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ینالیگ یلع  میکح  تابرجم 

باتک تاصخشم 

ینالیگ یلع  میکح  تابرجم  باتک : مان 
یلع ینالیگ ، هدنسیون :

نرق 10 ق فلؤم : تافو  خیرات 
اضر یلع  يدوعسم ، ححصم : ققحم / 

اه يرامیب  عوضوم :
یسراف نابز :

1 دلج : دادعت 
ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  رشان :

نارهت پاچ : ناکم 
ش 1387 ه . پاچ : لاس 

لوا پاچ : تبون 

وا تابرجم  دنمشزرا  باتک  ینالیگ و  یلع  میکح  هرابرد 

نیا زا  هک  ییامکح  دـنه و  هب  ناکـشزپ  زا  هلـسلس  نیا  دورو  زا  یلـصفم  حرـش  هک  ینـالیگ  حـتفلا  وبا  هداوناـخ  رب  هوـالع  ناتـسودنه  رد 
یکـشزپ طباور  خیرات  ردـقنارگ  باتک  رد  دـناهدوب  ملع  نیا  رد  یتافیلأت  راثآ و  بحاص  یکـشزپ و  رد  یناوارف  تامدـخ  ءاشنم  نادـناخ 

نایم رد  ینالیگ  دـنوسپ  اـب  زین  يرگید  هداوناـخ  دوشیم ، تفاـی  یطـساو  رین  میکح  روسفورپ  موحرم  مدـیقف  داتـسا  رثا  ناتـسکاپ  ناریا و 
. تسا هداتفا  قافتا  دـنه  لوغم  نیطالـس  زا  هاش  ربکا  نامز  رد  ناتـسودنه  هب  اهنآ  دورو  هک  دـنراد  دوجو  یمالـسا  دـنه  هتـسجرب  يامکح 
زا يزاتمم  هوسا  خیراوتلا ، بختنم  رد  ینویادب  رداقلا  دـبع  الم  لقن  هب  هک  دوب  ینالیگ  نیدـلا  سمـش  کلملا  میکح  نادـناخ  نیا  گرزب 

نیدـلا سمـش  هدازرهاوخ  دوب . ءاـمکح  نیرتهتـسیاش  يارب  رمتـسم  هفقویب و  شـالت  یکـشزپ و  شزومآ  رد  هنومن  روآون و  داتـسا  کـی 
یئاد نیدـلا و  سمـش  کلملا  میکح  دزن  ار  دوخ  یکـشزپ  تالیـصحت  هک  دوب  نامز  ناکـشزپ  هّلجا  زا  ینالیگ  یلع  میکح  ینعی  ینالیگ 

. دنارذگ يزاریش  هّللا  حتف  میکح  شدنمشناد 
ءارمالا رثآم  باتک  زا  داتـسا  موحرم  لقن  هب  هک  ییاج  ات  دوب  ماع  صاخ و  دزناـبز  یکـشزپ  رد  وا  شناد  تعـسو  تقاذـح و  رد  وا  ترهش 

.« دشیم نایملاع  تریح  بجوم  وا  هتسب  تسد  تاجلاعم   » هحفص 570 مکی  دلج 
هراشا دوب  هتخاس  دوخ  بطم  يارب  ینـالیگ  یلع  میکح  هک  یئاـنب  صوصخ  رد  یبلطم  هحفـص 244  مکی  دلج  نیناوخلا  هریخذ  باتک  رد 
قاـطا هب  دورو  يارب  هک  دـشیم  لیکـشت  قاـطا  کـی  ضوـح و  کـی  زا  دوـب  فورعم  یلع  ضوـح  هب  هک  اـنب  نیا  ارهاـظ  هک  تسا  هدـش 

روبع ضوح  زا  تسیابیم  ياهنوگب 
3 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

ینعی  ) نامز هاشداپ  دیدزاب  دروم  بیجع  قاطا  ضوح و  نیا  دوشب  تشاد  رارق  ضوح  ریز  هک  قاطا  دراو  ضوح  بآ  هکنآیب  دندرکیم 
. تسا هتفرگ  رارق  زین  هاش ) ربکا 

زا هک  تسا  یبرع  نابز  هب  يدلج  هعومجم 4  کی  ینالیگ  حرش  تسا  هدنام  یقاب  ینالیگ  حرـش  لثم  یمهم  راثآ  ینالیگ  یلع  میکح  زا 
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اجنآ ات  دنه ، یکـشزپ  رد  اهنآ  ریثأت  ینالیگ و  یلع  میکح  هلمج  زا  ینالیگ  ناکـشزپ  هرابرد  تسا  انیـس  نبا  نوناق  فورعم  رایـسب  حورش 
دیاش هک  دوب  هداد  ماجنا  ییاهراک  ناریا  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  یموتانآ  داتـسا  حارج و  یحورف  یلع  دمحم  رتکد  موحرم  دراد  دایب  هک 
هدـش عقاو  يرمق  يرجه  لاـس 1018  مرحم  هعمج 5  زور  ینالیگ  یلع  میکح  تافو  دـنیامن . هدافتـسا  اـهنآ  زا  دـنناوتب  دـنمقالع  نیققحم 

. تسا
یلهد رد  هدـش  رـشتنم  یگنـس  پاچ  هخـسن  يور  زا  دوشیم  هظحالم  هک  یتروصب  ینالیگ  یلع  میکح  تابرجم  ینعی  رـضاح  باتک  اـما 

براجت زا  يدنمـشزرا  هنیجنگ  رـصتخم  باتک  نیا  رد  تروص  رهب  تشادیم . فیلأت  ببـس  رد  ياهمدقم  دیاب  ارهاظ " تسا ، هدـش  ریثکت 
. دوب دهاوخ  دنمدوس  یتنس  بط  نیققحم  يارب  کشیب  هک  دراد  دوجو  گرزب  میکح  نیا 

4 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 
عابطنا ياهـس  یبید  هدنب  مامتهاب  سیرپ  یلهد  عبطم  رد  ینالیگ  یلع  میکح  تابرجم  هب  یمـسم  یناثال  باتک  هک  هک  ۀـنملا  هّلل و  دـمحلا 

تفای
5 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هقیقش

لهـسم زور  ود  دش  تحـص  میدرک  جالع  قیرط  نیدـب  ارفـص  مغلب و  زا  بکرم  هدام  فیعـض و  رامیب  دوب و  كانلوه  دـیدش و  تیاغب  هک 
یکم انـس  هلوت  کی  هرتهاش  لاقثم  کی  رفولین  لاقثم  کی  سودوخوطـسا  هناد  جنپ  تسب و  بانع  هلوت  کی  هشفنب  هخـسن  نیدب  دـش  هداد 

هداد لفیرطا  مرد  کی  ارقیف و  جرایا  مرد  کی  اـب  خوبطم  نیا  هلوت  ود  هشفنب  هریمخ  لاـقثم  مین  ناـبزواگ  لاـقثم  مین  هیوبجنرداـب  هلوت  ود 
کی جنبلا  رذب  هلوت  ود  روفاک  هلوت  کی  وهاک  مخت  هلوت  کی  انوطقرزب  هلوت  کی  يدنبرد  شوب  دشیم  هدرک  دامض  وراد  نیدب  دشیم و 

تخرد غمص  لاقثم  کی  یبرع  غمص  لاقثم  کی  یکم  ضضح  لاقثم  کی  اثیمام  فایش  لاقثم  کی  لدنـص  هلوت  هس  يرـصم  نویفا  هلوت 
هس ات  صرق  ود  لاقثم  رادقم  یصرق  ره  دنزاس  صرق  هدرک  هریمخ  رقب  لوب  رت و  زینشک  بآ  هب  كزان و  دنبوکب  ار  هیودا  هلوت  کی  سرس 

ار هقیقش  ماسقا  دنلامب  هدرک  لح  لگ  نغور  هکرس و  اب  نیزا  صرق 
6 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

تهجب اود  نیا  دوشیم و  عفد  هک  یلاوتم  زور  دـنچ  دنـشاب  هدادیم  يزینـشک  لفیرطا  مرد  کی  اب  ارقیف  جرایا  مرد  کـی  اـب  لاـقثم  مین  ار 
میدومن و هدرک  دوهعم  قرع  دصف  حربم  تیاغب  یمیدق  هقیقش  رد  میدرک  غاد  اضیا  تسا  راخب  تهجب  فرص  هکلب  تسین  قالطا  لاهسا و 

میداد هدرک  جوزمم  لاقثم  مین  لظنح  محـش  جراـیا  لاـقثم  مین  سونیلاـج  جراـیا  لاـقثم  مین  ارقیف  جراـیا  بش  دـنچ  هدرک  تیوقت  كدـنا 
دش تحص 

عادص

دوش و رهاظ  نوخ  یکدنا  هک  دننک  طرش  هقیقش  رب  دشاب  هدرک  فرصت  زین  اوه  دشاب و  هقیقـش  زا  ادتبا  دوب و  میظع  تیاغب  هک  يرـس  درد 
زاب دوش  کشخ  ات  تشگنا  هب  دنـشاب  هدیلامیم  نآ  رب  هکـسم  نغور  یکدنا  دـننک و  رپ  طرـش  عضوم  نآ  رد  هدـیئاس  اوبزوج  دوشن  ناور 
لهچ ات  دننک  تموادم  ارقیف  جرایا  هب  نمزم  رت  هقیقـش  عادـص و  رد  برجم  لومعم  عفان و  تسا و  برجم  تیاغب  هک  دـنلامب  رگید  نغور 

تسا عفان  دنکن  لاهسا  هچرگا  دننک  باوخ  هدروخ  لاقثم  مین  بش  ره  زور 
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ماسرس

رد سرس  تخرد  بآ  بسا و  ناهد  تاباعل  اب  هدیئاس و  کیراب  ار  لفلف  دوشیم  لقع  طالتخا  درآیم و  يروعشیب  هک  یماع  ماسرس  رد 
برقت ینادا  زا  ار  یکی  هک  تسا  تاجلاعم  بیارغ  زا  نونج  یهاگ  دروآیم  روعشب  دنازوسیم و  هک  تسا  لفلف  هدمع  دنشکیم و  مشچ 

تیاغ رد  ضرم  دوبن و  رـسیم  قلطم  هیودا  هک  دوب  يرفـس  میدـش  رومام  لوغـشم و  نآ  جالعب  دـش  ضراع  اـینام  نونج  دوب  هتفاـی  كولمب 
سپ دوب  دهاوخ  نیمه  هدام  ناروث  ثعاب  هکلب  دوب  دهاوخزاب  یقمح  يرورغ و  تسا  كولم  نابرقم  زا  نوچ  هک  دیسر  رطاخب  دوب  دادتشا 
بوخ رایسب  دیآ  دب  رتشیپ  هچنآ  زا  دنشاب  هدادیم  حیبق  ياهمانـشد  هشیمه  ار  وا  هگهگ  مدیناسر  مهب  نابزدب  سلاجم  مدرم  زا  ار  سک  ود 

الا دشن  رگید  جالعب  جایتحا  تفای  افش  زور  تسب  رد  ضرغلا  تسا 
7 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

دمآیم عفد  نیدنچ  زور  ره  دوب  زواجتم  تصـش  زا  شرمع  هک  ار  يدرم  دش  ضراع  عرـص  دش  عفد  یکدنا  طقـس  برـض  رخآ  رد  هکنآ 
هدشن وا  ضراع  عرص  اقلطم  هک  دش  هاجنپ  لاحلا  هچنانچ  تفای  فیفخت  درک  تموادم  رتش  ریشب  يدوب  عرـص  رد  وا  تاقوا  رثکا  هکنادنچ 

دروآ و باوخ  دننک  الط  اپ  فک  رب  دنیاسب و  ریش  اب  هنادهـش  رهـس  دروخیم  هنادهـش  انثا  نیرد  مه  رگید  دراد  تسا  بیرغ  رایـسب  نیا  و 
رب هام  راهچ  زا  هدایز  هک  هزات  قوراف  قایرت  دروآ و  باوخ  دندنب  انح  هک  یقیرطب  دـندنب  اپ  فک  رب  هدـیئاس  ریـش  اب  ار  بنق  قرو  کلذـک 

تسا ریظنیب  رهس  عفد  میونت و  رد  دشاب  هتشذگن  وا  نتخاس 

نیعلا ضارما 

تـسوپ تسین  زئاج  زین  دمر  لئاوا  رد  هدـشن  هبرجت  رد  هک  بآ  لوزن  لبـس و  رد  الا  تسا  برجم  عفان و  مشچ  ضارما  عیمج  رد  وراد  نیا 
ایتوت وزج و  راهچ  کی  ره  زا  يدنه  تاک  دیفس و  كاز  دنباییم و  هدش  کشخ  نابایب  رد  هک  ریش  ریـش  كزیمـشچ و  ایرد و  فک  هلیله 

دنشک مشچ  رد  دنزاس و  اهفایش  بآ  هب  دنیاسب و  كزان  تیاغب  وزج  هن  يدنه 

ضایب

واگ خاش  وزج  راهچ  يرهن  ناطرس  وزج  کی  رداشون  وزج  کی  نارطق  وزج  ود  هتخوس  سم  تسا  بوخ  تیاغب  ضایب  هلازا  رد  وراد  نیا 
لبز وزج  کـی  ماـمحلا  ءرخ  وزج  ود  ناریماـم  وزج و  ود  جنیبکـس  وزج  هس  هتخوس  ریغ  ناوختـسا  وزج  هس  قرحم  حیـش  وزج  ود  یهوـک 

تسا عفان  هک  دننک  لاحتکا  هدیئاس  كزان  وزج  کی  وسار 

لبسلا ضایبلا و 

وزج کـی  بامیـس  وزج  راـچ  قرحم  ياـیتوت  وزج  تشه  قرحم  فدـص  وزج  تشه  قرحم  يور  وزج  تـشه  قرحم  جاز  برجم  اـضیا 
لثم ات  واگ  نغور  یلیلق  اب  دنلامب  هدیئاس  هداس  یـسم  ای  یجنرب  یقبط  هدرک  مهرد  دنیاسب  ادج  ادج  وزج  راهچ  قرحم  ریغ  يدـنه  يایتوت 

یبوچ رس  رب  هک  یسم  هچراپ  هارمهب  دوش  رابغ 
8 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

دود و زا  ای  رابغ  زا  یبوشآ  مشچ  رد  یهاگ  تسا  برجم  دننک  لامعتـسا  دنرادهاگن و  نآ  زا  دعب  دـنلامب و  دنـشاب  هدرک  طوبـضم  یبوچ 
بآ ای  بالگب  يرطوقس  ربص  ای  تسا  بوخ  زین  دنناکچ  هروغ  بآ  هرطق  رگا  دنیوشب و  بالگب  دننکن  يوق  ياهجالع  دوش  ادیپ  نآ  لثم 

رب دننک  تماجح  دشاب  یتدایز  رد  ندب  طالخا  رگا  دننک  الط  اثیمام  فایش  ضضح و  لفوف و  لدنـص و  اب  دنزیرب  هتفوک  هزات  زبس  زینـشک 
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يوق تکرح  يوق و  ياهاذغ  زا  دننک  زیهرپ  لافیق و  زا  دننک  دصف  ای  افق 

برغ

هراشا

رم و اثیمام و  فایـش  دنـشکب و  تسا  برجم  بابنیرد  هک  برغ  فایـش  لثم  زیت  هیودا  دـننک و  كاـپ  دـنیوشب و  وزاـم  اـب  دـشاب  هزاـت  رگا 
دنیاسب كزان  یلیبنچ  درآ  تسا و  دیفم  تیاغب  زین  رداشون  كاز و  سم و  هدارب  دنناکچب و  هدرک  لح  یئارحص  ینـساک  گرب  اب  نارفعز 

تسا عفان  میاهتفگ  دعقم  روسان  باب  رد  هک  یقیرطب  مین  گرب  اب  و 

برغ فایش  هخسن 

دنزاس فایش  بآ  هب  دیئاسب و  كزان  تیاغب  هیوستلا  یلع  راگنز  رانلگ  دمثا  نیوخالا  مد  بش  تسنیا 

لبس

هراشا

دوشیم فیثک  هدام  يرایسب  زا  نآ  رثکا  دوشیم و  هدینت  مشچ  يورب  هک  خرس  کیراب و  تسا  دنچ  یگر 

جالع

نآ زا  دـعب  تسا و  یناـشیپ  رب  هک  یگر  ـالا  دوب و  رتـهب  دـننک  دـصف  تسا  مشچ  هشوگ  رد  هک  یگر  رگا  تسا و  ندیـشک  نوخ  لوا  نآ 
هروغ هدرورپ  نوگرانید و  فایش  لثم  زیت  ياهوراد  ندیشک  هیقنت  زا  دعب  تسا و  بوخ  بابنیرد  هشفنب  بح  تسا و  دیفم  ندروخ  لهسم 

نتفر مامحب  دنیامن  تبظاوم  تسا و  دیفم 

تقرز

مـشچ رد  دنیاسب و  هتخوس  قدنف  ای  دـننک  تموادـم  نآ  هب  دنـشک و  مشچ  رد  نارفعز  دـسر  مهب  يرامیب  زا  دـعب  رگا  تسا  مشچ  يدوبک 
هللا ءاش  نا  دیآزاب  یهایسب  نآ  گنر  هک  دنـشک  مشچ  رد  دنرب  ورف  نآ  رد  لیم  دنریگب و  یلظنح  تیلوفط  رد  دوب و  یلبج  هکنآ  دنـشک و 

یلاعت

هرفظ

ظیلغ ینابصع  هدئاز  هدرپ  نا  دنیوگ و  ار  هنخان 
9 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

زا ار  مشچ  دـشوپب و  ار  یهایـس  هک  دوش  نانچ  هاگ  درادزاـب و  تکرح  زا  ار  مشچ  دوب و  مشچ  هشوگ  زا  نآ  ءادـتبا  دـیآ و  مشچ  يور  رب 
رگا جـالع  دوـش  راـی  نآ  هب  ضرم  نیا  دوـش  هنهک  رگا  زین  لبـس  دوـش و  راـی  نآ  هب  لبـس  دوـش  هـنهک  هـک  ضرم  نـیا  درادزاـب و  ندـید 
ردنک دـنزیرب و  مشچ  رد  دـنیاسب و  كزان  تیاغب  ار  نآ  هک  اسریا  لثم  دـنک  جالع  هیودا  هب  دـشاب  هدـشن  هنهک  زونه  هکنآ  اب  گنردـیفس 

ینالیگ یلع  میکح  www.Ghaemiyeh.comتابرجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 54زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


لثم دنـشکب  رتزیت  ياهیودا  دوشن  هب  اهنیا  هب  رگا  دـنزیرب و  مشچ  رد  هدرک  طولخم  هلاسکی  زب  هرهز  اـب  ار  لـسع  تسا و  دـیفم  زین  هدـیئاس 
دشاب هدش  هنهک  هکنآ  رضخا و  فایش  یئالط و  فایش  نوقیلساب و  یئانشور و  فایش  دیفس و  کمن  رداشون و  خرس و  كاز  جتخـسور و 

دصف و زا  دعب  دننک و  دصف  یتدایز و  داوم  زا  دننک  هیقنت  يوق  تالهـسمب  ار  ندب  غامد و  لوا  هک  تسنآ  جالع  دشاب  گنرخرـس  ظیلغ و 
هدیرب يزیچ  زین  تشوگ  زا  دنک و  دوع  زاب  هک  دنامن  يزیچ  هنخان  زا  هک  دننک  ظحالم  دنُربب و  دنرادرب و  ار  هنخان  دننک و  يراکتسد  هیقنت 

دسر مهب  هعمد  هک  دوشن 

هفرط

هراشا

نآ ریغ  مخز و  ندیسر  لثم  دوب  اهتفوک  تهجب  نآ  رثکا  دوش و  رهاظ  مشچ  يدیپس  رب  هک  دشاب  یخرس  هطقن 

جالع

زونه دوب و  خـیب  رب  هک  ینوخ  دنـشکب و  نالک  رپ  هچب  رتوبک  لاب  زا  ینیریـش و  بارـش و  غرم و  تشوگ  لـثم  يوق  ياهاذـغ  زا  زیهرپ  نآ 
دوش فرطرب  دننک  لمع  نیا  زور  ره  هبترم  هس  دنشک  مشچ  رد  دشاب  هدوب  مرگ 

هعمد

دیفم نارفعز  صرق  رفـصا و  رورذ  دشاب  هدش  نآ  لثم  هنخان و  ندـیرب  زا  رگا  نآ  جالع  هشیمه  دـشاب و  هتفریم  مشچ  زا  بآ  هک  دوب  نآ 
رد هکرس  بآ و  ندرک و  ثکم  مامح و  رد  نتفر  مه و  یئایتوت  هیودا  ایتوت و  تسا  دیفم  یئالط  فایش  دوب  هکـسام  فعـض  زا  رگا  دوب و 

تسا دیفم  ندرک  مشچ 

لوح

فلاخم بناجب  هشیمه  هک  دـننک  یعون  اهیلبج  دـشاب  هدـش  دـلوتم  روطنامه  ای  دوش  ثداـح  ار  نـالفط  رگا  دـنیوگ  ار  مشچ  ندوب  جـک 
هتـسرگنیم فرط  نآ  هب  فلکتب  هک  دـنیامن  تسار  ار  هراوهگ  دـنراذگب و  فرط  نآ  هب  خرـس  زیچ  ای  یغارچ  هشیمه  هکنآ  لـثم  دـنرگنب 

دننک و غامد  هیقنت  دـسر  مهب  تبوطر  تهج  هکنآ  دـننک و  نآ  بیطرت  غامد و  تیوقت  دوش  ثداح  مرگ  ياهـضرم  زا  دـعب  هکنآ  دـشاب و 
يوقم هیودا 

10 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 
درادن جالع  ماسقا  یقاب  دنشک و  مشچ  رد 

هریعش

دریگب تاجرایا و  هب  هیقنت  نآ  دـعب  دوب و  دـصف  لوا  شجالع  دوب  نوخ  رتشیب  شببـس  دـسر  مهب  مشچ  کلپ  ياهرانک  رد  هک  دوب  یمرو 
رگا ریـس  تسا و  دیفم  نتـسب  هدیئاخ  شام  هدیئاخ و  مدنگ  دیآ و  دیفم  دندنب  رگا  زین  مرگ  هتخادگ  هیپ  دنناسیخب و  لخ  بآ  رد  جـنیبکس 

دوب دیفم  دندنبهب  نامز  نامز  دننک و  مرگ 
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بلقنم رعش 

هراشا

دـشاب و هتفریم  مشچ  بآ  هک  دوش  نآ  ثعاب  دـسر و  مشچب  نآ  بیـسآ  دوب و  مشچ  نورد  بناـجب  دـشاب و  هتـسریم  هتـشگرب  هژم  رگا 
دوش عقاو  اجنیاب  دوش  هدایز  ددعب  رگا  ناگژم  يوم  کلذک  دوش و  رجنم  ضایب  لبس و  لثم  ياهضرمب  هاگ  دوش و  ادیپ  مشچ  رد  یخرس 

جالع

خینرز لثم  هدـیئاس و  مه  اب  راگنز  ایتوت و  لثم  هدـیئاس و  جاز  لثم  دـنلامب  نآ  نتـسر  زا  دـشاب  عناـم  هک  هیودا  یـضعب  دـنکب و  هک  تسنآ 
دوب يوق  تیاغب  يوم  ندمآرب  عنم  رد  دنشاپب  نآ  رتسکاخ  دننازوسب و  هدیدان  بآ  لافس  رد  یغزو  رگا  هدوس 

اشع

هراشا

دوش نوکتم  حور  زا  هک  دوب  ظیلغ  طلخ  نآ  ببس  دنیوگ و  ار  يروکبش 

جالع

دـننک و نآ  عفد  دوب  بلاـغ  رگید  طـلخ  رگا  نآ  زا  دـعب  تسا و  مشچ  هشوگ  رب  هک  یگر  زا  لاـفیق و  زا  دـصف  دوب  نوخ  یتداـیز  اـب  رگا 
رد دکچب  نآ  زا  هک  یبآ  دنرب و  دراکب  دنهن و  شتآ  رب  يزب و  رگج  دنریگب  دوب و  دیفم  ندروخ  بادـس  اب  هدـیئاس  يافوز  افوز و  تبرش 

زارد و لفلف  رگا  تسا و  بوخ  زین  دنـشک  مشچ  رد  دننک و  طولخم  نآ  هب  هدیئاس  يدـنه  کمن  زارد و  لفلف  يردـق  رگا  دنـشک و  مشچ 
رگج نـینچمه  دوـب  دـیفم  زین  نتـشاد  شراـخب  رب  نآ و  رگج  ندروـخ  دوـب و  وـکین  زین  دنـشاپ  نآ  رب  ندرک  ناـیرب  تقوـب  يدـنه  کـمن 

دوب دیفم  ندیشک  مشچ  رد  تارارم  فایش  دوب و  هدیاف  نیمه  ار  شوگرخ 

رهج جالع 

مشچ رد  ندیشک  ضیبا  فایش  ظیلغ و  دیفـس  بارـش  ندروخ  تسا و  میظع  لخد  ار  مدنگ  کشک  هچیاپ و  هسیره و  لثم  ظیلغ  ياهاذغ 
دشاب هتشاد  نویفا  روفاک و  يردق  هک 

11 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 
دیفم هاگهاگ  نویفا  ندروخ  و 

ءاملا لوزن  تامالع 

هراشا

تسا ندید  فعاضم  ار  غارچ  ینارون  دشاب و  هدش  ادیپ  مشچ  رد  ترودک  ضرم و  زا  اقباس  تالایخ  ندید 

جالع
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ندروخ و کشخ  ياهزیچ  هدروخ و  مک  اذـغ  لثم  دـننک  ففجم  ياهریبدـت  دوب  هریت  تسا و  ظیلغ  رایـسب  رگا  صیـصختب  لـئاوا  رد  نآ 
رگا هک  هتـسویپ  هبرجتب  دـنیوگ  دـنک و  رود  ار  بآ  ندیـشک  مشچ  رد  یعفا  هرهز  دراد و  عفن  ندیـشک  مشچ  رد  فطلم  للحم و  ياهزیچ 
ۀیحل هراصع  زین  تسا و  دیفم  دنـشک  مشچ  رد  هتخیمآ  یکدوک  لوبب  دننک و  هارمه  یبرع  غمـص  وا  رـشع  رادـقم  هتخاس  رـشقم  راغلا  بح 
دیفم يراکتـسد  ار  ماسقا  همه  دننک و  جالع  يراکتـسدب  دشاب  هنهک  ظیلغ و  رگا  دنـشک و  مشچ  رد  هدیئاس  دـسب  سویرذامک و  سیتلا و 

دوبن

شرط نذالا  ضارما 

هراشا

مهب هزات  هکنآ  دریذپ و  جالع  راوشد  دشاب  هتـشذگ  رایـسب  تدم  رگا  دریذپهن و  جالع  دوب  یّلبج  هکنآ  دونـش  رتمک  ای  دوشن  رگا  تشوگ 
دوب هریت  ساوح  ریاس  رگا  هکنآ  لثم  دننک  لصا  جالع  لوا  دنسانشب و  تامالعب  دوب  هدعم  لثم  رگید  يوضع  ای  غامد  تکرشب  رگا  هدیسر 

مـضه بوخ  اذـغ  رگا  الثم  ار  رگید  ياضعا  تکرـش  تامالع  دـننک  سایق  نیمه  رب  تسا و  غامد  تکرـشب  دوبن  تمالـسب  رکذ  ای  رکف  ای 
ینارگ هک  دـنناکچ  شوگ  رد  هدرک  مرگ  خـلت  ماداب  نغور  تسا  هدـعم  تکرـشب  هک  دـننادب  دوب  رتشیب  راـخب  اذـغ  يرایـسب  تقو  دوشن و 

هدرک فاص  دوش  هایس  ریس  نآ  هک  دنناشوجب  نادنچ  هتخادنا  نآ  رد  ماخ  ریس  رگا  صیصختب  دوش  اونش  دوز  دوب و  دیفم  تیاغب  ار  شوگ 
دنراذگ زور  هس  دندنبهب و  دنلامب و  شتسوپ  اب  روطنامه  دنربب و  ار  هابور  بیضق  هک  هتسویپ  هبرجتب  دنـشاب  هدیناکچ  شوگ  رد  مرگمرگ 

