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یسیلگنا نابزب  هچابید  اب  هارمه  ینیچ  خیب  هلاسر 

باتک تاصخشم 

نرق 10 ق. دوعسم ، نب  دومحم  يزاریش ، نیدلادامع  هسانشرس : 
. يزاریش دوعسمنب  دومحمنیدلادامع  یسیلگنا / نابزب  هچابید  اب  هارمه  ینیچ  خیب  هلاسر  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  لمکم : یمالسا و  بط  یکشزپ ، خیرات  تاعلاطم  هسـسوم  نارهت :  رـشن :  تاصخـشم 
.1383 ناریا ،

. مس  29×22 85 ص ؛. يرهاظ :  تاصخشم 
نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  یتنس --  یکشزپ  عوضوم : 

نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  ییوراد --  ناهایگ  عوضوم : 
ناریا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدوزفا :  هسانش 
لمکم یمالسا و  بط   � یکشزپ خیرات  تاعلاطم  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 

R135/ع8ر5 1383 هرگنک :  يدنب  هدر 
610 ییوید :  يدنب  هدر 

2129404 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

[ دمآ رد  ]

هراشا

هلاسر
ینیچ خیب 

فیلأت
دومحم نیدلا  دامع  میکح 

يزاریش دوعسم  نب 
اب هارمه 

یسیلگنا نابزب  هچابید 
3 ص : دمآرد ، ینیچ ، خیب  هلاسر 

باتک تاصخشم 
ینیچ خیب  هلاسر  باتک : مان 

يزاریش دوعسم  نب  دومحم  نیدلا  دامع  میکح  فلؤم :
يرمق يرجه  كرابملا 993  ناضمر  فیلأت : خیرات 

نیسح دشرا  میکح  يرابلا ، دبع  میکح  زا  یسیلگنا : هچابید 
یناهفصا يدهم  دمحم  رتکد  زا  یسراف : هچابید 
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مانب دنه  دردمه  هعماج  یملع  هلجم  رد  هدش  پاچ  هخسن  ردام : هخسن 
 ( Studies in History of Medicine and sciengce. vol XIIN, No 1- 2( 1002

ناتسمز 1382 رفس  رد  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  مرتحم  تسایر  هب  هدش  ءادها 
هزوح غیردیب  تیامح  زا  رایسب  رکشت  اب  ناریا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لمکم - یمالـسا و  بط  یکـشزپ ، خیرات  تاعلاطم  هسـسؤم  رـشان :

یکشزپ شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو  یهاگشناد  روما  یشزومآ و  مرتحم  تنواعم 
هقرفتم  24 رشن : هرامش 

هامریت 1383 رشن : خیرات 
مکی رشن : تبون 

هخسن  150 ناگرامش :
5 ص : دمآرد ، ینیچ ، خیب  هلاسر 

یلاعت همسب 

وا راثآ  يزاریش و  دوعسم  نب  دومحم  نیدلا  دامع  میکح 

رـصاعم يرجه و  مهد  نرق  راکرپ  نیفلوم  دنمـشناد و  ناکـشزپ  زا  یکی  يزاریـش  نب  دومحم  نب  دوعـسم  نب  دومحم  نیدـلا  داـمع  میکح 
. تسا رادروخرب  یکشزپ  خیرات  رد  یئالاو  ماقم  ترهش و  زا  هک  تسا  يوفص  بسامهط  هاش  تنطلس  نارود 

هئارا يارب  ع )  ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ماـما  ترـضح  سدـقم  ناتـسآ  رد  هک  یناتـسرامیب  رد  کـشزپ  ناونع  هب  یتدـم  هنازرف  میکح  نیا 
فورعم باتک  اج  نامه  رد  دـیزگ و  تماقا  دهـشم  رد  هاش  روتـسد  هب  دوب  هدـش  داجیا  شیپ  زا  نارواـجم ، نارئاز و  هب  یکـشزپ  تامدـخ 

. درک فیلات  ار  ینیچ ) خیب  هلاسر  ینعی   ) رضاح باتک  و  [ 1] کشتآ
: زا دنترابع  تسا  یبایتسد  لباق  روشک  جراخ  لخاد و  ياههناخباتک  رد  هک  [ 2] وا زا  هدشرکذ  راثآ 

سیراپ یلم  هناخباتک  رد  دوجوم  نیدابارق )  ) هبکرم هدرفم و  هیودا  رد  هحفص  رد 436  عوبنی  - 1
يوضر سدق  ناتسآ  هناخباتک  رد  دوجوم  هیرورض  هتسرد  ياهلاسر  - 2

( رضاح هلاسر   ) ینیچ بوچ  تعفنم  صاوخ و  نایب  رد  ياهلاسر  - 3
سیراپ یلم  هناخباتک  رد  دوجوم  باب  رد 53  هریغ  ذغاک و  هماج و  زا  گنر  ره  عفد  رد  راثآ  علق  هلاسر  - 4

6 ص : دمآرد ، ینیچ ، خیب  هلاسر 
فرشا فجن  رد  يدرجورب  هّللا  تیآ  ترضح  هناخباتک  رد  دوجوم  هینویفا ، هلاسر  هارمه  هرامش 4  رد  هراشا  دروم  هلاسر  - 5

هناخباتک نامه  رد  نآ ، هب  دایتعا  كایرت و  دروم  رد  هینویفا  هلاسر  - 6
حیرشت باتک  - 7

نارهت هاگشناد  يزکرم  هناخباتک  رد  دوجوم  یتوقای  حرفم  هلاسر  - 8
سیراپ یلم  هناخباتک  رد  دوجوم  لالیرطآ  هلاسر  - 9

راودج دروم  رد  ياهلاسر  - 10
، یکشزپ خیرات  تاعلاطم  هسسوم  طسوت  لاس 1382  رد  یطخ  هرامـش 1 - هب  یطخ  هخـسن  کی  يور  زا  هلاسر  نیا  کشتآ - هلاسر  - 11

. تسا هتفای  راشتنا  یمالسا  بط 
لاـس رد  هک  سیارعلا  هلجح  هعومجم  رد  هلاـسر  نیا  یکـشزپ . تنـس و  بسحب  زوروـن  لاـمعا  تیفیک  هلاـسر  هلمج  زا  هقرفتم  راـثآ  - 12
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تسا هدش  لقن  هتفای  شراگن  يزاریشلا  يومحلا  دیوم  نیدلا  کلام  نب  دمحم  نیدلا  کلام  طسوت   1008
یسرتسد لباق  دوعـسم  نب  دومحم  نیدلا  دامع  میکح  زا  ریز  راثآ  یمالـسا  ياروش  سلجم  هناخباتک  یطخ  خسن  هعومجم  رد  انمـض  - 13

. تسا
مومس رد  هلاسر  * 

رهزداپ هلاسر  * 
کشتآ * 
هینویفا * 

ینیچ جنپ  * 
عماوج لمج و  * 

73 ص : نتم ، ینیچ ، خیب  هلاسر 
ریوصت

74 ص : نتم ، ینیچ ، خیب  هلاسر 
ریوصت

75 ص : نتم ، ینیچ ، خیب  هلاسر 
ریوصت

76 ص : نتم ، ینیچ ، خیب  هلاسر 
ریوصت

77 ص : نتم ، ینیچ ، خیب  هلاسر 
ریوصت

78 ص : نتم ، ینیچ ، خیب  هلاسر 
ریوصت

79 ص : نتم ، ینیچ ، خیب  هلاسر 
ریوصت

80 ص : نتم ، ینیچ ، خیب  هلاسر 
ریوصت

81 ص : نتم ، ینیچ ، خیب  هلاسر 
ریوصت

82 ص : نتم ، ینیچ ، خیب  هلاسر 
ریوصت

83 ص : نتم ، ینیچ ، خیب  هلاسر 
ریوصت

84 ص : نتم ، ینیچ ، خیب  هلاسر 
ریوصت
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85 ص : نتم ، ینیچ ، خیب  هلاسر 
ریوصت

86 ص : نتم ، ینیچ ، خیب  هلاسر 
ریوصت

87 ص : نتم ، ینیچ ، خیب  هلاسر 
ینیچ خیب  هلاسر 

[ فلؤم هبطخ  ]

نیا هکنادـب  دـعب  اـما  میلـستلا - لـمکا  ةولـصلا و  لـضفا  هباحـصا  هلآ و  دـمحم و  اـنیبن  یلع  مالـسلا  ةولـصلا و  هتاـمعن و  یلع  هـّلل  دـمحلا 
ینامزلا ینامیلـس  یناتـسروشک  ینابناهج و  باون  رمالا  بسح  هک  ینیچ  خـیب  هب  هقلعتم  روما  رد  ربتعم  تسیاهلاقم  رـصتخم و  تسیاهلاسر 

یملاع هدوشگ  یملاع  رب  عانطصا  ریخ و  باوبا  هدوبر و  نایملاع  زا  هکلب  نارقا  نانکمه و  زا  قبـس  یئوگ  بئاص  يارو  بقاث  مهف  زا  هکنآ 
لئاوا رد  اوتسا  تقو  رد  صخاش  لظ  نوچمه  تسا  تداعس  حابـص  هرغ  هک  شتلود  هیاس  یئاناد ، رد  یئایرد  یناوج و  رد  یناهج  تسا و 

همه زا  تثارو  مکحب  تثادـح  نس  رد  رتدـنلب و  هبترمب  ناگرزب  همه  زا  يدرخ  رد  هکنآ  هدیـشک  برغمب  قرـشم  زا  اوتـسا  طـخ  رد  راـهن 
هب الجترم و  يرطاخ  یلع  تایبالا  هذـه  درو  هناش  یف  يذـلا  یهلا  فاطلا  عومجم  یهاـشنهاش  هقیدـح  رون  تسا - رتدـنمجرا  نادـنمتلود 

- تیب یهابا ،
یهانتمان ادخ  فطل  وت و  ماعنایهلا  فطل  زا  وت  تاذ  شرورپ  يا 

یه امک  وت  لامک  فاصوا  زا  دش  زجاعتلامک  رصح  دنک  تساوخ  درخ  دنچره 
یهاوخ  وت  هچنآ  يوریپ  دنک  خرچ  رگهنامز  تیاکش ز  چیه  دوبن  ار  سک 

