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ءافشلاهیاغ

باتک تاصخشم 

ناخلیعامسا نبناخقاحسا  يولهد ، هسانشرس : 
. یناهفصا يدهمدمحم  زا  هچابید  يولهد ؛ قاحسا  فلوم  ءافشلاهیاغ / روآدیدپ :  مان  ناونع و 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  لمکم : یمالسا و  بط  یکـشزپ ، خیرات  تاعلاطم  هسـسوم  نارهت : رـشن :  تاصخـشم 
.1384 ناریا ،

. هنومن 88ص :. يرهاظ :  تاصخشم 
نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  یتنس --  یکشزپ  عوضوم : 
سیونهمدقم  - ، 1349 يدهمدمحم ، یناهفصا ، هدوزفا :  هسانش 

لمکم یمالسا و  بط   � یکشزپ خیرات  تاعلاطم  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 
ناریا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدوزفا :  هسانش 

R135/د933غ2 1384 هرگنک :  يدنب  هدر 
610 ییوید :  يدنب  هدر 

2405315 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

[ همدقم ]

رایخالا هباحصا  راهطالا و  هلآ  یلع  مالّسلا و  تاولصلا و  هیلع  نیلـسرملا  دیـس  يانث  نیملاعلا و  بر  دمح  زا  دعب  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 
نآ عاونا  همه  هجلاعم  دریگ و  هنوگچ  تسیچ و  پت  هکنآ  باب  رد  تسیاهلاسر  نیا  هکنادب 

پت

هراشا

زا دـنادرگ و  مرگ  دوش و  هدـنکارپ  نت  همهب  درذـگب و  اـهگر  ردـنا  حور  نوخ و  یگناـیمب  دزورفارب و  نوردـنا  هک  تسا  بیرغ  یترارح 
رگید تسا و  سنج  ترارح  ظفل  تسا و  پت  دح  دمآ  هدرک  دای  هک  هلمج  نیا  دیآ  دیدپ  یعیبط  لاعفا  همه  رد  ترـضم  نآ  یگدـیزورفا 
بارـش ماعط و  توهـش  نوچ  دـیآ  دـیدپ  نارد  پت  ترـضم  هک  یعیبط  لاعفا  دوشیم و  مامت  نادـب  دـح  هک  تسا  یتاذ  ياهلـصف  اـهظفل 

تسا قلعتم  نیدب  هچنآ  تعماجم و  ندرک و  مضه  ندروخ و  نتسشن و  نتساخرب و  توق  ندیراوگ و 

تسا سنج  دنچ  اهپت  هکنآ  ردنا 

ناوختسا نوچ  تسا  نت  داینب  هک  یلصا  ياهمادنا  نیتسخن  تسا  سنج  هس  نآ  بیکرت  هیام  بکرم و  تسیزیچ  مدرم  نت  هک  تسناد  دیاب 
ار نآ  هک  ادوس  ارفـص و  مغلب و  نوچ  تسا  نت  ياهیفلوجت  اهگر و  ردـنا  هک  اـهتبوطر  رگید  نوخ و  اهناوختـسا و  زغم  مود  اـهگر  هیپ و  و 

یناویح یعیبط و  حور  موس  سنج  دنیوگ  طلخ 
3 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 
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اهناوختـسا و هچنانچ  دناهدرک  دننام  هبامرگب  ار  بیکرت  نیا  ناینیـشیپ  تسا و  هدـنگارپ  نت  همه  ردـنا  هک  اهراخب  لیبس  رب  تسا  یناسفن  و 
ار زغم  نوخ و  رـصحنم و  نادب  هبامرگ  داینب  دشاب و  تشخ  هک  رجآ  ای  تسا  گنـس  ياجب  نآ  دوب  یلـصا  ياهمادنا  ردنا  هک  اهگر  اهیپ و 

؟؟؟ ناوختسا و تساهگر و  ردنا  هک 
نیا دزیوآ  یلـصا  ياهمادنا  ردنا  ترارح  هک  یهاگره  دشاب و  هبامرگب  هک  دناهداهن  بآ  ياجب  تسنیا  فیواجت  اهگر و  رد  هک  زین  رگید 

اهرجآ و ردـنا  هک  دـشاب  ناـنچمه  دـمدزاب  یلـصا  ياهمادـناب  سپ  دوب  طـالخا  ردـنا  تسخن  ترارح  هک  هاـگره  دـنیوگ و  قد  ار  سنج 
ردنا ترارح  هک  یهاگره  دنیوگ و  یطلخ  یپت  ار  سنج  نیا  دوش و  مرگ  هبامرگ  ياهراوید  گنـس و  تشخ و  دننک و  مرگ  بآ  هبامرگ 

نآ زا  هبامرگ  بآ  دـننک و  مرگ  تشخ  هبامرگ  ياهراوید  هک  دـشاب  نانچمه  دوش و  مرگ  نآ  زا  اهمادـنا  اهطلخ و  دزیوآ  اـهراخب  حور و 
تـسخن پت  نیا  ترارح  هک  دنیوگ  نآ  رهب  زا  هزور  کی  دنناوخ و  موی  یمح  يزاتب  دـنیوگیم و  هزورکی  پت  ار  سنج  نیا  دوش و  مرگ 

کی ددرگبزاب و  رگید  یـسنجب  اذـل  دریذـپ  لیلحت  دوز  هک  دـنکن  گنرد  رایـسب  يو  ردـنا  تسا  فیطل  تخـس  حور  دزیوآ و  حور  ردـنا 
سنج ود  پت  هک  دناهتفگ  رگید  یهجو  زا  موی و  یمح  یطلخ  یمد  دمآ  هدرک  دای  هک  تسا  هس  سنج  ببـس  نیدب  دنامن  شیب  زورهنابش 
عاونا رتشیب و  ای  دـشاب  طلخ  ود  نآ  هدام  هک  دـنیوگ  ار  یپت  بکرم  دوب و  طلخ  کی  نآ  هداـم  هک  دـنیوگ  ار  پت  نیا  طیـسب و  یکی  تسا 

طلخ هک  موس  دشاب  نآ  ریغ  ای  یسامآ  ای  يدرد  ضارعا  هک  تسا  یپت  مود  دوب  يرامیب  شیوخ  تاذب  هک  تسا  یپت  نیتسخن  تسا  هدزیس 
دریگ زورب  هک  تسا  یپت  مجنپ  دنیوگ  هنمزم  ار  نآ  دوش و  رتنارگ  هتـسهآ  هک  تسا  یپت  مراهچ  دـنیوگ  هداح  ار  وا  دـنک  مرگ  تخـس  ار 
یپت مهن  دوب  رـسکتم  ضارعا  اـب  دریگ و  بعـص  هک  تسا  یپت  متـشه  درذـگ  لهـسب  هک  تسا  یپت  متفه  دریگ  بشب  هک  تسا  یپـت  مشش 

دنناوخ هرتفم  يزاـتب  ار  نآ  دراـسگب و  دـشاب و  مزـال  هک  تسا  یپت  مهد  دـنیوگ  هقبطم  يزاـتب  ار  نآ  دراـسگن و  دـشاب و  مزـال  هک  تسا 
ار نآ  هک  تسا  هزرل  اب  یپت  مهدزاود  تسا  درس  یپت  مهدزای 

4 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 
دای هک  عاونا  نیا  دنیوگ  هریرعـشق  يزاتب  ار  اشارف  دـشاب و  اشارف  هیام  كدـناب  هک  تسا  یپت  مهدزیـس  دـنناوخ  زین  هدـع  رد  دـنیوگ  ضفان 
راهچ طالخا و  ندش  هدنگ  ینعی  تسا  طالخا  تنوفع  زا  یطلخ  ياهپت  اما  تسا  رایـسب  عاونا  یعون  ره  ریز  رد  تسیلک و  عاونا  دـناهدرک 
نفع اهگر  نوردنا  رد  طلخ  دشابن  نوریب  لاح  ود  زا  تنوفع  ادوس و  ارفـص و  نوخ و  مغلب و  تسا  راهچ  طالخا  هک  اریز  دـنک  دـلوت  عون 

تنوفع اهگر  نوریب  هکنآ  راهچ  ددرگ و  نفع  اهگر  نوردنا  طالخا  هکنآ  راهچ  دشاب  تشه  پت  نیا  ماسقا  ببـس  نیدـب  نوریب  ای  ددرگ 
رتشیب اب  ای  دوش  دای  رگید  یتسیاب  پت  کی  هک  دشاب  نانچنآ  ددرگ  رایـسب  نآ  ماسقا  دـتفا و  بیکرت  رگید  کیب  ار  همه  نیا  زاب  دریذـپ و 

هنایم یضعب  یهاگ  هتسهآ و  تخس  یـضعب  دشاب و  نازوس  تخـس  یـضعب  هکنانچ  دشاب  هجرد  اهپت  نیا  زا  ار  یکیره  زین  ددرگ و  بکرم 
اب هقبطم  یهاگ  نازوس و  یپت  اب  هتـسهآ  یهاگ  هتـسهآب و  هنایم  یهاگ  هتـسهاب و  هتـسهآ  یهاـگ  دوش و  بکرم  هناـیم  یپت  اـب  نازوس  یپت 

دـشاب و نیا  تبون  نآ  ندـیراسگ  تقو  دـشاب و  نآ  تبون  نیا  ندـیراسگ  تقو  هرتفم و  اب  هرتفم  یهاگ  هرتفم و  اب  هقبطم  یهاـگ  هقبطم و 
ود ره  ضارعا  دوش  بکرم  هقبطم  اب  هقبطم  هک  یهاگره  تسا و  مزال  نآ  تبون  پت  نیا  هک  دیامن  نانچ  دـشاب و  پت  ردـنا  هتـسویپ  رامیب 
مزال هقبطم  ضارعا  دوش  بکرم  هقبطم  اب  هرتفم  هک  یهاگره  دیآ و  دـیدپ  ضارعا  یلهـس  ضعب  ضعب  نایم  قرف  دـشاب و  ياجرب  هتـسویپ 

ياجرب هقبطم  ضارعا  دوش و  لئاز  نآ  ضارعا  دراسگب  هک  یهاگره  دنک و  تدایز  نآ  رب  هرتفم  ضارعا  دـیآ  هرتفم  تبون  نوچ  دـشاب و 
زور کی  درادیم و  هاگپ  هک  هدندرگ  ینعی  دنیوگ  هرئاد  ار  نآ  دوش  نفع  اهگر  نوریب  هک  دنک  دـلوت  طالخا  تنوفع  زا  هک  اهپت  دـشاب و 

یمغلب یطلخ  رگا  هچنانچ  دیآیمزاب  دراسگیم و  زاب  ینعی  دنناوخ  زین  هرتفم  دیآ و  تبون  هک  اهپت  ینعی  دـنیوگ  مه  هیبات  دـیآیم و  مامت 
زور کی  دیاین و  پت  زور  دشاب  ادوس  رگا  دنمان و  بغار  نیا  هن  زور  کی  دیآ و  زور  کی  دشاب  يوارفـص  رگا  دیآ و  پت  زور  ره  دـشاب 

دوش بکرم  ظیلغ  مغلب  ارفص و  رگا  دنیوگ  عبر  پت  ار  نیا  دیآ 
5 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 
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ار نآ  ددرگ  نفع  قورع  نوردنا  هک  دنک  دلوت  یطلخ  زا  هچنآ  دنیوگ و  بنعلا  رطـش  ار  نیا  رتلهـس و  زور  کی  دیآ و  رتمرگ  زور  کی 
ای دشابن  نوریب  لاح  ود  زا  مه  دشاب  نوخ  ددرگ  نفع  هک  یطلخ  نیا  رگا  دراذگن و  هک  دشاب  یپت  نیا  دنیوگ و  زین  همزال  دنیوگ و  هقبطم 

دوش مرگ  ای  ددرگ  نفع  نوخ  زا  یکدنا  هکنآ  یکی  تسا  هنوگود  دـشاب  قورع  ردـنا  هک  نوخ  لاح  نوریب و  ای  ددرگ  نفع  قورع  نورد 
نفع نوخ  زا  یکدنا  هکنآ  یکی  دوب  هنوگهس  نیا  دنیوگ و  سخانوس  دـنک  هلوت  نوخ  نیزا  هک  ار  یپت  ددرگ و  نفع  هکنآیب  دـشوجب  و 

هک یپت  دشاب و  تسرد  رتمک  ددرگ و  نفع  رتشیب  هکنآ  موس  ددرگ  نفع  همین  دـشاب و  تسرد  همین  هکنآ  مود  دـشاب  تسرد  رتشیب  دوش و 
ندـش مرگ  زا  هک  یپت  ره  دـنامن و  هدـنز  مدرم  ددرگ  نفع  یگلمجب  نوخ  هک  یهاگره  دـنیوگ و  هقرحم  دـنک  دـلوت  نوخ  هنوگهس  نیزا 

زا نوریب  هچنآ  ددرگ و  نفع  ای  دوش  مرگ  قورع  ردنا  هچنآ  هچ  دشابن  تبون  ار  نآ  دشاب و  هقبطم  مه  نوخ  تنوفع  زا  ای  دنک  دـلوت  نوخ 
شش اهدور و  هرهز و  زرپس و  رگج و  هدعم و  نوچ  مکـش  نورد  ياهمادنا  دنایمادنا  ردنا  دوب  نوخ  سامآ  نآ  ببـس  ددرگ  نفع  قورع 

نآ عبط  رب  دشاب و  رگید  يرامیب  ضرع  نکیل  دشابن و  يرامیب  شیوخ  تاذـب  هک  دـشاب  اهپت  هلمج  زا  پت  عون  نیا  اهلـضع و  باجح و  و 
- تسین وردنا  سامآ  هک  دشاب  وضعلا  سامآ  جالع  پت  نیا  جالع  دشاب و  پت  نآ  جازم  دض  یپت  ره  جالع  هک  یپت  هن  دیآ  دیدپ 

دراذگ هنوگچ  دریگ و  هنوگچ  پت  هکنآ  ردنا 

ینوزف ببـسب  درآ و  حالـصا  دراوگب و  ار  وا  هکنآ  زا  دیآ  زجاع  يزیرغ  ترارح  دیآ و  درگ  نت  ردنا  لادـتعا  زا  نوزف  هدام  هک  یهاگره 
لد زا  دهد و  زاب  لدب  نآ  ترارح  ندرک  ناوت  مد  يراوشدب  ندرک و  ناوت  راذگ  يراوشدب  ددرگ و  ظیلغ  اهنایرـش  ردـنا  حور  هدام  راخب 

يوضع نآ  اهنایرش  دیآ  دیدپ  يوضع  ردنا  هک  مرگ  جازملا  ءوس  هکنآ  رهب  زا  دیآ  دیدپ  پت  دوش و  هدنگارپ  نت  همهب  دیآزاب و  اهنایرـشب 
دوش مرگ  ببس  نادب  زین  لد  دنک و  مرگ  تسنآ  لصتم  هک  ار  حور  تسا و  کیدزن  ودب  هک  ار 

6 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 
دنوش هتسب  ات  دنیآ  مه  زارف  ندمآ  زارف  ماگنهب  ینعی  لد  ضابقنا  تکرحب  اهنایرش  هتسویپ و  نادب  دناهتـسر و  لد  زا  اهنایرـش  هکنآ  رهب  زا 

ندیدرگزاب هار  دنیآ و  مه  زارف  اهنایرـش  رگا  نکیل  ددرگنزاب و  لدب  اهنایرـش  ندـمآ  دورف  ببـسب  تساهنایرـش  ردـنا  هک  حور  ای  نوخ  ات 
لدـب هتفریذـپ  جازملا  ءوس  تسا  اهنایرـش  ردـنا  هچنآ  زا  كدـنا  يرادـقم  دوش  هتـسب  هار  نیا  هکنآ  زا  شیپ  دوش  هتـسب  لدـب  حور  نوخ و 

دوش هدنگارپ  نت  همه  ردنا  اهنایرـش  هطـساوب  دنک و  لوبق  جازملا  ءوس  نآ  دـشاب  بیرغ  ترارح  لد و  رد  هک  حور  ببـس  نیدـب  ددرگزاب 
تـسا حور  هک  لد  ياوهب  ار  ترارح  دنک و  مرگ  ار  نوخ  ددرگزاب و  نت  رعقب  نوچ  دریذپ  لیلحت  راخب  زا  هک  دیابیم  هچره  هلمجلا  یلع 

هزورکی پت  دشاب  كاپ  دساف  طالخا  زا  نت  رگا  دیآ و  دیدپ  پت  دسر و  نت  همهب  دوش و  هدنگارپ  اهنایرـشب  لد  زا  دـنک و  مرگ  دـناسر و 
ءادبم هکنانچمه  لد  ببـس  نیدب  دنک  دلوت  دنناوخزاب  نادب  هک  یپت  دزیوآ و  طلخ  نا  ردنا  ترارح  دشاب  دـب  یطلخ  نت  ردـنا  رگا  دـیآ و 

یجنایمب لد  زا  دزورفارب و  لد  رد  هک  تسا  بیرغ  ترارح  پت  هک  دناهتفگ  نیا  رهب  زا  ددرگ  بیرغ  ترارح  ءادبم  تسا  يزیرغ  ترارح 
دیاب دیآ  دیدپ  هنوگچ  تسیچ و  پت  هک  دـش  مولعم  نوچ  دـیآ  دـیدپ  پت  دوش و  هدـنگارپ  نت  همهب  تساهنایرـش  ردـنا  هک  نوخ  حور و 
پت دش و  هدیرتسگ  نت  همهب  دنک و  مرگ  ار  نوخ  تسا و  حور  هک  ار  لد  ياوه  لد  دوش و  هتـشگزاب  نت  رعقب  هچنآ  هک  یهاگره  تسناد 

تسا نیا  پت  دوش  هدیراسگ  پت  دریذپ و  لیلحت  دنک و  نت  رهاظب  لیم  دزورفارب و  ددرگ و  یفاص  فیطل و  يراخب  دراوگب و  هدرک  رهاظ 
پت نآ  ندیراسگ  دمآ و  هدرک  دای  هک 

دنک رثا  رتشیب  اهجازم  مادکب  پت  هکنآ  ردنا 

جازم ود  ره  نیزا  دوـب و  یمرگ  زا  نوزف  يرت  رگا  هصاـخ  رگید  ياـهجازم  ردـنا  هک  دـنک  دـلوت  پـت  رت  مرگ و  ياـهجازمب  رثـکا  هکنادـب 
رایـسب دنک  دلوت  تبوطر  راخب  زا  هک  هزورکی  ياهپت  هزورکی  پت  دشاب  ربارب  یکـشخ  يرت و  رگا  دراد و  هبلغ  یمرگ  جازم  ردـنا  هتـشذگ 
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رتشیب ینوفع  ياهپت  دراد  هبلغ  يرت  دوب و  ربارب  يدرس  یمرگ و  هک  یجازم  ردنا  هتشذگ  زین  نیزا  دوش و  ینوفع  درذگن  نآ  زا  رگا  دیآ و 
ردنا دیآ و 

7 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 
- موی یمح  هصاخ  دنک  دلوت  رتمک  پت  کشخ  درس و  جازم 

یمح ردنا  باب 

هراشا

دنک دلوت  نا  زا  هزورکی  پت  دوش و  مرگ  نا  زا  ياهمادنا  دسرب  اهطلخ  رد  دزیوآ و  اهراخب  حور و  ردـنا  ترارح  هک  یهاگره  دـیوگ  موپ 
رتزارد نیزا  هک  دـشاب  درذـگ و  رتدوز  درادـن و  هصرع  نیدـنچ  هک  دوب  نکمم  دوب و  تعاس  راهچ  تسب و  اهتقو  رتشیب  ردـنا  هکناـنچمه 

زورهنابـش و شـش  ای  دنام  زورهنابـش  جنپ  هک  تسا  نکمم  دیوگیم  سونیلاج  دنامب  دشاب  زورهنابـش  هس  هک  تعاس  ود  داتفه و  درذگ و 
دشاب اهنایرش  ءاهرذگ  اهگر و  نهد  ای  ماسم  ندش  هتسب  ببسب  هک  دشاب  نفع  ای  دوش  ثداح  نوخ  ندش  مرگ  زا  هک  دشاب  ینوخ  پت  نیا 

هدش رگید  یـسنج  دشاب و  هدیدرگب  هزور  کی  زا  درذگن  زورهنابـش  هس  رد  هزور و  کی  دیآ  دـیدپ  پت  هک  یهاگره  هک  تسنآ  بلغا  و 
تسا و راوشد  نتخانـش  ار  هزورکی  پت  دزیوآ و  ردنا  یلـصا  ياهمادنا  ای  نت  طالخاب  حور  زا  ترارح  هک  دشاب  نانچ  پت  نیا  ندـیدرگب 

- تسا نینچمه  قد  ءادتبا  ناسآ و  جالع 
دـشابن ضفان  اهپت  رتشیب  ردـنا  هکنآ  مود  هقباس  هن  تسا  هلـصاو  وا  بابـسا  هک  تسنآ  یکی  موی  یمح  تامالع  موی و  یمح  بابـسا  ردـنا 

هک دوش  لصاح  مرگ  دـب و  يراخب  هکنآ  رهب  زا  دـنک  ءاشارف  هیاـم  كدـنا  ضعب  ردـنا  هک  تسا  نکمم  دوش و  درـس  فارطا  هزرل و  ینعی 
رتمک یگدونغ  يرسکت و  یلـسک و  همدقم  ردنا  هکنآ  موس  راخب  ترثک  ببـسب  دشاب  يو  اب  ضفان  دیآ و  دیدپ  ءاشارف  ات  دزگب  ار  تسوپ 

تسخن زور  هکنآ  مجنپ  دوب  هلدتعم  تضایر  ترارح  راوخبارـش و  مدرم  ترارح  نکیل  دشابن  زیت  نازوس و  وا  ترارح  هکنآ  مراهچ  دوب 
تـسخن زور  بیبط  هک  یهاگره  دوب  ياجرب  زین  ضبن  دشاب و  بوخ  مه  گنر  تسا و  لدتعم  ماوق  زا  ترابع  هک  دوب  جضن  رثا  لوب  ردـنا 

هکنآ رهب  زا  تسین  هزورکی  پت  هک  درک  دـیاشن  مکح  دـشابن  وکین  درم  هکنآ  ای  تسا  هزورکی  پت  هک  دـنک  مکح  تفای  ناشن  ود  ره  نیا 
پت زا  شیپ  دوش  رگید  یلاح  ضبن  لوب و  ریغت  ببسب  دوب  هزورکی  پت  هک  ددرگ  نکمم 

8 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 
درد وا  اب  دشاب  هن  نکمم  ضارعا  وا  ياهتنا  ردنا  دشابن و  تعاس  ود  زا  رتشیب  راگزور ؟؟؟ دوب و  هتـسهآ  مرن و  پت  نیا  يادتبا  هکنآ  مشش 

دشاب و هزیکاپ  وبشوخ  قرعب  وا  ندیراسگ  دوش  فرطرب  دوش  هدیراسگ  پت  نوچ  دشاب  رگید  یماروا  ای  یعادص  رگا  هدوب  رتمک  اهمادنا 
ات دنتـسرف  هباـمرگب  ار  پت  نیا  دـنوادخ  هکنآ  متفه  تسرتصاـخ  تمـالع  نیا  دـشابن  موی  یمح  دوب  طارفاـب  قرع  رگا  سپ  دوب  هزادـناب 

ددرگزاب و ياپ  زا  ات  دنیامرفب  تسا  ینوفع  پت  هک  ددرگ  مولعم  دـشابن  تداع  هک  دـبای  ءاشارف  رگا  دوش  هبامرگ  ردـنا  نوچ  ددرگ  مولعم 
ردنا گنرد  ببـسب  هزورکی  پت  هک  دـشاب  نکمم  هکنآ  ای  تسا و  هزور  کی  پت  هک  دـش  مولعم  دـباین  ءاشارف  رگا  دـنکن و  گنرد  چـیه 

تهجب دننک  تعانق  نیدب  هبامرگ  زا  هک  دشاب  نآ  باوص  سپ  ددرگ  ینوفع  هزورکی  پت  ببس  نادب  دنازوسب و  ار  نکاس  طالخا  هبامرگ 
تنوفع فوخ  هک  درک  دیاشن  هبامرگب  گنرد  ینعم  نیدـب  تسا  مادـک  پت  هک  دـیآ  تفایردـب  ات  دـنک  تیافک  هبامرگ  ردـق  نیب  ناحتما 

- تسا

[ یمح بابسا  ردنا  ]
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دوش رگید  یپت  موی  یمح  هکنآ  بابسا  ردنا 

نوچ دـنوش  راـی  ود  ره  نیاـب  هک  رگید  بابـسا  دوب و  نت  لاوحا  طـالخا و  روـخرد  ندـش  رگید  سنج  هزورکی و  پت  ندـیدرگ  هکنادـب 
درادزاب اذغ  زا  دنک و  طلغ  بیبط  دنهد و  اذغ  ار  پت  دنوادخ  هک  دـنک  بجاو  نت  لاح  رگا  هچنانچ  دوش  جالع  ریبدـت و  ردـنا  هک  اهاطخ 
اهمادنا طالخا و  رد  داسف  اذـغ  نتفای  ببـسب  هزورکی  پت  مرگ  جازم  دوب و  کشخ  رغال و  نت  رگا  دوش و  رگید  سنج  ددرگب و  پت  لاح 

مرگ نوخ  دوب  ازفانوخ  كانتشوگ و  نت  رگا  دوش و  هقرحم  ای  بغ  بجوم  دوب  يوارفص  جازم  رگا  ددرگ و  قد  یپت  ثعاب  دریذپ و  رثا 
دنک و مرگ  ار  هرـشب  هک  دنک  بجاو  لاح  رگا  دیامن و  ثودـح  ینوفع  پت  دوش و  نفع  وا  نوخ  هک  دـشاب  ددرگ و  هقبطم  وا  پت  دوش و 
- دوش ینوفع  پت  دنادرگ و  نفع  ار  نآ  دوب و  نوزف  هک  دزیوآ  یطالخا  نت و  نوردنا  ترارح  دشاب  لفاغ  نا  زا  بیبط  هداشگ و  ار  ماسم 

تسا هدش  رگید  هک  تسناد  ناوت  ار  موی  یمح  پت  هک  اهتمالع  ردنا 

9 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 
پت طاطحنا  تدم  دشاب  هدـنام  اهگر  نت و  ردـنا  یقاب  ترارح  دـنک  قرع  رگا  ای  دـنکن و  قرع  چـیه  دوش و  هدـیراسگ  پت  هک  یهاگره 

اهنایرـش رگا  سپ  هدش  رگید  یـسنج  موی  یمح  هک  تسنآ  ناشن  دوشیمن  لئاز  دـشاب  هدوب  هک  یعادـص  دراسگیم و  ریغت  دـشاب و  زارد 
دـشاب ماظناب  يوتـسم و  ضبن  دوش و  رترهاظ  پت  ترارح  دروخ  اذغ  رگا  دشاب و  هتـسهآ  هراومه  مه  نت  ردنا  ترارح  یقاب  دـشاب و  مرگ 

- دیارگ رغص  یبیلصب و 
دیاـبب دزورفارب  خر  دـشاب و  میظع  ضبن  دوش و  هتـساخرب  یلتمم و  اـهگر  يور  مشچ و  رگا  هدـش و  قد  پت  موـی  یمح  هک  تسناد  دـیابب 
ضبن دـیآ و  دـیدپ  ياـشارف  رگا  يوم و  هقبطم و  ینعی  دـش  سخاـنوس  موی  یمح  ددرگ  مرگ  تخیوآ و  نوـخ  ردـنا  ترارح  هک  تسناد 

هلمج رد  دـش  ینوفع  موی  یمح  هک  تسناد  دـیابب  دـنک  تداـیز  اـهخیر  دوش و  نارگ  نت  دزوس و  یمه  نوردـنا  دوش و  رغـص  فلتخم و 
ردنا دیآ  دیدپ  رگید  ياهتمالع  نآ  طاطحنا  تقو  ردنا  تبون و  اهتنا  تقو  ردنا  ددرگب  موی  یمح  هک  یهاگره 

یلک قیرطب  موی  یمح  جالع 

ردنا تسا و  ندرکان  ندرک و  غارفتسا  تسا و  ندادان  نداد و  درس  بآ  رب  تسنادان و  نداد و  اذغ  رب  ياهيرامیب  همه  جالع  هکنآ  رهب  زا 
پت نیا  نابحاص  زا  ار  سکچیه  هک  تسناد  دـیابب  ار  اذـغ  اما  درک  دـیاب  اهراک  ریبدـت  پت  نیا  جالع  ردـنا  تسا و  نتفران  نتفر و  هبامرگ 
يو زا  هک  نداد  دیاب  اراوگ  دوز  فیطل و  ياذغ  زا  ار  نارگید  دشاب و  همخت  وا  پت  ببس  هک  یـسک  رگم  تشاد  دیابن  زاب  اذغ  زا  هزورکی 

رد نان  دنچ  همقل  دشاب  پت  زاغآ  رد  راثآ  همه  رگا  دشاب  هتفای  ءاشارف  پت  لوا  رد  هک  یسک  یئارفص و  مدرم  هصاخ  دنک  دلوت  کین  طلخ 
بآ زا  دوش  هنـشت  رگا  نداد و  دیاب  تبون  رخآ  ردنا  اذغ  دشاب و  رتراوگ  دوز  جوزمم  بارـش  داد و  دیاب  جوزمم  بارـش  ای  بالگ  ای  بآ 
درس بآ  هک  تسناد  دیاب  دیـسرت  دیابن  درـس  بآ  ترـضم  زا  دوب  ياجرب  توق  نوچ  دشاب و  ياجرب  توق  هکنآ  رهب  تشاد  دیابن  زاب  درس 

نتشادزاب حور و  نداد  تحار  ردنا 
10 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 

دیاب رگید  نداد  دـیاب  هریرح  اب  رتكدـنا  دـشاب  پت  دـشاب و  فیعـض  ءاشحا  ردـنا  رگا  سپ  دـشاب  یجـالع  نیرتهب  يو  زا  بیرغ  ترارح 
- دشاب اور  دهاوخ  هکنادنچ  مرگ  بآ  ردنا  نکیل  تشاد  دیابن  رایسب  هبامرگ  ءاوه  ردنا  ار  موی  یمح  نابحاص  هک  تسناد 

تسا عون  دنچ  موی  یمح  هکنآ  ردنا 
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نوریب زا  هک  لاوحاب  تسا  بوسنم  موس  نت  لاوحاـب  تسا  بوسنم  مود  سفن  لاوحاـب  تسبوسنم  یکی  تسیعون  هس  موی  یمح  هکنادـب 
دیلوت سرت  مشخ و  هشیدنا و  میب و  مغ و  زا  هک  تسا  یپت  تسا  بوسنم  سفن  لاوحاب  هچنآ  اما  تسا  رایـسب  عاونا  یعون  ره  ریز  رد  نت و 

ماعط زا  اهسامآ و  اهدرد و  اهوراد و  زا  اهغارفتـسا  زا  دنک و  دلوت  تضایر  جنر و  زا  هک  تسا  یپت  تسا  بوسنم  نت  لاوحاب  هچنآ  دنک و 
هرشب و تفاثک  امرـس و  زا  باتفآ و  زا  هک  تسا  یپت  تسا  بوسنم  ینوریب  ياهلاحب  هچنآ  دنک و  دلوت  هدس  همخت و  زا  نتفایان و  بارـش  و 

- نآ ریغ  درگوگ و  بش و  كاژ و  ندعم  نوچ  ندعم  ياهبآ  اب  ندرک  لسغ  زا 

دنک دلوت  هریغ  هشیدنا و  مغ و  زا  موی  یمح  هکنآ  ردنا 

هک ار  سفن  تسا  لاـح  مغ  هک  تسنآ  فـالخ  هجو  اـما  دـننام  یهجو و  زا  رگیدـکی  فـالخرب  تسلاـح  ود  مه  مغ و  هک  تـسناد  دـیابب 
زا ار  سکنآ  دیآ و  شوخان  ار  وا  هک  یـسک  زا  دنیب  يراک  ای  دسرن  نادب  دنامزاب و  نا  زا  ای  دشب  تسد  زا  ور  بایرد  يزیچ  مدرم  هاگره 

دلوت موی  یمح  دـنک و  مرگ  ار  حور  ددرگزاب  نت  نوردـناب  ببـس  نادـب  يزیرغ  ترارح  توق  دوش و  نیگمغ  درک و  دـناوتن  عنم  راـک  نا 
يراکنا رم  وا  ینایوج  یناوخ و  زا  هچنانچ  شیوخ  تمه  همهب  ددرگ  مامت  يراک  هک  دـهاوخ  مدرم  هاگره  ار  سفن  تسیلاـح  مه  دـنک و 

مغ ردنا  حور  تکرح  هکنآ  رهب  زا  دنک  دلوت  موی  یمح  دوش و  مرگ  حور  ببـس  نادب  دشوجیمرب  وا  لد  دزورفارب و  وا  يزیرغ  ترارح  ار 
مود ببس  دنارگیدکی  فلاخم  ود  ره  نوریب  يوسب  مهو  ردنا  تسنوردنا و  يوسب 

هنع زوجعم  ای  دوب  رذعتب  نآ  تفای  دشاب و  هتفر  تسد  زا  ای  مغ  دنوادخ  هکنآ 
11 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 

ود ره  هک  تسنآ  رگیدکی  ود  ره  تبسانم  هجو  دشابن و  نکمم  ای  تفای  ناوت  جنرب  ار  نآ  هچرگا  دشاب  هنع  زوجعم  مه  دنوادخ  بولطم  و 
تهج یهاگ  دشاب و  رضاح  يراک  تهج  زا  یهاگ  هشیدنا  هکنآ  رهب  زا  نآ  نیا و  نایم  تسیلاح  هشیدنا  تسین و  رضاح  هک  تسیراکبلط 

درف نوچ  دوش و  رود  مغ  ردنا  مشچ  هک  تسنآ  دنک  دلوت  عون  هس  نیزا  هک  موی  یمح  تمالع  ببـس  نیدب  دوب  دـهاوخ  هک  بئاغ  يراک 
زا تعیبـط  هکنآ  رهب  زا  همهنیا  دوش  زیت  نآ  يوب  دوب و  يراـن  لوب  ریغـص و  ضبن  دوـش و  رتدرز  اـی  دیفـس  يورب  گـنر  دوـش  هدـیناباوخ 
دنک دـلوت  میب  زا  هک  موی  یمح  تمالع  دراد و  نوردـناب  لیم  ببـس  نادـب  هک  حور  يزیرغ و  ترارح  تسنازیرگ  درآ  مغ  هک  ياـهراک 

ببـس نیدب  مه  ضبن  دوب و  نابوخ  دارم  تعیبط  هکنآ  رهب  زا  دراد  نوریب  يوسب  لیم  مشچ  تکرح  دـیآ  زارف  يداش  هک  يراک  ره  تسنآ 
سایق نیربمه  دنک  دـلوت  هشیدـنا  زا  هک  موی  یمح  تمالع  دـشاب و  نیا  اهناشن  سرت  ای  درآ  مغ  هک  دـشاب  يراک  رگا  دراد و  یمظعب  لیم 

هدیدنـسپ تسا  يراک  رگا  دشاب و  میظع  ضبن  دراد و  نوریب  يوسب  لیم  مشچ  تکرح  درآ  يداش  هک  تسیراک  ردـنا  هشیدـنا  رگا  دـشاب 
ای مغ  هک  تسیراک  ردنا  رگا  دوب  لادـتعا  لاح  رب  مشچ  تکرح  ضبن و  دـشاب  نآ  دـننام  نتخومآ و  ملع  ندـیزرو و  قالخا  مراکم  نوچ 

حور ردنا  دنک  دلوت  مغ  زا  هک  موی  یمح  تسناد  دیابب  جالع  دـشاب  ریغـص  زین  ضبن  دراد و  نوردـنا  يوسب  لیم  مشچ  تکرح  درآ  سرت 
تـسا غامد  یناسفن  حور  ندعم  دشاب و  یناسفن  حور  ردنا  دنک  دلوت  هشیدنا  میب  زا  هچنآ  تسا و  لد  یناویح  حور  ندعم  دشاب و  یناویح 

رکفت میب و  زا  هک  موی  یمح  جالع  ردنا  درک و  دیاب  رتشیب  لدب  تیانع  تیاعر و  دنک  دلوت  مغ  زا  هک  موی  یمح  جالع  ردـنا  ببـس  نیدـب 
ار کیره  تشاد و  دـیاب  راکب  رتشیب  يوبـشوخ  ياهنغور  اهمغرفـسا و  واـب  رطع  دومن  دـیاب  رتشیب  غامدـب  تیاـنع  تیاـعر و  دـنک  دـلوت 

هچنانچ درک  دـیاب  لوغـشم  درادزاب  هشیدـنا  زا  ار  مدرم  هک  اهراک  اـههراظن و  اـههناسفا و  اهرحـس و  ندینـش  ندـناوخ و  اـهبتک و  هعلاـطمب 
دنراد لوغشم  بیجع  ياهيزاب  كانهدنخ و  اهتیاکحب  ار  نیمغ  موی  یمح  نابحاص 

12 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 
بیجع و ياـهیزاب  كانهدـنخ و  ياهلذـب  هب  نـینچمه  ار  يرکف  یمیب و  موـی  یمح  ناـبحاص  هدـننکشوخ و  لد و  يازفابرط  ناـحلاب  و 

ینید نیریش  نانخـسب  یهاگ  راودیما و  یهاگ  دیازف  يداش  هک  دوب  يراک  رهب  زا  رکفت  رگا  درک و  دیاب  لوغـشم  نآ  دننام  شوخ و  ناحلا 
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كدنا ندیلام  نزبآ و  هبامرگ و  ار  موی  یمح  نابحاص  همه  درک  دیاب  ریبدت  نا  دضب  هلمجلایف  ار  یکیره  تشاد  دـیاب  لوغـشم  يورخا  و 
داد دیابیم  ازفيرت  راوگدوز و  فیطل و  ياهاذغ  دیازف و  یکـشخ  دنکیم و  لیلحت  تخـس  رایـسب  ندیلام  هکنآ  رهب  زا  دومرف  دیاب  مرن  و 

قیرافتب و اهاذـغ  نیا  هدولاپ و  ودـک و  هیلق  درخ و  هزات  یهام  تشربمین و  غرم  مخت  هبرف و  یگناـخ  غرم  تشوگ  هلاـغزب و  تشوگ  نوچ 
نیریش ودک  زغم  نغور  ای  رفولین  نغور  ای  هشفنب  نغور  دوش  غراف  نزبآ  هبامرگ و  زا  نوچ  دوشن و  نارگ  هدعم  رب  ات  داد  دیاب  كدناكدنا 

نآ ترـضم  هک  دوب  دیاب  زرتحم  عامج  زا  داد و  دیاب  كدناكدنا  فیطل  ياهاذغ  دیناباوخ و  دیاب  مرن  ياهرتسب  رب  دنلامب و  نت  همه  ردنا 
- تسا گرزب 

دنک دلوت  شیاسآ  باوخ و  يرایسب  زا  هک  موی  یمح  ردنا 

هراشا

راک ار  اهـساح  یناسفن ؟؟؟ حور  هک  تسین  نآ  زج  هک  يرادـیب  هکنآ  رهب  زا  ار  نت  رم  تسا  تکرح  نوچمه  ار  حور  رم  يرادـیب  هکنادـب 
حور زا  لیلجتب  ینوزف  اهراخب  ياهتکرح  نیدب  دراد  یمه  ماظن  رب  یناسفن  رایتخا  بسحرب  ار  اهمادـنا  ياهتکرح  یناویح  حور  دـیامرفن و 

هک یهاگره  سپ  دوشیم  ادج 
نادب حور  دباین و  لیلحت  دنامب و  حور  ردنا  هدننکرود  ینوزف  درادـب ؟؟؟ تسد  زا  دـشاب  هدرک  تداع  هک  تضایر  دنپـسخ و  رایـسب  مدرم 

دنک دلوت  موی  یمح  مرگ  درذگب  ببس 

پت نیا  تمالع 

نیا هک  تسناد  دیاب  تسا  هداد  تسد  زا  هداتعم  تضایر  تسا و  هتفخ  رایـسب  سک  نیا  هک  دوش  مولعم  هک  یهاگره  ینعی  دشاب  نآ  ببس 
هبامرگ نآ  جالع  دـشاب  یلتمم  زامن  يرایـسب  ببـسب  ضبن  هک  تسنآ  رگید  ناشن  هدرک و  ثودـح  تضایر  كرت  باوخ و  طارفا  زا  پت 

ندرک لدتعم  تضایر  نتشاد و  راکب  لدتعم  بآ  ندروآ و  قرع  ندرک و 
13 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 

بارش كرت  داد و  دیاب  كدنا  تخـس  نکیل  هدش  روکذم  تایمح  رگید  ردنا  هک  عون  نا  زا  مه  نداد  اذغ  فلتخم و  ياهتـسدب  ندیلام  و 
ددرگ اهراخب  تدایز  ببس  هکنآ  رهب  زا  ندرک 

دنک دلوت  يداش  زا  هک  موی  یمح  ردنا 

رگم دـشاب  یمـشخ  موی  یمح  ياهتمالع  نآ  ياهتمالع  دـنک  ثادـحا  زین  يداش  طرف  زا  دـنک  دـلوت  موی  یمح  مشخ  طارفا  زا  هکنانچمه 
ضبن رتاوت  دید و  ناوتب  نآ  مشچ  ردنا  زین  يداش  رثا  دـید  ناوتب  نآ  مشچ  ردـنا  مشخ  رثا  هکنانچمه  دـشاب  نآ  فالخرب  هک  مشخ  تسس 

- دشاب یبضغ  موی  یمح  جالع  نوچمه  نآ  جالع  دشاب  رتمک  نیا 

دنک دلوت  سرت  زا  هک  موی  یمح  ردنا 

رهب زا  ددرگزاب  نوردناب  حور  لاح  ود  ره  ردنا  هکنآ  رهب  زا  دنک  دلوت  قیرط  نادب  مه  زین  سرت  زا  دنک  دـلوت  موی  یمح  مغ  زا  هکنانچمه 
نوچمه نآ  جـالع  دـنک و  دـلوت  مغ  زا  هک  دـشاب  موی  یمح  ءاـهتمالع  نوچمه  نآ  تاـمالع  دـشاب  نازیرگ  سرت  مغ و  زا  تعیبـط  هکنآ 

