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ناهج بهاذم  نایدا و  خیرات 

: هدنسیون

ینادابآ یغلبم  ّهللادبع 

: یپاچ رشان 

قطنم

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مّود دلج  ناهج  بهاذم  نایدا و  18خیرات 

باتک 18تاصخشم 

ینام 18نید 

؟  18ینام

تایلک 19نیئآ ، 

تادقتعم رگید  زا  20یبیکرت 

ینیب ناهج  20فلا : 

ناسنا يژولوئدیا  21ب : 

یساسا لوصا  22دیاقع 

ماکحا 24میلاعت و 

یخیرات ریس  25ورملق و 

ینام شیاین  26نیرخآ 

26اههاگدید

كدزم 27نیئآ 

یسودرف راعشا  رد  27كدزم 

كدزم 27روهظ 

مایق يداصتقا  یعامتجا -  ياه  27هنیمز 

یناساس یفارشا  یتاقبط -  ماظن  نییبت  دابق و  مدرم و  اب  هطبار  رد  27كدزم 

اه هدوت  نایصع  یعامتجا ،  بالقنا  مایق ،  27زاغآ 

هاش 28میلست 

یناریا يایاعر  یگنسرگ  رقف و  یناساس و  تیفارشا  ملاظم  28حرش 

28يزوریپ
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یناساس نایرابرد  یناریا و  فارشا  ياه  ترکتسد  اهرابنا و  28ندوشگ 

نایرابرد هاش و  لاوما  28هرداصم 

دنداد دابق  لاوما  هرداصم  زا  ربخ  28ناسوساج 

دابق هب  كدزم  28خساپ 

یعامتجا تلادع  تورث ،  هنالداع  میسقت  يربارب ،  كدزم :  نیمارف  29میلاعت و 

تاقبط وحم  كدزم و  یعامتجا  29تلادع 

 ! دش یکدزم ))   )) دوخ دابق ،  یناساس ؛  تیفارشا  29وحم 

مایق یمدرم  هاگیاپ  زا  یشیامن  وا ،  مایق  ورملق  كدزم و  یمدرم  29تیبوبحم 

درادن داقتعا  درادن ،  داصتقا  سک  ره  دابق :  هب  كدزم  ياه  29هیصوت 

تسا یناساس  فارشا  نادبوم و  هرصاحم  رد  هک  ناوریشونا  تشونرس  زا  دابق  دیدش  29ینارگن 

دنک یم  توعد  كدزم  نید  هب  ار  دنزرف  دابق  دنک .  اشفا  ار  هئطوت  هک  دهاوخ  یم  كدزم  زا  29دابق 

ناوریشونا یناساس و  فارشا  اهلادوئف و  نادبوم و  زا  يداحتا  كدزم  هیلع  هئطوت  30زاغآ 

كدزم هیلع  دابق  کیرحت  هئطوت و  حرط  یتاقبط  ماظن  هب  نارادافو  30عامتجا 

يو هیلع  هاش  کیرحت  و  كدزم ،  همکاحم  هرظانم و  30سلجم 

ناساس یشزرا  ماظن  زا  عافد  كدزم ،  هیلع  یناساس  تیفارشا  30همانماهتا 

هناهاش لاعفنا  دابق و  30یسیدرگد 

ماع لتق  30نامرف 

ناشن كدزم  خرس  30غاب 

كدزم 31مادعا 

نایناریا هب  هناهاش  مشچ  31رهز 

تشترز نویناحور  فارشا و  شمارآ  یناتسروگ  31مظن 

يدالیم  491 ینانوی /   830 دابق ؛ یهاشداپ  مراهچ  31لاس 

؟  31كدزم

33مایق
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كدزم 35مایق 

اه هدوت  36راجفنا 

38اههاگدید

یبرع عبانم  رد  39كدزم 

نایکدزم عمق  41علق و 

كدزم هرابرد  حیحص  42تواضق 

خیرات رودزم  ناخروم  ینابرق  یبالقنا  43كدزم 

ناتساب نیرهنلا  نیب  مدرم  43نایدا 

ناتساب نیرهنلا  نیب  مدرم  43نایدا 

ماوقا نآ  نهک  ندمت  اه و  نیئآ  نیرهنلا و  نیب  44نینکاس 

نیرهنلا نیب  مدرم  نایادخ  نایدا و  اه و  44نیئآ 

نهک رصع  نایلباب  نایرموس و  هاگید  زا  45ناطیش 

ثیلثت یتسرپ و  46هناگود 

لبابرد نایداکا  نایرموس و  هاگدید  زا  زاغآ  رد  دوجوم  ود  46شیادیپ 

نهک ناهج  رد  تیلثت  ناونع  46شیادیپ 

مود 46ثیلثت 

نایروشآ نایلباب و  ینید  فیلاکت  نایادخ ،  يادخ  47كودرم 

دوب لباب  رهش  رد  ناهج  گرزب  يادخ  47كودرم 

؟  دش نایادخ  يادخ  كودرم  47هنوگچ 

روشآ لباب و  مدرم  یبهذم  هفیظو  ینید و  48فیلاکت 

دوخ نایادخ  هب  مدرم  نداد  48نز 

نایقینف نایکورف و  نایتح  ياه  نیئآ  48نایدا و 

نایتح 49نیئآ 

یکورف نیئآ  اما  49و 
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هتشذگ راصعا  رد  نایقینف  نیئآ  اما  49و 

یسانش رتخا  حیرشت و  50ملع 

زاغآ ات  زاغآ  زا  50یسوم ؛ 

50تدالو

50تدالو

لوا 51تیاور 

مود 52تیاور 

مایق 53هشیدنا 

53هراشا

شتسرپ موسر  56بادآ و 

خیرات رد  58نیطسلف 

یلصا نانکاس  - 158

دوهی نیطسلف و  - 259

نیطسلف اه و  برع  - 359

تاروت رد  ع )   ) 59یسوم

نامرف 61هد 

لیئارسا ینب  62تاجن 

دوهی هناگ  هدزیس  63لوصا 

تاروت قودنص  دوهی و  63همیخ 

دوهی یبهذم  بتک  رگید  و  64تاروت ، 

نآ هچخیرات  قیتع و  64دهع 

تاروت هناگ  جنپ  65ياهشخب 

دوهی یبهذم  بتک  67رگید 

تاروت 69فیرحت 
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فیرحت دهاوش  69للع و 

تسا هتشاد  یتشونرس  نینچ  70تاروت 

تاروت رد  اوح  70مدآ و 

تاروت رد  یهلا  ناربمایپ  71ناتساد 

حون ناتساد  71تاروت و 

تاروت رد  طول  71ناتساد 

تاروت رد  71نوراه 

تاروت رد  دواد  71نامیلس و 

تاروت رد  71بوقعی 

تاروت رد  72دنوادخ 

اه ثرح  يدوبان  اهلسن و  ماع  لتق  72تاروت و 

تاروت 72ناققحم و 

دوهی یبهذم  ماکحا  73دیاقع و 

دوهی موق  دیاقع  هب  73یهاگن 

تاروت یئازج  73ماکحا 

ثراو جاودزا  75نوناق 

نایدوهی 76تادابع 

دوهی 76ياهینابرق 

دوهی نید  77تایقالخا 

نایدوهی دزن  دادعا  78هاگیاج 

 ( ع  ) یسوم گرم  زا  سپ  79دوهی 

هناگ هدزاود  79طابسا 

نون نب  عشوی  79يربهر 

نارواد هورگ  80يربهر 
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یبن دواد  دنمورین  هنالداع و  81تموکح 

ربمایپ نامیلس  ریظن  یب  82تنطلس 

نامیلس گرم  زا  سپ  لیئارسا  ینب  82تشونرس 

نایدوهی ماع  لتق  رصنلا و  83تخب 

دوهی موق  یجنم  83شروک 

لیئارسا ینب  84ناربمایپ 

 ( ع  ) یسوم گرم  زا  سپ  84ناربمایپ 

دندیسر توبن  هب  لیئارسا  ینب  رد  هک  85ینانز 

دوهی عبانم  رد  86نینرقلاوذ 

دوهی 87ندمت 

دوهی ياه  88هقرف 

ناریا رد  91دوهی 

ناریا نایدوهی  91رامآ 

 ( ع  ) یسیع 93نید 

ماجنا ات  زاغآ  زا  93یسیع 

یهلا تلاسر  غیلبت  93دلوت و 

هثالث 95میناقا 

 ( ع  ) یسیع يامن  وشن و  دلوت و  نوماریپ  یخیرات  96تایاور 

لیجانا رد  97یسیع 

قیتع دهع  رد  98یسیع 

نآرق رد  98یسیع 

؟  تسیچ 99هملک 

یسیع دیمعت  99يارجام 

 ( ع  ) یسیع تامیلعت  توبن و  99نویراوح ، 
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یسیع 99نویراوح 

یسیع 100توبن 

یسیع 100تایملعت 

یسیع یقالخا  100میلاعت 

یسیع 101تازجعم 

لیجانا رد  یهلا  101توکلم 

دوهی نیئآ  اب  داضت  رد  102یسیع 

نیئآ ود  فالتخا  102دراوم 

لیجانا رد  یسیع  103نیوانع 

نایحیسم یقلت  رد  یسیع  104گرم 

دوش یم  هدنز  بولصم  105ياسیع 

یسیع 105نویراوح 

رادافو لوسر  105هدزاود 

اسیلک 106سیسءات 

سلوپ لاح  106حرش 

ینابر ءاشع  108مسارم 

109دیاقع

ادخ رسپ  یسیع  - 1109

ناطیش ناگتشرف و  دوجو  هب  داقتعا  - 2110

منهج تشهب و  - 3111

یسیع ندش  ینابرق  مدآ و  نیتسخن  هانگ  - 4111

112لیجانا

نایحیسم بتک  لئاسر و  لیجانا ،  112یفرعم 

بتک لئاسر و  لیجانا ،  نیا  زا  ای  ره  یفرعم  112کنیا 
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هعبرا لیجانا  113یفرعم 

تسا تسد  رد  يرگید  یمسر  ریغ  114لیجانا 

میرک نآرق  رد  115لیجنا 

هعبرا لیجانا  رد  115فالتخا 

لیجانا رد  115تافیرحت 

تیحیسم رد  اسیلک  116شقن 

حیسم 116تیناحور 

! ؟  تسا يا  هغیص  هچ  116پاپ 

یسیع نید  118تینابهر 

ناهج رد  تیحیسم  119شرتسگ 

ناریا رد  119تیحیسم 

ناریا رد  تیحیسم  ذوفن  119هچخیرات 

؟  يروطسن 120هقرف 

ناریا 121نایروسآ 

ناریا 121ياهینادلک 

تیحیسم رد  122باعشنا 

اه 123هقرف 

یلصا هناگ  هس  ياه  125هقرف 

125همدقم

کیلوتاک بهذم  - 1125

سکودوترا بهذم  - 2127

ناتستورپ بهذم  - 3127

تیحیسم یعرف  ياه  130هقرف 

اهینویکرام اهینویسا ،  ياه  هقرف  - 1130
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نولاک ناژ  هقرف  - 2130

فلگیو ناج  هقرف  - 3130

سوه ناژ  هقرف  - 4130

نیتروپ هقرف  - 5130

نییعوسی هقرف  - 6131

يروطسن هقرف  - 7131

سویرآ هقرف  - 8131

تنژوه هقرف  - 9131

اه تیزیفونوم  هقرف  - 10132

هیبوقعی هقرف  - 11132

نومترآ هقرف  - 12132

132هراشا

نیدان یلوپآ  هقرف  - 13132

تالک ونوکیا  هقرف  - 14132

هیتبس هقرف  - 15132

ناردارب نارهاوخ  هقرف  - 16132

هیتاکلم هقرف  - 17133

هلستغم هقرف  - 18133

نایارگ نشور  هقرف  - 19133

اهنومروم هقرف  - 20133

نایارگ اتکی  هقرف  - 21133

هیتولاس هقرف  - 22133

اه تشیتوا  هقرف  - 23133

سدیلپزاب هقرف  - 24133
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نیسنیلاو هقرف  - 25134

اهینویگرام هقرف  - 26134

یناصیدراب هقرف  - 27134

اه نومروم  - 28134

نایارگ مولع  هقرف  - 29134

نایارگ لقع  هقرف  - 30134

زیماد سنارف  هقرف  - 31134

نوینابهر هقرف  - 32134

تراهلآ هقرف  - 33135

تسیتپابانا هقرف  - 34135

نوّیدحاو هقرف  - 35135

ناگ هتفای  حالصا  هقرف  - 36135

اه نک  یلگنا  هقرف  - 37136

اهرکیوک هقرف  - 38136

اه تیوزژ  هقرف  - 39136

اهرومیس هقرف  - 40136

ملسنآ هقرف  - 41137

هیسرایلب هقرف  - 42137

137هراشا

هیسونادقم هقرف  - 43137

نمرم هقرف  - 44137

هوهی ناهاوگ  هقرف  - 45138

کیوک هقرف  - 46138

نایارگدهز هقرف  - 47138
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یبالق نایحیسم  یسیع و  روهظ  هب  138هدیقع 

يوسیع توبن  نیغورد  139نایعدم 

یحیسم تایهلا  مالک و  رد  یسونگ  ياه  139هشیدنا 

139سونگ

یسونگ ياه  140هقرف 

نویقرم - 1140

هیناصید - 2140

هّینوعمش - 3141

نیئباص 141نید 

ناققحم لاوقا  هنیشیپ ،  141شیادیپ ، 

نیئباص میلاعت  142دیاقع و 

یبهذم 143بتک 

نیئباص 144تاقبط 

 ( ع  ) میهاربا ترضح  فینح  144نید 

هاتوک يا  144همدقم 

رخءاتم تایاور  رد  میهاربا  145هاگداز 

یناهج ندمت  خیرات و  دانسا  رد  لباب  یخیرات  145تمدق 

 ( ع  ) میهاربا یکدوک  146تدالو و 

خیرات نکش  تب  میهاربا ))  ))147

؟  تسیک شارت  تب  148رذآ 

هبعک يانب  میهاربا ،  148نادنزرف 

لیعامسا 148تدالو 

لیعامسا 149حبذ 

هبعک 150يانب 
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میهاربا 150نادنزرف 

میهاربا 150نابز 

قیتعلا 150تیب 

برع 151موق 

برع موق  يدنب  151میسقت 

152هقلامع

شیرق 153هلیبق 

برع موق  153دیاقع 

یلهاج هعماج  154ءافنح 

فینح نید  155رئاعش 

مالسا زا  لبق  برع  155دیاقع 

یلهاج برع  دیاقع  تیلهاج و  یتسرپ ،  تب  156هچخیرات 

ناهج رد  یتسرپ  تب  157زاغآ 

تیلهاج هسدقم  160نکاما 

یلهاج 161مالزا 

تیلهاج هماع  161دیاقع 

یلهاج هرود  رد  جح  162کسانم 

یبرع تیلهاج  ریطاسا  تافارخ و  163ماهوا ، 

یلهاج بارعا  یقالخا  165طاطحنا 

نارتخد ندرک  روگ  هب  167هدنز 

اهتشون 168یپ 

ات 150  1168

ات 300  151171

ات 450  301173
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ات 608  451174

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  176هرابرد 
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ّمود دلج  ناهج  بهاذم  نایدا و  خیرات 

باتک تاصخشم 

قرف بهاذم و  مالـسا و  ات  لبق  لاس  رازه  زا 35  ناهج  بهاذم  نایدا و  خیرات  روآدیدپ :  مان  ناونع و  هللادـبع  ینادابآ  یغلبم  هسانـشرس : 
 : کـباش روـصم  3 ج  يرهاـظ :  تاصخــشم  . 1373 انیـس ،)  ) قـطنم تاراـشتنا  مـق  رـشن :  تاصخـشم  یناداـبآ  یغلبم  هللادـبع  مالـسا  رد 
 : عوضوم خیرات  نایدا --  عوضوم :  همانباتک  تشاددای :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  يدـلجهسهرود  لایر  28000: اهب

م2372-73 یلم :  یسانشباتک  هرامش   290 ییوید :  يدنب  هدر  BL80/2/م2ت2 1373  هرگنک :  يدنب  هدر  هفسلف  نید -- 

ینام نید 

؟  ینام

یناکـشا نادناخ  اب  وا  ردام  ردپ و  دش .  دـلوتم  يدالیم  (( 215  )) لاس هب  لباب ))   )) رد یناریا  يردام  ردـپ و  زا  سنام ))   )) اـی یناـم ))  ))
 (( ناکرـسمک  )) هداوناخ زا  و  میرم ))   )) ای ْتیـسُوپ ))  )) ای ْتیـشُون ))  )) شردام مان  دوب و  ْکَتَف ))  )) ینام ردپ  مان  دنتـشاد .  يدنواشیوخ 

لباب و هقطنم  راگزور  نآ  رد  هک  اریز  تسین ،  وا  ندوب  هناگیب  لیلد  لباب ))   )) رد وا  تدالو  تسا .  هدوب  یناریا  کش  یب  یناـم ))   . )) دوب
دراد لامتحا  تسین .  یعطق  نیا  یلو  تسا ،  ینایرس  ینام ))   )) مان هک  دنا  هدرک  روصت  یخرب  دوب .  یناساس  یهاشنهاش  ءزج  نآ  نوماریپ 

زا دوجوم  یلایخ  ریوصت  دوش .  یم  هتفگ  گنام ))   )) هام هب  يرـسگنس ))   )) یناریا هجهل  رد  اریز  دـشاب ؛ هام ))   )) ینعم هب  گنام ))   )) هک
 . تسا یناریا  وا  یلو  هدش ،  هتشون  ینایرس  نابز  هب  ینام  راثآ  دنچ  ره  تسا .  اعدا  نیا  تحص  رب  يا  هنیرق  هک  هدش  هطاحا  یلاله  اب  ینام 

دوب و تشترز  نید  ياه  هخاش  زا  یکی  ینام  نید  تسا .  هتشاد  ناتساب  ناریا  رد  یملع  نابز  هبنج  يدح  ات  ینایرـس  نابز  هک  تسناد  دیاب 
ره ینام  نید  ناغلبم  دوب .  هتفریذپ  ریثءات  مه  یئاسرت  نافرع  ای  زونگ  زا  یلو  دوب ،  هدش  سابتقا  تشترز  نید  زا  املسم  یئارگود  هب  هدیقع 
هب دندرک .  یم  یفرعم  یئاسرت  برغ  رد  یتشترز و  ار  دوخ  قرـش  رد  دـنداد ؛ یم  قیبطت  یلحم  تایـضتقم  اب  ار  ینام  نید  دـنتفر ،  یم  اج 

دوخ درک و  هعلاطم  ار  تشترز  نیئآ  ینام  تسا .  هدش  یفرعم  یحیـسم  ناراذگ  تعدـب  زا  یکی  ناونع  هب  ینام  برغ  ناهج  رد  لیلد  نیا 
نآ تخادرپ و  دیدج  نید  غیلبت  هب  تشگزاب و  ناریا  هب  سپس  دش ،  انشآ  یئادوب  دیاقع  اب  درک و  تحایس  ار  دنه  تخانش ،  نآ  حلصم  ار 
لاس رد  دیدرگ و  موکحم  تفرگ و  رارق  یتشترز  نویناحور  بیقعت  تحت  سپـس  داد .  تقباطم  یحیـسم  یئادوب و  یتشترز و  نایدا  اب  ار 
زور دوـب ،  نـشج  زور  نوفـسیت  رهـش  رد  يدـالیم  سراـم 242  هبنـشکی 20  زور  دـش :  بولـصم  یگلاـس  تصـش  نس  رد  يدـالیم   276

نامدود دوب و  هدـش  هریچ  یناکـشا  نادـناخ  رب  رتشیپ  لاس  هک 16  ناکباب ))  ریـشدرا   )) دـنزرف لوا ))  روپاش   ، )) دـیدج هاش  يراذـگجات 
رد تسا .  يون  نیئآ  ربمایپ  هک  درک  مالعا  رهـش  رازاب  هچوک و  رد  ینام ))   )) مان هب  یناوج  درم  زور  نیا  رد  دوب .  هدـنکفا  یپ  ار  یناـساس 
 . تشاد لاس  تصش  دیناسر ،  لتق  هب  ار  وا  روپاش ))  )) هون مارهب ))   )) هک یماگنه  یلو  دوب .  هلاس  یناوج 26  ینام ))   )) يدالیم لاس 242 
 (( شوش  )) قرـش رد  روپاش )) يدنج   )) رهـش ياه  هزاورد  زا  یکی  هب  دندرک و  هاک  زا  رپ  دـندنک و  ار  وا  تسوپ  ات  داد  روتـسد  مارهب ))  ))

هکلب تشک ،  ار  ینام ))   )) اهنت هن  مارهب ))   . )) دـش یم  هدـیمان  ینام ))  هزاورد   )) مان هب  دـعب  هدـس  دـنچ  اـت  هزاورد  نیا  دـندرک .  نازیوآ 
هجنکش رجز  بیقعت و  هجیتن  رد  يرگ  ینام  دنام و  هجیتن  یب  وا  ششوک  یلو  دزادنارب .  نب  خیب و  زا  هرسکی  ار  وا  نید  هک  درک  شـشوک 

-2 يولهپ .  ناـبز  هب  ناـگروپاش ،  - 1 تسا :  نینچ  اهنآ  تسرهف  هک  تشاذـگ  راـگدای  هب  دوخ  زا  يراـثآ  یناـم  دـش .  ینیمزریز  نیئآ  ، 
ای اهباتک  نیا  رتشیب  اهوید .  باتک  - 6 اهزار .  باتک  - 5 لامعا . )  باتک   ) ایتامگارپ - 4 یگدنز .  هنیجنگ  - 3 نادیواج .  ای  هدنز  لیجنا 

دننام دنداد ،  تبسن  وا  هب  هدرک و  لعج  ییاهباتک  ینام  ناوریپ  ( 1  . ) تسا هدش  هتشون  يرواخ  یمارآ  نابز  ای  ینایرس و  نابز  هب  اه  هلاسر 
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هعماج ياه  خـیرات  ظعاوم و  اه و  شیاین  لیبق  زا  رگید  راثآ  دوب و  هدـش  هتـشون  ینام  نید  جـیورت  روظنم  هب  هک  لوصف )   ) ایالافک باـتک 
زارد يراگزور  دنا .  هدرکن  لزلزتم  ار  يو  نید  یلـصا  ياه  هیاپ  اه  هتـشون  نیا  زا  مادکچیه  یلو  هریغ ؛  یناوتـسخ و  تارابع  ای  يونام و 
یلو دوب .  هدش  هتـشون  ینام  دیاقع  حرج  در و  روظنم  هب  هک  دوب  يو  نید  نافلاخم  ياه  هتـشون  ینام ،  هرابرد  دوجوم  تاعالطا  عبنم  اهنت 

و وس )) ناک   )) رد و  نیچ ،  ناتـسکرت  و  نافروت ))   )) هقطنم رد  هک  يدـالیم  هدس 20  زاغآ  هدس 19 و  رخآ  ياهلاس  مهم  رایسب  ياهفـشک 
رایسب كرادم  دمآ ،  تسدب  يدام ))  هنیدم   )) رد 1931 م )   (( ) مویف  )) رد هک  یئاه  هتشون  زین  و  ْگنوُه ))  ْنُْوت -   )) کیدزن ياهراغ  رد 

ياه یـشاقن  دـیلجت و  اب  هدیـسوپ  ياه  هتـشون  اهباتک و  زا  تراـبع  هک  كرادـم  نیا  تشاذـگ .  ناگدـنهوژپ  راـیتخا  رد  لیـصا  راوتـسا و 
رتشیب هکلب  هدیسرن ،  ام  تسدب  نآ  ناگدنسیون  یلـصا  نابز  هب  اه  هتـشون  نیا  زا  یمهم  شخب  تسا .  هدشن  هدناوخ  الماک  زونه  تسابیز ، 

نابز هب  ای  ناتسکرت و  رد  یسراپ )  یتراپ ،  يدغـس ،   ) یناریا ياهنابز  زا  یکی  هب  ای  يروغیا ))   )) ای ینیچ ))   )) نابز هب  تسا  ییاه  همجرت 
یئاـپورا عباـنم  رد  هک  ار  یناـم ))   )) هژاو ( 2  . ) تسا هدـش  همجرت  فیلءاـت و  ناـبز  نیدـنچ  هب  یناـم  ياـه  هتـشون  رـصم .  رد  یطبق ))  ))

رد دسر .  یم  رظن  هب  دیعب  لامتحا  نیا  یلو  دنا ؛ هتـسناد  یح ))  ینام   )) فیرحت اه  یـضعب  دوش ،  یم  هدـناوخ  هخینام ))   )) ای هکینام ))  ))
رفس رد  هتسویپ  وا  هک  اریز  تسا ؛  ینام  نید  نیدناعم  تمهت  نیا  تسا .  هدوب  گنل  ینام ))   )) هک هدش  هتفگ  نهک  ياه  هتشون  زا  یی  هراپ 

هـشیر یلو  هدوب ،  لباب ))   )) ارهاظ ینام  هاگداز  تسا .  یفیعـض  رایـسب  لاـمتحا  وا  رد  یـصقن  نینچ  دوجو  تسا و  هدرک  یم  غیلبت  هدوب و 
 (( شئوپ  (( . )) یناکـشا ناودرا   )) یهاشداپ راگزور  رد  ینعی  هدـمآ ؛  ایندـب  يدـالیم  لاس 216  رد  هدوب و  نادـمه ))   )) زا يو  نادـناخ 

زا تسا ،  هدرک  راکشآ  ار  دوخ  نید  هتـسناد و  ثوعبم  ار  دوخ  یناساس  نارود  نیتسخن  ياهلاس  رد  هکنیا  اب  ینام ))   )) هک دناد  یمن  دیعب 
هدـمآرب ددـص  رد  هدـنامن و  رانکرب  دنتـشاد  یمک  یگتـسبلد  تشترز  نید  هب  دـندوب و  شنم  ینانوی  هک  یناکـشا  ناهاشداپ  نارود  ریثءات 

هاش مارهب  رابرد  هب  ینام  راضحا  ماهتا و  ناـیرج  یناـمز  وت  یطبق و  هفوشکم  نوتم  رد  ( 3  . . . ) دـنک هضرع  نایناهج  هب  يون  نید  ات  دـشاب 
روشک یهار  ات  تساوخ  سپـس  دیـسر .  ریـشدرا  دزمره  هب  ات  درکن ،  ساسحا  ناوتاـن  ار  دوخ  یی  هظحل  یتح  یناـم   : )) تسا هدـمآ  نینچ 

هب ماجنارـس  و  دـش . . .  هناور  شوش  يوسب  مشخ  يدـیمون و  زا  راشرـس  یلد  اب  ینام  اجنآ  رد  دنتـسب .  يو  رب  ار  هار  یلو  دوشب ؛ اهناشوک 
نت دیوش .  ریس  نم  رادید  زا  ات  دینیبب  ارم  تفگ  یم  درک و  یم  دوخ  ندش  بولصم  هب  هراشا  یهاگ  ینام  رفس ،  لوط  رد  دیسر .  نوفـسیت 

ناکیدزن و زا  دیشاب ،  نم  ياهباتک  بقارم  تفگ :  هداد ،  دوخ  ناهارمه  هب  یقیقد  ياهروتسد  سپس  دش .  دهاوخ  رود  امش  زا  يدوزب  نم 
ینام دنداد  ربخ  نایرابرد  و  دوب . . .  هرفس  رس  رب  رایرهـش  دیـسر . . .  مارهب ))   )) هاگرد هب  نوچ  ینام  دینک . . .  يراتـسرپ  نم  ناگتـسباو 
مارهب میآ . . .  یم  وت  شیپ  دوخ  نم  هک  شاب  هداتـسیا  رظتنم  هک  دـیئوگب  ینام  هب  هک  دومرف  هاـش  تسا .  رظتنم  خاـک  يدورو  رد  هدـمآ و 
دشاب دنمدوس  شخبافش  کشزپ  ناونع  هب  امش  دوجو  دیاش  راکش ،  هب  هن  دیور و  یم  گنج  هب  هن  دیدروخ ؟  یم  درد  هچ  هب  امش  تفگ : 

ناتنادـناخ امـش و  هب  نم  هدیـسرن ،  امـش  هب  ینایز  چـیه  نم  زا  تفگ :  خـساپ  رد  ناگیادـخ  تسین .  هتخاس  امـش  زا  زین  راـک  نیمه  یلو  ، 
افش دندوب ،  رامیب  هک  ار  رگید  یهورگ  ما و  هدرک  اهر  ناوید  نارگنوسفا و  رش  زا  ار  امش  نارازگتمدخ  زا  يرایـسب  نم  ما ،  هدرک  اهتمدخ 

ناهج نیا  ياهراک  زا  رتمهم  وت  ياهراک  هک  تسا  هتفگ  وت  هب  یسک  هچ  دوب :  هدیـسرپ  يو  زا  زیمآازهتـسا  ینحل  اب  مارهب  مدیـشخب و . . . 
یم هچ  نم  هرابرد  دنیوگب  وت  هب  ات  سرپب  دنراد  روضح  اجنیا  رد  هک  فارـشا  ناگرزب و  همه  زا  تفگ :  خساپ  رد  ینام  ناگیادـخ  تسا ؟ 

یمایپ لماح  نم  دنا ،  ناگتـشرف  ادخ و  نم  ناراگزومآ  ما . . .  هتفرگن  ارف  يراگزومآ  چیه  زا  ار  دوخ  شناد  مرادن و  يداتـسا  نم  دنناد ، 
هک یلاح  رد  تسا ،  هدـیزگرب  دوخ  مایپ  هدـنروآ  ناونع  هب  ار  وت  راوگرزب  دزیا  ارچ  تفگ :  رایرهـش  هداتـسرف . . .  نم  رب  ادـخ  هک  متـسه 

هرابرد يرظن  ره  وت . . .  هن  تسا ،  نادزی  نآ  زا  ورین  نامرف و  تفگ :  خـساپ  رد  ناگیادـخ  وت . . .  هن  مییام  نیمزرـس  نیا  هدـنراد  رورس و 
(4  . ) دندرب نادنز  هب  ار  يو  دنداهن و  ناگیادخ  ياپ  تسد و  هب  ریجنز  هک  دومرف  رایرهش  مزیرگ . . .  یمن  نآ  زا  يراد  نم 

تایلک نیئآ ، 
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تادقتعم رگید  زا  یبیکرت 

نتخاس دـحتم  یناگمه و  يراگتـسر  يو  رظن  رد  یحیـسم .  یئادوب و  لوصا  ناریا و  لـباب و  مدرم  تادـقتعم  زا  تسا  یبیکرت  یناـم  نید 
 ، فرط کی  رد  حور  رون و  یکین و  دنراد .  رارق  رگیدکی  لباقم  رد  يدب  یکین و  ود  ینام  رظن  رد  تسا .  میدـق  موسر  بادآ و  میلاعت و 

حور مه  تسا و  مسج  ياراد  مه  هک  ناسنا  دـننام  تسا .  دـب  کین و  زا  یبیکرت  ناهج  تسا .  رگید  تمـس  رد  مسج  یکیراـت و  يدـب و 
دازآ ار  نآ  يونام  میلاعت  قیرط  زا  دـیاب  درب و  یم  رـسب  ندـب  نادـنز  رد  حور  تسا .  ادـیوه  نآ  رد  يدـب  یکین و  داحتا  هجیتن  رد  دراد ، 
رمع نایاپ  دیآ و  یم  دوجوب  یمومع  بالقنا  دندروآ ،  تسدب  رون  نامـسآ  رد  ار  دوخ  یعیبط  ياج  دـندش و  كاپ  حاورا  نوچ  تخاس . 

سلوپ ياه  هتـشون  تسا و  یکیرات  ریما  هب  قلعتم  میدـق  دـهع  باتک  ینام ،  هدـیقع  هب  ددرگ .  یم  مالعا  ینونک  ناـهج  اـی  ناـهج  ینونک 
سدـقلا حور  نامه  ینام  تسا .  رهاظ  تروص  وا  گرم  ینامـسج و  یگدـنز  تسا و  رون  نیتسار  ربمایپ  یـسیع  تسا .  شزرا  یب  لوسر 

لوا هورگ  دنا :  هتسد  ود  ینام  ناوریپ  دشوکب .  نایدا  لیمکت  رد  دراد  هفیظو  تسا و  هداد  ربخ  البق  یسیع  ترـضح  ار  وا  روهظ  هک  تسا 
 : مود هورگ  دـندروخ .  یمن  بارــش  و  یهاـم )  زجب   ) تشوـگ دـندرک و  یمن  جاودزا  هـک  راـکوکین  رایــسب  مدرم  اـی  ناگدــیزگرب ))  ))

روما نآ  درگ  دننک و  يرود  ییوگغورد  یتسرپ و  لام  زا  دیاب  یلو  دندرک ،  یم  جاودزا  دنتشاد و  یلومعم  یگدنز  هک  ناگدنونـش ))  ))
-1 تسا :  ریز  حرـشب  یبادآ  زین  دوب و  لومعم  رون  عـبنم  هاـم و  دیـشروخ و  يارب  ندـناوخ  زاـمن  نتفرگ و  هزور  یناـم  نید  رد  دـندرگن . 

ناونع یهاگ  زین  گرم  كرتشم .  ياذـغ  هناردارب  سیدـقت  ای  داـحتا  - 3 يراذگ .  مان  ای  دـیمعت  - 2 نید .  هب  مدرم  نتخاـس  دراو  مـسارم 
(5  . ) تشاد تیلست  یلست و 

ینیب ناهج  فلا : 

مارح يونام  ناگدـیزگرب  هورگ  دوخ و  رب  ار  لثم  دـیلوت  هک  يدـح  هب  تفر ،  مه  رتارف  يرگ  یئادوب  قطنم  زا  يریگ  هرهب  هار  رد  یناـم  ))
یکین و ءادـبم  ود  هب  ار  یناهج  ياهورین  میـسقت  هشیدـنا  تشترز ))   )) زا یناـم  تسناد . . .  رترب  جاودزا  رب  ار  ییوشاـنز  زا  زارتحا  درک و 

ینام اهدعب  تسناد .  يدـیلپ ))   )) رهظم ار  یکیرات ))   )) و یکین ))   )) رهظم ار  ییانـشور ))   )) درک و سابتقا  دـیمان ،  ُنبوُد ))   )) هک يدـب 
 . تساه يدـب  يادـخ  تاروت ،  يادـخ  هَوْهَی ))   )) تساه و یکین  يادـخ  ناـیاسرت ،  ِيادـخ ))  )) هک دروآرد  تروص  نیدـب  ار  ریبعت  نیا 

ياهزور زا  هک  ار  یـشسرپ  خـساپ  شدوخ ،  هدـیقع  هب  ینام   : )) دـیوگ یم  یـسیلگنا )  هب   (( ) یناـم نیئآ   )) باـتک فل  ؤم  تیکروب ))  ))
ار ناهج  نیا  هک  گرزب  دـنوادخ  رگا  هک :  دوب  نیا  شـسرپ  نآ  دوب .  هداد  تسا  ناجلخ  لاح  رد  ناـیمدآ  ياـه  لد  رد  شنیرفآ  نیتسخن 
 ، تسوا تسد  هتخادرپ  هتخاس و  تسا  ناهج  نیا  رد  هچ  ره  تسه و  زین  ناـبرهم  هدنـشخب  دـیرفآ و  یگدزباتـش  اـب  زور  شـش  تدـم  رد 

ياـه نید  بلاـغ  هتخاـس ؟  ما  ؤت  یتحاراـن  رطخ و  میب و  نارازه  اـب  ار  یمدآ  تلهم  هزور  دـنچ  نیا  هدـیرفآ و  ار  رـش  هچ  يارب  هنوـگچ و 
نایمدآ شیامزآ  هیام  ار  وا  دوجو  دـنا و  هدیـشک  شیپ  ار  ناطیـش  شنیرفآ  الثم  ای  دـنا و  هدادـن  الـصا  اـی  ار  شـسرپ  نیا  خـساپ  دوجوم ، 

 . دشاب هتـشاد  سیلبا  هظحالم  ددجم و  شیامزآ  هب  يزاین  ات  هدوبن  هتخانـشان  نآ  هدنزاس  يارب  نایمدآ  تشرـس  هک  یلاح  رد  دنا .  هتـسناد 
 . دربب یپ  ششدرگ  رارـسا  زومر و  همه  رب  هناوت  یمن  رـشب  هک  تسا  يا  هدیچیپ  هاگتـسد  دننام  شنیرفآ  هاگراک  هک  دندقتعم  رگید  هورگ 
 . تسا هدیشوپ  ام  ماجرفان  لقع  ام و  رب  نآ  زار  هک  تسا  يریخ  دوش ،  یم  هتشادنپ  رش  ام  هاتوک  رکف  رد  راگزاسان و  هشیدنا  رد  هک  هچنآ 
 . تسادخ ياناوت  تسد  هتخادرپ  هتخاس و  دراد و  یتمکح  میربخ ،  یب  نآ  لیالد  زا  ام  دیآ و  یم  شیپ  یگدنز  رد  هک  یتحار  جنر و  ره 

هقطنم تسا :  هدوب  ازجم  یلکب  هقطنم  ود  زا  بکرم  لزا  زور  زا  ناهج  تاذب ؛  مئاق  دنا و  میدق  ود  ره  رـش  ریخ و  هک  تسا  دقتعم  ینام  اما 
ود نیا  هتـشذگ  رد  قلطم .  یکین  هقطنم  یئانـشور ،  هقطنم  تساهیدـیلپ و  اهیدـب و  هقطنم  یکیراـت ،  هقطنم  ییانـشور .  هقطنم  یکیراـت و 

یلو دندرب ،  یم  یپ  نآ  یئابیز  هب  دندید و  یم  ار  یئانشور  یکیرات ،  هقطنم  نانکاس  دندوب .  ادج  مه  زا  یکیرات  یئانشور و  ینعی  ورملق 
تـسناوت اهیدب  يادخ  نآ  رثا  رد  داتفا و  یقافتا  يزور  دندوب .  رو  هطوغ  اهیتسپ  اهدـیدیلپ و  رد  همه  دنتـشادن و  ار  نآ  هب  یـسرتسد  دـیما 
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تـسناوت اهیدب  يادخ  نآ  رثا  رد  داتفا و  یقافتا  يزور  دندوب .  رو  هطوغ  اهیتسپ  اهدـیدیلپ و  رد  همه  دنتـشادن و  ار  نآ  هب  یـسرتسد  دـیما 
 ، دوجوم ناهج  دـش ؛ هتخیمآ  مهب  یئانـشور  یکیرات و  ای  يدـب  یکین و  هجیتن  رد  و  دروآ ،  گـنچ  هب  ار  یئانـشور  ینعی  یکین  زا  یـشخب 

یلو اهیدـب ؛ ینعی  تسا ،  یکیرات  يادـخ  ام ) ناهج   ) ناهج نیا  هدـنزاس  دـیوگ :  یم  ینام  تسا .  یگتخیمآ  نیا  دـمآ و  شیپ  نیا  هجیتن 
هدمآ دوجوب  یئانـشور  یکیرات و  شزیمآ  رثا  رب  ناهج  هجیتن ،  رد  هدـش و  هتخیمآ  تسا ،  هتخاس  هک  یناهج  ءازجا  هب  یئانـشور  زا  یئزج 

ادج یکیرات  زا  ار  یئانـشور  دنادرگزاب ؛ ار  هتـشذگ  عضو  دناوت  یمن  درادـن و  اه  يدـب  اب  راکیپ  يارب  رازفا  گنج  یکین ،  يادـخ  تسا . 
 . تسا یتشگرب  یب  هدیدپ  یکیرات  یئانشور و  شزیمآ  دنک . 

ناسنا يژولوئدیا  ب : 

زا ینعی  دـنک ؛ دازآ  دـناوت  یم  اـت  تسا ،  یکیراـت  ریـسا  يو  دـبلاک  رد  هک  ار  یئانـشور  شخب  هک  تسا  نیا  یناـم  نید  رد  ناـسنا  هفیظو 
 ، دنک يراددوخ  تسا  نمیرها  ورملق  ندش  روانهپ  دشر و  ثعاب  هک  یئوشانز  دنزرف و  ندروآ  زا  دنک ،  يریگولج  يدام  ناهج  شرتسگ 

ناسنا  . )) دـنک کـمک  دوخ  ناـکما  دودـح  رد  یکیراـت ،  نادـنز  زا  یئانـشور  نتخاـس  دازآ  ینعی  یتسه  ملاـع  طاـطحنا  يدوباـن و  هب  و 
نیا زا  دوب . . .  هدیـشوپ  نت  رب  هک  دوب  یهرز  ای  شـشوپ  نوچمه  يو  يارب  ناشخرد  رـصنع  جـنپ  دـش ،  هدـیرفآ  هک  یماـگنه  نیتسخن )) 
هرز نیتسخن  ناسنا  هک  یماگنه  دوب .  ریثا  ای  رهورف  مجنپ  رـصنع  دوب . . .  بآ  شتآ و  كاخ و  داب و  رـصنع  راهچ  هناـگجنپ ،  ياهرـصنع 

تمیزه ار  یکیرات  ناهج  رورس  ات  دیشوک  تشاد  تسد  رد  ار  يزوریپ  راسفا  هک  يا  هتـشرف  کمک  هب  دیـشوپ ،  ار  روکذم  هناگجنپ  ياه 
رـصنع جـنپ  اه  یکیرات  هاشداپ  داتفا و  شوهیب  گنج  نادـیم  رد  نیتسخن ))  ناسنا   )) دوب و شخب  يدـیمون  نومیمان و  هجیتن ،  یلو  دـهد ؛

زا ار  نشور  رصنع  جنپ  هکنیا  اب  نیتسخن  ناسنا  هلحرم ،  نیا  رد  تشاد .  رایسب  تیمها  رشب )) تشونرـس   )) رد گنج  نیا  دیعلب .  ار  نشور 
جنپ ياه  هشیر  دورب و  اه  یکیرات  بادرگ  يانفرژ  هب  تسناوت  لیلد  نیدب  دوب و  هتخیماین  يدیلپ  اب  دوبن و  رطخ  رد  دوخ  دوب ،  هداد  تسد 

تشگرب و رازراک  نادیم  هب  راوگرزب  يادخ  کمک  اب  هرابود  ناسنا  ینعی  دنام .  زاب  ندیلاب  زا  هک  دربب  نانچنآ  ار  تملظ )  ای   ) بش رصنع 
تسین نیا  يزوریپ  يانعم  یلو  دوب .  هدش  فقوتم  یکیرات  لماوع  تسد  هب  ینـشور  ینیمزرـس  لاغـشا  تفرگ .  ریـسا  ار  یکیرات  ياهورین 

ياهرـصنع یلو  دندوب ،  ریـسا  هدروخ و  تسکـش  یکیرات  ياه  هتـشرف  دشاب .  هدـش  ناربج  هدازیمدآ  ياهیزور  هریت  اه و  بیـسآ  همه  هک 
دوب هداتفا  ناوتان  ناشیرپ و  شیزوریپ  همه  اب  هدش ،  یلصا  رصنع  جنپ  زا  مورحم  هک  یئانـشور  ورملق  دندوب و  هدیعلب  ار  ناشخرد  هناگجنپ 

ناـسنا دـنک .  فرـصت  ار  ییانـشور  رون و  ورملق  زا  یـشخب  تسناوت  اـه  یکیراـت  ياورناـمرف  هک  دـمآ  شیپ  يزورما  ناـهج  رد  بوشآ  . 
ادخ تسا .  هشیر  کی  زا  ادـخ ))  )) اب هک  ادـخ ))  )) زا یئزج  شوپورتنآ ؛))  سوتورپ   )) هیبش تسا  يزیچ  هکلب  تسین ،  مدآ ))   )) نیتسخن

 . دـش لئاق  نآ  يارب  یبیرغ  بیجع و  زارد و  رود و  تاریبعت  یلو  درک ،  ظفح  دوخ  نید  رد  ار  یتسه ))  رهوج   )) یگناگود ساسا  یناـم 
هک یلاح  رد  دراد ،  ياج  تسا  شدوجو  رهوج  اب  بسانتم  هک  لالج  هوکـش و  اـب  یخاـک  رد  یئانـشور ))  يادـخ   )) هک تفگ  یم  یناـم 
هـس یلو  تسا  رهوـج  ود  نیا  زا  بکرم  اـیند  همه  وا  رظن  رد  دـنیوگ .  گرم  تـخرد  زین  ار  وا  و  دراد .  ياـج  تـشز  یلحم  رد  یکیراـت 

هـشیر ناهج  يزورمین  شخب  رد  طقف  یکیرات  تخرد  تسا و  یگدـنز  تخرد  ورملق  وزج  لامـش ،  رتخاب و  رواـخ و  ینعی  اـضف  مراـهچ 
ورین جـنپ  نیا  هدارا . ))   )) و لـیخت ))   (( ، )) هشیدـنا (( ، )) دوجو  (( ، )) سح  : )) دراد نمیـشن  جـنپ  اـهیراوگرزب  يادـخ  تسا .  هدـیناود 

نایونام يادـخ ))   ، )) قیتع دـهع  باتک  هوهی ))   )) زا ریغ  تسا  ییادـخ  ینام  يادـخ ))   . )) تسا راوتـسا  ملاس و  رکف  کی  دوجو  همزـال 
يزیچ هدـمآ ،  ینام  نیئآ  رد  رگید  ياهزیچ  ربمایپ و  نیتسخن و  ناسنا  یگدـنز ،  ردام  مان  هب  هک  يرهاـظم  تسا و  یئانـشور ))  يادـخ  ))

هب هک  تسا  يزاـین  هجیتـن  اـهنآ  تیدوجوم  دـسر  یم  رظن  هب  هک  اریز  دنتـسین ،  ینادواـج  رهاـظم  نیا  تسین .  یئانـشور  يورین  روـهظ  زج 
 ، دید یمن  وا  ياه  هدیرفآ  ادخ و  نیب  يداضت  ینام  قیتع .  دهع  نیتسخن  ياهـشخب  رد  ادخ  هتـشرف  روهظ  دـننام  هدـمآ ؛  دوجوب  یتبـسانم 

يرایـسب دننام  تسا ،  لئاق  ملاع  يارب  وا  هک  ینامزاس  ینام و  ینیب  ناهج  هجیتن  دوب .  مسجم  یکیرات  یئانـشور و  ورملق  رد  وا  يارب  داضت 
هب هت  رـس و  یب  یئاه  هناسفا  ینام  ياه  هتفگ  عومجم  دوشن ،  هیجوت  نآ  رئاظن  هصق و  نیا  رگا  دراد و  يزمر  هبنج  بهذـم  ياه  ناتـساد  زا 
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رگید شیادیپ و  هناسفا  تسا .  هتخاس  لوغـشم  دوخب  لاس  رازه  زا  شیب  یتدـم  رد  ار  رفن  اهنویلیم  هناسفا  نیا  همه ،  نیا  اب  دـسر .  یم  رظن 
ینام دیاقع  لوصا  زا  يوریپ  دنتسه .  یکی  لصا  رد  هک  دنریگ  یم  ءاشنم  همشچرس  کی  زا  همه  نیمز ،  نامـسآ و  هب  طوبرم  ياه  هناسفا 

یتح هک  تسا  هتفهن  يزیرغ  تروص  هب  رشب  داهن  رد  نانچنآ  تسا ،  یکیرات  یئانشور و  لصا  ود  رب  یناهیک  ياهورین  میـسقت  نآ  هیاپ  هک 
نم هفسلف   )) باتک رد  سرپسای ))   . )) دنتسین رانکرب  نآ  ریثءات  زا  زین  سرپسای ))  لراک   )) دننام يزورما  شیدنا  فرژ  گرزب و  نافوسلیف 
هبنج کی  یقطنم و  هبنج  کی  ناهج  تسین :  جراخ  لاح  ود  زا  مینیب  یم  ام  هچنآ  یلو  تسا ،  ینتخانـشان  ناهج  تقیقح ،  دیوگ :  یم  (( 

رپ کیرات و  بش  تسا و  نشور  زور  دـمان .  یم  بش  يادوس  ار  یقطنمریغ  هبنج  زور و  نیئآ  ار  یقطنم  هبنج  سرپساـی  دراد .  یقطنمریغ 
قطنمال ناهج  هک  تسا  ییاهیراوشد  اه و  يراتفرگ  زا  رپ  یئانـشور  ورملق  ینعی  یقطنم ،  ناهج  دیازفا :  یم  يو  خساپ .  یب  ياهـشسرپ  زا 

ار ام  همه  دروآ ،  یم  دوجوب  هک  یبوشآ  راو و  هناوید  ياهنافوط  اب  دـنک و  یم  هنخر  یئانـشور  رد  وس  همه  زا  یکیرات  دروآ .  یم  دوجوب 
ناماس ام  ياه  هشیدـنا  هب  ات  دـشوک  یم  یئانـشور  قطنم  ینعی  زور  نیئآ  همه ،  نیا  اب  دـنک .  یم  ییامنهار  یتسین  مدـع و  ياـنفرژ  يوسب 

دوخ يورین  همه  اب  دنک و  یم  ناریو  ار  دابآ  ياهانب  هناروکروک  بش  يادوس  یلو  دنک ،  رتابیز  ار  یگدنز  درخ  شناد و  هار  زا  دـشخب و 
زور و نیئآ  ناـیم  شکمـشک  دزیر .  یم  مه  رد  ار  یتـسه  ناـهج  دزاـت و  یم  تادوجوم  رب  دـشاب ،  هتـشاد  يروـصق  فدـه و  هکنآ  یب  ، 
ار يرگناریو  یعیبط  زیارغ  یلو  دـناوخ ،  یم  یکین  هارب  ار  ام  دوخ  وس  کی  زا  ینعی  دراد ؛ نایرج  مه  ناـسنا  دوخ  نورد  رد  بش  يادوس 
ود نیا  تسا و  زاـب  اـم  يارب  مه  برخم  یکیراـت  بش و  يادوـس  هار  یلو  مینیزگرب ،  ار  دوـخ  هار  میناوـت  یم  اـم  دـنک .  یم  نیقلت  اـم  هب 
 ، دنامب ناما  رد  ءایشا  رهوج  راثآ  زا  دناوت  یمن  ناسنا  دنرگیدکی .  بقارم  رظان و  ام  نورد  رد  هتسویپ  هک  دنتسه  ینادازمه  دننام  شیارگ 

دهاوخ هجاوم  لوهجم  زیمآرارـسا و  تارطاخم  اـب  ار  اـم  هظحل  ره  دـنام و  دـهاوخ  هتخانـشان  دـبالا  یلا  اـم  يارب  نآ  تیهاـم  هک  يرهوج 
(6  . ) تخاس

یساسا لوصا  دیاقع 

هدش هداتسرف  ام  يارب  يدزیا  ياهکیپ  قیرط  زا  بیترت  مظن و  اب  يرگید ،  رـس  تشپ  یکی  همه ،  يراکوکین ،  ياه  شور  درخ و  ماکحا  ))
ناریا نیمزرـس  زا  هک  دوب  تشترز ))   )) رگید زور  تشاد ،  ماـن  ادوب ))  )) دوـب و ناتـسودنه  زا  يراـگزور  مدرم  يارب  ماـیپ  نیا  هدـنروآ  . 
ینعی متـسه  نم  نامزلارخآ  ربمایپ  نیـسپاو  دروآ ؛ ناغمرا  نیمز  رتخاب  هب  ار  ادخ  یئانـشور  هک  دوب  یـسیع ))   )) مه ینامز  دوب .  هتـساخرب 
 . (( يدرک رادیب  باوخ  زا  ارم  ناور  وت  گرزب !  يدانم  يا   (( )) ناگروپاش باتک  ینام .   . (( )) میآ یم  لباب  موب  زرم و  زا  هک  ینام ))  ))

يو نیئآ  هک  دوب  دـقتعم  ینام  هک  يدـحب  تسا ،  یناهج  يو  نیئآ  هکنیا  تسخن  دراد :  هبنج  هس  ینام  نیئآ  نافروت ))  ياـه  هتـشون  زا  ))
يون لکش  دوب ،  شربمایپ  يو  هک  ینییآ  ینام ،  رظن  رد  دروآ .  درگ  دوخ  قریب  ریز  ار  نایناهج  همه  تسناوت  دهاوخ  هک  تسا  ینییآ  اهنت 
ینام دنک .  یم  نیمءات  ار  نایمدآ  ادخ و  نایم  دنویپ  دوخ  هبون  هب  هک  تسا  يربمایپ  ینام  هدش و  لزان  ناربمایپ  رب  هک  تسا  ییاه  یحو  زا 

 ، هدـش همجرت  ینیچ  نابز  هب  هک  ینام  تایعرـش  باتک  رد  تسا .  ناـمزلارخآ  ربماـیپ  اـه و  یحو  ریجنز  هقلح  نیرخآ  يو  هک  دـیوگ  یم 
دناوخ و یم  طیلقراف ))  )) ای تلکاراپ ))   )) ار دوخ  ینام  تسا .  نایناهج  رمع  هرازه  نیرخآ  هک  دناد  یم  توح  هرازه  ربمایپ  ار  دوخ  ینام 

یئاسانـش هار  رد  میلاعت  نآ  همه  زا  یلو  تسا ،  هتـشذگ  میلاعت  همه  يواح  ینام  میلاـعت  تسا . .  لـماک  شناد  يو  شناد  هک  دوب  دـقتعم 
یم ینام  تسا .  هدنامن  دودـحم  ییایفارغج  ياهزرم  دوجو  رثا  رب  نیـشیپ  ياه  شزومآ  دـننام  ینام  ياه  شزومآ  دور .  یم  رترود  ناهج 

ینابز ره  اب  اج و  همه  رد  يو  مایپ  درک و  دـهاوخ  نشور  ار  رتخاب  رواخ و  تسا ،  دوجوم  يو  ياه  هتفگ  رد  هک  يدـیما  رگخا  هک  تفگ 
نایناهج همه  نیتسار  نید  اهنت  ار  دوخ  يرگ  يونام  تسا .  نآ  یغیلبت  هبنج  یناهج و  هبنج  یناـم  نید  مود  هبنج  دـش . . .  دـهاوخ  هدـینش 

رازگتمدـخ ار  دوخ  دوب و  ِْرفِـس  ریـس و  رد  هتـسویپ  يونام  تسناد .  یم  يوناـم  ره  یمئاد  هفیظو  ار  نآ  جـیورت  غیلبت و  و  درک ،  یم  ضرف 
ربمایپ کیپ و  همه  داتـسا ،  زا  يوریپ  اب  ینام  نادرگاش  ور  نیا  زا  تسناد .  یم  یئاهر  هب  توعد  یگدنز و  هب  توعد  ياوشیپ  ادخ و  نید 
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 . . . دنک توعد  یئاهر  يرادیب و  هب  ار  مدرم  اج  همه  هشیمه و  دیاب  هک  دوب  يریذپان  یگتـسخ  بیطخ  نارنخـس و  يونام  درم  ره  دندوب . 
هک یناسک   : )) تسا هدـمآ  ینیچ  نابز  هب  کیونام ))  عماج   )) باتک رد  تسا .  ناهج  فرـصت  راذـگ و  تشگ و  ریـس و  نایونام  ناـمرآ 

دنهاوخ یمن  هک  یناگدـیزگرب  هورگ  زا  سکعلاب  یناـم  دـنا )) .  ناراـمیب  هورگ  دننیـشن ،  یم  اـهنت  یی  هشوگ  رد  ترورـض  زارحا  نودـب 
نامیا زج  هک  هتـسد  نیا  دیوگ  یم  دـنک .  یم  لیلجت  دنـشاب ،  یئامیپ  هار  لاح  رد  امئاد  دـنهاوخ  یم  دنـشاب و  میقم  لحم  کی  رد  هشیمه 

دوخ ياهمانک  هب  هک  دننک  راداو  ار  دوخ  زوت  هنیک  نانمشد  هدنرد و  ناروناج  ات  دنورب  اج  همه  دیاب  دنرادن ،  يرازفا  گنج  دوخ ،  راوتسا 
و تسا .  هدرک  داینب  باتک ))   )) تفه يور  رب  ینام  ار  يونام ))  هعماج   )) ینعی یتسار  هعماـج  دـنوش .  رود  ناـنآ  هار  رـس  زا  دـنرب و  هاـنپ 

نیا رد  یناـم  دـهدب .  نآ  رد  يرییغت  هنوگچیه  دـیابن  رادرب  هخـسن  ریبد و  چـیه  تسا .  یعطق  يو  ياـه  باـتک  نتم  هک  تسا  هتفگ  وـمه 
هتـشون عون  نیا  عومجم  زا  درپس .  تعیدو  هب  ار  شماهبا  هنوگ  ره  زا  يراع  لماک و  یناهج  شناد  ینـشور  حوضو و  لامک  رد  اه  باـتک 

هناـیارگدرخ و دـیاقع  اـه و  هتـشون   : )) هک تسا  هتفگ  یناـم  دوـخ  تسا .  هدوـب  یبـیکرت  نید  کـی  یناـم  نید  هـک  دوـش  یم  روـصت  اـه 
همشچ هک  نانچ  نآ  هدمآ ،  درگ  متسه  شربمایپ  نم  هک  يدرخ  نییآ  رد  همه  نم ،  رب  مدقم  ياه  هعماج  ياهدورس  اهزمر و  تافشاکم و 

 . (( تسا يواح  ار  نهک  ياه  هتـشون  همه  نم  باتک  دریگ .  یم  رب  ار  اه  بآ  همه  هک  دـنوش  یم  ریزارـس  يدور  يوس  هب  اهرابیوج  اه و 
 ، همه نیا  اب  هتفرگ .  ماو  هب  ار  حیـسم  میظع  شقن  و  طیلقراف )) روهظ   )) نایاسرت زا  و  یئارگود ))   )) تشترز زا  خسانت ، ))   )) ادوب زا  ینام 

ییاج ات  دشاب ،  یلک  درجم و  هک  دوب  یتقیقح  هب  نتفای  تسد  تساوخ ،  یم  ینام  هچنآ  تسین .  فلتخم  نایدا  نیقلت  ینام ،  هشیدنا  ماظن 
ار ییحو  هک  يوحن  هب  داد ؛ قیبطت  رگیدـکی  زا  رود  میلاعت  اهطیحم و  عاضوا  اب  درک و  نایب  نوگانوگ  لاکـشا  هب  ار  تقیقح  نآ  ناوتب  هک 
يدنه و رصانع  بیترت ،  نیا  هب  دوش .  راد  هشدخ  نآ  یلـصا  تیهام  هکنآ  یب  تخیر  فلتخم  ياه  بلاق  هب  ناوتب  هدش ،  لزان  يو  رب  هک 
اب نآ ،  ربمایپ  هک  دنک  یم  ادیپ  ار  یی  هعماج  يامیـس  دنـشاب و  یم  يو  نید  هدـننک  بیکرت  ءازجا  هلزنم  هب  ینام  نید  رد  ییاسرت  یناریا و 
زا سونگ ))   )) هژاو يرگ  يونام  فیرعت  يارب  هک  دراد  هدیقع  شئوپ ))   . )) تسا هدناشوپ  نآ  اب  ار  دوخ  اه ،  هشیدنا  ینیب  فرژ  قمعت و 

ناعذا يو  دوخ  هدنارذگ ،  نایوش )  نت   ) هسلتغم ياه  یـسونگ  هورگ  نایم  رد  ار  دوخ  یناوج  نارود  ینام  تسا .  رتبـسانم  رگید  هژاو  ره 
اب ینام  ياه  هشیدنا  تسا .  هتشاد  یسرتسد  هتوکین  یسونگ  هفـشاکم  هب  هدوب و  انـشآ  گرزب  ياه  یـسونگ  زا  نت  ود  دیاقع  اب  هک  هتـشاد 

هدییاز یسونگ )   ) ینافرع ياه  هقرف  همه  دننام  يرگ  يونام  درمش . . .  نایسونگ  زا  دیاب  ار  يو  هتشاد و  طابترا  یـسونگ )   ) ینافرع هبنج 
بیجع و هتفرگ ،  رارق  نآ  رد  یمدآ  هک  یعضو  هک  دبای  یم  رد  دنمـشیدنا  ناسنا  درادرب .  رد  ناهج ،  رد  ناسنا  عضو  هک  تسا  یی  هرهلد 

ياه هدیدپ  همه  هک  تسا  ناهج  ریسا  مسج  تسا و  مسج  ریسا  ناسنا  حور  هک  دنک  یم  كرد  ناسنا  تسا .  دب  کش  یب  ریذپان و  لمحت 
ییاهر لابند  ناسنا  همه ،  نیا  اب  دزاس .  یم  شا  هدولآ  دنک و  یم  دیدهت  هتـسویپ  ار  یمدآ  هک  يا  يدب  تسا ؛  هدـش  هتخیمآ  يدـب  اب  نآ 

زا تشاد و  قلعت  شدوخ  هب  شدوخ  هک  يراگزور  دهاوخ  یم  كرد و  ار  یئاهر  زاین  ینعی  ار  زاین  نیا  دـناوت  یم  ناسنا  رگا  یلو  تسا . 
تـسا یطیحم  زا  رتالاب  یمدآ  هک  تفرگ  هجیتن  دیاب  دسرب ،  یکاپ  لامک  دح  هب  دوشب و  دازآ  دبایب و  هرابود  دوب ،  هداتفین  رود  دوخ  لصا 

رد هک  تفایرد  هتخانش و  ار  دوخ  ناسنا  هک  لاح  تسا . . .  هناگیب  دوخ  ناهج  دوخ و  نامز  دوخ و  مادنا  اب  دنک و  یم  یگدنز  نآ  رد  هک 
تسا یتسار  یکین و  رـسارس  هک  ییادخ  ادخ ،  يرآ  تسا .  هناگیب  ناهج  نیا  رد  زین  ادخ  هک  دبای  یم  رد  راچان  تسا ،  هناگیب  ناهج  نیا 

نیا اب  ینام  تسین .  نآ  يدام  تادوجوم  ناهج و  نیا  عضو  لوئسم  تسا و  هتـساوخن  هتخاسن و  ار  غورد  جنر و  زا  رپ  ناهج  نیا  املـسم  ، 
مه دیاش  تسا و  راوگرزب  يادـخ  زا  رت  تسپ  هک  يرگید  دوجوم  مینیب ،  یم  ام  هک  ار  شنیرفآ  طاسب  هک :  دـیوگب  تسا  راچان  تامدـقم 

يادخ ْنب ))  )) کی دیـسر :  یم  ُْنبوُد ))  )) دوجو هلحرم  هب  اهیـسون  همه  دننام  ینام  تسا .  هدروآ  دوجوب  تسا ،  ادـخ  ضراعم  نمـشد و 
یـسونگ همه  دننام  زاب  و  تسا .  یگدنز  طاسب  هدنزاس  هدـننیرفآ و  رهاق و  رداق  هک  رگید  ْنب ))  )) تسا و یکین  رـسارس  هک  تسا  گرزب 

ینعی تسا .  دوخ  تخانش  زاب  زا  ترابع  ادخ  تخانـش  تسا .  یئاهر  نمـضتم  ادخ  دوخ و  نتخانـش  هک  دسر  یم  هجیتن  نیا  هب  ینام  اه ، 
 . دشاب یم  تسا ،  هدام  اب  مسج  ندش  هتخیمآ  هجیتن  هک  لعج  اب  ندـش  هتخیمآ  هجیتن  هک  یعقاو  ِنَم ))  )) ندروآ تسدـب  نتفای و  نتـسج و 
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هکنیا اب  دراد و  ینامسآ  هشیر  هک  يرون  تسا ،  یمدآ  داهن  رد  هک  يرون  زا  یشخب  بحاصت  زا  تسا  ترابع  دوخ  تخانش  ینام  نیئآ  رد 
دنتـسه و لصا  کی  زا  ود  ره  ناور  ادخ و  هک  تسا  دـقتعم  ینام  تسا .  هدـیربن  الاب  ناهج  اب  ار  دوخ  دـنویپ  هداتفا ،  يراز  لاح  هب  نونکا 
اب هدش .  هدولآ  شیاه  يدیلپ  ندب و  هریت  دبلاک  هدام و  مسج و  اب  هدمآ و  نیز  هب  ادخ  زا  ییزج  ینعی  تسا .  ادخ  زا  یشخب  ناور  ای  حور 

شخب ادخ  هک  دیـسر  دهاوخ  يزور  تسا و  هدرکن  شومارف  درب ،  یم  جـنر  تسا و  ریـسا  نونکا  هک  ار  یهلا  ياه  شخب  ادـخ  لاح ،  نیا 
ادخ ینعی  تسا .  ادخ  یئاهر  عقاو  رد  ناسنا  یئاهر  بیترت ،  نیا  هب  دیسر .  دهاوخ  داحتا  هلحرم  هب  ناسنا  دناوخ و  دهاوخ  دوخ  هب  ار  رون 
ناور  ، )) دبای تاجن  دـیاب  هک  ناسنا  زا  شخب  نآ  دوب .  دـهاوخ  کیرـش  شقن  نیا  رد  ناسنا  و  دـش ،  دـهاوخ  هدـنیاهر  هدـناهر و  يزور 

یم لـصاح  نآ  زا  یئاسانـش  هک  تسا  یمدآ  نیرب  شخب  یمدآ  زا  شخب  نیا  تسا .  یمدآ  درخ )) شوـه و   )) هدـنیاهر تسا و  یمدآ )) 
هدنیاهر رگنـشور و  لاعف و  ياه  هبنج  اب  ادخ  یمدآ ،  درخ ))  ، )) رگید نخـس  هب  دنا و   (( سدـقلا حور   )) ياه هداتـسرف  نآ  رهظم  دوش و 

(8  . . . ) تسناد یمن  زیاج  ار  يرواگنج  رازفا و  گنج  ندرب  راـکب  دوب و  یتشآ  حلـص و  گـنهآ  شیپ  یناـم  هصـالخ :  ( 7  . ) تسا شا 
هب هک  تسناد  یم  هدرک  مگ  نایـشآ  یغرم  ار  رـشب  نوخ و  کشا و  يداو  ار  ناهج  يو  تشاد .  ینیبدـب  سءاـی و  زا  یگنر  یناـم  دـیاقع 
هک دوب  يزور  رظتنم  تسناد و  یمن  اـقب  ماود و  هتـسیاش  ار  شنیرفآ  طاـسب  یناـم  تسا .  موـکحم  یناـمناخ  یب  ینادرگرـس و  تراـسا و 

رازین هب  هرابود  هدش ،  هدیرب  ناتـسین  زا  هک  يا  ین  ددرگرب و  یلـصا  هاگیاج  هب  هرابود  هدـمآ ،  نیمز  هب  نامـسآ  ياهیدـنلب  زا  هک  يرتوبک 
ینعی مکاح  هقبط  اه و  نامزاس  تشگرب  یب  تیموکحم  نمـضتم  تخاس و  یم  هدوهیب  ار  ناـسنا  ياهـششوک  همه  دـیاقع ،  نیا  ددـنویپب . 

يراـکهبت هب  موکحم  دوخ  تشرـس  بسح  رب  هک  دـنا  نمیرها  ناـثوعبم  ناـیاورنامرف  یناـم ، ))   )) رظن رد  دوب .  نویناـحور  ناـیاورنامرف و 
اب هک  دنتسه  ینارگنوسفا  مه  نویناحور  هک  نانچ  نآ  دننار .  یم  نامرف  خزود  زا  يا  هشوگ  رب  مادک  ره  هک  دنتسه  ینایخزود  و  دنتسه ، 

لباق رورـس ،  یماکداش و  زا  رپ  موهوم  يادرف  دیما  هب  ار  يزورما  ياهجنر  دـننک و  یم  ریدـخت  ار  هدوت  ناگیار ،  ياه  هدـعو  اه و  نوسفا 
رذگ رد  هک  ییانب  ره  و  درب ،  یم  انف ))  )) بادرگ هب  ار  اه )) هدـنز   ، )) رـسارس هک  تسا  یلیـس  یگدـنز  ینام  رظن  رد  دـنزاس .  یم  لمحت 

دوب و ضراعم  یناسنا  ياه  هعماج  نامزاس  اب  ینام  دـیاقع  ( 9  . ) دش دهاوخ  ناریو  دوز  ای  رید  تسا و  ریذـپ  للخ  دوش ،  هتخاس  لیـس  نیا 
هب ارهاظ  ار  ناگروپاش ))   )) باتک ینام  ( 10  . . . ) دنتفر یتسین  هار  هب  تشگرب  دـیما  یب  شیاه  هتـشون  اه و  هتفگ  ناوریپ و  ینام و  راچان 

رگید ناهج  ناهج و  نیا  هب  طوبرم  لـئاسم  زا  باـتک  نیا  رد  تسا .  هتـشاد  میدـقت  لوا ))  روپاـش   )) هب تسا و  هتـشون  يولهپ )   ) یـسراف
وا رگید  راثآ  زا  تسین ،  تسد  رد  هک  نادیواج ))  لیجنا   . )) درادربرد ینام  یگدنز  ياهدادیور  هرابرد  مه  یبلاطم  انمـض  هدش و  ثحب 
وا رگید  باـتک  ناربماـیپ . ))  نیـسپاو  متـسه و  طـیلقراف  نم   : )) تـسا هدرک  لـقن  باـتک  نـیا  زا  ار  يا  هـلمج  ینوریب  ناـحیروبا  تـسا . 
هک ینام  زا  تسا  يرگید  رثا  ای )) هتامکارپ   . )) تسا هدـش  لقن  نارگید  ياهباتک  رد  نآ  زا  هلمج  دـنچ  طقف  هک  دراد  ماـن  ةویحلازنک ))  ))
زا رگید  يراگدای  رارـسالا )) رـس   . )) تسا هتـشاد  ریثءات  يرگ  يونام  رد  ینانوی  گنهرف  هک  دـهد  یم  ناشن  باتک  مان  تسین .  تسد  رد 
زا هدـش  هتخانـش  باتک  نیمـشش  رفـس )) باتک   . )) تسین تسد  رد  نآ  زا  يزیچ  یلو  هدرک  ثحب  يرگ ))  یناصید   )) زا هک  تسا  یناـم 

(11  . ) تسا ینام 

ماکحا میلاعت و 

تلـصو و زا  نخـس  شنیرفآ ،  زاغآ  ینیب و  ناهج  هب  طوبرم  دـیاقع  رد  یتح  لیلد  نیا  هب  دـندوب و  راکزیهرپ  تفع و  اـب  یمدرم  ناـیونام 
نت رد  هک  ار  ییانـشور  شخب  هک  دوب  نیا  يوناـم  ره  هفیظو  هدوبن و  یبوخ  زیچ  لـثم  دـیلوت  یناـم  رظن  رد  دور .  یمن  شزیمآ  یکیدزن و 

 . دنکن رارکت  ار  شنیرفآ  ناهج  شیادیپ  زاغآ  راگزور  راوگان  هثداح  لثم ،  دـیلوت  اب  و  دـنک ،  دازآ  تسا  ینادـنز  هدـنز  تادوجوم  ياه 
(12  . ) دـنرازآ یم  تسا ،  هتفهن  نآ  نورد  رد  هک  ار  يرون  شخب  راک  نیا  اب  دنتـشاد  داقتعا  اریز  دنتـسکش ،  یمن  ار  ناـن  زگره  ناـیونام 

دنتفریذپ یم  یئوج  هزیتس  تمواقم و  یب  ار  تشونرس  ماکحا  دنتـشاد و  زیهرپ  مزر  دربن و  زا  نیتسار  نایفوص  ناشیورد و  دننام  هورگ  نیا 
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نید رد  ( 13  . ) دندرک یم  هریخذ  لاس  کی  يارب  لاچاک  تخر و  زور و  کی  يارب  یندروخ  دنتـشاد و  زیهرپ  ناروناج  مدرم و  رازآ  زا  . 
نتخاس دراو  مسارم  - 1 تشاد :  ریز  حرـشب  یبادآ  زین  دوب و  لومعم  رون  عبنم  هام و  دیـشروخ و  يارب  ندـناوخ  زامن  نتفرگ و  هزور  ینام 

یم اذغ  هدـعو  کی  زورمین ،  رد  نایونام  ( 14  . ) كرتشم ياذغ  هناردارب  سدـقت  ای  داحتا  - 3 يراذگ .  مان  ای  دـیمعت  - 2 نید .  هـب  مدرم 
یم بان  دوع  دـباعم  رد  دـندرک .  یم  کـح  بوچ  يور  رب  ار  دوخ  ياـه  هتـشون  دـندرپس .  یم  كاـخ  هب  ناـیرع  ار  اـه  هدرم  دـندروخ و 

يونام نانز  دنتشاد ،  نت  رب  نایسلیط  دنداهن و  یم  رس  رب  شفنب  هالک  هورگ  نیا  ناگرزب  دندروخ .  یم  خرـس  کیراگآ ))   )) دندنازوس و
یم ینام  ( 15  . ) دنتـساوخ یمن  رگیدکی  زا  يزیچ  دنداد و  یم  تسد  مه  اب  درم  نز و  دندیـشوپ .  یم  دـیپس  ياه  هماج  هایـس و  شوپرس 

هب دـقتعم  ینام  دـیزرو .  بانتجا  ناروناج  نتـشک  زا  درک و  زیهرپ  دـیاب  رگیدـکی  راتـشک  زا  دـشاب ،  دودـحم  دـیاب  لـثم  دـیلوت  هک  تفگ 
دوب و هداس  ینام  نید  رهاـظ  رئاعـش  راـثآ و  ( )) 16  . ) تسناد یم  نیمز  ياورناـمرف  ار  نمیرها ))   )) و دوـب ؛ تعیبـط  لـماوع  تشادـگرزب 

یم نامـسآ  زا  يا  هیدـه  ار  نآ  دوب و  تابوثم  وزج  اهنآ  دزن  یقیـسوم  دنتـشاد و  تسود  ار  نآ  ناـیونام  هک   ) اـنغ زاـمن و  زا  دوب  تراـبع 
دیع هماقا   )) و هناردارب ))  مالس   )) و حلـص ))  هسوب   )) و زمر ))  )) ناونع هب  تشم ))   )) نداد ناشن  ناگدیزگرب و  راطفا  هزور و  و  دندرمش )

میـسقت هجرد  جـنپ  رب  بهذـم  يونام  نانم  ؤم  تسا .  هدرک  سولج  نآ  رب  ینام  هک  یـسیع  هاگ  تخت  ياپ  رد  نینم  ؤم  روضح  ینعی  امب ))
ای و  نیبتجم ))   )) ای نییقیدـص ))   )) نآ زا  رتالاب  و  كاـشوغن )  یـسراف :  هب   (( ) نیعامـس  )) یبرع رد  اـهنآ  رت  نیئاـپ  هجرد  هک  دـنوش  یم 

رتالاب بتارم  رد  دـعب  دـنوش و  یم  هدـناوخ  ظـعاو ) ینعی  دـمآدزی ))  )) اـی و  ادرآ ))  )) اـی ناوخهورخ ،   ، )) یـسراف هب   (( ) ناگدـیزگرب ))
رفن هک 72  گسپسیا )  یسراف :  هب   (( ) فقـسا  )) ای سمـشم ))   )) و رفن ،   360 راراس ))) نام   )) ای کتسهم ))   : )) یـسراف هب   (( ) سیـسق )

 : یـسراف هب   (( ) ماما  )) زا دعب  يونام  بتارم  تاجرد  نیرتالاب  هک  كژوم )  ای  كازومه  یـسراف  هب   (( ) لوسر  )) ای ملعم ))   )) دـنا و هدوب 
مـسا هب  ذـخآم  یخرب  رد  مه  يرتالاب  هجرد  کی  تسا .  هدوب  رفن  هدزاود  هب  دودـحم  اهنآ  ددـع  دـندوب و  ینام )  هفیلخ  ینعی  راراـس  نید 
رالات جنپ  زا  بکرم  يونام  هعموص ))   . )) دشاب هتـشاد  دوجو  تسناوت  یم  ایند  رد  اهنآ  زا  رفن  جنپ  طقف  هک  هدش  رکذ  الایلفک ))  )) ینایرس

تداـبع و  )) يارب يرگید  و  یبهذـم ))  ياـه  هباـطخ  هزور و   )) يارب يرگید  هتـشاد و  ریواـصت )) بتک و   )) هب صاـصتخا  یکی  هک  هدوـب 
نآ رد  اکرتشم  نایونام  تسا .  هدوب  ناگدیزگرب )  رهاظ   (( ) نینم ؤم   )) يارب يرگید  و  یبهذـم ))  تامیلعت   )) يارب يرگید  و  فارتعا )) 
ادج یـصوصخم  ياهانب  دیابن  اهنآ  دننک .  لمع  دوخ  یبهذـم  یلاع  هقیرط  هب  لماک  قوش  مامتها و  اب  ات  دـننک  یم  ینکـس  یگدـنز و  اج 

ار ینام ))  نید   ، )) ناسانش ینام  ( 17  . (() دنروخب یناویحریغ  ياذغ  زور  ره  دیاب  دننک و  اپ  رب  هناگادج  ياه  نزخم  ای  اه  خبطم  اب  ادـج 
رهظم هک  یحاورا  هب  زگره  دنبلط و  یم  يرای  دنتسه ،  ییانشور  رهظم  هک  یحاورا  زا  نایئادنام  دنناد . . .  یم  طبترم  یئادنام ))  نید   )) اب

یم زامن  هبترم  راـهچ  تعاـس  رد 24  دــنتفرگ و  یم  هزور  زور  فـصن  هاـم  ره  رد  ناــیونام  ( 18  . ) دـنوش یمن  لـسوتم  تسا ،  یکیراـت 
 . دندرک یم  هدجـس  هبترم   12 زاـمن ،  ره  رد  دـندرک .  یم  ممیت  كاـخ  اـب  دوبن ،  بآ  رگا  دـنتفرگ و  یم  وـضو  زاـمن ،  يارب  دـندناوخ . 

رون تارذ  ندش  دـیلپ  بجوم  اریز  دوبن ،  زیاج  رافک  هب  نان  بآ و  نداد  دوب .  بجاو  نداد  هقدـص  دوب .  سدـقم  زور  هبنـشود  هبنـشکی و 
(19  . ) دش یم  نآ  رد  هتفهن 

یخیرات ریس  ورملق و 

رارق ینام  ریثءات  تحت  نانچنآ  رتخاب  ناهج  رد  یحیـسم  نابهار  تفرن .  نایم  زا  وا  دـیاقع  یلو  تخیر ،  مهرد  يو  گرم  اب  يونام  هعماج 
رصم هسنارف و  ایلاتیا و  ناکلاب و  هریزج  هبـش  رد  يدوزب  يرگ  ینام  ( 20  . ) دندیمان یم  ناکاپ  ار  نایونام  میرحت و  ار  تاروت  هک  دـنتفرگ 

دوخ هاگداز  رد  ینام  نید  تسا .  رشب  خیرات  ياه  یتفگـش  زا  نآ  ررکم  گرم  دلوت و  يرگ و  يونام  تشونرـس  ( 21  . . . ) تفای هار  مه 
 ، سنوت رصم ،  اقیرفآ ،  لامش  رد  مه  ینامز  تفرگ ،  رس  زا  یگدنز  نافروت  هقطنم  نیچ و  ناتسکرت و  رد  سپس  دش ،  هفخ  يدوزب  ناریا 

یناگدـنز عامتجا  يادـیپان  ياه  هیال  رد  هریغ  یطمرق و  قیدـنز و  ماـن  هب  ناـیونام  ناملـسم ،  ياـهروشک  رد  تفاـی .  شرتسگ  مور و . . . 

مّود دلج  ناهج  بهاذم  نایدا و  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 178زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


اهلاس هک  نآ  زا  سپ  دندرک و  یم  یگدنز  یکاندرد  عضو  اب  دنشاب ،  هداهن  شلابند  هب  رس  نادایص  هک  ریجخن  دننام  و  دنتشاد ،  ینیمزریز 
مان هب  یهورگ  ناـکلاب  یلوطاـنآ و  رد  يدـالیم  و 12  ياه 11  هدـس  رد  دـنتفر .  نایم  زا  ماجنارـس  دـندرک ،  تمواقم  اـهراشف  لـباقم  رد 

یـسایس و عناوم  اهزرم و  دوجو  رثا  رب  يرگ  یناـم  شرتسگ  ( 22  . . . . ) دنتـشارفارب ار  هدروخ  تسکـش  هاپـس  نیا  مچرپ  هرابود  لیموگوب 
نید وریپ  نیتسوگآ  تنس  364-373 م )   ) مامت لاس  هن  تفای و  عویش  نیتال  ناهج  رد  هدس  راهچ  لوط  رد  دشن و  فقوتم  ینابز  یبهذم و 

رد میدن  نبا  هتفگ  هب  تشون .  نآ  هرابرد  یبلاطم  ینام  نید  لوبق  زا  سپ  وا  تسا .  یئاسرت  نید  ناسیدـق  زا  نیتسوگآ  تنـس  دـش .  ینام 
رد يرواخ  ناریا  نایونام  ( 23  . ) دـندوب نایونام  دـندش ،  رقتـسم  رهنلاءاروام  رد  نایناماس  زا  ریغب  هک  ینایناریا  هورگ  نیتسخن  تسرهفلا : 
رد ( 24  . ) دندوب هدرک  عامتجا  زین  نافروت  رد  نایونام  درک .  یم  تیامح  نانآ  زا  دزمروا )) داشرام   )) دنتشاد و یلقتسم  هعماج  مجنپ  هدس 

يراب نیتسخن  دهد .  نیچ  ياهرهش  یخرب  رد  دبعم  يانب  هزاجا  نایونام  هب  ات  دش  هتساوخ  نکپ  هاشداپ  زا  يدالیم  مهن  متـشه و  ياه  هدس 
 ، دندرک لاغـشا  ار  زوغیا ))  )) اهزیقرق یتقو  لاس 804  زا  ( 25  . ) دوـب لاس 694 م  رد  دـش ،  دای  يرگ  یناـم  زا  ینیچ  ياـه  هتـشون  رد  هک 

يونام و ياهدبعم  روغارروقود ))  )) هقطنم رد  ات 984  ياهلاس 981  رد  ( 26  . ) دنداد رازآ  دنتشاد  يونام  نید  هک  ار  روشک  نآ  ناهاشداپ 
يرجه ات 170  ياهلاس 166  رد  تشاد .  همادا  نایونام  راتشک  هجنکـش و  مالـسا ،  زا  سپ  ناریا  رد  ( 27  . ) تسا هدوب  اج  رب  اپ  یناـم  نید 

رد دـیوگ :  یم  يرجه  لاس 31  ثداوح  نمـض  رد  مظتنملا ))   )) باـتک رد  يزوج ))  نبا  ( )) 28  . ) دیسر دوخ  جوا  هطقن  هب  راتـشک  نیا 
(29  . . . ) دنتخیر شتآ  رد  ار  هقدانز  نایونام و  بتک  زا  گرزب  هتسب  راهچ  و  ینام ))   )) زا يریواصت  همامعلا ))  باب   )) رد ناضمر  همین 

ینام شیاین  نیرخآ 

رورس يا  هدیدغاد . . .  نادرم  ناگویب و  نامیتی و  ردپ  يا  ونشب !  ار  لدکاپ  يدرم  ياعد  و  رادارف ،  شوگ  نایناهج  ناهج و  همه  رواد  يا 
نیا زا  ارم  ناور  یئاهر !  هزیـشود  يا  لماک ،  ناسنا  يا  درم ،  ربا  يا  نم ،  هدـنناهر  يا  نک .  هجوت  هدیدمتـس  نیا  يادـن  هب  رتسگداد . . . 

ارم وت  يداد و  نامرف  نم  هب  وت  دیداتـسرف .  راـک . . .  نیدـب  ارم  امـش  هد  رفیک  ار  نارگمتـس  ناوخارف .  دوخ  يوسب  شخب و  ییاـهر  هطرو 
يور رب  اجنآ  رد  وا  رکیپ  هک  یماگنه  ناوخارف . . .  شیوخ  يوسب  ارم  ناور  نک .  دازآ  ار  ینادنز  نیا  نک و  باتـش  يداتـسرف . . .  اجنیا 

وا يوس  هب  رگیدکی . . .  اب  وا  زار  يانـشآ  نانز  زا  نت  هس  دوب . . .  هدش  تکرح  یب  مارآ و  وا  ناگدید  هک  یماگنه  دوب . . .  هداتفا  كاخ 
 ! باتفآ يا  دنتسب . . .  ار  شنامشچ  دنداهن و  وا  نامشچ  يور  رب  ار  اهتـسد  هس ،  ره  دنتـسیرگ . . .  يو  رب  دنتـسشن و  وا  رانک  رب  دندمآ ، 

(30  . ) دننک یم  راتفر  روآ  موش  زرط  نیدب  نم  اب  دنراد و  یم  اور  نم  رب  هک  شاب  یمتس  هاوگ  وت 

اههاگدید

 . تسا هدوب  نادناخ  نیمه  زا  زین  کتاف  شردپ  تسا .  یناکشا  نادناخ  زا  شردام  هدوب و  ناریا  يابجن  زا  ینام  دیوگ :  یم  نس  نتسیرک 
هدوب ینام  دیاقع  ناکرا  زا  یکی  خسانت  دیوگ :  یم  نسکج  تسا .  هدـش  رثءاتم  نایئادوب  نایدـنه و  زا  هک  هتـشاد  خـسانت  هب  هدـیقع  ینام 

ناراکوکین و اما  دنبای .  باقع  ات  دندرگ  یم  زاب  ایند  نیا  هب  هرابود  گرم  زا  سپ  هک  تسا  یناراکدب  رفیک  ینام  دیاقع  رد  خسانت  تسا . 
وا دروآ .  لمعب  یمهم  تاحالصا  یسراپ  نابز  تایبدا و  رد  ینام  دیوگ :  یم  نس  نتسیرک  دنتـسه .  فاعم  تشگزاب  نیا  زا  ناگدیزگرب 
یم همجرت  یناریا  ياهنابز  هب  ار  وا  راثآ  ینام  ناوریپ  دروآ .  دـیدپ  ار  يونام  يابفلا  وا  داد .  جاور  ار  ینایرـس  طخ  يولهپ ،  طخ  ياـج  هب 

هدمآ زین  کتاف ))   )) و قتوق ))   )) ای نامام ))  نب  قتاف   )) ای مازرب ))  یبا  نب  کباب  نب  قتف   )) ینام ردپ  مان  یمالسا  عبانم  رد  ( 31  . ) دندرک
مان ینانوی  یمور و  عبانم  رد  تسا .  هدش  طبـض  میرم ))   )) و سیمار ))   (( ، )) میفات  (( ، )) تیـسوپ  (( ، )) تیـشون  )) يو ردام  مان  تسا . 
لاس رد  ارهاظ  ینام  دـنا .  هتـشون  سوقیبروق ))   )) نیتال یحیـسم  عبانم  رد  دـنا .  هدرک  طبـض  سوکیرپوک ))   )) و سوکینام ))   )) ار ینام 

ماـگنه هب  دنـس  ناـسارخ و  ِْرفِـس  زا  تشگزاـب  رد  درک .  توعد  دوـخ  نید  هب  ار  مدرم  يدـالیم  لاس 230  رد  دـمآ و  ایندـب  يدالیم   216
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هاش هب  ار  شدوخ  دیاقع  تفای و  هار  رابرد  هب  روپاش ))  )) ردارب زوریف ))  )) هلیـسو هب  يدالیم  لاس 242  دودح  رد  لوا  روپهاش  يراذگجات 
ناتـسزوخ هب  دـمآ و  لـباب  ناریا و  هب  هراـبود  تخادرپ و  ِْرفِـس  هب  یناـم ))   . )) درک تیاـمح  وا  زا  هاـش  تشاد .  هـضرع  نوفـسیت ))   )) رد

هب ینام  تسـشن .  وا  ياج  مارهب ))   ، )) زمره زا  سپ  دوب .  لـباب  رد  یناـم  زمره ))  )) تموکح ناـمز  رد  تشگرب .  روپاـش  دزن  شوش ))  ))
زور زا 26  سپ  دندرک .  ینادـنز  ار  وا  تشاد ،  لد  رد  ار  ینام  هنیک  هک  یتشترز  نادـبوم  دـبوم  تاکیرحت  رثا  رب  اجنآ  رد  دیـسر .  زاوها 
لتق ای  گرم  ( 32  . ) تسا هدوب  ریـشدرا )) دبوم  رنـست   )) نامه ای  رتیرک ))  )) دبوم ینام ،  لتق  كرحم  ایوگ  تشذـگرد .  نادـنز  رد  ینام 

 (( میدن نبا   . )) دنا هدرک  هئارا  هتشاد و  تسد  رد  یبلاطم  ینام  تالاح  زا  ارثکا  یمالسا  ناخروم  تسا .  هدوب  يدالیم  لاس 277  رد  ینام 
دوخ هبون  هب  زین  يربـط ))   )) و یبوـقعی ))   )) و يدوعـسم ))   . )) تسا هدرک  هئارا  یناـم  زا  یلوا  تسد  اتبـسن  تاـعالطا  تسرهفلا ))   )) رد

ؤم ( 33  . ) دنا هتسناد  برغم و . . .  رصم و  ات  ار  نآ  ورملق  دنا و  هتفگ  نخس  ینام  نید  شرتسگ  زا  یمالـسا  ناخروم  دنا .  هداد  یتاعالطا 
 : هک تسا  هدمآ  یعیش  مالک  عبانم  رد  ( 34  . ) تسا هدوب  هداتـسا  نف  نیا  رد  هک  تسا  هدرک  یفرعم  يرگتروص  ار  ینام  نایدالا  نایب  فل 

مود رون و  یکی  تسا :  عناص  ود  ار  ناـهج  دـنیوگ  یم  ناـنیا  دـنناوخ .  هیوناـم  ار  ناـشیا  هک  دنـشاب  یم  سوجم  زا  يرگید  موق  هیوناـم  ))
(35  . (() دنا هدنز  ود  ره  تملظ و 

كدزم نیئآ 

یسودرف راعشا  رد  كدزم 

كدزم روهظ 

رادناهج دزنب  شوگ  داد  ودب  روالد  دابق  شورف  شناد  يدرم و  هیامنارگ  ماک  يءار و  شناد و  اب  يوگنخس  مانب  كدزم  درم ،  یکی  دمایب 
تشگ روجنگ  جنگ و  نآ  نابهگن  تشگ  روتسد 

مایق يداصتقا  یعامتجا -  ياه  هنیمز 

رب ناهج  ناهم  دیدن  ناراب  فرب و  یسک  ناریاب  دیدپان  دش  ربا  اوه  يور  ناهم ز  نایم  ناهک و  نایم  ناهج  رد  دش  گنت  شروخ  یکشخز 
دای درک  نان  بآ و  سک  ره  یمه  دابقیک  رد 

یناساس یفارشا  یتاقبط -  ماظن  نییبت  دابق و  مدرم و  اب  هطبار  رد  كدزم 

نخـس یتیگب  رایرهـش  رومان  ياک  تفگ  نینچ  رایرهـش  رب  دمآ  ردنا  ناود  هار  دیماب  ار  امـش  دـیامن  هاش  هک  كدزم  تفگ  نینچ  ناشیدـب 
هک سکنآ  تفگ  ودـب  يوربآ  نخـس  رد  نک  هزات  نمب  يوگب  شتفگ  هدنیارـس  دابق  یکدـنا  یهد  خـساپ  کنو  دـیارگ  یکی  وت  زا  مسرپ 
هک یئوگ  درم  نینچ  يازـس  رهب  كایرت  دـباین ز  هدـیزگ  رهز  ياپ  دوب  ار  يرگید  یکی  دـیرپ  دـهاوخب  ناـج  شنت  زا  یمه  دـیزگ  شراـم 

تشک شدیایب  هدیزگ  نوخب  راد  كایرت  درم  نیا  تسینوخ  هک  رایرهش  ارو  خساپ  داد  نینچ  تسیب ؟  گنس  مرد  مراد  كایرت  هک  تسیچ 
تشمب دمآ  نمشد  نوچ  هاگردب 

اه هدوت  نایصع  یعامتجا ،  بالقنا  مایق ،  زاغآ 

ات دیشابب  راتساوخ  يرد  ره  زا  مدرک  نخـس  رایرهـش  زک  تفگ  نینچ  ناشیدب  هاوخدایرف  کیدزنب  دمایب  هاش  شیپ  زا  تساخرب  دینـشب  وچ 
دندمآ زادگرپ  خر و  هدوخش  دندمآ  زاب  ریگبش  دنتفرب و  نوفسیت  ریخست  هار  داد  يوس  ار  امش  میامن  هاگپ  دادماب 

مّود دلج  ناهج  بهاذم  نایدا و  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 178زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


هاش میلست 

تخت يابیز  رادیب و  يوگنخـس و  تخب  زوریپ  هاش  ياک  تفگ :  نینچ  دیود  ناریا  هاش  يوس  هگرد  دـیدب ز  ار  هرگ  نآ  رد  كدزم ز  وچ 
مییداشگب هتسب  رد  خساپب  مییداد  شخساپ  متفگ و  نخس 

یناریا يایاعر  یگنسرگ  رقف و  یناساس و  تیفارشا  ملاظم  حرش 

نینچ دنمدوس  ارم  دشاب  راتفگ  هک  دنبم  ار  بل  يوگرب و  تفگ :  ودـب  نومنهر  وت  شیپ  نخـس  دـیوگب  نونک  دـشاب  روتـسد  کنودـیارگ 
نآ تافاکم  درپس  ار  نت  ناج و  یگراچیبب  درمب  ات  وز  دـنریگ  زاب  شروخ  راوتـسا  دـنبب  يدـنب  هک  ار  یـسک  رایرهـش  رومان  ياـک  تفگ : 

هتخودنا هرداصم  هب  دابق ،  اسراپ  دبان و  ار  درم  نیا  هک  اشداپ  ارم  دیوگب  دشاب  هچ  وا  تشاذگب  راوخ  ار  هتسب  نیرم  وا  تشاد  نان  هک  سک 
شندرگ رب  هدرکان  تسین  وخ  هک  شنب  نکیم  هک :  خساپ  داد  نینچ  دوش !  یم  یضار  نایرابرد  ياه 

يزوریپ

دابق شیپ  دمایب ز  نامارخ  داد  سوب  نیمز  كدزم  دینشب  وچ 

یناساس نایرابرد  یناریا و  فارشا  ياه  ترکتسد  اهرابنا و  ندوشگ 

ره دندیود  رهب  دیبایب  کیاکی  ات  نادب  رهـش  يوک و  رد  جاراتب  نآ  دیهد  تفهن  رد  دوب  مدنگ  هک  یئاج  هک  تفگ :  هوبن  اب  دش  وا  هاگردب 
هنب زا  دندش  مدنگ  جاراتب  هنسرگ  دب  هک  سک 

نایرابرد هاش و  لاوما  هرداصم 

داش دندوبن  مدنگ  هناد  کی  دابق ز  نآ  هچ  يرهش  رابنا  هچ 

دنداد دابق  لاوما  هرداصم  زا  ربخ  ناسوساج 

دناوخارف ار  كدزم  دابق  هانگ  ددرگزاب  یمه  كدزمب  هاش  رابنا  دندرک  جارات  هک  ناهج  هاش  رادیب  کیدزنب  ناهگآ  راک  دنتفر  دـندید  وچ 
دیسرپ ار  تلع  و 

دابق هب  كدزم  خساپ 

نهـس يُدب  هشوت  راتفگب  ار  درخ  يُدب  ْهَشُوناِک  خساپ  داد  نینچ  دنارب  يدـنچ  رابنا  جاراتز  دـناوخ  شیپ  ار  ( 36  (() يوگ نخس   )) نآ دابق 
خساپ هدنب  نیدب  رهشب  دراد  كایرت  هک  سک  نآ  زا  رهز  رام و  زا  متفگ  ناهج  هاشب  راوخ  راوخ  نایرازابب  متفگب  رایرهش  زا  مدینـشب  ِچْرَه 

ياپ دوب  نان  هنـسرگ  دـش  وچ  رامـش  وا  اب  تسین  یـسک  دزیرب  ْراد  ْكایرت  ِدرم  نیا  نوخ  رگا  هانگ  درم  تسراد  كایرت  هک  هاش  داد  نینچ 
دوس ار  رابنا  هک  درمب  مدرم  دنچ  هنـسرگ  مکـش  راکب  دماین  مدنگ  رابناب  رایرهـش  يا  یـشاب  رگداد  رگا  رهب  كایرتز  دهاوخن  يریـسب  رهز 

دید ز راتفگز  رپ  وا  ناج  لد و  دینـش  خساپ  دیـسرپب و  سپ  نآ  زو  داد  راتفگز  شزغم  زیت  دشب  دابق  دـش  لد  گنت  وا  راتفگ  دربن ز  شناج 
تشذگ ردنا  هزادنا  شاهنخس ز  تشگ  زک  همه  كدزم  راتفگب  نادر  نادبوم و  رگداد  نامه  ناربمغیپ  دنتفگ  هک  يزیچ 
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یعامتجا تلادع  تورث ،  هنالداع  میسقت  يربارب ،  كدزم :  نیمارف  میلاعت و 

دـشاب هک  دیابن  دوب  ربارب  وا  اب  تسد  یهت  دوب  رگناوت  وک  ره  تفگ :  یمه  هار  دمآ ز  یهاریب  هب  یـسک  یـسب  هاپـس  ناوارف  هاش  نمجنا  ورب 
یندیشخب زیچ  هناخ و  نز و  زین  تسج  ارچ  رگناوت  ینوزف  زیچب  دشاب  هک  دیاب  تسار  ناهج  ْدُوپ  شیورد  رات و  دوب  رگناوت  دوزف  رب  یـسک 

زج وا  هک  سک  نآ  ره  كاغم  زا  دـنلب  ادـیپ  هژیو  دوش  كاـپ  نید  اـب  تسار  منک  ار  نیا  نم  تسا  یکی  رگناوت  اـب  سک  تسد  یهت  تسا 
دَُوب نیْرِفن  ْْشنَمْزَو  نادزیز  دَُوب  نید  نیرب 

تاقبط وحم  كدزم و  یعامتجا  تلادع 

نادرِْخب نخس  ناز  ُْدب  هدنامورف  نادب  يداد  زیچ و  يدَتِْسب  نیا  زا  یکدوک  رگا  دندوب  درم  رگا  یکی  وا  اب  شیورد  ِكْرَه  ُْدِبب 

 ! دش یکدزم ))   )) دوخ دابق ،  یناساس ؛  تیفارشا  وحم 

دـش وا  َِرب  تساجک  دبوم  هک  رکـشل  تسنادن  تسار  تسد  رب  دـناشنب  هاش  ارو  داش  دوب  وا  راتفگب  یتیگ  دابق ز  دـش  وا  نید  رد  دینـشب  وچ 
دوب شیوخ  ششوک  زا  شنانرگ  دوب و  شیورد  هک  سکنآ 

مایق یمدرم  هاگیاپ  زا  یشیامن  وا ،  مایق  ورملق  كدزم و  یمدرم  تیبوبحم 

نانچ تشاد .  هک  يزیچ  شیوردب  يدرپس  تشاگن  یگنتز  رس  یمه  رگناوت  وا  نیک  یـسک  نتـسج  تسزاین  وا  نید  دش  هزات  ناهج  درگب 
نارس یتیگز  ناوارف  ام  ناتسد  ریز  لدکاپ  نامه  ام  ناتسرپ  نید  زک  تفگ  نینچ  هاش  کیدزنب  دمایب  هناخ  هاگپ ز  كدزم  زور  کی  هک  ُْدب 

نیا هک  هاش  هیامُْرِپب  كدزم  تفگ  نینچ  دراد  راب  ات  دومرف  رالاسب  دابق  اهنخـس  نیا  دینـش  كدزمز  دـنرذگب  رد  زرگ  يروآ  دورف  دـنردرب 
یهاش ناویا  دـنرب ز  نوریب  تخت  ات  دومرفب  هاگن  ْناش  ْدَـنُک  ْدـمارُخ  نوماهب  هاـش  شیپ  رد  دـنجنگن  اـنامه  هاپـس  نادـنچ  تسگنت و  ْياـج 

تلآ هک  ناور  هشونا  شدنزرف  دروم  رد  دابق  هب  كدزم  رادشه  رایرهـش  رب  ناداش  دتفرب  رازه  دـص  یکدزم  زا  دـمآ  تشدـب  دـنرب  نوماهب 
 . تسا یناساسفارشا  نادبوم و  تسد 

درادن داقتعا  درادن ،  داصتقا  سک  ره  دابق :  هب  كدزم  ياه  هیصوت 

تـسازس یکارو  ندیـشکرس  نید  تسام ز  نید  رب  هن  يرـسک  هک  داد  نانچ  نیرفآب  شناد  زا  رترب  يا  هک  نیمز  هاـشب  كدزم  تفگ  نینچ 
تسنیک و کشر و  اجک  زین  دوزفن  جنپ  نیرب  اناد  هک  زیچ  جنپ  یتسار  زا  دناچیپب  دب  هار  زا  دنادرگ  زابرس  هک  دتس  دیابب  شتسد  طخ  یکی 
نز و ار  اـم  جـنپ  نیا  زا  ویدـخ  ناـهیک  هار  تدـیآ  دـیدپ  وید  جـنپ  نیرب  یـشاب  هریچ  نوچ  وت  زآ  هریچ  ورب  ددرگ  هک  مجنپب  زاـین  مشخ و 
زآ و کشر و  دوب  ود  نیزک  نایز  یهاوخن  ار  یهب  نید  وچ  نایم  ردنا  دشاب  هتساوخ  نز و  تستـساک  ناهج  رد  یهب  نید  هک  تستـساوخ 

نایم ردنا  ود  نیا  داهن  دیابب  نادرخب  رس  دیچیپ  وید  یمه  زارب  دیآ  ردنا  نیک  مشخ و  اب  هک  زاین 

تسا یناساس  فارشا  نادبوم و  هرصاحم  رد  هک  ناوریشونا  تشونرس  زا  دابق  دیدش  ینارگن 

مـشچ دیباوخب  كدزم  يدنتب ز  مشخب  دتـسب  تسد  رومان  وزا  تفگـش  ناریا  هاش  دب  دنام  ودب  تفرگ  يرـسک  تسد  دـش  هتفگ  نیا  نوچ 
دابب يراد  هچ  يرسک  نید  زا  هک  دابق  نادنخ  تفگ  نینچ  كدزمب 

دنک یم  توعد  كدزم  نید  هب  ار  دنزرف  دابق  دنک .  اشفا  ار  هئطوت  هک  دهاوخ  یم  كدزم  زا  دابق 
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هار تسین  يرذگب  هب  نید  زا  هک  هاش  دیسرپب  يرسکز  هگنامه  تسام  نید  رب  هک  دنادن  یناهن  تسار  هار  نیا  هک  كدزم  تفگ  نینچ 

ناوریشونا یناساس و  فارشا  اهلادوئف و  نادبوم و  زا  يداحتا  كدزم  هیلع  هئطوت  زاغآ 

تفگ ودب  یتسار  وت  شیپ  دوش  ناشفرد  یتساک  يژک و  دوش  ادیپ  وچ  نامگ  رسکی  تسّرک  هک  میوگب  نامز  مبای  وچ  يرـسک  تفگ  ودب 
هاشب میوگزاب  همه  ار  مشش  هام  جنپ  نامز  يرسک  تفگ  ارو  زورف  یتیگ  هاش  زا  یهاوخ  یمه  زور  دنچ  نامز  كدزم 

كدزم هیلع  دابق  کیرحت  هئطوت و  حرط  یتاقبط  ماظن  هب  نارادافو  عامتجا 

يوس دمآ  سک  سردایرف  دید و  یی  هدنناد  هک  سک  ياج  رهب  يرـسک  داتـسرف  زارف  ندرگ  هاش  دشب  ناویاب  زاب  دنتـشگ  دـنداهنرب و  نیرب 
ره تفر  نخس  مهب  ناهوژپ  شناد  دنتسشن  یسرای  اب  هاگردب  دمایب  یسراپ  رذآ  رهم  رخطـصاز  ریپ  دزمره  داد  زا  دب  اجنآ  هک  ریـشدرا  هّرخ 

نهک ناگدنناد  دنمدرخ و  نخس  رسکی  دندرپس  يرسکب  مک  شیب و  زا  هنوگ 

يو هیلع  هاش  کیرحت  و  كدزم ،  همکاحم  هرظانم و  سلجم 

هاش ناویاب  نییآب  راتساوخ  منک  ار  رهب  نید  هک  راگزور  نآ  دمآ  زارف  نونکا  هک  دای  درک  نخس  كدزمز  دمایب  دابق  دزنب  يرسک  دینشب  وچ 
داشگ ردنا  رد  ار  نخس  دمایب  دابقیک  يوس  كدزم  يآرالد  دندمآ  هار  هدنیوج  يوگ و  نخس  دندمآ 

ناساس یشزرا  ماظن  زا  عافد  كدزم ،  هیلع  یناساس  تیفارشا  همانماهتا 

دناد هچ  نایم  رد  هتـساوخ  نز و  يداـهن  ناـیز  رپ  یتخاـس  ون  نید  یکی  هوژپ  شناد  دزم  يا  هک  كدزمب  هورگ  شیپ  يرـسک  تفگ  نینچ 
رد دیوج  هک  دشاب  هک  ناهم  ناهک و  ادیپ  دشابن  ناهج  رد  دوب  رسارس  مدرم  وچ  رـسپ  دسانـش  نوچ  نینچمه  ردپ  ردپ  دشاب  هک  شکرـسپ 

كاپ نخـس  نیز  ناهج  تسار  هاش  اب  هدـنیوج  راک  دـش  هک  تسا  رک  شزیچ  ياـج و  درم  وک  یـسک  يرتهم  یتفاـی  ناوت  هنوگچ  يرتهک 
نخـس نیا  ناروآ  نید  تسیک ز  روجنگ  دنراد و  جـنگ  همه  تسیک  رودزم  دـنیادخدک و  همه  دوش  ناریاب  دـب  نیا  هک  دـیابن  دوش  ناریو 

يرمشن دبب  ار  دبراک  یمه  يرب  خزودب  ار  نامدرم  همه  تفهن  رد  یتشاد  یگناوید  وت  تفگن  سک 

هناهاش لاعفنا  دابق و  یسیدرگد 

 . . . . . . . . . . . . . . . . داد و داد  نخس  دنا  تفشآرب و  دابق  دبوم  راتفگ  دینشب  وچ 

ماع لتق  نامرف 

نادـب تسوپ  زغم و  نتب  ار  یکی  ادابم  تسوا  نید  نیرب  وک  ره  تفگ  ودـب  هار  نیئآ و  تشاد  وا  كره  ابا  هاش  هاگنامه  شدرپس  يرـسکب 
نخس نادرگم  كدزمز  سپ  نیزا  نکب  یهاوخ  چره  نارس  نیا  اب  هک  رایرهش  نامز  نآ  تفگ  دنزرفب  رازه  دص  رومان  دب  هار 

ناشن كدزم  خرس  غاب 

مه ناشدنتشکب  درک  هدنکارپ  ارنام  درم  نیرم  درک  هدنک  وا  درگ  رب  درگ  یمه  دوب  غار  زا  رترب  وا  راوید  هک  دوب  غاب  یکی  يرـسک  هاگردب 
ره کنآ  نیبب  ناتخرد  وش  هیامنارگ  غاب  هاگردـب  ور  هک  يرـسک  تفگ  نینچ  كدزمب  تخـس  هدنکآرـس  شریز  ياپ و  ربز  تخرد  ناسب 
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شوه تفر  شنت  زا  دید  هک  هگنامه  روراب  نمچ  رب  رگم  دنیب  هک  رد  داشگب  غاب و  زا  كدزم  دشب  دینش  نیشیپ  نانادراک  زا  هن  دیدن  سک 
شورخ کی  وز  ماکانب  دمآرب 

كدزم مادعا 

درک راس  نوگن  نید  یب  درم  رس  درک  رادرب  هدنز  ار  تخب  نوگن  دنمک  ناچیپراد  زا  تشهورف  دنلب  يرسک  دومرف  راد  یکی 

نایناریا هب  هناهاش  مشچ  رهز 

ریگم كدزم  هار  یشهاب  رگ  وت  ریت  نارابب  شتشکب  سپ  نازا 

تشترز نویناحور  فارشا و  شمارآ  یناتسروگ  مظن 

 . . . . . . . . . . . . . . دای درک  یمه  كدزم  نیرفنز  دابق  يدنچ  مرش  اب  دوب  یمه  هتسارآ  غاب  هداز و  نز و  هتساوخ  زا  نمیا  دندش  ناگرزب 
(37 . . . . . . . . . . )

يدالیم  491 ینانوی /   830 دابق ؛ یهاشداپ  مراهچ  لاس 

هب اـه  هاـگن  همه  تسا .  هرجنپ  رد و  یب  گرزب و  رایـسب  يا  هدکـشتآ  هـک  دـنا  هدـمآ  درگ  یهایـس  بـعکم  رود  هـب  مدرم ،  هوـبنا  )) . . . 
ار نآ  يدیفـس  نش  هک  ار ،  هدکـشتآ  ياه  ناکلپ  ياـپ  رد  ییاـج  هکت  دـنور و  یم  سپ  دـندروخ و  یم  یناـکت  مدرم  سپـس  تسوسنآ . 