88 ص : نتم ، ینیچ ، خیب  هلاسر 
بیرق ات  هک  ینیچ  خیب  عفانم  علابط و  صاوخ و  رد  هلاسر  يزاریشلا  بیبطلا  دوعـسم  نب  دومحم  تعانـص  همه  رد  تعاطتـسایب  ریقح  نیا 

نیقفاخلا يواه  نیلقثلا  ماما  نایشآ  نییلع و  ناتـسآ  تکرب  اب  دشاب  باوص  قفاوم  رگا  هدروآ  ریرحت  زیح  رد  دوبن  یـسک  مولعم  نامز  نیاب 
قفاوم رگا  دوب و  دهاوخ  نایمدآ  هدید  رون  نایملاع و  هدازهاش  هجوتب  اهلمجا و  تایحتلا  نم  اهلمکا و  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نبا  یلع 

هک ياـهاود  ناـیب  رد  هچنآ  زا  هک  تسا  ناـنچ  همـسا  ّزع  يراـب  ترـضح  قـیفوتب  يراودـیما  نکیل  تسا  ریقح  نیا  روـصق  روـفو  زا  دـشابن 
ءاجر قیقحتب  ریدق و  ءاشی  ام  یلع  هنا  دـشاب - لمجا  نسحا و  لمکا و  متاروطـسم و  روکذـم و  اهباتک  همه  رد  تسا و  روهـشم  فورعم و 

- ریذح نینمؤملا 

همدقم

زا یضعب  هک  هدش  عومسم  نینچ  دناهتفای ، عافتنا  نآ  لامعتـسا  زا  عالطا و  نارب  مدرم  هک  خیرات  نیرد  خیب  نیا  هک  تسین  ناهنپ  هدیـشوپ و 
قاروا لوصو و  اب  اذـتغا  هدـش  هجوتم  ارحـصب  مدرم  دوب - هدـش  ادـیپ  رهـش  رد  یطحق  دـنروآیم  اجنا  زا  خـیب  نیا  هک  دالب  نآ  رد  تاـقوا 

- دندومنیم تبغر  خیب  نیاب  رتشیب  مدرم  درادن  دـشاب  عبط  رفنت  بجوم  هک  هحئار  معط و  دراد و  یتبوذـع  نیا  نوچ  دـندومنیم و  تاتابن 
خیب نیا  ندروخ  زا  اهنآ  دننام  یـسراف و  ران  ریـصاون و  هثیبخ و  هنفع  حورق  هیوادوس و  هصاخ  هنمزم  ضارما  نابحاص  ناشیا  نایم  رد  اقافتا 

ترـضم هکلب  دوب  کمنیب  عضاوم  رگیدب  دـندومنیم و  جارختـسا  نیمز  نآ  زا  دـش  ناشیا  دـهاشم  لاح  نآ  نوچ  دـنتفای و  لماک  یئافش 
زا دعب  دنامزاب  تکرح  زا  وا  ياضعا  فصن  دش و  يراط  یجلاف  دوب  روربم  روفغم  ناکمتنج  هاش  مرح  هک  ار  مگیب  هلمج  زا  دـیناسریم -
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يدوم ادابم  هک  دـندرک  هشیدـنا  نداد  رد  دوب  خـیب  نیا  راهتـشا  لوا  نوچ  دـنام و  تکرح  زا  دـشن و  ادـیپ  یتکرح  ار  وا  رایـسب  تاـجلاعم 
واب نیربانب  داتفین  دیفم  دـنداد  دوب  نس  رد  واب  بیرق  هک  یتروعب  دـننک - هبرجت  يرگید  هب  لوا  هک  دـندید  نآ  رد  حالـص  دوش - تکالهب 

ياهتدم هک  کشتآ  ياهداب  لصافم و  عجو  هنفع و  هثیبخ و  حورق  اهمخز و  رد  اهشیر و  رد  اما  دندادن و 
89 ص : نتم ، ینیچ ، خیب  هلاسر 

. تفاین افش  ضیرم  دیدن و  هدئاف  هک  تسا  ضارما  نیزا  یضرم  مکب  داتفایمن  دیفم  نارد  هیلطق  هیقنت و  چیه  دوب و  هدش  نمزم  دیدم 

نآ تعیبط  رد  لصف 

رد تسا و  هیوادوس  ضارما  رد  وا  عفن  نوچ  المجم  تسه  وا  تعیبط  قیقحت  رد  ماـمت  لـمات  تسین  یـصن  وا  هراـبرد  ءامدـق ، لوق  زا  نوچ 
وا ریثات  نوچ  دـشاب و  بط  رد  راح  هک  دوشیم  رهاظ  هچنانچ  تسا  دـضب  ضرم  يافـش  هک  هیلک  هدـعاق  رب  انب  تسا  تسوبی  ادوس  تعیبط 

لییـست و قیقرت و  وا  لـعف  نوـچ  رگید  ترارح  رد  دـشاب  لوا  هبترم  لوا  رد  هکلب  لوا  هبترم  رد  هک  دـیامنیم  درادـن  يروـهظ  ترارح  رد 
لاعفا زا  لدـتعم  ياود  تعیبط  هک  اریز  دـشاب  ترارح  وا  تعیبط  رد  هک  دـیاب  بیلـصت  ریدـخت و  داـمجا و  ظـیلغت و  تسا و  داوم  بیوذـت 
ریثکت رد  هک  تسا  نآ  تسین  ترارحلا  يوق  هکنآ  لیلد  دوب و  دناوتن  دراب  هک  تسا  رهاظ  دشابن  لدتعم  هک  هاگره  تسا و  رصاق  هروکذم 
تهج تسا  يراج  ترارح  لیلد  نیمه  سبای  هن  تسا  بطر  نیا  هکنیا  اما  دیامنیمن و  هدایز  ترارح  ثادحا  وا  لامعتسا  رارکت  رادقم و 

دشاب و هلیلق  تسوبی  يو  رد  هک  تسا  زئاج  نکیل  دوب و  دناوتیمن  تسوبی  نراقم  تسا  بیوذت  لییست و  قیقرت و  هک  هروکذم  لاعفا  هکنآ 
عفد هبستکم  تبوطر  نیمه  هطـساوب  هک  دوب  دناوتیم  ددرگ و  لئام  تبوطر  هب  دوش و  رـسکنم  وا  تسوبی  رایـسب ، بآ  تبحاصم  هطـساوب 

تدورب وا  راسکنا  دوجو  اب  هک  ترارح  فالخ  رب  تسا  ماـمت  لـمات  وا  تبوطر  رب  مکح  رد  اذـهل  تسا  يوق  لاـمتحا  نیا  دـنک و  تسوبی 
تسا یتبوطر  هیلضف  تبوطر  زا  دارم  تسین و  يوورت  تسه  هیلضف  تبوطر  ورد  هکنیا  اما  دوشیمن و  یفتنم  هیلکلاب  بآ 
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تتفتم یناـمز  كدـناب  دوـشیم و  خاروـس  خاروـس  هک  تسا  نآ  نـیا  رب  لـیلد  دـشاب و  وا  يازجا  ماـمت  جزاـمم  دـشاب و  وا  جازم  رد  هـک 

دننادیم رتهب  ار  نآ  دشاب  هدش  هنهک  كدنا  هک  یمـسق  دـنکیم  هلمجلا  یف  وا  ترارح  رـسک  هفیثک  هیلـضف  تبوطر  نیا  نوچ  ددرگیم و 
. دوشیم اوقا  وا  ریثات  هکنآ  هطساوب 

نآ عفانم  رد  لصف 

هراشا

نیرد هکنآ  زا  دعب  دناهدرک و  هدـهاشم  دوش  هن  عفدـنم  هفراعتم  ریبادـت  رئاس  هیلطت و  هیقنت و  هب  هک  کشتآ  حورق  رد  ار  وا  عفانم  سکهمه 
دنوشیم و قباس  مایا  زا  رتهب  رایسب  هکلب  دننکیم  عوجر  لوا  توق  تحـصب و  خیب  نیا  ندروخ  زا  دعب  دنـشاب  هدش  نوبز  هدیهاک و  ضرم 
ار خی  فرب و  باتفآ  هک  یقیرطب  دراد و  میظع  هدئاف  يوادوس  بلـص  یئاههرگ  تادقعت و  رد  دنوشیم و  توارت  افـصاب و  هبرف و  خرس و 
درادـن و يربارب  زیهرپ  تبوعـص  هب  وا  عفن  اما  تسا و  عفان  رایـسب  زین  هیحلا  ءاد  بلعثلا و  ءاد  رد  دزادـگیم و  ار  اهنیا  خـیب  نیا  دزادـگیم 

هدهاشمب دناهتشون ، نآ  قیرط  خیب و  نآ  ندروخ  هخـسن  رد  هچرگا  دشاب  عفان  زین  هنهک  یئاهعبر  نونج و  ایلوخیلام و  رد  هک  تسا  لمتحم 
- دشابیم عفانا  ردان  تسا ، تبوعص  لامک  رد  ضرم  هکنآ  هطساوب  ناطرس  رد  تسا و  دیفم  تیاغب  هایس  قهب  هایس و  صرب  رد  هدیسرن و 
دوز دشیم  هلماح  رگا  دمآیمن و  يدنزرف  دوب - میقع  ببس  نیدب  ابیرقت و  یگلاس  تسیب  نس  رد  دوب  محر  ناطرـس  ار  یتروع  تیاکح -

- دندش لماک  گرزب و  دروآ و  ددعتم  نادنزرف  دش و  عفترم  هیلکلاب  وا  ضرم  دنداد  ینیچ  خیب  غیلب  هیقنت  زا  دعب  ار  وا  و  درکیم - طاقـسا 
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قلط دـیدش  عجو  نینج  عفد  توق  وضع و  تفآ  هطـساوب  عضو  تقو  رد  دـندش و  لماح  دنتـشاد و  محر  ناطرـس  هک  مدـید  ار  سک  دـنچ 
ار خیب  نیا  رگا  دوبیم  حلصا  ناشیا  لاحب  دندشیمن و  لماح  يرایسب  دندرم و  دنتشاد و 
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برج رد  دـندروآیمن و  لمعب  دوبن  مولعم  ار  مدرم  خـیب  نیا  یماـمت  صاوخ  نوچ  اـما  دـنتفاییم  میظع  هدـئاف  هک  نیقی  ناـشیا  دـندادیم 