- اهدژم هب ؟؟؟ درک  دیاب  نمیا  سرت  زا  ار  وا  دید و  ناوتب  نیا  يور  ردنا  سرت  رثا  نیا و  جالع 
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دنک دلوت  جنر  زا  هک  موی  یمح  ردنا 

تسنآ تمالع  دنک  دلوت  موی  یمح  حور  ندش  مرگ  زا  دنک  مرگ  ار  حور  دزورفارب و  ار  يزیرغ  ترارح  دسر  مدرمب  یجنر  هک  یهاگره 
دشاب و یگدنام  يدرد و  ياهمادنا  ردنا  دـشاب و  ياهیاج  رگید  زا  رتمرگ  هداشگ  وا  دـنب  ببـس  نادـب  دـشاب و  هدیـسر  یجنر  تسخن  هک 
دنک و كدنا  یقرع  پت  رخآ  رد  ای  دـشابن  طارفاب  یکـشخ  هدوبن و  يوق  جـنر  هکنآ  رگم  دـنکن  قرع  پت  رخآ  رد  دـشاب و  کشخ  هرـشب 

طرف ببسب  دشاب و  هریت  نیگنر و  تکرح  ببسب  لوب  دراد و  یبلصب  لیم  دشاب و  ریغص  ضبن  دیآرب و  کشخ  لاعس  نیاب  هک  دشاب  نکمم 
دنمدوس دنیـشن و  لدتعم  ياجب  دور و  هبامرگ  ردـنا  طاطحنا  تقوب  دـشاب و  نکمم  هکنادـنچ  باوخ  شیاسآ و  جالع  دـشاب  قیقر  لیلحت 
تـسدب دـنک و  برچ  رفولین  نغور  ای  هشفنب  نغورب  ار  مادـنا  همه  درادرب و  فشنب  نتـشیوخ  زا  بآ  يرت  دـیآ  نوریب  نزبآ  زا  نوچ  دـیآ 

قرع چیه  هک  دنراذگب  يور  دنوش و  مرن  مادنا  ات  دنلامب  فلتخم 
14 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 

رب دروخب و  هدرک  بالگ  بالج ؟؟؟ دـشاب و  قفاوم  عفنلا و  میظع  درـس  رت و  دروخ و ؟؟؟ كدـنا  اذـغ  نزبآ  هبامرگ و  غارف  دـعب  دـنکن و 
- هریغ عامج و  زا  ۀصاخ  دشاب  رود  دیازف  یکشخ  هچره  زا  دشوپ و  مرن  هماج  دنیشن و  مرن  رتسب 

دنک دلوت  غارفتسا  زا  هک  موی  یمح  ردنا 

هراشا

ببـسب زین  ار  حاورا  دنازوسب و  دنابنجب و  ار  طالخا  وراد  هکنآ  رهب  زا  دنک  دـلوت  موی  یمح  درک  راک  وراد  هکنآ  زا  سپ  هک  دـشاب  رایـسب 
یمح ببـس  دنک  مرگ  ار  نوخ  حاورا و  اهوراد  تکرح  هک  دشاب  دنک و  دـلوت  موی  یمح  دوش و  مرگ  حاورا  همه  دـتفا و  تکرح  طالخا 

مرگ يرتمک  نوخ  یقاب  دوش و  رود  نیزا  حلاص  ياهراخب  دصف  يرت  نوخ و  يزیت  هکنآ  رهب  زا  دنک  دـلوت  زین  دـصف  سپ  زا  ددرگ و  موی 
دلوت موی  یمح  دزیخرب  يو  زا  یناخد  ياهراخب  دیامن و  ربخ  ارفـص  يرتكدنا و  نوخ  یقاب  دوش و  مک  نت  زا  حـلاص  هکنآ  رهب  زا  ددرگ 
یئاذغ دوش و  هتفگ  وراد  طارفا  نتـشادزاب  باب  نیردنا  هک  اهریبدتب  تفرگ  دیاب  زاب  ار  عبط  تسخن  دـنک  دـلوت  وراد  زا  هچنآ  جالع  دـنک 

يارب دشاب  مرگمین  هکنانچ  دنهنرب  مرگ  يدامـض  هدعم  مف  ضرعب  دـشاب  هدـش  فیعـض  تخـس  توق  رگا  دـئازف و  يرت  توق و  هک  دـنهد 
پت رگا  دوب  عفان  رایسب  هدرک  رت  یگطصم  نغور  ای  لبنـس  نغورب  دشاب و  هرـشب  دامـض  نیا  رگا  درآ و  یتسـس  دشاب  مرگمین  هچره  هکنآ 

رت و اذغ  دنراد و  راکب  نزبآ  هبامرگ و  زور  رگید  داهن و  دیاب  کنخ  ياهدامـض  وا  رگج  لد و  رب  درآیمه  یگنـشت  دـشاب و  مرگ  تخس 
تجاح دریگزاب  عبط  هک  ضباق  ياهزیچب  نکیل  درک و  دیاب  نیمه  دـنک  دـلوت  دـصف  سپ  وا  هچنآ  جالع  دـنهد و  کنخ  کشخ و  درس و 

دشابن

وراد طارفا  نتشادزاب  ردنا 

نتسب زاغآ  تسب و  دیچیپ و  دیاب  يراون  ای  اهبانطب  نار  نیب  زا  ای  لغب  نیزا  ار  اهتسد  دنک  طارفا  یق  يوراد  ای  لهـسم  يوراد  هک  یهاگره 
ات دور  هبامرگب  دشاب  نکمم  بسانم و  رگا  داد و  دیاب  اینولق  ای  گرزب و  قایرت  ياپ و  فک  ای  تسد و  ات  درک  دـیاب  نار  نیزا  لغب و  نیزا 

؟؟؟ تشپ و يوس  زا  ۀصاخ  داهن  دیاب  وا  نماد  ریز  رد  مرگ  بآ  ای  دنک  قرع 
15 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 

بیس و بارش  دنک  طارفا  قرع  هک  هاگره  دیآ و  هداشگ  قرع  دسرن و  ودب  تاراخب  ات  دننک  نوریب  پچ  زا  رس  دننادرگ و  پچ  درگ  ردنا 
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بالگ و روفاک و  تشپ و  رد  ۀصاخ  دیلام  دیابیم  ياهمادـنا  رب  دروم  بآ  بیـس و  بآ  یبآ و  بآ  داد و  دـیابیم  ریـشابط  اب  رانا  بارش 
هدعم رب  بونرخ  ریشابط و  رانلگ و  دروم و  بآ  یبآ و  بآ  دوجو  تسپ  وا  دنزاس  يدامـض  لاهـسا  طارفا  رهب  زا  رگا  دیئوب و  دیاب  لدنص 

نوردـناب ار  طـالخا  درـس  اوه  درآ و  هضیه  دـنک و  لـیلحت  مرگ  ياوه  هکنآ  رهب  زا  درک  دـیاب  لدـتعم  هناـخ  ياوـه  دـشاب و  کـین  دـنهن 
رت يروگنا  بارـش  رد  هدوس  کعک  كدنا  نآ  سپ  زا  دنهدب و  دننک و  رت  رانا  بآ  رد  نان  دنچ  همقل  دنک و  تدایز  لاهـسا  دنادرگزاب و 
هـس هدرک  نایرب  داشرلا  بح  دشاب و  کین  تخـس  هدوس  شاخـشخ  مخت  كدنا  اب  وج  تسوپ  دشاب و  باوص  دنروخب  دنچ  هچفک  دننک و 

توق هکنآ  رهب  زا  دراد  دوس  دوش  رتمک  بآ  یتخل  هکنادنچ  هدیناشوج  هزات  ریش  دیاش و  ار  بوطرم  دوش  ربطس  ات  دنناشوجب  غود  رد  مرد 
جازم هک  یهاگره  داد و  دیابن  ریـش  دشاب  هدرک  دـلوت  یپت  ای  طارفاب  یترارح  رگا  نکیل  دـناشنب  شزوس  درادزاب و  اهدور  زا  ار  وراد  يزیت 
برب دنشرسب و  یبآ  برب  هدرک  برچ  لگ  نغورب  هس  ره  ینمرا  لگ  هدرک و  نایرب  یبرع  غمص  هدرک و  نایرب  لوغبـسا  دشاب  مرگ  تخس 

هک دیوگیم  سونیلاج  تسا و  عفان  تخـس  واگ  نغور  هکـسب و  اههدور  زا  وراد  يزیت  نتـشادزاب  رد  دنهنیمرب و  دروم و  بارـش  ای  بیس 
يدـمآ و طارفاـب  لـفث  دـمآ و  دـیدپ  وا  ياـهدور  رد  یـشزوس  يدرد و  موس  زور  درک  ماـمت  غارفتـسا  دروخ و  اینومقـس  مدـید  ار  يدرم 

مدرک هاگن  درم  نآ  لاح  رد  تارکب  يدمآرب  رایسب  لفث  يدرک و  تدواعم  زور  ره  یـشزوس  يدرد و  هک  دنچره  هداهن و  یتبون  نینچمه 
هدیشارخ ار  وا  هدور  اینومقس  هدش و  فیعـض  اهدور  هدروخ و  رایـسب  لهـسم  ياهوراد  جنلوق  تهجب  دوب و  یجنلوق  يدرم  هک  دش  مولعم 

یتفای جارخا  لاهساب  درکیمن و  رارقتسا  دوب و  هداهن  اجنآ  رد  يور  هتفای  نوبز  یگدیـشارخ  ببـسب  اهدور  دوب  وا  نت  رد  هک  هلـضف  دوب و 
گنادران سوردنخ و  زا  وا  ياذغ  ات  مدومرفب 

16 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 
یبآ و اههویم  زا  مداد و  مه  ضباق  بارـش  رد  نان  دنادرگ و  يوق  ار  اهدور  ات  مداد  زین  قامـس  نا  زا  سپ  دـش  رتمک  جـنر  زا  یتخل  هتخاس 

دنیوگ زین  یمدروج  هم و  دنک  وچ  دشاب  هنهرب  وچ  سوردنخ  دش  لئاز  همامتب  نآ  جنر  كدنا  یتدم  زین  رورعز 

لاهسا طارفا  ریغ  دیآ  دیدپ  راوخ  ءادرد و  هک  ءاهلاح  كرادت  ردنا 

فارطا دنهدب و  دننزب و  درس  بآ  لگ و  نغور  رد  انوطق  رزب  دیآ  دیدپ  قاوف  نآ  سپ  زا  دنک و  مامت  غارفتـسا  لهـسم  وراد  هک  یهاگره 
نغور اب  یبآ  هناد  باعل  اب  لوغبـسا  باعل  دـیآ  دـیدپ  ترارح  شزوس و  هک  یهاگره  دـنمد و  ینیب  رد  درآ  هسطع  هک  اهوراد  دـندنبهب و 
دـشاب هنوگ  لامج  هک  ینیچ  دـنوآ  دـنهد و  ندروخ  یتعاس  ره  دـنزیرب و  دـسر  مهب  هک  ردـقنآ  ودـک  مخت  نغور  ای  ماداب  نغور  ای  لگ 

مه رـس  رب  بآ  دشاب و  اور  مه  لسغ  درـس  بآ  ای  دنروخ و  بیـس  بر  یبآ و  بر  دیآ  دیدپ  یجنر  يو  زا  هک  یهاگره  تسیوق  يوراد 
وراد ترـضم  ات  دنروخب  دشاب و  رتورف  ریـش  هکنانچ  دنزیمآ  هزات  ریـش  اب  يروگنا  بارـش  دیآرب  نوخ  یق  يوراد  سپ  هک  یهاگ  دنزیر و 

- دوش رود  دشاب  وراد  زا  هک  نتسکش  دنروخب  هکرسب  زایپ  ددرگ و  لئاز 

دنک دلوت  درد  زا  هک  موی  یمح  ردنا 

يوق نوچ  سپ  دوش  هدیچیپ  هک  یمادنا  ره  رد  لین  دراد  جـنلوق  درد  شوگ  درد  نادـند و  درد  مشچ و  درد  رـس و  درد  هک  تسناد  دـیابب 
پت ببـس  هکنآ  رهب  زا  دشاب  درد  هلازا  تسخن  نآ  جالع  دنک  دلوت  موی  یمح  ببـس  نادب  دـنادرگ  مرگ  ار  حور  دـنابنجب و  ترارح  دوش 

ریدـقت رب  تسا  ضرم  عبات  ضرع  هک  اریز  ددرگ  لئاز  زین  پت  دوش  لـیاز  ببـس  نوچ  ضرم  درد  تسا و  ضرع  پت  اـجنیا  رد  تسا  درد 
- دشاب یقاب  موی  یمح  جالع  نوچمه  نآ  جالع  هدنام  یقاب  ضرع  ریبدت  تاور  زا  رگا 

دنک دلوت  سامآ  زا  هک  موی  یمح  ردنا 
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دنیوگ موی  یمح  مه  ار  نیا  دوش و  رهاظ  نآ  سپ  زا  پت  دیآ و  دیدپ  سامآ  نیتزول  کیدزن  لغب و  نار و  هلوغیب  ردـنا  هک  تسناد  دـیابب 
اهیاج نیردنا  هک  تسنآ  تمالع 

17 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 
دیارگ تبالصب  یتخل  سامآ  ببس  ترارح و  ببـسب  دشاب  توافتم  عیرـس و  میظع و  ضبن  دوش  رهاظ  نآ  سپ  زا  پت  دیآ و  دیدپ  سامآ 

دننک و مرن  عبط  سپ  دشاب  رتقفاوم  ار  يوضع  نآ  رم  نآ  دصف  هک  یگر  زا  درک  دیاب  دـصف  تسخن  جالع  دوش  هداشگ  گر  هکنآ  رهب  زا 
تسخن اما  دش  دیاب  لوغشم  سامآ  جالعب  تفرگ و  دیاب  زاب  یناویح  دومرف و  دیاب  رتمک  زین  اذغ  دنزاس و  لاهـساب  نوریب  نیزا  سامآ  هدام 

ار هدام  ات  درک  دیاشن  طارفا  اب  دامـض  نتـشاد  راکب  دراد و  سپزاب  ار  هدام  دنک و  يوق  ار  عضوم  نآ  ات  داهن  دـیاب  يوق  درـس و  ياهدامض 
نوچ اهتبرش  زا  ددرگزاب و  لدب  ناراخب  دنهن  سامآ  رب  درس  هیودا  نوچ  هک  اریز  دننک  يوق  کنخ  ياهتبرشب  ار  هدعم  مف  لد و  درادن  ماخ 

زین بارـش  دشاب و  اهزیچ  نیرتقفاوم  اههویم  بآ  جـنرت و  بارـش  نومیل و  بارـش  رکـش و  لوغبـسا و  شرت و  بیـس  بارـش  رانا و  بارش 
ترارح هک  دوب  دیاب  رود  بارش  زا  لب  ددرگ  هتخپ  ای  دوش و  چرخ  لیلحتب  سامآ  هدام  هک  تقو  نآ  ات  درک  دیاب  زین  شیاسآ  دیآ و  قفاوم 

دهدن يرای  ار  هدام  تنوفع  نآ 

دنک دلوت  یشغ  زا  هک  موی  یمح  ردنا 

تمالع دـنک  دـلوت  موی  یمح  هدـش  مرگ  تکرح  نآ  ببـس  دـیآ و  لـصاح  بارطـضا  ترارح و  ار  حور  یـشغ  ببـسب  هک  تسا  نکمم 
ددرگ و لطاب  ضبن  يدرـس  هبلغ  ببـسب  یهاگ  دوش  فلتخم  یـشغ  تلاـح  رد  ضبن  دـشابن و  چـیه  رگید  ياـهپت  ياـهناشن  زا  هک  تسنآ 

هنیس رب  ندرک و  درس  بالگب  تسخن  جالع  دوب  يدرد  بلص و  ضبن  لاوحا  رتشیب  ردنا  دوش و  عیرـس  دزورفارب  هک  ترارح  ببـس  یهاگ 
هدرز محللا و  ءاـم  وچ  تسنداد  راوگدوز  ياهاذـغ  ندـینایوب و  شوخ  ياـهیوب  نتخوس و  اـهروخب و  دـننک و  ادـج  ار  وا  اـت  ندز  يو  رد 

نآ جالع  دـنام  یقاب  پت  دـیآزاب و  توق  دـیآ و  نوریب  یـشغ  زا  نوچ  تشاد  دـیابن  كاـب  پت  زا  تلاـح  نیا  ردـنا  تشربمین و  غرممخت 
- درک دیاب  درس  ياهتبرشب 

دنک دلوت  یگنسرگ  زا  هک  موی  یمح  ردنا 

ترارح دوش و  هنسرگ  مدرم  هک  دشاب  یهاگ 
18 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 

دزیخرب و ياهراخب  ببس  نیدب  دتسیابورف  راک  زا  تعیبط  هچ  درآ  نت  طالخاب  يو  رب  دنک  مضه  ار  نآ  هک  دباین  اذغ  هکنآ  رهب  زا  يزیرغ 
نزبآ ردنا  جالع  ددرگ  بلص  فیعـض و  ریغـص و  ضبن  هک  تسنآ  تمالع  دنک  دلوت  موی  یمح  ددرگ  مرگ  دوش و  هریت  راخب  نا  زا  حور 

رت درـس و  يوسح  هلمجلا  یلع  كوکاـم  خانافـسا  وج و  کـشک  زا  داد  دـیاب  يوسح  اذـغ  دـنلام و  نغور  دـیآرب  نزبآ  زا  نوچ  دنیـشن و 
- دنیامن لامعتسا  اهاذغ  رگید  هتفوک و  واب  روش  جابدیفس و  اب  جیردتب  دوش و  مضه  وسح  نیا  ات  دروخ  یکدنا 

دنک دلوت  یگنشت  زا  هک  موی  یمح  ردنا 

نتشذگ بآ و  نتفایان  زا  اهراخب  هکنآ  رهب  زا  تسا  یلوا  نا  زا  دنک و  زین  یگنشت  زا  دنک  دلوت  یگنسرگ  زا  موی  یمح  هک  قیرط  نیربمه 
نا زا  سپ  دنک  هرغرغ  هضمـضم و  دنروخ  درـس  بآ  كدناكدنا  جالع  دوش  نازوس  مرگ و  اهراخب  دعاصت  هک  اریز  دـنک  دـلوت  اهراخب 

ردنا هک  دناوت  رگا  يدابآ و  رحب  ینیچ و  دورما  شرت و  رایخ  بآ  شرت و  رانا  بآ  ۀصاخ  اهویم  بآ  تبرـش  دننک و  زاغآ  ندروخ  هعرج 
یفاشلا وه  دشاب  رتهب  رت  درس و  دروخ  هچنآ  اذغ  دنوش و  لوغشم  شیاسآ  باوخ  ریبدتب  سپ  دشاب  عفان  هک  درک  دیاب  دنک  لسغ  درس  بآ 
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- هفطلب

دنک دلوت  بارش  زا  هک  موی  یمح  ردنا 

رگا دشاب و  دنمدوس  باوخ  فارطا و  ندیلام  تساهزیچ  نیرتقفاوم  هدرک  درس  هروغ  بارش  رانا و  بآ  دشاب  رامخ  جالع  بت  نیا  جالع 
دنوش و هبامرگ  ردنا  دـتفا  طاطحنا  رد  پت  نوچ  یق و  زا  ای  ندرک  دـصف  زا  ای  تشاد  دـیاب  مرن  هکاوف  بآ  اب  مرن  ار  عبط  دـشاب  يرـس  درد 

هتخپ کشرز  ای  گنادران  ای  هروغ  بآ  هب  هکنانچ  یگناخ  غرم  هزوچ و  وهیت و  جاّرد و  زا  اذغ  دنزیر و  رـس  رب  رایـسب  مرگمین  شوج  بآ 
- درک دیاب  طایتحا  دشاب 

دنک دلوت  ماعط  ندیراوگان  زا  هک  موی  یمح  ردنا 

یکی دوب  هنوگود  رب  غورآ  نیا  دریگ و  ندمآرب  شرت  ياهغورآ  دراوگان و  دروخ  رتشیب  ماعط  مدرم  هک  دشاب  رایسب 
19 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 

دـنیوگ و یناخ  یئاج و  ار  غورآ  نیا  نابیبط  هدرک و  هابت  ار  وا  هدیـسر و  دود  ماـعط  يوب  وچمه  هدـنگ  نآ  يوب  دـشاب و  كاـندرد  هکنآ 
رتدوز هک  فیطل  ماعط  ای  دشاب  هدروخ  يارفص  مرگ و  یماعط  رگا  ۀصاخ  دنک  دلوت  رتشیب  ارفـص  يو  ردنا  هک  دشاب  هدعم  یمرگ  وا  ببس 

- ددرگ پت  بجوم  دنک و  مرگ  ار  حور  ددرگ و  ارفص  دزوسب و 
هک ددرگ  نکمم  دشاب و  فیعـض  دشاب  یپت  رگا  دـتفا و  قافتا  ردان  شرت  غورآ  اب  پت  دـهد و  شرت  يوب  دـشاب و  شرت  غورآ  مود  عون  و 

سپ زا  هک  دریگ  ار  یـسک  رتشیب  دـشاب  ماعط  ندـیراوگان  يرایـسب و  نآ  ببـس  هک  موی  یمح  هک  تسناد  دـیابب  دـشاب و  رگید  يزیچ  پت 
دعاصت ببـس  نیدب  ات  هبامرگ  ردنا  ای  باتفآ  اب  نتفر  ای  تضایر  تکرح  نوچمه  دـنکن  هدـعم  رد  رارقتـسا  ياذـغ  تکرح و  رایـسب  ماعط 

ياهتمالع هتسب  ماسم  يومیب و  هرشب  دشاب و  يوارفص  جازم  رگا  ۀصاخ  دزاس  هریت  هدینادرگ  لادتعا  زا  دنک و  مرگ  ار  حور  جازم  تارخبلا 
دشاب و مرگ  تخس  پت  عیرـس و  میظع و  ضبن  خرـس و  اههراسخر  ياهمـشچ و  دشاب  هقبطم  ضارعا  نوچمه  ضارعا  هک  تسنآ  پت  نیا 

وچمه ضبن  هک  دوب  نیا  ناشن  دوشن و  رگید  یـسنج  دشاب و  موی  یمح  همه  دـیآزاب و  دریگب و  تبون  تفه  ای  تبون  راهچ  هک  دوب  رایـسب 
دوعـص ارفـص و  دلوت  رایـسب و  ترارح  ببـسب  هک  دشاب  نکمم  دوب و  دیفـس  ماعط  ندیراوگان  ببـسب  ندـب  نول  دـشاب و  ناتـسردنت  ضبن 

عبط رگا  جالع  تسا  پت  هلازا  تمالع  دشاب  ناتـسردنت  غورآ  يوب  نوچمه  ددرگب  غورآ  يوب  هک  تقوره  دشاب و  نیگنر  مرگ  ياهراخب 
دنهد هعرجهعرج  مرگ  بآ  هکنآ  زج  دش  دیابن  لوغشم  جالع  چیهب  دیاینرب  یئزج  دساف  ماعط  زج  نآ  نایم  هک  غارفتسا  دشاب و  هتشاد  مرن 
جازم فعض  يرورص  غارفتسا  ببـسب  رگا  دش  دیاب  هبامرگب  دتفا  طاطخلا  ردنا  پت  نوچ  دساف  ماعط  زا  یقب  دنک  كاپ  ار  هدور  هدعم و  ات 

یلجرفس هداس  نیبجنکس  اب  هداس  دیب  ای  رکشلگ  هب  دنهد  توق  ار  هدعم  ندمآرب  دعب  دیآ و  نوریب  دوز  هبامرگ  زا  الا  دشاب و  هتشگن  رهاظ 
20 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 

نغور دورب و  بآ  هک  ات  دنناشوجب  مرن  شتآب  دننزب و  مهب  يداب  لگ  نغور  ضباق و  شرت  بیـس  بآ  دنناتـسب و  ضباق  شرت  یبآ  بآ  و 
لدنص و زا  رگا  دندنبهب و  دنهن و  هدعم  مف  رب  دننک و  مرگ  ار  نآ  دورب و  نغور  ات  دنراشفب  دننک و  رت  نغور  نیدب  هراپ  مشپ  دنامب و  لگ 

غارفتـسا رگا  سپ  دراد  دوس  دـنهن  هدـعم  مف  رب  يدامـض  یبآ  بآ  دروـم و  بآ  سیتـلا و  هتیحل  هراـصع  کـپار و  اـیقاقا و  خرـس و  لـگ 
لوغـشم عبط  نتفرگ  زاب  هیودا  داد و  دیاب  نامرلا  بح  فوفـس  تشاد و  دیابن  زاب  هبامرگ  زا  دوش  فیعـض  توق  دیآ و  مه  رگید  ياهطلخ 

بارـش نوچ  زیت  تبرـش  دنام و  نیدب  هچنآ  هروغ و  کشرز و  هیقامـس و  نوچ  دنک  رتمک  داسف  هک  داد  دیاب  درـس  اهیندروخ  دش و  دـیاب 
نغورب ار  هدعم  دتسیازاب  لاهسا  هک  یهاگره  دننک و  شیاسآ  ریبدت  دیاب و  کشرز  بارش  قامس و  رانا و  بارش  هروغ و  بارش  نومیل و 

مشپ هک  دشاب  نآ  رتهب  درک و  دیاب  الط  یگطصم  نغور  ای  نیدران و  نغور  دشابن  مرگ  تخس  پت  رگا  دریگ و  توق  ات  دننک  الط  نیتنسفا 
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فیعـض ار  هدعم  دشاب  مرگمین  هچره  هکنآ  رهب  زا  دیاب  مرگ  تخـس  دنهن  هدعم  مف  رب  دزیرب  نغور  ات  دـنراشفب  دـنک و  برچ  نغورب  هراپ 
هدعم هک  شراوگ  دشابن  ماعط  توهـش  رگا  دوشن و  فیعـض  ات  دننک  مرگ  بآ  نایم  ردنا  همه  دننک  مرگ  اهنغور  نیا  هک  یهاگره  دنک و 
یقاب ترارح  رثا  چیه  دوش و  هدیراسگ  كاپ  پت  هک  داد  دیاب  نا  زا  سپ  نکیل  دنیامن  لوانت  دیاشگب  هدس  دراوگب و  ماعط  دهد و  توق  ار 

دشاب و کشخ  عبط  رگا  سپ  تسشن  دیاب  کنخ  شوخ  هناخ  ردنا  دشاب  ناتسبات  مسوم  رگا  دیئوب و  دیاب  کنخ  شوخ و  ياهیئوب  دنامن و 
دنام رگا  دنامن  یقاب  لقث  چیه  هدعم  ات  درک  دیاب  لمات  دوش و  دیاب  لوغشم  دنادرگ  مرن  عبط  دنک و  غامد  هیقنت  هک  هچ  ریبدت  دتفا  ترورض 

هک ینومکب  دننک  نآ  عفد  ماعط و  ندیراوگ  ریبدت  درک و  دیاشن  هغلابم  دشاب  راوشد  یق  رگا  ندرک و  مرن  نا  زا  سپ  تسخن  درک  دیاب  یق 
رگا درک و  دیاب  قفاوم  ياهنقح  اهفایشب و  نآ  عفد  تسا  نیدورف  ءاعما  رد  لقث  رگا  تسیاهخسن و  رد  هچنآ  زا  دشاب  نادنچود  هروب  يدرد 

دشاب یشزوس  یترارح و  ءاعما  ردنا 
21 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 

رب رتکنخ  ياهبیط  دوب و  دیاب  زرتحم  تعماجم  زا  تشاد و  دیاب  راکب  اهرطع  اهمغرفـسا و  هلثم و  هشفنب و  بانع و  زا  درک  دـیاب  مرن  هنقح 
لوغـشم اهریبدت  نیدب  زور  دنچ  هشفنب  گرب  بآ  هفرخ و  گرب  بآ  انوطق و  رزب  باعل  لدنـص و  روفاک و  بالگ و  نوچ  داهن  دیاب  هنیس 

- هّللا وه  یفاشلا  دش و  دهاوخن  سانجا  زا  رگید  یسنج  موی  یمح  هک  دوش  نمیا  ات  دوب  دیاب 

دنک دلوت  مشخ  زا  هک  موی  یمح  ردنا 

دنک دلوت  موی  یمح  دزیوآ و  حور  ردنا  ترارح  دنک و  مرگ  ار  لد  ببـس  نادـب  دـنازورفارب و  دـنابنجب و  ار  يزیرغ  ترارح  هکنآ  رهب  زا 
هدیمد و ندرگ  رب  اهگر  يدرد و  تشوگ  اهتقو  رتشیب  ردنا  ددرگ  خرس  يور  گنر  دوش و  هتساخرب  لد  خرس و  مشچ  هک  تسنآ  تمالع 

اهمادنا تسد و  هک  دشاب  رایسب  دیارگ و  يدرزب  يور  گنر  دشاب  يو  اب  یـساره  یمهو و  هک  دشاب  يراک  ردنا  مشخ  رگا  دوش  هتـساخرب 
رتاوتم و قهاش و  ضبن  دوش و  مرگ  لوب  دنابنجب و  دراذـگب و  ار  نآ  مشخ  ترارح  هک  یتبوطر  ای  دـشاب  عبط  یفیعـض  ببـسب  نآ  دزرلب و 

هفرط ياهیزاب  كانهدنخ و  تایاکحب  دننادرگ و  نکاس  ار  وا  مشخ  شوخ  ياهنخـس  اهیاذغ و  اوادم و  قفرب و  تسخن  جالع  دشاب  یلتمم 
تفر و دیاب  دشابن  مرگ  تخس  بآ  هک  هبامرگ  ردنا  دتفا  طاطحنا  رد  ترارح  نوچ  تشاد و  دیاب  لوغشم  مرن  ياهزاوآ  هتسهآ و  عامس  و 

درـس بآ  رد  ار  دوخ  رابکی  دیآ  نوریب  نزبآ  زا  نوچ  دنک  لامتحا  هنخـس  جازم  دشاب و  ناتـسبات  راگزور  رگا  دنیـشن و  لدتعم  نزبآ  ردنا 
بارش دنروخ  هدرک  نیریش  شرت و  رانا  بارش  دنهن و  هنیس  رب  دننک  وب  رفولین  هشفنب و  لدنـص و  روفاک و  بالگب و  دیآرب و  دوز  دنگفا و 

رایخ زغم  ودک  خانافسا و  هنیسک و  كوک و  نوچ  داد  دیاب  رت  درس و  اههرت  زا  اذغ  نومیل و  ای  جاویر  بارش  ای  شرت  بیس  بارش  ای  هروغ 
هکنآ رهب  زا  دـشاب  رود  بارـش  زا  هدرک و  صوصرم  هزات  دروخ  یهام  جـنرت و  یـشرت  جاویر و  هروغ و  زا  ياهزوزب  گنرداب و  رایخ و  و 

درک دیاب  شیاسآ  باوخ و  ریبدت  دنک و  تدایز  ار  مشخ  توق  بارش 
22 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 

دنک دلوت  یباوخیب  زا  هک  موی  یمح  ردنا 

لیلحت تسنا و  زا  مشچ  يرت  هک  حور  لیلحت  يرایـسب  ببـسب  دوش  ردنا  رود  اهمـشچ  دـتفا  قافتا  طارفاب  یباوخیب  ار  مدرم  هک  یهاگره 
دنک دعاصت  دلوت و  اهراخب  هک  ماعط  ندیراوگان  ببـسب  دیآ  دیدپ  جیهت  يور  مشچ و  تشپ  ردنا  دنک و  دـلوت  يو  زا  باوخ  هک  تبوطر 

يروـجنر و نآ  ببــس  دـیآ  دـیدپ  اهمادـنا  یمح  ردـنا  ءاـیعا  رــسکت و  زیت و  يور  گـنر و  ماـعط  یگدـیراوگان  زا  دوـش و  هریت  لوـب  و 
زا دـنزاس  لوطن  دـیآیمن  باوخ  رگا  دور و  باوخ  رد  ات  دـننک  اهلیم  هک  تسنیا  جـالع  دـنک  دـلوت  موی  یمح  دـشاب و  حور  یگدوسآاـن 

ودـک زغم  نغور  هشفنب و  نغور  دـنک  یـشاط  ردـنا  دـنزیر و  رـس  رب  مرگمین  شاخـشخ  تسوپ  هتفوکمین  وج  کـشک  رفولین  هشفنب  هنوباـب 
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دیاب اهلیح  اهجالع و  نیدب  دوشن  هدنگارپ  راخب  ات  دنـشک  وا  رـس  رب  يراتـسد  ودب  زا  دیآ  راخب  رـس  رب  رـس  دـنناکچ و  یمه  يو  رب  نیریش 
رت و یلوا  دنیـشن  نزبآ  رد  رگا  دنزیر و  رایـسب  رـس  رب  هدنیآ  شوخ  مرگمین  بآ  دـنور و  هبامرگب  دوش  طاطحنا  رد  پت  نوچ  دـیناباوخ و 
هتفوکمین و وج  کشک  هشفنب و  بانع و  زا  داد  دیاب  فیطل  ياذغ  دیآ  نوریب  هبامرگ  زا  نوچ  دنکن و  قرع  چیه  ات  دـیآ  نوریب  دوز  نکیل 

ندروخ دروخ و  هک  یماعط  ره  دشاب و  هروب  هریز و  نایداب و  سفرک و  مخت  يو  ردنا  هک  درک  دیاب  هنقح  دشاب  رقارق  داب  اهدور  ردـنا  رگا 
ندیراوگ ریبدت  هب  دیشک  دیابن  پت  ندیراسگ  راظتنا  دوش  ضراع  پت  ببـس  نادب  دروخ و  رتشیب  رتظیلغ و  یماعط  ای  دشاب  هتـشادن  تداع 

جازم دوب و  تیفیک  مرگ  ماعط  رگا  دید  دیاب  دشاب  زور  دنچ  تسا و  هقبطم  وچمه  پت  نیا  هکنآ  رهب  زا  دش  دـیاب  لوغـشم  نآ  عفد  ماعط و 
ار عبط  درس  مه  ضیرم  جازم  تسا و  درـس  ماعط  عبط  رگا  تشخریـش و  ای  نیمرلا  ءامب  درک و  دیاب  مرن  هکاوفلا  ءامب  ار  عبط  تسا  مرگ  مه 

ردنا ار  یحدق  دننک و  یحدـق  رد  یمور و  نیتنـسفا  تیز و  نغور  دنناتـسب  دـیآ  راکب  بابین  رد  نیتنـسفا  نغور  درک و  دـیاب  مرن  ینومکب 
- دش دهاوخ  هتفگ  هدعم  تاجلاعم  رد  یگطصم  نغور  نیدران و  نغور  دریگ  ار  نیتنسفا  توق  نغور  ات  دنناشوجب  دنهن و  بآرپ  هلیتاپ 

23 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 

ینوفع یمح  ياهتمالع  ردنا  باب 

هراشا

اهببس پت  ثودح  شیپ  زا  تسا  هقباس  نآ  بابسا  دشابن  هلصاو  بابسا  زا  یببس  ار  نآ  هک  تسنآ  تمالع  تسا  رتصاخ  هچنآ  ار  ینوفع 
ینالسک یگدنامنتشیوخ و  رد  زورب  دشابیمه و  ولهپ  هب  ولهپ  زا  ندیدرگ  هسات و  پت و  یمرگ  نوخ  ندش  مرگ  یمارآیب و  یباوخیب و 

فیـشارس يزاتب  هک  اهولهپ  رـس و  ءاهگر  دوشیم و  گنت  سفن  هاگهاگ  دنزیم و  ياپ  دشکیم و  اهمادنا  همه  ياپ و  تسد و  دـیابیمه 
لوب و رد  يریصقت  دیآیم و  رایسب  ینیب  ناهد و  زا  بآ  دهجیم و  غدص  شوگانب و  ياهگر  دشاب و  نارگ  رس  دوش و  هدیـشک  دنیوگیم 

دیدپ نآ  رثا  رب  ینوفع  پت  دوشن  هدرک  نآ  ریبدت  دیآ و  دیدپ  اهتمالع  نیا  هکیتقو  دـشاب  رای  تامالع  نیدـب  ضبن  رتاوت  جـیهت و  زا  رپ 
ریاغ و هک  دشاب  نآ  ضبن  یگدراشف  دشاب و  زاغآ  تمالع  دوش  هدراشف  ضبن  هک  یهاگره  دوش و  درز  گنر  يور  درآ و  فعـض  دیآ و 

دشاب رتعیرس  يوق و  ضابقنا  تکرح  سفنت  ضبن و  ردنا  دتفا  يوق  سک  نیا  ضبن  ياهضبن  هنایم  ردنا  دوش و  فلتخم  عیرس و  فیعض و 
ياهتمالع هلمج  زا  پت  ياهتنا  تقو  ردـنا  پت و  دـیازت  تقو  ردـنا  ضبن  فالتخا  دـشاب و  رتشیب  راـخب  ندرک  نوریب  تجاـح  هکنآ  رهب  زا 

تمالع دوش  عیرـس  هدراشف و  ضبن  رگا  هدام و  یکبـس  رهب  زا  دـشابن  رهاظ  ضبن  فالتخا  هک  بغ  ردـنا  رگم  ینوفع  ياهپت  تسا  هصاخ 
تسنآ

ای ینوفع  یمح  تاـقوا  رثـکا  دـنکن و  قرع  نیتـسخن  تبون  هک  تسنآ  ینوفع  یمح  ياـهتمالع  زا  تسا  موی  یمح  تسین  ینوفع  پت  هک 
ردنا لوب  دشاب و  برطضم  تلع  اب  تعیبط  دهج  ببسب  رامیب  لاوحا  اهتنا و  کیدزن  هصاخ  دوش و  هایـس  نابز  دشاب و  یگنـشت  رـس و  درد 
ءاهپت ینعی  هرتفم  يرامیب  ردنا  دشاب و  مرگ  تخـس  هک  تسا  نکمم  دـشاب و  كدـنا  دوش  رهاظ  یگتخپ  ناشن  هکنآ  ات  دـشاب  ماخ  يرامیب 

دـیآ و دـیدپ  يرت  هرـشب  رب  ای  دـنک  قرع  ندـیراسگ  تقوب  دـیآ و  يوق  هزرل  ای  دـنک  ءاشارف  تسخن  دـیاب  یق  زاب  تبون  دراـسگیم و  هک 
مود طلخ  ینازوس  يزیت و  یکی  تسا  دنچ  هزرل  ياشارف و  بابسا 

24 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 
دبای یمه  امرـس  هکنآ  دوب و  طلخ  ینازوس  يزیت و  هزرل و  ياشارف و  ببـس  دشاب و  نوردناب  هک  هدام  تهج  زا  نت  نوردـناب  ترارح  لیم 

يدرس ببس  رگا  دنک و  هبلغ  یگنشت  نطاب  یمرگ  ببـسب  دشاب و  مرگ  دنهن  يور  رب  تسد  رگا  دننزیم و  اهمادنا  ردنا  نزوس  هک  درادنپ 
درک و ناوت  طالخا  رد  زایتما  قرف و  نیمه  دشاب  درس  دنهن  يو  رب  تسد  رگا  تسا و  هداتفا  فرب  نایم  رد  وا  نت  هک  دنام  نادب  دشاب  طلخ 
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چیه يرایتخایب  تکرح  مرگ و  نطاب  امرـس و  رهاظب  دـشاب و  طلخ  ینازوس  يزیت و  هریرعـشق  ببـس  تسناد  ناوت  ضقان  هریرعـشق و  قرف 
زا عنم  ار  دوخ  دبای و  یمه  يدارمیب  یتکرحشوخ  ردنا  رامیب  هک  دشاب  یلاخ  ضفان  اهنادند و  ندز  مهرب  اهمادنا و  ندـیزرل  نوچ  دـشابن 

توق هک  تسنآ  ضفان  ندینازرل  فعض  ببس  دوشیم و  هتسسگ  مه  زا  اهناوختسا  ایوگ  هک  دزرلب  نانچ  اهمادنا  همه  تشاد و  ناوت  يو و 
دشاب يوق  امرـس  هک  دشاب  رایـسب  دشاب و  رتيوق  ضفان  ندینازرل  رتيوق  هعفاد  توق  رتنازوس و  هدام  هک  دنچره  دشاب  يوق  اهلـضع  هعقاو 
هعفاد توق  هکنآ  مود  دشابن  نازوس  هدام  هکنآ  یکی  تسا  زیچ  ود  نآ  ببـس  دوشیم و  عبر  یمغلب  یمح  ردنا  هکنانچ  دـشابن  هزرل  نکیل 
قرعب دنک و  امرس  زاغآ  رد  ياهپت  هکنآ  ببـس  درـس  پت  یـسراپب  دنیوگ  رحرب  دشاب  طلخ  يدرـس  ببـس  هک  ار  نآ  دشابن و  يوق  اهلـضع 
لیلحت ببـس  نادب  دشابن  قورع  رد  همه  اهتبوطر  هکنآ  دنک  لیلحت  دراذگب و  ار  تبوطر  دـشاب  بیرغ  هچرگا  ترارح  هک  تسنآ  دراسگ 
ترارح ندرک  لیم  ببـسب  ای  توق  یفیعـض  ببـسب  الا  دشابن  ءاشارف  امرـس و  چیه  مزال  ياهپت  زاغآ  ردنا  دنک و  رایـسب  قرع  دتفا و  رتشیب 

فعض هدام و  یتظلغ  تسا  رایـسب  تمالع  هکنآ  رهب  زا  دشابن  یتمالع  نیا  دوش و  درـس  فارطا  پت  زاغآ  ردنا  ببـس  نادب  ات  هدام  تهجب 
- تسا بکرم  هدام  تمالع  دوش  بکرم  هزرل  اب  هریرعشق  پت  ضعب  ردنا  یهاگ  دشاب و  ترارح 

هریرعشق تقوب  رامیب  نتفای  امرس  بابسا  ردنا 

درس طلغ  هک  یهاگره  تسنآ  ببس 
25 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 

