنا  هن  تبون و  هنایم 
راکب نت  ردنا  هک  تبوطر  یتخل  هکنآ  مود  دشاب . گرزب  نآ  ترـضم  دوش و  هدیروش  دوش  تدایز  نآ  تکرح  دـصف  هب  دـشاب و  تکرح 

جرخ دصف  هب  تسا  توق  هیام  هک  نوخ  یتخل  هکنآ  موس  و  ددرگ . رت  يوق  ارفـص  دوش و  جرخ  دصف  هب  دـشوک  زاب  ارفـص  توق  اب  دـیآ و 
یباوخیب جنشت  هکنآ  رهب  زا  درک ، دیاشن  دصف  دیآ  تجاح  دصف  هب  هچ  رگا  دشاب ، نآ  اب  جنـشت  هک  اهبت  ردنا  دوش و  طقاس  توق  دوش و 

درک و دیاب  نوریب  یکدنا  نوخ  هدننک  دصف  رگا  دـشاب  تنوفع  زا  هن  هک  بت  ردـنا  و  دوش . فیعـض  ببـس  نادـب  توق  درآ و  قرع  درآ و 
ردـنا هک  لاوحا  همه  دـشاب ، تنوفع  بت  ببـس  هک  هاگ  ره  و  دوش . عفد  دریذـپ و  لیلحت  نآ  توق  هب  بت  ببـس  ات  تشاد  دـیاب  هاگن  یقاب 

ورف یگتخادگ و  يرامیب و  رثا  رد  دشاب و  يران  قیقر و  لیلد  رگا  درک . دیاب  هاگن  لیلد  لاح  درک و  دیاب  هاگن  دیآ  هتفگ  بت  جالع  باتک 
ضبن دشاب و  یخرـس  گنر  هب  دراد و  یماوق  لیلد  رگا  سپ  درک . دـیاشن  دـصف  هجو  چـیه  هب  دـیآ ، دـیدپ  درز  يور  تشوگ  ندـش  هتفر 

. دشاب اور  دصف  دنکیم  هن  شزادگ  و  دشاب ، شیوخ  لاح  رب  رامیب  يور  دشاب و  میظع 
توق دشاب  یمغلب  ماخ و  یطلخ  امرس  نیا  ببس  رگا  هکنآ  یکی  تسا : هجو  ود  زا  دصف ، زا  بعص  يامرس  ندنیازرل  نتـشاد  زاب  ببـس  اما 

مود ددرگ . تدایز  طلخ  نآ  ترضم  دوش  هدرک  نوریب  نوخ  رگا  دنازپ و  هب  ار  نآ  دشوک و  زاب  نآ  يدرـس  رب  ات  دیآ  راکب  نت  ردنا  نوخ 
زاب ببس  دوش و  توق  یفیعض  ببس  ارفص و  ندوزف  ببس  دصف  ددرگ ، مولعم  بت  جالع  باتک  ردنا  هکنانچ  دشاب  ارفص  ببـس  رگا  هکنآ 
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دنوادخ نت  ردنا  نوخ  هک  تسا  نآ  درس  جازم  نتشاد 
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نتـشاد زاب  ببـس  دشاب و  اطخ  ندرک  دصف  نوخ  هب  يدنمتجاح  اب  دشاب و  دنمتجاح  تخـس  نادب  نت  دـنک و  دـلوت  رت  مک  درـس  جازم 
اهتبوطر دشاب و  مرگ  نادب  اهمادنا  دشاب و  مزال ) يرورض ،  ) تسیابرد تخس  نت  ردنا  نوخ  اهرهش  نیردنا  هک  تسا  نآ  درس  ياهرهش 

دشک و شیوخ  يوس  ار  طالخا  دوز  هک  تسا  نآ  بعـص  ياهدرد  نتـشاد  زاب  ببـس  و  درادن ، دوس  دصف  لاح  نیا  اب  دوش و  هتخپ  نادـب 
نت دریگ و  ندیزاغآ ،) ندش ، رارق  رب   ) ندـیتسا ود  نیا  تفلاخم  تعزانم و  دـصف ، درد  لاح  ردـنا  دـشک و  نوریب  يوس  هب  ار  طلخ  دـصف 

نکاس ار  درد  تسخن  هک  دشاب  نآ  باوص  دـشاب . هدـیافیب  درآ و  فعـض  دوش و  هدیـشک  نوریب  يوس  هب  یعیبطان  تدام  دوش و  هدـیروش 
ص 190)  ) هداشگ ببس  هب  دیاشگب و  ماسم  دراذگب و  ار  طالخا  هبامرگ  هک  تسا  نآ  هبامرگ  نتـشاد  زاب  ببـس  و  دننک . دصف  سپ  دننک 

لصف دشاب و  ینیتسار  یتجاح  دصف  هب  ار  یسک  رگا  یلب  دشاب . اطخ  دصف  لاح  نیا  اب  دیآ و  رایسب  قرع  دشاب و  رایـسب  لیلحت  ماسم  ندش 
وا ماسم  هکنآ  زا  رتدوز  دوش و  رتناور  رتهداشگ و  وا  نت  ردنا  نوخ  هک  دنکن  گنرد  نآ  زا  شیپ  دوش و  هبامرگ  ردنا  رگا  دشاب ، ناتسمز 

. دشاب اور  دنک ، دصف  دیاسایب و  یکدنا  دیآ و  نوریب  دنک  قرع  دوش و  هداشگ 
. تسا رهاظ  تخس  عامج  نتشاد  زاب  ببس  و 

. تسا هدمآ  هدرک  دای  وزج )  ) عون نیا  زا  مهن  باب  ردنا  یگدیسران  یکدوک و  نتشاد  زاب  ببس  و 
نایز دصف  ببـس  نیدب  دنک  دلوت  رتشیب  بیرغ  تبوطر  و  دنک ، دلوت  رتمک  ناریپ  نت  ردـنا  نوخ  هک  تسا  نآ  يریپ  نتـشاد  زاب  ببـس  و 
تقو هب  رگا  دشاب  هدنکآ  وا  ياههلـضع  دشاب و  خرـس  وا  يور  گنر  دشاب و  نوخ  رپ  خارف و  وا  ياهگر  هک  دـشاب  يریپ  رگا  سپ  دراد .

. دشاب اور  دنک  دصف  تجاح 
هب نوخ  ارفص ، هبلغ  اب  دشاب و  ییارفـص  مرگ و  ياهلاح  رتشیب  ردنا  رغال  مدرم  جازم  هک  تسا  نآ  طارفا  هب  يرغال  نتـشاد  زاب  ببـس  و 

. درک دیاب  نوریب  طایتحا 
نوخ دـشاب و  يرتشیب  تبوطر  وا  نت  ردـنا  دـیارگ و  يدرـس  هبرف  تخـس  مدرم  جازم  هک  تسا  نآ  طارفا  هب  یهبرف  نتـشاد  زاـب  ببـس  و 

نتشاد زاب  ببس  و  دشاب . تسیاب  ردنا  تخس 
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یتشوگ مرن  يدیپس و  نتـشاد  زاب  ببـس  و  دمآ . هدرک  دای  هبامرگ  نتـشاد  زاب  ببـس  ردنا  هک  تسا  نآ  ماسم  یگداشگ  تشوگ و  یکزان 
زاب ببس  ردنا  هک  تسا  نآ  ینوخ  مک  يور و  يدرز  نتشاد  زاب  ببس  و  تسا . هدمآ  هدرک  دای  یهبرف  نتشاد  زاب  ببس  ردنا  هک  تسا  نآ 

. تسا هدمآ  هدرک  دای  طارفا  هب  يرغال  نتشاد 
هدوب رتمک  نوخ  دلوت  دشاب و  هداتفا  قافتا  غارفتسا  زیهرپ و  دشاب و  زارد  يرامیب  هاگ  ره  هک  تسا  نآ  زارد  ياهیرامیب  نتشاد  زاب  ببس  و 

هب دشاب و  هدش  فیعض  اهتوق  همخت  ببس  هب  هک  تسا  نآ  هدعم  يرپ  همخت و  نتشاد  زاب  ببس  و  دنک . طقاس  توق  دنک  دصف  رگا  دشاب ،
هدرک دصف  رگا  درک و  ناوت  هن  مضه  دیاب  هکنانچ  ار  هدیراوگان  ياههلضف  همه  همـضاه  ياهتوق  و  دوش ، رتفیعـض  اهتوق  دصف  ببس 

هک تسا  نآ  یگنـسرگ  هدعم و  یئیهت )  ) يایهت نتـشاد  زاب  ببـس  و  دیآ . ردـنا  قورع  هب  ماخ  ياههلـضف  دوش و  نوریب  کین  نوخ  دوش ،
نت دنبنجب و  دنشاب ، رتهدنراوگ  رید  هک )  ) اهطلخ دوش و  نوریب  کین  نوخ  ددرگ و  ارفـص  هبلغ  توق و  یفیعـض  ببـس  لاح  نیردنا  دصف 

. دشاب گرزب  نآ  ترضم  دوش و  هدیروش 
، دشاب یـشغ  ببـس  اهلاح  نیا  هب  دصف  هک  تسا  نآ  هدعم  ردـنا  ارفـص  دـلوت  نآ و  یفیعـض  هدـعم و  مف  سح  توق  نتـشاد  زاب  ببـس  و 

روجنر تخـس  زیت  ياهزیچ  ندروخ  ردنا  هک  تسا  نآ  هدـعم  سح  توق  تمالع  اما  و  تسا . هدـمآ  هدرک  دای  هتـشذگ  باب  ردـنا  هکنانچ 
یخلت هدعم  ردنا  ارفـص  دلوت  تمالع  دـشابن و  یلاخ  درد  زا  دـشاب و  رتمک  ماعط  يوزرآ  هک  تسا  نآ  هدـعم  مف  یفیعـض  تمالع  دوش و 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 407 

http://www.ghaemiyeh.com


. هتسویپ نتشگ  شنم  تسا و  ناهد 

دننک نوریب  تعفد  هس  هب  ای  تعفد  ود  هب  نوخ  هکنآ  تعفنم  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  مهدزناپ  باب 

. دننک رتمک  يوضع  زا  ای  نت  همه  زا  نوخ  یتخل  هکنآ  یکی  تسا : راک  ود  دصف  زا  دوصقم 
نیا ردنا  دـنرآ و  زاب  فلاخم  بناج  هب  دـننادرگ و  زاب  ار  نآ  هک  دـنهاوخ  دنـشاب ، هدرک  لیم  يوضع  هب  وا  اب  هدام  ای  اهنت  نوخ  هکنآ  مود 

هشیمه هک  تسا  نآ  تعیبط  راک  هکنآ  یکی  تسا : عون  ود  نآ  تعفنم  دشاب و  رتشیب  قیرافت  هب  نوخ  ندرک  نوریب  تعفنم  ضرغ  ود  ره 
عفد دناوت  دیاب و  هک  یقیرط  هب  دیاشن  ار  نآ  دروآ ، دناوت  هن  حالص  هب  هک  ار  دب  طلخ  ای  ار  نوخ  ات )  ) هک دشوک 
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ار تعیبط  بیبط  هدش ، نارگ  تعیبط  رب  دشاب و  هدنام  يوضع  ردـنا  ای  نت  ياهگر  همه  ردـنا  رگید  یطلخ  ای  نوخ و  هک  هاگ  ره  دـنک و 
رتدوز و گر  نادـب  هداـم  دـشاب و  هتـسویپ  وضع  نادـب  هک  یگر  درآ و  دـیدپ  رت  کـیدزن  رتتسار و  یقیرط  تعانـص  هب  دـهد و  يراـی 

نوریب یتخل  تسا ، طالخا  زا )  ) همه بکرم  هک  نوخ ، هک  هاگ  ره  سپ  دریگ . ندرک  عفد  ار  طلخ  نآ  تعیبط  ات  دیاشگب  دیآ ، رب  رتناسآ 
دشک هب  شیوخ  عضوم  زا  ار  نآ  درآ و  ياجب  یقاب  ردنا  شیوخ  دهج  تعیبط  ات  درادب ، تعاس  کی  ددنبب و  دریگب و  ار  گر  بیبط  دیآ 

هب بذج  دـشاب و  رت  شیب  دـصف  تعفنم  دوش و  عفد  رتدوز  رتشیب و  طلخ  یقاب  دـیاشگب  گر  هک  مود  راب  دـنک . عمج  دـصف  عضوم  هب  و 
هکنآ لاثم  رب  دـنرگیدکی ، رای  ود  ره  بذـج  عفد و  هکنآ  رهب  زا  دـشاب ، رتمامت  رگید  یبناج  هب  ار  نوخ  ندروآ  زاب  ینعی  فلاـخم  بناـج 

هب رگید  بآ  یتخل  ددـنبب  بآ  هار  سپ  دـنک  ورف  هاچ  هب  ار  هریت  بآ  نآ  دـلام و  هب  اهتشخ  دـنزب و  یبآ  تسخن  دـیوشب  ار  هناخ  یـشارف 
یقاب ات  دـلامیم  تشخ و  دربیم و  زاب  شاب  شیپ  هب  ار  بآ  نآ  شارف  دـیآ . هاچ  رـس  هب  بآ  دـشاب  هاچ  رـس  اب  اهتشخ  بیـشن  درتسگ و 

ره دـنام و  هزیکاپ  تشخ  درب و  ورف  هاچ  هب  یگریت  یقاب  ات  دـیاشگب  بآ  هار  سپ  دوش و  عمج  هاچ  رـس  هب  بآ )  ) نآ اـب  اـهتشخ  یگریت 
. دنک كاپ  ار  نت  لاثم  نیرب  مه  رتشیب  ای  تّرک  رس  هب  ای  ودب  نوخ  ندرک  نوریب  و  دوش . رت  هزیکاپ  تشخ  دنک  رتشیب  بآ  نآ  دنچ 

هب نوخ  دنچ  ره  رگید ، یبناج  هب  یبناج  زا  دشاب  یطلخ  ندینادرگ  زاب  دصف  زا  دوصقم  هک  هاگ  ره  هک  تسا  هتفگ  نیا  رهب  زا  سونیلاج  و 
. دنکن دلوت  فعض  دنام و  هب  ياج  رب  توق  هکنآ  مود  تعفنم  و  دیآ . لصاح  رتمامت  دوصقم  دنشک  نوریب  رترایسب  ياهتعفد  هب  قیرافت و 

مود هعفد  هب  دـننک و  نوریب  نیتسخن  هعفد  هب  يرتشیب  درک  دـنهاوخ  نوریب  هک  نوخ  ردـق  نآ  هک  دـشاب  نآ  رتـیلوا  دـیوگیم  سونیلاـج  و 
دنهد هب  یتبرش  هعفد ، ود  ره  نایم  ردنا  هک  دشاب  نآ  رتباوص  دتفا و  یـشغ  مود  هعفد  هب  هک  دشاب  رایـسب  هکنآ  رهب  زا  دننک ، نوریب  رتمک 

. تسا هدمآ  هدرک  دای  عون  نیا  زا  مهدزاود  باب  ردنا  هکنانچ  دننکب  نآ  طایتحا  و 
دشاب و تعاس  کی  نیرتمامت  دیاش و  دشاب  تعاس  مین  زا  رتمک  نیمود  نیتسخن و  هعفد  نایم  راگزور  رگا  دشاب ، يوق  توق  هک  هاگ  ره  و 

تعفد ود  ره  نایم  راگزور  دشاب ، یفعض  رگا 
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نایم ردنا  هک  دـیاب  زور  کی  نیرتمک  یبناج  هب  رگید  یبناج  هب  یبناج  زا  دـشاب  هدام  ندـینادرگ  زاب  دـصف  زا  دوصقم  رگا  دـیاب و  رتشیب 
زور ود  زا  سپ  مود  هعفد  رگید ، یبناج  هب  یبناج  از  دـشاب  هدام  ندـینادرگ  زاب  مود  هعفد  زا  دوصقم  هک  هاگ  ره  دـیوگیم  سونیلاـج  دـتفا .
رگا و  دـیبوب . دـیابن  رطع  مرفـسا و  جـیه  نیمود  نیتسخن و  هعفد  نایم  تسا  هتفگ  يو  هک  دـناهدرک  تیاکح  رتتسرد ، نیا  زا  رتلـضاف و 

دهاوخ رتدوز  اب  تعاس  کی  زا  سپ  رگا  دز و  دیاب  بیروا )  ) بیر هب و  گر  دیاشگب  گر  رـس  مود  هعفد  زور  ردنا  مه  دراد  تین  یـسک 
تیز نغور  هب  هقرخ  دوش ، هتسب  دوز  گر  رس  ار  یسک  رگا  و  دز . دیاب  ازارد  زا  داشگ  دهاوخ  زور  کی  رد  رگا  دز و  دیاب  انهپ  زا  داشگ ،
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باوص دنز  گر  ودب  سپ  درتسب ، درب و  ورف  نغور  هب  ار  شین  رگا  و  تسبب . داهن و  دیاب  گر  رـس  رب  درک و  دـیاب  هدولآ  کمن  یکدـنا  و 
باوخ ردنا  هکنآ  رهب  زا  دشابن  کین  نیمود  نیتسخن و  هعفد  نایم  ردنا  باوخ  و  دوش . هتسب  رید  گر  رس  مه  دنک و  رتمک  درد  مه  دشاب ،
دنهاوخ نوریب  قیرافت  اب  نوخ  هک  هاگ  ره  و  دوش . هتـسب  دوز  گر  رـس  ددرگ و  لطاب  مود  هعفد  تعفنم  ددرگ و  زاب  نوردناز  هب  اهتدام 

هن خارف  انهپ  زا  بیروا و  هب  کیراب  گر  هکنآ  رهب  زا  دـشاب  ربطـس  سک  نیا  گر  هک  تسا  نآ  طرـش  داـشگ و  دـیاب  خارف  گر  رـس  هک 
هتسب نوخ  یتخل  گر  رس  رگا  دیچیپ و  دیاشن  دراشف و  دیاشن  ار  گر  دیآ ، نوریب  راوخـشد  نوخ  مود  هعفد  هب  هک  هاگ  ره  و  داشگ . ناوت 
دشاب هدیسامآ  گر  رس  رگا  و  دشاب . باوص  دنز  دنزب  رتورف  ای  رترب  دراذگب و  عضوم  نآ  رگا  و  درک ، دیاب  رود  شین  رـس  هب  ار  نآ  دشاب ،

رگا و  دز . دیابب  رتورف  ای  رترب  درک ، دیاشن  ورف  ذغاک  دیآ  رب  نوخ  ات  هکنآ  رهب  زا  دشاب  هدـش  رتگنت  گر  رـس  رگا  درک و  دـیاب  نینچمه 
هب دندنب ،) نآ  اب  ار  تحارج  ای  مخز  هک  ياهچراپ  دنب ، مخز   ) هدافر داشگ و  دیاشن  مود  هعفد  رهب  زا  ار  نآ  دـتفا  ردـنا  داب  ار  قیلـساب  گر 

. دز دیابب  رگید  ياج  زا  رگید  یگر  تسبب و  داهن و  گر  رس  رب  درک و  دیاب  َرت  هکرس  یکدنا  بالگ و 

دینادرگ دناوت  زاب  هنوگچ  بناج  نآ  زا  دنک  لیم  یبناج  هب  هک  ار  نوخ  هکنآ  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  مهدزناش  باب 

: تسا ود  نیا  قیرط  و  دیشک ، دیاب  فلاخم  بناج  هب  ار  نآ  دننادرگ ، زاب  دنکیم  لیم  ودب  هک  یبناج  زا  ار  نوخ  هک  دهاوخ  هک  هاگ  ره  و 
دشاب بناج  نآ  ربارب  هک  دنشک  یبناج  هب  هکنآ  یکی 
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سپ یبناج  هب  اًلثم  رگا  هک  دشاب  نانچ  وا  ربارب  بناج  هب  یبناج  زا  ندیشک  اما  دشاب . وضع  نآ  ربارب  هک  يوضع  هب  ای  دنکیم  لیم  ودب  هک 
ربارب وضع  هب  يوضع  زا  هچنآ  و  دننک . تماجح  رـس  سپ  افق و  رب  دنک ، لیم  رـس  شیپ  بناج  هب  رگا  دننزهب و  یناشیپ  گر  دـنک  لیم  رس 

. دـننز تس  ار  تسد  زا  دـنک  لیم  پچ  تسد  هب  رگا  و  دـننز ، گر  پچ  تسد  زا  دـنک  لیم  تسار  تسد  هب  رگا  هک  دـشاب  نانچ  دـنکفا 
(ص 191)

رب ینیب  زا  ندـمآ  نوخ  رهب  زا  هکنانچ  دـشاب ، وا  ياتـسار  رب  اـی  هک  دـشاب  وا  يوس  ورف  اـی  يوس  رب  هک  دنـشک  يوضع  هب  هکنآ  مود  قیرط 
دنهن رب  اهناتسپ  يوسورف  رب  همجحم  ضیح  طارفا  رهب  زا  دنیوگ و  ار  ماجح  هشیـش  همجحم  و  دنهن ، رب  همجحم  اهولهپ  ياهرـس  يوسورف 

دیآیمه تسار  ینیب  زا  نوخ  رگا  هک  دشاب  نینچ  وضع  ياتـسار  و  دـنیوگ . فیـسارشلا  تحت  يزات  هب  هک  ار  اهوهلپ  ياهرـس  يوسورف  و 
ردـنا هک  مرگ  ياهسامآ  قانخ و  مشچ و  درد  رهب  زا  دـنهن  پچ  بناج  رب  دـیآیمه  پچ  ینیب  زا  رگا  دـنهن و  تسار  بناـج  رب  همجحم 
تسار بناج  زا  فیسارشلا  تحت  رب  همجحم  دشاب  تسار  بناج  ردنا  قانخ  ای  دنک  درد  تسار  مشچ  رگا  دننک . نینچمه  دنک  دلوت  قلح 

پچ تسد  زا  دننز  گر  رگا  دننز و  پچ  بناج  رب  همجحم  دشاب  پچ  بناج  ردـنا  رگا  دـننز و  تسار  تسد  زا  دـننز  گر  رگا  دـنهن و 
گر تسار  تسد  زا  دیآ  دیدپ  تسار  هدرگ  ردـنا  رگا  و  دـننز . گر  پچ  تسد  زا  دـیآ ، دـیدپ  پچ  هدرگ  ردـنا  ملا  الثم  رگا  و  دـننز ،

. دننز پچ  ملیسا  زرپس  رهب  زا  دننز و  تسار  قیلساب  رگج  ياهتلع  رهب  زا  و  دننز .
هک دز  دیاب  یگر  تفرگ ، رارق  درک و  لیم  مامت  نوچ  اماف  دیاش ، دشاب  وا  ندرک  لیم  يادتبا  ردنا  نوخ  ندینادرگ  زاب  هک  تسناد  دـیابب  و 
رهب زا  ملیسا و  زرپس  رهب  زا  تسار و  قیلساب  رگج  رهب  زا  هکنانچ  دیآ . رتشیب  يو  زا  نوخ  رتبوسنم و  ودب  دشاب و  رتکیدزن  وضع  نادب 
رگا دـینادرگ . دـیاب  زاب  فلاخم  بناج  هب  یبناج  زا  هدام  هک  دـمآ ، هتفگ  هچنآ  نفاص و  ضبام و  نوچ  دـننز  ياپ  ياهگر  هناثم  هدرگ و 
ياپ هب  ار  نآ  دنک  لیم  تسار  تسد  يوس  هب  هدام  هک  هاگ  ره  هک  دناهتـساوخ  نآ  نیدب ، هک  دیآ ،) شیپ  روصت   ) ددـنب تروص  ار  یـسک 

راوشد دشاب  وا  ياتسار  هب  هن  هک  يوضع  هب  يوضع  زا  هدام  ندیـشک  دشاب و  وضع  ياتـسار  هب  هن  هکنآ  رهب  زا  تساطخ ، دیـشک  دیاب  پچ 
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زا دشاب  تسار  تسد  ردنا  هدام  رگا  هک  دنتساوخ  نآ  نیدب  نکل  دشاب ،
623 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

هدام رگا  دـننز و  تسار  ياپ  ياهگر  زا  یگر  ای  دـننزهب . تسار  تسد  قیلـساب  دـشاب  تسار  هدرگ  ردـنا  رگا  ای  دـننز  گر  پچ  تسد 
تسار ياپ  هب  ای  تسار  تسد  هب  دیشک و  دیاب  ورف  رس  زا  نکل  دینادرگ ، دیاشن  زاب  رس  پچ  بناج  هب  ار  نآ  دنک ، لیم  رـس  تسار  بناجب 

. دیشک دیاب  پچ  ياپ  هب  ای  پچ  تسد  هب  دشاب ، رس  پچ  بناج  ردنا  رگا  دیشک و  دیاب 
هدام ندـینادرگ  زاب  هب  سپ  درک ، دـیاب  نکاس  ار  درد  تسخن  دـنک  دـلوت  بعـص  يدرد  يوضع  ردـنا  هداـم  لـیم  ببـس  هب  هک  هاـگ  ره  و 

. تسا هدمآ  هدرک  دای  وزج  نیا  زا  مهدزیس  باب  ردنا  هکنانچ  دتفین ، تمحازم  ات  ندوب  لوغشم 
رتشیب لیم  دوش و  رتقیقر  حاحلا  ببس  هب  هدام  هکنآ  رهب  زا  درک ، دیاشن  حاحلا  دینادرگ و  ناوت  هن  زاب  رهق  هب  دنک ، يرسع  هدام  هاگ  ره  و 

درجم هب  هک  دشاب  رایـسب  دشابن و  فیرـش  يوضع  رب  نآ  رذـگ  ات  درک  دـیاب  هاگن  يوضع  هب  يوضع  زا  هدام  ندـینادرگ  زاب  ردـنا  دـنک و 
نداهن رب  زیت  مرگ و  ياهوراد  نداهن و  همجحم  ندیلام و  نتسب و  دشابن و  تجاح  غارفتـسا  هب  ددرگ و  لیاز  يرامیب  هدام  ندینادرگ  كاپ 

. دنادرگ زاب  لولعم  وضع  زا  دشک و  شیوخ  يوس  ار  هدام  دشاب  لولعم  وضع  ياتسار  هب  هک  يوضع  هب  ندیناسر  یملا  و 

دنز گر  هک  یسک  ریبدت  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  مهدفه  باب 

شیاسآ و  نیمود ، تعاس  ای  زور  زا  دز  دـیاب  نیتسخن  تعاس  ردـنا  دـشاب و  شوخ  اوه  هک  دز  دـیاب  يزور  گر  ناتـسبات  ردـنا  ار  رورحم 
رتمک و ماعط  زور ، رگید  دنز و  گر  هک  زور  نآ  دسر و  ودب  هک  دیابن  یجنر )  ) جنر چـیه  نآ  سپ  ندز و  گر  زا  شیپ  و  دـیزگ . دـیاب 

غرم يابروش  دشاب و  یتشرد  هنیس  قلح و  ردنا  رگم  نآ ، دننام  اب و  هروغ  اب و  هریز  نوچ  دناشنب ، ارفص  هک  دروخ  يزیچ  دروخ و  رتکبس 
سپ زا  ماـعط و  ندـیراوگان  سپ  زا  جـنر و  یباوخیب و  سپ  زا  عاـمج و  سپ  زا  لاهـسا و  یق و  سپ  زا  و  دروـخ . هتـشرب  مین  غرم  هیاـخ  و 
نایم دشاب  ترورض  ار  یسک  رگا  درک و  دیاشن  دصف  دشاب ، رایسب  لیلحت  نآ  ببـس  هب  ای  دنک  مرگ  ار  نت  هک  يراک  چیه  سپ  زا  هضیه و 

دـصف سپ  زا  هک  تسا  ببـس  نیدـب  و  دـصف ، زا  سپ  هچ  دـصف و  زا  شیب  هچ  دـیاشن ، مک  زور  ود  اـی  زور  هس  دـصف  ناـیم  اـهلاح و  نیا 
زا دیاشن  نتفخ  نکل  دشاب ، باوص  دنک  شیاسآ  هتفخ  زاب  افق  هب  تعاس  کی  دصف  سپ  زا  رگا  دـیاشن و  درآ  قرع  هک  هبامرگ  تضایر و 

رهب
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دشاب هدز  گر  هک  ره  درآ و  فعض  دتفا و  مالتحا  هک  دشاب  درآ و  اهمادنا  نتسکش  ینالسک و  دصف  زا  سپ  نتفخ  هک  دشاب  رایسب  هکنآ 
. ددنبب هدافر  ود  هب  ار  گر  تحارج  هک  دشاب  نآ  طایتحا  دروخ  بارش  رگا 

. دشاب كاله  میب  درآ و  فعض  دیاشگب و  نوخ  ار  تسم  هک  دشاب  رایسب  هکنآ  رهب  زا  دراد ، ودب  شوگ  یسک  دبسخ  هب  هک  هاگ  ره  و 
يوق بارش  محللا و  ءام  هب  لاح  ردنا  دیآ ، دیدپ  یـشغ  فعـض و  نآ  ببـس  هب  هک  دتفا  يراک  قافتا  دصف  سپ  زا  ار  یـسک  هک  هاگ  ره  و 
هدرک نایرب  غرم  دشاب و  باوص  دـنهد  يوب  کشم  هبیم  بارـش  اب  محللا  ءام  رگا  شوخ و  ياهيوب  هب  درک  دـیاب  كرادـت  یفاص  یناحیر 

بیس و بآ  هب  دنبوکب و  هلاغزب  تشوگ  یتخل  ناوختـسا و  اب  ار  وا  دننک و  كاپ  ار  یغرم  دسر و  ودب  نآ  يوب  ات  دنفاکـشب  وا  يور  شیپ 
شوخ کشخ  زینـشگ  عنعن و  هریز و  ینیچراد و  هب  دننک و  ردـنا  یناحیر  بارـش  یتخل  دوش  هتخپ  نوچ  دـنزپ و  هب  هزم  شرت  یبآ  بآ  هب 

. دنهن هب  شوخ  ياههویم  بالگ و  روفاک و  لدنص و  مرفساهاش و  وا  یلاوح  دنهد و  هب  نآ  دیرت  ابروش و  دننک و 
دلام هب  وا  تسد  فک  دریگ و  رانک  ردنا  ار  وا  تشپ  ات  دنیامرفب  دشاب  کیدزن  ندیسر  دح  هب  هک  هدیسران  یکزینک  دشاب ، ریپ  مدرم  رگا  و 
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گر دراد و  نایز  ار  توق  فعض  یشغ و  لاح  ردنا  هشفنب  يوب  هک  دناهتفگ  یهورگ  و  دیآ . زاب  ودب  توق  دوش و  هدوزفا  رب  وا  ترارح  ات 
یـضعب هک  ياهخلخل ، رطع و  چیه  داهن و  دیابن  گرزب  تخـس  هدافر  گر  رـس  رب  دنک و  دلوت  سامآ  هک  دـشاب  هک  داشگ ، دـیاشن  دوز  ار 

دیابب تعاس  ره  نکل  دوش ، کشخ  يو  رب  هدافر  هک  تشاذگ  دـیابن  دـشاب ، مرگ  گر  هاگیاج  رگا  دـیلام و  دـیابن  دـنراد ، تداع  نامدرم 
چیه دنروخن و  بارـش  دنورن و  هبامرگ  ردـنا  دوش  هن  تخـس  تحارج  ات  نتـسب ، زاب  ندرک و  دـیابیم  رتدرـس  بالگ  هب  ار  هدافر  داشگ و 

دزورفا و رب  ترارح  ات  درک  دـیاب  تضایر  یتخل  تعاس  ود  ای  تعاس  کی  دـصف  زا  شیب  ار  بوطرم  مدرم  اـما  و  دـننکن . جـنر  اـب  يراـک 
. دوش رتهداشگ  یتخل  اهتبوطر  طالخا و 

دز دیاب  یک  اهيرامیب  ردنا  گر  هکنآ  نتخانش  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  مهدژه  باب 
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. درک دیابن  يرامیب  ياهزور  ددع  رب  دامتعا  يرامیب  ندز  گر  ردنا  هک  دیوگ  سونیلاج 

رطخ تمالـس و  يرامیب و  لاح  تسخن  دناهتفگ  و  تسا . موس  زور  يرامیب  ردنا  ار  ندز  گر  يدـح  نیرترود  دـناهتفگ  یهورگ  هکنانچ 
دـشاب هدیراسگ  بت  هک  تقو  ره  دح  ود  نیا  زا  شیب  اما  و  دـناهداهن ، مراهچ  زور  يدـح  نیرترود  یهورگ  و  درک . دـیاب  مولعم  نآ  ردـنا 

گر دشابن  یعنم  وا  نس  زا  رامیب و  جازم  لاس و  لصف  زا  منیب و  ياج  رب  توق  مبای و  يوق  تلع  هک  هاگ  ره  نم  دـیوگیم  دناهتـسناد و  اور 
رخآ هک  نآ  توق  نتـسکش  زا  سپ  ای  دز  دـیاب  بت  ندـیراسگ  زا  سپ  گر  اـهبت  ردـنا  و  دـشاب . زور  تسیب  سپ  زا  مه  رگا  دز  میاـمرف 

مولعم ار  بیبط  هک  رگم  داشگ ، دیاشن  گر  نآ  یگدیراوگان  ماعط و  زا  يرپ  تقو  ردـنا  بت و  یتبون  یتخـس  تقو  ردـنا  و  دـشاب . تبون 
مـشچ يور و  گنر  هک  بعـص  قانخ  ناقفخ و  دشاب و  سفنلا  قیـض  یتخـس  نوچ  نآ  دشاب و  رطخ  دنک  ریخات  ندز  گر  رگا  هک  دـشاب 
هکنانچ رگید  یعضوم  زا  ای  ینیب  زا  ندمآ  نوخ  دوش و  هایس  ای  خرـس  يور  گنر و  هک  هتـسکش  هتـساخرب و  اهگر  دشاب و  هتـشگ  خرس 

ره دربن و  تلهم  هک  دشاب  تقو  نآ  نیا  دز . دـیاب  گر  لاح  ردـنا  زور  ای  بش  دـشاب ، هک  تقوره  اهلاح  نینچ  ردـنا  تشاد . ناوت  هن  زاب 
زا سپ  تسا و  نآ  نوخ  توق )  ) تقو هکنآ  رهب  زا  دـننز ، موس  ای  مود  تعاس  زا  سپ  دادـماب  گر  هک  دـشاب  نآ  رتهب  درب ، تلهم  هک  هاگ 

وـضع نآ  ردنا  زونه  دنک و  يوضع  يوس  لیم  نوخ  هک  هاگ  ره  ماعط ، لفث  زا  اههدور  ندش  هتخادرپ  زا  سپ  ندز و  دیاب  ماعط  ندیراوگ 
راوشد ندروآ  سپ  زاب  دش  عمج  نوخ  نوچ  هکنآ  رهب  زا  ددرگ ، زاب  هار  نآ  زا  ات  دز  دیاب  گر  تسخن  تفاتـش و  دیابب  دشابن ، هدش  عمج 

راهب لوا  ردنا  دتفا  رایسب  ینوخ  ياهرامیب  هک  ار  یـسک  هصاخ  تسا ، راهب  لصف  لاس  ياهلصف  زا  یلـصف  نیرتهب  ندز  گر  ردنا  دشاب و 
ندز گر  رتباوص و  راهب  رخآ  ردنا  بوطرم  ندز  گر  نکل  یتسردـنت  نتـشاد  هاگن  رهب  زا  بجاو  ندز  گر  نازخ  لصف  نایم  ردـنا  و 
نیب ینایرـس  ياههام   ) ناریزح ردنا  ياپ  گر  ار  ءاسنلا  قرع  دنوادخ  راهب و  لوا  ردـنا  رورحم  ندز  گر  راهب و  هنایم  ردـنا  جازم  لدـتعم 

. دیآ ناطرس  هب  باتفآ  هک  دز  دیاب  ناتسبات ،) لیاوا  رخاوا و  زومت ، رایا و 

دنک دلوت  ندرک  نوریب  نوخ  ندز و  گر  يرایسب  زا  هک  اهترضم  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  مهدزون  باب 
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ص  ) هتـسکش مدرم  دیآ و  دیدپ  دوز  يریپ  رثا  دوش و  هب  ماعط  توهـش  ءاقـستسا و  دـنک و  دـلوت  جازملا  ءوس  نت  زا  نوخ  ندرک  طارفا  زا 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 411 

http://www.ghaemiyeh.com


فیعض یناویح  توق  هک  هاگ  ره  یعیبط . توق  سپ  دوش ، فیعض  یناویح  توق  تسخن  دوش و  فیعض  لد  رگج و  هدعم و  دوش و  ( 192
كرادت دشاب و  هتکـس  هشعر و  جـلاف و  میب  دـیآ و  درگ  دـنک و  دـلوت  نت  ردـنا  ماخ  ياهتبوطر  دـب و  ياهطلخ  یعیبط  توق  سپ  دوش ،

ییادوس نوخ  هک  هاگ  ره  و  نیکـشم . ياهرطع  کشم و  يوب  هب  دنـشاب و  هتخاس  بارـش  هب  هک  درک ، ناوت  محللا  ءاـم  هب  اـهتوق  یفیعض 
نوچ دشاب ، بعص  ياهیرامیب  رطخ  يریپ  لاح  ردنا  نکل  دبای  یشیاسآ  دنک  دصف  هک  راب  ره  رایـسب و  ندرک  دصف  هب  دتفا و  تجاح  دوش 

ره دشاب ، رایسب  اهطلخ  وا  نت  ردنا  هک  ره  و  دیالاپیمه . ادوس  طلخ  زا  ار  نوخ  رگید  ياهریبدت  هب  هک  دشاب  نآ  تحلصم  هتکس و  جلاف و 
دـشاب نآ  رتیلوا  رتاوتم . ندز  گر  هب  ددرگ و  يدنمتجاح  ددرگ . ناور  وا  ياهگر  ردنا  دبنجب و  وا  نت  ردنا  اهطلخ  دـنز  گر  هک  هاگ 

. دنک كاپ  لهسم  ياهوراد  هب  طلخ  نآ  زا  ار  نت  تسا ، نورف  طلخ  مادک  وا  نت  ردنا  ات  درگن  هب  هک 

نادب يدنمتجاح  اب  نوخ  ندرکان  نوریب  ياهترضم  نتخانش  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  متسیب  باب 

مزال و ياهبت  ینوخ و  ياهسامآ  تسا و  گرزب  ياهشیر  اهلمد و  دـلوت  نادـب  يدـنمتجاح  اـب  نوخ  ندرکاـن  نوریب  ياهترـضم 
. اجافم ندرم  ماذج و  ینوخ و  قانخ  هتکس و  ولگ و  زا  ندمآ  رب  نوخ  نوغاط و  هلبآ و  ماسرس و 

دننک و غاد  دنرب و  هب  دننک و  لبس  دنیاشگ و  هب  هک  اهنایرش  دننزهب و  هک  اهگر  نتخانش  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  مکی  تسیب و  باب 
نآ تعفنم  و  هاگیاج ) و   ) کی ره  عضوم 

ود گر  هدزاود  نیا  لـصا  و  تسا . تسد  ود  ره  ردـنا  گر  هدزاود  هلمج  نیا  زا  تسا و  تشه  لـهچ و  دـننزهب  هک  اهنایرـش  اـهگر و 
ره ردنا  تسا  قیلساب  راهچ  هدزاود  زا  و  لصا . ود  نیا  ياههخاش  زا  تسا  بکرم  یقاب  گر  هد  قیلـساب و  رگید  لافیق و  یکی  تسا : گر 

، ود یتسد 
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، تسا قیلـساب  لصا  یکی  تسا  هدمآ  رب  رگج  زا  هک  گرزب  گر  ود  دـنیوگ و  یطبا  قیلـساب  ار  رگید  و  دـنیوگ . نایدام  قیلـساب  زا  یکی 
ات رگج  زا  تسا و  رتکیدزن  لد  هب  تسا و  رتنایم  رب  قیلـساب  تسا و  رترود  لد  زا  تسا و  رتهنارک  رب  لافیق  نکل  تسا  لاـفیق  لـصا  مود 
زا شیپ  یـشخب  ره  نکل  پچ ، تسد  هب  رگید  تسار و  تسد  هب  یکی  تسا  هتـشگ  شخب  ود  هب  اـجنآ  تـسا و  هدـمآ  رب  ندرگ  ربـنچ  هـب 

ردـنا رـس  هب  رتکچوک  شخب  رتگرزب و  يرگید  رتکـچوک و  شخب  کـی  تسا . هتـشگ  رگید  شخب  ود  هب  دـیآ  ردـنا  تسد  هب  هکنآ 
هدمآ و ردنا  فتک  هنیس و  ردنا  هدمآ و  ورف  غامد  زا  تسا و  هدش  عمج  زاب  ار  وا  تسا  هدش  یشرف  نوچ  هتفر و  ورف  غامد  هب  تسا و  هدمآ 

رگید تسا و  نایدام  قیلـساب  یکی  تسا  هدش  شخب  ودب  تسد  لغب  ردـنا  تسا  هدـمآ  ردـنا  تسد  هب  هک  گرزب  شخب  هدـش و  هدـنکارپ 
ات زین و  هدمآ  ردنا  باجح  برث و  هدعم و  مف  هب  تسا و  دمآ  ردنا  نآ  یلاوح  شش و  لد و  هنیـس و  هب  یخاش  یکی  ره  زا  یطبا و  قیلـساب 

ياهتلع شـش و  زرپس و  رگج و  ياهتلع  قیلـساب  دصف  هک  تسا  نیا  رهب  زا  تسا و  هدـمآ  دورف  مدـق  قاس و  هب  ات  جرـش و  یکیدزن  هب 
لصا هک  دنیوگ  نآ  رهب  زا  قیلـساب  و  دراد . دوس  ار  مدق  ار و  قاس  وناز و  نیرـس و  ياهدرد  همه  هصوش و  بنجلا و  تاذ  نوچ  ار  باجح 
ردنا وا  باجح  شش و  غامد و  لد و  نوچ  تسا  هتسویپ  فیرـش  ياهمادنا  هب  تسا و  گرزب  تخـس  یگر  تسا ، هدمآ  رب  رگج  زا  هک  وا 
ياج هب  نت  ردنا  دندرک و  مان  قیلساب  ار  وا  فیرش  ياهمادنا  هب  گر  نیا  یگتسویپ  رهب  زا  دنیوگ و  ار  گرزب  هاشداپ  قیلساب  ینانوی  تغل 
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و دنیوگ . ار  لغب  يزات  هب  طبا  دیآ و  دیدپ  تسد  لغب  کیدزن  هک  دنتفگ  نآ  رهب  زا  مان  نیدـب  ار  یطبا  قیلـساب  دنتخانـش و  گرزب  هاشداپ 
، ندرگ ربنچ  هب  ات  تسا  هدمآ  رب  الاب  يوس  هب  رگج  زا  هک  تسا  مود  گر  لافیق  نیا  و  یکی ، یتسد  ره  ردـنا  تسا ، لافیق  رگید  گر  ود 
تسا و هدمآ  رد  ندرگ  زا  یبناج  هب  یکی  ره  تسا  رتگرزب  هچ  نآ  رتگرزب . رگید  رتکچوک و  یکی  تسا : هدش  شخب  ود  هب  اجنیا  و 
تسا و هدش  هدنکارپ  غامد  ياهباجح  ردنا  تسا و  هدش  هدیرتسگ  یـشرف  نوچ  غامد  ریز  ردنا  هدمآ و  ردـنا  غامد  هب  هدـمآ و  رب  رـس  هب 

یـضعب ردنا  تسدمآ و  ورف  دیآ  ورف  قیلـساب  هک  ناس  نآ  رب  مه  تسا و  هدش  عمج  زاب  دـهد و  مامت  هرهب  ار  غامد  دـناسریم و  ودـب  اذـغ 
هلضع يور  رب  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، رترهاظ  یـضعب  ردنا  دشاب و  هداتفا  هلـضع  ریز  ردنا  هکنآ  رهب  زا  دشاب ، رتهدیـشوپ  وا  ندمآ  ورف  نامدرم 

ناجادو هک  دناهتفگ  حیرشت  باحصا  یضعب  و  دشاب ،
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دیآ و دورف  هدیشوپ  دیآ و  دورف  رس  زا  لافیق  دیآربیم و  رس  رب  هک  تسا  قیلساب  خاش  ود  ره  تسا ،) جادو  دیرو  ود  روظنم  جادو ، يانثم  )
ینعی گر  ود  ره  دیامن و  کیراب  دیآ  ورف  هدیشوپ  هک  نآ  رهب  زا  لافیق  گر  جادو  تسا و  قیلـساب  ظیلغ  جادو  هک  دناهتفگ  ببـس  نیدب 

زا لافیق  ار  گر  نیا  و  دنیوگ ، لافیق  ار  اهزیچ  هنارک  نانوی  تغل  ردنا  دـیآ و  ورف  تسد  ود  ره  هب  ندرگ  بناج  ود  ره  زا  قیلـساب  لافیق و 
ماک و ینیب و  مشچ و  رس و  ياهتلع  لافیق  دصف  تسا و  هداهن  جنرآ ،) ات  تشگنا  رـس  زا  ناسنا  تسد   ) عارذ هنارک  رب  هک  دنیوگ  نآ  رهب 
لاـفیق و زا  بکرم  تسا  یگر  لـحکا  نیا  یکی و  یتـسد  ره  ردـنا  تـسا  لـحکا  رگید  گر  ود  و  دراد . دوـس  ار  بـل  نادـند و  ناـهد و 

ردنا یکی و  یکی  ره  زا  تسا ، هتـساخ  رب  خاش  ود  ره  زا  دسریم  ندرگ  ربنچ  کیدزن  هب  رـس  زا  ندمآ  دورف  ردنا  ود  ره  هک  اجنآ  قیلـساب ،
ردـنا تسد  هب  تسا و  هدرک  دـلوت  هنوگ  نیرب  ود  ره  زا  هک  تسا  نیا  لحکا  هدـش . گر  کی  هتـشگ و  هتخیمآ  تسا و  هدـش  هتـسویپ  مه 

ياهزیچ نانوی  تغل  ردنا  تسا و  هدیسرب  ناتشگنا  تسد و  تشپ  تسد و  هدرخ  هب  ات  هتـشذگ  هب  قیلـساب  لافیق و  نایم  ردنا  تسا و  هدمآ 
، دناهتفگ یهورگ  تسا و  هدش  هتخیمآ  قیلساب  لافیق و  زا  هک  دنیوگ  لحکا  نیا  رهب  زا  لحکا  ار  گر  نیا  دنیوگ و  سوالحک  ار  هتخیمآ 

گر ود  زا  تسا و  گرزب  یگر  هکنآ  رهب  زا  تسا  یلحک  وا  گـنر  تسا  يو  ردـنا  هک  نوـخ  يرایـسب  زا  هک  دـنیوگ  نآ  رهب  زا  لـحکا 
. تسا ملیـسا  رگید  گر  ود  و  دـنک . مک  ياپ  ات  رـس  زا  ءالتما  دراد و  دوس  ار  نت  همه  ياهتلع  لحکا  دـصف  دناتـسیمه و  نوخ  گرزب 
هک دناهتفگ  لیاوا  زا  یضعب  تسا و  یطبا  قیلساب  لابند  دناهتفگ  یهورگ  و  تسا . نایدام  قیلساب  لابند  ملیسا  هک  تسا  نآ  سونیلاج  يار 

. تسا نآ  ملیسا  دوشیم . گر  کی  ددرگیم و  هتخیمآ  لحکا  زا  یخاش  اب  قیلساب  زا  یخاش 
زرپس هب  ملیـسا  زا  یخاش  هلمجلا  یلع  ملیـسا  عضوم  هب  ات  دـنیآیم  اج  کی  هب  هکلب  ددرگیم  هن  هتخیمآ  خاش  ود  نیا  دـناهتفگ  یهورگ  و 

قرعلا ار  یطبا  قلیـساب  تسا و  یطبا  قیلـساب  لابند  وا  هک  دـناهتفگ  نآ  رهب  زا  ریغـصت  هب  ملیـسا  ار  گر  نیا  هک  دـناهتفگ  تسا و  هتـسویپ 
اب ار  یطبا  قیلساب  تسا و  نبل  ملیـسا  یـسراپ  كرت و  تمالـس  اب  دنیوگ  هک  دشاب  نآ  ریغـصت  رتتمالـس و  اب  گر  ینعی  دنیوگ ، ملـسالا 

تسد ردنا  قیلساب  دناهتفگ  یهورگ  تسا ، نایرش  نایدام  قیلـساب  ریز  ردنا  تسین و  نایرـش  وا  ریز  ردنا  هک  دناهتفگ  نآ  رهب  زا  رتتمالس 
زا هک  رگید  تشگنا  ینایم و  تشگنا  نایم  تسد  تشپ  رب  مود  دیآ و  دیدپ  تسد  فک  ردنا  یکی  دوشیم : خاش  هس  هب 
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ملیـسا دناهتفگ  و  تسد . تشپ  رب  مه  دیآ . دیدپ  رگید  تشگنا  کچوک و  تشگنا  نایم  موس  و  دیآ . دیدپ  تسا  کچوک  تشگنا  يوس 

زا یـضعب  دراد و  دوس  ار  شراخ  رگ و  و  ار ، زرپس  درد  پچ  تسد  زا  دراد و  دوس  ار  رگج  درد  تسار  تسد  زا  ملیـسا  دصف  تسا و  نیا 
دراد دوس  زین  ار  ریساوب  دعقم و  ياهدرد  میاهدید و  مامت  تعفنم  بنجلا  تاذ  هیرلا و  تاذ  تلع  ردنا  گر  نیا  دصف  زا  هک  دناهتفگ  امدق 

ددرگیم و هتخیمآ  لحکا  اب  قیلـساب  یـضعب  ردنا  تسا و  قیلـساب  نامدرم  يرتشیب  ردنا  گر  نیا  تسا و  عارذـلا  لبح  رگید  گر  ود  و 
دای نینچ  بتک  ردنا  تسا ، قیلـساب  وا  هک  دنیوگ  هچ  رگا  و  تسد . هدرخ  کیدزن  تسا و  هداهن  یلعا  دنز  ریز  رب  تسا و  نیا  عارذلا  لبح 

هداتفا خسان  ياطخ  زا  فالخ  نیا  رگم  دنک ، بجاو  نیا  فالخرب  سایق  تسا و  لافیق  دصف  تعفنم  نوچمه  وا  دصف  تعفنم  هک  دناهدرک 
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. تسا
تسد و ردـنا  نیا  زا  نوریب  و  تسا . هتـسر  رگج  زا  هک  تسا  ییاهگر  زا  هدزاود  ره  تسا و  هدـمآ  هدرک  دای  هک  تسا  گر  هدزاود  نیا 

. دیآ هدرک  دای  اهنایرش  هلمج  ردنا  رتسپس  دنیوگ و  نایرش  ار  نآ  تسا و  هتسر  لد  زا  هک  ییاهگر  زا  تسه ، رگید  گر  ود 
تسار ياپ  ردنا  یکی  تسا  نفاص  گر  ود  گر ، شـش  نیا  زا  گر و  هس  ییاپ  ره  ردنا  فورعم ، تسا  گر  شـش  ياپ  ياهگر  اما  و 

همین ردنا  ات  دیآیم و  دورف  نت  يالاب  زا  وس . نوریب  زا  تسا  گنلاتـش  کیدزن  وا  دصف  ندـمآ و  دـیدپ  هاگیاج  پچ و  ياپ  ردـنا  رگید  و 
یلـصا ار  نآ  دشاب و  تفآیب  تمالـس و  اب  هک  دـنیوگ  ار  يزیچ  نفاص  دوش و  ربطـس  دـیآ  نت  يوس  ورف  نوچ  اما  تسا ، کیراب  تسالاب 

لصا دنتفگ و  نفاص  ار  وا  دشاب  تمالس  اب  لهس و  وا  دصف  تسین و  نایرش  وا  يولهپ  ردنا  هن  وا و  ریز  ردنا  هن  هکنآ  رهب  زا  دشاب و  راوتسا 
گر نیا  ضیح  یگتسب  رهب  زا  هک  تسا  ببس  نیدب  دشک و  ورف  الاب  همین  زا  نوخ  هک  تسا  نآ  وا  دصف  تعفنم  تسا و  نایدام  قیلساب  وا 

هب تسا ،) نانز  یلـسانت  هیحان  ینعم  هب  اجنیا  رد  ثنؤم و  ینعم  هب  هک   ) نیثنا بیـضق و  شراـخ  نار و  ياـهشیر  دوش و  هداـشگ  اـت  دـننز 
پچ و ياپ  ردنا  رگید  و  ص 193 )  ) تسار ياپ  ردـنا  یکی  تسا ، ءاسنلا  قرع  رگید  گر  ود  و  لج . زع و  هللا  نذاب  دوش ، لیاز  وا  دـصف 
ار وا  نابیبط  دنیوگ و  ءاسنلا  ار  وا  ببس  نیدب  دشاب و  یبات  يو  ردنا  هک  هدیشک  هتشر  نوچمه  تسه  یگر  تسا و  یطبا  قیلـساب  وا  لصا 

وا مان  دنیوگ و  ماوع  رهب  زا  ءاسنلا  قرع 
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دمآ دیدپ  هبرجت  هب  نکل  دشاب ، کیدزن  رگیدـکی  هب  اسنلا  دـصف  تعفنم  نفاص و  دـصف  تعفنم  هک  دـنکیم  بجاو  سایق  و  تسا . ءاسنلا 
تعفنم و  تسا . درد  عضوم  ياتـسار  هب  هکنآ  ببـس  هب  تسا ، رتشیب  ءاسنلا  قرع  درد  ندش  لیاز  ردـنا  گر  نیا  دـصف  تعفنم  هک  تسا 

. تسا یبکر ،)  ) ضبام رگید  گر  ود  و  تسا . رتشیب  تسا  هدمآ  هدرک  دای  هک  رگید  ياهتلع  ردنا  نفاص 
نآ وا  ریغ  سونیلاج و  يار  تسا و  قیلـساب  طارقب  کیدزن  هب  وا  لصا  و  وناز ، ریز  ردـنا  پچ و  ياپ  ردـنا  رگید  تسار و  ياپ  ردـنا  یکی 

. دنک لیاز  ار  تشپ  درد  ار و  ءاشحا  درد  وا  دصف  ببس  نیدب  هدش و  گر  کی  تسا و  هدمآ  مه  زارف  اهگر  لابند  زا  اههخاش  هک  تسا 
. لج زع و  هللا  نذاب 

بصع و نیدب  یکیدزن  ببـس  هب  دناهدرک  دای  بصع  نیا  مان  هب  ار  گر  نیا  دـنیوگ ، ناضبام  تسا  وناز  ریز  ردـنا  هک  ار  بصع  ود  ره  و 
هدرگ ردنا  هک  نهک  ياهسامآ  هدرگ و  محر و  درد  ریـساوب و  دعقم و  درد  ندرک  لیاز  ضیح و  نداشگ  ردنا  گر  نیا  دـصف  تعفنم  زا 

تعفنم هب  نآ  تعفنم  دننزب و  ار  نآ  یهورگ  دیآ ، دیدپ  هنشاپ  یپ  رس  رب  نفاص  زا  يهخاش  و  تسا ، نفاص  تعفنم  زا  رتشیب  دشاب  هناثم  و 
. دمآ هدرک  دای  هک  تسا  گر  شش  نیا  يو و  زا  تسا  ياهخاش  هکنآ  رهب  زا  تسا ، کیدزن  نفاص 

، دشاب دنمدوس  تخـس  ییادوس  ياهتلع  ردنا  دراد و  لیم  الاب  بناج  هب  هدام  هک  ییاهتلع  ردنا  ياپ  ياهگر  دصف  هک  تسناد  دیابب  و 
یکی تسا : هدژه  ندرگ  رـس و  ياـهگر  اـما  و  دـشاب . تسد  ياـهگر  رثا  زا  رتشیب  توـق  ندرک  فیعـض  ردـنا  اـهگر  نیا  رثا  نکیل 

ادیپ یناشیپ  نایم  هب  هلمج  دیآ  دورف  یناشیپ  هب  نوچ  نامدرم  یـضعب  ردـنا  تسا و  هدـمآ  دورف  یناشیپ  رـس  زا  هک  قیلـساب  زا  تسا  یخاش 
دوش و تسار  يوس  یکی  دیآ و  دیدپ  یناشیپ  نایم  رب  یکی  دوش  هخاش  هس  هب  یضعب  ردنا  دنک و  لیم  بناج  کی  هب  یـضعب  ردنا  دشاب و 

هللا نذاب  دوش  لیاز  نهک  رس  درد  مشچ و  ینارگ  ورس  سپ  ینارگ  هصاخ  رس ، ینارگ  هک  تسا  نآ  وا  دصف  تعفنم  پچ و  يوس  هب  یکی 
خوفایلا قرع  نیا  تسا . نایرش  ود  وا  یکیدزن  ردنا  دنیوگ و  جالم ،)  ) خوفایلا قرع  ار  نآ  تسا  رس  نایم  رب  رگید  گر  ود  و  لج . زع و  و 

هرقن افق و  هرقن  رب  کیدزن  رس  سپ  رب  تسا  رگید  گر  ود  و  تسا . لافیق  ياههخاش  نآ  دننز و  رس  ياهشیر  هقیقش و  رهب  زا  ار 
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ردس دنک و  لیاز  ار  نهک  عادص  و  مشچ ،) نتفر  یهایـس  رـس ، راود  یتوافتیب ،  ) ردـس تلع  نآ  دـصف  دـنیوگ و  ار  ندرگ  سپ  هک  كاغم 
ود و  درذگب . دوز  دیآ و  ردـنا  یفعـض  و  دـیآ ) دـیدپ  نتـشگرس  و   ) دوش کیرات  وا  مشچ  دزیخ  ياپ  رب  مدرم  هک  هاگ  ره  هک  تسا  یتلع 
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ود يوس  ره  زا  یهورگ  کیدزن  تسا  لافیق  ياـههخاش  زا  پچ و  يوس  زا  یکی  تسار و  يوس  زا  یکی  تسا  شوگ  سپ  زا  رگید  گر 
هب هطوشنا  هطوشنا و  ناسرب  تسا  هدمآ  دیدپ  یهرگ  گر  ود  ره  زا  نامدرم  رتشیب  ردنا  هکنآ  رهب  زا  دنیوگ  ناطشانلا  ار  نآ  تسا  هخاش 

نیا دننز و  دنب )  ) راولـش رب  نامدرم  هک  مود  هرگ  نوچمه  دشاب  ياهقلح  هرگ  نوریب  زا  دوش و  هداشگ  ناسآ  دوز و  هک  دشاب  یهرگ  يزات 
تسا رترهاظ  یکی  هس  زا  تسا و  هخاش  هس  يوس  ره  زا  نامدرم  یضعب  ردنا  و  دشاب . رهاظ  تخـس  رغال  ریپ و  مدرم  رـس  رب  اهگر  هرگ و 

ردنا دشاب و  رتالاب  رب  تشگنا  رـس  يرادقم  هب  نامدرم  یـضعب  ردنا  دیآ و  زاب  رـس  تسوپ  هب  شوگ  سپ  هک  دشاب  اجنآ  وا  دصف  هاگیاج  و 
ياهشیر ندرک  لیاز  رس و  زا  اهراخب  نتـشاد  زاب  مشچ و  هب  بآ  ندمآ  ورف  نتـشاد  زاب  وا  دصف  تعفنم  و  دشاب . نیا  زا  رتالاب  رب  یـضعب 

غدـص شیپ  نایرـش و  سپ  ردـنا  تسا  لافیق  ياـههخاش  زا  یکی و  يوس  ره  زا  تسا  غدـص  ياـهگر  رگید  گر  ود  و  رـس . سپ  اـفق و 
دننز اههدام  نتشاد  زاب  رهب  زا  تسا  غدص  عضوم  ردنا  گر  نیا  دیآ و  دیدپ  نابز  ریز  ردنا  دیآ و  ورف  ماک  هب  اجنآ  زا  دیآ و  دیدپ  شوگ 

تـساجنآ وا  دصف  عضوم  لافیق و  زا  تسا  یخاش  نآ  تسا و  ینیب  رـس  گر  رگید  گر  کی  و  نهک . عادص  هقیقـش و  رهب  زا  مشچ و  زا 
دنهن رب  تشگنا  هکنآیب  دشاب و  رترهاظ  فاکش  نیا  نامدرم  یضعب  ردنا  تفای و  ناوت  هب  يو  ردنا  یفاکش  دنهن  ینیب  رـس  رب  تشگنا  هک 
ینیب ردنا  هک  شراخ  اههرثب و  ریساوب و  رهب  زا  و  دننز ، يور  گنر  یگریت  فلک و  رهب  زا  ار  وا  دیآ و  كدنا  ینوخ  يو  زا  دید و  ناوت  هب 
ببس هب  نوخ  هکنآ  ببس  هب  دنام  هب  نانچمه  دیآ و  دیدپ  ینیب  يور و  رب  اههرثب  یخرس و  وا  دصف  زا  هک  دشاب  رایـسب  نکیل  و  دیآ . دیدپ 

ياهخاش زا  مه  تسا و  ینیب  نوردـناز  رگید  گر  ود  و  ددرگ . تعفنم  زا  شیب  ترـضم  دـیاین و  نوریب  دـنک و  لیم  بناـج  نیدـب  دـصف 
رهاظ و ود  ره  تسا  نابز  ریز  ردـنا  رگید  گر  ود  و  دراد . دوس  ار  نهک  مشچ  درد  ار و  عادـص  ار و  ینیب  سامآ  وا  دـصف  تسا و  لاـفیق 
ار ریزانخ  لاعـس و  ار و  ولگ  درد  ولگ و  زا  دیآ و  دیدپ  ناهد  ردنا  هک  ار  اهشیر  دشاب و  نوخ  زا  هک  ار  نافز  ینارگ  وا  دـصف  رب  ربطس و 

گر میدق  رد  هک  یکشا  يارجم  دوخ  یکشا و  يارجم  سامآ   ) برغ دشاب و  ندرگ  رس و  رب  هک 
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ار ییوم  هقفنع  هقفنغ و  ریز  ردنا  تسا  یگر  دـیوگ  یجنرتلا  نسحلا  وبا  و  دراد . دوس  دـشاب  مشچ  هشوگ  ردـنا  هک  ار  دـشیم ،) هتـشادنپ 
. دراد دوس  دشاب  شوخان  ناهد  يوب  هک  ار  یسک  هک  تسا  نآ  وا  دصف  تعفنم  دیآ . رب  نیریز  بل  ریز  ردنا  هک  دنیوگ 

رـس رب  هک  تسا  قیلـساب  ياـههخاش  گر  ود  نیا  پچ و  يوس  زا  يرگید  ندرگ و  تسار  يوس  زا  یکی  تسا  جادو  ود  رگید  گر  ود  و 
تلع زاوآ و  یگتفرگ  بعـص و  سفنلا  قیـض  قانخ و  ردنا  گر  ود  ره  دصف  نایرـش . سپ  ردـنا  تسا و  هداهن  قلح  کیدزن  دـیآربیم و 

هک ماذج  يادتبا  ردنا  مدید  ار  يدرم  ناگرگ  هب  نم  دیوگ : یجنرت  نسحلا  وبا  و  دراد ، دوس  ماذج  يادتبا  ردنا  زرپس و  تلع  هیرلا و  تاذ 
نوگ نامـسآ  نسوس  گـنر  هب  ینوخ  ندز ، مدومرفب  گر  ود  ره  نیا  دوب ، هدـش  تسپ  هتـسشن و  ورف  وا  ینیب  دوـب و  هدـش  هتفرگ  وا  زاوآ 

تعاس ود  داتفه و  داتفا و  یـشغ  ار  درم  دندرک و  نوریب  رایـسب  نوخ  ات  مدومرفب  دمآیمه . یتشرد  گیر  نوچمه  نوخ  اب  دـمآ و  نوریب 
ریغتم مابدرز  نوخ  دنچ  ياهرطق  وا  ینیب  زا  دمآیم و  زاب  شوه  هب  سپ  داتفایم  یشغ  زاب  دمآیم و  زاب  شوه  هب  دنام و  هب  یشغ  نآ  ردنا 

تـسار هدمآ و  رب  دنلب  ینیب  دوب و  هداشگ  وا  زاوآ  دمآ ، زاب  نوچ  دش  تیاغ  نم  زا  یتدم  و  دش ، لیاز  یـشغ  دـیکچ و  هب  يوب  شوخان  و 
. دنیوگ ناطاینلا  ار  نآ  پچ  يوس  زا  رگید  تسار و  يوس  زا  یکی  تسا  رگید  گر  ود  جادو  يولهپ  ردنا  و  هدش .

هب قـلح  هکنآ  ناـیم  دـننزهب و  گر  نیا  هکنآ  ناـیم  تسین  قرف  چـیه  هکنآ  رهب  زا  دز  دـیاشن  ار  جادو  زج  تسا و  رتربطـس  جادو  زا  نکیل 
، تسا لاـفیق  ياـههخاش  ود  ره  پچ و  مشچ  ردـنا  رگد  تسار و  مشچ  ردـنا  یکی  تسا  مشچ  هشوگ  ياـهگر  رگید  گر  ود  و  دـنرب .

دـشاب مشچ  هشوگ  ردنا  هک  روسان  هدام  دراد و  زاب  دیآ  رب  مشچ  ردـنا  هک  ار  يوم  و  دوش ، تدایز  هرفظ  دراذـگن  هک  تسا  نآ  وا  تعفنم 
. لج زع و  هللا  نذاب  دنک  لیاز  ار  عادص  ار و  يروک  بش  ار و  کلپ  برج  دنک و  هدیرب 

ود ره  رب  هک  يرگید  گر  ود  اهباتک  یـضعب  ردـنا  دـمآ  هدرک  دای  تسا و  ندرگ  رـس و  ياپ و  تسد و  ردـنا  هک  اـهگر  نیا  زا  نوریب 
زرپس ریز  رب  پچ  بناـج  رب  رگید  تسا و  هداـهن  رگج  ریز  رب  تسار و  بناـج  رب  یکی  تسا : هدـمآ  هدرک  داـی  تسا  هداـهن  مکـش  يولهپ 
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ار نآ  تسا ، هداهن 
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. دراد دوس  دننزهب  زرپس  تلع  رهب  زا  تسا  هداهن  زرپس  رب  هک  ار  نیا  و  دراد ، دوس  دننزهب  ءاقستسا  تلع  رهب  زا  تسا  هداهن  رگج  ریز  رب  هک 
دیدپ تحار  یکبـس و  نت  ردنا  دننز  تجاح  تقو  هب  هک  هاگ  ره  دمآ ، هدرک  دای  هک  اهگر  نیا  زا  مادـک  ره  ندز  زا  هک  تسناد  دـیابب  و 

هک وضع  نآ  يافـش  نکل  تسا  هتـسرب  رگج  زا  هک  تسا  گر  ود  لصا  ار  اـهگر  همه  هکنآ  رهب  زا  دوش ، هدیـشک  رگج  زا  نوخ  دـیآ و 
نآ زا  دنک و  تمـسق  نت  ردنا  ار  نوخ  تعیبط  ات  دیاب  یتدم  هکنآ  رهب  زا  دـشابن ، دـنراد  مشچ  هک  يدوز  نادـب  دـشاب ، يو  ردـنا  يرامیب 

. دوش هن  رهاظ  دنراد  مشچ  هکنانچ  وضع  نآ  يافش  ببس  نیدب  دناهدز ، هک  درآ  زاب  گر  نیدب  نوخ  ار  اهگر  همه  وضع 
وـضع نآ  زا  ینوزف  نوخ  ودـب  نوخ  تسوا  ياتـسار  رب  اـی  وا  ربارب  تسا و  هتـسویپ  ودـب  هک  دـننز  گر  نآ  يوـضع  رهب  زا  هک  هاـگ  ره  و 

. تسا یتعفنم  گرزب  نیا  اهگر و  نیا  نتخانش  تعفنم  تسا  نیا  دیآ . دیدپ  ءافش  يدوز  هب  دوش و  هتخادرپ 
غدـص نایرـش  ود  هدزاود  زا  و  تسا . هدزاود  دـننک  غاد  دـننک و  ندز ،) رتشن   ) لبـس دـنرب و  هب  دـنیاشگ و  هب  ار  نآ  هک  ییاهنایرـش  اما  و 

مرگ ياهتدام  نتشاد  زاب  رهب  زا  دننک  غاد  دننک و  لبـس  دنرب و  هب  ار  نآ  پچ ، يوس  زا  یکی  و  ص 194 )  ) تسار يوس  زا  یکی  تسا ،
دـصف پچ و  يوس  رگید  تسار و  يوس  زا  یکی  تسا ، شوگ  سپ  ياهنایرـش  رگید  راشتنا و  تلع  رهب  زا  مشچ و  هب  ندـمآ  دورف  زا  ار 

دنک و دـلوت  مرگ  ییاهراخب  زا  هک  راود  عادـص و  رهب  زا  دـننک و  يروک  بش  مشچ و  یکیرات  بآ و  ندـمآ  دورف  نتـشاد  زاب  رهب  زا  نآ 
نآ تحارج  دشابن و  یلاخ  رطخ  زا  نآ  دصف  دراد و  دوس  دیآ  دیدپ  ندرگ  نب  ردنا  نافز و  نب  ردنا  فتک و  ود  ره  نایم  رد  هک  ار  اهدرد 

دناسریم و ودب  حور  ترارح  تسا و  هتـسویپ  ینم  هیعوا  اب  اهنایرـش  نیا  هک  دناهتفگ  و  رتباوص . ندرک  غاد  ندیرب و  دوش و  هتـسب  رید 
. دیآ دیدپ  يدرم  ناصقن  درم  ردنا  دنرب  هب  ار  نآ  هک  هاگ  ره 

دـندیدرگ و زاب  دـنوادخ  هب  هک  تسا ،) والـسا  داژن  هاـگیاج  ینعم  هب  والکـسا  والـسا و  برم   ) بالقـص ناـمدرم  هک  دـیوگیم  طارقب  و 
دننک كربت  ودب  دوش و  هدیرب  يو  زا  عامج  توهش  توق و  ات  دنرب  هب  ار  وا  ياهنایرش  نیا  دننک ، فقو  تدابع  هاگیاج  رب  هک  ار  يدنزرف 

دنیوگ و 
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. دوب باجتسم  وا  ياعد 
دننک زین  غاد  دنیوگ و  رتب  ار  نایرش  ندیرب  دنرب و  هب  ار  نایرش  نیا  تسا . خوفای  نایرـش  رگید  ود  و  تسا . رکنم  ار  ینعم  نیا  سونیلاج  و 
درد رـس   ) هقیقـش دراد و  زاب  مشچ  زا  ار  برج  لبـس و  بآ و  تداـم  وا  ندـیرب  دـشاب و  راوشد  رـس  تسوپ  یتخـس  ببـس  هب  وا  ندـیرب  و 

و دراد . دوس  ار  ظفح  دنک و  كاپ  تسا  يو  ردـنا  رون  هک  ار  فوجم  بصع  دـنک و  یفاص  ار  مشچ  رون  دـنک و  لیاز  ار  نهک  ینرگیم ،)
، دـننک زین  غاد  دـنرب و  هب  ار  نآ  دـیآ  دـیدپ  دـمآ  هدرک  دای  رتشیپ  هک  گر  ود  ره  يولهپ  هب  مه  تسا و  نافز  ریز  ياهنایرـش  رگید  ود 
ره ردنا  تسا ، تسد  ياهنایرـش  رگید  راهچ  و  دراد ، دوس  دیآ  دـیدپ  نافز  نیب  ردـنا  هک  ار  ناهد  رد  دـنیوگ و  عدفـض  ار  نآ  هک  یتلع 

تسا هداهن  ماهبا  هحبـسم و  تشگنا  نایم  تسا  تسد  تشپ  رب  هکنآ  اما  تسد . فک  ردنا  رگید  تسد و  تشپ  رب  یکی  نایرـش  ود  یتسد 
. دنک لیاز  دشاب  باجح  رگج و  ردنا  هک  ار  نهک  ياهدرد  نآ  ندیرب  و 

تسد زا  ار  نوریب  نایرش  ود  نیا  هک  دندومرف  ار  وا  هک  دید  باوخ  ردنا  سپ  دندرک ، جالع  یتدم  دوب و  يدرد  رگج  ردنا  ار  سونیلاج  و 
. تفای ءافش  و  ربب ، تسار 

تـشگنا نایم  ردنا  مه  تسد ، تفک  ردنا  تسا  رگید  ینایرـش  دیوگیم  تلاقم  نآ  ردنا  دصف . ردـنا  تسا  یتلاقم  ار  یجنرت  نسحلا  وبا  و 
رگید نایرش  تعفنم  نوچمه  وا  تعفنم  دنیوگ ، فکلا  ۀیلا  يزات  هب  ار  عضوم  نیا  دیآ و  دیدپ  تسا  ماهبا  لصا  هک  اجنآ  ماهبا  هحبـسم و 

درد نایرش  نیا  ندیرب  دیوگ  یجنرت  نسحلا  وبا  و  دراد . دوس  ار  زرپس  درد  ار و  ولهپ  درد  ار و  امدامد  تلع  وا  ندیرب  هک  دناهتفگ  تسا و 
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هب دش  هن  لیاز  درک  زیهرپ  دروخ و  وراد  درک و  دصف  دوب و  درد  نیا  ار  سونیلاج  دیوگیم  و  دراد . دوس  دیآ  دیدپ  فکلا  ۀیلا  ردنا  هک  ار 
نیا هک  دـندومرف  ار  وا  هک  دـید  باوخ  ردـنا  تفخب  اجنآ  درک و  رذـن  درک و  اعد  تفر و  هرهز  دـبعم ،) میدـق ، نانوی  هاگـشتسرپ   ) لکیه
نیا زا  نوریب  تسا . تشه  لهچ و  دمآ  هدرک  دای  هک  اهنایرـش  اهگر و  نیا  هلمج  تفای . ءافـش  دیربب و  نایرـش  دش و  رادـیب  ربب ، نایرش 

. دناهدمآ هدرک  دای  هک  تسا  ندرگ  تسد و  ياپ و  رس و  ردنا  هک  اهگر 
زا میاد  عادص  ببس  هب  دننک  لمأت  ارچ  هک  دننک  لاؤس  رگا  دیوگیم  یجنرت  نسحلا  وبا  و 
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میهد و باوج  دننزب ، هک  دیاب  ارچ  تلع . نیا  نتـشاد  زاب  رهب  زا  غدص  نایرـش  دیـسرت و  دـیاب  راشتنا  تلع  زا  مشچ و  هب  بآ  ندـمآ  دورف 

هکنآ رهب  زا  دـشاب  هدروا  هلـضف  زا  یـضعب  دـشاب و  لد )  ) گر ياذـغ  هلـضف  زا  يرتشیب  دـیآ ، درگ  نایرـش  ردـنا  هـک  هلـضف  ره  مییوـگ 
ییاههلضف تسا  رتگنت  نآ  ياهرذگ  تسا و  کیراب  اههخاش  نیا  هکنآ  رهب  زا  و  تسا ، هتسویپ  اهنایرش  ياههخاش  هب  هدروا  ياههخاش 

ببـس هب  دنام و  هب  يو  ردنا  دشاب و  راوشد  نآ  لیلحت  دوش  عمج  نایرـش  ردنا  هک  هدام  ره  و  دشاب ، رتمک  دـسر  اهنایرـش  هب  هدروا  زا  هک 
. تسا هتسویپ  مشچ  هب  هک  اهنایرش  دیآ و  رب  غامد  هب  اههلضف  نآ  ياهراخب  تساهنایرش ، ردنا  هک  لد  ترارح  توق 

دوش و هتشغآ  اهيَرت  نآ  زا  مشچ  ياهنایرش  دنام و  هب  اجنآ  دشاب  غدص  نایرش  ردنا  هک  اهیرت  اهراخب و  تسا و  غدص  نایرش  ياههخاش 
مـشچ هب  درذگب و  دیآ و  دورف  ودب  ظیلغ  هلـضف  دوش و  خارف  دش  هتـشغآ  نوچ  دریذـپ و  رتشیب  رتدوز و  ار  هدام  دوش و  رتنوبز  رتمرن و 

هک دنتـسناد  امکح  دوب و  نیا  لاح  نوچ  دیآ و  ردنا  مشچ  هب  بآ  ای  دیآ ، دیدپ  راشتنا  تلع  دوش  رتخارف  اهذفنم  هک  هاگ  ره  و  دیآ . ردنا 
هک دشابن  يرذگ  ار  اههلضف  نآ  ات  دندید ، رتباوص  نآ  ندرک  غاد  غدص و  نایرش  ندیرب  دشاب ، راوشد  ندرک  كاپ  اهنایرش  زا  اههلضف 

ردنا دندید و  باوص  ندرک  غاد  ندیرب و  دش  هن  نکمم  نوچ  نکل  يدندرک ، دصف  يدش  نکمم  نایرـش  دصف  رگا  دـیآ و  ردـنا  مشچ  هب 
وزج زا  مجنپ  باب  ردنا  نیتسخن ، باتک  ردنا  ینعم  نیا  و  تسین . فالخ  هداشگ  مه  ردنا  اهذفنم  تسا و  هتسویپ  هدروا  هب  اهنایرـش  هکنآ 

هک نوخ  هب  هزات  ياوه  اهنایرش  تکرح  ببس  هب  يدوب و  هن  هتسویپ  هدروا  هب  اهنایرش  رگا  و  تسا . دمآ  هدرک  دای  مراهچ  راتفگ  زا  مجنپ 
. يدش نفع  هدروا  نوخ  هک  يدوب  دوز  يدیسر ، هن  تسا  هدروا  ردنا 

سپ زا  یهورگ  فالخ  نیا  تسا و  هتسویپ  هدروا  هب  اهنایرش  هکنآ  ردنا  تسا  هدرک  هن  کش  چیه  سونیلاج  دیوگیم  قاحسا  نبا  نینح  و 
تسا هدمآ  ردنا  نایرش  هب  هک  قیرط  نادب  مه  هک  تسین  نآ  زج  رگد  ياهنایرـش  زا  اههلـضف  ندرک  نوریب  قیرط  اما  دناهدرک و  سونیلاج 

هب تسا و  هدـمآ  دورف  هدرگ  هب  رگج  زا  هـک  یگر  نادـب  لد  زا  دـیآ و  زاـب  لد  هـب  اهنایرـش  زا  تـسخن  هـکنآ  زج  ار  نآ  و  دـنرآ ، نوریب 
یقیرط دوش  جرخ  رگید  ياهگر  دصف  هب  رگج  زا  دیآ و  زاب  رگج  هب  هدمآ و  ورف  دناسریم و  اذغ  هتـسویپ و  ودب  هدـمآ و  رب  لد  کیدزن 

. تسین رگید 
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تسین هراچ  نآ  نتخانش  زا  ار  داّصف  هک  اهگر  ياهلاح  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مراهچ  وزج  زا  مود  تسیب و  باب 

هک دشاب  رایـسب  هکنآ  رهب  زا  دسانـش ، هب  نآ  داهن  دسانـش و  هب  گر  رهوگ  ات  دنک  لمات  دهنرب و  گر  هب  تشگنا  تسخن  هک  دـیاب  داّصف ،
گر ياج  هب  ای  دشاب . نآ  يوهلپ  مه  ای  گر  ریز  ردـنا  یبصع  ای  ینایرـش  هک  دـشاب  و  یقافـص ، ای  ییاشغ  ای  دـشاب  ینابـصع  گر  رهوگ 

تـشگنا ریز  ردنا  هک  تسا  نآ  تسا  ینابـصع  گر  رهوگ  هکنآ  ناشن  اما  دـنیوگ . عضوملا  یف  ۀـفآ  نابیبط  ار  نیا  دـیآ و  دـیدپ  ینایرش 
وت ود  یتسوپ  نوچمه  یقافـص  و  دنیـشن ، ورف  ودب  تشگنا  دشاب و  مرن  هک  تسا  نآ  ییاشغ  ناشن  و  دـشاب ، هدرک  تغابد  تسوپ  نوچمه 
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مرن ار  نآ  تسخن  دـشاب  ینابـصع  رگا  هک  تسا  نآ  گر  رهوگ  نتخانـش  تعفنم  و  دـشاب . هدیـشوپ  رگیدـکی  يور  رب  هقبط  ود  هک  دـشاب 
شیوخ ماهبا  هب  ار  گر  ددنبب و  وزاب  دشاب  ییاشغ  رگا  و  دنز . گر  سپ  ات  يو ، رب  رایـسب  مرگ و  بآ  نتخیر  مرگ و  بآ  راخب  هب  دـنک .
یطسو هحبسم و  تشگنا  دنلام و  هب  رایسب  ار  گر  دشاب  یقافص  رگا  و  دنک . دصف  سپ  ددرگن ، هب  داهن  نآ  زا  یمرن  ببـس  هب  ات  دریگ  ورف 

نتخانـش تعفنم  و  رتیلوا . دیوج  رگید  یگر  دنک و  فقوت  نآ  دصف  ردنا  رگا  دـنک و  دـصف  سپ  ددرگ ، رتمرن  دوش و  مرگ  ات  دـنزبیم  رب 
يرتشیب ردنا  هکنانچ  دبای ، ینایرـش  دـنک  هاگن  نوچ  تسا و  یبصع  ای  تسا  ینایرـش  اجنآ  هک  دـشابن  نمیا  رگا  هک  تسا  نآ  گر  داهن 

هب نم  دیوگیم  یجنرتلا  نسحلا  وبا  و  دنبای . ینایرـش  اجنآ  هک  دتفا  ردان  هب  یبصع و  ای  تسین و  ینایرـش  لافیق  لحکا و  ریز  ردنا  نامدرم 
هچنآ هک  دوب  نانچ  دـش و  كاله  درم  داتـسیان و  زاـب  نوخ  دزب ، نوچ  دز و  تساوخ  لـحکا  ار  يدرم  داّـصف  هک  ص 195 )  ) مدید دادغب 

، دننک صاصق  ار  داّصف  ات  دومرفب  یلاو  دوب . هدوب  رتهدیشوپ  لحکا  و  دوب ، هداهن  لحکا  ياجب  دوب و  هدوب  نایرـش  تشادنپ  لحکا  هب  داّصف 
هک تسا  هدوب  هن  تداع  دناهتفگن و  لیاوا  هکنآ  رهب  زا  تساطخ ، هب  نتـشک  نوچمه  نیا  هکنآ  رهب  زا  تسین  صاصق  يو  رب  تفگ  یـضاق 

. دنادب هید  وا  هلقاع  وا و  ات  دومرفب  تسا و  اطخ  یتشک  گر و  داهن  ردنا  تسا  یتفآ  نیا  و  دشاب ، ینایرش  لحکا  هاگیاج  هب 

تشاد دیاب  هنوگچ  ار  نآ  دیاب و  هنوگچ  داصف  شین  هکنآ  نتخانش  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مراهچ  عون  زا  موس  تسیب و  باب 

637 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
جوسط هس  مک  مرد  کی  یمخرد  کی  دـیوگیم  و  دـنیوگ . عضبم  يزات  هب  ار  شین  دـیاب و  یمخرد  کی  شین  هک  دـیوگیم  داّـصف  نوچ 

هک دیاب  یبآ  ار  نآ  نداد  بآ  دیاب و  مرن  يدالوپ  زا  دشاب و  هریعش ) شـش  نزو ، دحاو  و  ناردارب ، زگ  مراهچ  تسیب و  کی  لوط ، دحاو  )
نوچ دننک و  مرگ  دننک و  تیاغ  هب  مرن  ار  نآ  يور  نهآ و  زا  دنریگب  هتخت  داد  دنهاوخ  بآ  نوچ  و  دنـشاب . هدیناکچ  امرخ  ناوختـسا  زا 

هدرکان گنر  هزیکاپ  دمن  هراپ  دننک و  مرگ  نهآ  نیدب  وا  يور  ود  ره  دنهن و  نهآ  نیا  رب  عضبم  دننک و  كاپ  نآ  يور  زا  درگ  دـش  مرگ 
مامت بآ  هک  دنناد  نوچ  دروخب . بآ  نآ  ات  دنریگ  دـمن  نیا  نایم  ردـنا  ار  عضبم  دـننک و  رتهدـمآ  هدرک  دای  بآ ك  نیدـب  دـنریگب و  ون 
تیز نغور  هب  ار  وا  سپ  دنشاب . هدرک  تسخن  راب  هک  دننکن  یمرگ  نادب  دنراد و  رب  دوز  دنهن و  مرگ  نهآ  رب  مه  ار  وا  هراب  رگید  دروخ ،

رب سکرک  رپ  رتسکاخ  یتخل  گنـس  نیا  رب  تسخن  راب  و  دـنیاسب )  ) دـنلامب مرن  یگنـس  رب  ار  عضبم  نیا  سپ  راب ، ود  ای  راب  کی  دـننز  ورف 
هک دور  ورف  نآ  زا  شیب  شین  دشاب ، یگنـس  نیگنـس )  ) رگا هچ  دـیاب ، کبـس  عضبم  هتـسد  دوش و  زیت  مرن و  ات  دـنلام  هب  ار  عضبم  دـننک و 

تشاد دناد  هاگن  ار  عضبم  دشاب  هتخانـشب  اهگر  هکنآ  زا  سپ  هک  تسا  نآ  داّصف  يداتـسا  تشاد و  دیاب  وکین  ار  عضبم  و  دهاوخ ، داّصف 
تیز نغور  هب  ناتـسمز  ردنا  و  دریگن . راگنز  ات  دنک  کشخ  کین  دراد و  هاگن  بآ  زا  دنک و  دـهعت  يدـصف  ره  سپ  زا  زور  ره  ار  نآ  و 
ردنا درـس  ياوه  ات  دنهن  يورم ،) ورم ، رهـش  هب  بوسنم   ) يزغرم دمن  ای  زخ  نایم  ردنا  و  دراد .)  ) هدرتس دراد و  هدرک  برچ  دنک ) برچ  )
لکـش و  دشابن . نتـسکش  میب  دوش و  مرن  ات  دنک  مرگ  سفن  هب  ار  نآ  تشاد  دهاوخ  راکب  هک  تقو  ره  دوش و  هن  تشرد  دـنکن و  رگا  يو 
عضبم رس  ینعی  وا  هنابز  هداد و  شیپ  ردنا  مخ  وا  رس  دنلب و  وا  تشپ  دیاب  يزغرم  قیلـساب  عضبم  لکـش  دشاب و  ناس  رگد  یگر  ره  عضبم 

رـس عضبم  هکنآ  رهب  زا  دـیآ . رب  ـالاب  هب  عضبم  رـس  و  دـش . ناوـت  هن  نورب  گر  يور  رگد  زا  دورب  ورف  تداـیز  رگا  اـت  دـیابن  زارد  تخس 
( ار وا   ) ار نآ  هکنآ  رهب  زا  دیابن  زارد  یعـضبم  چیه  هنافز )  ) هنابز و  درآ . رب  الابب  رـس  دننآ  رب  تدایز  هچ  رگا  دور و  هن  ورف  تسار  هدیمخ 

دشاب میب  درب و  دیاب  ورف  رود  ار  عضبم  دیاشگ  رتخارف  گر  هک  دهاوخ  رگا  هکنآ  مود  دیآ ، گنت  گر  رس  هکنآ  یکی  دشاب : بیع  راهچ 
هکنآ میس  و  دنک ، دلوت  میظع  ياهترـضم  دیآ و  زاب  ییاشغ  هب  ای  یبصع  هب  ای  ینایرـش  هب  درذگب و  گر  يوس ) ورف   ) يور رگید  زا  هک 

. دز دناوت  هن  دنزب ، هدوبر و  ّقلعم  ار  گر  هک  دهاوخ  داّصف  رگا 
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لافیق عضبم  لکـش  دیاب و  نهپ  وا  هنابز  دیاب و  يدادغب  يرـصب و  لکـش  نایم  لحکا  عضبم  لکـش  دنکـشب و و  هک  دشاب  میب  هکنآ  مراهچ 

سخاموردنا ربت و  لکش  رب  ینعی  دیاب  سأف  لکش  رب  یناشیپ  گر  عضبم  لکش  یناشیپ  گر  عضبم  دیاب و  تسار  وا  هنافز  دیاب و  يدادغب 
دـیربب و دراد  رب  ار  مشچ  کلپ  هک  هلـضع  رتو  داتفا و  اطخ  عضبم  سأف و  لکـش  رب  هن  یعـضبم  هب  دز  یناشیپ  گر  ار  نانوی  هاـشداپ  رتخد 

مالسلا و  دندیربب . وا  ار  تسد  ببس  نیدب  دنام . هب  هدرک  زارف  وا  مشچ 

درک دیاب  غاد  هنوگچ  دیرب و  دیاب  هنوگچ  ار  اهنایرش  دز و  دیاب  هنوگچ  گر  ره  هکنآ  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مراهچ  عون  زا  مراهچ  تسیب و  باب 

قیلساب ریز  ردنا  هکنآ  رهب  زا  و  تسب ، دیابب  رت  رب  تشگنا  راهچ  هب  دوب ، دهاوخ  ندز  گر  عضوم  هک  اجنآ  زا  ار ، قیلساب  لحکا و  لافیق و 
. دننز ازارد  زا  رگا  و  دز . دیابن  ازارد  زا  انهپ و  زا  ای  دز ، دیاب  بیروا  هب  درب و  دـیاب  وس  کی  عضوم  زا  ار  وا  ندز  تقو  ردـنا  تسا ، نایرش 
هک دشاب  دش و  نمیا  تخانش ، تفای و  زا  یکی  داّصف  هک  هاگ  ره  دشاب و  نایرش  قیلساب  يوس  ود  ره  زا  نامدرم  زا  یضعب  ردنا  دریگ و  داب 
زا تسد  دبای ، نایرـش  بناج  ود  ره  زا  نوچ  دننک و  هاگن  گر  بناج  ود  ره  زا  هک  دنک  بجاو  ببـس  نیدب  دسر ، نایرـش  رگیدـب  عضبم 
زا داب  نآ  هک  دشاب  دریگ و  داب  دندنب ، هب  ار  قیلـساب  نوچ  اهتقو  رتشیب  ردـنا  دـتفین و  اطخ  نیا  ات  دـیوج  رگید  یگر  درادـب و  گر  نآ 

نتـسب و راب  رگید  سپ  ندیلام ، هب  یگتـسهآ  هب  ار  داب  نآ  داشگ و  دیابن  دشاب  هک  لاح  ره  رب  دشاب ، نایرـش  زا  هک  دشاب  و  دـشاب ، قیلـساب 
داب مه  راب  رگد  رگا  نتسب و  راب  رگید  سپ  ندیلام ، هب  یگتـسهآ  هب  ار  داب  نآ  داشگ و  دیابن  دشاب  بآ  باوص  دریگ  داب  مه  راب  رگد  رگا 

اهيراومهان دوخن  سدع و  دننام  گر  ردنا  دندنب و  هب  هک  ار  یگر  ره  دـنز و  یطبا  قیلـساب  دراذـگب و  ار  وا  هک  دـشاب  نآ  باوص  دریگ 
دـصف دز و  دیابن  یگر  چیه  اهيراومهان  نیا  ندمآ  دیدپ  ات  دنتـسبب و  زاب  دمآ و  هتفگ  ار  قیلـساب  گر  هکنانچ  داشگ ، دـیابن  دـیآ  دـیدپ 

ببس هب  تسه ، رگید  ياهرطخ  نایرش  رطخ  زا  زج  قیلساب  دصف  ردنا  و  دشاب . رتتمالس  اب  دنیآ  رتورف  دعاس  هب  دنچ  ره  ار  نایدام  قیلساب 
تشپ هب  ار  وا  هک  دشاب  نآ  رت  یلوا  دنباین  یتفآ  دنشاب و  هدرک  لمات  هکنآ  زا  دعب  ار  قیلساب  و  تسوا . ریز  ردنا  هک  هلـضع  اشغ و  بصع و 

عضبم دننز و  عضبم 
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رب ناتشگنا  تسخن  دز ، دهاوخ  یطبا  قیلساب  هک  هاگ  ره  و  دشاب . تمالـس  اب  ات  دنز ، تماجح  شین  ماجح  هکنآ  ناسرب  دنرآ ، دورف  الاب  زا 
لغب هیواز  هکنانچ  درادب ، تسار  وزاب  دنکفا و  دیاب  گرزب  هرگ  نتـسب و  هب  سپ  رایـسب ، نتخیر  رب  مرگ  بآ  دنلامب و  دـیاب  رایـسب  عضوم 

ات درب  ورف  گر  هب  الاب  زا  ار  عضبم  ینعی  دـیاشگ ، ورف  الاب  زا  گر  دریگ و  ورف  شیوخ  ماهبا  هب  نآ  دـیآ  دـیدپ  گر  نوچ  دـشاب و  همئاـق 
ینعم نآ  هدوبر  نیدب  تسا و  یبصع  ریز  ردنا  هکنآ  رهب  زا  دز ، دیاب  هدوبر  دز و  دیاب  طایتحا  هب  زین  ار  لحکا  و  دیآ . نوریب  رتناسآ  نوخ 

زین دز و  دیاب  ازارد  زا  ار  وا  ببـس  نیدب  دشاب ، هداهن  بصع  ود  نایم  ردنا  لحکا  هک  دـشاب  رایـسب  و  دـنیوگ . قلعم  يزات  هب  هک  میهاوخیم 
گر ار  هک  ره  دوشن و  ردخ  تسد  ات  دیای  هنرب  ودب  عضبم  هک  ات  تشاد  دـیاب  شوگ  دـشاب ، هداهن  کیراب  یبصع  گر  يور  رب  هک  دـشاب 
دیاـبب دـتفیب ، اـطخ  نیا  هک  هاـگ  ره  رتگرزب و  نآ  ترـضم  دـیآ ، رب  بصع  نیدـب  عـضبم  رگا  رتادـیپ و  زین  بصع  نیا  رترهاـظ  رتـیوق و 

ودـب نآ  ریغ  لدنـص و  نوچ  کنخ  زیچ  چـیه  دـشاب و  اهبصع  ياهتحارج  جالع  نآ  جـالع  دوش و  هتـسب  گر  تحارج  هک  تشاذـگ 
نمـسای و نغور  نسوـس و  نغور  و  تشاد . دـیاب  برچ  هدرک  مرگ  نغور  هب  ار  تحارج  درگادرگ  ار  تسد  هـمه  نـکل  دـیناسر ، دـیاشن 
زا عضبم  ات  تشاد  دیاب  شوگ  و  دز ، دیاب  هدوبر  و  انهپ ، زا  ای  دز  دـیاب  بیروا  هب  ار  لافیق  و  باب . نیا  ردـنا  دـشاب  کین  تخـس  نآ  دـننام 

داتفا و اطخ  نیا  هک  هاگره  و  دنکن . دلوت  زازک  دیاین و  رب  رت  ءاشغ و  هلضع و  بصع و  هرانک )  ) هنارک هب  و  دور ، هن  نوریب  گر  يور  رگد 
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دـصف ردنا  و  ددرگ . لط  اب  تسد  تکرح  نکل  دبای ، صالخ  درم  ات  درک  دیاب  مین  ودب  انهپ  زا  ار  هلـضع  هاگ  هنایم  درک ، دلوت  زازک  نآ  زا 
نوخ دشاب  تجاح  هکنادنچ  ات  داهن  دیاب  مرگ  بآ  ردنا  تسد  دز و  دیاب  ازارد  زا  ای  دز و  دیاب  بیروا  هب  ار  وا  و  تسب . دیابب  دعاس  ملیسا 
رهب زا  دنرادرب ، دوز  دنب  گر  هک  دیاشن  ار  بوطرم  مدرم  نتـسب و  هب  گر  رـس  نداشگب و  دنب و  ندروآ و  رب  بآ  زا  تسد  سپ  دـیآ . رب 
رـس ات  دـننکن و  زاب  دوز  تخـس  هک  دـشاب  بآ  باوص  نکل  دوش ، هتـسب  رتدوز  ار  جازم  کشخ  مدرم  دوش و  هتـسب  رید  وا  تحارج  هکنآ 

ار نآ  سپ  داد . ردنا  بات  درک و  دیاب  درم  ندرگ  ردنا  مرن  گنل ،) ای  ششوپ   ) يرازا ار )  ) یناشیپ گر  ددنبب و  رید  دوشن و  هرگ  تحارج 
. دز دیاشن  ازارد  زا  دز و  دیاب  انهپ  زا  ای  بیروا  هب  ندرک  دصف  يارب 
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قلعم ات  ندومرفب  ار  وا  قفر و  هب  داد  ردنا  بات  ندرک و  دیاب  درم  ندرگ  ردنا  مرن  يرازا  نینچمه  دـنیوگ ، جادو  هک  ار  ندرگ  ياهگر  و 

، دنام هب  لکـش  نآ  رب  مه  ات  درآ ، ردـنا  شیوخ  درگ  يرازا  دـنک و  ياپ ) رب  هنیـس و  رب   ) ياپ رب  هنـشاپ  دامتعا  دنیـشن و  ياپ  ود  ره  رـس  رب 
دیدپ گر  راهچ  ندرگ  يوس  ود  ره  زا  هکنانچ  قفر ،) هب   ) دهد ردـنا  بات  دـنک و  ندرگ  ردـنا  رازا  سپ  دنیـشن . هب  لکـش  نیدـب  تسخن 

زج تابش ،) نایرش  ياههخاش  زا  ینایرش   ) طاین نآ  رتکیراب و  رگید  و  تسا ، جادو  نآ  رتربطس و  گر  کی  گر . ود  يوس  ره  زا  دیآ ،
جادو سپ  درذگ ،)  ) دنراذگب زور  تفه  دننز و  پچ  جادو  تسخن  هک  دناهدید  نآ  باوص  ءابطا  یضعب  دز و  دیاشن  ار  جادو  (ص 196 )

هک هاگ  ره  و  دننزهب . تقو  کی  ردنا  گر  ود  ره  دـنراد  دامتعا  یـسک  توق  رب  هک  یهورگ  دـشاب و  هتـشاد  هاگن  ار  توق  ات  دـننز  تسار 
رگا دورب و  دنچ  یماگ  ات  دنیامرفب  دنریگ و  اپ  رب  ار  درم  دتـسیا و  زاب  نوخ  لاح  ردـنا  دـننک ، زاب  رازا  بات  دـمآ  رب  تجاح  ردـق  هب  نوخ 

بالگ دننایوب و  شوخ  يوب  درادن . كاب  داتفا  یـشغ  ار  درم  رگا  و  شوخ ، نتـسب  دندنبرب ، دـنهن و  رب  هدافر  دتـسیان ، زاب  لاح  ردـنا  نوخ 
جادو درگادرگ  دندنبب و  اهلاس  ات  دنیامرفب  زور  رگید  دنهد و  اب  هریز  قیقر ،) شآ  هدش ، قیقر   ) هقرم اذغ  دننک و  وا  يور  رس و  رب  ناوارف 

شیوخ تسد  هب  داّـصف )  ) تسا ینیب  يوـس  زا  هک  ار  مشچ  شوـگ  گر  دـنراد و و  رود  روفاـک  دـنراد و  کـنخ  بـالگ  لدنـص و  هب  ار 
، عضبم رـس  ات  دراد  شوگ  داّصف  دزیخرب و  اهگر  دوش و  خرـس  يور  وا  هکنادنچ  دراشف ، هب  شیوخ  يولگ  ات  دیامرفب  ار  درم  دـیاشگب و 

نوخ درب و  ورف  گر  نادب  عضبم  رـس  دیآ  دیدپ  یگر  مشچ  هشوگ  ریز  ردنا  نکل  دـنزن  تسا  مشچ  هشوگ  ردـنا  هک  هلـضع  تشوگ و  رب 
يزیچ زونه  رگا  دتـسیا و  زاـب  نوخ  لاـح  رد  درادرب  وـلگ  زا  تسد  اـت  دـیامرفب  دریگ ، زاـب  نوـخ  هک  دـهاوخ  هک  تقو  ره  دورب و  رایـسب 

و دراشف ، هب  شیوخ  يولگ  نینچمه  ات  دیامرفب  ار  واو  دریگب  ار  ینیب  رـس  گر  دـناکچ و  ردـنا  دـیاخ و  هب  کمن  هریز و  یتخل  دـبارتیم ،
رب فورضغ  ود  ره  نایم  ردنا  ار  عضبم  تسا و  فورـضغ  ود  نآ  تسادیپ و  یفاکـش  نامدرم  یـضعب  ردنا  ینیب ، رـس  ردنا  هک  اجنآ  داّصف 

گر يارب  دیامرفب  دریگ  زاب  نوخ  هک  دهاوخ  هک  تقو  ره  تسا و  عضبم  هنافز  يزارد  هکنادنچ  درب ، ورف  فاکش  نیا  زا  عضوم  نیرتدنلب 
گر تسا ، تشوگ  هک  اجنآ  دـنک . هاگن  ینیب  خاروس  ردـنا  داّصف  دوخ  دـنک و  باتفآ  ربارب  يور  ات  دـیامرفب  ار  ردـم  داّـصف  ینیب  خاروس 

عضبم تشپ  هب  ار  گر  نیا  تماجح  ردنا  ماجح  ندز  شین  ناس  رب  داّصف  دیآ . دیدپ 
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نایرش ندیرب  نوچمه  نآ  دصف  تسا . هدمآ  ورف  غدص  عضوم  هب  شوگ  سپ  زا  هک  تساهنایرش  سپ  ردنا  شوگ  سپ  ياهگر  و  دنزب .
ياهگر دز و  دـیاب  انهپ  زا  دز و  دـیاب  سأـف  هب  ار  گر  نیا  دـیوگ  یحیـسم  تسین . يرطخ  يو  ردـنا  دـنزانهپ و  زا  ار  نآ  داّـصف  تسا و 

هکنانچ دـنزب  دـشک و  يور  بناج  دریگب و  ماـهبا  هب  ار  گر  داّـصف  دزیخرب و  اـهگر  اـت  دراـشف  هب  شیوخ  يولگ  اـت  دـیامرفب  ار  غدـص 
ات دیامرفب  رس  نایم  ياهگر  و  درک . دیاب  غاد  ای  دیرب  دیابب  ار  گر  دتسیان  زاب  رگا  دتـسیا و  زاب  نوخ  دیاشگب  ولگ  هک  هاگ  ره  دهاوخ و 
ات دراشف ، هب  شیوخ  يولگ  قلعم و  دنیشن  ياپ  ود  ره  رـس  رب  و  دنزیر ، هب  رایـسب  مرگ  بآ  و  دنلام ، هب  کین  وا  رـس  دنراد و  رب  رـس )  ) يوم

عـضبم هب  ار  نآ  تخانـشب ، ار  گر  ود  ره  نیا  داّـصف  هک  هاـگ  ره  تسا ، نایرـش  ود  گر  ود  ره  نیا  يوـلهپ  ردـنا  دـیآ و  دـیدپ  اـهگر 
دنیامرفب هکنآ  یکی  دننز : هنوگ  ود  رب  نافز  ریز  ياهگر  دتسیا . زاب  نوخ  دیاشگب  ولگ  هک  هاگ  ره  دننز . هدوبر  دننزهب و  انهپ  زا  يزغرم 
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انهپ زا  رگا  هک  دنک ، دصف  ازارد  زا  و  ددنبب )  ) دنیب ار  گر  داّصف  دراشف و  هب  شیوخ  يولگ  و  دراد . هاگن  نادند  هب  درون و  ردنا  ار  نابز  ات 
ازارد زا  دنیبب و  ار  گر  ات  دراد  يالاب  رب  دریگب و  هزیکاپ  مرن  هقرخ  هب  ار  نابز  رـس  داّصف  هکنآ  مود  هنوگ  و  دتـسیا ، زاب  راوشد  نوخ  دـنک 

دریگ و ناهد  ردنا  خی  دنک و  هضمضم  وزام  تسوپ و  ران  هکرس و  هب  دنک  يرـسع  رگا  دتـسیا و  زاب  نوخ  دیاشگب  ولگ  هک  هاگ  ره  دنزب و 
. ددنبب وا  ياهقاس  اهوزاب و  درادیم و  هاگن 

ات دیامرفب  دهن و  ياپ  ریز  ردـنا  هبنپ  زا  ياههورگ  دورب و  دـنچ  یهاگ  ات  دـیامرفب  ددـنبب و  ياپ  قاس  گنلاتـش  يالاب  رب  ار  نفاص  گر  اما 
ره زا  اهخاش  تسا و  نایم  ردنا  تسا  رتگرزب  هک  وا  لصا  تسا و  هتساخرب  خاش  ود  نفاص  زا  و  دیآ . دیدپ  گر  ات  دراشف  هب  يو  رب  ياپ 

. ریز زا  دهاوخ  دنز و  الاب  زا  دهاوخ  دز و  دیاب  ار  لصا  تسا ، يوس  ود 
يراتـسد دیاب : نینچ  نآ  نتـسب  دناد و  نیا  هک  دـیاب  داّصف  تسا . هتـسویپ  ودـب  لافیق  زا  یخاش  و  تسا ، رایـسب  ياهخاش  ار  ءاسنلا  قرع  و 

گنلاتـش و کیدزن  هب  ات  تخـس  دـندنبیم  دـنچیپیمه و  وا  قاس  نار و  رب  ار  راتـسد  دـندنب و  رامیب  نایم  ردـنا  رـس  کی  دـنریگب و  زارد 
. دشاب رتدنلب  نیمز  زا  ردق  نیدب  ياپ  نیا  ات  دنهن  یتشخ  رب  ياپ  دزیخرب و  دنیشن و  ورف  زاب  دنچ  ات  دنیامرفب 

نمیا اطخ  زا  تفای و  رگا  دیوج و  هب  رصنب  رصنخ و  تشگنا  ود  نایم  ياپ  تشپ  رب  داّصف  سپ 
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دیدپ وا  ياههخاش  ءاسنلا و  قرع  ات  نوریب ، يوس  زا  ینعی  یـشحو ، بناج  زا  دیوج  هب  گنلاتـش  سپ  ردـنا  تفاین  رگا  دـنزب و  گر  دـش ،
وا يوس  ود  ره  زا  هکنآ  رهب  زا  دـننز ، ازارد  زا  ار  وا  دـشاب و  هرگ  دـنچ  يو  رب  دـیآ  دـیدپ  نوچ  هک  تسا  نآ  ءاـسنلا  قرع  ناـشن  و  دـنیآ .

تفر و دیامرفب  ماگ  دـنچ  تخـس و  ددـنبب  نار  قاس و  ار  ضبام  گر  و  دوش . تسـس  ياپ  دـیآ ، زاب  بصع  هب  عضبم  رگا  تسا و  بصع 
تسا یتلآ  و  دنرآ ، دیدپ  گر  دنفاکشب و  تسوپ  تسخن  غدص  نایرش  لس  اما  و  دنزب . دیآ و  دیدپ  گر  ات  دزیخرب  دنیشن و  ورف  راب  دنچ 

ار هلالـس  نیا  رـس  هتـشاد ، رب  طخ  دنچ  وا  نایم  رب  دنک  هدیلام و  وا  رـس  یلیم  نوچمه  تسا  ینهآ  دنیوگ ، دصف ،) تالآ  زا   ) هلالـس ار  نآ 
هب يور ، بناج  زا  ندیچیپ  زاغآ  هدـیچیپ و  هب  تسا و  يو  رب  هک  دـنکفا  اهطخ  نیا  زا  طخ  ود  نایم  ردـنا  ار  گر  دـننک و  گر  ریز  ردـنا 

رگا دنرب و  هب  زین  گر  رـس  رگید  دلـسگ ، شوگ  بناج  زا  لاح  همه  هب  دلـسگب ، گر  ات  دنچیپیم  قسن  نآ  رب  مه  و  دننک ، شوگ  بناج 
نیا زورما  دشک و  ردنا  رـس  دنیـشن و  زاب  سپ  هب  گر  رـس  ود  ره  ات  دنراذگب  غادیب  دنهاوخ  رگا  دننک و  غاد  ار  گر  رـس  ود  ره  دـنهاوخ 

ار تسوپ  هک  تسا  نآ  دادغب  لها  قیرط  دـنراد و  رگد  یقیرط  نآ  ردـنا  کی  ره  هرـصب  لها  دادـغب و  لها  نآ  ندـیرب  دـننکیمن و  قیرط 
رس تسا  رگید  ینهآ  دراد و  ینهپ  یتخل  تسا  ینهآ  دنیوگ ، هتشارفا  ار  نآ  تسا  یتلآ  و  دنراد . رب  بالق ،)  ) هرانـص هب  گر  دنفاکـشب و 
رس تسا ، رگید  ینهآ  دوش و  هدیرب  گر  ات  دننک  دامتعا  رگید  تلآ  نآ  رب  دنهن و  گر  رب  ار  مود  تلآ  نیا  تسا  زیت  تسا و  نهپ  مه  وا 
رـس ود  ره  ةاوکم  نیدب  دنیوگ ، رگغاد ،) ندرک ، غاد  يارب  نهآ  هعطق   ) ةاوکم ار  نآ  دشاب ، ار  اهرد  هک  يدیلک  رـس  نوچمه  دراد  مخ  وا 

ینزوس دنراد و  رب  هرانص  هب  تسوپ  اب  دنیوج و  هب  ار  گر  هرصب  لها  دننکیمن ، مه  قیرط  نیا  زورما  دتسیا و  زاب  نوخ  ات  دننک  غاد  گر 
رس خیم ،)  ) يرامسم رس  نوچمه  دنراد  یتلآ  دندنب و  هب  هتشر  نادب  ار  گر  و  دنرآ ، نوریب  يوس  رگیدب  دنرب و  ورف  گر  سپ  زا  هتشر  اب 

تسوپ و دزوسب و  ات  دنهن  هتشر  نیا  رب  ةاوکم  هک  نینچ  دننک ، غاد  ار  هتشر  عضوم  رامسم ، نوچ  رـس  نیدب  دنیوگ ، ةاوکم  ار  نآ  نهپ ، وا 
و دـنامب . ژوک  ندرگ  دـسر  ءاـشغ  هب  غاد  بیـسآ  هک  نآ  رهب  زا  تسا  يرطخ  نیا  ردـنا  دـننک ، قیرط  نیا  يرتشیب  دوش . هدرک  غاد  گر 

هتـشارف دـنرآ و  دـیدپ  ار  گر  دنفاکـشب و  تسوپ  هک  تسا  نیا  نآ  رترطخیب و  رتناسآ و  تسا  یقیرط  هرـصب  لها  دادـغب و  لـها  ناـیم 
هدیرب دوخ  هک  دننک  غاد  هدیربان  دننرادرب و  دننک و  ریز  لفق ،) هنابز  هنابز ، )
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. تسا نیا  ندرک  غاد  ندیرب و  قیرط  درک  دنهاوخ  غاد  ای  دیرب  دنهاوخب  هک  ینایرش  ره  دوش و 

ناوت غاد  هن  هک  دشاب  ییاج  هک  دننک  ار  ینایرش  مرخ )  ) مرح دننک  غاد  هکنآیب  دتسیا  هب  نوخ  دشک و  ردنا  رس  دنرب  هب  هک  ینایرـش  ره  و 
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و دنرآ ، نوریب  بناج  رگد  هب  دـننکفا و  ریز  ردـنا  یمـشیربا  اب  ینزوس  دـنرآ و  دـیدپ  نایرـش  دنفاکـشب و  تسوپ  ناوت . ندـیرب  هن  درک و 
رب یگتـسهآ  هب  دنریگب و  ار  مشیربا  دنیامزایب ، يزور  جنپ  ره  دنراذگب و  نوریب  ار  مشیربا  دننک و  هرگ  دندنب و  هب  مشیربا  نیدب  ار  نایرش 

ترورـض ندرک  غاد  دیآ  رب  نوخ  نآ  زا  سپ  ای  مشیربا  ندمآ  رب  زا  شیپ  رگا  هدش و  هدیرب  نایرـش  هک  دنناد  دیآ  رب  مشیربا  رگا  دنـشک ،
. دراد

دتفا دصف  ردنا  هک  اهاطخ  كرادت  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ عون  زا  مجنپ  تسیب و  باب 

هکنآ رهب  زا  دریگ ، سامآ  تسد  دیآ و  دیدپ  زازک  دشاب  وا  ریز  ردنا  ای  گر  يولهپ  ردـنا  هک  دـسر  بصع  ياشغ و  هب  عضبم  هک  هاگ  ره 
نوچ دنک و  دلوت  زازک  ءاشغ  هب  عضبم  ندیـسر  زا  ببـس  نیدب  تسا . غامد  ءاشغ  بصع و  أدـبم  و  تسا . هدیـشوپ  ءاشغ  ود  یبصع  ره  رب 

دنکیم دامض  رت  زینشگ  بآ  هب  انوطقرزب  سامآ  رب  درادیم و  برچ  هشفنب  نغور  هب  ار  اهدنب  نت و  همه  هک  دشاب  نآ  جالع  دتفا ، اطخ  نیا 
، دنیشنیم ورف  سامآ  هک  دشاب  نآ  يرتهب  ناشن  و  ص 197 ) . ) دشاب اور  دنک  رای  نآ  هب  اثیمام  فایش  دیپس و  لدنص  خرس و  لدنص  رگا  و 

ياج رب  لقع  دشاب و  دامتعا  توق  رب  رگا  دـیآ ، دـیدپ  يرتب  ناشن  هک  هاگ  ره  دوش و  رتبلـص  خرـس و  سامآ  هک  دـشاب  نآ  يرتب  ناشن  و 
میر تحارج  رگا  و  ندز ، گر  تسد  رگید  زا  ای  داشگ . دیابب  نفاص  گر  ياپ  زا  دیوگن ، دیوگ  ماس  رس  دنوادخ  هک  نایذه  درم  دشاب و 

دنکن و یکرچ ،) هرفح  هرفح ،  ) روغ ات  دنک  عفد  ار  میر  هکنانچ  نداهنیم  رب  اههدافر  درک و  دیاب  خارف  تحارج  دشاب ، گنت  رذگ  دـنک و 
نادـب دوش  هن  لیاز  نآ  رثا  ای  دـشاب  هدـش  دوبک  گر  عضوم  دوش  هتفرگ  زاب  وا  تسوپ  ریز  ردـنا  نوخ  دـشاب و  هدز  گنت  گر  داّصف  رگا 

زور رگید  هک  هاـگ  ره  و  تسا . تمالـس  ناـشن  دـیارگیم ، يدرز  هب  دوشیم و  رتمک  يدوبک  هک  هاـگ  ره  و  درک . دـیابن  توـق  چـیه  تسد 
َرت زینشگ  بآ  انوطقرزب و  اثیمام و  فایشب  ار  عضوم  نآ  ندز و  گر  تسد  رگید  زا  ای  دز  دیابب  نفاص  ياپ  زا  دوش ، هایـس  ای  دوش  رتدوبک 

دیابب گر  رس  لاح  ردنا  دتفا ، نایرش  رب  تحارج  هک  هاگره  دنکیم و  دامض 
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هب مکحم  نداهن و  رب  هدافر  يوراد  ربز  رب  نداهن و  رب  دـیآ  هدرک  دای  باب  نیا  ردـنا  هک  ییوراد  نتـسب و  هب  تسد  رگید  يوزاـب  تفرگ و 
نتـسب زا  هک  هاگ  ره  مکحم و  نتـسب  هب  دشاب ، تسد  نیا  ربارب  هک  ییاپ  دنکن و  لیم  ودب  نوخ  ات  نداهن  دـنلب  یـشلاب  رب  ار  تسد  نتـسب و 

هن کشخ  ات  دریگن  زاب  دشاب  هداهن  گر  عضوم  رب  هک  ییاهوراد  تسب و  دیابب  زاب  و  دبای ، یشیاسآ  هک  نادنچ  داشگ ، هب  دیآ  جنر  هب  ياپ 
رگید تسد  زا  دـنکیم ، نوریب  توق  ناـنچمه  نوخ  اهریبدـت  همه  نیا  اـب  رگا  و  تشگ . هتـسب  مکحم  هک  دوش  هن  مولعم  تحارج  دوـش و 

. دننک غاد  دنرب و  هب  ار  نایرش  هک  دشابن  نآ  زج  ریبدت  دوش  هن  نکاس  زین  نیدب  رگا  و  دز ، دیابب  لحکا  ای  قیلساب 
ردـنا و  ضبن ، تکرح  نوچمه  ماظن  اب  دـشاب  یتکرح  نوخ  نتـسج  تکرح  هک  تسا  نآ  تسا ، هداتفا  نایرـش  رب  تحارج  هکنآ  ناشن  اما 

نوخ زا  دـنراد و  کـیدزن  تحارج  هب  شوگ  رگا  دـشاب و  رقـشا  دـشاب و  رتقیقر  نایرـش  نوخ  و  دریگ ، ندـش  فیعـض  مرن و  ضبن  لاـح 
، ینامی بش  راطقلق ، جاز ،) یعون   ) تورزنا ناشوایـسرپ ،)  ) نیوخالامد هک  تسا  نیا  دنهن  تحارج  رب  هک  وراد  اما  دینـش . ناوت  هب  فافا 
هب تجاح  تقو  هب  دـنزیبب و  دـنراد و  هاگن  دـنبوکب و  ار  هلمج  وزج ، ود  یبرع  غمـص  يوزج ، یکی  ره  زا  ردـنک  هدرخ  ربص  راـنلج ، اـیقاقا 

دـنهن و تحارج  رب  هزیکاـپ  مرن و  توبکنع  هناـخ  اـی  مرن  زق  اـی  شوگرخ ،) مشپ   ) شوگرخ ربو  اـب  ار  نآ  هدنـشرس و  هب  غرم  هیاـخ  هدـیپس 
یفاص ردنک  تسا  نیا  نآ  تفـص  تسین و  ردنک  يوراد  زا  رتهب  وراد  چیه  دیوگ  سونیلاج  دنیوگ و  قوزال  ار  وراد  نیا  دندنبب و  مکحم 

درگادرگ دنهنرب و  رایـسب  و  دـنهن . شوگرخ  ربواب  دنـشرسب و  غرم  هیاخ  هدـیپس  هب  دـننک و  يرابغ  مه  ار  وا  دـنبوکب و  دـنریگب و  هدـیزگ 
نآ تبقاـع  دراد ، دوـس  لاـح  رد  هچ  رگا  دـننک  غاد  دـننازوس و  هب  ار  تحارج  هک  رگید  ياـهوراد  دـنریگ و  ردـنا  وراد  نیا  هب  تـحارج 
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رس دتفیب  تسوپ  نآ  هک  هاگ  ره  هک  دوب  دیاشن  نمیا  درآ و  دیدپ  کشخ  یتسوپ  تحارج  رـس  رب  اهوراد  نیا  هکنآ  رهب  زا  دشابن ، دومحم 
ياهوراد دشاب و  رتقفاوم  ار  نفع  ياهشیر  و  دـشاب ، عون  نیا  زا  هک  اهوراد  نیا  و  دوش . هداشگ  نوخ  هراب  رگید  دوش و  رتخارف  تحارج 

وزام و نوچ  ضباق  ياهزیچ  دـیآ  راکب  اهوراد  نیا  هک  زین  اجنآ  و  درگوگ ، راخـش و  راگنز و  خـینرز و  تسا و  گـنهآ  نوچ  هدـننازوس 
، دیزگ دیابب  تسا  ضباق  یگدننازوس  اب  هک  ییاهوراد  اب  تخیمآ . دیابب  يو  اب  نآ  دننام )  ) ریغ ایقاقا و 
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زوگ تسوپ  نوچ  ای  هتـسپ  تسوپ  نوچ  يزیچ  دش ، هداهن  رب  وراد  نایرـش  تحارج  رب  هک  هاگ  ره  دـناهتفگ  راطقلق و  و  جاز )  ) كاز نوج 
زور هد  زا  سپ  داشگ ، دیابن  زور  هد  و  نتسب ، هب  مکحم  نداهن  وا  ربز  رب  هدافر  نداهن و  اهوراد  ربز  رب  زیزرا و  زا  ای  برـس  زا  تخاس  دیابب 

دش و تسرد  تحارج  هک  دنناد  ات  دندنبیم  زاب  دنیاشگیم و  زور  دنچ  ره  دندنب و  هب  زاب  دشابن  هدش  نکاس  نوخ  رگا  دنیاشگ ، هب  قفر  هب 
تقو نآ  نایرـش  ندیرب  تجاح  هک  تسناد  دیابب  نایرـش ، ندیرب  اما  و  دشاب . لادـتعا  دوش و  هن  مرن  ات  دـنراد  هاگن  درم  عبط  هنایم  نیردـنا 
هرانص هب  ار  نایرـش  دنرب و  هب  رتشیب  تحارج  تسوپ  دشاب  نینچ  نآ  ندب  رب  دشاب و  هداتفا  گرزب  تحارج  رب  تحارج  هک  ددرگ  تخس 

رایـسب تسا و  هتـسویپ  رگج  لد و  هب  هک  بناج  نیا  هصاخ  دندنب ، هب  مشیربا  هب  تحارج  بناج  ود  ره  دننک و  ادج  تشوگ  زا  دـنرادرب و 
، دوش هتـسب  بناج  ود  ره  زا  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  دشابن ، يددم  بناج  رگید  زا  هکنآ  رهب  زا  دشاب و  تیافک  بناج  نیا  نتـسب  هک  دشاب 
دندنب و هب  و  دنهن . رب  سونیلاج  يوراد  اب  قوزال  يوراد  سپ  دتـسیا ، زاب  نوخ  لاح  ردنا  دننک ، مین  ود  هب  دنب  ود  ره  نایم  ردنا  ار  گر  و 

یلاعت هَّللا  نذاب  دوش . هتسب  دوز  تحارج  و  دشابن ، رطخ  چیه 
رس رب  هک  دشاب  نآ  نوخ  نداتـسیا  زاب  ببـس  دتـسیا ، زاب  نایرـش  زا  نوخ  رگید  يریبدت  هب  ای  غاد  هب  اهلاح  رتشیب  ردنا  هک  تسناد  دیابب  و 
دنچ كزان ، مرن و  دیآ  دیدپ  ياهرثب  نایرش  تحارج  رس  رب  تشوگ  نآ  زا  دشابن و  هدش  هتسب  نایرش  تحارج  دشاب و  هتسر  تشوگ  گر 
مدلا تیب  نابیبط  ار  هرثب  نیا  تفای و  ناوتب  هرثب  نیا  نایم  ردنا  نوخ  تکرح  سح و  دـنراد  ودـب  شوگ  رگا  و  رتگرزب ، ای  رتدرخ  يزوگ 

و دـشاب . كاـنرطخ  دریگ و  ندـمآ  نوخ  هراـب  رگید  دـسر  یتحارج  ار  هرثـب و  نیا  هک  هاـگ  ره  دـشاب و  نوخ  زا  رپ  هک  نآ  رهب  زا  دـنیوگ 
لاح نیا  ار  یناوج  هک  مدینـش  دـیوگ  سونیلاـج  دوشیم . تخـس  اـت  دـنهنیم  رب  ضباـق  ياـهوراد  هشیمه  هرثب  نآ  يور  هک  دوب  نآ  باوص 
مدلا تیب  نآ  یتدم  زا  سپ  داهنیمه ، فرب  يو  رب  هتسویپ  يو  هنیمه ، فرب  يو  رب  هک  دومرف  ار  وا  یـسک  دمآ ، دیدپ  مدلا  تیب  داتفیب و 

. دش تسرد  دندینشن و  رگید  يدندینش  يو  زا  هک  نوخ  تکرح  زاوآ  دش ، تخس 
هب دوش ، هن  هتسب  نایرش  تحارج  هک  دندرب  نامگ  نابیبط  يرایسب  هک  دیوگ ، سونیلاج  مهو 
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زین مادنا  تخـس  نامدرم  ردنا  مرن و  ياهمادنا  ردنا  هصاخ  دش ، هتـسب  نآ  تحارج  هک  مدید  اهنایرـش  رایـسب  نم  ار و  مرج  یتخـس  ببس 

موب و رـضاح  نم  تسا و  نایرـش  هک  تسنادن  داشگ و  هب  نایرـش  درک و  دصف  ار  ییاتـسور  يدرم  هک  مدید  یبیبط  دش و  هتـسب  هک  مدـید 
هب مکحم  مداهن و  رب  تسا  هدمآ  هدرک  فصو  هک  ردنک  يوراد  متفرگب و  تحارج  رس  مرک و  رود  ار  بیبط  تسا ، نایرش  نوخ  هک  مدید 
زور راهچ  نیردنا  ات  مدومرف  و  ياشگم ، نم  یب  نکم و  يراک  چـیه  و  زور ، راهچ  ات  ياشگم  زاب  ار  گر  نیا  هک  مدومرف  ار  درم  متـسب و 

مدـیدب مداشگ و  هب  گر  دـمآ و  نم  شیپ  مراهچ  زور  دوش . هن  مرگ  تحارج  اـت  دـنک  کـنخ  درادیم و  رت  بـالگ  هب  ار  هداـفر  هتـسویپ 
و دماین . دیدپ  مدلا  تیب  مامت و  دش  هتـسب  تحارج  مداشگ ، زاب  رگید  زور  دنچ  متـسب و  هب  مداهن و  رب  يوراد  هراب  رگید  دوب  هدش  تسرد 

دهن تحارج  هک  هاگ  ره  تسا و  قیلـساب  ریز  ردنا  هک  دیآ  دیدپ  ینایرـش  تحارج  زا  دمآ  دیدپ  مّدلا  تیب  ار  هک  ره  دـیوگ  سونیلاج  مه 
ردنا یتخل  دننکیم و  تحارج  رب  هتخیب  هتفوک و  يوزج  یکی  ره  زا  وزام  تسوپران و  خرس و  كاز  ینامی و  بش  دتفا  ناهد  ردنا  نایرش 

و دشابن ، فوخ  غدص  نایرـش  دصف  ردنا  هک  تسناد  دیابب  و  دننک ، غاد  داتـسیان  زاب  رگا  دتـسیا و  زاب  ات  درادیم  یتعاس  دریگیم و  ناهد 
ببس نیدب  تسین  نوگن  و  تسا ، رود  لد  زا  تسا و  کیراب  تسا و  نایرش  ياههخاش  اهنایرش  نیا  هکنآ  رهب  زا  نینچمه ، رـس  اهنایرش 
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. دشابن رطخ  اهنایرش  نیا  دصف  زا  ردنا 

دصف میلعت  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ وزج  زا  مشش  تسیب و  باب 

تخوـمآ دـیابب  هک  ار  سک  نیا  زور  رگید  درمژپـب و  اـت  دـنهن  هب  بش  کـی  ار  بنرک  گرب  دـنزومآ ، بنرک  گرب  رب  تسخن  ندز  گر 
دنک تسار  تسد  اـت  دـنک ، دـصف  داّـصف  هـکنآ  ناـسرب  دـیاشگیم  گرب و  يور  بناـج  زا  درب ، دورف  نآ  ياـهگرب  هـب  دریگب و  عـضبم 
ریز ردنا  ناشیا  گر  دنک و  تسار  ناغرم  گرزب  تسد  رب  سپ  دنادب . گر  نداشگ  رادـقم  عضبم و  ندرب  ورف  رادـقم  و  دـبای ،) تراهم  )

عضبم و ندرب  ورف  گر و  نداشگ  رادقم  دننک و  تس  ار  تسد  ات  دنکیم  دصف  دنکیم و  رود  گر  زا  اهرپ  دـیآ . دـیدپ  اهنار  رب  اهلاب و 
ياهگر دنک و  تسار  هلاغزب  هرب و  گر  رب  ار  تسد  سپ  کین ، دـنادب  گر  نداشگ  یگنوگچ  ندروآ و  رب  نآ و  ندرب  ورف  یگنوگچ 

دنریگب لگ  گرب  دوش  ریلد  دنک و  تسار  نآ  رب  تسد  نوچ  دیآ . دیدپ  شوگ  ردنا  ار  ناشیا  هک 
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ورف رتشیب  و  ص 198 )  ) رتمک رب  تسد  ات  دراد ، رب  رت  شیب  ای  گرب  ود  ای  گرب  کی  عضبم  رـس  هب  ات  دنیوگ  دنهن و  مه  رب  ددع و  تفه 
( دنکیم هاگن   ) هدنزومآ تسد  داتـسا  یتدـم  تسخن  دـننز و  گر  ار  مدرم  ات  دـنیامرف  نآ  زا  دـعب  دوش ، رهام  دـنک و  تسار  عضبم  ندرب 

عضبم يهرعش  دشاب ، هبرف  درم  رگا  هچ  درب ، دیاب  ورف  وا  تسوپ  یکیراب  يربطس و  دروخ  رد  یـسک  ره  گر  هب  عضبم  هک  دنادب  ات  دنریگب 
. درب دیاب  ورف  یمین  دشاب  رغال  رگا  دیاب و  ورف  هرهب  ود  دشاب  هنایم  رگا  و  درب ، دیاب  ورف  هلمج 

تماجح تلیضف  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ وزج  زا  متفه  تسیب  باب 

ردنا رمع و  ياهلاس  زا  یلاس  ره  ردنا  لاس و  ياهلصف  زا  یلصف  ره  ردنا  ار ، نامدرم  زا  یـضعب  هک  دنتـسناد  دناهتفگ و  نوچ  ناگنیـشیپ 
رمع و ياهلاس  همه  ردنا  لاس و  ياهلصف  همه  ردنا  هک  دنتسناد  و  نت ، زا  نوخ  هلـضف  ندرک  نوریب  دشاب  تجاح  اهرهـش  زا  يرهـش  ره 
ار تماجح  ببـس  نیدب  دـنراد  راکب  دـصف  ضوع  هب  تجاح  تقو  هب  ات  دـندرک ، تماجح  ریبدـت  ندرک ، دـیاشن  دـصف  اهرهـش  همه  ردـنا 

: تسا رگید  تلیضف  جنپ  نیا  زا  نوریب  و  تسا . یتلیضف 
توق ببـس  نیدب  تسا . هدنکارپ  تسوپ  تشوگ و  ردنا  کیراب  یکدنا  ياههخاش  درخ و  ياهگر  زا  تماجح  نوخ  هک  تسا  نآ  یکی 

هک ره  هکنآ  مود  دـنک . مک  ءالتما  دـنک و  کبـس  ار  نت  نت ، دـنکن  فیعـض  ار  توق  هک  نآ  اب  دـنک و  دـصف  هک  ناـنچ  دـنکن  فیعـض  ار 
نآ دننک  تماجح  هک  يوضع  ره  رب  هکنآ  موس  دیآ . ورف  نت  يوس  ورف  هب  اهتدام  هکنآ  زا  دوش  نمیا  دـنک  نت  نیوسرب  همین  رب  تماجح 
رب رگا  هکنآ  مجنپ  دوش . جرخ  رایـسب  دـصف  نوخ  اب  و  دوش ، هن  جرخ  چـیه  حور  رهوج  زا  تماجح  نوخ  اب  هکنآ  مراـهچ  دـنک . كاـپ  ار 

. دننکن یغارفتسا  چیه  هسیئر  ياضعا  زا  دننک  یهاگیاج 

دصف زا  تماجح  ناصقن  رادقم  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ وزج  زا  متشه  تسیب و  باب 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 424 

http://www.ghaemiyeh.com


نوچ دشابن و  رایسب  نوخ  وا  نت  ردنا  هک  دیاب  ار  یـسک  تماجح  دنک و  نوریب  نت  رعق  زا  دصف  و  دنک ، رتكاپ  ار  تسوپ  یحاون  تماجح 
دشاب ینوخ  يرتشیب  تماجح  نوخ  هک  نالفط 
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تماجح زا  ببـس  نیدب  دوشیم و  ادـج  تشوگ  زا  نآ  ندـیزم  ندراشف و  فلکت  هب  هتـشگ و  تشوگ  و  دـشاب ، هتـشگ  هتـسب  يزات  هب  هک 

. دوش فیعض  تماجح  ببس  هب  تماجح  عضوم  و  دصف ، فالخ  رب  دیآ ، رتقیقر  رتیفاص و  ینوخ 

درک دیاب  یک  تماجح  هکنآ  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ وزج  زا  مهن  تسیب و  باب 

هام لوا  ردنا  و  دشابن ، کین  دننک  تماجح  هام  ره  هک  ندرک  تداع  و  درک . دیابن  تماجح  دیاین  دیدپ  نوخ  رایـسب  ياههناشن  نت  ردـنا  ات 
هک درک  دیاب  هام  هنایم  ردـنا  نکل  درک ، دـیابن  تماجح  دـشاب  هدـش  نکاس  طالخا  هک  هام  رخآ  ردـنا  و  دـشابن ، هدرک  تکرح  طالخا  هک 
نبا تسا ، ادیپ  تسا  رزج  دم و  ار  وا  هک  اهيوج  یهاگیاج  ردنا  هکنانچ  دشاب ، طالخا  ندوزف  ندیبنج و  تقو  دشاب و  هام  رون  هبلغ  تقو 
دیاب فقوت  هک  تسا  هدومرف  هام و  رون  هبلغ  راگزور  ردـنا  ندرک  تماجح  زا  تسا ، هدرک  یهن  هک  دـنکیم  تیاکح  سونیلاـج  زا  هیوساـم 

طالخا نوخ و  هام  رون  هبلغ  راگزور  ردـنا  هکنآ  رهب  زا  دـشاب ، مهدـفه  مهدزناش و  زور  نوچ  نیا  دـنک و  یناصقن  زاغآ  هاـم  رون  اـت  درک 
کین نوخ  لاح  نیا  اب  تقو و  نیا  ردنا  دوش و  رپ  اهگر  ياههخاش  کیراب و  ياهگر  دننک و  لیم  تسوپ  بناج  هب  دنبنجب و  نت  ردـنا 

ندش نکاس  نتـشگزاب و  هب  يور  یفاص  نوخ  دهن  ناصقن  هب  يورهام  رون  هک  هاگ  ره  رتمک و  دـب  ياهطلخ  دـیآ و  ردـنا  رتشیب  یفاص  و 
ددرگ زاب  نوخ  هک  يدوز  نادب  دنام و  سپ  زاب  یظیلغ  ببـس  هب  دشاب  هدرک  تکرح  نوخ  اب  هک  طالخا  دشابن و  هدش  نکاس  زونه  دهن و 
یـسک تسا  هدرک  یهن  تماجح  زا  نینچمه  دیآ و  رتشیب  دب  طلخ  هام  ناصقن  راگزور  ردنا  تماجح  زا  ببـس  نیدب  تشگ . دناوت  هن  رب 

رـس دوش و  هتخپ  نادب  اهسامآ  هک  فیطل  نوخ  هکنآ  رهب  زا  درک ، دهاوخ  رـس  تخپ و  دهاوخ  هب  هک  دناد  هب  دیآ و  دیدپ  یـسامآ  هک  ار 
دناد بیبط  دشاب و  خرس  یـسامآ  رگا  یلب  دریگ . ریزانخ  تعیبط  و  ددرگ ، رـسع  دنام و  هب  ماخ  سامآ  هدام  دیآ و  نوریب  تماجح  هب  دنک 
سپ زا  و  زور ، زا  تسا  میـس  مود و  تعاس  ار  تماجح  یتقو  نیرتهب  و  دـشاب . اور  تماجح  دتـس  دـیاب  زاب  هدام  دـینازپ و  دـیابب  ار  نآ  هک 

. دنک تماجح  سپ  دیاسایب ، تعاس  یکی  دیآ و  رب  هبامرگ  زا  دشاب ، ظیلغ  وا  نوخ  هک  ار  یسک  رگم  درک ، دیابن  تماجح  هبامرگ 
649 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

درک دیاب  ارک  تماجح  هکنآ  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ وزج  زا  مایس  باب 

زا شیپ  رگا  نکل  دشاب ، لاس  ود  سپ  زا  نیا  و  درک ، دیاشن  تماجح  دنرآ ، زاب  ندروخ  ماعط  هب  ریـش  زا  هک  دـشابن  نآ  تقو  ات  ار  ناگچب 
هن لاس و  ود  زا  شیپ  هن  دنک ، بجاو  هک  یببـسیب  اما  ددرگ . ترورـض  دوش  هداد  زین  اهماعط  ریـش  اب  ای  دـیآ ، دـیدپ  ینوخ  یتلع  لاس  ود 

، درک دیاشن  تماجح  لاس  تصش  سپ  زا  دنام و  هب  یفیعض  نادب  دوش و  فیعـض  هچب  هکنآ  رهب  زا  درک ، دیاشن  تماجح  لاس  ود  زا  سپ 
. دنک هبلغ  تشوگ  تسوپ و  رب  یکشخ  هکنآ  رهب  زا 

يوضع ره  تماجح  ترضم و  تعفنم و  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ وزج  زا  مکی  یس و  باب 
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تماجح ياج  ربا و  ود  نایم  زا  رتالاب  بجو  کی  زا  دـعب  ینعی   ) تسد هب  رـس  نایم  هب  وربا  ود  ات  وربا  ود  نایم  زا  تسخن  ار  رـس  تماـجح 
لبـس و برج و  نوچ  ار  مشچ  اهيرامیب  هک  تسا  نآ  يو  تعفنم  دننک و  تماجح  نآ  سپ  زا ، دسرب  تسد  هب  هک  اجنآ  زا  دننک  تسا ،)

نآ يو  ترضم  و  دراد ، زاب  ار  هیاخ  ساهسامآ  ار و  هدرگ  درد  ار و  ماذج  هسوبس و  ار و  نت  رس و  ینارگ  راود و  تلع  دراد و  زاب  اههرثب 
دراد نایز  دشاب  بآ  ندـمآ  ورف  میب  هک  ار  یـسک  و  دـنک . دـلوت  يراکـشمارف  یلهبا و  هک  دـشاب  دراد و  نایز  ار  ظفح  ار و  مهف  هک  تسا 

گرزب ینایرش  عضوم  نیا  کیدزن  هب  ددرگ و  یلوتسم  غامد  هب  يرت  يدرس و  نوخ ، غارفتـسا  زا  هک  نآ  ببـس  هب  هکنآ  رهب  زا  دننک  لبس 
عمـس و درخ و  ردنا  ات  دتـسیا  زاب  رگا  زین  دتـسیا و  زاب  راوشد  گرزب  نایرـش  نوخ  هک  دتفین ، نایرـش  رب  شین  ات  درک  دـیاب  طایتحا  تسا ،

. دنک دلوت  گرزب  یترضم  رصب 
مشچ و رـس و  ینارگ  تشگنا . راهچ  هب  دشاب  افق  يوس  نیا  زا  دنیوگ ، هودـحمقلا )  ) نیعدـخل يزات  هب  ار  عضوم  نآ  رـس /- سپ  تماجح 
هک دـمر  و  تسا ) هدـمآیم  دـیدپ  کلپ  ناهد و  رب  هک  یطاخم  یتسوپ و  هضراع  میدـق  بط  رد  کفرب ، ینعم  هب   ) قالـس برج و  لبس و 
هک دناهتفگ  دشابن و  یلاخ  دمآ  هدرک  دای  شیپ  هک  تارـضم  زا  نکل  دراد ، دوس  ار  اهسامآ  شوگ و  درد  و  دراد . دوس  ار  دنیوگ  جندرو 

دـشاب و رترود  هظفاـح  توـق  عـضوم  زا  اـت  دراد ، رتورف  تـسد  اـت  درک  دـیاب  دـهج  نـکل  دـشاب ، لاـفیق  دـضف  ياـجب  رــس  سپ  تماـجح 
. دراین يراکشومارف 

650 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
زا ار  هدام  هکنآ  تهج  زا  دشاب ، قیلـساب  دصف  ياجب  دـیوگ : هیوسام  انحوی  دـنیوگ ، نیعدـخا  يزات  هب  ار  عضوم  نیا  ندرگ /- رب  تماجح 

: دیوگ ایرکز  دمحم  دشک . رب  رگج  هنیس و  رس و 
دشاب دراد و  دوس  ار  ولگ  ار و  ینیب  شیر  اهسامآ و  ار و  شوگ  درد  و  دراد ، دوس  ار  اهنادناد  نب  ياهدرد  دنک و  کبـس  ار  مشچ  رس و 

. دنک دلوت  هشعر  يو  زا  هک  دناهتفگ  یهورگ  ندرک . دصف  زا  دشاب  رتعفان  اهباب  نیردنا  هک 
ياج هب  دنک و  كاپ  ار  رـس  دراد و  دوس  ار  ولگ  درد  ار و  اهنادـند  نب  تشوگ  ندـش  هابت  ار و  ناهد  ياهشیر  نادـخنز /- ریز  تماجح 

. دشاب گر  راهچ  دصف 
درد ار و  ینوخ  ناقفخ  دـشاب و  لحکا  دـصف  ياجب  دـناهتفگ  دـنیوگ ، لهاک  يزات  هب  ار  عضوم  نیا  و  تشپ /- ياههرهم  رـس  رب  تماجح 

دنیوگ وزاب ،) ناوختسا  هب  هناش  ناوختـسا  لاصتا  لحم  بکنم   ) نابکنملا يزات  هب  هک  ار  اهتفـس ) (، ) لاپوک هناش ،  ) اهتفـس درد  ار و  ولگ 
رهب زا  تماجح  نیا  رگا  دـنکن و  فیعـض  ار  هدـعم  دـتفین و  هدـعم  ربارب  ات  دـنراد  رتالاب  رب  تسد  یتخل  هک  دـشاب  نآ  باوص  دراد و  دوس 

. تشاد دیاب  رتورف  تسد  دننک  ولگ  زا  ندمآ  رب  نوخ  هفرس و 
نآ رب  تسار  تسد  دناسر و  ورف  فتک  ربارب  ناتشگنا  درآ و  رب  تسار  تفـس  رب  الثم  پچ  تسد  درم  هک  هاگیاج  نآ  ولهپ /- رب  تماجح 

. دشاب هدیسر  وا  پچ  تسد  تشگنا  هک  دهن  عضوم 
دوس ار  رگج  ترارح  سامآ و  دـننک  تسار  يوس  زا  رگا  تسا ، کـیدزن  رگج  هشوگ  هب  تسار  يوس  زا  عضوم  نیا  و  دـبک /- تماـجح 

. دراد دوس  دنشاب  هداد  رهز  هک  ار  یسک  دناهتفگ  دراد و  دوس  ار  زرپس  دننک  پچ  يوس  زا  رگا  دراد و 
ار و نآ  درد  و  ار ) دـعقم  سامآ  ریحز و  و   ) ریـساوب زا  ار  ندـمآ  نوخ  دـنیوگ . نطق  يزات  هب  هک  دـشاب ، هاگ  رمک  دورف  رب  هنهپ  تماـجح 
دـشاب و مرگ  هک  ار  هیاخ  سامآ  دـشاب و  نوخ  وا  بآ  هک  ار  یـسک  ار و  نتخاـت  بآ  شزوس  ار و  هدرگ  ترارح  ار و  ضیح  نوخ  رایـسب 
ار و تشپ  شراخ  هک  دـناهتفگ  و  دراد . دوس  دـشاب  نآ  یلاوح  رب  هک  ار  برج  و  اهلمد )  ) اـههلیبد ار و  نآ  دـنگ  ار و  ناـنز  جرف  شراـخ 

چیه ار  يدرم  توق  دـننک ، تجاح  تقو  هب  تماجح  نیا  هک  هاگ  ره  دراد و  دوس  ار  لـیفلا  ءاد  ار و  سرقن  دـتفا و  هناـثم  ردـنا  هک  ار  هداـب 
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هب هن  تقو و  هب  هن  رگا  نکل  دنکن ، نایز 
651 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

. دراد نایز  ار  يدرم  توق  دنک و  فیعض  ار  هدرگ  دننک  هزادنا 
رایسب دنهن ، رب  هشیش  دنک  رایتخا  هک  یعـضوم  رب  ماجح  دهن و  زاب  مه  هب  اهنار  دبـسخ و  زاب  تشپ  هب  تسار  درم  نار /- يور  رب  تماجح 

رگ و ار و  هیاخ  شراخ  تسا ،) تماـجح  لـحم  ندرک  هدـیجآ  ندز ، غیت  ینعم  هب  ندژآ / ندومزآ و  ردـصم  زا  دـنزایب   ) دـنزایب سپ  راـب ،
هک ار  هاگتسشن  تحارج  اهسامآ و  نار /- تشپ  رب  تماجح  ص 199 )  ) دیاشگب هتـسب  ضیح  دراد و  دوس  ار  اهنار  ياهشیر  شراخ و 

. دراد دوس  دنیوگ  نایلال  يزات  هب 
یتسدـب قاس /- تماجح  دراد . دوس  ار  وناز  ینارگ  درد و  اهسامآ و  دـنهن ، رب  تسا  نار  هرانک  هک  وناز  يالاب  رب  هشیـش  وناز /- تماـجح 
تماجح هک  ار  نیا  و  دـنهن ، رب  هشیـش  دـننک و  قاس  رهاظ  هب  لیم  یـشحو و  بناج  هب  وناز ، زا  رتورف  تشگنا  راـهچ  گنلاتـش و  زا  رتـالاب 

دنیـشن و یـسرک  رب  سپ  دورب ، یتخل  دیآ و  نوریب  هبامرگ  زا  دزیرب و  اهقاس  رب  مرگ  بآ  دوش و  هبامرگ  ردـنا  ات  دـنیامرف  تسخن  دـننک ،
ابوق و برج  ار و  ایلوخیلام  عرـص و  دشاب . ياپ  رب  ندمآ  نوخ  تقو  ردنا  دنزایب و  سپ  دهن ، رب  دراد و  رب  هشیـش  راب ) هس   ) راب یـس  ماجح 
. دشاب قیلـساب  دـصف  ياج  هب  دـیوگ : نوطالفا  دـیاشگب و  هتـسب  ضیح  دراد و  دوس  ار  ءاسنلا  قرع  ار و  راود  ار و  مشچ  یکیرات  شراخ و 

. درآ یشغ  هک  دشاب  درآ و  فعض  نکل  دشاب ، نفاص  ضبام و  دصف  ياجب  دیوگ : هیوسام  انحوی 
. دراد دوس  ار  ییادوس  ياهیرامیب  ار و  مراهچ  بت  ار و  زرپس  پچ  تفس  تماجح  دراد . دوس  ار  شراخ  رگ و  تسد /- هدرخ  تماجح 

درآ دیاب  هنوگچ  ار  يوضع  رهب  هک  نتخانش  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ وزج  زا  مود  یس و  باب 

هک ار  یکی  دـیآ : رب  مامت  نوخ  اـت  کـین  دـیناسر  دـیاب  ورف  تشوگ  هب  تسوپ  زا  ار  شین  دزآ و  دـیاب  کـین  ار  سک  ود  هک  تسناد  دـیاب 
ورف تسوپ  زا  شین  دزآ و  دیاشن  کین  ار  سک  ود  و  دشاب . ظیلغ  وا  نوخ  هک  ار  یـسک  مود  دـشاب . رهاظ  يو  رب  نوخ  رایـسب  ياهتمالع 

: دینارذگ دیاشن 
یسک و  دشاب . قیقر  وا  نوخ  هک  ار  یسک  مود  رایسب ، دشابن  نوخ  وا  نت  ردنا  هک  ار  یسک  یکی 

652 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
رتسپـس دشاب  رتظیلغ  هچنآ  دوش و  هدیـشک  اجنآ  قیقر  هدام  تسخن  هکنآ  رهب  زا  درآ . دیاب  تّرک  ود  هب  دـشاب و  ظیلغ  تخـس  هدام  هک  ار 

نیا زا  رت  ظیلغ  یئادوس  هدام  هک  ار  رگید  یـسک  دیآ و  رت  ظیلغ  هدام  مود  ندزآ  زا  دـیآ و  قیقر  هدام  نیتسخن ، ندزآ  زا  و  دوش . هدیـشک 
هشیش نداهنرب  ار  شیپ  دشاب ، فیطل  رتمرن و  تشوگ  دشاب و  یلتمم  اهگر  رگا  دنک  هاگن  هک  دیاب  ماجح  دزآ و  دیاب  تّرک  هس  هب  دشاب ،

زا رت  ياهتحارج  و  دوش . رتمرن  تسوپ  هکنآ  رهب  زا  دنلام ، نغور  تسخن  تماجح  عضوم  رب  هک  تسا  تداع  هکنانچ  دراد ، راکب  نغور 
تسخن و  دنلام ، نغور  تسخن  دشاب ، ظیلغ  تسوپ  دشاب و  تخـس  تشوگ  رگا  دور و  طارفا  دیآ و  رایـسب  نوخ  دوشیم و  رتخارف  ندیزم 

هن هدیـشک  اجنآ  هراب  کی  هب  فیطل  هدام  ات  تشاد  دیابن  رایـسب  تماجح  هاگیاج  رب  هشیـش  دنزم و  هب  دـیابن  تخـس  دـنهن  رب  هشیـش  هک  راب 
دزمیم رتتخس  جیردت  هب  دنهن  رب  هشیش  هک  راب  ره  دراد و  رب  دوز  ار ) خشیـش   ) نکل دنک ، تکرح  رتدوز  فیطل  هدام  هکنآ  رهب  زا  دوش ،

تشگ خرس  تماجح  ياج  هک  دنیب  هک  هاگنآ  ات  دوشیم  هدیـشک  اجنآ  دنکیم و  تکرح  جیردتب  زین  ظیلغ  طالخا  ات  درادیم  رب  رترید  و 
دوش و فیعـض  هدعم  طارفا  زا  هکنآ  رهب  زا  دنکن ، طارفا  دنک و  نوریب  تجاح  ردـق  هب  توق و  هزادـنا  هب  نوخ  دـش و  عمج  رایـسب  هدام  و 
قهب و دراد و  نایز  ار  يدرم  توق  دوش و  درز  يور  گنر  دنک و  دلوت  ناقفخ  ددرگ و  فیعـض  لد  دـنک و  دـلوت  ءاقـستسا  درـس و  رگج 
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. دنک دلوت  مشچ  یکیرات  صرب و 

( درک دهاوخ   ) دنک تماجح  هک  یسک  ریبدت  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ وزج  زا  موس  یس و  باب 

رهب زا  دورب ، لیلحت  هب  دـشاب  هدـنام  هاگتماجح  ردـنا  هک  اهناخد  اهراخب و  اـت  درک  ربص  دوسآ و  دـیابب  یتعاـس  تسخن  تماـجح  سپ  زا 
زا هکنآ  زا  سپ  يوارفـص  مدرم  و  ددرگ ، شیر  دـنام  اجنآ  هک  اـهراخب  نآ  ببـس  هب  هاـگ  تماـجح  دـیوشب  دوز  دـنکن و  ربص  رگا  هکنآ 

دروخ و کسملا  ءاود  ای  سوطی ) دوژم   ) سویتدورطم ای  قایرت  بوطرم  و  دروخ ، كوک  ای  هکرس  هنـسک و  اب  ران  بآ  دوش  غراف  تماجح 
لدـتعم نوخ  دـیآ و  نوریب  رتناسآ  دوش و  قیقر  نوخ  ات  تعاس  کی  هب  دروخ  تماجح  زا  شیپ  قایرت  دـشاب  ییادوس  ای  ظیلغ  نوخ  رگا 

هک دنک  نانچ  رگید  ياهریبدت  دهد و  توق  ار  لد  ات  دروخ  تماجح  زا  سپ  ای  تماجح  نایم  ردنا  قایرت  دشاب .
653 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
. تسا هدمآ  هدرک  ای  دصف  باب  ردنا 

. تسا راک  هچ  رهب  زا  ندزآان  و  ندرک ،) شکداب   ) نداهن رب  هشیش  هکنآ  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ وزج  زا  مراهچ  یس و  باب 

یکی تسا : تعفنم  شـش  يارب  دهن  رب  شتآیب  هچنآ  و  شتآیب ، یکی  شتآ و  اب ) هب ،  ) یکی دشاب ، هنوگ  ود  زا  ندزآیب  نداهن  رب  هشیش 
ریز رب  هشیـش  ضیح  طارفا  رد  هکنانچ  دننادرگ . زاب  بناج  نآ  زا  ار  هدام  نآ  دنک ، لیم  دشاب و  هداهن  يوضع  هب  يور  هک  ياهدام  هک  نآ 

ددرگ زاب  هدام  ات  دنهن  رب  هشیش  اهولهپ ، رس  ریز  ردنا  مکش ، هلضع  رب  دور ، رایسب  نوخ  ینیب  زا  هک  ار  یسک  دنزم و  هب  دنهن و  رب  اهناتـسپ 
زا هک  يوضع  ات  مود  و  دـنهن . پچ  يوس  رب  دـیآ  پچ  ینیب  زا  رگا  دـنهن و  تسار  يوس  رب  دـیآ  تسار  ینیب  زا  رگا  دـنک . وس  ورف  لیم  و 

یسک دوش و  تسار  ات  دنهن  رب  هشیش  دشاب ، هتسشن  ردنا  دشاب و  هتسکش  ولهپ  ار  یـسک  هکنانچ  دوش . زاب  ياج  هب  دشاب . هداتفا  نوریب  ياج 
هـشیش مکـش  رب  دشاب  هدمآ  دورف  هک  بناج  نآ  زا  دوشیمن  زاب  ياج  هب  دشاب و  هدمآ  دورف  هیاخ  هسیک  هب  هدور  دـشاب و  هداتفا  قتف  هک  ار 

نداهنرب هشیـش  هب  دشاب  نوردنا  ریـساوب  هکنانچ  دنرگن ، هب  دنرآ و  نوریب  دـشاب  نوردـناز  هک  یتلع  ات  موس  و  دوش ، زاب  ياج  هب  ات  دـنهنرب 
الثم دشک . ودب  ار  ترارح  هشیـش  دشاب  ياج  رب  ّسح  دنکیم و  هن  تکرح  تسا و  هتفر  يو  زا  ترارح  هک  يوضع  ات  مراهچ  دنرآ . نوریب 

دنهن و تعاس  رب  سپ  دننک  ربص  ود  يزور  دنهن و  وزاب  هضع  رب  سپ  دنهن ، تفس  رب  هشیش  تسخن  دنکیم  هن  تکرح  تسد  ار  یـسک  رگا 
يوضع زا  ار  هدام  ات  مجنپ  دنیآ . دورف  مدق  هب  ات  قاس  هب  ات  نار  زا  نینچمه  ار  ياپ  دنهن و  رب  هدرخ  کیدزن  هب  دعاس  رب  مه  زاب  دنراد و  رب 

مهرم سپ  دنرآ ، نوریب  راب  کی  هب  ات  دنهنرب  هشیـش  دیالاپیمه ، يزیچ  دشاب و  يروسان  يوضع  ردنا  هک  ار  یـسک  هکنانچ  دـننک ، نوریب 
راکب هشیـش  سپ  درک . دـیاب  كاپ  نت  تسخن  همه  نیردـنا  دـنناسر و  ودـب  دـننک و  هتیلپ  رب  دـننک و  لـح )  ) مرن لـگ  نغور  هب  نوقیلـساب 

زا دشاب  يوضع  رعق  ردنا  هک  ار  هدام  ات  مشش  و  دشاب . گرزب  نآ  تّرضم  دوش و  هدیشک  عضوم  نادب  دشاب  یطلخ  نت  رد  رگا  هچ  نتشاد ،
هـشیش هب  ار  تبوطر  نآ  دیآ ، نوریب  تبحـص  تقو  هب  دـشاب و  هنیدام  جرف  ردـنا  هک  یتبوطر  هکنانچ  دـنرآ ، رهاظ  هب  دنـشک و  نوریب  يو 

هدرک كاپ  ینوزف  ياهیرت  زا  ار  وا  نت  هک  نآ  زا  سپ  دننک ، كاپ 
654 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

دشاب ضیح  تقو  ار  نانز  هک  محر  درد  دنناشن و  هب  يدرد  هک  دهاوخ  هکنآ  یکی  دشاب : تعفنم  ود  رهب  زا  دنهن  رب  شتآب  هچنآ  و  دنـشاب .
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درس هدعم  هکنانچ  دننکش  هب  يداب  دننک و  مرگ  ار  يوضع  هکنآ  مود  نینچمه . ءاسنلا  قرع  درد  دناشن و  هب  هشیش  هب  ار  هدیـسر  ون  هصاخ 
تعاس ود  دنهن و  رب  هشیش  سپ  دنلام ، ردنا  یکطـصم  نغور  ای  نیدران  نغور  ای  ناب  نغور  هب  تسخن  هک  دننکـش . هب  نادب  ار  وا  داب  ار و 

دننک و رت  بآ  هب  حدق  نوردناز  دنهاوخ و  هک  وضع  نآ  هزادنا  هب  دنریگب  یحدق  دـشاب : هنوگ  نیرب  شتآ  هب  هشیـش  نداهن  رب  دـنراد و  هب 
. دنهن عضوم  نادب  دننز و  ردنا  شتآ  دنهن و  زاب  حدق  شیپ  دننک و  زاب  ون  هبنپ  هراپ 

يوضع هب  ولز )  ) ارورز نتشاذگ  زارف  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا   ) مراهچ وزج  زا  مجنپ  یس و  باب 

و كانرهز )  ) كانرهز یـضعب  هچوید  نیا  زا  هک  دناهتفگ  ناودنه  دینوگ . هچوید  ناسارخ  لها  و  دـنیوگ ، قلعلا  يزات  هب  ار  ولاز )  ) ولاز و 
دننام دحیب و  ندمآ  نوخ  اهمادنا و  نتـشگ  تسـس  یمادنا و  نتـسکش  بت  یـشغ و  اهشیر و  اهسامآ و  نآ  ندیزگ  زا  تسا و  راکنایز 

هک دشابن  عون  نآ  زا  ات  دیآ  دیدپ  وا  لکـش  گنر و  ات  دنراذگ  بآ  ردنا  تسخن  ار  وا  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـنک و  دـلوت  اهترـضم  نیا 
دراد يوأم  هغابروق ،) كوغ ،  ) عدفض يو  ردنا  هک  دنریگ  یبآ  زا  رگا  و  دنـشاب ، هتفرگ  هزیکاپ  بآ  زا  هک  دشاب  نآ  نیرتهب  و  دراد ، نایز 

لج  ) بلحط يزات  هب  ار  يزبس  نآ  دنیوگ و  ولاز  و  قرو )  ) غزو ورم  رهش  هب  ار  عدفض  دشاب و  اور  مه  دشاب  هداتـسیا  يزبس  بآ  رـس  رب  و 
زا هچنآ  و  زبس . تشپ  خرس و  مکـش  کچوک و  رـس  کیراب و  دشاب و  شوم  لابند  نوچمه  ولاز )  ) وا لکـش  دنیوگ . كوغ ،) هماج  غز  و 

ار وا  تسخن  دـشاب . دـب  دـشاب  نوملقوب  دـننام  دـشاب و  يدروجال  ياهطخ  وا  تشپ  رب  هایـس  ای  دـشاب  یلحک  وا  گنر  دـنریگ  دـب  ياهبآ 
دـنراد و رب  سپ  دروخب . یکدـنا  ات  دـنزیر  هب  هرب  نوخ  ای  غرم  نوخ  یتخل  سپ  دـنک . یق  دـشاب  وا  مکـش  رد  هچنآ  ات  دـنراد ، هب  راسنوگن 

ارید رگا  دنراذگ و  زارف  هچوید  سپ  دوش . خرـس  ات  دنلام  هب  تسخن  ار  عضوم  نآ  دنراذگ و  زارف  دنهاوخ  هک  عضوم  نادـب  دـننک و  كاپ 
رتسکاخ ای  هروب  ای  کمن  یتخل  دتفا  زاب  هک  دنهاوخ  رگا  و  دنیوش . رـس  نادب  هک  یلگ  هب  ای  دننک  هدولآ  نوخ  هب  ار  عضوم  نآ  دزیوآ  ردنا 

هب دنشاپ و  يو  رب  هتخوس  جنفسا  ای  هتخوس  مشپ  ای  هتخوس  ناتک  ای  (ص 200 )
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هب تشگنا  هب  داهن  ناوت  هن  رب  هشیش  رگا  دنزم و  هب  دنهن و  رب  هشیـش  ار  عضوم  نآ  دتفا ، زاب  نوچ  دتفا و  زاب  ات  دنرب  زارف  وا  ندیزگ  هاگیاج 
درگ ای  هدوس  يوزام  دتـسیا و  زاب  رید  نوخ  رگا  و  دوش . لیاز  وا  رثا  دیآ و  رب  كاپ  نوخ  ات  دـنیوشب )  ) مرگ بآ  هب  دـنراشف و  هب  دـنلام و 

یخلب و شیر  نوچ  دـتفا  تسوپ  رب  هک  دـشاب  ییاهيرامیب  ردـنا  رتشیب  وا  تعفنم  و  دـننک . وا  تحارج  رب  هدوس  ینامی  ّبش  ای  ون  لاـفس 
. دیآ دیدپ  وا  تعفنم  ات  نتشاذگ  زارف  ار  هچوید  سپ  لهسم ، هب  دصف و  هب  درک  دیاب  كاپ  نت  تسخن  هفعس و  ابوق و 

[ يوزج ياهغارفتسا  ریبدت  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مجنپ  وزج  ]

هراشا

: تسا باب  هد  وزج  نیا  و 

دیآ راکب  باب  نیردنا  هک  ییاهوراد  ندرک  دای  لوب و  راردا  ریبدت  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مجنپ  وزج  زا  نیتسخن  باب 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 429 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا و هدـعم  ردـنا  نیتسخن  مضه  تسا : مضه  هس  ار  نآ  دوش  هدروخ  هک  یماـعط  ره  هک  تسا  هدـمآ  هدرک  داـی  نیتسخن  باـتک  ردـنا  و 
. دشاب هدرک  هن  مضه  مامت  ار  نآ  هریغم  هوق  هک  دنام  هب  ياهلضف  یمضه  ره  زا  و  اهمادنا ، همه  ردنا  موس  مضه  رگج و  ردنا  مود  مضه 

اههلضف نآ  عفد  ریبدت  تحص ، ظفح  ریبدت  ردنا  تسا و  هدمآ  هدرک  دای  حرش  هب  نیتسخن  باتک  زا  موس  راتفگ  زا  مشش  باب  ردنا  هکنانچ 
. تسا بجاو  ندرک 

. دش هدرک  دای  نآ  ریبدت  لاهسا و  هب  ای  دشاب  یق  هب  ای  نیتسخن  مضه  هلضف  عفد  و  دوش ، عفد  قیرط  نادب  هک  تسا  یقیرط  ار  ياهلضف  ره  و 
راردا هک  ییاهوراد  هب  دشاب ، كدنا  هک  هاگ  ره  دشاب و  قورع  ردنا  هلـضف  نیا  هکنآ  رهب  زا  دـشاب  لوب  راردا  هب  مود  مضه )  ) هلـضف عفد  و 

و دیآ . تجاح  دنک  عفد  لاهـسا  هب  دـنک و  ادـج  نوخ  زا  قورع  ردـنا  ار  هلـضف  نآ  هک  ییاهوراد  هب  دـشاب و  رایـسب  رگا  دوش و  عفد  دـنک 
يرتشیب ار و  ءاقستسا  ینالسک و  ینارگ و  ار و  تشپ  درد  ار و  اهدنب  ياهدرد  تسا : گرزب  دشاب  تجاح  ردق  هب  هک  لوب  راردا  تعفنم 

هک دشاب  میب  دوش  هدرک  تجاح  زا  نوزف  هک  نآ  رهب  زا  دراد ، نایز  راردا  ردـنا  ندرک  طارفا  و  دـنک . لیاز  دـشاب  يرت  زا  هک  ار  اهيرامیب 
نت شزادگ  قد و  سطیباید و  تلع  یگنشت و  ددرگ و  شیر  لوب  هاگرذگ  هناثم و 
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سفرک مخت  و  هایس ، دوخن  هصاخ  دوخن ، رایخ و  مخت  وا و  مخت  تسا و  هزبرخ  تسا : نیا  دیآ  راکب  باب  نیردنا  هک  اهوراد  و  دنک . دلوت 

عبط و خلت . ماداب  برت و  رتعـس و  ریـس و  فرُح و  نسار و  ینیچراد و  بادس و  ربک و  خیب  تسوپ  ربک و  هاوخنان  زینوش و  نایداب و  مخت  و 
میـس باتک  هک  باتک ، نیا  زا  نیتسخن  شخب  زا  میـس  راـتفگ  زا  مود  عون  ياـهباب  ردـنا  همه  نیا  ترّـضم  تعفنم و  تیـصاخ و  جازم و 

زا مود  راتفگ  زا  میـس  وزج  زا  مهدفه  باب  ردنا  کشخ  يافوز  لیوط و  دنوارز  ناشوایـسرپ و  نیتنـسفا و  و  تسا ، هدمآ  هدرک  دای  تسا ،
جو ییوراد ،) هایگ  هترک ،  ) رخذا وقود ، تسا : نیا  درک  دـیاب  دای  اجنیا  رد  هچنآ  و  تسا . هدـمآ  هدرک  دای  تسا  مود  شخب  هک  شخب  نیا 

. عیشمارطکشم نوراسا و  هخیلس ، طسق ، انامدرق ، نوسینا ، سویلاسیس ، نویلاسارطف ، یهوک ، هندوپ  ژیرو ،) ژو ، یسراف  هب  )
رخذا

هب يرازغرم  و  مود . هجرد  کیدزن  کشخ  مرگ و  دـشاب و  كان  يوب  خرـس و  یبرع  و  يرازغرم ، تسا و  یبرع  تسا : هنوگ  ود  رخذا  اما 
ياهدرد هلمج  رد  تسا . هدـننک  مرگ  دـنیوگ ، حاـقف  ار  وا  هفوکـش  تسا . رتضباـق  وا  خـیب  تسا و  یـضبق  ود  ره  ردـنا  و  دـیارگ ، يدرس 

. دنک كاپ  ار  هدرگ  گنس  دنک و  لوب  راردا  دنکش و  هب  ار  اهداب  ار و  محر  درد  دناشن و  هب  ار  مکش  نوردناز 
نوسینا

لیاز دشاب  يدرـس  زا  هک  رـس  درد  دنکـش و  هب  ار  اهداب  دـیاشگب و  هّدـس  میـس . هجرد  هب  تسا  کشخ  مود و  هجرد  هب  تسا  مرگ  نوسینا 
. دراد زاب  فعیض  ناگدنزگ  رهز  ترّضم  دنک و  لوب  راردا  دیاشگب و  ضیح  دننک و 

نوراسا
دناشن و هب  دراد و  دوس  ار  مکـش  نوردناز  ار  اهدرد  همه  تسا . یمرگ  زا  نوزفا  وا  یکـشخ  میـس . هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  نوراسا 
دراد و دوس  ار  ءاقستسا  ناقری و  دیاشگب و  ار  رگج  هدسو  دنک  مرگ  ار  درس  ياشحا  تسا . هدننک  لیلحت  هدننک و  فیطل  تسا و  هدنیاشگ 

. دنک يوق  ار  هدرگ  دنک و  راردا  دراد و  دوس  ار  تخس  زرپس 
ناوحقا
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. تسا هدمآ  هدرک  دای  اهمرفسا  باب  ردنا  نیتسخن : شخب  ردنا  ناوحقا 

لهبا
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لوـمح ندروـخ و  دـیاشگب و  ار  ضیح  و  دـنک ، كاـپ  ار  اـهشیر  و  تسا ، هدـننک  لـیلحت  و  مود ، هجرد  هب  تـسا  کـشخ  مرگ و  لـهبا 
. دراد دوس  ار  اهبصع  یتسس  جلاف ر و  دنک  ینوخ  ار  لوب  درآ و  نوریب  ار  هدرم  هچب  ندرک ، دود  يو و  زا  ننتخاس 

لقاقش
سنج تسا و  طـلغ  ًارهاـظ  هک  هدـمآ  ناعـشیشراد  اـج  نیا  رد  هریخذ  هخـسن  کـی  رد  تسا ، وـقود  نآ  مـخت  یتـشد ، رزگ  خـیب   ) لـقاقش

هـضمضم نادـب  نوچ  دراد ، دوس  ار  ناهد  ياهشیر  وا  خـیبط  ضباق ، يرهوگ  زیت و  يرهوگ  زا  تسا  بکرم  تسا ،) بوچ  ناغـشیشراد 
. دنکش هب  ار  اهداب  دنک و  لیاز  لوبلا  رسع  دنک و  راردا  ندروخ ، درایب و  ار  هچب  ار و  ضیح  نتخاس  لومح  ندروخ و  دننک و 

ناسلبلا بح 
ضیح دهد و  توق  ار  رگج  دـنک و  كاپ  ار  غامد  ار و  هدـعم  دـنک و  فیطل  ار  طالخا  مود ، هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  ناسلبلا ، بح 

. دراد دوس  ار  اهولهپ  درد  ار و  سفنلا  قیض  دنک ، لوب  راردا  دیاشگب  هتسب 
وقود

ار مدژک  مخز  دنک و  لوب  راردا  دـیاشگب و  ار  هدـس  لوا . هجرد  هب  تسا  کشخ  مس و  هجرد  هب  تسا  مرگ  تسا . یتشد  رزگ  مخت  وقود ،
. دراد دوس 

انایطنج
دنک ناور  ضیح  دیاشگب و  ار  هدس  و  دزادـگب ، ار  زرپس  رگج و  سامآ  مود . هجرد  هب  تسا  کشخ  میـس و  هجرد  هب  تسا  مرگ  انایطنج ،

. دراد دوس  ار  مدژک  مخز  ار و  هناوید  گس  ندیزگ  درآ و  نوریب  ار  هدرم  هچب  دنک و  لوب  راردا  و 
سویلایس
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یگنت هب  ار  تشپ  درد  ار و  عرص  دراذگب و  ار  هدرـسف  ياهتبوطر  مود . هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  تسا ، یمور  نادجنا  سویلایـسس 

. دنک لیاز  ار  درس  هدرگ  درد  دنک و  لیاز  لوبلا  رسع  دنک و  لوب  راردا  دنک و  لیاز  محر  درد  دنکش و  هب  ار  اهداب  دراد و  دوس  ار  سفن 
هخیلس

فیطل ار  ظیلغ  طالخا  دنک و  لوب  راردا  دـیاشگب و  ضیح  دـهد و  توق  ار  رگج  ار و  هدـعم  مود ، هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  هخیلس ،
. دنک نیب  زیت  ار  مشچ  دنک و 

لبنس
دنیوگ نیدراـن  مود  يوب . شوخ  تسا و  كزاـن  فیل و  زا  تسا ، هشوخ  نوچمه  دـنیوگ ، ریفاـصع  لبنـس  ار  یکی  تسا : هنوگ  ود  لـبنس 

دراد و دوس  ار  ناقفخ  دراد و  زاب  ار  هلزن  دـنک و  كاـپ  ار  هنیـس  دـهد و  توق  ار  غاـمد  مود ، هجرد  هب  تسا  کـشخ  مرگ و  تسا ، یمور 
. دراد زاب  محر  رایسب  نتفر  نوخ  تیصاخ ، هب  دنک و  لوب  راردا  دراد و  دوس  ار  محر  سامآ  دراد و  دوس  ار  هدعم  دیاشگب و  رگج  هّدس 

جو
. دنک لیاز  ار  اهداب  دنک و  لوب  راردا  دزادگب و  ار  زرپس  یتخس  دنک و  فیطل  ار  ظیلغ  طالخا  موس ، هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  جو 

عیشمارط کشم 
ار هتـسب  ضیح  دـنکفیب و  ار  هچب  يو  نتخاـس  لومح  ندروـخ و  تسا . فـیطل  میـس و  هجرد  هب  تسا  کـشخ  مرگ و  عیـشمارط ، کـشم 

. توق هب  دنک  لوب  راردا  دیاشگب و 
هوف

دـشاب هداتفیب  ياج  زا  هک  ار  یـسک  دنهد  هب  بارـش  ردنا  ینینچ  دنوی  راب  دراد و  دوس  دننک  یلط  نویرب  دیپس و  قهب  رب  دنیاسب و  هکرـس  اب 
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. دنک نوخ  اب  ار  لوب  هک  دشاب  و  توق ، هب  دنک  لوب  راردا  دیاشگب و  هتسب  ضیح  دراد و  دوس 
نویسارف
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هتسب ضیح  دنک و  كاپ  ار  شش  هنیس و  دیاشگ و  ار  زرپس  رگج و  هدس  میس ، هجرد  هب  تسا  کشخ  مود و  هجرد  هب  تسا  مرگ  نویسارف 

. دنک راردا  دیاشگب و 
انامدرق

دیاشگب و هتـسب  ضیح  دزادـگب و  ار  ظیلغ  طالخا  دـیاشگب و  اههّدـس  و  دنکـش ، هب  ار  اهداب  موس ، هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  انامدرق ،
. دنک رادا 

طسق
هک ار  يرامیب  ره  دراد و  دوس  ار  جـلاف  ار و  اهبصع  یتسـس  وا  نغور  تسا ، هدـننک  فیطل  موس  هجرد  هب  تسا  کـشخ  مرگ و  طـسق و 

. دشک هب  ار  عرقلا  بح  و  توق ، هب  دنک  لوب  راردا  درآ و  ضیح  دراد و  دوس  دشک  نت  رهاظ  هب  وا  هدام  هک  دنهاوخ 
نویلاسارطف

. دنک راردا  درآ و  ضیح  دنک و  كاپ  ار  محر  هناثم و  هدرگ و  نویلاسارطف 
هبابک

. دنک لوب  راردا  دنک و  كاپ  ار  هدرگ  دیاشگب و  ار  ءاشحا  هّدس  هبابک 
سوطیفامک

دـیاشگب و ضیح  و  دراد . دوس  ار  ناقری  دـیاشگب و  ار  ءاشحا  هّدـس  میـس . هجرد  هب  تسا  کشخ  مود و  هجرد  هب  تسا  مرگ  سوطیفاـمک 
. دنک راردا 

سویردامک
ناقری دـنک و  لیلحت  ار  ظیلغ  طالخا  دـیاشگب و  هّدـس  تسا . یکـشخ  زا  شیب  یمرگ  میـس و  هجرد  هب  تسا  کشخ  مرگ و  سویرداـمک 

. دیاشگب هتسب  ضیح  و  توق ، هب  دنک  راردا  دنک و  راردا  دنک و  لیاز  ار  ءاقستسا  يادتبا  ار و  زرپس  سامآ  ار و  ییادوس 

ندروآ يوخ  ریبدت  ینعی  قرع ، راردا  ریبدت  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا  مود  وزج  زا   ) مود باب 
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اهگر ردنا  میس  مضه  هکنآ  رهب  زا  دنیوگ ، ماسم  ار  اهنآ  هک  تسا  گنت  ياههاگرذگ  زا  نآ  عفد  قیرط  تسا و  میّس  مضه  هلضف  يوخ 

دننام هتـسویپ و  اهمادنا  هب  هدرک و  مضه  ار  نآ  هریغم  توق  و  دشاب ، هدیـسر  ودب  اذغ  زا  یمادنا  ره  بیـصن  دـشاب و  ص 201 )  ) اهمادنا و 
جرخ لیلحت  هب  ددرگ و  راخب  هلـضف  نآ  زا  یـضعب  دشابن و  هدرک  مضه  ار  نآ  هریغم  توق  هک و  دـسر  اهمادـنا  هب  هک  اذـغ  نیا  زا  هدرک و 
ظفح ریبدت  ردنا  هک  تسا  ببـس  نیدب  و  دیآ . نوریب  ماسم  زا  ددرگ و  يوخ  یـضعب  ددرگ و  خوش  یـضعب  و  دـید ، ناوت  هن  ار  نآ  دوش و 