رد تسین و  یعفن  زا  یلاخ  وا  درادن  يربارب  زیهرپ  تقـشمب  وا  اما  دراد و  مامت  عفن  دـنکیم  عفد  قرعب  ار  دـلجلا  تحت  داوم  هکنآ  هطـساوب 
هدهاشم رثکا  خیب  نیزا  هک  یعفانم  تسا  نیا  تسا - عفان  يوادوس  لصافم  رد  دراد و  میظع  عفن  نیضیب  مرو  هایـس و  دیفـس و  هبلـص  ماروا 

- هدش رقحا  نیا 

: نویفا تداع  هلازا  رد  وا  عفن  رد  هیبنت -

فیلات نویفا  رد  هک  هلاسر  رد  هچنانچ  درک  دناوتیمن  كرت  هکنآ  دسریم و  نآ  براشب  میظع  ترضم  حور  مد و  لیلقت  هطساوب  نویفا  زا 
دوشیم لصاح  عامتجا  نآ  ندروخ  زا  تسین و  ندب  لالقاب  رداق  یفاو  تلق  هطـساوب  یندـب  ترارح  حور و  هک  تسا  نآ  ببـس  میاهدرک ،

زا دـنکیم و  نوخ  قیقرت  دـش  روکذـم  هچنانچ  ینیچ  خـیب  تسا و  لابو  نیاب  التبم  لاح و  نیرد  لازی  دـنکیم و ال  دوع  مامت  توق  هب  هک 
هفیطل و ترارح  هب  تسه  ار  وا  هک  یتسوبی  تدورب و  دوشیم و  لصاح  نویفا  زا  هک  یفعض  سپ  دوشیم - دلوتم  رایـسب  حور  قیقر  نوخ 

تجاح نویفا  هلئاغ  هلازا  رد  رگید  يریبدـت  هب  هک  تسا  نآ  بلاغ  و  لـیوط ، ناـمز  رد  هصاـخ  دوشیم  لـئاز  وا  هیـضرع  اـی  هیتاذ  تبوطر 
، دروخ یم  طارفاب  اهنیا  دننام  شرب و  نویفا و  لاس  تسیب  هکنآ  زا  دعب  ینادمه  دمحم  نیدـلا  سمـش  هجاوخ  رـسپ  یگجاوخ  دوشیمن و 
هک یناسک  دـندرک و  نینچ  وا  ریظن  يرایـسب  دومن و  دوع  لوا  لاح  توقب و  دـش و  فرطرب  وا  تداـع  نآ  ندروخ  زا  دروخ و  ینیچ  خـیب 

نادـنچ دـندرک و  فرطرب  زین  ار  تداـع  نیا  تخاـس ، فرطرب  ار  عاـجوا  نآ  نوچ  دـندوب  هدـش  ینویفا  یمیدـق  عاـجوا  نیکـست  هطـساوب 
اقلطم دناهتشون  ياههخسن  رد  هک  عفانم  هکنادب  دنتفای و  هدئاف  دندروخ و  تداع  تهج  هب  هک  تسا  لکـشم  نآ  رـصح  هک  هدومن  هدهاشم 

باوص زا  کیره  يارب  زا  ام  تسین و  لطاب  زین  اقلطم  تسین و  تسرد 
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ءاقستسا ببـس  هک  دوب  دناوتیم  یهاگنیا  وا  دیفم  ءاقـستسا  ضرم  رد  خیب  نیا  هک  دناهدروآ  نینچ  مینکیم : نایب  یمکح  یهجو و  اطخ  و 
تابوطر هلازا  رد  هکنآ  اب  دنک و  هدئاف  هک  تسین  رود  دراد ، يرثا  هلمجلا  یف  ءاقستسا  هلازا  رد  نوچ  دشاب  هیلاحط  ای  هیوادوس  هبلص  ماروا 

لب میظع  یقز  رگا  اما  تسین  یعفن  زا  یلاخ  زین  دـشاب  هروکذـم  ماروا  هک  هینقلا  ءوس  رد  نیا  دراد و  مامت  عفن  راردا  قیرعت و  هب  هیئاقـستسا 
مسق رد  مولعم و  وا  ررض  مودعم و  وا  هدئاف  یلبط  رد  اما  دراد و  زین  ررـض  لامتحا  هکلب  دنکب  يریثات  هک  تسا  بجع  دشاب  یمحل  ای  یلبط 

ردقنآ هکنآ  تهج  دراد  يوق  ررـض  درادـن و  هب  دـتعم  عفن  رایـسب  خـیب  نیا  بیطرت  هدـش و  لصاح  تبوطر  زا  ضرم  هکنآ  هطـساوب  یقاب 
- دنکیم بیطرت  نآ  فاعضاب  دنکیم  وا  هک  راردا  قیرعت و 

اـهتفاثک و دـنکیم و  یناروـن  قرـشم و  یفاـص و  ار  نوـخ  هکنآ  تهج  تسا  قـح  نیا  تـسا و  عفاـن  اـیلوخیلام  رد  هـک  دـناهدروآ  رگید -
اینام و نونج و  ماسقا  زا  ایلوخیلام  دـعب  ام  تسا و  تلع  نیا  عفن  مزلتـسم  اهنیا  دزاسیم و  رود  دوشیم  حور  مـالظا  بجوم  هک  تارودـک 
هک تادقعت  هلازا  دنکیم و  نوخ  قیقرت  هیفصت و  هک  تسا  نآ  تهج  تسا  دیفم  ار  ماذج  هک  دناهدروآ  هچنآ  دراد  لاح  نیمه  زین  برطق 

تـسا ضرم  نیا  مزـال  هک  یتـسوبی  هلازا  دـنکیم و  جارخا  قیرعتب  تسا  نول  ردـکم  هک  هفیثـک  داوم  دـیامنیم و  تسا  ضرم  نیا  همزـال 
هک تسا  نآ  دوش  عقاو  هبرجت  قفاوم  رگا  نآ  ببـس  هوقل  رد  نآ  عفن  اـما  و  ضرم - نیرد  دراد  ماـمت  عـفن  یهجو  هب  لـصاحلا  دـیامنیم -

یفاص نوخ  هکنآ  تهج  دیفس  صرب  رد  تسا و  رهاظ  هایـس  صرب  رد  وا  هدئاف  اما  دیامنیم - جارخا  قیرعت  هب  ار  هیـضرم  هجنـشتم و  داوم 
رد قیرعت  هب  ائیشف  ائیـش  زین  ار  صرب  هدام  دنکیم و  صوربم  ياذغ  عبط  گنر و  هلازا  دوشیم و  رهاظ  لصاح و  رایـسب  تاقوا  نیرد  قیقر 
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- تسا جنلوق  ثدـحم  هدام  لیلحت  قیقرت و  هطـساوب  جـنلوق  رد  وا  هدـئاف  اما  دـیامنیم و  جارخا  تسا  هدرک  قیقرت  هکنآ  هطـساوب  زارد  مایا 
جنلوق ظفل  زا  مدرم  دارم  هک  تسناد  دیابب 
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اهنیا رد  خـیب  نیا  عفن  دوشیم و  ثداح  ءاضعا  نیا  داوم  بابـصنا  زا  هک  يدرد  تسا و  تاطابر  باـصعا و  تالـضع و  یئـالتما  جنـشت و 

نیا عفن  تسا  عبطلاب  جرخی  ام  جورخ  رسع  هطساوب  هک  تسا  ءاعما  عجو  نآ  تسا و  ءابطا  فراعتم  هک  یجنلوق  اما  درادن - نایب  هب  تجاح 
- دزرایمن وا  زیهرپ  تقشمب  دنک  بعص  هب  جنلوق  لح  هک  تسین  مولعم  هکنآب  هنرگا  تسه و  وا  نامز  رد  نکمم  هلازا  رد  اود 

هطـساوب وضع  مرج  رد  هدـش  برـشتم  هک  ظیلغ  تبوطر  هک  تسا  نآ  دـنیوگ ، وگنهک  یکرتب  ار  نآ  هک  كرولا  عجو  رد  وا  هدـئاف  اـما  و 
عاطقنا هطـساوب  دوشیم  عطقنم  نآ  ببـس  هدام و  هک  صـصختب  دوشیم  عفد  راخب  قرعب و  دیدم  تدـم  رد  دوشیم و  فیطل  راخب  تفاطل 

دلج و ماسم  عیـسوت  نییلت و  ریخبت و  هب  هدام  لیلحت  هطـساوب  لحک  ضرم  رد  اما  تسا و  رهاظ  ءاسنلا  قرع  رد  وا  عفن  لیلد  نیمهب  همخت و 
هیوادوس هظیلغ  داوم  زا  اهنآ  ثودح  هکنآ  تهج  ریساوب  دعقم و  ضارما  رد  نینچمه  هقرتحم و  هظلغم و  بئاوش  تارودک و  زا  مد  هیفصت 

زا هیوادوس  تیفیک  هلازا  مد و  حالـصا  هداـم و  فیطلت  هطـساوب  عبر  پت  رد  وا  عفن  اـما  دراد - میظع  رثا  ادوس  عـفد  رد  اود  نیا  دوـشیم و 
تظلغ تبوعـص و  رد  نیا  هدام  هکناب  دوشیم  رهاظ  هدـش  هتفگ  كرولا  عجو  رد  هچنآ  زا  لصافم  رد  وا  عفن  اما  تسا و  ءاضعا  طـالخا و 

عفن ببس  تسا  نیا  تسا - داوم  تظلغ  تیوادوس و  لاوز  مد و  هیفصت  هطساوب  مه  یلاود  لیفلا و  ءاد  رد  نآ  عفن  اما  نآ و  زا  تسا  رتمک 
- هروکذم ياهضرم  نیرد  وا 