دوش لئاز  نآ  يرک  شوگ و  ینارگ  هک  دننک  زاب  نآ  زا  دعب  و 

نذالا مرو  نذالا و  عجو 

نارفعز ات  دنیاسب  بوخ  نارفعز  یلیلق  اب  دننک و  هفاضا  زایپ  بآ  نآ  لثم  دنریگب و  نآ  بآ  دنراشفب و  هزات و  رتسا  نیگرس  دنریگب 
12 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

مک يدرد  مسق  ره  تسا  ریظنیب  شوگ  درد  نیکـست  تهجب  دـنناکچ  شوگ  رد  هدرک  مرگ  یکدـنا  هدرک  فاـص  نآ  زا  دـعب  دوـش  لـح 
لحم نآ  رد  ار  يدرـس  داب و  دشابن و  رهاظ  مرو  رثا  دنکیم و  درد  هک  دشاب  هتـشذگ  زور  دـنچ  رگا  قوثوم  تسا و  برجم  تیاغب  دـشاب 

لئاز درد  هک  دنناکچ  شوگ  رد  مرگ  بآ  نآ  زا  دنچ  هرطق  دنراشفیب و  دوش  مرگ  بوخ  هک  دنیامن  شتآ  يالاب  رب  ار  واگ  تشوگ  دـشاب 
دشیمن و زاب  اقلطم  ناهد  دوشیمن و  رجفنم  هدش و  هتخپ  هک  دش  مولعم  دش و  ثداح  شوگ  مرو  ار  كولم  ناوسن  زا  یکی  تیاکح  دوش 
دز هسطع  وا  هک  دش  هتخیگنا  هلیح  انثا  نیرد  دش  رهاظ  توم  برق  تمالع  دـیماجنا و  یهابتب  وا  لاح  دوب و  هداتفا  ندـیماشآ  ندروخ و  زا 

هبنپ رد  هدـیئاسان  لـفلف  هـناد  کـی  مـتخیر و  درـس  بآ  وا  فارطا  رب  سطعت  تـهج  دـش و  رهاـظ  حاـجن  راـثآ  دـش و  رجفنم  لاـحلا  یف  و 
کی دـشاب  هدـش  يدرزب  لـئام  دـشاب و  هدـش  هتخپ  هک  ههکآ  گرب  رگا  دوش و  فرطرب  شوگ  زاوآ  دـنرادب  شوگ  رد  هدـیچیپ  یجولحم 

ندراشف تقو  رد  ار  نآ  دیآرب  نآ  هراصع  هک  دنلامب  تسدب  نآ  زا  دعب  دننک و  مرگ  شتآ  رب  دـنلامب و  دـجنک  نغور  دـنریگب و  ار  گرب 
تسا عفان  یلاعت  هللا  نذاب  هک  دنناکچ  شوگ  رد 

مشلا ناصقن  داسف و  فنالا و  ضارما 

هراشا
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حتفم هیودا  هکنآ  ای  دننک  نآ  حیتفت  دشاب  هدش  حـتفم  رگا  نآ  ببـس  دـیوبب  عقاو  ریغ  ياهوب  ای  دوش و  فیعـض  ای  دوش  فرطرب  هماش  رگا 
رگا دننک و  لامعتـسا  نآ  زا  دـعب  دروآ  هسطع  هک  اهزیچ  دـننک و  لوطن  یناشیپ  رـس و  رب  هتخپ  کلملا  لیلکا  تبـش و  هنوباب و  لثم  يوقم 

زا هتبلا  دـشاب  هتـشاد  شوخ  ار  شوخان  يوب  هکنآ  دـننک و  تیوقت  هیقنت و  ریدـقت  رهب  هک  دـیاب  ار  غاـمد  شیپ  دـننک و  نآ  عفد  دوب  یطلخ 
روفاک و کشم و  لثم  دنت  شوخ و  ياهيوب  قوراف و  قایرت  ندـیئوب  دـنناد و  بجاو  ار  نآ  هیقنت  غامد  شیپ  رد  دـشاب  هدوب  نفعتم  طلخ 

رخآ رد  رگا 
13 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

تسا هدیسر  کیدزن  توم  تقو  هک  دنناد  دونش  شوخ  يوب  هداح  ياهيرامیب  رد 

فاعر

نابتاک یهایـسب  هلیتف  رانلگ و  نویفا و  روفاک و  اثیمام و  فایـش  نینچمه  قامـس و  زینـشک و  بآ  دـنزیر و  یناشیپ  رب  درـس  بآ  نآ  جالع 
دنناکچ ینیب  رد  دیآرب  نآ  زا  هک  یبآ  دنراشفیب و  ار  رخ  نیگرـس  دنیامن و  اهنغور  نیرد  روفاک  يردق  دنناکچ و  ینیب  رد  هدرک  هتـشغآ 

زرپس رگج و  رب  تماجح  خاش  فاعر و  فلاخم  بناج  زا  کچوک  تشگنا  تسا  تیاغب  تیاغب  نتـسب  فاـعر  ۀـهج  دوب  جـالع  نیرتروف 
رس رب  دنناکچ و  ینیب  رد  هدرک  کشخ  ودک  نغور  ماداب  نغور  دیاین  دیفم  اهجالع  نیا  دوب  یکشخ  یمرگ و  زا  هاگ  تسا و  دیفم  ندنام 

دوش فرطرب  دوز  تسا و  عفان  تیاغب  دنناکچ  هدرک  لح  اهنغور  نیرد  روفاک  يردق  رگا  دنناکچ و  ررکم  دیآ و  دیفم  دنلامب 

فنالا حورق 

کی هشفنب  دـنریگب  نآ  زا  دـعب  دـنزاس  نغور  موم  لاقثم و  کی  ماداب  نغور  دـنریگب  تسا  عفاـن  تیاـغلا  تیاـغب  ینیب  حورق  رد  وراد  نیا 
دنناشوجب و یکدـنا  زاب  هدرک  عمج  نغور  موم  نیاب  ار  نآ  باعل  دـنلامب و  تسدـب  دـنزپب و  بوخ  بآ  رد  لاقثم  کی  یهب  مخت  لاقثم و 

قاشنتسا دوخ  هضمضم  بآ  هب  دزیخرب  باوخ  زا  هک  حبـص  ره  ضیرم  اضیا  تسا  برجم  عفان و  تیاغب  هک  دنلامب  نآ  هب  ار  ینیب  تحارج 
عفان تیاغب  ار  هنهک  هزات و  حورق  درز  گس  لوبب  قاشنتـسا  دزاس و  فرطرب  دوب  ینیب  رد  هک  ار  هزات  هنهک و  تحارج  هک  زور  تفه  دـنک 

تسا

هلزن ماکز و 

هراشا

وا هب  جـضنم  نآ  زا  دـعب  دـنک و  نایغط  عنم  ات  دوب  قایرت  سوطیدورثم و  هنهک و  ياـینولف  لوا  زور  يوادوس  یمغلب و  تبوطر  ةرثک  زا  هک 
دنـشاب هتخپ  ریجنا  زیوم و  بانع و  هشفنب و  زا  هک  یتبرـش  دوش و  عفدنم  هار  نآ  زا  راخب  هک  دننک  ماسم  حیتفت  دوش  عفد  یناسآب  هک  دـنهد 

یمطخ هشفنب و  شوگنزرم و  کلملا و  لیلکا  تبش و  هنوباب و  تسا و  بوخ  حیتفت  ۀهج 
14 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

ار ماکز  دنـشاپ  نآ  رب  لـین  هکرـس و  هدرک  مرگ  هنادهایـس  يوب  جـضن  حـیتفت و  رد  دراد و  ماـمت  یلخد  هتفرگ  راـخب  هدـیناشوج  یمطخ  و 
رگا دروآ  دورف  رایـسب  مغلب  دهد و  جضن  تعاس  شـشب  بیرق  مرگ  امرگ  دندنبهب  يور  رـس  رب  هدرک  مرگ  ار  هشفنب  هزبس  گرب  دیاشگب و 

کشخ ياوه  ررض  هک  دنروخن  هتبلا  سوطیدورثم  ای  اینولف  هدام  ندش  كاپ  زا  دعب  تسا و  بوخ  زین  هیودا  هب  دنیامرف  هسطع  جضن  زا  دعب 
رگا مرگ و  ار  دوخ  هشیمه  دـننک و  هظحالم  طارفا  هب  ینیریـش  یبرچ و  زا  اقلطم و  یـشرت  زا  دـنروخ و  کبـس  ياهاذـغ  دـنکن و  دوع  زاب 
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هبلغ تامالع  رگا  صیـصختب  دوب  یمرگ  زا  هک  ماکز  دوش و  تداع  دـننام  دوش و  ماـخ  هبترم  ره  ماـکز  دوش  درـس  یهاـگ  مرگ و  یهاـگ 
نیمه نآ  زا  دعب  دنـشاب و  هتخپ  یکم  ءانـس  يزابخ و  مخت  هشفنب و  رفولین و  زا  هک  یتبرـش  دـننک  تعیبط  نیئلت  دـننک و  دـصف  دـشاب  نوخ 
هکرس اب  هک  خرس  لدنـص  ندیئوب  تسا و  بوخ  تیاغب  مرگ  هلزن  ماکز و  تهج  شاخـشخ  تبرـش  دنـشاب و  هدادیم  هتخپ  رفولین  هشفنب و 

زا هک  یفعـض  اصوصخ  دوش  فعـض  زا  هک  هلزن  ماکز و  هاگ  ندیئوب و  هکرـس  اب  سوبـس  نینچمه  دیاشگب و  ار  مرگ  ماکز  دنـشاب  هدیئاس 
دشاب هدیسر  مهب  ترشابم  ترثک 

جالع

دننک ترشابم  كرت  دنروخ و  يوقم  ياهاذغ  یتوقای و  تاحرفم  قایرت و  بوبل و  نیجاعم و  لثم  غامد  هیوقم  هیودا  هب  نآ 

؟ ۀقیاذ للخ  مفلا و  ضارما 

هراشا

دشاب هدیسر  مهب  تایمح  زا  دعب  هچنانچ  دوب  تاغارفتسا  ترثک  زا  هک 

جالع

نآ غارفتسا  هدام  ای  دوب  یطلخ  نآ  ثعاب  رگا  دشاب و  هتـشاد  زیت  معط  هک  ياهزیچ  يوقم و  ياهاود  اهاذغ و  هب  دننک  ندب  غامد و  تیوقت 
ربک و هکرـس  لصنع و  هکرـس  دنناشچب و  زیت  خلت و  شرت و  ياهزیچ  هیقنت  زا  دعب  تسا و  میظع  یلخد  نآ  رد  ار  تاجرایا  دنناد و  بجاو 

یلبج هکنآ  دیآ و  عفان  دنلامب  نابز  رب  دنریگ و  ناهد  رد  رگا  اشاح  رتعص و  لفلف و  احرقرقاع و  لدرخ و 
15 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

دریذپ رتمک  جالع  دسر  مهب  هطقس  ای  هبرض  زا  ای  دوب 

عالق

انح بآ  نابز  ناهد و  رد  حـیقتم  روثب  حـیقتم و  عالق  ماسقا  همه  رد  دـنک و  لئاز  ناـمز  رد  یمدآ  رـس  يوم  رخ و  لاـی  وم  قرحم  ار  يور 
دنیوگ تسا و  عفاـن  رایـسب  نقذ  فرط  ود  زا  ندیـشک  نوخ  رتهب و  دـشاب  زین  ریـشابط  روفاـک و  نآ  رد  رگا  برجم و  تسا و  عفاـن  تیاـغب 

تسا برجم  تیاغب  انح  اما  دراد  میظع  عفن  زین  رخذا  نغور 

مفلا هفشلا و  حورق 

بل و رب  دوب  تحارج  دشیمن و  زاب  ناهد  دوب و  لاح  نادب  هام  هس  ود  دش  دـب  وا  لاح  نابز و  بل و  رب  دوب  هدز  سورخ  ار  یلفط  تیاکح 
دوب هدـش  هدرک  لح  بلعثلا  بنع  بآ  رد  هک  روفاک  هدـیئاس و  يانحب  میدومرف و  رایـسب  هضمـضم  هدینابـسچ  رایـسب  يولز  ناهد  ناـبز و 

جذاس و كزامزگ و  یکطـصم  دـنلامب و  لسع  هکرـس و  لفلف و  لفوف و  کمن و  دـشاب  نآ  خـیب  ای  نادـند  زا  رگا  رخب  دـمآ  عفاـن  تیاـغب 
دنادرگ كاپ  ار  هدـعم  هک  تاجرایا  دـننک و  یق  دوب  هدـعم  زا  رگا  دـننک و  تموادـم  جالع  نیمه  هک  دـیاب  دـنیاخب و  اـحرقرقاع  بارش و 

ومیل و بآ  دنروخن و  شرت  ياهاذغ  دنروخ و  حابـص  ره  ینـساک  بآ  يدنه و  رمت  بآ  ولآدرز و  بآ  دوب  ارفـص  نآ  هدام  رگا  دـنروخ 
یکطـصم کشم و  لفنرق و  زا  دوب  مغلب  شاهدام  رگا  تسا و  عفان  تیاغب  ندروخ  روفاک  صرق  کشرز و  صرق  تسا  عفان  یهب  نینچمه 

ینالیگ یلع  میکح  www.Ghaemiyeh.comتابرجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 54زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


نابز ریز  دنزاس و  بح  رگا  هیودا  نیمه  زا  دننک و  تموادـم  نآ  هب  هتخاس  نوجعم  ربنع  کشمران و  هسابـسب و  جرتا و  تسوپ  ردـنک و  و 
دننک زیهرپ  زیگنامغلب  ياهاذغ  زا  تسا و  دیفم  مه  دنرادهاگن 

نابز ياخرتسا 

جنایتار ریـشواج  نویفرفب و  نابز  ندـیلام  دوش و  فرطرب  نابز  یتسـس  نآ  هک  دوب  هاـگ  دوش  ضراـع  یتاـقافتا  دوب و  تبوطر  ترثک  رگا 
اشاح نآ  رد  هک  یلصنع  هکرـسب  ندرک  هضمـضم  تسا و  برجم  تلع  نیا  عفد  رد  دنـشاب  هدیئاس  ومیل  بآ  رد  هک  لیبجنز  تسا و  دیفم 

احرقرقاع لدرخ و  رتعص و 
16 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

لیبجنز هروب و  لدرخ و  احرقرقاع و  رداشون و  لفلف و  نآ  رد  هک  یمرگ  بآ  هب  ندرک  هرغرغ  تسا و  دیفم  دوب  لخاد  ربک  خـیب  تسوپ  و 
تسا دیفم  تیاغب  دنشاب  هتخیر  شوگنزرم  زینوش و  رتعص و  زیوم و  و 

نابز فافج 

ذوخام لوغپسا  زا  هک  دننک  هیوش  ناهدب  نآ  جالع  هللحم  ضارما  رد  دنسر  مهب  نابز  ماک و  یکشخ  هک  دشاب  یهاگ  نابز  ماک و  یکشخ 
( یبالز  ) یلالز یکدنا  دشابن  رهاظ  يداب  ببـس  دوش و  ثداح  یکـشخ  هکنآ  ای  دنامب  یکـشخ  نیا  ضرم  زا  دعب  رگا  نآ و  دننام  دشاب و 

تسا میظع  لخد  باعل  دیلوت  رد  ار  یتیالو  رانا  رگید  ياهتبرش  نینچمه  تسا  دیفم  ندروخ 

ناسل ماروا 

بنع گرب  وهاک و  گرب  هراصع  ینـساک و  گرب  بآ  دنروخ و  لهـسم  نآ  زا  دعب  دننک و  نابز  ریز  گر  لافیق و  دـصف  دوب  يومد  رگا 
هدیـسران يولاتفـش  دـنرادهاگن و  ناهد  رد  ای  دـننک  هضمـضم  نآ  هب  دـنناشوجب و  بآ  بـالگب و  ار  یعارلا  یـصع  بآ  غود و  بلعثلا و 

ناـهد رد  ناـیداب  زیوم و  هبلح و  نسوـس و  خـیب  ریجنا و  هدیـشوج  لـثم  تـاللحم  تاجـضنم و  دوـشن  فرطرب  اـهزیچ  نیا  هب  رگا  دـنلامب 
دنراد هاگن  نهد  رد  ایذاغول  جرایا  دنروخ و  تاجرایا  تالهسم و  نآ  زا  دعب  دنرادهاگن و 

نانسالا فعض 

هبرجتب نیا  هدئاف  تسین و  رتهب  گر  راهچ  دصف  زا  دشاب  هدش  مرن  تسس و  هک  ار  نادند  خیب  تشوگ  ار و  نابنج  فیعض  نادند  زیچ  چیه 
گر راهچ  دـصف  رابکی  لاس  هس  ات  لاس  ود  رد  ار  نادـند  تحـص  ظفح  تهج  هک  تسنآ  بط  مکح  دـنامب و  رایـسب  تدـم  دوش و  رهاظ 
هدئاف لاح  ود  رد  هک  دراب  ای  دشاب  راح  یلـصا  جازم  هکنآ  زا  میرادن  كاب  چـیه  هک  تسا  امکح  زا  لقن  دـشاب  ماود  رب  تحـص  ات  دـنیامن 

نآ زا  نادند  تشوگ  خـیب  رب  ولز  نداهن  تسا و  كدـنا  تیاغب  نیا  یجازم و  هب  دـشاب  هدـش  یـشان  درب  زا  درد  نیا  هکنآ  رگم  تسا  ثبع 
یف هک  تسا  لیبق 

17 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 
دشاب هتخیمآ  بالگ  هکرسب و  هک  احرقرقاع  لفلف و  جرایاب و  دننک  هضمضم  نوخ  ندروآرب  زا  دعب  دناشنب و  درد  روفلا 

نانسالا عجو 

هراشا
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هراشا

ار يور  ناـهد و  فرط  ود  دـنریگب  نآ  هب  ار  اهنادـند  خـیب  هدرک  مرگ  كدـنا  دوش و  ریمخ  درآ  لـثم  اـت  دـنبوکب  ار  یلپنچ  تخرد  گرب 
درد لاحلا  یف  دنلامب  كاندرد  نادند  رب  ار  شوگرخ  نادند  دوش  راوتسا  نادند  خیب  مه  دوش و  نکاس  درد  مه  دننک  باوخ  هتـسب  هچراپب 

هدرک مرو  هتخیر و  نادند  خیب  رد  هدام  دشاب و  هدوب  هلزن  ار  یسک  رگا  دشاب  قفاوم  نادند  هک  دیاب  نکیل  دوش  نکاس 

جالع

دنک جضن  ای  دهد  لیلحت  هک  دنراذگ  روطنامه  بش  دنلامب و  نادند  خـیب  رب  هتخاس  یمرن  ریمخ  ار  نآ  بآ  هب  دـنبوکب و  كزان  ار  هچونک 
درآرب ار  میر  و 

نونس هخسن 

یکطـصم دوع  هریز  خرـس  لگ  امامح  لفنرق  يدنه  جذاس  دعـس  بیطلا  لبنـس  دنک  شوخ  ناهد  يوب  دـهد و  توق  ار  نادـند  هک  ینونس 
دننک نونس  دنزیبب و  دنبوکب و  ربارب  ءازجا  همه  هتخوس  کمن 

نتخوس قیرط 

کنخ رونت  نوچ  دـنزادنا و  رونت  رد  دـنریگب و  لگب  دـندنبهب و  ناتک  هچراپ  رد  هدرک  ریمخ  لسعب  دـننک و  هزیرهزیر  ار  کمن  هک  تسنآ 
یهاگ دننک و  تموادم  نآب  تسا و  عفان  تیاغب  هک  کمنب  نونس  كاوسم  ياجب  دننک  لامعتسا  دننک و  رود  نآ  زا  لگ  دندروآرب و  دوش 

هضمضم دنک و  نشور  نادند  دشکب و  ار  مرک  دنهن  نادند  مرک  عضوم  رد  رداشون  جاز و  رگا  دنـشاب  هدرکیم  هفاضا  هدیئاس  لفلف  يردق 
ناهد بآ  هب  هک  هنیگبآ  هراپ  رب  ار  نآ  دود  دنهن و  شتآ  رب  هدرک  هتفوکمین  ار  لیگران  تسوپ  دیآ  دـیفم  دـنوارز  ولاتفـش و  گرب  بآ  هب 
ددرگ مکحم  نادند  دوش و  نکاس  دوز  درد  هک  دنراذگب  دشاب  هدرکیم  درد  هک  هدروخمرک  نادند  خاروس  رب  دـنریگب و  دنـشاب  هدرک  رت 

تاـجرایا و زا  هدـعم  هیقنت  ندیـشک و  نوخ  زا  دـعب  درک و  دـیاب  هجلاـعم  سپ  دزیرب  مه  زا  دـشاب و  هدروخ  هدیـسوپ و  نادـند  خـیب  رگا  و 
نآ زا  دعب  تاجهلیله 

18 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 
وزج شش  کی  ره  زا  دعس  جزامزک  جو  احرقرقاع  تسام  فیلات  زا  نونـس  نیا  دهد  توق  دروآ و  الج  هک  يزیچب  دنلامب  نادند  رب  نونس 

هتخوس نوزلح  ینامی  بش  گنـس  کمن  ایرد  فک  وزج  هس  کی  ره  زا  خرـس  لـگ  گرب  راـنلگ  زبس  يوزاـم  ردـنک  تسوپ  راـنا  تسوپ 
هفرخ مخت  ریـشابط  وزج  راهچ  کی  ره  زا  هلیله  مخت  لیف  نادـند  نزوگ  خاش  وزج و  کی  کی  ره  زا  ناـسلب  دوع  یکطـصم  دیفـس  لـفلف 
ریرح رد  دنیاسب و  نواه  رد  زاب  دنزیبب  ریرحب  دـنیاسب و  کیراب  ار  ءازجا  وزج  تفه  کی  ره  زا  سدـع  درآ  هتخوس  زینـشک  اریتک  هتـساشن 
دوش وبشوخ  ات  دننک  هفاضا  روفاک  يردق  نآ  زا  دعب  دننارذگب  تفص  ریرح  زا  هچنانچ  دوش  نکمم  ات  دننک  نواه  رد  زاب  دنزیبب  رتمکحم 
هلزن عفد  ناهد و  يوب  نادند و  خیب  تشوگ  ندینایور  نادند و  تیوقت  نادند و  خیب  ماکحتسا  تهج  تظفاحم  دنرادهاگن و  دنیاسب و  زاب 

دنلامب و هدرک  طولخم  هکرـس  اب  دنلامب  نادند  رب  هک  دنهاوخ  رگا  درادهاگن و  لگ  ات  ود  تسا  عفان  تیاغب  دـناسر  نادـند  هب  ترـضم  هک 
خیب وراد  نیا  نادند  ماکحتـسا  يارب  دنراذگ  نادند  خیب  رب  هدرک  ریمخ  تیز  نغورب  لزاون  عفد  يارب  دننک و  هضمـضم  هثل  یتسـس  تهج 
ربارب ءازجا  همه  درز  هلیله  رانا  تسوپ  لهبا  هتخوس  نزوگ  خاش  رانلگ  زبس  يوزام  همکت  لگ  ریشابط  تسام  فیلات  دنک  مکحم  ار  نادند 
نادند خیب  تشوگ  تسام  فیلات  زا  زین  وراد  نیا  تسا  عفان  تیاغب  هک  دنـشاپب  نادند  خیب  رب  دننارذگب و  ریرح  زا  دـنیاسب و  كزان  تیاغب 
باوخ بش  دنشاپب و  نادند  خیب  رب  دنیاسب و  كزان  يدنه  ههتاک  کشخ  قامس  درگ  ریشابط  لفوف  باب  نیرد  تسا  يوق  رایسب  دنایورب و 
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هس کی  ره  هلیله  تسوپ  يرسلوم  تخرد  تسوپ  نهآ  هدارب  يدنه  ههتاک  مرد  ود  دیفـس  كاز  دیامن  نادند  ماکحتـسا  هک  ینونـس  دننک 
ینیچ بوچ  سیسک  مرد 

19 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 
یسم و لثم  دنلامب  نادند  رب  نآ  زا  يردق  دننک  مهرد  هتخیب  هتفوک  ءازجا  همه  مرد  مین  رانا  تسوپ  مرد  ود  ههتوهت  هلین  مرد  کی  کی  ره 
رت لیبجنز  هک  كردا  تسا  عفان  دننکب  تبون  هس  ود  دنزادنیب  نآ  زا  دـعب  دـنرادهاگن و  نهد  رد  هحمل  دـننک و  هضمـضم  مرگمین  نغورب 
درد تعاس  رد  هک  دنرادهاگن  هدنـشکمرک  نادند  رب  دننک و  مرگ  نآ  زا  دعب  دنناشفا و  نآ  رب  هدوس  کمن  دننک و  قرو  قرو  ار  نآ  دشاب 

دنک نکاس 

ةاهللا ءاخرتسا 

هراشا

هبتـشم هک  دوب  يوق  نینچ  یهاگ  ءاخرتسا  نیا  دوشیم و  بش  ياذغ  تبوطر  زا  رثکا  نآ  ياخرتسا  قانخ و  نیتزول و  ةاهل  ءاخرتسا  جالع 
زاب یکدـنا  ناهد  هک  دوب  نآ  وا  ناشن  دوش و  قانخب  رجنم  ددرگ و  گنت  مرو  نیزا  ولگ  هار  دوش و  رهاظ  قانخ  راثآ  یـضعب  دوش و  مروب 

دتفا نوریب  ناهد  زا  وا  نابز  دنامب و 

شجالع

توت برب  دـنیامرف  هرغرغ  ار و  تسد  ود  ره  کلذـک  دـیآ و  دردـب  هکنانچ  توقب  دـننک  کلد  ار  ضیرم  ياـپ  ود  ره  لوا  رد  هک  تسنآ 
یلیلق رگا  دـنیامرف و  هفاـضا  هرغرغ  نیرد  بلعثلا  بنع  گرب  بآ  هکرـس و  زبس و  زینـشک  بآ  دوب  بلاـغ  ترارح  رگا  بـالگ و  هاـیس و 

ار ضیرم  هک  دیاب  دیآ  دیفم  دـننک  دـصف  رتهداشگ  ار  لافیق  رگا  دوش  رهاظ  نوخ  هبلغ  راثآ  رگا  تسا و  بوخ  دـننک  هفاضا  جاز  روفاک و 
دـنهن و دـصف  عضوم  رب  تشگنا  هتفر  نوخ  لاقثم  هد  هک  دـندرک  نیمخت  نوچ  دنـشاب و  هدـیلامیم  مرو  عضوم  رب  تسد  دـنرادیم و  اپ  رب 
وا ياپ  هک  تسا  رتهب  دنزیرب  رگا  كاشاخ  راخ  هزیرگنـس و  نیمز  نیا  رد  دورب و  دنچ  یمدق  هک  دنیامرفب  ار  ضیرم  دـنرادهگن و  ار  نوخ 

نوخ رگید  لاقثم  هد  نوچ  دوش و  ناور  نوخ  هک  دـنرادرب  دـصف  عضوم  زا  تشگنا  نآ  زا  دـعب  دوش و  لفـسا  هجوتم  داوم  اـت  دوش  هدرزآ 
هعومجم انیمخت  هکنادنچ  دننک  لمع  نیا  ررکم  دور و  هار  روکذم  قیرطب  رگید  دنچ  یمدـق  دـننک و  نوخ  نتفر  دـس  تشگنا  هب  زاب  دورب 

رادقم
20 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

ود ره  نیب  ام  عفد و  هد  هب  دننک  عفد  نوخ  لاقثم  دصیـس  ات  دوش  جایتحا  رگا  دورب و  توق  نس و  بسحب  رتشیب  ای  نوخ  لاقثم  دـص  رادـقم 
بآ ولآ و  هب  دننک  تعیبط  نییلت  نآ  زا  دعب  دهد  تصرف  دشابن  داح  رایسب  ضرم  رگا  تسا و  بوخ  دوش  هلصاف  مه  تعاس  کی  رگا  عفد 

ود دوش  جایتحا  رگا  دننک و  روکذم  هرغرغ  نآ  زا  دعب  ررکم و  درو  تبرـش  ای  دـنهد و  هلیله  عیقن  ای  رفولین و  هشفنب و  خـیبط  يدـنه و  رمت 
لافیق دصف  هک  يزور  نامه  زین  نابز  ریز  ياهگر  نیا  دننک و  ناور  رایـسب  نوخ  دـننک و  ود  ره  نآ  دـصف  دوشیم  نابز  ریز  رد  هک  گر 
دـشاب هاگ  دوش و  زاب  هر  هک  دنـشکب  روزب  دنلامب و  نآ  يافق  همجحمب  دشاب  هدش  لکـشم  ماعط  اود و  ندرب  ورف  رگا  دننک و  دنـشاب  هدرک 