نانچنآ يا  هلان  دیآ ،  یم  نوریب  هنیس  نارازه  زا  نامز  کی  رد  هک  یئاوآ  يآ !  يآ . . . !  كدزم . . . !  يا  دنارذگ - .  یم  زاب  هدناشوپ ، 
هزاورد رب  هک  دوب  يا  هنهرب  یلوک  كرسپ  نامه  دندز .  یم  شدگل  کتک و  دندرب ،  یم  ناشک  ناشک  ار  یکدوک  اه  هدرب  دولآدرد . . . 

يا هراـشا  هب  دوب ،  ناـهنپ  شا  هرهچ  زا  یمین  هک  يراوـس  دوـب . . .  هتفاـین  هار  رهـش  نورد  هب  سپ  درک .  یم  رازآ  ار  ناـنابهگن  نوفـسیت ، 
 . . . . . دوب وا  رظتنم  هار  رد  يرگید  راوس ))  ، )) دمآ نوریب  ترکتسد  هزاورد  زا  هک  دومن  یم  نینچ  دننک .  اهر  ار  كدوک  هک  داد  روتسد 

یم درگ  مدرم  زا  یهوبنا  نانچ  یـسراپ ،  هتفه  نادـبوم  زور  رد  دوب :  یندرکن  رواـب  تفگ ،  یم  نادـیم  ناگنـسرگ  يارب  دـبوم ))  )) هچنآ
یئارگ رادـنپ -  تسا  نیا  مینک :  شخب  يربارب  هب  میریگب و  ار  نارگناوت  هتخودـنا  دـش . . .  یم  نکممان  هدکـشتآ  هب  ندیـسر  هک  ندـمآ 

دوب يروآ  مایپ  نامه  نیا  يرآ !  دریگ . . .  یمن  يزیچ  هب  ار  اریم  هدام  هک  یناریا  ناور  هنادواج  هوکش  تسا  نیا  نایادخ و  یب  یگـشیمه 
تفگ و یم  نخس  هدکشتآ  نادیم  هویش  نامه  هب  تشاد ،  نت  هب  ار  یگشیمه  خرس  يادر  دندناوخ .  یم  ( 38  (() كدزم  )) ار وا  همه  هک 

داد راتفگز  شزغم  زیت  دشب  دابق  دش  لدگنت  وا  راتفگز  ( 39  . . . (() داد یم  ناکت  ولج  هب  ار  دوخ  تسار  تسد 

؟  كدزم

رد و  مر ))   )) رد هک  تسا  ینام ))   )) نید ياه  هخاش  زا  یکی  كدزم ))   )) نیئآ یکرامناد ،  سانـش  ناریا  نس ))  نتـسیرک   )) هتفگ هب  انب 
هک هدوـب  ناـکْرُخ ))   )) دـنزرف تشترز ))   )) ماـن هب  یـصخش  نیئآ  نـیا  راذـگ  هیاـپ  دـمآ .  دوـجوب  300 م )   (( ) نیـسلک وید   )) راـگزور
 (( ناکْرُخ ِتشترز   )) ناوریپ هزاوآ  دندیمان .  یم  نانید ))  تسرد   )) ار دوخ  نیئآ  نیا  ناوریپ  تسا .  هدـش  یم  هدـیمان  زین  سوُدـْنُوب ))  ))
نیئآ سـس  ؤم  هک  تسا  ومه  هدوب و  سراف )  (( ) اسف  )) مدرم زا  ناـکْرُخ ))   )) سانـش ناریا  نیمه  هتفگ  هب  ( 40  . ) دش رتدنلب  دـعب  نرق  ود 

 . دـنناد یم  اـسف  اـی  اـسپ ))  )) رهـش ار  كدزم ))   )) هاـگداز تاـققحم  تسا .  هدوب  كدزم ))   )) یماـح تشترز ))   . )) تسا هدوـب  كدزم 
توعد هب  درک و  ِْرفِس  ناریا  هب  سدنوپ ))   )) رـسپ كدزم ))   )) لاح رهب  تسا .  روطـسم  زین  ْکَمان )) ْياذوُخ   )) رد كدزم  یماح  تشترز 
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يادخ اب  ریخ  يادخ  دوب  هتفگ  وا  هک  ارچ  دنتفگ ؛ یم  ریخ  يادـخ  نید  ینعی  نونـش ))  سراد  نوت   )) ار وا  شیک  نایناریا  تخادرپ .  مدرم 
 . تسا روهـشم  نانید ))  تسرد   )) هب يولهپ  نابز  رد  نیئآ  نیا  دیتسرپ .  ار  بلاغ  يادخ  دـیاب  سپ  تخاس .  بولغم  ار  وا  درک و  دربن  رش 

دنهد یم  ناشن  يولهپ ، )   ) یناریا یماسا  طبـض  رد  لاکـشا  مغر  یلع  دنا ،  هدرک  هدافتـسا  ْکَمان )) يادُـخ   )) زا هک  یناریا  یبرع و  عبانم 
ار شدیاقع  ات  هتفر  ناریا  هب  مور  زا  هدوب و  يونام  سدنوب  داد .  راشتنا  ار  نآ  سدنوب  هک  تسا  نانید  تسرد  نیئآ  نامه  كدزم  نید  هک 

هژاو نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  اما  درادن ،  یناریا  مالعَا  هب  یتهابش  سدنوب ))   )) هملک تسا .  سدنوب  یناریا  تلاصا  نیبم  نیا  و  دنک ،  غیلبت 
رد هدوـب و  كدزم ))   )) رب مدـقم  سدـنوپ ))   )) هـک دـیوگ  یم  تـسرهفلا ))   )) رد میدـن ))  نـبا   . )) تـسا هدوـب  صخـش  نـیا  ِبـقل )) ))

يارب ار  مسا  نیمه  كدزم )  رـصاعم   (( ) سیتلیتسا  )) هب بوسنم  باـتک  رد  دـنا .  هدرک  دـیق  تشترز ))   )) ار وا  مسا  کـمان ))  ياذوخ  ))
 ، ینانوی هبیتک  کی  رد  تسا .  هدوب  صخـش  کی  مان  تشترز ))   )) و سدنوب ))   )) هک تفگ  ناوت  یم  اقیقحت  دنا .  هدرک  رکذ  روبزم  هقرف 

ربمایپ اب  كدزم  نیئآ  راذگ  ناینب  تشترز  تسا .  هتفر  نانز  لاوما و  رد  كارتشا  زا  نخـس  نآ  رد  هک  تسا  هدمآ  یتشترز )   ) سدنوب مان 
هدش يراذگ  هیاپ  مور  رد  تسا و  ینام  نیئآ  زا  يا  هبعـش  كدزم  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  لاوقا  نیا  زا  تسا .  هدوب  مان  مه  ناینـسیدزم 

هک دتـسه  فرتعم  ناققحم  ( 41  . ) تسا هدوب  سراـف )  رد   ) اـسف اـی  اـسپ  یلاـها  زا  ناـکرخ  تشترز  ماـن  هب  یناریا  کـی  نآ  سـس  ؤـم  و 
عـضو زین  وا  هاگداز  دروم  رد  تسین .  تحـص  هب  نورقم  هدـمآ ،  تسدـب  وا  هرابرد  هچنآ  تسا .  كدـنا  رایـسب  كدزم  هرابرد  تاـعالطا 

دیاش دشاب ؟  اسف  ای  اسپ ))  )) رهـش وا  هاگداز  دیاش  تسا :  هارمه  دیدرت  لامتحا و  اب  زین  هدش  هداد  تاعالطا  نامه  هصالخ  و  تسا .  نینچ 
یلعف رهش  الاتحا :  (( ) ایردم  )) ار كدزم  هاگداز  روهشم  خروم  يربط  تسا ؟  هدمآ  ناریا  هب  مور  زا  هک  دشاب  سدنوب ))   )) نامه تشترز 
دیوگ یم  يرونید  دنناد ) ؟ ( یم  دادماب ))  )) ار شردپ  و  كدزم ))   )) مسا یخرب  دـناد ) ؟ ( یم  هلجد )  یقرـش  لامـش  رد  هرامعلا  توک 

تعیرش هک  نید  تسرد  نیاربانب ،  دناد ) ؟ (  یم  زیربت  لها  ار  وا  ماوعلا ))  ةرصبت   )) فل ؤم  تسا .  هدوب  رختسا ))  )) مدرم زا  كدزم ))  ))
هدمآ یبرع  عبانم  رد  ( 42  . ) تسا هدـش  یم  بوسحم  ینام ))   )) شیک رد  یحالـصا  عقاو  رد  دـشاب ،  كدزم  و  تشترز )   (( ) سدـنوب ))
يربط همجرت  رد  دـیدرگ .  وا  ناوریپ  زا  دابق  درک .  رهظ  دابق  یهاشداپ  نامز  رد  يدالیم  مجنپ  هدـس  رد  دادـماب  دـنزرف  كدزم  هک :  تسا 
نودب ( 43  . . . ) درک يربمایپ  ياعدا  اسن  رهش  زا  ناسارخ و  رد  كدزم  مان  هب  يدرم  تشذگب ،  دابق  دهع  زا  لاس  هد  نوچ  هک  تسا  هدمآ 

رب تمهت  رد  دـنا ،  هتـسناوت  هک  اجنآ  ات  دـنا و  هدیـشوک  كدزم  دـیاقع  یفارگویب و  فیرحت  رد  هنیرید ،  تداع  هب  انب  یبرع  عباـنم  کـش 
ملق ار  شا  هرهچ  هدش و  نیودت  نانمشد  تسد  هب  نآ  خیرات  نوچ   )) نیاربانب دنا .  هدرکن  يراددوخ  وا  هب  بوسنم  یبلاطم  لعج  كدزم و 

تسا ملسم  هچنآ  یلو  داد ؛ تسد  هب  شیاه  هتـشون  اه و  هتفگ  زا  ینـشور  ریوصت  ناوت  یمن  دنا ،  هدرک  شقن  راگزور  هحفـص  رب  نادناعم 
رد هک  هدرک  زاب  یهار  هتفایرد و  اهناسنا  یگدـنز  رد  ار  يدام  يداصتقا و  لئاسم  تیمها  هک  دوب  ینایاوشیپ  زا  یکی  كدزم  هک  تسا  نیا 

يداصتقا و روما  هک  دوب  ینید  نیتسخن  دـیاش  كدزم  نیئآ  دروآ .  یم  دوجوب  ناهج  رد  يا  هتـسویپان  ياه  ینوگرگد  تیقفوم ،  تروص 
 ، داد یم  هزاجا  خـیرات  ربج  هک  ینارود  زا  رتدوز  نید  نیا  مورحم .  تاقبط  عضو  دوبهب  يارب  دوب  یماـگ  دوب و  هتخیمآ  مه  اـب  ار  یبهذـم 

دیایب و دوجوب  دوب  لاحم  زغم ،  کشخ  بصعتم و  يا  هعماج  رد  هک  دوب  یمیظع  يرکف  شهج  زا  یکاح  يرگ  یکدزم  دوب .  هدش  حرطم 
رد فعض  تدش و  اب  یسک  ره  لد  رد  هک  تسا  ریغ  لام  بحاصت  دربتـسد و  هزیرغ  هدنهد  خساپ  وس  کی  زا  كدزم  نیئآ  دناودب .  هشیر 
رد ار  یعامتجا  تلادع  هک  یعـضو  داجیا  يوزرآ  رگید  يوس  زا  و  درادـن ،  ار  نآ  زاربا  تءارج  یـسک  الومعم  یلو  تسا ،  ناجلخ  لاح 
رد هکنآ  زا  سپ  ار  هعماج  ماظن  نتخیر  مهب  دوجوم و  عضو  هیلع  نایصع  هشیدنا  یلو  تفر ،  نایم  زا  يرگ  یکدزم  دیامن .  نیمءات  هعماج 

نانید و مرخ  مان  هب  یهاگ  نایکدزم  ناناملـسم ،  ناریا  رد  لیلد  نیمه  هب  و  درب ،  نایم  زا  ناوت  یم  يراوشد  هب  دـش ،  هدـنکارپ  مدرم  ناـیم 
طقف حیـسم  نید  هلمج  زا  رگید  نایدا  دندش . . .  یم  میظع  ياه  بوشآ  ثعاب  دـندرک و  یم  مایق  رگید  ياه  مان  ای  هیکباب و  مان  هب  یهاگ 
طباور ییاهنت  هب  كدزم  یلو  تشادـن . . .  ناهاشداپ  ناریما و  راک  هب  يراـک  تفگ و  یم  نخـس  شناگدـنب  راگدـیرفآ و  ناـیم  هطبار  زا 
خیرات رد  لوا  راب  يارب  يو  دیشک .  شیپ  يدیدج  دیاقع  هزات و  نانخس  مه  يداصتقا  روما  رد  هکلب  دروآ ،  دوجوب  ادخ  هدنب و  نایم  يون 
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ار مدرم  زاین  دروم  لاوما  هک  یناسک  دنراد و  فرصت  قح  نآ  رد  مدرم  همه  تسادخ و  نآ  زا  تسه ،  هچ  ره  ییاراد  و  هک :  درک  مالعا  ، 
زا ار  وراد  شون  هک  دنتـسه  یناسک  دننام  دننز ،  یم  نت  نآ  میـسقت  نآ  زا  دننارذگ و  یم  نآ  ندرمـش  اب  ار  دوخ  تقو  دـننک و  یم  عمج 

درادن یمالسا  یبرع -  هبنج  اهنت  وا  دیاقع  كدزم و  اب  ینمشد  ( 44  . (( ) درک راتفر  ناشکمدآ  دننام  اهنآ  اب  دیاب  دـننک و  یم  غیرد  رامیب 
هک دـید  میهاوخ  كدزم  مایق  يداصتقا  یعامتجا -  ياه  هنیمز  شخب  رد  تسا .  هدوب  ماگمه  ناـیزات  اـب  هار  نیا  رد  زین  یناریا  تیفارـشا  ، 

مایق عاعـش  نیتسخن  هاگپ  رد  یناریا  نادنمتورث  دوب .  هدیـشخب  تینیع  هعماج  هرتسگ  رد  ار  رقف ))  )) هنوگچ ناریا  یفارـشا  یتاقبط -  هعماج 
ماـع لـتق  دـهاش  ناور ،  هشونا  تخت  راـنک  رد  ماجنارـس  دـنتفرگ و  لد  رد  وا  هنیک  یتـشترز  ناـغم  نادـبوم و  دـندیروش و  وا  رب  كدزم ، 

 ، دمآرد نایزات  لاغـشا  هب  ناریا  یتقو  زین ،  سپ  نآ  زا  و  دندز .  یم  ههقهق  دندوب و  دیـسر ،  یم  رازه  دصیـس  هب  ناشدادـعت  هک  نایکدزم 
یناریا ياـه  لادوئف  بناـج  زا  هدیـسر و  نارودـب  هزاـت  يودـب  ناـحتاف  يوس  زا  دـنتفرگ ؛ رارق  فعاـضم  متـس  تحت  وس  ود  زا  اـیاعر )) ))
دبتسم ناهاش  نادبوم و  نویناحور و  روج  لهج و  اب  هک  تسا  یناریا  ندمتم  هعماج  یئارگنشور  هصخـشم  كدزم  نیئآ  هفیلخ .  تسدمه 

نیا دوب .  يداصتقا  یـسایس -  هطلـس  یئازفارقف  یتاقبط و  دیلپ  تیفارـشا  هیلع  هعماج  ناهاگآ  ضارتعا  دایرف  یئارگ  كدزم  دوب .  زیتس  رد 
ناریا مدرم  یلم  تمواقم  تضهن  بلاق  رد  نایناریا  یمدرم  یلم و  ياهمایق  ياتسار  رد  دعب  یکدنا  دش و  هدیشک  نوخ  هب  هتـساخون ،  دایرف 

زا يا  هماگنه  نینچ  رد  درـشف .  ار  ناشیناریا  لادوئف  نادحتم  يودـب و  مجاهم  لئابق  نارـس  یبرع و  هفیلخ  موقلح  نایزات ،  يالیتسا  هیلع  ، 
هب ار  وا  یعرش  هاگدادیب  دنتخادرپ و  هفیلخ  يرای  هب  ناتـسرپ  برع  برع و  ناخّروم  نارـسفم و  ناملکتم و  ناثدحم و  ناهیقف و  بالقنا ، 

فیرحت و رد  ار  خـیرات  قاروا  و  دـندناشک .  شیوخ  حـبذم  ار  موب  زرم و  نیا  فـکرب  ناـج  نایئادـف  دنتـسارآ و  شیوـخ  ياواـتف  تجح 
ناماندـب هک  دـیاب  سپ  دـشاب .  یم  هنیمز  نیا  رد  دامتعا  رابتعا و  لباق  ریغ  امومع  یبرع  عباـنم  نیارباـنب ،  دـندرک .  هاپـس  ناـنآ ،  هب  تمهت 

درک یثنخ  اوسر و  هتفای ،  همادا  اهنرق  یلم  گرزب  نانامرهق  نیا  هیلع  هک  ار  يا  هنادرمناوجان  هئطوت  تخانـش و  زاب  هرابود  ار  یتلود  خیرات 
دزن هب  شوگ  داد  ودـب  روالد  دابق  شورف  شناد  يدرم و  هیامنارگ  ماک  يءار و  شناد و  اـب  يوگنخـس و  ماـن  هب  كدزم  درم  یکی  دـمایب  . 
 (( كدزم  )) يارجام هک  تسا  یناریا  ذخءام  اهنت  یسودرف ))  همانهاش  ( )) 45  ) تشگ روجنگ  جنگ و  نآ  نابهگن  تشگ  روتسد  رادناهج 

یفاک طقف  هار  نیا  رد  دسانشزاب .  هسامح  زا  ار  قیاقح ))   )) دوخ یخیرات  مش  اب  هک  تسا  ققحم  هدنناوخ  رب  تسا .  هتخادرپ  هسامح  هب  ار 
نامز تایرورض  نیا  دنام و  هدیـشوپ  راک  صئاقن  اعبط  تسا و  هیبوعـش  یگنهرف  یخیرات -  هزرابم  لوصحم  همانهاش ))   )) هک دنادب  تسا 

 . تسا هدوب  یسودرف 

مایق

ار یتسرد  تفگ :  تشارفا .  اوه  رد  تشادرب و  پچ  هناش  زا  ار  دوخ  تسار  تسد  كدزم  يداصتقا . . .  یعامتجا ،  یـسایس ،  ياه  هنیمز 
ياهرواب دـش .  دـهاوخ  اپرب  یناهنپ  يرگید  ياه  هدکـشتآ  مینک ،  ناریو  ار  اـه  هاگـشتسرپ  رگا  دـناشن .  یـسرک  هب  ناوت  یمن  ریـشمش  اـب 

 . دروآ راب  هب  یتخبشوخ  نامدرم  نتشک  هک  هدوبن  زگره  و  دنز .  یم  نماد  غورد  هب  راشف  سرت و  هک  ارچ  دش .  دهاوخ  رتراوتسا  تسردان 
هک تخومآ  نانآ  هب  دناسانش و  نانآ  هب  ار  شتآ  هاشداپ  گنشوه  دندروخ .  یم  ماخ  تشوگ  دنتشگ و  یم  تخل  مدرم  هک  دوب  ینامز  . . 

هزیتس نم  هک  تسا  لاس  یـس  نونکا  دـناریذپ .  مدرم  هب  روز  اب  ار  اه  یکین  نیا  هک  مناد  یم  نم  اـما  دـننک .  شوپ  نت  ار  ناروناـج  تسوپ 
دش ( 46  . ) تسا هتـشادن  دوجو  زگره  گنـشوه  تسا .  يا  هشیدـنا  هتوک  روناج  هچ  یمدآ  هک  مناد  یم  مهد و  یم  یتشآ  ار  مدرم  ياـه 

هدنریذپ دنب  راکدرخ  بوخ و  راتفگ  هب  دنلب  ورـس  وچ  دش  رب  تسار  شرـس  دیدپ  دمآ  مدرم  يرذگب  نیز  وچ  دیلک  رـسارس  ار  اهدـنب  نیا 
یمه یناد  هریخ  یمدرم  رگم  یکی  دشاب  هچ  مدرم  ینعم  هک  یکدنا  يرگنب  درخ  هار  درب ز  نامرف  ماد  دد و  ار  وا  رم  درخ  يءار و  شوه و 

نتشیوخ ییوت ،  رامش  نیـسپ  ترطف ،  نیتسخن  دنا  هدرورپب  یجنایم  نیدنچ  هب  دنا  هدروآرب  یتیگ  ود  زا  ارت  یمه  یناشن  ینادن  ار  نیا  زج 
لاس نهک  يروطارپما  دهد :  یمن  هار  دوخب  گنرد  نآ  میـسرت  رد  خیرات  هک  تسا  ینارود  لولعم  كدزم ))   )) مایق ( 47) رادم يزاب  هب  ار 
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یهاشنهاش رابرد  هناگ  هدزاود  زاتمم  ياه  بطق  یناریا ،  هعماج  هدیچیپ  ینارحب و  تابسانم  طباور و  یتاقبط ،  یفارـشا -  ماظن  نایناساس ، 
رد نارتخد  نانز و  ماحدزا  اهرهـش ،  هب  ناگنـسرگ  موجه  نایئاتـسور ،  رقف  یگراوآ و  اه ،  هدوت  ریدخت  یبهذم و  ریوزت  نادـبوم و . . .  ، 

لاس و نهک  مسیلادوئف  رایع  مامت  یلجت  اهتنا و  یب  گرزب و  ياه  (48  (() ترکتسد  ، )) اهنیمزرس رگید  هب  نز  هدرب و  تراجت  اهارسمرح ، 
رهش گرزب  نوفسیت ))   )) زا خیرات  ریواصت  تسا .  یناساس  رصع  یناریا  هعماج  زراب  ياه  هصخشم  یناساس و . . .  یهاشنهاش  رد  زکرمتم 
نیا تسا .  هدـناشوپ  ناـشخرد  نیمیـس  ياـه  هنیئآ  ار  هاـش  رواـنهپ  خاـک  ياـمن  دوـش :  یم  عورـش  يدـالیم  لاـس 491  زا  ناریا  هاـشنهاش 

هب خاک  قاط  شوپ  هرقن  سوق  دوش .  یم  هدـیئاس  تارف  دیفـس  نش  اـب  نآ  ياـمن  هتفه ،  ره  بش  نیرخآ  رد  هک  تسا  نآ  زا  یگدنـشخرد 
هاش جنپ  دزیمآ .  یم  مه  رد  ار  نیمز  نامـسآ و  دوش و  یم  شخب  دـنچ  هب  باتفآ ))   )) راوید دـشخرد .  یم  يا  هدـننک  هریخ  خرـس  گنر 
رب اهروپیـش  دـنابات .  یم  زاب  ار  يدیـشروخ  اه  نآ  زا  مادـک  ره  هتفرگ و  اج  راوید  لد  رد  دزاس ،  یم  ار  یجرب  مادـک  ره  هک  میظع  نیـشن 
لال يا   (( هدرب  )) هک دوش  یم  هدید  يا  همد  اهروپیـش  زا  مادک  ره  هنهد  رب  دنا .  هدیـشکرس  دبنگ  ریز  ات  دنراد و  ياج  دنلب  ياه  هیاپ  يور 

یلاق زا  هک  تسا  یهاگیاج  نآ  هت  رد  اهنت  تسا و  زاب  نامـسآ  هب  ور  زور  بش و  ناریا  هاشداپ  خاک  تسا .  هداتـسیا  نآ  رانک  شوپ  یبآ  و 
توقای زا  ناروناج  مشچ  تسا .  هتخیوآ  اهراوید  هب  رادلاب  يا  هناسفا  ناروناج  لکش  هب  یئاهزوس  دوع  تسا .  هدش  هدیشوپ  نیگنـس  ياه 

 (( ناگنرانک  (( ، )) نارادرهش  )) اه و  (( پارتاس  . )) دنیآ یم  رد  شرغ  هب  اهروپیش  دنراشف و  یم  ار  اه  همد  یـشبح  هنهرب  ناگدرب  تسا . 
دنلب و ياهشیر  اب  یمـسر  یتلود و  نایناحور  دنا .  هداتـسیا  فص  هب  تسار  پچ و  رد  رتخاب  رواخ و  بونج و  لامـش و  نادبهپـسا ))   )) و
ار رابرد  تافیرشت  تایئزج  ( 49  (() کمانهاگ  . )) دـنا هداتـسیا  ناهاش  هاش  يولهپ  ود  رب  ناشن ،  لاخ  طخ و  تشپ  رپ  ناوربا  ناشندّرمز و 

ینراق رهمرز   : )) هاش نامیخژد  دـنراد .  ياج  ناگیادـخ  ناشیوخ  و  نارالاسهپـس ))   ، )) هاـگ هدرپ  کـیدزن  رد  تسا .  هدروآ  لیـصفت  هب 
هتـسب نیرز  ریجنز  هب  دوخ  ياج  رد  هاش  هدنرد  ناریـش  دـنا )) .  هداتـسیا  دوخ  ياج  رد  كریزو  گرزب  ینارهم  روپهاش  دبهپـسا و  گرزب 

ار یناساس  جات  هک  يریجنز  دشخرد .  یم  ناوج  هاش  رس  زارفرب  الاب ،  نآ  رد  یهاشداپ  ِّرف  تسا .  جارخ ))   )) ذخا هاگیاج  اجنیا  دنا .  هدش 
دبوم  . )) دننابات یم  زاب  ار  سدقم ))  شتآ   )) وترپ يدنه ،  نوگبآ  ياه  گنس  تسا .  بان  يالط  زا  دراد ،  یم  هگن  هتخیوآ  تخت  زارفرب 

 (( نوفـسیت  )) يوـسنآ رد  دراد .  یم  هاـگن  نـشور  خاـک  گرزب  هدکـشتآ  رد  ار  شتآ  تـسا و  ناـهنپ  یخرــس  هدرپ  سپ  رد  نادـبوم )) 
گنـس دنلب  ياهراوید  يوسنآ  رد  رت ،  فرط  نآ  یکدـنا  دراد .  رارق  نادـبوم ))   )) و نادبهپـس ))   )) و نارالاسهپـس ))   )) روانهپ ياهالیو 

هک تسا  هداتفا  هنهرب  اپارـس  يا  هدرم  دـسج  خاک  هناتـسآ  رد  هک  اتفگـش  تسا .  ناهنپ  خـیرات ))   )) مشچ زا  اه  خوک  اـه و  هموک  دـیفس ، 
دنناد یم  سجن  ار  ناگدرم  نایناریا  هک  تسا  تنس ))   )) کی تسین ،  تیانج ))   )) کی نیا  هن !  دنا .  هدروخ  ار  شیاه  هدور  اهروخـشال 

 . دنـسر یمن  هدرم  همه  نیا  يروآدرگ  هب  دنرب ،  یم  اجنآ  هب  ار  ناگدرم  هک  همخد  ناراکتمدـخ  تسا .  نینچ  نیا  عضو  رهـش  هموح  رد  . 
تفایـض سلجم  اجنیا  تسا )) .  ناریا  رد  یطحق  لاس  نیمتفه  نیا   . )) دـنتفا یم  كاخ  هب  اـیاعر  تسا ؛  تکرح  رد  یماـظن  نوتـس  کـی 

تسا رت  کیدزن  هاشداپ  خاک  هب  يرگید  يانب  ره  زا  هک  نراق ))   )) نادناخ دیفس  گرزب و  خاک  رد  ینامهیم  تسا :  ناریا  نادبهپـسا ))  ))
یم بآ  ناهد  رد  هژیو ،  هایگ  نیریش  ياه  هشیر  تشوگ و  رادبآ  ياه  هکت  دنه ،  ياه  بادرم  دیفـس  ياهمدنگ  نیگنر :  هرفـس  رـس  رد  . 

رد هک  ینمرا  دنت  بارـش  نوگانوگ ،  ياه  هویم  ماداب و  زغم  دیفـس ،  هایـس و  ياهروگنا  زا  یهوک  دنک .  ینیگنـس  مکـش  رب  هکنآ  یب  دش 
ماج دندروآ و  یم  ار  بارـش  نیا  زا  ییاه  گنت  ادص  یب  مارآ و  یناگدرب  دوب .  نایم  رد  دوب ،  هدش  هنهک  سوروت ))   )) طولب ياه  هکـشب 

 . دندیـسر یم  هار  زا  نانچمه  هنـسرگ  نایناریا  دندیـشون .  یم  نیرز  ياه  خاش  رد  راوَْربَْرب  زین  ار  يداع  بارـش  دـش .  یم  هدیـشکرس  ماج 
تسدگنت ناناقهد  يور  هب  ار  یسراپ  ناگرزب  مدنگ  ياهرابنا  زوریپ ))  )) هتشذگ لاس  دندمآ .  یم  ناتسزوخ  زا  دام و  نیمزرـس  زا  نونکا 

یم هدید  هنهک  مدنگ  نوفسیت ))   )) فارطا ياهاتـسور  رد  ( 50  . ) دـش وا  یتخبدـب  هیام  نیمه  هک  درک  نینچ  زین  شالب ))   . )) دوب هدوشگ 
اب ناناقهد  دوب .  نغور  ياه  مخ  مدـنگ و  زا  رپ  هک  تشاد  دوجو  یگرزب  ياهرابنا  تادنپـس  ِيالیو )  (( ) ترکتـسد  )) ینوردـنا رد  دـش ؛

تشون يا  همان  نوفسیت ))   )) نایحیسم فقسا  هب  نیبیصن ))   )) ِفُقُْسا هک  دوب  يا  هماگنه  نینچ  رد  دندروآ .  یم  يور  اهرهـش  هب  نادگرب 
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ناگرزب هک  هتخوماین  ام  هب  اسیلک  هبرجت  ایآ  تسا .  یناـگمه  يدونـشخان  يراـمیب و  یطحق ،  شوختـسد  رـسارس  نیمز  ناریا  هک . . . (( : 
هب هتسباو  كرهم ))  ترکتسد   )) هنسرگ مدرم  ناتسزوخ  رد   . . . (( )) دنزای یم  تسد  یئاه  هویش  هچ  هب  مدرم  مشخ  زا  زیرگ  يارب  یناریا 

ار يرگید  زیچ  نآ  ره  نغور و  مدنگ ،  دندوب .  هتشک  ساد  اب  ار  وا  دوخ  هدرک و  لواپچ  هچراپ  کی  ار  خیز ))   )) نادناخ رتکچوک  هخاش 
 . دـندوب هدرب  تشاد ،  مک  نز  هک  یئاهاتـسور  هب  زین  ار  وا  نارتـخد  ناـنز و  هدرک و  شخپ  اـه  هدـکهد  رد  دوـب ،  ترکتـسد ))   )) رد هـک 

یگنـسرف هس  رد  اهنت  هک  زردوگ )) رهم  ترکتـسد   )) رتشیپ زور  دنچ  دندوب .  نوماریپ  ياه  هدـکهد  دازآ  ناناقهد  زا  شروش  ناگدرکرس 
دنواهن رختـسا و  روپاشیدنج ،  نوفـسیت ،  ياه  هچوک  رد  ناگنـسرگ  زا  نت  نارازه  دوب .  هدش  هدیـشک  شتآ  هب  دوب ،  نوفـسیت ))   )) يالاب

یئوـج هراـچ  هب  ناریبد  دوـب .  هاـش  راـبرد و  هـب  نارادناتـسا  شرازگ  نـیا  دـندوب )) .  ناـنآ  اـب  زین  تسدـیهت  ناـناقهد  دـندمآ و  یم  درگ 
گرگ رازه  ینابیتشپ  اب  یمزر ،  نوتـس  هس  رد  ار  اه  لیپ  دیاب  تسا !  لپ ))   )) اهبوشآ نیا  هراچ   : )) هک دومرف  دبهپـسا  گرزب  دـنتخادرپ ؛
عـضو هیجوت  هب  ناغم  نادـبوم و  نویناحور ،  درک )) .  ناسکی  كاـخ  اـب  ار  اـهنآ  داتـسرف و  هدز  شروش  ياـه  هدـکهد  بوکرـس  هب  رس ، 

یم عاطم  يوتف  نامرف و  نیا  دوش .  هتشک  ْدِج  هب  دیاب  دزیوآ ،  رد  یئادخ  حور  یهلا و  هیاس  يدزیا و  هرف  اب  سک  ره  هک  دنتخادرپ  دوجوم 
 ، وس نیا  رد  دـنتخوس و  یم  مرگ  شوغآ  کی  ترـسح  رد  ارـسمرح  دـنلب  ياـهراوید  هاـنپ  رد  ناوج  نز  رتخد و  رازه  نارازه  دوب .  دـیاب 

فیدر رد  نارتخد  نانز و  هک  ارچ  تشاد ،  تخـس  یتبوقع  هزیرغ  ءاضرا  یئوجماک و  دـندرب .  یم  جـنر  یئاهنت  زا  ناوج  نارـسپ  نادرم و 
نامرف دـندوب .  هعماج  زاتمم  تاقبط  ناریبد و  نارادـشترا ،  ناـیناحور ،  یـصوصخ ))  تیکلاـم   )) رد دـندومن و  یم  يراـصحنا  اـهالاک ، 
زاقفق ياهاتـسور  ناج  هب  ار  نالیپ  شیمواگ  رهمرز  شالب ))   )) نارود رد  دوب :  هدـش  ارجا  هتـشذگ  رد  راب  کـی  نادـبوم  ياوتف  ناریبد و 

همه یکی  هورگ ،  ود  نیا  زا  دنوش .  یم  میسقت  ناگنـسرگ  ناراوخرپ و  هورگ  ود  هب  زورما  رهـش ،  ناریا  مدرم  کنیا ،  اما  و  دوب .  هتخادنا 
هدیـشک رقف  هب  هاـگ  ره  هک  تسا  هدرک  هـبرجت  نـیمز  ناریا  اـما  دـشاب .  هتـشاد  دوـخ  رتـسب  رد  ینز  یتـح  دـناوت  یمن  يرگید  دراد و  زیچ 

تنس کی  نیا  و  دنناشن .  یم  ورف  مدرم  نوخ  نتخیر  اب  ار  دوخ  مشخ  نانیا  دنهاوخ ،  یم  داد ))  )) و نان ))   )) ناگدشدنمتورث زا  ناگدش 
زا ناریا  ياهرهـش  مدرم  زا  موس  ود  تسا .  هدرک  ماع  لـتق  ریوزت ))  )) هاـنپ رد  روز )) رز و   )) هشیمه هک  تسا  یبهذـم  یـسایس -  دادبتـسا 

هریس نیا  و  رتسکاخ . . .  ریز  رد  یشتآ  میظع ،  راجفنا  کی  هناتسآ  رد  ناریا  تسا ؛  کیدزن  رهـش )) ناریا   )) راک نایاپ  دندوب .  ناگناگیب 
نیگنـس هایـس و  توکـس  ناهاگرحـس ،  ای  بش  لد  رد  ربخ ،  یب  ناهگان و  شوماخ ،  درـس و  ادـتبا  ناشفـشتآ  نوچمه  هک  تسا  یئایرآ 

نیا زومرم  هدـیچیپ و  ناور  هک  تسا  موب  زرم و  نیا  هناگیب  يدوخ و  نامکاح  یخیرات  تقاـمح  نیا  و  تسا .  هتـسکش  مه  رد  ار  دادبتـسا 
هدش هریچ  نوفسیت ))   )) رب یگنسرگ  دنا .  هدش  هتخیر  اه   (( همخد  )) هب هدش و  ریگلفاغ  هشیمه  دنا و  هتخانشن  زونه  ار  روبص  بیجن و  موق 

زا هک  یناگنـسرگ  هدوت  دندوب .  هداتفا  نانآ  نابـسا  ياپ  ریز  ناگدرم  دـنتفر ،  یم  نوریب  نوفـسیت  زا  ( 51  (() نادازآ  )) هک یماـگنه  دوب . 
يامیس ناسکرک ))   . )) دوب هدرک  رپ  ار  تشد  اه و  هپت  رسارس  داسجا ))  . )) دش یم  رت  گرزب  زور  هب  زور  دندمآ ،  یم  رهش  ناریا  رسارس 

نت هب  وم  هک  اه  هدرم  ناوختسا  نتـسکش  ياوآ  داد .  یم  ناکت  ار  یتنطلـس  نابـسا  لای  ناشاهلاب  میـسن  دندوب و  هدناشوپ  ار  باتفآ  كانبات 
دندوب ناشکمدآ  نادزد و  نانیا  دندوب .  هدش  هدیشک  ریجنز  هب  روجنر  ینادرم  نوفـسیت ))   )) هموح رد  دش .  یم  هدینـش  درک ،  یم  تسار 

هطلـس نارادساپ  ینعی  نانوخگرگ ))   ، )) نامرجم نیا  رب  دنریمب .  اجنامه  رد  دننک و  رفح  زیراک  نیمز  ریز  رد  ناشهانگ  مرج  هب  دـیاب  هک 
ار دوخ  ریجنز  دوب ،  هدـمآرد  هزرل  هب  شنت  هک  یمادـنا  کچوک  هدرچ  هیـس  درم  ماگنه  نیا  رد  دـندنار .  یم  مکح  تنطلـس  روجید  بش 

 . . . و دادیب ،  یگنسرگ !  تفرگ .  شین  هب  ار  دوخ  رانک  درم  دیشک و 

كدزم مایق 

ياـه هچوک  اـه و  يوـک  ههاربآ ،  اـهنویلیم  تیاـهن ،  یب  اـت  لـگ  گنـس و  زا  یئاـه  شوگراـهچ  اـه و  بعکم  هنارکیب ،  رهـش  نوفـسیت ، 
هدکشتآ هک  دنا  هدمآ  درگ  یهایس  بعکم  رود  هب  مدرم ،  هوبنا  اه . . .  هدکشتآ  اه و  خاک  رهش  دوب .  هدش  هدیشک  بش  لد  ات  شرامـشیب 

مّود دلج  ناهج  بهاذم  نایدا و  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 178زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


كدزم يآ  دنور . . .  یم  سپ  دنروخ و  یم  یناکت  مدرم  سپس  تسا .  وس  نآ  هب  اههاگن  همه  تسا .  هرجنپ  رد و  یب  گرزب و  رایسب  يا 
تـشرد نامـشچ  دوش ؛ یم  رادـیدپ  شوپخرـس  يدرم  دـیآ . . .  یم  نوریب  هنیـس  نارازه  زا  نامز  کی  رد  هک  ییاوآ  يآ !  يآ . . . !  . . . 

ناـنمیرها نیا   : )) دـیوگ یم  تیعمج  هوبنا  هب  باـطخ  كدزم  ددرون .  یم  رد  ار  مدرم  هوـبنا  هناـکریز  هنادنمـشوه و  یتلاـح  اـب  شدوـبک 
گلا هک  هنوگ  نامه  تسا .  يزودـنا  هتـساوخ  یتسودرز و  رتدـب ،  زین  اـه  نیا  زا  اـما  دـنک .  یم  هدـنز  یناریو  هنیک و  غورد و  ار  كاـپان 

 ، یگریت یئانـشور و  زا  يا  هزیمآ  زین  زورما  ناهج  دش ،  دنهاوخ  ادج  مه  زا  ماجنارـس  هک  تسا  كاشاخ  سخ و  مدـنگ و  زا  رپ  نابایـسآ 
ار ینز  هدروخ ؟  هک  ار  درم  نیا  نان   : )) دنک یم  نادـیم  رد  يا  هدرم  هب  هراشا  تسد  اب  ماگنه  نیا  رد  كدزم  تسا )) . . .  يدـب  یبوخ و 
ام نیئآ  دز . . . (( :  دایرف  نادبهپسا  ناریبد و  نادبوم و  عمج  رد  كدزم  هتفرگ )) ؟  وا  زا  یسک  هچ  دوب ،  هداتـسرف  وا  يارب  راگدیرفآ  هک 

و بآ ))   (( ، )) شتآ  )) نادواج رهوگ  هس  نیا  هتـشاد ؛  ینازرا  مدرم  هب  ادزم  هک  تسا  رهوگ  هس  زا  تسه ،  هچ  ره  هک  دزومآ  یم  اـم  هب 
؛ دـهد رتشیب  يرگید  هب  و  كدـنا ،  یکی  هب  نآ  زا  ات  درکن  شخپ  ار  رهوگ  هس  نیا  یتیگ ،  شنیرفآ  رد  راگدـنوادخ ،  تسا .  كاخ ))  ))
 ، نیا زج  هچ  ره  تسا .  نیا  ادزم  مظن  داد .  همه  هب  يربارب  هب  ار  نتـسیز  يداش  داد .  ناگمه  هب  زین  ار  رهوگ  هس  نیا  زا  هدمآرب  ياه  هویم 

هـشیدنا اهنت  ینـشور  هب  ام  زاین  تسادزم .  نیئآ  گرتس  داینب  هس  کین  رادرک  کین و  راـتفگ  کـین ،  هشیدـنا  تسا .  یگریت  یگتفـشآ و 
مدرم تساجک ؟  دریگرب ،  رد  ار  داینب  ود  نیا  دیاب  هک  يرادرک  سب .  تسا و  يراتفگ  اهنت  شتآ ،  تشادگرزب  رد  ام  ياهدورـس  تسا ؛ 

هب اهنت  تسا .  هتشابنا  ام  نانز  زا  ام  ياهناتسبش  و  تسا ،  درـس  نانز  نادرم و  رتسب  تسا ،  هتـشابنا  ام  ياهرابنا  و  دنریم ،  یم  یگنـسرگ  زا 
هک مینک  یم  شومارف  مینک و  یم  شکشیپ  نانآ  هب  بش  نارذگ  يارب  زین  ار  دوخ  نانز  میهد و  یم  كاروخ  دوخ  ریـس  مکـش  ناشیک  مه 
هچ هب  نامیاه  هدکشتآ  رد  شتآ  تشادهگن  دنک . . .  یم  تسس  ار  نوخ  زیهرپ ،  یگنسرگ و  هک  هزادنا  نامه  هب  یگرابمکش ،  يریس و 

نیا هک  ارچ  مینک ،  هدنـسب  دوخ  ياه  هتخودنا  زا  مجنپ  کی  هب  دیابن  تسا . . . ؟  هریچ  نامیاه  ناور  رب  یگریت  هک  یماگنه  دـیآ  یم  راک 
اهرد و دیاب  دیالآ .  یم  غورد  هب  ار  هدنریگ  مه  هدنهد و  مه  هک  ارچ  تسین ؛  رت  تشز  يزیچ  هقدص  زا  تسین و  هقدص  زج  يزیچ  كدنا 

كدزم  )) اجنیا رد  دش )) .  دهاوخ  هتخورفا  مدرم  ناور  رد  تسه ،  هک  هنوگنآ  ادزم ،  ینشور  هک  تسا  هاگنآ  دوش .  هدوشگ  اه  لفق  همه 
 : هک دندیرغ  اه  يان  هرک  دـندرک .  رازگرب  دـنخبل  هب  ار  وا  نانخـس  نایتلود  تفگ .  یم  نخـس  ناریا  مدرم  هدوت  يوس  زا  یگدـنیامن  هب  (( 

هتسر امـش  نانخـس  ناگیادخ ،  هاشداپ و  زوریپ  دنزرف  ناگیادخ ،  داژن  زا  نارینا ،  ناریا و  ناهاش  هاش  ناگیادخ و  ادزم ،  هدنتـسرپ  دابق ،  ))
 . (( دینش ار  یناریا  ياه 

اه هدوت  راجفنا 

 ، كدزم ناراـب  دوب .  خرـس  همه  نآ  رامـشیب  ياـه  جرب  لـخن و  زا  رپ  ياـه  هریزج  ناراز ،  هشیب  اههاگـشتسرپ ،  دوـب .  رو  هلعـش  نوفـسیت 
 . دندوب هدنام  رادیب  زین  نانیشن  هوک  تخوس .  یم  ییاه  شتآ  تسار  پچ و  رد  دوب .  خرـس  زین  بش  دندوب .  هتخات  ار  بش  همه  نادازآ ، 
هار هروک  هار و  نارازه  زا  تسد  رد  دودرپ  ییاه  لعشم  اب  هماج  دیپس  ینادرم  تخیمآ .  یم  رد  دادماب  ییانشور  اب  هایس  دود  زا  ییاهنوتس 

يایرد رد  نابسا  دندوب .  هدناشوپ  ار  نیمز  رسارس  هدرشف  يا  هدوت  نوچمه  رازه  رازه  دص و  دص  یناگنسرگ  دندوب .  ناور  رهـش  يوس  هب 
رد هایـس  نادـیم  تسا . . .  نز ))   )) و ناـن ))   )) رد یتسرد  كدزم ؟  يا  تساـجک  یتسرد  مدرم :  نتم  رد  كدزم  دـندش .  روانـش  نادرم 
وا يوس  هب  خرس  غم  نارازه  دیامیپ و  یم  ار  یهت  هایس و  نادیم  كدزم  دنازرل . .  یم  ار  نیمز  اه  يان  هرک  شورخ  تسا .  یهت  خاک  ربارب 
یم نیمز  رب  كانساره  هاش  ناریش  دنا .  هدش  هدز  تفگش  همه  مدرم  درادن .  دایب  ناریا  خیرات  زگره  تسا ،  هداتفا  قافتا  هچنآ  دنور .  یم 
ورف یهاشنهاش  تنوشخ  تکوش و  تمظع و  تهبا و  تبیه و  دیآ . . .  یم  رد  هزرل  هب  ازارد  انهپ و  زا  یهاشداپ  نیگنـس  هدرپارـس  دنمارآ 

لعشم دتسیا .  یم  یهاشداپ  تخت  ربارب  رد  كدزم  دچیپ . . .  یم  مه  رد  ساره  میب و  زا  دبوم  نادبوم  شوپ  ادر  کیراب  رکیپ  دزیر .  یم 
دورد نهک  هناشن  هب  ار  دوخ  تسار  تسد  دهن و  یم  شیپ  ماگ  ود  باتش  هب  دزیخ ،  یم  رب  ناهاش  هاش  ناگیادخ و  هاگنآ  درب .  یم  الاب  ار 
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ياهرـس دندیـشک . . .  رانک  ار  دوخ  نادیواج  هاپـس  ناراوس و  دندرب .  شروی  نادـیم  هب  اه  هدوت  دزارفا . . .  یم  رب  یگدـنز  رب  یتیگ و  رب 
حالـس علخ  اه  هدوت  هدارا  ربارب  رد  شلاپوک  لی و  اب  تنطلـس  تفر . . .  یم  شیپ  خاک  یقاـط  يوس  هب  هتخآ  یغیت  نوچمه  نت ،  اـهنویلیم 

 ، تسد هب  لعشم  كدزم ،  اهنت  دندوب .  هدش  لیدبت  یئاه  همسجم  هب  ناراوس و . . .  لیپ  ناراد و  غیت  نارادساپ و  نارواگنج و  دوب و  هدش 
اهنت تخت ،  رانک  الاب  نآ  ندوب  هداهن  يرانک  هب  ار  دوخ  یناگیادـخ  ییاورنامرف و  دوخ  هک  هاشنهاش  دـیبنج .  یمن  دوب و  هداتـسیا  ربارب  رد 

غم دندوب .  طلـسم  اج  همه  رب  رمک ،  رب  تسار  يریـشمش  اب  ناگماج  خرـس  نایکدزم ،  دندرـشف . . .  یم  اهراوید  هب  ار  دوخ  ناگرزب  دوب . 
هب دشاب  هک  دـیاب  تسار  ناهج  تفگ :  یم  نخـس  یتسرد  يزوریپ و  زا  دوب و  هداتـسیا  هاگیاج  نیا  رب  تسد ،  هب  لعـشم  كدزم  گرزب ، 

همه زا  لفق  ماگنه  بش  تسا  یکی  رگناوت  اـب  سک  تسدـیهت  تسا  یندیـشخب  زیچ  هناـخ و  نز و  زیچ  بوخاـن  تسا و  مارح  ینوزف  زیچ 
رد اجنامه  نانآ  زا  يرایـسب  دندروخ و  یم  ماخ  ماخ  ار  مدنگ  دنتخادنا ،  یم  اه  مدنگ  يور  ار  دوخ  ناگنـسرگ  دندوشگ ،  اه  ترکتـسد 
ره دنا ؛ ناسکی  نوناق  ربارب  رد  مدرم  همه  هک  تفگ  همه  هب  دناوخارف و  ار  ناریبد  كدزم ،  زای  هب ،  زور  دـندرم .  یم  رابنا  ياهراوید  رانک 
زا دیاب  هک  داد  روتسد  كدزم  دش .  دنهاوخن  شخب  هتـسر  جنپ  هب  ناریبد  رگید  تفرگ .  دهاوخ  دزمتـسد  دوخ  یگتـسیاش  ساسا  رب  سک 
دنا هدروآ  يور  نوفسیت  هب  هک  ار  یمدرم  یگنسرگ  دیاب  دننک .  مهارف  یتروص  اهنآ ،  ياهرابنا  مدنگ  هژیو  هب  اه ،  ترکتسد  ییاراد  همه 
بش ادرف  ادرف و  بیش و  نآ  رسارس  رد  دننک . . .  شخپ  اه  هدکهد  همه  نایم  ار  یلحم  ياه  ترکتسد  همه  مدنگ  سپس  و  دنناشن ،  ورف  ، 

ود داتفه و  شیمواگ  رهمرز  يارسمرح  دنتخاس .  جراخ  اهارـسمرح  زا  ار  نانز  دنتخیر .  یم  اه  لامتـسد  رد  درز و  کشخ و  مدنگ  نآ ، 
یم دوس  هتفـشآ  عاضوا  زا  یتاـقبط ،  ماـظن  ناراداـفو  ناـنوخ ، ))  گرگ   . )) دـش هدوشگ  یناـساس  ياهلاچهایـس  اهنادـنز و  تشاد .  نز 
زین رتیرکدب )) ریبد  ناریا   )) ترکتـسد دنتـشک .  یم  ار  مدرم  دندنازوس و  یم  ار  اه  ترکتـسد  دنتخادرپ ،  یم  نانز  ندیدزد  هب  دنتـسج و 

ود دنتـشاد .  یم  رب  تروص  دـش ،  یم  شخپ  ناگنـسرگ  نایم  هک  ینغور  مدـنگ و  خاک و  هثاـثا  زا  دوب ؛ هدـش  هدوشگ  شیاـه  لـفق  همه 
دوب رت  هدوسآ  همه  زا  نانز  شخپ  راک  دنداتسرف .  نوفسیت ))   )) هب دیفس  ياه  مخ  هسیک و  راب  اب  تشاد ،  رتشا  دص  هک  ار  گرزب  ناوراک 
ناـیم ار  ناـنآ  هک  دـنتفریذپ  نت ،  ود  زجب  همه  و  دـنتفرگ .  یم  ار  ناـنآ  شریذـپ  دـیاب  دوب ،  هداد  روتـسد  كدزم ))   )) هک هنوـگ  ناـمه  . 
میسقت شیمواگ ))  رهمرز   )) ردارب درو )) دیشرف   )) ترکتـسد نانز  اه و  مدنگ  دننک .  شخپ  نازرواشک  ياه  هداوناخ  ناناقهد و  نادناخ 

نغور رد  هدش  خرس  دیفس  درآ  مدرم  نایم  رد  نانید ))  تسرد   )) ای نایکدزم ))   . )) تشاد ترکتسد  رد  نز  کی  داتـشه و  وا  دوب .  هدش 
ولآدرز دندرک ،  یم  هکت  هکت  غیت  اب  ار  رینپ  دندرک ،  یم  شخب  هدزاود  هب  ار  واگ  کشخ  تشوگ  ياه  هکت  دندرک .  یم  شخپ  نیریش ، 

لدع و يربارب و  تفاطل  تفای و  شهاک  یتدم  یکدنا و  رقف ،  تبکن  ناس  نیدب  ( 52  . . . ) دندرک و یم  هنامیپ  هالک  اب  ار  ریجنا  امرخ و  ، 
مدرم ناسب  دیشک و  تسد  تنطلس  تیرابج  توربج  زا  داهن و  ندرگ  كدزم ))   )) نامرف هب  دابق ))  . )) دش یلوتسم  رهـش )) ناریا   )) رب داد 

 ، دعب یکدنا  دیدرگ .  رـصع  رد  اهلـسن  شخب  ماهلا  دنام و  هنادواج  ناریا  خیرات  رد  اما  دوب ،  رادـیاپان  هاتوک و  دـنچ  ره  مایق  نیا  تسیز . 
رد ار  هماج  خرس  نایکدزم  و  تشکب ،  ار  كدزم  یناساس  ناور  هشونا  دنتخادرپ .  نادنفسوگ  ندیرد  هب  دنتفای و  هبلغ  نانوخگرگ  هرابود 

دصیس و  دروآ ،  نالوج  هب  ناشن  كدزم  خرس  غاب  نآ  رد  ار  شیوخ  هاپس  دیواج  ناروتس  تشاکب و  نیمز  رد  ندرگ  ات  نوفسیت  تشدنهپ 
ار قرـش  خـیرات  هنیـشیپ  هک  تسا  یناسک  خـساپ  موب ،  زرم و  نیا  خـیرات  رد  كدزم  خرـس  غاب  دومن .  ماع  لـتق  ناـس  نیا  ار  یکدزم  رازه 

دبتسم ماکح  هک  روبص  مارآ و  يرهاظ  مغر  یلع  هک  نیمزرس  نیا  مدرم  اما  و  يدادبتـسا !  ماظن  ياریذپ  ار  نایناریا  دننیب و  یم  يدادبتـسا 
راظتنا رد  درـس ،  يرتسکاـخ  ریز  رد  هتفهن  غاد  یـشتآ  نوچمه  دـنراد و  شورخ  شوجرپ و  مارآاـن و  ینطاـب  دـهد ،  یم  بیرف  هشیمه  ار 
روهقم یناساس  هلاس  دصیس  متس  هک  هاگنآ  تسا !  هدید  هچ  نانیا  زا  خیرات  هک  اتفگـش  دننک ،  یم  يرامـش  هظحل  كدنا ،  یمیـسن  شزو 

دایب هرابود  ناشن ،  كدزم  مدرم  نیمه  درک ،  دـیپس  ار  تنطلـس  هایـس  يامیـس  یبرع ،  تفـالخ  دـش و  يودـب  ناـیزات  هلاـس  هد  دـنچ  متس 
نارازه دص  اب  نایک  هدود  زا  مارهب  هاش  دمآ  هک  ناتسودنه  زا  دیآ  یکیپ  دشاب  یک  دندیـشک :  هآ  دنتخیر و  کشا  یناساس  هایـس  تنطلس 

هچ ام  رب  هک  ناودنه  هب  دـیوگب  دور و  هک  نامجرت  كریز  دـیاب  لیـسگ  يدرم  ناورـسخ  مسر  هب  دراد  شفرد  هتـسارآ  نابلیپ  همه  رب  لیپ 
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یتسارب ( 53  . . . . . ) ناورسخ و زا  یهاشداپ  دندناتس  ناشیا  تسدب  ام  یهاشنهاش  تفر  نایزات . . . . . . . . . . . . . . . . .  متس  زا  تشذگ 
هک اتفگش  دندیـشوک ! ؟  نرق  دنچ  نآ  هداعا  رد  دش و  دوعوم  ناشیارب  هناهاش  هدکمتـس  هک  دنتـشاد  اور  مدرم  نیا  رب  یمتـس  هچ  نایزات  ! 
اج و  سکعلاب !  هاچ و  هب  هاچ  زا  دـنتخادرپ ،  تنطلـس  تابثا  هب  تفالخ  یفن  يارب  نانیا  دـنا !  هداـتفا  ریگ  هتـسب ي  رادـم  هچ  رد  مدرم  نیا 

دیاب هنافـصنم  دوش ،  نانچ  راب  نیا  رگا  یخیرات  رود  نیا  رد  و  درادـن )) .  یخیرات  هظفاح  ام  تلم   : )) دـیوگب رـصاعم  رعاـش  نآ  هک  دراد 
 . دابم نانچ  زگره  هک  درادن )) .  یخیرات  روعش  تلم  نیا   : )) هک تفگ 

اههاگدید

هب دانتـسا  اب  تسین .  تسد  رد  یعالطا  ناریا  هاش  دابق  اـب  كدزم  هطبار  یگنوگچ  زا  هک  دـیوگ  یم  نس  نتـسیرک  نس  نتـسیرک  هاگدـید 
دنک نالعا  هک  تشاد  نآ  رب  ار  دابق  زیمآرکم  نانخـس  اب  تفر و  دابق  دزن  كدزم  یلاس ،  طحق  رد  یبرع ،  عبنم  دـنچ  یـسودرف و  همانهاش 

يرجت ثعاب  درک و  کیرحت  اهرابنا  تراغ  هب  ار  هنـسرگ  مدرم  هاگنآ  و  تسا .  گرم  شیازـس  دراد ،  زاب  هنـسرگ  مدرم  زا  ار  ناـن  هک  ره 
 . تسا هدرک  لقن  ار  یلاـس  طـحق  هصق  مه  سویکوتا  هچ ،  دـشاب .  هتفهن  یخیراـت  یتقیقح  هک  تسین  دـیعب  تیاور  نیا  رد  دـش .  قئـالخ 

زاـتمم هقبط  هک  ردـتقم  رث و  ؤم  تاـماقم  دوس  هب  یناریا  هعماـج  رد  ار  تورث  هنـالداع  ریغ  میـسقت  دـمآ ،  دوـجوب  هیلب  نیا  رثا  رب  هک  يرقف 
هتخیگنارب يا  هناروسج  تاحالـصا  هب  ار  هاش  هداد و  يرتشیب  تءارج  هدیـشک  متـس  مدرم  هب  عضو  نیا  تسا  نکمم  درک .  رارقرب  دـندوب ، 

هیکت هتکن  نیا  رب  يدعب  عبانم  دنا .  ناتساد  مه -  هیضق  نیا  رب  دابق  رصاعم  عبانم  درک .  لمع  وا  روتسد  قبط  دش و  كدزم  وریپ  دابق  دشاب . 
هقرف نیا  درک ،  رارقرب  هرابود  ار  ناگتشدرز  هقرف  دابق  دیوگ  یم  ستلیتسا  درک .  عضو  ار  ینیناوق  نانز  كرتشا  اب  هطبار  رد  دابق  هک  دنراد 
مولعم دراد .  قرف  نارگید  لاوقا  اب  لوق  نیا  هچ  رگا  دنریگ .  رارق  كارتشالاب  ناگمه  سرتسد  رد  دیاب  نانز  هیلک  هک  دـندوب  نآ  هاوخاوه 

اریز دـشاب ؛ هدرک  خوسنم  ار  جاودزا  دابق  هک  دـیوگ  یمن  یعبنم  چـیه  تسا .  هدوب  هنوگچ  جاودزا  اـب  هطبار  رد  داـبق  دـیدج  نیناوق  تسین 
دیاش دشاب و  هدرک  رارقرب  يرتدازآ  جاودزا  عون  کی  دیدج  نیناوق  عضو  اب  وا  دـیاش  دـشاب .  یم  ارجا  لباق  ریغ  لمع  رد  یمیمـصت  نینچ 

 ، رـصع نآ  تاررقم  قبط  رب  هک  نانچ  دشاب ؛ هدیـشوک  نآ  تادویق  زا  یـضعب  عفر  تاحکانم و  باب  رد  یناساس  هقف  نیوانع  زا  یـضعب  رد 
جاودزا هب  لام  نتـشادن  دوجو  اب  ینعی  ریـصقت  نودـب  هک  يرگید  درم  هب  ار  دوخ  زاتمم  نز  یتح  ناـنز و  زا  یکی  اـی  نز  تسناوت  یم  درم 

اب هطبار  رد  وا  نیناوق  زا  يرکذ  دابق  هرود  عبانم  زا  کی  چـیه  رد  دـنک .  هدافتـسا  نز  نآ  تامدـخ  زا  درم  نیا  اـت  دراپـسب  دـشاب ،  جاـتحم 
هزادنا ات  تسا  نکمم  رما  نیا  هچ  رگا  تسا .  هتفر  نخـس  یمادـقا  نینچ  زا  کمان  ياذوخ  رد  طقف  تسا .  هدـماین  نایم  هب  لاوما  كارتشا 

تامادقا نیا  تسا  نکمم  دنک .  بلج  ار  سنازیب  ینایرس و  نیرظان  رظن  هک  دندوبن  مهم  ردقنآ  اهتعدب  نیا  یلو  دشاب ،  هتشاد  تقیقح  يا 
نوچ هک  تسا  هدمآ  زین  و  ( 54  . . . ) ارقف و یگدنز  دوبهب  تهج  رد  دـشاب  نارگناوت  اینغا و  يارب  هداعلا  قوف  ياهتایلام  عضو  اب  هطبار  رد 

يدرف رگا  دیـسرپ  وا  زا  دنک و  هرکاذم  دابق  اب  هک  تساوخ  هزاجا  كدزم  دـندوب ،  هقیـضم  رد  مدرم  رثکا  دـش و  یلاس  طحق  دابق  نامز  رد 
كدزم دعب  زور  دوش .  هتـشک  دیاب  تفگ  هاش  دراد ؟  یتازاجم  هچ  دراذگن ،  رامیب  رایتخا  رد  دـشاب و  هتـشاد  يرامیب  جالع  يارب  یئوراد 

دابق اب  رگید  راب  كدزم  منک .  هراچ  ار  امـش  يدنمزاین  نم  ات  دیئایب  تفگ  درک و  توعد  دابق  خاک  فارطا  هب  ار  هنـسرگ  مدرم  زا  يا  هدـع 
دیناوت یم  هک  یلام  ره  زا  دـیورب  تفگ :  دـمآ و  مدرم  دزن  كدزم  دینـش .  ناسمه  یباوج  درک و  رارکت  ار  زورید  لا  ؤس  درک و  تاـقالم 

ار كدزم  دابق  دندرک .  تراغ  هتخیر و  ناراد  لوپ  لزانم  هب  مدرم  دنکیرش .  رگیدکی  اب  لاوما  رد  مدآ  نادنزرف  همه  اریز  دینک ،  فرصم 
خیرات عبانم  یخرب  ( 55  . ) دش روآدای  ار  هاش  خـساپ  و  مدرک .  ار  راک  نیا  هاش  روتـسد  هب  تفگ :  كدزم  دیـسرپ .  ار  تلع  درک و  راضحا 

نیا هب  خـساپ  رد  نس ))  نتـسیرک  ( )) 56  . ) داد بیرف  ار  داـبق  لـئاسو  نیا  هب  وا  هک  دـنا  هدرک  رحـس  يزاـب و  هدبعـش  هب  مـهتم  ار  كدزم 
دابق هک  دنک  یم  دیکءات  هَکِدـُلن ))  ( )) 57  . ) دـش كدزم  وریپ  داقتعا  يور  زا  دابق  هک  دـنهد  یم  ناشن  یخیرات  عبانم  دـیوگ  یم  تاماهتا 

هب وا  دروآ .  تسدـب  ار  شا  هتفر  تسد  زا  تخت  جات و  ینارحب  رایـسب  طیارـش  رد  هبترم  ود  وا  هدارا .  اب  تخـس  دوب و  دـنمورین  یهاـشداپ 
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نتـسکش مهرد  يارب  طقف  كدزم  نیئآ  هب  دابق  ندـیورگ  هکدـلن ))   )) هتفگ هب  نیاربانب ،  داد .  ناشن  مهم  یتسـش  برـض  مور  يروطارپما 
یتح دشاب .  هدوب  یلوایکام  لئاصخ  ياراد  روّزم و  يدرف  يو  هک  دنهد  یمن  ناشن  دابق  رـصع  یخیرات  عبانم  تسا .  هدوب  فارـشا  تردـق 

تحت دابق  دیورگ .  كدزم  هب  داقتعا  نامیا و  يور  زا  دابق  هک  دنهد  یم  ناشن  عبانم  دنا .  هدرکن  یفنم  لئاصخ  نیا  هب  هراشا  دابق  نانمـشد 
هرد رد  هچنآ  هک  دنا  قفتم  نیا  رب  یگمه  ناخّروم  ( 58  . ) دومن یگدیسر  ارقف  عضو  هب  درک و  روشک  رد  یمهم  تاحالصا  كدزم  ریثءات 

یخیرات هقباس  یب  بالقنا  نیا  زا  يروطارپما  رـصانع  هیلک  و  دوب .  قلطم  داضت  رد  یناساس  یفارـشا  یتاقبط -  ماظن  اـب  داـتفا ،  قاـفتا  داـبق 
اب دابق  دش .  مهتم  داحلا  هب  نادبوم  يوس  زا  وا  درک .  یمن  تیامح  نایکدزم  زا  رهاظ  رد  دوب و  دقتعم  كدزم  هب  ابلق  دابق  دندوب .  یـضاران 
 . تسامگ تمه  نایکدزم  كدزم و  لتق  هب  ناور ،  هشونا  دابق ،  دـنزرف  دوب .  كدزم  داـقتعا  رب  ناـنچ  مه  دوب ،  هدیـشک  هک  یجنر  همهنآ 

یئارگ كدزم  یگژیو  دیوگ :  یم  رابجلادبع  ( 60  . ) تسا هدـش  حرطم  يروآ  مرـش  تروص  هب  كدزم  رب  تاماهتا  یبرع  عبانم  رد  ( 59)
رد هناروکروک  تملظ ))   )) هک یلاح  رد  دـنک ،  یم  راک  هدارا  اب  رون ))  )) هک دـندوب  دـقتعم  اهیکدزم  هک  تسا  نیا  يداع  نیئآ  هب  تبـسن 

ناهج رب  فورح  هلیسوب  ناهج  راگدیرفآ  كدزم  رظنب  تسا .  شتآ  داب و  كاخ و  بآ و  ناهج ،  هدننک  بیکرت  رصانع  تسا .  شـشوک 
 . . . دمهف یم  ار  لزا  رارـسا  دبای و  یم  تسد  اهورین  نیرتگرزب  هب  دبایرد ،  ار  فورح  نیا  زار  سک  ره  ور  نیا  زا  دـنک و  یم  یئاورنامرف 

رد یبهذم  ياه  هقرف  یخرب  دوب . . .  هدنز  رگید  ياهمان  هب  یتدـم  مالـسا  ناهج  رد  كدزم  نیئآ  دـش .  بوکرـس  تدـشب  یئارگ  كدزم 
(61  . ) دنا هدوب  رثءاتم  تخس  كدزم  ياه  هشیدنا  زا  مالسا 

یبرع عبانم  رد  كدزم 

مدرم درک .  لالح  مدرم  رب  ار  رتخد  رهاوخ و  ردام و  وا  درک .  يربمایپ  ياعدا  كدزم  تسا :  سکعنم  یبرع  عبانم  رد  نادـبوم  تاـفیرحت 
نار و توهـش  سوهلب و  يدرم  دابق  دیـسر .  دابق  شوگ  هب  نایرج  نیا  دندش .  عمج  وا  درگ  يدایز  هورگ  دـندرک و  لابقتـسا  نیئآ  نیا  زا 

هکنیا اـت  درک ،  تیاـمح  تیوقت و  نیا ،  شرتسگ  رد  ار  كدزم  و  دـیورگ .  كدزم  هب  دـمآ و  شـشوخ  بهذـم  نیا  زا  دوب .  تسود  نز 
دنتفر و دابق  دزن  تشترز  نویناحور  نادبوم و  دـنداد .  یم  رارق  دوخ  رایتخا  رد  ار  مدرم  نانز  ناناوج ،  تفای .  لماک  جاور  كدزم  شیک 

ینوزف هب  ور  بهذم  نآ  ناوریپ  زور  ره  درک و  یم  تیوقت  ار  نایکدزم  تفریذـپن و  دابق  دـنتفگ .  نخـس  وا  اب  شیک  نیا  داسف  یتشز و  زا 
رد ( 62  . ) دندمآ هوتسب  كدزم  ناوریپ  لامعا  زا  یناوارف  قلخ  دندوب و  باذع  رد  روآداسف  هنادرخبان و  لامعا  نیا  زا  يدایز  هورگ  دوب و 

ناونع تشادرب و  ناـیم  زا  ار  حاـکن  تسناد .  لـالح  نتفرگ  ینز  هب  ار  رتـخد  رهاوخ و  رداـم و  كدزم  هک  تسا  هدـمآ  زین  یمعلب  خـیرات 
رد نخـس  نیا  هدادن و  هزادـنا  یـسک  هب  هداد و  رارق  مدرم  نایم  ار  ناهج  نیا  دـنوادخ  تفگ :  درک و  موکحم  خوسنم و  روطب  ار  تیکلام 

تموکح و ناینب  یتسـس  یناریو و  ثعاب  هک  دوب  يدرم  وا  دوب .  اسن  یلاـها  زا  كدزم  ( 63  . . . ) دش و لابقتـسا  ناناوج  ناشیورد و  نایم 
نیریش و ینابز  كاپان و  ینطاب  كاپ و  يرهاظ  تشز و  یتریس  وکین و  یتروص  دوب .  ناسنا  لکش  سابل و  رد  یناطیش  وا  دش .  دابق  لقع 
هک تسا  هدمآ  یخلب  نبا  همانسراف  رد  ( 64  . ) درک بلج  ار  وا  رظن  تفای و  هار  دابق  رابرد  هب  هلیح  رکم و  اب  تشاد و  خـلت  دـب و  يرادرک 

تفرگ مدرم  زا  راگدرورپ  تدابع  تشاذگ .  مان  لدع  بهذم  ار  نآ  دروآ و  دیدپ  تحابا  وا  دمآ و  دیدپ  قیدـنز  كدزم  دابق ،  دـهع  رد 
دوخ لام  ار  نآ  متس  اب  یهورگ  تسا ،  ثاریم  نانآ  نایم  رد  ناهج  كالما  لاوما و  دنردام و  ردپ و  کی  زا  همه  مدآ  نادنزرف  تفگ :  و 
مدرم هکنآ  مکح  هب  دومن و  حابم  مدرم  رب  ار  نارگناوت  لاوما ))   )) و ناـنز ))   )) وا دـنا .  مورحم  يدادادـخ  لاوما  زا  نارگید  دـنناد و  یم 

كدزم دندومن .  يوریپ  كدزم  زا  دـندوب ،  فیعـض  لهاک و  ادـخ  یگدـنب  تدابع و  رظن  زا  دـندوب و  تسد  یهت  شیورد و  رتشیب  ناهج 
یم اوسر  ار  نانز  داد و  یم  نایاونیب  هب  هتفرگ ،  نارگید  هاش و  لاوما  زا  دومن و  هدافتـسا  هاشداپ  تردق  زا  درک و  هارمگ  تفیرفب و  ار  دابق 

دـندیروش و وا  رب  مدرم  تفاـترب و  يور  داـبق  زا  اـیند  دیـشک ،  اـجنیا  هب  راـک  نوـچ  داد .  یم  هزره  مدرم  دوـُنز و  تسدـب  ار  ناـنآ  درک و 
ناجیابرذآ هب  درک و  رارف  زین  كدزم  دنداد .  بساماج ))   )) شردارب هب  ار  تنطلـس  دـنتخاس و  ینادـنز  ریگتـسد و  ار  دابق  سراف  ناگرزب 
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 . دوبن وا  اب  هلباـقم  هزراـبم و  ناوت  ار  يدـحا  هک  دروآ  تسدـب  یتمظع  یتردـق و  دـندمآ و  درگ  وا  فارطا  هللا )  مهنعل   ) وا ناوریپ  تفر و 
ناتـسکرت فرط  هب  دابق ))  . )) درک صالخ  نادـنز  زا  ار  دابق ))  ، )) هدرک ناوارف  شـشوک  شرهاوخ  دابق ،  تاـجن  یئاـهر و  يارب  تبقاـع 

اجنآ رد  یتدم  درک و  جاودزا  دبهپـسا ))  )) رتخد اب  هار  نیب  رد  دنک .  ادیپ  تنطلـس  هب  تشگزاب  يارب  یهار  دـناوتب  دـیاش  ات  دـش  راپـسهر 
ناوریشونا  )) ار وا  مان  دوب ،  رسپ  وا  دنزرف  دش و  رادراب  نز  نیا  رگا  درک  شرافـس  دور ،  نوریب  لحم  نآ  زا  تساوخ  نوچ  دیزگ و  تماقا 

يراک دـیدرگ و  زوریپ  بساماج  شردارب  رب  و  تشگزاب ،  تختیاپ  روشک و  هب  یناوارف  ناـیماح  ناراـی و  اـب  یتدـم  زا  سپ  دـنراذگب .  (( 
ردپ دزن  دوب ،  هدیسر  دشر  دح  هب  هک  ار  ناوریشونا  دابق ))  )) نز ردپ  تفای ،  ناماس  دابق ))  )) راک نوچ  دندش .  یضار  وا  زا  مدرم  هک  درک 

 . میوگ یئامرف ،  تزاجا  رگا  مراد ،  ینخس  وت  اب  ردپ !  يا  تفگ :  دید و  اهنت  ار  دابق ))  )) شردپ ناوریشونا ))   )) اهزور زا  یکی  رد  درب . 
هدرک شرافـس  هنوگنآ  نم  هرابرد  مردام ،  تنوکـس  لحم  زا  تکرح  عقوم  رد  ارچ  تفگ :  ناوریـشونا ))   . )) داد تزاـجا  ار  وا  داـبق )) ))
لـسن ظفح  كدزم ))   )) بهذـم رد   : )) تفگ ناوریـشونا ))   . )) یهاشداپ لـسن  هژیوب  لـسن و  ظـفح  يارب  تفگ :  داـبق )) (( ؟ . . .  يدوب

 (( ناوریـشونا  )) هب ار  تنطلـس  تموکح و  یتدـم  زا  سپ  هدرک ،  یبـیجع  رثا  داـبق ))  )) لد رد  هتفگ  نیا  درادـن )) . . .  موهفم  یلک  روطب 
رد داد و  رارق  تشترز  نیئآ  ینسیدزم  شیک  رب  ار  دوخ  تموکح  یلـصا  روحم  دیـسر ،  تنطلـس  هب  نوچ  ناوریـشونا ))   . )) درک راذگاو 

بلط تموکح  كدزم  نیا  تفگ :  نایهاپس  هب  ناوریشونا ))   . )) دوب هاش  ریزو  رهمگرزب  دومن .  مکحم  رایـسب  ار  تاداقتعا  نایهاپـس  نایم 
ار وا  زمره )) نب  مارهب   )) نم دـج  هک  تسا  قیدـنز  ینام ))   )) دـننام درم ،  نیا  ناتـساد  دوب .  هدروخ  ار  وا  بیرف  داـبق  دوب و  هاوخ  ماـقم  و 
 : تفگ ناوریشونا  تسرپورـسخ )) .  میناگدنب  همه   : )) دنتفگ نایهاپـس  تسیچ ؟  امـش  رظن  دروم  نیا  رد  تسـشن .  ورف  وا  هنتف  ات  تشکب 
ام ات  دیراد  هتفهن  ار  میمصت  نیا  امـش  تشک و  گنرین  هلیح و  قیرط  زا  ار  وا  دیاب  دنراد ،  يونـش  فرح  كدزم  زا  یناوارف  تیعمج  نوچ 

یقح و رب  وت  هک  هدـیدرگ  نشور  ام  رب   : )) تفگ وا  هب  دومن و  لاسرا  كدزم  يارب  یمایپ  ناوریـشونا  هاـگنآ  میهدـب .  ار  راـک  نیا  بیترت 
هب تبـسن  مدرم  هک  ات  تشاد  رظن  رد  كدزم  يارب  یناوارف  مارتحا  دـیئآ .  ام  دزن  امـش  هک  تساجب  نونکا  درک .  یم  تعباتم  وت  زا  ام  ردـپ 

يدارفا مگنت و  لد  دوخ  نادرم  تلود  زا  نم  تفگ :  وا  هب  درک ،  بلج  دوخ  هب  ار  وا  دامتعا  الماک  نوچ  و  دندرب . . .  نظ  ءوس  ناوریشونا 
ار نایکدزم  زا  رفن  رازه  هاجنپ  دص و  کی  دودح  كدزم  مرامگ .  یم  یئوگب  وت  هک  يراک  هب  دنشاب ،  یم  وت  دامتعا  دروم  يراد و  وت  هک 

خاـک رد  هک  داد  ناـمرف  دوب ،  ناـگرهم  زور  هک  زور  نآ  رد  ار  نایهاپـس  دـندمآ .  درگ  خاـک  فارطا  رد  دروآ و  ناوریـشونا  دزن  دوخ  اـب 
 ، مدرک هراشا  نوچ  متـسیا و  یم  كدزم  رـس  رب  هنهرب  ریـشمش  اب  نم  دندمآ ،  شنارای  كدزم و  نوچ  دوب :  هتفگ  نانآ  هب  دـننک .  عامتجا 

هدامآ توعد  سلجم  دینزب .  ندرگ  امامت  ار  وا  نارای  زین  امـش  مدناسر ،  لتق  هب  ار  كدزم  نم  هکنآ  زا  سپ  دـیوش و  راکب  تسد  زین  امش 
هـصالخ دندوب .  عمج  جراخ  رد  يرگید  هورگ  دندش و  خاک  لخاد  دروآ و  هارمه  هب  ار  شـصلخم  نارای  زا  رفن  رازه  ود  كدزم  دـیدرگ 

هاگنآ درک ،  كاله  ار  وا  دـمآ و  دورف  كدزم  قرف  رب  ناوریـشونا  ریـشمش  هک  دـندوب  هتـسشن  شنارای  كدزم و  اذـغ  هرفـس  رـس  رب  هکنیا 
هورگ دندرک .  عمق  علق و  ار  اهنآ  دنداتفا و  دندوب ،  خاک  جراخ  رد  هک  كدزم  نارای  ياج  هب  نانآ  دومن .  خاک  فارطا  نازابرـس  هب  هراشا 

هب یتشترز ))  نادبوم   )) هک دوب  نایرج  نیا  زا  سپ  دندرک . . .  هبوت  مه  یهورگ  دندرک و  ینادنز  اهرهش  رد  ار  كدزم  ناوریپ  زا  يدایز 
نایکدزم و  كدزم ))   )) زا یتاهج  هب  انب  ادتبا  رد  دابق ))  )) هک دنا  هدیقع  نیا  رب  ناّققحم  ( 65  . . . ) دنداد رگداد ))  )) بقل ناوریشونا ))  ))

مهن لاس   ) يدالیم ای 497  لاس 496  رد  هک  دش  ثعاب  هلئسم  نیمه  دمآ .  یم  رامشب  يو  نارای  زا  هک  يا  هنوگ  هب  درک ،  یم  يراد  بناج 
رد ار  هعقاو  نیا  یـسودرف ))   . )) دنناد یم  دابق  تنطلـس  مهد  لاس  رد  ار  هثداح  نیا  یبرع ))  عبانم   . )) دش ینادـنز  دابق ) تنطلـس  مهد  ای 

تـشگ هلال  نوچ  هداب  نآ  ردنا  ماج  هب  تشگ  هلاس  هس  تسیب و  ات  دوب  نانچ  دـناد :  یم  ریزو  يارفوس ))   )) رادـتقا مایا  یگلاس و  نس 16 
ای متفه  لاس  رد  دیاب  نیا  و  دیدرگ .  دابق  ندش  ینادنز  ثعاب  ریزو  لتق  تفرگ .  ریزو  يارفوس  نتـشک  هب  میمـصت  هک  دوب  نامز  نیمه  رد 
هب يوتف  دبوم  نادبوم  بوشآ  زا  يریگولج  يارب  نادـبوم  ناگرزب و  هک  دـسر  یم  رظن  هب  دـیعب  دـشاب .  هتفرگ  تروص  وا  تنطلـس  متـشه 
اب دمآرب و  وا  يدازآ  هشیدنا  رد  دوب ،  زین  يو  نز  هک  دابق  رهاوخ  دنـشاب .  هدناشن  تخت  هب  ار  وا  ردارب  بساماج  دنـشاب و  هداد  دابق  سبح 
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زا داد و  دوخ  مادخ  زا  یمداخ  هب  دـیچیپ و  شرفم  رد  ار  دابق  تفای و  هار  نادـنز  نورد  هب  درک و  مار  ار  نابنادـنز  شیع ،  لصو و  هدـعو 
فالتخا دابق  نادنز  دروم  رد  دـنربب .  ار  نآ  دـیاب  ریهطت  يارب  دـیدرگ ،  سجن  باوختخر  نیا  تفگ :  نابنادـنز  هب  دروآ و  نوریب  نادـنز 

هب ار  بساماج  شردارب  دوب و  نکممان  وا  هب  یـسرتسد  هک  دـندرب  یئاج  هب  ار  دابق  نایکدزم  تسا :  هدـمآ  يربط )   ) یبرع عبانم  رد  تسا . 
 . ینک ادف  ار  تیاهنز  هکنآ  رگم  درخ  یمن  ار  وت  هانگ  زیچ  چـیه  يا و  هدـش  راکهانگ  هتـشذگ  رد  وت  دـنتفگ  دابق  هب  دـندناشن .  يو  ياج 

هرابود تشک و  ار  نایکدزم  دابق ))  )) زا عافد  هب  ارفوس ))  )) رسپ رهمرز ))  )) یلو دننک .  ینابرق  سدقم  شتآ  رب  ار  دابق  دنتـساوخ  یم  نانآ 
داـبق دـندرک ؛ اوـغا  رهمرز ))  )) هیلع ار  داـبق ))  )) ناـیکدزم دـندرک .  عـلخ  ار  بساـماج ))   )) شردارب تسـشن و  یهاـش  تخت  رب  داـبق )) ))

(( ریثا نبا   (( ، )) هبیتق نبا   (( ، )) قیرط نبا   (( ، )) يربط  )) هلمج زا  یبرع  عبانم  رد  كدـنا  یفالتخا  اـب  شرازگ  نیا  تشک .  ار  رهمرز )) ))
مایق نایکدزم  هیلع  ارفوس  رـسپ  دنتـشاداو ،  ارفوس  نتـشک  هب  ار  دابق  نوچ  نایکدزم   : )) دیوگ یم  هبیتق  نبا  تسا .  هدـمآ  يدوعـسم ))   )) و
هتسج هرهب  ذخءام  کی  زا  یبلاعث  یـسودرف و  ( 66  . (() دناشن تخت  هب  هرابود  ار  دابق  هتـشک ،  ار  وا  ناوریپ  زا  يرایـسب  كدزم و  و  درک ، 

ینادـنز يارجام  نیاربانب  درادـن .  كدزم  راک  اب  یطابترا  هک  دـنا  هدرک  شرازگ  يا  هنوگ  هب  ار  دابق  ندـش  ینادـنز  علخ و  ناـیرج  دـنا و 
ناراگن خیرات  دیوگ  یم  یکرامناد  نس  نتـسیرک  ( 67  . ) تسا يا  هناگادـج  لقتـسم و  هثداح  کی  عبنم ،  ود  نیا  رد  داـبق  علخ  ندـش و 

 . دندرک مایق  تبقاع  دندوب و  هدمآ  گنت  هب  وا  ياه  تعدـب  زا  هک  دوب  تلم  مومع  يدونـشخان  هجیتن  دابق ،  يراتفرگ  هک  دـنا  هتفگ  یمور 
(68)

نایکدزم عمق  علق و 

(( دابق  . )) تسا هداتفا  قافتا  يدـالیم  لئاوا 529  ای  لاس 528  رخآ  رد  نایکدزم  عمق  علق و  نایرج  هک  دراد  هدـیقع  یکراـمناد  ققحم  نیا 
هک نایکدزم  يرای  هب  میمـصت  نیا  هیلع  دابق  دشرا  دنزرف  سوواک ))   . )) درک دوخ  دـهع  تیالو  ار  ناوریـشونا ))   )) دوخ کچوک  دـنزرف 

نیا رد  هک  تسا  ْسنافُوِئت ))   )) شرازگ نیا  درک .  ینابـصع  ار  دابق  هثداح  نیا  دریگب و  ار  ردارب  ياج  ات  درک  بوشآ  دوب ،  ناـنآ  زا  دوخ 
نویناحور زا  ینمجنا   : )) دنا هتفرگ  یناریا  کی  زا  ار  دوخ  ياهشرازگ  سالالام ))   )) وا و هچ  رگا  دشاب ،  تسرد  قیقد و  دایز  دیابن  هطبار 

دابق دـنوش .  رـضاح  هرظانم  سلجم  نیا  رد  ات  دـندرک  توعد  زین  ار  ناـیدا  ریاـس  ناوریپ  زا  یعمج  دـندناوخارف .  ار  ناـیکدزم  دنتـسارآ و 
ناـیکدزم و يدـنب  هتـسد  هئطوت و  شوختـسد  ار  دوخ  قوقح  دوـب و  دـهع  یلو  هک  ناوریـشونا  ورـسخ  درک .  یم  هرادا  ار  سلجم  اـصخش 

تیلاـعف زا  یمور  خروـم  ود  سناـفوئن ))   )) و سـالالام ))   )) هـچ رگا  دـنزب . . .  يا  هبرـض  ناـیکدزم  رب  اـت  دیــشوک  دـید و  یم  سوواـک 
ياهمان هب  ردـتقم  نویناحور  زا  رفن  دـنچ  تسا :  هدـمآ  نایرج  نیا  تشپ 1/6 ))  )) رد یلو  دـنا ،  هدرواین  ناـیم  هب  يرکذ  ناوریـشونا ))  ))

و دبوم )) نادبوم  (( ، )) ذیرفآ تخب  (( ، )) رهمرذآ (( ، )) دبرذآ  (( ، )) غب غورف  رذآ  (( ، )) دزمره ذاد  (( ، )) روپهاش هیو  (( ، )) ذاذهامریپ ))
هدش ناتسادمه  نایتشترز  اب  نایکدزم  نیئآ  اب  تفلاخم  رد  هک  سنازاب ))   )) و سرانولگ ))   )) من هب  ناریا  نایحیسم  ياه  فقسا  زا  رفن  ود 

نایکدزم هرظانم  نیا  رد  تشاد .  يا  هرهب  ملع ،  زا  اریز  دوب  دابق ))  )) صاخ هجوت  دروم  سنازاـب ))   . )) دـنتفای روضح  نمجنا  رد  دـندوب ، 
نایکدزم ناج  هب  ریـشمش  اب  دندیـشک ،  یم  نامرف  راظتنا  دـندوب و  نادـیم  فارطا  رد  هک  حلـسم  نایهاپـس  ماـگنه  نیا  رد  دـندش .  باـجم 

ار اهنآ  هک  یمیدق  هیمرخ  دنا ؛ هتـسد  ود  هیمرخ  هیکدزم و   : )) دیوگ یم  تسرهفلا ))   )) باتک بحاص  میدن ))  نبا  ( )) 69  . . . (() دنداتفا
سوجم لصا  رد  اهنیا  دـنا .  هدـنکارپ  زاوها  ناهفـصا و  رونید و  نادـمه و  ملید و  ناتـسنمرا و  ناـجیابرذآ و  یحاون  رد  دـنیوگ و  هرمحم 

زا ندرب  هرهب  هب  داد  روتـسد  ار  ناشیا  هک  تسا  كدزم  ناشربهر  هک  دنیوگ  هیطقل  ار  هورگ  نیا  دیدرگ .  مولعم  ناشبهذم  ادعب  هک  دـندوب 
رد اهنیا  رگیدکی .  رب  متس  ملظ و  هنوگ  ره  كرت  دنشاب و  ربارب  هعماج  مومع  ندیماشآ  ندروخ و  رد  و  تاوهـش ؛  ندرک  لابند  اه و  تذل 

نیع رد  دـنرادن ،  يریگولج  راک  نیا  زا  دـنزادنا و  یم  تسد  رگیدـکی  نانز  هب  نانیا  زا  کی  ره  دـنراد و  تکراشم  نانز  هداوناخ و  مرح 
ناهج للم  زا  کیچیه  هک  دـنراد  یـصاخ  شور  یناـمهیم  رد  دـنراد . . .  داـقتعا  مدرم  ندرزاـین  لـتق و  كرت  کـین و  ياـهراک  هب  لاـح 
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ار بهذـم  نیا  دـننک .  یمن  عنم  دـشاب  هچ  ره  دـهاوخب و  هک  زیچ  ره  زا  ار  وا  دـننک ،  یم  ناـمهیم  دوخ  هناـخ  هب  ار  يدرف  یتـقو  دـنرادن ؛
هتـشذگ راصعا  رد  رفن  ود  دـناسر .  لتق  هب  ار  شناراـی  وا و  ناوریـشونا ))   . )) داد جاور  دـش ،  رهاـظ  زوریپ  نب  داـبق  رـصع  رد  هک  كدزم 

و زوریپ ،  نب  دابق  تنطلس  رصع  رد  يرگید  ناتـساب و  راصعا  رد  یکی  دنا ،  هدوب  بهذم  هفـسلف و  توعد و  بحاص  هتـشاد و  مان  كدزم 
ناوریشونا دیوگ :  یم  یبوقعی ))  ( )) 70  . . . ) درک عمق  علق و  ناوریـشونا  ار  مود  كدزم  دنا .  هتـشاد  يدایز  ناوریپ  ود ،  نیا  زا  کی  ره 

 (( سوجم  )) نید رد  هک  ناکرخ ))  نب  تشترز   )) اـب دـنا ،  يواـستم  ناـنز  لاوما و  رد  مدرم  داد  یم  روتـسد  هک  ار  كدزم )   (( ) قدزم ))
(71  . ) تشکب ار  ود  ره  دندوب ،  هداهن  تعدب 

كدزم هرابرد  حیحص  تواضق 

تایح خیرات  رد  وا  زا  لبق  هک  تسا  ینیون  يداصتقا  یعامتجا -  یسایس -  هفـسلف  کی  راذگناینب  كدزم  رـشب ،  خیرات  نادجو  هاگن و  رد 
یتلود نویناحور  هنادرمناوجان  تمهت  يرگیجابا  تسا .  هتفگ  نخس  یعامتجا  يربارب  یقوقح و  يواست  زا  وا  تسا .  هتشادن  هقباس  ناسنا 

 . دوب هداد  ياج  دوخ  رد  ار  یناریا  هعماج  نانز  زا  یگرزب  شخب  ناـش  یـصاصتخا  ياهارـسمرح  هک  تسا  یناریا  ياـهلادوئف  فارـشا و  و 
نز یناساس ،  هعماج  رد  هک  دهد  یم  ناشن  خیرات  تسا .  هدرک  هایس  اهقرو  یناریا  نز  هایس  تشونرس  زا  یناساس  هرود  خیرات  کش  نودب 
دش یم  راکتحا ) !   ) يرادهگن اه  ترکتسد  اهارسمرح و  رد  اهنانبا ،  اهرابنا و  رد  مدنگ و . . .  دننام  دش و  یم  هتـسیرگن  الاک  تروص  هب 
نز رازه  هدزاود  یلاس  يزرم  هقطنم  کی  زا  اهنت  دش .  یم  رداص  اهروشک  رگید  هب  یناریا  نز  یناساس  هرود  رد  هک  تسا  دـهاش  خـیرات  . 
نیا دـش .  یم  هرادا  گرزب  لیماف  تفه  تسد  رد  یناساس  هعماج  یعامتجا  يداـصتقا -  یـسایس -  ماـظن  دـش .  یم  رداـص  مور و . . .  هب 
یم لیمحت  هعماج  رب  ار  یئاوران  هنوگ  ره  نادـبوم  هلیـسو  هب  دـندوب و  هدرتسگ  ار  دوخ  زواـجت  متـس و  هیاـس  روشک  ماـمت  رب  لـیماف  تفه 

زاتمم هقبط  دـنچ  رایتخا  رد  دوب ،  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  رفن  نویلیم  لهچ  دـص و  کی  دودـح  رد  هک  گرزب  روشک  کی  تورث  دـندرک . 
یناساس خیرات  رد  هناهاش  ياهراکتحا  لقادح  تشادن .  دح  ناهاش  رابرد  تالمجت  دوب .  هدـش  یکی  هیرجم  هننقم و  هوق  دوب .  هتفرگ  رارق 

 ، یـصخش يراوـس  بسا  دـصناپ  رازهتـشه و  همدـخ ،  رکوـن و  رازه  هس  یمور ،  ياـبیز  رتـخد  رازه  نیدـنچ  نز ،  رازه  هس  تسا :  نینچ 
تادـیاع مامت  و . . .  اهبنارگ و . . .  ءایـشا  رهاوج و  ـالط و  زا  یئاـههوک  يراـبرتسا و  رازه  هدزاود  یـصاصتخا ،  لـیف  تصـش  دـصتفه و 

قافتاب بیرق  تیرثکا  قلطم  رقف  یتلادعیب و  زا  يا  هماگنه  نینچ  رد  اعبط  تفر .  یم  زاتمم  هناگدـنچ  تاقبط  هنازخ  هب  ناریا  روانهپ  روشک 
دیاقع لوصا  دـیوگ :  یم  هتـسیز ،  یم  يرجه  ياهلاس 328-263  رد  هک  قیرط ))  نبا   . )) تفر یم  راـظتنا  كدزم  ماـیق  یناریا ،  هعماـج 

هب تبـسن  مدرم  یلو  دـنیامن ،  میـسقت  دوخ  نایم  ار  اهنآ  مدرم  هک  دـیرفآ  نیمز  يور  رد  ار  قازرا  دـنوادخ  هک  دوب  ساـسا  نیا  رب  كدزم 
فارشا و نایعا و  زا  ار  ارقف  لام  میشاب و  هتشاد  تراظن  راک  نیا  رد  میهاوخ  یم  ام  دنیوج .  یم  ینوزف  قوفت و  دننک و  یم  متس  رگیدکی 
ات میهد ،  یم  نازیچ  یب  هب  هتفرگ  يو  زا  دـشاب ،  هتـشاد  دـح  زا  شیب  هعتما  لاوـما و  هک  سک  ره  زا  میهدـب .  ارقف  هب  میریگب و  نارگناوـت 

ناگدـنب همه  اریز  ناـمدرم ،  ناـیم  تـسا  یندیـشخب  لاـم  تـفگ  یم  كدزم  دـیوگ :  یم  کـلملا  ماـظن  ( 72  . (() دوـش رارقرب  تاواـسم 
همه دشابن و  رادان  ناوتان و  یـسک  چیه  ات  دننک  جرخ  ار  رگیدـکی  لام  دـیاب  دـننک ،  ادـیپ  جایتحا  نوچ  دـنا و  مدآ  نادـنزرف  راگدرورپ و 

سوه توهش و  لاگنچ  زا  دنناوت  یمن  يداع  مدرم  هک  دنتفایرد  هیکدزم  نایاوشیپ  دیوگ :  یم  نس  نتـسیرک  ( 73  . ) دنشاب لاملا  يواستم 
هب مهتم  دنتفرگ ،  ار  لصا  نیا  لابند  نوچ  و  دش .  نانآ  دـیاقع  يانبم  رکف  نیا  دنـسرب .  عنام  نودـب  اهنآ  هب  هکنیا  رگم  دـنبای  تاجن  يدام 
ناش یئاسراپ  دـهز و  اب  مات  تنیابم  تشادـن و  هار  ناـنآ  نیئآ  رد  اـهراک  نیا  هک  یتروص  رد  دـندش ،  تارکنم  اـشحف و  جـیورت  هحاـبا و 
یم ناشن  یتسردـب  یخیرات  عبانم  (74  . . . ) تسا ریخ  لـمع  هب  فـلکم  ناـسنا  هک  دـندرک  یم  دـیکءات  ود  ره  كدزم  تشترز و  تشاد . 

صخش هتـشاد و  ینید  هبنج  کش  نودب  زاغآ  رد  كدزم  نیئآ  دوب .  هتفرگ  رب  رد  ار  یعیـسو  هزوح  كدزم  مایق  توعد و  هنماد  هک  دنهد 
هب بوشم  هجو  چـیه  هب  وا  راکفا  دوب و  ناریا  مدرم  يارب  رتهب  یگدـنز  ناـهاوخ  وا  تسا .  هدیـشیدنا  یم  یعاـمتجا  تاحالـصا  هب  كدزم 
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دورو زا  یپ  كدزم  نیئآ  هچ  رگا  ( . 75  ) تسا هتشاد  يرترب  نآ  یعامتجا  یسایس -  دعب  رب  توعد  نیا  یبهذم  هبنج  تسا .  هدوبن  ضرغ 
رد دنام .  یقاب  نآ  یتناید  هرهوج  یلو  تفرگ ،  دوخب  یبالقنا  یـسایس -  کلـسم  کی  تروص  اجیردـت  عامتجا  هفلاس  نیئاپ و  تاقبط  هب 

درک و خوسر  هماع  رد  هتفر  هتفر  هقرف  نیا  راکفا  کلذ  عم  تسا ،  هتشادن  یتفرشیپ  نادنچ  ارهاظ  هیکدزم  بساماج  هرود  دابق و  علخ  نامز 
(76  . . . ) تفای راشتنا  تعرسب  سپس  یگتسهآ و  هب  ادتبا  رد 

خیرات رودزم  ناخروم  ینابرق  یبالقنا  كدزم 

ياه يزوت  هنیک  یـصخش و  تابـصعت  زا  وا  نیئآ  كدزم و  روهظ  هرابرد  یخیرات  ذـخآم  دـسر  یم  رظنب  دـیوگ :  یم  يدـنه  ققحم  کی 
یم نوسلکین  دـلانیر  دراد .  ياج  ناهج  ناگرزب  یبـالقنا  ياـه  تضهن  فیدر  رد  كدزم  نیئآ  تسا .  هدـنامن  ناـما  رد  ینید  یـسایس - 

تواضق وا  هرابرد  لهج  بصعت و  اب  دـنا و  هدرکن  كرد  الماک  ار  كدزم  هدـیقع  نآ ،  زا  سپ  یناـساس و  هرود  ناـخّروم  رتشیب  دـیوگ : 
فالخ تفگ ،  نانز  كارتشا  هرابرد  هک  يزیچ  كدزم  هک  منک  اعدا  نانیمطا  اب  دیاب  هنیمز  نیا  رد  دیوگ :  یم  تراهکل  ( 77  . ) دنا هدرک 

رد نخس  نیا  ( 78  . ) دـشاب كرتـشم  اوه  بآ و  دـننام  مدرم ،  ناـیم  رد  لاوما  نز و  هک  دوب  نیا  وا  روظنم  تسا ؛  هتفگن  یناـسنا  قـالخا 
نادبوم نایرابرد و  ناگدازهاش و  ناهاش و  ياهارسمرح  فارشا و  ياهراصح  نوردنا  رد  رتخد  نز و  رازه  اهدص  هک  دش  هتفگ  يا  هرود 
هنوگنآ یمومع  ياشحف  نانز ،  كارتشا  زا  كدزم  روظنم  دنرب .  یم  جنر  تدشب  یئاهنت  زا  ناناوج  نادرم و  دندوب و  هدـش  راکتحا  و . . . 
رـسمه یب  نارتخد  نانز و  ناناوج و  نادرم و  هک  ینعی  تسین ،  دـنا  هتفگ  یتشترز  یتلود  نادـبوم  یبرع و  زوت  هنیک  بصعتم و  عباـنم  هک 

یتشترز نادبوم  تسدب  یناساس  هرود  خیرات  هک  تسناد  دیاب  یفرط  زا  و  دننک .  رارقرب  یئوشانز  رگیدکی  اب  دندرب ،  یم  جنر  تخـس  هک 
نانامرهق خـیرات ،  هشیمه  رد  ود ،  نیا  تسین .  راظتنا  نیا  زج  يزیچ  رودوم  ناخّروم  یتلود و  خـیرات  زا  تسا .  هدـش  هتـشون  ناـیرابرد  و 

هتخاس دنا  هتسناوت  یم  هک  یماهتاره  هب  مهتم  ار  یمدرم  یسایس -  یعامتجا -  لیصا  ياه  تضهن  دنا و  هدرک  فیرحت  مان و  دب  ار  گرزب 
ناخّروم میرگ  اب  هک  تسا  يروفنم  دـیلپ و  ياه  هرهچ  اه و  هلاجر  زا  رتشیب  اصوصخ  ناریا  اـمومع و  ناـهج  یـسایس  خـیرات  لاـجر  دـنا . 

ار خـیرات  ماندـب  مانمگ و  ياه  هرهچ  لابند  تخیر و  مه  رد  ار  هایـس  ياـهراتخاس  نیا  هک  دـیاب  گ  دـنا .  هدـش  یفرعم  اهلـسن  هب  رودزم ، 
 . . . خروم و ملکتم و  ثدـحم و  هیقف و  غم و  دـبوم و  ياواتف  هفیلخ و  هاش و  نیمارف  اب  هک  یئاه  هرهچ  درک .  یئاسانـش  ار  ناـنآ  تفرگ و 

خیرات گرزب  فیرحت  ریوزت و  نیا  هب  يدودـح  ات  هک  تسا  هتفای  ار  نیا  قیفوت  دـیدج  شناد  هناتخبـشوخ  دـنا .  هدـش  توکیاب  راد و  هکل 
 ، تسا هدش  كدزم  دروم  رد  هک  يراک  دهد .  ناشن  ار  یعامتجا  گرزب  ناحلصم  نانامرهق و  هرهچ  خیرات ،  هایـس  قامعا  زا  دهد و  نایاپ 

هلصاف رایسب  یتاقبط  زایتما  دوب  هدنکفا  قافن  یناساس  رصع  ناریا  مدرم  نایم  رد  همه  زا  شیب  هک  يزیچ  تسا .  قیفوت  نیا  زا  ینشور  هنومن 
تاـقبط مود ،  هجرد  رد  فارـشا و  گرزب  لـیماف  تفه  لوا ،  هجرد  رد  دـندوب .  هدرک  رارقرب  ناریا  رد  ناـیناساس  هـک  دوـب  ینـشخ  راد و 

نویلیم لهچ  دـص و  زا  دوب .  گرزب  لیماف  تفه  نآ  راصحنا  رد  تیکلام  دـندوب .  مورحم  نآ  زا  مدرم  هماع  دنتـشاد و  یتازایتما  هناگجنپ 
هیقب دنتـشاد و  تیکلام  قح  دندوب ،  گرزب  لیماف  تفه  ناگتـسباو  هک  نانآ  زا  رفن  رازه  دصتفه  اهنت  راگزور ،  نآ  روانهپ  ناریا  تیعمج 

 ، رایـسب رهاوج  الط و  رب  هوالع  نانآ  تسا :  لوقعلاریحم  یتسارب  یناساس  ناهاش  يا  هناـسفا  تورث  ( 79) دـندوب مورحم  زیچ  همه  زا  مدرم 
(80  . ) دنتشاد یصخش  ياهارسمرح  رد  مالغ و . . .  رتخد و  نز و  نارازه 

ناتساب نیرهنلا  نیب  مدرم  نایدا 

ناتساب نیرهنلا  نیب  مدرم  نایدا 

 ( نای ییاروماح  نایقینف ،  نایکورف ،  ناتح ،  نایروشآ ،  نایدکا ،  نایلباب ،  )
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ماوقا نآ  نهک  ندمت  اه و  نیئآ  نیرهنلا و  نیب  نینکاس 

اب نایدا  نیا  تسا .  هدوب  ناهج  نوگانوگ  نایدا  زکرم  هک  تسا  هنایمرواخ  ای  یبرغ  يایـسآ  نهک  هقباـسرپ و  قطاـنم  زا  یکی  نیرهنلا  نیب 
دروخرب لحم  ناکم و  میدـق  زا  هقطنم  نیا  دـنا .  هدوب  رگیدـکی  ذوفن  تحت  اـه  نیئآ  نیا  هتـشاد و  رایـسب  یگنر  مه  تهابـش و  رگیدـکی 

ناینیطـسلف و نایقینف و  و  دـنراد .  مان  یلامـش ))  نایماس   )) نایروسآ نایلباب و  الومعم  تسا .  هدوب  نایناماس  ناـیئاپورا و  دـنه و  ناـیموب و 
نیئآ یفرعم  هب  ءادتبا  اجنیا  رد  کنیا  ام  و  دنهد .  یم  لیکـشت  ار  یبونج  نایماس  بارعا  نایـشبح و  دـنیوگ و  یبرغ  نایماس  ار  نایلیئارـسا 
یتح نایدا  زا  سپـس  و  دروآ .  میهاوخ  نایم  هب  نخـس  نایلباب  نایروشآ و  ینعی  نانآ  نانیـشناج  زا  هاگنآ  میزادرپ .  یم  ندمترپ  نایرموس 

یم نایاپ  هب  ار  ثحب  نیا  نایقینف  نیئآ  نایباب  هکنیا  هصالخ  و  مینک .  یم  وگ  تفگ و  دنـشاب ،  یم  ناینیـشیپ  راثآ  ثراو  هک  نایکورف  اه و 
 . دیآ یم  رامشب  ناسنا  عون  ياه  هاگ  تنوکـس  نیرت  هقباس  رپ  زا  تسا ،  هتفرگ  رارق  تارف  هلجد و  طش  ود  نایم  رد  هک  يروشک  میناسر . 
زا لبق  لاس  دودح 500  ات  م ))   )) زا شیپ  لاس  رازه  هس  زا  نیمزرس  نیا  دنا .  هتفگ  میدق  رصم  دهع  مه  ار  نآ  یخیرات  تمدق  تهج  زا  و 

ار دوخ  مولع  ندـمت و  نیئآ و  ذوـفن  ناـنآ  دـندرک .  تموـکح  نآ  رب  گرزب  تردـقرپ و  تلود  نیدـنچ  دـش ،  ناریا  همیمـض  هک  م ))  ))
دش یم  هدرمش  دکا ))  )) روشک دادغب  یئایفارغج  ضرع  ات  رموس  تمسق  لامش  رد  نامز  نآ  رد  دندرک .  لیمحت  فلخ  ماوقا  رب  هدرتسگ ، 

زوریپ يرموـس  تلود  رب  دـالیم  زا  شیپ  دودـح 2700  رد  دـندوب ،  یماس  داژن  زا  یمدرم  هک  نایدـکا  تشاد .  رارق  اجنآ  رد  لـباب  رهـش  و 
زا یتمـسق  دوب  هتـسناوت  هک  دوب  ناوت  اب  تردقرپ و  یناطلـس  نوگراس  دوب .  نوگراس  مانب  یـصخش  نایدکا ))   )) هاشداپ نیتسخن  دـندش . 