مرگ ياوه  دبای و  یتحار  یکبـس و  دنک  يوخ  مدرم  هک  هاگ  ره  و  درک . دـیاب  ندـمآ  يوخ  ریبدـت  اهیرامیب  یـضعب  جالع  ردـنا  تحص و 
مرگ ار  نت  نوردناز  تکرح  هکنآ  رهب  زا  درآ  رایسب  يوخ  ناتـسبات ، ياوه  نوچ  مرگ ، ياوه  ردنا  نتفر  تکرح و  هبامرگ و  ياوه  نوچ 
ردنا نکل  درآ ، يوخ  دنک و  مرگ  ار  نت  زین  هدننک  فیطل  مرگ و  ياهوراد  دـشک و  نوریب  ار  نآ  مرگ  ياوه  دزادـگب و  ار  هلـضف  دـنک و 
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نمیا هکنآ  رهب  زا  دشاب ، تیافک  نآ  ردنا  تضایر  تکرح و  تشاد و  دـیاشن  راکب  اهوراد  ندـمآ  يوخ  رهب  زا  تحـص  ظفح  ياهریبدـت 
دنک و تشرد  ار  تسوپ  دنک و  کشخ  رغال و  ار  نت  دیآ  رایسب  يوخ  دنک و  دلوت  اهبت  هدننک  فیطل  مرگ و  ياهوراد  زا  هک  دوب  دیاشن 

تاروثب  ) هّدس يرش  نوچ  دراد ، تسوپ  يوس  هب  لیم  دشاب و  ياهلـضف  نت  ردنا  هک  هاگره  دنک و  لیلحت  دزادگب و  ار  یلـصا  ياهتبوطر 
. دنـشاب هدرک  مرگ  شتآ  هب  هک  هناخ  ياوه  هب  ای  دروآ  دیاب  هبامرگ  ياوه  هب  دنرآ  يوخ  هک  دنهاوخ  یمغلب و  کلمخم ،) کچوک ، خرس 

یتنوفع شتآ  ترارح  زا  دـنک و  دـلوت  یتنوفع  تبوطر  ردـنا  باتفآ  ترارح  زا  هک  دوب  ناوت  هن  نمیا  هکنآ  رهب  زا  دـیابن  باتفآ  یمرگ  و 
نغور ای  ینمرا  هروب  ای  احرقرقاع  ای  لپلپ  ای  ژگنا ،) دژگنا ، هژگنا ،  ) دژگنا دـشابیم . ظیلغ  دـشاب و  رایـسب  هلـضف  هک  هاـگره  دـنکن و  دـلوت 
دشاب ياهبامرگ  کشخ ، هبامرگ  دربب  نت  زا  ینالسک  ینارگ و  دراد و  دوس  ار  ءاقـستسا  درآ و  رایـسب  قرع  دننک ، یلط  هبامرگ  ردنا  هنوباب 
يوخ دوش . هتفای  یکبس  نتـشیوخ  ردنا  دیآ و  نوریب  مامت  يوخ  هک  دننک  ماقم  نادنچ  هبامرگ  نیردنا  هن ، بآ  چیه  يو  رد  هدرک و  مرگ 

شخب زا  مشـش  راتفگ  زا  مراهچ  باب  ردـنا  هکنادـنچ  دـشاب  عفان  زین  مرگ  گیر  دـیآ . نوریب  رتکشخ  ياوهب  جـیردت  هب  دـنک و  کـشخ 
بآ هک )  ) هنوگ نیرب  ندروآ  دـیاب  شوخ  مرگ و  بآ  راخب  هب  يوخ  مرگ ، ياـهبت  ردـنا  تسا . هدـمآ  هدرک  داـی  باـتک  نیا  زا  نیتسخن 

بیج درگ  يرازا  و  تشپ ، يوس  زا  دنهن . رامیب  نماد  ریز  ردنا  دننک و  مرگ  شوخ 
661 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

هک دیآ  نآ  زا  رتشیب  تشپ  يوس  زا  يوخ  ددرگ و  ناور  يوخ  دوش و  هداشگ  هتسب  ماسم  دیای و  هنرب  الاب  هب  راخب  ات  نورآ  ردنا  نابیرگ ،) )
رتشیب دننک  كاپ  رتشیب  هک  دنچ  ره  ار  يوخ  هک و  دیآ  نآ  زا  رتشیب  يوخ  مرگ  بآ  زا  دیآ و  اهمادـنا  همه  زا  رتشیب  رـس  زا  مکـش و  زا 

هچ رگا  هکرـس  درآ . يوخ  ندروخ  مرگ  بآ  دراد و  زاب  ندرک  درـس  درآ و  يوخ  نتـشاد  مرگ  اهیاپ  و  دتـسیا . هب  دننکن  كاپ  رگا  دیآ و 
بح نغور  درآ و  يوخ  دننک  یلط  هبامرگ  ردـنا  تیز  نغور  هب  نورطن  دـنک و  فیطل  ار  ظیلغ  طلخ  هکنآ  رهب  زا  درآ ، يوخ  تسا  درس 

نغور اب  ار  بآ  نآ  دننک و  بآ  ردـنا  زر  بوچ  رتسکاخ  درآ و  يوخ  هنوب  اب  نغور  نسوس و  نغور  درآ و  رایـسب  قرع  دـننک  یلط  راغلا 
، هخیلـس زینوش ، عیـشمارطکشم ، نوطنـسفا ، نوسینا ، هریز ، تسا . نیا  دـیآ  راکب  باـب  نیردـنا  هک  اـهوراد  و  درآ . يوخ  دـننک  یلط  تیز 

هدرک دای  همه  نیا  جازم  عبط  تیصاخ و  و  هماکبآ ، لفلف ، دژگنا ، سفرک ، مخت  دوهیلا ، لقم  لیوط ، دنوارز  نویلاسیس  بادس  مخت  طسق ،
: تسا نیا  درک  دای  اجنیا  دیاب  هچنآ  و  تسا . هدمآ 

نورطن
نوچ راـگزور  هب  هک  تسا  یگنـس  دـناهتفگ  یهورگ  تسا و  ینمرا  هروب  دـناهتفگ  یـضعب  نورطن  اـما  و  هرجنـالازرب ، اـحرقرقاع ، نورطن ،
راکب دـشک  نوریب  تسوپ  زا  ار  طالخا  هک  ییاهوراد  رگ و  يوراد  نوچ  دـنراد ، راکب  نوریب  زا  هک  ییاـهوراد  ردـنا  ار  يو  دوش ، یکهآ 

. دراد دوس  ار  جلاف  دنکش و  هب  ار  اههدور  داب  شتآ ، شیپ  دننک  یلط  تیز  نغور  اب  ار  وا  دروخ و  دیابن  تشاد و  دیاب 
احرقرقاع

هب تیز  نغور  اب  دـنبوکب و  ار  وا  دـشک . نوریب  اهنادـناد  نب  زا  اـهتبوطر  نآ  ندـییاخ  میـس ، هجرد  هب  تسا  کـشخ  مرگ و  اـحرقرقاع 
دـشاب هتفوک )  ) هتفخ هک  ار  یمادنا  دنک و  لیاز  دراد و  دوس  دنیوگ  ضفانلا  يزات  هب  هک  ار  درـس  بت  درآ و  يوخ  دننک  یلط  دـنناشوج و 

. دراد دوس 
هرجنالا رزب 

. مود هجرد  هب  تسا  کشخ  میس و  هجرد  لوا  هب  تسا  مرگ  هرجنالا  رزب  و 

قرع نتشاد  زاب  ریبدت  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا  مجنپ  وزج  زا   ) موس باب 
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ردـنا ماقم  دـنبلط و  شیاسآ  دنـشوپ و  رتکبـس  هماج  دـنرادیم و  هداشگ  دـننکیم و  کنخ  ار  اهیاپ  هک  تسا  نآ  يوخ  نتـشاد  زاب  ریبدـت 

هدرک و دیپس  جنرک  هدرک و  كاپ  قامس  کشخ و  زینـشگ  دنراد : راکب  تبرـش  نیا  دشاب و  شوخ  لدتعم و  نآ  ياوه  هک  دنزاس  ياهناخ 
یـس رادقم  دادماب  دـنیالاپ و  هب  دـنام و  هب  نم  مین  دورب و  نم  کی  ات  دـنزپ  هب  بآ  مین  نم و  کی  ردـنا  گنـسمرد  هد  یکی  ره  زا  هتـسش 

، گنـسمرد هاجنپ  خرـس  لگ  نم ، مین  یکی  ره  زا  ود ، ره  ای  یکی  هدرک  كاپ  بیـس  ای  یبآ  دنراد : راکب  یلط  نیا  و  دـنروخب ، گنـسمرد 
هب دننزهب و  مهب  دننک و  بآ  ردنا  گنسمرد  هاجنپ  لگ  نغور  دنیالاپ و  هب  دیآ و  زاب  نم  کی  هب  ات  دنزپ  هب  بآ  مین  نم و  ود  ردنا  ار  همه 

. دننک یلط  تشپ  نت و  همه  ردنا  ار  نغور  نیا  دنام ، هب  نغور  دورب و  بآ  ات  دنناشوج  هب  مرن  شتآ 

طاخم ندروآ  ریبدت  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا  مجنپ  وزج  زا   ) مراهچ باب 

ظیلغ طالخا  زا  هک  یغامد  ياهیرامیب  دوش ، كاپ  غامد  نآ  ندمآ  زا  دنیوگ و  طاخم  ار  نآ  دیآ  ورف  ینیب  هار  هب  رس  زا  هک  ظیلغ  تبوطر 
اهتبوطر ناشیا  غام  ردنا  هک  ار  یناسک  بوطرم و  مدرم  تحـص  ظفح  رهب  زا  و  دتفا . عفد  اهنیا  دننام  هتکـس و  عرـص و  نوچ  دـنک  دـلوت 

شدنک و نتشاد و  نآ  دننام  یهوک و  هندوپ  هنوب و  اب  خیبط  راخب  هب  رس  ندروآ و  هسطع  و  درک . دیاب  طاخم  نیا  ندروآ  دورف  ریبدت  دشاب 
نامه هیوبرذآ   ) يوش میلگ  اثینطرع . دورآ و  دورف  رایـسب  طاخم  هسطع و  دنبوب ، هب  ار  نآ  دنیاسب و  ار  همه  اثینطرع  لفلف و  دـیپس و  قبرخ 

دـنیوگ و ار  تسا ) نانـشا  نامه  يوش  میلگ  تسا و  دالب  هیوبرذآ  رگید  مامن  تسا . هایگ  نآ  خـیب  هفینطرع )  ) اثینطرع تسا و  نانـشا  لگ 
. دنیوگ رالف  ار  نآ  یهورگ 

باعل ندروآ  ریبدت  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا  مجنپ  وزج  زا   ) مجنپ باب 

شوگ و مشچ و  غامد و  نآ  ندمآ  دیآ و  زارف  اهنادـند  نب  نابز و  نب  ماک و  زا  هک  دـشاب  ظیلغ  بآ  باعل  دـنیوگ و  باعل  ار  ناهد  بآ 
هـصاخ ناتـسمز و  تقو  ردنا  هصاخ  دورب ، باعل  یتخل  تقو  ره  هک  درک  دـیاب  نآ  ریبدـت  تحـص  رهب  زا  دراد ، دوس  ار  هدـعملا  مف  قلح و 

. ار بوطرم  مدرم 
دننام جزیوم و  احرقرقاع و  دنیآ و  درگ  رتشیب  غامد  ردنا  اهتبوطر  ناتسمز  ردنا  هکنآ  رهب  زا 
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رتعـس و هماکبآ و  ای  ندروخ  ارقیف و  جراب  ای  هماکبآ  هب  يزیز و  هکرـس  هب  ندرک  هرغرغ  و  درآ . رایـسب  باعل  ندـییاخ  زیت  ییاهزیچ  نآ و 

هماکبآ هکنآ  رهب  زا  هبامرگ ، ردـنا  اـی  درک  دـیاب  مرگ  هناـخ  ردـنا  هرغرغ  درآ و  رایـسب  باـعل  دربب و  ار  تبوطر  ندروخ  يزیز و  ندروخ 
نوریب هک  لاح  ردنا  ای  دـمآ  دـهاوخ  نوریب  هبامرگ  زا  هک  دـنک  تعاس  نآ  رگا  دـیآ و  رتشیب  باعل  دوش و  هتخادـگ  هبامرگ  ردـنا  طالخا 

. دشاب باوص  تخس  ندمآ 

دنک كاپ  ار  اههدور  هک  ییاهفایش  ياهریبدت  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا  مجنپ  وزج  زا   ) مشش باب 
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ياهرذگ اهطلخ و  رب  فایش  هکنآ  رهب  زا  تسا ، فیعض  تخس  ینوزف  نت  ياهطلخ  زا  نت  ندرک  كاپ  ردنا  فایـش  لعف  هک  تسناد  دیابب 
ياهوراد ردنا  فایـش  هچرگا  درآ . دناوت  هن  دشاب  کیدزن  ودب  هک  ار  ياهدام  زج  درآ و  ورف  نتـشیوخ  هب  ار  نآ  ات  دـنکیم  هن  رذـگ  اذـغ 

درد هاگرمک و  تشپ و  درد  ردنا  وا  تعفنم  نیرتمامت  هک  درآ  ورف  هلـضف  غامد  زا  ای  نت و  رعق  زا  هک  دشابن  ّدح  نادب  وا  توق  دنزاس  يوق 
يدوصقم يوضع  ره  رهب  زا  نینچمه  تخس و  ياب  وا  دروخ  رد  فایـش  یگرزب  يدرخ و  یـصخش  ره  رهب  زا  دشاب و  نآ  یلاوح  نیرس و 

. تخاس دیاب  نآ  دروخ  رد 
گرب کمن و  هروپ و  نوچ  دشاب  ینتفوک  تسا و  کشخ  ياهوراد  یکی  تسا : هنوگ  جنپ  دنراد  راکب  اهفایـش  ردنا  هک  ییاهوراد  اما  و 

و رامحلا . ءاثق  هراصع  شوم و  نیگرس  اینومقس و  لظنح و  محش و  هشفنب و  هریز و  کشخ و  یهوک  هندوپ  گرب  کشخ و  بادس 
مود

و تیتلح . قشا و  ریشواج و  جنیبکس و  لقم و  نوچ  درک  دیاب  لح  ار  نآ  هک  تسا  اهغمص  مود 
مّوس

بآ هماکبآ و و  نوچ  دـننک  لح  يو  ردـنا  زین  ار  اهغمـص  دنـشرس و  هب  سپ  دـننک  رت  نادـب  کشخ  ياهوراد  تسخن  هک  تساهتبوطر 
مخت باعل  واگ  هرهز  برت و  بآ  هبلح و  خیبط  اندنگ و 
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توت ص 202. ریش  ریجنا و  ریش  ناتک و 

مراهچ
و نیجر . هدروآ  ماوق  هب  دیناپ  هدروآ و  ماوق  هب  نیبگنا  نوچ  تشرس ، دیاب  نادب  ار  اهوراد  همه  هک  تسا  ییاهزیچ  مراهچ 

مجنپ
فرت نوباص و  نوچ  دنشارت ، هب  فایش  هزادنا  لکش و  رب  ار  وا  دنریگب و  هدرکان  لح  هتفوکان و  ار  نآ  هک  ییاهوراد  مجنپ 

. دنراد راکب  فایش  ردنا  هک  اهوراد  عاونا 
تخاس دنهاوخ  فایش  هک  هاگ  ره  تشاد و  دیاشن  راکب  هنقح  ردنا  هن  فایش و  ردنا  هن  هجو  چیه  هب  ار  ربص  توروق ،) هرق  هایـس ، کشک  )

ار نآ  هک  دشاب  تجاح  هچنآ  نتفوک و  هب  دشاب  ینتفوک  هچنآ  ندرک ، عمج  اهوراد  لاح  نآ  دروخ  ردـنا  درک  دـیاب  هاگن  رامیب  لاح  ردـنا 
دیناف ای  نیبگنا  هب  سپ  دوش  هدولآ  نادب  هک  نینچ  درک و  دیاب  رت  نادـب  تسخن  دـننک : رتهدـمآ  هدرک  دای  هک  اهتبوطر  نیا  زا  یتبوطر  هب 

اهغمـص زا  دشاب  تجاح  رگا  نیبگنا و  ذـیناپ و  زا  دـنهاوخ  هچنآ  هب  دنـشرس  هب  اهتبوطر  نیایب  دـشابن  تجاح  رگا  نتـشرس و  هب  نینجر 
ياهوراد درک و  دیاب  لح  تسا  هدمآ  هدرک  دای  هک  اهتبوطر  نیا  زا  یتبوطر  ردنا  تسخن  ار  غمـص  دنزیمایب ، ینتفوک  ياهوراد  اب  يزیچ 

کشخ ياهوراد  اب  ار  وا  هشارت  دنشارت و  هب  ار  نوباص  هک  دنهاوخ  رگا  نتـشرس و  هب  نآ  ریغ  ای  نیبگنا  هب  سپ  نتـشرس  هب  ودب  تسخن  ار 
ودب اهوراد  دننک و  لح  ار  نینجر  تسخن  رگا  نینچمه و  ار  نینجر  و  دشاب . اور  درادیم  راکب  دننک و  فایش  دنـشرس و  هب  سپ  دنزیمایب ،
دورف هدور  زا  تبوطر  یتخل  دنرادیمه و  راکب  دنـشارتیمه و  نآ  لکـش  فایـش و  هزادنا  هب  اهنت  ار  برت  یهورگ  دشاب و  رتهب  دنـشرسب 

. دروآ

هنقح ریبدت  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا  مجنپ  وزج  زا   ) متفه باب 
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هدنور دـشاب و  رتشیب  رادـقم  هب  هنقح  هکنآ  رهب  زا  دـشاب  رتیوق  هنقح  لعف  نکل  دنـشاب ، فایـش  ياهوراد  عاونا  نیا  زا  مه  هنقح  ياهوراد 
ار طلخ  دسر و  هاگیاج  هب  رتدوز  دشاب ، مرگ  دشاب و 

665 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
هدعم یفیعض  نوچ  داد ، ناوت  هن  لهسم  يوراد  بس  نادب  ار  وا  هک  دشاب  یعنام  دشاب و  کشخ  عبط  هک  ار  یسک  و  دشک . ورف  الاب  همین  زا 
مامت ياهوراد  زا  وا  ضرغ  دـیاب و  هکنانچ  دـنکن ، عفد  ار  لفث  وا  ءاعما  هک  هصاخ  ندروخ  راد و  بس  هب  فعـض  ناـیثغ و  ندـمآ  دـیدپ  و 
ردنا ای  دشاب  هداتفا  یمخز  رس  رب  هک  ار  یـسک  دشابن و  هنقح  نوچ  یجالع  چیه  نت  ندرک  كاپ  هب  تجاح  تقو  هب  ار  وا  دوش ، هن  لصاح 

، لهسم يوراد  هکنانچ  دتسرف ، هن  غامد  رب  راخب  دشک و  ورف  غامد  زا  ار  هدام  هکنآ  رهب  زا  دشاب  دنمدوس  تخس  هنقح  دشاب ، یـسامآ  غامد 
اتشان قیررب  هجو  چیه  هب  ببس  نیدب  دوش و  کیراب  ياههدور  هب  اهتقو  رتشیب  ردنا  دوش و  رب  هدعم  هب  ات  لهسم  يوراد  هک  شاب  هاگ  و 

لاح ردنا  دراد و  زاب  هدعم  زا  ار  وراد  ات  داد  دـیابب  دـنک  توق  ار  هدـعم  هک  یتبرـش  هنقح  زا  شیپ  و  درک ، دـیابن  هنقح  یلاهـسا ،) عوفدـم  )
رب وا  هنیـس  ندرگ و  هکنانچ  دهن ، دنلب  شلاب  رب  هنیـس و  رـس و  دبـسخ و  زاب  افق  هب  رامیب  دشاب  هدرگ  عضوم  ردنا  درد  رگا  دنک ، هاگن  هنقح 
رب هنیس  رس و  دبسخ و  وناز  رب  رامیب  دشاب  فان  ردنا  درد  رگا  و  دشاب . نیمز  رب  وا  تشپ  نایم  دشاب و  شلاب  رب  زین  وا  نیرس  دشاب و  هتشارفا 

دهن و وا  نیرس  ریز  ردنا  یـشلاب  داهن و  دیامرف  شلاب  رب  وا  هنیـس  رـس و  تفخ و  دیامرف  پچ  يولهپ  هب  ار  رامیب  بیبط  هک  دشاب  دهن  شلاب 
و دشاب . هتشارفا  وا  هنیـس  ندرگ و  هک  نینچ  دنهن ، دنلب  یـشلاب  رب  رـس  دبـسخ و  زاب  افق  هب  درآرب و  دهن  زاب  هنیـس  هب  دیامرفب  وا  تسار  ياپ 

مامت ار  هنقحم  هژیان  هک  تسناد  دیابب  و  دیآ . هدرک  دای  رتسپـس  هنقحم  تفـص  دننک و  برچ  هلاما ،) هلول   ) هنقحم هژیان  ناتـشگنا و  بیبط 
هتفر نوریب  وا  زا  وراد  دوش  هدیناشوپ  یکدنا  رگا  دوش و  هن  جرخ  مامت  وراد  دوش  هدیـشوپ  مامت  رگا  هکنآ  رهب  زا  دیناشوپ ، دیابن  راک  ردنا 
ردنا هک  هاگیاج  نآ  ار  هنقحم  و  دشاب ، نوریب  رهب  کی  دـشاب و  راک  ردـنا  هنقحم  هژیان  زا  رهب  ود  رادـقم  هک  دـشاب  نآ  رتیلوا  سپ  دـشاب ،
هکنآ رهب  زا  دوش ، جرخ  یگتـسهآ  هرابکی  هب  وراد  ات  راب  کـی  هب  نکل  یگتـسهآ ، هب  دـنراشف  هب  دـنریگب و  تسود  ره  هب  تسا  وراد  يو 
نایز دوش و  ردـنا  اههدور  هب  داب  دـنراشفایم ، دـنریگیم و  هنقم  زاب  دـنرادیمرب و  تسد  راب  ره  دـننک ، جرخ  راب  هس  هب  اـی  ود  هب  وراد  رگا 

رت و رب  دیاب  هک  اجنآ  زا  وراد  ات  دتفین  یقاوف  ای  دهد ، هن  هسطع  ای  دنکن ، لاعس  ات  دراد  هاگن  نتـشیوخ  لاح  نآ  ردنا  هک  دیاب  رامیب  و  دراد .
هن عضوم  هب  دشاب  كدنا  نوچ  هنقح  وراد  هک  تسناد  دـیابب  و  درک . دـیاب  تدواعم  لاح  ردـنا  دـیآ ، نورب  دوز  وراد  رگا  و  دوش . هن  رتورف 

دشاب رایسب  نوچ  دسر و 
666 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

داب دشاب  درس  تخس  رگا  و  درآ . نوخ  لاهسا  درآ و  یشغ  دشاب  مرگ  تخـس  رگا  و  درآ . ریحز  هک  دشاب  درآ و  يرارقیب  حفن و  یتسس و 
دـشاب قیقر  تخـس  رگا  دناجنرب و  دنک و  تمحز  ار  هناثم  دنک  جرخ  راب  هس  ای  ود  هب  وراد  رگا  هک  نآ  رهب  زا  و  دنکن ، تباجا  عبط  دـنک و 

دشاب و لاقثم  هاجنپ  هنقح  زا  لدتعم  رادقم  دیاب و  لدتعم  زین  یکدنا  رایـسب و  ردـنا  دـیاب و  هنایم  رب  اهباب  همه  نیا  ردـنا  دـنکن و  یتعفنم 
خیبط دـناجنرب و  دـنک و  تمحز  ار  هناثم  دـنک و  هدولآ  هدور  دـشاب  ظیلغ  تخـس  رگا  دـنک و و  كاپ  لفث  زا  ار  هدور  نورطن  باسوبس و 

ياهجنلوق هزات ، نغور  گنـس  مرد  هد  هتخادگ و  دیناپ  گنـس  مر  هد  اب  هروپ  گنـس  مرد  تفه  دنک و  لعف  نیمه  تیز  نغور  اب  ردـنغچ 
تخـس جنلوق  دنوادخ  هّدس و  دنوادخ  زرپس و  دنوادخ  اهدنب و  اهمادنا و  همه  درد  هدعم و  درد  دنوادخ  هنقح ، ردنا  دـیاشگب و  ار  بعص 

دنفـسارازه هبلح و  زا  و  تسین ، هراچ  زین  نغور  لسع و  زا  دنک و  فیطل  ار  طالخا  همه  وا  هکنآ  رهب  زا  دشابن ، هراچ  نویروطنق  زا  یمغلب 
اب نویفرف  رتوبک و  نیگرـس  هک  دشاب  هاگ  و  تسین ، هراچ  زین  هماکبآ  زا  اههنقح  یـضعب  ردـنا  و  دـشاب . عفان  تخـس  هریز  بادـس و  مخت  و 

لظنح محـش  زا  شوگ  مشچ و  رهب  زا  سغرثیل و  ایلوخیلام و  نهک و  هقیقـش  رـس و  درد  رهب  زا  دنراد و  راکب  مرد  ود  رادـقم  رتسدـیبدنج 
باکشک لوغبسا و  باعل  زا  هنقح  وا  رهب  زا  نکل  زیت ، زیچ  چیه  هن  کمن و  هن  درک و  دیاش  هروب  هن  بت  دنوادخ  هنقح  ردنا  و  تسین . هراچ 
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زا هنقح  شزادـگ  قد و  بت  دـنوادخ  رهب  زا  دـننک و  هنقح  دـننزهب و  مرگ  مین  بآ  اب  لگ  نغور  هقرحم و  ياهبت  رهب  زا  تخاس و  دـیاب 
هنقح چیه  ردنا  دنزاس و  لگ  نغور  شاخـشخ و  خـیبط  زا  نآ  شیر  اههدور و  شزوس  رهب  زا  دـنزاس و  باکـشک  زا  ریـش و  زا  اهباعل و 
رامیب دیآ و  دیدپ  بعص  ياهراک  يو  زا  هک  دشاب  دنک و  دلوت  یتسس  ردخ و  يو  زا  هکنآ  رهب  زا  درک ، دیاشن  رتزینشگ  بآ  نویفا و  چیه 

. دیآ هدرک  دای  نوگانوگ  ياههنقح  تاجلاعم  باتک  رد  دوش و  كاله 

هنقحم تفص  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا  مجنپ  وزج  زا   ) متشه باب 

نیا دنزیر و  ورف  رامیب  دعقم  هب  دـننک و  تلآ  نیا  ردـنا  دـنزیمایب و  دـنزپب و  هک  دـنیوگ  ار  ییوراد  هنقح  تسا و  ندرک  هنقح  تلآ  هنقحم 
رـس رتگنت و  رـس  کی  رتخارف و  هژیان  رـس  کی  هتخاس  يو  رب  رگید  يرهوگ  زا  ای  سم  زا  اب  میـس  زا  هژیان  فیطل  دـشاب  ياهچناـبنا  تلآ 

نب ردنا  رتخارف 
667 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

. دشاب شخب  ود  هب  نب  ات  رس  زا  هژیان  نوردناز  هدرک و  راوتسا  هتسب و  يو  ردنا  هتخاس و  هچنابنا 
شخب یکی  ردـنا  يزیچ  رگا  هکنانچ  وا ، رهوگ  زا  مه  هتخاس  هقبط  شخب  ود  ره  نایم  و  یکیـس )  ) یکی هس  رهب و  ود  ینعی  تاـثلث  ثلث و 

ماحل هتـسب و  هژیان  رهوگ و  زا  مه  هقبط  هب  دشاب  هچنابنا  نوردناز  هک  بناج  نیا  زا  کچوک  شخب  رـس  دشاب و  یهت  رگید  شخب  درذگب ،
شخب نیا  ردـنا  مه  تـسا و  داـب  ندـمآ  نوریب  رهب  زا  شخب  نـیا  هـکنآ  رهب  زا  دور . هـن  ورف  ودـب  چـیه  داـب  هـن  وراد و  هـن  اـت  دزاـس  درک 

ندمآ و دناوت  نوریب  يو  زا  داب  ات  دشاب  هتخاس  یخاروس  هچنابنا  زا  نوریب  دشاب ، هدرک  راوتسا  هژیان  رب  هچنابنا  هک  هاگیاج  نآ  رتکچوک ،
ندمآ نوریب  هار  ات  دشاب ، الاب  يوس  دشاب و  نوریب  دناهدرک  نوریب  هک  خاروس  نیا  هک  دـنزاس  نینچ  دـشاب  راک  ردـنا  هژیان  هک  تعاس  نیا 

وراد نتـشگزاب  ببـس  هکنآ  رهب  زا  دنام . هداشگ  داب  هار  ات  دریگن  ار  وا  هناهد  نتـشذگ  ورف  تقو  ردنا  وراد  ات  دشاب  ولگ  هار  الاب  رب  داب  نآ 
. دشاب داب  دوش  لصاح  دارم  هکنآیب  نتساخ  رب  تجاح  هب  دوز  دمآ و  نوریب  دوز 

یلط هب  غارفتسا  ریبدت  ردنا  نیتسخن :) راتفگ  زا  مجنپ  وزج  زا   ) مهن باب 

نغور يدرد  درز و  موم  ریجنادیب و  نغور  زا  هک  دشاب  ینغور  موم  دنک ، مرن  عبط  دـنلام و  مکـش  رب  هک  اهیلط  زا  دـیوگیم : ایرکز  دـمحم 
زا یکی  ای  همه  نیا  واگ . هرهز  ای  لطنح ، محش  ای  اینومقـس  اب  مربش  ریـش  اب  رامحلا  ءاثق  هراصع  دنزاس و  نیبگنا  سگم  هناخ  خوش  تیز و 
هک ياهچباتک  ای  رتفد   ) سانک ردـنا  دـیآ و  لصاح  ماـمت  یغارفتـسا  دـننک ، یلط  دنـشرس و  هب  نغور  موم  نیدـب  رتشیب  ود  اـی  همه و  نیا 

ص  ) دشاب کشخ  عبط  ار  بت  دنوادخ  هک  هاگره  هک  دـیآیمه  ردنکـسا  دـیایب ،) نآ  رد  راوتسرهف  يرامیب  ای  وراد  هب  طوبرم  تاعالطا 
نآ زا  يرایسب  دننزهب و  مرگ  مین  بآ  اب  هزات  نغور  دوش ، هتفرگ  زاب  عبط  ببس  نادب  دشاب و  تخس  یسامآ  مکـش  نوردناز  ردنا  ای  ( 203

. دوش هداشگ  عبط  دنلام  وا  ياهولهپ  مکش و  فان و  ردنا  یگتسهآ  هب 

نآ لاوحا  عامج و  ریبدت  ردنا  نیتسخن : راتفگ  زا  مجنپ  وزج  زا  مهد  باب 
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دای هاگیاج  نیا  نآ  ترضم  تعفنم و  يوزج ، ياهغارفتسا  زا  تسا  یعون  عامج  هکنآ  مکح  هب  نکل  دیآ  هدرک  دای  تاجلاعم  باتک  ردنا 
هکنآ اب  عامج  هکنآ  رهب  زا  رتیلوا ، ندرک 
668 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

ببـس دـیاب  هک  تقو  نآ  دـیاب و  هکنادـنچ  دـیاب و  هک  دـشاب  ناـنچ  هک  هاـگ  ره  هک  تسا  ییاهببـس  هـلمج  زا  تـسا ، يوزج  یغارفتـسا 
نآ عفد  هب  تعیبط  دوش  رپ  ینم  هیعوا  هک  هاگ  ره  هکنآ  رهب  زا  دـشاب ، يرامیب  ببـس  دـشاب  نیا  فالخ  رب  هک  هاـگ  ره  و  دـشاب . یتسردـنت 
هک دـشاب  دـتفین  قافتا  نیا  رگا  دـشاب و  یعیبط  یغارفتـسا  دـننک ، عفد  تعماجم  قیرط  هب  ار  نآ  مدرم  هک  دـتفا  قاـفتا  رگا  ددرگ . جاـتحم 
دب ياههشیدنا  دبای و  توق  طاشن و  یکبس و  نتشیوخ  ردنا  ببـس  نادب  مدرم  تسا و  مولعم  هکنانچ  دنک ، عفد  باوخ  ردنا  ار  نآ  تعیبط 

دیآ و دیدپ  ینارگ  نت  همه  ردنا  دنام ، زاب  نآ  عفد  زا  تعیبط  دتفوین و  غارفتـسا  نیا  قافتا  رگا  دوش و  لیاز  يو  زا  ایلوخیلام  ساوسو و  و 
لد هب  ات  دهد ، یمادنا  رگید  هب  ار  یمرگ  نآ  یمادنا  ره  دهد و  رگید  ياهمادنا  هب  یمرگ  دوش و  مرگ  شیوخ  عضوم  ردنا  ینم  هک  دـشاب 

ینعی راود  ناقفخ و  مشچ و  یگریخ  ساوسو و  ایلوخیلام و  دیآ و  رب  غامد  رب  نآ  راخب  هک  دشاب  دنک و  دلوت  اهبت  ببـس  نادـب  دـسر و 
. دنکن وزرآ  چیه  ماعط  و  دیآ ، دیدپ  نتشگ  رس 

دلوت تسا و  رتشیب  یئاوه  يران و  ءازجا  زا  يو  ردنا  هکنآ  رهب  زا  تسا  رت  مرگ و  ینم  جازم  دیوگ : هحـصلا  ظفح  باتک  ردـنا  سونیلاج 
رب مدرم  هک  هاـگ  ره  هک  تسا  ببـس  نیدـب  دوـش و  یلـصا  ياهمادـنا  ياذـغ  هک  تسا  ینوـخ  نآ  و  تسا ، رتهتخپ  رتیفاـص و  نوـخ  زا  وا 

دیآ و دیدپ  يو  ردنا  یگتـسکش  ددرگ و  فیعـض  يوق  دوش و  درـس  وا  نت  دـنک ، تسیاب  هچنآ )  ) زا شیب  عامج  دـنک و  حاحلا  نتـشیوخ 
مدرم هچ  رگا  هک  تسا  نآ  دوش ، یلصا  ياهمادنا  ياذغ  هک  تسا  ینوخ  ینم  هکنآ  رب  لیلد  و  درآ ، یـشغ  هک  دشاب  دنک و  هبلغ  یکـشخ 

نوخ گنسمرد  تسیود  دنز و  گر  رگا  دسر و  هن  گنسمرد  هاجنپ  رادقم  هب  ددرگ  ادج  يو  زا  هک  ینم  هلمج  دنک ، فارسا  عامج  ردنا 
هکنآ رب  تسا  لیلد  نیا  دنک . عامج  زا  هک  دنکن  دلوت  فعـض  نآ  يو  ردـنا  دـنک  نوریب  هک  نوخ  نیدـنچ  نیا  زا  دـنک ، نوریب  هراب  کیب 

ود هب  ینم  هیعوا  هک  تسا  نآ  دوش ، فیعض  رایـسب  عامج  زا  هکنآ  ببـس  هب  نت  ردنا  تسا  ینوخ  نیرتتسیاب  ردنا  نیرتهب و  زا  ینم  هدام 
دناتـس و هب  یلـصا  ياهمادنا  زا  رتصلاخ  رتهتخپ و  یتدام  تعیبط  دنک  حاحلا  نآ  سپ  زا  رگا  دوش و  هتخادرپ  دنک  عامج  هک  راب  هس  هب  ای 

نیا هک  هاگ  ره  دوب . تساوخ  اهمادنا  ياذغ  هک  دشاب  ینوخ  نآ  و  دیآ ، نوریب  نوخ  دنک  رایسب  حاحا  رگا  هک  تسا  نآ  نیا  رب  لیلد 
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شوخان ياهیرامیب  دوش و  طقاس  توق  ببس  نیدب  ددرگ . اذغ  دسر و  اجنآ  ددرگ و  نوخ  ماعط  ات  دیاب  زارد  یتدم  دش  هدناتس  نت  زا  اذغ 
ار نت  هبامرگ ، سپ  زا  لاهـسا و  یق و  سپ  زا  تضایر و  سپ  زا  یگنـسرگ و  و  یلاخ ،) مکـش   ) يایهت رب  ندرک  عاـمج  زا  دـنک و  دـلوت 

یف درآ . کشخ )  ) جنـشت ای  درآ  یـشغ  هک  دشاب  دربب و  ماعط  يوزرآ  دنک و  کیرات  مشچ  دنک و  مک  ار  يزیرغ  ترارح  دنک و  کشخ 
زا هدعم  يرپ  سپ  زا  دراد و  نایز  تخـس  نآ ، دننام  یباوخیب و  طارفا و  هب  يداش  نوچ  دـنک ، رایـسب  لیلحت  هک  یببـس  ره  سپ  زا  هلمجلا 

ءاقـستسا ياپ و  تسد و  رـس و  ندیزرل  امدامد و  سفنلا و  قیـض  ءاشحا و  ردنا  هدس  اهبصع و  یتسـس  اهدـنب و  درد  رگا  بارـش  ماعط و 
اهمادنا ردنا  عامج  تذل  اب  ای  دنازرلب  کین  ای  دیآ  رب  تشپ  هب  امرس  ندرک  عامج  لاح  ردنا  هک  دشاب  رایسب  دشابن و  بجع  چیه  دنک  دلوت 
یعامج تکرح  بس  هب  تسا و  دب  ياهطلخ  وا  نت  ردنا  هک  دشاب  نآ  ناشن  دیآ ، دیدپ  هدـننک  عامج  نت  زا  شوخان  يوب  ای  دـنبای ، یجنر 

اهطلخ نآ  زا  ار  نت  دروخ و  دـیاب  کین  ياهاذـغ  دوب و  دـیاب  رود  عاـمج  زا  هتفه  کـی  تسخن  ار  سک  نیا  دـنکیم . تکرح  طـالخا  نآ 
دنوادخ هک  تسناد  دیابب  و  دنکن . دلوت  دب  طلخ  وا  نت  ردنا  ات  درک  دیاب  قفاوم  ياهریبدت  همه  نت  ندرک  كاپ  سپ  زا  و  درک . دـیاب  كاپ 

، دشاب يوق  مه  کشخ  مرگ و  جزم  دنوادخ  دیآ و  دیدپ  رترید  رتمک و  يو  رب  نآ  ترـضم  دشاب و  يوق  عامج  راک  ردنا  رت  مرگ و  جازم 
جازم دنوادخ  و  دوش ، رغال  نت  دوش و  تسا ،) مشچ  نداتفا  دوگ  روظنم   ) ورف رود  وا  مشچ  دـیآ و  دـیدپ  يو  ردـنا  دوز  یکـشخ  رثا  نکل 
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و دیآ ، دیدپ  اهمادنا  درد  دوش و  تسـس  اهبصع  دوریم و  ورف  ببـس  نادب  وا  یلـصا  ترارح  دـشاب و  فیعـض  راک  نآ  ردـنا  رت  درس و 
ياهناشن اهجازم و  لوحا  دوش و  طقاس  وا  توق  دنک و  رثا  رتدوز  يو  ردنا  نآ  ترضم  دشاب و  فعیض  مه  کشخ  درس و  جازم  دنوادخ 

. تسا هدمآ  هدرک  دای  نیتسخن  باتک  ردنا  نآ 
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يدنمتجاح نتخانش  دنیوگ و  جازملا  ءوس  ار  نآ  هک  دب  ياهجازم  ریبدت  ردنا  مود  راتفگ 

هراشا

تسا باب  راهچ  راتفگ  نیا  يو و  رب  یتسردنت  نتشاد  هاگن  ریبدت  هب  جازملا  ءوس  دنوادخ 

فلتخم جازملا  ءوس  تسار و  جازملا  ءوس  نایم  قرف  نتخانش  تسیچ و  جازملا  ءوس  هکنآ  نتخانش  ردنا  مود :) راتفگ  زا   ) نیتسخن باب 

یتسردنت نآ  تسا و  یتسردـنت  تیاغ  رتهدوتـس ، لوا  فرط  تسا ، فرط  ود  ار  نآ  و  تسا ، میظع  يانهپ  ار  یتسردـنت  هک  تسناد  دـیابب 
نیـسپ زاب  فرط  و  دـیاب . هکناـنچ  دـشاب  یماـمت  تیاـغب  همه  دـشاب و  رگیدـکی  دروخ  ردـنا  همه  نآ  ياـهلعف  اهمادـنا و  توق  هک  دـشاب 
تسین هدوتس  تخس  اهیتسردنت  نیا  هچرگا  و  رایـسب . توافت  اب  تسا  ییاهیتسردنت  فرط  ود  نیا  نایم  ردنا  هدوتـسان و  تسا  یتسردنت 

هب هچنآ  تفای و  ناوت  رتمک  دشاب  کیدزن  تخـس  لامک  فرط  هب  هک  اهیتسردنت  اما  دشاب  يدنمتجاح  تخـس  یتسردنت  هلمج  زا  ار  همه 
دیاب رتدرـس  هک  یـضعب  دشاب و  رتدرـس  دتفا  قافتا  رگا  و  تسین ، دوجوم  یـصخش  چیه  ردنا  تسا و  مدرم  مهو  ردنا  دـشاب ، لامک  تیاغ 
تسا هدندرگ  لاوحا  تسا و  هدنارذگ  رمع  هکنآ  رهب  زا  دنام ، هب  لامک  نآ  رب  هک  تسین  نکمم  دیاب  رتکشخ  هک  یضعب  دشاب و  رتمرگ 

دراد لیم  لامک  فرط  هب  طسو  زا  هچ  ره  سپ  دشاب . یطسو  دمآ  هدرک  دای  هک  ار  فرط  ود  نیا  هک  تسین  کش  هدندرگ و  زین  اهریبدت  و 
نتـشاد هاـگن  ریبدـت  هب  هک  تسا  ییاهیتسردـنت  هلمج  زا  دراد ، لـیم  نیـسپ  زاـب  فرط  هب  هـچ  ره  تـسا و  هدوتـس  ياهیتسردـنت  هـلمج  زا 
دنشابن ادیپ  يوق  يررض  اهمادنا  ياهلعف  اهتوق و  ردنا  هک  نآ  رهب  زا  دنرمش  اهیتسردنت  هلمج  زا  دشاب و  دنمتجاح  تخـس  یتسردنت 
يرامیب دح  لوا  ردنا  زا  دشاب  کیدزن  تخـس  نیـسپ  زاب  بناجب  طسو  زا  هک  دشاب  یجازم  هچ  رگا  سپ  تسا  عون  نیا  زا  رتشیب  اهجازم  و 

دراد لیم  رمع  ياهلاس  یضعب  ردنا  ای  دراد  لیم  بناجب  رمع  همه  ردنا  یصخش  جازم  هچنآ  زا  دشابن  همه  یلاخ  جازم  ندرک  لیم  دشاب و 
هب ای  يَرت  بناج  هب  ای  يدرـس  بناج  هب  ای  دراد  لیم  یمرگ  بناج  هب  ای  هکنآ  زا  دـشابن  یلاخ  دراد  لیم  یبناـج  هب  رمع  همه  ردـنا  هچنآ  و 

ار نیا  یکشخ و  بناج 
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رتکشخ دیاب  رتَرت  هک  یـضعب  دشاب و  َرت  َرت  دیاب  رتمرگ  هک  یـضعب  دشاب و  رگیدکی  فلاخم  اهمادنا  جازم  ای  دنیوگ  تسار  جازملا  ءوس 
هک دشاب  نآ  زا  رتدرس  دیاب  درس  هچنآ  ای  دیاب  هک  دشاب  نآ  زا  رتمرگ  دیاب  مرگ  هچنآ  ای  دیاب  هک  دشاب  نآ  زا  رتَرت  دیاب  رترت  هچنآ  ای  دشاب 

. دنیوگ فلتخملا  ءوس  ار  نیا  دیاب و 

تسا مادک  جازملا  ءوس  نیرتدب  هک  نتخانش  ردنا  مود  راتفگ  زا  زا  مود  شخب  زا  مود  باب 
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جازم هک  یـصخش  ره  فلتخم  جازملا  ءوس  زا  دناسر و  يریپ  هب  دوز  ار  مدرم  تسا و  يریپ  دننام  هکنآ  زا  رتدب  چـیه  تباث  جازملا  ءوس  زا 
دشاب و کشخ  دـیاب و  رظت  غامد  جازم  دـشاب و  درـس  دـیاب و  مرگ  رگج  جازم  اًلثم  هک  نانچ  دراد  فلاخم  بناج  هب  لیم  وا  هسیئر  ياضعا 

ياضعا ردنا  هب  هک  جازملا  ءوس  ره  دتفا و  اهيرامیب  ردنا  رتدوز  صخش  نیا  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  صاخشا  همه  زا  رتلاح  دب  صخـش  نیا 
. دشاب رتلهس  دتفا  هسیئر 

؟ دنک دلوت  هچ  یجازملا  ءوس  ره  زا  هک  نآ  ردنا  مود  راتفگ  زا  موس  باب 

جرخ اهيَرت  دشاب  درـس  جازملا  ءوس  هک  هاگره  دیآ و  دیدپ  کشخ  دزادگیم  ار  يَرت  یمرگ  هتـسویپ  دشاب  مرگ  جازملا  ءوس  هک  هاگره 
یکدوک ياهلاس  ردنا  نآ  ترـضم  دشاب  کشخ  جازملا  ءوس  هک  هاگره  دیآ و  دـیدپ  رایـسب  يَرت  نت  ردـنا  هک  دـسر  نادـب  راک  دوشن و 

لدتعم تبوطر  هک  نآ  رهب  زا  دوش  بلاغ  جازم  رب  يدرس  يریپ  ردنا  ببس  نادب  دنک و  هبلغ  یکشخ  يریپ  یناوج و  ردنا  نکل  دیاین  دیدپ 
دشاب و لاح  دب  یکدوک  ردنا  دشاب  َرت  جازملا  ءوس  هک  هاگره  دیآ و  درگ  نت  ردنا  اههلضف  درس  جازملا  ءوس  ندش  بلاغ  ببس  هب  تسا و 

ردنا دشاب  لدتعم  يدرس  یمرگ و  ردنا  دشاب و  َرت  جازملا  ءوس  هک  هاگره  و  دشاب . تسردنت  يریپ  یلهک و  ياهلاس  یناوج و  تیاغ  ردنا 
يَرت ردنا  دشاب و  مرگج  جازملا  ءوس  هک  هاگره  یناوج و  ياهلاس  ردنا  هصاخ  دشاب  تسردنت  لاح  وکین  رمع  ياهلاس  ص 204 )  ) همه

هب نوچ  دیآ و  نتفر  تکرح و  ردنا  نخس و  ردنا  دوز  درآ و  رتدوز  نادند  دشاب  یتسردنت  تیاغ  هب  صخـش  نیا  دشاب  لدتعم  یکـشخ  و 
. دنک هبلغ  یکشخ  یمرگ و  دسر  یناوج  تیاغ 
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؟ درک دیاب  هنوگچ  یتسردنت  نتشاد  هاگن  ریبدت  یجازم  ره  ردنا  هک  نآ  ردنا  مود ) راتفگ  زا   ) مراهچ باب 

دوز يو  ردنا  ییارفص  ياهيرامیب  ارفص و  ببس  نادب  دنک و  هبلغ  یکشخ  یمرگ و  ار  ناوج  مدرم  مرگ  جازملا  ءوس  ببس  هب  هک  هاگره 
رتهب و  هن ،) ای   ) هن رگ  دشابیم  غارفتسا  یقیرط  چیه  هب  ار  ییارفص  طلخ  ات  دنرگنب  هک  دشاب  نآ  وا  یتسردنت  نتشاد  هاگن  ریبدت  دیآ ، دیدپ 

نآ دـننام  ولآ و  بارـش  ای  اههویم  بآ  یتبرـش  دادـماب  هاگ  هاگ  دراد و  مرن  عبط  هکنآ  زج  ار  وا  دـشاب و  لفث  اب  نآ  غارفتـسا  هک  دـشاب  نآ 
. دشابن تجاح  رگید  جالع  یتبرش و  هب  دوش ، عفد  ارفص  ات  دروخب  یتبرش 

دنلامب هشفنب  نغور  هب  ار  وا  دنک و  هتـسهآ  تضایر  درک و  دیاب  یق  مرگ  مین  بآ  هب  يزور  دـنچ  دراد ، لیم  هدـعم  بناج  هب  ارفـص  رگا  و 
يوق تضایر  جنر و  نوچ  دیازف  یترارح  هچ  ره  زا  دیاب و  هدنیازف  يرت  وا  ياهریبدت  همه  بارش و  ماعط و  دنلامب و  تخس  هبامرگ و  ردنا 
یکی دوش ، لدتعم  هبامرگ  ردنا  راب  ود  زور  ره  ددرگ  نکمم  رگا  دراد و  هاگن  نتشیوخ  باتفآ  ردنا  نتشذگ  نتـسشن و  ردنا  مشخ و  زا  و 
هبامرگ ردـنا  ماعط  سپ  زا  هکنآ  ببـس  هب  اـت  درک  دـیاب  هاـگن  نکل  دـشاب ، هدروخ  ماـعط  هکنآ  سپ  زا  مود  دزیخرب ، باوخ  زا  هک  دادـماب 

هکنآ زا  شیپ  دشاب ، هدیراوگ  ماعط  دزیخرب و  باوخ  زا  هک  دادماب  دباییمه  رگا  هن ، رگ  دـبای  یینارگ  يدرد و  چـیه  رگج  ردـنا  دوشیم 
ای نیتنسفا  بارش  اب  يروزب  ای  هداس  نیبگنکـس  نوچ  دروخب  یتبرـش  دیاشگب ، هدس  هک  هدنیاشگ  ياهتبرـش  زا  یتبرـش  دوش  هبامرگ  ردنا 

جازم هک  دنک  نآ  ریبدت  دیسر ، دناوت  هب  شیوخ  دهعت  هب  هک  دشاب  یـصخش  صخـش  نیا  رگا  و  دنک . زیهرپ  ظیلغ  ياهاذغ  زا  ربص و  بح 
. دراد هاگن  شیوخ  تداع  جازم و  قفاوم  ياهریبدت  هب  ار  یتسردنت  دیسر ، دناوتن  رگا  دنادرگب و 
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نیتسخن شخب  ردنا  هکنانچ  نتفر  هبامرگ  ردنا  تضایر  زا  سپ  ماعط و  زا  شیپ  درک و  دیاب  رایـسب  تضایر  ار  رت  مرگ و  جازم  دـنوادخ  و 
زا و  دراد . راـکب  درآ  دورف  رـس  زا  باـعل  هک  هرغرغ  و  دراد . راـکب  دـنک  لوب  راردا  هک  اهتبرـش  و  تسا ، هدـمآ  هدرک  داـی  باـتک  نیا  زا 

. دشاب رود  دیازف  یمرگ  يرت و  هک  اهریبدت 
دیدپ يریپ  ردنا  ار  مدرم  هچ  ره  هکنآ  رهب  زا  تساهجازم ، نیّرتب  کشخ  درس و  جازم  و 
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ردنا يوق  بارـش  دشاب و  قفاوم  ار  وا  دیازف  يرت  هب  یمرگ  هک  ییاهریبدت  دشاب و  دوجوم  یناوج  یکدوک و  لوا  هب  جازم  نیا  ردـنا  دـیآ ،

وا و هیذاغ  توق  رتشیب  جازم  نیا  ببـس  هب  دشاب و  مادنا  کشخ  رغال و  اهلاح  رتشیب  ردنا  جازم  نیا  دنوادخ  دشاب و  دـنمدوس  جازم  نیا 
دوز دوش و  هبامرگ  ردنا  سپ  دوش ، خرـس  وا  ياهمادنا  ات  دنلامب  تخـس  ار  يو  دشاب ، فیعـض  ود  ره  دناسر  اهمادنا  هب  ار  اذـغ  هک  یتوق 

. فیطل دیاب و  رت  مرگ و  وا  ياهماعط  دروخ و  ماعط  سپ  دلامب ، نغور  هب  ار  اهمادنا  همه  دیآ و  نوریب 
دیاب مرگ  تضایر  هب  ار  نتـشیوخ  درک و  دیاب  رایـسب  تضایر  ار  وا  دشاب و  كانهیپ  هبرف و  اهلاح  رتشیب  ردـنا  رت  درـس  جازم  دـنوادخ  و 

دراد و راکب  هدننک  فیطل  ياهتبرـش  تسا و  هدمآ  هدرک  دای  تضایر  باب  ردنا  هکنانچ  دنلامب  ار  وا  تضایر  زا  شیپ  ات  ندومرف  درک و 
باوخ و و  ینیچراد . رتعس و  هاوخنان و  ایورک و  هریز و  نوچ  ییاهرازبا  اب  کشخ  ياههیلق  نوچ  دنک  دلوت  رتمک  يَرت  يو  زا  هچ  ره  اذغ 
تشاد و دیاب  شوگ  کین  وا  ياهریبدـت  هب  دوش ، رامیب  دوز  دـتفا و  وا  ریبدـت  ردـنا  هک  ییاطخ  ره  هب  هک  یـصخش  دـبلط و  رتمک  شیاسآ 

ببس دتفا  رایسب  رامیب  هک  ار  یـصخش  ره  هک  تسناد  دیابب  دینادرگ و  دیابن  شوخ  تداع  زا  ار  وا  دتفا  رد  يرامیب  هب  ردان  هب  هک  یـصخش 
غارفتـسا هب  دوز  دنیب ، ییالتما  نتـشیوخ  ردـنا  هک  تقو  ره  دـشاب ، ءالتما  ببـس  رگا  وا و  نت  ردـنا  دـب  یطلخ  دـلوت  ای  دـشاب  ءالتما  ای  نآ 

دب طلخ  ات  دـیاب  کین  بارـش  ماعط و  رهوگ  دزیخن و  یئالتما  نآ  زا  هک  دروخ  هزادـنا  هب  بارـش  ماعط و  غارفتـسا  سپ  زا  دوش و  لوغـشم 
رهوگ رگا  نینچمه  دنک و  دلوت  دب  ياهطلخ  دشاب ، دب  نآ  رهوگ  نوچ  دروخ ، هزادنا  هب  بارـش  ماعط و  هچ  رگا  هکنآ  رهب  زا  دنکن ، دـلوت 

هبامرگ و ار  صخـش  نیا  و  دنک ، دلوت  ماخ  ياهطلخ  مه  دیآ و  دیدپ  ءالتما  مه  دروخ  هزادنا  زا  تدایز  نوچ  دشاب ، کین  بارـش  ماعط و 
زا زونه  دشاب  کین  نآ  رهوگ  دشاب و  هزادـنا  هب  بارـش  زا  رادـقم  هک  نآ  اب  رگا  سپ  دـشاب . دـنمدوس  هبامرگ  زا  شیپ  ندـیلام  تضایر و 

، دشاب دب  یطلخ  دلوت  يرامیب  ببـس  رگا  و  دهد . رتمک  اذغ  هک  دـیاب  یماعط  درآ و  زاب  نآ  زا  رتمک  هب  بارـش  ماعط و  دـنیب ، جـنر  ءالتما 
و دنک . زیهرپ  دنک  دـلوت  طلخ  نآ  هچ  ره  زا  دـنک و  طلخ  نآ  دـض  اهریبدـت  همه  دـنکیم ، دـلوت  هک  تسا  طلخ  مادـک  ات  درک  دـیاب  هاگن 

و درک ، دیاب  هاگن  نآ  داسف  حالص و  تسناد و  دیابب  صخش  نیا  ياهتداع 
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ناشیا نت  ردنا  هک  ار  یناسک  هصاخ  تسا  ماع  یجالع  نتـشاد  مرن  عبط  دینادرگ و  دیابب  دـنادرگب  تداع  نآ  هک  دـشاب  نآ  تحلـصم  رگا 
دـشاب رتهدـننک  مرن  ار  عبط  هچ  ره  بارـش  ماعط و  زا  و  دـشاب . کشخ  هتـسویپ  ناشیا  عبط  هک  ار  یناسک  هصاخ  دـنک و  دـلوت  دـب  ياهطخ 

یسک رگم  درک ، دیاب  زیهرپ  ضباق  ياهزیچ  زا  و  دنک ، مرن  رتدوز  ار  عبط  ات  دراد  ینیریـش  هب  لیم  هک  دیاب  وا  بارـش  دروخ و  دیاب  تسخن 
دیاب مرن  ياهماعط  زا  سپ  ضباق  نکل  دشابن  هراچ  دشاب  ضبق  يو  ردنا  هک  يزیچ  زا  ار ، وا  دشاب  فیعـض  هدعم  مف  عبط  یکـشخ  اب  هک  ار 

. دروخ
بر اب  ای  رانا  بارـش  اب  نان  یکدنا  دادماب  دیآیمرب ، وا  غامد  رب  وا  راخب  دـیآیمه و  وا  هدـعم  هب  ارفـص  هک  دـشاب  یـصخش  هک  هاگ  ره  و 
هاگن رگج  لاح  دوش و  هبامرگ  ردـنا  سپ  دـنک . هتـسهآ  رتمک و  تضایر  دروخب و  کشرز  بارـش  اب  ای  شرت ، یبآ  بر  اب  ای  شرت  بیس 
دراد راکب  هدنیاشگ  ياهتبرش  دوش و  لوغشم  هّدس  نداشگ  ریبدت  ردنا  دوز  دباییمه  رگا  و  دبای ، ینارگ  يدرد و  چیه  يو  ردنا  ات  دنک 
ماعط زا  شیپ  نتفر  اما  دورب ، یتخل  ماعط  زا  سپ  ماعط و  زا  شیپ  دباییمه  ءالتما  ینارگ و  رـس  ردـنا  رگا  دـمآ و  هدرک  دای  رتشیپ  هکنانچ 

. رتهتسهآ رتمک و  ماعط  زا  سپ  و  دبای ، رت  باتشب  رتشیب و 
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ياهطلخ وا  نت  ردـنا  هک  دـشاب  یـصخش  رگا  و  دراد . راکب  باوخ  یتقو  بش  هب  ارقیف  جرایا  هاگ  هاگ  دراد و  راکب  هبامرگ  ردـنا  هرغرغ  و 
یلسع و نیبگنکـس  هداس و  نیبگنکـس  يروزب و  نیبگنکـس  نوچ  وا  ياهتبرـش  دیاب و  هدننک  فیطل  وا  ياهریبدت  همه  دنک ، دلوت  ظیلغ 

رگا و  دهرب . نآ  ترـضم  زا  دنک ، تباجا  عبط  درذـگ و  ورف  دوز  دوش و  هابت  یـسک  هدـعم  ردـنا  ماعط  هک  هاگ  ره  و  دـیاب . یلفالف  نوجعم 
هروپ هک  ینومک  نوچ  یفارـسا  یجنریب و  دنک  مرن  ار  عبط  هک  يزیچ  هب  درک  دیاب  نآ  عفد  ریبدت  دوز  دنامب  اههدور  رگج و  هدعم و  ردنا 

. دشاب طالخا  رگید  گنسمه  يو  ردنا 
نیا رگا  دـنک و  تباـجا  عبط  دـنروخب  دـنبوکب و  اـج  کـی  هب  هس  ره  نومیتفا  يرادـقم  رفـصعم و  مخت  زغم  کـشخ و  یتسب  ریجنا  رگا  و 

ردـنا هک  ییاهماعط  زا  تسد  دـنک و  یق  دروخب و  هدرک  مرگ  نیریـش و  هس  ود  یبارـش  ماعط  زا  شیپ  دـشاب ، ناـسآ  ندرک  یق  ار  صخش 
نآ ترضم  دنک  دلوت  اههلضف  وا  رس  ردنا  دشاب و  دب  غامد  جازم  ار  یصخش  رگا  و  دراد . هدیشک  دوش  هابت  وا  هدعم 
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دوس ندروآ  باعل  طاخم و  ریبدت  هبامرگ و  ردنا  هرغرغ  بآشوخ و  هبامرگ  دوب و  دیاب  لوغـشم  غامد  دهعت  هب  ار  يو  دـسرب ، نت  همه  هب 

ببـس دشاب و  جنر  رـس  درد  زا  ار  یـصخش  رگا  و  دنک . ایاقوق  بح  ارقیف و  جرایا  هب  غارفتـسا  تسا و  هدمآ  هدرک  دای  اهریبدت  نیا  و  دراد .
زا هک  دشاب  اهبصع  سح  توق  رس  درد  ببس  رگا  دیرب و  دیابب  ار  یکی  اهنایرـش  نآ  زا  تسوا  رـس  ردنا  هک  دشاب  اهنایرـش  یمرگ  نآ 

بیـس بر  ای  رانا  بارـش  اب  نان  یکدنا  دادم  اب  ره  دراد و  زاب  هدعم  زا  ارفـص  ندمآ  ردنا  هک  دنک  نآ  دهج  تسا ، هتـسویپ  هدـعم  هب  غامد 
ردـنا ار  هدـعم  دراد و  راکب  ارقیف  جرایا  تقو  ره  هب  و  تسا ، هدـمآ  هدرک  دای  باب  نیردـنا  مه  هکنانچ  دروخب ، شرت  یبآ  بر  اب  اـی  شرت 

رگا و  دـنکیم . برچ  یکطـصم  نغور  هب  نازخ  راـهب و  ردـنا  نیدراـن و  نغور  هب  ناتـسمز  ردـنا  دـنک و  برچ  یبآ  نـغور  هـب  ناتـسبات 
نکل ص 205 ) ، ) دیاب هدننک  درس  وا  بارـش  ماعط و  دیآیم  دورف  هدعم  هب  قیقر  یطلخ  وا  رـس  زا  دشاب و  مرگ  وا  هدعم  هک  دشاب  یـصخش 
ماعط دشاب  درس  وا  غامد  هدعم و  جازم  هک  دشاب  یصخش  رگا  و  دیاب . رت  لدتعم  دوب  ناتسمز  ردنا  رگا  و  دیاب ، رتهدننک  درـس  ناتـسبات  ردنا 

دشاب و مرگ  وا  هدعم  جازم  هک  دشاب  یصخش  رگا  و  رتمرگ . ناتسمز  ردنا  دیاب و  رتلدتعم  ناتسبات  ردنا  نکل  دیاب  هدننک  مرگ  وا  بارش  و 
ره زا  دشاب و  راوشد )  ) راوخشد وا  ریبدت  دیآیم ، ورف  مرگ  ياهطلخ  وا  رس  زا  دشاب و  درـس  هدعم  ای  دیآیم ، ورف  درـس  ياهطلخ  وا  رـس  زا 
یق هب  هن  درک  دناوت  هن  غارفتسا  هک  دشاب  نانچ  صخـش  نیا  فلاخم ، جازم  نیا  اب  رگا  و  دشاب . رتراوشد  درـس  طلخ  مرگ و  هدعم  ریبدت  ود 

ردنا دشاب  کشخ  عبط  رگا  و  دشاب . دنمدوس  یلفالف  هریز و  شراوگ  درـس و  هدعم  ریبدت  ردنا  دشاب و  رتلکـشم  وا  ریبدـت  لاهـسا ، هب  هن  و 
رـس زا  یمغلب  یطلخ  ندمآ  دورف  درـس  هدعم  ریبدت  ردنا  دننک و  لپلپ  نزو  همین  دنچ  دشاب  مرن  رگا  دـننک و  لپلپ  ربارب  هروب  هریز ، شراوگ 

نیبگنکـس درـس  غامد  مرگ و  هدعم  ربدت  ردنا  دشاب و  قیال  نیدـب  هچنآ  اهریبدـت  رگید  دـشاب و  قفاوم  یجندوف  یلفالف و  ارقیف و  جرایا  هب 
دیاب و هدننک  مرن  ياهاذغ  دشاب ، کشخ  وا  عبط  دنک و  نتشگ  شنم  دوز  دشاب و  فیعض  وا  هدعم  مف  هک  یصخش  ریبدت  ردنا  دشاب و  عفان 
هک یصخش  ریبدت  ردنا  و  دشابن . شرت  دشاب و  یضبق  يو  ردنا  هک  دوربما ، یبآ و  نوچ  دروخب ، دنک  يوق  ار  هدعم  هک  يزیچ  اذغ  سپ  زا 
رخ ریش  باکشک و  وا  تبرش  رتقفاوم و  لدتعم  ياهاذغ  دشاب  رغال  مادنا و  کشخ  صخش  رگا  دنک  دیلوت  گیر  گنـس و  وا  هدرگ  ردنا 

تشوگ دروخ و  هزات  یهام  اذغ  یلقاب و  بآ  و 
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هبرف و صخش  رگا  هلاغزب . تشوگ  یگناخ و  غرم  تشوگ  و  نیچردلب ،)  ) هنامـس کشجنگ و  وهیت و  جارد و  ورذت و  نوچ  یتشد  ناغرم 
غامد زا  هدام  ندمآ  دورف  ببـس  هب  وا  شوگ  مشچ و  هک  یـصخش  ریبدت  ردنا  و  دیاب . هدننک  فیطل  وا  ياهریبدت  همه  دشاب ، كان  تشوگ 

یهایگ هشیر  هسدنک ، ای  سدنک   ) شدـنک نوچ  اهوراد  هب  ندروآ  هسطع  دریذـپیم و  رتشیب  ار  هدام  یفیعـض  ببـس  هب  دوشیم و  فعیض 
اما دشاب . عفان  تخـس  هرغرغ  هب  ندروآ  باعل  قیرط و  نیدـب  مه  ندروآ  طاخم  نآ و  دـننام  اثینطرع و  لپلپ و  و  رگنک ،) هب  کیدزن  تسا 

مشچ هب  دیشک و  دیاب  مشچ  کلپ  رانک  رب  همرـس  نکل  دنکن ، لوبق  ار  هدام  ات  دهدیم  توق  دراد و  دوس  ار  مشچ  هک  اههمرـس  هب  ار  مشچ 
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زا هک  یفایـش  ای  دناکچ  ردـنا  شوگ  هب  دـنک و  مرگ  مین  ار  نآ  هدوس  بآ و  رد  دـیاس  هب  اثیمام  فایـش  شوگ  رهب  زا  و  درک . دـیاشن  ردـنا 
هدرک شوخ  هیوافا  هب  ار  نآ  هک  ییاهنغور  نیدراـن و  نغور  دراد و  راـکب  هنوگ  نیا  هب  دـنزاس  خرـس  لـگ  اـثیمام و  نارفعز و  هب  لـبنس 

نآ ببس  دیآ  دیدپ  تسار  يرود  هب  بت  ای  يرامیب  وا  ياضعا  زا  يوضع  ردنا  يدنچ  کی  ره  هک  شاب  یصخش  رگا  و  دراد . دوس  دنـشاب 
یلتمم هناگادج  وضع  نآ  ات  دنکیم  وضع  نآ  رب  رتشیب  توق  هک  دشاب  هدام  وضع ، یفیعـض  ببـس  هب  هدام و  زا  دـشاب  نت  همه  يالتما  ای 

ریز ردنا  ای  دشاب . يو  زا  رتفعیض  هک  رگید  يوضع  يو  زا  ای  دنام ، هب  يو  ردنا  دیآ و  درگ  هدام  هسیئر  ياضعا  زا  يوضع  ردنا  ای  ددرگ 
ینوزف هدام  دنیوج و  هب  نآ  ببس  هک  تسا  نآ  وضع  نآ  زا  يرامیب  زا  نتشاد  زاب  یتسردنت و  نتـشاد  هاگن  ریبدت  دوش . عفد  دشاب  هداهن  وا 

بآ هک  یـصخش  ریبدـت  ردـنا  و  دـشاب . لاح  نآ  قفاوم  هک  اهیلط  اهاذـغ و  اـهوراد و  هب  دـنهد  توق  ار  وضع  نآ  دـنک و  نوریب  نت  زا  ار 
يو زا  هک  کشخ  ياهاذغ  دوشیم ، فیض  وا  هدعم  مف  ترـشابم  ببـس  هب  دیآ و  تجاح  ترـشابم  هب  ببـس  نادب  دنک  دلوت  رایـسب  يدرم 

تـسد دیازف  يدرم  بآ  دشاب و  رت  مرگ و  هک  ییاذغ  زا  دراد و  راکب  نوخرط  بادس و  اهاذغ  ردنا  و  دشاب ، قفاوم  دـنک  دـلوت  رتمک  بآ 
اب رگا  و  دنک . یلط  دشاب  رفولین  نغور  ای  یبآ  نغور  ای  لگ  نغور  یفاص و  موم  زا  هک  نغور  موم  هب  نآ  یلاوح  هاگرمک و  دـنک و  هاتوک 

دـشاب نیا  زا  رتدرـس  هک  اهزیچ  زا  و  دـشاب . رتيوق  دزیمایب  لوغبـسا  باعل  ای  كوک  بآ  ای  هفرخ  بآ  ای  بلعثلا  بنع  بآ  نغور  موم  نیا 
هک هاگ  ره  و  دشاب . اور  ددنب  تشپ  رب  برـس  زا  ياهتخت  رگا  دـنکن و  هابت  زین  ار  هدرگ  ات  شاخـشخ  و  ایگ ،) مدرم   ) حافل نوچ  دـنک  زیهرپ 

محللا ءام  زور  نآ  دنک  ترشابم 
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ردنا غرم  هیاخ  هدرز  محللا  ءام  ردنا  دیآ  تجاح  رگا  دشاب و  قفاوم  تخـس  دروخب  دـنک و  دـیرت  بارـش  ردـنا  نان  یکدـنا  رگا  و  دروخ ،
ات دـنلام  هب  تشرد  يرازا  هب  ار  وا  اـت  دـیامرفب  دـنک و  شیاـسآ  باوخ و  ریبدـت  دـشاب و  کـین  غرم  ياـبروش  هلاـغزب و  تشوگ  دـنکفا و 

دشاب و هدرک  ترـشابم  هک  تسا  زور  نآ  ریبدت  همه  نیا  دشای ، دنمدوس  دراد  راکب  نمـسای  نغور  یتخل  رگا  و  دوش ، خرـس  وا  ياهمادـنا 
. دنک يدرم  بآ  دلوت  عنم  ریبدت  اهزور  رگید 

یناسفن ضارعا  ریبدت  ردنا  موس : راتفگ 

هراشا

: تسا باب  شش  راتفگ  نیا  و 

دیآ دیدپ  اجک  زا  تسیچ و  یناسفن  ضارعا  هکنآ  ردنا  موس : راتفگ  زا  نیتسخن  باب 

نوریب هک  ییاهراک  زا  هدنریذپ و  رثا  تسا  یتوق  نیا  تسا و  يو  ردنا  هک  یناویح  توق  زا  تسا و  لد  زا  مدرم  نت  ماوق  هک  تسناد  دـیابب 
رثا ناشن  و  دریذپ . دب  يرثا  دـیاین  قفاوم  هچ  ره  زا  دریذـپ و  کین  رثا  دـیآ  قفاوم  ار  وا  ندـمآ  دـیآ و  شیپ  ار  وا  هچ  ره  زا  تسا  مدرم  نت 

ار و توق  نیا  نتفریذـپ  رثا  یناسفن  ضارعا  دوش . رگید  لاح  هب  ددرگ و  هب  دـشاب  هدوب  نآ  زا  شیپ  هک  یلاح  زا  هک  تسا  نآ  وا  نتفریذـپ 
. دنام نیدب  هچنآ  دیما و  هشیدنا و  یلجخ و  ینمیا و  سرت و  تذل و  مشخ و  مغ  يداش و  نوچ  دنیوگ  ار  وا  لاح  ندیدرگ 

وا ياهمادـنا  ياهتوق  ياهلعف  وا و  حور  جازم  طالخا و  جازم  مدرم و  ياهمادـنا  جازم  یناسفن  ضارعا  ببـس ) هب   ) هک تسناد  دـیابب  و 
. دیآ شیپ  ار  وا  هک  اهراک  ندمآان  ندمآ و  قفاوم  هزادنا  هب  یندیدرگ  ددرگ ، هب  همه 
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مدرم نت  ردنا  یناسفن  ضارعا  رثا )  ) تّوق ندرک  دای  ردنا  موس : راتفگ  زا  مود  باب 

نوکس و تکرح و  يرادیب و  باوخ و  رثا  زا  نوزف  دوش و  هدروخ  هک  تسا  بارش  ماعط و  رثا  زا  نوزف  مدرم  نت  ردنا  یناسفن  ضارعا  رثا 
زا رتهدننک  رثا  رتیوق و  چیه  دروخب ، هک  دتفا  قافتا  ار  مدرم  هک  اهوراد  بارـش و  ماعط و  زا  هکنآ  رهب  زا  تسا ، مدرم  لاوحا  لاعفا و  رگید 

رهز
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هدعم و توق  ترارح و  دریگن و  رارق  مدرم  نت  ردنا  ات  دهد ، هب  دـصق  هب  یـسک  ای  دوش  هدروخ  هک  دـتفا  قافتا  هک  اهرهز  رتشیب  تسین و 
رب هک  ياهشیدنا  هک  ینیبن  دنک . رثا  تلهم  چیهیب  لاح  ردـنا  یناسفن  ضارعا  و  دـیاین ، دـیدپ  نآ  ترـضم  دـنکن  رثا  رهز  نآ  ردـنا  وا  رگج 

دشاب توافت  اب  نت  ردنا  یناسفن  ضارعا  رگا  و  تلهم . چیهیب  دنک ، رثا  لاح  ردنا  دنیاشوخان  شوخ و  ياهزیچ  اهنخـس و  درذگب و  رطاخ 
نآ یناویح  توق  رگا  هکنآ  رهب  زا  دـشاب ، تواـفت  اـب  مه  زین  نیا  دـشاب و  راـک  نآ  توق  دروـخ و  رد  رگید و  هزادـنا  هب  رثا  یکی  ره  زا  و 

یناویح توق  رگا  دیآ و  دـیدپ  رتمک  يو  ردـنا  نآ  رثا  دـشاب  هدومزآ  هدـید و  راک  درم  ای  دـشاب ، يوق  دـیآ  شیپ  يراک  ار  وا  هک  صخش 
. دشاب رتشیب  درم  ردنا  نآ  رثا  دشابن ، هدومزآ  هدید و  راک  درم  ای  دشاب  فیعض 

تسا نآ  دنریم  هب  میظع  سرت  زا  ای  میظع  مشخ  زا  ای  دتفوا  هاگان  هک  میظع  یهودنا  زا  ای  میظع  يداش  زا  نامدرم  زا  یضعب  هکنآ  ببـس  و 
. دشابن هدومزآ  هدید و  راک  درم  مه  دشاب و  فیعض  یناویح  توق  مه  و  دتفا ، هاگان  دشاب و  يوق  تخس  هثداح  هک 

هلمج قیرط  رب  یناسفن  ضارعا  ترضم  تعفنم و  هدرک  دای  ردنا  موس : راتفگ  زا  موس  باب 

نآ و نتخانـش  هکنآ  رهب  زا  دسانـش ، هب  تقیقح و  هب  دنادب  یناسفن  ضارعا  ترـضم  تعفنم و  هک  تسا  بجاو  بیبط  رب  هک  تسناد  دیابب 
دشاب رایسب  هکنآ  رهب  زا  يرامیب  نتـشاد  زاب  یتسردنت و  نتـشاد  هاگن  ردنا  تسا  گرزب  یلـصا  کی  ره  ندرک  عفد  ندرک و  لصاح  ریبدت 

دوش رتیوق  ببس  نادب  اهتوق  ات  لدتعم  يداش  نوچ  تسج ، دیابب  نآ  تعفنم  درک و  دیاب  یناسفن  ضارعا  یضعب  ندرک  لصاح  ریبدت  هک 
درک دیامرف  وا  دارم  رب  اهراک  همه  تفگ و  دیامرف  قفر  هب  نخس  همه  رامیب  مدرم  اب  بیبط  هک  تسا  ببـس  نیدب  و  دنک ، عفد  ار  اهرامیب  و 

نمیا ناتـسریبد  زا  ملعم و  تبیه  زا  داد و  دیامرف  بوخ  ياهزیچ  اهدیما و  اهيرامیب  ردـنا  ار  ناکدوک  تسج و  دـیامرف  وا  یـشوخ  لد  و 
دیاب یناسفن  ضارعا  یضعب )  ) ینعی ترضم  عفد  هک  دشاب  رایسب  درک و  دناوت  عفد  ار  اهیرامیب  ناشیا  ياهتوق  دنوش و  داش  ات  درک  دیامرف 
لیاز اهیرامیب  دیآ و  زاب  حالص  هب  دشاب  هدش  هابت  ببس  نادب  هک  جازم  دوش و  رتیوق  دشاب  هدش  فیعـض  هک  اهتوق  عفد  ببـس  هب  ات  درک ،

. ددرگ
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لیصفت قیرط  رب  یناسفن  ضارعا  ترضم  تعفنم و  ندرک  دای  ردنا  موس : راتفگ  زا  مراهچ  باب 

ار حاورا  ار و  طالخا  ار و  اهمادـنا  هک  تسا  نآ  یـضعب  هکنآ  یکی  دـشاب ، رثا  هنوگ  ود  زا  مدرم  نت  ردـنا  ار  یناسفن  ص 206 )  ) ضارعا
. دناشن ورف  تکرح  زا  دنک و  درس  ار  حاورا  ار و  طالخا  اهمادنا و  هک  رگید  یضعب  هکنآ  مود  درآ . تکرح  ردنا  دنک و  مرگ 
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، دنک درـس  هچنآ  و  مهم . ياهراک  هشیدنا  تسا و  دیما  تسا و  تذل  تسا و  يداش  تسا و  مشخ  درآ  تکرح  ردنا  دنک و  مرگ  هچنآ  اما 
ندرک درـس  دـشاب و  ضارعا  رگید  يداـش و  ندرک  مرگ  زا  رت  يوق  مشخ  ندرک  مرگ  و  دـنام . نادـب  هچنآ  تسا و  سرت  تسا و  هودـنا  و 

درـس جازم  هک  ار  یـسک  هصاخ  دراد ، دوس  اهجازم  يرتشیب  ردنا  دشاب  لادتعا  هب  هک  مشخ  و  دشاب . هودـنا  ندرک  درـس  زا  رت  يوق  سرت 
هب هک  اهجازم  یـضعب  ردنا  جالع  قیرط  هب  نکل  دراد ، نایز  ار  ناگمه  یتسردنت  لاح  ردنا  سرت  هودنا و  و  دـنک . رتمک  تضایر  دـشاب و 

نادب میظع  ياهمشخ  و  درآ . زاب  لادتعا  هب  دراد و  دوس  هدمآ  تکرح  ردنا  دشاب و  هدش  قیقر  ببـس  نادـب  طالخا  دـشاب و  یمرگ  تیاغ 
. دوش نکاس  نادب  مه  دیآ  دیدپ  طارفا  هب  يداش  زا  هک  يراسکبس  تنوعر و  ددرگ و  نکاس 

دنک مرگ  هچنآ  اما  دناسر . نت )  ) رهاظ هب  ار  ترارح  ار و  حور  توق  دنارتسگ و  هب  نت  ردنا  ار  نوخ  هک  تسا  نآ  لدـتعم  مشخ  تعفنم  و 
هب نت  ردنا  دنازوس و  هب  ار  ارفـص  هک  تسا  طارفا  هب  مشخ  درآ  تکرح  ردنا  دنک و  مرگ  هچنآ  اما  دناسر . نت  رهاظ  هب  ار  تکرح  ردـنا  و 
هک ار  یسک  ار و  جازم  درس  بوطرم و  مدرم  دراد و  نایز  ار  ییارفـص  ار و  رورحم  مدرم  ببـس  نیدب  دنک و  درز  يور  گنر  دنارتسگ و 

تذل و و  دراد . دوس  طارف  اب  مشخ  هدش  طقاس  اهتوق  هتفرب و  يور  زا  گنر  هدش و  هدیرمژپ  وا  نت  دشاب و  هدش  فعیض  يزیرغ  ترارح 
اهتوق دنک و  هبرف  ار  نت  دـنک و  رت  مرگ و  ار  جازم  درتسگ و  هب  نت  همه  ردـنا  دزورفارب و  ار  يزیرغ  تاررح  دـشاب  لادـتعا  هب  هک  يداش 

زا اهیرامیب  اههلـضف و  دوش و  قنور  هب  هزات و  يور  گنر  دبای و  رتشیب  هرهب  ماعط  زا  نت  دراوگ و  رتهب  ماعط  ببـس  نیدـب  دـنک و  رتيوق 
. دوش عفد  نت 

کـشخ درـس و  ار  جازم  دنازیرگ و  زاب  نت  رعق  هب  ار  يزیرغ  ترارح  ار و  نوخ  سرت  هودنا و  دـیاین و  دـیدپ  يریپ  رثا  ماک  داش  مدرم  رب  و 
ببس نیدب  دناسر و  يریپ  لاح  هب  ار  مدرم  دنک و 
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و ددرگ . یلوتـسم  يرامیب  اهتوق  یفیعـض  ببـس  هب  دـنک و  فیعـض  ار  اـهتوق  همه  دربب و  یگزاـت  قنور و  دـنک و  درز  ار  يور  گـنر 
هک تسا  ببـس  نیدب  دنک و  لیلحت  دراذگب و  ورف  ار  اهتبوطر  یتخل  دناسر و  نت  رهاظ  هب  دـنارتسگ و  هب  ار  نوخ  ار و  ترارح  تلاجخ 

يور رخآ  هب  هتخادگ ، یتخل  تبوطر  دشاب و  هتفریذـپ  لیلحت  یتخل  ترارح  هکنآ  رهب  زا  ددرگ و  ناور  يوخ  دوش و  خرـس  يور  تسخن 
دیما و هب  ندیـسر  تعفنم  و  درآ . فعـض  یکدنا  تبوطر  نتخادـگ  ببـس  هب  دـنک و  درـس  ار  جازم  ترارح  لیلحت  هزادـنا  هب  دوش و  درز 

ردنا يرامیب  هک  دشاب  رایسب  و  تسا ، هودنا  ترـضم  نوچمه  دیماان ، ترـضم  تسا و  لدتعم  يداش  تعفنم  نوچمه  يراک  زا  ندش  نمیا 
يراک زا  هک  دشاب  و  دبای ، صالخ  ددرگ و  رتکبس  يو  رب  يرامیب  نآ  ببـس  نادب  دسر ، گرزب  يدیما  هب  هاگان  دشاب  هدنام  رـسع  یتلع 

ار و ترارح  ندروآ و  رطاخ  يدنک  مهم  ياهراک  هشیدنا  زا  ندوب . یلاخ  و  ددرگ . رت  رسع  رامیب  دسر ، ودب  هاگان  راک  نآ  دشاب و  ناسرت 
مدرم ندروآ  نادب  تمه  مهم و  ياهراک  هشیدنا  هکنانچ  دنک . تدایز  اهیرامیب  اهدرد و  دنادرگب و  يور  گنر  دنک و  فیعض  ار  اهتوق 

بیجع ياهزیچ  اهرهـش و  ندرک و  اهرفـس  تسا  ببـس  نیدـب  دـنک و  لیاز  رامیب  هک  دـشاب  رایـسب  دـنک و  لفاغ  ياهرامیب  اهدرد و  زا  ار 
گرزب نآ  ترـضم  ددرگ  یلوتـسم  هک  ره  رب  تسا ، یناسفن  ضارعا  هلمج  زا  قشع  دشاب و  دنمدوس  رـسع  نهک و  ياهیرامیب  ردنا  ندـید 

دشاب سرت  مشخ و  یتخل  نآ  ردنا  هک  مهم  گرزب و  ياهراک  هشیدنا  زا  تسین و  مشخ  زا  رتهب  ار  وا  يدنمدوس  چیه  نآ  عفد  ردنا  دشاب و 
لوغـشم ندید و  بیجع  ياهزیچ  بیرغ و  ياهراک  اهرهـش و  رفـس و  و  تسین . ینمیا  یهودنایب و  يراکیب و  زا  رت  راکنایز  يزیچ  چیه  و 

. دنک لط  اب  ار  قشع  مهم  ياهراک  هب  ندوب 

بط ار  نیا  نابیبط  یناسفن و  ضارعا  زا  تسا  رضم  هچنآ  ترـضم  عفد  تسا و  عفان  هچنآ  تعفنم  ندرک  لصاح  ریبدت  ردنا  موس : راتفگ  زا  مجنپ  باب 
دنیوگ یناحور 
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زا تسا  راکنایز  هچنآ  ترـضم  ندرک  عفد  تسا و  عفان  هچنآ  تعفنم  ندرک  لصاح  رهب  زا  ناهج  ناگرزب  نادنمدرخ و  هک  تسناد  دـیابب 
تـسد هب  تسا  راـکنایز  هچنآ  ندرک  عفد  تسا و  عفاـن  هچنآ  ندرک  لـصاح  قـیرط  اـت  دـناهدرک  اـهفیلکت  اهریبدـت و  یناـسفن ، ضارعا 

. هتخانشب دناهدروآ و 
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دنک و رت  دـنک و  مرگ  ار  نت  جازم  دراد و  حور  عبط  و  تسا ، دوجو  بسانم  ود  ره  هکنآ  رهب  زا  تسا ، تذـل  يداش و  تسا  عفان  هچنآ  اما 
ره ات  دـنرگن  هب  هک  تسا  نآ  یکی  ود : نیا  ترـضم  عفد  نآ و  تعفنم  ندرک  لـصاح  قیرط  تسا و  سرت  هودـنا و  تسا ، راـکنایز  هچنآ 

ار نآ  دـنازورفا ، رب  ار  ترارح  هک  مشخ  هکناـنچ  دـننک ، جـالع  نآ  دـض  هب  ار  نآ  دـنک  رثا  هچ  مدرم  نـت  ردـنا  یناـسفن  ضارعا  زا  یکی 
اب هک  یناسک  ناتـسود  ندرک  رـضاح  بجع و  ياهیزاب  كاـن و  هدـنخ  ياـهتیاکح  بوخ و  ياهنخـس  اهرذـع و  ندیناونـش  هب  تسخن 

هدرپ ای  نیکـست . رهب  زا  دنریگ ، کیلـسوب  هدرپ  مشخ  لاح  رد  و  دهد . کنخ  ياهتبرـش  اهریبدـت  نیا  اب  دـنک و  جالع  دـشاب  سنا  ناشیا 
يوق و ياهدیما  هب  نآ  ترضم  عفد  دنک  کشخ  درـس و  ار  جازم  دناشن و  ورف  ار  ترارح  هک  هودنا  سرت و  و  دنک . نکاس  مشخ  ات  روباشن 

اههناسف ندینش  ندناوخ و  هب  ار  نتشیوخ  دنک و  مرگ  اهحرفم  بارش و  هب  ینیـسح و  هدرپ  اشگلد و  ياهسلجم  دنلب و  ياهزاوآ  عامس و 
مرگ رس  ياهعامس  بجع و  ياهیزاب  هدبعش و  دنـشاب ، رت  يار  فیعـض  هک  یناسک  نانز و  ناکدوک و  رهب  زا  دنک و  لوغـشم  اهناتـساد  و 
زیچ هچ  وا  مشچ  ردنا  ات  درک  دیاب  هاگن  ار  یسک  ره  و  دنراد . لوغـشم  نادب  ار  ناشیا  دنبای و  یبرط  یتذل و  نآ  زا  ات  دننک ، لصاح  هدننک 
نآ ات  درک  دیاب  دهج  یلدشوخ  ندرک  لصاح  یتسردنت و  نتشاد  هاگن  رهب  زا  دیآ ، رتهدیدنسپ  رتشوخ و  زیچ  هچ  عبط  هب  دیآ و  رتبوخ 

تعفنم دسریم و  نادب  نآ  يداش  تذل و  هرهب  ات  دیوجیم  يرادروخ  رب  نآ  زا  درادـیم و  لوغـشم  نادـب  نتـشیوخ  درآ و  تسد  هب  اهزیچ 
و دوشیم . لصاح  ندـش  هریچ  شیوخ  يار  فلاخم  رب  ندـنار و  نخـس  تذـل  هقف  هرظانم  رب  اهقف  هک  نانچ  دوشیم  هتفای  تذـل  يداش و 

شوخ نالف  دنیوگ  هک  تسا  نیا  لاح  نآ  زا  ترابع  دیآ و  دیدپ  یلاح  ناشیارب  هک  دننک  لوغشم  نانچ  عامـس  ردنا  ار  نتـشیوخ  نایفوص 
. تسین هراچ  یشوخلد  یتذل و  زا  ار  مدرم  هک  تسا  نآ  رهب  زا  همه  نیا  و  تشگ .

زا تذـل و  يداش و  زا  دـیآ  شیپ  هچ  ره  ردـنا  فلکت  هب  دراد و  دـنلب  تمه  دراد و  گرزب  شیوخ  ردـق  مدرم  هک  تسا  نآ  مود  قیرط  و 
هب هثداح  نآ  ردنا  دنک و  يراد  نتشیوخ  سرت  هودنا و 

682 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
دیآ دیدپ  يرییغت  زین  رگا  دیآ و  دیدپ  يو  رد  يرییغت  ببس  نادب  هک  دیاش ، هک  دهن  نآ  زا  رتمک  هثداح  نآ  ردق  درگ و  هن  تراقح  مشچ 
رهاظ رثا  يو  ردـنا  یناسفن  ثداوح  ات  دـنک ، يوخ  راگزور  دـب  کین و  اب  قیرط  نیدـب  ات  دراد  ناهنپ  نمـشد  تسود و  زا  دـنکن و  رهاـظ 

. دنکن

دنک رثا  سفن  ردنا  جازم  دنک  رثا  مدرم )  ) نت ردنا  یناسفن  ضارعا  هک  نانچمه  هکنآ  نتخانش )  ) ردنا موس : راتفگ  زا  مشش  باب 

، دنادرگب ار  سفن  ياهلاح  نت  جازم  دـنادرگب ، ار  نت  ياهلاح  اهجازم و  یناسفن  ضارعا  هک  نانچمه  هک  تسا  نانچ  نابیبط  کیدزن  هب 
ببـس هب  سفن  ياهلاح  رییغت  دشاب و  رتیوق  سفن  ياهلاح  رییغت  ببـس  هب  نت  ياهلاح  رییغت  تسا  طلـسم  نت  رب  سفن  هکنآ  رهب  زا  نکل 
سفن نتـشگ  داش  زا  نوزف  سفن  يداش  ببـس  هب  نت  جازم  نتـشگ  رت  مرگ و  هک  تسا  نیا  رهب  زا  و  دـشاب . رت  فیعـض  نت  ياهلاح  رییغت 
سفن يدنمهودنا  زا  نوزف  سفن ، يدنمهودنا  ببس  هب  نت  جازم  نتـشگ  کشخ  درـس و  نینچمه  نت و  جازم  يرت  یمرگ و  ببـس  هب  دشاب 

. نت جازم  یکشخ  يدرس و  ببس  هب  دشاب 
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ندوب دهاوخ  هک  دشاب  اهیرامیب  ناشن  نآ  ندمآ  دیدپ  دیآ و  دیدپ  مدرم  نت  ردنا  هک  اهلاح  نتخانش  ردنا  مراهچ  راتفگ 

هراشا

: تسا باب  راهچ  راتفگ  نیا 

دیآ دیدپ  يور  رس و  ردنا  هک  ییاهلاح  نتخانش  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  نیتسخن  باب 

ناشن نآ  ندمآ  دیدپ  هک  تسناد  دیابب  دشاب ، هدوب  هن  تداع  یتسردنت  ردـنا  هک  دـیآ  دـیدپ  تسردـنت  مدرم  نت  ردـنا  اهلاح  هک  هاگ  ره 
ددرگ مکحم  هکنآ  زا  شیپ  دوب ، دیاب  لوغـشم  نآ  عفد  هب  دوز  ص 207 ،)  ) یتسردنت نتـشاد  هاگن  رهب  زا  و  دوب . دهاوخ  هک  تسا  يرامیب 

. دوش يرامیب  و 
. تسا لاح  هن  دیآ  دیدپ  يور  رس و  ردنا  هچنآ  اما 

683 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
دتفا رگید  يوضع  ردنا  رگا  دوب و  دهاوخ  هوقل  هک  دشاب  نآ  میب  دـتفا  رایـسب  جالتخا  يور  مشچ و  ردـنا  هک  هاگ  ره  تسا ، جالتخا  یکی 

. داتفا دهاوخ  جنشت  وضع  نآ  ردنا  هک  دشاب  نآ  میب 
. دشاب جلاف  میب  دتفا  رایسب  ای  ددرگ  هتسویپ  هک  هاگ  ره  هک  تسا  ياپ  تسد و  نتفخ  مود 

ددرگ هتسویپ  اهلاح  نیا  هک  هاگ  ره  باتفآ  ییانشور  زا  مشچ  نتخیرگ  مشچ و  زا  بآ  ندمآ  رایـسب  يور و  مشچ و  نتـشگ  خرـس  موس 
. دشاب ماس  رس  تلع 

. دشاب عرص  ندمآ  دیدپ  میب  ود  ره  یگتسویپ  زا  و  هتسویپ ، نتشگرس  تسا و  سوباک  مراهچ 
يدیمون اهراک  همه  زا  دشاب و  لد  شوخان  دنمهودنا و  هتـسویپ  رهاظ  یببـسیب  مدرم  هک  هاگ  ره  تسا . یـشوخان  لد  يدـنمهودنا و  مجنپ 

. دشاب ایلوخیلام  تلع  میب  دیامن 
درد هک  هاـگ  ره  متفه  دـشاب . بآ  ندـمآ  ورف  میب  دـیامنیم  يدود  نوچ  اـی  ياهشپ  نوچ  يزیچ  مشچ  رادـید  شیپ  رد  هک  هاـگ  ره  مشش 

. بآ ندمآ  ورف  میب  ای  دتفا  مشچ  ردنا  هک  دشاب  راشتنا  تلع  میب  دیآ  دیدپ  هتسویپ  یعادص  ای  بعص  هقیقش 
میب ددرگ  هتـسویپ  اهلاح  نیا  هک  هاگ  ره  ءالتما  اهناشن  اب  اهمادـنا  همه  جالتخا  اـهتکرح و  ردـنا  ینالـسک  اـهتساح و  یگریت  متـشه 

. دشاب هتکس 
. دشاب هیرلا  تاذ  لس و  تلع  میب  دتفا  رایسب  هک  هاگ  ره  تسا ، هلزن  ماکز و  يرایسب  مهن 

دیآ دیدپ  نت  همه  رد  هک  ییاهلاح  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مود  باب 

: تسا تلاح  هدزناپ  دتفا  نت  همه  ردنا  هچنآ 
قیقر رب  مود  دشاب ، ییالتما  ياهیرامیب  میب  ءالتما و  رب  یکی  دـنک : تلالد  تلاح  ود  رب  دـیآ و  رایـسب  قرع  نت  همه  زا  هتـسویپ  هکنآ  یکی 

. دیآ دیدپ  ینوفع  ياهبت  زا  یبت  نآ  رثا  رب  دوز  دشاب ، هدنگ  قرع  نیا  رگا  و  دنک ، دلوت  توق  فعض  نآ  زا  طالخا و  ندش 
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ردـنا نم  و  هفرـس . هب  اـی  یق  هب  نوخ  ندـمآ  رب  مود  هتکـس ، یکی  دـنک ، دـلوت  بعـص  يراـمیب  عوـن  ود  يو  زا  تسا و  طرفم  ءـالتما  مود 
لـصف تفر و  مهاوخ  نوریب  غاب  هب  تفگ  دمآ و  ردـنا  نم  کیدزن  هب  هنیدآ  زور  دادـم  اب  دوب و  نم  هیاسمه  هک  مدـید  ياهجاوخ  مزراوخ 

دوب و راهب 
684 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

. منک دـصف  زامن  زا  سپ  تسا ، هنیدآ  زورما  تفگ  وش . نوریب  سپ  نکب  یغارفتـسا  نک و  دـصف  متفگ  مداهن و  رب  تسد  دومن ، نمب  ضبن 
رب نوخ  رایـسب  درک و  زاغآ  نوخ  یق  دیـشچ و  هب  عاقف  مد  کی  تساوخ و  عاقف  دمآ ، دیدپ  نتـشگ  شنم  دمآ  زاب  عماج  دجـسم  زا  نوچ 

. دش كاله  لاح  ردنا  تخادنا و 
. دشاب اذغ  ندیراوگان  همخت و  ناشن  دشاب  تداع  زا  نوزف  لفث  يوب  شوخان  دنک و  تباجا  عبط  هک  هاگ  ره  موس 

. دشاب ینوفع  ياهبت  میب  دشاب و  تنوفع  ناشن  دشاب  هدنگ  تخس  لوب  هک  هاگ  ره  مراهچ 
ندرک دیاب  لهسم  دصف و  ریبدت  دشاب . يرامیب  همدقم  ءالتما و  ناشن  رهاظ  ببسیب  نتفای  یگدنام  ملا و  رّسکت و  توهـش و  طوقـس  مجنپ 

. ندرک دیاب  رتمک  اذغ  ای 
. دشاب جنلوق  همدقم  مکش  ردنا  اهداب  دلوت  نتشگ و  شنم  ای  توهش  طوقس  مشش 

عمج هدعم  مف  ردنا  هک  شرت  یتبوطر  ناشن  ای  دشاب ، هدعم  مف  نتشگ  درس  ناشن  نتـشگ ، درـس  ناشن  نتـشگ ، تدایز  ماعط  توهـش  متفه 
دنک و كاپ  یق  هب  ار  شرت  تبوطر  دنک و  كرادت  فرص  بارـش  هدرورپ و  لیبجنز  هدرورپ و  جنرت  هب  ار  هدعم  مف  يدرـس  و  دشاب . هدش 

. ارقیف جرایا  هب 
دامض و  دشاب ، قفاوم  يدنه  يامرخ  رانا و  بارـش  هروغ و  بارـش  دشاب و  هدعم  مف  ندش  مرگ  ناشن  اهداب  دلوتیب  توهـش  طوقـس  متـشه 

. دشاب باوص  نداهن  رب  هدعم  رب  بالگ  روفاک  خرس و  لگ  لدنص و 
. دنک لیاز  ار  نآ  يزیز  زاغرتشا و  هکرس و  هدعم ، ردنا  دشاب  ظیلغ  هدام  دلوت  ناشن  زیت  ياهزیچ  ندرک  وزرآ  مهن 

. دوش لیاز  هروغ  بارش  نیبگنکس و  هب  دشاب و  ارفص  دلوت  ناشن  شرت  ياهزیچ  يوزرآ  مهد 
. دشاب ماذج  دیآیم  دیدپ  اهلاح  نیا  هک  هاگ  ره  زاوآ ، یگتفرگ  سفن و  یگنت  يور و  گنر  یگریت  مشچ و  یخرس  ناشن  مهدزای 

. دشاب گرزب  یجارخ  همدقم  اهلمد  يرایسب  مهدزاود 
685 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

. دشاب میظع  هلیبد  همدقم  دیآیم  دیدپ  نت  رب  هک  ددغ  يرایسب  مهدزیس 
. دشاب صرب  همدقم  دیپس  قهب  مهدراهچ 

. دریم هب  اجافم  هب  هک  دشاب  میب  ددرگ ، هتسویپ  تسردنت  مدرم  رب  ناقفخ  هک  هاگ  ره  مهدزناپ 
. درک دیاب  لد  تاعارم  توق و  نتشاد  هاگن  ریبدت 

دیآ دیدپ  رگج  لد و  رد  هک  ییاهلاح  ردنا  مراهچ : زا  موس  باب 

نیا تسا و  تشپ  ياهولهپ  هک  اجنآ  دـیآ ، دـیدپ  تسار  همین  ردـنا  هک  تسا  درـس )  ) ینارگ یکی  تسا : لاـح  هس  دـتفا  رگج  ردـنا  هچنآ 
هّدس ناشن  نآ  یکدنا  لفث و  يدیپس  مود  تسا . یتلع  رگج  بدحم  بناج  ردنا  هک  دشاب  نآ  ناشن  دشاب ، ددمت  اب  دشاب و  هدـنلخ  ینارگ 

. ناقری همدقم  دشاب و 
. ءاقستسا همدقم  دشاب و  رگج  یفیعض  ناشن  ياپ  تسد و  مشچ و  تشپ  ندیس  امآ  موس 
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دیآ دیدپ  لفاسأ  ردنا  هک  ییاهلاح  ردنا  مراهچ : راتفگ  زا  مراهچ  باب 

: تسا لاح  راهچ  دتفا  لفاسا  ردنا  هچنآ 
. هدرگ ردنا  دشاب  یتلع  ناشن  لوب  لاح  رییغت  اب  هاگرمک  هاگیهت و  یگدیشک  ینارگ و  یکی 

. دتفا چیپ  اههدور  ردنا  هک  دشاب  میب  دشاب و  زیت  یطلخ  ندمآ  ناشن  دزوسب ، ار  اههدور  هک  عبط  تباجا  مود 
. دنک دلوت  اهشیر  هناثم  ردنا  هک  دشاب  میب  دشاب و  زیت  طلخ  تکرح  ناشن  نتخات  بآ  شزوس  موس 

ردنا هک  اهلاح  نیا  هک  اهیرامیب  نتشاد  زاب  ریبدت  دشاب و  ریساوب  ندمآ  دیدپ  ناشن  دشاب ، درخ  مرک  ببس  هب  هن  هک  دعقم  ندیراخ  مراهچ 
. دیآ هدرک  دای  يرامیب  نآ  جالع  باب  ردنا  کی  ره  تاجلاعم  باتک  ردنا  هک  تسا  نآ  ندمآ  دیدپ  ناشن  دمآ ، هدرک  دای  راتفگ  نیا 

686 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

نالفط ندرورپ  ریبدت  ردنا  مجنپ : راتفگ 

هراشا

: تسا باب  تشه  راتفگ  نیا  و 

هچب ندیناباوخ  ندیلام و  نتسش و  فان و  ندیرب  ریبدت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  نیتسخن  باب 

ینتفاب هتفات ، مرن  مشیربا  زا  فیطل  ياهتیلپ  هب  وا  فان  دنرب و  هب  وا  فان  زا  رترب  تشگنا  راهچ  رادقم  لاح  ردـنا  دوش  ادـج  ردام  زا  هک  هچب 
هبوچ درز  هک  دناهتفگ  دنهن و  وا  فان  رب  دننک  برچ  تیز  نغور  هب  كزان ) هچراپ   ) هوکر دنکن و  درد  ات  شوخ ، ینتـسب  دـندنب ، هب  هنایم 

زیچ چیه  هن  اوه و  هن  هکنآ  رهب  زا  دننک و  ارپ  وا  فان  رب  دـنبوکب و  تساراتـسار  یکی  ره  زا  رم ، هنـشا و  هریز و  تورزنا و  نیوخالامد و  و 
. دیآ تشرد  ار  وا  اهزیچ  همه  دشابن ، هدوسب  ار  وا  تسوپ  تشرد 

يریبدـت نیرتهب  دـنکن و  یتـشرد  ار  وا  هقرخ  هماـج و  اـت  دوش  رت  تخـس  وا  تسوپ  هک  درک  دـیاب  نآ  ریبدـت  تسخن  دـیاب . امرـس  اوه  زا  و 
دـنیوشب و دـیآ ، شوخ  ار  وا  تسوپ  هکناـنچ  هدرک ، مرگ  و  قیقر ،) بآ   ) قیقر یبآ  کـمن  هب  دوز  ار  وا  هک  تسا  نآ  تسا  باـب  نیردـنا 
طسق و قامـس و  و  جـنذاش ،)  ) هنداس یکدـنا  بآ  کمن  نیردـنا  رگا  و  دـسر . وا  ناهد  شوگ و  ینیب و  مشچ و  هب  بآ  نآ  هک  دـنراذگن 
دشاب و هدولآ  تخس  تسوپ  رگا  و  دنیوشب . کمنیب  مرگ و  مین  بآ  هب  نآ  رثا  رب  دشاب و  رتهب  دتفا ، قافتا  هچنآ  ای  همه  دنـشاب ، هتخپ  هبلح 

یگتسهآ هب  وا  ینیب  زور  ره  و  دنراد . هاگن  درـس  ياوه  زا  دنیوشب و  بآ  کمن  نیدب  مه  رگید  راب  کی  دوش  هن  كاپ  نیتسخن  نتـسش  هب 
ياهنار نب  ردنا  وا و  ندرگ  درگادرگ  ردنا  اهداشگ و  دنب  ردنا  دنـشک و  هب  دننابنجب و  ار  وا  ياهداشگ  دنب  ياپ و  تسد و  دـننک و  كاپ 

. دنشاپ ردنا  هدوس  لگ  دروم و  گرب  وا 
. دنک عفد  دشاب  یلفث  رگا  دوش و  هداشگ  ات  دننک  هغدغد  ار  وا  دعقم  درخ  تشگنا  هب  زور  ره 

و یگتـسهآ ، هب  دننک  تسار  دیابیم  هک  لکـش  نآ  رب  کی  ره  ار  وا  ياهمادنا  دننک ،) قادنق  دنهاوخب   ) تسب دنهاوخب  ار  وا  هک  هگ  ره  و 
تخـس هک  دنناباوخ  ياهناخ  ردنا  ار  وا  و  دـیآ ، نوریب  دـشاب  یلوب  رگا  ات  دـنهنیم  رب  تشگنا  ار  وا  هناثم  و  دـنک . كاپ  ریرح  هب  ار  وا  مشچ 
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. دشابن نشور 
هب سپ  دنیوشب  شوخ  مرگ  بآ  هب  ار  وا  تسا  هدیراوگ  هنابش  ریش  هک  دنناد  هک  دادم  اب  ره  و 

687 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
دنناباوخ هب  هک  تقو  ره  هشفنب و  نغور  هب  هام  ود  اـتار  هنیداـم  دـننکیم و  برچ  هزاـت  نغور  هب  هاـم  راـهچ  اـت  ار  هنیرن  دـننک  برچ  نغور 

. دوش باوخ  رد  ات  دنهدیمه  يزاوآ  شوخ  ینحل  هب  دننابنجیمه  یگتسهآ  هب  ار  وا  هراوهگ 

نداد ریش  ریبدت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مود  باب 

، رتشیب ای  هتفه  کی  نکل  دشابن ، ردام  ریـش  زا  رتدنمدوس  سک  چـیه  ریـش  دـشاب ، هدـش  هابت  ردام  ریـش  ص 208 )  ) هک دـشابن  یببـس  رگا 
ردام و  دشاب . باوص  دهد  ریش  رگید  یـسک  رگا  دیاسآرب ، دشاب  هدرک  دلوت  جنر  نآ  زا  هک  جازملا  ءوس  زا  نادز و  جنر  زا  ردام  هکنادنچ 

كدنا تسخن  دنهد و  ریش  راب  هس  ای  راب  ود  زور  کی  ردنا  دنزیریم و  دشودیمه و  شیوخ  ریش  زور  ره  داد  دهاوخ  ریش  هک  زور  نآ  ات 
اب هصاخ  دنناکچ ، وا  ناهد  ردنا  بالج  ای  نیبگنا  هرطق  کی  نداد  ریـش  زا  شیپ  دیآ و  ردنا  ندروخ  ریـش  هب  جیردت  هب  ات  دـنهد و  كدـنا 

دنهد ریـش  هک  راب  ره  و  دـنهد . هزات  تخپ  ریـش  شکو  نغور  اب  هدوس  رکـش  زور  ود  هک  دـناهتفگ  یهورگ  و  راب . نیتسخن  هصاخ  دادـم و 
کین ریـش  رگا  هصاخ ، دادماب و  هصاخ  دنهن  هچب  ناهد  ردنا  ناتـسپ  رـس  سپ  دننک ، نوریب  ریـش  دنلام  هب  ناتـسپ  رـس  ترک  هس  ود  تسخن 

وا قلح  ماک و  ندیزم  توق  زا  ات  دشاب ، يرای  وا  ندیزم  ردنا  ار  وا  ات  دنراشفیم  كدنا  كدنا  ار  ناتـسپ  دیاین ، تسد  هب  يرگید  دـشابن و 
ریش دشاب و  هتفای  مامت  باوخ  هک  تقو  ره  و  دراد . دوس  هاگ  هاگ  دنهد  ریـش  هکنآ  زا  رتشیپ  یتخل  هیام  كدنا  نتـسیرگ  دوش و  هن  دنمدرد 
ریـش دنهن و  هراوهگ  ردنا  زاب  دنلام و  هب  نغور  هب  دنیوشب و  دننک و  نوریب  هراوهگ  زا  سپ  دننابنجب ، یتخل  ار  وا  هراوهگ  دـشاب ، هدـیراوگ 

ياجب نیتسخن  نآ  رتمک  رتهتـسهآ و  نیمود  ندینابنج  رتشیب و  رتیوق و  تسخن  ندنابنج  نکل  دننابنجب ، یتخل  هراوهگ  راب  رگید  دـنهد و 
. دنهدن شیب  لاس  ود  ریش  دوش و  عفد  وا  نت  ردنا  ياههلضف  دشاب و  تضایر 

هیاد رایتخا  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  موس  باب 

یهبرف و ردنا  دیاب و  يوخ  وکین  دنمدرخ و  هنیـس و  خارف  گنر و  وکین  دیاب و  لاس  جنپ  یـس و  ات  لاس  جـنپ  تسیب و  هنایم  ردـنا  هیاد  رمع 
زا هن  دیاب  تشوگ  زا  وا  یهبرف  دیاب و  هنایم  يرغال 
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رتشیب ای  هام  ود  ات  زور  لـهچ  یگیاد  تقو  اـت  وا  نادز  زا  دـیاب و  لدـتعم  یتخـس  یمرن و  يدرخ و  یگرزب و  ردـنا  وا  ياهناتـسپ  و  هیپ ،

دیاب لدتعم  ریـش  ماوق  دیاب و  دیپس  معط و  شوخ  يوب و  شوخ  وا  ریـش  شکو  دیابن و  هدنکفا  هچب  دیاب و  هنیرن  وا  دنزرف  دـشاب و  هتـشذگ 
هب هکنآ  رهب  زا  دوب ، دیاب  رود  عامج  زا  یگیاد  راگزور  ردنا  و  دیابن ، قیقر  تخس  دیابن و  ظیلغ  تخس  دتسیا ، هب  نخان  رب  وا  هرطق  هکنانچ 

. درک دیاب  رگید  هیاد  ریبدت  دوش  نتسبآ  رگا  و  دوش . هدیروش  هابت و  ریش  دنک  لیم  محر  هب  ریش  هدام  نآ  تذل  عامج و  تکرح  ببس 

هیاد ریبدت  ریش و  يرایسب  یکدنا و  يدب و  یکین و  ریبدت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مراهچ  باب 
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تشپ و ياپ و  تسد و  دـیآ  رب  هبامرگ  زا  نوچ  دـشاب و  رتهب  دوش  هبامرگ  ردـنا  رگا  و  دـنک . لسغ  مرگ  شوخ و  بآ  هب  دادـم  اب  ره  هیاد 
وا رهب  زا  دـشاب ، ظـیلغ  وا  ریـش  رگا  اـما  و  دزیخ . کـین  نوخ  يو  زا  هک  دـیاب  یماـعط  وا  ندروخ  لدـتعم و  یندـیلام  دـنلام ، هب  ار  وا  هنیس 

برت یکدنا  هب  دروخب  روش  یهام  یتخل  يزور  دنچ  ره  دروخب و  نآ  زا  یتبرـش  دادم  اب  ره  رتعـس ، هندوپ و  زا  دنزاس و  يروزب  نیبگنکس 
دوس قیقر  بارش  دروخ و  هداس  نیبگنکـس  تبرـش  دشاب  مرگ  هیاد  جازم  رگا  دنک و  یق  درک  دناوت  یق  نیبگنکـس  تبـش و  بآ  هب  رگا  و 

تشوگ هب  هسی  ره  نوچ  دروخ  ظیلغ  ياهاذغ  دشاب  قیقر  ریش  رگا  و  دشاب . باوص  دروخ  هتخیمآ  مه  هب  بارش  نیبگنکـس و  رگا  و  دراد .
جازم رگا  دروخ و  رتدرس و  ياهاذغ  دشاب  مرگ  جازم  دشاب و  كدنا  ریش  رگا  نیریـش و  بارـش  هتخپ و  ریـش  هب  مدنگ  ای  جنرک  هلاسوگ و 

. دنک تدایز  ریش  هک  تسا  یندیماشآ ،) لباق  قیقر و  زیچ  ره  هماکبآ   ) يوسح نیا  هماکبآ و  هیلق  دروخ و  بادوخن  شاب  درس 
دجنک رگا  دنزپ و  هب  هزات  ریش  هب  دیپس  شاخشخ  مخت  گنسمرد  هس  نایداب و  مخت  گنسمرد  کی  اب  مینامین  وج  کشک  مدنگ و  کشک 

دزیمایب و بارـش  اب  واگ  نغور  هیقو  کی  دادعت  رگا  و  دنک . تدایز  ریـش  دروخب  بارـش  نآ  دنیالاپ و  هب  دـنیوشب  بارـش  ردـنا  هدرک  سآ 
دشاب يوب  شوخان  ریـش  شکو  رگا  و  دشاب . کین  باب  نیا  ردنا  مه  رزگ  تبـش و  نایداب و  مخت  رزگ و  مخت  و  دنک . لعف  نیا  مه  دروخب 

و دشاب . دنمدوس  باب  نیردنا  ار ، ناهد  يوب  دنک و  شوخ  ار  قرع  يوب  هچ  ره  رگنک و  یسراپ و  هتـشک  ولآدرز  دروخ و  یناحیر  بارش 
باب نیردنا  وراد  شون  نوجعم 
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یلقاب درآ  مدنگ و  درآ و  دتسیا ، زاب  هک  دهاوخ  دشاب و  رایسب  وا  ریـش  هک  دشاب  ینز  رگا  و  دیآ . هدرک  دای  نیدابارق  ردنا  دشاب و  دنمدوس 

هب دشاب  رورحم  تخس  رگا  دنک و  یلط  دیاس و  هب  لگ  نغور  هب  ار  گنسادرم  دننک و  دامض  ناتسپ  رب  دنـشرس و  هب  لگ  نغور  هب  بآ  هب 
راکب يزیچ  اهیلط  نیا  زا  هک  تقو  ره  دریگ . زاب  ریـش  دـنروخب  دـنزپ و  هب  هریز  یکدـنا  سدـع و  اب  هرب  هچیهام  دـنک . یلط  لوغبـسا  باعل 

. دریگ زاب  ریش  بادس  هریز و  و  ددرگن . شیر  دوش و  هن  هتسب  يو  ردنا  ات  دنک  یهت  ریش  زا  ار  ناتسپ  تسخن  تشاد  دهاوخ 

ندرک زاب  ریش  زا  هچب  ریبدت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مجنپ  باب 

هفرخ و مخت  بآ  ودک و  بآ  رایخ و  بآ  تعاس  ره  دوش  هدرک  زاب  رگا  یترورض و  ببس  هب  رگم  دیاشن ، ندرک  زاب  ریش  زا  ناتسبات  ردنا 
زاب ریـش  زا  جیردت  هب  ناتـسمز و  ای  نازخ  سپ  تسا ، راهب  لصف  ار  راک  نیا  یتقو  نیرتهب  و  داد . دـیابیم  دـناشن  هب  یگنـشت  هک  ییاهزیچ 
ریش زا  سپ  و  دهد ، هتخیمآ  ریـش  اب  تشرب  مین  غرم  هیاخ  هدرک و  يو  رب  ریـش  دیرت  هتخیمآ و  ریـش  اب  کنوت  ياهوسح  تسخن  درک و  دیاب 

. دیآ ردنا  اهاذغ  رگید  هب  جیردت  هب  ات  دننک  وخ  یگناخ  هچب  غرم  هنیس  جاّرد و  هنیس  هب  و  دننادرگ . زاب  اهزیچ  نیدب  دنریگ و  زاب 

نآ ریبدت  ندمآ و  رب  نادند  جالع  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  مشش  باب 

نب تشوگ  دوش و  هن  جرخ  لیلحت  هب  اهنادند  هدام  ات  دنهدن  دییاخ  دـیاب  رایـسب  ار  نآ  هک  ییاهزیچ  دـنک  زاغآ  ندـمآ  رب  اهنادـند  نوچ 
مه هب  مرگ  مین  بآ  اب  هشفنب  نغور  و  دیآ . رب  یناسآ  هب  نادـند  دوشیم و  رتمرن  ات  دـیلام  دـیابیم  غرم  هیپ  ای  شوگرخ  زغم  هب  ار  اهنادـند 

، نادند ندمآ  رب  تقو  ردنا  هاگ و  هاگ  دنناکچ  وا  شوگ  ردنا  مرگ  مین  هشفنب  نغور  هرطق  دننکیم و  برچ  نادـب  ندرگ  رـس و  دـننزهب و 
هدرک دای  رگید  باب  ردنا  جالع  کی  ره  دـیآ و  دـیدپ  ولگ  سامآ  اهنادـند و  نب  تشوگ  سامآ  شوگ و  شراخ  مشچ و  درد  لاهـسا و 

. دیآ
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دتفا ار  ناگچب  هک  ییاهرامیب  جالع  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  متفه  باب 

ببس رگا  دنرگن ، هب  ریش  لاح  هیاد و  لاح  تسخن  دیآ ، دیدپ  ار  ناگچب  هک  يرامیب  ره  ردنا 
690 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

سامآ دیوگیم : لوصف  باتک  ردننا  طارقب  و  دنوش . لوغـشم  هچب  جالع  هب  سپ  دننک ، نآ  ریبدت  تسخن  دشاب  ریـش  يدب  ای  هیاد  لاح  نآ 
دننزهب مه  هب  نیبگنا  اب  تبش  نغور  ای  هنوب  اب  نغور  ای  تیز  نغور  اب  هشفنب  نغور  دنهن و  يو  رب  یگتسهآ  هب  تشگنا  نادند  نب  تشوگ 

. دننک یلط  و 
مخت نوسینا و  هریز و  درذگب  دـح  زا  رگا  سپ  دـیابن ، لوغـشم  جالع  هب  دـیآ  دـیدپ  لاهـسا  ندـمآ  رب  نادـند  تقو  هب  هک  هاگ  ره  لاهـسا 

ای دننک ، دامـض  وا  مکـش  رب  دنزپ و  هب  هکرـس  هب  هدنک  تسوپ  سرواگ  ای  دنهنیم ، وا  مکـش  رب  دننک و  ياهقرخ  ردنا  دـننک و  مرگ  سفرک 
هب هک  شوگرخ  هیام  رینپ  یگناد ، ای  گناد  مین  رادقم  دـیآ  تجاح  رگا  و  دـننک . یلط  دنـشرسب و  هکرـس  هب  دـنبوکب و  خرـس  لگ  هریز و 

ببس هب  وا  هدعم  ردنا  ریش  هک  ددرگ  نکمم  هکنآ  رهب  زا  دنهدن . ریـش  زور  نآ  دنهد و  هب  دننک و  لح  درـس  بآ  ردنا  دنیوگ  هحفنا  يزات 
. دشاب باوص  دنزاس  وسح  نات  زغم  زا  ای  تسوپ )  ) تسپ زا  رگا  دنهد و  تش  رب  مین  غرم  هیاخ  ریش  ضوع  هب  دوش ، هتسب  هیام  رینپ  توق 

هب هتخیمآ  مه  هب  مرگ  بآ  هزات و  نغور  هب  وا  مکـش  دـننک و  یلط  وا  فاـن  رب  واـگ و  هرهز  دوش  تخـس  وا  عبط  هک  هاـگ  ره  عبط ، یتخس 
. باب نیردنا  تسا  دنمدوس  یفایش  شوم  نیگرس  دنهن و  هب  کمن  رکش و  زا  یفایش  یگتسهآ و  هب  دنلام ،

اهمادنا و دتفا . زین  ندروآ  رب  نادـند  ماگنه  و  دـشاب ، ص 209 )  ) کشخ عبط  رگا  هصاخ  دـتفا  ار  هبرف  ناگچب  يرتشیب  ناکدوک ، جنـشت 
تسا یکشخ  زا  هک  دتفا  نامگ  رگا  و  دننک . عبط  ندرک  مرن  ریبدت  دننکیم و  برچ  هدرک ، مرگ  مین  تبش  نغور  ای  نسوس  نغور  هب  اهدنب 

. دنرادیم برچ  نادب  وا  ياهمادنا  دننکیم و  وا  رس  رب  مرگ  مین  هشفنب  نغور 
كدنا كدنا  دنشرس و  هب  بالج  هب  دنبوکب و  ماداب  هناد  زغم  یبآ و  هناد  زغم  اریتک و  دنزیریم و  وا  رس  رب  رایسب  مرگ  بآ  ماکز ، هفرس و 

. دنک یق  ات  دنهن  وا  نابز  نب  رب  یگتسهآ  هب  تشگنا  دشاب  بوطرم  رگا  و  دنهدیم ،
ناهد ردنا  هرطق  هرطق  مرگ  مین  لسعلا  ءام  دنهدیم و  كدنا  كدنا  دنشرس و  هب  لسع  هب  دننک و  سآ  ای  دنبوکب  ناتک  مخت  زاوآ  یگتفرگ 

مرگ تیز  نغور  هب  ار  شوگ  ود  ره  نب  دنناکچیم و  وا 
691 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

. دنک یق  ات  دنشوک  هب  دنراد و  برچ  درک 
. دنمدرد وا  ینیب  هب  دنیاسب و  کشخ  جورداب  ندروآ ، هسطع 

. دشاب هایس  دشاب و  دیپس  دشاب  خرس  دشاب : هنوگ  هس  زا  نیا  ناهد ، یگدیمد 
یکی ره  زا  کشخ  زینـشگ  خرـس و  لگ  قامـس و  رگا  و  دـشاب . تیافک  دوس  کشخ  زینـشگ  خرـس و  لگ  هشفنب و  دـشاب ، خرـس  رگا  اما 

دننک و یلط  دنشرس و  هب  سپ  دنـشاب . هدرک  یفاص  موم  لگ و  نغور  زا  هک  نغور  موم  ردنا  هتخیب  هتفوک و  وزج  مین  مه  نارفعز  يوزج ،
زینشگ ریشابط و  سدع و  درآ  دشاب و  دنمدوس  تخس  هروغ  بارـش  و  دراد ، دوس  دنهد  هب  ار  يو  یکدنا  دنیوشب و  توترف  بارـش  هب  رگا 

. ماداب نغور  باکشک و  زا  دنهد  يوسح  ریش  ضوع  هب  دنهدن و  ریش  دننک و  ارپ  وا  ناهد  ردنا  روفاک  یکدنا  هدرک و  نایرب  کشخ 
شـش یکی  ره  زا  هبوچ  درز  قامـس و  تسوپ و  رانا  رانلگ و  اب  دشاب  قفاوم  تخـس  زین  لسعلا  ءام  دنیوشب و  هماکبآ  هب  دـشاب  دـیپس  رگا  و 
هتشاد شیپ  ردنا  رـس  تسد ، رب  ار  هچب  دننک و  ارپ  ردنا  دنیاسب و  ار  هلمج  گنـسمرد ، ود  ینامی  ّبش  گنـسمرد ، راهچ  وزام  گنـسمرد ،

موم هب  وزج ، مین  نارفعز  يوزج و  یکی  ره  زا  خرـس  لـگ  وزاـم و  رگا  و  دوش . هن  ورف  وا  قـلح  هب  وراد  هب  وا  ناـهد  زا  باـعل  اـت  دـنرادیم 
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. دشاب باوص  دننک  لسع  نغور ، موم  ضوع  هب  رگا  دشاب و  دنمدوس  دننک  یلط  دنشرس و  هب  نغور 
، دنیاسب نواه  ردنا  نغور  موم  اب  رت  زینشگ  بآ  بلعثلا و  بنع  بآ  هب  ار  نآ  دشاب . هدننک  كاله  دنبای ، رتمک  صالخ  دشاب ، هایس  رگا  و 

. دننک يو  رب  نآ  رتسکاخ  دنزوس و  هب  روش  یهام  دنام ، هب  اهنادند  نب  نابز و  رب  اهشیر  رثا  رگا  و  دننک . یلط  دوش و  مهرم  نوچ  ات 
ياهتیلپ و  هتشرس ، هتخیمآ و  مه  هب  نیبگنا  اب  روگنا و  بارـش  اب  دنریگب و  نورطن  ای  نارفغز  اب  ینامی  بش  یکدنا  شوگ ، زا  يدیلپ  هدولاپ 

مه زارف  ار  ناهد  هک  یبارـش  ینعی  صفع ، بارـش  هب  اهنت  ینامی  بش  رگا  و  دنهن ، ردنا  شوگ  هب  دننک و  مرگ  مین  دننک و  رت  نادب  مشپ  زا 
ردنا دنیاسب و  نانز  ریـش  هب  ضیبا ، فایـش  دنک  درد  شوگ  يرت  ندمآ  اب  رگا  دشاب و  عفان  دنهن  ردنا  دننک  رت  نادب  هتیلپ  دـنیاسب و  دـشک ،

دوس دنناکچ  ردنا  مرگ  مین  لگ  نغور  و  هللا . ءاش  نا  دیآ  هدرک  دای  مشچ  درد  جالع  ردنا  تاجلاعم و  باتک  ردنا  فایـش  نیا  دـنناکچ و 
داب زا  درد  رگا  دراد و 
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ردنا تسا ،) فافش  یگنس  کمن  دزربط  کمن  تسا و  هدش  يرولب  دنق  تابن / دزربط   ) دزربط کمن  لهبا و  ّرم و  رتعس و  ضضح و  دشاب 

. دنناکچ ردنا  دنناشوج و  هب  نغور 
تسا نآ  تلع  نیا  ناشن  دیآ و  دیدپ  زغم  ءاشغ  ردنا  هک  مرگ  دشاب  یسامآ  نآ  دنناوخ و  یکنـشت  ار  وا  نانز  هک  تسا  یتلع  نیا  یکنـشت 

نآ اب  راـیخ و  دنـشارت و  هب  رت  يودـک  دوش . درز  نت  همه  مشچ و  دـیآ و  ورف  قلح  مشچ و  هب  درد  دوش و  رتهتـسشن  ورف  زغم  هاـگیاج  هک 
اهزیچ نیا  رگا  دـنهنیم و  وا  رـس  رب  دـننز و  مه  هب  هکرـس  دـنچ  ياهرطق  لگ و  نغور  رتزینـشگ و  بآ  اـقمحلا و  ۀـلقب  بآ  بلعثلا و  بنع 

. دننک دامض  دننزهب و  مهب  لگ  نغور  اب  غرم  هیاخ  هدیپس  دنباین و 
. دنشک ردنا  بلعثلا  بنع  بآ  مشچ ، ردنا  هدیپس 

. دنیوشب نادب  وا  مشچ  رس و  دنزپ و  هب  بآ  ردنا  هنوب  اب  دننک و  یلط  وا  مشچ  تشپ  رب  دنیاسب و  ریش  هب  ار  ضضح  مشچ ، هناخ  نتساخ  رب 
. دوش کین  ات  دنشکیم  لعثلا  بنع  بآ  مه  دوش ، ربطس  مشچ  کلپ  ياههرانک  هک  تسا  یتلع  مشچ ، کلپ  يربطس 

مکش ندیچیپ  دنهن . وا  مکش  رب  دننک و  واگ  هناثم  ردنا  دننزهب و  مه  هب  کمن  یکدنا  اب  تیز  نغور  مرگ و  بآ  ار  ندیچیپ  فان و  سامآ 
. دننک یلط  دنشرس و  هب  غرم  هیاخ  يدیپس  اب  دنیاسب و  هاوخنان  فان  نتساخ  ار 

. دننک یلط  دنیاسب و  َرت  زینشگ  بآ  هب  اثیمام  فایش  ضضح و  جادیفسا و  گنسادرم و  فان  نتساخ  نوریب 
یکدنا رگا  دنهنرب و  لظنح  محش  واگ و  هرهز  یلباک و  گنرب  یمور و  نیتنسفا  زا  يدامض  وا  مکـش  رب  دشاب  زارد  مرک  رگا  مکـش ، مرک 

هب ولاتفش  گرب  دشاب  هزیر  مرک  رگا  دشاب و  اور  دنهد  هب  دنزیمایب و  ریش  اب  حیش  بآ  رگا  دشاب و  اور  دنهد  هب  يدنه  زوگ  امرخ و  اب  حیش 
. دنهن هب  دننک و  برچ  هایس  طفن  هب  دنزاس و  فایش  دنبوکب و  وا  ناوختسا  زغم  دنیوگ و  خوخلا  يزات 

ار هچب  دنزپ و  هب  بآ  ردنا  ینامی  بش  رانلگ و  دروم و  تسوپ و  ران  وزام و  دعقم  ندمآ  نریب 
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. دنناشن هب  يو  ردنا 
. دننک فایش  تشرد  رس  هناد  کی  دنهد و  هب  دننک و  لح  درس  بآ  ردنا  دنشرس و  هب  نهک  واگ  نغور  هب  دنبوکب و  هریز  امرس . زا  ریحز 

. دنهد هب  هبح  هس  رادقم  دنبوک و  تسار و  اتسار  هریز  رتسدیبدنج و  رتعس و  ناکدوک  داب 
کـش اههخـسن  یـضعب  رد  تسا . هکرـس  ففخم  کس   ) کس یکدنا  لفنرق و  یتخل  اب  یبآ  بآ  اب  دـنهد  هب  هبیم  بارـش  هدـعم ، یفیعض 
دامـض ای  نوجعم  نیا  رد  تسا ) شوم  كرم  راـفلا و  مس  ناـمه  هک   ) رهز نیا  هک  تسا  دـیعب  تسا و  کینـسرآ  ینعم  هب  هک  تسا  هدـمآ 

(. دشاب هدمآ 
. دراد دوس  دمآ  هدرک  دای  هک  ریحز  جالع  دنهد و  هب  دننک و  لح  مامت  بآ  ردنا  رتسدیبدنج  هبح  نزو  قاوف ،
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گنس گناد  مین  رگا  یبآ و  بآ  ردنا  ای  دنهد  هب  بیس  بآ  ردنا  دنیاسب و  دشاب  هتـسب  لافـس  رب  هک  سینوریب  تسوپ  ناکدوک ، هداتفا  یق 
هکرس ففخم  کس   ) کس زا  دیآ  تجاح  رگا  و  دراد . دوس  رانا  بارـش  هندوپ و  بارـش  دراد و  دوس  دنهد  هب  بیـس  بآ  اب  هدوس  لفنرق 

. تسا
رد تسا ) شوم  كرم  رافلا و  مس  نامه  هک   ) رهز نیا  هک  تسا  دیعب  تسا و  کینسرآ  ینعم  هب  هک  تسا  هدمآ  کش  اههخسن  یضعب  رد 

دـشاب یمغلب  یق  رگا  دنهن و  وا  هدعم  رب  دنزاس و  يدامـض  ایقاقا  ماخ و  دوع  خرـس و  لگ  لدنـص و  و  دشاب ،) هدمآ  دامـض  ای  نوجعم  نیا 
. دنهد هب  عانعن  بارش  ردنا  یتشد  هندوپ  كدنا 

وا رـس  رب  هشفنب  نغور  ای  ودـک  نغور  دـنهد و  هب  دـنبوکب و  رکـش  اب  كوک  مخت  وا و  مخت  دـیپس و  شاخـشخ  تسوپ  یکدـنا  یباوخیب ،
. دنزاس هیلق  كوک  زا  دنهد و  هب  اهزیچ  نیا  زا  زین  ار  هیاد  تسا و  دنمدوس  باب  نیا  ردنا  زین  كوک  نغور  دنهنیم و 

ورف هدعم و  مف  زا  یتخل  ات  دنراد  رادیب  تعاس  کی  دنهد  ریـش  هک  نآ  زا  سپ  زا  هچب  دنهد و  فیطل  ياذغ  ار  هیاد  باوخ ، ردنا  ندیـسرت 
هریز و رتعـس و  هیاد  ياذغ  ردنا  رتعـس و  هریز و  یکدـنا  اب  دـننک  وا  ناهد  ردـنا  نیبگنا  تشگنا  کی  دادـماب  دـنناباوخ و  هب  سپ  درذـگ ،

. دراد دوس  ات  دنهد  هب  یکدنا  ملس  رغصا  ای  یبانع  نوجعم  ار  هچب  دننک و  ردنا  شوگنزرم 
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شیر هچنآ  دـنیوشب و  بآ  نادـب  ار  وا  دـنزپ و  هب  وا  بآ  ردـنا  رخذا  وا و  گرب  اب  زگ  ياههخاش  خرـس و  لگ  دروم و  اـهرثب ، اـهشیر و 
. دننک یلط  دنیاسب و  لگ  نغور  هب  جادیفسا  گنسادرم و  ددرگ 

بآ نآ  ردـنا  ار  وا  دـنزپ و  هب  بآ  ردـنا  ودـک  وـج و  کـشک  وـلین و  هشفنب و  ناـکدوک ، تسا ،) ریهک  ینعم  هب  يزورما  یبرع  رد   ) يرش
. دنهد بکشک  رانا و  بآ  ار  هچب  دنهد و  درز  هلیله  خوبطم  ار  هیاد  دنراد و  رود  يو  زا  نغور  دنیوشب و  نادب  دنناشن و 

زا دیآ  تجاح  رگا  دنهدیم و  ریـش  شکوابط  هفرخ و  مخت  بآ  رایخ و  بآ  رانا و  بآ  ار  هچب  دننک و  هیاد  جازم  ریبدت  مرگ ، جازملا  ءوس 
دیآ تجاح  رگا  دنهنیم و  وا  هدعم  هنیـس و  رب  لگ  نغور  زر و  قلط  كات  بآ  هفرخ و  گرب  بآ  دیب و  بآ  دننک و  رای  نآ  اب  يوب  روفاک 

ات دنشوپ  هب  هماج  هب  ار  وا  دننک ، رت  نادب  وا  ياهیاپ  وا و  رس  نایم  دنـشک و  هب  نآ  بآ  دنراشف و  هب  ار  نآ  دنبوکب و  رت  ین  دنک . يوخ  هک 
. دنک يوخ 

یگراوخریش زا  سپ  هچب  ریبدت  ردنا  مجنپ : راتفگ  زا  متشه  باب 

ردنا رید  رگا  دنزومآیمه و  ار  وا  دنیوگیم و  رتکبس  دیآ و  رتشوخ  وا  نابز  رب  هک  ییاهنخـس  وا  اب  دیآ . هچب  نتفگ  نخـس  تقو  نوچ 
ردنا دورب  وا  باعل  یتخل  ات  دنراد  شیپ  رد  وا  رـس  کمن و  یتخل  اب  دنلام  وا  نابز  ریز  ردـنا  نیبگنا  تشگنا  کی  دادـم  اب  ره  دـیآ ، نخس 

هچ ره  زا  دنراد و  شوگ  ار  وا  تداع  يوخ و  و  دنراد ، رود  يو  زا  ظیلغ  ياهاذغ  دنام و  نیدب  هچنآ  و  دنراد . راکب  رتعـس  هریز و  اهاذـغ 
شوخان ار  وا  هچ  ره  و  دنهد ، ودب  دنرآ و  وا  شیپ  ص 210 )  ) داهن دیاش  وا  شیپ  داد و  ناوت  ودب  هک  درگ  نکمم  هچنآ  دیآ  شوخ  ار  وا 
دنراذگن دنراد و  هاگن  هودنا  مشخ و  زا  ار  وا  دوش و  هدنزاس  زین  وا  ات  دنزاسیمه  وا  اب  ددرگ ، يوخ  شوخ  ات  دـننک  رود  وا  شیپ  زا  دـیآ 

دب يوخ  ببـس  هب  ددرگ  هب  مدرم  يوخ  دب  جازم  ببـس  هب  هک  نانچمه  هکنآ  رهب  زا  دنام ، هب  تسردنت  ات  دشاب  يور  مژد  و  دوش ، مژد  هک 
تداع ندروخ  رایسب  ماعط  هک  دنراذگن  و  تسا . هدمآ  هدرک  دای  یناسفن  ضارعا  ریبادت  ردنا  موس  راتفگ  ردنا  هکنانچ  ددرگ ، هب  زین  جازم 

ات دنراد  رود  يو  زا  ظیلغ  ياهماعط  هریت و  بآ  دوش و  ریـس  وا  لد  دوش و  رپ  وا  مشچ  ات  دنهد  یکدنا  دنهن و  رایـسب  ماعط  وا  شیپ  دنک و 
گنس و يو  هدرگ  ردنا 
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دروخب و ات  دنهد  هب  دنبوکب و  رکـش  اب  نایداب  مخت  یکدنا  رایخ و  مخت  زغم  هزبرخ و  مخت  زغم  یتخل  يزور  دنچ  ره  دنکن و  دـلوت  گیر 
ردنا ار  هچب  چیه  دننک و  لوغـشم  يزاب  هب  زاب  دنهد و  هب  ماعط  یکدـنا  سپ  دـنک ، يزاب  یتخل  ات  دـنراذگب  دزیخرب  باوخ  زا  هک  دادـم  اب 

وا ياهمادنا  درس  بآ  هکنآ  رهب  زا  دنراد ، رود  يو  زا  درس  بآ  دنیوشن و  ار  وا  شوخ  مرگ  بآ  هب  زج  و  هتبلا ، دنهدن . بارـش  تقو  چیه 
. دراد زاب  ندیلاب  زا  ار 

ناریپ ریبدت  ردنا  مشش : راتفگ 

هراشا

: تسا باب  جنپ  راتفگ  نیا  و 

ریبدت يریپ و  جازم  نتخانش  ردنا  مشش : راتفگ  زا  نیتسخن  باب 

، دیآ دیدپ  رت  رید  يریپ  جازم  نامدرم  یضعب  ردنا  تسا و  کشخ  درس و  يریپ  جازم  نادرم  یضعب  ردنا  تسا و  کشخ  درـس  يریپ  جازم 
ببـس هب  یناسفن و  ضارعا  ببـس  هب  قفاومان و  قفاوم و  ياهریبدت  ببـس  هب  یلـصا و  ياهجازم  ببـس  هب  دیآ  دیدپ  رترید  یـضعب  ردـنا  و 

رتقفاوم وا  ياهریبدت  دشاب و  رتمرگ  ای  رتیوق  یلـصا  جازم  هک  هاگ  ره  دـنک . مدرم  هک  ییاهتعنـص  ببـس  هب  دوش و  ثداح  هک  ییاهیرامیب 
رب هک  هاـگ  ره  دـیآ و  دـیدپ  رت  رید  يریپ  جازم  دوش  ثداـح  رت  مک  اـهیرامیب  دـیآ ، شیپ  جازم  دروخ  رد  یناـسفن  ضارعا  دـتفا و  قاـفتا 

. دیآ دیدپ  نآ  جازم  دسر و  يریپ  هب  مدرم  هک  هاگ  ره  ببس  نیدب  دیآ ، دیدپ  رتدوز  دشاب  نیا  فالخ 
دیاب هاگن  نتشیوخ  نآ ، دننام  هودنا و  نوچ  دیازف ، ردنا  يریپ  جازم  ردنا  هک  یناسفن  ضارعا  زا  و  دشاب ، هک  دیاب  قفاوم  همه  وا  ياهریبدت 
یمرگ ای  هدـننک و  مرگ  وا  ياهریبدـت  همه  هلمجلا  یف  تسج . دـیابب  یـشوخ ، لد  يداش و  نوچ  دـشاب ، يریپ  جازم  دـض  هچنآ  و  تشاد ،

. يوبشوخ مرگ  ياهنغور  هب  لادتعا  ندیلام و  فرص و  بارـش  هبامرگ و  نوچ  تسا  رت  مرگ و  هچ  ره  ببـس  نیدب  دیاب و  هدنیازف  يرت 

. دشاب قفاوم  دراد و  دوس  مه  ندرک  گنرد  ندیتلغ و  مرن  رتسب  ردنا  لدتعم و  ياهرطع  نآ و  ریغ  نسوس و  نغور  نیمسای و  نغور  نوچ 
لوب راردا  قیرط  هب  ندرک  دیابیم  نآ  عفد  ریبدت  دیآ  درگ  رایسب  بیرغ  تبوطر  ءاعما  ار و  هدعم  ردنا  و 
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زا یگدنام  زا  شیپ  دوش و  هدـنام  هک  دـیابن  نکل  دـشاب ، عفان  تخـس  نتفر  نتـسشن و  رب  دادـماب و  تضایر  عبط و  نتـشاد  مرن  قیرط  هب  ای 

تشاد و دیاب  هاگن  نآ  زا  نتـشیوخ  دنک . رثا  شیب  ناریپ  ردنا  شوخان  ياهیوب  اهدود و  اهراخب و  دب و  ياوه  نداتـسیا و  دیاب  زاب  تضایر 
. دوب دیاب  رود 

ناشیا عبط  نتشاد  مرن  ناریپ و  ياهاذغ  ریبدت  ردنا  مشش : راتفگ  زا  مود  باب 

اور دروخب  رایسب  راب  کی  هب  هک  دنک  لامتحا  عبط  ار  یسک  رگا  و  دروخ ، دیاب  قیرافت  هب  نکل  دروخ ، دیاشن  راب  کی  هب  اذغ  ار ، ریپ  مدرم 
هک ار  یسک  هصاخ  تفر ، دیاشن  هبامرگ  ردنا  دروخ  ماعط  دیآ و  نوریب  هبامرگ  زا  هک  دروخ  دیاب  تقو  نآ  رت  مامت  ندروخ  ماعط  و  دشاب .
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هک یتقو  رگم  دروخ و  دیاشن  دیازف  مغلب و  يادوس  هک  جزل  ظیلغ و  ياهاذغ  هدیـشک و  دنک  دـلوت  هدـس  هک  ییاهرامیب  زا  دـشاب . هدومزآ 
دوش هن  شرت  دنکن و  داب  رگا  هصاخ  دشاب ، عفان  تخـس  ریـش  و  دراد . دوس  جالع  لیبس  رب  دشاب  هدمآ  درگ  ینوزف  ياهتبوطر  وا  نت  ردنا 

. دشاب دنمدوس  رکش  اب  ای  لسع  اب  هصاخ  دشاب ،) جنرب  ریش  ارهاظ  ریش  شکو  هب   ) ریش هب  جنرک  ببس  نیدب  و 
دنک و مرن  ار  عبط  شاب و  قفاوم  ندروخ  ماعط  زا  شیپ  هدرک  رب  تیز  نغور  هماکبآ و  اندنگ و  هیلق  ار  يو  دراد ، نایز  تخس  یگنسرگ  و 
اب جیافـسب  گنـسمرد  جـنپ  رادـقم  دـنک و  مرن  ار  عبط  دروخب و  هماکبآ  تیز و  نغور  اب  دـنیالاپ و  هب  دـنزپ و  هب  کمن  بآ  ردـنا  بـالبل 
زا مه  دروخب ، دنناشوج و  هب  وردنا  هتفوک و  رفصعم  مخت  زغم  تشم  ود  ای  تشم  کی  رادقم  دنیالاپ و  هب  دنزپ و  هب  بنرک  گرب  ياهتـسد 

. دنک كاپ  ار  ءاشحا  دنک و  مرن  ار  ناریپ  عبط  نوردنق ،) زقس و   ) مطبلا کلع  گنسمرد  ود  ای  گنسمرد  کی  رادقم  عبط و  ندرک  مرن  رهب 
مخت یتخل  کشخ و  ریجنا  دـنچ  ياهناد  اب  نومیتفا  گنـسمرد  راهچ  دراد و  دوس  باـب  نیردـنا  ماـعط  زا  شیپ  هدرورپ  کـمن  هب  نوتیز  و 

نیا زا  دشاب . قفاوم  باب  نیردنا  ماعط  زا  شیپ  هتـشغآ  لسعلا  ءام  ردنا  کشخ  ریجنا  و  دنک . مامت  یتباجا  دروخب  کین و  دنبوکب  رفـصعم 
ياههویم زا  دراد و  راکب  سفرک  ردنغچ و  اهاذغ  ردـنا  و  دـنکن . يوخ  یکی  رب  دروخ و  رگید  يزیچ  تقو  ره  دـمآ ، هدرک  دای  هک  اهزیچ 

دـصف دناوت  هب  ات  دنکن و  یکـشخ  دنک و  مرگ  ار  وا  نت  هک  رادقم  نادب  نکل  دشاب ، قفاوم  هدرورپ  لیبجنز  و  دـشاب ، قفاوم  ریجنا  ناتـسبات 
. تخس یترورض  هب  رگم  دنکن 

697 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

ناریپ بارش  ریبدت  ردنا  مشش : راتفگ  زا  موس  باب 

هجنر یگنـشت  هک  یتقو  رگم  دروخ  دیاشن  دیپس  قیقر  بارـش  دنک و  راردا  مه  دنک و  مرگ  ار  نت  مه  ات  نیگنر  دـیاب و  نهک  ناریپ  بارش 
ددرگ شرت  هدعم  ردنا  هک  دشاب  دنک و  یلتمم  ار  اهبصع  ار و  غامد  بارش  ندروخ  رایسب  دراد و  نایز  دنک و  داب  نیریش  بارـش  دراد و 

. دنک عفد  نت  زا  اههلضف  دراوگ و  هب  ماعط  درآ و  طاشن  ندروخ  كدنا  و  دراد . نایز  تخس  و 

دتفا ار  ناریپ  هک  هدس  ریبدت  ردنا  مشش : راتفگ  زا  مراهچ  باب 

(، نکلات عطاق  ناهرب  رد  یهوک  زینشگ  يرب ، ياب  دنه   ) ایسورما ای  ایساناثآ  ای  یجندوپ  ای  یلفالف  نوجعم  دشاب  رگج  ردنا  هدس  هک  هاگ  ره 
اهنوجعم نیا  زا  هک  تقو  ره  هدس و  ببس  هب  هصاخ  تسا  گرزب  قایرت  ار  ریپ  مدرم  يزیچ  نیرتهب  دروخب و  یکدنا  دشاب ، رـضاح  هچنآ 

و نآ . دننام  مدنگ و  يابروش  محللا و  ءام  نوچ  دنک  دـهعت  رت  مرگ و  ياذـغ  ندـیلام و  نغور  هبامرگ و  هب  ار  نت  دـشاب  هدرب  راکب  يزیچ 
زیویم دشاب  قفاوم  تخس  افوز  بارش  دنراد و  راکب  اهتبرش  ردنا  هخیلس  ناشوایسرپ  افوز و  دشاب  ندز  مد  ءاضعا  شـش و  ردنا  هدس  رگا 

. دشاب عفان  باب  نیردنا  اقنم 

ندرک شوخ  نت  يوب  ناریپ و  نتسش  نتشیوخ  ریبدت  ردنا  مشش : راتفگ  زا  مجنپ  باب 

دنلام و هب  نادب  ار  نتـشیوخ  دنـشرس و  هب  نیبگنا  یناحیر و  بارـش  هب  دـنبوکب و  دروم  گرب  دنـشاب  هتـسش  نتـشیوخ  هبامرگ  ردـنا  نوچ 
یلق و اب  درآ  هب  ار  نتـشیوخ  نانز  ریپ  دشاب و  قفاوم  دراد  راکب  هنوگ  نیا  رب  مه  يدنه  جذاس  شوگنزرم و  لهبا و  طسق و  رگا  دـنیوشب و 
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. دشاب عفان  دنیوشب  هتفوک  هزبرخ  هناد  هزبرخ و  تشوگ 
698 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

نارفاسم ریبدت  ردنا  متفه : راتفگ 

هراشا

: تسا باب  تفه  راتفگ  نیا  و 

هلمج قیرط  رب  رفس  ریبدت  ردنا  متفه : راتفگ  زا  نیتسخن  باب 

نتسشن روتس )  ) روتسا رب  نتفر و  زا  تداع و  فالخ  رب  اذغ  امرس و  امرگ و  یگنسرگ و  یگنشت و  یباوخیب و  زا  رفـس  ردنا  ار  رفاسم  مدرم 
دمآ دهاوخ  شیپ  هار  ردنا  ار  وا  هک  درب  نامگ  دناد و  هچ  ره  دوش ، نوریب  رفس  هب  هکنآ  زا  شیپ  ببـس  نیدب  دشابن ، هراچ  ندید  یجنر  و 

تداع نادب  هچنآ  دنیـشن و  مرگ  ییاج  هناخ  ردنا  زور  هب  دشاب و  امرگ  تقو  رگا  الثم  داهن . دیاب  تسار  نارب  ار  نت  درک و  دـیاب  وخ  نآ  اب 
هدرک يوخ  ارحص  ياوه  اب  ات  دنیشن  هداشگ  ياج  دشاب  امرس  تقو  رگا  و  درادب . تسد  همه  نتـشیوخ  زا  امرگ  نتـشاد  زاب  معنت و  زا  دراد 
دروخ يزیچ  دنک و  تداع  ندروخ  رهـش  ردنا  دروخ ، دهاوخ  رفـس  ردنا  هک  اهماعط  زا  دـنک و  تداع  زا  نوزف  تکرح  تضایر و  دوش و 

چیه دوش  نوریب  نوچ  دوش و  هن  نوریب  رفس  هب  لهـسم  يوراد  هب  ای  دصف  هب  دنکن  كاپ  نت  ات  و  دروخن . رایـسب  دشاب و  کین  وا  رهوگ  هک 
ماـعط نتـسشن  رب  تقو  اـت  دـنکفا  راـب )  ) زاـب لزنم  هب  ندـمآ  دورف  تقو  هب  ندروـخ  ماـعط  تقو  نکل  دنیـشن ، هن  رب  دـشاب  یلتمم  هک  تقو 
هنشت هار  ردنا  ات  دروخ  يزیچ  كدنا  تخس  دیآ  تجاح  ماعط  هب  نتسشن  رب  تقو  ار  یسک  رگا  سپ  دشاب . کبـس  هدعم  دشاب و  هدیراوگ 
ردنا دنروخب  و  ندز ،) مه  هب  ندرک ، طولخم   ) دنناویش ردنا  هکرـس  هب  دنبوکب و  هفرخ  گناد  هس  دوش  هنـشت  هار  رد  یـسک  رگا  و  دوش . هن 

دوش و هن  کشخ  ناهد  ات  دیوگ  رتمک  نخـس  هار  ردنا  دروخب و  دزیمایب و  هکرـس  بآ و  دـباین و  هفرخ  مخت  رگا  دـناشن . هب  یگنـشت  لاح 
. دنار هتسهآ 

دنک رفس  امرگ  ردنا  هک  يرفاسم  ریبدت  ردنا  متفه : راتفگ  زا  مود  باب 

هگ ره  دنکیم و  رتهفرخ  گرب  بآ  لوغبسا و  باعل  هب  ار  هنیـس  ص 211 ) : ) دشاب بعص  امرگ  رگا  دراد و  هدیشوپ  باتفآ  زا  رـس  هک  دیاب 
لزنم ردنا  دنیشن و  رب  سپ  دریگ ، رارق  هدعم  ردنا  ات  دنک  ربص  یکدنا  دروخب و  هویم  بارش  وج و  تسپ  یتبرش  تسخن  تسشن  دهاوخ  رب 

699 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
تـسخن دنک و  ربص  يراوخـشد  نآ  رب  دراد و  هتـسب  يرازا  هب  ناهد  ینیب و  دیآ ، مومـس  داب  رگا  و  دراد . راکب  لگ  نغور  هشفنب و  نغور 

دنک و رب  ینیب  هب  ماداب  نغور  ودک و  زغم  نغور  لگ  نغور  دماشایب و  غود  نآ  و  دروخب ، هتـشغآ  ردـنا  شرت  غود  هب  هدـیرب و  زایپ  یتخل 
دیب بآ  دیب و  نغور  لگ و  نغور  درکیم و  رت  وا  يور  رب  تخیر و  دیابیمه  وا  ياپ  تسد و  رب  رایسب  درس  بآ  دنزب  مومس  ار  یسک  رگا 

زا دیآ  تسد  هب  رگا  اذغ  و  دیوشب . نتـشیوخ  دنک و  ربص  یتعاس  دنوش و  درـس  بآ  ردنا  ات  دـنیامرفب  سپ  درک . دـیاب  وا  رـس  رب  بالگ  و 
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درس و بآ  هب  دنک  هضمضم  دنک  یگنـشت  رگا  دراد و  دوس  جوزمم  قیقر  بارـش  یهام و  دوش  نکاس  هک  هاگ  ره  و  دنزاس . کنخ  اهرت و 
. دشاب قفاوم  تخس  شرت  غود  دشاب  هزور  کی  بت  رگا  و  دشاب ، عفان  تخس  ریش  دشابن  بت  رگا  دزمیم و  هعرج  هعرج  دشابن  هراچ  رگا 

( هدزامرس ریبدت  امرس و  زا  ياپ  تسد و  نتشاد  هاگن  ریبدت  و   ) دنک رفس  امرس  ردنا  هک  يرفاسم  ریبدت  ردنا  متفه ): راتفگ  زا   ) موس باب 

دیابب مرگ  هماج  هب  ار  نتـشیوخ  جیردت  هب  نکل  تسـشن ، دیابن  شتآ  کیدزن  هب  دوز  دسر  لزنم  هب  نوچ  دـبای  امرـس  هار  ردـنا  هک  هاگ  ره 
دنکن و باتـش  شتآ  هب  دنک و  مرگ  هماج  هب  ار  نتـشیوخ  دوز  هکنآ  زا  دـشابن  هراچ  دـشاب ، هدرک  راک  يو  ردـنا  امرـس  رگا  نکل  دیـشوپ .