هدرک و رت  لیبجنز  بآ  رد  لفلف  هدیئاس و  لیبجنز  بالگ و  زا  نآ  هرغرغ  دشاب  یمغلب  داوم  رگا  درک و  دـیاب  لمع  نیا  زین  سفن  يارب  هک 
هرغرغ دنناشوجب و  بآ  هیقو  هد  رد  هیقو  کی  ار  کی  ره  لسع  هکرـس و  لیبجنز و  دننک و  نآ  هارمه  زین  هکرـس  دـشابن  لزاونب  داتعم  رگا 

نکـسم یمغلب و  داوم  بذاج  تسا و  بوخ  تیاغب  دنیامن  هفاضا  زین  ارقیف  جرایا  رگا  دنیامن و  هفاضا  بالگ  كدـنا  هرغرغ  تقو  دـننک و 
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لسع و هکرـس و  نآ  زا  دـعب  لیبجنز  رخآ  رد  دـنناشوجب و  لاقثم  ود  کی  ره  رتعـص  نیتنـسفا و  لوا  هک  تسنآ  رتهب  مرو و  لـیزم  عجو و 
رتشیب لاهـسا  هدیاف  اما  تسا  دیفم  زین  يومد  ریغ  رد  دصف  دننک  نآ  نوجعم  دبرتلا و  ءاودـب  لاهـسا  تعیبط و  نییلت  دـننک و  هفاضا  امهریغ 

بسحب ار  یبوطر  یمغلب و  فنص  صیـصختب  نآ  مسق  ره  قانخ  باب  رد  تسا  میظع  لخد  ار  هنقح  يومد و  رد  دصف  هدیاف  هچنانچ  تسا 
هدرک لح  هکرـس  بلعثلا و  بنع  بآ  زینـشک و  بآ  جنرب و  بآ  رد  ربص  نویفا  یکم  ضـضح  اثیمام  فایـش  روفاک  دنریگب  توق  جازم و 

دنزپب رگا  نآ  مخت  نآ و  گرب  یمطخ و  لگ  ربارب و  زا  نوریب  زا  دننک  الط 
21 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

يزورنابـش هکنانچ  دننک  خبطب  نوریب  زا  ار  مرو  عضوم  مرگمین  دـنزیر و  نآ  رد  بالگ  يردـق  نآ  زا  دـعب  دوش و  ریمخ  قیرطب  هکنادـنچ 
عدار رثـکا  يوارفـص  يومد و  مرو  ینطاـب و  مرو  رد  یتـح  ولگ  قـلح و  عاـجوا  ماروا و  لـک  رد  تسا  عفاـن  تیاـغب  دـنیامن  رارکت  راـهچ 
دننک رایـسب  هرغرغ  دنـشاب  هدیـشوج  نآ  رد  یمطخ  هک  یبآـب  نورد  زا  دوش  هتخپ  مرو  رگا  تسا و  درد  هک  یتیـصاخب  رداـن  ـالا  دـننکیم 

فاطخ نیگرـس  لدرخ و  لثم  رجفنم  ياودب  ای  تسا  بوخ  دوش  زاب  هک  دننک  ددم  تشگنا  هب  رگا  ندـش  هتخپ  زا  دـعب  دزاسیم و  رجفنم 
دنشاب و هتشاد  هنسرگ  زور  هس  ار  وا  هک  یگس  دوش  جایتحا  قانخ  رد  رگا  دنک و  ضرم  نیا  عفد  تیـصاخب  زین  قانخلا  لح  دننک و  رجفنم 

دنهدب قونخم  قلح  رد  دنیاسب  دننک و  کشخ  دنریگب و  ار  وا  نیگرس  دنشاب  هدادن  واب  رگید  يزیچ  ناوختسا  زا  ریغ  رگید  زور  نآ  زا  دعب 
رب نآ  زا  دعب  دنشک و  نیرس  ود  ره  رب  نآ  زا  دعب  دننک و  روز  بوخ  دنراذگب و  هناش  ود  ریزب  همجحم  هک  تسنآ  رگید  هلیح  تسا و  عفان 

دشاب و هدوب  لصتم  همجحم  روز  نآ و  عجو  هک  دـنرادهاگن  قاس  ود  ره  رب  ار  همجحم  دنـشکب و  قاس  ود  ره  رب  نآ  زا  دـعب  نار و  ود  ره 
فک لاح  نیاب  رگا  تسا و  كانرطخ  ضرم  دشاب  هدش  رایـسب  گنت  ولگ  هار  دشاب  دنت  تیاغب  بت  رگا  دـشابیم و  قانخ  رد  بت  هکنادـب 

دصفب و یضعب  میاهدرک  مک  نوخ  هبترم  هدزاود  هبترم و  هد  ات  هک  هدش  رایـسب  قونخم  زا  دناسریم  تومب  دوز  دوشیم  رهاظ  وا  ناهد  رد 
دش بوخ  ات  هدرک  اهدامض  اههرغرغ و  میاهداد و  تالهسم  تماجحب و  یضعب 

قلحلا یف  بشانلا  كوشلا  قلعلا و 

ناوختـسا لثم  رگا  ندز و  تشپ  ندرگ و  رب  دنچ  تشم  هب  ات  دنربورف  بآ  ددمب  دـشاب  نان  ای  ماعط  زا  همقل  رگا  دـنامب  قلح  رد  هک  اهزیچ 
دـنچیپ و هب  نامـسیرب  ار  کـشخ  ریجنا  یتشوگ و  هراـپ  دوشن  نیاـب  رگا  دربیم و  ناـیاپ  ار  نآ  هک  دـنرب  ورف  ماـعط  زا  یگرزب  همقل  دـشاب 

دننک لمع  نیا  رگید  دیآرب  ریجنا  ای  تشوگ  نآ  ات  دنشکب  دشاب  تسد  رد  هک  نامسیرب  نآ  زا  دعب  دنربورف و  دنیاخب و  نادندب  یکدنا 
22 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

مخت دنرب و  ورف  تاباعل  لثم  هقزلم  هیودا  دشکب و  دوش و  قلح  مرو  ثعاب  هک  دننک  ظفح  ندرک  هفرـس  زا  نآ  لاثما  جـنرت و  تسوپ  رگا  و 
دـشاب هدـنام  قلح  رد  ولز  رگا  دـنروآرب و  نیتبلک  رـس  اب  دـشاب  نایامن  هچنآ  دنـشاب و  هدرب  ورف  ار  نآ  باعل  دـنرادهاگن و  ناـهد  رد  یهب 
هدعمب رگا  نآ  زا  دعب  دراذـگیم  ار  دوخ  ياج  دزیرگیم و  هاوخنان  زا  ولز  هک  دـنمدب  وا  قلح  رد  دـنیاسب و  كزان  هک  ار  لفلف  هاوخنان و 

سفن اب  هدیئاس  ار  لفلف  هاوخنان و  دشاب  ینیب  رد  رگا  دـنک و  نآ  عفد  هک  ینییلت  نآ  زا  دـعب  تسنآ  لتاق  هک  دـنروخب  کمن  هکرـس و  دور 
دنریگ ناهد  رد  فرب  هچراپ  نآ  زا  دعب  دوش  هتشان  مرگ  ياهزیچب  دزاس و  هلیح  ضیرم  رگا  دننک و  نآ  عفد  دوش  ادج  نوچ  دنـشک و  الاب 
بلحط هب  وا  هک  تسا  بوخ  زین  دنرادهاگن  ناهد  رد  یگنشت  تقو  رد  دشاب  هتشاد  لِگ  يوب  هک  بلحط  دیآیمرب و  يدرـس  بلطب  وا  هک 

هدیناشوج رانا  تسوپ  رانلگ و  نآ  رد  هک  یبآ  دتفا  جایتحا  رگا  نآ  زا  دعب  دـنهدب و  انوطقرزب  باعل  دـشاب  هدـنام  تحارج  رگا  تسا  لئام 
دننک تحارج  تاجالع  رئاس  دنهدب و  دشاب 

زاوآ يزیت 
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نآ ثعاب  دـشاب و  هیر  هبـصق  یخارف  زا  زاوا  ینارگ  دـشابیم و  ار  نانز  هچنانچ  دوب  جازم  یکـشخ  نآ  ثعاب  دـشاب و  هیر  هبـصق  یگنت  زا 
یمرن ۀهج  زاوآ  یمرن  هبصق و  یتشرد  ۀهج  زاوآ  یتشرد  تبوطر و  زا  یگریت  دشاب و  هبصق  یکـشخ  زا  زاوآ  یئافـص  دوب و  جازم  یمرگ 
ترثک دنلب و  ياهزاوآ  رابغ و  دود و  زا  دنیـشنب  زاوآ  یهاگ  دـننک و  نآ  دـض  ندروخ  زا  هک  دوش  طارفاب  یکی  ره  كرادـت  هیر و  هبـصق 

غرم هضیب  هدرز  مامح و  رد  دـنروخ  زین  ماداب  دـننک و  ماداب  نغور  هب  نآ  كرادـت  نآ  دـننام  لدرخ و  ریـس و  لـثم  زیت  ياـهماعط  نخس و 
هفرس بح  دشاب و  اذغ  نآ  لاثما  ینرف و  هدولاف و  شآ و  دنروخ و  تابن  ای  دنشاب  هتـسش  مرگ  ریـش  بآ  هب  هک  هکـسم  دنروخ و  هتـشربمین 

دنرادهاگن نابز  ریز  رد  دشاب  هتشاد  رت  ياهزغم  هک 

لاعس

هراشا

نآ جالع  دشاب  هیر  هبصق  یکشخ  زا  هک  هفرس  اما 
23 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

کنخ ياهاذغ  یـشرت و  زا  زارتحا  دـشاب  نآ  بلغا  هچنانچ  مغلب  ترثک  زا  ای  دـشاب  یکـشخ  زا  هچنآ  دـش و  هتفگ  هچنآ  هب  تسا  کیدزن 
نویفا هعیم  یکم  رم  تسا  عفان  تیاغب  هک  دنروخب  هفرس  بح  نیا  دنروخب و  مرگ  بآ  هب  هشفنب  هریمخ  دنروخب و  افوز  تبرش  زیگنامغلب و 

دسر مهب  ارفص  یمرگ و  زا  هفرس  هک  وزج  کی  یکی  ره  زا  نارفعز  ناسلب  نغور  وزج  ود  یکی  ره  زا 

شجالع

عفد هتخپ  ظیلغ  مغلب  هک  هفرـس  ره  رد  دـننک و  نآ  لثم  نومیل و  بآ  غود و  ماداب و  نغور  ودـک و  نغور  روفاـک و  صرق  رفولین و  تبرش 
دوش رهاظ  هکنآ  زا  دعب  هشفنب و  هریمخ  هشفنب و  افوز و  تبرـش  اب  دننک  تعفادم  هکلب  دننکن  نآ  سبح  دوز  يروز  كدناب  دشاب  هدـشیم 

دشاب نوخ  ترثک  زا  هفرس  هک  دشاب  هاگ  تسا و  زیاج  دش  رگا  سباح  لاعس  بح  هدش  مک  داوم  هک 

شجالع

هدام نآ  دشاب  یمغلب  هدام  هک  دنچ  ره  ار  هفرـس  هکنادب  هیرلا و  تاذ  ای  لس  هب  دوش  رجنم  دـننکن  دـصف  رگا  دوب  لحکا  دـصف  رد  رـصحنم 
بسانم هک  لافطا  باب  رد  صیصختب  درک  دیاب  انوطقرزب  قرع و  اهتبرـش و  نیاب  وا  تدح  حالـصا  سپ  دشاب  یتدحیب  هک  تسا  مک  مغلب 

هاوخنان و جو و  لفنرق و  دشاب  رهاظ  مغلب  ترثک  هک  یهاگ  تسا و  دیفم  هک  دنهدب  هتخیمآ  ریـش  اب  يردق  رـشعلا  رکـس  تسا  ناشیا  جازم 
زا هرطق  یهاگ  دـنناکچیم و  لافطا  يولگ  رد  هرطق  هدرک  لح  بآ  رد  ای  دـنهدیم  لاـفطاب  یجنرب  نزوب  دـیئاس و  كزاـن  يدـنه  کـمن 

دنناکچ لافطا  قلح  رد  تسا  زیاج  مه  بارش 

وبر

هراشا

لثم دـشاب  فعاضتم  وا  سفن  یهاگ  دـشاب و  هتفریم  يدـنلب  هب  یتسپ  زا  هک  دـشکیم  یـسک  قیرطب  سفن  نآ  بحاص  هک  تسا  یـضرم 
رد اصوصخ  دریذـپ  جـالع  رتمک  ضرم  نیا  تسا و  کیرـش  يداـم  بابـسا  رثکا  رد  سفن  یگنت  دـشاب و  هدرکیم  هیرگ  هک  یلفط  سفن 
نآ تلع  نیا  ببـس  دناوتن و  الـصا  ندیباوخ  هک  یعونب  دنک  تدـش  یهاگ  دوش  زین  ثاریمب  ضرم  نیا  دـماجنا و  اقـستساب  هاگ  یناوج و 
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تسیوق مه  دوب  یگلاسهدزناپ  رد  هک  دوب  ار  یسک  نینچ  دشاب  هدیرفآ  گنت  سفن  تالآ  ریاس  هنیس و  هک  دشاب 
24 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

هدعم و غامد و  لثم  دشاب  هدمآیم  رگید  يوضع  زا  ای  دشاب و  هیر  رد  ای  تبوطر  نیا  دنک و  گنت  ار  سفن  هار  هک  دوب  ظیلغ  تبوطر  ای  و 
یکشخ نیا  ببس  دسریم و  مهب  تالآ  زاجم و  یکشخ  زا  هاگ  دسریم و  مهب  تاراخب  زا  دشاب و  هیر  رواجم  هک  دسر  مهب  ماروا  زا  هاگ 

ترثک یمرگ و  ام  شیپ  نوچ  رفولین و  قرع  اصوصخ  دش  لئاز  تابطرم  ترثک  زا  دوب  لاس  دنچ  نیا  ارم  یمرگ و  هاگ  دوب و  يدرـس  هاگ 
دشابیم ضرم  نیا  ثعاب  هاگ  زین  یهبرف 

جالع

جـضن زا  دعب  داد و  دیاب  جـضن  لوا  دوب  ظیلغ  تبوطر  زا  هچنآ  دـننک و  قاشنتـسا  درـس  ياهاوه  زا  هکنآ  رگم  درک  ناوتن  دوب  یقلخ  هکنآ 
خیب تسوپ  سوسلا و  لصا  هشفنب و  هریمخ  هشفنب و  هک  يافوز  خـیبطب  جـضن  اما  ندوزف  دـیاب  تضاـیر  هیقنت  زا  دـعب  نداد و  دـیاب  لهـسم 
دننک سفن  تالآ  رد  ریثات  دوخ  رورمب  هک  دـنماشایب  جـیردتب  نازوا  فـالتخاب  دـشاب  هتخپ  ریجنا  زیوم و  نویـسارف و  دـنوارز و  هناـیزار و 
لظنح محـش  نوقیراغب و  يوقم  سونیلاج  جرایا  ارقیف و  جرایا  لهـسم  اّما  تسا  زئاج  زین  یلـصنع  نیبجنکـس  جضن  لئاوا  رد  ترواجمب و 

دعب لادتعاب  زاوآ  مرن و  نامک  ندیشک  یشمب و  تضایر  اما  لفلف و  لیبجنزب و  يوقم  دوب  بسانم  زین  دبرتلا  ءاود  تسا و  بسانم  دنماشایب 
ای جارد  ای  کبک  تشوگب  هک  دشاب  بآ  دوخن  اذغ  دنـشاب و  هدرک  برچ  نآ  لثم  هنوباب و  ماداب و  لگ و  نغورب  ار  ندـب  هنیـس و  هکنآ  زا 

بلق هنورد  هار  زا  هچرگا  راردا  قیرطب  ندرک  عفد  دیاب  ار  حـیق  دـشاب و  هدـش  هتخپ  نآ  رد  هفطلم  ریزابا  دـشاب و  هتخپ  نآ  لاثما  سورخ و 
دـسرتب و ناداـن  بیبط  تسا و  رایـسب  بیاـجع  لـیبق  نیزا  تعیبط  رد  هک  دوبن  رطخ  نآ  زا  نکیل  يدـیرو و  نایرـش  هار  زا  دـننکیم  رورم 
ره زا  ناشوایـسرپ  کشخ و  يافوز  داشرلا و  بح  خـلت و  ماداب  لفلف و  انامدرق و  هرجنا و  مخت  جرحدـم و  دـنوارز  دوش و  كاله  ضیرم 

مرد راهچ  ای  مرد  هس  زور  ره  هتخاس  نوجعم  هتفرگفک  لسع  اب  دنبوکب و  كزان  مرد  راهچ  سوس  بر  مرد  ود  کی 
25 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

تابوطر هبلغ  رد  دنک و  عفد  هدم  حیق و  تبوطر و  هک  دنماشایب  جیردتب  هدرک  لح  مرگ  بآ  رد  هشفنب  هریمخ  نآ  بقع  دـنروخب و  نآ  زا 
دننک نآ  ياهببس  عفدب  ماسقا  یقاب  تاجالع  تسا و  عفان  دننک  رگا  زین  ءیق  تسا و  دیفم  زین  هدعم 

مدلا ثفن 

ات رـس  زا  سپ  دیآ  حنحنت  هب  یهاگ  نادند و  خیب  زا  دشاب و  ناهد  زا  نوخ  نآ  بلغا  دیآ و  نوخ  دـنزادنا  ناهد  بآ  نوچ  هک  دـشاب  هاگ 
قیرطب یهاگ  دـیآ و  هیر  هبـصق  یلاعا  نیتزول و  ةاهل و  کنح و  ياصقا  ناهد و  ياضف  زا  سپ  دـیآ  حـنحنت  هب  یهاگ  دـیآ و  قلح  هیحاـن 

هنیـس زا  هکنآ  رب  دنک  تلالد  دیآ  نادند  هار  زا  هک  تسا  ماسقا  نیرتدب  نیا  دیآ و  هفرـسب  هاگ  دوب و  دبک  هدعم و  يرم و  زا  سپ  دیآ  ءیق 
یلاوح هرجنح و  قلح و  ناهد و  زا  هک  مدلا  ثفن  جالع  رد  تسا و  رهاظ  یکیره  تمالع  دریذپ و  مک  جالع  دیآیم و  ینوخ  شـش  زا  ای 

هتفگ هک  هلزن  وبر و  جالع  دش و  روکذم  نادـند  تیوقت  رد  هک  اههرغرغ  اهـضمضم و  هثل و  يوقم  ياهنونـس  گر و  راهچ  دـصف  دوب  نآ 
رد تسا و  یفاک  دش 

هدمثفن

هراشا
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جاز زا  یکدنا  هضمضم  هرغرغ و  رد  دش و  روکذم  هک  ناهد  هثل و  تاحارج  تاجالع  اب  تسا  بوخ  جالع  زین  دشاب  هدوب  اضعا  نیزا  هک 
لفلف و هسابـسب و  اوبزوج و  لثم  مرگ  ياهوراد  ندروخ  ببـسب  نآ  رثکا  دوب  دبک  يرم و  هدعم و  زا  هکنآ  دشاب و  رانلگ  وزام و  هتخوس و 

لاقثم ود  هکنآ  رب  منکیم  افتکا  دوش  مولعم  لئاوا  رد  رگا  باب  نیرد  ام  دـشاب و  نآ  لاثما  لدرخ و  ریـس و  لثم  مرگ  ياهاذـغ  ندروخ  ای 
رگا مهدیم و  هتخاس  جوزمم  لاقثم  ود  شوخیم  ای  نیریش  رانا  تبرش  لاقثم و  هد  نیرایخ  مخت  هریـش  اب  هدرک  کشخ  هتخپ و  ار  انوطقرزب 

نیرایخ و مخت  اب  منکیم  جوزمم  زین  هزبرخ  مخت  یهاگ  منکیم و  هفاضا  زین  ماداـب  هریـش  یهاـگ  مهدیم و  روفاـک  زا  یلیلق  دوش  جاـیتحا 
هدولاپ دشابن  یفاک  رگا  دشاب و  تابن  كدناب  هناودنه  بآ  اذغ  دیآیم و  عفان  تیاغب 

26 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 
حورق تحارج  رگا  دشاب  هطغض  ای  هطقـس  ای  هبرـض  نآ  ثعاب  رگا  ندیلام و  ناوتیم  رگج  هدعم و  رب  لگ  نغور  مهدیم و  ماداب  هریـش  اب 

هدعم رد  دشاب  هدش  روصان  ای  دشاب 

جالع

باب نیرد  ار  لگ  يروفاک  صارقا  ای  جنداش  صرق  ای  ضباق  نوجعم  دیایب و  دوخ  باب  رد  هچنانچ  دننک  قارخنا  هدـعم و  حورق  هیوداب  نآ 
يوق رگا  دـتفا  تجاح  سوطیدورثم  قوراف و  قایرتب  یهاگ  تسا و  عفان  باب  نیرد  ءام  دراب  یتوقاـی  لدـتعم و  یتوقاـی  تسا و  میظع  عفن 

افوز و بآ  جورداب و  بآ  اب  شوگرخ  هیام )  ) هیپ اب  دنهدب  هتخپ  بآ  رد  نویروطنق  دشاب  تدورب  ای  مدلا  ئق  ماسقا  رد  دشاب  هدش  فیعض 
دننک جالع  هدومرف  زین  ءیق  نآ  زا  دـعب  لوصالا و  ءامب  الوا  دـننک  نآ  فیطلت  دـشاب  هدـش  دـمجنم  نوخ  یـضعب  رگا  تسا و  زیاج  اـشاح 

دیایب شدوخ  باب  رد  شجالع  دشاب  هیر  ای  ردص  هحرق  زا  هچنآ  هدم و  ثفن  مدلا و  ثفن  رد  هدش  هتفگ  هک  یقیرطب 

بنجلا تاذ 

هراشا

هدیشک اهناوختسا  نیا  ینورد  بناج  هک  هدرپ  رد  ای  دیآ و  دیدپ  تسا  ولهپ  ياهناوختـسا  نایم  رد  هک  تالـضع  هک  یتحارج  ای  دوب  یمرو 
يوادوس یمغلب و  تبوطر  زا  هک  دشاب  هاگ  دشاب و  هدش  هتخیمآ  واب  رایسب  ارفـص  هک  دشاب  دوش و  ادیپ  نوخ  زا  مه  لوا  مسق  دشاب و  هدش 

فرـص زیت  نوخ  زا  بلغا  میود  مسق  تسا  زیت  نوخ  همه  شلـصا  الا  دنیوگ و  يوادوس  یمغلب و  بنجلا  تاذ  تهجنیزا  دزیمآ  نآ  هب  هک 
نآ رد  ادوس  مغلب و  دوب و  تخـس  تیاغب  هدرپ  نآ  هچ  دوش  رای  نآ  هب  يوادوس و  اـی  یمغلب  هک  دـیاشن  دوش و  ثداـح  يوارفـص  نوخ  اـی 
همه رد  عضوم و  یخرـس  شزوس و  یگدمارب و  يدنلب و  دوش  رهاظ  ریت  سح  رد  هک  دـشاب  نانچ  رگا  لوا  مسق  ردان  الا  درک  دـناوتن  ذوفن 

دوب نوخ  هبلغ  رگا  توافتب و  دوب  مزال  هفرس  يراشنم و  ضبن  ولهپ و  درد  بت و  ور و  یخرس  سفن و  یگنت  بنجلا  تاذ  عون 
27 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

تدشب ضارعا  نیا  يوادوس  یمغلب و  رد  يدرزب و  لیام  يوارفـص  رد  یخرـسب و  لیام  دوش  عفد  ثفن  هچنآ  دـشاب و  رهظا  تمالع  نیا  و 
دـشاب نآ  رد  مرو  هک  ولهپ  رب  اصوصخ  درک و  دناوتن  باوخ  ولهپ  رب  ضرم  نیا  بحاص  دشاب و  رتشیب  میود  مسق  رد  سفن  یگنت  دـشابن و 

نایذـه و لقع و  طالتخا  دـیآرد  باصعا  رد  ضرم  نیا  هدام  رگا  ضبن و  يراشنم  میود  مسق  رد  دـشاب و  رتشیب  تاـمالع  لوا  مسق  رد  و 
دوش ثداح  ماسرس  ضارعا 

جالع
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رد هک  ادابم  دوشیم  میود  دصفب  جایتحا  یهاگ  هک  دننکن  عفد  رایـسب  نوخ  رابکیب  دـنکن  افو  توق  رگا  دـننک و  لحکا  ای  قیلـساب  دـصف 
لوا دصف  هک  تسنآ  یلوا  تسا و  رتهب  دننک  رگا  ضرم  موس  زور  لوا  دصف  درک و  ناوتن  رگید  دصف  هک  دوش  توقیب  ردقنآ  لوا  دـصف 

تبرش وج و  بآ  الا  دنهدن  اذغ  لافیق و  اب  فلاخم  لحکا  زا  موس  دصف  فلاخم و  بناج  قیلـساب  میود  دصف  دننک و  قفاوم  بناج  نفاص 
بآ دوب  هتسب  تعیبط  رگا  دوش و  هنشت  هاگ  ره  هفرخ  مخت  هریش  اب  دنهدب  انوطقرزب  باعل  دنشاب و  هتخپ  ناتـسپس  بانع و  نآ  رد  هک  رفولین 

قوعل دننزب و  تسدب  کین  دـننک و  جوزمم  نیریـش  هب  مخت  باعل  انوطقرزب و  باعل  اب  هدرک  فاص  زیچ  رایخ  هریـش  هکلب  دوبن  بسانم  وج 
وج و بآ  زاب  دیآزاب  دوخ  ياجب  تعیبط  نوچ  ددرگ و  ناسآ  ندیـشک  سفن  مه  ار و  هنیـس  مه  دنک و  مرن  مکـش  مه  هک  بآ  ياجب  دنک 
رد صیصختب  دنهن  مرو  عضوم  رب  تادامـض  هک  تسا  زئاج  دشاب  هدش  مک  پت  دشاب و  هدشیم  عفد  ثفنب  هدام  رگا  دنهد و  رفولین  تبرش 

یمطخ یکدنا  دنناشوجب و  هشفنب  گرب  نیرایخ  دنریگب  تسا  بسانم  دامض  نیا  دنهد و  جضن  هک  دیاب  تسا  رهاظ  زین  مرو  هک  لوا  مسق 
بنع بآ  بـالگب و  هک  هشفنب  گرب  یمطخ و  وج و  درآ  هب  دـیاب  عفد  داوـم  هک  نآ  زا  دـعب  دـننک و  دامـض  تاعفدـب  دـنزیر و  نآ  رد  رت 

دتفا جایتحا  یهاگ  مسق  نیرد  دننک و  دامض  دشاب  هتفوک  مرنمرن  زینشک  بآ  بلعثلا و 
28 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

لـس هب  ضرم  ات  دـننک  عفد  هار  نیمه  زا  دنفاکـشب و  ای  دـننازپهب  دـننک و  فرـص  اـجنیمه  رد  ار  هداـم  دـنامب و  ملا  عضوم  رب  همجحم  هک 
متفه و مراهچ و  لثم  نارحب  ياهزور  رد  دوش و  ثداح  ولهپ  درد  یهاگ  دوش و  رهاظ  تشپ  رد  یجک  نتفر  هار  رد  ار  وا  اّما  دـماجنان و و 
اب رگید  بت  ای  نآ و  ریغ  هصوش و  لثم  دزیماین  رگید  ضرم  رگا  دنهدن و  اود  اذـغ و  دـشاب  میقتـسم  جـهن  رب  اود  رگا  مهدراهچ  مهدزای و 

زور نآ  رد  دـننکب و  نارحب  تءادرب  مکح  رابکی  دـنرادهاگن و  وکین  ار  نآ  هطباض  دوش  فلتخم  ود  ره  نارحب  مایا  دوش و  بکرم  وا  بت 
نآ قبط  رب  ریبدت  تسا  هتخیمآ  ضرم  نیا  هدام  ای  طلخ  مادک  هک  درک  لالدتـسا  ناوت  تیروتف  تدـش و  زا  دـننک و  عنم  اود  اذـغ و  نارحب 