روشک یملع  لاـجر  نوگراـس ))   )) ناـمرف هب  دزاـس .  قحلم  دوخ  روشک  هب  ار  نآ  دروآرد و  دوـخ  فرـصت  هب  ار  تاـماش  ناریا و  برغم 
زا لبق  لاس  دودح 2500  رد  دندرک .  یناگیاب  يدبعم  رد  دندومن و  نودم  ار  یملع  راثآ  يرحاس و  یئوداج و  لوصا  ینید و  ياه  هتشون 

تلود هب  موسوم  هک  دوب  نانآ  يارب  نایم  نیا  رد  یگرزب  بیقر  دندش .  گنهآ  مه  نایدکا  اب  دندیسر و  تردق  هب  نایرموس  هرابود  دالیم 
یم خر  گنج  تلود  نآ  مالیع و  نایم  ررکم  رد  ررکم  دوب .  شوش  نآ  تختیاپ  عقاو و  ناتسرل  زا  یتمسق  ناتـسزوخ و  رد  هک  دوب  مالیع 
میر م ))   )) زا شیپ  لاس 2115  رد  هکنیا  ات  دیدرگ .  یم  زوریپ  نمـشد  رب  مالیع  ینامز  دش و  یم  نانآ  تافرـصتم  وزج  مالیع  یهاگ  داد 

دنداد تسد  زا  هشیمه  يارب  ار  دوخ  لالقتسا  نانآ  رگید  هکیروطب  تخادنارب  ار  دکا  رموس و  تلود  ود  ناتـسزوخ  تردقرپ  هاشداپ  نیس 
دـندش و راپـسهر  هیقینف  هب  یهورگ  دـندرک .  رارف  فارطاب  روشک  نآ  مدرم  ماجنارـس  دـش .  لحنم  فئاوط  رگید  نایم  رد  ناـنآ  تیموق  و 

روشآ تلود  هدولاش  ساسا و  دندومن و  چوک  نیرهنلا  نیب  لامش  هب  دندوب  روشآ  يادخ  هدنتـسرپ  هک  یهورگ  و  دندرک .  انب  ار  اجنآ  دالب 
مداصت اـهداژن و  طـالتخا  هنکـس و  تورث و  شیازفا  هب  رظن  یلو  دـندوبن  رودـب  يراد  نید  تاداـقتعا و  زا  نیرهنلا  نیب  مدرم  دـنتخیر .  ار 

ددعتم و نایادخ  هب  نامیا  رگید  فرط  زا  و  دنتفرگ .  رارق  یلزان  هبترم  رد  تناید  قالخا و  ثیح  زا  رخاوا  رد  لباب  مدرم  نوگانوگ  دیاقع 
لباب مدرم  دوش .  هدنکفارـس  لجخ و  نایناریا  هلمح  ربارب  رد  تمظع  نآ  اب  لباب  هک  دـیدرگ  ثعاب  اشحف  قسف و  وداج و  رحـس و  هب  داقتعا 

دندومن و لابقتـسا  يو  زا  نویناحور  دش ،  لباب  دراو  ناریا  هاشداپ  شروک  نوچ  دندوب و  هتخانـش  گرزب  يادـخ  ناونعب  ار  كودرم ))  ))
 . دید رایـسب  نایادخ  دـباعم  رد  دـش ،  رهـش  لخاد  نوچ  شروک  تفرگ .  رظن  رد  ناوارف  مارتحا  كودرم  لباب  مدرم  يادـخ  يارب  شروک 

هداد لاقتنا  زکرم  هب  ار  نانآ  لباب  روشک  ناهاشداپ  زا  یکی  هک  تسا  لباب  ياهرهـش  هب  طوبرم  نایادـخ  نیا  دـنتفگ  شروک  هب  نویناـحور 
مدرم دیدرگ و  لباب  ياهرهش  مدرم  يدونشوخ  ثعاب  لمع  نیا  دنربب .  شدوخ  رهـش  هب  ار  نانآ  زا  کی  ره  ات  داد  روتـسد  شروک  تسا . 

هب هک  تسا  هتـشاد  دوجو  زین  رگید  ییاه  نیئآ  نایدا و  لباب  رد  كودرم ،  يادخ  هب  داقتعا  زا  ریغ  دندرک .  ادیپ  شروک  هب  یناوارف  هقالع 
(81  . ) مینک یم  هراشا  نایدا  نآ  زا  یضعب 

نیرهنلا نیب  مدرم  نایادخ  نایدا و  اه و  نیئآ 
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نیرهنلا نیب  نامدرم  نایم  رد  اذـل  دـنا و  هدوب  يا  هژیو  نیئآ  دـیاقع و  ياراد  دوخ  نیـشیپ  راصعا  مدرم  رگید  دـننامه  نیرهنلا  نیب  نینکاس 
يا هژیو  مارتحا  نانآ  نایم  رد  یتسرپ  ناج  دنتسناد و  یم  سدقم  ار  ریـش  رن و  واگ  باقع و  نانآ  هتـشاد و  ناوارف  جاور  متوت  نیئآ  يایاقب 

اهنیا جیردتب  هک  دنراد  لزنم  ناکم و  ناگراتس  هام و  دیشروخ و  رد  یلک  روطب  حاورا  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  نیرهنلا  نیب  مدرم  دوب .  هتفای 
ياـیرد زا  دوب .  نز  یلحم  يادـخ  تشاد و  دوخب  صوصخم  یئادـخ  اهرهـش  زا  کـی  ره  دـندیدرگ .  رادوـمن  نایادـخ  دـننامه  ناـشیارب 

ههلا تامایت  و  دنتـشاد .  یم  مرتحم  ار  یناگمه )  ردام   (( ) عونلا بر   )) هکـس نایدیوارد  ایـسآ و  هژا و  یلاها  لاگنب و  جـیلخ  ات  هنارتیدـم 
تشگ بلاغ  هداد  لیکشت  ار  هدام  هک  تامایت  رب  هدننیرفآ  يادخ  كودرم  تشاد .  تهابش  لباب  يادخ  راتشیا  هب  انین  ای  انان  دوب .  سونایقا 

سر كاخ  زا  ار  ناسنا  هک  دوب  نایادخ  زا  یکی  تفای و  شرتسگ  گرزب  نافوط  ندمآ  دـیدپ  اب  هطبار  رد  نایرموس  ياه  هناسفا  نید  رد  . 
هک دنـشاب  یم  نایادخ  نادنزرف  ناهاشداپ  دهد .  شرورپ  ار  نانآ  دیامن و  رارقرب  ار  نایادـخ  نیئآ  ات  دـیمد  رکیپ  نآ  رد  ار  ناج  دـیرفآ و 
 . دننک یم  هرادا  نیمز  يور  رد  ار  تموکح  دنراد و  تسایر  تاتابن  رب  نایادخ  نادنزرف  نآ  دنزاس و  یم  قنور  رپ  زیخلصاح و  ار  تعیبط 
اب ار  نآ  دنداهن و  جرا  ار  يدنلب  نآ  دنتفای  تسد  نیرهنلا  نیب  رب  دندش و  ریزارـس  مالیع  هدیـشک  کلف  هب  رـس  ياههوک  زا  نوچ  نایرموس 

ناونع هب  دوخ  يارب  ار  نایماس  تایهلا  اه و  هناسفا  نایرموس  دـندومن .  ناوارف  شـشوک  نآ  ظفح  يرادـهگن و  رد  دـندومن و  یقلت  شزرا 
یم رارق  اهرهش  نآ  رد  ار  دوخ  نایادخ  دندرک و  یم  يدنب  هتسد  ار  اهرهش  دوخ  تموکح  رصع  رد  نایماس  دندومن .  ذخا  یـشم  شور و 

 ، دیدرگ یم  تموکح  زکرم  نانآ  رهـش  رگا  دندرک و  یم  ظفح  یناگیاب و  دوخ  رد  ار  مدرم  یلحم  شنم  تلـصخ و  نایادخ  نیا  دنداد : 
هبیتک زا  یکی  رد  هک  دوب  رایسب  ناوارف و  روشآ  و  لباب ))   )) نایادخ دادعت  دنتشاد .  يرترب  اهرهش  نایادخ  رگید  رب  يزکرم  رهـش  نایادخ 

همه نیا  رـصع  نآ  مدرم  تسا .  شوقنم  ناگتـشرف  نایادـخ و  زا  ماـن  رازه  بیرق ،  م ))   )) زا شیپ  دودـح 860  هب  طوبرم  نایروشآ  ياه 
گرزب يادخ  الثم  دندوب .  هداد  رارق  هراتـس  اه  هبیتک  رد  ار  اهنآ  ییاهن  ءاشنم  تمالع و  دنتـشادنپ و  یم  ینامـسآ  یتادوجوم  ار  نایادـخ 

دوب ماوقا  نیا  رواب  داقتعا و  رد  دندرک .  یم  یفرعم  هراتـس  هس  ای  ود و  اب  ار  يادخ  رگید  دـنداد و  یم  ناشن  هراتـس  کی  اب  ار  ونآ ))  )) مانب
تردق رد  نایمدآ  اب  نانآ  قرف  اهنت  دنا .  يدام  جایتحا  ثداوح و  شوختـسد  دنراد و  وزرآ  مشخ و  نایمدآ  دـننامه  مه  ناراگدرورپ  هک 

ناسنا و تروصب  رادرکدب  حاورا  دندوب .  رت  ناوتان  نایادخ  زا  رتاناوت و  نایمدآ  زا  راکدب  حاورا  دوب .  نانآ  ینادواج  تایح  هداعلا و  قوف 
ات هک  دشاب  خسانت  هب  داقتعا  نامه  رواب  نیا  دیاش  دندوب .  ناهنپ  هشوگ  ره  رد  نایمدآ  رازآ  يارب  گنلپ  اهدژا و  یعفا و  لیبق  زا  ناویح  نت 
یم لطاب  دیاقع  زا  نیا  دوش و  یم  هدید  زین  یمالسا  قرف  زا  یضعب  رد  یتح  تسا و  دوجوم  اهرواب  دیاقع و  زا  یـضعب  نایم  رد  نامز  نیا 

 . دشاب

نهک رصع  نایلباب  نایرموس و  هاگید  زا  ناطیش 

يرموس و موق  و  دـنا .  هتـشاد  سرت  تشحو و  وا  زا  مدرم  هدوب و  اـه  ناـبز  رـس  رب  هشیمه  یئرماـن  دوجوم  نیا  هب  هدـیقع  ناطیـش و  دوجو 
نانیا  : )) دـنا هتفگ  هنوگنیا  ار  نیطایـش  فاـصوا  میدـق  ياـه  هبیتک  زا  یکی  رد  دـنا .  هدروآ  ناـیم  هب  نخـس  يو  زا  زین  ناـیلباب  يروشآ و 

يا هناخب  يا  هناخ  زا  هک  دننافوط  یئوگ  دنیآ .  یم  دورف  دنلب  ياهماب  زا  و  دننک .  یم  روبع  میخض  رایسب  ياهراوید  زا  دننایادخ .  ياهمس 
اه هناخ  رد  ریز  زا  رام  نوچمه  و  دـنادرگ .  یمن  رب  ار  ناـنآ  یلفق  چـیه  و  دریگب .  دـناوت  یمن  ار  ناـنآ  دورو  ولج  يرد  چـیه  دـنور .  یم 

و دـنیابر .  یم  ردام  لغب  زا  ار  كدوک  رهوش و  شوغآ  زا  ار  نز  دـنوش .  یم  لخاد  رد  هنـشاپ  ریز  زا  داـب  نوچ  و  دـنیآ .  یم  نآ  نوردـب 
و تسا .  مادنا  هشعر  تلع  وسابال ))  )) و تسا .  لاسدرخ  ناکدوک  لتاق  وترابال ))  : )) دـنراد هدـهع  رب  ار  يراک  یمـسا و  مادـک  ره  نانیا 

راثآ زا  تسا ،  شوقنم  یناتـساب  هبیتک  کی  رد  هک  مرک  شیادـیپ  عوضوم  تسا )) .  راـسخر  يدرز  هرهچ و  یهایـس  بجوم  وساـنحا )) ))
اهنامسآ دیرفایب و  ار  اهنامسآ  گرزب  يادخ  نومآ   )) نوچ هدش :  رکذ  هنوگنیدب  نآ  ناتساد  تسا و  هدمآ  رامـش  هب  خیرات  زیگنا  تفگش 

اهبادرم نایم  زا  دـندرک ،  داجیا  ار  اهبادرم  اهلودـج  دـندیرفآ و  ار  اهلودـج  اهدور  دروآ و  دـیدپ  ار  اهدور  نیمز  دـندرک و  قلخ  ار  نیمز 
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هکِآا مشونب ؟  یهد  یم  هچ  و  مروـخب .  دـهد .  یم  هچ  نم  هب  تفگ :  و  درک .  هیرگ  هتفر و  نایادـخ  روـضح  هب  مرک  دـمآ .  دوـجوب  مرک 
یم رطعم  بوچ  هن  اهلاراب  تفگ :  مرک  دشاب .  وت  ياذغ  هک  مهد  یم  کشخ  ناوختـسا  رطعم و  بوچ  وت  هب  تفگ :  دوب  نایادخ  زا  یکی 
هثل رد  ارم  ناکم  لزنم و  يراد و  ررقم  ناـیمدآ  ياهنادـند  ناـیم  رد  ار  یندیـشون  اذـغ و  مراد  لـیم  هکلب  کـشخ .  ناوختـسا  هن  مهاوخ و 

 . مریگب ار  هثل  يورین  تردق و  موش و  باریس  هثل  نوخ  زا  ات  یهد  ياج  نادند 

ثیلثت یتسرپ و  هناگود 

لبابرد نایداکا  نایرموس و  هاگدید  زا  زاغآ  رد  دوجوم  ود  شیادیپ 

زا یـضعب  نایم  رد  زورما  ات  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دوب  درخ  لقع و  زا  رودـب  یفارخ  دـیاقع  هلـسلس  کی  رب  ناشیاهرواب  ساسا  هتـشذگ  ماوقا 
رد اجیردت  دوب و  قلطم  مدـع  زاغآ  رد  تسین و  یلزا  يدوجوم  چـیه  هک  دـندوب  رواب  نیا  رب  نایداکا  نایرموس و  تسا .  هدـنام  یقاب  ماوقا 

مامت لصا  ود  نیا  و  تامایت ))   )) مانب هداـم  دوجوم  يرگید  و  ویپآ ))  )) ماـنب رن  دوجوم  یکی  دـندمآ .  دـیدپ  دوجوم  ود  ضحم  مدـع  نیا 
(82  . ) ار روش  بآ  تامایت ))   )) ار و نیریش  بآ  ویپا ))  : )) دندروآ دوجوب  ار  تانئاک 

نهک ناهج  رد  تیلثت  ناونع  شیادیپ 

با و سدقلا  حور  ناونع  تخت  یثیلثت  بهذم  ياراد  ار  نانآ  دنناد و  یم  ع )   ) یسیع ترضح  ناوریپ  هب  بستنم  ار  ثیلثت  شتسرپ  ناونع 
نآ  : )) تسا هدـمآ  هنوگنیا  هدـش  فشک  هک  يا  هبیتـک  رد  دراد .  ینـالوط  سب  يا  هقباـس  یتـسرپ  ثیلثت  هک  یتروـص  رد  دـنا ؛ هتفگ  نبا 
دوب همه  ردام  تامایت  بآ -  ردـپ و  نیتسخن  يویپا  بآ -  دوبن ،  یمـسا  نیمز  يارب  نیئاپ  رد  تشادـن و  یمان  نامـسآ  الاب  رد  هک  ماگنه 

دندیدرگ رادیدپ  وماحال ))  )) و وم )) حال   )) دوجوم ود  نآ  زا  دندش و  قلخ  ماگنه  نیا  رد  نایادـخ  هتفای و  داختا  طالتخا و  مه  اب  ود  نیا 
ود نیا  زا  و  دندمآ .  دوجوب  ریثک  ریثنا و  ادـخ  ود  نآ  زا  نیعمان  ینامز  زا  سپ  و  دنتـشادن .  ناهج  ندومن  دوجوم  تردـق  ادـخ  نیا  یلو  . 

گرزب يادخ  ونآ  آِا .  لیلنا 3 - ونآ 2 - - 1 دنـشاب :  یم  رارق  نیا  زا  نانآ  و  دنتفگ .  لوا  ثیلثت  ار  اهنآ  عومجم  هک  دش  دوجوم  ادـخ  هس 
بر ارونآ  يادخ  مدرم  نهک  رایسب  هتشذگ  راصعا  زا  تسا .  نیتسخن  سونایقا  يادخ  آِا  تسا .  نیمز  اوه و  يادخ  لیلنا  نامسآ و  شاقن 

زا نت  ود  ار  وا  هاگیاج  دندناوخ .  یم  ونآ  نامـسآ  ار  لحم  نآ  دنتـسناد و  یم  نامـسآ  جوا  رد  ار  نآ  هاگیاج  لزنم و  دـنتفگ و  یم  یلعا 
یم ینافوط  ایرد  نوچ  و  تشاد .  رارق  یئاورنامرف  جات  اصع و  ونآ ))  )) ربارب رد  دندرک .  یم  ینابساپ  ادیزیگ ))  )) و زومت ))  )) مانب نایادخ 

نافوط و ات  دندز  یم  همتابمچ  ونآ ))  )) رـصق راوید  يور  رد  گس  دـننام  دـندرب و  یم  هانپ  ونآ ))  )) نامـسآ هب  ناساره  نایادـخ  همه  دـش 
نایاپب ونآ ))  )) تمظع ماقم و  نایلباب  تموکح  ندش  زوریپ  داکا و  رموس و  تلود  ضارقنا  زا  سپ  یلو  دیـسر .  یم  نایاپ  هب  ایرد و  مشخ 
تسا هدمآ  اه  هبیتک  زا  یـضعب  رد  دیدرگ .  لقتنم  نایلباب  گرزب  يادخ  كودرم ))   )) هب نیرهنلا  نیب  نایادخ  نیرتزیزع  ماقم  و  دیـسر . . 

يو ار  نافوط  دوب و  نایادخ  يراشتـسم  ناونع  رتشیب  وا  هشیپ  دنتفگ و  لب ))   )) مانب ار  وا  دنداد و  لیلنا ))   )) هب ار  ونآ ))  )) تخت جات و  هک 
رد آِا ))  . )) دـنیامن تیادـه  يربهر و  لدـع  هار  رد  ار  نانآ  ات  داد  ناهاشداپ  نیطالـس و  تسدـب  ار  نایمدآ  هک  دوب  وا  دروآ و  یم  دوجوب 
لگ یتشم  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  آِا ))  )) نیا دراد .  هطاـحا  نیمز  رب  هک  تسا  بآ  فرعم  رهظم و  ادـخ  نیا  بآ و  هناـخ  ینعی  یماـس  تغل 

هب ار  يرایـسب  ياهراک  عیانـص و  داد و  تاجن  ار  یهورگ  تفای  ناـیاپ  ناـفوط  نوچ  دـیمد و  وا  رد  شدوخ  سفن  زا  دروآ و  دوجوب  خرس 
ياـهراک یبهذـم و  ینید و  فیلاـکت  يارجا  رد  ار  ناـیناحور  دیــشخب و  یم  لـقع  درخ و  ناـهاشداپ  هـب  ادـخ  نـیا  تخوماـیب .  ناـیمدآ 

 . داد یم  يرای  يرگوداج 

مود ثیلثت 
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رهـش رد  هام  يادخ  نیـس  و  هرهز .  يادخ  راتـشیا  باتفآ و  يادخ  سمـش  شدنزرف  ود  هام و  يادخ  نیـس ))   )) زا دوب  ترابع  مود  ثیلثت 
تاقوا و نیس  درک .  یم  تنطلس  درک  ترجه  اجنآ  زا  ع )   ) میهاربا ترضح  تاروت ،  شیادیپ  ِْرفِس  هتـشون  قبط  هک  يرهـش  ینعی  روا )) ))

دوب نایناهج  گرزب  یـضاق  تلادع و  يادخ  دیـشروخ  ای  سمـش  دومن .  یم  کشا  هآ و  نیرق  ار  ناراکهانگ  تشاد و  رایتخا  رد  ار  هنمزا 
یهاگ دوب .  هاوخکین  يادخ  راتشیا ،  درک .  یم  نیقلت  رگداد  ناهاشداپ  رگید  یباروماح و  هب  ار  هقح  نیناوق  درب و  یم  نایم  زا  ار  ملظ  هک 

نادنزرف ندومن  قشاع  ندرک و  هارمگ  رتخد  نیا  راک  و  دنا .  هتفگ  توهـش  گنج و  يادخ  ینامز  نیـس و  رتخد  یهاگ  ونآ و  رتخد  ار  وا 
ناولهپ و ینز  تروصب  راتـشیا  دندوب .  عمج  ناهنپ و  راتـشیا  صخـش  رد  امامت  دندوب  نیرهنلا  نیب  رد  هک  هدام  نایادـخ  رگید  تسا .  مدآ 

رگید تسد  رد  ینحنم و  یحالـس  تسد  کـی  رد  دـش  یم  هداد  ناـشن  دراد ،  تسد  رد  يریت  هداتـسیا و  ریـش  ود  تـشپ  رب  هـک  وـجگنج 
 . . . تسا هتفرگ  ریش  رس  اب  يزرگ 

نایروشآ نایلباب و  ینید  فیلاکت  نایادخ ،  يادخ  كودرم 

دوب لباب  رهش  رد  ناهج  گرزب  يادخ  كودرم 

 . دندناوخ یم  نایادخ  يادخ  ار  وا  دش و  یم  بوسحم  لباب  مدرم  تمظع  اب  گرزب و  يادخ  كودرم  دـش  هراشا  شیپ  رد  هک  هنوگنامه 
نوچ داد .  ناـشن  دوخ  زا  ناوارف  مارتـحا  وا  يارب  دومن و  میظعت  كودرم  ربارب  رد  تفاـی  تسد  لـباب  روشک  رب  نوچ  ریبـک  شروـک  یتـح 
يادخ كودرم  دنتفرگ و  رارق  كودرم ،  لباب ،  يادخ  عاعـشلا  تحت  نیمزرـس  نآ  نایادـخ  تفای  تسد  نیرهنلا  نیب  همه  رب  لباب  تلود 

تفای و لاقتنا  كودرم  هب  نایادـخ  بصانم  مامت  دـنداد .  طابترا  يو  هب  ار  حون  نافوط  شنیرفآ و  ياه  هناسفا  دـمآرد و  راک  زا  ناـگمه 
تانئاک تشونرـس  رداص و  وا  نامرف  ات  دندز  یم  وناز  وا  ربارب  رد  دندش و  یم  بایفرـش  كودرم  روضحب  نایادخ  همه  لاس  لوا  زور  دیع 

یلک روطب  دندرمـش .  یم  اهدیع  نیرت  سدقم  ار  نآ  هتفرگ و  نشج  ار  دیدج  لاس  مدرم  ددرگ .  مولعم  نشور و  دیدج  لاس  زور  نیا  رد 
یم شدوخ  یصخش  ياتکی  دحاو  يادخ  ار  كودرم  رصن ،  تخب  دوب .  م ))   )) زا شیپ  مشش  نرق  گرزب  يادخ  كودرم  هک  تفگ  دیاب 

هب سولج  ماگنه  هک  دـندوب  ناشیا  تسا و  هدادـن  جاور  ار  یتسرپاتکی  رـصن  تخب  دـننام  نیرهنلا  نیب  رد  ناهاشداپ  زا  کیچیه  تخانش و 
 . تسا هتفگ  كودرم  يارب  ابیز  یئاعد  تنطلس 

؟  دش نایادخ  يادخ  كودرم  هنوگچ 

سونایقا ههلا  تاـمایت ))   )) شنیرفآ يادـتبا  رد  دـنا :  هتفگ  تفاـی  تسد  نایادـخ  یئادـخ  ماـقم  هب  یهار  هچ  زا  هک  كودرم  اـب  هطبار  رد 
تامایت ربارب  رد  ونآ  اما  دنک ،  كاله  ار  تامایت  ات  دندومن  دیدناک  ار  ونآ  اهنآ  تخادنا .  تشحو  هبار  نایادخ  درک و  یـشکرس  نایغط و 

دق دش و  تامایت  اب  هزرابم  نادـیم  درم  كودرم  هک  دوب  عقوم  نیا  رد  دـینادرگرب .  يور  هکرعم  زا  دـهد و  ناشن  یتردـق  دوخ  زا  تسناوتن 
هدنب ات  درک  قلخ  سر  كاخ  زا  ار  ناسناو  دومن  نیعم  يدودح  ایرد  يارب  يو  داد .  تاجن  ار  نایادخ  دش و  زوریپ  تامایت  رب  تشارفارب و 

دش و نایادخ  رایرهـش  كودرم  دیـسر و  كودرم  هب  وا  ماقم  درک و  افعتـسا  نایادخ  ياونامرف  ونآ  دیامن .  يرادهگن  ار  نایادـخ  دـشاب و 
رد لباب  رد  لاس  ره  دوب ،  هدـش  كودرم  بیـصن  هک  يزوریپ  نیا  ساـپب  تفرگ .  تسدـب  دوب ،  لـیلنا  تسد  رد  هک  ار  ردـق  اـضق و  حاولا 
 . تسا میدق  نایناریا  زورون  دیع  ءاشنم  دیع  نیا  ایوگ  هک  دـنتفگ  یم  كزاود ))   )) ار دـیع  نآ  دـش و  یم  هتفرگ  دـیع  لاس  دـیدجت  عقوم 

ثیلثت نایادـخ  بصاـنم  همه  بیترت  نیا  هب  و  دـش .  ردـپ  شناد  بحاـص  كودرم  داد و  شدـنزرفب  ار  شدوخ  ماـن  كودرم  ردـپ  آِا )) ))
ادخ نیا  دندوب .  یلصا  يادخ  کی  ياراد  دندرمـش .  یم  دحتم  ار  رگید  نایادخ  هک  یلاح  رد  روشآ  ماوقا  ( 83  . ) تفای لاقتنا  كودرمب 

دـنیامن و یئاشگروشک  هک  دنتـشاد  ینید  هفیظو  نایروشآ  تشاد .  كودرم  نایلباب  يادـخ  اب  ربارب  یناونع  ماقم و  تشاد ،  ماـن  روشآ  هک 
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ار دوخ  دندش .  یم  قفوم  ناگدروخ  تسکـش  هجنکـش  ناریـسا و  بیذعت  رد  رتشیب  هچ  ره  و  دنروآرد .  روشآ  يادخ  تعاطا  هب  ار  مدرم 
(84  . ) دندرک یم  نامگ  رتزیزع  دوخ  يادخ  روشآ  دزن  رد  رتراک و  باوث 

روشآ لباب و  مدرم  یبهذم  هفیظو  ینید و  فیلاکت 

نیمارف تاروتـسد و  هلـسلس  کی  خیرات  رـصع  نایمدآ  خیرات و  لبقام  يودب  ناسنا  نهک و  راصعا  زا  یبهذم  فئاظو  ینید و  فیلاکت  رد 
زا زین  اونین  روشآ و  لباب و  مدرم  تسا .  هدرک  یم  تاروتـسد  نآ  ماجنا  هب  راداو  ار  هنمزا  نآ  مدرم  هک  هتـشاد  دوجو  یلمع  روتـسد  ناونعب 

نایادخ ای  ادخ  زا  تردق  دوب .  رارقرب  راوتـسا و  نایناحور  تموکح  هیاپ  رب  ناشتـسایس  نایروشآ  نایلباب و  دـنا .  هدوبن  ینثتـسم  نوناق  نیا 
نیمزرـس نیا  مدرم  داقتعا  رواب و  رد  دوب .  نایادخ  زا  يرادهاگن  شا  هفیظو  دوب و  نیمز  رد  ادخ  هدـنیامن  هاشداپ  تفرگ و  یم  همـشچرس 

تدابعب و جاتحم  یلو  نایمدآ  تسد  زا  رود  اهنامسآ و  نکاس  يرشب و  تافـص  ياراد  نادیواج و  اناوت و  یتادوجوم  نایادخ  هک  دوب  نیا 
اب ادخ  نآ  هک  دوب  یئادخ  يرهـش  ره  يارب  دوب .  نیمه  مه  نایمدآ  ندیرفآ  زا  نایادخ  فدـه  و  دنتـسه .  نیمز  مدرم  ینابزیم  تمدـخ و 
نآ رد  ادخ  نآ  رگا  اریز  دنتخانش .  یم  تیمسر  هب  دوخ  رهش  يادخ  ناونعب  ار  وا  رهش  مدرم  تشاد و  تنوکس  اج  نآ  رد  شدنزرف  نز و 

دـبعم و نتخاس  شفیلکت  هک  دوب  هاشداپ  نیمز  رد  ادـخ  هدـنیامن  دـنام .  یمن  یقاـب  شمدرم  رهـش و  نآ  زا  يرثا  تشاد  یمن  تماـقا  رهش 
یم یقلت  ادـخ  ود  نایم  گنج  رهـش  ود  ناـیم  گـنج  دوب .  دـباعم  نییزت  تهج  میاـنغ  ندروآ  تسدـب  یئاـشگروشک و  ندومن و  یناـبرق 

زا یئادـخ  هکنانچ  دنتـشاد .  یم  هاگن  تراـسا  رد  ار  وا  یتدـم  دـندرب و  یم  دوخ  اـب  ار  بولغم  رهـش  يادـخ  زوریپ ،  نازابرـس  دـیدرگ و 
درک و وفع  ار  ناگدنب  هانگ  ینادنز  يادخ  نآ  ماجنارـس  دوب .  ریـسا  ناتـسزوخ  ای  مالیع  روشک  رد  لاس  رازهکی  دودـح  رد  لباب  نایادـخ 

هاگـشیپ رد  ناسنا  ینابرق  نایمدآ  رب  هبجاو  فیلاکت  زا  یکی  دـندینادرگزاب .  لباب  هب  ار  دوخ  يادـخ  دـندش و  زوریپ  مالیع  رب  هدـلک  ياوق 
هک دـسیون  یم  لسروا  نوسام  دـندرک .  یم  ینابرق  ار  يدنفـسوگ  ناـیمدآ  ياـجب  مه  یهاـگ  هچ  رگ  دوب .  وا  تیاـضر  بلج  يارب  یهلا 
زا یکی  رد  دروخ .  یم  ناسنا  ياجب  ار  ناویح  نآ  ادخ  هک  تسا  نم  ؤم  ماقم  مئاق  لدب و  ینابرق ،  ناویح  تسا .  نیئآ  یساسا  راک  ینابرق 

ار هرب  رـس  تسا و  هدیـشخب  دوخ  ناج  ياـجب  ار  يا  هرب  یمدآ )   ) يو تسا ؛  یمدآ  هیدـف  نیـشناج و  هرب  هک  تسا  هدـمآ  یبهذـم  راعـشا 
راصعا نآ  ماوقا  رگید  نایمدآ و  الک  نایلباب و  ینید  فیلاکت  زا  رگید  یکی  تسا .  هدرک  دوخ  يادخ  هاگـشیپ  هب  میدـقت  دوخ  رـس  ياجب 
يدبعم نتخاس  هب  دید و  یم  یباوخ  نایناحور  زا  یکی  ای  هاش  سپ  دـندوب .  جاتحم  دـبعم  هناخ و  هب  مه  نایادـخ  اریز  دوب .  دـباعم  نتخاس 

 . دش یم  رومءام 

دوخ نایادخ  هب  مدرم  نداد  نز 

ناهاشداپ نارتخد  نادـنزرف و  زا  نانز  نیا  ابلاغ  دـنهدب .  نز  ار  دوخ  نایادـخ  هک  دوب  نیا  راـصعا  نآ  مدرم  فیلاـکت  زا  رگید  یکی  زین  و 
ار ابیز  رتخد  نآ  دندروآرد و  نایادخ  زا  یکی  حاکن  هلابح  هب  ار  وا  هک  روشآ  دـنمورین  تردـقرپ و  هاشداپ  نوگراس  رتخد  دـننام  دـندوب . 
زا دینوبن  دیآ .  یم  دوخ  رـسمه  تاقالم  هب  ادخ  ماگنه  بش  هک  دـندوب  رواب  نیا  رب  دـندناباوخ و  دـنلب  رایـسب  یلحم  رب  يا  هژیو  هلجح  رد 

مهارف روا ))  )) رهش يادخ  يارب  ینز  هک  دش  رومءام  تسا )  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا ترضح  هاگداز  رهش  نیا  (( ) روا  )) رهش يادخ  فرط 
مدرک هراختـسا  یتنطلـس  نادناخ  نارتخد  اب  هطبار  رد  ءادتبا  دیوگ :  یم  هنوگنیا  هدمآ  تسدـب  ياه  هبیتک  زا  یکی  رد  هاشداپ  نیا  دـیامن . 

دش و رادیدپ  دعاسم  راثآ  خـساپ  رد  تسا ؟  هنوگچ  مرادـب  میدـقت  ار  مدوخ  نارتخد  زا  یکی  رگا  مدیـسرپ  يادـخ  زا  مود  راب  دـمآ .  دـب 
(85  . ) دش هدامآ  هلجح  تاروگیز ))   )) فورعم جرب  نیرتالاب  رد  مدرک و  میدقت  ار  هزیشود  سپ  دش .  هداد  تبثم  باوج 

نایقینف نایکورف و  نایتح  ياه  نیئآ  نایدا و 
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نایتح نیئآ 

يروطارپما نایقینف  ندمت  زا  شیپ  رود  رایسب  هتـشذگ  رد  نانیا  دنراد .  دوخ  خیرات  رد  یمهم  شزرا  ناونع و  نایرموس  دننامه  نایتح  موق 
هک ار  ایـسآ  مدرم  اجنآ  رد  نایئاپورا  دنه و  هچرگ  و  دـنروآ .  دوجوب  ساپراک ))   )) رد هژیوب  یبرغ  يایـسآ  رد  ار  یترهـشرپ  تردـقرپ و 
زا شیپ  مود  هرازه  رد  يروطارپما  نیا  و  دندادن .  رییغت  ار  روشک  مان  یلو  دـندروآرد ،  دوخ  هطلـس  ریز  دـنیوگ  یم  یئادـتبا  نایتح  زورما 

سدـقم ياهرام  رن و  ياهواگ  تشاد . . .  ناوارف  یجاور  متوت ))  شیک   )) نایاقب ناـیتح )  روشک   ) روشک نیا  رد  دـیدرگ .  رارقرب  م ))  ))
موق دوب و  ادـخ  نافوط  شرهوش  تشاد و  مسا  ناـیتح  هکلم ))   )) دیـشروخ عونلا  بر  یلـصا  يادـخ  اـنیرآ ))  )) دوب و مدرم  مارتحا  دروم 

 . دندش نایتح  ینید  ثراو  نایکورف 

یکورف نیئآ  اما  و 

 (( ناــیتح  )) روـشک رد  اوارت ))  )) ریخــست زا  سپ  م .  لاــس 1180 پ .  رد  ینعی  م ))   )) زا شیپ  مـهدزاود  نرق  زاــغآ  رد  یکورف  ماوـقا 
دـندومن و اپرب  یتموکح  دوخ  يارب  اراکنآ ))  )) ینونک لحم  رد  دـندمآ و  ایـسآ  هب  اپورا  زا  ناـیکورف  موق  دـنتفرگ .  تسدـب  ار  تموکح 

ردام  )) هدروآ تسدب  هزات  نیمزرس  نیا  رد  نایکورف  دندرک .  یم  تباقر  رـصم  مدرم  روشآ و  موق  اب  یتدم  کیدزن  قرـش  رب  ّطلـست  يارب 
نیمز گرزب  حور  ناونعب  ار  نآ  دنداهن و  يو  رب  البوک ))  )) هوک مان  زور  زا  ار  مان  نیا  دندیزگرب .  دوخ  یئادخب  ار  ام ))  )) مانب یئادخ )) 

سّدقم نانز  رذگهر  زا  تمدخ  نیا  دندرک و  یم  تمدخ  ادخ  نز  هب  دندیتسرپ و  یم  تعیبط  دلوم  ياهورین  همه  هدنیامن  هدش و  تعارز 
يو میظعت  يارب  هک  دومن  راچان  ار  شیتآ  ادـخ  ردام  دوب .  درم  کی  سیتآ  شرـسمه  دوب ،  نز  کـی  هک  ادـخ  رداـم  دوب .  هدـش  هتخاـنش 

دندرک یم  هتخا  ار  دوخ  نینوخ  دیع  مسارم  رد  نایناحور  هک  دوب  ببـس  نیمهب  و  دنک .  یـصخ  دزادنیب و  يدرم  زا  ار  دوخ  ادخ )) ردام  ))
تاکرح دندومن و  یم  رب  رد  هنانز  سابل  هاگنآ  و  دنتخادنا .  یم  ادخ )) ردام   )) همـسجم ربارب  رد  دندیرب و  یم  ار  شیوخ  یگنیرن  وضع  و 

 . دندرک یم  دیلقت  ار  نانز 

هتشذگ راصعا  رد  نایقینف  نیئآ  اما  و 

رد هنارتیدـم و  يایرد  رانک  رد  نایقینف ))   )) موق نیا  نیمزرـس  دوب .  هتفرگ  رارق  نیطـسلف  لاـبند  راـنک و  رد  ماـش و  یلاوح  رد  قینف  روشک 
ياضتقاب هکلب  دنتفرن .  يدحاو  تلود  مچرپ  ریز  زگره  یقینف  موق  دوب .  هدش  عقاو  لمراک ))   )) و سویـساک ))   )) هوک نیب  نیطـسلف  لامش 
سولبیبو رهش  دارآ و  رهش  دندوب :  رارق  نیا  زا  بونج  هب  لامش  زا  هک  دندیدرگ  مسقنم  لقتسم  راتخمدوخ  رهش  نیدنچ  هب  یلحاس  تعیبط 
سولبیبو ادیص و  روص و  لیبق  زا  هیقینف  رد  انب  م ))   )) زا لبق  مود  هرازه  طساوا  رد  رکآ .  رهش  روص و  رهش  ادیص و  رهش  توریب و  رهـش  و 

هب دـندومن و  كرت  ار  دوخ  تنوکـس  لحم  روص  رهـش  فارـشا  زا  یهورگ  م ))   )) زا لـبق  مهن  نرق  رخاوا  رد  اـما  دنتـشاد .  ناوارف  یقنور 
هیاسمه اب  میقتـسم  طابترا  نانآ  نید  دـندوب ،  هدـمآ  نیطـسلف  زا  نوچ  نایقینف  دـنداهن .  انب  ار  ژاتراک  دـندرک و  ترجاـهم  اـقیرفآ  لـحاس 

بهذم و دوخ  زا  دندوب ،  مرگرس  یگدنز  زا  ناوارف  تذل  ینارماک و  هدافتسا و  اب  هک  هشیپ  رجات  تلم  نیا  تشاد .  نیطـسلف  ینعی  یبونج 
رد اریز  دوب .  مءاوت  یهاوخ  نوخ  اب  هدلک  زا  رتشیب  هیقینف  مدرم  نید  مسارم  تشاد .  تهابـش  هدلک  نایادخب  ناشنایادخ  دنتـشادن و  ینیئآ 
رد هدنز  انرک  روپیش و  اب  ار  ناینابرق  دندومن .  یم  ینابرق  ار  دوخ  نادنزرف  زین  ناهاشداپ  تاقوا  یضعب  دندرک و  یم  ینابرق  ار  ناسنا  اجنیا 

شتآ ياه  هلعـش  نایم  رد  ار  دوخ  دـنزرف  لتق  اـت  دروآرد  اـه  شیارآ  نیرتهب  هب  ار  دوخ  دـیاب  كدوک  رداـم  دـندنازوس و  یم  ادـخ  ربارب 
رد هک  ار  ناکدوک  دایرف  هک  دوب  يا  هزادنا  هب  یقیـسوم  لئاسو  ياهزاوآ  لبط و  نتفوک  گناب  ناکدوک  نتخوس  عقوم  رد  دیامن  هدـهاشم 
رد هک  یماس  ياه  هریت  نایم  رد  تفریذـپ .  یم  نایاپ  كدوک  ینابرق  راک  بیترت  نیاب  و  دیـسر .  یمن  شوگ  هب  دـنتخوس  یم  ادـخ  ناماد 
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شخب ودب  هیقینف  نایادـخ  هکنیا  هصالخ  تشاد .  دوجو  میتفگ  الاب  رد  هچنآ  هب  هیبش  یبادآ  تاداع و  دـندرک  یم  یگدـنز  هیروس  بونج 
ره تشاد .  رب  رد  ار  یناوارف  نانآ  شزیمآ  هک  دناد  یم  لیکشت  ار  تفج  کی  هلعب  لعب و  دندش .  یم  میسقت  هلعب ))   )) هدام و  لعب ))   )) رن

نانیا دـش .  یم  هتفگ  تاکلم  روص  رهـش  لعب  هب  الثم  دـندناوخ .  یم  نوگاـنوگ  ياـه  ماـنب  ار  نآ  تشاد و  دوخب  صوصخم  لـعب  يرهش 
لبنـس نانآ  هب  دندیمان و  یم  هرتشآ  ای  هکلم  ای  هلعب  ار  اهنآ  هک  تشاد  دوجو  زین  نز  نایادخ  نایادخ  نیا  لباقم  رد  و  دندوب .  درم  نایادخ 

نانز یهاگ  و  درک .  یم  لوبق  ینابرق  هیده و  ناونعب  ار  دوخ  هدنتسرپ  نارتخد  تراکب  لباب  رد  اتلیمایراتـشیا  دنتفگ .  یم  توهـش  قشع و 
 ، درک یم  یگباوخمه  ياـضاقت  ناـنآ  زا  دـبعم  رد  هک  يا  هناـگیب  درم  نیتسخن  هب  ار  دوخ  اـی  دنتـشاد  یم  میدـقت  يو  هب  ار  دوخ  ناوسیگ 

دوخ نادنزرف  یقینف  مدرم  هک  دوب  یکانرطخ  يادخ  خولوم  دوب .  هاش  ینعی  خولوم -  نایقینف -  نایادخ  زا  رگید  یکی  دندرک .  یم  میلست 
دوب نمـشد  هرـصاحم  رد  ژاتراک  رهـش  هک  راب  کی  و  دندنازوس .  یم  هتخادنا و  شتآ  رد  ینابرق  ناونعب  وا  حیرـض  ربارب  رد  هدنز  هدنز  ار 

(( ژاتراک  )) رهـش رد  دنتخادنا .  شتآ  هب  ار  رهـش  ياه  هداوناخ  نیرتهب  زا  رـسپ  كانمـشخ 200  يادخ  نیا  يارب  زا م )  لاس 307 ق  رد  )
ژاتراک رد  زین  و  دشاب .  هدرک  ادیپ  هار  ژاتراک  رهش  هب  یلامـش  ياقیرفا  زا  داقتعا  نیا  دیاش  دش و  یم  لیکـشت  تینات  لعب و  زا  نانآ  يادخ 

لمع هک  تشاد  دوجو  سدقم  ءاشحف  ژاتراک  رد  دوب .  شتسرپ  مارتحا و  دروم  رایسب  یگدنز  دیدجت  گرم و  اهیندیئور و  يادخ  نومشا 
دب ار  یخرب  بوخ و  ار  اهزور  زا  یضعب  زین  ناینادلک  رد  و  دش .  یم  مدرم  نایاپراهچ و  نیمز و  تالوصحم  یناوارف  ثعاب  نانآ  یئوداج 
 (( تبـسلا موی   )) هک دوب  رذگهر  نیا  زا  دوب و  تشز  دیلپ و  نآ  رد  راک  ماجنا  هک  دوب  وبات ))  )) زور هتفه  زور  نیلوا  دـنتفگ و  یم  موش  و 
هام زور  هبنشود  دنتفرگ .  راکب  ار  شور  نیا  زین  مور  نانوی و  مدرم  هک  دوب .  سدقم  ناگراتـس  یماسا  ياراد  هتفه  ياهزور  دمآ .  دوجوب 

يور رد  دـنوادخ  تـالاح  دوـب .  سوـناروا  زور  هعمج  رتـیپوژ و  زور  هبنـشجنپ  دراـطع و  زور  هبنـشراهچ  سراـم و  زور  هبنـش  هـس  دوـب . 
دنتـشاد و رارق  هام  ریثءات  تحت  دـندش ،  یم  دـلوتم  هبنـش  زور  رد  هک  یناکدوک  دوب .  رث  ؤم  دـندش  یم  دـّلوتم  زور  نآ  رد  هک  یناـکدوک 

 . دندش یم  روشحلس  وجگنج و  ینادرم  دندمآ ،  یم  ایندب  هبنش  هس  زور  رد  هک  یناکدوک  دندش و  یم  سوهلاوب 

یسانش رتخا  حیرشت و  ملع 

یسانشرتخا ملع  يرگید  حیرشت و  ملع  یکی  دنتشادن .  یئانشآ  ملع  ود  نآ  اب  رصع  نآ  مدرم  البق  هک  دندروآ  دوجوب  ار  شناد  ود  نایلباب 
لغآ رد  یبهذم  رایسب  مسارم  ماجنا  اب  ار  يدنفسوگ  لباب  نایادخ  هدارا  ندروآ  تسدب  یئوگـشیپ و  يارب  لباب  مدرم  نید  نایناحور  دوب . 

و دندومن .  یم  فشک  ار  ناهن  زار  دندرک و  یم  لمءات  نآ  رگج  رد  دندیرب و  یم  رس  ار  نآ  دش  یم  هدامآ  هک  یتدم  زا  سپ  دنتسب و  یم 
 (( حیرشت ملع   )) ناویح ءاضعا  رد  تبقارم  لمع و  نیا  زا  دوش .  یم  هدید  نآ  رد  تیهولا  هدارا  هدنیآ و  تقلخ و  رارـسا  هک  دندوب  دقتعم 

تـسدب یمدآ  ار  یـسانشرتخا  موجن و  ملع  يوج ،  كالفا  هعلاـطم  رد  تقد  یئوگـشیپ و  لـئاسو  رذـگهر  زا  و  دروآ .  تسدـب  یمدآ  ار 
اب نایلباب  ار  یموجن  ماکحا  رگید  لیطعت و  يارب  هبنـش  زور  نییعت  میوقت و  بیترت  فوسک و  فوسخ و  باـسح  هک  دوب  هار  نیا  زا  دروآ . 

جیاتن نامـسآ  رد  ناگراتـس  موجن و  رد  ندومن  تقد  اب  دـندینادرگ و  مولعم  نشور و  زورما  زور و  نآ  رـشب  رب  تباوث  تارایـس و  تکرح 
(86  . ) دندرک راکشآ  دوخ  رب  ار  ینامز  سایقم  دندروآ و  تسدب  تعیبط  ربج  هرابرد  یناوارف 

زاغآ ات  زاغآ  زا  یسوم ؛ 

تدالو

تدالو

تـسدب یـسانشرتخا  قیرط  زا  نم  هک :  درک  ضرع  دیـسر  نوعرف ))   )) روضح هب  یـسانش  هراتـس  اـهزور  زا  یکی  رد  دـنیوگ  یم  ریطاـسا 
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ندینش زا  نوعرف ))   . )) درک دهاوخ  نوگنرس  ار  ( 87  ) نایطبق دمآ و  دهاوخ  ایندـب  هعماج  نیئاپ  مورحم و  هقبط  زا  یکدوک  هک  ما  هدروآ 
مهد یم  روتـسد  دیـشک ؛ مهاوخ  شتآ  هب  ار  نانآ  ياه  خوک  و  دنک ،  مهاوخ  ار  ( 88  ) لیئارسا ینب  هشیر  هک :  تفگ  دیسرت و  نخـس  نیا 
ياه هتفگ  رابرد  گرزب  یناحور  دوش .  هدیچ  نیمز  زا  نایلیئارسا  لسن  ات  دنـشکب  ار  نانآ  ناکدوک  دننک و  هراپ  ار  رادراب  نانز  مکـش  هک 

روتـسد ار  تاماظتنا  سیئر  هک :  تفگ  ناماه ))   )) هب تساوخ .  کمک  ناماه ))   )) زا دـش و  هراچ  رکف  رد  نوعرف  درک .  دـییءات  ار  مجنم 
ار يدازون  ره  دنـشکب و  ار  يراوخریـش  هچب  ره  هک  هدب  روتـسد  نانآ  هب  دشوکب ،  نم  تردق  ظفح  رد  و  دشیدنیب ،  يا  هراچ  زین  وا  ات  هدب 

لیئارسا ینب  نانز  هنیاعم  هب  دننیب و  كرادت  يا  هدرتسگ  یسوساج  نامزاس  دنریگ و  راکب  هلباق  نانز  ات  داد  روتسد  نوعرف  دنراذگن .  هدنز 
دنتفرگ رارق  هجنکش  راشف و  تحت  رادراب  نانز  دندوب .  رظن  ریز  لیئارسا  ینب  نانز  سپ  نآ  زا  دندرک و  نینچ  نوعرف  ناسوساج  دنزادرپ . 

 ، یلیئارسا نز  ره  رب  ینعی  دوبن ،  لیئارسا  ینب  نانز  دادعت  زا  رتمک  نوعرف  سوساج  هلباق و  نانز  دادعت  دنیوگ  ( 89  . ) دننک نینج  طقس  ات 
ناسوساج دش .  یم  هتشک  دوب ،  رـسپ  دازون  رگا  لمح  عضو  زا  سپ  درک ،  یمن  نینج  طقـس  ینز  رگا  دندوب .  هدرامگ  سوساج  نز  کی 

بتارم هب  یسوم  رـصاعم  نوعرف  ناینابرق  هک  دنیوگ  ( 90  . ) دندیرب یم  رس  ناگتسب  ردام و  ردپ و  نامـشچ  ربارب  رد  ار  رـسپ  دازون  نوعرف 
ینب ( 91  . ) دنا هتشون  دایز ) ! ؟ ( نب  دیلو  ار  یسوم  رصاعم  نوعرف  مان  یمالـسا  ناخّروم  تسا .  هدوب  رـصم  هنعارف  رگید  تایانج  زا  شیب 
دوخ گرزب  دزن  راک  نیا  يارب  دنوشن .  هلماح  نانز  ات  دوب  یئوشانز  زا  يراددوخ  نآ  دندیشیدنا و  يا  هراچ  دندید ،  نینچ  یتقو  لیئارـسا 

 : تفگ نانآ  خساپ  رد  نارمع ))   . )) دنک نینچ  زین  دوخ  هک  دنتـساوخ  وا  زا  و  دنک ،  نایب  ار  راک  نیا  یبهذم  هجو  وا  ات  دنتفر  نارمع ))  ))
هاگآ امـش  تبیـصم  جنر و  زا  راگدرورپ  اما  دیا ،  هدش  هتـسخ  نوعرف  قامعا  زا  امـش  هچ  رگا  دشاب .  عرـش  نیزاوم  قبط  نم  ياهراک  دیاب 

 ، رابرد مّجنم  تساوخرد  هب  اـنب  ( 92  . ) داد یفنم  خـساپ  یئوشانز  باـصتعا  توعد  هب  نارمع ))   . )) داد دـهاوخ  تاـجن  ار  امـش  تسا و 
نآ دیاش  هک  دوب  هشیدـنا  نیا  رد  نوعرف  ( 93  . ) دنکفا نادـنز  هب  ار  نادرم  وا  دـنزیهرپب .  یئوشانز  زا  هک  تساوخ  لیئارـسا  ینب  زا  نوعرف 

هیسآ زا  دیاش  كدوک  نیا  هک  دوب  راودیما  نوعرف  دوب و  لیئارسا  ینب  زا  نوعرف  رـسمه  هیـسآ ))   )) اریز دشاب ،  وا  لسن  زا  دوعوم  كدوک 
ینب زا  هک  نارمع  دـنرادن .  یئوشانز  قح  لیئارـسا  ینب  نادرم  نانز و  هک  داد  نامرف  نوعرف  ددرگ .  نوعرف  تردـق  توق و  ثعاب  دـشاب و 

هک دوب  نینچ  و  ( 94  . ) تفخب دباکوی  شرـسمه  اب  نوعرف  خاک  یکیدزن  رد  اهبـش  زا  یبش  رد  دوب ،  نوعرف  رابرد  نانابهگن  زا  لیئارـسا و 
متفه هبنش  هس  زور  یسوم  تدالو  هک  دنیوگ  تشاد .  لاس  داتفه  نارمع  ماگنه  نیا  رد  تشاذگ .  دوجو  هصرع  هب  اپ  دوعوم  كدوک  نآ 

یـسوم هام  هس  دباکوی  دش و  هتـشادهگن  یفخم  نوعرف  ناسوساج  نایرابرد و  مشچ  زا  نآ  لحارم  تدالو و  تسا .  هدوب  یـسراپ  مهن  هام 
رد ار  زار  نآ  هک  داد  لوق  دـباکوی  هب  دـیدرگ و  یـسوم  ینارون  يامیـس  هتخابلد  دوب ،  سوساج  هک  نوعرف  هلباق  هک  دـنیوگ  داد .  ریـش  ار 

يارب هک  یسوم  ردام  ( 96  . ) تسین يربخ  هدـید و  ینوخ  هکل  نز  نیا  تسین ،  يزیچ  هن !  هک :  تفگ  نامیخژد  هب  اذـل  ( 95 (؛ درادب هنیس 
يدرم وا  هناخ  یکیدزن  رد  درپس .  لین  جاوما  هب  هتـشاذگ و  یقودنـص  رد  ار  وا  هک  دیـسر  شرکف  هب  دوب ،  هشیدـنا  رد  دوخ  دـنزرف  تاجن 

تفایرد تسارف  هب  راجن  دزاسب .  هزادنا  هب  یقودنـص  شیارب  ات  تساوخ  يو  زا  تفر و  وا  دزن  دـنتفگ .  یم  ْلیقْزَح ))  )) ار وا  هک  دوب  راّجن 
وا نایرابرد  دش .  لال  دنوادخ  رما  هب  اما  دهد ،  شرازگ  ات  تفاتش  رابرد  هب  دوب ،  نایطبق  هفیاط  زا  هک  راّجن  تسا .  يرـسپ  دنزرف  ار  وا  هک 

شنابز دش ،  هتخادنا  نوریب  خاک  زا  نوچ  لیقزح  دنتخادنا .  نوریب  هدز ،  کتک  ار  وا  اذل  دنک ،  یم  دایرف  داد و  هک  دـنتفای  يا  هرخـسم  ار 
تخاسب و صالخا  اب  ار  قودنص  دروآ و  نامیا  یسوم  هب  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  وا  اذل  تسا .  یتمکح  زار  نیا  رد  هک  تسناد  دش و  زاب 

 : هک دنیوگ  یم  یخیرات  عبانم  ( 97  . ) درب یسوم  ردام  دزن 

لوا تیاور 

یمه ار  وا  جاوما  تخادـنا .  لـین  هب  داـهن و  نآ  رد  ار  كدوک  دومن و  دودـناریق  ار  نآ  درک و  هیبعت  يو  يارب  ین  زا  یتوباـت  دـباکوی )) ))
زا كدوک  نیا  تفگ  دوخ  اب  تخوسب .  وا  رب  شلد  تفای ،  ابیز  رایـسب  ناـیرع و  ار  كدوک  دـیدب ،  ار  توباـت  نآ  نوعرف  رتخد  دـندربب ، 
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بآ زا   )) ینعی داهن ،  مان  یـسوم ))   )) ار وا  دوب .  یـسوم  ردام  نز ،  نآ  هک  درپس  يا  هیاد  هب  ار  یـسوم  نوعرف  رتخد  تسا .  نایناربع ))  ))
 . درب یپ  دوخ  یلیئارـسا  یماش -  لصا  هب  مک  مک  درک و  دـشر  اجنآ  رد  دـش و  نوعرف  هناـخ  دراو  یـسوم  ناـس ،  نیدـب  هدـش . ))  هتفرگ 
ار یطبق  ار  نآ  دـمآ و  مشخ  هب  یـسوم  دز .  یم  دوب ،  یـسوم  موق  زا  هک  ار  یناربـع  درم  کـی  هک  دـید  ار  يرـصم )   ) یطبق يدرم  يزور 

رداص ار  وا  لتق  روتـسد  تسا ،  هتـشک  ار  یطبق  یـسوم  هک  دینـش  نوعرف  یتقو  تشکن .  ار  یطبق  اما  درک  نینچ  زین  رگید  يزور  تشکب . 
 . درب هانپ  بیعـش ))   )) هناخ هب  دـمآرد و  نیدـم ))   )) رهـش هب  اجنآ  زا  تفر و  انیـس ))  )) هریزج هبـش  هب  تخیرگ و  رـصم  زا  یـسوم  درک . 
زا سپ  دروآرد .  وا  جاودزا  هب  اروفـص ))  )) مان هب  ار  دوخ  نارتخد  زا  یکی  درک و  شیوخ  همر  نابـش  لاس  هد  تدـم  هب  ار  وا  بیعـش ))  ))

دیسر دنیوگ  هللا ))  لبج   )) ار نآ  هک  بیروح ))   )) هوک هب  نوچ  درک .  تکرح  رصم  فرط  هب  دوخ  دنزرف  نز و  اب  یسوم  دادرارق ،  نایاپ 
ینیمزرس رد  هک  رآرد  ياپ  زا  شفک   : )) تفگ وا  هب  دش و  راکشآ  يو  رب  یتخرد  ای  هتوب  نایم  زا  شتآ  يا  هلعـش  رد  راگدرورپ  هتـشرف  ، 

ار لیئارـسا  ینب  موق  دورب و  رـصم  هب  ات  داد  روتـسد  ار  وا  دنوادخ  متـسه .  تناردـپ  راگدرورپ  هَوْهَی ))   )) نم يا )) .  هتفرگ  رارق  یـسدقم 
 . دهد تاجن 

مود تیاور 

دـندوب و زجاـع  نآ  جـالع  زا  ناکـشزپ  دوب و  هدـش  ـالتبم  صَْرب ))   )) يراـمیب هب  هک  دوـب  اـهلاس  نوـعرف  رتـخد  اـسینا ))  )) ماـگنه نیا  رد 
دور نایم  رد  ناسنا  هیبش  يدوجوم  باتفآ ،  عولط  ماگنه  هب  هبنـش  زور  حبـص  دـیاب  هک  تفگ  يرگوداج  هک  ات  هدـنامرد ،  زین  نارگوداـج 

هب دوخ  ضرم  عفر  تهج  اـسینا  دـش .  دـهاوخ  بوخ  شیراـمیب  دـسرب ،  رتخد  نیا  صرب  هب  ناویح  نیا  ناـهد  بآ  رگا  دوش .  هدـید  لـین 
اسینا دوب .  روانش  لین  بآ  رد  هک  داتفا  یقودنص  هب  شمشچ  اسینا ))  . )) دندرک یم  یهارمه  ار  وا  هیـسآ  نوعرف و  تفر .  لین  دور  لحاس 
یهلا هدئام  یهلا و  هیده  نیا  مرتخد ،  هن  تفگ :  هیـسآ  دروآ .  دوخ  اب  ارم  درد  ياود  دـمآ و  یئایرد  ناسنا  ردام !  هآ !  هک :  دیـشک  دایرف 

ناظفاحم هک  دهد  یم  روتـسد  اذل  نم .  هیلع  تسا  هیلب  کی  نآ  هن ،  هک :  دـیوگ  یم  نوعرف  تسا .  هداتـسرف  ام  يارب  راگدرورپ  هک  تسا 
زا ات  دوش  هتفرگ  دیاب  تسا ،  نم  ضرم  ياود  يواح  قودنـص  نیا  هن ،  دیوگ :  یم  اسینا  ( 98  . ) دنروآ وا  دزن  هتفرگ  ار  قودنـص  نآ  يو 
ابیز یکدوک  قودنـص  رد  دندروآ .  نوعرف  دزن  هتفرگ  ار  قودنـص  دندیرپ ،  لین  هب  نوعرف  ناصاّوغ  ناظفاحم و  ( 99  . ) منک تظافح  نآ 

ناهد بآ  هلیـسوب  اسینا  تسا .  نم  درد  ياود  نیا  رداـم !  تفگ :  اـسینا  تخاـس .  دوخ  بوذـجم  ار  همه  دـنتفای .  هتفخ  ار  وا  دوب .  يور 
رابرد نانز  زا  دندروآ و  خاک  هب  ار  كدوک  دش .  فرـصنم  دعب  درک و  ار  كدوک  نتـشک  دـصق  نوعرف  ادـتبا  ( 100  . ) تفای افش  یـسوم 

 ، نارمع رتخد  میرم  دوب .  هنسرگ  نانچ  مه  درک و  یم  يراددوخ  رابرد  نانز  ناتسپ  نتفرگ  زا  كدوک  یلو  دنتسج ؛ هرهب  ندادریـش  يارب 
بوخ و هدریش  نز  نم  تفگ :  دمآ و  اسینا  شیپ  میرم  تسا .  اسینا  نماد  رد  هک  دید  ار  شردارب  دش و  نوعرف  هناخ  دراو  كدوک  رهاوخ 
ار وا  دشاب ،  یتبارق  رتخد  كدوک و  نیا  نیب  منک  یم  نامگ  تفگ :  ناماه  مروآ ؟  امش  دزن  ار  وا  یهد  هزاجا  رگا  مسانش ،  یم  ار  یملاس 

رتدوز هچ  ره  تفگ :  میرم  هب  هیسآ  داد .  تاجن  یگنسرگ  زا  ار  كدوک  دیاب  تسین ،  راک  نیا  تقو  العف  تفگ :  هیـسآ  ( 101  . ) دیریگب
زا دـباکوی  تسا .  امـش  رظتنم  خاک  رد  هیـسآ  ردام !  تفگ :  دـباکوی  شردام  هب  تفر و  هناخ  هب  باتـش  اب  میرم  روایب .  ام  شیپ  ار  نز  نآ 
رد ار  شدـنزرف  نوعرف ،  خاک  رد  دـباکوی  ( 102  . ) دروخن نوعرف  ياذـغ  زا  درک  شرافـس  داد و  هزاـجا  نارمع  تساوخ .  هزاـجا  نارمع 

یتقو دنک ؟  هچ  وت  اب  ات  تسا .  هتفرگن  ار  ینز  چیه  ناتسپ  نونک  ات  وا  هد ،  ریش  ار  كدوک  نیا  ایب  تفگ :  يو  هب  هیسآ  دید .  هیـسآ  نماد 
رد دباکوی  ( 103  . ) درگرب يا  هدـمآ  هک  یهار  نامه  زا  یتسین  ام  رابرد  قیـال  وت  هراـچیب  يا  تفگ :  دـید  ار  دـباکوی  عضو  رـس و  هیـسآ 

دباکوی دـهد .  یم  ناشن  یلمعلا  سکع  هچ  وا  منیبب  ات  مراذـگ ،  كدوک  ناهد  رد  ناتـسپ  دـیهد  هزاـجا  اـما  تسرد ،  نیا  تفگ :  باوج 
لیئارسا ینب  موق  زا  نز  نیا  تفگ :  نوعرف  دینابسچ .  هنیـس  هب  ار  وا  و  تنابرق .  هب  مناج  یـسوم !  يا  تفگ :  تفرگ و  لغب  رد  ار  كدوک 

یسوم ( 104  . ) دیشوپ مشچ  دنزرف  ردام و  نتشک  زا  نوعرف  دش و  عنام  هیسآ  دنوش .  هتـشک  ود  ره  دیاب  تسا و  وا  نآ  زا  هچب  نیا  تسا و 
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هناخ هب  دوخ  اب  ار  وا  دهد و  ریش  ار  یسوم  دباکوی  دش  رارق  ماجنارس  دندش .  لاحشوخ  اسینا  هیسآ و  دیشون .  ریش  تفرگ و  ار  ردام  ناتسپ 
يزاب شرهاوخ  اب  دوب و  شردام  ردـپ و  هناخ  رد  یگلاس  ود  ات  یـسوم  دروآ .  اسینا  هیـسآ و  دزن  ار  كدوک  راب  کی  زور  دـنچ  ره  دربب و 

(105  . ) دندرب هیسآ  دزن  تافیرشت  اب  ار  یـسوم  نارومءام  دنروآ .  خاک  هب  ار  یـسوم  ات  داد  روتـسد  هیـسآ  هک  دوب  نس  نیا  رد  درک .  یم 
دز و یلیس  وا  رب  یسوم  دمآرد .  بضغ  هب  نوعرف  ( 106  . ) ار نایملاع  يادخ  ساپس  تفگ :  دز و  هسطع  نوعرف  ناماد  رد  یسوم  يزور 

نیا هک  تفگ  داتفا .  مجنم  ياهفرح  داـیب  تفرگ .  دـب  لاـف  هب  ار  نیا  نوعرف  ( 107  . ) دیدنخ دنک و  ار  نوعرف  دـنلب  شیر  يوم  رات  دـنچ 
لباق نانآ  تاهابتـشا  دنرادن و  یلقع  دشر  راوخریـش  نالفط  تفگ :  هیـسآ  دـشکب .  اروف  ار  وا  تفرگ  میمـصت  اذـل  تسا .  كدوک  نامه 

توقای زا  فرظ  کی  شتآ و  زا  فرظ  کی  تفگ :  هیـسآ  هنوگچ ! ؟  تفگ :  نوعرف  ياـمزایب .  ار  وا  يرادـن  رواـب  رگا  تسا ،  تشذـگ 
تاشرافـس تشک .  ار  وا  دـیاب  تسا و  درخ  لقع و  ياراد  وا  درب ،  توقای  امرخ و  هب  تسد  رگا  دـینک .  رـضاح  امرخ  فرظ  کی  خرس و 

لیئربج یلو  تفر ،  توقای  يوس  هب  ادـتبا  رد  یـسوم  دنتـشاذگ ،  امرخ  توقای و  شتآ و  ياهفرظ  نایم  رد  ار  یـسوم  تفای .  ماجنا  هیـسآ 
دوب تهج  نیا  زا  تخوس .  زین  شنابز  تشاذگ ؛  ناهد  رب  ار  نآ  تخوس و  یسوم  تشگنا  دناشک ،  شتآ  يوس  هب  تفرگ و  ار  وا  تسد 

هب تسا ،  رت  غیلب  رت و  حیـصف  نم  زا  نوراه  مردارب  اراگدرورپ !  دـیوگ  یم  هک  اجنآ  رد  و  داد .  يور  يروتف  وا  نیـس  فرح  ظفلت  رد  هک 
نیا زا  سپ  یسوم  ( 108  . ) تفریذپ يدنزرف  هب  ار  وا  دیـشوپ و  مشچ  یـسوم  نتـشک  زا  لمع  نیا  هدهاشم  زا  نوعرف  تسا .  رطاخ  نیمه 
لهچ تدم  هب  یـسوم  دندز .  یم  ادص  نوعرف  دنزرف  ار  وا  نایرـصم  هک  اجنآ  ات  تفرگ ؛  الاب  شراک  تفای و  قلطم  یناج  تینما  نومزآ ، 

 ، تشاد لاـس  هد  یتقو  وا  تشگ .  علطم  خاـک  زومر  رارـسا و  همه  رب  تدـم  نیا  یط  رد  تفرگ و  هرهب  هیـسآ  نوعرف و  ییاریذـپ  زا  لاـس 
زا ات  تفر  یم  نوریب  خاک  زا  شدرگ  هناهب  هب  یسوم  تشاد .  هطبار  رایـسب  نامالغ  اب  یگلاس  یـس  ات  تشاد و  باکر  ریز  مالغ  دصراهچ 

ناکدوک دـیلان :  یم  دوخ  نامز  نوعرف  تایانج  تواسق و  متـس و  زا  هک  دینـش  ار  يدرم  هلان  اـهزور  زا  یکی  رد  دوش .  اـیوج  مدرم  لاـح 
تسرفب ار  ناریقف  نابیتشپ  تسرفب ،  ار  دوخ  ياسوم  میهاربا !  يادخ  يا  ما و . . .  هدنامرد  یگنسرگ  رقف و  زا  دنا ،  هتشک  ار  ما  هراوخریش 

هلان زاین و  زار و  نیا  ندینـش  زا  یـسوم  تسا .  نایاپ  یب  وت  تمارک  يایرد  نارمع !  نب  یـسوم  يادخ  يا  راد ،  مازعا  ار  دوخ  زرابم  درم  ، 
لاح و زا  زاب  ات  داهن  نابایب  هب  رـس  دش و  جراخ  رهـش  زا  سپـس  خاک و  زا  رگید  راب  وا  تشگزاب .  خاک  هب  دش و  نیگهودنا  یلیئارـسا  درم 

نانآ نایم  رد  رفن  کی  دنا و  هدمآ  مهدرگ  هک  دـید  بش  یکیرات  رد  ار  یهورگ  دوش .  علطم  دوخ  نامز  هدـیزگ  نوعرف  مدرم  راز  لاوحا 
نارمع دنزرف  یـسوم ،  نیا  دناهر .  یم  نوعرف  متـس  ریز  زا  ار  ناگراچیب  همه  دنک و  یم  مایق  میلک  ياسوم  ام ،  ربهر  يدوزب  دـیوگ :  یم 
تکرش نانآ  عمج  رد  یـسوم  ( 109  . ) تسا نابرهم  زاون و  فیعـض  يدرم  وا  تسا .  نوگمدـنگ  یتروص  دـنلب و  يدـق  ياراد  وا  تسا . 

خاک هب  یـسوم  دنتفرگ .  شوغآ  رد  ار  وا  دندش و  لاحـشوخ  یـسوم ،  مان  ندینـش  زا  نانآ  متـسه .  نارمع  نب  یـسوم  نم  تفگ :  درک و 
رد یـسوم  دندش .  فیـصوت  شیارب  ارزو  ءارما و  يور  ابیز  نارتخد  دنک .  رایتخا  يرـسمه  وا  يارب  هک  دوب  هشیدنا  رد  نوعرف  تشگزاب . 

رارف رصم  زا  یتقو  ات  درک .  در  ار  نایرابرد  يداهنـشیپ  ياهرتخد  درک و  جاودزا  دوخ  هاوخلد  رتخد  اب  وا  درک .  جاودزا  یگلاس  یـس  نس 
(110  . ) تشاد دنزرف  ود  ندرک 

مایق هشیدنا 

هراشا

هب هک  دـید  ار  نوعرف  ياونان  نوناق ))   )) يزور درک .  یم  ار  مایق  يزاس  هنیمز  وا  تشاد .  نالوج  زاب  رید  زا  یـسوم  نهذ  رد  ماـیق  هشیدـنا 
زا رایتخا  هرظنم  نیا  هدهاشم  زا  یسوم  دنز .  یم  ناش  قالش  دنک و  یم  یـشک  هرهب  نانآ  زا  هتخادرپ و  لیئارـسا  ینب  زا  یهورگ  مادختـسا 
زا لاح  نیع  رد  یـسوم  داد .  نایاپ  شا  هناملاظ  تایح  هب  یتشم  اب  تشادنرب ،  تسد  متـس  زا  نوچ  اما  داد ؛ زردـنا  ار  وا  ادـتبا  داد .  تسد 
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کی هب  هک  دـید  ار  نایطبق  زا  یکی  رگید  يزور  ( 111  . ) دومن وفع  ياضاقت  درک و  فارتعا  دنوادخ  رـضحم  رد  دش و  نامیـشپ  راک  نیا 
یشکب زورید  یطبق  دننام  ارم  یهاوخ  یم  یسوم  يا  تفگ :  یطبق  تفر ،  ولج  یسوم  تساوخ ،  کمک  يرماس  دیوگ .  یم  روز  يرماس 

نیا زا  نوعرف  یلو  دوب ،  هتخاس  نامداش  ار  یهورگ  نوعرف  ياونان  نوناق  لتق  نایرج  تشگزاب .  خاک  هب  دیـشک و  راـنک  ار  دوخ  یـسوم  . 
نوعرف میمـصت  زا  تشاد ،  دـمآ  تفر و  خاک  رد  هک  نوعرف  لآ  نموم  لیقزح ))   . )) تفرگ یـسوم  لتق  هب  میمـصت  وا  دوب .  نارگن  تباب 

زا یـسوم  تفگ .  یـسوم  هب  ار  نوعرف  میمـصت  لیقزح  دوب .  هتـساوخ  یقودنـص  وا  زا  یـسوم  ردام  هک  دوب  يراجن  نامه  وا  دـش .  هاـگآ 
دـش و حورجم  وا  ياپ  تفر ،  نیدـم  يوس  هب  ِْرفِـس  هشوت  نودـب  هنهرباـپ و  یـسوم  ( 112  . ) دیدرگ نیدـم  یهار  دـش و  جراخ  رـصم )) ))

فلع زا  ردقنآ  هک  دنیوگ  درک .  یم  هیذغت  نابایب  فلع  زا  وا  دیسر .  نیدم  هب  ات  درک  یط  هار  زور  هنابـش  تفه  وا  دیدرگ .  مامت  شتقاط 
رهش لخدم  رد  یسوم  ( 113  . ) دنا هتـشون  زور  هد  ات  هس  ار  وا  ترفاسم  تدم  یخرب  درک .  ضوع  گنر  شندـب  تسوپ  هک  دروخ  نابایب 

تشاد رارق  هاچ  کیدزن  رد  هک  گرب  خاش و  رپ  یتخرد  ریز  یسوم  دنتشاد .  یمرب  بآ  یبآ ،  هاچ  زا  هک  درک  هدهاشم  ار  یمدرم  نیدم ، 
رد دندیسر و  هار  زا  دنفسوگ  يدادعت  اب  رتخد  ود  هک  دید  یسوم  دندیـشک .  یم  بآ  هاچ  زا  دوخ  نادنفـسوگ  يارب  ناناپوچ  تسـشن .  ، 

ار يدابآ  هار  دنتسب و  یگرزب  گنس  اب  ار  هاچ  رس  دنداد ،  بآ  ار  دوخ  نادنفـسوگ  هک  نیا  زا  سپ  ناناپوچ  دنداتـسیا .  نارگن  يا  هشوگ 
مه يردارب  تسا و  ریپ  ام  ردپ  دنتفگ :  نارتخد  دـیا ؟  هداتـسیا  هنامولظم  ارچ  تفگ :  نارتخد  نآ  هب  هدـمآ و  ولج  یـسوم  دـنتفرگ .  شیپ 

 ، بآ هدـنام  یقاـب  زا  اـم  دـنهد و  بآ  ار  دوـخ  نادنفـسوگ  مدرم  اـت  میتسیاـب  يراـنک  رد  زور  ره  دـیاب  میتـسه ،  رهاوـخ  تفه  میرادـن ، 
هب دندیشک ،  یم  الاب  بآ  هاچ  زا  مه  اب  رفن  هد  هک  يولد  اب  تشادرب و  ار  گنس  دمآ و  هاچ  رس  رب  یسوم  میهد .  بآ  ار  دوخ  نادنفـسوگ 

یقاب زور  ره  اریز  دندیـشون .  یئاراوگ  بآ  نادنفـسوگ  دندش .  تفگـش  رد  وا  هداعلا  قراخ  تردـق  زا  نارتخد  دیـشک .  الاب  بآ  ییاهنت 
بیعش نارتخد  ( 114  . ) تسـشن تشگزاب و  تخرد  ریز  نادنفـسوگ  نداد  بآ  زا  سپ  یـسوم  دندیـشون .  یم  ار  يدولآ  لگ  بآ  هدنام 

 . دـنتفگ ردـپ  هب  ار  نایرج  نارتخد  دیـسرپ .  ار  تلع  بیعـش  دـندروآ .  هناخ  هب  رتدوز  نیـشیپ ،  ياهزور  فـالخ  رب  ار  دوخ  نادنفـسوگ 
مردپ تفگ :  دمآ و  یسوم  شیپ  اروفص  دنک .  یئامنهار  هناخ  هب  ار  وا  ات  داتسرف  یسوم  دزن  ار  اروفـص  دوخ  گرزب  رتخد  بیعـش  ( 115)

دراو بیعـش  رب  یـسوم  دیدرگ .  بیعـش  هناخ  یهار  تفریذپ و  ار  توعد  نیا  یـسوم  دهدب .  ار  وت  یـشک  بآ  دزم  ات  هدرک  توعد  وت  زا 
تخادنا و لین  دور  رد  تدالو  زا  سپ  ارم  مردام  متسه ،  رصم  لها  نارمع ،  رسپ  یسوم  نم  درک :  فرعم  هنوگ  نیا  ار  دوخ  و  ( 116) دش

نتشک دصق  نوعرف  نوچ  و  متشک .  ار  نانآ  نارگمتس  زا  یکی  نم  مدرک .  یگدنز  نوعرف  هناخ  رد  اهلاس  و  درب ،  نوعرف  هناخ  هب  ارم  بآ 
راک نیا  نم  هک  دوزفا  داد و  حرش  ار  وا  نارتخد  ندید  رهش و  هب  دورو  نایرج  دعب  و  مدیـسر .  اجنیا  هب  ات  مدرک  رارف  رـصم  زا  تشاد ،  ارم 
ماعط ندروخ  زا  یسوم  دننیب .  كرادت  ار  اذغ  هرفس  ات  داد  روتـسد  بیعـش  مهاوخ .  یمن  يدزم  رجا و  مدومن و  دنوادخ  تیاضر  يارب  ار 

وا زا  اذغ  اب  دوش ،  یم  دراو  ام  لزنم  هب  سک  ره  هک  تسا  نیا  رب  ام  تداع  هکلب  تسین ،  وت  راک  دزم  اذغ  نیا  تفگ :  بیعش  درک .  عانتما 
هک درک  داهنشیپ  شردپ  هب  اروفص )  ) بیعش نارتخد  زا  یکی  درک .  تحارتسا  هدوسآ  يرطاخ  اب  دروخ و  اذغ  یـسوم  مینک .  یم  ییاریذپ 
هب بیعش  ( 117  . ) تسا هتفاـی  نیما  راد و  تناـما  یناـسنا  دـنمروز و  تردـقرپ و  يدرم  ار  وا  هک  ارچ  دـنک ؛ مادختـسا  يرگراـک  هب  ار  وا 

لاـس تشه  وت  هک  دـشاب  نیا  وا  هیرهم  مروآ و  یم  رد  وت  حاـکن  هب  يدنـسپ ،  یم  هک  ار  منارتخد  نیا  زا  یکی  هک :  درک  داهنـشیپ  یـسوم 
ار اروفص ))  )) درک و لوبق  ار  وا  داهنشیپ  یسوم  تسا .  هتفرگ  همـشچرس  تدوخ  یگرزب  زا  يدرک ،  راک  لاس  هد  رگا  ینکراک و  ام  يارب 

تشم رد  اصع  يو  تفرگ .  رصم  هب  تشگزاب  هب  میمصت  یـسوم  ( 118  . ) دوب بیعش  تمدخ  رد  لاس  هد  دش و  بیعـش  رگراک  دیزگرب و 
 ، دوب هعیدو  هب  بیعـش  دزن  رد  همه  هک  هتـشذگ  ناربمایپ  ياـصع  داـتفه  ناـیم  زا  وا  هک  تسا  هدـمآ  یمالـسا  عباـنم  رد  دـش .  رـصم  یهار 
هار نابایب  رد  یـسوم  و  تفرگ ؛  ندیئاز  درد  ار  وا  دوب ،  هلماح  هک  اروفـص  تشگزاب ،  هار  رد  ( 119  . ) تشادرب ار  میهاربا  حون و  ياـصع 

 ، دنک نشور  شتآ  تسناوت  یمن  اما  دنک .  مرگ  ار  اروفص  دوخ و  ات  دزورفا  شتآ  تساوخ  اوه  يدرس  رطاخ  هب  دوب .  هدرک  مگ  ار  رـصم 
شرسمه هب  دز .  یم  وسوس  روط  هوک  يوس  زا  شتآ  درک ،  بلج  دوخ  هب  ار  وا  هجوت  یشتآ  ناهگان  دز .  یمن  هقرج  قامخچ  گنس  اریز 
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نینچ وا  هب  تفر .  شتآ  يوس  هب  یسوم  ( 120  . ) مروایب یسبق  منیب ،  یم  هک  یـشتآ  نآ  زا  نم  ات  نک  گنرد  اجنیا  رد  وت  تفگ :  اروفص 
یسوم هاگان  يراذگ .  یم  ماگ  روط  سدقم  نیمزرس  رد  هک  روآرد  ياپ  زا  نیلعن  متسه ،  وت  راگدرورپ  نم  شابم !  نارگن  هک :  دش  ماهلا 
یسوم درک .  ار  راک  نیا  دوخ  هک  دیوگ  یم  یتیاور  داتـسرف .  بیعـش  دزن  ار  شنادنفـسوگ  دوخ و  رادراب  نز  درک .  شومارف  ار  زیچ  همه 

دنشکب و ارم  تسا  نکمم  ما و  هتشک  ار  یطبق  کی  نم  هک :  تفگ  دنوادخ  خساپ  رد  یـسوم  دنک .  تیاده  ار  رـصم  مدرم  ات  دش  رومءام 
فدـه نیا  رد  ات  ینک  هارمه  نم  اب  تسا ،  رتاـناوت  دـیوگ و  یم  نخـس  رت  حیـصف  نم  زا  هک  ار  مردارب  نوراـه  تسا  رتهب  مسرت .  یم  اذـل 

يرای اـب  میدرک و  لوبق  ار  وت  ياـضاقت  تفگ :  راـگدرورپ  دـننک .  بیذـکت  ارم  رـصم  مدرم  هک  مسرت  یم  اریز  دـنک ،  يراـی  ارم  سدـقم 
يوس هب  هک :  داد  نامرف  یـسوم  هب  دـنوادخ  تفاـی .  دـهاوخن  تسد  امـش  رب  نمـشد  زگره  میدومن و  تردـقرپ  دـنمورین و  ار  وت  تردارب 

نوراه مردارب  نک و  اطع  راوتسا  لوق  ردص و  حرش  نم  هب  ادنوادخ !  هک :  درک  اضاقت  یسوم  و  تسا .  هدرک  نایغط  وا  هک  باتـش  نوعرف 
يوس هب  هک  داد  نامرف  هرابود  شردارب  یسوم و  هب  باطخ  هاگنآ  و  دنک .  نینچ  هک  درک  لوبق  دنوادخ  هد .  رارق  مراک  کمک  هارمه و  ار 

 . دـنتخادرپ ناـیطبق  نوـعرف و  تیادـه  هب  دـندش و  رـصم  دراو  نوراـه  شردارب  یـسوم و  ( 121  . ) تسا هدرک  ناـیغط  هـک  دـنور  نوـعرف 
دنزرف يوال ،  دنزرف  بهاق ،  دـنزرف  رهی ،  دـنزرف  مارمع ،  ای  نارمِع  دـنزرف  یـسوم ،  دـندش .  قرغ  ایرد  رد  ناینوعرف  نوعرف و  ماجنارس ، 

م ق .  لاـس 2115  رد  لـباب ))   )) ياهرهـش زا  رُوا ))  )) رهـش مدرم  زا  میهاربا  خراـت .  دـنزرف  میهاربا ،  دـنزرف  قاحـسا ،  دـنزرف  بوـقعی ، 
تروص ناتـسزوخ ،  هاـشداپ  طـسوت  لاغـشا  زا  سپ  هک  تسا  لـباب  مدرم  یعمج  ترجاـهم  زا  یـشخب  میهاربا  ترجاـهم  درک .  ترجاـهم 

هب روا ))  )) زا هک  تسا  نینچ  نیطـسلف  هب  روا  زا  میهاربا  تکرح  ریـسم  دندرک .  ترجاهم  نیطـسلف ))   )) هب شا  هداوناخ  میهاربا و  تفرگ . 
؛ دش دـنزرف  ود  بحاص  تلوهک  رد  میهاربا  ( 122  . ) تسا هدوب  زاـجح  برعلا و  ةریزج  رـصم و  و  ناـعنک ))   )) هب اـجنآ  زا  و  ناّرح ، ))  ))
 . دشاب یم  قاحسا  زا  یسوم  داژن  هدش و  عورش  لیعامسا  زا  مالسا  ربمایپ  داژن  دوب .  اراس ))  )) زا قاحسا ))   )) و رجاه ))  )) زا لیعامسا ))  ))

ینابرق اب  وا  درک .  هزرابم  رـصم  مدرم  لهج  تافارخ و  اب  میهاربا  دومن .  توعد  اـتکی  يادـخ  هوهی ))   )) هب ار  مدرم  رـصم  رد  میهاربا ))  ))
موق هب  میهاربا  ( 123  ، ) نآرق تایآ  تاروت و  تایاور  هب  انب  دومن .  تفلاخم  دوب ،  جیار  لئابق  نایم  رد  هک  نایادـخ  يارب  نادـنزرف  ندرک 

درک و غیلبت  مدرم  نایم  رد  زور  هس  تدم  هب  ار  هلءاسم  نیا  وا  منک .  ینابرق  ار  مدـنزرف  هناگی  هک  دـهد  یم  نامرف  راگدرورپ  تفگ :  دوخ 
هاگنابرق هب  ار  لیعامـسا  یمالـسا ،  تایاور  هب  انب  ار و  قاحـسا  تاروت  تیاور  هب  انب  موس  زور  رد  تخیگنارب ،  ار  شموق  تاساسحا  یتقو 

راک نیا  و  درادن .  تسود  ار  ناسنا  ندرک  ینابرق  دـنوادخ  هک  دیـسر  ادـن  دـش و  رهاظ  يدنفـسوگ  ماگنه  نیا  رد  دـنک .  ینابرق  ات  دروآ 
نب قاحسا  هب  دوهی  موق  نادحوم  تسایر  میهاربا ،  تلحر  زا  سپ  دوش .  هتـشاذگ  رانک  نادنزرف  ندرک  ینابرق  جیردت  هب  ات  دیدرگ  ثعاب 

یگدنز نیطسلف  ناعنک و  فارطا  رد  اهنابایب و  رد  موق  نیا  بوقعی  نامز  رد  دیسر .  بوقعی  شدنزرف  هب  قاحـسا  زا  سپ  دیـسر و  میهاربا 
( ، دـالیم زا  لـبق  مهد  نرق   ) نامیلـس دواد و  ناـمز  اـت  وا ،  زا  دـعب  یـسوم و  زا  لـبق  دوهی  يربع و  لـئابق  خویـش  یلک  روطب  دـندرک .  یم 

نـالوسر زا  یکی  یـسوم  اـما  تسا .  هدـش  داـی  یبن ))   )) ناـنآ زا  تاروت  رد  ور  نیا  زا  دـنا .  هدوب  دوخ  موق  یـسایس  یبهذـم و  ناـیاوشیپ 
رافـسا زا  هک  تسا  یئاهـشخب  لماش  تاروت  دراد .  مان  تاروت  وا  باتک  تسا و  باتک  بحاص  دـشاب ،  یم  تلاـسر )  بحاـص   ) مزعلاولوا

دعب لاس  دصراهچ  ای  دصیس  یسوم  تشذگرس  هک  دنیوگ  یخرب  تسا .  هدش  لیکشت  و . . .  دادعا و . . .  ْرفِس  جورخ ،  ْرفِس  ینعی  هسمخ 
مان رتروهشم ،  همه  زا  هک  تسا  هتـشاد  ینوگانوگ  ياه  مان  لاح  هتـشذگ و  رد  دوهی  موق  ( 124  . ) تسا هدش  هتـشون  وا  تلاسر  نارود  زا 

يالعا دج  میهاربا  دنیوگ :  هک  تسا  نیا  هیمـست  هجو  تسا .  هدش  هتفرگ  ربع  روبع و  هشیر  زا  هملک  نیا  یناربع . )  ای  يربع   ) تسا يربع 
رد ( 125  . ) ! ! ! () دـنتفای ماـن  يروبع  اـی  يربع  موق  نیا  درک ،  روبع  تارف  هناـخدور  زا  نوچ  درک ،  ترجاـهم  دوخ  رهـش  زا  هک  موق  نیا 
رهن زا  رذگ  يانعم  هب  ای  تسا و  لیلخ  میهاربا  دادجا  زا  یکی  مان  هک  دش  هتفرگ  رباع  هملک  زا  یناربع  تسا :  هدـمآ  مزعلاولوا  ءایبنا  خـیرات 

تاداع بادآ و  دیاقع و  دنمان .  یم  یسوم  نامز  زا  لبق  نایناربع  ار  نیطسلف )  رد  تنوکس  زا  لبق   ) لیئارـسا موق  ( 126  . ) تسا یناکم  ای 
یگدنز اهنابایب  رد  هک  دـندوب  هراوآ  شودـب و  هناخ  یمدرم  یـسوم  زا  لبق  نایناربع  تشاد .  لماک  تهابـش  مالـسا  زا  لبق  بارعا  هب  نانآ 
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دوب ددعتم  ياه   (( نالک  )) يایراد هلیبق  ره  دندش و  یم  میسقت  یناوارف  لئابق  هب  موق  نیا  دندوب .  مرگرـس  ناویح  شرورپ  هب  دندرک و  یم 
 . دندش یم  دراو  ناردام  نالک ))   )) رد ناکدوک  دوب .  نانز  قیرط  زا  ادـتبا  ْبَسَن  طابترا  دـش .  یم  لیکـشت  اه  هداوناخ  زا  اه   (( نالک . ))

یم يو  ندـید  هب  اتقوم  رهوش  دـنام و  یم  دوخ  نیدـلاو  دزن  رد  نز  دـندوب .  رادروخرب  نادـنزرف  مان  باختنا  قح  زا  یلاوتم  نورق  نارداـم 
داد و يرالاس  درم  هب  ار  دوخ  ياج  مک  مک  يرالاس  نز  ( 127  . ) دنک تماقا  نز  دزن  رد  تشاد  قح  درم  تشاد .  قلعت  نز  هب  رداچ  دمآ . 
 . دشورفب زینک  مالغ و  ناونع  هب  ای  دنک و  مادعا  ای  موکحم و  ار  دوخ  نادنزرف  تسناوت  یم  ردپ  دمآ .  یم  باسح  هب  درم  تورث  ءزج  نز 
زین اهراس  همشچ  و  دنراد ؛ يوءام  لزنم و  یسوفن  ناتخرد  رد  هک  دندوب  دقتعم  ماوقا  نیا  تشاد .  جاور  یئاسفن  نیئآ  ماوقا ،  نیا  نایم  رد 

رد تشاد .  يرایسب  تسادق  نانآ  يارب  زین  ناشفشتآ  هوک  دوب .  سدقم  رایسب  نانیشنرداچ  يارب  هنکما  ءایـشا و  نیا  تسا .  سوفن  هاگیاج 
قـشع رهم و  بارـش  تبحم و  ریـسکا  هنارگوداج و  ياهذـیوعت  نعل و  مخز و  مشچ  هب  نانآ  تشاد .  جاور  وداج  رحـس و  ماوقا  نیا  ناـیم 

ناگتشذگ دنارث .  ؤم  دوخ  فالخا  باقعا و  تشونرس  رد  دننک و  یم  یگدنز  لوئ  هش  يایند  رد  ناگدرم  نانآ  رظن  رد  دنتشاد .  مات  رواب 
ار ناگدنز  هنیک  ات  دنداد  یم  رارق  حالس  یندیشون و  یندروخ و  نانآ  يارب  دندیـشوک و  یم  تخـس  رواب  نیمه  قبط  دوخ  تاوما  نفد  هب 

یم ار  لعب ))   )) نیطـسلف نایموب  هک  رـصع  نیا  رد  دنتـسه .  يا  هداعلا  قوف  تردـق  ياراد  ناگدرم  اهنآ ،  ناـمگ  هب  اریز  دـنریگن .  لد  هب 
 . دندیتسرپ یم  ار  میهولا ))   )) نیشنرداچ نایدوهی  ناکاین  دندیتسرپ ، 

شتسرپ موسر  بادآ و 

یم وربور  ناشفشتآ  هوک  اب  یتقو  نانآ  دنام .  یقاب  یخیرات ))  رـصع   )) هرود ات  هک  دوب  یتاکرح  زا  ترابع  نانآ  شتـسرپ  موسر  بادآ و 
رایسب دیکءات  هتکن  نیا  رب  هلاش  نیـسیلف  سان و  ناج  ( 128  . ) دریمب اه   (( میهولا  )) زا یکی  ادابم  هک  دـندناشوپ  یم  ار  ناشتروص  دـندش ، 

هب ماجنارـس  دش و  هدیـشک  نایادخ  ددعت  هب  دش و  زاغآ  یعیبط  ياوق  هب  نامیا  حاورا و  شتـسرپ  زا  ماوقا  نیا  دـیاقع  رد  لوحت  هک  دـنراد 
رواب ادتبا  رد  اهگنـس  هب  مارتحا  تشاذگ .  ياجب  دوخ  زا  يرثا  يدعب  لحارم  رد  تاداقتعا  نیا  زا  کی  ره  دیماجنا .  یتسرپاتکی  دـیحوت و 
نانآ ناور  رد  میظع  ياهگنـس  یخرب  تسا .  هتـشاد  شقن  ناشدـیاقع  لکـش  رد  تعیبط  رد  راـجحا  یکیزیف  عضو  تسا .  هتـشاد  یمومع 
 . . . دب و بوخ و  هدام ،  رن و  هب  تعیبط  رد  دوجوم  نایادخ  میسقت  دندش ؛ یم  لئاق  يرتشیب  مارتحا  نآ  هب  تبـسن  هدرک و  یم  سرت  داجیا 

داقتعا نینچ  اه  هناخدور  اه و  همـشچ  اهّهرد ،  اه ،  هاچ  يارب  دندرک ،  یم  یگدنز  اهرازگیر  رد  هک  يدارفا  تسا .  ریثءات  نیمه  جیاتن  زا 
زبس ناتخرد  درک .  یم  نانآ  رد  تمحر  شمارآ و  داجیا  ساره ،  لوه و  ياجب  یعیبط  ياـه  هدـیدپ  نیا  یهتنم  دـندوب .  لـئاق  یمارتحا  و 

زکارم دندش ،  یم  هدید  اهراز  هشیب  نیا  رد  یشحو  هدنرد و  تاناویح  رگا  اما  دندوب .  یـسدقم  نکاما  اهلگنج  دوب و  یبیغ  حاورا  هاگیاج 
نآ زا  دـیاقع  نـیا  هـتبلا  داد .  یم  شزاوـن  ار  شوـگ  هـک  دوـب  یهلا  تاوـصا  ناـتخرد  رد  داـب  شزو  دـندمآ .  یم  باـسحب  يدـیلپ  رش و 

ناروناج نیا  نایربع  دندوب .  یناطیـش  حور  ياراد  ناروناج  نیا  دندوب .  مارتحا  دروم  هدنزگ  ياهرام  هدنرد و  ناراوناج  دوب .  نارگوداج 
ناگدنرپ دنتـشاد ،  رارق  ینمیرها  نایادخ  فیدر  رد  هدنرد  تاناویح  یلک  روطب  دندوب .  هداد  بقل  هدنزوس  نایادخ  ینعی  میفارـس ))   )) ار

نآ رد  اه  نرق  هتفای و  شرورپ  ناتسبرع  لامش  ياهنابایب  رد  دنتسه ،  یماس  داژن  زا  هک  نایربع  دنتـشاد .  رارق  فیدر  نیمه  رد  زین  يراکش 
مکاح نانآ  رب  هلیبق  رب  مکاح  ماظن  دنتشاد .  یلئابق  یگدنز  دندوب و  برعلا  ةریزج  يودب  نانیـشن  هحاو  نانیا  دندوب .  تکرح  رد  اه  تشد 

مه ار  دوخ  نالک  دارفا  ناـیربع ))  ( )) 129  . ) دندوب کیرـش  رگیدـکی  مغ  يداش و  رد  هلیبق  دارفا  تشاد .  خیـش  کی  هلیبق  ره  ینعی  دوب ؛
لوخد طرش  دندوب .  لئاق  یناوارف  شزرا  داژن  نوخ و  نتشاد  هاگن  كاپ  يارب  دندناوخ .  یم  رگیدکی  ردارب  ار  دوخ  دنتـسناد و  یم  نوخ 

نیا بوقعی  نارـسپ  مراهچ :  باب  شیادـیپ  ِْرفِـس  رد  تاروت  تیاور  هب  اـنب  دـنک .  ادـیپ  جاودزا  تیحالـص  ناوج  اـت  دوب  هنتخ  نـالک ،  رد 
یم ماجنا  جاودزا  ماگنه  غولب و  نس  رد  هنتخ  دندرک .  لیمحت  دنک ،  جاودزا  ناشرهاوخ  اب  تساوخ  یم  هک  یناعنک  هدازهاش  هب  ار  مسارم 

 . دوب زنرب  رـصع  زا  لـبق  هب  طوبرم  یمیدـق و  رایـسب  ياـه  نیئآ  زا  یکی  هنتخ  دـیدرگ .  یم  یلمع  یکدوک  ماـگنه  رد  اهدـعب  یلو  دـش ، 
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نایرـصم ریقحت  دروم  ات  دنتخومآ  نایطبق  زا  ار  راک  نیا  نایربع  ارهاظ  دندرک .  یم  هدافتـسا  یگنـس  ياهوقاچ  زا  نآ  ماجنا  يارب  نایناربع 
رازه و دودـح  رد  نایناربع  دـسیون :  یم  یناریا  قّقحم  کـی  ( 130  . ) دـمآرد هدـعاق  کی  تروص  هب  مک  مک  لـمع  نیا  و  دـنریگن .  رارق 

يانعم دندش .  دراو  نیطسلف  نیمزرس  هب  هدرک ،  روبع  ندرا  دور  زا  ناوارف ،  ياه  يدرگ  نابایب  زا  سپ  حیسم  دالیم  زا  لبق  لاس  دصراهچ 
 ، نادنمـشناد ریخا  تاقیقحت  هب  انب  تسین .  ندرا )  دور  ای  تارف  دور  ای  بآ  زا  روبع   ) ربع هشیر  زا  لومعم  رادـنپ  فـالخ  رب  یناربع  هملک 

يارحص زا  هک  تسا  موق  نیا  تیودب  نامه  يربع  هیمست  هجو  تسا  ینابایب  يودب و  يانعم  هب  هشیر و  کی  زا  ود  ره  یبرع  يربع و  هملک 
 ، تسا دالیم  زا  لبق  لاس  دصراهچ  رازه و  هب  طوبرم  هک  رصم  هنرامعلا ))  لت   )) هفوشکم ياه  هبیتک  رد  دندروآ .  يور  نیطسلف  هب  زاجح 
هک هدش  هراشا  موق  نیا  دیاقع  هب  اه  هبیتک  نیمه  رد  تسا .  هدش  دای  دنا ،  هدرک  ریخست  ار  نیطسلف  هک  يریبه ))   )) ای يریبع ))   )) لیابق زا 
مان ( 131  . ) دنتـشاد یـصاخ  داقتعا  راجـشا  راجحا و  ناگدنرپ و  هدنرد و  تاناویح  یعیبط و  ياوق  هب  دندیتسرپ و  یم  ار  دّدـعتم  نایادـخ 

لیئارسا  )) وا بقل  هک  هدش  هتفرگ  میهاربا ))  نب  قاحـسا  نب  بوقعی   )) زا مان  نیا  تسا ،  لیئارـسا ))  ینب   )) ای یلیئارـسا ))   )) موق نیا  مود 
هللادبع يانعم  هب  لیئارسا  تسا .  هدش  دای  لیئارسا ))  ینب   )) و دوهی ))  )) مان ود  ره  هب  موق  نیا  یمالـسا  تایاور  نآرق و  رد  تسا .  هدوب  (( 

دوش یم  قالطا  لیئارـسا  ینب  یـسوم  ناوریپ  هیلک  رب  تسا .  هللا ))   )) يانعم هب  لیئ ))   )) و دـبع ))  )) ینعی يربع  تغل  رد  ارـسا ))  ، )) تسا
تسا هدمآ  یبهذم  ریطاسا  رد  ( 132  . ) دوش یم  لماش  ار  یـسوم  ناوریپ  زا  هناگ  هدزاود  لئابق  ینعی  صاخ  موق  کـی  طـقف  نآرق  رد  هک 

رسپ دنزرف  هدزاود  بوقعی  و  ادخ . )) ریسا   )) ینعی لیئارسا ))   . )) تسا هدوب  بقلم  لیئارسا ))   )) هب میهاربا  رـسپ  قاحـسا  رـسپ  بوقعی  هک 
زا یکی  زا  نوراه ))  یـسوم و   . )) دنیوگ هناگ ))  هدزاود  طابـسا   )) ار هلیبق  هدزاود  نآ  دندروآ .  دوجوب  ار  يا  هلیبق  مادـک  ره  هک  هتـشاد 

طبـس  ) ادوهی و  دنتـشاد .  هدـهع  رب  ار  هنهک  رابحا و  تسایر  ابلاغ  يوال ))   )) باقعا يوـال . ))   )) نادـنزرف زا  ینعی  دـنا ؛ هلیبق  هدزاود  نیا 
رگید یکی  ادوهی ))  . )) تسا هدـش  هتفرگ  ادوهی ))  )) زا دوهی ))  )) مان ( 133  . ) تشاد رایتخا  رد  ار  تموکح  تراما و  طابـسا ) زا  يرگید 

هدزاود ناوریپ  هب  طـقف  نآرق  رد  اـما  تسا .  دوهی ))  )) نیمه زورما  ناـهج  رد  موق  نیا  فورعم  ماـن  تسا .  هدوب  بوقعی ))   )) نادـنزرف زا 
تسا هتفای ))  تیاده   )) يانعم هب  دوهی ))  : )) هک تسا  هتفگ  دوهی  هیمست  هجو  رد  یمالسا  نارسفم  زا  یکی  دوش .  یم  قالطا  یسوم  هناگ 

هدـیمان دوهی ))  ، )) بوقعی گرزب  دـنزرف  ادوهی ))  )) هب باـستنا  تلع  هب  هک  اـی  و  تسا .  یتـسرپ  هلاـسوگ  زا  یـسوم  موق  هبوت  نآ  تلع  و 
ناـکت و ار  دوخ  تاروت  تئارق  ماـگنه  هب  ناـیدوهی  نوچ  اـی :  و  تسا .  هدـیدرگ  فذـح  نآ  هطقن  اذـل  تسا و  دوه  برعم  دوهی  دـندش . 