واگ نغور  ریـس و  اهیندروخ  ردـنا  دـنک و  برچ  هدرک  مرگ  طسق  نغور  هب  ای  نویفرف  نغور  هب  ای  هدرک  مرگ  تیز  نغور  هب  ياپ  تسد و 
همد داب و  هک  يزور  هصاـخ  درـس  يامرـس  ردـنا  و  دراد . دوس  دروخب  يوق  هس  ود  یبارـش  دروخب و  واـگ  نغور  یتخل  رگا  دـنک و  رایـسب 

ات دنک  ربص  دروخ و  بارـش  بآ  ضوع  هب  دروخ و  دیابیم  دنـشاب  هدرک  رایـسب  ریـس  وا  رد  هک  ییاذغ  تشاد و  دیاشن  یلاخ  هدعم  دشاب ،
زا رت  مامت  رادقم  دراد . دوس  دنهد  هب  دننک و  لح  یفاص  بارـش  ردنا  دزکنا  یکدنا  ار  هدزامرـس  و  دنیـشن . رب  سپ  دریگ ، رارق  هدعم  ردـنا 

ناوت هب  ياپ  يو  ردـنا  هک  دـیاب  نانچ  هزوم  و  هتبلا . فر  دـیاشن  شتآ  شیپ  نتـسشن  رب  ماگنه  و  نم . مین  بارـش  گنـسمرد و  کی  دزگنا 
ذغاک هب  دهن و  رب  زب ) يوم   ) يوم ُزب  نارطق  هب  ای  ریس  هب  ای  دزراب  هب  ای  دنلام ، هب  هدرک  مرگ  نویفرف  نغور  هب  ار  ياپ  تسخن  رگا  دینابنج و 

ای شفک  رد  دنچیپیم و  اپ  رب  هک  دنلب  يراون  تروص  هب  دوب  هدش  هتشیر  تشرد  نآ  خن  هک  مشپ  زا  ياهچراپ   ) هیان ياپ  سپ  دریگ و  ردنا 
قراچ رد 

700 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
ار یسک  رگا  و  دشاب . ریس  زا  رتهب  باب  نیا  ردنا  نارطق  دبای و  تمالس  امرس  زا  دنک ، ورف  هزوم  هب  دچیپرب و  هزوم  هب  دنتفریم  دندرکیم و 

دوس تخس  دلام  ردنا  غود  هرت  رگا  دهن و  نآ  ردنا  ياپ  هنوباب و  ای  ریجنا  ای  بنرک  ای  تبش  ای  دنـشوج  هب  بآ  ردنا  مغلـش  دنزب  امرـس  ياپ 
باتفآ شیپ  دیآ و  نوریب  يو  زا  امرـس  ات  دنریگ  فرب  ردنا  ار  ياپ  ای  دنهن  بآ  فرب  ردـنا  ياپ  هک  تسا  نآ  يزیچ  نیرتدـنمدوس  دراد و 
تخیر دیابیم  دمآ  هدرک  دای  هک  اهبآ  نیا  دیلام و  دیابیم  نویفرف  نغور  دینابنج و  دیابیم  دیلام و  دیابیم  ار  ياپ  و  هتبلا ، تفر  دیاشن 

ياپ رگا  و  دشاب . دنمدوس  تخس  دنزب ، امرس  هک  نآ  زا  شیپ  دنزب و  امرس  هکنآ  زا  شیپ  ندیلام  نارطق  داهن و  دیابربیم  زین  هتخپ  مغلـش  و 
دننک و لح  بآ  هکرـس و  ردنا  ینمرا  لگ  سپ  دتـسیا . زاب  دوخ  يو و  رب  مامت  نوخ  ات  نداهن  مرگ  بآ  ردنا  دزآ و  دیابب  دـنادرگب  گنر 

. دشابن دوس  چیه  دننک  ادج  هکنآ  زج  دشاب  یگدیسوپ  ناشن  دسر  يزبس  یهایس و  هب  ياپ  گنر  رگا  دننک و  یلط 

يور گنر  نتشاد  هاگن  ریبدت  ردنا  متفه ): راتفگ  زا   ) مراهچ باب 

تـسوپ هب  باتفآ  رثا  ات  هتخادگ  غمـص  بآ  ای  هدرک  لح  اریتک  اب  غرم  هیاخ  هدیپس  ای  لوغبـسا  باعل  نوچ  دـننک  یلط  يور  رب  جزل  يزیچ 
. دسر هن  وا  يور 

بیرغ ياهبآ  ياهترضم  نتشاد  زاب  ریبدت  ردنا  متفه ): راتفگ  زا   ) مجنپ باب 

رهش بآ  زا  رفاسم  هک  دشاب  نآ  باوص  دشاب و  دنمدوس  باب  نیا  ردنا  زین  كوک  دراد و  زاب  اهبآ  ترضم  هکرس  هب  ریس  هکرس و  هب  زایپ 
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دـنکفا و بیرغ  ياهبآ  ردـنا  ار  نآ  دربب و  شیوخ  رهـش  كاخ  رگا  دزیمآیمه و  دـسر  هک  یبآ  ره  هب  دربب و  شیوخ  اـب  یتخل  شیوخ 
زا ات  ندرک  ون  لافس  ردنا  ای  ندرک  دّعـصم  ندیناکچ و  دشاب و  باوص  مه  دنیالاپب  دنیـشن و  هب  ات  دنک  ربص  دراذگب و  دنزب و  مهب )  ) کین

هکرـس اب  روش  بآ  و  دشاب . دنمدوس  باب  نیا  ردنا  شرت  ياههویم  بر  دربب و  ار  بآ  ياهترـضم  اهبارـش ، اب  دنک  جوزمم  دـبارتب و  وا 
بآ ترـضم  و  دشاب . باوص  دریگ ، نآ  توق  ات  دنهن  هب  دننکفا و  ردنا  بونرخ  رورعز و  سالا و  بح  رگا  نیبگبکنـس و  اب  ای  دروخ  دیاب 

اب ار  نآ  دراد و  زاب  نیریـش  برچ و  ياهزیچ  خلت  ياهبآ  ترـضم  دوش و  لیاز  دنک  مرن  ار  عبط  هک  اهزیچ  بارـش و  هب  اهكاز ، ندـعم 
دوخن اذغ  دنروخ و  بالج 

701 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
بر ای  جاویر  بیس و  یبآ و  نوچ  دراد ، زاب  کشخ )  ) کنُخ ياههویم  ار  نآ  ترضم  دروخ و  دیاشن  هداتسا  ياهبآ  دشاب و  قفاوم  بآ 

. دراد زاب  ریس  ار  هریت  ظیلغ و  ياهبآ  ترضم  اههویم و  نیا 

نارفاسم ندش  هدنام  نتفر و  هدایپ  ریبدت  ردنا  متفه ): راتفگ  زا   ) مشش باب 

دـنراد و هن  نآ  توق  هک  ینامدرم  نکل  دـشابن ، تجاح  ریبدـت  هب  ار  ناشیا  هک  دـنراد  نآ  توق  دـنراد و  تداـع  نتفر  هداـیپ  هک  یناـمدرم 
دشاب ك نآ  رتباوص  ددرگ ، ترورـض  نتفر  هدایپ  دوب و  لکـشم  راوس  تفر و  دیاب  دـنلب  یهوک  رب  ترورـض  هب  دنـشابن و  هدرک  تداع 

هدنام هکنآ  زا  شیپ  دش ، دهاوخ  هدنام  هک  دنیب  نتشیوخ  ردنا  هک  تقو  ره  تفر و  دیاب  هتسهآ  دنک و  دامتعا  يو  رب  دراد ، کبـس  ياصع 
هب اـت  دـیاسآیمه  دنیـشنیم و  تعاـس  ره  نینچمه  دـنکیم و  داـمتعا  اـصع  رب  دوریم و  هتـسهآ  دزیخرب و  زاـب  دـیاسایب و  دنیـشن و  هب  دوش 

اهیـشرت و زا  دـنلام و  هب  هنوب  اـب  نغور  هب  اـی  تبـش  نغور  هب  ار  ياـپ  ياههلـضع  دوش  هدـنام  رگا  و  دوش . هتفر  هار  یگدوسآ  یگتـسهآ و 
. دنبای تمالس  ات  دننک  زیهرپ  ظیلغ  ياهاذغ 

ایرد نارفاسم  ریبدت  ردنا  متفه ): راتفگ  زا   ) متفه باب 

نآ تسا  صوصخم  ناشیدب  هچنآ  و  دشاب . نارفاسم  ریبدـت  رگید  نوچمه  لاوحا  رگید  امرگ و  امرـس و  اذـغ و  ردـنا  ایرد  نارفاسم  ریبدـت 
مامت ات  تشاد  دیابن  زاب  درک  زاغآ  یق  نوچ  دیآ و  دـیدپ  ناشیا  رب  یق  نتـشگ و  شنم  دـنوش  یتشک  ردـنا  هک  نامدرم  يرتشیب  هک  تسا 
هدعم هک  ییاهزیچ  هب  درک  دیاب  نآ  نتـشادزاب  ریبدت  دندرک  فعـض  دتفا و  طارفا  رگا  سپ  دمارایب ، دوخ  ددرگ و  نکاس  هدعم  هدروآرب و 
هروغ سدع و  ران و  یبآ و  دشاب و  باوص  دنک  يوق  ار  هدعم  تسخن  دوش  یتشک  ردنا  هکنآ  زا  شیپ  رگا  و  دراد . زاب  یق  دـنک و  يوق  ار 

رانا بارش  هندوپ و  بارـش  رگا  دنروخ و  هندوپ  اب  هک  هصاخ  دراد ، زاب  غامد  زا  ار  نآ  راخب  دنک و  يوق  ار  هدعم  مف  زین  هکرـس ، هب  هتخپ و 
. یهاشمزراوخ هریخذ  زا  موس  باتک  زا  مود  شخب  دش  مامت  دشاب ، باوص  دنراد  نتشیوخ  اب  اههویم  و 

. یهاشمزراوخ هریخذ  موس  باتک  دش  مامت 
703 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

(ص 212)
تسا راتفگ  راهچ  باتک  نیا  یهاشمزراوخ و  يهریخذ  باتک  زا  مراهچ  باتک 

تسا باب  هس  راتفگ  نیا  تسا و  يرامیب  مادک  يرامیب  ره  هک  ندروآ  نوریب  نتخانش و  ردنا  نیتسخن  راتفگ 
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نآ نتخانش ، قیرط  ندرک  دای  تسا و  يرامیب  مادک  يرامیب  ره  هک  دسانشب  هک  تسا  بجاو  بیبط  رب  هک  نآ  ردنا  نیتسخن  باب 
ضرع هصاخ و  لصف و  عون و  سنج و  نتخانش  ردنا  مود  باب 

دوش فقاو  هنوگچ  يرامیب  رب  دیوج و  زاب  هنوگچ  يرامیب  ضرع  هصاخ و  لصف و  عون و  سنج و  بیبط  هک  نآ  ردنا  موس  باب 
تسا باب  جنپ  راتفگ  نیا  جضن و  نتخانش  ردنا  مود  راتفگ 

تسیچ جضن  هک  نآ  ردنا  نیتسخن  باب 
نآ تعفنم  جضن و  ياهلاح  ندرک  دای  ردنا  مود  باب 

درک دیاب  توق  رب  دامتعا  دیآ  دیدپ  نآ  جضن  رثا  هک  اجنآ  تسج و  دیابیمه  جضن  رثا  هشیمه  ار  بیبط  هک  نآ  ردنا  موس  باب 
تسج دیاب  اجک  زا  هنوگچ و  جضن  هک  نآ  ردنا  مراهچ  باب 

مامت جضن  صقان و  جضن  نایم  قرف  ردنا  مجنپ  باب 
تسا باب  هد  راتفگ  نیا  نارحب و  نتخانش  ردنا  موس  راتفگ 
تسا عون  دنچ  تسیچ و  نارحب  هک  نآ  ردنا  نیتسخن  باب 
نآ يدب  یکین و  نارحب و  تقو  نتخانش  ردنا  مود  باب 

نارحب ياهزور  نتخانش  ردنا  موس  باب 
دنیوگ راذنا  مایا  يزات  هب  ار  اهزور  نیا  نارحب و  ياهزور  زا  هدنهد  ریخ  ياهزور  نتخانش  ردنا  مراهچ  باب 

نارحب ياهزور  نتخانش  ردنا  مجنپ  باب 
دتفوا رتسپ  ای  رتشیپ  ددرگب و  شیوخ  تقو  زا  هک  اهنارحب  نتخانش  ردنا  مشش  باب 

دشاب هنوگچ  یِک و  يرامیب  ره  نارحب  هک  نآ  ردنا  متفه  باب 
ددرگ لکشم  هک  نارحب  ياهزور  نتخانش  ردنا  متشه  باب 

یلک قیرط  رب  نارحب  ياهتمالع  ردنا  مهن  باب 
يوزج قیرط  رب  نارحب  ياهتمالع  ردنا  مهد  باب 

تسا باب  تفه  راتفگ  نیا  هفرعملا و  ۀمدقت  ردنا  مراهچ  راتفگ 
دهاوخ صالخ  تسا  يو  رد  هک  يرامیب  نآ  زا  رامیب  هک  دـشاب  نآ  لیلد  دـیآ  دـیدپ  نوچ  هک  ییاـهلاح  ندرک  داـی  ردـنا  نیتسخن  باـب 

تفای
تسا رطخ  رب  رامیب  هک  دشاب  نآ  لیلد  دیآ  دیدپ  رامیب  رب  هک  دب  ياهلاح  ردنا  مود  باب 

704 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
دوب رتشیب  مادک  رب  دامتعا  دوب و  رتيوق  مادک  اههناشن  زا  هک  نآ  ردنا  موس  باب 

زارد ياهيرامیب  ياههناشن  ردنا  مراهچ  باب 
دوب دهاوخ  يرامیب  هک  دنهد  یناشن  دیآ  دیدپ  تسردنت  مدرم  رب  هک  ییاههناشن  ردنا  مجنپ  باب 

گرم ياهببس  ندرک  دای  ردنا  مشش  باب 
بت ياهتبون  ردنا  گرم  تقو  ببس  نتخانش  ردنا  متفه  باب 

هنم هللا و  دمحب  مراهچ  باتک  تسرهف  دش  مامت 
705 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

مراهچ باتک 
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مراهچ باتک 

هراشا

یمزراوخلا هریخذلا  نم  عبارلا  باتک 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

تسا باب  هس  راتفگ  نیا  تسا و  يرامیب  مادک  يرامیب  ره  هک  ندروآ  نوریب  نتخانش و  ردنا  نیتسخن  راتفگ 

هراشا

نآ قیرط  ندرک  دای  تسا و  يرامیب  مادک  يرامیب  ره  هک  دسانشب  هک  تسا  بجاو  بیبط  رب  هک  نآ  ردنا  نیتسخن  باب 

تسا راک  ود  بت  زا  ضرغ  هک  تسناد  دیابب 
هک نادـب  تسا  تجاح  ار  بیبط  راک  ود  ره  نیا  ردـنا  نارامیب و  زا  يرامیب  ندرک  لـیاز  مود  ناتـسردنت  رب  یتسردـنت  نتـشاد  هاـگن  یکی 

يرامیب ندرک  لیاز  ردـنا  تسین  تجاح  يرامیب  نتخانـش  هب  یتسرد  نت  نتـشاد  هاگن  ردـنا  هچرگا  دنـسانشب و  ود  ره  يامیب  یتسردـنت و 
نتخانـش قیرط  درک و  دناوت  هن  نآ  ندرک  لیاز  ریبدـت  تسا  يرامیب  مادـک  يرامیب  ره  هک  تخانـشن  ات  هک  نآ  رهب  زا  تسا  تجاح  نادـب 

کی کی  دشاب  وا  ریز  ردنا  ار و  اهعون  دـنک و  تمـسق  ار  سنج  دسانـشب و  ضرع  هصاخ و  لصف و  عون و  سنج و  هک  تسا  نآ  يرامیب 
هاگن درآ و  تسد  هب  نیـسپزاب  عون  دنـسانشب و  دنوش  ادج  رگیدکی  زا  نادب  عون  نآ  هچنآ  ینعی  یعون  ره  لصف  درآ و  تسد  هب  دیوجب و 

لصف و عون و  سنج و  تسا  يرامیب  مادک  يرامیب  ره  هک  دسانـشب  دهاوخ  هک  هاگ  ره  ات  دراذـگن  ورف  هنایم  ردـنا  یعون  چـیه  ات  دـنکیم 
دناوتب دوز  يرامیب  نآ  ضرع  هصاخ و 

706 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
دوب نمیا  طلغ  زا  اطخ و  زا  ات  درک . دناوت  نآ  ندرک  لیاز  ریبدت  تشگ و  دناوت  فقاو  نآ  تقیقح  رب  تخانش و 

هصاخ لصف  عون و  سنج و  نتخانش  ردنا  مود  باب 

دامج و وا  ریز  رد  هک  مسج  نوچ  دـشاب  رایـسب  ياـهسنج  وا  ریز  رد  هک  تسا  ساـنجالا  سنج  یکی  دـنیوگ  هجو  ود  رب  سنج  ضرع  و 
دنیوگ زین  العا  سنج  ار  نیا  دیآ و  ردنا  ناویح  تابن و 

سنج العا و  سنج  ببـس  نیدب  دتفارب  ناویح  رب  مه  تابن و  رب  مه  دامج و  رب  مه  سنج  مان  ینعی  تسا  ماع  هک  دنیوگ  نآ  رهب  زا  العا  و 
هک ناویح  تابن و  دامج و  هک  نآ  رهب  زا  تسا  رتصاخ  یـسنج  مود  دـشاب و  عاونا  وا  اب  سایق  هب  ناویح  تابن و  دامج و  دـشاب و  ساـنجا 

بسا و مدرم و  وا  ریز  رد  هک  ناویح  نوچ  تسا  سنج  تسا  یکی  ره  ریز  رد  هک  رگید  عاونا  اب  سایق  هب  کـی  ره  تسا  ـالعا  سنج  عاونا 
سپ وا  ریز  ردنا  دشاب  یعون  کی  ره  ناروناج  عاونا  رگید  بسا و  مدرم و  دشاب و  رتصاخ  سنج  ناویح  دنیآ  ردـنا  ناروناج  عاونا  رگید 

یلک و تسا  یمان  سنج و  زا  تسا  رتصاخ  عون  دشاب و  ادـج  رگیدـکی  زا  انعم  هب  یعون و  هب  هک  دـتفا  ییاهزیچ  رب  هک  تسا  یمان  سنج 
دنایکی عون  هب  ورمع  دیز و  دتفا و  ورمع  دیز و  رب  هک  مدرم  مان  نوچ  دنشاب  ادج  رگیدکی  زا  ددع  هب  هک  دتفا  رایسب  صاخشا  رب  هک  یتاذ 
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مان نادب  یعون  ره  دتفا و  عون  رب  هک  یتاذ  یلک و  تسا  یمان  تسا و  عون  زا  رتصاخ  لصف  دناادج و  رگیدکی  زا  ددـع  هب  صخـش و  هب  و 
نکل یتاذ  هن  یلک  تسا  یمان  لصف و  زا  تسا  رتصاخ  هصاخ  دوش و  ادج  ناروناج  رگید  زا  مدرم  هک  قطان  نوچ  دنوش  ادج  رگیدکی  زا 

دنـشاب رگیدکی  فلاخم  عون  هک  اهزیچ  رایـسب  ردنا  یتاذ و  تسا  یتفـص  ماع  ضرع  ار و  مدرم  بتاک  و  نادنخ )  ) کحاض نوچ  یـضرع 
نآ ریغ  و  بکرم )  ) ربح رد  و  غالک )  ) بارغ رد  یهایس  نوچ  نآ و  ریغ  حیش و  ردنا  فرب و  رد  يدیپس  نوچ  دوب  دوجوم 

. ددرگ فقاو  هنوگچ  يرامیب  تقیقح  رب  دیوج و  زاب  هنوگچ  يرامیب  ضرع  هصاخ و  لصف و  عون و  سنج و  بیبط  هکنآ  ردنا  موس  باب 

707 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
هصاخ لصف و  عون و  سنج و  نتسج  زاب  قیرط 

دـیآرد و نآ  ریز  رد  اهیرامیب  عاونا و  سانجا و  يهمه  هک  تسا  يراـمیب  نآ  دریگب و  ءـالعا  سنج  بیبط  هک  تسا  نآ  يراـمیب  ضرع  و 
ادج رگید  زا  یتاذ  لصف  هب  ار  کی  ره  دیوج و  زاب  دشاب  العا  سنج  ریز  ردنا  هک  ار  عاونا  سپ  درک  دیاب  نآ  دض  هب  يرامیب  جالع  دیوگ 

قیرط نیدب  دننک 
تـسا درـس  يرامیب  ای  دـیاب  يدرـس  هب  وا  جالع  تسا  مرگ  يرامیب  نیا  دـیوگ  دـنیزگ  رتصاخ  یجـالع  درآ و  تسد  هب  رتهصاـخ  سنج 

طلخ تنوفع  زا  يرامیب  نیا  رگید  دنک  ادج  عاونا  رگید  زا  ار  نآ  یتاذ  لصف  هب  درآ و  تسد  هب  يرامیب  عون  سپ  دیاب  یمرگ  هب  وا  جالع 
ادج ار  نآ  یتاذ  لصف  هب  دیوجب و  رتصاخ  عون  سپ  درک  دـیاب  نوریب  نت  زا  تنوفع  يهدام  دـیوگ  دـنیزگ  رتصاخ  یجالع  اًلثم و  تسا 

ار يدرم  نیا  لاثم  درک  دیاب  نوریب  نت  زا  طلخ  نالف  دیوگ  دنیزگ  رتصاخ  یجالع  تسا و  طلخ  نالف  تنوفع  زا  يرامیب  نیا  دیوگ  دنک 
عون درک و  دیاب  يدرس  هب  وا  جالع  تسا  مرگ  يرامیب  نیا  هک  تسا  نآ  رتصاخ  سنج  تسا و  يرامیب  العا  سنج  دیآ  هصلاخ  بغ  بت 

زاب عون  هک  رتصاخ  عون  درک و  دیاب  هدام  نآ  غارفتسا  هب  وا  جالع  تسا  ياهدام  تنوفع  وا  ببس  هک  تسا  یبت  يرامیب  نیا  هک  تسنآ  وا 
تـسین ترارح  نیکـست  غارفتـسا و  زج  جالع  تسا و  ارفـص  تنوفع  وا  ببـس  تسا و  مرگ  يرامیب  نیا  دـیوگ  هک  تسا  نآ  تسا  نیـسپ 

مرگ ياهسامآ  مرگ و  ياهبت  وا  ریز  رد  تسا و  مرگ  يرامیب  نیا  هک  تسا  نآ  رتصاخ  سنج  تسا و  يرامیب  العا  سنج  رگید  یلاثم 
هصلاخ و ریغ  هصلاخ و  بغ  مرگ  بت  ریز  رد  هک  نانچ  دیآ  ردنا  رایسب  عاونا  یعون  ره  نیا  ریز  رد  دیآ و  ردنا  نآ  ریغ  مرگ و  رـس  درد  و 
هصلاخ و ریغ  هصلاخ و  بغ  بغ  بت  ریز  ردنا  هک  نانچ  دـیآ  ردـنا  رگید  یعون  یعون  ره  ریز  رد  دـیآ و  ردـنا  قد  بت  هزور و  کی  بت 

عون رگید  زا  نادـب  هک  تسا  یتاذ  لصف  ار  یعون  ره  دـیآ و  ردـنا  یخیاشم  قد  ینیتسار و  قد  قد  يراـمیب  ریز  رد  دـیآرد و  بغلا  رطش 
رگید هک  تسا  نآ  هصلاخ  ریغ  یتاذ  لصف  هتبلا و  دشابن  بت  رثا  چیه  زور  رگید  هک  تسا  نآ  هصلاخ  بغ  یتاذ  لصف  هک  نانچ  دوش  ادج 
نکل دـشاب  رهاـظ  یبـت  زور  رگید  دـشاب و  يوـق  تخـس  یبـت  زور  کـی  هک  تسا  نآ  بـغلا  رطـش  یتاذ  لـصف  دـشابن و  بـت  رثا  یب  زور 

دشاب یلاح  هصاخ  دشاب و  رتفیعض 
708 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

بت ردنا  ناهد  یخلت  نوچ  دشابن  ار  عون  نآ  زج  دشاب  هک  هاگره  نکل  دشابن  یهاگ  دشاب و  یهاگ  هک  دشاب  اور  دـشاب و  ار  عون  کی  هک 
عون سنج و  بیبط  هک  هاگ  ره  دنک  دلوت  بت  زا  هک  یباوخیب  ای  رـس  درد  نوچ  دیآ  دیدپ  رامیب  عبت  رب  هک  دـشاب  یلاح  ضرع  ییارفص و 

تـسین نکمم  دشاب  لفاغ  قیرط  نیا  زا  هک  هاگره  دوش و  فقاو  يرامیب  رب  دوز  دیوج  زاب  بیترت  نیدب  يرامیب  ضرع  هصاخ و  لصف و  و 
دوش فقاو  ي )  ) رامیب رب  هک 

جضن نتخانش  ردنا  مود  راتفگ 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 462 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا

تسا هنوگچ  تسیچ و  جضن  هک  ندرک  دای  ردنا  نیتسخن  باب 

دشاب هنوگ  ود  زا  جضن  نکل  تسا  يرامیب  يهدام  ندش  هتخپ  جضن 
يهدام ود  ره  ردنا  هک  نآ  رهب  زا  نکل  هدوتسان  دب و  دشاب  یجضن  مود  راودیما و  هدوتس و  دشاب  یجـضن  نیا  تسا و  ینیتسار  جضن  یکی 

يهتخاس ار  نآ  ددرگ و  هریچ  يرامیب  يهدام  رب  هریغم  توق  هک  تسا  نآ  ینیتسار  جضن  اما  دنیوگ  جضن  ار  ود  ره  ددرگب  لاح  زا  يرامیب 
حالـص هب  ندینازپ و  زا  توق  ندمآ  زجاع  هریغم و  توق  رب  دشاب  تلع  یگریچ  هدوتـسان  جـضن  درک و  دـناوت  عفد  تعیبط  هک  دـنادرگ  نآ 

یثفن هفرس )  ) لاعـس هب  بنجلا  تاذ  ردنا  هک  هاگره  نآ  لاثم  دیآ  دیدپ  يرامیب  يهدام  ردنا  تنوفع  ببـس  نادب  يرامیب و  يهدام  ندروآ 
جـضن ناشن  دشابن  شوخان  يوب  دتفا  شتآ  رب  رگا  دیآرب و  یناسآ  هب  دیارگ و  يدرز  هب  یتخل  دـیپس و  گنر  هب  لدـتعم و  ماوق  هب  دـیآرب 

دهد شوخان  يوب  دنهن  شتآ  رب  رگا  دیارگ و  يزبس  هب  ای  هایـس  ای  دـشاب  دوبک  گنر  هب  قیقر  ای  دـشاب  ظیلغ  ماوق  هب  رگا  دـشاب و  ینیتسار 
. دشابن هدمآ  دیدپ  جضن  رثا  چیه  دشابن  هنیس ) طلخ   ) ثفن چیه  هک  هاگره  دشاب و  هدام  یگدیسوپ  یهابت  ناشن 

نآ تعفنم  جضن و  ياهلاح  ندرک  دای  ردنا  مود  باب 

ندمآ دیدپ  تقو  ات  يرامیب  توق  تیاغ  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  ینیتسار  جضن  ندمآ  دیدپ  زا  شیپ  دشاب  يرامیب  رد  هک  يرطخ  فوخ و  ره 
ردنا يرامیب  دیآ  دیدپ  جضن  رثا  نوچ  دشاب  جضن 

709 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
دـشاب يو  رد  هک  ییرامیب  نآ  زا  ار  رامیب  چیه  جضن  سپ  زا  هک  نآ  رهب  زا  دمآ  نوریب  رطخ  زا  رامیب  تفرگ و  ناصخن  ینعی  داتفا  طاطحنا 
دـشاب يوضع  لاح  نوچمه  بت  ردنا  بت  دنوادخ  لاح  هک  تسناد  دیابب  دنکن و  ییاطخ  یطیلخت و  رگا  دـشابن  تسا و  هدوبن  رطخ  چـیه 

دنک زاـغآ  ندرک  میر  نتخپ و  هک  زور  نآ  ساـمآ  درد  هک  ناـنچمه  درک  دـهاوخ  میر  دـش و  دـهاوخ  هتخپ  هک  دوـب  یـسامآ  يو  رد  هک 
نوچ دـیآ و  رتمرگ  اهبت  اهزور  نآ  دـنهن  زاغآ  نتخپ  اهگر  ردـنا  بت  يهدام  هک  هاگ  ره  دـنک و  دـلوت  بت  هک  دـشاب  ددرگ و  تدایز 
ندمآ دیدپ  تقو  هب  ات  يرامیب  توق  تیاغ  هک  تسا  هدمآ  هتفگ  ببـس  نیدب  ددرگ  رتهتـسهآ  اهبت  دـیآ  دـیدپ  یگتخپ  رثا  دـش و  هتخپ 

دیپس میر  سامآ  رد  ات  دش  دهاوخ  هتخپ  هک  تسا  یـسامآ  نوچمه  دوب  اهگر  رد  هک  هدام  لاح  بت و  لاح  هک  نآ  رهب  زا  دشاب و  جـضن 
دیابب دشابن و  هتخپ  اهگر  ردنا  بت  يهدام  دیاین  دیدپ  راومه  دیپس  بوسر  هشیـش  نب  رد  ات  زیت  بت  ردنا  دشابن  هتخپ  دنکن  دلوت  راومه  و 

یمامت هب  يرامیب  رطخ  زا  رامیب  دیآ  دیدپ  مامت  جضن  رثا  هک  هاگره  دشاب و  جضن  رثا  يهزادنا  هب  رطخ  زا  ینمیا  جـضن  سپ  زا  هک  تسناد 
دیدپ رتدوز  جضن  رثا  دنچره  دشاب و  جـضن  يرید  يدوز و  يهزادـنا  هب  يرامیب  یهاتوک  يزارد و  دوشن و  هدرک  ییاطخ  رگا  دـیآ  نوریب 

يرامیب ردنا  رادقم  نآ  دیآ  دیدپ  ینیتسار  جضن  هک  تقو  ره  دشابن و  تمالـس  لیلد  زج  ینیتسار  جـضن  دوش و  لیاز  رتدوز  يرامیب  دـیآ 
ردنا رادقم  نآ  دیآ  دیدپ  جضن  ياههناشن  زا  یناشن  هک  هاگ  ره  دشاب  دب  ياههناشن  نآ  اب  دشاب و  بعـص  ییرامیب  رگا  دـیآ و  دـیدپ  دـیما 

هک دوب  دناوت  اهيرامیب  یـضعب  رد  نکل  دـشابن  اج  کی  هب  گرم  ياههناشن  ای  ینیتسار  جـضن  ناشن  زگره  دـیآ و  دـیدپ  ناصخن  يرامیب 
هچ رگا  دوش و  رتمک  يرامیب  رطخ  دیآ  دیدپ  جضن  ناشن  هک  رادـقم  نادـب  دوب و  اج  کی  هب  یکانرطخ  ياههناشن  اب  ینیتسار  جـضن  ناشن 

جـضن رثا  چیه  ددرگ و  زارد  هک  دوب  اهيرامیب  رایـسب  هک  نآ  رهب  زا  تسین  ندـش  كاله  ناشن  جـضن  ندوبان  تسا  تمالـس  ناشن  جـضن 
دشاب و راودیموا  دوب  ياج  رب  توق  رگا  دـشاب  توق  رب  دامتعا  نکل  دـیآ  نوریب  يرامیب  زا  تمالـس  هب  كدـنا  كدـنا  رامیب  دوشن و  رهاظ 
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. دشاب دب  تخس  دوب  فیعض  توق  رگا 

درک دیاب  توق  رب  دامتعا  دباین  رثا  هک  اجنآ  تسج و  دیابیمه  جضن  رثا  هشیمه  ار  بیبط  هک  نآ  ردنا  موس  باب 

710 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
ددرگ رهاظ  نآ  رثا  نوچ  ات  یکی  ار  راک  ود  رهب  زا  دیوجیم  جضن  رثا  هک  تسا  بجاو  بیبط  رب  تسا  رایـسب  جضن  تعفنم  هک  نآ  رهب  زا 
ردنا داد  دیاب  يرای  ار  تعیبط  رگا  درک  دـناوت  عفد  ار  هدام  تفرگ و  توق  تعیبط  تشگ و  هریچ  يرامیب  يهدام  رب  هریغم  توق  هک  دـنادب 
دباین نآ  رثا  رگا  دهد و  يرای  هدام  ندینازپ  ردنا  ار  هریغم  توق  ار و  تعیبط  دشاب  ياج  رب  توق  دباین و  نآ  رثا  رگا  دـهد و  يرای  باب  نآ 
دوشن رهاظ  جضن  رثا  چیه  دشاب  فیعـض  توق  رگا  دهد و  يرای  هدام  ندینازپ  نیا  ردـنا  ار  هریغم  توق  ار و  تعیبط  دـشاب  ياج  رب  توق  و 

نآ زا  ار  نارادرامیب  قفر و  هب  درادیم  هاگن  ار  فیعض  توق  نآ  هک  دشابن  لوغشم  نادب  زج  دنکن و  یغارفتـسا  چیه  يوق و  یجالع  چیه 
. دوشن بوصنم  لهج  هبات  درک  دیاشیمن  جالع  هک  دهد  ربخ 

تسج دیاب  اجک  زا  هنوگچ و  جضن  رثا  هک  نآ  ردنا  مراهچ  باب 

دیوج وضع  نآ  زا  جضن  رثا  تسا  وضع  مادک  ردنا  هدام  ات  دنک  هاگن  هک  دیاب  بیبط  دوب  دـناوت  يرامیب  يهدام  ردـنا  جـضن  هک  نآ  رهب  زا 
ردنا اههدور  ياهيرامیب  ردنا  دیوج و  ثفن  ردـنا  جـضن  رثا  دـنک و  هاگن  ثفن  لاح  ردـنا  ندز  مد  ياهمادـنا  ياهيرامیب  ردـنا  هک  نانچ 

دیآ دورف  ینیب  ماک و  زا  هک  اهيَرت  لاح  ردنا  نآ  دننام  ماسرـس و  ماکز و  نوچ  غامد  ياهسامآ  اهيرامیب و  ردنا  دـنک و  هاگن  لفث  لاح 
رتشیب ینوفع  ياهبت  يهدام  هک  نآ  رهب  زا  دنک  هاگن  لوب  بوسر  ردنا  دنک و  هاگن  صمر  لاح  ردنا  مشچ  ياهيرامیب  ردنا  دنک و  هاگن 

زا ماوق  گنر و  رگا  تسین و  دیدپ  جضن  رثا  چیه  زونه  هک  دناد  دنیب  قیقر  لوب  ماوق  گنر و  دنیبن و  بوسر  چیه  رگا  دـشاب  اهگر  ردـنا 
دنک بوسر  هشیش  نب  ردنا  دوش و  لدتعم  نآ  ماوق  دوش و  درز  ای  خرس  دشاب  هدوب  دیپس  الثم  رگا  ددرگب  دشاب  هدوب  يرامیب  لوا  رد  هچنآ 

تنوفع و رثا  هک  دناد  دشابن  هدوتـس  یبوسر  یگنر و  یماوق و  ددرگب  لاح  زا  لوب  ماوق  گنر و  هک  نآ  اب  رگا  تسا و  جضن  رثا  هک  دـناد 
جضن رثا  هک  دوب  يوضع  رد  یسامآ  بت  اب  هک  هاگره  تسا و  هدمآ  هدرک  دای  مود  باتک  ردنا  حرش  هب  لوب  لاوحا  تسا و  دب  جضن  ناشن 

هک هاگره  هک  تسناد  دیابب  درک و  دیابن  بلط  لوب  ردنا  زج  دـشابن  سامآ  رگا  درک و  دـیاب  بلط  سامآ  عضوم  ردـنا  مه  لوب و  ردـنا  مه 
يوق توق  هک  نآ  رب  مود  هدام و  یگتخپ  رب  یکی  دهد  یناشن  کین  لاح  ود  رب  دـیآرب  رایـسب  راب  کی  هب  هتخپ  ثفن  هنیـس  ياهيرامیب  رد 

یفیعض ببس  هب  دوب  هتخپ  هدام  هچ  رگا  هک  دوب  رایسب  هک  نآ  رهب  زا  تسا 
711 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

رترـسع نآ  غارفتـسا  مه  دشاب و  رتراوخـشد  يو  ردنا  هدام  جضن  مه  دتفا  کشخ  ياهجازم  ردنا  هک  اهيرامیب  دشابن و  رایـسب  ثفن  توق 
رگج و ياهيرامیب  رد  دشابن و  ثفن  چیه  جضن  ماگنه  هب  دشاب و  ياج  رب  توق  هک  دشاب  نآ  بنجلا  تاذ  ردـنا  اًلثم  یکـشخ  ناشن  دوب و 

دیدپ مشچ  درد  ردنا  دشاب و  تسوپ  یتشرد  نافز و  یهایـس  ناهد و  یکـشخ  اهبت  ردنا  دـشاب و  عبط  یکـشخ  اههدور  هدـعم و  زرپس و 
عضوم و یتخـس  ياهسامآ  رد  اهيَرت و  ندولاپان  ینیب و  يرجم  یکـشخ  ماسرـس  ماکز و  ردنا  دـشاب و  مشچ  یکـشخ  صمر و  ندـمآان 

دشاب میر  ندولاپان 

مامت جضن  صقان و  جضن  نایم  قرف  ردنا  مجنپ  باب 
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هک هاگره  دوب و  صقان  یجضن  دتسیاب  نآ  رب  رگا  جضن و  زاغآ  دریگ  ندولاپ  زیت  قیقر و  يَرت  ماسرس  نوچ  رس  ياهرامیب  ردنا  هک  هاگره 
رتمک هک  هاگره  دشاب و  جضن  زاغآ  یماخ و  ناشن  رایـسب  مرگ و  قیقر و  کشا  مشچ  درد  ردنا  دوب  ینیتسار  جضن  ددرگ  لدـتعم  نآ  ماوق 

مشچ دنک و  صمر  ددرگ و  ظیلغ  دیآ و  زاب  یکدنا  هب  هک  هاگره  دوب و  صقان  یجضن  دوش  رتلدتعم  نآ  ماوق  دوب و 
[34 (] (ص 214

یهاشمزراوخ هریخذ 
711 ص :  مامت .....  جضن  صقان و  جضن  نایم  قرف  ردنا  مجنپ  باب 

ص711 ج1 ؛  یهاشمزراوخ ؛  هریخذ 
داتـسیاب نآ  رب  مه  رگا  دشاب و  جـضن  زاغآ  دـنک  زاغآ  قیقر  یثفن  هک  هاگره  هنیـس  ياهيرامیب  ردـنا  تسا و  ینیتسار  جـضن  دریگ  مه  رب 

رایـسب قیقر  بآدرز  اـهشیر  زا  هک  هاـگره  دوب و  ینیتسار  جـضن  دـیآرب  یناـسآ  هب  ددرگ و  لدـتعم  نآ  ماوق  رگا  دوب و  صقاـن  یجـضن 
جـضن یمامت  دوب و  صقان  جـضن  ددرگ  لدـتعم  نآ  ماوق  دوش و  رتمک  بآدرز  هک  هاگره  دوب و  جـضن  زاغآ  یماخ و  ناشن  دریگ  ندولاـپ 

تسج دیاب  هجو  هس  زا  لوب و  ردنا  مامت  جضن  صقان و  جضن  یماخ و  ناشن  دوب و  لدتعم  راومه و  دیپس و  میر 
هب دشاب  هدوب  دیپس  هک  نآ  سپ  زا  هک  هاگره  دشاب و  رترود  جـضن  زا  دـشاب  رتقیقر  رتدـیپس و  لوب  دـنچ  ره  هک  تسا  نآ  یماخ  ناشن  اما 

دشاب يران  گنر  هب  دشاب و  قیقر  ماوق  هب  ات  دنکن  بوسر  دنامب و  نآ  رب  مه  ددرگ و  هریت  دشاب  هدوب  قیقر  هک  نآ  سپ  زا  ای  دیارگ  يدرز 
هس ره  نیا 

712 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
. دشاب جضن  زاغآ  لاح 

دوب صقان  جضن  ناشن  نیا  دیآ و  دیدپ  راومه  دیپس و  يربا  نوچمه  یبوسر  بآ  نایم  رد  ای  بآ  رس  رب  هشیش  ردنا  مود  هجو 
دشاب صقان  جضن  هک  هاگره  دشاب و  ینیتسار  جضن  ناشن  نیا  دیآ  دیدپ  هشیش  نب  ردنا  هتسویپ  دیپس و  راومه و  یبوسر  هک  نآ  موس  هجو 
دیابن تشادمـشچ )  ) شوگ مامت  نارحب  صقان  جـضن  سپ  زا  دـیآ و  مامت  نارحب  دـشاب  ماـمت  جـضن  هک  هاـگره  دـیآ و  صقاـن  مه  نارحب 

شلام و هک  تسا  ببـس  نیدب  نینچمه و  کنخ  ياهتبرـش  اهاذغ و  دنکفا و  رتسپ  زاب  ار  جضن  درـس  ياوه  هک  تسناد  دـیابب  تشاد و 
رتدوز و جضن  مرگ  ياهرهـش  یناوج و  ياهلاس  ناتـسبات و  لصف  ردنا  دهد و  يرای  جضن  ردـنا  لدـتعم  ياهتبرـش  اهلوطن و  هبامرگ و 
هک هاگره  دنازپب و  دوز  ار  هدام  وضع  توق  دـشاب و  لادـتعا  لاح  رب  وضع  جازم  دـشاب و  يوضع  ردـنا  ياهدام  هک  هاگره  دـشاب و  رتمامت 

ردـنا هک  هاگره  دـیآ و  زجاع  نآ  ندـینازپ  زا  وضع  توق  ددرگ و  نکمتم  تلع  ددرگ  ناسکی  دـب  يهدام  جازم  اب  دوش و  هاـبت  وضع  جازم 
تبون تفه  دوب  صقان  جضن  الا  دیاین و  شیپ  تبون  راهچ )  ) لهچ بت  دیآ  دـیدپ  ینیتسار  جـضن  رثا  لوب  ردـنا  مود  زور  هصلاخ  بغ  بت 

. درادب

تسا باب  هد  راتفگ  نیا  نارحب و  نتخانش  ردنا  موس  راتفگ 

هراشا

تسا عون  دنچ  تسیچ و  نارحب  هک  نآ  ردنا  نیتسخن  باب 
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مصخ کی  دوش و  یضاق  شیپ  يرواد  هب  یمصخ  اب  هک  یمـصخ  نتـشگ  هدیچ  زا  هدش  هتفاکـش  تسا  یظفل  نانوی  لها  نافز  ردنا  نارحب 
يوعد ندرک  تسرد  هب  کی  ره  دـنرب و  راگزور  هاگداد )  ) مکح سلجم  ردـنا  یتدـم  مصخ  ود  ره  هک  ناـنچمه  ددرگ و  هریچ  رگید  رب 

دنک مکح  لاح  ردـنا  تشگ  تسرد  نوچ  ددرگ  نشور  یـضاق  کیدزن  هب  مصخ  کی  يوعد  یتسرد  یتدـم  زا  سپ  ات  دنـشوک  شیوخ 
ددرگ و هتخپ  هدام  تدـم  نآ  ردـنا  ات  دنـشوکیمه  رگیدـکی  اب  یتدـم  ناس  نآ  رب  مه  رامیب  نت  ردـنا  نینچمه  تعیبط  يرامیب و  يهداـم 

ددرگ هریچ  تعیبط 
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سپ ددرگ  ادیپ  تعیبط  فعض  ناشن  لاح  ردنا  ددرگ و  یلوتـسم  هدام  دیآ و  زجاع  تعیبط  ای  ددرگ  ادیپ  تعیبط  یگریچ  ناشن  لاح  ردنا 
تسا هنوگ  شش  يرامیب  لاح  ندیدرگ  رتدب و  ای  رتهب  رگید  لاح  هب  یلاح  زا  دشاب  يرامیب  لاح  ندیدرگ  نارحب 

لاح دوش و  یلوتسم  هدام  ددرگ و  زجاع  راب  کی  هب  هک  نآ  مود  دنک  عفد  ار  يرامیب  يهدام  دبای و  توق  تعیبط  راب  کی  هب  هک  نآ  یکی 
تعیبط هک  نآ  موس  دـشاب  هداح  ياهيرامیب  ردـنا  ود  ره  نیا  دـنیوگ و  دـب  نارحب  ار  نیا  دوش  كاله  رامیب  ددرگب و  هراب  کی  هب  راـمیب 

دنک و عفد  یمامت  هب  ار  هدام  دریگ و  توق  نت  ات  دیاب  یتدم  دنکیم و  عفد  دنازپیم و  ار  يرامیب  يهدام  دریگیمه و  توق  كدنا  كدنا 
. دنیوگ لیلحت  ار  نیا 

یتدم زا  سپ  ات  ددرگیم  یلوتـسم  هدام  دوشیم و  فیعـض  جیردت  هب  دشاب و  زجاع  تعیبط  ددرگن و  هتخپ  يرامیب  يهدام  هک  نآ  مراهچ 
اهتبوطر دزادگیم و  اهمادنا  هک  نآ  رهب  زا  دنیوگ  شهاک  دـنیوگ و  لوبذ  نیا  دوش و  كاله  رامیب  ددرگ و  رهاظ  تعیبط  زجع  یمامت 

هک دـشاب  زارد  ياهيرامیب  ردـنا  ود  ره  نیا  ددرگ و  يرپس  ات  دوشیم  َرت  مک  كدـنا  كدـنا  يزیرغ  ترارح  دوشیم و  جرخ  لـیلحت  هب 
دشاب تمالس  رخآ  دشاب و  بکرم  نارحب  ینعی  هتخیمآ  یندیدرگ  ددرگب و  يرامیب  لاح  هک  نآ  مجنپ  دنیوگ  نمزم  يرامیب  ار  نآ  نابیبط 

دماجنا و تمالـس  هب  دوش و  مامت  رگید  یتدـم  رد  یقاب  صقان و  نکل  و  کین ) بوخ ،  ) هرـس دـنک  ینارحب  تسخن  هک  دـشاب  نانچ  نیا  و 
كدنا كدنا  توق  نآ  سپ  زا  مامتان و  دـنک  ینارحب  تسخن  نکل  دـشاب  بکرم  نارحب  مه  مشـش  دوب  کین  ياهنارحب  هلمج  زا  مه  نیا 

هک دشاب  ییاهيرامیب  ردنا  ود  ره  نیا  دشاب و  دب  ياهنارحب  هلمج  زا  مه  نیا  دماجنا و  گرم  هب  دوش و  طقاس  مامت  ات  دوشیم و  فیعض 
. دشاب هراب  کی  هب  مامت  يوق و  نارحب  نمزم و  ياهيرامیب  يهلمج  زا  هن  دشاب و  هّداح  ياهيرامیب  يهلمج  زا  هن 

قیرافت هب  صقان و  نارحب  هک  هاگره  دیآ و  دـیدپ  كانمیب  ياهلاح  میظع و  یبارطـضا  رامیب  ردـنا  دوب  دـهاوخ  مامت  نارحب  هک  هاگره  و 
ندیـشوک لاثم  دـناهتفگ  يرامیب و  يهدام  اب  دـشاب  تعیبط  ندیـشوک  بارطـضا  ببـس  دـشاب و  رتمک  یلاـح ) یب   ) بارطـضا دوب  دـهاوخ 

اب تسا  فلاخم  رکشل  ود  ندیشوک  نوچمه  دیآ  دیدپ  نآ  زا  هک  بارطضا  يرامیب و  يهدام  اب  تعیبط 
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رکـشل ود  نایم  هک  هاگره  تیـالو و  هاـشداپ  نوچمه  تعیبط  تسا و  هناـگیب  ینمـشد  نوچمه  نت  ردـنا  يراـمیب  هک  نآ  رهب  زا  رگیدـکی 
نآ و دـننام  نوخ و  ندـیکچ  رابغ و  نازرابم و  يهرعن  نوچ  دـیآ  دـیدپ  تیالو  رد  گنج  یتخـس  ياههناشن  دوش  تخـس  گنج  فلاخم 
هب تیالو  هاشداپ  ای  دـشابن  نوریب  ود  زا  ددرگ و  رهاظ  هورگ  رگید  تمیزه  یهورگ و  رفظ  لاح  رد  دـیآ  دـیدپ  ياههناشن  نیا  هک  هاـگره 
ای دنک  نوریب  تیالو  زا  ار  رادنامرف )  ) یلاو دبای و  رفظ  رابکی  هب  نمـشد  ای  دـنک  رود  هراب  کی  هب  ار  هناگیب  نمـشد  دـبای و  رفظ  هراب  کی 

تمیزه رخآ  هب  دنک و  تعجر  موس  مود و  راب  نمـشد  دنک و  رود  یتخل  ار  نمـشد  دبای و  تسد  هراب  کی  تیالو  هاشداپ  هک  دشاب  نانچ 
هب دـنک و  دـهج  موس  مود و  راب  هاشداپ  دریگب و  تیالو  یتخل  دـبای و  تسد  هراب  کی  تیالو  هاشداپ  رب  نمـشد  هک  دـشاب  نانچ  ای  دوش و 
ای دـشابن  نوریب  ود  زا  لاح  دـشوک و  ناس  نیا  رب  مه  يرامیب  يهدام  اب  رامیب  تعیبط  دراذـگ  زاـب  نمـشد  هب  تیـالو  دوش و  تمیزه  رخآ 

دـشابن و يوق  تعیبط  ای  دـنیوگ  مامت  نارحب  ار  نیا  دـنک  عفد  نت  همه  زا  هسیئر و  ياضعا  زا  هراب  کی  هب  ار  يرامیب  دـشاب و  يوق  تعیبط 
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نیا لاـثم  دـنیوگ و  لاـقتنا  نارحب  ار  نیا  درک  دـناوتن  رود  فارطا  زا  رگید و  ياـضعا  زا  دـنک و  رود  هسیئر  ياـضعا  زا  لد و  زا  يراـمیب 
سامآ و ناقری و  هب  يرتشیب  دشاب  هنوگ  رایـسب  لاقتنا  نارحب  دراذـگ و  زاب  نمـشد  هب  یحاون  دراد و  هاگن  رهـش  هک  دوب  یهاشداپ  نوچمه 
هک دشاب  رایسب  دشاب و  اههرثب  جارخ و  سامآ و  ناقری و  هب  يرتشیب  دشاب  هنوگ  رایسب  لاقتنا  نارحب  هک  دشاب  رایـسب  دشاب و  اههرثب  جارخ و 

قهب و و  یگنرفز ) لاـگ   ) نویرب و  يرَگ )  ) رَگ قاـنخ و  هروـخ و  هلبآ و  یـسراف و  شتآ )  ) راـن هلمن و  نوعاـط و  هلیبد و  هب  لاـقتنا  نارحب 
دوش و لیاز  نادـب  يرامیب  دـشاب و  وناز  درد  نیروس و  درد  تشپ و  درد  جنـشت و  هوقل و  لیفلا و  ءاد  یلاود و  ناطرـس و  ددـغ و  صرب و 

نوچ دوب  دهاوخ  گرزب  یترـضم  وضع  نآ  رد  درک و  دهاوخ  لیم  يوضع  هب  هدام  هک  ددرگ  مولعم  هک  دیآ  دیدپ  یناشن  هک  دشاب  رایـسب 
هب يوضع  زا  هدام  ندینادرگ  زاب  قیرط  دینادرگ و  دیاب  زاب  رگید  یبناج  هب  ار  هدام  تشاد و  دیاب  هاگن  وضع  نآ  توق  دیآ  دیدپ  ناشن  نآ 

توق زا  مامت  نارحب  تشاد ) مشچ   ) عقوت تسا و  هدـمآ  هدرک  دای  موس  باتک  زا  مود  شخب  زا  نیتسخن  راتفگ  زا  مود  باـب  ردـنا  يوضع 
قیقر يهدام  هک  هاگره  درک و  دـیاب  عقوت  لاقتنا  نارحب  دـشاب  ظیلغ  طلخ  دـشابن و  يوق  توق  رگا  درک و  دـیاب  قیقر  مرگ و  طـلخ  يوق و 

هب نارحب  دشاب  مرگ  نکل  دشابن  یقیقر  نادب  رگا  دشاب و  قرع  هب  نارحب  دشاب 
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دایز طاخم  شزیر   ) دشاب طاخم  هب  درس  ياهيرامیب  نارحب  یق و  هب  ای  لاهـسا  هب  ای  دایز ) لوب   ) لوب راردا  هب  ای  غامد ) نوخ   ) دنک فاعر 
ثفن هب  هنیـس  ياهيرامیب  نارحب  دـیالاپب و  شوگ  زا  هک  بادرز  دـیآ و  مشچ  زا  هک  بآ  هب  و  مشچ ) يهروش   ) صمر هب  دـشاب و  رـس ) زا 

هک ار  یسک  دنشاب  کین  نارحب  ياهیرامیب  رایسب  ریساوب و  زا  نوخ  نداشگ  دشاب و  ناهد ) هار  زا  نتخیر  هنیس  زا  دایز  طالخا  )
(ص 215)

لوب راردا  سپ  یق  سپ  لاهسا  سپ  دشاب  فاعر  اهنارحب  نیرتمامت  نیرتهب و  دشاب و  هدوب  تداع 

تسا هدمآ  هدرک  دای  مود  باتک  زا  نیتسخن  راتفگ  زا  مهن  باب  ردنا  نآ  يدب  یکین و  نارحب و  تقو  نتخانش  ردنا  مود  باب 

لاح مود  یتحاران  یگتـسکش و  مه  رد  ساسحا   ) لاح نیتسخن  مولعم  تسا  یتقو  ار  یلاح  ره  تسا و  لاح  راهچ  ار  اهيرامیب  يهمه  هک 
اهتنا تقو  ار ) نآ   ) نابیبط تسا و  يرامیب  ندیـسر  تیاغ  هب  لاح  موس  دنیوگ و  دـیازت  تقو  نابیبط  تسا و  يرامیب  ندـمآ  دـیدپ  دـیازت )

مه گرم  اما  دشابن و  اهتنا  تقو  رد  زج  مامت  نارحب  دنیوگ و  طاطحنا  تقو  ار ) نآ   ) نابیبط تسا و  يرامیب  ناصخن  لاح  مراهچ  دـنیوگ 
شیپ هک  ینارحب  ره  گرم و  هن  دشاب و  نارحب  هن  طاطحنا  تقو  رد  زگره  دشاب و  اهتنا  تقو  رد  مه  دیازت و  تقو  رد  مه  ادتبا و  تقو  رد 

رد هچنآ  دنک و  كاله  دشاب  يرامیب  يادتبا  رد  هچنآ  دیآ و  هدرک  دای  نیا  زا  سپ  هک  نانچ  دشاب  دب  ای  دشاب  صقان  ای  دشاب  اهتنا  تقو  زا 
رد هچنآ  دشاب و  مارآیب  لاح و  دب  تخـس  نارحب  نآ  ردنا  رامیب  دشاب  دب  رگا  دـشاب و  صقان  دـشاب  کین  ینارحب  رگا  دـشاب  دـیازت  تقو 

دـشاب و هتفای  تسد  يو  رب  تعیبط  دـشاب و  هدیـسر  یگتخپ  تیاغ  هب  يرامیب  يهدام  ای  دـشابن  نوریب  ود  زا  دـشاب و  مامت  دـشاب  اهتنا  تقو 
تعیبط رب  هراب  کی  هب  هتفرگ و  نوبز  ار  تعیبط  دشاب و  هدیـسر  توق  تیاغ  هب  يرامیب  يهدام  ای  دنک  عفد  راب  کی  هدمآ و  تکرح  ردـنا 

نآ ردنا  تعیبط  هک  تسا  هتفر  تداع  هک  دوب  ییاهزور  ردنا  نارحب  تکرح  هک  هاگ  ره  هک  تسناد  دیابب  دوش و  كاله  رامیب  دنک و  رعق 
نارحب نآ  دیآ  تکرح  ردنا  نآ  زا  شیپ  رگا  دشاب و  راودیما  نارحب  نآ  دیآ  تکرح  ردنا  اهزور 
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تخس ای  تسا  دب  تخـس  يرامیب  يهدام  هک  دوب  نآ  ناشن  دشاب و  يرورـض  یتکرح  دیآ  تکرح  ردنا  نآ  زا  شیپ  رگا  دشابن و  راودیما 
یناشن نارحب  ياههناشن  هک  هاگره  هک  تسا  نیا  رهب  زا  تسا و  هدروآ  بارطضا  هب  ار  وا  ات  تسا  هدرک  راب  نارگ  ار  تعیبط  تسا و  رایسب 

ببس نیدب  مه  دشاب و  هدروآ  بارطضا  هب  ار  تعیبط  يرامیب  يهدام  هک  نآ  رهب  زا  دوب  دهاوخ  مهدراهچ  زور  اًلثم  نارحب  هک  نآ  رب  دهد 
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يهداـم دـشاب و  هدـیمرآ  تعیبط  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب و  شیوخ  تقو  هب  دـشاب و  رترید  نارحب  تمالـس  اـب  اـهيرامیب  نیا  ردـنا  هک  تسا 
تکرح دوز  دب  ياهيرامیب  ردنا  دوش و  هتخپ  مامت  هدام  ات  درک  دناوت  ربص  دوب و  دناوت  نکاس  مرج  درآیمن ال  بارطضا  هب  ار  وا  يرامیب 
دنابنجب ماگنهیب  ار  تعیبط  هک  ینوریب  ببـس  هب  ای  دـشاب  يرامیب  توق  ببـس  هب  ای  اـهتنا  تقو  زا  شیپ  ینارحب  تکرح  هلمجلا  یلع  دـنک 

نآ مه  ار  یناسفن  ضارعا  زا  یضراع  ای  يرامیب  جازم  روخ  ردنا  هن  تجاح و  يهزادنا  هب  هن  تقو و  هب  هن  یبارـش  ای  یماعط  ندروخ  نوچ 
زاب لاهـسا  هب  نارحب  دـسرتب  يراک  زا  رامیب  رگا  هک  نانچ  دـنادرگب  ار  نآ  تکرح  تهج  هک  نآ  مه  دـنابنجب و  ار  نارحب  هک  دـشاب  توق 

دشاب و نارحب  بت  ندـیراسگ  تقو  ردـنا  هن  هک  تسناد  دـیابب  ددرگ و  زاب  قرع  هب  نارحب  دوش  داش  رگا  لوب و  راردا  هب  ای  یق  هب  ای  ددرگ 
شیوخ راگزور  رد  مسیناقاکرع  دشاب  رتردان  بت  ندیراسگ  تقو  ردنا  ردان و  هب  رگم  دشاب  هدش  هتـسکش  بت  توق  هک  تقو  نآ  ردنا  هن 
دـشاب ینارحب  زور  نیا  ردنا  هک  دتفا  قافتا  رگا  سپ  دـشاب  رتمک  کین  نارحب  مشـش  زور  ردـنا  راب و  کی  سونیلاج  تسا و  هدـید  راب  ود 

يو ردنا  هک  يزور  ردنا  هک  هاگره  دشاب و  متفه  تسرد  نیتسخن  زور  نیا  دنشاب و  هتـشادن  هاگن  يرامیب  يادتبا  هک  دشاب  اج  نآ  ار  طلغ 
برطـضم تخـس  لوا  ردنا  يرامیب  هک  دشاب  رایـسب  دشاب و  گرم  ناشن  دشاب و  دب  تخـس  دیآ  دیدپ  یتمالع  دـنراد  مشچ  کین  ینارحب 

. دوش برطضم  سپ  دشاب  نکاس  لوا  ردنا  هک  دشاب  رایسب  ددرگ و  نکاس  سپ  دشاب 

نارحب ياهزور  نتخانش  ردنا  موس  باب 

دهاوخ نارحب  هک  دهد  ربخ  هک  دشاب  ییاهزور  یـضعب  دنیوگ و  هیروحابلا  مایالا  ار  نآ  دـشاب و  نارحب  ياهزور  یـضعب  يرامیب  راگزور 
یف هفقاو  مایا  ار  نآ  درذگ  اهزور  نیا  نایم  ردـنا  هک  دـشاب  اهزور  یـضعب  نیوگ و  راذـنالا  مایالا  ار  نآ  دوب و  دـهاوخ  زور  مادـک  دوب و 

دنیوگ امهنیبام 
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مایا دشاب و  دب  نارحب  يو  رد  هک  دشاب  ییاهزور  یضعب  دشاب و  کین  ییاهنارحب  يو  رد  هک  دشاب  ییاهزور  یضعب  نارحب  ياهزور  اماف 
هک دشاب  ییاهزور  یـضعب  نارحب  ياهزور  اما  دنهد و  دب  نارحب  زور  زا  ربخ  یـضعب  دنهد و  کین  نارحب  زور  زا  ربخ  یـضعب  زین  راذـنالا 

کین نارحب  زور  زا  ربخ  یـضعب  زین  راذـنالا  مایا  دـشاب و  دـب  نارحب  يو  رد  هک  دـشاب  ییاهزور  یـضعب  دـشاب و  کین  ياهنارحب  يو  رد 
تـسا زور  جنپ  تسیب و  هلمج  صقان  ای  مامت  دیاب  کین  دشاب  اهنارحب  يو  رد  هک  اهزور  دـنهد و  دـب  نارحب  زور  زا  ربخ  یـضعب  دـنهد و 

هدزناش و مهدزناپ و  مهدراهچ و  مهدزیـس و  مهدزاود و  مهدزای و  مهد و  مهن و  متـشه و  متفه و  مشـش و  مجنپ و  مراـهچ و  موس و  زور 
یس و مراهچ و  یس و  مکی و  یـس و  متـشه و  تسیب و  متفه و  تسیب و  مراهچ و  تسیب و  مکی و  تسیب و  متـسیب و  مهدزون و  مهدفه و 

ياـهلاح ریغت  يهـمه  هـک  نآ  رهب  زا  دناهدرمــش  نارحب  ياــهزور  يهـلمج  زا  ار  مود  زور  ار و  نیتـسخن  زور  یهورگ  مـلهچ و  مـتفه و 
ددرگب و مود  زور  ای  تسخن  زور  دـنیوگ  مویامح  يزاـت  هب  هک  هزور  کـی  بت  لاـح  هک  نآ  رهب  زا  دـناهدرک و  ماـن  نارحب  ار  اـهيرامیب 

لیلحت هب  نکل  دـشابن  نارحب  ار  يرامیب  زور  لهچ  زا  سپ  دـناهتفگ  دناهدرمـش و  نارحب  ياهزور  زا  مه  ار  نآ  نتـشذگ  درذـگب  يراـمیب 
ناکدوک ياهيرامیب  نارحب  دیوگیم  دشاب و  نارحب  تسیب  دص و  ردنا  داتفه و  ردنا  تصـش و  ردـنا  دـیوگیم  طارقب  هک  نآ  اب  درذـگ 

زاب نارحب  زور  هداح  ياهيرامیب  رد  تسا و  نیتسخن  نارحب  زور  نمزم  ياهيرامیب  رد  ملهچ  زور  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  زور  لهچ  زا  سپ 
دیاب لاس  تفه  سپ  زا  دنکن  هام  تفه  سپ  زا  هچنآ  تشاد و  دیاب  مشچ  هام  تفه  سپ  زا  دنکن  نارحب  زور  لهچ  سپ  زا  هک  نآ  نیسپ و 

یندـیدرگ ددرگب  مدرم  ياهلاح  یگلاس  هدراهچ  رد  هک  نآ  سپ  زا  دـنک  نارحب  لاس  هدراهچ  سپ  زا  دـشاب  نمزم  تخـس  رگا  تشاد و 
دنک نارحب  تقو  نیا  رد  هچنآ  دوش و  كاپ  نادب  ناشیا  نت  زا  دساف  طالخا  دننیب و  ضیح  تقو  نیا  رد  ناشیا  هک  نانز  لاح  هصاخ  مامت 

ردـنا هک  اهنارحب  يرتشیب  هک  نآ  رهب  زا  تسا  متفه  زور  نارحب  ياهزور  نیرتهب  هک  تسناد  دـیابب  دـشاب و  رتمک  صالخ  يراـمیب  نآ  زا 
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ای دیآ  دیدپ  لیلد  رد  هک  رهاظ  يرییغت  هب  دهد  ربخ  متفه  زور  زا  مراهچ  زور  هشیمه  دـشاب و  غارفتـسا  اب  رطخیب و  مامت و  دـشاب  زور  نیا 
دیدپ مراهچ  زور  هک  اهلاح  نیا  هک  هاگره  دیآ و  دیدپ  يرامیب  ییانیب و  سح و  مهف و  رد  هک  یلاح  هب  ای  عبط  تباجا  ردنا  ای  ثفن  ردـنا 

زور رامیب  هک  دتفا  قافتا  مک  دشاب و  کین  متفه  زور  نارحب  دشاب  کین  دیآ 
718 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

نارحب و ياهزور  يهلمج  زا  تسا  ار  متفه  زور  تیـصاخ  نیا  دشابن و  دب  مراهچ  زور  ياهلاح  هچ  رگا  دـناهتفگ  یهورگ  دریمب و  متفه 
هک دـشاب  ردان  نارحب و  ياهزور  زا  دریمیم  رگید  زور  متفه  سپ  زا  رامیب  دـشاب  هدوب  دـب  مراهچ  زور  ياـهلاح  رگا  هک  دـشاب  نآ  رتشیب 
نآ زا  رامیب  دشاب  متفه  زور  هک  یغارفتـسا  ره  دریم و  مشـش  زور  رامیب  دیآ و  دیدپ  یلاح  مراهچ  زور  هک  دـشاب  رایـسب  دریم و  متفه  زور 
هچ رگا  نکل  دـنک  تکرح  رتدوز  نارحب  مشـش  زور  راـمیب  دـیآ و  دـیدپ  بوـخ  ياـهلاح  مراـهچ  زور  هک  دـشاب  رایـسب  دـبای و  تـحار 

یغارفتـسا رگا  میظع و  بارطـضا  اب  رطخ و  اب  دشاب  ینارحب  دیآ  مشـش  زور  نارحب  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  هدوب  بوخ  مراهچ  زور  ياهلاح 
نادب ددرگ  لطاب  اهزاوآ  سح  دنام و  هتکس  اب  هک  دوب  یباوخ  دوش  باوخ  رد  رگا  دنامب و  ضبن  دشاب و  توق  طوقـس  اب  یـشغ و  اب  دنک 

زور سونیلاج  و  دبای ) تدش  يرامیب   ) دتفا سکن  دوب و  صقان  دشاب  مشش  زور  هک  ینارحب  ره  تسا و  متفه  زور  دض  مشش  زور  هک  دنام 
یهانگ رگا  دراذگ و  رتمامت  رتدوز و  قح  نآ  ددرگ  بجاو  یقح  يو  رب  ار  تیعر  رگا  هک  تسا  هدرک  هدننام  میحر  یهاشداپ  هب  ار  متفه 

یهاشداپ هب  ار  مشش  زور  دنک و  ناسآ  رتببس و  هچ  ره  بیدهت ) هیبنت و   ) دنک يذا  یتمالم و  رگا  دنکن و  تبوقع  دننک 
(ص 216)

زا دـنک و  تخـس  تبوقع  كدـنا  هانگ  رب  دـنک و  بضغ  ددرگ  بجاو  یقح  يو  رب  ار  تیعر  رگا  هک  تسا  درک  هدـننام  تمحریب  ملاظ 
تسخن زور  زا  رتهتسکش  مود  زور  رامیب  بعص  ياهيرامیب  ردنا  هک  تسا  نآ  نآ  تسه و  یببس  ار  مشش  زور  نارحب  يدب  رگید  یهجو 

هنمزم ياهيرامیب  يهلمج  زا  اهيرامیب  نیا  دشاب و  رتيوق  تفج  زور  بت  ياهتبون  دشاب و  مود  زور  زا  رتهتـسکش  مراهچ  زور  دـشاب و 
ای مود  زور  هک  دشاب  رایسب  دشاب و  رتدوز  نآ  ياهتکرح  دیامن و  هداح  يرامیب  نوچمه  هدام  يدب  يرامیب و  یبعص  ببس  هب  نکل  دشاب 

زور دـشاب  هدـنام  یتخل  زین  مراهچ  زور  دـشاب و  ياج  رب  توق  زونه  مود  زور  هک  نآ  رهب  زا  دـنریم  مشـش  زور  رتشیب  نکل  دـنریمب  مراهچ 
مـشش زور  هب  مهد  زور  متـشه و  زور  تشاد و  دـناوتن  ياپ  بت  تبون  یبعـص  اب  دیـشوک و  دـناوتن  زاب  تلع  اب  دـشاب  هدـش  فیعـض  مشش 

نآ رب  دشاب و  صقان  ای  دشاب  نکل  دشابن  رهاظ  تخس  دوب  هچنآ  دوب و  ردان  هب  نارحب  زور  ود  ره  نیا  ردنا  تسا و  کیدزن 
719 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

زور دـهد و  ربـخ  متفه  زور  نارحب  زا  مراـهچ  زور  هک  ناـنچ  دـهد  ربـخ  زور  ود  نیا  نارحب  زا  هک  تسین  زور  چـیه  درک و  ناوتن  داـمتعا 
رتدورف تسا و  کیدزن  متفه  زور  هب  توق  تلیـضف و  ردـنا  مهدراهچ  زور  تسا و  کیدزن  ود  ره  نیدـب  مهدزون  مهدزناش و  مهدزاود و 
مهدفه زور  دمآ  هدرک  دای  هک  زور  هس  نیا  زا  رتدورف  متسیب و  سپ  مهدزای  سپ  تسا  مهد  زور  تلیـضف  يهجرد  ردنا  مهدراهچ  زور  زا 

اهنارحب مکی  تسیب و  زور  ردـنا  تسا و  مهدـجه  موس و  زور  مراـهچ  زور  زا  رتدورف  مراـهچ و  زور  نآ  زا  رتدورف  مجنپ و  زور  تسه و 
زور نارحب  توق  هک  نانچمه  دشاب  متـسیب  زور  نارحب  توق  زا  رتمک  زور  نیا  نارحب  توق  نکل  دهد  ربخ  نآ  زا  مهدـجه  دـشاب و  رایـسب 

یتوق ار  وا  نارحب  تسا و  نارحب  ياـهزور  زا  مه  مراـهچ  یـس و  زور  رد )  ) متفه و تسیب و  نارحب  توق  زا  رتـمک  رایـسب  متـشه  تسیب و 
زور دمآ  هدرک  دای  هک  تسا  اهزور  نیا  زا  رتدوز  رایـسب  يهجرد  هب  هک  اهزور  دـشاب و  وا  نارحب  زا  رتيوق  ملهچ  زور  نارحب  نکل  دـشاب 
يو رد  هک  اـهزور  هب  تسا  کـیدزن  زور  نیا  تسا و  متفه  یـس و  زور  ود  ره  نیا  زا  رتدورف  مکی و  یـس و  زور  تسا و  مراـهچ  تسیب و 
موس تسیب و  تسا و  مود  تسیب و  زور  نآ  دشابن و  نارحب  يو  رد  هک  تسا  زور  هدزاود  زور  لهچ  مامت  ات  متسیب  زور  زا  دشابن و  نارحب 
یس متشه و  یس و  مشش و  یس و  مجنپ و  یس و  موس و  یس و  مود و  یس و  ما و  یس  مهن و  تسیب و  مشش و  تسیب و  مجنپ و  تسیب و  و 

نادـب مه  متـسیب  زور  ات  مهدراهچ  سپ  زا  دـشاب و  مهدراهچ  زور  ات  يوق  فیعـض و  ياهتکرح  ار  اـهنارحب  هک  تسناد  دـیابب  مهن و  و 
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زور لـهچ  تماـمت  اـت  دوشیم  رتـمک  جـیردت  هب  دـشاب  رتسپ  هک  يزور  ره  توق  دـشاب  متـسیب  زور  سپ  زا  هک  اـهزور  تسا و  کـیدزن 
طارقب دشاب و  رتهتسهآ  رتنکاس و  دشاب  متسیب  زور  سپ  زا  هچنآ  دشاب و  متسیب  زور  ات  بعص  ياهنارحب  هک  تسا  نآ  نخس  نبا  دوصقم 

توق هک  نآ  رهب  زا  متسیب  دص و  مداتـشه و  متـصش و  زور  زج  تسا  هدرمـشن  نارحب  ار  يزور  چیه  دشاب  زور  لهچ  سپ  زا  هک  اهزور  زا 
دمآ هتخاس  رجـشم  نیا  دشابن و  يوق  نآ  تکرح  دشاب و  ردان  دتفا و  قافتا  رتمک  نکل  دشاب  زور  تسیب  دص و  ات  یناگ  تسیب  ياهنارحب 

نایامن ياهنوتـس   ) تانارحبلا یف  رجـشملا  یلاعت  هللا  ءاش  نا  ددرگ  رهاظ  دوز  باتک  نیا  يهدنناوخ  رب  ینارحب  ياهزور  توق  بیترت و  ات 
( نارحب ياهزور  رگ 

720 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
زور مراهچ  زور  دـنک  نارحب  اهزور  نیا  ردـنا  دوب  یمرگ  تیاغ  هب  هک  اـهبت  اـهيرامیب و  دـشاب  رایـسب  موس  زور  مود  زور  نیتسخن  زور 

دـشاب دب  دـیآ  دـیدپ  مراهچ  زور  هک  ییاههناشن  رگا  هک  دـشاب  نانچ  نیا  متفه و  مشـش و  زور  نارحب  زا  تسا  هدـنهد  ربخ  تسا و  نارحب 
مـشش زور  دوب  رادیدپ  کین  نارحب  زور  نیا  ردنا  مجنپ  زور  دوب  متفه  زور  یمامت  دوب و  بوخ  اههناشن  رگا  دشاب و  مشـش  زور  زا  یمامت 

( يرامیب تشگزاب   ) دنک سکن  دشاب و  رطخ  اب  جنر و  اب  دشاب  کین  نارحب  هک  دتفا  قافتا  رگا  دوب و  ردان  کین  ياهنارحب  زور  نیا  ردـنا 
تسا يزور  متشه  زور  دشاب  جنر  یب  مامت و  کین و  ياهنارحب  يو  رد  هک  نآ  رحب  زا  تسا  مشش  زور  دض  تسا  نارحب  زور  متفه  زور 

تسا و مجنپ  زور  موس و  زور  نوچمه  مهد  زور  تسا  نارحب  زور  مهن  زور  دـشابن  کـین  دـنک  ینارحب  رداـن  هب  رگا  تسین و  نارحب  زور 
نوچ تسا و  موس  زور  نوچمه  مهدزاـی  زور  متفه  مشـش و  زور  زا  تسا  هدـنهد  ربخ  مراـهچ  هصاـخ  مهدزاـی  زور  زا  تسا  هدـنهد  ربخ 

هن تسا  هنایم  وا  يهجرد  مهدزیـس  زور  تسا  متـشه  زور  نوچمه  مهدزاود  زور  مهدراهچ  زور  زا  تسا  هدـنهد  ربخ  تسا و  مهن  مجنپ و 
زور دـشابن  نارحب  يو  رد  هک  تسا  ییاـهزور  يهلمج  زا  هن  دـنک و  نارحب  هک  دراد  مشچ  بیبـط  هک  تـسا  نارحب  ياـهزور  يهـلمج  زا 
هچنآ دوب و  مک  نارحب  زور  نیا  ردـنا  مهدزناپ  زور  تسین  زور  نیا  زا  رتيوق  يزور  چـیه  متفه  زور  سپ  زا  تسا  نارحب  زور  مهدراـهچ 

تسا و نارحب  زور  مهدـفه  زور  تسا  مهد  زور  مکح  وا  مکح  دوب و  مک  نارحب  زور  نیا  ردـنا  مهدزناـش  زور  دـشابن  کـین  نارحب  دوـب 
مهدفه و رد  هک  نآ  زا  دشاب  رتمک  نارحب  زور  نیا  ردـنا  مهدـجه  زور  دـهد  ربخ  مکی  تسیب و  زا  تسا و  مهن  زور  مکح  نوچ  وا  مکح 

مهدراهچ زا  تسا و  نارحب  زور  متـسیب  زور  دشاب  دب  دشاب  رگا  دشاب و  رتمک  نارحب  زور  نیا  ردنا  مهدزون  زور  دـشابن  کین  دـشاب  هچنآ 
زور زور ، نیا  ردنا  هک  دشاب  نآ  زا  رتشیب  متـسیب  ردنا  نکل  تسا  نارحب  زور  مکی  تسیب و  زور  تسین  يو  زا  رتيوق  يزور  چیه  هتـشذگ 

يزور چـیه  متـسیب  سپ  زا  تسا و  نارحب  زور  مراهچ  تسیب و  زور  تسین  نارحب  زور  موس  تسیب و  زور  تسین  نارحب  زور  مود  تسیب و 
تسا نارحب  زور  متفه  تسیب و  زور  تسین  نارحب  زور  مشش  تسیب و  زور  تسین  نارحب  زور  مجنپ  تسیب و  زور  تسین  زور  نیا  توق  هب 
نارحب زور  مهن  تسیب و  زور  تسا  نارحب  زور  متـشه  تسیب و  زور  تسین  زور  نیا  توـق  هب  يزور  چـیه  هتـشذگ  مراـهچ  تـسیب و  زا  و 
نارحب زور  موـس  یـس و  زور  تسا  نارحب  زور  مود  یـس و  زور  تسا  نارحب  زور  مکی  یـس و  زور  تسین  نارحب  زور  ما  یـس  زور  تسین 

زور خ ) تسین ن .  ) تسا و نارحب  زور  مشش  یس و  زور  تسین  نارحب  زور  مجنپ  یـس و  زور  تسا  نارحب  زور  مراهچ  یـس و  زور  تسین 
ره تسا و  نارحب  زور  ملهچ  زور  تسین  نارحب  زور  مهن  یـس و  زور  تسین  نارحب  زور  متـشه  یـس و  زور  تسا  نارحب  زور  متفه  یس و 

دشاب فیعض  دشاب  زور  نیا  زا  سپ  هک  ینارحب 
722 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

(ص 217)
دوب و يزور  راهچ  ره  اهنارحب  یـضعب  یناگتسیب و  یـضعب  یناگتفه و  یـضعب  تسا و  یناگراهچ  یـضعب  اهنارحب  هک  تسناد  دیابب 

نآ توق  متسیب  سپ  زا  دشاب و  رتيوق  متـسیب  زور  ات  یناگ  راهچ  ياهنارحب  توق  اما  يزور  تسیب  ره  یـضعب  يزور و  تفه  ره  یـضعب 
زا دـشاب و  زور  لهچ  ات  یناگ  تفه  ياهنارحب  توق  دـشاب و  هدـنهد  ربخ  ياـهزور  يهلمج  زا  هک  دوشن  نوریب  نآ  زا  نکل  دوش  فیعض 
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تفه سپ  زا  ای  زور  تسیب  دص و  سپ  زا  دوب و  زور  تسیب  دص و  ات  یناگتسیب  ياهنارحب  توق  دوش و  فیعـض  زین  نآ  زور  لهچ  سپ 
قات ياهزور  ردنا  هداح  ياهيرامیب  يهمه  نارحب  لاس و  کی  تسیب و  سپ  زا  ای  لاس  هدراهچ  سپ  زا  ای  لاس  تفه  سپ  زا  ای  دـشاب  هام 

رد اهيرامیب  رتشیب  ردنا  مهدراهچ و  رد  هک  دنراد  مشچ  نآ  زا  رتشیب  مهدزای  زور  ار  بغ  بت  نارحب  هک  تسا  ببس  نیدب  دشاب و  درف ) )
ددـع هنمزم  ياهيرامیب  ردـنا  دـشاب و  هقرحم  تبون  زور  تفه  نوچمه  بغ  رود  تفه  اًلثم  دـشاب  نارحب  ياـهزور  ددـع  نوچمه  اـهبت 

ياهيرامیب اهزور و  ددع  نوچمه  اهلاس  اههام و 
723 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

دـشاب هداح  ياهيرامیب  نارحب  ياهزور  زا  هدنهد  ربخ  ياهزور  دشاب و  بق  تبون  تفه  نوچمه  هام  تفه  عبر  بت  ردنا  اًلثم  دشاب  هداح 
مـشش باب  ردنا  هک  نانچ  دتفا  هداح  ياهيرامیب  نارحب  ردنا  هک  نانچمه  دتفا  رایـسب  ریخأت  میدقت و  زین  هنمزم  ياهيرامیب  نارحب  ردنا  و 

. دمآ هدرک  دای  راتفگ  نیا  زا 

نارحب زور  زا  هدنهدربخ  ياهزور  نتخانش  ردنا  مراهچ  باب 

زا يرثا  ای  يرامیب  يهدام  رب  تعیبط  نتفای  تسد  ياهرثا  زا  يرثا  اهزور  نآ  رد  هک  دـشاب  ییاـهزور  نارحب  زور  زا  هدـنهد  ربخ  ياـهزور 
يو رد  هک  ییاهزور  تسا و  هدـمآ  هدرک  دای  تسا  مراهچ  باتک  هک  باـتک  نیا  زا  نیتسخن  راـتفگ  ردـنا  هلمج  تعیبط  يزجاـع  ياـهرثا 

اب تسا  تعیبط  ندیـشوک  نارحب  هک  تسا  هدمآ  هدرک  دای  راتفگ  نیا  زا  نیتسخن  باب  ردنا  دنیوگ و  راذنالا  مایا  يزات  هب  دیآ  دـیدپ  اهرثا 
مایا سپ  نآ  عفد  زا  و  نتفای ) تسد  زا  و   ) يرامیب يهدام  ندـینازپ  زا  تعیبط  ندـمآ  زجاع  ای  نآ  رب  تعیبط  نتفای  تسد  يرامیب و  يهداـم 

تسد رثا  هک  دشاب  ییاهزور  نارحب  مایا  دیآ و  دیدپ  يرامیب  يهدام  اب  ندیشوک  هب  تعیبط  نتـساخرب  زاغآ  رثا  هک  دشاب  ییاهزور  راذنالا 
برح هب  يور  فلاخم  رکـشل  ود  هک  هاگره  هک  نانچمه  ددرگ  رهاظ  رامیب )  ) يرامیب توق  تعیبط و  زجع  رثا  ای  وا  توق  تعیبط و  نتفاـی 

رتسپس تمیزح  رفظ و  ددرگ و  هتخیر  اهنوخ  دوش و  تخس  برح  سپ  دزیخرب  يرابغ  دیآرب و  ياهرعن  تسخن  دنرآ  رگیدکی  گنج ) )
تکرح رثا  تعیبط و  تکرح  رثا  يرامیب  يهدام  اب  تعیبط  ندیـشوک  ببـس  هب  راذنا  مایا  ردنا  تسا )  ) نینچمه اهيرامیب  ردنا  دیآ  دـیدپ 
ياهسات ای  یـسفن  یگنت  ای  یعادص  ای  دیآیم  دیدپ  مشچ  شیپ  یلایخ  ای  كدنا  یقرع  ای  دنک  زاغآ  صقان  یغارفتـسا  ای  دیآ و  دیدپ  هدام 

دیآ دـیدپ  جـضن  رثا  تسخن  زور  هداح  ياـهيرامیب  رد  هک  هاـگ  ره  اًـلثم  دوب  نارحب  زور  تماـمت  و  نتـشاد ) هروشلد  لاـح   ) دـیآ دـیدپ 
مجنپ زور  نارحب  دوب  رتهتسهآ  رگا  دوب و  موس  زور  نارحب  دوب  تکرحلا  عیرس  مرگ و  تخس  يرامیب  رگا  دشاب و  مراهچ  زور  نآ  تمامت 

زور راذنا  رگا  زور  دوب و  مهن  زور  نارحب  دوب  رتهتسهآ  رگا  متفه و  زور  نارحب  دوب  مرگ  يرامیب  دوب و  مراهچ  زور  راذنا  زور  رگا  دوب و 
مهدراهچ و ردنا  ای  دشاب  مهدزای  ردنا  نارحب  دشاب  متفه  زور  راذنا  رگا  دوب و  مشـش  زور  نارحب  دـیآ  دـیدپ  دـب  ياههناشن  دوب و  مراهچ 

هب يرید  يدوز و 
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هک نآ  مود  دـنک  زاغآ  رتدوز  بت  تبون  هک  نآ  یکی  دوش  عمج  لاح  هس  مهدزاـی  زور  رد  رگا  دـشاب و  هداـم  یگتـسهآ  یمرگ و  بسح 
دیآ دیدپ  مهدراهچ  رد  جضن  تمالع  رگ  دشاب و  مهدراهچ  رد  نارحب  دیآ  دـیدپ  جـضن  ياهرثا  زا  اهرثا  هک  نآ  موس  دـشاب  رتمیظع  بت 
زور هب  راذنا  مراهچ  زور  هک  نانچمه  دشاب  متسیب  رد  رتشیب  مکی و  تسیب و  رد  ای  متسیب  رد  ای  مهدجه  رد  ای  دشاب  مهدفه  زور  رد  نارحب 
زور هب  راذنا  مهدجه  زور  مکی و  تسیب و  ای  متـسیب  زور  هب  راذنا  مهدفه  زور  دـنک و  مهدراهچ  زور  هب  راذـنا  مهدزای  زور  دـنک و  متفه 

دسر و زور  لهچ  هب  درذگ و  ردنا  متسیب  زا  نارحب  دشاب  فیعض  دیآ  دیدپ  مهدفه  رد  هک  جضن  رثا  هک  دشاب  رایـسب  دنک و  مکی  تسیب و 
هک هاـگره  دـنک و  راذـنا  مجنپ  زور  هب  هک  تسا  موس  زور  نوچ  دـتفا  ناـیم  ردـنا  هک  اـهزور  اـما  دـنک و  ملهچ  زور  هب  راذـنا  متـسیب  زور 
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دب مجنپ  زور  ياههناشن  رگا  دنک و  راذنا  مهن  زور  هب  مجنپ  زور  دتفا و  مشـش  هب  نارحب  دشاب  صقان  دیآ  دـیدپ  موس  زور  رد  هک  اهیناشن 
تکرح يدوز  یمرگ و  ناشن  دشابیمه  دـشاب  هدوب  راذـنا  زور  هک  اههناشن  نآ  مه  راذـنا  رگد  زور  رگا  دـنک و  متـشه  زور  نارحب  دـشاب 

. دوب يرامیب 

نارحب ياههرود  نتخانش  ردنا  مجنپ  باب 

ياههرود دشابن و  نوریب  ینارحب  ياهزور  زا  رخا  دوش  فعاضم  نآ  ددع  دنچ  ره  هک  دـشاب  ییاهزور  ردـنا  یلـصا  ياهنارحب  ياههرود 
. یناگ تسیب  یناگتسیب و  رود  موس  یناگمتفه و  رود  مود  تسا و  یناگراهچ  رود  یکی  تسا  هس  یلصا 

یلاصفنا و نتـسویپ  مود  یلاصتا و  نتـسویپ  یکی  دشاب  هجو  ود  رب  رگیدکی  هب  اههرود  نتـسویپ  ینعی  اههرود  ندـش  فعاضم  باسح  اما 
رگد نیتسخن و  رود  باسح  زا  زور  نآ  يهمین  کی  ینعی  دـشاب  كرتشم  زور  کی  رود  ود  نایم  ردـنا  هک  دـشاب  ناـنچ  یلاـصتا  نتـسویپ 
مود رود  زاغآ  تسا و  نیتسخن  رود  رخآ  هک  دـشاب  مراـهچ  زور  كرتشم  زور  یناـگ  راـهچ  ياـههرود  ردـنا  مود و  رود  باـسح  زا  همین 
مود رود  ياـهزور  اـب  ار  زاـغآ  زور  نوچ  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  متفه  زور  نآ  رخآ  دـشاب  مود  رود  زاـغآ  مراـهچ  ياـهزور  نوچ  دـشاب و 

نتسویپ دشاب و  ادج  ینعی  دشاب  لصفنم  مود  رود  زا  موس  رود  دشاب و  متفه  زور  تسا  رود  تمامت  هک  مراهچ  زور  میرامشب 
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نآ رهب  زا  مهدزای  زور  موس  نارحب  ببـس  نیدـب  دـشابن  كرتشم  موس  مود و  رود  نایم  متفه  زور  ینعی  دـشابن  كارتشا  لیبس  رب  رود  نیا 
هب مراهچ  رود  نتـسویپ  دوب و  هنوگ  نیا  رب  یلاصتنا  نتـسویپ  دشاب  مهدزای  زور  يو  زا  مراهچ  زور  دشاب و  متـشه  زور  موس  رود  زاغآ  هک 

مهدراهچ هک  نآ  رهب  زا  دشاب  مهدراهچ  رد  نارحب  ببس  نیدب  دشاب  كرتشم  ود  ره  نایم  مهدزای  زور  دشاب و  یلاصتا  نتسویپ  موس  رود 
مهدـفه هک  نآ  رحب  زا  دـشاب  مهدـفه  رد  نارحب  دـشاب  یلاصتا  مراهچ  زور  هب  مجنپ  رود  نتـسویپ  هک  هاگره  مهدزای و  زا  دـشاب  مراـهچ 
یلاصتا مجنپ  رود  هب  مشـش  رود  نتـسویپ  هک  هاگره  دشاب و  مهدجه  رد  نارحب  دشاب  یلاصفنا  نتـسویپ  رگا  مهدراهچ و  زا  دـشاب  مراهچ 

مکی تسب و  رد  نارحب  دشاب  یلاصفنا  رگا  دـشاب و  متـسیب  زور  مهدـفه  زور  زا  مراهچ  زور  هکنآ  رهب  زا  دـشاب  متـسیب  ردـنا  نارحب  دـشاب 
یلاصتا متفه  رود  هب  متـشه  رود  نتـسویپ  دشاب و  مراهچ  تسیب و  ردنا  نارحب  دشاب و  یلاصفنا  مشـش  رود  هب  متفه  رود  نتـسویپ  دـشاب و 

یـس و ات  مکی  یـس و  زا  مهد  رود  دشاب و  یلاصفنا  مکی  یـس و  ات  متفه  تسیب و  زا  مهن  رود  دشاب و  متفه  تسیب و  ردـنا  نارحب  دـشاب و 
ملهچ ات  متفه  یـس و  زا  مهدزاود  رود  دـشاب و  یلاصتا  متفه  یـس و  ات  مراهچ  یـس و  زا  مهدزاـی  رود  و  متفه . دـشاب و  یلاـصتا  مراـهچ 

. دشاب یلاصتا 
دشاب متفه  زور  نیتسخن  نارحب  ببس  نیدب  دشاب و  لصفنم  مود  تفه  زا  نیتسخن  تفه  هک  تسناد  دیابب  ار  یناگ  تفه  ياهنارحب  اما  و 
نارحب نایم  مهدراهچ  زور  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  متسیب  زور  نارحب  دشاب و  لصتم  مود  تفه  هب  موس  تفه  دشاب و  مهدراهچ  مود  نارحب  و 

ات مامت و  اب  لـصفنم  مود  راـب و  موس  لـصتم و  مود  نیتسخن و  دـتفا  رود  هس  يزور  تسیب  ره  رد  ببـس  نیدـب  تسا  كرتشم  موس  مود و 
ریغتم رتدوز  هک  يراک  ره  هک  نآ  رهب  زا  دناهدرک  تمـسق  هام  شدرگ  رب  اهنارحب  هک  تسناد  دیابب  نینچمه و  تسیب  دـص و  ات  داتـشه و 

بوصنم رگید  ناگراتـس  تکرح  هب  هک  اهراک  رب  تلالد  ردنا  تسا  یتکرـش  ار  هام  زین  دـننک و  بوصنم  هام  هب  دـنک  تکرح  دوز  دوش و 
عامتجا يهطقن  زا  هام  هک  دیآ  دیدپ  تقو  نآ  رتشیب  هام  ياهرثا  تسا و  ناگراتـس  رگید  زا  رتکیدزن  ملاع  نیدـب  هام  هک  نآ  رهب  زا  تسا 

جنپ لهچ و  ات 
(ص 218)
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دصیس هب  ار  کلف  يهلمج  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  عیبرت  يهمین  هجرد  جنپ  لهچ و  رود  اما  هجرد  داتشه  دص  ای  هجرد  دون  ای  دوش  رود  هجرد 
هجرد دون  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  مامت  عیبرت  هجرد  دون  دـشاب و  کلف  کی  تشه  هجرد  جـنپ  لـهچ و  دـناهدرک و  تمـسق  هجرد  تصـش  و 
يهمین هک  نآ  رهب  زا  دشاب  هلباقم  هجرد  داتـشه  دص و  دشاب و  عیبرت  يهمین  عیبرت و  هجرد  جـنپ  تسیب و  دـص و  دـشاب و  کلف  کی  راهچ 

مامت عیبرت  دشابن و  يوق  تخـس  نآ  رثا  دشاب و  مراهچ  زور  عیبرت  يهمین  هک  تسناد  دیابب  دشاب و  عامتجا  يهطقن  ربارب  ردنا  دشاب و  کلف 
زور هلباقم  دـشاب و  متفه  زور  رثا  زا  رتفیعـض  نآ  رثا  دـشاب و  مهدزای  زور  عیبرت  يهمین  عیبرت و  دـشاب و  يوق  نآ  رثا  دـشاب و  متفه  زور 
جنپ لهچ و  يهلباقم  هعـضوم  زا  مهدفه  زور  دشاب و  هدوب  هک  ددرگ  نآ  دض  لاح  دـشاب و  متفه  رثا  زا  رتيوق  نآ  رثا  دـشاب و  مهدراهچ 
زور دـشاب و  عیبرت  يهمین  عیبرت و  عاـمتجا  يهطقن  زا  دـشاب و  عیبرت  يهمین  يهلباـقم  يهطقن  زا  وا  يرود  لکـش  دـشاب و  هدـش  رود  هجرد 

مراهچ تسیب و  متسیب و  زور  دشاب و  مامت  عیبرت  يهطقن  ود  ره  زا  وا  يرود  لکـش  دشاب و  هدش  رود  هجرد  ود  هب  هلباقم  يهطقن  زا  متـسیب 
راهچ ره  ببس  نیدب  دشاب  عیبرت  يهمین  عامتجا  يهطقن  زا  وا  يرود  لکـش  دشاب و  هدش  رود  هجرد  جنپ  یـس و  دص و  يهلباقم  يهطقن  زا 
رگا دیآیم  دیدپ  يرییغت  يرثا و  دشاب  بوصنم  هام  هب  هک  اهراک  ردنا  دیآیم  دیدپ  اهلکـش  نیا  دسریم و  اهياج  نیدب  هام  هک  يزور 

دب ياهرثا  دشاب  هتـسویپ  سحن  يهراتـس  هب  رگا  دشاب و  بوخ  دیآ  دیدپ  هک  ییاهرثا  دشاب  هتـسویپ  دعـس  يهراتـس  هب  اهزور  نیا  ردنا  هام 
يرامیب زاغآ  رد  هک  عضوم  نآ  زا  هام  هک  هاگره  ددرگب  دوز  هک  تسا  ییاهراک  يهلمج  زا  هداح  ياهيرامیب  هک  نآ  رهب  زا  دیآ و  دـیدپ 
دیآیمه دیدپ  يرامیب  ردنا  ریغت  نآ  يهزادنا  هب  دوشیم  رود  هلباقم  تاجرد  هب  ای  عیبرت  تاجرد  هب  ای  عیبرت  يهمین  تاجرد  هب  دشاب  هدوب 

مرگ تخـس  يرامیب  رگا  دهاکیم  دیازفایمه و  وا  رون  دیآیمه و  دیدپ  ریغت  باتفآ  زا  وا  يرود  یکیدزن و  ببـس  هب  هام  ردـنا  هک  نانچ 
هک تسا  نآ  نآ  تسه و  رگید  ینایب  ار  نیا  هلباقم و  رد  ای  دنک  مامت  عیبرت  ردنا  دوب  رتهتـسهآ  رگا  دنک و  عیبرت  يهمین  ردنا  نارحب  دـشاب 
يو زا  هک  دسر  زاب  هطقن  نادب  تدم  نیدـب  ینعی  دوش  مامت  يزور  کی  هس  زور و  هن  تسیب و  ردـنا  هک  جورب  هک  کلف  ردـنا  هام  شدرگ 

کی هس  مین و  زور و  ود  عامتجا  مایا  دـنامب و  مین  زور و  شـش  تسیب و  دـننکفایب  تدـم  نیا  زا  عامتجا  مایا  نوچ  دـشاب و  هدرک  تکرح 
باتفآ رون  ردنا  دوش  ادیپان  هام  هک  دنیوگ  ار  يزور 
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ردنا تسا  هام  شدرگ  تدم  هک  ار  يزور  کی  هس  زور و  هن  تسیب و  دید و  ناوتیم  ار )  ) هام هک  ار  مین  زور و  شـش  تسیب و  تدـم  رگا 
ندید راگزور  ياههتفه  زا  رتزارد  جورب  کلف  ردنا  هام  شدرگ  تدم  ياههتفه  دننک  تمـسق  هتفه  هتفه  ادج  ادج  ود  ره  جورب  هک  کلف 
تـشه مین و  زور و  شـش  ياهتفه  ره  دننک  تمـسق  هتفه  راهچ  هب  هام  ندید  راگزور  نوچ  دـشاب و  هام  ندـید  راگزور  نوچ  دـشاب و  هام 

زور هک  دشاب  نآ  زا  رتالوا  متـسیب  زور  هب  نارحب  يور  نیا  زا  يزور  کی  تشه  کی  هک  دـشاب  زور  تسیب  هتفه  هس  دـشاب و  يزور  کی 
رتنمزم هچنآ  دـشاب و  باتفآ  شدرگ  اب  سایق  هب  اهنارحب  دـنیوگ  ۀـنمزملا  ضارمـالا  ار  نآ  هک  نارگ  ياـهيرامیب  ردـنا  مکی و  تسیب و 

هک هجرد  داتـشه  دص و  باتفآ  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  زور  هدراهچ  نوچمه  لاس  هدراهچ  دـشاب  لحز  شدرگ  اب  سایق  هب  نآ  نارحب  دـشاب 
هدـمآ هدرک  دای  هک  یناگ  راهچ  ياهنارحب  سایق  دور و  زور  هدراهچ  هب  هام  لاس و  هدراهچ  هب  لحز  دور و  هام  شـش  تسا  کلف  يهمین 

تـسین یفالخ  چیه  زور  هدراهچ  هب  ات  نارحب  ياهزور  ردنا  نابیبط  نایم  هک  تسناد  دیابب  دـشاب و  لاثم  نیا  رب  مه  باتفآ  شدرگ  اب  تسا 
مسیناقاکرا متـسیب و  نارحب  هب  تسا  هدنهد  ربخ  تسا و  نارحب  زور  مهدفه  زور  دیوگیم  طارقب  دناهدرک  فالخ  زور  هدراهچ  سپ  زا  و 

تفه نارحب  ياهزور  يو  هک  نآ  رهب  زا  مکی  تسیب و  نارحب  هب  تسا  هدنهد  ربخ  تسا و  نارحب  زور  مهدجه  زور  دـنیوگیم  نارگید  و 
مکی یس و  رب  ار  مود  یس و  تسا و  هداد  لضف  متفه  تسیب و  رب  ار  متـشه  تسیب و  زور  نینچمه  تسا و  هدرمـش  مامت  تفه  تفه  یناگ 

يهلمج زا  ار  متشه  لهچ و  ار و  مجنپ  لهچ و  یهورگ  تسا و  هداد  لضف  ملهچ  رب  ار  مود  لهچ و  مراهچ و  یـس و  رب  ار  مجنپ  یـس و  و 
هک ییابو  ردنا  دیوگیم  تسا و  هدرک  دای  ایمیدیپا  زا  نیتسخن  تلاقم  زا  تسا  هتفای  تبرجت  هب  هچنآ  طارقب  دناهدرمـش و  نارحب  ياهزور 

شش درک و  نارحب  مشش  زور  ار  یـضعب  درک  تسا ) متفه  رتحیحـص   ) مهدفه زور  نارحب  ار  نارامیب  يهمه  دوب  هداتفا  اوه  ریغت  ببـس  هب 
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درک متفه  زور  نیتسخن  نارحب  ار  یضعب  درک و  مامت  نارحب  مهدفه  زور  دمآ و  بت  رگید  زور  جنپ  داتفا و  سکن  سپ  درک  اهر  بت  زور 
نارحب ار  یـضعب  درک و  نارحب  دوب  مهدفه  زور  هک  موس  زور  دـمآ و  بت  رگید  زور  هس  داتفا و  سکن  سپ  درک  اهر  ار  بت  زور  تفه  و 

زور رگید  درک و  اهر  زور  کی  زاب  دـمآ و  بت  رگید  زور  هس  داتفا و  سکن  سپ  درک و  اهر  ار  بت  زور  تفه  درک و  مجنپ  زور  نیتسخن 
دوب زور  هدفه  هلمج  درک  بت  نارحب  دمآ و  بت  زاب 
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درک و اهر  زور  کی  سپ  دـمآ  بت  زور  هس  داـتفا و  سکن  سپ  درک  اـهر  بت  زور  شـش  درک و  مشـش  زور  نیتسخن  نارحب  ار  یـضعب  و 

ینیتـسار نارحب  زور  هک  دـش  مولعم  هبرجت  هب  سپ  دوب  هقرحم  همه  اـهبت  نیا  درک و  نارحب  دـمآ و  بت  دوب  مهدـفه  زور  هک  زور  رگید 
داتفا و سکن  سپ  درک  اهر  بت  زور  هن  درک و  نارحب  متفه  زور  ار  نارامیب  یضعب  دیوگیم  متـسیب  زور  نارحب  ردنا  تسا و  مهدفه  زور 

سپ درک  اهر  بت  زور  شش  درک و  نارحب  دوب  متسیب  زور  هک  متفه  زور  نینچمه  ار  یضعب  درک و  نارحب  دوب  متسیب  زور  هک  مراهچ  زور 
متـسیب زور  داتفا و  سکن  مهدراهچ  زور  درک و  نارحب  مهدزای  زور  ار  یـضعب  درک و  نارحب  دوب  متـسیب  زور  هک  متفه  زور  درک و  سکن 
مهدفه زور  زا  رتالوا  مهدجه  زور  رگا  دیوگیم  درک و  نارحب  ملهچ  زور  دمآ  زرل  متسیب  زور  هک  ار  يرامیب  ره  دیوگیم  درک و  نارحب 
طارقب يدوب و  رتفیعـض  تسا  مهدفه  يهقبط  زا  هک  اهزور  يدوب و  رتیوق  تسا  مهدـجه  يهقبط  زا  هک  اهزور  هک  يدرک  بجاو  يدوب 

تسیب و مجنپ و  تسیب و  اب  مراهچ  تسیب و  مکی و  تسیب و  زور  اـب  ار  متـسیب  زور  تسا و  هدرک  ساـیق  مهدـجه  زور  اـب  ار  مهدـفه  زور 
رگیدکی اب  همه  نیا  مود  لهچ و  اب  ار  لهچ  مجنپ و  یس و  اب  ار  مراهچ  یس و  مود و  یس و  اب  ار  مکی  یس و  متـشه و  تسیب و  اب  ار  متفه 

نیدـب دـیوگیم  تسا و  هدـمآ  هدرک  داـی  باـب  نیا  ردـنا  هک  ناـنچ  تسا  هدرک  تیاـکح  تسا  هدـید  هک  اـههبرجت  تـسا و  هدرک  ساـیق 
كدنا ملهچ  زور  ار  سیتارقفا  نز  دیوگیم  مهدجه و  زور  زا  رتتسرد  وا  نارحب  تسا و  رتالوا  مهدـفه  زور  هک  دـمآ  دـیدپ  اهتبرجت 

ینارامیب دیوگیم  تسا و  مهدفه  يهقبط  زا  مداتشه  ملهچ و  زور  سپ  دش  هتسسگ  بت  درک و  نارحب  داتشه  ردنا  داتفا و  ارفـص  یق  هیام 
رگید ینارامیب  تسا و  یناگ  تسیب  ياههرود  زا  تسیب  دص و  درک و  متـسیب  دص و  ردـنا  نارحب  تشگ و  زارد  ناشیا  يرامیب  هک  دـندوب 

یناگتفه ياههرود  رگا  دـیوگیم  دوب و  مامت  همه  داتفا و  مراهچ  یـس و  متفه و  تسیب و  مراهچ و  تسیب و  رد  ناـشیا  نارحب  هک  دـندوب 
هک دمآ  دـیدپ  سپ  مداتـشه  ملهچ و  هن  يدوب  مراهچ  داتـشه و  مود و  لهچ و  زور  نارحب  رود  هک  يدرک  بجاو  يدوب  مامت  تفه  تفه 

هبرجت هب  تسا  وا  بساـنم  وا و  يهقبط  زا  هک  ار  اـهزور  ار و  مهدـفه  زور  هک  نآ  اـب  تسا و  رتيوـق  تسا  مهدـفه  يهقبط  زا  هک  اـهزور 
تـسوا يهقبط  زا  هک  اهزور  ار و  مهدـجه  زور  درکب  تیاکح  تسوا و  يهخـسن  زا  هک  اـهزور  اـب  مهدـجه  زور  درک  تیاـکح  تفاـیب و 

دشاب مهدجه  يهقبط  زا  هک  اهزور  ردنا  هک  نآ  رهب  زا  درکن  تیاکح  تفاین و 
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يرامیب چیه  ودب  ندرک  دیاش  تیاکح  يو  زا  هک  ینارحب 
(ص 219)

زا يزور  رد  هک  ار  نز  کی  رگم  تفای  نامرف  ای  تفای  صالخ  يرامیب  زا  دـشاب  مهدـجه  يهقبط  زا  هک  ییاهزور  زا  يزور  رد  هک  دـیدن 
رد هک  دید  رایـسب  دنتفای و  صالخ  يرامیب  زا  دشاب  مهدفه  يهقبط  رد  هک  اهزور  ردـنا  هک  دـید  نارامیب  رایـسب  تفای و  نامرف  اهزور  نآ 

دنتفای نامرف  متسیب  دص و  مداتشه و  مکی و  یـس و  متفه و  تسیب و  مراهچ و  تسیب و  نوچ  تسوا  يهقبط  زا  هک  ییاهزور  رد  مهدفه و 
نآ ياهتکرح  دـتفا و  نارحب  زور  رد  سکن  هک  دـشاب  رایـسب  هک  تسناد  دـیابب  دـنتفای و  ناـمرف  هک  دـید  زین  متفه  مهدراـهچ و  ردـنا  و 

هداح يرامیب  ياههرود  نآ  زا  يرود  ره  دوش و  لیاز  نارحب  زور  ردـنا  دـشاب و  نارحب  ياهزور  ردـنا  دـشاب  هدـمآ  زاب  سکن  هب  يراـمیب 
ردنا ناگدومزآان  ددرگ و  زارد  يرامیب  رگیدـکی  هب  اههرود  یگتـسویپ  ببـس  هب  نکل  دـیآیمه  دـیدپ  ینعی  دوشیمه  ثداح  هک  دـشاب 

متـسیب ردنا  دتفا و  سکن  مهدراهچ  ردنا  دنک و  صقان  نارحب  مهدزای  ردنا  يرامیب  نآ  لاثم  تسا  نمزم  يرامیب  هک  دنرادنپ  دنتفا و  طلغ 
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. دشاب هداح  يرامیب  دنک و  نارحب  ملهچ  ردنا  دتفا و  سکن  متفه  تسیب و  ردنا  صقان و  مه  دنک  رگید  ینارحب 

ددرگب شیوخ  تقو  زا  هک  اهنارحب  نتخانش  ردنا  مشش  باب 

يزیت یمرگ و  لاح  یکی  تسا  عون  راهچ  دنکفا  رتسپ  ای  رتشیپ  دنادرگب  ینارحب  ياهزور  زا  نارحب  هک  اهببـس  دـتفا  رتسپ  ای  رتشیپ 
قفاومان تقو و  یب  بارش  ماعط و  نوچ  ینوریب  یضراع و  ياهببس  موس  وا  فعض  توق و  رامیب و  نت  لاح  مود  نآ  یگتسهآ  يرامیب و 

رتسپ رتشیپ و  دنک و  شیوخ  تقو  هب  نارحب  دشابن  يوق  تخس  رگید  ياهببـس  دشاب و  ياج  رب  نت  توق  رگا  یناسفن  ضارعا  مراهچ 
مهن و مشـش و  مجنپ و  تسا و  موس  زور  نآ  دـنیوگ و  طسولا  یف  ۀـعقاولا  مایالا و  دـیآ  وا  ردـنا  تقو  یب  اهنارحب  هک  ار  اهزور  دـتفین و 
زا مهن  زور  نارحب  هک  هاگره  دـیآ و  مجنپ  زور  ای  دـیآ  موس  زور  اـی  ددرگب  شیوخ  تقو  زا  هک  هاـگره  مراـهچ  زور  نارحب  اـما  مهدزیس 

سپ تسا  رتيوق  مهن  زور  دـنیوگ  طسولا  یف  هعقاولا  مایالا  ار  نآ  هک  اـهزور  نیا  زا  مهد و  زور  اـی  دـیآ  متفه  زور  ددرگب  شیوخ  تقو 
مهدزیس زور  موس و  سپ  مجنپ 
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یب میلس و  يرامیب  هک  هاگره  تسا و  هدمآ  هدرک  دای  هتشذگ  باب  رد  هک  نانچ  دشاب  دب  نکل  دشاب  نارحب  زین  مشش  زور  تسا و  فیعض 

ردنا نکل  دشاب  رطخ  یب  يرامیب  هک  دشاب  رایسب  دوش و  زارد  يرامیب  دنکفا  رتسپ  زاب  تقو  زا  ار  نارحب  دیآ  شیپ  یضراع  دشاب و  رطخ 
دشاب دب  نآ  تبقاع  دنادرگب  شیوخ  تقو  زا  ار  نارحب  هک  دیآ  شیپ  يوق  یضراع  يرامیب  نآ  رد  رگا  دیآ  دیدپ  كانمیب  ياهلاح  رامیب 
شیپ يوق  ياههضراع  دـنارذگیم ) ار  تحاقن  نارود  هک  يرامیب   ) تمالـس اب  ياهيرامیب  ردـنا  هک  دـشاب  رایـسب  دوش و  كاله  رامیب  و 

، دنک كاله  ار  رامیب  رگا  بجع  هچ  دنک  رامیب  ار  تسرد  نت  يوق  ضراع  هک  نآ  رهب  زا  دشکب  دوش و  كانرطخ  يرامیب  دیآ و 

دشاب هنوگچ  یک و  يرامیب  ره  نارحب  هک  نآ  ردنا  موس  راتفگ  زا  متفه  باب 

زور نارحب  هب  دشاب و  زور  هدراهچ  نآ  تدم  دشابن  یمرگ  نادب  هچنآ  دشاب و  نارحب  متفه  زور  دوب و  زور  تفه  مرگ  ياهيرامیب  تدم 
ياهزور ردنا  هقرحم  بت  ياهتبون  هک  هاگره  زور و  لهچ  ای  دـشاب  زور  تسیب  نآ  تدـم  دـشاب  رتهتـسهآ  هچنآ  دوش و  لیاز  مهدراهچ 

دیآ دیدپ  دب  ياهلاح  زا  یلاح  دهد و  ربخ  نآ  زا  مراهچ  زور  دوش و  كاله  مشـش  زور  هک  دشاب  رایـسب  دـشاب و  دـب  دوش  رتمرگ  تفج 
يوق مراـهچ  موس و  زور  زا  سپ  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  مهدزاـی  ردـنا  رتشیب  نآ  دـننام  مرگ و  ماسرـس  نارحب  نآ و  ریغ  درـس و  قرع  نوچ 
ردنا نمزم  ناتـسمز  دوش و  لیاز  ناتـسبات  ردنا  هک  تسا  نآ  نمزم  یناتـسبات  ياهيرامیب  نارحب  دح  دنک و  زور  تفه  هب  نارحب  ددرگ و 

نارحب هک  تسناد  دـیابب  درذـگب و  زور  هدراـهچ  ردـنا  هک  تسا  نآ  هک  مرگ  ياـهرامیب  ياـهنارحب  دـح  هک  ناـنچ  دوـش  لـیاز  ناتـسبات 
قرع هب  رتشیب  ماسرـس  نارحب  دـشاب و  فاعر  هب  صلاخ  يهقرحم  نارحب  لاهـسا و  هب  ای  یق  هب  ای  دـشاب  قرع  هب  اـی  بغ  هقرحم و  ياـهبت 

دنک قرع  هب  نارحب  دشاب  رعقم  بناج  ردنا  رگا  رگج  سامآ  لاهـسا و  هب  ای  دشاب  قرع  هب  ای  مراهچ  بت  یمغلب  نارحب  فاعر و  هب  ای  دشاب 
هب ای  دشاب  طاخم  هب  رتشیب  رـس  ياهيرامیب  نارحب  لوب و  راردا  هب  ای  دشاب  قرع  هب  ای  دـشاب  بدـحم  بناج  رد  رگ  لاهـسا و  هب  ای  یق  هب  ای 

. دشاب ثفن  هب  هنیس  ياهيرامیب  نارحب  صمر و  هب  ای  هعمد 
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ددرگ لکشم  هک  اهنارحب  ياهزور  نتخانش  ردنا  موس  راتفگ  زا  متشه  باب 
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ات درک  دیاب  هاگن  دناهتفگ  نابیبط  یضعب  دوش و  مامت  زور  هس )  ) ردنا نارحب  ینعی  دشاب  هتـسویپ  زور  هس  نارحب  ياههناشن  هک  دشاب  رایـسب 
زور ار  نینایم  زور  هک  دـناهتفگ  یـضعب  درمـش و  دـیاب  نارحب  زور  ار  زور  نآ  تسا و  رتيوق  رتشیب و  زور  مادـک  ردـنا  نارحب  ياـههناشن 

هک تسا  زور  مادک  زور  هس  نیا  يهلمج  زا  ات  دنرگنب  زین  دشاب و  رتيوق  نینایم  زور  نارحب  ياههناشن  هک  نآ  طرش  هب  درمـش  دیاب  نارحب 
زور دـشاب  قرع  ردـنا  متـشه  متفه و  زور  دـنک و  قرع  قرع  متفه  بش  نآ  لاـثم  درمـش  دـیاب  نارحب  زور  ار  زور  نآ  تـسا  ینارحب  زور 

مهدراهچ هک  زور  رگد  زور و  نآ  دنک و  زاغآ  مهدزیـس  زور  قرع  رگا  دوش و  لیاز  متـشه  زور  بت  هچرگا  دنرمـش  ار  متفه  زور  نارحب 
مهدراهچ زور  هک  نآ  یکی  ار  زیچ  ود  رهب  زا  دنرمـش  مهدراهچ  زور  نارحب  زور  دوش  لیاز  مهدراهچ  زور  بت  دـشاب و  قرع  ردـنا  تسا 

ربخ ياهزور  هک  تسناد  دیابب  بت و  ندیراسگ  مود  قرع و  یکی  تسا  لصاح  زیچ  ود  يو  ردنا  هک  نآ  مود  تسا و  مهدزیـس  زا  رتيوق 
هداد ربخ  ینعی  دشاب  هدرک  راذنا  مراهچ  زور  رگا  دنرگنب  هک  دـشاب  نانچ  نیا  تخانـش و  ناوتن  نارحب  زور  دـنیوگ  راذـنا  مایا  هک  هدـنهد 
دیابب تسا و  مهدراهچ  زور  نارحب  هک  دننک  مکح  دشاب  هدرک  راذنا  مهدزای  زور  رگا  تسا و  ار  متفه  زور  نارحب  هک  دـننک  مکح  دـشاب 

فیعـض توق  هک  هاگره  دشاب و  شیوخ  تقو  هب  ماظن و  هب  اهنارحب  دشاب  هریچ  تلع  رب  تعیبط  دشاب و  يوق  توق  هک  هاگره  هک  تسناد 
تقو زا  اهنارحب  دراد و  زاب  ماظن  اب  تکرح  زا  ار  تعیبط  دـیآ  شیپ  تسا  هدـمآ  هدرک  داـی  مشـش  باـب  رد  هک  اهببـس  زا  یببـس  اـی  دـشاب 

هدـنهد ربخ  يو  زا  مراـهچ  زور  تسا و  متفه  زور  تسرد  نارحب  زور  هک  دـشاب  هدـش  مولعم  هبرجت  هب  ار  بیبط  نوچ  دـنادرگب و  شیوخ 
يهمین ردنا  نیتسخن  تعاس  دـنک  شخب  ود  هب  ار  زور  تفه  نوچ  هک  دـناد  دـهد  ربخ  يو  زا  مهدزای  تسوا و  بسانم  مهدراهچ  تسا و 

هدـنهدربخ دوب  دـهاوخ  متفه  زور  رد  هچنآ  زا  دـیآ  دـیدپ  تسا ) حیحـص  مراهچ   ) مهدراهچ زور  هک  هچنآ  هک  دـناد  دـتفا و  مراهچ  زور 
هدـنهدربخ مهدراـهچ  زا  مهدزاـی  دـشاب و  مهدزاـی  زور  ندرک  شخب  زور  دـشاب و  لاـثم  نیا  رب  مه  مود  ياهتفه  هب  ندرک  شخب  تسا و 

دهد یهاوگ  دیآ  دیدپ  هتفه  يهمین  رد  هکیلاح  ره  هک  دناد  تسا و  مامت  يرود  یناگتفه  رود  هک  ددرگ  تسرد  وا  کیدزن  قیرط  نیدب 
رخآ رد  هچنآ  رب 
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مرگ ياهيرامیب  هک  تسناد  دیابب  دـشاب و  ناسکی  هتفه  رخآ  لوا و  زا  ینایم  يرود  یـضعب  يهنایم  دـعب  هک  نآ  رهب  زا  دوب  دـهاوخ  هتفه 

دنکن نارحب  متفه  رد  هچنآ  دنک و  نارحب  متفه  هب  دنکن  نارحب  مراهچ  رد  هچنآ  دـنک و  نارحب  مراهچ  زور  دـنکن  نارحب  تسخن  زور  هک 
بیترت نیا  رب  مه  دنک و  متفه  ردـنا  نارحب  درآ  دـیدپ  نارحب  عیهت  نکل  دـنکن  نارحب  مراهچ  رد  هک  يرامیب  دـنک و  نارحب  مهدزای  ردـنا 

رهاظ يزیچ  دـب  ياههناشن  زا  دـیآ و  دـیدپ  لوب )  ) لیلد ردـنا  جـضن  ناشن  نیتسخن  زور  هداح  ياهبت  رد  هک  هاگره  نیا  لاثم  درذـگیم 
زور يرامیب  دـیآ  دـیدپ  كانرطخ  ياههناشن  نیتسخن  زور  رگا  درذـگن و  تسا ) حیحـص  مراهچ   ) ردـنا مهدراـهچ  زور  زا  نارحب  ددرگن 
دیاب سایق  نیا  رب  اهزور  رگید  دنک و  نارحب  متفه  زور  ردنا  دـیاین  دـیدپ  يزیچ  دـبای  کین  ياههناشن  زا  مراهچ  زور  رگا  دریمب و  مراهچ 

تسناد و ناوتب  رتسپـس  نکل  دوب  دهاوخ  دح  هچ  ات  يرامیب  يزارد  هک  تسناد  ناوتب  يرامیب  يزارد  لوا  ردـنا  هک  تسین  نکمم  درک و 
هزادنا هچ  هب  هچ و  اذـغ  تبرـش و  ینعی  درک  دـیاب  هنوگچ  يرامیب  ریبدـت  هک  ددرگ  مولعم  هک  تسا  نآ  يرامیب  يزارد  نتخانـش  يهدـیاف 

تخانش دناوتب  دوب  دهاوخ  زور  مادک  نارحب  هک  دنادب  هک  نآ  زا  نوریب  ددرگ  مولعم  يرامیب  تقیقح  ار  بیبط  هک  هاگره  داد و  دیاب 
(ص 220)

راـمیب دوشیم و  رتمرگ  بت  زور  زا  تعاـس  مادـک  رد  درگنب  هک  تسا  نآ  نیا  نتخانـش  قیرط  دوـب و  دـهاوخ  تعاـس  مادـک  زور  رد  هک 
. دوب دهاوخ  تعاس  نآ  رد  نارحب  هک  دنک  مکح  ددرگیم  رتفیعض 

دیآ و زاب  گنر  هب  رید  ددرگب و  وا  گنر  دوش و  مرگ  راوخـشد  دـمآ و  دـیدپ  تخـس  يامرـس  بت  تبون  زاغآ  ردـنا  ار  يرامیب  رگا  الثم 
ردنا رامیب  گرم  هک  دنادب  دیآ  دیدپ  اهناشن  زا  یناشن  نیا  دننام  دـشاب  شوخ  باوخ  هن  هک  یندونغ  ینعی  یتابـس  دوش و  ریغـص  وا  ضبن 
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مشچ و یکیرات  فعـض و  هسات و  نتفگ و  هدنکارپ  نخـس  ینعی  نایزه  یـشهیب و  نوچ  دـب  ياههناشن  رگا  دوب و  دـهاوخ  بت  تبون  زاغآ 
دهاوخ بت  ياهتنا  تقو  ردنا  وا  گرم  هک  دنادب  دیآ  دیدپ  بت  یمرگ  ندیسر  تیاغ  هب  اهتنا  تقو  هک  بت  يهنایم  ردنا  طارفا  هب  ترارح 

دیدپ بت  تبون  رخآ  ردنا  ضبن  یفیعض  هنیس و  ندرگ و  رس و  رب  ای  راومهان  درس  قرع  نوچ  دب  ياههناشن  رگا  دوب و 
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بت تبون  يرامیب و  هک  دشاب  تعاس  نآ  ردنا  رامیب  گدرم  هک  تسناد  دیابب  هلمج  رد  دوب  دهاوخ  تقو  نآ  ردنا  وا  گرم  هک  دنادب  دیآ 
. ددرگ رتبعص 

نارحب ياههناشن  یلک  قیرط  رب  نارحب  ياهتمالع  ياههناشن  ردنا  مهن  باب 

رامیب هک  تسناد  ناوتب  اههناشن  نادب  هک  تسا  نآ  یضعب  درک و  دهاوخ  دوز  نارحب  هک  تسناد  ناوتب  اههناشن  نادب  هک  تسا  نآ  یـضعب 
تسا نارحب  ردنا 

ثفن زارب و  لوب و  رد  هک  هدام  یگتخپ  ياههناشن  مود  تسا و  يراـمیب  یگتفـشآ  یمرگ و  یکی  تسا  هنوگ  جـنپ  نیتسخن  ياـههناشن  اـما 
نیا دشاب  مزال  هک  یبت  ندش  نکاس  مجنپ  دیآ  تبون  هب  هک  اهبت  تبون  ندیبنج و  رتدوز  مراهچ  عیرـس  میظع و  ضبن  موس  دـیآ و  دـیدپ 
دوز سب  نارحب  هک  دـشاب  نآ  ناشن  دـشاب  هنایم  اههناشن  نیا  رگا  دوب و  دـهاوخ  دوز  نارحب  هک  دـشاب  نآ  لیلد  هک  تسا  ییاـههناشن  همه 

. تسا جنپ  تسیب و  تسا  نارحب  ردنا  رامیب  هک  تسناد  ناوتب  نادب  هک  اهناشن  اما  دوب و  دهاوخن  رید  تخس  دوب و  دهاوخن 
موس درس  ندش  مرگ  تسا و  تخـس ) درد  رـس   ) بعـص عادص  مود  نتـسجب  ياج  زا  رتسب و  ردنا  ندیدرگ  تسا و  رامیب  یمارآ  یب  یکی 

نتشگ و رس  متفه  ندمآ  مشچ  شیپ  دب  ياهلایخ  مشش  یلفاغ  اهتساح و  يدنک  مجنپ  هدنکارپ  ياهنخس  یشهیب و  مراهچ  تسا  طابس 
ندـمآ مشچ  زا  بآ  مهن  دـنیوگ  زین  يود  دـنیوگ و  نینط  يزاـت  هب  نداـتفا و  شوـگ  ردـنا  نـیغورد  زاوآ  متـشه  دـنیوگ  راّود  يزاـت  هـب 

هاگان و سفن  ندش  گنت  مهدزیس  ندش  خرس  يور  مهدزاود  نییوس  ورف  کف  ندینابنج  مهدزای  دردیب  مشچ  یخرـس  مهد  نتـسیرگیب 
نتـسج و ینعی  ندرک  جـالتخا  نییوسورف  بل  مهدزناـپ  ندـش  ندیـشک  هنیـس  يوس  هب  مکـش  ياههلـضع  مهدراـهچ  نتـساخ  ندرگ  درد 

مکـش ردـنا  اهداب  ندرک  زاوآ  فاـن و  ندـیچیپ  مهدـجه  تشپ  درد  مهدـفه  هدـعم  شزوس  مهدزناـش  وا  راـیتخایب  بل  تشوگ  ندـیبنج 
تسیب و بعـص  یگنـشت  مود  تسیب و  عبط  نتفرگ  مکی  تسیب و  لوب  يراوخـشد  متـسیب  دنیوگ  ضفان  يزات  هب  تخـس و  يهزرل  مهدزون 

زاب مجنپ  تسیب و  دوش  هدنام  یـسک  هک  ناس  نآ  هب  دـیآ  دـیدپ  اهمادـنا  رد  يدرد  مراهچ  تسیب و  شیوخ  لاح  زا  ضبن  ندـیدرگب  موس 
هک دشاب  نآ  ناشن  هک  نآ  رهب  زا  ضیح  قیرط  زا  دیالاپ و  ریـساوب  زا  هک  نوخ )  ) یخرـس نوچ  دشاب  هدوب  تداع  هک  اهغارفتـسا  نداتـسیا 

لیم هدام 
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هک نآ  رهب  زا  زور  ردنا  هک  دشاب  نآ  زا  رتبعص  دیآ  دیدپ  بش  ردنا  هچ  ره  دمآ  هدرک  دای  هک  اههناشن  نیا  تسا و  هدرک  رگد  یبناج  هب 
تعیبط ات  دیاب  بعص  يراک  ددرگ و  لوغـشم  تلع  ندینازپ  مارآ و  هب  دتـسیا و  زاب  شیوخ  ياهراک  يهمه  زا  دیآ  رد  بش  نوچ  تعیبط 

دراد الاب  يوس  هب  لیم  دـشاب و  نوخ  يراـمیب  يهداـم  هک  هاـگره  هک  تسناد  دـیابب  دراد و  زاـب  شیوخ  ياـهراک  زا  شیوخ و  مارآ  زا  ار 
رگا نکل  دشاب  رتشیب  یق  هب  نارحب  دـشاب  ارفـص  يهدام  هک  هاگره  ینیب و  زا  دـشاب  نوخ  نداشگ  فاعر  دـشاب و  فاعر  هب  يرامیب  نارحب 

دنکب و خـیب  زا  ار  دـب  اهيرامیب  تدام  دنـسرتب  يو  زا  مدرم  هک  نیا  زا  فاعر  دـشاب و  فاعر  هب  دـنیبب  خرـس  ياهلایخ  مشچ  شیپ  رامیب 
ناشن دیآ  دیدپ  سفن  یگنت  لد و  ندیپت  مشچ و  یخرس  بعص و  درد  یـشُه و  یب  نارحب  تقو  ردنا  هک  هاگ  ره  دیآ و  دیدپ  تیفاع  دوز 

هب دشاب و  قرع  هب  اهنارحب  رتشیب  دنک  لیم  نت  رهاظ  يوس  هب  هدام  هک  هاگره  تسا و  هدرک  غامد  ای  لد  بناج  هب  لیم  هدام  هک  دشاب  نآ 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 477 

http://www.ghaemiyeh.com


دننام صرب و  قهب و  ناقری و  هلبآ و  نویرب و  شراخ و  رگ و  نوچ  تسا  هدـمآ  هدرک  دای  راتفگ  نیا  رد  نیتسخن  باب  رد  هک  اـهزیچ  رگید 
فیرش ياضعا  رب  هدام  هچنآ  زا  دشابن  هراچ  نکل  یق  هب  ای  دوب  دهاوخ  فاعر  هب  نارحب  دنک و  لیم  الاب  تهج  هب  هدام  هک  دشاب  رایسب  نآ 

زین دشاب  دشاب و  تمالس  اب  نارحب  دنک و  دلوت  یـشُهیب  یمارآیب و  سفن و  یگنت  ببـس  نادب  غامد و  ندز و  مد  ياهمادنا  نوچ  درذگ 
ندیـشک اهتنوئم  نانچ  وضع  نآ  هک  نآ  رهب  زا  دیاین  دیدپ  دب  ياههناشن  زا  یناشن  چـیه  دـنک و  فیرـش  يوضع  هب  لیم  هدام  هچرگا  هک 

نادب هلـضف  هک  تسا  یقیرط  ار  يوضع  ره  هک  نآ  رهب  زا  هناثم  هب  ای  دتـسرف  هرهز  هب  ای  دـیآ  ردـنا  ودـب  هچنآ  هک  رگج  نوچ  دراد  تداع 
ای غامد  عفد  قیرط  هرهز و  ای  تسا  هناثم  هدرگ و  اب  رگج  عفد  قیرط  لاهـسا و  اـی  تسا  یق  اـی  هدـعم  عفد  قیرط  هک  ناـنچ  دـنک  عفد  قیرط 

عون مادـک  نارحب  هک  دسانـشب  اـههناشن  نادـب  بیبط  هک  تسا  یناـشن  ار  ینارحب  ره  و  راـیتخا ) یب  نتخیر  کـشا   ) هعمد اـی  تسا  فاـعر 
هدـعم مف  هب  هدام  هک  دـهد  ناشن  یهاـگ  لد  ندـیپت  هک  ناـنچ  دـهد  یناـشن  يزیچ  ود  رب  دوب  ناـشن  کـی  هک  دـشاب  رایـسب  دوب و  دـهاوخ 

لیم هدام  هک  دهد  ناشن  دیآ و  دیدپ  ناشن  کی  هک  دشاب  رایـسب  نینچمه  دراد و  لد  بناج  هب  لیم  هدام  هک  دهد  ناشن  یهاگ  دیآیمه و 
هک نانچ  دوب  دهاوخ  هجو  هچ  رب  قیرط و  مادک  هب  هدام  عفد  هک  نآ  زا  دـهد  یناشن  هک  دـشاب  رای  يو  اب  رگید  یناشن  نکل  دراد  یبناج  هب 

الاب يوس  مکش  ياههلضع  ندیشک  سفن و  یگنت  ندنکارپ و  نخس  بعص و  رس  درد 
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دهاوخ قیرط  مادـک  هب  عفد  هک  تسناد  ناوتب  ات  رتهصاخ  دـیاب  رگید  یناشن  نکل  دراد  الاب  يوس  هب  لیم  هدام  هک  تسا  نآ  ناشن  همه  نیا 
ود وت  رب  نارحب  تقو  ردنا  عبط  یکـشخ  ار و  یق  نییوسورف  بل  جالتخا  ار و  فاعر  مشچ  شیپ  ندید  ياهطخ  ینیب و  ندیراخ  نوچ  دوب 
هک نآ  مود  نآ و  دـننام  هعمد و  هب  ای  فاعر  هب  اـی  دـشاب  یق  هب  اـی  نارحب  دراد و  ـالاب  يوس  هب  لـیم  هداـم  هک  نآ  یکی  دـهد  یناـشن  زیچ 
هک نانچ  دوب  دـهاوخ  قیرط  مادـک  هب  نارحب  هک  تسناد  ناوتب  زین  ضرم  زا  لاقتنا و  عاونا  زا  یعون  هب  ای  راردا  ای  دـشاب  قرع  هب  اـی  نارحب 

لاهـسا هب  ای  دـشاب  رعقم  بناج  رد  رگا  لوب و  راردا  هب  ای  قرع  هب  ای  دـشاب  فاعر  هب  ای  نارحب  دـشاب  بدـحم  بناـج  رد  هک  رگج  ساـمآ 
هب دنیوگ و  ضفان  يزات  هب  ار  هزرل  نآ  دنازرلب و  قرع  زا  شیپ  قرع و  هب  ای  دشاب  فاعر  هب  رتشیب  هقرحم  ياهبت  نارحب  یق و  هب  ای  دـشاب 

رایـسب و قرع  هب  ای  دشاب  فاعر  هب  مرگ  ماسرـس  نارحب  لاهـسا و  هب  ای  دشاب  یق  هب  رتشیب  بغ  ياهبت  نارحب  دـشاب و  زین  لاهـسا  هب  یق و 
هک دشاب  رایسب  دشابن و  فاعر  هب  زگره  دنیوگ  سغرثیل  ار  نآ  هک  درس  ماسرس  نارحب  دشاب و  یمغلب  نآ  يهدام  هک  درس  ياهبت  نارحب 
هب نارحب  دنک و  رایـسب  قرع  سپ  دنک  زاغآ  فاعر  هب  نارحب  تسخن  هک  دشاب  هقرحم  بت  هک  نانچ  دنک  نارحب  هنوگ  دـنچ  يرامیب  کی 
هک دـشاب  نانچ  ددرگ  رهاظ  نارحب  ود  ره  دـیآ و  دـیدپ  اج  کی  هب  نارحب  ياههناشن  زا  ناـشن  ود  هک  دـشاب  ناـنچ  نیا  دوش و  ماـمت  قرع 

دشاب و مامت  نارحب  هچب  نداتفا  نتـسبآ  نانز  ياهيرامیب  رد  هک  دشاب  رایـسب  یق و  مه  دنک و  فاعر  مه  ای  یق  مه  دنک و  قرع  مه  رامیب 
نکل دشاب  نارحب  نآ  رثا  رب  دیآ  دـیدپ  نارحب  ياههناشن  زا  یناشن  هک  تقو  ره  هک  تسین  بجاو  هک  تسناد  دـیابب  دـنبای و  صالخ  نادـب 

دنیوگ و هدنکارپ  نخس  دوش و  تدایز  یعادص  ای  دنک  یق  ای  دنک  قرع  رامیب  هک  تقو  ره  هن  هک  ینیبن  دنک  رترید  نارحب  هک  دشاب  رایـسب 
ناشن یضعب  سب و  دشاب  نارحب  ندمآ  ناشن  یضعب  ینارحب  ياههناشن  دنک و  نارحب  نآ  رثا  رب  دیآ  دیدپ  یطابـس  ای  دوش و  گنت  سفن  ای 
نخس تسا و  سفن  یگنت  سپ  دشاب  نارحب  ندمآ  ناشن  هچنآ  اما  دشاب  نارحب  يهمدقم  دوب و  دهاوخ  قیرط  مادک  هب  نارحب  هک  دشاب  نآ 
ندرک زاغآ  فاعر و  ندرک  زاغآ  تسا و  قرع  ندرک  زاغآ  دشاب  نارحب  يهمدـقم  هچنآ  مشچ و  یکیرات  رـس و  درد  و  نتفگ )  ) هدـنکارپ

دیاش  ) دهدن ربخ )  ) هشیمه نارحب  ياههناشن  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  جـضن  ياههناشن  فالخ  هب  نارحب  ياههناشن  لوب و  راردا  ای  عبط  تباجا 
دوب دهاوخ  نارحب  هک  دهدب ) حیحص 
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هب يرامیب  دوش و  هتخپ  هدام  هک  دـشاب  رایـسب  هک  نآ  رهب  زا  دوب  دـهاوخ  نارحب  هک  دـهدن  یناشن  هشیمه  جـضن  ياههناشن  دـب و  اـی  کـین 
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هب يرامیب  هک  دشاب  نآ  ناشن  دیآ  دیدپ  جضن  زا  سپ  تسا  ناشن  هچنآ  نارحب  ياهناشن  زا  هک  هاگره  دنکن و  نارحب  دوش و  لیاذ  لیلحت 
ای دشابن  نوریب  ود  زا  دشابن  نارحب  نآ  رثا  رب  دیآ و  دیدپ  نارحب  ياههناشن  هک  هاگره  تسا و  رطخ  رب  تخس  رامیب  تسا و  یبعـص  تیاغ 
رد نارحب  ياههناشن  هک  هاگ  ره  دیوگیم  ایمیدـیپا  باتک  ردـنا  طارقب  تسا و  هتـشگزاب  نارحب  هک  دـشاب  نآ  ناشن  ای  دـشاب  گرم  ناشن 

تیاکح دوب و  دهاوخ  يراوخـشد  هب  نارحب  هک  دشاب  نآ  ناشن  ای  دشاب  گرم  ناشن  ای  دشابن  نارحب  نآ  رثا  رب  دیآ و  دـیدپ  شیوخ  تقو 
یلع تلد  امبر  نارحب  نکی  مل  مث  ترهظ  اذا  نارحبلا  تقو  یف  نوکت  یتلا  ضارعالا  نإ  دـیآ  هدرک  تراـبع  نیدـب  يزاـت  هب  طارقب  نخس 

دوب و دیاشن  نمیا  دیآ  دیدپ  بجاو  قیرط  رب  هن  هک  کین  ياههناشن  رب  دـیوگیم  طارقب  مه  رـسعت و  نارحبلا  نأ  یلع  تلد  امبر  توملا و 
درک ناوت  قرف  ناشن  نادب  ات  رتتسرد  تسج  دیاب  رگید  یناشن  دیسرت و  دیابب  دیآ  دیدپ  بجاو  قیرط  رب  هن  هک  دب  ياههناشن  زا  نینچمه 

دیوگیم طارقب  مه  هک  دشاب  نانچ  نیا  درک و  دیاب  نآ  رب  دامتعا  دشاب و  بجاو  قیرط  رب  هن  هک  نآ  دـشاب و  بجاو  قیرط  رب  هک  نآ  نایم 
ای دشابن  نوریب  لاح  راهچ  زا  دیاین  دیدپ  جضن  هک  هاگره  دوب و  دهاوخ  تسرد  دوز و  نارحب  هک  نآ  زا  دـهد  یناشن  جـضن  ياههناشن  هک 
هچ رگا  هک  دـشاب  نآ  ناشن  ای  دـشاب  گرم  ناشن  ای  دـشاب  يرامیب  يزارد  ناشن  اهدرد و  ناشن  ای  دوب  دـهاوخن  نارحب  هک  تسا  نآ  ناـشن 

تیاکح گرم و  ياههناشن  نارحب و  ياهناشن  نایم  درک  ناوتن  قرف  دشاب  هدیـشوپ  يو  رب  هدرخ  نیا  هگ  ره  دتفا و  سکن  دوش  رتهب  رامیب 
ۀمالع بلطی  نأ  دـب  الف  بجاولا  قیرطلا  یلع  تسیل  ةدـیج  تالالدـب  قثی  نأ  یغبنی  دـناهدرک ال  ترابع  نیدـب  يزات  هب  طارقب  زا  انعم  نیا 

نیب بجاولا و  قیرطلا  ریغ  یلع  تناک  اذا  ۀیدر  تامالع  نم  کفوخ  دـشت  نأ  بجاولا و ال  قیرطلا  یلع  ضرعی  ام  نیب  اهب  قرفی  ۀـحیحص 
جـضنی مل  یتلا  ءایـشالا  اماف  هتحـص  نارحبلا و  ۀعرـس  یلع  لدـی  جـضنلا  نإ  طارقب  لاق  ام  یه  امنا  ۀـمالعلا  کلت  هفالخ و  یلع  ضرعی  ام 

ضرملا و نم  هدوع  یلع  اما  توم و  یلع  اما  ضرم و  لوط  یلع  اما  عاجوا و  یلع  اما  نارحب و  نوکی  هنا ال  یلع  اما  لدیف 
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رضح دق  نارحبلا  نأ  یلع  الد  اذا  امهنیب  فلتلا و  یلع  الد  اذا  نایذهلا  سفنلا و  ریغت  نیب  زیمی  نأ  نسحی  وهف ال  اذه  نسحی  مل  نم 
سپ تسا و  هداتسیا  زاب  تسا  هدوب  زاغآ  هک  قرع  ای  تسا  هدش  لطاب  ضبن  الثم  تسا  هدمآ  دیدپ  كانمیب  ياههناشن  هک  دناهدید  رایسب  و 

يرامیب عفد  هب  همه  درادـب و  اهراک  يهمه  زا  تسد  هراـب  کـی  هب  تعیبط  هک  دـشاب  تقو  نآ  نیا  تسا و  هدرک  ماـمت  کـین و  ینارحب  زا 
زجاع دشاب  میظع  تخس  يرامیب  رگا  هک  زین  دشاب  نکمم  دنک و  عفد  ار  هدام  دوش و  هریچ  هک  دشاب  نکمم  دشاب و  لوغشم  نادب  دشوک و 

تخـس يرامیب  نوچ  درآ و  تلع  هب  يور  و  ددرگن )  ) ددرگ زاب  اهراک  همه  زا  راب  کی  هب  تعیبط  دـشابن  میظع  تخـس  يرامیب  ات  دـیآ و 
مراهچ موس و  زور  الثم  نوچ  هک  نانچ  ددرگ  هتـسویپ  اهنارحب  ياههناشن  هک  هاگره  دـشابن و  بجع  دـیآ  زجاع  تعیبط  رگا  دـشاب  میظع 

ناوت رگید  ياههناشن  هب  نارحب  يدـب  یکین و  دوب و  دـهاوخ  دوز  نارحب  تشذـگ و  دـهاوخ  دوز  يراـمیب  هک  دـیآ  دـیدپ  نآ  ياـههناشن 
یمیظع ردنا  رگا  دوش  ریغتم  هرابکی  هب  ضبن  رگا  هصاخ  دیآ و  رتدوز  ینعی  دیآ  رتزارف  بت  تبون  رگا  هصاخ  دیآ  دیدپ  نآ  اب  هک  تسناد 

نآ ناشن  يرامیب  ردنا  نت  شزادگ  اهمادنا و  یکشخ  هک  تسناد  دیابب  دشاب و  دب  دوش  ریغص  ای  فیعض  رگا  دشاب و  تمالـس  ناشن  دیازف 
ییادوس و ياهيرامیب  نوچ  دنک  رید  نارحب  ای  قد  نوچ  دشاب  هدنشک  ای  کشخ  ياهيرامیب  هک  نآ  رهب  زا  دوب  دهاوخن  نارحب  هک  دشاب 
ای نارحب  دراد و  نت  رهاظ  هب  لیم  هدام  هک  دنک  لیلد  میظع  ضبن  نکل  یغارفتـسا و  ياهنارحب  عاونا  ردنا  تسا  كرتشم  یلیلد  دنلب  ضبن 

دشاب و لاهسا  هب  ای  یق  هب  ای  نارحب  دنک و  لیم  نت  نوردنز  هب  هدام  هک  دنک  لیلد  دشاب  میظع  هک  عیرس  ضبن  قرع و  هب  ای  دشاب  فاعر  هب 
تسپ و ضبن  دبای  توق  تعیبط  نآ  زا  شیپ  دشابن و  یلاخ  يدـنلب  زا  ضبن  درک  دـهاوخ  نارحب  دراد و  توق  تعیبط  هک  هاگره  هلمج  رد 

. تسا یلک  ياههناشن  دمآ  هدرک  دای  هک  هلمج  نیا  دشاب  هدرسف 

يوزج قیرط  رب  نارحب  ياههناشن  نتخانش  ردنا  مهد  باب 
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رس درد  دنکن  الاب  يوس  هب  لیم  هدام  ات  هک  نآ  رهب  زا  تسا  رـس  درد  ندمآ  دیدپ  یکی  تسا  تفه  الاب  يوس  هب  هدام  لیم  ياههناشن  اما  و 
دهاوخ یق  هب  نارحب  هک  دشاب  رایسب  دنکن و  دلوت 
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مود تسا و  هدـمآ  هدرک  دای  مود  باتک  رد  هک  نانچ  تسا  تکراشم  غامد  اب  ار  هدـعم  هک  نآ  رهب  زا  دـیآ  دـیدپ  یعادـص  تسخن  دوب و 

نآ مراهچ  دباییمه  يزاوآ  شوگ  رد  هک  نآ  موس  دیآ  دیدپ  تسا ) حیحـص  عادص   ) غدص عون  ود  ره  رد  هک  ینارگ  تسا و  نتـشگرس 
سفن یگنت  تسا  هدمآ  هدرک  دای  هک  اههناشن  نیا  زا  شیپ  هک  نآ  مجنپ  دونـشن  چیه  هک  نانچ  هاگان  دوش  رک  یگراب  کی  هب  اهشوگ  هک 

یب دوش  هدیشکرب  الاب  هب  مکـش  ياههلـضع  اهولهپ و  ياهرـس  هک  نآ  مشـش  دشاب  هدوب  مه  هب  اههناشن  نیا  اب  ای  دشاب  هدوب  مشچ  ینارگ  و 
نیا اـب  هک  هاـگره  هک  تسا  نآ  نآ  تسا و  یلیـصفت  ار  اـههناشن  نیا  هک  تسناد  دـیابب  دـشاب و  مرگ  رـس  هک  نآ  متفه  دـنک  درد  هـک  نآ 

لد دـنک و  درد  هدـعم  مف  ای  دـشاب  نتـشگ  شنم  نآ  اب  دوریم و  ناهد  زا  بآ  دـنک و  جالتخا  نییوسورف  بل  دوش و  هریخ  مشچ  اههناشن 
هـصاخ دوب  دهاوخ  یق  هب  نارحب  هک  دشاب  نآ  ناشن  دیآ  دیدپ  دنیوگ  ضفان  ار  نآ  هک  دزرل  رگا  هصاخ  دشاب  هدرـسف  سپ و  ضبن  دـپتب و 

دوشب و يور  گنر  داتفا  دـهاوخ  یق  هک  اهتقو  رتشیب  رد  هک  نآ  رهب  زا  دوش  درز  رامیب  يور  لاـح  نآ  ردـنا  دـشاب و  ییارفـص  بت  رگا 
جنـشت ناشن  ناکدوک  رد  اههناشن  نیا  نداتفا و  دهاوخ  یق  کش  یب  دـباییمه  ییینارگ  رـس  ردـنا  یملا و  هدـعم  ردـنا  لاح  نآ  ردـنا  رگا 

ناشن ناریپ  ردنا  دشاب و  محر  درد  ناشن  دشاب  محر  درد  ار  ناشیا  هک  ینانز  ردنا  دشاب و  فیعـض  ناشیا  ياهبصع  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب 
هک هاگره  دشاب و  فیعـض  ناشیا  توق  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  نوگانوگ  ياهيرامیب  ببـس  نت و  ردنا  دشاب  هدام  ندش ) هدنکارپ   ) ندنکارپ

عیرـس و دـنلب و  ضبن  ددرگ و  ناور  مشچ  زا  کشا  هاگان  دوش و  خرـس  مشچ  ینیب و  يور و  دـنیب و  خرـس  ياـهطخ  مشچ  شیپ  يراـمیب 
نوخ يرامیب  يهدام  رگا  هصاخ  دوب  دهاوخ  فاعر  هک  دشاب  نآ  ناشن  دـنک  نابرـض  رـس  ياهگر  دریگ و  ندـیراخ  ینیب  دوش و  یجوم 
اهطلخ هک  تسا  نآ  ناشن  دنک و  فاعر  هب  نارحب  هک  دشاب  رایسب  زین  یئارفـص  يهدام  دشاب و  نآ  یلاوح  لاس و  یـس  زا  مک  رمع  دشاب و 
رامیب نتفای  امرس  دیآ و  دیدپ  یئارفـص  يهقرحم  ياهبت  ردنا  رتشیب  اههناشن  نیا  دیآیمه و  مشچ  شیپ  شتآ  گنر  هب  درز  ياهلایخ  و 

مشچ بآ  تسا و  رس  یمرگ  زا  رتصوصخم  هک  نآ  طرش  هب  تسا  فاعر  ياههناشن  يهلمج  زا  ود  ره  تسوپ  یکـشخ  نارحب و  زور  رد 
سفن یگنت  تسا  رتصوصخم  یق  هب  هچ  نآ  یملا و  یب  ـالاب  يوس  هب  زرپس  بناـج  اـی  رگج  بناـج  ندیـشک  رب  شوگ و  يرک  نینط و  و 

ناشن يهصاخ  هچنآ  هدعم و  درد  الاب و  يوس  اهولهپ  ياهرس  ندش  هدیشک  رب  تسا و 
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ناشن دـض  فاعر و  ناشن  يهصاخ  هچنآ  ندـش و  درز  يور  گنر  تسا و  مشچ  یکیرات  یگریخ و  تسا  فاعر  ناـشن  دـض  تسا و  یق 
تـسا یق  ناشن  نییوسورف  بل  ندیرپ )  ) جالتخا اماف  ندش  خرـس  يور  ندید و  مشچ  شیپ  خرـس  ياهلایخ  اهطخ و  اهعاعـش و  تسا  یق 
فاعر نکل  دـشاب  تمالـس  ناشن  همه  اههناشن  دـشاب و  فاعر  هب  نارحب  هک  هاگره  هصاخ و  تسا  فاعر  ناـشن  ینیب  ندـیراخ  هصاـخ و 
تخیر دیابیمه  رس  رب  رایسب  مرگ  بآ  هک  دیامرفیم  طارقب  ددرگ  مامت  نارحب  ات  دنهد  يرای  ار  تعیبط  هک  دیآ  تجاح  دشاب و  فیعض 
تسناد دیابب  داهن و  دیابیمه  اهولهپ  رس  رب  همجحم  تخیر و  دیابیمه  رس  رب  درـس  بآ  دشاب  طارفا  هب  فاعر  رگا  نتـشاد و  مرگ  رـس  و 

ياهناشن دـض  يوس  ورف  هب  هدام  لیم  ياههناشن  دـشاب  يو  ردـنا  يرامیب  يهدام  هک  دـشاب  بناج  نآ  زا  هک  تسا  نآ  یفاـعر  نیرتهب  هک 
یلتمم اهنیروس  نار و  ياـههلوقیب  دـبای و  يوق  یترارح  یملأ و  نت  يوسورف  ردـنا  راـمیب  هک  نآ  رگید  ـالاب و  يوس  هب  تسا  هداـم  لـیم 

ناشن ددرگ 
(ص 222)

مرگ و راخب  مجنپ  نت  ندش  مرگ  مراهچ  تسوپ  رهاظ  نتشگ  خرس  موس  بت  یکشخ  مود  لوب  ندمآ  رتمک  یکی  قرع  قیرط  هب  هدام  لیم 
نیگنر مراهچ  زور  رگا  هصاـخ  دـشاب  ظـیلغ  نیگنر و  دـشاب  هک  ردـقنآ  نآ  لوب  متفه  یجوم  مرن و  ضبن  مشـش  دزیخیمه  نت  زا  هک  َرت 
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رتمرگ دشاب  وا  تسد  ریز  ردنا  هک  تسوپ  دنرادیم  تسد  دنچ  ره  دـنهن  وا  نت  رب  تسد  هک  اجک  ره  متـشه  دوش  ظیلغ  متفه  زور  دوش و 
هک دشاب  نآ  لیلد  دـشاب  تمالـس  ناشن  همه  اههناشن  دوش و  تیاغب  مرگ  بت  دریگ و  تخـس  زرل  ار  رامیب  هک  هاگره  هک  نآ  مهن  دوشیم 
هب لسغ )  ) لسع ریبدت  نزبآ و  هبامرگ و  رامیب  مهد  دـشاب  كدـنا  هریت و  لوب  دـشاب و  کشخ  عبط  رگا  هصاخ  دوب  دـهاوخ  قرع  هب  نارحب 
ای غارفتسا  دنک  لیم  اهگر  هب  هدام  هک  هاگره  اهگر و  بناج  هب  دشاب  هدام  لیم  ناشن  لوب  ندش  نیگنر  هک  نتـسناد  دیابب  دنیب و  باوخ 

يوق توق  دشاب و  مرگ  تخـس  بت  هک  نآ  زا  تسین  هراچ  قرع  نارحب  ردنا  دمآ و  هدرک  دای  نآ  لیـصفت  لوب و  راردا  هب  ای  دشاب  قرع  هب 
تسا جنپ  قرع  يرایسب  ياهببس  و 

یفیعض مراهچ  هعفاد  يهوق  توق  موس  هدام  یکنت  ینعی  یقیقر  مود  هدام  يرایسب  یکی 
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هدام هک  دـیآ  رتشیب  وضع  نآ  زا  دـیآ و  رتشیب  دـننک  كاپ  رتشیب  دـنچ  ره  ار  قرع  و  اه )  ) ماثم نداشگ  مجنپ  اهمادـنا  رگید  يهعفاد  يهوق 
هک ولهپ  نآ  هک  تسا  ببـس  نیدب  دنکن و  قرع  چیه  دشابن  ياهدام  يو  ردنا  ای  دشاب  هتـسب  وا  ماثم  هک  يوضع  ره  دشاب و  رتشیب  يو  ردنا 

همه زا  مکش و  هنیس و  زا  هک  دیآ  رتشیب  قرع  تشپ  يوس  زا  دشاب و  هدرشف  مه  زارف  وا  ماثم  هک  نآ  رهب  زا  دنکن  قرع  دبـسخ  يو  رب  رامیب 
فرصت طالخا  رد  يزیرغ  ترارح  باوخ  رد  هک  نآ  رهب  زا  يرادیب  رد  هک  دیآ  رتشیب  باوخ  ردنا  وس  ورف  يهمین  زا  هک  دیآ  رتشیب  وس  رب 

یکی تسا  تفه  لوب  قیرط  هب  هدام  لـیم  ياـههناشن  دـنابنج  رهاـظ  يوس  هب  ار  اـهتدام  میظع  سفن  دـشاب و  رتمیظع  سفن  دـنک و  رتشیب 
بیـضق و شزوس  سپ  دشابن  بیـضق  رـس  شزوس  دیآ و  دیدپ  ینارگ  هناثم  ردنا  هک  دـشاب  رایـسب  هناثم و  ردـنا  ینارگ  اب  بیـضق  شزوس 

مـشش بوسر  ندمآ  دیدپ  مجنپ  لوب  يزیرغ  مراهچ  وا  تداع  زا  نوزف  رامیب  رب  نتخات  بآ  ندرک  هبلغ  موس  دـشاب  هناشن  ود  هناثم  ینارگ 
هک دشاب  نآ  زا  رتشیب  ناتـسمز  رد  لوب  قیرط  هب  نارحب  هک  تسناد  دیابب  دـنک و  تسرد  اههناشن  نیا  قرع  ندـمآ  مک  متفه  عبط  یکـشخ 

یندـیچیپ ینارگ و  لوب  يزبـس  اـب  هک  نآ  مود  لوـب  يزبـس  یکی  تسا  تشه  لاهـسا  قـیرط  هب  هداـم  لـیم  ياـههناشن  رگید  یلـصف  ردـنا 
مجنپ خفن  زا  هن  فان  یلاوح  مکـش و  ندـمآرب  مراهچ  مکـش ) رد   ) روقارق داب و  زاوآ  موس  فان  ریز  ردـنا  هصاخ  نت  يهمه  رد  دـباییمه 

دتفا رتمک  اهغارفتسا  رگید  دشاب و  مرن  وا  عبط  هک  دشاب  نانچ  رامیب  تداع  اهتقو  رتشیب  رد  هک  نآ  مشش  هن  بلص  توق و  اب  ریغـص  ضبن 
نآ لیلد  دشاب  تمالس  ناشن  اههناشن  رگید  دشاب و  قیقر  دیپس و  لوب  دروخ و  رایسب  درس  بآ  ییارفـص  ياهبت  ردنا  رامیب  هک  نآ  متفه 
لیم قرع  قیرط  هب  ای  لوب  قیرط  هب  ییارفـص  يهدام  هک  هاگره  هک  نآ  رهب  زا  دنک  دلوت  جحـس  لاهـسا  ببـس  هب  دنک و  لاهـسا  هک  دـشاب 
دوب دهاوخ  لاهـسا  هک  دشاب  نآ  ناشن  ددرگ  تداع  زا  رتنیگنر  رامیب  لوب  هک  نآ  متـشه  درک  دـهاوخ  لاهـسا  هک  دـشاب  نآ  لیلد  دـنکن 

دوشن رهاظ  رگید  ياهنارحب  ياهناشن  زا  ناشن  چـیه  دـشاب و  نز )  ) هینز رامیب  هک  نآ  یکی  تسا  ود  ضیح  قیرط  هب  هدام  لیم  ياههناشن 
دهاوخ ضیح  هب  نارحب  دراد و  بناج  نادـب  لیم  هدام  هک  دـشاب  نآ  ناشن  دـیآ  دـیدپ  يدرد  ینارگ و  محر  هاگرمک و  رد  هک  نآ  مود  و 

(. دشاب  ) دشابن هدمآ  کیدزن  نآ  تداع  تقو  رگا  هصاخ  دوب 
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تسا جنپ  وا  ياهگر  نداشگ  دعقم و  قیرط  هب  هدام  لیم  ياههناشن 
يدرد و دـعقم  ردـنا  تسخن  هک  نآ  مود  دـیالاپ  یخرـس  ددرگ و  هداشگ  اهگر  نیا  ار  وا  هچنادـب  دـشاب  هتفر  رامیب  تداع  هک  نآ  یکی 

چیه رگید  نارحب  ياههناشن  زا  هک  نآ  مجنپ  دراد  توق  یمیظع و  هب  لیم  ضبن  مراـهچ  دـنک  درد  زین  هاـگرمک  تشپ و  موس  دـبای  ینارگ 
تسا تفه  لاقتنا  نارحب  ياههناشن  دوشن  رهاظ 

يهمه ردنا  دیاین  دیدپ  جضن  رثا  هک  نآ  اب  مراهچ  جضن  رثا  ندمآ  دیدپ  موس  اهغارفتـسا  عاونا  زا  یعون  چیه  یندوبان  مود  بت  توق  یکی 
توق هک  نآ  مشـش  جضن  ندوبان  زا  زج  دشابن  چـیه  كانرطخ  دـب و  ياههناشن  هک  نآ  مجنپ  مزال  دـشاب  يدرد  مادـنا  کی  رد  ای  اهمادـنا 

تسا راهچ  دوب  دهاوخ  بناج  مادک  هب  لاقتنا  هک  نآ  ياههناشن  اما  دشابن و  توقیب  دشاب و  وکین  ماظن  اب  ضبن  هک  نآ  متفه  دشاب  يوق 
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ددرگ یلتمم  نآ  یلاوح  وضع و  نآ  ياهگر  هک  نآ  مود  دیآ  دیدپ  يدرد  درک  دـهاوخ  لاقتنا  ودـب  هدام  هک  وضع  نآ  رد  هک  نآ  یکی 
هک دشاب  هتفر  تداع  ای  دشاب  هدیشک  یجنر  ای  دشاب  رتفیعـض  یمادنا  رامیب  ياهمادنا  زا  هک  نآ  مراهچ  دوش  مرگ  وضع  نآ  هک  نآ  موس 

نتـساوخ درد  زا  هک  تسناد  دیابب  اهمادنا و  رگید  زا  دنک  ودب  لاقتنا  هدام  هچ  نادب  دشاب  رتالوا  مادنا  نآ  دیآ  دـیدپ  يدرد  مادـنا  نآ  رد 
تـسا یناشن  نیا  هک  نآ  رهب  زا  درک  دهاوخ  بناج  مادـک  هب  ای  مادـنا  مادـک  هب  لاقتنا  هدام  هک  تسناد  ناوتب  نآ  یگدیـشک  اهولهپ و  رس 
لـصف ردـنا  دراد و  يدرـس  هب  لیم  هک  دـتفا  ییاهيرامیب  رد  يرتشیب  یلاقتنا  جارخ  سامآ و  ار و  هدام  ياهلیم  عاونا  يهمه  هک  كرتشم 

زا لیلحت و  زا  ار  هدام  درس  جازم  هک  دشاب  رتشیب  نآ  رهب  زا  ناتـسمز  لصف  رد  درـس و  ياهيرامیب  رد  اما  تلوهک  ياهلاس  رد  ناتـسمز و 
دتـسرف و يوضع  هب  دنک  عفد  ار  نآ  هک  دهاوخ  تعیبط  دیآرب و  یتدم  نوچ  جـضن  هن  دریذـپ و  لیلحت  هن  هک  نآ  رهب  زا  دراد و  زاب  جـضن 

هراچ ببـس  نیدـب  دـشاب  زجاع  یلک  عفد  زا  لهک  مدرم  توق  هک  دـشاب  نآ  رهب  زا  تلوهک  ياهلاس  رد  دـنک و  دـلوت  یجارخ  ای  یـسامآ 
دشابن و يوق  تخس  توق  هک  نآ  مود  يرایسب و  اب  هدام  یظیلغ  یکی  تسا  ود  لاقتنا  ببس  دنک و  لقن  يوضع  هب  يوضع  هچنآ  زا  دشابن 

و دنکن )  ) دنک عفد  هسیئر  ياضعا  زا  ار  تلع  هک  دشابن  يزجاع  نادب  دشابن و  فیعض  تخس 
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ياهلاس ردـنا  توق  لاح  هک  نآ  رهب  زا  تسا  تلوهک  ببـس  بسانم  ود  ره  نیا  دـنک و  نوریب  نت  زا  هراب  کـی  هب  هک  دـشابن  توق  نادـب 
قافتا يوق  یغارفتـسا  نآ  رثا  رب  دیآ و  دیدپ  یلاقتنا  نارحب  ياهتمالع  هک  دشاب  رایـسب  دمآ و  هدرک  دای  هک  دـشاب  هلمج  نیا  رب  تلوهک 

هاگ ره  الثم  هک  تسا  نآ  دوش  رگید  يرامیب  دشاب  رضاح  يرامیب  هک  نآ  ناشن  دنکن  لاقتنا  هدام  رایـسب و  دیپس و  یلوب  راردا  هصاخ  دتفا 
. دراد رگید  يرامیب  هب  يور  يرامیب  هک  دشاب  نآ  ناشن  ددرگ  رتيوق  طاطحنا  تقو  کیدزن  هداح  يرامیب  هک  دنیب  هک 

یجارخ نارحب  ياههناشن 
تسا راهچ  دشاب  جارخ  قیرط  هب  هک  ینارحب  ياههناشن 

ناـشن همه  رگید  ياـههناشن  هک  نآ  موس  دـشاب  يوق  توق  مود  دـشاب  یکبآ )  ) یئاـم قـیقر و  راـمیب  لوـب  زارد  یتدـم  هک  تسا  نآ  یکی 
رد هک  يوضع  ره  هک  تسناد  دیابب  دیآیم و  دیدپ  لاقتنا  نارحب  ياههناشن  دوشن و  رهاظ  رگید  نارحب  چیه  هک  نآ  مراهچ  دشاب  تمالس 

یلاقتنا نارحب  يادـتبا  لیلد  ود  ره  تلوهک  نس  ناتـسمز و  لصف  تشاد و  دـیاب  رتشیب  شوگ  وضع  نادـب  لاقتنا  دـنک  رتشیب  قرع  يرامیب 
تقو رد  هک  هاگره  دشاب و  ریپ  رامیب  رگا  هصاخ  دوش  هتخپ  رید  دنک و  دلوت  هک  اهجارخ  دشاب و  لاقتنا  نارحب  ببـس  ود  ره  هکلب  دـشاب ال 

تـسیب زا  دنکن و  رهاظ  نارحب  چیه  هک  اهيرامیب  دنک و  دلوت  يدرد  نت  يوس  ورف  ردنا  هک  دـشاب  نآ  ناشن  دـیآ  رایـسب  لوب  بت  تدایز 
دیآ و دیدپ  یجارخ  وضع  نآ  رد  نارحب  ياهزور  زا  يزور  هک  تشاد  دیاب  شوگ  دیآ  دیدپ  یملأ  يوضع  ردنا  هاگان  درذگ و  ردنا  زور 

ظیلغ دیپس و  لوب  دـنک و  هبلغ  نتخات  بآ  هک  دـتفوا  قافتا  سپ  دراد  نادـب  شوگ  بیبط  دـیآ و  دـیدپ  جارخ  ياههناشن  هک  دـشاب  رایـسب 
ددرگن ظیلغ  لوب  دوشن و  رهاظ  لوب  قیرط  هب  ینارحب  مراـهچ  زور  ردـنا  ییاـیعا  بت  رد  هک  هاـگره  درذـگب و  نادـب  جارخ  دـیآ و  رایـسب 

دـشاب هدـید  اهجـنر  هک  لصافم  رد  هک  تشاد  دـیاب  شوگ  ددرگ  زارد  راگزور  رگا  سپ  دـنک  فاعر  هب  نارحب  هک  تشاد  دـیاب  تشوگ 
دشاب نادخنز  نب  رد  هک  كزان  تشوگ  رد  ای  دنک  دلوت  یجارخ 

(ص 223)
الاب يوس  هب  ار  هدام  بت  ترارح  دشک و  اجنآ  يهدام  دسر  لصافم  هب  جنر  هک  نآ  رهب  زا 
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جارخ دـنک و  دـلوت  اـجنآ  جارخ  دـنک و  لوـبق  ار  هداـم  ینوـبز  یتسـس و  ببـس  هـب  دـشاب  نادـخنز  نـب  رد  هـک  تسـس  تشوـگ  درآرب و 

دیآ و دیدپ  لصافم  رد  هک  دشاب  یجارخ  هب  هیرلا  تاذ  نارحب  هک  دشاب  رایـسب  دتفا و  نیییوسورف  ياهمادنا  ردنا  رتشیب  نمزم  ياهيرامیب 
ای دنک  سکن  يرامیب  ای  دیآ  زاب  دوب  هچ  نآ  زا  رتمیظع  ای  دشابن  نوریب  لاح  هس  زا  ددرگ  زاب  هتـشگان  گرزب  دیآ و  دیدپ  هک  یجارخ  ره 
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دیدپ جضن  سپ  زا  هک  دشاب  نآ  یجارخ  نیرتهب  دـشاب  هدیـشک  يدرد  یجنر و  ای  دـشاب  رتفیعـض  هک  يوضع  هب  ای  دـتفا  لصافم  هبهدام 
دوش و هتخپ  ات  دیـشک  دیاب  رایـسب  ملأ  سامآ  زا  هک  نآ  رهب  زا  دشابن  بلـص  دشاب و  رود  هسیئر  ياضعا  زا  دشاب و  هتـساخرب  نت  زا  دـیآ و 

يو رد  هدام  دشاب و  خارف  جارخ  عضوم  رگا  رتمک و  ای  دوش  هتخپ  زور  تصـش  تدم  رد  جارخ  دـیآیمه  بت  ینارحب  جارخ  اب  هک  هاگره 
دـشاب نانچمه  ددرگ و  زاب  نیتسخن  عضوم  هب  دباین  جـنگ  هدام  نوچ  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  گنت  نآ  عضوم  هک  دـشاب  نآ  زا  ِهب  دـبای  جـنگ 
ندمآ تکرح  هب  ببس  هب  هدام  ات  دنادرگ  زاب  جالع  هب  دشاب  هدمآرب  سیسخ  يوضع  هب  فیرـش  يوضع  زا  هک  ار  دب  يهدام  لهاج  بیبط 

(. دوش زاب  مکش  نوردنا  رد   ) دراد نوردنز  رس  هک  دشاب  نآ  اهجارخ  نیرتدب  دنک و  رتشیب  ترضم  دوش و  رتزیت  نتشگزاب  و 
نارحب ياههناشن 

باوخ رد  دـشاب و  کـشخ  عبط  ار  لـفط  هک  كدوک  هک  هاـگره  هک  تسا  نآ  یکی  تسا  هنوگ  ود  دـنک  جنـشت  هب  هک  نارحب  ياـههناشن 
دشاب رتکچوک  كدوک  دنچره  درک و  دهاوخ  جنشت  هک  دشاب  نآ  ناشن  دوش  هریت  ای  زبس  ای  خرس  وا  گنر  دیرگ و  رایسب  دسرت و  رایـسب 
ردـنا ار  ناوج  مدرم  هک  هاگره  هک  نآ  مود  دـشاب و  لاس  هن  تدـم  ات  نیا  دـشاب و  رتفیعـض  اـهبصع  هک  نآ  رهب  زا  دـتفا  رتدوز  جنـشت 
دشاب رایـسب  دشاب و  جنـشت  ناشن  دیارچیم  نادند  دنک و  ژوک  يور  ندرگ و  دنزیم و  مه  رب  مشچ  دوزادوز  دوش و  لوحا  مشچ  يرامیب 

دنک جنشت  ای  دشابن  نوریب  ود  زا  لاح  دیآ  دیدپ  مرگ  یسامآ  نآ  اب  هک  هاگره  ددرگ و  زارد  بتیب  بت و  اب  رـس  ینارگ  ندرگ و  درد  هک 
. يراگنز یق  ای 

دنیوگ ضفان  ار  نآ  هک  زرل  ياههناشن 
ناشن همه  اههناشن  هداح  ياهبت  رد  رگا  هک  تسا  نآ  دنیوگ  ضفان  ار  نآ  هک  زرل  ياههناشن 
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یلاهـسا لوب  یکدنا  ببـس  رگا  سپ  تشذگ  دهاوخ  نادب  نارحب  دوب و  دهاوخ  زرل  هک  دشاب  نآ  ناشن  دشاب  كدنا  لوب  دشاب و  تمالس 

هچ دشاب  رترایسب  قرع  دشاب  رتيوق  ضفان  هک  دنچره  دیآ و  قرع  وا  رثا  رب  دیآ  ضفان  هک  هاگره  تشاد و  دیابب  شوگ  ضفان  دشاب  نهک 
. دشاب قرع  يهمدقم  ضفان  هداح  ياهيرامیب  ردنا 

تسا هن  کین  نارحب  ياههناشن 
يو رد  نارحب  دـشاب و  رتمامت  نآ  توق  هک  يزور  هصاخ  دـشاب  نارحب  کین  ياهزور  زا  يزور  رد  نارحب  هک  نآ  مود  ماـمت  جـضن  یکی 

هن دشاب  غارفتـسا  هب  نارحب  هک  نآ  مراهچ  دشاب  هدرک  راذنا  ودب  دشاب  زور  نآ  بسانم  هک  راذـنا  ياهزور  زا  يزور  هک  نآ  موس  رتهدوتس 
دشاب يرامیب  نآ  قیال  هک  دشاب  قیرط  نادب  غارفتسا  هک  نآ  مشش  دشاب  يرامیب  يهدام  هک  دیآ  یطلخ  غارفتـسا  هب  هک  نآ  مجنپ  لاقتنا  هب 
رامیب هک  دـشاب  هزادـنا  نادـب  غارفتـسا  هک  نآ  متفه  قرع  ای  یق  قیرط  هب  بغ  رد  دـشاب و  فاـعر  قیرط  هب  نارحب  هقرحم  ردـنا  هک  ناـنچ 

دیاب هک  نانچ  دشاب  ییوکین  ضبن  دشاب و  ياج  رب  توق  هک  نآ  مهن  دبای  تحار  نآ  سپ  زا  رامیب  هک  نآ  متـشه  تشاد  دـناوتب  نآ  تقاط 
تقو نآ  ردنا  هصاخ  دیاب  هک  دشاب  نانچ  دشاب و  يوق  نارحب  یبعـص  ندمآ  دیدپ  تقو  ردنا  توق  ضبن و  هک  هاگره  هک  تسناد  دـیابب  و 

نارحب نآ  سپ  زا  هک  دشاب  تقو  نآ  مامت  دوب و  دهاوخ  کین  نارحب  هک  درک  دیاب  دامتعا  دشاب  هدوب  نآ  زا  شیپ  هک  ددرگ  نآ  زا  رتيوق 
دنچ ره  دوب و  دیاب  نمیا  رطخ  زا  دیآ  دیدپ  دوز  جضن  رثا  دشاب و  کین  رامیب  طالخا  هک  هاگره  دیآ و  دیدپ  رامیب  ردـنا  یکبـس  تحار و 

دوب و دـهاوخ  رتماـمت  رتـهب و  نارحب  هک  دـشاب  نآ  ناـشن  هک  نآ  رهب  زا  دوب  دـیابیم  رتنمیا  ددرگیم  رترهاـظ  نارحب  توق  ياـهتمالع 
ار اهنارحب  سونیلاج  دوشیم و  رتماظن  اب  رتيوق و  ضبن  دیآیم و  دیدپ  نارحب  توق  ياههناشن  ینعی  كانمیب  ياههناشن  هک  دشاب  رایـسب 

تسا هدروآ  یلاثم  کین 
هب ات  نیتسخن  زور  زا  اههناشن  رگید  دـتفایم و  رتسپ  زاب  تعاس  ود  هب  یبت  ره  تبون  ییارفـص  مرگ  ياهيرامیب  رد  هک  هاگره  دـیوگیم 
زور هک  ددرگ  يوق  دـیما  هک  دـشاب  هدوبن  نآ  زا  شیپ  دـیآ و  دـیدپ  ياهماـمق  لوب  رد  مهدزاـی  زور  دـشاب و  تسار  قسن  رب  مهدزاـی  بش 
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دیآ رتدوز  بت  مهدزیس  زور  هک  دشاب  رایسب  درذگ و  ردنا  مهدراهچ  زا  هک  زین  دشاب  دنک و  نارحب  مهدراهچ 
745 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

زاغآ قرع  مهدراهچ  دادماب  دریگ و  زرل  مهدراهچ  بش  رد  رگا  سپ  ددرگ  رتيوق  نارحب  دیما  ببس  نیدب  دیآ  دیدپ  بعـص  ياهلاح  و 
رایـسب و لماش و  مرگ و  دـشاب  یقرع  رد  زور  همه  دـیآ و  دـیدپ  یکبـس  رامیب  رد  دـشاب و  ربارب  لاح  نآ  اب  سایق  هب  سفن  ضبن و  دـنک و 

دیوگیم دیآ  نوریب  نت  زا  یگرابکی  رامیب  دراسگب و  بت  هاگنابش  ياپ و  ات  رس  زا  دیآ  نت  همه  زا  هک  دنیوگ  ار  یقرع  لماش  راومه و 
يهمه تسا و  هدوتـس  ياـهزور  يهلمج  زا  مهدراـهچ  زور  هک  نآ  رهب  زا  دوـب  دـیاب  نـمیا  سکن  زا  دـشاب و  تـسرد  ینارحب  نارحب  نـیا 

مهدراهچ بش  تسا و  هدوب  یبعـص  مهدزیـس  زور  تسا و  هدروآ  دیدپ  جضن  رثا  مهدزای  زور  تسا  هدمآ  دـیدپ  شیپ  زا  کین  ياههناشن 
ناشن يو  ردـنا  هک  نآ  رهب  زا  تسا و  رهاظ  ینارحب  نیا  دـنیوگ  هک  دـنک  بجاو  تسا  هدوب  لماش  قرع  مهدراـهچ  زور  تسا و  هدوب  زرل 

تسا و کین  تسا و  مامت  ینارحب  دـنیوگ  دـنامن  رثا  چـیه  بت  زا  هک  نآ  رهب  زا  تسا و  تمالـس  اب  ینارحب  دـنیوگ  تسا  هدوبن  یکاـنمیب 
رگا هک  تسا  هاگیاج  نادـب  ات  تسا  هدـمآ  هدرک  دای  هک  ییاهزور  نوچ  نارحب  ياـهزور  زا  دـشاب  هدوتـس  يزور  رد  هک  ینارحب  تلیـضف 
مامت نادـب  دـنک  مهدزناپ  زور  دـتفا و  رتسپ  زاب  نارحب  نکل  دـشاب  لاح  نیدـب  بیترت و  نیا  رب  مه  دـمآ  هدرک  دای  هک  اـههناشن  نیا  ـالثم 

یتسرد یمامت و  ردنا  رگا  دـتفوا و  سکن  دـنک  ییاطخ  چـیه  رامیب  رگا  دـشاب و  رود  نآ  زا  هکلب  دـشاب  مهدراهچ  زور  نارحب  هک  دـشابن 
. دشاب مهدزناپ  زور  نارحب  زا  رتهب  رتمامت و  رایسب  دشاب  مهدراهچ  زور  نارحب  نکل  دمآ  هدرک  دای  هک  دشاب  نیا  زا  رتسپ  زاب  رتمک و 

دب نارحب  ياههناشن 
هب تقو  زا  شیپ  جضن و  زا  شیپ  دب  نارحب  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  کین  ياهنارحب  فالخ  رب  دب  ياهنارحب  ياههناشن  دـب  نارحب  ياههناشن 

دیابب دشاب و  فیعض  ریغـص و  ضبن  دبنج و  ینارحب  ياهزور  زا  يزور  ردنا  هن  دیآ و  دیدپ  دنیوگ  اهتنا  ار  نآ  هک  يرامیب  ندیـسر  تیاغ 
هَّرَغ غارفتسا  نادب  دشاب و  توق  يزجاع  هدام و  يرایسب  زا  دنک  غارفتـسا  دبنج و  اهتنا  زا  شیپ  جضن و  زا  شیپ  هک  ینارحب  ره  هک  تسناد 

زا نآ  هک  نآ  رهب  زا  دش  دیابن  هَّرَغ  نادب  دشاب  یغارفتـسا  هک  نآ  یب  دبای  یکبـس  نتـشیوخ  ردنا  رامیب )  ) يرامیب رگا  هک  نانچ  دـش  ناوتن 
هدام یظیلغ  ینکاس و 

746 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
دیآ و زجاع  نآ  عفد  زا  دشاب و  هتـشگ  توق  فیعـض  ندش  هتخپ  هدام  ات  دوش و  هتخپ  هدام  هک  دشاب  رایـسب  رامیب و  لاح  یکین  زا  هن  دـشاب 

تـشاد دیاشن  رب  رامیب  زا  لد  درک و  دیاشن  مکح  دشاب  ياج  رب  توق  ات  نکل  دشاب  كانرطخ  دیآ  دیدپ  اهتنا  زا  شیپ  هک  دـب  ياهتمالع 
دـشاب و توق  رب  داـمتعا  يهمه  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  رتدـب  همه  زا  دـشاب  فیعـض  توق  نوچ  دـیاین  دـیدپ  ناـشن  چـیه  رگا  هک  نآ  رهب  زا 

فیعـض توق  رگا  دـیآ و  گرم  سپ  ددرگ  زارد  يرامیب  دـشاب  يوق  توق  رگا  نکل  دـشاب  گرم  لیلد  دـشاب  يدـب  تیاغ  هب  هک  اههناشن 
نارحب ای  کین  ینارحب  دبای و  تسد  توق  هاگان  سپ  ددرگ  رهاظ  دب  ياهزور  رد  دب  ياههناشن  هک  دشاب  رایـسب  دیآ و  رتدوز  گرم  دشاب 

تـسخن دـنیب  دـب  وا  گنر  رامیب و  يور  مشچ و  تئیه  هنحـس و  هک  هاگره  هک  تسا  بجاو  بیبط  رب  دـبای و  صالخ  رامیب  دـنک و  لاقتنا 
گنر رگا  ای  نآ  ریغ  رکفت و  لاهسا و  تضایر و  جنر و  یباوخیب و  نوچ  تسه  هیداب  بابسا  زا  یببس  ار  نآ  ات  دنادب  صخش  نآ  لاوحا 
تـسا ییرامیب  اهلاح  نیا  ببـس  هب  ای  دشاب  نآ  لعف  نیا  هک  تسا  هدروخ  يزیچ  چیه  ات  دنادب  دیاب  تسرد  دـنیب و  نوگرگید  رامیب  نافز 

دیآ حالصا  هب  دوز  دشاب  هیداب  بابسا  زا  یببس  ار  نآ  هک 
(ص 224)

دشاب دب  تخس  دشاب  توق  یفیعض  يرامیب و  یمرگ  ببس  هب  رگا  و 

تسا باب  تفه  راتفگ  نیا  و  يرامیب ) تخس  ای  يدوبهب   ) دش دهاوخ  نوچ  رامیب  لاح  هک  نتخانش  ینعی  هفرعملا  ۀمدقت  ردنا  مراهچ  راتفگ 
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هراشا

يرامیب زا  رامیب  نتفای  صالخ  تمالس و  ي )  ) اههناشن ندرک  دای  ردنا  نیتسخن  باب 

زا موس  غامد  توق  زا  مود  تعیبط  توق  زا  نیتسخن  دـنیوج  هجو  هن  زا  يرامیب  زا  رامیب  نتفای  صـالخ  تمالـس و  ناـشن  هک  تسناد  دـیابب 
تباجا زا  متفه  مکش  نوردنز  ياهمادنا  لاح  زا  مشش  نارحب  عاونا  زا  مجنپ  نآ  لاوحا  زا  بت و  زا  مراهچ  يور  گنر و  تیه  هنحس و 

747 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
ثفن ردنا  مهن  لوب  راردا  ردنا  متشه  بت 

ولهپ زا  دوخ  تساخ و  دناوترب  دوخ  تفخ و  دناوت  ولهپ  رب  رامیب  هک  نآ  یکی  دشاب  هجو  جنپ  زا  تعیبط  توق  زا  تمالس  لیلد  نتـسج  اما 
زاب تشپ  هب  یـضعب  دوشن و  ندـیباوخ ) تشپ  هب   ) یقلتـسم دوز  دـنامب و  لکـش  نآ  رب  دبـسخ  ولهپ  رب  نوچ  تشگ و  دـناوت  ولهپ  رگید  هب 

ردنا دوش  رادیب  هک  دادماب  دبـسخب و  بش  هب  رامیب  هک  نآ  مود  دشاب  هتـشاد  تداع  یتسردـنت  رد  هک  دبـسخ  لکـش  نآ  رب  رتشیب  دـتفیب و 
نانچ ار  يزیچ  ره  دنیوگ و  هدنکارپ  نخس  اهنخس و  دوش و  هدیروش  رامیب  درخ  هک  هاگره  هک  نآ  موس  دبای  یکبـس  يرتهب و  نتـشیوخ 

درک و رعق  ار  هدام  تعیبط  هک  دشاب  نآ  لیلد  دشاب و  تمالـس  ناشن  دیآ  زاب  شوه  هب  دوش  رادیب  باوخ  زا  دبـسخب و  رگا  دنادن  دـیاب  هک 
لس و رد  هک  نآ  رهب  زا  دشابن  تمالس  ناشن  هداح  ياهيرامیب  ماسرس و  ردنا  زج  ندوب  ياج  رب  شوه  هک  ددرگ  مولعم  دیاب  نکل  دینازپب 

مجنپ تعیبط  توق  رب  تسا  گرزب  یلیلد  ود  ره  يوق  ضبن  یعیبط و  ندز  مد  مراهچ  دشاب  ياج  رب  شوه  نیـسپ  ندز  مد  ات  لاهـسا  قد و 
دشاب نآ  لیلد  دوشن  تدایز  دشاب و  هدیتسیا  کی  رب  يرامیب  دنک و  يزیهرپ  یب  دراین و  ياج  هب  جالع  زیهرپ و  طرش  هب  رامیب  رگا  هک  نآ 
ددرگ رتيوق  دیما  دشاب  يوق  توق  يراودیما  ياههناشن  اب  هک  هاگره  دـنک و  رثا  دوز  جالع  تسا و  ياج  رب  توق  تسا و  میلـس  رامیب  هک 

دیآ زاب  یتسردنت  لاح  هب  دوز  رامیب  هک  دشاب  نآ  لیلد  و 
تمالس ناشن  نتسجب 

دشاب ناتسردنت  رظن  وا  رظن  تسرد و  اهتساح  دشاب و  شوه  اب  رامیب  رگا  هک  نآ  یکی  دشاب  هجو  ود  زا  غامد  توق  زا  تمالس  نتسج  هب 
تسا و يوق  غامد  هک  دشاب  نآ  لیلد  هداح  ياهبت  ماسرـس و  ياهتنا  سپ  زا  هسطع  مود  دشاب  غامد  تمالـس  لیلد  دبای  باوخ  بش  هب  و 

دنکیم عفد  ار  هلضف 
تمالس ناشن  نتسج 

لاح زا  دشاب و  یعیبط  يور  گنر و  تئیه و  هنحس و  رگا  دننک  هاگن  هک  تسا  نآ  يور  گنر  تئیه و  هنحس و  زا  تمالـس  ناشن  نتـسج 
ینیب رـس  دراذگ و  ورف  يدوز  هب  راسخر  تشوگ  هک  دشاب  نانچ  ندیدرگب  شیوخ  لاح  زا  دشاب و  تمالـس  لیلد  دشاب  هدیدرگن  شیوخ 

يور و 
748 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

یباوخیب و یگنر ، دب  راسخر و  تشوگ  نتخادگ  ببـس  رگا  دوش  زیزرا  گنر  هب  ای  دوش  دب  یگنر  ای  ددرگب  يور  گنر  دوش و  کیراب 
دب کیرات و  هنحـس  ار  یـصخش  رگا  دیآ و  زاب  یعیبط  لاح  هب  دوز  دشابن  كاب  چیه  اهغارفتـسا  عاونا  زا  یغارفتـسا  ای  دـشاب  اذـغ  نتفایان 

ببـس هب  بارـش و  ماعط و  ینوزف  ببـس  هب  مشچ  ندرگ و  ياهگر  يور و  ار  یـصخش  رگا  دشابن و  یلاح  دب  ناشن  دـشاب  یعیبط  یگنر 
ببس هک  نآ  رهب  زا  دشاب  دب  دشاب  يرامیب  ینیب  راسخر و  تشوگ  نتخادگ  ببـس  رگا  سپ  دشابن  دب  مه  ددرگ  خوفنم  یلتمم و  یمتـسم 

( نتخادگ  ) ار ینیب  راسخر و  تشوگ  هک  تسا ) هزادنا  نادب  بیرغ   ) ترارح ینوزف  ای  دـشاب  یکی  لاح  ود  زا  يور  یکیراب  ینیب و  يزیت 
حور و یحلاص )» اضر  ححـصم  تسا  یـسدح  حالـصا  دوب  هتخیر  مه  هب  ترابع   » هتـشگ و ناوتان   ) ببـس نادـب  اـت  يزیرغ ) ترارح  هک  )
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تسا بلص  ناوختسا  رهوگ  هک  نآ  رهب  زا  ددرگب و  شیوخ  لاح  زا  هرهچ  ببس  نیدب  دیسر و  دناوتن  فارطا  هب  درک و  دناوتن  رذگ  نوخ 
يور دنیـشن و  زاب  مه  هب  يزیرغ  ترارح  یفیعـض  ببـس  هب  ای  دزادگب  ترارح  ببـس  هب  تشوگ  دنامب و  شیوخ  لاح  رب  يور  ناوختـسا 

دوش زیت  ینیب  دوش و  کیراب 
بت ردنا  تمالس  ناشن  نتسج 

هک نآ  رهب  زا  دشاب  تمالس  ناشن  دشابن  وضع  زا  رتمرگ  يوضع  دشاب و  راومه  نت  ردنا  بت  ترارح  رگا  نت  ردنا  تمالـس  ناشن  نتـسج 
زا يزور  ردنا  ار  هقبطم  بت  دنوادخ  هک  هاگره  تسین و  یملا  یسامآ و  تسا و  تمالـس  هب  مکـش  نوردنز  ياهمادنا  هک  دشاب  نآ  لیلد 

اهگر و زا  دـشاب  نفع  طلخ  زا  رتشیب  هقبطم  ياهبت  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  بت  ندـش  لیاز  تمالـس و  ناـشن  دریگ  هزرل  نارحب  ياـهزور 
دیآرب اههرثب  بل  ینیب و  رب  ار  بغ  بت  دـنوادخ  هک  هاگره  دـشاب و  بت  ندـش  لیاز  تمالـس و  لیلد  ببـس  نیدـب  نآ  زا  نت  ندـش  كاپ 

هک نآ  رهب  زا  دوش  هداشگ  بت  هب  ییالتما  یمغلب و  جنشت  دنیوگ و  لاخ  بت  یـسراپ  هب  ار  هرثب  نیا  دشاب و  بت  ندش  لیاز  يرتهب و  لیلد 
دنوادـخ رگا  دراد و  دوس  ار  عرـص  دـنوادخ  ار و  جنـشت  دـنوادخ  دـنیوگ  عبر  يزات  هب  هک  مراهچ  بت  دزادـگب و  بت  ترارح  هب  طالخا 

. دیآ زاب  تمالس  لاح  هب  وضع  نآ  دوش و  لیاز  درس  جازملا  ءوس  دیآ  بت  ار  درس  ياعما  زرپس و  رگج و  هدعم و 
نارحب زا  تمالس  ناشن  نتسج 

749 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
هاگره اما  ددرگ  مولعم  نآ  زا  نارحب  ياهلاح  يهمه  هک  درک  دـیاب  لمأت  کین  تسا  نآ  ياـهتمالع  نارحب و  رد  موس  راـتفگ  هک  دـیاب 
ناشن دـیآ  دـیدپ  یفاعر  اـی  دریگ  ندولاـپ  ماـخ  یتبوطر  نارحب  ياـهزور  زا  يزور  ردـنا  ینیب  هار  زا  رـس  زا  ار  يومد  عرـص  دـنوادخ  هک 

نآ لیلد  دیآ  دیدپ  ناقری  ینارحب  ياهزور  زا  يزور  ای  متفه  زور  مرگ  ياهبت  رد  هک  هاگره  دوش و  لیاز  نادب  عادـص  دـشاب و  تمالس 
عبط تباجا  ردنا  ینارحب  ياهزور  زا  يزور  ردنا  هک  هاگره  نت و  رهاظ  هب  دنکیم  عفد  ار  ییارفـص  يهدام  هتفای و  توق  تعیبط  هک  دـشاب 

تمالـس و لیلد  ینارحب  زور  ردنا  لوب  راردا  دنکیم و  عفد  ار  دـب  يهدام  تعیبط  هک  دـشاب  نآ  لیلد  دـیآ  نوریب  گرزب  یمرک  یق  رد  ای 
هک دشاب  نآ  لیلد  دراد  یگتخپ  ناشن  دزادنرب  هفرـس  هب  هچنآ  دیآ و  دیدپ  یجارخ  ياپ  رب  ار  هیرلا  تاذ  دنوادخ  رگا  دشاب  هدام  عفد  لیلد 

ياهرـس هنیـس و  یلاوح  ای  شوگ  نب  ردـنا  هیرلا  تاذ  دـنوادخ  رگا  نینچمه  دـنکیم و  عفد  فارطا  هب  ار  نآ  تعیبط  درک و  لاـقتنا  هداـم 
یکرچ مخز   ) روصان هدام  يدـب  ببـس  هب  اهشیر  نآ  نکل  دـشاب  تمالـس  ناشن  دـشاب و  لاقتنا  نارحب  لیلد  دـیآ  دـیدپ  اهشیر  اـهولهپ 

هب غامد  زا  لیم  هدام  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  لاقتنا  نارحب  لیلد  دیآ  دیدپ  ریساوب  ار  ماسرس  دنوادخ  ایلوخیلام و  دنوادخ  رگا  ددرگ و  نمزم )
دمآ و دیدپ  ینیدم  قرع  ياپ  رب  ار  ایلوخیلام  دنوادخ  هک  ورم  رد  مدید  نم  دوش و  لیاز  نادب  ماسرس  ایلوخیلام و  دنکیم و  وس  ورف  يوس 

ددرگ زاب  نوردنا  هب  دیآ و  دیدپ  یخرـس  یـسامآ و  هنیـس  رب  ار  هحبذ  دنوادخ  رگا  دشاب و  هتـشر  ینیدم  قرع  دش و  لیاز  نادب  ایلوخیلام 
رگا دـشاب  صالخ  لیلد  دـیآ  دـیدپ  یـسامآ  نافز  لاح و  رهاظ  هب  رگا  نینچمه  درک و  عفد  رهاـظ  هب  ار  هداـم  تعیبط  هک  دـشاب  نآ  لـیلد 
دلوت ياهمادنا  كراشم  ندز  مد  ياهمادنا  هک  نآ  رهب  زا  دوش  لیاز  هفلـس  دیآ  دیدپ  یـسامآ  هیاخ  رد  ار  نهک  هفرـس )  ) يهفلـس دنوادخ 
لاقتنا ياپ  هب  دب  يهدام  هک  نآ  رهب  زا  دیآرب  زاب  يوم  دوش و  لیاز  بلعثلا  ءاد  دـیآ  دـیدپ  یلاود  بلعثلا  ءاد  دـنوادخ  رگ  تسا و  دـنزرف 

تلع دشاب و  هدام  لاقتنا  لیلد  دـیآ  دـیدپ  یلاود  ار  سرقن  دـنوادخ  اهمادـنا و  درد  ار و  هدرگ  درد  دـنوادخ  رگا  نینچمه  دـشاب و  هدرک 
تعیبط هک  دشاب  نآ  ناشن  دیآ  دیدپ  نویرب  شراخ و  رگ و  وا  نت  رب  دـشابن و  كاپ  دـب  طالخا  زا  نت  ار  یـصخش  رگا  دوش و  لیاز  نادـب 

ات دیاب  ییوق  یتکرح  هک  نآ  رهب  زا  دوش  لیاز  قاوف  دـیآ  هسطع  ار  ییالتما  قاوف  دـنوادخ  رگا  دـنکیم و  عفد  نت  رهاظ  هب  ار  دـب  طالخا 
دنک و لیلحت  دنک و  مرگ  دنک  دلوت  نآ  زا  قاوف  هک  ار  ظیلغ  يهدام  نآ 
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. دیآ لصاح  نآ  زا  انعم  نیا  هک  تسا  یتکرح  هسطع 
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مکش نوردنا  زا  اهمادنا  لاح  نتخانش  زا  تمالس  ناشن  نتسج 
لیلد دشابن  یـسامآ  يدرد و  چیه  دشاب و  هدنام  ياج  رب  دشاب  هدوب  یتسردنت  ردنا  هک  یهبرف  تشوگ و  يرامیب  رد  ار  يرامیب  هک  هاگره 

توهش ار  يرامیب  هک  هاگره  و  تسا ) اهنآ  ندوب  تمالسب  لیلد  و   ) تسا تمالـس  هب  لیلد و  و )  ) دوب يوق )  ) اذغ ياهتلآ  هک  دشاب  نآ 
. دشاب هربدم  توق  یتمالس  لیلد  دشاب و  اذغ  ياهتلآ  يهلمج  رگج و  هدعم و  تمالس  لیلد  دراوگیم  دروخب  هچنآ  دشابیمه و  اذغ 

عبط تباجا  ردنا  تمالس  ناشن  نتسج 
هب يرک  هک  نآ  رهب  زا  دوش  لیاز  يرک  دـتفا  قافتا  ییارفـص  لاهـسا  رگا  دـشاب  هدـش  رک  شوگ  مرگ  یبت  ببـس  هب  ار  يرامیب  هک  هاگره 

دیآ نوریب  لاهسا  هب  طلخ  نآ  نوچ  سپ  دنک  دلوت  ییارفص  طلخ  ندمآ  رب  ببس 
(ص 225)

هک ددرگ  نکمم  ددرگ و  لیاز  مشچ  درد  ببس  نیدب  دتفا  قافتا  ار  ییارفص  لاهـسا  ار  مشچ  درد  دنوادخ  رگا  نینچمه  دوش  لیاز  يرک 
ماوق رگا  دشاب  هدرک  الاب  يوس  هب  يور  ییارفص  يهدام  نآ  هک  نآ  رهب  زا  دتسیا  زاب  لاهسا  دوش و  رک  شوگ  ار  ییارفص  لاهـسا  دنوادخ 
رگا تسا  تمالـس  هب  ءاشحا  هدـعم و  تسا و  يوق  همـضاه  توق  هک  دـشاب  نآ  لیلد  دـشابن  درز  تخـس  نآ  گنر  دـشاب و  لدـتعم  لـفث 
. دبای صالخ  رامیب  دوشیم و  عفد  هک  دشاب  اقستسا  يهدام  دورب  يو  زا  كانبآ  یتبوطر  دتفا و  قافتا  یمغلب  لاهسا  ار  ءاقستسا  دنوادخ 

لوب راردا  ردنا  تمالس  ناشن  نتسج 
لیم دـنیوگ و  زین  هباحـس  دـشاب و  هتخیمآ  دـنیوگ  همامغ  يزاـت  هب  هک  دـیپس  يربا  نوچ  هشیـش  ناـیم  رد  دـشاب و  یجنرت  لوب  هک  هاـگره 

تسا هدینادرگب  غامد  زا  ینعی  يرامیب  يهدام  هک  دشاب  نآ  ناشن  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  تمالس  لیلد  دشاب  يوسورف  يوس  هب  نآ  ياههسیک 
دنیشن هشیش  نب  رد  دیپس  یلفث  هک  دشاب  نآ  نیا  زا  رتهب  دنیوگ و  لمخ  يزات  هب  هدمآ  هدرک  دای  هک  ار  اههسیک  نیا  ندمآ و  دهاوخ  ورف  و 