لوب راردا  ای  فاعر  دوش  رتمک  ثفن  دصف  زا  دعب  رگا  دیآ و  حالصب  دوز  هک  تسنآ  لیلد  دننک  عورش  هدم  ثفن  لوا  نآ  رد  رگا  ندرک و 
رذح رب  ضرم  نیرد  هک  دیاب  دنکیم  عفد  فلتخم  ياههار  زا  ار  هدام  هیقب  دنک  ددم  تعیبط  هک  دشاب  هاگ  هک  دـسرتن  رایـسب  دوش  قرع  ای 

اذغ بلط  لقع و  ندوب  اجرب  ساوح و  ندوب  تمالس  هچنانچ  دننک  رایسب  کین و  تامالع  زا  لالدتـسا  ریطخ و  ضرم  هک  هجلاعم  زا  دشاب 
دنک ادـیپ  یهاگ  روتف  رگا  بت  دوب  قباس  تاقوا  قیرطب  مشچ  تکرح  دـننک و  باوخ  یهاگ  رگا  تسا و  یبوخ  لیلد  دوب  توافت  هچ  رگا 

ترثک نابز و  رب  رایسب  یهایس  نایذه و  تالاح و  نیا  دنچ  دشاب و  هدش  رغال  کشخ و  رگا  ینیب  رس  صوصخلا  یلع  تسا  بوخ  تیاغب 
تاکرح مشچ و  قنور  یمک  مشچ و  بآ  نتفر  توق و  فعـض  دـیآ و  يو  زا  هک  نهآ  گـنز  يوب  مهرب و  بل  ندـیلام  ناـهد و  رد  بآ 

هیر هب  هدام  ریبادت  دـصف و  زا  دـعب  رگا  تسا و  دـب  تامالع  نیزا  یکی  ره  دـنیچیم  كاشاخ  ایوگ  هک  دوخ  شیر  دوخ و  يوربا  هب  ثبع 
دنشاب هتخپ  دیفس  دنق  اب  هک  هشفنب  تبرشب  دننک  ددم  دشاب  هدشیم  عفد  ثفن  قیرطب  دیآ و 

29 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 
افوز تبرش  تقو  نیرد  دماجنا  لسب  هک  تسا  لیلد  دشاب  هدشیمن  عفد  دوز  دوزب  هدمآرد  ششب  دشاب و  هدش  هتخپ  هک  ضرم  نیا  هدام  و 

درک ناوت  ضرم  نیا  ياهرخآ  رد  دوش  لدتعم  هنقحب  جایتحا  رگا  تسا و  یلوا  هظحالم  اما  دنهدیم  لسعلا  ءام  اب 

يدثلا مرو 

جـضن طسوا  رد  دنکیم  توقب  عدر  هک  دننک  الط  بلعثلا و  بنع  قرو  بآ  هب  دنیاسب  انح  ءیقلا و  زوج  لدنـص و  ناتـسپ  ماروا  لئاوا  رد 
تسا و مزال  نتفاکـش  رخاوا  رد  دهد و  جـضن  دوز  هک  قشا  مهرم  اب  دـننک  مض  دـتفا  تجاح  رگا  دـنهد و  نآ  لاثما  یمطخ و  لگ  گربب 

دننک تحارج  نغور  مهارمب و  جالع 
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هضیه

دننکن ضبق  لوا  رد  دـنیوبب و  دـنروخب و  درـس  ای  مرگ  بالگ  دـننک  لامعتـسا  تایرطع  دـنهن و  هسیئر  ياضعا  تیوقت  رب  رادـم  هضیه  رد 
دنهدب رخاوا  رد  سوطیدورثم  ای  قایرت  نایداب و  قرع  ینساک و  قرع  ای  بالگ  اب  دنهدب و  هدعم  ءاقن  زا  دعب  روزب  نوجعم  یئاطع  نوجعم 

تسا عفان  تاحتفم  تاردم و  و 

فارطا جبهت 

کی زور  ره  تسا  میظع  یعفن  دشاب  دبک  فعض  رمم  زا  هک  فارطا  جبهت  رد  ار  کشرز  شآ  کشرز و  صرق  کشرز و  تبرش  هکنادب 
هتشون تابکرم  رد  نآ  هخـسن  هک  ینیچ  بوچ  قرع  کلذک  دنروخب و  ینـساک  قرع  وا و  تبرـش  زا  لاقثم  هس  اب  کشرز  صرق  زا  لاقثم 
هدـمع دراد و  مامت  یلخد  هتفگ  تابکرم  رد  هک  يدامکب  هّدام  یقاب  لیلحت  دـننکب و  ربنع  صرق  یتوقایب و  لیاوا  رد  جازم  تیوقت  هدـش و 
گرب هتفوک و  مین  تبـش  مخت  راـخب  دـسر  مهب  يور  رد  صیـصختب  فارطا  رد  یجبهت  تبوطر  ترثک  زا  هک  یهاـگ  تسا و  اذـغ  لـیلقت 

تسا میظع  یلخد  باب  نیرد  ار  هنوباب  نغور  ندیلام  كانمن و  نیمز  تابوطرم و  زا  بانتجا  تسا و  عفان  یئالوچ  گرب  ولاهبنس و 

هدعملا قلز  برذ و 

زور دنچ  دنشاب  هتخاس  بوخ  هک  هنهک  هصلخم  نوجعم  دوش  هنهک  نوچ  صیصختب  تسا  کلهم  ضرم 
30 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

لدرخ مخت  نوجعم  دنتفای  حاجن  دوب  هدیماجنا  تدـشب  اهنآ  ضرم  هک  یـسک  دـنچ  هدـشن و  هدـید  یئاود  عفنا  نآ  زا  هک  دـننک  تموادـم 
دننک نایرب  هلمج  مرد  ود  یکی  ره  دیفـس  شاخـشخ  مخت  کشم  گـنتراب  راـن  رم و  مخت  لوغبـسا  ناـحیر  مخت  كزیت و  هرت  مخت  دـیفس 
نیزا دـننک و  عمج  هتفوکان  ياـهمخت  اـب  دـنبوکب  ءازجا  نیا  مرد  ود  ناـیداب  مرد و  هس  ره  نوسینا  هریرذـلا  بصق  یفوک  دعـس  یکطـصم 

هدعم تولخ  رد  يدعم  لاهسا  ءاعمالا و  قلز  برذ و  تهج  تسا  عفان  دننک  لوانت  لاقثم  ود  ات  لاقثم  کی  زور  ره  عومجم 

قاوف

دنزوسب ار  يدنه  دوع  رگا  تسا و  عفان  عانعن  بآ  یکطـصم و  زین  ینومک و  نوجعم  کلذک  تسا و  عفان  ینامرک  هریز  ندـیئاخ  ار  قاوف 
کی یکی  ره  عانعن  بآ  هتفوکمین  هریز  هتفوکمین  نوسینا  دنک  لئاز  دوز  ار  فیعـض  قاوف  دنروخب  هتخیمآ  لسع  اب  دنیاسب و  نآ  زا  دـعب  و 

ار دبکلا  فعض  ریجنا  دیب  نغور  تسعفان  بلص  قاوف  ۀهج  ندیماشآ  عرجت  قیرطب  دیآ  عبرب  ات  دنناشوجب  بآ  هلوت  شش  یس و  رد  لاقثم 
مرد هس  یتبرش  دشاب  فعض  رمم  زا  هک  ياپ  فک  شزوس  نینچمه  تسا و  عفان  تیاغب 

دبکلا فعض 

دبک و یحاون  تخـس  مرو  هدیـسرمهب و  وا  ياقیراسام  رد  یمیظع  هدـس  نآ  زا  دـعب  دوب  هدروخ  رایـسب  نویفا  دوخ  لتق  دـصقب  هک  یـسک 
تفای میظع  یعفن  دش  هداد  ررکم  واب  هدیناشوج  یئاطخ  ياچ  دوب  كاله  رب  فرشم  فیعض و  تیاغب  يوق  هدش و  رهاظ  هدعم  مکش و 

هدعم محر و  مرو 

هاوخنان لیبجنز  ریس  کی  ریجنا  دیب  نغور  يردق  رتش )  ) یتسم فک  ریس  ود  یهوک  دنفـسوگ  ریـش  ریـس  ود  رتش  ریـش  هدعم  محر و  مرو  و 

ینالیگ یلع  میکح  www.Ghaemiyeh.comتابرجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 54زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب هدـش  ادـیپ  هدـعم  یلاوح  محر و  مکـش و  رد  مرو  ار  ینز  هک  تسنآ  شلیـصفت  دـش  بوخ  دـندیلام  مکـش  رب  هتخپ  هلوت  هس  یکی  ره 
هتـسهآ شتآ  اب  ار  ریجنا  دـیب  نغور  و  اهدـگ )  ) یمدـگ ریـش  ریـش و  دـمآیمن  عفان  تاجلاعم  دوب و  راوشد  ورب  ندیـشک  سفن  هک  یعونب 

ظیلغ هک  نادنچ  دندیناشوج  هتسهآ 
31 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

مکـش رب  دش و  مهرم  لثم  دندیلام  بوخ  دندیـشاپ و  ورب  هدروآ  دورف  شتآ  زا  ار  نآ  هدیئاس و  كزان  تیاغب  ار  هاوخنان  لیبجنز و  دـش و 
لوا دنتفای  هک  نآ  زا  دعب  دنتفاین  رتش  ناهد  فک  لوا  زور  دش  عفد  رایـسب  دساف  داوم  دش و  قالطا  ینامز  كدنا  زا  دـعب  دـندیلامب  نز  نآ 
نیا دش  هتـشون  دوب  بیرغ  هکـسب  زا  ار  اود  نیا  تسا و  زور  کی  هصح  نوجعم  نیا  ار و  مهرم  نیا  رگید  دندیلام و  مکـش  رب  ار  فک  نآ 

شتآب دنامب  ؤاپ  کی  هک  دنناشوجب  نادنچ  ؤاپ  هس  يدتزا  لیت  ؤاپ  هس  یهدگ  ریش  ؤاپ و  هس  رتش  ریش  دمآرب  حیحص  برجم و  ررکم  لمع 
نآ زا  دعب  دنلامب و  لوا  دشاب  رگا  رتش  یتسم  فک  تسنآ  دوخ  لاحب  یقاب  دنیاسب  تیاغب  مرد  جنپ  کی  ره  ار  لیبجنز  هاوخنان و  هتسهآ و 

تسا لخاد  مه  اهوراد  نیا  دنیوگ  مه  توجنتر  لیتا  لاح  یجرا  الف  الا  ار و  هیودا 

يدبک لاهسا 

ار ضیرم  ندـب  طالخا  هک  درک  دـیاب  مات  طایتحا  دـننکیم  تموادـم  مرگ  ياـهزیچب  مدرم  اـت  ناـمز  نیرد  صیـصختب  تالاهـسا  عیمج  و 
هجوتم دـیآیم و  قفاوم  منکیم و  اوادـم  جازم  بیطرت  ترارح و  ءافطا  طالخا و  لیدـعتب  ار  تالاهـسا  رثکا  هک  دوش  مک  عذـل  تدـح و 

نامز يابطا  دشابن و  یتکرـش  نآ  هب  ار  دبک  هک  دشاب  لاهـسا  مک  هکنادـب  منکیم و  تابطرمب  نییلت  ار  رثکا  میوشیم و  مک  نییلت  ضبق و 
نیمه ام  دوشیم و  عفد  دـبک  زا  رارم  رثکا  هکنآ  لاح  تسا و  يدـبک  لاهـسا  هک  دـننادیمن  دوشن  عفد  تسرد  رگج  اهچرپ و  هک  یتقو  ات 

بآ اذـغ  ياجب  مهدیم و  هشفنب  هریمخ  نیرایخ و  مخت  هریـش  هتبلا  یگنـشت  سملم و  ترارح  رارم و  عفد  متفای و  طـالخا  رد  یتدـح  هک 
میرادیم برچ  دنشاب  هدرک  لح  نآ  رد  روفاک  هک  ماداب  نغور  هب  ار  دبک  عضوم  مهدیم و  نیریش  غود  یهاگ  مهدیم و  طارفاب  هناودنه 

یکدنا دش  مک  طالخا  تدح  هکنآ  زا  دعب 
32 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

ءارفـص نوخ و  هک  یلاهـسا  دباییم  افـش  دوز  وا  لاثما  ضباق و  نوجعم  بالگ و  رد  هدرکنایرب  ياهمخت  لثم  مهدیم  ضباوق  زا  یکدنا 
مه بت  شچیپ و  سلجم و  دنچ  لاقثم  کی  ینیچ  دـنویر  اب  مهدیم  لاقثم  تفه  هلیله  عیقن  دـشاب  هدـشیم  عفد  رایـسب  يادوس  هتخوس و 

بوبل نوجعم  لدتعم و  هصاخ و  درـس  یتوقای  اب  مهدیم  یلیلق  هصاخ  قایرت  نآ  زا  دـعب  دـنکیم  عفد  دـشاب  نازوس  هتفرگ و  لوب  دـشاب و 
لثم تاقلزمب  منکیم  نییلت  نآ  زا  دعب  دوش  مک  بت  دوش و  لصاح  یتوق  دوش و  مک  داوم  تدح  دنارب و  لوب  دنک  هدس  عفد  ات  يوق  دراب 

مهدیم اهیتوقای  هارمه  ضباق  فوفس  زاب  لاثما و  یمطخ و  خیب  تسوپ  هشفنب و  هریمخ  هشفنب و 

يدبک يایراطنسوذ 

یقنم کشرز  دیفس و  خرس و  لدنص  دنشاب و  هدادیم  هتبلا  لدنص  ابرهک و  دوب و  دهاوخ  دبک  تکرشب  دوش  نامگ  هک  یلاهـسا  لیاوا  رد 
رب ریـشابط  روفاـک  وج  درآ  تسا  بوخ  مه  اـهنیا  گرب  بآ  دـشابن  رگا  بیـس  بآ  یهب و  بآ  بلعثلا و  بنع  بآ  كاـت و  گرب  بآ  و 

لوب دشاب و  مه  بت  شچیپ و  دشاب و  هدشیم  عفد  رایسب  يادوس  هتخوس و  ارفص  نوخ و  هک  یلاهـسا  رد  تسا  عفان  دننک  الط  دبک  عضوم 
اب مهدیم  یلیلق  هصاخ  قایرت  نآ  زا  دعب  دنکیم  عفد  سلجم  دـنچ  ینیچ  دـنویر  لاقثم  کی  اب  مهدیم  هلیله  عیقن  دـشاب  نازوس  هتفرگ و 

دوش و مک  داوم  تدـح  دـنارب و  لوب  دـنک و  هدـس  عفد  ات  يوق  دراب  بوبل  نوجعم  لدـتعم و  یتوقای  اب  مهدیم  یلیلق  هصاخ  درـس  یتوقای 
اهنیا لاثما  یمطخ و  خـیب  تسوپ  هشفنب و  هریمخ  هشفنب و  لثم  تاقلزمب  منکیم  نییلت  نآ  زا  دـعب  دوشیم و  مک  بت  دوش و  لصاح  یتوق 
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رایسب خفن  دشاب و  اعما  هدعم و  رد  رایـسب  ءارفـص  هک  دشاب  نانچ  تالاهـسا  زا  يرایـسب  رد  اهیتوقای و  هارمه  مهدیم  ضباق  فوفـس  زاب  و 
تبرش اب  هلیله  تسوپ  عیقن  باب  نیرد  دشاب و  هدشیم  عفد  كدنا  كدنا  دشاب و 

33 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 
هلیله تسوپ  هک  دیاب  تسا و  رتهب  ینیچ  دنویر  اب  هلیله  تسوپ  عیقن  دنکیم و  ضرم  هدام  عفد  رصع  قیرطب  تسا و  عفان  تیاغب  ررکم  درو 

هدش و رجنم  برذ  هب  دوب و  هدیشک  لاس  کی  هک  یلاهسا  رد  دشاب  مک  وا  توق  الا  دنناشوجب و  یکدنا  حبـص  دنیامن و  رت  بآ  رد  بش  ار 
گناد کی  زور  ره  هک  میداد  هلاس  ود  قوراف  قایرت  لاقثم  کی  دـندوب  هدـش  سویام  مه  ابطا  دـشیم و  قـالطا  راـب  هد  زا  هداـیز  زور  ره 

قرع کشمدیب و  قرع  میداد و  غرم  اب  بآ  وج  اذغ  تفای  تحـص  لاقثم  کی  نیمهب  دش  رهاظ  عفن  لوا  زور  دروخب  بالگ  اب  رتمک  هکلب 
دوز درک  دـیاب  لمأت  تالاهـسا  رد  تسا  عفان  تیاغب  هدیـشوج  ناردام  يوب  موصیق  باب  نیرد  میدادیم  شطع  عفر  ۀـهج  یهاـگ  ینـساک 

كاله ضیرم  تقو  ریغ  رد  دوش  سبح  رگا  داوم و  ترثک  بیرقتب  دنکیم  تعیبط  هک  دشابیم  عفد  هطساو  زا  رثکا  هک  نداد  دیابن  ضباق 
تبوذع تدـح و  دـننک و  مولعم  هدام  تلق  ترثک و  تسا و  هدام  سنج  هچ  دوشیم و  عفد  اجک  زا  هدام  هک  دنـسانشب  تامالعب  سپ  دوش 

هفرخ هریـش  رد  ینعم  نیا  دننک و  مک  ار  طالخا  تدح  هک  تسنآ  تالاهـسا  تاجالع  رثکا  رد  میظع  يرما  هک  دننک  مولعم  بوخ  طالخا 
لاهـسا رد  تسا و  ققحتم  لمحلا  ناسل  مخت  ورم و  مخت  اـنوطقرزب و  ناـحیر و  مخت  لـثم  هیباـعل  روزب  هشفنب و  هریمخ  نیراـیخ و  هریـش  و 

ماعط و لیم  ندوب  دوخ  لاحب  تالاهـسا  رد  وکین  تامالع  ایراطنـسوذ  فوفـس  ضباق و  نوجعم  یئاـعم  رد  تسا و  دـیفم  شراوج  يدـعم 
صیصختب داوم  ترثک  زا  لاهسا  هک  دوب  رایسب  لاهسا  جالع  رب  تسا  نیعم  درس  ياوه  ضیرم و  يرایشه  دب و  يوب  ندوبن  یگنشت و  تلق 

سپ دشاب  هدیبسچ  جزل  اب  یقروب  مغلب  اب  دشاب  هدش  هجوتم  نآ  عفد  يارب  تعیبط  دشاب و  هدش  سبتحم  یلفث  ای  دـسر  مهب  اعما  هدـعم و  رد 
عفد دوز  رگا  دنهدب  بآ  ای  مرگ  ریش  بالگ  رد  انوطقرزب  ای  ناحیر  مخت  لوا  هک  تسنآ  رتهب 

34 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 
دـشاب نانچ  داوم  رثکا  رد  دوش  عفد  دوز  رگا  دوش و  کلاه  رامیب  دـنهد  ضباق  رگا  تسا و  عقاو  تانیلمب  جایتحا  هک  دوشیم  مولعم  دوشن 
اهنیرد هک  دشاب  رایـسب  تسین  عفان  يدـبک  لاهـسا  باب  رد  هبرجت  نیا  اما  تسا  روکذـم  نآ  لیـصفت  جازم و  بسحب  نداد  دـیاب  ضباق  هک 

تقو نیرد  دوب و  مزال  دوش  كاله  ضیرم  دننک و  دـبک  جازم  حالـصا  هکنآیب  دـنهد  سباح  دـشاب  هدـشیم  عفد  دـبک  زا  دـشابن و  هدام 
لاهـسا بابـش  رخاوا  رد  دوب  یناوج  يدـبک  لاهـسا  هجلاعم  رد  ار  يدـتبم  دوب  روتـسد  هک  مینک  لقن  یتیاکح  اـم  دـبک و  دـیربت  تیوقت و 

رد تبون  تسیب  بیرق  دـشیم  عقاو  وزا  يراـجنز  یثارک و  ءارفـص  درک  دوـع  نآ  زا  دـعب  دـش  کـین  تاوادـمب  دیـشک و  ررکم  يوارفص 
دهاوخ عیاض  ار  دبک  مرج  دوز  تسنآ  زا  بت  هتـشذگ و  دبک  رب  نیا  هک  دش  مولعم  دش و  لاوحا  هدـهاشم  نوچ  درکیم  بت  يزورنابش و 

فرص الط  نیاب  روفاک  لاقثم  جنپ  هب  بیرق  هچنانچ  متـشاذگیم  دبک  رب  هدرک  لح  ماداب  نغور  اب  لگ  نغور  رد  روفاک  طارفاب  ام  تخاس 
اب هدام  تدـح  میدادیم  هفرخ  كدـناب  نیرایخ  مخت  هریـش  هشفنب و  هریمخ  زا  تبرـش  دـمآیم و  عوفدـم  اب  نوخ  گنر  دوز  دوز  دـشیم 

مرج زا  نآ  زا  دعب  دشیم  عفد  عوفدم  ردنا  رایـسب  جورهـص  هچنانچ  دش  حورجم  ضیرم  میقتـسم  ءاعم  تدـح  تیاغ  زا  اّما  دـش  مک  هکنآ 
ادـیپ نآ  یلاوح  دـعقم و  رد  میظع  یعجو  انثا  نیرد  دوب و  رهاظ  ناتبحـص  مه  ریاس  ناراتـسرپ و  رب  هچنانچ  دـشیم  عفد  مه  میقتـسم  ءاعم 

زا دعب  دش  هدیناپـسچ  ولز  جنپ  دومن و  بسانم  یلاوح  نآ  زا  ندیـشک  نوخ  میدرک  مولعم  فرط  نآ  هب  ار  هدام  لیم  عفد و  نوچ  دوب  هدـش 
نوخ زا  دـعب  زور  رد  دـش و  ضراوع  همه  رد  تفخ  رگید  زور  رد  دوب  هدـعاقب  وا  ءـالط  ءاذـغ و  تفر و  رایـسب  نوـخ  تحارج  زا  زین  نآ 

مامتلاب نوخ  گنر  اعم  مرج  نتخیر  جورهص و  نتخیر  ندیشک 
35 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

درـس یتوقاـی  مرد  مین  لدـتعم و  یتوقاـی  مرد  مین  سپ  مینک  تیوـقت  هکنآ  هب  میدرک  راـصتخا  تفاـی  فـیفخت  زین  لاهـسا  دـش و  فرطرب 
نوخ زا  دـعب  لاونم  نیمه  رب  هتفه  کی  دوب  جـنرب  شاـم و  هروزم  اذـغ  دـنکیم و  ضبق  هک  دوب  مولعم  هبرجتب  هک  میدادیم  هدرک  طولخم 
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تسا تاجلاعم  رداون  هلمج  زا  نیا  تفای و  تحص  ضیرم  دش  هدرک  كولس  ندیشک 

ریحز جالع 

نایرب لاقثم  ود  ات  لاقثم  کی  هعومجم  زا  شاخـشخ  لدرخ  كزیت  هرت  مخت  انوطقرزب  لمحلا  ناسل  مخت  رم و  مخت  ناحیر و  مخت  دـنریگب 
دیاب تالاهسا  رد  ناحتما  يارب  ًاعومجم  ًادرف و  لوا  ار  مخت  راهچ  ار  جازم  یمغلب  صیصختب  ار  صغم  شچیپ و  تسا  عفان  نآ  ریغ  هدرک و 
تدح زا  هک  ار  یلاهسا  دنروخب  مرگمین  بالگ  رد  اهنت  ناحیر  مخت  تسین  الا  تسه و  هداس  هدام  اعما  يراجم  رد  دوش  عفد  دوز  رگا  داد 

دوب و هدناروخ  هک  هراح  هیودا  ترثک  ببـسب  دش  ثداح  میظع  يومد  لاهـسا  ار  تلود  لها  لافطا  زا  یکی  دنکیم  عفن  دشاب  مرگ  هیودا 
رد درکیم و  دادتـشا  ضرم  زور  نآ  دـشیم  هداد  ضباق  یکدـنا  انایحا  رگا  میدرک  مخت  راهچ  باعل  باـنع و  هشفنب و  رفولین و  هب  جـالع 

دیابب روتـسد  هداس  جنرب  كدنا  هب  دوب  غود  اذـغ  میداد و  نآ  باعل  هدرک  نایرب  ار  روزب  رخآ  زور  میدرک و  افتکا  روزب  باعل  نامهب  رخآ 
ینویفا جالع  رد  قلخ  دنریمیم و  دننکیم  ادیپ  لاهسا  نوچ  دنوشیم  داتعم  تاینویفا  نویفا و  هب  مدرم  زا  يرایـسب  ام  نامز  رد  هک  تسناد 

زا دوب  ینز  لوا  میاهدرک  جالع  دناهدوب  داتعم  لاقثم  هس  لاقثم  ود  زا  هدایز  هک  ار  يدنچ  میدرک  جارختـسا  دنچ  جالع  دناقلطم و  سویام 
تدح و رب  سرفت  نوچ  دوب  هدروخ  رایـسب  بیبط  ءاطخ  رب  انب  قوراف  قایرت  لاس  دـنچ  نیزا  لبق  دوب و  هدرک  ادـیپ  مد  لاهـسا  هک  فارـشا 

زور ره  نویفا  تفای و  افش  هبترم  هس  ود  زا  رارکتب  انوطقرزب  اب  میدومرف  نیرایخ  مخت  هریش  میدرک  وا  ندب  طالخا  عذل 
36 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

دوب هتشذگ  نآ  رب  زور  نیدنچ  تشاد و  مغلب  مد و  لاهسا  دوب  ینویفا  لاس  تسیب  زا  هدایز  هک  لاجر  زا  يرگید  دوب  لاقثم  راهچ  زا  هدایز 
عفن دوز  تبون  ود  ره  رد  میداد  تبون  ود  انوطقرزب  اب  نیرایخ  مخت  هریـش  دش  رای  نآ  هب  لوب  رـسع  شطع و  تدش و  تیاهن  رد  فعـض  و 

افتکا ثلث  ودـب  میدرک  عنم  ار  داتعم  ثلث  جالع  لوا  زور  زا  تفای و  افـش  میدومن  هفاضا  ار  روفاک  صرق  مهرد  کـی  ثلاـث  تبون  دـشیم 
نوـیفا یلیخ  هک  ناـینویفا  زا  ار  يرگید  دـشاب و  هدروـخیم  قباـس  روتـسدب  ار  نوـیفا  هک  میدوـمن  زیوـجت  هـتفه  کـی  زا  دـعب  میدوـمرف و 

راـهچ يزوخ و  شراوج  هبترم  ود  میداد و  هدرک  مرگ  بـالگ  اـب  ناـحیر  مخت  تبون  ود  تشاد  شچیپ  ریحز و  مد و  لاهـسا  دروخیم و 
ناوتیم هدرک  لمعلا  روتـسد  ار  طباوض  نیا  مین  لاقثم و  کی  زور  ره  دروخیم و  هدرک  طولخم  داتعم  نویفاب  هک  ات  ضباـق  نوجعم  هبترم 

تسین رایسب  طالخا  رد  تالاهسا  عذل  هک  تسندرک  قرف  تالاهسا  همه  رد  هکلب  باب  نیا  هیودا  رد  هدمع  درک و  بابنیرد  لیح  جارختسا 
لاحط تکراشمب  میظع  یلاهسا  ناینویفا  زا  ار  یکی  تسا  عفان  بیجع  مهدیم  هشفنب  هریمخ  اب  ار  نیرایخ  مخت  هریـش  تسه  رگا  تسه  ای 
هریمخ یمطخ و  خـیب  تسوپ  بانع  هشفنب و  هب  دـش  هدرک  نییلت  لوا  دوب  هلیاه  تامالع  رئاس  اـب  یمیظع  رحزت  قاـقد و  ءاـعما  جحـس  اـب  و 

نارفعز و هعیم و  رم و  زا  تسا  بکرم  هک  يوـق  هفرـس  يوراد  گـناد  کـی  زور  رخآ  دـشیم و  هداد  نییلت  نیا  حابـص  ره  زور  هس  هشفنب 
لگ گناد  کی  ابرهک  دـش  هداد  وراد  نیا  هبترم  ود  زور  مجنپ  مراهچ و  نایکنب و  حرفم  لاـقثم  کـی  دـشیم  هداد  نویفا  ناـسلب و  نغور 

برچ رادوید  نغورب  هک  انوطقرزب  گناد  ود  صمحم  یبرع  غمـص  گناد  کی  ینمرا  لگ  گناد  کی  ناشوایـس  نوخ  گناد  ود  موتخم 
یلاعتقح دش  هداد  لمحلا  ناسل  قرع  اب  لاقثم  کی  دنشاب  هدرک 