ار وا  هک  دسر  طلخ  نادب  نوچ  یترارح  نکیل  دیاین  نآ  يدرـس  سح  دـنک و  وخ  وا  ترواجم  اب  دریگ و  یتفلا  واب  دـشاب  نکاس  نت  ردـنا 
دزادگب و دبنجب و  هدعم  زا  تبوطر  يازجا  دزیر و  نتشیوخ  رب  مرگ  تخس  بآ  هبامرگ  ردنا  هک  یسک  وچمه  دوش  هتفای  وا  سح  دنابنجب 
وا اب  هک  ار  عضوم  نآ  دـشاب  نکاس  شیوخ  عضوم  ردـنا  ادوس  طلخ  ات  نینچمه  ددرگ و  سوسحم  نآ  تیفیک  دریذـپ  لیلحت  هک  دـهاوخ 
وخ وا  اب  هک  رگید  ياضعا  دنک  هدنگارپ  نت  ردنا  دنابنجب و  ار  وا  بیرغ  یترارح  نوچ  نکیل  دـشابن  سوسحم  نآ  تیفیک  تسا  هدرک  وخ 

تسنیا دیآ  دیدپ  پت  همدقم  رد  هک  امرس  ببس  دیایب  نآ  تیفیک  دشابن  هدرک 

دیآ راکب  اهپت  نیا  جالعب  هک  اهنوناق  نتخانش  ردنا 

هراشا

نادـب دـنک و  یفالت  رتدرـس  ياـهزیچب  ار  پت  یکـشخ  یمرگ و  هکنآ  یکی  دـنک  زیچ  هسب  دـصق  اـهپت  نیا  هجلاـعم  رد  هک  دـیاب  ار  بیبط 
نیا دیازب و  یتخل  تسا  ماخ  رگا  دنک و  مک  یتخل  تسا  رایسب  هدام  رگا  درگنب  هکنآ  موس  دراد  هاگن  رامیب  توق  هکنآ  مود  دهد  نیکـست 

دـشاب هاگ  دنک و  لدتعم  ظلغم  ياهزیچب  دشاب  قیقر  دشابن  ظیلغ  رگا  دنک و  قیقر  لدتعم  ياهزیچب  ار  وا  دشاب  ظیلغ  هدام  رگا  دشاب  نانچ 
هدـننزب و ياهزیچ  رگا  دـشاب  رتمهم  نآ  قیقرت  طلخ و  ندـیئازب  درادزاب  نآ  نیکـست  ریبدـت و  زا  طلخ  یماخ  یتظلغ و  دـشاب  پت  هکنآ  اـب 

یئاج نینچ  ردـنا  بیبط  دـشاب  مرگ  مه  دـنک  مرگ  ار  طالخا  هک  ياهزیچ  دـشاب و  مرگ  همه  دوخ  لیالد  دراد  یمرگب  لیم  هدـننکلدتعم 
دـشاب رتلهـس  ناسآ و  هچنادـب  نتـشادهاگن  توق  ای  ندرک  مک  ای  نداد  نیکـست  ای  ندـیئازب  هدام  تسا  رتناسآ  مهم  مادـک  ات  دـنک  هاـگن 

ءام دـنک و  حالـصا  هتفه  کی  دـشاب  رتمک  هدام  رگا  دـنک و  تعانق  باکـشکب  هک  تسنآ  طایتحا  اهلاح  رتشیب  ردـنا  دـش و  دـیاب  لوغـشم 
جازم و لیدـعتب  زج  هک  دـباین  تصخر  دوخ  زا  ترارح  تداـیز  ببـسب  بیبـط  دـشاب و  يوق  تخـس  ترارح  هک  هاـگره  دـهد و  هکاوفلا 

ردنا هک  ياهزیچب  دوش و  لوغشم  توق  نتشادهاگن  ترارح و  نیکست  هب  الوا  دشاب  فیعض  رامیب  توق  رگا  دوش  لوغشم  ترارح  نیکست 
هب ای  شرت  رانا  بآ  هب  ای  هروغ  بآ  هب  ای  هتخپ  هکرـسب  دروخ  هزاـت  یهاـم  اـی  ناـن  صرق  ظـیلغ و  باکـشک  نوچ  دوب  رتقئـال  ياـج  نینچ 
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نیکست کشرز و 
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يرامیب دنک و  ماخ  دنارـشفب و  ار  هدام  دوب و  هدام  زا  شیب  نآ  ترـضم  هکنآ  رهب  زا  نآ  دننام  دننک و  روفاک  صرقب  لاح  نیردنا  ترارح 
لوغشم هدام  حالصا  جارخا و  ریبدتب  دوش  رتنکاس  ترارح  دشاب و  هدمآ  ياجب  ضیرم  توق  هک  دنیب  بیبط  هک  یهاگره  ددرگ و  رتزارد 

تسا و یتسردنت  تلاح  ینعی  یعیبط  جازم  رگا  درگنب  تسنآ  جالع  نیردنا  رتگرزب  یلـصا  دنراذگن و  ورف  پت  بناج  تاعارم  دنوش و 
هجلاعم درـس  يرامیب  تسا و  مرگ  یعیبط  جازم  رگا  دننک و  رایتخا  هدراب  ریبادـت  هداتفا  رود  یعیبط  جازم  زا  هک  دـننادب  هداتفا  مرگ  يرامیب 

ببـس هک  دـننادب  دـشاب  مرگ  همه  رمع  شرهـش و  ياوه  لاـس و  لـصف و  دـشاب و  مرگ  ود  ره  يراـمیب  جازم و  رگا  درک و  دـیاب  نآ  دـض 
قفاوم پت  نیا  هک  تسناد  دـیاب  دـیآ  مرگ  پت  ناتـسبات  ياوه  لصف و  ردـنا  زاجح  تیالو  رد  ار  ناوج  درم  الثم  تسیوق  تخـس  يراـمیب 

يرامیب دیآ و  مرگ  پت  ناتسمز  لصف  لامـش و  تیالو  رد  ار  بوطرم  رگا  دوب و  يوق  تخـس  ببـس  دشاب و  تیالو  لصف و  رمع و  جازم 
دیاب لوغشم  پت  جالعب  دشاب  ضراع  رـس  درد  پت و  هک  یهاگره  تسا و  رود  تیالو  لصف و  رمع و  جازم  زا  هک  تسناد  ناوت  دتفا  مرگ 

ياـهزیچب رـس  درد  تشاد و  دـیاب  ربارب  ود  ره  یمح  عادـص و  جـالع  دوـش و  رتمرگ  رتزارد و  پت  تبوـن  درد  تبوعـص  ببـسب  هـک  دـش 
دیابن نیبجنکـس  زج  تسا  سامآ  نآ  یلاوح  رگج و  ردنا  هک  دنک  تلالد  پت  ردـنا  دوش  یناقری  لوب  هک  هاگره  ددرگ و  نکاس  یندـیئوب 

هبادرس و رد  ناتـسبات  ردنا  ار  مرگ  پت  دنوادخ  دنوش و  لوغـشم  نآ  جالعب  دوش  نکاس  پت  نوچ  ماداب و  نغور  ای  قیقر  باکـشک  ای  داد 
هماـجب نت  هک  تسنآ  رتیلوا  ددرگزاـب و  نت  نوردـناب  ترارح  دـنک و  کـشخ  ار  نت  رهاـظ  ود  ره  هکنآ  رهب  زا  تـفخ  دـیاشن  هناخـسخ 

هک ای  صرق  زا  يرامیب  پت و  لیاوا  رد  ار  رامیب  چـیه  دـشاب و  کنخ  دریگ  سفنب  هک  یئاوه  ات  دریگ  کـنخ  هناـخ  ياوه  دراد و  هدیـشوپ 
دشاب هدرک  غارفتسا  دشاب و  هتخپ  هدام  هکنآ  زا  سپ  رگم  داد  دیاشن  رانلگ  صرق  ابرهک و  صرق  روفاک و  صرق  نوچ  دنروخ  پت  يارب 

ندروخ درس  بآ  ریبدت  ردنا 

27 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 
تشاد و دیاب  زاب  دوش  رتظیلغ  هک  دشاب  رت  ظیلغ و  دشاب و  ماخ  هدام  هکنآ  رگم  تشاد  دیابن  زاب  درـس  بآ  زا  ار  مرگ  پت  دنوادخ  هکنادب 
دهد و ماوق  دـنک و  لدـتعم  وا  ماوق  هک  تسوا  ارفـص  جـضنب  هکنآ  رهب  زا  تساهزیچ  نیرتهب  درـس  بآ  دـشاب  يوارفـص  قیقر و  هدام  رگا 

يدرد يوضع  رد  ای  دشاب و  یسامآ  ینوردنا  رد  ینوردنا  ياهمادنا  زا  ای  دشاب  یفعض  رگج  ای  هدعم  رد  رگا  تسا  يوارفص  جازم  داضرم 
دشاب و رغال  تخس  ای  يریسمرگ  نامدرم  هکنانچ  دشاب  هتشادن  تداع  ندروخ  درس  بآ  رامیب  ای  دوب و  فیعض  يزیرغ  ترارح  ای  دشاب و 

هلمج رد  دشاب  جنشت  قاوف و  میب  دنک و  تدایز  فعـض  دناشنورف و  يزیرغ  ترارح  هکنآ  يارب  زا  داد  دیاشن  نوخ  ترارح  رد  درـس  بآ 
توق رتمامت و  يزیرغ  ترارح  كاخ و  تشوگ  نت  هتفاـی و  جـضن  ظـیلغ و  زیت و  دـشاب و  قیقر  مرگ و  هداـم  رگا  درک  دـیاب  هاـگن  تسخن 

یجالع نیرتهب  و  درس ؟؟؟ بآ  ندروخ  هکلب  دنکن  رثا  ترضم  چیه  دشاب  هدوب  تداع  مه  ندروخ  درس  بآ  تمالسب و  ءاشحا  تسیوق و 
هک یهجو  رب  ار  هدام  دبای  توق  تعیبط  دوش و  هدروخ  درـس  بآ  نوچ  هک  دوب  رثکا  دـناسر و  نایز  تخـس  تسنیا  فالخرب  رگا  دـشاب و 

تسا و هداس  ترارح  هک  دناد  هقرحم  ياهپت  ردنا  بیبط  هک  یهاگره  دبای و  تیفاع  رامیب  دزاس و  عفد  یق  ای  راردا  ای  قورعب  دشاب  نکمم 
هدیراسگ پت  دنیـشنورف و  ترارح  دوش  زبس  وا  گنر  دتفا و  رامیب  ياهمادـنا  رب  هزرل  هکنانچ  دـنهدب  نم  مین  کی  رادـقمب  درـس  بآ  رگا 

بآ زا  رگا  هک  دسرتب  بیبط  رگا  هریغ  ای  ینطاب  مادنا  رد  یسامآ  ای  دوب  رگج  هدعمب و  فعض  دوب و  یمغلب  یمح  هک  دشاب  نکمم  دوش و 
ریبدت سامآ  ای  طلخ و  یلاخ  نوچ  دشاب  یعنام  رگا  نتشادزاب  زا  تسا  رتیلوا  دروخ  درس  بآ  ات  نداد  يروتسد  دوش  لوب  درادزاب و  درس 

رد وا  ترـضم  دنک  جوزمم  بالج  ای  نیبجنکـس  اب  رگا  داد  دیابن  درـس  تخـس  بآ  لاح  نینچ  ردنا  نکیل  لوبذ  ریبدت  زا  تسا  لهـس  نیا 
دشاب یعنام  هک  اجنآ  ندروخ  درس  بآ  يرایسب  رد  یترضم  نیرتمک  هک  تسناد  دیاب  دشاب  رتمک  سامآ  بلصب  هدام و  تظلغ 
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دـشاب و رتيوق  پت  لوا  زا  یناـث  پت  نیا  هک  تسا  نکمم  دوش و  تداـیز  پت  زا  رگید  یعون  ببـس  نادـب  ددـنبهب و  ار  ماـسم  هک  تسنآ 

فیعـض يوضع  رگا  دشاب و  ماخ  یطلخ  نت  رد  رگا  ۀصاخ  دیآ  دیدپ  گرزب  ياهترـضم  درـس  بآ  يرایـسب  زا  دـشابن  پت  هک  ار  یناسک 
هدرگ و فعـض  جنـشت و  هشعر و  دوب  راوشد  ندرب  ورف  بارـش  ماعط و  ءارجمب  ياهزیچ  ندز و  مد  دوش و  رهاظ  نآ  لـعف  رد  یتفآ  دـشاب 

دـشاب هدعم  رد  هک  یماعط  دنک و  رقارق  دنامب و  رید  هدعم  ردنا  دوش  هدروخ  درـس  بآ  زا  هک  یتبرـش  ره  دنک و  دـلوت  نولوق  هدور  هناثم و 
هکنآ رهب  زا  دنک  راردا  هن  دناشنب و  یگنشت  هن  ببس  نیدب  دوش  رید  رگجب  دنامب و  رید  میاص  ءاعم  ردنا  دور  ورف  هدعم  زا  نوچ  دنک و  هابت 

درک و دناوتب  لوب  رادا  ات  درذگب  رید  زین  رگج  زا  دناشن و  دناوتب  یگنـشت  ات  دسر  قورع  رگجب و  وا  یکنخ  یتخل  دنامب  هدـعم  ردـنا  نوچ 
ندروخ درس  بآ  پت  زاغآ  رد  دیآ  تبونب  هک  ياهپت  ردنا  درذگب و  وزا  دوز  ات  دروخ  بالج  نیبجنکـس و  اب  درک  دناوتن  ربص  هک  یـسک 

هک ار  یسک  تسا و  تاصح  تتفم  هک  اریز  دوش  رتمک  هناثم  گنس  ترـضم  دروخب  نآ  تبون  هناثم و  درد  تلاح  رگا  دراد و  نایز  رایـسب 
میلعلا یفاشلا  وه  تسیرورض  زارتحا  دشاب  رتشیب  يرامیب  رد  دوب  یترضم  درس  بآ  زا  تحص  تلاح  رد 

نیبجنکس تیصاخ  لاوحا و  ردنا 

زا تسوکین  تخس  یبیکرت  هلمج  رد  بالگ  دیفس و  رکش  هکرس و  زا  ای  بآ  لسع و  هکرس و  زا  تسا  بکرم  بارـش  نیبجنکـس  هکنادب 
هدعم و نوچ  ینابصع  ياضعا  باصعا و  ردنا  وا  ترـضم  هدنرذگ و  يزیت  يدرزب و  تسا و  کشخ  درـس و  دوخ  عبطب  هکرـس  هکنآ  رهب 

نایز ار  وا  اهتدورب  همه  ببس  نیدب  تسین  نوخ  يو  ردنا  هک  تسنآ  وا  يدرس  ببـس  تسا و  درـس  بصع  هکنآ  رهب  زا  دشاب  میظع  محر 
هک تسنآ  وا  تعفنم  دسرن و  يوب  هکرـس  ترـضم  هک  دنامن  يو  زا  زج  چیه  دشاب  هتـشاد  یگدـنرذگ  يزیت و  يدرـس  اب  هک  ۀـصاخ  دراد 
هک تسنآ  وا  تعفنم  دنادرگ و  دنک و  زیت  ارفـص  دنک و  مرگ  ار  جازم  هک  تسنآ  لسع  ترـضم  دنکـشب و  ار  وا  توق  دنک و  رهق  ار  ارفص 

دوش هتسکش  هکرسب  لسع  ترضم  دنزاس  نیبجنکس  نوچ  سپ  دنک  فیطل  دشاب  جزل  ظیلغ و  تخس  هک  تبوطر  دنکشب و  ار  اهداب 
29 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 

دنکـشب و ارفـص  دناشنب و  یگنـشت  هک  تسنآ  نیبجنکـس  تیـصاخ  دـیآ و  لصاح  بآ  تعفنم  اب  ود  ره  تعفنم  لسعب  هکرـس  ترـضم  و 
دنک و فیطل  دشاب  طالخا  ياهرذـگ  ندز و  مد  ياهرذـگ  ردـنا  هک  ار  جزل  ظیلغ و  تبوطر  دراد و  رت  ار  ناهد  ماک و  دـنادرگ و  نکاس 

اهگر زا  لوب  رارداب  ار  قیقر  طلخ  دیاشکب و  ینوردنا  ياهمادنا  هدس  دزادنارب  دروآرب  رتلهس  دیآرب  راوشد  بعـص و  هفرـسب  هک  یتبوطر 
رهب زا  دوشن  ترـضم  اهتعفنم  نیاب  ات  دشابن  شرت  رایـسب  هک  دیاب  نکیل  درآ  لاهـسا  دنابنجب و  دنک و  مرن  ار  عبط  هک  دـشاب  هاگ  درآ  نوریب 

تعفنم يدوزب  شرت  نیبجنکس  زا  هکره  دشاب و  میظع  ترضم  دوش  دوز  ود  ره  ترـضم  تعفنم و  دنک  يوق  يرثا  شرت  نیبجنکـس  هکنآ 
هفرسب دنک و  فیطل  ار  جزل  تبوطر  دشاب  رتيوق  نیبجنکس  توق  نوچ  تسین و  ریذپجضن  هدام  دشاب و  هرطخ  اب  هک  تسنآ  تمالع  دباین 

بیبط رب  سپ  دنک  ادیپ  قانخ  تخادنا  دناوتن  هفرـسب  ار  هدام  دشاب  فیعـض  توق  رگا  دـنک و  كاپ  ندز  مد  ياهرذـگ  یناسآب  دزادـنیب و 
تـسه ریذپجضن  هدام  ات  درادهاگن  هدام  تظلغ  تقر و  نآ و  یـشیب  یمک و  هدام و  لاح  رد  نیبجنکـس و  توق  لاح  ردنا  هک  دشاب  مزال 

دننک و مرگمین  دنهد و  لدتعم  نیبجنکـس  دشاب  ناتـسمز  راگزور  تسه و  دیما  رگا  ین و  ای  تسه  یـصالخ  دیما  رامیب  ردنا  ین و  ای ؟؟؟
دناشنب یگنشت  ات  دنزیمایب  درس  بآ  اب  دشاب  ناتسبات  مسوم  رگا 

باکشک ریبدت  ردنا 

هقرحم و ياهپت  ردنا  درک و  دیاب  نآ  دـضب  يرامیب  هجلاعم  هک  دـناهدرک  رایتخا  نآ  رهب  زا  اهپت  جالع  رد  باکـشک  لامعتـسا  نابیبط  رتشیب 
هچنآ جضن  دشاب و  هدـش  هتخوس  هچنآ  ریبدـت  دـشاب  ماخ  ضعب  هتخوس و  ضعب  ینوفع  ياهپت  دوش و  يران  يزیرغ  ترارح  بغ  هقبطم و 

www.Ghaemiyeh.comءافشلاهیاغ ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 67زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


هک يزیچ  نآ  تشاد و  ناوتیم  هاگن  اذغ  جازم و  لیدبت  هب  ار  توق  تشاد و  دیاب  هاگن  نایم  ردنا  رامیب  توق  درک و  دـیاب  مهب  دـشاب  ماخ 
هکنآ رهب  زا  درک  دیاشن  یلتمم  اذغ  تبرـشب و  ار  هدعم  تساذغ و  درادهاگن  ار  توق  هچنآ  تسا و  کنخ  ياهتبرـش  دنک  لیدـبت  ار  جازم 

نیا اب  هک  تسا  رتلکشم  نیا  هدام  جضن  موس  اذغ  مضه  هکنآ  مود  تبرش  مضه  هکنآ  یکی  دناهدرک  لوغشم  راک  هسب  ار  تعیبط 
30 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 

ياهتعفنم نیا  هک  دنناشچ  یتبرش  راک  نیا  رهب  زا  دناسر  نت  هب  زاب  هدرک  لیلحت  هتخادگ و  رامیب  نیزا  پت  ترارح  هک  يرت  ضوع  همه 
وا عبط  دهد و  هدام  جضن  هکنآ  رهب  زا  دندرک  رایتخا  ار  نآ  صاوخ  راک  نیا  يارب  دنتفاین  باکـشک  ياجب  ار  يزیچ  چیه  دوش  هتفای  يو  زا 

جازم يدرس  يرت و  زا  دنادرگ و  مرگ  ار  اهیتشرد  دزپب و  دنک و  لدتعم  ار  هدام  و  دروخ ؟؟؟ يرت  یمرن و  زا  دناشنب و  یگنشت  تسا  رت  هک 
تعرـسب تسا  هدنزغل  هکنآ  ببـسب  دهد و  اذغ  ار  نت  درادهاگن و  توق  دوش و  مضه  دوز  دنک و  تمواقم  پت  یکـشخ  یمرگ و  اب  دوخ 

تسا و هدـنزغل  تجوزل  اـب  هکنآ  يارب  دـنامن  اـهگر  ردـنا  يو  زا  یگدولآ  چـیه  دـهد و  دوس  ار  اـهگر  درذـگب و  اـهگر  زا  دوش و  مضه 
ود ار  باکـشک  نیا  ياوس  ام  دیآ و  مک  ندودز  ندـیزغل و  خرـس  يزیچ  زا  هکنآ  رهب  زا  تسین  ار  باکـشک  زج  تیـصاخ  نآ  هدـنیادز و 

نوچ الثم  تسا  رگید  ياـهیندروخ  رد  هکناـنچ  تسا  هداـضتم  ياـهتوق  وا  توق  رد  تسناـسکی و  وا  توق  هکنآ  یکی  تسا  رگید  بناـج 
توق هک  دنهاوخ  هک  نامدرم  تسببـس  نیدب  دیازف  توق  دوب و  کین  تیاغب  دـهد  هک  یئاذـغ  تسناسکی  وا  توق  هکنآ  رهب  زا  سدـع و 
نیرد دنروخب  تشوگ  بش  ماگنه  دنروخ و  شروخ  نانیب  نان  دادماب  نآ  هک  یسک  نوچ  دنکن  دلوت  رب  طلخ  نت  رد  دشاب و  يوق  ناسنا 

دوش يرامیب  فعـض و  ببـس  دبنجن و  هک  دهاوخ  دب  طلخ  ناشیا  نت  ردنا  دنک  توق  يراک  رد  رگا  دشابن و  فلتخم  ياهتوق  ناشیا  اهتوق 
نداد بیکرت  دندرک و  رایتخا  ار  وا  دنتفای  اهتیـصاخ  نیا  باکـشک  رد  نوچ  سپ  درادهاگن  ار  توق  دهد و  اذـغ  ار  نت  هک  مود  تیـصاخ 
دننک تعانق  نیبجنکس  بالجب  دیآ  تجاح  يزیچب  رگا  دنریگزاب و  باکشک  اهتنا  کیدزن  قیقر و  باکـشک  يادتبا  رد  هک  تسنانچ  نآ 
بآ هنامیپ  تسب  رد  وج  کشک  هنامیپ  کی  هک  دـشاب  نانچ  نتخپ  قیرط  دـنهد و  ظیلغ  باکـشک  تسیرورـض  توق  تیاعر  هک  اـجنآ  و 

دنازپ و رتهب  ار  هدام  دنک و  رتشیب  يرت  دهد و  رتمک  اذغ  دـشاب و  قیقر  باکـشک  دـنیالایب  دـنام  بآ  هنامیپ  جـنپ  ات  دـنرادرب  فک  دـنزپب و 
راکب اجنآ  باکشک  ددرگ و  شرت  رتمک  دوش و  مضه  رتدوز  دنک و  لادتعاب  يدرس  دیوش و  رتكاپ  ار  اهگر 

31 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 
دهد تلهم  هک  دوبن  یتجاح  لاهسا  دصفب و  دشابن  فیعض  يدرد  كانرطخ و  ضرع  دوش و  نکاس  يرامیب  هک  تشاد  دیاب 

رامیب نتشادهاگن  اذغ  ردنا 

تاقوا مود  رامیب  تعیبط  لوا  تشاد  دیاب  هاگن  شزیچ  هد  نکیل  دشابن و  هراچ  اذغ  زج  درادهاگن  رامیب  توق  دـهاوخ  بیبط  هک  یهاگره 
مهد مه  مهن  لاس  لصف  متـشه  پت  تبون  تقد  متفه  رامیب  توهـش  مشـش  رامیب  هنخـس  مجنپ  رامیب  تداع  مراهچ  رامیب  توق  موس  راـمیب 

ریبدـت ود  ره  نایم  ای  هنمزم  ای  تسا  داح  يرامیب  هک  درک  دـیاب  هاگن  تسنآ  دراد  رامیب  تعیبطب  قلعت  هچنآ  اما  درادزاـب  اذـغ  زا  هک  اـهببس 
نیا دنیوگ و  ةدحلا  ۀیاغ  يزاتب  تسیزیت و  تیاغب  هک  تسنآ  يرامیب  تاجرد  لاح  درک و  دـیاب  نآ  تاجرد  رامیب و  تعیبط  روخرد  اذـغ 

ای مهدزای  ای  مهن  ای  متفه  زور  ردـنا  هک  دـشاب  يرامیب  نیا  دوب و  قلطم  هداح  ضعب  دـنک و  نارحب  مجنپ  ای  مراهچ  ای  موس  اـی  مود  زور  رد 
رب توق  اهتنا  تقو  ات  تسیوق و  توق  هک  دنیبهب  دشاب  تدح  تیاغب  هک  يرامیب  رد  اما  دشاب  نیزا  رتهتسهآ  ضعب  دنک و  نارحب  مهدراهچ 
عفد دیازیب  ار  نآ  درآ و  يرامیب  هدامب  يور  دوش و  یلوتـسم  تلع  رب  تعیبط  ات  دنریگزاب  اذغ  زا  یگرابکیب  ار  تعیبط  دـنام  دـناوت  ياج 
نیا دشابن و  رهاظ  تخس  باّلج  هزم  گنر و  نینچ  دنهدب  هتخیمآ  بآ  هب  يرثکا  رکـش  بالج  یکدنا  ار  رامیب  هک  دشاب  نانچ  نیا  دنک و 

نیبجنکـس یکدنا  بالج  نیا  رثا  رب  دـشاب  مرگ  تخـس  لاس  لصف  اب  رامیب  جازم  رگا  دـنیوگ و  زین  تقاطلا  ۀـیاغ  يذـلا  ریبدـتلا  نابیبط  ار 
لوا زور  زا  دـنک  نارحب  متفه  زور  هک  دـشاب  عون  نا  زا  دوب و  قلطم  هداح  هک  ياهيرامیب  ردـنا  دـنهد و  هتخیمآ  بالگ  ای  بآ  ای  لدـتعم 
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زور رگم  داد  دیاب  مهب  نیریش  شرت و  رانا  دشاب  بلاغ  تخس  ارفـص  رگا  داد و  دیابیم  هشفنب  بارـش  ای  بالج  یکدنا  ای  قیقر  باکـشک 
یگنـشت رگا  داد و  دیابن  تسنارحب  زور  هک  متفه  زور  داد و  دـیاب  كدـنا  نیریـش  رانا  بآ  ای  داد  دـیاب  باکـشک  ای  بالج و  اب  هک  مشش 

دنیوگ و تقاطلا  تیاغ  یف  سیل  ریبدت  نابیبط  ار  نیا  داد و  دیابیم  درس ؟؟؟ بالگ  دنک  هبلغ 
32 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 

رگا لفث و  اب  باکـشک  ای  داد  دـیاب  ظیلغ  باکـشک  راب  ود  زور  ره  دـنک  نارحب  مهدراهچ  اـی  مهن  زور  هک  دـشاب  عون  نآ  زا  يراـمیب  رگا 
هک يرامیب  ره  دنیوگ و  قلطم  فیطل  ریبدت  ار  نیا  داد و  دیاب  هریغ  خانفـسا و  ودک و  هروزم  زور  رخآ  باکـشک  دادـماب  دوب  يوق  توهش 

غرممخت هدرز  دروخ و  هزات  یهام  داد و  دیاب  نآ  ریغ  جارد و  جوهیط و  فارطا  غرم و  بآ  درک  دـیاب  رتظیلغ  فیطل  ریبدـت  دوب  رتهتـسهآ 
رهب زا  درک  دیاشن  فیطل  ریبدت  هنمزم  يرامیب  ردنا  فیطل و  ریبدت  یتسردنت  ردنا  دنیوگ و  ظیلغ  ریبدت  يرامیب  ار  نیا  داد  دیاش  تشربمین 

هدروآزاب فیطل  ریبدتب  اهتنا  تقو  ات  دنکیم  فیطل  جیردتب  درک و  دیاب  ظیلغ  ریبدت  دـهدن  يرای  اهتنا  تقو  ات  توق  فیطل  ریبدـت  اب  هکنآ 
لوغشم اذغ  چیهب  دننک و  طلسم  يو  رب  ار  توق  دنراذگزاب و  تعیبطب  ار  تلع  دشاب  اهتنا  تقو  نوچ  دشاب و  ياجرب  تمالسب  توق  ات  دوب 

نایز ار  تسردـنت  ندـینادرگ  ریبدـت  هاگان  رابکیب  هک  تسنآ  دراد  يرامیب  تاقواب  قلعت  هچنآ  دـنک و  شیوخ  راکب  تعیبط  ات  دـننادرگن 
هک درک  دـیاب  نانچ  دوش  هداد  ياذـغ  يزیچ  هک  دـشاب  تصخر  ندـینادرگ  ریبدـت  اهيرامیب  لوا  رد  ببـس  نیزا  ار  راـمیب  تیفیک  دراد و 

ریبدت رابکیب  ات  دناهدرک  دای  هکنانچ  دشاب  هدروآزاب  تفاطل  تیاغب  اهتنا  تقو  ات  دـننکیم  فیطل  جـیردت  هب  دـننک و  یتظلغب  لیم  تسخن 
ار توق  هچرگا  ظیلغ  ریبدت  هک  ینادب  تسنآ  دراد  رامیب  توقب  قلعت  هچنآ  دوشن و  فیعـض  توق  هک  ات  دشابن  هدینادرگ  تداع  فالخ  رب 

گنت وا  رهوگ  هک  یئاذغ  ره  دنک و  مک  زین  ار  يرامیب  دنک  فیعـض  ار  توق  هچرگا  فیطل  ریبدت  دهد و  ددم  مه  ار  يرامیب  دنک  تدایز 
ریبدت دوب  تجاح  هزادـناب  دـشاب و  گنت  وا  رهوگ  هک  دروخ  ياذـغ  رامیب  هک  ار  نیا  درادـهاگن و  ار  توق  دـنروخ  تجاح  هزادـناب  دوب و 

دیاب فیطل  ریبدت  دوب  ياج  رب  توق  دشاب و  يالتما  زا  يرامیب  رگا  دنرگنب  تسنآ  توق  نتـشاد  هاگن  ردنا  رگید  قیرط  دـنیوگ و  ار  هدـعم 
ياهریبدت زا  درک و  دیاب  مهب  ظیلغ  فیطل و  ریبدت  دشاب  هدش  فیعض  توق  دشاب و  هداتفا  غارفتسا  ای  اذغ  نتفایان  زا  يرامیب  رگا  درک و 

33 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 
رگید ياوهب  ياوه  زا  تحارتـسا  وا و  ياـضر  نتـسج  وا و  ياـهدارم  ندروآرب  تسا و  راـمیب  نتـشاد  داـش  توق  نتـشاد  هاـگن  رد  باوص 
توق ات  اهلاوحاب  نداد  تراشب  اهزیچ و  دـیماب  ار  وا  ندرک  دونـشوخ  ناتـسود و  راـضحا  رت و  شوخ  ياـجب  ياـج  زا  نتـسشن  رتقفاوم و 

رابکیب اذغ  تسا  ندروخ  رایسب  رامیب  تداع  رگا  دنرگنب  هک  تسنآ  دراد  رامیب  تداعب  قلعت  هچنآ  دریگ و  توق  نادب  یناسفن  یناویح و 
گرزب ياطخ  يو  زا  نتفرگزاب  اذغ  هکنآ  رهب  زا  هداح  ضارما  ردنا  هن  اهتنا و  رد  هن  دیازت و  تقو  رد  هن  تبون و  ءادتبا  ردنا  هن  دنریگب  زاب 

توق رگا  دوش و  كاله  رتدوز  هکنآ  میب  دشاب  فیعض  توق  دشاب و  يوارفـص  هنخـس  رگا  هصاخ  دنک  روهظ  یـشغ  هک  تسا  میب  دشاب و 
ای يوق  تخـس  يزیرغ  ترارح  هک  یهاـگ  ره  دـنیوگ و  لوبذ  ار  نآ  هک  دـیآ  دـیدپ  وا  نت  ردـنا  شهاـک  شراوـگ و  هک  تسنآ  میب  دوـب 

نوچ دشاب  فیعـض  تخـس  رگا  درک و  دناوتن  ربص  تیئاذغ  نیرب  دشاب  يوق  رگا  هکنآ  رهب  زا  تفرگ  دیاشن  زاب  اذغ  دشاب  فیعـض  تخس 
رانا و بآ  ای  قیقر  باکـشک  یکدنا  ای  تفرگ  دیاب  زاب  اذغ  دشاب  هتـشاد  تداع  ندروخ  مک  رامیب  رگا  دوش و  هتـسسگ  ددم  دریگزاب  اذـغ 

هرـشب رگا  دـنرادن و  واب  اذـغ  دـشاب  لخلختم  كزان و  هرـشب  رگا  دـنرگنب  هک  تسنآ  دراد  رامیب  هنحـسب  قلعت  هچنآ  داد و  دـیاب  نآ  دـننام 
دنرگنب تسنآ  دراد  رامیب  توهشب  قلعت  هچنآ  دننک و  بجاو  ریبدت  ار  رامیب  تعیبط  هکنانچ  دننک  فیطل  ریبدت  دشاب  هتـسب  ماسم  تشرد و 

مک يزیچ  رگا  دنناد و  تمینغ  دنک  تبغر  دشاب و  رتدنمدوس  هچنآ  هک  دنک  وزرآ  مادک  دـشاب و  دـنمدوس  رتقفاوم و  اهماعط  مادـک  زا  ات 
ردنا هک  تسناد  دیاب  دبای  رتشیب  توق  نا  زا  دراوگ و  دوز  دنک و  لوبق  رتهب  ار  نآ  عبط  هکنآ  رهب  زا  داد  دیاب  كدـنا  دـنک  وزرآ  دـنمدوس 

تسین راکنایز  تخس  وزرآ  هک  دناد  رگا  دنک  رامیب  يوزرآ  تعباتم  تعیبط  هک  دیاب  ببـس  نیدب  دوش  طقاس  رامیب  توهـش  اهلاح  رتشیب 
درگنب تسا  نآ  دراد  تبون  تقوب  قلعت  هچنآ  دنراد و  اور  وا  يوزرآ  دنزاسب  يزیچ  هک  دـنک  وزرآ  عون  نا  زا  رگا  دـهد و  هدرک  حالـصا 
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رگا
34 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 

ای طاطحنا  تقو  رگا  دوشن و  هدیراسگ  كانپت  ات  داد  دیاشن  اذغ  تعاس  شـش  زا  شیپ  تبون و  تقو  رد  دـیآیمه  ماظن  رب  پت  ياهتبون 
دـشاب رتمک  هک  تقونآ  ردنا  دشاب  هقبطم  یمح  زا  رگا  دـشاب و  کین  رایـسب  دـشاب  رامیب  ندروخ  اذـغ  تداع  تقو  پت  ندـیراسگ  تقو 

هک تسنآ  دراد  لاس  لصفب و  قلعت  هچنآ  داد و  دیاب  تداع  تقوب  اذغ  دشاب  ماظنیب  وا  ياهتبون  ندرک و  پت  رگا  درک و  دیاشن  اذغ  ریبدت 
هدـشن امرگ  ماـگنه  هک  زور  لوا  اذـغب  راـمیب  تعیبط  تبغر  دوش و  مرگ  زور  هک  دروخ  نا  زا  شیپ  اذـغ  تسا  ناتـسبات  لـصف  مسوم  رگا 

دروخ و دیاب  دنک  لوبق  رتهب  ار  نآ  عبط  هچنآ  امرـس  لصفب  دشاب  رتيوق  تقو  نآ  يزیرغ  ترارح  هکنآ  رهب  زا  تسناد  دیاب  تمینغ  دشاب 
ناتـسمز رد  يزیرغ  ترارح  هک  دنهد  زورمین  تقوب  دـشاب  ناتـسمز  لصف  رگا  دـیآ و  زاب  نیدـب  ات  دیـشوک  دـیاب  دـهاوخ  رگید  تقو  رگا 

هک ناتـسمز  ردنا  دیاب و  رتفیطل  رتکبـس و  اذغ  رهوگ  تاقوا و  رثکا  رد  داد  دـیاب  قیرافتب  اذـغ  ناتـسبات  لصف  رد  دوش و  رتيوق  تقونآ 
درک دناوت  افو  نآ  مضهب  تعیبط  هک  ردق  ندروخ  رابکیب  دوش  هتسب  ماسم 

فیرخ لصف 

دیاب قیرافتب  لدتعم و  ریبدت  درک و  دیاب  قفرب  ندینازپ  توق و  نتشادهاگن  ریبدت  تسا  اهلوصف  نیرتدب 

راهب لصف 

دیاب نا  زا  رترید  رتكدنا و  اذغ  دوش  تدایز  دزادگب و  دبنجب و  نت  رد  طالخا  لصف  نیردـنا  هکنآ  رهب  زا  اما  تسیالدـتعم  لصف  هچرگا 
تهج دـنریگن  زاب  اذـغ  تسا  كدوک  رامیب  رگا  دـنرگنب  تسنآ  دراد  رمع  اهلاسب  قلعت  هچنآ  دـباین و  ددـم  التما  ات  دروخ  ناتـسمز  رد  هک 
لیلحت نتـشادزاب  اذغ  زا  دشاب  كزان  رت و  وا  ياهمادنا  رهوگ  دـهد و  يرای  ار  همـضاه  هک  دوب  رتنوزف  كدوک  رد  يزیرغ  ترارح  هکنآ 

زا رتهب  ربص  اذغ  نتفایان  رب  ناریپ  هچرگا  تشاد  دیاشن  زاب  اذـغ  زا  مه  دـشاب  درمریپ  رامیب  رگا  ددرگ و  يوق  فعـض  بجوم  دریذـپ  رتشیپ 
ترارح هکنآ  رهب  زا  داد  دیاشن  مه  رایـسب  اذـغ  ناکدوکب و  هک  دـسرن  ترـضم  نانچنآ  ناریپ  هب  اذـغ  نتفایان  زا  درک و  دـنناوت  ناکدوک 

دناریم ورف  ار  كدنا  شتآ  رایسب  مزیه  هکنانچ  دناریمب  دریگ و  ورف  ار  ترارح  هکنآ  رهب  زا  دیاشن  مه  رابکیب  دوب و  فیعض  كدنا و 
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دنرگنب تسنآ  درادزاب  نداد  اذـغ  زا  هک  دراد  اهببـسب  قلعت  هچنآ  دـشاب و  ناریپ  ناکدوک و  لاح  نایم  باب  نیردـنا  لهک  ناوج و  لاـح  و 
رامیب رگا  داد و  دیاشن  اذغ  دوشن  یلاخ  لفث  زا  هدور  دورن و  ورف  هدعم  زا  هلـضف  نآ  ات  دشاب  یلفث  اههدور  رد  ای  دراد  هلـضف  هدعم  رد  رگا 
دشاب رت  ياذغ  ار  پت  دنوادخ  اذغ  رتقفاوم  داد و  دیاشن  اذغ  دوشن ، هدرک  غارفتسا  دصفب  ای  فایشب  ای  هنقحب  ای  لهسمب  ات  دشاب  جایتحا  ار 
لاحلا ۀقیقحب  ملعا  هّللا  دشاب و  پت  جازم  دض  مه  ناشیا و  جازم  دننام  مه  رت  ياذغ  هکنآ  رهب  زا  ار  رت  جازم  نادنوادخ  ناکدوک و  ۀصاخ 

ندروخ رمخ  ریبدت  ردنا 

دوب بآ  هب  کیدزن  نآ  ماوق  گنر و  هک  یفاص  قیقر و  دیفس و  بارش  زج  دراد  نایز  اهیرامیب  همه  ردنا  رمخ  عاونا  همه  هک  تسناد  دیابب 
هک دـیاشن  صلاخ  بغ  رد  داد و  دـیاب  عبر  یمح  یمغلب و  ياـهيرامیب  ردـنا  لدـتعم  يرادـقم  هدرک  جوزمم  بآ  هب  دـشابن  زیت  وا  يوب  و 

دهد يرای  ار  مضه  دنک و  فیطل  دنازپب و  ار  طلخ  یماخ  هکنآ  رگید  تسا  صاخ  دنک و  ددـم  ار  يزیرغ  ترارح  توق و  هک  اریز  دـنهد 
عفدب تعیبط  دوش و  هتخپ  مرو  هک  بنجلا  تاذ  هیرلا و  تاذ  ریخا  رد  دنک و  شیاسآ  باوخ  ردنا  رامیب  درآ و  باوخ  دـنک و  لوب  راردا  و 
لدتعم ماوق  معطب و  هچنآ  دزادنارب و  یناسآب  ار  طلخ  ات  دهد  يرای  ار  توق  دراد و  دوس  دشاب  هدـش  نکاس  مه  پت  دـشاب و  هتـساخرب  نآ 
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دناسر نایز  ار  رورحم  نکیل  دراد  دوس  ار  فیعض  هدعم  دنوادخ  قیقر  خلت و  بارش  دراد و  دوس  ار  هفرس  دوب 

باوخ ریبدت  ردنا  باب 

باوخ رد  هدام  هکنآ  رهب  دـشاب  هزرل  ای  ءاـشارف  پت  همدـقم  رد  رگا  ۀـصاخ  دپـسخن  پت  تبون  زاـغآ  ردـنا  راـمیب  هک  دـیاشن  تسناد  دـیاب 
تقو ردنا  تسا و  دنمدوس  هک  دـشاب  نکمم  پت  طاطحنا  کیدزن  اماف  دوش  زارد  پت  ددرگ و  تدایز  امرـس  دـنک و  لیم  نوردـنا  بناجب 

دراد رتمک  نایز  اهتنا 

غارفتسا ریبدت  ردنا 

تسا نانچنآ  تبون و  تقو  لوا  تشاد  دیاب  هاگن  زیچ  دنچ  تسخن  دیامرف  غارفتسا  ینوفع  تایمح  ردنا  هک  دهاوخ  بیبط  هک  یهاگ  ره 
تبون زور  دیآیمه  تسار  تبونب  هک  تسا  یپت  رگا  درگنب 
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ردنا ای  دنک  غارفتسا  دوش  هتسهآ  هکیتقو  دشاب  مزال  پت  رگا  درذگب و  پت  هک  درک  دیاب  فقوت  دشاب  ترورـض  رگا  دنیامرفن و  غارفتـسا 