تسا و هدینازپب  ار  هدام  تعیبط  هک  دشاب  نآ  لیلد  هک  نآ  رهب  زا 
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تمالـس لیلد  هشیمه  لوب  ییوکین  نکل  دشاب  دب  اهتلع  يهمه  ردنا  لوب  بوسر  ماوق و  گنر و  يدب  ینعی  لوب  یتشز  هک  تسناد  دیابب 
رگج و ياهسامآ  اهبت و  ردنا  اما  دشابن  تمالـس  لیلد  یفاط  ای  قلعم  هباحـس  ینیب و  لوب  لد  غامد و  ياهتلع  رد  هک  نآ  رهب  زا  دشابن 

تراـبع نیدـب  دـناهدرک  فینـصت  يزاـت  هب  هک  اـهباتک  رد  دـمآ  هدرک  داـی  هک  لـصف  نیا  دـشاب و  تمالـس  لـیلد  ءاـشحا  رگید  زرپس و 
دناهدروآ

یف اما  دـبکلا و  للع  ءاشحالا و  ماروا  تایمُحلا و  یف  الا  همالـسلا  یلع  لدـت  ثیل  هتدوج  هنـسح و  ایدر و  تلع  لک  یف  لوبلا  ۀـئادر  اولاق 
ریخلا یلع  هتدوج  لدی  الف  بلقلا  غامدلا و  للع 

غارفتسا سپ  زا  رامیب  تسا و  يرامیب  يهدام  هک  دیآ  طلخ  نآ  دتفا و  جضن  سپ  زا  هک  دشاب  نآ  دنمدوس  دتفا  غارفتسا  هک  یقافتا  ره  زا  و 
دوش رتتحار  هب  رتکبس و 

نتخادنا رب  ثفن  ردنا  تمالس  نتسج 
هیرلا تاذ  بنجلا و  تاذ  دنوادخ  رگا  دنیوگ  ثفن  دزادنارب  هفرس  دنوادخ  هک  ار  اهتبوطر  نتخادنارب  ثفن : ردنا  تمالـس  ناشن  نتـسج 
دشابن درز  تخس  هایس و  زبس و  وا  گنر  دوش  رتظیلغ  نوچ  دزادنارب و  یناسآ  هب  دوشیم و  رتظیلغ  زور  ره  دزادنارب  قیقر  دیپس و  یتبوطر 

هک یـشیر  ینعی  دوش  هداشگ  شیر  ار  بنجلا  تاذ  هیرلا و  تاذ  دنوادخ  رگا  دشاب  تمالـس  لیلد  جضن و  لیلد  دـشابن  شوخان  وا  يوب  و 
يوزرآ دوش و  هدیراسگ  بت  دزادنارب و  یگدولآ  یب  راومه  دیپس و  یمیر  دـنک و  رـس  دـشاب  هدرک  دـلوت  باجح  ياشغ  رد  ای  شـش  رد 

لیلد دشاب  هتخپ  دزادنارب  هفرـس  هب  هچنآ  دـیآ و  دـیدپ  یجارخ  ياپ  رب  ار  هیرلا  تاذ  دـنوادخ  رگا  دـشاب  تمالـس  ناشن  دـیآ  دـیدپ  ماعط 
یلاوح رد  ای  شوگ  نب  رد  ار  هیرلا  تاذ  دـنوادخ  رگا  نینچمه  دـشاب و  هدـنکفا  فارطا  هب  ار  هداـم  تعیبط  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  تمـالس 
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روصان هدام  يدب  ببس  هب  اهشیر  نآ  نکل  دشاب  تمالـس  ناشن  دیآ  دیدپ  اهشیر  دنیوگ  فیـشارس  ار  نآ  هک  ولهپ  ياهرـس  رد  ای  هنیس 
. ددرگ

دیآ دیدپ  رامیب  رب  هک  دب  ياهلاح  نتخانش  ردنا  مود  باب 
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ره رد  هک  دـب  یتمـالع  ره  هک  تسا  بجاو  تسا  رایـسب  تخـس  دـب  ياـهتمالع  هک  نآ  رهب  زا  تسا  رطخ  رب  راـمیب  هـک  دـشاب  نآ  لـیلد 

یـضعب رتفیعـض و  یـضعب  رتيوق و  یـضعب  دیآ  هدرک  دای  هک  اهتمالع  ردنا  دـیآ و  هدرک  دای  حرـش  هب  کی  کی  دـیآ  دـیدپ  یمادـنا 
چیه هب  رامیب  هک  تسا  نآ  لـیلد  تسا و  رتيوق  هک  ار  یتمـالع  ره  تسا  هدرک  ادـیپ  یظفل  هب  ار )  ) یتمـالع ره  يهجرد  طارقب  رتهناـیم و 

گرم دـیوگ  ای  تسا  هدنـشک  دـیوگ  ای  تسا  هدـننک  كاله  دـیوگ  ای  تسا  هدرک  دای  ترابع  هس  هب  ار  نآ  تفای  دـهاوخن  صالخ  لاـح 
دبای صالخ  هک  دـشاب  راودـیما  دـشاب  رای  کین  ياهتمالع  زا  یتمالع  نآ  اب  رگا  تسا  نآ  لـیلد  تسا  رتفیعـض  هک  ره  تسا و  کـیدزن 
دوش كاله  رامیب  دشابن  نآ  اب  کین  یتمالع  رگا  هک  تسا  نآ  لیلد  تسا و  هنایم  هک  ار  یتمالع  ره  تسا و  هدیهوکن  تسا و  دـب  دـیوگ 

دشاب و كاله  لیلد  دشابن  نآ  اب  کین  یتمالع  دیآ و  دیدپ  هس  ای  ود  دب  ياهتمالع  زا  هک  هاگره  تسا و  هدیهوکش  دب و  تخـس  دیوگ 
زا هنحـس و  زا  یکی  دیآ  دیدپ  هجو  راهچ  لهچ و  زا  اهتمالع  نیا  دشاب و  ياج  رب  توق  هک  تسا  نآ  اهلاح  يهمه  ردـنا  کین  تمالع 
لاح زا  مشـش  ینیب  لاـح  زا  مجنپ  مشچ  لاـح  زا  مراـهچ  دـیامن  ار  وا  ییاـهلایخ  سح و  زا  موس  رـس  درد  زا  مود  يور  گـنر و  هرهچ و 

مهدزاود هدعم  مف  زا  مهدزای  ماعط  يرجم  قلح و  لاح  زا  مهد  ندز  مد  لاح  زا  مهن  نافز  ناهد و  زا  متـشه  اهنادند  لاح  زا  متفه  شوگ 
بیـضق زا  مهدزناـش  دـعقم  زا  مهدزناـپ  اههدـند ) رـس   ) فیـسارش مکـش و  تئیه  زا  مهدراـهچ  تسوپ  تئیه  زا  مهدزیـس  نتفخ  تئیه  زا 

زا مود  تسیب و  ماعط  توهش  یگنشت و  زا  مکی  تسیب و  اهدرد  زا  متسیب  يرادیب  باوخ و  زا  مهدزون  فارطا  زا  مهدجه  محر  زا  مهدفه 
تلاـسک و زا  راـمیب  ندیـشک  دـق   ) یطمت و  ندیـشک ) هزاـیمخ   ) بئاـثت زا  مراـهچ  تسیب و  اـهتکرح  زا  موـس  تـسیب و  اههشیدـنا  مـهو و 
زا متـشه  تسیب و  دنیوگ  ذفانلا  يزات  هب  هک  زرل  زا  متفه  تسیب و  ناقری  زا  مشـش  تسیب و  اههرثب  اهسامآ و  زا  مجنپ  تسیب و  يدنمدرد )

یکدـنا و زا  دـیآ  نوریب  هک  اـهداب  عـبط و  تباـجا  زا  مود  یـس و  هسطع  زا  مکی  یـس و  فاـعر  زا  ما  یـس  قرع  زا  مهن  تسیب و  غارفتـسا 
لوب یخرس  زا  متفه  یس و  لوب  یهایس  زا  مشـش  یـس و  لوب  یگریت  یظیلغ و  زا  مجنپ  یـس و  لوب  یقیقر  زا  مراهچ  یـس و  لوب  يرایـسب 

. دیآ دیدپ  لوب  رد  هک  نوگانوگ  ياهلاح  زا  مهن  یس و  بوسر  زا  متشه  یس و 
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رد هک  نوگانوگ  ياهلاح  زا  مراهچ  لهچ و  اهيرامیب  عاونا  زا  موس  لهچ و  ثفن  زا  مود  لهچ و  یق  زا  مکی  لـهچ و  لوب  يوب  زا  ملهچ 
دیآ دیدپ  نارامیب 

تسج دیاب  يور  گنر  هرهچ و  زا  هک  یئاههناشن 
رتحیحص  ) دیامن ناتـسردنت  گنر  هرهچ و  هب  رامیب  يور  گنر و  هرهچ و  هک  هاگره  تسج  دیاب  يور  گنر و  هرهچ و  زا  هک  ییاههناشن 

مه هب  شوگ  يهمرن  دوش و  درس  شوگ  دنیـشن و  ورف  اهشوگانب  دوش و  کیراب  ینیب  دوش و  ردنا  رود  مشچ  رگا  هصاخ  دشاب  دب  دیامنن )
زبس ای  دوش  هایس  ای  دشاب  ياهدز  هدرگ  دننام  قنوریب و  هتفرگ و  هریت و  يور  گنر  دوش و  هدیشک  یناشیپ  تسوپ  ددرگزاب و  دنیـشن و  زاب 

دـشاب ینوزف  ترارح  و  ي )  ) رامیب توق  یکی  دشاب  زیچ  ود  يور  گنر  هرهچ و  ندیدرگب  ببـس  هک  تسناد  دیابب  دشاب و  گرم  تمالع 
ددرگب دوز  رامیب  يهرهچ  دشاب  ینوزف  ترارح  يرامیب و  يور و  گنر و  هرهچ و  ندیدرگب  ببـس  رگا  اما  يزیرغ  ترارح  یفیعـض  مود 
طالخا دشاب و  مرگ  تخـس  بت  هک  نآ  رهب  زا  دزادـگ  ورف  ینیب  راسخر و  تشوگ  دوش و  قنوریب  دوش و  درز  راب  کی  هب  يور  گنر  و 
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هب زین  حور  دوشیم و  نوریب  ماسم  هب  ددرگیم و  راـخب  دزادـگیم و  يزیرغ  تبوطر  هتـسویپ  دـشاب  فیعـض  هکـسام  توق  دـشاب و  قیقر 
بت ترارح  ببـس  هب  تسا  اهمادـنا  رگید  زا  رتَرت  رتمرن و  هک  نآ  رهب  زا  مشچ  دوـش و  تسین  تبوـطر  اـت  دریذـپیم  لـیلحت  نآ  تبحص 

دزادـگب و دوز  یمرن  يَرت و  ببـس  هب  مه  زین  شوگانب  هلـضع ) تشوگ   ) هلـضع دـتفا و  ردـنا  رود  دریذـپ و  رتشیب  لیلحت  دزادـگ و  رتشیب 
ناوختسا رب  تسوپ  دوش و  کشخ  یناشیپ  دزادگب و  دوز  ترارح  یبعص  ببـس  هب  تسا و  كدنا  یناشیپ  تشوگ  دنیـشن و  ورف  شوگانب 

هک نآ  رهب  زا  دوش و  يدولآدرگ  نوچ  دورب و  يور  گـنر و  قنور  دریذـپ و  رایـسب  لـیلحت  اـهتبوطر  حور  هک  نآ  رهب  زا  دوش  هدیـشک 
یفیعـض رمع و  لاس  رامیب و  جازم  لاس و  لصف  رگا  دوش و  رترترهاظ  يدعب  اهناوختـسا  دریذپن  شزادگ  تسا و  بلـص  ناوختـسا  رهوگ 

دشاب يزیرغ  ترارح  یفیعـض  يور  گنر  هرهچ و  ندیدرگب  ببـس  رگ  دشاب و  کیدزن  گرم  هب  رامیب  دوش  رای  اهببـس  نیا  اب  هدعم  مف 
دوش و درـس  اـهشوگ  دوش و  کـشخ  ناوختـسا  رب  یناـشیپ  تسوپ  دوش و  دولآ  درگ  قنور و  یب  دوش و  هایـس  اـی  دوش  زبـس  يور  گـنر 

ینیب رس  رادیدپ و  يور  ياهناوختسا  ددرگ و  زاب  سپ  هب  دنیشن و  زاب  مه  هب  شوگ  يهمرن 
754 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

یمک لیلد  يزیرغ و  ترارح  یفیعض  لیلد  همه  نیا  دوش  ردنا  رود  مشچ  دنیشن و  ردنا  اهشوگانب  دوش و  هایـس  هک  دشاب  دوش و  کیراب 
شوگ ینیب و  يور و  تشوگ  دوـش و  قـنوریب  ددرگب و  يور  گـنر  ببـس  نیدـب  اـت  فارطا  هب  دـشاب  ود  ره  ندیـسران  نوـخ و  حور و 

فورضغ رهوگ  تسا و  فورضغ  زا  اهشوگ  نآ  رهب  زا  دنیـشن و  زاب  مه  هب  ودب  نوخ  حور و  ندیـسران  ببـس  هب  مه  شوگانب  يهلـضع 
رتدرس

(ص 226)
شوگ يهمرن  دوش و  درـس  دوز  تسا  رود  حور  نوخ و  ندعم  زا  تسا و  رتمک  يو  ردنا  نوخ  حور و  تسا و  تشوگ  رهوگ  زا  رتظیلغ  و 

تسا و رایـسب  حور  يو  ردنا  هک  نآ  رهب  زا  مشچ  دوش و  هدـیدرگ  زاب  دنیـشنب و  زاب  مه  هب  درـسفب و  دوز  تسا  َرت  مرن و  هک  نآ  ببـس  هب 
دـتفوا و ردـنا  رود  دوش و  هدرـسف  هدریمژپ و  ودـب  حور  زا  تجاح  ردـق  ندیـسران  ترارح و  فعـض و  ببـس  هب  تسا  َرت  مرگ و  وا  رهوگ 
رب تسوپ  درـسفب و  دوز  تشوـگ  تسا  كدـنا  وا  ریز  ردـنا  تشوـگ  تسا و  رود  نوـخ  حور و  ندـعم  زا  هک  نآ  رهب  زا  یناـشیپ  تسوـپ 

فیعض يرامیب و  تدم  رد  نت  ندش  رغال  ببس  هب  دیآ  دیدپ  نمزم  ياهيرامیب  رخآ  ردنا  رتشیب  اهتمالع  نیا  دوش و  هدیـشک  ناوختـسا 
ياذغ مغ و  هشیدنا و  جنر و  درد و  یباوخ و  یب  ببـس  هب  اهتمالع  نیا  هک  دـشاب  رایـسب  نوخ و  حور و  ناصقن  ببـس  هب  اهتوق و  ندـش 

کی ردنا  هک  يرغال  ینتخادگ و  ره  دیآ و  دیدپ  يرامیب  ببـس  هب  هک  دشابن )  ) دـشاب یکانرطخ  نادـب  دـیآ و  دـیدپ  نیا  دـننام  نتفایان و 
دیآ زاب  ياج  هب  بش  کی  ردنا  مه  دیآ  دیدپ  نآ  ریغ  جنر و  درد و  یباوخ و  یب  ببس  هب  بش 

تسج دیاب  رس  درد  زا  هک  اههناشن 
كاله دشاب  دب  ياهتمالع  زا  رگید  یتمالع  مرگ  تخس  ياهبت  ردنا  میاد  بعص و  رس  درد  اب  رگا  تسج  دیاب  رس  درد  زا  هک  اههناشن 

زا هک  تشاد  دیاب  شوگ  دنکن  فاعر  درذگرد و  متفه  زا  رگ  تشاد و  دیاب  مشچ  فاعر  متفه  زور  دشابن  نآ  اب  دـب  یتمالع  رگا  دـنک و 
دـشاب نآ  زا  رتشیب  دنک و  فاعر  متـسیب  زور  هک  ددرگ  نکمم  دشابن  هدولاپ  میر  درذگب و  زور  تسیب  رگ  دـیالاپ و  میر  ینیب  زا  ای  شوگ 

دنک ینارگ  یناشیپ  و  هاگجیک )  ) اهغدص رـس  درد  اب  رگا  دـنک و  دـلوت  یجارخ  ندرگ  یلاوح  رب  ای )  ) دـیالاپ میر  ینیب  زا  ای  شوگ  زا  هک 
ددرگ و يوق  فاعر  هب  دیما 

755 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
زور يرامیب  بت و  ردنا  ار  یسک  رتشیب  دنک و  میر  دشاب و  یگلاس  لهچ  دح  رد  رگ  دشاب و  لاس  جنپ  یس و  زا  مک  رامیب  رمع  رگا  هصاخ 
زور ددرگ  بعـص  مجنپ  زور  دـنک و  زاغآ  موس  زور  هک  دـشاب  نآ  رتشیب  دوش و  نکاس  متفه  زور  ددرگ  بعـص  رـس  درد  مجنپ  مراهچ و 
بت ردنا  نیا  ددرگ و  نکاس  مهدزای  ای  مهن  زور  ددرگ و  بعص  مجنپ  زور  دنک و  زاغآ  موس  زور  هک  دشاب  نآ  رتشیب  دوش و  نکاس  متفه 
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. دشاب رتشیب  بغ 
تسج دیاب  لایخ  سح و  زا  هک  اههناشن 

دناوتن ییانـشور  دیامن و  تیهارک  ياهيوب  زا  يوق و  ياهگنر  ندـید  زا  اهزاوآ و  ندینـش  زا  دـنیبن و  ای  دونـشن  يزیچ  رامیب  هک  هاگره 
دراد تسود  یکیرات  رگا  دـیوگ و  هدـننک  كاله  ار  نیا  طارقب  دـشاب و  هساسح  توق  ندرم  ناـشن  یناـسفن و  حور  یفیعـض  لـیلد  دـید 
نادب دنیزگ  اهببـس  نیدب  رگا  سپ  دنیزگ  غامد  ياشغ  ددـمت  رـس و  درد  مشچ و  درد  ببـس  هب  یکیرات  رگا  هک  هصاخ  دـیوگ  هدنـشک 

یـسگم ای  هشپ  یـسک  هک  نآ  ناسرب  درآیمه  مشچ  شیپ  اهتسد  هیرلا  تاذ  ماسرـس و  عادص و  دنوادخ  هک  هاگره  دـشابن و  یکانرطخ 
دنکیم نوریب  راوید  زا  هاک  ای  دربیم  راوید  هب  تسد  ای  دریگب  هماج  زرپ  یسک  هک  نآ  ناس  رب  دلامیم  هماج  ردنا  تسد  ای  تفرگ  دهاوخ 

اهلایخ نیا  دیآیمه و  مشچ  شیپ  رد  هک  تسا  ییاهلایخ  ببس  هب  تسد  ندینابنج  نیا  هک  نآ  رهب  زا  دیوگ  هدنـشک  طارقب  ار  همه  نیا 
هجنر دصق  هک  دـیامنیم  رکنم  تشز و  هایـس و  یـصخش  یلایخ  رامیب  مشچ  هب  هک  هاگره  دـشاب و  غامد  ردـنا  هک  دـیامن  دـب  ي )  ) اهطلخ
رهوگ هتخوس و  تسا  ییادوس  یطلخ  غامد  رد  هک  دشاب  نآ  لیلد  هک  نآ  رهب  زا  دیوگ  دب  ار  نیا  طارقب  دراد  وا  نتـشک  ندز و  نتـشاد و 

نآ لیلد  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  دب  مه  درابیمه  يو  رب  فرب  هک  درادنپ  نانچ  بت  تبون  تقو  رد  رامیب  هک  هاگره  تسا و  هتخوس  زین  غامد 
دراد هبلغ  وا  نت  رد  درس  طلخ  هک  دشاب 

تسج دیاب  مشچ  تئیه  زا  هک  اههناشن 
تکرح هک  دشاب  هلـضع  توق  یفیعـض  لیلد  دشاب  هدوبن  نینچ  تداع  دشاب و  ادـیپ  وا  مشچ  يهدـیپس  هداهن  مه  رب  مشچ  رامیب  هک  هاگره 
یتمالع رگا  دناباوخ  ورف  ار  مشچ  کلپ  هک  اههلضع  توق  یفیعض  لیلد  ای  دشاب  جنـشت  لیلد  ای  مشچ  کلپ  یگدیچیپ  تسا و  نادب  مشچ 

زا رگید 
756 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

یخرس دشاب و  مشچ  توق  ندرم  لیلد  دوش  رتهک  رگید  زا  مشچ  کی  هک  هاگره  دیوگ و  هدنشک  ار  نیا  طارقب  دشاب  نیا  اب  دب  ياهتمالع 
تخس ار  همه  نیا  دوش  خرس  مشچ  دشاب  غامد  رد  هک  مرگ  سامآ  ببـس  هب  هک  دشاب  رایـسب  غامد و  ردنا  دشاب  طلخ  يرایـسب  لیلد  مشچ 

زا دشاب  کیدزن  گرم  هب  دشاب و  دب  تخس  مه  دراد  لیم  هشفنب  گنر  هب  هک  یخرس  ینوگ و  نامـسآ  مشچ و  گنر  یگریت  دنیوگ و  دب 
دنک دلوت  یکشخ  زا  هک  دشاب  یگناوید  لیلد  ماود  رب  هدید  ندیبنج  مشچ و  بارطضا  دشاب و  مشچ  ترارح  ندش  لطاب  لیلد  هک  نآ  رهب 

. دنیوگ هدننک  كاله  ار  نآ  ببس  نیدب  تسین  جالع  ار  نیتسخن  دشاب و  مشچ  يهلضع  هشعر  لیلد  هک  دشاب  رایسب  و 
يهدام هک  دشاب  نآ  لیلد  دشاب  هدرک  یق  رامیب  هک  نآ  یب  ای  دشاب  يدمر  هک  نآ  یب  هداح  ياهيرامیب  ردنا  مشچ  نتـساوخ  نوریب  دـیوب 

راـمیب و تساوـخیب  نتـسیرگ و  دـصق  یب  مشچ  نتخیر  کـشا  تسا . یـسامآ  غاـمد  یحاوـن  ردـنا  اـی  تسا  هدـمآ  ورف  مـشچ  هـب  رایـسب 
توق یفیعـض  لیلد  دـشاب و  دـب  دـشابن  نآ  اب  کین  یتمالع  دزیر و  مشچ  کی  زا )  ) رگا هصاخ  نارحب  تقو  ردـنا  هن  نارحب و  تمـالعیب 
دـشاب دب  مه  دشاب و  سفن  یگنت  ببـس  هک  دشاب  دشاب و  ادوس  لیلد  دشاب و  دب  هداح  ياهيرامیب  ردنا  نتـسیرگ  دشاب و  غامد  يهکـسام 

دـسر ودب  هچنآ  مضه  زا  دشاب  هربدم  توق  يزجاع  لیلد  دشاب و  دب  دشابن  دمر  ببـس  هب  رگا  هداح  ياهيرامیب  ردـنا  صمر  ندـمآ  درگ 
توبکنع يهناخ  دننام  يزیچ  دراد  هداشگ  مشچ  هچ  رگا  رامیب  يهدید  رب  هک  هاگره  دشاب و  رتدب  کشخ  صمر  دـشاب و  كدـنا  هچ  رگا 

هک نانچ  رامیب  نتـشاد  هداشگ  مشچ  دشاب  گرم  ندـمآ  کیدزن  لیلد  ددرگیم  صمر  دوشیم و  درگ  مشچ  کلپ  رانک  رب  دـیآ و  دـیدپ 
فعـض رثا  اب  نتفگ  هدنکارپ  نخـس  ندرک و  زاب  خارف  مشچ  نینچمه  دشاب  هدنـشک  دنزن  مه  رب  مشچ  دـنرب  وا  مشچ  کیدزن  تشگنا  رگا 

غامد ردنا  اهنت و  دشاب  هداتفا  مشچ  يهلضع  جنشت  زا  رگا  دشاب  هلضع  جنشت  لیلد  دشاب و  دب  هداح  يرامیب  ردنا  ندش  لوحا  دشاب  هدنشک 
مـشچ ریز  رد  هک  هاگره  هک  دناهتفگ  دـشاب و  ياج  رب  شوگ  هک  تسا  نآ  غامد  یتفآیب  ناشن  دـشاب و  رتلهـس  دـشابن  هداتفا  رگید  یتفآ 

دریمب مهد  زور  دنک  وزرآ  ینیریش  رامیب  دیآ و  دیدپ  یسدع  دنچ  ياهرثب  رامیب 
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تسج دیاب  ینیب  لاوحا  زا  هک  اههناشن 
757 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

هار زا  همه  مد  رامیب  هک  هاگره  دشاب و  اهبصع  جنشت  نآ  ببس  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  گرم  لیلد  دشاب و  دب  ندش  نهپ  ینیب و  ندش  ژوک 
دـشاب و دـب  دـنیوگ  نیط  يزات  هب  هک  َرت  لگ  يوب  ای  واگ  نغور  يوب  ای  دـبای  کشم  يوب  ینیب  رد  رامیب  هک  هاگره  دـشاب و  دـب  دـنز  ینیب 

ندش لطاب  لیلد  درآ  هسطع  هک  اهزیچ  يوب  زا  ندمآان  هسطع  دـشاب  گرم  یکیدزن  لیلد  هداح  ياهبت  ردـنا  ینیب  زا  درز  بآ  ندـیکچ 
دنکیم ءاصقتـسا  نآ  ردنا  دنک و  كاپ  ینیب  هک  یـسک  ناس  رب  دنکیم  رب  ینیب  هب  ناتـشگنا  رامیب  هک  هاگره  دشاب و  گرم  ناشن  سح و 

دشاب دب  ینیب  زا  ندمآ  بآ  دشابن و  کین  یببسیب 
تسج دیاب  شوگ  لاوحا  زا  هک  ياههناشن 

درد دـشاب  دـب  دـیآ  زارف  مه  هب  شوگ  فدـص  ددرگ و  زاب  دوش و  کشخ  شوگ  يهمرن  هک  هاگره  تسج  دـیاب  شوگ  لاوحا  زا  اههناشن 
دـیاشگب و ددرگ و  شیر  رگا  سپ  ییاونـش  بصع  ردـنا  دـشاب  مرگ  سامآ  لیلد  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  هدنـشک  هداـح  ياـهبت  رد  شوگ 

رتيوق وا  سح  هک  نآ  رهب  زا  ناوج  اما  دـشاب و  ار  ریپ  و  لاسنایم )  ) لهک مدرم  نیا  دـیآ  نوریب  هرطاـخم  زا  دـمارایب  درد  دـیالاپب و  يزیچ 
( درد لمحت  مدع   ) دریمب دیاشگب  و )  ) دوش هتخپ  شیر  نآ  زا  شیپ  دشاب 

تسج دیاب  اهنادند  زا  هک  اههناشن 
رگا مرگ  بت  ردنا  نادند  ندینارچ  دشاب و  دب  دروخ  يزیچ  هک  یـسک  ناس  رب  نادند  ندز  مه  رب  تسج  دیاب  نادند  لاوحا  زا  هک  اههناشن 

اهنادند ببس  نادب  دشاب و  هدیسر  یتفآ  شنیرفآ  لصا  رد  شوگانب  ياههلضع  جنشت  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  گرم  ناشن  دشابن  هدوب  تداع 
رایـسب دشابن و  دـب  ياههناشن  يهلمج  زا  دـشاب  یتداع  هچنآ  درک و  دـیاب  هاگن  رامیب  تداع  هک  تسا  نیا  رهب  زا  ددرگ و  تداع  ندـینارچ 

ندینارچ نادند  هک  دشاب 
(ص 227)

هک هاگره  هک  دناهتفگ  دشاب  گرم  لیلد  دیآ  دیدپ  نآ  سپ  زا  ندیرچ  نادند  دشاب و  هدوب  یگناوید  تسخن  رگا  دـشاب و  یگناوید  لیلد 
ندـش زبـس  دـشاب و  هداـم  یظیلغ  ترارح و  ینوزف  لـیلد  هک  نآ  رهب  زا  دـشابن  کـین  دنیـشن  اهنادـند  رب  جزل  یتـبوطر  مرگ  ياـهبت  رد 

دوب دب  اهنادند 
تسج دیاب  نافز  ناهد و  زا  هک  اههناشن 

758 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
ياهتنا تقو  ردنا  دوش و  کشخ  نافز  هک  هاگره  دشابن و  کین  ناهد  نافز و  ندش  کشخ  دشاب  دب  هداح  ياهبت  ردنا  نافز  ندـش  هایس 
هدروخ يزیچ  ات  دنک  لمأت  کین  هک  دیاب  بیبط  دوش و  هایس  مراهچ  زور  رد  رگا  هصاخ  دشاب  هدنشک  دوش  هایس  سپ  دوش  تشرد  يرامیب 

رد ندـنام  هداشگ  ناهد  دریگن  نآ  گنر  نافز  درادـن  الاب  يوس  دـصق  نآ  توق  دـشابن و  مرگ  طلخ  ات  دریگ و  نآ  گنر  ناـفز  هک  تسا 
. دریگ مه  زارف  ناهد  هک  دشاب  اههلضع  یفیعض  لیلد  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  دب  هداح  يرامیب 

بل رگید  يرگید  الاب  رب  یکی  بل  ود  زا  هک  هاگ  ره  دشاب  بل  ياههلـضع  جنـشت  لیلد  دشاب و  دب  هداح  ياهيرامیب  رد  بل  نتـشگ  ژوک 
دشابن هدوب  نانچ  شنیرفآ  لصا  زا  رگا  دشاب  دب  دیآ 

مرگ ياهبت  ردنا  اهبل  ندیقرت 
نافز رب  هک  هاگ  ره  دناهتفگ  دشاب  دب  ود  ره  ندش  درس  اهبل و  ندش  هاتوک  دشاب  ترارح  یبعـص  لیلد  مرگ  ياهبت  ردنا  اهبل  ندیقرت 

هاگره تسا و  رایـسب  اهشیر  اههرثب و  هدعم  رب  ماعط و  يارجم  رب  هک  دشاب  نآ  لیلد  دیآ  دیدپ  ییودک  مخت  دنچ  ای  يدوخن  دنچ  ياهرثب 
. دشاب کیدزن  ودب  گرم  دنک  وزرآ  زیت  يزیچ  يرامیب  نیا  هک 
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تسُج دیاب  ندز  مد  زا  هک  اههناشن 
میظع و ندز  مد  دـشاب و  عبط  ترارح  یبعـص  لیلد  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  دـب  رتاوتم  دوزادوز  ندز  مد  تسُج  دـیاب  ندز  مد  زا  هک  اههناشن 

ندرم لیلد  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  دب  هداح  ياهيرامیب  رد  درـس  ندز  مد  دشاب  لقع  طالتخا  لیلد  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  دـب  تخـس  توافتم 
مد اب  هک  هتسسگ  ندز  مد  دشاب  دب  تخس  دشاب  هنیـس  یحاون  رد  هک  یـسامآ  ببـس  ندز  مد  يراوخـشد  یگنت و  دشاب و  يزیرغ  ترارح 

دشاب نآ  لیلد  دشاب و  دب  هدنگ  ندز  مد  تسه  یتفآ  هنیس  ياههلـضع  رد  هک  دشاب  نآ  لیلد  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  دب  دنام  ناگدنیرگ  ندز 
ندز مد  دوش و  رتدنلب  مکـش  دوش  کیدزن  گرم  دسر  رخآ  هب  راک  هداح  يرامیب  رد  هک  هاگره  تسا  یتنوفع  ندز  مد  ياهمادـنا  رد  هک 

. دنیوگ ادعصلا  سفن  يزات  هب  ار  درس  داب  نیا  دشکیم و  درس  داب  اهندز  مد  يهنایم  رد  دوش و  فیعض  رتاوتم و 
تسُج دیاب  ماعط  یجم  قلح و  هرجنح و  لاوحا  زا  هک  اههناشن 

759 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
بت ترارح  یبعـص  لیلد  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  دـب  رتاوتم  دوزادوز  ندز  مد  تسُج  دـیاب  ماعط  يارجم  قلح و  هرجنح و  لاوحا  زا  اـههناشن 

زا دشاب  دب  هداح  ياهيرامیب  رد  درـس  ندز  مد  دشاب  لقع  طالتخا  لیلد  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  دب  تخـس  توافتم  میظع و  ندز  مد  دشاب و 
مد دشاب  دب  تخس  دشاب  هنیـس  یحاون  رد  هک  یـسامآ  ببـس  ندز  مد  يراوخـشد  یگنت و  دشاب و  يزیرغ  ترارح  ندرم  لیلد  هک  نآ  رهب 

(. تسا صقان  هلمج   ) ار رامیب  هک  هاگره  یلا  هتسسگ  ندز 
رتشیب هک  نآ  رهب  زا  دشاب  رتلهـس  دراینرب  کفک  قانخ  رد  رگا  دشاب و  دب  دیآ  دیدپ  قانخ  نارحب  زور  ردـنا  هن  هاگان  ار  رامیب  هک  هاگ  ره 

. دریمب درآرب  کفک  قانخ  دنوادخ  هک  هاگره  هک  دشاب  نآ 
دبز هیف  یف  رهظی  نم  مهنم  قیفی  سیلف  توملا  دح  یلا  اوغلبی  یشغلا و  دح  یلا  نورصبی  قنختی و  هک  دیوگ  نیا  رهب  زا  طارقب  و 

هک تسناد  دیابب  دریمب و  دـیاین و  زاب  شوه  هب  درآرب  کفک  رگا  دـیآ  دـیدپ  یـشغ  هک  دـح  نادـب  ات  ددرگ  بعـص  قانخ  ار  هک  ره  ینعی 
ببـس هب  تبوطر  يازجا  دزیمایب و  داب  اب  ار  تبوطر  هک  بعـص  یترارح  ای  دشاب  يوق  یتکرح  ای  نآ  ببـس  دـیآ  دـیدپ  کفک  هک  اجکره 

هک نانچ  دـیآ  دـیدپ  درخ  ياههبق  ود  ره  ره  شزیمآ  نآ  زا  دزیمایب و  مکحم  داب  اـب  دوش و  دروخ )  ) درُخ ترارح  یبعـص  تکرح و  توق 
یتخس قلح و  تبوطر  ببس  هب  عورـصم  ناهد  رد  دیآ و  دیدپ  کفک  دوش و  هتخیمآ  بآ  اب  داب  اهجوم  تکرح  توق  ببـس  هب  ایرد  ردنا 

ردنا هک  ترارح  تکرح و  توق  ببـس  هب  دنزاتب  هک  بسا  ناهد  ردنا  دریگ و  مشخ  هک  ینابایب  كوخ  ناهد  نایم  ردـنا  عرـص و  تکرح 
هدعم زا  هک  نآ  رهب  زا  تسا  طلغ  دیآ  رب  هدعم  زا  کفک  هک  دـتفا  نامگ  ار  یـسک  رگا  دـیآ و  دـیدپ  کفک  دزیوآ  ناهد  قلح و  تبوطر 

هک هاگ  ره  سپ  دوش  کفک  دیآ  هدرک  دای  هک  ببس  نیدب  دیآرب و  شش  زا  هک  تسا  َرت  يراخب  کفک  نکل  دراینرب  چیه  عوهت  یق و  یب 
هب دوخ  زا  هتـشگ  كاندود  هتخوس و  ياوه  هک  نادب  تسا  دنمتجاح  هشیمه  لد  هک  نآ  رهب  زا  دوش  كاله  رامیب  دـیآرب  کفک  قانخ  رد 

دنکیم و عفد  ار  كاندود  ياوه  دناوت  هک  نادـنچ  دـهج  هب  شـش  دـشاب و  هتـسب  ار )  ) ندز مد  هار  ار  یقانخ  سامآ  دـنک و  نوریب  ندزمد 
ببس هب  نکل  دشکیم  ردنا  نوریب  زا  هزات  میسن  هیام  كدنا  ددرگیم و  هتخیمآ  اوه  نآ  زاب  دشاب  يو  رد  هک  تبوطر  يرادقم 

760 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
هب دشوجرب و  دشاب  شش  ردنا  هک  كدنا  تبوطر  زا  لد  ترارح  ببس  هب  دباین و  تحار  هزات  میسن  نآ  زا  لد  دشاب  كدنا  تخس  هک  نآ 

دـشاب نیا  لاح  نوچ  دنکیم و  دلوت  کفک  هزات  میـسن  ندیـشک  ردـنا  یناخد و  ياوه  ندرک  نوریب  ردـنا  شـش  توق  ندرک  دـهج  ببس 
بآ رامیب  هک  هاگره  دشاب و  کشخ  جنـشت  لیلد  دشاب و  دب  ندشان  ورف  ماعط  يارجم  هب  يزیچ  ندرگ و  نتـشگ  ژوک  دشاب و  گرم  لیلد 

هب يزیچ  ندشان  ورف  ببـس )  ) تسم هک  دشاب  رایـسب  دشابن و  کین  دیآ  نوریب  ینیب  يارجم  هب  درب  ورف  هک  دـشوک  هچنآ  درب و  دـناوتن  ورف 
دیاب و هک  نادنچ  دیـشک  دناوتن  ردنا  هزات  میـسن  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  دب  دشاب  هدما  دیدپ  قلح  هرجنح و  رد  هک  دشاب  یـشیر  ماعط  يارجم 
رب دز و  دناوتن  مد  دنکن  تسار  ندرگ  دنیشنن و  تسار  ات  دشاب و  بعص  درد  ار  هحبذ  دنوادخ  هک  هاگره  دریمب  رامیب  دوش و  هدراشف  قلح 
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ببـس نادب  دشاب و  هرجنح  نوردنز  ردـنا  سامآ  هک  نآ  رهب  زا  دریمب  رتشیب  ای  مراهچ  زور  دـیاین  دـیدپ  یخرـس  یـسامآ و  هنیـس  ندرگ و 
هب سامآ  هک  رگم  دبای  تمالس  رامیب  هک  دشاب  راوازس  دیآ  دیدپ  هنیس  ندرگ و  رب  یخرـس  سامآ و  رگا  سپ  دشاب  هتـسب  ندز  مد  يارجم 

یخرـس سامآ و  رگا  سپ  دریمب  رامیب  تسا و  هتـشگ  زاب  هرجنح  هب  تلع  هک  دشاب  نآ  لیلد  هک  نآ  رهب  زا  ددرگزاب  نوردـنز  هب  راب  کی 
رگا دشاب و  تمالس  لیلد  درآرب  میر  یق  هب  دنک و  یق  رامیب  دیآ و  دیدپ  یجارخ  نت  رهاظ  رب  ددرگ و  زاب  نوردنز  هب  ینارحب  يزور  ردنا 
شـش هب  هدام  هک  دشاب  نآ  لیلد  ای  دشاب  گرم  لیلد  ای  دوش  نکاس  قانخ  درد  دـیاین و  دـیدپ  یق  یجارخ و  ددرگ و  زاب  سامآ  یخرس و 

تسین سح  ار  شش  هک  نآ  رهب  زا  دوش  نکاس  قانخ  درد  تخیر و  ورف 
تسج دیاب  هدعم  مف  تهج  زا  هک  ییاههناشن 

نآ رهب  زا  دیآ  دیدپ  لاهسا  سپ  زا  رگا  هصاخ  دشاب  دب  هداح  ضارما  ردنا  هکسکس )  ) قاوف تسج  دیاب  هدعم  مف  تهج  زا  هک  ییاههناشن 
دشاب دب  بت  ترارح  اب  هدعم  مف  ناقفخ  هدعم و  ردنا  بعص  ترارح  شزوس و  دشاب  هدعم  مف  يرم و  جنشت  لیلد  هک 

تسج دیاب  نتفخ  تئیه  زا  هک  ییاههناشن 
دوشیم ورف  بیـشن  هب  دزغلیم ) ورف  نییاپ  تمـس  هب   ) ياپ بناجا  زا  رتسب  ردـنا  رامیب  هک  هاگره  تسج  دـیاب  نتفخ  تئیه  زا  هک  اـههناشن 

هک دشاب  نآ  لیلد  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  گرم  لیلد 
761 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

تئیه و دـتفایم و  زاب  تشپ  هب  دبـسخب و  هک  ولهپ  ره  رب  راـمیب  هک  هاـگره  تسا  هدرم  تشاد  دـناوت  هاـگن  یعیبط  داـهن  رب  مدرم  هک  یتوق 
رد طلخ  يرایـسب  یکی  دشاب  زیچ  هس  نداتفا  زاب  تشپ  هب  ببـس  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  دـب  دـشابن  هدوب  نانچ  یتسردـنت  رد  وا  نتفخ  تداع 

رایـسب هک  نآ  رهب  زا  تسین  یقرف  باب  نیا  ردنا  رغال  هبرف و  مدرم  نایم  نت و  ياههلـضع  توق  یفیعـض  موس  اهمادنا  یکـشخ  مود  ءاشحا 
هب قرف  دـشاب و  هبرف  نـت  ددرگ و  فیعـض  اههلـضع  توـق  هـک  دـشاب  رایـسب  دـشاب و  رپ  تبوـطر  زا  ءاـشحا  دـشاب و  رغـال  نـت  هـک  دـشاب 

دـشاب هتـشاد  تداع  نتفخ  زاب  تشپ  هب  یتسردنت  رد  رگا  درک  دیاب  هاگن  زین  ار  تداع  تسا و  هدمآ  هدرک  دای  هک  دشاب  رگید  ياهتمالع 
زاب تشپ  هب  رگید  یجنر  ببس  هب  ای  یگدنام  ببس  هب  زج  تسردنت  مدرم  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  دب  نتفخ  زاب  تشپ  هب  همجلا  یلع  دشابن  دب 

دشابن مرگ  دهنرب  تسد  نوچ  دنک و  هنهرب  اهياپ  رامیب  هک  هاگره  دبسخن 
(ص 228)

دشاب و میظع  يهسات  ءاشحا و  یمرگ  توق و  یفیعـض  لیلد  دشاب و  دب  دتفایم  زاب  تشپ  هب  دوخ  دزادنایمه و  راومهان  اهاپ  اهتسد و  و 
تداع نتفخ  مکـش  رب  یتسردنت  رد  هک  یـصخش  دیوجیم و  اوه  یکنخ  دـنکیم و  هنهرب  ءاشحا  ترارح  یمیظع  هسات و  یبعـص  زا  ياپ 
رامیب هک  هاگره  تسا  هدیروش  لقع  ای  تسا  یملا  ءاشحا  رد  ای  هک  دشاب  نآ  لیلد  دشاب و  دب  دبسخ  مکش  رب  دوش  رامیب  نوچ  دشاب  هتشاد 

هک دیاب  رامیب  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  گرم  تمالع  دزیوآیمه  يزیچ  ره  ردـنا  تسد  دنیـشنیم و  دـهجیم و  رتسب  زا  تلع  ياهتنا  تقو  ار 
نتـسشن نتـسج و  رب  هک  نآ  رهب  زا  هیرلا  تاذ  تلع  رد  رگا  هصاخ  دـشاب  دـب  دـشاب  نآ  فالخ  رب  نوچ  سپ  ددرگ  نکاـس  اـهتنا  تقو  رد 

دبـسخ ولهپ  رب  مدرم  نوچ  دشاب  سامآ  ندز  مد  ياهمادنا  رد  هک  هاگره  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  سفن  یگنت  لقع و  یگدـیروش  لیلد  رامیب 
دشابن کین  ندرک  راوید  ردنا  يور  نتساوخ و  تولخ  ییاهنت و  دز و  دناوت  ناسآ  سفن  دنیشنب  تسار  نوچ  دوش و  گنت  سفن 

تسج دیاب  تسوپ  زا  هک  اههناشن 
تشگنا هب  رگا  هک  نانچ  اهمادنا  رب  تسوپ  ندش  کشخ  تسج  دیاب  تسوپ  زا  هک  اههناشن 

762 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
هک نآ  لیلد  دشاب و  گرم  لیلد  ندز  درـس  ندز  مد  تسوپ و  زا  مرگ  راخب  نتـساوخرب  دشاب  دب  دوشن  زاب  ياج  هب  دوز  دنـشکب  دنریگب و 

تسین هدنام  لد  ترارح 
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تسج دیاب  فیسارش  مکش و  لاوحا  زا  هک  اههناشن 
اب رگا  هصاخ  دشابیمن  مضه  دتفا و  مکش  ردنا  داب  هداح  ياهيرامیب  رد  هک  هاگ  ره  تسج  دیاب  فیسارش  مکـش و  لاوحا  زا  هک  اههناشن 
هک هاگره  ددرگ و  رتتسرد  گرم  ناشن  دیآ  دـیدپ  گنر  هریت  نهپ  يهرثب  رامیب  نت  رب  رگا  دـشاب و  گرم  ناشن  دـشاب  لاهـسا  لاح  نیا 
رس رگ  تسا و  یسامآ  مکش  نوردنا  رد  هک  دشاب  نآ  لیلد  دشابن  داب  مکش  رد  دوب و  هدیجنرت  دشاب و  هتفرگ  داب  نوچ  مکـش  ياههلـضع 

یفیعـض و دشاب و  ءاشحا  یکـشخ  یفیعـض و  لیلد  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  دب  دـشاب  رغال  راهز  ات  فان  زا  هصاخ  مکـش  ياههلـضع  اهولهپ و 
دهد و يرای  مضه  رب  دنک و  مرگ  ار  اذغ  ياهتلآ  مکش  ياههلـضع  یهبرف  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  اذغ  ندیراوگ  دب  ببـس  ءاشحا  یکـشخ 

گرزب ياهترضم  لاهسا  زا  اههدور  یفیعض  اب  دشاب و  اههدور  یفیعـض  لیلد  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  رطخ  مکـش  تشوگ  يرغال  اب  لاهـسا 
اکوهنم ادج  اقیقد  ناک  یتم  نزحن و  هل  هنثو  ةرثلا  یلی  ام  نوکی  نأ  ضرم  لک  یف  دوجالا  نإ  دیوگیم  انعم  نیا  رهب  زا  طارقب  دنک و  دلوت 

ارطخ هعم  لاهسالا  کلذک و  ناک  اذا  ایدر و  کلذف 
دشاب دب  هداح  ياهبت  ردنا  شیوخ  تاذ  هب  دعقم  ندمآ  نوریب  تسج  دیاب  دعقم  زا  هک  اههناشن 

مه هب  اههیاخ و  ندش  الاب  رب  دشاب  دب  هداح  ياهيرامیب  ردنا  نآ  ندیسامآ  هیاخ و  نتشگ  مرن  تسج  دیاب  میسنا  بیـضق و  زا  هک  اههناشن 
رخآ ردنا  دشاب و  يرامیب  يزارد  لیلد  يرامیب  لوا  ردنا  مالتحا  بعص  يدرد  لیلد  ای  دشاب  يزیرغ  توق  گرم  لیلد  بیضق  نتـسشن  زاب 

دشاب رتهدوتس  يرامیب 
دشاب دب  هداح  ياهبت  ردنا  محر  جرف و  ندمآ  نوریب  تسج  دیاب  محر  زا  هک  اههناشن 

رد اما  دشاب  رتلهـس  نمزم  ياهيرامیب  رد  دشابن و  کین  مرگ  بت  رد  ياپ  تسد و  ندش  درـس  تسج  دـیاب  فارطا  لاوحا  زا  هک  اههناشن 
فیعض توق  داتفا و  دهاوخ  یشغ  هک  نآ  موس  يزیرغ  ترارح  ندرم  ورف  مود  میظع  یسامآ  یکی  دشاب  لیلد  لاح  هس  رب  هداح  ياهبت 
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لیم سامآ  ببس  هب  نوخ  تسا و  یـسامآ  نت  نوردنز  هک  دشاب  نآ  لیلد  ددرگن  مرگ  دوش و  درـس  فارطا  بت  لوا  رد  رگ  دش و  دهاوخ 

يزبس هب  يدوبک و  هب  ددرگب و  نانخان  ناتـشگنا و  گنر  رگا  دش و  دهاوخ  كاله  رامیب  هک  دشاب  نآ  لیلد  تسا و  هدرک  نت  نوردنز  هب 
یفیعـض لیلد  يزبس  يدوبک و  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  رتدب  یـشفنب  یخرـس و  دشاب و  هدمآ  کیدزن  گرم  یـشفنب  یخرـس و  هب  ای  دنک  لیم 

گنر ندیدرگب  فارطا  يدرس  اب  رگا  دشاب  دب  تخس  زین  یهایـس  دشاب و  نآ  يهبلغ  طلخ و  یهابت  لیلد  یخرـس  دشاب و  يزیرغ  ترارح 
نفع فارطا  ای  دوش  لیاز  یجارخ  هب  يرامیب  دـبای و  تمالـس  رامیب  رگا  دـشابن  بجع  دـشاب  کین  رگید  ياهتمالع  ناتـشگنا  نانخان و 

نت و رهاظ  فارطا و  یمرگ  نتخوس و  دـشاب  هدرک  لاـقتنا  هداـم  دـشاب و  تعیبط  عفد  زا  گـنر  نآ  هک  دـشاب  هک  نآ  رهب  زا  دـتفیب  دوش و 
جنـشت دـشاب  گرم  کیدزن  توق و  یفیعـض  لیلد  دـب  ياهتمالع  اب  نتـشیوخ  ردـنا  رامیب  نتفای  ینارگ  دـشاب  گرم  لیلد  نطاـب  يدرس 

دشاب گرم  لیلد  مرگ  بت  نایزه و  زازک و  دشاب  هدنشک  لاهسا  سپ  زا  فارطا 
یعیبط راک  فالخرب  هک  نآ  رهب  زا  دشابن  کین  یتمالع  بش  هب  ندوب  رادیب  زور و  هب  نتفخ  تسج  دـیاب  يرادـیب  باوخ و  زا  هک  اههناشن 

غامد یهابت  لیلد  دشاب و  رتدب  زور  هب  هن  بش و  هب  نتفایان  باوخ  دشابن و  دب  دـشاب  هدوب  نانچ  یتسردـنت  رد  رامیب  تداع  رگا  نکل  تسا 
دشاب و دـب  ضبن  یفیعـض  اب  رایـسب  ندونغ  دـشاب و  زور  لوا  باوخ  دبـسخب  زور  هب  رامیب  هک  یباوخ  نیرتهب  دـشاب  بعـص  يدرد  لیلد  ای 

دلوت يدرد  دوش  رادیب  باوخ  زا  رامیب  هک  دشاب  رایسب  دشابن و  یفاص  رامیب  لقع  رگا  هصاخ  غامد  يَرت  لیلد  هن  دشاب  توق  یفیعـض  لیلد 
هب هدام و  جـضن  هب  اذـغ و  مضه  هب  ددرگ و  زاب  نت  رعق  هب  باوخ  ردـنا  يزیرغ  ترارح  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  گرم  تمالع  دـشاب و  هدرک 

يهدام ددرگ و  روحقم  ترارح  دشاب  فیعض  ترارح  دوش و  يوق  هدام  نوچ  دوش و  لوغشم  دروآ  ناوتب  حالـص  هب  هچنآ  ندروآ  حالص 
دوش رتدب  رامیب  لاح  دوش و  رتيوق  يرامیب 

یـسامآ لیلد  ای  میظع  یترارح  لیلد  دشاب  دب  دشاب  بعـص  يدرد  ءاشحا  رد  ار  مرگ  بت  دـنوادخ  رگا  تسج  دـیاب  اهدرد  زا  هک  اههناشن 
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دشاب دب  دوش  نکاس  یببس  یب  هاگان  دشاب  بعص  يدرد  اهمادنا  زا  یمادنا  رد  رگا  دشاب  میظع  یجارخ  لیلد  ای  میظع 
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توق یفیعـض  لیلد  زاوآ  یفیعـض  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  دب  ماظنیب  نخـس  فیعـض و  زاوآ  تسج  دـیاب  رامیب  زاوآ  نخـس و  زا  هک  اههناشن 
یکی زیچ  راهچ  زا  نآ  ببـس  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  دب  نتفگان  چیه  نخـس  ندش و  شوماخ  دـشاب  لقع  تفآ  لیلد  ماظن  یب  نخـس  دـشاب و 
نتفگ نخس  أدبم  هک  لیخت  توق  تفآ  مراهچ  نافز  ياههلضع  جنشت  موس  هرجنح  نافز و  ياههلضع  یتسـس  مود  ساوسو  نیتسخن  دشاب 
رامیب رگا  هصاخ  دشاب  غامد  تفآ  لقع و  یگدیدروش  لیلد  دشاب و  دب  ندرک  يزیت  يدنت و  نتفگ و  رایسب  نتفگ و  باتش  هب  نخس  تسا 

زین غامد  تسا و  ییادوس  هتخوس  ياهدام  غامد  رد  هک  دشاب  نآ  لیلد  نداد  زاوآ  ار  ناگدرم  ندرب و  ناگدرم  مان  دـشاب و  هدوب  نخـس  مک 
. تسا هدیشک  اهمادنا  رگید  ینکاس  یگتسهآ و  هب  ینیب  ياههرانک  رس و  ردنا  برطضم  تکرح  هدنکارپ و  نخس  تسا  هدش  هتخوس 

ردنا نکل  دشاب  دب  دوشب  هراب  کی  هب  ماعط  توهش  نمزم  ياهيرامیب  رد  هک  هاگره  تسج  دیاب  یگنشت  زا  ماعط و  توهش  زا  هک  اههناشن 
یناسفن توق  ندش  هدرم  ای  اهگر  هدعم و  ردنا  دب  دشاب  یطلخ  ای  توهش  ندوبان  ببـس  هلمجلا  یلع  دشابن  يدب  نادب  هداح  ياهيرامیب 

دشاب و یناسفن  توق  گرم  لیلد  دشاب و  هایس  نافز  رگا  هصاخ  دوش  لطاب  یگنشت  هقرحم  هداح و  ياهبت  رد  هک  هاگره 
يهتخوس طلخ  لیلد  دشاب و  دب  دیوگ  رایسب  گرم  نخـس  دشاب و  ناسرت  گرم  زا  رامیب  هک  هاگره  تسج  دیاب  رامیب  مهو  زا  هک  اههناشن 

. غامد ردنا  دشاب  ییادوس 
نآ ببـس  هک  هشعر  غامد  رب  دـشاب  دـب  ياهراخب  ندـمآ  رب  لیلد  دـشابن و  کین  رامیب  یمارآیب  تسج  دـیاب  رامیب  تکرح  زا  هک  اههناشن 
هک تسا  نآ  یطمت  بّواثت و  ببـس  هک  تسناد  دیابب  تسج  دیاب  یطمت  و  ندیـشک ) هزایمخ   ) بّواثت زا  هک  اههناشن  دشاب  دب  دشابن  نارحب 

نیدب دشاب  هداشگ  ماثم  دشاب و  كدنا  هدام  رگا  دنک و  عفد  ار  هلـضف  ات  دـنابنجب  ار  اهمادـنا  رگید  ياههلـضع  هنیـس و  ياههلـضع  تعیبط 
هب رگا  سپ  دشاب  دب  ببس  نیدب  تسا  رایسب  هلضف  هک  دشاب  نآ  لیلد  دیآ  تجاح  اههلضع  ندینابنجب  نوچ  نکل  دشابن  تجاح  ندینابنج 

ببـس هب  تعیبط  هک  دـشاب  نآ  لیلد  دـشابن و  دـب  تخـس  دـبای  یناسآ  یکبـس و  رامیب  دـشاب و  جازم  ندـمآ  حالـص  هب  تکرح  نیا  ببس 
رگم درکدناوتیمن  عفد  ار  هلضف  توق  یفیعض  هدام و  يرایسب 
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نت ياههلضع  يرای  هب 
تسج دیاب  اهشیر  اههرثب و  زا  هک  اههناشن 

دـشاب دب  دشاب  هایـس  ای  زبس  ددرگب  نآ  گنر  هک  هاگره  دـشاب  نهک  یـشیر  رامیب  نت  رب  رگا  تسج  دـیاب  اهشیر  اههرثب و  زا  هک  اههناشن 
نآ ببـس  هب  دریمیم  اهمادنا  رگید  زا  شیپ  هدیـسر  تفآ  مادنا  دیآ  کیدزن  گرم  نوچ  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  گرم  ندـمآ  کیدزن  لیلد 
رهب زا  دشاب  دب  دیآرب  سرواگ  نوچمه  درخ  ياههرثب  نت  رب  هداح  ياهيرامیب  ردنا  رگا  دشاب و  رتفیعـض  يو  ردـنا  يزیرغ  ترارح  هک 

کین اههرثب  نیا  رگا  دـشاب و  دـب  دـیآ  دـیدپ  نت  رب  هداح  ياهبت  رد  هک  دوخن  هدـنچ  هایـس  ياههرثب  دوش و  هتخپ  رید  نآ  يهدام  هک  نآ 
. دشکب مود  زور  دبنجن 

زا دشک  ردنا  رید  رگا  دریمب و  دوز  رامیب  دشاب  خرـس  وا  درگادرگ  روگنا و  يهناد  هدنچ  دـیآرب  هایـس  يهرثب  رامیب  يوناز  رب  رگا  دـناهتفگ 
ياهدنر کشخ  ای  دیآرب  ریجنادـیب  هدـنچ  ياهرثب  دـنیوگ  دـیرو  ار  نآ  هک  ندرگ  گر  رب  رگا  دریمب و  دـنک و  درـس  قرع  زور  هاجنپ  سپ 
ياههرثب هایـس و  یـسامآ  تسد  ود  ره  ناتـشگنا  رب  مرگ  بت  ردنا  رگا  دریمب  متـسیب  زور  دـنک  وزرآ  زیت  ییاهزیچ  رامیب  رایـسب و  دـیپس و 

تلع هب  دـشاب  کشخ  عبط  لاـح  نیا  اـب  رگا  دریمب  مراـهچ  زور  دـشابیمه  یندونق  ینارگ و  دـیآ و  دـیدپ  تخـس  درد  اـب  دوخن  زا  رتمک 
دشاب و يراوخشد  هب  كدنا و  ماخ و  سفن  دیآرب و  یجارخ  ياپ  یحاون  رد  ار  هیرلا  تاذ  بنجلا و  تاذ  دنوادخ  هک  هاگره  دریم  ماسرس 
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دشابن و جضن  دنامب و  يدب  نآ  رب  دشاب و  دب  ياهدام  هک  نآ  رهب  زا  دوش  نهک  جارخ  هک  دشاب  نآ  لیلد  دـشابن  هدیدنـسپ  یبوسر  لوب  رد 
نیتسخن عضوم  هب  هدام  هک  دـشاب  نآ  لیلد  راوشد  كدـنا و  ماخ و  دـشاب  شیوخ  لاح  رب  ثفن  دـشاب و  مزال  بت  ددرگ و  زاـب  جارخ  رگا 

. دریمب نآ  يهنایم  ردنا  رامیب  دوش و  هدیروش  لقع  تسا و  هتشگزاب 
هک دشاب  نآ  زا  رتدب  دنک  سامآ  فارطا  نار و  ياههلوقب  دسر  نادـب  راک  زیت  ياهبت  رد  هک  هاگره  تسج  دـیاب  اهسامآ  زا  هک  اههناشن 
دب دوشن  هتخپ  دیآ و  دیدپ  شوگ  نب  رد  هک  اهسامآ  دشاب  دب  مه  زین  نیا  هچ  رگا  دیآ  بت  دنک  دلوت  نفع  يهدام  زا  هک  سامآ  ببـس  هب 

یسامآ ای  یجارخ  هچ  رگا  هک  تسناد  دیابب  دشاب و  دب  مه  دتفین  قافتا  مامت  یغارفتسا  نآ  سپ  زا  رگا  دشاب و 
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دوش هتخپ  یجارخ  هک  دتفا  قافتا  هک  دشاب  رایـسب  دشابن و  دوس  چیه  جارخ  نتخپ  زا  دشاب  ماخ  نت  رد  طالخا  رگید  نوچ  نکل  دوش  هتخپ 
زاب نوردـنا  هب  زاب  دوش و  رهاظ  هک  ياهرثب  یـسامآ و  ره  دوش و  كاله  نآ  سپ  زا  رامیب  داتفا و  طاطحنا  ردـنا  يرامیب  هک  دـنرب  نامگ  و 

هک دشاب  رایـسب  دشاب و  کین  دشاب و  تعیبط  توق  لیلد  دنکفا  نوریب  زاب  دنک و  عفد  ار  نآ  دنک و  توق  تعیبط  رگا  نکل  دشاب  دـب  ددرگ 
دیاب نافز  زا  هک  اههناشن  دشابن  دب  اههرثب  نتشگزاب  نوردنز  هب  دشاب  نیا  تداع  نوچ  دشاب  ناهنپ  وا  ياههرثب  هک  دشاب  تداع  ار  یصخش 
رگج سامآ  ای  هدص  نآ  ببس  دشاب و  دب  دیآ  دیدپ  زور  تفه  زا  شیپ  هک  یناقری  ره  سپ  دشابن  متفه  زور  زا  شیپ  یناقری  نارحب  تسج 
رامیب نت  ردنا  دتفا  متفه  سپ  زا  هچنآ  دشابن و  يدب  نادب  دتفا  قافتا  یلاهـسا  دیآ  دیدپ  متفه  زور  زا  شیپ  هک  ناقری  سپ  زا  رگا  دـشاب و 

كدـنا لاهـسا  هک  تسا  نآ  ناقری  يدـب  ناشن  دـشابن و  کین  مه  دـشابن  نآ  اب  کین  ياهتمالع  زا  رگید  یتمـالع  دوشن و  لـصاح  یکبس 
دشاب مامت  یقرع  ای  مامت  یلاهسا  ناقری  سپ  زا  اما  دشوجیم  رب  نآ  زا  نیمز  دیآیمه و  كان  کفک  هتخوس  يزیچ  دشابیمه و  ییارفص 

ءاقـستسا هب  هک  دشاب  نکمم  دشاب و  تخـس  سامآ  لیلد  دشاب و  دب  ناقری  اب  رگج  یتخـس  تسا  يوق  توق  هک  دشاب  نآ  لیلد  دشابن و  دب 
دشک

زین رگا  دشاب و  هدنـشک  دشاب  فیعـض  توق  دریگیمه و  مرگ  بت  دیآیمه و  زرل  زارد  یتدم  هک  هاگ  ره  تسج  دیاب  زرل  زا  هک  اههناشن 
بت دشابن و  یتحار  نآ  زا  دتفا و  قافتا  یغارفتـسا  هک  دـشاب  نآ  زا  رتدـب  دـشابن و  کین  مه  دوشن  هتـسسگ  بت  نکل  دـشاب  ياج  رب  توق 
کی يرامیب  يهنایم  رد  ار  يرامیب  رگا  تسا و  زجاع  طلخ  عفد  زا  تعیبط  هک  دشاب  نآ  لیلد  دـتفوین  قافتا  یغارفتـسا  رگا  دوشن  هتـسسگ 

. نآ ریغ  ای  تسا  توق  فعض  نآ  ببس  هک  درک  ناوتن  مکح  دشابن  دیفم  دریگب و  زرل 
لاهسا هب  غارفتسا  رگا  دشابن و  کین  دشاب  يرامیب  ببـس  هک  دتفا  غارفتـسا  طلخ  نآ  زج  هک  هاگره  تسج  دیاب  اهغارفتـسا  زا  هک  اههناشن 

هک دشوکیم  تعیبط  هک  دشاب  لیلد  نآ  ریغ  ای  فاعر  ای  قرع  زا  كدنا  غارفتـسا  رگا  دشاب و  دـب  دوش  هدـیدنر  اههدور  ای  دـنک  ادا  نوخ 
دـشاب کین  رگید  ياهتمالع  رگا  دشاب و  گرم  یکیدزن  لیلد  دـشاب  دـب  رگید  ياهتمالع  نیا  اب  رگا  درادـن و  نآ  توق  دـنک و  تکرح 

. دشاب يرامیب  يزارد  لیلد 
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اوه يَرت  قرع  نآ  ببس  رگا  نکل  دشاب  هدام  يرایـسب  لیلد  دشاب و  دب  يرامیب  لوا  ردنا  دوز  ندمآ  قرع  تسج  دیاب  قرع  زا  هک  اههناشن 
هک دشاب  نآ  لیلد  اشارف  هک  دشاب  نآ  رهب  زا  دـشابن  کین  دـبای  اشارف  قرع  سپ  زا  رگا  دـشاب و  رتمک  نآ  يدـب  دـشاب  اهناراب  يرایـسب  و 

لیلحت اهتبوطر  اب  دـشاب  هدـش  هتـسکش  نآ  ترارح  هک  یطلخ  ره  نکل  دوشیمن  كاپ  قرع  نادـب  نت  دوشیم و  هدـنکارپ  نت  رد  طـلخ 
دب دیاین  ندرگ  رس و  زا  زج  رگا  هصاخ  دشاب  دب  تخس  مرگ  بت  اب  درس  قرع  دش و  دناوتن  يرپس  قرع  نادب  تسا  رایسب  هدام  دریذپیم و 
زا دشاب  دب  تخس  درس  قرع  نکل  دشاب  یشغ  لیلد  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  دب  مه  دیاین  ندرگ  رس و  زا  زج  نوچ  دشابن  درـس  زین  رگا  دشاب و 

ببس هک  تسناد  دیابب  تسا و  کیدزن  گرم  هک  دشاب  نآ  ناشن  دشاب  میظع  بت  ترارح  قرع  نیا  اب  رگا  دشاب و  یشغ  لیلد  هک  نآ  رهب 
ترارح رگا  دـینازپ  دـناوتیمن  تشاد و  دـناوتیمن  هاگن  ار  اـهتبوطر  دـشاب و  هدـش  فیعـض  يزیرغ  ترارح  هک  دـشاب  نآ  قرع  يدرس 
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قرع رگا  دـیآیمه  نوریب  درـس  راخب  دوشیم و  ادـج  راـخب  نآ  زا  تسا  بیرغ  هک  نآ  رهب  زا  ترارح  دـنادرگیم و  راـخب  ار  نآ  بیرغ 
هتـسسگ نآ  سپ  زا  بت  هک  رایـسب  قرع  دشاب و  هدام  یماخ  يزیرغ و  ترارح  یفیعـض  لیلد  دشاب و  دـب  دوش  هتـسسگ  دوز  دـنک و  زاغآ 

تخس دوش  تدایز  يرامیب  نآ  سپ  زا  هک  قرع  تعیبط و  یفیعـض  دشاب و  هدام  يرایـسب  لیلد  دشاب و  دب  دوشن  رتکبـس  رامیب  ددرگن و 
. دیآ نت  همه  زا  هچ  رگا  دشاب  دب 

غامد ردنا  هک  دشاب  نآ  لیلد  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  دب  زین  هایـس  رایـسب و  فاعر  دشاب و  دب  كدنا  فاعر  تسج  دیاب  فاعر  زا  هک  اههناشن 
ای دشابن  نوریب  ود  زا  دشاب  ینارحب  زور  رد  فاعر  نیا  رگا  دشاب  هدش  هابت  يو  رد  نوخ  هک  ینوخ  دشاب  یـسامآ  نوعاط  تسا و  ینوعاط 
هک نارحب  دشاب و  دب  هک  دوب  مک  ناشفرد  خرـس و  فاعر  دـبای و  صالخ  جـنر  اب  ياهنارحب  هب  ددرگ و  زارد  يرامیب  ای  دریمب  دوز  رامیب 

غامد ردنا  دب  ییارفص  هک  نآ  لیلد  دشاب و  دب  دیآ  زبس  ای  درز  ییارفـص  فاعر  هب  رگا  دشاب و  نارحب  يرـسع  لیلد  دیآ  تفج  يزور  رد 
. هدینازوسب ار  غامد  رهوگ  تسا و  هدرک  هبلغ 

دشاب هدننازوس  طلخ  تمالع  ای  ماکز  تمالع  ای  دشاب  يرامیب  ياهتنا  تقو  هب  هک  هسطع  تسج  دیاب  هسطع  زا  هک  اههناشن 
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تسج دیاب  عبط  تباجا  زا  هک  اهناشن 
لیلد هایس  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  گرم  ناشن  زیت  ياهيرامیب  ردنا  برچ  هدنگ و  زبس و  هایس و  تباجا  تسج  دیاب  عبط  تباجا  زا  هک  اهناشن 

نتخادگ ترارح و  یبعـص  لیلد  برچ  دشاب و  تنوفع  یبعـص  لیلد  هدنگ  دـشاب و  يراگنز  يارفـص  لیلد  زبس  دـشاب و  طالخا  نتخوس 
نیا رگا  دوشیم و  كاپ  نت  هک  دشاب  نآ  لیلد  ياهتنا  تقو  ردـنا  دـشاب و  دـب  يرامیب  لوا  ردـنا  ییارفـص  تباجا  دـشاب و  اهمادـنا  يهیپ 
دوش لطاب  نآ  اب  ماعط  توهش  تسا و  هتـشگ  ارفـص  همه  اهطلخ  هک  دشاب  نآ  لیلد  دشابن  یتحار  نآ  زا  ار  رامیب  ددرگ و  رایـسب  غارفتـسا 

نوچمه قیقر  باجا 
(ص 230)

يهدام هک  دشاب  نآ  لیلد  دـیپس  دـشاب و  ماعط  ندـیراوگان  لیلد  یقیقر  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  دـب  كانکفک  ای  درز  تخـس  ای  دـیپس  بآ 
رایسب ییارفص  هک  دشاب  نآ  لیلد  دشاب  درز  تخس  رگا  دنک و  دلوت  ناقری  دوشیم و  هدنکارپ  نت  ردنا  دیآیمن و  ورف  اههدور  هب  ییارفص 

تبوطر اب  داب  هک  نآ  یکی  دشاب  زیچ  ود  ببـس  ار  یکانکفک  دنک و  شیر  دـشارخب و  ار  اههدور  هک  دوب  نکمم  دـیآیم و  ورف  هدور  هب 
نآ توق  ترارح  زا  گید  هک  نانچ  ترارح  توق  مود  دـنک  کفک  داب  دوز  اـیرد  رد )  ) هک ناـنچ  دزیخیم  کـفک  دوش و  هتخیمآ  لـفث 

دشاب و اهمادـنا  هیپ و  نتخادـگ  لیلد  دـشاب  جزل  كدـنا و  درز و  ای  دـشاب  جزل  راومه و  كدـنا و  دـیپس و  رگا  دـنک و  کفک  دـشوجب و 
دزادـگب و هیپ  هک  دـشاب  نآ  يدرز  ببـس  هک  دـشاب  رایـسب  تسا و  يوق  تخـس  دزادـگیم  ار  هیپ  هک  ترارح  هک  دـشاب  نآ  لیلد  يدرز 

هـصاخ دشاب  هدنـشک  دشاب  رایـسب  دوشیم و  زاب  نهپ  نیمز  رب  درز  تباجا  رگا  دشاب و  رتدب  نیا  دیآ و  درز  هدش و  نفع  دـیآ و  هتخادـگ 
لفث دیآیم و  دورف  رگج  زا  نازوس  يدیدص  هک  دشاب  نآ  لیلد  دشاب  قیقر  دوش  نهپ  نیمز  رب  نآ  ياههرانک  رگا  هقرحم و  ياهبت  ردنا 

ياهگنر دشاب و  گرم  ناشن  دشاب  فیعـض  توق  دشاب و  دـب  ياهتمالع  یلقاب  نوچمه  دـشاب  اهتسوپ  يو  ردـنا  رگا  دـنکیم و  عفد  ار 
لاهـسا ار  یـصخش  رگا  دشاب و  يرامیب  يزارد  لیلد  ببـس  نیدب  رایـسب و  تسا  نوگانوگ  ياهطلخ  نت  رد  هک  دشاب  نآ  لیلد  نوگانوگ 

نتـشگ میدـق  ببـس  دـشاب و  اههدور  ندیـشارخ  زا  نوخ  لاهـسا  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  دـب  دورب  يو  زا  ماعط  يوزرآ  دـشاب و  میدـق  نوخ 
یگدیشارخ عضوم  ندش  هدروخ  تنوفع و 
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لیلد دیآ  بت  نوخ  لاهـسا  سپ  زا  رگا  ددرگ و  لطاب  ببـس  نادب  ماعط  توهـش  دهد و  زاب  هدعم  مف  هدعم و  هب  نآ  تفآ  دشاب و  اههدور 

هک نآ  رهب  زا  دشاب  گرم  ناشن  دیآ  نوریب  تشوگ  ياهراپ  لاهسا  دنوادخ  زا  رگا  میظع و  مرگ و  تسا  یـسامآ  اههدور  رد  هک  دشاب  نآ 
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دـشاب نآ  لیلد  دشاب و  دب  دشاب  رتاوتم  كدنا و  كدنا  تباجا  رگا  تسا و  هدـش  نفع  شیر  تسا و  هدوب  شیر  هدور  هک  دـشاب  نآ  لیلد 
هاگان ییارفـص  تباجا  سپ  زا  رگا  دـشاب  نازوس  طلخ  رگا  هصاـخ  دـیازفیم  یفیعـض  هشیمه  تساوخ و  دـیابرب  ار  راـمیب  تعاـس  ره  هک 

یب هک  هایـس  تباجا  تسا  هدش  هدیـشارخ  ارفـص  ینازوس  يزیت و  ببـس  هب  اههدور  هک  دشاب  نآ  لیلد  دشاب و  دب  دیآ  دـیدپ  نوخ  لاهـسا 
یعیبط لاح  هب  دیاش   ) یعیبط راخب  دتسیا و  زاب  دوز  رگا  سپ  دشاب  اهتمالع  نیرتدب  بت  یب  هچ  دشاب و  بت  اب  هچ  دیآ  دیدپ  رهاظ  یببس 

هایـس لوب  ثفن و  درک و  عفد  نت  زا  ار  دب  طلخ  تسا و  يوق  تعیبط  هک  دشاب  نآ  لیلد  هک  نآ  رهب  زا  دشابن  دب  دـیآ  زاب  تسا ) رتحـیحص 
دیآ نوریب  ادوس  لاهسا  هب  ای  یق  هب  نآ  زاغآ  هک  ییرامیب  ره  دشاب  طلخ  یهابت  یگتخوس و  لیلد  یهایس  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  دب  نینچمه 

توق هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  دـب  ود  ره  دـشاب و  هکـسام  توق  یفیعـض  يايادوس و  طلخ  یهایـس  هب  لیلد  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  گرم  لـیلد 
رگا دـشاب  گرم  ناشن  ادوس  غارفتـسا  دـشاب  هتـشگ  توقیب  رغال و  راـمیب  هک  نآ  سپ  زا  درادـن  ياـپ  ییادوس  طـلخ  يرایـسب  اـب  فیعض 
رگا دشاب  هکسام  توق  فعض  نکل  دشابن  توق  عفد  غارفتسا  نیا  ببـس  هک  نآ  رهب  زا  دریمب  زور  رگید  رامیب  نمزم  ای  دشاب  هداح  يرامیب 

وا راک  نآ  هک  یـسک  زا  زاوآ  هب  داب  ندمآ  نوریب  دیآرب  غامد  هب  ترارح  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  دب  دوش  کشخ  عبط  ار  هقرحم  بت  دـنوادخ 
دشاب لقع  تفآ  لیلد  دشاب  وا  رایتخایب  رگا  دشاب و  تخس  يدرد  لیلد  دشاب  وا  رایتخا  هب  رگا  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  دب  دشابن 

تسج دیاب  لوب  ندمآ  زا  هک  اههناشن 
نآ یکی  دشاب  زیچ  ود  نآ  ببـس  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  دب  دریگ  زاب  یهاگ  رایـسب و  یهاگ  دیآ و  كدنا  لوب  یهاگ  هداح  ياهبت  رد  رگا 

دشاب و رسع  ظیلغ و  يهدام  هک  نآ  مود  دشاب و  يو  رب  تسد  یهاگ  دشاب و  ار  تعیبط  تسد  یهاگ  دشاب  میظع  يدهج  ردنا  تعیبط  هک 
دشاب طلخ  يرسع  یظیلغ و  لیلد  دشاب  هتسهآ  يرامیب  رگا  سپ  دریذپ  يراوشد  هب  جضن 
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تسج دیاب  بآ  نوچ  کین  لوب  زا  هک  اههناشن 

نآ و اب  ندرک  يربارب  زا  هدام و  نتخپ  زا  تعیبط  يزجاع  یکی  دـشاب  زیچ  ود  ببـس  هب  هداح  يرامیب  رد  بآ  نوچ  کـنت  ینعی  قیقر  لوب 
زا دشاب  كاله  لیلد  دوش  تفآ  اب  لقع  دـنامب و  قیقر  نانچمه  لوب  رگا  دوش  تفآ  اب  لقع  ببـس  نیدـب  غامد و  رب  ترارح  ندـمآرب  مود 

دـشاب و تمالـس  هب  لـقع  دـنامب و  قیقر  نینچمه  لوـب  ددرگ و  زارد  يراـمیب  رگا  دـشاب و  هدـش  نکمتم  غاـمد  ردـنا  ترارح  هک  نآ  رهب 
زارد يرامیب  ببـس  هک  نآ  رهب  زا  دیآ  دیدپ  یجارخ  لفاسا  رب  ای  فیـسارش  یلاوح  رب  هک  دـشاب  نآ  لیلد  دـیآ  دـیدپ  تمالـس  ياههناشن 
لوب هک  تسناد  دیابب  درادن و  لفاسا  هب  دروآ و  دناوتن  حالص  هب  ار  نآ  دبای  تسد  طلخ  نیا  رب  تعیبط  نوچ  دشاب و  رـسع  ظیلغ و  یطلخ 

دـشاب نکمم  تسا و  هدینادرگب  لوب  ياهتلآ  تهج  زا  اهگر و  تهج  زا  يدر  هدام  هک  دشاب  نآ  لیلد  هداح  ياهبت  ردـنا  قیقر  دـیپس 
رگا تسا و  مولعم  ود  ره  تمالع  لاهـسا و  هب  ای  دنک  یق  هب  نارحب  هک  دشاب  نکمم  دـنک و  دـلوت  ماسرـس  دـنک و  لیم  غامد  بناج  هب  هک 
دوش هریت  ای  ظیلغ  هداح  ياهبت  ردنا  قیقر  دیپس و  لوب  رگا  دشارخب و  اههدور  ینعی  دنک  جحس  هک  دشاب  نآ  رطخ  دنک  لاهـسا  هب  نارحب 

كدوک زا  یعیبط  لوب  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  دب  دشاب  قیقر  كدوک  لوب  هک  هاگره  دشاب  گرم  لیلد  جنـشت و  لیلد  دنامب  دـیپس  نانچمه  و 
یتدم رگا  سپ  دشاب  رایـسب  بوسر  دنازپ  کین  ار  اهتدام  دـشاب و  يوق  كدوک  يهریغم  توق  هک  نآ  ببـس  هب  يو  ردـنا  دـشاب و  ظیلغ 

درز يربا  نوچ  وا  نایم  ردنا  دشاب و  کفک  قیقر  لوب  رس  رب  رگا  دشاب  یعیبط  لاح  دض  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  گرم  لیلد  دنامب  قیقر  زارد 
دـشاب دیپس  قیقر و  لوب  سطیناید  تلع  ردـنا  دـشاب  يوق  یترارح  میظع و  یبارطـضا  لیلد  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  كانرطخ  دـشاب  هداتـسیا 
ياهدس ای  دشاب  طلخ  یماخ  ای  لوب  یقیقر  يدیپس و  ببـس  اهلاح  يرتشیب  ردنا  دـشاب و  میاد  یگنـشت  دـیآ و  نوریب  دوز  بآ و  نوچمه 

درذگب اهارجم  هب  هک  نآ  زا  دراد  زاب  ار  هدام  هدام  هک 
دیاب هریت  ظیلغ و  لوب  زا  هک  اههناشن 

دوش یفاص  نارحب  تقو  زا  شیپ  هریت  لوب  رگا  تسا )  ) نآ ندـینازپ  زا  تعیبط  يزجاع  لیلد  اـی  هداـم  یظیلغ  لـیلد  اـی  لوب  یگریت  تسج 
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نت ردنا  هدام  هک  دشاب  نآ  لیلد  دشابن و  کین 
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بوسر دوش  یفاص  رگا  دـنکن و  بوسر  دـنهنب  رگا  دوشن و  یفاـص  هک  هدـیروش  ظـیلغ و  لوب  تسا  زجاـع  نآ  عفد  زا  تعیبط  دـنامیم و 
زا فیعـض و  يزیرغ  ترارح  درآیم و  شوج  رد  تخـس  ار  طالخا  تسا و  يوق  تخـس  بیرغ  ترارح  هک  دشاب  نآ  لیلد  دشاب  یکدنا 

. تسا زجاع  جضن 
تسج دیاب  هایس  لوب  زا  هک  اههناشن 

طالخا هک  دشاب  نآ  ناشن  دشاب  يوق  توق  رگا  سپ  درم  دهاوخب  رامیب  هک  درک  دیاب  مکح  دـشاب  هایـس  لوب  هداح  ياهبت  رد  هک  هاگره 
اب رذع  مایا  ردنا  ناگدیـشوپ  رـس  زا  هک  هاگره  هک  نانچمه  دبای  یـشیاسآ  نآ  رثا  رب  رامیب  هک  دـشاب  نآ  عفد  ناشن  دـنکیم و  عفد  ار  دـب 

هایس لوب  دشاب  رتتمالس  اب  ناشیا  زا  هایـس  لوب  هک  تسا  ببـس  نیدب  دنبای و  تحار  نآ  زا  دوش  هتخادرپ  نت  زا  دب  ياهطلخ  ضیح  نوخ 
ار لوب  تسا و  فیعض  لوب  ياهتلآ  توق  ای  تسا  هدنام  رتمک  نوخ  تبوطر  هک  دشاب  نآ  لیلد  هک  نآ  زا  دشاب  رتدب  دشاب  رتمک  هچ  ره 

دـشاب نآ  لیلد  مه  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  رتدب  دشاب  ظیلغ  یکدنا  ای  هایـس  لوب  دشاب  گرم  یکیدزن  ياههناشن  نیا  درک و  دناوتیمن  بذج 
یبوسر يو  رد  دشاب و  قیقر  هایـس و  لوب  هداح  ياهبت  رد  رگا  تسا  زجاع  نآ  عفد  زا  نآ و  ندرک  لدتعم  هدام و  ندـینازپ  زا  تعیبط  هک 

هایس لوب  رگا  دشاب  هایـس  یفاعر  لیلد  هک  دشاب  نآ  یلاح  نیرتهب  دوب و  دهاوخ  عادص  هک  دشاب  نآ  لیلد  دشاب  زیت  نآ  يوب  دشاب و  قلعم 
دشاب وب  یب 

(ص 231)
قرع رامیب  دشاب و  هدیـشک  اهولهپ  دشاب و  یـسامآ  اهولهپ  ياهرـس  ریز  ردنا  دیآ و  زاب  مه  هب  هدش و  درگ  قلعم  یلفث  هشیـش  نایم  ردـنا  و 

هب لیم  هک  قیقر  لوب  دشاب  فعـض  لیلد  قرع  نیا  دشاب و  جنـشت  لیلد  ولهپ  یگدیـشک  نیا  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  گرم  یکیدزن  لیلد  دنک 
دنوادخ هک  هاگره  دناهتفگ  دشاب و  يدب  ناشن  یهایـس  دشاب و  یماخ  ناشن  یقیقر  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  يرامیب  يزارد  لیلد  دراد  یهایس 

دباین یتحار  رامیب  دوش و  رقشا  دوش و  ظیلغ  قیقر  هایس و  لوب  هک  هاگره  دشاب و  گرم  یکیدزن  ناشن  دنک  وزرآ  یماعط  فیطل  هایس  لوب 
رقشا ظیلغ و  قیقر  هایس و  لوب  هک  هاگره  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  ناقری  لیلد  تسا و  یتلع  رگج  رد  هک  دشاب  نآ  لیلد 
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ناصقن رگا  سپ  دـبای  یتحار  رامیب  هک  دـشاب  نآ  نیا  ناـشن  دوشیم و  هتخپ  تلع  هک  نآ  لـیلد  اـی  دـشاب  ترارح  ناـصقن  لـیلد  اـی  دوش 

دیآ دیدپ  مرگ  یسامآ  دوز  ياهدس و  ببس  هب  دنامیم  زاب  رگج  ردنا  هدام  هک  دشاب  نآ  لیلد  دباین  ترارح  چیه  رامیب  دشابن و  ترارح 
دوز نارحب  هک  دشاب  نآ  لیلد  دشاب  کین  ياهتمالع  رگید  دشاب و  قیقر  یخرـس  اب  لوب  هک  هاگره  تسج  دـیاب  خرـس  لوب  زا  هک  اهناشن 

لقع و تفآ  عادص و  لیلد  هک  دشاب  نآ  اهلاح  نیرتهب  درم و  دهاوخ  دوز  رامیب  هک  دشاب  نآ  لیلد  دـشاب  دـب  اهتمالع  رگا  دوب  دـهاوخ 
خرـس و لوب  هلمجلا  یلع  دشاب  هدام  يرـسع  ندشان  هتخپ  ندنامب و  قیقر  ببـس  دشاب و  رـسع  يهدام  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  يرامیب  يزارد 

لیلد هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  كانرطخ  دـشاب  هدـنگ  دـیآ و  رتاوتم  كدـنا و  كدـنا  قیقر  خرـس و  لوب  رگا  دـشاب  ترارح  توق  لـیلد  قیقر 
ياهبت ردنا  هصاخ  دـشاب  تمالـس  لیلد  دـنک  رایـسب  بوسر  دـشاب و  رایـسب  رگا  دـیآ و  تعیبط  يزجاع  ترارح و  یبعـص  بارطـضا و 

دشوجرب و نوخ  هک  دشاب  میب  دشاب و  نوخ  یمرگ  يرایسب و  لیلد  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  هدنشک  هداح  ياهيرامیب  رد  بان  نوخ  بکرم و 
مه بوسر  دـشاب و  خرـس  لوب  رگا  دـنک  دـلوت  یبلق  قانخ  دوش و  رپ  لد  ياهفیوجت  ای  دـنک  دـلوت  هتکـس  دوش و  رپ  غامد  ياهفیوجت 

ردـنا رقـشا  لوب  رگا  دـشابن  تیاغ  هب  خرـس  دـیارگ و  یگریت  هب  یتخل  رگا  هصاخ  رگا  دـشاب و  يرامیب  يزارد  یماخ و  لیلد  دـشاب  خرس 
دشاب نآ  لیلد  یهایس  درک و  لیم  غامد  بناج  هب  هدام  هک  دشاب  نآ  لیلد  يدیپس  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  دب  دوش  هایس  ای  دیپس  هداخ  ياهبت 

دشاب هدرم  يزیرغ  ترارح  ای  دشاب  هتخوس  هدام  هک 
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دنک هشیش  نب  هب  لیم  دنام و  ربا  اب  هک  هایس  یلفث  ای  دشاب  هشیش  نب  رد  هک  هایس  بوسر  ینعی  هایـس  لفث  تسج  دیاب  بوسر  زا  هک  اههناشن 
نب رد  هک  هایس  لفث  سپ  دشاب  يزیرغ  شتآ  ندرم  ورف  ای  هدام  ندش  هتخوس  ای  دشاب  زیچ  ود  زا  هایس  لفث  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  گرم  لیلد 
ماوق هک  یبوسر  دراد و  هبلغ  رامیب  توق  رب  دشاب و  يوق  تلع  هک  دشاب  نآ  لیلد  دراد  هشیـش  نب  هب  لیم  دشاب و  قلعم  هچنآ  دشاب و  هشیش 

زا رتهب  نآ  یگتـسویپ  بوسر و  يراومه  دـشاب و  نوگانوگ  ياهطلخ  يرایـسب  لیلد  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  دـب  دـشاب  فلتخم  نآ  گـنر  و 
دیاب و تمالس  دشاب  هتسویپ  راومه و  خرس و  وا  لوب  بوسر  هک  يرامیب  هک  دشاب  رایسب  دشاب و  يدیپس 
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زا رتهدـننک  تلالد  تمالـس  رب  بوخ  ماوق  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  كاله  لـیلد  دـشاب  راومهاـن  تشرد و  دـیپس و  وا  بوسر  زا  هک  يرگید 
زا دـشاب  دـب  کفک  نوچمه  دـیپس  بوسر  دریذـپ و  راومهان  تشرد و  طلخ  زا  رتدوز  عفد  راومه  طلخ  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  بوخ  گنر 
هب دبنجب و  وا  يور  دنابنجب  نوچ  هک  یبوسر  تسا و  یعیبطان  راک  نیا  يو و  اب  دشاب  داب  ندش  هتخیمآ  کفک  يدیپس و  ببس  هک  نآ  رهب 

دـشابن هدوب  بوسریب  قیقر و  لوب  هاگره  دشاب  هدرـسف  نهپ و  هدیلام و  وا  يور  هک  دوب  یبوسر  زا  رتهب  دوش  کیرات  وا  رـس  دـیآرب و  الاب 
هک دیاب  بوسر  دشابن و  جضن  لیلد  و  و )  ) دشاب طلخ  يرایـسب  لیلد  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  دـب  دـشاب  بوسر  اب  ظیلغ و  يرامیب  لوا  زا  نکل 

لیلد جضن  لیلد  دشابن  بوسر  يو  رد  هک  نیگنر  لوب  دنک  تلالد  جـضن  رب  ات  دـشاب  هدوب  لفثیب  قیقر و  لوب  هک  دـیآ  دـیدپ  نآ  سپ  زا 
هقرحم ياهبت  ردنا  خرس  بوسر  دوش  نیگنر  اذغ  نتفای  مک  ببس  هب  ای  يدرد  ای  یترارح  ببس  هب  دشاب  رایـسب  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  ریخ 

لیلد دـشاب  نانچمه  زور  لهچ  ات  رگا  دـشاب و  میظع  هسات  نآ  اب  تخپ و  دـهاوخ  رترید  هداـم  هک  نآ  لـیلد  دـشاب و  نوخ  يرایـسب  لـیلد 
يوس هب  لیم  دشاب و  خرس  قلعم و  بوسر  هداح  ياهيرامیب  رد  رگا  دنک و  نارحب  زور  تصش  رد  هک  دشابن  دیما  دشاب و  يرامیب  يزارد 

رطخ رب  رامیب  دشاب و  دب  تخـس  دنامب  لاح  نآ  رب  زارد  یتدـم  رگا  دوش و  هدـیروش  لقع  هک  دـشاب  نآ  لیلد  دـشاب  قیقر  لوب  دراد و  الاب 
هداح بت  رد  رگا  دـشاب  تمالـس  لیلد  دوشیم  دـیپس  دـنک و  ریز  يوس  هب  لـیم  بوسر  دریگیمه و  ماوق  جـیردت  هب  لوب  رگا  سپ  دـشاب 

جـضن ناشن  رگا  دزادگیم و  اهمادنا  هک  دشاب  نآ  لیلد  دشابن  هدمآ  دیدپ  جضن  ناشن  دوش و  ریمخ  ياههراپ  نوچمه  دـنابنجب  ار  بوسر 
نوچمه يزیچ  ای  دشاب  اههراپ  تسوپ  بوسر  ردـنا  هداح  بت  رد  رگا  دـشاب  هدرگ  لاح  رب  نآ  تلالد  دـیآیمن  بت  دـشاب و  هدـمآ  دـیدپ 

شدنر دشابن  بت  رگا  دشاب و  اهناوختـسا  اهگر و  اهبصع و  شدنر  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  دب  دشابن  هدـمآ  دـیدپ  جـضن  ناشن  سوبس و 
دنک تلالد  نادب  هناثم  ملا  دشاب  هناثم  زا  هچنآ  دشاب و  هناثم 

تسج دیاب  نوگانوگ  ياهلاح  زا  اههناشن ه 
دب دشاب  نغور  نوچمه  ماوق  گنر و  هب  هک  یلوب  ینعی  ینهد  لوب  دیآ  دـیدپ  لوب  ردـنا  هک  تسج  دـیاب  اهنوگانوگ  لاح  زا  هک  اههناشن 

حیحص  ) دشابن کین  رگید  ياههناشن  رگا  نکل  دشاب 
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دیارگ يزبس  هب  يدرز  زا  هک  دشاب  یگنر  یتیز  دشاب و  كاله  لیلد  دشاب و  دب  تخـس  دشاب  یتیز  بوسر  رگا  دشابن  كاب  دـشاب ) کین 
زاغآ رد  هک  دشاب  رتدب  نآ  یتیز  لوب  دشاب و  ریخ  لیلد  دیآ  دیدپ  هایـس  بوسر  ای  لوب  سپ  زا  یتیز  بوسر  ای  لوب  رگا  دیوگیم  سفور 
هداح يرامیب  رد  رگا  دریمب و  مشـش  زور  رامیب  هک  دشاب  رطخ  دوش  ینهد  لوب  مراهچ  زور  دشاب و  دب  رگید  ياههناشن  رگا  دـشاب  يرامیب 

هب توق  هک  دشاب  نآ  لیلد  دشاب و  کیدزن  رامیب  گرم  دـیآ  دـیدپ  دـب  ياهتمالع  ددرگب و  هراب  کی  هب  دـشاب  لوب  رد  کین  ياههناشن 
ترارح توق  ببـس  هب  دشاب  یکـشخ  دلوت  لیلد  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  لقع  تفآ  لیلد  ینهد  لوب  هک  دـشاب  رایـسب  دوش و  طقاس  هراب  کی 

رتدب دـشاب  هایـس  نافز  گنر  رگا  دوشیم  کشخ  نافز  رگا  هصاخ  دـشاب  دـب  دـشاب  هدرـسف  نوخ  ياههراپ  لوب  رد  هداح  ياهبت  رد  رگا 
دیآیمه و نوریب  رامیب  تساوخ  یب  نارخ و  لوب  نوچمه  دنامب  هریت  دوش و  ظیلغ  ددرگب و  اهتنا  يادتبا  ردنا  رقشا  قیقر و  لوب  رگا  دشاب 
دشابن و ارفص  يهبلغ  زج  يرقشا  یقیقر و  ببس  هب  هک  نآ  رهب  زا  درک  دهاوخ  جنشت  هک  دشاب  نآ  لیلد  دشابیمه  يرارقیب  یباوخ و  یب 
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. دشاب دب  دشاب  كدنا  دشاب و  نوخ  لوب  دوب  بت  اب  هک  ءاسنلا  قرع  تلع  رد  رگا  دناهتفگ  دشابن  بارطضا  زج  یگریت  یظیلغ و  ببس 
تسج دیاب  لوب  دنگ  زا  اههناشن 

طلخ و یظیلغ  هکنآ  رهب  زا  دشاب  زیت  و )  ) دشاب ظیلغ  یگدنگ  اب  رگا  دشاب و  تنوفع  ناشن  لوب  دنگ  تسج  دیاب  لوب  دـنگ  زا  هک  اههناشن 
دشاب تعیبط  يزجاع 

تسج دیاب  یق  زا  هک  اههناشن 
رهب زا  دشاب  رتدب  ود  ره  زا  ینارگ  زبس و  دشاب و  مغلب  يرایسب  لیلد  فرص  مغلب  دشاب و  ترارح  یبعص  لیلد  فرـص  ییارفـص  ندرک  یق 
تقو رد  دشاب  جنشت  رد  رگا  هصاخ  دشاب  رتدب  همه  زا  هایس  يراگنز و  دشاب و  دب  گنر  هریت  خرـس و  دشاب و  ارفـص  نتخوس  لیلد  هک  نآ 
رگا دیآرب  هک  یگنر  ره  دوش و  رتيوق  گرم  لیلد  دیآربیم  اهگنر  همه  نیا  رگا  دریم و  زور  ود  سپ  زا  دشاب  هدنام  یتوق  رگا  دریمب و 

تسا نآ  طرش  دشاب و  تنوفع  لیلد  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  رتيوق  يدب  ناشن  دشاب  هدنگ 
(ص 232)
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دشاب و رتدب  دشاب  رتصلاخ  یطلخ  رتتفـس و  یق  دـنچ  ره  هلمجلا  یلع  هن  ای  تسا  تسا  هدروخ  هچنآ  گنر  یق  گنر  ات  دـننک  لمأت  هک 

دیپس كانبآ  دشاب  یطلخ  یتداع  دشاب و  دب  دشاب  یتداع  ياهیق  فالخ  رب  هچره 
تسج دیاب  ثفن  زا  اههناشن 

دشابن هتخیمآ  دنیوگ  قاصب  يزات  هب  هک  ناهد  بآ  اب  دشاب و  درز  ای  خرس  دیآرب  هنیـس  هب  هک  یتبوطر  ینعی  ثفن  هنیـس  ياهتلع  رد  رگا 
یظیلغ یماخ و  لیلد  لاعـس  یتخـس  دشاب و  فرـص  یق  لاح  نوچمه  فرـص  ثفن  لاح  هکنآ  رهب  زا  دشاب  دب  دـیآرب  تخـس  لاعـس  هب  و 

رتدب همه  زا  هایـس  دشاب و  ود  ره  زا  رتدب  كانکفک  زبس و  نآ و  عفد  زا  ندمآ  زجاع  دنک و  عفد  ار  نآ  ات  تعیبط  ندیـشوک  دـشاب و  طلخ 
هک دـشاب  نآ  لیلد  هک  نآ  رهب  زا  نآ  هایـس  هصاخ  دـشاب  دـب  دـشاب  هک  یگنر  ره  زا  دوشن  لیاز  نادـب  هنیـس  درد  رد  هک  یثفن  ره  دـشاب و 

يراوخـشد هب  دـشاب و  یکدـنا  ثفن  لس  تلع  رد  رگا  دروآ و  دـناوتیمن  حالـص  هب  درک و  دـناوتیمن  عفد  یمامت  هب  ار  هداـم  نآ  تعیبط 
نادب دیآرب  یناسآ  هب  دشاب و  رایـسب  ثفن  رگا  دشاب  طلخ  یماخ  توق و  یفیعـض  لیلد  هک  نآ  رهب  زا  دشکب  يدوز  هب  دـشاب و  دـب  دـیآرب 
فیعض توق  تسا و  میظع  یسامآ  هنیس  رد  هک  دشاب  نآ  لیلد  دشابن  چیه  ثفن  دنیـشنن و  تسار  ات  دز  دناوتن  مد  رامیب  رگا  دشابن و  يدب 

تشگ و دهاوخ  شیر  شـش  هک  دشاب  نآ  ناشن  دوشن  نکاس  دامـض  ثفن و  لاهـسا و  دصف و  هب  هیرلا  تاذ  درد  رگا  دـشکب و  دوز  تسا 
دیآرب میر  ثفن  هب  یهاگ  دراد و  هبلغ  ییارفص  يهدام  زونه  هک  رگا  درک  دهاوخ  میر  هک  هاگ  ره  درک  دهاوخ  میر  تشگ و  دهاوخ  میر 
دـشاب نآ  لیلد  دیآرب  میر  متفه  زور  رد  ای  تلع  زاغآ  رد  ار  یـصخش  رگا  دـشاب و  تعیبط  يزجاع  لیلد  ییارفـص  درز  تبوطر  یهاگ  و 

توق رگا  توق و  دروخ  رد  دنامب  متـسیب  ای  مهدفه  ات  دشاب  نکمم  دیآ  دیدپ  ریخ  ياههناشن  زا  یناشن  رگا  سپ  دریمب  مهدراهچ  زور  هک 
ریپ لـهک و  مدرم  هیرلا  تاذ  بنجلا و  تاذ  تلع  رد  هک  تسناد  دـیابب  دریمب و  مهدزاـی  زور  اـی  مهن  زور  هک  دـشاب  نکمم  دـشاب  فیعض 

ثفن ار  هدام  اـت  دـیاب  يوق  توق  بنجلا  تاذ  رد  هک  نآ  رهب  زا  دـنریم  رتشیب  ناـناوج  دـتفا  هنیـس  رد  هک  رگید  ياـهتلع  رد  دریم و  رتشیب 
ياهسامآ رد  درک و  دناوت  كاپ  دهد و  جضن  رتدوز  دشاب  رتيوق  ناوج  توق  دوشن و  كاپ  هدام  دشاب  فیعض  ناریپ  توق  درک و  دناوت 
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ياهمادنا هب  بت  ترارح  دنک و  دلوت  اهبت  سامآ  عبت  رب  دـشاب  رتنوزف  ناوج  ترارح  هک  نآ  ببـس  هب  دـشاب  هنیـس  یلاوح  رد  هک  رگید 

اب اهيرامیب  نیا  ردنا  ببـس  نیدب  دسرن  اهجنر  نیا  بت  ترارح  زا  ار  ناریپ  ودنک  طقاس  ار  توق  دزادـگب و  ار  اهيَرت  دـهد و  زاب  یلـصا 
هنیس ردنا  میرهک  هاگره  دشاب و  گرم  ناشن  توق و  فعـض  لیلد  دتـسیا  زاب  ثفن  ار  لس  دنوادخ  هک  هاگره  دشاب و  ناوج  زا  رتتمالس 

دهد زاب  لد  هب  نآ  داسف  دروخب و  ار  شش  دنامب 
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تسج دیاب  اهيرامیب  زا  هک  اههناشن 
. دشاب دب  دشاب  رتفیرش  يوضع  رد  ای  دشاب  نیتسخن  يرامیب  زا  رتبعص  رگا  دشاب  رگید  يرامیب  سپ  زا  هک  ییرامیب  ره 

رس درد  اب  رگا  دشاب  رطخ  رب  رامیب  بعـص و  يرامیب  دیاین  دیدپ  نآ  تعفنم  دنکیم و  جالع  زیهرپ و  زا  درک  دیاب  هچ  ره  رامیب  هک  هاگره 
ياشغ سامآ  لیلد  میاد  رـس  درد  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  گرم  لیلد  هلاحم  دـیآ ال  دـیدپ  اهتمالع  زا  بعـص  یتمالع  بت  میاد و  بعص و 

ناوج فاعر  جارخ و  هب  ای  دوش  لیاز  فاعر  هب  يرامیب  دشابن  دب  یتمالع  رگا  دشاب و  توق  یفیعـض  لیلد  نآ  اب  دب  تمالع  دشاب و  غامد 
. دشاب ریپ  ای  لهک  رامیب  رگا  هصاخ  دنک  جارخ  دتفا  رتسپ  رگا  دشاب  متسیب  زور  دشاب و  ار 

هک نآ  رهب  زا  دشاب  کیدزن  گرم  دنک و  يراگنز  یق  دتفا و  زازک  رد  هک  دشاب  نآ  لیلد  رس  ینارگ  ندرگ و  رـس و  درد  اب  ماسرـس  تلع 
دشاب و نآ  يدب  يرایسب و  ببس  هب  يراگنز  یق  دشاب و  وا  ياشغ  غامد و  یکـشخ  زازک  ببـس  غامد و  رب  ارفـص  ندمآ  رب  رـس  درد  ببس 

توق رگا  دریمب و  دیآ  دیدپ  زازک  یق و  هک  لاح  ردنا  دشاب  فیعض  توق  رگا  دشاب  غامد  یفیرش  تلع و  یبعص  ببـس  هب  گرم  یکیدزن 
رگا تسا  هدیسر  غامد  هب  تفآ  دشاب  نآ  لیلد  دوش  هدیروش  لقع  دتفا و  یمخز  رس  رب  ار  یسک  رگا  دریمب  سپ  دنامب  زور  هس  دشاب  يوق 

تسا و هدش  مرگ  بارـش  راخب  زا  غامد  هک  دشاب  نآ  لیلد  دـشاب و  دـب  دـیآ  دـیدپ  اشارف  دوش و  هدـیروش  لقع  رایـسب  ندروخ  بارـش  زا 
ار تسم  رگا  دـناریمب  هک  تسا  نآ  میب  تسا و  هتفرگ  ورف  ار  يزیرغ  ترارح  بارـش  يرایـسب  هک  دـشاب  نآ  لـیلد  اـشارف  هتـشگ و  یلتمم 

دتفا نآ  زا  هتکس  هک  نآ  رهب  زا  دوش  هداشگ  هتکس  جنشت و  دیآ  مرگ  یبت  لاح  رد  رگا  سپ  دریمب  دیآ  دیدپ  جنشت  دتفا و  هتکس  هاگان 
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نآ بت  ترارح  دشاب  ظیلغ  تخس  هداب  رگ  دنک و  فیطل  دزادگب و  ار  هدام  بارـش  تفاطل  بت و  ترارح  دوش و  رپ  اهبصع  غامد و  هک 
ار نآ  هک  دـشاب  هرخرخ  اـب  وا  ندز  مد  دـتفا و  هتکـس  ردـنا  سپ  دزیخ  رـس  درد  هاـگان  ار  تسرد  نت  یـصخش  رگا  درک  دـناوتن  فـیطل  ار 

دیوگیم طارقب  مه  عباسلا و  مویلا  زواجت  ۀیوق ال  تناک  اذا  ۀتکـسلا  دیوگیم  طارقب  دریمب و  زور  تفه  تدم  ردنا  دنیوگ  طیطع  يزاتهب 
رگا دهرب و  هک  دـشابن  نکمم  دـشاب  يوق  هتکـس  رگا  ینعی  ءربی  نأ  لهـسی  مل  اتفعیـض  تناک  اذا  اهئُرب و  نکی  مل  ۀـیوق  ۀتکـسلا  تناک  اذا 
رهب زا  درادن و  شیب  زور  تفه  ای  زور  راهچ  هک  تسا  هداح  ياهيرامیب  يهلمج  زا  هتکـس  هکنآ  رهب  زا  دـهرن  ناسآ  ناسآ  دـشاب  فیعض 

بنجلا تاذ  هک  هاگره  درک و  دناوتن  ربص  تدم  نیا  زا  شیب  بعص  ياهيرامیب  رد  فیرش  وضع  دشاب و  فیرش  يوضع  رد  هدام  هک  نآ 
بنجلا تاذ  ردنا  رگا  دهدیم  زاب  شش  هب  تمحز  دریذپیمن و  جضن  تسا و  رایـسب  هدام  هک  دشاب  نآ  لیلد  دشاب و  دب  ددرگ  هیرلا  تاذ 

تاذ بنجلا و  تاذ  دنوادخ  رگا  داد  نوریب  رهاظ  هب  هدام  داسف  هک  دشاب  نآ  لیلد  دـشاب  کیدزن  گرم  دوش  هایـس  يرامیب  يهدام  عضوم 
ببـس هب  دوشن و  كاپ  لاهـسا  هب  تلع  ود  ره  نیا  يهداـم  هک  نآ  رهب  زا  متفه  زور  زا  شیپ  هصاـخ  دـشاب  دـب  دـیآ  دـیدپ  لاهـسا  ار  هیرلا 

هک دشاب  نآ  لیلد  دیآ  دیدپ  متفه  زور  زا  شیپ  هک  لاهسا  درک و  دناوتن  كاپ  ثفن  هب  ار  هدام  فیعض  توق  دوش و  فیعض  توق  لاهـسا 
یفیعض لیلد  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  دب  لاهسا  زین  لس  يرامیب  ردنا  هکسام و  توق  یفیعض  لاهسا  ببس  تسا و  زجاع  هدام  جضن  زا  تعیبط 

هک دشاب  نکمم  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  دب  هیرلا  تاذ  بنجلا و  تاذ  رد  ماکز  نتـشگ  هزات  دشاب  یلـصا  ياهمادنا  نتخادـگ  هکـسام و  توق 
دوز دیآ  نوریب  يدرُد  دننام  یمیر  دننک و  غاد  دشاب و  میر  هنیس  رد  ار  یصخش  رگا  ددرگ  تدایز  جنر  دیآ و  دورف  هنیس  هب  ماکز  يهدام 

هایس و زبس و  لاهسا  نداتسیا  زاب  تسا  هدنامب  یهابت  لاح  رب  تخپ و  تسا  هتسناوتن  هدام  تعیبط )  ) هک دشاب  نآ  لیلد  هک  نآ  رهب  زا  دریمب 
هب یهابت  ددرگ و  زاب  اهمادنا  هب  دنامب  نت  ردنا  دب  يهدام  نوچ  هک  نآ  رهب  زا  دشاب ) دب   ) دشاب هدـش  هتخادرپ  هابت  يهدام  هک  نآیب  هدـنگ 

دـشاب دب  لقع  ندش  هدیروش  لس  رد  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  دب  دوش  هدیروش  لقع  لس  يرامیب  رد  رگا  دشکب  دهد و  زاب  فیرـش  ياهمادـنا 
زا دشاب  گرم  ندمآ  کیدزن  ناشن  لس  يرامیب  ردنا  يوم  نتخیر  رـس و  درد  دشاب  بیرغ  یـضرع  لقع  ندـیروش  لس  رد  هک  نآ  رهب  زا 

هکسام توق  دش و  تسین  تبوطر  هک  دشاب  نآ  لیلد  هک  نآ  رهب 
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یببسیب ار  یصخش  هک  هاگره  دشاب  تبوطر  لیلحت  نتخادگ و  لیلد  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  دب  لس  يرامیب  ردنا  رایسب  قرع  تشگ  فیعض 
رایسب ضراع  نیا  نوچ  دسریم و  لد  یحاون  هب  دب  يهدام  هک  دشاب  نآ  لیلد  هک  نآ  رهب  زا  دریمب  هاگان )  ) اجافم دتفا  رایـسب  یـشغ  رهاظ 
ببـس نیدب  دـشاب  یناهگان )  ) اجافم گرم  لیلد  زین  میاد  ناقفخ  دریم و  ورف  هاگان  يزیرغ  ترارح  دوش و  تدایز  لد  فعـض  ددرگیم 

ءاقستسا
(ص 233)

هربدم توق  یفیعض  رگج و  ندش  درس  ءاقستسا  ببـس  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  کیدزن  گرم  هب  دشاب  بت  اب  دتفا و  هداح  يرامیب  سپ  زا  هک 
ردنا یمرگ  دنک و  تدایز  ءاقـستسا  ببـس  رد  یکنخ  دشاب و  کنخ  ياهزیچ  هب  بت  جالع  درک و  دیاب  مرگ  ياهزیچ  هب  وا  جالع  دشاب و 

زج یببس  رگا  سپ  شش  ردنا  دشاب  تبوطر  ندرک  هبلغ  هفلس  ببس  رگا  هصاخ  دشاب  دب  تخـس  ءاقـستسا  اب  هفلـس  دنک  تدایز  بت  ببس 
نت زا  مرگ  يهدام  نوچ  دشاب و  درس  يهدام  ءاقستسا  ببس  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  دب  ءاقستسا  ردنا  ییارفص  لاهـسا  دشاب  رتلهـس  دشاب  نیا 

دشاب بآ  رپ  گرزب  ياههرثب  يدبک  ياقستسا  دشاب و  يدبک  ءاقستسا  ار  یصخش  رگا  دشکب  دنک و  هبلغ  ءاقستسا  ببس  دوشیم  هتخادرپ 
زک بادرز  دوش و  هداشگ  مکش  ياضف  ردنا  تاخافن  نیا  هک  هاگره  دنیوگ  تاخافن  يزات  هب  ار  هرثب  نآ  دیآ و  دیدپ  رگج  ياشغ  رد  هک 

قاوف و دریمب  رامیب  دوش  هروخ )  ) هدروخ نفع و  ود  ره  دوش و  بادرز  زا  رپ  ار  مکـش  ياضف  دوش و  هتخیر  برث  قافـس و  رب  دـیالاپب  يو 
دشاب جنلوق  یبعص  جنلوق  رد  یق  قاوف و  ببس  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  گرم  ناشن  دیآ  دیدپ  جنشت  يو  اب  رگا  دشاب و  دب  جنلوق  تلع  رد  یق 

دناجنرب و ار  هدعم  دنکفا و  یق  درآرب و  هدعم  هب  درک  دـناوتن  عفد  یعیبط  يارجم  هب  ار  لفث  تعیبط  دـشاب و  هدـش  هتـسب  اههدور  ذـفنم  هک 
تـسا فورعم  سوالیا  هب  فالیا  اب  هک  یجنلوق  ار  لوبلا  ریطقت  دنوادخ  رگا  دشکب  دـنک و  دـلوت  نایزه  جنـشت و  دـهدرب و  غامد  هب  جـنر 

یـسوجم سابع  نبا  یلع   ) هعانـصلا لماک  باتک  دـنوادخ  رایـسب و  دـنک  يراردا  دـیآ و  بت  هک  رگم  دریمب  هتفه  ردـنا  رامیب  دـیآ  دـیدپ 
نیا تفگ  درک و  راکنا  تسناد و  تسناوتن  نیا  ببـس  سونیلاج  متفای و  طارقب  لوصف  زا  مشـش  تلاقم  ردـنا  انعم  نیا  دـیوگیم  يزاوها )

رگا تسین  طارقب  نخس 
779 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

زا دشاب  گرم  ناشن  دیآرب  باجح  هب  درد  نآ  دنیوگ و  رمک )  ) نطق يزات  هب  ار  هنهپ  هنهپ و  زا  دشاب  يدرد  بت  اب  دشاب و  بت  ار  یصخش 
غامد اب  ار  باجح  هک  نآ  ببـس  هب  دوش  هدیروش  لقع  دـیآرب  باجح  هب  درد  نوچ  دـشاب و  مرگ  سامآ  لیلد  بت  اب  درد  نیا  هک  نآ  رهب 

رد هک  يرامیب  ره  دـنک  میر  سامآ  دـنازپب  ار  هدام  دـبای و  توق  تعیبط  دـیآ و  دـیدپ  کین  ياههناشن  زا  یناشن  رگا  سپ  تسا  تکراشم 
يراومهان دشاب  هدنـشک  لقع  ندش  هدـیروش  فان و  ندـیچیپ  یق و  دـشابن  كانرطخ  دـشابن  لاس  لصف  رامیب و  رمع  جازم و  عبت و  دروخ 

نت رد  هک  دـشاب  نآ  لیلد  دـشاب و  دـب  نوگاـنوگ  لاهـسا  یق و  ندوب و  مادـنا  رگید  یفلاـخم  یمادـنا  گـنر  تسوپ و  ردـنا  بت  ترارح 
دیآ دیدپ  یناشیپ  رب  درس  قرع  ار  یصخش  رگا  درک  دناوتن  لاح  چیه  هب  درک و  دیاب  يربارب  همه  اب  ار  تعیبط  تسا و  نوگانوگ  ياهطلخ 

جالتخا اهولهپ  ياهرـس  بت  رد  رگا  دـشاب  کیدزن  گرم  دـیآرب  بیرغ  ياههرثب  نت  رب  دـنک و  سامآ  نافز  دوش و  زبس  ای  درز  ناـنخان  و 
هک دشاب  نآ  لیلد  هک  نآ  رهب  زا  ددرگ  هزات  يرامیب  رب  دب  یلاح  هک  تشاد  دیاب  شوگ  دیآ  دـیدپ  راومهان  یترارح  اهمشچ  ردـنا  دـنک و 

دتفا یـشغ  دوش و  یپ ) رد  یپ   ) رتاوتم سفن  دشاب  هدش  فیعـض  يرامیب  زا  هک  ار  یـصخش  رگا  تسا  یخفن  یـسامآ و  جالتخا  عضوم  رد 
ای یغارفتـسا  دشاب  هدوب  رهاظ  ینارحب  هکنآیب  دبای  یتحار  هاگان  هقرحم  بت  دنوادخ  رگا  دـنامن  شیب  تعاس  راهچ  دـشاب  کیدزن  گرم 

هتسهآ دشاب  هدوب  عیرـس  هک  ضبن  دشاب و  هتفر  رگید  ياوه  هب  ییاوه  زا  ای  دشاب  هدرک  نیکـست  قفاوم  ياهتبرـش  هب  هک  نآیب  یلاقتنا و 
هک دشاب  نآ  ناشن  دوش  کشخ  یببس  یب  عبط  دریگ و  ندیپت  لد  هاگان  دیآ و  بت  ار  یصخش  رگا  دریمب و  دوز  هک  درک  ناوت  مکح  دوش 
دب دورب  هایـس  ینوخ  ینیب  زا  دشاب و  هدوب  یکپک  لوب  رـس  رب  دشاب و  هدوب  دیپس  نآ  زا  شیپ  دـشاب و  ییارفـص  لوب  رگا  درم  دـهاوخ  دوز 

. دشاب
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يزات هب  ار  نآ  هک  ندرگ  ياهگر  هب  هک  هاگ  ره  تسا  راوشد  نادـب  ار  سایق  دـناهدرک و  دای  رتشیب  نابیبط  یهورگ  زا  هک  دـب  ياـههناشن 
وزرآ ینیریش  ار  رامیب  دنیوگ  فصح  يزات  هب  ار  هدنر  کشخ  دیپس و  ياهدنر  کشخ  ای  دیآ  دیدپ  ودک  مخت  هدنچ  ياهرثب  دنیوگ  دیرو 
بعص یشراخ  دیآرب و  بلـص  خرـس و  ياههرثب  دنچ  غدص  رب  رگا  دریمب  متـشه  زور  دنک  وزرآ  زیت  ياهزیچ  دناهتفگ  رگید  ياج  دنک و 

بتیب ای  بت  اب  ار  یصخش  رگا  دریمب  مراهچ  زور  دیآ  دیدپ  ندرگ  ردنا 
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لمد نوچ  دنکن و  درد  دیآرب و  یلمد  نت  رب  ای  اپ  يور  رب  ار  یـصخش  رگا  دریمب  دوش  لیاز  لقع  دـیآ و  دـیدپ  مرن  ياهشیر  اهسامآ و 
ار هرثـب  دـیآرب و  روگنا  يهناد  هدـنچ  ياهرثـب  وناز  رـس  رب  ار  یـصخش  رگا  دریمب  موس  اـی  مود  زور  ردـنا  دـیآ  شراـخ  هب  ینیب  دـش  رهاـظ 

دنک درس  یقرع  هک  دشاب  نآ  گرم  ناشن  دریمب و  دوز  دشاب  هایس  وا  درگادرگ 

درک دیاب  رتشیب  مادک  رب  دامتعا  دشاب و  رتيوق  مادک  اههناشن  هک  نآ  ردنا  موس  باب 

دیدـپ دوز  دزیمایب  يو  اب  هک  یطلخ  ره  گنر  تسا و  یفاص  مشچ  گـنر  هک  نآ  رهب  زا  تسا  يوق  طـلخ  يهبلغ  رب  مشچ  گـنر  تلـالد 
تسـس و وا  رهوگ  تسا و  گرزب  ياـهگر  يو  رد  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  يوق  مه  تسا  نآ  زا  رتـمک  هچ  رگا  ناـفز  گـنر  تلـالد  دـیآ 

دـشاب نآ  لیلد  دشاب  تشرد  کشخ و  نافز  رگا  دریگ  نآ  گنر  دنک و  لوبق  دوز  دشاب  هک  ياهدام  ره  جنفـسا و  نوچمه  تسا  لخلختم 
تسا و رایسب  مغلب  رس  رد  هک  نآ  لیلد  دشاب و  رگج  هدعم و  يدرس  لیلد  دشاب  دیپس  رگا  تسا و  ینوخ  یسامآ  رگج  هدعم و  رـس  رد  هک 

يزیچ یهاگ  دـنک و  وزرآ  طلخ  قفاوم  يزیچ  یهاگ  هک  نآ  رهب  زا  تسین  يوق  سب  اهوزرآ  تلالد  دـشاب و  تسا  ناقری  لـیلد  هک  دـشاب 
ماوق گنر و  ببس  نیدب  دیآ  هناثم  هب  قورع  زا  بآ  دشاب و  قورع  رد  طالخا  هک  نآ  رهب  زا  تسا  يوق  لوب  تلالد  دنک و  وزرآ  نآ  دض 
کی زا  اهباوخ  یتدـم  هک  هصاخ  اهطلخ  رب  دـنک  تلالد  زین  اهباوخ  تسا و  رتشیب  طلخ  مادـک  نت  رد  هک  نآ  رب  دـشاب  يوق  یتلـالد  وا 

دشاب و مغلب  يهبلغ  لیلد  اهامرـس  اهفرب و  اهناراب و  ندید  هک  نانچ  دشابن  هتفر  نخـس  چـیه  هشیدـنا و  چـیه  باب  نآ  ردـنا  دـنیب و  عون 
اهدود و ندید  دشاب و  نوخ  لیلد  شوخ  ياهاذغ  و  هلال )  ) يال اهناتـسوب و  ندید  دـشاب و  ارفـص  يهبلغ  لیلد  اهامرگ  اهشتآ و  ندـید 

. دشاب ادوس  لیلد  كان  میب  ياهزیچ  اهیبارخ و  اهیکیرات و 

تسا هدزاود  زارد  ياهيرامیب  زارد  ياهيرامیب  ياههناشن  ردنا  مراهچ  باب 

تخس رامیب  رگا  هصاخ  لوب  ردنا  بوسر  ندمآان  دیدپ  مراهچ  هدام  جضن  رثا  ندمآ  دیدپ  موس  هدعم  مف  یفیعـض  مود  طلخ  یظیلغ  یکی 
یفیعـض جضن و  زا  شیپ  اهنارحب  ياههناشن  ندمآ  دیدپ  مشـش  كان  داب  اهولهپ  رـس  مرگ و  يرامیب  يور  میظع و  ضبن  مجنپ  دشاب  مرگ 

توق
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رتهب رامیب  دیاین و  دیدپ  ود  چیه  ترضم  تعفنم و  دیآ و  دیدپ  نارحب  یبعص  ياهتمالع  هک  نآ  متفه  دشاب  دب  رگید  اهتلع  هک  نآ  یب 
ناشن دشاب  خرس  زور  لهچ  ات  هک  خرس  بوسر  مهد  قرع  يرایـسب  مهن  يرامیب  لوا  رد  هصاخ  نداتفا  رایـسب  مالتحا  متـشه  دوشن  رتدب  ای 
تاقوا يرامیب و  ياهتکرح  لاح  جازم و  لاس و  لصف  رمع و  تاونـس  لاح و  هلمج  رد  تشاد  دیابن  شوگ  نارحب  دـشاب و  يرامیب  يزارد 

. يرامیب یهاتوک  يزارد و  رب  ندرک  دیابیم  مکح  نآ  بسح  رب  درک و  دیابیم  هاگن  نآ 
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دوب دهاوخ  یک  يرامیب  هک  دهد  یناشن  دیآ و  دیدپ  تسردنت  مدرم  رب  هک  اههناشن  نتخانش  رد  مجنپ  باب 

تعیبط توق  دهد و  توق  ار  لد  هک  درک  دیاب  نآ  ریبدت  دریم  اجافم  هک  دشاب  نآ  میب  ددرگ  هتـسویپ  تسردـنت  مدرم  رب  ناقفخ  هک  هاگره 
ياهتبوطر زا  درک  دیاب  غامد  ندرک  كاپ  ریبدت  دنک  ادا  هتکس  ای  عرص  هک  دشاب  میب  ددرگ  هتسویپ  سوباک  راّود و  هک  هاگره  دراد  هاگن 

. ظیلغ
يور يهمین  کی  هک  هاگره  درک  دیاب  مغلب  غارفتسا  ریبدت  دشاب  هتکـس  میب  جنـشت و  میب  دیآ  دیدپ  جالتخا  اهمادنا  يهمه  ردنا  هک  هاگره 

درک دناوت  ینارگ  هب  اهتکرح  دوش و  دنک  اهتساح  هک  هاگره  درک  دیاب  كاپ  ظیلغ  مغلب  زا  ار  غامد  دشاب  هوقل  میب  دنک  جالخا  هتسویپ 
مشچ هک  هاگره  درک  دیاب  كاپ  مغلب  زا  نت  دشاب  جلاف  میب  دوشیم  ردخ  اهمادنا  و 

(ص 234)
لاهسا دصف و  ریبدت  دشاب  ماسرس  میب  دزیرگب  نآ  زا  مشچ  دیاین و  شوخ  ندید  ییانشور  دوریم و  مشچ  زا  بآ  دوشیم و  خرس  يور  و 

زا غامد  نت و  دـشاب  اـیلوخیلام  میب  دوشیم  شحاتـسم  دـبای و  دـیابیمه  لد  ردـنا  یمرن  یمغ و  رهاـظ  یببـس  یب  هک  هاـگره  درک و  دـیاب 
كاپ دب  طالخا  زا  نت  دشاب  مازج  میب  دنک  لیم  یگریت  هب  یخرـس  ای  دوش  یلتمم  خرـس و  يور  هک  هاگره  درک  دیاب  كاپ  هتخوس  طالخا 
اجافم گرم  میب  هتکس و  میب  دشاب و  گر ) نتفاکـش   ) یقرع عادصنا  میب  دشاب  یلتمم  اهگر  دوش و  نارگ  مدرم  نت  هک  هاگره  درک  دیاب 

دشاب ءاقستسا  میب  دیآ  دیدپ  یجیهت  فارطا  رد  مشچ و  تشپ  يور و  رد  هک  هاگره  درک  دیاب  لاهسا  دصف و  ریبدت 
782 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

دشاب هدنگ  تخس  زارب  لوب و  هک  هاگره  داد ) دیاب  يوقم  ياهوراد  ندرک و  یـسررب  ار  نآ  ياهيرامیب  رگج و   ) درک دیاب  دهعت  ار  رگج 
زا تنوفع  نداد  ناشن  ردنا  دشاب  رتيوق  لوب  دنگ  هک  تسناد  دـیابب  درک و  دـیاب  غارفتـسا  ریبدـت  دـشاب  يرامیب  بت و  میب  تنوفع و  ناشن 

( نتشادن اذغ  هب  لیم   ) طقاس ماعط  توهش  نآ  اب  دبای و  یگدنام  و  یگتسکش ) ساسحا   ) يرثکت نتـشیوخ  ردنا  مدرم  هک  هاگره  زارب  دنگ 
نوچ یعیبط  ياهتداع  دـشاب و  يرامیب  میب  ددرگب  دوهعم  لاح  زا  یعیبطان  یعیبط و  ياهتداع  هک  هاگره  دـشاب  يرامیب  بت و  میب  دوش 

ياـهتداع نآ و  ریغ  ندـید و  اـهباوخ  عبط و  تباـجا  لوب و  راردا  قرع و  يرادـیب و  باوخ و  دـشاب و  عاـمج  توهـش  اذـغ و  توهش 
هک هاگره  دشاب  يرامیب  هناشن  ود  ای  ددرگب  یکی  اهتداع  نیا  زا  هک  هاگره  نآ  ریغ  ریـساوب و  نوخ  ینیب و  ناهد و  زا  نتفر  بآ  یعیبطان 
بآ ندـمآ  ورف  راشتنا و  میب  ددرگ  هتـسویپ  هقیقـش ) درد   ) هقیقـش ای  درد ) رـس   ) عادـص هک  هاگره  دـشاب  يرامیب  ناشن  ود  ای  ددرگب  یکی 

ندمآ دورف  میب  دوشیم  هریخ  مشچ  دیآیم  دیدپ  مشچ  شیپ  هایـس  ياهطقن  نوچ  ای  ياهشپ  نوچ  یلایخ  هک  هاگره  دیراورم ) بآ   ) دـشاب
هاگ یهت  تشپ و  رد  ینارگ  هک  هاگره  رگج  رد  دشاب  یتفآ  ناشن  دـشابیمه  یگدـیلخ  ینارگ و  تسار  يولهپ  رد  هک  هاگره  دـشاب  بآ 

ناشن دشاب  گنر  مک  ای  درادن  گنر  چیه  لفث  دـنک و  تباجا  عبط  هک  هاگره  دـشاب  هدرگ  رد  تفآ  ددرگب  تداع  زا  لوب  لاح  دـباییم و 
میب ددرگ  هتسویپ  ندرک ) لوب   ) نتخاتبآ شزوس  هک  هاگره  دشاب  ناقری  میب  دشاب ) هدعملازول  ارفـص و  يهسیک  نیب  ام  دادسنا   ) دشاب هدص 

رد دشاب و  یق  دوش و  طقاس  اذغ  توهـش  هک  هاگره  دـشاب  هدور ) مخز   ) جحـس میب  دزوسب  ار  دـعقم  لاهـسا  هک  هاگره  دـشاب  هناثم  شیر 
ددرگ هتـسویپ  هک  هاگره  دشابن  دروخ  مرِک  ببـس  هب  رگا  دعقم  ندیراخ  دشاب  جنلوق  میب  دنکیم  درد  فارطا  درادیم و  هجنر  خفن  مکش 

رایـسب لاگ ) يزورما  باعم  یگنرف  حالطـصا  هب  نویرب   ) يابوق دشاب  گرزب  يهعلـس  ای  هلیبد  يهمدقم  اهلمد  يرایـسب  دـشاب  ریـساوب  میب 
دوب دنک ) دیپس  ار  تسوپ  هک  یسیپ   ) صرب يهمدقم  دیپس  قهب  دشاب  هایس  صرب  يهمدقم 

گرم ياهببس  بابسا  نتخانش  ردنا  مشش  باب 
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تسا عون  هس  گرم  بابسا 

لیلحت هب  ار  توق  دـنک و  هابت  ار  لد  جازم  هچنآ  اما  يزیرغ  ترارح  ندرم  ورف  موس  توق  نتفریذـپ  لیلحت  مود  لد  جازم  ندـش  هاـبت  یکی 
تسا زیچ  راهچ  دنک  طقاس 

ماسرب دنوادخ  ندز و  مد  هار  هتشگ  هتسب  مراهچ  درز  جازم  نوچ  بیرغ  یجازم  موس  درفم  یجازم  ندش ) هریچ   ) مود بعـص  يدرد  یکی 
هب رامیب  هک  دنراذگن  تلع  نیا  ردنا  هک  تسا  ببس  نیدب  دریم و  ندز  مد  هار  ندش  هتسب  ببـس  هب  رتشیب  هنیـس  رب و  يرامیب  دنوادخ  ینعی 

. دوش کشخ  قلح  دشاب  هتفخ  زاب  تشپ  هب  نوچ  هک  نآ  رهب  زا  دوشن  کشخ  قلح  ات  دنراذگن )  ) زین دبسخ و  زاب  تشپ 

دریم بت  ندش  تدایز  تقو  رد  ای  بت  تبون  يادتبا  رد  هک  يرامیب  ره  بت  ياهتبون  ردنا  گرم  تقو  ببس  نتخانش  ردنا  متفه  باب 

دهن و عضوم  نادب  يور  ینوزف  يهدام  تقو  نیا  ردنا  ینوردنا و  ياهمادنا  ردـنا  دـشاب  یـسامآ  نآ  ببـس  هک  دریم  ییاهبت  رد  ای  رتشیب 
فیعض توق  رگا  هصاخ  دوش  تمیزه  نآ  تکرح  زا  تعیبط  دشاب و  دب  تخس  نآ  يهدام  هک  بعـص  ياهيرامیب  رد  ای  دوش  تدایز  ملا 

تقو ردنا  دنراشفب و  ولگ  ار  وا  هک  یسک  نوچ  ای  دریم  ورف  رایسب  مزیه  ریز  رد  هک  دشاب  كدنا  یشتآ  نوچمه  هدام  اب  تعیبط  لاح  دشاب 
نکل دـنریم  زین  بت  تبون  طاطحنا  تقو  رد  رداـن  هب  دوش و  تمیزه  يراـمیب  يهداـم  زا  تعیبط  هک  نآ  ببـس  هب  مه  دریم  زین  بت  ياـهتنا 

زا رگید  یببس  ای  میظع  یمشخ  ای  يوق  یلاهسا  ای  يوق  یتکرح  نوچ  دتفا  قافتا  هک  يوق  تخس  یببـس  هب  رگم  دنریمن  طاطحنا  تقو  ردنا 
روزم طاطحنا  طاطحنا  نیا  هک  تسا  نآ  تقیقح  دریمب و  سپ  دـنک  جزل  یقرع  تسخن  دـشاب و  يوق  تخـس  هک  یندـید  یناسفن  بابـسا 

لیلحت يزیرغ  ترارح  دـشاب و  هدـش  فیعـض ) تسـس و   ) یخرتسم اهتوق  هک  نآ  ببـس  هب  دـشابن و  ینیتسار  طاطحنا  دـشاب  نیغورد ) )
ینیتسار طاطحنا  رد  هک  نآ  رهب  زا  دشابن  تسا و  طاطحنا  ردنا  تبون  هک  دنام  نادب  هتفرب  ماظن  زا  هدش و  فیعـض  ضبن  دـشاب و  هتفریذـپ 

ردنا رتشیب  دریمب و  طاطحنا  تقو  رد  هک  دشاب  رایـسب  هلبآ  ردنا  اما  دوش  ماظن  اب  يوق و  ضبن  دزورفارب و  يزیرغ  ترارح  رتيوق و  اهتوق 
ردنا اهنت و  ندرگ  رس و  هنیس و  زا  ای  دننک  راومهان  درس  یقرع  تقو  نآ 
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ياهبت اهيرامیب و  رد  دوب و  دهاوخ  کین  نارحب  میلس  ياهيرامیب  رد  هک  دنریم  زور  نآ  دشاب  هدنشک  هک  بعـص  يهداح  ياهيرامیب 

ندونق و ای  دزیخ  بعـص  يهسات  دوش و  هدیروش  لقع  هک  دشاب  نآ  گرم  ناشن  دنریم و  بت  ياهتنا  تقو  ردنا  دنام  نادـب  هچنآ  هقرحم و 
تبون لوا  ردنا  یمغلب  ياهبت  رد  ددرگ و  رارقیب  رامیب  دزیخ و  درد  لد  دوش و  کیرات  مشچ  دزیخ و  رـس  درد  سپ  دـیآ  دـیدپ  فعض 

ریغ باوخ   ) تابث ینالسک و  دنامب و  توافتم  فیعض و  ضبن  دوشن و  مرگ  نت  ددرگ و  زارد  امرـس  هک  دشاب  نآ  گرم  ناشن  دریم و  بت 
يو رب  يراـمیب  بت و  ضارعا  هـک  بـت  تبوـن  تـقو  زا  زور و  زا  دـشاب  تعاـس  نآ  ردـنا  راـمیب  گرم  هـلمج  رد  ددرگ  دـح  یب  یعیبـط )

هدرک دای  هک  اهتقو  نینچ  ردنا  هن  دب  ياهتمالع  رگا  اهتنا و  تقو  رد  ای  دیازت  تقو  ردنا  ای  دشاب  تبون  يادتبا  رد  رگا  دشاب و  رتبعص 
. ملعا هللا  درم و  دهاوخب  هک  درک  دیاب  مکح  دیآ  دیدپ  اهتقو  نیا  رد  رگا  دیسرت و  دیاب  رتمک  دیآ  دیدپ  دمآ 

یهاشمزراوخ هریخذ  باتک  زا  یملع  شخب  باتک  نیا  یمامت  هب  هفرعملا و  ۀمدقت  ردنا  مراهچ  باتک  دش  مامت 
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راتفگ شـش  باتک  نیا  نآ و  جالع  تامالع و  بابـسا و  عاونا و  سانجا و  بت و  نتخانـش  ردـنا  یهاـشمزراوخ  يهریخذ  زا  مجنپ  باـتک 
. تسا

تسا باب  راهچ  راتفگ  نیا  دراسگ و  هنوگچ  دیآ و  دیدپ  هنوگچ  تسا و  عون  دنچ  تسیچ و  بت  هک  نآ  ردنا  نیتسخن  راتفگ 
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تسیچ بت  هک  نآ  ردنا  نیتسخن  باب 
تسا سنج  دنچ  اهبت  هک  نآ  ردنا  مود  باب 

دراسگ هنوگچ  دریگ و  هنوگچ  بت  هک  نآ  ردنا  موس  باب 
دنک دلوت  رتشیب  رتدوز و  جازم  مادک  ردنا  بت  هک  نآ  ردنا  مراهچ  باب 

موی یمح  نتخانش  ردنا  مود  راتفگ 
(ص 235)

تسا باب  تفه  تسیب و  راتفگ  نیا  نآ و  جالع  تامالع و  بابسا و  لاوحا و  و 
موی یمح  لاوحا  ردنا  نیتسخن  باب 

موی یمح  بابسا  ردنا  مود  باب 
موی یمح  تامالع  ردنا  موس  باب 

دوش رگید  یبت  ددرگب و  ببس  نادب  موی  یمح  هک  اهببس  ردنا  مراهچ  باب 
دش رگید  یبت  دیدرگب و  موی  یمح  هک  تسناد  ناوت  نادب  هک  اهتامالع  ردنا  مجنپ  باب 

یلک قیرط  رب  موی  یمح  جالع  ردنا  مشش  باب 
تسا عون  دنچ  موی  یمح  هک  نآ  ردنا  متفه  باب 

دزیخ هشیدنا  مه و  مغ و  زا  هک  موی  یمح  ردنا  متشه  باب 
دزیخ مشخ  زا  هک  موی  یمح  ردنا  مهن  باب 

دنک دلوت  یباوخیب  زا  هک  موی  یمح  ردنا  مهد  باب 
دنک دلوت  شیاسآ  دلوت و  باوخ  يرایسب  زا  هک  موی  یمح  ردنا  مهدزای  باب 

دنک دلوت  يداش  زا  هک  یمح  ردنا  مهدزاود  باب 
دنک دلوت  سرت  زا  هک  موی  یمح  ردنا  مهدزیس  باب 

دنک دلوت  جنر  زا  هک  موی  یمح  ردنا  مهدراهچ  باب 
دنک دلوت  غارفتسا  زا  هک  موی  یمح  ردنا  مهدزناپ  باب 

دنک دلوت  درد  زا  هک  موی  یمح  ردنا  مهدزناش  باب 
دنک دلوت  سامآ  زا  هک  موی  یمح  ردنا  مهدجه  باب 
دنک دلوت  یشغ  زا  هک  موی  یمح  ردنا  مهدجه  باب 

دنک دلوت  یگنسرگ  زا  هک  موی  یمح  ردنا  مهدزون  باب 
دنک دلوت  یگنشت  زا  هک  موی  یمح  ردنا  متسیب  باب 

دنک دلوت  هدس  زا  هک  موی  یمح  ردنا  مکی  تسیب و  باب 
786 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

یگدزامرس زا  دشاب  ماسم  ندش  هتسب  هرشب و  هدش  تشرد  نآ  ببس  هک  موی  یمح  ردنا  مود  تسیب و  باب 
ضباق درس  ياهبآ  اب  دشاب  ندرک  لسغ  نآ  ببس  هک  موی  یمح  ردنا  موس  تسیب و  باب 

دشاب باتفآ  ترارح  ای  هبامرگ  ترارح  نآ  ببس  هک  موی  یمح  ردنا  مراهچ  تسیب و  باب 
دوب مرگ  ياهوراد  اهماعط و  ندروخ  نآ  ببس  هک  موی  یمح  ردنا  مجنپ  تسیب و  باب 
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دنک دلوت  بارش  زا  هک  موی  یمح  ردنا  مشش  تسیبباب و 
دنک دلوت  نآ  ندیراوگان  ندروخ و  ماعط  يرایسب  زا  هک  موی  یمح  ردنا  متفه  تسیب و  باب 

تسا وزج  هس  راتفگ  نیا  ینوفع و  ياهبت  ردنا  موس  راتفگ 
تسا باب  جنپ  وزج  نیا  بت و  ياهتبون  فالتخا  ببس  نتخانش  نآ و  تامالع  بابسا و  تنوفع و  نتخانش  ردنا  نیتسخن  وزج 

تنوفع بابسا  نتخانش  ردنا  نیتسخن  باب 
یهاتوک يزارد و  یگتسهآ و  یبعص و  رد  اهبت  تبون  فالتخا و  نتخانش  ردنا  مود  باب 

دریذپ تنوفع  تسا  کشخ  ود  ره  هچرگا  ادوس  ارفص و  يهدام  هک  نآ  ردنا  موس  باب 
ینوفع ياهبت  یلک  ياهتمالع  نتخانش  ردنا  مراهچ  باب 

دبایب ذفان  هریرعشق و  تقو  هب  رامیب  هک  امرس  نتخانش  ردنا  مجنپ  باب 
باوخ هبامرگ و  ریبدت  بارش و  ماعط و  ریبدت  غارفتسا و  ریبدت  ردنا  ینوفع و  ياهبت  جالع  ردنا  یلک  ياهریبدت  نتخانش  ردنا  مود  وزج 

تسا باب  هد  وزج  نیا  و 
تشاد دیاب  راکب  اهبت  نیا  جالع  رد  هک  اهنوناق  اهلصا و  نتخانش  ردنا  نیتسخن  باب 

درس بآ  ریبدت  ردنا  مود  باب 
لسعلا ءام  نیبگنکس و  بالج و  ریبدت  ردنا  موس  باب 

باکشک ریبدت  ردنا  مراهچ  باب 
توق نتشاد  هاگن  اذغ و  ریبدت  ردنا  مجنپ  باب 

رمخ ریبدت  ردنا  مشش  باب 
باوخ ریبدت  ردنا  متفه  باب 
غارفتسا ریبدت  ردنا  متشه  باب 
دامض ریبدت  ردنا  مهن  باب 
هبامرگ ریبدت  ردنا  مهد  باب 

تسا باب  هدزاود  وزج  نیا  لیصفت و  حرش و  هب  کی  ره  جالع  ینوفع و  ياهبت  عاونا  نتخانش  ردنا  موس  وزج 
ینوفع ياهبت  عاونا  نتخانش  ردنا  نیتسخن  باب 

هصلاخ بغ  بت  جالع  اهتمالع و  نتخانش  ردنا  مود  باب 
هصلاخ ریغ  بغ  بت  جالع  اهتمالع و  نتخانش  ردنا  موس  باب 

787 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
نآ جالع  تامالع و  هقرحم و  بت  نتخانش  ردنا  مراهچ  باب 

نآ جالع  تامالع و  هقبطم و  بت  نتخانش  ردنا  مجنپ  باب 
نآ جالع  تامالع و  بابسا و  بغلا و  ةرطش  نتخانش  ردنا  مشش  باب 
نآ جالع  تامالع و  بابسا و  هبیان و  یمغلب  ياهبت  ردنا  متفه  باب 

یمغلب ياهبت  نتخانش  ردنا  متشه  باب 
درس نوریب  دشاب و  مرگ  نوردنز  هک  اهبت  مرگ و  نوریب  دشاب و  درس  نوردنز  هک  اهبت  ردنا  مهن  باب 

نآ جالع  تامالع و  بابسا و  عاونا و  عبر و  بت  ردنا  مهد  باب 
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نآ ریغ  سدس و  سمخ و  ياهبت  ردنا  مهدزای  باب 
نآ جالع  بکرم و  ياهبت  نتخانش  ردنا  مهدزاود  باب 

تسا باب  راهچ  راتفگ  نیا  نآ و  جالع  تامالع و  ییابو و  یمرو و  یقد و  ياهبت  نتخانش  ردنا  مراهچ  راتفگ 
نآ جالع  تامالع و  قد و  بت  نتخانش  ردنا  نیتسخن  باب 

نآ جالع  تامالع و  بابسا و  هناریپ و  قد و  بت  نتخانش  ردنا  مود  باب 
نآ جالع  تامالع و  دیآ و  دیدپ  اهسامآ  عبط  رب  هک  اهبت  ردنا  موس  باب 

نآ جالع  تامالع و  ییابو و  ياهبت  ردنا  مراهچ  باب 
تسا باب  هدزیس  راتفگ  نیا  نآ و  جالع  تامالع و  لاوحا و  هبصح و  هلبآ و  بابسا  نتخانش  ردنا  مجنپ  راتفگ 

نآ لاوحا  هبصح و  هلبآ و  بابسا  نتخانش  ردنا  نیتسخن  باب 
اههلضف نتخانش  دشاب و  هبصح  هلبآ و  دعتسم  هک  اهجازم  اهبت و  نتخانش  ردنا  مود  باب 

دیآ دیدپ  يو  ردنا  هک 
هبصح هلبآ و  ياهتمالع  ردنا  موس  باب 

رطخ ياههناشن  تمالس و  ياههناشن  نتخانش  ردنا  مراهچ  باب 
دیآ رتمک  دیآرب  رگا  دیاین و  رب  هلبآ  ات  دننک  طایتحا  هنوگچ  هک  نآ  ردنا  مجنپ  باب 

دنک عفد  نت  رهاظ  هب  دیآ و  نوریب  رتدوز  هبصح  هلبآ و  ات  تعیبط  نداد  يرای  ردنا  مشش  باب 
نآ دننام  قلح و  ینیب و  مشچ و  نوچ  زیزع  ياهمادنا  زا  هلبآ  نتشاد  زاب  ریبدت  ردنا  متفه  باب 

هلبآ ندینازپ  نداد و  يرای  ردنا  متشه  باب 
هلبآ ندرک  کشخ  ریبدت  ردنا  مهن  باب 

دوش كاپ  تسوپ  دتفیب و  دوز  ات  هلبآ  يهشیر  هکشخ  ریبدت  ردنا  مهد  باب 
هبصح هلبآ و  دنوادخ  بارش  ماعط و  ریبدت  ردنا  مهدزای  باب 

نآ نتفرگ  زاب  ندرک و  مرن  هبصح و  هلبآ و  دنوادخ  عبط  ریبدت  ردنا  مهدزاود  باب 
هلبآ ناشن  ندرک  لیاز  ریبدت  ردنا  مهدزیس  باب 

بارش ماعط  ریبدت  سکن و  زا  هقان  نتشاد  هاگن  ریبدت  نآ و  لاوحا  سکن و  نتخانش  ردنا  مشش  راتفگ 
788 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

تسا باب  جنپ  راتفگ  نیا  و 
نآ لاوحا  سکن و  نتخانش  ردنا  نیتسخن  باب 

سکن ياههناشن  نتخانش  ردنا  مود  باب 
هقان لاوحا  نتخانش  ردنا  موس  باب 

دتفین سکن  ات  هقان  نتشاد  هاگن  ریبدت  ردنا  مراهچ  باب 
هقان بارش  ماعط  ریبدت  ردنا  مجنپ  باب 

هنم هللا و  دمحب  مجنپ  باتک  تسرهف  دش  مامت 
789 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

مجنپ باتک 
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مجنپ باتک 

هراشا

یهاشمزراوخلا هریخذلا  نم  سماخلا  باتک 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

دیآ دیدپ  هنوگچ  تسا و  عون  دنچ  تسیچ و  بت  هک  نآ  ردنا  نیتسخن  راتفگ 

هراشا

تسیچ بت  هک  نآ  ردنا  نیتسخن  باب 

هدنکارپ نت  همه  ردنا  درذـگب و  اهگر  رد  نوخ  حور و  یجنایم  هب  دزورفارب و  لد  ردـنا  هک  تسا  بیرغ  یترارح  بت  هک  تسناد  دـیابب 
هدرک دای  هک  هلمج  نیا  دیآ  دیدپ  یعیبط  ياهلعف  يهمه  ردنا  نآ  ترـضم  هک  یندینازورفا  دـنازورفارب و  دـنک و  مرگ  ار  نت  همه  دوش و 

هک تسناد  دـیابب  دوش و  مامت  نادـب  بت  دـح  هک  تسا  یتاذ  ياهلصف  اهلصف  رگید  تسا و  سنج  ترارح  ظفل  تسا و  بت  دـح  دـمآ 
یعیبط لاعفا  رد  رگید  يزیچ  یجنایم  هب  اـهترارح  نیا  هک  نآ  رهب  زا  تسین  نآ  دـننام  بلق و  بعت و  مشچ و  ترارح  نوچ  بت  ترارح 

مد ردنا  قلح  سامآ  ترـضم  دشاب و  رگید  يزیچ  یجنایم  یب  ییانیب  ردنا  ترـضم  دیآ  دورف  مشچ  هب  هک  بآ  هک  نوچمه  دـنک  ترـضم 
ببـس درک  دهاوخ  ترـضم  یعیبط  لاعفا  رد  هک  دسر  دح  نادب  نوچ  نآ  دننام  مشخ و  ترارح  دیآ و  دـیدپ  رگید  زیچ  یجنایم  یب  ندز 

یجناـیم هب  وا  ترـضم  تسا و  ببـس  تنوفع  هک  نآ  رهب  زا  بت  تنوـفع و  نوـچمه  دـیآ  دـیدپ  رگید  زیچ  یجناـیم  هب  ترـضم  دـشاب و 
ردنا بت  ترضم  هک  یعیبط  لاعفا  دنک و  دلوت  يو  زا  هک  تسا  ترارح 

790 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
نآ دننام  عامج و  نتفخ و  نتفر و  نتسشن و  نتساوخ و  ندیراوگ و  تسا و  بارش  ماعط و  توهش  نوچ  دیآ  دیدپ  نآ 

تسا سنج  دنچ  اهبت  هک  نآ  ردنا  نیتسخن  راتفگ  زا  مود  باب 

تسا يزیچ  مدرم  نت  هک  نتسناد  دیابب 
(ص 236)

اهگر اهیپ و  اهناوختسا و  نوچ  تسا  نت  داینب  هک  تسا  یلـصا  ياهمادنا  نیتسخن  سنج  تسا  سنج  هس  نآ  بیکرت  يهیام  بکرم و 
ردـنا هک  ادوس  ارفـص و  مغلب و  نوچ  تسا  نت  ياـهفیوجت  اـهگر و  رد  هک  اـهتبوطر  رگید  نوـخ و  اهناوختـسا و  زغم  مود  سنج  و 

دنیوگ طالخا 
هدـننام هباـمرگ  هب  ار  بیکرت  نیا  ناگنیـشیپ  تسا و  هدـنکارپ  نت  هـمه  رد  هـک  اـهراخب  یناـسفن و  یناوـیح و  یعیبـط و  حور  موـس  سنج 

دناهداهن و هبامرگ  تشخ  گنـس و  اهرجآ و  اهراوید و  ياج  هب  تسا  یلـصا  ياهمادـنا  هک  ار  اهیپ  اهگر و  ار و  اهناوختـسا  دـناهدرک 
هک نداهن  بآ  ياج  هب  تسا  نت  ياهفیوجت  اهگر و  رد  هک  زین  ار  رگید  طالخا  تسا و  اهناوختـسا  اهگر و  ردنا  هک  ار  زغم  نوخ و 
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دناهداهن و هبامرگ  ياوه  ياج  هب  تسا  نت  يهمه  ردنا  هک  اهراخب  ار و  یناسفن  یناویح و  ار و  یعیبط  حاورا  تسا و  هبامرگ  ياهرخآ  رد 
نیا دزیوآ و  هباـمرگ  تشخ  گنـس و  راوید و  رد  شتآ  ترارح  هک  دـشاب  ناـنچ  دزیوآ  یلـصا  ياهمادـنا  ردـنا  بت  ترارح  هک  هاـگره 
بآ هک  دشاب  نانچمه  دـهد  زاب  یلـصا  ياهمادـنا  هب  سپ  دزیوآ  اهطالخا  ردـنا  تسخن  ترارح  هک  هاگره  دـنیوگ و  قد  ار )  ) بت سنج 

هک هاگره  دـنیوگ و  یطلخ  بت  ار  بت  سنج  نیا  دوش و  مرگ  نآ  زا  هبامرگ  راوید  تشخ  گنـس و  دـننک و  هبامرگ  ياهرخآ  ردـنا  مرگ 
مرگ هناخ  ياوه  دننک و  شتآ  ياهناخ  ردـنا  هک  دـشاب  نانچمه  دوش  مرگ  نآ  زا  اهمادـنا  اهطلخ و  دزیوآ و  اهراخب  حور و  ردـنا  ترارح 

هک دنیوگ  نآ  رهب  زا  هزور  کی  دنیوگ  موی  یمح  يزات  هب  دـنیوگ و  هزور  کی  بت  ار  بت  سنج  نیا  دـننک  مرگ  هناخ  ياهراوید  دوش و 
لیلحت دوز  درک  دناوتن  گنرد  يرایسب  يو  ردنا  بت  تسا  فیطل  تخس  حور  دزیوآ و  حور  ردنا  تسخن  بت  نیا  ترارح 

791 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
یقد و دمآ  هدرک  دای  هک  تسا  هس  نیا  بت  سنج  ببـس  نیدب  درادن  شیپ  زور  هنابـش  کی  بت  ددرگنزاب  رگید  یـسنج  هب  رگا  دریذـپ و 

بکرم رگید  تسا و  طیسب  یکی  تسا  سنج  ود  بت  هک  دناهتفگ  رگید  یهجو  زا  هزور و  کی  یطلخ و 
هدزیس بت  عاونا  رتشیب و  ای  دشاب  طلخ  ود  نآ  يهدام  هک  دنیوگ  ار  یبت  بکرم  دشاب و  طلخ  کی  نآ  يهدام  هک  دنیوگ  ار  یبت  طیـسب  اما 

تسا
دشاب نآ  ریغ  ای  یسامآ  ضرع  ای  يدرد  ضرع  هک  تسا  یبت  مود  دشاب  يرامیب  شیوخ  تاذ  هب  هک  تسا  یبت  نیتسخن 

دنیوگ هداح  ار  نآ  زیت و  مرگ و  تخس  هک  تسا  یبت  موس 
دنیوگ هنمزم  ار  نآ  دشاب  رتنازرل  رتهتسهآ و  هک  تسا  یبت  مراهچ 

دریگ زور  هب  هک  تسا  یبت  مجنپ 
دریگ بش  هب  هک  تسا  یبت  مشش 

درذگ لهس  هک  تسا  یبت  متفه 
دشاب رکنم  ضارعا  اب  دریگ و  بعص  هک  تسا  ییاهبت  متشه 

دنیوگ هقبطم  بت  يزات  هب  ار  نآ  دراسگن و  دشاب و  مزال  هک  تسا  ییاهبت  مهن 
دنیوگ هرتفم  يزات  هب  دشابن و  مزال  هک  تسا  ییاهبت  مهد 

تسا درس  یبت  مهدزای 
دنیوگ زین  هدعر  دنیوگ و  ضفان  يزات  هب  ار  نآ  هک  تسا  هزرل  اب  ياهبت  مهدزاود 

تسا و یلک  عاونا  دمآ  هدرک  دای  هک  عاونا  نیا  دـنیوگ  هریرعـشق  يزات  هب  ار  اشارف  دـشاب و  اشارف  ياهیام  كدـنا  اب  هک  تسا  یبت  مهدزیس 
دیآ هدرک  دای  هدنیآ  ياهباب  رد  نآ  لیصفت  تسا و  رایسب  عاونا  یعون  ره  ریز  ردنا 

طالخا هک  نآ  رهب  زا  تسا  عون  راهچ  دـنک  دـلوت  طالخا  ندیـسوپ  ندـش و  هدـنگ  زا  ینعی  طـالخا  تنوفع  زا  هک  یطلخ  ياـهبت  اـما  و 
تسا راهچ 

ادوس ارفص و  نوخ و  مغلب و 
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اهبت نیا  عاونا  ببـس  نیدـب  اهگر  نوریب  ای  ددرگ  نفع  اهگر  نوردـنز  ای  دـشابن  نوریب  لاح  ود  زا  طالخا  تنوفع  هک  نآ  زا  نکل  و 
رگیدکی اب  ار  بت  همه  نیا  زاب  ددرگ و  نفع  اهگر  نوریب  هک  نآ  راهچ  ددرگ و  نفع  اهگر  نوردنز  طالخا  هک  نآ  راهچ  ددرگ  تشه 

زا ار  کی  ره  زین  دوش و  بکرم  رتشیب  ای  رگید  بت  ود  ای  رگید  یبت  اب  بت  کی  هک  دـشاب  ناـنچ  نیا  دوش و  رایـسب  نآ  عاونا  دـتفا  بیکرت 
بکرم هنایم  یبت  اب  نازوس  یبت  یهاگ  هنایم و  یضعب  هتسهآ و  یـضعب  دشاب و  نازوس  تخـس  یـضعب  هک  نانچ  دشاب  ياهجرد  اهبت  نیا 
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ياهقبطم اب  ياهقبطم  یهاگ  ینازوس و  اب  ياهتسهآ  یهاگ  ياهتسهآ و  اب  ياهنایم  یهاگ  دوش و  بکرم  یگتسهآ  اب  هتسهآ  یهاگ  دوش و 
ای دشاب  نیا  نآ  تبون  ندیراسگ  تقو  دشاب و  نآ  تبون  نیا  ندـیراسگ  تقو  ياهرتفم  اب  ياهرتفم  یهاگ  ياهرتفم و  اب  ياهقبطم  یهاگ  و 

دوش بکرم  ياهقبطم  اب  ياهقبطم  بت  هک  هاگره  تسا و  مزال  وا  تبون  هک  تسا  بت  کی  هک  دـیامن  نانچ  دـشاب و  بت  رد  هتـسویپ  رامیب 
دشاب هاگ  دیآ و  دیدپ  ضارعا  یلهس  یبعص و  هب  تسا  رتبعص  يرگید  زا  یکی  هک  نآ  نایم  قرف  دشاب و  ياج  رب  هتسویپ  ود  ره  ضارعا 

هک تقو  ره  دوش و  تدایز  نآ  رب  هرتفم  ضارعا  دیآ  هرتفم  تبون  نوچ  دـشاب و  مزال  هقبطم  ضارعا  دوش  بکرم  ياهقبطم  اب  ياهرتفم  هک 
ار نآ  ددرگ  نفع  قورع  نوریب  هک  دنک  دـلوت  طلخ  تنوفع  زا  هک  اهبت  دـشاب و  ياج  رب  هقبطم  ضارعا  دوش و  لیاز  وا  ضارعا  دراسگب 

زین هرتفم  دـیآ و  تبون  هب  هک  اهبت  ینعی  دـنیوگ  زین  هبیان  دـیآیم و  زاـب  راـب  ود  درادیم و  هاـگن  یتبون  هک  هدـیدرگ  ینعی  دـنیوگ  هریاد 
دیآ و بت  زور  کی  دشاب  ییارفـص  طلخ  رگا  دیآ و  بت  زور  ره  دشاب  یمغلب  طلخ  رگا  هک  نانچ  دـیآیم  زاب  دراسگیم و  ینعی  دـنیوگ 

مغلب ارفـص و  رگا  دنیوگ و  عبر  بت  ار  نیا  هن و  زور  ود  دیآ و  بت  زور  کی  دشاب  ییادوس  رگا  دنیوگ و  بغ  بت  ار  نیا  هن و  زور  رگید 
رد دـنک  دـلوت  یطلخ  زا  هچنآ  دـنیوگ و  بغلا  هرطـش  ار  بت  نیا  رتهتـسهآ و  زور  کی  دـیآ و  رتمرگ  بت  زور  کی  دـنوش  بکرم  ظیلغ 
زا مه  دشاب  نوخ  ددرگ  نفع  هک  طلخ  نیا  رگا  دراسگن و  هک  دشاب  یبت  نیا  دنیوگ و  زین  همزال  دنیوگ و  هقبطم  ار  نیا  ددرگ  نفع  قورع 

نوخ لاح  قورع و  زا  نوریب  ای  ددرگ  نفع  قورع  ردنا  ای  دشابن  نوریب  ود  زا  مه  دـشاب  نوخ  ددرگ  نفع  قورع  ردـنا  ای  دـشابن  نوریب  ود 
مرگ ای  دنیوگ  سخانوس  دنک  دـلوت  نوخ  نیا  زا  هک  ار  بت  ددرگ و  نفع  هک  نآ  یب  دـشوجب  دوش و  مرگ  ای  دـشاب  هنوگ  ود  قورع  ردـنا 

نوخ زا  یکدنا  هکنآ  یکی  دشاب  هنوگ  هس  نیا  ددرگ و  نفع  دوش و 
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نفع رتشیب  هک  نآ  رگید  هس  تساراتـسار  ددرگ  نفع  همین  رگید  دشاب و  تسرد  همین  کی  هک  نآ  مود  دـشاب  تسرد  رتشیب  ددرگ و  نفع 
ددرگ نفع  یگلمج  هب  نوخ  هک  هاگره  هدنزوس و  ینعی  دنیوگ  هقرحم  دـنک  دـلوت  نوخ  نیا  زا  هک  ار  بت  دـشاب و  تسرد  رتشیب  ددرگ و 

رد هک  هچنآ  هچ  دشابن  تبون  ار  نآ  دـشاب و  هقبطم  همه  دـنک  دـلوت  وا  تنوفع  زا  ای  نوخ  ندـش  مرگ  زا  هک  یبت  ره  دـنامن و  هدـنز  مدرم 
هک اهمادـنا  زا  یمادـنا  رگا  دـشاب  ینوـخ  یـسامآ  نآ  ببـس  ددرگ  نفع  قورع  نوریب  زا  هـچ  نآ  هـچ  ددرگ و  نـفع  دوـش و  مرگ  قورع 

ییاهبت يهلمج  زا  بت  عون  نیا  اههلـضع و  اهباجح و  شـش و  نوچ  اـههدور و  هرهز و  زرپس و  رگج و  هدـعم و  نوچ  مکـش  نوردـنز 
دـشاب بت  نآ  جازم  دض  یبت  ره  جالع  هک  ینیبن  دیآ  دیدپ  نآ  عبط  رب  دشاب و  رگید  يرامیب  ضرع  نکل  دشابن  يرامیب  تاذ  هب  هک  دـشاب 

دای شیوخ  هاگیاج  ردنا  کی  ره  جالع  حرش و  لیـصفت و  تسا و  يو  رد  سامآ  هک  دشاب  وضع  نآ  جالع  سامآ و  جالع  بت  نیا  جالع 
دیآ هدرک  دای  موس  راتفگ  زا  نیتسخن  باب  ردنا  طالخا  تنوفع  بابسا  دیآ و  هدرک 

دراسگ هنوگچ  دریگ و  هنوگچ  بت  هکنآ  ردنا  نیتسخن  راتفگ  زا  موس  باب 

نآ راخب  ِینوزف  ببـس  هب  درآ و  حالـص  هب  دراوگب و  ار  وا  هک  نآ  زا  دـیآ  زجاع  يزیرغ  ترارح  دـیآ و  درگ  نت  ردـنا  يهدام  هک  هاگره 
هب لد  زا  دـهد و  زاب  لد  هب  نآ  ترارح  دز  دـناوت  يراوشد  هب  مد  درک و  دـناوت  رذـگ  يراوشد  هب  ددرگ و  ظیلغ  اهنایرـش  رد  حور  هداـم 

ياهنایرـش دیآ  دیدپ  يوضع  رد  هک  مرگ  جازملا  ءوس  ره  هک  نآ  رهب  زا  دیآ  دیدپ  بت  دوش  هدنکارپ  نت  همه  ردـنا  دـیآ و  زاب  اهنایرش 
دوش مرگ  ببس  نادب  زین  لد  دنک و  مرگ  دشاب  اهنایرش  نآ  رد  هک  ار  حور  دشاب و  کیدزن  ودب  هک  ار  يوضع  ياهنایرش  ار و  وضع  نآ 
زارف لد  ندمآ  مه  زارف  تقو  هب  ینعی  لد  یضابقنا  تکرح  هب  اهنایرش  تسا و  هتـسویپ  ودب  تسا و  هتـسر  لد  زا  اهنایرـش  هک  نآ  رهب  زا 

اهنایرش هچ  رگا  نکل  ددرگن  زاب  لد  هب  اهنایرش  ندمآ  مه  زارف  ببـس  هب  تسا  اهنایرـش  رد  هک  حور  نوخ و  ات  دنوش  هتـسب  دنیآ و  مه 
اهنایرـش رد  هچنآ  زا  كدنا  يرادقم  دوش  هتـسب  هار  نیا  هک  نآ  زا  شیپ  دوش  هتـسب  لد  هب  نوخ  حور و  ندـیدرگزاب  هار  دـیآ و  مه  زارف 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 512 

http://www.ghaemiyeh.com


لد هب  هتفریذپ  جازملا  ءوس  تسا و 
(ص 237)
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نت يهمه  ردنا  اهنایرش  یجنایم  هب  مه  اب  دنک و  لوبق  جازملا  ءوس  نآ  بیرغ و  ترارح  نآ  دشاب  لد  رد  هک  حور  ببـس  نیدب  ددرگ  زاب 

هب ار  ترارح  دـنک و  مرگ  ار  نوخ  ددرگ و  زاـب  سرقن  نوچ  دریذـپ  لـیلحت  ددرگ و  راـخب  هک  دـیابیم  هچره  هلمجلا  یلع  دوش  هدـنکارپ 
ياهطلخ زا  نت  رگا  دیآ و  دیدپ  بت  دسر  نت  همه  هب  دوش و  هدنکارپ  اهنایرـش  هب  لد  زا  دنک و  مرگ  دـناسرب و  تسا  حور  هک  لد  ياوه 

دنک دلوت  دنناوخ  زاب  طلخ  نادب  هک  یبت  دزیوآ و  طلخ  نآ  ردنا  ترارح  دـشاب  یطلخ  نت  رد  رگا  دریگ و  هزور  کی  بت  دـشاب  كاپ  دـب 
تـسا بیرغ  یترارح  بت  هک  دناهتفگ  نیا  رهب  زا  ددرگ و  بیرغ  ترارح  أدبم  تسا  يزیرغ  ترارح  أدـبم  هک  نانچمه  لد  ببـس  نیدـب 
مولعم نوچ  دیآ  دـیدپ  بت  دوش و  هدـنکارپ  نت  يهمه  ردـنا  تسا  اهنایرـش  رد  هک  نوخ  حور و  یجنایم  هب  لد  زا  دوزرفارب و  لد  رد  هک 

حور هک  ار  لد  ياوه  ار و  لد  دشاب و  هتـشگ  زاب  نت  رعق  هب  هچنآ  هک  هاگره  هک  تسناد  دـیابب  دـیآ  دـیدپ  هنوگچ  تسیچ و  بت  هک  دـش 
هب لیم  دزورفارب و  ددرگ و  یفاص  فیطل و  يراخب  دراوگب و  هدرک  رهاظ  بت  هدش و  هدـیرتسگ  نت  همه  رد  هدرک و  مرگ  ار  نوخ  تسا و 

دریگ و تبون  هب  هک  ییاهبت  نیا و  بت  ندـیراسگ  دـمآ و  هدرک  دای  هک  تسا  نیا  دوش  هدـیراسگ  بت  دریذـپ  لـیلحت  دـنک و  نت  رهاـظ 
ءاش نا  دیآ  هدرک  دای  موس  راتفگ  زا  مود  باب  نیتسخن و  باب  ردنا  یهاتوک  يزارد و  یگتـسهآ و  یبعـص و  ردنا  اهتبون  فالتخا  ببس 

یلاعت هللا 
تسا عون  تفه  ینوریب  ياهببس  ینوردنز و  ياهببس  ینوریب و  ياهببس  تسا  سنج  ود  بت  ببس  اما 

نادنچ گرزب  شتآ  کیدزن  هب  ای  هبامرگ  رد  ای  باتفآ  رد  مدرم  هک  نآ  موس  دوش  هتخیمآ  اوه  اب  هک  يراخب  مود  تسا  اوه  تنوفع  یکی 
ياهبآ نوچ  نیا  ای  دروخب  بآ  نآ  زا  ات  دروخب  بآ  نآ  زا  ات  دنیـشن  دـب  یبآ  ردـنا  هک  نآ  مراهچ  دوش  مرگ  وا  غاـمد  لد و  هک  دنیـشن 

دـنک و فیثک  ار  تسوپ  ددـنبب و  ار  ماسم  نآ  دـننام  درگوگ و  بش و  كاز و  هک  نآ  رهب  زا  نآ  دـننام  درگوگ و  بش و  كاز و  ندـعم 
. دراد نایز  تیفیک  هب  دنروخب  رگا  دنادرگزاب و  نت  نوردنز  هب  دوش  جرخ  لیلحت  هب  هک  دیاب  هک  ار  اهراخب  ار و  ترارح 

راب کی  هب  هاگان  هک  نآ  مشش  دشاب  کین  بآ  هچرگا  دنیشن  بآ  رد  ماگنهان  هب  هک  نآ  مجنپ 
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رد ندرک  حاحلا  دوخ  رب  دـشابن و  هدرک  تداع  اهتضایر  اهتکرح و  نانچ  هک  ار  یـسک  دـتفا  قاـفتا  رایـسب  یتیـضایر  اـی  يوق  یتکرح 
یکی تسا  عون  تفه  مه  نینوردنز  ياهببـس  دنام و  نیدب  هچنآ  رایـسب و  هودنا  هشیدنا و  یباوخیب و  متفه  دشاب  عون  نیا  زا  مه  عامج 

هک نآ  یب  ییارفـص  يهبلغ  اـی  نوخ  ندرک  هبلغ  مود  درآ  بت  دوـش و  مرگ  ددرگ  نفع  هک  یطلخ  ره  هک  نآ  رهب  زا  نت  طـالخا  تنوـفع 
رامیب هک  دـسرتیم  یـسک  هک  نانچ  دوخ  ردـنا  شیوخ  مهَو  توق  رثا  مراهچ  دـیآ  دـیدپ  نت  رب  هک  اهشیر  اـهسامآ و  موس  ددرگ  نفع 
ضیح نوخ  نوچ  دشاب  هتفر  تداع  هک  یغارفتسا  نداتسیا  زاب  مجنپ  دوش  رامیب  مهو  نادب  ات  دوش  دهاوخ  رامیب  هک  دریگ  مهو  رد  دوش و 

زا دشاب  جازم  دروخ  ردنا  هن  هک  ییاهوراد  اهاذغ و  مشش  دنام  نیدب  هچنآ  ینم و  غارفتـسا  هلـضن و  لوب و  راردا  قرع و  ریـساوب و  نوخ  و 
ورف ار  يزیرغ  ترارح  ای  دـنک  رعق  ار  يزیرغ  ترارح  زین  دزورفارب و  نت  رد  بیرغ  یترارح  دـشاب  جازم  دروخ  ردـنا  هن  هچره  هک  نآ  رهب 

يهدام هک  ار  یلـصا  تبوطر  ای  دشاب  هلمج  نیا  زا  همخت  تخورفا و  دناوتن  رب  ات  دریگ  ورف  ار  كدنا  شتآ  رایـسب  مزیه  هک  نانچمه  دریگ 
دشاب رایسب  دوزفارب و  ار  بیرغ  ترارح  ددرگ و  فیعض  يزیرغ  ترارح  ببـس  نادب  ات  دنادرگ  راخب  دنک و  فیطل  تسا  يزیرغ  ترارح 
رادـقم نتفایان  متفه  درب  نوریب  لادـتعا  زا  ار  حور  جازم  وراد  ترارح  اب  اذـغ  ترارح  دـشاب  شیوخ  لاـح  رب  یلـصا  تبوطر  هچ  رگا  هک 

ار نآ  هک  دـباین  ياهدام  يزیرغ  ترارح  نوچ  هک  نآ  رهب  زا  دوش  مرگ  اهمادـنا  نت و  طالخا  ببـس  نادـب  اـت  بارـش  ماـعط و  زا  تیاـفک 
ترارح ندـمآ  زجاع  ببـس  هک  تسناد  دـیابب  دـنک و  مرگ  ار  اهمادـنا  ار و  طالخا  درآ و  یلـصا  طـالخا  هب  يور  دراوگیم  دـنازپیم و 
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یظیلغ مود  يزیرغ  ترارح  یفیعض  یکی  تسا  زیچ  جنپ  ینوزف  طلخ  زا  دیآ  درگ  نت  رد  هچنآ  ندروآ  حالـص  هب  ندیراوگ و  زا  يزیرغ 
یببس هب  نت  ردنا  بیرغ  ترارح  نتخورفارب  مجنپ  نت  رعق  هب  دب  طلخ  زا  راخب  نتشگزاب  مراهچ  طلخ  یهابت  تیاغ  موس  طلخ  یگدرـسف  و 

دمآ هدرک  دای  هک  ینوردنز  ای  ینوریب  ياهببس  زا 

دنک دلوت  رتشیب  رتدوز و  جازم  مادک  رد  بت  هک  نآ  ردنا  نیتسخن  راتفگ  زا  مراهچ  باب 
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ار جازم  نیا  دنوادخ  دشاب و  یمرگ  زا  نوزف  يَرت  رگا  هصاخ  رگید  ياهجازم  رد  هک  دـنک  دـلوت  نآ  زا  رتشیب  َرت  مرگ و  ياهجازم  رد  بت 
ددرگب و بت  نیا  هک  دشاب  دیآ و  رایـسب  هزور  کی  بت  کشخ  مرگ و  یجازم  ردنا  هتـشذگ  جازم  نیا  زا  دشاب  هدـنگ  زارب  لوب و  قرع و 

هزور کی  ياهبت  دشاب  ربارب  یکشخ  يَرت و  دراد و  هبلغ  یمرگ  هک  یجازم  ردنا  هتـشذگ  جازم  ود  ره  نیا  زا  دوش و  قد  ای  دوش  هقرحم 
ربارب يدرـس  یمرگ و  هک  یجازم  رد  هتـشذگ  زین  نیا  زا  دوش و  ینوفع  ددرگب  نآ  زا  نکل  دـیآ و  رایـسب  دـنک  دـلوت  تبوطر  راخب  زا  هک 
یمح ار  نآ  هک  هزور  کی  بت  هصاخ  دنک  دلوت  رتمک  بت  کشخ  درـس و  جازم  رد  دیآ و  رتشیب  ینوفع  ياهبت  دراد  هبلغ  يَرت  دـشاب و 

دنناوخ موی 

نآ جالع  تامالع و  بابسا و  لاوحا و  موی و  یمح  نتخانش  ردنا  مود  راتفگ 

هراشا

تسا باب  تفه  تسیب و  راتفگ  نیا 

موی یمح  لاوحا  ردنا  مود  راتفگ  زا  نیتسخن  باب 

اهطلخ و دزیوآ و  اهراخب  ردنا  حور و  ردنا  ترارح  هک  هاگ  ره  هک  تسا  هدـمآ  هدرک  دای  باتک  نیا  زا  نیتسخن  راتفگ  زا  مود  باب  ردـنا 
. دوش مرگ  هناخ  راوید و  دوش و  مرگ  هناخ  ياوه  دننک  شتآ  ياهناخ  ردنا  هک  نانچمه  دنک  دلوت  هزور  کی  بت  دوش  مرگ  نآ  زا  اهمادنا 

دشاب رایسب  دراسگب و  رتدوز  درادن و  نیدنچ  هک  تسا  نکمم  دشاب و  تعاس  راهچ  تسیب و  اهتقو  رتشیب  رد  هزور  کی  بت  تدم  اما  و 
هک زین  دشاب  درادب و  تسا  زور  هنابـش  ود  هک  تعاس  تشه  لهچ و  درذگ و  ردنا  تسا  زور  هنابـش  کی  هک  تعاس  راهچ  تسیب و  زا  هک 

درادب تسا  زور  هنابش  هس  هک  تعاس  ود  داتفه و  درذگ و  ردنا  نیا  زا 
دشاب نفع  دشاب و  هدش  مرگ  نوخ  هک  دشاب  ینوخ  یبت  نیا  درادب و  زور  هنابش  شـش  ای  زور  هنابـش  جنپ  هک  تسا  نکمم  دیوگ  سونیلاج 
ردنا هزور  کی  بت  هک  هاگره  هک  دشاب  نآ  بلغا  ماسم و  ندش  هتـسب  اب  هک  دشاب  اهنایرـش  ياهرذگ  اهنهد و  ندش  هتـسب  نیا  ببـس  و 