37 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 
ینک عفد  هک  یهاوخ  لاهـسا و  رد  دشاب  دساف  نوخ  فلتخم و  يدـیدص و  هقرتحم و  داوم  رگا  روتـسد  میدادـن  رایـسب  زیهرپ  دیـشخب  افش 
بآ رد  نک و  بوکمین  نک و  کشخ  ریگب و  لاقثم  تفه  نآ  تسوپ  زا  دوش و  نایرب  اـت  نک  مرگ  رتسکاـخ  ریز  رد  یلباـک و  هلیله  ریگب 

هک هیذغا  هیودا و  رکذ  رثکا  تسا  عفان  رایسب  هک  هدب  نک و  فاص  لامب و  تسد  هب  هدب و  فیفخ  یشوج  هس  ود  رحس  بش و  کی  راذگب 
رانا هب  بر  ثیثارط  رانلگ  یبرع  غمص  ینمرا و  لگ  موتخم  لگ  هدرک و  نایرب  ریغ  هدرک و  نایرب  هفرخ  هریش  المجم  لاهـسا  رد  تسا  عفان 

هـشفنب هریمخ  مخت  راهچ  جوزمم  لدتعم  اب  اهنت  دراب  یتوقای  کسمم  ریـشابط  صرق  روفاک  صرق  ابرهک  صرق  رابجنا  تبرـش  سابیر  بر 
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هیامرینپ رتش  ریـش  شرت  غود  حافت  لقم  لفیرطا  دراب  بوبل  نوجعم  قوراف  قایرت  رجز  نوجعم  ضباق  فوفـس  نیرایخ  مخت  يزاـبخ  مخت 
نوجعم هناد  تفه  شرت  رانا  جـنپ  تسوپ  نمهب  هنهک  رینپ  سونیلاج  شراوج  يزوخ  شراوج  سینا  نوجعم  اثایلقم  فوفـس  هکاوف  تبرش 

عفان تیاغب  دنماشایب  هتخادنا  نآ  رد  لدنـص  لاقثم  کی  ناحیر و  مخت  لاقثم  کی  دنریگب و  نآ  باعل  نایرب  لاقثم  ود  یهب  مخت  شویجنف 
کیدزن مرو  دش و  ضراع  ار  ینویفا  يدرم  هدام  تدح  تیاهن  رد  هدعم  مرو  اب  لاهـسا  دـشاب  ءاعما  زا  هک  ینوخ  سبح  رد  كرابم  میظع 

هیوبجنرداب لاقثم  مین  بوخ  نابزواگ  دوب  شطع  تیاهن و  رد  فعـض  دوب و  زین  اعما  جاـیتحا  دوبن و  دـصف  تقو  دوب و  هدیـسر  راـجفنا  هب 
فاص بالگ  رد  لولحم  ربنع  صرق  هشفنب  هریمخ  هناد  هدزاود  بانع  رفولین  لاقثم  کی  یمطخ  خـیب  تسوپ  لاقثم  کی  هشفنب  لاقثم  ثلث 
حیقتم تحارج  دش و  فرطرب  وا  ضراوع  همه  اما  تخیریم  هدش  ادج  وا  يرشعانثا  هچراپ  دنچ  هچ  رگا  میدادیم  هدیـشوج  نآ  هب  هدرک 

تشگ

ریساوب

ار يریساوب  دنهاوخ  رگا 
38 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

عومجم نیا  لاقثم و  مین  سفرک  مخت  لاقثم  کی  ینـساک  مخت  لاقثم  مین  نایداب  لاقثم  کی  هلیله  تسوپ  دـنهدب  وراد  نیا  دـنهد  لهـسم 
ار نآ  دنیاسب  تسا  خلت  تیاغب  هک  دـنیوگ  خـلت  رادـنب  ار  نآ  يدـنهب  هک  یئاود  داب  عفان  درک  ناوتیم  مه  هدایز  مک  تسا و  تبرـش  کی 
رد دـنیآ و  نوریب  ریـساوب  ياهناد  دـسر  يوب  نوچ  هک  ینامز  دـنرادب  دـعقم  کیدزن  هتخیر  هبنپ  رب  هدـیئاس  كزان  تیاغب  لاقثم  ود  بیرق 

تخـس تیاغب  دعقم  عجو  مرو و  زا  اما  دنک  لمع  رتیوق  دـنناسر  ریـساوب  عضوم  رب  یکدـنا  رگا  دوشیم و  فرطرب  هدـش  نفعتم  هتفه  کی 
قرع یتوقای  حرفم  سوطیدورثم و  قایرتب و  نآ  تیذا  عفد  بلق و  تیوقت  دننک و  دنـشاب  هتخپ  نآ  رد  جنرب  هک  ینغورب  نآ  یفالت  دیـشک 
دروآ دهاوخن  بات  ریپ  جازم و  فیعض  يدرم  زج  تسا  هرطخ  نیا  لامعتـسا  رد  دننک و  کلذ  لاثما  کلملا و  ءاود  بالگ و  کشمدیب و 

ندیئاس و تقو  رد  دنناشوجب و  رخ  ریـش  رد  دنیاسب و  دشاب و  رافلا  مس  هک  کس  دـنریگب  کلذـک  تسریظنیب و  ریـساوب  عفد  رد  نکیل  و 
فصن رادقم  دیآ  نوریب  ریساوب  ياهناد  ات  دنیامن  دعقم  رب  همجحم  دنراد و  هاگن  نآ  زا  دعب  دننک و  هظحالم  نآ  راخب  رابغ و  زا  ندیـشوج 
ریساوب هناد  رب  دنلامب  هبترم  کی  زور  ره  دوشیم و  زارد  هناد  نآ  دسرن  رگید  ياجب  هک  دننک  طایتحا  دنلامب و  ریساوب  هناد  رـس  رب  يدوخن 

هک هیودا  اـب  غاـمد  لد و  تیوقت  تیذا و  ریغب  دـتفایم  دوشیم و  کـشخ  کـیراب و  نآ  هنت  دوـشیم و  زارد  هتفه  هس  اـی  هتفه  ود  رد  هک 
ندرک و جالع  دیاب  هظحالمب  نکیل  تسا  برجم  جالع  هس  ره  نیا  تسا  رتهب  دننک  جالع  رابکی  ار  اههناد  همه  رگا  دنشاب  هدرکیم  متفگ 

تسا جالع  هد  نیمه  لصف  نیرد  اجنیا  ندرکب  دهاوخ  عفنا  یلوا و  قیرطب  نآ  ریغ  رد  هدش و  برجم  ینوخ  ریساوب  رد 

ریساوب لاهسا 

ثادحا یخفن  دزاسیم و  فیعض  ار  هدعم  لاهسا  نیا 
39 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

عضوم نآ  رب  هک  تالضع  هدعم و  يازجا  زا  یضعب  ةواسج  رد  هدعم  تسالم  نطبلا و  رودب  دوشیم  هبتشم  رایسب  نآ و  یلاوح  رد  دنکیم 
كزان تیاغب  لاقثم  مین  دـنمان  سینا  هک  يدـنه  ياود  لاقثم  مین  موتخم  لگ  لاقثم  مین  ابرهک  تلع  نیا  هب  دوشیم و  ثداح  یهاگ  تسا 
تیاغب هنهک  دیدحلا  ثبخ  نوجعم  دنهد  یلاوتم  زور  هس  تسا  تبرش  کی  نیا  درادن  ریظن  ریساوب  مرو  سبح  رد  دنزاس  فوفس  دنیاسب و 

تسا روکذم  هتشذگ  لصف  رد  هک  یئاود  تسا  بوخ  هلیله  عیقن  دنهد  لهـسم  هک  دنهاوخ  رگا  هنهک و  لقم  لفیرطا  کلذک  تسا و  عفان 
وراد نیا  دروآ  نوخ  لاهـسا  دـشابیم و  عجوم  تیاـغب  دوشیم و  ادـیپ  دـعقم  نورد  یتـحارج  اـی  یمرو  هاـگ  تسا و  عفاـن  تسا و  بوخ 

ینالیگ یلع  میکح  www.Ghaemiyeh.comتابرجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 54زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


هلوت کی  یکی  ره  خرـس  لگ  یمطخ  لگ  هلوت  ود  یکی  ره  زا  یمطخ  گرب  ناتک  مخت  هبلح  کلملا  لیلکا  هنوباـب  هلوت  ود  هشفنب  دـنهدب 
زا هک  ینوخ  سبح  باب  رد  دـندنبهب و  مرگ  مرگ  تیاغب  ددـنبهب  هبترم  هس  ود  زور  ره  ددرگ  هریمخ  نوچ  هک  دـنناشوجب  هدرک  هتفوک  مین 
نآ رد  دیآ  ادیپ  وناز  رد  فعـض  دور و  رایـسب  هکنآ  زا  دعب  دننکن  سبح  دوز  دورب و  نوخ  زور  دنچ  ات  ندرک  دیاب  ربص  لوا  دور  ریـساوب 

دنرآیم ناتـسکرت  زا  هک  یئوراد  نآ  نزومه  لاقثم و  ود  نزوب  رتهب  دـشاب  هنهک  دـنچ  ره  لقم  لـفیرطا  قیرط  نیدـب  دـننکب  سبح  تقو 
رادقم زور  ره  دنلامب  لقم  لفیرطا  اب  دنیاسب و  كزان  تیاغب  یکرتب و  دنیوگ  حافط  ار  نآ  دـشاب و  یلفد  ینورد  تسوپ  هک  تسنآ  نامگ 

رد میدرک و  لمع  نیرب  اهلاس  تسا و  برجم  تیاغب  یلاعت  هللا  ءاش  نا  ددـنبیم و  هتفه  کی  ای  زور  هس  ود  رد  هک  دـنناروخب  لاـقثم  کـی 
درک و سبح  دندروخ  رابکی  میداد  میاهتخاس  دوخ  هک  قوراف  قایرت  ریساوب  مد  نیا  سبح  يارب  دوبن  رضاح  اود  نیا  هک  اهرفس  زا  یـضعب 

رادقم دشن  رارکتب  جایتحا 
40 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

رد تسا  برجم  عفان و  تیاغب  اهجازم  توافتب  تسا  لاقثم  مین  ات  گناد  هد  ات  دوخن  کی  نآ 

دعقم جورخ 

ره قامـس  یکم و  رم  هیقو  کی  رخذا  هیقو  راهچ  لهبا  هیقو  ود  یکی  ره  صفع  لـفوف  خرـس  لـگ  جزاـمزگ  لبنـس  تسا  ریظنیب  وراد  نیا 
جادیفسا و دنشاپب  دعقم  رب  وراد  نیا  نیزا  دعب  دننک و  ءاجنتسا  بآ  هب  دننیـشن و  نآ  بآ  رد  دنناشوجب و  نینهآ  فرظ  رد  هتفوکمین  یکی 

رورذ دـنیاسب و  كزان  تیاغب  لاقثم  مین  ینامی  بش  لاقثم  جـنپ  صفع  لاقثم  تفه  یکی  ره  ردـنک  قاقد  لهبا  هلوت  کـی  یکی  ره  دـمثا 
دنزاس

دعقم مرو  جالع 

کی بلحم  یکی  غرم  مخت  هدرز  لاقثم  یکی  ره  لگ  نغور  قشا  لـقم  نویفا  ناـتک  مخت  هبلح  هشفنب  یمطخ  مخت  کـلملا  لـیلکا  هنوباـب 
مخت هدرز  نغور و  دـننک و  طلخ  نآ  هب  هدرک  لح  بآ  رد  نویفا  قشا و  لقم و  دوش و  ریمخ  لثم  ات  دـنناشوجب  دـنبوکب و  ار  هیودا  لاقثم 

تسا عفان  تیاغب  دننک  دامض  ریساوب  ریغ  ریساوب و  دشاب  جضنلا  ئطب  هک  دعقم  مرو  رب  مرگ  مرگ  هدومن و  هفاضا  غرم 

مدلالوب

زین نفاص  دصف  دنشاب و  هدیشک  رایسب  نوخ  هک  فان  نایاپ  راهز و  يالاب  دنناپسچب  ولز  دشاب  هدش  هنهک  هک  شزوس  هدم و  مدلا و  لوب  ره 
ریشابط هدومزآ  برجم و  تسا و  عفان  تیاغب  دشاب  هحرق  ای  برج  زا  هک  اهنآ  برج  هناثم و  هیلک و  حورق  رد  فوفس  نیا  تسا  عفان  رایسب 

وزج هدزناپ  دیفـس  دـجنک  وزج  کی  ناریماـم  وزج  تفه  هنادـیب  کـشرز  وزج  ود  راـنلگ  وزج  ود  یبرع  غمـص  وزج  هس  هفرخ  وزج  کـی 
فوفـس دنزپهب و  دنبوکب و  وزج  کی  دنویر  وزج  ود  نویفا  وزج  هد  نیرایخ  مخت  زغم  وزج  جنپ  تسیب و  دیفـس  دـنق  وزج  هد  درز  تیربک 

مهب جازم  ترارح  وراد  نیزا  دعب  انایحا  رگا  کنخ و  بآ  هب  مرد  ود  بش  ره  حتفم و  بارش  مرد  جنپ  ای  مرد  مین  هس و  حابـص  ره  دنزاس 
دننکیم حالصا  هناودنه  بآ  هزات و  ریشب  دسر 
41 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

رد تسا  عفان  تیاغب 

لوب سابتحا 
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هک راهز  هب  دندنبهب  مرگ  ار  وسیت  لگ  ندرک و  دـیاب  زور  کی  دـصف  جـنپ  راهچ  هک  دـشاب  هاگ  تسا و  عفان  قیلـساب  دـصف  نفاص و  دـصف 
زین دوش و  ادـیپ  نانز  راهز  یحاون  رد  هک  یمرو  تبالـص  هلازا  رد  تسا  عفان  نینچمه  نانز و  لوب  سبح  رد  صیـصختب  تسا  عفان  تیاغب 

دنریگب دشابن  ندروخ  قیال  دشاب و  هدیسوب  هک  هدیـسر  هبنا  دنـشاب  هتخیریم  يدنلب  زا  هباتفآ  هب  ار  نآ  مرگ  بآ  دنناشوجب و  ار  وسیت  لگ 
حتف هک  دنناروخب  ار  لوب  سابتحا  بحاص  نآ  زا  یکدنا  دراد و  هدرک  هشیش  رد  مامت و  هغلابمب  دننک  فاص  ار  نآ  بآ  دنلامب و  تسدب  و 

دنکیم بیجع 

كازوس

لاـثما رفولین و  هشفنب  هریمخ  انـس و  هب  يوقم  هکاوف  بآ  لـثم  هبطر  هدراـب  تالهـسمب  دـنناوخیم  كازوس  ار  نآ  هک  لوـب  يراـجم  حورق 
کی فاص  دیفـس  هروش  تسا  دیفم  دشاب  یلـصا  رگا  جنکاک  صرق  باب  نیرد  تسا  میظع  یلخد  ار  اود  دیربت  دماجنایم و  حاجنب  کلذ 

هک شیمواگ  ریـش  دنریگب  هتفه  کی  ات  زور  هس  دنماشایب  ریـش  هلایپ  کی  نآ  بقع  رد  دنماشایب و  هتخیر  ریـش  هچمچ  کی  رد  هدیئاس  مرد 
زور تفه  ای  زور  هس  دـنماشایب  دـننک و  هفاضا  تابن  يردـق  دـشاب و  نآ  هب  شیمواگ  ناتـسپ  یمرگ  زونه  هک  یعونب  دـشاب  هدیـشود  هزاـت 

ار یضعب  حابـص  ره  دنماشایب  هدرک  جوزمم  بآ  هب  دنریگب و  هلوت  هس  لسع  ریـس  کی  ات  ریـس  مین  ریـش  رادقم  دنکیم  عفن  دوز  ار  یـضعب 
هلوت کی  جنکاک  مخت  اضیا  دنـشونب و  هدرک  طولخم  دـنریگب و  هریـش  ار  ینـساک  مخت  هلوت  هس  اب  لسع  هلوت  هس  اضیا  تسا و  عفان  تیاغب 

هدزناپ رد  بش  هلوت و  مین  کشرز  دنریگب  تسا  برجم  كازوس  جالع  زور  تسیب  حابص  ره  دننک  فوفس  دیفـس  دنق  هلوت  ود  اب  هتفوکان 
نآ رب  هدیئاس  هلوت  راهچ  تابن  هلوت و  کی  نیرایخ  مخت  هریش  هدرک  فاص  حبص  دننک و  رت  بالگ  هلوت 

42 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 
تسا عفان  هک  دننک  لمع  نیا  زور  هس  دنماشایب  هدومن  هفاضا 

كرایخ

نآ لثم  ود  رد  درآ  هب  روفاک  نآ  زا  دـعب  تسا و  رتهب  دـننک  نفاـص  دـصف  نآ  دـعب  رگا  رایـسب و  يولز  هب  دنـشکب  نوخ  لوا  كراـیخ  رد 
دنوش رادربخ  رید  رگا  دنک و  عدر  هک  دننک  طارفا  نیرد  دـننک و  ءالط  عضوم  رب  هدرک  لح  دـشاب  رادوید  نغور  هک  تحارفب  درز  نغور 

دنفاکشب و نآ  زا  دعب  دوش  هتخپ  ات  دنشاب  هتسبیم  مرگ  مرگ  هدرک  طلخ  قشا  مهرم  اب  هتخپ  یمطخ  نامه  دشاب  هدش  نتخپ  هب  کیدزن  هک 
شحوت و یهاگ  ماروا  نیرد  دوشن و  هتـسب  دوز  تحارج  ناهد  هک  دـننک  طاـیتحا  دوش و  بوخ  اـت  دـننک  لامعتـسا  رادوید  نغور  ناـمه 

نوخ هچ  رگا  كرایخ  هدام  عدر  صیـصختب  تسا  ریظنیب  عدر  رد  وراد  نیا  زین  دـننک و  جالع  قوراف  قایرت  هب  دوشیم و  هارمه  سوباـک 
کمن لاقثم  کی  زارد  لفلف  لاقثم  هد  هلیله  تسوپ  دنریگب  دوش  کشخ  ولز  مخز  هک  دننک  ربص  نادنچ  دنشکب  نوخ  رگا  دنشاب  هدیشکب 

دندنب هدرک  ریمخ  هنهک  هکرس  اب  دنیاسب و  كزان  تیاغب  لاقثم  ود 

نییثنالا ماروا 

للحت زا  یـصاع  نییثنا  ماروا  تهج  هدش  هتـشون  نآ  حرـش  ینیب  تحارج  رد  دنزاس  ماداب  نغور  یهب و  مخت  هشفنب و  باعل  زا  هک  یمهرم 
تسا عفان  تیاغب 

ضیح سابتحا 

کی نآ  عومجم  زا  دنریگب  ربارب  نزوب  ار  همه  ادج و  ادـج  دـنیاسب  كزان  يدـنه  ههتاک  ریـشابط  لفوف  رانا  تسوپ  ضیح  سابتحا  تهجب 
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کی نآ  عومجم  زا  دنریگب  ربارب  نزوب  ار  همه  ادج و  ادـج  دـنیاسب  كزان  يدـنه  ههتاک  ریـشابط  لفوف  رانا  تسوپ  ضیح  سابتحا  تهجب 
راهچ هس  دناسر  مهب  ضیح  نالیـس  طارفا  طاقـسا و  رب  دندرک  رابجا  ار  ینز  ددـنبهب و  ضیح  هک  بآ  هب  نداد  ناوتیم  مین  کی  ات  لاقثم 

زا دعب  تفای  افـش  يزور  كدـناب  میداد  هتخپ  هدولاپ  رد  ار  نآ  هراصع  هتفوک  ار  لمحلا  ناسل  لاقثم  هد  زور  ره  دـشن  بوخ  اود  چـیهب  هام 
تسنآ نیزا  يوقا  تفای و  افش  دش  هداد  اود  نیمه  زاب  هدرک  قیلساب  دصف  درک  دوع  هاگ  ره  نآ 

43 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 
نیا بقاعتم و  زور  دنچ  ماش  مه  حابـص و  مه  دـنهدب  هفرخ  مخت  هریـش  رد  دـنیاسب و  كزان  ار  موتخم  لگ  لاقثم  کی  ابرهک و  لاقثم  هک 

دروخب دسرب  مهب  وهاک  رگا  دنک  سبح  ار  ثمط  درس  بآ  هب  دننک  فوفس  لاقثم  مین  یکی  ره  سینا  موتخم  لگ  ابرهک  تسا  برجم  اود 

محر تبالص 

ار قشا  لقم و  هکنآ  زا  دعب  دننک  طلخ  خرس  یمطخ  گرب  بآ  رد  ار  قشا  مهرم  يازجا  دشاب  هنهک  بعص و  تیاغب  هک  محر  تبالص  رد 
هکنآ زا  دعب  دهد و  لیلحتب  هک  دننک  تبظاوم  لمع  نیدب  نورد و  زا  دننک  هجزرف  نوریب و  زا  دندنبهب  دنشاب و  هدرک  لح  یمطخ  بآ  رد 
دهاوخ ناور  دیفس  بآ  هک  دنراد  دحاو  دعب  ادحاو  میاهدرک  ۀیادالا  ۀفایش  ار  نآ  مان  هک  هفایشب  لمع  نیا  تبظاوم  دشاب  هتـشذگ  هتفه  ود 

زا یهاگ  دوش و  عقاو  رمک  رب  هک  تامدص  زا  یهاگ  تاطقـسا و  زا  یهاگ  محر  زورب  دوش  کین  مامت  ات  دننکن  كرت  ار  نآ  دامـض  دش و 
زورب بلاـق  قیرطب  دـنکن و  رپ  رادوید  نغور  لـفث  دـنزاسب و  هطیرخ  دـشاب  هداـتفا  هکنآ  صیـصختب  ماـسقا  رثکا  رد  دوش  لـمح  عضو  روز 
نغور لفث  هطیرخ  دش  هتفوک  اپ  ات  رمک  زا  دمآ و  دورف  محر  داتفا و  هک  دـش  عقاو  ار  یکی  دـنلام و  رمک  رب  لگ  نغور  دتـسرف و  نوردـنا 
كرت رب  بلاق  یهاگ  يزور و  كدـناب  دـش  فرطرب  لگ  نغور  هب  نآ  زا  دـعب  ياضعا و  ندـیلام  رادوید  نغورب  میدومرف و  بلاق  رادوید 
لاثما ربنع و  نابزواگ و  تبرش  کسملا و  ءاود  ای  یتوقایب  تسا  مزال  تقو  نیرد  لد  تیوقت  تسا و  دیفم  رایـسب  وا  هب  دننک و  رپ  ات  دننک 
یـسلت هک  جورداـب  بآ  هیقو  هس  دوشن و  هلماـح  زگره  دـنهد  نزب  هتخپ  ماـعط  رد  رگا  دـنیاسب  كزاـن  کـل  لاـقثم  کـی  لـبحلا  عـنم  نآ 

فاص دنناشوجب و  نآ  هلاخن  زا  لاقثم  هس  دـنروخب و  نآ  زا  لاقثم  مین  دـنراذگب  ریرح  زا  دـنیاسب و  ار  لهبا  دـنک  لمع  نیا  زین  دـنیوگیم 
ضیح دوش و  ناسآ  تدالو  هک  دنماشایب  نآ  بقع  ار  بآ  نآ  دننک و 

44 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 
عـضو اـت  لـمح  زا  دوش  لـخاد  مهن  هاـم  رد  نوچ  هلوت  کـی  زور  ره  دـننک  عورـش  ندروخ  ماداـب  نغور  نداز  تقو  زا  لـبق  بلق  دـنارب و 

مرد هد  سبای  بادسب  مرد  هن  لهبا  مرد  راهچ  یکی  ره  جندوف  رم  نینـس  عبـس  اسبتحم  ناک  اثمط  ْتردأ  اّهنأ  رکذ  هجزرف  دـشاب  هدروخیم 
تسا رم  زا  ریغ  ازجا  نیمه  رگید  هخسن  لمعتسی  روثلا و  ةرارمب  نجعی  قدی و  مرد  ود  همجع  نم  یقنم  بیبز 

هزات تاحارج 

وا هب  نتخود  جایتحا  هک  دندنب  دروآ  مهرب  دنزیرب و  دنیاسب و  راکنت  لوا  دـشاب  نتخود  جایتحا  رایـسب و  دـشاب  قشا  رگا  هزات  تاحارج  رد 
لمع نیا  زاب  دشاب  هدـمآیم  نوخ  زونه  دـشاب و  هتـشذگ  نآ  رب  رایـسب  ینامز  رگا  دـشاب و  هزات  مخز  هک  صیـصختب  دوش  لصتم  دوشن و 

ردنکلا ءاود  دتـسیان  هجو  چیهب  دور و  تحارج  زا  نوخ  رگا  دـنک و  لمع  نیا  زین  دنـشاپب  راکنت  دـننک و  ینوخ  دنـشارخن و  رگا  دـننکب و 
یعونب دنراد  هاگن  دننارذگب و  رید  زا  دنیاسب و  كزان  يرصم  نویفا  بوخ  يرطوقس  ربص  ردنک  هزیر  نآ  تفـص  دندنبهب  ررکم و  دنزیرب 

ریرح زا  دـنیاسب و  كزان  تیاغب  نیحورجم  تسا  عفان  تیاغب  اود  نیا  دـنرآ و  لمعب  دوش  رورـض  هاـگ  ره  دـسرن و  نآ  هب  تبوطر  رثا  هک 
رب دننک  روز  جنیتار و  راطقلق  لاقثم  راهچ  ردنک  قاقد  لاقثم  ود  یکی  ره  سبای  کلع  يرطوقـس  ربص  لاقثم  خینرز  لاقثم  جنپ  دـننارذگب 

ماسقا همه  رد  یلاعت و  هّللا  نذاـب  دوش  محتلم  كاـپ و  دـندنب  هنهک  تحارج  رب  دـنیاسب و  دیفـس  هریز  اـب  ار  رکیک  گرب  هلیتف  رب  اـی  عضوم 
نوچ لاصتالا و  قرفتب  بصع  تیذا  ببسب  دسریم  مهب  غامد  رد  هک  یجنشت  زا  تسا  ترابع  كزک  دیـشیدنا و  دیاب  كزک  زا  تاحارج 
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تسا و عفان  هک  دنروخ  قوراف  قایرت  دندنب و  تحارج  نآ  رب  دشاب  هزات  هک  دنفـسوگ  هبند  دوشن  ثداح  تاحارج  رد  كزک  هک  دـنهاوخ 
دنراد دای  تاحارج  همه  رد  دننک  هظحالم  تارغج  زا  یشرت و  زا  اوه  يدرس  زا  تسا و  برجم  تسا و  عفان  زین  دشاب  هدش  كزک  رگا 

45 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 
زبس گرب  دنیامن  محلم  يوراد  دوش  خرـس  تحارج  نوچ  دوش و  رود  خسو  هک  دنیامن  زین  مهرم  لوا  دشاب  رایـسب  خسو  كرچ و  رگا  هک 

ار حورق  نآ  رگا  هثیبخ  حورق  تاحارج و  رد  دنایورب  تسوپ  دوز  هک  دنیامن  تحارج  رب  دنبوکب و  یناتسوب  رانک  صیـصختب  رانک  تخرد 
رد تسا  برجم  میظع  هک  دـنلامب  هتخاس  مهرم  گس  نابز  زا  نآ  زا  دـعب  دـنناسیلب و  زور  دـنچ  تسا  عفان  تیاغب  دـنناسیلب  گس  ناـبز  هب 

یمدآ رـس  يوـم  وزج  لاـی  يوـم  تسا  بیجع  بیاـجع  زا  هک  دوـشیم  هدـهاشم  يروـما  ۀـصاخ  رادوـب  نغور  زا  هزاـت  تحارج  مـخز و 
رد ار  ینیچ  دنویر  تسا  عفان  اهریغ  مهارم و  زا  دنلامب  خاسوا  تایقنم  نآ  زا  دعب  دنشاپب و  هثیبخ  حورق  رب  دننازوسب و  نز  يوم  صیصختب 

هیقنت ماخ و  لیمامد  هدام  عدر  دراد و  مامت  یلخد  سارغا  لاهـسا  رد  لامداب و  تسا  میظع  یلخد  حورق  راذقا  رد  هک  راذقا  خاسوا و  هیقنت 
تـسا بوخ  تیاغب  كازوس  هناثم و  هحرق  ۀهجب  هک  دنیوگیم  اذهل  دـشاب و  رتهب  ینیب  تاحارج  رد  هک  ارهاظ  دوب و  لثمیب  هتخپ  لیمامد 