رئاـس زا  هروکذـم  ضارما  رد  هکنآ  زا  دـعب  هک  دراد  یتـیثیحب  ریثاـت  توق  عـفن و  هنمزم  هبعـص  هریثـک  ضارما  رد  هک  تسا  موـلعم  لـصف -
هک تسنیا  زا  دوشیم و  لصاح  مالک  ام ال  یصالخ  حالف و  مامت و  تاجن  حاجن و  خیب  نیا  لامعتـسا  رد  دنـشاب  هتـشگ  سویام  تاجلاعم 

دنروآیم تاملظ  یلاوح  زا  دناهدرک  تیاور  هک  صیصختب  تسا  ناویح  بآ  زا  وا  شرورپ  دناهتفگ 
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دشاب و هوجو  مامت  زا  هک  تسا  لمتحم  تسا و  هجو  دنچ  زا  ندـب  رد  اود  نیا  یلک  عفن  ببـس  اطخ و  هاوخ  دـشاب و  باوص  نظ  نیا  هاوخ 
- َءاش اِمب  اَّلِإ  ِهِْملِع  ْنِم  ٍءْیَِشب  َنوُطیُِحی  دشاب و ال  مولعم  زا  هدایز  هوجو  زا  مولعم  ریغ  هک  تسا  لمتحم 

رد مه  ندب و  رهاظ  رد  مه  اود  نیا  خیرمت  بآ و  خبط  ترارح  فیطلت  لماک و  جفن  خـبط و  زا  دـعب  اود  نیا  راخب  هک  تسا  نآ  لوا  هجو 
یلک رثا  لازا  هیر  سفنت  قاشنتـسا و  رذـگهر  زا  نطاب  رد  وا  ذوفن  تهج  نطاب ، رد  اما  تسا و  رهاظ  رهاظ ، رد  اما  دـنکیم - ریثات  وا  نطاب 
ياج همه  دـنکیم  ندـب  ماسم  مف  زا  نییارـش  هک  تدـح  زا  دـسریم و  لد  هیر و  هبـصق  قلح و  مف و  فنا و  نایم  يرجم  فنا و  غامدـب و 

دش رهاظ  نینچ  سپ  دسریم - ندب  عضاوم  زا  يرایسب  ضوع  تعرـس  هطـساوب  هتفر  نوردناب  ماسم  زا  هک  راخب  نآ  دوخ  دسریم و  نطاب 
- درادن رایسب  ریثات  نارد  راخب  نیا  هک  ندب  زا  تسین  اج  چیه  هک 

بذـجنم طقف  هکنآ  زا  دایز  قورع  رد  دوشیم  بذـجنم  عبطلاـب  تیـصاخلاب و  هک  تسا  وا  مرگ  بآ  ندروخ  اود  نیا  ریثاـت  زا  یناـث  هجو 
نیا هک  تسنآ  باذـجنا  تعرـس  ببـس  دـباییمن و  یلقث  الـصا  وا  بآ  ندروخ  زا  هک  تسا  رهاظ  اود  نیا  براش  رب  ینعم  نیا  دوشیم و 

دـسریم و گید  رـسب  رادـن د  نوریب  هار  نوچ  نآ  راخب  دناهتـسب و  ار  نآ  رـس  هکنآ  تهجب  هدـش  تفاـطل  تیاـغ  رد  خـبط  ترارحب  بآ 
دسر هدعم  رد  نوچ  بآ  نینچنیا  هدیسر و  یلعا  هبترمب  تفاطل  رد  وا  بآ  اذه  یلع  دزیریم و  گید  رد  زاب  دوشیم و  بآ  هب  لیحتـسم 

تسا و وا  ذوفن  تعرس  بجوم  نیا  تسوا و  اب  زونه  خبط  ترارح  هک  هصاخ  دسریم  ندب  ءازجا  رئاس  رگجب و  دنک و  ذوفن  قرع  رد  دوز 
یعبط ردق  زا  هدایز  ناشیا  تقر  دنوشیم و  فیطل  دـنیوا  بحاصم  جزامم و  هک  یطالخا  نوچ  تسا  تفاطل  تقر و  لامک  رد  دوخ  نوچ 

اذغ ددم  هکنانچمه  هک  تسا  مولعم  دوشیم و 
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فراعتم ردـق  زا  هدایز  تبالـص  هکنآ  دوجو  اب  ضارما  داوم  نینچمه  دوشیم و  یناـف  فیعـض و  وضع  نآ  دوش  عطقنم  رگا  هک  دـسریم 
نیل و لامک  رد  دشاب  هتشاد  امن  وشن و  نآ  زا  هک  یضرم  درک  ادیپ  لاح  نیا  یندب  داوم  هاگره  دنکیم و  بسانم  داومب  اذتغا  دنشاب  هتشاد 

- دنامیمن يرثا  الصا  ضرم  نآ  زا  هک  درذگیمن  يرایسب  دوش  دراو  وربامویفاموی  لاح  نیا  هک  هاگره  دوب و  دهاوخ  فعض  تواخر و 
هب لاصفنا  مدع  نآ و  دورو  رتاوت  هطـساوب  ندب  رد  دنامیم  تیفیک  نیا  دوشیم و  لمحتم  تایفیکب  فیکتم  ندب  هک  تسا  نآ  ثلاث  هجو 

تحت رد  ندب و  قامعاب  تساود  تیفیک  لوصو  بجوم  نیا  تسا  حتفتم  تاقوا  رثکا  ندب  تاماسم  بایث و  یلیدبت  مدع  نآ و  ریغ  بآ و 
بحاصم هداح  هراح  طالخا  زا  دراد و  رایسب  ریثات  ورد  ترارح  هکنآ  هطساوب  ندب  یصاق  اب  ائیشف  ائیش  اجنا  زا  دسریم و  هتبلا  دوخ  دلجلا 

دوش لصاح  يوق  لیلحت  هک  تسا  نآ  مزلتسم  نیا  تسا و  هماج  ذفانم  رد  زین  هرخبا  زا  يرایـسب  زین  خسو  رد  تسین و  مامت  لیلحت  تسا  وا 
- دیابیم لیلحت  زین  نآ  دسریم  واب  ماسملا  یفام  رثا  هکنآ  هطساوب  ماسم  زا  تسا  رود  هچنآ  وا و  نود  ام  دلج و  رد  ۀصاخ 

ءاـضعا کـمن  زا  دوشیم و  ثداـح  تبوطر  نیل و  نآ  هطـساوب  اـضعا  رد  دـنکیم و  ففحم  بلـصم  حـلم  كرت  هک  تسا  نآ  عبار  هجو 
بآ دولوم  رد  ینعم  نیا  يارب  دزاـسیم و  دـمجنم  دـنکیم و  ظـیلغ  زین  ار  تاـبوطر  ماوق  دوشیم و  ریغتم  ورد  اود  ذوفن  دوشیم و  بلص 

- دوشن ررضتم  هدراب  ياوه  هبلص و  بایث  تاسامم  زا  دوش و  بلص  ات  دنشاپیم  وا  ياضعا  رب  کمن 
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هقیض هقیقد  قورع  رد  دنروخیم  ار  وا  خبط  دنناشوجیم و  بآ  رد  ار  نآ  نوچ  هک  تسا  نآ  دش  روکذم  قباس  هچناب  بیرق  سماخ  هجو 
هاوخ دـسریم و  اج  همه  رد  وا  هک  لامعتـسا  لوط  هطـساوب  هاوخ  دـسریم  تسا  تظلغ  تبالـص و  لـحم  هک  یعـضاومب  دـنکیم و  ذوفن 
هیتاذ هفیطل  ترارحب  دیامنیم  هبلص  داوم  بیوذت  ائیشف  ائیش  دنکیم و  هقئال  عضاومب  هعفان  روما  هیجوت  اهقلاخ  نذاب  تعیبط  هکنآ  هطساوب 

لیحـست قـیرطب  رگا  دـنکیم و  راـخب  تاـماسم  زا  نآ  جارخا  دـنکیم  ریخبت  هب  رگا  دـنکیم - فـیطلت  هچنآ  خـبط و  ترارح  زا  هبـستکم 
- دنک عفد  قیرط  هس  رهب  هک  دوب  دناوتیم  دوشیم و  عفدنم  لوب  يراجم  زا  حشرت  قورع و  قیرطب  خبط  هیئام  اب  دنکیم 

تعیبط دنوشیم و  مک  ای  عطقنم  ضارما  نیا  هدام  نیزا  سپ  سومیکلا  ۀـحلاص  لامعتـسا  تسا و  هیور  هظیلغ و  همعطا  كرت  سداس  هجو 
- دنکیم عفد  ددرگیم و  یلوتسم  نارب 

نآب و تسا  عبط  مات  هجوت  مدع  بجوم  کمنیب  ماعط  هکنآ  تهج  يرارطـضا ، هاوخ  يرایتخا و  هاوخ  اذغ  لیلقت  هک  تسا  نآ  عباس  هجو 
- ضرم عفد  رب  عبط  يالیتسا  بجوم  داوم  لیلقت  دوشیم و  داوم  لیلقت  بجوم  اذغ  لیلقت 

رد ینعم  نیاب  بیرق  دوشیم و  يوقا  وا  توق  رثا  لیوط  تدـم  رد  دـشاب  فیعـض  دـنچره  رثؤم  هکنآ  تهج  تسا  ناـمز  لوط  نماـث  هجو 
- تشزگ هروکذم  هوجو  يانثا 

حاورا رد  یتنوخس  دراب  ياوه  زا  سفنت  مدع  هطساوب  هک  تسا  نآ  عسات  هجو 
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دوشیم يوق  لیلحت  بجوم  دوشیم و  لصاح  حاورا  ءاضعا  مامت  رد  اجنا  زا  هیبلق و 
حلاصم رد  ار  نآ  دنکیم  فرص  ضرم و  هدام  حالـصاب  دروآ  يور  دباییم  رتمک  اذغ  هک  تاقوا  نیرد  تعیبط  هک  تسا  نآ  رـشاع  هجو 

- دوخ
اهدغ زا  هدغ  بقاعتم  زور  دـنچ  یـصخش  رگا  هک  تسا  نآ  هدـش  مولعم  قبـس  يواطم  زا  هک  تامدـقم  زا  یـضعب  هکنآ  رـشع  يواح  هجو 