هس
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هب حور  زا  ترارح  هک  دـشاب  نانچ  بت  نآ  ندـیدرگب  هدـش و  رگید  یـسنج  دـشاب و  هدـیدرگب  زین  زور  کـی  زا  درذـگ  ردـنا  زور  هناـبش 
ناوت راوشد  قد  بت  يادـتبا  ناـسآ و  جـالع  تسا و  راوـشد  نتخانـش  ار  هزور  کـی  بت  دزیوآرد و  یلـصا  ياهمادـنا  هب  اـی  نت  طـالخا 
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ردنا نآ  ترضم  دتفا  طلغ  جالع  رد  رگ  دیآ و  دیدپ  رتدوز  کشخ  مرگ و  جازم  ردنا  هزور  کی  بت  اما  تسا  ناسآ  شجالع  تخانش و 
یگنـسرگ و زا  ار  کشخ  مرگ و  جازم  دنوادخ  هک  نآ  رهب  زا  ددرگ  زاب  بغ  بت  هب  ای  قد  بت  هب  دوز  دـشاب و  رتشیب  جازم  نیا  دـنوادخ 

بت هب  دوز  دنکن  بجاو  هب  یکرادت  ار  کی  ره  رگا  دیآ و  دیدپ  هزور  کی  بت  دوز  یناسفن  ضارعا  زا  جنر و  تضایر و  زا  یباوخیب و 
. ددرگ زاب  ینوفع  ياهبت  هب  َرت  مرگ و  جازم  رد  بغ و  بت  هب  ای  ددرگ  زاب  قد 

موی یمح  بابسا  رد  مود  راتفگ  زا  مود  باب 

مـشش باب  رد  هک  نانچ  ینوردـنز  تفه  تسا و  ینوریب  تفه  تسا  عون  هدراهچ  هلمج  تسا و  ناسکی  اهبت  رگید  موی و  یمح  بابـسا 
. تسا هدمآ  هدرک  دای  باتک  نیا  زا  نیتسخن  راتفگ  زا 

موی یمح  ياهتمالع  ردنا  مود  راتفگ  زا  موس  باب 

نیا زا  نیرتشیب  ردنا  هک  نآ  مود  دشابن  هقباس  دشاب  هلصاو  نآ  بابسا  هک  نآ  یکی  تسا  هنوگ  تشه  موی  یمح  ياهتمالع 
(ص 238)

رهب زا  دنک  ییاشارف  هیام  كدنا  یضعب  رد  هک  تسا  نکمم  دوشن و  درـس  زین  فارطا  دشابن و  دنیوگ  ضفان  يزات  هب  ار  نآ  هک  زرل  اهبت 
موس دشاب  راخب  يرایـسب  نآ  ببـس  دتفا و  ردان  هب  ضفان  دیآ و  دیدپ  اشارف  ات  دزگب  ار  تسوپ  هک  دشاب  لصاح  دب  مرگ و  يراخب  هک  نآ 
رتاوت یمیظع و  هب  لیم  نکل  دوشن  ریغص  فلتخم و  ضبن  هک  نآ  مراهچ  دشاب  رتمک  ندونغ  يرثکت و  ینالـسک و  نآ  يهمدقم  رد  هک  نآ 
یبعت نوچ  دشاب  هدوب  بت  زا  شیپ  هک  دشاب  رگید  یلاح  نآ  ببس  دوش  ماظنیب  رگا  سپ  دشاب  ماظن  اب  فالتخا  دوش  فلتخم  رگا  دراد و 

دیازف یکشخ  هک  اهببس  زا  یببس  هب  ای  اوه  يدرس  تیاغ  ببس  هب  ضبن  هک  دشاب  رایسب  ءاشحا و  ردنا  یشزوس  و 
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عاونا مغ و  یباوخیب و  یگنسرگ و  طارفا و  هب  تضایر  جنر و  باتفآ و  ترارح  نوچ  دیازف  یکشخ  هک  اهببس  نیا  دوش و  بلص  ضبن 
دشاب رتعیرس  طاسبنا  تکرح  هچ  رگا  رتیطب و  ضابقنا  تکرح  دشاب و  رتعیرس  ضبن  طاسبنا  تکرح  هک  دشاب  نکمم  دشاب و  اهغارفتسا 
تهج زا  هن  دشاب  هزات  ياوه  بلط  تهج  زا  دشاب  هک  ردقنآ  دشابن و  رایسب  تجاح  هک  نآ  رهب  زا  ردان  هب  الا  دشابن  یعیبط  زا  رتعیرس  مه 

رد ددرگ  لکـشم  ضبن  لاح  رگا  دشاب و  راخب  زا  رتشیب  ترارح  دـشاب و  رتمک  دـب  راخب  بت  نیا  رد  هک  نآ  رهب  زا  دـب  راخب  ندرک  نوریب 
زا ار  تسم  مدرم  هک  ترارح  نوچمه  دـشاب  یترارح  نکل  دـشابن  زیت  نازوس و  وا  ترارح  هک  نآ  مجنپ  درک  دـیاب  هاـگن  ندز  مد  لاوـحا 

لدتعم لوب  ماوق  ینعی  دشاب  جضن  رثا  لوب  ردنا  تسخن  زور  هک  نآ  مشـش  دنک  دلوت  لدـتعم  تضایر  زا  هک  یترارح  دـنک و  دـلوت  بارش 
بیبط هک  هاگره  دشاب  لدـتعم  ياج و  رب  زین  ضبن  دـشاب و  بوخ  زین  گنر  یفاط و  ای  قلعتم  دـشاب  ياهمامق  ای  یبوسر  يو  ردـنا  دـشاب و 

بت هک  درک  دیاشن  مکح  دـشابن  وکین  ود  ره  رگا  هک  نآ  ای  تسا  هزور  کی  بت  هک  درک  دـیاب  مکح  تفای  ناشن  ود  ره  نیا  تسخن  زور 
دـشاب هدوب  شیپ  زا  هک  دشاب  رگد  یلاح  ضبن  لوب و  ریغت  ببـس  دشاب و  هزور  کی  بت  هک  ددرگ  نکمم  هک  نآ  رهب  زا  تسین  هزور  کی 

دـشابن و رکنم  ضارعا  وا  ياـهتنا  ردـنا  دـشابن و  تعاـس  ود  شیب  دـیآرب و  راـگزور  دـشاب و  هتـسهآ  مرن و  بت  نیا  يادـتبا  هک  نآ  متفه 
دراسگب بت  نوچ  دشاب  رگید  يدرد  ای  یعادص  رگا  دشابن و  دوخ  ای  دشاب  رتمک  اهمادنا  درد  يو  اب  دـشابن و  نوریب  هزادـنا  زا  وا  ترارح 

تمالع نیا  دـشابن و  موی  یمح  دـشاب  طارفا  هب  قرع  رگا  سپ  دـشاب  هزادـنا  هب  هزیکاپ و  يوب  شوخ  یقرع  هب  وا  ندـیراسگ  دوش و  لـیاز 
هبامرگ ردـنا  نوچ  ددرگ و  مولعم  ات  دنتـسرف  هبامرگ  ردـنا  ار  بت  نیا  دـنوادخ  هک  نآ  متـشه  تسا و  رتهصاخ  اهتمالع  يهمه  زا  متفه 
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( دوش نوریب  مامح  زا  اروف   ) ددرگ زاب  ياپ  زا  ات  دنیامرفب  تسا  ینوفع  بت  نیا  هک  ددرگ  مولعم  دشابن  تداع  هک  دـشاب  ییاشارف  رگا  دوش 
هزور کی  بت  هک  ددرگ  مولعم  هک  نآ  رب  تسا  هزور  کی  بت  هک  ددرگ  مولعم  دـشابن  اـشارف  چـیه  رگا  دـنکن و  گـنرد  چـیه  رد  رگا  و 

يدرکن گنرد  هبامرگ  رد  رگا  ددرگ و  ینوفع  هزور  کی  بت  ببـس  نادب  دنازوسب و  ار  نکاس  طالخا  هبامرگ  ردنا  ندرک  گنرد  دشاب 
ات دننکن  گنرد  چیه  تسا  بت  مادک  بت  ات  دنیامزایب  هک  دننک  تعانق  نیدـب  هبامرگ  زا  هک  دـشاب  نآ  باوص  سپ  يدوب  یکی  نامه  بت 

دشابن فوخ  نیا 
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دوش رگید  یبت  ددرگب و  ببس  نادب  هزور  کی  بت  هک  ییاهببس  ردنا  مود  راتفگ  زا  مراهچ  باب 

دادعتسا تسا و  طلخ  مادک  طلخ  ات  دشاب  نت  لاوحا  طالخا و  دروخ  رد  ندش  رگید  یـسنج  هزور و  کی  ِبت  ندیدرگب  هک  تسناد  دیابب 
جالع ریبدـت و  رد  هک  ییاهاطخ  نآ  دوش  زاب  نت  طـالخا  لاوحا  نت و  لاوحا  اـب  هک  دـشاب  رگید  ياهببـس  دروخ  رد  تسا و  هنوگچ  نیا 

ددرگب و بت  لاح  دریگ  زاب  اذغ  دنک و  طلغ  بیبط  دـنهد  اذـغ  ار  بت  دـنوادخ  هک  دـنک  بجاو  بت  نیا  لاح  ردـنا  هک  نانچ  دوش  هدرک 
جازم رگا  دوش و  یقد  بت  اذـغ  نتفاـیان  ببـس  هب  يو  رد  هزور  کـی  بت  مرگ  جازم  دـشاب و  کـشخ  رغـال و  نت  رگا  دوش  رگید  یـسنج 

دوش و هقبطم  وا  بت  دوش و  مرگ  وا  نوخ  دـشاب  يازفا  نوخ  كاـن و  تشوگ  نت  رگا  دوش و  هقرحم  بت  اـی  دوش  بغ  بت  دـشاب  ییارفص 
نآ زا  بیبط  ددرگ و  هداشگ  ماسم  دـنک و  مرگ  ار  هرـشب  هک  دـنک  بجاو  بت  لاح  رگا  دوش و  ینوفع  بت  ددرگ و  نفع  نوخ  هک  دـشاب 

. دوش ینوفع  بت  دنادرگ و  نفع  ار  نآ  دزیوآ و  ینوزف  طالخا  رد  نت  نوردنز  ردنا  ترارح  دشاب  لفاغ 

دوش رگید  یبت  ددرگب و  یک  هزور  کی  بت  زا  هزور  کی  بت  هک  تسناد  ناوتب  نادب  هک  اهتمالع  نتخانش  رد  مود  راتفگ  زا  مجنپ  باب 

طاطحنا تدم  دشاب و  هدنام  اهگر  نت و  ردنا  بت  یقاب  زونه  دـنک  رگا  ای  دـنکن  قرع  چـیه  دوش و  هدـیراسگ  هزور  کی  بت  هک  هاگره 
رگید یسنج  دیدرگب و  موی  یمح  هک  دشاب  نآ  ناشن  دوشیمن  لیاز  دشاب  هدوب  هک  یعادص  رگا  دراسگیم و  يرسع  هب  دشاب و  زارد  بت 
ضبن ددرگ و  رهاظ  ترارح  دروخ  اذغ  رگا  دشاب و  هتـسهآ  راومه و  نت  همه  ردنا  بت  ترارح  یقاب  دشاب و  مرگ  اهنایرـش  رگا  سپ  دش 

یلتمم و اهگر  يور و  مشچ و  رگا  دـش و  قد  موی  یمح  هک  نتـسناد  دـیابب  دـیارگ  يریغـص  یبلـص و  هب  نکل  دـشاب  ماظن  اب  يوتـسم و 
ینعی دش  سخونوس  موی  یمح  درک و  مرگ  تخیوآ و  نوخ  رد  ترارح  هک  نتسناد  دیابب  دزورفارب  اهخر  میظع و  ضبن  دوش و  هتـساخرب 

تدایز اهجـنر  دوش و  رتنارگ  بت  دزوسیمه و  بت  نوردـنز  دوش و  ریغـص  فلتخم و  ضبن  دـیآ و  دـیدپ  اـشارف  رگا  يومد و  يهقبطم 
موی یمح  هک  تسناد  دیابب  دوش 
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ياهتمالع زا  یتمـالع  نآ  طاـطحنا  تقو  رد  اـی  تبون  ياـهتنا  تقو  رد  ددرگب  موی  یمح  هک  هاـگ  ره  هلمج  رد  دـش  ینوفع  دـیدرگب و 

. دیآ دیدپ  رگید 

یلک قیرط  رب  موی  یمح  جالع  رد  مود  راتفگ  زا  مشش  باب 

ندادان و نداد و  يروتـسد  ندروخان  ندروخ و  درـس  بآ  هب  تسا و  ندادان  نداد و  اذـغ  رب  اهيرامیب  يهمه  جـالع  رادـم  هک  نآ  رهب  زا 
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چیه هتـسناد  دیابب  ار  اذغ  اما  ندرک  دیاب  دیدپ  اهراک  نیا  ریبدـت  بت  نیا  جالع  رد  نتفران  نتفر و  هبامرگ  رد  ندرکان و  ندرک و  غارفتـسا 
دوز فیطل و  ياذغ  ار  نارگید  دشاب و  همخت  وا  بت  ببـس  هک  ار  یـسک  رگم  تشاد  دـیاشن  زاب  اذـغ  زا  موی  یمح  نادـنوادخ  زا  ار  سک 
ردنا همه  رگا  دشاب  هتفای  ییاشارف  بت  يادتبا  رد  هک  ار  یسک  ار و  ییارفص  مدرم  هصاخ  دنک  دلوت  کین  یطلخ  يو  زا  هک  داد  دیاب  راوگ 

شراوگ دوز  جوزمم  بارـش  داد و  دیابب  جوزمم  بارـش  رد  ای  رانا  بآ  رد  ای  بالگ  رد  ای  هدز  بآ  رد  نان  دنچ  ياهلاون  دـشاب  بت  زاغآ 
تفاثک دشاب و  ماسم  ندش  هتـسب  هدس و  ببـس  رگا  دیزگ و  دیاب  شیاسآ  دشاب  هدوب  اذغ  نتفایان  جنر و  تضایر و  بت  ببـس  رگا  دشاب و 
طالخا ات  نداتـسرف  دیاب  هبامرگ  رد  سپ  دومرف  دیاب  فلتخم  ياهتسد  هب  ای  تشرد  ياههقرخ  هب  ندیلام  لدـتعم و  تضایر  دـشاب  هرـشب 

طاطحنا و تقو  رد  ینعی  نداد  دیاب  تبون  رخآ  رد  اذـغ  دریذـپ و  لیلحت  اهراخب  دـنک و  رایـسب  قرع  دوش و  هداشگ  ماسم  ددرگ و  فیطل 
دیابن درـس  بآ  ترـضم  زا  دـشاب  ياج  رب  توق  نوچ  دـشاب و  ياج  رب  توق  هک  نآ  رهب  زا  تشاد  دـیابن  زاـب  درـس  بآ  زا  دوش  هنـشت  رگا 

ءاشحا رد  رگا  سپ  تسا  یجالع  نیرتهب  يو  زا  بیرغ  ترارح  نتـشاد  زاب  حور و  نداد  تحار  رد  درـس  بآ  هک  تسناد  دیابب  دیـسرت و 
ار سک  هس  رگم  درک  دیاشن  غارفتـسا  بت  نیا  رد  ار  سک  چیه  داد و  دیاب  تبون  رخآ  هب  رتكدـنا  دـشاب  يدرـس  زا  بت  دـشاب و  یفیعض 

دـشاب یلتمم  وا  نوردنا  دشاب و  ماسم  یگتـسب  هرـشب و  تفاثک  بت )  ) ببـس هک  نآ  مود  دشاب  ییالتما  ياهدس  وا  بت  ببـس  هک  نآ  یکی 
هداشگ مود  دنک  بسک  اهمادنا  هک  يَرت  یکی  ار  تعفنم  راهچ  رهب  زا  دشاب  عفان  تخـس  بت  نیا  رخآ  ردنا  هبامرگ  ار  همخت  دنوادخ  موس 
لیلحت بت  ترارح  دـساف و  راخب  هدـمآ و  قرع  دـشاب و  هدـش  هداشگ  ماسم  هک  نآ  زا  سپ  هک  نآ  مراهچ  ندـمآ  قرع  موس  ماسم  ندـش 

دبای شیاسآ  دوش و  کنخ  دشاب  هدرک  بسک  بآ  يَرت  هک  نآ  ببس  هب  اهمادنا  هتفریذپ 
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میاهتفگ راتفگ  نیا  زا  موس  باب  ردنا  و 
(ص 239)

تفاثک دشاب و  ماسم  یگتـسب  بت  ببـس  رگا  اما  تشگ و  دیاب  زاب  ياپ  زا  لاح  ردنا  تسا  ینوفع  بت  هک  دیآ  دیدپ  هبامرگ  ردـنا  رگا  هک 
زا ماکز  ساـمم  رگا  نکل  ندرک  دـیاب  عنم  هباـمرگ  زا  ار  همخت  دـنوادخ  ار و  ماـکز  دـنوادخ  تسا و  يزیچ  نیرتدـنمدوس  هباـمرگ  هرـشب 

هلمج رد  دشاب و  اور  دشاب  هدش  مضه  ماعط  هک  رخآ  ردنا  زین  همخت  دنوادخ  دشاب و  اور  دشاب  قیقر  مرگ و  تخـس  يهدام  دشاب و  هبامرگ 
دشاب هرشب  تفاثک  بت  ببس  رگا  دشاب و  اور  دهاوخ  هک  نادنچ  بآ  ردنا  نکل  دوب  دیاشن  رایسب  هبامرگ  ياوه  ردنا  ار  موی  یمح  دنوادخ 
راکب رایـسب  بآ  رگا  باب و  نیا  ردنا  مه  دمآ  هدرک  دای  رتشیبپ  هک  نانچ  هصاخ  دـشاب  دـنمدوس  ندروآ  قرع  ندوب و  هبامرگ  ياوه  ردـنا 

دیازف یکشخ  دشاب و  نیا  فالخ  رب  دشاب  كدنا  بآ  رگا  دشاب و  رتمامت  رتدوز و  لیلحت  دنیشن  نزبآ  ردنا  دراد و 

تسا عون  هس  موس  موی  یمح  تسا  عون  دنچ  موی  یمح  هک  نآ  ردنا  مود  راتفگ  زا  متفه  باب 

هب هچنآ  اما  تسا  رایـسب  عاونا  یعون  ره  ریز  ردنا  دشاب و  نت  نوریب  زا  هک  یلاوحا  هب  تسا  بوسنم  موس  نت  لاوحا  هب  تسا  بوسنم  یکی 
ییاـهبت تسا  بوسنم  نت  لاوحا  هب  هچنآ  دـنک و  دـلوت  سرت  مشخ و  هشیدـنا و  مهو و  مغ و  زا  هک  تسا  ییاـهبت  تسا  سفن  لاوـحا 

هب هچنآ  دـنک و  دـلوت  هدـس  همخت و  زا  نتفایان و  بارـش  ماعط و  زا  اـهسامآ و  زا  اـهدرد و  اهغارفتـسا و  تضاـیر و  جـنر و  زا  هک  تسا 
نوچ دـب  ياهندـعم  ياهبآ  هب  لسغ  زا  هرـشب و  تفاـثک  زا  امرـس و  زا  باـتفآ و  زا  هک  تسا  ییاـهبت  تسا  بوسنم  ینوریب  ياـهلاح 

نآ ریغ  درگوگ و  بش و  كاز و  ندعم 

دنک دلوت  هشیدنا  مه و  مغ و  زا  هک  موی  یمح  رد  مود  راتفگ  زا  متشه  باب 
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یهجو زا  رگیدکی  دننام  یهجو و  زا  رگیدکی  فالخ  رب  تسا  لاح  ود  مه  مغ و  هک  تسناد  دیابب 
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نادـب دـنام و  زاب  نآ  زا  ای  دوشب  تسد  زا  تسیاب  رد  يزیچ  ار  مدرم  هک  هاگره  هک  ار  سفن  تسا  یلاح  مغ  هک  تسا  نآ  فالخ  هجو  اما 
نیگمغ درک  دناوتن  تافاکم  تمالم و  نآ  رب  تشاد و  دناوتن  زاب  نآ  زا  ار  سک  نآ  دیآ و  شوخان  ار  وا  هک  یسک  زا  دنیب  يراک  ای  دسرن 

هک ار  سفن  تسا  یلاح  مه  دنک و  دلوت  موی  یمح  دوش و  مرگ  حور  ددرگ و  زاب  نت  نوردنز  هب  ببس  نادب  يزیرغ  ترارح  توق  دوش و 
ار راک  نوعرم  وا  ییاـیوج  یناـهاوخ و  زا  هک  ناـنچ  درآ  نادـب  شیوخ  تمه  يهمه  ددرگ و  ماـمت  يراـک  هک  دـهاوخ  مدرم  هک  هاـگره 

حور تکرح  هک  نآ  رهب  زا  دنک  دلوت  موی  یمح  دوش و  مرگ  ببـس  نادـب  حور  دـشوجیم و  رب  وا  لد  دزورفا و  یمرب  وا  يزیرغ  ترارح 
زا ای  مغ  دنوادخ  بولطم  هک  نآ  مود  ببـس  دـنرگیدکی و  فلاخم  ود  ره  نوریب  يوس  هب  مهو  ردـنا  تسا و  نوردـنز  يوس  هب  مغ  ردـنا 

هنعلا زوجعم  مه  دنوادخ  بولطم  نآ و  نتفای  زا  دنـشاب  زجاع  ینعی  دشاب  هنعلا  زوجعم  ای  دشاب  رذـعتم  نآ  نتفای  ردـنا  دـشاب و  هتفر  تسد 
هک تسا  يراک  بلط  ود  ره  هک  تسا  نآ  رگید  هب  ود  ره  یگدـننام  هجو  دـشابن و  نکمم  ای  تفاـی  ناوت  جـنر  هب  ار  نآ  هچ  رگا  دـشابن و 

تهج زا  یهاگ  دشاب و  رضاح  هک  دشاب  يراک  تهج  زا  یهاگ  هشیدنا  هک  نآ  رهب  زا  نآ  نیا و  نایم  تسا  یلاح  هشیدنا  تسین و  رـضاح 
دلوت مغ  زا  هک  موی  یمح  تمالع  اما  دشاب  سنج  کی  زا  دنک  دلوت  هس  ره  نیا  زا  هک  موی  یمح  جالع  ببس  نیدب  دوب  دهاوخ  هک  يراک 
يراـن لوب  ریغـص و  ضبن  دوش و  رتدرز  اـی  رتدـیپس  يور  گـنر  دـشاب و  هدـیناباوخ  ورف  نوچ  دوش و  ردـنا  رود  مشچ  هک  تسا  نآ  دـنک 

ببس نادب  حور  يزیرغ و  ترارح  دشاب و  نازیرگ  درآ  مغ  زا  هک  اهراک  زا  تعیبط  هک  نآ  رهب  زا  همه  نیا  دشاب  زیت  نآ  يوب  و  نیشتآ ) )
هب لیم  مشچ  تکرح  دیازف  يداش  هک  دشاب  يراک  رهب  زا  مهو  رگا  هک  دـنک  دـلوت  مهو  زا  هک  موی  یمح  تمالع  دراد و  نوردـنز  هب  لیم 
مغ هک  دشاب  يراک  رهب  زا  رگا  دراد و  یمیظع  هب  لیم  ببـس  نیدب  مه  ضبن  دشاب و  دارم  نایوج  تعیبط  هک  نآ  رهب  زا  دراد  نوریب  يوس 

يراک ردنا  هشیدنا  رگا  دشاب  ثایغ  نیا  رب  مه  دنک  دلوت  هشیدنا  زا  هک  موی  یمح  تمالع  دشاب و  نیا  فالخرب  اههناشن  درآ  سرت  ای  درآ 
مـشچ درآ  سرت  مغ و  هک  تسا  يراـک  رهب  زا  رگا  دـشاب و  میظع  ضبن  دراد و  نوریب  يوـس  هب  لـیم  مشچ  تکرح  درآ  يداـش  هک  تسا 

ملع ندـیزرب و  قالخالا  مراکم  نوچ  دـشاب  هدوتـس  هدیدنـسپ و  هک  تسا  يراک  رگا  دـشاب و  ریغـص  ضبن  دراد و  نوردـنز  يوس  هب  لیم 
لاح رب  مشچ  تکرح  ضبن و  نیا  دننام  نتخومآ و  ندناوخ و 

803 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
. دشاب لادتعا 

و مهو )  ) مه زا  هچنآ  تسا و  لد  یناویح  حور  ندـعم  دـشاب و  یناویح  حور  ردـنا  دـنک  دـلوت  مغ  زا  موـی  یمح  هک  تسناد  دـیابب  جـالع 
دنک دلوت  مغ  زا  هک  موی  یمح  موی  جالع  رد  ببـس  نیدب  تسا  غامد  یناسفن  حور  ندعم  دـشاب و  یناسفن  حور  ردـنا  دـنک  دـلوت  هشیدـنا 

َرت و ياهمقرفـسا  اهرطع و  درک و  دیاب  رتشیب  غامد  هب  تیانع  دنک  دلوت  رکفت  مهو و  زا  هک  نآ  جالع  رگ  درک و  دیاب  رتشیب  لد  هب  تیانع 
يهراظن اههناسفا و  و  اهناتساد )  ) اههرمث ندناوخ  ندینش و  اهباتک و  يهعلاطم  هب  ار  کی  ره  تشاد و  دیاب  راکب  يوب  شوخ  ياهنغور 

هب ار  نـیگمغ ) خ   ) یمغ موـی  یمح  دــنوادخ  هـک  ناــنچ  درک  دــیاب  لوغــشم  درآ  رتارف  شیوـخ  يهشیدــنا  زا  ار  مدرم  هـک  ییاــهراک 
موی یمح  ار و  یمهو  موی  یمح  دـنوادخ  دـنادنخب و  دـنک و  شوخ  لد  يازفدرط  نانحلا  بجع و  ياهيزاب  كان و  هدـنخ  ياهتیاکح 

نآ دـننام  کشخ و  ناهلا  بجع و  ياهيزاب  كان و  هدـنخ  ياههردان  هب  نینچمه  دـشاب  دـج  يراـک  رهب  زا  رکفت  مهو و  رگا  ار  يرکفت 
ینید و یعرـش و  ياهتخـسن  یهاگ  راودیما و  ياهتخـسن  یهاگ  دیازف  يداش  هک  دشاب  يراک  رهب  زا  رکفت  رگا  ندرک و  دیاب  لوغـشم 

كدنا ندیلام  نزبآ و  هبامرگ و  ار  یمهو  موی  یمح  درک و  دیاب  ریبدت  لاح  نآ  دض  هب  ار  کی  ره  هلمج  رد  درک  دیابیم  لوغشم  یترخآ 
داد دیاب  يازف  يَرت  راوگدوز و  فیطل و  ياهاذغ  دیازف و  یکـشخ  دنک و  لیلحت  تخـس  رایـسب و  ندیلام  هک  نآ  رهب  زا  دومرف  دیاب  مرن  و 
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رایخ و يهیلق  ودـک  يهیلق  دروخ و  يهزات  یهام  تشرب و  مین  غرم  يهیاـخ  هبرف و  یگناـخ  غرم  تشوگ  هژوج و  هلاـغزب و  تشوگ  نوچ 
زا نوچ  دوشن و  نارگ  هدـعم  رب  ات  داد  دـیاب  قیرافت  هب  اهاذـغ  نیا  هدولاـف و  هزاـت و  غود  وج و  کـشک  هدـنک و  تسوپ  شاـم  خانافـسا و 

بارـش رگا  قفر و  هب  یندیلام  دـنلام  نت  يهمه  رد  نیریـش  يودـک  زغم  نغور  ای  رفولین  نغور  ای  شفنب  نغور  دوش  قراف  نزبآ  هبامرگ و 
هک نانچ  داهن  بارـش ) رد   ) دـیاب رب  رایـسب  بآ  ینعی  درک  رایـسب  جازم  داد و  دـیاب  جوزمم  قیقر و  بارـش  دـهاوخ  بارـش  رگا  دـهاوخ و 

دوب و دیاب  رود  عامج  زا  تشاد و  دیاب  راکب  کنخ  َرت و  ياهمقرفـسا  اهرطع و  دـیناباوخ و  دـیاب  مرن  رتسب  رب  هفـصانم و  ینعا  دوب  مینامین 
یکدـنا لدنـص و  شوخ و  بالگ  هشفنب و  گرب  هفرخ و  گرب  بآ  لوغبـسا و  باعل  نوچ  داـهن  دـیابیم  هنیـس  رب  َرت  کـنخ و  ياـهالط 

اهریبدت نیدب  زور  ره  روفاک 
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. دوشن اهبت  سانجا  زا  رگید  یسنج  موی  یمح  هک  دوش  نمیا  ات  دوب  دیاب  لوغشم 

دوش و مرگ  لد  ببـس  نادب  دزورف و  رب  دنابنجب و  ار  يزیرغ  ترارح  مشخ  هکنآ  رهب  زا  دنک  دـلوت  مشخ  زا  هک  موی  یمح  رد  مود  راتفگ  زا  مهن  باب 
. دنک دلوت  موی  یمح  دتفا و  حور  ردنا  ترارح 

ياهگر يور و  تشوگ  اهتقو و  رتشیب  رد  دوش  خرـس  زین  يور  گنر  دوش و  هصاخ  نورب  خرـس و  اـهمشچ  هک  تسا  نآ  نآ  تمـالع 
هک دشاب  رایـسب  دنادرگ و  درز  يور  گنر  دشاب  يو  اب  یـساره  یمیب و  هک  دـشاب  يراک  زا  مشخ  رگا  دوش و  هتـساوخرب  هدـیمد و  ندرگ 

دوش و نیگنر  مرگ و  لوب  دنابنجب و  دزادگب و  ار  نآ  مشخ  ترارح  هک  یتبوطر  ای  دشاب  عبط  یفیعـض  نآ  ببـس  دزرلب و  اهمادنا  تسد و 
دشاب یلتمم  رتاوتم و  قهاش و  ضبن 

هفرط و ياهيزاب  كان و  هدـنخ  ياهتیاکح  هب  درک و  دـیاب  نکاس  وا  مشخ  بوخ  ياهنخـس  اهرذـع و  ارادـم و  قفر  هب  تسخن  جـالع 
دوش و رد  دشابن  مرگ  تخس  هک  کشخ  يهبامرگ  رد  دتفا  طاطحنا  رد  بت  ترارح  نوچ  تشاد و  دیاب  لوغشم  مرن  زاوآ  هتسهآ و  عامس 

درس بآ  رد  هراب  کی  هب  نتشیوخ  دیآرب  نزبآ  زا  نوچ  دنک  لابتحا  هنحس  جازم و  دشاب و  ناتسبات  راگزور  رگا  دنیـشن و  لدتعم  نزبآ  رد 
هدرک درـس  نیریـش  شرت و  رانا  بارـش  دهنیم و  هنیـس  رب  دـیوبیم و  رفولین  هشفنب و  لدنـص و  روفاک و  بالگ و  دـیآرب و  دوز  دزادـنا و 

بارش ای  دروخیم 
(ص 240)

زغم ودک و  خانافسا و  و  ینساک )  ) هنسک و  وهاک )  ) كوک نوچ  تخاس  دیاب  َرت  درس و  ياههرت  زا  اذغ  ومیل و  بارـش  ای  جاویر  بارـش  ای 
رود بارـش  زا  هدرک و  سوسم  و  کچوک )  ) دروخ يهزات  یهام  جـنرت و  یـشرت  جاویر و  هروغ و  زا  اـههروزم  گـنرداب و  راـیخ  راـیخ و 

. درک دیاب  شیاسآ  باوخ و  ریبدت  دنک و  تدایز  مشخ  توق  بارش  هک  نآ  رهب  زا  دشاب 

دنک دلوت  یباوخیب  زا  هک  موی  یمح  رد  مود  راتفگ  زا  مهد  باب 

لیلحت دـشاب و  يو  زا  مشچ  يَرت  هک  حور  لـیلحت  ببـس  هب  دوش  ردـنا  رود  اـهمشچ  دـتفا  قاـفتا  طارفا  هب  یباوـخیب  ار  مدرم  هک  هاـگره 
مشچ تشپ  رد  دنک و  دلوت  يو  زا  باوخ  هک  تبوطر 
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ندیراوگان زا  هک  ماخ  ياهراخب  ببس  هب  دوش  ياهدیمد  نوچمه  يور  تشوگ  دوش و  هدمآرب  مشچ  تشپ  ینعی  دیآ  دیدپ  جیحت  يور  و 
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اهمادنا رد  ییایعا  يرثکت و  ببس و  نیدب  مه  دیارگ و  يدرز  هب  يور  گنر  ماعط و  ندیراوگان  ببس  هب  دوش  هریت  لوب  دنک و  دلوت  ماعط 
دوش باوخ  رد  ات  دننک  اهتلیح  هک  تسا  نآ  يو  جالع  دنک  دلوت  موی  یمح  ببس  نیدب  حور  ندوسآان  يروجنر و  ببـس  هب  دیآ  دیدپ 

وا رـس  رب  مرگ  مین  ار  نآ  شاخـشخ و  تسوپ  هتفوک و  مین  وج  کـشک  رفولین و  هشفنب و  هنوباـب و  زا  دـنزاس  یلوطن  دربیمن  باوخ  رگا  و 
هلوح  ) يرازیا دراد و  نآ  راخب  هب  رس  دنناکچ و  يو  رب  نیریش  يودک  يهناد  زغم  نغور  ای  هشفنب  نغور  دننک و  یسات  ردنا  دنزیریمه و 
شوخ بآ  دوش و  هبامرگ  رد  دتفا  طاطحنا  رد  بت  نوچ  دنناباوخب و  ار  وا  اهجالع  نیدب  دوشن  هدنکارپ  راخب  ات  دـشکرد  رـس  هب  گنل ) ای 
نوریب هبامرگ  زا  نوچ  دنکن و  قرع  چیه  ات  دیآرب  دوز  اما  دشاب  رتالوا  دنیـشن  نزبآ  رد  رگ  دنزیریم و  وا  رـس  رب  رتاوتم  رایـسب و  مرگ  مین 

يَرت هک  دیاب  نآ  رهب  زا  جوزمم  اما  دراد  دوس  دروخ  یکدنا  دنک و  جوزمم  رگا  بارـش  دروخب و  هیام  كدنا  کبـس  فیطل و  ياذغ  دیآ 
هک دـشاب  رود  عامج  زا  دراوگب و  دوز  ماعط  هک  تسا  نآ  بارـش  يهدـیاف  دراین و  درد ) رـس   ) عادـص اـت  دـیاب  نآ  رهب  زا  یکدـنا  دـنک و 

دشاب گرزب  نآ  ترضم 

دنک دلوت  شیاسآ  باوخ و  يرایسب  زا  هک  موی  یمح  رد  مود  راتفگ  زا  مهدزای  باب 

اهتساح یناسفن  حور  هک  تسین  نآ  زج  يرادیب  هک  نآ  رهب  زا  ار  نترم  هک  تسا  تکرح  نانچمه  ار  حور  رم  يرادیب  هک  تسناد  دـیابب 
ینوزف ياهراخب  اهتکرح  نیدب  درادیمه  ماظن  رب  یناسفن  حور  رایتخا  بسح  رب  اهمادنا  ياهتکرح  یناویح  حور  دنیامرفیم و  راک  ار 

رد ینوزف  ياهراخب  درادـب  تسد  دـشاب  هتـشاد  تداع  هک  تضایر  دبـسخ و  رایـسب  مدرم  هک  هاگره  سپ  دوشیم  ادـج  حور  زا  لیلحت  هب 
ببس بت  نیا  تمالع  دشاب  هریت  یسراپ  هب  رِدِک  دنک و  دلوت  موی  یمح  دوش و  مرگ  ردک و  ببس  نادب  حور  دباین و  لیلحت  دنامب و  حور 

زا بت  نیا  هک  تسناد  دیابب  تسا  هتشاد  زاب  تسا  داتعم  تضایر  تسا و  هتفخ  رایـسب  سک  نیا  هک  ددرگ  مولعم  هک  هاگره  ینعی  دشاب  وا 
قرع هبامرگ و  جالع  دشاب  یلتمم  راخب  يرایسب  ببس  هب  ضبن  هک  تسا  نآ  رگید  ناشن  تسا و  هتساوخ  ندرکان  تضایر  نتفخ و  رایـسب 

مرگ بآ  ندروآ و 
806 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

هدمآ هدرک  دای  اهبت  رگید  رد  هک  عون  نآ  زا  مه  اذغ  فلتخم و  ياهتسد  هب  ندـیلام  ندرک و  لدـتعم  تضایر  نتـشاد و  راکب  لدـتعم 
. دشاب اهراخب  تدایز  ببس  بارش  هک  نآ  رهب  زا  ندروخان  بارش  كدنا و  تخس  نکل  تسا 

یمه زین  طارفا  هب  يداش  زا  دنک  دلوت  موی  یمح  طارفا  هب  مشخ  زا  هک  نانچمه  دنک  دـلوت  يداش  زا  هک  موی  یمح  رد  مود  راتفگ  زا  مهدزاود  باب 
. دنک دلوت 

هک نانچمه  دشاب و  نآ  فالخ  رب  هک  اهمشچ  تئیه  رگم  دـنک  دـلوت  مشخ  زا  هک  دـشاب  موی  یمح  ياهتمالع  نوچمه  نآ  ياهتمالع 
. دشاب رتمک  نیا  ضبن  رد  رتاوت  دید و  ناوتن  مشچ  ردنا  يداش )  ) رثا دید  ناوتب  نآ  مشچ  ردنا  مشخ  رثا 

. دشاب یبضغ  موی  یمح  جالع  نوچمه  جالع 

دنک دلوت  موی  یمح  قیرط  نادب  زین  سرت  زا  دنک  دلوت  موی  یمح  مغ  زا  هک  نانچمه  دنک  دلوت  سرت  زا  هک  موی  یمح  رد  مهدزیس  باب 

نوـچمه نآ  تمـالع  دــشاب و  نازیرگ  سرت  زا  مـغ و  زا  تعیبـط  هـک  نآ  رهب  زا  ددرگ  زاــب  نوردــنز  هـب  حور  لاــح  رد  هـک  نآ  رهب  زا 
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نیا ضبن  نآ و  يور  رب  مـغ  رثا  هـک  ناـنچمه  دـید  ناوـتب  نآ  يور  رب  سرت  رثا  دـنک و  دـلوت  مـغ  زا  هـک  دــشاب  موـی  یمح  ياـهتمالع 
دشاب نآ  ضبن  زا  رتفلتخم 

ار يو  بارـش  نداد و  اـهتراشب  درک و  دـیاب  نمیا  سرت  رثا  زا  ار  وا  دـنک و  دـلوت  مغ  زا  هک  دـشاب  موی  یمح  جـالع  نوچمه  نآ  جـالع 
دشاب دنمدوس 

مرگ ار  حور  دزورفارب و  يزیرغ  ترارح  دسر  مدرم  هب  یجنر  هک  هاگره )  ) راتفگ زا  دنک  دلوت  جنر  زا  هک  موی  یمح  رد  مود  راتفگ  زا  مهدراهچ  باب 
دنک دلوت  موی  یمح  حور  ندش  مرگ  زا  دنک و 

يدرد و اهمادنا  ردنا  دشاب و  اهياج  رگید  زا  رتمرگ  اهداشگ  هدنب  ببـس  نادـب  دـشاب و  هدیـسر  یجنر  تسخن  هک  تسا  نآ  نآ  تمالع 
رخآ ردنا  ات  دشابن  طارفا  هب  یکـشخ  دشابن و  هدوب  يوق  یجنر  رگم  دنکن  قرع  بت  رخآ  رد  دشاب و  کشخ  هرـشب  دـباییمه و  یگدـنام 

یقرع بت 
807 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

نیگنر و تکرح  ببس  هب  لوب  دراد و  یبلص  هب  لیم  دشاب و  ریغص  ضبن  دیآ و  دیدپ  کشخ  لاعـس  نیا  اب  هک  دشاب  نکمم  دنک و  كدنا 
ياج دوش و  هبامرگ  رد  طاـطحنا  تقو  هب  ددرگ و  نکمم  هک  نادـنچ  باوخ  شیاـسآ و  جـالع  دـشاب  قیقر  لـیلحت  ببـس  هب  دـشاب و  زیت 

زا هلوح )  ) ياهفـشنم هب  بآ  يَرت  دیآ  نوریب  نزبآ  زا  نوچ  دشاب و  رتدنمدوس  دنیـشن  لدتعم  نزبآ  رد  رگ  دراین و  قرع  هک  دنیـشنب  لدتعم 
دنلامب فلتخم  ياهتسد  هب  نغور  اب  وا  ياهمادـنا  دـنک و  برچ  رفولین  نغور  هب  اـی  شفنب  نغور  هب  ار  مادـنا  يهمه  درادرب و  نتـشیوخ 

اذـغ دوش  قراف  نزبآ  زا  هبامرگ و  زا  نوچ  دـنک و  قرع  چـیه  هک  دراذـگن  دـنامب و  يو  رد  بآ  يَرت  دوش و  مرن  اهمادـنا  ات  مرن  یندـیلام 
بالگ زا  هک  یبالج  درادـن  تداع  ندروخ  بارـش  رگا  جوزمم و  بارـش  دـشاب و  رتقفاوم  درـس  ي )  ) اههرت اههویم و  زا  دروخ و  كدـنا 

عامج زا  هصاخ  دشاب  رود  دیازف  یکشخ  هچ  ره  زا  دشوپ و  مرن  يهماج  دبسخ و  دنیشن و  مرن  رتسب  رب  دروخ و  دنشاب  هدرک 

دنک دلوت  موی  یمح  درک  راک  اهوراد  هک  نآ  سپ  زا  هک  دشاب  رایسب  دنک  دلوت  غارفتسا  زا  هک  موی  یمح  ردنا  مود  راتفگ  زا  مهدزناپ  باب 

مرگ حاورا  يهمه  هک  دـشاب  ییاهتکرح  طالخا  تکرح  ببـس  هب  زین  ار  حاورا  دـناروشب و  دـنابنجب و  ار  نت  طالخا  وراد  هک  نآ  رهب  زا 
هک دشاب  دنک و  دلوت  موی  یمح  دیآ  دیدپ  ءاشحا  رد  هک  یگتـسخ ) یناوتان ،  ) ییایعا ببـس  هب  هک  زین  دشاب  دنک و  دلوت  موی  یمح  دوش و 
زا اهراخب  يَرت  نوخ و  يَرت  هک  نآ  ببـس  هب  زین  دصف  سپ  زا  ددرگ و  موی  یمح  ببـس  دـنک و  مرگ  ار  نوخ  ار و  حاورا  اهوراد  ترارح 

دنک دلوت  موی  یمح  ددرگ و  یناخد  ياهراخب  دوش و  هریچ  ارفص  ددرگ و  رتمرگ  نوخ  یقاب  دوش  مک  نت 
نیتسخن راتفگ  زا  موس  عون  زا  مهدزای  باب  رد  هک  ییاهریبدت  هب  تفرگ  دیاب  زاب  ار  عبط  تسخن  دـنک  دـلوت  اهوراد  زا  هک  ار  نآ  اما  جالع 

. دشاب دنمدوس  تخس  محللا  ءام  دیازف و  يَرت  توق و  هک  دنهد  ییاذغ  تسا و  هدمآ  هدرک  دای  موس  باتک  زا  مود  شخب  زا 
بابک دنـشاب و  هتـشک  تعاس  نآ  هک  يدنفـسوگ  يهزام  تشپ  زا  هزات  تشوگ  دنریگب  دـیآ  راکب  هاگیاج  نیا  ردـنا  هک  محللا  ءام  تفص 

مرد جنپ  بالگ و  گنـس  مرد  جـنپ  رادـقم  دـننک و  نیگنـس  ياهلیتاپ  رد  ار  بابک  نآ  دـننک و  رود  يو  زا  یبرچ )  ) یهبرف کنت و  دـننک 
هب بآ  گنس 

808 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
نتـشیوخ زا  بآ  دوش و  مرگ  تشوگ  هک  دنراذگب  نادنچ  دـنهن و  تشوگ  رـس  رد  هراصع  دـننکف و  يو  رب  شرت  یبآ  بآ  ای  شرت  بیس 
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زا تشوگبآ  توق و  یقاب  ات  دنراذگب  دننکفارب و  هویمبآ  بالگ و  نیدنچ  مه  هراب  رگید  دـنرادرب و  يو  زا  ياهچفک  هب  بآ  نآ  دراذـگب 
كوک و بآ  یکدنا  دننک و  ياهلیتاپ  رد  هراب  رگید  ار  هلمج  دنرادرب و  يو  زا  بآ  یقاب  دوش  هنوگ  دیپس  تشوگ  گنر  دوش و  ادج  يو 
یبارع و غمـص  یتخل  دوش و  رتهتخپ  اـت  دـنهدب  یـشوج  دـننکفارد و  كدـنا  تخـس  کـمن  یکدـنا  َرت و  يودـک  بآ  اـب  َرت  زینـشگ  بآ 

یناحیر بارش  یکدنا  هویمبآ  ضوع  هب  دشاب  هدش  فیعض  تخس  توق  رگا  دنهدب و  دننکفارد و  هدوس  ریـشابط  هدرک و  نایرب  يهتـساشن 
دریگ و یتسـس  دشاب  مرگ  مین  هچره  هک  نآ  رهب  زا  دشابن  مرگ  مین  هک  نانچ  دنهنرب  مرگ  يدامـض  هدعم  مف  رب  دهد و  تدایز  توق  دننک 

یگنـشت دـشاب و  مرگ  تخـس  بت  رگا  دـشاب و  عفاـن  تخـس  هدرک  َرت  لبنـس  نغور  اـی  یکطـصم  نغور  هب  دـشاب  یمـشپ  دامـض  نیا  رگا 
جالع دنهد و  کبس  َرت و  درـس و  ياذغ  دنراد و  راکب  نزبآ  هبامرگ و  زور  رگید  دنهنرب و  کنخ  ياهدامـض  زاب  رگج  لد و  رب  درآیمه 

، دشابن تجاح  دریگ  زاب  عبط  هک  ضباق  ياهزیچ  هب  نکل  دشاب  نیمه  دنک  دلوت  دصف  سپ  زا  هچنآ 

دنک دلوت  درد  زا  هک  موی  یمح  رد  مود  راتفگ  زا  مهدزناش  باب 

دوش هدیچیپ  هک  یمادنا  درد  لمد و  درد  جنلوق و  درد  اهمادنا و  درد  نادند و  درد  شوگ و  درد  مشچ و  درد  رس و  درد  هک  تسناد  دیابب 
. دنک دلوت  موی  یمح  ببس  نادب  دنک و  مرگ  ار  حور  دنابنجب و  ار  ترارح  دشاب  يوق  نوچ  دنکشب  و 

دشاب درد  نآ  بت  ببس  هک  نآ  رهب  زا  دش  دیاب  لوغشم  درد  نآ  ندرک  لیاز  وضع و  نآ  جالع  هب  تسخن  جالع 
(ص 241)

موی یمح  جالع  نوچمه  نآ  جالع  دشاب  هدنام  یتیقب  بت  زا  زونه  ددرگ و  لیاز  ضرع  دوش  لیاز  ببـس  نوچ  دـشاب و  نآ  ضرع  بت  و 
. دشاب یبعط 

دنک دلوت  سامآ  زا  هک  موی  یمح  رد  مود  راتفگ  زا  مهدفه  باب 

809 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
دیدـپ ببـس  دـنک و  دـلوت  نآ  زا  موی  یمح  دـیآ و  دـیدپ  اهزاوآ  نیتزول  کیدزن  هب  تسد و  لغب  نار و  ياههلوغیب  رد  هک  تسناد  دـیابب 

زا دنامب  اجنآ  یتخل  درذگب  يو  رب  ياهلـضف  رگا  هک  تسه  نآ  جنُگ  اهياج  نیا  رد  هک  نآ  یکی  تسا  ود  اهياج  نیا  رد  سامآ  ندـمآ 
هب دنک و  لوبق  ار  هلـضف  تسا و  خلختم  كزان و  اهياج  نیا  تشوگ  هک  تسا  نآ  مود  ببـس  دراد و  یییخارف  تسا  هاگ  دـنب  هک  نآ  رهب 

نادـب يور  دزیخرب و  نآ  عفد  هب  تعیبط  دـیآ  دـیدپ  یجنر  ای  يدرد  ای  هحرق  مدـق  رب  ای  قاس  رب  الثم  هک  هاگ  ره  سپ  دـنیچ  رد  نتـشیوخ 
حور نوخ و  تکرح  توق  ببس  هب  تسا  اهنایرـش  اهگر و  رد  هک  تسا  حور  نوخ و  تعیبط  بکرم  هک  نآ  رهب  زا  درآ و  جنر  عضوم 

یتخل درذگب و  یتخل  تسا و  یخارف  يو  رد  هک  هاگدنب  نیا  رب  دشاب و  كزان  تشوگ  نیا  رب  نآ  رذـگ  دـنک و  لیم  هاگیاج  نادـب  رایـسب 
دوش و مرگ  دریذپ و  تنوفع  ندـنام  رید  ببـس  هب  اجنآ  مه  دـنامب  رتشیب  ای  زور  ود  رگا  دـنک و  دـلوت  سامآ  نآ  ندـنام  زا  دـنامب و  اجنآ 

دیآ دیدپ  اهسامآ  قیرط  نیدب  مه  نیتزول  رد  تسد و  لغب  ریز  رد  دنک و  دلوت  موی  یمح  دیآ و  زاب  لد  هب  اهنایرش  یجنایم  هب  نآ  راخب 
تسا و هدـینابنجب  ار  نآ  بت  ترارح  تسا و  نت  رعق  رد  هک  دـشاب  هلـضف  ساـمآ  نآ  ببـس  هـب  موـی و  یمح  بـت  نآ  هـک  تـسناد  دـیابب 

. دشاب رتلکشم  رتزارد و  نیا  راکو  هتخیر  اههاگیاج  نیدب  هدیناشوجب و  هتخادگب و 
ببس هب  دشاب  رتاوتم  عیرـس و  میظع و  ضبن  ددرگ و  رهاظ  سامآ  زا  بت  دیآ و  دیدپ  یـسامآ  اهياجنیا  رد  هک  تسا  نآ  بت  نیا  تمالع 

. دوش هدیشک  گر  هک  نآ  رهب  زا  دیارگ  تمالس  هب  یتخل  سامآ  ببس  هب  ترارح و 
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نت زا  لاهسا  هب  سامآ  يهدام  درک و  دیاب  مرن  عبط  سپ  دشاب  رتقفاوم  ار  وضع  نآ  رم  نآ  دصف  هک  یگر  زا  درک  دیاب  دصف  تسخن  جالع 
دوش هدرک  دای  شعضوم  رد  هک  نانچ  نتشگ  لوغـشم  سامآ  جالع  هب  تفرگ و  دیاب  زاب  ناویح  دومرف و  دیاب  رتمک  زین  اذغ  ندرک و  كاپ 

لج زع و  هللا  ءاش  نا 
ردنا دراد و  زاب  عضوم  نآ  زا  دنار و  سپ  زاب  ار  هدام  دـنک و  يوق  ار  عضوم  نآ  ات  داهن  دـیاب  رب  هدـننک  يوق  درـس  ياهدامـض  تسخن  اما 
دامـض نوچ  ات  ندرک  يوق  کنخ  ياهتبرـش  هب  ار  هدعم  مف  لد و  دـنامن و  ماخ  يهدام  ات  درک  دـیاشن  طارفا  اهدامـض  نیا  نتـشاد  راکب 

رب درس  يوقم و 
810 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

بآ جنرت و  بارش  ومیل و  بارش  شرت و  بیـس  بارـش  رانا و  بارـش  نوچ  اهتبرـش  نیا  ددرگن و  زاب  لد  يوس  هب  نآ  راخب  دنهن  سامآ 
ای دوش  جرخ  لیلحت  هب  سامآ  يهدام  هک  تقو  نآ  ات  دیزگ  دیاب  شیاسآ  دـشاب و  قفاوم  زین  رکـش  لوغبـسا و  باکـشک و  دـشاب و  اههویم 

(. دهدن  ) دهد يرای  هدام  ندینادرگ  نفع  ردنا  نآ  ترارح  ات  و  یِم ) روگنا  بارش   ) دوب دیاب  رود  بارش  زا  دوش و  هتخپ 

دنک دلوت  یشغ  زا  هک  موی  یمح  رد  مود  راتفگ  زا  مهدجه  باب 

نآ تمالع  دنک  دلوت  موی  یمح  دوش و  مرگ  تکرح  نآ  ببس  هب  دیآ و  دیدپ  یبارطضا  تکرح  ار  حور  یشغ  ببس  هب  هک  تسا  نکمم 
دوش لطاب  ضبن  دنک  هبلغ  يدرس  هک  یهاگ  دشاب  فلتخم  یـشغ  رد  ضبن  لاوحا  دشابن و  چیه  رگید  ياهبت  ياهتمالع  زا  هک  تسا  نآ 

يدود بلص و  دشاب  لوبذ  دنوادخ  ضبن  نوچمه  یشغ  دنوادخ  ضبن  لاوحا  رتشیب  رد  دوش و  عیرس  دزورفارب  تکرح  هک  یهاگ  و 
ندینایوب و شوخ  ياهيوب  تخوس و  اهروخب  درک و  دیاب  رادیب  ار  وا  دـننز و  وا  يور  هنیـس و  رب  هک  هدرک  درـس  بالگ  هب  تسخن  جالع 

. تشاد راکب  ندرب  راکب  دوش  هدرک  دای  یشغ  باب  رد  هچنآ 
ياج هب  دوز  ار  توق  دـنهد  بارـش  اب  محللا  ءام  رگا  تشرب و  مین  غرم  يهیاخ  يهدرز  اب  محللا  ءام  نوچ  داد  دـیاب  راوگ  دوز  ياهاذـغ  و 
درس ياهاذغ  اهتبرش و  هب  بت  جالع  دیآ  زاب  توق  دیآ و  نوریب  یـشغ  زا  نوچ  تشاد و  دیابن  كاب  بت  ترارح  زا  تقو  نیا  رد  درآ و 

. درک دیابیمه  َرت  و 

دنک دلوت  یگنسرگ  زا  هک  موی  یمح  رد  مود  راتفگ  زا  مهدزون  باب 

زا تعیبط  هچ  درآ  نت  طالخا  هب  يور  دنک  مضه  ار  نآ  هک  دباین  اهاذغ  هک  نآ  رهب  زا  يزیرغ  ترارح  دوش و  هنسرگ  مدرم  هک  دشاب  هاگ 
. دنک دلوت  موی  یمح  ددرگ و  مرگ  دوش و  هریت  اهراخب  زا  حور  دزیخرب و  اهراخب  ببس  نیدب  دتسیان  ورف  راک 

. دوش بلص  فیعض و  ریغص و  ضبن  هک  تسا  نآ  بت  نیا  تمالع 
811 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

هلمجلا یلع  كوک  ای  خانافـسا  وج و  کشک  زا  هک  دـشاب  ییوسح  اذـغ  دـلام و  رد  نغور  دـیآرب  نزبآ  زا  نوچ  دنیـشن و  نزبآ  رد  جالع 
. دوش اهاذغ  رگید  هتفوک و  ای  جادیفسا  اب  جیردت  هب  دوش  مضه  يوسح  نیا  نوچ  ات  دروخ  یکدنا  دیاب و  َرت  درس و  ییوسح 

دنک دلوت  یگنشت  زا  هک  موی  یمح  زا  مود  راتفگ  زا  متسیب  باب 
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ماعط نتـشذگان  بآ و  نتفایان  زا  هک  اهراخب  هک  نآ  رهب  زا  تسا  رتیلوا  یگنـشت  دنک  دـلوت  موی  یمح  یگنـسرگ  زا  هک  قیرط  نادـب  مه 
. دشاب رتنازوس  رتمرگ و  دنک  دلوت 

بآ بارـش  دـنک و  زاغآ  ندروخ  هعرج  هعرج  جـیردت  هب  سپ  دـنکیم  هرغرغ  هضمـضم و  دروخیم و  درـس  بآ  كدـنا  كدـنا  جـالع 
هک درک  دـیابب  دـنک  یلـسغ  درـس  بآ  رد  هک  دـناوت  رگا  يدابآ و  رحب  ینیچ و  دوربنا  شرت و  رایخ  بآ  شرت و  رانا  بآ  هصاـخ  اـههویم 

. دیآ رت  درس و  دروخ  هچنآ  اذغ  دنک و  شیاسآ  باوخ و  ریبدت  سپ  دشاب  عفان  تخس 

دنک دلوت  هدس  زا  هک  موی  یمح  رد  مود  راتفگ  زا  مکی  تسیب و  باب 

ددنبب ار  ماسم  دیآ و  درگ  وا  يهرشب  رب  خوش  ددرگ و  تشرد  وا  تسوپ  دباین  هبامرگ  هک  مدرم  هک  نآ  یکی  تسا  عون  شش  هدس  بابـسا 
ضباق ياهبآ  رد  هک  نآ  مراهچ  دوش  هتسب  ماسم  دبای و  امرس  هک  نآ  موس  ددنبب  ار  ماسم  دنیشن و  وا  يهرـشب  رب  رایـسب  درگ  هک  نآ  مود 

مشش دوش  هتسب  نادب  وا  ماسم  دزوسب و  ار  وا  يهرـشب  باتفآ  ترارح  هک  نآ  مجنپ  دنک  لسغ  درـس  بآ  بش و  كاز و  ندعم  بآ  نوچ 
یمح دنیوگ  هچنآ  دوش و  هتـسب  نآ  ياهرذـگ  اهنهد و  فیل  نوچمه  تسا  هدـنکارپ  نت  همه  رد  هک  کیراب  ياهگر  ياهرـس  هک  نآ 

يوضع رد  هک  یـسامآ  ای  دشاب  طلخ  یجزل  یظیلغ و  ای  هدـس  نیا  ببـس  دـنک و  دـلوت  عون  نیا  زا  هک  دـنیوگ  ار  بت  نیا  تسا  هدـس  موی 
لیلحت هک  تسا  نآ  هدس  نیا  زا  بت  دلوت  ببـس  نآ و  دننام  لولوث و  نوچ  دیورب  ینوزف  یتشوگ  ای  دـنک  گنت  ار  اهرذـگ  دـیآ و  دـیدپ 

نیدب ات  تشذگ  دناوتن  ندز و  دناوتن  مد  فیواجت  نیا  رد  دیاب  هک  نانچ  نوخ  حور و  دنامب و  اهگر  فیواجت  رد  اهراخب  دـشاب و  رتمک 
هک نآ  رهب  زا  دنیوگ  سخونوس  ار  نآ  هک  دشاب  ینوخ  یبت  نکل  دـشابن  ینوفع  بت  نیا  دـنک و  دـلوت  موی  یمح  دوش و  مرگ  نوخ  ببس 

بدح زا  رگا  سپ  سوح  ینعی  دشاب  بذع  نوخ  راخب  اهلاح  رتشیب  رذ 
812 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

قد هب  هک  دـشاب  نآ  میب  موی  یمح  عاونا  يهمه  رد  ددرگ و  ینوفع  دوش و  رگید  یـسنج  موی  یمح  ددرگ  رتزیت  دوش و  رتمرگ  درذـگب و 
ياهبت دـننام  هک  نآ  رهب  زا  تسناد  ناوت  راوخـشد  ار  بت  نیا  دـشاب و  رایـسب  هدام  هک  نآ  رهب  زا  دـشابن  میب  عون  نیا  ردـنا  ددرگ و  زاـب 

دور و ییاطخ  ریبدت  ردـنا  رگم  دراسگ و  رتدوز  دـشاب  رتمرگ  رگا  درادـب و  زور  هنابـش  هس  بت  دـشاب  رایـسب  يهدـس  رگا  دـشاب و  ینوفع 
ببـس هک  ياهدس  زونه  هک  نآ  رهب  زا  دوش  تبون  هب  ياهبت  نوچمه  دنک و  تدواعم  زاب  دراسگب و  موی  یمح  بت  نیا  هک  دـشاب  نکمم 

هک تسا  نآ  بت  نیا  تمالع  دنازرلب  دنک و  اشارف  هک  تسا  نآ  دـش  ینوفع  دـیدرگب و  بت  نیا  هک  نآ  ناشن  دـشاب و  ياج  رت  تسا  بت 
رایسب هن  كدنا و  هن  دنکن  قرع  چیه  تبون  رخآ  رد  رگا  هصاخ  دراد  زارد  تبون  هک  دریگ  یبت  دشابن و  رهاظ  هلصاو  بابسا  زا  یببس  چیه 

ای دشاب  يازفا  نوخ  هک  یـصخش  ردنا  هصاخ  تسا  ياهدس  موی  یمح  هک  دـنک  مکح  دـبای  ءالتما  ياههناشن  لاح  نیا  اب  بیبط  هک  هاگره 
ءالتما ياههناشن  دـشاب  ءالتما  رگا  هک  تسا  نآ  تسا  طلخ  یظیلغ  ای  تسا  ءالتما  هدـس  ببـس  هک  نآ  نایم  قرف  دـشاب و  ظیلغ  وا  طـالخا 

شیوخ لاح  رب  اهگر  يور و  گنر  دشاب  اهگر  یظیلغ  رگا  دشاب و  ادیپ  نآ  دننام  اهگر و  نتساخرب  يور و  یخرس  نوچ 
(ص 242)

. دشابن دیدپ  چیه  ءالتما  ياههناشن  زا  دشاب و 
دنک و دلوت  هدس  زا  هچنآ  هچ  بت  نیا  جالع  تسا  عون  کی  هک  ظیلغ  طلخ  ندرک  فیطل  هدس و  ندش  هداشگ  ریبدت  هک  نآ  رهب  زا  جالع 

دـشاب یئالتما  يهدس  بت  ببـس  رگا  هک  تسین  نآ  زا  شیب  ود  ره  جالع  رد  قرف  تسا و  عون  کی  دـنک  دـلوت  ظیلغ  طلخ  زا  هچ  نآ  هچ 
ءالتما رگا  دشاب و  ءالتما  يهدام  دروخ  رد  هک  لهـسم  هب  دننک  یغارفتـسا  دـصف  سپ  زا  دـشاب  طارفا  هب  ءالتما  رگا  دـننک و  دـصف  تسخن 

هب دننکن  غارفتسا  ات  دنوش و  لوغـشم  نداشگ  هدس  ریبدت  هب  سپ  دننک  مرن  هداس  نیبگنکـس  اههویم و  بآ  هب  ار  عبط  دشاب  طارفا  هب  تخس 
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اهگر رد  هک  رگید  طالخا  دنوش  لوغـشم  هدس  ریبدت  هب  تسخن  رگا  هک  دوب  دیاشن  نمیا  هک  نآ  رهب  زا  دـش  دـیابن  لوغـشم  هدـس  ریبدـت 
دریگ و زاب  اجنآ  دباین و  رذگ  کیراب  گنت و  ياهگر  ياهنهد  رد  یظیلغ  ببـس  هب  ای  يرایـسب  ببـس  هب  ددرگ و  ناور  دنبنجب و  دشاب 

دلوت ینوفع  ياهبت  ددرگ و  رتيوق  اههدس 
813 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

نوریب نت  زا  یناخد  ینوزف و  ياههلضف  ددرگ و  لوغشم  غارفتسا  دصف و  هب  تسخن  رگا  سپ  دشاب  بت  یبعـص  هدس  يرایـسب  ناشن  ودنک 
هک نانچ  دنک  نوریب  رایـسب  نوخ  دـصف  هب  رگا  هصاخ  دوش  ینوفع  بت  هک  نآ  زا  ددرگ  نمیا  دوش و  هدـیرب  نآ  يهدام  بت و  توق  دـنک 

بت نیا  ردـنا  هک  نآ  رهب  زا  درادـن  زاب  نآ  زا  لاس  لصف  توق و  هنحـس و  رمع و  لاـس و  هک  نآ  طرـش  هب  نکل  دـتفا  یـشغ  هک  دـشاب  میب 
بآ دوش و  هبامرگ  رد  دراسگب  ای  دتفا  طاطحنا  رد  بت  هک  تقو  ره  هک  تسا  نآ  هدـس  نداشگ  ریبدـت  اما  دـشاب و  رتشیب  دـصف  هب  تجاح 

مدنگ و سوبس  یلقاب و  وج و  درآ  هب  ار  هرشب  يو و  رد  دننک  گنرد  رایـسب  دنیـشن و  نزبآ  رد  دنزیر و  يو  رب  رایـسب  مرگ  مین  ینعی  رطاف 
هتفوک و دنوارز  دشاب  يوق  ود  ره  توق  هدس و  رگا  دیوشب و  دلامب و  یناهفصا  نانـشا  هتفوک و  سوس  خیب  هتفوک و  هزبرخ  تشوگ )  ) محل
دـیآ و دـیدپ  یتبون  دـنکیم و  تدواعم  بت  نیا  رگا  دـنیوشب و  دـنلامب و  نادـب  ار  هرـشب  دـننک و  لـح  بآ  هب  دنـشرسب و  لـسع  هب  هتخیب 

هبامرگ زا  نوچ  دنیـشن و  نزبآ  رد  دوش و  هبامرگ  رد  دشاب  بت  تبون  تقو  هک  نآ  زا  شیپ  تعاس  راهچ  هب  دـشاب  يوق  تخـس  ياهتبون 
هقبطم بت  زا  ریبدـت  نیدـب  بت و  نیا  جالع  رد  تسا  بوخ  يریبدـت  نیا  دـنک و  قرع  اـت  دبـسخب  ماـمح  نکخر )  ) خلـسم رد  دـیآ  نوریب 

ینسک و بآ  يروزب و  هداس و  نیبگنکس  نوچ  داشگ  دیاب  هدنیاشگ  هدننک و  فیطل  ياهتبرـش  هب  ار  ینوردنز  ياههدس  دبای و  صالخ 
دیاب وج  کشک  زا  مه  اذغ  نیطنسفا و  بارـش  هتخپ و  يو  رد  سفرک  خیب  تسوپ  وا و  خیب  تسوپ  اب  نایداب  مخت  باکـشک  نایداب و  بآ 

درک و ناوت  فیطل  ریبدت  نیدب  اهتبرـش و  نیدب  مه  ار  ظیلغ  ياهطلخ  ماداب و  نغور  اب  اهسوبـس  دنـشاب و  هتخپ  يو  رد  نایداب  مخت  هک 
دوس تخـس  نآ  ریغ  شفنب و  نغور  هب  هبامرگ  رد  رایـسب  ندیلام  دراد و  زاب  نتـشیوخ  زا  دنک  دلوت  يو  زا  نطاب  رهاظ و  هدس  هک  اهببس 
یمح زور  هس  سپ  زا  دراد  زاب  اذغ  زا  ار  وا  دنک و  جالع  هک  دـتفا  قافتا  لهاج  بیبط  ار  بت  نیا  دـنوادخ  رگا  دـیوگیم  سونیلاج  دراد 

نآ ناشن  دراسگب  زور  هس  سپ  زا  بت  نیا  هک  هاگره  دنک و  زیت  ار  طالخا  بت  نیا  رد  اذغ  نتفرگ  زاب  هک  نآ  رهب  زا  ددرگ  هداح  بت  موی 
رتمرگ و ای  دشاب  هدوب  تسخن  هک  دنک  یمرگ  یتخـس و  نادب  مه  تدواعم  دنک و  تدواعم  زاب  دراسگب و  رگا  تشگ و  ینوفع  هک  دـشاب 

نادب هن  تدواعم  رگا  دشاب  ینوفع  ياهبت  جالع  وا  جالع  دش و  دهاوخ  زارد  تشگ و  ینوفع  بت  هک  درک  دیاب  مکح  دشابن  بوخ  لوب 
دشاب تمالس  ناشن  دشاب  بوخ  لوب  دنک و  یمرگ 

814 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
درذگب تمالس  هب  دوش و  هداشگ  اههدس  یقاب  ات  دنکیم  دمآ  هدرک  دای  هک  ریبدت  جالع و  نیا  مه 

بت نیا  ياهتمالع  یگدزامرس  زا  دشاب  ماسم  ندش  هتسب  هرشب و  نتشگ  فیثک  تشرد و  نآ  ببـس  هک  موی  یمح  رد  مود  راتفگ  زا  مود  تسیب و  باب 
تسناد ناوت  زیچ  جنپ  زا 

لاح زا  مراهچ  ضبن  لاح  زا  موس  نداهن  رامیب  تسوپ  رب  تسد  ینعی  هرشب  سمل  زا  مود  تسا  هدیسر  امرـس  هک  دشاب  مولعم  هک  نآ  یکی 
لوب لاح  زا  مجنپ  مشچ 

نوچ نکل  دشابن  رهاظ  سب  بت  ترارح  دنهن  يو  رب  تسد  نوچ  هک  دشاب  نانچ  هرشب  لاح  دوب و  رهاظ  دوخ  دشاب  هدیـسر  امرـس  رگا  اما 
توق یتخل  یناخد  راخب  دوش و  هداشگ  یکدنا  ببـس  نادـب  ماسم  دـنک و  مرگ  ار  هرـشب  تسد  ترارح  دـنراد  هداهن  يو  رب  تسد  یتعاس 
دشاب هدرک  نوردنز  هب  لیم  يزیرغ  ترارح  هک  نآ  رهب  زا  ضبن  لاح  دوش و  رتمرگ  عضوم  نآ  زا  ددرگ و  رهاظ  بت  ترارح  دهد  نوریب 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 525 

http://www.ghaemiyeh.com


یـضعب رد  دیارگ و  تعرـس  هب  تجاح  ببـس  هب  نکل  دشابن  فیعـض  ببـس  نادـب  ضبن  دـشاب  ياج  رب  توق  دوب  تسا  هتـسناوتن  لیلحت  و 
ببـس نادـب  ات  هتـشگ  يوق  نآ  ترـضم  دـشاب و  هدرک  مامت  يرثا  امرـس  هک  رگم  دـشابن  رهاظ  سب  فـالتخا  نکل  ددرگ  فلتخم  اـهلاح 
ددرگ دیپس  هک  دشاب  نکمم  لوب  دشابن و  هتفر  ورف  رود  ندوبان  لیلحت  ببس  هب  اهمشچ  دیادرگ و  تبالـص  هب  دشاب و  فیعـض  فلتخم و 

زا هک  دیاب  هچنآ  دراد و  نوردنز  هب  لیم  ترارح  هک  نآ  ببـس  هب  هک  دشاب  نکمم  دشاب و  هدـش  روهقم  يزیرغ  ترارح  هک  نآ  ببـس  هب 
. دنک لیم  لوب  قیرط  هب  دتفا  لیلحت  ماسم 

رد بت  تبون  رخآ  هب  سپ  دـنک  قرع  ات  دیـشوپ  دـیاب  مرن  مرگ و  ياههماج  تسـشن و  تفخ و  دـیاب  مرگ  يهباـمرگ  ردـنا  تسخن  جـالع 
هنوباب و دوش و  رتهداشگ  ماسم  ات  مرن  یندیلام  دنلامب  ار  يو  سپ  دـنک  رگید  یقرع  ات  دربن  نتـشیوخ  بآ  دنیـشنب و  رایـسب  دوش و  هبامرگ 
هب وا  ياهمادنا  سپ  دنزیریم  دنناکچیم و  وا  ياهمادنا  رب  نآ  زا  دـنیوشب و  بآ  نادـب  نتـشیوخ  دـنزپب و  بآ  ردـنا  تبـش  شوگنزرم و 
ره دـنراد  هاگن  دـمآ  هدرک  دای  هک  بت  نیا  دـنلامب و  دـننک و  برچ  نسوس  نغور  هب  ای  طسق  نغور  هب  ای  هنوباب  نغور  هب  ای  تبـش  نغور 

دبسخب ای  دنیشنب  خلسم  ردنا  تعاس  کی  دیآ و  نوریب  هدیشوپ  دمآ  دهاوخ  نوریب  هبامرگ  زا  نوچ  رگید و  سپ  زا  کی 
815 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

ماسم هک  دناد  رگا  دیوگیم و  شوگنزرم  جـنرت و  هتخپ و  بآ  دوخن  ای  هدرک و  نایرب  جوهیت  جارد و  نوچ  دراد  راکب  فیطل  ياذـغ  سپ 
داشگ دناوتن  ار  ماسم  دنازیگنارب و  دب  ياهراخب  دنابنجب و  ار  طالخا  بارش  هک  نآ  رهب  زا  دروخ  دیاشن  بارـش  تسا  هتـسب  يرتشیب  نیمه 

. دشاب تعفنم  زا  شیب  نآ  ترضم 

دشاب ضباق  ياهبآ  هب  ندرک  لسغ  نآ  ببس  هک  موی  یمح  رد  مود  راتفگ  زا  موس  تسیب و  باب 

زا مود  هتـسش  نادـب  نتـشیوخ  تسا و  هتـسشن  یبآ  نینچ  رد  دوش  مولعم  هک  نآ  یکی  تسناد  ناوت  زیچ  جـنپ  زا  مه  بت  نیا  ياـهتمالع 
لوب لاح  زا  مجنپ  مشچ  لاح  زا  مراهچ  ضبن  لاح  زا  موس  هرشب  لاح 

وزام و بآ  رد  هک  دشاب  یسک  تسد  نوچمه  هرشب  لاح  تسا و  نآ  دوخ  ببس  هک  نآ  رهب  زا  تسا  تسرد  یتمالع  نتـسشن  بآ  رد  اما 
دشاب دمآ و  هدرک  دای  هتشذگ  باب  رد  هک  نآ  ضبن  هب  دشاب  کیدزن  ضبن  هتشاد و  يو  رد  تسد  دشاب و  هدرک  يراک  تسوپ  رانا  بآ  ای 
یعیرس ببس  ياج و  یگنت  يریغص  ببس  دشاب و  رتهدیشک  مه  رد  وا  تسوپ  رتهتسب و  وا  ماسم  هک  نآ  رهب  زا  دوش  رتعیرس  رتریغص و  هک 
اهلاح رتشیب  رد  لوب  تسا و  هدش  هدرک  دای  هتـشذگ  باب  رد  هک  ببـس  نادـب  مه  دـشابن  هتفر  ورف  رود  اهمشچ  دـشاب و  تجاح  يرایـسب 
نکمم ددرگ و  لوغـشم  نآ  مضه  هب  دنامزاب  دشاب  نت  نوردنا  رد  هک  اهراخب  يرایـسب  ببـس  هب  تعیبط  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  قیقر  دیپس و 

. دوش رایسب  لوب  ببس  نیدب  ات  دشک  نوریب  ار  نآ  اوه  هن  دیآ و  نوریب  قرع  هب  هن  دنامب  نت  رد  اهتبوطر  ماسم  یگتسب  ببس  هب  هک  دشاب 
باب بیترت   ) دـنراد هاگن  بیترت  نامه  هک  دـشاب  نآ  رتباوص  هتـشذگ و  باب  جالع  هب  دـشاب  کیدزن  نیا  جالع  هک  تسناد  دـیابب  جالع 

دوش هبامرگ  رد  هک  تسخن  نکل  هتشذگ )
(ص 243)

کلملا و لیلکا  هنوباب و  بش و  شوگنزرم و  هک  دشاب  یبآ  نزبآ  رد  دنیشن و  نزبآ  رـس  رب  سپ  دنک  ربص  هبامرگ  ياوه  ردنا  تعاس  کی 
وا تسوپ  ات  هدرک  مرگ  دنشاب و  هتخپ  وا  رد  موصیق 

816 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
لیلحت هتـسسگ  بت  يهدام  دـشاب و  هتفرگ  زاب  نت  نوردـنز  هک  اهراخب  دـنک و  قرع  ددرگ و  هداشگ  ماسم  دوش و  رتمرن  بآ  نیا  راخب  هب 

شوگنزرم و نغور  تبش و  نغور  راغلا و  بح  نغور  نوچ  دنک  برچ  نغور  هب  اهمادنا  دشاب  هدرک  رایسب  قرع  هک  نآ  سپ  زا  دریذپ و 
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مرن و ماعط  دیاب  راکب  هچنآ  تسا و  هدمآ  هدرک  دای  هک  رگید  ياهبت  رد  هک  دیاب  نآ  زا  رتفیطل  بت  نیا  رد  اذـغ  ریبدـت  هنوباب و  نغور 
هماکبآ و ینیچراد و  رتعس و  هریز و  و  تسا ) رتحیحـص  تبـش   ) بش نآ  لباوت  هدنک و  تسوپ  دوخن  ردنغچ و  زا  وسح  نوچ  دیاب  لدتعم 

اهاذغ هنوگ  نیا  رب  دنراذگ و  ریبدت  نیا  رب  هتفه  کی  دراسگب  بت  هک  نآ  سپ  زا  دشاب و  قفاوم  زین  خانافسا  شام و  هزات و  يهریش  نغور 
دنک تعانق 

طارقب هک  نانچ  درک  دیابیم  رامیب  توق  دروخ  رد  لاس و  لصف  دروخ  رد  جالع  ریبدت و  اهيرامیب  يهمه  رد  بت و  نیا  رد  دـیوگ  نرها 
دیوگیم

دربلا نم  تجلاع  اذا  کلذ و  هب  هجلاعی  ام  دحأ  ءاتشلا  وه  نأ  تفرع  هدرابلا  ءایشالاب  اتشلا  ةرارح  نم  تجلاع  نإ  نامز  ردقب  ءایـشالا  جلاع 
[35] هتلغ هترثکلا و  نم  يری  ام  ردقب  ضیرملا  جلاع  قفُرت و  هب و  هجلاعی  ام  دحا  رحلا  نأ  تفرع  فیصلا  نامز  یف 

ص816 ج1 ؛  یهاشمزراوخ ؛  هریخذ 
ياوـه هک  تسناد  دـیابب  تسا  ناتـسمز  راـگزور  تسا و  مرگ  يراـمیب  رگا  درک  دـیاب  لاـس  لـصف  دروـخ  رد  جـالع  ار  يراـمیب  ره  ینعی 

عون کی  ناتـسبات  ياوه  تسا  ناتـسبات  راگزور  تسا و  درـس  يرامیب  رگا  درک و  یهاوخ  وت  هک  ییاـهجالع  زا  تسا  عون  کـی  ناتـسمز 
لاس لصف  رامیب و  توق  دروخ  رد  کی  ره  بیترت  جالع و  درک و  دیاب  قفر  اهيرامیب  يهمه  ردنا  سپ  درک  دیابیم  هک  اهجالع  زا  تسا 

. دیآ عفان  ات  درک و  دیاب 

دشاب باتفآ  ترارح  ای  هبامرگ  ترارح  نآ  ببس  هک  موی  یمح  ردنا  مود  راتفگ  زا  مراهچ  تسیب و  باب 

دوش و مرگ  وا  غامد  دنیـشنب  باتفآ  رد  ای  شتآ  کیدزن  هب  ای  دنک  ماقم  رتشیب  مرگ  يهبامرگ  رد  مدرم  هک  دـشاب  رایـسب  هک  تسناد  دـیابب 
ردنا اهنایرـش  یجنایم  هب  لد  زا  دسر و  وا  لد  هب  ندزمد  هار  زا  دـشاب  هدـش  مرگ  شتآ  کیدزن  زا  باتفآ و  زا  هک  ییاوه  هبامرگ و  ياوه 

هدنکارپ نت  يهمه 
817 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

نت رد  رگا  هصاخ  دشاب  رتشیب  غامد  ردنا  باتفآ  ترارح  رثا  دنک و  دلوت  باتفآ  زا  رتشیب  موی  یمح  عون  نیا  دنک و  دلوت  موی  یمح  دوش و 
دشاب لد  ردنا  رتشیب  شتآ  هبامرگ و  رثا  درآ و  رس  درد  دوش و  غامد  رب  دوز  نآ  راخب  دزادگب و  باتفآ  ترارح  زا )  ) دشاب ياهلضف 

تسا عون  راهچ  اهبت  نیا  تمالع 
یکی شتآ  کیدزن  هب  باتفآ و  ردنا  نتفر  نتسشن و  هبامرگ و  نوچ  دمآ  هدرک  دای  هک  اهببـس  نیا  زا  هک  دوش  مولعم  هک  تسا  نآ  یکی 

دهاوخن ییانـشور  عاعـش  دشاب و  خرـس  مشچ  هک  نآ  موس  دشاب  اهمادنا  رگید  زا  رتمرگ  رـس  هک  نآ  درـس و  درد  مود  دـشاب  هداتفا  قافتا 
ردنا هک  دنکن  هزادـنا  نادـب  یگنـشت  هک  تسا  نآ  تسین  یمرگ  نادـب  نطاب  هک  نآ  ناشن  دـشاب و  نطاب  زا  رتمرگ  رترهاظ  هک  نآ  مراهچ 

دنک دلوت  باتفآ  ترارح  زا  هک  تسا  یبت  یتیصاخ  نیا  دشاب  یمرگ  نادب  هک  دنک  رگید  ياهبآ 
دنادرگ میظع  سفن  درآ و  بعص  یگنشت  دنک  دلوت  شتآ  باتفآ و  شبت  هبامرگ و  زا  هک  یبت  اما  و 

: جالع
دننک و درس  خی  رب  ای  فرب  رس  رب  لگ و  نغور  گنـس  مرد  جنپ  بالگ و  گنـس  مرد  تسیب  هکرـس و  گنـس  مرد  هد  زا  دنزاس  ياهخلخل 

رایخ دننایوبیم و  هدرک  درس  مرفسهاش  روفاک و  دیپس و  لدنص  دننایوبیم و  دنهنیم و  هنیس  رـس و  رب  دننکیم و  َرت  نادب  ناتک  ياههقرخ 
بآ نیا  ردنا  رگا  دنلامب و  دنهن و  ردنا  مرگ  بآ  هب  ياپ  دننایوبیم و  ار  نآ  دننکـشب و  دـننک و  درـس  خـی  فرب و  نایم  ردـنا  ار  گنرداب 
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دننزب درس  بآ  دنیوشب و  هزیکاپ  ار  هناخ  دشاب و  رتدنمدوس  دنشاب  هتخپ  ردنا  دیب  يهفوکـش  مرفـسهاش و  رفولین و  هشفنب و  رخذا و  هنوباب و 
دشوپب و مرن  يهماج  هب  ار  نتـشیوخ  دوش و  هناخ  ردنا  دنیوبیم و  دـنهنب و  مرفـسهاش  روفاک و  لدنـص و  رفولین و  هشفنب و  رایـسب و  خـی  و 
ار هدـعم  رایـسب  هکنآ  رهب  زا  دروخن  رایـسب  درـس  بآ  دـنک و  قرع  هک  دـشاب  ات  دـنراد  زاب  هناخ  نیا  زا  داب  هار  دنیـشنب و  نکاس  ای  دبـسخب 

بارش جاویر و  بارش  رفولین و  بارش  هشفنب و  بارش  ياهتبرـش  زا  ددرگ و  شوخ  لد  هک  نانچ  دروخب  مامت  تبرـش  نکل  دنک  نیگنس 
هدیناکچرب لگ  نغور  یکدنا  هدرک و  درس  نیریش  شرت و  رانا  بآ  جنرت و 

818 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
دسرب طاطحنا  تقو  هب  بت  نوچ  دشاب  دنمدوس  رکش  اب  وج  تسپ  رکش و  اب  هدرک  درس  باکشک  دناشنب و  رس  درد  یگنشت و  ات  دروخیم 

ات دنزیر  وا  رس  رب  رایـسب  مرگ  مین  شوخ  بآ  دنکن و  ریخأت  هبامرگ  درادن و  كاب  دشاب  يرثا  هلزن  ماکز و  زا  هچ  رگا  دوش و  هبامرگ  ردنا 
بت نیا  دنوادخ  دشاب و  دنمدوس  دنیـشن  رطاف  نزبآ  ردنا  رگا  دشاب و  رود  نآ  ياوه  مرگ و  هناخ  زا  دراسگب و  لیلحت  هب  بت  دـنک و  يَرت 

رتدنمدوس دنـشاب  هتخپ  هنوباب  یتخل  رفولین و  هشفنب و  نزبآ  ردنا  رگا  ندیلام و  نغور  هب  هک  دـشاب  نآ  زا  رتشیب  تجاح  هبامرگ  نزبآ  هب  ار 
هدیم نان  وا  ماعط  دننک و  برچ  رفولین  شفنب و  نغور  هب  ار  وا  رـس  دشابن  رگا  دنراد و  رود  يو  زا  نغور  دشاب  ماکز  رثا  چیه  رگا  دشاب و 
سپ زا  هفرخ و  گرب  كوک و  گنرداب و  رایخ  رایخ و  زغم  ای  تیز  لخ  ای  شام  ودـک  ياهروزم  اب  رگ  هدرک  دیرـس  خـی  بآ  ردـنا  دـشاب 

دنک باوخ  شیاسآ و  بلط  اذغ 

دشاب مرگ  ياهوراد  اهماعط و  ندروخ  نآ  ببس  هک  موی  یمح  رد  مود  راتفگ  زا  مجنپ  تسیب و  باب 

یمح ردنا  دـشاب و  یناسفن  حور  ردـنا  بت  دوش و  مرگ  غامد  دـنک  دـلوت  باتفآ  ترارح  زا  هک  موی  یمح  رد  هک  نانچ  هک  تسناد  دـیابب 
بت دوش و  مرگ  رگج  بت  نیا  ردنا  دشاب  یناویح  حور  ردنا  بت  دوش و  مرگ  لد  دـنک  دـلوت  شتآ  یکیدزن  هبامرگ و  ترارح  زا  هک  موی 

. دشاب یعیبط  حور  ردنا 
راسخر اهمشچ و  دوشیم و  کشخ  ناهد  دـنک و  هبلغ  یگنـشت  دـشاب و  یترارح  رگج  بناـج  ردـنا  هک  تسا  نآ  وا  تمـالع  اـهتمالع 

درآ عادص  هک  دشاب  رایسب  دشاب و  خرس 
اب هفرخ  مخت  هزبرخ و  مخت  گنرداب و  راـیخ  راـیخ و  مخت  بآ  زا  نداد  یگنـس  ياهتبرـش  درک و  دـیاب  لوب  راردا  ریبدـت  تسخن  جـالع 

توترخ ندروخ  تشخریـش و  ای  نیریـش  شرت و  رانا  بآ  هب  ای  ودـنه و  ياـمرخ  تشخریـش و  هب  ندرک  مرن  ار  عبط  سپ  هداـس  نیبگنکس 
دای هتـشذگ  باب  ردنا  هک  ییاهریبدـت  دـشاب و  قفاوم  رکـش  اب  لوغبـسا  باعل  گنرداب و  رایخ  رایخ و  زغم  توترخ و  بارـش  هدرک و  درس 

دشاب دنمدوس  مه  باب  نیا  ردنا  تسا  هدمآ  هدرک 

دنک دلوت  بارش  زا  هک  موی  یمح  رد  مود  راتفگ  زا  مشش  تسیب و  باب 

819 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
دراد و دوس  باوخ  ياپ و  تسد و  ندیلام  دشاب و  قفاوم  تخس  هدرک  درس  يهروغ  بارش  رانا و  بآ  دشاب و  رامخ  جالع  بت  نیا  جالع 
دوش و هبامرگ  رد  دتفا  طاطحنا  ردـنا  بت  نوچ  ندرک و  یق  ای  ندرک  دـصف  ای  درک  دـیاب  مرن  اههویم  بآ  هب  ار  عبط  دـشاب  يرـس  درد  رگا 

هتخپ کشرز  هب  ای  هنادران  هب  ای  هروغ  بآ  یگناخ و  غرم  يهزوج  جوهیت و  جارد و  اذغ  دنزیر و  وا  رس  رب  رایسب  مرگمین  شوخ  بآ 
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دنک دلوت  نآ  ندیراوگان  ندروخ و  ماعط  يرایسب  زا  هک  موی  یمح  ردنا  مود  راتفگ  زا  متفه  تسیب و  باب 

هک نآ  یکی  دـشاب  هنوگ  ود  زا  غورآ  نیا  دریگ و  ندـمآرب  شوخاـن  ياـهغورآ  دـنراوگن  دـنروخ و  رتـشیب  ماـعط  مدرم  هک  دـشاب  رایـسب 
دنیوگ اشج  ار  غورآ  يزاتهب  هدرک و  هابت  ار  وا  دوب و  هدیـسر  يو  هب  دود  هک  یماعط  يوب  نوچمه  دشاب  هدنگ  نآ  يوب  دـشاب و  كاندود 

رگا هصاخ  دـنک  دـلوت  رتشیب  ارفـص  يو  رد  هک  دـشاب  هدـعم  یمرگ  زا  نآ  ببـس  دـنیوگ و  یناخد  ياشج  ار  كاندود  غورا  نیا  ناـیبط  و 
ددرگ بت  ببـس  دنک و  مرگ  ار  حور  ددرگ و  ارفـص  راخب  دزوسب و  دوز  هک  فیطل  ياهماعط  ای  دشاب  هدروخ  ییارفـص  مرگ و  ياهماعط 

دتفا قافتا  ردان  هب  شرت  غورا  اب  بت  دهد و  یشرت  يوب  دشاب و  شرت  غورآ  مود  عون 
(ص 244)

يرایـسب و نآ  ببـس  هک  موی  یمح  هک  تسناد  دـیابب  دـشاب و  رگید  يزیچ  بت  ببـس  هک  ددرگ  نکمم  دوـب و  فیعـض  دـیآ  یبـت  رگا  و 
ای دنک  ماقم  باتفآ  رد  ای  دنک  تضایر  تکرح و  هدیراوگان  رایـسب و  ياهماعط  سپ  زا  هک  دریگ  ار  یـسک  رتشیب  دـشاب  ماعط  ندـیراوگان 

يوم و یب  هرشب  دشاب و  ییارفـص  جازم  رگا  هصاخ  دنک  مرگ  ار  حور  ددرگ و  رایـسب  وا  نت  رد  دب  راخب  اهببـس  نیدب  ات  دوش  هبامرگ  رد 
هتسب ماسم 

بت عیرـس و  میظع و  ضبن  خرـس و  راسخر  اـهمشچ و  دـشاب  هقبطم  بت  ضارعا  نوچمه  نیا  ضارعا  هک  تسا  نآ  بت  نیا  ياـهتمالع 
ناشن دوشن و  رگید  یـسنج  دشاب و  موی  یمح  همه  دیآیم و  زاب  تبون  تفه  ای  تبون  راهچ  هک  دشاب  رایـسب  بت  نیا  دـشاب و  مرگ  تخس 

نآ نیا 
820 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

ترارح و يرایسب  ببس  هب  هک  دشاب  نکمم  دشاب و  دیپس  ماعط  ندیراوگان  ببس  هب  لوب  دشاب و  ناتـسردنت  ضبن  نوچمه  ضبن  هک  دشاب 
بت ندش  لیاز  ناشن  دوش  ناتـسردنت  غورآ  يوب  نوچمه  ددرگب و  غورآ  يوب  هک  تقو  ره  دوش و  نیگنر  مرگ  ياهراخب  ارفـص و  دـلوت 

دشاب
هعرج مرگ  بآ  هک  نآ  زج  دوب  دیابن  لوغـشم  جالع  چیه  هب  تسا  يدساف  ماعط  نوچ  دشابیم  هک  یغارفتـسا  دشاب و  مرن  عبط  رگا  جالع 

هب رگا  دوش و  هبامرگ  رد  دتفا  طاطحنا  ردنا  بت  نوچ  دنک و  كاپ  دیوشب و  دـساف  ماعط  یقاب  زا  ار  اههدور  ار و  هدـعم  ات  دروخیم  هعرج 
دیآ و نوریب  دوز  دوش و  هبامرگ  رد  دشابن  یفعض  رگا  و  دورن ) هبامرگ  هب   ) دشاب رود  هبامرگ  زا  دشاب  هتشگ  رهاظ  یفعـض  غارفتـسا  ببس 

بآ دنناتسب و  ضباق  شرت  یبآ  بآ  ای  یلجرفس  نیبگنکس  ای  هداس  يهبیم  ای  رکش  لگ  هب  دهد  یتوق  ار  هدعم  دیآ  نوریب  هبامرگ  زا  نوچ 
نغور نیدـب  ياهراپ  مشپ  دـنامب و  نغور  دورب و  بآ  اـت  دـنناشوجب  مرن  شتآ  هب  دـننزب و  مه  هب  يو  اـب  لـگ  نغور  ضباـق و  شرت  بیس 

خرس لگ  لدنـص و  زا  رگا  دندنبب و  دنهن و  هدعم  مف  رب  دننک و  مرگ  هلوح )  ) اهرازا دوش و  نوریب  يو  زا  نغور  ات  دنراشفب  دننک و  برچ 
دشاب دنمدوس  دندنبب  دنهن و  هدعم  مف  رب  دنزاس و  يدامـض  زر  خاش  بآ  دروم و  بآ  سیتلا و  ۀیحل  يهراصع  کمار و  کس و  ایقاقا و  و 
نامرلا بح  فوفـس  تشاد و  دیاب  زاب  هبامرگ  زا  دوشیم  فیعـض  توق  دـیآیمه و  رگید  ياهطلخ  دـشابیم  هک  یغارفتـسا  هب  رگا  سپ 

اب و هروغ  اب و  کشرز  هیقامس و  نوچ  دریذپ  رتمک  داسف  هک  داد  دیاب  درس  ياهیندروخ  دوب و  دیاب  لوغـشم  بت  نتفرگ  زاب  هب  داد و  دیاب 
ریبدت داد و  دیاب  کشرز  بارش  قامس و  بارـش  رانا و  بارـش  هروغ و  بارـش  ومیل و  بارـش  نوچ  زین  تبرـش  دنام و  نیدب  هچنآ  ابران و 
نغور دشابن  مرگ  تخـس  بت  رگا  دریگ و  توق  ات  دـننک  یلط  نیطنـسفا  نغور  هب  ار  هدـعم  دتـسیا  زاب  لاهـسا  هک  هاگره  دـنک و  شیاسآ 

نآ دیآ و  نوریب  يو  زا  نغور  ات  دنراشفب  دننک و  برچ  نغور  هب  ياهراپ  مشپ  هک  دشاب  نآ  رتهب  دننک و  یلط  یکطـصم  نغور  ای  نیدران 
هک تقو  ره  دنک و  فیعض  ار  هدعم  دشاب  مرگ  مین  هچره  نآ  رهب  زا  دیاب  مرگ  تخـس  دنهن  هدعم  مف  رب  هچ  ره  دنهن و  هدعم  مف  رب  مرگ  ار 

هـضیه ياهدامـض  زا  رتيوق  ياهدامـض  هب  هک  دـشاب  رایـسب  دوشن و  فیعـض  ات  دـننک  مرگ  بآ  نایم  رد  مه  دـننک  مرگ  ار  اـهنغور  نیا 
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سلجم هس  ای  ود  وا  عبط  هک  نآ  زا  دعب  تلع  نیا  دنوادخ  رگا  دیآ و  تجاح 
821 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

رگج فعض  زا  هک  یلاهسا  ینعی  ددرگ  يدبک  لاهـسا  هک  دشاب  ددرگ و  هتـسویپ  يو  لاهـسا  دنک  دصف  هک  دتفا  قافتا  دشاب  هدرک  تباجا 
نیا دـشاب و  رتهدـنراوگ  دراد  اوأم  هزیر  گنـس  رب  هک  دروخ  يهزات  یهام  نوچ  دـیاب  نآ  رتراوگدوز  رتکبـس و  هچره  وا  ماـعط  دـشاب و 
بآ رد  يدادغب  کعک  ای  دنشاب  هدرک  هکرس  هب  وا  هک  ریمخ  هک  نان  شرت و  رانا  بآ  رد  وج  تسپ  دنیوگ و  یـضارضر  يزات  هب  ار  یهام 

كاپ بت  هک  داد  ناوت  نآ  زا  شیب  شراوگ  نیا  نکل  هبیم  ای  رانا  بارـش  ای  شرت  یبآ  بارـش  زا  یتبرـش  تسخن  اذغ  زا  شیپ  شرت و  رانا 
دیاب کنخ  يهناخ  رد  دـشاب  ناتـسبات  رد  رگا  دـییوب و  دـیاب  کنخ  شوخ و  ياـهيوب  دـشابن و  یقاـب  وا  ترارح  چـیه  دوش و  هدـیراسگ 
ماعط یقاب  چیه  هدعم  رد )  ) ات درک  دیاب  لمأت  درک و  دیاب  ندرک  مرن  عبط  ریبدت  دشاب  رتراوخـشد  راک  دـشاب  کشخ  عبط  رگا  سپ  تسـشن 

عفد ماعط و  ندیراوگ  ریبدت  دوب  دیابن  لوغشم  بت  هب  دشاب  راوخـشد  یق  رگ  ندرک و  مرن  عبط  سپ  درک  دیاب  یق  تسخن  دشاب  رگا  تسه 
( عوفدم  ) لفث رگا  تسا و  هخـسن  رد  هک  دشاب  نادنچ  ود  هروپ  يو  رد  هک  ینومک  هب  ای  ههار  نوجعم  هب  ای  هیوافالا  بح  هب  درک  دـیاب  نآ 

مرن يهنقح  دـشابیمه  یترارح  یـشزوس و  اههدور  رد  رگا  درک و  دـیاب  قفاوم  ياههنقح  اهفایـش و  هب  نآ  عفد  دـشاب  نیدورف  ءاـعما  رد 
دـشاب روقارق  داـب و  اـههدور  رد  رگا  یگناـخ و  غرم  يهیپ  طـب و  يهیپ  شفنب و  نغور  هتفوک و  مین  وج  کـشک  هشفنب و  باـنع و  زا  دـیاب 

ای درادن  تداع  ماعط )  ) نآ ندروخ  هک  دروخ  یماعط  هک  ره  دـشاب و  هروپ  هریز و  هنایداب و  سفرک و  مخت  يو  رد  هک  درک  دـیاب  ياهنقح 
نآ عفد  ندیراوگ و  ریبدـت  هب )  ) نکل درک  دـیابن  بت  ندـیراسگ  راظتنا  دـیآ  بت  ار  يو  ببـس  نادـب  دروخ  رتشیب  ای  دـشاب  رتظیلغ  یماعط 

تسا و هدوب  مرگ  ماـعط  رگا  هک  تسناد  دـیابب  دـشاب و  هتـسویپ  زور  دـنچ  هقبطم  بت  نوچمه  بت  نیا  هک  نآ  رهب  زا  ندوب  دـیاب  لوـشغم 
رگا تشخریـش و  اب  نیریـش ) رانا  شرت و  رانا  بآ   ) نینامر ءاـم  هب  درک و  دـیاب  مرن  اـههویم ) بآ   ) هکاوفلا ءاـم  هب  ار  عبط  تسا  مرگ  جازم 

. درک دیاب  مرن  هحارلا  نوجعم  هیوفالا و  بح  ینومک و  هب  ار  عبط  تسا  هدوب  تخس  جازم  تسا و  هدوب  درس  ماعط 
بآرپ ياهلیتاپ  رد  ار  حدق  دننک و  یحدق  رد  دنریگب و  یمور  نیطنـسفا  تیز و  نغور  دـیآ  راکب  باب  نیا  رد  هک  نیطنـسفا  نغور  تفص 

دریگ نیطنسفا  توق  نغور  ات  دنناشوجب  دنهن و 
822 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

. دوش هدرک  دای  هدعم  جالع  رد  مجنپ  باتک  رد  یکطصم  نغور  نیدران و  نغور  و 
همه زا  دـنزیبب و  دـنبوکب و  تساراتـسار  یکی  ره  زا  کشمران  یکطـصم و  لـیبجنز و  لـفنرق و  ینیچراد و  لـپلپ و  هیواـفالا  بح  تفص 

لح هندوپ  بآ  اب  ار  اریتک  گنس . مرد  کی  اریتک  گنـس  مرد  هد  دزربت  رکـش  گنـس و  مرد  هد  اینومقـس  دنریگب و  گنـس  مرد  هد  رادقم 
هدـنچ کی  ره  دـننک  بح )  ) لح بالگ  هب  ای  دـننک  بح  نیریـش  رانا  بآ  هب  دـشابن  رـضاح  هندوپ  رگا  دنـشرسب و  نادـب  اهوراد  دـننک و 

. دنکشب اهداب  دراوگب و  ماعط  دنک و  تباجا  سلجم  کی  دنروخب  بح  کی  يدوخن 
مرد هد  همه  زا  دنزیبب  دنبوکب و  تساراتـسار  کی  ره  زا  اوبزوگ  لپلپراد و  لپلپ و  لیبجنز و  لوفنرق و  یکطـصم و  هحارلا  نوجعم  تفص 
ودب اهوراد  مامت و  یماوق  هب  يرگسع  رکش  نیریـش و  یبآ  بآ  زا  دنزاس  یبالج  دنهن و  يو  رب  اینومقـس  گنـس  مرد  هد  دنریگب و  گنس 

. یلاعت هللا  ءاش  نا  دوب  عفان  گنس  مرد  کی  تبرش  دشاب  فیعض  رگا  گنس و  مرد  ود  یتبرش  دنشرسب 

ینوفع ياهبت  ردنا  موس  راتفگ 

هراشا
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تسا وزج  هس  راتفگ  نیا  و 

اهتبون فالتخا  ببس  نتخانش  نآ و  جالع  تامالع و  تنوفع و  نتخانش  ردنا  نیتسخن  وزج 

هراشا

تنوفع بابسا  نتخانش  ردنا  موس  راتفگ  زا  نیتسخن  باب 

هدـنگ دوش و  هابت  هدـعم  رد  دوز  تسا و  دـب  وا  رهوگ  هک  تسا  نآ  یـضعب  هک  نآ  رهب  زا  اهیندروخ  یکی  تسا  عون  هس  تنوفع  بابـسا 
دننام ریش و  نوچ  ددرگ  هابت  دوش و  ریغتم  دوز  یکزان  ببـس  هب  دشاب  کین  رهوگ  هچ  رگا  تسا  فیطل  كزان و  ياهماعط  یـضعب  دوش و 

هیام كدنا  هب  ببس  نادب  ات  دنک  قیقر  ار  نوخ  ماوق  هک  تسا  كانبآ  َرت و  ياههویم  یضعب  نآ و 
823 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

هب نتخپ و  زا  يزیرغ  ترارح  دـنک و  دـلوت  ماـخ  ياـهتبوطر  يو  زا  هک  تسا  اـهیندروخ  یـضعب  دریذـپ و  تنوفع  دـشوجب و  یترارح 
یـضعب نآ و  ریغ  ولاتفـش و  گنرداب و  رایخ  رایخ و  نوچ  دنک  هابت  ار  نآ  بیرغ  ترارح  هک  دـشاب  نکمم  دـنام و  زاب  نآ  ندروآ  حالص 

یب تقوان و  هب  ای  دشاب  هدیـسر  رگید  یتفآ  ای  دشاب  هدـش  هتخوس  نتخپ  رد  ای  دنـشاب  هتخاس  دـب  نآ  جـئاوح  بیکرت  هک  دـشاب  اهیندروخ 
دریذپ تنوفع  ببس  نادب  دوش و  هدروخ  بیترت 

وا ياذغ  هک  دشابن  یفیعـض  نادب  يزیرغ  ترارح  هک  دشاب  نانچ  نیا  دشاب و  يزیرغ  ترارح  ریـصقت  هدـس  ببـس  تسا و  هدـس  مود  عون 
ینوزف ياهتبوطر  ببس  نادب  دهد و  مامت  یجزن  نکل  دنکن  رثا  چیه  يو  رد  دزادگب و  ار  ماخ  طلخ 

(ص 245)
طالخا تنوفع  دنک و  دلوت  هدـس  دـنامرد و  کیراب  ياهرذـگ  رد  یظیلغ  یماخ و  مین  یگتخپان و  ببـس  هب  اهتبوطر  نیا  دـنک و  دـلوت 

ياوه ییابو و  ياوه  نوچ  تسا  دب  ياوه  موس  عون  دراد  هتـسب  طالخا  ندز  مد  هار  هدس  هک  نآ  رهب  زا  تسین  هدس  زا  رتيوق  ببـس  چیه 
ترارح ببـس  هب  هک  يوضع  رد  ای  دشاب  نت  همه  رد  ای  دـشابن  نوریب  ود  زا  نفع  يهدام  هدـش و  نفع  هداتـسیا و  ياهبآ  ياوه  اههشیب و 

. هدش نفع  اجنآ  دشاب و  هدمآ  درگ  يو  رد  وضع  یکزان  یفیعض و  دشاب  هدش  مرگ  يدرد  ببس  هب  ای  بیرغ 

دشاب یهاتوک  يزارد و  یگتسهآ و  یبعص و  رد  اهتنوفع  ياهفالتخا  ببس  نتخانش  ردنا  موس  راتفگ  زا  مود  باب 

ار وا  هک  دـنک  دـلوت  هقبطم  بت  نوخ  تنوفع  زا  مغلب و  ای  ادوس  ای  ارفـص  اـی  دـشاب  نوخ  اـی  دریذـپ  تنوفع  هک  طـالخا  هک  تسناد  دـیابب 
زا دـباین و  شیاسآ  رامیب  دراسگن و  چـیه  دـشاب  مزال  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  رطخ  اب  مرگ و  بعـص و  تخـس  یبت  نیا  دـنیوگ و  سخونوس 

رامیب هک  نآ  رهب  زا  دشاب  رتمیلـس  بت  نیا  هن و  زور  کی  دریگ و  زور  کی  هک  دـشاب  یبت  بغ  بت  دـنک و  دـلوت  بغ  بت  ارفـص  تنوفع 
ارفـص يهدام  هک  نآ  رهب  زا  اـهبت  رگید  تدـم  زا  رتهاـتوک  وا  ياـهتبون  تدـم  دـبای و  شیاـسآ  زور  رگید  دـشاب و  بت  رد  زور  کـی 

هتخپ رتدوز  تسا  اهتدام  نیرتفیطل 
824 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

نیا تبون  دیآیمه و  تبون  هب  زور  ره  هک  یبت  ینعی  دنک  دلوت  هبیان  یبت  اهتقو  رتشیب  رد  مغلب  تنوفع  زا  دریذـپ و  لیلحت  رتدوز  دوش و 
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اب رتروجنر و  بت  نیا  زا  رامیب  دریذـپ و  لـیلحت  رید  دوش و  هتخپ  رید  دـشاب و  جزل  ظـیلغ و  یمغلب  طـلخ  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  رتزارد  بت 
زا دـشاب  زارد  وا  تدـم  و  دراد ) یگداتفا  تسا و  شوشغم  مه  هب  ترابع   ) دـشاب هدوسآ  بت  زا  زور  ود  رامیب  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  رترطخ 

راـتفگ زا  مود  باـب  رد  دریذـپ و  راوخـشد  لـیلحت  دوش و  هتخپ  رترید  ببـس  نیدـب  تسا و  اـهطلخ  نیرتـظیلغ  ییادوس  طـلخ  هک  نآ  رهب 
یمرو نوچ  دشابن  رگید  یببـس  دشاب و  هتفریذـپ  تنوفع  اهگر  نوردـنز  مه  نوخ  طالخا و  يهلمج  هک  تسا  هدـمآ  هدرک  دای  نیتسخن 

دمآ و هدرک  دای  هک  دنک  دلوت  اهبت  نیا  یطلخ  ره  زا  دـسریم  لد  هب  وضع  نآ  زا  تنوفع  راخب  هک  ینوردـنا  ياضعا  زا  يوضع  رد  هک 
دـشاب هدوب  رهاظ  یقاب  نکل  دـشابن  یلاخ  نآ  یقاب  زا  نت  دراـسگب  هچ  رگا  هک  یمغلب  بت  رگم  دراـسگیم  دـیآیمه و  تبون  هب  کـی  ره 
یهاگ دوش و  رتمرگ  یهاگ  نکل  دراسگن  چیه  دشاب و  مزال  اهبت  يهمه  دشاب  هتفریذپ  تنوفع  اهگر  نوردنز  رگا  دـشاب و  رتهدیـشوپ 

تنوفع رگا  ددرگ و  رتهتـسهآ  هک  تسا  نآ  ندیراسگ  ناشن  دوش و  رتمرگ  هک  تسا  نآ  بت  نیا  ياهتبون  ندمآ  زاب  ناشن  رتهتـسهآ و 
دیدـپ ناشن  نیا  ار  بت  ياهتبون  دـشاب  هدیـسر  تسا  کیدزن  لد  هب  هک  اهگر  هب  ای  دـشاب  هدیـسر  نت  ياهگر  همه  نوردـنا  هب  طـلخ 

زا نکل  دریذـپ  لیلحت  یمامت  هب  تنوفع  ياهدام  تبون  هس  ای  ود  ردـنا  هک  ددرگن  نکمم  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  مزال  میاد و  یبت  رگا  دـشاب 
هراچ سپ  دشاب  هتـسویپ  رگیدکی  هب  نانچمه  دشاب  اهگر  نوردنا  هچنآ  هب  تسا و  هتـسویپ  اهنایرـش  هب  رگیدـکی و  هب  اهگر  هکنآ  رهب 

دـسریم و لد  هب  تنوـفع  راـخب  ترواـجم و  ببـس  هب  دوـشیم  لیحتـسم  دریذـپیم و  تنوـفع  رگیدـکی  زا  يوزج  ره  هچ  نآ  زا  دـشابن 
طلخ تنوفع  زا  هک  اهبت  دـشاب و 0  مزال  میاد و  بت  مرج  دوشیم ال  هدـنکارپ  نت  رد  زاب  اهنایرـش  یجنایم  هب  مه  لد  زا  ینفع  ترارح 

دـشابن عضوم  کی  رد  همه  هدام  ات  هک  نآ  رهب  زا  دیآیم  زاب  دراسگیم و  دشاب  هدیراسگ  دشاب  هدـش  نفع  اهگر  نوریب  هک  دـنک  دـلوت 
ندمآ درگ  تدم  دتفا  بت  ود  نایم  رد  هک  بت  ندیراسگ  تدم  دیآیم و  درگ  دوشیم  نفع  يو  رد  هک  عضوم  نادب  كدنا  كدنا  نکل 

دوشیم و لیحتسم  ددنویپیم  تسا  يو  رد  هک  نفع  طلخ  نادب  دسریم و  عضوم  نادب  هک  هدام  نآ  زا  يوزج  ره  تسا  طلخ 
825 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

فیطل ترارح  نیا  ببـس  هب  مه  دب  دوش ال  رتمرگ  ینوفع  ترارح  ببـس  هب  نفع  طلخ  هک  نآ  رهب  زا  دریذپیم و  تنوفع  كدنا  كدـنا 
دوش و مرگ  تخـس  بت  دـیآ و  زاب  نت  همه  هب  اهنایرـش  حور و  یجنایم  هب  لد  زا  دـسر و  لد  هب  وا  راخب  اـت  دریذـپیم  لـیلحت  دوشیم و 
ات دوریم  نآ  ياـهیقاب  رثا  رب  دـنک و  لـیلحت  هداـم  زا  درک  دـناوت  لـیلحت  هچنآ  دزورفارب و  بت  ترارح  ببـس  هب  مه  زین  يزیرغ  ترارح 
هب ای  يرایـسب  ببـس  هب  ار  نآ  تسا  يو  ردنا  طلخ  نآ  مظعم  هک  دسر  عضوم  نادـب  نوچ  دـنک  لیلحت  اهیقاب  زا  درک  دـناوت  لیلحت  هچنآ 
هک نآ  رهب  زا  دوـش  هدـیراسگ  بت  دریگ  لـیلحت  دـشاب  هدـمآ  عـضوم  نآ  زا  هچنآ  نوـچ  نکل  درک  دـناوتن  لـیلحت  یجزل  یظیلغ و  ببس 

بت یمیاد ) ببـس  هک   ) یمیاد ببـس  هب  هک  دـشاب  نانچ  تیفیک  هب  هن  دـشاب  هدـنام  یتدام  ای  یتیقب  رگا  دـشاب و  یلاخ  هدام  نآ  زا  اهگر 
ندمآ زاب  ببـس  دیآ و  زاب  تبون  دوش  درگ  هراب  رگید  هک  تقو  نآ  ات  دوش  هدیراسگ  بت  ببـس  نیدب  دـشاب  نادـنچ  تیمک  هب  هن  دوش و 
دننام دشاب  تلاهتسا  لوبق  دعتـسم  دشاب و  کیدزن  وضع  نادب  هک  ار  ياهدام  دوشیم و  لیحتـسم  دیآیم و  درگ  هدام  هک  تسا  نیا  تبون 

يهدام نوچ  ات  دوشیم  هتخوس  یضعب  دریذپیم و  لیلحت  یضعب  هدام  زا  هک  تسا  نآ  بت  ياهتبون  ندش  عطقنم  ببـس  دنکیم و  نوخ 
لیم يوضع  هب  نوخ  هک  دـتفا  قافتا  هک  هاگ  ره  دوش و  عطقنم  بت  دـنامن  تسا  تلاحتـسا  لوبق  دعتـسم  هک  ياهداـم  دوش و  يرپس  یلـصا 
نادب دوش و  هتسب  سامآ  ببس  هب  وضع  نآ  ياهذفنم  هک  نآ  رهب  زا  ددرگ  تنوفع  ببـس  سامآ  دنک  سامآ  هک  دوش  عمج  نادنچ  دنک و 
نادب دسرن  ودب  دـشاب  عضوم  نآ  تجاح  هک  نادـنچ  دریگیمه  ندز  مد  به  مدرم  هک  اوه  میـسن  ددرگ و  هتـشاد  زاب  يو  رد  نوخ  ببس 

نینچمه دهد  زاب  تسا  هتـسویپ  ودب  هک  يوضع  هب  تنوفع  نآ  راخب  دنک و  دلوت  وضع  نآ  ردنا  ینوفع  ترارح  دریذپ 0 و  تنوفع  ببس 
سامآ هک  تقو  نآ  ات  دوش  مزال  بت  دـهد و  زاب  نت  همه  هب  اهنایرـش  یجناـیم  هب  لد  زا  دـسر و  لد  هب  اـت  دـهدیم  زاـب  وضع  هب  وضع  زا 

نآ رد  طلخ  ندـش  عمج  رگید  يدوز  یکی  تسا  عون  هس  بت  ياهزور  فـالتخا  بابـسا  اـما  دـیالاپب و  يو  زا  نفع  يهداـم  دوش و  هتخپ 
ياهبیان یمغلب  بت  هک  تسا  ببس  نیدب  یقیقر و  هدام و  یظیلغ  موس  هدام و  یـشیب  یمک و  مود  دریذپیم و  يو  ردنا  تنوفع  هک  عضوم 
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رگید ياهطلخ  زا  رتدوز  تنوفع  نت و  رد  دوب  اـهطلخ  رگید  زا  رترایـسب  دوش و  عمج  رتدوز  مغلب  هک  نآ  رهب  زا  دریگ  زور  ره  ینعی  دـشاب 
نتفریذپ و لیلحت  نکل  لیلحت  ببس  هب  دریذپ 

826 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
قیقر رگا  زارد و  اهتبون  دشاب و  رتمزال  بت  دشاب  جزل  ظیلغ و  رگا  دشاب  نآ  ماوق  بسح  هب  هدام و  یشیب  یمک و  بسح  هب  بت  ندیراسگ 

زا عبر  تبون  هب  ییادوس  بت  دوش و  كاپ  راوخشد  بت  یقاب  زا  اهگر  اهلاح  يهمه  ردنا  نکل  دراسگ  رتدوز  درذگ و  رتکبس  دشاب   0
تسا و کشخ  درس و  هک  نآ  رهب  زا  دریذپ  رترید  تنوفع  دوش و  عمج  رترید  دشاب و  رتمک  اهطلخ  يهمه  زا  نت  رد  ادوس  هک  دیآ  نآ  رهب 

یشرت ببس  هب  دشاب  هک  تفـص  ره  رب  نکل  دشاب  نآ  ماوق  بسح  هب  هدام و  یـشیب  یمک و  بسح  هب  مه  بت  ندیراسگ  نتفریذپ و  لیلحت 
بت دوش و  كاپ  بت  يهدام  یقاب  زا  اهگر  هک  نآ  رهب  زا  دشابن  مزال  بت  دریذپ و  لیلحت  رتدوز  ببـس  نیدب  دشابن  جزل  تخـس  يزیت  و 

ره رهوگ  زا  وا  رهوگ  دشاب و  مغلب  زا  رتمک  ادوس و  زا  رتشیب  وا  يزیت  دنابنجب و  نت  رد  ارفـص  هک  نآ  رهب  زا 0  دیآ  بغ  تبون  هب  ییارفص 
تسا زیچ  راهچ  اهتبون  يزارد  ببس  هلمجلا  یلع  دشاب  ییادوس  یمغلب و  تبون  نایم  وا  تبون  ببس  نیدب  دشاب  رتقیقر  رتفیطل و  ود 
یهاتوک ببس  ندوبان و  لیلحت  ماسم و  یگتسب  مراهچ  يزیرغ  ترارح  توق  یفیعـض  موس  هدام  يرایـسب  مود  هدام  یجزل  یظیلغ و  یکی 

یهاگ ره  دوش و  هاتوک  تخـس  بت  دوش  عمج  تسا ) تسرد   ) یهاتوک  ) يزارد ياهببـس  يهمه  هک  هاگره  سپ  دـشاب  نیا  دـض  تبون 
ناشیا جازم  هک  نآ  رهب  زا  دیآ  رتمک  تخس  بت  ار  ناریپ  هک  تسناد  دیابب  دوب و  زارد  تخس  بت  دوش  عمج  يزارد  ياهببس  يهمه  هک 
يهدام ات  هک  دشاب  بغلا  رطـش  نآ  رهب  زا  مغلب  ارفـص و  زا  بکرم  ياهبت  تبون  دشاب و  رتمک  ناشیا  نت  رب  تشوگ  دشابن و  یمرگ  نادب 

دوشیم هتخپ  دریذپ و  تنوفع  يو  رد  ارفص  هک  عضوم  نادب  یمغلب  يهدام  دریذپیم  لیلحت  ییارفص 
(ص 246)

ییارفـص دراسگیم و  یمغلب  نینچمه  دـنک  زاغآ  یمغلب  دراسگب  ییارفـص  بت  تبون  نوچ  ات  رگید  یعـضوم  هب  اـی  دریذـپیم  تنوفع  و 
ددرگ عطقنم  بت  دوش  يرپس  هدام  ود  ره  هک  هاگ  ره  ات  نآ  تبون  زور  کی  دراد و  نیا  تبون  زور  کی  دنکیم  زاغآ 

ادوس ارفص و  يهدام  هک  نآ  ردنا  موس  راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  موس  باب 

827 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
جازم یکـشخ  ببـس  هب  ادوس  ارفـص و  هک  تسا  هداـتفا  تهبـش  ار  یهورگ  هک  دـنام  نادـب  دریذـپ  تنوـفع  تسا  کـشخ  ود  ره  هچ  رگا 

تروص ار  ود  ره  ادوس  ارفص و  هک  ینادب  هک  تسا  نآ  تهبـش  نیا  نالطب  تسا  کشخ  درـس و  هک  ادوس  هک  هصاخ  دشابن  ریذپ  تنوفع 
َرت ود  ره  تروص  تسا  کشخ  درـس و  ادوس  جازم  تسا و  کشخ  مرگ و  ارفـص  جازم  هچرگا  هک  نآ  رهب  زا  تسا  هدـمآ  جازم  فلاـخم 

یکی ماوق  تسا و  هدـنور  بآ  نوـچ  تروـص  هب  ود  ره  هک  مینیبیم  تسا  کـشخ  ود  ره  جازم  هک  مینادیم  هچ  رگا  هک  نآ  رهب  زا  تسا 
وا ماوق  تسا  یتبوطر  ییوگ  هک  تسا  نآ  وا  باوج  تسیچ  ارفـص  دـح  هک  دـنک  لاوس  یـسک  رگا  هک  ینیبـن  تسا  رگید  ماوق  زا  رتقیقر 

؟ تسیچ ادوس  دح  هک  دیوگ  رگا  خلت و  وا  معط  تسا و  کشخ  مرگ و  وا  جازم  قیقر و 
تروص هب  هچ  ره  هک  ینادب  هک  تسا  نآ  باب  نیا  ردنا  لصا  شرت و  وا  معط  کشخ  درـس و  وا  جازم  ظیلغ  وا  ماوق  تسا  یتبوطر  ییوگ 

هدوب مه  رب  هک  هاگره  نآ  ریغ  َرت و  يوزام  َرت و  لگ  گرب  َرت و  دروم  گرب  نوچ  دریذـپ  تنوفع  دـشاب  کشخ  وا  جازم  هچرگا  دـشاب  َرت 
تروص هب  مه  دشابن  دریذپ  تنوفع  هچنآ  دوش و  ریغتم  دنک و  دلوت  يو  رد  بیرغ  ترارح  يَرت  ببس  هب  دباین  هار  وا  نایم  رد  اوه  دشاب و 

. نآ دننام  کهآ و  کشخ و  كاخ  نوچ  دوشن  ریغتم  یتبوطر  یب  ببس  هب  ات  دیاب  کشخ  جازم  هب  مه  و 
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یلک ياهتمالع  نتخانش  ردنا  موس  راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مراهچ  باب 

نآ بابـسا  نکل  دـشابن  هلـصاو  بابـسا  زا  یببـس  هک  تسا  نآ  تسا  رتهصاخ  هچنآ  ینوفع  ياهبت  یلک  ياهتمالع  زا  ینوفع  ياهبت 
نیا زا  ندیدرگ  و  هروشلد )  ) هسات بت و  یمرگ  نوچ  هن  ندش  مرگ  یمارآیب و  یباوخیب و  اهبش  بت  سدودح  زا  شیب  دشاب و  هقباس 

هاگ دزایم و  دشکیم و  اهمادنا  يهمه  ياپ و  تسد و  دباییمه و  ینالـسک  یگدنام و  نتـشیوخ  ردنا  زور  هب  دشابیمه  ولهپ  نآ  رب  ولهپ 
شوگانب و ياهگر  دـشاب و  نارگ  رـس  دوش و  هدیـشک  دـنیوگ  فیـسارش  يزات  هب  هک  اهولهپ  رـس  اهگر و  دوشیم و  گنت  سفن  هاـگ 
زارب و لوب و  یگدنگ  لوب و  يرایسب  ینیب و  ناهد و  بآ  يرایسب  و  غارفتسا ) نداد  تسد   ) نتشگ شنم  هک  دشاب  رایسب  دهجیم و  غدص 
دـیآ و دـیدپ  رثا  رب  یتنوفع  دوشن  هدرک  نآ  ریبدـت  دـیآ  دـیدپ  اهتمالع  نیا  هک  هاگره  دـشاب و  رای  اـهتمالع  نیا  اـب  ضبن  رتاوت  جـیهت و 

هاگره دوش و  درز  يور  گنر  درآ و  فعض 
828 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

اهضبن يهنایم  ردنا  دوش و  فلتخم  عیرـس و  رطاف و  ضبن  هک  دشاب  نآ  ضبن  یگدراشف  دشاب و  بت  زاغآ  تمالع  دوش  هدراشف  ضبن  هک 
ندرک نوریب  تجاح  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  رتعیرـس  ضابقنا  تکرح  ضبن  ردـنا  سفن و  ردـنا  هلمج  رب  دـتفایمه و  يوق  گرزب و  یـضبن 

هچ رگا  دشاب  بلص  يوضع  ردنا  مرو  ای  دشاب  بلـص  یمرو  يوضع  ردنا  رگا  هصاخ  دشاب  بلـص  ضبن  هک  دشاب  هاگ  دشاب و  رتشیب  راخب 
زا ادتبا  تقو  ردنا  ضبن و  دیازت  تقو  ردنا  ضبن  فالتخا  ددرگ و  بلص  ضبن  بسب  نادب  ات  دوش  هدروخ  درـس  بآ  ای  دشابن  بلـص  مرو 

رگا هدام و  یکبـس  رهب  زا  دشابن  رهاظ  تخـس  ضبن  فالتخا  هک  بغ  بت  ردنا  رگم  ار  ینوفع  ياهبت  تسا  هصاخ  ياهتمالع  يهلمج 
بت ياـهتمالع  زا  تسا و  موی  یمح  نکل  تسین  ینوفع  بت  هک  تسناد  دـیابب  دـمآ  هدرک  داـی  هک  نینچ  دوـشن  عیرـس  هدراـشف و  ضبن 

ات دشاب و  زارد  دیازت  تدم  دشابن و  بسانتم  يرامیب  دیازت  بت و  دـیازت  راگزور  دـنکن و  قرع  نیتسخن  تبون  هک  تسا  نآ  رگید  ینوفع 
هصاخ دوش  هایس  نابز  دشاب و  یگنـشت  رـس و  درد  اب  ینوفع  اهبت  نیرتشیب  دشاب و  دیازت  تدم  زونه  دیازفیمه  یمیظع  ردنا  ضبن  مادام 

یگتخپ ناشن  رگا  ای  دشاب  ماخ  يرامیب  زاغآ  ردنا  لوب  دشاب و  برطـضم  تلع  اب  تعیبط  ندیـشوک  ببـس  هب  رامیب  لاوحا  اهتنا و  کیدزن 
زاب تبون  دراسگیم و  هک  اهبت  ینعی  هرتفم  ياهبت  ردـنا  دـشاب و  مرگ  تخـس  هک  دوش  نکمم  دـشاب و  كدـنا  فیعـض و  یناشن  دراد 

دیآ و دیدپ  یبت  هرشب  رب  ای  دنک  قرع  ندیراسگ  تقو  هب  دنیوگ و  ذفان  نابیبط  ار  نآ  هک  دنک  يوق  يزرل  ای  دنک  ییاشارف  تسخن  دیآیم 
يزیرغ ترارح  یفیعـض  يزجاع و  مود  دـنازوسب  دزگب و  ار  اههلـضع  هک  طلخ  ینازوس  يزیت و  یکی  دـشاب  لاح  جـنپ  زرل  اشارف و  ببس 

ببس هک  نآ  نایم  قرف  دشاب و  نوردنز  هدام  هک  نآ  تهج  زا  نت و  نوردنز  هب  ترارح  لیم  مجنپ  طلخ  يدرـس  مراهچ  اوه  يدرـس  موس 
نآ اب  رامیب  دشاب  طلخ  ینازوس  يزیت و  ببس  رگا  هک  تسا  نآ  دشاب  طلخ  يدرس  ببس  هکنآ  دشاب و  طلخ  ینازوس  يزیت و  هزرل  اشارف و 

نطاب یمرگ  ببـس  هب  دشاب و  مرگ  لاح  نآ  رد  دنهن  يو  رب  تسد  رگا  دننزیم و  وا  ياهمادنا  ردنا  نزوس  هک  درادنپ  دباییمه  امرـس  هک 
دشابن مرگ  دنهن  يو  رب  تسد  رگا  تسا و  هداهن  فرب  نایم  رد  وا  نت  هک  دنام  نادب  دشاب  طلخ  يدرـس  ببـس  هب  رگ  دنک و  هبلغ  یگنـشت 
ضفان نایم  تسا  یقرف  نکل  مییوگ و  زین  ضفان  مییوگ و  زین  هریرعشغ  دشاب و  طلخ  ینازوس  يزیت و  نآ  ببس  هک  مییوگ  ار  نآ  اشارف  اما 

نآ نآ  هریرعشغ و  و 
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ندیزرل نوچ  دشابن  چـیه  رایتخا  یب  اهتکرح  دـشاب و  مرگ  نطاب  دـباییمه و  امرـس  رهاظ  هب  هک  دـشابن  نآ  زا  شیب  هریرعـشغ  هک  تسا 
يهمه تشاد و  دـناوتن  ورف  دارم  یب  ياهتکرح  زا  ار  شیوخ  ياهمادـنا  راـمیب  هک  دـشاب  یلاـح  ذـفان  اهنادـند و  ندز  مه  رب  اهمادـنا و 
يهعفاد توق  هک  تسا  نآ  ضفان  هدینازپ  ردنا  یبعـص  ببـس  دوشیمه و  هداشگ  مه  زا  اهناوختـسا  هک  يرادـنپ  هک  دزرلب  نانچ  اهمادـنا 
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نانچ دشابن  زرل  يو  اب  نکل  دشاب  يوق  امرـس  هک  دشاب  رایـسب  دشاب و  رتيوق  هعفاد  توق  رتنازوس و  هدام  دنچ  ره  دـشاب و  يوق  اههلـضع 
ار نآ  دشابن و  يوق  اههلـضع  يهعفاد  توق  هک  نآ  مود  دشابن  نازوس  هدام  هک  نآ  یکی  دشاب  زیچ  ود  نآ  ببـس  دـشاب و  عبر  بت  رد  هک 

قرع هب  دنک  امرـس  زاغآ  رد  هک  ییاهبت  هک  نآ  ببـس  دنیوگ و  درـس  بت  یـسراپ  هب  مییوگ و  درب  یمح  دـشاب  طلخ  يدرـس  ببـس  هک 
قورع رد  همه  اهتبوطر  هک  نآ  رگید  ببـس  دنک و  لیلحت  دزادگب و  ار  تبوطر  دـشاب  بیرغ  هچرگا  بت  ترارح  هک  تسا  نآ  دراسگ 

هب ای  توق  یفیعض  ببس  هب  الا  دشابن  امرس  اشارف و  چیه  مزال  ياهبت  زاغآ  رد  دنک و  رایسب  قرع  دشاب و  رتشیب  لیلحت  ببـس  نادب  دشابن 
يرایسب تمالع  نآ  رهب  زا  دشابن  کین  یتمالع  نیا  دوش و  درس  فارطا  زاغآ  ردنا  ببس  نادب  ات  هدام  تهج  هب  ترارح  ندرک  لیم  ببس 

دشاب بکرم  يهدام  هک  نآ  رهب  زا  دوش  بکرم  زرل  اب  هریرعشغ  اهبت  یـضعب  رد  هک  دشاب  هاگ  دشاب و  ترارح  یفیعـض  هدام و  یظیلغ  و 
ردـنا هک  نانچ  لاقتنا  نارحب  هب  رگم  ددرگ  عطقنم  بت  هک  دـشابن  نکمم  رایـسب  هدام  دـشاب و  فیعـض  توق  هک  هاگره  مغلب و  ارفـص و  زا 

بت دوـش  نکاـس  مرو  هک  نآ  سپ  زا  نآ  ریغ  بنجلا و  تاذ  رد  هک  هاـگره  تسا و  هدـمآ  هدرک  داـی  نارحب  ياـهباب  رد  مراـهچ  باـتک 
دراد عضوم  نادب  لیم  هدام  دشاب  یملث  هک  اجکره  تسه و  زونه  مرو  يهدام  هک  تسناد  دیابب  دیآیمه 

دبای ذفان  هریرعشق و  تقو  هب  رامیب  هک  امرس  ببس  نتخانش  رد  موس  راتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مجنپ  باب 

نآ يدرـس  سح  دـنک و  وخ  نآ  ترواجم  هب  دریگ و  تفلا  يو  اب  نت  دـشاب  نکاس  نت  رد  درـس  طلخ  هک  هاگ  ره  هک  تسا  نآ  نیا  ردـنا 
زا مود  راتفگ  زا  مود  باب  رد  هک  نانچمه  دوش  هتفای  نآ  يدرـس  سح  دنابنجب  ار  وا  هک  دـسر  طلخ  نادـب  یترارح  نوچ  نکل  دوشن  هتفای 

دای موس  باتک 
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تخس ام  يزیرغ  ترارح  حور و  اب  سایغ  هب  اوه  جازم  هچ  رگا  ینابنجب  ار  اوه  مرگ  ياهناتسبات  ردنا  هک  نآ  ببس  هک  تسا  هدمآ  هدرک 
یترارح اـم  تسوپ  زا  نوکـس  تدـم  رد  دوش  نکاـس  نوچ  تسا  اـم  تسوـپ  ساـمم  هک  اوـه  نیا  تسا  نآ  میباـمین  وا  یکنخ  تسا  درس 

هتفریذپ
(ص 267)

نآ اب  دشاب  نآ )  ) هدننام هک  يزیچ  ره  زا  ار  سمل  سح  دناهدش و  رگیدـکی  دـننام  تیفیک  هب  ود  ره  اوه  هتفرگ و  تسوپ  تیفیک  دـشاب و 
تسا و هدـمآ  هدرک  داـی  مهن  راـتفگ  زا  نیتسخن  وزج  زا  مهدزناـپ  باـب  رد  هک  فلتخم  جازملا  ءوس  نوچمه  دـشابن  ربـخ  دـشاب  هدرک  وخ 

دوش سوسحم  هزات  ياوه  تیفیک  ددرگ  سامم  هزاـت  ياوه  دوش و  رود  دـشاب  اـم  تسوپ  ساـمم  هک  اوه  نآ  میناـبنجب  ار  اوه  هک  هاـگره 
شیوخ عضوم  رد  درـس  طـلخ  اـت  نینچمه  تسا  هدـش  هدرک  داـی  دـمآ  هدرک  تراـشا  هک  باـب  نیا  رد  مه  فلتخم  جازملا  ءوس  نوـچمه 

هدنکارپ نت  رد  دنابنجب و  ار  وا  بیرغ  یترارح  نوچ  نکل  دشابن  سوسحم  نآ  تیفیک  دشاب  هدرک  وخ  وا  اب  هک  ار  عضوم  نآ  دشاب  نکاس 
يازعا دزیر  نتشیوخ  رب  مرگ  تخـس  بآ  هبامرگ  رد  هک  یـسک  نوچمه  دنبایب  نآ  تیفیک  دشابن  هدرک  يوخ  نآ  اب  هک  رگید  يازعا  دنک 

ددرگ سوسحم  نآ  تیفیک  دریذپ  لیلحت  هک  دهاوخ  دزادگب و  دبنجب و  هدیمرآ  تبوطر 
نفع هلمج  دبنجب  هک  ردق  نیا  هک  هاگ  ره  ات  دریگ  نتفریذپ  تنوفع  ترارح  نیا  زا  مه  دنابنج  بیرغ  یترارح  ار  وا  هک  تبوطر  نیا  اما  و 
ندش هدنکارپ  ببـس  هب  هک  دشاب  رایـسب  دیآ و  دیدپ  بت  يهمدقم  رد  هک  امرـس  ببـس  تسا  نیا  دـیآ  دـیدپ  مرگ  بت  دوش  مرگ  ددرگ و 

تنوفع زونه  دشاب و  رایـسب  رگا  دشاب  ایعا  ببـس  هک  ياهدام  دنک و  دلوت  مرگ  بت  دنازرلب و  دـیآ و  دـیدپ  ییامرـس  نت  رد  یجاجز  مغلب 
يوس هب  لـیم  ترارح  دروـخ و  ماـعط  مدرم  هک  دـشاب  رایـسب  ددرگ و  بت  ببـس  ددرگ  تنوـفع  رگا  ددرگ و  ضفاـن  ببـس  دـشابن  هتفاـی 
ببس هب  ترارح  هک  دشاب  رایسب  نینچمه  دیآ و  دیدپ  زرل  امرس و  ببس  نادب  دنام و  درس  نت  رهاظ  دوش  لوغشم  مضه  هب  ات  دنک  نوردنز 
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تمالع ضفان  هک  دشاب  هاگ  دـبای و  امرـس  دزرلب و  ببـس  نادـب  دـنامب  درـس  نت  رهاظ  دـنک و  بناج  نادـب  لیم  دـشاب  نطاب  رد  هک  یمرو 
سپ زا  رامیب  دتفا و  نارحب  هب  زور  ضفان  دشاب و  هدمآ  دیدپ  جضن  نیا  تسخن  هک  دشاب  نانچ  نیا  دشاب و  يرامیب  ندش  لیاز  يرتهب و 
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هک تسناد  دـیابب  دـشاب  نیا  فالخ  رب  هدام  ندرک  عفد  تلع و  رب  دـشاب  تعیبط  نتفای  تسد  ناشن  دـشاب  نیا  لاـح  نوچ  دـبای  یتحار  نآ 

ندـمآ دـیدپ  زا  سپ  مدرم  هک  دـشاب  تقو  نآ  نیا  دـشاب و  گرم  ناشن  ذـفان  هک  دـشاب  هاگ  تعیبط و  توق  هن  تسا  طلخ  يرایـسب  ببس 
. دزرلب دبای و  امرس  ترارح  ناصخن  توق و  نتشگ  فیعض  زا  سپ  یکشخ و  ياهتمالع 

باوخ هبامرگ و  ریبدت  بارش و  ماعط و  ریبدت  غارفتسا و  ریبدت  زا  ینوفع  ياهبت  جالع  رد  یلک  ياهریبدت  نتخانش  رد  موس  راتفگ  زا  مود  وزج 

هراشا

ار بیبط  تشاد  دیاب  هاگن  اهبت  نیا  جالع  رد  هک  اهنوناق  اهلصا و  نتخانش  رد  نیتسخن  باب 

نیکـست نادب  دنک و  یفالت  َرت  درـس و  ياهزیچ  هب  ار  بت  یکـشخ  یمرگ و  هک  نآ  یکی  درک  دیاب  راک  هس  هب  دـصف  اهبت  نیا  جالع  رد 
نیا دـهد و  جـضن  تسا  ماخ  رگا  دـنک و  مک  یتخل  تسا  رایـسب  هدام  رگا  ات  درگنب  هک  نآ  موس  دراد  هاگن  راـمیب  توق  هک  نآ  مود  دـهد 

هاگ دنک و  لدتعم  ظیلغ  ياهزیچ  هب  دشاب  قیقر  رگا  دنک و  قیقر  هدننک  لدتعم  ياهزیچ  هب  ار  نآ  دشاب  ظیلغ  ياهدام  رگا  هک  دـشاب  نانچ 
هچ رگا  دشاب  رتمهم  نآ  ندرک  قیقر  ندینازپ و  دراد و  زاب  نآ  نیکـست  ریبدـت  ردـنا  طلخ  یماخ  یظیلغ و  دـشاب  مرگ  هک  نآ  اب  هک  دـشاب 

بیبط دشاب  مرگ  مه  دـنک  مرگ  ار  طالخا  هک  اهزیچ  دـشاب و  مرگ  همه  دوخ  هکلب  دراد ال  یمرگ  هب  لیم  هدـننک  قیقر  هدـننازپ و  ياهزیچ 
رتمهم هچ  نادب  نتـشاد  هاگن  توق  ای  ندرک  بت  نیکـست  ای  ندرک  مک  هدام  ای  ندینازپ  تسا  رتمهم  مادـک  ات  دـنک  هاگن  ياج  نینچ  ردـنا 

دنک و هتفه  کی  زا  سپ  دباییمه  رتمک  هدام  رگا  دنک و  تعانق  باکـشک  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا  اهلاح  رتشیب  رد  ددرگ  لوغـشم  دشاب 
تـسخر دوخ  زا  بت  تیاغ  یمرگ  ببـس  هب  بیبط  دـنک و  هتفه  کی  زا  سپ  درک  دـیابیمه  رتمک  هدام  رگا  دـنک و  هکاوفلا  ءام  هب  زاـغآ 

نتشاد هاگن  ترارح و  نیکست  هب  تسخن  دشابن  يوق  رامیب  توق  رگا  هصاخ  دشاب  لوغشم  ترارح  نیکست  جازم و  لیدعت  هب  زج  هک  دباین 
اب باکشک  ای  ظیلغ  باکشک  نوچ  دشاب  قیال  هاگیاج  نینچ  رد  هک  يزیچ  هب  دوب  دیاب  لوغشم  توق 
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هب لاح  نآ  رد  ترارح  نیکـست  کشرز و  بآ  هب  ای  شرت  رانا  بآ  هب  ای  هروغ  بآ  هب  ای  هتخپ  هکرـس  هب  دروخ  هزات  یهام  ای  صرق  راـنک 

دنک و رتماخ  دنارسفب و  ار  هدام  دشاب  گرزب  دننک  رتمک  هدام  هک  نآ  زا  شیپ  نآ  ترـضم  هک  نآ  رهب  زا  دننکب  نآ  دننام  روفاک و  صرق 
تاعارم ددرگ و  لوغـشم  هدام  ریبدـت  هب  دـش  رتنکاس  ترارح  دـنام و  زاب  ياج  هب  یتخل  توق  هک  دـنیبب  هک  هاگره  ددرگ و  زارد  يرامیب 

یتسردـنت جازم  ینعی  یعیبط  جازم  هدام  رگا  دـنرگنب  هک  تسا  نآ  جالع  ردـنا  رتگرزب  یلـصا  دراذـگن و  ورف  توق  بناج  بت و  بناج 
مرگ یعیبط  جازم  رگا  دننک و  رایتخا  دیابب  درـس  ياهریبدت  تسا  هداتفا  رود  یعیبط  جازم  زا  هک  دنناد  تسا  هداتفا  مرگ  يرامیب  تسا  درس 

یعیبط جازم  رگا  دـننک و  نآ  دروخ  رد  نآ و  دـض  هب  جالع  تسا  هداتفا  رود  یعیبط  جازم  زا  هک  دـنناد  تسا  هداتفا  درـس  يراـمیب  تسا و 
دـشاب مرگ  ود  ره  يرامیب  یعیبط و  جازم  رگا  دـشاب و  رتلهـس  جـالع  دـشابن  هداـتفا  رود  سب  یعیبط  جازم  زا  مرگ  يراـمیب  دـشاب و  مرگ 

لاس بش و  ياوه  لاس و  لصف  یعیبط و  جازم  رگا  دـیآ و  هدرک  دای  وزج  نیا  زا  مجنپ  باب  رد  هک  نانچ  درک  دـیاب  هاگن  يراـمیب  تعیبط 
زاجح تیالو  رد  ار  ناوج  يدرم  الثم  رگا  هک  نانچ  تسین  يوق  تخـس  ببـس  هک  نتـسناد  دیابب  دتفا  مرگ  يرامیب  دشاب و  مرگ  همه  رمع 
ببـس تسین و  رود  سب  لاس  لـصف  جازم  زا  تیـالو و  جازم  رمع و  جازم  زا  بت  نیا  هک  تسناد  دـیابب  دـیآ  مرگ  بت  ناتـسبات  لـصف  رد 
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زا هک  تسناد  دیابب  دتفا  مرگ  يرامیب  دیآ و  مرگ  بت  ناتسمز  لصف  رد  لامـش  تیالو  رد  ار  بوطرم  زین  يدرم  رگا  تسین و  يوق  تخس 
هک هاگره  درک و  دیاب  نآ  دض  هب  جالع  تسا  يوق  تخس  ببـس  تسا و  هداتفا  رود  تخـس  لاس  لصف  جازم  تیالو و  جازم  رمع و  جازم 

جالع دوش  رتمرگ  ددرگ و  رتزارد  بت  تبون  درد  یبعص  ببس  هب  هک  دشاب  هاگ  نکل  دوب  دیاب  لوغشم  بت  جالع  هب  دشاب  رـس  درد  بت  اب 
هداشگ جنلوق  ات  دشاب  بت  جنلوق  اب  هک  هاگره  ددرگ و  نکاس  یندـییوب  ياهزیچ  هب  ار  رـس  درد  تشاد و  دـیاب  ربارب  بت  جالع  رـس و  درد 

ار عبط  دـشاب و  ياج  رب  توق  مه  ات  ندادیم  ریپ  سورخ  يابروش  درک و  دـیاب  جالع  مرن  يهنقح  هب  تسخن  داد و  دـیاشن  باکـشک  دوشن 
هک دنک  تلالد  بت  رد  دـشاب  یناقری  لوب  هک  هاگره  ماداب و  نغور  اب  داد  دـیاب  قیقر  باکـشک  دـیآ  تجاح  باکـشک  هب  رگا  دـیاشگب و 

سامآ جالع  هب  ددرگ  نکاس  بت  نوچ  ماداب و  نغور  اب  قیقر  باکشک  ای  داد  دیاشن  نیبگنکس  زج  تسا  یسامآ  نآ  یلاوح  رگج و  ردنا 
يهناخ شیوخ  هبادرس و  ردنا  ناتسبات  ار  مرگ  بت  دنوادخ  دوش و  لوغشم 
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هدیشوپ هماج  هب  نت  هک  دشاب  نآ  رتالوا  ددرگ  زاب  نت  نوردنا  ترارح و  هب  دوش  کنخ  نت  رهاظ  ود  ره  ردنا  هک  نآ  رهب  زا  دنناشن  شوخ 

اهبت رهب  زا  هک  اهصرق  زا  يرامیب  لوا  رد  ار  رامیب  چـیه  دـشاب و  کنخ  دریگیم  سفن  هب  هک  اوه  اـت  دـننک  کـنخ  هناـخ  ياوه  دراد و 
هدرک غارفتسا  دشاب و  هتخپ  هدام  هک  نآ  شپ  زا  رگم  داد  دیاشن  لگ  صرق  ابرهک و  صرق  روفاک و  صرق  نوچ  دنروخ 

تشاد دیاشن  زاب  درس  بآ  زا  ار  مرگ  بت  دنوادخ  درس  بآ  ریبدت  ردنا  موس  راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مود  باب 

درـس بآ  دـشاب  ییارفـص  قیقر و  طلخ  رگا  تشاد و  دـیاب  زاب  ددرگ  رتماخ  رتظیلغ و  هک  دنـسرت  دـشاب و  ظـیلغ  ماـخ و  هداـم  نوچ  نکل 
نکل دشاب  بت  جازم  دض  دهد و  ماوق  ار  نآ  درس  بآ  دوش و  لدتعم  وا  ماوق  هک  تسا  نآ  ارفص  جضن  هک  نآ  رهب  زا  تسا  يزیچ  نیرتهب 

(ص 248)
يزیرغ ترارح  ای  دشاب  يدرد  يوضع  رد  ای  دشاب  یـسامآ  ینوردنز  ياهمادنا  زا  یمادـنا  رد  ای  دـشاب  یفعـض  رگج  رد  ای  هدـعم  رد  رگا 

دشاب و يازفا  نوخ  ای  دشاب  رغال  تخـس  ای )  ) ات يریـسمرگ  مدرم  هک  نانچ  دـشابن  هدرک  تداع  ندروخ  درـس  بآ  رامیب  ای  دـشاب  فیعض 
هاگن تسخن  هلمج  رد  دشاب  جنـشت  قاوف و  میب  دنک و  تدایز  فعـض  دناشن و  ورف  ار  يزیرغ  ترارح  هک  نآ  رهب  زا  داد  دیاشن  درـس  بآ 
يوق توق  مامت و  يزیرغ  ترارح  كانتـشوگ و  نت  دشاب و  هتفای  جضن  نکل  دشاب  ظیلغ  زین  رگا  ای  دشاب  قیقر  مرگ و  هدام  رگا  درک  دـیاب 

نیا فالخ  رب  رگا  دشاب و  یجالع  نیرتدنمدوس  هکلب  دنکن  ترضم  چیه  دشاب  هدوب  تداع  ندروخ  درس  بآ  دشاب و  تمالس  هب  ءاشحا  و 
ای دنک  عفد  دشاب  نکمم  هک  هجو  ره  هب  ار  هدام  دبای و  توق  تعیبط  دوش  هدروخ  درس  بآ  نوچ  هک  دوب  رایسب  دراد و  نایز  تخـس  دشاب 

تـسا هداس  ترارح  هک  دناد  هقرحم  ياهبت  ردـنا  بیبط  هک  هاگره  دـبای و  تیفاع  رامیب  لاهـسا و  هب  ای  یق  هب  ای  لوب  راردا  هب  ای  قرع  هب 
دنیـشن و ورف  وا  ترارح  ددرگ  زبس  وا  گنر  دتفا و  رامیب  رب  هزرل  هک  نانچ  دهدب  مین  نم و  کی  ای  نافق  هب  نم  کی  رادقم  درـس  بآ  رگا 

زا یمادنا  سامآ  ای  هدعم  رگج و  یفیعض  نوچ  دشاب  یعنام  هک  دشاب  هاگ  ددرگ و  یمغلب  بت  هک  دشاب  نکمم  دوش و  هدیراسگ  بت 
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دروخ درس  بآ  ات  دنداد  يروتسد  دوش  یلوبز  بت  دراد  زاب  درس  بآ  زا  رامیب  رگا  هک  دسرتیم  بیبط  رگا  نآ  ریغ  ای  ینوردنا  ياهمادنا 
بآ لاح  نینچ  رد  نکل  دوب  يروبز  بت  زا  رتلهـس  نآ  ریبدـت  دـشاب  سامآ  ای  طلخ  عنام  رگا  هک  نآ  رهب  زا  نتـشاد  زاـب  زا  دـشاب  رتیلوا 

دشاب رتمک  سامآ  ندرک  بلص  رد  هدام و  ندرک  ظیلغ  رد  وا  ترضم  دننک  جوزمم  بالج  اب  ای  نیبگنکس  اب  رگا  داد و  دیابن  درـس  تخس 
نادب هک  دشاب  ددنبب و  ار  ماسم  هک  تسا  نآ  دـشاب  یعنام  هک  اجنآ  درـس  بآ  ندروخ  رایـسب  ردـنا  یترـضم  نیرتمک  هک  تسناد  دـیابب  و 
رایـسب زا  دشابن  بت  هک  ار  یناسک  دـشاب و  نیتسخن  بت  زا  رتيوق  مود  بت  نیا  هک  ددرگ  نکمم  دوش و  تدایز  بت  زا  رگید  یعون  ببس 
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نآ لعف  رد  یتفآ  دشاب  فیعض  وضع  رگا  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  ماخ  یطلخ  نت  رد  رگا  هصاخ  دشاب  رایـسب  ياهترـضم  درـس  بآ  ندروخ 
یفیعض هناثم و  هدرگ و  یفیعض  جنشت و  هشعر و  دوش و  راوخشد  ندرب  ورف  بارش  ماعط و  يارجم  هب  يزیچ  ندز و  مد  دیآ و  دیدپ  وضع 

هابت دشاب  هدعم  رد  هک  ار  ماعط  دنک و  روقارق  دنامب و  رید  هدعم  رد  دوش  هدروخ  درـس  بآ  زا  هک  یتبرـش  ره  دـنک و  دـلوت  نولوق  يهدور 
دناوت لوب  راردا  هن  دناشن و  دناوت  یگنـشت  هن  ببـس  نیدب  دور  رید  رگج  هب  دنامب و  رید  مئاس  ياعما  ردنا  دور  ورف  هدـعم  زا  نوچ  دـنک و 
نادب ات  درذگب  رید  زین  رگج  زا  ناشن و  دناوتب  یگنـشت  ات  دسرن  نت  رعق  رگج و  هب  وا  یکنخ  دنامب  رید  هدـعم  رد  نوچ  هک  نآ  رهب  زا  درک 

رد دوش و  ورف  هدـعم  زا  رتدوز  ات  دروخ  دـیاب  بـالج  اـب  اـی  نیبگنکـس  اـب  درک  دـناوتن  درـس  هک  ار  یـسک  درک و  دـناوتن  لوب  راردا  ببس 
زا رتمک  نآ  ترـضم  دروخ  تبون  يهنایم  رد  رگا  دراد و  نایز  تخـس  ندروخ  درـس  بآ  نآ  تبون  زاغآ  ردنا  دیآ  تبون  هب  هک  ییاهبت 

. دشاب رتشیب  يرامیب  ردنا  دشاب  ترضم  درس  بآ  زا  یتسردنت  رد  هک  ار  یسک  تبون و  زاغآ  رد  هک  دشاب  نآ 

نآ ریغ  لسعلا و  ءام  نیبگنکس و  ریبدت  رد  موس  راتفگ  زا  مود  وزج  زا  موس  باب 

هک نآ  رهب  زا  تسوکین  تخـس  یبیکرت  هلمج  رد  بالگ  رکـش و  هکرـس و  زا  ای  بآ  لسع و  هکرـس و  زا  بکرم  تسا  یبارـش  نیبگنکس 
هدعم و نوچ  تسا  اهبصع  زا  هک  اهمادنا  اهبصع و  رد  ترضم  تسا و  هدنرذگ  زیت و  يدرـس  اب  تسا و  کشخ  درـس و  عبط  هب  هکرس 

ینوخ يو  ردنا  هک  تسا  نآ  وا  يدرس  ببس  تسا و  درس  بصع  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  میظع  محر 
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هکرس ترضم  هک  دنامن  يو  زا  يوزج  چیه  دشاب  هدنرذگ  زیت و  يدرس  اب  هک  هصاخ  دراد  نایز  ار  وا  اهيدرس  يهمه  ببـس  نیدب  تسین 
زیت ار  ارفـص  دنک و  مرگ  ار  جازم  هک  تسا  نآ  لسع  ترـضم  دنکـشب و  وا  توق  دنک و  رهق  ارفـص  هک  تسا  نآ  وا  ترـضم  دسرن و  ودـب 

دنزاـس نیبگنکـس  نوچ  سپ  دـنک  فیطل  دـشابن  جزل  ظـیلغ و  تخـس  هک  ار  یتبوطر  دنکـشب و  ار  اـهداب  هک  تسا  نآ  وا  تعفنم  دـنک و 
یگنشت هک  تسا  نآ  نآ  دیآ و  لصاح  بآ  تعفنم  اب  ود  ره  تعفنم  هکرـس و  هب  لسع  ترـضم  دوش و  هتـسکش  لسع  هکرـس و  ترـضم 

دشاب طالخا  ياهرذگ  ندز و  مد  ياهرذگ  رد  هک  ار  جزل  ظیلغ و  تبوطر  دراد و  َرت  ناهد  ماک و  دنک و  نکاس  دناشنب و  ارفص  دناشنب و 
طلخ دیاشگب و  ینوردنز  ياهمادـنا  يهدـس  دزادـنارب و  یناسآ  هب  دـیآرب  يراوشد  هب  بعـص و  يهفرـس  هب  هک  ار  تبوطر  دـنک و  فیطل 

اهتعفنم نیا  ات  دشابن  شرت  سب  هک  دیاب  نکل  دنک  لاهـسا  دنابنجب و  ار  عبط  هک  دـشاب  هاگ  درآ و  نوریب  اهگر  زا  لوب  راردا  هب  ار  قیقر 
زا هک  ره  دـشاب و  میظع  دـنک  فرـصم  هک  اـجنآ  وا  تعفنم  هچ  رگا  دـنک و  يوق  يرثا  شرت  نیبگنکـس  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  ترـضم  یب 
دح نادب  یظیلغ  یماخ و  زا  تسین و  ریذـپجضن  هدام  تسا و  رطخ  اب  تلع  هک  دـشاب  نآ  تمالع  دـباین  تعفنم  يدوز  هب  شرت  نیبگنکس 
هب دوـشیم و  ادـج  يو  زا  تسا  رتفـیطل  هچره  هک  نآ  رهب  زا  دـنکیم  رتـظیلغ  نکل  درک  دـناوتیمن  فـیطل  ار  نآ  نیبگنکـس  هک  تـسا 
هب دزادنارب  هفرس  هب  ار  نآ  هاگان  دنک و  فیطل  ار  جزل  تبوطر  نیبگنکس  دشاب  يوق  توق  هک  دشاب  رایسب  دوشیم و  رتجزل  یقاب  لیلحت و 

بجاو بیبط  رب  سپ  دنک  قانخ  تخادنا  دـناوتن  هفرـس  هب  ار  تبوطر  دـشاب  فیعـض  توق  رگا  دـنک و  كاپ  ندز  مد  ياهرذـگ  یناسآ و 
صالخ دیما  رامیب  رد  تسه و  ریذپجضن  هدام  ات  دنک  هاگن  نآ  یقیقر  یظیلغ و  یـشیب و  یمک و  هدام و  لاح  توق و  لاح  ردنا  هک  تسا 

رگا دنک و  فیطل  دنازپب و  ار  ظیلغ  طلخ  ات  دنک  مرگ  مین  دهد و  لدتعم  نیبگنکس  دشاب  ناتسمز  راگزور  دنیب و  يدیما  رگا  هن  رگ  تسه 
دیاشگب نینوردنز  ياههدس  دنک و  رتنکاس  يراب  ترارح  دنکشب و  ار  بت  توق  دناشنب و  یگنشت  ات  دنزیمامیب  درس  بآ  اب  دشاب  ناتسبات 

هقبطم هقرحم و  ياهبت  رد  ببس  نیدب  دوش  جزل  رامیب  ناهد  باعل  هک  دراذگن  درک و  دناوت  فیطل  ار  طلخ  ات  دهد  فرب  یب  خی و  یب  و 
زا هک  نیبگنکـس  ای  يروزب  نیبگنکـس  یمغلب  ياهبت  رد  دـشاب و  قفاوم  تخـس  هتخیمآ  بـالگ  هب  اـی  بآ  اـب  لدـتعم  نیبگنکـس  بغ  و 

هداس لعف  زا  رتيوق  يروزب  لعف  دشاب و  قفاوم  دنزاس  ربک  يهکرس  زا  ای  لصنع  يهکرس 
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ار هفرس  دنوادخ  هک  نآ  یکی  تسا  ترـضم  ود  شرت  نیبگنکـس  رد  هک  تسناد  دیابب  نداشگ و  هدس  ندرک و  فیطل  ندینازپ و  رد  دشاب 
درآ و دورف  اعما  هب  دنازپب و  ار  نآ  دشاب  زیت  روش و  یطلخ  ای  ارفص  نت  رد  رگا  هک  دشاب  میب  یگدنیادز  ببـس  هب  هک  نآ  مود  دراد و  نایز 

اهترـضم زا  ات  دشاب  رتباوص  نداد  لدتعم  نیبگنکـس  ببـس  نیدب  دـشاب  فیعـض  اعما  رگا  هصاخ  ددرگ  جحـس  تسا  اعما  رب  نآ  رذـگ 
داد دیاب  بالج  نیبگنکس  ضوع  کشخ و  جازم  رد  سپ  دهد  باکشک  زا  شیب  يَرت  دراد  هبلغ  یکشخ  هک  اجنآ  بالج  دشاب و  رتنمیا 
رگا داد و  دـیابن  يزیچ  بالج  زا  زج  دـشاب  ادـیپ  دوب  دـهاوخ  مجنپ  زور  ياهتنا  هک  نآ  ناشن  دـشاب و  يوق  توق  رگا  هداح  ياهبت  رد  و 

دیازفین و ارفص  ات  دوش  ار  بآ  هبلغ  هک  دنزیمایب  يو  اب  بآ  نادنچ  ددرگ  ارفص  هدعم  رد  بالج  هک  دشاب  میب  دشاب و  بلاغ  تخس  ارفص 
مرن رتهب  ار  عبط  دـشاب  رتمک  بآ  رگا  اما  دراذـگ  ورف  رتدوز  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  رتهب  بآ  زا  هنوگ  نیا  رب  بـالج  نیا  دـناشنب و  یگنـشت 

دشاب نینچمه  لسعلا  ءام  دشاب و  رتفیعـض  ندرک  مرن  بت  ردنا  نکل  دهد  رتشیب  اذغ  دشاب و  ماخ  زا  رتبوخ  رادیدپ  هتخپ  بالج  دنک و 
رگ دراین و  یگنشت  ات  دریگ  هبلغ  لسع  رب  بآ  هک  نانچ  تخیمآ  دیابب  رایـسب  بآ  اب  ددرگ  ارفـص  هدعم  رد  لسعلا  ءام  هک  دسرت  هک  اجنآ 

نتخادنارب رد  نکل  دیآرب  یناسآ  هب  دشاب  یتبوطر  شـش  هنیـس و  یحاون  رد  رگا  درآ و  نوریب  لوب  راردا  هب  دشاب  یطلخ  هدرگ  یحاون  رد 
نیبگنکس تبوطر 
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یحاون رد  جزل  ظیلغ و  طلخ  هک  هاگره  تسا و  رتهدنیادز  رتهدـننک و  فیطل  رتهدـنرذگ و  نیبگنکـس  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  يو  زا  رتيوق 

هیـشاغ و اـهولهپ و  رـس  زا  هک  بلـص  ياـشغ  زا  وا  توـق  اـت  داد )  ) درک دـیاب  هدـننک  فـیطل  هدـنرذگ و  هـب )  ) نآ جـالع  دـیآ  درگ  هـنیس 
تخـس هک  ار  یمغلب  هک  تسین  نآ  زا  شیب  لسعلا  ءام  توق  درک و  دـناوت  فیطل  ار  طلخ  تشذـگ و  دـناوتب  تسا  نینوردـنز  ياهفالغ 
رتيوق نیبگنکس  شش  هنیس و  ندرک  كاپ  ردنا  انعم  نیا  هک  نآ  رهب  زا  دراد  دوس  ار  جازم  درـس  بوطرم و  مدرم  دنک  فیطل  دشاب  ظیلغ 

نایز لسعلا  ءام  دشاب  مرن  ای  بلـص  سامآ  زرپس  رگج و  نوچ  ار  نینوردـنز  ياهمادـنا  ردـنا  رگا  هک  تسناد  دـیابب  دـشاب و  لسعلا  ءام  زا 
رگج هک  نآ  رهب  زا  دراد  نایز  مه  ار  هدس  دنوادخ  دنک و  دلوت  ارفص  دوش و  مرگ  سامآ  هک  نآ  رهب  زا  دراد 

837 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
بذـج نآ  رهب  زا  دـیآ  گنت  یعیبط  بذـج  اب  بذـج  نیا  سایق  هب  اهگر  ياهرـس  دـنک و  بذـج  دوز  ینیریـش  ببـس  هب  ار  نآ  زرپس  و 

توق ات  دناهتخاس  ببـس  نیدـب  نیبگنکـس  تفای و  دـناوت  رذـگ  اهگر  نآ  رد  هک  دـتفا  بذـج  نآ  زا  نوزف  دـنوش و  رای  یببـس  یعیبط و 
هدس ددرگ و  فیطل  رتدوز  هدام  هکرـس  توق  هب  دشابن و  قوش  نادنچ  نآ  بذج  ردنا  ار  زرپس  رگج و  دوش و  هتـسکش  هکرـس  هب  ینیریش 

هک تسناد  دـیابب  دزیگنارب و  كانکپک  يارفـص  ود  ای  سلجم  کی  ار  تسردـنت  مدرم  فرـص  لسعلا  ءام  هک  دـشاب  رایـسب  دوش و  هداشگ 
بارطضا لوب و  ياهرذگ  یگنت  ای  طارفا  هب  دشاب  یترارح  ای  نآ  ببس  دشاب  کپک  يو  رد  رگا  دشاب و  يران  مه  ییارفـص  لاهـسا  گنر 

ییارفص عبط  تباجا  دنیوگ  لوبذ  يزات  هب  هک  ار  شهاک  شزادگ و  دنوادخ  هک  دوب  رایسب  دنام و  زاب  گنت  ياهرذگ  رد  هک  دشاب  اهداب 
ییابو ياهبت  ردنا  دهدن و  لسعلا  ءام  دنیب  غارفتسا  عون  نیا  زا  بیبط  هک  هاگره  هک  تسا  نآ  عضوم  نیا  رد  نخـس  نیا  يهدیاف  دشاب و 

هک دشاب  نکمم  دشاب و  ترارح  تیاغ  ناشن  نیا  دوشیم و  تدایز  هسات  ترارح و  دشابیم  غارفتسا  دنچ  ره  دتفا و  رایسب  ارفص  غارفتسا 
لسعلا ءام  داد و  دیابیم  تیاغ  هب  درـس  بآ  نکل  نیبگنکـس  هن  بالج و  هن  داد و  دیاش  لسعلا  ءام  هن  دنک  دلوت  جحـس  دشارتب و  ار  هدور 

ددرگ بارطضا  خفن و  ببس  دنک و  رتشیب  گنرد  هدعم  ردنا  باکشک  تبحص  هب  لسعلا  ءام  هک  نآ  رهب  زا  دشابن  کین  باکـشک  سپ  زا 
زا شیپ  لسعلا  ءام  هک  دـشاب  نآ  باوص  سپ  دـنک  هابت  ار  باکـشک  ددرگ و  ارفـص  هدـعم  ردـنا  ندـنام  رید  ببـس  هب  هک  دـشاب  نکمم  و 

ضوع هب  دشاب  طارفا  هب  ترارح  دشاب و  کشخ  عبط  ار  رامیب  رگا  اما  دـنک  هداشگ  باکـشک  هار  درذـگ و  ورف  دوز  ات  دـنروخ  باکـشک 
. دیآ دنمدوس  ات  داد  دیاب  هتخیمآ  بالج  اب  ودنه  يامرخ  بآ  لسعلا  ءام  بالج و 
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باکشک ریبدت  ردنا  موس  راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مراهچ  باب 

ياهبت ردنا  درک و  دیاب  نآ  دـض  هب  اهيرامیب  يهمه  جالع  هک  دـناهدرک  رایتخا  نآ  رهب  زا  اهبت  جالع  رد  ار  باکـشک  مدـقتم  نابیبط 
ماخ یضعب  دشاب و  هدنریذپان  عفد  هتخوس و  یـضعب  ینوفع  ياهبت  ياهتدام  دوشیم و  رای  يزیرغ  ترارح  بغ  بت  هقبطم و  هقرحم و 

توق تشاد و  دیاب  هاگن  نایم  نیا  رد  رامیب  توق  درک و  دیاب  مه  هب  ود  ره  دشاب  ماخ  هک  نآ  جضن  دشاب و  هتخوس  نآ  عفد  ریبدـت  دـشاب و 
تشاد و ناوت  هاگن  اذغ  هب  جازم و  لیدبت  هب  ار 

838 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
هب تبرش و  هب  رامیب  يهدعم  تسا و  ییاذغ  يزیچ  دراد  هگن  ار  توق  هچنآ  تسا و  کنخ  ياهبارـش  دنادرگب  دنک و  لدب  ار  جازم  هچنآ 

هدام جضن  هب  موس  اذغ  مضه  هب  مود  تبرش  مضه  هب  یکی  دشاب  هدرک  لوغشم  راک  هس  هب  ار  تعیبط  هک  نآ  رهب  زا  درک  دیاشن  یلتمم  اذغ 
نیا رهب  زا  دیناسر  دیاب  زاب  ودب  دشاب  هدرک  لیلحت  هتخادگ و  رامیب  نت  زا  بت  ترارح  زا  هک  يَرت  ضوع  همه  نیا  اب  دشاب و  لکشم  نیا  و 

شیاتـس ردـنا  طارقب  ندرک و  رایتخا  ار  نآ  دـنتفاین  باکـشک  ياـج  هب  چـیه  دوش  هتفاـی  يو  زا  اـهتعفنم  نیا  هک  دیـشچ  یتبرـش  اـهراک 
لدتعم وا  يَرت  ماوق و  يراومه  ینعی  یگتـسویپ  ینازغل و  یمرن و  اب  تسا  یتجوزل  يو  ردنا  تسا  هدنیوش  باکـشک  دـیوگیم  باکـشک 
نوریب يو  زا  خفن  دنـشاب و  هدرک  ندرک  صاخ  هک  ینوزف  نادنچ  نتخپ  ردنا  هک  نآ  رهب  زا  دـنکن  خـفن  دوشن و  رتنوزف  هدـعم  رد  تسا و 

دـنازپب و دـنک و  لدـتعم  ار  هداـم  تسا  راومه  وا  ماوق  تسا و  مرن  هکنآ  رهب  زا  دـناشنب و  یگنـشت  تسا و  مرن  وا  عبط  هک  نآ  رهب  زا  هدـش 
مـضه دوز  دشاب  هتخپ  مامت  هک  نآ  رهب  زا  دنک و  يربارب  بت  یکـشخ  یمرگ و  اب  تسا  َرت  درـس و  هک  نآ  رهب  زا  دـنک و  مرن  ار  اهیتشرد 

درذـگب و اـهگر  ردـنا  دوز  تسا  هدـنزغل  هک  نآ  رهب  زا  دـهد و  اذـغ  ار  نت  دراد و  هاـگن  ار  توق  دوش  مضه  دوز  هک  نآ  رهب  زا  دوش و 
باکشک زج  تیـصاخ  نیا  هدنیادز و  تسا و  هدنزغل  تجوزل  اب  هک  نآ  رهب  زا  دنامن  اهگر  رد  يو  زا  یگدولآ  چیه  دیوشب و  ار  اهگر 

ناوـت باکـشک  ماوـق  هب  هک  تسه  رگید  ياـهزیچ  هک  ینیبـن  دـیآ  مک  ندرک  ندودوز  ندـیزغل و  جزل  يزیچ  زا  هک  نآ  رهب  زا  تـسین  ار 
ماوق يراومه  یمرن و  تجوزل و  دنزاس  باکـشک  ماوق  هب  ار  نآ  هچرگا  هک  مدـنگ  بآ  نوچ  دـیاین  تیـصاخ  نیا  زیچ  چـیه  زا  تخاس و 
نیمه ار  تشرب  مین  غرم  يهیاـخ  دـنام و  رایـسب  یگدولآ  اـهگر  ردـنا  مدـنگ ) بآ  زا   ) يو زا  دـشابن و  ندودوز  ندـینازپ و  نکل  دـشاب 

مف لعف  هک  نآ  رهب  زا  دور  ورف  هدـیراوگان  هدـعم  مف  زا  تسین و  هدـینازپ  دـنک و  رایـسب  گـنرد  هدـعم  مف  رب  نکل  تسه  یمرن  تجوزل و 
ددرگ مولعم  هلمج  نیا  درآ  هروشلد )  ) نایثغ دنک  رایسب  گنرد  هدعم  مف  رب  هک  نآ  رهب  زا  تسین و  ندیراوگ  تسا و  نتـسج  وزرآ  هدعم 

نآ یکی  تسا  رگید  یتیصاخ  ود  ار  باکشک  دناهتفگ  هک  نیا  زا  نوریب  هصاخ و  تسا  ار  باکشک  ندودوز  تجوزل و  تیصاخ  نیا  هک 
يو ردنا  هک  سدع  نوچ  تسا  رگید  ياهیندروخ  یـضعب  رد  هک  نانچ  تسین  داضتم  ياهتوق  يو  رد  ناسکی  تسا و  يوق  وا  توق  هک 

هک نآ  رهب  زا  هدننک  لاهسا  وا  بآ  تسا و  هدننک  ضبق  وا  مرج  تسا  داضتم  ياهتوق 
839 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

ناشیا توق  هک  دنهاوخ  هک  ینامدرم  هک  تسا  ببس  نیدب  دیازف و  توق  دشاب و  یکین  تیاغ  هب  دهدیم  هک  ییاذغ  تسا  ناسکی  وا  توق 
اب تشوگ  هاگنابـش  دنروخ و  تشروخ  نان  یب  نادادماب  ناشیا  دننام  ناریگیتشک و  نوچ  دنکن  دلوت  دب  طلخ  ناشیا  نت  رد  دـشاب و  يوق 

ببـس دنبنجب و  هک  دشابن  دب  طلخ  ناشیا  نت  ردنا  دننک  توق  يراک  ردنا  رگا  دشابن و  فلتخم  ياهتوق  ناشیا  ياذـغ  رد  ات  دـنروخ  نان 
اذغ ار  نت  هک  تسا  نآ  مود  تیـصاخ  دندرک  رایتخا  ار  نآ  دنتفای  اهتیـصاخ  نیا  باکـشک  رد  نابیبط  نوچ  سپ  دوش  يرامیب  فعض و 
کی باکـشک  ياهتعفنم  هک  ینیبن  دوش  هتفای  يو  ردـنا  یگلمج  هب  دـمآ  هدرک  دای  هک  اهتیـصاخ  همه  نیا  دراد  هاگن  ار  توق  دـهد و 
هتفای نیبگنکـس  ار  ضرغ  نیا  دـشاب  هدام  ندرک  فیطل  ترارح و  نیکـست  ضرغ  رگا  هک  نانچ  دوشیم  هتفای  رگید  ياهتبرـش  زا  کـی 
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زا دـشاب  قیقر  یطلخ  نداد  ماوق  ضرغ  رگا  دـنک و  باکـشک  زا  نوزف  يَرت  بالج  دـبای  يَرت  يهرهب  نت  هک  دـشاب  نآ  ضرغ  رگ  دوش و 
رهب زا  دوشن و  هتفای  باکشک  زا  زج  مه  هب  اهتعفنم  رگید  اب  نتـشاد  هاگن  توق  نداد و  اذغ  تعفنم  نکل  دوش  هتفای  ضرغ  نیا  درـس  بآ 
نیا نوچ  دشاب  هدرکن  لوغـشم  ییاذغ  يزیچ  مضه  هب  ار  تعیبط  ات  دـنهدن  باکـشک  دـیاب  تفاطل  تیاغ  هب  ریبدـت  هک  اجنآ  هک  تسا  نیا 

نآ رهب  زا  ددرگ  بارطضا  ببس  دنک و  لطاب  باکـشک  تعفنم  دوش  عمج  هدعم  رد  باکـشک  اب  هچره  هک  تسناد  دیابب  دش  مولعم  هلمج 
هـصاخ دوش  ریحتم  نآ  رد  ندرک  فرـصت  مضه و  ردـنا  تعیبط  دـیآ و  دـیدپ  فلاخم  ياهتوق  دوش  عمج  يو  اـب  يزیچ  هک  هاـگره  هک 

نیبگنکس هدعم  رد  باکشک  اب  يزیچ  نیرتدب  دشابن و  نکمم  کین  مضه  دنکن و  دلوت  بارطضا  زج  فلتخم  توق  ود  زا  رامیب و  تعیبط 
نوچ هک  دشاب  نآ  باوص  درب  نوریب  هدعم  زا  هتفایان  مضه  ار  وا  دنک و  لطاب  وا  ماوق  يراومه  دنک و  هابت  ار  باکشک  هک  نآ  رهب  زا  تسا 

دنک تعیبط  عفد  دعتسم  دنک و  فیطل  ار  طلخ  ات  دنهد  نیبگنکس  تعاس  ود  هب  باکشک  زا  شیپ  داد  دنهاوخ  باکشک 
(ص 250)

ود زا  نوزف  هدعم  رد  ار  نیبگنکـس  هک  نآ  رهب  زا  دنرب و  نوریب  هدعم  زا  ای  دـنراد  زاب  راک  زا  غورآ  ياهببـس  دـننک و  تشرد  ار  هدـعم  و 
باکشک تعاس  ود  سپ  زا  نوچ  دشابن  رگید  تعاس 

840 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
دیوشب دشاب  هدرک  فیطل  نیبگنکس  اب  هک  ار  یطلخ  دنک و  مضه  دوز  دنک و  لوبق  کین  ار  نآ  دشاب  نآ  مضه  دعتسم  هدعم  دوش  هدروخ 

سپ زا  رگا  قرع و  هب  هک  دـشاب  هاگ  دـنک و  لوب  راردا  هب  عفد  هک  دـشاب  هاگ  دـنک و  كاپ  ار  طالخا  ياهرذـگ  اـهگر و  دـنک و  عفد  و 
تعفنم دوش و  عفد  دوز  هداد  جضن  دشاب و  هدرک  لدتعم  ار  نآ  باکشک  هچ  ره  دروخ  نیبگنکس  رگید  یتبرش  تعاس  راهچ  هب  باکـشک 