 (( هوهی  )) زا هک  هتسناد  يربع  ار  نآ  هکلب  دنناد ،  یمن  یبرع  ار  دوهی  هژاو  یخرب  ( 134  . ) دنا هتفگ  دوهی  نانآ  هب  دننا ،  هداد  یم  تکرح 
کی ( 135  . ) دـنا هتفرگ  باـت ))  عـجر و  اذا  لـجرلا  داـه   : )) ياـنعم هب  ار  دوـهی  هسناد و  یبرع  ار  نآ  رگید  یخرب  تـسا .  هدـش  هـتفرگ 

 ، اه يربع  اه ،  یئومع  اه ،  يرومآ   ) اه یناعنک  اـهیروشآ ،  اـه ،  یلباـب  زا :  دـنترابع  یماـس  ماوقا  هک  تسا  دـقتعم  یناـملآ  سانـشرواخ 
رد برعلا  ةریزج  دندوب .  لوغشم  ینابـش  هب  دنتـسیز و  یم  مه  اب  برعلا  ةریزج  رد  دالیم  زا  لبق  لاس  رازه  راهچ  ات  هک  اهبرع ) اه ،  یمارآ 
هب اه  يربع  دـش .  زاغآ  نیمزرـس  نآ  زا  ترجاهم  یعیبط ،  يایفارغج  يوج و  تارییغت  رثا  رب  تسا .  هدوب  زیخ  ناراـب  ینیمزرـس  ناـمز  نآ 
هک موق  نیا  تسا .  هتفای  رییغت  لوحت و  ترجاهم  زا  سپ  هک  تسا  هدوب  یبرع  لئابق  نیا  هیلک  نابز  نیاربانب  دندروآ .  يور  نیطـسلف  يوس 

اجنآ رد  و  دوش ؛ یم  هدـیمان  نیطـسلف  زورما  هک  یئاج  دندیـسر ،  هنارتیدـم  لحاوس  هب  رایـسب  ینادرگرـس  زا  سپ  تسا ،  فورعم  دوهی  هب 
 ، عقاو رد  دـندوب .  هدـمآ  نیطـسلف  هب  هژا  يایرد  لحاوس  زا  نانآ  دـندوبن .  داژن  یماس  نیطـسلف  یموب  یلـصا و  نانکاس  دـندیزگ .  تماـقا 
 . هدوب ناتسبرع  هریزج  هبش  یماس  داژن  هیلوا  نیمزرـس  هک  دنراد  دیکءات  هتکن  نیا  رب  ناقّقحم  ( 136  . ) دش لاغشا  نایدوهی  طسوت  نیطسلف 
 . دـش زاغآ  دالیم  زا  لبق  متـشه  نرق  زا  نایدوهی  ترجه  هک  دـهد  یم  ناشن  تاروت  تایاور  تسا .  هدـش  زاـغآ  اـجنآ  زا  لـئابق  ترجه  و 

رتشیب ار  موق  نیا  یخیرات  هنیـشیپ  یخیرات  عبانم  دـناد .  یم  لباب  رهـش  يانب  زا  دـعب  حون و  نافوط  زا  سپ  ار  دوهی  تیدوجوم  زاغآ  تاروت 
رکذ يا  هناسفا  فلتخم و  للع  ناش  یگدـنکارپ  ترجه و  يارب  دـنهد و  یم  ناشن  يدرگ و . . .  ناـبایب  یگدـنکارپ و  یناـمناخ و  یب  رد 

(137  . ) دنا هدرک 
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خیرات رد  نیطسلف 

یلصا نانکاس  - 1

هب دندرک و  چوک  نیطـسلف  نیمزرـس  هب  برعلا  ةریزج  زا  یناعنک  رگید  لئابق  قافتا  هب  اه  یـسوبی  زا  یهورگ  شیپ ،  لاس  رازه  جنپ  ابیرقت 
 . دنداد رییغت  ملاسروا ))   )) هب ار  نآ  مان  اهدـعب  دـنداهن و  انب  ْسُوبَی ))  )) مان هب  يرهـش  نیمزرـس  نیا  زا  يا  هشوگ  رد  قداص  کلم  يربهر 
اه یسوبی  رگید  راب  عشوی ))   )) هلیـسوب نآ  فرـصت  زا  سپ  و  دندوب ،  اه  یـسوبی  ملاسروا  یلـصا  نانکاس  هک  تسا  هدمآ  تاروت ))   )) رد

شتآ هـب  ار  رهـش  هتـشک ،  ار  یهورگ  دـندرک و  هرـصاحم  ار  رهـش  لیئارــسا  ینب  عـشوی ،  گرم  زا  سپ  ( 138  . ) دـندش نکاس  اـجنآ  رد 
 . دنداد همادا  یگدنز  هب  دندشن و  جراخ  رهش  زا  اه  یسوبی  لاح  نیع  رد  ( 139  . ) دنتخادرپ فارطا  میقم  نایناعنک  اب  گنج  هب  دندیشک و 
هب رـصم  زا  اه ،  یناعنک  اه و  یـسوبی  طسوت  ملاسروا  يانب  زا  سپ  لاـس  رازه  ود  دوهی  موق  هک  دـنا  قفتم  هتکن  نیا  رب  يربع  عباـنم  ( 140)

لحاس هب  نون  نب  عشوی  يربهر  هب  یـسوم  گرم  زا  سپ  یگراوآ و  ینادرگرـس و  اهلاس  زا  سپ  دـندش .  راپـسهر  نیطـسلف  انیـس و  فرط 
ياه نیمزرـس  رد  لیئارـسا  ینب  هک  دیوگ  یم  تاروت  ( 141  . ) دندز نیطـسلف  یلـصا  نانکاس  راتـشک  هب  تسد  نانآ  دندیـسر .  ندرا  دور 

هیجوت هب  هدش  فیرحت  تاروت  دش .  زاغآ  ملاسروا  رد  تمواقم  و  دـندومن ؛ راتـشک  دوب ،  ملاسروا  احیرا و  نیب  رد  هک  يرگید  ینوکـسم 
رایسب ياه  تما  تیادخ  هوهی  نوچ   : )) دناد یم  دوهی  يادخ  هوهی  هدارا  ار  نیطسلف  یلصا  نانکاس  راتـشک  تلع  هتخادرپ و  دوهی  تایانج 

هدنز ار  يا  هدنز  دوجوم  چیه  اهرهـش  نیا  رد  ( 142  . (() نک كاله  لکلاب  ار  ناشیا  دیامن ،  میلـست  وت  تسدب  نایـسوبی )  نایناعنک و   ) ار
امامت ار  ناشیا  هکلب  راذگن ،  هدنز  ار  یـسفن  يذ  چیه  دهد ،  یم  تیکلام  هب  ارت  تیادـخ  هوهی  هک  تما  نیا  ياهرهـش  زا  اما   )) دنتـشاذگن

شدـنزرف دواد ،  زا  سپ  درک .  فرـصت  ار  اجنآ  دروآ و  موجه  ملاسروا  هب  دالیم  زا  لـبق  لاـس  رازه  دواد  دـنیوگ  ( 143  . (() زاس كاله 
دوب دواد  نادنزرف  تسد  رد  ملاسروا  نآ ،  زا  دعب  اه  نرق  داهن .  انب  ابروم  هوک  يالاب  رد  ار  دوخ  لکیه ))   )) دیـسر و یهاشداپ  هب  نامیلس 
يارب دـنوادخ .  تدابع  يارب  دوب  يدـبعم  نامیلـس  لکیه  درک .  تراغ  ار  نآ  رـصم  هاشداپ  قیـش  دوب .  اـپ  رب  لاـس  نامیلـس 424  لکیه  . 
دندوب لیئارسا  ینب  زا  ناشرفن  رازه  یس  هک  دندوب  راک  لوغشم  رگراک  رازه  هس  داتفه و  دصکی و  دش .  فرـص  يدایز  تورث  نآ  نتخاس 

زارف و ياراد  سپ  نآ  زا  نیطـسلف  تسا .  هدرک  هراشا  نامیلـس  دبعم  رهـش و  نیا  یناریو  هب  تاروت  ( 144  . ) دـندوب ناعنک  مدرم  زا  هیقب  و 
زا سپ  تشاد .  همادا  نیمزرس  نیا  رب  مالـسا  يالیتسا  زا  لبق  ات  نآ  لاغـشا  نیطـسلف و  رب  اه  یمور  هبلغ  تسا ؛  هدوب  یناوارف  ياه  بیـشن 

هلبق نوچ  دندروآ و  يور  ایلیا ))  )) فرط هب  ماش  حتف  زا  سپ  ناناملسم  يدالیم )   636  ) يرجه مهدزناپ  لاس  رد  لاس ،  رازه  جنپ  تشذگ 
هفیلخ ( 145  . ) دندرک حتف  هرصاحم ،  هام  راهچ  تدم  زا  سپ  ار  اجنآ  اذل  دوب ،  یسدقم  ناکم  تشاد و  رارق  اجنآ  رد  ناناملـسم  نیتسخن 

 : داد یبهذـم  يدازآ  نانآ  هب  درک و  تیامح  نیطـسلف  یلـصا  نانکاس  سوفن  لاوما و  زا  يا  هماـن  ناـما  یط  باـطخ  نب  رمع  برع ،  مود 
یم ناما  نآ  دارفا  همه  ملاس و  ضیرم و  بیلـص و  اسیلک و  لام و  ناـج و  هب  اـیلیا ؛ مدرم  هب  باـطخ  نبرمع  زا  تسا  يا  هماـن  ناـما  نیا  ))
دهد یم  ناما  نینچ  مه  و  دننک .  مک  اهنآ  زا  يزیچ  دنزاس و  ناریو  ار  اهنآ  دننک و  لاغـشا  ار  نانآ  ياهاسیلک  هک  دهد  یمن  هزاجا  دهد و 
دننام هک  تسا  ءایلیا  مدرم  رب  دنـشاب . . .  یم  دازآ  یبهذـم  لئاسم  رد  نانآ  دـشاب و  هتـشادن  يراـک  ناـنآ  یئاراد  بیلـص و  اـب  یـسک  هک 

دازآ دـنامب ،  دـهاوخب  ای  تسا و  ناما  رد  دوش ،  جراخ  اجنآ  زا  دـهاوخب  سک  ره  دـنزادرپب . . .  ناشروما  هرادا  يارب  هیزج  رگید  ياهاج 
رد نیطسلف  سپ  نآ  زا  ( 147  . ) درک انب  اجنآ  رد  ار  هرخص ))  دجـسم   )) دمآ و نیطـسلف )   ) ایلیا هب  دوخ  باطخ  نب  رمع  ( 146  . (() تسا
هب نادراو  هزاـت  اـب  نیطـسلف  ناـنکاس  دـنتفای .  یبسن  یـشمارآ  نیمزرـس  نآ  یلـصا  ناـنکاس  دـمآرد و  یمالـسا  یبرع -  تفـالخ  ورملق و 

انب و دیدجت  ار  یصقالادجسم  نامتخاس  تقو  هفیلخ  يرجه  لاس 75  رد  دندرک .  انب  دیدجت  ار  سدقملا  تیب  رهـش  دنتخادرپ و  يراکمه 
هک تخادرپ  هرخـص  دجـسم  نیئزت  هب  رهاط  نب  هللادبع  هفیلخ ،  هدنیامن  دندرک .  يراکمه  دجـسم  نتخاس  رد  زین  نایحیـسم  درک .  لیمکت 

رـصم رب  نایمطاف  هک  ات  دوب  یـسابع  يوما و  يافلخ  ورملق  زا  یـشخب  ماش  ورملق  رد  نیطـسلف  تسا .  یقاب  زونه  نارود  نآ  زا  یئاـه  هبیتک 
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هقجالس دب  راتفر  لیلد  هب  دعب  یکدنا  دنتفای .  هطلس  نیطسلف  رب  نایقوجلـس  سپ  نآ  زا  تفرگ .  رارق  نانآ  تردق  هطیح  رد  دنتفای و  تسد 
رارق نایبیلـص  موجه  ضرعم  رد  سدقملا  تیب  یبیلـص ،  ياه  گنج  زاغآ  اب  دنداد .  ناشن  لیامت  رـصم  یمطاف  تلود  هب  نیطـسلف  مدرم  ، 

(148  . ) تفرگ

دوهی نیطسلف و  - 2

رصم هب  فسوی  دورو  زا  ب :  لاس . )   430  ) رصم هب  فسوی  دورو  ات  میهاربا  زا  فلا :  درک :  هصالخ  ریز  حرـشب  ناوت  یم  ار  دوهی  خیرات 
لکیه ءانب  ات  رصم  زا  جورخ  زا  ج :  رصم . ) ؟ (  زا  لیئارسا  ینب  جورخ  ات  رصم  هب  فسوی  دورو  زا  رصم . ) ؟ (  زا  لیئارـسا  ینب  جورخ  ات 

زا و :  لاس . )   88  ) حیـسم دالیم  ات  تراسا  زا  ه :  لاس . )   424  ) لباب رد  تراسا  ات  لکیه  ءاـنب  زا  د :  لاـس . )   480  ) ملاسروا رد  نامیلس 
یخرب تسا .  لوهجم  رصم  هب  دوهی  موق  دورو  خیرات  ( 149  . ) دوش یم  لاس  اعمج 3994  هک  لاس ، )   1990  ) رضاح رصع  ات  حیسم  دالیم 

رد موق  نیا  روضح  هک  دنهد  یم  ناشن  یمالـسا  تایاور  دنا .  هتـشاد  تماقا  رـصم  رد  لاس  هک 210  هدوب  دالیم  زا  لـبق  دنیوگ 1522  یم 
داژن برع  ناـهاشداپ  ناـمز  هب  ار  رـصم  رد  دوهی  موق  روـضح  یخیراـت  عباـنم  ( 150  . ) تسا هدوـب  رـصم  هب  فـسوی  دورو  ناـمز  زا  رـصم 
یبوخ راتفر  نانآ  اب  دنتسناد و  یم  دوخ  داژن  زا  ار  دوهی  موق  ناهاشداپ ،  نیا  دنناسر .  یم  دندوب ،  هدش  طلسم  رصم  رب  روز  اب  هک  اهسگیه 

 . دنداد رارق  هلمح  دروم  ار  نایدوهی  نایرصم ،  دش ،  ضرقنم  رصم  رد  اهـسگیه  هلـسلس  هک  دالیم  زا  لبق  مهدزناپ  نرق  لئاوا  رد  دنتـشاد . 
رصم هنعارف  دندیسر .  تردق  هب  رـصم  هنعارف  اهـسگیه ،  ضارقنا  زا  سپ  تسا .  هدوب  لاس  رـصم 200  رد  دوهی  موق  تماقا  تدم  نیاربانب 

(151  . ) دنتسیرگن یم  یجراخ  مشچ  هب  دوب ،  هناگیب  یموق  هک  لیئارسا  ینب  هب  رصم  مدرم  دندیـشوک .  يرـصم  گنهرف  تیلم و  ءایحا  رد 
هلمح دروم  ار  دوخ  فارطا  نازرواـشک  يدوهی  فیاوط  دـنناد :  یم  يرگید  زیچ  ار  رـصم  هب  لیئارـسا  ینب  دورو  تلع  رگید  عباـنم  یخرب 

 . دندومن ناشروصحم  رـصم  لامـش  رد  دندرک و  ناشریـسا  دندش و  زوریپ  نانآ  رب  يزرم  ياهگنج  زا  یکی  رد  نایرـصم  دنداد .  یم  رارق 
 ، دنتخات رـصم  هب  اهـسوکیه  تقو  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد  ( 152  . ) دندش جراخ  رـصم  زا  اذـل  داد و  تاجن  عضو  نیا  زا  ار  نانآ  یـسوم 

رازآ تراسا و  دـندرک .  بیقعت  لین  هرد  ات  ار  دوهی  موق  اه  يرـصم  اهـسوکیه ،  ضارقنا  زا  سپ  دـندرک .  يراکمه  نیمجاهم  اب  نایدوهی 
 (( نوعرف  : )) دیوگ یم  یمالسا  خّروم  يربط ))  ( )) 153  . ) تسا هدوب  نیمجاهم  اب  نانآ  يراکمه  رطاخ  هب  نایرصم  طسوت  لیئارـسا  ینب 

 . دوب فسوی )  رصاعم   ) دیلو نب  نایر  نب  دیجن  نب  محازم  رتخد  هیسآ ))   )) وا نز  هک  دوب  هیواعم )  نب  بعصم  نب  سوباق   ) یسوم رـصاعم 
رـصم نوعرف  هک  سوباق  ردارب  بعـصم  نب  دیلو  نامز  رد  دـش .  جراخ  رـصم  زا  تشک ،  ار  نایطبق  زا  یکی  نوچ  سوباق  نامز  رد  یـسوم 

ّتلذ و زا  ار  لیئارسا  ینب  هزرابم ،  اهتدم  زا  سپ  دراذگ .  نایم  رد  نایرصم  اب  ار  دوخ  تلاسر  ات  تشگزاب  رـصم  هب  نوراه  قافتا  هب  دوب ، 
ار نانآ  دنوادخ  دنتخادرپ .  لیئارسا  ینب  یسوم و  بیقعت  هب  شنارادفرط  نوعرف و  دندش .  راپسهر  نیطسلف  فرط  هب  داد و  تاجن  تراسا 

(154  . ) درک قرغ 

نیطسلف اه و  برع  - 3

یناعنک دندرک .  ترجاهم  ماش  يوس  هب  یناعنک  يرومآ و  برع  یهورگ  دالیم  زا  لبق  مراهچ  ای  موس  هرازه  رد  هک  دهد  یم  ناشن  خیرات 
هقطنم رد  هک  دندوب  اه  یسوبی  هلیبق  اه ،  یناعنک  هلیبق  نیرتروهـشم  ( 155  . ) دنتفای رارقتسا  ماش  ياهرهش  رد  اه  يرومآ  نیطـسلف و  رد  اه 
دالیم زا  شیپ  لاس  رازه  هب  نیطـسلف  هب  نایدوبهب  دورو  ( 156  . ) دنداهن انب  ار  سدق )   ) سوُبی رهش  دندیزگ و  ینکـس  سدقملا  تیب  یلعف 

 . دنا هتفای  هار  نیطسلف  هب  دالیم  زا  لبق  لاس  رازه  هس  یناعنک  ياهبرع  هک  یلاح  رد  دسر ؛ یم 

تاروت رد  ع )   ) یسوم
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یناپوچ و لاس  تفه  نیدم و  هب  وا  دورو  رصم و  زا  یسوم  جورخ  هب  یتاراشا  طقف  تسا ،  هدماین  یسوم  یگدنز  لماک  حرـش  تاروت  رد 
یـسوم هک  تسا  هدمآ  تورودـه ))  ردـس   )) مان هب  يربع  خـیرات  کی  رد  اما  دراد .  رـصم  هب  تشگزاب  وا و  تلاسر  اروفـص و  اب  جاودزا 
تشذگ یم  شتنس  زا  لاس  عقوم 20  نیا  رد  دش .  وا  نتشک  بجوم  درک ،  يرصم  رفن  کی  اب  هک  یعازن  رثا  رب  دش ،  جراخ  رصم  زا  نوچ 

تدم هب  تشاد ،  هک  يدادعتـسا  تقایل و  رطاخ  هب  هاشداپ  گرم  زا  سپ  تسویپ و  هاشداپ  هاپـس  هب  اجنآ  رد  تفر و  هشبح  هب  رـصم  زا  وا  . 
لاس داتفه  ماگنه  نیا  رد  وا  درک .  راذـگاو  وا  هب  ار  تردـق  یـسوم  دـش ،  گرزب  یفوتم  هاشداپ  دـنزرف  یتقو  درک .  تنطلـس  لاس  لـهچ 

 . دـش رـسپ  ود  بحاص  درک و  جاودزا  اروفـص  شرتخد  اب  دوب .  بیعـش  تمدـخ  رد  لاس  تفه  تدـم  دـش و  نیدـم  مزاع  هاگنآ  تشاد . 
میسرت مالسا ،  ینامسآ  باتک  نآرق  رد  هط  صـصق و  ياه  هروس  تسا .  هدش  هئارا  میرک  نآرق  رد  یـسوم  زا  ریوصت  نیرت  نشور  ( 157)

هئارا قیقد  يریواصت  یسوم  یعامتجا  یـسایس -  هعماج  زا  نآرق  دنا .  هدرک  هئارا  یـسوم  تلاسر )  تدالو ،   ) یگدنز زا  ینـشور  قیقد و 
بآ هب  یسوم ،  تدالو  نایرج  نادرم ،  نتشک  نانز و  هجنکـش  ناکدوک و  لتق  لیئارـسا ،  ینب  تلذ  تراسا و  وا ،  نایغط  نوعرف و  هداد ؛ 

 ، نیدـم يوس  هب  رـصم  زا  جورخ  نوعرف ،  اب  یـسوم  يریگرد  شردام ،  طسوت  یـسوم  نداد  ریـش  هیـسآ ،  نوعرف  نز  یـسوم ،  نتخادـنا 
نوعرف و يدوبان  وا ،  قیقد  نشور و  تلاسر  ماجنارس  روط و  هوک  رد  تلاسر  زاغآ  تشگزاب و  بیعـش ،  رتخد  اب  جاودزا  یـسوم ،  ینابش 
رد هک  تسا  يریواصت  همه  اهنیا  وجارجام و . . .  ساپـسان و  موق  نیا  طسوت  یـسوم  رازآ  تیذا و  و  لیئارـسا ،  ینب  تاـجن  نوعرف ،  دـناب 

نانآ يورین  دنا و  هدش  رتدایز  نایرـصم  ام  زا  لیئارـسا  ینب  موق  تفگ :  هنعارف  زا  یکی  هک  تسا  هدـمآ  تاروت  رد  اما  تسا .  هدـمآ  نآرق 
يرطخ اریز  دیرادهاگن ،  ار  نارتخد  دـینکفا ؛ هناخدور  هب  دـش ،  هداز  هک  يرـسپ  ره  مینک و  راتفر  ناشیا  اب  ریبدـت  اب  دـیئایب  تسا ،  رتدایز 
ناهنپ هام  هس  ار  دازون  ردام ،  دیئاز .  يرـسپ  دوب ،  هتفرگ  ینز  هب  ار  نایوال  نارتخد  زا  یکی  هک  يوال ))   )) نادناخ زا  نادرم  سپ  دنرادن . 

 . درب ار  وا  بآ  دنکفا .  لین  هب  داهن و  نآ  رد  ار  كدوک  دودـنا و  ریق  هب  ار  توبات  نآ  و  درک .  تسرد  وا  يارب  ین  زا  یتوبات  هاگنآ  درک و 
وا نوعرف  رتخد  تسا .  نایناربع  زا  كدوک  نیا  تفگ  تخوس و  وا  لاح  هب  شلد  تفای ،  ابیز  ار  وا  نوچ  دید و  ار  لفط  نآ  نوعرف  رتخد 

خاـک رد  یـسوم  هدـش . ))  هتفرگرب  بآ  زا   : )) ینعی داـهن ،  ماـن  یـسوم ))   )) ار وا  دوـب و  شرداـم  قاـفتا  بسح  رب  هک  داد  يا  هیاد  هب  ار 
یـسوم دیوگ .  یم  روز  یناربع  يدرم  هب  هک  دید  ار  یطبق  يدرم  يزور  درب .  یپ  دوخ  یماس  لصا  هب  دش و  دنمورین  درک و  دـشر  نوعرف 

هب (( ) وریت  )) هناخ هب  تفر و  نیدـم  رهـش  هب  درک و  رارف  رـصم  زا  یـسوم  درک .  رداص  ار  یـسوم  لتق  ناـمرف  نوعرف  تشک .  ار  یطبق  نآ 
یتدم تفرگ .  دوخ  ینابش  هب  ار  وا  ضوع  رد  دروآرد و  یسوم  دقع  هب  ار  اروفص ))  )) دوخ رتخد  بیعـش  درب .  هانپ  بیعـش )  ینعی  یبرع 
هتشرف دیسر ،  انیس ))  )) يارحـص رد  بیروح ))   )) هوک هب  نوچ  دش .  رـصم  یهار  دوخ  نادنفـسوگ  دنزرف و  نز و  قافتا  هب  یـسوم  دعب ، 

تساخرب و هتوب  نایم  زا  یئادن  ماگنه  نیا  رد  دید ،  شتآ  هلعش  نایم  رد  ار  هتـشرف  یـسوم  تخوس .  یمن  شتآ  رد  هک  دش  لزان  وا  رب  يا 
دومرف رما  ار  وا  و  تناردپ )) .  يادخ  متسه  هوهی  نم  یتسه ،  سدقم  ناکم  رد  اریز  رآرد ،  ياپ  زا  نیلعن  ایب ،  ولج  یسوم !  يا   : )) تفگ
دودـح رد  هک  تسا  یهاربا  باقعا  زا  یکی  یـسوم  ( 158  . ) دربب دوعوم  نیمزرـس  هب  دـهد و  تاـجن  ار  لیئارـسا  ینب  دورب و  رـصم  هب  هک 

دمآ نانآ  تاجن  يارب  یسوم  اذل  دنا ،  هدوب  دحوم  یسوم  موق  دراد .  مان  تاروت  وا  ینامسآ  باتک  درک و  روهظ  دالیم  زا  لبق  لاس   1400
 (( هوهی  )) زا هبترم  دنچ  تاروت  رد  دراد .  مان  هوهی ))   ، )) دوهی يادخ  دش .  لزان  تاروت  هک  دوب  لیئارسا  ینب  تاجن  تیرومءام  یط  رد  . 

تـسود دوخ  ناج  لام و  یمامت  اب  ار  دوخ  يادخ  هوهی  سپ  تسا ،  دحاو  يادخ  ام ،  يادخ  هوهی  لیئارـسا !  يا  ونـشب   : )) تسا هدش  دای 
زا تسین .  زیاج  نآ  ظفلت  هک  دـنناد  یم  سدـقم  ار  هملک  نیا  اریز  دـنروآ ؛ یمن  ناـبز  رب  ار  ماـن  نیا  ناـیدوهی  لاـح  نیع  رد  رادـب )) . . . 

هوهی  )) هب دوهی  داقتعا  يانبم  تسا .  رظان  رـضاح و  ّیح و  اج  همه  رد  هوهی ))   )) تسا و هوهی  هدارا  رایتخا و  تحت  ناسنا  ناـنآ ،  هاگدـید 
ترضح دشاب .  یم  دندوب ،  نکاس  انیس  هریزج  هبـش  رد  هک  اه  تسینک  يادخ  دوهی ))  )) هک دنا  هدیقع  نیا  رب  ناقّقحم  تسا .  ماهبا  رد  (( 

قرب دعر و  نافوط و  ثودح  رهظم  وج و  يادخ  هوهی ))   )) هک دهد  یم  ناشن  هفوشکم  راثآ  تفرگ .  ارف  نانآ  زا  ار  تاداقتعا  نیا  یـسوم 
قلطم مکاح  هوهی  تسا .  هدوب  هوهی  نامرف  هب  داب  ربا و  تکرح  تسا .  خیرات  لبقام  هرود  ناتـساب و  بهاذم  نایدا و  دـیاقع  زا  نیا  هدوب و 
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ِْرفِـس شیادـیپ ،  ِْرفِـس  نیوکت ،  ِْرفِـس  تسا :  هسمخ  رافـسا  لماش  تاروت  داتـسرف .  یـسوم  رب  ار  تاروت  هک  تسا  هوهی  نیا  تسا .  ناـهج 
رد تسا .  حرطم  حون و . . .  نافوط  ناهج ،  تقلخ  ناسنا و  شیادـیپ  نیوکت  ِْرفِـس  رد  هینثت .  ِْرفِـس  دادـعا ،  ِْرفِـس  ناـیوال ،  ِْرفِـس  جورخ ، 

ار ناهج  زور  شـش  رد  هوهی  دنا .  هتفرگ  دالیم  زا  لبق  لاس  رازه  راهچ  ار  نآ  عوقو  هک  هدمآ  باسحب  حون  نافوط  خـیرات ،  ءادـبم  تاروت 
رب هوالع  نیوکت  ِْرفِس  رد  تسا .  دوهی  لیطعت  سدقم و  زور  هبنش ،  زور  اذل  تخادرپ .  تحارتسا  هب  طابش ) يربع :  هب   ) هبنش زور  دیرفآ و 
 . تسا هدـمآ  لیعامـسا  قاحـسا و  شنارـسپ  میهاربا و  ناتـساد  نافوط و  حون و  ناتـساد  طوبه ،  مدآ و  ناتـساد  ناـسنا ،  ناـهج و  تقلخ 
وا ياجب  هک  هدوب  لیعامسا  ینابرق  عوضوم  یمالـسا  تایاور  رد  هکنآ  لاح  دهد ؛ یم  تبـسن  قاحـسا  هب  ار  میهاربا  ینابرق  نایرج  تاروت 

 . دنکن ینابرق  ار  دوخ  نادنزرف  هک  ناسنا  يارب  دشاب  يدیدج  تنس  ات  درک  ینابرق  ار  دنفسوگ  نآ  یهاربا  دش و  رهاظ  يدنفسوگ 

نامرف هد 

تسب نامیپ  دز و  فرح  وا  اب  دیسر ،  هوهی  روضح  هب  انیس )  ) روط هوک  رد  یسوم  نوچ  هک  تسا  هدمآ  تاروت  متسیب  باب  جورخ  ِْرفِـس  رد 
رد دش .  هتـشون  یگنـس  حول  رب  اج  همه  رد  دادرارق  نیا  تسا .  دادرارق  نیئاپ  رد  هوهی  ياضما  هلزنم  هب  نامـسآ  رد  حزق  سوق و  تمالع  . 
 : تسا نینچ  هناگهد  نیمارف  دراد .  یناوارف  مارتحا  نایدوهی  نایم  رد  هک  هناـگهد  نیمارف  ینعی  تسا ؛  هدـش  هتـشاگن  ناـمرف  هد  حاولا  نیا 

هدیشارت و یتروص  - 2 دشابن .  نم  زا  ریغ  يرگید  نایادخ  مدروآ ،  نوریب  یمالغ  هناخ  زا  رـصم  نیمز  زا  ار  وت  هک  وت  يادخ  هوهی  نم  - 1
اهنآ دزن  زاسم .  دوخ  يارب  تسا ،  نیمزریز  بآ  رد  هچنآ  زا  تسا و  نیمز  رد  نیئاپ  هچنآ  زا  تسا و  نامسآ  رد  الاب  هچنآ  زا  یلاثمت  چیه 

ات نارـسپ  زا  ار  ناردـپ  هانگ  ماقتنا  هک  متـسه  رویغ  يادـخ  مشاب ،  یم  وت  يادـخ  هوهی  هک  نم  اریز  امنم ،  تدابع  ار  اـهنآ  نکم و  هدـجس 
 ، دـنراد هاگن  ارم  ماکحا  دـنراد و  تسود  ارم  هکنانآ  رب  تشپ  رازه  اـت  و  مریگ .  یم  دـنراد ،  نمـشد  ارم  هکناـنآ  زا  مراـهچ  موس و  تشپ 
 . درمـش دهاوخن  هانگ  یب  دربب ،  لطاب  هب  ار  وا  مسا  هک  ار  یـسک  دنوادخ  اریز  ربم ،  لطاب  هب  ار  دوخ  يادخ  هوهی  مان   3 منک .  یم  تمحر 

ِْتبَـس نیمتفه ،  زور  اما  روآ .  اجب  ار  دوخ  ياهراک  همه  شاب و  لوغـشم  زور  شـش  یئامن .  سیدـقت  ار  نآ  ات  نک  داـی  ار  هبنـش  زور  - 4
هزاورد نورد  هک  وت  نامهم  تا و  همیهب  تزینک و  تمالغ و  ترتخد و  ترـسپ و  وت و  نکم ،  راک  چـیه  نآ  رد  تسا .  وت  يادـخ  هَوْهَی ، 

 ، دومرف مارآ  متفه  زور  رد  تخاسب و  تساهنآ ،  رد  هک  ار  هچنآ  ایرد و  نیمز و  نامسآ و  دنوادخ  زور  شش  رد  هک  اریز  دشاب .  وت  ياه 
ینیمز رد  وت  ياهزور  ات  امن  مارتحا  ار  دوخ  رداـم  ردـپ و  - 5 دومن .  سیدقت  ار  نآ  دناوخ و  كرابم  ار  متفه  زور  دـنوادخ  ببـس  نیا  زا 

 . هدم غورد  تداهش  دوخ  هیاسمه  رب  - 9 نکم .  يدزد  - 8 نکم .  انز  - 7 نکم .  لتق  - 6 دوش .  زارد  دشخب ،  یم  وت  هب  تیادخ  هوهی  هک 
وت هیاسمه  نآ  زا  هک  يزیچ  چـیه  هب  شغالا و  واگ و  شزینک و  شمالغ و  تا و  هیاسمه  نز  هب  زروم و  عمط  دوخ  هیاسمه  هناـخ  هب  - 10

شارتـب و دوخ  يارب  وا  لـثم  یگنـس  هحول  ود  تفگ :  یـسوم  هب  دـنوادخ  هاـگنآ  هک  تسا  هدـمآ  تاروت  رد  ( 159  . ) نکم عمط  دـشاب ، 
فارطا رد  زین  همر  هلگ و  دیاین و  الاب  وت  اب  سک  چیه  تسیاب و  هوک  هلق  رب  نم  دزن  اجنآ  رد  ایب و  الاب  انیـس  هوک  هب  وش و  رـضاح  نادادـماب 

رید فوئر و  میحر و  يادخ  هوهی  داد .  رد  ادن  ار  دنوادخ  تفر و  الاب  هوک  هلق  رب  دیشارت و  ون  زا  یگنس  حول  ود  یـسوم  دننکن .  ارچ  هوک 
ازـس یب  زگره  ار  هانگ  نکل  و  تسا ،  هانگ  اطخ و  هدـنزرمآ  لسن و  نارازه  يارب  تمحر  هدـنرادهاگن  اـفو و  اـب  ناـسحالاریثک و  مشخ و 
رگید يا  هدـع  رظن  هب  تسا و  یبارومح  نوناق  زا  رثءاتم  یـسوم  هناـگهد  ماـکحا  حاولا و  هک  دـندقتعم  یخرب  ( 160  . ) تشاذگ دـهاوخن 

هوک زا  یـسوم  نوچ  هک :  تسا  هدمآ  ءایبنا  خیرات  رد  تسا .  روکذم  هناگ  هد  ماکحا  زا  ریغ  هدش ،  لزان  یـسوم  رب  هک  يا  هناگهد  ماکحا 
مادـقا دوب ،  هتخاس  يرماس  هک  ینیرز  یئالط و  هلاسوگ  تداـبع  هب  لیئارـسا  ینب  زا  یهورگ  تشگزاـب ،  رّرقم  دـعوم  زا  رترید  انیـس  روط 

دومن و شنزرـس  ار  نانآ  تشگزاب ،  زا  سپ  یـسوم  اذل  دنتخادرپ .  یبوک  ياپ  صقر و  هب  شفارطا  دندومن و  انب  وا  يارب  حبذم  دـندرک و 
تالیکـشت و تیوقت  فرـص  دوب ،  هتفرگ  ناـنآ  زا  توباـت  نتخاـس  يارب  هک  ار  تارهاوـج  ـالط و  لاوـما ،  زا  دوـمن و  مک  ناـنآ  تورث  زا 

ماع لـتق  هب  مادـقا  هک  نیا  رگید  و  دـندوب ؛ رتریلد  رگید  طابـسا  راـس  زا  یـسوم و  دوخ  موق  زا  هک  ناـیوال  نادـنزرف  زا  هک  دومن  يرکـشل 

مّود دلج  ناهج  بهاذم  نایدا و  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 178زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


لهچ یـسوم  نوچ  هک :  تسا  هدمآ  جورخ )  رفـس   ) تاروت رد  ( 161  . ) تسا هدرک  هراشا  عوضوم  نیا  هب  نآرق  دومن .  ناتـسرپ  هلاـسوگ 
ردارب نوراه  دنتسرپب .  یتب  دندمآرب  ددصرد  دش و  بلـس  يو  زا  لیئارـسا  ینب  دامتعا  دیزگ ،  تماقا  روط  هوک  يور  رب  بش  لهچ  زور و 

 ، دـش کیدزن  اهرداچ  هب  نوچ  روط ،  هوک  زا  تشگزاب  زا  سپ  یـسوم  تخاس .  نیرز  يا  هلاسوگ  هتـساوخ ،  ار  نانز  رویز  رز و  یـسوم 
تفوک و نیمز  رب  ار  یگنـس  حاوـلا  دـمآ و  مشخ  هب  یـسوم  دـنخرچ .  یم  نآ  درگ  ناـبوکیاپ  لیئارـسا  ینب  هک  تفاـی  نیرز  يا  هلاـسوگ 
ار دوخ  هک  سک  ره  تفگ :  داتـسیا و  اهرداچ  يولج  رد  هاگ  نآ  تخیر .  بآ  رد  ار  نآ  رتسکاخ  تخادـنا و  شتآ  رد  ار  نیرز  هلاسوگ 

یتسرپ هلاسوگ  نیا  ارهاظ  دنرادرب .  نایم  زا  ار  ناتسرپ  هلاسوگ  ریشمش  اب  ات  دومرفب  ار  ناسانـش  سپـس  و  دیآ .  نم  دزن  دناد ،  یم  ادخ  زا 
تسیاشان راک  زا  یسوم  ردارب  نوراه  نایرج ،  نیا  زا  سپ  دیوگ :  یم  تاروت  تسا .  هدوب  واگ  شتسرپ  اب  هطبار  رد  نایرـصم  زا  دیلقت  هب 

و هداد ؛  تبسن  يرماس ))   )) صخش هب  ار  هلاسوگ  نتخاس  نآرق  ( 162  . ) تشذگرد وا  هانگ  زا  یـسوم  ياعد  هب  دوادخ  درک و  هبوت  دوخ 
 . تسا هّزنم  تمهت  نیا  زا  دوب ،  یسوم ))   )) یصو ریزو و  هک  نوراه ))   )) سدقم تحاس 

لیئارسا ینب  تاجن 

اریز تسناوتن .  یلو  دـناسرب ؛ دوعوم  ضرا  هب  هدرب و  نوریب  رـصم  زا  ار  لیئارـسا  ینب  موق  دـناوتب  دـیاش  اـت  دوـمن  ناوارف  شـشوک  یـسوم 
اب ات  تساوخ  وا  زا  تفر و  نوعرف  دزن  تشگزاب ،  رصم  هب  اهلاس  زا  سپ  یـسوم  دندوب .  هتخادرپ  لیئارـسا  ینب  زا  یـشک  هرهب  هب  نایرـصم 

هزاجا دیسرت و  نوعرف  درک .  لزان  نایرـصم  رب  تخـس  یئاهالب  دنوادخ  دادن .  هزاجا  نوعرف  دنک .  تقفاوم  رـصم  زا  لیئارـسا  ینب  جورخ 
 . تخادرپ لیئارـسا  ینب  بیقعت  هب  نوعرف  دراد .  يراکـشآ  هراـشا  ناـیرج  نیا  هب  نآرق  دـش .  ضوـع  شا  هدـیقع  اروـف  یلو  داد ،  جورخ 

زاب وا  ناهارمه  یسوم و  يارب  بآ  نایم  رد  هک  یهار  زا  دنتساوخ  نوعرف  نایهاپس  نوچ  دندوب .  هدرک  روبع  لین  زا  لیئارسا  ینب  یـسوم و 
دنوادـخ تمحر  فطل و  لومـشم  لیئارـسا  ینب  ناـس  نیدـب  دـندش و  قرغ  نوعرف  نایرکـشل  دـمآرب  مهب  جاوما  دـننک ،  روبع  دوـب  هدـش 

نوریب رـصم  زا  ار  لیئارـسا  ینب  تسناوت  ماجنارـس  شردارب  قافتا  هب  یـسوم  يرآ !  ( 163  . ) دنتفای یئاهر  باذـع  جـنر و  زا  دـندیدرگ و 
یخرب تسین .  مولعم  یتسردب  جورخ  نیا  خیرات  درک .  تکرح  نیطسلف  يوس  هب  رمحا و  يایرد  فرط  هب  انیس  يارحـص  قیرط  زا  دروآ و 

رد ار  هعقاو  نآ  رگید  یخرب  و  دنناد ،  یم  مود ،  سسمار  نیـشناج  م )  موس 1298-1232 ق .  هانپ  نرم   ) نوعرف تنطلس  لئاوا  رد  ار  نآ 
سیمعر زا  لیئارـسا  ینب   : )) دنک یم  دـییءات  جورخ  ِْرفِـس  ار  خـیرات  نیا  ( 164  . ) دــنناد یم  م )  1232-1224 ق .   ) موس سـسمار  نامز 

رد لیئارـسا  ینب  فقوت  دـنتفر .  نوریب  ناـشهارمه  زین  فلتخم  یهورگ  دـندرک و  چوک  توکـس  هب  دوب ) هتخاـس  مود  سمار  هک  يرهـش  )
سـسمار گنج  هب  اه  هبیتک  نیا  دنک .  یم  دییءات  ار  بلطم  نیا  مود  سـسمار  نارود  زا  هفوشکم  حاولا  ( 165  . . . (() دوب لاس  رصم 430 

سسمار هک  تسا  هدمآ  عیاقو  نآ  نمض  رد  دنک و  یم  هراشا  هداتفا ،  قافتا  م  لاس 1227 ق .  رد  هیروس  فارطا  رد  هک  یتیح  موق  اب  مود 
مارآ ناـیتیح  نیمزرـس  ( )) . . . 166  . ) تسا هدـش  داـی  زین  لیئارـسا  موق  زا  هک  تفرگ  اـهنآ  زا  یناریـسا  دـش و  زوریپ  گـنج  نآ  رد  مود 
 (( . تسین ياج  رد  وا ) لسن   ) وا همخت  رگید  دش و  نیگمغ  لیئارسا  ینب  تخیر .  ورف  اهنآ  رـس  رب  رـش  دنتفر و  امغی  هب  نایناعنک  تفرگ و 
ینب جورخ  ناوت  یم  اذل  دندوب ،  رقتسم  میقم و  ناعنک  رد  لیئارسا  ینب  دالیم ،  زا  لبق  نرق  رد 13  هک  دنهد  یم  ناشن  اه  هبیتک  نیا  ( 167)

 . م لاس 1320 ق .  ار  جورخ  نامز  لموه  هلمج  زا  ناقّقحم  زا  يا  هدع  زین  و  تسناد .  دالیم  زا  شیپ  هدزیـس  نرق  رد  رـصم  زا  ار  لیئارـسا 
دودح رد  رصم  زا  لیئارـسا  ینب  جورخ  تنارود  لیو  هاگدید  زا  و  ( 168  . ) دـنناد یم  جورخ  نامز  ار  م  لاس 1312 ق .  یخرب  دنا  هتفرگ 
خیرات هک  دـهد  یم  ناشن  لاوقا  نیا  و  ( 169  . ) دـناد یم  جورخ  نامز  ار  م  لاس 1680 ق .  یناریا  قّقحم  کـی  تسا .  م  لاس 1447 ق . 

رد نارگشهوژپ  دیوگ :  یم  نایلیئارسا  جورخ  اب  هطبار  رد  میلـشروا  باتک  فل  ؤم  تسا .  لوهجم  مهبم و  الماک  رـصم  زا  موق  نیا  جورخ 
میدق رصقم  ناهاشداپ  بقل  ینعی  نوعرف  برع ،  نابز  رد  دنراد .  ینوگانوگ  ياههاگدید  تارظن و  یسوم  ترضح  رصاعم  نوعرف  دروم 

 ، هنعارف زا  کیمادک  هک  تسین  صخـشم  مولعم و  نونک  ات  تسا و  رگمتـس  ربکتم و  هاوخدوخ ،  ینعم  هب  يربع  نابز  رد  يوغل  رظن  زا  و  . 
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نامز مه  مود  سسمار  دنزرف  دنیوگ  یم  رگید  یخرب  تسا ،  هدوب  مود  سـسمار  دنیوگ  یم  یخرب  تسا :  هدوب  یـسوم  ترـضح  رـصاعم 
بلطم نیا  هب  تاروت  تسا .  هدوـب  م )  1436 ق .   ) موس سمتوت  یسوم  رصاعم  نوعرف  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  یهورگ  تسا .  هدوب  یـسوم 

تنطلـس نامز  رد  ار  دوهی  موق  جورخ  رگا  لاـحرهب  دـسر .  یم  م  هب 1400 ق .  احیرا ،  رهـش  ياه  هناریو  زا  هفوشکم  دانـسا  دراد .  هراشا 
سـسمار رـسپ  زا  هدمآ  تسدب  راثآ  تسا .  هدوب  م .  ات 1250 ق .  دودح 1200  رد  لیئارسا  ینب  جورخ  مینادب ،  شرـسپ  ای  مود  سـسمار 

تمالع هب  هک  یتقو  دنیوگ ،  یم  نخـس  حلـص  زا  ناگدازهاش   : )) هک تسا  هدمآ  هبیتک  نیا  رد  تسا .  م .  لاس 1229 ق .  هب  طوبرم  مود 
نیمز هتـشگ ،  مارآ  یطاخ  هدـش ،  ناریو  یبیل  دزارفارب ،  رـس  هک  تسین  ياج  رب  مه  یکی  راـید ،  هن  ناـیم  زا  دـنا .  هداـتفا  نیمز  رب  میلـست 
رگید اهنآ  دـنا ،  هدـش  عمق  علق و  لیئارـسا  مدرم  هدـش ،  ریخـست  هریزج  هتفر ،  تراسا  هب  نولقـشا ))   ، )) هدـش كاپ  يداسف  ره  زا  ناـعنک 

تسدب روکذم  هبیتک  زا  ( 170  . (() دنا هتـشگ  مارآ  هدش ،  دحتم  کلامم  همه  تسا و  هدش  يا  هویب  رـصم  يارب  نیطـسلف  دـنرادن ،  یقلخ 
طوبرم نیا  و  دنا ،  هتـشاد  اجنآ  رد  ینالوط  تماقا  دنا و  هدوب  يدـنمتردق  موق  نایلیئارـسا  لیئارـسا و  م .  لاس 1299 ق .  رد  هک  دـیآ  یم 

 . دنا هدوب  میهاربا  ترضح  باقعا  زا  دنا ،  فورعم  طابسا  هب  هک  هناگ  هدزاود  لئابق  رـصم .  زا  ناشجورخ  موس و  سمتوت  نارود  هب  تسا 
-7 نولوبز ،  - 6 راگاسی ،  - 5 ادوهی ،  - 3 نوعمش ،  - 2 نبور ،  - 1 تشاد :  رسپ  هدزاود  لیئارسا  هب  بقلم  میهاربا  نب  قاحسا  نب  بوقعی 

فسوی یتقو  دنادنزرف .  هدزاود  نیا  باقعا  زا  هناگ  هدزاود  طابسا  فسوی .  - 12 رشآ ،  - 11 داک ،  - 10 یئابقن ،  - 9 ناو ،  - 8 نیماینب ، 
اقعا زا  یـسوم  دندرک .  دلو  داز و  دنتفر و  رـصم  روشک  هب  دندوب ،  رفن  داتفه  هک  شنادنزرف  رگید  بوقعی و  دیـسر ،  تردـق  هب  رـصم  رد 

زا بترم  دـنتخاس و  یمن  رگیدـکی  اب  نانآ  ریگ .  هناـهب  جوجل و  رایـسب  دـندوب و  هاوخدوخ  يدارفا  ماوقا ،  نیا  دـشاب .  یم  يوـال )   ) يویل
(171  . ) تسا هدرک  حیرصت  ناش  هنامرشیب  ياه  یئوج  هناهب  یقالخا و  یفنم  لئاصخ  نیا  هب  میرک  نآرق  دندرک .  یم  اضاقت  یسوم 

دوهی هناگ  هدزیس  لوصا 

تاروت و زا  هدافتسا  اب  دوهی  ءاملع  اهدعب  تشاد و  جاور  لیئارسا  موق  نایم  رد  دش ،  هظحالم  هتشذگ  تاحفـص  رد  هک  يا  هناگهد  لوصا 
هلیـسوب هک  تسا  يا  هناگ  هدزیـس  لوصا  نآ ،  نیرتمهم  هک  دندومن  نیودت  دوخ  تناید  دوهی و  تلم  يارب  یلوصا  قیتع  دـهع  بتک  ریاس 

مسج و دنوادخ  - 3 تسا .  اتکی  دنوادخ  - 2 تسا .  رظان  رـضاح و  دنوادخ  - 1 دـش :  تئارق  يدالیم  لاس 1204  رد  نوعمش  نب  یـسوم 
-7 ناربمایپ .  همه  رب  تسا  رورـس  - 6 درک .  تدابع  دـیابن  وا  زج  ار  سکچیه  - 5 تسا .  یلزا  میدق و  دـنوادخ  - 4 تسین .  یـسک  هیبش 
رییغت و لباق  ریغ  - 10 تسا .  دـنوادخ  بناج  زا  تاروت  - 9 تسا .  فقاو  ناسنا  عون  راـکفا  رب  - 8 تسا .  حیحص  یسوم  ترـضح  توبن 

دهاوخ روهظ  دواد  لسن  زا  حیسم  ناطلس  - 12 دهد .  یم  کین  شاداپ  ار  لداع  دنک و  یم  تازاجم  ار  ملاظ  دنوادخ ،  - 11 تسا .  لیدبت 
دهع هب  قلعتم  یتاراـبع  ياراد  هناـگهد  ماـکحا  هک  دـندقتعم  ناسانـشدوهی  ( 172  . ) دنـشاب یم  ندـش  هدـنز  دعتـسم  ناگدرم  - 13 درک . 

 ، نآ تاجردـنم  هب  هجوت  اب  اریز  دـیدرگ ،  دراو  لیئارـسا  تایبدا  رد  م .  متفه ق .  نرق  رد  هناگهد  ماـکحا  تسا .  هینثت )  رفـس   ) شیادـیپ
يا هناسفا  یهلا و  يدوجوم  تروص  هب  ار  وا  دهد و  رییغت  ار  یـسوم  تیـصخش  دـیابن  دـیاقع  نیا  دزاس .  یم  سکعنم  ار  هرود  نآ  دـیاقع 
نانآ نایم  رد  یلم  تدحو  داجیا  لیئارسا و  موق  تاجن  یـسوم  یـساسا  شقن  تسا .  هتـشاد  خیرات  رد  يدوجو  تقیقح  یـسوم  دروآرد . 

(173  . ) دهد یم  لیکشت  ار  دوهی  نید  تایبدا  زا  یئابیز  شخب  یسوم  هب  بوسنم  هناگهد  ماکحا  تسا . 

تاروت قودنص  دوهی و  همیخ 

هرامـش هب  نوتـس  هدزاود  اب  هوک  هنماد  رد  یحبذم  سپـس  تشگزاب و  دوخ  موق  نایم  هب  هناگهد  نیمارف  تفایرد  زا  سپ  یـسوم  لاحرهب ، 
تخیر اه  نگل  رد  هتفرگ ،  ار  هدش  ینابرق  تاناویح  نوخ  فصن  یسوم  دیدرگ .  عورش  ینابرق  لمع  داهن و  انب  لیئارسا  ینب  طبس  هدزاود 

نیا دـنوادخ  هک  تسا  يدـهع  نوخ  نیا  کنیا  تفگ :  دیـشاپ و  دوخ  موق  رب  ار  اـه  نگل  رد  نوخ  و  دیـشاپ .  حـبذم  رب  ار  نوخ  فصن  و 
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ره دنتفگ و  یم  دهع )) همیخ   )) ار نآ  هک  دندرک  اپ  رب  تدابع  صوصخم  يا  همیخ  داد  روتسد  یسوم  زا  سپ  تسا .  هتسب  امـش  اب  نانخس 
زا دـنا و  هدوب  يوال  طبـس  زا  دـنیوگ  هک   ) صوصخم نامداخ  مارتحا ،  هب  بادآ و  تیاعر  اـب  ار  همیخ  نآ  دـمآ ،  یم  دورف  يا  هلیبق  تقو 

عاطقنا توکـس و  هب  هتفر و  یم  نآ  نوردـب  یـسوم  دنتـشارفا و  یمرب  هاگودرا  شیپاشیپ  رد  دـمآ ) دوجوب  دوهی  هنهک  اهدـعب  ناشیا  لسن 
اب دنا  هداهن  یم  زین  یقودنص  همیخ  نآ  نوردنا  رد  هک  تسا  یکاح  همیدق  رابخا  تایاور و  تسا .  هدومرف  یم  عامتسا  ار  هوهی  مالک  مامت 

تاروت قودنص  ای  دهع  توبات  نامه  نیا  و  تسا .  هدوب  شّقنم  لیئارـسا  موق  اب  یهلا  قاثیم  ّصن  نآ  يور  رب  هک  یگنـس  حول  ود  ياوتحم 
نآ هدرک ،  یم  تکرح  تقو  ره  لیئارـسا  موـق  تسا و  هتـشاد  یتاـیح  هیطع  راـثآ  مهم و  شقن  اهدـعب  لیئارـسا  موـق  خـیرات  رد  هک  تـسا 
نآ زا  هدرب و  دوخ  اب  ار  نآ  اه  گنج  ماگنه  رد  یتح  دنا و  هتـشاد  یم  ناور  دوخ  شیپاشیپ  هداهن و  هبارا  رد  ناوارف  تمرح  اب  ار  قودنص 
یم یهانگ  نینچ  بکترم  یسک  رگا  دنک .  سمل  ار  نآ  یتسیاب  یمن  نوینابر  هنهک و  هقبط  زج  سک  چیه  و  دنا ؛ هتسج  یم  دادما  ضیف و 

یلمع نیرتگرزب  دـیوگ :  یم  سان  ناج  ( 174  . ) تخاس یم  كاله  ار  وا  دوب ،  هتفهن  نآ  نورد  هک  اـناوت  رداـق و  یحور  هنیئآ  ره  دـش ، 
ای بروه  لبج  رد  ای  انیـس  روط  رد  تایاور  یخرب  هب  انب  طابترا ،  نیا  دوب .  دنوادخ  نینموم و  نیب  طابترا  يرارقرب  داد ،  ماجنا  یـسوم  هک 

طـسب ار  نآ  اهدـعب  تفرگ و  مان  نامرف  هد  دروآ ،  یـسوم  هک  ار  هچنآ  تسا .  هشد  رارقرب  ّتیملارحب  بونج  رد  ای  هبقع و  جـیلخ  هنهد  رد 
دلوت تاروت  مئالع  ساـسا  رب  ( 175  . ) دـشاب لـصا  اـب  قبطنم  تاروت  دوجوم  نتم  تسین  مولعم  هک  دـنچ  ره  دـمآ .  دـیدپ  تاروـت  هداد ، 

یکیدزن رد  یگلاس  زا 120  سپ  وا  گرم  و  م .  لاس 1312 ق .  رد  انیس  يارحـص  رد  وا  تلاسر  م .  لاس 1392 ق .  هب  رصم  رد  یسوم 
راک هار  رـس  ياهرهـش  حتف  دندوب ،  یم  روشحلـس  ینامدرم  یـسوم  موق  رگا  اریز  دیدن ؛ ار  دوعوم  ضرا  وا  داتفا .  قافتا  نیطـسلف  ياهزرم 

هک دیدرگن  قفوم  لیلد  نیمه  هب  یـسوم  اذـل  و  دوبن .  مزال  تدـم  همه  نیا  ندرا  هناخدور  قرـش  یحاون  هب  ندیـسر  يارب  دوبن و  یلکـشم 
(176  . ) تسا هدماین  تسدب  نونک  ات  یسوم  ربق  زا  یناشن  دنک .  حتف  ار  نیطسلف  نیمزرس 

دوهی یبهذم  بتک  رگید  و  تاروت ، 

نآ هچخیرات  قیتع و  دهع 

لماش میدـق  دـهع  تسا .  دوهی  موق  یبهذـم  ياهدورـس  ماـکحا و  هدـنرادربرد  رثن و  مظن و  زا  تتـسا  يا  هعومجم  تاروت  اـی  قیتع  دـهع 
نابز هب  اهدعب و  دش و  همجرت  ینانوی  هب  م .  موس ق .  نرق  رد  باتک  نیا  تسا .  نیطـسلف  خـیرات  یهلا و  نوناق  يودـب و  هرود  ياهناتـساد 

یمارآ ياهنابز  هب  یلصا  نابز  زا  میدق  دهع  همجرت  خیرات  دوب .  هدش  هتـشاگن  يربع  یمارآ و  ياهنابز  هب  میدق  دهع  بتک  دمآرد .  نیتال 
 . م هاجنپ ق .  دصکی و  هب  ینیتال و . . .  يرصم و  ینانوی و  ياهنابز  هب  یلصا  نابز  زا  میدق  دهع  همجرت  خیرات  دوب .  هدش  هتشاگن  يربع  و 

هتخـسن نیرت  یمیدـق  تفرگ .  تروص  مجرتم  رفن  داتفه  طسوت  قیتع  دـهع  همجرت  دـش .  همجرت  ناـنوی  رـصم و  مدرم  يارب  هک  دـسر  یم 
هداس تیاور  مان  هب  ینایرـس  نابز  هب  تاروت  زا  يا  همجرت  دـنک .  یمن  زواجت  دالیم  زا  دـعب  مهد  نرق  زا  تسا ،  تسد  رد  هک  يربع  یطخ 

هب ینانوی  رد  تسا .  تیادـه ))   )) ياـنعم هب  يربع و  يا  هملک  تاروت ))   . )) تسا طوبرم  يدـالیم  مود  نرق  هب  اـیوگ  هک  تسا  تسد  رد 
ینعی كُوتازْکِه ))   )) یناـنوی رد  ار  نآ  تاروـت ))   )) هب عـشوی  هفیحـص  ندوزفا  اـب  تسا .  فورعم  راـموط )) جـنپ   )) ینعی كوتاـتنپ ))  ))

بوسنم ریز و  حرشب  باتک  جنپ  لماش  تاروت ))   . )) دهد یم  لیکشت  ار  قیتع  دهع  باتک  شخب  نیتسخن  هک  دنیوگ  هناگشش ))  ِرافْسَا  ))
هرود يادـتبا  رد  هینثت .  ِْرفِـس  - 5 نایوال .  ِْرفِـس  - 4 دادعا .  ِْرفِـس  - 3 جورخ .  ِْرفِـس  - 2 شیادیپ .  ِْرفِـس  - 1 تسا :  یـسوم  ترـضح  هب 

يدوبان زا  هک  دندوب  هشیدنا  نیا  رد  نانهاک  دوب .  نید  ءایلوا  تالاوحا  ءایبنا و  بتک  نوناق و  تاروت ،  لماش  میدق  دهع  باتک  تیحیسم ، 
يرای زا  هک  نیا  يارب  و  دنیوگ ،  تعیرـش  نوناق  ار  نآ  دـنروایب و  مدرم  يارب  ادـخ  بناج  زا  یمایپ  دـننک و  يریگولج  دوخ  یلم  بهذـم 

هاش تنطلـس  مهدـجیه  لاـس  رد  اذـل  دـنناجنگب .  نآ  رد  دراد  یطارفا  گـنر  رتمک  هک  ار  ناـنآ  دـیاقع  زا  هچنآ  دـنوش ،  رادروخرب  ءاـیبنا 
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نآ رد  هک  دراد  دوجو  یبـیجع  راـموط  دـبعم  هناـمرحم  تالجـس  رد  هک  تشاد  راـهظا  هاـشداپ  نآ  هب  نهاـک  لاـیقلح ))   (( ، )) بشوـی ))
ءایبنا نایم  دیدش  فالتخا  هلداجم و  بابسا  هک  ار  یقالخا  یخیرات و  تالکـشم  لئاسم و  لح  فیلاکت و  هوهی  نامرف  هب  یـسوم  ترـضح 

 ، دوـب دنمـشناد  ناـنهاک  زا  یکی  هـک  ارزع ))  )) م لاـس 444 ق .  رد  تسا .  هدرک  نشور  هـشیمه  يارب  یعطق و  تروـص  هـب  هدـش ،  یهلا 
نانهاک و نایاپ  رد  دناوخ .  مدرم  يارب  ار  اهراموط  نآ  ياوتحم  زور  تفه  تدـم  رد  دوخ  رایتسد  نایوال  قافتا  هب  دروآ  درگ  ار  نایدوهی 
 ، دهع باتک  ای  تعیرـش  رفـس  نآ  هک  تسین  مولعم  تسرد  هچ  رگا  دنیامن .  لمع  تاروتـسد  نآ  هب  هک  دندرک  دای  دنگوس  موق  نایاوشیپ 

میدق دهع  مظعا  شخب  لماش  تاروت ))   )) لاح رهب  هینثت . ))  رفس   )) ای دشاب و  جورخ ))  رفس   )) ات 23 ياهلصف 20  دیاش  تسا .  هدوب  هچ 
لاس 1564 رد  ( 177  . ) دنا هتخانـش  یناوارف  تافّرـصت  اب  هدروخ و  تسد  صقان و  یباتک  ار  تاروت  نایدا  خیرات  رد  ناقّقحم  تسا .  هدوب 

ياـهاسیلک دوهی و  ياـه  هسینک  اذـل  درک .  مـالعا  عونمم  ار  لـیجنا  تاروت و  ندوب  ینامـسآ  رد  کـش  هنوـگره  تنارت  ياروـش  يدـالیم 
دنوادخ فرط  زا  ار  لیجنا  تاروت و  یبهذم  ماکحا  تایقالخا و  طقف  یهورگ  لباقم  رد  دنناد .  یم  یهلا  یحو  ار  باتک  ود  نیا  یحیسم 

نرق 17 رد  هک  دوب  يدـنله  بهذـم  يدوهی  فوـسیلف  ازونیپـسا ))  ، )) درک راکـشآ  ار  تاروـت  تاـضقانت  هک  یـسک  نیتـسخن  دـنناد .  یم 
اب ارنآ  هدش و  هتـشون  يرگید  هدنـسیون  ای  ناگدنـسیون  هلیـسوب  ارهاظ  هینثت ))  رفـس   )) هک دـنراد  هدـیقع  نادنمـشناد  تسیز .  یم  يدالیم 
هب هک  هتفرگ  همشچرس  نیرهنلا  نیب  ياه  هناسفا  زا  حون  نافوط  اوح و  مدآ و  بیرف  شنیرفآ و  ياهناتساد  دنهد .  یم  ناشن  (( D  )) تمالع
 . دنـشاب هتفرگ  لباب  رد  دوخ  تراسا  نارود  یط  رد  نایدوهی  ار  اه  هناسفا  نیا  زا  یخرب  ـالامتحا  دـسر .  یم  دـالیم  زا  لـبق  لاـس  رازه  هس 

نایدا خیرات  رد  قّقحم  سان ))  ناج  ( )) 178  . ) دنـشاب هتفرگ  میدق  یماس  يرموس و  ماوقا  زا  ار  اه  هناسفا  نیا  هک  تسا  نیا  رگید  لامتحا 
نب نانحوی   )) مان هب  یبر )   ) دوهی نانهاک  زا  یکی  دوب ،  مور  نایهاپس  هرصاحم  رد  میلشروا ))   )) رهش هک  يدالیم  لاس 69  رد  دیوگ :  یم 
نیا رد  درک .  سیـسءات  شرادم )  يربع :  هب   ) میلعتلاراد کی  اجنآ  رد  تفر و  هنبی ))   )) یلحاس رهـش  هب  تخیرگ و  میلـشروا  زا  یکز )) 

هتخانش تیمسر  هب  قیتع  دهع  یخیرات ،  یئاور -  بتک  رگید  تاروت و  نیودت  اب  ماجنارس  دش و  نیودت  یلیئارسا  تایاور  هک  دوب  هسردم 
نیا ندش  هتـسب  زا  سپ  دش .  ریـسفت  حرـش و  نیودت ،  رب  هوالع  یبهذم  نوتم  دوب ،  لاعف  لاس  تصـش  تدم  هب  هک  هسردـم  نیا  رد  دـش . 

نیودـت لقتـسم  یباتک  رد  ار  دوخ  تابوتکم  قاروا و  دـندمآ و  مهدرگ  دوهی  ءاملع  لیلج  رهـش  رد  هرابود  راـگزور ،  ثداوح  هسردـم و 
ریـسفت هب  هک  تسا  ینید  هلئـسم  رازه  راهچ  رب  لمتـشم  باتک  نیا  تسا .  فورعم  مود ))  هخـسن   )) ای ریبک )) يانـشی   )) ماـن هب  هک  دـندرک 
یـسوم رـصع  عیارـش  نیناوق و  نوچ  و  تفرگ .  رارق  تاروت  فیدر  رد  باتک  نیا  تشاد .  رایـسب  يرابتعا  دوهی  دزن  رد  هتخادرپ و  تاروت 
يدالیم لاس 220  دودـح  رد  انـشی  لماک  نیودـت  تفرگ .  ار  تاروت  ياج  انـشی  ینعی  باـتک  نیا  دوب ،  هدـش  هنهک  يدـالیم  مود  نرق  رد 

شش ثداوح  هب  تسا  طوبرم  باتک  نیا  بلاطم  دنتـشاد .  تکرـش  دوهی  ءاملع  زا  رفن  هاجنپ  دصکی و  باتک  نیا  نیودت  رد  تفای .  نایاپ 
 ، هزور هام  یلـصف و  دایعا  حرـش  دـش :  نیودـت  باب  شـش  رد  باتک  نیا  باتک .  نیودـت  ناـمز  اـت  ینودـقم  ردنکـسا  روهظ  زا  لـبق  نرق 

یندـم و نیناوق  قـالط ،  جاودزا و  نیناوق  ناـنز و  قوقح  اـینغا ،  ارقف و  دودـح  قوـقح و  تعارز و  یعرـش و  نیناوـق  هیعدا ،  تاـجانم و 
(179  . ) دارفا ءایشا و  ریهطت  لیسغت و  روتسد  داسجا و  ءایشا و  تساجن  تراهط و  بادآ  اه ،  ینابرق  ایاده و  روذن و  یئازج ، 

تاروت هناگ  جنپ  ياهشخب 

مدآ و ناهج و  قلخ  هرابرد :  هک  نیوکت ؛  ای  شیادیپ  ِْرفِـس  - 1 تسا :  هناگجنپ  ياهباتک  ای  هسمخ  رافـسا  زا  بکرم  تاروت  ای  قیتع  دـهع 
ینب و  بوقعی ))   )) و میهاربا ))   )) ناتـساد وا و  یتـشک  حون  ناـفوط  زا  باـتک  نیا  رد  دـنک .  یم  ثحب  زور ،  شـش  رد  تادوجوم  اوح و 

هب نایناربع  ندـمآ  نوریب  هراـبرد  هک  جورخ ؛  ِْرفِـس  - 2 دـبای .  یم  نایاپ  بوقعی  رـسپ  فسوی ))   )) گرم ناـیب  اـب  هتفر و  نخـس  لیئارـسا 
 ، لیئارسا ینب  طابسا  زا  يوال  باقعا  هرابرد  هک  نایوال ؛  ِْرفِس  - 3 دیوگ .  یم  نخس  یسوم  ماکحا  زا  زین  تسا و  رصم  زا  یـسوم  يربهر 

هرابرد هک  دادعا ؛ ِْرفِـس  - 4 تسا .  هتفر  نخـس  تواضق  نایوال و  فیاـظو  دوهی و  عیارـش  ماـکحا و  زا  باـتک  نیا  رد  دـیوگ .  یم  نخس 
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ندش هرابود  یئاتود و  يانعم  هب  هک  هینثت ؛  ِْرفِس  - 5 دنک .  یم  ثحب  اهنآ  لزانم  بیترت  ناشیا و  روکذ  رامآ  لیئارسا و  ینب  طابـسا  مسیقت 
ياـهباتک نیا  دـبای .  یم  ناـیاپ  بآوم ،  ياـههوک  رد  وا  نفد  یـسوم و  گرم  ناـیب  اـب  هتخادرپ و  تاروـت  عیارـش  رارکت  هب  تسا ،  يزیچ 

لهچ اهنآ  عومجم  هک  دنیوگ  تاروت  زین  ار  قیتع  دهع  بتک  رگید  تسا .  هدش  یحو  یسوم  رب  هک  دندقتعم  دنناوخ و  تاروت  را  هناگجنپ 
اهنآ حرـش  هک  يدوهی  ياه  هقرف  ( 180  . ) تسا تعیرـش  نوناـق و  میلعت  شزومآ و  ياـنعم  هب  يربـع  تغل  رد  تاروت  تسا .  باـتک  ود  و 
الثم دـنراد ،  رگیدـکی  اب  يرایـسب  تافالتخا  زین  نوگانوگ  ياهنابز  ياـه  تاروت  دـنراد .  ار  دوخ  هژیو  تاروت  مادـک  ره  دـمآ ،  دـهاوخ 

نایدوهی رتشیب  تسا .  رایـسب  ینانوی  اـب  يربع  تاروت  فـالتخا  اـی  دراد و  فـالتخا  دروم  زا 265  شیب  يربع  تاروت  اـب  يرماـس  تاروت 
هیلع یـسوم  ترـضح  رب  انیـس  روط  رد  هک  تسا  یتاروت  نامه  يربع  تاروت  هک  دندقتعم  نایدوهی  دنناد .  یم  ربتعم  ار  يربع ))  تاروت  ))

زا سپ  دنمان .  یم  انشی  ار  نآ  هدش و  هتشاگن  یمارآ  نابز  هب  ادتبا  رد  هک  دنا  هتشون  يریسافت  تاروت  رب  نایدوهی  تسا .  هدش  لزان  مالسلا 
هب يرگید  و  یمیلـشروا ))  دوملت   )) مان هب  یکی  دش ؛ هفاضا  دوهی  یبهذم  ياهباتک  رب  رگید  باتک  ود  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  روهظ 

هیربط  )) ياه ماخاخ  ار  میلـشروا ))  دوملت   . )) تسا رادروخرب  يرتشیب  رابتعا  زا  نایدوهی  دزن  رد  یلباب ))  دوملت   (( . )) یلباب دوملت   )) ماـن
باتک دش .  هتـشون  يدالیم  مجنپ  نرق  رد  یلباب ))  دوملت   . )) دسر یم  يدالیم  مجنپ  ات  موس  نرق  هب  نآ  شراگن  خیرات  هک  دـنا  هتـشون  (( 

هب و  رادرک ))  )) ینعی انش ))  . )) دنمان ارامگ ))  )) ار مود  تمسق  دنیوگ و  انش ))  )) ار تمسق  کی  تسا ؛  تمسق  ود  هدنرادربرد  دوملت )) ))
نوراه و هب  یسوم  زا  هدش و  لزان  یسوم  رب  انیـس  روط  هوک  رد  دیلاقت  نیا  هک  دندقتعم  نایدوهی  تسا .  یـسوم ))  زا  دوهی  دیلقت   )) يانعم

مود نرق  رد  هدیـسر و  دوهی  ياه  ماخاخ  نانهاک و  تسد  هب  سپ  نآ  زا  تسا و  هدیـسر  لیئارـسا  ینب  ءایبنا  رگید  هب  عشوی و  هب  نوراه  زا 
زا سپ  هک  تسا  يریـسافت  تاـمیلعت و  هعوـمجم  لـماش  تسا ،  میلعت ))   )) ياـنعم هب  هک  اراـمگ ))  . )) تـسا هدـش  نیودـت  دـالیم  زا  سپ 

دنراد هلصاف  مه  اب  اهنرق  تاروت  رافسا  زا  کی  ره  هک  دندقتعم  ناققحم  تسا .  هدش  یم  سیردت  دوهی  یبهذم  هیلاع  سرادم  رد  انـش )) ))
هنتف رد  یلصا  تاروت  دنا ك  هدرک  فارتعا  يدوهی  ناقّقحم  دنا .  هدمآرد  زورما  تروص  هب  هدش و  نیودت  یسوم  تلحر  زا  سپ  اهنرق  و 

تسا و هتشاد  اج  تداهش ))  قودنص   )) رد یـسوم  گرم  زا  سپ  هناگهد  ماکحا  یلـصا و  تاروت  تسا .  هتفر  نیب  زا  هیلوا  ياهگنج  اه و 
قودنص  )) نامه اب  هخسن  نآ  و  دندرک ،  یم  تئارق  هدروآ ،  نوریب  ار  نآ  راب  کی  يدنچ  زا  ره  یسوم  تیـصو  هب  انب  لیئارـسا  ینب  ءاملع 

دقن هب  يدوهی  ناـقّقحم  دـش .  نیودـت  تاـبوتکم  رگید  تاـظوفحم و  يور  زا  يدـعب  تاروت  تسا و  هتفر  نیب  زا  دـالیم  زا  لـبق  اـهنرق  (( 
فیلءات رـصع و  کی  هب  طوبرم  دوجوم  تاروت  هک  دـنا  هدرک  تباث  نانآ  دـنا .  هدرک  فیلءاـت  یبتک  هطبار  نیا  رد  دـنا و  هتخادرپ  تاروت 

 (( نایوال رفس   )) دالیم و زا  لبق  متشه  متفه و  نرق  رد  هینثت ))  رفس   )) دالیم و زا  لبق  مهن  نرق  رد  جورخ ))  رفـس   )) الثم تسین ،  رفن  کی 
ياه هتخومآ  لماش  اصوصخم  دناّرثءاتم و  دوخ  شراگن  نامز  موسر  بادآ و  زا  رافسا  نیا  تسا .  هدش  هتشون  دالیم  زا  لبق  لاس 516  رد 
دهع هک  دـسر  یم  رظن  هب  ( 181  . ) دـنناد یم  اه )) ماخاخ   )) هتخاس ار  تاروت  رافـسا  ناقّقحم  زا  رگید  یخرب  دنـشاب .  یم  یلباـب  یناریا - 
اجک تقو و  هچ  هنوگچ و  رافـسا  هکنیا  دیوگ :  یم  تنارود ))  لیو   . )) دشاب هدش  فیلءات  اهنیمزرـس  رگید  هب  دوهی  ترجه  زا  سپ  قیتع 

 . دوش هتـشون  هراب  نیا  رد  باتک  دـلج  رازه  هاجنپ  ات  هدـیدرگ  ثعاب  لاوس  نیمه  درادـن و  یبیع  نآ  حرط  هک  تسا  یلاوس  هدـش ،  هتـشون 
یحو دندرک .  یم  وگزاب  دوخ  موخ  نابز  هب  ار  نآ  ناشیا  هدش و  یم  لزان  ءایبنا  رب  دنوادخ  مالک  دیوگ :  یم  یبرغ  هدنسیون  کی  ( 182)
تسد رد  العف  هچنآ  تسین ،  ام  تسد  رد  یلصا  ياه  هخسن  کش  نودب  دنـسیونب .  ات  تفگ  یم  نابتاک  هب  ای  تشون و  یم  یبن  دوخ  ای  ار 

زا قیتع  دهع  يرادرب  هخسن  دنشاب .  یم  لصا  اب  یئزج  تافالتخا  ياراد  لاح  نیع  رد  تسا و  هدش  خاسنتسا  یلصا  هخـسن  يور  زا  تسا ، 
تاروت هخسن  نیرت  یمیدق  تسا .  هتفای  شراگن  هدش ،  هتشاگن  هیربط  رد  نایدوهی  طسوت  هک  یئایروم  هخسن  يور  زا  يربع و  هخسن  يور 
هدوزفا نآ  رب  یسوم  زا  سپ  اهنرق  هدوب و  رصتخم  هاتوک و  رایسب  یلصا  تاروت  هک  دوش  یم  هتفگ  ( 183  . ) تسا مهدزاود  نرق  هب  طوبرم 

ینونک تاروت  شخب  نیرت  نهک  هک  تسا  باب  هاجنپ  ياراد  نیوکت  ای  شیادیپ  ِْرفِـس  تسا ؛  یئاهباب  لماش  مادک  ره  تاروت  رافـسا  دـنا . 
باب شش  یس و  لماش  دادعا  رفس  تسا ،  باب  تفه  تسیب و  لماش  نایوال  ِْرفِـس  تسا ،  باب  لهچ  لماش  جورخ  ِْرفِـس  دور .  یم  رامـشب 
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زا معا  دوهی  یبهذم  راثآ  هیلک  هب  رضاح  لاح  رد  تسا .  هتشذگ  رافسا  هصالخ  رارکت و  هک  تسا  باب  هس  یس و  لماش  هینثت  ِْرفِس  تسا و 
ار دوهی  موق  خیرات  میبوتک  دشاب .  یم  میئونب  میبوتک و  تاروت ،  لماش :  قیتع  دهع  دنیوگ .  یم  قیتع  دهع  یبهذم ،  بتک  رگید  تاروت و 

نیا بلغا  دشاب .  یم  لیئارسا  ینب  ءایبنا  بتک  لماش  میئونب  تسا .  دعب  هب  یـسوم  گرم  زا  خیرات  نیا  عورـش  ینامز  عطقم  دنک .  یم  نایب 
 . تسا هدش  نایب  هسلخ  ای و  ؤر  لاح  رد  هیانک و  زمر و  زار و  تروص  هب  بتک 

دوهی یبهذم  بتک  رگید 

یم دوهی  یبهذم  بتک  رگید  ياوتحم  عوضوم و  هب  يا  هراشا  کنیا  میتخادرپ ،  تاروت  رافسا  تاعوضوم  حرـش  هب  هتـشذگ  تاحفـص  رد 
و اسی ))  )) ردپ هیبوع 99   . )) دـشاب یم  هیبْوَع ))   )) ردام هک  هتخادرپ  ینز  لاح  حرـش  هب  لصف  لهچ  رد  باـتک  نیا  تور ؛  باـتک  مینک : 

یلو دوب ،  لیئارسا  ینب  زا  موق  ود  هاشداپ  هک  تسا  ماعبصر ))   )) ردپ نامیلـس ))   )) و نامیلـس ))   )) ردپ دواد ))  )) و دواد ))  )) ردپ اسی )) ))
یم موق  نیا  تنطلس  تدحو و  زا  سپ  دوهی  موق  تشذگرس  هب  طوبرم  دلج ،  ود  رد  لیئومس ؛  باتک  - 1 تسا .  دواد  نامز  رد  وا  خیرات 

 ، لیئومـس اذل  دش و  نامیـشپ  لوئاش  باختنا  زا  دنوادخ  یلو  دیزگرب ،  یهاشداپ  هب  ار  تولاط )   ) لوئاش مان  هب  یـصخش  لیئومـس  دشاب . 
ياراد دـلج  نیا  تسا .  هتفر  نخـس  دواد  تنطلـس  زا  لوئاش ،  تافو  زا  سپ  باـتک ،  نیا  مود  دـلج  رد  و  دـیزگرب .  یهاـشداپ  هب  ار  دواد 

وا نیـشناج  يرامیب و  دواد و  زا  نخـس  لوا  دلج  رد  تسا .  دـلج  ود  رد  زین  باتک  نیا  ناهاشداپ ؛  باتک  - 2 تسا .  لصف  راهچ  لـهچ و 
 . ابس و هکلم  رصم ،  نوعرف  ناهاشداپ :  رگید  اب  وا  طباور  وا ،  یهاشداپ  لاس  لهچ  دواد و  تشذگرس  باتک  نیا  رد  تسا .  نامیلس  ینعی 

دنزرف یهاشداپ  هب  باـتک ،  نیا  دـیوگ .  یم  نخـس  یبهذـم  بادآ  یناـبرق و  مسارم  دـهع و  توباـت  زا  زین  و  تسا .  هدـمآ  لیـضفت  هب  . . 
مان هب  نیطـسلف  لامـش  رد  یلقتـسم  تلود  دندش و  ادج  وا  زا  دنتخانـشن و  تیمـسر  هب  نایدوهی  ار  وا  تنطلـس  هک  دـنک  یم  هراشا  نامیلس 
مان دوهی  روشک  تفای و  رارقتسا  میلشروا  رد  لیئارسا  ینب  طابـسا  زا  رگید  طبـس  ود  رب  نامیلـس  دنزرف  تنطلـس  دنداد و  لیکـشت  لیئارـسا 

دوهی تلود  ضارقنا  روشآ و  هاشداپ  طسوت  اهنآ  تسکـش  دوهی و  ياه  تلود  زا  هتخادرپ و  نایدوهی  ياـهگنج  هب  مود  دـلج  رد  تفرگ . 
رد باتک  نیا  مایا ؛  خیراوت  باتک  - 3 دنک .  یم  دای  لباب و . . .  رد  دوهی  گرزب  تراسا  سدقم و  دبعم  مادهنا  و  رـصنلا ،  تخب  تسدـب 

دواد و زا  اذ  هدش و  هتشون  هناگ  هد  طابسا  ناگدنسیون  طسوت  باتک  نیا  دوش .  یم  دواد  ات  مدآ  زا  دوهی  موق  بسن  هلـسلس  لماش  دلج  ود 
تراسا و زا  ناـیدوهی  يدازآ  اـب  هطبار  رد  باـتک  نیا  ارزَع ؛ باـتک  - 4 دـنک .  یم  داـی  يدـب  هب  دوهی  روشک  ناـهاشداپ  رگید  ناـمیلس و 

نیا امیحن ؛ باتک  - 5 دشاب .  باتک  هدنـسیون  مان  الامتحا  ارزع ))  . )) دیوگ یم  نخـس  سدقم  دبعم  تخاس  میلـشروا و  هب  نانآ  تشگزاب 
يوس زا  باصتنا  نیا  دیدرگ .  بوصنم  نیطـسلف  رد  دوهی  موق  تسایر  هب  ارزع  زا  سپ  يو  هدش .  هتـشون  یبن ))  يامیحن   )) هلیـسوب باتک 
باتک نیا  دوهی ،  موق  خیرات  اب  هطبار  رد  درک و  لابند  ار  ارزع ))  )) ياهراک م .  لاس 444 ق .  رد  امیحن  تفرگ .  تروص  ناریا  ناهاشداپ 

و لباب ))   )) زا نایدوهی  يدازآ  هب  هلمج  زا  دوهی  یخیرات  فلتخم  لـئاسم  هب  تسا و  ارزع ))  )) باـتک همادا  اـمیحن ))  )) باـتک تشون .  ار 
 . تسا ناریا  رد  نایدوهی  تشذگرـس  زا  يا  هصالخ  باتک  نیا  رتسا ؛ باتک  - 6 دراد .  هراشا  نایدوهی  اب  ناریا  هاـش  شروک ))   )) دروخرب
دش لیکشت  یتفایض  شوش  رد  هاش  رایاشخ  نامز  رد  دنتفرن .  میلـشروا  هب  نانآ  زا  يدایز  هورگ  دندمآ و  ناریا  هب  يدازآ  زا  سپ  نایدوهی 
زا ینز  تخاـس و  مورحم  ناونع  نیا  زا  ار  هکلم  هاـش  درکن .  تکرـش  وا  یلو  دـنک ،  تکرـش  سلجم  نیا  رد  هکلم  هک  داد  روتـسد  هاـش  . 

دوب رتخد  تشاد ،  مان  رتسا ))  )) هک نز  نیا  تفای .  رایسب  ذوفن  هاش  هاگتـسد  رد  يدوهی  نز  نیا  درک .  باختنا  هکلم  ناونع  هب  ار  نایدوهی 
نوماه  )) مان هب  يدرف  هاش  رایاشخ  ریزو  هک  دیـشکن  یلوط  دیـسر .  ماقم  نیا  هب  ياخدرم ))   )) شیومع یتسرپرـس  تحت  هک  لباحیبا ))  ))

یلو نایدوهی ،  تراغ  لتق و  رب  ینبم  تفرگ  يروتـسد  وا  زا  و  درک .  ضوع  نانآ  هب  تبـسن  ار  هاش  رظن  دـیزرو و  تفلاخم  دوهی  موق  اب  (( 
مامت رد  نایدوهی  هک  داد  روتـسد  هاـش  تفرگ .  يو  زا  ار  نوماـه  ریزو  لـتق  روتـسد  درک و  ضوع  ار  هاـش  رظن  يدوهی  ذوفن  اـب  هکلم  رتسا 

لتق هب  ناریا  رـسارس  رد  ار  رفن  رازه  تـفه  داـتفه و  زور  ناـمه  رد  هدرک ،  هدافتـسا  ءوـس  تیعقوـم  نـیا  زا  ناـیدوهی  دنتـسه .  دازآ  ناریا 
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 . دندش هتـشک  رفن  دصیـس  مود  زور  رد  رفن و  دصناپ  لوا  زور  شوش ،  رد  دندش .  يدوهی  دوخ  ناج  سرت  زا  مدرم  زا  یهورگ  دندناسر . 
ار زور  نیا  نایدوهی  دراد .  ترهش  میروف ))  دیع   )) زور هب  دوهی  موق  خیرات  رد  زور  نیا  دندش .  هتخیوآ  راد  هب  شرـسپ  هد  و  نوماه ))  ))
-7 تسا .  یقاب  نادمه  رد  هاش  رایاشخ  هکلم  رتسا  ياخدرم و  ربق  تسا .  هتشون  ياخدرم ))   )) ار باتک  نیا  هک  دنیوگ  دنریگ .  یم  نشج 

يرادـیاپ تمواقم و  هوسا  تخومآ و  تماقتـسا  تیرـشب  هب  هک  يربمایپ  بویا  تسا .  بویا  ترـضح  هب  طوبرم  باتک  نیا  بویا ؛  باتک 
دیسر قلطم  یناوتان  هب  داد و  تسد  زا  ار  زیچ  همه  سپس  تشاد و  دالوا  تنکم و  لام و  ادتبا  هک  تسا  هدش  حرطم  تروص  نیا  هب  تسا ، 

وا یتدیقع  یگدنز  ناتساد  بویا  باتک  تفایزاب .  ار  اه  هتفر  تسد  زا  هرابود  دنام و  راوتـسا  تخابن و  ار  دوخ  یگدنز  زا  عطقم  نیا  رد  . 
گرزب ناربمایپ  زا  یکی  ناونع  هب  دواد  زا  نآرق  رد  تسا .  لیئارسا  ینب  ناربمایپ  زا  دواد  هب  بوسنم  ریمازم  ای  روبز  دواد ؛ روبز  - 8 تسا . 
راعـشا لماش  ار  ریمازم  تیحیـسم ،  دوهی و  عبانم  رد  تسا  هتفرگ  رارق  لیجنا  تاروت و  فیدر  رد  وا  ینامـسآ  باتک  هدـش و  دای  دـنوادخ 
نیودت تمسق  جنپ  رد  ریمازم  تسا .  هدش  یم  هدناوخ  ین  رامزم و  اب  دنوادخ  سیدقت  تهج  رد  یـصاخ  گنهآ  اب  هک  دنناد  یم  یناحور 
یصاخ مسا  هک  بوتکم  ینعی  رومزم ))  . )) تسا هدمآ  بوتکم ))   )) يانعم هب  لوعف ))   )) نزو رب  و  ریز ))  )) زا تغل  رد  رویز  تسا .  هدش 

یم بوتکم  هتـشون و  ياـنعم  هب  تسا و  یبرع  تغل  روبز  دـنیوگ  یم  یخرب  تسا .  يربع  تغل  روبز ))  . )) ربماـیپ دواد  باـتک  يارب  تسا 
تاروت  )) لاعفا و تایلجت  زا  تسا  ترابع  روبز  فوصت ،  لها  دزن  رد  دناد .  یم  ینایرـس  ظفل  ار  روبز ))  (( )) یناهفـصا بغار   . )) دـشاب
حیاصن يواح  تسا  يا  هموظنم  باـتک  نیا  نامیلـس ؛  لاـثما  - 9 دـشاب .  یم  دـنوادخ  هیتافـص  هیتاذ و  ءامـسا  تافـص و  تایلجت  ینعی  (( 

هب ار  باتک  اذل  تسا ،  بوسنم  نامیلس ))   )) هب نآ  ياوتحم  رثکا  نوچ  دشاب .  یم  لصف  کی  یـس و  ياراد  هک  یلمع  تمکح  یقالخا و 
 (( یبن لایقزح   )) رصع رد  الامتحا  نامیلـس ))  لاثما   )) باتک نیودت  تسا .  هدش  دوقفم  باتک  نیا  بلاطم  رثکا  دنا .  هتـشاذگ  مان  وا  مسا 

الامتحا دنا .  هدرک  بوسنم  دواد  نب  ۀـعماج  هب  ار  باتک  نیا  هعماج ؛  باتک  - 10 تسا .  تفرگ  تروص  لباب ))   )) زا تشگزاـب  زا  سپ  و 
نیا الامتحا  دوب .  رادمتسایس  حصان و  رعاش و  میکح و  ردتقم و  یهاشداپ  نامیلس  نامیلـس ؛  ياهلزغ  - 11 تسا .  نامیلس  نامه  درف  نیا 
دراد مان  ءایبنا )) تاوبن   )) ای میئونب ))   )) دوهی یبهذم  بتک  موس  شخب  ( 184  . ) دشاب یم  رصم  نوعرف  رتخد  اب  جاودزا  اب  هطبار  رد  باتک 

ءایعشا هب  بوسنم  باتک  نیا  ءایعشا ؛ باتک  - 1 تسا :  لیئارسا  ینب  ءایبنا  ياهای  ؤر  لماش  دشاب ،  یم  باتک  هدفه  هک  بتک  هلـسلس  نیا  . 
طسوت باتک  نیا  الامتحا  دراد .  یخیرات  هبنج  باتک  نیا  زا  یـشخب  تسا .  هدوب  لیئارـسا  ینب  ءایبنا  یـضعب  رـصاعم  هک  تسا  سوماع  نب 

نآ هفلتخم  للم  اب  هطبار  رد  هک  تسا  لصف  شـش  تصـش و  لماش  باتک  نیا  تسا .  هدش  هتـشون  لباب  رد  تراسا  نارود  رد  مود  ءایعـشا 
ناهاشداپ رـصع  رد  یبن  يایمرا  ار  باتک  نیا  ایمرا ؛ باتک  - 2 دـنک .  یم  ثحب  روص و . . .  رـصم ،  قشمد ،  بآوم ،  لباب ،  دـننام  نامز 

زا ار  نانآ  تسا و  هدرک  حیرـص  موق  نیا  هقرفت  دوهی و  یتدـیقع  فارحنا  هب  باـتک  نیا  رد  تسا .  هتـشون  دوهی  تراـسا  ياـهلاس  دوهی و 
نیا ایمرا ؛ یثارم  - 3 تسا .  هتخادرپ  لاس  داتفه  تدـم  هب  لباب  رد  دوهی  موق  تراسا  هب  باتک  نیا  تسا .  هتـشاد  رذـح  رب  نایـصع  هانگ و 

یناریو دوهی و  موق  تراسا  اب  هطبار  رد  موظنم  یئاه  هیثرم  دـشاب و  یم  باب  جـنپ  لـماش  هک  تسا  بوسنم  یبن ))  ياـیمرا   )) هب زین  باـتک 
نانهاک زا  یکی  دـنزرف  لایقزح  لایقزح ؛  باـتک  - 4 تسا .  هدرک  ار  نیطـسلف  هب  تشگزاب  ياضاقت  دنوادخ  زا  هدـش و  هدورـس  میلـشروا 

هتـشک لایقزح  هک  دوش  یم  هتفگ  تسین .  مولعم  یتسردب  وا  تافو  دلوت و  خیرات  دشاب .  یم  دادغب  یلاوح  رد  وا  نفدـم  تسا .  هدوب  دوهی 
؛  لایناد باتک  - 5 تسا .  هدرک  هوهی ))   )) هب بوسنم  ار  دوخ  مالک  هدـیمان و  ناسنا ))   )) دـنزرف ار  دوخ  اج  همه  رد  لایقزح  تسا .  هدـش 

یلاو تفای و  خـماش  یماقم  رـصنلا  تخب  هاگتـسد  رد  لایناد  دـندرک .  روهظ  لباب  رد  تراسا  نامز  رد  هک  تسا  یناربمایپ  هلمج  زا  لاـیناد 
ناریـش هاچ  رد  ار  لایناد  هک  دوش  یم  هداد  روتـسد  تفرگ .  رارق  نایفارطا  تداسح  دروم  لایناد  یـشنماخه  شویراد  تلود  رد  دش .  لباب 

 . م لاس 148 ق .  رد  لایناد  باتک  هک  دندقتعم  یخرب  دندش .  ناریـش  همعط  لایناد  نانمـشد  تفای و  تاجن  لایناد  یلو  دـنزادنا ،  هدـنرد 
؛  لیئوی باتک  - 6 دـشاب .  یم  مومع  مارتحا  دروم  هک  تسا  عقاو  شوش  رهـش  رد  لایناد  هاـگمارآ  تسین .  لاـیناد  زا  تسا و  هدـش  هتـشون 

لاس رد  لیئوی ))   . )) تسا ظعاوم  راذـنا و  لماش  لیئارـسا  ینب  ءایبنا  بتک  رگید  دـننام  تسا و  لیونف ))   )) دـنزرف لـیئوی ))   )) هب بوسنم 
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باتک هدوب و  لیئوی  اب  رصاعم  سوماع ))  (( ؛  سوماع باتک  - 7 تسین .  تسد  رد  ینشور  عالطا  وا  یگدنز  زا  هتسیز و  یم  م .  750 ق . 
تسا لصف  هدراهچ  لماش  هک  باتک  نیا  عشوه ؛))   )) باتک - 8 دهد .  یم  نانآ  تراسا  زا  دعب  میلشروا  هب  دوهی  موق  تشگزاب  زا  ربخ  وا 
دوهی یلامـش  روشک  ءایبنا  زا  درک و  توبن  لاس  تصـش  تدم  دوب و  ءایعـشا  اب  رـصاعم  يو  دـشاب .  یم  بوسنم  يریئب ))  نب  عشوه   )) هب ، 
باتک - 9 تسا .  هتشاد  رذحرب  هقرفت  تواسق و  یتسرپ و  تب  زا  هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  دوهی  هورگ  ود  ره  وا  یلو  دمآ .  یم  رامـشب 

 . دراد لصف  کی  شباتک  تسا و  هدوب  لایقزح  ایمرا و  رـصاعم  يو  داـیز  لاـمتحا  هب  تسین .  نشور  ربماـیپ  نیا  یگدـنز  خـیرات  ایدـبوع ؛
هدرک یئوگـشیپ  ار  نانآ  تازاجم  يو  دندومن .  ناوارف  متـس  اهنآ  رد  یلیئارـسا  ياهرهـش  فرـصت  زا  سپ  هک  تسا  مورا  موق  وا  بطاخم 

تـشذگرس باتک  نیا  رد  تسا .  هدـمآ  زین  نآرق  رد  وا  ناتـساد  هک  تسا  بوسنم  یبن  سنوی  هب  باـتک  نیا  سنوی ؛  باـتک  - 10 تسا . 
درک و دای  ار  ادخ  يو  دوب .  یهام  مکـش  رد  زور  هنابـش  هس  دیعلب و  ار  وا  یهام  دش و  قرغ  ایرد  رد  سنوی  تسا .  هدمآ  سنوی  ترـضح 
هب ار  راکهانگ  مدرم  تفر و  يونین  رهـش  هب  سنوی  دزدنا .  یکـشخ  هب  ار  سنوی  ات  داد  روتـسد  یهام  هب  هوهی ))   . )) دومن کمک  ياضاقت 

تـسا بوسنم  هدوب ،  ءایعـشا  رـصاعم  ادوهی و  نیمزرـس  نکاس  هک  یبن  ياکیم  هب  باتک  نیا  اکیم ؛ باـتک  - 11 دومن .  هجوتم  راـگدرورپ 
طوقس زا  هک  دراد  لصف  هس  شباتک  تسا .  هدوب  اکیم  ایعـشا و  اب  رـصاعم  هک  تسا  بوسنم  یبن  موحان  هب  باتک  نیا  موحان ؛  باتک  - 12
هرابرد هدش و  هتـشون  میقایوهی  یهاشداپ  رـصع  رد  هک  تسا  یبن  قوفیح  هب  بوسنم  باتک  نیا  قوفیح ؛  باتک  - 13 دهد .  یم  ربخ  اونین 

تب نیکرـشم و  هیلع  یتادیدهت و  لماش  هدش و  هتـشاگن  دوهی  هاشداپ  اشوی  نامز  رد  باتک  نیا  ایفح ؛ بتک  - 14 تسا .  دوهی  موق  تاجن 
 . تسا هدش  هتشون  میلـشروا  هب  نایدوهی  تعجارم  یـشنماخه و  شویراد  نامز  رد  باتک  نیا  ایجح ؛ باتک  - 15 دشاب .  یم  دوهی  ناتسرپ 
 . تسا هدش  هتفگ  اه  هتشرف  نابز  زا  لایناد  دننام  دشاب و  یم  ایجح  رـصاعم  ایکرب و  دنزرف  ایرکز  هب  بوسنم  باتک  نیا  ایرکز ؛ باتک  - 16

(185  . ) دشاب یم  قیتع  دهع  شخب  نایاپ  شباتک  تسا و  لیئارسا  ینب  ربمایپ  نیرخآ  یگالم  یگالم ،  باتک  - 17

تاروت فیرحت 

فیرحت دهاوش  للع و 

نیا باستنا  تحـص  دنتـسین و  هدش  هتخانـش  یتسردب  قیتع  دـهع  ناّفل  ؤم  هک  دـنا  قفتم  نیا  رب  امومع  ناققحم  دـش ،  هراشا  هک  هنوگنامه 
یخرب تسا و  هدوب  یسوم  ترضح  تاروت  هدنسیون  هک  دنهدیم  ناشن  هناگجنپ  رافـسا  تایآ  زا  یخرب  تسین .  دییءات  دروم  نانآ  هب  بتک 

 : هک تسا  هدـمآ  نینچ  هیآ 14  باب 17 ،  جورخ ))  رفـس   )) رد الثم  دـنا .  هتـشون  وا  زا  لقن  هب  اـی  یـسوم و  روتـسد  هب  ار  رافـسا  زا  رگید 
ار تاروت  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  تایآ  نیا  تشون )) .  ناشیا  لزانم  بسح  رب  ار  لیئارسا  ینب  ياهرفس  یهلا  نامرف  هب  یسوم  ترـضح  ))
 . تسا هتشاد  هدهع  رب  ار  دوهی  موق  تناهک  يربهر و  تمس  هک  تسا  هدوب  يوال  طبس  نآ  ظفح  لوئـسم  تسا و  هتـشون  یـسوم  ترـضح 

نامیلس لکیه  ای  دبعم  رد  ماجنارس  دندرک و  یم  يرادهگن  دوب ،  هدش  هتخاس  یـسوم  روتـسد  هب  هک  دهع  قودنـص  رد  ار  باتک  نیا  نانآ 
شرافس دوهی  هدنیآ  ناهاش  هب  هیآ 18  باب 17  هینثت  ِْرفِـس  رد  دوب .  هدش  تقو  هاشداپ  هب  ناوارف  شرافـس  تاروت  ظفح  يارب  دنداد .  رارق 

رد دوخ  تهج  تسا ،  نویناحور  هنهک و  نایوال  دزن  نآ  زا  هچنآ  زا  ار  تعیرـش  نیا  هخـسن  دـینک ،  سولج  تخت  رب  نوچ  هک :  دوب  هدـش 
هدیدان ار  تیـصو  نیا  دوهی  ناهاشداپ  اما  دیریگارف .  ات  دیناوخب  ار  نآ  هتفه  ياهزور  همه  دشاب و  ناتدوخ  شیپ  نآ  دیـسیونب و  يراموط 
توبات نتخوس  زا  سپ  اما  تسا ؛  هتشاد  دوجو  رصنلا  تخب  هلمح  زا  لبق  ات  قیتع  دهع  نوتم  رگید  تاروت و  هک  دسر  یم  رظن  هب  دنتفرگ . 

زا هرابود  نایدوهی  لباب ،  تراسا  نارود  زا  سپ  دـش ،  هظحالم  هک  هنوگ  نامه  و  تفر .  نیب  زا  دوهی  یبهذـم  راثآ  م .  لاس 586 ق .  رد 
هدـش فیرحت  تاروت  هک  دراد  دوجو  یناوارف  دـهاوش  ( 186  . ) دـنتخادرپ قیتع  دـهع  نیودـت  هب  تارطاخ  اه و  هناسفا  تاظوفحم و  يور 

هک دـهد  یم  ناشن  يرـشب  ءارآ  دـیاقع و  خـیرات  الوصا  هک  ارچ  تسا .  هدوب  دوهی  تیناحور  تاروت  فیرحت  لـماع  کـش  نودـب  تسا . 
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زا رـشب  فلتخم  بهاذم  نایدا و  رد  ار  تقیقح  نیا  ام  دنا و  هتـشاد  بهاذم  نایدا و  لیدـبت  رییغت و  فیرحت و  رد  یمهم  شقن  نویناحور 
 - یـسایس ياه  تردق  عبات  هشیمه  دشاب و  یم  ساسا  یب  هتخاس و  دوخ  هدیدپ  کی  تیناحور  هک  اجنآ  زا  میا .  هداد  ناشن  نونک  ات  زاغآ 

فیرحت هیجوت و  مکاح  یعامتجا  یـسایس  تردق  عفن  هب  ار  یهلا  نایدا  ینامـسآ  ماکحا  ات  هتـشاد  یعـس  هدوب ،  یتاقبط  عفانم  يداصتقا و 
 . دنک

تسا هتشاد  یتشونرس  نینچ  تاروت 

هدش و هتـشون  يرگید  درف  طسوت  کش  نودـب  هینثت  ِْرفِـس  رد  یـسوم  تافو  حرـش  - 1 اریز :  تسا ؛  يدـعب  راودا  هتخاـس  دوجوم  تاروـت 
يددعتم دراوم  - 3 تسا .  هدرک  هفاضا  تاروت  رد  ار  یبلاطم  یسوم ،  نیـشناج  نون  نب  عشوی  - 2 دشاب .  تاروت  ءزج  دناوت  یمن  نیاربانب 

يراگن خیرات  هویش  کی  قیتع  دهع  شراگن  هویش  - 4 تسا .  هدشن  هتشون  یـسوم  طسوت  دوجوم  تاروت  هک  دهد  یم  یهاوگ  تاروت  رد 
ياج هب  رافسا ،  رگید  رد  هدش و  هراشا  ادخ  مان  هب  شیادیپ  ِْرفِس  رد  - 5 دراد .  رایسب  فالتخا  هلصاف و  ینامسآ  باتک  کبس  اب  هک  تسا 

فالتخا و - 7 رگیدـکی .  اب  لقن  ود  راکـشآ  فالتخا  حون و  نافوط  ناتـساد  لقن  رد  تفگـش  ضقانت  - 6 تسا .  هتفر  راـکب  هوهی  ادـخ ، 
شقن هرابرد  ضقانت  فـالتخا و  - 8 تشاد .  مازعا  ناعنک  هب  سوساج  ناونع  هب  درک و  باختنا  یـسوم  هک  يرفن  هدزاود  هراـبرد  ضقاـنت 

تالاسر مایا  یلاوت  رد  فالتخا  - 10 یسوم .  تافو  زا  دعب  لبق و  ثداوح  دادعا و  لاوحا و  لقن  رد  فالتخا  - 9 یسوم .  لابق  رد  نوراه 
کی هک  حاولا  شراگن  رد  ضقانت  - 12 ادخ .  اب  وا  تاقالم  یسوم و  رب  یحو  یگنوگچ  رد  فالتخا  - 11 یلیئارسا .  یمیهاربا و  ناربمایپ 

یسوم ترـضح  هک  دوش  یم  هدیمهف  نینچ  تاروت  تادوجوم  نتم  زا  ( 187  . ) دسیون یم  یـسوم  رگید  ياج  دسیون و  یم  دوخ  ادخ  اج 
هتشون فلتخم  دارفا  طسوت  هفلتخم  هنمزا  رد  تاروت  بتک  رافـسا و  ریاس  تسا و  هدروآ  دوخ  موق  يارب  ار  هرـشع  ماکحا  ای  نامرف  هد  طقف 

رد یحیـسم  هیلوا  نورق  زا  یئاه  هخـسن  اهنت  هدش و  دوقفم  ینیتال  ینانوی و  يربع ،  ياهنابز  هب  بتک  رافـسا و  نیا  هیلوا  خسن  تسا .  هدـش 
 . تسا تسد 

تاروت رد  اوح  مدآ و 

رد تاروت  ناگدنـسیون  طسوت  للم  ياه  هناسفا  ماهوا و  ریطاسا و  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  هتخادرپ و  اوح  مدآ و  تقلخ  ناتـساد  هب  تاروت 
زا ار  نامسآ  هدنرپ  ره  ارحص و  ناویح  ره  درک ،  تقلخ  ار  مدآ  ادخ  دنوادخ  نوچ  و   : )) دیوگ یم  شیادیپ  رفـس  رد  تسا :  هتفای  هار  نآ 

همه مدآ  سپ  دش .  وا  مان  نامه  دـناوخ ،  ار  تایح  يذ  ره  مدآ  هچنآ  داهن و  دـهاوخ  مان  هچ  هک  دـنیبب  ات  دروآ  مدآ  دزن  تشرـس و  نیمز 
نارگ یباوخ  ادخ  دنوادخ  دشن .  تفای  يو  قفاوم  ینواعم  مدآ  يارب  نکیل  داهن ؛ مان  ار  ارحـص  تاناویح  همه  نامـسآ و  ناگدنرپ  مئاهب و 

مدآ زا  هک  ار  هدند  نآ  ادخ  دنوادخ  درک و  رپ  شیاج  رد  تشوگ  تفرگ و  ار  وا  ياه  هدند  زا  یکی  تفخب و  ات  دینادرگ  یلوتسم  مدآ  رب 
زا متـشوگ .  زا  یتشوگ  نم و  ياهناوختـسا  زا  یناوختـسا  تسا  نیا  انامه  تفگ  مدآ  دروآ و  مدآ  دزن  ار  يو  درک و  اـنب  ینز  دوب ،  هتفرگ 

تسویپ دهاوخ  شیوخ  نز  اب  هدرک  كرت  ار  دوخ  ردام  ردپ و  درم  ببس  نیا  زا  دش  هتفرگ  ناسنا  زا  هک  اریز  دوش ،  هدیمان  ءاسن  ببس  نیا 
ره تفگ :  نز  هب  رام  و   : )) تسا هدـمآ  باب 3  رد  ( 188  . ) دنتـشادن تلجخ  دندوب و  نایرع  ود  ره  شنز  مدآ و  دوب  دـنهاوخ  نت  کی  و 

دوب و دیهاوخ  دب  کین و  فراع  ادخ  دننام  دوش و  زاب  امش  نامشچ  دیروخب ،  نآ  زا  هک  يزور  رد  دناد  یم  ادخ  هکلب  درم  دیهاوخن  هنیآ 
دروخب هتفرگ ،  شا  هویم  زا  سپ  ازفا ،  شناد  ریذپلد و  یتخرد  امنشوخ و  رظن  هب  تسوکین و  كاروخ  يارب  تخرد  نآ  هک  دید  نز  نوچ 

 ، هتخود مهب  ریجنا  ياهگرب  سپ  دـننایرع ،  هک  دـندیمهف  دـش و  زاـب  ناـشیا  يود  ره  نامـشچ  هاـگنآ  دروخ  وا  داد و  زین  دوخ  رهوش  هب  و 
شنز مدآ و  دـیمارخ و  یم  غاب  رد  راهن  میـسن  ندـیزو  ماگنه  رد  هک  دندینـش  ار  ادـخ  دـنوادخ  زاوآ  دـنتخاس و  نتـشیوخ  يارب  یئاهرتس 
تفگ یتسه  یک  تفگ :  داد و  رد  ادن  ار  مدآ  ادخ  دـنوادخ  دـندرک و  ناهنپ  غاب  ناتخرد  نایم  رد  ادـخ  دـنوادخ  روضح  زا  ار  نتـشیوخ 
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(189  (() مدرک ناهنپ  ار  دوخ  سپ  منایرع .  اریز  متشگ ؛  ناسرت  مدینش ،  غاب  رد  ار  وت  زاوآ  نوچ 

تاروت رد  یهلا  ناربمایپ  ناتساد 

حون ناتساد  تاروت و 

ماح و ماس و  دندمآ ،  نوریب  یتشک  زا  هک  حون  نارـسپ  و   : )) تسا هدمآ  نینچ  شنادنزرف  حون و  ترـضح  اب  هطبار  رد  شیادـیپ  رفـس  رد 
درک و عورـش  نیمز  تحالف  هب  حون  دش و  بعـشنم  ناهج  یمامت  ناشیا  زا  حون و  رـسپ  هس  دنا  نانیا  تسا  ناعنک  ردپ  ماح  دندوب و  ثفای 
ود دید و  ار  دوخ  ردپ  یگنهرب  ناعنک  ردـپ  ماح  دـیدرگ و  نایرع  دوخ  همیخ  رد  دـش و  تسم  دیـشون و  بارـش  دومن و  سرغ  یناتـسکات 

دندیناشوپ و ار  دوخ  ردـپ  یگنهرب  هتفر ،  سپ  سپ  دـنتخادنا و  دوخ  فتک  رب  هتفرگ ،  ار  ادر  ثفای  ماس و  داد و  ربخ  نوریب  ار  دوخ  ردارب 
هدرک هچ  يو  اب  شرتهک  رسپ  هک  تفایرد  هدمآ ،  شوهب  دوخ  یتسم  زا  حون  دندیدن و  ار  دوخ  ردپ  یگنهرب  هک  دوب  سپ  زاب  ناشیا  يور 

(190 (() دوب

تاروت رد  طول  ناتساد 

ینکـس هزاـغم  رد  دوخ  رتخد  ود  اـب  دـمآ و  رب  رغوص  زا  طول  دوش ،  نوگژاو  رهـش  هک  نآ  زا  لـبق   : )) هک تسا  هدـمآ  شیادـیپ  رفـس  رد 
ات ایب  دیآرد  امب  ناهج  لک  تداع  بسح  رب  هک  تسین  نیمز  يور  رب  يدرم  هدش و  ریپ  ام  ردپ  تفگ :  کچوک  هب  گرزب  رتخد  تفرگ و 

دندیناشون و بارـش  ار  دوخ  ردپ  بش  نامه  رد  سپ  میرادهاگن  دوخ  ردپ  زا  یلـسن  ات  میوش  رتسبمه  وا  اب  میناشون و  بارـش  ار  دوخ  ردپ 
کچوک هب  گرزب  رگید  زور  هک  دش  عقاو  دشن و  هاگآ  يو  نتـساخرب  ندیباوخ و  زا  دش و  باوخ  مه  شیوخ  ردپ  اب  هدمآ  گرزب  رتخد 

دوخ ردـپ  زا  یلـسن  ات  وش  باوخمه  يو  اـب  اـیب و  وت  میناـشونب و  بارـش  ار  وا  زین  بشما  مدـش ؛  هباوخمه  مردـپ  اـب  شود  کـنیا  تفگ : 
دشن هاگآ  يو  نتساخرب  زا  ندیباوخ و  زا  دش و  يو  باوخمه  کچوک  رتخد  دندیناشون و  بارـش  ار  دوخ  ردپ  زین  بش  نآ  میرادهاگن . 