نیا زور  لهچ  تدم  رگا  سپ  دزادگب - هدغ  نآ  هک  دراذگ  هن  نامز  رایـسب  دراذگب و  طقف  مرگ  بآ  رد  دشاب  يوق  بلـص و  هک  دـنچره 
همهب نوخ  اب  دـسریم و  ءاضعا  یـصاق  اب  بورـشم  هکنآ  تهج  دـسریم  مرو  عضومب  نطاـب  زا  هتبلا  دـنک  لامعتـسا  ار  بیذـم  راـح  بآ 

رایـسب و لیلحت  دسریم  عضوم  نآب  زور  ره  هاگره  دـشابیم و  خرـس  دـشاب  هتـسب  انح  اپ  رد  هک  یـسک  لوب  هکنآ  لیلدـب  دوریم  يراجم 
اموی للحم  هکنآ  تهج  دوشیم  لهـسا  وا  لیلحت  دوشیم  مک  هک  هاگره  دش و  دهاوخ  مک  ضرم  هدام  امویف  اموی  درک  دهاوخ  يوق  يرثا 
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مک اـمویف  اـموی  زین  لـلحتم  نینچمه  دـسریم  زاـب  رگید  زور  اود  رثا  هدـشن و  لـئاز  ماـمت  وا  تیفیک  وا و  رثا  هکاریز  دوشیم  يوقا  اـمویف 
اذغ تئادر  هطساوب  هک  ریصاون  حورق و  رد  اما  دبای و  عوقو  هوجو  لمکاب  لعف  فیعـض  لعفنم  دوشیم و  يوق  لعاف  هک  هاگره  دوشیم و 

هطـساوب دور  لیلحت  هب  ای  دشاب  نآ  تئاور  تیفیک  رـساک  هک  یحلاص  طالخا  دوش  فرطرب  تئادر  نآ  هاگره  دوشیم و  روصان  هحرق  نآ 
اهنآ ندش  فرطرب  دوش و  عقاو  نآ  لاثما  روما و  نیا  عومجم  هکلب  دوش  فرط  رب  ار  ندـب  وا  تاقالم  لوط  دوش و  رـشتنم  ای  هللحم و  توق 

- دوشیم روکذم  اهنآ  تلع  ببس و  هروکذم  ضارما  رئاس  رد  اما  دشابن و  فیعض  رایسب 
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خیب ندروخ  طئارش  رد  لصف 

نادـنچ نارد  لوا و  اـما  وا  لامعتـساب  تسا  قلعتم  هکنآ  مود  اود  نیا  سفنب  تسا  قـلعتم  هکنآ  یکی  مسق ، ودـب  تسا  مسقنم  طورـش  اـما 
دنکیم و ترارح  جضن و  تلق  تجاجف و  هبلغ  رب  تلالد  دـشابیم  رتنیگنـس  بلاغ  هکنآ  وا  دیفـس  دـشاب و  خرـس  هکنآ  لوا  تسا  طرش 

کبس هکنآ  رب  انب  تسا  توقمک  هدیسوب و  هنهک و  وا  کبس  هکنآ  تهج  دشاب  نیگنـس  هکنآ  مود  تسا  خرـس  زین  وا  خیبط  خیب  نینچنیا 
نطاب و رد  جراخ  ياوه  ریثات  بجوم  لخلخت  تسا و  جازملا  لخلخت  هیئاوه  يازجا  دـنکیم و  ادـیپ  تفخ  هیئاوه  يازجا  هبلغ  هطـساوب  وا 

تبوطرمک نیمز  رد  هک  تسا  نآ  اب  دشاب  نیا  فالخرب  هچنآ  هچ  دشاب  يوتسم  وا  رهاظ  حطس  دشاب و  هرگ  مک  هکنآ  موس  يوق و  لیلحت 
اب هدـنام و  توقمک  صقان و  درک و  تسناوتن  دوخ  ياذـغ  بذـج  اود  نینچنیا  هک  تسا  مولعم  هدـش و  بلاغ  ورب  سبی  تسا و  هتفای  اـمن 

فعـض و هدـنام و  هدیکـشخ  دـناهدومن و  تقرافم  وا  هجزاـمم  ریغ  تاـبوطر  دـنا و  هدروآ  نوریب  هک  هتفاـین  لامکتـسا  زونه  هک  تسا  نآ 
نادـنچ یگرزب  طارفا و  دـشابن  نینچ  رگا  یگرزب و  یکچوک و  رد  دـشاب  طسوتم  هکنآ  مراـهچ  تسا و  رهاـظ  تلع  عفد  رد  نیا  ناـصقن 

توق و ومن  ناصقن  هطـساوب  دشابیم  لقثا  تاقوا  رثکا  رد  هکنآ  دوجو  اب  دروخ  اما  دشاب و  هدیمح  تافـص  عماج  هکیمادام  تسین  مومذم 
معط ثادـحا  هدرک و  ذوـفن  ورد  معط  وذ  رگید  مسج  هک  تسا  لـیلد  بلاـغ  معط  هکاریز  دـشابن  بلاـغ  یمعط  ورد  مجنپ  هتفاـین - لاـمک 
ریغم هکنانچنآ  دوب و  دهاوخ  هدش  یلوتـسم  ورب  يریغم  دشاب  نینچ  هن  هچره  تسا  لیام  تبوذـعب  ماعط  زا  یلاخ  لصا  رد  نوچ  هدومن و 

تسا معط 
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هکنآ هکلب  دـشابن  نطاب  فلاخم  وا  رهاـظ  گـنر  هکنآ  متفه  روکذـم - لـیلد  نیمهب  دـشاب  هن  واـب  هحئار  هکنآ  مشـش  تسا - جازم  لدـبم 
گناد ود  نیگنـس و  مسق  نآ  گناد  راهچ  هکنآ  متـشه  دـشاب  هدومن  هدافتـسا  جراخ  زا  گنر  هک  تسا  نآ  لیلد  نیا  ياوس  اـم  رتخرس و 

نیل تبالـص و  نول و  نآ  هروکذـم و  تافـص  رد  دـشاب  ءازج  الا  يوتـسم  هکنآ  مهن  تسا - روکذـم  هلاقم  رد  نیا  لیلد  دـشاب - رتکـبس 
ترواجم شتآ و  باـتفآ و  یمرگ  ناراـب و  من  اـیرد و  بآ  لـثم  دـنراد  هاـگن  تادـسفم  تاریغم و  زا  ار  وا  ندروآ  رد  هکنآ  مهد  تسا -

اود رثکا  رد  تسا  ماع  طرـش  نیا  اهنیا و  لاثما  کشم و  رتسدـیب و  دـنج  نویفرف و  روفاـک و  لـثم  تسا  جازم  دـسفم  ریغم و  هک  ییاـهزیچ 
هک اهطرـش  نینچمه  دوشیمن و  زیمتم  وا  دب  بوخ و  دوریم و  لیلحت  هب  دوز  وا  توق  هکنآ  تهج  هتفوکان  دشاب و  تسرد  هکنآ  مهدزای 
دنچ زین  نارد  دشاب و  لامعتساب  قلعتم  هک  تسا  نآ  طورـش  زا  مود  مسق  دراد و  ظوحلم  زین  اجنیرد  هدش  هدروآ  ریقاقع  نزخ  عمج و  رد 

یگنت هب  دـننک  هراپهراپ  يدراـکب  ار  نآ  نیگنـس و  یـضعب  دـشاب و  کبـس  یـضعب  دـش  روکذـم  هکناـنچ  خـیب  نیا  هکنآ  لوا  تسا  طرش 
ردقنآ دشاب و  هدومن  وا  توق  مامت  لاصیتسا  خبط  ندیناشوج  رد  لوا  هبترم  هک  درک  دیابن  نانچ  لصاح  رتهدنک  نآ  زا  یکدنا  يذـغاک و 

یف هنهک  دیب  بوچ  رد  هک  دشاب  قرف  هکلب  دـشابن  یقرف  هنهک  دـیب  وا و  نایم  دوش  خوبطم  هک  هیناث  هبترم  رد  هک  دـشاب  هدـنامن  نارد  توق 
هک ماد  ام  تسین  دـب  نیا  دـننکیم و  دروخ  القاب  دوخن و  وج و  ردـقب  ار  وا  دـنیوگیم  هک  تسا  هاگ  ین و  لـثم  رد  تسه و  یتوق  هلمجلا 

ببسب دشاب  روکذم  قیرطب  هک  یخیب  نآ  نزوب  دننک  لدب  ار  نآ  دوشب  رگا  دوشن و  هزیر  درآ  دننام 
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وا يازجا  زا  یـضعب  هکنآ  رگید  هیناث و  هخبط  يارب  دنامیمن  یتوق  ورد  هکنآ  یکی  تسا ، ترـضم  دنچ  ورد  هدش  درآ  دـننام  هچنآ  هکنآ 

هجو رب  ذوفن  هقیقد  کلاسم  ذفانم و  رد  دنکیم و  ظیلغ  ار  بآ  هکنآ  موس  تسا  ترضم  دنچ  زین  نارد  دوشیم و  لخاد  بورـشم  بآ  هب 
یقاب زا  رتمک  رادـقم  رد  نوچ  هکنآ  رگید  دراد و  دـیدست  لامتحا  دـنامیم و  يراجم  یـضعب  رد  زین  وا  هکنآ  مراـهچ  دـنکیمن - بولطم 

زا مود  طرـش  دوب - دهاوخن  يواستم  ءازجا  رگید  اب  ریثات  رد  سپ  دوب - دهاوخن  هباشتم  نآ  ریغ  ترارح و  زا  وا  لاعفنا  ریثات و  تسا  ءازجا 
هکنآ موس  تسا  رضم  نآ  قوف  ام  رثؤم و  ریغ  نآ  نود  ام  هک  هدیـسر  تحـص  هب  هبرجت  هب  هک  روکذم  روتـسدب  تسا  نیعم  نزو  مود  مسق 