زین دنهد و  قیقر  باکشک  هک  هک  دیاب  نانچ  نداد  باکشک  بیترت  دسر و  نت  همه  هب  دشاب  هدمآ  لصاح  باکـشک  زا  هک  يَرت  يدرس و 
توق هک  دـشاب  تجاح  هک  اجنآ  دـننک و  تعانق  نیبگنکـس  ای  بالج  هب  دـیآ  تجاح  يزیچ  هب  رگا  دـنریگ و  زاب  باکـشک  اهتنا  کیدزن 
یببس ضارعا  زا  ای  یسامآ  ای  يدرد  هک  اجنآ  کشکاب و  ینعی  دنهد  وا  لفث  اب  باکـشک  طاطحنا  رد  دنهد و  ظیلغ  باکـشک  دنراد  هاگن 
هدنام اعما  رد  لفث  دشاب و  هدرکن  تباجا  عبط  یتدم  هک  دشاب  نانچ  رگا  دـنهد و  نیبگنکـس  ای  بالج  باکـشک  ضوع  هب  دـشاب  یـضرع 
میظع يدرد  ببـس  نادب  ددرگ و  رایـسب  اهراخب  اهداب و  دوش و  تدایز  ءالتما  دباین و  رذگ  باکـشک  هک  نآ  رهب  زا  داد  دیاشن  باکـشک 
دـشاب نآ  باوص  دنک  دلوت  یگنـشت  یکـشخ و  دوش و  مرگ  ندز  مد  اهتلآ  رتاوتم  تکرح  ببـس  هب  دوش و  رتاوتم  ندز  مد  دنک و  دلوت 

هب ار  وا  دوـشیم و  شرت  هدـعم  رد  باکـشک  ار  یـصخش  رگا  دـنهد و  باکـشک  سپ  دـننک  مرن  عـبط  فایـش  هب  اـی  هنقح  هب  تـسخن  هـک 
یکدنا دیاب  رتيوق  يزیچ  رگا  دنزپ و  ردنا  سفرک  خیب  یکدنا  وا  باکـشک  ردنا  دـنهد و  قیقر  باکـشک  ار  يو  دـیآ  تجاح  باکـشک 

ردنا دنک  خفن  رورحم  يهدعم  ردنا  باکـشک  رگا  دنهد و  یفـصم  نیبگنا  اب  ای  دـشابن  مرگ  تخـس  هدام  رگا  هصاخ  دـننک  رای  نآ  اب  لپلپ 
هک باکـشک  هک  تسناد  دـیابب  درک و  دـیاب  جوزمم  رمخ  یکدـنا  اب  باکـشک  هک  دـناهدروآ  تسا  هدوب  حابم  رمخ  هک  میدـق  ياهباتک 

ار وا  بآ و  هنامیپ  تسیب  دشاب و  وج  کشک  هنامیپ  کی  هک  دیاب  نانچ  باکشک  نتخپ  ار و  جالع  هن  دیاشن و  ار  اذغ  هن  دشابن  هتخپ  کین 
رتمک اذغ  ار  نت  دشاب  نیا  تسا  هدمآ  هدرک  دای  هک  قیقر  باکـشک  دنیالاپب  يو  زا  دشاب  رتقیقر  هچنآ  دیآ و  زاب  هنامیپ  جنپ  هب  ات  دنزپیم 
شرت رتمک  دوش و  مضه  رتدوز  دنک و  لادـتعا  هب  يدرـس  دـیوش و  رتكاپ  ار  اهگر  دـنازپ و  رتهب  ار  هدام  دـنک و  رتشیب  يَرت  نکل  دـهد 
لاهسا هب  هن )  ) دصف و هب  هن  دشابن و  بعص  يدرد  كانرطخ و  یضرع  دشاب و  نکاس  يرامیب  هک  تشاد  دیاب  راکب  اجنآ  باکـشک  دنک و 

. دوبن تلهم  هک  دشابن  یتجاح 
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توق نتشاد  هاگن  اذغ و  ریبدت  رد  موس  راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مجنپ  باب 
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يرامیب تعیبط  یکی  تشاد  دیاب  هاگن  شزیچ  هد  نکل  دـشابن  هراچ  ییاذـغ  يزیچ  زا  دراد  هاگن  رامیب  توق  هک  دـهاوخ  بیبط  هک  هاگره 
لاس لصف  متشه  بت  تبون  تقو  متفه  رامیب  توهش  مشش  رامیب  يهنحـس  مجنپ  رامیب  تداع  مراهچ  رامیب  توق  موس  يرامیب  تاقوا  مود 

یگتفـشآ و يزیت و  ردـنا  رامیب  لاح  هک  تسا  نآ  دراد  رامیب  تعیبط  هب  قلعت  هچنآ  اما  دراد  زاب  نداد  اذـغ  زا  هک  اهببـس  مهد  رمع  مهن 
يزات هب  ار  نیا  دشاب و  كرحتم  تخس  نآ  يهدام  دشاب و  هدنرذگ  زیت و  هتفشآ و  تخس  اهيرامیب  یـضعب  هک  نآ  رهب  زا  درگنب  یگنایم 
هاگن يرامیب  تعیبط  ببس  نیدب  دنشاب  نآ  نیا و  نایم  یضعب  دنیوگ و  هنمزم  يزات  هب  درذگ و  رید  دشاب و  هتسهآ  یـضعب  دنیوگ و  هداح 

یگتفـشآ و ردـنا  نآ  يهجرد  دروخ  رد  يرامیب و  تعیبط  دروخ  رد  اذـغ  ریبدـت  نآ و  نیا و  نایم  اـی  هنمزم  اـی  تسا  هداـح  اـت  درک  دـیاب 
يرامیب نیا  دنیوگ و  هدحلا  تیاغ  یف  يزات  هب  تسا و  يزیت  تیاغ  هب  یـضعب  هک  تسا  نآ  يرامیب  تاجرد  لاح  درک و  دـیاب  یگتـسهآ 

متفه زور  ردنا  هک  دشاب  يرامیب  نیا  تسا و  قلطم  يهداح  یـضعب  درذگب و  دـنک و  نارحب  مجنپ  رگ  مراهچ  رگ  موس  رگ  مود  زور  ردـنا 
هک دننیبب  دشاب و  هدـحلا  تیاغ  یف  هک  يرامیب  ردـنا  اما  دـشاب  نیا  زا  رتهتـسهآ  یـضعب  دـنک و  نارحب  مهدراهچ  رگ  مهدزای  رگ  مهن  رگ 

دشاب تفاثک  يو  ردنا  هک  ییاذغ  زیچ  چیه  هب  دنراد و  زاب  کبـس  اذغ  زا  تعیبط  دنام  دناوت  ياج  رب  ياهتنا  تقوب  ات )  ) ای تسا  يوق  توق 
دننک عفد  دنازپب و  ار  نآ  درآ و  يرامیب  يهدام  هب  يور  ددرگ و  یلوتسم  تلع  رب  تعیبط  ات  دنریگ  زاب  اذغ  یگرابکی  نکل  دننکن  لوغشم 

دشابن رهاظ  تخس  بالج  يهزم  گنر و  هک  نینچ  دنهدب  هتخیمآ  بآ  اب  يرگسع  رکـش  هب  بالج  یکدنا  ار  رامیب  هک  دشاب  نانچ  نیا  و 
رگا دنیوگ و  زین  هقاطلا  یف  غلابل  الا  و  دنیوگ ) تسا  ندرک  تفاطل  تیاهن  رد  هک  يریبدت   ) هفاطللا تیاغ  یف  يذلا  ریبدـتلا  نابیبط  ار  نیا  و 

هب دوخ  ای  دنهد  هتخیمآ  رایسب  بالگ  اب  بآ و  اب  لدتعم  نیبگنکـس  یکدنا  بالج  نیا  رثا  رب  دشاب  مرگ  تخـس  لاس  لصف  ای  رامیب  جازم 
ردنا جحس  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  نمیا  ندرک ) مخز   ) جحـس میب  زا  ات  درک  دیابن  راصتقا  نیبگنکـس  رب  نکل  دنهد  نیبگنکـس  بالج  ضوع 

زا دنک  نارحب  متفه  زور  هک  دشاب  عون  نآ  زا  دشاب و  قلطم  يهداح  هک  اهيرامیب  ردنا  دنشاب و  فوخم  هداح  ياهيرامیب 
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نیریـش شرت و  رانا  بآ  دـشاب  بلاغ  تخـس  ارفـص  رگا  هشفنب و  بارـش  اب  بالج  یکدـنا  اـی  داد  دـیاب  تخـس  قیقر  باکـشک  لوا  زور 
دشاب نارحب  زور  هک  متفه  زور  نداد و  دیاب  كدنا  تخس  رانا و  بآ  اب  داد و  دیاب  باکشک  یب  بالج  هک  مشش  زور  رگم  داد  دیابیمه 

رگا دنیوگ و  ۀفاطللا  ۀیاغ  یف  سیل  ریبدـت  نابیبط  ار  نیا  داد و  دـیابیم  هدرک  درـس  بالگ  دـنک  هبلغ  یگنـشت  رگا  ای و  داد و  دـیابن  جـیه 
اب باکـشک  ای  نداد و  دیاب  ظیلغ  باکـشک  راب  ود  زور  ره  دـنک  نارحب  هنایم  نیردـنا  مهدراهچ  ای  مهن  زور  هک  دـشاب  عون  نآ  زا  يرامیب 

قلطم فیطل  ریبدت  ار  نیا  داد و  دیاب  نآ  ریغ  خانافـسا و  ودک و  يهروزم  زور  رخآ  باکـشک و  دادـماب  دـشاب  يوق  توهـش  رگا  وا و  لفث 
يهزات یهام  نوچ  نآ  ریغ  جزارد و  جوهیت و  فارطا  غرم و  بآ  درک و  دـیاب  رتفیطل  ریبدـت  دـشاب  رتهتـسهآ  يرامیب  دـنچره  دـنیوگ و 
طارقب دنیوگ و  فیطل  ریبدت  یتسردنت  ردنا  دنیوگ و  ظیلغ  ریبدت  يرامیب  ردنا  نیا  داد و  دیابیم  تشرب  مین  غرم  يهیاخ  يهدرز  دروخ و 
مهضرم یهتنم  رخأتی  نیذلا و  ایدب و  فیطلا  ریبدتلاب  ربدی  نأ  یغبنیف  ایدب  مهضرم  اهتنم  یتأی  نیذلا  دیوگیم  فیطل  ریبدت  ینعم  نیا  ردنا 

ام رادـقمب  هاهتنم  تقو  یف  ضرملا  یهتنم  برق  امک  الیلق  الیلق  ظلغ  نم  صقنت  مث  ظلغا  مهـضارما  ءادـتبا  یف  مهریبدـت  لـعجی  نأ  یغبنیف 
رضم هیف  هدایزلا  ناف  ضرملا  یهتنم  تقو  یف  ءادغلا  نم  عضت  نأ  یغبنی  هیلع و  ضیرملا  توق  یقبی 

يرامیب زاغآ  زا  دننک  فیطل  ییاذغ  يریبدت  هک  تسا  راوازس  دوشیم  يرپس  اهنآ  يرامیب  هک  ینارامیب  هک  دیوگیم  انعم  نیا  ردنا  مه  و 
اذغ تظلغ  زا  كدنا  كدنا  سپـس  دشاب  رتظیلغ  يرامیب  يادتبا  زا  نانآ  ییاذغ  ریبدـت  تسا  رتهب  تسا  نمزم  اهنآ  يرامیب  هک  ینارامیب  و 

ياذـغ دـنراد  هاگن  رامیب  رب  ار  رامیب  يورین  هک  تسا  راوازـس  هک  ياهزادـنا  هب  هزادـنا  نامه  هب  دـنوشیم  کیدزن  يراـمیب  رخآ  هب  هچ  ره 
ردنا مه  و  یحلاص ) اضر  ححـصم  زا  همجرت  نایاپ   ) تسا ررـض  دنزگ و  نآ  رد  هک  اریز  دنهدن  دایز  اذغ  يرامیب  رخآ  رد  دـنهد و  فیطل 

دیوگیم انعم  نیا 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 542 

http://www.ghaemiyeh.com


تیاغ یف  یتلا  عاجوالا  نم  ادـج  اداح  ناک  اذا  يوصقلا و  تیاغ  یف  یتلا  ریبدـتلا  يوصقلا  ۀـیاغلا  یتلا  ضارمـالا  یف  يذـلا  ریبدـتلا  دوجا 
لمتحی ناک  نکل  کلذک  نکی  مل  اذاف  هفاطللا  نم  يوصقلا  ۀیاغ  یف  يذلا  ریبدتلا  هیف  لمعتـست  نأ  اترورـض  بجی  ایدب  هیف  یتأی  يوصقلا 

هیاغلا نع  هناصقن  ضرملا و  بسح  یلع  طاطحنالا  نوکی  نأ  هل  یغبنیف  کلذ  ظلغ  وه  ام  ریبدتلا  نم 
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هفاطللا نم  يوصقلا  ۀیاغ  یف  يذلا  ریبدتلا  هیف  لمعتست  نأ  ةرورضلا  بجی  کلذ  دنعف  هاهتنم  ضرملا  غلب  اذا  يوصقلا و 
نینچمه تسا و  نانآ  يارب  ریبدت  نیرتهب  هک  يریبدـت  دنتـسه  يرامیب  جوا  رد  هک  ینارامیب  رد  يریبدـت  نیرتهب  دـیوگیم  طارقب  همجرت  )

لاح نیا  رد  دنراد  راکب  هک  نیا  ترورـض  دـنکیم  بجاو  دنتـسه  يدـنمدرد  جوا  رد  هک  ییاهدرد  زا  دـنراد  هداح  يرامیب  هک  ینارامیب 
ياذغ دنک  دناوتیم  لمحت  رامیب  دشابن و  هنوگ  نیا  هک  ینامز  اما  دنهد ) لفث  نودب  باکـشک  دننام  فیطل  ياذـغ   ) ار فیطل  سب  ریبدـت 

رخآ هب  يرامیب  هک  هاگره  رامیب و  جـنر  درد و  ندـش  مک  يرامیب و  ربارب  دـشاب  ظیلغ  یکدـنا  اذـغ  هک  تسا  راوازـس  داد  دوشیم  رتظیلغ 
توق مه  ات  دوش  هدرب  راکب  زین  فیطل  ریبدت  هک  دنکیم  باجیا  ترورـض  نامز  نیا  رد  دوشیم  رادیدپ  دوبهب  ياههناشن  دـسریم و  دراد 

( دوش يرپس  رتدوز  يرامیب  مه  دنام و  ياج  رب  رامیب 
زا هک  دیاب  نانچ  نکل  درادن  ياپ  اهتنا  تقو  هب  ات  توق  فیطل  ریبدت  اب  هک  نآ  رهب  زا  درک  دـیاشن  فیطل  ریبدـت  نمزم  ياهيرامیب  ردـنا  و 

نوچ دـنامب و  ياج  رب  تمالـس  هب  توق  ات  دوش  هدروآ  فیطل  ریبدـت  هب  اهتنا  تقو  ات  دـنکیم  فیطل  جـیردت  هب  دـشاب و  ظیلغ  ریبدـت  لوا 
ات دنهدن ) اذـغ   ) دـننادرگن لوغـشم  اذـغ  چـیه  هب  دـننک و  طلـسم  يرامیب )  ) يو رب  ار  توق  دـنراذگ  زاب  تعیبط  هب  تلع  دـشاب  اهتنا  تقو 

رفاسم نوچمه  رامیب  اب  تعیبط  رفـس و  نوچمه  يرامیب  تسا و  ياهشوت  نوچ  يرامیب  ردـنا  توق  هکنآ  رهب  زا  دـنکب  شیوخ  راک  تعیبط 
دننک جرخ  هزادنا  هب  دزاس و  رتشیپ  دشاب  رتزارد  رگا  دزاس و  رتمک  هشوت  دشاب  هاتوک  رفس  رگا  دزاس  رفس  يهزادنا  هب  هشوت 

(ص 251)
هدـنرذگ هداح و  يرامیب  هک  دـنیب  رگا  دـنک  هاگن  رامیب  تعیبط  ردـنا  زین  بیبط  دوشن  يرپس  هشوت  دوش  هدـیرب  تفاسم  هک  نآ  زا  شیپ  اـت 
يرامیب لوا  ردنا  تسا  زارد  يرامیب  هک  دنیب  رگا  دشابن و  لوغـشم  توق  نتـشاد  هاگن  هب  دریگ و  زاب  اذـغ  لوا  زا  تسا  يوق  توق  تسا و 

اهتنا تقو  زا  شیپ  توق  ات  دناسر  اهتنا  تقو  هب  جیردت  هب  دهدیم و  ییاذغ  ییاهزیچ  دزاسیم و  ندروخ  رد  ریبدـت  درادیم و  هاگن  توق 
زارد وا  رفس  هک  تفاسم  يرفاسم  نوچمه  دوشن  فیعض 
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هراب کی  هب  هک  تسا  نآ  دراد  يرامیب  تاقوا  هب  قلعت  هچنآ  دـنکن و  یمک  هشوت  دوش  ماـمت  رفـس  هک  نآ  زا  شیپ  دراد  هاـگن  هشوت  دـشاب 
دشاب تصخر  دینادرگ و  دیاش  ریبدت  هک  يرامیب  لوا  ردنا  زا  ببـس  نیدب  ار  رامیب  فیکف  دراد  نایز  ار  تسردنت  ندینادرگب  ریبدت  هاگان 

زاب تفاطل  تیاغ  هب  اهتنا  تقو  ات  دنکیم  فیطل  جیردت  هب  دراد و  یظیلغ  هب  لیم  ریبدت  تسخن  هک  دیاب  نانچ  دوش  هداد  ییاذغ  يزیچ  هک 
دوشن فیعض  توق  ات  دشابن  هدینادرگ  تداع  فالخرب  ریبدت  هاگان  هراب  کی  هب  ات  دمآ  هدرک  دای  هکنانچ  دشاب  هدروآ 

دنام اذـغ  هب  هک  يزیچ  چـیه  بت  دـیازت  تقو  رد  هن  نآ و  کیدزن  هن  ینوفع و  ياهبت  تبون  تقو  ردـنا  هن  هک  تسا  نآ  رگید  یلـصا  و 
طالخا ياهذفنم  ددرگ و  تبون  يزارد  ینارگ و  ببس  دشاب  عون  نیا  زا  هچ  ره  هک  نآ  رهب  زا  داد  دیاشن  مه  قیقر  باکـشک  ات  داد  دیاشن 

ریبدـت هک  ینادـب  هک  تسا  نآ  دراد  راـمیب  توق  هب  قلعت  هچ  نآ  دـشاب و  گرزب  يرطخ  نآ  رد  دـنک و  گـنت  ار  ندز  مد  ياهذـفنم  ار و 
هک اذغ  ره  دنک و  مک  يرامیب  ددم  دنک  فیعـض  ار  توق  هچرگا  فیطل  ریبدت  دشاب و  ددم  ار  يرامیب  دـنک  تدایز  ار  توق  هچرگا  ظیلغ 

يهزادنا هب  کین و  وا  رهوگ  هک  دروخ  ییاذـغ  رامیب  هک  ار  نیا  دراد و  هاگن  ار  توق  دـنروخ  تجاح  يهزادـنا  هب  دـشاب و  کین  وا  رهوگ 
هب هک  تسا  تجاح  نادب  هنمزم  ياهيرامیب  رد  نکل  تسین  تجاح  توق  ینوزف  هب  ار  يرامیب  نیا  دنیوگ و  لدـتعم  ریبدـت  دـشاب  تجاح 

نیا هک  درگنن  نادب  دریگ و  زاب  يرامیب  ددم  فیطل  ریبدت  هب  دشابن  يوق  توق  رگا  هداح  ياهيرامیب  رد  دنراد و  هاگن  توق  لدتعم  ریبدـت 
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هدرک و عفد  دـشاب و  هتخپ  ار  هدام  تعیبط  دریگ  ندـش  فیعـض  توق  ات  هداح  ياهيرامیب  رد  هک  نآ  رهب  زا  دـنک  فیعـض  ار  توق  ریبدـت 
درک دیاب  رتفیطل  ریبدت  دوشیم  رتبعص  يرامیب  ضارعا  دنچره  هنمزم  ياهيرامیب  ردنا  هک  تسا  ببس  نیدب  دشاب  ياج  رب  توق  زونه 

دشابن لوغشم  تلع  هب  زج  تعیبط  ات  جیردتب  دشاب  هدروآ  زاب  تفاطل  تیاغ  هب  اهتنا  تقو  ات 
رگید یقیرط 

درک و دیاب  فیطل  ریبدت  هب  دشاب  يوق  توق  دـشاب و  ءالتما  زا  يرامیب  رگا  نکل  دـنرگنب  هک  تسا  نآ  توق  نتـشاد  هاگن  زا  رگید  یقیرط 
كدنا رادقم  هب  نکل  درک  دیاب  اذغ  ریبدت  دشاب  فیعض  توق  دشاب و  هداتفا  غارفتـسا  زا  ای  نتفایان  اذغ  زا  ینعی  دشاب  یئیهت  زا  يرامیب  رگا 

هب و 
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درک دیاب  لدتعم  ریبدت  دشاب  یئیهت  زا  يرامیب  يوق و  توق  رگا  ای  دشاب  ءالتما  زا  يرامیب  فیعض و  توق  رگا  درک و  دیاب  فیطل  قیرافت 
دیوگیم طارقب 

ءافش ءالتملاب و  نوکی  هئافش  غارفتـسالا و  نع  ثدحی  اهنم  ناک  ام  غارفتـسالاب و  نوکی  هئافـشف  ءالتمالا  نع  ثدحی  ضارمالا  نم  ناک  ام 
ةداضملاب نوکی  ضارما  الا  ریاس 

دیاب ریبدت  دشابن  هداح  يرامیب  دشاب و  فیعض  توق  رگا  درک و  دیاب  تفاطل  تیاغ  هب  ریبدت  دشاب  هداح  يرامیب  يوق و  توق  هک  هاگره  و 
راب کی  دیاب و  لدتعم  ریبدت  دوب  دهاوخ  رید  اهتنا  دشاب و  يوق  توق  رگا  دیاب و  قیرافت  هب  كدـنا و  كدـنا  نکل  دراد  یظیلغ  هب  لیم  هک 

فیطل و ریبدت  کیدزن  اهتنا  دشاب و  لدتعم  توق  رگا  دیاب و  هدنکارپ  لدتعم و  ریبدت  دوب  دهاوخ  رید  اهتنا  دشاب و  لدتعم  توق  رگا  دیاب و 
تفگ نیا  رهب  زا  طارقب  دیاب و  هدنکارپ 

تقولا یطعی  نأ  یغبنی  لقا و  رثکا و  هنم  هنوطعی  ام  لعجی  تارم و  یف  مهـضعب  هدحاو و  ةرم  یف  مهئاذغ  یـضرملا  ضعب  یطعی  نأ  یغبنی 
نسلا ةداعلا و  اذه و  نم  هّظح  هنسلا  تاقوا  نم  صاخلا 

زا ار  وا  نتـسج و  وا  ياضر  نداد و  وا  ياهدارم  تسا و  رامیب  نتـشاد  داش  درک  دیاب  توق  نتـشاد  هاگن  رد  هک  باوص  ياهریبدـت  ردـنا  و 
راودـیما و شوخ و  ياـهربخ  نتـشاد و  رـضاح  وا  شیپ  ار  وا  ناتـسود  ندروآ و  رتشوخ  ییاـج  هب  ییاـج  زا  رتقفاوم و  ییاوه  هب  ییاوه 

تسا هتفگ  نیا  رهب  زا  طارقب  دریگیمه و  توق  نادب  یناسفن  یناویح و  توق  ات  نداد  اهتراشب 
نم یتلا  ءایـشالا  کلذـک  هرـضحی  نم  ضیرملا و  هلعفی  اـم  نوکی  نأ  نود  یغبنی  اـم  لـعف  یخوت  یلع  رـصتقی  نأ  یلع  کـل  یغبنی  دـق  و 

. ٍجراخ
يادتبا ردنا  هن )  ) دنریگن زاب  هراب  کی  هب  اذغ  تسا  ندروخ  رایسب  رامیب  تداع  رگا  درگنب  هک  تسا  نآ  دراد  رامیب  تداع  هب  قلعت  هچنآ  و 

یشغ هک  دشاب  میب  دشاب و  اطخ  نتفرگ  زاب  يو  زا  اذغ  هک  نآ  رهب  زا  هداح  ضارما  رد  هن  اهتنا و  تقو  رد  هن  دیازت و  تقو  ردنا  هن  تبون و 
توق رگا  دوش و  كاله  رتدوز  هک  دشاب  میب  دشاب  فیعض  توق  ییارفص و  صخش  رگا  هصاخ  دتفا 
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هدعم هب  نازوس  يارفص  هک  دشاب  نآ  یشغ  ببس  دنیوگ و  لوبذ  يزات  هب  دیآ و  دیدپ  وا  ردنا  شهاک  شزادگ و  هک  دشاب  میب  دشاب  يوق 
دباین اذغ  هک  هاگره  دشاب و  دولآ  تشوگ  يوق و  نت  هب  هک  دشاب  سک  رایـسب  دربب و  توق  دزوسب و  دزگب و  ار  وا  يهدعم  مف  دیآ و  ردـنا 
دیاشن زاب  اذغ  دشاب  فیعض  تخـس  ای  يوق  تخـس  يزیرغ  ترارح  هک  هاگره  دشاب و  رطخ  نتفرگ  يو  زا  اذغ  دوش  فیعـض  رغال و  دوز 
هتـسسگ وا  ددم  دنریگ  زاب  اذغ  نوچ  دشاب  فیعـض  تخـس  رگا  درک و  دناوتن  ربص  اذـغیب  دـشاب  يوق  تخـس  رگا  هک  نآ  رهب  زا  تفرگ 

ار هورگ  نیا  دیآ  درد  هب  وا  رـس  هدعم  تکراشم  هب  دیآ و  درد  هب  وا  يهدعم  مف  دـبای  رترید  اذـغ  هک  هاگره  هک  دـشاب  سک  رایـسب  دوش و 
طارقب دهد و  توق  ار  هدعم  مف  ات  دنهدب  باکـشک  سپ  زا  نآ  ریغ  رانا و  بآ  يرادقم  دشاب  تجاح  رگا  دشاب و  تیافک  قیقر  باکـشک 
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تفگ نیا  رهب  زا 
هداحلا ضارمالا  یف  ۀفاطللا  نم  يوصقلا  ۀیاغلا  هیف  غلبی  يذلا  ریبدتلا  هلاحم و  هنمزملا ال  ضارمالا  عیمج  یف  مومذم  ۀـفاطللاب  غلابلا  ریبدـتلا 

. مومذم هلمتحی  مل  ام 
رد هک  نآ  رهب  زا  داد  دیاب  نآ  دننام  رانا و  بآ  ای  قیقر  باکـشک  یکدنا  ای  نتفرگ  دیاب  زاب  ار  اذغ  دـشاب  ندروخ  مک  رامیب  تداع  رگا  و 
نآ دراد  رامیب  يهنحس  هب  قلعت  هچنآ  دوش و  كاله  هک  دشاب  میب  دوش و  فیعـض  ببـس  نادب  وا  توق  ددرگ و  نارگ  يو  رب  اذغ  يرامیب 
رگا دنرادیم و  هاگن  توق  دنکیم و  يریبدت  رامیب  تعیبط  دروخ  رد  دنریگن  زاب  اذـغ  دـشاب  لخلختم  كزان و  هرـشب  رگا  درگنب  هک  تسا 

. دنک بجاو  رامیب  تعیبط  هک  نانچ  دننک  فیطل  ریبدت  دشاب  هتسب  ماسم  تشرد و  هرشب 
دراد رامیب  توهش  هب  قلعت  هچنآ  و 

نامه  ) دنراد تمینغ  هب  دنک  وزرآ  دشاب  دـنمدوس  قفاوم و  ار  وا  هک  اهماعط  زا  ات  درگنب  هک  تسا  نآ  دراد  رامیب  توهـش  هب  قلعت  هچنآ  و 
دراوگ و رتدوز  دنک و  لوبق  رتهب  ار  وا  عبط  هک  نآ  رهب  زا  دنک  وزرآ  يزیچ  رگا  و  تسا ) دـیفم  رایـسب  شیارب  نوچ  دـننک  هیهت  شیارب  ار 

بیبط رگا  درک  وزرآ  يزیچ  نوچ  سپ  دشاب  هدیمر  رامیب  توهش  اهلاح  رتشیب  رد  هک  تسناد  دیابب  دبای و  شیب  نآ  زا  توق  ببـس  نیدب 
هک دـهد  رگید  يزیچ  دـنک  وزرآ  هـچنآ  ضوـع  هـب  رگا  دوـش و  طـقاس  توـق  دوـش و  هدـیمر  یگراـبکی  هـب  توهـش  دریگ  زاـب  وزرآ  نآ 

رامیب و عبط  نکل  دشاب  رتدنمدوس 
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دنکن و لوبق  ار  نآ  وا  عبط  هک  نآ  رهب  زا  دوشن  مضه  دیاب  هک  نانچ  رامیب  يهدعم  رد  يدنمدوس  اب  زیچ  نیا  دـیارگیمن  نادـب  وا  يوزرآ 
ترضم رتفیعـض و  توق  رتزارد و  يرامیب  دنک و  دلوت  دب  یطلخ  نکل  دشابن  هرهب  چیه  نآ  زا  ار  توق  دشابن  دیاب  هک  نانچ  مضه  نوچ 

راک نایز  تخـس  درک  وزرآ  هچنآ  هک  دناد  هک  اجنآ  دنک و  يو  يوزرآ  تعباتم  بیبط  هک  دشاب  نآ  رتالوا  ببـس  نیدب  دشاب  گرزب  نآ 
ات دنرگنب  دنرادن و  زاب  ار  يوزرآ  دـنزاسب و  تخاس  ناوت  يزیچ  وزرآ  عون  نآ  زا  ای  تفای  دـناوت  رد  رگید  يزیچ  هب  ار  نآ  نایز  ای  تسین 
رب دزاس و  نازیم  ار  انعم  نیا  ندرک  تیوقت  ار  توهـش  تعیبط و  نتـشاد و  زاب  وزرآ  رد  ای  تسا  رتشیب  ندرک  وزرآ  تعباتم  ردـنا  ترـضم 

دنوریم نآ  بجوم 
دراد بت  تبون  تقو و  هب  قلعت  هچنآ  و 

رب بت  ياهتبون  رگا  دنرگنب  هک  تسا  نآ  دراد  بت  تبون  تقو و  هب  قلعت  هچنآ  و 
(ص 252)

بت هک  تقو  نآ  ات  داد و  دیاشن  اذـغ  تعاس  شـش  هب  نآ  شیپ  زا  هن  بت و  تبون  تقو  ردـنا  هن  دـتفایمن  زاب  زارف  دـیآیمه و  ماظن  کی 
دورف فارطا  هب  نت  يالاب  زا  دتفا و  طاطحنا  رد  بت  ترارح  هک  ندرک  دناوتن  ربص  نادنچ  سپ  درک  دیاشن  اذغ  ریبدـت  دراسگن )  ) دراسگب

دیوگیم طارقب  دوش و  كاپ  ترارح  زا  مکش  هنیس و  رس و  دیآ و 
ةرضم هیف  ةدایزلا  ناف  اهبیاون  تاقوا  یف  ءاذغ  نم  عنماَف  راودا  تاذ  یمحلا  تناک  اذا 

هقبطم و ياهبت  زا  بت  رگا  دشابن و  کین  تخـس  دـشاب  رامیب  ندروخ  اذـغ  تداع  تقو  هب  بت  ندـیراسگ  تقو  ات  طاطحنا  تقو  رگا  و 
ار و هدعم  بت  ترارح  ینعی  بیرغ  ترارح  هک  هاگره  هک  نآ  رهب  زا  درک  دیاشن  اذغ  ریبدـت  دـشاب  رتمرگ  هک  تقو  نآ  ردـنا  دـشاب  مزال 

اذا دیوگیم  هک  اجنآ  دهاوخیم  ار  انعم  نیا  طارقب  دوش و  رتزارد  يرامیب  ددرگ و  بت  يهدام  نکل  دوشن  مضه  اذغ  دـنک  مرگ  ار  ءاشحا 
یطعی نأ  اهتاقوا  یف  یغبنی  نکل  ءیـش  یلا  رطـضی  وا  ائیـش  اضیرم  یطعی  نأ  اهتاقوا  یف  یغبنی  ـالف  اـهراودال  ۀـمزال  یمحلا  بیاون  تناـک 

لاصفنالا تاقوا  نم  لبق  تادایزلا  نم  صقنی  نأ  یغبنی  نکل  ائیش  یلا  رطضی  وا  ائیش  اضیرم 
هک تقو  ره  ای  داد  دیاب  تداع  تقو  هب  اذغ  دشاب  ماظنیب  ياهتبون  نادرگ و  بت  رگا  و 
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داد دیاب  تقو  نآ  دنک  وزرآ 

دراد لاس  لصف  هب  قلعت  هچنآ  و 
هب دوش  مرگ  زور  هک  دـهاوخ  نآ  زا  شیپ  اذـغ  رامیب  دـشاب و  ناتـسبات  لصف  رگا  دـنرگنب  هک  تسا  نآ  دراد  لاس  لصف  هب  قلعت  هچ  نآ  و 

رگا دنک و  لوبق  ار  نآ  عبط  ات  دیاب  درـس  لعف  هب  دروخ  هچنآ  دشاب و  رتيوق  تقو  نآ  يزیرغ  ترارح  هک  نآ  رهب  زا  تشاد  دـیاب  تمینغ 
رد يزیرغ  ترارح  هک  دنهد  زور  مین  تقو  هب  دشاب  ناتـسمز  لصف  رگا  دننکفا و  زاب  تقو  نادب  ات  دیـشوک  دـیابب  دـهاوخ  رگید  یتقو  رد 

رهوگ نکل  داد  دیاب  قیرافت  هب  رتشیب و  اذغ  ناتـسبات  رد  هک  نتـسناد  دیابب  دیاب و  مرگ  لعف  هب  دوخ  رگا  دشاب و  رتيوق  تقو  نآ  ناتـسمز 
هک دیاب  نآ  رهب  زا  قیرافت  هب  دشاب و  رتشیپ  لیلحت  رتهداشگ و  ماسم  ناتسبات  رد  هک  دیاب  نآ  رهب  زا  رتشیب  اما  دشاب  رتفیطل  رتکبس و  نآ 
راب نارگ  تعیبط  دروخ  راب  کی  هب  رایـسب  اذغ  رگا  زین  دروآ  زاب  قیرافت  هب  مه  دوش  جرخ  قیرافت  هب  هچنآ  لدب  دـشاب و  قیرافت  هب  لیلحت 

دروآ و دیاب  زاب  لیلحت  تجاح  يهزادنا  هب  لدب  دشاب  رتمک  لیلحت  دشاب و  هتسب  ماسم  ناتـسمز  رد  ندرک و  دناوتن  افو  نآ  مضه  هب  دوش و 
دروخ و دیاب  هراب  کی  هب  دروخ  هچنآ  ببـس  نیدـب  دـشاب  رتهب  مضه  دراد  نوردـنز  هب  لیم  ناتـسمز  ردـنا  يزیرغ  ترارح  هک  نآ  رهب  زا 

ریبدـت توق و  نتـشاد  هاگن  ریبدـت  تسا  لاـس  ياـهلصف  نیّرتب  فیرخ  لـصف  ببـس  نیدـب  درک  دـناوت )  ) دـناوتن اـفو  نآ  مضه  هب  تعیبط 
هک نآ  رهب  زا  نکل  تسا  لادتعا  لصف  هچرگا  راهب  لصف  دیاب و  قیرافت  هب  لدتعم و  ریبدـت  ببـس  نیدـب  درک  دـیاب  قفر  هب  تلع  ندـینازپ 

دباین و ددم  ءالتما  ات  ناتـسمز  رد  هک  دیاب  نآ  زا  رتریدارید  رتكدنا و  اذغ  دوش  تدایز  دزادگب و  دبنجب و  نت  رد  طالخا  لصف  نیا  ردنا 
دیوگیم طارقب 

عیبرلا یف  هدعب  نم  مث  ءاتشلا  اهیلع  هلامتحا  نوکی  ام  لهسا  فیرخلا و  فیصلا و  یف  نادبالا  یلع  ماعطلا  لامتحا  نوکی  ام  بعصا 
دراد ناتسمز  عبط  ای  دنام  ناتسمز  اب  هک  يراهب  ای  دهاوخیم  راهب  لصف  لوا  عیبر  نیدب 

دراد رامیب  رمع  ياهلاسب  قلعت  هچنآ  و 
هب كدوک  مضه  هک  نآ  رهب  زا  دـنریگن  زاب  اذـغ  تسا  كدوک  رامیب  رگا  درگنب  هک  تسا  نآ  دراد  راـمیب  رمع  ياـهلاس  هب  قلعت  هچنآ  و 

رت وا  ياهمادنا  رهوگ  دشاب و  رتهب  وا  ترارح  ینوزف  ببس 
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یفیعـض ببـس  هب  اذغ  نتفرگ  زاب  سپ  دشاب  رتشیب  دریذـپیم  لیلحت  هچنآ  لدـب  ندروآ  زاب  تجاح  دریذـپ و  رتشیب  لیلحت  دـشاب  كزان  و 
اذغ نتفایان  زا  درک و  دناوت  كدوک  زا  هب  ربص  اذغ  نتفایان  رب  ریپ  هچرگا  نتفرگ  زاب  اذـغ  دـیاشن  مه  دـشاب  ریپ  رامیب  رگا  دـشاب و  وا  توق 

ار نآ  تقو  ره  دشاب  كدنا  فیعض و  ریپ  ترارح  هک  نآ  رهب  زا  دیاشن  مه  نداد  رایسب  اذغ  دسر و  كدوک  هب  هک  دسرن  ترضم  نآ  ودب 
شتآ رایـسب  مزیه  هک  نانچ  دناریمب  دریگ و  ورف  ار  وا  ترارح  هک  نآ  رهب  زا  دیاشن  راب  کی  هب  دشابیم و  هتخورفا  ات  هدنکارپ  دیاب  يددم 

دیوگیم طارقب  دشاب و  ناکدوک  ناریپ و  لاح  نایم  باب  نیا  ردنا  لهک  ناوج و  مدرم  لاح  دناریم و  ورف  ار  كدنا 
امب لبانتی  مل  ناف  هیلا  جاتحت  ام  رثکا  یلا  دوقولا  نم  جاتحت  نوکی و  ام  رثکا  یلع  مهنمف  يزیرغلا  راخبلا  یف  هؤشنلا  نادـبالا و  نم  ناـک  اـم 
یلا الا  دوقولا  نم  نوجاتحی  سیل  کلذ  لبق  نمف  لیلق  مهیف  يزیرغلا  راحلا  ناف  خویشلا  یف  اما  صقنی و  هندب و  لبذ  ءاذغلا  نم  هیلا  جاتحی 

کلذ وشنلا و  یف  نیذـلا  یف  نوکت  امک  ةّراح  ۀخیـشملا  یف  یّمُحلا  نوکت  سیل  اضیا  اذـه  لبق  نم  ریثکلا و  نم  ؤفطت  مهترارح  نال  ریـسی 
ادراب مهنادبا  نال 

دراد ییاهببس  هب  قلعت  هچنآ  و 
ات دشاب  یلفث  اههدور  رد  ای  اذغ  يهلضف  هدعم  ردنا  رگا  دنرگنب  هک  تسا  نآ  دراد  زاب  نداد  اذغ  زا  هک  دراد  ییاهببـس  هب  قلعت  هچ  نآ  و 

هـصاخ دشاب  َرت  ياذغ  ار  بت  دنوادخ  ییاذغ  نیرتقفاوم  داد و  دـیاشن  اذـغ  دوشن  یلاخ  لفث  زا  اههدور  دورن و  نوریب  هدور  زا  هلـضف  نآ 
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رامیب رگا  دشاب و  َرت  جازم  دض  مه  و  رتحیحص ) ناشیا   ) نانتسبآ جازم  دننام  َرت  ياذغ  هکنآ  رهب  زا  ار  َرت  ياهجازم  نادنوادخ  ناکدوک و 
داد دیاشن  اذغ  دوشن  هدرک  غارفتسا  نآ  ات  دصف  هب  ای  فایش  هب  ای  هنقح  لهسم و  هب  ای  دیآ  تجاح  غارفتسا  هب  ار 

رمخ ریبدت  ردنا  موس  راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مشش  باب 

یـضعب تسا  مارح  هک  زورما  تسا و  هدوب  حاـبم  رمخ  مالـسلا ) مهیلع   ) هتـشذگ ناربـمغیپ  ياـهتلم  رد  هک  نآ  رهب  زا  هک  نتـسناد  دـیابب 
رد هک  ار  بیبط  دنراد و  یلیم  نادب  ناهاشداپ 

850 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
نابیبط هک  نآ  رهب  زا  درک  دنادب  نآ  ریبدت  دنک  تبغر  نادب  یهاشداپ  رگا  ات  نآ  ریبدت  نتخانـش  زا  دـشابن  هراچ  دـشاب  ناهاشداپ  تمدـخ 

نیا عضوم  نیا  ردنا  جالع  یمامت  باتک و  یمامت  رهب  زا  دناهدرک  دای  اهباتک  رد  نآ  ریبدت  دـناهدومرف و  رمخ  ار  نارامیب  یـضعب  مدـقتم 
گنر و هک  یفاص  قیقر و  دیپس و  بارـش  زج  دراد و  نایز  اهيرامیب  يهمه  رد  رمخ  عاونا  يهمه  هک  نتـسناد  دیابب  دمآ  هدرک  دای  ریبدـت 

ياهيرامیب اـهبت و  رد  لدـتعم  يرادـقم  دـندرک  جوزمم  بآ  اـب  بارـش  نیا  زا  رگا  دـشابن  زیت  وا  يوب  دـشاب و  کـیدزن  بآ  هب  وا  ماوق 
رب دـننک و  فیطل  دـننازپب و  ار  طلخ  یماخ  اب  دـنک و  ددـم  ار  توق  ار و  يزیرغ  ترارح  دـنراد  راکب  هصلاخ  ریغ  بغ  عبر و  بت  یمغلب و 

تاذ هیرلا و  تاذ  رخآ  رد  دبای و  مامت  شیاسآ  باوخ  ردنا  رامیب  درآ و  باوخ  دنک و  لوب  راردا  دـنک و  مرن  ار  عبط  دـهد و  يرای  مضه 
بارش دزادنارب و  یناسآ  اب  ار  طلخ  ات  دهد  يرای  ار  توق  دراد و  هدش  نکاس  بت  هتساخرب و  نآ  عفد  هب  تعیبط  دشاب و  هتخپ  مرو  بنجلا 

دنوادخ دشاب  لدتعم  ماوق  معط و  هب  هچنآ  نکل  دراد  نایز  تخس  ار  ینوخ  ار و  ییارفص  بت  دنوادخ  درآ  هدس  دشاب  ظیلغ  رتشیب  نیریش 
هدیرب یتوق  ار  جزل  طلخ  هک  نآ  رهب  زا  درک  دناوتن  كاپ  ار  جزل  ظیلغ و  طلخ  نکل  دنک  كاپ  ار  ندز  مد  ياهرذگ  دراد و  دوس  ار  هفرس 

ظیلغ هچنآ  اما  دناهدیزگ  راک  نیا  رهب  زا  باب  نیا  ردنا  باکـشک  لدتعم و  نیبگنکـس  لسعلا و  ءام  درک و  دناوت  كاپ  ات  دـیاب  هدـنیادز  و 
دناوتن زاب  زارف و  ار  نآ  دیجنگ و  دناوتن  رد  ندز  مد  ياهرذگ  رد  يو  اب  دریگیمه  ندز  مد  هب  ار  نآ  مدرم  هک  اوه  نیریش  بارش  زا  دشاب 

اجنآ دوش و  جرخ  دننک  نوریب  ندز  مد  هب  هک  ییاوه  اب  ددرگ و  راخب  دیآ  دـیدپ  وا  تعفنم  هک  نآ  زا  شیپ  دوب  قیقر  تخـس  هچنآ  دوب و 
دنوادخ دراد و  زاب  لوب  راردا  لاهـسا و  دنک و  يوق  ار  اههدور  ضباق  بارـش  درک و  دیاشن  جالع  بارـش  هب  دشاب  يراوخـشد  هب  ثفن  هک 

فیعض درس و  يهدعم  دنوادخ  قیقر  خلت و  بارش  دراد و  نایز  تخس  بارش  دشابن  ینارگ  هنوگ  چیه  نس  رد  هک  ار  یناسک  ار و  عادص 
. دراد نایز  ار  ییارفص  مدرم  نکل  دراد  دوس  ار 

باوخ ریبدت  ردنا  موس  راتفگ  زا  مود  وزج  زا  متفه  باب 

ترارح هکنآ  رهب  زا  دشاب  يزرل  ای  ییاشارف  بت  همدقم  رد  رگا  هک  هصاخ  دبـسخب  بت  تبون  زاغآ  رد  رامیب  هک  دـیاشن  هک  تسناد  دـیابب 
امرس دنک  لیم  نوردنز  بناج  هب  باوخ  رد 

851 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
بت طاطحنا  کیدزن  اما  دوش و  زارد  بت  ددرگ و  تدایز 

(ص 253)
دراد رتمک  نایز  اهتنا  تقو  رد  دراد و  دوس  هک  دشاب  نکمم 
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زیچ هدزای  اب  تسخن  دیامرف  یغارفتسا  ینوفع  ياهبت  رد  هک  دهاوخ  بیبط  هک  هاگره  غارفتـسا  ریبدت  ردنا  موس  راتفگ  زا  مود  وزج  زا  متـشه  باب 
تشاد دیاب  هاگن 

مـشش تسا  طلخ  مادک  بت  يهدام  هک  دنادب  هک  نآ  مجنپ  رامیب  يهنحـس  مراهچ  رامیب  جازم  موس  رامیب  توق  مود  بت  تبون  تقو  یکی 
مهد رامیب  نکسم  رهش و  ياوه  مهن  رامیب  رمع  اهلاس و  متشه  دراد  بناج  نیمادک  هب  لیم  هدام  هک  نآ  متفه  هدام  یگتخپ  یماخ و  لاح 

رامیب تداع  مهدزای  لاس  لصف 
دراد بت  تبون  تقو  هب  قلعت  هچنآ  اما 

درک دیاشن  غارفتسا  چیه  بت  تبون  رد  دیآیمه و  تسار  تبون  هک  یبت  رگا  دنرگنب  هک  تسا  نآ  دراد  بت  تبون  تقو  هب  قلعت  هچنآ  اما 
بارطضا دننابنجب  ار  طالخا  غارفتـسا  قیرط  هب  دشاب  تکرح  رد  هدام  نوچ  تسا و  يرامیب  يهدام  تکرح  زور  تبون  زور  هک  نآ  رهب  زا 

دوش هتسهآ  هک  یتقو  دشاب  مزال  بت  رگا  درذگب و  بت  تبون  ات  درک  دیاب  فقوت  دیآ  تجاح  یغارفتسا  هب  ترورض  هب  رگا  دوش  تدایز 
تسج و دیاب  تقو  نآ  دشاب  رتشوخ  اوه  هک  تقو  نآ  زور  هنابش  رد  ای  درک  دیاب  بلط 

دراد رامیب  توق  هب  قلعت  هچنآ 
كاپ نت  ات  دـننک  نوریب  راب  کـی  هب  درک  دـیاب  نوریب  یمه  هک  یطلخ  دـشاب  يوق  توق  رگا  هک  تسا  نآ  دراد  راـمیب  توق  هب  قلعت  هچنآ 
جازم هک  تقو  ره  ات  ندروآ  دیابیم  زاب  لادتعا  هب  کنخ  ياهتبرش  هبار  جازم  نکل  درک  دیاشن  غارفتسا  دشاب  فیعـض  توق  رگا  دوش و 

قیرافت هب  غارفتسا  دشابن  فیعض  تخس  ای  دشاب  يوق  تخـس  توق  رگا  دیامرف و  غارفتـسا  سپ  دیآ  زاب  نت  هب  زین  توق  دیآ  زاب  لادتعا  هب 
غارفتـسا هب  هک  توق  دوش و  هتخپ  ینعی  ماخ  طـلخ  نآ  هک  دـیاب  نادـنچ  یغارفتـسا  ره  ناـیم  تدـم  دـنامب و  ياـج  رب  توق  اـت  درک  دـیاب 

دشاب هدش  رتمک  نیتسخن 
852 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

غارفتـسا ردنا  هک  نانچ  تسین  بجاو  جضن  راظتنا  درک  دیابیم  دصف  هب  غارفتـسا  هک  هاگره  دشاب و  هدروآ  زاب  ياج  هب  تدم  نآ  ردـنا  و 
نآ میب  هک  هاگره  نینچمه  دنامب و  هدرکان  دصف  دوش و  فیعـض  توق  هک  دشاب  دننک  ریخأت  ار )  ) دصف رگا  هک  نآ  رهب  زا  رگید  ياهطلخ 

طالخا هچرگا  دنک  یغارفتـسا  دشاب  ياج  رب  توق  زونه  هک  يرامیب  زاغآ  رد  هک  درک  دیاب  نآ  رد  طایتحا  دـبنجب  رگید  یطلخ  هک  دـشاب 
هدرک مامت  جضن  نوچ  تعیبط  اهتقو  رتشیب  ردنا  دوشن و  رهاظ  جضن  ات  دـینابنج  دـیاشن  ار  یطلخ  چـیه  اهتنا  تقو  یکیدزن  هب  دـشاب و  ماخ 

تعیبط راک  رد  رگ  تشاذگ و  دیاب  زاب  تعیبط  هب  دنکیم  شیوخ  راک  تعیبط  رگا  درک  دیاب  هاگن  دـنک  زاغآ  ندرک  عفد  ار  یطلخ  دـشاب 
دیاب غارفتـسا  ریبدت  ار  بیبط  دنکیمن  عفد  چیه  تعیبط  هک  دشاب  نانچ  رگا  درک و  دیاب  يرای  فیطل  يزیچ  هب  ار  تعیبط  تسه  يریـصقت 

شیوخ تقو  رد  هن  دـننک و  ترورـض  هب  هک  یغارفتـسا  ره  هک  نتـسناد  دـیابب  دـنک و  بجاو  لاح  هک  نانچ  نداد  ددـم  ار  تعیبط  درک و 
هک دشاب  نانچمه  نیا  دنشاب و  هدرک  رتمک  یتخل  طالخا  زا  دهن  يوضع  هب  يور  دبنجب و  طالخا  هک  نآ  زا  شیپ  ات  دننک  نآ  رهب  زا  دننک 

دوشن طقاس  توق  ات  دنهد  اذـغ  تسا  نداد  اذـغ  ياهتقو  نیرتدـب  هک  اهتنا  تقو  رد  اًلثم  شیوخ  تقو  ردـنا  هن  ترورـض و  هب  ار  يرامیب 
دش دیاب  لوغشم  یغارفتسا  هب  دب  دنک ال  تعجارم  یجنر  هراب  رگید  سپ 

دراد رامیب  جازم  هب  لقعت  هچنآ  و 
هشفنب تشخریش و  ودنه و  يامرخ  هب  غارفتسا  مرگ  يرامیب  تسا و  مرگ  جازم  رگا  دنرگنب  هک  تسا  نآ  دراد  رامیب  جازم  هب  قلعت  هچنآ  و 

دوب اور  دننک  نآ  دننام  هرتاش و  هلیله و  هب  غارفتسا  هک  دنهاوخ  دشابن و  مرگ  تخس  يرامیب  رگا  دننک و  نآ  دننام  و 
دراد رامیب  هنحس  هب  هقلعت  هچنآ  و 

ندرک غارفتسا  تسا و  طلخ  رایسب  دشاب و  نادابآ  نت  دولآ و  تشوگ  رامیب  رگا  دنرگنب  هک  تسا  نآ  دراد  رامیب  يهنحس  هب  قلعت  هچنآ  و 
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دراد زاب  غارفتسا  زا  دش و  دیاب  لوغشم  جازم  لیدعت  هب  تسا  رغال  کشخ و  رگا  دشاب و  رتریلد 
دراد يرامیب  يدام  هب  قلعت  هچنآ  و 

تسا نوخ  يرامیب  يهدام  رگا  دننک  هاگن  هک  تسا  نآ  دراد  يرامیب  يهدام  هب  قلعت  هچنآ  و 
853 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

هب ار  عبط  دشاب  کشخ  عبط  رگا  دـصف  سپ  زا  دـشاب و  ظیلغ  دـشاب و  خرـس  لوب  رگا  هصاخ  دـشاب  رتالوا  دـصف  تسا  ربارب  نآ  اب  نوخ  ای 
ندرک مرن  عبط  لاح  نیا  رد  دوصقم  هک  دیاب  نانچ  ولآ و  بارـش  هشفنب و  بارـش  ای  تشخریـش  اب  باکـشک  نوچ  دننک  مرن  فیطل  يزیچ 

خرس و رکش  هدراشف و  هتفوک و  ردنگچ  گرب  بآ  شفنب و  نغور  زا  دنزاس  کبس  ياهنقح  هک  دشاب  نآ  رتالوا  یلک و  غارفتـسا  هن  دشاب 
زا درک  دیاشن  دصف  دشاب  يران  درز و  لوب  رگا  اهتنا و  تقو  یکیدزن  هک  نآ  زا  دشاب  رتباوص  يرامیب  زاغآ  رب  هنقح  نیا  هروپ و  یکدـنا 

مخت يو  رد  هک  نیبگنکـس  هب  دـننک  لوب  راردا  ریبدـت  دـشاب  هدرک  مرن  عبط  هک  نآ  سپ  زا  دوـش و  رتزیت  ارفـص  هک  دـشاب  میب  هک  نآ  رهب 
ای هنوباب  نغور  نوچ  دشابن  مرگ  تخس  هک  يزیچ  هب  دننک  ندروآ  قرع  نداشگ و  ماسم  ریبدت  سپ  دشاب  هتخپ  يزیچ  نآ  دننام  سفرک و 

دنیوگ و ار  ندیلام  نغور  خیرمت  ندرک و  دیاشن  لیطنت  خیرمت و  نیا  دـشاب  مرگ  تخـس  بت  رگا  هتخیمآ و  مرگ  مین  بآ  اب  دـیپس  بارش 
ات درک  دیاب  هاگن  غارفتسا  تقو  رد  دنیوگ و  لیطنت  ار  ندیناکچرب  نتخیر و  رب  دنیوگ و  لوطن  ار  نآ  دنناکچرب  ای  دنزیر  يوضع  رب  هچره 

تـسا تجاح  هک  نادـنچ  تسا  يرامیب  يهدام  هدام ، تسا و  يوق  توق  رگا  هن  رگا  هن  ای  تسه  يرامیب  يهدام  دوشیم  نوریب  هک  یطلخ 
رایـسب دوشن و  فیعـض  توق  تدایز و  يرامیب  ات  تشاد  دیاب  زاب  غارفتـسا  تسا  نآ  هن  رگا  دوش و  نوریب  ات  درک  دـیاب  اهر  دوش  رتمک  هک 
كدنا وا  لعف  هک  يوق  یلهسم  هب  دنک  غارفتسا  هک  دیآ  تجاح  ار  بیبط  دشابن و  يوق  تخس  توق  دشاب و  جزل  ظیلغ و  يهدام  هک  دشاب 
لهـسم زا  یلاح  نینچ  ردنا  دراین  فعـض  ات  دنکن  رایـسب  یغارفتـسا  ار و  یلعف  مک  دنک و  عفد  دنابنجب و  ار  ظیلغ  طلخ  وراد  توق  ات  دشاب 

هب لگ  گنس  مرد  تفه  ات  جوست  کی  اینومقـس  گنـس  مرد  مین  دبرت  هنوگ  نیا  رب  تخاس  دیاب  یلهـسم  ای  داد  دیاب  كدنا  يرادقم  يوق 
دشاب اور  دروخ  لگ  بارش  اب  ای  هزات  لگ  يهراصع  اب  اهوراد  نیا  رگا  دنشرسب و  سایق  نیا  رب  مه  اینومقس  نوقیراق و  اب  دنشرسب  رکش 

دراد هدام  یگتخپ  ياخ و  هب  قلعت  هچنآ  و 
زج دشاب  هتـسب  راک  يرامیب  يادتبا  رد  دمآ  هدرک  دای  هک  اهلصا  نیا  هک  هاگره  هک  تسا  نآ  دراد  هدام  یگتخپ  یماخ و  هب  قلعت  هچنآ  و 

ردنا ات  دوب و  دیابن  لوغشم  دنازپب  ار  هدام  هک  نادب 
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ره درک و  دیاشن  غارفتـسا  چیه  جضن  زا  شیپ  دهن  فیرـش  يوضع  هب  يور  دـبنجب و  یطلخ  هک  دـشابن  نآ  میب  ات  دـنیبن و  رایـسب  طلخ  نت 
ره دینازپ و  دناوتب  ار  یقاب  ات  دهد  يراب  کبـس  ار  تعیبط  دوش و  رتمک  یتخل  هدام  ات  دننک  نآ  رهب  زا  دـننک  جـضن  زا  شیپ  هک  یغارفتـسا 

دعتسم هک  ماخ  يهدام  هک  دشاب  رایـسب  هک  نآ  رهب  زا  درک و  دیاب  جزن  ياههناشن  ندش  رهاظ  سپ  زا  دننک  نت  یکاپ  رهب  زا  هک  یغارفتـسا 
بارطـضا جنر و  اب  غارفتـسا  دزیمایب و  دشاب  غارفتـسا  دعتـسم  هک  ماخ  ياهطلخ  دشاب  هتخپ  یتخل  رگا  ای  دـیآ  تکرح  رد  دـشابن  غارفتـسا 

ندینازپ هب  ار  نآ  دـنتفگ  دـشاب  قیقر  ییارفـص  طلخ  هک  نآ  رهب  زا  تسا و  نآ  طلخ  ندـینازپ  زا  دوصقم  هک  دناهتـشادنپ  یهورگ  دـشاب و 
ات دـهدیم  یماوق  ار  قیقر  طلخ  هک  تسا  نآ  طـلخ  ندـینازپ  زا  بیبط  دوصقم  هک  نآ  رهب  زا  تسا  لـطاب  تشادـنپ  نیا  تسین و  تجاـح 

زور ییارفـص  بت  رد  هک  ینیبن  دـنوش  تعیبط  عفد  دعتـسم  ود  ره  ات  دوش  لدـتعم  نآ  ماوق  اـت  دـنک  قیقر  ار  ظـیلغ  طـلخ  ددرگ و  لدـتعم 
سپ تسا  هدش  هتخپ  هک  تسین  يرامیب  يهدام  زج  بوسر  دیآ و  دـیدپ  بوسر  اهتنا  کیدزن  هب  دـشابن و  بوسر  چـیه  لوب  ردـنا  تسخن 

زور هک  نآ  ببـس  هک  مینیبیم  نوچ  سپ  يدوب  یگتخپ  ناشن  یبوسر  یب  لوب و  یقیقر  هک  یتسیاـب  يدوب  ندـش  قیقر  هداـم  یگتخپ  رگا 
تـسا نآ  دوشیم  رهاظ  بوسر  ياهتنا  کیدزن  هک  نآ  ببـس  تسا و  هدام  یماخ  درک  دناوتیمن  ادـج  بآ  زا  ار  بوسر  تعیبط  تسخن 

درک مولعم  اجنیا  زا  مه  دشاب و  لطاب  تشادنپ  نآ  دش  هتخپ  يرامیب  يهدام  هک 
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(ص 254)
جـضن زا  شیپ  رگا  هک  نآ  رهب  زا  ندرک  غارفتـسا  سپ  درک  دـیاب  جـضن  راظتنا  تسخن  دـنک  یغارفتـسا  هک  دـهاوخ  هک  هاگ  ره  بیبط  هک 

دشاب دتفین و  غارفتسا  چیه  هک  دشاب  دنک و  دلوت  بارطضا  دوش و  هتخیمآ  قیقر  اب  ظیلغ  طلخ  دنبجب و  طالخا  هک  دشاب  میب  دنک  غارفتـسا 
نآ طارقب  هک  نانچ  دشاب  نابنج  رایسب و  ياهطلخ  نت  رد  رگا  اما  دوش و  رتظیلغ  رترسع و  دنامب و  نت  رد  ظیلغ  دوش و  عفد  قیقر  طلخ  هک 
نت رد  طالخا  هک  تسا  نآ  طالخا  ینابنج  يرایـسب و  ناشن  دوش  راب  کبـس  تعیبط  ات  دـشاب  اور  دـنک  غارفتـسا  رگا  دـیوگیم  جـیاح  ار 

ندینازپ تلهم  ار  توق  طالخا  يرایسب  هک  دسرت  بیبط  دشاب و  رارقیب  رامیب  ددرگیم و  یبناج  هب  یبناج  زا  رامیب 
855 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

زا دشاب  اور  غارفتسا  دشابن  دیدپ  جضن  رثا  هچ  رگا  لاح  نینچ  رد  دنک  دلوت  یسامآ  يوضع  رد  ای  دوش  ماسرس  يرامیب  هک  دسرت  ای  دهدن 
يرای نآ  عفد  قیرط  رد  بیبط  زا  تعیبط  نوچ  دـنادرگیم و  یبناـج  هب  یبناـج  زا  ار  نآ  زین  تعیبط  دـشاب و  كرحتم  طـالخا  هک  نآ  رهب 

دیآ دیدپ  تحار  هک  دشاب  نکمم  دشاب و  رتمک  رطخ  درک و  بجاو  هب  عفد  دیاب  دهاوخیم ) )
دراد هدام  لیم  هب  قلعت  هچنآ  و 

هک دنهد  يزیچ  یق  رهب  زا  دننک و  یق  هب  غارفتـسا  دراد  هدعم  يوس  هب  لیم  هدام  رگا  دـنرگنب  هک  تسا  نآ  دراد  هدام  لیم  هب  قلعت  هچنآ  و 
لاهسا هب  غارفتسا  دراد  اههدور  يوس  هب  لیم  رگا  دننک و  تعانق  نآ  دننام  مرگ و  مین  بآ  نیبگنکـس و  هب  دشابن و  رود  تخـس  تداع  زا 

هب دنک  لاهـسا  هب  غارفتـسا  دراد  رگج )  ) رَّعَقُم بناج  هب  رگا  دنک و  لوب  راردا  هب  غارفتـسا  دراد  رگج  يهبدـح  بناج  هب  لیم  رگا  دـننک و 
نیا ياههناشن  دـننک و  فایـش  هب  ای  هنقح  هب  غارفتـسا  دراد  نییوسورف  ياههدور  هب  رگا  دـشاب و  قفاوم  ار  رگج  اهراد )  ) نآ هک  ییاهوراد 

یلاعت هللا  ءاش  نا  دیآ  هتفگ  شهاگیاج  رد  کی  ره  اهلیم 
دراد رامیب  رمع  ياهلاس  هب  قلعت  هچنآ  و 

يرهـش وا  رهـش  لهک و  ای  تسا  ناوج  رامیب  رگا  درگنب  هک  تسا  نآ  دراد  وا  رهـش  نکـسم و  دراد و  رامیب  رمع  ياهلاس  هب  قلعت  هچنآ  و 
دـشاب مرگ  رهـش  دشاب و  ریپ  ای  كدوک  رامیب  رگا  دنیامرفب و  دـشاب  تجاح  هک  یغارفتـسا  نازخ  ای  تسا  راهب  لاس  لصف  تسا و  لدـتعم 

رگا دراد و  زاب  غارفتـسا  زا  ناتـسمز  ای  دـشاب  ناتـسبات  لاس  لـصف  یلامـش و  درـس  ياهرهـش  نوچ  دـشاب  درـس  اـی  یبونج  ياهرهـش  نوچ 
دننک قفر  هب  قیرافت و  هب  غارفتسا  دشاب  ترورض 

دراد رامیب  تداع  هب  قلعت  هچنآ  و 
دروخ لهـسم  هک  دهاوخ  تسا و  هتـشاد  تداع  ندروخ  لهـسم  يوراد  رامیب  رگا  دنرگنب  هک  تسا  نآ  دراد  رامیب  تداع  هب  قلعت  هچنآ  و 
هتـشاد ندرک  یق  تداع  رگا  دننک و  طایتحا  نداد  لهـسم  رد  تسا  هتـشادن  تداع  رگا  دنیامرفب و  دشاب  تجاح  نادـب  هک  یلهـسم  بیبط 
یعون غارفتـسا  تسا  هتـشادن  تداع  ندرک  یق  تسا و  هتـشاد  ندروخ  لهـسم  تداع  رگا  ای  تسا  هتـشادن  تداع  ندروخ  لهـسم  تسا و 

نآ رب  تعفنم  هک  نآ  رهب  زا  تسا  هتشاد  تداع  هک  دنیامرف 
856 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

تداع ندرک  دصف  رامیب  رگا  تشاد و  دیاب  هاگن  تداع  زین  دصف  ردنا  دـیآ و  رتناسآ  دـیآ و  رتناوت  قیرط  نادـب  غارفتـسا  دـشاب و  رتشیب 
دیابیم دصف  تسا و  هتـشادن  تداع  رگا  دننک و  نوریب  درک  دیاب  نوریب  نوخ  هک  نادنچ  دنک و  دصف  درک  دـیابیم  دـصف  دـشاب و  هتـشاد 

دشابن هدرک  يوق  یلمح  تعیبط  رب  تداع  فالخ  رب  ات  دیابیم  هک  دنک  نوریب  نآ  زا  رتمک  نوچ  نکل  دنک  دصف  درک 
دراد لاس  لصف  هب  قلعت  هچنآ  و 

اوه هک  دـیامرف  یتعاس  رد  دـیامرف  هچنآ  دـنیامرف و  طایتحا  اب  رتمک و  لهـسم  ناتـسبات  رد  هک  تسا  نآ  دراد  لاـس  لـصف  هب  قلعت  هچنآ  و 
ای هاـگ  تشاـچ  تقو  دـشاب  ترورـض  هک  ار  نآ  دـیامرف و  رتمک  يوق  لهـسم  زین  ناتـسمز  رد  دـشاب و  رتيوق  يزیرغ  ترارح  رتشوخ و 
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دشاب رتهدنکارپ  نت  ردنا  يزیرغ  ترارح  رتشوخ و  اوه  هک  دنیامرف  زور  مین  کیدزن 
ياهبت یناوج و  رمع  ردنا  دیآیم  هدرک  دای  عضوم  نیا  رد  هک  دیاب  عاونا  نیا  زا  درک  ناوت  نادـب  غارفتـسا  مرگ  ياهبت  ردـنا  وراد  اماف 

دننک لح  اهبآ  نیا  ردنا  یکدنا  دیآ  تجاح  اینومقس  هب  رگا  ربنشرایخ و  یکدنا  تشخریش و  ودنه و  يامرخ  بآ  هب  غارفتـسا  ییارفص 
زونه دنک و  تباجا  دوز  اینومغس  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  اور  دنهدب  نآ  ریغ  تشخریـش و  یب  دنک و  لح  ولآ  بآ  ردنا  ای  بالج  ردنا  رگا  و 
باب نیا  رد  هشفنب  بح  هشفنب و  بارش  هدرک و  كاپ  ارفص  يهدام  زا  نت  دشاب و  هدرک  غارفتـسا  وا  دشاب  هدماین  دیدپ  نت  ردنا  وا  ترارح 

دشاب عفان 
دننک تخسن  نیدب  هشفنب  بح  اما 

ای بالگ  رد  اریتک  دننک و  يوشم  اینومقـس  دننک  تاعارم  ار  هدعم  مف  هک  دـنهاوخ  رگا  یگناد و  ات  گناد  مین  اینومقـس  لاقثم  کی  هشفنب 
يو اب  هروپ  گناد  مین  دیاب  رتيوق  هدعم  مف  تاعارم  رگا  دننک و  بح  دنشرسب و  نادب  هشفنب  دننک و  لح  یبآ  بآ  رد  ای  بیس  بارش  رد 

دننک رای 
لهسم یبح  تقص 

زا روفاک  گنس  مرد  مین  ات  گناد  ود  یکی  ره  زا  ریشابط  خرس و  لگ  کشخ و  زینـشگ  دهد  نیکـست  ار  ترارح  هک  لهـسم  یبح  تفص 
هک ار  ناوج  درم  زج  بح  نیا  تسا و  مسر  هک  ناـنچ  دـننک  بح  یگناد  اریتـک  یگناد  اـت  یگناد  مین  زا  انیومقـس  یجوست  اـت  وـج  کـی 

يو رب  ترارح 
857 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

. داد دیاشن  دشاب  بلاغ 
نوجعم تفص 

مرد هد  یکی  ره  زا  نیریش  یبآ  بآ  بیس و  بآ  گنس  مرد  هد  دشاب  رضاح  هچنآ  نیبگنرت  ای  تشخریـش  هجرد  نیدب  مه  نوجعم  تفص 
گنـس مرد  کی  دنرآ و  ماوق  هب  ار  نآ  مرن  شتآ  رب  دنلامب و  دزادگب و  ات  دـننک  تشخریـش  رب  اهبآ  گنـس  مرد  ود  زینـشگ  بآ  گنس 

دشاب هدش  مرگ  مین  دنشاب و  هتشادرب  شتآ  زا  هک  نآ  زا  سپ  دنـشرسب  يو  رد  دنک  بجاو  لاح  هک  رادقم  نآ  اب  روفاک  یگناد  اینومقس و 
یگناد دنریگب و  ودنه  يامرخ  بآ  اب  ولآ  بآ  گنـس  مرد  تسیب  بالج و  گنـس  مرد  هد  رگا  دـشاب و  لدـتعم  تبرـش  شـش  هلمج  نیا 

ای بیس  بآ  رد  ای  دننک  لح  رانا  بآ  رد  اینومقس  دراد  هجنر  نتـشگ  شنم  هک  ار  یـسک  دشاب و  مامت  یلهـسم  دننک  لح  يو  رد  اینومقس 
. دشاب باوص  دننک  نبجلا  ءام  ردنا  اینومقس  زور  کی  هک  دنهاوخ  مرگ  رگج  رهب  زا  یناقری  ياهبت  ردنا  رگ  یبآ و  بآ  ردنا 

ینوجعم تفص 
گنـس مرد  جنپ  یکی  ره  زا  نیریـش  يودک  مخت  زغم  رایخ و  مخت  زغم  دنریگب  دنک  نکاس  ار  ترارح  دـنک و  لاهـسا  هک  ینوجعم  تفص 
گنـس مرد  کی  دنرآ و  ماوق  هب  دـنزادگب و  یبآ  بآ  رد  گنـس  مرد  تسیب  تشخریـش  ای  نیبگنرت  مین  گنـس و  مرد  کی  سوسلا  بر 

. دنشرسب وا  رد  کیراب  طالخا  و )  ) کیراب ایومقس 
ریشابط صرق  تفص 

گنس مرد  کی  یکی  ره  زا  کشرز  يهراصع  ریشابط و  دنریگب  دنک  نکاس  ار  ترارح  دهد و  توق  ار  هدعم  لهسم  ریشابط  صرق  تفص 
اب ار  هلمج  دنهاوخن  رگا  دننک و  بح  دنهاوخ  رگا  دنشرسب و  هنسک  بآ  اب  ار  هلمج  یگناد  یکی  ره  زا  اریتک  خرس و  لگ  یگناد  اینومقس 
هب دـننک و  کشخ  هیاس  رد  دـننک و  صرق  جـنکاک و  بآ  اب  ای  بلعثلا  بنع  بآ  اب  ای  دنـشرسب  هنـسک  بآ  ای  دزربت  رکـش  گنـس  مرد  ود 

. دنهدب دنلامب و  تسد  هب  تجاح  تقو 
داد دیاش  هنیس  یتشرد  مرگ و  ياهبت  رد  هک  یبح  تفص 
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داد دیاش  هنیس  یتشرد  مرگ و  ياهبت  رد  هک  یبح  تفص 
858 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

هک دشاب  تجاح  هک )  ) ار نآ  درک و  ناوت  بح  هک  نانچ  دنـشرسب  ربنـشرایخ  لسع  هب  ار  ود  ره  لاقثم  کی  تشخریـش  لاقثم  کی  هشفنب 
. دزمب تشخریش  گنس  مرد  جنپ  بش  ره  رامیب  ات  دنیامرفب  دنک  تباجا  عبط  زور  ره 

دنهنرب هدرک  درس  بالگ  هب  ياهقرخ  اب  دنهن  رگج  رب  درس  يدامض  هک  دتفا  تجاح  هک  هاگره  دامـض  ریبدت  ردنا  موس  راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهن  باب 
تشاذگ دیاشن  دشاب  یلاخ  ماعط  زا  هدعم  هک  یتقو  زج 

رد نم  دیوگ  درک و  دیاب  َرت  درـس و  ياهریبدت  دـشاب  رگج  یمرگ  ناشن  دـشاب  کشخ  عبط  هداح  بت  رد  هک  هاگره  دـیوگ  ایرکز  دـمحم 
. درک تباجا  عبط  مداهن  رامیب  رگج  رب  َرت  درس  يدامض  یلاح  نینچ 

درادزاب هبامرگ  زا  هک  اهببس  هبامرگ  ریبدت  ردنا  موس  راتفگ  زا  مود  وزج  زا  مهد  باب 

یق و مود  دنک  طقاس  ار  فیعـض  توق  دنک و  رتفیعـض  ار  توق  تسا  هدننک  لیلحت  هبامرگ  هکنآ  رهب  زا  توق  یفیعـض  یکی  تسا  جـنپ 
یشغ هک  دشاب  میب  دوش و  توق  یفیعض  ببس  هدعم  مف  یفیعض  دشاب و  هدعم  مف  یفیعض  نتشگ  شنم  ببـس  هک  نآ  رهب  زا  نتـشگ  شنم 

هک دـشاب  میب  دـیآ و  تکرح  رد  دوش و  هتخادـگ  اهطلخ  يهمه  هبامرگ  رد  هک  نآ  رهب  زا  ینیب  زا  ندـمآ  نوخ  موس  دـنک  دـلوت  ياهدـعم 
نوخ دیآ و  تکرح  رد  زین  نوخ 

(ص 255)
دیآیمه رگا  اـی  دـیآ  نوخ  ینیب  زا  ار  يراـمیب  هک  دراد  مشچ  بیبـط  هک  هاـگره  هک  تسا  ببـس  نیدـب  دوـش و  طارفا  هب  ینیب  زا  ندـمآ 

زا دنک  غارفتـسا  ردق  نآ  قیرط  نادب  هک  دیاشیم  هک  یطلخ  لاهـسا  مراهچ  دیامرف  هبامرگ  ار  يو  دیآ  رتمامت  هک  دهاوخ  دـیآ و  فیعض 
ددرگ يوق  نآ  ترـضم  دنامب  نت  ردـنا  ببـس  نیدـب  طلخ  نآ  دـشک  زاب  فلاخم  بناج  هب  طالخا  دراد و  زاب  لاهـسا  هبامرگ  هک  نآ  رهب 

نیا رهب  زا  دوشن  یلاخ  لفث  زا  اعما  ات  تفر  دـیاشن  هباـمرگ  رد  دـشاب  یلفث  اـعما  رد  ار  سک  چـیه  هک  نآ  رهب  زا  تسا  عبط  یکـشخ  مجنپ 
دیابب دمآ و  هدرک  دای  هک  ببس 

859 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
يهدام هک  ار  ییارفـص  ياهيرامیب  بت و  دنوادخ  بیطرت و  موس  لیلحت و  مود  جضن  یکی  تسا  عون  هس  هبامرگ  ياهتعفنم  هک  تسناد 
لیلحت ار  ارفص  دشاب  عفان  هبامرگ  دشاب  هدرک  غارفتسا  بیبط  هک  نآ  زا  سپ  دشابن  یـسامآ  يوضع  رد  رگا  دشاب  ضحم  يارفـص  يرامیب 

نوچ هک  نآ  رهب  زا  دراد  نایز  دشاب  روش  مغلب  زا  بت  يهدام  هک  ار  هقرحم  بت  دنوادخ  دنک و  بیطرت  دهد و  يرای  یقاب  جضن  رب  دـنک و 
زا سپ  ار  بنجلا  تاذ  دـنوادخ  هیرلا و  تاذ  دـنوادخ  دریذـپ و  ارفـص  هک  نانچ  تفریذـپ  دـناوتن  لیلحت  رهاظ  بناج  هب  دـشاب  ظیلغ  مغلب 

ار و اـهبصع  لـصافم و  دـنک و  َرت  ار  تسوپ  دـناشنب و  ار  اـهدرد  دـهد و  يراـی  ار  طـلخ  یقاـب  جـضن  رب  دراد و  دوس  غارفتـسا  جـضن و 
تـسود هبامرگ  یتسردنت  رد  هک  يرامیب  ره  دوش و  رتناسآ  نتخادنارب  تبوطر  ندز و  مد  ببـس  نادب  دـنک و  مرن  ار  ندز  مد  ياهرذـگ 

هب هک  تسا  اهتعفنم  يهلمج  زا  هک  تشاد  دـیاشن  زاب  هبامرگ  زا  ار  يو  غارفتـسا  جـضن و  سپ  زا  دـهاوخ  هباـمرگ  يراـمیب  رد  رگا  دراد 
یجنر شراخ  زا  دـشابن و  رایـسب  خوش  نت  رد  رگا  هک  دـیاب  نانچ  دـشاب  بیطرت  هبامرگ  زا  دوصقم  هک  اجنآ  دراد و  قلعت  لـیلحت  جـضن و 
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نآ رتالوا  دیازف  یکـشخ  دنک و  قرع  هک  دشاب  میب  هکنآ  رهب  زا  دشابن  لوغـشم  نادب  دربن و  راگزور  ندیراخ  نتـشادرب و  خوش  هب  دـشابن 
نوریب نزبآ  زا  دور و  لدتعم  نزبآ  رد  ای  دنیـشن  اوه  شوخ  لدـتعم  يهناخ  رد  رایـسب و  دـنزیریمه  يو  رب  مرگ  مین  شوخ  بآ  هک  دـشاب 

دشاب یقاب  هک  ياهلضف  دیاشگب و  ماسم  ات  دننک  برچ  هدرک  مرگ  مین  نغور  هب  نت  يهمه  دنرادرب و  يو  زا  بآ  يَرت  مرن  يرازا  هب  دیآ و 
هتفای اهتعفنم  نیا  هدرکان  مرگ  نغور  زا  دراد و  هاگن  يو  ردنا  بآ  يَرت  دنک و  مرن  ار  اهبصع  اهگر و  تسوپ و  دنک و  لیلحت  ار  نآ 
ودب امرـس  رثا  کنخ و  داب  ات  دشاب  هدیـشوپ  نت  رـس و  دیآ  نوریب  جیردت  هب  دمآ  دهاوخ  نوریب  هبامرگ  زا  نوچ  دنک و  دلوت  اشارف  دوشن و 

. دسرن

لیصفت حرش و  هب  کیره  جالع  ینوفع و  ياهبت  عاونا  نتخانش  ردنا  موس  راتفگ  زا  موس  وزج 

هراشا

ییارفص ياهبت  عاونا  نتخانش  رد  نیتسخن  باب 

تسا عون  هس  ییارفص  ياهبت 
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مود دنیوگ  هصلاخ  بت  ار  بغ  نیا  ببـس  نیدـب  دـشاب و  صلاخ  يارفـص  بت  نیا  يهدام  هن و  زور  کی  دـیآ و  زور  هک  تسا  بغ  یکی 
زا نکل  دراد  ارفص  يهبلغ  مکحم و  ینتخیمآ  دوش  هتخیمآ  يو  اب  ینعی  دوش  یکی  هک  تبوطر  اب  دشاب  ییارفـص  نیا  يهدام  تسا و  همزال 

ارفـص و بت  يهدام  هکنآ  رهب  زا  دوشن و  هتفای  ردنا  سح  هب  دمآ و  دناوتن  دـیآ  دـیدپ  هناگادـج  کی  ره  لعف  دنـشاب  هتخیمآ  هک  یمکحم 
تسا خارف  یـضرع  ار  نیا  دشاب و  مزال  بت  دشاب  هتخیمآ  تبوطر  رد  ارفـص  ترارح  دریذپ و  يراوشد  هب  لیلحت  تبوطر  دشاب و  تبوطر 

رتبعـص نآ  ضارعا  رتهتفـشآ و  رتزیت و  بت  دشاب  رتبلاغ  ارفـص  هک  اجنآ  دیآ  ردنا  رایـسب  تسا و  رایـسب  عاونا  عون  نیا  ریز  ردـنا  ینعی 
ار نیا  رترـسع و  رتمزال و  رتمرن و  بت  دشاب  بلاغ  تبوطر  هک  اجنآ  دـنیوگ و  زین  هداح  دـنیوگ و  هقرحم  ار  نآ  درذـگ و  رتدوز  دـشاب و 

زرپس اهبت  نیا  رخآ  رب  هک  دشاب  هاگ  دـیآیمه و  هام  شـش  کیدزن  هب  ات  زارد  یتدـم  عون  نیا  هک  دـشاب  هاگ  دـنیوگ و  هصلاخ  ریغ  بغ 
يزات هب  ددرگ و  هتخیمآ  مرن و  رامیب  تسوپ  تشوگ و  دوش و  ياهدیـسامآ  نوچ  ینعی  دـیآ  دـیدپ  يور  مشچ و  رد  جـیهت  دوش و  گرزب 

ارفص و مه  بت  نیا  يهدام  رتهتسهآ و  زور  رگید  دشاب و  رتهتفشآ  رتمرگ و  وا  تبون  زور  کی  هک  تسا  یبت  موس  دنیوگ و  لحرت  ار  نیا 
دیآ دیدپ  هناگادج  کی  ره  تبون  ببس  نیدب  دنـشاب و  ادج  رگیدکی  زا  هکلب  دشابن  هتـشگ  یکی  هتخیمآ و  مه  هب  نکل  دشاب  تبوطر  مه 
رطـش ار  بت  نیا  دـیآ و  رتمرن  بت  دـشاب  تبوطر  تکرح  تبون  هک  زور  نآ  دـیآ و  رتمرگ  بت  دـشاب  ارفـص  تکرح  تبوـن  هک  زور  نآ 

بت نیا  رخآ  رد  هک  تسا  ببـس  نیدـب  دراد و  تشوگ  تسوپ و  بناج  هب  لیم  هصلاخ  ریغ  بت  يهدام  هک  تسناد  دـیابب  دـنیوگ و  بَغلا 
دشاب و اهگر  ردنا  هصلاخ  ریغ  بغ  يهدام  دننزآیمه و  اهنزوس  رس  هب  ار  تسوپ  هک  دنام  نادب  وا  ندینازرل  اشارف و  دیآ و  رتشیب  قرع 
رد هک  اهگر  ردنا  هقرحم  بت  يهدام  دشاب و  رتمک  تسا  لد  یکیدزن  هک  ییاهگر  رد  نکل  دشاب  زارد  نآ  تدم  هک  تسا  ببس  نیدب 

(. دشاب  ) رتهتفشآ رتفیعض و  نآ  ضارعا  هک  تسا  ببس  نیدب  دشاب و  رایسب  رگج  ياهگر  هدعم و  مف  لد و  یلاوح 

هصلاخ بغ  جالع  اهبت و  نتخانش  رد  موس  راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مود  باب 
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زاغآ ردنا  هک  زرل  اشارف و  یکی  تسناد  ناوت  نادـب  هصلاخ  ریغ  زا  ار  هصلاخ  بغ  هک  تسا  تمالع  هد  هک  تسناد  دـیابب  نآ  ياهتمالع 

لاوحا مشـش  دـشاب  اهبت  رخآ  رد  هک  قرع  لاح  مجنپ  ضبن  لاح  مراهچ  لوب  لاح  موس  بت  ترارح  لاح  مود  نآ  یگنوگچ  دـشاب و  اهبت 
هد نیا  ياهغارفتـسا  مهد  بت  ضارعا  مهن  اـهبت  دـیازت  لاـح  متـشه  تبوـن  ياـهزور  ددـع  متفه  یهاـتوک  يزارد و  زا  بت  ياـهتبون 

رامیب رمع  لاس و  لصف  نوچ  دـشاب  اهتداهـش  اهرثا و  اهيرامیب  رد  ار  نآ  هک  تسا  ییاهلاح  نیا  زا  نوریب  و  تسا . هصاخ  ياهتمالع 
نیا ردنا  دشاب  هداتفا  قافتا  ار  رامیب  هک  هتـشذگ  ياهریبدت  دـتفا و  رتشیب  یلاس  رد  هک  اهيرامیب  وا و  تعنـص  تداع و  هنحـس و  رهـش و  و 

دوش رتيوق  رگید  ياهتمالع  ياهتداهش  ات  درک  دیاب  هاگن  زین  لاوحا 
يو رب  مرگ  بآ  دشاب  هدنام  یـسک  هک  نانچمه  دیآرب  تشپ  هب  ییامرـس  بت  زاغآ  رد  هک  تسا  نآ  دوش  هتـسناد  زرل  اشارف و  زا  هچنآ  اما 

اههلـضع هب  دزادگب و  دیاب  هک  ار  یتبوطر  هیام  كدنا  دـبنجب و  يران  ترارح  هک  دـشاب  نآ  نیا  ببـس  دـیآرب و  وا  تشپ  هب  امرـس  دـنزیر 
دزگب ار  نآ  دسر و  اههلضع  هب  نآ  رثا  رب  ترارح  توق  دشاب  يوق  تخـس  بت  نیا  ترارح  هک  نآ  رهب  زا  دوش و  هتفای  نآ  سح  ات  دناسر 
دـشابن يوق  تخـس  امرـس  نیا  هک  تسا  ببـس  نیدب  مه  دننزآیمه و  اهنزوس  هب  رامیب  ياههلـضع  تسوپ و  هک  دنام  نادب  ات  دنازوسب  و 

درآ و نادب  يور  تسا  هدام  هک  اجنآ  دـنک  نوردـنز  هب  لیم  يزیرغ  ترارح  هک  نآ  رهب  زا  دـنازرلب  کین  دوش و  رتيوق  نآ  زا  سپ  نکل 
زرل و موس  مود و  تسخن و  تبون  ددرگ و  رهاـظ  دوز  بت  ترارح  دـشابن و  زارد  تخـس  نآ  تدـم  دوش و  نکاـس  دوز  امرـس  زرل و  نیا 

زرل نیتسخن  تبون  زور  هک  عبر  بت  نوچ  رگید  ياهبت  اهزرل و  فالخ  هب  دوشیم  رتهتسهآ  دیآیم  راگزور  هچره  دشاب و  رتيوق  امرس 
تـسخن دزیر  اههلـضع  رب  هک  ییادوس  سومیک  عبر  بت  رد  هک  نآ  رهب  زا  دوشیم  رتيوق  دیآیم  رب  راگزور  دـنچ  ره  دـشاب و  رتفیعض 

رب يو  زا  هچنآ  دوشیم و  رتفیطل  دباییم و  جضن  دیآیم  رب  راگزور  دـنچ  ره  دـشاب و  هتفاین  تفاطل  جـضن و  زونه  دـشاب و  ظیلغ  ماخ و 
هاگ دوش و  رتيوق  ببس  نیدب  مه  زین  ضبن  دشاب و  رتيوق  زرل  ببـس  نیدب  دشاب  رتهدنزگ ) حیحـص   ) رتهدیزَگ رترایـسب و  دزیر  اههلـضع 

هک نآ  رهب  زا  یمغلب  بت  عبر و  بت  رد  هک  دشاب 
862 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

زرل اب  هک  تسا  نآ  ییارفـص  زرل  زرل و  نیا  ناـیم  قرف  نکل  دـنازرلب  کـین  دـشاب  رتدرـس  رترایـسب و  دوش  هتخیر  اههلـضع  رب  هک  ياهداـم 
فیطل دوش و  رتهتخپ  یمغلب  عبر و  ياهبت  يهدام  هک  هاگره  هک  دوش  نکمم  دشابن و  خلت  یمغلب  ردنا  دشاب و  خـلت  ناهد  معط  ییارفص 

وا یمرگ  دوـش و  مرگ  دوز  هصلاـخ  بغ  بت  هک  تـسا  نآ  دوـش  هتـسناد  بـت  ترارح  زا  هـک  هـچنآ  دریگ و  یخلت  یکدـنا  ناـهد  ددرگ 
دنراد هداهن  عضوم  نآ  رب  تسد  ینامز  نوچ  نکل  دزوسب  ار  تسد  عبط  يزیت  دـنهن  رب  تسد  هک  اجنآ  دـشاب و  اـهبت  يهمه  زا  رتنازوس 

ترارح تسد و  ترارح  دشاب و  فیطل  تخس  ییارفص  يهدام  هک  نآ  رهب  زا  دوش  رتمک  عضوم  نآ  ترارح 
(ص 256)

خرس لوب  هک  تسا  نآ  دوش  هتسناد  لوب  زا  هچنآ  دوش و  رتمک  عضوم  نآ  ترارح  ببس  نیدب  دنک  رتهدنریذپ  لیمحت  رتفیطل و  نآ  عبط 
نیرتشیب دیآ و  دیدپ  يو  رد  جـضن  رثا  موس  ای  لوا  زور  رد  هک  دـشاب  رایـسب  دـشابن و  ظیلغ  سب  دراد و  یماوق  رگا  قیقر  دـشاب و  يران  و 

رهب زا  دشاب  توافتم  فیعض و  ریغـص و  تبون  زاغآ  ردنا  ضبن  هک  تسا  نآ  دوش  هتـسناد  ضبن  زا  هچنآ  دیآ و  دیدپ  متفه  ای  مراهچ  ردنا 
دوزادوز نکل  نت  يهدام  اب  ندیشوک  رهب  زا  دراد  نوردنز  هب  لیم  زین  يزیرغ  ترارح  دشابن و  هدش  هدنکارپ  نت  ردنا  بت  ترارح  هک  نآ 

ینارگ و نادنچ  يو  زا  ار  توق  تسا  کبـس  فیطل و  ارفـص  طلخ  هک  دـیاب  نآ  زا  توق  اما  دوش  فلتخم  يوق و  میظع و  ددرگب و  نآ  زا 
رتشیب ندروآ  رد  هزات  ياوه  ندز و  مد  هب  تجاح  دشاب و  يوق  ارفص  ترارح  هک  نآ  رهب  زا  دشاب و  رگید  ياهطلخ  زا  هک  دشابن  یگدنام 

بت ضبن و  فالتخا  نکل  دوش  فلتخم  بت  ضبن  هک  تسا  ینوفع  ياهبت  تیـصاخ  هک  دـشاب  نآ  رهب  زا  فلتخم  ددرگ و  میظع  دـشاب 
هک دـنکن  يراـب  نارگ  نادـب  دریگن و  ورف  ار  توق  یکبـس  تفاـطل و  ببـس  هب  ارفـص  يهداـم  هک  نآ  رهب  زا  دـشابن  يوق  تخـس  ییارفص 
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دـشاب نآ  زا  رترایـسب  دشاب و  قرع  هب  هصلاخ  بغ  بت  ندیراسگ  هک  تسا  نآ  تسناد  دـیاب  قرع  لاح  زا  هچنآ  دـنک و  رگید  ياهتدام 
وا تسوپ  رب  دوش  هدروخ  زاـب  بآ  بت  رد  هک  هاـگره  تسا و  اـهبت  يهمه  زا  رتقیقر  ارفـص  طـلخ  هک  نآ  رهب  زا  رگید  ياـهبت  رد  هک 
هک تسا  نآ  دوش  هتـسناد  بت  ياهتبون  لاوحا  زا  هچنآ  دنک و  قرع  هک  دشاب  درک و  دهاوخ  قرع  ییوگ  هک  نانچ  دیآ  دیدپ  َرت  يراخب 

يزارد اهلاح  رتشیب  رد 
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هدراهچ و هب  ات  دـیازفارب و  تعاس  هدزاود  زا  هچنآ  تعاس و  هدزاود  نیرتزارد  تعاس و  راـهچ  نیرتمک  دـشاب و  تعاـس  تفه  بغ  تبون 
ببـس نیدب  دـشاب و  هدوسآ  تعاس  شـش  یـس و  دـشاب  تعاس  هدراهچ  نیرتزارد  تبون  نوچ  دـشابن و  هصلاخ  بغ  دـسر  تعاس  هدزناپ 

دـنکن و یطیلخت  راـمیب  رگا  هک  تسا  نآ  دوش  هتـسناد  اـهتبون  ددـع  زا  هچنآ  تسا و  رگید  ياـهبت  زا  رتتمالـس  اـب  بت  نیا  هک  تسا 
هب هک  دشاب  رایـسب  دتفا و  زور  هدراهچ  ردـنا  تبون  تفه  هک  نینچ  دـشابن  شیب  تبون  تفه  هصاخ  بغ  ياهتبون  دـتفین  یطلغ  ار  بیبط 
نآ دوش  هتـسناد  اهتبون  دیاضت  زا  هچنآ  درذگب و  ارفـص  هک  لاهـسا  هب  ای  ارفـص  یق  هب  ای  قرع  هب  دشابن و  شیب  تبون  کی  تفاطل  ببس 
زا هچنآ  دـشابن و  تسار  تبـسن  هب  اهبت  رگید  هصلاـخ و  ریغ  بغ  داـضت  دـشاب و  تسار  تبـسن  هب  نآ  ندوزف  ینعی  نآ  داـضت  هک  تسا 

دشاب رایسب  نیا  دننام  تلالم و  و  یگنتلد )  ) ترجز یگنشت و  يرارقیب و  یباوخیب و  بت  نیا  رد  هک  تسا  نآ  ددرگ  مولعم  بت  ضارعا 
دشاب رایسب  هک  تسناد  دیابب  دنکن و  ینارگ  دشاب  کبس  ارفص  طلخ  هک  نآ  رهب  زا  دشابن  ینارگ  چیه  رـس  رد  دشاب و  یعادص  هک  اجنآ  و 
بیبط هک  هاگره  ببـس  نیدب  دشاب  بت  ردـنا  زور  ره  رامیب  دـشاب و  بت  نآ  تکرح  تبون  دـشاب  بت  نیا  شیاسآ  تبون  هک  زور  نآ  هک 

دای هک  درک  دیاب  رگید  ياهتمالع  رب  دامتعا  سپ  دـتفا  طلغ  ردـنا  دـنکن  هاگن  اهتمالع  رگید  دـیوج و  تبون  زا  اهبت  نیا  ياهتمالع 
دشاب ییارفص  لوب  راردا  هب  ای  قرع  هب  ای  لاهسا  هب  ای  یق  هب  ای  ارفـص  غارفتـسا  هک  تسا  نآ  دوش  هتـسناد  اهغارفتـسا  زا  هچنآ  دیآ و  هدرک 
يهدام هک  ددرگ  مولعم  دشاب  نیمه  ییارفـص  لوب  راردا  دـنکیم و  رایـسب  قرع  تسا و  ییارفـص  لاهـسا  هب  یق  هک  دـننیب  هک  هاگره  سپ 

. تسا هصلاخ  بغ  بت  تسا و  صلاخ  ارفص 
تنوفع زا  هک  جازم  یهابت  یمرگ و  مود  نت  ردنا  نفع  طلخ  ندمآدرگ  یکی  تسا  زیچ  ود  ینوفع  ياهبت  ببس  هک  تسناد  دیابب  جالع 

نکل دنک  ربارب  رگیدکی  اب  جازم  ندروآ  زاب  لادتعا  هب  ریبدت  طلخ و  ندرک  مک  ریبدت  هک  تسا  نآ  اهبت  نیا  جالع  قیرط  سپ  دنک  دلوت 
بیرغ ترارح  ندـناشن  ورف  هاـبت و  جازم  ریبدـت  هب  تجاـح  رتکبـس  رتفیطل و  هداـم  دـشاب و  رتيوق  ترارح  هک  نآ  رهب  زا  بغ  بت  رد 

نیرتقفاوم دنـشابن و  لفاغ  هدام  ندرک  مک  ریبدـت  زا  جازم  ریبدـت  اب  هک  دـشاب  نآ  رتالوا  نکل  هداـم  ندرک  رتمک  هب  هک  دـشاب  نآ  زا  رتشیب 
رانا بآ  باب  نیا  رد  يزیچ 
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مرن ار  عبط  محش  توق  هب  مه  دنکیم و  نیکست  ار  ترارح  مه  ات  دنهدیم  رکش  یکدنا  اب  دنراشفب و  وا  محش  اب  هک  تسا  نیریش  شرت و 

هدزناپ رادقم  هشفنب و  بارش  هدرک  هدرس  نیبگنکس  ای  لگ  بارش  ربنـشرایخ و  یکدنا  اب  ودنه  امرخ  بآ  رکـش و  اب  ولآ  بآ  درادیمه و 
هک تسا  ییاهتبرـش  همه  نیا  ولآ  بارـش  اب  لوقبـسا  گنـس  مرد  ود  رادـقم  هدولاـپ و  هتـسش و  بـالگ  رد  هدرورپ  يهشفنب  گنـس  مرد 

. رتالوا ار  عبط  ندرک  بیجم  مرن  يهنقح  هب  دشاب  ياهسات  یعادص و  بت  اب  رگا  سپ  دنک  مرن  ار  عبط  دناشنب و  ار  بیرغ  ترارح 
وج کشک  ددع  هاجنپ  ناتـسپس  ددع  تسیب  بانع  گنـس  مرد  هد  یکی  ره  زا  مدنگ  سوبـس  یمتخ و  هشفنب و  دنریگب  مرن  يهنقح  تفص 

دنشکب و وا  يهریش  دنلامب و  بآ  ردنا  دننک و  ياهقرخ  ردنا  ار  سوبس  گنس  مرد  جنپ  هماک  بآ  مرد  یـس  خرـس  رکـش  گنـس  مرد  یس 
مرد هاجنپ  رادقم  دنیالاپب و  دـنام و  نم  کی  ات  دـنناشوجب  بآ  نم  راهچ  رد  ار  همه  نیا  وج  کشک  ناتـسپس و  بانع و  یمتخ و  هشفنب و 

. دننک هنقح  دنناتسب و  ندولاپ  خوبطم  نیا  زا  راتسا  هد  ات  گنس 
ناتـسپس ددع  جـنپ  ریجنا  گنـس  مرد  هد  مدـنگ  سوبـس  گنـس  مرد  هد  یکی  ره  زا  هنوباب  یمتخ و  رفولین و  هشفنب و  رگید  يهنقح  تفص 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 555 

http://www.ghaemiyeh.com


کی هب  ات  دنزپب  بآ  نم  راهچ  رد  هلمج  ددع  هد  ردـنغچ  گرب  گنـس  مرد  هد  هتفوک  مین  سوس  لصا  تشم  کی  وج  کشک  ددـع  هاجنپ 
ود دنزیمایب و  يو  اب  هشفنب  نغور  گنس  مرد  هد  لوقبسا و  باعل  گنـس  مرد  هدو  دنریگب  يو  زا  راتـسا  هد  رادقم  دنیالاپب و  دیآ و  زاب  نم 
ات دشاب  دعاسم  توق  رگا  دشاب و  رتمامت  دنزیمایب  يو  اب  هماکبآ  گنس  مرد  جنپ  رگا  دنراد و  راکب  دننک و  لح  يو  ردنا  هروپ  گنس  مرد 

باکـشک نتـشاد و  هاگن  توق  نداد و  اذغ  نوناق  ندرک و  مرن  عبط  نوناق  داد و  دیاشن  ییاذـغ  يزیچ  باکـشک و  دـنکن  مرن  عبط  تسخن 
. تسا هدمآ  هدرک  دای  باتک  نیا  ردنا  موس  راتفگ  زا  مود  وزج  ياهباب  ردنا  نداد 

نابیبط یـضعب  هک  نت  تسناد  دیابب  دـشابن و  تجاح  هداشگ  عبط  ریبدـت  هب  دـنکیم  تباجا  سلجم  ود  ای  سلجم  کی  زور  ره  عبط  رگا  و 
هب ای  ددرگ  هقرحم  بت  هک  دوب  ناوتن  نمیا  هک  نآ  رهب  زا  داد  دـیاشن  دـشاب  یتشرد  یمرگ و  يو  رد  هک  ییوراد  عبط  نیا  رد  هک  دـناهتفگ 

توق رگا  دیوگیم  ایرکز  دّمحم  داد و  دیاب  نآ  دراد  لیم  یکشخ  يَرت و  هب  هچره  نکل  ددرگ و  زاب  ماسرس 
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ندولاپب و ندیلامب و  تسد  ود  هب  درک و  دیاب  رب  هدیـشوج  رـشقم  درز  يهلیله  گنـس  مرد  تسیب  دـشاب  هصلاخ  بغ  بت  دـشاب و  دـعاسم 
رد اینومقـس  مین  یگناد و  دیوگیم  ندادب و  رحـس  تقو  دـشابن  بت  ینعی  شیاسآ  زور  ندرک و  لح  يو  رد  نیبگنرت  گنـس  مرد  تسیب 

كاپ ارفص  طلخ  زا  هراب  کی  هب  ار  نت  ات  شیاسآ  زور  هب  مه  ندادب  درک و  دیاب  لح  دنـشاب  هتخیمآ  بآ  اب  هک  بالج  گنـس  مرد  تسیب 
فیعض ای  معنت  لها  رامیب  دشاب و  ناتسبات  لصف  رگا  دیوگیم  دشاب و  فیعض  یبت  دیآ  زاب  رگا  دیاین و  زاب  بت  تبرـش  نآ  سپ  زا  دنک و 

تسد هب  دوش و  هتخپ  کین  ات  تخپ  دیابب  بآ  نم  کی  رد  هبرف  هایس  يولآ  ددع  تسیب  يدنه و  يامرخ  گنس  مرد  هد  هاگنابـش  ره  دشاب 
هک انامه  نداد و  باکـشک  باتفآ  ندمآرب  زا  شیپ  دادماب  دبـسخ و  نآرب  ات  ندادب  نتخادگ و  وا  ردـنا  رکـش  گنـس  مرد  هد  ندـیلامب و 
اب ودنه  يامرخ  دننزایب و  دراک  هب  ار  ولآ  دادماب  زا  هک  دـشاب  نآ  رتالوا  دروخ  دـنناوت  راوخـشد  هدـیلامب  تسد  هب  هتخپ و  يولآ  معنت  لها 

یهورگ دـشاب  رتفیطل  رتشوخ و  دـنهدب  دـنزادگرد و  رکـش  دـنلام و  هک  نآ  یب  دـنیالاپب  یفاص  هاگنابـش  دـننک و  َرت  مرگ  بآ  رد  يو 
درک و دیاب  لح  بآ  ردـنا  نیبگنرت  راتـسا  ود  زور  ره  دوش  مرن  عبط  هک  دـشاب  تجاح  دـیازت  راگزور  يرامیب و  يادـتبا  رد  رگا  دـناهتفگ 

دننک َرت  مرگ  بآ  رد  يدنه  يامرخ  راتسا  جنپ  دوش  مرن  نیدب  رگا  ندادب و 
(ص 257)

رد نیبگنرت  راتـسا  هس  دیوگیم  سیجروج  دنهدب  دنزادگ و  يو  ردنا  نیبگنرت  اب  تشخریـش  گنـس  مرد  هد  دنیالاپب و  دادماب  بش و  ره 
تسد مرگ  ياهبت  رد  هک  دشاب  نآ  رتالوا  دشاب و  باکشک  ياج  هب  دیآ  تجاح  فیطل  ياهریبدت  هب  هک  ار  یـسک  هدرک  لح  درـس  بآ 
دهاوخ نیبگنرت  گنـس  مرد  هد  هک  اجنآ  نآ  ضوع  هب  دنهدن و  ولآ  بآ  ودنه و  يامرخ  یب  دشابن  هراچ  رگا  دـنراد و  هاتوک  نیبگنرت  زا 

بآ شرت و  رانا  بآ  هروغ و  بآ  نوچ  شرت  يزیچ  یب  ییارفص  بت  رد  ار  نیبگنرت  هلمجلا  یلع  دنهد  تشخریـش  گنـس  مرد  تفه  داد 
دنک هبلغ  یگنـشت  دوشیم و  کشخ  ناهد  بت  رد  رگ  ددرگ و  ارفـص  هک  دوب  ناوتن  نمیا  هک  نآ  رهب  زا  داد  دـیاشن  ودـنه  ياـمرخ  ولآ و 
بآ ودک و  بآ  شرت و  رایخ  بآ  يدنه و  يامرخ  بآ  ولآ و  بآ  ای  ماخ  بالج  نوچ  داد  دیاب  هدنیازف  يَرت  یتبرـش  باکـشک  زا  شیپ 

مخت بآ  هفرخ و  گرب  بآ  ودنه و  يهزبرخ 
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راتفگ زا  مود  وزج  ياهباب  رد  هک  نانچ  دـنهد  نیبگنکـس  باکـشک  زا  شیپ  دوشیمن  کشخ  ناهد  رگا  رکـش و  اب  لوقبـسا  باعل  وا و 
بآ دـشاب و  باکـشک  ياج  هب  هتخیمآ  رانا  بآ  اب  ودـک  بآ  دـهاوخن  باکـشک  راـمیب  رگا  تسا و  هدـمآ  هدرک  داـی  باـتک  نیا  زا  موس 

هفرخ و بآ  زج  بت  تبوـن  زور  هک  تسا  نآ  بت  نـیا  ردـنا  لـصا  دـشاب و  قـفاوم  بـت  نـیا  رد  لوـب  راردا  نآ  هـک  رهب  زا  نداد  اـهمخت 
شرت و رایخ  بآ  اب  نیریـش  شرت و  رانا  بر  هتخیمآ و  رکـش  اب  هروغ  بآ  اب  ودنه  يهزبرخ  بآ  اب  رکـش  ودـنه و  امرخ  بآ  اب  نیبکنکس 

نیا رد  هلمجلا  یلع  دننکفارد  هدوس  ریـشابط  يردق  اهتبرـش  نیا  رد  دشاب  يوق  تخـس  ترارح  رگا  دنهدن و  رگد  يزیچ  رکـش  یکدـنا 
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درـس بآ  رگا  دوش  هدوسآ  امرـس  زرل و  زا  هک  نآ  زا  سپ  بت  ردـنا  دـنراد و  رود  نآ  ریغ  باکـشک و  نوچ  دـنام  اذـغ  هب  هچ  ره  هب  زور 
نیا رد  زج  دشاب و  هدروآ  دیدپ  یجضن  طلخ  یـسامآ و  یفیعـض و  نوچ  دشابن  یعنام  رگج  هدعم و  ردنا  رگا  هصاخ  دشاب  باوص  دروخ 
دوش هقرحم  بت  هک  دنسرت  هک  اجنآ  الا  ندرک  دیاشن  طارفا  نداد  درس  ياهزیچ  زا  يرامیب  يادتبا  رد  نینچمه  داد و  دیاشن  درس  بآ  بت 

دروخ و هدرک  درـس  نیبگنکـس  دادم  اب  شیاسآ  زور  دشاب و  یلاخ  بارـش  ماعط و  زا  هدعم  تبون  تقو  هک  دیاب  نانچ  ترارح و  طارفا  زا 
هب نآ  سپ  زا  دشاب و  قفاوم  تخس  رگید  یتبرش  نیبگنکس  تعاس  راهچ  هب  باکشک  سپ  زا  دروخ و  باکـشک  تعاس  ود  هب  نآ  سپ  زا 

كوک قامس و  زا  يهروزم  ای  هروغ  بآ  ای  رشقم  شام  زا  لیـشفط  ای  رـشقم  شام  يهدروزم  ای  خانافـسا  ودک و  يهروزم  رگید  تعاس  ود 
شوخ ناهد  شرت  يزیچ  هب  نآ  سپ  زا  ای  دنَنَزَرب  هروغ  بآ  ار  ودک  يهروزم  هک  دشاب  نآ  رتیلوا  هتخاس و  رکش  ماداب و  زغم  هکرـس و  هب 

لخ ددرگ و  ارفـص  دوش و  لیحتـسم  ودک  دشاب  ارفـص  هنوگ  چیه  هدـعم  رد  رگا  تسا و  كزان  تخـس  يزیچ  ودـک  هک  نآ  رهب  زا  دـننک 
دیاش *** ) وسین ولآ و  کـشرز و  يهدروزم  دـشاب و  قفاوم  كوک  یکدـنا  راـیخ و  زغم  ماداـب و  زغم  يهریـش  هب  اـی  ماداـب  نغور  هب  تیز 

ای هفرخ  مخت  بآ  ای  رانا  بآ  اب  ریشابط  رکش و  اب  هروغ  بآ  یتبرـش  تفخ  دهاوخب  هک  هاگنابـش  دشاب و  قفاوم  رکـش  ماداب و  زغم  و  وشین )
زا رگا  دشاب و  باوص  نداد  قیقر  باکـشک  یتبرـش  دادـماب  دـشاب  زامن  زا  سپ  تبون  تقو  رگا  دبـسُِخب و  نآ  رب  دروخب و  لوغبـسا  باعل 
هک نآ  زا  سپ  ای  بت  رخآ  رد  هصاخ  ندیلام  نداهن و  مرگ  بآ  رد  ياپ  دشاب و  قفاوم  دهد  نیبگنکـس  یتبرـش  دنک  اهر  بت  هک  نآ  سپ 

تبون زور  هب  هک  نیبگنکس  دشک و  ورف  رس  زا  ار  بت  ترارح  یقاب  دنک  اهر  بت 
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تفص نیدب  دیاب  يروزب  دروخ  مشش  مجنپ و 
نیبگنکس تفص 

هد ینسک  مخت  گنس  مرد  تسیب  رادقم  یکی  ره  زا  دنریگب  همرگ  يهزبرخ  مخت  گنرداب و  رایخ  رایخ و  مخت  يهریـش  نیبگنکـس  تفص 
اب اهمخت  يهریش  دنیالاپب و  دیآ و  زاب  همین  هب  ات  دنناشوجب  بآ  گنس  مرد  یس  هکرس و  گنـس  مرد  یـس  رد  ار  ینـسک  مخت  گنـس  مرد 

دننکفا و اهمخت  يهریـش  نیا  هکرـس و  نیا  اب  ار  بالج  نآ  سپ  دنرادرب  کفک  دـننک و  بالج  رکـش  راتـسا  یـس  دـنزیمایب و  هکرـس  نیا 
رامیب زا  رگا  درک  دیاب  هاگن  دیآ  زور  هدراهچ  رد  بت  تفه  نیا  دشاب و  تفه  بت  نیا  ياهتبون  ددع  هک  نآ  رهب  زا  دـنزاس و  نیبگنکس 

يو زا  شیاسآ  زور  هک  مشـش  تبون  سپ  زا  درک و  دیاب  رتکبـس  رتمک و  اذغ  مجنپ  تبون  سپ  زا  تسا  هتفرن  یطلغ  بیبط  زا  یطیلخت و 
درذگب دنک و  مامت  نارحب  متفه  تبون  ات  درک  دیاب  تعانق  رانا  بآ  هب  ای  باکـشک  هب  تفرگ و  دیاب  زاب  اذغ  زور  نیا  دشاب  مهدزیـس  زور 

ریبدت هن  رگا  تمعن و  اهب و  درک  عفد  ار  هدام  درک و  شیوخ  راک  تعیبط  رگا  دشاب  هتخپ  هدام  دـیآ و  نارحب  تقو  نوچ  یلاعت و  هَّللا  نذاب 
درک دیاب  یق  هب  نآ  عفد  ریبدت  دتفایمن  یق  دشابیم و  نتشگ  شنم  رگا  دراد  لیم  بناج  مادک  هب  هدام  ات  ندرک  هاگن  درک و  دیاب  نآ  عفد 
رگا درک و  دیاب  لاهـسا  هب  نآ  عفد  ریبدت  دنکیمن  مامت  لاهـسا  دـشابیمه و  یینارگ  یندـیچیپ و  يروقارق و  یخفن و  ياههدور  رد  رگ  و 

رت يراخب  تسوپ  رب  رگا  داد و  دیاب  يرای  دنک  راردا  هک  ییاهزیچ  هب  نآ  عفد  هب  ار  تعیبط  دـنکیمن  مامت  راردا  دـشابیم و  لوب  ياضاقت 
فالخ هک  نآ  رهب  زا  ندرک  دیاشن  عفد  چـیه  هدام  لیم  فالخرب  درک و  دـیاب  ندروآ  قرع  هب  نآ  عفد  دـنکیمن  مامت  قرع  دـیآ و  دـیدپ 
دهاوخ هبامرگ  متفه  زور  سپ  زا  رامیب  رگا  درک و  دیاب  لاهـسا  هب  عفد  غارفتـسا و  دباین  هدام  لیم  ناشن  چـیه  رگا  سپ  دـشاب  تعیبط  لیم 

رگا هصاخ  دریذپ  یناسآ  هب  لیلحت  دشاب و  فیطل  بت  نیا  يهدام  هک  نآ  رهب  زا  دشابن  هدمآ  دـیدپ  جـضن  ياههناشن  هچ  رگا  دـشاب و  اور 
راگزور رد  نکل  تسا  یجالع  نیرتهب  هبامرگ  غارفتسا  سپ  زا  جضن و  ندمآ  دیدپ  سپ  زا  دشاب و  هتشاد  تداع  نتفر  هبامرگ  رد  زور  ره 

تسا و هدمآ  هدرک  دای  باتک  نیا  زا  موس  راتفگ  زا  مود  وزج  زا  نآ  ریبدت  هبامرگ و  ياهتعفنم  دـیاشن و  بت  تبون  زور  دـیاب و  شیاسآ 
یّمذ رگا  ای  دراد  لیم  بارش  هب  هک  دشاب  يرامیب  رگا 
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غارفتسا سپ  زا  جضن و  ندمآ  دیدپ  سپ  زا  رگا  تسا  حابم  بارـش  وا  کیدزن  هب  هک  دشاب  تسا ) مالـسا  هانپ  رد  هک  يدوهی  ای  یحیـسم  )
دشاب و بارـش  هرهب  کی  هک  قیقر  جوزمم  بارـش  دیاسآرب  زین  اذغ  زا  دروخب و  اذغ  نوچ  دیاش  ار  يو  دیآ  نوریب  هبامرگ  زا  هک  تقو  ره 

درد یگنـشت و  زا  رگا  سپ  دنازپب  زین  ار  طلخ  یقاب  درآ و  مامت  قرع  هک  دـشوپب  کین  نتـشیوخ  دروخ و  زاب  نم  مین  رادـقم  بآ  هرهب  ود 
تسا و هدمآ  هدرک  دای  موس  راتفگ  زا  مود  وزج  ردنا  مه  بارش  ریبدت  یقاب  داد و  دیاشن  بارش  هتبلا  دشاب  یجنر  مشچ  رس و  ینارگ  رس و 

تجاح رگا  داد و  دیابیم  تسا  هدـمآ  هدرک  فصو  باب  نیا  رد  هک  يروزب  نیبگنکـس  دـشاب  هدـنام  یترارح  مهدراهچ  زور  سپ  زا  رگا 
نکل تسا  هصلاخ  بغ  جالع  نوچمه  مزال  بغ  جالع  هک  تسناد  دیابب  دنزپب و  تخپ  دـیاب  نیبگنکـس  رد  سفرک  خـیب  یکدـنا  هک  دـیآ 

نآ زا  شیپ  درک  دیاشن  يریلد  نادنچ  نداد  درـس  تخـس  ياهزیچ  هب  هصلاخ و  بغ  رد  هک  درک  دیاب  نآ  زا  شیپ  طلخ  ندینازپ  زا  تیانع 
عبط هشفنب  بارش  اههویم و  بآ  هب  ای  مرن  يهنقح  هب  زج  لوا  زا  تفر و  دیاشن  هبامرگ  رد  درک و  دیاشن  غارفتـسا  دیآ  دیدپ  جضن  ناشن  هک 

دینابنج دیاشن 

هصلاخ ریغ  بغ  جالع  اهتمالع و  نتخانش  رد  موس  راتفگ  زا  موس  وزج  زا  موس  باب 

رایسب دشاب و  هصلاخ  بغ  يامرـس  تدم  زا  رتزارد  زرل  امرـس و  تدم  هک  نآ  یکی  تسا  تمالع  هدزاود  ار  هصلاخ  ریغ  بغ  ياهتمالع 
تـسین مولعم  يدح  ار  نآ  ياهتبون  ددع  موس  دشابن  بسانتم  نآ  ندوزف  دـشابن و  ماظن  رب  تبون  تقو  هک  نآ  مود  دـشابن  زرل  هک  دـشاب 

هام شـش  هک  مدید  ار  یناوج  دیوگیم  سونیلاج  دشاب  تبون  تفه  زا  رتشیب  دشاب  هک  هنوگ  ره  رب  تسا و  ار  هصلاخ  بغ  ددـع  هک  نانچ 
هب ات  دـمآ و  بت  نیا  ناتـسبات  رخآ  رد  ار  وا  هک  مدـید  ار  يرامیب  دـیوگیم  هعانـصلا  لماک  باتک  دـنوادخ  دـمآ و  هصلاخ  ریغ  بت  ار  وا 

تخـس بت  تبون  هک  نآ  مجنپ  دشاب  ینارگ  رـس  ردـنا  هک  نآ  مراهچ  تفاییمه  باوص  جالع  هک  نآ  اب  دـنامب  يرامیب  نآ  اب  راهب  لصف 
دشک زارد 

(ص 258)
شیاسآ راگزور  هک  نآ  مشش  دشاب  بت  رد  تعاس  یس  ات  تعاس  راهچ  تسیب و  هک  دشاب  و 
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رترید جضن  هک  نآ  متفه  دشابن  تسا و  عبر  بت  هک  دتفا  نامگ  ببس  نیدب  دشاب و  هدوسآ  تعاس  تشه  لهچ و  هک  نانچ  دشاب  زارد  زین 

هک نآ  مهد  دشاب  هصلاخ  بغ  ترارح  زا  رتهتسهآ  بت  ترارح  هک  نآ  مهن  دنک  هصلاخ  بغ  بت  زا  رتمک  قرع  هک  نآ  متشه  دیآ  دیدپ 
غامد رب  هدام  نتفررب )  ) نتفورب رـس و  ینارگ  ببـس  هب  هک  دشاب  هاگ  دشاب و  نیگنر  ظیلغ و  لوب  هک  نآ  مهدزای  دوشن  هتخادگ  دوز  هنحس 
ردنا دـشاب و  فلتخم  رخآ  هب  دـشاب و  توافتم  ریغـص و  فیعـض و  تبون  زاغآ  ردـنا  ضبن  هکنآ  مهدزاود  دـشاب  دـیپس  ای  گنر  مک  لوب 

. دشاب هصلاخ  بغ  ردنا  هک  دشابن  نادنچ  توق  یمیظع و 
نوزف تعاس  هدزاود  زا  هک  رادـقم  نادـب  سپ  دـشاب  بت  تبون  يزارد  يهزادـنا  هب  هصلاخ  بغ  زا  بت  نیا  يرود  هک  تسناد  دـیاب  جالع 

رگا دنادرگب و  یکدـنا  نآ  جالع  زا  دـشاب  کیدزن  هصلاخ  هب  رگا  ددرگب  وا  يرود  يهزادـنا  هب  جالع  دـشاب و  رود  هصلاخ  بغ  زا  دـشاب 
زا دش  هدرک  دـصف  نوچ  اهلاوحا  رتشیب  رد  دـشاب و  رتیلوا  دـصف  تسخن  دـشاب  نیگنر  ظیلغ و  لیلد  رگا  دـنادرگب و  رتشیب  دـشاب  رترود 
زا هنقح  بت  نیا  رد  دشاب و  رتدنمدوس  هنقح  دشابن و  هراچ  هب  ای  هنقح  هب  ندرک  مرن  عبط  زا  دـتفین  قافتا  دـصف  رگا  دوش و  ینغتـسم  هنقح 
ات تخاس  دیاب  هروپ  یکدنا  تخپریش و  نغور  ربنشرایخ و  ناتـسپس و  ریجنا و  هشفنب و  رفـصعم و  مخت  ردنغچ و  گرب  کسح و  هنوباب و 

مولعم اجنآ  زا  ات  تشاد  دیاب  دای  هلمج  تسا  هدـمآ  هدرک  دای  باتک  نیا  زا  موس  راتفگ  زا  مود  وزج  رد  هک  اهنوناق  دـشاب و  رتيوق  یتخل 
اهتبرـش و هب  تسا  هدـمآ  هدرک  داـی  هکناـنچ  ندرک  فـیطل  جـیردت  هب  داد و  دـیاب  رتـظیلغ  ياـهماعط  تسخن  يراـمیب  نیا  رد  هک  ددرگ 
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دنک یق  دروخب و  دـیاش  ار  یق  هک  یماعط  يزور  دـنچ  رگا  درک  دـیاش  هصلاـخ  بغ  رد  هک  درک  دـیاشن  يریلد  نادـنچ  درـس  ياهياذـغ 
باکشک رد  داد و  دیاب  لدتعم  لهـسم  دشاب  لاهـسا  تقو  نوچ  دیآ و  دیدپ  جضن  ات  درک  دیاب  تقو  هب  ار  لاهـسا  دشاب و  دنمدوس  تخس 

زا هک  باکشک  جازم و  دروخ  لبنس و  هندوپ و  افوز و  رتعس و  نایداب و  مخت  دوخن و  نوچ  تخپ  دیاب  رد  هدننک  فیطل  هدننازپ و  ياهزیچ 
رکـش اب  هداس  باکـشک  دادماب  دشاب  عیرـس  ضبن  نیگنر و  لیلد  رگا  دشاب و  لدتعم  دنمدوس و  تخـس  مینامین  دنزپ  دوخن  هب  وج  کشک 

تبون زور  هک  دشاب  نکمم  رگا  درس و  بآ  اب  نیبگنکس  تعاس  راهچ  هب  نآ  سپ  زا  داد و  دیاب 
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ای دروخ  رکش  اب  باکشک  بت  رخآ  ردنا  دشابن  نکمم  رگا  ندرک و  تعانق  نیبگنکس  هب  تفرگ و  دیاب  زاب  ود  ره  دروخب  اذغ  باکشک و 
جاّرُدـب و دروخ و  ابرانا  ابهروغ و  ابهریز و  شیاسآ  زور  رکـش و  درـس و  بآ  اب  وج  تسپ  یکدـنا  اب  رکـش  ماداـب و  نغور  هب  بآ  سوبس 
تکرح و دوب  دیاب  نکاس  شیاسآ  زور  داد و  دیابیم  رتفیطل  اذغ  دوشیم  رتکیدزن  اهبت  اب  دنچ  ره  یگناخ و  غرم  يهزوج  جوهیت و 

هدنکارپ نت  رد  دزیمایب و  کین  اب  دب  دزادگب و  ار  طلخ  دراد و  زاب  طلخ  ندینازپ  زا  ار  تعیبط  تکرح  هک  نآ  رهب  زا  درک  دـیاشن  تضایر 
ددرگ و یلوتسم  يو  رب  تعیبط  دشاب و  هدیمرآ  شیوخ  ياج  رد  نفع  طلخ  دشاب  نکاس  رگا  ددرگ و  رتزارد  ببـس  نیدب  يرامیب  دنک و 

رکش هب  لگ  نایداب  بآ  ای  هتـشرس  نیبگنکـس  ای  رکـش  هب  لگ  اب  تسا  يروزب  نیبگنکـس  دهد  يرای  جضن  رد  هچنآ  اما  دنک  عفد  دنازپب و 
دننکفارب و هکرس  دنیالاپب و  دنناشوجب و  يو  ردنا  نایداب  مخت  یکدنا  دنلامب و  تسد  هب  مرگ  بآ  رد  رکش  هب  لگ  رگا  هتخادگ و  يو  رد 

نیا رد  هک  يزیچ  درک و  دیابیم  غارفتسا  ریبدت  یگتـسهآ  هب  دیآ  دیدپ  جضن  رثا  نوچ  دشاب و  هدننازپ  فیطل و  یبارـش  دنزاس  نیبگنکس 
بیکرت دبرت  یکدنا  اب  هدرک  لح  يو  ردنا  ربنشرایخ  يردق  اب  هتخیمآ  نیبگنکس  اب  تسا  هتخادگ  رکـش  هب  لگ  دننک  غارفتـسا  نادب  تقو 

رد هک  نآ  رهب  زا  دنکن  دلوت  مغلب  دنک و  مضه  ار  اذغ  ات  دهد  توق  دنک و  تغابرد  ار  هدعم  تسا  قفاوم  یلهسم  نیتنـسفا  بارـش  هدرک و 
ار هدـس  تسا  هدـنیاشگ  هدـننک و  فیطل  توق  مود  دـنک و  توـق  ار  هدـعم  هک  تسا  ضبق  توـق  یکی  تسا  دـنمدوس  توـق  هس  نیتنـسفا 

لـصا دنک و  بذج  ار  ارفـص  هک  تسا  یتوق  موس  دنک و  لوب  راردا  دنک و  كاپ  ار  طالخا  ياهرذگ  دنک و  لیلحت  ار  تبوطر  دیاشگب و 
نآ رهب  زا  داد  دیاشن  نیتنـسفا  دیاین  دیدپ  جضن  ياههناشن  ات )  ) نکل ددرگ  نفع  ات  دنک  مرگ  ار  تبوطر  هک  تسا  ارفـص  طلخ  يرامیب  نیا 

. دوش تدایز  یماخ  توق و  دنک و  بلص  ار  هدام  تسا  يو  رد  هک  ضبق  توق  هب  هک 
لگ گنس  مرد  کی  لبنس  گنس  مرد  ود  هتفوک  مین  هدیـشارت  دیپس  دبرت  گنـس  مرد  جنپ  یمور  نیتنـسفا  دنریگب  نیتنـسفا  بارـش  تفص 

گنـس مرد  هد  اب  گنـس  مرد  لهچ  رادقم  دادـماب  ره  دـنیالاپب و  دـیآ و  زاب  نم  کی  هب  ات  دـنزپب  بآ  نم  هس  رد  گنـس  مرد  هدزناپ  خرس 
. دنروخب ربص  گنس  مرد  کی  اب  ای  رکش 
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خرس لگ  نوقیراق و  ربص و  لبنس و  و  هنداش ) دیاش   ) يدنه يهداش  رخذا و  یکطصم و  گنـس  مرد  تفه  یمور  نیتنـسفا  رگید  يهخـسن 
رکش ای  لسع  نم  کی  دنیالاپب و  دیآ و  زاب  همین  هب  ات  دنزپب  بارش  نم  ود  رد  ار  هلمج  گنـس  مرد  مین  نارفعز  گنـس  مرد  ود  کی  ره  زا 
گنس مرد  مین  سفرک و  خیب  گنس  مرد  کی  نایداب و  خیب  گنس  مرد  کی  اهتخـسن  یـضعب  رد  دنرآ و  ماوق  هب  دننکفارب و  نیبگنرت  ای 

يرامیب نیا  رد  هشفنب  صرق  دـناهدرک و  دای  هندوف  گنـس  مرد  کـی  نوراـسا و  گنـس  مرد  مین  هناـیداب و  مخت  گنـس  مرد  مین  نوسینا و 
. تسا عفان  یلهسم 

هتفوک ار  هلمج  یگناد  اینومقس  گنس  مرد  مین  سوسلا  بر  گنس  مرد  کی  دیپس  دبرت  گنس  مرد  ود  هشفنب  دنریگب  هشفنب  صرق  تفص 
. داد دیاشن  ار  لهسم  نیا  دشابن  رهاظ  تخس  جضن  رثا  ات  دنروخب و  مرگ  بآ  ردنا  خرس  رکش  گنس  مرد  جنپ  اب  هتخیب  و 

اریتک و یگناد  دـننک و  تدایز  نوسینا  اـی  هندوف  یگناد  دـنریگب  نزو  نیدـب  مه  اینومقـس  سوسلا و  بر  دـبرت و  هشفنب و  رگید  يهخـسن 
. دشاب عفان  دنروخب  دننک و  بح  دنشرسب و  ودب  اهوراد  دننک و  لح  بالگ  هب  ای  ینساک  بآ  هب  ای  سفرک  بآ  هب  اریتک 
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هزبرخ و مخت  گنس  مرد  جنپ  یکی  ره  زا  یلباک  يهلیله  نیتنسفا و  تفاغ و  دنریگب  تسا  هدرک  بیکرت  انیس  یلع  وبا  هک  یخوبطم  تفص 
نوریب هناد  زیویم  راتـسا  کی  ربنـشرایخ  گنـس  مرد  کی  هتفوک  مین  دـبرت  گنـس  مرد  هد  یکی  ره  زا  سفرک  مخت  گنرداب و  راـیخ  مخت 

مین اینومقس  تسا  مسر  هک  نانچ  دنزپب  ار  هلمج  گنس  مرد  هدزناپ  نیبگنا  لگ  گنس  مرد  هد  ریجنا  ددع  یـس  ناتـسپس  ددع  تسیب  هدرک 
مخت گنس  مرد  هد  هک  مناد  نینچ  نکل  تسا  قفاوم  تخس  خوبطم  نیا  دنروخب  دننک و  بیکرت  خوبطم  نیا  زا  گنـس  مرد  دص  رب  گناد 

اب رکش  جیافسب و  دبرت و  اب  بالبل  بآ  دشاب و  مامت  گنـس  مرد  جنپ  ات  گنـس  مرد  ود  تسا  خسان  ياطخ  تسا و  رایـسب  يو  رد  سفرک 
اب انیومقس  جوسط  کی  نوقیراق  گنس  مرد  مین  اب  اینومقـس  جوسط  کی  دبرت و  گنـس  مرد  مین  دشاب و  فیطل  یلهـسم  ربنـشرایخ  سولف 

لعف كدنا  يوق و  یلهسم  دنروخب  لگ  بارش  اب  رکش  گنس  مرد  جنپ  هزات و  لگ  يهراصع  اب  ای  دنشرسب  رکش  هب  لگ  گنـس  مرد  تفه 
لگ و صارقا  ریشابط و  صارقا  غارفتسا  سپ  زا  دنک و  عفد  یتخل  ار  طلغ  طلخ  دشاب 
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. دیآ تجاح  تفاغ  صارقا  هب  هک  دشاب  هاگ  دشاب و  قفاوم  نآ  دننام 

مخت كوک  مخت  گنـس  مرد  جنپ  یکی  ره  زا  خرـس  لگ  ریـشابط و  دشاب  دـنمدوس  ییارفـص  ياهبت  رخآ  رد  هک  ریـشابط  صارقا  تفص 
مرد هد  هدرک  كاـپ  نیبگنرت  گنـس  مرد  ود  سوسلا  بر  هدرک  كاـپ  گنـس  مرد  هس  یکی  ره  زا  ودـک  مخت  گـنرداب و  راـیخ  راـیخ و 

هک نانچ  دننک  صرق  گنس 
(ص 259)

لاقثم کی  یصرق  ره  تسا  مسر 
مخت گنس  مرد  راهچ  یکی  ره  زا  اریتک  غمص و  خرس و  لگ  ریشابط و  دراد  دوس  دشاب  هفرس  یگنشت و  اب  هک  اهبت  ردنا  رگید  ياهخـسن 

دنبوکب گنس  مرد  کی  روفاک  گنس  مرد  هس  هتساشن  گنـس  مرد  تشه  یکی  ره  زا  سوسلا  لصا  هفرخ و  مخت  گنرداب و  رایخ  رایخ و 
. لاقثم کی  یصرق  ره  دننک و  صرق  دنشرسب و  لوقبسا  باعل  و 

صرق تفص 
مخت گنس  مرد  جنپ  سوسلا  لصا  گنـس  مرد  هس  لبنـس  گنـس  مرد  هد  خرـس  لگ  دراد  هبلغ  تبوطر  رب  ارفـص  هک  بغ  بت  رهب  زا  لگ 

. یلاقثم کی  ره  دننک  صرق  گنس  مرد  راهچ  یکی  ره  زا  هدرک  كاپ  گنرداب  رایخ  مخت  ینسک و 
مرد کی  یکطـصم  گنـس  مرد  هد  خرـس  لگ  دراد  دوس  دـشاب  ربارب  تبوطر  ارفـص و  هک  هصلاخ  ریغ  بغ  ياهبت  ردـنا  رگید  یتخـسن 

هشفنب و دراد  دوس  دشاب  هفرس  بت  اب  رگا  هشفنب  صرق  تفص  لاقثم  کی  تبرش  گنس  مرد  جنپ  ینسک  مخت  گنس  مرد  ود  لبنـس  گنس 
زا ودک  مخت  زغم  یبرع و  غمص  گنس  مرد  هس  ینمرا  لگ  گنـس  مرد  جنپ  هدرک  دیپس  ماداب  زغم  گنـس  مرد  جنپ  یکی  ره  زا  خرـس  لگ 

سوس خیب  گنس  مرد  جنپ  رایخ  مخت  زغم  گنس  مرد  هس  هتساشن  گنس  مرد  کی  لبنـس  لاقثم  کی  یکطـصم  گنـس  مرد  جنپ  یکی  ره 
. لاقثم کی  تبرش  گنس  مرد  هس 

رایخ مخت  زغم  ینسک و  مخت  شاخشخ و  مخت  گنـس  مرد  هد  هشفنب  دراد  دوس  دشاب  کشخ  عبط  هفرـس  بت و  اب  رگا  هشفنب  صرق  تفص 
سوسلا بر  اریتک و  گنس  مرد  جنپ  کی  ره  زا 
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مرد تفه  اینومقـس و  گنـس  مرد  راهچ  دیآ  تجاح  هک  دشاب  هاگ  دنروخب  بالجاب  لاقثم  کی  دادـماب  ره  گنـس  مرد  راهچ  کی  ره  زا 

. دننک گنس  مرد  ود  تبرش  دننک و  تدایز  دبرت  گنس 
گنـس مرد  جنپ  تفاغ  يهراصع  دراد  دوس  زین  ار  رگج  درد  ار و  ناقری  دـنوادخ  دراد و  دوس  نهک  ياهبت  رخآ  رد  تفاغ  صرق  تفص 

. لاقثم کی  تبرش  گنس  مرد  هد  نیبگنرت  گنس  مرد  هس  ریشابط  گنس  مرد  ود  یکی  ره  زا  لبنس  خرس و  لگ 
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هکرس رد  زور  تفه  هک  نویرزام  دراد  دوس  دشاب  کشخ  عبط  دوب و  یگنشت  اب  هک  هصلاخ  ریغ  هصلاخ و  بغ  رد  نویرزام  صارقا  تفص 
. لاقثم کی  یندروخ  تساراتسار  یکی  ره  زا  دزربت  رکش  درز و  يهلیله  وج و  درآ  هدرک و  کشخ  سپ  دنشاب  هدرک  َرت 

یندروخ تساراتـسار  مامحلارذب  سالا و  بح  طولب و  ثیثارط و  ظرق و  دراد  دوس  دشاب  لاهـسا  اب  هک  اهبت  رد  هک  طرق  صارقا  تفص 
. لاقثم کی 

دنیوگ ار  کشرز  سیرابربنا  دراد و  دوس  دشاب  رگج  هدعم و  یفیعض  یمرگ و  یگنشت و  اب  هک  اهبت  رد  سیرابربنا  صارقا  تفص 
گنرداب رایخ  رایخ و  مخت  تفاغ و  يهراصع  سوس و  خیب  گنس  مرد  هدزاود  خرـس  لگ  گنـس  مرد  راهچ  سیرابربنا  يهراصع  دنریگب 

کی یکی  ره  زا  لبنس  ینیچ و  دنویر  کل و  گنس  مرد  ود  یکی  ره  زا  هفرخ  مخت  نارفعز و  ریشابط و  یبرع و  غمص  اریتک و  هتساشن و  و 
. یلاقثم یصرق  ره  دننک  صرق  دنشرسب و  نادب  اهوراد  دننک و  لح  بآ  رد  گنس  مرد  راهچ  نیبگنرت  گنس  مرد  مین  روفاک  گنس  مرد 

خرس لگ  سوسلا و  بر  هناد و  زا  هدرکب  كاپ  سیرابربنا  دنریگب  دراد  دوس  دشاب  رگج  هدعم و  سامآ  اب  هک  ییاهبت  رد  رگید  یتخـسن 
سانور گنـس  مرد  ود  یکی  ره  زا  تفاغ  يهراصع  لبنـس و  یکطـصم و  گنـس  مرد  هس  یکی  ره  زا  هزبرخ  مخت  زغم  رایخ و  مخت  زغم  و 

مرد هس  یکی  ره  زا  ینـسک )  ) ابدنه مخت  توشک و  مخت  گنـس  مرد  هس  یکی  ره  زا  نارفعز  ینیچ و  دـنویر  دـنیوگ و  توف  يزات  هب  هک 
دـشاب و رـسع  طلخ  هک  دـشاب  رایـسب  یلاقثم و  یـصرق  ره  دـننک  صرق  گنـس  مرد  شـش  نیبگنرت  مین  گنـس و  مرد  کی  ریـشابط  گنس 

. دهد توق  ار  هدعم  دنازپب و  ار  طلخ  دنک و  مرگ  هک  نداهن  رب  يدامض  ار  هدعم  ار و  اهولهپ  رس  دیآ  تجاح 
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خرس و لگ  گنس  مرد  جنپ  گنس و  مرد  تفه  کی  ره  زا  دنزادگب  لگ  نغور  نسوس و  نغور  ردنا  ندال  گنس  مرد  هس  دامض  تفص 
هک هاگ  ره  دنـشرسب و  هتخادگ  ندال  نیدب  دنبوکب و  ار  همه  یکطـصم  گنـس  مرد  ود  کمار و  گنـس  مرد  ود  کس و  گنـس  مرد  ود 

نایز يرامیب  لوا  ردنا  هبامرگ  دشاب و  رتيوق  دننک  تدایز  هنشا  گنس  مرد  ود  ینیچراد و  گنس  مرد  ود  رگا  دنهنرب و  دشاب  یلاخ  هدعم 
هک یطلخ  ددرگ و  تدایز  تنوفع  ببـس  نیدـب  دریذـپیمه و  تنوفع  يو  رد  هک  دـنزیر  عضوم  نادـب  دزادـگب و  ار  ماـخ  تبوطر  دراد 
رد دوش و  هدرک  غارفتـسا  دـشاب و  هتخپ  طالخا  هک  يرامیب  رخآ  رد  دوش و  رتفیثک  یقاـب  دـنک و  جرخ  لـیلحت  هب  ار  نآ  دـشاب  رتفیطل 

کین تخـس  دنیوشب  بآ  نادـب  نتـشیوخ  دـنزپب و  بآ  رد  نآ  دـننام  کلملا و  لیلکا  هنوباب و  رگا  دـیآ و  دـیدپ  اههرثب  شراخ و  تسوپ 
يروزب نیبگنکـس  باب  نیا  ردنا  يزیچ  نیرتهب  دراد و  دوس  مامت  جضن  ناشن  ندـمآ  دـیدپ  سپ  زا  دـنک  لوب  راردا  هک  ییاهزیچ  دـشاب و 

. دشاب

بت نآ  جالع  تمالع و  هقرحم و  بت  نتخانش  ردنا  موس  راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مراهچ  باب 

هک دشاب  هتخوس  يارفـص  يهدام  اب  عون  کی  دشابن  رهاظ  یندیراسگ  دراسگب  رگا  دـشاب و  مزال  یبت  ود  ره  دـشاب و  هنوگ  ود  هقرحم  بت 
عون دشاب و  هتفریذپ  تنوفع  رگج  هدـعم و  مف  کیدزن  ای  لد  کیدزن  هک  اهگر  نوردـنز  ای  دریذـپ  تنوفع  نت  همه  ياهگر  نوردـنز 
قیقر یتبوطر  زا  روش  مغلب  دلوت  دـشاب و  هتفریذـپ  تنوفع  لد  یلاوح  رد  ای  نت  يهمه  ياهگر  ردـنا  هک  دـشاب  روش  مغلب  يهدام  ار  مود 

ار قیقر  تبوطر  هک  دـشاب  ارفـص  يزیت  زا  مه  مود  عون  هدام  تسا  تقیقح  هک  اجنآ  زا  سپ  ددرگ  هتخیمآ  هتخوس و  يارفـص  اب  هک  دـشاب 
زا رتهاتوک  يرامیب  نیا  تدـم  هک  دـنک  بجاو  ببـس  نیدـب  دـشاب  هصلاخ  بغ  ضارعا  زا  رتبعـص  بت  نیا  ضارعا  دـنک و  نفع  روش و 

رایـسب ناشیا  نت  رد  ارفـص  دشابن و  يوق  تخـس  ناشیا  ترارح  هک  نآ  رهب  زا  دیآ  رتمک  هقرحم  بت  ار  ناریپ  دـشاب و  هصلاخ  بغ  تدـم 
ببس هک  نآ  مود  دشاب  فیعض  ریپ  توق  هک  نآ  یکی  ار  زیچ  ود  رهب  زا  دبای  يراوخـشد  هب  صالخ  دیآ  هقرحم  بت  ار  يریپ  رگا  دشابن و 

ار ناناوج  ار و  ناکدوک  درک و  دناوتن  يربارب  ببس  نآ  اب  وا  توق  دشاب  يوق  تخس 
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هقرحم بت  رد  ار  كدوک  هک  دشاب  رایسب  دراد و  يَرت  هب  لیم  كدوک  جازم  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  لهـس  ار  ناکدوک  هقرحم  دیآ و  رترایـسب 

بت نیا  ردنا  هراوخریـش  كدوک  رگا  درآرب و  غامد  هب  َرت  ياهراخب  بت  ترارح  هک  نآ  رهب  زا  دنام  نادـب  هک  یلاح  ای  دـیآ  دـیدپ  طابس 
دیوگیم طارقب  ددرگ و  شرت  وا  يهدعم  رد  دزمب  هچنآ  دهاوخن و  ریش 

هشعرلا هنع  ُلَحَی  نهذلا  طالِتْخا  َناَف  ُۀَشْعَر  هقِرْحُملا  یمُْحلا  یف  َُهل  َضَرَع  ْنَم  َّنا 
لیاز ببـس  دـناهتفگ  نابیبط  دوش  لیاز  هشعر  دریگ  هتفگ  هناشوهیب  نخـس  رگا  دـیآ  دـیدپ  هشعر  هقرحم  بت  رد  هک  ار  يرامیب  ره  دـیوگ 
ادـبم هک  غامد  هک  نآ  رهب  زا  سپ  دریگن  نتفگ  هناشوهیب  نخـس  دوشن  مرگ  تیاـغ  هب  غاـمد  اـت  هک  تسا  نآ  لاـح  نیا  ردـنا  هشعر  ندـش 

دوش لیاز  هشعر  دوش و  مرگ  زین  اهبصع  دوش  مرگ  تسا  اهبصع 
هقرحم بت  ياهتمالع 

دشاب و رهاظ  زا  رتنازوس  وا  نطاب  دشاب و  مزال  بت  نیا  ترارح  هک  نآ  یکی  تخانـش  ناوت  تمالع  جنپ  هب  اهبت  رگید  زا  ار  هقرحم  بت 
یگنشت هک  نآ  رهب  زا  دوش  لیاز  یگنشت  دیآ  دیدپ  لاعس  هقرحم  بت  رد  رگا  دیوگیم  طارقب  دشاب و  میظع  تخـس  یگنـشت  ببـس  نادب 

نآ مود  تسوا  کیدزن  هک  مرن  تشوگ  زا  دوش  هتخیر  ورف  شش  هب  اهتبوطر  لاعس  تکرح  هب  دشاب و  شش  یکـشخ  رهب  زا  بت  نیا  ردنا 
رخآ ردنا  مه  دنک و  اشارف  زاغآ  ردنا  مه  نارحب  زور  نارحب و  یکیدزن  هب  الا  دنکن  قرع  چیه  دشابن و  امرس  اشارف و  بت  نیا  زاغآ  رد  هک 

نآ مراهچ  دشاب  هنایم  يدرز  دشاب و  رتلهـس  یتشرد  دشاب و  رتدب  یهایـس  تشرد و  ای  درز  ای  دشاب  هایـس  ای  نافز  هک  نآ  موس  دنک  قرع 
يرپ نادـب  اهگر  یخرـس و  نادـب  مشچ  يور و  گنر و  دوش و  رتيوق  بغ  تبون  هب  هقرحم  هک  تسا  نآ  هقبطم  هقرحم و  نایم  قرف  هک 

هک تسناد  دیابب  قرع و  هب  ای  فاعر  هب  ای  لاهسا  هب  ای  دشاب  یقب  وا  نارحب  هک  نآ  مجنپ  دشاب  هقبطم  بت  رد  هک  دشابن 
(ص 260)

نکل تسا  هصلاخ  ریغ  بغ  جالع  نوچمه  عبط  نیا  جالع  دشاب  اهرگید  زا  رتکبـس  دتفا  رگا  دتفا و  قافتا  رتمک  يرامیب  نیا  ردـنا  سکن 
راک راهچ  ترارح  نیکـست  لصا  درک و  دـیاب  رتيوق  ترارح  نیکـست  ریبدـت  دـشاب  رهاظ  زا  رتنازوس  نطاـب  بت  نیا  ردـنا  هک  نآ  رهب  زا 

ياوه تسا 
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ياوه ریبدت  اما  نداهن  رگج  رب  هنیس و  رب  رـس و  رب  کنخ  ياهدامـض  اهلوطن و  نداد و  کنخ  ياهاذغ  اهتبرـش و  ندرک و  کنخ  هناخ 
رتسب درگ  هتـسش  دیب  ياههخاش  دنهنب و  رایـسب  خی  فرب و  دنـشک و  ورف  یگتـسهآ  هب  دنزیوایب و  نزیبداب  ناتـسبات  ردنا  هک  تسا  نآ  هناخ 

رب هکرس  یکدنا  هدوس و  لدنص  یکدنا  روفاک و  بالگ و  دنفاکـشب و  اههویم  نآ  زا  يرایـسب  یبآ و  بیـس و  نوچ  رایـسب  يهویم  دنهنب و 
ياهناخ رگا  دنزاس و  يربت  شرف  زا  رامیب  رتسب  دننک و  رضاح  رایـسب  درک  دنناوت  رـضاح  رگا  رفولین  هشفنب و  دنزیریمه و  دیب  رب  اههویم و 
دنـشاب هدرک  خود  هبنپ  لِگ  نآ  ردـنا  هاک  ضوع  هب  دـشاب و  هدودـنا  هزیکاپ  لگ  هب  هناـخ  راوید  دوب و  دـناوت  بآ  رذـگ  يو  رد  هک  دـشاب 

درذگیم بآ  نآ  ریز  رد  هک  دشاب  یتخت  رب  رامیب  رتسب  دهدیم و  لگ  يوب  ات  دنزیریم  اهراوید  رب  هکرـس  بالگ و  دشاب و  کین  تخس 
يامرخ بآ  ای  ولآ  بآ  دنشاب و  هتخاس  ینـسک  مخت  هفرخ و  مخت  گنرداب و  رایخ  رایخ و  مخت  يهریـش  زا  هک  نیبگنکـس  اهتبرـش  زا  و 

کی زور  ره  هک  دـشابن  نآ  زا  شیپ  عبط  یمرن  رگا  رتالوا و  وج  تسپ  هنادران و  بآ  دـشاب  مرن  عبط  رگا  نکل  دـشاب  قفاوم  تخـس  ودـنه 
بارـش جاویر و  بارـش  درک و  دیابن  نتـشاد  زاب  ریبدت  داد و  دیابب  دنک  تدایز  عبط  یمرن  هک  يزیچ  دنکیم  تباجا  سلجم  ود  ای  سلجم 

بآ ودنه و  يهزبرخ  بآ  دشاب و  قفاوم  تخس  لدنص  بارش  تعاس و  ره  داد  دیابیم  بالگ  ای  شرت  بیس  بارش  ومیل و  بارـش  رانا و 
اهتبرـش نیا  زا  زور  همهو  داد  دیابیم  هداس  نیبگنکـس  اب  ای  رکـش  یکدـنا  اب  داد  دـیابیم  هروغ  بآ  یکدـنا  اب  ودـک  بآ  شرت و  رایخ 

روفاک صرق  هاگرحس  دشاب  شیوخ  لاح  رب  نآ  ضارعا  بت و  ترارح  دیآ و  دیدپ  جضن  رثا  هک  هاگره  دیناشچ و  دیابیم  كدنا  كدنا 
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یفعض و نینوردنز  ياهمادنا  رگید  رگج و  هدعم و  رد  رگا  هدرکب و  درـس  باکـشک  ندمآرب  باتفآ  تقو  داد و  دیاب  هداس  نیبگنکـس  اب 
بآ نوناق  درک و  دیاب  جضن  راظتنا  نداد  درس  باکشک  درس و  بآ  ردنا  هلمجلا  یلع  دشاب  عفان  تخس  درس  بآ  دشابن  يدرد  یـسامآ و 

. تسا هدمآ  هدرک  دای  راتفگ  نیا  زا  مود  وزج  زا  مود  باب  رد  نداد  درس 
راتسا جنپ  هکرس و  راتـسا  جنپ  ردنا  رتشیب  ای  زور  هنابـش  کی  گنـس  مرد  هاجنپ  هدرک  ناهوس  دیپس  لدنـص  دنریگب  لدنـص  بارـش  تفص 

دنرآ ماوق  هب  دنهنرب و  رکـش  نم  کی  دنیالاپب و  دنلامب و  تسد  هب  دیآ و  زاب  همین  هب  ات  دـنناشوجب  سپ  دـننک  راقرف  بآ  نم  مین  هروغبآ و 
هد تبرش 
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هک دشاب  رایسب  دنزپ و  بالگ  هب  نکل  دنزپ و  هروغ  بآ  هکرس و  یب  وا  رهب  زا  بارش  نیا  دشاب  هفرس  ار  یسک  رگا  هفرخ  مخت  بآ  اب  مرد 

تعاس ره  دننیب  تلفغ  نیا  هک  هاگره  دهاوخن  بآ  دشاب  هنـشت  هچرگا  دوش و  لفاغ  نتـشیوخ  زا  غامد  رب  اهراخب  ندـمآرب  ببـس  هب  رامیب 
اب ای  ماخ  بالج  اب  قیقر  لوقبـسا  باعل  دشاب  تجاح  رگا  دوشن و  کشخ  وا  قلح  ات  دـیناکچ  دـیامرفیم  وا  ناهد  ردـنا  بآ  هعرج  هعرج 

ماک و ات  دنادرگیم  ناهد  رد  ات  دنهد  ودب  هدنام  یتخل  دنشاب و  هتـشادرب  دراک  هب  وا  تشوگ  یتخل  هک  ولآ  ياهناد  داد و  دیابیم  رانا  بآ 
ای لگ  نغور  دـشابن  یعنام  رگا  دـناشنب و  یگنـشت  ناهد و  دـشاب  وا  تشوگ  یتخل  يو  اب  هک  ودـنه  يامرخ  يهناد  دوشن و  کشخ  ناـفز 

لیلد هک  دبای  ینارگ  رس  رد  ای  دشاب  لاعس  هلزن و  ماکز و  عنام  دناشنب و  یگنشت  دننکیم  رامیب  رس  رب  خی  بآ  اب  هدرک  درـس  رفولین  نغور 
رس رب  ریش  هک  تسا  نآ  نداهن  رس  رب  عناوم  نیا  اب  يزیچ  يرتراک  نایز  درک و  دیاشن  نیا  زا  چیه  عناوم  نیا  اب  غامد  رب  دشاب  راخب  ندمآرب 

اهنغور نیا  زا  دشاب  ییارفص  راخب  دشاب  هدمآرب  غامد  رب  هک  راخب  رگا  نکل  دنک و  دلوت  ماسرس  هک  دشاب  میب  هکنآ  رهب  زا  دنـشود  رامیب 
دشاب و کشخ  ینیب  دشابن و  باوخ  ارفص  راخب  اب  هک  تسا  نآ  َرت  ياهراخب  ارفص و  راخب  نایم  قرف  دراد و  دوس  همه  ریش  درـس و  بآ  و 

نوخ دشاب  خرس  تخس  يور  ینیب و  لاح  نیا  رد  رگا  دشابن  نآ  زاب  یطابس  یتلفغ و  دشاب و  رتنارگ  رس  دراد و  َرت  ار  ینیب  ذفنم  َرت  راخب 
یمرگ و یگنشت  ببس  هک  دشاب  رایـسب  دنـشک و  ورف  ياپ  بناج  هب  ار  هدام  هک  درک  دیاب  نآ  ریبدت  هن  رگا  دشاب و  باوص  ندروآ  ینیب  زا 

ردنا هک  نآ  رهب  زا  دناباوخب و  دـنک و  يربارب  بت  یکـشخ  یمرگ و  اب  دروخب  باکـشک  ردـنا  هک  شاخـشخ  بارـش  دـشاب  بت  یکـشخ 
فلکت دراد  تداع  نتفخ  زاب  تشپ  هب  راـمیب  رگا  دوش و  لـیاز  یگنـشت  دـسر  نت  رعق  هب  اهتبرـش  رگید  یکنخ  باکـشک و  يَرت  باوخ 

. دوش هنشت  رامیب  دنک و  کشخ  ناهد  لکش  نآ  رب  نتفخب  هک  نآ  رهب  زا  دنادرگب  تداع  ات  دننک 
نیبگنرت سوسلا و  لصا  خـیب  ای  سوسلا  بر  كوک و  مخت  گنرداب و  راـیخ  راـیخ و  مخت  زغم  دـنریگب  دـناشنب  یگنـشت  هک  یبح  تفص 

دناشنب یگنشت  دنادرگیم  ناهد  رد  بح  کی  دننک  بح  لوغبسا  باعل  هب  ای  یبآ  يهناد  باعل  هب  دنزیبب و  دنبوکب و  تساراتسار 
یبرع و غمص  اریتک و  گنس  مرد  جنپ  ریشابط  دناشنب  یگنشت  هک  ریشابط  صارقا  تفص 
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يودـک مخت  زغم  گنرداب و  رایخ  مخت  زغم  رایخ و  زغم  هفرخ و  مخت  گنـس  مرد  تفه  سوسلا  بر  گنـس  مرد  هس  کی  ره  زا  هتـساشن 

ردنا ماداب  نغور  یتخل  ات  دومرف  دیابب  دادماب  ره  تسا  مسر  هک  نانچ  لوغبـسا  باعل  هب  دـننک  صرق  گنـس  مرد  راهچ  کی  ره  زا  نیریش 
نآ رثا  رب  دزیخرب و  وا  زا  یتشرد  راخب و  ات  دـنلامب  تشرد  یـشیوخ  هب  ای  یلـالخ  هب  ار  ناـفز  دزیرب و  سپ  درادـب  یتعاـس  دریگ و  ناـهد 

هدیـشوپ هتـشغآ  لدنـص  بالگ و  هب  يزوت  ناتک و  ياههقرخ  هب  وا  يهنیـس  زور  زا  نیرتشیب  داد و  دـیابب  بالج  ای  لوغبـسا  باعل  یکدـنا 
لگ و نغور  بالگ و  هکرـس و  نینچمه  تشاد و  دـیابیم  وا  ندز  مد  هب  شوگ  ناـمز  ره  دوش و  لادـتعا  هب  وا  ندز  مد  اـت  تشاد  دـیابب 
هب ات  درک  دیاب  هاگن  نکل  داهن  دیابیم  هتـشغآ  درـس  بالگ  هب  یناتک  ياههقرخ  زین  رگج  رب  دـینایوب و  دـیابیم  تعاس  ره  روفاک  یکدـنا 

ددرگن و زاب  دوب  تساوخ  هک  لیلحت  ات  دننکن  کنخ  ار  وا  يهرـشب  دنربن و  ودب  چیه  اههقرخ  نیا  زا  درک  دـهاوخ  قرع  رامیب  هک  نآ  تقو 
. دشاب بت  يزیت  زا  رتتمالس  اب  يرامیب  يزارد  بت  نیا  ردنا  هچ  رگا  دوشن  زارد  يرامیب 
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باوخ تقو  ودنه و  يهزبرخ  بآ  اب  رایخ  بآ  زورمین  تقو  باکـشک و  دادماب  داد و  دیاب  ولآ  بآ  هاگرحـس  دـیوگیم  ایرکز  دـمحم  و 
ندناشن ورف  ردنا  ندرک  تغلابم  دـنیوگ  هک  لهاج  نابیبط  نخـس  هب  درک و  دـیابن  ریـصقت  چـیه  ترارح  ندـناشن  ورف  رد  لوغبـسا و  باعل 

متفای رتتمالـس  اب  رترطخ و  یب  ترارح  ندناشنورف  قیرط  مدومزآ  قیرط  ود  ره  نم  هک  دوب  دیابن  لوغـشم  دنکفا  سپ  زاب  نارحب  ترارح 
غامد بت  ینازوس  ات  دنشاب  هداد  زاب  تلع  تسد  هب  ار  رامیب  هک  تسا  یقیرط  دنراد  رتهتسهآ  ترارح  نیکست  رد  تسد  هک  رگید  قیرط  و 

جنـشت ببـس  هب  هک  دشاب  رایـسب  دنک و  دـلوت  کشخ  يهوقل  دـشک و  مه  ردـنا  ار  اهبصع  دـنازوسب و  ار  وا  يهدـعم  دـنک و  نایرب  ار  وا 
برچ دنزاس  هشفنب  نغور  زا  هک  نغور  موم  هب  وا  ندرگ  هنیـس و  دنک  دلوت  سفنلا  قینـض  دیآ  دـیدپ  اههلـضع  اهبصع و  رد  هک  کشخ 
هفرخ گرب  هدیـشارت و  َرت  يودـک  دوب و  قفاوم  تخـس  دنـشرسب  هتخیب  هتفوک و  کشخ  یمتخ  هشفنب و  نغور  موم  رد  رگ  تشاد و  دـیاب 
رگا درک و  دیابیم  تسا  هدمآ  هدرک  دای  هصلاخ  بغ  ردنا  هک  نانچمه  اذغ  ریبدـت  دـننک و  دامـض  ندرگ  هنیـس و  رب  لگ  نغور  هب  هتفوک 

يزور دوش و  رتنکاس  یکدنا  بت  توق  هک  دشاب  تقو  نآ  مود  راب  داد و  دیاب  باکشک  راب  ود  زور  رد  دشاب  یعنام  ای  دهاوخن  اذغ  رامیب 
رتنازوس بت  هک 
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ار وا  يهدعم  بت  یبعـص  رد  ات  دیناجنر و  دیابن  یتبرـش  رهب  زا  ار  رامیب  راب  ره  ات  داد  دیاب  هتخیمآ  ولآ  بآ  اب  باکـشک  دـشاب  رتبعـص  و 

توق نتفر  میب  ات  تسا  هدومرف  یماعط  بت  یبعـص  تقو  رد  بت  نیا  ردنا  سونیلاج  دشابن و  یلاخ  دنام  اذغ  هب  هک  يزیچ  کنخ و  یتبرش 
ار هدعم  دشاب  یطلخ  هدعم  مف  رد  رگا  دنرگنب  دشابن  ماعط  توهش  ار  رامیب  رگا  دشابن و 

(ص 261)
ریمخ ردنا  هک  غرم  نوچ  دنرآیمه  شیپ  دنابنجب  ار  توهـش  هک  يوب  شوخ  ییاهماعط  دـشاب و  جازم  دروخ  رد  هک  يزیچ  هب  دـهد  توق 

هب هک  وج  تسپ  يوب  دنناشچب و  صوصم  هب  هکرس  دننایوبب و  مرگ  یگناخ  نان  دنفاکشب و  وا  شیپ  هدرک  نایرب  رونت  ردنا  دنـشاب و  هتفرگ 
اولح نآ  دننام  رایخ و  ودـک و  مخت  زغم  نیبگنرت و  زا  دـیآ  دـیدپ  یبلک  توهـش  ار  يرامیب  رگا  دـنابنجب  ار  توهـش  دنـشاب  هدرک  َرت  بآ 

ببـس نیدب  ددرگ  رتنازوس  بت  دوش و  رتزیت  ارفـص  دـصف  ببـس  هب  هک  دـشاب  رایـسب  هک  تسناد  دـیابب  دـنهدب و  ماداب و  نغور  هب  دـنزاس 
دیاشن دصف  دشاب  نیا  فالخ  رد  رگا  دومرف و  دیاب  دـصف  دـشاب  خرـس  وا  گنر  ظیلغ و  بآ  ماوق  رگا  درک  دـیاب  هاگن  لیلد  ردـنا  تسخن 

دای هصلاخ  بغ  جالع  رد  هک  تخاس  دیاب  عون  نآ  زا  لهـسم  دناوخ و  دیابرب  راتفگ  نیا  زا  مود  وزج  زا  لهـسم  هب  غارفتـسا  ریبدـت  درک و 
دیاب رود  نیبگنکـس  بالج و  داد و  دیاب  کسمم  ریـشابط  صارقا  دیآ  تجاح  نتفرگ  زاب  هب  دشاب و  هداشگ  عبط  رگا  تسا و  هدـمآ  هدرک 

. تشاد
ریشابط صارقا  تفص 

گنس مرد  هس  کی  ره  زا  ینسک  مخت  هفرخ و  مخت  مین  گنس و  مرد  ود  کی  ره  زا  خرس  لگ  ریـشابط و  کسمم  ریـشابط  صارقا  تفص 
روفاک گنـس  مرد  کی  کی  ره  زا  هتـساشن  سوسلا و  بر  گنـس  مرد  کی  لدنـص  گنـس  مرد  ود  کی  ره  زا  راـیخ  مخت  ودـک و  مخت 

مرد کی  رادقم  یسربق  لگ  اب  دنزپ  وج  تسپ  زا  هک  باکشک  دشاب و  گنـس  مرد  ود  ندروخ  راب )  ) کی گناد  ود  نارفعز  مین  یگناد و 
هدرک هراپ  یبآ  هتفوک و  مین  سالا  بح  گنـس  مرد  جنپ  رادـقم  باکـشک  نیا  رد  رگا  دـشاب و  دـنمدوس  یبارع  غمـص  مین  مین و  گنس و 

دشاب قفاوم  جاویر  بارش  یبآ و  بارش  دشاب و  رتيوق  دنزپرد 
نیتلا فوفس 
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کی یبرع  غمص  گنس  مرد  ود  کی  ره  زا  ریشابط  یسربق و  لگ  هدرکب و  نایرب  لوغبسا  دنریگب  دراد  دوس  تخـسن  نیدب  نیت  فوفـس  و 

یبآ بارـش  اب  فوفـس  دننک و  تدایز  ینیچ  دنویر  نیوخالامد و  ابرهک و  نیتلا و  فوفـس  ردـنا  دـشاب  ینوخ  لاهـسا  رگا  گنـس و  مرد 
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گرب کشرز  يهروزم  قامـس و  يهروزم  کناد و  رانا  يهروزم  اذـغ  ضامح و  گرب  بآ  اب  ای  هفرخ  گرب  بآ  اب  ای  قامـس  اب  ای  دـنهد 
رد يرامیب  بت و  هک  هاـگره  دـشاب و  کـین  قامـس  بآ  بیـس و  بآ  یبآ و  بآ  رد  كوک  دنـشاب و  هتخپ  ردـنا  ضاـمح  گرب  هفرخ و 
دنک دلوت  روش  مغلب  زا  هک  دشاب  عون  نآ  زا  بت  رگا  دشاب و  اور  دراد  يدرـس  هب  لیم  هک  مرگ  مین  بآ  مرگ و  مین  يهبامرگ  دتفا  طاطحنا 

رامیب هک  دیوگیم  طارقب  هک  نانچ  دنازرلب  دنک و  امرس  يرامیب  رخآ  رد  ار  بت  نیا  رگا  دیوگیم  ایرکز  دمحم  دشاب  رتدروخرد  هبامرگ 
هاگره هک  تسناد  دیابب  دوش و  كاله  دشاب  فیعـض  توق  رگا  دشاب و  رطخ  رب  رامیب  دشاب  يوق  توق  دنکن و  امرـس  رگا  دـبای و  صالخ 

مین یبآ  نیبگنکس و  هب  درک  دنیامرف  یق  رگا  دشاب  رتمک  یق  دشاب و  يوق  يهسات  نتشگ و  شنم  دشاب  هدعم  مف  یلاوح  رد  بت  يهدام  هک 
بح اب  دراد  دوس  دشاب  لوسغم  نآ  ربص  هک  ارقیف  جرایا  دشاب  هدروخرد  ار  نآ  هدعم  ياههقبط  ای  دشاب  ظیلغ  هدام  رگا  دوب و  باوص  مرگ 

دشابیمه و یق  رگا  سپ  دنک  یفالت  ار  جرایا  ترارح  ات  نداد و  نیریش  شرت و  رانا  بآ  نآ  زا  سپ  دنکن و  یغارفتـسا  ات  داد  دیابب  ربص 
يو ردـنا  هتـسپ  نینوریب  تسوپ  هک  یبآ  بآ  اب  شرت  بیـس  بآ  دنـشاب و  هتخپ  هندوپ  يو  رد  هک  رانا  بارـش  درآیمه  فعـض  نآ  طارفا 

کمار ندال و  یکدـنا  اب  َرت  دروم  بآ  بیـس و  بآ  بالگ و  لدنـص و  زا  يدامـض  هدـعم  رب  رگا  دـنراد و  زاـب  ار  نآ  دنـشاب  هدـیناشوج 
اور دنهن  هدعم  رب  هتـشرس  هکرـس  هب  ای  بارـش  هب  دنزاس  يدامـض  خرـس  لگ  رانلگ و  وزام و  رانا و  تسوپ  زا  رگا  دشاب و  باوص  دنهنرب 

فاعر و هب  ای  دنک  قرع  هب  نارحب  بت  نیا  هک  دشاب  هاگ  دنهن و  هدـعم  رب  دـننک و  َرت  هکرـس  هب  یجنفـسا  دـیآرب  ادوس  یق  هب  رگا  دـشاب و 
تـسا نآ  قرع  نتـشاد  زاب  ریبدت  اما  تشاد  دیاب  زاب  ترورـض  هب  دنک  طارفا  نوچ  نکل  تشاد  دیاشن  زاب  لوا  هب  ار  ینارحب  غارفتـسا  چیه 

كاپ دنچره  هک  نآ  رهب  زا  دننک  كاپ  يو  زا  قرع  تسا و  هدمآ  هدرک  دای  هک  نانچ  دننک  شوخ  هناخ  ياوه  دـننک و  رتکبـس  هماج  هک 
اب یبآ  بآ  َرت و  دروم  گرب  بآ  دیآ  تجاح  رگا  دتـسیا و  زاب  دوش و  کشخ  دننکن  كاپ  دـنراذگب و  رگا  دـیآ و  رتشیب  ددـم  دـننکیم 

دنلامیمه وا  لصفاوم  تشپ و  رد  نغور  نیا  دنامب  نغور  دورب و  اهبآ  ات  دنناشوجب  لگ  نغور 
881 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

نزو کی  راهچ  رادقم  دـنزپب و  بارـش  رد  هدرک  هراپ  یبآ  رفـصعم و  خرـس و  لگ  رانلگ و  کشخ و  دروم  گرب  دـنباین  َرت  دروم  رگا  و 
گرب دشاب و  رتيوق  طالخا  نیا  اب  دنزپب  بآ  ردنا  هتفوک  مین  يوزام  رگا  دنامب و  نغور  دورب و  بآ  ات  دنناشوجب  دـننکفارب و  نغور  بآ 

غمص ای  یبآ  يهناد  باعل  لوغبسا و  باعل  درذگب  دح  زا  طارفا  رگا  دننکارپیمه و  يو  رب  رابغ  نوچمه  هدوس  يابرهک  رانلگ و  دروم و 
یناشیپ رـس و  رب  خی  هک  تسا  نآ  فاعر  نتـشاد  زاب  ریبدت  دنهن و  هتفوک  خی  فرب و  ردـنا  وا  فارطا  دـننک  یلط  دـنزیمایب و  بآ  هب  یبرع 

هب هک  مدید  نم  دنناکچ و  ینیب  ردـنا  نآ  يَرت  ياهرطق  ای  دـنهنیمه  ینیب  ردـنا  دـننکیمه و  َرت  رخ  نیگرـس  بآ  هب  ياهتیلپ  دـنهنیمه و 
دشاب رایسب  داتسیا و  زاب  لاح  رد  مدرک  نوریب  نوخ  گنس  مرد  تسیب  رادقم  مدومرف و  دصف  تسد  نآ  زا  تشاد  نتـسناوتن  زاب  ریبدت  چیه 

وا اب  دنرادیمه و  دنلب  زاوآ  دنکیمه و  رادیب  ار  رامیب  هک  دشاب  نآ  ریبدت  دیآ  دیدپ  طابس  غامد  رب  يراخب  ندمآرب  ببس  هب  بت  ردنا  هک 
دنهنرب فیطل  یفایـش  دشابن  یعنام  رگا  دشاب و  ربخ  نآ  ملا  زا  ار  وا  هک  نتـسب  دندنبب  مدق  هبات  نار  نب  زا  وا  ياهياپ  دنیوگیمه و  نخس 

دریگ و نداد  هسطع  هک  دـشاب  رایـسب  دـننک و  تماجح  دـنهنرب و  تماجح  يهشیـش  فتک  ود  نایم  ندرگ و  يهرهم  رب  دـیاشگب و  عبط  اـت 
. دوش فیعض  زین  توق  ددرگ و  یلتمم  غامد  ببس  نادب 

ندرگ درآیم و  غورآ  دنک و  فلکت  ات  ندومرفب  دیلام و  دنیامرفیمه  رامیب  یناشیپ  ینیب و  مشچ و  هک  تسا  نآ  هسطع  نتـشاد  زاب  ریبدت 
اههقرخ و دـشاب و  باوص  دـنناکچ  شوگ  ردـنا  مرگ  مین  شفنب  نغور  دـنچ  ياهرطق  رگا  هشفنب و  نغور  هب  هصاخ  دـنلامیم  وا  فارطا  و 

دـش دهاوخ  رتمرگ  بت  هک  تقو  ره  هک  دشاب  رایـسب  دنراد و  رود  يو  زا  دود  درگ و  دنهنیم و  ندرگ  رـس و  رب  هدرک  مرگ  دمن  اهرازا و 
ندینایوب و روفاک  لدنـص و  بالگ و  دز و  دیاب  وا  يهنیـس  يور و  رب  درـس  بآ  لاح  رد  درآ و  یـشغ  دزیر و  رامیب  يهدـعم  مف  رد  ارفص 

کی دنریگب  رامیب  ینیب  هک  دیآ  تجاح  هک  دشاب  هاگ  دور و  ورف  هدام  ات  نتـسبب  فارطا  ندیلامب و  وا  مکـش  هدعم و  ندیـشک و  اهنزیبداب 
ورف وا  قلح  هب  مرگ  بآ  اب  نیبگنکـس  دزیگنارب و  ار  توق  ددرگ و  زاب  نوردـنز  هب  ترارح  ات  دـنهن  وا  ینیب  ود  رد  تسد  كدـنا و  ناـمز 
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ددرگن نکمم  نیا  رگا  ددرگ و  زاب  یق  هب  ای  دـنک  تباجا  عبط  دور و  ورف  هدـعم  مف  زا  هدام  ای  دوش  لـصاح  یکی  دوصقم  ود  زا  اـت  دـنزیر 
رادقم

882 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
نیا نوچ  دنهد و  هنادران  وج و  تسپ  دیآ  شوه  هب  هک  لاح  رد  دنزیر و  وا  قلح  رب  نتخیوآ  درـس  بآ  اب  یناحیر  بارـش  گنـس  مرد  هس 
عفان دنهدب  ومیل  بآ  رد  ای  شرت  رانا  بآ  رد  ای  هروغ  بآ  رد  هزیکاپ  نان  همقل  دـنچ  عبط  ندـش  مرگ  تقو  زا  شیپ  دنـشاب  هتـسناد  تداع 

. دشاب

نآ جالع  تامالع و  هقبطم و  بت  نتخانش  رد  موس  راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مجنپ  باب 

نوخ هک  نآ  مود  دـنک  دـلوت  بت  نآ  تنوفع  زا  ددرگ و  نفع  اهگر  نوریب  ای  اهگر  ردـنا  نوخ  هک  نآ  یکی  تسا  عون  ود  هقبطم  بت 
ای دشاب  هدس  ای  اهلاح  رتشیب  رد  نوخ  ندش  مرگ  ببـس  اما  مزال و  بت  ینعی  دیوگ  سخانوس  ار  عون  ود  نیا  طارقب  دـشوجب  دـنک و  مرگ 

موی یمح  نیا و  نایم  قرف  نآ و  هن  تسا و  نیا  هن  ینوفع  تایمح  موی و  یمح  ناـیم  تسا  یبت  نیا  موی و  یمح  ياهببـس  زا  يوق  یببس 
نایم قرف  حور و  ندش  مرگ  موی  یمح  ببس  تسا و  نوخ  ندش  مرگ  بت  نیا  ببس  هک  تسا  نآ 

(ص 262)
دـش مولعم  سپ  تسا  طالخا  تنوفع  ینوفع  ياـهبت  ببـس  تسین و  یطلخ  تنوفع  بت  نیا  ببـس  هک  تسا  نآ  ینوفع  بت  بت و  نیا 
دوش ینوفع  ای  ددرگب  شیوخ  لاح  زا  بت  نیا  هک  دـشاب  هاگ  نکل  تسا - قد  هن  تسا و  ینوفع  هن  تسا و  هزور  کی  بت  هن  بت  نیا  هک 

هب دـنام  زاب  دنـشاب ) هدرک  وخ  نآ  اب   ) دـشاب هتفر  تداع  هک  ییاهغارفتـسا  اهتضایر و  زا  ار  مدرم  هک  هاگره  هک  نتـسناد  دـیابب  قد و  اـی 
ياهدـس ءالتما و  يدوز  هب  وا  ياـهگر  نت و  ردـنا  دوریمه  تداـع  رب  مه  بارـش  ماـعط و  رد  دتـسیا و  زاـب  شیوخ  راـیتخا  هب  اـی  یببس 

مد ءالتما  هدـس و  ببـس  هب  دـبنبجب و  وا  نت  رد  نوخ  دـنک  يوق  یتضایر  یتکرح و  هراب  کی  هب  هاگان  هک  تقو  ره  دـیآ و  دـیدپ  یئالتما 
تسا هدمآ  هدرک  دای  مود  باتک  زا  مهن  راتفگ  زا  متفه  باب  رد  هدس  دلوت  ياهببس  ددرگ و  بت  ببـس  دشوجب و  دوش و  مرگ  دز  دناوتن 
اهگر نوریب  ای  اهگر  رد  نوخ  هک  تسا  نآ  رگید  عون  ببـس  تسا و  هدـش  هراشا  زین  راتفگ  نیا  زا  نیتسخن  وزج  زا  نیتسخن  باب  رد  و 

دریذپ و تنوفع  دوز  دوش و  كانبآ  قیقر و  ببـس  نادـب  نوخ  ات  دـشاب  َرت  ياههویم  ندروخ  رایـسب  نوخ  ندـش  نفع  ببـس  دوش و  نفع 
دراسگن چیه  دشاب  مزال  یبت  بت  نیا  دشوجب و  دوش و  مرگ 

883 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
کین نارحب  هب  وا  ندـیراسگ  دـشوجب و  دوش و  مرگ  دـنامب  زور  کی  رگا  هک  اههویم  ياـهبآ  روگنا و  يهریـش  نوچمه  وا  ندیـشوج  و 

تسا هس  بت  نیا  تاجرد  گرم و  هب  ای  دشاب 
ره هک  نآ  مود  دشاب  رتلهـس  نیا  دنیوگ و  تحنم  يزات  هب  ار  نیا  دوشیم و  رتهتـسهآ  كدنا  كدنا  دـشاب و  رتبعـص  لوا  هک  نآ  یکی 