دـنلامیم و ياپ  تسد و  رب  دـنبوکیم و  هدروآرب  ار  نآ  زغم  دوش  مرگ  نوچ  دـنرادیم  شتآ  رب  ار  هناودـنه  مخت  فارطا  یکـشخ  ۀـهجب 
دوب هدیـسر  مهب  تسد  ياهفک  رد  دنچ  هناد  یکـشخ و  ار  یئادگریم  دربیم  دشاب  هدوب  هریغ  کشتآ و  ضارما  زا  هک  یکـشخ  دـندنبیم 

هک نادنچ  دنلامب  تسدب  نآ  زا  دعب  دنرادب و  تسد  نآ  راخب  رب  دـنناشوجب و  دـنریگب و  رگا  نالیغم  تخرد  تسوپ  دـش و  اوادـم  نیمهب 
يوضع رد  نهآ  ای  ناکیپ  رگا  یلاعت  هللا  نذاـب  ار  فارطا  یکـشخ  دـنکیم  مرن  تسا  برجم  دـننک  تموادـم  هتفه  کـی  دوش و  کـشخ 

رد دنشکیم  زین  دندنب  هتفاکش  زین  غزو  دناهدرک و  هغلابم  باب  نیرد  دنـشکب  دندنبهب و  دنبوکب و  ار  هبنپ  مخت  دیاین  نوریب  دشاب و  هتـسشن 
دسرن نآ  رب  اود  رثا  هک  میشایخ  ماک و  تحارج  رب  موشیخ و  ماک و  تاحارج 

46 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 
میظع عفن  هتفه  ود  رد  هک  دنهدب  هتخاس  اهبح  نآ  زا  دوش و  طلخ  بوخ  هک  دنیاسب  كزان  تیاغب  هایـس  دنق  زبس  هاوخنان  بآ  ماخ  بامیس 
موهفم وا  نخـس  دوب و  هدش  رهاظ  وا  زاوآ  رد  میظع  هنغ  دمآربیم و  وا  ینیب  زا  دروخیم  هک  یبآ  دوب و  نینچ  تحارج  ار  یلفط  دـنکیم 

نآ لاثما  هکاوف و  تاینبل و  یشرت و  زا  زیهرپ  دش  جالع  وراد  نیاب  دشیمن 

هدنزگ هبرگ  مخز 

دوش هب  هک  دنشاب  هتسبیم  هدرک  هریمخ  هزات  عانعن  بآ  هب  هدیئاس  کشخ  عانعن  ار  دنزگ 

هدیسر تفوک 

لثم هدـش  تحارج  دـشاب و  هتفای  تفوک  هک  یئاج  دوش  مهرم  لثم  ات  دـنلامب  مرن  شتآ  يالاب  نغور  رد  دـنیاسب و  كزاـن  تیاـغب  ار  اـنح 
رب دندنبهب  دوش و  رابغ  لثم  هک  دنیاسب  كزان  تیاغب  هبوچدرز  یمطخ  انح  ینیچ  دنویر  دـنک  فرط  رب  ار  ملا  هک  مرگ  مرگ  دـندنب  هطقس 

دنک کشخ  دوز  هک  دنزیرب  هبطر  تاحارج  رب  کلذک  تسا و  عفان  رایسب  دشاب  هتفای  تفوک  هک  يوضع 

شتآ یگتخوس 

تعاسب تعاس  دنناپسچب  دننکب و  خطل  نآ  هب  ار  هچراپ  هتـسش  هبترم  تفه  ار  هنوچ  رگا  تسا  عفان  رایـسب  دشاب  هتخوس  شتآ  هب  هک  یئاج 
تـسا عفان  بیجع  دشاب  هدـش  نفعتم  دـشاب و  نآ  ریغ  مرگ و  بآ  دـشاب و  شتآ  یگتخوس  زا  هک  تحارج  تسا  عفان  نیا  هنهک  هزات و  رد 

واب زیچ  چیه  باب  نیرد  دنایورب و  هزات  دنک و  هلازا  نفعتم  تشوگ  هک  دنـشاپب  كزان و  دنیاسب  دـشاب  هدـمآرب  گرگت  هنایم  زا  هک  یکاخ 
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تسا بوخ  زین  تحارج  نآ  نتسش  گرگت  بآ  هب  دوشن و  هدایز  هک  دننک  هظحالم  دروآیم  الاب  تشوگ  دوز  دسریمن و 

روصان

اب دوش  کشخ  ات  دننک  نهپ  یخـص  رب  هدرک  رت  مین  گرب  بآ  هب  دننارذگب و  قیفـص  ریرح  زا  كزان و  دـنیاسب  هتـسکش و  ینیچ  دـنریگب 
نآ زا  دعب  تبون و  هس  دننک  کشخ  دننک و  رت  بین  گرب  بآ 

47 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 
ریـصاون رد  دوشن و  بوخ  هک  دشابیم  روصان  مک  هبترم  هد  ات  تسا و  عفان  بیجع  تیاغب  دننک  رپ  نآ  اب  ار  روصان  دنیاسب و  كزان  تیاغب 

دشاب و رئاغ  روصان  رگا  تسا و  هدومزآ  زین  دعقم  روصان  رد  هبترم  کی  هنیـس و  يور و  مشچ و  ریـصاون  رد  تسا و  هدومزآ  اج  همه  ندب 
دنتسرف وا  روغب  وراد  نیا  نآ  زا  دعب  رگید  یمهرم  ای  راگنز  مهرم  ای  يدنه  يایتوتب  دننک  خارف  ار  نآ  ناهد  دشاب و  گنت  نآ  رس 

لیمامد جضن 

اب رگا  مرگ و  مرگ  دننک  دامـض  تسا  بوخ  رایـسب  لیمامد  جضن  رد  رتهب  دنزپب  بالگ  رد  رگا  بآ و  رد  دنزپهب  دنبوکب و  ار  یمطخ  لگ 
دوب ریظنیب  دننک  دامض  دننک و  مض  قشا  مهرم 

مرو ریجفت 

زاب هدومن  هفاضا  نوباص  بآ  دنبوکب و  دننک و  رود  نآ  تسوپ  قبد و  بح  دنریگب  نآ  زا  جضن  زا  دعب  دننک  مرو  ریجفت  هک  دـنهاوخ  رگا 
دوشیم هتفاکش  دوخب  دوخ  هک  دننک  دامض  هدومن  هفاضا  هدیئاس  هبوچدرز  لاقثم  عبر  نآ  زا  دعب  دوش  مهرم  لثم  ات  دنبوکب 

ریزانخ

ریزانخ نغور  كدناب  نان  اذغ  دننک  زیهرپ  یلاقثم و  بیرق  زور  ره  زور  لهچ  دنناروخب  نآ  زا  ینکنهپ  دنیوگ  ینکنهپ  نایدنه  هک  یئاود 
دننک و رپ  اهکاچ  نآ  رد  هدـیئاس  رافلا  مس  لکـش و  نیا  لثم  دـننارب  یک  اب  ار  ریزانخ  درک  دـشاب  هنهک  میظع و  هک  دـنچ  ره  دوش  فرطرب 

دقرتب عضوم  نآ  ياهرانک  نوچ  یلاوتم  زور  دنچ  دـننک  الط  نآ  رب  هدرک  ریمخ  بآ  هب  هدـیئاس  زیت  هرون  مین  وزج  کی  راخـشا و  زج  کی 
جنرب زور  دنچ  نآ  زا  دعب  دننک و  رپ  عضوم  نامه  رد  زور  دـنچ  وزج  کی  رافلا  مس  وزج  هد  يریه  زا  لکـش  نامهب  کیراب  دـنزاس  اهلیتف 

دوخبدوخ ریبادـت  نیرد  ریزنخ  هک  دـندنبهب  ریزنخ  نآ  رب  دـنبوکب و  هدرک  مهرد  ریجناب  اوتهبگاس  نآ  زا  دـعب  دنـشاب  هتـسب  هتخپ  غود  رد 
دتفیب هک  لیم  هب  ای  تشگنا  هب  دننک  يودب  دتفین  نوریب  دوش و  ادج  هکنآ  رگا  دتفایم و 

48 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 
دننک جالع  لار  مهرمب  نآ  زا  دعب  دوش  كاپ  هک  دننک  پیل  زور  دنچ  نآ  زا  دعب 

لار مهرم 

دنزادنا و نآ  رد  دنیاسب و  ار  لار  هدرک  رود  ار  يرکن  نآ  دوش  غاد  بوخ  نوچ  دنزادنا  يرکن  رد  هدرک  غاد  ار  دـجنک  نغور  نآ  تفص 
دنزاس مهرم 

قشا مهرم 
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هرجنا مخت  لیوط و  دنوارز  ایرد و  فک  لدرخ و  دنریگب  هعلس  ریزانخ و  تابالـص و  لیلحت  رد  تسا  عفان  تیاغب  مهرم  نیا  ار  قشا  مهرم 
قشا لقم و  دوش و  رابغ  لثم  هک  دنیاسب  كزان  تیاغب  ار  هیودا  وزج  هدزاود  قیتع  تیز  وزج  ود  کی  ره  زا  قشا  لقم و  رفصا و  تیربک  و 
نوچ دنراد و  هاگن  دوش و  مهرم  ات  دنلامب  دنزیر و  نآ  رب  ار  هیودا  دنیامن و  هفاضا  هتخادگ  رفـصا  عمـش  وزج  ود  دـننک و  لح  تیز  رد  ار 

یگنسرگ دننک و  دامض  هدرک  طولخم  مه  اب  تیز  وزج  کی  لگ و  نغور  وزج  کی  مهرم و  نیزا  وزج  کی  دننک  لامعتـسا  هک  دنهاوخ 
ریغب هدیئاس  كزان  مهرم  نیا  هیودا  یهاگ  تسا  برجم  تیاغب  مهرم  نیمه  تابطرم و  تادربم و  زا  بانتجا  تسا و  مزال  رامیب  یگنشت  و 
میظع یلبند  رگا  دـنکیم  یلیلق  تحارج  یهاـگ  نکیل  رتیوق  هکلب  دـنکیم  لـمع  نیا  زین  میدـنبیم  هدرک  لـح  هکرـس  رد  موم  تیز و  زا 
هدیئاس هک  نآ  گرب  یمطخ و  لگ  هلوت  ود  ای  منکیم  مض  مهرم  نیا  هلوت  ود  دشاب  هدشیمن  هتخپ  هک  كریکفک  ای  دـشاب  جـضنلا  ریـسع 

ار قشا  مهرم  نیا  دوش  هتخپ  نوچ  دنـشاب  هتخیر  نآ  رد  زین  بـالگ  يردـق  رخاوا  رد  دوش و  ریمخ  قیرطب  هک  دنـشاب  هتخپ  بوـخ  تیاـغب 
دنکیم زور  هس  رد  هام  کی  راک  جضن  تعرس  رد  تسا  بیجع  تیاغب  میدنبیم  دشاب  مرگ  رایسب  هک  یتقو  هدیلام  مهرد  هدرک  هفاضا 

كریکفک

تسوپ ندرک  رود  دنامب و  تحارج  نورد  كرچ  هک  نتشاذگن  رگید  داوم  میود  نوخ  ندیشک  لوا  تسا  مزال  كریکفک  رد 
49 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

نامهب ندرک  دامض  ارهم و  ات  دنشاب  هتسشان  بین  گرب  نآ  رد  هک  یبآ  هب  تحارج  فارطا  نتسش  راگنز  مهرم  ار  نیا  نفعتم و  تشوگ  و 
یبوخب و تعاس  راهچ  دندنب  واگ  تشوگ  اضیا  ندرک و  تموادم  تحارج  نغور  هب  تسا  زیاج  دوش  فاص  تحارج  نوچ  هتخپ و  گرب 
دوش و مامت  جالع  نیمهب  هک  دشاب  هاگ  دنراذگ  هدرک  دامض  نآ  هب  دوش و  مهرم  قیرطب  هک  دننک  قحـس  تیاغب  ار  يدنه  مخت  نآ  زا  دعب 

قایرت تایوقم و  تاقایرت و  تاحرفمب و  هسیئر  ءاضعا  تیوقت  میدرک و  جالع  لوا  قیرطب  دوب  تبوعـص  تیاغ  رد  هک  ار  یکی  ضرم  نیا 
تسویپ حاجنب  میدرک  نآ  لثم  قوراف و 

قرع عفد  يارب 

يرغشاک هدیفس  وزج  هد  زبس  يوزام  وزج  هد  گنسرادرم  وزج و  جنپ  ینمرا  لگ  وزج  جنپ  تبش  وزج  تشه  جزامزک  تسا  بوخ  تیاغب 
نغور دنرادهاگن و  هدرک  یفرظ  رد  دوش و  لح  هکنادنچ  دنیاسب  گنـس  يالاب  دروم  نغور  رد  ار  هیودا  وزج  هدزناپ  دروم  نغور  وزج  هد 

نهد زین  بالگ و  اب  گنـسرادرم  ینمرا و  لگ  زین  دـنلامب و  ندـب  رب  ناز  ود  هقاـط  لـگ  هدیفـس و  اـب  دـنلامب و  هدـیئاس  زبس  يوزاـم  لـگ 
دیفم زین  روفاک  لدنـص و  هروغ و  كات و  هشیر  بآ  تسا و  دـیفم  زین  کنخ  ياهباعل  دـنلامب و  وزام  رانلگ و  دروم و  نغور  لجرفس و 

ار نهاریپ  رگا  تسا و  عفان  دنلامب  ندب  رب  هتشرس  بالگ  اب  ار  نآ  دننک و  هیالص  لدنص  دننام  ار  یقرغ  دوع  رگا  اضیا  جازم  بسحب  تسا 
ار يوب  تحارج و  نار و  خیب  تبوطر  دنشاب  هدیئاس  هکرس  اب  نوچ  تسا  عفان  بیجع  گنسرادرم  دنـشوپب  هدرک  کشخ  نآ و  هب  دننک  رت 

يرایـسب زا  هن  دوشیم و  اهتبون  رخاوا  رد  هک  یقرع  مسق  زا  هن  دـشاب و  نارحب  مسق  زا  هن  هک  دراب  قرع  عفد  ۀـهجب  ار  لـغب  يوب  کلذـک  و 
میدومرف دننکیم  رایسب  تیاکش  نیزا  ار و  ناهقان  اصوصخ  دوشیم و  رایسب  ار  درم  درس  قرع  متسه  هک  عضوم  نیرد  مایا  رد  هکلب  داوم 
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تسا بوخ  رایسب  ینیچ  بوچ  قرع  یتوقای و  نوجعم  هک 

کشتآ يارب  خوبطم 
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هس رد  ؤاپ  مین  کی  ره  هنهک  دنق  لهپ  تسوپ و  خیب و  عم  دروخ  یئاتک  لوبب  یلهپ  لظنح  خیب  لانچک  تخرد  تسوپ  بین  تخرد  تسوپ 
دنروخب هدرک  هبترم  تفه  زور  تفه  ات  دنرادهاگن و  هدرک  فاص  دنامب  هصح  مراهچ  نوچ  دنناشوجب  راثآ 

برج

ندب رب  اود  دشاب  جایتحا  نآ  زا  دـعب  رگا  دـشاب و  رتهب  دـننک  هیقنت  لوا  رگا  سپ  دـشاب  ار  نآ  رم  تعیبط  عفد  ندـب و  تبوطر  داسف  زا  رگا 
بح لثم  زیچ  چیه  تالهـسم  زا  دوش و  لصاح  مامت  هیقنت  ات  ندروخ  ربص  بح  نآ  زا  دعب  لوا و  دـننک  دـصف  هک  دوب  نآ  یلوا  دـنلامب و 
مرد ود  دننک و  طولخم  دنفسوگ  هیپ  مرد  دص  اب  مرد و  هد  دنیاسب  كزان  فاص  رفـصا  تیربک  دنریگب  نآ  دعب  برج و  يارب  تسین  ربص 

تشاد و برج  هک  ار  کلم  دالوا  زا  یکی  ام  تسین و  نیا  لثم  زیچ  چیه  ار  حیقتم  برج  هک  ندب  رب  دـنلامب  دـننک و  نآ  هفاضا  هلیاس  هعیم 
هلیاس هعیم  یکدنا  دنسانشن  وبب  ار  وراد  هک  متـساوخ  مدرک و  جالع  هیپ  تیربک و  نیمهب  هدمآ  زجاع  دندوب و  هدرک  هجلاعم  ابطا  هام  راهچ 
برج رد  دـنک و  لمع  نیا  زین  دـنلامب  نغور  نآ  هب  دـنزپب و  دـجنک  نغور  رد  خـینرز  رگا  تفای و  تحـص  هتفه  کـی  رد  میدرک  هفاـضا 

بآ ات  دنناشوجب  دنزیمایب و  دجنک  نغور  اب  ار  نآ  بآ  رایـسب و  دنناشوجب  دشاب و  هرهزرخ  هک  یلحم  دـنریگب  رگا  دوب و  عفان  زین  کشخ 
طـالخا داـسف  زا  يوم  نتخیر  داـیز  برج و  هکح و  ماـسقا  رثـکا  رد  راوـنپ  مخت  تسا و  ریظنیب  ندـب  شراـخ  يارب  دـنامب  نغور  دورب و 

تسا عفان  ابوق  تهج  کنخ  بآ  هب  دنروخب  نآ  زا  لاقثم  کی  حابص  ره  تسا  عفان  ار  همه  دوش و  ادیپ  طالخا  رد  هک  يداسف  ره  هلمجلاب 
تسوپ زا  دنناکچب  هک  ینغور 
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نورد هک  یفرظ  رد  ریطقت  دننک و  دیعـصت  ار  نآ  هک  نابل  کلذک  ندیلام و  لسع  اب  ساپود  تسا  عفان  کلذـک  هبکنم و  هروراقب  لیگران 

يدنهب ار  نآ  هک  یهایگ  تسا  عفان  هک  دنلامب  دعاص  نآ  زا  نآ و  زا  دحاو  لک  دوش و  دعاص  ازجا  یقاب  دکچب و  نآ  بآ  هک  دشاب  رگید 
صرب هچ  تسا  عفان  زین  ار  دوسا  صرب  قهب و  هک  دراد  بیرق  لامتحا  ندیلام و  ۀهج  ابوق  رد  تسا  عفان  تسا و  زیت  تیاغب  دنیوگ  يرموتک 

محل رد  تسا  ذفان  هک  تسا  ابوق  نامه  دوسا 

نآ تیوقت  رعش و  ظفح  رد  هک  ینغور 

وزج هـس  زبـس  وزاـم  وزج  ود  هـلیلب  تسوـپ  وزج  هـس  هـلیله  تسوـپ  وزج  جـنپ  یقنم  هـلمآ  وزج  هدزاود  دروـم  گرب  دـنریگب  درادــن  ریظن 
هیودا وزج  ود  لفوف  وزج  کی  رورز  وزج  کی  قامـس  درگ  وزج  ود  رانا  تسوپ  وزج  ود  ندال  وزج  کی  ریـشابط  وزج  کـی  ناشوایـسرپ 

مرج هک  یعونب  اـما  دـننک  فاـص  دـنلامب و  تسدـب  مکحم  هدروآ  دورف  نآ  زا  دـعب  دـنراذگ و  بآ  رد  زور  هنابـش  کـی  هدرک  هتفوکمین 
مهرب دـنناشوجب و  مرن  شتآ  هب  هدومن  هفاـضا  وزج  هاـجنپ  لـگ  نغور  وزج  هاـجنپ  صلاـخ  دـجنک  نغور  دـشاب  هدـنام  هارمه  هک  رادهزیر 

رب هدرک  کنخ  ار  نغور  نآ  زا  دعب  دننک و  یفرظ  رد  هدرک  کنخ  دنروایب و  نوریب  لوا  دوشیم  هتـسب  مرج  نآ  اهرخآ  رد  دنـشاب  هدزیم 
یلیلق نتخوس  زا  دـعب  رگا  تسین و  بوخ  دـشاب  هدـنام  نآ  رد  هک  یبآ  هک  دـننک  طایتحا  ریخا  رد  هک  دـیاب  دریگب  نآ  توق  ات  دـنزیر  نآ 
ماداب هبنا  دیایب  یگنسرگ  رد  دنیآیم  ورف  رایسب  يوم  هک  دننکن  هناش  ار  رـس  یگنـسرگ  تقو  رد  هک  دیاب  دوشیم  عیاض  دشاب  هدید  شتآ 
هدارب ار  نآ  نوردنا  دوشن و  ادج  مه  زا  هک  یعونب  دـننک  هراپ  راهچ  ار  نآ  دـشاب  هدـشن  ادـیپ  دـشابیم  شاهتـسخ  نآ  هب  هک  یتنوشخ  هک 

دجنک نغور  نآ  رد  هک  ینهآ  هزوک  رد  ار  وا  نآ  زا  دعب  دزیرن و  نآ  زا  هدارب  هک  دندنب  نامسیر  ار  هبنا  نآ  درگ  دنشاپب و  نهآ  كزان 
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نآ رد  هتفرگ  ار  نآ  بآ  دنـشاب  هداد  من  یکدـنا  بش  هک  یقنم  هلمآ  ریـس  کی  نغور و  ریـس  جـنپ  هبنا  هاجنپ  ره  باسحب  دنـشاب  هتخادـنا 
دنزادنا و هتفوک  ار  نآ  دـشاب  لگ  هک  نالیغم  راب  ریـس  کی  دنـشاب و  هتفوک  هدادمن  هلمآ  قیرطب  هک  زبس  يوزام  ریـس  مین  دـنزادنا و  هزوک 

ینالیگ یلع  میکح  www.Ghaemiyeh.comتابرجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 54زکرم  هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ رد  یبوچ  دـنهن  باـتفآ  رد  ار  هزوک  زور  هس  دـنزادنا و  نآ  رد  هتفوـک  هزاـت  رت و  دـنیوگ  گرزب  یهکمجروـس  يدـنهب  هک  یقلع  مین 
نزومه دنریگب و  ار  نآ  هبنا  هتسخ  الا  دش  دهاوخ  لح  هیودا  مامت  هک  دننک  نفد  نیمز  ریز  رد  هام  شش  دعب  دوش و  طولخم  هک  دننارذگب 

ات دنلامب  عضوم  نآ  رب  یکدنا  روفلا  یف  هدیدنکب  ار  دیفـس  يوم  هکنآ  لمع  قیرط  دنروآ  لمعب  هدیئاس  کین  دـجنک  نغور  رد  لفنرق  نآ 
لاس ره  ار  نومیل  بآ  دیآرب  هایس  يوم  دنروخن  کمن  زور  لهچ  دنروخب  ار  هتسخ  نآ  رگا  زین  دیورب و  هایـس  متفه  هبترم  هک  هبترم  تفه 

دیآ عفان  هیقو  هس  زا  هدایز  دنماشایب  يردق  تایح  مهب  رد  دننک  قبد  رب  هبترم  دنچ 

قدلا یمح 

هناد هاجنپ  بانع  اهریغ  ۀصاخلا و  ریغ  ۀصاخلا و  اهماسقاب  ۀیوارفـصلا  یمح  هبئان  تایمح  ماسقا  رد  منکیمن  شومارف  ار  روفاک  اب  هیمـسقب 
بآ مه  دـنماشایب و  هدرک  فاـص  بش  لوا  بآ  نآ  زا  يردـق  دـننک و  بآ  رد  زور  مین  لاـقثم  هدزاود  يدـنه  رمت  هناد  تسیب  اراـخب  ولآ 
کی زا  دعب  دنهدب و  ینساک  هریش  لئاوا  رد  هبئان  بغ  رد  تسا  برجم  تیاغب  بغ  رد  دننک  تموادم  نیدب  دنماشایب و  رحس  هدرک  فاص 

زا دعب  دشاب و  زور  لئاوا  رد  تبون  تقو  دـشاب و  لفط  ضیرم  رگم  دـنهدن  اذـغ  تبون  زور  دـننک و  هفاضا  کشرز  روفاک و  صارقا  هتفه 
هدراب ضباوقب  سپ  دشاب  ینفع  لاهسا  هک  یتقو  الا  يدنه  رمت  يابروش  ياذغ  دنهدب و  اذغ  دوش  لیم  هاگره  تبون 
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قرو نویفا و  تبون  زور  لاح  نیا  رب  دننک و  جالع  نآ  لاثما  لدنص و  تبرـش  ضباق و  ریـشابط  صرق  دراب و  یتوقای  روفاک و  صارقا  لثم 

دراد میظع  لخد  نآ  فیفخت  تبون و  ءاطبا  رد  هک  دنهدب  هدرک  بیکرت  اهریغ  تقو و  جازم  بسحب  روفاک  رایخلا و 

قدلا یمح 

تکرح الـصا  هک  دوب  هتـسب  ناـنچ  لـصافم  عـجو  زا  وـناز  دوـب و  وا  ندـب  رد  هلمجلا  یف  زین  هظیلغ  داوـم  تشاد و  بکرم  قد  هک  ضیرم 
هک یجـضن  یکدنا  دش و  هدیناروخ  قایرت  یکدنا  دمآ و  عفان  تیاغب  دش  هدـیلام  وناز  رب  تبـش  نغور  لوا  دوب  توقیب  تیاغب  درکیمن و 

هتفه ود  قد  پت  عفد  ۀـهجب  هدرک و  تقرافم  هقثل  پت  کـی  دـش  هدرک  وا  تعیبط  لـح  هبترم  ود  کـی  هفایـشب  مهدیم و  یمغلب  یمح  رد 
لاقثم ود  لولحم  ربنع  صرق  لاقثم  ود  هزات  بیبز  ذیبن  تسنیا  هیودا  تخرک  توق  درک و  تلئازم  قد  پت  میدومرف  تموادم  هیودا  نیدـب 

يزورنابـش دوب  مرگ  اوه  نوچ  لاقثم  مین  هصاـخ  روفاـک  صرق  لاـقثم  ود  کشمدـیب  قرع  لاـقثم  ود  رفولین  قرع  لاـقثم  ود  ینـساک  قرع 
كدنا كدـنا  دـیبلطیم  رگا  رگید  ياذـغ  لولحم و  ربنع  صرق  كدـناب  هناودـنه  بآ  هبترم  ود  کی  دـشیم و  هداد  اود  نیا  هبترم  راهچ 

قد بح  تسا  مزال  هکلب  تسین  یکاب  دنهدب  عفد  دنچ  هچ  رگا  دشاب  مک  مک  هک  دیاب  دنهدیم  وا  هب  هچ  ره  قوقدم و  ياذغ  دشیم  هداد 
لاقثم ود  هناودـنه  مخت  زغم  لاقثم و  ود  ودـک  مخت  زغم  لاقثم  ود  ینمرا  لگ  لاـقثم  هس  شاخـشخ  دـنکیم  لـئاز  قد  جـیردتب  بح  نیا 

ود هفرخ  مخت  گناد  کی  نارفعز  لاقثم  جنپ  روفاک  لاقثم  مین  جـنبلا  رزب  لاقثم  مین  نویفا  لاقثم  ود  دیفـس  ریـشابط  لاقثم  ود  یبرع  غمص 
جنپ رفولین  تبرش  اب  بح  تفه  حبص  ره  يدوخن  يرادقم  دنزاس  بح  دنشرسب و  انوطقرزب  باعلب  هتخپ  هتفوک  لاقثم 
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زا لبق  رحـس  تقو  يروگنا  بارـش  اب  مه  يروفاک و  صرق  ماسقا  رثکا  رد  لاقثم و  هس  نیرایخ  مخت  هریـش  لاقثم  جـنپ  رانا  تبرـش  لاـقثم 

مهدیم زور  هس  ات  یهاگ  دشیم و  عفد  زور  کیب  یهاگ  مهدیم  تشاچ  رد  اذغ  باتفآ و  عولط  تقو  مهدیم  هفرخ  هریش  حبص و  عولط 
بآ ای  دنزادنیب  درس  بآ  رد  ار  وا  لفاغ  دوش  مرگ  بوخ  نوچ  دیآرد و  مرگ  بآ  رد  جیردتب  هک  میتسرفیم  مامحب  دشاب  يوق  رامیب  رگا 