نوریب درک  دیابیم  نوریب  هک  یطلخ  دشاب  يوق  توق  رگا  دنرگنب  دشاب  نانچنآ  رامیب و  توق  مود  دوب  شوخ  اوه  هکیتقو  نآ  زورهنابش 
سپ دروآ  دـیاب  لادـتعاب  کنخ  اهتبرـشب  ار  جازم  درک و  دـیاشن  غارفتـسا  دـشاب  فیعـض  توق  رگا  دوش و  كاپ  رابکیب  نت  هک  ات  دـننک 

غارفتـسا ود  ره  نایم  تدم  درک و  دیاب  قیرافتب  غارفتـسا  دـشابن  مه  فیعـض  تخـس  دـشابن و  يوق  تخـس  توق  رگا  دـنیامرف و  غارفتـسا 
دـصفب هک  یغارفتـسا  ره  دیآ و  دوخ  ياجب  زاب  هنیـس  رتمک  نیتسخن  غارفتـساب  هک  یتوق  دشاب و  هتخپ  یـضعب  ماخ  طلخ  هک  دـیاب  نادـنچ 

جازم موس  دناهدرکان  دصف  دوشن  فیعـض  توق  هکنآ  تهج  دنک  ریخات  دـصف  رد  رگا  هکنآ  رهب  زا  تسین  بجاو  هدام  جـضن  راظتنا  دـننک 
رگا درک و  دیاب  نآ  دننام  هشفنب و  تشخریش و  يدنه و  رمتب  غارفتـسا  تسا  مرگ  مه  يرامیب  تسا و  مرگ  جازم  رگا  دنرگنب  مه  ار  رامیب 

رایسب رادنت  دولآتشوگ و  رامیب  رگا  دنرگنب  ار  رامیب  هنحس  مراهچ  دننک  نآ  دننام  هرتهاش و  هلیلهب و  غارفتسا  دشابن  مرگ  تخـس  يراح 
داد دنرگنب  ار  يرامیب  هدام  مجنپ  دـنوش  لوغـشم  جازم  لیدـبت  هب  تسا  رغال  کشخ و  رگا  دـشاب و  رتریلد  ندرک  غارفتـسا  رد  تسا  طلخ 

دصف سپ  زا  دشاب و  ظیلغ  خرـس و  لوب  رگا  ۀصاخ  درک  دیاب  دصف  تسا  ربارب  نآب  نوخ  ای  تسنوخ  زا  يرامیب  رگا  دننک  هاگن  هک  تسنآ 
لاح نیردـنا  هک  دـیاب  نانچ  ولآ و  بارـش  هشفنب و  بارـش  ای  تشخریـش  ای  باکـشک  نوچ  دـننک  مرن  فیطل  ياهزیچب  کـشخ  عبط  رگا 
دوش رتزیت  ارفـص  هک  دـشاب  میب  هکنآ  رهب  زا  درک  دـیاشن  دـصف  دـشاب  يران  درز و و  لوب  رگا  غارفتـسا و  دـشاب و  ندرک  مرن  عبط  دوصقم 

دـشابن رود  سب  تداع  زا  هک  دـنهد  يزیچ  یق  تهجب  دـننک و  یقل  غارفتـسا  دراد  هدـعم  يوسب  لیم  هدام  رگا  دـنرگنب  ار  هدام  لیم  مشش 
رارداب دراد  رگج  هب  دح  بناجب  لیم  رگا  درک و  دیاب  لاهـساب  غارفتـسا  دراد  اهدور  يوسب  لیم  رگا  دننک و  تعانق  مرگ  بآ  نیبجنکس و 

غارفتسا دراد  رعقم  بناجب  هدام  لیم  رگا  دنزادرپ و  لوب 
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رامیب و رمع  ياهلاس  متفه  دننک  فایشب  هنقحب و  غارفتـسا  دراد  نیریز  ياهدورب  لیم  رگا  دوب و  قفاوم  ار  رگج  هک  اهورادب  دننک  لاهـساب 
دنیامرفب و دشاب  تجاح  هک  غارفتـسا  نازخ  ای  تسا  راهب  لصف  تسا و  لدتعم  رهـش  لهک و  ای  تسناوج  رامیب  رگا  رهـش  نکـسم و  اوه و 

دنرادزاب غارفتسا  زا  دشاب  ناتسبات  لصف  لامش و  ياهرهش  نوچ  درس  ای  یبونج  ياهرهش  نوچ  مرگ  رهش  دشاب و  ریپ  ای  كدوک  رامیب  رگا 
طایتحا درادن  تداع  ندروخ  لهسم  رامیب  رگا  دنرگنب  ار  رامیب  تاداع  متـشه  نآ  قفو  رب  دننک  قیرافتب  اهغارفتـسا  دشاب  ترورـض  رگا  و 
طایتحاب رتمک و  لهـسم  ناتـسبات  ردنا  دنرگنب  ار  لاس  لصف  مهن  دنرادهاگن  تداع  زین  دصف  ردنا  دنیامرف و  یق  دراد  تداع  یق  رگا  دننک 

ای هاگتشاچ  تقو  دنیامرف  هچنآ  داد و  دیاب  رتمک  يوق  لهسم  زین  ناتـسمز  رد  دنیامرف و  شوخ  ياوه  تقو  رد  دنیامرف  هچنآ  دنیامرف و  زین 
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دـشاب يوارفـص  اهپت  هک  یطرـش  هب  درک  دیاب  اهوراد  نیدب  دـننک  غارفتـسا  مرگ  يوارفـص و  ياهپت  رد  رگا  دـنیامرف و  زورمین  هب  کیدزن 
تشخریش و بالبل و  بآ  ای  تشخریش  رانا و  بآ  هب  ای  تشخریش و  ولآ و  بآ  هب  ای  درک  دیاب  تشخریش  دنه و  رمت  بآ  هب  نآ  غارفتـسا 

یندرک لح  بالج  رد  دننک و  لح  ولآ  بآ  رد  ای  دننک  لح  اهبآ  نیردنا  دـیآ  تجاح  اینومقـسب  رگا  تشخریـش و  ربنـش و  رایخ  یکدـنا 
زا نت  دنک و  غارفتـسا  هک  دشاب  هدماین  دیدپ  نت  رد  وا  ترارح  زونه  دنک و  تباجا  دوز  اینومقـس  هکنآ  رهب  زا  دشاب  اور  دنهدب  تشخریش 

تسا عفان  باب  نیردنا  هشفنب  بح  هشفنب و  بارش  دنک و  كاپ  ارفص 

دامض ریبدت  ردنا 

هتـشذگ هدعم  زا  ماعط  هکیتقو  زج  دنهنهب  هدرک  رت  بالگب  هفرخ  ای  دنهن  رگج  رب  رـس و  يازجا  زا  هک  دشاب  دامـض  تجاح  هک  یهاگ  ره 
درک و دیاب  تادربم  ریبدت  دشاب  رگج  یمرگ  ناشن  هداح  تایمح  ردنا  هکیتقو  دیوگیم  ایرکز  دـمحم  داهن و  دـیاشن  دـش  مضه  دـشاب و 

درک تباجا  عبط  مداهن  رامیب  رگج  رب  رت  درس و  يدامض  لاح  نیردنا  نم 

هبامرگ ریبدت  ردنا 

نتشگ سفنت  یق و  مود  دنادرگ  فیعض  ار  توق  دنک و  لیلحت  هکنآ  رهب  زا  توق  یفیعـض  یکی  تسا  خیب  درادزاب  هبامرگ  زا  هک  ياهببس 
همه هبامرگ  ردنا  هکنآ  رهب  زا  ینیب  زا  ندمآ  نوخ  موس  دنک  دلوت  یشغ  هک  دشاب  میب  دوش و  توق  فعض  ببس  هکنآ  رهب  زا 
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فاعر هک  دـشاب  دـیآ و  تکرحب  زین  اهوضع  ردـنا  نوخ  دوش و  رهاظ  فاـعر  هک  دـشاب  میب  دـیآ و  تکرح  رد  دوش و  هتخادـگ  طـالخا 
مراهچ دیآ  رت  مامت  هک  دنیامرف  هبامرگ  دیآ  نوخ  ینیب  زا  ار  رامیب  هک  دـهاوخ  بیبط  هک  یهاگ  ره  تسا  ببـس  نیدـب  دـهن  روهظ  طارفاب 

فلاخم بناجب  ار  طالخا  هکنآ  ببـسب  درادزاب  لاهـسا  هبامرگ  هک  اریز  دـنک  هبامرگ  دـنرادزاب  دـنهاوخ  رگا  دـشابیم  هک  یطلخ  لاهـسا 
ردـنا ار  سکره  هکنآ  رهب  زا  دـشاب  کشخ  تعیبط  رگا  هکنآ  مجنپ  ددرگ  يوق  نت  ردـنا  نآ  ترـضم  دـشاب  هدام  ءالتما  رگا  نکیل  دـشک 

هـس هبامرگ  ياهتفـص  هک  تسناد  دیاب  تساهتوق  فعـض  بجوم  هک  دوش  یلاخ  یلفث  زا  ياعما  ات  تفر  دیاشن  هبامرگ  دـشاب  یلفث  ءاعما 
هدرک غارفتـسا  هکنآ  زا  سپ  دشاب و  صلاخ  ارفـص  هدام  زا  هک  اهيرامیب  پت و  نابحاص  بیبط و  رت  موس  لیلحت  مود  جضن  یکی  تسعون 

درد و دشک و  نت  رهاظب  ار  هدام  هک  درک  دیاشن  مامحتـسا  دـشاب  یـسامآ  يوضع  رد  رگا  دـنک  تناعا  یقاب  هدام  جـضن  لیلحت و  رب  دـشاب 
بناجب دـشاب و  ظـیلغ  مغلب  هکنآ  رهب  زا  دراد  ناـیز  دـشاب  روش  مغلب  وا  هداـم  هک  ار  هقرحم  هقبطم و  یمح  ناـبحاص  دوش و  تداـیز  جـنر 

دـشاب هدش  غارفتـسا  جضن و  هکنآ  زا  سپ  ار  هیرلاتاذ  بنجلا و  تاذ  دـنوادخ  دریذـپ و  لیلحت  ارفـص  هکنانچ  درک  دـناوتن  لیلحت  جراخ 
مرن ندز  مد  ياهرذگ  ار و  اهوضع  لصافم  دزاس و  بطرم  ار  تسوپ  دناشنب و  ار  اهدرد  دهد و  يرای  هدنامیقاب  جاضنا  رب  دیآ و  دـنمدوس 

جضن هکنآ  رگم  دهاوخ  هبامرگ  تحص  لوصح  تلاح  رد  هک  يرامیب  ره  ددرگ و  لهسا  ناسآ و  نتخادنا  رب  تبوطر  ببس  نیدب  دزاس و 
هبامرگ زا  دوصقم  هک  اجنآ  دراد و  قلعت  لیلحتب  جضن  هک  تساهتعفنم  هلمج  زا  هک  تشاد  دـیاشن  زاب  هبامرگ  زا  دـشاب  هدـش  غارفتـسا  و 

دنکن و رید  ندیراخ  نتشادرب و  خوشب  دشابن  یجنر  چیه  شراخ  زا  دشابن و  رایسب  خوش  نت  رب  رگا  هک  درک  دیاب  نانچ  دشاب  لدب  بیطرت 
هناخ ردنا  دنزیر و  يور  رب  مرگمین  شوخ  بآ  هک  تسنآ  یلوا  دیازف  یکـشخ  دنک و  قرع  هک  دـشاب  میب  هکنآ  رهب  دوشن  لوغـشم  رایـسب 

دیآ نوریب  بآ  نا  زا  دوز  دنیشن و  لدتعم  نزبآ  رد  ای  دنیشن  لدتعم 
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بآ يرت  دـنک و  مرن  اهگر  اهبـصع و  تسوپ و  دـنک و  لیلحت  ار  هیقاـب  هلـضف  دـیاشگب و  ماـسم  اـت  دـنک  برچ  مرگمین  نغورب  نت  همه  و 
رـس دیآ  جیردتب  دیآ  نوریب  هبامرگ  زا  رگا  دنک و  دلوت  اشارف  درـس  زا  دوش و  هتفای  اهتعفنم  نیا  هدرک  مرگ  نغور  زا  درادهاگن و  ینوردنا 
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- میلعلا میکحلا  هّللا  دوش و  لصاح  یلک  تحص  دنکن و  دوع  جنر  هک  دسرن  ودب  امرس  رثا  کشخ و  درس و  داب  ات  دراد  هدیشوپ  نت  و 

ینوفع ياهپت  عاونا  نتخانش  ردنا 

تسا و صلاخ  ءارفـص  پت  نیا  هدام  دـنک و  اهر  زور  کی  دـیآ و  زور  کی  هک  تسا  بغ  پت  یکی  تسا  عون  هس  رب  يوارفـص  تاـیمح 
طالخا کیره  لعف  نکیل  دزیمآ  تبوطر  اب  هک  دشاب  ارفـص  پت  نیا  هدام  تسا و  همزال  بغ  مود  دنیوگ  هصلاخ  بغ  ار  نآ  ببـس  نیدـب 

ارفـص ترارح  دریذپ و  يراوشدب  لیلحت  تبوطر  دوب  یمغلب  تبوطر  ارفـص و  پت  نیا  هدام  هکنآ  رهب  زا  دـیاین  دـیدپ  دـشابن و  هناگادـج 
رتبلاغ ارفـص  هک  اجنآ  تسا و  رایـسب  ماسقا  عون  نیا  ریز  رد  ینعی  تسا  خارف  ضرع  ار  نیا  دوب و  مزال  پت  دـشاب  هتخیمآ  تبوطر  ردـنا 

اجنآ دنناوخ و  زین  هداح  دنیوگ و  هقرحم  ار  نآ  درذگ و  رتدوز  دشاب و  رتبعص  ضارعا  دشاب و  یلاح  هتفـشآ  دشاب و  رتزیت  زین  پت  دشاب 
بیرق هکنآ  ات  دـشک  زارد  تدـم  پت  عون  نیا  هاگهاگ  دـنمان و  صلاخ  ریغ  بغ  ار  نیا  دوب و  رـسع  رتمزال و  پت  دـشاب  شیب  تبوطر  هک 

تشوگ و دوش و  هدیـسامآ  نوخ  ینعی  دیآ  دـیدپ  يور  مشچ و  رد  جـیهت  دوش و  گرزب  زرپس  نیا  رخآ  رد  یهاگ  دـیآیمه و  هام  شش 
دشاب رتهتـسهآ  زور  کی  رتمرگ و  وا  تبون  زور  کی  هک  تسا  یپت  موس  دنیوگ  لیرت  ار  نآ  يزاتب  هک  ددرگ  هتخیوآ  مرن و  رامیب  تسوپ 

نآ دیآ و  دیدپ  هناگادج  ببس  نیدب  دوب و  هدحیلع  هکلب  دشابن  هتـشگ  یکی  هتخیمآ و  مهب  نکیل  تسا  تبوطر  ارفـص و  مه  نیا  هدام  و 
پت هدام  هک  تسناد  دیاب  دنیوگ  بغلا  رطـش  ار  نیا  دیآ و  رتمرن  مغلب  تکرح  زور  دیآ و  رتمرگ  پت  دشاب  ارفـص  تکرح  تبون  هک  زور 

ار وا  ندیزرل  اشارف و  دنک و  رتشیب  قرع  نیا  رخآ  رد  هک  تسا  ببس  نیمهب  دراد و  تسوپ  تشوگ و  بناجب  لیم  هصلاخ  بغ 
40 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 

رد نکیل  دشک  زارد  تدم  هک  تسا  ببـس  نیدب  دشاب  اهگر  ردنا  هصلاخ  ریغ  بغ  هدام  دننز و  یمه  اهنزوس  رـسب  تسوپ  هک  دنام  نادب 
نیمهب دوب  رایـسب  رگج  تاقورع  هدـعم و  مف  بلق و  یلاوح  ياهگر  رد  هقرحم  هدام  دـشاب و  رتمک  نیا  هداـم  تسا  لد  کـیدزن  هک  اـهگر 

- رومالا عیمجب  ملعا  هّللا  دشاب و  رتفیعض  دشا و  ضارعا  ببس 

هصلاخ بغ  پت  نتخانش  ردنا 

اـهپت و زاـغآ  ردـنا  ندـیزرل  اـشارف و  یکی  تخانـش  تسناد و  ناوـت  نادـب  اـت  ار  هصلاـخ  بغ  تفرعم  تسا  تمـالع  هد  هک  تسناد  دـیاب 
زا پت  لاوحا  مشـش  دـشاب  اهپت  رخآ  رد  هک  قرع  لاـح  مجنپ  ضبن  لاـح  مراـهچ  لوب  لاـح  موس  پت  ترارح  تلاـح  مود  نآ  یگنوگچ 

تسا و هصلاخ  تمالع  نیا  اهغارفتـسا  مهد  پت  ضارعا  مهن  ياهتبون  دـیازت  لاح  متـشه  تبون  ياـهزور  ددـع  متفه  یهاـتوک  يزارد و 
فعض تداع و  رهش و  هنحس و  رامیب و  رمع  لاس و  لصف و  نوچ  تسا  اهتداهـش  اهرثا و  اهيرامیب  رد  ار  نآ  هک  تسیئاهلاح  نیزا  نوریب 

ات درک  دـیاب  هاگن  زین  لاح  نیردـنا  دـشاب  هداتفا  قافتا  ار  رامیب  هک  هتـشذگ  ياهریبدـت  دـنک و  ثودـح  رتشیب  لاس  نا  رد  هک  اهيرامیب  و 
ءاشارف امرـس و  پت  زاغآ  ردـنا  هک  تسنآ  دـش  هتـسناد  ندـیزرل  ءاشارف و  زا  هچنآ  اماف  دوش  رگید  ياـهتمالع  رب  يوق  لالدتـسا  یهاوگ و 

هزات ترارح  هک  تسنآ  ببـس  دیآرب  تشپ  هب  امرـس  دنزیر و  يور  رب  مرگ  بآ  دـشاب و  هدـنام  رـسک  هکنانچمه  دـیآرب  تشپ  هب  نیتسخن 
يوق تخـس  پت  نیا  ترارح  هکنآ  رهب  زا  دوش و  هتفای  نآ  سح  ات  دناسر  اه  هلـضفب  دراذـگب و  دـیاب  هک  یتبوطر  هبامرگ  ردـنا  دـبنجب و 
مهد دننز  اهنزوسب  ار  اهلـضع  ار و  تسوپ  هک  دنام  نادب  ات  دنازوسب  دزادـگب و  ار  نآ  دـسر و  اهلـضع  رب  نآ  رثا  رب  ترارح  توق  دـشاب و 

دنک و نوردناب  لیم  يزیرغ  ترارح  هکنآ  رهب  زا  دنازرل  کین  دوش و  رتيوق  هکنآ  زا  سپ  نکیل  دشابن  يوق  تخس  امرس  نیا  ببس  نیدب 
دوز امرس  هزرل و  نیا  درآ و  نادب  يور  تسا  هدام  هک  اجنآ 
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دشاب رتيوق  امرس  هزرل و  موس  مود و  تسخن و  تبون  ددرگ و  رهاظ  دوز  پت  ترارح  دشابن و  زارد  تخـس  پت  نیا  تدم  دوش و  نکاس 
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جضن زونه  دشاب و  ظیلغ  ماخ و  تسخن  دزیر  اهلضعب  يو  زا  هچنآ  دوشیم و  رتفیطل  دباییم و  جضن  درذگیم  ورب  اهزور  هک  دنچره  و 
یمح نوچ  رگید  ياهزرل  فالخب  دوشیم و  رتهتـسهآ  درذگیم  ورب  اهزور  هک  دـنچره  هتفاین و  هار  درد  تفاطل  دـشاب و  هدرکن  رثا  درد 

هک يوادوس  سومیک  عبر  پت  ردنا  هکنآ  رهب  زا  دشاب  رتيوق  درذگیم  نا  رب  راگزور  دنچره  دشاب و  رتبعص  هزرل  نیتسخن  زور  هک  عبر 
رتفیطل دریذـپ و  جـضن  دـیآیم  راگزور  هک  دـنچره  دـشاب و  هتفاین  تفاطل  جـضن و  زونه  دـشاب و  ظیلغ  ماـخ و  تسخن  دزیر  اهلـضع  رب 

عبر و پت  ردنا  هک  دشاب  رایـسب  دوشیم و  رتيوق  هزرل  ببـس  نیدب  دشاب  رتهدـنرذگ  رت و  رایـسب  دزیر  اهلـضع  رب  يو  زا  هچنآ  دوشیم و 
هزرل و نیا  نایم  قرف  نکیل  دنازرلب  کین  پت  هک  تسا  ببس  نیمه  دوب  رت  درس و  رایسب  دوش و  هتخیر  اهلضع  رب  هدام  هک  یمغلب  پت  ردنا 
عبر و ياهپت  هدام  هک  یهاگره  دوش  نکمم  دـشابن و  خـلت  یمغلب  ردـنا  دوش و  خـلت  ناهد  معط  يوارفـص  هزرل  اب  هک  تسنآ  يوارفـص  زا 

دشابن خلت  یمغلب  فرص  رد  دوش و  خلت  یکدنا  ناهد  معط  ددرگ  فیطل  دوش و  هتخپ  یمغلب 

دوش هتسناد  پت  ترارح  زا  هچنآ  و 

نکیل دزوسب  ار  تسد  وا  يزیت  دـهن  تسد  هک  اجنآ  رد  دـشاب و  همه  زا  رتنازوس  وا  یمرگ  دوش و  مرگ  دوز  هصلاخ  بغ  هدام  هک  تسنآ 
ار نآ  پت  ترارح  دـشاب  فیطل  تیاهن  يوارفـص  هدام  هکنآ  رهب  زا  دوش  رتمک  عضوم  نآ  ترارح  دـنراد  هداـهن  عضوم  نارب  تسد  نوچ 

دوش رتمک  عضوم  نآ  ترارح  ببس  نیدب  دنادرگ  رتهدنریذپلیلحت  رتفیطل و 

دوش هتسناد  لوب  زا  هچنآ  و 

يو زا  جضن  رثا  موس  ای  لوا  زور  رد  هک  دوب  رایـسب  دشابن و  ظیلغ  سب  دراد  یتوق  رگا  قیقر  وا  ماوق  دشاب و  يران  خرـس و  لوب  هک  تسنآ 
دیآ دیدپ  متفه  ات  زور  مراهچ  زا  هک  دشاب  رتشیب  دیآ و  دیدپ 

دوش هتسناد  ضبن  زا  هچنآ  و 

ردنا پت  ترارح  هکنآ  رهب  زا  دشاب  توافتم  ریغص و  تبون  زاغآ  رد  ضبن  هک  تسنآ 
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میظع ددرگب و  نا  زا  دوز  نکیل  پت  هداـم  اـب  ندیـشوک  هکنآ  رهب  زا  دراد  نوردـناب  لـیم  زین  يزیرغ  ترارح  دـشاب و  هدـشن  هدـنگارپ  نت 
ياهطلخ زا  هک  دشابن  یگدنامرد  ینارگ  نادـنچ  يو  زا  ار  توق  تسا  کبـس  فیطل و  ارفـص  طلخ  هک  دـبای  نا  زا  توق  اما  دوش  فلتخم 

دوش فلتخم  ددرگ و  میظع  دوب  رتـشیب  نتفرگ  هزاـت  ياوه  ندز و  مدـب  تجاـح  تسا  کبـس  فـیطل و  ارفـص  ترارح  هکنآ  رهب  زا  رگید 
يوارفص هدام  هکنآ  رهب  زا  دشابن  يوق  تخس  يوارفـص  زا  نکیل  دوش  فلتخم  ضبن  هک  ینوفع  ياهپت  تیـصاخ  رگید  تایمح  فالخرب 

دیاب دننک  لالدتـسا  قرع  لاح  زا  هچنآ  رگید و  ياههدام  هک  دـنکن  يرابنارگ  دـننام  نادـب  دریگ و  ورف  ار  توق  یکبـس  تفاطل و  ببـسب 
تسا رگید  ياهطلخ  زا  قیقر  فیطل و  ارفص  هکنآ  يارب  زا  مه  رگید  ياهپت  رد  رایـسب  دشاب و  قرعب  رتشیب  هصلاخ  بغ  ندیراسگ  تسناد 

دنک قرع  هک  دشاب  هدرک  دهاوخ  قرع  یئوگ  هکنانچ  دیآ  دیدپ  يرتيراخب  وا  تسوپ  رب  دوش  هدروخ  بآ  اهپت  رد  هک  یهاگره  و 

هتسناد پت  ياهتبون  لاوحا  زا  هچنآ  و 

زا هچنآ  تسا و  تعاس  هدزاود  نیرتزارد  تعاس و  راـهچ  نیرتمک  تعاـس و  تفه  هصلاـخ  بغ  تبون  يزارد  اـهلاح  رثکا  رد  هک  تسنآ 
هدولآ تعاس  شـش  دـشاب و  تعاس  هدزاود  نیرتزارد  تبون  نوچ  دـشابن و  هصلاخ  بغ  دـسر  تعاس  هدراهچ  ات  دـیازفرب  تعاس  هدزاود 

درذگب تمالسب  رگید  ياهپت  زا  پت  نیا  ببس  نیدب  دشاب 
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تسنآ دوش  هتسناد  پت  ياهتبون  زا  هچنآ  و 

هدراهچ ردـنا  تبون  تفه  هکنیمه  دوبن  تبون  تفه  زا  شیپ  هصلاخ  بغ  تبون  دـتفین  یطلغ  ار  بیبط  دـنکن و  یطیلخت  يراـمیب  رگا  هک 
اهتبون دیازت  زا  هچنآ  درذگب و  ارفـص  لاهـسا  ای  یقب  ام  قرعب  دشابن  شیب  تبون  کی  زا  طلخ  تفاطل  ببـسب  هک  دـشاب  رایـسب  دوش و  زور 

دشابن تسار  تبسن  هب  اهپت  رگید  هصلاخ و  ریغ  ندوزف  دشاب و  تسار  تبسن  هب  نآ  ندوزف  ینعی  دیازت  زا  هک  تسنآ  دوش  هتسناد 

ددرگ مولعم  پت  ضارعا  زا  هچنآ  و 

مشخ یگنشت و  يدوخیب و  يرارقیب و  پت  نیردنا  هک  تسنآ 
43 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 

طالخا نیرتکبس  ارفص  طلخ  هکنآ  رهب  زا  دوبن  ینارگ  چیه  رس  رد  دشاب  یعادص  هک  اجنآ  دشاب و  رایـسب  نآ  دننام  تلالم و  ترخص و 
دنک و تکرح  يرگید  دـشاب  یکی  شیاسآ  تبون  زور  هکنآ  دـتفا و  بکرم  ود  هصلاخ  بغ  پت  دـشاب و  رایـسب  هک  تسناد  دـیاب  تسا و 

دتفا یطلخ  دنکن و  تفایرد  ياهناشن  رگید  دیوج و  ار  پت  نیا  تمالع  بیبط  هک  یهاگره  تسا  ببس  نیمه  دشاب  پت  رد  زور  ره  رامیب 
هدمآ هدرک  دای  هک  تشاد  دیاب  دامتعا  رگید  تمالع  رب  سپ 

دوش هتسناد  غارفتسا  زا  هچنآ  و 

صلاخ يارفـصب  هدام  هک  دوش  مولعم  دـتفا  زین  لوب  رارداب  دـنکیم و  هک  رایـسب  قرعب  ای  یقب  ای  تسا  لاهـساب  ارفـص  غارفتـسا  هک  تسنآ 
- تسا هصلاخ  بغ  تسا و 

ثودح تنوفع  زا  هک  جازم  یهابت  یمرگ و  مود  نت  ردنا  نفع  طلخ  ندمآ  درگ  یکی  تسا  زیچ  ود  ینوفع  ياهپت  ببس  هک  تسناد  دیاب 
هکنآ رهب  زا  هصلاخ  بغ  فالخرب  دنک  اهطالخا  جازم  ندروآ  لادتعاب  زاب  طلخ و  ندرک  مک  ریبدـت  هک  تسنآ  اهپت  نیا  جالع  سپ  دـنک 

مک زا  دشاب  رتشیب  بیرغ  ترارح  ندناشنورف  ریبدت  دیربت و  هب  تجاح  رتکبـس  رتفیطل و  نآ  هدام  دـشاب و  رتيوق  هصلاخ  بغ  ترارح 
دنراشفب و محش  اب  هک  تسا  نیریـش  شرت و  رانا  باب  نیردنا  يزیچ  نیرتقفاوم  دشابن و  لفاغ  مه  هدام  ندرک  مک  ریبدت  زا  هدام و  ندرک 

رایخ یکدناب  يدنه  ءامرخ  بآ  رکـش  ای  ولآ  بآ  دراد  مرن  ار  عبط  محل  توقب  مه  دنک و  نکاس  ار  ترارح  ات  دـنهدیم  رکـش  یکدـنا  ای 
دنااهتبرش همه  نیا  ولآ  بارش  ای  لوغبسا  هتسش  بالگ  رد  هشفنب  هدرورپ  هشفنب و  بارـش  هدرک و  درـس  نیبجنکـس  اب  لگ ؟؟؟ بارـش  زبس 

دوب یلوا  بیجم  هنقحب  ار  عبط  دشاب  هسام  یعادص و  پت  اب  رگا  سپ  دنک  مرن  عبط  دناشنب و  ار  بیرغ  ترارح  هک 

هنقح تفص 

هراشا

نـسوس خیب  یقـشوج  کشک  ددـع  هاجنپ  ناتـسپس  ددـع  جـنپ  ریجنا  مرد  هد  مدـنگ  سوبـس  مرد  هد  کیره  زا  هنوباب  یمطخ  رفولین  هشفنب 
راتسا هداب  مرد  هاجنپ  رادقم  دنیالایب و  دیآزاب و  نم  کیب  ات  دنزپب  بآ  نم  راهچ  رد  ار  هلمج  ددع  هد  ردنقچ  گرب  مرد  هد  هتفوکمین 
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توق رگا  دنراد و  راکب  دننک و  لح  يو  رد  زین  هروپ  مرد  ود  دنزیمآ و  يو  اب  هشفنب  نغور  مرد  هد  لوغبـسا و  باعل  مرد  هد  دنریگب و  وزا 
توق نداد و  اذـغ  ندرک و  مرن  عبط  نیناوـق  داد  دـیاشن  اذـغ  مسق  زا  يزیچ  هریغ  باکـشک و  ددرگن و  مرن  عـبط  تسخن  اـت  دـشاب  دـعاسم 
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جایتحا چیه  هک  دوب  دیابن  لوغشم  نداشگ  عبط  ریبدتب  دنکیم  تباجا  سلجم  ودکی  زور  ره  عبط  رگا  تسا و  هدمآ  هدرک  دای  نتشادهاگن 
نمیا هکنآ  رهب  زا  درک  دیاشن  لامعتسا  دشاب  یتشرد  یمرگ و  يو  رد  هک  یئوراد  پت  نیردنا  دناهتفگ  ءابطا  ضعب  هک  تسناد  دیاب  درادن 
توق رگا  دـیوگیم  اـیرکز  نب  دـمحم  داد و  دـیاب  دراد  لـیم  يدرـس  يرتب و  هچره  ددرگزاـب  ماسرـسب  اـی  دوش  هقرحم  پت  هک  دوب  ناوتن 

مرد تسیب  دـنیالایب و  ار  نآ  دـنلامب و  تسدـب  هدـیناشوج  بآ  ردـنا  هشفنب  درز و  هلیله  مرد  تسیب  دـشاب  هصلاخ  بغ  دـنک و  تدـعاسم 
لح دـشاب  هتخیمآ  بآ  اب  هک  یبالج  رد  اینومقـس  مین  یگناد و  دـیوگیم  دـنهدب و  رحـس  تقو  شیاسآ  زور  هدرک  لح  يو  رد  نیبجنرت 

دیآزاب پت  رگا  داد و  دیابن  زاب  پت  تهج  تبرش  نیا  سپ  زا  دنک و  كاپ  ارفص  زا  رابکی  هب  ار  نت  شیاسآ  زور  رد  مه  نداد  درک و  دیاب 
ردنا هبرف  هایـس  ولآ  ددع  تشه  يدنه و  امرخ  مه  مرد  هد  هاگنابـش  ره  دشاب  رامیب ؟؟؟ دشاب و  مرگ  لصف  رگا  دـیوگیم  دـشاب و  فیعض 
معنت لها  انامه  دنروخ و  باکشک  حابصلا  یلع  نداد  هب  نتخادگ و  يو  رد  نیبجنرت  مرد  هد  هدیلام و  تسدب  تخپ و  دیابب  بآ  نم  کی 
دننک رت  مرگ  بآ  رد  يو  اب  ار  يدنه  ءامرخ  هدیـشارت و  راکب  نآ  دادماب  هک  دشاب  نآ  رتهب  دروخ  دناوت  راوشد  هدیلام  تسدب  هتخپ و  ولآ 

يادتبا رد  رگا  دـناهتفگ  یهورگ  دـشاب و  رتفیطل  رت و  شوخ  دـننک  يو  رد  رکـش  دـنلام و  تسد  زا  هکنآیب  دـنیالایب  فاص  هاگنابـش  و 
نیدـب رگا  دـنهدب و  هدرک  لح  بآ  نم  کی  رد  نیبگنرت  ریـس  ود  زور  ره  دوش  مرن  عبط  هک  دـشاب  تجاح  نآ  ندـمآرب  هنامز  يراـمیب و 
دنراذگ يو  رد  نیبگنرت  ای  رکشین و  مرد  ود  ولآ  اب  دیالابب  دادماب  بش و  ره  دنیامن  رت  مرگ  بآ  رد  يدنه  امرخ  ریس  جنپ  دوشن  مرن  ریبدت 

لح درس  بآ  رد  نیبجنرت  ریس  هس  دیوگیم  سیجرج  دنهدب و  و 
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دنرادزاب و نیبجنرت  زا  تسد  مرگ  ياهپت  ردنا  هک  تسنآ  رتیلوا  دشاب و  باکشک  ياجب  تجاح  فیطل  ریبدتب  هک  دنهد  ار  یسک  دننک و 
دنهد تشخریـش  مرد  تفه  داد  دـنهاوخ  نیبجنرت  مرد  هد  هکنآ  ضوع  رگا  دـنهدب و  ولآ  بآ  يدـنه و  يامرخ  یبآ و  دـشابن  هراچ  رگا 

رهب زا  داد  دـیاشن  نیبجنرت  يدـنه  يامرخ  بآ  شرت و  رانا  بآ  هروغ و  بآ  نوچ  شرت  يزیچ  نودـب  يوارفـص  تایمح  ردـنا  هلمجلایف 
يرت یتبرـش  باکـشک  زا  شیپ  دـیآ  بلاغ  یگنـشت  دوش و  کشخ  ناـهد  پت  رد  رگا  ددرگ و  ارفـص  نیبجنرت  هک  دوب  ناوتن  نمیا  هکنآ 

نیبجنکـش باکـشک  زا  دوشیمن  کشخ  ناهد  رگا  رکـش و  اب  لوغبـسا  باعل  هفرخ  گرب  بآ  هزبرخ و  بآ  ودک  نوچ  داد  دیاب  هدنیازفا 
هکنآ رهب  زا  نداد  اهمخت  بآ  دنهد و  باکـشک  ياجب  هتخیمآ  بآ  اب  ودک  بآ  دـهاوخب  باکـشک  رامیب  رگا  هتفای و  رکذ  هکنانچ  دـنهد 

بآ رکـش  دـنهدن و  يدـنه  رمت  نیبجنکـس و  هفرخ و  بآ  زج  تبون  زور  هک  تسنآ  پت  نیرد  لصا  دـشاب و  قفاوم  پت  نیرد  لوب  راردا 
دنراد و راکب  دسر  مهب  هچنآ  اهنیزا  رکـش و  یکدنا  شرت و  رایخ  بآ  نیریـش  شرت و  رانا  بآ  هتخیمآ  رکـش  هروغ و  بآ  يدـنه  هزپرخ 
باکشک و هچنآ  دنراد ؟؟؟ راکب  ریشابط  هک  زور  نیرد  دننک و  هدایز  هدوس  ریشابط  تردق  اهتبرش  نیردنا  دشاب  يوق  تخس  ترارح  رگا 

هدعم رد  هصاخ  دشاب  باوص  دروخ  درس  بآ  رگا  دوش  هدوسا  امرس  هزرل و  زا  هکنآ  زا  سپ  پت  ردنا  دنکن و  هدایز  دیربت  هک  دنهدن  هریغ 
؟؟؟ هدعم رگج و  یفیعض  نوچ  دشابن  یعنام  رگج  و 

ردنا يرامیب  يادتبا  رد  نینچمه  داد و  دیاشن  درـس  بآ  دشاب  هدمآ  دیدپ  جضن  روهظ  دشاب و  هتفاین  جـضن  دـشاب و  طلخ  ای  هدـعم و  ردـنا 
زا هدعم  تبون  توق  هک  درک  دیاب  نانچ  ترارح و  طارفا  زا  دوشن و  هقرحم  یمح  هک  دسرن  هک  اجنآ  رگم  درک  دیاشن  طارفا  درس  ياهزیچ 

باکشک سپ  زا  دنروخ و  باکشک  تعاس  ودب  نآ  سپ  زا  دروخ و  درس  نیبجنکـس  داد  دیاب  شیاسآ  زور  دشاب و  یلاخ  بارـش  ماعط و 
بآ ای  رشقم  شام  زا  لسفط  ای  رشقم  شام  ای  خانفسا  هزورم  اب  تعاس  ود  زا  سپ  ودک  هزورخ  هدعب  دوب و  قفاوم  نیبجنکس  تعاس  راهچب 

سپ ای  هروغ ؟؟؟ بآ  هب  ار  ودک  هزورم  هک  تسنآ  رتیلوا  هتخاس و  رکش  ماداب و  زغم  هکرسب و  كوک  قاس  زا  هزورم  اب  هروغ 
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؟؟؟ لجتـسم هک  دشاب  ارفـص  هنوگچـیه  هدـعم  رد  رگا  تسا و  كزان  يزیچ  ودـک  هکنآ  رهب  زا  دـننک  شوخ  ار  ناهد  شرت  يزیچب  نا  زا 
ماداب و زغمب  نوسینا  ولآ و  کشرز و  هروزم  دشاب و  قفاوم  كوک  یکدـنا  رایخ  ماداب و  زغم  هریـشب  ای  ماداب  نغور  تیز  لخ  دوش  ارفـصب 
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دـنروخب و لوغبـسا  باعل  اب  هفرخ و  اب  راـنا و  بآ  اـب  ریـشابط  رکـش و  اـب  هروغ  بآ  یتبرـش  تفخ  دـباوخب  هاگنابـش  دوب و و  قفاوم  رکش 
یتبرش دنک  اهر  پت  هکنآ  زا  سپ  رگا  دوب و  اور  داد  دیاب  قیقر  باکشک  نآ  دادماب  دشاب  زامن  زا  سپ  تبون  تقو  رگا  دپـسخب و  نوردنا 
یتبرـش دنک  اهر  پت  هکنآ  زا  سپ  ای  دسر  رخآب  هک  یپت  ردنا  ۀصاخ  ندیلام  نداهن و  مرگ  بآ  ردنا  ياپ  دـشاب و  قفاوم  دـنهد  نیبجنکس 

هفرخ مخت  گنرداب و  مخت  هز و  رایخ  مخت  هریش  نآ  تفص  دروخ  دیاب  يروزب  دروخ  مشش  مجنپ و  زور  هک  نیبجنکس  دنهد و  نیبجنکس 
هکرـس يردق  دنیالایب و  دیآزاب و  همه  ات  دـنناشوجب  بآ  مرد  یـس  رد  مرد  هد  ینـساک  مخت  مرد  تسیب  رادـقم  کیره  زا  دـنریگب  هتفوک 

تفه نیا  دشاب و  تفه  پت  نیا  ياهتبون  هکنآ  رهب  زا  دنزاس  نیبجنکس  دنرادرب و  کفک  دننک و  بالج  رکـش  ریـس  یـس  دنزیمآ و  اهنیاب 
داد و دیاب  رتکبس  رتمک و  اذغ  مجنپ  سپ  زا  دورن  یطلغ  بیبط  زا  یطیلخت و  رامیب  زا  رگا  درک  دیاب  هاگناو  دیآ  زور  هدراهچ  ردنا  تبون 

متفه تبون  ات  دـنک  تعانق  رانا  بآ  ای  باکـشکب  تفرگ  دـیاب  اذـغ  زور  نآ  دـشاب  مهدزیـس  زور  تسا  شیاـسآ  زور  هک  مشـش  تبون  زا 
اهبغ و عفد  ار  هدام  دنک و  شیوخ  راک  تعیبط  رگا  دـشاب  هتخپ  هدام  دـیآ و  نارحب  نوچ  یلاعت و  هّللا  نذاب  درذـگب  رتمامت  دـنک و  نارحب 

یق دشاب و  نتشک  شنم  رگا  درک  ناوت  تفایرد  اهتمالع  نیدب  دراد  لیم  بناج  مادکب  هدام  ات  دنک  هاگن  درک و  دیاب  نآ  عفد  ریبدت  هن  رگا 
نآ جارخا  دوشیمن  عفدنم  تباجاب  دشاب و  ینارگ  یگدیچیپ و  دشاب و  رقارق  جضن و  اههدور  رد  رگا  درک و  دیاب  یقب  نآ  عفد  ریبدت  دـتفا 

قرع دـیآیمه و  دـیدپ  رت  يراخب  رگا  درک و  دـیاب  عفد  رارداب  دوشیمن  همامتب  راردا  دـشاب و  لوب  ياضاقت  رگا  تخاـس و  دـیاب  لهـسمب 
تاقرعمب دنکیمن 
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یبناجب هدام  هلاما  ناشن  چـیه  رگا  سپ  دـشاب  تعیبط  لیم  فالخ  هکنآ  رهب  زا  درک  دـیاشن  عفد  هنوگچـیه  هداح  لیم  فالخرب  دـنزادرپ و 

دشاب هدماین  دیدپ  جضن  ياهناشن  هچرگا  دشاب  اور  دهاوخ  هبامرگ  متفه  زور  سپ  زا  رگا  درک و  دیاب  لاهساب  نآ  عافدنا  غارفتـسا و  دشابن 
دیدـپ سپ  زا  دـشاب و  هتـشاد  تداع  نتفر  هبامرگ  زور  ردـنا  رگا  ۀـصاخ  دریذـپ و  لیلحت  یناسآب  دـشاب  فیطل  پت  نیا  هدام  هکنآ  رهب  زا 