نیا جـالع  دـنیوگ و  هبوعـسلا  یف  دـیازلا  يزاـت  هب  ار  نیا  دـنک و  متفه  زور  نارحب  دوـشیم و  رتبعـص  دـیازفیمه و  بت  توـق  تعاـس 
فقاولا يزات  هب  ار  نیا  دشاب و  لاح  کی  رد  رخآ  ات  لوا  زا  هک  نآ  موس  دشاب و  متفه  زور  اهلاح  رتشیب  رد  نیا  نارحب  دشاب و  رتلکـشم 

هاگ دشاب و  هدـنامب  لاح  کی  رب  هجرد و  کی  زور  تفه  هک  دـشاب  رایـسب  دـشاب و  نآ  نیا و  نایم  جالع  یلکـشم  رد  نیا  لاح  دـنیوگ و 
سغرثیل درس  ياهجالع  يرایسب  ببس  هب  هک  دشاب  هاگ  دوش و  هبصح  هلبآ و  هک  دشاب  هقرحم و  ای  دوش  ماسرـس  ات  ددرگب  هقبطم  هک  دشاب 

. ددرگ
تسا هنوگ  هس  بت  نیا  ردنا  ياهتمالع 
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ندرک دیاب  هاگن  اهتمالع 
ندش رگید  یعون  سخانوس و  ندیدرگب  ياهتمالع  موس  تنوفع  ياهتمالع  مود  سخانوس  ياهتمالع  یکی 

تسا عون  جنپ  سخانوس  ياهتمالع  اما 
نآ دصف  اهگر  رـس  تماجح و  هاگیاج  دشاب و  یلتمم  اهگر  خرـس و  مشچ  يور و  گنر  بت  یمزال  اب  دشاب و  مزال  بت  هک  نآ  یکی 

هـصلاخ ریغ  بغ  هقرحم و  بت  هک  دشابن  ینازوس  نادب  بت  هک  نآ  مود  دیآیمه  مشچ  زا  بآ  دریگ و  شراخ  ینیب  دـشاب و  هدوب  تداع 
یـشوخ يَرت و  یمرگ و  هب  دـیآ  نوریب  هباـمرگ  زا  هک  دـشاب  یـسک  مادـنا  یمرگ  نوچمه  وا  یمرگ  دـنهن  وا  مادـنا  رب  تسد  رگا  دـشاب و 

مد هب  وا  ندز  مد  اهلاح  رتشیب  رد  دز و  دـناوت  يراوشد  هب  مد  دریگ و  سامآ  نیتزول  ماـک و  قلح و  هک  دـشاب  رایـسب  هک  نآ  موس  دـیارگ 
. دنیوگ وبر  ار  ندز  مد  يراوخشد  يزات  هب  دنیوگ و  هیوبرلا  یمحلا  ار  بت  نیا  نابیبط  یضعب  دنام و  سفنلا  قینض  دنوادخ  ندز 

هنیـس و رد  همه  نآ  ياهراخب  دشوجب و  دوش و  مرگ  اجنآ  دشاب و  نآ  یلاوح  لد و  رگج و  رد  رتشیب  نوخ  هک  دشاب  نآ  وبر  نیا  ببـس  و 
ضبن هک  نآ  مراهچ  دنک  دلوت  وبر  دوش و  عمج  شش 

884 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
رد درادـن  تنوفع  دـشاب  ینوخ  ءالتما  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب و  رتاوتم  عیرـس و  بت  ببـس  هب  دـشاب و  یلتمم  يوق و  میظع و  یمرن  ببـس  هب 

. دشاب هصلاخ  بغ  هقرحم و  بت  رد  هک  دشابن  هجرد  نادب  فالتخا 
ياهتمالع دـشاب و  مرگ  ینوخ  گنر  هب  یناوغرا  دـشاب و  ندیـشوج  ندـش و  مرگ  رهب  زا  تفاطل  دـشاب و  یناوغرا  فیطل و  لـیلد  مجنپ 

دنام هقرحم  بت  هب  رتيوق و  وا  ضارعا  دوب و  سخانوس  زا  رتمرگ  بت  هک  نآ  یکی  تسا  عون  هس  دـنک  دـلوت  نوخ  تنوفع  زا  هک  هقطبتم 
هاگره هک  تسا  نآ  سخانوس  ندیدرگب  تمالع  دشاب و  يوب  شوخان  هریت و  لیلد  هک  نآ  موس  دـشاب  فلتخم  تخـس  ضبن  هک  نآ  مود 

هک هاگره  هک  تسناد  دیابب  دیآ و  دـیدپ  مود  بت  تمالع  ددرگب و  ياهتمالع  دوش  ماسرـس  ای  هقرحم  ای  ینوفع  ددرگب و  سخانوس  هک 
جـضن و رثا  متفه  زور  رگا  ساـیغ  نیا  رب  مه  دـشابن و  نارحب  متفه  زور  دوشن  رهاـظ  نارحب  تمـالع  جـضن و  رثا  مراـهچ  موـس و  زور  رد 

نکمم دشابن  هتخیمآ  ماخ  طلخ  هک  اجنآ  دشاب و  هدش  هتخیمآ  نوخ  اب  ماخ  یطلخ  يرامیب و  يزارد  تمالع  دـشابن  دـیدپ  نارحب  تمالع 
دـشاب رتشیب  راهب  لصف  رد  یگلاس و  هدزاود  ات  یگلاس  راهچ  زا  دریگ  ار  ناکدوک  رتشیب  اهبت  نیا  دنک و  نارحب  مهدراهچ  زور  هک  دوش 

بت نیا  اب  هک  هاگره  دـشاب و  هراوخ  بارـش  راوخ و  تشوگ  هک  هصاخ  دـشاب  رایـسب  دنـشاب  گر  خارف  دولآ و  تشوگ  هک  ار  یناـسک  و 
تباجا زا  ددرگیمه و  رتسب  رب  دشاب و  مارآ  یب  رامیب  دنک و  لبط  زاوآ  دننز  مکش )  ) رب تسد  نوچ  دریگ و  داب  مکـش  دیآ و  دیدپ  طابس 

. دشاب گرم  تمالع  ناشن  دیآ  دیدپ  نهپ  زبس و  يهدنر  کشخ  وا  نت  رب  سپ  دشابن  شیاسآ  چیه  بت 
لـصف رگا  تشادرب و  مامت  نوخ  تفاتـش و  دیابب ) رتحیحـص   ) دیابن قیلـساب  لحکا و  دصف  هب  دشاب  دعاسم  توق  رگا  سخانوس  رد  جالع 

زا دتفا  یشغ  ای  دسر  یشغ  دح  هب  رامیب  هک  تشاد  دیابرب  نادنچ  نوخ  دهد  يروتـسد  دشاب ) قفاوم   ) رامیب رمع  دشاب و  لصف  قفاوم  لاس 
درک دیابن  جضن  راظتنا  دنکفا و  دیاشن  سپ  زاب  موس  ای  مود  ای  تسخن  زور  زا  دصف  دنک و  لیاز  بت  ترارح  راب  کی  هب  یشغ  هک  نآ  رهب 
بآ دصف و  هک  دشاب  رایسب  ارفص و  لاهسا  ای  دنک  قرع  ای  دتفا  یق  اب  یشغ  سپ  زا  هک  دشاب  رایسب  دشاب و  هتخپ  دوخ  نوخ  هک  نآ  رهب  زا 

رگید زا  درس 
885 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

مینک و درـس  بآ  هب  جالع  دشابن  یتفآ  ءاشحا  رد  رگا  دشاب  یعنام  تماجح  دصف و  زا  هک  اجنآ  دـیوگ  سونیلاج  دـننک  ینقتـسم  اهجالع 
هب مه  جالع  دـشاب  بت  ترـضم  زا  رتمک  نآ  ترـضم  ای  دوش ) ناربج  یناسآ  هب   ) تفای یناوت  رد  ناسآ  هک  دـشاب  یتفآ  ءاـشحا  تفآ  رگا 

هدس و نداشگ  ردنا  انعم  ود  ره  ردنا  میوش و  لوغشم  ءالتما  ندرک  مک  هدس و  نداشگب  دشاب  يوق  توق  رگا  نآ  زا  دعب  مینک و  درس  بآ 
دیراد راکب  کنخ  ياهوراد  ءالتما  ندرک  مک 
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دیآ و زاب  هتسهآ  یبت  نآ  زا  دعب  نکل  دوش  نکاس  لاح  رد  بت  دنهد  درس  بآ  هداح  ياهبت  رد  هک  دشاب  رایـسب  دیوگیم  ایرکز  دمحم 
نارحب ءایهت  ردنا  تعیبط  هک  دشاب  نآ  نیا  ببس  دیاشن و  لیاز  دنکن  قرع  ای  دیاین  دیدپ  فاعر  ات  درادن و  رتشیب  ای  زور  لهچ  ات  هک  دشاب 
تمالع چیه  ات  دنک  لمأت  کین  هک  تسا  بجاو  بیبط  رب  سپ  دشاب  هداتفا  ریخأت  دشاب و  هدنام  زاب  نآ  زا  درس  بآ  ببـس  هب  دشاب و  هدوب 

بآ ردنا  رطخ  هک  نآ  رهب  زا  دهدن  درـس  بآ  زا  ریلد و  هن  رگا  و  دـنک . ریخأت  درـس  بآ  نداد )  ) رد دـنیب  رگا  هن ؟ رگ  دـنیب ؟ نارحب  ءایهت 
هدمآ هدرک  دای  هقرحم  بت  جالع  رد  هک  نانچ  دشاب  گرزب  نآ  رطخ  دهدن  رگا  دوش و  رتزارد  يرامیب  هک  دـشابن  نآ  زا  شیپ  نداد  درس 
مینک نانچمه  غارفتسا  بت  نیا  ردنا  هک  دناهتفگ  نابیبط  یضعب  تسا و  رترطخ  مک  بآ  نداد  مدومزآ  قیرط  ود  ره  نم  دیوگیم  تسا و 

دراوگب ماعط  ات  مینک  فقوت  دراوگیم  راوخـشد  ماعط  ای  دـشاب  ياهمخت  بت  نیا  اب  رگا  مینک و  اـهوراد  نادـب  مه  هقرحم و  بت  ردـنا  هک 
. مینک دصف  سپ 

چیه بت  نیا  ردـنا  ببـس  نیدـب  دوش  رگید  یبـت  بت  هک  تسین  نکمم  دوش  هدرک  دـصف  سخاـنوس  رد  هک  هاـگ  ره  دـیوگیم  سونیلاـج 
تقو ود  هب  نوخ  دنک  لامتحا  یـشغ  هک  دشابن  نادنچ  توق  رگا  دسر و  یـشغ  دـح  هب  هک  نادـنچ  هصاخ  تسین  دـصف  زا  رتعفان  یجالع 

ای یفاعر  ای  دوشن  هدرک  دصف  رگا  هک  نآ  رهب  زا  درک  دیاشن  ریخأت  لاح  چـیه  هب  بت  نیا  ردـنا  دـصف  دـیوگیم  سونیلاج  مه  مینک  نوریب 
. ددرگ ماسرس  يرامیب  ای  دریمب  اجافم  رامیب  هک  دشاب  میب  دتفوین  قافتا  ینارحب 

(ص 263)
هب ندرک  لیم  زا  هن  دش  مرگ  هک  ار  رایسب  نوخ  تعیبط  هک  نآ  رهب  زا  دوش  ینوفع  بت  ای 
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زا دوش  لطاب  جالع  باوبا  يهمه  هک  دشاب  میب  دوش  هدرک  ریخأت  دصف  رد  هک  هاگره  هلمج  رد  تشاد  دناوتن  هاگن  تنوفع  زا  هن  يوضع و 
هب ای  درک  دـیاب  مک  دـصف  هب  ای  ءالتما  ندرک  مک  درک و  دـیاب  مک  ءـالتما  مه  درک و  دـیاب  نیکـست  ار  ترارح  مه  بت  نیا  رد  هک  نآ  رهب 

ددرگن نکمم  دصف  بت  اب  فعض و  اب  دوش و  فیعض  ببـس  نادب  توق  دوش و  رتيوق  ترارح  دصف  ریخأت  ردنا  لوب و  راردا  هب  ای  لاهـسا 
ءالتما دنک و  تدایز  هدس  اهيدرس  درک و  ناوتن  درس  ياهزیچ  هب  زج  هب  ترارح  نیکست  دننک و  تدایز  ترارح  ود  ره  راردا  لاهسا و  و 

تسا و گرزب  ییاطخ  توق  تدـعاسم  اب  دـصف  ریخأت  ببـس  نیدـب  دوش  تدایز  نت  نوردـنز  هب  اهراخب  ندـمآ  زاب  هدـس و  ببـس  هب  زین 
دنچ هک  درک  دیابن  تافتلا  نادب  دشاب و  زور  هد  ای  زور  تفه  سپ  زا  همه  رگا  درک  دیاب  دصف  ریبدت  دیـسر  رامیب  رـس  هب  بیبط  هک  هاگره 

رهـش و رامیب و  رمع  ياهلاس  لاس و  دصف  توق و  رگا  دشاب و  دـعاسم  توق  دـشاب و  ياج  رب  ءالتما  ياهتمالع  هک  هصاخ  هتـشذگ  زور 
دـصف مه  دشاب  دعاسم  رتشیب  اهببـس  نیا  زا  رگا  درک و  دـیاب  تماجح  دـصف  ضوع  هب  هن  یـضعب  دـشاب و  دـصف  قفاوم  یـضعب  وا  تداع 

راگزور رد  درک و  دیاب  يرامیب  لوا  ردنا  دصف  دناهتفگ  نابیبط  یـضعب  كدنا  كدنا  درک  دـیاب  نوریب  قیرافت  هب  نوخ  نکل  دـشاب  رتالوا 
كاله دـناهدرک  تقو  هب  هن  هک  دـصف  هب  بت  نیا  ردـنا  سک  رایـسب  طاطحنا و  رد  هک  هصاخ  درک  دـیاشن  دـصف  اـهتنا  کـیدزن  دـیاضت و 

اب ار  بیبط  ببس  نیدب  دننک  لوا  ردنا  هک  دننکن  تدعاسم  نآ  طاطحنا  اهتنا و  رد  يرامیب و  دیاضت  تقو  رد  توق  هک  نآ  رهب  زا  دناهدش 
ای دصف  درک و  دیاب  توق  رب  دامتعا  دشابن  قفاوم  بابـسا  رگید  دشاب و  يوق  توق  رگا  درک و  دـیاشن  يریلد  ندرک  دـصف  رد  توق  فعض 

دـصف لاح  رد  دـبای و  صالخ  رامیب  دـشاب و  لهـس  بابـسا  رگید  یقفاومان  ترـضم  دـشاب  دـعاسم  توق  هک  هاگره  هک  ندومرف  تماجح 
دیاب ماوق  نآ  دننام  و  لیشفت )  ) لیـسفت بانع  بارـش  هب  دشاب  ییارفـص  ای  دشاب  كانبآ  قیقر و  رگا  درک  دیاب  هاگن  نوخ  رهوگ  رد  ندرک 

نیریش شرت و  رانا  بآ  دصف  سپ  زا  رتشیب و  دریذپ و  مامت  لیلحت  ات  درک  دیاب  فیطل  اب  هریز  هداس و  نیبگنکـس  هب  دشاب  ظیلغ  رگا  داد و 
اب ومیل  بآ  ای  جنرت  یشرت  بآ  اب  نآ  دننام  هروغ و  بارـش  نیبگنکـس و  ای  ودنه  يهزبرخ  بآ  اب  بالج  ای  ودنه  يامرخ  بآ  ای  داد  دیاب 
ای جاویر  بارش  زج  داد  دیاب  هدرکب  درس  همه  اهتبرش  نیا  دشاب  ناتسبات  لصف  رگا  دشاب و  قفاوم  تخس  رکش  اب  جاویر  بارـش  بالج و 

يدرس هک  نآ  رهب  زا  رتباوص  نداد  جنریب  ار  نآ  هک  جاویر  بآ 
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نآ يزیچ و  نآ  دننام  ای  دنهد  ندیلام  ومیل  بآ  هروغ و  بآ  رد  صرق  دانک . ءاشغ  لاح  رد  دناجنرب و  ار  هدعم  خـی  فرب و  يدرـس  نآ و 

هروزم دـشاب  هدـش  فیعـض  توق  رگا  تسا و  هدـمآ  هدرک  دای  هصلاـخ  بغ  باـب  رد  هک  داد  دـیاب  عون  نآ  زا  اهاذـغ  دـنک  دـصف  هک  زور 
تـسا قلطم  يهداح  ای  تسا  تیاغ  هب  هداح  يرامیب  ات  درک  دیاب  هاگن  دصف  زور  رگید  داد و  دیاب  یگناخ  غرم  يهزوج  جارد و  جوهیام و 

رانا و بآ  بالج و  تبرـش  هب  دـشاب  يوق  توق  دـشاب و  تیاغ  هب  يهداح  رگا  درذـگ . یگتـسهآ  هب  هک  تسا  ییاهيرامیب  يهلمج  زا  ای 
باکشک زور  مین  تقو  دنهدب و  نآ  ریغ  ای  هروغ  بارش  یتبرش  دادماب  دشاب  فیعـض  توق  رگا  دننک و  تعانق  هشفنب  بارـش  هروغ و  بآ 

سپ زا  دنهدب و  نآ  ریغ  ای  نیبگنکـس  یتبرـش  دادماب  دـنک  نارحب  متفه  زور  هک  دوب  عقوت  هک  تسا  قلطم  يهداح  رگا  رانا و  بآ  اب  قیقر 
بآ اب  نیبگنکـس  تعاس  راهچ  هب  باکـشک  سپ  زا  دزربت و  رکـش  گنـس  مرد  هد  اب  گنـس  مرد  لهچ  رادقم  دنهد  باکـشک  تعاس  ود 

. دشاب باوص  دیآ  هدرک  فصو  هک  دنهد  بارش  نیا  هاگنابش  رگا  دنهدب و  رانا  بآ  رکش و  اب  لوقبسا  باعل  هاگنابش  درس و 
هایس يولآ  بارش  تفص 

یفاص و دنیالاپب  دیآ و  زاب  نم  کی  هب  ات  دنزپب  بآ  نم  ود  رد  ار  ود  ره  راتسا  هد  ودنه  يامرخ  ددع  یس  هبرف  هایـس  يولآ  بارـش  تفص 
رکش گنس  مرد  دص  دیآ و  زاب  همین  هب  ات  دنزپب  دنزیمایب و  وا  اب  ومیل  بآ  ای  جنرت  یشرت  بآ  راتسا  هد  نیریش و  شرت و  رانا  بآ  راتسا  هد 
مخت گنس  مرد  ود  اب  گنـس  مرد  تسیب  ات  گنـس  مرد  هدزناپ  رادقم  بش  ره  دنرآ  ماوق  هب  دننکفارب و  بالگ  گنـس  مرد  هاجنپ  دزربت و 

دنزیمایب و يو  اب  لوقبسا  باعل  یکدنا  هدوس و  ریـشابط  گنـس  مرد  مین  دشاب  يوق  تخـس  یگنـشت  ترارح و  رگا  دنروخب و  هدوس  هفرخ 
راب دشاب  روفن  باکشک  راب  ود  زا  بت  رگا  دنهد و  باکـشک  راب  ود  زور  رد  دشاب  ندروخ  رایـسب  رامیب  تداع  ای  دشاب  فیعـض  توق  رگا 
طلخ ای  دنهدب  رکـش  اب  دننک  درـس  بآ  ردنا  هتـسش  مرگ  بآ  اب  مدنگ  تسپ  ای  وج  تسپ  ای  دنهد  رکـش  درـس و  بآ  اب  هدوس  کعک  مود 

رتهتـسهآ هک  دـشاب  ییاهرامیب  يهلمج  زا  يرامیب  رگا  دـنهد و  صرق  رانک  گنرداب و  رایخ  راـیخ و  زغم  رکـش و  ماداـب و  نغور  هب  تیز 
تعاس ود  هب  تبرش  زا  سپ  دنک  متفه  تسیب و  ای  مراهچ  تسیب و  ای  متسیب  زور  نارحب  درذگ و 
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تجاح رگا  دنهدب و  دـهاوخ  هک  يزیچ  تسا  هدـمآ  هدرک  دای  هصلاخ  بغ  باب  رد  هک  ياههروزم  زا  زور  مین  زا  سپ  دـنهد و  باکـشک 

اب تشخریـش  ودـنه و  يامرخ  بآ  ای  دـشاب  قفاوم  هدـنکفارب  رکـش  هدراشف و  محـش  اب  نیریـش  شرت و  رانا  بآ  دـننکب  مرن  عبط  هک  دـشاب 
مرن يهنقح  ای  رکـش  اب  اینومقـس  یکدنا  هشفنب و  زا  ای  تورق ) هرق   ) نیبخر زا  ای  خرـس  رکـش  هروپ و  یمتخ و  زا  دنزاس  یفایـش  ای  نیبگنرت 
هایـس ولآ  ددع  هد  بانع و  ددع  هد  نیبگنرت و  گنـس  مرد  یـس  ربنـشرایخ و  سولف  گنـس  مرد  جنپ  دشاب  یمرو  ءاشحا  ردنا  رگا  دننک و 

رد نیبگنرت  بانع و  ربنچرایخ و  سولف  دنهدب و  دنیالاپب و  دـنامب و  هرهب  کی  دورب و  هرهب  ود  ات  دـنزپب  بآ  مین  نم و  کی  ردـنا  ار  هلمج 
دشاب قفاوم  دادماب  ره  هدولاپ  هدرک و  لح  ینسک  بآ  رد  ربنچرایخ  سولف  گنس  مرد  جنپ  رادقم  دشاب و  قفاوم  تخـس  بلعثلا  بنع  بآ 

ینمرا و لگ  لفوف و  لدنص و  لوا  زا  مرو  عضوم  رب  دنهد و  رانا  بآ  رد  رکش  لوقبـسا و  بش  هب  دنهد و  نیریـش  رانا  بآ  اب  باکـشک  و 
یمتخ و گرب  اـب  دـنهد  یمرب  َرت  زینـشگ  بآ  اـب  نارفعز  ربـص و  رخآ  هب  دـنهنیمرب و  َرت  زینـشگ  بآ  بلعثلا و  بنع  بآ  ینـسک و  بآ 

. دنکن ریخأت  دصف  رد  دنهنیم و  رب  ینسک  بآ  بلعثلا و  بنع  بآ  رد  لوقبسا  یکدنا 
دشاب دنمدوس  عضوم  نیا  رد  هک  يدامض  تفص 

يهراصع هنسک و  يهراصع  هشفنب و  نغور  اب  لگ  نغور  دیفـسا و  موم  زا  دننک  ینغور  دشاب  دنمدوس  عضوم  نیا  رد  هک  يدامـض  تفص 
رد سامآ  رگا  دـنهن و  عضوم  نآ  رب  دـننک و  یلط  ناتک  ياهقرخ  رب  دـننزرب و  مه  هب  هکرـس  هرطق  هس  ود  هفرخ و  گرب  قاـس  َرت و  زینـشگ 

لبنـس یکدنا  یبآ و  بآ  یکطـصم و  نوچ  نتخیمآ  اهزیچ  نیا  اب  هدننک  يوق  يزیچ  زا  دشابن  ياهراچ  دشاب  هدعم  مف  هدعم و  رد  ای  رگج 
دیاب هاگن  نوناق  نیا  اهبت  نیا  ردنا  دنهنرب و  مرگ  مین  دـشاب  ناتـسمز  رگا  دـنهنرب و  هدـننک  درـس  ياهدامـض  دـشاب  ناتـسبات  لصف  رگا  و 
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ماعط دنهد و  باکشک  سپ  دننک  مرن  عبط  تبرـش  هب  تسخن  دشاب  کشخ  عبط  رگا  دنهد و  باکـشک  سپ  دننک  دصف  تسخن  هک  تشاد 
تنوفع رگا  اما  اذغ  هن  دنهد و  باکشک  هن  دوشن  لیاز  درد  ات  دشاب  يدرد  ءاشحا  رد  رگا  دنشاب و  هدرک  مرن  عبط  هک  دنهد  نآ  زا  سپ  زین 

ضارعا دوشیم و  رتمرگ  بغ  تبون  هب  هقرحم  بت  نوچمه  دشاب و  نازوس  زیت و  بت  دشاب و  هتخیمآ  نوخ  اب  ارفص 
889 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

دای مود  وزج  رد  هک  اهنوناق  زا  درک و  دیاب  توق  رب  دامتعا  دصف  ردنا  نکل  دننک  دصف  تسخن  هک  دشاب  نآ  رتالوا  دیآیمه  دیدپ  رتيوق 
بآ گنس  مرد  یس  دادماب  ره  درک و  دیاب  تغلابم  ترارح  يهزادنا  نوناق و  بجوم  رب  نیکست  ردنا  دوب و  دیاشن  لفاغ  تسا  هدمآ  هدرک 

روفاک صرق  ودک و  بآ  دشاب  يوق  تخس  یگنشت  ترارح و  رگا  دنهد و  ریـشابط  گنـس  مرد  مین  بالج و  گنـس  مرد  هد  اب  َرت  يودک 
اب يدنه  يامرخ  بآ  ای  هتخیمآ  بالج  اب  شرت  رایخ  بآ  هاگنابـش  هتخیمآ و  رانا  بآ  اب  قیقر  باکـشک  تعاس  ود  هب  نآ  زا  سپ  دنهد و 

بارش
(ص 264)

هب ات  دنـشوپب  اههماج  هب  ار  رامیب  دنـشاب  هدرک  کنخ  هناخ  ياوه  نانچ  تسا و  هدـمآ  هدرک  فصو  باـب  نیا  رد  هک  بارـش  نیا  اـب  هشفنب 
لد هب  نآ  میسن  تحار  دریگیم و  ندز  مد  هب  شوخ  هناخ  ياوه  دوشن و  مرگ  لد  ددرگن و  زاب  نت  نوردنز  هب  ترارح  هناخ  یکنخ  ببس 
رب نارحب  یکیدزن  هب  دنراد و  رود  يو  زا  اهتمحز  دنلب و  ياهزاوآ  دـننایوبیم و  روفاک  بالگ و  لدنـص و  رفولین و  هشفنب و  دـسریم و 

نارحب یکیدزن  هب  هک  هاگره  دنهد و  بالج  اب  بیـس  بآ  اب  رانا  بآ  یکدنا  ددرگ و  زاب  فیطل  ریبدت  هب  تسا  هدمآ  هدرک  دای  هک  نوناق 
ای ددرگن  زاب  نارحب  ات  دروآ  دیاب  زاب  لدتعم  يهناخ  هب  کنخ  يهناخ  زا  ار  رامیب  درک  دـهاوخ  قرع  هب  نارحب  هک  دـیآ  دـیدپ  نآ  تمالع 

هدراشف و هتفوک و  ینـسک  بآ  دیآ  تجاح  نآ  لیلحت  هب  دشاب و  هدـنام  بت  يهدام  زا  یقاب  اهگر  رد  نارحب  سپ  زا  رگا  دوشن و  صقان 
بت رگا  زور و  جنپ  ات  زور  هس  دـنهدب  هداس  نیبگنکـس  هیقوا  کی  اب  گنـس  مرد  تسیب  رادـقم  توشک  بآ  اب  هدرک  یفاص  هدـیناشوج و 

. دوش هداد  یلهسم  هک  دتفا  تجاح  هک  دشاب  هاگ  دنک و  كاپ  نت  زا  قفر  هب  ار  یقاب  ات  دنهد  هتشک  ولآدرز  هتشک و  ولآ  بآ  دشاب  کشخ 
هایس ولآ  لهسم  تفص 

ودنه يامرخ  گنس  مرد  تسیب  هدرک  نوریب  هناد  یقلم  زیویم  ددع  یس  ناتـسپس  ددع  تسیب  کی  ره  زا  بانع  هایـس و  ولآ  لهـسم  تفص 
هفرخ و مخت  گنس  مرد  هد  هرتاش  گنس  مرد  تفه  یکم  يانس  گنس  مرد  راهچ  هشفنب  گنـس  مرد  تفه  خرـس  لگ  گنـس  مرد  تسیب 

درز يهلیله  گنس  مرد  ود  کی  ره  زا  نوسینا  نایداب و  مخت  گنس  مرد  راهچ  کی  ره  زا  توشک  مخت 
890 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

رد بش  دنهن و  باتفآ  رد  زور  دننک و  رس  خارف  ياهشیش  رد  سپ  دنهدب  کبس  یشوج  بآ  نم  هس  رد  ار  هلمج  گنس  مرد  هدزناپ  رـشقم 
دنهدب هشفنب  بارـش  گنـس  مرد  هد  نیبگنکـس و  گنـس  مرد  هدزناپ  اب  گنـس  مرد  لهچ  دادماب  ره  زور  هس  سپ  زا  دنهنیمه  مرگ  ياج 

. یلاعت هللا  نذاب  دشاب  عفان 

نآ جالع  تامالع و  بابسا و  بغلا و  رطش  نتخانش  ردنا  موس  راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مشش  باب 

مادک ای  رتشیب  مادک  کی  ره  زا  هک  تسا  يدح  ار  کی  ره  شیب  مک و  هن  دنک و  دـلوت  ارفـص  مغلب و  بیکرت  زا  هک  تسا  یبت  بغلا  رطش 
رتكانبآ رتقیقر و  مغلب  یهاگ  دوش و  بکرم  ارفص  اب  رترـسع  رتظیلغ و  مغلب  یهاگ  هک  نآ  رهب  زا  ار  نآ  یگنوگچ  زا  هن  دشاب و  رتمک 

هدام ود  ره  تنوفع  یهاگ  دـشابن و  یمکحم  نادـب  یهاـگ  دـننک و  تکرح  راـب  کـی  هب  عبط  ود  ره  دـشاب و  رتمکحم  بیکرت  یهاـگ  و 
مغلب تنوفع  یهاگ  نوریب و  مغلب  تنوفع  دشاب و  اهگر  نوردنز  ارفـص  تنوفع  یهاگ  نوریب و  ود  ره  یهاگ  دـشاب و  اهگر  نوردـنز 
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دشاب مزال  ود  ره  یهاگ  یمغلب و  یهاگ  دشاب و  رتمزال  ییارفص  بت  یهاگ  ببـس  نیدب  نوریب و  ارفـص  تنوفع  دشاب و  اهگر  نوردنز 
دـننک و تکرح  رگیدـکی  رثارب  زور  کی  رد  ود  ره  هک  نانچ  دـیآ  تکرح  رد  وا  رثا  رب  رگید  دـنک و  تکرح  هدام  کی  تسخن  یهاگ  و 
درک و ناوت  راوخـشد  قرف  تسناد و  ناوت  راوخـشد  دنک  دلوت  کی  ره  زا  هک  اهبت  ببـس  نیدب  دـننک  تکرح  راب  کی  هب  ود  ره  یهاگ 

درادب شیوخ  تبون  دـنک و  تکرح  رگید  يهدام  زور  رگید  دراسگب و  درادـب و  شیوخ  تبون  دـنک و  تکرح  هدام  کی  تسخن  یهاگ 
نیدب دشاب  رایسب  هدام  ود  ره  یهاگ  دشاب و  رتشیب  هدام  کی  یهاگ  سوسحم و  ندیراسگ  دشاب و  رهاظ  کی  ره  ياهتمالع  ببس  نیدب 
اهمان ار  بکرم  ياهبت  هب  يرتشیپ  یـشیبامک  توافت  نیا  رهب  زا  دـشاب  ربارب  ود  ره  رثا  یهاـگ  دـشاب و  رترهاـظ  یکی  رثا  یهاـگ  ببس و 

ات دنک  رترسع  ار  ارفص  یمغلب  يهدام  بغلا  رطش  ردنا  هک  دشاب  هاگ  تسا و  بغلا  رطش  یکی  تسا  هصاخ  اهمان  ار  یضعب  تسین و  هصاخ 
رتدوز دنک و  فیطل  ار  یمغلب  يهدام  ییارفص  يهدام  هک  دشاب  هاگ  دنک و  رترید  نارحب  ددرگ و  رتزارد  ارفص  بت  ياهتبون  ببس  نادب 

لاح ره  رب  نکل  دنک  رتدوز  نارحب  دوش و  رتکبس  یمغلب  بت  ياهتبون  ببس  نادب  ات  دهد  جضن 
891 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

بغلا رطش  هک  دشاب  رتشیب  دنامب و  رتشیب  ای  هام  هن  تدم  بغلا  رطـش  هک  دشاب  هاگ  ات  دشاب  رترذگرید  رترـسع و  بکرم  ياهبت  دشاب  هک 
دریذپ و رتدوز  تنوفع  دشاب و  رایسب  ارفص  دلوت  وا  نت  رد  هک  یـصخش  دوش و  نمزم  يرامیب  هک  دشاب  دوش و  قد  هک  دشاب  دوش و  هداح 

رگا دـشاب و  بغلا  رطـش  رتشیب  وا  يرامیب  دریگ  تسد  رب  هدـنیازف  تبوطر  ياهریبدـت  دتـسیا و  زاب  تضایر  زا  رگا  دراد و  تداع  تضایر 
رطـش مه  وا  يرامیب  دریگ  تسد  رد  هدننک  مرگ  اهریبدت  تضایر و  هک  هاگره  دشاب  رایـسب  تبوطر  دـلوت  وا  نت  ردـنا  هک  دـشاب  یـصخش 
رایسب تبوطر  وا  نت  رد  هک  دشاب  یـصخش  لاح  نوچمه  دنـسر  عرعرت  ياهلاس  هب  یکدوک  ياهلاس  زا  هک  ناکدوک  لاح  دشاب و  بغلا 

ياهيرامیب اهلاح  رتشیب  رد  ببس  نیدب  دریگ  تسد  رب  هدنیازف  يَرت  ياهریبدت  دتسیا و  زاب  تضایر  زا  سپ  دراد  تداع  تضایر  دشاب و 
. دشاب بغلا  رطش  ود  ره 

نکل دـشاب  رتکبـس  بت  تبون  زور  رگید  دـشاب و  رتهتـسهآ  رتراخ و  بت  تبون  زور  کـی  هک  تسا  نآ  یتمـالع  نیرترهاـظ  اـهتمالع 
شیوخ تبون  بت  کی  زونه  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  اشارف  امرس و  راب  هس  ای  راب  ود  تبون  کی  رد  هک  دشاب  رایسب  دشاب و  رتهتفـشآ  رتمرگ و 

درآ عضوم  نادب  يور  ترارح  ببـس  نادب  دشوک  زاب  مه  هب  هدام  ود  ره  بت  يهنایم  رد  ای  دیآ  ردـنا  رگید  بت  تبون  دـشابن  هتـشاد  مامت 
دزیر و اههلـضع  رب  دزادـگب و  ار  تبوطر  دوش و  رتهتخادـگ  ارفـص  الثم  دـبای  تسد  رگید  رب  هدام  ات  دـبای  امرـس  نت  رهاظ  تسا  هدام  هک 
هک دشاب  رایـسب  ببـس  نیدب  دنک  دلوت  اشارف  دیآ  دـیدپ  مغلب  يهبلغ  دـنادرگ و  ظیلغ  ار  نآ  دـنک و  رتمک  ار  ارفـص  يزیت  مغلب  ات  دـنازرلب 
رهب زا  دشاب  زارد  بت  نیا  تبون  دنک و  اشارف  رگید  راب  ود  ای  راب  کی  دوسایب  بت  ياشارف  امرس و  زا  ای  دیسر  اهتنا  هب  بت  هک  درادنپ  رامیب 

همئاد و بغ  زا  بغلا  رطش  هک  دشاب  رایـسب  دتـسیان و  ورف  بت  تکرح  رگیدکی  اب  اهتدام  ندیـشوک  زاب  ببـس  هب  بت  يهنایم  رد  هک  نآ 
تمالع دشاب و  فیعـض  دنک  رگا  ای  دنکن  اشارف  هنایم  رد  هن  بت و  لوا  رد  هن  چیه  هک  دشاب  نآ  يو  تمالع  دوش  بکرم  هبیان  یمغلب  بت 

ضبن رتفیعـض و  زرل  اشارف و  دـشاب و  رتزارد  اهتبون  تمالع  دـشاب و  ار  مغلب  هبلغ  رگا  تسج  دـیاب  بت  ضارعا  زا  ار  یطلخ  ره  يهبلغ 
مرگ رتدوز  وا  فارطا  دـشاب و  رتهاـتوک  تبون  دـشاب  ار  ارفـص  هبلغ  رگا  دوش و  مرگ  رترید  دوش و  درـس  رتدوز  فارطا  دوـش و  رتهدراـشف 

امرس و دنک و  مامت  قرع  دشاب و  تدایز  یگنشت  ددرگ و 
892 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

رتمک قرع  بت  نیا  ردنا  هلمجلا  یلع  دشاب  ربارب  ود  ره  ضارعا  دـشاب  ربارب  ود  ره  مغلب  ارفـص و  رگا  رتنیگنر و  لیلد  دـشاب و  رتيوق  زرل 
. دنک

ندروآ قرع  نداشگ و  ماسم  دنک و  لوب  راردا  یق و  ریبدت  نتـشاد و  مرن  عبط  ریبدت  هک  تسا  نآ  بت  نیا  جالع  ردنا  باوص  قیرط  جالع 
غارفتسا دننک و  ترارح  نیکست  ریبدت  زا  نوزف  دشاب  رتناسآ  هک  قیرط  نادب  رتکبـس و  رتلهـس و  ياهزیچ  هب  هدام  زا  نت  ندرک  كاپ  و 
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لج اب  دشاب  رتشیب  یمغلب  يهدام  رگا  تسا  بالبل  بآ  دشاب  اور  جـضن  زا  شیپ  دـنک و  مرن  عبط  هک  اهزیچ  زا  دـننک و  جـضن  سپ  زا  يوق 
يرادقم اب  ودنه  امرخ  بآ  رد  ربنشرایخ  سولف  دشاب  ربارب  مغلب  ارفص و  رگا  تشخریش و  ای  نیبگنرت و  اب  دشاب  رتشیب  ارفـص  رگا  نیبجنا و 

تسا هدمآ  هدرک  دای  هصلاخ  ریغ  بغ  رد  هک  عون  نآ  زا  اهتبرش  دبرت و 
يوهـس سونیلاج  زا  نیا  هک  دـناهتفگ  مدـقتم  نابیبط  یـضعب  دـشاب و  عفان  باب  نیا  رد  لپلپ  یکدـنا  اب  باکـشک  هک  دـیوگیم  سونیلاج 

ار یمغلب  بت  دـنک و  تداـیز  تبوـطر  باکـشک  دـنازورفرب و  ار  بت  لـپلپ  هک  نآ  رهب  زا  تسا  هدوـب  لـفاغ  هک  نآ  رهب  زا  تـسا  گرزب 
چیه بکرم  ياـهيرامیب  رد  هک  نآ  رهب  زا  تسا  اـطخ  سونیلاـج  رب  ضارتـعا  نـیا  هـک  میوـگیم  نـم  دـنک و  رتهدـنرذگ  رید  رترـسع و 
بناج هب  نآ  زا  ترارح  توق  دنک و  فرـصت  تبرـش  نآ  رد  دشاب  يوق  تعیبط  رگا  ات  دـنزاس  بکرم  یتبرـش  هک  تسین  نآ  زا  رتباوص 

دتسرف لد  بناج  هب  ار  یکنخ  توق  دنکیم و  فیطل  ار  هدام  ات  دتسرف  هدام 
(ص 265)

دوس دننک  هچ  ره  دناوتن  فرـصت  نیا  دـشابن و  يوق  تعیبط  هک  اجنآ  دـنک و  يربارب  بت  ترارح  اب  درادیم و  هدوسآ  ار  حور  ار و  لد  ات 
نوچ يدوـمرف  رتلدـتعم  يزیچ  لـپلپ  ضوـع  هب  هک  يدوـب  نآ  رتـالوا  دـیوگیم  تسا  هدرک  ضارتـعا  نیا  هک  سک  نیا  مه  سپ  درادـن 

هب ار  وا  توق  دنک و  لدتعم  ار  نآ  ترارح  باکـشک  دشابن و  یمرگ  نادـب  باکـشک  رد  لپلپ  یکدـنا  هک  هتـسنادن  رگم  تبـش  سفرک و 
رکـش و هب  لـگ  باـب  نیا  رد  دـتفین و  زاـب  رایـسب  سفرک  ندرک  فیطل  زا  وا  ندرک  فـیطل  دـشاب  كدـنا  هچ  رگا  دـناسر و  هداـم  عـضوم 

بآ ینسک و  بآ  رد  درس  عیقن  یلسع و  يهروغ  بارش  یلسع و  يروزب  هداس  نیبگنکس  يرکش و  يروزب  نیبگنکس 
893 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

هک اهمخت  بآ  دوخن و  بآ  هب  هک  لوب  راردا  دشاب و  باوص  برت  بآ  رد  ای  مرگ  بآ  رد  نیبگنکـس  هب  ندرک  یق  دـشاب و  قفاوم  نایداب 
زا متشه  باب  رد  هک  درک  دیاب  هلمج  نآ  رب  ندروآ  قرع  ریبدت  درک و  دیاب  لدتعم  ياهوراد  هب  دنشاب و  هدیشک  نایداب  بآ  هب  نآ  يهریش 

ماداب و زغم  خانافـسا و  هب  شرت  رانا  بآ  هروغ و  بآ  يهروزم  دـشاب  رتيوق  بت  هک  يزور  تسا  هدـمآ  هدرک  دای  راتفگ  نیا  زا  مود  وزج 
اب و هروغ  جاب و  هریز  هب  ای  هدرک  نایرب  یگناخ  غرم  يهزوج  ورذـت و  يهزوج  جاّرد و  جوهیت و  دـشاب  رتهتـسهآ  بت  هک  يزور  اـب و  هریز 
ارفـص و يهبلغ  دروخ  رد  کی  ره  زا  دننکیم  هریزو  هنایداب  مخت  یکدـنا  هماکبآ و  رتعـس  تبـش و  دوخن و  اهماعط  رد  هدرک و  نآ  دـننام 

هـصلاخ ریغ  بغ  جالع  باب  بت  نیا  جـالع  رد  هلمج  رد  تخاـس  دـیاب  عون  نآ  زا  اـهوراد  بیترت و  نآ  رب  مه  زین  غارفتـسا  ریبدـت  مغلب و 
. درک دیاب  تعلاطم 

لهسم یبح  تفص 
ود اریتک  مین  گناد و  اینومقس  گنس  مرد  مین  لظنح  محش  گنس  مرد  کی  ارقیف  جرایا  نداد  دیاش  جضن  سپ  زا  هک  لهـسم  یبح  تفص 

. تسا مسر  هک  نانچ  دننک  بح  یگناد  لقم  گناد 
تفاغ و يهراصع  ینیچ و  دنویر  درز و  يهلیله  یکطصم و  دنهدب  گنـس  مرد  ود  بش  ره  نهک  ياهبت  رخآ  رد  هک  رگید  یبح  تفص 
رد دننک و  بح  دنشرسب و  ینـسک  بآ  هب  ار  هلمج  گنـس  مرد  مین  نارفعز  گنـس  مرد  کی  کی  ره  زا  خرـس  لگ  نیتنـسفا و  يهراصع 

نیتنسفا تفاغ و  دیاین  تسد  هب  نیتنسفا  هراصع  تفاغ و  يهراصع  رگا  دناهدرک و  يرطوقسا  ربص  درز  يهلیله  ضوع  هب  اهتخسن  یضعب 
. دننک نآ  ضوع  هب 

لگ صرق  تفص 
گنـس مرد  هس  نیبگنرت  گنـس  مرد  راهچ  کی  ره  زا  سوس  خـیب  خرـس و  لگ  دراد  دوس  نهک  ياـهبت  رخآ  رد  هک  لـگ  صرق  تفص 

. گنس مرد  ود  تبرش  گنس  مرد  ود  کی  ره  زا  ریشابط  یمور و  نیتنسفا  لبنس و 
لگ صرق  تفص 
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ضامحلا و رذب  گنس  مرد  شش  خرس  لگ  داد  دیاب  مرگ  ياهبت  رد  هک  لگ  صرق  تفص 
894 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

گنس مرد  ود  کی  ره  زا  هفرخ  مخت  ریشابط و  وا و  يهراصع  اب  هدرک  كاپ  کشرز  هتساشن و  گنس  مرد  راهچ  کی  ره  زا  یبارعا  غمص 
. گنس مرد  ود  تبرش  یگناد  روفاک  گنس  مرد  کی  کی  ره  زا  ینیچ  دنویر  لبنس و  نارفعز و  اریتک و 

لگ صرق  تفص 
گنـس مرد  هس  کی  ره  زا  نارفعز  دوع و  لبنـس و  داد  دـیاب  نآ  دراد  زاب  لاهـسا  هب  دـشاب و  لاعـس  اب  هک  اهبت  رد  هک  لگ  صرق  تفص 

هدرک و نایرب  یبارع  غمـص  ریـشابط و  کل و  دشاب  هدیفکـشن  مامت  هک  یلگ  خرـس  لگ  ینیچ و  دنویر  گنـس  مرد  ود  کشرز  يهراصع 
. فصن نیمهرد و  تبرش  گنس  مرد  تفه  ینمرا  لگ  گنس  مرد  شش  هدرک  نایرب  يهفرخ  مخت  گنس  مرد  جنپ  یکی  ره  زا  ابرهک 

نآ جالع  تامالع و  ببس و  هبیان و  یمغلب  ياهبت  نتخانش  رد  موس  راتفگ  زا  موس  وزج  زا  متفه  باب 

هب تنوفع  ددرگ و  یمغلب  بت  ببـس  دوش و  مرگ  دـیآ و  دـیدپ  يو  رد  تنوفع  دـنک  رثا  یعیبط  تبوطر  ردـنا  بیرغ  ترارح  هک  هاگره 
نوردنز هچنآ  تسه و  نت  رد  هک  دـشاب  یلاخ  ياهياج  هدـعم و  رد  دـشاب  اهگر  نوریب  هچنآ  اهگر و  نوریب  ای  دـشاب  اهگر  نوردـنز 

دیابب دوشیمن و  هتخیر  اههلضع  رب  و  دیآیمن ) رتحیحص   ) دیآیمه نوریب  شیوخ  ياج  زا  هک  نآ  رهب  زا  دنکن  اشارف  امرـس  دشاب  اهگر 
دشاب نیریش  ای  یعیبطان  مغلب  معط  تسا و  َرت  درس و  وا  تروص  جازم و  معط و  یب  دیپس و  ماوق و  اب  تسا  یتبوطر  یعیبط  مغلب  هک  تسناد 
مغلب ماوق  هک  دـشاب  هاـگ  دـنیوگ و  یقروب  يزاـت  هب  ار  نآ  دـیارگ و  يزیت  هب  يروش  وا ز  معط  دوش  مرگ  تخـس  رگا  شرت و  اـی  روـش  اـی 

. دنیوگ یجاجز  مغلب  يزات  هب  ار  نآ  ددرگ و  هتخادگ  هنیگبآ  نوچمه 
تسج دیاب  زیچ  تفه  زا  بت  نیا  ياهتمالع 

زا متفه  لوب  زا  مشـش  ضبن  زا  مجنپ  يور  گـنر  زا  مراـهچ  یگنـشت  زا  موس  قرع  زا  مود  نآ  یگنوگچ  بت و  ياـمرگ  امرـس و  زا  یکی 
اما تسا  نوگرگد  اـهتمالع  دـمآ  هدرک  داـی  هک  اـهتبوطر  نیا  زا  ار  یعون  ره  هک  تسناد  دـیابب  دـشاب و  رتشیب  بت  نیا  رد  هک  ضارعا 

تهج زا  هچنآ 
895 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

زرل امرـس و  دشاب  شرت  تبوطر  ای  یجاجز  یتبوطر  بت  ببـس  هک  هاگ  ره  هک  تسا  نآ  تسج  دیاب  نآ  یگنوگچ  بت و  يامرگ  امرس و 
كدنا دوش و  درس  ياپ  تسد و  تسخن  دوشن  رهاظ  راب  کی  هب  امرـس  نکل  دشاب  همه  زا  رتهدنیاپ  رتيوق و  یجاجز  يامرـس  دشاب و  يوق 

امرـس نامز  ره  ندـش  مرگ  ات  دوش و  مرگ  يراوشد  هب  تسا و  فرب  نایم  رد  اهمادـنا  ییوگ  هک  دـح  نادـب  ات  دوش  درـس  اهمادـنا  كدـنا 
دشاب و هتفریذپ  تنوفع  هار  ردنا  هک  دـشاب  یمغلب  بت  نیا  ردـنا  امرـس  ببـس  هب  دـشاب و  ظیلغ  سب  هدام  هک  نآ  رهب  زا  دـنکیم  تدواعم 

سپ دنک  دلوت  روش  نیریـش و  مغلب  زا  تسخن  تنوفع  هکنآ  رهب  زا  دـشاب و  هدـش  نفع  هک  دـشاب  یمغلب  زرل  ببـس  دریذـپیمه و  تنوفع 
هک هاگره  دشاب و  اهتنا  یکیدزن  هب  رتشیب  زرل  بعـص و  اهامرـس  دیآ و  دیدپ  رترید  عون  ود  نیا  تنوفع  رثا  یجاجز  ردنا  سپ  یـشرت  ردنا 

یتدم نوچ  دشاب و  یجاجز  مغلب  زا  هک  دشابن  هزادنا  نادب  امرـس  نکل  دنک  اشارف  بت  رخآ  يرامیب و  لوا  رد  دشاب  روش  یمغلب  بت  ببس 
زا دشاب  مغلب  عاونا  يهمه  يامرس  زا  رتمک  نیریش  مغلب  يامرـس  دشابن و  یجاجز  يامرـس  يهزادنا  هب  هچ  رگا  دوش و  رتيوق  امرـس  دیآرب 

ییادـج دـشاب و  رتمرگ  ییاج  دـشابن  راومه  وا  نت  ردـنا  بت  ترارح  دـنهن  يو  رب  تسد  رگا  تسا و  رتکـیدزن  یعیبط  هب  وا  هک  نآ  رهب 
نانچ دوش  رتمرگ  دنرادب  ياج  کی  رب  تسد  ینامز  نوچ  نکل  دیامنن  یمرگ  نادب  تسخن  دـشاب  رتمرگ  هک  اجنآ  دـشابن و  یمرگ  نادـب 
بت ترارح  هک  دـشابن  هزادـنا  نادـب  وا  ترارح  لاح  چـیه  هب  دـسریم و  نت  رهاظ  هب  دـیآ و  ـالاب  یمه  نت  رعق  زا  مرگ  يزیچ  ییوگ  هک 
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زا هچنآ  دراسگب و  كاپ  دشکب و  تعاس  شـش  شیاسآ  تدم  دشکب و  تعاس  هدجه  اهبت  نیا  تدـم  اهلاح  رتشب  رد  دـشاب و  يارفص 
درادنپ هک  نانچ  دیآیم  دـیدپ  تسوپ  رب  َرت  يراخب  هاگ  هاگ  تسا  یمغلب  هدام  هک  نآ  رهب  زا  هک  تسا  نآ  تسج  دـیاب  ندـمآ  قرع  لاح 

یگنـشت لاح  زا  هچنآ  دشابن و  راومه  دـنک  قرع  رگا  دـنک و  رتمک  قرع  تسا  ظیلغ  سب  هدام  هک  نآ  رهب  زا  نکل  درک  دـهاوخ  قرع  هک 
رد هک  نانچ  تسا  نآ  تسج  دیاب  يور  گنر  زا  هچنآ  دشاب و  هدام  يروش  ناشن  یمغلب  بت  رد  یگنشت  يهبلغ  هک  تسا  نآ  تسج  دیاب 

نوچ دیارگ  يدیپس  يزبس و  هب  يدرز  زا  هک  دشاب  یگنر  نکل  تخورفا )  ) تخورف دـناوتب  بت  ردـنا  دزورفارب  يور  گنر  رگید  ياهبت 
رتاوتم رخآ  دـشاب و  توافتم  ریغـص و  فیعـض و  هداـتفا و  ضبن  بت  نیا  رد  ضبن  هک  تسا  نآ  تسج  دـیاب  ضبن  زا  هچنآ  زیزرا و  گـنر 

دیاب لوب  لاح  زا  هچنآ  دشاب و  فلتخم  تخس  دوش و 
896 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

يادتبا رد  هک  تسا  نآ  تسج  دیاب  بت  نیا  ضارعا  زا  هچنآ  دوش و  هریت  خرس و  رترخآ  هب  دشاب و  قیقر  دیپس و  لوب  هک  تسا  نآ  تسج 
لطاب ماعط  توهش  ببس  نادب  دشابن و  هدعم  مف  فعض  تفآیب و  لاح  چیه  هب  یمغلب  بت  هکنآ  رهب  زا  دتفا  رایـسب  یـشغ  یمغلب  ياهبت 

بت نیا  يهدام  هک  نآ  رهب  زا  دنک و  دلوت  یشغ  ددرگ و  فیعض  توق  ماعط  ندروخان  ببس  هب  دشاب و  شوخان  تخس  ناهد  معط  دوش و 
اهولهپ هک  دشاب  رایسب  دشاب و  ندونق  ینارگ و  اب  بت  نیا  يامرس  بت و  تسا  مرن  نارگ و  مغلب  رهوگ  تسا و  مغلب 

(ص 266)
. دوش گرزب  زرپس  هک  دشاب  دنک و  خفن 

اهبت نیا  يهدام  هک  نآ  رهب  زا  تشاد و  دـیاب  دای  تسا  هدـمآ  هدرک  دای  هتـشذگ  ياهباب  رد  هک  اهنوناق  اهبت  نیا  جالع  ردـنا  جـالع 
هک اجنآ  دـینادرگ و  دـیابیم  اهتدام  دروخ  رد  کی  ره  جالع  یجاجز  یهاگ  شرت و  یهاگ  روش و  یهاگ  دـشاب و  نیریـش  مغلب  یهاگ 
نآ اب  کنخ  يزیچ  هک  دـشاب  هاگ  دـشاب و  لدـتعم  ندرک  فیطل  یمرگ و  رد  هک  تشاد  دـیاب  راکب  ییاهوراد  دـشاب  نیریـش  مغلب  يهدام 

ياهوراد دـشاب  یجاجز  ای  شرت  مغلب  هدام  هک  اجنآ  نآ و  دـننام  هتـشرس و  هداس  نیبگنکـس  ای  نیبگنا  لگ  نوچ  اًلثم  لـثم  تخیمآ  دـیابب 
هک تسا  نآ  عاونا  يهمه  جالع  ردـنا  لصا  نآ و  دـننام  ینومک و  یلفالف و  نوچ  دومرف  دـیاب  رتهدـننک  مرگ  رتهدـننک و  فیطل  رتيوق و 

ریبدت موس  لادتعا  هب  مه  ندومرف  یق  مود  لادتعا  يهزادنا  هب  عبط  نتـشاد  هگن )  ) مرن یکی  دـننک  تیانع  زیچ  هس  هب  يرامیب  يادـتبا  ردـنا 
هـس دوب  دهاوخ  دوز  اهتنا  تسا و  كدنا  ای  تسین  ظیلغ  هدام  هک  دننیب  هک  ار  نآ  لدـتعم و  يهدـننک  فیطل  ياهوراد  هب  ندرک  لوب  راردا 

ندوب و هنـسرگ  هک  نآ  اب  دـننک  لدـتعم  ریبدـت  نکل  دـنریگن  زاب  اذـغ  يرامیب  لوا  رد  تسا  ظـیلغ  هداـم  رگا  دـنهد و  باکـشک  لوا  زور 
اذغ هب  دیآ  دیدپ  یفعض  رگا  زین  دراد و  دوس  دشابن  توق  فعض  مه  رگا  بت  نیا  رد  ندرک  تضایر  نتفخ و  یگنـسرگ  رب  یگنـسرگ و 
لوا رد  هک  اجنآ  دـهدن و  تلهم  هک  دـشاب  هداح  ياـهيرامیب  فـالخرب  دـهد و  تلهم  یمغلب  ياـهيرامیب  هک  نآ  رهب  زا  تفاـی  ناوت  رد 
دیابب نآ  زا  هتفه  کی  سپ  زا  تفر و  دـیاشن  نآ  رب  هتـسویپ  دوش  هدرک  ظیلغ  ریبدـت  دـمآ و  هتفر  رامیب  تداع  رب  ماـعط  ریبدـت  رد  يراـمیب 

بت نیا  رد  هلمج  رد  تشگ 
897 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

هب هروزم  دوش  فیعـض  توق  هک  دسرت  رگا  سپ  داد  دیاب  ناویحیب  اهنت  هروزم  تسخن  درک  دیاشن  دننک  عبر  بت  رد  هک  نانچ  طلخ  ریبدت 
هب دـنیامرف  یق  بت  ياـهتبون  يادـتبا  رد  هصاـخ  يراـمیب  يادـتبا  رد  هک  تسا  نآ  بت  نـیا  جـالع  رد  يریبدـت  نیرتـهب  داد و  دـیاب  غرم 

داد و دیاب  رایسب  مرگ  بآ  نیبگنکـس و  نکل  درک  دیابن  حاحلا  ندرک  یق  رد  رتقفاوم و  نیا  یلـسع و  نیبگنکـساب  مرگ  بآ  نیبگنکس و 
هب دنک و  فیطل  ار  بت  يهدام  دیاینرب  يزیچ  رگا  هک  تسب  ناوتن  نآ  رد  لد  دیاینرب  رگا  تشاد و  دـیاب  تمینغ  هب  دـیآرب  یناسآ  هب  هچنآ 

برت بآ  هب  یق  يروزب و  ای  هداس  نیبگنکس  نوچ  دنک  فیطل  ار  نآ  هک  داد  دیاب  يزیچ  تسخن  دشاب  ظیلغ  هدام  هک  اجنآ  درب و  ورف  اعما 
کی زا  سپ  دنهدب و  نیبگنکس  نآ  دنرآرب و  دادماب  بش و  کی  دننک  راقرف  نیبگنکـس  رد  ار  برت  رگ  درک و  دیاب  يروزب  نیبگنکـس  و 
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شیپ هک  اجنآ  دوب و  کین  دنهدب  دنزیمایب و  يروزب  نیبگنکـس  اب  بآ  دـنیالاپب و  دـنناشوجب و  بآ  رد  تبـش  برت و  مخت  برت و  تعاس 
رگا تشاد و  دیاشن  زاب  دـنک  دـلوت  یکنخ  ای  توق  فعـض  هک  دـشابن  نآ  میب  ات  بت  يادـتبا  رد  هصاخ  دـتفایمه  فلکتیب  دـشابیمه و 

هتشذگ متفه  زور  ات  دنیامرف  هتفه  کی  سپ  زا  یق  هک  دشاب  نآ  رتالوا  تشاد و  دیاب  زاب  هبیم  هندوپ و  بارش  هب  دنراد  زاب  هک  دیآ  تجاح 
ریبدت ردنا  دومرف و  دیاشن  یق  دشاب  راوشد  یق  هک  ار  یـصخش  دنک و  دـلوت  هدـعم  سامآ  دـناجنرب و  ار  هدـعم  هک  دـشابن  نآ  میب  دـشاب و 
تجاح رتهدننک  فیطل  يزیچ  هب  رگا  هتفه  کی  سپ  زا  نتخادگ و  مرگ  بآ  ردـنا  تسا  رکـش  هب  لگ  یتبرـش  نیرتهب  هدام  ندرک  فیطل 

يروزب و نیبگنکـس  دوش و  رتفیطل  دـنناشوجب  سفرک  مخت  ای  نایداب  مخت  یکدـنا  تخادـگ  دـنهاوخب  رکـش  لگ  هک  بآ  نیا  رد  دـیآ 
درذـگن زور  تفه  ات  هک  تسا  نیا  رب  مه  نویفارـس  انحوی  تسا  هدـننک  فیطل  دـشاب  افوز  توق  يو  رد  هک  لسعلا  ءام  هداـس و  نیبگنکس 

دهد توق  دنک و  كاپ  ار  هدعم  هک  يزیچ  هب  رگا  تسا و  باوص  تخس  زور  تفه  سپ  زا  دیوگیم  داد و  دیاشن  نآ  دننام  نایداب و  بآ 
یگنـشت مه  دنک و  يربارب  بت  يامرـس  اب  مه  ات  داد  دیاش  زور  تفه  سپ  زا  مه  یکطـصم  نوسینا و  نوچ  دتفا  تجاح  درآ  لوب  راردا  و 

یکطـصم نوسینا و  هندوپ و  یکدنا  اب  رکـش  هب  لگ  درک و  دیاب  رتشیب  هدعم  مف  هب  تیانع  یمغلب  ياهبت  ردنا  هلمج  رد  دنک  لیاز  یمغلب 
. دشاب عفان  تخس  باب  نیا  رد  ندییاخ 
898 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

دنک توق  ار  هدعم  مف  هک  يدامض  تفص 
مرد جـنپ  کی  ره  زا  هریذـلا  بصق  خرـس و  لگ  گنـس  مرد  ود  ندال  گنـس  مرد  هس  کـس  دـنک  توق  ار  هدـعم  مف  هک  يدامـض  تفص 
مرن ریبدت  هدرک و  مرگ  دنهن  هدعم  مف  رب  دنشرسب و  ربنـسیس  بآ  شوگنزرم و  بآ  هب  دنبوکب و  ار  هلمج  گنـس  مرد  کی  نارفعز  گنس 

گنس مرد  داتفه  رادقم  رد  رکش  لگ  گنس  مرد  هد  دشاب و  يوق  توق  رگا  هصاخ  درک  دیاب  لهـسم  رکـش  لگ  هب  يادتبا  رد  بت  نتـشاد 
مرد جنپ  دیناف و  اب  رکـش  هب  لگ  گنـس  مرد  هد  اب  بالبل  بآ  ردنا  دیناف  گنـس  مرد  هد  ربنـشرایخ و  سولف  گنـس  مرد  هد  اب  بالبل  بآ 

ای هشفنب  بارش  دشاب  هتخیمآ  مغلب  اب  ارفص  رگا  قفر و  هب  دنک  مغلب  لاهسا  دشاب و  رتباوص  بالبل  بآ  رد  هدوس  رفصعم  مخت  زغم  گنس 
ای رکـش  لگ  گنـس  مرد  هد  اب  بالبل  بآ  رد  تشخریـش  يرادقم  اب  بالبل  بآ  ردـنا  رکـش  اب  هدوس  کشخ  يهشفنب  ای  هدرورپ  يهشفنب 

ودنه امرخ  درک و  دیاشن  حاحلا  طارفا و  اهتبرش  اهریبدت و  نیا  رد  هک  تسناد  دیابب  دشاب و  باوص  هدرک  لح  نیبگنرت  گنـس  مرد  یس 
. داد دیاشن  نآ  دننام  ولآ و  بانع و  و 

یلهسم تفص 
دـشابن هدمآ  دیدپ  جضن  رثا  هچرگا  درذگب  هتفه  کی  يرامیب  زا  نوچ  دهد و  توق  ار  هدعم  دراد و  مرن  قفر  هب  ار  بت  هک  یلهـسم  تفص 

دنهدب و لاقثم  کی  بش  ره  گنـس  مرد  یـس  دزربت  رکـش  گنـس  مرد  هد  کی  ره  زا  لیبجنز  نارفعز و  یکطـصم و  دبرت و  نداد  دیاش 
دادماب دروخ  تبرـش  نیا  هک  بش  ره  دشابن و  تجاح  نیدب  دـنک  تباجا  سلجم  ود  زور  ره  رگا  و  دـشاب ) حیحـص   ) دـشابن مرن  بت  رگا 
تجاح باکشک  هب  دشاب و  یترارح  هک  اجنآ  دروخب و  یلـسع  نیبگنکـس  گنـس  مرد  هد  نآ  رثا  رب  دروخب و  رکـش  لگ  گنـس  مرد  جنپ 
دشابن يرهاظ  یترارح  هک  اجنآ  باکشک و  سپ  دروخ  رکش  لگ  تسخن  دنزپ و  ردنا  سفرک  خیب  نایداب و  خیب  یکدنا  باکشک  رد  دیآ 

زا بآ و  یکدنا  اب  داد  دیاب  هداس  نیبگنکس  گنـس  مرد  یـس  دادماب  زور  ره  دشاب و  يرامیب  لوا  هک  زور  هس  تدم  داد  دیاشن  باکـشک 
اب نیبگنکـس  گنـس  مرد  تسیب  تعاس  ود  هب  نآ  سپ  زا  داد و  دیاب  رکـش  لگ  گنـس  مرد  تفه  رادقم  تسخن  دادـماب  ره  زور  هس  سپ 

هک دادماب  نداد و  دیاب  هاگرحس  رکش  لگ  دنراد  هجنر  ترارح  یگنشت و  رگا  بآ و  یکدنا 
899 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

سپ زا  دشاب و  باوص  دنهد  باکشک  ندمآرب  باتفآ  تقو  هب  رگا  بآ و  یکدنا  اب  هداس  نیبگنکـس  گنـس  مرد  تسیب  دیآیمرب  باتفآ 
زا دشاب و  اور  دننک  دصف  رگا  دشاب  نیگنر  ظیلغ و  لیلد  هک  اجنآ  دنهد و  هداس  نیبگنکـس  گنـس  مرد  تسیب  تعاس  راهچ  هب  باکـشک 
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هک دشاب  نآ  زا  رتدنمدوس  بت  نیا  رد  نغوریب  نغور و  هب  اهمادنا  ندیلام  داد و  دـیاب  لگ  صرق  يروزب و  نیبگنکـس  زور  هدراهچ  سپ 
يرامیب هک  هاگره  دنک و  فیعـض  ار  ءاشحا  نغور  هب  ندیلام  دشاب  نادرگ  یطلخ  نت  رد  هک  اجنآ  يرامیب و  يادتبا  رد  رگید  ياهبت  رد 

کین امرس  دشابن و  مرگ  تخس  بت  دشاب و  يوق  توق  رگا  درک و  دیاب  هاگن  زرل  امرـس و  لاح  بت و  لاح  توق و  لاح  دنک  وزرآ  شلام 
توق و رگا  دیابن و  يوق  شلام  نغور و  دشاب  نیا  فالخ  رب  رگا  دـشاب و  دـنمدوس  هدـننک  فیطل  ياهنغور  هب  تخـس  شلام  دـنازرلیم 

زرل امرـس و  هک  اجنآ  دراد و  دوس  توبکنع  يهناخ  تیز و  نغور  هب  ندیلام  هک  دناهتفگ  دیاب و  لدـتعم  نغور  شلام و  دـشاب  هنایم  امرس 
، دوب دنمدوس  شوگنزرم  بارش  رتعس و  بارش و  دشابن  يوق  تخس 

رتعس بارش  تفص 
هناد یقلم  زیویم  گنس  مرد  هس  کی  ره  زا  کشخ  زینشگ  هندوف و  خرس و  لگ  لیبجنز و  ناوخنان و  رتعس و  دنریگب  رتعـس  بارـش  تفص 

کی دورب و  هرهب  ود  ات  دنزپب  بآ  گنس  مرد  تسیود  رد  ار  هلمج  ددع  تسیب  هدرک  نوریب 
(ص 267)

. هدرک مرگ  دروخب  گنس  مرد  یس  رادقم  تعاس  کی  هب  تبون  تقو  زا  شیپ  دنیالاپب و  دنامب  هرهب 
شوجنزرم بارش  تفص 

ار هلمج  گنـس  مرد  جـنپ  کـی  ره  زا  هتفوک  مین  ياـحرقرقاع  هندوپ و  هنوباـب و  رخذا و  شوـجنزرم و  دـنریگب  شوـجنزرم  بارـش  تفص 
راهچ نیرتمک  دتفا و  نایم  رد  هک  دیاب  تعاس  شـش  بت  تبون  تقو  هب  ات  ماعط  تقو  زا  هک  تسناد  دـیابب  دـنزپب و  رتعـس  بارـش  نوچمه 

ردـنغچ و يو  رد  هک  دـنزاس  يروزم  رگا  ایورک و  نوخرت و  هندوپ و  رکـش و  هب  تیز و  لخ  اب و  هریز  دروخ و  بآ  دوخن  ماعط  تعاس و 
اههروزم ي )  ) اهرازبا دشاب و  باوص  دشاب  هماکبآ  دوخن  خانافسا و 

900 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
زا دروخ و  هدرک  نایرب  یگناخ  غرم  يهزوج  جوهیت و  جارد و  دشاب  فیعـض  توق  رگا  دشاب و  هندوپ  ینیچراد و  ایورک و  هریز و  رتعس و 

هاگره دراد و  نایز  تخـس  درـس  بآ  دنک و  زیهرپ  نآ  ریغ  دیرث و  هزات و  یهام  ریـش و  زا  َرت و  ياههویم  اههرت و  نوچ  دیازف  يَرت  هچ  ره 
. تخاس دیاب  عون  نیا  زا  تاردم  تالهسم و  دیآ  دیدپ  جضن  رثا  هک 

لهسم یبح  تفص 
راهچ ارقیف  جرایا  گنـس  مرد  کی  لینلا  بح  گناد  راهچ  کی  ره  زا  نوقیراغ  دبرت و  دنریگب  دنک  مغلب  لاهـسا  هک  لهـسم  یبح  تفص 

. سفرک بآ  هب  دننک  بح  یگناد  لقم  گناد  ود  یتفن  کمن  گناد 
رگید یبح  تفص 

مخت نوسینا و  گناد  ود  یتفن  کمن  گنـس  مرد  راهچ  نوقیراغ  گنـس  مرد  کی  کی  ره  زا  رفـصعم  مخت  زغم  دـبرت  رگید  یبح  تفص 
هتفه يهنایم  رد  داد و  دـیابب  لهـسم  عون  نیا  زا  ياهتفه  ره  تسا  مسر  هک  نانچ  دـننک  بح  یگناد  لقم  مین  یگناد و  کی  ره  زا  سفرک 

. دومرف دیاب  یق 
لوصالا ءام  تفص 

رخذا و خیب  نایداب و  خیب  سفرک و  خیب  دـنریگب  دـنک  لوب  راردا  دـشاب و  دـنمدوس  جـضن  رثا  ندـما  دـیدپ  سپ  زا  هک  لوصالا  ءام  تفص 
هبات دنزپب  بآ  نم  کی  ردـنا  ار  هلمج  گنـس  مرد  ود  کی  ره  زا  سفرک  مخت  یکطـصم و  تشم  کی  یکی  ره  زا  نوسینا  ناشوایـسرپ و 

. دنهدب دنیالاپب و  دنزادگ و  يو  رد  رکش  هب  لگ  گنس  مرد  هد  دننک و  مرگ  گنس  مرد  لهچ  دادماب  ره  دنیالاپب و  دیآ و  زاب  همین 
یلهسم تفص 

گنـس مرد  کی  دبرت  گنـس  مرد  مین  ارقیف  جرایا  دنریگب  ایرکز  دمحم  بیکرت  زا  دنک  كاپ  یمغلب  ياهتدام  زا  نت  هک  یلهـسم  تفص 
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یلـصنع نیبگنکـس  اب  دنبوکب و  ار  هلمج  یگناد  یکطـصم  مین  یگناد و  نیتنـسفا  يهراصع  گنـس  مرد  مین  نوقیراق  یگناد  لظنح  محش 
هک نآ  سپ  زا  دشاب  درس  تیاغ  هب  دشاب و  ظیلغ  تخس  تدام  رگا  دروخب و  دنشرسب و 

901 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
ره غارفتسا  سپ  زا  دشاب  جازم  درس  ای  رامیب  رامیب  دشاب و  ناتسمز  راگزور  رگا  دنهدب و  قوراف  قایرت  یتبرش  دشاب  هدرک  يوق  یغارفتسا 
ای نایداب  بآ  ردنا  دنهدب  نایداب  بآ  دنهدب و  یتبرش  هعبرا  قایرت  ای  انیزجس  اب  سوطیدورثم  ای  قایرت  گنس  مرد  مین  ات  گناد  ود  يزور 

نکل دنهدن  چیه  اهنوجعم  نیا  زا  مرگ  ياهجازم  یناوج و  رمع  ناتـسبات و  رد  دنـشاب و  هتخپ  اشاح  نوراسا و  هریز و  يو  رد  هک  یبآ  رد 
. دننک رایتخا  لگ  صرق  نیبگنا و  لگ  يروزب و  نیبنکس  رب 

دشاب دنمدوس  بت  نیا  رد  هک  لوصالا  ءام  تفص 
مخت نوسینا و  گنـس  مرد  هد  کی  ره  زا  ربک  خیب  هنایداب و  خیب  سفرک و  خیب  دنریگب  دـشاب  دـنمدوس  بت  نیا  رد  هک  لوصالا  ءام  تفص 

رد گنس  مرد  هس  کیراب  نویرطنق  گنـس  مرد  جنپ  کی  ره  زا  دروآداب  عاکـش و  نیتنـسفا و  تفاغ و  گنـس  مرد  ود  کی  ره  زا  سفرک 
یکطصم گنس  مرد  هس  رگا  نیبگنا و  لگ  گنس  مرد  تفه  اب  دروخب  گنس  مرد  یـس  يدادماب  ره  دیآ  زاب  همین  هب  ات  دنزپب  بآ  نم  ود 

. دشاب رتهب  دننک  تدایز  لوصالا  ءام  نیا  ردنا 
رگید لوصالا  ءام  تفص 

مرد تفه  رخذا  خیب  گنس  مرد  هد  کی  ره  زا  سوسالا  لصاو  هنوباب  خیب  دراد  دوس  دشاب  ارفص  یتخل  هک  اجنآ  رگید  لوصالا  ءام  تفص 
يهلیله گنس  مرد  هد  درز  يهلیله  گنس  مرد  تفه  کی  ره  زا  نیتنسفا  تفاغ و  گنس  مرد  ود  یکطصم  گنـس  مرد  هس  نوسینا  گنس 

هک نانچ  دنزپب  گنس  مرد  تسیب  هدرک  نوریب  هناد  یقلم  زیویم  گنس  مرد  راهچ  عاکش  گنـس  مرد  جنپ  دروآداب  گنـس  مرد  تفه  هایس 
. تسا مسر 

یخوبطم تفص 
هناد زیویم  گنس  مرد  جنپ  کی  ره  زا  نیتنـسفا  دروآداب و  عاکـش و  هرطاش و  دراد  دوس  دشاب  رتشیب  ارفـص  هک  اج  نآ  هک  یخوبطم  تفص 

. تسا مسر  هک  نانچ  دنزپب  گنس  مرد  هد  هدرک  نوریب 
یبح تفص 

جرایا یگناد  لظنح  محش  مین  یگناد و  نیتنسفا  يهراصع  یگناد  یکطصم  یبح  تفص 
902 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

گنس مرد  هس  یتفن  کمن  گنس  مرد  راهچ  کی  ره  زا  تفاغ  هراصع  خرس و  لگ  گنس  مرد  جنپ  هایـس  يهلیله  گنـس  مرد  تشه  ارقیف 
ار لقم  دنبوکب و  ار  هلمج  گنس  مرد  هس  لقم  گنس  مرد  هد  دبرت  گنس  مرد  هس  نوسینا  گنس  مرد  راهچ  کی  ره  زا  دروآداب  عاکش و 
دشاب و یعنام  هک  اجنآ  گنس و  مرد  ود  ات  مین  گنس و  مرد  کی  یندروخ  دننک  بح  دنشرسب و  ودب  اهوراد  دننک و  لح  سفرک  بآ  هب 

صرق دنک و  لوب  راردا  مه  دروآ و  قرع  مه  هک  درک  دیاب  هدننک  فیطل  ياهزیچ  لوصالا و  ءام  رب  دامتعا  داد  ناوتن  لهـسم  نآ  ببـس  هب 
. دشاب عفان  تخس  جضن  رثا  ندمآ  دیدپ  سپ  زا  لاح و  نیا  ردنا  لگ 

لگ صرق  تفص 
مرد هس  نیتنسفا  يهراصع  گنس  مرد  شش  تفاغ  يهراصع  گنس  مرد  هد  خرس  لگ  دنریگب  ایرکز  دمحم  يهخـسن  زا  لگ  صرق  تفص 
ءام رد  گنس  مرد  هس  تبرش  گنس  مرد  کی  کی  ره  زا  رخذالا  حاقف  ماخ و  دوع  نوراسا و  لبنـس و  گنـس  مرد  کی  یکطـصم  گنس 

. نیبگنا لگ  اب  لوصالا 
لگ صرق  تفص 
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ره زا  نایداب  مخت  سفرک و  مخت  نوسینا و  دـنریگب  دراد  دوس  ددرگ  زارد  يرامیب  دـشاب و  ظیلغ  تخـس  هدام  هک  اجنآ  لگ  صرق  تفص 
دنویر رخذالا و  حاقف  نیتنسفا و  هراصع  تفاغ و  يهراصع  گنس  مرد  ود  کی  ره  زا  اوبریخ  هلقاق و  کشخ و  هندوپ  گنـس  مرد  هس  کی 

رگا لوصالا و  ءام  اب  گناد  راهچ  تبرـش  گنـس  مرد  کی  کی  ره  زا  خرـس  لگ  کس و  نارفعز و  یکطـصم و  نویلاـسارطف و  ینیچ و 
. تخاس دیاب  ارقیف  جرایا  اب  لگ  صرق  درآ  دیدپ  ندیسامآ  جیهت و  يور  مشچ و  تشپ  ياپ و  تشپ 

دنویر گنـس  مرد  جـنپ  لوسغم  كال  گنـس  مرد  هس  رخذالا  حاقف  گنـس  مرد  راهچ  خـلت  ماداب  زغم  گنـس  مرد  جـنپ  نوسینا  نآ  تفص 
مخت نایداب و  مخت  مین  گنس و  مرد  هس  تفاغ  يهراصع  گنـس  مرد  تفه  ارقیف  جرایا  گنـس  مرد  هس  نارفعز  گنـس  مرد  شـش  ینیچ 

بآ هب  ار  هلمج  گنس  مرد  شش  لبنس  گنس  مرد  شش  خرس  لگ  گنس  مرد  راهچ  کشخ  يهندوپ  گنـس  مرد  هس  کی  ره  زا  سفرک 
مین گنس و  مرد  ود  کی  ره  دننک  اهصرق  دنشرسب و  بلعثلا  بنع 

903 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
. دنروخب لوصالا  ءام  رد  صرق  کی  دادماب  ره 

نآ تفص 
نوراسا دنریگب  دراد  دوس  دریگ  سامآ  يور  ياپ و  تشپ  دنازرلب و  تخـس  هک  نهک  ياهبت  ردـنا  سونیلاج  يهخـسن  لگ  صرق  تفص 
يهراصع گنس  مرد  راهچ  ربص  گنس  مرد  هس  کی  ره  زا  خلت  ماداب  زغم  لبنس و  نیتنـسفا و  نوراسا و  يدنه و  جذاس  گنـس  مرد  راهچ 

. دنهد نیبگنکس  نایداب و  بآ  رد  دننک و  صرق  دنشرسب و  سفرک  بآ  اب  گنس  مرد  کی  سفرک  مخت  گنس  مرد  هس  تفاغ 
خرس لگ  تفص 

مخت سفرک و  مخت  نایداب و  مخت  لبنس و  یکطصم و  گنس  مرد  هد  هدیفکشان  مامت  خرس  لگ  هرغ  نب  تباث  يهخـسن  خرـس  لگ  تفص 
لگ نایداب و  بآ  رد  گنـس  مرد  ود  تبرـش  گنـس  مرد  جنپ  ریـشابط  گنـس  مرد  کی  کی  ره  زا  نیتنـسفا  تفاغ و  يهراصع  ینـسک و 

دراد و دوس  دوش  مرگ  رید  دنازرلب و  تخس  هک  اهبت  رخآ  ردنا  دنهدب  گنس  مرد  هس  رادقم  دنـشرسب و  نیبگنا  اب  هاوخنان  رگا  نیبگنا و 
هتـشرس لسع  اب  لاقثم  کی  هرجنالا  رذب  دشاب و  دنمدوس  تخـس  دـنهدب  هتـشرس  لسع  اب  لاقثم  کی  ات  گنـس  مرد  کی  رادـقم  نوقیراق 

بت ترارح  رگا  ات  درک  دیاب  طایتحا  نداد  مرگ  ییاهزیچ  نینچ  درد  دشاب و  بجعت  ياج  هک  دـنک  تعفنم  نادـنچ  جـضن  سپ  زا  دـنهدب 
دنازپب دنک و  فیطل  ار  هدام  یقاب  دراد و  دوس  تلع  نیا  رد  جضن  سپ  زا  بارش  ددرگ و  زاب  ترـضم  هب  نآ  تعفنم  هک  دنهدن  دشاب  يوق 

ترارح و 
(ص 268)

بآ رد  دراد و  دوس  دـشاب  هداـتفا  طاـطحنا  رد  تلع  هک  يراـمیب  رخآ  رد  هباـمرگ  دـنک و  لوب  راردا  درآ و  قرع  دـنک و  ددـم  ار  يزیرغ 
یعون هک  تسناد  دیابب  دنک . فیطل  ار  طالخا  یقاب  ات  دـیاب  نیا  دـننام  مامن و  شوگنزرم و  کلملا و  لیلکا  هنوباب و  توق  نزبآ  هبامرگ و 

يرایـسب و رد  اـهتقو  رتشیب  رد  نیا  ببـس  دوش و  توقیب  تقاـطیب و  شوهیب و  ینعی  دـتفا  یـشغ  بت  رد  ار  راـمیب  هک  تسا  یمغلب  بت 
هدعم مف  یفیعض  یهاگ  ببـس  نیدب  دشابن  یلاخ  هدعم  مف  یفیعـض  زا  یمغلب  ياهبت  هک  نآ  رهب  زا  نت و  رد  دشاب  نفع  مغلب  یگدنکارپ 

یشغ ببس 
904 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

دیآ دیدپ  یـشغ  دوش و  روهقم  توق  دوش و  درـس  نآ  زا  حور  دنک و  لیم  نآ  یلاوح  لد و  بناج  هب  یتخل  بت  يهدام  زا  یهاگ  ددرگ و 
نیدب هچ  رگا  نکل  دهد  يرای  نآ  رد  هدام  تنوفع  ترارح  بت و  ترارح  دنک و  فیطل  ار  هدام  نآ  ات  دنک  دهج  تعیبط  هک  دشاب  هاگ  و 
ترارح ترضم  زا  دبای  صالخ  هدام  يدرس  ترضم  زا  لد  ببس  نیدب  هچرگا  نکل  دهد  يرای  نآ  رد  هدام  يدرـس  ترـضم  زا  لد  ببس 

سامآ جـیهت و  يور  مشچ و  رد  دـشاب و  یمغلب  بت  تبون  نوچمه  بت  نیا  ياهتبون  دـبای و  راوخـشد  صالخ  دـشابن و  یلاـخ  تنوفع 
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يزبس و هب  یهاگ  دیارگ و  یهایـس  يدوبک و  هب  یهاگ  درز و  یهاگ  دشاب و  یفاص  یهاگ  دـنامن  لاح  کی  رب  يور  گنر  دـیآ و  دـیدپ 
دنراذگزاب توق  هب  ار  هدام  رگا  هک  نآ  رهب  زا  تسا  لکشم  تخس  نیا  جالع  دشابن و  خفن  دردیب و  اهولهپ  ياهرـس  دشاب و  هریت  اهمشچ 

ردنا هک  نآ  رهب  زا  داد  دیاب  اذغ  ترورض  هب  ببـس  نیدب  دیآ  زجاع  نآ  عفد  زا  درک و  دناوتن  افو  نآ  نتخپ  ندرک و  فیطل  هب  رامیب  توق 
ددم دشابن و  تسرد  مضه  دوش  هداد  اذغ  رگا  دشاب و  ددم  ار  توق  ات  دنک  مضه  دروآ و  حالص  هب  ار  نآ  تعیبط  هک  دشابن  یطلخ  وا  نت 

راوخـشد تخـس  دننک  رتمک  قفر  هب  ار  هدام  هک  دـنهاوخ  رگا  ددرگ و  لطاب  یمامت  هب  توق  دوش  هتفرگ  زاب  اذـغ  رگا  ددرگ و  بت  يهدام 
مد ياهذفنم  دوشن و  عفد  دـبنجب و  هدام  هک  دـشاب  میب  دـنکن و  تباجا  قفر  هب  کبـس و  يوراد  هب  رایـسب  ماخ و  هدام  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب 
نآ تقاط  هنوگچ  درادن و  نآ  تغاط  توق  دـنک  يوق  یغارفتـسا  هک  دـهاوخ  رگا  دـنک و  هفخ )  ) هبخ ددـنبب و  ار  حور  ياهذـفنم  ندز و 

دنهد و لسعلا  ءام  زور  هس  تسخن  زا  هک  تسا  نآ  باوص  سپ  دـتفایمه  یـشغ  هدـینابنجان  ار  طلخ  هدرکان و  غارفتـسا  هک  نتـشاد  ناوت 
کشک هرهب  ود  ای  مینامین  دنزپ  دوخن  وج و  کشک  زا  باکشک  دهد و  باکشک  یکدنا  دشاب  فیعض  توق  رگا  دنهدن و  رگید  زیچ  چیه 

دیرث لسعلا  ءام  رد  ای  بـالج  رد  ناـن  یتخل  دـیآ  تجاـح  رگید  يزیچ  هب  رگا  دـنک و  بجاو  هدـهاشم  هک  ناـنچ  دوخن  هرهب  کـی  وج و 
دنازپب و ار  طلخ  دراد و  دوس  دنهد  بارش  يردق  رگا  دنروخ  رگید  يزیچ  بالج  باکـشک و  نیا  زج  هک  تقو  ره  دنهد و  هدرک  دیرت ) )
دننک و كاپ  هروپ  یکدنا  ردنغچ و  بآ  زا  ياهنقح  هب  ار  اههدور  تسخن  دشابن  بیجم  عبط  يرامیب  لوا  رد  هک  اجنآ  دنک و  ددم  ار  توق 
ات تشرد  شیخ  رایـسب و  ياهتسد  هب  دـنلامب  هزات  تخپریـش  نغور  ای  يریخ  نغور  نوچ  دـشابن  ضبق  يو  رد  هک  ینغور  هب  ار  يو  نت 

رتهب يریخ  نغور  ناتسمز  رد  دوشیم و  فیطل  طلخ 
905 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

زا اهقاس  تسخن  هک  دشاب  نینچ  شلام  بیترت  شلام و  هب  الا  درک  متـسناوتن  یغارفتـسا  چیه  بت  نیا  رد  نم  دیوگیم  سونیلاج  دـشاب و 
رس اهفتک و   ) نینچمه اهتفس  رس  سپ  زا  دنلامیم  ورف  ریز  هب  الاب  زا  نینچمه  ار  هنیس  ار و  تشپ  اهنار و  سپ  دنلامیم  ورف  ریز  هب  الاب 
هک نادنچ  دنلامیم و  ورف  ریز  هب  دـنوشیم و  الاب  رب  دـنکیم و  زاغآ  قاس  زا  بیترت  نیا  رب  مه  دـنلام و  ورف  تسد  رـس  هب  نینچمه  هناش )

کی دـنراد و  لوغـشم  شلام  رد  همین  کی  يرامیب  راگزور  هک  دـنزاس  نانچ  ددرگ و  شوهیب  رامیب  هک  دـشاب  میب  دوش و  خرـس  تسوپ 
دنازپب ار  طلخ  دراد و  دوس  لدتعم  باوخ  لدتعم و  يدرـس  رد  یمرگ و  رد  کشخ و  دیاب  ياهناخ  وا  باوخ  ياج  باوخ و  ردـنا  ار  همین 

رگا دنک و  زیهرپ  درس  بآ  زا  دروخ و  هتخیمآ  نیبگنکس  اب  بآ  دیآ و  دیدپ  ینارگ  نینوردنز  ياهمادنا  رد  دراد و  نایز  نتفخ  رایـسب  و 
داد و دیاب  مرگ  بآ  اب  ناتسمز  ردنا  دشاب و  اور  درس  بآ  اب  نیبگنکس  دشاب  ناتسبات  لصف  دشاب و  هتـشاد  تداع  ندروخ  درـس  بآ  رامیب 

دوس لسعلا  ءام  دشاب و  مرگ  تخـس  لصف  هک  رگم  رتالوا  هدرک  مرگ  ياهتبرـش  هلمج  رد  دـشاب  اور  دـنهد  نیبگنکـسیب  مرگ  بآ  رگا 
رتباوص هداس  لسعلا  ءام  دوش  مرگ  هدام  هک  دنـسرت  رگا  نکل  دشاب  رتهدننک  فیطل  دـشاب  سفرک  افوز و  توق  لسعلا  ءام  رد  رگ  دراد و 

زا هنقح  دوش  کشخ  عبط  هک  هاـگره  دوش و  مرگ  هک  نآ  یب  تسا  هداـم  ندرک  فیطل  بت  نیا  ندرک  جـالع  نوناـق  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب 
ظیلغ لسعلا  ءام  دوش و  طقاس  توق  هک  دنـسرت  الا  درک  دـیابن  كاـسما  ریبدـت  دـشاب  بیجم  عبط  رگا  درک و  دـیابیم  هروپ  ردـنغچ و  بآ 

باکشک لسعلا  ءام  ضوع  هب  درذگیم  دح  زا  لاهـسا  رگا  ای  دوش و  روفن  لسعلا  ءام  زا  رامیب  رگا  دهد و  رتشیب  اذغ  دنک و  رتمک  لاهـسا 
فیعـض ضبن  هک  هاگره  دشاب و  اور  دنزپب  ياج  کی  هب  مدنگ  کنادران و  قامـس و  یتخل  هک  دیآ  تجاح  رگا  داد و  دیاب  بآ  مدـنگ  ای 

زا یمادنا  ردنا  رد  رگا  هک  نآ  رهب  زا  دیاشن  دشاب  یسامآ  نینوردنز  ياهمادنا  رد  رگا  نکل  دنهدب  دننک و  َرت  جوزمم  بارش  رد  نان  دوش 
ببـس هک  نآ  رهب  زا  دیاشن  هجو  چیه  هب  ندز  گر  دشاب و  صالخ  دیموا  هن  دشاب و  هجو  ار  جالع  هن  دشاب  یـسامآ  نینوردنز  ياهمادـنا 
تخـس ياوه  دراد و  دوس  هبامرگ  دشاب و  هابت  اذغ  مضه  دنامب و  ماخ  طلخ  دوش و  درـس  نت  دنک  دـصف  رگا  دـشاب و  ماخ  يهدام  يرامیب 

دنک لیم  لد  یلاوح  هب  شش و  هب  هنیـس و  هب  دزادگب و  طالخا  هک  دشاب  میب  مرگ  ياوه  رد  هک  نآ  رهب  زا  دراد  نایز  درـس  تخـس  مرگ و 
یق ار  یسک  رگا  دراد و  زاب  جضن  زا  درس  ياوه  دیآرب و  غامد  بناج  هب  ای 
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906 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
اهر بش  هب  دشاب و  زور  هب  یکی  تبون  تسا  یمغلب  بت  رگید  عون  ود  دبای و  صالخ  رتدوز  دنک  یق  رگا  هک  دـشاب  راودـیما  دـشاب  ناسآ 

دشاب و رـسع  ود  ره  دنیوگ و  یلیل  يزات  هب  ار  نیا  دنک و  اهر  زور  هب  دشاب و  بش  هب  رگید  تبون  دنیوگ و  يراهن  يزات  هب  ار  نیا  دـنک و 
نت ردـنا  يزیرغ  ترارح  دـشاب و  رتمرگ  زور  ياوه  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  رترـسع  يراـهن  ددرگ و  زاـب  قد  هب  هک  دـشاب  میب  دـشک و  زارد 

بابسا همه  نیا  اب  هک  اجنآ  سپ  تسا  بت  ندیراسگ  یکبس و  بابسا  همه  نیا  رتشیب و  لیلحت  رتهداشگ و  ببـس  نادب  ماسم  رتهدنکارپ و 
اذغ بت  ردنا  ار  رامیب  هک  تسا  نآ  يراهن  جالع  يراوخشد  ردنا  رتيوق  ببس  دشاب و  رـسع  رایـسب و  تخـس  هدام  دوش  رهاظ  یمغلب  بت 
زابب دبسخب و  هدعم  ءالتما  رب  ات  داد  ناوتن  يروتـسد  دوش  هداد  اذغ  بش  هب  نوچ  دتفا و  زاب  بش  هب  نداد  اذغ  تقو  ببـس  نیدب  داد  دیاشن 
بـش باوخ  ياج  هب  زور  باوخ  دراد و  ناـیز  دبـسخب  بت  ردـنا  زور  هب  رگا  درآ و  یگدـنام  دـنک و  فیعـض  ار  توق  باوخ  زا  نتـشاد 

دتسیان
. تسا هدمآ  هدرک  دای  هک  نانچ  تسا  یمغلب  ياهبت  جالع  قیرط  عون  ود  ره  جالع  قیرط  اما 

دنیوگ هقسلا  تایمحلا  يزات  هب  ار  نیا  مزال و  یمغلب  ياهبت  ندرک  دای  ردنا  موس  راتفگ  زا  موس  وزج  زا  متشه  باب 

هدیـشوپ تخـس  وا  ندـیراسگ  دـشابن و  امرـس  زرل و  چـیه  بت  نیا  رد  هک  نآ  زج  تسا  یمغلب  بت  تامالع  بت  نیا  ياـهتمالع  يهمه 
ردنا هک  نآ  زج  دشاب  یمغلب  بت  جالع  مه  بت  نیا  جالع  دنک  اهر  بت  هک  زور  نآ  رگم  دـنکن  قرع  قد و  بت  هب  دـشاب  هدـننام  دـشاب و 

اب رگا  هصاخ  درک  ناوت  هبیان  یمغلب  بت  جالع  رد  هک  درک  ناوتن  يریلد  نآ  يهدننک  فیطل  هدننازپ و  ياهوراد  اهتبرـش و  هب  نیا  جالع 
نوچ يهدام  هک  نآ  رهب  زا  ددرگزاب  ماسرس  هب  دیاضت  تقو  رد  هک  دشاب  رایسب  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  یفعض  غامد  رد  ای  دشاب  یعادص  يو 

نآ رتالوا  نکل  دیآرب  غامد  هب  ددرگ  رتفیطل 
(ص 269)

نیبگنکس زا  طلخ  ندرک  فیطل  هک  نآ  رهب  زا  دنهدیم و  توق  رکش  لگ  هب  ار  هدعم  هک  دشاب 
907 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

ردـنا هدـیناشوج  َرت  سفرک  بآ  اب  نایداب  بآ  یکدـنا  بالج و  ای  دنـشاب  هتخپ  نایداب  خـیب  یکدـنا  يو  ردـنا  هک  نیبگنکـس  زا  اـی  هداـس 
مدـقت اهنیل و ال  یمحلا و  هدالبب  خـیاشملا - یف  رتعی  هنیل و ال  خـیاشملا  یف  یمحلا  تسا  هتفگ  نیا  رهب  زا  طارقب  لـگ و  صرق  دـنرذگن و 

هب دوب و  دـیابن  هرغ  نآ  یگتـسهآ  یمرن و  هب  دریگ و  هتـسهآ  مرن و  بت  ار  ریپ  مدرم  دـیوگیم  تیبتلا  طایتحالا و  دـعب  ـالا  نیخـستلا  یلع 
مغلب غارفتـسا  دشاب  هتـسهآ  بت  دشابن و  یعادص  دـشاب و  يوق  غامد  هک  اجنآ  مامت و  طایتحا  هب  الا  درک  دـیاشن  يریل  نداد  مرگ  ياهزیچ 
. دشاب دنمدوس  نیتنسفا  صارقا  تفاغ و  صارقا  لوصالا و  ءام  هب  ندرک  راردا  دشاب و  لظنح  محش  يو  رد  هک  ییاهبح  هب  درک  دیاب 

تفاغ صارقا  تفص 
گنس مرد  ود  تبرش  گنس  مرد  لهچ  ریشابط  گنس  مرد  تصش  خرس  لگ  گنس  مرد  یس  تفاغ  دنریگب  تفاغ  صارقا  تفص 

رگید یتخسن 
کی تبرش  گنس  مرد  هد  نیبگنرت  گنس  مرد  ود  کی  ره  زا  ریشابط  لبنس و  خرس و  لگ  گنس  مرد  شش  تفاغ  هراصع  رگید  یتخـسن 

. لاقثم
صارقا تفص 

یکطصم تفاغ و  يهراصع  دروآداب و  عاکش و  خلت و  ماداب  سفرک و  مخت  نوسینا و  نیتنسفا و  نوراسا و  دنریگب  نیتنسفا  صارقا  تفص 
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. هداس نیبگنکس  گنس  مرد  هدزناپ  رد  ای )  ) ات رکش  لگ  گنس  مرد  جنپ  اب  لاقثم  کی  تبرش  گنس  مرد  ود  کی  ره  زا  لبنس  و 
لگ صارقا  تفص 

کی ره  زا  ابرهک  یکطصم و  گنس  مرد  راهچ  کی  ره  زا  لبنـس  سوسلا و  لصا  گنـس  مرد  شـش  خرـس  لگ  دنریگب  لگ  صرق  تفص 
جالع هب  دیآ  دیدپ  نآ  ياهتمالع  هک  هاگره  ددرگ  زاب  ءاقستسا  هب  رخآ  هب  بت  نیا  هک  دشاب  رایسب  لاقثم و  کی  تبرش  گنـس  مرد  هس 

دوب دیاب  لوغشم  نآ 
908 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

. درس نوریب  دشاب و  مرگ  نوردنز  هک  اهبت  مرگ و  نوریب  دشاب و  درس  نوردنز  هک  ییاهبت  ندرک  دای  ردنا  موس  راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مهن  باب 

تنوفع هچ  نآ  راخب  دشاب و  رایـسب  نت  رعق  ردـنا  هک  دـشاب  یجاجز  مغلب  نآ  يهدام  مرگ  نوریب  دـشاب و  درـس  نوردـنز  هک  ییاهبت  اما 
هک نآ  ببـس  درادیمه و  درـس  ار  نت  نوردنز  دشابن  هتفریذپ  تنوفع  هچنآ  دهدیمه و  نوریب  نت  رهاظ  هب  دوشیمه  مرگ  دریذپیمه و 

ییاج هب  ییاـج  زا  هن  دوب  نکاـس  نت  رد  هداـم  هک  تسا  نآ  تفاـییمن  یهاـگآ  هداـم  نیا  يامرـس  زا  نت  دـشاب  بت  دـلوت  هک  نآ  زا  شیپ 
زا يوزج  ره  تفرگ  ندیبنج  ياج  هب  ياج  زا  دمآ و  دیدپ  يو  ردنا  تنوفع  تکرح  دـش و  رگید  یلاح  هب  یلاح  زا  هن  درکیم و  تکرح 
زاب وا  ياج  هب  دوبن  هدرک  يوخ  دـش  هزات  يو  ردـنا  هک  لاح  نآ  اـب  يو و  اـب  نیا  زا  وزج  نیا  هک  رگید  يوزج  دـبنجب و  شیوخ  هاـگرارق 
دوبن هدرک  يوخ  يو  اـب  هک  وزج  نآ  يامرـس  سح  نت  زا  يوزج  ره  تشگب  هداـم  يازجا  يهمه  اـب  نت  يازجا  يهمه  یگاـسمه  دـمآ و 

وا يهدام  هکنآ  اما  ییارفص  رگید  یمغلب و  یکی  دشاب  هنوگ  ود  زا  نآ  يهدام  درس  نوریب  دشاب و  مرگ  نوردنز  هک  اهبت  تفرگ و  نتفای 
راوشد لیلحت  مغلب  هکنآ  یکی  دـنک  مرگ  ببـس  هس  هب  ار  نت  دوش و  مرگ  دریذـپ و  تنوفع  نت  رعق  ردـنا  مغلب  هک  دـشاب  نانچ  دـشاب  مغلب 

ات دنک  هدام  بناج  هب  لیم  يزیرغ  ترارح  هک  نآ  مود  ببس  مرگ و  نطاب  دشاب و  درس  نت  رهاظ  دسر  رتمک  نت  رهاظ  هب  وا  راخب  دریذپ و 
هب يزیرغ  ترارح  ندرک  لیم  ببـس  هب  هک  دـشاب  هاگ  هک  نآ  موس  ببـس  دوب و  ماخ  مغلب  نت  رهاـظ  رد  رگا  هصاـخ  دوش  درـس  نت  رهاـظ 

نوچمه دوش  کنخ  دوز  دنک و  یمرگ  یتخل  دـیآ و  نت  رهاظ  هب  دزیخرب و  نت  زا  هتفریذـپان  تنوفع  هتـشگ و  مرگ  َرت  يراخب  هدام  بناج 
ردنا ارفص  هک  دشاب  نانچ  دشاب  ییارفص  وا  يهدام  رگا  دوش و  درـس  رتدوز  دزادگب و  ترارح  دوز  دننک  مرگ  شتآ  هب  هچ  رگا  مرگ  بآ 

. دزوسیم نوردنز  دسر و  رتمک  رهاظ  هب  وا  راخب  دریذپ و  رترید  لیلحت  ببس  نادب  ددرگ و  نفع  قورع  نطاب 
لاوس

هب دزورفارب و  لد  رد  هک  تسا  بیرغ  یترارح  بت  هک  ياهتفگ  باتک  نیا  زا  نیتخـسن  راتفگ  زا  نیتسخن  باب  ردنا  هک  دـنیوگ  رگا  لاوس 
درذگب اهگر  يهمه  ردنا  نوخ  حور و  یجنایم 
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طرـش نیا  ياهدرک  داـی  باـب  نیا  رد  هک  بت  ود  ره  نیا  رد  هک  ود  ره  نیا  ردـنا  دـنک و  مرگ  ار  نت  دوـش و  هدـنکارپ  نـت  يهـمه  ردـنا  و 

. دسر نت  يهمه  هب  لد  زا  دزورفارب  لد  ردنا  ترارح  هک  ینکیمن 
نکل دوش  هدـنکارپ  نت  يهمه  ردـنا  حور  نوخ و  اهنایرـش و  یجنایم  هب  لد  زا  دـسر و  لد  هب  ترارح  اهبت  يهمه  ردـنا  مییوگ  باوج 
نانچ دوشن  لطاب  تسا  هدمآ  هتفگ  نیتسخن  باب  رد  هچنآ  دسرن  تساراتـسار  اهمادنا  يهمه  هب  لد  زا  ترارح  هک  دیآ  دیدپ  یعنام  نوچ 

یعنام نوچ  نکل  دـشابن  زکرم  زج  وا  هاگرارق  دـشابن  یعنام  هک  هاگره  دراد و  زکرم  بناج  هب  لیم  نارگ  يزیچ  هک  تسا  هدـش  مولعم  هک 
. دوشن لطاب  وا  ینارگ  ببس  نیدب  دیسر  دناوتن  زکرم  هب  دیآ  دیدپ 

جالع
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دننام برت و  مخت  نیبگنکس و  هب  یق  درک و  دیاب  ندرک  یق  ریبدت  هب  تیانع  نیرتشیب  تسا و  کیدزن  رگیدکی  هب  عون  ود  ره  جالع  قیرط 
مرگ یتبرش  نآ  سپ  زا  دهد و  توق  ار  هدعم  ات  دیاخب  رکش  لگ  گنـس  مرد  تفه  دادماب  ره  زور  تفه  ات  يرامیب  لوا  زا  دومرف  دیاب  نآ 
رکش لگ  ضوع  هب  دشاب  ماخ  لیلد  دشاب و  يوق  امرس  رگا  دروخ و  هداس  نیبگنکس  گنـس  مرد  تسیب  تعاس  ود  هب  نآ  سپ  زا  دروخ و 

. دروخ لگ  بارش  ربص و  بح  ارقیف و  جرایا  ربص و  عیقن  هتفه  کی  سپ  زا  يروزب و  ای  دروخ  یلسع  نیبگنکس  دروخ و  نیبگنا  لگ 
ربص بح  تفص 

نوسینا خرس و  لگ  گنس  مرد  هس  یکطصم  گنس  مرد  راهچ  درز  يهلیله  گنس  مرد  هدزاود  يرطوقـسا  ربص  دنریگب  ربص  بح  تفص 
گنس مرد  ود  تبرش  گنس  مرد  کی  کی  ره  زا  نارفعز  و 

ربص عیقن  تفص 
زور هنابش  کی  دننک و  لح  بآ  نیا  رد  دنیاسب و  ربص  گنس  مرد  لهچ  هنسک  بآ  گناد  راهچ  يرطوقسا  ربص  دنریگب  ربص  عیقن  تفص 

. دشاب اور  دشاب  ارقیف  جرایا  ربص  ضوع  هب  رگا  دشاب و  تبرش  کی  نیا  دنهنب 
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رگید تخسن 
رد ارقیف  جرایا  گنـس  مرد  ود  دنیالاپب و  دیآ و  زاب  یمین  هب  ات  دنزپب  بآ  نم  ود  ردنا  گنـس  مرد  جنپ  نایداب  مخت  دـنریگب  رگید  تخـسن 

جزل طلخ  زا  ار  هدعم  دروخب  دننک و  مرگ  مین  گنـس  مرد  یـس  موس  زور  دنهنب  مرگ  یهاگیاج  دـننک و  ياهشیـش  ردـنا  دـننک و  لح  يو 
. دوش لیاز  دنک  دلوت  هدعم  راخب  زا  هک  عادص  دنک و  كاپ 

بارش تفص 
هراب رگید  دنیالاپب و  دیآ و  زاب  همین  هب  ات  دنزپب  دننک و  بآ  نم  هد  ردنا  نم و  ود  هدرک  ادج  عامقا  خرس و  لگ  دنریگب  لگ  بارش  تفص 

. دنرآ ماوق  هب  دننکفارب و  رکش  نم  ود  نیبگنا و  نم  ود  دیآ و  زاب  همین  هب  ات  دنزپب  دننک و  هزات  لگ 
یلهسم تفص 

نیبگنکـس هب  گنـس  مرد  مین  ربص  گنـس  مرد  راهچ  نوقیراق  گنـس  مرد  کی  دبرت  دـنریگب  داد  دـیاب  جـضن  سپ  زا  هک  یلهـسم  تفص 
اب یکطصم  دوع و  یکدنا  دشاب  فیعض  هدعم  رگا  نیبگنا و  لگ  ای  رکش  لگ  اب  دنهد  لگ  صرق  زور  رگید  دنهدب و  هاگرحس  دنشرسب و 

دنمدوس اهمادنا  يهمه  ندیلام  دنهد و  نیبگنکـس  اب  لگ  صرق  دـشابن  رهاظ  ترارح  دـشاب و  تمالـس  هب  هدـعم  رگا  دـننک و  بیکرت  نآ 
ءابطا زا  یـضعب  دراد  دوس  نیا  دننام  یجنادوف و  ینومک و  تلع  رخآ  رد  دراد و  دوس  اهبت  نیا  رد  دراد  یمرگ  هب  لیم  هک  اههنقح  دشاب و 
فیطل اهوراد  دشاب  يوق  دشاب و  لهک  درم  رگا  دباین و  صالخ  بت  نیا  زا  ریپ  هک  دوب  دیابن  لوغـشم  جالع  هب  دشاب  ریپ  درم  رگا  دـناهتفگ 

دـشاب و عفان  گرزب  قایرت  سوطیدورثم و  اثیلـش و  دـشاب  ناتـسمز  لصف  رگا  لوصالا و  ءام  ردـنا  رم  کسملا  ءاود  نوچ  داد  دـیاب  هدـننک 
عیقن يرامیب  رخآ  ردنا  رکش و  لگ  داد و  دیاب  يرکش  يهداس  نیبگنکـس  ادتبا  ردنا  درک  دیاب  َرت  قفر  هب  دشاب  نطاب  رد  ترارح  نآ  جالع 

تـسا هدـمآ  هدرک  داـی  یملغب  ياـهبت  جـالع  رد  اـهنوناق  نیا و  دـننام  لـگ و  صرق  هنـسک و  بآ  ناـیداب و  بآ  ارقیف و  جراـیا  ربص و 
تعلاطم

(ص 270)
درک دیاب 
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نآ جالع  تامالع و  بابسا و  عاونا و  عبر و  بت  نتخانش  ردنا  موس  راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مهد  باب 
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سنج نیا  مزال و  عبر  ینعی  دـنیوگ  همیاد  عبر  ار  مود  دـیآ و  تبون  هب  هک  یعبر  ینعی  دـنیوگ  هبیاـن  عبر  ار  یکی  تسا  سنج  ود  عبر  بت 
ای یفعض  زرپس  رد  هک  تسا  نآ  یکی  ادوس  دلوت  بابسا  زا  دشاب و  نآ  تنوفع  بابسا  ادوس و  دلوت  بابسا  عبر  بت  بابـسا  دشاب و  رتمک 

نوخ يدرد  یضعب  ادوس  ددرگ و  رایـسب  نت  رب  ادوس  ات  ندرک  دناوتن  ادج  نوخ  زا  دنکن و  بذج  دوخ  هب  ادوس  ببـس  نادب  دشاب و  یملا 
دنک دلوت  همیاد  عبر  دشاب  نت  همه  قورع  رد  هدام  هک  هاگره  دوش و  هتخوس  هک  ارفص  ای  ادوس  ای  نوخ  اب  دشاب  مغلب  یضعب  دشاب و  یعیبط 

دـنک و دـلوت  هروخ  ای  ناطرـس  ای  بلـص  یمرو  دـشاب  وضع  کی  رد  هک  هاگره  دـنک و  دـلوت  هبیاـن  عبر  دـشاب  قورع  نوریب  هک  هاـگره  و 
زا بت  نیدـب  مدرم  دـشاب و  لاس  کی  يو  نیرتزارد  تدـم  دـننکن و  اطخ  جالع  ریبدـت و  رد  رگا  دـشاب و  رطخ  مک  عبر  ياهبت  نیرتشیب 

ددرگ زارد  يو  تدم  دشاب  ماخ  تخس  تدام  دنک و  اطخ  جالع  رد  رگا  دهرب و  جنشت  زا  ایلوخیلام و  عرص و  نوچ  ییادوس  ياهيرامیب 
عبر هب )  ) رخآ هب  بکرم  ياهبت  هک  دشاب  رایسب  دشک و  ءاقستسا  هب  اهتقو  رتشیب  ردنا  دشک  زارد  هچنآ  درادب و  لاس  هدزاود  هک  دشاب  و 

. ددرگ زاب 
دوش رتمک  جیردت  هب  اهتنا  سپ  زا  ءاهتنا و  تقو  ات  دوشیم  تدایز  یتبون  مه  دشاب و  كدنا  امرـس  زرل و  تسخن  عبر  بت  ردنا  اهتمالع :
درـس ظیلغ و  تدام  هک  نآ  رهب  زا  دـننز  مه  رب  اهنادـند  رد  هک  نانچ  دـنازرلب  دـناجنرب و  کین  دـشاب و  رثکت  اهناوختـسا و  درد  اب  امرس 
رتمک زرل  امرـس و  هک  دـشاب  نآ  جـضن  ناشن  دـشاب و  یمغلب  ياهبت  یمرگ  زا  رتمک  وا  یمرگ  دوش  مرگ  نوچ  نکل  دوش  مرگ  رید  دـشاب 

قرع و هب  دـشاب  قیقر  هدام  هک  نآ  رهب  زا  ددرگ  زاب  عبر  هب  هامریت  رد  دـیآ و  بغ  بت  ار  یـسک  ناتـسبات  رخآ  رد  هک  دـشاب  رایـسب  دوش و 
ددرگ عبر  ببس  دنک  رثا  یقاب  نآ  ردنا  تنوفع  ياهببس  زا  یببس  هک  هاگره  دنامب و  نت  ردنا  ظیلغ  یقاب  دوش و  عفد  رگید  ياهغارفتـسا 

عبر بت  رب  دـنامب و  ظیلغ  یلفث  دوش و  جرخ  اهغارفتـسا  هب  دـشاب  فلتخم  نآ  ياـهتبون  دوش  بکرم  بت  يهداـم  هک  هاـگره  نینچمه  و 
داتفه و رگید  یتبون  يادتبا  ات  تبون  کی  يادتبا  زا  اهتعاس  يهلمج  دشاب  تعاس  راهچ  تسیب و  هصلاخ  عبر  تدم  دریگ و  رارق 
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ییادوس ياهتلع  تکرح و  ببـس  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  رود  هن  لهچ و  هصلاخ  عبر  ياهرود  يرتشیب  دناهتفگ  یهورگ  دشاب و  تعاس  ود 

کلف رب  لحز  رگید و  یکلف  ردنا  کی  ره  دناتفه  ناگرایـس  ناگرایـس و  رگید  توق  رب  وا  توق  يالیتسا  تسا و  لحز  تکرح  تکرح 
. دشاب هن  لهچ و  هصلاخ  عبر  ياههرود  دناهتفگ  دمآ  هن  لهچ و  ندرک  برض  تفه  ردنا  ار  تفه  تسا  متفه 

لوب تسخن  عبر  عاونا  همه  رد  دـشاب و  ظیلغ  لوب  دـشاب و  مرن  یطب و  ضبن  دـشاب و  رتزارد  وا  تبون  هک  تسا  نآ  یمغلب  عبر  تمالع  اـما 
اب سایغ  هب  دشاب و  رایـسب  یمغلب  بت  اب  سایغ  هب  عبر  قرع  دیارگ و  یهایـس  هب  اهتنا  سپ  زا  دشاب و  ماخ  دیارگ و  يزبس  هب  دـشاب و  دـیپس 

. دشاب كدنا  ییارفص  بت 
رب  » رتحیحـص  ) بآ رپ  هتـشذگ  ياهاذغ  لاس و  لصف  تداع و  هنحـس و  دشاب و  نوخ  يهبلغ  ياههناشن  ندمآ  دیدپ  يومد  عبر  تمالع  و 

. دهد یهاوگ  خسان ) هابتشا  نآ »
هبلغ ترارح  یگنـشت و  دنک و  رتشیب  قرع  دشاب و  رتاوتم  رتعیرـس و  ضبن  دشاب و  رتهاتوک  وا  تبون  هک  تسا  نآ  ییارفـص  عبر  تمالع  و 

. دهد یهاوگ  نآ  رب  هتشذگ  ياهاذغ  لاس و  لصف  تداع و  هنحس و  دراد و 
هتـشذگ ياهاذغ  لاس و  لصف  رمع و  لاس و  تداع  جازم و  دشاب و  هداتفا  شیپ  رد  ادوس  دـلوت  بابـسا  هک  تسا  نآ  ییادوس  عبر  تمالع 

. دهد یهاوگ  نآ  رب 
دـنریگ و هزور  درـس و  بآ  زا  هصاخ  دتـسیا  زاب  بارـش  ماعط و  زا  تبون  زور  هک  تسا  نآ  عبر  عاونا  يهمه  ردـنا  ماع  جالع  اـما  جـالع :
اهاذغ و درک و  دیاشن  فیطل  ریبدت  يرامیب  لوا  رد  دشابن و  هراچ  یگناخ  غرم  يهزوج  جوهیت و  زا  دشاب  تبون  ود  نایم  رد  هک  ییاهزور 
هب دوش  هدرک  كدنا  یغارفتـسا  يرامیب  لوا  ردنا  رگا  نکل  جضن  سپ  زا  الا  دیاشن  يوق  ياهغارفتـسا  داد و  دیاشن  کشخ  مرگ و  اهوراد 
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لوا ردنا  بیبط  هک  اجنآ  تسا و  هدمآ  هدرک  دای  هتـشذگ  ياهباب  رد  هک  نانچ  دـشاب  باوص  دـنک  مک  یتخل  ار  ظیلغ  طلخ  هک  یلهـسم 
ياههویم زا  ظیلغ و  ياهماعط  زا  درک و  دیاب  قفر  هب  تسخن  زین  لوب  راردا  ریبدت  دـشاب و  رتالوا  مرن  يهنقح  دـنیبن  باوص  لهـسم  يرامیب 

دیاب زیهرپ  دنک  دلوت  اهداب  يو  زا  هچ  ره  و  تسام )  ) تارغج ریش و  َرت و 
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هچنآ دـشاب و  ادوس  دـض  يَرت  یمرگ و  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  دـنمدوس  دراد  يَرت  یمرگ و  هب  لیم  هک  لدـتعم  يهبامرگ  شیاسآ و  درک و 
يدرـس هک  دیاب  هزادنا  نادب  دشاب  عون  نیا  زا  هچنآ  نکل  دشاب  ادوس  فلاخم  يَرت  هب  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  ترـضم  مک  مه  دشاب  َرت  درس و 

دیوگیم سونیلاج  هک  نانچ  دشاب  اور  دوش  لدتعم  ات  دنزیمایب  نآ  اب  مرگ  يزیچ  رگا  دنکفا و  سپ  زاب  جضن  دـنکن و  رتماخ  ار  تدام  نآ 
دراد و زاب  كوک  ترـضم  ات  یمدـنکفا  ردـنا  ینیچراد  يدوب و  مامت  نم  باوخ  ات  كوک  زا  یمدومرف  ياهیلق  زور  ره  شیوخ  رهب  زا  نم 

قفاوم دراذگب  ظیلغ  دنک و  عفد  راردا  هب  ار  فیطل  يهدام  دـنک و  راردا  هک  نآ  رهب  زا  نیریـش  يهزبرخ  دراد و  نایز  َرت  درـس و  ياهماعط 
یناتـسبات عبر  هک  تسناد  دیابب  تشاد و  دیاب  هاگن  قیاقد  نیا  دراد  نایز  دریذپ  تنوفع  دوز  دشاب و  كزان  تخـس  هچره  ولاتفـش  دشابن و 

درک دیاب  رتمک  غارفتسا  درک و  دیاب  تعانق  یگناخ  غرم  يهزوج  اب و  هریز  ابروش و  هب  درک و  دیاب  فیطل  ریبدت  ببـس  نیدب  درذگ  رتدوز 
رتظیلغ طلخ  رگا  تسا و  هدمآ  هدرک  دای  هتـشذگ  ياهباب  ردنا  هک  نانچ  داد  دـیابیم  باکـشک  نیبگنکـس و  دـشاب  تبون  هک  زور  ره  و 

هتسپ و اب  هدرک  نوریب  هناد  یقلم  زیویم  دنروخب و  هتـشرس  هداس  نیبنکـس  گنـس  مرد  هد  اب  نیبگنا  لگ  گنـس  مرد  تفه  دادماب  ره  دشاب 
. غرم هب  اب  هریز  دشاب و  دوخن  يابروش  ماعط  دروخ و  ماداب  زغم 

نوناق درک و  دیاشن  فیطل  ریبدت  لوا  زا  دشاب  گنهآ  زارد  دنک  دلوت  هام  ریت  ردنا  هچنآ  تسا و  هدش  لیاز  عبر  ياهبت  رایسب  ریبدت  نیدب 
ياهتکرح زا  تشاد و  دـیاب  راکب  توق  نتـشاد  هاگن  ریبدـت  ردـنا  تسا  هدـمآ  هدرک  دای  هتـشذگ  ياهباب  رد  هک  ینوفع  ياهبت  جالع 

. تشاد دیاب  هاگن  نتشیوخ  نیا  دننام  مغ و  مشخ و  هشیدنا و  تخس و 
رگا دننزب  پچ  تسد  زا  لحکا  ای  قیلساب  گر  تسخن  هک  تسا  نآ  دنک  دلوت  یعیبط  نوخ  يدرُد  يرایـسب  زا  هک  ینوخ  عبر  جالع  اما  و 

خرـس و نوخ  رگا  دمآ و  دناوت  نوریب  نوخ  یگریت  ات  دننز  خارف  گر  دننک و  نوریب  دیاب  هک  نادنچ  دیارگ  یهایـس  هب  ای  دشاب  هریت  نوخ 
درک دنهاوخ  هک  یغارفتسا  ره  ندز و  گر  دوش و  فیعـض  توق  دننک  نوریب  کین  نوخ  رگا  هک  نآ  رهب  زا  دنکن  نوریب  چیه  دشاب  وکین 
زور سپ  زا  رگا  دننز و  هبنـشود  زور  گر  دشاب  تبون  هبنـش  زور  الثم  ندرک  دیاب  تبون  زور  زا  رگید  هس  زور  دـیاشن و  بت )  ) تبون زور 

لدتعم ياهبامرگ  رد  تبون 
914 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

هتخپ مرن و  طلخ  دراد و  دوس  دیآ  نوریب  هدرکان  قرع  دنک و  رثا  وا  ياهمادـنا  اهگر و  ردـنا  هبامرگ  يَرت  هک  دـنک  ماقم  نادـنچ  دوش و 
هب هلاـغزب  هرب و  تشوگ  تشرب و  مین  يهیاـخ  يهدرز  دـشاب و  یگناـخ  غرم  يهزوـج  جوـهیت و  جارُد و  ندز  گر  سپ  زا  ماـعط  دوـش و 
لگ نیبگنکس و  درک و  دیاب  تیانع  زرپس  رگج و  هب  يرامیب  لوا  ردنا  دشاب و  تبـش  ایورک و  ینیچراد و  گید  رازفا  ابهریز و  ابدیفـسا و 

. دشاب قفاوم  هرتاش  خوبطم  دیآ  تجاح  لهسم  هب  رگا  دراد و  دوس  تسا  هدمآ  هدرک  دای  هتشذگ  ياهباب  رد  هک  بیترت  نآ  رب  رکش 
گنس مرد  هد  هرتاش  دنریگب  هرتاش  خوبطم  تفص 

(ص 271)
زیویم گنس  مرد  کی  کی  ره  زا  سفرک  خیب  نایداب و  خیب  تسوپ  گنـس  مرد  جنپ  ینـسک  مخت  ددع  یـس  کی  ره  زا  هایـسولآ  بانع و 

هلیله خوبطم  دنیالاپب  زاب  دننک و  لح  يو  رد  نیبگنرت  گنس  مرد  لهچ  دنیالاپب و  تسا و  مسر  هکنانچ  دنزپب  ددع  یـس  هدرک  نوریب  هناد 
. دوب قفاوم  زین 

درز يهلیله  خوبطم  تفص 
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یقلم زیویم  گنس  مرد  جنپ  کی  ره  زا  ینسک  مخت  خرس و  لگ  گنس  مرد  تفه  کی  ره  زا  رـشقم  یلباک  يهلیله  درز و  يهلیله  دنریگب 
مرد کی  کی  ره  زا  نایداب  خیب  تسوپ  سفرک و  خیب  تسوپ  ددع و  یـس  ناتـسپس  ددع  یـس  کی  ره  زا  هایـس  يولآ  هدرک و  نوریب  هناد 
مرد جـنپ  هشفنب  هخاش  هد  َرت  يهندوپ  کچوک  يهتـسد  کی  کی  ره  زا  ینـسک  گرب  َرت و  سفرک  گرب  گنـس  مرد  کی  نوسینا  گنس 

رب دـیالاپب و  دـنامب و  نم  مین  دورب و  نم  کی  ات  دـنزپب  دـننک و  بآ  مین  نم و  کی  رد  ار  هلمج  گنـس  مرد  تسیب  ودـنه  يامرخ  گـنس 
هرتاش گنس  مرد  تفه  دنهاوخ  رگا  دشاب  تبرش  کی  نیا  دنزادگب  دنرآ و  ماوق  هب  دننکفارب و  نیبگنرت  گنس  مرد  یس  راتـسا  هد  رادقم 

زا درذگن  زور  تسیب  يرامیب  لوا  زا  ات  دشاب  رتيوق  دـننک  تدایز  ربنچرایخ  سولف  گنـس  مرد  هدزناپ  یکم و  يانـس  گنـس  مرد  جـنپ  و 
يوق ترارح  رگا  نیبگنکس و  ولآ و  بآ  ای  نیریش  شرت و  رانا  بآ  اب  هنـسک  بآ  تالهـسم  سپ  زا  تبرـش  دنهدن و  چیه  تالهـسم  نیا 

دراد دوس  عبر  عاونا  يهمه  ردنا  ندرک  یق  دشاب و  باوص  َرت  نایداب  بآ  اب  نیبگنکس  دشابن 
915 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

باکـشک و دنیـشن و  مرگ  نزبآ  ردـنا  دـشاب  بت  تبون  هک  زور  ره  دـننز و  گر  تسخن  دـشاب  کـیدزن  نیدـب  مه  ییارفـص  عـبر  جـالع 
هب تقو و  هب  کی  ره  دـمآ  هدرک  دای  ینوخ  عبر  جالع  رد  هک  ینوناـق  رب  دـنهدیم  َرت  ناـیداب  بآ  ینـسک و  بآ  راـنا و  بآ  نیبگنکس و 

بارش هب  ای  دنزاس  ینومیتفا  نیبگنکـس  هب  هک  نبجلا  ءام  هب  ای  دننک  مرن  رکـش  هب  لگ  ربنـشرایخ و  بالبل و  بآ  هب  عبط  شیوخ و  هاگیاج 
دنک یق  دشاب  طلخ  تکرح  تقو  هک  تبون  زور  رگا  دشاب و  باوص  دـننک  غارفتـسا  مرن  ياهنقح  هب  تسخن  رگا  هلیله و  خوبطم  هب  ای  لگ 

. دشاب دنمدوس  تخس 
دنک یق  نادب  هک  یخوبطم  تفص 

گنـس مرد  راهچ  کی  ره  زا  یکم  يانـس  نومیتفا و  گنـس  مرد  جـنپ  هشفنب  گنـس  مرد  تفه  کی  ره  زا  یلباـک  يهلیله  درز و  يهلیله 
هلمج گنس  مرد  جنپ  کی  ره  زا  هتفوک  مین  يهفرخ  مخت  هتفوک و  مین  يهزبرخ  مخت  گنـس  مرد  جنپ  کی  ره  زا  تبـش  مخت  برت و  مخت 

دوش زارد  راگزور  رگا  دنروخب و  دنزیمایب و  مرگ  مین  نیبگنکس  گنس  مرد  هاجنپ  اب  رتمک  ای  گنـس  مرد  دص  رادقم  دنیالاپب و  دنزپب و  ار 
. دنراد راکب  صرق  نیا 

تفاغ صرق  تفص 
گنس مرد  شش  توُشُک  مخت  گنس  مرد  شش  خرس  لگ  گنس  مرد  راهچ  لوسغم  کل  گنـس  مرد  راهچ  ینیچ  دنویر  گنـس  مرد  هس 

بآ هب  دـنزیبب و  دـنبوکب و  گنـس  مرد  راـهچ  ربک  خـیب  تسوپ  گنـس  مرد  هس  کـی  ره  زا  ربک  مخت  نوسینا و  گنـس  مرد  راـهچ  لـبنس 
. هنسک بآ  رد  ای  نایداب  بآ  رد  ای  نیبگنکس  اب  صرق  کی  تبرش  گنس  مرد  ود  کی  ره  دننک  صرق  دنشرسب و  سفرک 

هرُغ نب  تباث  بیکرت  رگید  یصرق  تفص 
زا هتساشن  غمص و  مین  یگنس و  مرد  کی  ره  زا  اب  توُشُک  مخت  ینسک و  مخت  گنس  مرد  هس  کی  ره  زا  ریـشابط  کشرز و  خرـس و  لگ 

صرق گنـس  مرد  هس  سوسلا  بر  گنـس  مرد  مین  کی  ره  زا  تفاغ  يهراصع  ینیچ و  دـنویر  لوسغم و  کل  گنـس  مرد  کی  کـی  ره 
. گنس مرد  کی  تبرش  دننک 

مرد هد  نومیتفا  دنریگب  تشاد  دیاب  راکب  نبجلا  ءام  رد  هک  ینومیتفا  نیبگنکس  تفص 
916 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

دننک هرس  رد  نومیتفا  گنـس  مرد  ود  هایـس  قبرخ  گنـس  مرد  هس  هیوبجنرداب  گنـس  مرد  جنپ  روثلا  ناسل  گنـس  مرد  هد  جیافـسب  گنس 
دص هکرس و  گنس  مرد  دص  رد  ار  هلمج  دننک  رگید  ياهرس  رد  ادج  ار  قبرخ  دننک و  هتفوک  مین  قبرخ  جیافسب و  تسا و  مسر  هک  نانچ 
نیا سپ  دننکفارب  رکـش  نم  کی  دنیالاپب و  ار  هکرـس  نیا  سپ  دـننکفارد  رترخآ  هب  نومیتفا  دـیآ و  زاب  همین  هب  ات  دـنزپب  بآ  گنـس  مرد 

ات ماداب و  زغم  هب  اب  هریز  رایخ و  يهیلق  ودک و  شام و  يهروزم  ماعط  دنزاس و  نیبگنکـس  دـننکفارب و  رکـش  نم  کی  دـنیالاپب و  ار  هکرس 
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زا دشاب و  هلاغزب  هرب و  تشوگ  زور  لهچ  سپ  زا  دـشاب و  فیعـض  توق  هک  رگم  دـنهدن  یگناخ  غرم  يهزوج  جارد و  درذـگن  هتفه  هس 
. رانا اههویم 
یمغلب عبر  جالع 

فیطل و هچنآ  دنک  غارفتسا  رگا  دشاب و  ماخ  يهدام  هکنآ  رهب  زا  دننکن  يوق  یغارفتسا  چیه  تلع  يادتبا  رد  هک  تسا  نآ  بت  نیا  جالع 
هدزناپ رد  یلـسع  نیبگنا  لگ  گنـس  مرد  هد  دادماب  ره  دوش و  رترـسع  رتظیلغ و  دشاب  ییادوس  ظیلغ و  هچنآ  دوش و  جرخ  دشاب  ییارفص 

مخت زغم  گنس  مرد  جنپ  درک  دیاب  مرن  بت  رگا  دروخب و  هدرک  یفاص  هدیناشوج و  سفرک  بآ  گنس  مرد  هد  نایداب و  بآ  گنـس  مرد 
جنپ هتفوک و  هایس  يهلیله  گنس  مرد  جنپ  دشابن  بالبل  تقو  رگا  دنروخب و  بالبل  بآ  نم  مین  رد  رکش  گنـس  مرد  هدو  هتفوک  رفـصعم 

. دشاب باوص  راب  کی  هتفه  ره  دروخ  لهسم  رکش  لگ  رگا  دنروخب و  دننک و  بآ  زیویم  رد  رفصعم  مخت  گنس  مرد 
لهسم نیبگنا  لگ  تفص 

نیا دنـشرسب  نیبگنا  لگ  اب  دـنبوکب و  اهوراد  گنـس  مرد  هد  نیبگنا  لگ  گنـس  مرد  مین  جیافـسب  گناد  مین  لیبجنز  گناد  راهچ  دـبرت 
يهنقح رگا  دوش و  مرن  عبط  ات  دنهد  رکش  نبجلا و  ءام  دشاب  ناتـسبات  لصف  فیحن و  دشاب و  رورحم  رامیب  رگا  دوب و  ندروخ  کی  هلمج 

. دشاب باوص  دنزاس  مرن 
يزگس ریجنا  هنقح  تفص 

گنس مرد  هدزناپ  هنوباب  گنس  مرد  هد  مدنگ  سوبس  گنس  مرد  هد  کسح  گنس  مرد  هد 
917 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

هد هزات و  نغور  گنـس  مرد  هدزناپ  دنیالاپب و  دـنامب و  هرهب  کی  دوشب و  هرهب  ود  ات  دـنزپب  بآ  مین  نم و  کی  رد  گنـس  مرد  جـنپ  تبش 
ردنغچ و گرب  عبط  نتـشاد  مرن  رهب  زا  ماعط  دنراد و  راکب  دننک و  لح  يو  رد  يدنه  کمن  گنـس  مرد  کی  خرـس و  رکـش  گنـس  مرد 

زیویم يزگـس و  ریجنا  اههویم  زا  دـشاب و  باوص  کشجنگ  يابروش  ریپ و  سورخ  ياـبروش  دـننک و  شوخ  هماـکبآ  هب  دـنزپب و  خانافـسا 
دـشاب راوخـشد  یق  ار  یـسک  رگا  دشاب و  باوص  کمن  نیبگنا و  برت و  تبـش و  بآ  هب  دنک  یق  امرـس  تقو  تبون  زور  رگ  یناسارخ و 

هس نینچمه  دننکرب  کمن  رگید  یتخل  دنهنب و  رگید  يهدر  کی  دننکرب و  کمن  یتخل  دنهنب و  هدر  کی  دنزپب و  مرد  مرد  نوچ  ار  برت 
روش و یهام  ماعط  دروخب و  دناوت  هک  نادنچ  برت  نآ  زا  دادماب  دنهنب  بش  کی  دننک و  نآ  رس  رب  یلـسع  نیبگنکـس  دنهنب و  هدر  راهچ 
دراد و دوس  ود  ره  هتـسهآ  ندیلام  تضایر و  دروخب و  مرگ  مین  بآ  اب  ماعط  سپ  زا  نیبگنکـس  زا  هدوس و  لدرخ  اب  دنروخ  هتخپ  ردنغچ 

. دروخب يوق  یلهسم  دیآ  دیدپ  جضن  ناشن  هک  تقو  ره  دنک و  مرن  ار  طالخا  دیاشگب و  ار  ماسم 
گنـس مرد  جنپ  کی  ره  زا  هلمآ  هلیلب و  گنـس  مرد  هد  کی  ره  زا  هایـس  يهلیله  یلباک و  يهلیله  دنک  يوق  غارفتـسا  هک  یخوبطم  تفص 

مرد راهچ  کی  ره  زا  هتفوک  مین  جیافـسب  هیوب و  جنرداب  گرب  روثلا و  ناسل  گنـس  مرد  تفه  نومیتفا  گنـس  مرد  راهچ  یمور  نیتنـسفا 
ات دنزپب  بآ  نم  ود  رد  ار  هلمج  ددع  تسیب  کی  ره  زا  هدرک  نوریب  هناد  یناسارخ  زویم  هایس و  يولآ  گنس  مرد  جنپ  یکم  يانس  گنس 

یطبن حلم  گنـس  مرد  مین  ربص و  لاقثم  مین  نوقیراغ و  لاقثم  کی  اب  دنروخب  گنـس  مرد  دص  رادقم  دنیالاپب و  دیآ و  زاب  یکی  راهچ  هب 
گناد ود  هاوخنان  مرد  مین  دبرت  گنـس  مرد  کی  نومیتفا  دنزاسب  بح  نیا  دـیآ  راوخـشد  بیکرت  نیا  رگا  هایـس و  قبرخ  مین  یگناد و  و 
گنـس مرد  کی  نوقیراق  گنـس  مرد  کی  ارقیف  جرایا  گناد  ود  کی  ره  زا  نایداب  مخت  سفرک و  مخت  نوسینا و  گناد  راهچ  جیافـسب 

تقو هب  مین  گنـس و  مرد  کی  تبرـش  هنوباب  بآ  هب  تسا  مسر  هک  نانچ  دننک  بح  گنـس  مرد  مین  لقم  گنـس  مرد  مین  يدـنه  کمن 
مین گنس و  مرد  ود  هتفه  ره  بح  نیا  رگا  دروخ و  خوبطم  دادماب  دروخب و  باوخ 

(ص 272)
. نتفخ تقو  دشاب  باوص  دروخب 
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918 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
دنهدب راب  کی  هتفه  ره  جضن  ندمآ  دیدپ  سپ  زا  هک  یفوفس  تفص 

دنزیمایب دـنبوکب و  ار  هلمج  گنـس  مرد  هس  کـی  ره  زا  نومیتفا  جیافـسب و  گنـس  مرد  تفه  کـی  ره  زا  هایـس  يهلیله  یلباـک و  يهلیله 
دیآ ناتـسمز  لـصف  دوش و  زارد  راـگزور  هک  هاـگره  دـنروخ و  مرگ  بآ  نآ  سپ  زا  رکـش و  گنـس  مرد  هس  اـب  گنـس  مرد  هس  تبرش 

. نآ ریغ  یلفالف و  دژگنا و  نوجعم  نوچ  دنراد  راکب  مرگ  ياهنوجعم 
مین تبرش  دنـشرسب  یفـصم  نیبگنا  اب  دنبوکب و  تساراتـسار  کی  ره  زا  رم  دژگنا و  لپلپ و  باذس و  گرب  دنریگب  دژگنا  نوجعم  تفص 

. لاقثم
تخس دنک  قرع  ات  دشوپب  مرگ  ار  نتشیوخ  دروخب و  نوجعم  نیا  زا  لاقثم  کی  تبون  تقو  رگا  دنیوگیم  ایرکز  دمحم  هرغ و  نب  تباث 

. دوب عفان  قفاوم و 
ره زا  نوسینا  یهوک و  يهندوپ  گنس  مرد  ود  لبنس  گنـس  مرد  هس  کی  ره  زا  هخیلـس  هاوخنان و  لپلپ و  لیبجنز و  رگید  نوجعم  تفص 

. سفرک نایداب و  بآ  اب  گنس  مرد  کی  تبرش  اهوراد  يهمه  هدنچ  راب  هس  یفصم  نیبگنا  گنس  مرد  جنپ  کی 
یلفالف تفص 

سویلاسیس هخیلس و  سفرک و  مخت  لیبجنز و  گنس  مرد  هد  ناسلب  دوع  گنـس  مرد  تسیب  کی  ره  زا  لپلپراد  هایـس و  لپلپ  دیپس و  لپلپ 
يهمه نزو  هدـنچ  راب  ود  یفـصم  نیبگنا  گنـس  مرد  راهچ  کی  ره  زا  امامح  لبنـس و  گنـس  مرد  کـی  کـی  ره  زا  نسار  نوراـسا و  و 

. لاقثم کی  ات  گنس  مرد  کی  تبرش  اهوراد 
امامح گنـس  مرد  کی  رتسدیبدنج  گنـس  مرد  هس  نومیتفا  گنـس  مرد  راهچ  باذـس  گرب  دراد  دوس  بت  نیا  ردـنا  هک  یـصرق  تفص 
بنرک گنس  مرد  هس  کی  ره  زا  نوسینا  هعیم و  گنس  مرد  شش  دیپس  شاخشخ  مخت  گنـس  مرد  تفه  سوسلا  بر  گنـس  مرد  راهچ 
تبون زور  هدرک  اهغارفتـسا  دشاب و  هدمآ  دیدپ  جضن  هک  نآ  سپ  زا  دنـشرسب  ثلثم  هب  دـنزیبب و  دـنبوکب و  مین  گنـس و  مرد  ود  هتخوس 
گرزب قاـیرت  سوطیدورثـم و  زا  هتفه  ره  رگا  دوب  عفاـن  دروـخب  مرگ  بآ  رد  گنـس  مرد  ود  رادـقم  تعاـس  هس  هب  تبوـن  تقو  زا  شیپ 

. دشاب دنمدوس  تخس  دروخب  گناد  ود  رادقم 
919 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

تسا و هدـمآ  هدرک  داـی  یمغلب  عبر  رد  هک  قیرط  نادـب  مه  تشاد  دـیاب  مرن  نت  تسا  کـیدزن  یمغلب  عبر  جـالع  هب  ییادوس  عـبر  جـالع 
رتشیب هایس  قبرخ  رجح  دروژال و  رجح  ینمرا و  رجح  نوقیراق و  جیافـسب و  نومیتفا و  اهوراد  رد  درک و  دیاب  جضن  سپ  زا  يوق  غارفتـسا 
مدرک جالع  ار  ییادوس  عبر  ياهبت  يرایـسب  دـیوگیم  سونیلاج  دـشاب  عفان  باب  نیا  رد  جـضن  شیپ  زا  ندز  قیلـساب  گر  درک و  دـیاب 
بارـش دوب و  دنمدوس  مداد  قایرت  نآ  سپ  زا  مداد و  نیطنـسفا  بارـش  زور  دنچ  نآ  سپ  زا  مداد و  لهـسم  جضن  سپ  زا  هک  قیرط  نیدب 

ای دشاب  وضع  ود  ردنا  هدام  هک  دشاب  نآ  يو  ببس  دشاب  رگا  دتفا و  قافتا  رتمک  میاد  عبر  و  دراد . دوس  بت  نیا  رد  یفاص  قیقر و  دیپس و 
اهوراد بارـش و  ماعط و  ریبدت  نکل  میدرک  دای  هک  دـشاب  عاونا  نیا  زا  مه  نآ  جالع  دـنک و  زاغآ  رگید  یتبون  هب  یکی  ره  وضع و  هس  رد 

يروزب و نیبگنکـس  دیآ  تجاح  رگا  رکـش و  لگ  دشاب و  يرکـش  يهداس  نیبگنکـس  يزیچ  رتالوا  دراد و  لادـتعا  هب  لیم  هک  دـیاب  همه 
رد هدام  هک  نآ  رهب  زا  دراد  دوس  باب  نیا  رد  ندز  قیلساب  گر  سفرک و  بآ  َرت و  نایداب  بآ  لدتعم و  لوصالا  ءام  دنهد و  نیبگنا  لگ 

. دیآ تجاح  نفاص  دصف  هب  هک  دشاب  هاگ  دشاب و  اهگر 

نآ ریغ  سدس و  سمخ و  ياهبت  ردنا  موس  راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مهدزای  باب 
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ار اهبت  نیا  تسا  يرکنم  نوچ  سونیلاج  دشاب  رتظیلغ  رتمک و  نکل  دـشاب  عبر  بت  يهدام  سنج  زا  اهبت  نیا  يهدام  هک  تسناد  دـیابب 
هیداب بابسا  زا  یببس  اهبت  نیا  ببس  انامه  دیوگیم  فیعـض و  یـسمخ  رگم  مدیدن  چیه  اهبت  نیا  زا  شیوخ  رمع  رد  نم  دیوگیم  و 

مشخ و يداش و  نوچ  یناسفن  ضارعا  زا  يزیچ  ای  قفاومان  ییوراد  یبارـش و  یماعط و  ای  هاگان  يوق و  یتضایر  یتکرح و  نوچ  هک  دشاب 
تشاد و دیاب  تشوگ  انعم  نیا  دیوگیم  دنک  دلوت  بت  دوش  هزات  اهببـس  نیا  زا  یببـس  هک  تقو  ره  دـنک  رثا  جازم  رد  هک  هشیدـنا  مغ و 

دیوگیم دـشاب و  عبـس  زا  رتزارد  ار  عست  دـشاب و  زارد  تدـم  ار  عبـس  تسه و  اهبت  نیا  دـیوگیم  طارقب  دـتفین و  طلغ  ات  دومزآ  دـیابب 
یلع وبا  هجاوخ  دیآ و  دیدپ  نآ  عبط  رب  هک  دشاب  هاگ  دشاب و  لس  قد  يهمدقم  هک  دشاب  هاگ  هک  نآ  رهب  زا  تسا  اهرگید  زا  رتدب  سمخ 

نآ وا  دارم  نکل  تسین . قلطم  سمخ  نیا  زا  وا  دارم  تسا  همه  زا  رتدب  سمخ  تفگ  هک  طارقب  لوق  دیوگیم  هللا  همحر  انیس 
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مرگ هسیئر  ياضعا  فلتخم  ياهبت  رد  هک  دـشاب  هاـگ  هک  نآ  رهب  زا  تسا  رگید  ياـهبت  زا  رتدـب  سمخ  ياـهبت  زا  یـضعب  هک  تسا 
دناوتن تسین  هدرک  دای  اهباتک  رد  ای  میاهدیدن  ام  اهيرامیب  هک  تفگ  ناوتن  هک  انیـس  یلع  وبا  هجاوخ  دیوگیم  دـنک و  ادا  قد  هب  دوش و 

ادوس وا  يهدام  هک  دیآیمه  عبر  تبون  هب  نآ  رهب  زا  هن  عبر  بت  تسین و  هدرک  دای  باتک  چـیه  رد  هک  میباییمه  اهزیچ  رایـسب  ام  هک  دوب 
رتظیلغ و يهدام  ياـج  رگا  دـشاب  بجع  هچ  سپ  تسا  كدـنا  تسا و  ظـیلغ  وا  يهداـم  هک  دـیآیمه  تبون  نیدـب  نآ  رهب  زا  نکل  تسا 

رتمک يریلد  مرگ  ياـهزیچ  هب  نکل  دـشاب  یمغلب  عبر  جـالع  نوچمه  اـهبت  نیا  جـالع  دریگ  رگید  یتبون  هب  تبون  دـشاب و  نآ  زا  رتـمک 
دروخ رد  یلهـسم  هب  دننک  یغارفتـسا  رگا  دشاب و  هدمآ  دیدپ  مامت  جضن  هک  نآ  سپ  زا  رگم  درک  دیاب  رتمک  زین  غارفتـسا  ندرک و  دیاش 

نیا هک  مدرب  نامگ  تسخن  دیوگیم  سونیلاج  هک  نانچمه  نم  دـمآیمه و  اهبت  عون  نیا  زا  ار  وا  دوب  یمالغ  ارم  دـشاب و  باوص  لاح 
تدم مدرک و  ناشن  بت  يادتبا  تقو  میوقت  رب  متـشاد و  ودب  شوگ  سپ  دیآیمه  ببـس  نادب  بت  نیا  دنکیم و  یطیلخت  تقو  ره  مالغ 
تبون دنچ  متـشاد  هاگن  زین  نآ  تبون  تدم  مدرک و  ناشن  بت  رگید  يادتبا  مدرک و  مولعم  بت  یب  هک  ياهزور  متـشاد و  هاگن  نآ  تبون 

هب نآ  رثا  رب  مداد و  هفرخ  مخت  بآ  نیبگنکـس و  بت  زور  رگید  ار  وا  دوب  مرگ  جازم  تسا و  عست  بت  هک  دـش  مولعم  متـشاد  هاـگن  نینچ 
غرم اب  هرب  تشوگ  تبش و  دوخن و  يابروش  اب  هریز  اذغ  مداد و  هداس  نیبگنکس  اب  رکـشلگ  رگید  ياهزور  مداد و  باکـشک  تعاس  دنچ 

كدنا تخس  یمدادن و  نیبگنکـس  زج  تبون  زور  ماداب و  زغم  هب  ياهروزم  اب  هریز  اب  یمداد  بآ  دوخن  زور  ود  هب  تسخن  زور  زا  شیپ  و 
مرد ود  رادـقم  زور  ود  هب  تبون  زور  سپ  زا  متخاس  یّبح  یحاجن  نوجعم  طالخا  زا  دوخن و  هداس  بآ  اب  یمداد  هتخیمآ  بآ  اب  یمداد و 

. دش لیاز  بت  قیرط  نیدب  مدادن  شیب  راب  ود  بح  نیا  مدادب و  گنس 

نآ جالع  بکرم و  ياهبت  ندرک  دای  رد  موس  راتفگ  زا  موس  وزج  زا  مهدزاود  باب 

بت نوچ  دنوش  بکرم  دنـشاب  رود  رگیدـکی  زا  سنج  هب  هک  بت  ود  هک  دـشاب  هاگ  دـنیوگ  بکرم  ار  نآ  دوش  هتخیمآ  مه  رد  هک  اهبت 
زا رگید  یعون  اب  یمرو  بت  هک  دشاب  هاگ  بغلا و  رطـش  نوچ  دوش  بکرم  رگیدـکی  اب  ینوفع  بت  ود  هک  دـشاب  هاگ  ینوفع و  بت  قد و 

ياهبت
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هـس هک  دشاب  هاگ  دنوش و  بکرم  هس  ای  عبر  ود  هک  دشاب  هاگ  هصلاخ و  ود  ره  دـنوش و  بکرم  بغ  ود  دـشاب  هاگ  دوش و  بکرم  ینوفع 
نامگ یهاگ  دـنادب  کین  بت  ياـهتمالع  ملع و  لوصا  هک  بیبط  دریگیمه و  يرگید  دراـسگیم و  یکی  هک  ناـنچ  دوش  بکرم  بغ 

درک و دیاشن  دامتعا  بت  ياهتبون  رب  هک  تسا  ببـس  نیدـب  تسا و  یمغلب  يهبیان  بت  هک  درب  نامگ  یهاگ  تسا و  بغلا  رطـش  هک  درب 
اهر نیتسخن  بت  هک  تسا  نآ  یکی  بکرم  بت  ياههناشن  زا  هک  تسناد  دـیابب  اـهتمالع  درک و  دـیاب  ناـشن  رگید  ياـههناشن  ضارعا و 
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دراسگیم و ینوفع  بت  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  لکشم  تخـس  قد  بت  ای  ینوفع  بت  بیکرت  نتخانـش  دنک و  تدواعم  زرل  امرـس و  هدرکان 
زاغآ امرـس  اشارف و  زاب  درادیم و  رتمرن  رگید  یبت  درک و  اهر  بت  کی  هک  دنیب  نآ  هدرکان  هبرجت  بیبط  دـشابن و  رهاظ  تخـس  یقد  بت 

زا دریگ  يو  رب  بت  عون  ود  هک  دشاب  هاگ  هرتفم و  یبت  همزال و  یبت  زا  بکرم  تسا  یبت  هک  دـنرادنپ  اههناشن  نیدـب  دوش  مرگ  زاب  دـنک و 
دیآ مود  تبون  هدیراسگان  بت  کی  زونه  هک  نینچ  رگیدکی  سپ 

(ص 273)
فقاو کی  ره  تقیقح  ره  رب  ات  دنیوجب  کین  بت  ياههناشن  هک  نآ  زا  دشابن  هراچ  اهياج  نیا  ردنا  تسا  سخانوس  هک  درادـنپ  بیبط  و 
رایـسب زیت و  تخـس  ياهدام  يوق و  یببـس  هک  تسناد  دـیابب  دـنکیم  تدواعم  دوزادوز  دـشاب و  هاتوک  اهبت  تبون  هک  هاگره  دـندرگ و 
اهگر نوردنز  هب  مزال  بت  يهدام  هک  نآ  رهب  زا  دوشن  بکرم  مزال  بت  ود  دـناهتفگ  یهورگ  دوشیم و  هتـسویپ  اهتبون  نینچ  ات  تسا 

دـشاب هک  دیاب  راب  کی  هب  بت  تکرح  دریذپ  راب  کی  هب  تنوفع  نوچ  دریذپ و  راب  کی  هب  تنوفع  دشاب  یکی  هدام  عضوم  نوچ  دـشاب و 
سپ دنک  تکرح  وضع  کی  زا  تسخن  دنک و  دلوت  وضع  اهگر و  ردـنا  تنوفع  دوش  نکمم  هک  نآ  رهب  زا  تسین  تسرد  نخـس  نیا  و 

خیرات هب  قلعت  رگید  بت  زاغآ  دراد و  نیتسخن  تنوفع  خیرات  هب  قلعت  نآ  ندیراسگ  نیتسخن و  بت  زاغآ  دهد و  زاب  هدام  يازجا  رگید  هب 
رد ای  دنکن  قرع  چیه  ددرگ و  مزال  دنازرلب و  تسخن  یبت  هک  هاگ  ره  دنک و  اهر  ادـج  دـنک و  زاغآ  ادـج  کی  ره  دراد و  نیمود  تنوفع 

تسا و بکرم  بت  هک  درک  دـیاب  مکح  دـنک  قرع  هراب  کی  زرل  هس  ود  سپ  زا  دـنکیم و  تدواـعم  زرل  امرـس و  بت  تقو  ره  بت  ناـیم 
دشاب يوق  يزرل  هقبطم  بت  ردنا  هک  هاگره  نینچمه 

922 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
دشاب بکرم  بت  ددرگ  زارد  تخس  ياپ  تسد و  ندنام  درس  نآ و  تدم  و 

بیبط رب  دشاب و  هتخیمآ  زین  يو  جالع  ییادوس  ینوخ و  یمغلب و  ییارفص و  ياهبت  زا  دشاب  هتخیمآ  بکرم  ياهبت  هک  نانچمه  جالع 
اههدام و رگا  درگنب  دشاب  هدام  ود  زا  رگا  اًلثم  دراد  هدام  دنچ  زا  بیکرت  تسا و  رتيوق  بت  مادک  ياهتمالع  ات  درگنب  هک  دـشاب  بجاو 

رتكانرطخ یکی  رگا  دنیب و  رتشیب  یکی  نآ  جالع  دنک  رتيوق  یکی  رگا  دزیمایب و  نآ  دروخ  رد  جالع  ریبدـت  تسا  تساراتـسار  اههناشن 
رتمک غارفتـسا  هک  دشاب  نآ  رتالوا  نآ  ریغ  سدس و  سمخ و  بکرم و  ياهبت  ردنا  دوش و  نمیا  رطخ  زا  ات  دراد  رتمهم  نآ  جالع  دشاب 

دوشن و فیعض  غارفتسا  يرایـسب  ببـس  هب  توق  ات  دنکن و  ادا  قد  هب  دزیواین و  یلـصا  ياهمادنا  ردنا  ترارح  دوشن و  مک  طالخا  ات  دنک 
دیـشیدنا و دیابن  يرامیب  تدـم  يزارد  زا  دـشاب  ياج  رب  توق  هک  مادام  ات  درک و  دـناوتب  يربارب  نآ  اب  تشاد و  دـناوت  ياپ  يرامیب  ردـنا 
رایخ و مخت  زغم  نوچ  درک  دیاب  َرت  بعص و  ياهزیچ  زا  صرق  بیکرت  نکل  دشاب  باوص  نداد  روفاک  صرق  دشاب  يوق  ترارح  هک  اجنآ 
اریتک و ماداب و  زغم  كوک و  مخت  شاخشخ و  مخت  ربک و  مخت  یبآ و  مخت  نیریش و  يودک  مخت  ودنه و  يهزبرخ  مخت  گنرداب و  رایخ 
رد ولآ و  کلن و  يهروزم  ابهروغ و  ابهریز و  نوچ  دریذـپ  رتمک  تنوفع  هک  دـیاب  يزیچ  دراد و  يَرت  يدرـس و  هب  لـیم  هک  دـیاب  زین  اذـغ 

ردنا نوچ  تسا  كزان  هچرگا  تسا و  َرت  درس و  خانافسا  ودک و  هک  نآ  رهب  زا  دننکرد  خانافسا  رایخ و  ودک و  هک  دیاب  اهیـشرت  يهمه 
. دشاب رود  تنوفع  زا  دشاب  اهیشرت 

نآ جالع  تمالع و  ییابو و  قد  قد و  ياهبت  نتخانش  ردنا  مراهچ  راتفگ 

هراشا

یعیبط تبوطر  عون  هس  مدرم  نت  رد  هک  تسناد  دیابب  قد  بت  نتخانش  ردنا  نیتسخن  باب 
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ياهمادنا يهمه  اهگر و  ردنا  هک  تسا  یتبوطر  نیتسخن  دنک  دـلوت  قد  بت  دوش  جرخ  اهتبوطر  نیا  زا  عون  کی  هک  هاگره  هک  تسا 
یتوق تعیبط  تلبج  ردنا  یلاعت  كرابت و  راگدیرفآ  دیآ  دیدپ  اهتابن  رب  بش  ره  فیرخ  لصف  رد  هک  منبـش  ناسب  تسا  هدنکارپ  یلـصا 

نادب يور  توق  نادب  وا  تعیبط  دبای  رترید  بارش  ماعط و  مدرم  هک  دتفا  یببس  هک  هاگره  هک  تسا  هداهن 
923 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

نادب دـشاب و  هدـش  هتـشرس  هتخیمآ و  اهمادـنا  هب  هک  تسا  یتبوطر  مود  دـنک  مضه  دـنازپب و  دـشاب  هتخپن  مامت  هک  ار  نآ  درآ و  تبوطر 
ودب رتيوق  یترارح  هک  هاگره  دشاب  دهع  بیرغ  ندرسف  ردنا  هک  نآ  رهب  زا  دشابن  هدرسف  مکحم  زونه  نکل  هدش  هدرـسف  هتـشگ و  هدننام 

نادـب یلـصا  ياهمادـنا  هک  تسا  یتبوطر  موس  دوش  متخ  لیلحت  هب  ددرگ و  هتخادـگ  تبوطر  نآ  دـتفا  قافتا  طارفا  هب  یتضایر  اـی  دـسر 
اما دوش  لطاب  اهمادنا  يهمه  يازجا  یگتسویپ  دنامن  تبوطر  نیا  هک  هاگره  تسا  نادب  نت  يهمه  يازجا  یگتسویپ  تسا و  هدش  هتـشرس 

دـشاب و هدروخ  ردـنا  هتیلپ  هب  هک  تسا  ینغور  نوچمه  مود  تبوـطر  دـشاب و  نادبارـش  رد  هک  تسا  ینغور  نوـچمه  نیتـسخن  تبوـطر 
یلاوح زا  هصاخ  دوش  مک  نت  زا  نیتسخن  تبوطر  هک  هاگره  تسا  نادـب  هتیلپ  يازجا  یگتـسویپ  هک  تسا  یتبوطر  نوچمه  موس  تبوطر 
هدروخ ردنا  هتیلپ  هک  ینغور  هک  دسر  نادـب  راک  دوش و  هتـسسگ  غارچ  غورف  ددـم  دوش و  جرخ  نادـغارچ  نغور  هک  دـشاب  نانچمه  لد 

ناوت يراوشد  هب  نکل  دریذپ  جالع  دوز  قد و  زا  دشاب  نیتسخن  يهجرد  نیا  دنک و  دـلوت  قد  بت  ببـس  نیدـب  دـش  دـهاوخ  جرخ  تسا 
هتیلپ نغور  هک  دـشاب  ناـنچمه  دوش  جرخ  نیمود  تبوطر  هک  هاـگره  دوشن و  فقاو  نآ  رب  بیبـط  دوشن  هدرک  لـمأت  کـین  اـت  تسناد و 

دـشاب و رخآ  هنایم و  لوا و  يهجرد  ار  لوبذ  نیا  دـنیوگ و  لوبذ  وا  يهصاخ  ماـن  هب  ار  نیا  قد و  زا  دـشاب  مود  يهجرد  نیا  دوش و  جرخ 
هتیلپ ياهبنپ  يازجا  هک  یتبوطر  هک  دـشاب  نانچمه  دوش  جرخ  موس  تبوطر  هک  هاگره  دـشابن و  ریذـپ  جالع  دـسر  رخآ  يهجرد  هب  هچنآ 
نانچ تسا  لد  قد  أدبم  هک  تسناد  دیابب  دشابن و  جالع  ار  عون  نیا  لاح  چیه  هب  دنیوگ و  تتفت  ار  نیا  دوش و  تسین  دنام  هتـسویپ  نادـب 
نیا ترارح  هک  نآ  رهب  زا  دنک  ادا  قد  هب  شش  هدعم و  رگج و  ترارح  هک  دشاب  هاگ  نکل  تسا  هدمآ  هدرک  دای  نیتسخن  راتفگ  ردنا  هک 

هک اجنآ  هک  دـشاب  رایـسب  دـنک و  ادا  قد  هب  یمرو  ینوفع و  ياهبت  هزور و  کی  بت  هک  دـشاب  هاگ  نینچمه  دـهد و  زاب  لد  هب  اهمادـنا 
هب يرامیب  دوش و  مرگ  ببس  نادب  لد  کسملا و  ءاود  رخآ  اب  دهد و  محللا  ءام  ترورـض  هب  بیبط  دتفایم  یـشغ  دوشیم و  طقاس  توق 

دـشاب و رهاظ  تخـس  رخآ  هب  دریذـپ و  دوز  درک و  ناوت  ناسآ  نآ  جالع  تسناد و  ناوت  راوخـشد  تسخن  ار  قد  بت  ددرگ و  زاب  ادا  قد 
. دریذپ راوخشد  جالع 

924 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
بت ترارح  یگنوگچ  زا  موس  بآ ) شیپ  ای  لوب   ) لیلد زا  مود  ضبن  زا  یکی  تسج  دیاب  هجو  هس  زا  یقد  بت  ياهتمالع 

زا هچنآ  دشاب و  هدنام  لاح  کی  رب  دشاب و  رتاوتم  فیعـض و  قیقر و  بلـص  قد  دنوادخ  ضبن  هک  تسا  نآ  دوش  مولعم  ضبن  زا  هچنآ  اما 
نوچ هک  نانچمه  یبوسر  دوش و  رترهاظ  نغور  دسر  لوبذ  دح  هب  هک  هاگره  دیآ و  دیدپ  ینغور  لوب  رد  هک  تسا  نآ  دوش  مولعم  لیلد 

هتـسهآ هب  قد  بت  هک  نآ  یکی  درک  ناوت  مولعم  هجو  هس  زا  مه  دوش  مولعم  بت  ترارح  یگنوگچ  زا  هچنآ  دیآ و  دیدپ  سوبـس  حیافس 
رب تسد  هک  هاگره  هک  نآ  مود  دشاب  هتشگ  جازم  نوچمه  ار  وا  بت  ترارح  هک  نآ  رهب  زا  دشابن  هاگآ  تخس  دوخ  بت  زا  رامیب  دشاب و 
نآ موس  دشابیم  رتمرگ  اهنایرش  اهگر و  دیامنیم و  رتشیب  بت  ترارح  دنرادیم  يو  رب  تسد  دنچره  دشابن و  مرگ  تخـس  دنهن  يو 

دوش و رتیوق  ضبن  رترهاظ و  بت  دـنروخ  ماعط  قد  بت  رد  هک  هاگره  دزورفارب و  رتهب  غارچ  دـننک  نادـغارچ  رد  نغور  هک  ناـنچمه  هک 
زا دوشیم  رهاظ  ماـعط  سپ  زا  بت  هک  نآ  رهب  زا  لـهاج  بیبط  تسا و  نیا  بت  نیا  رد  یناـشن  نیرتتسرد  دـیارگ و  یمیظع  هب  یکدـنا 

فالخ رب  قد  لاوحا  ددرگب  بت  لاوحا  دوش  هدروخ  ماعط  هک  هاگره  رگید  ياهبت  ردـنا  هچ  رگا  دوش و  كاله  نادـب  دراد و  زاب  ماـعط 
تسد و يدرـس  اهمادنا و  ینارگ  رثکت و  بت و  يزارد  اشارف و  رگید  ياهبت  ردنا  ندروخ  ماعط  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  رگید  ياهبت  نیا 

. دشابن بت  ندش  رهاظ  زج  قد  بت  ردنا  دنک و  تدایز  ضبن  فالتخا  ياپ و 
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زا رتمرگ  دوشن و  رهاـظ  ندـیراسگ  تمـالع  دراد و  زور  هنابـش  هس  زا  نوزف  بت  هک  تسا  نآ  ددرگ  زاـب  قد  هب  مویاـمح  هک  نآ  تمـالع 
هک دوش  نآ  زا  رتکشخ  نت  ددرگن و  دشاب  هدوب  تسخن  زور )  ) هچنآ

(ص 274)
تمالع تشگزاب و  قد  هب  موی  یمح  هک  تسناد  دیابب  دیآ  دـیدپ  اههناشن  نیا  هک  هاگره  دوش  درز  يور  گنر  دـنک و  بجاو  بت  نآ  زا 
یکـشخ یترارح و  نت  ردنا  دـنک  قرع  درذـگب و  ینوفع  بت  تبون  تدـم  هک  هاگره  هک  تسا  نآ  ینوفع  بت  اب  قد  بت  ندـش  بکرم 

. دیآ دیدپ  شبرچ  زارب  لوب و  رد  دنک و  بجاو  نت  نآ  هک  دوش  نآ  زا  رترغال  نت  دشاب و  هدنام 
925 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

ردـنا اهغدـص  دوش و  رهاظ  اهناوختـسا  ياهرـس  دـیآیمه و  دـیدپ  کشخ  صمر  دوش و  ردـنا  رود  اهمشچ  هک  تسا  نآ  لوبذ  تمالع 
درادرب ینارگ  هب  اهوربا  هتسشنرب و  يرابغ  هک  دنام  نادب  دوشب و  تسوپ  گنر  زا  یگزات  قنور و  دوش و  هدیـشک  یناشیپ  تسوپ  دنیـشن و 

هک هاگره  دزارفارب و  اهفتک  دیآ و  دیدپ  يو  رد  شپش  دنیامن و  رتزارد  يوم  دوش و  زیت  ینیب  رس  دنام و  دولآباوخ  مشچ  هب  اهمشچ  و 
تلهم نادنچ  هک  نآ  رهب  زا  دوشن  رهاظ  نیا  زا  شیب  اهتمالع  زا  دوش و  روک  اهنخان  دریگ و  ندیزیر  يوم  دـسر  رخآ  يهجرد  هب  لوبذ 

تشگ و زارد  نآ  تدم  هک  دوب  نولوق  يهدور  سامآ  نآ  ببس  هک  ماهدید  لوبذ  دیوگیم  سونیلاج  دوش  رهاظ  رگید  یتمالع  هک  دهدن 
تدـم يزارد  اعمالا و  قلز  سپ  زا  هک  هاگره  دوب و  هدرگ  سامآ  هناثم و  سامآ  يرم و  ساـمآ  نآ  ببـس  هک  ماهدـید  درک و  ادا  لوبذ  هب 

قد بت  هک  درک  دیاب  مکح  تسا  هدرک  رثا  لد  یحاون  لد و  ردنا  یگتسخ  ياهبت  زا  یببس  هب  هک  دوش  مولعم  دیآ  دیدپ  هتسهآ  یبت  نآ 
( نتفای دوبهب   ) یهب دیما  دشابن  هدمآ  دیدپ  لوبذ  ياهتمالع  دشاب و  هدیشوپ  تشوگ  هب  اهناوختـسا  دشاب و  ياج  رب  توق  ات  جالع  تسا 

خیرمت نزبآ و  هبامرگ و  ریبدت  مود  شرفم  نکـسم و  هناخ و  ياوه  ریبدت  یکی  تسا  هجو  جـنپ  زا  جالع  قیرط  دـشاب و  نتفریذـپ  جالع  و 
. اذغ ریبدت  جنپ  اهوراد  اهتبرش و  ریبدت  مراهچ  ندیشود  اهمادنا  رب  نداد و  ریش  ریبدت  موس 

دبای و رذگ  يو  رد  لامش  هک  دنیـشن  کنخ  يهناخ  ردنا  دوب و  ناتـسبات  لصف  رگا  هک  تسا  نآ  شرفم  نکـسم و  هناخ و  ياوه  ریبدت  اما 
دـشاب و کین  تخـس  درذـگیم  وا  ریز  رد  بآ  هک  یتخت  رب  ای  دنـشاب  هدرک  ورف  بآ  بل  رب  وا  رتسب  دـشاب و  ناور  بآ  هناخ  نیا  رد  رگا 

خی فرب و  روفاک و  بالگ و  لدنص و  رفولین و  هشفنب و  نوچ  َرت  درـس و  ياهمغرفـس  دنهن و  وا  درگ  کشخ  بآ  رپ  ون  ياهراغط  هن  رگا 
يرتسب نیرتهب  دـیاب و  مرن  ناتک  ياههماج  وا  رتسب  یگتـسهآ و  هب  دـننابنجیم  دـننکیم و  َرت  ناتک  ياـهنزیب  داـب  دـنهنب و  وا  شیپ  رایـسب 

میدا زا  رگا  دوش و  مرن  ات  دننزب  ناجالح  نامک  هب  ار  نامه  ای  دننکیم  هزات  ناتک  يزور  دنچ  ره  نداهن و  ردـنا  ناتک  تسا  يربط  ریـصح 
رگید يور  رب  ار  نآ  دشاب و  هدنکارپ  رتسب  يهلمج  ردنا  بآ  اهبیرضت  ببس  هب  ات  دننک  بآ  رپ  ار  نآ  رایسب و  ياهریظن  اب  دنزود  يرتسب 

دنیشن دبسخ و  نآرب  رامیب  دننکفا و  اهرتسب 
926 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

وا ياـهفتک  هنیـس و  رب  درذـگ  ورف  هدـعم  مف  زا  دـشاب  هدروخ  خـی  بآ  هک  نآ  زا  سپ  اـی  دروخ  یماـعط  هکنآ  زا  شیپ  دـشاب و  باوـص 
نغور و  راهب ) هشیمه  لگ   ) ملاعلا یح  بآ  هفرخ و  گرب  بآ  َرت و  زینـشگ  بآ  بـالگ و  لدنـص و  هب  هدرک  َرت  ياـههلوح )  ) ياـههقرخ

زا دنهننرب  شیب  راب  هس  ای  راب  ود  زور  هنابـش  رد  دنهنرب  يرگید  دنرادرب و  دوش  مرگ  نوچ  دـنهن  یمرب  هشفنب  نغور  رفولین و  نغور  لگ و 
( سفن یگنت   ) سفنلا قیض  هک  دشاب  رطخ  دنراذگب  يو  رب  رایـسب  دنهنرب و  رایـسب  ندز  مد  ياهمادنا  رب  درـس  ياهدامـض  رگا  هک  نآ  رهب 

ودک زغم  نغور  شفنب و  نغور  بش  هب  دنهنرب و  هدرک  مرگ  مین  ار  نآ  دزرلب  اههقرخ  نیا  يدرس  زا  رامیب  رگا  ددرگب و  زاوآ  دنک و  دلوت 
دسرن و جنر  امرـس  زا  ات  دیاب  لدـتعم  هناخ  ياوه  دـشاب  ناتـسمز  لصف  رگا  دـنلامیمه و  دـعقم  شوگ و  ینیب و  ياپ و  فک  فان و  رد  و 

لدنص هب  دیاب  يزوت  ناتک و  ناتسبات  رب  وا  وا ) سابل   ) توسک هداهن و  رد  رایسب  يهبنپ  مرن و  هتسش و  دیاب  اهسابرک  وا  رتسب  دنکن و  ماکز 
نزبآ هبامرگ و  هک  دیاب  نانچ  خـیرمت  هبامرگ و  نزبآ و  ریبدـت  هتـسش و  مرن و  سابرک  ناتـسمز  رد  هدرک و  يوب  شوخ  روفاک  بالگ و  و 
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نانچ زین  بآ  یمرگ  درآ و  قرع  دنادرگرب و  ار  سفن  دنک و  مرگ  ار  لد  هک  دشابن  دح  نادب  هبامرگ  ترارح  دـشاب و  مرگ  مین  کشخ و 
َرت يودـک  رگا  دـشاب و  کـین  تخـس  دـنزپرد  كوک  گرب  ودـک و  گرب  رفولین و  هشفنب و  وا  بآ  رد  رگا  دـیآ و  شوخ  ار  وا  هک  دـیاب 
زا تسوپ  هک  دوب  دیاشن  نآ  زا  شیب  نزبآ  هبامرگ و  ردنا  دشاب و  دنمدوس  مه  دنزپ  نزبآ  ردـنا  هتفوک  مین  وج  کشک  یکدـنا  هدیـشارت و 

دنرب و هفحم  هب  هبامرگ  هب  نکل  دسر  ودب  جنر  چیه  نزبآ  ردنا  نتسشن  هبامرگ و  هب  نتفر  ببس  هب  هک  دیاشن  دریذپ و  يَرت  دوش و  مرن  بآ 
دنرادرب ار  وا  دنریگرب و  رازا  ياهرانک  نت  ود  دنیشن و  رازا  نایم  رب  رامیب  دننک و  زاب  گنل )  ) يرازا تسخن  تسـشن  دهاوخ  نزبآ  رد  رگا 

دنیـشن درـس  بآ  رد  هک  دیاشن  رغال  درم  هک  تسا  نآ  هن  رگا  دوشن و  فیعـض  ات  دنرآ  نوریب  دوز  دـنراذگ و  ورف  نزبآ  رد  ندرگ  هب  ات  و 
زا دناشن و  مرگ  مین  بآ  رد  تسخن  هک  دشاب  نآ  باوص  دشاب  ياج  رب  تشوگ  یتخل  هک  ار  نآ  تسا و  کین  تخـس  یجالع  درـس  بآ 
نآ زا  شیب  بآ  يدرـس  دنرآ و  زاب  درـس  بآ  هب  ات  دنرآیم  یبآ  هب  بآ  نآ  زا  جیردت  هب  دنناشن و  نآ  زا  رطاف  یبآ  ردنا  دـنرآرب و  اجنآ 

نانچ دنرآرب  لاح  رد  دننز و  ورف  بآ  هب  راب  کی  ار  وا  هک  دیابن  نآ  زا  شیب  درـس  بآ  نیا  ردنا  ندناشن  دشاب و  یناتـسبات  بآ  هک  دـیابن 
ماسم دیآ و  زاب  ودب  توق  دوشب و  يو  زا  هبامرگ  ترارح  هک  تسا  نآ  نیا  تعفنم  دوبن و  گنرد  چیه  بآ  ردنا  هک 

927 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
مادنا يهمه  دوش  غراف  نزبآ  زا  نوچ  دوش و  جرخ  لیلحت  هب  دشاب  هتفای  نزبآ  هبامرگ و  زا  هک  يَرت  ات  دوش  لدتعم  دـشاب  هدـش  هداشگ  هک 

هب بآ  یکدنا  اب  نغور  هک  دـیاب  نانچ  ماداب و  نغور  ای  ودـک  يهناد  زغم  نغور  هب  ای  رفولین  نغور  هب  ای  هشفنب  نغور  هب  دـننک  برچ  يو 
تـسخن تسـشن  دهاوخ  نزبآ  رد  ای  تفر  دهاوخ  هبامرگ  رد  نوچ  دنرآ و  زاب  رتسب  هماج و  هب  دننک و  برچ  نادب  وا  مادنا  سپ  دننزب  مه 

يزیچ دوز  دیاسآرب  دیآ و  نوریب  هبامرگ  زا  نوچ  دنک و  نزبآ  هبامرگ و  ریبدت  سپ  دنک  ربص  تعاس  ود  دروخب و  باکشک  تبرـش  کی 
اذـغ هک  نآ  سپ  زا  رگا  تشرب و  مین  غرم  يهیاخ  يهدرز  ای  هزاـت  غود  یتبرـش  اـی  دـنزاس  وج  کـشک  زا  هک  ییوسح  نوچ  دـماشایب  مرن 

دوب باوص  دور  هبامرگ  رد  ای  دنیشن  نزبآ  رب  رگید  راب  کی  هدمآرب  تعاس  راهچ  دشاب و  هدروخ 
غود ریش و  ریبدت 

نآ اب  رگید  یبت  چیه  هک  تسا  نآ  طرش  اما  ددرگ  زاب  دنشاب و  لفاغ  نآ  زا  رگا  هچ  دنراد  هاگن  نآ  طرش  هک  دیاب  نانچ  غود  ریش و  ریبدت 
ریش تسا و  نانز  ریش  يریـش  نیرتهب  دشابن و  رگید  یـضراع  چیه  قد  بت  زج  دریذپ و  تنوفع  هک  دشابن  ياهدام  نت  رد  دشابن و  بکرم 

( ریش يدیپس   ) رینپ درذگ و  رتدوز  اهگر  هب  دراوگ و  رتدوز  دشاب  رتقیقر  اهریـش  نیا  هک  نآ  رهب  زا  زب  ریـش  هتـشذگ  ود  ره  نیا  زا  رخ و 
دشاب رتشیب  يزیچ  هب  وا  تجاح  ببس  نیدب  دراد و  هبلغ  يو  رب  یکـشخ  دشاب و  کیراب  گنت و  قوقدم  ياهگر  دشاب و  رتمک  يو  ردنا 