تیصاخ دشاب  هتفای  بیترت  دیآیم  نیزا  دعب  هک  يروتسدب  هکنآ  ای  نآ و  ریغ  ای  دننک و  نوجعم  ای  دنزاس و  فوفـس  رگا  هک  بآ  هب  خبط 
درادـن و یتوق  چـیه  اب  تافانم  تسا و  اـهتوق  همه  لـباق  هک  تسا  نآ  هطـساوب  تاـعیام  ناـیم  رد  بآ  نیقی  دـیآیمن و  لـعفب  وزا  هبولطم 

بجوم نآ  زا  رتمک  دوشیم و  وا  توق  نالطب  ای  فعض  بجوم  نآ  رب  هدایز  هکنآ  تهج  بآ  نزو  نیعت  مراهچ  تسا  عئابط  همه  فولام 
ات ندیشوج  تقو  رد  وا  ندیـشوپ  مجنپ  تسا - قدص  مکح  لدع و  دهاش  روما  نیرد  هبرجت  بولطم و  دح  زا  هدایز  نآ  ریثات  ماوق و  ظلغ 
هک تسا  ثلث  زا  رتمک  نآ  نیعم و  دح  ات  ندیشوج  هکنآ  مشـش  دیاین - مزال  وا  توق  ناصقن  دورن و  نوریب  تسا  وا  توق  لماح  هک  هرخبا 

نورب فاحل  ریز  ار  گید  نتـشادرب و  گید  رـس  تقو  رد  وا  راخب  هکنآ  متفه  دوشب - تسا  بولطم  هچناـنچ  وا  توق  جارختـسا  ياـفیتسا 
مه دوشن و  عئاض  دیآ  نوریب  ثبعب  هک  راخب  نآ  هکنآ  متشه  دیآرب - وا  يولگ  يور و  رد  هک  دیابیم 

101 ص : نتم ، ینیچ ، خیب  هلاسر 
دـنک و ماسم  حـیتفت  ندـب  نوریب  رد  یـضعب  تسوا ، اب  اود  توق  زا  يرایـسب  هک  يراـخب  هک  تسا  نیا  نآ  دوش و  فرـص  یتحلـصم  يارب 
رس و ندش  رپ  قاشنتسا و  سفنت و  زا  غامدب  نینچمه  دیآ و  نوریب  ماسم  زا  هدرک  ادیپ  نالیس  نابوذ و  راخب  ترارح  هطساوب  هک  یتابوطر 

نآ هکنآ  لصاح  دنکیم  میظع  رثا  سفنت  تالآ  شش و  هنیس و  رد  دزادگیم و  تسا  غامد  رد  هک  هظیلغ  تابوطر  دنکیم  یلک  رثا  يور 
لفاسا رد  هکنآ  زا  تسا  هدایز  ندـب  یلاعا  رد  وا  ریثات  اما  دربیم  لیلحتب  ار  تابوطر  دـنکیم و  يوق  ریثاـت  ندـب  نطاـب  رهاـظ و  رد  راـخب 

وا راخب  هکنیا  رادـقم  بآ  نآ  زا  هکنآ  مهن  دوشیم و  رثاتم  ندـب  يالاب  زین  سفنت  رد  تسا و  الاب  بناجب  راخب  دوعـص  عبطلاب  هکنآ  تهج 
هچنآ ةوقلاب  لعفلاب و  ترارحب  بآ  نیا  ات  هیفـصت  زا  دعب  دماشایب  مین  هلایپ و  کی  دشاب  هدـشن  رتاف  زونه  وا  ترارح  دـشاب و  هدـمآ  نوریب 
حیتفت هدرک و  ذوفن  زین  اقیراسام  قورع  رد  دـنکب و  نآ  هفعاضم  افاعـضا  لفـسا  فوج  رد  نیا  دـشاب  هدرک  یکدـنا  یلعا  فوج  رد  راـخب 

هیقب هکنآ  مهد  دیآ  لعفب  دئاوف  عفانم و  زا  دش  روکذم  هچنآ  دـناسر و  اضعاب  فوج  يارجم  اجنآ  زا  نینچمه و  رگج  رد  دـنکیم و  اهنآ 
بآ نیزا  هکنآ  مهدزای  دنماشایب - بآ  ياجب  هعرجهعرج  بش  ات  ار  رگید  یفصن  نیـشیپ و  ات  حابـص  یفـصن  دننک  فصن  ود  ار  بآ  نآ 

مهدزاود دوش - ثداح  بآ  نیزا  يرثا  ندـب  رد  یتهج  همه  زا  ات  دـنک  تراهط  بآ  قیربا  رد  هکلب  اهتبرـش  رد  ماعط و  گـید  رد  يردـق 
یفانم ینعم  نیا  تسا و  تابوطر  فیفجت  اضعا و  بیلـصت  کمن  رد  هکنآ  تهج  دـشاب  کـمنیب  وا  تـالوکام  همعطا و  لامعتـسا  هکنآ 

تسا روبجم  هک  دنچ  يزیچ  زا  ریغب  اهماعط  همه  تاینبل و  اهیشرت و  زا  هک  تسا  نآ  مهدزیس  دش - روکذم  هچنانچ  تسا  خیب  نیا  لاعفا 
102 ص : نتم ، ینیچ ، خیب  هلاسر 

زا مهدزناپ  تسا - مولعم  زین  نآ  ببس  اقلطم و  ترشابم  زا  دننک  زارتحا  هکنآ  مهدراهچ  درادن - لیصفت  تجاح  نآ  ببـسب  دنک و  زارتحا 
رب نآ  هجو  لاوحا و  ضعب  رد  بضغ  لثم  دـشاب  اهنیزا  یکیب  یـضفم  هک  يرما  دنـشاب و  زرتحم  بضغ  مه و  مغ و  لـثم  یناـسفن  ضارعا 

دراد یعرم  دـیابیم  ار  اهنآ  تحـص  ظفاح  هک  ياـهزیچ  عیمج  زا  ـالمجم و  هفینع  تاـکرح  زا  مهدزناـش  تسین - روتـسم  یفخم و  ریـصب 
کـشخ هیاس  رد  هک  تسا  نانچنآ  تسا و  هدیناشوج  خیب  ندرک  کشخ  مهدفه  دراد - یعرم  ار  اهنآ  هک  دـیابیم  زین  ار  اود  نیا  براش 

مئالم شتآ  ترارح  ای  باتفآب  دشاب  كانمن  یئاوه  ای  ناتـسمز  رگا  دشاب و  ظوفحم  نفعت  زا  ات  دننک  فشن  هیلکلاب  ار  وا  تبوطر  دـننک و 
خیب لوا  دریگ  رس  زا  مکی  تسیب و  زور  رد  زور  تسیب  ات  نالف  زور  خیب  هک  دنسیونب  نارب  دننک و  يذغاک  رد  ای  هسیک  رد  دننک و  کشخ 
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دنزاس و کشخ  روکذم  روتـسدب  ار  هدیناشوج  هرابود  ياهخیب  نیا  مهدزیه  متـسیب  زور  هدیناشوج  خـیب  ملهچ  زور  لوا و  زور  هدـناشوج 
هک تسا  نآ  مهدزون  درک  دیاب  هغلابم  ندرک  کشخ  رد  اما  درک - دـنناوتیم  مه  اب  اجکی  ار  همه  هکلب  دـشاب  درفم  هک  تسین  نآ  تجاح 

قرع ندروخ و  تقو  هکنآ  متـسیب  دـنناشفا - تحارج  رب  هدرک  کشخ  اـی  دـنهن  عرقا  رـس  رب  هدومن  تفز  لـخاد  اـی  دـنزپب  اولح  خـیب  نیزا 
ماود زا  هک  دنامیم  هماج  ندب و  رد  وزا  یتوق  هدرک  ریثات  ندب  نوریب  هک  يراخب  رد  هکنآ  تهج  دنورن  مامحب  دـننکن و  هماج  ریغت  ندرک 

ترارح توق و  ریثات  لوط  هطساوب  ار  یندب  تابوطر  ددرگیم و  لطاب  نآ  رثا  دوش  هتـسش  نیا  رگا  دوشیم و  لصاح  میظع  ریثات  تاقالم 
صلاخ بآ  هب  ار  يور  تسد و  هک  دناهدومن  هغلابم  يدحب  ات  هک  تسا  نیزا  تسین و  اود  توق  ریثات  زا  رتمک  هک  تسه  يریثات  ار  يزیرغ 

ینامز رد  هصاخ  دنرادهگن  درس  ياوه  زا  ندب  هکنآ  مکی  تسیب و  دنیوشن 
103 ص : نتم ، ینیچ ، خیب  هلاسر 

بولطم هک  نیئلت  لیلحت و  نآ  دنک و  ذوفن  ندب  یـصاقا  رد  اوه  تدورب  ماگنه  نیرد  هک  دشاب  هدش  حـتفنم  قرعت  هطـساوب  ندـب  ماسم  هک 
نهو بجوم  تدورب  ترارح و  رد  ندـب  ریغت  هک  دـشاب  حـضاو  دـیامنیم - بیکرت  هب  ور  هیلک  یئاهترـضم  رگید  دـیآیمن و  لـعفب  تسا 

نتخادـنا درـس  بآ  رد  بش و  هب  ندرک  مرگ  زا  سایق  دـناسریم  میظع  للخ  جـیردتیب  بقاعتم  فثاکت  للخت و  دوشیم و  ندـب  بیکرت 
هک تسا  بجاو  سپ  تسه  ار  وا  هک  يوق  تبالص  دوجو  اب  دوشیم  خسفنم  یعـس  كدناب  دننک  ررکم  ار  نیا  هک  نا  زا  دعب  هک  درک  دیاب 

دنراذگن هکنآ  مود  تسب و  تساور - دنیامن  كدنا  ددرت  رگا  نا  زا  دعب  دنک  دوع  یلـصا  تلاحب  ندـب  ات  دـنک  مامت  فقوت  قیرعت  زا  دـعب 
تسیب و دوش  نوردنا  رد  يوق  یعجو  ای  یجنلوق  ثودح  بجوم  هک  دوش  درس  تخـس  تسا  نارب  تبرـش  برـش و  رادم  هک  خیب  بآ  هک 