هک دنهاوخ  رگا  تسا و  امکح  زا  هجلاعم  ود  ره  نیا  دناهتفای و  افـش  قوقدم  دـنچ  هلیح  نیا  هب  دـنزیرب و  وا  رـس  رب  لفاغ  هزوک  دـنچ  درس 
تشپ و ياهرهم  رب  مرگ  هنوباب  نغور  تبش و  نغور  رد  دنیامن  مرگ  بآ  رد  ضیرم  ياپ  ود  ره  ندیزرل  تقو  رد  دشاب  مک  بت  ندینازرل 
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مرگ بالگ  نآ  بقع  هزرل  زا  لبق  دـنناروخب  هدرک  جوزمم  راح  ای  لدـتعم  یتوقای  اب  راـیخلا  قرو  نویفا و  يردـق  دـنلامب و  اـپ  تسد و  رب 
دنناروخب

یمغلب یمح 

لاقثم مین  هتفوک  مین  نایداب  لاقثم  کی  هشفنب  لاقثم  راهچ  یکی  ره  هشفنب  هریمخ  دنقلگ  ود  نیا  لثمب  دنهد  جـضن  لوا  ار  یمغلب  پت  هدام 
دعب دنهدب و  دننک و  لح  نآ  رد  ینومک  نوجعم  لاقثم  کی  هدومن  فاص  دـنامب  فصن  ات  دـنناشوجب  بآ  لطر  هس  رد  هناد  تسیب  بانع 

لیبجنز تسا  عفان  دننک  هفاضا  هدیناشوج  زین  یکم  انـس  لاقثم  جنپ  نآ  زا  دعب  دـننک و  لح  نآ  رد  زین  دـبرتلا  ءاود  لاقثم  راهچ  زور  هس  زا 
لیبجنز زین  يروزب  نیبجنکس  تسا و  عفان  رخاوا  رد  هنهک  تیربکلا  ءاود  لاقثم  ود  تبرش  رادقم  دنزاس  فوفـس  وزج  هس  تابن  وزج  کی 

یمح جالع  رد  لاقثم  کی  بش  ره  دننک  فوفس  دنزپهب و  دنبوکب و  فوفس  دنزپ و  دنبوکب و  دیفس  تابن  نآ  لثم  شـش  اب  هزیکاپ  دیفس 
هقثل هاوخ  هبئان  هاوخ  هدشن  هتفای  یئاود  نیزا  رتعفان  یمغلب 
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يردجلا ۀبصحلا و 

دهاوخ تعیبط  دوش و  دـساف  هک  تسنوخ  ضرم  ود  ره  نیا  ببـس  مهب و  تسا  کیدزن  اهنیا  جالع  دـنافورعم و  رهاظ  رد  ضرم  ود  نیا 
تیفیک رد  ینعی  تسا  رتشیب  نوخ  داسف  هبـصح  رد  دوب و  رتشیب  تیمک  بسحب  دـساف  نوخ  يردـج  رد  اما  دـنک  نآ  عفد  نایلغ  قیرطب  هک 

مک نوخ  دوب  توح  رد  باتفآ  هک  یتقو  رابکی  لاـس  ره  ضرم  نیا  ثودـح  زا  لـبق  لاـفطا  زا  هک  تسا  ناـنچ  یلوا  تسا و  بلاـغ  داـسف 
نیا هک  تسا  نآ  رثکا  ندرک  مک  نوخ  زا  دـعب  هک  لافطا  یگلاـس  هد  زا  لـبق  صیـصختب  تسا  رتهب  قلع  لاـسرا  تماـجح و  قیرطب  دـننک 
نوخ زاب  دنک  پت  نامه  دشاب  هدش  هام  ود  ندیشک  نوخ  هدرک و  پت  نایم  هلصاف  رگا  درذگیم و  کبس  دوش  رگا  دوشن و  ثداح  ضرم 

اما دمآ  عفان  میدرکیم  ام  مات  ترورـض  رد  ّالا  تسین  زیاج  روهظ  زا  دعب  دشاب و  هدش  رهاظ  يردج  ندمآ  نورب  راثآ  هکنآ  زا  لبق  دنـشک 
زین دوش  هشفنب  هفاضا  رگا  بانع و  بآ  دننک و  میالم  تافایـشب  تعیبط  نییلت  دش  رهاظ  هدعم  ءالتما  رثا  لئاوا  رد  رگا  تسا  طرـش  طایتحا 

رد بانع  هاجنپ  هک  قیرط  نیا  هب  مینکیم  زیوجت  لوا  رد  تعیبط  نییلت  ام  دننک و  مک  تیاغب  ضرم  نیا  لاح  رد  فرصت  ابطا  تسا و  زئاج 
ءاـفطا تهج  میهدیم  مه  هدرک  رت  باـنع  هناد  دـنچ  میهدیم و  نس  تواـفت  بسحب  باـنع  بآ  نآ  زا  يردـق  حابـص  مینکیم و  رت  بآ 

هیپ اب  دـننازوسن  عمـش  هکلب  دـننکن  نغور  ار  غارچ  هکنانچ  دـنزپن  وا  کیدزن  اقلطم  هک  ناـهدا  زا  ندرک  دـیاب  عنم  ضرم و  رخآ  اـت  ناـیلغ 
زئاج نوسینا  نایداب و  بانع و  زا  هدیشوجب  دننک  راهظا  رگا  تقو  نیرد  دنک  یلهاک  عضاوم  یضعب  زا  ندمآرب  نوریب  رگا  هک  صیـصختب 

نیا هب  کیدزن  هچنآ  کمن و  مک  جنرب  شام  يابروش  رد  تسا  رصحنم  اذغ  تسا و 
56 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

هرطق هرطق  هبترم  راهچ  بش  زور و  ره  دنشاب  هدیلام  نآ  رد  قامس  روفاک و  زایپ  بآ  زینـشگ و  بآ  مشچ  رد  زور و  کی  تسیب و  ات  دشاب 
رثا هک  دنزوسب  زگ  بوچ  وا  شیپ  یهاگ  دنزوسیم  دنپـس  هک  یقیرطب  دشاب  هدشیم  کشخ  ریدب  نتفرگ و  بآ  زا  دـعب  رگا  دـنناکچب و 

تاذاحم رد  دننک و  هقرخ  رد  جادیفـسا  اب  زگ  بوچ  رتسکاخ  هکنآ  نیزا  يوق  دوش و  کشخ  دوز  هک  دسرب  هتخپ  هلبآ  عضوم  رب  دود  نآ 
تقارحب و دـیآرب و  رایـسب  هلبآ  انایحا  رگا  دوش و  کشخ  دوز  هک  دـسرب  هلبآ  رب  نآ  راـبغ  زا  یلیلق  اـت  دنـشاب  هدزیم  نآ  رب  یتشگنا  هلبآ 

هدرکیم لامعتـسا  نآ  زا  یلیلق  هدرک  لح  دـشاب  رادوید  نغور  هک  تحارج  نغور  روفاـک و  يردـق  دوش  نفعتم  هکلب  دـشاب  يدؤم  هحرق 
قیرط نیاب  دومنیم  تشوگ  هیپ و  هدش و  ادج  نادـب  تسوپ  حورجم و  دوب و  هدـش  نفعتم  اپاترـس  هک  یمظع  يردـج  بحاص  هک  دنـشاب 

ناوختـسا دنلامب و  عضوم  نآ  رب  دنیاسب و  دننازوسب و  ار  ناوختـسا  دـنامن  يور  ای  ندـب  رب  يردـج  رثا  هک  دـنهاوخ  رگا  میدرک و  هجلاعم 
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نآ زا  دعب  رگا  تسا و  عفان  هک  دنـشاب  هدیـشکیم  مشچ  رد  هدیئاس  بآ  هب  هبوچدرز  دشاب  هدش  ادیپ  يرثا  مشچ  رد  رگا  دشاب و  رتهب  وهآ 
زا یلیلق  رگا  دنکیم و  مشچ  زا  هلبآ  رثا  عفد  اهنیا  دشاب  هدنام  هرصاب  توق  رگا  نکیل  دوب و  يوقا  دنشکب  دنیاسب و  ومیل  بآ  هب  بآ  ياجب 

ددع تلق  يردج  رد  کین  تامالع  نآ  لثم  ریجنا و  زا  تسا  برجم  تیاغب  دیآرب  دوز  هبصح  يردج و  هک  دنهدب  هدرک  لح  ربنع  صرق 
هداتفا رتیوق  تقلخ  بسحب  هک  يوضع  ره  شطع و  تلق  ماعط و  ياهتـشا  يرایـشه و  ضایب و  هب  لـئام  نآ  نول  یخرـس  رادـقم و  یگرزب 

تسا دیفم  انح  هک  هدرک  ترهش  نآ  زا  درآرب و  رتمک  فارطا  رد  دندنب  فارطا  رب  ار  انح  رگا  درآرب و  رتشیب  رتگرزب  ای  دشاب 
57 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

قرع نآ  رد  هک  یبت  ره  هک  دنیوگ  تسا و  رتهب  دوش  عفد  فارطا  بناجب  رگا  هدام  هچ  تسا  رضم  هک  تسناد  دیاب  هکلب  عفان  باب و  نیرد 
فلاخم میدید  رایسب  ام  تسیرثکا  مکح  نیا  نکیل  رگید و  پت  هب  دوش  لقتنم  نآ  رگم  دش  دهاوخن  يردج  دشابیم  ندب  مامت  رد  رایـسب 

یناسآ هب  يردـج  هک  دـنکیم  عفد  تسا  وضع  نآ  هجوتم  هک  ار  داوم  زا  یـضعب  تعیبط  هک  دوشیم  مولعم  دـنک  قرع  يوضع  رگا  نیا و 
دیآیمنرب رتشیب  هناد  هس  ود  دنناروخب  ددع  هس  ات  ددع  ود  شوگرخ  لکشپ  دننک  سایق  نیرب  هبصح  جالع  دیآرب و 

کشتآ

ضراوع يافخا  ماقم  رد  لوا  دوش  رهاظ  ضرم  نیا  نوچ  هک  تسا  مزال  تسا و  ینیچ  بوچ  ضرم  نیا  جالع  نیرتناسآ  کشتآ  جـالع 
هکلب منکیم  زین  نآ  رکذ  دننکیم و  باب  نیرد  هک  هیودا  هب  دـنوشن  یـسراف  ران  هرمح و  ياهناد  جورخ  لصافم و  درد  نتخیر و  لثم  نآ 

دوش نآ  ثعاب  دنک و  قرع  ات  دنکن  زیمآ  بعت  تاکرح  دردب  هک  دنیامرفب  دنهدب و  ینیچراد  قرع  بارش و  دننک و  لامعتـسا  هراح  هیودا 
دعب تسا و  مزال  هام  شـش  الا  تسا و  رتهب  دننک  نینچ  لاس  کی  رگا  دنامن و  ندب  قامعا  رد  يزیچ  دـیآ و  نوریب  تکرحب  همه  داوم  هک 
نیا هب  ینیچ  بوچ  ندروخ  رد  دننک  عورش  نآ  زا  دعب  تسا و  یفاک  ام  جیافسب  نوجعم  اهجازم  رثکا  رد  دنروخب و  یکبـس  لهـسم  نآ  زا 
يارب هنهک و  نول  کبـس و  گـنر و  مک  نادرخ  يارب  هزاـت و  نزو و  نارگ  خرـس و  ناریپ  يارب  ینیچ  بوچ  لاـقثم  شـش  دـنریگب  قیرط 

ای نیلافـس  گید  رد  یگتـسهآب  دـنناشوجب  دـشاب  بآ  لاقثم  دصـشش  رازه و  هک  بآ  نم  هد  کین و  ندیـشارت  دراـکب  لدـتعم و  ناـناوج 
نآ تالضف  عفد  نطب و  هیلخت  نآ  زا  دعب  دوش و  حبص  نوچ  دنامب و  عبر  هک  دنناشوجب  نادنچ  دنناشوپب و  نآ  رب  نیگنس و 

58 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 
رتشیب ملا  هک  عضوم  رب  دنک و  قرع  دـسرب و  يو  هب  نآ  راخب  ات  دـنرادرب  ار  گید  رـس  نآ  زا  دـعب  دـنزاس و  ضیرم  کیدزن  ار  گید  نآ 

دوـش و مک  تاراـخب  نوـچ  نتـسش و  نتخیر و  نآ  رب  بآ  نیزا  نیدـنچ  هرطق  تسا  زئاـج  دـشاب  اـهتحارج  رگا  دـنناسرب و  راـخب  دـشاب 
نآ زا  دـعب  هدرک  کشخ  دـننک و  رت  بآ  نیا  هب  نهاریپ  کی  دـنروخب و  ار  نآ  ثلث  ای  نآ  عبر  ندروخ  ناوت  هک  ددرگ  رتمک  نآ  ترارح 
نآ زا  هک  دـنراد  هاـگن  بآ  نیزا  هصح  دـنوش  هنـشت  هاـگ  ره  کـمنیب و  دـنزپب  بآ  نـیرد  وا  ماـعط  دـشاب و  ندـب  قصـالم  هـک  دنـشوپب 

نیمهب ینیچ  بوچ  لاقثم  شـش  زاب  رگید  زور  هدرک  کشخ  هیاس  رد  دـنراد و  هاـگن  ار  هدیـشوج  ینیچ  بوچ  لـفث  دنـشاب و  هدروخیم 
زا هک  لفث  لاقثم  شش  نآ  هب  هدرک  گنت  دنریگب و  ینیچ  بوچ  لاقثم  هس  مکی  تسیب و  زور  زور و  تسیب  ات  دننک  لمع  دنریگب و  لاونم 

هدرک رت  نآ  رد  زور  ره  هماـج  قـیرط  نیمهب  دـنروخب و  ار  هصح  نیمه  تاراـخب و  دـنناشوجب و  قـیرط  نیمهب  هدرک  عـمج  دوـب  لوا  زور 
زیاج زور  تسیب  نیرد  دنناشوپب و  قرع  زا  دعب  دـننک  کشخ  هدرک  رت  نآ  رد  زور  تسیب  نیرد  دـنناشوپب و  قرع  زا  دـعب  دـننک و  کشخ 

دـشاب و رتهب  دـننکن  رگا  صلاخ و  بآ  ینیچ و  بوچ  بآ  زا  دـشاب  جوزمم  وا  هب  ندروخ  بآ  هب  دـنزپب  صلاـخ  بآ  زا  ماـعط  رگا  تسا 
درآ و تابن و  دنق و  لسع و  غرم و  تشوگ  زا  اذغ  تسا  رتهب  دـشاب  هناخ  رد  رگا  هکلب  دـننک  تظفاحم  کشخ  ياوه  زا  زور  لهچ  نیرد 

رتهب نیا  ار و  يرثکا  دوشیم  هدایز  زورب  زور  ملا  درد و  لوا  هتفه  ود  رد  دـشاب و  کمنیب  هک  یطرـشب  تسین  یعنام  دـنزاس  اـجنآ  جـنرب 
دوشیم فرطرب  مامتب  ملا  درد و  رتشیب  ای  زور  تسیب  رد  هک  هاگ  دهنیم و  فیفختب  يور  نآ  زا  دعب  تسا و 
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59 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 
درـس ياوه  زا  دننکن و  ترـشابم  هام  شـش  دروخن و  یـشرت  هویم و  لاس  کی  ینیچ  بوچ  زا  ندمآرب  زا  دعب  دننک  مامت  ار  زور  لهچ  اما 
بوچ نیمه  زاب  نآ  جـالع  دوشیم و  راـتفرگ  تنحمب  لوا  زا  رتدـب  دوش  عقاو  یئاـطخ  رگا  خـی و  فرب و  بآ  زا  نینچمه  دـننک و  زیهرپ 

رد دشاب  مرگ  ناشیا  لد  جازم  ای  دنشاب  رغال  رایسب  ای  دشاب  کشخ  ناشیا  جازم  هک  مدرم  یضعب  دروخب و  مامت  طایتحا  هب  هک  تسا  ینیچ 
زئاج دـنناشوجب  ینیچ  بوچ  اب  هتفوک  ماداب  جازم  کـشخ  نارورحم  يارب  رگا  یجازم و  ره  روخارف  دـننک  رتمک  قرع  نتفرگ  راـخب  تقو 

گنس يالاب  بآ  هب  لاقثم  ود  هاوخنان  نایدنه  تموادم  دوش  رتمک  جایتحا  مسق  نیا  ندروخ  هزات و  ریش  اب  ندرک  جوزمم  کلذک  تسا و 
عومجم نیا  دوش و  دیدپان  هک  دنلامب  نادنچ  بآ  ددمب  هتخادنا  نآ  رد  دنریگب و  هدنز  بامیس  لاقثم  هس  دوش و  ریمخ  هک  دنیاسب  نادنچ 

رگا تحارج  دنکیم و  عفن  هتفه  ود  رد  بلغا  دنهدب  بح  ود  زور  ره  هک  دشاب  هاگ  دـنهدب و  زور  کی  ار  یبح  ره  دـنزاس  بح  لهچ  ار 
تسا برجم  دنلامیم  بامیس  مهرم  نآ  یلاوح  بیضق و  رب  اصوصخ  دوب 

ضیبا صرب 

کـشخ واگ  نیگرـسب  صرب  عضوم  رب  دـننک و  ریطقت  وزج  راهچ  لهچ و  هروش  وزج  راـهچ  تسیب و  درز  جاز  وزج و  هدزاود  دیفـس  جاز 
دننک ریطقت  هایـس  جاز  هروش و  اینومقـس و  دنریگب  ندب  گنر  هب  دیآیم  هزات  تسوپ  دوریم و  تسوپ  دـننک  الط  بآزیت  نیا  هب  دـنلامب و 

تسا و برجم  درآیم  حالـصا  هب  هدرک  تحارج  هتخوس  ار  نآ  هک  دنناسرب  صرب  عضوم  رب  غرم  رپ  اب  دـکچیم و  نآ  زا  داح  بآزیت  هک 
دننک رارکت  دکچب  بازیت  لوا  زا  رگا 

دوسا صرب 

يایتوت دیدحلا  ثبخ  ضویع  یـضعب  لوق  هب  وزج و  شـش  دیدحلا  ثبخ  وزج  هن  هروش  وزج  هدزاود  درز  خینرز  وزج  هدزاود  ینامی  بش 
عرقب دننک و  يدنه 

60 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 
دنناسرب عضوم  نآ  رب  ررکم  غرم  رپ  دوش و  خرـس  ات  دنلامب  دشاب  هداتفا  ارحـص  رد  هک  واگ  کشخ  نیگرـسب  ار  عضوم  دنناکچب و  قیبنا  و 

هدام رد  دنلامب  مرگ  خلت  نغور  هب  تسوپ  نداتفا  زا  دعب  هک  دیاب  ددرگیم و  رهاظ  تسوپ  یلـصا  گنر  دـتفایم و  عضوم  نآ  تشوگ  هک 
زا دعب  اما  تسا  بسانم  دنراد  تلع  نیا  هب  تبـسن  ةداضم  هک  رذگهر  نیزا  هراح  هیودا  هچرگا  دـندومرف  تشاد  دیفـس  قهب  هک  یـصخش 

دناسریم الجب  ار  طلخ  ریخبت  دتفیب و  هک  ارچ  دوش  نیا  تلع  ثعاب  یهاگ  رایـسب  هراح  هیودا  لامعتـسا  هیقنتیب  رایـسب  مغلب  ندیـسر  مهب 
ود دراب  روفاک  لاقثم  تفه  یکی  ره  راخـشا  هروتاـت  مخت  جـنبلا  رزب  لاـقثم  هد  یکی  ره  راـیخلا  قرو  اـنح  یمطخ  گرب  لـگ و  هبوچدرز 

تسا و عفان  تیاغب  هک  دندنبهب  دنیاسب و  كزان  تیاغب  ار  هیودا  لاقثم 

وناز درد 

مک رایـسب  داوم  دش  هتـسب  وراد  نیا  زور  ود  نآ  زا  دـعب  ررکم  دیـشک  نوخ  ولز  هب  لوا  دوب  پسا  زا  نداتفا  ببـس  دوب و  تدـش  تیاغ  هک 
تـسوپ تسا  برجم  تیاغب  ار  وناز  درد  صیـصختب  لصافم  ياهدرد  رد  لهـسم  نیا  دـش  فرطرب  ماـمت  زور  هس  رد  دزب و  هلبآ  دیـشک و 

دنماشایب و دننک و  فاص  دنلامب و  تسدب  دنامب و  عبر  ات  بآ  هلایپ  ود  رد  مه  اب  دـنناشوجب  فک  کی  خرـس  زیوم  مین  لاقثم و  هس  لظنح 
لهسم و لحم  نیا  رخاوا  رد  هک  دشاب  هاگ  دنک و  عفد  لصافم  زا  رایسب  یجاجز  مغلب  لهسم  نیا  تسا  رتهب  دنهدب  نیزا  لبق  یحلصم  رگا 

اعما یگدرزآ  عفد  هک  دـنروخب  مرگ  ریـش  بآ  هب  رگید  ياهمخت  اب  اهنت  لـمحلا  ناـسل  مخت  تسین و  یکاـب  هک  دنـسرتن  دوش و  عفد  نوخ 
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توق نتفوک  زا  هک  دنشاب  یضعب  هیودا  هدئاف  تسا  دیفم  یپ  رد  یپ  بش  دنچ  نتسب  انح  دوشیم  رجنم  سرقنب  ياپ  شزوس  دنک 
61 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

دبرت نومیتفا و  لثم  دوش  لطاب  اهنآ  توق  دنناشوجب  رگا  هک  دنـشاب  یـضعب  نوقیراغ و  نومیتفا و  دبرت و  اینومقـس و  لثم  دوش  لطاب  اهنآ 
خبط تقو  رد  هدئاف  دنلامب  لابرغ  رب  نوقیراغ  تسا و  رتهب  الط  نواه  دنبوکب و  نواه  رد  دنیاسب و  ایـسآ  رد  ار  هیودا  هک  تسنآ  رتهب  سپ 

انـس و لثم  رایـسب  یـضعب  دـبرت و  نومیتفا و  بانع و  رفولین و  لثم  دروخ  شتآ  رتمک  هیودا  یـضعب  هچ  دـنزادنین  راـب  کـیب  ار  هیودا  همه 
سونیلاج و شراوج  تهج  دنیاسب  یگطـصم  اب  ار  هریرذـلا  بصق  هچنانچ  دـننک  شلدـب  يرگید  رد  دـشاب  یکی  رگا  نآ و  لاثما  هشفنب و 

يارب هچ  رگا  دـننکن و  تاجلیله  دـشاب  هشفنب  هریمخ  اـی  هشفنب  هک  يوراد  رد  هدـئاف  دوش  خـلت  خـبط  زا  دـعب  دـنلامب  تسدـب  ار  رفولین  رگا 
يوراد رد  نویفا  ربص و  نایم  دـننکن  عمج  کلذـک  دـنکیمن و  زین  ترـضم  دـنامیم  زاب  دوخ  لمع  زا  ود  ره  هکنآ  اـب  هچ  دـشاب  ندروخ 

تسا دیفم  رایسب  دننک  اهمخز  نوخ  نتسب  يارب  هک  تارورذ  رد  اما  ندروخ 

رهاوج لیوصت 

دننابنجب دننک و  طولخم  بآ  هب  دـننک و  هلایپ  رد  دـنیاسب و  بوخ  قامخچ )  ) قامـس گنـس  رب  نآ  زا  دـعب  دـننک  بوکمین  ار  رهاوج  لوا 
زاب دـنیاسب و  دـنزیرب و  قامـس  گنـس  رب  زاب  دـنامب  هساـک  رد  هچنآ  دـنزیرب  یگرزب  هساـک  رد  دوز  وزا  دـشاب  هدـش  جوزمم  بآ  هب  هچنآ 

تسنیا دننک  عمج  دنریگب و  هدش  فاص  بآ  دنشاب و  هتشاذگ  بوخ  ینامز  هکنآ  زا  دعب  دنیشن  گرزب  هساک  هت  رد  هچنآ  دننک و  لیوصت 
رهاوج لیوصت 

ینیچ بوچ  نوجعم 

تـسیب بوخ  ینیچ  بوچ  دـنک  وکین  هراسخر  گنر  ار و  لسک  يوق و  فعـض  عفد  رد  تسا  عفان  تیاغب  تسام  تاـفیلات  زا  نوجعم  نیا 
جرطیش دنج  نادیزوب  زارد  لفلف  درگ  لفلف  هلقاق  جو  لفنرق  هنشا  جنذاش  ناجنروس  ینیچراد  وزج  جنپ  دکم  نارفعز  یگطـصم  دوع  وزج 

لیبجنز
62 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

هیودا لثم  دیفـس  دـنق  وزج  کی  کشم  وزج  هس  دـکم  دیفـس  نمهب  خرـس  نمهب  ناجنلوخ  نوسینا  اوبزوج  ینامرک  هریز  خرـس  لگ  قرو 
لاقثم ود  ات  لاقثم  کی  یتبرش  هیودا  نزو  هس  هتفرگ  فک  لسع 

انس نوجعم 

هدام مسق  ره  زا  دـنکیم و  قفرب  لاهـسا  لصافم و  هدـعم و  یغامد و  ضرم  رد  تایمح  داوم  عفد  رد  تسا  عفان  تیاغب  تسام  تاـفیلات  زا 
لطر مین  هدیشارت  دیفس  دبرت  لطر  مین  یقتسف  جیافـسب  لطر  کی  نومیتفا  مین  لطر و  کی  یکم  انـس  دنریگب  دنکیم  عفد  دوب  بلاغ  هک 
هریمخ لسع  لطر  مین  دـنقلگ  لطر  کی  هشفنب و  هریمخ  لطر  جـنپ  اب  دـنیاسب و  انـس  اب  ار  هیودا  لاقثم  تفه  لیبجنز  لطر  مین  هشفنب  لگ 

فاص نآ  زا  دعب  دیآرد  هتـسهآ  شوجب  ات  دنیامن  میالم  شتآ  رب  هدرک  لح  بآ  رد  لاقثم  هد  ات  لاقثم  ود  زا  یتبرـش  دنرادهاگن  دـننک و 
دشابن قیفص  هک  هفرخب  دننک 

ضباق نوجعم 

وزج راهچ  یکی  ره  ضامح  مخت  موتخم و  لگ  رانلگ و  ریشابط و  هدرک و  نایرب  هفرخ  مخت  تسا  برجم  تسا و  عفان  میظع  تالاهسا  رد 
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هیودا نزو  مین  اب  دـنهاوخ  رگا  دـننک و  فوفـس  هک  دـنهاوخ  رگا  وزج  مین  نویفا  وزج  کی  ردـنک  وزج  ود  سالا  بح  لوسغم و  جـنداش 
سیتلا ۀیحل  هراصع  ابرهک  وزج  کی  دکم  دـسب  ضـضح  ایقاقا  یبرع  غمـص  مینکیم  هفاضا  زین  ار  هیودا  نیا  ام  دـننک و  هریمخ  ماخ  دـهش 

بنرا هحفنا  ینیچ  دـنویر  ولقم  لمحلا  ناسل  مخت  ولقم  رم  مخت  ولقم  ناحیر  مخت  ولقم  انوطقرزب  نامرلا  عاـمقا  وزج  ود  دـکم  قرحم  غذو 
ریغ هیودا  نزو  مین  ماخ  دهـش  وزج  ود  ریحز  نوجعم  وزج  تسیب  لمحلا  ناسل  قرو  هراصع  وزج  هس  دـکم  هلاـغزب  هحفنا  دوشن  هتفاـی  رگا 

لاقثم ود  ات  لاقثم  مین  یتبرش  دنراد و  هاگن  دنزیمایب و  دنبوکب و  ار  رگید  مخت  راهچ 
63 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

ریحز نوجعم 

مخت هریز  وزج  راهچ  دـکم  ولقم  لهبا  هدرک  نایرب  اـنوطقرزب  هدرک  ناـیرب  ضیبا  فرح  هتفـص  ار  تالاهـسا  یـضعب  ار و  ریحز  تسا  عفاـن 
ار هیودا  وزج و  هدزیـس  نویفا  وزج  تشه  دـکم  دیفـس  جـنبلا  رزب  سفرک  مخت  نوسینا  شاخـشخ  مخت  تبـش  مخت  ای  رذـک  مخت  یناـمرک 

جنپ زا  دننک  لامعتـسا  هام  شـش  زا  دعب  دننک و  ریمخ  نآ  هب  دـنریگب و  ماخ  لسع  عومجم  نزوب  هتخیمآ  مه  اب  انوطقرزب و  زا  ریغ  دـنبوکب 
اهجازم توافتب  لاقثم  کی  ات  دوخن 