نیا هصاخ  تسیچ )  ) تسین ریـش  ياج  هب  چیه  انعم  نیا  رد  دهد و  يَرت  يهرهب  ار  وا  نت  درذگب و  يو  رد  دوز  دنک و  مرن  وا  ياهگر  هک 
نداز تقو  زا  و  دشابن ) لوا  هچب   ) دشابن نیتسخن  هز  ریـش  دیاب و  ناوج  تسردنت و  دنراد  راکب  وا  ریـش  هک  رخ  دمآ و  هدرک  دای  هک  اهریش 

یکشخ ردنا  دشابن و  هدنگ  تخس  وا  نیگرس  هک  تسا  نآ  فلع  ندیراوگ  ناشن  دراوگیم و  کین  وا  فلع  دشاب و  هتشذگ  هام  راهچ  وا 
تدایز هایگ  بآ و  دشاب  کشخ  تخـس  رگا  دـنک و  رتمک  وا  هایگ  بآ و  زا  یتخل  دـشاب  َرت  هدـنگ و  تخـس  رگا  دـشاب و  لدـتعم  يَرت  و 

زینشگ و  وهاک )  ) كوک و  هجنوی )  ) تسپ هس  دیاب و  زبس ) وج   ) دیوخ وا  فلع  دننک و 
(ص 277)
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یحدق دیـشود  دـنهاوخ  وا  ریـش  هک  دادـماب  ره  گنرداب و  رایخ  رایخ و  و  گنهراب ) گرب   ) لمحلا ناسل  هفرخ و  گرب  خانافـسا و  بت و 

ردنا ریـش  دنهن و  مرگ  بآ  نایم  رد  ار  حدق  كاپ و  دنیوشب  دـنلامب و  مرگ  بآ  دـنچ  هب  دـنریگب و  يور  دـیپسا  ای  هنیگبآ  ای  هزیکاپ  ینیچ 
هک نآ  زا  شیپ   ) ددرگب لاح  زا  هک  نآ  زا  شیپ  دروخب  وا  ریش  لاح  رد  ات  دنرآ  رامیب  رتسب  کیدزن  ندیـشود  تقو  ار  رخ  دنـشود و  حدق 

دنامن شیوخ  لاح  رب  نداهن ) مه  رب  مشچ   ) نیعلا ۀـفرط  کی  دوش  ادـج  نوچ  ینم  تسا و  ینم  نوچمه  ریـش  هک  نآ  رهب  زا  و  دوش ) درس 
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لاح زا  دروخب  دوز  دوش و  رتمک  راگزور  ات  دروآ  دیاب  رامیب  کیدزن  ار  رخ  داهن و  دیاب  مرگ  بآ  ردنا  ریـش  حدـق  هک  تسا  ببـس  نیدـب 
دیازفیم هرکس  مین  زور  ره  ياهرکس  مود  زور  دروخ و  هلایپ ) مین   ) هرکـس مین  تسخن  زور  هک  دیاب  نانچ  نآ  رادقم  بیترت و  هدیدرگان و 

مین زور  ره  سپ  نآ  زا  دهاک و  هن  دیازف و  هن  دنهد  رارق  نیدب  زور  تفه  دشاب  هدروخ  مین  هرکـس و  هس  متفه  زور  هک  نانچ  زور  تفه  ات 
دیاب هاگن  وا  ضبن  تعاس  کی  زا  سپ  دشاب  هدروخ  ریـش  هک  دادماب  ره  دیوگیم  سونیلاج  دیآ  نوریب  جیردت  هب  مه  ات  دهاکیمه  هرکس 
کین ریـش  هک  تسناد  دـیابب  دـیازفیم  یمیظع  رد  دوشیم و  رتيوق  ضبن  رگا  ندرک  ساـیق  دـشاب  هدوب  نآ  زا  شیپ  هک  یـضبن  اـب  درک و 
تسناد دیابب  دوشیم  رتاوتم  ریغـص و  ای  فلتخم  فیعـض و  ضبن  رگا  درک و  دناوت  تدایز  زور  رگید  دوشیمن  هابت  هدعم  رد  دراوگیم و 

یبت تمهت  ترارح و  ناشن  دروخیم  ریش  هک  اهزور  نیا  يهنایم  رد  رگا  درک و  دیاب  فقوت  نداد  ریش  ردنا  دوشیم  هابت  هدعم  رد  ریش  هک 
ریـش ببـس  هب  رگا  دنهد و  روفاک  صرق  هفرخ و  مخت  بآ  اب  ودنه  يهزبرخ  بآ  ای  رایخ  بآ  نآ  ضوع  هب  دـنریگ و  زاب  ریـش  دـیآ  دـیدپ 

. نآ دننام  اههویم و  بآ  هشفنب و  بارش  ولآ و  بارش  نوچ  دننک  مرن  هدننک  فیطل  يزیچ  هب  ار  عبط  دنک  دلوت  یتنوفع 
یکدنا دروخ  قیرافت  هب  دنهاوخ  هک  ردقنآ  هک  تسا  نآ  طایتحا  دوشن و  رینپ  هدـعم  ردـنا  ریـش  ات  درک  دـیاب  طایتحا  دـیوگیم  سونیلاج 

رد کمن  دـشاب  مرن  عبط  رگا  دـشابن و  یمرگ  نادـب  دوش و  هتفای  لسع  تفعنم  رکـش  زا  دـناهتفگ  نارگید  دـنزیمایب  يو  اب  لسع  ای  کـمن 
ناراب و بآ  وزج  ود  دننک و  ریش  وزج  کی  رگا  هک  دناهتفگ  یهورگ  دننک  كدنا  تخس  رکش  دنک و  لاهسا  کمن  هک  نآ  رهب  زا  دننکن 

مرن عبط  رگا  دشاب و  باوص  دننکفارب  رکش  دیآ و  زاب  همین  هب  ات  دنناشوجب 
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ریـشابط و نوچ  دننکفارب  ضباق  يزیچ  دننک  بات  نهآ  دوش و  ادج  يو  زا  هکـسم  ات  دنیالاپب  دنریگب و  هزات  غود  درآیمه  فعـض  دوش و 
دنهدب رکش  ریش و  اب  اریتک  گنس  مرد  کی  دشاب  لاعس  قد  بت  اب  رگا  دنهدب و  ثیثارط و  ای 

غود ریبدت 
زا سپ  ددرگ و  شوخ  وا  يهزم  ات  دنهنب  زور  مین  دوش و  ادج  يو  زا  هکـسم  ات  دنیالاپب  ار  زب  غود  هک  دـیاب  نانچ  نیا  بیترت  غود و  ریبدـت 
مرن دنیاسب  دنبوکب و  هدرک  نایرب  هزیکاپ  يهدزآ  رب  نان  سپ  دنزیمایب  يو  اب  دشاب  هدمآ  دیدپ  وا  رـس  رب  هک  بآ  ات  دننابنجب  ار  نآ  زور  مین 
مود زور  دنروخب  دوش و  هتـشغآ  نان  هک  دننک  ربص  نادنچ  دننک و  غود  گنـس  مرد  یـس  ردنا  هدوس  نان  نیا  زا  گنـس  مرد  هد  رادـقم  و 

دنهاکیم و غود  گنس  مرد  جنپ  زور  ره  نآ  زا  سپ  دوش  يرپس  نان  ات  دنهاکیم  نان  گنس  مرد  کی  دنیازفیم و  غود  گنـس  مرد  جنپ 
یسک رگا  دسر و  گنس  مرد  هد  هب  نان  تسا و  هدروخ  زور  تسخن  هک  دیآ  زاب  گنس  مرد  یس  هب  غود  ات  دنیازفیم  نان  گنس  مرد  کی 

مرد هد  زا  غود  هک  دناهتفگ  نابیبط  یضعب  دنهاک  گنـس  مرد  مین  دنیازف و  گنـس  مرد  مین  نان  دروخ  رتشیب  یتدم  غود  نیا  زا  هک  دهاوخ 
ندوزف و دـسر و  گنـس  مرد  یـس  کیدزن  هب  ات  ندوزفیم  غود  گنـس  مرد  هس  زور  ره  لاقثم و  کـی  زا  ناـن  درک و  دـیاب  زاـغآ  گـنس 

. دنهد ریشابط  صرق  اب  دنک  دلوت  یتنوفع  ای  یبت  غود  ببس  هب  هک  دنسرت  هک  اجنآ  درک و  دیاب  غود  دروخ  رد  نان  ندیهاک 
ریشابط صرق  تفص 

مخت زغم  گنرداب و  رایخ  رایخ و  مخت  زغم  گنس  مرد  شش  خرس  لگ  گنس  مرد  راهچ  ریشابط  دیآ  راکب  اجنیا  هک  ریشابط  صرق  تفص 
ناسل بآ  هب  مرن و  دنبوکب  ار  هلمج  گنس  مرد  هس  یس  یکی  ره  زا  ابرهک  ینمرا و  لگ  مرد  هس  یکی  ره  زا  هفرخ  مخت  نیریـش و  يودک 

لاقثم کی  یصرق  ره  دننک  صرق  دنشرسب و  لوقبسا  باعل  هب  ای  لمحلا 
اهوراد اهتبرش و  ریبدت 

ردنا ای  نیریـش  رانا  بآ  ردنا  ای  شاخـشخ  بارـش  ردنا  دروخ  روفاک  صرق  مد  هدیپس  تقو  هک  دـنزاس  نانچ  اهوراد  اهتبرـش و  ریبدـت  و 
رایخ بآ  ردنا  ای  ودک  بآ  ردنا  ای  ودنه  يهزبرخ  بآ 
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راهچ هب  باکشک  سپ  زا  بالج و  اب  نیریش  رانا  بآ  اب  هتخپ  يو )  ) ردنا ناطرـس  دروخ  باکـشک  ندمآرب  باتفآ  تقو  بالج و  ردنا  ای 
اب دروخ  بالج  لوقبسا و  باعل  باوخ  تقو  هتخیمآ و  درـس  بآ  اب  دروخ  شاخـشخ  بارـش  ای  بانع  بارـش  گنـس  مرد  تسیب  تعاس 

چیه اهتبرـش  نیا  زا  دـشاب  فیعـض  هدـعم  رگا  بالج و  یبآ و  يهناد  باعل  اب  ماداـب  نغور  رکـش و  هفرخ و  مخت  بآ  اـی  باـنع  بارش 
نیریش رانا  بآ  زج  دنروخن 

یناطرس باکشک  تفص 
دنیوشب راب و  دنچ  دنلامب  رتسکاخ  کمن و  هب  ار  وا  دننکفایب و  اهياپ  اهخاش و  دنریگب و  ار  گنچرخ )  ) ناطرس یناطرس  باکشک  تفص 

نآ هدام  ناشن  تسا و  رتهب  هدام  ناطرـس  تسا و  مسر  هک  نانچ  دنزپ  دننکفا و  باکـشک  ردـنا  سپ  دورب  يو  زا  تموهز  خوش و  ات  كاپ 
ردنا شاخشخ  بانع و  دیاین  تسد  هب  ناطرس  رگا  دشاب و  یگدام  ناشن  دیآرب  ریـش  نوچمه  یتبوطر  رگا  دنرب  ورف  ودب  ینزوس  هک  تسا 

. دنهد هدیناکچرب  ماداب  نغور  دنزپ و 
باکشک تفص 

نغور اب  ای  دنهد  ماداب  نغور  اب  دنزپب و  يو  ردنا  ناطرس  وج و  کشک  دنریگب و  ودک  دشاب  دنمدوس  لوبذ  لوا  ردنا  هک  باکشک  تفص 
. دک

روفاک صرق  تفص 
یکی ره  زا  نیریش  یبآ  يهناد  زغم  گنرداب و  رایخ  رایخ و  مخت  زغم  نیریش و  يودک  مخت  زغم  هفرخ و  مخت  دنریگب  روفاک  صرق  تفص 
یکی ره  زا  ریشابط  سوسلا و  بر  مرد  ود  یکی  ره  زا  اریتک  هتـساشن و  دیپس و  لدنـص  یبارع و  غمـص  مرد  هس  خرـس  لگ  گرب  مرد  جنپ 
. گنس مرد  ود  یکی  ره  دننک  اهصرق  دنشرسب و  لوقبسا  باعل  هب  دنبوکب و  ار  هلمج  مرد  مین  روفاک  مرد  کی  كوک  مخت  مرد  هس 

رگید یتخسن 
مخت زغم  مرد  شش  هفرخ  مخت  مرد  ود  یکی  ره  زا  رایخ  مخت  ریـشابط و  گنـس  مرد  هد  خرـس  لگ  مرد  تفه  كوک  مخت  رگید  یتخـسن 

. دننک صرق  دنشرسب و  لوقبسا  باعل  هب  دنبوکب و  گنس  مرد  مین  روفاک  مرد  هد  نیبگنرت  مرد  هس  سوسلا  بر  مرد  راهچ  نیریش  يودک 
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یکی ره  زا  نیریـش  يودک  مخت  زغم  گنرداب و  رایخ  رایخ و  مخت  هفرخ و  مخت  مرد  جنپ  یکی  ره  زا  خرـس  لگ  ریـشابط و  رگید  یتخـسن 
روفاک نارفعز و  مرد  کی  یکی  ره  زا  سوسلا  بر  ناطرس  مرد  هس  يرصاقم  لدنص  مرد  راهچ  یکی  ره  زا  هنسک  كوک و  مخت  مرد  هس 

یبآ يهناد  باعل  هب  ای  لوقبـسا  باعل  هب  دنبوکب و  مین  مرد و  کی  یکی  ره  زا  یبارع  غمـص  اریتک و  مرد  هد  نیبگنرت  مرد  مین  یکی  ره  زا 
زا روفاک  لبنس و  دوع و  سایق  نیا  رب  روفاک  گنس  مه  دناهدرک  تدایز  لبنس  ماخ و  دوع  اهتخسن  یضعب  ردنا  دننک و  صرق  دنشرسب و 

[36 .] دنهد شاخشخ  صرق  دشاب  مرن  عبط  رگا  درک و  دیاب  مرد  کی  یکی  ره 

ص931 ج1 ؛  یهاشمزراوخ ؛  هریخذ 
شاخشخ صرق  تفص ) )

زا یبآ  يهناد  زغم  گنرداب و  رایخ  رایخ و  مخت  هفرخ و  مخت  ودک و  مخت  زغم  دیپسا و  شاخشخ  مخت  دنریگب  شاخـشخ  صرق  تفـص ) )
روفاک مرد  جنپ  خرس  لگ  مرد  ود  هتساشن  مرد  هس  یکی  ره  زا  ضامحلارذب  یسربق و  نیط  ریـشابط و  یبارع و  غمـص  مرد  شـش  یکی  ره 

ردنا صرق  کی  دادماب  ره  مرد  ود  کی  ره  دننک  اهصرق  دنـشرسب و  دنبوکب و  ار  هلمج  دـنک و  نایرب  غمـص  اهزغم و  اهمخت و  مرد  کی 
ینیچ دوربنا  بآ  ردنا  ای  یبآ و  بآ  ردنا  ای  دنلام  بیس  بآ 
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غمـص ینمرا و  لگ  یکدنا  اب  ار  نآ  دنزپ  ردنا  هدرک  هراپ  یبآ  سالا و  بح  یکدنا  يو  ردـنا  دـنزاس و  وج  تسپ  زا  باکـشک  دـنهدب و 
. دنهدب یبارع 

یصرق تفص 
راهچ خرس  لگ  مرد  راهچ  ضامحلارذب  مرد  راهچ  هدرک  نایرب  طولبهاش  گنس  مرد  جنپ  ینمرا  لگ  دراد  زاب  لاهسا  رگید  یصرق  تفص 

بارـش اب  ای  یبآ  بآ  اب  مه  صرق  نیا  تسا  مسر  هک  نانچ  دـننک  اهصرق  مرد  شـش  هدرک  كاپ  کشرز  مرد  هس  ابرهک  ریـشابط و  مرد 
بیس بآ  اب  ای  دنهد  دروم 

اذغ ریبدت 
رادقم نآ  دنهد و  اذغ  سپ  دشاب  هدش  مضه  نآ  ریغ  غود و  ریش و  باکـشک و  تبرـش و  زا  دشاب  هدروخ  هچنآ  هک  دزاس  نانچ  اذغ  ریبدت 

يو رب  ات  دروخ )  ) تبون دنچ  هب  دروخ  دهاوخ  هک 
932 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

دـشاب و قفاوم  هتخپ  ماداـب  زغم  ودـک و  خانافـسا و  بآ  كوک و  اـی  هدـنک  تسوپ  شاـم  اـهماعط  زا  دوشن و  يوق  ترارح  دوـشن و  نارگ 
يهیلق رایخ و  يهیلق  ودـک  يهیلق  ماداب و  نغور  ای  ماداب  زغم  اب  دـنزپ  ياـج  کـی  هب  كوک  قاـس  ودـک و  خرـس و  سدـع  اـب  وج  کـشک 

دوش و کین  یماعط  دوش  هتـشغآ  ات  دننک  َرت  خـی  بآ  هب  سپ  دـنزیرب  يو  زا  بآ  دـننک و  دـیرت  مرگ  بآ  ردـنا  ار  هزیکاپ  نان  خانافـسا و 
یتقو رگا  بآ و  وزج  هس  دشاب و  وزج  کی  بارش  هک  نانچ  دننک  جوزمم  درـس  بارـش  دشاب  فیعـض  توق  رگا  دنک و  لطاب  ار  ترارح 
دروخ يهزاـت  یهاـم  هلاـسوگ و  هلاـغزب و  تشوگ  زا  سیرق  مـاله و  یگناـخ و  غرم  يهژوج  جوـهیت و  جاّرد و  سوـسم  دـنک  هبلغ  ارفص 
تخـس رگا  اب  هریز  دشابن و  كاب  نداد  هدرکان  روش  هزات )  ) َرت رینپ  دـشاب و  قفاوم  تخـس  تشرب  مین  يهیاخ  دـشاب و  قفاوم  هدرک  سوسم 
نیریش بیس  یسیلم و  رانا  اههویم  زا  دشاب و  کین  ندرک  ینشاچ  رکـش  رایـسب و  ماداب  زغم  یگناخ و  غرم  يهزوج  جارد و  هب  دشابن  شرت 

َرت شاخشخ  مخت  ماداب و  نغور  رکش و  زا  هک  َرت  ياولح  نیریـش  زا  دوب و  اور  یکدنا  َرت  بانع  ودنه و  يهزبرخ  دشاب و  هدیـسر  کین  هک 
نان دننک و  نآ  لدب  هتفوک  ماداب  زغم  گنرداب و  رایخ  رایخ و  مخت  زغم  نیریـش و  يودک  مخت  زغم  دـشابن  َرت  شاخـشخ  مخت  رگا  دـننک و 
قد هب  ای  دریمب . دوز  هک  دنک  نانچ  ای  دنک  فیعض  ار  يزیرغ  ترارح  دراد و  نایز  تخس  درـس  تخـس  رایـسب و  بآ  دروخ و  دیاشن  ریتف 

. دنادرگ زاب  دنیوگ  هخوخیشلا  قد  ار  نآ  هک  هناریپ 
ییوسح تفص 

دیپس یلقاب  گنـس  مرد  تسیب  هتفوک  مین  هدرک  كاـپ  وج  کـشک  دـنریگب  دـیازف  يَرت  دراد و  دوس  ار  لوبذ  دـنوادخ  هک  ییوسح  تفص 
هلمج گنس  مرد  جنپ  هدرک  دیپس  نیریش  ماداب  زغم  مرد  تفه  کی  ره  زا  دیپس  شاخشخ  مخت  هدنک و  تسوپ  شام  گنـس  مرد  هد  هدرک 

مرد راهچ  نیریـش و  رانا  بآ  گنـس  مرد  تسیب  باکـشک و  ناس  رب  دنیالاپب  دوش و  هتخپ  کین  ات  دنزپب  ودک  بآ  مین  نم و  کی  ردنا  ار 
دنامب هچنآ  دروخب و  گنـس و  مرد  هد  رادقم  دنلام  يو  ردنا  نان  زغم  دـننکفا و  باکـشک  نیا  زا  گنـس  مرد  لهچ  رب  ماداب  نغور  گنس 

هک تقو  ره  دوشن و  مرن  عبط  ات  درک  دیاب  طایتحا  تسا و  هدمآ  هدرک  دای  هک  نانچ  دنیـشن  نزبآ  ردنا  سپ  دنک  ربص  تعاس  ود  دماشایب و 
دراد دوس  طولبهاش  و  کّیلِو )  ) رورعذ و  دجنس )  ) اریبق دوش  مرن  عبط 
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. دیآ تجاح  محللا  ءام  هب  دتفا و  یشغ  هکنانچ  دوش  توق  یب  فیعض و  هدز ) قد   ) قوقدم هک  دشاب  هاگ  و 

محللا ءام  تفص 
دننک و نیگنـس  ياهلیتاپ  ردنا  دننک و  بابک  ار  یخرـس  دننک و  ادـج  يو  زا  یبرچ )  ) يدـیپس دـنریگب و  هلاغزب  تشوگ  محللا  ءام  تفص 

بآ نآ  دشاب  هتخپان  زونه  تشوگ  دوش و  ادج  تشوگ  زا  بآ  ات  دنهن  مرن  شتآ  رـس  رب  دنـشوپب و  هلیتاپ  رـس  دنناکچرب و  بالگ  یکدنا 
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رتهتخپ و اـت  دـنهدب  شوـج  کـی  هراـب  رگید  ار  تشوـگ  يَرت  نآ  دراذـگب و  دراد  هک  يَرت  ره  اـت  دـنراشفب  ار  تشوـگ  دـنادرب و  يو  زا 
. دراد هاگن  ار  توق  دروخب  دننکفا و  ردنا  کشخ  زینشگ  کمن و  یکدنا  دوش و  رتشوخ 

نآ جالع  تامالع و  بابسا و  دنیوگ و  هخوخیش  قد  ار  نآ  هک  هناریپ  قد  نتخانش  رد  مراهچ  راتفگ  زا  مود  باب 

هخوخیش قد 
هدیـسران يریپ  راگزور  هب  دنیامن و  قوقدـم  تروص  هب  مدرم  دـنک و  هبلغ  جازم  رب  یکـشخ  هک  نآ  رهب  زا  نکل  تسین  بت  هخوخیـش  قد 

يدرـس یمرگ و  ردنا  دنک  هبلغ  جازم  رب  یکـشخ  هک  نآ  اب  هک  دشاب  هاگ  دـنیوگ  هخوخیـشلا  قد  ار  تلع  نیا  دـیآ  دـیدپ  يریپ  ياهلاح 
هک دـتفا  رتشیب  ار  ناناوج  ار و  ناناوج  هک  دـتفا  رتشیب  ار  ناریپ  يرامیب  نیا  دـنک و  هبلغ  يدرـس  یکـشخ  اب  هک  دـشاب  هاگ  دـشاب و  لدـتعم 

دنروخ درـس  بآ  تقو  هب  هن  مدرم  هکنآ  یکی  تسا  عون  جـنپ  نآ  بابـسا  دـتفا و  رایـسب  زین  ار  ناکدوک  ناناوج و  هک  نآ  اب  ار  ناـکدوک 
هب بآ  هدیـشکرب و  نینوردـنز  ياهمادـنا  هدرک و  لیلحت  توق  دـشاب و  هداشگ  ماسم  هک  هبامرگ  سپ  زا  يوق و  تضایر  سپ  زا  هک  نانچ 

ببس نادب  ات  دنک  فیعض  ار  يزیرغ  ترارح  ار و  توق  دنک و  درـس  ار  نینوردنز  ياهمادنا  ندروخ  درـس  بآ  هتـشگ  صیرح  نتـشیوخ 
دروخ درـس  بآ  فیعـض  اهتوق  دـشاب و  ماخ  زونه  هدام  هک  ینوفع  ياـهبت  رد  رگا  نینچمه  دـنام و  زاـب  شیوخ  راـک  زا  هیـضاق  توق 

دشاب و يریپ  راگزور  رخآ  ردنا  هک  نانچ  دنام  زاب  راک  زا  اهتوق  درسفب و  هدام  دوش و  بلاغ  يدرس 
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نآ ریغ  اـی  یتضاـیر  ببـس  هب  هک  نآ  موس  ببـس  دـنک  درـس  ار  لد  جازم  دوش و  لد  بناـج  هب  دـب  ياـهتبوطر  راـخب  هک  نآ  مود  ببس 
ببس دوش  بلاغ  یکشخ  يدرـس و  ددرگ و  فیعـض  تعیبط  باب  نادب  ات  دریذپ  لیلحت  وا  يهدام  يزیرغ و  ترارح  دزادگب و  اهتبوطر 

مرگ ياهيرامیب  جالع  رد  هک  نآ  مجنپ  ببـس  دوش  جرخ  غارفتـسا  نآ  رد  يزیرغ  ترارح  يهداـم  هک  دـشاب  يوق  ياهغارفتـسا  مراـهچ 
نآ رگا  دشابن و  ریذپجالع  دوش  مکحتسم  نوچ  هک  تسا  یتلع  نیا  هلمج  رد  دوش  بلاغ  يدرس  ددرگب و  جازم  ببس  نادب  ات  دور  طارفا 

. تشاد يدنتسناوت  زاب  گرم  درک  یتسناوت  جالع  ار 
تلع نیا  ياهتمالع 

لیلد زا  مراهچ  ضبن  زا  موس  هرشب  يدرس  یمرگ و  زا  مود  هرهچ  هنحس و  زا  یکی  تسج  دیاب  هجو  راهچ  زا  تلع  نیا  ياهتمالع 
هرشب يدرس  یمرگ و  دشاب و  ناقوقدم  تروص  هب  دنز و  يزبس  هب  وا  گنر  دشاب و  گنر  دب  کشخ و  تلع  نیا  رد  هرهچ  هنحـس و  زا  اما 
دشاب قیقر  دیپس و  لیلد  دشاب و  توافتم  یطب و  ریغص و  ضبن  دشاب و  درس  تسوپ )  ) هرشب دنهن  يو  رب  تسد  هک  تقو  ره  هک  دشاب  نانچ 

ار نآ  دوشن و  مکحتـسم  ات  درک  دیاب  نآ  رهب  زا  جالع  ار  تلع  نیا  هک  تسناد  دیاب  جالع  دنام  ناریپ  لاوحا  هب  وا  لاوحا  يهمه  هلمج  رد 
دشاب هدش  مکحتسم  هک 

جالع
هب يَرت  یمرگ و  رد  ار  جازم  هک  دنـشوک  نآ  رد  هک  تسا  نآ  تلع  نیا  جالع  لـصا  دوشن و  كـاله  دوز  اـت  درک  دـیاب  نآ  رهب  زا  جـالع 
رد ماعط  ندـیراوگ  زا  شیپ  رگا  دراد و  دوس  دـشاب  هدـیراوگ  ماعط  هک  نآ  زا  سپ  نزبآ  هبامرگ و  يَرت  بابـسا  زا  دـنراد و  هاگن  لادـتعا 

. دشاب قفاوم  دنزاس  هّرب  هچیاپ  رس و  زا  هک  هنقح  دنک و  طقاس  ار  توق  دوش  هبامرگ 
هنقح تفص 

هد تبش و  گنـس  مرد  هد  مدنگ و  کشک  تشم  کی  دوخن و  تشم  کی  دنبوکب و  دننک و  كاپ  وا  ياپ  تسد و  هّرب و  رـس  هنقح  تفص 
نیا زا  راتسا  هد  رادقم  دنیالاپب و  دورب و  نآ  زا  هرهب  ود  ات  دنزپب  بآ  نم  جنپ  ردنا  هبرف  هایس  ریجنا  ددع  هد  کسح و  مرد  هد  هنوباب و  مرد 
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دنناتسب ابروش 
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دنزیمایب و مه  اب  هتخادگ  موم  یکدنا  اب  ناب  نغور  گنس  مرد  جنپ  هزات و  تخپریش  نغور  گنـس  مرد  هد  واگ و  نغور  گنـس  مرد  هد  و 
زور جنپ  دنراد و  راکب  رگید  زور  هس  هنقح  نیا  مه  زاب  دنراذگ و  ورف  زور  جـنپ  هزادـنا و  نیدـب  مه  زور  ره  هتـسویپ  هس  زور  دـننک  هنقح 

زا دنک  هنقح  هک  راب  ره  دنراد و  راکب  هنقح  نیا  بیترت  نیا  رب  راب  دنچ  دننک  هنقح  زاب  دنراذگب و  رگید 
(ص 277)

لیبـجنز هدرورپ و  جـنرت  دادـماب  ره  يریخ و  نغور  نسوس و  نغور  سگرن و  نغور  نوچ  دـننک  برچ  فیطل  ینغور  هب  ار  اهمادـنا  نآ 
دروخب تشرب  مین  یگناخ  غرم  يهیاخ  يهدرز  جنپ  تعاس  کی  زا  سپ  اهزیچ و  نیادب  لسع  اب  دروخب  يرادقم  هدرورپ  لقاقش  هدرورپ و 

هبامرگ زا  نوچ  دوش  هبامرگ  رد  سپ  دنک  ربص  تعاس  ود  دروخب و  يروگنا  بارش  گنس  مرد  هاجنپ  ای  لهچ  رادقم  نآ  رثا  رب  رتشیب و  ای 
لیبجن و زو  ینیچراد  وا  رازبا  هتخپ و  ردنا  دوخن  تبـش و  دیاب  هرب  تشوگ  هب  ياهابدیفـسا  وا  ماعط  دروخ و  ماعط  سپ  دیاسایب  دیآ  نوریب 
سگرن و يوب  دروخن و  شیب  گنـس  مرد  دـص  رادـقم  دـهاوخ  بارـش  ماـعط  سپ  زا  رگا  دـنزاس و  لـسع  زا  ینیریـش  دـشاب و  ناـجنلوخ 

دـشاب قفاوم  گرزب  ياهنوجعم  دیآ  دیدپ  يرتهب  رثا  دیآ و  زاب  ودـب  توق  هک  هاگره  دراد و  دوس  ثلثم  دوع  يوب  جـنرت و  شوگنزرم و 
. دشاب رود  تعماجم  زا  گرزب و  قایرت  سوطیدورثم و  کسملا و  ءاود  نوچ 

دیآ دیدپ  اهسامآ  عبط  رب  هک  اهبت  نتخانش  رد  مراهچ  راتفگ  زا  موس  باب 

یکی تسا  سنج  ود  زین  سامآ  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  سنج  ود  دـیآ  دـیدپ  اهسامآ  عبط  رب  هک  اـهبت  نآ  جـالع  تاـمالع و  بابـسا و  و 
زا تسخن  دوش  رهاظ  دـیآ و  دـیدپ  اهسامآ  عبط  رب  هچنآ  اما  دـشاب  نت  نطاب  رب  هک  اـهسامآ  مود  دـشاب  نت  رهاـظ  رب  هک  تسا  اـهسامآ 

نیا بابـسا  دـشاب و  تنوـفعیب  تسخن  ددرگ  بت  ببـس  دـهد و  زاـب  لد  هب  هـک  ساـمآ  ترارح  هـک  نآ  رهب  زا  دـشاب  موـی  یمح  سنج 
دوش رگید  یـسنج  ددرگب و  دوب  موی  یمح  سنج  زا  بت  رگا  ینداتفا و  یمخز و  نوچ  دـشاب  هیداب  بابـسا  اـهلاح  رتشیب  ردـنا  اـهسامآ 
هدش لصاح  هقباس  بابسا  ار  نآ  هک  دشاب  ءالتما  هدام  يدب  يرایـسب و  ببـس  دشاب و  هدام  يدب  نآ و  يرایـسب  سامآ و  یبعـص  نآ  ببس 

بعص و دشاب و  ینوفع  ياهبت  دیآ  دیدپ  نطاب  ياهسامآ  عبط  رب  هچنآ  دشاب و 
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يرایـسب و یکدـنا و  بسح  هب  دـشاب و  اـهتدام  بسح  هب  بت  ياـهتبون  لد و  زا  دـشاب  ساـمآ  يرود  یکیدزن و  تسخن  نآ  تاوـهش 
تسا و هصاخ  اهمان  ار  نطاب  ياهسامآ  یـضعب  تسا و  عون  رایـسب  دـشاب  نطاب  ياهسامآ  عبط  هک  ییاهبت  هلمج  رد  نآ  یظیلغ  یقیقر و 

تسا جنپ  تسا  هصاخ  اهمان  ار  نآ  هچنآ  تسین و  هصاخ  مان  ار  یضعب 
دشاب وا  عبط  هک  اهبت  دنیوگ و  سطینارق  نانوی  تغل  هب  رس و  سامآ  ینعی  دنیوگ  ماسرس  یسراپ  هب  تسوا و  ياشغ  غامد و  سامآ  یکی 

موس دـشاب  مرگ  یبـت  نآ  عبط  رب  دـنیوگ و  قاـنخ  يزاـت  هب  ار  نیا  تسا و  نآ  یحاون  هرجنح و  قلح و  ساـمآ  مود  دـشاب  نازوـس  مرگ و 
اب دـشاب  نآ  عبط  رب  هک  بت  رب و  سامآ  ینعی  دـنیوگ  اسرب  ار  نآ  تسا و  نیا  نایم  رد  هک  اههلـضع  هنیـس و  اـهولهپ و  ياـشغ  ياـهسامآ 

دشاب ییادوس  یمغلب و  رگا  دشاب و  نازوس  مرگ و  تخس  بت  دشاب  ینوخ  ای  ییارفـص  يهدام  رگ  دشاب و  سفنلا  قینـض  و  هفرـس )  ) لاعس
اب مه  دـشاب  نآ  عبط  رب  هک  بت  دـنیوگ و  زین  هسوش  دـنیوگ و  بنجلا  تاذ  ار  نآ  تسا و  باجح  سامآ  مراـهچ  دـشاب  رتمرن  رتهتـسهآ و 

دنک و خرس  ار  يور  دشاب  نآ  عبط  هک  بت  دنیوگ و  هیرلا  تاذ  يزات  هب  ار  نآ  تسا و  شش  سامآ  مجنپ  دشاب  درد  اب  سفن و  يراوخشد 
دـشاب نآ  عبط  هک  ار  اهبت  تسا و  هصاخ  اهمان  ار  نآ  هک  تسا  سامآ  جنپ  نیا  دشاب و  هتـسویپ  لاعـس  دشاب و  رتاوتم  سفن  دـنازورفارب و 
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دوش لطاب  ماعط  ياهوزرآ  سفن و  یگنت  بعص و  یگنـشت  اب  دشاب  مرگ  یبت  نآ  عبط  رد  تسا  رگج  سامآ  رگید  دنناوخ  زاب  اهمان  نیدب 
سامآ يرم  سامآ  دـشاب و  کشخ  عبط  اهولهپ و  ریز  رد  دـیآ و  دـیدپ  دـنیوگ  هوقرتلا  يزات  هب  ار  نآ  هک  ندرگ  ربنچ  فتک و  رد  يدرد 
تسا فتک  ود  نایم  هک  هاگتماجح  دشاب و  راوخشد  ندرب  ورف  بارش  ماعط  مرگ و  دشاب  یبت  نآ  عبط  رب  تسا و  بارـش  ماعط و  يارجم 
رامیب دیآ و  دـیدپ  يدرد  هنیـس  ياهناوختـسا  ریز  رد  دوش و  لطاب  ماعط  وزرآ  دـشاب و  یبت  نآ  عبط  رب  تسا و  هدـعم  سامآ  دـنک و  درد 

نآ عبط  رب  تسا و  هدور  سامآ  دوش و  رتدنلب  زرپس  عضوم  دشاب و  ییادوس  یبت  نآ  عبط  رب  تسا و  زرپس  سامآ  دـشاب و  رجـض  فیعض و 
نآ عبط  رب  تسا و  هدرک  سامآ  دریگ و  زاب  عبط  هک  دـشاب  هاگ  دـشاب و  هدام  بسحب  مه  بت  ضارعا  ساـمآ و  يهداـم  تسخن  دـشاب  یبت 

ینارگ تسا  هتخیوآ  يزیچ  وا  تشپ  زا  نوردنا  رد  هک  دنام  نادب  دبسخ  يور  رب  هک  هاگره  هاگرمک و  درد  اب  دشاب  یبت 
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محر سامآ  دـیآ و  نوریب  يراوخـشد  هب  لوب  دوش و  هدـیروش  لقع  دـشاب و  نازوس  زیت و  یبت  نآ  عبط  رب  تسا و  هناثم  سامآ  دـنکیم و 
جالع ياهباب  رد  حرـش  هب  یمامت و  هب  اهبت  نیا  ياـهجالع  ياـهتمالع و  هناـثم و  ساـمآ  بت  نوچمه  دـشاب  یبت  نآ  عبط  رب  تسا و 

هک دشاب  هاگ  دنک و  ادا  جنـشت  هب  دیآ و  دیدپ  ینابـصع  وضع  رد  مرگ  سامآ  هک  دشاب  رایـسب  تسا و  هدمآ  هدرک  دای  اهمادـنا  نیا  سامآ 
قد دـنک  زارد  رگا  تسا و  هدـشن  كاپ  هدام  هک  دـشاب  نآ  ناشن  دـیآیمه و  تسا  هدوب  هک  لاح  نادـب  مه  بت  دوش و  لیاز  بنجلا  تاذ 

ردنا دنک و  كاله  دوز  ددرگ و  قد  هک  دهدن  نآ  تلهم  دـشاب  باجح  ردـنا  سامآ  هک  اجنآ  دـشاب و  رگج  رد  سامآ  رگا  هصاخ  ددرگ 
يدیپس هب  لیم  دشاب و  گنرمک  اهلاح  رتشیب  رد  زین  لوب  یجوم و  يراشنم و  زا  بکرم  دوب  یـضبن  ای  دوب  يراشنم  ضبن  اهسامآ  يهمه 

ردنا هک  تسناد  دیابب  تسج و  دیاب  اجنآ  زا  یـسامآ  ره  جالع  تسا  هدمآ  هدرک  دای  یمادـنا  ره  جالع  هک  مشـش  باتک  ردـنا  جالع  دراد 
اجنآ دشابن و  چیه  نتسشن  نزبآ  ردنا  نتفر و  هبامرگ  رد  ندروخ و  درس  بآ  زا  دشاب  رگید  ياهبت  رد  هک  تصخر  نآ  اهبت  نیا  جالع 
دشاب اور  نداهن  رب  هدرک  درس  وج  درآ  یکدنا  اب  َرت  زینشگ  كوک و  هفرخ و  بآ  هب  هدرک  َرت  ياههقرخ  دشاب  ییارفص  ینوخ و  سامآ  هک 

نآ جالع  تمالع و  ییابو و  ياهبت  نتخانش  رد  مراهچ  راتفگ  زا  مراهچ  باب 

هکنآ ببـس  هب  ای  ددرگب  وا  تعیبط  دنام  رید  نادبآ  رد  نوچ  بآ  هک  نانچمه  دشاب و  اوه  نتـشگ  دـب  ابو  ینعم  هک  تسناد  دـیابب  تسخن 
ناتخرد و نایم  رد  هک  نآ  ببـس  هب  زین  اوه  دریذـپ  تنوفع  ددرگب و  شیوخ  لاح  زا  دزیمایب  يو  اب  دـب  نیمز  زا  ای  دـب  ياهتابن  زا  يزیچ 

ودـب تسا  تداع  هک  شوخ  ياهداب  تکرح  دوش و  هتخیمآ  يو  اب  هک  دـب  ياهناوخد  اهراخب و  ببـس  هب  ای  دـنامب  رید  اهكاقم  نایم  رد 
اهناتـسروگ و زا  دب و  ياهنیمز  زا  دـیآ و  رایـسب  اهداب  هک  دـشاب  هاگ  دریذـپ و  تنوفع  ددرگب و  اوه  تعیبط  دـنابنجب  ار  وا  هک )  ) دـسرن

دلوت دب  ياهراخب  نیمز  نطاب  رد  هک  دشاب  هاگ  دنک و  دب  ار  اوه  دناسر و  رگید  عضوم  هب  دب  ياهراخب  گنج ) ياهنادـیم   ) اهياجبرح
ابو ددرگب  دمآ  هدرک  دای  هک  اهببـس  نیا  زا  یببـس  هب  اوه  هک  هاگره  دیآ و  دیدپ  بآ  اوه و  ردـنا  نآ  ترـضم  دـیآرب و  رهاظ  هب  دـنک و 

نایم رد  گرم  يرامیب و  دوش  دب  اوه  هک  هاگره  تسین  اوه  زا  رتهتخیمآ  ناروناج  حور  اب  زیچ  چیه  هک  نآ  رهب  زا  دنک و  دلوت 
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دنیوگ وتسرپ )  ) کتسرپ یسراپ  هب  هک  فاطخ  نوچ  تسا  رتفیطل  ناشیا  سح  هک  یناروناج  هک  تسا  ببس  نیدب  دیآ و  دیدپ  ناروناج 
هک تسا  ببس  نیدب  کشخ و  ياوه  رد  هک  دشاب  نآ  زا  رتشیب  ابو  َرت  ياوه  ردنا  دنزیرگب و  دوش  دب  نآ  ياوه  هک  ینییال  قلقل و  نوچ  و 

درذگب و دوز  ای  دوش  كاله  دوز  ای  دشاب  رتمرگ  زیت و  دتفا  يو  رد  هک  يرامیب  ره  نکل  دشاب و  رتمک  ابو  کشخ  مرگ و  ياهناتسبات  رد 
دشابن درس  تخس  مرگ و  تخس  اوه  فیرخ  لصف  ردنا  الثم  هک  نانچ  دشاب  شیوخ  عبط  هب  يو  زا  یلصف  ره  هک  دشاب  نآ  اهلاس  نیرتهب 
ناراب امرس و  ناتسمز  لصف  رد  دیآ  لدتعم  اهناراب  امرس و  یب  دشابن و  دح  یب  ناراب  امرس و  ناتسمز  لصف  رد  دیآ و  لدتعم  ياهناراب  و 

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 598 

http://www.ghaemiyeh.com


دشابن و لدتعم  دنچ  یناراب  یب  دـشاب و  لادـتعا  تیاغ  هب  راهب  لصف  دـشابن و  تسا  یعـضوم  ره  تداع  هک  اهناراب  یب  دـشابن و  دـح  یب 
دشاب و رتمک  يرامیب  دشابن و  ابو  لاس  نآ  ردنا  دـشاب  هنوگ  نیا  رب  لاس  ياهلصف  هک  هاگره  دـشابن و  تسا  تداع  هک  امرگ  یب  ناتـسبات 

دیاب رذح  نآ  زا  هک  اهيرامیب  دـتفا و  فلاخم  لصف  هک  ییاهلاس  ردـنا  مدرم  نت  ياهلاح  موس  باتک  زا  نیتسخن  راتفگ  زا  مهن  باب  رد 
ات دشاب و  ارحص  ياوه  زا  رتهب  هناخ  ياوه  دیآ  دیدپ  ابو  هک  هاگره  هک  تسناد  دیابب  تسا و  هدمآ  هدرک  دای  درک 

(ص 278)
وا ماسم  دوش و  هبامرگ  ردنا  زور  ره  ای  دنک  رایـسب  عامج  هک  دشاب  یـصخش  رگا  نکل  دنکن  رثا  يو  رد  دـب  ياوه  دـشابن  دـب  طلخ  نت  رد 

اههویم و دب  ياوه  دنک و  هابت  ار  وا  طالخا  دوش و  ردنا  وا  ماسم  هب  دب  ياوه  دشابن  دـب  یطلخ  وا  نت  رد  هچ  رگا  دوش  هداشگ  ببـس  نادـب 
دـشاب هدروخ  اهتابن  نآ  زا  هک  دروخ  ناروناج  نآ  تشوگ  اههویم و  نآ  هکره  دراد و  نایز  ار  ناروناـج  يهمه  دـنک و  هاـبت  ار  اـهتابن 
لولیا هام  ردنا  ای  فیرخ  لصف  ردنا  هک  هاگره  دتفا و  نازخ  لصف  رد  ای  ناتسبات  رخآ  ردنا  ابو  اهتقو  رتشیب  ردنا  دسر و  ودب  نآ  ترضم 

ندوب و دهاوخ  ابو  هک  دشاب  نآ  ناشن  دیآ  دیدپ  اهیخرس  اوه  ردنا  دوش و  هدیـشک  لابند  دورب و  هک  دننیب  رایـسب  ياههراتـس  اهبش  ردنا 
دهاوخ ناراب  هک  دنرادنپ  مدرم  هک  نانچ  دشاب  كانمن  اوه  دـیآ و  رایـسب  بونج  ابـص و  داب  رخالا  نوناک  لوالا و  نوناک  ردـنا  هک  هاگره 

اوه دنچ  يزور  دیآ و  بونج  داب  سپ  دراب  اهناراب  دشاب و  درس  اوه  عیبر  لصف  رد  هک  هاگره  دشاب و  اوه  یهابت  ناشن  مه  دشابن  دوب و 
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دوب هریت  زور  ياوه  دوش و  هتفرگ  ورف  مرگ و  اهزور  کـنخ و  اـهبش  دوش و  یفاـص  اوه  رتشیب  اـی  رتمک  هتفه  کـی  تدـم  زاـب  دوش  هریت 
اههراتس بش  هب  هامریت  رد  دشابن و  مرگ  تخس  دشاب و  هریت  اوه  هک  ناتسبات  هک  هاگره  نینچمه  دشاب و  نآ  دننام  هلبآ و  ابو و  دلوت  ناشن 

يزور دشاب و  هریت  اوه  يزور  دشاب  هک  یلـصف  ره  ردـنا  هک  هاگره  دـشاب و  ابو  ناشن  دـیآیم  دـیدپ  اهیخرـس  دوشیم و  هدیـشک  رایـسب 
دننک و دلوت  تنوفع  زا  هک  ناروناج  تارـشح و  هک  دننیب  هک  هاگره  دـشاب و  ابو  میب  اوه و  يدـب  ناشن  مرن  يزور  رابغ و  يزور  یفاص و 

یشوهدم نوچ  دنیآ و  نیمز  رهاظ  رب  دشاب  ناهنپ  نیمز  رد  هک  ناروناج  رگید  شوم و  هک  دننیب  ای  دشاب  رایسب  ییارحـص  یبآ و  عدفض و 
دب اوه  هک  تسناد  دیابب  دوش  بیاغ  تسوا  تبیغ  تداع  هک  نآ  زا  شیپ  دراذـگب و  شیوخ  نایـشآ  قلقل  هک  دـننیب  ای  دنـشاب و  يریحتم  و 

دمآ ابو  تشگ و  هتخیمآ  اوه  اب  نیمز  زا  دب  ياهراخب  دش و 
ییابو بت  ياهتمالع 

دیآ و دیدپ  یضعب  هک  دشاب  هاگ  دیآ و  دیدپ  صخـش  کی  رد  اهتمالع  يهمه  هک  دشاب  هاگ  تسا  عون  هدراهچ  ییابو  بت  ياهتمالع 
هک نآ  مود  دشاب  يوق  یترارح  میظع و  میظع و  يهسات  نطاب  رد  دشابن و  مرگ  تخس  نت  رهاظ  هک  تسنآ  نیرتمامت  نیتسخن و  هن  یضعب 

ار هکره  يوب و  شوخان  ار  یـضعب  دـنلب و  ار  یـضعب  رتاوتم و  ار  یـضعب  دوش و  گـنت  سفن  ار  یـضعب  ددرگب و  یعیبط  لاـح  زا  ندز  مد 
هریت و قرع  هک  دـشاب  هک  نآ  موس  لد  یلاوح  ردـنا  دـشاب  تنوفع  توق  ناـشن  هک  نآ  رهب  زا  دوش  كـاله  دوز  دوش  يوب  شوخاـن  سفن 

زرپس هک  دشاب  هاگ  هک  نآ  مشـش  دشاب  ییادوس  لیلد  هک  دشاب  هاگ  هک  نآ  مجنپ  دشاب  رتاوتم  ریغـص و  ضبن  هک  نآ  مراهچ  دـشاب  هدـنگ 
نآ متشه  ندرک  درد  لد  بناج  هدعم و  مف  ندوبان و  ماعط  توهش  نتشگ و  شنم  متفه  دیآ  دیدپ  ءاقستسا  نوچمه  یلاح  ای  دوش  گرزب 

اهنادند و نب  تشوگ  ندیمد  نابز و  یکـشخ  بعـص و  یگنـشت  مهن  دشاب  رایـسب  دوخ  ارفـص  یق  دـنک و  ییادوس  یق  هک  دـشاب  هاگ  هک 
اهمادـنا یتسـس  توق و  ندـش  طقاس  یـشغ و  مهدزاود  لقع و  طالتخا  یباوخ و  یب  مهدزای  کـشخ  لاعـس  مهد  نتـشگ  شیر  ناـهد و 

هاگ ندش  ناهنپ  زاب  هرـشب و  رب  خرـس  ياههرثب  ندمآ  دیدپ  مهدراهچ  لفث  یگنر  شوخان  یگدنگ و  یکانکفک و  عبط و  یمرن  مهدزیس 
نیا هک  دشاب 
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هب دوش و  درس  ماسرس  ینعی  سغرثیل  هک  دشاب  زاب  دتفا و  یـشغ  دوش و  درـس  ياپ  تسد و  رخآ  هب  دشاب و  هنوگ  نیا  رب  تسخن  زا  ضارعا 
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سب یعیبط  لاح  زا  لیلد  ضبن و  نطاب و  ردنا  هن  نت و  رهاظ  ردنا  هن  دشابن  رهاظ  تخـس  ترارح  هک  دـشاب  هاگ  دـنک و  ادا  جنـشت  زازک و 
. دوش كاله  دوز  رامیب  دشابن و  رود 

جالع
زا ابو  راگزور  ردنا  هک  تسا  نآ  ابو  جالع  ببـس  نیدب  دشاب  ارحـص  ياوه  زا  رتهب  هناخ  ياوه  دوش  دب  اوه  هک  هاگره  هک  میاهتفگ  جالع 

ربنع و دوع و  تبون  دـنچ  هب  هناخ  ردـنا  زور  ره  هک  تسا  نآ  طایتحا  دوشن و  دـب  ات  دـننک  طایتحا  ار  هناخ  ياوه  دوشن و  ارحـص  هب  هناـخ 
خـلت و ماداب  نوراسا و  جو و  لهبا و  دعـس و  کس و  نارفعز و  ندال و  دژگنا و  سوردنـس و  هعیم و  یکطـصم و  ردـنک و  بلح و  طـسق 

دنکارپب تبون  هس  ود  هناخ  نوریب  نوردنا و  زور  ره  دننک و  لح  هکرس  رد  دژگنا  دنزوسب و  یتخل  زگ  بوچ  ورس و  بوچ  هنشا و  رخذا و 
ياهماعط تشاد و  دیابب  يازف  يَرت  ياهماعط  زا  تسد  ببـس  نیدب  کشخ  ياوه  رد  هک  دتفا  نآ  زا  رتشیب  ابو  َرت  ياوه  رد  هک  میاهتفگ  و 
رتحیحـص  ) هدس هبامرگ  هک  نآ  رهب  زا  هتبلا  دروخ  دیابن  بارـش  ترورـض و  تقو  هب  الا  دش  دیابن  هبامرگ  رد  دروخ و  دیاب  يازف  یکـشخ 

قامس و هب  ار  اهتشوگ  دیازف و  يَرت  ود  ره  هبامرگ  بارش و  دنک و  هابت  ار  طالخا  دوش و  ردنا  ماسم  هب  دب  ياوه  دیاشگب و  تسا ) ماسم 
ماله و دنکن و  دلوت  ءالتما  ات  دروخ  دیاب  رگید  ياهراگزور  تداع  زا  رتكدنا  تخپ و  دیاب  هکرس  هروغ و  هنادران و  جاویر و  کشرز و 
هک هاگره  دراد و  دوس  تخـس )  ) ربک يهکرـس  دـشاب و  کـین  تخـس  قامـس  بآ  ومیل و  بآ  هکرـس و  هروغ و  بآ  هب  سوسو  درـسف و 

تنوفع دنک و  ددم  ار  اهتوق  دنک و  يوق  لد  ات  دندروخ  سوطیدورثم  قایرت و  طایتحا  رهب  زا  رگا  دوش  رهاظ  ابو  ندمآ  دیدپ  ياههناشن 
هک دتفا  نامگ  رگا  دراد و  دوس  ار  َرت  درـس و  جازم  نادنوادخ  دراد  زاب  تنوفع  هک  نآ  رهب  زا  زین  دژگنا  دـشاب و  باوص  تخـس  دراد  زاب 

. تسا ابو  ترضم  نتشاد  زاب  ریبدت  ناتسردنت و  ریبدت  دمآ  هدرک  دای  هک  هلمج  نیا  دننک  كاپ  نآ  زا  نت  تسا  ینوزف  یتبوطر  نت  رد 
دنک و كاپ  ینوزف  طلخ  زا  نت  تسخن  هک  تسا  نآ  تفرگ  ییابو  بت  ار  وا  هک  نآ  ریبدت  اما 
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رفولین و هشفنب و  نوچ  کنخ  ياهمقرفـسا  روفاک و  دـنک و  كاپ  بالگ  لدنـص و  هب  يوب و  شوخ  ياههرمث  هب  خـی و  هب  ار  هناـخ  ياوه 

بیس بر  هروغ و  بآ  هب  دنهد  روفاک  صرق  دادماب  ره  دننکارپب و  دیب  بآ  هب  هکرـس  بالگ و  یتخل  تعاس  ره  دنک و  کشخ  دیب  گرب 
صرق دننک و  درس  دنزیمایب و  بآ  هب  هکرس  دشابن  رـضاح  چیه  رگا  دشاب و  رـضاح  ومیل  بر  جاویر و  بر  شرت و  ضامح  یبآ و  بر  و 

درـس هدرک و  لح  بالگ  رد  فرت  نیا  دنهدب و  دنلام و  يو  رد  دننک  لح  بالگ  ردـنا  تورق ) هرق   ) شرت فَرت  ای  دـلام  يو  ردـنا  روفاک 
مامت یتبرـش  هراب  کی  هب  رگا  دشاب  تیاغ  هب  درـس  هک  خی  بآ  دناشنب و  یگنـشت  دشاب  دـنمدوس  روفاک  صرق  یب  روفاک و  صرق  اب  هدرک 

هچرگا ماعط  دراد و  نایز  تخـس  ندرک  ربص  یگنـشت  رب  دراد و  نایز  دزورفارب و  ترارح  دروخ  كدنا  كدـنا  رگا  دراد و  دوس  دروخب 
درد ابو  راگزور  ردـنا  هک  تسناد  دـیابب  تسا و  هدـمآ  هدرک  دای  هک  کشخ  ياـهماعط  زا  دروخ  دـیابب  یکدـنا  تسیاـبانرب  دـشابن  وزرآ 

کین ياذغ  یکدنا  تسیابان  دیابیم و  نتشاد  هاگن  توق  ار  وا  هک  رامیب  هصاخ  دراد  نایز  تخس  یگنـشت  یگنـسرگ و  ار  رامیب  تخس و 
بیس زگ و  بوچ  سونبآ و  دروم و  گرب  رانا و  تسوپ  روفاک و  لدنص و  رامیب  شیپ  ردنا  دشاب و  نتفرگ  زاب  ماعط  زا  رتراودیما  ندروخ 

رـس هک  دسر  نادب  راک  نوچ  دـنیوبیم  دـننکیم و  َرت  بالگ  هکرـس و  هب  لگ ) هاک  دـیاش   ) هدروخ دود  لگ  تخوس و  دـیابیمه  یبآ  و 
نتـشیوخ زا  دیاین و  چـیه  باوخ  دزارفایم و  رب  هنیـس  ندز  مد  ردـنا  ددرگ و  درـس  ياپ  تسد و  دوش و  هدـیجنرت  مکـش  تسوپ  اهولهپ و 

. دشک نت  رهاظ  هب  ترارح  ات  دنناشوپب  مرگ  ياهماج  هب  رامیب  هک  دشابن  هراچ  نآ  زا  دوش  ربخیب 

باب هدزیس  راتفگ  نیا  نآ و  جالع  بابسا و  تامالع و  لاوحا و  و  کخرس )  ) هبصح و  ناغرم ) هلبآ   ) هلبآ بابـسا  نتخانـش  ردنا  مجنپ  راتفگ 
تسا

هراشا

1 دلج یهاشمزراوخ  www.Ghaemiyeh.comهریخذ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 620زکرم  هحفص 600 

http://www.ghaemiyeh.com


هبصح هلبآ و  لاوحا  بابسا و  نتخانش  رد  نیتسخن  باب 

دیدپ نت  رهاظ  رب  هک  تسا  رایسب  ياههرثب  ار )  ) ود ره  هکنآ  رهب  زا  تسا  سنج  کی  ود  ره 
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دراد يَرت  هب  لیم  هدش و  مرگ  تسا  رایسب  نوخ  هلبآ  يهدام  هک  نآ  رهب  زا  دناادج  عون  هب  نکل  دنک  دلوت  نوخ  ندیـشود  زا  ود  ره  دیآ و 
دراد یکشخ  هب  لیم  تسا و  كدنا  تسا و  ییارفص  نوچ  هبصح  يهدام  و 

(ص 279)
هابت ینوخ  زا  هک  نآ  رهب  زا  تسا  رتهدنشک  هبصح  نکل  دوشن  رتهتشادرب  تسوپ  زا  تسا و  رتکچوک  وا  ياههرثب  هک  تسا  ببس  نیدب  و 

یتیالو رد  هک  هاگره  هک  تسا  ییرامیب  ینعی  دنیوگ  هدفاو  ضارما  يزات  هب  هک  تسا  ییابو  ياهيرامیب  هلمج  زا  ود  ره  دنک و  دـلوت  دـب 
دشوجب و یعیبط  يراک  لیبس  رب  یهاگ  نت  رد  نوخ  هک  تسا  نآ  هلبآ  ببس  دیآ و  دیدپ  راگزور  نآ  رد  يرامیب  نآ  ار  رایسب  یقلخ  دتفا 

دـشوجب یعیبط  يراک  لیبس  رب  هچنآ  اما  دـشوجب  دـسر  ودـب  ینوزف  یترارح  هک  تقو  ره  دوش  كانبآ  قیقر و  هک  نآ  ببـس  هب  یهاـگ 
دشاب کفک  هچنآ  دوش و  ادج  رگیدکی  زا  وا  يازجا  دشوجب و  ددرگب و  لاح  زا  دوش و  مرگ  هک  دشاب  روگنا  يهریـش  ندیـشوج  نوچمه 

دب طالخا  دشوجب و  نینچمه  مدرم  نت  ردنا  نوخ  دنامب  هنایم  رد  دشاب  هدیـسر  یفاص و  هچنآ  دنیـشنب و  دـشاب  لفث  هچنآ  درآرب و  رـس  رب 
نت رد  تدالو  سپ  زا  هک  دب  ياهراخب  رگید و  ياهطلخ  دـشاب و  هدـمآ  نوزف  هدرک و  دـلوت  تسا  ضیح  نوخ  هک  نیتسخن  ياذـغ  زا  هک 

دـشاب كزان  َرت و  ياهیندروخ  نوچمه  دشوج  نوخ  یکانبآ  ببـس  هب  هچنآ  دوش و  ادج  يو  زا  هتخیمآ  نوخ  اب  دـشاب و  هدـش  عمج  يو 
نوچمه ناوج  نوخ  لاثم  تسا و  ماخ  يهریش  نوچمه  كدوک  نوخ  لاثم  دوش و  هابت  دشوجب و  دوز  اوه  یمرگ  ببس  هب  ناتسبات  رد  هک 

ماخ و كدوک  نوخ  هک  نآ  رهب  زا  دش  دهاوخ  هکرس  دشاب و  هتشذگب  توق  هک  تسا  ياهریش  نوچمه  ریپ  نوخ  هدیسر و  هتخپ و  يهریش 
نوخ هک  تسا  نآ  ناکدوک  يهلبآ  ببـس  هک  ددرگ  مولعم  اجنیا  زا  دبای  صالخ  هلبآ  تفآ  زا  هک  دشاب  یکدوک  مک  دـشاب  كان  تبوطر 

هـصاخ ددرگ  هتخپ  یفاـص و  وا  نوخ  دوش و  ادـج  يو  زا  ینوزف  ماـخ و  طـلخ  اـت  دـیآ  ندیـشوج  نتخپ و  رد  ددرگب و  لاـح  زا  یکدوک 
نوخ هک  دـتفا  قاـفتا  مک  دوش و  ماوق  هب  هتخپ و  وا  نوخ  ددرگ و  ادـج  يو  زا  یکدوک  تبوطر  هک  نآ  زا  تسین  هراـچ  هک  هنیرن  كدوک 

هتخپ و َرت و  مرگ و  يزیچ  هک  تسین  نکمم  دشاب و  َرت  مرگ و  كدوک  جازم  هکنآ  رهب  زا  دوش  هتخپ  دشوجب  هک  نآ  یب  كدوک 
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هک تسا  نآ  دنک  تسرد  تسا  هدمآ  هدرک  دای  هک  ار  ببـس  نیا  هک  یببـس  دشوجب و  هک  نآ  یب  ددرگ  یلاح  هب  یلاح  زا  دوش و  هدیـسر 
ریش یکزان  يَرت و  نیتسخن و  ياهاذغ  يهلضف  زونه  دنشاب و  کیدزن  یگراوخریش  دهع  هب  یـضعب  دنـشاب و  هراوخریـش  یـضعب  ناکدوک 

یکانتبوطر یماخ و  بابـسا  همه  نیا  دـننک  ماگنهیب  اهتکرح  دـنروخ و  بیترتیب  هتخیمآ و  اهماعط  هک  نآ  اب  دـشاب  ناشیا  نت  ردـنا 
تعیبط هک  نانچمه  هدیسر  یگلاس  تفه  شش  کیدزن  دنـشاب و  هتـشذگ  رد  نآ  یکیدزن  یگراوخریـش و  دح  زا  هک  اهنآ  دشاب و  نوخ 

یکانتبوطر یماخ و  ددرگب و  نوخ  لاح  هک  دنک  بجاو  زین  اهلاس  نیا  رد  دیآرب  رتيوق  يرگید  دنکفاب و  ریـش  نادند  هک  دنک  بجاو 
یماـخرد و ناـنگ  مه  لاـح  نکل  دوش  مکحم  وا  ياهمادـنا  ندـیلاب  دوش و  تداـیز  وا  توق  اـت  ددرگ  ماوقاـب  هتخپ و  دوـش و  ادـج  يو  زا 

جازم دتفا و  توافتم  نوکـس  تکرح و  بارـش و  ماعط و  ریبدـت  تسین و  ناسکی  اهجازم  هک  نآ  رهب  زا  تسین  ناسکی  نوخ  یکانتبوطر 
رتمک ار  یضعب  دیآ و  رتشیب  ار  یضعب  رترید و  ار  یضعب  دیآ و  رتدوز  هلبآ  ار  یضعب  ببس  نیدب  تسا  رگید  یلاح  هب  یعـضوم  ره  ياوه 

بجاو سایق  نیا  رب  دشاب  یلاعت  كرابت و  راگدیرفآ  ریبدت  هب  ریدقت و  هب  همه  نیا  دشاب  رطخاب  ار  یـضعب  دشاب و  تمالـس  اب  ار  یـضعب  و 
دـشاب هدوب  یکدنا  دـشاب  هدوب  رگا  ای  دـشاب  هتفای  تمالـس  هلبآ  زا  یکدوک  هب  هک  ار  یناوج  رگم  دـتفا  قافتا  رتمک  هلبآ  ار  ناوج  هک  دـنک 

دـشاب و َرت  مرگ و  وا  جازم  اـی  دـشابن  هدیـسر  تسار  ماوق  هب  وا  نوخ  دـشابن و  هتـشگ  ادـج  وا  نوخ  زا  ینوزف  تبوـطر  یماـخ  ردـق  نادـب 
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ردنا هچ  رگا  هک  دشاب  نکمم  دتفا و  قافتا  هلبآ  ار  ناناوج  یضعب  ببـس  نیدب  دوش  كان  تبوطر  وا  نوخ  ات  هدروخ  يازف  يَرت  ياهماعط 
ای دوش  رگید  ياوه  هب  یناوج  رد  سپ  دوب  کشخ  مرگ و  كدوک  جازم  هک  دـشاب  رایـسب  دـیآرب و  زاـب  یناوج  ردـنا  دـشاب  هدوب  یکدوک 

ددرگ ادیپ  دب  ياوه  رثا  دوش و  َرت  مرگ و  وا  جازم  ببس  نادب  ددرگ  یکدوک  راگزور  فالخ  رب  نوکس  تکرح و  بارش و  ماعط و  ریبدت 
نارامیب شنم  دب و  ياوه  دشاب و  هدمآرب  ار  نامدرم  نیرتشیب  هک  ابو  راگزور  ردنا  رگم  دشابن  هلبآ  ار  ریپ  مدرم  دیآرب و  هلبآ  یناوج  رد  ات 

نت ياـهگر  يهمه  نوـچ  تسوا  ردـنا  هک  حور  اهنایرـش و  یجناـیم  هب  دـنک و  هاـبت  دـنادرگب و  ار  وا  حور  دـسر و  وا  لد  نوردـنز  هـب 
َرت ياههویم  نوچ  دنک  ندیشوج  ندش و  هابت  دعتسم  كان و  تبوطر  ار  نوخ  هک  تسا  اهاذغ  رایسب  هک  تسناد  دیابب  دوش و  هابت  نانچمه 

تداع رگا  هصاخ  بسا  ریش  رتشا و  ریش  تارغج و  دنفسوگ و  واگ و  ریش  و 
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رب هک  تسا  نآ  رتـشیب  هلبآ  ترـضم  مرگ و  ياـهوراد  بارـش و  لـسع و  نوـچ  دوـش  هدروـخ  نآ  اـب  مرگ  ياـهزیچ  دـشاب و  هدوـب  هدرکن 
يو يهدام  زا  هلیبد  ای  ددرگ  ارـشام  ای  ینومقلف و  رخآ  هب  هلبآ  هک  دشاب  رایـسب  دیآرب و  ینوریب  ینوردنز و  بکرم و  ناسکی و  ياهمادـنا 

. دنک دلوت 

دیآ دیدپ  يو  رد  هک  ییاههلضف  نتخانش  دشاب و  هبصح  هلبآ و  دعتسم  هک  اهجازم  اهبت و  نتخانش  رد  مجنپ  راتفگ  زا  مود  باب 

هداح و بت  اهيرامیب  ردـنا  ار  وا  دـشاب و  نوگ  مدـنگ  ای  خرـس  يازفا و  نوخ  ناداـبآ و  نت  تسوپ و  َرت  دـشاب  هلبآ  دعتـسم  هک  یـصخش 
نیبگنا و ياولح  امرخ و  يهدیـصع  نوچ  دنراد  تداع  ندروخ  ینیریـش  رگا  هصاخ  دشاب  رایـسب  خرـس  ياههرثب  دَمَر و  فاعر و  هقبطم و 

دیآرب هلبآ  ار  وا  رگا  دشاب و  ییارفص  رغال و  کشخ و  دشاب  هبصح  دعتسم  هک  ره  دروخ و  رایـسب  بارـش  ریـش و  روگنا و  زوج و  ریجنا و 
لوا رد  ای  دـشاب  فیرخ  لصف  رخآ  ردـنا  رتشیب  هبـصح  هب  هلبآ  دـشابن و  بتیب  رخآ  ات  يرامیب  لوا  زا  هک  نآ  اـب  دـشاب  رتمیلـس  وا  يهلبآ 

هک هاگره  دشاب و  رایسب  هلبآ  فیرخ  ردنا  دهج  بونج  ياهداب  دیآ و  رایسب  ناراب  ناتـسبات  ردنا  هک  هاگره  هک  تسناد  دیابب  راهب و  لصف 
دـشاب کشخ  مرگ و  زین  فیرخ  کشخ و  مرگ و  ناتـسبات  دشابن و  تداع  نآ  رب  دشاب  یتیالو  تداع  هک  امرـس  درذگ و  شوخ  ناتـسمز 

. دشاب رایسب  هبصح  فیرخ  رخآ  ردنا 

هبصح هلبآ و  ياهتمالع  نتخانش  رد  مجنپ  راتفگ  زا  موس  باب 

تسا عون  جنپ  تسا  صوصخم  ودب  هچنآ  هلبآ  ندمآ  دیدپ  ياهتمالع  زا 
کیدزن هک  تسا  گرزب  نایرـش  ود  یگدـیجنرت  يرپ و  تشپ  درد  ببـس  دـشاب و  تشپ  درد  اب  میظع و  يهسات  اـب  هلبآ  بت  هک  نآ  یکی 

یخرـس اب  رـس  ینارگ  عادـص و  موس  دزرلب  ياپ  ددرگ  زاـب  تشپ  هب  هک  تقو  ره  باوخ و  رد  ندیـسرت  مود  تسا  هداـهن  تشپ  ياـههرهم 
دیآ و دیدپ  ولگ  درد  هفرـس و  هلبآ و  بت  رد  هک  دشاب  هاگ  هک  نآ  مراهچ  هیرگیب  مشچ  زا  کشا  ندیود  ینیب و  شراخ  يور و  مشچ و 

دـشاب هتـشادرب  یجنر  هک  نآیب  بت  زا  شیپ  دـشاب و  تسـس  نارگ و  نت  يهمه  بت  ردـنا  هک  نآ  مجنپ  دوـش  هتفرگ  زاوآ  گـنت و  سفن 
تمالع دبای و  میظع  یگدنام 
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نوخ يرایسب  زا  هلبآ  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  رتمک  تشپ  درد  دشاب و  هلبآ  بت  زا  رتكانهسات  رتمرگ و  وا  بت  هک  تسا  نآ  هبـصح  يهصاخ 

يهصاخ ياههناشن  هلمج  نیا  دـحیب  يهسات  نتـشگ و  شنم  نوخ و  يرایـسب  زا  هن  دـشاب  نوخ  یهابت  تیاغ  زا  هبـصح  دـنک و  دـلوت  دـب 
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هبـصح ياههرثب  دیآ و  نوریب  زور  هس  ردنا  نیرتدوز  هتفه و  کی  هب  هلبآ  دیآ و  نوریب  هرابکی  هب  اهلاح  رتشیب  رد  هبـصح  تسا و  هبـصح 
. دراد الاب  هب  رس  هلبآ  ياههرثب  دراد و  نوردنا  هب  رس  هبصح  ياههرثب  هک  يرادنپ  دوشن و  هتشادرب  تسوپ  زا  دشابن و  گرزب 

دنیوج زیچ  شش  زا  یکانرطخ  تمالس و  ياههناشن  یکانرطخ و  ياههناشن  تمالس و  نتخانش  رد  مجنپ  راتفگ  زا  مراهچ  باب 

( نآ  ) ندـش هتخپ  وا و  ندـمآ  نوریب  يدوز  يرید و  زا  مراـهچ  یـشیب  یمک و  زا  موس  هلبآ  مجح  لکـش و  زا  مود  هلبآ  گـنر  زا  نیتسخن 
رامیب لاوحا  توق و  زا  مشش  نآ  لاوحا  بت و  زا  مجنپ 

هک تسا  نآ  تسج  دیاب  هلبآ  گنر  زا  هچنآ  اما 
(ص 280)

زا هدنکارپ و  كدنا و  دشاب و  دیپس  دشاب  رتراودیما  هچنآ  هایس و  شفنب و  زبس و  خرس و  درز و  دیپس و  دشاب  گنر  شـش  عاونا  هک  ینادب 
رگید رگا  دـشاب  رتراودـیما  خرـس  يهلبآ  هتـشذگ  نیا  زا  هدـنکارپ و  كدـنا و  دـشاب و  دـیپس  دـشاب  رتراودـیما  خرـس  يهلبآ  هتـشذگ  نیا 

درز هتـشذگ  نیا  زا  نت و  رد  تسا  یطلخ  نیرتهب  نوخ  دشاب و  نوخ  وا  هدام  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  کین  دـیآ  هدرک  دای  هک  وا  ياهتمالع 
شفنب زبس و  هچنآ  دوش و  هتخپ  رتدوز  دشاب  ییارفص  ینوخ  وا  يهدام  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  کین  وا  ياهتمالع  رگید  رگا  دشاب  راودیما  زین 

هک ینادب  هک  تسا  نآ  تسج  دیاب  هلبآ  لکـش  زا  هچنآ  ییادوس و  دشاب و  هتخوس  نوخ  وا  يهدام  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  كانرطخ  هایـس  و 
رد هلبا  ود  یـضعب  دشاب و  هتـسویپ  مه  رد  اهولهپ  اب  دراد و  اهولهپ  یـضعب  دشاب و  دروخ  یـضعب  درگ و  دـشاب  گرزب  یـضعب  هلبآ  لکش 

. دشاب رگیدکی  نایم 
دیپس گرزب و  هچ  رگا  هچنآ  دشاب و  راودیما  دشاب  هدنکارپ  گرزب و  دیپس و  درگ و  هچنآ  اما 
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هک نآ  رهب  زا  دشاب  دب  دـشاب  رگیدـکی  نایم  رد  هلبآ  ود  ای  دـشاب  هتـسویپ  مه  رد  ای  دـشاب  کیدزن  رگید  رگیدـکی و  اب  دراد  اهولهپ  دـشاب 
نآ ناشن  دشاب و  هدام  یظیلغ  يرایـسب  ناشن  هک  نآ  رهب  زا  دـشاب  دـب  مه  دوب  تخـس  رایـسب و  دروخ و  هچنآ  دـشاب و  هدام  يرایـسب  ناشن 
دوش هتخپ  هک  نآ  زا  شیپ  هک  دوب  ناوتن  نمیا  دتفا  يراودیما  نامگ  يدیپس  ببـس  هب  دشاب و  دیپس  هچرگا  دش  دهاوخ  هتخپ  رید  هک  دشاب 

يرایـسب لیلد  هلبآ  يرایـسب  هک  تسا  نآ  تسج  دیاب  یـشیب  یمک و  زا  هچنآ  دوش و  كاله  دیامنب و  توق  طلخ )  ) دوش و دـب  رامیب  لاح 
دشاب و تمالـس  لیلد  دوش  لیاز  نآ  يهسات  بت و  دیآ  نوریب  هلبآ  نوچ  دشابن و  هتـسویپ  رگیدکی  ردـنا  يرایـسب  اب  رگا  نکل  دـشاب  هدام 

يرید يراوخـشد و  هب  دشاب و  دروخ  هلبآ  رگا  ینادب  هک  تسا  نآ  تسج  دیاب  دشاب  ندـش  هتخپ  ندـمآ و  نوریب  يدوز  يرید و  زا  هچنآ 
زور رگا  دشاب و  نتخپ  دوز  ناشن  دیآ  نوریب  دوز  هچنآ  دـشاب و  هدام  ندـش  هتخپ  رید  يرـسع و  یظیلغ و  لیلد  دوب  تخـس  دـیآ و  نوریب 
هنایم دـیآ  نوریب  موس  زور  رگا  نتخپ و  دوز  لیلد  یهاگ  دـشاب و  هدام  يرایـسب  لیلد  یهاگ  دـنز  نوریب  هلبآ  ناـشن  دـیآ  بت  هک  تسخن 
کین يزور  ردنا  هچنآ  دشاب و  رگید  ياههناشن  رب  رطخ  تمالس و  رب  دامتعا  دوش و  هتخپ  رید  دیآ  نوریب  مراهچ  زور  سپ  زا  رگا  دشاب و 

نوردنز هب  یهاگ  دیآ و  نوریب  یهاگ  هچنآ  دشاب و  دب  دیآ  نوریب  دب  يزور  هب  رگا  دشاب و  تمالـس  لیلد  نارحب  ياهزور  زا  دـیآ  نوریب 
توق دیآ و  نوریب  رید  رگا  داتفا و  دهاوخ  یـشغ  هک  درک  دـیاب  مکح  دـشاب  شفنب  رگا  هصاخ  دـشاب  دـب  دـشاب  گنر  دـب  ددرگیم و  زاب 
كان هسات  نازوس و  بت  رگا  هک  تسا  نآ  تسج  دیاب  نآ  لاوحا  بت و  زا  هچنآ  دشاب و  دـب  دوش  هایـس  ای  زبس و  يوضع  دـشاب و  فیعض 

دوشیم و رتهتسهآ  رتمک و  هسات  بت و  دنک  زاغآ  ندمآ  نوریب  هلبآ  نوچ  دشابن و  نازوس  تخس  بت  رگا  دشاب و  هدام  یهابت  لیلد  دشاب 
نوزف رطخ  دشاب و  كانرطخ  دریگ  بت  سپ  دیآ  نوریب  هلبآ  تسخن  رگا  دشاب و  تمالس  ناشن  دوش  هدیراسگ  بت  دیآ  نوریب  مامت  نوچ 

دوشیم زاب  نهپ  هلبآ  رگا  هک  تسا  نآ  تسج  دیاب  لاوحا  رگید  رامیب و  توق  زا  هچنآ  دراد و  بت  زونه  هدمآ  نوریب  هلبآ  هک  دشاب  نآ  زا 
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دـقرتیم و دـشاب و  بآ  یب  کچوک و  هلبآ  رگا  دـشاب و  کیدزن  گرم  هب  دریگ  زاب  مکـش  دوش و  دـح  یب  هسات  ددـنیویپیم و  مه  رد  و 
طقاس توق  ای  تسا  یـسامآ  باجح  رد  هک  تسناد  دیابب  ددرگب  زاوآ  سفن و  رگا  دشاب و  کیدزن  گرم  هب  دیوگ  هناشهیب  نخـس  رامیب 

هرشب دوش و  دحیب  هسات  یگنشت و  لاح  نیا  اب  رگا  دوشیم و 
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لیلد رتمک  ياـپ  تسد و  رب  دـشاب و  رتشیب  مکـش  هنیـس و  يور و  رب  هلبآ  رگا  دوب و  گرم  یکیدزن  تمـالع  دوش  زبـس  هلبآ  ددرگ و  درس 
كاله دوز  رامیب  ددرگ  هایـس  سپ  ددرگ و  نوخ  يدوز  هب  لوب  هلبآ  رد  رگا  دسریمن و  فارطا  هب  یظیلغ  ببـس  هب  دـشاب و  هدام  یظیلغ 

هک تسا  نیا  مه  هبصح  یکانرطخ  تمالس و  ياههناشن  دوش و  رای  نآ  اب  ییارفص  ای  ینوخ  لاهسا  دشاب و  فیعض  توق  رگا  هصاخ  دوش 
. هبصح هلبآ و  نایم  تسا  يزیچ  اقیمُح  تسا و  هدمآ  هدرک  دای 

دیآرب رتمک  دیآرب  رگا  دیاینرب و  هلبآ  ات  دننک  طایتحا  هنوگچ  هک  نآ  رد  مجنپ  راتفگ  زا  مجنپ  باب 

ار نامدرم  یضعب  يرهـش  رد  ای  دوش  هتفای  لاس  ياهلصف  ردنا  هلبآ  ندمآ  دیدپ  ياهتمالع  هک  هاگره  هک  تسا  نآ  انعم  نیا  رد  طایتحا 
لاس هد  زا  مک  ای  لاس  هدزاود  زا  مک  هک  اهنآ  دـننک و  دـصف  دـشابن  هدـمآرب  هلبآ  دنـشاب و  هلاس  هدراهچ  هک  ناـکدوک  ناـناوج و  دـیآرب 
دیوج درـس  ياهماعط  دنریگ و  تسد  رب  تسا  هدـمآ  هدرک  دای  وا  زا  ندرک  طایتحا  باب  رد  هک  اهریبدـت  يهلمج  دـننک و  تماجح  دنـشاب 

رکـش و لوغبـسا و  اهتبرـش  زا  نآ و  دـننام  بانع و  شاخـشخ و  گرب  َرت و  زینـشگ  هنـسک و  كوک و  لیـشفت و  ماله و  درـسفا و  نوچ 
دننکیمه و لسغ  نادب  دنیشنیمه و  درس  بآ  رد  دنروخ و  نآ  دننام  روفاک و  صرق  ریشابط و  فوفس  ردک و  بارـش  هداس و  نیبگنکس 
هک تسا  نآ  ریجنا  تیـصاخ  هک  نآ  رهب  زا  روگنا  ریجنا و  هزبرخ و  نیبگنا و  امرخ و  زا  هصاخ  دننک  زیهرپ  اهینیریـش  بارـش و  ریـش و  زا 

باتفآ و زا  جنر و  اب  ياهراک  عامج و  زا  دنادرگ و  ندیناشوج  دعتسم  دنک و  كانداب  ار  نوخ  روگنا  دنکفا و  تسوپ  رهاظ  هب  ار  اههلـضف 
. دنک نوریب  نبجلا  ءام  هکاوفلا و  ءام  هب  نت  زا  اههلضف  دنک و  زیهرپ  هداتسیا  ياهبآ  زا  رابغ و  زا 

نیبگنکس تفص 
هب گنس  مرد  تسیود  قرع  بالگ  گنـس  مرد  دص  تسا ) هدمآ  تسد  هب  بارـش  زا  هک  يهکرـس   ) رمخلا لخ  دنریگب  نیبگنکـس  تفص 
درس ین  نوچ  دشاب  ین  يهشارت  دیاش   ) حمر مرد  هد  رانلگ و  گنس  مرد  جنپ  کشخ و  خرس  لگ  گرب  گنـس  مرد  هد  دنزیمآیم و  مه 

زور هس  دننک و  َرت  بالگ  هکرس و  نیا  رد  هدیشارت  دنتخاسیم ) ین  زا  هزین  بوچ  هک  نیا  رابتعا  هب  تسا 
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. تسا مسر  هک  نانچ  دنرآ  ماوق  هب  دننکفارب و  دزربت  رکش  گنس  مرد  دصیس  دنیالاپب و  دنهدب و  شوج  کی  نآ  زا  دعب  دنراذگب و 
یبارش تفص 

بآ جنرت و  یـشرت  بآ  شرت و  رانا  بآ  مین  نم و  کی  رمخلا  لخ  دنریگب  دـشاب  ردـک  بارـش  توق  نوچمه  وا  توق  هک  یبارـش  تفص 
ره دـنریگب و  نوخرت  گرب  كوک و  گرب  نم  مین  یکی  ره  زا  کـشرز  بآ  قامـس و  بآ  و  توترخ )(  يهرـشفا  جاویر و  بآ  هروغ و 

ار سدع  دنزپب و  دننک و  بآ  ردـنا  دـننک و  ادـج  هناد  زا  ار  بانع  دـنریگب و  ریتس  هد  یکی  ره  زا  دنـشکب  بآ  دـنبوکب و  هناگ  ادـج  کی 
دزربت رکـش  نم  راهچ  دـنزیمایب و  رگید  ياهبآ  هکرـس و  نیا  اب  نم  کـی  رادـقم  یکی  ره  بآ  زا  دـنزپب و  ادـج  کـی  ره  دـننک و  خرس 
بارـش نیا  زا  يردق  دننک و  هزیکاپ  نواه  رد  یحایر  يهدوس  روفاک  گنـس  مرد  هد  هدوس و  ریـشابط  ریتس  هد  دنرآ و  ماوق  هب  دـننکفارب و 

دننابنجب هتفاکـش  ین )  ) حمر هب  ای  دیب  بوچ  هب  دنزیمایب و  بارـش  نیا  يهلمج  اب  ار  نآ  دوش و  لح  ات  دنلامب  نواه  رد  دننک و  يو  رب  مرگ 
ینوخ و ياهيرامیب  يهمه  رد  زین و  هلبآ  ندمآ  دیدپ  سپ  زا  هلبآ و  ندمآ  دیدپ  شیپ  زا  بارـش  نیا  دنراد  هاگن  دوش و  هتخیمآ  کین  ات 
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. دراد دوس  نوعاط  ردنا  ییارفص و 
تسا هدرک  فصو  نوناق  باتک  رد  انیس  یلعوب  هک  ودک  بارش  تفص 

يهکرـس نم  جنپ  رد  مرن و  دنبوکب  دوش  هدوس  ات  دننک  ناهوس  هب  ار  ود  ره  نم  مین  يرـصاقم  دیپس  لدنـص  نم  کی  ردـک  بوچ  دـنریگب 
تـسد هب  دوش و  هتخپ  مرن و  بوچ  ات  دنناشوجب  مرن  شتآ  هب  نآ  زا  دعب  دوش و  هتـشغآ  ات  دنراذگب  زور  هس  دننک و  َرت  هروغ  بآ  ای  رطقم 

بآ دنیـشنب و  تسا  رتظیلغ  هچره  ات  دنهنب  دـنریگب و  شرت  غود  سپ  دـنراد  هگن  ار  هکرـس  نآ  دـننک و  یفاص  دـنراشفب و  کین و  دـنلامب 
زا دشاب  رتفیطل  دننک  ادج  بآ  دنزاس  نبجلا  ءام  ریـش  زا  هک  نآ  ناس  رب  غود  نیا  زا  رگا  دننک و  ادج  یفاص  بآ  نآ  دـیآ  رـس  رب  یفاص 

عاقف راب  دـنچ  یفاص  بآ  نیا  زا  رگا  دـنیالاپب  یفاص  ار  عاقف  نیا  دـننک و  درـس  دوش و  شرت  ات  دـنهنب  دـنزاس و  عاقف  وج  درآ  غود و  نیا 
شرت و یبآ  بآ  ینیچ و  دوربنا  بآ  نم  مین  هدراشف  رتکشرز  بآ  دناتـسب و  نم  جنپ  عاقف  نیا  بآ  زا  دشاب  رتهب  دنیالاپیم  دنزاسیم و 

ومیل بآ 
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جاویر و بآ  رورعز و  بآ  دشاب و  شرت  وا  يهتخپ  هک  ماخ  يولآدرز  بآ  دـشاب و  شرت  زونه  هک  توترخ )(  بآ  شرت و  يولآ  بآ  و 

جنرت بآ  شرت و  جنران  بآ  ریتس  هدزیـس  کی  ره  زا  هدراشف  هشفنب  بآ  هدراشف و  رفولین  بآ  هدراشف و  یـسراف  لگ  بآ  زر و  خاش  بآ 
شاخشخ يهفوکش  بآ  هدراشف و  كوک  گرب  بآ  هدراشف و  هفرخ  گرب  بآ  هدراشف و  َرت  زینشگ  بآ  ریتس  شـش  تسیب و  کی  ره  زا 

بآ هدراشف و  شرت  بیـس  گرب  بآ  هدراشف و  دـیب  بآ  هدراشف و  يهفرخ  گرب  بآ  ریتس  هد  کی  ره  زا  هدراشف  ینـسک  بآ  هدراشف و 
رفولین کشخ و  خرس  لگ  گرب  ریتس  هد  کی  ره  زا  هدراشف  یعارلا  ءاصع  بآ  هدراشف و  رورعز  گرب  بآ  هدراشف و  ینیچ  دوربنا  گرب 
هدراشف هندوف  گرب  بآ  گنـس  مرد  شـش  تسیب و  کی  ره  زا  رانلگ  كوک و  مخت  ینـسک و  مخت  سیتلاۀـیحل و  يهراـصع  کـشخ و 

وج کشک  نم  ود  خرس و  سدع  نم  راهچ  دنزیمامیب و  مه  هب  اهبآ  دنراد  هاگن  دنزیبب و  دنبوکب و  ار  کشخ  ياهوراد  مین  ریتس و  شش 
رد تسد  هک  دوش  نانچ  ات  دـنراذگب  دـیآ و  زاب  همین  هب  ات  مرن  شتآ  هب  دـنزپب  دـننک و  اهبآ  نیا  رد  کناد  رانا  نم  هس  قامـس و  نم  هس  و 

دـصیس ره  بیـصن  تسا  دنچ  ات  هک  دننادب  دناهتخپ  هک  اهبآ  هلمج  نیز  دننک و  كاپ  يو  زا  لفث  دـنراشفب و  دـنلامب و  درک و  ناوت  يو 
دننک و ورف  نآ  رـس  رب  هتخپ  بارـش  نیا  دننک و  هبارق  نیا  ردنا  دنزیمایب و  هتفوک  ياهوراد  اب  هدوس  یحایر  روفاک  لاقثم  کی  یگنـس  مرد 
رد هک  تسا  نآ  نیا  گنس و  مرد  هد  ات  گنـس  مرد  جنپ  زا  تبرـش  دنراد  هاگن  دننک و  راوتـسا  هبارق  رـس  دوش و  هتخیمآ  کین  ات  دننابنجب 

نکل یتخمز ) یـسگ ،  ) تصوفع رهب  زا  دـشک  مهارف  ولگ  دـشاب و  شرت  تخـس  بارـش  نیا  هک  تسین  کش  تسا و  هدروآ  نوناق  باتک 
تخـس یـشرت  هکنآ  رهب  زا  درک  دناوتن  يربارب  یـشرت  توق  اب  وا  تصوفع  ددنرب و  دزگب و  ار  اعما  هدـعم و  وا  یـشرت  هک  دوب  ناوتن  نمیا 
دـشابن تسار  وا  ماوق  دشابن و  ه  تخپ /- کین  تخـس  دـنیامرفیم  هک  نانچ  دـنرآ  زاب  همین  هب  ار  اهبآ  نیا  هک  هاگره  زین  تسا و  رایـسب 

نیا اب  هدوس  یبارع  غمـص  ریتس  هد  لوغبـسا و  باعل  نم  کـی  رگا  اـنامه  دوش  ریغتم  اـههرت  بآ  وج و  کـشک  ببـس  هب  هک  دـشاب  نکمم 
هدروآ ماوق  هب  هکنآ  زا  سپ  دوش و  لدـتعم  وا  یناُرب  یگدـیزگ و  يزیت و  دـنرآ  ماوق  هب  دـننکفارب و  دزربت  رکـش  نم  جـنپ  دـنزپب و  اهبآ 

گنس مرد  دص  دشاب  مرگ  زونه  دنشاب و 
950 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

هاگن دوش و  هتخیمآ  ات  دـننابنجب  دـیب  بوچ  هب  دـننکفا و  بارـش  نیا  رب  اـهوراد  رگید  روفاـک و  اـب  هدوس  لدنـص  ریتس  هد  هدوس و  ریـشابط 
. دنراد

ریشابط فوفس  تفص 
دناشنب رگج  ترارح  دراد و  زاب  ییارفص  لاهسا  نوخ و  ندیشوج  ریشابط  فوفس  تفص 
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كاپ کشرز  خرس و  سدع  ضامحلا و  رزب  قامـس و  گنـس  مرد  تسیب  ریـشابط  گنـس  مرد  هد  هدرک  کشخ  خرـس  لگ  گرب  دنریگب 
مرد ود  دـیپسا  لدنـص  گنـس  مرد  جـنپ  یکی  ره  زا  دـیپسا  شاخـشخ  تسوپ  كوک و  مخت  هفرخ و  مخت  کشخ و  وا  يهراصع  اب  هدرک 

تسا هدمآ  هدرک  فصو  هک  بارـش  رد  ای  نیبگنکـس  رد  گنـس  مرد  هس  فوفـس  نیا  زا  دادماب  ره  گنـس  مرد  کی  روفاک  مین  گنس و 
. جاویر بارش  رد  ای  رانا  بارش  رد  ای  ومیل  بارش  رد  ای  هروغ  بارش  رد  ای  دروخب 

روفاک صرق  تفص 
دنبوکب و هلمج  گنس  مرد  کی  روفاک  گنس  مرد  هس  دیپس  لدنـص  گنـس  مرد  هد  کی  ره  زا  ریـشابط  خرـس و  لگ  روفاک  صرق  تفص 

هدرک دای  هک  اهبارـش  نیا  زا  یکی  اب  صرق  کی  دادماب  ره  گنـس  مرد  هس  کی  ره  دننک  اهصرق  دنـشرسب و  لوقبـسا  باعل  هب  دنزیبب و 
نیا دیآ  دیدپ  هلبآ  ياهتمالع  بت و  نوچ  اما  نآ  زا  ندرک  طایتحا  تسا و  هلبآ  نتـشاد  زاب  ریبدت  دـمآ  هدرک  دای  هک  نیا  دـنروخب  دـمآ 

هب ای  رهاظ  هب  ار  هلـضف  ات  دنک  دـهج  تعیبط  دـیآ  شوج  رد  دـنبنجب و  نت  رد  نوخ  هک  هاگره  هک  نآ  رهب  زا  درک  ناوت  راوخـشد  اهریبدـت 
دیاب هک  یظیلغ  نادب  دناشنیم  زاب  دنکیم و  ظیلغ  ار  نوخ  هک  کنخ  ياهتبرـش  هب  اهوراد و  هب  هک  هاگره  دنک و  عفد  سیـسخ  يوضع 
موس مود و  راب  هک  دشاب  نکمم  نکل  دیاین  ردنا  شوج  هب  هراب  رگید  هک  دشابن  دح  نادب  دـیآ  دـیدپ  كدـنا  يرارق  هچرگا  درک و  دـناوتن 

تعیبط دوب  دیاب  لوغشم  نیکست  هب  دیآ  دیدپ  هبصح  دیآ و  دیدپ  هلبآ  ياههناشن  بت و  هک  نآ  زا  سپ  هکره  ببس  نیدب  دشوجب  دبنجب و 
دشاب رتشیب  نوخ  ياههناشن  رگا  دیآ  دیدپ  هلبآ  ناشن  هک  هاگره  هک  تسا  نآ  باوص  سپ  دشاب  هتشاد  زاب  شیوخ  راک  زا  هلـضف و  عفد  زا 

میب دننکن  نوریب  رایـسب  نوخ  رگا  دشاب  بجاو  دصف  هک  اجنآ  هک  نآ  رهب  زا  دتفا  یـشغ  هک  نادنچ  دنک  نوریب  رایـسب  نوخ  دـنک و  دـصف 
هک دشاب 

951 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
رگا رتالوا و  قیلساب  دصف  دشاب و  نینچمه  دننکن  دصف  دنوش و  لوغـشم  نیکـست  هب  رگا  دنک و  هابت  ار  فارطا  دنک و  لیم  فارطا  هب  هدام 

مود و زور  رگا  موس و  زور  ات  دـیآ  دـیدپ  بت  رثا  هک  دـشاب  تسخن  زور  زا  ندرک  دـصف  رد  تصخر  لافیق و  دـنباین  رگا  لحکا و  دـنباین 
دنک نوریب  نوخ  یکدنا  رگا  دشاب و  يوق  تخـس  نوخ  ياهتمالع  هک  اجنآ  رگم  درک  دـیاشن  دـصف  دـیآ  دـیدپ  هبـصح  هلبآ و  رثا  موس 

دـشابن و دـیدپ  هلبآ  زونه  رگا  دـشابن  رهاظ  تخـس  نوخ  ياهتمالع  هک  زین  اجنآ  دـشاب و  اور  رتمک  هدام  دوش و  رتکبـس  رامیب  نادـنچ 
لاح هب  ندز  مد  ضبن و  ددرگ و  رتهتـسهآ  بت  اهریبدت  نیدـب  رگا  دـشاب  باوص  دـنوش  لوغـشم  نیکـست  هب  دـننک و  نوریب  یکدـنا  نوخ 
مین رادقم  دوش  درس  وا  ءاشحا  دروخب  هک  هاگره  هکنانچ  دشاب  يدرس  تیاغ  هب  هک  درس  بآ  دنـشاب و  لوغـشم  نیکـست  هب  دیآ  زاب  یعیبط 
کی تعاس  مین  تدم  رد  هک  نانچ  دروخیم  نم  مین  رادقم  رگید  یتبرـش  دزورفیم  رب  ترارح  هک  تقو  ره  دنک و  تیاغ  هب  نیکـست  نم 

ات دنک  تدواعم  بآ  هب  هرابرگید  دیآرب و  بآ  ات  دنک  یق  دشاب  هدـش  بآ  زا  رپ  مکـش  دزورفیمرب  ترارح  رگا  دوش و  هدروخ  مین  نم و 
دهاوخ کین  دوز  رامیب  دمآ و  دیدپ  درـس  بآ  تعفنم  هک  تسناد  دیابب  دـیآ  دـیدپ  لوب  راردا  ای  قرع  رگا  دـیآ  لصاح  هب  مامت  ینوکس 

روفاک صرق  ودک و  بارـش  نوچ  رگید  ياهتبرـش  هب  دزورفیمه  ترارح  دنکن و  رذـگ  بآ  رگا  دـشاب و  لوغـشم  نیکـست  هب  مه  دـش 
هک نآ  زا  تسین  هراچ  تسا و  يوق  هدام  هک  تسناد  دیابب  دوشیم  تدایز  ای  دـشاب  شیوخ  لاح  رب  ترارح  يرارق  یب  رگا  سپ  ددرگزاب 
رد ار  تعیبط  نداد  يرای  ریبدت  دـنک و  عفدرهاظ  هب  ار  هدام  ات  دـهد  يرای  ار  تعیبط  ددرگرب و  اهریبدـت  نیا  زا  دـیآ  نوریب  هبـصح  ای  هلبآ 

. دیآ هدرک  دای  رگید  باب 

دنک عفد  رهاظ  هب  درآ و  نوریب  دوز  وا  هبصح  هلبآ و  ات  ار  تعیبط  نداد  يرای  ردنا  مجنپ  راتفگ  زا  مشش  باب 

هعرج هعرج  دنراد و  هدیشوپ  هماج  هب  ار  رامیب  دشاب و  درس  تخس  هناخ  ياوه  هک  تسا  نآ  دیآ  نوریب  رتدوز  هبصح  هلبآ و  هک  نآ  ریبدت 
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رگا هصاخ  دنهد  يرای  هدام  عفد  رب  ار  تعیبط  درآ و  نوریب  قرع  دنروخ  كدنا  كدنا  نوچ  درـس  بآ  هک  نآ  رهب  زا  دنهدیم  درـس  بآ 
ار رامیب  هک  نآ  رگید  ریبدت  دشاب و  میظع  ياهسات  یترارح و  نوردنز  دشاب و  نازوس  تخس  بت 

952 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
دنـشوپ و وا  ربز  رب  رگید  يهماج  سپ و  زا  شیپ و  زا  دـنهن  وا  نماد  ریز  رد  تیاـغ  هب  مرگ  بآ  فرظ ) ود  هناـمیپ ،  ) ناـگنپ ود  دـناشنب و 

دوز هلضف  دوش و  هداشگ  ماسم  مرن و  هرشب  ات  دوشن  َرت  يور  رس و  دسرب و  وا  نت  همه  هب  بآ  راخب  ات  دنرآرد  وا  ندرگ  درگ  رگید  يرازیا 
اوه ات  تسا  مولعم  هک  نانچ  دننک  کنخ  هناخ  ياوه  درآ  یـشغ  ای  فعـض  هماج  ندیـشوپ  ای  مرگ  ياوه  ای  لدتعم  اوه  رگا  دـیآ و  نوریب 

هدیـشوپ مرگ  ياهماج  هب  نت  دوشن و  مرگ  مد  ات  دـنایوبیم  لدنـص  روفاک و  دـشاب و  کنخ  دـسریم  وا  لدـب  دریگیمه و  ندز  مد  هب  هک 
رگا هصاخ  دسرن  عضوم  نادب  زج  یکنخ  ات  دننک  رتکبس  وا  يهنیس  زا  هماج  هاگ  هاگ  دنکن  تعانق  نیدب  رگا  دوشن و  هتسب  ماسم  ات  دنراد 

نتشاد مرگ  نت  لاح  نیا  اب  دشاب  هایـس  نابز  دوشن و  رتمک  نوردنز  ترارح  بت و  يهسات  دیآ  نوریب  هلبآ  هک  نآ  سپ  زا  اهریبدت و  نیدب 
لد بناج  تاعارم  هب  زج  داتفا  یشغ  هک  هاگره  درآ و  یـشغ  دنک و  طقاس  ار  توق  هک  نآ  رهب  زا  دراد  نایز  نزبآ  هبامرگ و  دشاب و  اطخ 

دوب دیاشن  لوغشم  یشغ  جالع  و 
(ص 282)

ریبدت نیا  دـشابن  جزل  ظیلغ و  هدام  هک  اجنآ  نتـشاد  کیدزن  لدنـص  بالگ و  روفاک و  کنخ و  ياهمرفـسا  دـیاب و  شوخ  هناخ  ياوه  و 
هب هلبآ  میاد و  يرارق  یب  هسات و  دشاب و  جزل  ظیلغ و  هدام  هک  اجنآ  دشاب و  تیافک  هبصح  هلبآ و  ندمآ  نوریب  تعیبط و  نداد  يرای  ردنا 
بآ راخب  هب  ار  رامیب  يهرشب  تشاد و  دیابن  نیکست  ریبدت  زا  تسد  دشابن  هدمآ  نوریب  مامت  هلبآ  زونه  مجنپ  زور  دیآ و  نوریب  يراوخشد 

هب دیآ  هدرک  دای  انعم  نیا  رد  نیردـنا  هک  رگید  ياهریبدـت  نداد و  مرگ  بآ  هاگ  هاگ  ندرک و  هداشگ  ماسم  تشاد و  دـیابیمه  مرن  مرگ 
دـشاب مولعم  تسا و  هتـسهآ  رهاظ  ترارح  نوچمه  نوردنا  بت  ترارح  هک  دوش  مولعم  هک  تقو  نآ  رگم  درک  دیاب  یگتـسهآ  طایتحا و 
ناـشن درادـب و  نآ  تقاـط  راـمیب  هک  دـسرن  دـح  نادـب  دوش و  رتيوق  ریبدـت  نادـب  بت  ترارح  دـیآ  هتفرگ  شیپ  رگید  يریبدـت  رگا  هک 

نیا لاح  هک  هاگره  دشابن  مرگ  تخس  هنیس  رهاظ  دشابن و  میظع  رتاوتم و  عیرس و  سفن  ضبن و  هک  تسا  نآ  نوردنز  ترارح  یگتـسهآ 
مرگ بآ  ترک  دنچ  تسخن  درک  دیاب  رتلدتعم  ياهتبرـش  هب  ادتبا  تفرگ و  دیاب  شیپ  رتيوق  ياهریبدت  دیآیم  نوریب  رید  هلبآ  دشاب و 

َرت و نایداب  بآ  اب  داد  دیاب 
953 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

کشخ ریجنا  دنهدب و  دنناشوجب و  بآ  رد  ود  ره  ای  سفرک  مخت  اب  نایداب  مخت  دشابن  رـضاح  َرت  نایداب  بآ  رگا  رکـش و  اب  سفرک  بآ 
. دنک عفد  نت  رهاظ  هب  ار  هدام  هک  تسا  نآ  ریجنا  تیصاخ  هک  نآ  رهب  زا  دنهدیم  وا  بآ  دوش و  ارهم  ات  دنزپب  ار 

تبرش تفص 
هب ات  دنزپب  بآ  نم  مین  رد  ار  همه  گنس  مرد  هس  اریتک  گنـس  مرد  جنپ  لوسغم  كال  دنریگب  دراد  دوس  انعم  نیا  ردنا  هک  تبرـش  تفص 

. دنهدب دنیالاپب و  دیآ و  زاب  همین 
رگید یتبرش  تفص 

یکی ره  زا  نایداب  مخت  اریتک و  گنس  مرد  هس  لوسغم  كال  گنـس  مرد  هس  خرـس  سدع  ددع  تفه  کشخ  ریجنا  رگید  یتبرـش  تفص 
. دنهدیم وا  بآ  دنیالاپب و  دیآ و  زاب  گنس  مرد  دص  رادقم  هب  ات  دنزپب  بآ  نم  کی  رد  ار  همه  گنس  مرد  ود 

رگید یتبرش  تفص 
مه زا   ) دوش ارهم  ات  دنزپب  بآ  مین  نم و  کی  رد  ار  ود  ره  ددع  تسیب  هدرک  نوریب  هناد  یقلم  زیویم  ددع  یس  ریجنا  رگید  یتبرـش  تفص 

گنس مرد  لهچ  هک  نادنچ  دنزیمایب  سفرک  مخت  نایداب و  مخت  بآ  اب  ار  تبرش  نیا  رگا  دنهدب و  ریتس  هد  رادقم  زور  هنابش  ردنا  دشاپب )
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. دشاب يوق  تخس  سفرک  مخت  نایداب و  مخت  بآ  گنس  مرد  تسیب  دشاب و  تبرش  نیا  زا 
رگید یتبرش  تفص 

ددع هد  درز  ریجنا  گنس و  مرد  تفه  خرـس  سدع  گنـس  مرد  راهچ  خرـس  لگ  دنریگب  داد  دیاش  یتقو  ره  رد  هک  رگید  یتبرـش  تفص 
گنس مرد  جنپ  یکی  ره  زا  سفرک  مخت  نایداب و  مخت  گنس  مرد  هس  لوسغم  كال  ددع  هد  هدرک  نوریب  هناد  زیویم  گنس  مرد  هس  اریتک 

عفان دنهدب  تبرـش  هس  ریتس  هد  رادقم  دننک و  لح  يو  رد  نارفعز  یگناد  دـنیالاپب و  دـیآ و  زاب  همین  هب  ات  دـنزپب  بآ  نم  کی  رد  ار  همه 
. یلاعت هللا  ءاش  نا  دوب 

نآ دننام  قلح و  ینیب و  مشچ و  نوچ  میظع  ياهمادنا  زا  هلبآ  نتشاد  زاب  ردنا  مجنپ  راتفگ  زا  متفه  باب 

954 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 
نیا رد  هلبآ  ترضم  هک  نآ  رهب  زا  اههداشگدنب  هدور و  شش و  شوگ و  قلح و  ینیب و  تسا و  مشچ  تشاد  دیاب  هاگن  هلبآ  زا  هک  اهمادنا 
رگا دوش و  هتسب  میسن  رذگ  دیآرب  هلبآ  رگا  تسا  اوه  میـسن  رذگ  هک  ینیب  ذفنم  دوش و  هابت  هک  دشاب  میب  ار  مشچ  اما  دشاب  میظع  اهمادنا 
میب ار  اههدور  دـنک و  ادا  لس  هب  ای  سفنلا  قینـض  هب  هک  دـشاب  میب  تسا  ندز  مد  تلآ  شـش  دـنک و  قاـنخ  هک  دـشاب  میب  دـیآرب  قلح  رد 

. دنک هابت  ار  اههداشگدنب  دیآ و  گرزب  هلبآ  هک  دشاب  میب  ار  اههداشگدنب  دشاب و  هدور ) ندش  مخز   ) جحس
لح يو  رد  روفاک  یکدنا  دنیالاپب و  دننک و  َرت  بالگ  رد  قامـس  دـیآ  دـیدپ  هلبآ  ناشن  نوچ  هک  تسا  نآ  مشچ  نتـشاد  هاگن  ریبدـت  اما 

بالگ هب  وزام  رگا  و  دراد ) زاب   ) هلبآ زا  ار  مشچ  ندیناکچ  ردنا  شرت  ران  محـش  بآ  َرت و  زینـشگ  بآ  دنناکچ و  ردـنا  مشچ  هب  دـننک و 
. دشاب يوق  تخس  دنناکچرد  دنیاسب و 

ار همه  گناد  مین  نارفعز  گنس  مرد  کی  کی  ره  زا  ایقاقا  اثیمام و  فایش  ربص و  ضضح و  دننک  یلط  مشچ  نوریب  زا  هک  یفایش  تفص 
بالگ ردنا  روفاک  دشاب  هدمآ  دیدپ  هلبآ  هک  هاگره  دراد و  زاب  مشچ  زا  ار  هلبآ  دنیاسب  َرت  زینـشگ  بآ  هب  دـنزاس و  فایـش  مرن و  دـنبوکب 
دـشابن شرت  هک  یطبن  يهماکبآ  دشاب  خرـس  مشچ  درادیمن و  دوس  اهریبدت  نیا  هک  دننیب  هک  هاگره  دنناکچیم و  مشچ  رد  دـننک و  لح 

دـشاب هدمآرب  هلبآ  مشچ  یهایـس  هب )  ) هک دننیب  هک  هاگره  دشاب و  دنمدوس  تخـس  ندیـشک  رد  دـیپس  طفن  دـناهتفگ  یهورگ  دـنناکچرد 
دنناکچیم هدرک  لح  بالگ  هب  همرـس  رگا  دنناکچیم و  رد  مشچ  هب  تعاس  ره  دـننک و  لح  زینـشگ  بآ  هب  روفاک  یناهفـصا و  يهمرس 

دنراد هداهن  مرن ) كزان و  زیمت و  هچراپ   ) هدافر يالاب  رب  مشچ  يهزادنا  هب  برـس  زا  ياهتخت  دـنهن و  مشچ  تشپ  رب  ياهدافر  دراد و  دوس 
دنکیم ینیب  رب  اهنت  هکرس  ای  بالگ  هکرس و  تعاس  ره  هک  تسا  نآ  ینیب  نتشاد  هاگن  ریبدت  دراد و  هدناشن  ورف  ار  مشچ  ات  دنراد  هتسب  و 

اب لگ  نغور  دنناکچرد و  ياهرطق  ای  ینیب ) لخاد  هب   ) دنـشکیمرب دنیاسیم و  دنزاس و  یفایـش  هروغ  بر  اثیمام و  فایـش  لدنـص و  زا  ای 
بت هک  تسخن  زور  زا  هک  تسا  نآ  قلح  ریبدت  دشاب و  دنمدوس  ینیب  نوردـنز  ندرک  یلط  ندـیناکچرد و  روفاک  یکدـنا  اب  دروم  نغور 

هب هرقرق  تعاس  ره  دیاخیم و  دزمیم و  هنادرانا  دیآ  دیدپ  هلبآ  ياهتمالع  دنک و  زاغآ 
955 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

تخـس دننکیم  هرقرق  بآ  نادب  دنناشوجب و  بالگ  ردنا  خرـس  سدع  کشخ و  خرـس  لگ  قامـس و  رگا  دـشاب و  کین  توترخ  بارش 
زاوآ هنیـس و  رگا  دیآ  نوریب  هلبآ  هک  هاگ  ره  هک  تسا  نآ  شـش  ریبدت  دشاب و  کین  ندرک  هرقرق  تیاغ  هب  درـس  بآ  هب  دشاب و  دـنمدوس 

باعل دشاب  يوق  ترارح  رگا  دـنهدیم و  رکـش  هکـسم و  كدـنا  كدـنا  دـشابن  مرن  عبط  دـشابن و  يوق  تخـس  ترارح  دـشاب و  تشرد 
. دنهد دزربت  رکش  ماداب و  نغور  لوقبسا و 

یقوعل تفص 
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کی اریتک  وزج  کی  هدرک  دیپس  ماداب  زغم  وزج  ود  نیریش  يودک  مخت  زغم  دنریگب  دشاب  کین  باب  نیا  رد  هک  یندیسیل )  ) یقوعل تفص 
زغم هدرک و  نایرب  ماداب  زغم  یبرع و  غمـص  قوعل  دـشاب  مرن  عبط  رگا  لوقبـسا و  باعل  هب  اـی  دنـشرسب  یبآ  يهناد  باـعل  هب  ار  هلمج  وزج 

اثیمام و فایش  لدنص و  هک  تسا  نآ  اههداشگدنب  ریبدت  دنشرسب و  هدرک  نایرب  لوقبـسا  باعل  هب  هدرکنایرب  هتـساشن  هدرک و  نایرب  رایخ 
هاگدنب رب  رگا  دننکیم  یلط  هاگدنب  رب  دنناکچیم و  رب  هکرـس  دنیاسیمه و  بالگ  هب  روفاک  یکدـنا  کشخ و  خرـس  لگ  ینمرا و  لگ 

هاگن ریبدت  دننک و  تحارج  ندرک  تسرد  ریبدت  سپ  دوش  نوریب  يو  زا  دـشاب  هدـمآ  درگ  هچنآ  ات  دنفاکـشب  دوز  دـیآرب  گرزب  یجارخ 
. دنهدیم نآ  دننام  یبآ و  بر  ریشابط و  صرق  دروم و  بارش  دتفا  طاطحنا  رد  هلبآ  نوچ  هک  تسا  نآ  اههدور  نتشاد 

هلبآ ندینازپ  ریبدت  رد  مجنپ  راتفگ  زا  متشه  باب 

دوش هتخپ  رید  هلبآ  رگا  دـیآ  زاب  یعیبط  لاـح  هب  سفن  ضبن و  دوش و  رتمک  يراـمیب  يرارقیب  بت و  هساـت  دـیآ و  نوریب  هلبآ  هک  هاـگره 
هلبآ دـیاین و  زاب  یعیبط  لاح  هب  سفن  ضبن و  دوشن و  رتمک  يرارق  یب  هسات و  دـیآ  نوریب  هلبآ  هک  نآ  اب  رگا  درک و  دـیاب  ندـینازپ  ریبدـت 

نآ ندینازپ  ریبدت  دشاب  هدمآ  دیدپ  ریخ  ياهتمالع  هک  اجنآ  اما  ندرک  دیاب  ندینازپ  ریبدت  دشابن  ریخ  تمالع  دریگن  بآ  دشاب و  تخس 
نماد و ریز  دنناشوجب و  بآ  رد  اج  کی  هب  همه  ای  دشاب  رضاح  هچنآ  مدنگ  سوبـس  اب  یمتخ  هشفنب و  ای  کلملا  لیلکا  هنوباب و  هک  تسا 

هللا ءاش  نا  دبای  افـش  ات  دننک  ندرک  کشخ  ریبدت  نآ  زا  دعب  دوش  هتخپ  دریگ و  بآ  ریبدت  نیدـب  ات  سپ  شیپ و  زا  دـنهنرد  رامیب  يهماج 
. یلاعت
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هلبآ ندرک  کشخ  ریبدت  رد  مجنپ  راتفگ  زا  مهن  باب 

هب تفاکـش  دـیابب  نیرز  نزوـس  هب  دـشاب  گرزب  هچنآ  دـیآ  دـیدپ  یگتخپ  رثا  درذـگب و  زور  تفه  دـیآ و  نوریب  ماـمت  هلبآ  هک  هاـگ  ره 
ای لدنص  ای  هتخیب  هتفوک و  زین  نسوس  گرب  ای  دروم  گرب  اب  کشخ  لگ  رـس  رب  نآ  زا  دعب  دنیچرب و  مرن  ياهقرخ  هب  وا  بآ  یگتـسهآ و 

زگ و بوچ  سوس و  گرب  ناتـسمز  دـشاب و  رتباوص  لدنـص  دروم و  لگ و  ناتـسبات  اـما  دـننک  دود  وا  يهنماد  ریز  رد  هدوس  زگ  بوچ 
تورزنع و ردنک و  ربص و  خرس و  لگ  ددرگ  شیر  یعضوم  رگا  دشاب و  رتباوص  زر  بوچ  زگ و  بوچ  زا  دنک  ناتسمز  رد  هک  یـشتآ 

نیوخالامد
(ص 283)

رگا دنناباوخ و  وج  درآ  نزرا و  درآ  رب  ای  اب  هدوس  خرس  لگ  گرب  دشاب  بآ  رایسب  گرزب و  هلبآ  رگا  دننکیم و  عضوم  نآ  رب  دنیاسب و 
دیدپ زور  کی  ردنا  نآ  تعفنم  دشاب و  کین  تخس  دنناباوخ  گرب  نآ  رب  دننک و  ورف  خاش  زا  َرت  سوس  گرب  دوش  هدیـشارخ  وا  تسوپ 
دیناسر دیاشن  بآ  کمن  دنشاب  هتفاکشب  هلبآ  ای  دشاب  هدیشارخ  تسوپ  هک  اجنآ  دشابن و  هراچ  بآ  کمن  زا  دوش  کشخ  رید  رگا  دیآ و 

دنزپب بآ  ردنا  هدیشارت  زگ  بوچ  خرـس و  لگ  گرب  خرـس و  سدع  هک  دشاب  نآ  باوص  تشاد و  دیاب  رود  کمن  دوشن  هتخپ  مامت  ات  و 
رگا دـنناسریم و  ودـب  نآ  بآ  دـنهنیم و  هلبآ  رب  دـننکیم و  َرت  بآ  نادـب  مرن  هزیکاپ  ياهبنپ  دـننکفارد و  کمن  بآ  نیا  رد  سپ  کین 
هدوس گنسادرم  زیزرا و  جادیفسا  رورعض و  هدوس و  دیب  گرب  دننک و  لح  بآ  نیا  رد  هدوس  لدنص  روفاک و  يردق  دشاب  يوق  ترارح 

دنارگن یخرـس  هب  دشاب و  دیپس  هک  یلگ  هلمج  رد  دیپس  يوارف  لِگ  ای  یندروخ  لِگ  دوشن  کشخ  ریبدت  نیدب  رگا  دراد و  دوس  ندرک  رب 
هب دنزیمایب و  يو  اب  هدوس  یناردنا  کمن  گنـس  مرد  هدو  هدوس  ینامی  بش  گنـس  مرد  هد  دنبوکب و  گنـس  مرد  دـص  رادـقم  دـیارگن ) )

ندرک کـشخ  ار  نآ  هک  هلبآ  نآ  دـنیوشب و  سپ  دوـش  کـشخ  يو  رب  اـت  دـنراذگب  تعاـس  ود  دـننک و  یلط  هلبآ  رب  دـننک و  َرت  بـالگ 
دشاب هتـشگ  هشیر  هک  ار  هلبآ  دنکفیب و  ار  هشیرکـشخ  دراد و  دوس  نغور  دشاب  هدش  کشخ  رگا  تشاد و  دیاب  رود  نغور  دشاب  تجاح 
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. دننک یلط  يروفاک  مهرم  نیمه  هب )  ) دشاب ینیب  رد  شیر  رگا  دراد و  دوس  يروفاک  مهرم 
957 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

يروفاک مهرم  تفص 
موم نآ  رد  هدوس  روفاک  یکدنا  میـس و  يایملق  زیزرا و  يهدیپس  لگ و  نغور  دـیپس و  موم  زا  دـنزاس  ینغور  موم  يروفاک  مهرم  تفص 

دنراد راکب  دنشرسب و  نغور 

دوش كاپ  تسوپ  دتفیب و  دوز  ات  هلبآ  يهشیرکشخ  ریبدت  ردنا  مجنپ  راتفگ  زا  مهد  باب 

رگا دـنرگنب  دـنامب  هشیرکـشخ  دوـش و  کـشخ  هلبآ  هک  هاـگ  ره  دـیآ  دـیدپ  اهـشیر  يور  رب  هک  دـنیوگ  ار  اـهتسوپ  نآ  هشیرکـشخ  و 
دـتفیب و رتدوز  ات  دـنناکچ  رب  ای  دـننز  يو  رب  مرگ  مین  نغور  ياهرطق  دـشابن  يَرت  چـیه  وا  ریز  رد  دـشاب و  کیراب  کـشخ و  هشیرکـشخ 

رود يو  زا  تخپ  تسد  نغور  دننزرب و  هتـسپ  نغور  دشاب  يور  رب  هچنآ  دـشاب و  هزات  تخپ  تسد  نغور  راک  نیا  رهب  زا  ینغور  نیرتهب 
نغوریب یگتـسهآ  هب  ار  نآ  دشاب  یتبوطر  نآ  ریز  رد  ای  دشاب  ربتـس  هشیرکـشخ  رگا  دراذگب و  يو  ردنا  هلبآ  ناشن  هک  نآ  رهب  زا  دنراد 

هبوـچدرز و رم و  ربـص و  زا  يرورذ  دــشاب  هـتفر  ورف  تسوـپ  هـب  ینعی  دراد  یقمع  رگا  دــنرگنب  دــننیچرب و  يو  زا  تبوـطر  دــنرادرب و 
هدوس کمن  ینامی و  بش  دـشاب  ربارب  تسوپ  اب  درادـن و  قمع  رگا  دـننک و  يو  رب  جنرـسا  زیزرا و  يهدـیپس  میـس و  يایمق  گنـسادرم و 

یتبوطر نانچمه  هشیر  هکـشخ  ریز  رد  رگا  دنرگنب  دنرادرب و  یگتـسهآ  هب  هراب  رگید  درادرب  هشیرکـشخ  راب  رگید  ات  دنراذگب  دننکرب و 
. دتفیب ات  دننک  برچ  نغور  درادرب و  هشیرکشخ  راب  رگید  رگا  دیاین و  تجاح  جالع  هب  دشابن  تبوطر  رگا  دنک و  جالع  نینچمه  دشاب 

هبصح هلبآ و  دنوادخ  بارش  ماعط و  ریبدت  ردنا  مجنپ  راتفگ  زا  مهدزای  باب 

یبارش یماعط و  نیرتهب  دشوجب  نوخ  ببـس  نادب  ات  دنک  رثا  كان  تبوطر  ینوخ  ردنا  هک  تسا  بیرغ  یترارح  هلبآ  ببـس  هکنآ  رهب  زا 
بآ رد  ای  هروغ  بآ  رد  ای  شرت  رانا  بآ  ردـنا  سدـع  تسپ  ای  وج  تسپ  نوچ  دراد  یکـشخ  هب  لیم  يدرـس  اب  هک  دـشاب  يزیچ  هلبآ  رد 
مرن عبط  رگا  دنهد و  بالج  اب  تسپ  دشابن  میظع  تخـس  بت  ترارح  دشاب و  یتشرد  قلح  هنیـس و  رد  دـشاب و  کشخ  عبط  رگا  جاویر و 

تشرد قلح  هنیس و  میظع و  ترارح  دشاب و 
958 ص : ج1 ، یهاشمزراوخ ، هریخذ 

عبط رگا  دشاب و  اور  دنهد  دزربت  رکـش  یکدنا  ریـشابط  یبارع و  غمـص  اب  رگا  دنهد و  ریـشابط  صرق  اب  دـننک و  نایرب  هراب  رگید  ار  تسپ 
هب دشاب  تشرد  قلح  رگا  تساراتـسار و  هس  ره  دـنزپ  شاخـشخ  مخت  هنادرانا و  هدرک و  نایرب  وج  کشک  زا  باکـشک  دـشاب  مرن  تخس 

هکرـس و هب  ای  هروغ  بآ  هب  هک  دیاب  لیـشفت  هلبآ  دنوادخ  ماعط  دننک و  مینامین  شاخـشخ  مخت  هدرک و  نایرب  کشک  دراد  هجنر  یباوخیب 
ماداب زغم  کشک و  دـشاب  مرن  عبط  رگا  ماداب و  زغم  هب  دـنزپیم  ياج  کی  هب  مینامین  وج  کشک  خرـس و  سدـع  دـشاب  تشرد  هنیـس  رگا 

زا دنزپب و  مامت  ياج  کی  هب  دننکفا و  ردنا  وج  کشک  اب  سپ  دنزیرب  وا  بآ  دنزپب و  بآ  هس  هب  هناگادج  تسخن  ار  سدع  دننک و  نایرب 
دنوادـخ ياهتبرـش  ار  نوخ  يو  ندرک  هابت  دـشاب و  هتخوس  يارفـص  يهبلغ  وا  ببـس  دـشاب و  رتهابت  رتمک و  هبـصح  يهدام  هک  نآ  رهب 

دننام باکشک و  لوقبسا و  باعل  نوچ  درآ  حالص  هب  ار  نوخ  دنک و  يربارب  هتخوس  يارفص  يزیت  یکشخ و  اب  ات  دیاب  َرت  درس و  هبـصح 
یبآ نوچمه  هبصح  لثم  ياهدام  هک  تسناد  دیابب  تخیمآ و  دیاب  نآ  دننام  شرت و  رانا  بآ  هب  ای  هروغ  بآ  هب  ار  باعل  باکشک و  نآ و 

هاگره هدرب و  يو  زا  تفاطل  دشاب و  هتخوسب  ار  وا  باتفآ  ترارح  هدش و  نفع  دشاب و  هداتـسیا  ینادبآ  رد  زارد  یتدـم  هک  تسا  هداتـسیا 
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هبصح دنوادخ  رگج  هدعم و  رد  َرت  درـس و  ياهتبرـش  هک  هاگره  نینچمه  دوش و  رتمک  وا  یهابت  دزیمایب  يو  اب  رایـسب  هزیکاپ و  یبآ  هک 
ار وا  ار  قلح  هنیـس و  ار و  هلبآ  دنوادخ  باکـشک  هک  نآ  اب  دیآ  حالـص  هب  وا  نوخ  دزیمایب  نوخ  اب  درذگب و  وا  ياهگر  هب  دوش و  ردـنا 
ار هبـصح  دنوادخ  درـس  بآ  دمآ و  هدرک  دای  هک  تلع  نیا  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  رتقفاوم  ار  هبـصح  دنوادخ  نکل  دـشاب  قفاوم  تخـس  زین 

دشاب قفاوم  ار  هبصح  دنوادخ  زین  کشرز  بآ  جاویر و  بآ  هروغ و  بآ  درس و  بآ  ردنا  تسپ  هلبآ و  دنوادخ  هک  تسا  نآ  زا  رتقفاوم 
ندمآ نوریب  ات  رگ  ار و  هلبآ  دنوادخ  هک  نآ  زا  دشاب  رتقفاوم  ار  هبـصح  دنوادخ  زین  شرت  رایخ  بآ  ودنه و  يهزبرخ  بآ  ودک و  بآ  و 

. دیآ تجاح  اهتبرش  نیدب  دشاب  مرگ  تخس  بت  هلبآ 

نآ نتفرگ  زاب  ندرک و  مرن  هبصح و  هلبآ و  دنوادخ  عبط  ریبدت  ردنا  مجنپ  راتفگ  زا  مهدزاود  باب 
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تخس هبـصح  رخآ  رد  هصاخ  دشاب  رطخ  نآ  ردنا  رگا  هک  دتفین  لاهـسا  ات  تشاد  دیاب  هاگن  هبـصح  هلبآ و  دنوادخ  عبط  هک  تسناد  دیابب 
یعادص هک  نآ  یکی  ار  ینعم  ود  رهب  زا  دنک  یغارفتسا  ات  دننک  مرن  عبط  هک  نادب  دتفا  تجاح  نآ  يادتبا  رد  هک  دشاب  هاگ  نکل  دشاب  دب 

ندرک و مرن  عبط  هب  يدنمتجاح  تمالع  ددرگ و  راب  کبـس  تعیبط  دوش و  رتمک  یتخل  هدام  ات  مود  دوش  لیاز  نادب  دـشاب  هک  یترارح  و 
تخـس دشاب و  نارگ  بت  دـشاب و  یجوم  ضبن  دـشاب و  خرـس  تخـس  يور  گنر  دـشاب و  یلتمم  اهگر  هک  تسا  نآ  ندرک  رتمک  هدام 

. دشاب تجاح  لاهسا  هب  نکل  دشابن  تجاح  لصف  هب  دشاب  نیا  لاوحا  هک  هاگره  دنیوگ  هدیدپ  یمح  يزات  هب  ار  نینچ  ياهبت  نازورف و 
یلهسم تفص 

. دنهدب دننکفارب و  دزربت  رکش  دنیالاپب و  دنزپب و  اهنت  دنریگب و  رشقم  درز  يهلیله  دشاب  قفاوم  لاح  نیا  رد  هک  یلهسم  تفص 
رگید یتبرش  تفص 

محش اب  ار  نآ  دننک و  زاب  تسوپ  دنریگب و  نیریش  شرت و  رانا  دنکن  یمرگ  چیه  دنک و  رتمک  ار  تبوطر  ارفص و  هک  رگید  یتبرش  تفص 
دنبوکب اهرانا  نیا  اب  دننک و  ادج  هناد  زا  رگید  رانا  ود  محش  دیاب  رتيوق  رگا  دنهدب و  دننکفارب و  دزربت  رکش  دنـشکب و  بآ  دنبوکب و  وا 

هب هایس  يولآ  دشاب  تجاح  هدام  ندرک  مک  هب  نینچمه  رگا  ار  هبصح  دنوادخ  دنهدب و  دننکفارب و  دزربت  رکش  دشاب و  رتيوق  نآ  بآ  ات 
زین ولآ  نآ  زا  دروخب و  بالج  نآ  دوش و  درـس  ات  دنهن  نآ  رـس  رب  خی  زور  رگید  بش و  کی  دـننک  َرت  ماخ  بالج  ردـنا  دـننزایب و  دراک 

ترـضم نوچمه  ار  هبـصح  دنوادخ  نآ  ترـضم  هک  نآ  رهب  زا  داد  دیاشن  نیبگنرت  هبـصح  ردنا  هک  تسناد  دـیابب  دروخب و  دـنچ  ياهناد 
تدایز هسات  نتشگ و  شنم  نینچمه  بالبل  بآ  هشفنب و  دوش و  تدایز  يرارقیب  نتـشگ و  شنم  هسات و  ار و  رورحم  مدرم  دشاب  نیبگنا 

هک تسا  نآ  رتالوا  هبصح  ردنا  دننک  دصف  تسخن  ددرگ  رهاظ  نوخ  يهبلغ  ياهتمالع  هک  تسا  نآ  رتالوا  هلبآ  رد  هک  نینچمه  دنک و 
خلت ناهد  مرگ و  تخس  بت  رگا  هصاخ  دنوش و  لوغشم  نیکست  هب  سپ  دننک و  رتمک  ارفص  یتخل  تسخن 
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(ص 284)

دوب ناوتن  نمیا  هک  نآ  رهب  زا  درک  دیابن  ندرک  غارفتـسا  ریبدت  یهجو  چیه  هب  دـشاب  مرن  عبط  هک  ار  نآ  دـشاب و  يران  لوب  درز و  مشچ  و 
رهب زا  هبـصح  ردنا  هصاخ  دوشن و  مرن  عبط  زور  جنپ  سپ  زا  ات  درک  دیاب  طایتحا  هبـصح  هلبآ و  ردنا  هشیمه  ددرگ و  هتـسویپ  غارفتـسا  هک 

هک دشاب  نآ  یترضم  نیرتمک  دشاب و  هتشگ  زاب  نوردنز  هب  هدام  هک  تسا  نآ  رطخ  ببس  دشاب و  میظع  هبـصح  ردنا  لاهـسا  رطخ  هک  نآ 
هدرک نایرب  کشک  زا  ای  دننک  وج  تسپ  زا  باکشک  دوشن  مرن  عبط  ات  دننک  طایتحا  هک  دنهاوخ  هک  هاگره  دنک و  جحس  دریگب و  اههدور 

عبط رگا  باکـشک و  مسر  هب  دـنزپب  ياج  هب  مینامین  هدرک  نایرب  وج  کشک  ناـمرلا و  بح  لـیبس  دـیآ  تجاـح  نیا  زا  تداـیز  هب  رگا  و 
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گنس مرد  هس  رادقم  باکـشک  نیا  زا  شیپ  دیاینرب  راک  نیدب  رگا  باکـشک و  نیا  رب  دننکفارب  ریـشابط  یبارع و  غمـص  دشاب  مرن  تخس 
. دروخ باکشک  سپ  دروخب و  شرت  یبآ  بر  ای  نیتلا  فوفس 

نیتلا فوفس  تفص 
غمص شاخشخ و  تسوپ  يوزج  یکی  ره  زا  موتخم  لگ  کشرز و  قامس و  ضامحلارذب و  ریـشابط و  خرـس و  لگ  نیتلا  فوفـس  تفص 

هدولاپ شرت  غود  ددرگ  زارد  راـک  رگا  یبآ و  بر  اـب  گنـس  مرد  هد  اـت  گنـس  مرد  هس  تبرـش  وزج و  مین  یکی  ره  زا  راـنلگ  یبارع و 
دیآ دیدپ  قیقر  نوخ  لاهسا  هبـصح  رخآ  رد  هگره  هک  تسناد  دیابب  دنهدیم و  هدوس  یبارع  غمـص  کعک و  اب  هدرک  ادج  يو  زا  هکـسم 
رگا دوش و  كاله  دوز  دشابن و  صالخ  دیما  دشاب  بانوخ  هک  هاگره  دنبای و  صالخ  یـضعب  هک  دشاب  نکمم  نکل  دشاب  دـب  رامیب  لاح 
یلاخ رطخ  زا )  ) هچرگا دشاب  رتراودیما  دشابن  ینوخ  لاهـسا  هک  ار  نآ  دنک و  كاله  دنک و  دـلوت  یـسامآ  دـننک  جالع  ضباق  يزیچ  هب 

. دشابن

هلبآ ناشن  ندرک  لیاز  ریبدت  ردنا  مجنپ  راتفگ  زا  مهدزیس  باب 

مـشچ جالع  تلاقم  ردنا  تاجلاعم  باتک  زا  مشچ  زا  هلبآ  ناشن  ندرک  لیاز  ریبدت  دیآ و  هدرک  دای  تنیز  باتک  ردنا  عون  نیا  ردنا  نخس 
راکب يور  ياهالط  ردنا  هک  اهوراد  اما  دیآ  هدرک  دای 
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زغم طسق  تورزنا  طسق  ایرد و  کفک  هدیـسوپ و  ناوختـسا  کشخ و  ین  خیب  هدرک و  دـیپس  گنـسادرم  تسا  نیا  دربب  هلبآ  ناشن  دـیآ و 

دوخن هتـساشن  ون  لافـس  نهک  دنفـسوگ  کشپ  ایبول  سمرت  جنرک  یلقاب  درآ  زیکیک  مخت  هزبرخ  مخت  برت  مخت  لیوط  دنوارز  خـلت  ماداب 
. رفصعم بآدرز  نابلا  بح  یلقاب 

یلط تفص 
جنرک يهتـساشن  هزبرخ  مخت  ون  لافـس  نهک  دنفـسوگ  کشپ  هدیـسوپ  ای  هتخوس  ناوختـسا  دنریگب  دربب  يور  زا  اههناشن  هک  ییلط  تفص 

ین خـیب  گنـس  مرد  جـنپ  یکی  ره  زا  لیوط  دـنوارز  طسق  يرـصم ) ایبول   ) سمرت نابلا  بح  گنـس  مرد  هد  یکی  ره  زا  دوخن  درآ  هتـسش 
یلقاـب بآ  هب  اـی  باکـشک  بآ  هب  اـی  تسغرب  بآ  هب  اـی  دنـشرسب  هزبرخ  بآ  هب  دـنزیبب و  دـنبوکب و  ار  همه  گنـس  مرد  تـسیب  کـشخ 

. دنیوشب بآ  نادب  يور  دنزپب و  کشخ  يهشفنب  دادماب  بش و  هب  دننک  یلط  ای  دنشرسب 
رگید یلط  تفص 

مرد هس  کشخ  ین  خیب  مرد  ود  هدرک  دیپس  گنـسادرم  مرد  جنپ  هزبرخ  مخت  مرد  هس  کی  ره  زا  دوخن  درآ  یلقاب  درآ  رگید  یلط  تفص 
همه دوخن  سوبس و  هشفنب و  هزبرخ و  تسوپ  دنیآ و  نوریب  هبامرگ  زا  هک  نآ  زا  سپ  دننک  یلط  دنشرسب و  باکـشک  هب  دنیاسب و  ار  همه 

. دننک یلط  هراب  رگید  دنیوشب و  بآ  نادب  يور  دنناشوجب و  بآ  رد  هتفوک 
رگید یلط  تفص 

مرد ود  هدرک  دیپس  گنسادرم  گنس  مرد  ود  بلح  طسق  مین  گنس و  مرد  ود  زیکیک  مخت  گنس  مرد  جنپ  یلقاب  درآ  رگید  ییلط  تفص 
. دنراد راکب  ناس  نآ  رب  مین  گنس و  مرد  ود  ون  لافس  مین  گنس و 

رتيوق رگید  یلط  تفص 
گنـس مرد  ود  کی  ره  زا  برت  مخت  زیکیک و  مخت  بلح و  طسق  خلت و  ماداب  زغم  گنـس  مرد  جنپ  سمرت  درآ  رتيوق  رگید  یلط  تفص 

. دنراد راکب  هنوگ  نآ  رب  مه 
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رتيوق رگید  یلط  تفص 
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ناوختـسا دوخن و  درآ  کـشخ و  ین  خـیب  گنـس  مرد  هس  کـی  ره  زا  جاـع  شدـنر  گنـسادرم و  جادیفـسا و  رتيوـق  رگید  یلط  تفص 
ناتک مخت  باـعل  هب  دـنبوکب  ار  همه  گنـس  مرد  راـهچ  کـی  ره  زا  طـسق  رـشقم و  ناـبلا  بح  هزبرخ و  مخت  زغم  جـنرب و  درآ  هدیـسوپ و 

. دشاب عفان  دنیوشب  بآ  نادب  يور  دنناشوجب و  بآ  رد  هنوباب  هشفنب و  دادماب  راب و  دنچ  دننک  یلط  بش  هب  دنشرسب و 

ناشیا بارش  ماعط و  ریبدت  سکن و  زا  هقان  نتشاد  هاگن  ریبدت  نآ و  لاوحا  سکن و  نتخانش  ردنا  مشش  راتفگ 

هراشا

نآ لاوحا  سکن و  نتخانش  رد  نیتسخن  باب 

دتفا و يرامیب  رد  یتسردنت  زا  تسخن  مدرم  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  رتدب  يرامیب  لصا  زا  سکن  دشاب و  يرامیب  ندـمآ  زاب  یـسراپ  هب  سکن 
يرامیب هک  دـنرادن  نآ  توق  دوش و  يرامیب  رد  يرامیب  زا  مدرم  دـشاب و  نیا  فالخ  رب  سکن  دـشک و  دـناوتب  يرامیب  هک  دراد  نآ  توق 

رتدوز هک  یـسکم  زین  دنک و  مولعم  تسخن  يرامیب  لاح  توق و  لاح  ات  درک  دیابن  باتـش  نآ  جالع  هب  ار  بیبط  ببـس  نیدب  دـشک  مود 
نآ بابسا  هک  یسکن  ره  دتفا و  مود  يرامیب  ردنا  یتوق  یب  اب  دشابن و  هدمآ  زاب  ياج  هب  چیه  توق  زا  زونه  هک  نآ  رهب  زا  دشاب  رتدب  دتفا 
مرگ يزیچ  ار  هقان  هک  تسا  نآ  یکی  ددرگ  سکن  ببس  هک  اطخ  نآ  دیآ و  دیدپ  اطخ  يریبدتیب  هک  دشاب  بیبط  ياطخ  ای  رامیب  ياطخ 

دوشن لیاز  مامت  تلع  دنک و  صقان  نارحب  هک  يرامیب  ره  هک  تسناد  دیابب  دـنک و  مضه  ماعط  ات  نیبگنا  لگ  لگ و  صرق  نوچ  دـنیامرف 
. دتفا سکن  دب  دنکن ال  نارحب  هک  يرامیب  ره  يزیچ و  هلبآ  دننام  هب  ای  امرگ  هب  ای  دشاب  هدرک  ناقری  هب  نارحب  رگا  هصاخ  درآ  سکن 

سکن ياههناشن  نتخانش  ردنا  مشش  راتفگ  زا  مود  باب 

یکی تسا  لاح  هدزاود  نآ  دیآ و  زاب  يرامیب  دنکن  بجاو  هب  طایتحا  رگا  هک  نآ  رب  دهد  یناشن  هک  دـشاب  ییاهلاح  سکن  ياهتمالع 
موس ندوبان  ماعط  يوزرآ  مود  توق  یفیعض 
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نتفرگ و سامآ  زرپس  رگج و  یلاوح  مجنپ  نتفرگ  زاب  داب  اهولهپ  رـس  نتـشگ و  هابت  هدـعم  رد  ندـیراوگان و  ماـعط  مراـهچ  نتـشگ  شنم 
رب دنکن و  اذغ  لوبق  نت  هک  نآ  متشه  طارفا  هب  یگنشت  متفه  نتفخان  شوخ  یباوخیب و  مشـش  ندمآ  دیدپ  مشچ  تشپ  يور و  رد  جیهت 

تقو رد  زور  کی  ضارعا  نیا  هک  نآ  مهد  ددرگ  زاـب  نوردـنز  هب  دوش  هدرک  نآ  دـننام  یجارخ و  هب  نارحب  هکنآ  مهن  دـیاین  دـیدپ  يو 
يرامیب رد  هک  لاح  نآ  زا  لوب  هک  نآ  مهدزاود  دشاب  رتاوتم  عیرـس و  زونه  ضبن  هک  نآ  مهدزای  دوش  رتيوق  هتـشذگ  يرامیب  ياههتبون 

سکن نارامیب  يرتشیب  ردنا  هک  دشاب  اهيرامیب  رایـسب  هک  تسناد  دیابب  دـیاین و  دـیدپ  يو  رد  یتسردـنت  ياههناشن  ددرگنب و  دـشاب  هدوب 
رـس و درد  عرـص و  نوچ  ءاشحا و  رد  دـشابیمه  یـشزوس  یترارح و  دراسگب  بت  هک  نآ  سپ  زا  رگا  هصاخ  یمرو  ياهبت  نوچ  دـنک 
سفنلا و قینـض  مشچ و  درد  نوچ  دنک  دلوت  هلزن  زا  هک  اهيرامیب  دلوت  هدرگ و  درد  زرپس و  رگج و  درد  نتـشگرس و  رـس و  يهمین  درد 

دتفا رایسب  سکن  دشاب  لصف  نیا  ردنا  هک  اهيرامیب  فیرخ و  لصف  رد  نآ و  دننام 
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هقان لاوحا  نتخانش  ردنا  مشش  راتفگ  زا  موس  باب 

هک تسناد  دیابب  دشابن و  هدمآ  زاب  توق  هب  مامت و  یتسردنت  لاح  هب  زونه  دشاب و  هتساخرب  يرامیب  زا  هک  دنیوگ  ار  یسک  یـسراپ  هب  هقان 
دشاب هدشن  كاپ  يرامیب  يهدام  زا  نت  هک  دشاب  رایسب  دیآ و  دیدپ  يرایسب  تسا  هدمآ  هدرک  دای  هتشذگ  باب  ردنا  هک  اهلاح  نیا  هقان  رب 

رد دهرب و  يرامیب  زا  هقان  هک  دشاب  رایسب  دوش و  هابت  يوضع  ای  دنک  دلوت  یجارخ  دزیرب و  يوضع  هب  نآ  یقاب  دشابن  هداتفا  یغارفتـسا  ای 
( نیگنـس  ) یگنـس نافز  ار  یـضعب  هک  نانچ  هتفر  نیتسخن  يرامیب  جالع  رد  هک  طارفا  ببـس  هب  نیتسخن  يرامیب  دـض  دـتفا  رگید  يرامیب 

يوم ار  یضعب  دیآ و  دیدپ  شراخ  ار  یضعب  دتفا و  هتکـس  عرـص و  رـس و  يهمین  درد  بعـص و  درد  جنلوق و  جلاف و  ردنا  یـضعب  دوش و 
دیآ زاب  یتسردنت  لاح  هب  نوچ  دشابن  هدـنام  دراد  هاگن  ار  يوم  یهایـس  هک  يزیرغ  تبوطر  دـسرن و  ودـب  اذـغ  هک  نآ  رهب  زا  دوش  دـیپس 

دیآ زاب  يزبس  يَرت و  لاح  هب  دبای  بآ  رگا  ددرگ و  دیپس  کشخ و  دباین  ناراب  بآ  هک  تابن  نوچمه  دوش  هایس  يوم 
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دتفین سکن  ات  هقان  نتشاد  هاگن  ردنا  مشش  راتفگ  زا  مراهچ  باب 

(ص 285)
هدرک يرامیب  رد  هک  زیهرپ  نآ  رب  مه  یتدـم  ددرگ  لیاز  يراـمیب  دوش و  هتـسسگ  بت  هک  نآ  زا  سپ  هک  تسا  نآ  باـب  نیا  رد  طاـیتحا 

تدـم يرامیب  ره  سپ  درذـگب و  يو  رب  رتگرزب  نارحب  زور  هک  نادـنچ  دـنک  زیهرپ  هتفه  کی  هک  دـشاب  نآ  نیرتمک  دریگ و  رارق  دـشاب 
هب هن  دش  دیابن  زاب  جیردت  هب  زج  یتداع  چیه  رـس  هب  دمآ و  دیاب  زاب  جیردت  هب  دـنیآ  زاب  اذـغ  هب  نوچ  درک  دـیاب  زیهرپ  يرامیب  نآ  نارحب 

دـشاب وا  توق  دروخ  رد  هک  نادنچ  درک  دیاب  لدتعم  تضایر  یکدنا  زور  ره  نآ و  ریغ  هب  هن  بارـش و  ماعط و  هب  هن  تضایر و  تکرح و 
يهمه زا  دشاب و  رود  دروآ  یگنتلد  مغ و  هک  اهراک  يهشیدنا  زا  دوش و  لوغـشم  یلد  شوخ  شیاسآ و  ریبدت  هب  جیردت  هب  نآ  زا  دـعب  و 

وا زارب  رگا  هصاخ  دراد  دوس  غارفتسا  ار  وا  دشاب  هدوب  صقان  ای  هدیشوپ  وا  نارحب  هک  يرامیب  نکل  عامج  زا  هصاخ  دنک  زیهرپ  اهغارفتـسا 
سپ قفر  هب  درک  دیاب  يددم  ار  توق  تسخن  دشاب  نیا  لاح  هک  هاگره  دشاب  رتمک  ماعط  يوزرآ )  ) يو زا  دـشاب و  يرامیب  يهدام  گنرب 

بآ ار  ییارفص  رورحم  مدرم  نآ و  دننام  ربنشرایخ و  سولف  تشخریش و  هایس و  ییولآ  نوچ  ندرک  غارفتـسا  هدننازغل  فیطل و  يزیچ  هب 
دشاب رتمک  تجاح  دصق  هب  ار  هقان  دنک و  كاپ  ار  اهگر  درایب و  راردا  هب  ارفص  هک  نآ  رهب  زا  دراد  دوس  جوزمم  فیطل  بارش  اهمخت و 
هچنآ دـنک  بجاو  دـصف  هک  اـههناشن  هلمج  زا  دوب و  دـیاشن  لوغـشم  نادـب  دوشن  مولعم  نوخ  ینوزف  ياـهتمالع  رگید  هنحـس و  زا  اـت  و 

هک دشاب  هاگ  دیآرب و  دنیوگ  لاخبت  یسراپ  ردنا  هک  اههرثب  بل  رب  دشابیمه و  اهگر  ردنا  اهبت  زا  یتیقب  هک  تسا  نآ  تسا  رتتسرد 
ياج هب  کین  نوخ  ات )  ) کین ياهاذغ  هب  دننک و  نوریب  دب  نوخ  یکدنا  هک  نادب  دـیآ  تجاح  دـشاب و  نت  رد  هک  طالخا  یقاب  ببـس  هب 

ار نت  هکنآ  رهب  زا  یهاگ  دراد و  دوس  دبای  شیاسآ  هک  نآ  رهب  زا  یهاگ  ار  هقان  زور  باوخ  درک و  دیاب  قفر  هب  مه  ریبدت  نیا  دنرآ و  زاب 
نایز فیطل  ریبدـت  ار  هقان  هک  تسناد  دـیابب  درآ و  بت  دـنک و  فیعـض  ار  يزیرغ  ترارح  زور  هب  نتفخ  رایـسب  دراد و  نایز  دـنک  تسس 
رگا تسا و  دـب  طـالخا  اـهگر  ردـنا  هک  دـشاب  نآ  ناـشن  توهـش  یفیعـض  ددرگ و  لاـح  دـب  نت  دوش و  مرگ  جازم  هک  نآ  رهب  زا  دراد 

یناشن لاح  هس  زا  دیاین  دیدپ  وا  نت  رب  دوشیم و  هدروخ  ماعط  دوب و  يوق  توهش 
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تسا رایسب  طالخا  نت  ردنا  هک  نآ  مود  درک  دناوتیمن  مضه  ار  نآ  تعیبط  دوشیم و  هدروخ  تیافک  زا  تدایز  ماعط  هک  نآ  یکی  دهد 
هب تعیبط  تسا و  فیعـض  يزیرغ  ترارح  هدـعم و  توق  هک  نآ  موس  دـسریمن  دروخیم  هچنآ  مضه  هب  تسا  لوغـشم  نادـب  تعیبـط  و 
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هب تعیبط  تسا و  فیعـض  يزیرغ  ترارح  هدـعم و  توق  هک  نآ  موس  دـسریمن  دروخیم  هچنآ  مضه  هب  تسا  لوغـشم  نادـب  تعیبـط  و 
تـسخن زا  هچ  رگا  دـشاب  نیا  لاـح  هک  هاـگره  درک و  دـناوتیمن  بجاو  هب  یفرـصت  دوشیم  هدروـخ  هچنآ  ردـنا  ترارح  یفیعـض  ببس 

دشاب نآ  زا  هب  دیآ  دیدپ  سپ  دشابن  ماعط  توهـش  ار  یـسک  رگا  دوش و  طقاس  توهـش  هک  ددرگ  زاب  نادب  رخآ  دشابیمه  ماعط  يوزرآ 
تلآ هک  هدعم  مف  هک  دشاب  نآ  ناشن  دیاین  دیدپ  وا  نت  رب  اذـغ  دـشاب و  اهتـشا  ار  یـسک  رگا  دوش و  لطاب  سپ  دـشاب  توهـش  تسخن  هک 

نآ ندمآ  دشاب و  ادوس  يهبلغ  توهش  ندوب  میاد  هدعم و  مف  توق  ببس  فیعض و  تسا  مضه  تلآ  هک  هدعم  تسا و  يوق  تسا  توهش 
ندروخ رایـسب  زا  تسا و  هدرک  دای  شاهعـضوم  رد  هک  نانچ  هدعم ) مف  هب  زرپس  زا  ادوس  ندمآ  تسا  نیا  رتحیحـص   ) هدعم مف  زا  زرپس  هب 

قرع دراد و  نایز  ار  هقان  ندنار  رس  رب  یناملـس ) غیت   ) هرتسا دوزادوز و  ندرتس  رـس  يوم  دنک  جحـس  هک  دشاب  میب  نیبکنکـس  اهیـشرت و 
دـشاب لاح  ود  ناشن  دـنک  رایـسب  قرع  بش  هب  هقان  هک  هاگره  دوش و  هتخادـگ  دـشاب  كزان  وا  تشوگ  هک  نآ  رهب  زا  دراد  ناـیز  ندروآ 

درک و دیاب  عفد  فیطل  ریبدت  تضایر و  هب  ار  نآ  تسا  هلـضف  زونه  وا  نت  ردنا  هک  نآ  مود  دروخیم  تیافک  زا  نوزف  ماعط  هک  نآ  یکی 
لمتحی امم  رثکا  ءاذغلا  نم  هندب  یلع  لمحی  هبحاص  نأ  یلع  لدـی  کلذ  بجوی  ببـسلا  ریغ  نم  مونلا  یف  ریثکلا  قرعللا  دـیوگیم  طارقب 

هداملا هرثکا  نوکی  هوقلا ال  ۀحـص  عم  ریثکلا  قرعللا  نال  غارفتـسا  یلا  جاتحم  هنا  ملعف  ماعطلا  نم  هبحاص  لانی  نأ  ریغ  نم  کلذ  ناک  ناـف 
لثم یتقولا و  موعطملا  نم  وه  بیرقلا  ءالتمالا  ءالتملا و  وه  بیرغ و  ببـسب  نوکی  نأ  اما  هرثک  رکذـب  اهعفدـت و  نأ  هعیبطلا  قح  نم  یتلا 

نم ینعی  وه ال  هقباسلا و  لوضفلا  نم  وه  امدقتم و  ببـسب  نوکی  نأ  اما  عبطلاب و  عفدنا  يذلا  قرعلا  ۀضایرلا و  عوجلا و  هعفدی  لاثملا  اذه 
ندبلل یقنملا  غارفتسا  الا  اهلثم 

مدرم هک  تسا  نآ  نیا  ناشن  دنامب و  دشاب  جزل  ظیلغ و  هچنآ  دوش و  نوریب  قرع  قیقر و  فیطل  طلخ  هک  دشاب  رایـسب  هک  تسناد  دیابب  و 
ددرگ مولعم  اجنیا  زا  دشاب  رتهدیشوپ  لیلحت  دشاب  رتمک  يزیرغ  ترارح  دنچ  ره  دوش و  رتفیعض  دباین و  تحار  چیه  هب  قرع  سپ  زا 
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یتکرح و ای  ماعط  ندیراوگ  زا  تعیبط  يزجاع  ای  ماسم  یگداشگ  ای  تسا  هدام  يرایسب  ای  نآ  ببس  تسین و  یعیبط  يراک  قرع  يرایسب 

. قفوم هللا  توق و  هب  یتضایر 

هقان بارش  ماعط و  ریبدت  ردنا  مشش  راتفگ  زا  مجنپ  باب 

نآ دض  همه  اذغ  تبرـش و  زا  دروخ  هچنآ  دوش و  هنـسرگ  ای  هنـشت  هک  دـنکن  ریخات  نادـنچ  بارـش  ماعط  رد  هک  تسا  نآ  باوص  ریبدـت 
دنک دلوت  نیتسخن  يرامیب  دض  ِيرامیب  ددرگب و  جازم  دوش و  لدب  لاح  هک  درک  دـیاشن  طارفا  نادـنچ  نکل  دـشاب  هدوب  هک  دـیاب  يرامیب 

دوش و یلتمم  دروخ و  رتنوزف  بارـش  ای  ماعط  يزور  هقان  هک  دـشاب  رایـسب  تسا و  هدـمآ  هدرک  دای  راتفگ  نیا  زا  موس  باب  رد  هک  ناـنچ 
دوشیمن و راب  نارگ  ماعط  زا  هک  دنیب  هاگره  دوشن و  نارگ  هدـعم  رب  هک  دـیاب  هزادـنا  نادـب  دروخ  هچنآ  ببـس  نیدـب  دـنک  تدواعم  بت 
هب جیردت  هب  ات  دوزفا  دیابیم  كدنا  كدنا  درذگیمن  ورف  دوز  تخـس  ای  دنامیمن  رید  تخـس  اعما  ردنا  دنکیمن و  دلوت  اهداب  روقارق و 
ای رتدوز  ببس  نادب  هک  دتفا  یترورض  رگم  زور  زا  دیاب  یتقو  نیرتشوخ  ناتسمز  ناتسبات و  ردنا  ندروخ  ماعط  تقو  دناسر و  زاب  تداع 
هب هقان  هک  تسا  هدوب  رایسب  دنک و  ادا  جنـشت  هب  هک  دشاب  دنک و  فیعـض  ار  ءاشحا  دراد  نایز  ار  هقان  درـس  تخـس  بآ  دشاب و  اور  رترید 

ماعط توهش  هدعم  فعض  ببس  هب  رگا  هصاخ  دشاب  قفاوم  تخس  یلجرفس  نیبگنکس  ياهتبرش  زا  تسا و  هدش  كاله  درس  بآ  ببس 
سکن ببـس  نآ  ریغ  نیبگنا و  لگ  لگ و  صرق  نوچ  دراد  راکب  دنک  توق  ار  هدعم  هک  رگید  يزیچ  رگا  هک  دـشاب  رایـسب  دـشاب  فیعض 

زا اهمادنا  جالع  ردنا  دشاب  مشـش  باتک  نیا  زا  دعب  یهاشمزراوخ و  يهریخذ  زا  تایمح  ردنا  مجنپ  باتک  دـش  مامت  هللااب  ذایعللا  ددرگ و 
. نیملاعلا بر  هللا  دمحب  ياپ  ات  رس 
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________________________________________

يراجم هیعوا : (-/ 1 [ ) 1]
1391 ه.ش. لوا ، پاچ : مق ، یعیبط -  بط  ءایحا  هسسؤم  دلج ، 10 یهاشمزراوخ ، هریخذ  نسح ، نب  لیعامسا  یناجرج ، [ 2]

رطس 12. یعملا ص 149  پاچ  زا  حیحصت  (-/ 1 [ ) 3]
1391 ه.ش. لوا ، پاچ : مق ، یعیبط -  بط  ءایحا  هسسؤم  دلج ، 10 یهاشمزراوخ ، هریخذ  نسح ، نب  لیعامسا  یناجرج ، [ 4]

. سطیناید نتم  رد  (-/ 1 [ ) 5]
. سطیناید نتم  (-/ 1 [ ) 6]
. هدیدتفت درآ  (-/ 1 [ ) 7]

. تسا لمح  یعملا  پاچ  (-/ 1 [ ) 8]
. مشش یلصا  نتم  (-/ 1 [ ) 9]

. نامه (-/ 2 [ ) 10]
1391 ه.ش. لوا ، پاچ : مق ، یعیبط -  بط  ءایحا  هسسؤم  دلج ، 10 یهاشمزراوخ ، هریخذ  نسح ، نب  لیعامسا  یناجرج ، [ 11]

. یعملا پاچ  رد  ناسودبات ، یلصا  نتم  رد  (-/ 1 [ ) 12]
. ناتسگنهرف یعملا و  پاچ  (-/ 1 [ ) 13]

. كزیترت (-/ 1 [ ) 14]
. نتم دنزوَرب / (-/ 1 [ ) 15]

. رتمک یلصا  نتم  (-/ 1 [ ) 16]
. یبیشن نتم  رد  (-/ 2 [ ) 17]

. تسا هتفرگ  نتم / (-/ 1 [ ) 18]
. تشرد نتم  (-/ 1 [ ) 19]

. دراوگب یلصا  نتم  (-/ 1 [ ) 20]
. هداد فت  وج  درآ  (-/ 1 [ ) 21]

. درچیم دوریم و  ارچ  هب  هلگ  ای  هوک  رد  هک  یناویح  (-/ 1 [ ) 22]
1391 ه.ش. لوا ، پاچ : مق ، یعیبط -  بط  ءایحا  هسسؤم  دلج ، 10 یهاشمزراوخ ، هریخذ  نسح ، نب  لیعامسا  یناجرج ، [ 23]

. هفلس نتم  (-/ 1 [ ) 24]
. هکسکس (-/ 1 [ ) 25]

. دوش فصن  ات  دنناشوجب  هدرک و  يو  رد  رکش  يرادقم  هک  بالگ  (-/ 1 [ ) 26]
. یسامآ (-/ 1 [ ) 27]

. مرن رایسب  كرک  (-/ 1 [ ) 28]
. نییاپ (-/ 1 [ ) 29]

1391 ه.ش. لوا ، پاچ : مق ، یعیبط -  بط  ءایحا  هسسؤم  دلج ، 10 یهاشمزراوخ ، هریخذ  نسح ، نب  لیعامسا  یناجرج ، [ 30]
. دننک کلا  (-/ 1 [ ) 31]

. تسا دیاریپ  هب  نامه  هک  دنک  یغابد  ار  هدعم  دیوگ  یلعوب  ترابع  تسا  هخـسن  نیا  خسان  زا  هابتـشا  دنازپ  هب  ار  هدـعم  نتم / (-/ 1 [ ) 32]
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. هیدلاول هل و  هَّللا  رفغ  یحلاص  اضر  ححصم 
1391 ه.ش. لوا ، پاچ : مق ، یعیبط -  بط  ءایحا  هسسؤم  دلج ، 10 یهاشمزراوخ ، هریخذ  نسح ، نب  لیعامسا  یناجرج ، [ 33]
1391 ه.ش. لوا ، پاچ : مق ، یعیبط -  بط  ءایحا  هسسؤم  دلج ، 10 یهاشمزراوخ ، هریخذ  نسح ، نب  لیعامسا  یناجرج ، [ 34]
1391 ه.ش. لوا ، پاچ : مق ، یعیبط -  بط  ءایحا  هسسؤم  دلج ، 10 یهاشمزراوخ ، هریخذ  نسح ، نب  لیعامسا  یناجرج ، [ 35]
1391 ه.ش. لوا ، پاچ : مق ، یعیبط -  بط  ءایحا  هسسؤم  دلج ، 10 یهاشمزراوخ ، هریخذ  نسح ، نب  لیعامسا  یناجرج ، [ 36]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید
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يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. 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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	باب دوم از گفتار پنجم: اندر حاجت مندی به خواب
	باب سوم از گفتار پنجم: اندر شناختن منفعتها و مضرتهای خواب و بیداری
	باب چهارم از گفتار پنجم: اندر تدبیر کسی که خواب کمتر یابد
	باب پنجم از گفتار پنجم: اندر شناختن که چگونه باید خفت.

	گفتار ششم از کتاب سوم اندر تدبیر حرکت و سکون
	اشاره
	باب نخستین از گفتار ششم: اندر شناختن حاجت مندی تن درستان به حرکت و ریاضت و منفعت آن
	باب دوم از گفتار ششم: اندر شناختن آنکه ریاضت چند و چگونه باید کرد
	باب سوم از گفتار ششم: اندر شناختن ریاضتهای جزوی
	باب چهارم از گفتار ششم: اندر تدبیر آنکه انواع ماندگیها که ازین ریاضتها تولد کند
	باب پنجم از گفتار ششم از کتاب سوم: اندر تدبیر ماندگیها که نه از ریاضت پدید آید

	گفتار هفتم اندر کسوت و شناختن منفعت و مضرت عطرها
	اشاره
	باب نخستین از گفتار هفتم: اندر تدبیر کسوت
	باب دوم از گفتار هفتم از کتاب سوم: اندر شناختن عطرها و منفعت و مضرت آن
	باب سوم از گفتار هفتم از کتاب سوم: اندر شناختن منفعت و مضرت اسفرمها
	باب چهارم از گفتار هفتم: اندر شناختن حال و بکار داشتن روغنها


	[بخش دوم از کتاب سوم از کتاب ذخیره خوارزمشاهی]
	گفتار نخستین از بخش دوم از کتاب سوم اندر تدبیر استفراغ یعنی تدبیر پرداختن تن از خلطهای فزونی که نابکار است
	اشاره
	جزو نخستین از گفتار نخستین: اندر شناختن اصلهای کلی که آن در انواع استفراغها
	اشاره
	باب نخستین: اندر یاد کردن اصلها که اندر تدبیر فصد و اسهال و قی بباید دانست
	باب دوم از جزو نخستین از گفتار نخستین: اندر باز گردانیدن مادتها از عضوی به عضوی
	باب سوم از جزو نخستین از گفتار نخستین: اندر آنکه (از) انواع استفراغها نخست کدام باید کرد
	باب چهارم از جزو نخستین از گفتار نخستین: اندر شناختن حالهایی که استفراغ را واجب کند و حالهایی که از آن باز دارد
	باب پنجم از جزو نخستین از گفتار نخستین: اندر شناختن حالها که بزودی استفراغ واجب کند
	باب ششم از جزو نخستین از گفتار نخستین: اندر شناختن علامتهای سود داشتن استفراغ و زیان داشتن آن
	باب هفتم از جزو نخستین از گفتار نخستین: اندر آنکه انواع استفراغ را چگونه باز توان داشت

	[جزو دوم از گفتار نخستین از بخش دوم کتاب سوم: اندر استفراغ کردن به قی و آنچه اندر آن معنی بباید دانست.]
	اشاره
	باب نخستین از جزو دوم از گفتار نخستین: اندر شناختن حاجتمندی تن درستان به قی
	باب دوم از جز و دوم از گفتار نخستین: اندر شناختن منفعتها و مضرتهای قی
	باب سوم از جزو دوم از گفتار نخستین: اندر آنکه قی کرا شاید کرد و کرانه شاید کرد
	باب چهارم از جزو دوم از گفتار نخستین: اندر تدبیر قی کردن
	باب پنجم از جزو دوم از گفتار نخستین: اندر آنکه قی کِی؟ چگونه؟ و چند باید کرد؟
	باب ششم از جزو دوم از گفتار نخستین: اندر نشانهای سودمندی و زیان مندی قی
	باب هفتم از جزو دوم از گفتار نخستین: اندر تدارک حالهای بد که از پس قی پدید آید
	باب هشتم از جزو دوم از گفتار نخستین: اندر شناختن داروهای قی و چگونگی فعل آن
	باب نهم از جزو دوم از گفتار نخستین: اندر آنکه داروهای قی چگونه بکار باید داشت
	باب دهم از جزو دوم از گفتار نخستین: اندر به صلاح آوردن آنچه قویتر است از داروهای قی
	باب یازدهم از جزو دوم از گفتار نخستین: اندر یاد کردن عدد و مزاج داروهای قی

	[جزو سوم از گفتار نخستین از بخش دوم از کتاب سوم: اندر پرداختن تن به داروهای مسهل]
	اشاره
	باب نخستین از جزو سوم از گفتار نخستین: اندر یاد کردن اصلهای کلی اندر بکار داشتن داروهای مسهل
	باب دوم از جزو دوم سوم از گفتار نخستین: اندر آنکه داروی مسهل کرا شاید خورد و کرا نشاید خورد
	باب سوم از جزو سوم از گفتار نخستین: اندر آنکه داروی قوی کرا شاید و کرا نشاید
	باب چهارم از جزو سوم از گفتار نخستین: اندر تدبیرها که پیش از دارو و پس از دارو بباید کرد
	باب پنجم از جزو سوم از گفتار نخستین: اندر آنکه داروی مسهل را چگونه باید خورد
	باب ششم از جزو دوم سوم از گفتار نخستین: اندر آنکه قوت دارو خوار نگاه باید داشت
	باب هفتم از جزو سوم از گفتار نخستین: اندر آنکه دارو کی باید خورد
	باب هشتم از جزو سوم از گفتار نخستین: اندر تدبیر اهل تنعم و کسانی که دارو دشخوار خورند
	باب نهم از جزو سوم (از گفتار نخستین): اندر آنکه اسهال را کی باز باید داشت
	باب دهم از جزو سوم (از گفتار نخستین): اندر تدارک حالهای دیگر که بردار و خوار که پدید آید جز از افراط استفراغ
	باب یازدهم از جزو سوم از گفتار نخستین: اندر بار داشتن افراط داروها
	باب دوازهم از جزو سوم از گفتار نخستین: اندر تدبیر کسی که دارو خورد و کار نکند
	باب سیزدهم از جزو سوم از گفتار نخستین: آنکه دارو خلطها که استفراغ کند چگونه به خویشتن کِشد و چگونه دفع کند
	باب چهاردهم از جزو سوم از گفتار نخستین: اندر شناختن هر یک از داروهای مسهل که چه فعل کند
	باب پانزدهم از جزو سوم از گفتار نخستین: اندر شناختن فرق میان داروی مسهل و داروی ملین
	باب شانزدهم از جزو سوم از گفتار نخستین: اندر آنکه داروهای مسهل را چگونه باید آمیخت
	باب هفدهم از جزو سوم از گفتار نخستین: اندر شناختن طبع و خاصیت و منفعت داروهای معروف که بیش تر بکار دارند
	باب هژدهم از جزو سوم از گفتار نخستین: اندر پنیر آب که به تازی ماء الجبن گویند. یاد کرده و شناخت خاصیت و فضیلت و چگونگی ساختن آن

	[جزو چهارم از گفتار نخستین از بخش دوم از کتاب سوم: اندر تدبیر فصد و پرداختن تن از فصلههای خون]
	اشاره
	باب نخستین از جزو چهارم از گفتار نخستین: اندر فضیلت فصد
	باب دوم از نوع چهارم از گفتار نخستین: اندر یاد کردن فضیلت خون و یاد کردن هنگام حاجتمندی به بیرون کردن آن
	باب سوم از جزو چهارم از گفتار نخستین: اندر یاد کردن سببهایی که تاخیر فصد واجب کند
	باب چهارم از نوع چهارم (از گفتار نخستین:) اندر یاد کردن اصلها که اندر حال فصد نگاه باید داشت
	باب پنجم از جرو چهارم از گفتار نخستین: اندر یاد کردن نشانههای بسیاری خون اندر تن
	باب ششم از نوع چهارم (از گفتار نخستین): اندر یاد کردن نشانه تباهی خون اندر تن
	باب هفتم از نوع چهارم (از گفتار نخستین): اندر شناختن حالهای خون، پس از آن که بیرون کنند
	باب هشتم از نوع چهارم (از گفتار نخستین): اندر یاد کردن سببهایی که خون را تباه کند
	باب نهم از نوع چهارم (از گفتار نخستین): اندر یاد کردن رنگهای خون هر مزاجی و هر سالی از سالهای عمر
	باب دهم از نوع چهارم (از گفتار نخستین): اندر آنکه رخصت اندر فصد را شاید داد و کرا نشاید
	باب یازدهم از نوع چهارم (از گفتار نخستین): اندر یاد کردن سببها که حاجت افتد به فصد کردن و خون بیرون کردن چندان غشی افتد
	باب دوازدهم از نوع چهارم (از گفتار نخستین): اندر آنکه، اندر حال فصد، قوت را چگونگی نگاه باد داشت و خون چَنْد بیرون باید کرد
	باب سیزدهم از نوع چهارم (از گفتار نخستین): اندر آنکه قوت مردم ضعیف چگونه نگاه باید داشت تا غش نیفتد
	باب چهارهم از نوع چهارم (از گفتار نخستین): اندر یاد کردن سببهایی که از فصد باز دارد
	باب پانزدهم از نوع چهارم (از گفتار نخستین): اندر یاد کردن منفعت آنکه خون به دو دفعت یا به سه دفعت بیرون کنند
	باب شانزدهم از نوع چهارم (از گفتار نخستین): اندر آنکه خون را که به جانبی میل کند از آن جانب چگونه باز تواند گردانید
	باب هفدهم از نوع چهارم (از گفتار نخستین): اندر تدبیر کسی که رگ زند
	باب هژدهم از نوع چهارم (از گفتار نخستین): اندر شناختن آنکه رگ اندر بیماریها کی باید زد
	باب نوزدهم از نوع چهارم (از گفتار نخستین): اندر یاد کردن مضرتها که از بسیاری رگ زدن و خون بیرون کردن تولد کند
	باب بیستم از نوع چهارم (از گفتار نخستین): اندر شناختن مضرتهای بیرون ناکردن خون با حاجتمندی بدان
	باب بیست و یکم از نوع چهارم (از گفتار نخستین): اندر شناختن رگها که بهزنند و شریانها که به گشایند و سبل کنند و به برند و داغ کنند و موضع هر یک (و جایگاه) و منفعت آن
	باب بیست و دوم از جزو چهارم از گفتار نخستین: اندر شناختن حالهای رگها که فصّاد را از شناختن آن چاره نیست
	باب بیست و سوم از نوع چهارم از گفتار نخستین: اندر شناختن آنکه نیش فصاد چگونه باید و آن را چگونه باید داشت
	باب بیست و چهارم از نوع چهارم از گفتار نخستین: اندر آنکه هر رگ چگونه باید زد و شریانها را چگونه باید برید و چگونه داغ باید کرد
	باب بیست و پنجم از نوع چهارم (از گفتار نخستین): اندر تدارک خطاها که اندر فصد افتد
	باب بیست و ششم از جزو چهارم (از گفتار نخستین): اندر تعلیم فصد
	باب بیست هفتم از جزو چهارم (از گفتار نخستین): اندر فضیلت حجامت
	باب بیست و هشتم از جزو چهارم (از گفتار نخستین): اندر یاد کردن مقدار نقصان حجامت از فصد
	باب بیست و نهم از جزو چهارم (از گفتار نخستین): اندر آنکه حجامت کی باید کرد
	باب سیام از جزو چهارم (از گفتار نخستین): اندر آنکه حجامت کرا باید کرد
	باب سی و یکم از جزو چهارم (از گفتار نخستین): اندر یاد کردن منفعت و مضرت و حجامت هر عضوی
	باب سی و دوم از جزو چهارم (از گفتار نخستین): اندر شناختن که بهر عضوی را چگونه باید آرد
	باب سی و سوم از جزو چهارم (از گفتار نخستین): اندر تدبیر کسی که حجامت کند (خواهد کرد)
	باب سی و چهارم از جزو چهارم (از گفتار نخستین): اندر آنکه شیشه بر نهادن (بادکش کردن)، و ناآزدن از بهر چه کار است.
	باب سی و پنجم از جزو چهارم (از گفتار نخستین): اندر فراز گذاشتن زرورا (زلو) به عضوی

	[جزو پنجم از گفتار نخستین: اندر تدبیر استفراغهای جزوی]
	اشاره
	باب نخستین از جزو پنجم از گفتار نخستین: اندر تدبیر ادرار بول و یاد کردن داروهایی که اندرین باب بکار آید
	باب دوم (از جزو دوم از گفتار نخستین): اندر تدبیر ادرار عرق، یعنی تدبیر خوی آوردن
	باب سوم (از جزو پنجم از گفتار نخستین): اندر تدبیر باز داشتن عرق
	باب چهارم (از جزو پنجم از گفتار نخستین): اندر تدبیر آوردن مخاط
	باب پنجم (از جزو پنجم از گفتار نخستین): اندر تدبیر آوردن لعاب
	باب ششم (از جزو پنجم از گفتار نخستین): اندر تدبیرهای شیافهایی که رودهها را پاک کند
	باب هفتم (از جزو پنجم از گفتار نخستین): اندر تدبیر حقنه
	باب هشتم (از جزو پنجم از گفتار نخستین): اندر صفت محقنه
	باب نهم (از جزو پنجم از گفتار نخستین): اندر تدبیر استفراغ به طلی
	باب دهم از جزو پنجم از گفتار نخستین: اندر تدبیر جماع و احوال آن


	گفتار دوم اندر تدبیر مزاجهای بد که آن را سوء المزاج گویند و شناختن حاجتمندی
	اشاره
	باب نخستین (از گفتار دوم): اندر شناختن آنکه سوء المزاج چیست و شناختن فرق میان سوء المزاج راست و سوء المزاج مختلف
	باب دوم از بخش دوم از از گفتار دوم اندر شناختن که بدترین سوء المزاج کدام است
	باب سوم از گفتار دوم اندر آن که از هر سوء المزاجی چه تولد کند؟
	باب چهارم (از گفتار دوم) اندر آن که اندر هر مزاجی تدبیر نگاه داشتن تندرستی چگونه باید کرد؟

	گفتار سوم: اندر تدبیر اعراض نفسانی
	اشاره
	باب نخستین از گفتار سوم: اندر آنکه اعراض نفسانی چیست و از کجا پدید آید
	باب دوم از گفتار سوم: اندر یاد کردن قوّت (اثر) اعراض نفسانی اندر تن مردم
	باب سوم از گفتار سوم: اندر یاد کرده منفعت و مضرت اعراض نفسانی بر طریق جمله
	باب چهارم از گفتار سوم: اندر یاد کردن منفعت و مضرت اعراض نفسانی بر طریق تفصیل
	باب پنجم از گفتار سوم: اندر تدبیر حاصل کردن منفعت آنچه نافع است و دفع مضرت آنچه مضر است از اعراض نفسانی و طبیبان این را طب روحانی گویند
	باب ششم از گفتار سوم: اندر (شناختن) آنکه همچنان که اعراض نفسانی اندر تن (مردم) اثر کند مزاج اندر نفس اثر کند

	گفتار چهارم اندر شناختن حالها که اندر تن مردم پدید آید و پدید آمدن آن نشان بیماریها باشد که خواهد بودن
	اشاره
	باب نخستین از گفتار چهارم: اندر شناختن حالهایی که اندر سر و روی پدید آید
	باب دوم از گفتار چهارم: اندر حالهایی که در همه تن پدید آید
	باب سوم از چهارم: اندر حالهایی که در دل و جگر پدید آید
	باب چهارم از گفتار چهارم: اندر حالهایی که اندر أسافل پدید آید

	گفتار پنجم: اندر تدبیر پروردن طفلان
	اشاره
	باب نخستین از گفتار پنجم: اندر تدبیر بریدن ناف و شستن و مالیدن و خوابانیدن بچه
	باب دوم از گفتار پنجم: اندر تدبیر شیر دادن
	باب سوم از گفتار پنجم: اندر اختیار دایه
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