نآ ریبدت  هبامرگ و  ياهتعفنم  داد و  دیاشن  تبون  زور  دنهدهب و  هک  دیاب  شیاسآ  زور  نکیل  داد  دـیاب  اذـغ  نیرتهب  غارفتـسا  جـضن  ندـمآ 
رب غارفتـسا  سپ  زا  جضن و  ندمآ  دیدپ  سپ  زا  دشاب و  لالح  وا  کیدزن  هک  یـسک  ای  دنک  لیم  بارـشب  هک  دشاب  يرامیب  رگا  دـش  هتفگ 
بآ ریس  ود  دشاب و  بارش  ریس  کی  قیقر  جوزمم  بارش  دیاسآرب  زین  اذغ  زا  دروخب و  اذغ  دیاش و  ار  يو  دیآ  نوریب  هبامرگ  زا  هک  تقو 

رس و ینارگ  رس و  درد  یگنشت و  زا  رگا  سپ  دنازپب  ار  طلخ  یقاب  درآ و  مامت  قرع  دشوپ  کین  ار  شیوخ  دروخ و  زاب  نم  یفـصن  رادقم 
دـشاب هدنام  یترارح  مراهچ  زور  سپ  زا  رگا  هدمآ و  هدرک  دای  بارـش  ریبدـت  یقاب  داد و  دـیاشن  بارـش  زگره  دـشاب  هتـشاد  یجنر  مشچ 

دشاب و اور  دنزپب  نیبجنکـس  نیردنا  سفرک  دتفا  تجاح  رگا  داد و  دیاب  دمآ  هدرک  دای  بآ  هب  نآ  تفـص  نیردـنا و  هک  روزب  نیبجنکس 
درک و دـیاب  تیانع  تیاعر و  صلاخ  بغ  زا  شیپ  طلخ  ندـینازپ  رد  نکیل  هصلاخ  بغ  جـالع  وچمه  مزـال  بغ  جـالع  هک  تسناد  دـیاب 

درک دیاشن  غارفتـسا  جضن  روهظ  زا  شیپ  درـس و  ياهزیچب  هصلاخ  بغ  ردنا  هک  درک  دـیاشن  يرید  نادـنچ  نداد  درـس  تخـس  ياهزیچب 
- دینابنج دیاشن  ار  عبط  هشفنب  بارش  اهویم و  باعل  مرن  هنقحب  زج  لوا  رد  تفر و  دیاشن  هبامرگ  ردنا 

هصلاخ ریغ  بغ  تامالع  ردنا 

دتفین هزرل  هک  دشاب  رایسب  هصلاخ و  بغ  يامرـس  تدم  زا  رتزارد  هزرل  امرـس و  هکنآ  یکی  تسا  هدزاود  هصلاخ  ریغ  بغ  تمالع  هکنادب 
دمآ و هصلاخ  ریغ  بغ  هام  شـش  هک  مدـید  ار  یناوج  دـیوگیم  سونیلاج  دـشابن  بسانم  ندوزف  دـشابن و  ماظن  رب  تبون  تقو  هکنآ  مود 

ار يرامیب  دیوگ  تعانصلا  لماک  فلؤم 
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ینارگ رس  ردنا  هکنآ  موس  تفر  یمه  باوص  هجلاعم  هکنآ  اب  دنام  راتفرگ  راهب  لصف  ات  دمآ و  پت  نیا  ناتسبات  رخآ  ردنا  ار  وا  هک  مدید 
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هکنآ مجنپ  دوش  هدـیراسگ  دـنامب و  تعاس  راهچ  تسب و  هک  دـشاب  دوش و  ضارعا  تدـشب  دـشک و  زارد  پت  تبون  هکنآ  مراهچ  دـشاب 
عبر هکنآ  لاح  تسا  عبر  پت  هک  دـتفا  نامگ  ببـس  نیدـب  دـشاب و  هدوسآ  تعاس  تشه  لهچ و  هکنانچ  دـشاب  رتزارد  شیاسآ  راگزور 

ترارح زا  رتهتـسهآ  پت  نیا  ترارح  هکنآ  متـشه  دنک  هصلاخ  بغ  زا  رتمک  قرع  هکنآ  متفه  دیآ  دیدپ  ریدب  جـضن  هکنآ  مشـش  دـشابن 
هدام نتفر  رس و  ینارگ  ببسب  دشاب  یهاگ  دشاب و  نیگنر  ظیلغ و  لوب  هکنآ  مهد  دوشن  هتخادگ  دوز  هنحس  هکنآ  مهن  دشاب  هصلاخ  بغ 

رد ددرگ  فلتخم  رخآب  دشاب و  توافتم  ریغـص و  فیعـض و  تبون  زاغآ  ردنا  ضبن  هکنآ  مهدزای  دـشاب  دیفـس  ای  گنرمک و  لوب  غامدـب 
نادب سپ  دشاب  تبون  يزارد  هزادـناب  هصلاخ  بغ  زا  پت  نیا  يرود  هک  تسناد  دـیابب  هصلاخ  بغ  رد  هک  دـشاب  نادـنچ  توق  یمیظع و 

وا جالع  زا  دـشاب  بیرق  هصلاخب  رگا  ددرگن و  وا  يرود  هزادـناب  جالع  دـشاب و  رود  هصلاخ  بغ  زا  درذـگب  تعاس  هدزاود  زا  هک  رادـقم 
نوچ اهلاح  رتشیب  ردنا  تسا و  رتیلوا  دصف  تسخن  دوب  لوب  ینیگنر  ظیلغ و  لیلد  دننادرگب و  رتشیب  دشاب  رترود  رگا  دننادرگب و  یکدنا 

هنوباب هتفـص  دشاب ؟؟؟ رتدنمدوس  هنقح  دشابن و  هراچ  ندرک  مرن  عبط  زج  دتفین  قافتا  دصف  رگا  دوش و  ینغتـسم  هنقح  زا  دوش  هدرک  دصف 
یتخل ات  تخاس  دیاب  هروب  یکدنا  تخپریش و  نغور  ربنش و  رایخ  ناتسپس و  ریجنا و  تبـش و  رفـصعم و  مخت  ردنغچ و  گرب  کسخ و  و 
تـسا بسانم  باب  نیرد  زین  یق  درک و  ناوتن  يریلد  اجنآ  رد  دیاش  هصلاخ  بغ  رد  هکنادنچ  درـس  ياهاذغ  ياهتبرـشب و  دـشاب و  رتيوق 

؟؟؟ ياهزیچ باکـشک  ردنا  دنوش و  لوغـشم  لدتعم  لهـسمب  هدعب  دیآ  دیدپ  جضن  ات  دننک  فقوت  ار  لاهـسا  دـننک و  یق  تسخن  تایقمب 
لدتعم دنمدوس و  تیاهن  دنشاب  مینامین  باکـشک  زا  اههیودا  نیا  هنیدوپ و  نایداب و  مخت  دوخن و  نوچ  تخپ  دیاب  هدننکفیطلت  هدننارب و 

دشاب
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رخآ رد  هن  الا  دنک و  تعانق  طقف  نیبجنکسب  تسا و  رتهب  دروخن  اذغ  چیه  باکشک و  نآ  وا  دیاب  دشاب  عیرـس  ضبن  نیگنر و  لوب  رگا  و 
نیردـنا یگناخ و  غرم  هزوچ  جوهیط و  جاردـب و  اب  روغداب  هریز  شیاسآ  زور  رکـش و  درـس و  بآ  ای  دـنروخ  رکـش  اـی  باکـشک  تبون 

زور داد و  دیابیم  رتفیطل  اذغ  دوش  رتکیدزن  اهتناب  هک  دنچره  ددرگ و  فیطل  جیردتب  ات  داد  دیاب  رت  ظیلغ و  ياهماعط  تسخن  يرامیب 
کین ای  دب  دراذگب و  هکلب  درادزاب و  طلخ  ندـیئازپ  زا  ار  تعیبط  هکنآ  رهب  زا  درک  دـیاشن  تضایر  تکرح و  دوب و  دـیاب  نکاس  شیاسآ 

دشاب و هدیمرآ  شیوخ  ياج  ردنا  نفع  طلخ  دـشاب  نکاس  رگا  ددرگ و  رتزارد  ببـس  نیدـب  يرامیب  دوش و  هدـنگارپ  نت  ردـنا  دزیمایب و 
بآ ردنا  رکـشلگ  رگا  رکـشلگ و  ای  تسا  يدوزب  نیبجنکـس  رد  يرای  جضن  ردنا  هچنآ  اما  دنک  عفد  دنازپ و  دوش و  یلوتـسم  ورب  تعیبط 

دشاب و هدننازپ  فیطل و  بارـش  دنزاس  نیبجنکـس  دننگف و  ورب  هکرـس  دنیالایب و  دنناشوجب و  يو  ردنا  نایداب  مخت  یکدنا  دـنلامب و  مرگ 
اب تسا  هتخادگ  رکـشلگ  دنک  نادـب  غارفتـسا  تقو  نیردـنا  هک  يزیچ  درک  دـیاب  غارفتـسا  ریبدـت  یگتـسهآب  دـیآ  دـیدپ  جـضن  رثا  نوچ 

تغابد ار  هدعم  تسا  قفاوم  لهسم  نیتنسفا  بارش  هدرک و  بیکرت  دبرت  یکدناب  هدرک  لح  يو  ردنا  ربنش  رایخ  يردق  هتخیمآ  نیبجنکس 
تیوقت ار  هدعم  هک  ضبق  توق  یکی  دنمدوس  تسا  توق  هس  ار  نیتنـسفا  هکنآ  رهب  زا  دنکن  دلوت  مغلب  مضه و  ار  اذغ  ات  دهد  توق  دنک و 

دنک لوب  راردا  دنادرگ و  كاپ  ار  طالخا  ياهرذگ  دـنک و  فیطل  ار  تبوطر  دـیاشگب و  ار  هدـس  هدـنیاشگ  تسا  فیطل  یتوق  مود  دـنک 
جضن ياهناشن  ات  نکیل  دزاس  نفع  ای  دنک  مرگ  ار  تبوطر  هک  تسارفص  يرامیب  نیا  طلخ  لصا  دنک و  بذج  ار  ارفص  هک  تسیتوق  موس 

نیتنـسفا بارـش  هتفـص  دوش  تدایز  یماخ  دنک و  بلـص  ار  هدام  تسیدرد  هک  ضبق  توقب  هکنآ  رهب  داد ز  دـیاشن  نیتنـسفا  دـیاین  دـیدپ 
نم کیب  ات  دنزپب  بآ  نم  هس  ردنا  مرد  هدزناپ  خرس  لگ  مرد  کی  بیطلا  لبنس  مرد  هد  هتفوکمین  هدیـشارت  دبرت  مرد  جنپ  یمور  نیتنـسفا 

هشفنب صرق  دنروخب و  ربص  رکش  مرد  هد  ای  مرد  راهچ  رادقم  دادماب  ره  دنیالایب و  دیآزاب و 
50 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 

هتفوک ار  هلمج  یگناد  اینومقس  مرد  مین  سوسا  بر  مرد  کی  فوجم  دیفس  دبرت  مرد  ود  هشفنب  هتفص  تسا  عفان  تخـس  يرامیب  نیردنا 
داد دیاشن  لهسم  نیا  دشابن  رهاظ  تخس  جضن  رثا  ات  دنروخب  مرگ  بآ  رد  خرس  رکش  مرد  جنپ  اب  هتخیب 
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لگ صرق  تفص 

هراشا

زا هدرکكاپ  رایخ  مخت  ینـساک و  مخت  مرد  جـنپ  نسوس  خـیب  مرد  هس  بیطلا  لبنـس  مرد  هد  خرـس  لگ  هصلاخ  ریغ  بغ  تاـیمح  رهب  زا 
تفص دننک  لامعتسا  صرق  نیا  دوب  ربارب  دشابن و  رتبلاغ  ارفص  تبوطر و  هک  اجنآ  لاقثم و  کی  یتبرـش  دننک  صرق  مرد  راهچ  کیره 

هس هتساشن  مرد  کی  لبنس  مرد  جنپ  یبرع  غمـص  مرد  هس  ینمرا  لگ  مرد  جنپ  ودک  مخت  زغم  مرد  کی  یگطـصم  مرد  هد  خرـس  لگ  نآ 
تسا لاقثم  کی  یتبرش  مرد  هس  سوسا  بر  مرد  جنپ  رایخ  مخت  زغم  مرد 

هشفنب صرق  رگید  عون 

زا سوسلا  بر  اریتک  مرد  ود  یکیره  زا  رایخ  مخت  ینساک  مخت  مرد  جنپ  شاخشخ  مخت  مرد  هد  هشفنب  دیآ  دیفم  ار  کشخ  هفرـس  اب  پت 
دنک و تدایز  دـبرت  مرد  تفه  اینومقـس و  مرد  راهچ  دـیآ  تجاح  یهاگ  دـنروخب و  باّلج  اب  لاقثم  کی  دادـماب  ره  مرد  راهچ  یکیره 
ار هدعم  دنازپهب و  ار  طلخ  ات  دیآ  هدننکمرگ  هدمـض  اب  جایتحا  ار  اهولهپ  رـس  هدعم و  هدام  ببـسب  هک  دشاب  رایـسب  تسا و  مرد  ود  یتبرش 

دهد تیوقت 

دامض تفص 

مرد ود  کمار  مرد  جـنپ  خرـس  لگ  دـشاب  مرد  تفه  نغور  کیره  زا  دـنراذگب  لـگ  نغور  نسوس و  نغور  ردـنا  دـشاب  مرد  هس  ندـال 
ود ینیچراد و  مرد  ود  رگا  دنزاس و  دامض  دشاب  یلاخ  هدعم  هک  یهاگره  هتشرسب و  هتخادگ  ندال  رد  دنبوکب  ار  همه  مرد  ود  یگطـصم 

تنوفع يو  ردنا  هک  دزیر  عضوم  نادـب  دزادـگب و  ماخ  تبوطر  دراد  نایز  يرامیب  لوا  رد  هبامرگ  دـشاب و  رتيوق  دـنک  هدایز  هنـشا  مرد 
هک يرامیب  رخآ  رد  دوش و  فیثک  یقاـب  دوش و  فرـص  لـیلحتب  دـشاب  رتفیطل  هک  یطلخ  ددرگ  تداـیز  تنوفع  ببـس  نیدـب  دریذـپ و 

لیلکا هنوباب و  رگا  دشاب و  هدـمآ  دـیدپ  اهرتب  شراخ و ؟؟؟ تسوپ  ردـنا  هک  ۀـصاخ  دراد  دوس  دـشاب  هدرک  غارفتـسا  دوش و  هتخپ  طالخا 
مامت جضن  روهظ  زا  سپ  دنک  لوب  راردا  هک  اهزیچ  دشاب و  رتکین  تیاهن  دنیوشب  بآ  نادب  ار  نت  دنزپب و  بآ  ردـنا  نآ  دـننام  کلملا و 

دیآ دنمدوس 
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- تسیروزب نیبجنکس  بابنیرد  اهزیچ  نیرتهب  و 

نآ جالع  هقرحم و  پت  ردنا 

هراشا

دشاب هتخوس  يوارفـص  هدام  ار  عون  کی  دشابن  رهاظ  نآ  ندیراسگ  دراسگب  رگا  مزال و  دشاب  یپت  ود  ره  دشاب و  هنوگ  ودب  هقرحم  یمح 
عون دشاب و  هتفریذپ  تنوفع  تسا  رگج  هدعم و  مف  کیدزن  ای  لد  کیدزن  هک  اهگر  ردنا  ای  دریذـپ  تنوفع  نت  همه  ياهگر  نوردـنا  هک 

اب هک  دـشاب  قیقر  یتبوطر  زا  روش  مغلب  دـلوت  دـشاب و  هتفرگ  تنوفع  لد  یلاوح  ردـنا  ای  نت  همه  اـهگر  رد  دوب و  روش  مغلب  هداـم  ار  مود 
بجاو ببـس  نیدب  دـشاب  هصلاخ  بغ  ضارعا  زا  رتبعـص  پت  نیا  ضارعا  دناهدرمـش و  بیرق  ار  روش  مغلب  ددرگ  هتخیمآ  هتخوس  ارفص 
دشابن يوق  تخس  ناشیا  ترارح  هکنآ  رهب  زا  دیآ  رتمک  هقرتحم  پت  ار  ناریپ  دشاب و  هصلاخ  بغ  زا  رتهاتوک  نیا  يرامیب  تدم  هک  دننک 
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تخـس هضراع  دـشاب و  فیعـض  ریپ  توق  هکنآ  تهج  دوب  راوشد  یئاهر  دـیآ  هقرحم  ار  درمریپ  رگا  دوبن و  رایـسب  ناشیا  نت  رد  ارفـص  و 
جازم رد  هکنآ  يارب  درذگ  لهس  ناکدوک  رب  دیآ و  رترایـسب  ار  ناوج  ناکدوک و  درک و  دناوتن  نادب  تمواقم  ببـس  نیدب  ریپ  توق  يوق 

پت ترارح  هکنآ  رهب  زا  دنام  نیدـب  هک  یلاح  ای  دـیا  دـیدپ  تابـس  هقرحم  پت  رد  ار  ناکدوک  تلاح  رثکا  دـشاب و  بلاغ  تبوطر  ناشیا 
- درگ شرت  وا  هدعم  رد  دکمت  نیا  ردنا  دشاب و  هراوخریش  كدوک  رگا  دناسر  وا  غامدب  اهراخب 

هـشعر هلازا  هتفگ  ابطا  لیازب و  هشعرب  دریگ و  نتفگ  هناشوهیب  نخـس  دیآ و  دیدپ  هشعر  هقرحم  پت  ردـنا  هک  ار  يرامیب  دـیوگیم  طارقب 
نوچ تسا  غامد  باصعا  ءادـبم  هکنآ  رهب  زا  دریگن  نتفگ  نایذـه  نانخـس  دوش و  مرگ  تیاغب  غامد  اـت  هک  تسنآ  ببـس  تلاـح  نیردـنا 

- دوش مرگ  مه  باصعا  دوش  مرگ  غامد 

هقرحم ياهپت  تمالع 

یگنـشت و ببـس  نادب  دوب  رهاظ  زا  رتنازوس  نطاب  دشاب و  مزال  پت  نیا  ترارح  هکنآ  یکی  تخانـش  ناوت  تمالع  جـنپ  هب  اهپت  رگید  زا 
پت نیرد  یکشخ 
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قرع دشاب و  امرس  داشارف  پت  نیا  زاغآ  رد  هکنآ  مود  تسوا  کیدزن  هک  یمرگ  تشوگ  زا  دوش و  هتخیر  سپس  لاعـس  تکرحب  رتشیب و 

دـشاب رتدب  هایـس  تشرد و  ای  درز  ای  دشاب  هایـس  نابز  هکنآ  موس  دنک  قرع  مه  رخآ  رد  دنک و  ءاشارف  زاغآ  رد  مه  نارحب  بیرق  الا  دنکن 
نادب مشچ  يور و  گنر  دشاب و  رتيوق  بغ  تبونب  هقرحم  هک  تسنآ  هقبطم  هقرحم و  نایم  قرف  هکنآ  مراهچ  دشاب  درز ؟؟؟ تشرد و  زا 

تسناد دیاب  دشاب و  قرعب  ای  فاعرب  ای  لاهـساب  ای  یقب  ای  وا  نارحب  هکنآ  مجنپ  دشاب  هقبطم  بغ  رد  هک  دشابن  يریت  نادب  اهگر  یخرس و 
نکیل تسا  هصلاخ  بغ  جالع  نانچمه  پت  نیا  جالع  دشاب  اهرگید  زا  رتکبـس  دتفا  رگا  دتفا و  قافتا  رتمک  يرامیب  نیا  ردنا  سکن  هک 
ندرک کشخ  هناخ  ياوه  قیرط  راهچ  نیدب  درک و  دیاب  رتشیب  ترارح  نیکست  دشاب و  رهاظ  زا  رتنازوس  نطاب  پت  نیا  ردنا  هکنآ  رهب  زا 

اهنزیبداب ناتسبات  ردنا  هک  تسنآ  هناخ  ياوه  ریبدت  اما  نداهن  رگج  رس و  هنیـس و  رب  تادامـض  اهلوطن و  نداد و  کنخ  اهاذغ  اهتبرـش و  و 
مـسق نیزا  یبآ و  بیـس و  نوچ  رایـسب  هویم  دنهن و  رتسب  رب  هتـسش  دیب  ياهخاش  دنهن  رایـسب  خی  فرب و  دنـشکیم  یگتـسهاب  دـنزیوایب و 

رگا دنزاس و  يربط  رامیب  رتسب  دنراد و  رضاح  رتشیب  رفولین  هشفنب و  هدیشاپ و  هکرـس  هدوس و  لدنـص  یکدنا  روفاک و  بالگ و  دنفاگـشب 
دـیآرب و لگ  يوب  ات  دنـشاپ  اهراوید  رب  هکرـس  بالگ و  دـننک  هدودـنا  هزیکاـپ  لـگب  هناـخ  راوید  تسا و  رتهب  دـشاب  ناور  بآ  هناـخ  رد 

قفاوم تخـس  يدـنه  رمت  بآ  ولآ و  بآ  اب  دنـشاب  هتخاس  هنـسک  مخت  هزپرخ و  مخت  گـنرداب و  هز و  راـیخ  مخت  هریـش  زا  هک  نیبجنکس 
جاویر و بارـش  تشاد  دیابن  زاب  دـنکیم  تباجا  سلجم  ود  کی  رگا  دـنهد و  وج  تسوپ  کمار و  رانا  بآ  دـشاب  مرن  عبط  رگا  دـشاب و 

هزپرخ بآ  دشاب و  قفاوم  خرس  لدنص  بارش  داد و  دیابیم  بالگ  ای  شرت  بیس  بارـش  لدنـص و  بارـش  نومیل و  بارـش  رانا و  بارش 
كدناكدنا اهتبرش  نیا  زور  ره  هداس و  نیبجنکس  ای  رکش و  یکدناب  داد  دیاب  هروغ  بآ  یکدنا  ای  ودک  بآ  رایخ و  شرت  بآ  ای  يدنه 

شیوخ لاح  رب  نآ  ضارعا  پت  ترارح  دیآ و  دیدپ  جضن  رثا  هک  یهاگره  دیشچ و  دیابیم 
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ياهمادـنا رگج و  هدـعم و  رد  رگا  دـنهد و  هدرکدرـس  باکـشک  باتفآ  عولط  تقو  داد و  دـیاب  هداـس  نیبجنکـس  اـب  روفاـک  صرق  دـشاب 
راظتنا ندروخ  درس  باکشک  نداد و  درس  بآ  رد  هلمجلا  یلع  عفان  قفاوم و  تخس  درس  بآ  دشابن  يدرد  یـسامآ و  یفعـض و  ینوردنا 

هدش روطسم  لبق  نیزا  نداد  درس  بآ  نوناق  رد  درک  دیاب  جضن 

لدنص بارش  تفص 
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هدعب هدرک  رت  اغرف  بآ  نم  مین  هروغ و  بآ  راثآ  جنپ  هکرس و  بآ  راثآ  جنپ  رد  رتشیب  ای  زور  نابش  کی  مرد  هاجنپ  هدرک  ناهوس  لدنص 
هفرـس ار  یـسک  رگا  هفرخ و  بآ  اب  مرد  هد  یتبرـش  دنرآ  ماوقب  رکـش  نم  کی  رد  دنیالایب و  دنلامب و  تسدب  دیآزاب و  همین  ات  دـنناشوجب 
لفاغ شیوخ  زا  غامدب  اهراخب  ندمآرب  ببـسب  رامیب  هک  دشاب  رایـسب  دننک و  بالگ  نآ  لدب  دنزپب و  هروغ  بآ  هکرـسیب و  وا  رهب  دـشاب 

باـعل دـیآ  تجاـح  رگا  ددرگ و  عفر  قلح  یکـشخ  اـت  دـیناکچ  دـیاب  نهد  رد  بآ  هعرجهعرج  تلاـح  نیا  رد  دـشاب  هنـشت  هچرگا  دوش 
ناهد رد  ات  داد  دیاب  دشاب  هدـنام  یتخل  هتـشادرب و  دراکب  وا  تشوگ  یتخل  هک  ولآ  هناد  دـنهدب و  رانا  بآ  ای  ماخ  بالج  اب  قیقر  لوغبـسا 

رگا دناشنب و  یگنـشت  دراد و  رت  ناهد  دشاب  وا  تشوگ  یتخل  يو  اب  هک  يدـنه  يامرخ  هناد  دوش و  رود  نابز  ماک و  یکـشخ  دـنادرگ و 
رگا دشاب  لاعـس  هلزن و  ماکز و  عنام  دناشنب و  یگنـشت  دنلام  رامیب  رـس  رب  خی  بآ  هب  هدرک  درـس  رفولین  نغور  لگ و  نغور  دـشابن  یعنام 

دراد و نایز  رایسب  ندیلام  نداهن و  رس  رب  درک و  دیاشن  ریبدت  نیزا  چیه  عناوم  نیاب  دشاب  غامدب  راخب  ندمآرب  لیلد  دبای  ینارگ  رـس  ردنا 
نایم قرف  دراد و  دوس  ریش  نغور و  همهنیا  دشاب  يوارفص  تاراخب  دوعـص  رگا  دشاب  ماسرـس  میب  هکنآ  رهب  زا  دنـشود  رـس  رب  هک  زپریش 
رهاظ تابس  تلفغ و  رـس و  ینارگ  ینیب و  يرت  مغلب  رد  نیرجنم و  یکـشخ  ارفـص و  ضارعا  ترثک  باوخ و  تلق  زا  مغلب  ارفـص و  راخب 

ورف ياپ  بناجب  هدام  هک  درک  دیاب  يریبدت  هن  رگا  دشاب و  باوص  ندروآ  ینیب  زا  نوخ  دشاب  خرس  يور  ینیب و  لاح  نیردنا  رگا  تسا و 
پت یکشخ  یمرگ و  ای  دروخب  باکشک  ردنا  هک  شاخـشخ  بارـش  دشاب  پت  یکـشخ  یمرگ و  یگنـشت  ببـس  هک  دشاب  رایـسب  دشک و 

هکنآ رهب  زا  درآ  باوخ  دنک و  تمواقم 
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دراد تداع  رامیب  نتفخ  زاـب  تشپ  رگا  دوش و  لـئاز  یگنـشت  دـسر  نت  رعقب  دـنک و  يربارب  پت  یکـشخ  اـی  باکـشک  يرت  باوخ  ردـنا 
دنک کشخ  ناهد  لکش  نا  رب  نتفخ  هکنآ  رهب  دنادرگب  تداع  ات  دنک  فلکت 

یبح تفص 

دنزیرب دنبوکب و  راتسا  هس  ار  نیبجنرت  نسوس و  خیب  ای  سوسلا  بر  كوک و  مخت  گنرداب و  مخت  زغم  رایخ  مخت  زغم  دناشنب  یگنشت  هک 
وا هنیـس  زور  کی  زا  رتشیب  دناشنورف و  یگنـشت  دننادرگ  ناهد  ردنا  هبح  کی  دنزاس  بح  دننک و  لح  لوغبـسا  بآ  ای  یبآ  هناد  باعلب  و 
وا ندز  مدب  شوگ  نامز  ره  دوش و  لادتعاب  وا  ندز  مد  ات  تشاد  دیاب  هدیـشوپ  هتـشغآ  روفاک  یکدنا  بالگ و  يزول و  ناتک و  ياهقرخب 

دیابیم هتـشغآ  درـس  بالگب  هفرخ  زین  رگج  رب  دیئوب و  دیابیم  تعاس  ره  روفاک  یکدنا  بالگ و  هکرـس و  نانچمه  تشاد و  دـیاب  هاگن 
دوش يرامیب  تلاوط  بجوم  هک  ددرگنزاب  دش  دهاوخ  هک  یلیلحت  ات  دننکن  کشخ  ار  وا  هرشب  داهن و  دیابن  هفرخ  نیا  نارحب  تقوب  داهن و 
تقو باکـشک  دادماب  داد و  دیابیم  بآ  هاگرحـس  دـیوگیم  ایرکز  نب  دـمحم  درذـگب  تمالـسب  يرامیب  يزارد  پت  نیردـنا  هچرگا  و 
نابیبط نخـسب  درک و  دـیابن  روصق  هنوگچـیه  ترارح  ندـناشنورف  ردـنا  لوغبـسا و  باعل  باوخ  تقو  هزبرخ و  بآ  هب  رایخ  بآ  زورمین 

ندناشنورف قیرط  مدومزایب و  ار  قیرط  ود  ره  نم  هک  دوب  دـیابن  هتفیرف  دـنرادیمزاب  یعـس  تسد  نارحب  ترارح  ندـناشنورف  رد  هک  لهاج 
تلع تسدـب  ار  راـمیب  هاـبتنا  دـنراد - رتهتـسهآ  ترارح  نیکـست  رد  تسد  هک  تسنآ  رگید  قیرط  متفاـی و  تمالـس  اـب  رطخیب و  ترارح 

هک دشاب  رایـسب  دنک و  دلوت  کشخ  هوقل  دشکرد و  ار  باصعا  دزوسب و  ار  هدـعم  ار و  غامد  پت  ترارح  هک  دـشاب  یتقو  دـشاب  هتـشاذگ 
دیاب برچ  دنزاس  هشفنب  نغور  زا  هک  نغور  مومب  ار  ندرگ  هنیس و  ددرگ  ثداح  سفنلا  قیض  دیآ و  دیدپ  اهبـصع  اهلـضع و  ردنا  جنـشت 

لگ نغورب  هتفوک  هفرخ  گرب  هدیشارت و  ودک  دیآ و  دنمدوس  دنشاب  هتـشرس  هتخیب  هتفوک و  یمطخ  هشفنب و  نغور  موم  رد  رگا  تشاد و 
دهاوخن اذغ  رامیب  رگا  دنراد و  راکب  هتفای  رکذ  هصلاخ  بغ  ردنا  هکنانچمه  اذغ  ریبدت  دننک و  دامض  ندرگ  هنیس و  رب 
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نازوس بعـص و  پت  ترارح  زور  نآ  دوش و  نکاس  یکدنا  پت  توق  هک  تقو  نومه  زاب  داد و  دیاب  باکـشک  زور  ردنا  دـشاب  یعنام  ای 
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کشخ و یتبرش  دشاب  ارفص  تبوعـص  هک  وا  هدعم  رد  دوشن  هدیجنر  رابره  یتبرـش  ره  زا  رامیب  ات  داد  دیاب  هتخیمآ  بآ  اب  باکـشک  دشاب 
دنرگنب دشابن  ماعط  توهـش  ار  رامیب  رگا  دشابن و  توق  هلازا  میب  ات  دناهدوزف  ماعط  یفیعـض  تلاح  ردنا  داد و  دـیاب  دـنام  اذـغب  هک  يزیچ 

دنرآ رضاح  دنابنج  اذغ  توهش  هک  وبشوخ  ياهماعط  دوب و  جازم  دروخ  رد  هک  يزیچ  هب  داد  دیاب  توق  دشاب  یفیعض  هدعم  مف  رد  نوچ 
درآ و اهتـشا  دـنناشچب  صوصخم  هکرـس  دـننایوبب و  یگناخ  نان  دنفاگـشب و  وا  شیپ  هدرک  نایرب  هتخپ  رونتب  هتفرگ و  ریمخ  رد  غرم  لثم 

رایسب تسناد  دیاب  دنهدب  تخپ و  دیاب  ماداب  نغورب  دنزاس و  اولح  نآ  دننام  رایخ و  ودک و  مخت  زغم  نیبگنرت و  زا  دیآ  دیدپ  اهتـشا  نوچ 
طلخ ماوق  رگا  درک و  دیاب  هاگن  تامالع  لئالد و  ردنا  تسخن  ببس  نیدب  ددرگ  رتشیپ  زور  ره  پت  دوش و  ارفص  هبلغ  دصف  دعب  هک  دشاب 
بغ جالع  رد  هک  تخاس  دیاب  لهسمب  هدام  جارخا  دنرادزاب و  دنبای  فالخرب  رگا  دومرف و  دیاب  دصف  هتبلا  دوب  خرـس  رامیب  گنر  ظیلغ و 

دوب و دـیاب  رود  نیبجنکـس  بالج و  زا  دـنهد  کسمم  ریـشابط  صرق  دـیآ  جایتحا  ضبقب  دـشاب و  هداشک  عبط  رگا  هدـش و  ماقرا  هصلاـخ 
کیره زا  هدرک  نایرب  لوغبسا  یسربق  لگ  ریشابط  هتفـص  دیآ  دنمدوس  زین  نیطلا  فوفـس  دوب و  قفاوم  کین  جاویر  بارـش  یبآ و  بارش 

ای قامس  بآ  ای  یبآ  بارش  ای  دننک  تدایز  ینیچ  دنویر  نیوخالا و  مد  ابرهک و  دشاب  يومد  لاهسا  رگا  مرد و  کی  یبرع  غمص  مرد  ود 
ردـنا کعک  هتخپ و  ردـنا  هفرخ  گرب  کشرز  قامـس و  هروزم  گنادران و  هروزم  اذـغ  دـنهدب و  ضامح  گرب  بآ  اـی  هفرخ  گرب  بآ 

يدرـسب لیم  هک  مرگ  بآ  مرگمین و  هبامرگ  دـتفا  طاطحنا  رد  يرامیب  هک  یهاگره  دـشاب و  کـین  قامـس  بآ  بیـس و  بآ  یبآ و  بآ 
دنک همجرت  طارقب  لوق  زا  ایرکز  نب  دّمحم  دشاب  يرتروخرد  هبامرگ  دنک  دلوت  دوش  مغلب  هک  دـشاب  عون  نا  زا  پت  رگا  دـشاب و  اور  دراد 

رخآ رد  پت  رگا  هک 
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رطخرپ رامیب  دشاب  يوق  توق  دنکن و  امرس  رگا  دریذپیم و  لیلحت  هدساف  هدام  هک  اریز  دبای  یـصالخ  رامیب  دنازرلب  دنک و  امرـس  يرامیب 
یق دوب و  رتشیب  نایشغ  دشاب  یجراخ  هقبط  هدعم و  مف  رد  هدام  هک  یهاگره  تسناد  دیاب  دماجنا  تکالهب  دشاب  فیعـض  توق  رگا  دوب و 

ظیلغ هداـم  رگا  دوب و  رتبساـنم  مرگمین  بآ  نیبجنکـسب و  دـنیامرف  یق  هک  یهاـگره  درآ  یق  دـشاب  یلخاد  هقبط  رد  رگا  دـشاب و  رتمک 
ات داد  دـیاب  ربص  بح  ای  دـهد و  دوس  دـشاب  نآ  لخاد  ربص  هک  ارقیف  جرایا  تلاح  نیا  رد  دـشاب  هدروخرد  ار  نآ  هدـعم  ياهقبط  اب  دـشاب 

درآیمه فعض  طارفا  دشابیمه و  یق  رگا  سپ  دنک  یفالت  ار  جرایا  ترارح  ات  نداد  نیریش  شرت و  رانا  با  سپ  نا  زا  دنک و  غارفتـسا 
ای دـیب و  بآ  دروم  بآ  بیـس  بآ  بالگ  لدنـص  هتفـص  دـننک  يدامـض  هدـعم  رب  درادزاب و  یق  دـشاب  هدـیناشوج  ار  نآ  هک  رانا  بارش 
ای هکرسب  دنزاس  يدامض  خرس  لگ  رانلگ و  زایپ و  رانا و  تسوپ  زا  رگا  دشاب و  رتباوص  مه  نیا  دنهنرب  کمار  ندال و  بالگ و  یکدنا 

قرعب نارحب  پت  نیا  یهاگ  دنهن و  هدعم  رب  دننک و  رت  هکرـسب  یجنفـسا  دیآرب  ادوس  یقب  رگا  دشاب و  اور  هدعم  رب  رتب  رتهتـشرس  بارـشب 
قرع نتشادزاب  ریبدت  اما  دنرادزاب  دنک  طارفا  هک  ترورـضلا  دنع  رگم  تشاد  دیاشن  زاب  لواب  ار  ینارحب  یغارفتـسا  چیه  فاعرب و  ای  دنک 

هک دنچره  هکنآ  رهب  زا  دـننکن  كاپ  يو  زا  قرع  هدـش و  روکذـم  هکنانچ  دـنزاس  لدـتعم  هناخ  ياوه  دـننک و  رتکبـس  هماج  هک  تسنآ 
بآ لوغبـسا و  باعل  دیآ  رایـسب  قرع  رگا  دتـسیا و  زاب  دوش و  کشخ  قرع  دنزاسن  كاپ  دنراذگب و  رگا  دیآ و  رتشیب  ددـم  دـننک  كاپ 

رـس و رب  خی  هک  تسنآ  فاعر  نتـشادزاب  ریبدت  هک  دـنهنب  هتفوک  فرب و ؟؟؟ ردـنا  فارطا  دـننک و  الط  دـنزیمایب و  غمـص  بآ  ای  هنادیبآ 
ایرکز نب  دمحم  دنناکچ و  فلاخم  بناج  ینیب  رد  نیگرـس  بآ  هرطق  ای  دنهن و  ینیب  ردنا  دننک و  رت  رخ  نیگرـسب  هبنپ  دـنهنهب و  یناشیپ 

لاح رد  دندرک و  نوریب  نوخ  مرد  تسیب  رادـقم  ات  مدومرف  قفاوم  تسد  زا  دـصف  تشاد  ناوتن  زاب  ریبدـت  یـسکب  هک ؟؟؟ یئاجره  دـیوگ 
تابس غامد  رب  اهراخب  ندمآرب  ببسب  پت  ردنا  هک  دشاب  رایسب  هدنامزاب و 
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دندنب مدـقب  ات  نار  نیزا  ار  وا  ياهیاپ  دـنراد و  اهنخـس  وا  اب  دـننک و  دـنلب  ياهزاوآ  دـننک و  رادـیب  ار  رامیب  هک  تسنآ  ریبدـت  دـنهن  روهظ 

هرتف رب  ددرگ و  هداشگ  دوش و  مرن  عبط  ات  دنهن  فیطل  یفایـش  دشابن  عنام  رگا  دشاب و  رادربخ  دوش و  سوسحم  ودب  ملا  كدنا  هک  یفرطب 
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دوش و یلتمم  غامد  ببـس  نادب  دریگ و  نداد  هسطع  هک  دشاب  رایـسب  دـننک و  تماجح  دـنهنرب و  تماجح  هشیـش  فتک  ود  نایم  ندرگ و 
دـنک و فلکت  ندروآ  غورآ  هب  ات  دـنیامرفب  دـنلامب و  رامیب  ینیب  یناـشیپ و  هک  تسنآ  ریبدـت  نتـشادزاب  هسطع  ددرگ و  فیعـض  زین  توق 

هدرک مرگ  دمن  هقرخ و  دشاب و  باوص  دنناکچ  شوگ  ردنا  مرگمین  هشفنب  نغور  هرطق  هس  ود  رگا  هشفنب و  نغورب  هصاخ  دـنلامب  فارطا 
درس بآ  لاح  رد  درآ  یشغ  دزیر و  هدعم  مف  رب  ارفص  ندمآ  پت  تقو  هک  دشاب  رایـسب  دنراد  رود  يو  زا  دود  رابغ و  دنهن و  ندرگ  سپ 

دـیآ و دورف  هدام  هک  ات  دـندنب  فارطا  دـنلامب و  وا  هدـعم  دنـشک و  نزیبداب  دـننایوب و  روفاک  لدنـص و  بالگ و  دز  دـیاب  هشیـش  يو و  رب 
ود ره  توق  دور و  نوردناب  ددرگرب و  ترارح  ات  دنهن  وا  نهد  رب  تسد  یکدـنا  نامز  کی  دـنریگب و  رامیب  ینیب  هک  دـیآ  تجاح  یهاگ 

یقب ای  دنک  عبط  تباجا  دور و  ورف  هدـعم  مف  زا  هدام  ای  دـیآ  لصاح  یکی  دوصقم  ود  زا  ات  دـنزیر  ورف  وا  قلحب  نیبجنکـس  دـنازیگنا و  زین 
وج و تسپ  دیآ  شوهب  لاح  رد  دنزیر  وا  قلح  رد  هتخیمآ  درس  بآ  هب  یناحیر  بارـش  مرد  هس  رادقم  ددرگن  نکمم  نیا  رگا  ددرگزاب و 

نومیل بآ  ای  شرت  رانا  بآ  ای  هروغ  بآ  رد  ناـن  همقل  دـنچ  پت  ندـش  مرگ  زا  شیپ  دنـشاب  هتـشاد  تداـع  نیا  نوچ  دـنهد و  گـنادران 
- دیآ عفان  دنهدب  هدیلام 

تسناد دیاب  هقبطم  یمح  ردنا 

هراشا

مرگ نوخ  هکنآ  مود  دـنک  دـلوت  پت  نآ  تنوفع  زا  ددرگ و  نفع  نآ  نوریب  ای  اهگر  ردـنا  نوخ  هکنآ  یکی  تسا  عون  ود  هقبطم  پت  هک 
يوق یببس  ای  دشاب  درـس  اهلاح  رتشیب  ردنا  نوخ  ندش  مرگ  ببـس  اما  مزال  پت  ینعی  دیوگ  سخانوس  ار  عون  نیا  طارقب  دشوجب و  دوش و 

تسناد دیاب  قد  هن  نآ و  هن  تسنیا و  هن  ینوفع  تایمح  موی و  یمح  نایم  تسا  یپت  نیا  موی و  یمح  بابسا  زا 
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دنامب وا  ياهگر  نت و  ردـنا  تداع  رب  مه  بارـش  ماعط و  دتـسیازاب  دنـشاب  هدرک  تداع  هک  اهغارفتـسا  اهتـضایر و  زا  مدرم  هک  یهاـگره 
دز ناوتن  مد  ءالتما  ببـسب  دبنجب و  نت  ردنا  نوخ  دننک  يوق  یتضایر  یتکرح و  هک  یهاگره  دیآ و  دـیدپ  یئالتما  هدـس  ءالتما و  يدوزب 