لامعتـسا تشاد  دیاب  مدقم  ار  وا  هجلاعم  بسحب  هک  ياهتپ  هصاخ  دشاب  یفانم  هک  یـضرم  هصاخ  دشاب  ضرم  ثدحم  هک  يروما  زا  موس 
- دوش هلئاغ  نینچنیا  عفر  دشاب و  بولطم  ضرغ  تحص و  قفاوم  هک  درک  دیاب  دنچ  يزیچ 

اود نیا  ندروخ  رد  هجزما  توافت  نایب  رد  لصف 

متا و اود  نیزا  وا  عافتنا  دـشاب  تلوهک  لوا  بابـش و  رخآ  رد  هک  هصاخ  تسا  بلاـغ  درب  تسوبی  تدورب و  هک  یجازم  هک  دـنامن  یفخم 
ناشیا یلصا  جازم  رگم  دنوشیم  عفتنم  رتمک  اود  نیزا  هیلضف  تابوطر  هطـساوب  خئاشم  هیلـصا و  تبوطر  هبلغ  هطـساوب  لافطا  تسا و  غلبا 

لوا رد  ابـص و  نس  رخآ  رد  هک  یناسک  هصاخ  دسرب  ناشیاب  رایـسب  هدئاف  هک  تسا  لمتحم  ماگنه  نیا  هک  دشاب  هتفای  ریغت  ضرم  هطـساوب 
قدب بیرق  هیوادوس  ضارما  هطساوب  دنشاب و  بابش 

104 ص : نتم ، ینیچ ، خیب  هلاسر 
فرطرب یضراع  هطساوب  ناشیا  هیلضف  تابوطر  هکنآب  خئاشم  اما  دنوش و  عفتنم  رایـسب  هک  دوب  دناوتیم  ناشیا  هک  هدرک  لصاح  هخوخیش 

هک ناریپ  زا  مدید  ار  سک  دنچ  تسا و  رود  يوق  طاطحنا  هطـساوب  ناشیا  ندمآ  حالـص  هب  ددرگ و  فرطرب  ناشیا  هخوخیـش  قد  دوش و 
هطـساوب دوشیم  ناشیا  ياضعاب  ناشیا  قرع  رد  بذجنم  هک  یتابوطر  هکنآ  هطـساوب  دش  لوب  سبح  تبون  لوا  اود  نیا  ندروخ  هطـساوب 

دوشیم و ظیلغ  طالخاب  طلتخم  لیوط  تفاسم  یط  رد  نوچ  دـیآیم و  هناثم  هدرگ و  بناـجب  دوشیمن  عفدـنم  قورعب  ماـمت  توق  فعض 
- دوشیم هدهاشم  دیدش  ياهرطخ  رایسب  لمحت  زا  دعب  دوشیم و  لوب  سبح  دشاب  زجاع  نآ  عفر  زا  ناشیا  توق  تظلغ  ترثک و  هطساوب 
دنتشذگیم و مه  زا  هک  تشذگیمن  يرایسب  نیزا  دعب  دشیمن و  عفدنم  هجو  چیهب  دشیم و  ادیپ  هکسام  فعض  هطساوب  لوبلا  ریطقت  اما 

سبح رد  یلک  لخد  ار  نآ  دوب و  ناتـسبات  نایم  رد  هکنآ  دوجو  اب  دوب  لامـش  داب  ندـیزو  داتفا  قافتا  رایتخایب  هک  ياـهزیچ  زا  ار  ناـشیا 
هک هبطر  هدراب  هجزما  اما  دشیم و  ءاقـستسا  بجوم  دـنامیم و  اضعا  رد  درکیمن  دوع  هناثم  بناجب  رگا  هک  مرادـنپیم  دوب و  ناشیا  لوب 
وا تبوطر  درادن و  يریثات  جازم  نارد  وا  هفیعـض  ترارح  هکنآ  تهج  تسا  رایـسب  ررـض  ورد  ار  اود  نیا  دـشاب  بلاغ  ورد  تیئام  مغلب و 

لعتـشم ار  وا  ترارح  دـنکیم و  جازم  نآ  تسوـبی  حالـصا  هـچ  دراد  هـلمجلا  یف  عـفن  يوارفـص  جازم  رد  اـما  دـناسریم و  رایــسب  ررض 
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رگا تسین  ررض  زا  یلاخ  زین  جازم  يومد  رد  اما  دنکیم و  ثادحا  یتوق  یلادتعا و  وا  رد  دنکیم و  ار  وا  تدحو  تروس  هکلب  دزاسیمن 
نیا ار  حیحـص  ناجازميومد  هک  دیاب  سپ  تسا  تبوطر  ترارح و  وا  عبط  رد  بلاغ  تشزگ  هچنانچ  تسا و  لثمب  تحـص  ظفح  دنیوگ 

اود نیا  هک  میوگ  دشاب  دیفم  رایسب  اود 
105 ص : نتم ، ینیچ ، خیب  هلاسر 

زا ار  مد  سپ  تسار  ندب  هچنآ  يارو  دنکیم  یتیفیک  ثادحا  هکلب  دوشیمن  ءاضعا  رئاس  تعیبط  هکلب  مد  تعیبط  هباشم  تیئاود  هطـساوب 
یقاب سایق  نیرب  دـناسریم و  تسا  طارفا  هبترم  نآ  زا  رتالاب  هک  هجردـب  دروآیم و  نوریب  تسوا  لادـتعا  بجوم  هک  یتبوطر  ترارح و 
مالک نیا  یط  رد  دوب و  دهاوخ  یطلخ  یندـب و  تیفیک  رب  بلاغ  هکلب  دـش  دـهاوخن  ندـب  تیفیک  هباشم  سپ  ندـب  يازجا  رئاس  طالخا و 
طسو اود  نیا  برش  تاقوا  رتهب  هک  نادب  اود - نیا  برش  رد  لوصف  تاقوا  رایتخا  اما  دش  رهاظ  تسین  جازم  يوم  قفاوم و  هک  نارب  مکح 

اوه تدورب  هک  تسا  نآ  تاـقوا  نیرتدـب  دوش و  فیرخ  لوا  عـیبر و  لوا  رد  نآ  میمتت  هک  فیـص  نیفرط  فـیرخ و  لـئاوا  تسا و  راـهب 
اود لامعتسا  رد  دنشاب  مادقالا  يواستم  نادلب  لوصف و  هجزما و  نانسا و  هک  تسا  نآ  یضتقم  لقع  هک  سایق  رهاظ  دیامن و  ماسم  فیثکت 

- دنشاب ربارب  نادلب  لوصف و  تشزگ و  هچنانچ  دنشاب  يواستم  نانسا  هک  دوشیم  رهاظ  نانچ  قیقحت  رظنب  نکیل 

نآ ندروخ  تامدقم  رد  لصف 

دشاب و كدنا  دنامب  هچنآ  ات  دننکب  تسا  ضرم  ببس  هک  یطلخ  لاهسا  هکلب  هدساف  طالخا  لاهسا  نآ  لامعتسا  زا  لبق  هک  دننارب  روهمج 
اما تسا و  ناـسآ  جازم  ضرم و  ره  روخرد  نییلت  لبـسم و  جـضنم و  نییعت  بیبـل  بیبـط  رب  دـشاب و  يوق  نآ  عفد  حالـصا و  رد  خـیب  نیا 

حورق و تهج  هک  هاگره  هچنآ  زا  دـتفا  نراقم  تحـص  افـش و  دـنراد  لومعم  ار  جـهن  نآ  رگا  هک  میروایب  لـیثمتلا  لـیبس  یلع  نآ  هقیرط 
دشاب هدش  ادیپ  گنرف  هلبآ  زا  هک  ریصاون 

106 ص : نتم ، ینیچ ، خیب  هلاسر 
لـصا بانع ، هشفنب ، یقنم ، زیوم  اراخبولآ ، ریجنا ، هیوبجنرداب ، ناـبزواگ ، هایـس ، هلیله  درز ، هلیله  تسوپ  زا  بکرم  نآ  تاجـضنم  دـنهد 

نومیتفاودبرت و دوشیم و  لخاد  خوبطم  رد  هک  یتالهـسم  نیبجنرت و  یباتفآ ، دنقلگ  نیرایخ ، مخت  ینـساک ، خیب  ینـساک ، مخت  سوسلا ،
دشاب و لهسا  یقاب  لیلق  جضن  مه  ات  دنامب  رتمک  دننک  جارخا  اهنیا  دبای  جضن  امویف  اموی  هچره  ات  دننک  لخاد  رتدوز  اهنیا  دننام  جئافسب و 
مد و هیفـصت  رد  دـناهدمع  هکاریز  دـسر  روهظب  رتشیب  نآ  هدـئاف  ات  تسا  نآ  تهج  هبترم  لوا  رد  نیجلیلها  لاخدا  رتناـسآ و  نآ  عفد  مه 

دننک یفالت  هتفای  فعض  اشحا  رد  هدساف  داوم  بابصنا  هطساوب  دنشاب و  هدش  تسس  هجضنم  هیودا  ءاخرا  هطـساوب  هک  اذغ  ياضعا  تیوقت 
یکمانـس اهنیاب  فعاضم  مجنپ  رد  دنراد و  لومعم  مراهچ  زور  ار  هیودا  نیا  دشاب و  مالک  لیوطت  مزلتـسم  اهنآ  نییبت  هک  دـصاقم  رگید  و 

هس دنکیم  رصع  لیبس  رب  یلاهسا  هلمجلا  یف  تسا و  خرـس  لگ  یکمانـس  راضم  رثکا  عفاد  نوچ  دننک و  لخاد  لاقثم  تفه  ات  لاقثم  جنپ 
زور هک  دشاب  هاگ  دنکن  ادیپ  نادنچ  نیل  تعیبط  رگا  دشاب و  هدرک  لگیب  یکمانم  لامعتـسا  هک  ماهدـیدن  ار  یـسک  دـننک و  لخاد  لاقثم 

دهد و یلک  عفن  دـنهدب  رگا  بالج  رد  ینیچ  دـنویر  لاقثم  ود  ات  لاقثم  مین  زا  یهاگ  رگج  حالـصا  تهج  دـننک  لخاد  زین  متفه  مشش و 
تحارتسا دشاب  تجاح  رگا  دنهدب و  هجضعم  هیودا  زا  یضعب  رب  لمتشم  فیعـض  بالج  جایتحا  لیبس  یلع  متـشه  ای  متفه  ای  مشـش  زور 