دبرت نوجعم 

دنشارخب ار  دبرت  هیقو  کی  یگطصم  مرد  هس  لفلف  هیقو  کی  لیبجنز  لطر  کی  فوجم  غمصم  دیفـس  دبرت  دنریگب  دنک  یمغلب  داوم  عفد 
دنراد هاگن  هدرک  ریمخ  فاص  لسع  لطر  ود  اـب  دـنیاسب و  ایـسآ  هب  ار  هدرک  عمج  یگطـصم  لـفلف و  لـیبجنز و  اـب  برچ و  ماداـب  نغورب 

تسا زئاج  دنناشوجب  یکدنا  رگا  هدرک و  لح  مرگ  بآ  رد  مرد  جنپ  ات  مرد  ود  یتبرش 

دراب یتوقای  نوجعم 

کی دـسب  لاقثم  هس  دـکم  دیفـس  بشی  لعل  ینامر  توقای  دـشاب  مرگ  شجازم  هک  لد  تیوقت  رد  تسا  ریظنیب  تسام  تافیلات  زا  هصاخ 
لاقثم جنپ  دـکم  خرـس  نمهب  دیفـس  نمهب  وهاک  مخت  هفرخ  مخت  هلمآ  نارفعز  کسخ  مخت  نابزواگ  هیوبجنرداب  هتفـسان  دـیراورم  لاقثم 
لاقثم یـس  هنادیب  کشرز  لاقثم  هدزناپ  دکم  خرـس  لدنـص  دیفـس  لدنـص  لاقثم  کی  دـکم  رانلگ  هشفنب  دروم  مخت  جزامزک  ینمرا  لگ 
هاجنپ یکی  ره  کشمدیب  قرع  ضامح  تبرش  بیس  تبرـش  رانا  تبرـش  لاقثم  هد  ینـساک  مخت  لاقثم  تفه  ریـشابط  لاقثم  هس  هرقن  قرو 
لاقثم تسیب  دـص و  کی  ینـساک  قرع  لاقثم  هس  دراب  روفاک  لاقثم  کی  دـکم  یتبت  کشم  يدیفـسب  لیام  بهـشا  ربنع  الط  قرو  لاقثم 

نوجعم لاقثم  هاجنپ  دص و  ود  دیفس  لسع  لاقثم  داتفه  دیفس  تابن 
64 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

دنزاس

لدتعم حرفم 

هدرک جوزمم  یکدنا  مادک  ره  زا  یهاگ  مهدیم و  هفلتخم  ضارما  رد  میدومن  افتکا  حرفم  ود  نیا  هب  تاحرفم  عیمج  زا  ام  تسا  عفنا  مات 
وا يازجا  دیآ و  عفان  تیاغب  محر  ضارما  رد  دوب و  عفان  ار  تالاهـسا  رثکا  هک  تسنآ  جوزمم  نیا  عفانم  هلمج  زا  دیآیم و  عفان  مهدیم و 

ودک مخت  زغم  هنشا  دابنرز  دیفس  نمهب  ابرهک  جرتا  تسوپ  ماخ  مشیربا  ینیچراد  دسب  یگطصم  نابزواگ  نارفعز  هتفسان  دیراورم  تسنیا 
درو یبرقع  جنورد  يدنه  دوع  دیفس  لدنص  لاقثم  ود  دکم  وهاک  مخت  رایخ  مخت  زغم  ریـشابط  کشمجنرف  مخت  سبرابربنا  بیطلا  رافظا 
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درو یبرقع  جنورد  يدنه  دوع  دیفس  لدنص  لاقثم  ود  دکم  وهاک  مخت  رایخ  مخت  زغم  ریـشابط  کشمجنرف  مخت  سبرابربنا  بیطلا  رافظا 
کشمران لبنس  هفرق  ینمرا  لگ  دروجال  زینشک  مخت  موتخم  لگ  روفاک  الط  قرو  هرقن  قرو  رابک  هلقاق  بهـشا  ربنع  لاقثم  هس  دکم  رمحا 

مرد دصکی  ضامح  تبرش  لاقثم  مین  رخذا  لاقثم و  کی  دکم  هیوبجنرداب  مخت  ینامر  توقای  فافش  لعل  لاقثم  کی  دکم 

ریبک حرفم 

یناویح رهزداف  بهشا  ربنع  زینشک  خرس  لدنص  دیفـس  لدنـص  دابنرز  یبرقع  جنورد  کشمران  هبابک  یعمـش  ءابرهک  بشی  ینامر  توقای 
لبنـس خرـس  نمهب  دیفـس  نمهب  لاقثم  شـش  دکم  ضرقم  مشیربا  ریـشابط  جرتا  تسوپ  نابزواگ  لاقثم  تفه  هیوبجنرداب  لاقثم  هس  دکم 
جذاس هدیـشارخ  لیبجنز  لاقثم  کی  دـکم  هرقن  الط و  قرو  نینوف  هام  نارفعز  موتخم  لگ  ینمرا  لگ  رابک  هلقاق  راغـص  هلقاق  هفرق  بیطلا 
دکم نیریش  رانا  بآ  بالگ  نیریش  هب  بآ  لاقثم  ود  کشم  لاقثم  ود  دکم  رفولین  لگ  هنادیب  کشرز  يرصم  لقاقش  یفوک  دعـس  يدنه 

هیودا نزو  ود  لسع  لاقثم  هاجنپ  دیفس  تابن  لدنص  قرع  نابزواگ  قرع  لاقثم  هاجنپ 

نایگنب حرفم 

دندیدرگیم عفتنم  دنوشیم و  ناحرف  رایسب  میتخاس و  ناشیا  ۀهجب  ار  بیکرت  نیا  دناگنب  هتفیرف  نامز  لها  نوچ  فیک  شوخ 
65 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

بیطلا لبنس  دنیاسب و  دنرادهگن  ماداب  نغور  رد  هتفه  ود  ات  ار  کنب  الوا  هک  دیاب  راتسا  خیب  خرس  هن  دشاب و  هایـس  هن  هک  زبس  بوخ  گنب 
رابغ لثم  هک  ار  کین  اصوصخ  هیودا  دنبوکب  كزان  تیاغب  راتسا  ود  یکی  ره  نارفعز  یگطـصم  لفلف  راتـسا  هس  دکم  لیبجنز  جذاس و  و 

راتـسا عبر  ربنع  راتـسا و  کی  دوع  راتـسا و  کی  کشم  رگا  دنزاس و  نوجعم  هتفرگ  فک  لسع  نادـنچ  هس  اب  نارفعز و  کلذـک  دوش و 
دشاب رتهب  دننک  هفاضا  راتسا  عبر  الط  قرو  راتسا  مین  هرقن  قرو 

روفاک صرق 

راهچ لسع  لاقثم  ود  نیرایخ  مخت  زغم  لاقثم  هس  ودـک  مخت  زغم  لاقثم  هس  بوخ  نارفعز  لاـقثم  مین  دراـب  هینیچ  روفاـک  تساـم  هصاـخ 
لاقثم مین  یصرق  ره  دنزاس  صرق  بآ  یلیلق  اب  دنیاسب و  كزان  تیاغب  ار  هیودا  لاقثم 

ربنع صرق 

نزو دـسر  مهب  نآ  هشارخ  زا  هچنآ  دنـشارخب  دراک  شارتملق و  اب  یگتـسهآ  هب  دـشاب و  کشخ  هک  صلاخ  بهـشا  ربنع  تسا  اـم  هصاـخ 
دـشاب کنخ  اوه  هکیتقو  رد  تمیالم  یگتـسهآ و  هب  ناهوس  رد  هدرک  عمج  دنـشاب  هدرک  هتفوکمین  ار  نآ  هک  تابن  نآ  لثم  ود  دـننک و 

نآ دـعب  دـنیاسب  رگید  تابن  اب  زاب  ار  نآ  هلاخن  دـنناسرن و  نآب  تسد  اما  دـننارذگب  لـخنم  زا  نآ  زا  دـعب  تسین  زئاـج  نآ  نتفوک  دـنیاسب 
ربنع نزو و  عبر  بوخ  صلاخ  کشم  دنریگب  نآ  زا  دعب  دوش و  كزان  ایتوت  لثم  هکنآ  ات  دنیاسب  یگتـسهآ  هب  یکاپ  نواه  رد  ار  عومجم 

دوش و ریمخ  نآ  هب  تابن  ربنع و  هک  ردقنآ  هدرک  قورم  هقعلمب  دوش و  فاص  ات  دنراذگب  دوش  لح  هک  نادنچ  رایـسب  بالگ  اب  دنیاسب  و 
دنـشاب و هدادیم  نآ  زا  بـالگ  هرطق  هرطق  دـنلامیم و  یگتـسهآ  هـب  مرگ  رتسکاـخ  رب  دـنزیر و  نآ  رب  تاـبن  ربـنع و  دـنزیرب و  هلیتاـپ  رد 

بالگ رد  نآ  زا  كدنا  هک  تسنآ  ندش  لح  ناشن  دوش و  لح  ربنع  ات  دنشاب  هدیلامیم 
66 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

ات بالگ  اب  دنـشاب  هدـیلامیم  زاب  الا  دوشن و  رهاظ  رمخ  زا  يزیچ  یفک و  بالگ  يالاب  رگا  دوش و  لـح  دوخبدوخ  هک  دـنراذگ  دـنزیر و 
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بوخ لسع  تابن  رشع  رادقم  دوش  تخس  هک  دنهاوخ  رگا  تسا و  زئاج  مه  دننک  هدایز  رگا  دشاب و  ربارب  تابن  مامت  هک  دیاب  دوش و  لح 
وبشوخ تیاغب  تسا و  بوخ  رایـسب  دننک  لامعتـسا  لاس  کی  زا  دعب  رگا  ار  صرق  نیا  دـننک و  هفاضا  وبشوخ  هتفرگ  فک  هدرک  فاص 

هد رد  ربنع  لاقثم  کی  هک  دـشاب  رطعم  نآ  لثم  دـنرادهاگن  لاس  کی  دـننک و  صرق  تابن  لاقثم  دـص  ربنع و  لاقثم  کـی  رگا  هکلب  دوش 
دروآ دهاوخ  نایثغ  دنلامب  رس  رد  رگا  دنلامب  دنیاسب و  هرقن  هلیتاپ  هرقن  نواه  رد  دشاب و  هزات  دنشاب و  هتخاس  تابن  لاقثم 

ءالط نوجعم 

یس تابن  راثآ  ؤاپ  لوا  دهش  هشام  هس  نارفعز  هشام  ود  لوا  کشم  هلوت  کی  بهشا  ربنع  هلوت  کی  الط  قرو  راثآ  مین  کی  بیس  تبرش 
خرس شش  بالگ  رطع  رانا  هس  بالگ  مرد 

ضباق فوفس 

مخت رانلگ  یـسربق  لگ  موتخم  لـگ  ریـشابط  هدرک  ناـیرب  هفرخ  مخت  تسنیا  اود  ءازجا  يوقم  يدـعم و  لاهـسا  يارب  زا  تسا  عفنلا  میظع 
مرد کی  ردنک  مرد  ود  دکم  لوسغم  یـسدع  جنداش  سالا  بح  نیوخالا  مد  هتـساشن  ثیثارط  خرـس  لگ  گرب  مرد  راهچ  دکم  ضامح 

نآ عفن  دـنهدب  دـنیاسب و  ابرهک  گناد  کی  نیوخالا و  مد  گناد  ود  اـب  فوفـس  نیا  گـناد  ود  رگا  لاـقثم  کـی  یتبرـش  مرد  مین  نویفا 
غمـص تسا  مات  دوخ  هچ  رگا  دوشیم  متا  عفن  رد  میزاسیم  نوجعم  مینک و  هفاضا  ءازجا  نیا  فوفـس  نیرب  یهاگ  دـشاب و  لوا  فاعـضا 
ۀحفنا نامرلا  عامقا  ینیچ  دـنویر  لاقثم  ود  دـکم  قرحم  غذو  سیتلا  ۀـیحل  هراصع  لاقثم  کی  یکی  ره  ابرهک  ضـضح  دـسب  اـیقاقا  یبرع 

ولقم لمحلا  ناسل  مخت  ولقم  رم  فرح و  مخت  ولقم  ناحیر  مخت  ولقم  هفرخ  مخت  يدج  هحفنا  بنرالا 
67 ص : ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم 

قیتع ریحز  نوجعم  لاقثم  تفه  دنزیمایب و  فوفس  هیودا  اب  هدرک و  عمج  مه  اب  ولقم  مخت  راهچ  زا  ریغ  دنبوکب و  ار  هیودا  لاقثم  هس  دکم 
مکحم دنـشرسب  مه  اب  هدرک  هفاضا  لسع  لاقثم  ود  هداس  صلاخ  رابجنا  تبرـش  لاقثم  یـس  لمحلا و  ناسل  گرب  هراـصع  لاـقثم  تسیب  و 

دنشاب هدیسر  تالاهسا  زا  جحس  هچ  رگا  تسا  عفنلا  بیجع  لاقثم  کی  یتبرش 

ریشابط فوفس 

اب دشاب  هدش  اعما  هدعم و  تواخر  زا  هک  اهلاهـسا  زا  تسا و  عفان  تیاغب  لاقثم  کی  ره  رانلگ  ریـشابط  روفاک  لاقثم  هس  بوخ  موتخم  لگ 
دنماشایب هدرک  طولخم  فوفس  نیا  دوخن  ود  لدتعم و  یتوقای  دوخن  ود  ار  لافطا  صیصختب  جازم  ترارح 

رادوید نغور 

نیا دـنک و  وکین  نآ  یبوخ  تحارج و  گـنر  درآیم و  مهب  دوز  دراذـگیمن و  كرچ  درادـن و  ریظن  تحارج  رب  تشوـگ  ندـینایور  رد 
متخیر هک  نغور  نیا  دوب  نتخودب  جایتحا  دوب و  میظع  تحارج  هک  دش  يرایـسب  هزات و  تاحارج  رد  هصاخ  كرابم  تیاغب  تسا  ینغور 

ناکد فقـس  رب  هک  دود  دله و  رادبوچ  رادوید و  دنریگب  هتفـص  دش  کین  دوز  دشن و  نتخودـب  جایتحا  هک  دروآ  مهب  نانچنآ  متـسب  و 
تسیود دجنک  نغور  دننک و  مهرد  ار  عومجم  دنبوکب و  دشاب  ینتفوک  هچنآ  لاقثم  هد  یکی  ره  زا  دنیـشن  دنکیم  نایرب  دوخن  هک  یـسک 
تـسدب دنروآ و  دورف  نآ  زا  دعب  دیآ و  فصنب  ات  هتـسهآ  هتـسهآ  شتآ  هب  دنناشوجب  دشاب  لاقثم  هد  دصیـس و  هک  بآ  لطر  هن  لاقثم و 

هک دنک  طایتحا  تقو  نیرد  دشاب و  نتخوس  کیدزن  بآ  هکنادنچ  یگتـسهآ  هب  ات  دنناشوجب  دننک و  گید  رد  زاب  دننک و  فاص  دـنلامب 
هرطق هک  دوب  نانچ  یلوا  سب  دزوسیم  دروخب  شتآ  رگا  بآ  ندش  مامت  زا  دعب 
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لصافم و ءاهدرد  رد  تسا  عفان  دنک  رود  دشاب  هدنام  نورد  هک  بآ  تارطق  نآ  زا  دـعب  درآ و  دورف  دـشاب  هدوب  نآ  هب  زونه  بآ  يدـنچ 

نغور لـفث  دـنریگب  هوچهوه  تسا  رتهب  دـننک  هنق  لاـقثم  جـنپ  هوچهوه و  لاـقثم  هدزناـپ  نغور  نیا  ءازجا  هفاـضا  رگا  ار و  نمزم  ءاـهدرد 
رب صلاخ  دجنک  نغور  لطر  ود  بآ و  لطر  هد  هتفرگ و  هروتات  مخت  جنپ  تسیب و  لاقثم و  دص  نغور  نتخیر  زا  دش  روکذم  هک  رادوید 

دنامب نغور  دورب و  بآ  ات  دنناشوجب  هدرک  فاص  نآ  زا  دعب  دیآ  زاب  فصنب  ات  دنناشوجب  دنیازفا و  نآ 

راگنز مهرم 

رب نک و  طولخم  نغور  یکدـنا  اـب  راـگنز  مهرم  یکدـنا  دوش  كاـپ  خـسو  كرچ و  زا  تحارج  هک  یهاوخ  هاـگ  ره  تسا  عفاـن  تیاـغب 
مامت مهرم  نیمهب  هک  دنهاوخ  رگا  تحارج  ندش  كاپ  زا  دـعب  دـننک و  هن  زین  دـتفا  تجاح  رارکتب  رگا  دوش و  كاپ  هک  راذـگب  تحارج 
رادقم زا  دنیازفا و  يزیچ  نغور  موم  رادقم  زور  ره  هک  دـیاب  دـننک و  لامعتـسا  هفاضا و  نغور  موم  يردـق  زور  ره  دـننک  تحارج  جالع 
تـسیب رادوید  نغور  ای  صلاخ  دجنک  نغور  اب  لگ  نغور  دـنریگب  نآ  تفـص  دوش  کین  دوز  تحارج  ات  دـننک  مک  يزیچ  راگنز  مهرم 
كزان هک  هدوس  راگنز  لاقثم  راهچ  دوش  رگا  ترارح  نوچ  دـننز  مهرب  دـنراذگب و  نا  رد  موم  لاقثم  جـنپ  یکدـنا و  دـنک  مرگ  لاقثم و 

دنرادهاگن دوش و  طولخم  ات  دننز  مهرب  هتخیر  نآ  رب  دنشاب  هدرک  زیب  هماج  هدوس 

قشا مهرم 

یـصاع ماروا  تابالـص و  ریزانخ و  جاضنا  رد  تسا و  لماک  تیاغب  دیآ  جـضن  رید  هک  لیمامد  زا  مسق  ره  جاضنا  رد  هک  تسا  مهرم  نیا 
هرجنا و مخت  بوخ و  تیربک  زا  دنریگب  دنباییمن  وا  ریظن  جضنلا 
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اب دـننک و  لح  نوتیز  نغور  رد  ار  قشا  لقم و  دنـشاب  هدراذـگ  ریرح  زا  هکنآ  زا  دـعب  دـنیاسب  یکزاـن  تیاـهن  رد  ربارب و  همه  اـیرد  فک 

لقم و یهاگ  دوش و  مهرم  ات  دـنلامب  رایـسب  هدرک  طلخ  نآ  هب  ار  هیودا  دـنزیمایب و  دنـشاب  هتخاس  نوتیز  نغور  درز و  موم  زا  هک  یطوریق 
عفان تیاغب  نآ  لاثما  محر و  تابالـص  لیلحت  رد  مینکیم و  طلخ  نآ  هب  ار  هیودا  مینکیم و  لح  خرـس  یمطخ  گرب  هراـصع  اـب  ار  قشا 

فالتخا بسحب  مینکیم  دـنت  هکرـس  یمطخ  گرب  هراصع  ياجب  یهاگ  لاحط و  ماروا  لیلحت  ۀـیذا و  رد  کلذـک  لمعلا و  يوق  تسا و 
تسا دیفم  زین  هدام  مغ  هلوک و  يارب  درادن  دوخ  ریظن  مهرم  المجم 

بامیس مهرم 

نادنچ دنزیمایب و  نآب  هدوس  يدنه  يایتوت  مرد  کی  كاپ و  هدنز  بامیـس  مرد  جـنپ  دـنیاسب و  بآ  يردـق  اب  لاقثم و  هد  دزربط  دـنریگب 
نآ ریغ  زا  هچ  دشاب  گنرف  داب  زا  هچ  تسا  بوخ  رایسب  نآ  یلاوح  بیـضق و  تحارج  يارب  دوش  لح  هک  دنلامب  نیگنـس  نواه  ای  تسدب 

ریمخ دنت  هکرـس  اب  دـنبوکب و  تیاغب  وزج  کی  هرون  وزج  ود  راگنز  وزج  ود  رم  وزج  شـش  درز  خـینرز  وزج  شـش  خرـس  خـینرز  رگید 
دنزاس صرق  هدرک 

نویفالف

تسیب و هقرحم  هروب  دنزاس  صرق  هدرک  ریمخ  دنبوکب  وزج  هدزاود  ایقاقا  وزج  تفه  بش  وزج  تفه  خرـس  خینرز  وزج  تفه  درز  خینرز 
تسا هلیزم  تیاغب  عدر  رد  خرس  لدنص  دننک  رود  ار  هثیبخ  هبلـص  داوم  دوش و  مهرم  لثم  هک  دنناشوجب  لافطا  لوب  اب  دنبوکب و  وزج  جنپ 

ینالیگ یلع  میکح  www.Ghaemiyeh.comتابرجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 54زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا هلیزم  تیاغب  عدر  رد  خرس  لدنص  دننک  رود  ار  هثیبخ  هبلـص  داوم  دوش و  مهرم  لثم  هک  دنناشوجب  لافطا  لوب  اب  دنبوکب و  وزج  جنپ 
جالع دشاب  هدـشیم  اهیبرچ ؟؟؟ نغور  ندیـسر  زا  هک  تاحارج  تسعفان  تیاغب  دنـشاب  هتخیریم  نآ  رب  داوم  هک  ار  همیظع  تاحارج  و 

دنریگب تسبرجم  بیجع  هک  دنک  بین  گرب  هب  نآ 
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هک تاحارج  رد  هتشغآ  نآ  هب  هلیتف  ای  هیپ  اب  دوش و  لح  ات  یگتسهآ  هب  دنلامب  هظیلغ  رواهم  بآ  رد  دنیاسب و  کشخ  بوچدرز و  دنریگب 
رب دجنک  نغور  رد  هدیئاس  ار  دجنک  دشاب  هدش  مخز  ندیسر  ببسب  هک  اهجنـشت  دبای  افـش  يزور  كدنا  رد  هک  دننامب  دشاب  هدش  روصان 

لمع نیا  رتمک  رتشیب و  هام  کی  بیرق  دندوب  هدـیلام  نامز  رایـسب  مرگ  بآ  هب  هکنآ  زا  دـعب  دنتـشاد  هاگن  هدیـشک  یبوخب  دنتـسب و  وضع 
يارب دنزاس  مهرم  دنناشوجب و  نغور  موم  اب  ار  بین )  ) بیـس بآ  تسا  رایـسب  تنحم  اما  دنتفای  تاجن  ریبدـت  نیاب  هک  یعمج  دـندرکیم 

تسا بوخ  رایسب  تاحارج  يارب  یلهنهپ  تسا  بوخ  تاحارج  يارب  دشاب  هنق  هک  دزراب  تسا  بوخ  رایسب  تاحارج 

يربنع نابزواگ  تبرش 

زورنابـش کی  جوزمم  بالگ  لـطر  کـی  بآ و  لـطر  هس  رد  هیقو و  کـی  یهوک  ناـبزواگ  دـنریگب  تسا  وکین  تیاـغب  بلق  تیوقت  رد 
ار نآ  قورم  نآ  زا  دعب  دنیـشنب  نآ  لفث  ات  دنراذگب  دننک و  فاص  دنلامب و  تسدب  دنامب و  بآ  ثلث  ات  دنناشوجب  نآ  زا  دـعب  دـنراذگ و 

تیاغب یگطـصم  لاقثم  ود  نارفعز و  هیقو  ود  رگا  دنناشوجب  هتخادنا  نآ  رد  دنق  لاقثم  هاجنپ  دوب و  رتهب  دننک  قیورت  هقلعب  رگا  دنریگب و 
رگا دوش و  فعاضم  وا  توق  دوش  تبرـش  لخاد  دنراذگب و  زورنابـش  کی  جوزمم  کشمدـیب  قرع  بالگ و  هیقو  ود  رد  دـنیاسب و  وکین 
دوش کین  وا  ماوق  ات  دـنیامن  مرگ  رتسکاـخ  رب  دـشاب  هدوب  زور  هس  یگطـصم  نارفعز و  هک  نآ  زا  دـعب  ار  تبرـش  نیا  دـنهاوخ  نیزا  رتهب 
نآ رب  هدرک  لح  کشمدیب  قرع  هیقوا  ود  بالگ و  هلوت  کی  صلاخ و  ربنع  صرق  هیقو  ود  رادقم  یگطصم و  نارفعز و  زا  دننک  فاص 
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دوش طولخم  ات  دننامب  مرگ  رتسکاخ  رب  دننک و  هفاضا 

ادوس تبرش 

يدنه و رمت  دنریگب  تسا  نومیتفا  خوبطم  زا  رتهب  داوم  نیرد  تیذایب و  دنک  عفد  ار  ینوخ  يادوس  يوارفص و  يوادوس و  ام  تافیلات  زا 
هدزناپ دکم  هشفنب  هریمخ  تشخریـش و  لاقثم  هس  دکم  هرتهاش  هشفنب  لاقثم  راهچ  دـکم  یکم  انـس  نومیتفا  لاقثم  جـنپ  یکی  ره  اراخبولآ 

هدام جـضن  تبرـش  نیزا  شیپ  دـنماشایب و  هدرک  فاص  دـنزیرب و  رگید  هیودا  دـیآ  شوجب  نوچ  دـنناشوجب و  هرتهاش  هشفنب و  لوا  لاقثم 
رد تسا و  عفان  تیاغب  زین  هخـسن  نیا  دننک  لخاد  ربنـش  رایخ  سولف  لاقثم  هد  نآ  لدب  دشابن  تشخ  ریـش  رگا  دـشاب و  رتهب  دـنیامنب  ادوس 

هـشفنب مرد  هس  یلباک  هلیله  تسوپ  مرد  جنپ  یکم  انـس  مرد  جنپ  نومیتفا  عفان  ماذج  رد  برجم و  تسا و  ریظنیب  یئادوس  طالخا  لاهـسا 
هناد جـنپ  تسیب و  ناتـسپس  هناد  جـنپ  تسیب و  باـنع  مرد  هس  ینـساک  مخت  لاـقثم  هس  ناشوایـسرپ  لاـقثم  هس  هتفوکمین  جیافـسب  مرد  هس 

توق ات  دـنلامب  بآ  نآ  رد  هدرک  هطیرخ  ار  نومیتفا  هدرک  فاص  دـیآ  همین  هب  ات  دـنناشوجب  بآ  هساک  کی  رد  ار  همه  هناد  هد  اراـخبولآ 
ماداب نغور  لاقثم  کی  هدرک  فاص  هدرک و  لح  نآ  رد  ربنـش  رایخ  سولف  لاقثم  هد  دیفـس و  نیبجنرت  لاقثم  تسیب  سپ  دهد  زاب  ار  دوخ 
يارب رگا  دـنکیم و  عفد  فلتخم  طالخا  دـش  رهاظ  عفن  میظع  رایـسب  هبرجت  زا  دـعب  خـیبط  نیزا  دـننک  لوانت  مرگ  مین  هدومن  هفاضا  هزاـت 
هظیلغ مغـالب  هریخا  لـمع  سلجم  رد  تسا و  سلجم  هد  خوـبطم  نیا  طـسوتم  لـمع  تسا  زئاـج  دـننک  فعاـضم  ار  هیودا  هجزما  یـضعب 

یهاگ ره  دوشیم و  عفد  ادوس  هرجحتم و 
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نیریـش هناودـنه  كدـنا  رخآ  لمع  رد  ندـیماشآ  زا  لبق  ای  دـنماشایب و  کـمن  ریغب  هتخپ  غرم  بآ  كدـنا  ریخا  بتارم  رد  دوش  لـمع  رد 
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جازم ترارح  تهج  میباـییم  میظع  عفن  میروخیم و  هناودـنه  بآ  هچمچ  ود  نآ  زا  دـعب  میماـشآیم و  ار  خوبطم  نآ  دـعب  میروخیم و 
هریش تسا  يوق  لمح  عنم  رد  یسلت  بآ  تسا  عفان  ابوق  ۀهج  هک  رموتک  دیآ  عفان  ار  جیهت  دنریگب  نآ  یئالوچ  گرب  ولاهبنس  گرب  یلصا 

دش مامت  هناش  لج  یلاعت  هنوعب  تسا  عفان  رام  رهز  عفد  رد  نآ  بآ  تسا  یهایگ  بآ  تسا و  ریظنیب  نویفا  تیمس  عفد  ۀهج  بود 
[1] ینالیگ یلع  میکح  تابرجم 

________________________________________

1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 ینالیگ ، یلع  میکح  تابرجم  یلع ، ینالیگ ، [ 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 

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)
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... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، 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 
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«. 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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