- ددرگ پت  ببس  دشوجب و  نوخ 
نادـب نوخ  ات  دـشاب  اههویم  ندروخ  يرایـسب  زا  رتشیب  نوخ  تنوفع  ببـس  ددرگ و  نفع  اهگر  ردـنا  نوخ  هک  تسنآ  رگید  عون  ببـس  و 
نارحب ای  ندیراسگ  رد  دراسگن و  چیه  هک  دشاب  مزال  یپت  نیا  دشوجب و  دوش و  مرگ  دریذپ و  تنوفع  دوز  دـشاب و  كانبآ  قیقر و  ببس 
يزاتب ار  نیا  دوشیم و  رت  كدـناكدنا  دـشاب و  رتبعـص  لوا  هکنآ  یکی  تسا  هس  پت  نیا  تاـجرد  دـماجنا و  گرمب  اـی  دـشاب  کـین 
يزاتب ار  نیا  دنک و  متفه  زور  نارحب  دوشیم و  رتبعص  دیازف و  یمه  تعاس  ره  پت  توق  هکنآ  مود  دشاب  رتلهس  نیا  دنیوگ و  طحنم 

نیا دشاب و  لاح  کی  رب  رخآ  ات  لوا  زا  هکنآ  موس  دشاب  متفه  زور  اهلاح  رتشیب  پت  نیا  نارحب  دشاب و  رتلکـشم  نیا  جالع  دنیوگ  دئازلا 
هدنامب لاح  کی  رب  هجرد و  کی  رب  متفه  زور  هک  دشاب  رایـسب  دشاب و  نآ  نیا و  نایم  یلکـشم  ردنا  نیا  لاح  دنیوگ و  فقاولا  يزاتب  ار 

درـس و جالع  ببـسب  هک  دشاب  هاگ  دوش و  هبـصح  هلبآ و  ببـس  هک  دشاب  هقرحم  ای  دـماجنا  ماسرـس  اب  ددرگب و  هقبطم  دـشاب  هاگ  دـشاب و 
- دسر سغرمثل  هب  ریثک  تادربم 

- ندیدرگب ياهتمالع  موس  ینوفع  ياهتمالع  مود  سخانوس  ياهتمالع  یکی  تشاد  دیاب  هاگن  ياهتمالع  هنوگهس  پت  نیردنا  تامالع 

سخانوس

اهگر رس  تماجح و  هاگیاج  دشاب  یلتمم  ياهگر  خرـس و  مشچ  يور و  گنر  پت  یمرن  الاب  دشاب و  مزال  پت  هکنآ  یکی  تسا  عون  جنپ 
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بت هک  دشابن  نازوس  نادب  ترارح  هکنآ  مود  دیآیمه  مشچ  وا  بآ  دراخب و  زین  ینیب  دـنک و  شراخ  دـشاب  هتـشاد  تداع  نآ  دـصف  هک 
دنهن وا  مادنا  رب  تسد  رگا  دشاب و  هصلاخ  بغ  هقرحم و 
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قلح و هک  دشاب  رایـسب  هکنآ  موس  دیارگ  یکـشخ  يرت و  یمرگب و  دیآ  نوریب  هبامرگ  زا  هک  دـشاب  یـسک  مادـنا  یمرگ  وچمه  وا  یمرگ 
ار پت  نیا  يابطا  دـشاب و  سفنلا  قیـض  بحاص  دـننام  نداز  مد  اهلاح  رتشیب  ردـنا  ندز و  دـناوت  راوشد  مد  دریگ و  سامآ  نیتزول  ماـک و 

مرگ اجنآ  دشاب و  نآ  یلاوح  لد و  رگج و  رد  نوخ  رتشیب  هک  تسنآ  وبر  ببـس  تسا و  ندز  مد  راوشد  ینعمب  وبر  دـنیوگیم  وبر  یمح 
ببسب دشاب و  یلتمم  میظع و  یمرن  ببسب  ضبن  هکنآ  مراهچ  دنک  دلوت  وبر  دوش و  عمج  شش  هنیس و  رد  نآ  ياهراخب  دشوجب و  دوش و 
هـصلاخ بغ  هقرحم و  رد  هک  دشابن  هجرد  نادب  فالتخا  ردنا  درادن و  تنوفع  دشاب و  یلاوح  يالتما  هکنآ  رهب  زا  دوش  رتاوتم  عبر و  پت 

مرگ نوخ  گـنر  یناوغرا  دوب و  نوخ  ندیـشوج  ندـش و  مرگ  رهب  زا  تفاـطل  دـشاب و  یناوغرا  فیطل و  لـیلد  لوب  رب  هکنآ  مجنپ  دـشاب 
رتيوق وا  ضارعا  مود  دشاب  سخانوس  زا  رتمرگ  پت  هکنآ  یکی  تسا  عون  شـش  دنک  دلوت  نوخ  ياهتمالع  زا  هقبطم  ياهتمالع  دـشاب و 

هک یهاـگره  تسنآ  سخاـنوس  ندـب  رگید و  لوب  یئوبدـب  مشـش  هریت  لوب  مجنپ  فـلتخم  تخـس  ضبن  مراـهچ  رتهدـننام  هقرحمب  موـس 
تـسناد دیاب  دـیآ  دـیدپ  رگید  پت  ياهناشن  ددرگب و  تامالع  دوش و  مه  برـش  تلاح  نآ  رد  ای  هقرحم و  ای  ینوفع  ددرگب و  سخانوس 

زور رگا  سایق  نیربمه  دشابن و  نارحب  متفه  زور  دوشن  رهاظ  نارحب  تمالع  دیاین و  دـیدپ  جـضن  رثا  مراهچ  موس و  زور  رد  هک  یهاگره 
تـسا نکمم  دشابن  هتخیمآ  ماخ  طلخ  هک  اجنآ  دشاب و  هتخیمآ  نوخ  اب  ماخ  طلخ  دوب و  ضرم  يزارد  تمالع  دیاین  دیدپ  جضن  رثا  متفه 

دـشاب و رتشیب  راهب  لـصف  ردـنا  لاـس و  هدراـهچ  اـت  یگلاـس  هدزاود  زا  دریگ  ار  ناـکدوک  رتشیب  پت  مسق  نیا  دـنک و  نارحب  مراـهچ  زور 
پت نیاب  هک  یهاگره  راوخبارش  راوختشوگب و  ۀصاخ  دنک  ثودح  رثکا  دوب  یلتمم  خارف و  اهگر  دشاب و  طارفاب  نوخ  هک  ار  یناسک 

زا دطلغ و  رتسب  رب  دشاب و  مارآیب  رامیب  دهد و  لبط  وچمه  زاوآ  دننز  دنهن و  مکـش  رب  تسد  نوچ  دریگ و  داب  مکـش  دیآ و  دیدپ  تابس 
وا نت  رب  سپ  دباین  شیاسآ  عبط  تباجا 
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تفاتـش و دیاب  لحکا  اب  قیلـساب  دصفب  دنک  تدعاسم  توق  رگا  سخانوس  ردنا  جالع  دشاب  گرم  ناشن  دـیآ  دـیدپ  ربطـس  هشیر  کشخ 

رهب زا  دنک  یـشغ  رامیب  هک  تفرگ  دیاب  نادنچ  نوخ  دهد  يروتـسد  رامیب  زین  دشاب و  دصف  قفاوم  لاس  لصف  رگا  دـنریگ و  ترثکب  نوخ 
دیابن جضن  راظتنا  دصف  رد  دیاشن و  نیا  سپ  زاب  درک  دیاب  موس  ای  مود  ای  لوا  زور  دصف  دنک و  لئاز  ار  پت  ترارح  رابکیب  یـشغ  هکنآ 

دزاس ینغتسم  اهجالع  رگید  زا  درس  بآ  دصف و  هک  دشاب  رایسب  دشاب و  هتفای  جضن  هتخپ و  دوخ  نوخ  هکنآ  رهب  درک 

سونیلاج

زین پت  ترـضم  زا  رتمک  نآ  ترـضم  ای  تفایرد  ناوت  ناسآ  هک  دشابن  یتفآ  ياشحا  رد  یعنام و  ار  تماجح  دـصف و  هک  اجنآ  دـیوگیم 
مک هدـس و  نداشک  رد  مدـش و  لوغـشم  يالتما  ندرک  مک  هدـس و  نداشکب  مدـید  يوق  توق  رگا  نا  زا  دـعب  میدرک  درـس  بآ  اب  جـالع 

نکاس لاح  رد  درس  بآ  ندیشون  زا  هداح  ياهپت  هک  دشاب  رایسب  دیوگیم  ایرکز  نب  دمحم  متـشاد  راکب  کشخ  ياهوراد  يالتما  ندرک 
هیهت رد  تعیبط  هک  تسنآ  ببس  دوشن و  لئاز  دنکن  قرع  ای  فاعر  ای  دنام  رتشیب  ای  زور  لهچ  ات  هک  دریگزاب  هتسهآ  یپت  هدعب  نکیل  دوش 
دنیب نارحب  تمالع  رگا  دنک  لمات  کین  هک  تسا  بجاو  ار  بیبط  سپ  هداتفا  نارحب  رد  ریخات  هتـشادزاب و  نا  زا  درـس  بآ  هدوب و  نارحب 
دمآ هدرک  دای  هقرحم  رد  هکنانچ  دـشاب  رتگرزب  نآ  رطخ  هکنآ  رهب  زا  دـهد  درـس  بآ  هناریلد  هن  رگا  دـنک و  ریخاـت  درـس  بآ  نداد  رد 

تسا و رطخمک  درـس  بآ  نداد  مدومزآ  قیرط  ود  ره  نم  دیوگیم  دشک  زارد  يرامیب  هک  دنـسرتن  نا  زا  داد و  دیاب  درـس  بآ  لاحرههب 
نیاب رگا  دش و  لصاح  يافـش  مدرک  پت  نیرد  اهوراد  نامهب  میدرک  هقرحم  رد  هکنانچمه  غارفتـسا  پت  نیردنا  هک  هتفگ  يابطا  یـضعب 
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ردـنا هک  یهاگره  دـیوگیم  سونیلاـج  دـننک  دـصف  سپ  دراوگ  ماـعط  اـت  درک  دـیاب  فقوت  درذـگیم  راوشد  ماـعط  اـی  دـشاب  همخت  پت 
سخانوس رد  ببس  نیدب  دوش  رگید  یپت  پت  هک  تسین  نکمم  دوش  هدرک  دصف  سخانوس 
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ودب نوخ  دننک  لامتحا  یـشغ  هک  دشابن  نانچ  توق  رگا  دسر و  یـشغ  هتخپ  هک  دـنریگ  نادـنچ  نوخ  تسین و  دـصف  زا  رتهب  جالع  چـیه 

ات فاعر  رد  دوش  هدرکن  دـصف  رگا  هکنآ  رهب  زا  درک  دـیاشن  ندز  گر  رد  ریخات  لاـح  چـیهب  پت  نیرد  دـیوگیم  دـننک و  نوریب  تعفد 
مرگ رایـسب  نوچ  تعیبط  هکنآ  رهب  زا  دوش  ینوفع  یمح  ای  دریگ و  ماسرـس  يرامیب  ای  دریم  تاجافم  رامیب  هک  دـشاب  میب  دـیاین  مهب  قرع 
دوش هدرک  ریخات  دصفب  هک  یهاگره  هلمجلایف  تخادرپ  دهاوخ  تظفاحمب  تنوفع  زا  تشاد و  دناوتن  هاگن  يوضعب  ندرک  لیم  درب  هدش 

مک درک و  دـیاب  مک  زین  ءالتما  درک و  دـیاب  ترارح  نیکـست  مه  پت  نیردـنا  هکنآ  رهب  زا  دـشابن  نکمم  جالع  هوجو  همهب  هک  دـشاب  میب 
فیعض ای  دیارگ  فعضب  ببس  نیدب  توق  دوش و  رتيوق  ترارح  دصف  ریخات  رد  دشاب و  لوب  رارداب  ای  لاهـساب  ای  دصفب  ای  ءالتما  ندرک 

تادربم هک  نادنچ  هب  تخاس  دیاب  دراب  ياهزیچب  ترارح  نیکست  دنک  تدایز  ترارح  ود  ره  راردا  لاهـسا و  دشابن و  نکمم  دصف  توق 
توق تدعاسم  اب  دصف  ریخات  ببـس  نیدب  دوش  تدایز  پت  نوردـناب  اهراخب  ندـنامزاب  هدـس و  ببـسب  زین و  ءالتما  دـنک و  تدایز  هدـش 

مه ات  دشاب  هتـشذگ  هرـشع  هتفه  رگا  درک  دیاب  دصف  ریبدـت  هتفای  زو  رامیب  ببـس  بیبط  هک  یهاگره  گرزب ؟؟؟ ریـصقت  شحاف و  ياطخ 
رمع و ياهلاس  لاس و  لصف  توق و  رگا  دشاب و  اور  دصف  دنک  تدـعاسم  مه  توق  دـشاب و  ءالتما  ياهتمالع  هک  ۀـصاخ  درادـن  هقئاضم 

رتیلوا دصف  دوب  قفاوم  رتشیب  اهببس  نیا  رگا  درک و  دیاب  تماجح  تقو  نا  رد  دشاب  قفاوم  ریغ  یضعب  دوب و  قفاوم  ضعب  وا  تداع  رهش و 
دیآرب و هنامز  رد  درک و  دـیاب  يرامیب  لوا  رد  دـصف  هک  تسا  ابطا  ضعب  لوق  كدـناكدنا و  درک  دـیاب  نوریب  قیرافتب  نوخ  نکیل  تسا 

تهج دناهدیدرگ  كاله  هدش  هدرک  تاقوا  ریـس  دصف  هک  پت  نیردـنا  سک  رایـسب  طاطحنا  رد  ۀـصاخ  درک  دـیاشن  دـصف  اهتنا  کیدزن 
ردنا توق  فعـض  رد  دیاب  ار  بیبط  ببـس  نیدب  لوا  رد  هکنانچ  دنکن  تدعاسم  نآ  طاطحنا  اهتنا و  يرامیب و  دیازت  تقو  رد  توق  هکنآ 

ياهتهج رگید  بابسا  همه  هچرگا  دنکن  يریلد  دصف 
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رتلهـس بابـسا  رگید  تقفاومان  ترـضم و  دشاب  دعاسم  توق  هک  یهاگره  ندومرف  تماجح  دصف و  دیاب و  توق  رب  دامتعا  دـشاب  قفاوم 
لشفط و بانع  بارشب  دشاب  یئارفـص  ای  كانبآ  قیقر و  رگا  درک  دیاب  نوخ  رهوگ  رد  رظن  دصف  لاح  ردنا  دبای و  یـصالخ  رامیب  دشاب و 

شرت رانا  بآ  دصف  سپ  زا  دریذپ و  رتشیب  لیلحت  ات  درک  دیاب  فیطلت  هریز  هداس و  نیبجنکـسب  دشاب  ظیلغ  رگا  داد و  دیاب  ماوق  نآ  دـننام 
یشرت بر  ای  نآ  دننام  هروغ و  بارش  نیبجنکـس و  ای  يدنه  هزبرخ  بآ  ای  داد  دیاب  بالج  ای  يدنه و  يامرخ  بآ  ای  داد  دیاب  نیریـش  و 

درـس اهبارـش  نیا  دشاب  ناتـسبات  لاس  لصف  رگا  دشاب و  قفاوم  تخـس  رکـش  ای  جاویر  بآ  جاویر و  بارـش  باّلج  ای  نومیل  بر  ای  جـنرت 
لاح ردنا  دهد و  جنر  ار  هدعم  تدورب  ود  ره  هکنآ  رهب  زا  دشاب  رتباوص  نداد  خی  ریغب  ار  نآ  هک  جاویر  بارـش  ياوس  ای  داد  دیاب  هدرک 
رکذ هصلاخ  بغ  رد  هک  دنهد  نانچ  اذغ  دصف  زور  دنهد و  يزیچ  نآ  دننام  دنهدب  هدیلام  نومیل  بآ  هروغ و  بآ  ردنا  صرق  رانک  یشغ 

تیاغب هداح  يرامیب  هک  درک  دیاب  هاگن  دصف  زا  دعب  داد و  دـیاب  یگناخ  هزوچ  جارد و  جوهیطب و  هروزم  دـشاب  فیعـض  توق  رگا  هتفای و 
هروغ بآ  باّلج و  تبرشب  دشاب  يوق  توق  تسا و  تیاغب  هداح  رگا  درذگ  یگتـسهآب  هک  تساهيرامیب  هلمج  زا  ای  قلطم  هداح  ای  تسا 

باکشک زورمین  تقو  دنهد و  نآ  ریغ  ای  هروغ  بارـش  تبرـش  دادماب  دشاب  فیعـض  توق  رگا  دننک و  تعانق  هشفنب  بارـش  رانا و  بآ  و 
سپ دنهدب  نآ  ریغ  ای  نیبجنکـس  تبرـش  دادماب  دنک  نارحب  متفه  زور  هک  دشاب  نآ  عقوت  دشاب  قلطم  هداح  رگا  دـنهد و  رانا  بآ  ای  قیقر 

هاگنابـش درـس و  بآ  ای  نیبجنکـس  تعاس  راهچب  نا  زا  دعب  دزربط  رکـش  مرد  هد  ای  مرد  راهچ  رادقم  داد  دیاب  باکـشک  تعاس  ود  نا  زا 
یگنـشت ترارح و  رگا  دنروخب و  هدوس  هفرخ  مخت  مرد  تسیب  ای  مرد  هدزناپ  رادـقم  بش  ره  دـنهد و  رانا  بآ  رکـش و  ای  لوغپـسا  باعل 

رایسب رامیب  تداع  ای  دشاب و  فیعض  توق  رگا  دنهدب و  هتخیمآ  يو  اب  لوغپـسا  باعل  یکدنا  هدوس و  ریـشابط  مرد  مین  دشاب  يوق  تخس 
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؟؟؟ دشاب ندروخ 
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زا يرامیب  رگا  دـنهدب و  رکـش  درـس و  بآ  اب  هدوس  کعک  میود  راب  دوب  روفن  باکـشک  راب  ود  زا  عبط  رگا  داد و  دـیاب  باکـشک  راب  ود 
باکـشک تعاس  ودب  بارـش  زا  سپ  دننک  متفه  تسیب و  ای  مراهچ  تسیب  ای  متـسیب  زور  نارحب  دراذـگ و  یگتـسهآ  اب  هک  دوب  نآ  هلمج 

شرت و رانا  بارـش  دـشاب  جایتحا  مرن  عبطب  رگا  هدـمآ و  هدرک  دای  هصلاخ  تعاـس  باـب  رد  هک  داد  دـیاب  اـهروزم  زورمین  زا  سپ  دـنهد و 
عبط یفایش  زا  ای  دشاب  کین  نیبگنرت  تشخریش و  يدنه و  يامرخ  بآ  اب  تسا  ایـشا  نیرتقفاوم  هتخیمآ  رکـش  هدراشف و  محـش  اب  نیریش 

دننک مرن 

یمطخ مخت  نآ  تفص 

یس ربنش  رایخ  مرد  جنپ  دشاب  یمرو  ءاشحا  ردنا  رگا  دننک و  مرن  هنقح  اب  رکش و  اینومقـس و  یکدنا  هشفنب و  زا  ای  خرـس  لگ  ینمرا  هروب 
زرل ياپب  دـنامب و  هصح  کـی  دورب و  هصح  ود  اـت  دـنزپب  بآ  مین  نم و  کـی  رد  ار  همه  هناد  هد  هایـس  يولآ  هناد  هد  باـنع  نیبگنرت  مرد 

رب هدولاپ  هدرک و  لح  هنـسک  بآ  رد  ربنـش  رایخ  مرد  جـنپ  رادـقم  دـشاب و  عفاـن  تخـس  بلعثلا  بنع  بآ  رد  نیبگنرت  باـنع  دـنهدب ؟؟؟
لفوف و لدنص و  لوا  زا  مرد  عضوم  رب  دنهد و  رانا  بآ  رد  رکش  لوغپسا و  بشب  دنهدب و  نیریـش  بآ  ای  باکـشک  دشاب و  قفاوم  دادماب 

هنسک بآ  بلعثلا و  بنع  بآ  لوغپسا و  یکدنا  یمطخ  ای  دننک و  دامـض  رت  زینـشک  بآ  بلعثلا و  بنع  بآ  هنـسک و  بآ  ینمرا و  لگ 
دشاب نغور  موم  دراد  دوس  عضوم  نیردنا  هک  يدامض  دننکن  ریخات  ار  دصف  دنهنیمرب و 

دیفس موم  نآ  تفص 

الط ناتک  هفرخ  دننز و  مهب  هکرس  هرطق  ود  قامس و  هراصع  هفرخ  گرب  رت  زینـشک  هراصع  هنـسک و  هراصع  هشفنب و  نغور  ای  لگ  نغور 
نوچ هتخیمآ  يازجا  نیاب  دننک  يوق  يزیچ  زا  دشابن  هراچ  دشاب  هدـعم  مف  رد  ای  دوب  هدـعم  ياعما  ردـنا  ای  رگج  ردـنا  سامآ  رگا  دـننک و 

تسخن هک  دنراد  هاگن  نیناوق  نیا  اهپت  نیرد  دنهن  هدرک  درس  اهدامـض  دشاب  ناتـسبات  لصف  رگا  لبنـس و  یکدنا  یبآ و  بآ  یگطـصم و 
دوشن لئاز  درد  ات  دشاب  يدرد  ياشحا  رد  رگا  دـشاب و  هدرک  مرن  عبط  هک  دـنهد  نیزا  سپ  زین  ماعط  دـنهد و  باکـشک  سپ  دـننک  دـصف 

باکشک
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دوشیم رتمک  بغ  تبونب  هقرحم  پت  وچمه  دشاب و  نازوس  زیت و  تبون  دشاب و  هتخیمآ  نوخ  اب  رگا  ارفـص  تنوفع  اما  دنهدن  چیه  اذغ  و 
ترارح نیکست  رد  درک و  دیاب  توق  رب  دامتعا  دصف  رد  نکیل  دننک  دصف  تسخن  هک  دشاب  رتیلوا  نامه  دیآ  دیدپ  رتيوق  نآ  ضارعا  و 

ریـشابط و مرد  مین  بالج و  مرد  هد  اب  هدرک  نایرب  ودک  بآ  مرد  یـس  دادماب  درک و  دـیابیم  تغلابم  ترارح  هزادـنا  نوناق و  بجوم  رب 
زین رانا  بآ  دنهد و  قیقر  باکـشک  تعاس  ودب  نا  زا  سپ  دنهد  روفاک  صرق  ودـک و  بآ  اب  دـشاب  يوق  تخـس  یگنـشت  ترارح و  رگا 
نوچ هدمآ و  هدرک  دای  هکنانچ  دننک  کنخ  ياوه  هشفنب و  ای  يدنه و  يامرخ  بآ  اب  هتخیمآ  بالج  اب  شرت  رایخ  بآ  هاگنابـش  دـنهد و 

کنخ و ياوه  دوش و  مرگ  لد  ددرگنزاب و  نت  نوردناب  ترارح  هناخ  یکنخ  ببـسب  ات  دنناشوپب  ار  رامیب  دـشاب  هدرک  کنخ  هناخ  ياوه 
يو زا  ياهجنر  تشرد و  اههزاوآ  دننایوب  روفاک  لدنـص و  بالگ و  رفولین و  هشفنب و  دـسر  لدـب  میـسن  تحار  دریگ و  ندز  مدـب  شوخ 

یهاگره دنهد و  بالج  ای  بیـس  اب  رانا  بآ  یکدنا  دندرگزاب و  فیطل  ریبدتب  هدمآ  هدرک  دای  هک  نوناق  رب  نارحب  کیدزن  دـنراد و  رود 
نارحب ات  دـنرآ  لدـتعم  هناـخب  کـنخ  هناـخ  زا  هک  يراـمیب  دوب  دـهاوخ  قرعب  نارحب  هک  دـیآ  دـیدپ  نارحب  تمـالع  نارحب  کـیدزن  هک 

هدنامیقاب تسا  پت  ببـس  هک  دسفم  هدام  يردق  ياهگر  ردنا  هک  دیآ  روهظب  تمالع  نآ  نارحب  سپ  زا  رگا  دوش و  صقان  ای  ددرگنزاب و 
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دوب لهسمب  جایتحا  یهاگ  درآ و  نوریب  ددم  قفرب  هدام  یقاب  ای  دنهد  هتشک  يولآدرز  هتشک و  يولآ  بآ  دشاب و  کشخ  زین  عبط  دشاب و 
داد دیاب  هتبلا 

لهسم تفص 

راهچ هشفنب  مرد  تفه  خرس  لگ  مرد  تسیب  يدنه  ءامرخ  مرد  تسیب  یقنم  زیوم  هناد  یس  ناتـسپس  هناد  تسب  کیره  بانع  هایـس  يولآ 
درز هلیله  مرد  ود  کیره  نوسینا  نایداب  مخت  مرد  راهچ  کـیره  هفرخ  مخت  ثوشک  مخت  مرد  ود  مرفـسهاش  مرد  تفه  یکم  ءانـس  مرد 
مرگ ياج  بشب  دنهن و  باتفآ  رد  زور  ود  دننک و  خارفرـس  هشیـش  ردنا  سپ  دـنهد  کبـس  یـشوج  بآ  نم  هس  رد  ار  یگمه  مرد  هدزناپ 

مرد لهچ  دادماب  ره  هکنآ  زور  هس  سپ  زا  داهن و  دیاب 
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- دیآ عفان  دنیازفا  مه  هشفنب  بارش  مرد  هد  دنهدب و  نیبجنکس  مرد  هدزناپ 

بغلا رطش  ردنا 

هراشا

دننک رترسع  ار  یئارفص  هدام  یمغلب  هدام  بغلا  رطش  رد  هک  دشاب  یهاگ  دنک  دلوت  مغلب  ارفص و  بیکرت  زا  تسا  یپت  بغلا  رطـش  هکنادب 
دیآ دیدپ  جضن  رثا  رتدوز  دنک و  فیطل  ار  يوارفص  هدام  هک  دشاب  یهاگ  دنک و  رترید  نارحب  دوش و  رتزارد  يوارفص  پت  ببس  نادب  ات 

رترید دوش و  رترـسع  بکرم  پت  ياهتبون  دـشاب  هک  لاحرههب  نکیل  دـنک  رتدوز  نارحب  دوش و  رتکبـس  یمغلب  ياـهتبون  ببـس  نادـب  اـت 
زین نمزم  دنک و  مه  قدـب  لاقتنا  دوش و  هداح  هک  دـشاب  رایـسب  دـنامب و  رتشیب  ای  هام  هن  بغلا  رطـش  ببـس  نیمهب  هک  دـشاب  یهاگ  درذـگ 

تبوطر ریبدت  دتسیازاب و  دشاب  هتشاد  تداع  هک  تضایر  زا  دریذپ و  تنوفع  دوز  دوب  رایسب  ارفص  دلوت  وا  نت  رد  هک  صخش  ددرگیم و 
تبوطر دننک و  مرگ  ریبدت  هک  یهاگره  دوب  طارفاب  تبوطر  وا  نت  رد  هک  دشاب  صخـش  رگا  دوب و  بغلا  رطـش  وا  يرامیب  رتشیب  دنک  ازفا 

یناوج عزعزت و  ياهلاسب  یکدوک  ياهلاس  هک  ناکدوک  لاح  دوش و  ثداح  بغلا  رطـش  وا  يرامیب  مه  دریگ  شیپ  رد  هریغ  تضاـیر و  و 
زا هک  ناوج  لاح  دریگ و  تسد  رب  هدننکمرگ  ریبدت  تضایر و  دشاب و  رایـسب  تبوطر  وا  نت  ردـنا  هک  دـشاب  یـصخش  لاح  نومه  دنـسر 

دراد و تداع  هدننکمرگ  ياهریبدت  تضایر و  دشاب و  رایـسب  ارفـص  دلوت  وا  نت  رد  هک  دشاب  صخـش  لاح  وچمه  دـسر  تلوهکب  یناوج 
تمالع دوب  بغلا  رطـش  اهلاح  رثکا  ردـنا  ود  ره  يرامیب  رتشیب  ببـس  نیدـب  دراد و  راـکب  ازفاتبوطر  ریبادـت  دـیآزاب و  تضاـیر  زا  هدـعب 

هدیسر مامت  دحب  پت  کی  تبون  هک  دشاب  رایسب  دشاب و  رتکبـس  پت  تبون  زور  کی  رتزارد و  پت  تبون  زور  کی  هک  تسنآ  نیرترهاظ 
رگید هدام  ای  دبای  امرـس  رهاظ  درآ  عضومب  يور  ببـس  ببـس  نادب  دنـشوکزاب  مهب  هدام  ود  ره  پت  نایم  رد  هکنآ  ات  دـیآ  رگید  یپت  هک 

مک ار  ارفـص  يرتظیلغ  یمغلب  ای  دنازرلب  دزیر و  ياهلـضع  رب  دزادگب و  ار  تبوطر  دوش و  رتهتخادـگ  ارفـص  الثم  درآ  هبلغ  دـبای و  تسد 
پت درادنپ  رامیب  هک  دشاب  رایسب  ببس  نیدب  دنک  دلوت  ياشارف  دیآ و  دیدپ  مغلب  يالیتسا  دنادرگ و  ظیلغ  دنک و 
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ببسب پت  هنایم  رد  هکنآ  رهب  زا  دشاب  زارد  پت  نیا  تبون  دنک و  ياشارف  رگید  راب  ود  ای  رابکی  ادیپ  ياشارف  امرس و  زا  ای  هدیـسر و  اهتناب 

دوش و بکرم  یمغلب  هرئاد ؟؟؟ بغ  زا  بغلا  رطـش  هک  دـشاب  رایـسب  دتـسیایم و  ورف  پت  هک  تکرح  رگیدـکی  اـب  اـههدام  ندیـشوک  زاـب 
یطلخ ره  هبلغ  تمالع  دشاب و  فیعـض  دنک  رگا  ریدقت  رب  هنایم و  رد  هن  لوا  رد  دنکن  ياشارف  امرـس و  لاح  چیهب  هک  تسنآ  يو  تمالع 
رتدوز فارطا  رتهدراشف و  ضبن  رتفیعـض و  زارد  ياشارف  دشاب و  رتزارد  تبون  دشاب  مغلب  هدام  هبلغ  رگا  تسج  دیاب  تایمح  ضارعا  زا 
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امرس و دنک و  مامت  قرع  دوب و  هدایز  یگنـشت  دوش و  مرگ  زین  فارطا  دشاب و  رتهاتوک  پت  دشاب  ارفـص  هبلغ  رگا  مرگ  رترید  دوش و  درس 
رتمک قرع  پت  نیردنا  هلمجلا  یلع  دشاب  ربارب  ود  ره  ضارعا  دشاب  ربارب  ود  ره  مغلب  ارفص و  رگا  لوب  رتنیگنر  لیلد  دشاب و  رتيوق  هزرل 

زا نت  ندرک  كاپ  ندروآ و  قرع  نداشک و  ماسم  ندرک و  لوب  راردا  یق و  ریبدت  نتـشاد و  مرن  عبط  هک  تسنآ  باوص  قیرطب  جالع  دیآ 
جضن سب  زا  يوق  غارفتـسا  دنک و  ترارح  نیکـست  ریبدت  زا  ندومرف  دشاب  رتناسآ  هک  قیرط  نادب  رتکبـس و  رتلهـس و  ياهزیچب  پت  هدام 

ارفـص رگا  نیبگنلگ و  اب  دشاب  هتـشاد  مغلب  هدام  رگا  تسا و  بالبل  بآ  نآ  دشاب  اور  جضن  زا  شیپ  دنک  مرن  عبط  هک  ياهزیچ  زا  دـنک و 
داد دیاب  هتشذگ  هصلاخ  ریغ  بغ  رد  هک  ربنش  رایخ  سولف  زغم  دشاب  ربارب  مغلب  ارفص و  رگا  تشخریش و  نیبگنرت و  ای  دشاب  رتشیب 

دیوگیم سونیلاج 

لفاغ هکنآ  تهج  تسا  هدـش  گرزب  وهـس  سونیلاج  زا  نیا  هک  هتفگ  نیـسپ  يابطا  ضعب  تسا و  عفان  پت  رد  لپلپ  یکدـنا  اـب  باکـشک 
اطخ سونیلاج  رب  ضارتعا  نیا  درذگب  رترـسع  زین  یمغلب  پت  دنک و  هدایز  ار  تبوطر  باکـشک  دـنازورفارب و  ار  پت  لفلف  هک  تسا  هدوب 

تبرـش نا  زا  دـشاب  يوـق  تعیبـط  رگا  اـت  دـنزاس  بکرم  یتبرـش  هک  تسین  نا  زا  رتباوـص  بکرم  ياـهيرامیب  ردـنا  هکنآ  رهب  زا  تسا 
حور لد و  ات  دـناسر  لد  بناجب  ار  یکنخ  دـنک و  فیطل  ار  هدام  ات  دتـسرف  هداـم  بناـجب  تبرـش  نا  زا  ار  ترارح  توق  دـنک و  فرـصت 

ترارح اب  دوش و  هدوسآ 
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ضارتعا هک  ار  سک  نیا  مه  درادن و  دوس  دـننک  دـنچره  دـناوتن  فرـصت  نیا  رد  دـشابن و  يوق  تعیبط  هک  اجنا  زا  دـننک و  تمواقم  پت 
رد لـپلپ  یکدـنا  هک  هتـسنادن  رگم  تبـش  سفرک و  نوچ  يدومرف  لدـتعم  يزیچ  لـپلپ  ضوـعب  هک  تسنآ  رتیلوا  دـیوگیم  تسا  هدرک 

نکیل دشاب  كدـنا  لپلپ  هچرگا  دـناسر  هدام  عضومب  ار  وا  توق  دـنک و  لدـتعم  ار  وا  ترارح  باکـشک  دـشابن و  یمرگ  نادـب  باکـشک 
یلسع هروغ  بارش  یلسع و  هداس  نیبجنکس  يرکـش و  يروزب  نیبجنکـس  رکـشلگ و  باب  نیردنا  دوب  رایـسب  سفرک  فطلت  زاوآ  فطلت 
هدیشک نآ  هریـش  هک  اهمخت  بآ  دوخن و  بآ  هب  لوب  راردا  دشاب و  رتباوص  برت  بآ  ای  مرگ  بآ  نیبجنکـسب و  ندرک  یق  دوب و  قفاوم 

ریغ بغ  رد  هک  بیترت  ببـس  نادب  زین  اذغ  هدش و  هتفگ  هک  درک  دیاب  هنوگنادب  تاقرعم  ریبدـت  درک و  دـیاب  لدـتعم  ياهورادـب  دـشاب و 
پت هک  يزور  ابریز و  اـب  ماداـب  زغم  خانفـساب و  شرت  راـنا  بآ  هروغ و  بآ  هروزم  دـشاب  رتيوق  پت  هک  يزور  تسا و  روکذـم  هصلاـخ 

هنماک و بآ ؟؟؟ رقـص و  تبـش و  دوخن و  ياهماعط  رد  نداد و  نآ  دننام  ابریز و  ای  یگناخ  غرم  هزوچ  جارد و  جوهیط و  دشاب  رتهتـسهآ 
عون نا  زا  مه  اهوراد  تسا و  هنوگنارب  مه  زین  غارفتسا  بیترت  مغلب و  ارفص و  هبلغ  دروخ  رد  یکیره  زا  دننک  هریز  نایداب و  مخت  یکدنا 

درک دیاب  هصلاخ  ریغ  بغ  جالع  رگیدکی  رد  پت  نیا  جالع  ردنا  هلمج  رد  تخاس  دیاب 

بح تفص 

یگناد لقم  گناد  ود  اریتک  یگناد  اینومقس  مرد  مین  لظنح  محش  مرد  کی  ارقیف  داد ؟؟؟ دیاب  بغلا  رطـش  هدام  جضن  سپ  زا  هک  لهـسم 
تسا مسر  هکنانچ  دنزاس  اهبح 

صرق تفص 

ود یکیره  زا  ریشابط  یمور  نیتنـسفا  مرد  هس  نیبجنرت  مرد  راهچ  یکیره  زا  نسوس  خیب  خرـس  لگ  دراد  دوس  نهک  ياهپت  رخآ  ردنا  هک 
- تسا مرد  ود  تبرش  مرد 
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هیئام یمغلب  ياهپت  ردنا 

هراشا

تنوفع ددرگ و  یمغلب  پت  ببـس  دوش و  مرگ  دیآ و  دیدپ  يو  ردنا  تنوفع  دـنک  رثا  یمغلب  یتبوطر  ردـنا  بیرغ  ترارح  هک  یهاگره 
تسا نت  رد  هک  دشاب  یلاخ  هاگیاج  غامد و  ردنا  دشاب  اهگر  نوریب  هچنآ  اما  اهگر  نوریب  ای  دشاب  اهگر  نوردنا 
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ياشارف بجوم  هک  دزیریمن  اهلـضع  دـیآیمن و  نوریب  شیوخ  ياج  زا  هکنآ  رهب  زا  دـنکن  اشارف  امرـس و  دـشاب  اـهگر  نوردـناب  هچنآ  و 

نیریـش یعبطان  مغلب  معط  دوب و  رت  درـس و  وا  جازم  معطیب  گنردیفـس و  ماوقب  تسا  یتبوطر  شیوخ  عبطب  مغلب  هک  تسناد  دیابب  ددرگ 
مغلب هک  دـشاب  هاگ  دـنیوگ و  یقزول  يزاـتب  ار  نیا  دـیارگ و  يزیت  هب  ینیریـش  زاوآ  معط  دوش  مرگ  تخـس  رگا  شرت و  اـی  روش  اـی  دـشاب 

اـمرگ و امرـس و  زا  یکی  تسج  دـیاب  زیچ  تفه  زا  ار  پت  نیا  تمـالع  دـنیوگ  یجاـجز  يزاـتب  ار  نیا  ددرگ و  هتخادـگ  هـنیگبآ  وـچمه 
رتـشیب پت  نیردـنا  هک  ضارعا  زا  متفه  لوب  زا  مشـش  ضبن  زا  مجنپ  يور  گـنر  زا  مراـهچ  یگنـشت  زا  موس  قرع  زا  مود  نآ  یگنوـگچ 
دـشاب شرت  تبوطر  ای  یجاجز  یتبوطر  پت  ببـس  هک  یهاگره  تسنآ  تسج  دیاب  نآ  یگنوگچ  پت و  امرگ  امرـس و  زا  هچنآ  اما  دشاب 

درـس ياپ  تسد و  تسخن  دوشن و  رهاظ  رابکیب  امرـس  نکیل  دشاب  همه  زا  رتيوق  رتهدنیاپ و  یجاجز  يامرـس  دـشاب و  يوق  هزرل  امرس و 
رب ندش  مرگ  دنوش و  مرگ  يراوشدب  تسا و  فرب  نایم  رد  اهمادنا  یئوگ  هک  يدـح  نادـب  ات  دوش  درـس  ياهمادـنا  كدـناكدنا  دوش و 

هکنآ رهب  زا  دشاب  هدش  نفع  هک  دشاب  یمغلب  پت  نیردنا  امرـس  ببـس  دوب و  ظیلغ  سب  هدام  هکنآ  رهب  زا  دنکیم  تدواعم  يامرـس  نامز 
دیآ و دیدپ  رترید  دشاب و  عون  ود  تنوفع  نیا  رثا  یجاجز  رد  نا  زا  سپ  شرت و  ردنا  سپ  دنک  دـلوت  روش  نیریـش و  رد  تسخن  تنوفع 

امرـس سپ  دـنک  ياشارف  پت  زاغآ  يرامیب و  لوا  رد  دـشاب  روش  مغلب  پت  ببـس  هک  یهاگره  دـشاب و  اهتنا  کیدزن  زا  بعـص و  ياـمرس 
مغلب ءامرـس  دشابن و  یجاجز  ءامرـس  هزادناب  رگم  دوش  رتيوق  امرـس  دیآرب  تدم  نوچ  دنک  دلوت  یجاجز  مغلب  زا  دـشابن و  هزادـنا  نادـب 
رامیب نیردنا  پت  ترارح  دنهن  يو  رب  تسد  رگا  تسا و  رتکیدزن  یعبطب  وا  هکنآ  رهب  زا  دـشاب  مغلب  عاونا  همه  يامرـس  زا  رتمک  نیریش 

دـیآ و الاب  نت  رعق  زا  يزیچ  هکنانچ  رتمرگ  دـنراد  ياج  رب  تسد  نامز  کی  نوچ  نکیل  مرگ  كدـنا  یئاج  رتمک و  یئاـج  دـشابن  راومه 
تعاس هدزیس  ات  پت  نیا  تدم  اهلاح  رتشیب  رد  یئارفـص و  پت  ترارح  هک  دشابن  هزادنا  نادب  وا  ترارح  لاح  چیهب  دسریم و  نت  رهاظب 

تدم دشکب و 
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دیدپ تسوپ  رب  رت  يراخب  یهاگهاگ  تسنآ  تسج  دـیاب  ندـمآ  قرع  زا  لاح  زا  هچنآ  دراسگن و  كاپ  دـشاب و  تعاس  شـش  وا  شیاسآ 
هکنآ تهج  دشابن  راومه  دنک  قرع  رگا  دشاب و  يرت  هنوگ  کی  تسا  مغلب  هدام  هکنآ  رهب  زا  درک  دهاوخ  قرع  هک  دنرادنپ  هکنانچ  دـیآ 
دشاب هدام  يروش  ناشن  یمغلب  پت  رد  یگنشت  هبلغ  هک  تسنآ  تسج  دیاب  یگنـشت  لاح  زا  هچنآ  دنک و  رتمک  قرع  دشاب  ظیلغ  سب  هدام 
نکیل تخورفا  دـناوتن  پت  نیردـنا  دزورفارب و  يور  گنر  رگید  ياـهپت  ردـنا  هکناـنچ  تسنآ  تسج  دـیاب  يور  گـنر  لاـح  زا  هچنآ  و 

هداتفا و ضبن  پت  نیردنا  هک  تسنآ  تسج  دیاب  ضبن  لاح  زا  هچنآ  زیزرا و  گنر  نوچ  دنز  يدیفس  يزبس و  يدرزب و  هک  دشاب  یگنرب 
قیقر دیفس و  لوب  هک  تسنآ  تسج  دیاب  لیلد  لوب  لاح  زا  هچنآ  دوب و  فلتخم  تخس  رتاوتم و  رخآب  دشاب و  توافتم  ریغـص و  فیعض و 
هکنآ رهب  زا  دتفا  رایسب  یشغ  یمغلب  ياهپت  ردنا  هک  تسنآ  تسج  دیاب  پت  نیا  ضارعا  زا  هچنآ  ددرگ و  هریت  دوش و  خرـس  رخآب  دشاب و 