تسا و نایبآوم ))   )) ردـپ زورما  ات  داهن و  مان  بآوم ))   )) ار وا  هک  دـیئاز  يرـسپ  گرزب  نآ  دـندش و  هلماح  دوخ  ردـپ  زا  طول  ره  سپ  . 
(191  ( . ) تسا نومع ))  ونب   )) ردپ لاحب  ات  يو  داهن و  مان  یمع ))  نب   )) اروا دییاز و  يرسپ  زین  کچوک 

تاروت رد  نوراه 

يارب دنتشاد :  راهظا  نوراه  هب  لیئارسا  ینب  داتفا ،  ریخءات  روط  هوک  زا  یسوم  تشگزاب  رد  هک  نآ  زا  سپ   : )) تسا هدمآ  جورخ  رفس  رد 
دنروایب هدرک  نوریب  دوخ  نارسپ  نارتخد و  نانز و  ياهـشوگ  زا  الط  ياه  هراوشوگ  تفگ  نوراه  دمارخب  ام  لباقم  رد  ات  زاسب  یئادخ  ام 

لباـقم رد  یهاـگنابرق  تداـبع  مسارم  يارجا  يارب  سپـس  دوـمن و  توـعد  نآ  شتـسرپ  هـب  تخاـس و  هلاـسوگ  اـهنآ  يارب  هدروآ و  سپ 
(192 (() ار دوخ  راگدرورپ  دینک  جح  ادرف  تفگ :  داد و  رارق  هلاسوگ 

تاروت رد  دواد  نامیلس و 

 . تشاد جیوزت  ار  هکرـشم  نانز  نامیلـس  دوب .  هارمگ  كرـشم و  رفن  کی  نامیلـس   : )) تسا هدـمآ  لیئارـسا  ینب  ناهاشداپ  لوا  باتک  رد 
 . دوبن لماک  شیادخ  هوهی  اب  دواد  شردپ  لد  لثم  نامیلس  لد  دنتخاس و  لیام  بیرغ  نایادخ  زا  يریپ  هب  ار  وا  لد  يریپ  تقو  رد  وا  نانز 

(193 (()

تاروت رد  بوقعی 
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هب دـش .  هدرـشف  هدز ،  وا  نار  هب  درادـن ،  تردـق  بوقعی  رب  تسناد  نوچ  تفرگ و  یتشک  یناسنا  اب  رجف  عولط  اـت  بش  رـس  زا  بوقعی  ))
ار دوخ  نیا  زا  سپ  تفگ :  هدیـسرپ ،  ار  بوـقعی  ماـن  یئاـمن .  تکرب  ارم  اـت  منک  یمن  اـهر  تفگ :  بوـقعی  رادزاـب .  ارم  تفگ  بوـقعی 
ارم مسا  ارچ  تفگ :  دیسرپ .  ار  وا  مان  مه  بوقعی  تسا .  لیئاریس  وت  مان  يا .  هدش  بلاغ  هدومن و  هدهاجم  دنوادخ  اب  اریز  مانم ؛  بوقعی 

 : دیوگ یم  تاروت  تفگ )) . . .  دیمان و  هللا ))  هجو   )) ینعی لیئینف ))   )) ار ناکم  نآ  بوقعی  سپ  داد .  تکرب  ار  بوقعی  و  یـسرپ ؟  یم 
هبلغ یئاناوت و  اب  بوقعی  دوب و  دنوادخ  دنک ،  اهر  ار  دوخ  تسناوتن  تشادن و  تردق  بوقعی  رب  تفرگ و  یتشک  بوقعی  اب  هک  یناسنا  ))

(194  . . . (() تفرگ تکرب  دنوادخ  زا  تعاجش  و 

تاروت رد  دنوادخ 

يادـخ تفر و  الاب  لیئارـسا  ینب  خویـش  زا  رفن  داتفه  وهبا و  بادان و  نوراه و  اـب  یـسوم   : )) تسا هدـمآ  دادـعا )) رفـس   )) رد تاروت  رد 
دوخ تسد  لیئارـسا  نارورـس  رب  و  افـص .  رد  نامـسآ  تاذ  دننام  فافـش و  یبآ  قیقع  زا  یتعنـص  لثم  شیاهاپ  ریز  دـندید .  ار  لیئارـسا 

(195  . (() دندیماشآ دندروخ و  دندید و  ار  دنوادخ  سپ  تشاذگن . 

اه ثرح  يدوبان  اهلسن و  ماع  لتق  تاروت و 

 ، دندرک ریـسا  ریگتـسد و  ار  اهنآ  ناکدوک  نانز و  دـندرک و  هبلغ  ناینایدـم  رب  نایلیئارـسا  هک  نآ  زا  سپ   : )) تسا هدـمآ  دادـعا  رفـس  رد 
 . دوب رازه  ود  یـس و  هرکاب  نارتخد  دادـعت  دـنراد .  هاگن  دوخ  يارب  ار  هرکاب  نارتخد  هتـشک ،  ار  ناکدوک  نانز و  درک :  رما  یـسوم ))  ))
ار يدحا  هدرک ،  كاله  ار  نایرومآ  ياهرهش  ناکدوک  نانز و  نادرم و  یمامت  تفگ  یسوم   : )) تسا هدمآ  هینثت ))  رفـس   )) رد ( 196 (()

هینثت رفس  رد  زین  و  میدومن )) .  كاله  ار  جوع  تکلمم  ناکدوک  نانز و  نادرم و  یمامت   : )) تسا هدمآ  زین  و  ( 197  . (() میتشاذگن یقاب 
رـشب و زا  هدرک و  جارات  ار  نایـسوبی  نایزرف و  نایناعنک و  نایرومآ و  ياهرهـش  تفگ :  هدومن ،  رما  ار  نایلیئارـسا  دنوادخ   : )) تسا هدمآ 

هتـشک هدـع  هدرک و  راتفر  هنوگ  نیمه  نیطـسلف  ياهرهـش  مدرم  اب  دوخ  ياهگنج  رد  مه  عشوی  ( )) 198  . (() میراذـگن یقاب  يراید  مئاهب 
(199  . (() دوب كدوک  نز و  رازه  دص  زا  شیب  وا  تاوزغ  رد  ناگدش 

تاروت ناققحم و 

گنـس هتخت  ود  اب  وا  هک  داـتفا  هاوفا  رد  دـیدرگ .  دـیدپان  یـسوم  ترـضح  اـهزور  زا  يزور   : )) دـیوگ یم  يدـنله  خروم  کیردـنه  - 1
ریز ار  هوک  هدروآ ،  ار  یهایـس  ربا  يدابدـنت  دوب و  یئرماـن  انیـس  هوـک  هلق  زور  نآ  رهظزادـعب  تسا .  هتفر  نوریب  مدرم  ناـیم  زا  هدیـشارتن 

يور رب  هک  بجعللای  تشگرب ،  یسوم  ترضح  نوچ  دید .  یمن  ار  يزیچ  اجنآ  رد  یناسنا  مشچ  هک  يروطب  تخاس ،  ناهنپ  نآ  باجح 
شقن ار  دوخ  ماکحا  دوب ،  هدومن  رک  ار  ملاـع  شوگ  قرب  دـعر و  هک  یتقو  ناـمه  رد  دوهی  موق  يادـخ  تشاد ،  تسد  رد  هک  یئاـهگنس 

رد نونکا  هچنآ  هتفر و  تسد  زا  دوب ،  هدـش  لزان  یـسوم  ترـضح  رب  راگدرورپ  فرط  زا  هک  یتاروت  بیترت  نیا  هب  ( 200  . (() دوب هدرک 
 : دیوگ یم  تنارود ))  لیو  - )) 2 دشاب .  یم  موق  نیا  یبهذم  ناربهار  نهذ  ياهـشوارت  اهماخاخ و  راکفا  هدیئاز  تسا ،  دوهی  موق  رایتخا 
ار تاروت  یخیرات  تاضقانت  (( )) اتاپاز - )) 3 ( 201  . (() تسا هدرک  دیدرت  کش و  تاروت  تلاصا  تحص و  رد  يوسنارف  دنمـشناد  رتلو  ))

تاروت هک  ما  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناوارف  تاـعبتت  زا  سپ   : )) دـیوگ یم  كرـالکا ))  مادآ  - )) 4 ( 202  . (() تسا هتخاس  راکـشآ  الماک 
ماکحا حاولا   )) و تاروت . . .  یلـصا  هخـسن   : )) دیوگ یم  نومروه ))  - )) 5 ( 203  . (() تسا هتفر  نیب  زا  هیلوا  ياه  هنتف  ناـمه  رد  یلـصا 

یم تئارق  ار  اهنآ  راب  کی  تقو  دنچ  ره  وا  تیصو  قبط  لیئارـسا  ینب  ءاملع  دوب و  تداهـش  قودنـص  رد  یـسوم  گرم  زا  سپ  هرـشع )) 
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هلمج زا  یهورگ  اهدعب  دیدرگ و  خیرات  ثداوح  اهگنج و  شتآ  همعط  حیـسم  دالیم  زا  شیپ  اهنرق  قودنـص  نامه  اب  هخـسن  نآ  دندرک . 
-6 ( 204  . . . (() دـندومن مادـقا  دـیدج  یتاروت  نتـشاگن  هب  تابوتکم  تاظوفحم و  زا  نتفرگ  کمک  اب  جـیردت  هب  دوهی  يارزع  اـی  زیزع 

يوسنارف كرتسا  ناژ  - 7 ( 205  . (() تسا دوهی  ياهماخاخ  هتخادرپ  هتخاس و  دوهی  یبهذـم  نوتم  بلغا   : )) دـیوگ یم  نومیـس  دراچیر 
اهنآ زا  یکی  رد  هک  دندرک  فیدر  باتک  نیا  رد  ار  نتم  عون  ود  تقد  هجوت و  نودب  هناگجنپ  رافسا  نادنـسیون  ای  هدنـسیون   : )) دیوگ یم 

(206  . (() تسا هوهی ))   )) يرگید رد  و  میهولا ))   )) ادخ مان 

دوهی یبهذم  ماکحا  دیاقع و 

دوهی موق  دیاقع  هب  یهاگن 

هچنآ هدوبن ؛  ینید  تعیرش و  یسوم  زا  لبق  تسا .  یسوم  ترضح  اب  نآ  ياهتنا  ادتبا و  تسا و  یکی  تعیرش  هک  دنارواب  نیا  رب  نایدوهی 
 (( خسن  )) اریز دوب ،  دـهاوخن  هدوبن و  يرگید  ماکحا  تعیرـش و  زین  یـسوم  زا  سپ  تسا .  هدوب  یتحلـصم  ماکحا  یلقع و  دودـح  هدوب ، 

هک تسا  یعدـم  دوهی  ( 207  . ) تسین اور  راـگدرورپ  رب  ءادـب ))  )) و ءادـب ))  )) ینعی خـسن ))   . )) تسین زیاـج  یهلا  تاروتـسد  ماـکحا و 
عیارـش رد  خسن  هک  دننآ  رب  یهورگ  دنراد :  هاگدید  هس  نایدوهی  هطبار  نیا  رد  دش .  دهاوخن  خوسنم  زگره  نم  نیئآ  تسا  هتفگ  یـسوم 

خوـسنم نم  نید  هک  تسا  هتفگ  یـسوم  اذـل  هدرک ؛  عـنم  ار  نآ  عرـش  یلو  تسا  زیاـج  ـالقع  دـنیوگ :  یم  یهورگ  تـسین .  زیاـج  ـالقع 
رقف رد  هک  يا  هعماج  کـش  نودـب  ( 208  . ) تسین زیاج  اعرـش ) هن  ـالقع و  هن   ) تعیرـش خـسن  دـنیوگ :  یم  موس  هورگ  و  دـش .  دـهاوخن 
داینب ون  هعماـج  درک !  ناوت  یم  هک  تسا  يراـک  نیرت  هناـقمحا  يوقت ،  قـالخا و  تیونعم و  هب  هعماـج  نآ  توعد  دزوس ،  یم  يداـصتقا 

طاطحنا هب  انیـس  يارحـص  رد  هلاس  لهچ  ینادرگرـس  یگراوآ و  یپ  رد  نایدوهی  دـش .  لمحتم  ار  يرایـسب  يداصتقا  ياـهنارحب  زین  دوهی 
ورگ هب  ار  دوخ  هیاـسمه  تخرد  رگا   : )) تسا هدـش  فارتـعا  تیعقاو  نیا  هب  جورخ ،  رفـس  تاروـت ،  رد  دـندیورگ .  یکاـندرد  یقـالخا 
نم دزن  رگا  و  دباوخب .  زیچ  هچ  رد  سپ  تسا .  وا  ندب  يارب  وا  ششوپ  طقف  هک  اریز  نک ،  در  وا  هب  باتفآ  بورغ  زا  لبق  ار  نآ  یتفرگ ، 

زا سپ  تیعضو  نیا  تشاداو .  یسوم  اب  یئوج  هزیتس  هب  ار  نانآ  دوهی  قلطم  رقف  ( 209  . (() دومرف مهاوخ  تباجا  هنیآ  ره  دروآرب ،  دایرف 
دوهی ياهماخاخ  دندرب .  هانپ  یتخس  یئازج  ماکحا  عضو  هب  دوهی ،  یبهذم  ناربهر  دیماجنا .  اشحف  هب  راب  نیا  دش و  دیدجت  یسوم  گرم 

يدیدش یئازج  ماکحا  نیناوق و  قالخا ،  يارجا  يارب  دنتسیز ،  یم  یتحار  هافر و  رد  دوخ  دندوب و  هدش  یسوم  نید  یمـسر  نایلوتم  هک 
راسگنس رتخد  دوب و  یتفع  یب  زا  یناشن  سورع  تراکب  مدع  دندرک .  عضو  طولم و . . .  یطال و  هیناز و  یناز و  ندرک  راسگنـس  لیبق  زا 

يارب نانآ  دش .  تیوقت  هراوآ  نایدوهی  رد  یـشک  مدآ  یگدـنرد و  هیحور  دوب .  قلطم  رقف  نیا  لولعم  یقالخا  تنوشخ  ( 210  . ) دش یم 
یب ییاـهن  زرم  هب  ناـیدوهی  دـندرک .  یم  یفرعم  محر  یب  راوخنوخ و  یئادـخ  ار  هوهی )   ) دـنوادخ دوـخ ،  یناور  یحور و  عـضو  هیجوـت 

رهاظم هیلک  دـنتفای ،  یم  تسد  اج  ره  رب  نانآ  دـندرک .  یم  دوبان  ار  تابن  ناسنا و  ناویح و  اـهدروخرب  رد  دندیـسر و  تواـسق  یمحر و 
 . دـندوب یناسنا  قالخا  هنوگ  ره  دـقاف  موق  نیا  دـنتخاس .  یم  تاروت  رد  یتایآ  تاـیانج  نیا  هیجوت  يارب  ناـنآ  دـنتخوس .  یم  ار  تاـیح 

تیعـضو نیا  دـنداد .  یم  يرایـسب  ناینابرق  دـندش و  یم  التبم  اهیرامیب  عاونا  هب  دـندوب و  هناگیب  تفاظن  تراـهط و  یکاـپ و  اـب  ناـیدوهی 
ار دوخ  ناـنآ  هچرگ  دـنا ،  هاوخ  دوخ  هارمگ و  یمدرم  دوهی  موق  ( 211  . ) تسا نایدوهی  یگدـنز  یقالخا و  هریـس  ءزج  نانچمه  یقالخا 
 . تسا نایادخ  نیرت  میظع  ام  يادخ   : )) تفگ یم  هک  دنهد  یم  تبـسن  نامیلـس  هب  ار  بلطم  نیا  نانآ  دنناد .  یم  ادخ )) هدیزگرب  موق  ))
 ، يرـصم هعماج  نیناوق  ماکحا و  تسا ،  رواجم  نایدا  بهاذم و  اهگنهرف ،  زا  رثءاتم  کش  نودب  دوهی  یقوقح  یئازج و  ماکحا  ( 212 (()

 . دراد رایسب  تهابش  لباب  یبارومح  نیناوق  اب  تاروت  یئازج  ماکحا  تسا .  هتفای  هار  تاروت  رد  یناریا  هعماج  یلباب و  هعماج 

تاروت یئازج  ماکحا 
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مسا هک  یسک  - 2 دنیامن .  راسگنـس  ار  وا  دیاب  دـنک ،  تدابع  ار  رگید  نایادـخ  یـسک  رگا  - 1 تسا :  ریز  حرـشب  تاروت  یئازج  ماـکحا 
ار هناگیب  ماوقا  دارفا و  - 4 ددرگ .  كاله  هتبلا  دنک ،  ینابرق  هوهی  ریغ  يارب  سک  ره  - 3 دنیامن .  راسگنس  ار  وا  دیاب  دیوگ ،  رفک  ار  هوهی 
 ، دنک تنعل  ار  دوخ  ردام  ردپ و  هک  یسک  - 6 دوش .  هتشک  دیاب  دز ،  کتک  ار  دوخ  ردام  ردپ و  یسک  رگا  - 5 دینارذگب .  ریشمش  مد  زا 

یناسنا سک  ره  - 8 دوش .  راسگنس  دیاب  دشاب ،  راسگیم  فرـسم و  دهدن و  شوگ  دوخ  ردپ  حیاصن  هب  هک  يدنزرف  - 7 دوش .  هتشک  دیاب 
صاصق رکم ،  هار  زا  ار  هیاسمه  لـتق  - 10 دوش .  هتـشک  دیاب  دشکب ،  ار  یناسنا  هک  یـسک  ره  - 9 دوش .  هتـشک  دیاب  دریمب ،  وا  دنزب و  ار 

دراد لتق  يازج  تسا و  مارح  مراحم ،  اب  ای  رتخد  ردام و  اب  جاودزا  - 12 دراد .  لتق  يازج  ناویح ،  درم و  نز و  اب  عامج  - 11 دراد .  لتق 
دیاب هیناز  یناز و  - 15 ( 213  . ) دوش هتخوس  شتآ  رد  دـیاب  دـنک ،  انز  ینهاـک  رتخد  رگا  - 14 دنوش .  هتـشک  دـیاب  طولم  یطال و  - 13 . 

نز نآ  دـنک ،  تباث  ار  دوخ  تراکب  دـناوتن  نز  تسا و  دوخ  نز  تراکب  رکنم  هک  يدرم  - 16 نآ . )  ریغ  هنصحم و  يانز   ) دنوش هتـشک 
راک هبنـش  زور  رد  سک  ره  - 18 دوش .  هتـشک  دیاب  دـنک ،  انز  دراد  دزمان  هک  يرتخد  اب  ارحـص  رد  يدرم  رگا  - 17 دوش .  راسگنـس  دیاب 

ار یناسنا  يواگ  رگا  - 20 دوش .  هتشک  دیاب  دوش ،  تفای  شتسد  رد  ای  دشورفب  ای  ددزدب  ار  یمدآ  سک  ره  - 19 دوش .  هتشک  دیاب  دنک ، 
ار هنجا  بحاص  رگوداـج و  نز  - 21 دنوش .  هتـشک  دیاب  نآ  بحاص  واگ و  دـشاب ،  هاگآ  شواگ  ندز  خاش  هقباس  زا  شبحاص  دـشکب و 
هب دیاب  دشکب ،  ار  يدرف  اوهـس  سک  ره  - 23 دوش .  هتـشک  دیاب  دنک ،  یم  يراددوخ  هاگدیعبت  هب  نتفر  زا  هک  یـسک  - 22 تشک .  دیاب 
دور فرط  نآ  رد  رهش  هس  ندرا و  دور  فرط  نیا  رد  رهش  هس   ) دوش دیعبت  دراد ،  نالتاق  هنوگ  نیا  هب  صاصتخا  هک  رهـش  شـش  زا  یکی 

هب نویناحور )   ) هنهک ياوتف  قبط  دـیاب  دـشابن ،  ناـسآ  اـی  رودـقم و  شیارب  ماـکحا  زا  یمکح  يارجا  ماـجنا و  هک  یـسک  - 24 ندرا . ) 
عطق شتسد  دیاب  دریگب ،  ار  درم  نآ  تروع  يرگید ،  درف  اب  شرهوش  ياوعد  ماگنه  رد  هک  ینز  - 25 دورب .  هدیزگرب ،  هوهی  هک  یناکم 

نادند ياجب  نادند  مشچ ،  ياجب  مشچ  ناج ،  ضوع  رد  ناج  دوش .  لثم  هب  هلباقم  دیاب  دنزب ،  يرگید  هب  همدص  یـسک  رگا  - 26 دوش . 
لهچ دیاب  تسا ،  هنایزات  بجوتسم  هک  ریرش  ناسنا  - 27 مخز و . . .  ياجب  مخز  غاد ،  ياج  هب  غاد  اپ ،  ياجب  اـپ  تسد ،  ياـجب  تسد  ، 

رد دزادرپب و  دیاب  رتخد  ردپ  هب  هرقن  لاقثم  هاجنپ  دـنک ،  یکیدزن  درادـن ،  دزمان  هک  يرتخد  اب  يدرم  رگا  - 28 ( 214  . ) دوش هدز  هنایزات 
يدرم رگا  - 30 دنک .  یم  افتکا  لوپ  نتفرگ  هب  دشابن ،  يرهق  جاودزا  نیا  هب  لیام  ردـپ  رگا  - 29 دنک .  يرادهگن  رتخد  نآ  زا  رمع  مامت 

دیاب دـنک ،  وضعلا  صقان  ار  يرگید  یعازن  رد  یـسک  رگا  - 31 دهدب .  هرقن  لاقثم  دص  دیاب  دـنک ،  تباث  دـناوتن  دـنزب و  تمهت  شنز  هب 
هید دیاب  هدوب ،  عالطا  یب  واگ  نآ  ندز  خاش  زا  شبحاص  تشک و  ار  یناسنا  درف  يواگ  رگا  - 32 دنک .  ادا  ار  وا  يراکیب  هجلاعم و  جرخ 

مدرم رگا  - 34 دهد .  نهاک  هب  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  مجنپ  کی  دیاب  دروخب ،  اوهـس  ار  یـسدقم  زیچ  هک  یـسک  - 33 دزادرپب .  ار  لوتقم 
يواگ رگا  - 35 دنزادرپب .  دـیاب  دـنک  یم  نییعت  نز  رهوش  هک  ار  یتمارغ  دـنک ،  نینج  طقـس  نز  نآ  دـننزب و  ار  يا  هلماح  نز  عازن ،  رد 

رد يواگ  دنکب و  یهاچ  هک  یسک  - 36 دهدب .  زینک  ای  مالغ  بحاص  هب  هرقن  لاقثم  یس  دیاب  واگ  بحاص  دنزب ،  خاش  ار  يزینک  ای  مالغ 
ار واگ  دریمب ،  نآ  دـنزب و  ار  هیاسمه  واگ  یـصخش ،  واـگ  رگا  - 37 دـشاب .  وا  نآ  زا  واگ  هدرم  دـهدب و  ار  نآ  ضوع  دـیاب  دـتفیب ،  نآ 
هب واـگ  هدوب ،  علطم  ندز  خاـش  زا  واـگ  بحاـص  هک  دوش  مولعم  رگا  دـنیامن و  میـسقت  ود  نآ  نیب  هدرم ،  واـگ  اـب  ار  نآ  تمیق  هتخورف و 
هلغ رگا  و  دهدب ،  ضوع  دیاب  دوخ  ناتسکات  نیرتهب  زا  دنارچب ،  ار  دوخ  یشاوم  يرگید  عترم  رد  هک  یسک  - 38 دوش .  هداد  واگ  ضوع 

 . دنک در  ار  نآ  ربارب  ود  دیاب  دوش ،  ریگتسد  دزد  نآ  دربب و  دزد  ار  یتناما  رگا  - 39 دهدب .  دیاب  زین  ار  نآ  ضوع  دنازوسب ،  ار  هعرزم  و 
ضوع دیابن  دریمب ،  نیما  صخـش  تبقارم  دوجو  اب  دنفـسوگ  ای  واگ  رگا  دـهد و  یم  سپ  ربارب  ود  دومن ،  تنایخ  تناما ،  رد  نیما  رگا  و 

 ، ددزدب ار  يدنفـسوگ  رگا  ربارب و  جنپ  ددزدـب ،  ار  يواگ  یـسک  رگا  - 40 دهدب .  دـیاب  ار  نآ  ضوع  درکن ،  تبظاوم  رگا  یلو  دـهدب ؛
ود دوش ،  ادیپ  دزد  نآ  تسد  رد  هدنز  دنفسوگ  ای  واگ  رگا  و  دهدب .  دیاب  ربارب  ود  ددزدب ،  ار  يدقن  هجو  رگا  و  دهدب .  دیاب  ربارب  راهچ 

شلتاق هک  یلوتقم  - 42 دهدب .  دـیاب  ار  نآ  ضوع  دریمب ،  هک  دـنزب  ار  یناویح  هک  یـسک  - 41 دیامن .  در  شبحاص  هب  دـیاب  ار  نآ  ربارب 
دوخ هابتـشا  هب  دروخب و  مسق  يراک  يارب  اتلفغ  یـسک  رگا  - 43 دـنهدب .  ینابرق  دـیاب  تیانج  هقطنم  هب  دارفا  نیرتکیدزن  دوشن ،  هتخاـنش 
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تداهش زا  هک  يدهاش  - 45 دهدب .  ینابرق  دیاب  دنک ،  هانگ  سدقم  ءایشا  هرابرد  اوهس  هک  یسک  - 44 دهدب .  ینابرق  دیاب  دنک ،  فارتعا 
تسین لتاق  رب  یمکح  دوش ،  هتـشک  يدزد  لاح  رد  رجف  عولط  زا  لبق  يدزد  رگا  - 46 دهدب .  ینابرق  دیاب  هدرک ،  هانگ  دنک ،  يراددوخ 
بجاو دراوم  یخرب  رد  تداهش  - 49 دنشاب .  رفن  هس  ای  ود  دیاب  دوهـش  - 48 دنـشورفب .  ار  وا  دیاب  دشاب ،  هتـشادن  يزیچ  دزد  رگا  - 47 . 

دهاش تازاجم  - 51 دنیوگن .  ار  عقاو  فالخ  دنـشاب و  فرط  یب  دارفا  دیاب  نادـهاش  - 50 دنک .  ینابرق  دیاب  دادـن ،  تداهـش  رگا  تسا . 
يارب راکانز  نز  رگا  - 53 دنک .  دای  دنگوس  دیاب  مهتم  دشابن ،  راک  رد  مرج  رب  يدهاش  رگا  - 52 تسا .  مهتم  تازاجم  نامه  وگغورد ، 

نـشور شتنایخ  دروآ ،  الاب  ار  شمکـش  بآ  نآ  رگا  هدـیناشون ،  وا  هب  خـلت  تنعل  بآ  یناحور )   ) نهاک دـشابن ،  یهاوگ  وا  هانگ  تابثا 
رگا - 55 دشاب .  ندـنام  هب  لیام  هک  نآ  رگم  دوش ؛ دازآ  دـیاب  متفه  لاس  رد  درک ،  تمدـخ  لاس  شـش  يربع  مالغ  رگا  - 54 دوش .  یم 

وا زا  دریمب ،  وا  دنزب و  ار  يزینک  ای  مالغ  هک  یسک  - 56 دنشاب .  نایدوهی  كولمم  دبا  ات  هک  دیاب  دنشاب ،  ماوقا  رگید  زا  نازینک  نامالغ و 
روک ار  دوخ  زینک  ای  مالغ  مشچ  یـسک  رگا  - 57 دوش .  یمن  هتفرگ  ماقتنا  وا  زا  دـنامب ،  هدـنز  زور  ود  یکی  رگا  یلو  دوش ؛ هتفرگ  ماـقتنا 
هدرک دزمان  دوخ  يارب  ار  وا  هک  شیالوم  هاگ  ره  دشورفب ،  يزینک  هب  ار  دوخ  رتخد  یسک  رگا  - 58 دوش .  دازآ  دیاب  نآ  ضوع  هب  دنک ، 

هک یمالغ  - 60 دوشن .  راسگنس  یلو  تسا ؛  تسایس  زینک ،  اب  يانز  بجوتسم  - 59 دشورفن .  رگید  ماوقا  هب  دهد و  هیدف  ار  وا  ددنسپن ، 
نید رد  دوشن .  افج  وا  رب  دوش و  نکاس  ددنـسپ ،  یم  هک  اهرهـش  زا  یکی  رد  هکلب  نادرگن ،  زاب  شیاقآ  هب  ار  وا  دنک ،  رارف  دوخ  ياقآ  زا 
هعطق هعطق  ندز ،  ریـشمش  ندز ،  ریت  اب  ندنازوس ،  ندرک ،  راسگنـس  نتخیوآ ،  راد  هب  دوش :  یم  ارجا  نوگانوگ  لاکـشا  رد  مادـعا  دوهی 

(215  . ) ندرک قرغ  ایرد  رد  نتخادنا و  ریز  هب  هوک  زا  ندرک ، 

ثراو جاودزا  نوناق 

رب جاودزا  لصا  دوش .  یم  بوسحم  جاودزا  یعون  نازینک  نارتخد و  ندوبر  تسا .  هداوناـخ  زا  نز  یئادـج  لـماع  جاودزا  دوهی  نید  رد 
هب یضار  ردپ  رگا  تسا .  جاودزا  یلـصا  طرـش  ردپ  تیاضر  دوش .  یم  تخادرپ  هیرهم  ناونع  هب  وا  تمیق  هک  تسا  رتخد  ندیرخ  يانبم 

هیرهم نتفرگ  زا  تسا  نکمم  ردپ  تسا و  رتخد  يایلوا  اب  جاودزا  هزاجا  دنک .  یم  افتکا  دقن  هجو  نتفرگ  هب  اهنت  دشابن ،  شرتخد  جاودزا 
 . دـنک جاودزا  درادـن ،  دـنزرف  هک  دوخ  يافوتم  ردارب  هویب  اب  دـیاب  درم  دوش .  یم  هتفرگ  رظن  رد  رتخد  تیاضر  هچ  رگا  دـنک ؛ رظن  فرص 
ابا دوخ  ردارب  نز  نتفرگ  زا  یـسک  رگا  تسا .  ردارب  ثاریم  ظفح  يارب  جاودزا  نیا  دوب .  دـهاوخ  یفوتم  ردارب  هب  قلعتم  نز  دـنزرف  نیلوا 

جیار نایدوهی  نایم  رد  تاجوز  ددـعت  دـنزاس .  اوسر  ار  وا  دـیاب  دـنکن ،  لوبق  رگا  هدومن و  تحیـصن  ار  وا  موق  خـیاشم  ناگرزب و  دـنک ، 
 ( هعتم  ) تقوم دقع  هب  نز  دصیس  يدقع و  نز  دصتفه  یبن  نامیلـس  بانج  دنیوگ  تسا .  يداصتقا  تردق  تاجوز ،  ددعت  طرـش  تسا . 

(216  . ) دریگ یم  تروص  دنواشیوخ  اب  اهجاودزا  دوهی ،  نایم  رد  تسا .  هتشاد  تقوم  نز  مئاد و 60  نز  نامیلس 18  رسپ  تسا و  هتشاد 
 (( ثرا  )) نوناق دـشاب .  یم  رهوش  هزاجا  هب  طونم  زین  وا  تادابع  تسا و  رهوش  عیطم  هناخ  رد  نز  ( 217  . ) تسا عونمم  هناگیب  اب  جاودزا 

بتک هلمج  زا  دوهی ،  یهقف  بتک  یخرب  رد  اما  تسا ،  هتفر  ثرا ))   )) زا نخس  رتمک  تاروت ))   )) رد تسا .  دودحم  رایسب  دوهی  نید  رد 
اهرتخد ربارب  ود  اهرـسپ  دـسر ؛ یم  نانآ  هب  هکرت  مامت  دالوا ،  دوجو  تروص  رد  تسا :  هدومن  میـسقت  هنوگ  نیا  ار  ثارو  رزعاه )) نبا  ))

یمن ثرا  دـنا ،  هدرک  رهوش  هک  ییاهرتخد  دوش .  یم  میـسقت  هیوسلاب  دنـشاب ،  رـسپ  دالوا  همه  ای  رتخد  دـالوا  همه  رگا  دـنرب و  یم  مهس 
ناردارب دشابن ،  ردپ  رگا  تسا و  وا  درفب  رصحنم  ثراو  شردپ  دشاب ،  هتـشادن  يدنزرف  یفوتم  رگا  دنا .  هدش  ادج  هداوناخ  زا  نوچ  دنرب 

یفوتم نارهاوخ  نانآ ،  نادقف  اب  اه و  هدازردارب  ناردارب ،  ندوبن  تروص  رد  دننک .  یم  میسقت  دوخ  نیب  يواسم  روطب  ار  كرت  ام  یفوتم 
رتخد هب  یتروص  رد  ثرا  ( 218  . ) تسوا دالوا  ردپ و  يومع  يردپ ،  دج  هدازومع ،  ومع ،  اب  مدـقت  قح  اهنیا ،  زا  سپ  دـنرب .  یم  ثرا 

(219  . ) دشاب هتشادن  رسپ  دنزرف  یفوتم  هک  دسر  یم 
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نایدوهی تادابع 

روبز زا  یلـصف  نایدوهی  زامن  دـنناوخ .  یم  هسینک ))   )) رد هک  دـنراد  زین  يا  هیعدا  نایدوهی  دوش .  یم  هصالخ  یناـبرق  رد  دوهی  تاداـبع 
؛ روپیک هزور  - 1 دوش :  یم  رازگرب  يدوهی  لاس  فلتخم  مایا  رد  هک  دنریگ  یم  هزور  نایدوهی  دنناوخ .  یم  راب  هس  يزور  هک  تسا  دواد 

هدمآ باب 23  نایوال  رفـس  رد  دنریگ .  یم  هزور  تعاس  تدـم 25  هب  يدوهی ،  لاس  زا  يدوهی  هام  نیتسخن  نیرـشت ،  ام  مهد  مهن و  ماـیا 
ماع لتق  زا  تاجن  هنارکـش  هب  هک  میروپ  ای  میروف  هزور  - 2 طابـشا )) .  تبـس و  ماش  ات  ماش  زا  دـیزاس ،  لیذ  ار  دوخ  ياه  ناج   : )) تسا

دبعم  ، )) سدقملا تیب  مکاح  ایلدـک ))  )) هک تسا  يزور  نیا  تسا .  نیرـشت ))   )) هام موس  زور  ایلدـک ، ))  )) هزور - 3 دوش .  یم  هتفرگ 
یمارگ ساپ  هب  زور ،  نیا  و  نیرـشت . ))   )) هام مجنپ  زور  رد  اـیبیقع ))  )) هزور - 4 تخوس .  شتآ  رد  ناـیدوهی  زا  نت  اب 82  ار  نامیلس )) 

یگنـسرگ زا  ات  درک  تمواقم  ردقنآ  تفرن و  راب  ریز  وا  دندومن و  تب  شتـسرپ  هب  روبجم  ار  وا  هک  تسا  ایبیقع )) ماخاخ   )) هرطاخ تشاد 
لیئارـسا ینب  رب  دـنوادخ  ربمایپ ،  دواد  ناـمز  رد  باذـع ؛  هزور  - 5 تسا .  هداتفا  قاـفتا  يدـالیم  لاس 153  رد  هثداـح  نیا  تشذـگرد . 

زور ایقدص ؛))  )) هزور - 6 دـنریگ .  یم  هزور  ار  زور  نآ  سرت ،  زا  نایدوهی ،  دومن .  دـیدهت  یطحق  گرم و  هب  ار  ناـشیا  هدومن ،  بضغ 
وا تشکب و  وا  نامشچ  ربارب  رد  ار  ایقدص  نادنزرف  درک ،  ریخست  ار  میلـشروا  رـصنلا )) تخب   )) هک نآ  زا  سپ  ناوسح ، ))   )) هام زا  مشش 
؛  میقایوهی هزور  - 7 دنریگ .  یم  هزور  دوهی ،  هاشداپ  ایقدص ))  )) اب يدردـمه  زاربا  تمواقم و  نیا  ساپ  هب  نایدوهی  دومن .  لمحت  ربص و 
هب دوهی  هاشداپ  میقاـیوهی ))   )) طـسوت درک و  ار  سدـقملا  تیب  یناریو  دوهی و  تراـسا  یئوگـشیپ  یبن  ياـیمرا  ولیک ، ))  )) هاـم متـسیب  رد 
هک ار  زور  نیا  دـننک .  همجرت  یناـنوی  هب  ار  تاروت  روز  هب  هک  درک  راداو  ار  دوـهی  مور ،  هاـشداپ  اـملت )) (( ؛ اـملت هزور  - 8 داتفا .  نادـنز 

روجف قسف و  هب  طول )) موق   )) دننام نیماینب ))   )) دالوا طفـش ،  هام  مهدزاود  رد  هنتف ؛  هزور  - 9 دنریگ .  یم  هزور  دوب ،  تثیبط  هام  متشه 
(220  . ) تسا تثیبط  هام  مه  درد  هک  رصنلا ، )) تخب   )) طسوت میلشروا  هرصاحم  هزور  - 10 دندرک .  مادقا 

دوهی ياهینابرق 

ینابرق دـیاب  هک  هویم و . . .  نیلوا  لوصحم ،  نیلوا  ماشحا ،  مانغا و  زا  دولوم  نیلوا  روکذ ،  دـنزرف  نیتسخن  ینعی  میروک ؛  یب  ینابرق  - 1
دنزرف یلو  دنازوس .  یم  يا  هژیو  تافیرـشت  اب  ار  اه  نآ  وا  دنهدب و  یناحور  هب  دیاب  زیچ  ره  زا  ار  اه  نیتسخن  هک  تروص  نیا  هب  دنهدب . 
رـصم رد  هک  تسا  نآ  روآدای  مسارم  نیا  تسا .  هدش  رایـسب  شرافـس  تاروت  رد  هراب  نیا  رد  دـنرخ .  یم  وا  زا  هداد و  وا  هب  ار  دوخ  لوا 

دنفسوگ هک  دیاب  ینابرق  تسا .  موسرم  دایعا  بلغا  رد  ینابرق  نیا  یمئاد ؛  ینابرق  - 2 تخادرپ .  لیئارسا  ینب  ناکدوک  راتشک  هب  نوعرف 
سکع ینابرق  نیا  دننک .  یم  ینابرق  هوهی  تیاضر  يارب  سدق )  الا  سدق   ) سدقم حبذم  رد  ار  ینابرق  دـشاب .  یملاس  چوق  زب و  واگ و  و 

دیاب دوش ،  بکترم  یهانگ  یـسک  هاگ  ره  هراـفک .  روپیک ؛ یناـبرق  - 3 نایرـصم و . . .  یتسرپ  واـگ  یتـسرپ و  تب  ربارب  رد  تسا  یلمعلا 
-2 ریطف ،  دیع  حصف و  دـیع  - 1 دوهی :  یبهذم  دایعا  ( 221  . ) دوش یم  ماجنا  يا  هژیو  مسارم  یط  دـبعم و  رد  ینابرق  نیا  دـهدب .  ینابرق 

روضح رد  روکذ  دنزرف  ره  دیاب  مایا  نیا  رد  تسا و  هدش  عضو  یـسوم  يوس  زا  تبـس  دیع  حصف و  دیع  اه .  میروف  دـیع  - 3 تبس ،  دیع 
نیا رد  هک  یسک  ددرگ .  دقعنم  يداش  لفاحم  سلاجم و  دیاب  تسا و  مارح  راک  دایعا  نیا  رد  دراذگب .  یلاحـشوخ  اب  ار  دوخ  هیده  هوهی 

کیدزن ای  نیرـصعلا  نیب  ناسین ،  مهدراهچ  رد  حـصف ،  دـیع  - 1 ( 222  . ) دوش راسگنـس  دـیاب  دوش و  یم  ادـج  موق  زا  دـنک ،  راک  داـیعا 
يارب هک  یـصوصخم  ناکم  رد  دیع  نیا  رد  تسا .  هدـش  دـیکات  رایـسب  دـیع  نیا  مسارم  ماجنا  رب  نایوال  رفـس  رد  دوش .  یم  زاغآ  بورغ 
دارفا یهاگ  دننک .  یم  باختنا  ینابرق  يارب  ار  ملاس  هلاس  کی  زب  ای  رن  هرب  الومعم  دیآ .  لمعب  ینابرق  مسارم  دیاب  هدـش ،  هدـیزگرب  ادـخ 

اب مسارم  زاغآ  دوش .  یم  هداد  ینابرق  تشوگ  زا  يا  هیمهس  کی  ره  هب  دنـسر .  یم  مه  رفن  دص  کی  هب  ینابرق  مسارم  رد  هدننک  تکرش 
زا سپ  دنراذگ .  یم  هرفـس  رد  هدومن و  نایرب  ندرک  هراپ  نودب  ار  هرب  دیوگ .  یم  کیربت  هداوناخ  سیئر  تسا و  بارـش  هلایپ  ندنادرگ 
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يزیچ رگا  و  دنکشن ،  نآ  ياهناوختـسا  هک  يروطب  دنروخ ،  یم  ریطف  نان  خلت و  ياهیزبس  اب  ار  هرب  مود  هعفد  رد  بارـش ،  هلایپ  ندنادرگ 
دنوش یم  لوغشم  یناحور  ياهزاوآ  هب  دننادرگ و  یم  ار  بارش  هلایپ  موس  راب  يارب  ماش  فرـص  زا  سپ  دننازوس .  یم  دنام ،  یقاب  نآ  زا 

هام مهدزناپ  زور  ریطف ،  دـیع  - 2 دوش .  یم  عورـش  ریطف  دیع  هاگنآ  دسر و  یم  نایاپ  هب  حـصف  دـیع  مراهچ ،  رود  رد  نداد  بارـش  اب  و  ، 
ریطف نان  تدم  نیا  مامت  رد  دنیامن .  سیدـقت  ار  نآ  رخآ  لوا و  زور  دراد .  همادا  زور  تدم 7  دوش و  یم  زاغآ  حصف  دیع  زا  دـعب  ناسین 
نودب ار  ریطف  نان  دوب ،  هارمه  هلجع  اب  نانآ  تکرح  نوچ  دوش .  یم  اپ  رب  رصم  زا  لیئارـسا  ینب  جورخ  تبـسانم  هب  دیع  نیا  دنروخ .  یم 

یم ینامداش  دـنروخ و  یم  ریطف  نان  دـنریگ و  یم  نشج  ار  یخیرات  زور  نآ  راهب ،  لاس  ره  نونکا  مه  و  دـندروخ .  دـنتخپ و  هیام  ریمخ 
؛  تسا تدابع  تحارتسا و  زور  متفه ،  زور  دـننک .  جراـخ  دوخ  هناـخ  زا  ار  هیاـم  ریمخ  دـیاب  هتفه  نیا  رد  تاروت ،  روتـسد  قبط  دـننک . 

ناسنا يدازآ  زور  تبس ))  زور   . )) درک تحارتسا  ار  هبنش )   (( ) تبس  )) زور هدروآ و  دیدپ  زور  شش  رد  ار  ناهج  هوهی  هک  هنوگ  نامه 
يدازآ لاس  اریز  نک ،  شدازآ  تمیق  یب  متفه  لاس  رد  درک  تمدـخ  لاس  شـش  هک  یلیئارـسا  زینک  ای  مالغ  ره  مالغ :  تبـس  - 1 تسا : 

ینک هبلاطم  وا  زا  دیابن  متفه  لاس  هب  دومنن ،  ضرق  يادا  تسا  وت  نویدـم  هک  وت  قیفر  لاس  شـش  ات  رگا  نید :  تبـس  - 2 تسا .  ناگدرب 
يدازآ و لاس  اریز  امن ،  لـیطعت  متفه  لاـس  يدومن ،  تشک  ار  نیمز  هک  لاـس  شـش  یـضارا :  تبـس  - 3 تسین .  راکهدـب  رگید  وا  هـک 

لاس دوش ،  یم  لاـس  هن  لـهچ و  هک  اـه  تفه  تفه ،  زا  سپ  ینعی  مهاـجنپ ،  لاـس  لـیئوی : )   ) اـهلاس تبـس  - 4 تسا .  نیمز  تحارتـسا 
میـسقت دوخ  نایم  هعرق  دـیق  هب  ار  اجنآ  یـضارا  نیطـسلف  كاخ  هب  دورو  زا  سپ  دوهی  موق  هک :  نیا  حیـضوت  تسا .  يدازآ  لاس  مهاجنپ 

 ، دـنوش دازآ  ناگدرب  مامت  ددرگرب :  دوخ  یلـصا  لحم  هب  زیچ  ره  سک و  ره  هدـش و  دازآ  دـیاب  لاس  تشذگ 49  زا  سپ  یلو  دـندومن ؛
 . ددرگرب نآ  نابحاص  هب  ینهر  ياهنیمز  دوش و  درتسم  نئاهر  دنـشاب ،  هدرب  هشیمه  اـت  دـندوب  هدرک  خاروس  ار  ناشـشوگ  هک  ناـنآ  یتح 

تحارتسا لاس  زور و  دـیع ،  نیا  یلو  تسا ؛  هتـسد  کی  شیاسآ  يارب  اه )) تبـس   )) ریاس اریز  تسا .  هیتبـس ))  دایعا   )) جات لـیئوی  دـیع 
شورف هب  ار  نیمز  هک  هدش  ناوارف  دیکءات  تاروت  رد  و  دش .  یم  میسقت  لیئارسا  ینب  نیب  هعرق  دیق  هب  یـضارا  اددجم  تسا و  مدرم  مومع 

 ، لاس رد  زور  هس  دیع  نیا  میروپ ؛  دـیع  - 3 ( 223  . ) دیتسه وا  بیرغ  نامهیم و  امـش  تسا و  هوهی  کلم  نیمز  اریز  دـیهدن ،  یگـشیمه 
اهزور نیا  رد  دوش .  ادـج  موـق  زا  دروـخب ،  هدـش  ریمخ  يزیچ  زور  ود  نیا  رد  سک  ره  ناـیدوهی و  تسا .  راذآ  هاـم  ات 13  ياهزور 11 

رد تبس  رابتعا  هب  نآرق  تسا .  تحارتسا  يانعم  هب  یناربع  تغل  رد  تبس  هبنش .  ياهزور  ینعی  اهتبس ؛ دیع  - 4 دنهد .  ماجنا  يراک  دیابن 
رارق نیا  زا  عوضوم  دوش .  یم  اـپ  رب  يدوهی  یناوج  يدرمناوج  ساـپ  هب  اـکوض ؛ دـیع  - 5 ( 224  . ) تسا هدرک  حیرـصت  یـسوم  موق  نایم 

نآ زا  دعب  دـنور و  مکاح  تمدـخ  هب  لوا  دوهی  ناسورعون  دـیاب  هک  داد  نامرف  میلـشروا  ینانوی  مکاح  يدالیم ،  لاـس 164  رد  هک  تسا 
مکاح تمدـخ  هب  دـیناشوپ و  سورع  سابل  ار  شرـسپ  دیـشیدنا و  يریبدـت  تشاد ،  رایـسب  نادـنزرف  هک  دوهی  يدرم  دنـشاب .  ناشنارهوش 
اهانرگ دیع  دنراد :  زین  يرگید  دایعا  نایدوهی  تسا .  زور  نآ  هنارکش  هب  دیع  نیا  دروآرد .  ياپ  زا  ار  مکاح  هنشد  اب  ناوج  نآ  داتـسرف . 

(225  . ) دوش یم  رازگرب  ینابرق  تافیرشت و  اب  صاخ  يزور  رد  یتبسانم و  هب  کی  ره  هک  اه ،  همیخ  دیع  اهنابیاس ،  دیع  اهربون ،  دیع  ، 

دوهی نید  تایقالخا 

بیرغ رفـس  رد  هک  روآ  دایب  رازاـیم !  ار  بیرغ   : )) ماـتیا ناـناوتان و  زا  يریگتـسد  يزاون ،  بیرغ  - 1 تسا :  نینچ  دوهی  نید  تاـیقالخا 
-3 ( 227  . (() رادـماور متـس  ملظ و  نابیرغ ،  زا  هاوخ  تناردارب و  زا  هاوخ  دـنا ،  نیکـسم  ریقف و  هک  نارگراک  رب  - )) 2 ( 226  . (() يدوب

میتی ار  ناتنادـنزرف  هویب و  ار  ناتنانز  تشک و  مهاوخ  ار  امـش  منک و  تباجا  دـنروآرب ،  داـیرف  رگا  نکم .  تیذا  ار  ناـمیتی  ناـنز و  هویب  ))
نادرمریپ زرون ،  هنیک  ریگم و  ماقتنا  شیوخ  موق  يانبا  زا  رادـب و  تسود  تدوخ  دـننام  ار  دوخ  ناگیاسمه  - )) 4 ( 228  . (() درک مهاوخ 

دارفا هب  یلو  هدم ،  کمک  دوس ،  يارب  هدم و  هقوذآ  دوس ،  يارب  هدم و  ضرق  دوس ،  يارب  ار  دوخ  ردارب  - )) 5 ( 229  . (() رادب یمارگ  ار 
-7 ( 231  . (() ریگم وا  زا  داوـس  اـبر و  يداد ،  ضرق  يدــقن  يریقف  هـب  رگا  - )) 6 ( 230  . (() یهد ضرق  دوـس ،  يارب  یناوـت  یم  بـیرغ 
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يارب - )) 9 ( 233  . (() نک اـفو  دوخ  دـهع  هب  روخم و  هوشر  - )) 8 ( 232  . (() شورفب وا  هب  اـی  هدـب  بیرغ  هب  روخم و  ار  هدرم  تشوـگ  ))
مان هب  غورد  مسق  دـیئوگن ،  غورد  رگیدـکی  هب  - )) 11 ( 235  . (() هدـم راشتنا  ار  لطاب  ربخ  - )) 10 ( 234  . (() نکم شدرگ  ینیچ  نـخس 
یم رهاظ  ار  تلادـع  دـیوگ ،  نخـس  یتسار  هب  هک  سک  ره  - )) 13 ( 237  . (() دـینک بانتجا  غورد  زا  - )) 12 ( 236  . (() دینکن دای  ادـخ 

(239  . (() دش دهاوخ  وحم  ناراکتنایخ  هشیر  دش و  دنهاوخ  عطقنم  نیمز  زا  ناریرش  وشم ،  ناتسادمه  ناریرـش  اب  - )) 14 ( 238  . (() دنک
يا - )) 17 ( 241  . (() دوش دایز  وت  يزور  ات  نک  مارتحا  ار  ردام  ردپ و  - )) 16 ( 240  . (() دنک یم  لیوط  ار  رمع  دنوادخ  زا  سرت  - )) 15

دنهاوخ وت  ندرگ  يارب  رهاوج  وت و  رس  رب  یئابیز  جات  اهنآ  اریز  نکم ،  كرت  ار  تردام  میلعت  نک و  تعاطا  ار  دوخ  ردپ  رماوا  نم !  رسپ 
زا تسا  رتهب  ندوب  ناـملاع  ناـمیکح و  دزن  عضاوت  اـب  - )) 19 ( 243  . (() دوـش یمن  ادـیپ  يزیچ  عازن  زج  ربـکت  زا  - )) 18 ( 242  . (() دوب

همدقم ینتورف  عضاوت و   )) 21 ( 245  . (() دنک یم  مدهنم  ناریو و  ار  ناربکتم  هناخ  دـنوادخ  - )) 20 ( 244  . (() ناربکتم اب  تمینغ  میسقت 
 ، یهاوخدوخ ربـکت و  - )) 23 ( 247  . (() تسا یگدـنز  لـالج و  تـلود و  یـسرتادخ ،  عـضاوت و  يازج  - )) 22 ( 246  . (() تـسا تزع 

(249  . (() نک افو  دوخ  دهع  هب  - )) 24 ( 248  . (() دنک یم  تسپ  ار  یمدآ 

نایدوهی دزن  دادعا  هاگیاج 

رابتعا تسا .  هدش  یصاخ  هیکت  دادعا  یخرب  يور  رب  نایدا  بهاذم و  هیلک  رد  دنتسه .  لئاق  یصاخ  رابتعا  شزرا و  دادعا  يارب  نایدوهی 
يدایز رابتعا  لهچ  هدزاود و  ددـع  هب  نایدوهی  تسا .  هلمج  نیا  زا  رگید  نایدا  یخرب  رد  لهچ  ددـع  ای  و  نایتشترز ،  دزن  رد  تفه  ددـع 

 . تسا هدوب  رـسپ  هدزاود  ياراد  زین  میهاربا  دـنزرف  لیعامـسا  ( 250  . ) دـنناد یم  رفن  هدزاود  ار  بوقعی  نادـنزرف  دادـعت  نانآ  دـنهد :  یم 
ره زا  ینعی   ) رفن هدزاود  یـسوم  ( 252  . ) تسا هدـش  هراشا  نآ  هب  نآرق  رد  هک  دروآ  نوریب  گنـس  لد  زا  همـشچ  هدزاود  یـسوم  ( 251)

نوراه تسد  رد  اهبنارگ  ياهگنـس  ددـع  ( 253  . ) داتـسرف نیطـسلف  هب  نمـشد  عضو  زا  عـالطا  يارب  دومن و  باـختنا  ار  رفن ) کـی  طـبس 
 . تسا هام  ره  مهدزاود  زور  رد  مسارم  یخرب  ماجنا  ( 255  . ) تسا هام  زین 12  لاس  دوهی ،  ینامز  میوقت  رد  ( 254  . ) تسا گنس  هدزاود 

طونح زور  لهچ  گرم  زا  سپ  ار  شردپ  ناکشزپ  هک  داد  روتـسد  فسوی  ( 257  . ) دـیراب ناراب  زور  لهچ  حون  نافوط  ماگنه  رد  ( 256)
لهچ زا  سپ  لیئارـسا  ینب  دوب  رارق  ( 259  . ) دندوب نادرگرس  اهنابایب  رد  لاس  لهچ  رـصم ،  زا  جورخ  زا  سپ  لیئارـسا  ینب  ( 258  . ) دننک
تفر راگدرورپ  تاقالم  هب  زور  لهچ  بش و  لهچ  یسوم  ( 261  . ) دنام روط  هروک  رد  زور  لهچ  یسوم  ( 260  . ) دنسرب نیطسلف  هب  زور 

 . دنتشگزاب زور  لهچ  زا  سپ  یسوم  ناسوساج  دراد .  حیرصت  بش  لهچ  هب  سپس  دنک و  یم  رکذ  بش  یـس  ار  ددع  نیا  نآرق  ( 262 . )
(265  . ) داد ار  اونین  مدرم  تکاله  هدـعو  زور  لهچ  زا  سپ  سنوی  ( 264  . ) درک جاودزا  یگلاس  لهچ  رد  میهاربا  دنزرف  قاحـسا  ( 263)
تقلخ و زور  شش  ینعی  تفرگ ؛  تروص  زور  تفه  رد  تادوجوم  تقلخ  ناهج و  شیادیپ  دراد :  یشزرا  رابتعا و  نینچ  زین  تفه  ددع 

یم يرادـهگن  هدام  تفه  رن و  تفه  كاپ ،  تاناویح  همه  زا  حون  یتشک  رد  ( 266  . ) زور تفه  دوش  یم  هک  ادخ ،  تحارتسا  زور  کی 
 ، رهاوخ ود  اـب  جاودزا  يارب  بوقعی  ( 268  . ) دـیراب ناراـب  زور  تفه  حون ،  یتشک  رد  دارفا  ندـش  راوس  زا  سپ  زور  تفه  ( 267  . ) دش
زا سپ  فـسوی  ( 270  . ) دیـسر بوقعی  هب  اـت  تفر  هار  زور  تفه  دوـخ  ردارب  اـب  يوـال  ( 269  . ) درک ینابـش  لاـس  تفه  کـی  ره  تهج 

تفه هبرف و  واگ  تفه  باوخ  رد  نوعرف  ( 272  . ) تشاذگ تیه  ار  دوخ  هاچ  مان  قاحسا  ( 271  . ) درک يرادازع  زور  تفه  ردپ ،  نیفدت 
(273  . ) درک ریبعت  یطحق  لاس  تفه  شیاسآ و  لاس  تفه  هب  ار  اهنآ  فسوی  هک  دید  کشخ  هلبنـس  تفه  رت و  هلبنـس  تفه  رغال و  واگ 
(275  . (() هدب نم  هب  ار  نآ  دعب  دننامب  ردام  دزن  زور  تفه  ناویح  ناسنا و  نادازون  ( )) 274  . ) تسا هتشاذگ  هحص  اه  تفه  نیا  رب  نآرق 

یتقو متفه ،  هام  زا  مهدزناـپ  زور  ( 276  . (() نک رازگرب  ار  هوهی  سدـقم  نشج  متفه  زور  روخب و  ریطف  نان  زور  شـش  حـصف  دـیع  رد  ))
(277  . ) دیریگب دـیع  دـنوادخ  يارب  زور  تفه  لاس ،  ره  ار  نآ  و  دـیراد ،  ياپرب  زور  تفه  ار  دـنوادخ  دـیع  دـیروآ ،  درگ  ار  لوصحم 
ات دنک ،  سک  ره  تیم  سم  ( 278  . ) دش دنهاوخ  لوبق  ینابرق  يارب  دـعب  دـننامب ،  دوخ  رد  ام  دزن  زور  تفه  زب  دنفـسوگ و  واگ و  دازون 
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یـصاخ تسادق  زا  زین  داتفه  ددع  ( 280  . ) دیـشاپب سدقم  یـسرک  دزن  هبترم  تفه  ینابرق  واگ  نوخ  زا  ( 279  . ) دـشاب سجن  زور  تفه 
 . دـندرک يرادازع  زور  داـتفه  رـصم  مدرم  بوقعی  گرم  رد  ( 281  . ) دـندرک رفـس  رـصم  هب  نت  داتفه  اـب  لیئارـسا  ینب  تسا :  رادروخرب 

داتفه دوهی  هک  تسا  هتفگ  ایمرا  ( 284  . ) تسا هدرک  حیرصت  نیا  هب  نآرق  هک  ( 283 (؛ دیزگرب ار  موق  ناگرزب  زا  رفن  داتفه  یسوم  ( 282)
(286  . ) دندرک همجرت  دوهی  ءاملع  زا  رفن  داتفه  ار  تاروت  ( 285  . ) دننک لباب  هاشداپ  یگدرب  لاس 

 ( ع  ) یسوم گرم  زا  سپ  دوهی 

هناگ هدزاود  طابسا 

هدزاود یسوم  گرم  زا  سپ  دندراذگ .  نایـصع  داسف و  هار  رد  مدق  یهورگ  یلو  دیدرگ ،  نانم  ؤم  دیدش  یتحاران  ثعاب  یـسوم  گرم 
هدزاود نیا  هب  نآرق  دندوب .  لیئارـسا  ینب  يونعم  ربهر  دنتـشادن و  یـسایس  تردق  رفن  هدزاود  نیا  دندرک .  تموکح  لیئارـسا  ینب  رب  رفن 

ترـضح تایح  نامز  رد  رفن  هدزاود  نیا  دنیوگ  یم  یمالـسا  نارـسفم  ( 287  . ) دـنک یم  دای  بیقن  هدزاود  زا  دراد و  راکـشآ  هراـشا  رفن 
ناگدیزگرب نیا  راک  دـندوب .  هدـش  هدـیزگرب  رفن  کی  یطبـس  ره  زا  دوب و  رفن  هدزاود  نیا  زا  یکی  عشوی  ( 288  . ) دندش باختنا  یـسوم 

نوچ هک  تسا  هدـمآ  دادـعا  رفـس  تاروت ،  رد  دـننک .  ربـخ  بسک  دنتـشاد  هفیظو  ناـنآ  دوب .  فلتخم  لـلم  ماوـقا و  ناـیم  رد  یـسوساج 
هب دومن و  نییعت  ربخ  بسک  يارب  دیزگرب و  ار  رفن  کی  طبـس  ره  زا  ینعی  رفن  هدزاود  دیـسر ،  هسدـقم  یـضارا  کیدزن  یـسوم  ترـضح 

نیا زا  رفن  هد  دنتـشگزاب .  یـسوم  دزن  دعب  زور  لهچ  دـندش و  ریگتـسد  نانیچ  ربخ  زا  دادـعت  نیا  تشاد .  مازعا  ناعنک )   ) نیطـسلف يوس 
ندیگنج ناوت  ام  هک  دنتفگ  رگید  رفن  ود  یلو  میگنجب .  نانآ  اب  میناوت  یمن  ام  تسا و  دنمورین  رایـسب  نمـشد  هک  دنتـشاد  راهظا  دادـعت ، 

زا هک  یناسک  زا  تفگ :  یسوم  دندرگرب .  رصم  هب  دنتساوخ  سرت  زا  دنتفرگ و  رارق  رفن  هد  نآ  ياهفرح  ریثءات  تحت  لیئارسا  ینب  میراد . 
نیا رد  دیاب  هیقب  دنشاب .  یم  بتاک ))   )) و نون ))  نب  عشوی   ، )) ود نآ  دیسر و  دنهاوخ  دوعوم  نیمزرس  هب  رفن  ود  دنا ،  هدش  جراخ  رصم 

هک هنوگ  نامه  دـندش .  مدـهنم  نانمـشد  تسد  هب  هدـش ،  عقاو  یهلا  بضغ  دروم  دوهی  زا  یهورگ  دـش ؛ نینچ  و  دـنوش .  كـاله  ارحص 
 . دندش نیطسلف  دراو  نون  نب  عشوی  يربهر  هب  لاس  لهچ  زا  سپ  دندوب .  نادرگرس  لاس  لهچ  لیئارسا  موق  دوب ،  هدرک  ینیب  شیپ  یسوم 

لاوز هب  ور  لیئارـسا  ینب  عاـضوا  سپ  نآ  زا  تشذـگ و  رد  یـسوم  زا  سپ  لاـس  عشوی 28  دـمآ .  نیطـسلف  هب  عشوی  قافتا  هب  زین  بتاـک 
 . دـندروآ يور  اشحف  داسف و  هب  و  دنتـشادن ؛ یئاـبا  زواـجت  تراـغ و  زا  دندیـسر ،  یم  هک  يرهـش  ره  هب  لیئارـسا  موق  ( 289  . ) تشاذگ

موق نیا  يرهم  یب  دروم  دش و  راچد  یـسوم ))   )) تشونرـس هب  زین  نون ))  نب  عشوی   . )) دوب هتـشاذگن  يرثا  نانآ  رد  یـسوم ))   )) حیاصن
 . تفرگ رارق 

نون نب  عشوی  يربهر 

 . دشاب عشوی  اب  موق  نیا  يربهر  هک  درک  تیصو  یسوم  دش .  راذگاو  عشوی  هب  لیئارـسا  ینب  موق  يربهر  نوراه ،  یـسوم و  گرم  زا  سپ 
رهـش هب  سوساـج  رفن  ود  ربخ  بسک  يارب  عشوی  تشاد .  مازعا  نیطـسلف  فرط  هب  ار  لیئارـسا  ینب  یـسوم ،  گرم  زا  سپ  زور  هس  عشوی 
ندرا زا  ار  دوخ  موق  عشوی  هاگنآ  دـندرک و  بسک  یتاعالطا  دـندش و  دراو  باجار  مان  هب  ینز  هناخ  هب  هنابـش  رفن  ود  نآ  داتـسرف .  احیرا 

ای دـهع )) توباـت   . )) دـندش دراو  اـحیرا ))  )) رهـش هب  دوـب ،  هتـشاذگ  ناـنهاک  شود  رب  ار  دـهع )) توباـت   )) هک یلاـح  رد  داد و  تکرح 
 . تشاد رارق  نآ  رد  تاروت ))   )) و نوراه ))   )) ياطع هناگهد و  ماـکحا  نآ  رد  دـش و  هتخاـس  بوچ  زا  یـسوم  طـسوت  دـهع ،  قودـنص 

هلیسو ار  نآ  اریز  دنداد .  یم  تکرح  نایهاپـس  ولج  ار  نآ  اهگنج  رد  هک  دوب  لیئارـسا  ینب  موق  نایم  رد  ادخ  هدنیامن  هباثم  هب  دهع  توبات 
دندوب هداد  روبع  نآ  ياه  هقلح  زا  یبوچ  توبات ،  نداد  تکرح  يارب  دوب .  هانگ  نآ  هب  ندز  تسد  دنتسناد .  یم  نمشد  رب  دوخ  يزوریپ 
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دنتفرگ و یگنج  مئانغ  ناونع  هب  لیئارسا  ینب  موق  زا  ار  دهع  توبات  ناینیطـسلف  دندرب .  یم  ار  نآ  هتفرگ ،  ار  بوچ  فرط  ود  نالماح ،  و 
نامیلس  )) دروآ و میلشروا ))   )) هب ار  نآ  دواد ))  . )) دنداتسرف سپ  لیئارسا  نیمزرـس  هب  ار  نآ  راچان  هب  دش .  نانآ  یتخبدب  ثعاب  رما  نیا 

یتقو هصالخ  ( 291  . ) تسا هدـش  هراشا  توبات  هب  زین  نآرق  رد  ( 290  . ) دش ناهنپ  اه  هدید  زا  نآ  زا  سپ  تشاذـگ و  دـبعم  رد  ار  نآ  (( 
 . دنتشک تاناویح  یتح  كدوک و  درم و  نز و  زا  ار  رهـش  نآ  مدرم  مامت  رهـش  هب  دورو  زا  سپ  دندش ،  دراو  احیرا  رهـش  هب  لیئارـسا  ینب 
زا ار  یـسوم  حیاصن  لیئارـسا  ینب  تسا .  هدش  هدیـشک  شتآ  هب  م .  هدزناپ ق .  نرق  رد  هک  دهد  یم  ناشن  رهـش  نیا  زا  هدمآ  تسدب  راثآ 

مدرم نانآ  دنتخوس .  یم  شتآ  رد  دندرک و  یم  تراغ  دنتفای ،  یم  ار  يرهـش  ره  نانآ  دـنتخادرپ .  راتـشک  تراغ و  هب  دـندوب و  هدرب  دای 
 . دـندرک رارقرب  حلـص  نون ))  نب  عشوی   )) اب یحاون  رگید  مدرم  دـندرک .  ماع  لـتق  اـحیرا ))  )) رهـش دـننام  ار  یع ))   )) اـی ياـع ))   )) رهش

هدش حتف  ياهرهـش  رد  عشوی ))   )) هاپـس دندش .  هتـشک  دندروخ و  تسکـش  اما  دندش .  دـحتم  نایدوهی  هیلع  نیطـسلف  مدرم  دـعب  یکدـنا 
 . دنتخادرپ راتشک  تراغ و  هب  دندرک و  حتف  ار  هبنل ))   )) رهش دعب  دندرب و  موجه  هدقی ))   )) رهـش هب  نانآ  دندز .  یگرزب  راتـشک  هب  تسد 
مد زا  ار  یلاها  مامت  عشوی  دنتشگرب .  لاجلج  هب  هاگنآ  دنتشک .  ار  اهرهش  نآ  مدرم  هتفرگ ،  ار  نوربح و . . .  نولجع ،  شیفال ،  ياهرهش 

نانآ ماشحا  اهرهش و  نآ  لاوما  مامت  لیئارسا  ینب  و  دیشک .  شتآ  هب  ار  اروصاح  رهش  تخاس و  كاله  لکلاب  ار  مدرم  دنارذگ و  ریشمش 
اب دربن  هدامآ  ار  دوخ  نانآ  دـنبای .  تسد  نیطـسلف  میلـشروا و  مامت  رب  دنتـسناوتن  لیئارـسا  ینب  موق  لاوحا  نیا  مامت  اـب  دـندرب .  دوخ  اـب  ار 
زا ناینیطـسلف  دندروآ .  دربن  نادیم  هب  ار  دـهع  توبات  لیئارـسا  ینب  دـندش .  زوریپ  ناینیطـسلف  ماجنارـس  دربن  نیا  رد  دـندرک .  ناینیطـسلف 
رب هثداح  نیا  دندرب .  میلشروا  هب  دوخ  اب  ار  توات  دنتشک و  ار  نایدوهی  زا  رفن  رازه  یـس  هدرک ،  هبلغ  سرت  رب  اما  دندرک .  تشحو  توبات 
یم دنوادخ  باذع  زا  اریز  دندوب ،  نارگن  دهع  توبات  نتشاد  زا  زین  ناینیطـسلف  ( 292  . ) دنتفرگ دب  لاف  هب  ار  نآ  دـمآ و  راوگان  نایدوهی 

 . دـندناسر دنتـشاد ،  ینکـس  اجنآ  رد  ناـیدوهی  هک  سمـشلا  تیب  هب  ار  توباـت  دـندرک .  اـهر  هداـهن ،  يا  هدارا  رب  ار  توباـت  دندیـسرت . 
تدحو حور  هک  نیا  يارب  لیئومش  دوب .  اجنآ  رد  لاس  تسیب  تدم  هب  هک  دنداهن  یگنس  يالاب  رب  ار  توبات  دندش و  لاحـشوخ  نایدوهی 

يادـخ يوس  هب  دـنرادرب و  داسف  هنت و  یتسرپ و  تب  زا  تسد  هک  تساوخ  نانآ  زا  زاغآ  رد  دزاـس ،  هدـنز  لیئارـسا  ینب  ماوقا  ناـیم  رد  ار 
زا سپ  دـیامرف و  تیانع  ترـصن  ار  نانآ  ات  تساوخ  ادـخ  زا  لیئومـش  دـندش ،  عمج  هفـصم  مان  هب  یلحم  رد  هاـگنآ  دـنروآ .  يور  اـتکی 

طابـسا فعـض  هرود  دـیاب  ار  تدـم  نیا  دـندرک .  زاـغآ  ار  اهرهـش  رب  هطلـس  هتفاـی ،  تردـق  لیئارـسا  ینب  موـق  هراـبود  ناوارف  ياـهگنج 
طبس يرایب  یطبس  هک  داتفا  یم  قافتا  رتمک  تشادن و  دوجو  یمظنم  عیـسو و  تالیکـشت  چیه  تدم  نیا  رد  دروآ .  باسحب  هناگهدزاود 

یبهذم تافالتخا  روتف ،  نیا  رگید  تلع  دندوب .  هتخادرپ  نانآ  تراغ  لتق و  هب  لیئارـسا  ینب  نانمـشد  تدم  نیا  یط  رد  دباتـش .  يرگید 
ار یتسرپ  تب  نیا  دندیتسرپ .  یم  تب  هتشادرب ،  یسوم  ترضح  نید  زا  تسد  لیئارـسا  ینب  زا  یهورگ  رـصع  نیا  رد  دوب .  نانآ  نایم  رد 

(293  . ) دندوب هتفرگ  دای  ینیطسلف  ماوقا  زا 

نارواد هورگ  يربهر 

نانآ رفن  راهچ  هک  دـندوب  رفن  نارواد 16  نیا  دوهی  عباـنم  هتفگ  هب  دیـسر .  نارواد  هورگ  هب  يربـهر  ناونع  نوـن  نب  عـشوی  گرم  زا  سپ 
هب لیئارسا  ینب  هک  دوش  یم  مولعم  و  هروبد ،  مان  هب  یئوناب  و 5 - لیئومش ،  - 4 نونتمش ،  - 3 حاتفی ،  - 2 نوعدگ ،  - 1 دنتشاد :  تسایر 
نآ رد  هدمآ و  نیطـسلف  هب  هنارتیدم  يایرد  زا  هک  دـندوب  ناینیطـسلف  لیئارـسا  ینب  نانمـشد  نیرتکانرطخ  دـندوب .  هداد  تواضق  قح  نانز 

اب نوچ  دندوب و  هدمآ  رصم  ریخـست  لایخ  هب  حیـسم  دالیم  زا  لبق  لاس  دودح 1200  رد  ادـتبا و  رد  موق  نیا  دـندوب .  هدومن  لزنم  نیمزرس 
نایم رد  دنداد .  تسکش  ررکم  ار  لیئارسا  ینب  دنتفرگ و  اج  نالقسع  ههزغ و  ياهرهش  رد  نیطسلف و  لحاوس  رد  دندش ،  وربور  تسکش 

درم نیا  داد .  یم  ناشن  ناوارف  تعاجـش  دوخ  زا  ناینیطـسلف  اب  اـهدربن  رد  هک  تشاد  دوجو  لوشمـش  ماـن  هب  یتردـق  رپ  درم  لیئارـسا  ینب 
اب ار  شیوـخ  يورین  تردـق و  اریز  دــشارتب ،  ار  دوـخ  ياـهوم  زگره  تسیاـب  یمن  باـب 16 :  نارواد  رفـس  تاروت ،  هتفگ  هب  اـنب  ناوـلهپ 
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 . دمآ راتفرگ  ناینیطسلف  تسد  هب  يزور  دوب و  هدرک  هفخ  دوخ  ياهتسد  اب  ار  يریـش  یناوج  رد  وا  داد .  یم  تسد  زا  رـس  يوم  ندیـشارت 
قیرط زا  ناینیطسلف  درک و  تنایخ  يو  هب  لوشمش  هقوشعم  دروآرد .  ياپ  زا  یغالا  هناچ  اب  ار  ناینیطـسلف  زا  رفن  رازه  درک و  هراپ  ار  اهدنب 

رب ار  دوهی  موق  يرکـشل  يروشک و  روما  هرادا  اهتدـم  دوب ،  لیئارـسا  ینب  نارواد  زا  یکی  هک  لیئومـش ))   . )) دنتـشک ار  يو  شا  هقوشعم 
نانآ هب  درک  یعس  لیئومـش  درامگب .  ناشیا  تموکح  رب  ار  يدرف  هک  دنتـساوخ  يو  زا  اهنآ  دوب .  موق  نیا  رواد  نیرخآ  وا  تشاد .  هدهع 

ماجنارـس لیئومـش  دندرکن .  لوبق  نانآ  یعامتجا .  يدرف و  ياهیدازآ  نتفر  نیب  زا  يروتاتکید و  دادبتـسا و  ینعی  یهاشداپ  هک  دـنامهفب 
یلقع رظن  زا  دوب ،  یعاجـش  ناوج  هک  لوئاـش  دـیزگرب .  ناـنآ  یهاـشداپ  هب  دوـب ،  نیماـینب ))   )) نادـنزرف زا  هک  ار  سیق ))  نب  لوئاـش  ))

 ، اهلاس زا  سپ  دوب و  رواگنج  عاجـش و  یلو  هشیپ  ناپوچ  یناوج  هک  دواد ))  )) و دش ،  هتـشک  اه  ینیطـسلف  اب  گنج  رد  يو  دوب .  فیعض 
 . دیسر تموکح  هب  لوئاش ))   )) ياجب دوب ،  هداد  تسکش  ار  ناینیطسلف 

یبن دواد  دنمورین  هنالداع و  تموکح 

هب ار  وا  لیئومـش ))   )) تـسا و هدرک  یم  یگدـنز  م .  لاس 970 ق .  دودح  رد  هک  تسا  لیئارـسا  ینب  دـنمورین  هاشداپ  نیتسخن  دواد )) ))
یناـهج تاـیبدا  مهم  راـثآ  زا  هک  ار  روبز ))  )) اـی ریمازم ))  )) باـتک داد .  رارق  دوخ  تخت  ياـپ  ار  میلـشروا  رهـش  دواد  دـیزگرب .  تنطلس 

ینب ناهاشداپ  نیرتگرزب  زا  وا  م .  972-932 ق .  تسشن :  یهاشداپ  هکیرا  رب  نامیلس  شدنزرف  دواد  زا  سپ  دورس .  وا  دور ،  یم  رامشب 
لاس 1408 ق رد  دواد ))  . )) تسا وا  هب  بوسنم  اهلزغ )) لزغ   )) و نامیلس ))  لاثما   )) و هعماج ))  رفس   )) مان هب  باتک  هس  تسا و  لیئارسا 

دواد سپ  نآ  زا  ( 294  . ) دش لیئارسا  ینب  هاشداپ  تولاط ، ))   )) زا سپ  داد و  لیکـشت  ار  دوهی  یهاشداپ  دومن و  حتف  ار  سدق  رهـش  م .  . 
دروخ و تسکـش  ناینیطـسلف  اـب  يرگید  گـنج  رد  لوئاـش  داد .  يو  هب  ار  شرتـخد  لوئاـش  تفاـی .  ترهـش  لیئارـسا  ینب  موـق  ناـیم  رد 

هبلغ ناینیطسلف  رب  دوخ  هلاس  یهاشداپ 55  هرود  رد  دواد  ( 295  . ) درک یشکدوخ  م .  لاس 1029 ق .  رد  وا  دندیسر .  لتق  هب  شنادنزرف 
اهنآ تسد  زا  ار  دالبلا  ما  داد و  تسکش  ار  ناینیطسلف  دواد   : )) هک تسا  هدمآ  تاروت  رد  تخاس .  رود  ناعنک  ياهزرم  زا  ار  اهنآ  درک و 

ار دواد  دنوادخ  دندروآ .  هیده  دواد  يارب  دندش و  وا  ناگدنب  نایبآوم  و  داد .  تسکـش  ناعنک  یبونج  هیحان  رد  ار  نایبآوم  زین  تفرگ و 
هب تواضق  يرواد و  دوخ ،  همه ،  رب  وا  درک .  یم  یهاشداپ  لیئارسا  ینب  لئابق  یمامت  رب  دواد  داد .  یم  ترـصن  تفر ،  یم  هک  اج  ره  رد 

يالاب نیطسلف  یقرش  هیحان  رد  دواد  ( 297  . ) تسا هدش  هراشا  وا  هنالداع  تموکح  دواد و  هب  میرک  نآرق  رد  ( 296  . (() درک یم  فاصنا 
نآ دنک و  انب  دیدجت  ار  نآ  تساخ  دواد  یلو  تسا ،  هدوب  يرهش  میدق  زا  میلشروا  هچ  رگا  دومن .  عورـش  ار  میلـشروا  رهـش  يانب  يا  هپت 
اریز دش ،  لیئارسا  ینب  لئابق  عمجت  نوناک  تشگ و  نایدوهی  ینید  یسایس و  زکرم  سپ  نآ  زا  میلشروا  رهـش  داد  رارق  دوخ  تخت  ياپ  ار 

درک و مامت  ار  میلـشروا  يانب  وا  تفگ .  تایح  دوردـب  م .  لاس 974 ق .  رد  دواد  درک .  انب  رهـش  نیا  رد  ار  شدبعم  دنزرف  نامیلـس ))  ))
هب ار  نامیلـس  شدـنزرف  وا  ( 298  . ) درک تیـصو  نآ  مامتا  هراـبرد  نامیلـس  شدـنزرف  هب  دـنام و  ماـمتان  هک  درک  دـبعم  نتخاـس  هب  عورش 
درک یفرعم  نانآ  هب  ار  شدنزرف  ناوارف  هظعوم  زا  سپ  توعد و  ار  موق  خویش  ناگرزب و  مامت  دومن و  بوصنم  لیئارـسا  موق  رب  یهاشداپ 
نم یلو  هدش ،  هدامآ  تامدقم  کنیا  منک .  ینابرق  نآ  رد  مزاسب و  یـسدقم  هناخ  شیارب  هک  هداد  نامرف  نم  هب  دـنوادخ  تفگ :  هاگنآ  . 

زا دناسر .  مامتا  هب  ار  نآ  تسا ،  نم  نیـشناج  ثراو و  هک  نامیلـس  مدنزرف  هک  تسا  نینچ  دنوادخ  هدارا  ما و  هدـش  هدوسرف  ریپ و  رگید 
هاگنآ تسا .  وت  اب  دنوادخ  هک  شاب  عاجش  سرتم و  راد و  يوق  لد  تفگ  شدنزرف  هب  سپـس  درک .  دهاوخ  راک  نیا  هب  مادقا  وا  سپ  نیا 

ار نامیلـس  هک  دـنداد  لوق  ناگرزب  دومن .  ناوارف  شرافـس  ار  موق  تشاذـگ و  نامیلـس  رایتخا  رد  دوب ،  هدرک  عمج  هک  ار  یحلاصم  ماـمت 
هک تسا  روبز  وا  باـتک  تسا .  هدـمآ  یهلا  ناربماـیپ  فیدر  رد  نارق  رد  هک  تسا  لیئارـسا  ینب  ناـهاشداپ  زا  یکی  دواد  دـننک .  کـمک 

هدش هراشا  دواد  باتک  هب  نآرق  رد  دـنیوگ .  دواد  ریمازم  ار  نآ  عمج  روبزم و  ار  نآ  تمـسق  ره  هک  تسا  تمـسق  هاجنپ  دـصکی و  لماش 
(299  . ) تسا
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ربمایپ نامیلس  ریظن  یب  تنطلس 

دبعم يانب  هب  نامیلـس  تسا .  لیئارـسا  ینب  ناهاشداپ  نیرتگرزب  زا  وا  م .  972-932 ق .  تسشن ؛  تخت  رب  نامیلـس  دواد ،  گرم  زا  سپ 
ماهلا زین  يرـصم  يروشآ و  يرامعم  رنه  زا  دندش و  هاگتدابع  نآ  نتخاس  رومءام  دندوب ،  نایقینف  زا  هکروص  رهـش  نارامعم  درک .  مادـقا 

هک دندش  یم  در  طایح  ود  زا  بارحم  هب  ندیـسر  يارب  دنداهن .  انب  دنلب  يا  هحفـص  يور  رب  ار  دـبعم  اهروشآ  زا  دـیلقت  هب  نانآ  دـنتفرگ . 
يادنلب رتم و  یس  يزارد  رتم و  هد  يانهپ  هب  دوب  ینامتخاس  دبعم  تشاد .  ردس  بوچ  زا  يا  هدرن  دوب و  لئاح  نآ  نایم  رد  یهاتوک  راوید 

 . دوب هدش  انب  دبعم  لخاد  رد  یگنـس  شقنم  نوتـس  ود  دوب .  هدش  بوکالط  ردـس  بوچ  زا  اهنوتـس  دوب و  گنـس  زا  اهراوید  رتم .  هدزناپ 
يا هخاش  تفه  نادعمـش  زا  نآ  یئانـشور  دنداد و  یم  ماجنا  ار  تدابع  مسارم  نآ  رد  نانهاک  هک  قاطا  ود  زا  دوب  ترابع  دـبعم  نوردـنا 

 . راب کی  یلاس  مهنآ  گرزب  نهاک  زج  تشادن ؛  لوخد  قح  یـسک  تشاد ،  رارق  نآ  رد  دهع )) قودنـص   )) هک مرح  رد  دش .  یم  مهارف 
تخب تسد  هب  یناریو  زا  سپ  دبعم  نیا  تسا .  تمالـس  حلـص و  رهـش  يانعم  هب  هک  دنیوگ  یم  میلـشروا  یماس  نابز  هب  ار  سدقملا  تیب 

هیرگ و يانعم  هب  هبدـن  راوید  ار  نآ  تسا و  سدـقم  نایدوهی  دزن  رد  هک  هدـنامن  یقاب  نآ  زا  شیب  ییاـه  هراوید  زج  اـه ،  یمور  رـصنلا و 
زا نانآ  روشک  دودح  لاح  نیا  اب  یلو  دندرک ؛ یط  ار  دوخ  ءاقترا  هجرد  نیرخآ  نامیلس  رصع  رد  لیئارسا  ینب  موق  ( 300  . ) دنیوگ يراز 
ناد  )) زا وا  یئاورنامرف  هزوح  دیوگ :  یم  هک  تسا  قیتع  دـهع  لوا  باتک  مهدزای  مراهچ و  باوبا  نیا  و  درکن .  زواجت  نیطـسلف  نیمزرس 

بلاغ وا  رب  دیامن و  میلست  ار  قشمد ))   )) هاشداپ تسناوتن  نامیلس ))   )) تشاد و دادتما  رـصم ))  )) دودح و  هّزغ ))   )) و عبـس ))  رئب   )) ات (( 
رد وا  ناـمرف  ریز  دـندیروش و  نامیلـس ))   )) رب بونج  رد  ناـینومع ))   )) و ناـیبآوم ))   )) و ناـیمادآ ))   )) ماـش و رد  ناـیمارآ ))   )) دوش و

هتفرگ دوخب  يا  هناسفا  الماک  یلکش  یخیرات  تایاور  ریطاسا و  رد  نامیلـس  یهاشداپ  دیـشک .  نامرف  ریز  ار  نایناعنک  نامیلـس ،  دندماین . 
دنوادـخ ناربماـیپ  زا  یکی  ناونع  هب  ار  وا  هدرک و  ادـج  تایلیئارـسا  اـه و  هناـسفا  نیا  زا  ار  نامیلـس  یهاـشداپ  میرک  نآرق  ( 301  . ) تسا

تقیقح هرهچ و  یلیئارـسا ،  تایاور  دوهی و  عبانم  تسا .  دنوادخ  تردـق  زا  یـشخب  هدرک ،  ضیوفت  نامیلـس  هب  ار  هچنآ  هدرک و  یفرعم 
 ، هدش هئارا  یلیئارسا  ینب  ناربمایپ  زا  نآرق  رد  هک  يریواصت  دنا .  هدرک  میسرت  تقیقح  زا  رودب  هدش و  فیرحت  ار  دنوادخ  ناربمایپ  هیلک 

تاروت دوهی ،  یخیرات  عبانم  ریواـصت  فـالخ  رب  اـقیقد  نیا  و  ( 302  . ) دهد یم  ناشن  رگتیادـه  تسود و  حلـص  یمدرم ،  رایـسب  ار  نانآ 
و دوب .  دوهی  موق  ندمت  تموکح و  رادتقا  جوا  هطقن  نامیلس  تنطلس  نارود  هک  نیا  هصالخ  ( 303  . ) تسا دوجوم  تایاور  اه و  هناسفاو 

يریگ مشچ  یناوتان  فعض و  طاطحنا و  هب  ور  دوهی  تموکح  دش ،  ادیپ  اهنآ  تموکح  رد  هک  یتافالتخا  تلع  هب  نامیلس  تلحر  زا  سپ 
 . تشاذگ

نامیلس گرم  زا  سپ  لیئارسا  ینب  تشونرس 

-1 دـش :  میـسقت  تمــسق  ود  هـب  شروـشک  وا  گرم  زا  سپ  تشذـگرد .  م .  لاس 980 ق .  دودح  رد  نامیلـس  هک  دـنا  یعدـم  تایاور 
ینب زا  هورگ  ود  زا  هک  دوهی  تموـکح  - 2 دوب .  سلبان ))   )) نآ تخت  ياپ  هک  لیئارـسا  ینب  هناگهد  طابـسا  زا  لکـشتم  دوهی ،  تموکح 

دنتخانشن و تیمسر  هب  ار  تاروت  هناگهد  طابسا  تموکح  دوب .  میلـشروا  نآ  تخت  ياپ  دوب و  هدش  لیکـشت  نیماینب )  ادوهی و   ) لیئارـسا
يارب دـندنادرگ و  دوب ،  میلـشروا ))   )) هک ار  هلبق ))   )) دـندرک و مهارف  یتاروت  دوخ ،  هقیلـس  هب  دنتـسناد و  طقاس  راـبتعا  هجرد  زا  ار  نآ 

دندیزگرب و نایوال ))   )) ریغ هورگ  زا  ار  دباعم  نانهاک  دندرک و  انب  اهدبعم  ناتب  يارب  و  دنتخاس ،  شتـسرپ  تهج  نیرز  هلاسوگ  ود  دوخ 
تیمـسر هب  ار  تاروت  دوب ،  نیماینب  دوهی و  طابـسا  اب  هک  مود  تموکح  یلو  دوب .  هطاـبان ))   )) دـنزرف ماـعیرب ))   )) ناـنآ هاـشداپ  نیتسخن 

اب رواجم ،  ياهتلود  اب  گنج  رب  هوـالع  تموکح  ود  نیا  اذـل  دـنداد و  رارق  میلـشروا  ار  دوخ  هلبق  دوب و  لوادـتم  ناـشنایم  رد  دـنتخانش و 
زا موق ،  نیا  ندـیبوک  مهرد  يارب  دـنک و  هدافتـسا  تیعقوم  نیا  زا  زاجعا  ات  دـش  ثعاب  فالتخا  نیا  دـندوب .  عازن  لاـح  رد  زین  رگیدـکی 
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هاگنآ تفرگ .  جارخ  نانآ  زا  تخاس و  دوخ  عیطم  ار  لیئارـسا  ینب  درب و  موجه  هرماس  هب  روشآ  هاشداپ  دـهاوخب .  کـمک  روشآ  هاـشداپ 
ریاـس روپن و  نیبیـصن و  رهـش  رد  هناـگهد  طابـسا  درک .  فرـصت  ار  روشک  نآ  دـیگنج و  لیئارـسا  تلود  اـب  روشآ  هاـشداپ  مود  نوـجرس 

هتوک و لباب و  ناریسا  زا  یهورگ  ضوع  رد  وا  دنا .  هتفگ  رفن  ار 7200  گنج  نیا  ناریسا  تفرگ .  تراسا  هب  ار  قارع  روشآ و  ياهرهش 
اما دـش .  ضرقنم  روشآ  ناهاشداپ  هلیـسوب  لیئارـسا  تلود  دـالیم ،  زا  لـبق  لاـس 720  رد  هک  نیا  هصـالخ  دـیناچوک .  اـجنآ  هب  ار  ةاـمح 

(( رـصنلا تخب   )) هک اـت  دـندیئارگ  یتسرپ  تب  هب  یتسرپ  ادـخ  زا  دوب ،  نامیلـس ))  نب  ماعـصر   )) یهاـشداپ نارود  رد  هک  ادوهی  تموکح 
باب 36 باب 34 و  یبن  ینایمرا  باـتک  تاروت ،  رد  ( 304  . ) تخاـس ضرقنم  ار  ادوـهی  تلود  م .  لاس 585 ق .  دودـح  رد  لباب  هاشداپ 

نآ وا  منک و  یم  میلست  لباب  هاشداپ  تسدب  ار  میلشروا )   ) رهـش نیا  نم  کنیا  دیوگ . . .  یم  نینچ  لیئارـسا  يادخ  هوهی   : )) تسا هدمآ 
هب تسا  هراـشا  نیا  و  دـش )) .  یهاوخ  میلـست  وا  هب  هدـش و  راـتفرگ  هکلب  تسر ،  یهاوخن  وا  تسد  زا  وت  دـینازوس و  دـهاوخ  شتآ  هب  ار 

 . میلشروا هب  شندمآ  رصنلا و  تخب  نایرج 

نایدوهی ماع  لتق  رصنلا و  تخب 

ار سدقملا  تیب  دوخ  تنطلس  متـسیب  لاس  رد  دیـسر و  یهاشداپ  هب  یـسوم  تلحر  زا  سپ  لاس   977 رـصنلا ،  تخب  دیوگ :  یم  ادفلاوبا 
 . درک بارخ  ار  نآ  تشذگ ،  یم  میلـشروا  يانب  زا  هک  لاس  زا 450  سپ  درک و  ریسا  ار  یهورگ  تشک و  ار  لیئارـسا  ینب  درک و  بارخ 
هب درک و  ریسا  ار  نایدوهی  رـصنلا )) تخب   . )) دیدرگ ضرقنم  رـصنلا  تخب  هلمح  اب  دندوب ،  میلـشروا  رد  هک  طابـسا  زا  طبـس  ود  تنطلس 

تیب  )) دوـمن و دازآ  ار  ناـیدوهی  درک و  بارخ  ار  لـباب  ناریا  هاـش  شروـک ))   ، )) دــندوب تراـسا  رد  لاـس  داـتفه  ناـنآ  درب .  لـباب ))  ))
-539  ) دـندوب نایناریا  هطلـس  ریز  رد  لاس  تسیود  دودـح  نایدوهی  درامگ .  نانآ  رب  دوخ  يوس  زا  یمکاح  دومن و  داـبآ  ار  سدـقملا )) 
دندش و هتشک  تاروت  نایراق  زا  رفن  رازه  لهچ  دادعت  تشک ؛  ار  تاروت ))   )) نایراق زا  يرایسب  هورگ  رـصنلا  تخب  ( 305  . () م 322 ق . 
ار نایدوهی  نز ،  نآ  شهاوخ  هب  انب  درک و  جاودزا  لیئارسا  ینب  نانز  زا  یکی  اب  لباب  رد  رگید  یهاشداپ  وا  زا  سپ  درک .  ریسا  ار  يرایسب 
دنتخیرگ و رصم  هب  نایدوهی  زا  یهورگ  سدقملا ، ))  تیب   )) هب رـصنلا  تخب  هلمح  رد  ( 306  . ) دینادرگزاب سدقملا  تیب  هب  درک و  دازآ 

ینادابآ نایدوهی و  يدازآ  زا  سپ  دنتخیرگ .  زاجح  هب  دندرک و  رارف  اجنآ  زا  درک ،  هلمح  رصم ))  )) هب رصنلا  تخب  نوچ  دندش .  هدنهانپ 
(( ریزع  )) مان هب  رفن  کی  دندوب .  تحاران  دندوب ،  هداد  تسد  زا  ار  تاروت ))   )) نوچ نانآ  دنتـشگزاب .  راید  نیا  هب  سدـقملا ، ))  تیب  ))

سدقملا و تیب  زا  یناوارف  دنمشزرا  هیثاثا  ءایشا و  رـصنلا  تخب  ( 307  . ) تشون نایدوهی  يارب  تشاد و  ظفح  زا  ار  تاروت  یهلا  ماهلا  اـب 
تاروت رد  دوش .  هدنادرگزاب  اجنآ  هب  هدش ،  هدوبر  سدقملا  تیب  زا  هچنآ  ره  داد  روتـسد  شوروک  یلو  دروآ .  تسدب  دوهی  دباعم  رگید 

دیامن ریمعت  دوب  هدش  بارخ  هک  ار  سدقملا  تیب  دنک و  حتف  ار  لباب  ات  تخیگنارب  ار  شروک  دنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  یبن  يایمرا  باتک 
هدرک هلمح  نیطـسلف  هب  رابود  رـصنلا  تخب  هک  تسا  هدمآ  خـیرات  رد  ( 308  . ) دزاس دازآ  تراسا  زا  ار  لیئارـسا  ینب  هدـش ،  ریـسا  موق  و 
هلمح دروم  نیطسلف  رصم ،  تلود  زا  میقاقوهی )   ) لیئارـسا ینب  هاشداپ  يرادفرط  رطاخ  هب  هک  دوب  م .  لاس 597 ق .  رد  لوا  هبترم  تسا ؛ 
تخب هلمح  مود  هبترم  دـندش .  دـیعبت  لباب ))   )) هب دوهی  ناگرزب  زا  رفن  رازه  ود  دـش و  تراـغ  میلـشروا ))   )) هلمح نیا  رد  تفرگ .  رارق 

راب نیا  دـیروش .  يو  هیلع  رـصنلا )) تخب   )) هدـناشن تسد  ناطلـس  ایفدـص ))  )) هک دوب  نیا  هلمح  تلع  دوب .  م .  لاس 586 ق .  رد  رصنلا 
نایدوهی زا  يرایسب  دیشک و  شتآ  هب  ار  رهش  نآ  زا  سپ  دومن .  تراغ  ار  میلشروا  هرابود  درک و  هلمح  میلشروا  هب  رـصنلا )) تخب   )) هاپس

زا هلحرم  نیمه  رد  دوهی  تراسا  دنتشک و  دندرب و  لباب  هب  ریجنز  لغ و  رد  ار  ایفدص ))  . )) دندرک تراغ  زین  ار  نامیلـس  دبعم  تشک و  ار 
(309  . ) تسا هدوب  هلمح 

دوهی موق  یجنم  شروک 
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يادـخ هوهی  دـیوگ :  یم  ارزع  سراـپ  هاـشداپ  شروک   : )) تسا هدـمآ  نینچ  ناریا  هاـشداپ  شروک  طـسوت  دوهی  موـق  يدازآ  تاروـت  رد 
سپ منک  انب  تسا ،  ادوهی  هک  میلشروا  رد  وا  يارب  یئ  هناخ  هک  تسا  هدومرف  رما  ارم  هداد و  نم  هب  ار  نیمز  يور  کلامم  عمج  اه  نامسآ 

باب 45 یبن  ءایعـشا  باتک  رد  دورب )) .  تسا ،  دوهی  هک  میلـشروا  هب  وا  دـشاب ،  يو  اب  شیادـخ  هک  وا  موق ،  یماـمت  زا  امـش ،  زا  تسیک 
 . . مزاس و بولغم  ار  اهتما  يو  روضح  هب  ات  متفرگ  ار  وا  تسار  تسد  نم  دیوگ  یم  شروک  ینعی  دوخ  حیسم  هب  دنوادخ   : )) تسا هدمآ 

ياهاج دیمارخ و  مهاوخ  وت  يور  شیپ  نم  دیوگ :  یم  نینچ  دوشن  هتسب  رگید  وا  يور  هب  ياه  هزاورد  منک و  زاب  يو  يور  هب  ار  اهرد  ات 
ار ناهنپ  نئازخ  تملظ و  ياه  جنگ  دیرب و  مهاوخ  ار  نینهآ  ياهدنب  تشپ  هتسکش و  ار  نیجنرب  ياهرد  درک و  مهاوخ  راومه  ار  راومهان 

تمـسا هب  ار  وت  یتخانـشن .  ارم  هک  یماگنه  مدناوخ  تمـسا  هب  ار  وت  مشاب و  یم  لیئارـسا  يادخ  هوهی  هک  دینادب  ات  دیـشخب  مهاوخ  وت  هب 
شروک هک  م .  لاس 539 ق .  رد  ( 310  . (() تسین یئادخ  نم  ياوس  هک  دینادب  نآ  برغم  باتفآ و  قرش  زا  ات  متخاس ،  بقلم  مدناوخ و 

دوهی روشک  رد  سراف  یشنماخه  یهاشداپ  رظن  ریز  سپ ،  نآ  زا  دومن .  دابآ  ار  میلـشروا  درک و  دازآ  ار  دوهی  ناریـسا  درک ،  حتف  ار  لباب 
اج رب  اپ  تموکح  نآ  یشنماخه  تلود  نایاپ  ات  هک  دندرک  یم  هرادا  ار  نآ  لیئارـسا  ینب  نانهاک  هک  دمآ  دوجوب  یناحور  تموکح  کی 

گنهرف ینید و  رکف  رد  ینانوی  یناریا و  گنهرف  طاقتلا  رثا  رد  دـندش .  نانوی  عبات  ینیطـسلف  نایدوهی  ناریا ،  هب  ردنکـسا  هلمح  رد  دوب . 
رب ینارازگراک  نایمور ،  دـندش و  مور  تلود  بضغ  راچد  م .  لوا ق .  نرق  طساوا  رد  هرابود  موق  نیا  تفرگ .  تروص  یلوحت  نایدوهی 

نایدوهی تمواقم  درک و  هلمح  میلشروا  هب  مور  هاپـس  يدالیم ،  لاس 67  رد  دندرک .  اهتلاخد  دوهی  یبهذم  روما  رد  دندرامگ و  نیطـسلف 
تسناوتن رگید  دوهی  موق  میلشروا ،  بیرخت  نایدوهی و  ماع  لتق  ینعی  هعقاو  نیا  زا  سپ  دش .  ناریو  میلشروا  رهـش  دش و  هتـسکش  مه  رد 

رب رز  روز و  اب  ار  شیوخ  يرامعتـسا  رهاق  هدارا  ریبک  يایناتیرب  شیپ  یکدـنا  هک  ات  تشذـگب  نامز  نآ  زا  و  دـنک .  یگدـنز  نیطـسلف  رد 
ار لیئارسا  رئاج  عورشمان و  بصاغ ،  تلود  داد و  يوءام  هطقن  نیا  رد  ناهج  رسارس  زا  ار  تسینویهص  ناشکمدآ  درک و  لیمحت  نیطسلف 

 . دومن لیمحت  يرشب  ناهج  رب 

لیئارسا ینب  ناربمایپ 

 ( ع  ) یسوم گرم  زا  سپ  ناربمایپ 

هدرک جیورت  ار  یسوم  ترضح  تعیرش  هدمآ و  لیئارسا  موق  يارب  ربمایپ  تفه  لهچ و  یسوم ،  ترضح  زا  سپ  هک  دندقتعم  دوهی  ءاملع 
هدش هراشا  دنا ،  هدمآ  یـسوم  زا  سپ  هک  لیئارـسا  ینب  ءایبنا  زا  رفن  دـنچ  هب  نآرق  رد  دـنا .  هدوب  باتک  ياراد  نانآ  زا  رفن  هدـفه  هک  دـنا 

 . تسا هدمآ  وا  تنطلس  تلاسر و  حرش  نآرق  رد  هک  نامیلس  زین  تساهنآ و  زا  یکی  دوب ،  روبز  ینامـسآ  باتک  بحاص  هک  دواد  تسا ؛ 
 (( مییبن  )) يربع نابز  رد  ار  نانآ  هک  دـندش  رهاظ  م .  لاس ق .  رازه  دودـح  رد  لیئارـسا  ینب  ةاضق )   ) نارواد دـهع  رد  هیلوا  ءایبنا  ( 311)

نامز کی  رد  لیئارسا  ناربمایپ  ( 312  . ) دندوب نم  ؤم  هبذج و  اب  يدارفا  نیمز  قرشم  ءافرع  شیوارد و  دننام  دارفا  نیا  دندوب .  هداد  بقل 
 ، تاروت رد  یلو  دندوب .  توعد  لوغشم  تابصق  ارق و  اهرهـش و  رد  دنا و  هتـشاد  هدهع  رب  ار  موق  نیا  تیاده  تلاسر  مه  اب  ناشرفن  دنچ 

عشوه  (( ، )) سوماع  (( ، )) نون نب  عشوی   : )) تسا هدمآ  دنا ،  هدرک  نیودت  ناشناوریپ  ادعب  ای  هدوب  یباتک  هلاسر و  ياراد  هک  یئاهنآ  مان 
هتشون رفن  تشه  لهچ و  ار  لیئارسا  ینب  ءایبنا  دادعت  بتک  یخرب  رد  لایناد . ))   )) و ءایلیا )) (( ، )) ایمرا (( ، )) ایعشا  (( ، )) لیئومـس (( ، ))

هک یئایبنا  یماسا  دنرادن .  یباتک  سایلا ))   )) و عشیا ))   )) ياهمان هب  رگید  رفن  ود  دنـشاب .  یم  باتک  بحاص  اهنآ  زا  رفن  هدـجیه  هک  دـنا 
نب اخیم  يربئ ،  نب  عشوه  سوماع ،  دـیزگرب ، ) یهاشداپ  هب  ار  تولاط  ای  لوئاـش   ) اـناقلا نب  لیئومـش  یـسوم ،  دـنا :  هدوب  باـتک  ياراد 
نب لاوی  یبن ،  لایقزح  یبن ،  ءایقلم  نب  ءایمرا  یبن ،  قوقح  یتوک ،  نب  ایفص  یـشوقلا ،  نب  موحان  سوماع ،  نب  ءایعـشا  سنوی ،  نیثروم ، 

یماح یبن  ءایلیا  تسا .  هدوب  ریمازم  باتک  ياراد  هک  یبن  دواد  ایخرا و  نب  اـیرکز  یبن ،  یکح  یبن ،  لاـیناد  یبن ،  یتاـی  دـبوع  لـیئاوتق ، 
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یم ار  لـَْعب ))   )) هک ناتـسرپ  تـب  هـیلع  درک و  ماـیق  باـها ))   )) یهاـشداپ ناـمز  و  ناـعنک ))   )) رد وا  دوـب .  هوـهی ))   )) یقـالخا بهذـم 
وا راک  عشیا ))   )) وا درگاش  دش و  دیدپان  ناهگان  یبن ))  ایلیا   . )) دنک ایحا  هرابود  ار  دیحوت  دش  قفوم  يدودـح  ات  دـیروش و  دـندیتسرپ ، 

لوغشم ینابش  راک  هب  وا  دش .  دلوتم  م .  متفه ق .  نرق  رد  لیئارـسا  ینب  ناربمایپ  نیرتگرزب  ارهاظ  یبن  سوماع  اما  ( 313  . ) درک لابند  ار 
ياهالب هب  ار  مدرم  وا  دندرک .  نوریب  ار  وا  مدرم  دناسر .  لیئارـسا  راکهبت  دـساف و  مدرم  هب  دوب ،  هتفایرد  ماهلا  اب  هک  ار  هوهی  مایپ  وا  دوب . 
ياهرهش دیدش  يا  هلزلز  دش و  لزان  نوعاط  خلم و  موجه  يالب  ناراکهبت  نآ  رب  دعب  یکدنا  داد .  راذنا  دوب ،  ناشراظتنا  رد  هک  ینامسآ 

ایند هب  ناعنک  لامش  رد  لیئارسا  ناربمایپ  زا  رگید  یکی  عشوی  ( 314  . ) درک ور  ریز و  دندوب ،  یهابت  داسف و  زکرم  هک  ار  هرومع  مودس و 
لوبق ار  وا  فرح  مدرم  اما  درک ،  توعد  دیحوت  یکاپ و  هب  ار  مدرم  وا  درب .  یم  جنر  لیئارـسا  ینب  یبهذم  یقالخا و  طاطحنا  زا  وا  دمآ . 

رد دـمآ .  ایند  هب  مان  شوخ  هداوناخ  کی  رد  دوب و  م .  وا 740 ق .  دلوت  لاس  دش .  دلوتم  ناعنک  بونج  رد  یبن  ءایعـشا  ( 315  . ) دندرکن
 . درک توعد  دیحوت  هب  ار  مدرم  لاس  لهچ  تشاد .  نامیا  هوهی  هب  وا  تخادرپ .  شیوخ  رصع  مدرم  توعد  هب  دیسر و  توبن  هب  میلـشروا 

تـسد هب  دوـهی  تموـکح  هک  م .  لاـس 722 ق .  رد  تفاـین .  هار  لزلزت  وا  ناـمیا  رد  زگره  دـندرک .  یم  هرواـشم  وا  اـب  دوهی  ناـهاشداپ 
فاصنا يراکوکین و  هب  ار  مدرم  وا  دنام .  نوصم  لاغشا  زا  ناعنک  نیمزرس  زا  یشخب  درک و  اعد  ءایعشا  تسکش ،  مه  رد  روشآ  نایهاپس 

درک زاغآ  یئوگشیپ  اب  ار  شیوخ  تّوبن  وا  دش .  ثوعبم  میلشروا  رد  یبن  ءایعشا  تشذگرد  زا  سپ  یبن ،  ءاکیم  ( 316  . ) درک یم  توعد 
ار رورغم  نیغورد و  ءایبنا  فرط  کی  زا  وا  تسا .  یبلاج  نانخـس  هدنرادرب  رد  وا  باتک  دـنا .  هتـشون  م .  لاـس 722 ق .  رد  ار  وا  روهظ  . 