هدومحم گناد  مین  لظنحلا  محش  مرد  مین  کیره  زا  دیفس  دبرت  ینیچ و  دنویر  نوقیراغ و  ارقیف و  جرایا  زا  يرخآ  زور  رحـس  دنیامرف و 
تقو هشفنب  بارش  لاقثم  هد  دنهدب و  دوخن  ود  کیره  زا  يدنه  کمن  اریتک و  لقم و  یگطصم  مرد  مین  لوسغم  طمش  مین  گناد و  کی 

رد هیطارقب  تاجلاعم  بحاص  لثم  ءابطا  زا  یضعب  دنهدب و  رحس 
107 ص : نتم ، ینیچ ، خیب  هلاسر 

تسه ربص  ارقیف  جرایا  رد  هکنآ  هطساوب  دننکن  لخاد  نوقیراغ  دننک و  طایتحا  رگا  نیربانب  دنیامنیم - عانتما  نوقیراغ  ربص و  نایم  عمج 
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- دیاشیم دننک  لخاد  نآ  نزوب  ینمرا  رجح  نآ  ضوعب  و 

ینیچ خیب  ندروخ  بیترت  رد  لصف 

نآ زا  یلاقثم  ره  تسا  یمشیربا  يزیربت  يراطع  داتـشه  دص و  گناد و  شـش  نآ  يرگرز و  لاقثم  هاجنپ  دص و  وزا  دنناتـسب  هک  دیابیم 
نزوب بآ  مین  نم و  کی  رد  دننک و  رتکچوک  القاب  لثم  ار  هصح  کی  زور  ره  دـننک و  هصح  کی  تسیب و  هب  ار  نآ  دـشاب  گناد  جـنپ 

رب دوش  هتخپ  هکنآ  زا  دعب  دیآ و  کی  راهچ  هس  هب  ات  دنناشوجب  بآ  نم  ود  رد  هدمآ  خسن  یـضعب  رد  دیآ و  فصن  هب  ات  دـنناشوجب  زیربت 
رب فاحل  دهن و  دوخ  شیپ  تسا  گید  رد  هکنانچمه  هکنآ  ای  دیآرب  وا  يولگ  يور و  رب  راخب  ات  درادرب  ار  گید  رس  هداتسا  گید  يالاب 
نآ زا  دعب  دسرب و  نوردناب  بوخ  راخب  هک  ینیب  زا  مه  نهد و  زا  مه  دشکب  سفن  دنکاو و  نهد  هاگهاگ  دـنکب و  مامت  قرع  ات  دـشک  رس 

رگید بآ  دروخب و  زورنابـش  نآ  رد  ار  نآ  همتت  دـماشایب و  مین  هلایپ و  کـی  هک  دـناهتفگ  یـضعب  دروخب و  نآ  زا  هلاـیپ  رد  هدرک  فاـص 
ره دشاب  کبس  گناد  ود  نیگنس و  گناد  ود  هک  دیابیم  ندرک  تمسق  تقو  رد  دیوشب و  بآ  نادب  مه  ار  دوخ  يور  تسد و  دروخن و 

دوشیم و رتمک  گناد  ود  زا  تقیقحلا  یف  هک  میتفگ  نآ  تهج  انیمخت  انیمخت و  دوشیم  گناد  ود  هک  لاـقثم  مین  تفه و  رادـقم  يزور 
ار نآ  فارطا  نوگنرـس و  دنهن  وا  رـس  رب  رگید  گید  دن و  زیر  ورد  روکذم  نزوب  بآ  دننک و  هتـسش  كاپ  نیلافـس  گید  رد  نآ  زا  دعب 

دنهن شتآ  رب  نا  زا  دعب  دنریگب  ریمخب 
108 ص : نتم ، ینیچ ، خیب  هلاسر 

دیناشکب و شرـس  دنرب و  فاحل  ریزب  هتـسبرس  نانچمه  دور و  نوریب  راخب  هک  دـشاب  هتـشادن  سفنت  لحم  فرط  چـیه  زا  هک  دـنناشوجب  و 
مامت زور  ود  لهچ و  ات  قیرط  نیمهب  دنناشوجب  رگید  راب  هدیناشوج  رابکی  هک  یخیب  نینچمه  دـسرب و  ور  رـس و  رب  راخب  هک  دـننک  یعون 

دنیامن بانتجا  اوه  زا  دنروخن و  کمنیب  غرم  جـنرب و  کمنیب و  نان  زا  ریغ  بآ و  کمن و  تاضومح و  تاینبل و  زا  دـنیامن  زیهرپ  دوش 
درک دیابیمن  ترشابم  تدم  نیرد  دروخ و  ناوتیم  مه  بابک  هرب  تشوگ  دنروخب و  ینیچراد  ماعط  رد  دنروخب و  تابن  ای  دنق  تبرش  و 

ضرم رهب  تسا  روکذم  لصا  هخـسن  رد  دور و  مامحب  مود  لهچ و  زور  رخآ  تفر و  دیابن  مامحب  دنیامنن و  مغ  هصغ و  سابل و  لیدـبت  و 
زور ره  زور  کی  تسیب و  هک  هدمآ  خسن  یـضعب  رد  تسا و  عقاو  قباس  روکذم  لیـصفت  دشخبیم و  افـش  یلاعت  هناحبـس  هّللا  دـنروخ  هک 

هس هک  یناسک  تسا و  رهشا  طایتحا  هطساوب  رثکا  رادقم  رب  لمتشم  نوچ  نیا  دشاب و  لاقثم  تصش  دص و  هچنانچ  دنناشوجب  لاقثم  تشه 
- تسا طارفا  مزلتسم  اما  تسا  طایتحا  رب  لمتشم  هچرگا  دنیامنیم  لامعتسا  لاقثم  دص 

خیب نیا  لامعتسا  رد  لصف 

درآ و ياولح  لـخاد  دـنبوکیم و  دـننکیم و  کـشخ  ار  هدـیناشوج  هراـبود  ینیچ  بوچ  یـضعب  هک  دـشاب  مولعم  روکذـم  قیرط  زا  ریغب 
دنروخن و ددشم  نغور  درآ و  دشاب  هدنام  یتوق  وا  رد  فیفخت  خبط و  هرابود  زا  دـعب  هک  تسا  بجع  اما  دـنروخیم - دـننکیم و  نغور 

دنزاس جنرب  درآب  اولح  رگا  دـنزاس و  دـنقب  اولح  دوب و  دـهاوخ  یلوا  دـننک  ینیچراد  نآ  ضوعب  دـننکن و  نا  رد  يوشح  نیا  دـنروخ  رگا 
نوجعم دننام  دننک و  بیکرت  لسع  اب  دنق و  اب  رگا  تسا و  رتمک  نآ  دیدست  تظلغ و  هک  ارچ  تسا  رتهب 

109 ص : نتم ، ینیچ ، خیب  هلاسر 
نزو نیا  زادنا و  رادرود  تقشم  بات  اما  دوش  لصاح  ار  ناشیا  اود  نیا  دئاوف  هک  دنشاب  مدرم  رایسب  درادن و  یتبـسن  دنراد  راکب  تبرـش  و 

ره تحلـصم  بسح  دـنبوکب و  رگا  اما  هدـش  لصاح  عافتنا  ار  یکی  هک  میدـیدن  میدینـشن و  دـننکیم و  فوفـس  هتخیب  هتفوک  ار  روکذـم 
رگا دنراد - لومعم  ررقم  زیهرپ  اذغ و  دنروخب و  يردق  زور  ره  دنزاس و  نوجعم  لسع  موقم و  دنقب  هتخاس  بیکرت  هیودا  ضعب  ای  ضرم 

ناضمر طساوا  یف  دوبعملا  نوعب  هلاـسرلا  تمت  دـق  یلاـعت - هّللا  ءاـش  نا  دوش  لـصاح  هلاـحمال  اـهنآ  زا  یـضعب  دـنباین  ار  نآ  عفاـنم  ماـمت 
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كرابملا 993 ه-
110 ص : نتم ، ینیچ ، خیب  هلاسر 

ریوصت
111 ص : نتم ، ینیچ ، خیب  هلاسر 

ریوصت
112 ص : نتم ، ینیچ ، خیب  هلاسر 

ریوصت
113 ص : نتم ، ینیچ ، خیب  هلاسر 

ریوصت
114 ص : نتم ، ینیچ ، خیب  هلاسر 

ریوصت
115 ص : نتم ، ینیچ ، خیب  هلاسر 

[3] ریوصت

________________________________________

باتک ارهاظ  تسا . هتفای  راـشتنا  لاس 1382  رد  لمکم  یمالـسا و  بط  یکـشزپ ، خـیرات  تاعلاطم  هسـسوم  طسوت  باتک  نیا  (- 1 [ ) 1]
هیوفـص هرود  رد  ناریا  هب  اپورا  زا  یتبراقم  ياهیرامیب  یخرب  دورو  دروم  رد  یخیراـت  مهم و  تاـکن  نتـشاد  رب  رد  ظاـحل  هب  هراـشا  دروم 

ناریا و یکــشزپ  خــیرات  باـتک  رد  دوـگلا  لیریــس  لـثم  یبرغ  ناگدنــسیون  یخرب  لـیلد  نـیمهب  دــیاش  هـچرگا  دراد  ياهژیو  تـیمها 
. دناهتفرگ شیپ  بسانمان  ضرتعم و  ینحل  يو  هب  تبسن  یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرس 

تاعلاطم هسـسوم  هژیو  تاراشتنا  کشتآ ( باتک  هچاـبید  رد  ار  یناریا ، دنمـشناد  نیا  یگدـنز  هراـبرد  یطوسبم  اتبـسن  حرـش  (- 2 [ ) 2]
. میاهتشاگن لمکم ) یمالسا و  بط  یکشزپ ، خیرات 

1383 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 ینیچ ، خیب  هلاسر  دوعسم ، نب  دومحم  يزاریش ، نیدلا  دامع  [ 3]

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 
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نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 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 
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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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