ببـسب دشاب و  شوخان  تخـس  نهد  هقئاذ  دوش و  لطاب  ماعط  توهـش  ببـس  نادب  دشابن و  هدـعم  فعـض  تفآیب  لاح  چـیهب  یمغلب  پت 
پت و تسا  مرن  نارگ و  مغلب  رهوـگ  تسا و  مغلب  پت  نیا  هداـم  هـکنآ  رهب  زا  دـنک و  دـلوت  یـشغ  ددرگ  فیعـض  توـق  ماـعط  ندروخاـن 
رد اهنوناق  هک  اهپت  نیا  جالع  دوش  گرزب  زرپس  هک  دـشاب  دـنک و  خـفن  اهولهپ  هک  دوب  رایـسب  دـشاب و  ندونغ  ینارگ  اب  پت  نیا  ياـمرس 
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دیاب راکب  دـشاب  لدـتعم  یمرگ  هک  ياهوراد  دـشاب  نیریـش  مغلب  یهاگ  پت  نیا  هدام  هکنآ  رهب  زا  درک  دـیاب  هدـش  روکذـم  هتـشذگ  باب 
مغلب هدام  هک  اجنآ  نآ و  دننام  هتشرس و  هداس  نیبجنکـس  ای  نیبگنلک  نوچ  الثم  تخیمآ  دیاب  يو  اب  کنخ  يزیچ  هک  دشاب  هاگ  تشاد و 
عاونا همه  جالع  ردـنا  لصا  نآ و  دـننام  یلفالف و  ینومک و  نوچ  داد  دـیاب  اـهوراد  رتمرگ  رتفیطل و  رتيوق و  یجاـجز  اـی  دـشاب  شرت 

موس هزادنا  لادتعاب  ندومرف  یق  مود  لادتعا  هزادناب  عبط  نتـشاد  مرن  یکی  دـنک  تیاعر  تیاغ  زیچ  هسب  يرامیب  يادـتبا  ردـنا  هک  تسنآ 
دوز اهتنا  تسا و  كدنا  تسا و  ظیلغ  هدام  هک  اجنآ  لدتعم و  فطلم و  ياهورادب  ندرک  لوب  راردا  ریبدت 
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هنـسرگ هکنآ  ای  دننک  لدتعم  ریبدت  نکیل  دنریگبزاب  اذغ  يرامیب  لوا  رد  تسا  ظیلغ  هدام  رگا  دنهد و  باکـشک  لوا  زور  هس  دوب  دهاوخ 
یمغلب يرامیب  هکنآ  رهب  زا  داد  ناوت  اذـغ  هن  ـالا  دراد و  دوس  دـشابن  توق  فعـض  میب  رگا  پت  نیردـنا  ندرک  تضاـیر  نتفخ و  ندوب و 

دـیآ و هدروخ  تداع  رب  ماعط  يرامیب  لوا  رد  هک  اجنآ  دـهدن و  تصرف  تلهم و  هک  هداـح  ياـهيرامیب  فـالخرب  دـهد  تلهم  جـیردتب 
ظیلغ پت  نیردـنا  هلمج  رد  تشگ  دـیابن  تداـع  نآ  زا  هتفه  کـی  سپ  زا  تـفر و  دـیاشن  تداـع  نارب  هتـسویپ  دوـش  هدرک  ظـیلغ  ریبدـت 

نیرتهب داد  دیاب  غرمب  هروزم  دنسرت  توق  فعـض  زا  رگا  سپ  داد  دیاب  تشوگب  اههروزم  تسخن  درک  دیاشن  دننک  عبر  پت  رد  هکنانچمه 
بآ نیبجنکسب و  دنیامرف  یق  ياهتبون  يادتبا  رد  ینعی  دننک  یق  ادتبا  رد  هداح  ياهیرامیب  يادتبا  ردنا  هک  تسنآ  پت  نیا  جالع  رد  ریبدت 
رگا دتـسرف و  ورف  یناعم  اب  هدرک  فیطل  هتبلا  ار  هدام  دیاینرب  يزیچ  رگا  دنوشن  نآ  یپ  رد  هن  رگا  رتهب و  دـیآرب  یناسآب  یق  رد  هچنآ  مرگ 
درک دیاب  يروزب  نیبجنکس  برت و  بآ  اب  یق  روزب و  ای  هداس  نیبجنکس  نوچ  دنک  فیطل  ار  هدام  هک  داد  دیاب  يزیچ  الوا  دوب  ظیلغ  هدام 
ردنا تبـش  مخت  برت و  مخت  برت و  تعاس  کی  سپ  زا  دنهدب و  نیبجنکـس  برت و  دادماب  دننک و  دورف  نیبجنکـس  ردنا  ار  برت  رگا  و 
هصاخ دیآیمن  یق  فلکتیب  دشاب و  نتـشک  شنم  هک  اجنآ  دنهدب و  دنزیمایب و  يروزب  نیبجنکـس  اب  بآ  نآ  دنیالایب و  دنناشوجب و  بآ 

دنهد و هبیم  هنیدوپ و  بارـش  دیآ  تجاح  رگا  داد و  دیاشن  زاب  دنک  دلوت  یکـشخ  ای  توق  فعـض  هک  دـشاب  نآ  میب  ات  پت  يادـتبا  ردـنا 
یق هک  ار  یـصخش  دنک و  دلوت  هدعم  سامآ  دناجنرب و  هدعم  هک  دشابن  نآ  میب  هک  یطرـش  هب  دنیامرف  هتفه  کی  دعب  یق  هک  تسنآ  یلوا 

يزیچب هتفه  کی  سپ  زا  تخادگ و  مرگ  بآ  رد  تسا  رکـشلگ  یتبرـش  نیرتهب  هدام  ندرک  فیطل  ریبدت  رد  هدومرف  دیاشن  دـشاب  راوشد 
يروزب و نیبجنکـس  دوش  رتفیطل  دنناشوجب  سفرک  مخت  ای  نایداب  مخت  یکدنا  دـنزادگ  رکـشلگ  هک  بآ  نیردـنا  دـیآ  تجاح  فطلم 

؟؟؟ درذگن زور  تفه  ای  تسا  نیرب ؟؟؟ مه  نویفا  زین  ءایزول و  هدننکفیطل و  هداس  نیبجنکس 
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دهد و توق  دنک و  كاپ  هدعم  هک  يزیچ  هب  رگا  تسا و  باوص  تخـس  هتفه  کی  زا  سپ  دیوگیم  داد و  دیاشن  نآ  دننام  نایداب و  بآ 
رد دنک  لئاز  زین  یمغلب  یگنشت  دنک و  تمواقم  پت  نایرشب  ات  داد  دیاب  هتفه  کی  دعب  یگطـصم  نوسینا و  نوچ  دشاب  جایتحا  لوب  راردا 

دیاب دامض  هدعم  مف  رب  تسا و  کین  تخـس  باب  نیا  رد  ندیئاخ  یگطـصم  درک و  دیاب  رتشیب  هدعم  مفب  تیاعر  یمغلب  ياهپت  ردنا  هلمج 
دنک تیوقت  هک  داهن 

کس هتفص 

دنـشرسب مامت  شوگنزرم و  بآ  اب  دنبوکب و  ار  همه  مرد  کی  نارفعز  مرد  جنپ  کیره  زا  هریزلا  بصق  خرـس  لگ  مرد  ود  ندال  مرد  هس 
یس ای  رکشلگ  مرد  هد  دشاب  يوق  توق  رگا  دوب و  لهـس  رکـش  لگب  يادتبا  ردنا  عبط  نتـشاد  مرن  ریبدت  دنهد و  هدرک  مرگ  هدعم  مف  رب  و 

يدنه و ءامرخ  درک و  دـیاشن  یلاحلا  طارفا  اهتبرـش  اهریبدـت و  ردـنا  هک  تسناد  دـیاب  دـشاب  ریبادـت  نیرتباوص  هدرک  لح  نیبگنرت  مرد 
درآ رایسب  ترضم  اهپت  نیردنا  هک  داد  دیاشن  نآ  دننام  هایس و  يولآ 
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دهد توق  ار  هدعم  درآ و  دورف  قفرب  ار  عبط  هک  لهسم  تفص 

رکـش مرد  ود  کیاره  زا  نارفعز  یگطـصم  دبرت  داد  دیاب  مه  ات  دشاب  هدشن  رهاظ  جضن  رثا  هچرگا  درذـگب  هتفه  کی  يرامیب  زا  نوچ  و 
درادن جایتحا  چیه  هلهسم  هیودا  نیدب  دنک  تباجا  سلجم  ود  زور  ره  دشاب و  مرن  عبط  رگا  تسا  لاقثم  کی  نآ  تبرـش  مرد  یـس  دزربط 

دنشونب و یلـسع  نیبجنکـس  مرد  هد  نآ  رثا  رب  دنیامن و  لوانت  رکـشلگ  مرد  جنپ  دادماب  دروخ  تبرـش  دیآ  هک  بش  ره  دوب  رورـض  رگا  و 
هدعب دروخ  رکـشلگ  الوا  تخپ و  دیاب  باکـشک  رد  سفرک  خیب  نایداب و  خیب  یکدنا  دـیآ  تجاح  باکـشکب  دـشاب و  یترارح  هک  اجنآ 

یکدناب نیبجنکس  مرد  تسیب  دادماب  ره  يرامیب  لوا  زور  زا  هتفه  کی  ات  داد  دیاشن  باکشک  دشابن  رهاظ  یترارح  هک  اجنآ  باکـشک و 
رگا دنهد  هداس  نیبجنکس  مرد  تسیب  دیآرب  باتفآ  هکنآ  دادماب  داد  دیاب  رحس  تقوب  رکـشلگ  دراد  رتشیب  ترارح  یگنـشت و  رگا  بآ و 
لوب لیلد  هک  اجنآ  دـنهد و  نیبجنکـس  درذـگب  تعاس  راهچ  هک  باکـشک  سپ  زا  دـشاب و  رتوکین  دـنهد  باکـشک  باتفآ  عولط  ماگنهب 

داد دیاب  زین  لگ  صرق  دنهد و  يروزب  بارش  زور  هدراهچ  سپ  زا  دوب  اور  دنک  دصف  رگا  دشاب  نیگنر  ظیلغ و 
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یطلخ نیردنا  هک  اجنآ  يرامیب و  يادتبا  رد  رگید  ياهپت  رد  هکنآ  زا  دـشاب  دـنمدوس  پت  نیردـنا  نغوریب  نغورب و  اهمادـنا  ندـیلام  و 
ندیلام هک  دناهتفگ  دید و  دیاب  پت  توق و  لاح  دنک  وزرآ  شآب  رامیب  هک  یهاگره  دنک و  فیعـض  ار  اشحا  نغورب  ندـیلام  دـشاب  نارگ 
هلـصاف نایم  رد  هک  دیاب  تعاس  شـش  پت  تبون  تقو  ات  ماعط  تبون  تقو  زا  هک  تسناد  دـیاب  دراد و  دوس  توبکنع  هناخ  تیز و  نغور 

غرم هزوچ  جوهیط و  جارد و  دـشاب  فیعـض  توق  نوچ  درک و  دـیاب  عانعن  ینیچراد و  ایورک و  هریز و  رقـس و  اههروزم  اهزاربا و  دـشاب و 
تخس بآ  دنیامن و  زارتحا  هریغ  دبرت و  هزات و  یهام  ریش و  زا  رت و  ياههویم  اهرت و  نوچ  دیازف  يرت  هچره  دروخ و  هدرک  نایرب  یگناخ 

دنمدوس دنک و  لوب  راردا  هک  دنهد  لوصالا  ءام  جضن  سپ  زا  هکلب  دنزادرپ  لهـسمب  دیآ  دـیدپ  جـضن  رثا  هک  یهاگره  دراد و  نایز  درس 
دیآ

نایداب خیب  سفرک  هتفص 

دنیالایب دیآ  همین  ات  دنزپب  بآ  نم  کی  رد  ار  هلمج  مرد  کی  سفرک  مخت  زا  یگطصم و  تشم  کیره  زا  نوسینا  ناشوایـسرپ  رخذا  خیب 
سپ زا  دوب  تیاغب  درس  ظیلغ و  تخس  هدام  رگا  دیآ و  عفان  دنهدب  هدرک  لح  يو  رد  رکشلگ  مرد  هد  دنک و  مرگ  مرد  لهچ  دادماب  ره  و 

غارفتسا سپ  زا  دشاب  جازمدرس  ای  ریپ  رامیب  دوب و  ناتسمز  مسوم  رگا  دنهد و  قوراف  قایرت  زا  یتبرـش  دنـشاب  هدرک  يوق  یغارفتـسا  هکنآ 
هریز و نوردـنا  هک  یبآ  بآ  ای  نایداب  بآ  ردـنا  دـنهدب  یتبرـش  هعبرا  قایرت  ای  سوطیودرـشم  ای  قایرت  مرد و  مین  اـت  گـناد  ود  زور  ره 
يروزب و نیبجنکـس  رب  نکیل  دـنهدن  زگره  تانوجعم  نیزا  مرگ  ياهیرامیب  ناوج و  رمع  ناتـسبات و  ردـنا  دـشاب و  هتخپ  اشاح  ندراسا و 

فیطل ياهزیچ  لوصالا و  ءام  رب  دامتعا  داد  ناوتن  لهـسم  نآ  ببـسب  هک  دـشاب  یعنام  هک  اـجنآ  دـننک و  راـصتخا  لـگ  صرق  رکـشلگ و 
لگ صرق  دوب  عفان  تخـس  جضن  روهظ  سپ  زا  مهد  لاح  نیردنا  لگ  صرق  دـنک و  لوب  راردا  مه  درآ و  قرع  مه  هک  درک  دـیاب  طالخا 

ایرکز نب  دمحم  زا 

خرس لگ  هتفص 

هراشا

یتبرش یمرد  کیره  زا  رخذا  عاقف  ماخ  دوع  ندراسا  لبنس  مرد  کی  یگطصم  مرد  هس  نیتنسفا  هراصع  مرد  شـش  ثفاغ  هراصع  مرد  هد 
ندیسامآ جبهت  يور  مشچ و  تشپ  ياپ و  تشپ  رد  رگا  رکشلگ  لوصالا و  ءام  رد  مرد  هس 
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لوسغم کل  مرد  هس  رخذا  عاقف  مرد  راهچ  خلت  ماداب  زغم  مرد  جنپ  نوسینا  طمن  نیدـب  تخاس  دـیاب  ارقیف  جرایا  ای  لگ  صرق  دـیآ  دـیدپ 

راهچ کشخ  هنیدوپ  مرد  هس  یکیره  زا  سفرک  نایداب و  مخت  مین  مرد و  هس  ثفاغ  هراصع  مرد  تفه  جرایا  مرد  شـش  دنویر  مرد  جـنپ 
ءام ردنا  صرق  کی  دادماب  ره  مرد  ود  نزوب  دننک  صرق  دنشرسب و  بلعثلا  بنع  بآ  اب  هلمج  مرد  شش  لبنس  مرد  شش  خرـس  لگ  مرد 

دنمدوس دوش  مرگ  رید  دنازرلب و  تخس  هک  دشاب  پت  رخآ  رگا  دنهدب  مرد  هس  رادقم  دنـشرسب و  نیبگناب  هاوخنان  رگا  دنروخب و  لوصالا 
زا دنهدب  دنـشرسب و  لسع  لاقثم  کی  اب  لاقثم  کی  هرجنالا  رزب  دهد  دوس  دنهدب  لسع  اب  لاقثم  کی  ای  مرد  کی  رادقم  نوقیراغ  دیآ و 

هبامرگ دنهدن و  دشاب  يوق  ترارح  رگا  دننک  طایتحا  اهزیچ  مسق  نیا  نایداب و  زا  لب  دشاب  بجعت  ياج  هک  دهد  عفن  نادـنچ  جـضن  سپ 
- دراد دوس  دشاب  طاطحنا  رد  تلع  هک  يرامیب  رخآ  ردنا 

زا تسا  مغلب  یگدنگارپ  يرایـسب و  اهتاقوا  يرتشیب  نآ  ببـس  دتفا و  یـشغ  نوردـنا  ار  رامیب  هک  تسنآ  یمغلب  پت  عون  هک  تسناد  دـیاب 
هدام زا  یهاگ  ددرگ  یشغ  یفیعض و  ببس  هدعم  مف  یفیعض  یهاگ  ببس  نیدب  دشابن  یلاخ  هدعم  مف  یفیعـض  زا  یمغلب  ياهپت  هکنآ  رهب 

وچمه پت  نیا  ياهتبون  دیآ و  دیدپ  یـشغ  ددرگ و  طوقـس  نا  زا  توق  دوش و  درـس  نا  زا  حور  دنک و  لیم  نآ  یلاوح  لد و  بناجب  پت 
درز هاگ  دشاب و  یـصاصر  یهاگ  دنامن  لاح  کی  رب  يور  گنر  دیآ و  دیدپ  سامآ  جبهت و  يور  مشچ و  ردنا  دوش و  یمغلب  پت  تبون 
هکنآ رهب  زا  تسا  لکشم  تخس  نیا  جالع  درآ و  خفن  دنک و  درد  ولهپ  اهرس و  دوش و  هریت  اهمشچ  يزبس و  یهایـس و  يدوبکب و  هاگ  و 

رهب زا  داد  دیاب  اذغ  ترورـضب  ببـس  نیدب  دیآ  زجاع  نآ  عفد  زا  دنکن و  افو  جـضن  فیطلتب و  رامیب  توق  دـنرازگ  زاب  توقب  ار  هدام  رگا 
تسود و ار  مضه  دوش  هداد  اذغ  رگا  دشاب و  ددم  ار  توق  ات  دنک  مضه  درآ و  حالـصب  ار  نآ  تعیبط  هک  دشابن  یطلخ  وا  نت  ردنا  هکنآ 
زا دشاب  راوشد  تخـس  دننک  رتمک  قفرب  ار  هدام  هک  دنهاوخ  رگا  دوش و  طقاس  همامتب  توق  دـنریگزاب  اذـغ  رگا  ددرگ و  پت  هدام  ددـم و 

دبنجب هدام  هک  دشاب  دنکن و  تباجا  قفو  رب  کبس  يورادب  رایسب  ماخ  هدام  هکنآ  رهب 
74 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 

هک اریز  درادـن  نآ  لامتحا  تقاط  دـشاب  يوق  يازجا  هک  دـننک  غارفتـسا  رگا  درک و  دـیاب  هنقح  ددـنبهب  ار  حور  ياهذـفنم  دوشن و  عفد  و 
داد دیاشن  رگید  زیچ  چیه  دنهدب و  لوصالا  ءام  زور  هس  تسخن  وا  هک  تسنآ  باوص  سپ  دتفایم  یشغ  طلخ  شبنجیب  غارفتسا و  نودب 
رد نان  یکدـنا  دـیآ  تجاح  رگید  يزیچب  رگا  رهپ و  کی  دوخن  رهپ و  ود  وج  اـی  دـنیامنب  دوخن  زا  باکـشک  دـشاب  فیعـض  یتوق  رگا  و 

جازم توق  دنازپ و  ار  طلخ  دوب و  دیفم  دشون  بارـش  يردـق  رگا  دروخ  اهنیا  زج  هک  یهاگره  دـنهدب و  هدرک  دـیرث  لسعلا  ءام  ای  بالج 
ینغور دننک و  كاپ  دشاب  هروب  یکدنا  ردنقچ و  بآ  زا  هک  هنقحب  ار  اهدور  تسخن  دشابن  بیجم  عبط  يرامیب  لوا  رد  هک  اجنآ  دشخب و 

نغور ناتسمز  ردنا  دوش و  فیطل  طلخ  ات  رایسب  ياهتـسدب  دنلامب  هزات  تشخریـش  نغور  ای  يریخ  نغور  نوچ  دشابن  ضبق  يو  ردنا  هک 
دشاب رتهب  يریخ 

سونیلاج

ورف ریزب  الاب  زا  اهقاس  تسخن  هک  درک  دـیاب  نینچ  شلام  بیترت و  شلامب و  ـالا  درک  متـسناوتن  غارفتـسا  چـیه  پت  نیردـنا  نم  دـیوگیم 
دوش خرس  تسوپ  هک  دنلام  توقب  نانچ  دنیآورف و  الاب  زا  هکنیمه  دیلام  دیاب  ورف  ریزب  الاب  زا  نینچمه  ار  هنیس  تشپ و  اهنار و  سپ  دنلام 
ياج باوخ و  ردنا  همین  کی  دنراد و  لوغشم  شلام  ردنا  همین  کی  يرامیب  هنامز  هک  دنزاس  نینچ  ددرگ و  شوهیب  رامیب  هک  دشاب  میب  و 
دراد نایز  نتفخ  رایـسب  دنازپب و  ار  طلخ  وراد و  دوش  لدتعم  باوخ  دشاب و  لدـتعم  یمرگ  يدرـس و  رد  درک و  دـیاب  کنخ  هناخ  باوخ 
هتشاد تداع  ندروخ  درس  بآ  رامیب  رگا  دشاب و  زرتحم  درس  بآ  زا  دروخب و  نیبجنکـس  اب  بآ  دیآ  دیدپ  ینارگ  ینورد  ياهمادنا  ردنا 

اور دنهد  نیبجنکسیب  مرگ  بآ  رگا  داد و  دیاب  مرگ  بآ  اب  ناتسمز  ردنا  دشاب و  اور  درـس  بآ  ای  نیبجنکـس  دوب  ناتـسبات  لصف  دشاب و 
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سفرک افوز و  لسعلا  ءام  ردنا  رگا  دراد و  دوس  لسعلا  ءام  دشاب و  مرگ  تخس  لصف  هک  رگم  رتیلوا  هدرک  مرگ  اهتبرش  هلمج  رد  دشاب و 
فطلت پت  نیا  جالع  نیناوق  هکنآ  رهب  زا  تسا  رتیلوا  هداس  لـسعلا  ءاـم  دوش  مرگ  هداـم  هک  دنـسرت  رگا  نکیل  دوب  فطلم  تیاـهن  دـشاب 

درک دیابیم  هروب  ردنقچ و  بآ  زا  هنقح  دشاب  کشخ  عبط  هک  یهاگره  دوش و  مرگ  هکنآیب  تسا  هدام 
75 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 

رتشیب اذـغ  دـنک و  رتمک  لاهـسا  ظیلغ  لسعلا  ءام  دوش و  طقاس  توق  هک  دنـسرت  هکنآ  رگم  دومن - دـیاشن  سبح  دـشاب  بیجم  عبط  رگا  و 
رگا داد و  دیاب  بآ  مدـنگ  ای  دـنهد  باکـشک  لسعلا  ءام  ضوع  درذـگب  يدـح  زا  لاهـسا  ای  دـشاب  رفنتم  لسعلا  ءام  زا  رامیب  رگا  دـهد و 

دننک و دیرث  جوزمم  بارـش  ردنا  نان  دوش  فیعـض  ضبن  هک  یهاگره  دشاب و  اور  دنزپب  مدـنگ  قامـس و  گنادران و  یتخل  دـیآ  تجاح 
هجو چیهب  ندز  گر  یـصالخ و  دیما  هن  دشاب و  یهجو  ار  جالع  هن  داد و  دیاشن  دشاب  یـسامآ  رگا  ینورد  ياهمادنا  ردـنا  نکیل  دـنهدب 
دوس هبامرگ  دوش و  هابت  اذغ  مضه  دنامب و  ماخ  طلخ  دوش و  درـس  نت  دننک  دصف  رگا  دـشاب  ماخ  هدام  يرامیب  ببـس  هکنآ  رهب  زا  دـیاشن 

دنک و لیم  غامد  شش و  هنیـس و  بناجب  دزادگب و  طلخ  مرگ  ياوه  رد  هکنآ  رهب  زا  دراد  نایز  درـس  رایـسب  مرگ و  تخـس  ياوه  دراد و 
تفای یصالخ  درک و  یق  هک  دشاب  راودیما  دشاب  ناسآ  ندرک  یق  ار  یسک  رگا  درادزاب و  ار  جضن  درس  ياوه 

یمغلب پت  رگید  مسق  ود  و 

هراشا

تسا

دنک اهر  بش  دیآ و  زورب  یکی 

دنیوگ و يراهن  يزاتب  ار  نیا 

دشاب نیا  دض  یکی 

دـشاب و رتمرگ  هکنآ  رهب  زا  تسا  رترـسع  يراهن  دـسر  قدـب  هک  يدـحب  ات  دـشک  يزارد  دـتفا  هطلاـغم  بیبط  ریبدـت  رد  رگا  یلیل و  ماـنب 
اب هک  اجنآ  سپ  تسا  پت  ندیراسگ  یکبس  بابـسا  نیا  رتشیب  لیلحت  رتهداشگ و  ببـس  نادب  ماسم  رتهدنگارپ و  نت  ردنا  يزیرغ  ترارح 

اذغ پت  ردنا  ار  رامیب  هک  تسنآ  يراهن  پت  جالع  دـبای  جـضن  يراوشدـب  دـشاب  رـسع  رایـسب و  تخـس  هدام  دوش و  رهاظ  یمغلب  پت  نیا 
زا نتشادزاب  دپسخب و  هدعم  يالتما  رب  ات  داد  ناوتن  يروتسد  دوش  هداد  اذغ  نوچ  دتفا و  زاب  بشب  نداد  اذغ  تقوب  ببـس  نیدب  داد  دیاشن 
ره جالع  قیرط  اما  دتسیا  زاب  بش  باوخ  ياجب  زور  باوخ  دراد و  نایز  دپسخ  زورب  رگا  درآ و  یگدنام  دنک و  فیعـض  ار  توق  باوخ 

- هدمآ هدرک  دای  هکنانچ  تسا  یمغلب  جالع  لیبس  رب  عون  ود 

یمغلب ياهپت  ردنا 

هراشا

دشاب هدیشوپ  تخس  وا  ندیراسگ  دش و  دنب  امرس  هزرل و  پت  نیردنا  هکنآ  زج  دشاب  یمغلب  پت  نیا  ياهتمالع  همه  تسناد  دیاب  همزال 
76 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 

هدننکفیطل هدننازپ و  اهتبرشب  اما  دشاب  یمغلب  جالع  وچمه  پت  نیا  هجلاعم  دنک  اهر  پت  هک  يزور  رگم  دنکن  قرع  دوب و  قدب  هباشم  و 
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هکنآ رهب  زا  دشاب  یفعـض  غامد  رد  ای  دشاب  رای  یعادص  يداب  رگا  هصاخ  دـننک  هبئان  یمغلب  جالع  رد  هکنانچ  درک  ناوتن  يریلد  اجنیا  رد 
نیبجنکس ای  هداس  نیبجنکس  طلخ  فطلت  رهب  زا  دنهد  تیوقت  رکـشلگب  ار  هدعم  هک  تسنآ  رتیلوا  دیآرب  غامدب  ددرگ  فیطل  نوخ  هدام 

پت هک  ار  ریپ  مدرم  هتفگ  نیا  رهب  زا  طارقب  هدیناشوج  سفرک  بآ  نایداب و  بآ  یکدنا  باّلج و  ای  دشاب  هتخپ  نایداب  خـیب  يو  ردـنا  هک 
؟؟؟ نآ یگتسهآ  یمرن و  هب  دریگ  مرن  هتسهآ و 

دشاب هتـسهآ  پت  دوبن و  عادص  دشاب و  يوق  غامد  هک  اجنآ  مامت و  طایتحاب  هک  مزال  درک  ناوتن  يریلد  نداد  مرگ  ياهزیچب  درک و  دیاشن 
دشاب دنمدوس  ثفاغ  صارقا  لوصالا و  ءامب  لوب  راردا  دشاب و  لظنح  محش  يو  رد  هک  اهحبذ  درک  دیاب  غارفتسا 

صارقا تفص 

نیا هک  یهاگره  ددرگزاب و  اقستساب  پت  نیا  هک  دشاب  رایسب  مرد و  ود  یتبرش  مرد  لهچ  ریشابط  مرد  تصش  خرس  لگ  مرد  یـس  ثفاغ 
دش دیاب  لوغشم  نآ  جالعب  دیآ  دیدپ  اهتمالع 

مرگ نوریب  دشاب و  درس  نوردنا  هک  ياهپت  ردنا 

هراشا

دـشاب نفعتم  ریغ  هچنآ  دوش  مرگ  نت  دریذـپ و  تنوفع  نآ  راخب  دـیآ و  عمج  رایـسب  نت  رعق  رد  یجاـجز  مغلب  هداـم  هک  تسناد  دـیاب  اـما 
هدام هک  تسناد  دیاب  دباییمن  یهاگآ  هدام  نیا  ءامرـس  زا  نت  دنک  دلوت  پت  هک  نا  زا  شیپ  هکنآ  ببـسب  دراد  یمه  درـس  ار  نت  نوردـنا 
لاحب لاح  زا  دیآ و  هدرک  وخ  هدام  يازجا  اب  هدام  نیا  يازجا  ببـس  نیدـب  دـنکیمن  تکرح  رگید  ياجب  ياج  زا  دوب و  نکاس  نت  ردـنا 

نیا هک  رگید  يوزج  دبنجب و  شیوخ  هاگرارق  زا  يوزج  ره  دریگ  ندیبنج  ياج  زا  درآ و  دیدپ  يو  ردـنا  تنوفع  تکرح  ددرگ و  رگید 
نآ هدام  درـس  نوریب  دشاب و  مرگ  نوردنا  هک  اهپت  تفرگ و  نتفات  دوب  هدرکن  وخ  دشاب  هدام  يو  ردـنا  هک  لاح  نآ  ای  يو و  اب  نت  وا  وزج 

دوب نانچ  دشاب  یمغلب  وا  هدام  هک  نآ  اما  يوارفص  رگید  یمغلب  یکی  دشاب  مسق  ود 
77 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 

رهاظب نآ  راخب  دریذپ  لیلحت  راوشد  مغلب  هدام  هکنآ  یکی  دنک  مرگ  ببـس  هسب  ار  نت  دوش و  مرگ  دریذپ و  تنوفع  نت  رعق  ردنا  مغلب  هک 
نت زا  هتفریذـپهن  تنوفع  هتـشگ و  مگ  رتيراخب  هداـم  بناـجب  يزیرغ  ترارح  هکنآ  مود  دـشاب  مرگ  نورد  درـس و  نورب  دـسر  رتمک  نت 
دوز درذگب و  ترارح  دوز  دننک  مرگ  شتآ  اب  هچرگا  مرگ  بآ  وچمه  دوش  کنخ  دوز  دـنک و  یمرگ  یتخل  دـیآ و  نت  رهاظب  دزیخرب و 
رتمک نت  رهاظب  وا  راخب  دریذپ و  لیلحت  رترید  ددرگ و  قرع  قورع  نطاب  ردنا  يارفص  هک  تسنانچ  دشاب  ارفص  وا  هدام  هکنآ  دوش و  درس 
ردـنا حور  نوخ و  یجناـیمب  دزورفرب و  لد  رد  تسا و  بیرغ  یترارح  پت  هک  هتفگ  نیتـسخن  باـب  رد  لاوس  دزوسیم  نوردـنا  دوـشن و 

زا دزورفارب و  لد  رد  ترارح  هک  دنکیمن  طرـش  پت  ود  ره  نیردنا  دنک و  مرگ  ار  نت  دوش و  هدنگارپ  همه  ردنا  درذـگب و  اهمادـنا  همه 
نوچ نکیل  دوش  هدنگارپ  نت  همه  نوخ  نیئارـش و  حور و  یجنایمب  لد  زا  دسر و  لدب  ترارح  اهپت  همه  ردـنا  باوج  دـسر  نت  همهب  لد 
يزیچ تسا  هدـش  مولعم  هکنانچ  طرـشب  دـشاب و  نآ  فالخ  هتفگ  لوا  باب  رد  هچنآ  دـسرن  اهمادـنا  همهب  ترارح  هک  دـیآ  دـیدپ  یعنام 
دیـسر دناوتن  زکرمب  دیآ  دیدپ  یعنام  نوچ  نکیل  دـشابن  زکرم  زج  وا  هاگرارق  دـشابن  یعنام  هک  یهاگره  دراد و  لیم  زکرم  بناجب  نارگ 

برت و مخت  نیبجنکسب و  درک  دیاب  یق  ریبدت  هب  تناعا  رتشیب  رگیدکیب و  تسیکی  ود  ره  جالع  قیرط  دوش و  لطاب  وا  ینارگ  ببـس  نیدب 
بآ تبرـش  نآ  سپ  زا  دهد و  توق  ار  هدعم  ات  دنیاخب  رکـشلگ  مرد  تفه  زور  ره  زور  تفه  ات  لوا  زا  دـشاب و  مغلب  یقم  هک  نیا  دـننام 

رکـشلگ ضوعب  دوـب  ماـخ  هداـم  لـیلد  دـشاب و  يوـق  امرـس  رگا  دروـخ و  هداـس  نیبجنکـس  مرد  تسب  تعاـس  ود  سپ  زا  دروـخب و  مرگ 
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ربص بح  لگ و  بارش  ارقیف و  جرایا  ربص و  عوقن  هتفه  کی  سپ  زا  دروخ و  يروزب  ای  یلسع  نیبجنکس 

ربص بح  تفص 

زا قرزا  لقم  اریتک  مرد  کی  کیره  زا  نارفعز  نوسینا  خرـس  لگ  مرد  هس  یگطـصم  مرد  راـهچ  درز  هلیله  مرد  هدزاود  يرطوقـس  ربص 
مرد ود  یتبرش  مرد  کی  کیره 

ربص عوقن  تفص 

گناد راهچ  يرطوقس  ربص 
78 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 

تسا زئاج  دننک  ارقیف  جرایا  ربص  ضوعب  رگا  تسا و  تبرش  کی  همه  نیا  دنهنهب و  زورهنابش  کی  دننک و  لح  مرگ  بآ  اب 

لگ بارش  تفص 

دیآزاب و همین  ات  دنزپب  دننک و  هزات  لگ  هراب  رگید  دیآزاب و  همین  ات  دنزپب  بآ  نم  هد  ردنا  دنریگب و و  هدرک  ادج  عامقا  نم  ود  خرـس  لگ 
ربص گناد  راهچ  نوقیراغ  مرد  کی  دبرت  دنهد  جضن  سپ  زا  هک  لهسم  تفـص  دنرآ  ماوقب  دننگفارب و  رکـش  نیبگنا و  نم  ود  دنیالایب و 

یکدنا دشاب  فیعـض  هدعم  رگا  نیبگنلگ و  رکـشلگ و  اب  دنهد  لگ  صرق  رگید  زور  دـنهدب و  هاگرحـس  دنـشرسب و  نیبجنکـسب  مرد  مین 
همه ندیلام  دنهد و  نیبجنکسب  لگ  صرق  دوبن  یترارح  دشاب و  تمالسب  هدعم  رگا  دیآ و  دنمدوس  دننک  بیکرت  بآ  اب  یگطصم  دوع و 

دهد و دوس  نآ  دننام  یجندوف و  ینومک  تلع  نیا  رخآ  رد  دیآ و  عفان  اهپت  نیرد  دراد  یمرگب  لیم  هک  ياهنقح  دیآ و  دـنمدوس  اهمادـنا 
اهوراد دشاب  يوق  لهک و  درم  رگا  دباین و  یصالخ  پت  نیزا  ریپ  هک  دش  دیاشن  لوغـشم  نآ  جالعب  دشاب  ریپ  درم  رگا  دناهتفگ  ابطا  ضعب 

؟؟؟ سوطیدورشم دوب  ناتسمز  هنامز  رگا  لوصالا و  ءام  رد  کسملا  ءاود  نوچ  داد  دیاب  فطلم 
يرکش رکشلگ  هداس و  نیبجنکـس  ءادتبا  رد  درک و  دیاب  قفو  رب  دشاب  نطاب  رد  ترارح  هکنآ  جالع  دهد  عفن  نآ  دننام  گرزب و  قایرت  و 
یمغلب ياهپت  جالع  ردـنا  هک  ياهنوناق  نآ و  دـننام  لگ و  صرق  ناـیداب و  بآ  ارقیف و  جراـیا  ربص و  عوقن  يراـمیب  رخآ  رد  داد و  دـیاب 

- درک دیاب  هعلاطم  هدمآ  هدرک  دای  هدام 

نآ جالع  عبر و  پت  تمالع  عاونا  ردنا 

هراشا

عبر پت  ببـس  دتفا و  قافتا  رتمک  مسق  نیا  دنیوگ و  مه  همئاد  همزال و  عبر  مود  دـیآ و  توبن  هک  هبئان  عبر  یکی  تسا  سنج  ود  عبر  پت 
ادوس ببس  نادب  یملا و  ای  دشاب  یفعض  زرپس  ردنا  هک  تسنآ  یکی  ادوس  دلوت  بابـسا  هلمج  نم  نآ و  تنوفع  تسادوس و  دلوت  بابـسا 

ای نوخ  ای  دشاب  مغلب  یـضعب  یعبط و  نوخ  يو  رد  ضعب  ادوس  ددرگ و  رایـسب  نت  ردنا  ادوس  ای  درک  دناوتن  ادج  نوخ  زا  دـشکهن و  دوخب 
ادوس دوش  هتخوس  هک  یطلخ  ره  دوش و  هتخوس  هک  ادوس  ای  ارفص 

79 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 
ناطرـس ای  بلـص  یمرو  دشاب  وضع  کی  ردنا  هک  یهاگره  دنک و  دلوت  هبئان  عبر  دشاب  قورع  ردنا  هدام  هک  یهاگره  ددرگ و  یعبط  ریغ 

ار مدرم  دوب و  لاس  کی  يو  نیرتزارد  تدـم  دورن و  اطخ  هجلاعم  ریبدـت  رد  رگا  دـشاب  رطخمک  عبر  تایمح  رتشیب  دوش و  ادـیپ  هروخ  ای 
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تدم دشاب  ماخ  تخس  هدام  دتفا و  اطخ  جالع  ردنا  رگا  نکیل  دهد و  يور  جنشت  ایلوخیلام و  عرص و  نوچ  ادوس  ياهیرامیب  زا  پت  نیدب 
اب بکرم  ياهپت  هک  دـشاب  رایـسب  ددرگزاب و  اقـستساب  تاقوا  رتشیب  دـننک  زارد  هچنآ  دـنامب و  لاس  هدزاود  هک  دـشاب  ددرگ و  رتزارد  يو 

دوش رای  عبر  رخآ 

تسخن عبر  پت  تمالع 

اهناوختـسا و درد  اب  امرـس  دوشیم و  رتمک  جیردتب  اهتنا  سپ  زا  اهتنا و  تقو  ات  دوش  یمه  تدایز  یتبون  ره  دشاب و  كدـنا  هزرل  امرس و 
مرگ نوخ  نکیل  دوش  مرگ  رید  دشاب  درس  ظیلغ و  هدام  هکنآ  رهب  زا  دنز  مهرب  اهنادند  هکنانچ  درآ  هزرل  دهد و  جنر  رایسب  دشاب و  رسکت 

ار یـسک  راهب  ردنا  دشاب  رایـسب  دتفا و  رتمک  هزرل  امرـس و  هک  دشاب  نآ  جضن  ناشن  دشاب و  یمغلب  تایمح  یمرگ  زا  رتمک  وا  یمرگ  دوش 
یهاگره دنامب و  نت  ردنا  نیرتظیلغ  دوش و  فرص  اهغارفتسا  رگید  قرعب و  قیقر  هدام  هکنآ  رهب  زا  ددرگزاب  عبر  هام  رخآ  دیآ و  بغ  هک 

نآ ياهتبون  هک  هبکرم  ءاهپت  هدام  هک  یهاگره  نینچمه  ددرگ و  عبر  ببـس  دنک  رثا  هدـنامیقاب  هکنآ  ردـنا  تنوفع  بابـسا  زا  یببـس  هک 
تـشه لهچ و  شیاسآ  تدم  دشاب و  تعاس  راهچ  تسیب و  هصاخ  عبر  تدم  دریگ و  رارق  عبر  رب ؟؟؟ دوش  جرخ  غارفتـساب  دشاب  فلتخم 

؟؟؟ اما دشاب  رود  هن  لهچ و  هصلاخ  عبر  ياهدرد  رتشیب  ردنا  هک  دناهتفگ  یهورگ  دوب و  تعاس 
؟؟؟ ظیلغ و لوب  مرن و  یطب و  ضبن  دشاب و  زارد  نآ  ياهتبون  هک  تسنآ  یمغلب  عبر 

؟؟؟ رایسب لاهسا  سپ  زا  دشاب و  ماخ  دیارگ و  يزبسب  دشاب و  دیفس  لوب  تسخن  عبر  عاونا 
؟؟؟ عبر تمالع  كدنا  يوارفص  پت  اب  دشاب و  رایسب  یمغلب  پت  اب  عبر  قرع  و 

دهد یهاوگ  نآ  رب  هدمآ  لکاب  هک  لبق  ام  ياهاذغ  لاس و  لصف  تداع و  هنخس و  دشاب و  نوخ  هبلغ  ياهناشن  ندمآ  دیدپ 

تسنآ يوارفص  عبر  تمالع 

هاتوک وا  تبون  هک 
80 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 

هتـشذگ ياهاذغ  لاس و  لصف و  تداع و  هنخـس و  دراد و  هبلغ  ترارح  یگنـشت و  دـنک و  رتشیب  قرع  رتاوتم و  عیرـس و  ضبن  دـشاب و  رت 
ياذـغ لصف و  رمع و  لاـس و  تداـع و  جازم و  دـشاب و  رتشیب  ادوس  دـلوت  بابـسا  هک  تسنآ  يوادوس  عبر  تمـالع  دـهد و  یهاوگ  نارب 

درـس و بآ  زا  ۀـصاخ  دتـسیازاب  بارـش  ماعط و  زا  تبون  زور  هک  تسنآ  عبر  عاونا  همه  ردـنا  ماع  جـالع  اـما  دـهد  یهاوگ  نارب  هتـشذگ 
ياهاذغ درک و  دیاشن  فیطل  ریبدت  يرامیب  لوا  ردـنا  دـشابن و  هراچ  یگناخ  غرم  هزوچ  جوهیط و  زا  دـشاب  تبون  نایم و  ردـنا  هک  اهزور 