نامداخ زا  وا  تسا .  روهـشم  ناربمایپ  زا  یبن ،  ءایمرا  ( 317  . ) درک ناـیب  مدرم  يارب  ار  نـید  یقیقح  حور  فرط ،  رگید  زا  درک و  راـکنا 
میب و دیعو و  هدعو و  لیئارـسا  مدرم  هب  دوب و  دوخ  هعماج  دیدهت  دروم  وا  دوب .  هدش  دـلوتم  رهـش  نآ  رد  دوب و  ثوتانع ))   )) رهـش دـبعم 

یتـقو داد .  همادا  مدرم  داـشرا  هب  وا  لاـح  نیع  رد  دـندرک ،  یم  ءازهتـسا  ار  وا  مدرم  دـنام .  هجیتـن  هدـیاف و  یب  وا  حـیاصن  داد .  یم  دـیما 
ایمرا دندرک .  دازآ  ار  وا  اه  ینادلک  دندوب .  هتخاس  ینادنز  ار  وا  شموق  اریز  دوب ،  نادـنز  رد  ایمرا  دـندرک ،  حـتف  ار  میلـشروا  ناینادـلک 

 . دش دنهاوخ  لوغشم  هوهی  تدابع  هب  تشگ و  دنهاوخزاب  شیوخ  نطو  هب  نایدوهی  دروخ و  دنهاوخ  تسکش  يدوزب  اه  ینادلک  تفگ : 
تراسا هب  م .  لاس 597 ق .  رد  هک  دوب  میلشروا  نانهاک  ياه  نادناخ  زا  یکی  دنزرف  وا  تسا .  لوهجم  يو  یگدنز  یبن ،  لیقزح  ( 318)

نـشور ناور و  یتارابع  اب  ار  دوخ  تافـشاکم  درک و  یفرعم  لیئارـسا  ینب  ربمایپ  ار  دوخ  یگلاس  نس 22  رد  وا  دوب .  هدـش  هدرب  لـباب  رد 
بحاـص وا  تـسا .  لوـهجم  زین  يو  یگدـنز  مود ،  ءایعـشا  ( 319  . ) تخادرپ دوـخ  موـق  فیلاـکت  ماـکحا و  حرـش  هب  تشاد و  یم  ناـیب 

(320  . ) دهد یم  لیکشت  ار  قیتع  دهع  فحص  وا  تالامک  تسا و  هدوب  يوق  ینید  یناسفن و  تانیقلت  تاماهلا و 

دندیسر توبن  هب  لیئارسا  ینب  رد  هک  ینانز 

هدناوخ ردپ  لیئارسا  ینب  درم  ءایبنا  هک  هنوگ  نامه  دنا و  هتشاد  توبن  ماقم  زین  نانز  هکلب  هدوبن ،  نادرم  هب  رـصحنم  يربمایپ  دوهی  موق  رد 
لیئارسا نز  ناربمایپ  دادعت  لیئارسا .  ردام  لیئارـسا و  ردپ  دندش ،  یم  هدناوخ  ردام  دنا ،  هدیـسر  یم  يربمایپ  هب  هک  زین  نانز  دندش ،  یم 

اّنح - 4 تسا . )  هدوب  زین  یـضاق  هک   ) هروـب - 3 یـسوم .  رهاوخ  مایریم )   ) میرم - 2 میهاربا . )  رـسمه   ) هراس - 1 تسا :  هدوـب  رفن  تفه 
هراشا تاروت ))   )) رد ( 321 ( . ) اشرایاشخ هکلم   ، ) رتسا - 7 موئاش )  رسمه   ) هدلح - 6 دواد . ) رسمه   ) لیئاگ يوا  - 5 لیئومس . )  ردام  )

دنک یم  دای  نز  دـنچ  زا  زین  لیجنا )  (( ) دـیدج دـهع   . )) تسا هدرک  هراشا  ناشیا  توبن  هب  دوهی )) دوملت   )) اما تسین ،  ناـنز  توبن  هب  يا 
توبن سپیلیف  رتخد  راهچ  لیئونف و  رتخد  اّنح ))  (( ، )) یـسیع  )) روهظ ماگنه  رد  هک  تسا  هدـمآ  اقول ))  )) لیجنا رد  دـنا .  هدوب  ربمایپ  هک 
بحاص میهاربا  دننام  زین  وا  تسا .  هدش  هدناوخ  مه  لیئارسا  ردام  هک  دوب  قاحسا  ردام  میهاربا ،  رسمه  هراس ،  - 1 ( 322  . ) دنا هدرک  یم 

ار نادرم  هک  میهاربا  دننام  هراس  دنا  هتفگ  تسین .  راگزاس  دنک ،  یم  لقن  تاروت  هچنآ  اب  شتوبن  یلو  تفای .  تکرب  دش و  رایسب  دیعاوم 
میرم - 2 ( 324  . ) درک یگدـنز  لاـس  هراس 127  ( 323  . ) دـناوخ یم  ارف  اـتکی  دـنوادخ  هب  ار  ناـنز  زین  وا  درک ،  یم  توـعد  دـیحوت  هب 
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هب الامتحا  هک  تسا  نوراه  یـسوم و  رهاوخ  و  مارمع )   ) نارمع رتخد  وا  تسا .  یئایرد  هراتـس  ای  رورـس  اـی  هدـننیب  ياـنعم :  هب  ماـیریم )  )
یتقو دروایب .  يو  يارب  هدریش  ینز  هک  هدرک  داهنشیپ  نوعرف  رتخد  هب  تسا و  هدوب  وا  هارمه  یکدوک  رد  یـسوم  نتخادنا  بآ  رد  ماگنه 

ینز یسوم  یتقو  دناوخارف .  هوهی  شیاتس  هب  ار  مدرم  رورسم ،  رایـسب  موق  يولج  رد  وا  دنارذگ ،  لین  دور  زا  ار  لیئارـسا  ینب  یـسوم  هک 
یـسوم دـش .  التبم  صرب  يرامیب  هب  تفرگ و  رارق  دـنوادخ  بضغ  دروم  میرم  دـندرک .  شنزرـس  ار  وا  نوراـه  میرم و  تفرگ ،  یـشبح 

شراق رد  میرم  تشاذـگ .  تنم  لیئارـسا  ینب  رب  نوراه  یـسوم و  ضرع  رد  ار  وا  هوهی  هک  دوب  یماقم  رد  میرم  درک .  افـش  بلط  وا  يارب 
رـسمه وا  تسا .  هدـش  هدـیمان  لیئارـسا  رداـم  هک  لـسع ))  روبنز   )) ینعی هروـبد ،  - 3 ( 325  . ) دـش نفد  ناـکم  ناـمه  رد  تشذـگرد و 

ناققحم ( 326  . ) درک یم  يرواد  تواضق و  لیئارـسا  ینب  موق  يارب  تسـشن و  یم  هروبد ))   )) تخرد ریز  رد  نز  نیا  دوب .  تدـیفل ))  ))
تواضق هب  لیئارسا  ینب  نایم  رد  هک  تسا  یضاق  نانز  نیمه  زا  یکی  هروبد  دنتـشاد .  لوبق  تواضق  هب  ار  نانز  لیئارـسا  ینب  هک  دندقتعم 

مان هب  يدرم  دوخ ،  موق  نایم  زا  هروبد  درک .  یم  تموکح  لیئارـسا  رب  نیبای ))   )) ناعنک هاشداپ  نز ،  نیا  رـصع  رد  ( 327  . ) دوب لوغشم 
زوریپ هاش  رب  وا  درب .  هلمح  نیبای ))   )) رکشل هدنامرف  ارـسیس  رب  دروآ و  درگ  یهاپـس  رازه  هد  وا ،  یهارمه  هب  ات  تخیگنارب  ار  قالاب ))  ))

رد وا  دوب .  رگید  رتخد  رـسپ و  هس  یبن و  لیئومـس ))   )) ردام و  هناقلا ))   )) رـسمه وا  تسا .  تلیـضف ))   )) يانعم هب  اّنح ؛ - 4 ( 328  . ) دش
نیا هنارکـش  هب  يدورـس  ندـیئاز ،  ماگنه  هب  وا  تفرگ .  رارق  تباجا  دروم  وا  ياعد  دومن و  دـالوا  ياـضاقت  دـنوادخ  زا  دوب و  ازاـن  ادـتبا 

 . تسا میرم ))   )) دورس دننام  دورس  نیا  دیوگ :  یم  اقول ))  . )) تسا لیئارـسا  ینب  یبهذم  ياهدورـس  نیرتابیز  زا  یکی  هک  دورـس  تمعن 
رد وا  دش .  دواد ))  )) رـسمه دعب  دوب ،  لاتان ))   )) رـسمه البق  هک  دوب  شوه  اب  ابیز و  ینز  وا  داش . )) ردپ   : )) ینعی لیاج ؛  یبا  - 5 ( 329)
 . دروآ ایند  هب  دنزرف  ود  دواد ))  )) يارب تفرگ .  سپ  زاب  ار  وا  دواد  تفر و  يریسا  هب  علقـص ))   )) رد ( 330  . ) دوب دواد ))  )) هارمه گنج 
 . تسا هدرک  یم  یگدنز  میلشروا  مود  هلحم  رد  هک  دوب  مولش ))   )) نز وا  دنیوگ .  يربع  رد  ار  یپسور  لکشدب و  نز  هدلح ؛  - 6 ( 331)

-7 ( 332  . ) تفرگ یم  رارق  نانهاک  هاشداپ و  تروشم  دروم  میلشروا )   ) لیئارـسا هاشداپ  اشوی  نامز  رد  هک  دوب  روهـشم  يربمایپ  نز  نیا 
شردپ گرم  زا  سپ  تسا و  لیاجیبا ))   )) رتخد ربمایپ ،  نیا  يربع .  یسراف و  نابز  هب  هراتس ))   )) ای راتشیا ، ))  : )) يدکآ نابز  هب  رتسا ، 

یم یگدنز  ناریا )   ) شوش رد  هدرک و  نطو  يالج  هک  دوب  ینایدوهی  زا  نز  نیا  درک .  یم  یتسرپرس  ار  وا  ياخَدُْرم ))   )) شیومع رسپ  ، 
رد رتسا  هفیحـص  یلو  هدشن ،  هراشا  وا  توبن  هب  هچ  رگا  دیزگرب .  يرـسمه  هب  ار  وا  دـش ،  ادـج  دوخ  هکلم  زا  اشرایاشخ ))  )) نوچ درک . 

ياخدرم  )) دوخ هب  نهاک و  میقایوهی ))   )) و ارزع ))  )) هب اما  تسین ،  نشور  باتک  نیا  هدنـسیون  هچ  رگا  و  تسا .  روهـشم  دوهی  موق  نایم 
؟  هن ای  دنروایب  سّدقم  باتک  ءزج  ار  هفیحص  نیا  ایآ  هک  تسا  هدوب  فالتخا  دوهی  ءاملع  نیب  باتک  نیا  رس  رب  دوش .  یم  هداد  تبـسن  (( 
هک دنراد  هدیقع  دوهی  مه  وا  ینیـشناج  دروم  رد  ( 333  . ) تسا هدش  هتـشون  سدقلا  حور  هوق  هب  رتسا  هفیحـص  هک  هدش  هتفریذپ  ماجنارس 
(( اشرایاشخ  )) نتـشک هئطوت  نایرج  دـش و  ناریا  هکلم  وا  ياجب  هجیتن  رد  دـبای و  روضح  هنادرم  ینامهیم  رد  هکلم  اـت  دـش  عناـم  لـیئربج 

(334  . ) دیسر تبث  هب  یتنطلس  رتفد  رد  لیئربج  هلیسوب 

دوهی عبانم  رد  نینرقلاوذ 

زاغآ لایناد  يای  ؤر  اب  ناتساد  یبن ،  لایناد  باتک  رد  دراد .  حیرصت  بلطم  نیا  رب  تاروت  تسا .  هتفر  نینرقلاوذ  زا  نخـس  دوهی  عبانم  رد 
دوهی ریسا  ماوقا  هب  کمک  يارب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  یهاشداپ  نامه  نینرقلاوذ  هک . . . :  تسا  هدروآ  هطبار  نیا  رد  تاروت  دوش .  یم 

هداتـسیا و نوراک  هناخدور  راـنک  رد  هک :  دـید  یباوخ  نینچ  دوب ،  شوش  رد  هک  یماـگنه  لاـیناد  تخیگنارب .  میلـشروا  ياـنب  دـیدجت  و 
ار بونج  برغ و  قرـش و  دوخ  خاش  ود  اب  هدش و  مخ  تشپ  هب  يرگید  ولج و  فرط  هب  یکی  دراد ،  دنلب  خاش  ود  هک  دـنیب  یم  ار  یچوق 

تفایرد هصالخ  و  تسا .  خاش )  ود  بحاص   ) نینرقلاوذ نامه  چوق  نیا  هک  تفرگ  ماهلا  نینچ  باوخ  نیا  زا  لایناد  دنز و . . .  یم  مخش 
دهاوخ یئاورنامرف  شوروک  مان  هب  دنمورین  یهاشداپ  هچراپ ،  کی  دحتم و  روشک  ود  نیا  رب  دـش و  دـهاوخ  یکی  سراپ  دام و  تلود  هک 
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 ( باغرم دهـشم   ) داگراساپ رد  شروک  هبیتک  رد  تسا .  هدـش  ریبعت  میئاناروس  هب  نینرقلاوذ  زا  ناـبز  يربع  عباـنم  رد  ( 335  . . . ) درک و
دنلب لگ  هس  اهنآ  نیب  تسا و  بقع  فرط  هب  يرگید  ولج و  فرط  هب  یکی  هک  هدـش  هداد  ناشن  خاش  ود  اب  یـشنماخه  هاـشداپ  نیا  هرکیپ 

باقع مان  هب  تسا و  هتفگ  نخـس  نآ  زا  دوخ  باتک  رد  یبن  ءایعـشا  هک  تسا  لاب  راـهچ  ياراد  دوش و  یم  هدـید  يرـصم  ياـهجات  دـننام 
نییعت رـس  رب  یمالـسا  عبانم  تایاور و  رد  ( 336  . ) تسا هدـش  دای  نینرقلاوذ  اصخـشم  احیرـص و  نآرق  رد  تسا .  هدرک  داـی  نآ  زا  قرش 
یخرب دنا و  هتـسناد  جوجءام  جوجءای و  رـصاعم  ار  يو  یخرب  وا .  روضح  خـیرات  رد  زین  تسا و  فالتخا  نینرقلاوذ )   ) مسا نیا  قادـصم 

(337  . ) دنا هتفرگ  ینودقم  ردنکـسا  ار  نینرقلاوذ ))   )) یمالـسا ناخروم  دـنناد .  یم  تایح  بآ  یپ  رد  رْـضِخ ))  )) رفـس مه  ار  وا  رگید 
و جوجاــی ))   )) زا لـصف 2 ))  (( )) نیوـکت رفــس   )) رد تاروـت ))  ( )) 338  . ) دــنناد یم  یــشنماخه  هاــشداپ  شروـک  ار  وا  رگید  یخرب 

باتک رد  و  كوگام . ))   )) و رموگ ))  : )) ینعی دـنا ،  هدوب  ثفای ))   )) نارـسپ ود  نیا  هک  تسا  هدرک  دای  كوگاـم ))   )) هب جوجءاـم ))  ))
جوجءام جوجای و  ناطیـش  هک  تسا  هدـمآ  اـّنحوی  تافـشاکم  رد  لـیجنا )   ) دـیدج دـهع  رد  تسا .  هدـش  هراـشا  كدوک  هب  یبن  لـیقزح 

هب یقرـش  لامـش  زا  هک  دـنا  هدوب  اهاکـس  موق  ود ،  نیا  هک  دـندقتعم  ناققحم  تسا .  هدـناشک  گنج  هب  هتفیرف و  ار  كوگام )  كوگ و  )
هتـشاد همادا  برغ  قرـش و  يوس  هب  يدالیم  مهن  نرق  ات  خیرات  لبق  ام  نارود  زا  اهاکـش  یـشحو  موق  موجه  دـندش .  ریزارـس  برغ  يوس 

كوگ و هب  رفن  ود  نیا  زا  ناینانوی  درک .  يریگولج  یـشنماخه  يروطارپما  هب  اهاکـس  موجه  زا  گرزب  يدـس  نتخاس  اـب  شروک  تسا . 
هک دنا  هدش  هتخانـش  حون ))  نب  ثفای   )) نادنزرف زا  دناردارب و  ود  جوجءام ))  جوجءای و   )) یمالـسا عبانم  رد  دـنا .  هدرک  ریبعت  كوگام 

میسرت یتفگش  یلایخ  ریواصت  نانآ  يارب  یمالـسا  عبانم  دندروآ .  دوجوب  ار  یلـسن  دندش و  راپـسهر  قرـش  هب  گرزب ))  نافوط   )) زا سپ 
 ، تسا تسد  رد  اهاکـس  موق  زا  هچنآ  اـب  فاـصوا  ریواـصت و  نیا  و  دـنا .  هدـش  فیـصوت  راوخنوخ  یـشحو و  یمدرم  ناـنآ  دـنا .  هدرک 

(339  . ) دراد یگنهامه 

دوهی ندمت 

ياهنارحب زا  سپ  رکف  نیا  دنزاس .  مهارف  یبهذم  مسارم  ماجنا  تاروت و  ندـناوخ  تهج  یلحم  ناکم و  هک  دـندمآرب  ددـص  رد  نایدوهی 
هب ار  دوخ  ناینابرق  دـندنام و  رادافو  هوهی  نید  هب  نموم  نایدوهی  دـش .  داـجیا  داد ،  يور  دوهی  یبهذـم  هعماـج  رد  هک  يرایـسب  یتدـیقع 

يارب ار  تاروت  قاروا  ایبنا و  هسّدقم  فحص  ياهراموط  هدش ،  عمج  رگیدکی  ياه  هناخ  رد  هبنش  ياهزور  دندرک .  یم  میدقت  وا  هاگشیپ 
 . دندرک نیودت  ار  دوخ  سدقم  بتک  ماجنارس  دندناوخ و  یم  ار  دوخ  یناتـساب  خیراوت  تایاور و  رابخا و  دندرک و  یم  توالت  رگیدکی 

یبدا و ياه  تیلاـعف  تشاد .  لاـبند  هب  ار  نم  ؤم  ناـیدوهی  یبهذـم  قوش  هک  دـنتخاس  يا  هسینک  یناوخ  اـعد  مسارم و  ماـجنا  يارب  ناـنآ 
هناگادـج مسارم  دوخ  يارب  هسینک  ره  دـیدرگ .  لومعم  تاظوفحم ،  همیدـق و  خـسن  يور  زا  خاسنتـسا  دـش و  رادـیدپ  یمالک  تاـعلاطم 

هرود رد  هک  دوش  یم  هتفگ  دمآرد .  ریرحت  هتشر  هب  تاظوفحم ،  هیلک  دش و  نّودم  دوهی  یهقف  یمالک و  راثآ  جیردت  هب  تشاد .  يدابع 
 . تسا هدوب  مود ))  ءایعشا   )) يرگید و  یبن ))  لیقزح   )) یکی ارهاظ  دندرک .  روهظ  لیئارسا  ینب  گرزب  ءایبنا  زا  رفن  ود  لباب ،  رد  تراسا 

دوخب يرایسب  ثداوح  سدقملا  تیب  هک  میتفگ  میدش و  انـشآ  سدقملا  تیب  یخیرات  يایفارغج  خیرات و  اب  هتـشذگ  تاحفـص  رد  ( 340)
اه یمور  اه و  ینانوی  اه و  یناریا  هلمح  ات  هتفرگ  اه  يدکآ  اه و  يروشآ  هلمح  زا  تسا .  هدیدرگ  دابآ  ینامز  هدـش و  ناریو  هاگ  هدـید ؛ 
هک میتفگ  زین  نآ  یلـصا  نانکاس  هرابرد  و  تسا .  هتـشاد  یئاه  بیـشن  زارف و  ناهج  هنایمرواخ و  یـسایس  خـیرات  زا  یعطقم  ره  رد  و . . . 

قلعت راید  نآ  هب  طقف  دنا و  هدیزگ  ینکـس  نیطـسلف  رد  تقوم  روطب  فلتخم  راودا  رد  نانآ  دنا .  هدوبن  نیطـسلف  یلـصا  نانکاس  نایدوهی 
دبعم اهنت  نیمزرـس  نیا  رد  دوهی  یبهذـم  راثآ  زا  دـنتخادرپ .  تدابع  هب  دـنتفای و  تیادـه  اجنآ  رد  هک  ینعی  دـنراد ،  یخیرات  یتدـیقع و 

نابحاص هب  قلعتم  یخیرات  یقوقح و  ظاحل  هب  تسا و  دنوادخ  ناربمایپ  روضح  هاگیاج  یحو و  نیمزرس  نیطـسلف  نیاربانب  تسا .  نامیلس 
هفیلخ هرود  رد  تسا .  هدوب  تفالخ  ورملق  هطیح  رد  نیطسلف  یمالسا  هرود  رد  دنشاب .  اهبرع  اه و  یناعنک  هک  تسا  نآ  یلـصا  نانکاس  و 
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ای 16 لاس 15  رد  ناناملـسم  دـش .  نینچ  و  دوش .  بلـس  نیطـسلف  زا  نایمور  يالیتسا  ات  دـش  شـشوک  باطخ ،  نب  رمع  ینعی  برع  مود 
 . دوب مالسا  ورملق  رد  اجنآ  سپ ،  نآ  زا  دندیسر و  سدقملا  تیب  هب  يرجه 

دوهی ياه  هقرف 

نایدا خیرات و  هتـشذگ  نایب  رد  ص )   ) مالـسا ربمایپ  دیئارگ .  دنهاوخ  هقرفت  هب  شموق  هک  دوب  هدرک  ینیب  شیپ  دوخ  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
نآ دندش .  میسقت  هقرف  کی  داتفه و  هب  هک  تسا  هدومرف  هراشا  مالـسلا )  هیلع  هلآ و  انیبن  یلع   ) یـسوم ترـضح  موق  هب  نیـشیپ  ینامـسآ 

ترـضح تّما  اب  هطبار  رد  شترـضح  هک  هنوگ  نآ  دندیمان .  راگتـسر  هدـش و  تیادـه  ار  هقرف  کی  اهنت  هارمگ و  ار  هقرف  داتفه  ترـضح 
دندیدرگ كاله  هارمگ و  هیقب  دش و  راگتسر  هقرف  کی  اهنت  دندش و  میسقت  هقرف  ود  داتفه و  هب  هک  دنداد  دومنهر  مالسلا )  هیلع   ) یـسیع

دیدپ ار  نآ  دوهی  نانهاک  زا  یگرزب  شخب  هک  هقرف  نیا  دندش .  ادیپ  نایباکم  رـصع  رد  ناگدـنوش ،  ادـج  يانعم  هب  نایـسیرف ،  هقرف  - 1 . 
هب هقرف  نیا  دندیزرو .  رارصا  یـسوم  تعیرـش  يارچ  نوچ و  یب  يارجا  هب  تبـسن  دندرک و  یگداتـسیا  یگدز  ینانوی  ربارب  رد  دندروآ ، 
ای هورگ  نانآ  دنتـسناد .  یم  دوهی  نید  تاروتـسد  هیلک  تاروت و  هب  لمع  ار  ناهج  مدرم  تاجن  هار  دنتـشاد و  داقتعا  تماـیق  زور  داـعم و 

هقرف نیا  ذوفن  دنتشاد .  داقتعا  تخس  لیئارسا  ینب  ناربمایپ  یسوم و  لوقنم  بوتکم و  عورف  لوصا و  هب  هک  دندوب  دوهی  يارگ  تنـس  هقرف 
یفـسلف دـیاقع  هب  شیارگ  زا  ار  نایدوهی  ات  دنتـشاد  شالت  تخـس  هقرف  نیا  نویناحور  تشاد .  همادا  يدـالیم  لاس 135  ات  دوهی  یبهذـم 

زا یکی  هب  بوسنم  نایقودص ؛  هقرف  - 2 ( 341  . ) دنتفریذپ یمن  ار  یبهذم  ماکحا  رد  رییغت  ریـسفت و  هنوگ  ره  نانآ  دنراد .  رذحرب  هناگیب 
لوصا ماکحا و  فلاخم  داعم و  رکنم  نانآ  دنداد .  یم  لیکشت  نایارگ  ینانوی  نارکفنشور و  ار  هقرف  نیا  قودص .  مان  هب  دوهی  نویناحور 

لوبق ار  تاروت  زا  ریغ  رگید  بتک  ءاـیبنا و  تشاد و  رواـب  سیوـم  توـبن  هب  اـهنت  هقرف  نیا  دـندوب .  دوـهی  نید  یلقع  یملع -  ریغ  عورف  و 
راد ار  ناهج  نیمه  و  تشادـن .  رواب  ترخآ  ناهج  حور و  ياقب  هب  هقرف  نیا  دنتـشاد .  لوبق  ار  هناگجنپ  رافـسا  طـقف  تاروت  زا  تشادـن . 

یناریو زا  سپ  يدالیم و  داتفه  لاس  رد  هورگ  نیا  دنتفر .  یم  زین  دبعم  هب  دنتشاد و  داقتعا  دنوادخ  هب  نانآ  دنتـسناد .  یم  باقع  باوث و 
لیجانا و ینعی  دیدج  دهع  رد  دندرمـش .  یم  نید  زا  جراخ  دترم و  ار  رکفنـشور  هقرف  نیا  يدوهی  ماوع  تفر .  نایم  زا  یلکب  میلـشروا ، 
یـسیرف و هقرف  ود  نایم  مالـسلا ،  هیلع  حیـسم ))   )) دالیم نراقم  لیجنا ،  تاجردـنم  هب  انب  تسا .  هدـش  دای  هقرف  نیا  زا  نالوسر  تـالاسر 
اب نایسیرف  ماگنه  نآ  رد  دنتشاد .  رارق  نایسیرف  رازآ  تمهت و  دروم  اذل  دندوب و  تیلقا  رد  نایقودص  دراد .  خر  دیدش  فالتخا  یقودص 
ار ترضح  نآ  داد و  يوتف  نامرف و  یسیع  لتق  هب  یـسیرف  نایدوهی  گرزب  نهاک  افایق ))  . )) دندوب لادج  گنج و  رد  وا  ناوریپ  حیـسم و 
اب اـجنآ  رد  یـسیع ))   )) هـک نوـچ  تـسناد )  یم  ار  وا  ياـفتخا  ناـکم  هـک  یـسیع  ناراـی  زا  یکی  (( ) ادوـهی  )) سپ دـیمان . . . (( :  دـترم 

و دندمآ )) .  اجنآ  هب  اهلعشم  اهغارچ و  اب  نایـسیرف  نانهاک  ياس  ؤر  دزن  زا  نامداخ  نایرکـشل و  دوب ،  هدرک  نمجنا  اهراب  دوخ  نادرگاش 
تناها و وا  هب  دندز و  یم  انز  تمهت  وا  هب  دندرک ،  هرظانم  مالسلا )  هیلع   ) یسیع ترضح  اب  هشیمه  یسیرف  نانهاک   : )) هک تسا  هدمآ  زین 
(342  . ) دـش دوهی  موق  یبهذـم  یـسایس و  تدـحو  نتفر  نایم  زا  ثعاب  یقودـص  یـسیرف و  تاـفالتخا  بّصعت و  دـندناسر )) .  یم  رازآ 
اب يدوهی  هقرف  نایـسنیا ؛  هقرف  - 3 ( 343  . ) دراد هراشا  دوهی  هقرفت  فالتخا و  هب  نآرق  دراد .  تهابـش  یـسیع  میلاعت  هب  نایقودـص  میلاعت 

رز و نتخودـنا  دـندیروش و  یـصوصخ  تیکلام  هیلع  هقرف  نیا  تسا .  دوهی  تراسا  تکالف و  رقف و  نارود  لوصحم  هک  ینافرع  شیارگ 
تسود نانآ  يارب  دندرک .  یم  یگدنز  یعمج  تروص  هب  دنتشادن و  یـصوصخ  تیکلام  هنوگچیه  هقرف  نیا  دارفا  دندرک .  مارح  ار  میس 

هک ار  يراجت  يداصتقا -  متسیس  هنوگ  ره  نانآ  دندوب .  کیرش  هعتما  هیذغا و  رد  نانآ  دندوب .  ربارب  ردارب و  همه  اب  دوب و  یکی  هناگیب  و 
دنتـشادن و هدرب  دوخ  و  دندوب ،  یـصاع  يراد  هدرب  ماظن  هب  نانآ  دندوب .  هتخاس  عونمم  دش ،  یم  يزودنارز  تیفارـشا و  رثاکت و  هب  رجنم 

ققحت رد  هقرف  نیا  تقیقح  رد  دندوب .  هدرک  مارح  ار  یگنج  تالآ  هحلـسا و  نتخاس  نینچمه  نانآ  دـندوب .  هدرک  مارح  ار  یـشورف  هدرب 
ار هقرف  نیا  يوسنارف  هلاش  نیـسیلف  دـنا .  هدرک  دای  نیـسحت  باجعا و  اب  هقرف  نیا  زا  يدوهی  ناخروم  دـنا .  هتـشاد  ناوارف  ماـمتها  تلادـع 
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هقرف نیا  دنک .  یم  یفرعم  يدوهی  نولیق  فسوی و  ار  نآ  راذگ  ناینب  هتـشاد و  روضح  م .  مود ق .  نرق  رد  هک  دناد  یم  بهذم  یکارتشا 
اهنآ دنا .  هدوب  اجرباپ  تخس  یسوم  نید  ماکحا  مسارم و  يارجا  هب  تبسن  دنا و  هدوب  راوزنا  تضایر و  لها  دهاز و  دباع و  لاح  نیع  رد 

هب یعامتجا  یگدنز  رد  دنتـشادن .  يزرو  دهز  تدابع و  زج  يراک  دـندرب و  یم  رـسب  اهراغ  اههوک و  رد  ابلاغ  دـندوب و  هدرک  ایند  كرت 
هدرمـش هانگ  زا  هبوت  یکاپ و  هناشن  ناشیا  دزن  دیمعت  لسغ  دنتـسناد .  یم  مومع  هب  قلعتم  ار  دوخ  لاوما  دـندوب و  لئاق  یعمج  شاعم  کی 

زا هک  هقرف  نیا  دـنا .  هتـشاد  دوجو  نیطـسلف  طاقن  بلغا  رد  اه  نسا  دـیوگ :  یم  سان  ناج  ( 344  . ) دوب لومعم  ننآ  ناـیم  رد  دـش و  یم 
ترـضح روهظ  راظتنا  هب  هدـینارذگ و  زامن  هزور و  اوزنا و  تدابع و  هب  ار  دوخ  تاقوا  دـندوب ،  ایند  كرات  هدـیزگ و  يرود  هعماج  مدرم 

یم توعد  ییابیکش  هب  ار  مدرم  دندرک .  یم  يراددوخ  لادج  گنج و  زا  هدروآ ،  اجب  ار  یـسوم  تعیرـش  بادآ  دندوب .  هتـسشن  حیـسم 
یعون یعامتجا  یگدنز  رد  دنا .  هدرک  یم  شاعم  رارما  تعنـص  تعارز و  هب  دندیـسر و  روهظ  هب  م .  مود ق .  نرق  رد  هقرف  نیا  دـندرک . 

ار نارگید  دـندوب و  هداهن  مان  رون  نادـنزرف  ار  دوخ  هقرف  نیا  دنتـسناد .  یم  مدرم  مومع  هب  قلعتم  ار  دوخ  لاوما  دنتـشاد .  یکارتشا  شور 
نیا دوب .  هدش  سابتقا  نایتشترز  دیاقع  زا  هقرف  نیا  دیاقع  ایوگ  دنک .  یم  تموکح  نانآ  رب  یکیرات  هتشرف  هک  دنتسناد  یم  تملظ  دنزرف 

رد هک  تشاد  یـسایس  گـنر  رتـشیب  هقرف  نیا  ناـیوره ؛  هقرف  - 4 ( 345  . ) دـنتفر نیب  زا  نایدوهی  ماـع  لـتق  رد  يدـالیم  لاـس 68  رد  هقرف 
 (( سوتسگا  )) نامز رد  م .  لاس ق .  شش  دودح  رد  هک  دندوب  دوره ))  )) یتنطلس هلسلس  هاوخاوه  وریپ و  هورگ  نیا  دندش .  ادیپ  نیطسلف 

يارب دوهی  تلم  رد  تنطلس  هک  دنتـساوخ  یم  یلو  دنتـشادن ،  ینمـشد  نانوی  مور و  گنهرف  اب  هک  نیا  اب  دندیـسر و  روهظ  هب  مور  رـصیق 
اب نانآ  دوب .  زین  یسایس  ياهشیارگ  ياراد  لاح  نیع  رد  تشاد و  یبهذم  گنر  هقرف  نیا  اه ؛ تولیز  هقرف  - 5 ( 346  . ) دنامب یقاب  هشیمه 

هورگ نیا  دـندوب .  زیتس  رد  زین  رگلاغـشا  ناینانوی  اب  هقرف  نیا  دـندوب .  گنج  لاح  رد  نانآ  اب  هشیمه  اذـل  دـندوب و  قلطم  فلاخم  ناـیمور 
مان هب  يدرم  هقرف  نیا  ياوشیپ  دنتفای .  میظع  يراشتنا  م .  لاس ق .  شـش  دودـح  رد  دـندوب و  لیلج  رهـش  یلامـش  یحاون  نانکاس  زا  ابلاغ 
یلو دش ،  بوکرس  نانآ  شروش  درک .  مایق  نانآ  هیلع  دننک ،  يرامـشرس  ار  دوهی  موق  دنتـساوخ  نایمور  نوچ  هک  دوب  لیلج ))  ياوهی  ))
نانآ هیلع  دیاب  دشاب و  یم  یهلا  تیشم  هب  نامیا  فالخ  رب  نایمور  تموکح  هب  میلست  هک  دوب  دقتعم  هقرف  نیا  دنام .  یقاب  اه  تولیز  هقرف 
لاـس رد  هقرف  نیا  نوئارق ؛  هقرف  - 6 ( 347  . ) دهد ریخ  شاداپ  نارگمایق  هب  دـنک و  روهظ  حیـسم ))   )) ترـضح هک  ات  درک  مایق  ریـشمش  اب 

 (( قیتع دهع   )) هب زج  هک  دنتـسه  دوهی ))  )) زا يا  هفیاط  نوئارق ))   . )) دش هتخاس  دواد )) نب  ناناع   )) مان هب  يدرم  هلیـسو  هب  يدالیم   767
 . دنیوگ مئارق ))   )) يربع ار  هقرف  نیا  دنراد .  رواب  تاروت ))   )) هب اهنت  دنناد و  یمن  ربتعم  ار  دوملت ))  )) یهافـش و تایاور  دـنرادن و  رارقا 

بحاص یناتسرهش  میرکلادبع  ( 349  . ) تسا هدرک  هیبشت  مالـسا  رد  ههبـشم  هربجم و  هب  ار  هقرف  نیا  یمالـسا  خروم  ادـفلاوبا )) ( )) 348)
ایناپـسا رد  هک  دنادوهی  موق  یمالک  ياه  هقرف  زا  نایراق ))  ای  نیئارق  ای  نایئارق   : )) دـیوگ یم  هقرف  نیا  اب  هطبار  رد  لحن ))  للم و   )) باتک

بتک رهاوظ  صوصن و  زا  یمالـسا  ناملکتم  زا  یخرب  ریثءات  تحت  هک  تسا  يدادغب ))  دواد  نب  ناناع   )) هقرف نیا  سـس  ؤم  دندش .  ادـیپ 
درک کش  تلاصا  هب  اذل  درک و  زواجت  تاروت  دودح  زا  دیابن  يدابم  رد  وا  هدیقع  هب  درک .  لودع  دوملت  هژیو  هب  دـعب  ياه  هرود  یقاحلا 

نـشور هلمج :  زا  دومن ،  عادـبا  يدـیدج  بادآ  درک و  دـیدجت  ار  تضهن  نیا  فسوی  نب  ای  دعـس  دـندش .  ناوارف  ایناپـسا  رد  شناوریپ  . 
نامرد بسک  دصق  هب  ار  بیبط  هب  هعجارم  و  تخاس ،  عونمم  اقلطم  ار  تشوگ  ندروخ  درک ،  خوسنم  ار  هبنش  زور  بش و  رد  عمش  ندرک 

هدع زورما  ایوگ  دیدرگ .  میـسقت  هقرف  دنچ  هب  دـش و  باعـشنا  راچد  هقرف  نیا  تسا .  شخبافـش  هک  تسا  هوهی  نیا  اریز  تسناد ،  هورکم 
سار  )) هب بقلم  دود )) نب  ناـنع   )) هب بوسنم  هیناـنع ؛  هقرف  - 7 ( 350  . ) دننک یم  یگدـنز  قباس  يوروش  رد  هقرف  نیا  زا  یکدـنا  رایـسب 

یم يراددوخ  خلم  وهآ و  یهام و  غرم و  ندروخ  زا  دایعا  رگید  هبنش و  زور  رد  هقرف  نیا  يدوهی ،  رگید  ياه  هقرف  فالخ  رب  تاجلا . )) 
یسوم ناوریپ  زا  ار  یسیع  نانآ  دنتـسناد .  یمن  تاروت  فلاخم  ار  وا  ياه  هتفگ  دندومن و  یم  قیدصت  ار  یـسیع  توبن  هقرف  نیا  دندرک . 

زا یهورگ  دندرک .  یمن  یـسیع  توبن  هب  فارتعا  احیرـص  نانآ  دنک .  یم  توعد  تاروت  هب  ار  مدرم  وا  هک  دـندوب  دـقتعم  دنتـسناد و  یم 
هللا و ءایلوا  زا  یسیع  تسا ،  یـسوم  نید  خسان  وا  تعیرـش  هک  هدوبن  یعدم  زین  هدرکن و  توبن  ياعدا  یـسیع  هک :  دندوب  دقتعم  هقرف  نیا 
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تسا هدش  نیودت  وا  نارای  زا  رفن  راهچ  طسوت  هک  تسا  یسیع  تشذگرـس  هکلب  تسین ،  لزنم  یحو  لیجنا  دشاب و  یم  تاروت  هب  فراع 
هدمآ دایز  احیـشم ))  )) مان تاروت  رد  هکنآ  لاح  دندش ،  وا  لتق  ثعاب  دـندومن و  بیذـکت  ار  وا  هک  نوچ  دـندرک ،  ملظ  وا  هب  دوهی  موق  . 

هدرکن یفرعم  تسا ،  يا  هصاخ  تعیرـش  ياراد  هک  یـسک  ای  لوسر  ای  یبن  ار  وا  تاروت  هک  دنچ  ره  تسا .  حیـسم ))   )) نیمه وا  تسا و 
یبهذـم هبنج  هقرف  نیا  نابتاک ؛  هقرف  - 8 ( 351  . ) تسا هدـمآ  اطیلقراف  هکلب  هدـماین ،  حیـسم  مان  تاروت  رد  هک  مینادـب  تسا  مزال  تسا . 

یبار  )) ار هورگ  نیا  زا  یخرب  دندرک .  یم  تراجت  راک  نیا  اب  نانآ  تسا .  هدوب  سدقم  باتک  زا  يرادرب  هخسن  ناشراک  نابتاک  دنرادن . 
هللادبع ینعی  میهولا  دیقوع  وا  دـنیوگ  یخرب  یناهفـصا .  بوقعی  نب  یـسیع  هب  بوسنم  هّیوسیع ؛  هقرف  - 9 ( 352  . ) دـندناوخ یم  با  و  (( 

یناوارف هورگ  رامح  ناورم  رصع  رد  ایوگ  تسا .  هدرک  زاغآ  ار  دوخ  توعد  رصع  نآ  رد  هتـسیز و  یم  یـسابع  روصنم  نامز  رد  هک  دوب 
هریاد نیا  لخاد  رد  هک  ینامز  ات  تفگ :  یم  داد و  یم  رارق  يا  هریاد  رد  ار  دوخ  ناراـی  یـسیع  وبا  دـندرک .  ماـیق  وا  زا  يوریپ  هب  دوهی  زا 
رواب نیا  رب  یسیع  وبا  دندیسر .  تکاله  هب  وا  نارای  دش و  هتشک  ير  رهش  رد  یـسیعوبا  تسین .  رگراک  امـش  رد  نمـشد  حالـس  دیـشاب ، 

وا دمآ .  دنهاوخ  وا  زا  سپ  هک  تسا  لوسر  جنپ  ياراد  یـسیع  هک :  تفگ  یم  وا  تسا .  حیـسم  ترـضح  هداتـسرف  تسا و  ربمایپ  هک  دوب 
وا دـهد .  تاجن  نایغاط  نابـصاغ و  رـش  زا  ار  لیئارـسا  ینب  موق  هک  هداد  نامرف  وا  هب  دـیوگ و  یم  نخـس  وا  اب  راـگدرورپ  هک  دوب  یعدـم 

-10 ( 353  . ) درک میرحت  ار  هدش  حبذ  ناویح  تشوگ  وا  تسا .  رترب  ءایبنا  همه  زا  وا  ماقم  تسا و  مدآ  دالوا  لضفا  یسیع  هک  دوب  دقتعم 
نانآ دوب .  دوهی  سدـقم  بتک  رگید  تاروت و  ریـسفت  همجرت و  ناـشراک  هک  دـنداد  لیکـشت  دوهی  نویناـحور  ار  هقرف  نیا  نویناـبر ؛  هقرف 

خسانت هب  لئاق  هقرف  نیا  هیخـسانت ؛  هقرف  - 11 ( 354  . ) دـنتفگ یم  زین  ملعم  نانآ  هب  اذـل  دـننک ،  هظعوم  ار  مدرم  هسینک  رد  دنتـشاد  هفیظو 
هدروآرد هدنرد  ناویح  تفه  تروص  هب  هدرک و  خسم  ار  رصن  تخب  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  یبن  لایناد  باتک  رد  نانآ  نامگ  هب  دندوب . 

-13 ( 356  . ) تشاد یگرزب  يواـعد  هک  ناـیدوهی  زا  یکی  هب  بوسنم  هیعار ؛  هقرف  - 12 ( 355  . ) دشاب هداد  باذع  هلیـسو  نیدب  ار  وا  ات 
دنراد لوبق  ار  عشوی  نوراه و  یسوم و  تلاسر  نانیا  تسا .  رتدبعتم  دوهی  نید  ماکحا  بادآ و  هب  اه  هقرف  رگید  زا  هقرف  نیا  هرماس ؛  هقرف 
توبن ياعدا  يرماس  يدرف  تسا .  هداد  ار  وا  روهظ  راشب  تاروت  هک  دنتـسه  يربمایپ  راظتنا  رد  نانآ  دـنرادن .  ناـمیا  نـالوسر  رگید  هب  و 

يا هخاش  هیناتسود ؛  هقرف  - 14 ( 357  . ) دش رهاظ  یسیع  زا  لبق  لاس  دص  درف  نیا  تسا .  تاروت  دوعوم  نامه  يو  هک  دوب  یعدم  درک و 
بعشنم هیناتسوک ؛  هقرف  - 15 ( 358  . ) دوش یم  تازاجم  ایند  نیمه  رد  راکهانگ  هک  ایند ،  رد  باقع  باذـع و  هب  دـقتعم  هرماس ،  هقرف  زا 

رد یهوک  هرماس  هقرف  تسا .  ماکحا  رد  فالتخا  هقرف ،  ود  نیا  نیب  تشاد .  هیناتـسود  هقرف  اب  هباشم  يدیاقع  زین  هقرف  نیا  هرماس .  هقرف  زا 
 ، دـنک انب  سلبان  لبج  رد  ار  سدـقملا  تیب  هک  دوب  هداد  روتـسد  دواد  هب  دـنوادخ   : )) داد رارق  دوخ  هلبق  ار  سلبان )  لبج   ) سدـقملا تیب 

تاروت هک  تسا  یعدـم  هقرف  نیا  درک )) .  ملظ  دواد  ترـضح  سپ  تسا .  راگدرورپ  رما  فالخ  رب  نیا  درک و  انب  انلیا ))  )) رد دواد  یلو 
یم ناخّروم  ( 359  . ) تسا هدش  ادیپ  هقرف  هقرف 72  نیا  زا  ایوگ  تسا .  يربع  نابز  هب  کیدزن  هقرف  نیا  تغل  تسا .  نانآ  ناـبز  هب  یلـصا 

باوث راد  ترخآ  دنیوگ  یم  يا  هتـسد  تسا و  باقع  باوث و  لحم  ایند  نیمه  دنیوگ  یم  هک  دنتـسه  هرماس  نایدوهی  زا  هقرف  نیا  دنیوگ 
دوهی و نید  زا  یبیکرت  هقرف  نیا  یبهذم  دندرک .  ترجه  ماش  هب  لباب  زا  هرماس  موق  دیوگ :  یم  ینوریب  ناحیروبا  ( 360  . ) تسا باقع  و 

نیا هک  دنیوگ  یم  یخرب  ( 361  . ) تسا دودح  نامه  رد  نانآ  ياه  هسینک  دننک و  یم  یگدنز  نیطسلف  رد  اهنآ  رثکا  تسا .  سوجم  نید 
رد هقرف  نیا  مسا  طبض  تسا .  نایسیرف  هقرف  هیناسوک  نایقودص و  هقرف  هیناتـسود  ینعی  دنـشاب .  یم  نایـسیرف  نایقودص و  هقرف  نامه  هقرف 

هتشرف طسوت  دوخ  نالوسر  اب  دنوادخ  نانآ :  نامگ  هب  هبراقم ؛  هقرف  - 16 ( 362  . . . . ) و هرماس ،  هرمـس ،  هیرماس ،  تسا :  فلتخم  عبانم 
هب هک  تسا  نآ  زا  رتـالاب  رترب و  دـنوادخ  تسا .  هتـشرف  فاـصوا  دـنوادخ ،  فاـصوا  دوش .  فصو  دـیابن  راـگدرورپ  تفگ .  یم  نخس 

ار دوخ  ناوریپ  درم  نیا  دـنا .  هتفگ  ادوهی  ار  وا  مان  یخرب  هک  نادـمه  زا  ناغروی  هب  بوسنم  هیناغروی ؛  هقرف  - 17 ( 363  . ) دیآرد فصو 
هک دوب  دـقتعم  يو  درک .  عونمم  ار  اه  هویم  هرـشف  وا  تشادزاب .  تاناویح  هیلک  تشوگ  ندروخ  زا  درک و  توعد  ناوارف  زاـمن  دـهز و  هب 

باقع باوث و  ریدـقت  هب  تشاد .  فالتخا  رگید  نایدوهی  اب  لیوءات  رظن  زا  وا  دراد .  لیزنت  لیوءات و  تسا و  نطاب  رهاظ و  ياراد  تاروت 
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توبن هب  هقرف  نیا  زا  یهورگ  هبراقم .  هقرف  زا  بعشنم  هیتاکشوم ؛  هقرف  - 18 ( 364  . ) داد یم  ناشن  رایسب  هغلابم  هدیقع  نیا  رد  دوب و  لئاق 
ارچ درادن .  تلاسر  دوهی  موق  رب  اهنت  تسا و  ثوعبم  ناهج  مدرم  همه  رب  مالسا  ربمایپ  دنتفگ :  یم  نانآ  دنا .  هدومن  فارتعا  مالسا  ربمایپ 
هک دوهی  زا  يا  هقرف  هیئاسکلا ؛  هقرف  - 19 ( 365  . ) دش هتشک  شنارای  هارمه  هب  مق  رد  هورگ  نیا  ربهر  دنتـسه .  باتک  ياراد  نایدوهی  هک 
 . دوب نانوی  هفـسلف  بکاوک و  سیدقت  تیونث و  ریثءات  تحت  هقرف  نیا  دیاقع  دندش .  رهاظ  ندرا  ءاروام  رد  يدالیم  دـص  لاس  دودـح  رد 
 ، اهیرازن - 25 اه ،  یسوا  - 24 اه ،  ینوبسام  - 23 اهینویبا ،  - 22 اه ،  یسپمس  - 21 اه ،  ینسا  - 20 ( 366  . ) دش باعشنا  راچد  هقرف  نیا 
یم نینچ  نانآ  بهاذم  دوهی و  موق  اب  هطبار  رد  هدرـشف  روطب  نایدالا  نایب  فل  ؤم  ( 367  . ) اه تسیتاب  رومه و  - 27 اه ،  یئاروصان  - 26

نوراه یسوم و  توبن  و  دنتسین ) یهورگ  و  دنا ،  هبشم  نانآ  زا  یهورگ  هچ  رگا   ) تسا یکی  ناهج  عناص  هک :  دندقتعم  نایدوهی  دیوگ : 
هب دنرادن .  نامیا  مالـسا  ربمایپ  یـسیع و  توبن  هب  دـنراد .  داقتعا  زین  یـسوم  زا  دـعب  ناربمایپ  توبن  هب  دـناد و  نامیا  ار  فلـس  ناربمایپ  و 

(368  . ) دنرادن رواب  لیئارسا  ینب  ءایبنا  رگید  بتک  رویز و  تاروت و 

ناریا رد  دوهی 

 . دـهد نایاپ  موق  نیا  تایح  هب  تشاد  میمـصت  رـصنلا  تخب  دـنناد .  یم  نایناریا  نویدـم  ار  شیوخ  هرابود  تاـیح  دوهی ،  کـش ،  نودـب 
دنهاوخ یم  هک  اجک  ره  هب  ات  تشاذـگ  دازآ  ار  نانآ  دـیناهر و  هلاس  داتفه  تراـسا  زا  ار  ناـیدوهی  لـباب ،  حـتف  رد  ناریا  هاـشداپ  شروک 

زا یهورگ  تسا :  هدمآ  قیتع  دهع  رد  دـندمآ .  ناریا  هب  نایدوهی  زا  یهورگ  تسا .  هدـش  عقاو  م .  لاس 600 ق .  رد  هثداح  نیا  دنورب . 
هاشداپ لایقزح  مراهچ  لاس  رد  و  تسا :  هدـمآ  ناهاشداپ  مود  باتک  رد  دـنا . . .  هدـمآ  ناریا  هب  دـالیم  زا  شیپ  متـشه  نرق  رد  ناـیدوهی 

تفرگ و ار  نآ  لایقزح  تنطلس  مشش  لاس  رد  موس  لاس  رخآ  رد  درک و  هرصاحم  ار  نآ  دمآرب و  هرماس  هب  روشآ  هاشداپ  هک  دوب  لیئارسا 
رد ( 370  . (() دش هدرب  تراسا  هب  طبس  هد  همه  ابیرقت  تسا . . . (( :  هدمآ  دوهی  خیرات  رد  ( 369  . . . ) دیناچوک روشآ  هب  ار  لیئارسا  ینب 
زا سپ  نایدوهی  لاح ،  رهب  ( 371  . (() دش هداد  چوک  ناریا  روشآ و  هب  ریسا و  دوهی  زا  يدایز  هدع   : )) هک تسا  هدمآ  ناتساب  ناریا  خیرات 

ار دوهی  ماع  لتق  روتـسد  دیدرگ و  ناساره  تردق  نیا  زا  هاش  ریزو  دنتفای .  رایـسب  تردق  اشرایاشخ  هرود  رد  ناریا ،  هب  ترجه  يدازآ و 
 . تسا هدش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  هتشذگ  تاحفص  رد  هک  دشن ،  قفوم  یلو  داد 

ناریا نایدوهی  رامآ 

يرفن رازه  تسیود  ره  يارب  اریز  دنـسر .  یم  رفن  رازه  تسیود  هب  ناریا  زورما  نایدوهی  هک  دز  سدح  ناوت  یم  یمـسر  رامآ  هب  هجوت  اب 
نایدوهی دادعت  تسا :  نیا  زا  ریغ  تیعقاو  اما  دنراد .  هدنیامن  کی  ناریا ،  نایدوهی  رـضاح  لاح  رد  دبای .  یم  هار  سلجم  هب  هدنیامن  کی 

 ، مرهج اسف ،  نامرک ،  زاریش ،  ناهفـصا ،  دنواهن ،  نادمه ،  زا :  تسا  ترابع  ناریا  نایدوهی  تماقا  زکرم  دسر .  یمن  رازه  دص  هب  ناریا 
 ، درجورب نادابآ ،  رهشمرخ ،  زاوها ،  نیمخ ،  راسناوخ ،  ناگیاپلگ ،  كارا ،  ناتسدرک ،  نیریش ،  رصق  هاشنامرک ،  دزی ،  ناشاک ،  زیرین ، 
 . هـسینک ود  ياراد  رفن ،   490 دـنواهن :  رفن   30 یلزنا :  ردـنب  رفن   120 تشر :  اهرهـش :  نیا  رد  ناـیدوهی  راـمآ  ( 372  . ) تشر دهـشم و 

رفن  240 ریالم :  دنا . ) هدرک  ترجاهم  دعب  دـنا ،  هدوب  رفن  البق 300  هک   ) رفن  80 دابآ :  مرخ  هسینک .  کـی  ياراد  رفن ،   1000 درجورب : 
 . رفن  200 نامیلس :  دجسم  رفن .   250 نادابآ :  دنا . ) هدرک  ترجاهم   ) هداوناخ  20 ناکرـسیوت :  دنا . ) هدرک  ترجاهم  هدوب ،  رتشیب  البق  )

ناسارخ 60 ياهرهش  رگید  دهـشم و  هداوناخ .   4 ناـگیاپلگ :  رفن .   11 روشعم :  ردـنب  هداوناخ .   4 زردوگیلا :  هداوناخ .  راـهچ  دورود : 
دادعت 16 هک  دـنراد  هسینک  ناهفـصا 21  نایدوهی  دندرک . ) ترجاهم  هک  دـندوب  رفن  البق 7000   ) رفن ناهفصا 3350  رفن )  300  ) هداوناخ
رازه و رد  هک  تسا  غابراهچ  رد  هسینک  کی  و  هینوراه ،  رد  هسینک  کی  و  تشدلا ،  باب  رد  هسینک  ود  ناهفصا و  هس  شخب  رد  نآ  باب 

ناهفصا بونج  يرتمولیک  یس  رد  دش .  ریمعت  یقوجلس  نالسرا  بلآ  رصع  رد  یخیرات  هسینک  نیا  تسا .  هدش  هتخاس  لبق  لاس  دصتشه 

مّود دلج  ناهج  بهاذم  نایدا و  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 178زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


350 ناشاک :  تسا .  ناریا  ناهفصا و  نایدوهی  هجوت  دروم  هک  دراد  دوجو  میدق  ناجنل  لحم  رد  نارکب  ریپ  هعقب  مان  هب  یبهذم  دبعم  کی 
 . رفن  10 سوواـک :  دـبنگ  دراد .  رارق  رهـش  نیا  رد  دوـهی  یـشزومآ  زکارم  رفن .  ات 9000   8500 زاریـش :  دـندوب . ) رفن  البق 2000   ) رفن
 . رفن  3 نیوزق :  رفن .   12 يراس :  رفن .   25 یهاش :  رفن .   25 رسلباب :  رفن .   4 لمآ :  رفن .   5 رهشوب :  رفن .   6 هاش :  ردنب  رفن .   20 ناگرگ : 
ار ناهج  رد  نایدوهی  راـمآ  یخرب  ( 373  . ) رفن  3500 ناجیابرذآ :  هداوناخ   100 تاناریمـش :  رفن .   2500 نارهت :  رفن .  هاشنامرک 2000 
زا یخرب  دـندش .  ماـع  لـتق  يدوهی  نویلیم  شـش  دادـعت  مود  یناـهج  گـنج  رد  اـیوگ  دـنناد .  یم  رفن  نویلیم  هدزاود  دودـح  رد  يزیچ 
 : زاریش تسا :  نینچ  هدش  هئارا  هنیمز  نیا  رد  هک  يرگید  رامآ  دنناد .  یم  رازه  هاجنپ  دودح  ار  ناریا  نایدوهی  دادعت  دوهی ،  ناگدنـسیون 

رفن  600 دنواهن :  رفن .   800 ناسارخ :  رفن .   1500 درجورب :  رفن .   4000 دزی :  رفن .   8000 نادمه :  رفن .   12500 ناهفصا :  رفن .   17000
300 كارا :  رفن .   520 دنوامد :  رفن .   350 ریالم :  رفن .   520 دابآ :  مرخ  رفن .   300 تشر :  رفن .   350 ناکرسیوت :  رفن .   400 رهشوب :  . 

اعطق هدش و  هئارا  یسمش  لاس 1330  رد  رامآ  نیا  ( 374  . ) رفن دودح 10000  رد  نارهت  رد  رفن و  دودح 860  رد  اهرهش ،  رگید  رد  رفن . 
 . دـیدن شوخ  زور  زگره  نیطـسلف  كاخ  هب  دورو  يادـتبا  زا  دوهی  موق  مسینویهـص ) ؟ (  شیادـیپ  تسین .  هسیاقم  لـباق  زورما  دادـعت  اـب 
 ، نایروشآ موجه  هلمح و  ضرعم  رد  نیطسلف  هک  میدناوخ  هتشذگ  تاحفص  رد  دندش .  يرتشیب  ياهیراتفرگ  راچد  نیطسلف  رد  نایدوهی 

نایدوهی تفرگ .  یم  رارق  زات  تخات و  دروم  نیمزرـس  نیا  راب  کی  تقو  دنچ  ره  دوب و  مجاهم  دنمتردق  ماوقا  رگید  نایمور و  ناینانوی ، 
 . تسا موق  نیا  تعیبط  تاذ و  زا  یـشان  یناماسبان  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  موق  نیا  هنیـشیپ  دندش .  ماع  لتق  شیوخ  تایح  خیرات  رد  اهراب 

روآ مایپ  یـسوم  نانیا ،  دوب ،  دوهـشم  موق  نیا  نایم  رد  زاغآ  نامه  زا  دوش ،  یم  ادـیپ  یتلم  رتمک  ناـیم  رد  هک  تفگـش  يراـگزاسان  نیا 
هنعارف نوعرف و  تسد  زا  تاجن  يدازآ و  یپ  رد  موق  نیا  دندرک .  گرم  قد  ار  ناسنا  خیرات  تاجن  يدازآ و  نامرهق  دـنوادخ و  گرزب 

رد دندش و  هدنکارپ  ناهج  رـسارس  رد  نایدوهی  دندوب .  زیتس  رد  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  دنوادخ  ناربمایپ  رگید  اب  دـندیزرو و  رفک  رـصم ، 
عبط نیا  لولعم  اهروشک  زا  يرایسب  رد  نایدوهی  دیعبت  رازآ و  تیذا و  دنتخادرپ .  نابزیم  تلود  هیلع  هسیسد  هئطوت و  هب  دراوم  زا  يرایسب 

ار نویهـص  یـسایس  بزح  دندرب و  دوس  ناهج  یـسایس  تصرف  زا  ماجنارـس  موق  نیا  زیگنا  هنتف  وجارجام و  رـصانع  تسا .  هناراک  تنایخ 
رامعتسا تسا .  هدش  دای  دواد  رهش  هب  نآ  زا  تاروت  رد  هک  تسا  يا  هپت  یترابع  هب  میلشروا و  رد  تسا  یهوک  نویهـص  دنتـشاذگ .  داینب 
رامعتـسا گرگ  هریپ  دنـشخب .  ققحت  یناطیـش  بزح  نیا  بلاق  رد  ار  دوخ  موش  دـیلپ و  تین  ات  داد  تصرف  وجارجاـم  موق  نیا  هب  یناـهج 

لصتره يربهر  هب  زیگنا  هنتف  وجارجام و  نایدوهی  درک .  حرطم  دوهی  دوعوم  يداهنشیپ و  روشک  ناونع  هب  ار  نیطسلف  ریبک  يایناتیرب  ینعی 
بزح نیا  عفن  هب  يدوهی  ناراد  هیامرس  دیدرگ و  لیکشت  میلـشروا  رد  بزح  نیا  يزکرم  هتـسه  دنتخادرپ .  تیلاعف  هب  نویهـص  بزح  رد 

فلاخم ار  یـسایس  يرامعتـسا -  تکرح  نیا  دنتـسه و  هدوب و  فلاخم  یناطیـش  بزح  نیا  اـب  نم  ؤم  ناـیدوهی  رثکا  دـندش .  لـمع  دراو 
هب ناهج  رـسارس  زا  یماع  هداس و  نایدوهی  نداد  يرارف  رب  ینبم  بزح  نیا  یناطیـش  شالت  دنناد .  یم  یـسوم  ترـضح  تعیرـش  اب  قلطم 

ياه هخاش  سپ  نآ  زا  دیدرگ .  اپرب  سیئوس  لاب  رهـش  رد  اهتـسینویهص  یناهج  هرگنک  نیتسخن  لاس 1897  رد  دش .  زاغآ  نیطـسلف  يوس 
رولابدرل ناتـسلگنا  هجراـخ  ریزو  لاـس 1917  رد  دـیدرگ .  اـپرب  هناـمرحم  يرـس و  روـطب  نیـشن  يدوـهی  ياـهروشک  هیلک  رد  بزح  نیا 

ریپ هابور  هطلـس  ریز  نیطـسلف  لاس 1923 ،  رد  یناـمثع  تسکـش  زا  سپ  تسناد .  عناـمالب  ار  نیطـسلف  رد  يدوهی  تلود  کـی  سیـسءات 
اه تسینویهص  هک  نایدوهی ،  راتشک  مود و  یناهج  گنج  دوش .  ارجا  روفلاب ))  )) هیمالعا دافم  ات  تفرگ  رارق  راکتیانج  سیلگنا  رامعتـسا 
رد ار  دوهی  تلود  سیـسءات  دنداد ،  یم  طخ  يزان  بزح  رلتیه و  هب  هک  دـندوب  اه  نیمه  عقاو  رد  دنتـشاد و  یمهم  شقن  ماع  لتق  نیا  رد 

دیدهت و اب  ناهج  رـسارس  رد  هدـنکارپ  نایدوهی  زا  يدایز  دادـعت  مود ،  یناهج  گنج  زا  دـعب  لاس  تسیب  یط  رد  درک .  عیرـست  نیطـسلف 
 ، دشاب یم  هدوب و  اهتسینویهص  اهتسیلایرپما و  تسد  رد  هشیمه  نآ  راسفا  هک  للم  نامزاس  دندروآ .  يور  نیطـسلف  هب  اهتـسینویهص  ریوزت 

ياهگنج دیشخبن و  يا  هجیتن  ناناملسم  یمومع  تفلاخم  درک .  دوجو  مالعا  لیئارـسا  یتسینویهـص  تلود  داد و  يءار  نیطـسلف  هیزجت  هب 
نودب دنام .  هجیتن  یب  اه ،  تسینویهص  یتاعالطا  یماظن -  تیوقت  رب  ینبم  یناهج  هئطوت  لیلد  هب  یتسینویهص  تلود  اب  بارعا  یپ  رد  یپ 
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دهاوخ اه  تسینویهص  لاغشا  رد  نانچمه  نیطسلف  دنـشاب ،  ناتـسلگنا  اکیرمآ و  مسیلایرپما  هدناشن  تسد  برع  ناربهر  هک  مادام  کش ، 
هنیزوب هن  دوش  هدـنک  اهتـسینویهص  هشیر  ات  دـیاب ،  یم  ماسق ))  نیدـلازع   )) نوچ ینانامرهق  و  رـصانلادبع )) لاـمج   )) نوچ یناربهر  دوب . 

ناراـکمه و زا  دوـخ  نارودزم  نـیا  و . . .  حابـص ))  لآ   )) و دوعــس )) لآ   )) نوـچ ینارودزم  وا و  فـالخا  و  تاداـس ))   )) نوـچ یناـگ 
زا ار  دوخ  تشونرس  مالسا  تما  هک  ینامز  ات  هک  نآ  هصالخ  تسا .  برع  تما  يدوبان  ناشفده  دنتسه و  یناهج  مسینویهـص  ناتـسدمه 

لیئارـسا دوب .  دهاوخ  اجرباپ  لیئارـسا  دـننک ،  تموکح  نآ  رب  يراکبان  ماکح  نینچ  دریگن و  تسدـب  یناهج  مسیلایرپما  نارودزم  تسد 
یحو و نیمزرس  هک  هاگیاپ  نیا  زا  تسینویهص  ناراکهبت  تسا .  یبرع  یمالسا و  تما  نماد  رب  یگنن  هکل  تسا و  مالـسا  تما  مشچ  راخ 

كرش هثیبخ  هرجش  خلت  موقز  نیا  لیئارسا ،  دنا .  لوغشم  تیرشب  هیلع  هئطوت  هب  ناهج  طاقن  یـصقا  رد  تسا ،  دیحوت  خیرات  تاجن  رون و 
 . تسا رـصاعم  يروتاتکید  یمدرم و  دـض  ياهمیژر  هیلک  یبرم  ملعم و  لیئارـسا  تسا .  لوغـشم  اـهتلم  هیلع  هئطوت  هب  اـیند  ياـج  همه  رد 
 . دننیرفآ یم  نارحب  ناهج  طاقن  هیلک  رد  نانآ  دنزورفا .  یم  یـشتآ  ایند  ياج  ره  رد  دوخ ،  يراوخنوخ  یتاذ  دب  لیلد  هب  اه  تسینویهص 

تراجت هب  يا  هقطنم  ياهگنج  رد  نانآ  دنرب .  یم  تذل  يراوخنوخ  يزیرنوخ و  زا  نانآ  دـنا .  هکرعم  روآ  مزیه  ناهج  ياهگنج  هیلک  رد 
ياهمیژر هب  یتسینویهـص  تلود  دننز .  یم  يرتشیب  شتآ  گنج  هب  يروتاتکید ،  راکهبت و  ياهمیژر  هب  هحلـسا  شورف  اب  دـنزادرپ و  یم 

ياه میژر  دتـسرف و  یم  تسیرورت  دشورف ،  یم  هجنکـش  تالآ  رازبا و  نیتال و . . .  ياکیرمآ  اقیرفآ ،  ایـسآ ،  هنایمرواخ ،  یمدرم  دـض 
 . دور یم  رامشب  رصاعم  تیرشب  يارب  نیگنن  روآ و  مرش  تیعقاو  کی  یتسینویهـص  تلود  دزاس .  یم  حلـسم  تیوقت و  ار  دوخ  تسدمه 

رـصاعم خیرات  گرزب  هیلب  نیا  ياشفا  هب  دنا و  هدـش  جیـسب  یناطرـس  هدـغ  نیا  هیلع  ناهج  دازآ  هاگآ و  نایدوهی  زا  يرایـسب  هناتخبـشوخ 
هدش نیودت  يرایـسب  ياه  هعومجم  رد  هک  دنا  هتفگ  اه  نخـس  يراکهبت  هاگیاپ  دناب و  نیا  تمذم  رد  یناهج  ياهتیـصخش  دـنا .  هتخادرپ 

 . دشاب تیانج  داسف و  هاگیاپ  نیا  قلطم  يدوبان  دهاش  رصاعم  تیرشب  هک  مراودیما  تسا . 

 ( ع  ) یسیع نید 

ماجنا ات  زاغآ  زا  یسیع 

یهلا تلاسر  غیلبت  دلوت و 

نایناریا اب  سامت  رثا  رب  دوهی  موق  هک  دندقتعم  ناققحم  دوب .  دـهاوخ  لیئارـس  ینب  موق  یجان  هک  تسا  يدرم  روهظ  زا  ربخ  دوهی  بتک  رد 
نیا رد  نایمور  ملاظم  رثا  رد  رکف  نیا  درک .  دهاوخ  روهظ  نامزلارخآ  رد  تنایـشوس  دننام  هک  دـندرک  ادـیپ  داقتعا  دوعوم  یجنم  کی  هب 

هک دـناوخ  دوعوم  حیـسم  ار  دوخ  درک و  روهظ  عوشی  مان  هب  دوهی  زا  يدرف  تشاد ،  لابند  هب  زین  یثداوح  يرواب  نینچ  تفرگ .  توق  موق 
ای عوشی ))   . )) دنتـسه نیتـسار  حیـسم ))   )) روهظ راـظتنا  رد  دـندیمان و  لاـجد ))   )) ار وا  رگید  یعمج  دنتـسویپ و  وا  هب  دوهی  زا  یهورگ 
يو یگدنز  زا  تسا .  میرم  دنزرف  یسیع  ( 375  . ) تسا يراگتـسر  تاجن و  يانعم  هب  هک  یـسیع ))   )) ینعی يربع  نابز  هب  عوشوهی ))  ))

يرایـسب ياهباتک  وا  یگدنز  هرابرد  هک  دنچ  ره  تسا .  هدش  يو  یگدنز  هب  كدـنا  یتاراشا  هعبرا  لیجانا  رد  تسین .  تسد  رد  یعالطا 
قوف هداعلا و  قراخ  وا  دـلوت  هدوب و  هرکاب  میرم  یـسیع ، ))   )) ردام هک :  تسا  هدـمآ  اقول ))  )) و یتم ))   )) لیجانا رد  تسا .  هدـش  هتـشون 
مشچ محل  تیب  هیدوهی ))   )) رد یسیع ))   . )) دش یم  هتخانش  میرم  فسوی و  دنزرف  مان  هب  تایح  نامز  رد  یـسیع ))   . )) دشاب یم  یعیبط 
تهج ره  زا  وا  نیدـلاو  دوب .  يدوهی  هنومن  لاسدرخ و  لفط  کی  وا  تفاـی .  شرورپ  هیرـصان  عباوت  زا  لـیلج  رهـش  رد  دوشگ .  ناـهج  هب 

 . دوب ییانثتسا  یکدوک  دوخ  نالاسمه  نایم  رد  تشادن .  ردپ  یسیع  دندرک .  یم  تیاعر  ار  رـصع  نآ  دوهی  نیئآ  جیار  بادآ  تاررقم و 
هنارک رد  شیومع  رـسپ  هک  يا  يالـصا  تضهن  هب  دیـسر ،  یگلاس  یـس  نس  هب  هک  یماگنه  درک .  یم  یگدنز  طسوتم  هداوناخ  کی  رد 

یم ارف  ار  وا  شتفوطعرپ  ینامـسآ  ردپ  دـنوادخ  هک  دوب  هتفایرد  ینـشور  هب  دـیمعت  هظحل  رد  یـسیع  تسویپ .  دوب  هدرک  زاغآ  ندرا  دور 
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رد یسیع  تاغیلبت  تسناد .  دوخ  گرزب  راک  رب  يا  هناشن  ار  قافتا  نیا  یسیع  دش ،  ینادنز  ریگتسد و  شیومع  رـسپ  ییحی  یتقو  دناوخ . 
 . دش رایسب  مدرم  لابقتسا  سپس  دندش ،  یم  عمج  وا  نانخس  ندینش  تهج  مدرم  زا  یهورگ  زاغآ  رد  تشاد .  تبثم  رایـسب  رثا  مدرم  نایم 

تامیلعت نانآ  اما  تسا .  دوهی  ینامسآ  بتک  تاروت و  دوعوم  حیـسم  نامه  یبالقنا ،  درم  نیا  هک  دنتـسناد  یم  اقیقد  دوهی  یبهذم  ءاملع 
هاگیاپ و هک  دوب  ینامز  ات  توکـس  نیا  دـندرکن .  یتفلاخم  یـسیع  راک  اب  ادـتبا  لاح  نیع  رد  دـنداد .  یم  صیخـشت  كانرطخ  ار  یـسیع 
هب ات  دیزگرب  ار  دوخ  نارای  زا  رفن  هدزاود  یسیع  ماگنه  نآ  رد  ( 376  . ) دنتساخرب تفلاخم  هب  سپس  دندید .  یمن  رطخ  رد  ار  دوخ  عفانم 

یسیع هداوناخ  دنتـشادن .  رواب  ار  وا  نانخـس  اهرهـش  زا  يرایـسب  یلاها  مدرم و  زا  یخرب  زونه  دناسرب .  مدرم  هب  ار  دوخ  مایپ  نانآ  هلیـسو 
مدرم هب  ار  شیوخ  تلاسر  رهش  نآ  هسینک  رد  دوب ،  وا  یگدنز  لحم  هک  هیرصان  رهش  رد  یسیع  ( 377  . ) تشاد دیدرت  شیاهفرح  هرابرد 

ار نالد  هتـسکش  ات  داتـسرف  ارم  مهد و  تراشب  ار  ناریقف  ات  درک  حـسم  ارم  وا  هک  اریز  تسا ،  نم  رب  راگدرورپ  حور   : )) درک غالبا  امـسر 
 . داد یم  ماجنا  یبیجع  تاجلاعم  شخب ،  افش  لوسر  ناونع  هب  یسیع  منک )) .  هظعوم  یئانیب  هب  ار  ناروک  دازآ و  ار  ناریـسا  مشخب و  افش 
هب روآ  تریح  لاـمعا  هنوگ  نیا  داد .  افـش  دنتـشاد ،  یگناوید  تلاـح  هک  ار  دارفا  زا  يرایـسب  دیـشخب و  دوـبهب  ار  ناراـمیب  زا  يرایـسب  وا 

نانهاک ماجنارس  دندش .  هدنکارپ  وا  نایفارطا  همه  دندمآ ،  وا  يریگتسد  يارب  یتلود  نازابرـس  نوچ  و  دش .  یم  ماجنا  راگدرورپ  کمک 
هدناوخ دنوادخ  دـنزرف  ار  دوخ  یـسیع  هک  بلطم  نیا  اب  هطبار  رد  دوهی  یلاع  هاگداد  دـندرک .  ریگتـسد  ار  یـسیع  میلـشروا  نویناحور  و 

یسیع هدنورپ  رد  هکنیا  اب  درک ،  یم  دییءات  ار  یبهذم  هاگاد  مکح  دیاب  هک  میلشروا  یمور  مکاح  درک .  موکحم  گرم  هب  ار  يو  تسا ، 
ار ربق  دندمآ .  داتسا  غارس  هب  زور  هدزاود  زا  سپ  یـسیع  نادرگاش  دومن .  دییءات  ار  مادعا  مکح  هتخانـش ،  موکحم  ار  وا  تفاین ،  یهانگ 

دوب لاحم  اریز  دینازیخرب .  ار  وا  درک و  هراپ  ار  گرم  ياهرد  راگدرورپ  تسا :  هدـمآ  نالوسر  لامعا  باتک  رد  دـنتفای .  یـسیع  زا  یلاخ 
 ، حیسم تاملک  نیرخآ  دوب .  لکـشم  شرواب  زین  وا  نادرگاش  يارب  ندوب  هدنز  ای  ندش  هدنز  نیا  درادهگن .  دوخ  دنب  رد  ار  وا  گرم  هک 
ار لیجنا  باتک  وا و  هرطاخ  دای و  هک  تفگ  نانآ  هب  تشاد .  دـهاوخ  یناحور  روضح  هشیمه  يارب  وا  هک  تفگ  نانآ  هب  دوب .  ریخ  ياعد 
(378  . ) دنک یم  دوعص  دور و  یم  الاب  نامسآ  هب  یسیع  ترضح  هک  دیـسر  نویراوح  رظن  هب  هاگنآ  دنراد .  هاگن  هدنز  ناهج  رـسارس  رد 

كات تخرد  زوس ،  لد  ینابـش  تاجن ،  باـب  اـهناسنا ،  هدـنهد  تاـجن  تسا :  هدرک  یفرعم  هنوگ  نیا  ار  دوخ  دوجوم  لـیجانا  رد  یـسیع 
(379  ، ) یگدنز نان  نیمز ،  رد  دنوادخ  هدنیامن  یگدنز ،  تقیقح و  هار  تایح ،  تمایق و  دنتـسه ،  نآ  ياه  هخاش  شناوریپ  هک  یقیقح 
ار ناهج  تواضق  وا  دنارت ،  هنادواج  نیمز  اه و  نامسآ  زا  دروآ ،  یم  نابز  رب  وا  هک  ینانخس  تسا .  وا  ردپ  دنوادخ  هک  یسک  هرخالاب  و 
ره تسا و  ادـخ  دـنزرف  هک  دـنک  یم  هراشا  لیجانا  رد  وا  دـننک ،  يوریپ  وا  زا  اهناسنا  هک  تسا  نآ  ناهاوخ  وا  تشاد .  دـهاوخ  هدـهع  رب 

تفرگ و رارق  رایسب  يرهم  یب  دروم  شنامز  مدرم  يوس  زا  یسیع  ( 380  . ) دبلط یم  هضراعم  هب  ار  يو  دنزب ،  هانگ  ماهتا  يو  هب  هک  سک 
راظنا زا  ار  يو  تقیقح  رابتعا و  ات  دـندیمان  رگوداج و . .  رحاس ،  هناوید ،  ار  وا  دـنتخادرپ .  وا  میلاعت  یـسیع و  اـب  گـنج  هب  دوهی  ءاـملع 

يرورس تدایس و  اب  اریز  دننک ،  تاروت  دوعوم  یـسیع  تقیقح  هب  فارتعا  دنتـسناوت  یمن  دوهی  رابحا  ءاملع و  ( 381  . ) دنناشوپب اه  هدوت 
تسناد یم  دوخ  تایح  همادا  يارب  گرزب  يرطخ  ار  وا  دوجو  دوب  نارگن  تدش  هب  یـسیع  میلاعت  زا  مور  يروطارپما  دوب .  داضت  رد  نانآ 

ناکدوک و نایم  رد  هنهرب ،  هنـسرگ و  ریقف و  ياه  هدوت  نایم  رد  طقف  یـسیع  دوب .  مور  روطارپما  رازـس ))  )) هجوتم یـسیع  هلمح  زیت  هبل  . 
كرت ار  دوخ  یبهذـم  شور  ناـنآ  دـندوب .  نم  ؤـم  ناـیدوهی  زا  یهورگ  یـسیع  هیلوا  ناوریپ  ( 382  . ) تشاد رایـسب  تیبوبحم  ناـناوجون 

یم دنوادخ  هدـیزگرب  موق  نینم و  ؤم  هورگ  ار  دوخ  نانآ  دندیـشوک .  یم  دوهی  نیئآ  ياهرواب  غیلبت  تاروت و  ریـسفت  رد  دـندوب و  هدرکن 
دنتفرگ هلصاف  نارگید  زا  جیردت  تسا و  تاروت  دوعوم  حیسم  نامه  یسیع ))   )) هک دندروآ  نامیا  هدرک و  رواب  ماجنارس  نانآ  دنتـسناد . 

بولـصم ار  وا  هک  حیـسم  هب  نانآ  نامیا  دـش ،  یم  رتشیب  راشف  هچ  ره  دـنتفرگ .  رارق  نایدوهی  رگید  مور و  تلود  راشف  تحت  هورگ  نیا  . 
نیا دنتسناد .  ادخ  دنزرف  ار  وا  ماجنارس  هک  دنتفر  شیپ  اجنآ  ات  یسیع  تیناقح  هار  رد  نانآ  دش .  یم  تیوقت  رتشیب  بتارم  هب  دنتسناد  یم 

هب يداژن  یموق و  نیئآ  کی  رگید  هک  ارچ  دیماجنا ،  نید  نیا  تیمومع  هب  رواب  نیمه  تفرگ و  لکـش  يدالیم  لوا  نرق  نامه  رد  هشیدنا 
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رد هک  یناسک  یـسیع و  هیلوا  ناوریپ  تسا .  مدرم  هماع  ربمایپ  تسا ،  ایند  مدرم  همه  لام  سپ  تسادخ ؛  رـسپ  حیـسم  دمآ .  یمن  باسح 
نرق رد  تفاـی .  هار  زین  تاـقبط  رگید  ناـیم  رد  نیئآ  نیا  اهدـعب  دـندوب .  ناریقف  ناـمالغ و  دـندیورگ ،  وا  نید  يو و  هب  وا  تضهن  زاـغآ 

رد تفای .  تیمـسر  يروطارپما  رـسارس  رد  وا  نییآ  سپ  نآ  زا  تفریذـپ و  ار  یـسیع  نیئآ  مور  روطارپما  نیتناتـسنک ))   )) يدالیم مراهچ 
نرق زا  تفر .  یم  رامشب  یـسوم  نیئآ  هدننک  ریـسفت  یـسیع  دوبن و  نایم  رد  تیحیـسم  مانب  يدیدج  نیئآ  زا  ینخـس  یـسیع  توعد  زاغآ 
یلو دـش .  رهاظ  هراـبود  یـسیع  نید  رد  یتارییغت  اـب  اـنیع  دوهی  نیئآ  تادـقتعم  بلغا  تفرگ و  تروص  یلوحت  دـعب  هب  يدـالیم  مراـهچ 

(383  . ) دندش ادج  نایدوهی  زا  یلکب  يدالیم  مراهچ  نرق  زا  یسیع  ناوریپ 

هثالث میناقا 

دعب یلو  دـش ،  یم  هدـناوخ  نیمز  نامـسآ و  راگدـیرفآ  اناوت و  ردـپ  مان  هب  هک  دوب  راگدرورپ  یئاتکی  زا  نخـس  یـسیع  توعد  زاـغآ  رد 
هدمآ دوهی  موق  تاجن  يارب  هک  دنتسناد  یم  یحیسم  ار  يو  یـسیع ،  وریپ  هیلوا  نایدوهی  دنداد .  رارق  ردپ  رانک  رد  ادخ و  رـسپ  ار  یـسیع 
اپورا قباس  نیکرـشم  و  دهد .  تاجن  ار  ناهج  ات  هدمآ  نیمز  هب  نامـسآ  زا  هک  دنتـسناد  ییادـخ  ار  یـسیع  ینویقرم  نایوسیع  یلو  تسا . 
مونقا ینعی :  سدقلا ))  حور  رـسپ +  ردپ +   : )) ماجنارـس و  تسا .  رـشب  سنج  زا  هک  دنتـسناد  یئادـخ  ار  يو  یـسیع ،  نیئآ  لوبق  زا  سپ 

رد تسا .  هدوب  يا  هبئاش  یب  تمـصع  ياراد  سدقم ))  میرم   )) هک دندقتعم  اه  کیلوتاک  دـش .  رادـیدپ  تیحیـسم  دـیاقع  هناگ  هس  ياه 
هیلوا نرق  جنپ  رد  تیحیـسم  هک :  دندقتعم  ناققحم  ( 384  . ) دنراد ياج  راجن )) فسوی  سدقم +  میرم  یـسیع +   : )) اه کیلوتاک  ثیلثت 
هژیوب یقرـش  تادـقتعم  همه  زا  یطولخم  و  داد ،  همادا  دوخ  روطت  هب  یقرـش  یناـنوی و  یبهذـم  یفـسلف و  رـصانع  بذـج  اـب  دوخ  تاـیح 

نرق یلاوح  رد  هک  یناریا  يرصم -  نیئآ  دیدرگ .  دوب ،  هتفای  راشتنا  اپورا  رد  يدالیم  لوا  نرق  یلاوح  رد  هک  یناریا  يرـصم -  تادقتعم 
بلغا تشاد .  ناـیئاپورا  ناـیم  رد  یناوارف  ناوریپ  یناریا  یتسرپرهم  يرـصم و  نیئآ  دـیدرگ .  دوب ،  هتفاـی  راـشتنا  اـپورا  رد  يدـالیم  لوا 

هب ار  يا  هزات  ثیلثت  نانآ  تسا .  هدوب  نایناریا  یتسرپرهم  هب  طوبرم  رـش  ریخ و  عازن  یحیـسم و  یبهذم  رهاظم  لامعا و  بادآ و  مسارم و 
نایدوهی تفرگ .  ار  یمیدق  یعرف  نایادخ  ياج  یحیـسم  نیـسیّدق  ناربهر و  دنداد .  همادا  نآ  شتـسرپ  هب  هتـشاذگ و  میدـق  ثیلثت  ياج 

لئاق يدایز  رایـسب  رابتعا  مارتحا و  ردپ ))  )) يارب نایدوهی  زا  دـیلقت  رد  نایحیـسم  دـنراد و  رظن  رد  هوهی ))   )) يارب یناوارف  ياهب  شزرا و 
هلـصاف اب  دـعب  یلو  دـندرک ،  یم  تیاعر  الماک  ار  عوضوم  نیا  زاغآ  رد  نایوسیع  دـنا  لـئاق  رایـسب  مارتحا  هبنـش  زور  يارب  ناـیدوهی  دـنا 

دوجو نایدـنه  نایرـصم و  نایم  رد  كدـنا  یتوافت  اـب  ثیلثت  عوضوم  هصـالخ  دنتـشاد .  یمارگ  ار  هبنـشکی  زور  دوهی ،  موق  زا  یجیردـت 
تسا تشترز  نیئآ  يونیم  هراگنا  نامه  تیحیسم  نمیرها  دنا .  هتفرگ  رارق  ریثءات  تحت  دروم  نیا  رد  نایوسیع  کش  نودب  تسا .  هتشاد 

راثآ يایاقب  سدـقم ،  سوفن  حاورا و  ناوید و  یـسیع  نیئآ  رد  تسا .  تشترز  تادـقتعم  نامه  یفالتخا ،  كدـنا  اب  نایحیـسم  دـیاقع  . 
ماوقا دیاقع  رد  سدقم ))  متوت  ینابرق  نوخ   )) سیدقت نامه  حیسم  نیئآ  رد  بارـش ))  نان و   )) سیدقت تسا .  يودب  ماوقا  یتسرپ  حور 

یبهذـم لامعا  مسارم و  بلغا  تسا .  هتـشاد  دوجو  ییاـپورا  يودـب  ماوقا  ناـیم  رد  تیحیـسم  زا  لـبق  يودـب  دـیاقع  نیا  تسا .  یئادـتبا 
یم ماجنا  زورما  یحیـسم  ناشیـشک  هک  ابق  هب  ندوب  سبلم  رـس و  قرف  ندیـشارت  تسا .  هدوب  موسرم  قباس  بهاذـم  نایدا و  رد  تیحیـسم 

 . تسا هدوب  لیطعت  اهینادلک  يوبات  زور  رد  البق  نایحیسم  هبنشکی  لیطعت  تسا .  هدوب  ناتساب  نایرصم  بادآ  زا  یشخب  هتشذگ  رد  دنهد ، 
دقتعم یسیع  ندش  ندیـشک  بیلـص  هب  زا  سپ  نایوسیع  ( 385  . ) دـشاب یم  ناتـساب  ناینانوی  زا  يدـیلقت  اهاسیلک  رد  نداد  دود  ندز و  من 

نیتسخن تیحیـسم  خـیرات  رد  دراد .  يدوهی  یتشترز و  دـیاقع  رد  هشیر  رواب  نیا  تشگ .  دـهاوخ  زاـب  نیمز  هب  يزور  یـسیع  هک  دـندش 
یتدیقع تافالتخا  رثا  رب  نانیا  دندروآ .  دیدپ  ار  یقرش  نایحیسم  اهسکودوترا  دوش .  یم  زاغآ  سکودوترا  ياهاسیلک  لیکـشت  اب  هیزجت 
فالتخا دـندش .  ادـج  اه  کیلوتاک  زا  هشیمه  يارب  يدالیم  مهدزای  نرق  طساوا  رد  دـنتفرگ و  هلـصاف  کـیلوتاک  ياـسیلک  زا  جـیردت  هب 

ای  ) اه کیلوتاک  رواب  رد  تسا و  ردپ ))  )) زا یشان  سدقلا ))  حور   )) اهسکودوترا رواب  رد  دوب :  سدقلا ))  حور   )) ریسفت رـس  رب  یـساسا 
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 . تخادرپ میهاوخ  یحیـسم  ياـه  هقرف  دـیاقع  هب  هدـنیآ  تاحفـص  رد  ( 386  . ) تسا رـسپ ))  )) زا یـشان  سدـقلا  حور  یبرغ )  نایحیـسم 
حیسم نید  یمور ،  یئارگ  ناگمه  ینانوی و  راکفا  نایدوهی و  دوعوم  حیسم  یقرش و  ینافرع  هقیرط  بیکرت  اب   : )) دیوگ یم  هلاش  نیسیلف 

 (( : لسروا نوسام   )) هتفگ هب  تسا .  ایـسآ  یلاها  هژا و  مدرم  نایماس و  دیاقع  زا  یبیکرت  یـسیع ،  يروصت  تیـصخش  ددرگ .  یم  نایامن 
رشب تاجن  يارب  هک  دهد  یم  ناشن  ار  ینایادخ  زا  هتسد  نآ  ادخ  رسپ  یـسیع  دراد .  ار  ادخ  ردپ  شقن  هطـساو  نودب  حیـسم  نید  رد  هوهی 

ار ادخ  هک  تسا  یتسرپاتکی  یتسرپ و  دحاو  یعون  رادفرط  نید  نیا  دننک .  یم  يوریپ  اهنآ  زا  هیروس  رـصم و  هژا و  مدرم  دنرب و  یم  جنر 
خیرات  : )) دیوگ یم  سان  ناج  ( 387 (() دزاس یم  طوبرم  ادخ  اب  حیسم )  یسیع   ) ادخ رسپ  هلیسوب  ار  رـشب  دهد و  یم  رارق  هعماج  زاغآرس 

دنز یم  رود  بلطم  نیا  هب  نامیا  فارطا  رد  يراصن  تاروتسد  مامت  هدش و  یشان  نآ  یناب  عراش و  رد  یهلا  مسجت  هب  هدیقع  زا  تیحیسم 
ياه گنر  اب  یهلا  مسجت  هب  هدیقع  بهاذم  نایدا و  رگید  رد  هک  دنچ  ره  تسا .  تیهولا  تاذ  زا  روهظ  نیرت  نشور  یـسیع  صخـش  هک 
ادـیپ يرـشب  هبنج  هدـیدع ،  تـالوحت  یط  رد  یلو  دوش ،  یم  زاـغآ  یهلا  مسجت  هب  هدـیقع  اـب  نید  نیا  هچ  رگا  دوش و  یم  هدـید  يرگید 
جوا بتارم  هک  سب  زا  تسا و  زارد  رایسب  بهذم  نیا  ناتساد  تسا .  هدش  یلجتم  نآ  رد  روصق  فعض و  لایما و  همه  اب  تیرشب  هدرک و 

رود هیلاع  دـصاقم  زا  نید  نیا  هرخالاب  و  تسا .  هدروآ  دوجوب  زیگنا  تربع  اـنعمرپ و  یخیراـت  هدرک ،  یط  ار  گـنن  ماـن و  ضیـضح و  و 
(388 (() دسر یمن  نآ  ياپب  خیرات  راصعا  زا  يرصع  چیه  هک  تسا  هدمآ  ملقب  اه  باتک  ردقنآ  حسیم  دالیم  لوا  نرق  رد  تس و  هدنام 

 ( ع  ) یسیع يامن  وشن و  دلوت و  نوماریپ  یخیرات  تایاور 

 . تسا هدرک  هیبشت  مد  تقلخ  هیضق  هب  ار  یسیع  تقلخ  ناتساد  نآرق  تسا :  هدمآ  نشور  لصفم و  رایسب  یـسیع  ناتـساد  میرک  نآرق  رد 
حیسم هوهی و  نایدا  رد  هک  تسا  يا  هتکن  نامه  نیا  و  ددرگ .  یم  دلوتم  یسیع  دوش و  یم  هلماح  راگدرورپ  هدارا  هب  میرم  یـسیع ،  ردام 
بسح رب  وا  تدالو  هک  دهد  یم  ناشن  دنک و  یم  حیرصت  تدالو  هظحل  نامه  زا  یسیع  تلاسر  توبن و  هب  نآرق  تسا .  هدش  زاس  نارحب 

هنوگ ره  زا  ار  یسیع  ردام  میرم  سدقم  تحاس  نآرق  تسا .  تیرـشب  تاجن  یناهج  تلاسر  اب  قداعلا  قراخ  يدولوم  وا  تسین و  لومعم 
تدالو و ناتـساد  هب  یمالـسا  تاـیاور  رد  ( 389  . ) دـنک یم  ناـیب  ار  يو  ندـش  هلماـح  یگنوگچ  دزاـس و  یم  كاـپ  تمهت  یگدوـلآ و 
رد میرم  نب  یـسیع  دوجوم ،  یخیرات  تایاور  هب  اـنب  تسا .  هدـش  هتخادرپ  مالـسا ،  ربماـیپ  نآرق و  ياـهدومنهر  وترپ  رد  یـسیع  تلاـسر 
 . تفرگ ارف  ار  نتشون  ندناوخ و  اتـسور  نامه  رد  یـسیع  تسا .  هدشن  يرکذ  ناکم  نیا  زا  دوهی  عبانم  رد  دمآ .  ایند  هب  هرـصان  ياتـسور 
ارف ار  ینانوی  نابز  الامتحا  یـسیع  دـنتفگ .  یم  نخـس  ناـبز  نیا  هب  ناـمز  نآ  رد  نیطـسلف  مدرم  دوب .  ینایرـس  هب  جوزمم  يربع  وا  ناـبز 

هدرک و حیرصت  یـسیع  یندل  ملع  هب  احیرـص  نآرق  اما  ( 390  . ) دـندوب هدرک  میرحت  ار  ینانوی  ناـبز  ناـمز  نآ  رد  ناـیدوهی  دوب .  هتفرگ 
( ردام فرط  زا   ) یبن دواد  لسن  زا  یـسیع  هک  دنیوگ  یم  ناققحم  ( 391  . ) تشونن طخ  تفرن و  بتکم  هب  زگره  وا  هک  دـنک  یم  دـیکءات 

شا هدـناوخ  ردـپ  میرم و  وا  ردام  تسا .  هدـمآ  ایند  هب  میلـشروا  بونج  رد  محل  تیب  رد  لیئارـسا  هاـشداپ  دوره  ناـمز  رد  یـسیع  تسا . 
هک یناریا  ناغم  زا  رفن  هس  عقوم  نامه  رد  دش .  دلوتم  یـسیع  هک  دوب  رفـس  نیمه  رد  دندوب و  هدمآ  محل  تیب  هب  نانآ  دـشاب .  یم  فسوی 

دندرب و زاین  يو  رب  هدرک و  ترایز  ار  سدقم  دولوم  نآ  دندوب .  هدمآ  نیطـسلف  هب  نآ  لابند  هب  دندوب ،  هدید  قرـشم  رد  ار  یـسیع  هراتس 
رد فسوی  شا  هدناوخ  ردپ  هک  هدش  هتفگ  ردق  نیمه  تسین .  تسد  رد  یعالطا  یسیع  یکدوک  زا  دنتشاد .  میدقت  وا  هب  ار  دوخ  يایاده 
 ، تسین راجن  فسوی  يا  یعقاو  ردپ  رگا  هک  دنا  هتفگ  یخرب  تخومآ .  ار  تعنص  نیا  وا  دزن  رد  یسیع  تشاد و  يراجن  راک  هرصان  رهش 
 . یسیع تدالو  یگنوگچ  كرد  مدع  تسا و  لیجنا  تافیرحت  زا  نیا  هک  تسا  یهیدب  دنا ! ؟  هتفگ  یسیع  ردپ  ار  وا  لیجنا  رد  ارچ  سپ 

هظعوم هب  ییحی  دننام  هب  وا  مک  مک  دومن .  يدرگاش  وا  دزن  رد  یتدم  تفای .  دیمعت  ایرکز  نب  ییحی  تسد  هب  یگلاس  یس  نس  رد  یسیع 
نوچ داد و  یم  زردـنا  دـنپ و  نانآ  هب  تفگ .  یم  نخـس  مدرم  يارب  اهرازاب  اـهرازتشک و  رد  اـی  دوهی  ياـه  هسینک  رد  درک و  زاـغآ  مدرم 
نکم هانگ  رگید  ورب و  تمالسب  تفگ :  یم  داد و  یم  افش  ار  نارامیب  دوخ  نیقلت  يورین  اب  شیوخ و  نامیا  توق  هب  تشاد ،  يوق  یحور 
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هدزاود دندرک و  ترجاهم  رصم  هب  فسوی  یسیع و  میرم و  هک  تسا  هدمآ  یمالسا  تایاور  رد  ( 392  . ) داد دهاوخ  افش  ارت  وت ،  نامیا   ؛
یم یگدنز  اجنآ  رد  یگلاس  یس  ات  یسیع  ترضح  دندیزگ و  ینکـس  هرـصان  رد  ماش  هب  تشگزاب  زا  سپ  دندومن .  تماقا  اجنآ  رد  لاس 

كافـس زا  سرت  ترجاهم  تلع  دـندرک .  رـصم  هب  رگدورد  فسوی ))  شردام و  حیـسم و   )) هک دـنراد  هراشا  رگید  عباـنم  ( 393  . ) درک
هب اه  هتشرف  هک  دید  باوخ  رد  راجن  فسوی   : )) هک تسا  هدمآ  مود ،  لصف  یتم ،  لیجنا  رد  ( 394  . ) دوب سیوره ))   )) نیطسلف رب  مکاح 
هب مه  فسوی  و  دورب . .  ایند  زا  سیدوره ))   )) هک دشاب  میقم  اجنآ  رد  دنک و  ترجاهم  رـصم  هب  درادرب و  ار  شردام  یـسیع و  دـنتفگ  وا 
زا نخـس  نآ ،  مشـش  موـس و  لـصف  رد  لـیجنا  نیا  رد  تسا .  هدـماین  ترجاـهم  نیا  اـب  اـنرب  لـیجنا  رد  اـما  ( 395 (() درک ترجاهم  رـصم 
 . دـشاب یم  میلـشروا ،  هب  سیدوره  گرم  زا  سپ  نانآ  تشگزاب  محل و  تیب  ياهاتـسور  زا  یکی  هب  فسوی  میرم و  نب  یـسیع  ترجاهم 

تسنرا ( )) 396  (( . ) تسا هدش  دلوتم  محل  تیب  عبات  ءارق  زا  یکی  رد  یـسیع   : )) هک تسا  هدـمآ  لیجنا  نیمه  مهدزای  ات  مشـش  لصف  رد 
درک و یم  يراجن  اجنآ  رد  یـسیع  دنتفر .  میرم  هاگداز  لحم و  اناق  هب  راجن  فسوی  گرم  زا  سپ  یـسیع  میرم و   : )) دـیوگ یم  نانر )) 
زا ارذـع )) میرم   )) اب راجن  فسوی  هک  تسا  هدـمآ  یحیـسم  عبانم  رد  ( 397  (( . ) تفر یم  میلـشروا  ینعی  جـح  ترایز  هب  رابکی  لاـس  ره 
رد دنتفاین ،  تماقا  يارب  یئاج  نوچ  نانآ  دننک .  تکرـش  مور  يروطارپما  هنایلاس  يرامـشرس  رد  ات  دندمآ  محل ))  تیب   )) هب هرـصان ))  ))

دعب زور  دنچ  دیناباوخ و  روخآ ))  )) رد ار  كدوک  میرم  دش .  دلوتم  یسیع  هک  دوب  بش  نیمه  همین  رد  دندرب .  رسب  ار  بش  یئارسناوراک 
اذل تسا  یسیع  یلصا  نطو  هرصان  رهش  نوچ  دنتشگزاب .  لیلج ))   )) هیحان ياهرهـش  زا  یکی  هرـصان ))   )) رهـش دوخ  هاگتماقا  هب  دازون  اب 

وا ناکم  ءارس و  ناوراک  رد  یسیع  تدالو  دنناوخ .  یم  يراصن ))   )) عمج هغیـص  هب  ینارـصن و  ار  شناوریپ  و  يرـصان ))  یـسیع   )) ار وا 
نیا دنا .  هدش  یـسیع  یخیرات  دوجو  رکنم  یخرب  دشاب .  یم  محلا  تیب  رد  وا  تدالو  هکلب  تسا  تسردان  مالـسا  ءاملع  رظن  زا  روخآ  رد 

کش و دروم  دنا ،  هتـشاد  يداینب  یتاحالـصا  تالوحت و  هک  خـیرات  گرزب  هتـسجرب و  ياه  تیـصخش  الوصا  دراد .  یناور  هزیگنا  راکنا 
زا رظن  فرص  هک  نآ  لاح  تسا .  هتفرگ  رارق  یخرب  دیدرت  دروم  تلاسر ،  شیادیپ و  هویش  لیلد  هب  زین  یسیع  دنا .  هتفرگ  یم  رارق  دیدرت 

عبانم و مالسلا ، )  هلآ  انیبن و  یلع  هیلع و   ) میرم نب  یسیع  ترضح  ماجنارـس  تلاسر و  روضح ،  دوجو ،  رب  ینبم  میرک  نآرق  تاحیرـصت 
یـسیع دوجو  رب  یمور  يدوهی و  ناخّروم  دـنراد .  تلـالد  یهلا  گرزب  ربماـیپ  نیا  یخیراـت  دوجو  رب  يرایـسب  یخیراـت  نئارق  دـهاوش و 
حیرصت دییءات و  ار  حیسم  روهظ  تدالو و  هتسیز ،  یم  يدالیم  لاس 90  ات  هک  يدوهی  هدنسیون  فسوی ))   : )) هلمج زا  دنا .  هداد  تداهش 

 . تسا هدرک  تبث  ار  یـسیع  روـهظ  هدرک ،  یم  یگدـنز  يدـالیم  ات 120  ياـهلاس 55  رد  هک  یمور  خروـم  تیـسمات ))   . )) تـسا هدرک 
 (( حیسم  )) هژاو تسا .  هدروآ  ار  حیـسم  لاوحا  زا  يا  همـش  رـصیق )) تشذگرـس   )) باتک رد  یمور  ناخروم  زا  رگید  یکی  نوتئوس ))  ))
نآ یمارآ  طبـض  و  هیـشم ))   )) هملک نیا  يربع  لصا  تسا .  هدـش  همجرت  سوتـسیرک ))   )) یناـنوی هب  و  تسیرک ))   )) یئاـپورا ناـبز  رد 
هب بقلم  یـسیع ))   . )) دشخب یم  يا  هداعلا  قراخ  يورین  ناسنا  هب  نیهدت ))   )) لمع دـشاب .  یم  هدـش ))  نیهدـت   )) يانعم هب  اهیـشم )) ))

(398  . ) دوب يدوهی  يا  هداوناخ  دارفا  زا  یماس  داژن  زا  وا  دیدرگ .  نیهدت  سدقم ،  نغور  اب  حیسم ))  ))

لیجانا رد  یسیع 

درم دنچ  نز و  دـنچ  هک  هدـع  نیا  دـنتفرگ .  مان  نویراوح  یـسیع  هیلوا  ناوریپ  دـش .  یم  رهاظ  مدرم  نایم  رد  ادـخ  رـسپ  ناونع  هب  یـسیع 
اب دوب و  لوغـشم  قیقحت  ثحب و  دوخ  ناهارمه  اـب  تاـقوا  رتشیب  یـسیع  دـندرک .  یم  یهارمه  ار  وا  یـسیع  یغیلبت  ياهرفـس  رد  دـندوب ، 
 . داد یم  افش  احور ) امسج و   ) ار نارامیب  وخ  سفن  اب  وا  دنهد .  یم  تبسن  وا  هب  يدایز  هداعلا  قراخ  تازجعم  تفگ .  یم  نخس  نایاونیب 
 . دـش دـهاوخ  هجاوم  مور  يروطارپما  تسایـس  رـصیق و  هدـنیامن  دوهی و  نید  ءایلوا  دـیدش  تفلاخم  اـب  وا  راـتفگ  هک  تسناد  یم  یـسیع 
رد یـسیع  تسا .  هدرک  ییوـگ  شیپ  نیـشیپ  ینامـسآ  بتک  رد  ار  وا  گرم  دـنوادخ  تفرگ .  تروـص  یهلا  تیـشم  اـب  یـسیع  تداـهش 

لاس 29 دودح  رد  یمور  مکاح  طسو  درب ،  یم  رـسب  میلـشروا ))   )) رد هک  یماگنه  حصف ، ))  دیع   )) زا شیپ  دوخ ،  تایح  لاس  نیرخآ 

مّود دلج  ناهج  بهاذم  نایدا و  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 178زکرم  هحفص 97 

http://www.ghaemiyeh.com


نایحیسم ياعد  اب  دنتفای .  دسج  زا  یلاخ  ار  وا  ربق  نانز  زا  یهورگ  نفد ،  زا  سپ  زور  هس  ( 399  . ) دش هتخیوآ  راد  هب  ریگتسد و  يدالیم 
یم ار  وا  حور  هک  دندرب  نامگ  دندوب و  تفگش  رد  وا  تشگزاب  زا  هک  دوخ  نالوسر  هب  درک و  روهظ  شناوریپ  نایم  رد  رگید  راب  یـسیع 

یکاروخ نویراوح  زا  هاگنآ  درادن . . .  ناوختـسا  تشوگ و  حور  اریز  متـسه ،  مدوخ  نم  هک  دینک  هاگن  ار  میاپ  تسد و  تفگ :  دـننیب ، 
رشبم هک  ییحی  هلیسو  هب  یـسیع  دیمعت  ( 400  . ) دروخ كاروخ  نانآ  دزن  وا  دـنداد و  وا  هب  لسع  هناـش  ناـیرب و  یهاـم  يردـق  تساوخ . 
يارب وا  دش .  هنتخ  یگلاس  تشه  رد  ( 402  . ) دیدرگ میلشروا  دراو  شوگ  زارد  رب  راوس  یسیع  ( 401  . ) دیدرگ ماجنا  دوب ،  حیسم  روهظ 
يور زا  نایدوهی  تشاد ،  ظفح  ار  ءایبنا  فحـص  رگید  تاروت و  زا  ینالوط  تاعطق  تفر و  یم  اـه  هسینک  هب  هشیمه  ینید  مسارم  يارجا 

هب دوب ،  يراجن  یـسیع  هفرح  ( 403  . ) دـناوخ یم  ار  بتک  هک  تسا  هنوگچ  هتفاـین ،  میلعت  زگره  صخـش  نیا  هک :  دـنتفگ  یم  یتـفگش 
ياهمان هب  رسپ  راهچ  دندوب ؛ شا  هداوناخ  رد  زین  رگید  كدوک  شش  وا  زج  تشاد .  یـصاخ  هقالع  نارو  هشیپ  نارگراک و  هب  لیلد  نیمه 

وا دوب ،  تکاس  شوماخ و  یگلاس  هدـجیه  اـت  وا  ( 404  . ) رگید رتـخد  دـنچ  و  ادوهی ))  )) و نوعمـش ))   (( ، )) فسوی  (( ، )) بوـقعی : ))
سدقلا حور  زا  میرم  ( 405  . ) درک یم  یگدـنز  میلـشروا  رد  ای  هیلیلج ،  رد  تلاسر  زا  لـبق  وا  تشاد ،  یبهذـم  لـئاسم  هب  یناوارف  قوش 

هتـشرف دـنک ،  اهر  ار  وا  تساوخ  یم  درکن .  تتامـش  ار  میرم  دوب ،  حـلاص  يدرم  هک  فسوی  دوب .  فسوی  دزمان  لبق  وا  دـیدرگ .  رادراب 
حور زا  هتـشذگ  وا  رب  هچنآ  اریز  سرتـم ،  میرم  دوـخ  نز  نتفرگ  زا  دواد  رـسپ  دواد  يا  تفگ :  دـش و  رهاـظ  يو  رب  باوـخ  رد  دـنوادخ 

مان یـسیع  ار  دازون  تفرگ و  ار  دوخ  نز  دش  رادیب  باوخ  زا  فسوی  داهن .  یهاوخ  یـسیع  ار  وا  مان  دیئاز و  دـهاوخ  يرـسپ  وا  سدـقلا . 
(406  . ) داهن

قیتع دهع  رد  یسیع 

ار يو  نویراوح  زا  یکی  انحوی  تسا .  هدـش  یفرعم  یناحور  دوجو  کی  یـسیع  هیلوا  تیحیـسم  راثآ  مامت  رد  دـیوگ :  یم  هلاـش  نیـسیلف 
ای یلایخ  دوجو  نیا  تسا .  هدوب  هارمه  وا  اب  يو  هک  هدوب  یناسنا  یـسیع  هک  دنک  فارتعا  تسین  رـضاح  دـهد و  یم  ناشن  یتوکلم  دوجو 
 . تسا هدـش  هتخادرپ  عوضوم  نیا  هب  ینافرع  تاراشا  اب  ایعـشا  ءایبنا و  تالاسر  باتک  رد  دراد .  قیتع  دـهع  رد  هشیر  یتوکلم  یناحور و 

نامز رد  سپـس  هدرک و  یگدـنز  یتدـم  هدـمآ و  نیمز  هب  نامـسآ  زا  هک  هدرک  یفرعم  هداد و  ناشن  یناحور  يدوجو  ار  یـسیع  نوسرام 
يدنب مهرس  لیجانا  ناگدنـسیون  طسوت  يدالیم  مود  نرق  رد  یـسیع  یکیزیفاتم  یفارگویب  تسا .  هدش  هتخیوآ  راد  هب  سطالیپ  تموکح 

هتفرگرب لیئارسا  ینب  ءایبنا  بتک  رگید  نارواد 13/5  رفس  یبن و  ءاکیم  باتک  5/1 و  باب 7/14 +  یبن  ءایعشا  باتک  زا  ناتـساد  نیا  دش . 
دوخب يرـشب  لکـش  جیردت  هب  هک  تسا  یئادخ  هکلب  هتفای ،  یئادخ  ماقم  جیردت  هب  هک  تسین  يدرم  یـسیع  ناتـساد  نیا  رد  تسا .  هدش 

لیئوتامع  )) ار وا  مان  دازب و  يدنزرف  دش و  رادراب  هک  تسا  نامه  ارذع ))  )) هک تسا  هدـمآ  نینچ  ءایعـشا  باتک  رد  ( 407  . ) تسا هتفرگ 
(409  . ) تسا هدش  میرم  شردام  یسیع و  تدالو  يارجام  هب  یتاحیرصت  تاراشا و  نارواد  باتک  اکیم و  باتک  رد  ( 408  . ) دناوخ (( 

نآرق رد  یسیع 

 ، دش هراشا  عوضوم  نیا  هب  هتشذگ  تاحفص  رد  تسا .  هدمآ  میرم  نب  یـسیع  یگدنز  هیاریپ  هنوگ  ره  زا  يراع  نشور و  حرـش  نآرق  رد 
اقیقد هدـش و  ماهتا  یفن  یـسیع  ردام  میرم  زا  میرک  نآرق  رد  دـسر .  یم  رظن  هب  دـیفم  نآ  هرابود  يروآداـی  عوضوم  تیمها  لـیلد  هب  اـما 
میرم هک  تسا  دنوادخ  هملک ))   )) یسیع دراد ،  رارق  ناسنا  ناهج  گرزب  نانز  زا  یکی  رانک  رد  میرم  تسا .  هدمآ  وا  يروراب  یگنوگچ 
هدژم میرم  هب  تسا ،  میرم  تمصع  تراهط و  نیبم  ناگتـشرف ،  میرم و  نیب  يوگتفگ  تسا ،  یـسیع  هملک ))   )) نیا مان  تسا ،  وا  رادساپ 

یـسیع تازجعم  هب  نآرق  دش .  دهاوخ  هداد  لیجنا ))   )) ینامـسآ باتک  وا  هب  تسا و  دنوادخ  ناگدیزگرب  زا  زین  تدـنزرف  هک  دـنهد  یم 
دنک و یم  بیقعت  نامسآ  هب  جورع  ینامز  عطقم  ات  ار  وا  تلاسر  وا ،  توبن  یـسیع و  تدالو  نشور  نایب  رب  هوالع  نآرق  دنک ،  یم  هراشا 
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(410  . ) تسا هدرک  نایب  ار  یسیع  نویراوح  شقن 

؟  تسیچ هملک 

 . تسا هدش  یم  ریبعت  سوگول ))   )) هب هملک  زا  ناتـساب  نانوی  کیزیفاتم  رد  تسا .  هتفر  راکب  هملک ))   ، )) نآرق دیدج و  قیتع و  دهع  رد 
 (( مظن  )) و قلخ ))   )) رد هطاحا  دراد ،  هطاحا  دوجو ))  )) رب هک  تسا  یئورین  ماظن و  نامه  سوگول ))   ، )) نانوی دحوم  يامکح  یقلت  رد 
لقع یناـنوی  هفـسالف  یخرب  هک  هنوگ  نآ  تسا .  هدـمآ  زین  ربدـم  يورین  لـقع و  ياـنعم :  هب  ناـنوی  یهلا  هفـسلف  رد  سوـگول  رما . ))  )) و
هملک  )) لیجانا رد  ( 411  . ) تسا هدمآ  هدـیرفآ ))  تیاغ و   )) يانعم هل  هملک ))   )) تاروت رد  دنتـسناد .  یم  لک  لقع  زا  یئزج  ار  یناسنا 
ادـتبا رد  تسا . . (( :  هدـش  ریبعت  هملک ))   )) هب میرم ))  نب  یـسیع   )) زا انحوی  لـیجنا  رد  تسا .  هدـمآ  روهظ )) دیـسجت و   )) ياـنعم هب  (( 

دـیدرگ و مسج  هملک ))   . . . )) دـش هدـیرفآ  وا  هطـساوب  زیچ  همه  دوب ،  ادـخ  هملک ))   )) و دوب ،  ادـخ  دزن  رد  هملک ))   ، )) دوب هملک ))  ))
لیجانا رد  میلاعت  لیبق  نیا  زا  ( 412  . . . (() ردپ هناگی  رسپ  هتسیاش  یلالج  مدید ،  ار  وا  لالج  یتسار ،  ضیف و  زا  رپ  دش ،  نکاس  ام  نایم 

 . تسا هدرک  ادیپ  یلجت  یـسیع ))   )) رد هملک ))   )) نیا دـعب  دـنا و  هدرک  یفرعم  ادـخ ))  )) ار هملک ))   )) لیجانا دروخ .  یم  مشچ  هب  دایز 
زین نآرق  رد  تسا .  اـپورا  یتـسرپ  تب  نارود  تارکفت  ياـهبوسر  زا  یـشان  دوـلآ  كرـش  یقلت  نیا  ( 413  . ) دنا هدـید  ار  ادـخ  مه  مدرم 

 . تسا هدش  اقلا  میرم  هب  لیئربج  طسوت  هک  تسا  هدش  هدیمان  هملک ))   )) یسیع

یسیع دیمعت  يارجام 

 . تسا لیئارـسا  ینب  موق  نایم  رد  یهلا  ناربمایپ  زا  ییحی ))   . )) تسا هداد  دیمعت  ار  یـسیع ))  (( ، )) ایرکز نب  ییحی   )) هک تسا  رابخا  رد 
یـسیع  )) تدالو زا  شیپ  هام  شـش  ار  وا  تدالو  تسا .  هدوب  ارذع )) میرم   )) ناشیوخ زا  یـسوم و  ردارب  نوراه ))   )) لسن زا  ییحی  ردام 

ار مدرم  و  تسا .  کیدزن  ادخ  توکلم  هک :  داد  یم  ادن  نیطسلف  رد  سویربیت ، ))   )) تنطلـس مهدزای  لاس  رد  ییحی ))   . )) دنا هتـشون  (( 
 (( یسیع  . )) تفای دیمعت  ییحی ))   )) تسد هب  هک  دوب  یناسک  زا  یسیع ))   . )) داد یم  دیمعت  ندرا ))  رهن   )) رد درک و  یم  توعد  هبوت  هب 
یم زاوآ  هب  هدرک و  لوزن  يرتوبک  لثم  هک  دید  ار  ادخ  حور  دینـش .  يزاوآ  دش ،  دیمعت  لسغ  زا  نوچ  هدیدرگ و  ییحی  میلاعت  بوذجم 

هک دنا  یعدم  تیحیسم  یخیرات  عبانم  لیجانا و  دوب ؟  هتخانش  ار  یـسیع  ییحی ،  ایآ  ( 414  ) ! ! ( . ) مدونشخ وت  زا  ینم ،  رـسپ  وت  دیوگ : 
يربمایپ ار  ایرکز  نب  ییحی  هکلب  دنک ،  یمن  دییءات  ار  اعدا  نیا  نآرق  تسا .  هدوب  میرم ))  نب  یـسیع   )) روهظ هدـنهد  تراشب  ییحی ))  ))

هدـنهد دـیمعت  ییحی  رگا  دـنیوگ :  یم  ناققحم  تسا .  هدرک  یم  تموکح  يدـیدم  ياهتدـم  هک  دـنک  یم  یفرعم  هدوب  باتک  ياراد  هک 
رگا و  تسا .  هدرک  هعجارم  ییحی  هب  دیمعت  لسغ  يارب  رگید  يدوهی  اهدص  دننام  یسیع  اریز  تسا ،  هتخانش  یمن  ار  وا  هدوب ،  مه  یسیع 

(415  . ) تسا هدرک  یم  هدامآ  وا  روهظ  لوبق  يارب  ار  مدرم  هتسناد ،  یم  کیدزن  ار  دوعوم  حیسم  روهظ 

 ( ع  ) یسیع تامیلعت  توبن و  نویراوح ، 

یسیع نویراوح 

ساسحا دوخ  رد  ار  یـسیع  مالک  روش  یتقو  اـیرد  راـنک  نارگیهاـم  زا  رفن  راـهچ  تخاـس .  یم  رارق  یب  ار  اـهلد  یـسیع  زیگناروش  مـالک 
 ، دـش هدـیمان  سرطپ  اهدـعب  هک  نوعمـش  زا :  دـندوب  ترابع  رفن  راهچ  نیا  دـندش .  ناور  یـسیع  لابند  هب  هدرک  اـهر  ار  اـه  ماد  دـندرک ، 
 . دنوش یم  بوسحم  وا  تلاسر  تاعاس  نیتسخن  رد  یـسیع  هیلوا  نویراوح  زا  رفن  راهچ  نیا  انحوی .  بوقعی و  نوعمـش ،  ردارب  سایردـنا 

توبن هک  دوب  هاگیاپ  نیمه  زا  داد و  رارق  دوخ  زکرم  لیلج ،  هیحان  رد  موحانرفک  رهش  رد  ار  نوعمش  هناخ  رفن ،  راهچ  نیا  قافتا  هب  یسیع 
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 . دمآ دهاوخ  دوخ  ياج  رد  یسیع  نویراوح  لاح  حرش  درک .  مالع  ار  دوخ 

یسیع توبن 

راوتسا و یمالک  اب  وا  دنتفگ ،  یم  نخـس  مدرم  اب  لزلزت  اب  هک  تاروت  نابتاک  دوهی و  ءاملع  فالخ  رب  دمآ ،  هسینک  هب  هبنـش  زور  نوچ  و 
راوتسا و ینامیا  تشاد و  يوق  یحور  یسیع  داد .  یم  ربخ  اهترطف  نادجو و  قامعا  رد  هتفهن  ینامیا  زا  شنانخس  تفگ .  یم  نخس  نیتم 

 . دوب مءاوت  شنانمشد  ناوریپ و  ناتسود و  نابطاخم ،  باجعا  اب  هک  ذفان  ریثءات 

یسیع تایملعت 

ار ناروک  يراگتسر و  هب  ار  ناریسا  مشخب و  افش  ار  نالد  هتسکش  ات  هداتـسرف  ارم  وا  مهد ،  تراشب  ار  ناریقف  ات  تسا  نم  اب  دنوادخ  حور 
تسادیپ نینچ  تسا .  ناسنا  يدازآ  حلـص و  روآ  مایپ  یـسیع  دوجوم ،  لیجانا  ياه  هناسفا  تافیرحت و  فالخ  رب  منک .  هظعوم  یئانیب  هب 

نشور باتفآ  زا  شناوریپ  وا  يارب  یلاعت  يراب  دوجو  اریز  تسا .  هدرکن  یلقتسم  ثحب  زگره  دوجولا  بجاو  تاذ  اب  هطبار  رد  یسیع  هک 
بلق رد  ار  یلاعت  يراب  دوجو  دوخ ،  رمع  زور  نیرخآ  ات  تفای  دیمعت  ییحی  تسدـب  هک  يزور  زا  یـسیع  دـیوگ :  یم  سان  ناج  دوب .  رت 

راگزور نآ  رد  هک  ارچ  دیـشوکن ،  یلاعت  يراب  تاذ  تابثا  تهج  رد  یلقن  یلقع و  نیهارب  هلدا و  هئارا  رد  زگره  وا  تشاد .  رادـیاپ  دوخ 
 ، دننادب دنتساوخ  یم  طقف  مدرم  تساوخ .  یمن  ادخ  دوجو  تابثا  يارب  یلیلد  وا  زا  سک  چیه  هتشاد و  تیمومع  دنوادخ  دوجو  هب  نامیا 

لماک نانیمطا  نامیا و  اب  هعماج  ناهذا  ندرک  نشور  يارب  یسیع  تسا .  هنوگچ  وا  لاعفا  تافـص و  تسا و  یئادخ  هنوگچ  لاعتم  يادخ 
ءاشنم هراومه  نامز  لوط  رد  دـنوادخ  تسا .  تادوجوم  لک  رب  مکاح  هک  تسا  يرداق  تاذ  یهلا ،  توکلم  تفگ :  یم  دز و  یم  فرح 

مامت هتـشررس  هتـشادن و  یئادج  لماک  ریخ  لدع و  یبوخ و  زرم  زا  هک  تسا  قلطم  لداع  هزنم و  يدوجو  وا  تسا .  هدوب  خـیرات  تاکرح 
هدیرفآ راتخم  دازآ و  ار  ناسنا  دوخ  هغلاب  تمکح  ياضتقا  هب  دنوادخ  دیوگ  یم  یسیع  تسا .  وا  تردق  تسد  رد  يرـشب  دارفا  تاردقم 

هب فالخ و  هار  رد  ار  تاناکما  نیا  مامت  دـنزرف  نآ  دـهد و  یم  رارق  شدـنزرف  رایتخا  رد  ار  هافر  لئاسو  ماـمت  هک  يردـپ  نوچمه  یلو  ، 
(416  . ) دنک یم  لوبق  ار  وا  هبوت  دشوپ و  یم  مشچ  دنزرف  نآ  هانگ  زا  ردپ  نآ  مه  زاب  دزاس ،  یم  هابت  شون  شیع و 

یسیع یقالخا  میلاعت 

 . دهد یم  يزور  اهنآ  هب  امش  ینامـسآ  ردپ  دننک ،  یم  يروآ  عمج  هن  دننک و  یم  ورد  هن  دنراک و  یم  هن  دینک !  هاگن  اوه  ناغرم  هب  . . . 
زگره وا  هب  تبسن  تسا و  فرص  فطل  ضحم و  ریخ  شناگدنب  يارب  راگدرورپ  ( 417 ( ؟  دیتسین ناغرم  زا  رتراوازس  رما  نیا  هب  امش  ایآ 

زامن اب  ار  یناحور  رون  یناسفن و  قارشا  هتسویپ  دیشاب ،  وا  دای  هب  نئمطم  بلق  اب  دینک ،  دامتعا  دوخ  يادخ  هب  داد .  هار  لد  هب  کش  دیابن 
 . تفگ خساپ  يدب  اب  دیابن  ار  يدب  زگره  تسا .  یلاعت  يراب  دوجو  ناهرب  قح و  هاگ  هولج  تعیبط  نیا  دیزاس .  مهارف  دوخ  تهج  اعد  و 
 ، دز هچناپط  وت  تسا  راسخر  هب  سک  ره  هکلب  دینکن ؛ تمواقم  رـش  اب   : )) تسا هتفگ  هک  دـنا  هداد  تبـسن  یـسیع  هب  ار  بلطم  نیا  ( 418)

(419 (( . ) راذـگاو وا  هب  ار  دوخ  سابل  دریگب ،  ار  وت  سابل  دـنک و  يوعد  وت  اب  دـهاوخ  یـسک  رگا  و  نادرگب ،  وا  يوس  هب  زین  ار  يرگید 
 . تسا میحر  امش  ردپ  هک  هنوگ  نامه  دیشاب  میحر  ( 420  . ) دوشن مکح  امش  رب  ات  دینکن  مکح  تفگ :  یـسیع  هک  تسا  هدمآ  لیجنا  رد 

امـش هب  دییامیپ ،  یم  هک  هنامیپ  نامه  هب  دننک ،  کمک  امـش  هب  ات  دینک  کمک  دنهدب ،  امـش  هب  ات  دـیهدب  دوش ،  هدـیزرمآ  ات  دـینک  وفع 
تـشاد شزیمآ  ناگناگیب  ناراکهانگ و  ناکدوک و  اب  تبحم  ساسا  رب  دیزرو و  یم  قشع  ناکدوک  هب  یـسیع  ( 421  . ) دش دهاوخ  هومیپ 

نادـنزرف نوچمه  ار  مدرم  ینامـسآ  ردـپ  تفگ :  یم  وا  تسا .  یـسیع  نید  ساـسا  تبحم  قـشع و  ( 422  . ) داد یم  تکرب  لاـفطا  هـب  و 
 . دـنیامن تبحم  دـنزروب و  قشع  رگیدـکی  هب  تبـسن  هناردارب  دـنرادب و  تسود  ناـبرهم  يردـپ  نوـچ  ار  وا  دـیاب  زین  مدرم  دراد ،  تسود 
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قـشع یلو  دور ،  یم  نایم  زا  تفرعم  توبن و  تسا .  ناهج  راک  ساسا  ادخ  هب  قشع  دسانـش ،  یمن  زرم  قشع  تفگ :  یم  یـسیع  ( 423)
 : تفگ یم  یسیع  ( 424  . ) تسا قشع ))   )) رتالاب همه  زا  و  قشع .  دیما ،  نامیا ،  تسا :  رادیاپ  ناهج  رد  زیچ  هس  اهنت  دنام .  یم  رادـیاپ 
هب سک  ره  هب  دینک و  ناسحا  دنراد ،  ترفن  امش  زا  هک  نانآ  اب  دیبلطب .  تکرب  دوخ  ناگدننک  نعل  يارب  دینک و  تبحم  دوخ  نانمـشد  هب 
 ، ودـع اب  ینابرهم  بیقر ،  اب  شزاـس  نمـشد ،  اـب  یتشآ  تفگ :  یم  یـسیع  ( 425  . ) دـینک ریخ  ياعد  دـناسر ،  افج  دـهد و  شحف  اـمش 

(426  . ) رادـم اور  نارگید  هب  يدنـسپ  یمن  دوـخب  هـچنآ  نارگید ،  هراـبرد  يرواد  زا  يراددوـخ  يدـب و  ربارب  رد  يراددوـخ  شـشخب و 
(427  . ) دزادنا گنـس  وا  رب  لوا  تسا ،  هدرکن  هانگ  امـش  زا  سک  ره  تفگ :  دنک ،  مجر  ات  دندروآ  وا  دزن  ار  راکانز  ینز  يزور  دنیوگ 

کش نودب  ( 428  . ) دزاس ادـخ  ار  شدوخ  دـنک و  تمدـخ  ات  هدـمآ  هکلب  دوش ،  تمدـخ  وا  هب  ات  هدـشن  قلخ  ناسنا  تفگ :  یم  یـسیع 
 ، تسا ینید  ره  تیناـحور  تعیبط  رد  هک  هنوگ  نآ  دـنا .  هتخادرپ  یـسیع  شخب  تاـیح  میلاـعت  فیرحت  هب  یناـحور  زارد  هتیلـش  ناردـپ 

نامولظم نامورحم و  نید  هک  یسیع  نید  هک  ینامز  زا  هدرک و  لیوءات  ریسفت و  هاوخ  لد  هب  ار  یـسیع  یحالـصا  تضهن  یحیـسم  نابهر 
نینچ دنداد .  تبـسن  ترـضح  نآ  هب  تسا  داضت  رد  یناسنا  تمارک  اب  هک  یتفگـش  یقالخا  ياهلمعلاروتـسد  دیدرگ ،  ناملاظ  نید  دوب ، 

بوکرس تایانج و  هیجوت  يارب  هک  تسا  تیحیسم  هلاس  رازه  ود  خیرات  گرزب  نامیخژد  رگید  مور و  نارابج  ياه  هیصوت  زا  یتایقالخا 
 . دنا هداد  تبسن  ترضح  نآ  هب  اوسر  نینچ  نیا  یتاملک  اه ،  هدوت 

یسیع تازجعم 

یم یمـسج  یحور و  ناراـمیب  يافـش  هب  لاـح  نیع  رد  درک و  یم  هظعوـم  ار  مدرم  رهـش  ياـه  هسینک  رد  هبنـشکی ،  ياـهزور  رد  یـسیع 
یسیع داد .  افش  ار  يراوح  نوعمش  نز  ردام  اهزور  زا  یکی  رد  ( 429  . ) داد افـش  ار  هدز  نج  يدرم  مدرم ،  داشرا  نیح  رد  وا  تخادرپ . 

 ، دندروآ یسیع  دزن  ار  نارامیب  ناگناوید و  زا  يدایز  هورگ  تفای .  افـش  نالان  رامیب  ناس  نیدب  تفرگ و  ار  وا  تسد  تفر و  نز  نیلاب  رب 
ورب و تفگ :  یم  نارامیب  هب  یسیع  دیشخب .  یم  افش  داد و  یم  تاجن  نارگاشامت  نامـشچ  ربارب  رد  ار  یمـسج  یحور و  نارامیب  یـسیع 

یم رایسب  هجوت  بلج  هک  يرهـش  ره  رد  اذل  دوب .  نازیرگ  تیبوبحم  راهتـشا و  زا  یـسیع  دیـشخب .  افـش  ارت  وت ،  نامیا  نکم ،  هانگ  رگید 
لوبقم دوخ  نطو  رد  یبن  چیه   : )) هک تفگ  یم  دادن .  ناشن  يا  هزجعم  اذل  دنامن و  هرصان  دوخ  هاگداز  رد  تفر .  یم  رهـش  نآ  زا  درک ، 

رد داشرا  يارب  زور  کی  وا  دـش .  یم  وربور  مدرم  رایـسب  ماحدزا  اـب  تفر ،  یم  هک  نیطـسلف  رد  يا  هطقن  ره  هب  یـسیع  ( 430 (( . ) دشابن
تسد اب  یـسیع  ( 431  . ) دزادرپب مدرم  هظعوم  هب  لـحاس  زا  رود  هتـسشن  قیاـق  رب  تیعمج ،  ترثـک  رطاـخ  هب  دـش  روبجم  هنارتیدـم  راـنک 

كدوک راب  کی  وا  دـنیوگن .  یـسک  هب  هراب  نیا  رد  هک  درک  یم  هیـصوت  نانآ  هب  داد و  یم  افـش  ار  نارامیب  ناهد ،  بآ  اـب  اـی  ندیـشک و 
(432  . ) تسا هدمآ  یسیع  يارب  يرایسب  تازجعم  لیجانا  رد  درک .  هدنز  ار  يا  هدرم 

لیجانا رد  یهلا  توکلم 

اب و  تسا .  کـیدزن  نامـسآ  توکلم  اـی  یهلا  توکلم  هک  دـینک  هبوـت  تفگ :  یم  مدرم  هب  اـیرکز  نب  ییحی  هک  تسا  هدـمآ  لـیجانا  رد 
وا دیآ ،  یم  یک  ادخ  توکلم  هک  دندیسرپ  ییحی  زا  دوهی  موق  یتقو  داد .  یم  توکلم  تراشب  مدرم  هب  دوخ  ظعاوم  رد  یـسیع  ترـضح 

لیجنا رد  دید .  میهاوخ  ار  قاحـسا  میهاربا و  توکلم  رد  مدرم  امـش  تفگ :  یم  زین  و  تسا .  امـش  نایم  رد  ادـخ  توکلم  کنیا  تفگ : 
هب دـنوش  ریپ  نوـچ  و  دـنیآ ،  رد  نآ  هب  یـسنج  ره  زا  دوـش و  هدـنکفا  اـیرد  هب  هک  تسا  یماد  نامـسآ  توـکلم   : )) هک تسا  هدـمآ  یتـم 

شتآ رد  ار  ناراکدب  دنوش ،  ادج  نیحلاص  زا  نیحلاط  دنوش ،  هتخیر  ایرد  هب  هدب  دـننک .  ادـج  اه  يدـب  زا  ار  اه  یبوخ  دنـشک و  شرانک 
رد دیایب  نمـشد  دنباوخ ،  رد  مدرم  بش  نوچ  دراک و  یم  دوخ  نیمز  رد  وکین  رذـب  هک  تسا  يدرم  نامـسآ  توکلم  ( 433 (( . ) دنزادنا

دـندمآ و وا  دزن  شنادرگاش  دوش .  هدـیئور  همه  ساکرک  دـنک ،  هشوخ  هدـیئور و  مدـنگ  نوچ  و  دورب .  هتخیر و  ساکرک  مدـنگ ،  نایم 
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تسا و ناهج  نیا  هعرزم  تسا و  ناسنا  دنزرف  دراک ،  یم  وکین  رذب  هک  نآ  تفگ :  یسیع  دیهد ؛ حرـش  ام  يارب  ار  ساکرک  لثم  دنتفگ : 
ار یجنگ  نامـسآ  توکلم  تسا . . .  سیلبا  تشاک  ار  اهنآ  هک  ینمـشد  دنریرـش و  نادنزرف  اهـساکرک  تسا و  توکلم  يانبا  بوخ  رذب 

یسیع تفر ،  یم  هلجع  اب  هک  ار  يدرم   : )) تسا هدمآ  اقول  لیجنا  رد  ( 434  . ) دنک ناهنپ  هتفای  ار  وا  یـسک  هک  نیمز  رد  هدش  ناهنپ  دنام 
اما دننک ،  نفد  ناگدرم  ار  اه  هدرم  راذگب  تفگ :  یـسیع  منک .  نفد  ار  مردپ  هزانج  مهاوخ  یم  تفگ :  درم  نآ  ایب .  نم  اب  تفگ :  وا  هب 
رـس تشپ  زا  هدرک و  زارد  ندز  مخـش  هب  تسد  هک  یـسک   : )) تسا هدمآ  اقول  لیجنا  رد  زین  و  نک . ))  هظعوم  ادـخ  توکلم  هب  ورب و  وت 

توکلم ربارب  رد  ضحم  میلـست  لـماک و  صولخ  دوـخ  ناوریپ  ناراـی و  زا  یـسیع  ( 435  . (() تسین یئادـخ  توکلم  هتـسیاش  دـنک ،  رظن 
صلخم لماک  ناسنا  ینامز  تیونعم و  یهاگ  دـنوادخ و  تردـق  يانعم  هب  توکلم  یهاگ  لـیجانا  رد  نیارباـنب  تساوخ .  یم  ار  یئادـخ 
نیحلاص ناهج و  نیا  رد  یـسیع  زا  تعاطا  زیخاتـسر و  زور  رد  یهلا  تموکح  ترخآ و  رد  یهاشداپ  یهاگ  راگدرورپ و  هتخابلد  قشاع 

هدنز بولصم  دوهی ،  اب  ضراعت  تسا .  هدمآ  ناراکوکین  و 

دوهی نیئآ  اب  داضت  رد  یسیع 

هدوهی ماکحا  یتدیقع و  تیدوجوم  اب  ربمایپ  نیا  هک  دناسر  یم  ار  هتکن  نیا  دوهی ،  میلاعت  اب  یـسیع  میلاعت  رد  فالتخا  یمالک و  ضراعت 
نویناحور ندرگ  رب  هانگ  نیا  هدوب و  یسوم  ماکحا  تاروت و  فیرحت  رطاخ  هب  اقیقد  یسیع  تفلاخم  تسا .  هدوب  فلاخم  دوخ ،  رـصاعم 

هتشگ فیرحت  شوخ  تسد  یـسیع  میلاعت  دراوم  يا  هراپ  رد  اما  دنزاس .  یم  هارمگ  ار  ادخ  ناگدنب  دنزاس و  یم  هابت  ار  اه  نید  هک  تسا 
ار یلتق  حرج و  برـض و  هنوگ  ره  دـنک و  یم  صاصق  هب  توعد  تاروت  هک  یلاـح  رد  دوش .  یم  هدـید  یبوخب  نآ  رد  رامعتـسا  تسد  و 

ناج مشچ ،  ربارب  رد  مشچ  صاصق  تاروت  دنک :  یم  یفنم  ربص  شزاس و  توکس و  هب  توعد  یسیع  دناد ،  یم  صاخ  یـصاصق  ياراد 
نادرگب ار  رگید  فرط  تخاون ،  تا  هنوگ  رب  یسک  رگا  دیوگ  یم  یسیع  یلو  دهد ،  یم  میلعت  دنک  یم  هیصوت  ار  و . . .  ناج ،  ربارب  رد 

میلاعت یخرب  مینیب  یم  فرط  رگید  زا  زاون ! !  ملاظ  تسا و  رورپ  مولظم  نید  یـسیع  نید  ینعی  تسا .  يراکـشآ  فیرحت  نیا  دـنزب و  اـت 
یحیـسم هک  یناسک  تشادن و  یهجوت  لکیه ))   )) هب تبـسن  حیـسم  الثم  تسا .  هدوب  ضراعت  رد  رـصاعم  دوهی  مسارم  دیاقع و  اب  یـسیع 

 (( لکیه  )) نیا هک  تفگ  زور  کی  یسیع  تسناد .  یمن  یفاک  ار  یسوم  تعیرش  یـسیع ))   . )) دنداد یمن  تیمها  لکیه  هب  دندش ،  یم 
هک میناد  یم  و  دـشاب .  هتخاسن  ار  نآ  ناسنا  هک  منک  یم  انب  یلکیه  زور  هس  یط  رد  منک و  یم  بارخ  هتخاس ،  ناـسنا  ياـه  تسد  هک  ار 

لوصا ( 437  . ) تسناد یمن  یفاک  ار  یسوم  تعیرش  یسیع ،  هک  تسادیپ  نینچ  ( 436) دنا لئاق  يدایز  رایسب  مارتحا  لکیه ))   )) هب دوهی 
فالتخا دوهی  رئاعش  مسارم و  ماکحا و  اب  زین  یـسیع  نید  يدابع  ماکحا  مسارم و  دراد .  تیدوهی  لوصا  اب  ینـشور  ریاغت  یـسیع  تعیرش 

يدوهی بعشنم  ياه  هقرف  اب  یسیع  هطبار  دراد .  فالتخا  دوهی  رئاعش  مسارم و  ماکحا و  اب  زین  یـسیع  نید  يدابع  ماکحا  مسارم و  دراد . 
 . تسا رگیدکی  اب  نیئآ  ود  نیا  فالتخا  رب  ینشور  لیلد  دنا ،  هدوب  تسرپادخ  هک  نیا  رب  ینبم  نانآ  هتشذگ  دیاقع  لوبق  و 

نیئآ ود  فالتخا  دراوم 

تیمسر هب  ار  لکیه  یسیع  تسا و  مرتحم  دوهی  دزن  رد  نامیلس  دبعم  ای  لکیه  - 1 زا :  تسا  ترابع  نیئآ  ود  نیا  راکشآ  فالتخا  دراوم 
یسیع یلو  درک  میرحت  ار  قالط  دوهی  - 3 دینک .  راک  داد  روتسد  یـسیع  دناد و  یم  مارح  ار  هبنـش  زور  رد  راک  دوهی  - 2 تخانش .  یمن 

ای هدماین و  نوریب  ناهد  زا  هچنآ  تفگ  یم  یـسیع  - 4 تسا .  هدشن  هتخانش  تیمسر  هب  قالط  یـسیع  نید  رد  تسا و  قالط  رکنم  الـصا 
مجر دروم  رد  - 5 تسا .  تاروت  تاساجن  تراهط و  ماکحا  اب  ریاغم  نیا  دنک و  سجن  ار  ناسنا  دناوت  یمن  هدشن ،  جراخ  ناسنا  زا  الوصا 

یم صاصق  هب  یسوم  - 6 دادن .  يوتف  نآ  هب  تسناد و  ناگدننک  راسگنس  ندوب  كاپ  هب  طورشم  ار  نآ  ماجنا  یـسیع  راکانز ،  درم  نز و 
قالط یسوم  - 8 ار .  انز  اشحف و  تین  هاگن و  میرحت  یسیع  درک و  انز  لمع  میرحت  یفن و  یسوم  - 7 تشذگ .  وفع و  هب  یسیع  دناوخ و 
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تروص نآ  ریغ  رد  درک و  انز  تاـبثا  هب  لوکوم  طـقف  ار  قـالط  یـسیع  درک ،  زیوجت  فلتخم  دراوم  رد  ار  نآ  تخانـش و  تیمـسر  هب  ار 
یسوم - 9 تسا .  هدرک  انز  دنک ،  حاکن  ار  يا  هقلطم  نز  سک  ره  هک  تسا  هتفگ  تسا و  نز  نتخادنا  انز  هب  يانعم  هب  نز  زا  ندـش  ادـج 

غورد مسق  یفن  یسوم  - 10 دـناوخارف .  براض  هب  دوخ  رگید  راسخر  ندرک  راذـگاو  هب  یـسیع  درک و  توعد  وضع  وت  ناج  صاصق  هب 
هب تبحم  قـلطم و  قـشع  هب  یـسیع  درک و  یم  توـعد  صخـشم  دودـحم و  تبحم  هب  یـسوم  - 11 مـسق .  قـلطم  یفن  یـسیع  درک و  یم 
هب یسیع  درک و  هیـصوت  تاناویح  ینابرق  هب  یـسوم  - 13 یناسفن .  هنتخ  هب  یسیع  درک و  هیـصوت  یمـسج  هنتخ  هب  یـسوم  - 12 تیرشب . 

یهلا ضیف  لماح  حیـسم  هک  تسا  هدمآ  لیجانا  رد  - 14 ( 438  . ) دـنک یم  تیافک  نیمه  و  درک ،  تیناسنا  يادـف  ار  دوخ  سلوپ ،  هتفگ 
 : دـیوگ یم  سلوپ  ( 439  (() یـسیع زا  یهلا  ضیف  یتـسار و  دوب و  یـسوم  نآ  زا  تعیرـش   : )) دـیوگ یم  اـنحوی  تعیرـش .  عضاو  هن  دوب 

نیا رب  یـسیع ))   )) نادرگاش نالوسر و  ( 440  . (() میتسه ضیف  راب  ریز  هکلب  میتسین ،  تعیرـش  راـب  ریز  هک  میئوگ  یم  ساپـس  ار  ادـخ  ))
زا ام   : )) دیوگ یم  سلوپ  میدش .  اهر  تعیرش  راب  ریز  زا  تسا  حیسم ))   )) زا یـشان  هک  نامیا  ضیف و  هب  ندیـسر  زا  دعب  ام  هک :  دنارواب 

تیحیسم  )) نیاربانب ( 442  . ) تسا نامیا  هلیسو  تعیرش  ( 441  . ) دوش دازآ  شرهوش  گرم  زا  دعب  نز  هک  هنوگ  نآ  میدش  دازآ  تعیرش 
یقالخا میلاعت  رب  هکلب  تسا ،  یعامتجا  یئازج و  یندـم  ماکحا  نیناوق و  دـقاف  تسا و  هدـش  انب  تینابهر ))   )) و تیناحور ))   )) هیاپ رب  (( 
بیذهت دـهز ،  راوزنا ،  يریگ ،  هشوگ  هب  ار  دوخ  ناوریپ  یـسیع ))   ، )) دوجوم لیجانا ))   )) رد نویراوح ))   )) هتفگ هب  انب  تسا .  راوتـسا 

لیجنا  )) رد جاودزا  ( 443  . ) تسا هدرک  داهنشیپ  ار  تافیرـشت  زا  يراع  ياعد  زامن و  اهنت  درک و  یم  توعد  سفن و . . .  هیکزت  قالخا ، 
 (( سلوپ ( )) 444  . ) تسا هدرک  یگدنز  درجم  حیـسم  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  یتم ))  لیجنا   )) رد تسا .  هدـش  یقلت  یتیمها  مک  اب  (( 
اذـل درکن و  جاودزا  زگره  یـسیع  ( 445  . ) دـشیدنا یم  ایند  روما  رد  لـهءاتم  دـنک و  یم  رکف  ادـخ  روما  رد  درجم  صخـش  دـیوگ :  یم 

هب داد و  یم  حـیجرت  ار  يریگ  هشوگ  تعانق و  تسا .  هدادـن  ناشن  شوخ  يور  یعامتجا  ياـهتیلاعف  هب  یـسیع  درکن .  جاودزا  مه  سلوپ 
 : تسا هدمآ  یتم  لیجنا  رد  تسا .  رتهب  كاشوپ  كاروخ و  زا  ناج  دیـشوپب ،  هچ  دیروخب و  هچ  هک  دیـشابن  رکف  رد  تفگ  یم  شناوریپ 

دنکن كرت  ار  دوخ  یئاراد  هک  یـسک  دیوگ :  یم  یـسیع  تشاد .  یهاوخ  یجنگ  نامـسآ  رد  هدـب ،  ءارقف  هب  شورفب و  ار  دوخ  کلمیام 
لخاد نارگناوت  هک  تسا  راوـشد  هچ  دـیوگ :  یم  یـسیع  ( 446  . ) دـیرادنرب كاشوپ  هشوت و  رفـس  يارب  دـشاب .  نم  درگاش  دـناوت  یمن 

يا امـش  رب  ياو  یهلا .  توکلم  هب  نادنمتورث  ندش  لخاد  ات  تسا  رت  تحار  نزوس  خاروس  زا  رتش  ندش  لخاد  دنوش ،  دنوادخ  توکلم 
 . . . دیا هتفخ  نالا  هک  امـش  رب  ياو  دش .  دـیهاوخ  هنـسرگ  هک  ناگدشریـس  امـش  رب  ياو  دـیا .  هتفای  ار  دوخ  یلـست  هک  اریز  نادـنمتورث ! 

هن تسادخ و  هن  هک  دنک  یم  دیکءات  دراد و  حیرـصت  نامـسآ  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  جورع  هب  میرک  نآرق  هک  دوش  یم  يروآدای  ( 447)
نانآ رب  رما  هکلب  دنا .  هتشک  هن  دنا و  هدیشک  راد  هب  هن  ار  وا  دنوادخ .  ربمایپ  تسا و  میرم  رسپ  یـسیع  هکلب  سدقلا ،  حور  هن  ادخ و  رـسپ 

(448  . ) تسا هدش  هبتشم 

لیجانا رد  یسیع  نیوانع 

ربمایپ نیا  نآرق  رد  دنا .  هتشاذگ  دازون  رب  هدرک و  تفایرد  سدقلا  حور  زا  راجن  فسوی  یـسیع و  ردام  میرم  هک  تسا  یمان  یـسیع ))  ))
رد بقل  نیا  دـنوادخ ؛)) حیـسم   )) ای حیـسم ))   . )) دراد ترهـش  ناهج  رد  مان  نیمه  اب  زین  زورما  و  تسا .  هدـش  دای  ماـن  نیمه  اـب  گرزب 

يانعم هب  حیـسم ))   )) هملک تسا .  هدـمآ  راب  راهچ  انحوی ))  )) رد و  راب ،  راهچ  سقرم ))   )) رد راب  راهچ  اقول ))  )) رد راب و  کـی  یتم ))  ))
ینیوانع هلمج  زا  نیا  و  ناسنا ؛))  رـسپ   . )) تسا هدش  همجرت  سوتـسیرک ))   )) ینانوی نابز  هب  هک  تسا  هدش  هدیلام  نغور  ای  هدش  نیهدت 

هدـمآ دایز  ناونع  نیا  لیجانا  رد  یـسیع .  یتوهال  تعیبط  ینعی  ادـخ ؛)) رـسپ   . )) تسا هدرک  یفرعم  نآ  اب  ار  دوخ  یـسیع ))   )) هک تسا 
دروم و ود  یتم ))   )) رد دروم و  راهچ  انحوی ))  )) رد ناونع  نیا  یبن ؛))   . )) تسا هدـمآ  دایز  لـیجانا  رد  ناونع  نیا  دـنوادخ ؛))  . )) تسا

حیـسم  )) ناـیدوهی اریز  دـنا .  هدرب  راـکب  یـسیع  يارب  دوهی  موق  ار  ناونع  نیا  دوهی ؛)) هاـشداپ   . )) تسا هتفر  راـکب  دروم  ود  اـقول ))  )) رد
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 . دور یم  راـکب  زین  یـسیع  ریقحت  دوهی و  يوس  زا  یـسیع  توبن  یفن  يارب  ناونع  نیا  هتبلا  دـنا .  هتـسناد  هاـشداپ ))   )) ار تاروت  دوعوم ))
نویراوح و ایوگ  تسا .  هتفر  راکب  یـسیع ))   )) يارب لیجانا ))   )) رد هک  تسا  ینیوانع  باـقلا و  رگید  ملعم ))   )) و اـقآ )) (( ، )) داتـسا ))

(449  . ) دنا هدناوخ  یم  باقلا  نیا  هب  ار  يو  یسیع  هیلوا  ناوریپ 

نایحیسم یقلت  رد  یسیع  گرم 

هک دـنتفایرد  یتقو  دوهی  رابحا  تسا .  هدـش  هدیـشک  راد  هب  نایدوهی  تسد  هب  یـسیع  هک  دـنا  یعدـم  تیحیـسم  یخیرات  عباـنم  لـیجانا و 
 ، دراذگ یم  اپ  ریز  ار  دوهی  یمـسر  رئاعـش  مسارم و  المع  دـنک و  یم  غیلبت  ار  يدـیدج  نیئآ  هتخادـنا و  رطخ  هب  ار  نانآ  تیعقوم  یـسیع 

هئطوت و هقلح  رد  یـسیع  دندرک .  مهتم  تاماهتا  عاونا  هب  ار  وا  دنتخادنا و  هار  وا  هیلع  يدـنت  رایـسب  تاغیلبت  ادـتبا  دنتـسب .  وا  لتق  هب  رمک 
تـسدمه وا  نارای  یـسیع و  هیلع  رگیدـکی  اب  روطارپما  نارازگراک  دوهی و  راـبحا  دوب .  يراوتم  اهتدـم  تفرگ و  رارق  بیقعت  هرـصاحم و 

نیطـسلف یمور  مکاح  هب  وا  زا  سدقم  لکیه  هب  یـسیع  تناها  زا  سپ  هک :  دسیون  یم  حیـسم ))  خـیرات   )) باتک هدنـسیون  دـندوب .  هدـش 
دنک و یم  هارمگ  ار  مدرم  هلطاب ،  دیاقع  جیورت  اب  هک  دوب  نیا  وا  ماهتا  دندرک .  ریگتسد  ار  یـسیع  ات  داد  روتـسد  مکاح  دندرک .  تیاکش 
 ، نایدوهی تفرگ . . .  تروص  سدـقم  لکیه  يدوهی  نانابهگن  هلیـسوب  یـسیع  يریگتـسد  تسا .  هتـساخرب  تفلاـخم  هب  دوهی  ماـکحا  اـب 

لذارا و درب و  یم  رـسب  نادنز  رد  یـسیع  دندش .  ایوج  دوهی  نید  هرابرد  ار  وا  دـیاقع  دـندرک و  یئوجزاب  هدروآ و  بش  نامه  ار  یـسیع 
وگتفگ هب  یـسیع  اب  تولخ  رد  هاگداد  مکاح  دندرک .  میـسلت  نیطـسلف  یمور  هاگداد  هب  ار  وا  سپ  دنتخادنا .  یم  ناهد  بآ  وا  رب  شابوا 
تشاد تشحو  مدرم  راکفا  زا  وا  دهد ،  تاجن  گرم  زا  ار  وا  هک  تفرگ  میمـصت  تفرگ و  رارق  وا  یناحور  هبذاج  ریثءات  تحت  تسـشن و 

یناحور تاماقم  مشخ  زا  هلیسو  نیدب  ات  دندز  هنایزات  هدروآ  ار  یسیع  ات  داد  روتسد  دیـشیدنا ،  يا  هراچ  دیـسرت .  یم  مور  روطارپما  زا  و 
دنداهن وا  رس  رب  هدروآ  راخ  زا  یجات  نانآ  دندرک ،  بلس  مکاح  زا  ار  یسیع  تاجن  تصرف  هنوگ  ره  يدوهی  نازابرس  دوش .  هتساک  دوهی 

دوهی هاشداپ  ناونع  هب  وا  هب  ءازهتـسا  يارب  هتخادنا و  ناهد  بآ  وا  رب  هدناشن و  يدـنلب  ناکم  رب  ار  وا  و  دـندناشوپ ،  وا  رب  يزمرق  نهاریپ  و 
مهتم هقطنم  رد  مکح  نامز ،  نآ  مسر  هب  ات  دنک  میلست  لیلج  هقطنم  مکاح  هب  ار  یسیع  تفرگ  میمصت  میلـشروا  مکاح  دنداد .  یم  مالس 

ار یسیع  راچانب  و  دش ،  هجاوم  تسکش  اب  یسیع  تاجن  يارب  مکاح  ياه  هلیح  هیلک  دشاب .  هتشادن  تسد  یـسیع  نوخ  رد  وا  دوش و  ارجا 
دوخ بیلص  دیاب  مهتم  راگزور  نآ  تنس  قبط  دندروآ ،  یم  نتخیوآ  راد  هب  يارب  ار  یسیع  هک  یماگنه  ( 450  . ) داتسرف نادنز  هب  هرابود 

بیلص يرگید  درف  اذل  دشکب ،  ار  دوخ  بیلص  تسناوت  یمن  دوب ،  هدش  فیعض  فیحن و  تدشب  یسیع  نوچ  اما  دیـشک ؛ یم  شود  رب  ار 
ناتـسود و دندیـشک .  راد  هب  ار  وا  سپـس  دیماشاین ،  دیـشچ و  ار  وا  دماشایب و  ات  دنداد  بارـش  زا  یماج  حیـسم  هب  ادـتبا  دروآ .  یم  ار  وا 

يانعم هب  هثجلج ))   )) ار ناکم  نآ  دوب .  میلشروا  رهش  راوید  زا  جراخ  رد  یسیع  مادعا  ناکم  دندرک .  یم  اشامت  ار  تیعضو  نیا  نانمشد 
ثعاب رما  نیمه  هک  دنراد  دیکءات  دنیوگ و  یم  نخس  دوهی  مسارم  رئاعش و  اب  یسیع  دروخرب  زا  لیجانا  ( 451  . ) دنتفگ یم  همجمج ))  ))

رتوبک دندرک و  نوگژاو  ار  ناراکبـساک  نافارـص و  ياهتخت  دـندش ،  دـبعم  دراو  نوچ  شنارای  یـسیع و   : )) دـش یـسیع  ندیـشک  راد  هب 
هاگیاج نم ،  هناخ  هک  تسین  بوتکم  ایآ   : )) دز دایرف  یـسیع  ( 452 (( . ) دندنار نوریب  سدقملا  تیب  نحـص  زا  ار  نارگادوس  ناشورف و 
نوریب دبعم  ولج  زا  ار  هبسک  بانط ،  زا  یئاه  هنایزات  اب  و  ( 453 ()) ؟  دیا هتخاس  نادزد  هزاغم  نآ  امش  ایآ  دوب ،  دهاوخ  اهتما  همه  تدابع 

شوگ وا  نانخـس  هب  مدرم  درک و  یم  ظعو  اجنآ  رد  یپایپ  زور  دنچ  دوشن .  تشادزاب  هک  تفر  یم  نوتیز  هوک  هب  اهبـش  یـسیع  دـندنار . 
رفن کی  تفرگ  میمصت  دوهی  ياملع  یلاع  ياروش  دندیچ .  ار  وا  لتق  هئطوت  دندیسرت و  دوهی  نانهاک  نویناحور و  اما  ( 454  . ) دنداد یم 

یگدـنز بش  نیرخآ  رد  درک .  گرم  هدامآ  ار  دوخ  یـسیع  دـنداد .  شرازگ  یـسیع  هب  ار  ربخ  نیا  دـنوشن .  كاله  هفیاط  همه  ات  دریمب 
هراپ ار  نان  داد .  تکرب  ار  نان  هک  دوب  سلجم  نیا  رد  درک .  فرـص  ییاذـغ  شیوخ  نارای  اـب  راـب  نیرخآ  يارب  تسارآ و  یـسلجم  دوخ 

ناشیا هب  دومن و  رکـش  تخیر و  یعیام  نآ  رد  تفرگ و  ار  هلایپ  و  تسا ،  نم  دسج  نیا  هک  دیروخب  دیریگب و   : )) تفگ ناشیا  هب  درک و 
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بش نیمه  رد  هک  دنیوگ  یم  لیجانا  ( 455  . (() دوش هتخیر  يرایسب  هار  رد  هک  تسا  نم  نوخ  نیا  تفگ :  دندیماشآ .  نآ  زا  همه  داد و 
عبانم قفاوم  يدودـح  ات  لیجانا ،  رد  یـسیع  مادـعا  ناـیرج  دناسانـش .  یتموکح  نارومءاـم  هب  ار  وا  یطویرخـسا ))  ادوهی   )) ماـن هب  يدرف 

رد دنا .  هتـسیرگ  یم  وا  يارب  هک  دنا  هدرک  رکذ  دایز  رایـسب  مادـعا  زور  رد  ار  یـسیع  نارادـفرط  لیجانا  تسا .  يدوهی  یحیـسم و  رگید 
هک دوب  حیصف ))  دیع   )) زور وا  مادعا  زور  دش .  کیرات  نیمز  زا  مادعا  ماگنه  رد  دندرک .  مادعا  وا  اب  زین  ار  نادزد  زا  رفن  ود  مادعا  زور 

گنس زا  يربق  رد  ار  وا  دسج  دوهی ،  نانهاک  زا  فسوی ))   )) مان هب  يدرف  دنام .  راد  رب  هنابش  یـسیع  دسج  دوش .  یم  هتفگ  مه  ریطف  دیع 
هک نانز  زا  نت  دنچ  رگم  دـندومن  كرت  ار  وا  مدرم  همه  تفر .  داد و  رارق  نآ  رب  یگرزب  گنـس  تشاذـگ و  دوب  هدیـشارت  دوخ  يارب  هک 

(456  . ) دندرک یم  يرادازع 

دوش یم  هدنز  بولصم  ياسیع 

اب یلو  دنتفر  یسیع  ربق  رس  رب  عادو  يارب  هرصان  لیلجلارهـش و  هب  تعجارم  لبق  نانآ  دنا .  هدوب  یـسیع  ناکیدزن  زا  رادازع  نانز  نیا  ایوگ 
سرطپ و هاگنآ  تسا .  هتـساخرب  ربق  زا  یـسیع  تفگ :  یم  هک  دندینـش  ار  یئادـص  تشگزاب  رد  نانآ  دـنتفای .  یلاخ  ار  نآ  بجعت  لامک 

دیدپ حیسم  نیئآ  رد  ار  يدیدج  رکفت  هشیدنا و  هثداح  نیا  دش .  رارکت  رگید  راب  لیلج  رهش  رد  تی  ؤر  نیا  دندید ،  ار  یـسیع  نارگید ، 
یسیع هک  دنراد  رارصا  زین  لیجانا  دنک .  یم  بیذکت  تدشب  ار  یسیع  ندش  هدیشک  بیلص  هب  لتق و  ناتـساد  میرک  نآرق  ( 457  . ) دروآ

هب هک  یسیع  ناوریپ  زا  رفن  ود  لتق ،  زور  نام  رد   : )) دیوگ یم  اقول  لیجنا  دندید .  هدنز  ار  وا  شناوریپ  دش و  هدنز  لتق ،  زا  سپ  زور  هس 
 : تفگ ناشیا  هب  و  ( 458 (() دش کیدزن  نانآ  هب  هک  دندید  ار  یسیع  ناهگان  دندرک ،  یم  وگتفگ  یـسیع  لتق  هرابرد  دنتفر و  یم  اتـسور 

مدوخ نم  دـینک  هاگن  ار  میاهاپ  اهتـسد و  دـیدش ؟  برطـضم  ارچ  تفگ :  ناشیا  هب  یـسیع  دـندش .  نازرل  رفن  ود  نآ  اما  امـش ،  رب  مـالس 
تفرگ و ار  اذغ  یـسیع  دنداد ،  وا  هب  لسع  هناش  زا  نایرب و  یهام  يرادـقم  سپ  دـیراد ؟  یکاروخ  يزیچ  تفگ :  ناشیا  هب  متـسه . . . . 
 . دـینک هظعوم  لـیجنا  هب  دـیورب و  مدرم  ناـیم  رد  امـش  تفگ :  داد و  ناـشن  شناوریپ  هب  ار  دوخ  یـسیع  راـب  دـنچ  زین  سپ  نآ  زا  دروخ . 

 . دنا هدرک  لقن  ار  یبلاطم  نینچ  زین  رگید  لیجانا  ( 459)

یسیع نویراوح 

رادافو لوسر  هدزاود 

ترضح یگدنز  بش  نیرخآ  رد  هک  دیوگ  یم  یتم  لیجنا  دندنام .  رادافو  یـسیع  هب  یطویرخـسا  يادوهی  يانثتـسا  هب  یـسیع  نویراوح 
لاح رهب  دندیشک .  تسد  دوخ  راکنا  زا  هک  دیشکن  یلوط  اما  دندومن ،  راکنا  ار  یسیع  و  دندیدرگ ،  شزغل  راچد  نویراوح  همه  یسیع ، 

 . دوب یسیع  اب  رخآ  ات  هک  دوب  يراوح  سرطپ  طقف  دندرک .  رارف  هدراذگ ،  اهنت  ار  وا  دش ،  ریگتسد  یـسیع  هک  یتقو  نویراوح  هیلک  ایوگ 
هک دمآ  شدای  هب  حیـسم  هتفگ  عقوم  نیا  رد  دمآرب .  سورخ  زاوآ  هک  نآ  ات  درک ،  راکنا  ار  یـسیع  هبترم  هس  سرطپ  نیمه  دنیوگ  یم  اما 

هدزاود هب  ( 460  . ) تشاد یهاوخرب  راـکنا  زا  تسد  هاـگنآ  درآرب ،  گـناب  سورخ  هک  اـت  درک ،  یهاوخ  راـکنا  ارم  هبترم  هس  دوب :  هتفگ 
نکمم دنتـشاد .  نت  رب  دیپس  نهاریپ  نانآ  اریز  تسا ،  ناگماج  دـیپس  ینعم  هب  هک  دوش  یم  هتفگ  نویراوح  یبرع  رد  یـسیع  هیلوا  درگاش 

نیئآ رد  تسا .  هدنهد  تراشب  يانعم  هب  تسا و  هدـیدرگ  یبرع  نابز  دراو  هک  دـشاب  یـشبح  نابز  رد  ایراوح  هژاو  زا  يراوح  هملک  تسا 
 . دنا هدوب  یسیع  نید  غیلبت  يارب  یسیع  ناگداتسرف  لوسر ،  هدزاود  ای  درگاش  هدزاود  نیا  دنیوگ .  یم  مه  نالوسر  نویراوح ،  هب  حیـسم 

-4 سورطپ .  ردارب  ساردنا ،  - 3 سورطپ .  هب  فورعم  نوعمش  - 2 يدیز .  نب  بوقعی  - 1 تسا :  رارق  نیا  زا  لوسر  هدزاود  نیا  یماسا 
-11 یطویرخـسا .  يادوهی  راشع 10 - یـس  - 9 اـموت .  سواملوترب 8 - - 7 یفلخ .  نب  بوـقعی  - 6 سپیلیف .  - 5 بوقعی .  ردارب  اـنحوی 
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ریقف و هقبط  زا  ارثکا  نویراوح  ( 461  . ) سایتام - 13 دنا :  هتسناد  یـسیع  نویراوح  ءزج  ار  رگید  رفن  کی  ادوهی .  - 12 ینوناق .  نوعمش 
دنتخادرپ یسیع  نید  غیلبت  هب  دنتفگ و  کیبل  ار  یسیع  توعد  هک  دندوب  نازرواشک  ناریگ و  یهام  دوهی ،  هدیدمتس  تاقبط  زا  مورحم و 

درک و تنایخ  یسیع  شدوخ  داتسا  هب  هک  تسا  یسک  نامه  یطویرختسا  يادوهی  ( 462  . ) تسا هدمآرفن  هدزاود  نیا  یماسا  لیجانا  رد  . 
یـسیع ياج  هب  ار  صخـش  نیا  هک  تسا  هدـمآ  اهناتـساد  رد  ( 463  . ) تسا نوـعلم  ناـیوسیع  دزن  رد  اذـل  درک و  میلـست  نمـشد  هـب  ار  وا 
یماگنه دومن . . .  دوعص  نامسآ  هب  یسیع  تسا :  هدمآ  تسین  اه  کیلوتاک  لوبق  دروم  هک  ابانرب  لیجنا  رد  بلطم  نیا  دندرک .  بولصم 

هیبش وا  تروص  قطن و  ناسل و  گـنهآ  لاـح  رد  تفر ،  ـالاب  نامـسآ  هب  اـجنآ  زا  یـسیع  هک  يا  هناـخ  نورد  هب  یطویرخـسا  يادوهی  هک 
دندرکن و لوبق  نایـسیرف  نابتاک و  هنهک و  عوسی ،  هن  متـسه  ادوهی  نم  تفگ :  وا  هچ  ره  دنتفرگ .  یـسیع  ياج  هب  ار  وا  دیدرگ و  یـسیع 
اب ار  دوخ  ياسیلک  دنتفرگ و  هلصاف  نایدوهی  زا  نایحیـسم  نویراوح ،  هرود  رد  ( 464  . ) دوش هبتشم  نانآ  رب  یـسیع  رما  هک  دش  ثعاب  نیا 
 . دندرک هتیم  لکاو  انز  تمرح  رد  رـصحنم  ار  اهنآ  دندرک و  مک  ار  فیلاکت  تامرحم و  جـیردت  هب  نایحیـسم  دـنتخاس .  يا  هزات  بولـسا 

ندید اب  سرطپ  هک  دوب  هرود  نیا  رد  دندرک .  حابم  دوب ،  هدش  میرحت  زین  تاروت  رد  هک  ار  كوخ  تشوگ  ندروخ  رمخ و  ندیشون  نانآ 
یئوت دوب :  هتفگ  نوعمـش  هب  یـسیع  یتقو   : )) تسا هدـمآ  یتم  لیجنا  رد  درک .  جراخ  نایدوهی  راـصنا  زا  ار  تیحیـسم  توعد  یئاـیور ، 

رد يریباعت  نینچ  ( 465 (( . ) دوش هداشگ  نامسآ  رد  یئاشگ  نیمز  رد  هچنآ  مراپس و  یم  وت  هب  ار  نامسآ  توکلم  ياهدیلک  سورطپ . . . 
یقلت یهلا  مایپ  ار  ناشیا  مایپ  هتـسناد و  یـسیع  نالوسر  ار  نویراوح  نایحیـسم ،  يریباعت ،  نینچ  دوجو  اب  تسا .  هدـمآ  زین  رگید  لـیجانا 

دیکءات ار  سرطپ  توبن  نانآ  دندرمـش .  یم  دوخ  يامنهار  ار  سدقلا ))  حور   )) نانآ دنتـشاد ،  دیکات  رواب  نیا  رب  زین  نویراوح  دـندرک . 
حور هک  دوب  هدرک  هدعو  نویراوح  هب  حیسم  یـسیع ،  ندش  بولـصم  زا  لبق  بش  کی  هک :  تسا  هدمآ  انحوی  لیجنا  رد  ( 466  . ) دندرک
لخد قح  دوخ  يارب  هناهب  یندب  نویراوح  داد .  دهاوخ  میلعت  ار  ماکحا  همه  دمآ و  دهاوخ  وا  زا  دعب  سدقلا  حور  دنبای و  یم  ار  سدقلا 

 . دندش لئاق  ار  یسیع  نیئآ  تاروت و  ماکحا  رد  فرصت  و 

اسیلک سیسءات 

سرطپ  . )) دندش یناحور  تموکح  داجیا  یهلا و  رماوا  ماکحا و  يارجا  رومءام  دنداد و  لیکشت  ار  یـسیع  نید  يزکرم  هتـسه  نویراوح 
یتقو رد  اسیلک  نیا  دراذگ .  ناینب  ار  دیدج )) ياسیلک   )) ناکرا وا  تفرگ .  رارق  تالیکـشت  نیا  سءار  رد  يا  هناوتـشپ  اعدا و  نانچ  اب  (( 

نانچمه هک  نایدوهی  دش .  یم  ماجنا  يربع  نابز  هب  ادتبا  اسیلک  رد  یبهذم  مسارم  دیدرگ .  لیکـشت  دش ،  لزان  نانآ  رب  سدـقلا  حور  هک 
ياه هتسد  اه و  هتسه  يربهر  دندرک .  نیطـسلف  زا  ترجاهم  رارف و  هب  راچان  ار  نانآ  دنداد ،  یم  همادا  نایحیـسم  و  نویراوح ))   )) رازآ هب 

یـسیع نید  هب  سرطپ  تاغیلبت  هجیتن  رد  ناتـسرپ  تب  زا  یخرب  دوب .  سرطپ ))   )) اـب قشمد و . . .  هیراـماس ،  هیدوهی ،  هب  یحیـسم  رجاـهم 
 . دندیورگ

سلوپ لاح  حرش 

رد دوب و  رصع  نآ  نایحیسم  تخس  رس  نیفلاخم  زا  هک  دوب  نایـسیرف ))   )) هتـسد زا  و  لولاش ))   )) مان هب  دوب  نایدوهی  زا  یکی  سلوپ ))  ))
زا سلوپ  تفای .  رییغت  سلوپ  هب  وا  مان  دـیورگ .  یـسیع  نید  هب  وا  نامز  نآ  رد  درک .  یمن  رازگورف  یلمع  چـیه  زا  ناـنآ  لـتق  هجنکش و 
وا دوب .  هماع  لوبق  دروم  هک  درک  یم  نایب  يروط  ار  یسیع  نیئآ  تیناقح  دوخ  مایپ  رد  وا  تسا .  تیحیسم  تسدربز  تردقرپ و  ناجورم 
لاس دـنچ  وا  درک .  غیلبت  لاـس  سلوپ 20  داد .  حیـضوت  مدرم  يارب  ار  دوهی  نید  زا  دوـخ  فارـصنا  تلع  تاروـت ،  زا  يدـهاوش  رکذ  اـب 
تیب رهش  رد  راب  کی  درک .  نیطسلف و . . .  نانوی ،  ریغص ،  يایسآ  هب  یئاهترفاسم  وا  دوب .  یسیع  نید  تایاور  ثیداحا و  نیودت  لوغشم 
يرفس تشذگ .  شهانگ  زا  رـصیق  اجنآ  رد  دش .  مازعا  مور  هب  ینادنز و  هلاض  هدننک و  هارمگ  دیاقع  هعاشا  مرج  هب  ریگتـسد و  سدقملا 
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رد نورن  تموکح  نامز  رد  دش .  هداتسرف  مور  هب  ینادنز و  ریگتسد و  مود  راب  يارب  اجنآ  رد  تشاد .  ترک  هریزج  هینودقم و  ایناپسا ،  هب 
یهورگ ار  یسیع  ناوریپ  دوبن .  لماک  تدحو  ياراد  ياراد  یحیسم  داینب  ون  ياسیلک  زونه  ماگنه  نیا  رد  دش .  هتـشک  يدالیم  تلاس 67 

 . دنداد یم  لیکـشت  سانلا  ماوع  نادنمـشناد و  ناریقف ،  نارگناوت ،  ناگدرب ،  ناگدازآ ،  اپورا ،  اقیرفآ ،  مدرم  زا  يدودعم  نایدوهی و  زا 
 . دـش راذـگاو  یـسیع  ردارب  بوقعی  هب  اسیلک  تسایر  درک و  يریگ  هرانک  اـسیلک  یتسرپرـس  زا  یتدـم  سلوپ  تسین ،  مولعم  هک  یللع  هب 

نیا نایحیسم  هیلک  هک  تساوخ  یم  تشاد و  رواب  ریهطت و . . .  هنتخ و  بادآ  هب  وا  درمـش .  یم  مرتحم  ار  تراوت  ماکحا  بادآ و  بوقعی 
بوقعی و نیب  فالتخا  عفر  يارب  نویراوح  داتفا .  فالتخا  ماکحا  نیا  رـس  رب  سلوپ  بوقعی و  نیب  دـنهد .  ماـجنا  هدرک و  لوبق  ار  بادآ 

نیا رد  درک . ) ! ! ( دییءات  ار  سلوپ  رظن  تفای و  روضح  اروش  نآ  رد  سدقلا  حور  دنداد .  لیکـشت  يا  هسلج  يدالیم  لاس 49  رد  سلوپ 
دنهد یم  تبسن  یسیع  نامز  هب  ار  ناتخ  عفر  لیجانا ،  یخرب  دنچ  ره  دیدرگ .  فذح  یـسیع  نید  زا  تراهط  ناتخ و  ماکحا  هک  دوب  مایا 

رد سلوپ  دـید .  ار  بوقعی  سرطپ و  اهنت  مه  نویراوح  زا  تفایرد و  ار  يو  حور  شمایق ،  زا  دـعب  اما  دـیدن ،  ار  یـسیع  هچ  رگا  سلوپ  . 
یمالک و دیاقع  لوصا و  هیلک  هک  دوب  ومه  دور .  یم  رامشب  تیحیسم  سس  ؤم  نیمود  وا  دراد .  ار  شقن  نیرتگرزب  یـسیع  نیئآ  عیرـشت 

یم نایحیـسم  رازآ  هجنکـش و  هب  نوچ  دـمآ .  ایندـب  یـسیرف  يردـپ  زا  يدـالیم  مهد  لاـس  رد  سلوـپ  درک .  نیودـت  ار  تیحیـسم  یهقف 
هک دوب  یعدم  وا  دیورگ .  یـسیع  نیئآ  هب  هک  دوب  هفـشاکم  نیا  زا  سپ  ینک ؟  یم  افج  نم  رب  ارچ  هک :  دینـش  ادـن  نامـسآ  زا  تخادرپ ، 

هتخادرپ اهجنر  نیا  حرش  هب  دوخ  وا  دید .  رایـسب  ياهجنر  یـسیع  نیئآ  هار  رد  سلوپ  تسا .  هتخومآ  یـسیع  صخـش  زا  ار  یـسیع  میلاعت 
هـس مدروخ ،  هنایزات  هبترم  جـنپ  نایدوهی  زا  ررکم ،  اهگرم  رد  رتشیب ،  اهنادـنز  رد  رتدایز ،  اه  هنایزات  رد  رت ،  نوزفا  اـهتنحم  رد   : )) تسا

رد يزور  هنابش  تسکش ، )  نافوط  رد  ما  یتشک  ینعی   ) مدش یتشک  هتسکش  هبترم  هس  مدش ،  راسگنس  هعفد  کی  دندز ،  بوچ  ارم  هبترم 
درد اهراب  اهیباوخ ،  یب  رد  تقشم ،  تنحم و  رد  و . . .  نادزد ،  ياهرطخ  رد  اهرهن ،  ياهرطخ  رد  اهداب ،  ياهرفس  رد  مدرب ،  رـسب  ایرد 

رد درک ،  باترپ  نیئاپ  هب  هعلق  يالاب  زا  یلیبنز  رد  ارم  رهـش  یلاو  قشمد  رد  ینایرع ،  امرـس و  رد  اهراب  اهزور ،  رد  یگنـشت  یگنـسرگ و 
رازآ رد  هـک  تـسا  هدوـب  یمور  ناـیدوهی  زا  یکی  سلوـپ  هـک  دـنراد  فارتـعا  نایحیـسم  مدـش )) . . .  رازآ  نیرومءاـم  مدرم و  ياهتـسد 

یسیع تسا .  هدرک  سمل  ارم  یـسیع  تفگ :  یم  هتفای و  تاجن  نونج  زا  یـسیع  ياعد  اب  هک  دش  یعدم  ناهگان  وا  دوب .  لاعف  نایحیـسم 
رد ناتـساد  نیا  درک .  دوخ  نید  غیلبت  رومءام  ارم  یـسیع  تشاد .  رذحرب  دوخ  ناوریپ  اب  يراتفردـب  زا  ارم  درک و  توعد  دوخ  نید  هب  ارم 
 ، ناردارب مدرم ،  يا  تفگ :  دـناوخارف و  توکـس  هب  ار  تیعمج  تفرگ و  رارق  يدـنلبرب  سلوـپ   : )) تسا هدـمآ  نـالوسر  لاـمعا  باـتک 

قـشمد هب  ات  مدش  رومءام  نایدوهی  فرط  زا  نم  مدرک .  یم  یگدنز  شوسرط  رد  هک  ما  هدوب  يدوهی  يدرم  سلوپ  نم  دیونـشب !  ناردپ ، 
متفر تیرومءام  لابند  هب  نوچ  و  دنسرب .  تبوقع  هب  ات  منادرگزاب  میلشروا  هب  هدیشک ،  ریجنز  هب  هدرک ،  ریگتسد  ار  یسیع  ناوریپ  مورب و 

ارچ وت  لواش !  لواش ،  تفگ :  یم  هک  مدینش  يزاوآ  مداتفا و  نیمز  يور  نم  هک  دیدرگ  راکـشآ  نامـسآ  زا  يرون  ناهگان  هار  یط  رد  ، 
 (( . ینک یم  تیذا  ارم  وت  هک  متـسه  يرـصان  عوسی  ناـمه  نم  تفگ :  وا  یتـسه ؟  یک  وت  راوگرزب  يا  متفگ :  نم  یهد ؟  یم  رازآ  ارم 

بهذـم نیا  تسا و  هدـناجنگ  یـسیع  نیئآ  ناـیم  رد  ادـخ )) نتـشاد  دـنزرف  رب  ینبم   )) ار ناـیمور  دـیاقع  سلوـپ  هک  دـندقتعم  نایحیـسم 
نایدا خیرات  رد  ققحم  سان ))  ناج   . )) تسا هداد  ياج  نآ  رد  ار  ثیلثت  كرـش و  دیاقع  هدومن و  جراخ  هیلوا  تلاح  نآ  زا  ار  يدـیحوت 
هعماج دوب و  هقرف  نیا  بصعتم  رایـسب  دارفا  زا  تسا ،  نایـسیرف  هقرف  زا  يدوهی و  يداژن  رظن  زا  هک  سلوب ))   )) ای سلوپ ))   : )) دـیوگ یم 

(467  . ) دومن یناوارف  ششوک  یسیع  ناوریپ  ندرک  بولغم  يارب  سلوپ  دنا .  هداد  بقلت  تیحیسم  نید  سـس  ؤم  نیمود  ار  وا  تیحیـسم 
تاملک زا  رتالاب  ار  يو  راتفگ  تاملک و  دنـسانش و  یم  یـسیع  زا  رتالاب  رترب و  ار  وا  نایحیـسم  تفاـی .  يدـنمجرا  ماـقم  لاـحرهب  سلوپ 

نآ لاح  دنیامن ،  حالصا  هیجوت و  تسا ،  یـسیع  يدیحوت  نید  فیرحت  انامه  هک  ار  وا  گرزب  تنایخ  ات  دنراد  یعـس  دنناد .  یم  یـسیع 
ضقاـنت هب  وا  تسا .  هدرک  یفرعم  ناـیوگغورد  زا  یکی  ار  سلوـپ  تاروـت  تسا .  وا  نـید  یـسیع و  نانمـشد  زا  يدوـهی و  يدرم  وا  هـک 

وا دمان .  یم  یمور  ار  دوخ  رگید  یئاج  رد  هدرک و  یفرعم  سوترط  یمیلشروا -  يدوهی  ار  دوخ  اجکی  رد  هدش ،  التبم  يرایسب  ياهیئوگ 
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زکرم هدرک و  لولح  وا  رد  یسیع  حور  هک  دوب  یعدم  وا  تشذگ .  لبق  هحفـص  رد  هک  تسا  هدرک  نایب  هنوگ  نیا  ار  دوخ  تداعـس  هرود 
 . تسا هدرک  اشفا  ار  سلوپ  تیهام  ابانرب  لـیجنا  ( 468  . ) دنناد یم  وگغورد  راک و  بیرف  ار  وا  یعقاو  نایحیـسم  تسا .  هدـش  یهلا  یحو 

رداپ اب  اما  دنتـسناد .  یم  ار  وا  قباوس  اریز  دـندرکن ؛ رواـب  ار  سلوپ  ياـهفرح  یـسیع ،  ناوریپ  هک  میناوخ  یم  ربتعم  رایـسب  لـیجنا  نیا  رد 
هک تفگ  یم  وا  تشاد .  دوخ  نامز  نایحیـسم  دـیاقع  اب  توافتم  يدـیاقع  سلوپ  دـنتفریذپ .  دوخ  عمج  رد  ار  وا  نادرگاش  اـبانرب  یناـیم 

تعیرـش رـصع  هب  یـسیع  گرم  تسین ،  يرورـض  ماکحا  هب  لمع  نیاربانب  تسا ؛  هدرک  یلجت  نم  ؤم  درف  نطاـب  رد  یـسیع  نید  تقیقح 
وا فرعم  هک  ابانرب  نیب  ماجنارـس  درادن .  دوجو  لالح  مارح و  كاپان ،  كاپ و  تسا و  خوسنم  تاروت  ماکحا  هیلک  اذل  تسا ،  هداد  نایاپ 

رواب نیا  رب  وا  تشاد .  یئانـشآ  نانوی  تمکح  اب  دوب و  هدـمآ  راب  ینانوی  يدوهی -  یطیحم  رد  سلوپ ))   . )) داتفا فـالتخا  سلوپ  اـب  دوب 
دیاقع اب  وا  درک .  دراو  یسیع  میلاعت  رد  ار  دیاقع  نیا  وا  دهد .  یلزا  یهلا و  هبنج  ار  دساف  یناف و  ندب  دناوت  یم  یناحور  تدابع  هک  دوب 
یسیع هک  تخومآ  یحیسم  ماوع  هب  هک  دوب  ومه  درک .  یم  ریسفت  اهنآ  اب  ار  حیسم  میلاعت  تشاد و  یئانشآ  هیردنکـسا  نایدا  مسیئارتیم و 

هدرم هانگ ،  يارب  ار  دوخ  امـش  تفگ :  یم  وا  درک .  ینابرق  اهناسنا  تاجن  هار  رد  ار  دخ  هک  تسا  ادخ  دـنزرف  هکلب  دوعوم  حیـسم  اهنت  هن 
اب یگدنز  ياهراک  الوصا  يرس  بهاذم  رد  دروآ .  دیهاوخ  تسد  هب  يدبا  تایح  تسا و  هدنز  یسیع  حیسم ،  ادخ و  يارب  اما  دیراگنا ، 

مـسارم دـیمعت و  لسغ  نآ  رد  هک  دوش  یم  لامعا  زکرم  یـسیع  سلوپ  یگتخاس  نیئآ  رد  تسا ،  مءاوت  یبهذـم .  مسارم  ماجنا  تدابع و 
تسدب هار  زا  یناف  ناسنا  نتفای  یئادخ  هبنج  میدق ،  يرـس  بهاذم  رد  دریگ .  یم  ار  يرـس  بهاذم  ياهینابرق  موسر و  ياج  ماش  نیرخآ 

لوصا تسا .  هدرک  لامعا  یـسیع  دروم  رد  ار  اهرواب  نیا  سلوپ  تسا .  تاجن  هیام  نیمه  دراد و  دوجو  تیدبا  هب  لین  تمکح و  ندروآ 
-3 سدـقلا .  حور  یـسیع و  تیهولا  نآ  لابند  هب  یهلا و  ثولاث  - 2 تسا .  یناهج  نیئآ  کی  تیحیـسم  - 1 تسا :  نینچ  سلوپ  میلاـعت 

ردپ رانک  رد  نتسشن  نامسآ و  هب  دوعص  ناگدرم و  نایم  زا  یسیع  مایق  - 4 دنک .  كاپ  ار  ناسنا  هانگ  ات  هدمآ  نیمز  هب  ادخ ،  رسپ  یسیع 
حیـسم  : )) تفگ یم  وا  تخیر .  یپ  مدرم  ناـیم  رد  ار  یـسیع  تیهولا  ياـه  هیاـپ  هک  تسا  یـسک  نیتـسخن  سلوپ  ( 469  . ) وا يرواد  و 

نیا شخب  تاجن  یـسیع  سپ  درک ،  دـهاوخ  تعجر  رگید  راب  مایق  زا  سپ  دزاس ،  یم  رقتـسم  نیمز  رد  ار  یهلا  توکلم  هدـنهد ،  تاـجن 
 (( . تسا هدـمآ  دوجو  هب  وا  زا  زیچ  همه  هدوب و  زیچ  ره  سک و  ره  زا  لبق  هک  تسا  يدوجوم  تسا ،  ادـخ  وا  تسا .  ناهج  نآ  ناـهج و 

 . میـشاب یحیـسم  تسا  نکمم  دوخ  نطاب  رد  ام  زا  کی  ره   : )) دـیوگ یم  وا  هتفر ،  راکب  هیانک  زمر و  اب  یـسیع  مان  سلوپ  ياه  هلاسر  رد 
رگم تسا ،  ام  دوخ  رد  وا  تاذ  تسین ،  نینچ  رگید  لاح  یلو  میتخانش  مسج  رد  ار  حیـسم  ام  هچ  رگا  دیوگ :  یم  نایتنرک  هب  يا  همان  رد 

 : دیوگ یم  زین  و  دـیرادب )) .  یمارگ  ناتدوخ  مسج  رد  ار  ادـخ  دراد ؟  لزنم  امـش  رد  ادـخ  حور  و  دـیئادخ ،  دـبعم  امـش  هک  دـیناد  یمن 
 . تافـص ملاع  رد  هزنم  یلزا و  تسا  يدوجو  یـسیع  دزاـس .  لـصتم  یـسیع  اـب  اـحور  ار  دوخ  ناـسنا  هک  تسا  يدـبا  یناگدـنز  یتقو  ))

هلحرم نیا  زا  زاب  تفای .  یناسنا  يرکیپ  دـمآ و  دورف  نیمز  هب  نامـسآ  زا  دوخ  وا  دراد .  یهلا  یتاذ و  تعیبط  هک  ینامـسآ  تسا  يدوجو 
یگدنز قلطم  تردق  دیامن و  سولج  دوخ  ردپ  تسار  تسد  رد  دـنک  مایق  رگید  راب  ات  دـنزیوایب  راد  هب  ار  وا  هک  داد  هزاجا  تفر و  رتورف 
هدیدان يادخ  تروص  وا  دنکـش .  مه  رد  ار  گرم  ياهدنویپ  ات  دریمب ،  ات  دوب  مزال  دـشخب .  تاجن  ار  ناهج  دریگ و  تسدـب  ار  گرم  و 

نیا اب  تسا و  یئاهر  تاجن و  بجوم  یـسیع  هب  نامیا   : )) هک داد  یم  هدـعو  سلوپ  تسا . ))  هداز  ار  ناگدـیرفآ  یماـمت  تسخن  تسا ، 
ار يوقت ))   )) هناراکایر وا  تسین . ))  یفاک  یبلق  داقتعا  اهنت  هتبلا  دزاس .  یم  لصتم  یسیع  هب  ار  دوخ  تیـصخش  یحیـسم  درف  کی  نامیا 
 . دـیامن یلجت  مسج  نآ  رد  دـنوادخ  هک  دوش  یم  ثعاب  ندومن  میلـست  بیلـص  هب  ار  مسج  هک  دوب  رواـب  نیا  رب  سلوپ  درک .  یم  هیـصوت 

(470)

ینابر ءاشع  مسارم 

هدـمآ سقرم ))   )) لیجنا رد  دـنهد .  یم  تبـسن  یـسیع  هبار  مسر  نیا  ساسا  تسا .  نایحیـسم  يداقتعا  مسارم  زا  یکی  ینابر ))  ءاشع  ))
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هراپ ار  نآ  هاگنآ  داد .  تکرب  تفرگار و  ینان  صرق  وا  دندوب ،  ندروخ  اذغ  لوغشم  شنادرگاش  اب  یـسیع  هک  تقو  نآ  رد   : )) هک تسا 
نانآ داد .  اهنآ  هب  درک و  رکـش  هتفرگ و  ار  بارـش  ماج  سپ  تسا .  نم  ندـب  نیا  دـیروخب ؛ دـیریگب و  تفگ :  داد و  اهنآ  هب  درک ،  هراـپ 

(471 (( . ) دوش هتخیر  یناوارف ،  تیعمج  رطاخ  هب  دیدج  دهع  يارب  هک  تسا  نم  نوخ  نامه  نیا  تفگ :  هاگنآ  دندیشون .  نآ  زا  یگمه 
 . تشاد جاور  ناتـسرپ  تب  نایم  اپورا  رد  تیحیـسم  زا  لبق  هک  تسا  سدـقم  یئیـش  نوخ  ای  تشوگ  رد  دارفا  تکرـش  نامه  ینابر  ءاشع 

حصف دیع  زور  مسارم  نآ  دراد و  هقباس  یسوم  نید  رد  دنیوگ ،  یم  ینابر  ءاشع  ار  نآ  ناتستورپ  هقرف  هک  بارش  نان و  سیدقت  مارتحا و 
مسر نیا  دش .  رکذ  الاب  رد  هک  دراد  یناتساد  نینچ  زین  یسیع  دننک .  یم  ینابرق  رصم  زا  لیئارسا  ینب  تاجن  هنارکـش  هب  هک  تسا  ریطف  ای 

ره  : )) هک تسا  هدمآ  انحوی  لیجنا  رد  دوش .  یم  هتشاد  یمارگ  یسیع  اب  نامیپ  دیدجت  دای  هب  دشاب و  یم  نایحیسم  مسارم  نیرت  هتـسجرب 
 . دریمن دروخب  سک  ره  ات  هدمآ  نامسآ  زا  هک  تسا  ینان  نیا  متـسه .  وا  تایح  نان  نم  دبای ،  ینادواج  تایح  دروآ ،  نامیا  نم  هب  سک 

يودب لئابق  نایم  رد  نونکا  مه  ایوگ  تسا .  هدش  هتفرگ  ناتساب  نایناریا  یتسرپرهم  نیئآ  زا  مسارم  نیا  هک  دندقتعم  یخرب  ( 472 . . (( . )
تشوگ و زا  راب  کی  يارب  دوخ  هنایلاس  یبهذم  ياهنشج  رد  زین  نانآ  دراد .  همادا  نآ  یمتوت  لکـش  رد  مسر  نیا  نایموب  رگید  ایلارتسا و 

تسا نینچ  رضاح  لاح  رد  ینابر  ءاشع  مسارم  ( 473  . ) دنبای دوخ  متوت  سدقم  حور  اب  لاصتا  ات  دنشون ،  یم  دنروخ و  یم  ینابرق  نوخ 
ار اهنآ  سپس  دناوخ و  یم  ار  سدقم  ياعد  شیـشک  دنهد .  یم  رارق  هرفـس  رـس  رد  ار  روگنا  بآ  ياه  هلایپ  ریطف و  هکت  ياهباقـشب  هک : 
(474  . ) دهد ماجنا  ار  يا  هژیو  مسارم  دنک و  فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  ناشیشک  دزن  دیاب  یحیسم  نم  ؤم  دنک .  یم  میسقت  نارضاح  نایم 

دیاقع

ادخ رسپ  یسیع  - 1

تادوجوم نیمز و  نامسآ و  راگدیرفآ  هکتسا  اناوت  رداق و  يادخ  ردپ ،  يادخ  هک :  تسا  نیا  رب  هماع  رواب  حیسم  هدش  فیرحت  نیئآ  رد 
 + نبا با +   : )) ینعی دراد .  رارق  سدقلا  حور  رـسپ ،  ردپ و  نیا  نیب  رد  و  ردپ )) )) تسار تسد  رد  یـسیع ))   )) ینعی رـسپ  يادخ  تسا . 
رد سدقلا  حور  درک .  راک  نیا  ینابرق  ار  دوخ  دـهد و  تاجن  ار  ناسنا  ات  دـمآ  نیمز  هب  نامـسآ  زا  رـسپ  يادـخ  ثیلثت . ))  سدـقلاحور 
زا یهورگ  سدـقلا  حور  نآ  رواب  رد  دـنا .  هدرب  ثرا  هب  نایدوهی  زا  داقتعا  نیا  نایحیـسم  دوب .  هوهی ))   )) زا يا  هحفن  نایدوهی  تاداقتعا 
هب ار  راک  رواب  نیا  تسا .  رـسپ  ردـپ و  يادـخ  هتخاس  سدـقلا  حور  هک  دنتـشاد  داـقتعا  یخرب  دـنک .  یم  يربهر  ار  هدـیزگرب  ياـهناسنا 

باب نیا  رد  دـنچ  ره  تسا .  رفاـک  دـنک  رکف  نیا  زا  ریغ  سک  ره  ناـکیتاو  ياروش  بیوصت  قبط  ( 475  . ) دناشک نایحیـسم  نیب  فالتخا 
یئادخ ار  یسیع  نویسرام  هقرف  تسا .  نایدوهی  یجنم  ربمایپ و  یـسیع  ناتـساب :  نایدوهی  هاگدید  زا  ( 476  : ) دراد دوجو  یفلتخم  دیاقع 

نـس هللا .  ۀـملک  نامه :  ینعی  دـنناد  یم  ادـخ  لعف  ار  یـسیع  نویقاور  تسا .  هدـمآ  نیمز  هب  ناسنا  تاـجن  يارب  نامـسآ  زا  هک  دـناد  یم 
حور رـسپ ،  ردـپ و  راـنک  رد  تسا .  یلزا  ردـپ  دـننام  تسا و  وا  تاذ  نیع  هک  ددرگ  یم  رداـص  ردـپ  تاذ  زا  لـعف  دـیوگ :  یم  نیتسوژ 

تکرح هب  بآ  رد  ار  ءایشا  هک  تسا  وا  تسا .  ناسنا  تروص  هب  یگرزب  دوجوم  تسا و  ادخ  مد  حور و  سدقلا  حور  دراد .  رارق  سدقلا 
تسا و لعف  بقل  سدقلا  حور  هک  دندقتعم  نایحیـسم  یخرب  ( 477  . ) تسا هدرک  کـشخ  حون  ناـفوط  زا  سپ  ار  نیمز  و  دروآ ،  یم  رد 
تسا و قولخم  هن  ردپ  دیدرگ ،  رسپ  اب  تاذ  مه  نیا  دوجو  اب  یلو  دمآرد .  يا  هدش  هتخانـش  صخـش  تروص  هب  يدالیم  مراهچ  نرق  رد 

سدقلا حور  رـسپ و  ردپ و  تسا .  هدیدرگ  لصاح  رـسپ  ردپ و  زا  سدقلا  حور  و  تسا ،  هدش  هدیئاز  ادخ  زا  رـسپ  تسا ،  هدش  هدـیئاز  هن 
لیجنا رد  ( 478  . ) دنهد یم  ار  یـسیع  نید  ثیلثت  لیکـشت  دناربارب و  يواستم و  تیلزا  رد  هک  تسا  درجم  دوجو  کی  رد  تیـصخش  هس 
تراشب دیدرگ و  لزان  يو  رب  سدقلا  حور  درک .  یم  یگدنز  میلـشروا  رد  هک  دوب  يراکزیهرپ  حلاص و  درم  نوعمـش  تسا :  هدـمآ  اقول 

نآ شنیدـلاو  نوچ  دـمآرد و  لـکیه  هب  ادـخ  سدـقلا ،  حور  یئاـمنهار  هب  و  درم .  یهاوخن  ینیبن  ار  دـنوادخ  یـسیع  روضح  اـت  هک  داد 
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نیدنچ هقباس  ناتسودنه  رد  ثیلثت  دیاقع  ( 479  . ) دننک یم  هدهاشم  نوعمـش  ار  وا  دنهد ،  ماجنا  ار  یبهذم  مسارم  ات  دندروآ  ار  كدوک 
 - يدـنه ياه  هشیر  تیحیـسم  ثیلثت  دـنا .  هدوب  لوغـشم  هثالث  میناقا  ای  هناگ  هس  نایادـخ  تداـبع  هب  ناـماس  نآ  مدرم  دراد ،  هلاـس  رازه 

هرهچ هس  ای  هناگ  هس  یئادخ  زین  نایئادوب  دنراد و  هناگ  هس  نایادخ  دونه  هک  هنوگ  نامه  دیوگ :  یم  یبرغ  ققحم  کی  دراد .  زین  ینانوی 
تینج يدوب +  دنا :  لئاق  هثالث  میناقا  ادوب  يارب  نانا  تسادخ و  ادوب ))  )) یئادوب دیاقع  رد  دـنا .  هتفای  يرواب  نینچ  زین  نایوسیع  دـنراد ، 

زین رـصم  نایودـب  دـیاقع  رد  تسا .  یئادوـب  ثیلثت ))   )) رب ینتبم  نپاژ  نـیچ و  مدرم  هماـع  دـیاقع  حور .  رـسپ +  ردـپ +  ینعی :  اـفیج ؛ + 
هدمآ دوجوب  دنوادخ  زا  هک  تسا  يا  هدیدپ  هملک  دنا .  هدوب  دقتعم  هملکلا ))  توهال   )) هب ناتـساب  نایرـصم  دوش .  یم  هدـید  ثیلثت ))  ))
ثیلثت کش  نودـب  تسا و  هتـشاد  لماک  جاور  نایرـصم  نایم  رد  حیـسم  دالیم  زا  شیپ  اهلاس  دـیاقع  نیا  تسا .  ادـخ  هملک  لصا  تسا . 

دنا هتشاد  يدیاقع  نینچ  زین  نایمور  دنا :  هتشاد  يا  هنوگ  ثیلثت  دیاقع  ناتساب  رگید  قطانم  یخرب  تسا .  ناتساب  تیودب  راگدای  یحیـسم 
رد لبطصا .  رد  یسیع  تدالو  هناسفا  اب  تسا  يواسم  دنه  رد  انـشیرک ))  )) هناسفا دنا .  هتـشاد  رواب  ثیلثت  هب  يوانیدناکـسا  ریازج  مدرم  ، 

لیجنا رد  طقف  تسا .  فلتخم  ثیلثت  دـیاقع  لـیجانا  رد  ( 480  . ) دوش یم  دلوتم  نادنفـسوگ  لغآ  رد  انـشیرک ))  )) دنه يریطاسا  دـیاقع 
 . دناد یم  نانوی  یفسلف  راکفا  زا  انحوی ))  )) يریذپ ریثءات  زا  یشان  ار  فالتخا  نیا  تلع  تنارود ))  لیو   . )) تسا ثیلثت  زا  نخـس  انحوی 

ینعی شدوخ  هیبش  یناـحور  يدوجوم  دروآ ،  دـیدپ  ار  تاـقولخم  تساوخ  دـنوادخ  نوچ  هک  دـندوب  رواـب  نیا  رب  ناـنوی  یقاور  هفـسالف 
دش راکشآ  یسیع  رکیپ  رد  هک  دنا  هتـسناد  لوا  لقع  ار  هملک ))   )) انحوی ناوریپ  درک .  قلخ  ار  تادوجوم  لقع  دیرفآ و  ار  لوا ))  لقع  ))

يدام تایـصوصخ  مسج و  ياراد  ناسنا  دننام  دنوادخ  يودب  دیاقع  نایودب و  یقلت  رد  تسا .  هدروآ  دیدپ  ار  ناهج  هملک ))   )) نامه و 
هدش و رهاظ  یسیع  دسج  رد  ادخ  هک  دنتفگ  اذل  دنتفرگ و  یقالخا  هجیتن  کی  نانآ  تسا .  یشان  اجنیا  زا  تیحیـسم  دیـسجت  دیاقع  دوب . 

هدـیقع دـنوادخ ،  مسجت  هب  راوتـسا  نامیا   : )) دـیوگ یم  هطبار  نیا  رد  سان  ناج  دـنک .  كاپ  ار  ناسنا  ناهانگ  همه  ات  درک  ادـف  ار  دوخ 
ماجنا تسا و  هدیسر  ام  هب  هدش و  لقتنم  تادابع  رگید  هعبس و  ناسدقم  هلیسو  هب  رـضاح  نامز  رـصع و  هب  هک  یـسیع  یـصخش  رد  تایح 
صاخ تفـص  درک و  عضو  یقـشمد  يایحی  هک  تسا  يا  هیلک  هدـعاق  ماع و  لصا  نیا  تین )) .  صولخ  يور  زا  اسیلک  رد  ینید  کـسانم 

تایح و سوسحم  اه  هاگتدابع  ینعی  دراد ؛ یـصاخ  تیمها  اـسیلک  تاسـس  ؤم  یقـشمد ،  ياـیحی  رظن  رد  تسا .  سکودوترا  ياـهاسیلک 
 ، تفر نامسآ  هب  یسیع  نوچ  دیوگ :  یم  لحن  للم و  فلوم  یناتسرهش  ( 481  . ) دنا هدش  رگ  هولج  نیمز  يور  رد  هک  تسا  یهلا  فطل 
یم رگید  هتـسد  تسا .  هدش  هملک  دیـسجت  هدمآ و  ورف  یـسیع  دـنتفگ  یم  هتـسد  کی  دـندرک :  فالتخا  اهرابرد و  نارگید  نویراوح و 

دننام دسج  رد  یـسیع  لولح  هک :  دندقتعم  لوا  هتـسد  تسا .  هدش  هملک  دجوم  تسا و  هتـسویپ  ناگتـشرف  هب  هتفر و  نامـسآ  هب  دـنتفگ : 
دـش راکـشآ  مسج  رد  دنیوگ :  یهورگ  موم .  رد  رهم  شقن  دننام  تفرگ  اج  دـسج  رد  دـنیوگ :  یخرب  تسا .  فافـش  مسج  رب  رون  وترپ 
نوچ دش  جوزمم  دسج  اب  هملک  دنیوگ :  يا  هدع  دش .  جردـتم  توسان  رد  توهال  دـنیوگ :  یـضعب  ینامـسج .  هب  یناحور  روهظ  دـننام 

(482  . . . ) بآ و اب  ریش 

ناطیش ناگتشرف و  دوجو  هب  داقتعا  - 2

یم سقرم ))   )) لیجنا رد  تسا .  هدـمآ  حاورا  ناطیـش و  ناگتـشرف و  دوجو  زا  نخـس  نالوسر  بتک  لیجانا و  نوتم  یـسیع و  میلاـعت  رد 
زا هعبرا  تاهج  زا  ار  دوخ  ناگتشرف  تقو  نآ  رد  دیآ و  یم  اهربا  رب  میظع  لالج  اب  هک  دینیب  یم  ار  ناسنا  رسپ  هاگنآ  هک . . . (( :  میناوخ 

هدرک یفرعم  سیلبا  ماـن  هب  ار  وا  تسا . . . (( :  هدـمآ  یتـم  لـیجنا  رد  و  ( 483 (( . ) دروآ دـهاوخ  مهارف  کلف  ياصقا  هب  ات  نیمز  ياـهتنا 
هدمآ سقرم  لیجنا  رد  ( 485 (( . ) دننک لابرغ  مدنگ  دننام  ار  اهناسنا  دهاوخ  یم  ناطیـش   : )) تسا هدمآ  اقول  لیجنا  رد  ( 484  (( . ) تسا

وا ندب  زا  حور  يا  متفگ  دز و  بیهن  یسیع  دهد . . .  افـش  ار  وا  هک  دروآ  یـسیع  ترـضح  شیپ  ار  دوخ  عورـصم  دنزرف  يدرم   : )) تسا
(488  . ) تسا هدمآ  زین  یتم  لیجنا  رد  بلطم  نیمه  ( 487  . ) تسا هدمآ  زین  یتم  لیجنا  رد  بلطم  نیمه  ( 486  (( . ) يآ نوریب 
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منهج تشهب و  - 3

 + 12/25  + 10/22 انحوی 4/14 +  اقول 18/35 +  یتم 29-19/17 +  لیجانا :  رد  ترخآ  ناهج  رد  نانم  ؤم  ینادواج  تاـیح  اـب  هطبار  رد 
رد تسا .  هداد  نانم  ؤم  هب  ار  تشهب  رد  ینادواج  تایح  هدـعو  دـنوادخ  تاـیآ ،  نیا  ماـمت  رد  تسا .  هدـمآ  یبلاـطم   17/2  + 47-16/4
 : هک تسا  هدمآ  نایمور 2/2  هب  هلاـسر  رد  تسا .  هتفر  نخـس  هلاسر 2/1/9  یتم 25/26 +  لیجنا  رد  ناراکدـب  باقع  باذـع و  اب  هطبار 

تاـیح دـنیاقب ،  مارکا و  لـالج و  بلاـط  وکین ،  لاـمعا  رد  ربـص  اـب  هک  ناـنآ  هب  اـما  داد :  دـهاوخ  ازج  شلاـمعا  بسح  رب  سک  ره  هب  ))
هک يرـشب  سفن  ره  رب  بضغ  مشخ و  دنـشاب ،  یم  یتساران  عیطم  هکلب  دننک ،  یمن  یتسار  تعاطا  هک  بصعت  لها  هب  اما  و  ار ،  ینادواج 

(490  . (() دوب دهاوخ  نادند  راشف  هیرگ و  اجنآ  رد  هک  تسا  یناکم  منهج   : )) تسا هدـمآ  یتم  لیجنا  رد  ( 489 (( . ) دوش يدب  بکترم 
(( دیشک دنهاوخ  باذع  دبا  هب  ات  نآ  نینکاس  هک  تسا  تیربک  شتآ و  زا  هتخورفا  يا  هچایرد  نوچ  منهج   : )) تسا هدمآ  تافـشاکم  رد 

منهج رد  راکاطخ  مدرم   : )) تسا هدمآ  یتم  رد  ( 492  . (() تسا ریذپان  یـشوماخ  منهج  شتآ   : )) تسا هدمآ  سقرم  لیجنا  رد  ( 491 . )
 ، دنازغلب ار  وت  تمشچ  ای  تیاپ  ای  تسد  رگا  منهج  زا  تاجن  يارب   : )) دیوگ یم  یـسیع ))   )) لوق زا  سرطپ  ( )) 493 (( . ) دنوش نوگنرس 

(( . دریذـپن یـشوماخ  هک  یـشتآ  رد  يدرگ ،  منهج  دراو  ملاـس  ءاـضعا  مسج و  اـب  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  اریز  اـمن ،  علق  نک و  عطق  ار  نآ 
زین روبق  زا  ندـمآ  نوریب  ناگدرم و  ندـش  هدـنز  زیخاتـسر و  زور  تمایق و  هملک  منهج ، ))   )) مان و  توکلم ))   )) زا ریغ  لیجنا  رد  ( 494)

تسا نامزلا  رخآ  رد  نامسآ  زا  یسیع  تشگزاب  زا  نخس  لیجانا  رد  ( 495 (( . ) دنزیخ یم  رب  دوخ  روبق  زا  ناراکوکین   : )) دوش یم  هدید 
زا ار  اهنآ  دنیآ و  درگ  وا  روضح  رد  اهتما  همه  تسا . . . (( :  هدمآ  یتم  لیجنا  رد  دشاب .  هتفرگ  داسف  ار  ناهج  هک  تسا  یماگنه  نیا  و  . 