دوش و هدرک  كدـنا  یغارفتـسا  يراـمیب  لوا  رد  رگا  نکیل  درک  دـیاشن  يوق  ياهغارفتـسا  داد و  دـیاشن  مرگ  کـنخ و  ياـهوراد  مرگ و 
يرامیب لوا  رد  تعیبط  هک  اجنآ  تسا و  هدمآ  هدرک  دای  هتـشذگ  ياهباب  ردنا  هکنانچ  دـشاب  رتهب  دـنک  مک  ار  ظیلغ  طلخ  یتخل  یلهـسمب 

زیـش و رت و  ياههویم  ظیلغ و  ياهماعط  زا  درک و  دـیاب  قفو  رب  قفاوم  زین  لوب  راردا  ریبدـت  دـشاب و  رتیلوا  مرن  هنقح  دـشاب  باوص  لهـسم 
دـشاب و قفاوم  دراین  یق  دـنکن و  مرگ  لد  هک  لدـتعم  هبامرگ  شیاسآ و  درک و  دـیاب  زارتحا  دـنک  دـلوت  ياـهداب  يو  زا  هچره  تارغج و 

دهد مک  ترـضم  دشاب  رت  درـس و  هچنآ  تسا و  دوس  دض  يرت  یمرگ و  هکنآ  رهب  زا  دوب  دنمدوس  دراد  یمرگب  لیم  هک  لدتعم  ياهماعط 
دنکن رتماخ  ار  ماخ  هدام  نآ  يدرـس  هک  اـت  داد  دـیاب  هزادـناب  دـشاب  هدربم  بطرم و  هچنآ  نکیل  تسا  دوس  عبط  دـض  رم  يرت  هکنآ  يارب 

هکنانچ دشاب  اور  دوش  لدتعم  ات  دنزیمایب  مرگ  يزیچ 

دیوگیم سونیلاج 
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کنخ درـس و  ياهماعط  درادزاب  توک  ترـضم  ات  مدرک  لخاد  ینیچراد  دش و  رایـسب  نم  نوخ  مدومرف  توک  زا  هیلق  دوخ  رهب  زا  نم  هک 
هچره ولاتفـش  دشاب و  قفاوم  دزادگب  ار  ظیلغ  دنک و  عفد  رارداب  ار  فیطل  هدام  دـنک و  لوب  راردا  هکنآ  رهب  زا  نیریـش  هزپرخ  درآ و  نایز 

درذـگب رتدوز  یناتـسبات  عبر  هک  تسناد  دـیابیم  تشاد و  دـیاب  هاگن  هقیقد  نیا  دراد و  نایز  دریذـپ  تنوفع  دوز  دـشاب و  كزاـن  تخس 
هک يزور  ره  دـننک و  رتمک  غارفتـسا  درک و  دـیاب  تعانق  یگناخ  غرم  هزوچ  ای  هریز  اـبروشب و  درک و  دـیاب  فیطل  وا  ریبدـت  ببـس  نیدـب 

هکنانچ داد  دیابیم  باکشک  يروزب و  نیبجنکس  دشابن  تبون 
81 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 

هتـشرس هداس  نیبجنکـس  مرد  تفه  اب  نیبگنلگ  مرد  تفه  دادماب  ره  دشاب  رتظیلغ  طلخ  رگا  تسا و  هدمآ  هدرک  دای  هتـشذگ  ياهباب  ردنا 
عبر ياهپت  رایـسب  ریبدت  نیدب  غرم  اب  هریز  دوخن و  يابروش  اذـغ  دروخ و  دـیاب  ماداب  زغم  هتـسپ و  اب  هدرک  نوریب  هناد  یقنم  زیوم  دروخب و 

درک دیاشن  فیطل  ریبدت  لوا  زا  دشاب  نیگنس  زارد و  دنک  دلوت  عبر  هام  هریت  ردنا  هچنآ  تسا و  هدش  لئاز 

[ ینوفع جالع  اهپت و  نوناق  ]

هراشا

ياهتکرح زا  تشاد و  دـیاب  هاگن  ضیرم  توق  دـنراد و  راکب  ریبدـت  رد  هتفای  رکذ  هتـشذگ  ياهباب  ردـنا  هک  ینوفع  جالع  اهپت و  نوناـق  و 
اما دنرادهاگن  ار  دوخ  نآ  دننام  مشخ و  هشیدنا و  تخس و 

ینوخ عبر  جالع 

يرایـسب دشاب و  هریت  نوخ  رگا  دننز  پچ  تسد  زا  لحکا  ای  قیلـساب  گر  تسخن  هک  تسنآ  دنک  دـلوت  یعبط  نوخ  درد  يرایـسب  زا  هک 
زا دز  دیاشن  گر  دوب  وکین  خرـس و  نوخ  رگا  دیآ و  نوریب  نوخ  یگریت  ات  دننز  خارف  گر  دننک و  نوریب  دـشاب  بسانم  نادـنچ  دـیارگ 

تبون زور  سپ  زا  رگا  درک و  دـیاشن  تبوـن  زور  دـننک  هک  یغارفتـسا  ره  دـنک و  فیعـض  ار  توـق  ندرک  نوریب  حـلاص  نوـخ  هکنآ  رهب 
طلخ دهد و  عفن  ندمآ  نوریب  هدرکان  قرع  نکیل  دنک  رثا  ياهمادنا  وا و  ياهگر  رد  هبامرگ  يرت  هک  دنک  تماقتـسا  نادنچ  دور  هبامرگب 

هلاغزب هرب و  تشوگ  تشربمین و  غرم  هیاخ  هدرز  دوب و  یگناخ  غرم  هزوچ  جاّرد و  جوهیط و  ندز  گر  سپ  زا  ماـعط  دوش و  هتخپ  مرن و 
نیبجنکس و درک  دیاب  تیاعر  زرپس  هنیـس و  رگجب و  يرامیب  لوا  رد  دروخ و  دیاب  تبـش  ایدرک و  ینیچراد و  گید و  ياهرازبا  دابریز  و 

دتفا قفاوم  تیاغب  هرتهاش  خیبط  دیآ  جایتحا  لهسمب  رگا  دیآ و  دنمعفن  هدش  روکذم  هتشذگ  رد  هک  بیترت  دوب و  قیرط  نادب  باکشک 

هرتهاش خیبط  تفص 

مرد هد  یکیره  زا  سفرک  خیب  تسوپ  نایداب و  جنپ  تسوپ  مرد  جنپ  هنـسرک  مخت  ددع  یـس  کیره  هایـس  يولآ  بانع و  مرد  هد  هرتهاش 
خوبطم دنروخب و  دنیالایب و  زاب  دننک و  لح  يو  رد  نیبجنرت  مرد  لهچ  تسا و  مسر  هکنانچ  دنزپب  ددع  یس  هدرک  نوریب  هناد  یقنم  زیوم 

زور تسیب  ات  يرامیب  زور  لوا  زا  دشاب  قفاوم  زین  هلیله 
82 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 

دشابن يوق  ترارح  رگا  نیبجنکس و  ولآ و  بآ  اب  نیریش  شرت و  رانا  بآ  تالهـسم  سپ  زا  تبرـش  داد و  دیاشن  تالهـسم  نیزا  درذگب 
رگا دننک و  مرن  هلیله  خوبطمب  ای  لگ  بارشب  عبط  يوم  عبر و  رد  دهد و  دوس  عبر  عاونا  همه  رد  ندرک  یق  دشاب و  باوص  رت  نایداب  بآ 

دیآ دنمدوس  ندرک  یق  دشاب  طلخ  تکرح  تقو  هک  تبون  زاغآ  رد  دشاب و  رتباوص  غارفتسا  تسخن  مرن  هنقحب 
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یقم خوبطم  تفص 

زا تبـش  مخت  برت و  مخت  مرد  راـهچ  یکیره  زا  یکم  يانـس  نومیتـفا و  مرد  جـنپ  هشفنب  مرد  تفه  کـیره  زا  یلباـک  هلیله  درز  هـلیله 
مرد هاـجنپ  اـی  مرد  دـص  رادـقم  دـنیالایب و  دـنزپب و  ار  هـلمج  مرد  جـنپ  یکیره  زا  هزبرخ  مـخت  هتفوـکمین  هـفرخ  مـخت  مرد  جـنپ  یکیره 
دوب فیعـض  توق  نوچ  دـشاب و  هنیدوپ  ینیچراد و  ایورک و  هریز و  رتعـص و  اـهروزم  ياـهرازبا  دنـشونب و  دـنزیمایب و  مرگمین  نیبجنکس 

نآ زج  دـیرث و  هزات و  یهام  ریـش و  زا  رت و  ياههویم  اهرت و  نوچ  دـیازف  يرت  هچره  زا  دروخ و  هدرک  ناـیرب  یگناـخ  غرم  هزوچ  جارد و 
هک لهسم  تفص  دهد  عفن  تاردم  تالهـسم و  هلمج  نیا  دیآ  دیدپ  جضن  رثا  هک  یهاگره  دراد و  نایز  درـس  تخـس  بآ  دننک و  زیهرپ 

مخت نوسینا  گناد  ود  یطفن  کمن  گناد  راچ  ارقیف  جرایا  مرد  کـی  لـینلا  بح  مرد  راـهچ  کـیره  نوقیراـغ  دـبرت  دـنک  مغلب  لاهـسا 
ءام تفص  دومرف  دیاب  هتفه  نایم  رد  تخاس و  دیاب  لهسم  عون  نیزا  هتفه  رد  تسا  مسر  هکنانچ  دننک  بح  مین  یگناد و  یکیره  سفرک 

یکیره زا  نوسینا  ناشوایـسرپ  رخذا  خیب  نایداب  خـیب  سفرک  خـیب  دـنک  لوب  راردا  دـهد و  عفن  داد  دـیاب  جـضن  روهظ  سپ  زا  هک  لوصالا 
هد دننک  مرگ  مرد  لهچ  دادماب  ره  دنیالایب و  دیآ  زاب  همین  ات  دنزپب  بآ  نم  کی  ردنا  هلمج  مرد  ود  کیره  سفرک  مخت  یگطصم  یتشم 

دـشاب هدرک  غارفتـسا  هکنآ  سپ  زا  دوب  درـس  تیاغب  دشاب و  ظیلغ  تخـس  هدام  رگا  دیآ و  عفان  دـنهدب  دـننک و  لح  يو  رد  رکـشلگ  مرد 
ای قایرت  مرد  مین  ای  گناد  ود  زور  ره  غارفتـسا  دعب  دوب  جازمدرـس  ضیرم  اب  دـشاب  ناتـسمز  راگزور  رگا  دـنهدب و  قایرت  زا  يوق  یتبرش 

ردنا دشاب و  هتخپ  اشاح  ندراسا و  هریز و  ناردنا  هک  یبآ  بآ  ای  نایداب  بآ  رد  دنهد  یتبرـش  هعبرا  قایرت  ای  ناتبرحـس  ای  سوطیدورـسم 
ناتسبات

83 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 
اهروزم ماعط  دننک و  راصتخا  لگ  صرق  نیبگنلگ و  يروزب و  نیبجنکس  رب  دنهدن  چیه  تانوجعم  نیزا  مرگ  ياهيرامیب  ناوج و  رمع  و 

سپ زا  دـشاب و  فیعـض  توق  هکنآ  رگم  دـنهدن  یگناخ  غرم  جارد و  درذـگن  هتفه  هس  ات  ماداب و  زغم  ابریز  رایخ و  هیلق  ودـک و  شاـم و 
داد دیاب  رانا  هویم  ماسقا  زا  دنهد و  هلاغزب  هرب و  تشوگ  زور  لهچ 

تسنآ یمغلب  عبر  جالع 

هچنآ هکنآ  رهب  زا  دننکن  يوق  دوش  غارفتسا  قافتا  رگا  دشاب و  ماخ  هدام  هکنآ  رهب  زا  درک  دیاشن  يوق  یغارفتسا  چیه  تلع  يادتبا  رد  هک 
نایداب بآ  مرد  هدزناپ  ردنا  یلسع  نیبگنلگ  مرد  هد  دادماب  ره  دوشیم  نوریب  رترـسع  ظلغا و  دشاب  ظیلغ  هچنآ  دوش و  جرخ  دشاب  فیطل 

دنروخب و دننک و  بآ  رس  رب  رفـصعم  مخت  مرد  جنپ  دننک  مرن  دهاوخ  عبط  رگا  دروخب و  هدرک  فاص  هدیناشوج و  سفرک  بآ  مرد  هد  و 
دشاب باوص  دروخ  رابکی  هتفه  ره  لهسم  نیبگنلگ  رگا 

نیبگنلگ تفص 

هلمج نیا  دنـشرسب  نیبگنلگ  اب  دـنبوکب و  اهوراد  همه  نیا  مرد  هد  نیبگنلگ  مرد  مین  خئافبـسک  مرد  مین  لیبجنز  مرد  راهچ  دـبرت  لهـسم 
رگا دوش و  مرن  عبط  ات  دنهد  رکـش  نبجلا و  ءام  دوب  ناتـسبات  لصف  ندب و  فیحن  دـشاب و  جازم  يرورحم  رامیب  رگا  دـشاب و  تبرـش  کی 

سورخ يابروش  دننک و  شوج  هماکبآ  اب  دنزپ و  خانافسا  ردنغچ و  گرب  زا  عبط  نتشاد  مرن  رهب  زا  ماعط  دشاب و  باوص  دنزاس  مرن  هنقح 
؟؟؟ زیوم يرکش و  ریجنا  اهویم  زا  دشاب  رتهب  کشجنگ  ریپ و 

رب ار  برت  دشاب  رتراوشد  یق  ار  یسک  رگا  دشاب و  باوص  کمن  نیبگنا و  برت و  تبـش و  بآ  اب  دننک  یق  امرـس  تقو  تبون  زور  رگا  و 
برت نیزا  دنناوتب  هکنانچ  دادـماب  دـنهن و  هیور  هس  نینچمه  دـنهن  برت  رگید  دـنهن و  کمن  یتخل  دـنهن و  يورکی  زا  دـنزپب و  مرن  شتآ 
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ندیلام تضایر و  دـنروخب  مرگمین  بآ  هب  ماعط  سپ  زا  نیبجنکـس  هدوس و  لدرخ  ای  دـنروخب  هتخپ  ردـنقچ  روش و  ياهماعط  دـنروخب و 
روهظ سپ  زا  نیا ؟؟؟ دروخب و  يوق  لهـسم  دیآ  دیدپ  جضن  ناشن  هک  یهاگره  دنک و  مرن  ار  طالخا  دـیاشکب  ماسم  دراد و  دوس  هتـسهآ 

دروخب رابکی  هتفه  ره  رد  جضن 

هایس هلیله  نآ  تفص 

زا نومیتفا  خئافسب  مرد  تفه  کیره  زا  یلباک  هلیله 
84 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 

دوش و درس  زور  هک  یهاگره  دروخب و  مرگ  بآ  نآ  سپ  زا  رکـش و  مرد  هس  اب  مرد  هس  یتبرـش  دنزپب  دنبوکب و  ار  همه  مرد  هس  کیره 
نآ زج  یلفالف و  دزگنا و  نوجعم  نوچ  دنراد  راکب  مرگ  ياهنوجعم  دیآ  ناتسمز  لصف 

نوجعم تفص 

هراشا

دمحم هرق و  نب  تباث  لاقثم  مین  یتبرش  دنشرسب  یفـصم  نیبگنا  اب  دنبوکب و  راتـسا  کی  کیره  زا  دزگنا  رم و  بادس  گرب  لفلف  زگنا و 
سوطیدورـسم و زا  هتفه  ره  رگا  دیآ و  دنمدوس  دنک  قرع  ات  دنراد  مرگ  ار  نت  تبون و  تقو  دروخ  لاقثم  کی  رگا  دـیوگیم  ایرکز  نب 

تـشاد دـیاب  مرن  مه  عبط  تسا  کیدزن  یمغلب  عبر  جالعب  يوادوس  عبر  تاجلاعم  دـهد  عفن  تیاغب  دـننک  لوانت  گناد  ود  گرزب  قاـیرت 
ینمرا رجح  نوقیراغ  خئافـسب  نومیتفا  اهوراد  ردنا  درک و  دیاب  جضن  سپ  زا  يوق  غارفتـسا  هدمآ و  هدرک  دای  یمغلب  ردنا  هک  قیرط  نادب 

دیآ دنمدوس  هدام  نآ  رد  جضن  زا  شیپ  ندز  قیلساب  گر  درک و  دیاب  رتشیب  هایس  قبرخ  دروجال  رجح 

دیوگیم سونیلاج 

زا مداد و  نیتنسفا  بارش  يزور  دنچ  نآ  سپ  زا  مداد و  لهسم  جضن  سپ  زا  هک  قیرط  نیدب  مدرک  هجلاعم  ار  يوادوس  عبر  ياهپت  رایـسب 
هـس ردـنا  ای  دوب  يوضع  ود  ردـنا  هدام  هک  دـشاب  نآ  ببـس  دـتفا  رگا  دـتفا و  قافتا  رتمک  میاد  عبر  دـمآ و  دـنمدوس  مداد  قایرت  نآ  سپ 

هک دـیاب  همه  اهوراد  بارـش و  ریبدـت و  نکیل  هتفای  رکذ  هک  دـشاب  قیرط  نیمهب  نآ  هجلاعم  دـنک و  زاغآ  رگید  تبونب  یکیره  يوضع و 
همهنیا سفرک  بآ  رت و  نایداب  بآ  لدـتعم و  لوصالا  ءاـم  دـنهد و  نیبگنلگ  يروزب و  نیبجنکـس  يزیچ  نیرتهب  دراد و  لادـتعاب  لـیم 

تجاح نفاص  دصفب  هک  دشاب  هاگ  درک  دـیاب  هاگن  دـشاب و  اهقورع  رد  هدام  هکنآ  تهج  دـهد  دوس  باب  نیردـنا  نداشک  قیلـساب  نداد و 
- دیآ

سدس سمخ و  ياهپت  ردنا 

هراشا

دشاب رتظیلغ  رتمک و  نکیل  دشاب  عبر  هدام  سنج  زا  اهپت  نیا  هدام  هک  تسناد  دیاب 

دیوگ سونیلاج 
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دیوگیم عبر و  پت  هدام  سنج  زا  ار  اهپت  نیا  تسیرکنم  نوچمه  فیعـض و  سمخ  الا  ماهدـیدن  سنج  نیزا  شیوخ  رمع  همه  ردـنا  نم 
يوراد اهبارـش و  اهماعط و  اب  هرکنم  يزیچ  ثودـح  هاگان  يوق و  یتضاـیر  یتکرح و  نوچ  نوخ  ار  پت  نیا  رم  دـشابن  داـی  یببـس  اـنامه 

يداش مغ و  نوچ  یناسفن  لادتعا  زا  يزیچ  ای  قفاومان 
85 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 

طلغ ات  درک  دیاب  طایتحا  دیوگیم  دنک  دـلوت  پت  دوش  هزات  اهبابـسا  زا  یببـس  هک  تقوره  دـنک و  رثا  جازم  ردـنا  هک  هشیدـنا  مشخ و  و 
دتفین

دیوگیم طارقب 

هک دـشاب  هاگ  هکنآ  رهب  زا  دـشاب  اهپت  رگید  زا  رتدـب  سمخ  دـیوگیم  دوب  عبـس  زا  رتزارد  عست  دوب و  زارد  تدـم  ات  عبـس  تسیئاـهپت  نیا 
دیآ دیدپ  نآ  عبت  رب  هک  دشاب  هاگ  دوب و  لس  همدقم 

دیوگیم سیئرلا  خیش 

زا رتدـب  سمخ  ياـهپت  زا  یـضعب  هک  تسنیا  وا  دارم  هکلب  تسین  قـلطم  سمخ  نیزا  وا  دارم  تسا  رتدـب  همه  زا  سمخ  هـتفگ  طارقب  هـک 
دنک ادا  قدب  دوش و  مرگ  هسیئر  ياضعا  فلتخم  ياهپت  رد  هک  دشاب  هاگ  هکنآ  رهب  زا  تسا  رگید  ياهپت 

سیئرلا خیش 

هب نآ  رهب  زا  تسادوس  وا  هدام  هک  دیآیمه  عبر  تبونب  نا  زا  هن  عبر  پت  تسا و  هدرک  رکذ  ار  نآ  طارقب  ماهدـیدن  ام  هک  اهيرامیب  هتفگ 
دریگ و رگید  تبون  پت  دشاب  نا  زا  رتمک  رتظیلغ و  وا  هدام  هک  ییاج  دشاب  تجح  سپ  تسا  كدـنا  ظیلغ و  وا  هدام  هک  دـیآیمه  تبون 

هکنآ سپ  زا  رگم  دـننک  رتمک  زین  غارفتـسا  درک و  دـیاب  رتمک  يریلد  مرگ  ياهزیچب  نکیل  دـشاب  عبر  پت  جالع  نوچمه  اـهپت  نیا  جـالع 
دیوگ خیش  دوب و  باوص  لاح  روخرد  دننک  غارفتسا  دیآ  دیدپ  مامت  جضن 

مالغ نیا  هک  مدرب  نامگ  هتفگ  سونیلاج  هکنانچ  مه  نم  دـمآیمه و  اـهپت  نیزا  ار  وا  دوب و  یمـالغ  مه  ارم  هتفگ  سونیلاـج  هکناـنچ  هک 
زین نآ  تبوـن  تدـم  مدرک و  ناـشن  تقو  يادـتبا  ماـیق  متـشاد و  نادـب  شوـگ  سپ  دـیآیمه  ببـس  نادـب  پـت  نـیا  دـنکیم و  یطیلخت 

دنچب نآ  رثا  رب  هفرخ  مخت  بآ  مداد و  نیبجنکس  دوب  وا  تبون  رگید  زور  دوب و  مرگ  وا  جازم  تسا  عست  یمح  هک  دش  مولعم  متشادهاگن 
غرم هرب و  تشوگ  تبش و  دوخن و  نوچمه  ابروش  ابریز و  اذغ  مداد و  هداس  نیبجنکس  اب  نیبگنلگ  رگید  اهزور  مداد و  باکـشک  تعاس 

هب كدنا و  هکلب  یمدادـن  چـیه  نیبجنکـس  زج  تبون  زور  ماداب و  زغمب  هروزم  هریز و  ای  یمداد  بآ  دوخن  زور  ودـب  تبون  زور  زا  شیپ  و 
نیدـب مدادـن  شیب  راب  ود  زا  هدرک  بح  مرد  ود  رادـقم  زور  ود  تبون  زور  زا  سپ  یمتخاس  بح  حاجن  نوجعم  يازجا  زا  هتخیمآ و  بآ 

رگیدکی زا  سنجب  هک  پت  ود  دشاب  هاگ  دنمان  بکرم  ار  نآ  دوب  هتخیمآ  مهاب  هک  یئاهپت  بکرم  ياهپت  ردنا  دش  لئاز  پت  قیرط 
86 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 

بغلا و رطـش  نوچ  دـنوش  بکرم  رگیدـکی  اب  ینوفع  پت  ود  هک  دـشاب  هاگ  ینوفع و  پت  قد و  پت  نوچ  دـنوش  بکرم  مهب  دـشاب  رود 
بکرم مهاب  عبر  هس  ای  عبر  ود  هک  دـشاب  یهاگ  دوش و  بکرم  ینوفع  ياـهپت  زا  رگید  یعون  اـب  یمرو  پت  هک  دـشاب  هاـگ  یمغلب و  هبئاـن 

هاگ تسا و  بغلا  رطـش  هک  درب  نامگ  یهاگ  دـنادن  کـین  ياـهتمالع  درادـن و  ملع  بیبط  دریگ و  يرگید  هراـسگ و  یکی  هکناـنچ  دوش 
درک دـیاب  هاگن  کین  نآ  ياهناشن  ضارعا  درک و  دـیاشن  دامتعا  ار  پت  ياهتبون  هک  تسا  ببـس  نیدـب  تسیمغلب و  هبئاـن  هک  درب  ناـمگ 
پت بیکرت  نتخانـش  دنک و  تدواعم  هزرل  امرـس و  هدرکن  اهر  نیتسخن  پت  زونه  هک  تسنآ  بکرم  پت  ءاهناشن  زا  یکی  هک  تسناد  دیاب 
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دنیب نآ  راک  هبرجتان  بیبط  دشابن و  رهاظ  تخس  قد  پت  اب  دراسگیم و  ینوفع  پت  هکنآ  رهب  زا  دشاب  لکشم  تخـس  قد  پت  اب  ینوفع 
بکرم یپت  دـنرادنپ  ياهناشن  نیا  رد  دوش  مرگ  دـنک و  زاغآ  امرـس  ياشارف و  زاب  درادیم و  رتمرن  رگید  یپت  درک و  اـهر  تبون  کـی  هک 

مود پت  هک  دوب  هدیراسگان  تبون  کی  زونه  هک  نینچمه  رگیدـکی  سپ  زا  دریگ  عون  ود  هک  دـشاب  هاگ  هرتفم و  یپت  مزال و  یپت  زا  تسا 
لاح تیفیک  هب  ات  دـنیوج  کین  اهپت  ياهناشن  هکنآ  زا  دـشابن  هراچ  اجنیرد  تسا  سخانوس  هک  درادـنپ  دـتفا  هطلاغم  رگا  ار  بیبط  دـیآ و 

تخـس هداد  يوق  یببـس  هک  تسناد  دیاب  دنکیم و  تدواعم  وزا  دوز  دـشاب  هاتوک  اهپت  ياهتبون  هک  یهاگره  دـبای و  مامت  یهگآ  کیره 
زا مزـال  اـهپت  هداـم  هکنآ  رهب  زا  دـنوشیمن  بکرم  مزـال  پت  ود  هک  دـناهتفگ  یهورگ  دوشیم و  هتـسویپ  نینچ ؟؟؟ اـت  تسا  رایـسب  زیت و 

رابکیب هک  دیاب  پت  تکرح  دریذپ  رابکیب  تنوفع  نوچ  دریذـپ  رابکیب  تنوفع  دـشاب  یکی  هدام  عضوم  نوچ  دـشاب و  اهگر  نوردـنا 
دنک دلوت  وضع  کی  زا  تسخن  دنک و  دلوت  وضع  ود  اهگر و  ردنا  تنوفع  هک  دوش  نکمم  هکنآ  رهب  زا  تسین  تسرد  نخس  نیا  دشاب و 
قلعت رگید  تبون  زاـغآ  دراد و  نیتسخن  تنوفع  خـیراتب  قلعت  نآ  ندـیراسگ  نیتسخن و  پت  زاـغآ  دـهد و  زاـب  هداـم  يازجا  رگیدـب  سپ 

تسخن یپت  هک  یهاگره  دنک و  اهر  هدحیلع  دنک و  زاغآ  ادج  کیره  دراد  مود  تنوفع  خیراتب 
87 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 

پت هک  دنک  مکح  دنک  قرع  زرل  هس  ود  سپ  زا  دنک و  تدواعم  زرل  امرـس و  روز  پت  نایم  رد  ای  دـنکن  قرع  چـیه  ددرگ و  مزال  دـنازرلب 
دوب بکرم  پت  ددرگ  زارد  تخـس  فارطا  ندـنام  درـس  تدـم  دـشاب و  يوق  زرل  هقبطم  پت  ردـنا  هک  یهاـگره  نینچمه  تسا و  بکرم 

تـسا بجاو  بیبط  رب  بکرم و  زین  هجلاعم  دوب  هتخیمآ  يوادوس  يومد و  یمغلب و  يوارفـص و  ياهپت  زا  بکرم  ياهپت  هکنانچمه  جالع 
راتـس ار  اهتمالع  اههدام و  رگا  درگنب  دـشاب  هدام  ود  زا  رگا  الثم  تسا  هداـم  دـنچ  زا  بیکرت  تسا و  رتيوق  مادـک  ياـهتلع  اـت  درگنب  هک 

ات دنناد  رتمها  نآ  جالع  دشاب  كانرطخ  یکی  رگا  دنراد و  یعرم  نآ  تیاعر  دنیب  رتيوق  یکی  رگا  دنک و  نآ  روخرد  جالع  ریبدت  تسا 
دوشن و مک  طلخ  ات  دـنک  رتمک  غارفتـسا  هک  دـشاب  نآ  رتهب  نآ  ریغ  سدـس و  سمخ و  ياهپت  بکرم و  ياهپت  ردـنا  دوش و  نمیا  رطخ  زا 

تمواقم ياپ  يرامیب  نیردنا  دوشن  فیعض  غارفتسا  يرایسب  ببسب  توق  ات  دنکن و  ادا  قدب  ات  دزیواین  یلـصا  ياهمادنا  ردنا  ترارح  پت 
روفاک صرق  دشاب  يوق  ترارح  هک  اجنآ  دیـشیدنا و  دیابن  يرامیب  تدم  يزارد  زا  دـشاب  ياج  رب  توق  هک  ماد  ام  تشاد و  دـهاوخ  مئاق 

مخت يدـنه و  هزبرخ  مخت  گـنرداب و  راـیخ و  مخت  زغم  نوچ  درک  دـیاب  رت  درـس و  ياـهزیچ  زا  صرق  بیکرت  نکیل  دـشاب  باوص  نداد 
رتمک تنوفع  هک  دیاب  يزیچ  دراد و  يدرـسب  لیم  هک  دیاب  زین  اذغ  اریتک و  ماداب و  زغم  كوک و  مخت  شاخـشخ و  مخت  نیریـش و  يودک 

تـسا رتدرـس  خانفـسا  ودک و  هکنآ  رهب  زا  خانفـسا  ودک و  لثم  دنزپ  هک  یهاگره  دننک  اهیـشرت  همه  ردـنا  ایزوغداب و  هریز  نوچ  دریذـپ 
- ددرگ تنوفع  عنام  اهیشرت  دریذپ و  تنوفع  رایسب  تسا  كزان  هچرگا 

نآ جالع  تمالع و  یئابو و  ياهپت  نتخانش  ردنا 

ياهتابن هب  توق  زا  يزیچ  هکنآ  ای  ددرگب  وا  عبط  دنامب  رید  نآ  دمآ  ردنا  بآ  هکنانچمه  دشاب  اوه  نتشگرب  ابو  ینعم  هک  تسناد  دیاب  اما 
رید اهكاغم  اههرد و  نایم  ردـنا  هکنآ  ببـسب  زین  اوه  دریذـپ  تنوفع  ددرگب و  شیوخ  لاح  زا  وا  یعبط  دزیمایب و  يو  اب  دـب  نیمز  زا  دـب 

اهناخد و ببسب  ای  دنامب 
88 ص : ءافشلا ، ۀیاغ 

هاگ دریذپ و  تنوفع  ددرگب و  تعیبط  دنابنجب  ار  وا  دسرن و  ودب  تداع  هک  شوخ  ياهداب  تکرح  دوش و  هتخیمآ  يو  اب  هک  دب  ياهراخب 
هاگ دنک و  دب  ار  اوه  دناسر و  رگید  عضوم  نادب  ياهراخب  اهتیراجم و  اهناتـسروگ و  زا  ودـب  ياهنیمز  دـیآ  رایـسب  ياهداب  هک  دـشاب 

یببـس هب  اوه  هک  یهاگره  دیآ و  دیدپ  اوه  بآ و  ردنا  نآ  ترـضم  دیآرب و  رهاظ  دنک و  دلوت  دـب  ياهراخب  نیمز  نطاب  ردـنا  هک  دـشاب 
دب اوه  هک  یهاگره  تساوه  زا  رتهتخیمآ  ناروناج  حور  ای  زیچ  چیهب  هکنآ  رهب  زا  دـنک  دـلوت  اب  ددرگب و  هدـش  روکذـم  هک  بابـسا  نیزا 
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دنناوخ و گنـسرپ  یـسراپب  هک  فاطخ  فیطل  سح  ناروناج  هک  تسا  ببـس  نیدـب  دـیآ و  دـیدپ  ناشیا  گرم  ناروناج و  يرامیب  دوش 
ناتسبات ردنا  هک  تسا  ببس  نیدب  کشخ و  ياوه  ردنا  هک  دشاب  رتشیب  رت  ياوه  ردنا  دزیرگب و  اجنا  زا  دوش  دب  تیالو  ياوه  نوچ  قلعت 

دوب نآ  ناماس  نیرتهب  دشک  رایـسب  جنر  ای  دوش  كاله  دوز  ات  دشاب  رتدب  دنام  يو  ردـنا  هک  يرامیب  ره  دـشاب و  رتمک  ابو  کشخ  مرگ و 
لـصف ردنا  دراب و  لدتعم  ناراب  دـشابن و  درـس  مرگ و  تخـس  اوه  فیرخ  لصف  ردـنا  هکنانچ  درذـگ  شیوخ  عبطب  يو  زا  یلـصف  ره  هک 
عـضوم ره  تداع  هک  ناراب  امرـسیب و  دشابن و  لدتعم  دنچ  نارابیب  دشاب و  لادتعا  تیاغب  راهب  لصف  دشابن  دیج  ناراب  امرـس و  ناتـسمز 

هناخ ياوه  دیآ  دیدپ  ابو  هک  یهاگره  تسناد  دیاب  دشاب  رتمک  يرامیب  هدوبن  ابو  دشاب  هنوگنیرب  لاس  ياهلصف  هک  یهاگره  دشابن  تسا 
ره ای  دنک  رایسب  عامج  هک  دشاب  یصخش  رگا  نکیل  دنکن  رثا  يو  رد  دساف  ياوه  دشابن  دب  طلخ  نت  ردنا  ات  دشاب و  ارحـص  ياوه  زا  رتهب 
هابت وا  طالخا  دسر و  زاب  وا  ماسمب  دب  ياوه  دشابن  دـساف  طلخ  وا  نت  ردـنا  هچرگا  ددرگ  هداشک  ببـس  نادـب  وا  ماسم  دوش  هبامرگب  زور 

ناسنا هک  ناشیا  تشوگ  زا  دوش و  ناشیا  رد  رثا  دنروخب  اهتابن  اههویم و  نا  زا  ناروناج  نوچ  دـنک  هابت  ار  اهتابن  ياههویم و  ياوه  دوش و 
هام فیرخ و  لصف  لوا  رد  هک  یهاگره  دتفا و  نازخ  لصف  ناتـسبات و  رخآ  تاقوا  رد  رتشیب  تلاح  دسر و  ناشیا  نت  رد  ترـضم  دنروخ 

[1] ناگراتس هک  اهبش  رد  لولیا 

ءافشلا ۀیاغ 
ءافشلا ۀیاغ 

همدقم
پت

1 ص :  تسا .....  سنج  دنچ  اهپت  هکنآ  ردنا 
5 ص :  دراذگ .....  هنوگچ  دریگ و  هنوگچ  پت  هکنآ  ردنا 

6 ص :  دنک .....  رثا  رتشیب  اهجازم  مادکب  پت  هکنآ  ردنا 
یمح ردنا  باب 

8 ص :  یمح .....  بابسا  ردنا 
8 ص :  دوش .....  رگید  یپت  موی  یمح  هکنآ  بابسا  ردنا 

8 ص :  تسا .....  هدش  رگید  هک  تسناد  ناوت  ار  موی  یمح  پت  هک  اهتمالع  ردنا 
9 ص :  یلک .....  قیرطب  موی  یمح  جالع 

10 ص :  تسا .....  عون  دنچ  موی  یمح  هکنآ  ردنا 
10 ص :  دنک .....  دلوت  هریغ  هشیدنا و  مغ و  زا  موی  یمح  هکنآ  ردنا 

12 ص :  دنک .....  دلوت  شیاسآ  باوخ و  يرایسب  زا  هک  موی  یمح  ردنا 
12 ص :  پت .....  نیا  تمالع 

13 ص :  دنک .....  دلوت  يداش  زا  هک  موی  یمح  ردنا 
13 ص :  دنک .....  دلوت  سرت  زا  هک  موی  یمح  ردنا 
13 ص :  دنک .....  دلوت  جنر  زا  هک  موی  یمح  ردنا 

14 ص :  دنک .....  دلوت  غارفتسا  زا  هک  موی  یمح  ردنا 
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14 ص :  وراد .....  طارفا  نتشادزاب  ردنا 
16 ص :  لاهسا .....  طارفا  ریغ  دیآ  دیدپ  راوخ  ءادرد و  هک  ءاهلاح  كرادت  ردنا 

16 ص :  دنک .....  دلوت  درد  زا  هک  موی  یمح  ردنا 
16 ص :  دنک .....  دلوت  سامآ  زا  هک  موی  یمح  ردنا 
17 ص :  دنک .....  دلوت  یشغ  زا  هک  موی  یمح  ردنا 

17 ص :  دنک .....  دلوت  یگنسرگ  زا  هک  موی  یمح  ردنا 
18 ص :  دنک .....  دلوت  یگنشت  زا  هک  موی  یمح  ردنا 
18 ص :  دنک .....  دلوت  بارش  زا  هک  موی  یمح  ردنا 

18 ص :  دنک .....  دلوت  ماعط  ندیراوگان  زا  هک  موی  یمح  ردنا 
21 ص :  دنک .....  دلوت  مشخ  زا  هک  موی  یمح  ردنا 

22 ص :  دنک .....  دلوت  یباوخیب  زا  هک  موی  یمح  ردنا 
23 ص :  ینوفع .....  یمح  ياهتمالع  ردنا  باب 

24 ص :  هریرعشق .....  تقوب  رامیب  نتفای  امرس  بابسا  ردنا 
25 ص :  دیآ .....  راکب  اهپت  نیا  جالعب  هک  اهنوناق  نتخانش  ردنا 

26 ص :  ندروخ .....  درس  بآ  ریبدت  ردنا 
28 ص :  نیبجنکس .....  تیصاخ  لاوحا و  ردنا 

29 ص :  باکشک .....  ریبدت  ردنا 
31 ص :  رامیب .....  نتشادهاگن  اذغ  ردنا 

34 ص :  فیرخ .....  لصف 
34 ص :  راهب .....  لصف 

35 ص :  ندروخ .....  رمخ  ریبدت  ردنا 
35 ص :  باوخ .....  ریبدت  ردنا  باب 

35 ص :  غارفتسا .....  ریبدت  ردنا 
37 ص :  دامض .....  ریبدت  ردنا 

37 ص :  هبامرگ .....  ریبدت  ردنا 
39 ص :  ینوفع .....  ياهپت  عاونا  نتخانش  ردنا 

40 ص :  هصلاخ .....  بغ  پت  نتخانش  ردنا 
41 ص :  دوش .....  هتسناد  پت  ترارح  زا  هچنآ  و 

41 ص :  دوش .....  هتسناد  لوب  زا  هچنآ  و 
41 ص :  دوش .....  هتسناد  ضبن  زا  هچنآ  و 

42 ص :  هتسناد .....  پت  ياهتبون  لاوحا  زا  هچنآ  و 
42 ص :  تسنآ .....  دوش  هتسناد  پت  ياهتبون  زا  هچنآ  و 

42 ص :  ددرگ .....  مولعم  پت  ضارعا  زا  هچنآ  و 
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43 ص :  دوش .....  هتسناد  غارفتسا  زا  هچنآ  و 
43 ص :  هنقح .....  تفص 

47 ص :  هصلاخ .....  ریغ  بغ  تامالع  ردنا 
50 ص :  لگ .....  صرق  تفص 

50 ص :  هشفنب .....  صرق  رگید  عون 
50 ص :  دامض .....  تفص 
نآ جالع  هقرحم و  پت  ردنا 

51 ص :  هقرحم .....  ياهپت  تمالع 
53 ص :  لدنص .....  بارش  تفص 

54 ص :  یبح .....  تفص 
57 ص :  تسناد .....  دیاب  هقبطم  یمح  ردنا 

58 ص :  سخانوس ..... 
60 ص :  سونیلاج ..... 

63 ص :  یمطخ .....  مخت  نآ  تفص 
63 ص :  دیفس .....  موم  نآ  تفص 

64 ص :  لهسم .....  تفص 
65 ص :  بغلا .....  رطش  ردنا 

66 ص :  دیوگیم .....  سونیلاج 
67 ص :  بح .....  تفص 

67 ص :  صرق .....  تفص 
هیئام یمغلب  ياهپت  ردنا 

71 ص :  کس .....  هتفص 
71 ص :  دهد .....  توق  ار  هدعم  درآ و  دورف  قفرب  ار  عبط  هک  لهسم  تفص 

72 ص :  نایداب .....  خیب  سفرک  هتفص 
72 ص :  خرس .....  لگ  هتفص 

74 ص :  سونیلاج ..... 
75 ص :  یمغلب .....  پت  رگید  مسق  ود  و 

75 ص :  دنک .....  اهر  بش  دیآ و  زورب  یکی 
75 ص :  دشاب .....  نیا  دض  یکی 

یمغلب ياهپت  ردنا 
76 ص :  صارقا .....  تفص 

مرگ نوریب  دشاب و  درس  نوردنا  هک  ياهپت  ردنا 
77 ص :  ربص .....  بح  تفص 

www.Ghaemiyeh.comءافشلاهیاغ ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 67زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


77 ص :  ربص .....  عوقن  تفص 
78 ص :  لگ .....  بارش  تفص 

نآ جالع  عبر و  پت  تمالع  عاونا  ردنا 
79 ص :  تسخن .....  عبر  پت  تمالع 

79 ص :  تسنآ .....  يوارفص  عبر  تمالع 
80 ص :  دیوگیم .....  سونیلاج 

81 ص :  ینوفع .....  جالع  اهپت و  نوناق 
81 ص :  ینوخ .....  عبر  جالع 

81 ص :  هرتهاش .....  خیبط  تفص 
82 ص :  یقم .....  خوبطم  تفص 

83 ص :  تسنآ .....  یمغلب  عبر  جالع 
83 ص :  نیبگنلگ .....  تفص 

83 ص :  هایس .....  هلیله  نآ  تفص 
84 ص :  نوجعم .....  تفص 

84 ص :  دیوگیم .....  سونیلاج 
84 ص :  سدس .....  سمخ و  ياهپت  ردنا 

84 ص :  دیوگ .....  سونیلاج 
85 ص :  دیوگیم .....  طارقب 

85 ص :  دیوگیم .....  سیئرلا  خیش 
85 ص :  سیئرلا .....  خیش 

87 ص :  نآ .....  جالع  تمالع و  یئابو و  ياهپت  نتخانش  ردنا 

________________________________________

1384 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 ءافشلا ، ۀیاغ  لیعامسا ، نب  قاحسا  يولهد ، [ 1]

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 
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رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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)
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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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