نینچ ناهج  نایاپ  تمایق و  زاغآ  اقول  لیجنا  رد  ( 496  . . . (() دنک یم  ادج  اهزب  زا  ار  اه  شیم  نابش  هک  هنوگ  نآ  دنک  یم  ادج  رگیدمه 
(497  ) پ دنزیر . )) ورف  نامسآ  ناگراتس  دریگ و  زاب  ار  دوخ  رون  رمق  ددرگ و  کیرات  دیشروخ  اهزور  نآ  رد   : )) تسا هدمآ 

یسیع ندش  ینابرق  مدآ و  نیتسخن  هانگ  - 4

 ، ردپ هانگ  نیا  دش .  نوریب  تنج  زا  دیدرگ و  هانگ  بکترم  دروخ ،  هعونمم  تخرد  زا  تشهب  رد  مدآ  نوچ  هک  دـنرواب  نیا  رب  نایوسیع 
اب دـنک ،  راتفرگ  باذـع  هب  هانگ  نیا  رطاخ  هب  ار  مدآ  نادـنزرف  مامت  تساوخ  یم  دـنوادخ  رگا  و  تسا .  هتفرگ  ار  وا  نادـنزرف  مامت  نماد 
رب هانگ  نیا  راب  دراد :  يا  هژیو  موهفم  یـسیع  نیئآ  رد  هیلوا ))  هاـنگ   : )) دـیوگ یم  ساـن  ناـج  تشادـن .  شزاـس  وا  یناـبرهم  تمحر و 
 ، دـش هدـنار  نوریب  تـشهب  زا  درک و  هاـنگ  مدآ  تـفرگ .  دـهاوخ  شود  هـب  ار  نآ  یـسیع  ترـضح  دـنک و  یم  ینیگنـس  تیرـشب  شود 

نیا دومن .  كاـپ  تیناـسنا  ناـماد  زا  ار  یلزا  هاـنگ  نآ  دوخ  نوخ  اـب  درک و  روهظ  حیـسم  هک  اـت  دـنتفای ،  يا  هریت  تشونرـس  شنادـنزرف 
هلءاسم نیا  ربکتم  ایوگ  دش .  ادیپ  حیـسم  زا  دـعب  اهلاس  یـسیع  نیئآ  رد  ادـف  هلءاسم  ( 498  . (() تسا یـسیع  نید  یناـبم  زا  یکی  عوضوم 

نیا ( 499  . ) تسا هدش  ادیپ  تیحیسم  نیئآ  رد  یسیع  زا  دعب  اهلاس  هلءاسم  نیا  هک  دنراد  حیرصت  یحیسم  نافل  ؤم  دشاب .  فورعم  سلوپ 
نرق رد  هک  هراب  نیا  رد  اـسیلک  یمـسر  هیمـالعا  دـیدرگ .  حیـسم  تیناـحور  هاگتـسد  رد  ناـهانگ  شورف  دـیرخ و  ياـنبم  اهدـعب  هلءاـسم 

ینابرق ابو  هداد  یتشآ  يادخ  اب  ار  ام  دش ،  هتخیر  بیلـص  يور  رب  هک  دوخ  نوخ  اب  یـسیع   : )) تسا نینچ  دش ،  رداص  يدالیم  مهدزناش 
زا یکی  تسین .  نایحیـسم  هیلک  لوبق  دروم  عوضوم  نیا  تسا . ))  هدیـشخب  نیکـست  راـکهانگ ،  رـشب  هیلع  ار  دـنوادخ  مشخ  دوخ  ندرک 

نارگید هب  يدرف  هانگ  دـیدرگ ؛ لئاق  ناـسنا  هدارا  يدازآ و  هب  دـش و  رکنم  ار  هیلوا  هاـنگ  يدـالیم  مجنپ  نرق  یحیـسم  فورعم  ناشیـشک 
هس یفقوت  و  ایلاتیا ))  )) هب يرفس  رد  یسمش  لاس 1354  رد  ناهانگ  دیرخ  ( 500  . ) درک موکحم  ار  هدیقع  نیا  اسیلک  دـنک .  یمن  تیارس 
رد دومن .  یم  زیگنا  باجعا  دوب ،  هتـشذگ  ياهنرق  راگدای  هک  اسیلک  هوکـش  اب  يانب  متفر .  زرطپ )) تنـس   )) ياسیلک هب  مر ))   )) رد هزور 

داسجا دوب ؛ هیبش  يا  هزوم  هب  اسیلک  دوب .  اسیلک  یناحور  تاماقم  يوس  زا  ناهانگ  دیرخ  نیبم  هک  مدومن  هدهاشم  ار  یعضو  اسیلک  لخاد 
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تافیرـشت تانیئزت و  هیلک  دندوب و  هدرک  یئایموم  ار  اه  پاپ  داسجا  تیرز .  ياه  توبات  رد  تیحیـسم  خـیرات  هتـشذگ  يافوتم  ياه  پاپ 
و دوب ،  هیبش  هراباک ))   )) هب اسیلک  زا  رگید  يا  هشوگ  دوب .  هتخیوآ  نانآ  رب  اـهبنارگ  ءایـشا  رهاوج و  دـندوب ،  هتـشاد  لومعمار  ناـشنارود 

وناز نوگانوگ  ياهـشیشک  ربارب  رد  نانم  ؤم  اسیلک  یلـصا  رالات  رد  اهولبات و . . .  ماـسقا  عاونا و  زا  يرلاـگ ))   )) کـی هب  رگید  يا  هشوگ 
شورف تشهب  شیـشک  کی  یکـسویک  ره  لباقم  رد  تشاد :  رارق  ناهانگ  هژیو  ياه  کسویک  يا  هشوگ  رد  دندرک .  یم  فارتعا  هدز و 

ود رد  ناراـکهانگ  دـنتفر :  کـسویک  يوس  هب  باتـش  هلجع و  اـب  شریپ  رـسمه  هارمه  هب  يدرم  ریپ  عقوم  نیا  رد  دوب .  يرتشم  راـظتنا  رد 
اما دـش ،  عورـش  فارتعا  دـش و  هتخیوآ  يا  هدرپ  دوشن ،  ناهانگ  هب  فارتعا  عنام  ایح  مرـش و  هک  نیا  يارب  دـنتفرگ .  رارق  شیـشک  فرط 
رد ار  تشهب  هب  دورو  هقرو  نانآ  دندش .  جراخ  نادنخ  لاحـشوخ و  شرـسمه  درمریپ و  دعب ،  یکدنا  دنوشن .  نارگید  هک  هتـسهآ  رایـسب 

یبوخ هب  ناهج  نیا  رد  ناشراک  تبقاـع  هک  دوب  ادـیپ  دنتـسناد .  یم  تشهب  رد  میرم  یـسیع و  ناـگیاسمه  ءزج  ار  دوخ  دنتـشاد و  تسد 
(501  ! ! ) تسا هتفای  نایاپ 

لیجانا

نایحیسم بتک  لئاسر و  لیجانا ،  یفرعم 

سدقم باتک  ود  زا  مادک  چیه  هزورما  تاروت ،  لیجنا و  یفرعم  رد  میرک  نآرق  صن  هب  انب  ناناملـسم و  ام  داقتعا  هاگدید  زا  کش  نودـب 
تسد رد  ایجنا  تاروت و  مان  هب  زورما  هچنآ  درادن .  دوجو  لیوءات  رییغت و  فیرحت و  زا  يراع  ینعی  هیلوا  هنوگ  هب  لماک و  روطب  ینامـسآ 
راودا یط  رد  هک  تسا  یئاه  هتشون  عقاو  رد  دوجوم  لیجانا  نیا  تسا .  تیحیـسم  تیدوهی و  نابهر و  رابحا و  هتخادرپ و  هتخاس و  تسا ، 

دصکی و نایم  زا  تفریذپ ،  ار  یسیع  نید  هک  مور  يروطارپما  يدالیم  مراهچ  نرق  رد  تسا .  هدش  هتشون  يدارفا  تسدب  هتشذگ  فلتخم 
مان هب  هک  درک  باختنا  ار  هلاسر  باتک و  تفه  تسیب و  طقف  تشاد ،  جاور  نایحیـسم  نایم  رد  هک  خـیرات  بتک  هلاسر و  لیجنا و  تصش 

رد دـیدرت  کش  هنوگ  ره  کیلوتاک  نایحیـسم  نمجنا  يدـالیم  لاـس 1046  رد  تفرگ .  رارق  قیتـع ))  دـهع   )) ربارب رد  دـیدج )) دـهع  ))
 . درک میرحت  ار  بتک  نیا  ندوب  ینامسآ 

بتک لئاسر و  لیجانا ،  نیا  زا  ای  ره  یفرعم  کنیا 

لوا همان  - 7 نایمور .  هب  سلوپ  هماـن  - 6 نویراوح .  لامعا  - 5 انحوی .  لیجنا  - 4 اقول .  لـیجنا  - 3 سقرم .  لـیجنا  - 2 یتم .  لـیجنا  - 1
 . نایپیلیف هب  سلوپ  همان  - 11 نایسفا .  هب  سلوپ  همان  - 10 نایتلگ .  هب  سلوپ  همان  - 9 نایتنرک .  هب  سلوپ  مود  همان  - 8 نایتنرک .  هب  سلوپ 

همان - 16 نایـسومیت .  هب  ساوپ  همان  - 15 نایلاست .  هب  سلوپ  مود  هماـن  - 14 نایلاست .  هب  سلوپ  هماـن  - 13 نایـسلک .  هب  سلوپ  همان  - 12
بوقعی ماع  همان  - 20 نایناربع .  هب  سلوپ  هماـن  - 19 نایلیف .  هب  سلوپ  هماـن  - 18 سوتیت .  هب  سلوپ  هماـن  - 17 نایـسومیت .  هب  سلوپ  مود 

مود ماع  همان  - 24 يراوح .  يانحوی  لوا  هماـن  - 23 يراوح .  سرطپ  مود  ماع  هماـن  - 22 يراوح .  سرطپ  لوا  ماع  هماـن  - 21 يراوح . 
نایم رد  ( 502  . ) يراوح يانحوی  تافشاکم  - 27 يراوح .  يادوهی  ماع  هماـن  - 26 يراوح .  يانحوی  موس  هماـن  - 25 يراوح .  يانحوی 

میدق و دهع  بتک  لماش  نایحیسم  سدقم  باتک  دیوگ :  یم  هلاش  نیسیلیف  تسا .  هعبرا  لیجنا  نامه  دراد  ترهـش  رتشیب  هچنآ  نایحیـسم 
خـسن زا  تسا .  یمارآ ))   )) تاملک تارابع و  ياراد  تسا و  هدش  هتـشون  یلومعم  ینانوی ))   )) نابز هب  دیدج  دهع  باتک  تسا .  دـیدج 

 . دوش یم  يرادهگن  ناکیتاو  رد  هک  يدالیم  مراهچ  نرق  هب  تسا  طوبرم  نآ  نیرت  یمیدق  تسا ،  تسد  رد  العف  هک  دـیدج  دـهع  یطخ 
هب طوبرم  یطبق  همجرت  ود  تسا .  هیروس  رد  یمارآ  نابز  هب  هک  يدالیم  مود  نرق  نایاپ  هب  تسا  طوبرم  دیدج  دهع  همجرت  نیرت  یمیدق 

ار بتک  نیا  هلاش  نیـسیلف  ( 503  . ) تسا هتفای  نایاپ  يدـالیم  دـصراهچ  لاـس  دودـح  رد  رگید  همجرت  کـی  تسا و  مراـهچ  موس و  نرق 
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دهع هرابرد  نانر  تسنرا  هلمج  زا  ناققحم  هک  دیوگ  یم  وا  دنک .  یم  راکنا  ار  اهنآ  ندوب  یهلا  دناد و  یم  يداع  دارفا  هتخادرپ  هتخاس و 
هک تسا  دوجوم  لیجنا  تصش  زا  شیب  هک  تسناد  دیاب  دیوگ  یم  وا  دنا .  هدومن  درو  راکنا  ار  نآ  ندوب  ینامـسآ  هدرک و  قیقحت  دیدج 
ارچ و  انحوی .  - 4 اقول .  - 3 سقرم .  - 2 یتم .  - 1 زا :  دـنترابع  لیجنا  راهچ  نیا  دـشاب و  یم  اسیلک  لوبق  دروم  لیجنا  راهچ  طقف  اهنآ  زا 
زا یسیع  تالاح  نمضتم  تسا  یباتک  لیجنا  دیوگ :  یم  ادفلاوبا  ( 504  . ) تسا ینافرع  زمر  ياراد  راهچ  ددع  اریز  دیوگ :  یم  اتراهچ ؟ 

هتشون نیطـسلف ))   )) رد یناربع ))   )) نابز هب  هک  یتم ))  - )) 1 تسا :  هدـش  هتـشون  وا  نویراوح  زا  رفن  راهچ  تسد  هب  هک  تافو  ات  تدالو 
 . دش هتشون  ینانوی ))   )) نابز هب  هیردنکـسا ))   )) رد اقول )) - )) 3 دـش .  هتـشون  یمور ))   )) نابز هب  مور ))   )) رد هک  سقرم ))  - )) 2 دش . 
هک تسا  یتم  لیجنا  نامه  رتمهم  همه  زا  لیجنا ،  راهچ  نیا  ناـیم  زا  ( 505  . ) دش هتـشون  ینانوی ))   )) نابز هب  سفا ))   )) رد انحوی )) - )) 4
هک تسا  نایوسیع  بتک  زا  رگید  یکی  اـبانرب  لـیجنا  ( 506  . ) دنا قفتم  نآ  تحـص  رب  نایوسیع  همه  دور و  یم  رامـشب  هدـمع  لیجانا  زا 
دش ثعاب  هزجعم  نیا  و  درک .  بارـش  ار  بآ  یـسیع   : )) دیوگ یم  مهدزناپ  لصف  رد  ابانرب  لیجنا  دنراد .  دیدرت  نآ  تحـص  رد  يا  هدع 

 . تسا فالتخا  ياراد  تاروت  دننام  مه  لیجنا  ياه  هخسن   : )) دیوگ یم  ینوریب  ناحیروبا  ( 507 (( . ) دننادب لسرم  یبن  ار  وا  یهورگ  هک 
قیتع و دهع  تمسق :  ود  رد  هدش  لیکشت  باتک  زا 66  سدقم  باتک  ( 508  . . . (() تسا هدمآ  درگ  دلج  کی  رد  هخـسن  راهچ  لیجنا  زا 
باب و هن  داتـشه و  دصکی و  رازه و  لماش  سدقم  باتک  تسا .  باتک  لماش 27  دیدج  دهع  باتک و  لماش 39  میدق  دهع  دیدج ؛ دهع 

ناگدنـسیون تسا .  هدوب  هلـصاف  لاـس  دـصناپ  رازه و  اـهباتک  نیا  فل  ؤم  نیرخآ  نیتسخن و  ناـیم  تسا .  هیآ  رازه  کـی  یـس و  زا  شیب 
دهع رفن و  یـس  تسد  هب  قیتع  دـهع  و . . .  ناناپوچ ،  ناریگیهام ،  ناـظعاو ،  ناـبیبط ،  ناریزو ،  ناـهاشداپ ،  زا :  دـندوب  تراـبع  باـتک 

یخرب تسا .  مدـقم  لـیجانا  رگید  رب  سقرم  لـیجنا  هک  تسا  نیا  رب  رثکا  هدـیقع  ( 509  . ) تسا هدش  هتـشون  لوسر  تشه  طسوت  دـیدج 
تسا و هدـش  فیلءات  نانوی  رد  يدالیم  لاس 134  رد  الامتحا  لیجنا  نیا  دنناد .  یم  مدـقم  نیریاس  رب  ار  نویقرم  لیجنا  یحیـسم  ناققحم 

دناد یم  یکی  ار  ردپ  هوهی و  سقرم  فل  ؤم  نوچ  یلو  هتفای .  راشتنا  مور  رد  تسا و  هدش  هتشون  سقرم  لیجنا  دعب  لاس  هس  ای  ود  زا  سپ 
رد هوهی ))   )) لیجنا نیا  رد  هدـش .  هتـشون  يدـالیم  لاس 140  دودـح  رد  انحوی )) لـیجنا   . )) دـنا هدومن  مدـقم  نویقرم  لـیجنا  رب  ار  نآ  ، 
 . تسا فالتخا  دروم  نالوسر ))  لامعا   )) باتک دش .  فیلءات  اقول )) لیجنا   )) يدالیم لاس 150  دودح  رد  تسا .  هدرک  لولح  ردپ )) ))
زین و  دـنناد .  یمن  رفن  کی  ار  نالوسر  لامعا  فل  ؤم  یئاپورا  ناـققحم  دـنناد  یم  یـسیع  هیلوا  ناوریپ  زا  یکی  تاـفیلءات  زا  ار  نآ  یخرب 

هتفرگن رارق  ناگدنهوژپ  لوبق  دروم  هدش ،  هداد  تبسن  انحوی  ادوهی و  و  سرطپ ))   )) و بوقعی ))   )) هب اسیلک  فرط  زا  هک  یلئاسر  باستنا 
(510  . ) تسا

هعبرا لیجانا  یفرعم 

رد يدالیم  ياهلاس 70-65  دودـح  رد  يوق  لامتحا  هب  باـب .  هدزناـش  رد  تسا  لـیجنا  نیرتهاـتوک  نیرت و  یمیدـق  سقرم ؛  لـیجنا  - 1
هدمآ لیجنا  نیا  رد  تسا .  هدش  هتشون  وا  دیمعت  ماگنه  زا  یسیع  یناوج  نامز  ثداوح  لیجنا ،  نیا  رد  تسا .  هدش  هتـشاگن  ماش  هیکاطنا 

 . دشاب یم  یقیقح  حیـسم  وا  تسا .  هدـش  هدـیزگرب  دـنوادخ  يدـنزرف  هب  دـیمعت  عقوم  رد  تسا و  ناسنا  رـسپ  یـسیع  ترـضح  هک  تسا 
نیا یتم ؛  لیجنا  - 2 ( 511  . ) تسیز یم  میلـشروا  رد  تشاد ،  مان  میرم  هک  سقرم  ردام  دش .  هتـشک  يدالیم  لاس 75  دودح  رد  سقرم 

تسا هدمآ  یـسیع  هرابرد  لیجنا  نیا  رد  تسا .  باب  رب 27  لمتـشم  هدش و  هتـشون  هیکاطنا  رد  سقرم  نویقرم و  لیجنا  ود  يور  زا  لیجنا 
 . تسا هدوب  هشبح  رد  يدالیم  لاس 79  رد  یتم  گرم  دنا .  هداد  ربخ  شندـمآ  زا  دوهی  نالوسر  هک  تسا  حیـسم ))   )) نامه یـسیع  هک : 
نآ یناـنوی  همجرت  اـما  تسین ،  تسد  رد  يزیچ  نآ  یمارآ  هخـسن  زا  هزورما  هچ  رگا  تشون .  یمارآ  ناـبز  هب  ار  دوـخ  لـیجنا  یتـم ))  ))
وا لیجنا  دوب .  تسود  سلوپ ))   )) اب وا  دوب .  لوغشم  راک  هب  نانوی  رد  دوب و  بیبط  يدرم  اقول  اقول ؛ لیجنا  - 3 ( 512  . ) دشاب یم  دوجوم 
 (( یـسیع  )) هداعلا قراخ  دلوت  و  ارذع )) میرم   )) یگزیـشود و  یـسیع ))   )) رکیپ رد  دـنوادخ  لولح  زا  نآ  رد  تسا .  باب  رب 24  لمتشم 
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هتشاگن يدالیم  ات 75  ياهلاس 60  نیب  لیجنا  هس  نیا  تشون .  دوهی  موق  يارب  ینانوی  ناـبز  هب  ار  دوخ  لـیجنا  اـقول ))  . )) تسا هتفر  نخس 
رب 21 لمتـشم  دوش و  یمن  هدـید  هثالث  لیجانا  رد  هک  تسا  یمهم  عیاقو  هدـنرادرب  رد  لیجنا  نیا  اـنحوی ؛ لـیجنا  - 4 ( 513  . ) تسا هدـش 

تیهولا رب  دیکءات  لیجنا  نیا  رد  تسا .  هدش  هتشون  ریغص  يایسآ  رد  سفا ))   )) رهش رد  انحوی و  یگدروخلاس  رد  لیجنا  نیا  تسا .  باب 
تسا هدش  دلوتم  ادخ  زا  هکلب  مدرم  زا  هن  نوخ و  زا  هن  یسیع  هک  دنک  یم  دیکءات  و  تسا .  هتسناد  ردپ  دنزرف  هملک و  ار  وا  هدش و  یسیع 

لاس 170 دودح  رد  نیرهنلا  نیب  مدرم  زا  ینایرس  هدنـسیون  نایتات  ( 514  . ) دنا هتفگ  يدالیم  لاس 140  دودح  رد  ار  لیجنا  نیا  فیلءات  . 
 (( ناحلالا قفاوت   )) ای نورـستاید ))  مان  هب  یعماج  لیجنا  کی  هدراذـگ و  مه  يور  شتاـیاور  فـالتخا  اـب  ار  لـیجنا  راـهچ  نیا  يدـالیم 

هخـسن همه  داد  روتـسد  هیکاطنا  فقـسا  رودوئت  هک  نیا  ات  دوب ،  سدـقم  باتک  اهنت  ینایرـس  ياهاسیلک  رد  نرق  ود  ات  لیجنا  نیا  تشون . 
زا یکی  ابانرب  اـبانرب ؛ لـیجنا  - 5 ( 515  . ) تسا هدـش  همجرت  ناـبز  هجهل و  دـص  تشه  هب  نونکاـت  هعبرا  لـیجانا  دـننازوسب .  ار  نآ  ياـه 
وا دـیئءات  هیـصوت و  هب  هک  دوب  يدـح  رد  یـسیع  ناوریپ  نویراوح و  رگید  نایم  رد  وا  راـبتعا  تسا .  هدوب  یـسیع  داـمتعا  دروم  نویراوح 

یمالـسا و تایاور  اب  يدایز  ياه  یگنهامه  لیجنا  نیا  دوجوم  نوتم  دنتفریذپ .  دوخ  عمج  رد  ار  تشذـگ )  شرکذ  هک   ) فورعم سلوپ 
هب مالـسا  ربمایپ  مان  زا  نخـس  نآ  رد  احیرـص  هدش و  یفرعم  مالـسا  نید  رب  يا  همدـقم  یـسیع  نید  لیجنا  نیا  رد  دراد .  نآرق  اب  هلمج  زا 

دوب و دیدپان  اهنرق  لیجنا  نیا  دیامن .  مالعا  عونمم  میرحت و  ار  نآ  تیحیسم  یمسر  ياسیلک  هک  هدش  ثعاب  رما  نیا  و  تسا .  هدمآ  نایم 
 (( مجنپ سیتوکـسا  پاپ   )) هناخباتک زا  دوب ،  یمور  نابز  هب  هک  ار  نآ  زا  هخـسن  کـی  وینرمارف ، ))  )) فقـسا يدـالیم  مهدزناـش  نرق  رد 

هک دمآ  تسدب  لیجنا  هب  یلویناپسا  هخـسن  يدالیم  نرق 18  لئاوا  رد  دـیورگ .  مالـسا  هب  وا  هک  دوب  لیجنا  نیا  هعلاطم  اـب  دروآ .  تسدـب 
زا نخـس  لیجنا  نیا  رد  تسا .  هدـش  همجرت  یبرع  یـسراف و  نابز  هب  لیجنا  نیا  دـش .  همجرت  یـسیلگنا  ناـبز  هب  سوهکنم  رتکد  طـسوت 

هدشن هتشک  یسیع  هک  دیوگ  یم  لیجنا  نیا  تسا .  هتفر  هدش ،  لومعم  یسیع  هرابرد  هک  یتافیرحت  یفن  نید و  نیا  ربمایپ  مالـسا و  روهظ 
یسیع میلاعت  هب  دوجوم  نتم  نیرتکیدزن  لیجنا  نیا  یسیع .  ترضح  هن  دوب و  یطویرخـسا  يادوهی  نامه  دیدرگ ،  بولـصم  هک  یـسک  و 

یناحور ناردـپ  نتخورف  تشهب  ندـیرخ و  هانگ  ناکد  اه و  هناـسفا  تاـفارخ و  زا  لـیجنا  نیا  رد  دـشاب .  یم  مالـسلا )  هیلع  اـنیبن و  یلع  )
دنزرف ینعی  دنتفگ ؛ یم  ابانرب  ار  يو  یسیع  نادرگاش  تسا و  هدوب  یسوی ))   )) ای فسوی ))  (( )) ابانرب  )) یلـصا مان  ( 516  . ) تسین يربخ 

نادرگاش هب  هتخورف و  ار  دوخ  كالما  مامت  هک  هدوب  يزرواشک  وا  لغش  تسا .  هدوب  سربق  یلاها  زا  يوال و  طبـس  زا  وا  ریـشبت .  ظعو و 
لاس 492 رد  هک  پاپ  سویسالج  ( 517  . ) دنداتسرف مدرم  ياده  داشرا و  يارب  هیکاطنا  هب  ار  ابانرب  نالوسر ،  تسا .  هتشاد  میدقت  یـسیع 

هلمج زا  دوش ؛ هتـشادرب  نایم  زا  یلکب  دیدج  دـهع  ياهباتک  زا  يدادـعت  هک  داد  روتـسد  درک ،  سولج  اسیلک  یناحور  تسایر  هب  يدالیم 
رد طقف  تیحیسم  یبهذم  بتک  لیجانا و  اه ،  ناتستورپ  رصع  ینعی  تیحیسم  رد  باعـشنا  هیزجت و  زا  لبق  ات  دوب .  ابانرب  لیجنا  بتک  نیا 

يدالیم لاس 1813  رد  دـش .  هدرپس  یـشومارف  هب  لیجنا  نیا  سپ  نآ  زا  دـندوب .  عالطا  یب  اهنآ  زا  مدرم  هماع  دوب و  نویناـحور  راـصحنا 
نیا زا  همجرت  رب  دوخ  همدقم  رد  نآرق  یـسیلگنا  نامجرتم  زا  یکی  درک .  دای  لیجنا  نیا  زا  دوخ  باتک  رد  ناتـستورپ  هقرف  ءاملع  زا  یکی 

تروص هخـسن  نیمه  يور  زا  نآ  یـسیلگنا  همجرت  دشاب .  یم  هحفـص  رد 420  لیجنا  نیا  یلویناپـسا  هخـسن  تسا .  هدرک  دای  زین  لـیجنا 
(518  . ) تسا هدش  پاچ  رصم  رد  هتفرگ و  تروص  یسیلگنا  همجرت  يور  زا  نآ  یبرع  همجرت  تسا و  هتفرگ 

تسا تسد  رد  يرگید  یمسر  ریغ  لیجانا 

میدوکین لیجنا  - 2 دـش .  پاچ  سیراپ  رد  يدالیم  لاس 1832  رد  تسا و  یـسیع  میرم و  لاح  حرـش  هک  یتم ))   )) زا يرگید  لیجنا  - 1
لیجنا - 4 تسا .  هدش  فیلءات  ینانوی  نابز  هب  سیدق  سرطپ  هب  بوسنم  هلوفـص  لیجنا  - 3 دش .  پاچ  اپورا  رد  يدالیم  نرق 16  رد  هک 
تسین نآ  لصا  نونکا  هک  تسا ،  هتشاد  جاور  نامز  نآ  رد  تسا و  هتشون  يدالیم  مود  نرق  لوا  همین  رد  یمور  نویسرام  هک  نویـسرام ، 

نرق رد  هک  ساموت  لـیجنا  - 5 دوبن .  نایحیـسم  هیلک  لوبق  دروم  نویـسرام  دـیاقع  تسا .  هدـمآ  نایحیـسم  بتک  رد  نآ  بلاطم  یخرب  و 
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(519  . ) دش پاچ  ناملآ  رد  يدالیم  مهدزناش 

میرک نآرق  رد  لیجنا 

صخش یفرعم  نمض  یسیع ،  ینامسآ  نیئآ  هلمج  زا  فلـس  ینامـسآ  نایدا  هتـشذگ  نایب  رد  مالـسا  ینامـسآ  سدقم  باتک  میرک  نآرق 
ینامسآ باتک  زا  دنا ،  هتشاد  اور  ترضح  نآ  قح  رد  حیسم  تیناحور  هک  یتافیرحت  تاماهتا و  هیلک  یفن  هب  جورع  ات  تدالو  زا  یـسیع 

رد تسا .  هدـش  لزاـن  مدرم  تیادـه  يارب  هک  هدرک  یفرعم  یهلا  ینامـسآ و  ار  یـسیع  لـیجنا  میرک ،  نآرق  تسا .  هدرک  داـی  لـیجنا  وا 
مالـسا و روهظ  تراشب  لیجنا ،  تاروت و  رد  هک  دوش  یم  حیرـصت  دـنا و  هدـمآ  مه  رانک  رد  نآرق  رد  لـیجنا ،  تاروت و  دراوم  يرایـسب 

هنومن هبوت ،  هروس  فارعا و 111  هروس   157 هدئام ،  هروس  46 و 66  نارمع ،  لآ  هروس  تایآ 3 و 48 و 65  تسا .  هدش  هداد  نآ  ربمایپ 
 . دنشاب یم  لیجنا  زا  نآرق  حیرص  ياهیروآدای  زا  یئاه 

هعبرا لیجانا  رد  فالتخا 

هدـش دای  لیجنا  هس  نآ  نیب  اما  تسا .  يرایـسب  فالتخا  انحوی  لیجنا  اـب  اـقول  سقرم  یتم و  لـیجانا  نیب  هک  دـنا  هدـیقع  نیا  رب  ناـققحم 
طقف یـسیع  غیلبت  هرود  عماج  لیجانا  رد  دـنا .  هدـیمان  عماج  لیجنا  ار  لیجنا  هس  نآ  اذـل  دراد و  دوجو  يرایـسب  ياهیگنهامه  اهیکیدزن و 

 ( نیطـسلف یمیدق  تلایا   ) لیلج رهـش  رد  یـسیع  تامادقا  عماج  لیجانا  رد  تسا .  هدـمآ  لاس  هس  انحوی  لیجنا  رد  یلو  تسا .  لاس  کی 
لیجنا رد  یـسیع  ياسآ  هزجعم  تدالو  تسا .  هدوب  هیدوهی  رد  یـسیع  تامادـقا  اـنحوی ،  لـیجنا  رد  هک  یتروص  رد  دـبای ،  یم  شرتسگ 

 . تسین نینچ  اقول 23-3/28  لـیجنا  یتم 1/16 و  لـیجنا  رد  هک  یتروص  رد  دـناسر ،  یم  دواد  هب  ار  یـسیع  راـبت  درادـن و  دوجو  سقرم 
تافالتخا نیمه  تسا .  دوهـشم  زین  یـسیع  تلاسر  رد  فالتخا  تسا .  دوهـشم  لیجنا  ود  نیا  رد  زین  یـسیع  تدالو  خـیرات  رد  فـالتخا 

دسر یم  راجن  فسوی  هب  میهاربا  زا  یتم  لیجنا  رد  یسیع  بسن  هلسلس  تسا .  يرشب  رکف  ملق و  هتخاس  دوجوم  لیجانا  هک  دهد  یم  ناشن 
لـسن زا  ار  یـسیع  بسن  هلـسلس  اقول  لیجنا  دـنناد .  یم  هرکاب  میرم  دـنزرف  ار  یـسیع  هک  تسا  لیجانا  رگید  اـب  راکـشآ  ضراـعت  نیا  و  . 

لیجانا هیلک  رد  یسیع و . . .  یئاهن  تشونرـس  تلاسر ،  تدم  تلاسر ،  تدالو ،  ناکم  تدالو ،  بسن ،  رد  فالتخا  دنناد .  یم  نوراه 
ریز تاعوضوم  رد  دش ،  رکذ  هک  يدراوم  رب  هوالع  دراد .  یساسا  فالتخا  هعبرا  لیجانا  رگید  اب  زین  ابانرب  لیجنا  ( 520  . ) تسا صخشم 

ینابرق دصق  هب  ار  لیعامسا  لیلخ ،  میهاربا  - 2 تسا .  هدرک  راکنا  ار  وا  ندوب  ادخ  رسپ  یـسیع و  تیهولا  - 1 دراد :  یساسا  فالتخا  زین 
رگید رد  هک  تسا  دمحم ص ))   )) ای نآرق  دمحا   )) هکلب تسین ،  یـسیع  ای  عوشی  دوعوم ، )) حیـسم  - )) 3 ار .  قاحـسا  هن  دروآ  حبذم  هب 

(521  . ) دوب یطویرخسا  يادوهی  بولصم  لوتقم و  دشن ،  لوتقم  بولصم و  یسیع  - 4 تسا .  هدمآ  طیلقراف ))  )) لیجانا

لیجانا رد  تافیرحت 

ار دوخ  نادرگاش  دوب ،  هدرک  تکرش  نشج  نآ  رد  یسیع  دوب ،  رارقرب  یسورع  لیلج  ياناق  رهـش  رد   : )) هک تسا  هدمآ  انحوی  لیجنا  رد 
نز يا  تفگ :  شردام  هب  یسیع  درادن .  بارش  سلجم  تفگ :  وا  هب  یسیع  ردام  دش ،  مامت  یـسورع  بارـش  نوچ  تشاد .  هارمه  هب  زین 

شش اجنآ  رد  دیهد .  ماجنا  داد  روتسد  هچ  ره  تفگ :  نارکون  هب  میرم  شردام  تسا .  هدیسرن  زونه  نم  تعاس  تسا ،  راک  هچ  وت  اب  ارم 
زا ار  اه  حدق  تفگ :  نانآ  هب  یـسیع  تشاد .  لیک  هس  ای  ود  شیاجنگ  مادک  ره  هک  دندوب  هداد  رارق  دوهی  ریهطت  بسح  رب  یگنـس  حدـق 

ار بآ  نآ  سلجم  سیئر  دیربب .  سلجم  سیئر  دزن  دیرادرب و  نالا  تفگ :  نانآ  هب  سپـس  دندرک .  زیربل  ار  اه  حدق  نانآ  دـینک .  رپ  بآ 
و ( 522  . . . (( . ) دنا هدیـشک  هاچ  زا  ار  بآ  نارکون  هک  تسناد  یم  طقف  تسا .  هدمآ  اجک  زا  هک  تسنادن  دشچب و  دوب  هدش  بارـش  هک 

 ! ! دزاس یم  بارـش  یـسیع ،  لیجنا ،  نیا  رد  هک  نآ  لاح  دنا ،  هدمآ  نآ  لماوع  یهابت و  داسف و  اب  هزرابم  يارب  یهلا  ءایبنا  هک  میناد  یم 
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رد دوب ،  هتـسشن  شنادرگاش  عمج  رد  یـسیع   : )) درک يراددوخ  یهلا  ماکحا  ءارجا  زا  یـسیع ))   )) هک تسا  هدـمآ  انحوی )) لـیجنا   )) رد
زا سک  ره  تفگ :  نانآ  هب  یسیع  دوب .  مجر  هانگ  نآ  مکح  تاروت  رد  دندروآ .  دوب  هدش  هانگ  بکترم  هک  ار  ینز  یهورگ ،  عقوم  نیا 
وت هیلع  یـسک  تفگ ،  نز  نآ  هب  یـسیع  نز .  نآ  دـنام و  یـسیع  دـنتفر ،  همه  ناراکهانگ  دـنک .  ارجا  ار  مکح  تسین ،  راـکهانگ  اـمش 
رد ( 523 (( . ) وـشم هاـنگ  بکترم  رگید  ورب و  مرادـن ،  یئاوـتف  وـت  رب  مه  نم  نیارباـنب  تفگ :  یـسیع  هـن .  تـفگ :  نز  درادـن ؟  یئاوـتف 
هک دینکن  نامگ  منک .  هدنز  مدرم  نایم  رد  ار  تاروت  ماکحا  ات  ما  هدمآ   : )) تسا هتفگ  یـسیع  هک  دـنا  یعدـم  رگید  لیجانا  هک  یتروص 

 . . . مهد جاور  هعماج  رد  ار  اهنآ  ات  ما  هدمآ  هکلب  مزاس ،  لطاب  مزادنا و  راک  زا  ای  مرادرب و  نایم  زا  ار  ءایبنا  فحـص  تاروت و  ات  ما  هدمآ 
(524 (()

تیحیسم رد  اسیلک  شقن 

تعجر زا  نآ  رد  نایحیسم  زا  یهورگ  هک  هدوب  هداس  رایسب  ینمجنا  زا  ترابع  يدالیم  لوا  نرق  رد  اسیلک  خیرات  فلتخم  راودا  رد  اسیلک 
 - یـسایس گنر  نمجنا  نیا  دـش .  یم  یگدیـسر  زین  ناـمیتی  ارقف و  لاوحا  هب  نمجنا  نیمه  رد  دـندرک .  یم  وگتفگ  رگیدـکی  اـب  یـسیع 
هب ار  اسیلک  تفرگ  لکش  یحیسم  تیناحور  مور ،  روطارپما  رابرد  رد  یـسیع  نیئآ  نتفای  تیمـسر  نامز و  تشذگ  اب  تشادن .  یتموکح 
ؤم عامتجا  يارب  یئاهنمجنا  نینچ  نیـشن  یحیـسم  زکارم  رد  یحیـسم  هیلوا  راودا  رد  دراذگ .  ناینب  دوخ  يداصتقا  یعامتجا  هاگیاپ  ناونع 

رارق هیلاع  تسایر  تحت  هک  مور  لوا  ياسیلک  هب  دـش .  هتخاس  یئاهاسیلک  نانوی و . .  مور و  رد  يدـالیم  لاس 160  رد  دش .  مهارف  نانم 
تیحیـسم رد  يا  هقرف  فالتخا  تفای .  تیزکرم  تفرگ و  رارق  نایحیـسم  عماج  دـبعم  مور  ياسیلک  دـش .  هداد  کیلوتاک  ناونع  تشاد ، 

ناهج رد  تیحیسم  یمـسر  هدنیامن  اهنت  ار  دوخ  کیلوتاک  ياسیلک  دنـسانشن .  تیمـسرب  ار  اسیلک  نیا  ناهج  نایحیـسم  همه  ات  دش  ثعاب 
تلاسر کیلوتاک  ياسیلک  دنتـسه .  اسیلک  نیا  هب  هتـسباو  ناهج  رـسارس  کیلوتاک  ياهاسیلک  ساسا  نیا  رب  دنک .  یم  درک و  یم  یفرعم 

نیا تسا .  نایوسیع  هعماج  تئیه  زا  ترابع  نآ  ینانوی  يانعم  رد  اسیلک  ( 525  . ) درک مالعا  داحتا )) تفلا و  تمدخ و   )) ار دوخ  یناهج 
زا ار  دوخ  يانعم  جـیردت  هب  سپ  نآ  زا  هک  يزیچ  دـشاب .  یم  یحیـسم  لوا  نرق  ياـهنمجنا  هیلوا  يونعم  تقیقح  زا  یـشان  یظفل  ياـنعم 

عمجم اـسیلک  اهرهـش ،  زا  کـی  ره  هزوح  رد  دـش ،  هتفگ  هک  روـط  ناـمه  دـمآرد .  یحیـسم  نویناـحور  ناـکد  تروـص  هب  داد و  تسد 
روما رد  دارفا  داـشرا  تاـغیلبت و  سیئر  دوب .  سیئر  عون  ود  ياراد  اـه  عمجم  نیا  دوب ؛ هتفرگ  ماـهلا  یناـنوی  متـسیس  زا  هک  دوب  یکچوـک 

روذن و ایاده و  میسقت  یلام و  روما  رد  اسیلک  مود  لوئسم  دندیمان .  یم  شیشک  ار  لوئسم  نیا  یلخاد ،  تافالتخا  لح  ینید و  یقالخا و 
زورما هک  كود ))   )) ای فقـسا ))   )) اب لک  تسایر  دـش .  یم  هتفگ  رکاید ))  )) يو هب  هک  تشاد  تیلوئـسم  نیکاسم  ارقف و  ناـیم  رد  . . . 

کی هب  هیلوا  هداس  لکش  زا  اسیلکا  ای  اسیلک  دش و  هداهن  اسیلک  رد  حیـسم  نید  ساسا  ناققحم  هتفگ  هب  دوب .  دوش ،  یم  هدیمان  هفیلخ ))  ))
(526  . ) دمآرد لیوط  ضیرع و  نامزاس 

حیسم تیناحور 

 . تسین ادـج  یخیرات  دـنور  نیا  زا  یـسیع  نید  و  دـیآ .  یم  دوجوب  ینید  یحالـصا -  تضهن  ره  یپ  رد  هک  تسا  يا  هدـیدپ  تیناحور 
يا هرهچ  نانچنآ  دندیشوک و  تخـس  وا  يدیحوت  نیئآ  كاندرد  فیرحت  رد  دنراد ،  مان  نابهر  نآرق  ریبعت  هب  هک  یـسیع  نید  نویناحور 

 . دیدرگ یناحور  ناردپ  روج  لهج و  بیرف و  ریوزت و  هلیسو  قرش و  تراغ  رد  برغ  رامعتسا  هناوتشپ  هک  دنتخاس  وا  نید  حیسم و  زا 

! ؟  تسا يا  هغیص  هچ  پاپ 

دناوخب و ار  نآ  هحتاف  ات  دمآرد  یـسیع  نید  هب  مالـسا ،  رد  يدوهی  رابحالا  بعک  ولت  یلات  يذوفن و  راکم و  يدوهی  نیا  باذک ،  سلوپ 
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خروم و رـسفم و  هعمج ،  ماما  نیتسخن  وا  تسا .  يدوهی  رابحالا  بعک  تیناحور  راذـگناینب  زین  مالـسا  رد  دـناوخ .  ار  هحتاـف  هک  یتسارب 
دوب ومه  درک .  ورف  یسیع  نید  بلق  رد  دیشارت و  ار  پاپ ))   )) زین سلوپ ))   . )) دوب نامثع  رـصع  رد  تفالخ  مالـسا  هراک  همه  ثدحم و 

هدـنام یقاب  زورما  هب  ات  اسیلک  سیئر  يارب  تمـس  نیا  وا  زا  سپ  دـش .  پاپ ))   )) درک و نت  رب  ار  ساـبل  نیا  مور  یمـسر  ياـسیلک  رد  هک 
ادتبا رد  هک  میتفگ  تسا .  رادومن  سرطپ ، ))  تنس   )) ياسیلک نیشندنسم  ناکیتاو ،  مظعا  پاپ  هریس  رد  سلوپ  هئیس  تنـس  زورما  تسا . 

ياهاسیلک زا  کی  ره  رد  دـندوب .  لاعف  اه  فقـسا  اه و  شیـشک  هیلوا  ياسیلک  رد  دوب و  یئادـتبا  یبهذـم  روما  هرادا  شراـک  اـسیلک )) ))
رد پاپ  کیلوتاک ،  ياسیلک  شیادیپ  زا  سپ  اهرتسیرپ .  - 3 اه ،  مداخ  - 2 اهناکید ،  - 1 تشاد :  دوجو  ماقم  هس  زاغآ  رد  ریغص  يایسآ 

لاس 1870 م رد  تفرگ .  دوخب  حیسم  تیناحور  ناونع  بتارم  هلسلس  نیا  دش .  رادیدپ  يدیدج  بتارم  هلـسلس  تفرگ و  رارق  نآ  سءار 
 ، اه لانیدراک  رد  حیـسم  تیناحور  بتارم  هلـسلس  تسا .  اطخ  هابتـشا و  هنوگ  ره  زا  نوصم  پاپ  هک :  دندرک  مالعا  کیلوتاک  نویناحور 
 . دنیوگ هفقاسا  سیئر  ار  گرزب  فقسا  دراد .  هقلطم  تسایر  يرهش  ره  رد  ناشیشک  گرزب  دوش .  یم  هصالخ  اه  شیشک  اه و  فقـسا 

راوگ يرگ  نامز  رد  اما  دنداد .  یم  پاپ ))   )) بقل هفقاسا  زا  کی  ره  هب  ادتبا  رد  دـنراد .  یئالاو  ماقم  رفن  جـنپ  هفقاسا ،  ياس  ؤر  نایم  زا 
ياراد پاپ  تفرگ .  ار  کیلوتاک  ياسیلک  یناـهج  هیلاـع  تساـیر  پاـپ  ( 527  . ) تفاـی صاـصتخا  مور  هفقاـسا  سیئر  هب  بقل  نیا  متفه 

یم ناشن  خیرات  دراد .  یحیـسم  نانم  ؤم  رب  هقلطم  تیالو  زین  وا  نیمز .  رد  رـسپ  يادخ  ردپ و  يادـخ  هدـنیامن  ینعی  تسا ،  یهلا  تردـق 
 ، پاپ یـسایس  یناحور -  تیمکاح  اب  درک و  ضیوفت  پاپ  هب  مور  يروطارپما  هک  تسا  یتردق  عقاو  رد  پاپ  یهلا  تردـق  نیا  هک  دـهد 
 ، دوبن سناسنر ))   )) رگا و  دنکفا .  هیاس  تیحیسم  ناهج  رـسارس  اپورا و  رب  لاس  رازه  یبهذم ،  دادبتـسا  دیاقع و  شیتفت  یطـسو و  نورق 

رابب رایسب  یقالخا  ياه  یئاوسر  دوش ،  مالعا  اطخ  زا  نوصم  پاپ  هک  نیا  زا  لبق  درک .  یم  يدوبان  هب  دیدهت  ار  تیرشب  گرزب ،  هیلب  نیا 
دش عونمم  نویناحور  هزاجا  نودب  سدقم  بتک  ندناوخ  يدالیم  نرق 13  زا  دراد .  راصحنا  رد  ار  شناد  نید و  حیـسم  تیناحور  دروآ . 

مـشچ تسا .  مکاـح  نایحیـسم  هماـع  رب  قیقحت  دـبعت و  لـصا  تسا .  عونمم  نویناـحور  تامیمـصت  ماـجنا  رد  یئارچ  نوچ و  هنوگ  ره  . 
 ، لوبق دروم  یمـسر  دـیاقع  دوش .  یم  مالعا  دـحلم  رفاـک و  نآ  بکترم  تسا و  مارح  قیقحت و . . .  هشیدـنا و  رکف و  يدازآ  ندوشگ و 

پاپ تسا .  کیلوتاک  ياسیلک  ياه  هدـیدپ  زا  وا  شتـسرپ  پاپ و  تیـصخش  شیـشک  تسا .  يزکرم  ياسیلک  يا  همانـشخب  دـیاقع  طقف 
لاکـشا ریواصت و  دـبعم  درادـن و  یقرف  دـیدج  مدـق و  نایمور  ناینانوی و  ناودـنه و  دـباعم  اب  اهاسیلک  تسا .  يرـشب  قوفام  ماـقم  ياراد 

پاپ یسایس  تدایس  تسا .  کیلوتاک  ياسیلک  گرزب  تلاسر  تشهب ،  یطسق  يدقن و  شورف  ناهانگ و  شزرمآ  تسا .  هدش  نوگانوگ 
تیناحور هاگتسد  هب  هاش  داتفا و  فالتخا  ناتـسلگنا  تقو  هاشداپ  موس و  پاپ  نیب  يدالیم  لاس 1205  رد  تشاد .  همادا  اهنرق  ناـهج ،  رب 

ناتسلگنا و روشک  هک  داد  ربخ  هنوگ  نیا  یبیغ  شورس  ار  ام   : )) تشون دیـسرت و  هاشداپ  دومن .  ریفکت  ار  وا  پاپ  درک .  يدیدش  تالمح 
زا ار  روشک  نیا  رب  تموکح  دـعب  هب  نیا  زا  هک  دـنادب  تلم  میا .  هداد  وا  کـیلوتاک  نانیـشناج  پاـپ و  نویراوح و  یـسیع و  هب  ار  دـنلریا 
ود رد  لاس  ره  تیناحور  هک  تفرگ  قلعت  نیا  رب  ام  رظن  تشاد .  میهاوخ  تسد  رد  ۀنطلسلا ،  بیان  ناونع  هب  تیناحور  ماقم  پاپ و  فرط 
قح زا  مینک ،  تفلاخم  داد  رارق  نیا  لولدـم  اب  ام  باقعا  زا  یکی  ام و  رگا  و  دـنراد .  تفاـیرد  اـم  زا  یـسیلگنا  هریل  رازه  راـب  ره  تبون و 
یب تلع  هب  ناملآ  روطارپما  مراهچ  يرناـه  يدـالیم  لاس 1705  رد  ( 528 (( . ) دوـب میهاوـخ  مورحم  هشیمه  يارب  روـشک  نیا  رب  تنطلس 

 + با لاعتم :  يادخ  مان  هب  نم   : )) تسا نینچ  وا  هیلع  پاپ  هیمالعا  دیدرگ .  علخ  دوخ  ماقم  زا  دـش و  ریفکت  متفه  پاپ  نامرف  هب  ییانتعا 
دیـسر یئاج  هب  راک  مراد . ))  یم  عونمم  ایلاتیا  نامـسآ  رب  تموکح  زا  درادن ،  هاگن  ار  اسیلک  مارتحا  هک  ار  یهاشداپ  سدـقلا  حور  نبا + 

لوبق ار  وا  هبوت  زور  هس  زا  سپ  دادن .  دورو  هزاجا  اهب و  زور  هس  پاپ  یلو  دـمآ .  پاپ  روضح  هب  دیـشوپ و  هبوت  سابل  مراهچ  يرناه  هک 
لاسونیا پاپ  طسوت  متفه  یئول  يدالیم ،  لاس 1140  رد  دش .  ریفکت  مود  نبروا  پاپ  هلیسو  هب  يدالیم  لاس 1094  رد  لوا  پیلیف  درک . 

میرحت ریفکت و  حیسم و  تیناحور  پاپ و  راک  یبهذم  پاپ  راک  یبهذم  دادبتسا  تیمکاح  یطسو و  نورق  هرود  یط  رد  دش .  ریفکت  مود 
تیناحور پاپ و  دندرکن .  هک  هجنکـش  مادعا و  ار  دنمـشناد  وج و  قح  هاوخ و  يدازآ  ناسنا  اهنویلیم  دـندرکن و  هک  اه  یباصق  هچ  دوب و 
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يرکف نافلاخم  هیلک  دندرک و  ریاد  راکفا  دیاقع و  شیتفت  هدرتسگ  هاگتسد  نانآ  دندناسر .  بل  هب  ار  اه  تلم  ناج  یـسایس  رادتقا  زا  سپ 
نیا رد  دیوگ :  یم  نید ))  ملع و   )) باتک هدنـسیون  دندرک .  تسین  هب  رـس  مادعا و  بهذم  ادـخ و  مان  هب  نید  ياوتف  اب  ار  دوخ  یتدـیقع 

ياـهلاچ هایـس  رد  ار  يرایـسب  هورگ  دـندش ،  هدز  راد  هب  پاـپ  ناـمرف  زا  یچیپرـس  ندرک و  رکف  مرج  هب  رفن  نویلیم ))  جـنپ   )) هایـس هرود 
 ، دیاقع شیتفت  هاگداد  روتـسد  هب  لاس  یط 18  رد  ینعی  يدالیم  ات 1499  لاس 1481  زا  دـندرک ،  ینادـنز  مور و . . .  طوبرم  کیرات و 

(529  . ) دنتشک هجنکش  ریز  رد  ار  رفن  دندرک و 97023  هقش  رفن   6860 دنتخوس ،  هدنز  ار  رفن   10220

یسیع نید  تینابهر 

زا تینابهر  هک  تسا  دقتعم  سان  ناج  دش .  هراشا  اهنآ  يرهوج  تضایر  تینابهر و  هب  اصخـشم  نپاژ  نیچ و  دنه و  بهاذـم  نایدا و  رد 
یم وا  تسا .  هتـسج  فورعم  سلوپ  تاملک  یخرب  رد  ار  تینابهر  ءاـشنم  تسا و  هتفاـی  هار  تیحیـسم  رد  تسا و  هتفرگ  همـشچرس  رـصم 

تفای و هار  بهاذم  نآ  رد  تینابهر  لوصا  شور و  هک  دیشکن  یلوط  دیدرگ ،  مور  يروطارپما  یمسر  نید  تیحیسم  نیئآ  نوچ  دیوگ : 
یسیع ناوریپ  تفگ :  یم  هک  ار  وا  نانخس  دنتـشاد ،  نامیا  سلوپ  ياه  هتفگ  هب  هک  دارفا  زا  یخرب  ادتبا  رد  درک .  ادیپ  شرتسگ  تعرـسب 

نیا دوخ  وا  دندرک .  رواب  دـنیامنن و . . .  عامتجا  زا  هقالع  عطق  دـنیامنن و  جاودزا  دـننک و  یگدـنز  درجم  هک  تسا  هتـسیاش  درم  نز و  زا 
وا دیدرگ و  تلزع  داهن و  نابایب  هب  رس  تبقاع  هدرک ،  هشیپ  ار  تضایر  رـصم  مدرم  زا  سیدق  سوینوطنآ  وا  زا  سپ  درک .  رایتخا  ار  شور 

هعماج رد  ور  نیا  زا  تسا .  یگناوید  بجوم  تلزع  یئاهنت و  هک  داتفا  ترهش  ینامز  كدنا  زا  سپ  تخادرپ . . .  هزور  زامن و  هب  رید  رد 
روشک بونج  رد  ییاهرید  ياـنب  بجوم  دیـسر و  روهظ  هب  ناـبهار  كرتشم  یناگدـنز  یعمجتـسد و  تلزع  شور  رـصم  یطبق  نایحیـسم 

نیب هنالداع  ار  تاقوا  هک  یمظنم  یناگدـنز  نابهار  ناگرزب  تسایر  تحت  ایند  ناکرات  ناـضاترم  زا  یهورگ  اـجنآ  رد  هک  دـیدرگ  رـصم 
مامت رد  و  هدرک ،  تیارس  جراخ  هب  رصم  زا  یعمجتـسد  بولـسا  نیا  دنتفرگ .  شیپ  دوب ،  هدرک  میـسقت  تبقارم  راک و  تدابع  تضایر و 
لیزاب  )) مان هب  ییاوشیپ  دش ،  لومعم  اهرید  رد  یگدنز  یلو  درواین ،  یماود  تینابهر  کبس  نیا  تفای . . .  جاور  زین  ریغص  يایسآ  ماش و 

نایحیـسم دزن  زونه  هک  درک  عضو  يدـعاوق  موسر و  اهنآ  يارب  داد و  رارق  تیانع  دروم  ار  اـهنآ  دوب ،  هیراـصیق ))   )) رهـش فقـسا  هک  (( 
ار یبرغ  کلامم  ناـبهار  موسر  ناـمه  دـندمآرد و  یحاون  نافقـسا  تردـق  ذوفن و  تحت  اـهرید  بیترت  نیا  هب  تسا .  لومعم  سکدوترا 
زا يریگتـسد  یعامتجا و  تامدخ  فرـص  ار  دوخ  تاقوا  هتـسناد و  مارح  ار  ینید  ریغ  بتک  تئارق  رمخ و  برـش  هوالعب  دـنتفرگ ،  شیپ 

نیلوا وا  تسا .  ریبک ))  )) هب بقلم  يروگیرگ  پاپ  درک ،  رایتخا  ار  ایند  ناکرات  یگدـنز  هک  یناگتـسجرب  زا  یکی  دـندرک . . . .  یم  ارقف 
ار پاپ  عیـسو  كالما  میظع و  لاوما  روما و  دوب و  هرادا  نسح  قوذ  ياراد  هرطفلاب  يو  دش . . . .  هدیزگرب  یپاپ  ماقم  هب  هک  تسا  یبهار 
ار اجنآ  یلاها  داد و  تعسو  ناتسلگنا  ات  ار  پاپ  ذوفن  هنماد  درک و  یئاورنامرف  ردتقم  یهاشداپ  دننام  ایلاتیا  کلم  رد  دروآ و  ماظتنا  تحت 

لوصا ود  ره  هک  خزرب  ملاع  هب  نامیا  هبوت و  هدعاق  دش .  وا  بیصن  رایـسب  یتردق  زین  ایناپـسا  هسنارف و  رد  دروآرد و  حیـسم  نید  هقبر  رد 
 . دـنا هدـیمان  تینابهر ))   )) ای یئاسرت ))  بهذـم   )) ار یحیـسم  نافرع  ( 530  . . . ) تسا وا  تاـضافا  تاـقیقحت و  زا  تـسا ،  حیـسم  نـید 

هعموـص نیتـسخن  دـشاب .  یم  دـنوادخ )) زا  هدنـسرت   )) ینعی ندیـسرت ))   )) زا دـشاب ،  یم  اـسرت ))  )) یـسراف هب  هک  یبرع  هـب  بـهار ))  ))
رد نابهار  یگدـنز  لحم  دـیدرگ .  ثادـحا  یـسرام ))   )) رد يرگید  هعموص  دـش .  ادـیپ  يدالیم  مراهچ  نرق  رخآ  رد  اپورا  رد  تینابهر 

دنام و یم  اهزور  دش ،  یم  اج  نآ  رد  یتخس  هب  هک  یکچوک  قاطا  رد  يرصم  بهار  کی  دوب .  کیرات  رقحم و  کچوک و  رایسب  لئاوا 
ندرک هتـسخ  يارب  دوب .  هزور  زامن و  رد  تاقوا  رتشیب  دوب .  ریجنا  هناد  دـنچ  ناهایگ و  ناتخرد و  هریـش  زا  وا  كاروخ  تفرگ .  یم  هزور 

كاخ و يور  درک .  یم  حالـصا  ار  شتروص  رـس و  حـصف  دـیع  زور  رد  راب  کی  لاس  ره  تفاب .  یم  لیبنز  دز و  یم  لیب  اـهزور  مسج ، 
ناـنموم و  درک .  ادـیپ  شرتـسگ  مک  مک  اـسیلک  رظن  ریز  تفاـی و  هعـسوت  یطـسو  نورق  رد  حیـسم  تیناـبهر  ( 531  . ) دـیباوخ یم  ریـصح 

(532  . ) دندرک اه  عموص  فقو  يرایسب  كالما  یحیسم 
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ناهج رد  تیحیسم  شرتسگ 

 . دوب نیطـسلف  ياهرهـش  هدودـحم  رد  هیلوا  تیلاعف  نیا  دـش .  عورـش  نویراوح  طسوت  زاغآ  ناـمه  زا  یـسیع  نید  شرتسگ  يارب  شـالت 
نیا لماوع  تفای .  شرتسگ  ریغـص  يایـسآ  رـصم و  نانوی و  مور و  هیروس و  هب  نیطـسلف  زا  تفای .  هار  زین  نیطـسلف  زا  جراخ  هب  ماـجنارس 

تاحفـص رد  هک  تشاد  يرتـشیب  شقن  تیلاـعف و  سلوـپ  دـندوب .  سقرم و . . .  اـبانراب و  اـنحوی و  سلوـپ و  سرطپ و  شرتـسگ  قـنور و 
ترابع یحیسم  ياه  تیعمج  نیرت  مهم  يدالیم  مود  نرق  رخاوا  رد  دندوب .  لاعف  رـصم  رد  زین  سقرم  اقول و  دش .  هراشا  اهنآ  هب  هتـشذگ 

نید مهم  زکرم  یلو  رصم ؛ رد  هیردنکـسا  اقیرفآ و  رد  ژاتراک  هسنارف ،  رد  نویل  نانوی ،  رد  تنرک  هیروس ،  رد  هیکاطنا  تیعمج  زا  دندوب 
ار یسیع  نید  ناملآ  مدرم  يدالیم  متشه  نرق  رد  تفای .  جاور  ناتسرپ  تب  نایم  رد  دعب  هب  لوا  نرق  زا  یـسیع  نید  دوب .  مور  رد  یـسیع 
 . دـنتفرگ رارق  مور  ياسیلک  شـشوپ  تحت  اهوالـسا  مهد  نرق  رخاوا  رد  تفاـی .  جاور  دـئوس  ژورن و  كراـمناد و  رد  سپـس  دـنتفریذپ . 
دش لقتنم  وکسم  هب  سکودوترا  ياسیلک  مور ،  يروطارپما  ضارقنا  زا  سپ  تفای .  تیمسر  لاس 1054 م  رد  قرش  سکودوترا  ياسیلک 

نیرجاهم لیلد  هب  اکیرمآ  فشک  اب  دش .  زاغآ  هراق  نیمه  زا  تیحیسم  اب  مالسا  زیتس  دوب .  هارمه  یسیع  نید  اب  اقیرفآ  رد  رامعتسا  ذوفن  . 
(533  . ) دش سیسءات  سکودوترا  کیلوتاک و  ياسیلک  اکیرمآ  رد  تفای .  جاور  اجنآ  رد  تیحیسم  نید  یئاپورا 

ناریا رد  تیحیسم 

ناریا رد  تیحیسم  ذوفن  هچخیرات 

یـسیع نید  هعاشا  هب  یگنج  ناریـسا  دوجو  دش .  زاغآ  مور  ناریا و  ياهگنج  اب  ناریا ،  رد  تیحیـسم  ذوفن  هک  دنا  هدـیقع  نیا  رب  ناققحم 
تسایر ریز  ار  یحیسم  ياه  هقرف  ات  دومن  ششوک  هیکولس  فقسا  يدالیم  مراهچ  نرق  رد  تشاد .  شقن  زین  ترجاهم  دیماجنا .  ناریا  رد 

ناتسدرک ناتسنمرا ،  دوب ؛ فقسا  ياراد  ناریا  زا  يرایسب  ياهرهـش  دناشک .  فالتخا  هب  ار  راک  مادقا  تین و  نیا  دروآرد .  دوخ  یناحور 
مراهچ نرق  رد  يوسیع  بهذم  ياس  ؤر  دـیوگ :  یم  یخیرات  دـهاش  کی  ریـشدرا و . . .  زمرهمار ،  شوش ،  روپاشیدـنگ ،  توکرکان ،  ، 
شورف دیرخ و  هب  هتفرگ و  ارف  ار  نانآ  یتسرپدوخ  دـسح و  رورغ و  دـنراد ،  یبلط  هاج  نانآ  دـنهد .  یم  اهب  رت  مک  یهلا  رماوا  هب  يدالیم 
یگدنز شمارآ  شیاسآ و  لامک  رد  یناریا  نایوسیع  تشادن ،  یمـسر  نید  یقرـش  مور  يروطارپما  یتقو  ات  دنا .  هتخادرپ  هسدقم  ءایـشا 

مور تلود  بوذـجم  يوسیع  ياـه  یناریا  دـش ؛ ضوـع  عاـضوا  تفریذـپ ،  ار  یـسیع  نید  مور  تلود  هک  نآ  زا  سپ  یلو  دـندرک ،  یم 
دنهد رارق  بیقعت  تحت  ار  نایوسیع  هک  تشون  يا  همان  روشک  ناگدازهاش  هب  مود  روپاش  دـندرک .  تسرد  يراتفرگ  دوخ  يارب  دـندش و 
لیامت هتسویپ و  دوب ،  ناریا  اب  گنج  لاح  رد  هک  مور  رصیق  ینعی  روپاش  نمشد  هب  نانآ  اریز  دنریگب ،  نیگنـس  جارخ  تایلام و  نانآ  زا  و 

یبرغ تادحرس  رد  هژیوب  تشاد .  همادا  وا  گرم  نامز  ات  يدالیم  لاس 339  زا  مود  روپاش  روتسد  هب  نایوسیع  بیقعت  دندوب .  هداد  ناشن 
( درگدزی  ) هاش مور ،  ناریا و  نیب  حلـص  داـقعنا  زا  سپ  ( 534  . ) دندش دـیعبت  هتـشک و  نایوسیع  زا  يرایـسب  هورگ  مور ،  تلود  رواجم  و 

ناریا رابرد  هب  یحیسم  فقـسا  اثورام  تسایر  هب  رفن  دنچ  زا  بکرم  یتئیه  مور  روطارپما  دنزاسب .  ار  هدش  ناریو  ياهاسیلک  ات  داد  نامرف 
کی هیکولـس  رد  هک  تخاس  یـضار  ار  درگدزی  اثورام  داد .  روشک  رـسارس  رد  تیلاـعف  هزاـجا  یحیـسم  نویناـحور  هب  درگدزی  داتـسرف . 

هیکولس فقسا  قاحسا  تسایر  هب  يدالیم  لاس 410  رد  عمجم  نیا  دوش .  یگدیسر  ناریا  نایوسیع  روما  هب  ات  دنهد  لیکشت  ینید  عمجم 
اب درگدزی  تنطلس  رخاوا  رد  دندرک ،  هدافتسا  ءوس  يدازآ  نیا  زا  ناریا  رد  نایحیسم  دش .  اعد  ناریا  هاش  هب  حاتتفا  ماگنه  رد  دش .  دقعنم 

یمسر نید  هب  دندرک و  ناریو  ار  هدکشتآ  کی  ریشدرا  رهـش  رد  هدش و  خاتـسگ  نانآ  دندناجنر .  ار  ناریا  مدرم  روشک  تینما  هیلع  مادقا 
دنداد و ناشن  لیامت  نیئآ  نیا  هب  یناساس  نیطالس  یخرب  دوب .  دایز  رایسب  ناریا  رد  تیحیسم  ذوفن  ( 535  . ) دندرک تناها  تشترز  ناریا 
(536  . ) درک یم  ریخـست  زین  ار  ناریا  یـسیع  نید  دوب ،  هدماین  ناریا  هب  مالـسا  رگا  دندیورگ .  تیوسیع  هب  یناریا  ياهنادناخ  زا  يرایـسب 
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ناـیوسیع اـیوگ  تشاد .  شیارگ  یکیدزن و  ناـیوسیع  میلاـعت  هب  یناـم ))   )) هلمج زا  یناـساس  دـهع  ناریا  ینید  یـسایس -  ياـه  تضهن 
هدرک جاودزا  يو  اب  هک  یمور  هدازهاش  ایرام ))  )) طسوت ریثءات  نیا  دنهد .  رارق  ریثءات  تحت  ار  یناساس  هاش  زیورپ  ورـسخ  دندوب  هتـسناوت 

ار ناریا  رد  یحیـسم  فلتخم  ياه  هقرف  شیادـیپ  نایناساس  خـیرات  زا  هرود  نیا  رد  نایوسیع  لـمع  يدازآ  ( 537  . ) دـش یم  لامعا  دوب ، 
هاش ات  دیشوک  نیریـش  دوب .  هقرف  نیا  زا  زیورپ  ورـسخ  نانز  زا  یکی  نیریـش ))   . )) تساه هقرف  نیا  زا  یکی  هیبوقعی ))   )) هقرف دش .  ثعاب 
زین هاش  دسانش .  تیمسر  هب  ناریا  رد  تیحیسم  یمـسر  ماقم  ناونع  هب  ار  هیکولـس  ینارـصن  هسردم  ملعم  راوگرگ ))  )) هک دنک  یـضار  ار 
مان هب  هداد و  دیمعت  ار  وا  سپس  درک ،  نینچ  دنک و  دوخ  رادفرط  ار  بسـشگ ))  نارهم   )) ات دیـشوک  زین  يروطـسن ))   )) هقرف درک .  نینچ 
ایوگ داد .  رارق  ناریا  نایحیسم  رایتخا  رد  ار  دوخ  عیـسو  كالما  دش و  ضاترم  نم و  ؤم  نایحیـسم  زا  اهدعب  وا  دندیمان .  سیگرویگ ))  ))

یم ناشن  یخیرات  عباـنم  ( 538  . ) درک فارتعا  دوخ  دـیاقع  هب  هک  وا  رهاوخ  هلمج  زا  دـندش ،  ینارـصن  زین  بسـشگ ))  نارهم   )) ناگتـسب
ناریا  )) دراو یحیسم ،  ناغلبم  هلیـسوب  لوا ))  شالب   )) یهاشداپ هرود  رد  يدالیم  لوا  نرق  مود  همین  دودح  رد  تیحیـسم  ایوگ  هک  دنهد 

 (( یسیع  )) جورع زا  سپ  لاس  تسیب  هک  دنیوگ  ناققحم  یخرب  تسا .  هدوب  نامزمه  قارع  هیروس و  ناریا و  رد  تیحیـسم  غیلبت  دش .  (( 
سپ تسا .  هدـمآ  دـنه  اهتراپ و  روشک  هب  یحیـسم  غلبم  نیتسخن  ناونع  هب  میرم ))   )) هارمه هب  حیـسم ))   )) نادرگاـش زا  یکی  نامـسآ  هب 

تراشب و يارب  ادوهی  نوعمـش و  نالوسر :  زا  رفن  ود  هک  دـنا  هتفگ  زین  و  ( 539  . ) تسا هدوب  حیسم  روهظ  اب  نامزمه  ناریا  رد  تیحیـسم 
زین و  دنا .  هتفر  مه  ناتـسودنه  هب  تراشب  يارب  ود  نیا  هک  دنا  هتفگ  و  دنتـشک .  ار  ناشیا  یتشترز  نادـبوم  دـنتفر و  ناریا  هب  یـسیع  غیلبت 

یغلبم يدالیم  لاـس 104  رد  یلوـق  هب  اـنب  و  تسا .  هتفاـی  شرتـسگ  نیرهنلا  نیب  رد  یـسیع  نید  يدـالیم  لوا  نرق  رخاوا  رد  دـنا :  هـتفگ 
لامش و قرش و  ياسیلک  تیحیـسم و  زکرم  مک  مک  رهـش  نیا  دوب .  هدش  نیعم  لبارآ  فقـسا  ناونع  هب  هدوب ،  یتشترز  ادتبا  هک  یحیـسم 

يایرد یکیدزن  رد  یکی  هک  هتـشاد  دوجو  ناریا  نیرهنلا و  نیب  رد  یفقـسا  هیحان  ود  دودـح  رد  يدالیم  لاس 225  رد  دـش .  هلجد  بونج 
لاس 410 رد  دـندوب .  لاـعف  ناریا  رد  نایحیـسم  يدـالیم  ات 420  لاـس 399  زا  دـش ،  هتفگ  هک  هنوـگ  ناـمه  و  ( 540  . ) تسا هدوـب  رزخ 
رد دیسر .  زکرم  هب 66  نیشن  فقسا  یحاون  رامش  يدالیم  لاس 424  رد  تشاد .  دوجو  ناریا  رد  یفقسا  هیحان  لهچ  هب  کیدزن  يدالیم 
زا تسا .  هتشاد  تنوکس  فقسا  کی  اهنآ  زا  کی  ره  رد  تاره و . . .  ورم ،  روباشین ،  ناتسیس ،  ناهفصا ،  ير ،  ياهرهـش :  رد  مایا  نآ 

عبات هک  ناریا  نایحیـسم  تفرگرد و  گنج  مور  ناریا و  نیب  اریز  دـش ؛ عونمم  انایحا  دودـحم و  نایحیـسم  تیلاـعف  ات 439 م   429 لاس : 
 ، مور ناریا و  نیب  حلـص  داقعنا  زا  سپ  دـنتفرگ .  رارق  راشف  تحت  دـندرک ،  یم  تیاـمح  مور  روطارپما  زاو  دـندوب  مور  يزکرم  ياـسیلک 

نایحیـسم دـندش .  تیلاعف  نیا  عنام  یتشترز  نویناحور  اما  داد .  رارق  ناریا  نایحیـسم  لمع  يدازآ  ار  همانحلـص  داوم  زا  یکی  مور  تلود 
 . دنشاب هتشاد  یلقتسم  ياسیلک  دنشاب و  لقتـسم  ناریا  رد  دنریگب و  سپ  مور  ياسیلک  زا  ار  دوخ  تیعبات  هک  دندید  نیا  رد  ار  هراچ  ناریا 

رضاح لاح  رد  دندنام .  نوصم  مور  ناریا و  نیب  یماظن  یسایس -  ياه  يریگرد  زا  دندش و  لالقتسا  ياراد  يروطسن  هقرف  دننام  زین  نانآ 
(541  . ) دنشاب یم  بهذم  يروطسن  عقاو  رد  يروطسن و  هقرف  زا  ناریا  نایحیسم  رثکا 

؟  يروطسن هقرف 

رت يوق  وا  يرشب  هبنج  هک  یهلا  هبنج  یناسنا و  هبنج  دنا :  لئاق  هبنج  ود  مالسلا  هیلع  یسیع  يارب  دنراد :  یـصاخ  دیاقع  یحیـسم  هقرف  نیا 
روط هب  دندروآ و  هانپ  ناریا  هب  دالیم  مجنپ  نرق  رد  دندش و  دیعبت  رهش  نآ  ياسیلک  فقسا  طسوت  هینطنطسق  زا  يروطسن  نایحیسم  تسا . 
لئاق یسیع  ندوب  يدعب  ود  هب  هک  دوب  ناشدیاقع  نامه  نانآ ،  دیعبت  تلع  دنتخادرپ .  یسیع  نید  غیلبت  هب  یقرـش  مور  ياسیلک  زا  لقتـسم 

نایحیـسم هب  دندش و  دیعبت  وا  ناوریپ  فقـسا و  اذل  دروآ ،  دیدپ  يرواب  نینچ  دوخ  ناوریپ  نایم  رد  هک  دوب  یفقـسا  نآ  زا  دیاقع  نیا  دنا 
همان بیوصت  بجوم  هب  يدالیم  لاس 457  رد  ( 542  . ) دندرک ترجه  ناریا  برغ  نیرهنلا و  نیب  يوس  هب  دندیدرگ و  فورعم  يروطـسن 

لمعب دوب ،  نایروطسن  یبهذم  زکرم  هک  افروا  رهـش  رد  نایروطـسن  هیلع  يا  هنامـصخ  تامادقا  يروطـسن  بهذم  فلاخم  نایحیـسم  ُْزُفا ، 
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ناریا نایحیـسم  تربع  ثعاب  لالقتـسا  مالعا  یئادـج و  نیا  ( 543  . ) دـندروآ يور  ناریا  هب  ناـنآ  زا  یهورگ  رطاـخ  نیمه  هب  دـندروآ . 
 ، مور ياسیلک  زا  نایروطـسن  یئادـج  ندوب  یـسایس  لیلد  هب  دـندرک .  لالقتـسا  مالعا  دـندش و  ادـج  مور  ياسیلک  زا  زین  نانآ  دـیدرگ و 

نوچ دـمآ و  راگزاس  ناـیناریا  قاذـم  هب  تشاد ،  هلـصاف  ثیلثت  زا  هقرف  نیا  دـیاقع  نوچ  و  داد .  لـمع  يدازآ  ناـنآ  هب  ناریا  تقو  تلود 
هدنکارپ ناریا  ياهرهـش  رد  دنتـسویپ و  يروطـسن  بهذـم  هب  ناریا  نایحیـسم  رتشیب  درک و  ادـیپ  یناوریپ  ناریا  رد  تشاد ،  یقرـش  هفـسلف 

رتشیب یناساس  هرود  رخاوا  رد  دندرک .  یم  رفـس  ناریا  هب  نانآ  ناغلبم  دوب و  نیرهنلا  نیب  رد  نیبیـصن  رهـش  هقرف  نیا  یلـصا  زکرم  دندش . 
رد ناریا  نایحیـسم  زا  یهورگ  یمالـسا ،  هرود  زاغآ  یناـساس و  رـصع  ناـیاپ  رد  دـنداد .  یم  لیکـشت  يروطـسن  هقرف  ار  ناریا  نایحیـسم 

هتخانش تیمـسر  هب  یبهذم  ياه  تیلقا  ءزج  هقرف  نیا  یناساس  هرود  رد  دندوب .  لاعف  روشک  یکـشزپ  یفـسلف و  یملع -  فلتخم  لغاشم 
ساـسا رب  رـضاح  لاـح  رد  دـنهد .  یم  لیکـشت  هنمارا  تیعمج  ار  ناریا  نایحیـسم  دوجوم ،  راـمآ  قبط  ناریا  ناـیینمرا  ( 544  . ) دوب هدـش 

رفن رازه  دودـح 35  رد  دـننک .  یم  هدرک و  یم  یگدـنز  ناریا  رد  يوـسیع  رفن  رازه  دصیـس  دودـح  رد  هتـشذگ  ياـهلاس  راـمآ  نیرخآ 
موـس کـی  ینمرا و  داژن  زا  ناریا  ناـیوسیع  موـس  ود  دنـشاب .  یم  یحیـسم  ياـه  هقرف  رگید  زا  هیقب  تستورپ و  رفن  رازه  و 36  کیلوتاک 

موس ود  دنـشاب .  یم  يروسآ  ینادـلک و  رگید  موس  کی  ینمرا و  داژن  زا  ناریا  ناـیوسیع  موس  ود  دنـشاب .  یم  يروسآ  ینادـلک و  رگید 
ماوقا موجه  رـصع  ناتـساب و  نارود  هب  نمرا  موق  هقباس  دنـشاب .  یم  يروسآ  ینادـلک و  رگید  موس  کـی  ینمرا و  داژن  زا  ناریا  ناـیوسیع 
یبرغ لامـش  لامـش و  ياهنیمزرـس  تارارآ و  هوـک  هـنماد  رد  اـه  ینمرا  شیپ  نرق  یــس  دودـح  رد  دـسر .  یم  میدـق  ناریا  هـب  فـلتخم 

هک دنچ  ره  تسا ،  یقاب  دوخ  یخیرات  رابتعا  توق و  هب  نانچمه  هک  هدش  هدیمان  ناتـسنمرا  موق  نیا  نیمزرـس  دـنا .  هدوب  میقم  ناجیابرذآ 
 (( ، نمرا  (( ، )) ناتسنمرا  . )) تسا هدش  هتفرگ  مرا ))   )) يربع هژاو  زا  نمرا ))   )) هملک ( 545  . ) تسا هتفای  یتارییغت  یئایفارغج  ظاحل  هب 

هار زا  موق  نیا  دنتـسه .  ایرآ  داژن  زا  یخرب  هدـیقع  هب  یئاپورا و  دـنه و  ناینمرا ))   . )) تسا روکذـم  تیالو  ماـن  هنیمرا ))   )) و هینمرا ))  ))
اب دعب  هتـسیز ،  ریغـص  يایـسآ  رد  یتدم  دـندش .  زکرمتم  هیکیرف ))   )) رد دـندش و  دراو  ریغـص  يایـسآ  هب  اپورا  زا  هیکرت  رد  رفـسوب )) ))

دندش هدنکارپ  جیردت  هب  موق  نیا  ( 546  . ) دندش رقتسم  تارارآ  رد  دالیم  زا  لبق  لاس  دصـشش  دودح  رد  دندومن و  شزیمآ  اه   (( تیه ))
نروخ یسوم  ( )) 547  . ) دندش نطوتم  نیمزرس  نیا  رد  هداهن ،  ور  ناریا  هب  ایرآ  داژن  زا  یهورگ  دندش .  راپسهر  یفرط  هب  يا  هتسد  ره  و 

 (( ناتـسنمرا  )) ياه هنماد  رد  نوچ  دنا ؛ فورعم  هنمارا ))   )) مان هب  ناریا  ياهنایرآ  دیوگ :  یم  يدالیم  يافوتم 487  ینمرا ))   )) خروم (( 
دوخ میمان ،  یم  هنمارا ))   )) ار نآ  زورما  ام  هک  داژن  نیا  دنا .  هتفای  ترهش  هنمارا ))   )) مان هب  دنا و  هدرک  یم  یگدنز  ناتسودنرا ، ))   )) ای

(548  . ) دنمان یم  انیمرآ )) )) ار دوخ  روشک  دنیوگ و  یم  نیرآ ))   )) ار دوخ  یلم  مان  نانآ 

ناریا نایروسآ 

تارف هلجد و  هیـشاح  رد  ادـتبا  نانآ  تشاد .  يا  هدرتسگ  قلطم و  یئامرفنامرف  لباب  رد  تسخن  هک  تسا  یماس  موق  کـی  کـیروسآ  موق 
يادـخ روسآ  دراد .  موق  نیا  يرگتراغ  تنوشخ و  زا  تیاکح  یخیرات  دـهاوش  نئارق و  تسا .  هدوب  روسآ  تخت  ياپ  اونین  دنتـسیز .  یم 

ایسآ و زا  یعیسو  شخب  دالیم  زا  لبق  متشه  متفه و  نرق  رد  روسآ  يروطارپما  دنناوخ .  یم  مان  نیمه  هب  ار  نانآ  اذل  تشاد و  مان  موق  نیا 
نیئآ هب  ناتـساب  ناریا  مدرم  رگید  اه و  ینمرا  نوچ  زین  اه  يروسآ  دـنداد .  نایاپ  كانلوه  رادـتقا  نیا  هب  اهدام  دـش .  یم  لـماش  ار  اـپورا 

يرتشیب ياسیلک  ناریا  یحیـسم  ياههورگ  همه  زا  اهنآ  دنتـسه .  اهیروسآ  نیمه  زورما  ناریا  نایحـسیم  نیرت  هقباس  اب  دـندیورگ .  حیـسم 
(549  . ) دنراد

ناریا ياهینادلک 

(( دکآ  )) و رموس ))  )) هیحان ود  هب  دالیم  زا  لبق  نرق  یـس  هک  تسا  يا  هقطنم  مان  تسا و  تخـس ))  نیمز   )) يانعم هب  تغل  رد  هدـلک ))  ))
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تخب  . )) دندرک انب  دیدجت  ار  لباب  رهـش  نانآ  دنا  یماس  داژن  زا  اه  ینادلک  دـنیوگ .  ینادـلک ))   )) ار یحاون  نیا  مدرم  دـش .  یم  میـسقت 
دـنداد و رارق  موجه  دروـم  ار  اـه  ینادـلک  روـشک  ناـیناریا  م .  لاس 538 ق .  رد  تسا .  ینادـلک  نیرتروهـشم  رـسندکوبن ))  )) ای رـصن ))

یقرش مور  ياسیلک  زا  ینادلک  نایحیـسم  تسا .  کیدزن  ینایرـس  هب  اه  ینادلک  نابز  دندوب .  تسرپ  هراتـس  اه  ینادلک  دندرک .  فرـصت 
نرق 16 رد  دندرک .  هجوت  اهیروطسن  میلاعت  هب  دعب  یکدنا  نانآ  دنداد .  لیکشت  ار  یلقتسم  ياسیلک  يدالیم  مراهچ  نرق  رد  دندش و  ادج 

ياسیلک دراد و  وریپ  رفن  رازه  داتـشه  دودـح  رد  هک  کیلوتاک  ياـسیلک  دـنداد :  لیکـشت  لقتـسم  ياـسیلک  ود  دـندش و  هیزجت  يدـالیم 
تفه ناریا  ياهرهـش  رگید  نارهت و  رد  اهینادـلک  دراد .  وریپ  رازه  داتـشه  دودـح  زین  نآ  تسا و  فورعم  يروسآ  هب  زورما  هک  ینادـلک 
بیشن زارف و  زا  ناریا  رد  تیحیـسم  خیرات  ( 550  . ) دنتـسه یـصاخ  نابز  ياراد  اهینادلک  تسا .  نارهت  رد  اسیلک  ود  دـنراد .  اسیلک  باب 
یسیع نید  دشاب .  یم  هدوب و  نیمزرس  نیا  رب  مکاح  یسایس  طیارش  عبات  ناریا  رد  امومع  نایدا  تشونرس  تسا .  رادروخرب  يرایسب  ياه 
ناریا رد  یسیع  نید  روضح  نامز  هقباس و  هب  هتـشذگ  تاحفـص  رد  تسا .  هتفرگ  رارق  يرهم  یب  رهم و  دروم  یهاگ  دنچ  زا  ره  ناریا  رد 
راودا رد  هچنآ  تسا .  هتـشاد  یئاه  لوفا  روهظ و  تیحیـسم  راتات و . . .  كرت و  يزات و  ياه  تموکح  یمالـسا و  راودا  رد  دـش .  هراـشا 

ریغتم و هیوفـص  یبهذـم  تسایـس  تسا :  هیوفـص  نارود  دوب ،  زاـس  هلءاـسم  یـسیع  نید  هلمج  زا  بهاذـم ،  ناـیدا و  هیلک  يارب  هتـشذگ 
رظن فرص  دننک .  لمحت  ار  یبهذم  دیاقع  دنتسناوت  یمن  ندندوب  هتخاس  تردق  تسایس و  هلیسو  ار  بهذم  هک  نایوفـص  دوب .  نوگانوگ 
رازآ تیذا و  راشف و  تحت  ناریا  نایحیـسم  هک  دـهد  یم  ناشن  فرط  یب  یمالـسا و  كرادـم  دانـسا و  يوفـص ،  هرود  یحیـسم  عبانم  زا 

هک دـهد  یم  ناـشن  خـیرات  تسا .  هدوبن  نوصم  يوفـص  نیطالـس  ضرعت  زا  زگره  ناریا  نایحیـسم  سیماوـن  لاوـما و  دـنا .  هدوـب  رایـسب 
هب ار  ینمرا  نانز  نارتخد و  دنا ،  هدوب  ریظن  یب  یگراب  نز  داسف و  رد  هک  یفـص و . . .  هاش  لوا و  سابع  هاش  اصوصخم  يوفـص  نیطالس 

ياه تیلقا  وا  هقرف  اب  هطبار  رد  هیوفص  نیطالس  یبهذم  هناروزم  هناقفانم و  تسایس  دنداد .  یم  رارق  زواجت  دروم  هدرب ،  اهارسمرح  هب  روز 
متـس و روج و  رد  دندرک و  یم  دروخرب  ناملـسم  يایاعر  دـننام  یمیلک و . . .  یحیـسم و  يایاعر  اب  نانآ  هک  تشاد  رارق  نیا  رب  یبهذـم 

 - یـسایس طـباور  برغ  یحیـسم  ياـه  تلود  اـب  اـما  دـندرک .  یم  لـمع  ناـسکی  نیگنـس  ياـهتایلام  نـتفرگ  يرگتراـغ و  یئوـگروز و 
رد ار  یبرغ  ياپورا  کیلوتاک  نایحیسم  رئاعش  تافارخ و  عیشت  مالسا و  فیرحت  يارب  هیوفص  نیطالـس  دنا .  هتـشاد  یتفگـش  يرامعتـسا 

ناریا هب  دوخ  اب  ار  اه  کیلوتاک  مسارم  زا  يرایـسب  اپورا  هب  هژیو  رفـس  رد  لوا  سابع  هاش  یبهذـم  ریزو  دـندرک .  يزاساج  یعیـش  دـیاقع 
هب ناهفـصا  رد  یـسیع ،  دولآ  نوخ  نهاریپ  زا  يوریپ  هب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دوـلآ  نوـخ  نهاریپ  ناتـساد  هلمج  زا  دروآ . 
رد تاساسحا  کیرحت  يارب  دوب ،  ناش  یئاپورا  یحیسم  نارواشم  هیصوت  هب  اقیقد  هک  ار  مادقا  نیا  يوفص ،  نیطالس  دنتـشاذگ .  شیامن 
هب مالـسا ،  عیـشت و  یلاعتم  دـیاقع  ندرک  ثول  روظنم و  نیمه  يارب  نانآ  دـنتفرگ .  یم  راک  هب  یعامتجا ،  تراغ  یئاـشگروشک و  عقاوم 

دومناو یبهذـم  ءاـملع  یتـح  ماوـع و  مدرم  هب  دنتـشاد و  يا  هژیو  لبطـصا  رد  ار  هدرک  نیز  بسا  ود  اـسیلک  کـیلوتاک  ناردـپ  زا  يوریپ 
دنهاوخ روهظ  ناهفـصا  رد  اقآ  هک  تسا  هدامآ  اهبـسا  نیا  اذـل  تسا و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  زاـس  هنیمز  اـم  تموکح  هک  دـندرک 

 . تسا هدوب  هدافتـسا  ءوس  يارب  ماوع  کیرحت  عیـشت و  لیـصا  كاپ و  دـیاقع  اب  يزاب  نیا  دـنوش ! !  یم  اهنآ  راوس  روهظ  زا  سپ  دومرف و 
کیراـت هرود  نـیا  زا  يا  هنوـمن  هریغ  یحیــسم و  رازه  نارازه  ندرک  ناـمناخ  یب  ناتــسجرگ و  هـب  هـلمح  رد  لوا  ساـبع  هاـش  تاـیانج 

رد اه  تیلقا  رگید  یحیـسم و  هنخا  مالغ  زینک و  نارازه  دوجو  تسا .  دـیاقع  نیا  نابحاص  ناـیدا و  بهاذـم و  دـیاقع و  مومع  تشونرس 
 . تسا نایحیـسم  اب  هلـسلس  نیا  تسایـس  راتفر و  نیبم  ناشیا  مجنپ  ات  کی  هجرد  لـماوع  يوفـص و  تشرد  زیر و  نیطالـس  ياهارـسمرح 

زگره داتفا ،  قافتا  سابع  هاش  طسوت  نانآ  تراسا  يرابجا و  چوک  رطاـخ  هب  هک  ناتسمز 1024 ق  رد  یجرگ  ینمرا  رازه  اهدص  يدوبان 
ياه تسایس  زا  یناریا  یحیسم  تخبدب  هنسرگ و  يایاعر  زا  هیزج  مان  هب  نکشرمک  ياهتایلام  نتفرگ  دش .  دهاوخن  وحم  خیرات  هظفاح  زا 

(551  . ) دور یم  رامشب  راکمتس  هلسلس  نیا  یبهذم 

تیحیسم رد  باعشنا 
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تیحیسم رد  باعشنا 

اه هقرف 

مور یمسر  نیئآ  یسیع ،  نید  لاس 313 ،  رد  یسیع  نید  غیلبت  يدازآ  تیمسر و  رب  ینبم  نیطنطـسق  مور  روطارپما  نامرف  رودص  زا  سپ 
 : تفگ یم  وا  دوب .  سویرآ ))   )) ءاملع زا  یکی  دـش .  ادـیپ  یحیـسم  ناگرزب  نایم  رد  یمالک  تافالتخا  هک  دوب  ناـمز  نیا  رد  دـیدرگ . 

یمن هک  یئادخ  اب  هدش ،  دلوتم  ناسنا  دننام  هدمآ و  نیمز  هب  هک  ار  حیـسم  تسین  نکمم  نیاربانب  تسا ،  ادج  الماک  شنیرفآ  زا  دـنوادخ 
 ، دومن دیلوت  ار  رسپ  ردپ ،  دراد .  دوجو  زین  ادخ  ادخ و  رسپ  یسیع  نیب  راگدیرفآ ،  ناسنا و  نیب  هلصاف  مینادب .  یکی  تخانـش  ار  وا  دوش 

دوخ تاذ  زا  تسا و  قولخم  دشاب ،  یـسیع  هک  رـسپ  تروص  نیا  رد  دـمآ .  یتسه  هب  یتسین  زا  ردـپ  زا  رـسپ  زیچ ،  ره  نیا  زا  شیپ  ینعی 
ادج ناسنا  زا  روج  نیا  ردپ  رگا  دنتفگ :  خساپ  رد  سویرآ ))   )) فلاخم نایحیـسم  دناوخ .  ناوتن  ادخ  ار  يو  انعم  مامت  هب  و  تسین .  ردپ 

ردپ و نیب  دناوت  یم  هنوگچ  سپ  تسا ،  ادـج  راگدـیرفآ  زا  زین  حیـسم  رگا  و  درادـب ؟  تسود  ار  ناسنا  تسا  نکمم  روطچ  سپ  تسا ، 
هب تسا ،  وا  هاگرد  هتـسیاش  طقف  هک  ار  یتدابع  نآ  تسا  نکمم  هنوگچ  تسین ،  یقیقح  دحاو  يادـخ  وا  نوچ  و  دـشاب ؟  هطـساو  ناسنا 
 (( هقین ياروش   )) هک دوب  هطبار  نیا  رد  دش .  هدنار  اسیلک  زا  دوب ،  هتفرگ  دوخب  زیمآرفک  ناونع  هک  نانخس  نیا  رثا  رب  سویرآ  دومن ؟  يو 

تکرـش یحیـسم  زکارم  هیلک  يوس  زا  یناگدنیامن  اروش  نیا  رد  داد .  لیکـشت  ناشیـشک  نافقـسا و  فالتخا  عفر  تهج  مور  روطارپما  ار 
 . مور و يروطارپما  رسارس  زا  فقسا  رفن  هب 300  کیدزن  دش و  لیکشت  هینطنطسق ))   )) یکیدزن رد  هقین ))   )) رهـش رد  اروش  نیا  دندرک . 

لاس نئوژ  هام  رد  نمجنا  نیا  تشاد .  روضح  اروش  نیا  رد  سناـهوی ))   )) ماـنب ناریا  زا  فقـسا  کـی  دـندمآ .  مه  درگ  اروش  نیا  رد  . . 
ام  : )) درک رداـص  رارق  نیا  هب  يا  هماـنعطق  راـک  ناـیاپ  رد  يروش  نیا  دـش .  فورعم  هقین ))  ياروش   )) هب دـیدرگ و  دـقعنم  يدـالیم   325

دلوتم ادخ ،  رسپ  حیسم  یـسیع  دحاو ؛ دنوادخ  هب  و  یئرمان ،  یئرم و  ياهزیچ  همه  قلاخ  قلطم ،  رداق  ردپ  دحاو ،  يادخ  هب  میراد  نامیا 
 ، قولخم هن  تسا  دلوم  هک  یقیقح ،  يادخ  زا  یقیقح  يادخ  رون ،  زا  رون  ادخ ،  زا  ادخ  تسا .  ردپ  تاذ  زا  هک  وا  هناگی  دنزرف  ردپ ،  زا 

يارب نایمدآ و  ام  رطاخ  هب  وا  و  تسا ،  نیمز  رد  هچنآ  تسا و  نامـسآ  رد  هچنآ  تفای ،  دوجو  زیچ  همه  وا  هلیـسو  هب  ردپ  اب  تاذ  کی  زا 
دمآ دهاوخ  تفر و  الاب  نامسآ  هب  تساخرب و  ناگدرم  زا  موس  زور  و  دیـشک ،  جنر  دیدرگ و  ناسنا  دش و  مسجم  درک و  لوزن  ام  تاجن 

 : دنیوگ یم  هک  یناسک  رب  داب  تنعل  نالوسر و  عماج  ياسیلک  سدـقلا و  حور  هب  میراد  نامیا  و  دـنک ،  يرواد  ار  ناگدرم  ناگدـنز و  ات 
یم رارقا  هک  یناسک  رب  تنعل  دـمآ و  دوجوب  یتسین  زا  هکنآ  ای  و  دوبن ،  دـیایب  هکنآ  زا  شیپ  هکنآ  ای  و  تشادـن ،  دوجو  وا  هک  دوب  ینامز 

تیمسر اب  هطبار  رد  ایوگ  ( 552  (( . ) تسا لیدبت  رییغت و  لباق  ای  قولخم  ادخ  رـسپ  هکنآ  ای  تسا و  يرگید  سنج  ای  تاذ  زا  يو  دـننک 
نآ و  تشون ،  هعدتبم ))  ياه  هقرف  در   )) مان هب  یباتک  سونیریا  فقسا  يدالیم ،  لاس 185  رد  همان ،  بیوصت  نیا  زا  لبق  یحیسم  دیاقع 
هب دنتـسم  هک  تسا  نآ  یحیـسم  نید  تسرد  هدیقع  حیحـص و  نامیا   : )) دوب هتـشون  باتک  نیا  رد  وا  درک .  ادـیپ  یناوارف  ترهـش  باتک 

نایب نیا  دوب )) .  دهاوخن  لوبق  لباق  دشابن ،  ناشیا  میلاعت  قفاوم  هک  هچ  ره  دنا و  هتشاد  لماک  تفرعم  نانآ  هک  ارچ  دشاب ،  نالوسر  مالک 
مراد نامیا  نم   : )) تسا نینچ  همان ))  تداهـش   )) نیا یمیدق  لماک و  نتم  تفرگرارق .  هفقاسا  يوسیع و  لسر  ياهاسیلک  لابقتـسا  دروم 

هب سطالیپ  نامز  رد  هدیدرگ و  دلوتم  ارذع  میرم  سدقلا و  حور  زا  هک  ام  دنوادخ  وا ،  هناگی  رـسپ  یـسیع  هب  لاعتم و  رداق  ردپ  يادخ  هب 
 . تسا هتسشن  ردپ  شیپ  رد  نونکا  دومرف و  دوعص  نامـسآ  هب  درک و  مایق  تاوما  نایم  زا  موس  زور  یلو  تشگ  نوفدم  دش و  هتخیوآ  راد 

سدقم ياسیلک  سدقلا و  حور  هب  مراد  نامیا  نم  دیامرف و  مکح  تلادع  هب  ناگدرم  ناگدنز و  رد  هک  دمآ  دـهاوخ  رگید  راب  اجنآ  زا  و 
رد نودلاک  رهش  رد  يدالیم  لاس 451  رد  رگید  يا   (( همان تداهش  ( )) 553  (( . ) گرم زا  دعب  يدام  دسج  زیخاتسر  بونذ و  نارفغ  هب  و 
رد لماک  تیهولا و  رد  لماک  دحاو  نآ  رد  حیـسم  یـسیع  ادـخ ،  هناگی  رـسپ  هک  مینک  یم  رارقا  ام   : )) تسا هدـش  هتـشون  ریغـص  يایـسآ 

ردپ اب  فرط  کی  زا  دـشاب .  یم  دـسج  حور و  لقع و  ياراد  و  تسا .  ناسنا  تقیقح  هب  مه  تسا و  ادـخ  تقیقح  هب  مه  تسا .  تیرـشب 
یلو تسا .  ام  دننام  تهج  ره  زا  و  دشاب .  یم  کیرش  تیرـشب  رد  ردام  اب  رگید  فرط  زا  تسا و  رهگ  کی  رـصنع و  کی  زا  تیهولا  رد 
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ادخ هب  هک  ارذع  میرم  ار  وا  نامز  رخآ  رد  و  تسا .  هتـشاد  دوجو  نامز  زا  لبق  تسا .  یهلا  دولوم  هناگی  دنزرف  فرـص و  تمـصع  ياراد 
رصم یطبق  ياسیلک  دنراد و  ترهش  تیزیفونم  هب  هدیقع  نیا  ناوریپ  ( 554 (( . ) ام دنوادخ  رسپ  هناگی  حیسم  تسا  وا  هدیئاز و  دوب ،  هلماح 

لاس رد  دروخ .  یم  مشچ  هب  اه  همانتداهـش  نیا  نیب  یتافالتخا  دـنا .  هدـیقع  نیا  ناوریپ  زا  همه  ناتـسنمرا  ماـش و  هیبوقعی  هقرف  هشبح و  و 
لاقتنا نوناق ،  نیا  بجوم  هب  دـش .  فورعم  دولآ  نوخ  نوناق  هب  هک  دـینارذگ  ناملراپ  زا  يدنـسپان  نوناـق  مراـهچ  يرناـه  يدـالیم   532

هدنز لتق و  لیبق  زا  یتخـس  ياهتازاجم  نوناق ،  نیا  نیرکنم  يارب  دش .  هتخانـش  اسیلک  ینامیا  لوصا  زا  ینابر  ءاشع  هلیـسوب  یـسیع  مسج 
هـس تیهولا  هک :  دـش  بیوصت  روکذـم  ياروش  رد  ( 555  . ) دـیدرگ عونمم  ناشیـشک  جاودزا  زین  دـش و  ررقم  لاوما  هرداـصم  نتخوس و 

لابندب یتارجاشم  اذـل  دـیدرگن و  نشور  سدـقلا  حور  تیهولا  همان ،  بیوصت  نیا  رد  تسا .  يواسم  سدـقلا  حور  رـسپ +  ردـپ +  نونقا 
پاپ فیدر  رد  دشاب و  رترب  رتالاب و  قرش  ياهفقسا  همه  زا  هینطنطسق  رهـش  فقـسا  هک :  دوب  نیا  اروش  نیا  رگید  تامیمـصت  زا  تشاد . 

بیوصت تفلاخم  نودب  عوضوم  نیا  دشاب .  رگید  مونقا  ود  فص  رد  مونقا و  موس  ءزج  سدـقلا  حور  هک  نیا  مود  دریگ .  رارق  مور  مظعا 
دندرک رایتخا  یـسیع  تاذ  تیهام  رد  یلومرف  یلـصا و  نرق ،  نیا  رد  برغم  ياهاسیلک  دیوگ :  یم  سان  ناج  هطبار  نیا  رد  ( 556  . ) دش

دحاو صخش  رد  دنوش ،  رگیدکی  ضراعم  هک  نیا  نودب  ود  ره  هک  دوش  یم  هدهاشم  دحاو  نآ  رد  تلاح  ود  یـسیع  دوجو  رد  دنتفگ  و 
 : مود تیقلاخ ،  تیهولا و  رـصنع  یکی  تسا :  رـصنع  ود  زا  بکرم  یـسیع  صخـش  رگید  ترابع  هب  دنا ،  هدیـسر  روهظ  هب  هدش و  دحتم 
ام اچ  دنتشگن .  هرظانم  هثحابم و  نوماریپ  رگید  هتشگ و  دعاقتم  هداس  هدعاق  نیا  هب  نیمز  برغم  مدرم  راکفا  تیقولخم .  تیناسنا و  رـصنع 

ادیپ يرهوج  یناور و  نیابت  رگیدکی  اب  دوخ  یقرـش  قیمع  راکفا  اب  يراصن  نیملکتم  دوبن .  نینچ  نیمز  قرـشم  ياهاسیلک  رد  رما  نایرج 
تلود عولط  اب  هک  یتقو  ات  دنام  یقاب  نانچمه  دیـسر و  لامک  دح  هب  فالتخا  نیا  هیکاطنا  ياسیلک  اب  هیردنکـسا  ياسیلک  نیب  ام  هدرک و 
تسا يرکیپ  دوخ  تیلک  هب  یسیع  هک  دنتفگ  هیکاطنا  نویناحور  دنتشگ .  بوکنم  بولغم و  هقرف  ود  ره  برع ،  نایزاغ  ریشمش  هب  مالـسا 

لقع ياراد  نایمدآ  ریاس  دننام  هک  تسا  رـشب  دارفا  زا  يدرف  تعیبط  هب  الماک  خیرات  ياسیع  تسا و  هدمآرد  تیهولا  دوجو  هب  هک  یناسنا 
تدـحو رکیپ  نآ  اب  دراد و  ياج  يدـبعم  ره  رد  هملک  نآ  هک  روط  نامه  دـیزگ ،  ياج  وا  رکیپ  رد  یهلا  هملک  دـشاب و  یم  رایتخا  هوق  و 

ماـن هب  یـصخش  دـندش .  تیوـه  کـی  هدارا و  کـی  ياراد  یلو  رهظم  ود  ءاـشنم و  ود  یـسیع  هملک و  هـک  يروـطب  درک ؛ لـصاح  لـماک 
سلجم رد  وا  تخادـنا .  هارب  ییاغوغ  روش و  يراصن  نابهار  نایم  رد  دوب ،  هینطنطـسق  فقـسا  هک  ناشیا  یماـن  نیملکتم  زا  سویروطـسن 
لـصاح ّتیُما  یهلا  تاذ  هب  تبـسن  رـشب  دارفا  زا  ینز  هک  تسا  لاحم  میناوخب و  ادـخ  ردام  ار  میرم  هک  تسین  زیاج  تفگ :  مالک  ظعو و 
فقـسا لیریـس  مان  هب  یـصخش  رگید  بناج  زا  یلو  دوب .  تیهولا  روهظ  بابـسا  تلآ و  هک  دـیئاز  ار  دوخ  نوچ  يرـشب  وا  هکلب  دـیامن ، 

ياراد یلو  تسا ،  یتوسان  ناور  حور و  یناسنا و  دسج  مسج و  ياراد  یـسیع  هک  نیا  اب  تفگ :  هتـساخرب ،  وا  دیاقع  دض  رب  هیردنکـسا 
تمهت رگیدکی  هب  هتساخرب و  رگیدکی  دض  رب  هورگ  ود  نیا  دشاب .  یم  رهاظ  سوگول ))   )) هملک رد  وا  تیوه  هکلب  تسین ،  یتاذ  تیوه 

رد هدـش و  یـسایس  ضارغا  هبعلم  اروش  نیا  یلو  دـیدرگ ،  لیکـشت  یماع  ياروش  رگید  راب  لاس 431 م  رد  تبقاع  هک  نآ  ات  دـندز ،  اـه 
راب دـندومن . .  جارخا  دوخ  هگرج  زا  دـندرک و  درط  ار  سویروطـسن ))   )) امـسر اـجنآ  رد  تشاد .  رارق  یقرـش  مور  روطارپما  ذوفن  تحت 
باب رد  یتایلک  لوصا و  رایـسب  تاثحابم  زا  سپ  دش و  لیکـشت  لاس 451 م  رد  ریغص  يایـسآ  رد  نودسلاک ))   )) رهـش رد  یئاروش  رگید 
هناگی رـسپ  هک  مینک  یم  رارقا  ام   : )) دـنا هتفگ  اجنآ  رد  تفرگ .  رارق  کیلوتاک  ياسیلک  هدـعاق  ناـمه  هک  دـندرک  عضو  یـسیع  تیهاـم 
تسا ناسنا  تقیقح  هب  مه  تسادخ و  تقیقح  هب  مه  تسا ،  تیرـشب  رد  لماک  تیهولا و  رد  لماک  دحاو  نآ  رد  حیـسم  ياسیع  دنوادخ 

ره زا  تسا و  کیرـش  تیرـشب  رد  ردام  اب  فرط  کی  زا  تیهولا و  رد  ردـپ  اب  فرط  کـی  زا  دـشاب .  یم  دـسج  حور و  لـقع و  ياراد  و 
وا نامزلا  رخآ  رد  تسا و  هتشاد  دوجو  نامز  زا  لبق  تسا .  یهلا  دولوم  هناگی  دنزرف  فرـص و  تمـصع  ياراد  یلو  تسا  ام  دننام  تهج 

نودـب تیهام  ود  ياراد  یلو  هدـش ،  هدـیئاز  ام  دـنوادخ  رـسپ و  هناگی  حیـسم  تسوا  هدـیئاز و  هدوب  هلماـح  ادـخ  هب  هک  ار  ارذـع  میرم  ار 
رگیدکی اب  داحتا  هطـساوب  هجو  چیه  هب  تیهام  ود  فالتخا  نیا  تسا و  هیزجت  ماسقنا و  نودب  لیدـبت و  رییغت و  نودـب  جازتما ،  بیکرت و 

مّود دلج  ناهج  بهاذم  نایدا و  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 178زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


وا هملک  یهلا ،  دولوم  هناگی  یسیع  سپ  دوب .  دهاوخ  ظوفحم  دبا  يارب  ود  نآ  زا  کی  ره  هیتاذ  صئاصخ  هکلب  تسین ،  مادهنا  انف و  لباق 
ام تسد  هب  نونکا  هک  اسیلک  هسدقم  ءابآ  همانداقتعا  تسا  نیا  درک و  مایق  رـشب  میلعت  يارب  میدق  ءایبنا  رگید  دننام  تسا و  حیـسم  تسا و 

(557  (( . ) تسا هدیسر 

یلصا هناگ  هس  ياه  هقرف 

همدقم

خیرات رد  دراد .  دوجو  زین  یکچوک  ياـه  هقرف  دـنا .  هدـش  میـسقت  ناتـستورپ  سکودوترا و  کـیلوتاک ،  گرزب :  هقرف  هس  هب  تیحیـسم 
سکودوتروا یحیـسم  ناوریپ  مان  هب  هک  ینایحیـسم  دـش .  زاـغآ  سکودوترا  ياـسیلک  لیکـشت  اـب  مهم  میـسقت  هیزجت و  نیلوا  تیحیـسم 

ياسیلک زا  جیردت  هب  یتدیقع  فالتخا  رثا  رب  هک  دنتسه  ینایحیسم  زا  هورگ  نآ  دندروآ ،  دوجو  هب  ار  یقرـش  تیحیـسم  دندش و  هتخانش 
مور نیب  فالتخا  یئادـج  نیا  تلع  دـندرک .  يریگ  هرانک  یئاهن  روط  هب  يدالیم  مهدزای  نرق  طـساوا  رد  دـندش و  ادـج  مور  کـیلوتاک 

یبرغ ياه  کیلوتاک  هدیقع  هب  و  تسا ،  ردـپ  زا  یـشان  سدـقلا  حور  یقرـش ،  ياهـسکودوترا  رظن  رد  دوب .  یقرـش  مور  یبرغ و  سنازیب 
هک ار  ینامور و . . .  یسور ،  یمور ،  ینانوی ،  ياهـسکودوترا  دننام  يراتخم  دوخ  ياهاسیلک  یقرـش  ییاپورا  لود  تسا .  ردپ  زا  یـشان 

يریذـپاطخ میرم و  يرادراب  هب  دـقتعم  اهـسکدوترا  دـندروآ .  دوجوب  دوب ،  صوصخم  بتارم  هلـسلس  سیئر و  ياراد  اه  نیا  زا  کـی  ره 
یم ناتـستورپ  سکودوترا و  ياه  هقرف  دعب  و  تسا .  کیلوتاک  هقرف  یحیـسم ،  دوجوم  هقرف  نیرتمهم  ( 558  . ) دنشاب یم  اسیلک  تاماقم 

بهذم هقرف و  هاجنپ  دصکی و  هب  اهنآ  دادعت  هک  دندش  رادیدپ  تیحیسم  ناماد  رد  يرگید  بهاذم  گرزب  بهذم  هس  نیا  زا  ریغ  دنشاب . 
 . تسا نآ  ياوشیپ  پاپ  هک  تسا  کیلوتاک  بهذم  یحیسم ،  بهذم  نیرتگرزب  نیرتمهم و  هزورما  دسر .  یم 

کیلوتاک بهذم  - 1

رد دشاب ؛ یم  حیسم  نید  بعـش  هیلک  لماش  انعم  نیا  هب  کیلوتاک  ياسیلک  تسا و  یمومع ))   )) يانعم هب  ینانوی  تغل  رد  کیلوتاک ))  ))
لاس 160 رد  راب  نیتسخن  کیلوتاک ))   )) هژاو دور .  یم  راکب  دراد ،  رارق  پاپ  هیلاع  تسایر  تحت  هک  مور  ياسیلک  يارب  اهنت  هک  یلاـح 

لاس رد  و  دنهد .  صیخـشت  دوب ،  هدیدرگ  سیـسءات  هزات  هک  نآ  بعـش  یـضعب  زا  ار  نایحیـسم  یمومع  ياسیلک  ات  تفر  راک  هب  يدالیم 
تفلا تمدق ،  تیمومع ،  زا :  تسا  ترابع  کیلوتاک  ياسیلک  ساسا   : )) دـیدرگ ذاختا  کیلوتاک  بهذـم  يارب  لیذ  لصا  يدالیم   434
یقیقح هدنیامن  اهنآ  ياسیلک  دـندقتعم :  کیلوتاک  نویناحور  دـنهد .  یم  تبـسن  دوخ  هب  هشیمه  ار  قوف  هلمج  اه  کیلوتاک  داحتا )) .  و 
سءار رد  پاپ  دنا .  لئاق  ار  تیالو  تمدق و  تیناحور و  سدقت و  یبهذم و  بادآ  هدیقع و  داحتا  اهنت  دوخ  يارب  تسا و  حیسم  ياسیلک 

مه پاپ  دوخ  و  دنوش ،  یم  نیعم  لوا  هجرد  نویناحور  زا  فلتخم ،  ياه  تءایه  وا  تنواعم  يارب  تسا و  هتفرگ  رارق  کیلوتاک  ياسیلک 
 ، تسا اسیلک  نیمه  زا  ترابع  هک  ار  یئرم  نمجنا  حیـسم  ياسیع  اه ،  کیلوتاک  هدـیقع  هب  دوش .  یم  باختنا  رمع  مامت  يارب  اهنآ  نیب  زا 

هـسدقم بتک  رد  هک  دـنناد  یم  یقیقح  یناـحور  زکرم  اـهنآ  ار  اـسیلک  تـسا .  سدـقم  سرطپ  نیـشناج  پاـپ  و  تـسا .  هدرک  سیـسءات 
ياهاسیلک مامت  رد  ار  بهذم  نیناوق  دنهد و  یم  ناوارف  تیمها  بهذم  بادآ  تیاعر  رهاظت و  هب  اه  کیلوتاک  تسا .  جردنم  نایحیـسم 

بقع لاس  رازه  ار  نانآ  بهذـم  دروآرد .  ار  مدرم  ردـپ  کیلوتاک  بهذـم  اـسیلک و  ذوفن  یطـسو  نورق  رد  دـنا .  هدرک  تخاونکی  دوخ 
دادبتـسا رـسپ  يادخ  ردـپ و  يادـخ  نیـشناج  ناونع  هب  پاپ  هقلطم  تیالو  دـناشک .  رجح  رـصع  یکیرات  شحوت و  نارود  هب  تخادـنا و 
نویناحور درک .  رارقرب  تسا ،  رشب  خیرات  رد  یماظن  یسایس -  ياهدادبتسا  نیرت  برخم  نیرت و  هایـس  هک  ار  ینید  يروتاتکید  یبهذم و 

تموکح تفای .  همادا  هایـس  لاس  رازه  يرورپ  ماوع  و  دـندرک ؛ هضبق  ار  يرنه و . .  یـسایس و  یعامتجا و  روما  رداـصم  ماـمت  کـیلوتاک 

مّود دلج  ناهج  بهاذم  نایدا و  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 178زکرم  هحفص 125 

http://www.ghaemiyeh.com


هفخ هنیس  رد  ار  یئادص  ره  دنازوس و  ار  اهزغم  دناکشخ و  ار  اهدادعتسا  رگید  کلامم  تیحیسم و  ناهج  زا  یعیـسو  شخب  رب  نویناحور 
ات دندیـشوک  یم  یـسیع  نویراوح  نادرگاـش و  هیلوا و  ناوریپ  دوب و  یبهذـم  یحور و  رما  کـی  ادـتبا  رد  تیحیـسم  هک  نآ  لاـح  درک . 

يدازآ و راعـش  نویناحور  تردق ،  زا  لبق  دـنیامن .  توعد  نواعت  داحتا و  هب  ار  مدرم  دـننک و  حالـصا  ار  داسف  لاذـتبا و  رد  قرغ  هعماج 
هب ندیسر  زا  سپ  اما  دنتشاد .  ياج  مدرم  بولق  رد  اه  فقسا  اه و  شیشک  ینعی  یناحور  تاماقم  دنداد و  یم  رـس  يراگتـسر  حالص و 

دیفـس ار  دوب  ورـسخ و . .  رـصیق و  هچ  ره  خیرات و  نامیخژد  يور  دـنتخادنا ،  هار  یباصق  دـندرب و  دای  زا  ار  اهرارق  لوق و  همه  تردـق ، 
سرد اپورا  مدرم  يارب  یبهذـم  ینید و  تموکح  ینعی  هایـس  هبرجت  نیا  اـما  دـندرک .  رازیب  داـعم  ادـخ و  تیونعم و  زا  ار  مدرم  دـندرک و 

ار نانآ  يزاس  ماوع  یشورف و  تشهب  یـشورف و  نید  ناکد  دنهد و  نایاپ  یحیـسم  نویناحور  طاسب  هب  هک  تخومآ  نانآ  هب  دش و  یبوخ 
زا ار  ناسنا  درک و  روصحم  ناکیتاو ))   )) رد ار  پاپ ))   )) هک دوب  یخیرات  گرزب  لوحت  هطقن  اپورا  سناسنر  دندنبب .  خیرات  هشیمه  يارب 

و تسا ،  سناسنر  نیا  هیلوا  لوصحم  تعنـص و . .  ملع و  رد  برغ  گنهرف  ندـمت و  تبثم  هوجو  تخاـس .  دازآ  ینید  هایـس  هطلـس  دـیق 
نویلیم دودح 425  رد  ناهج  رد  کیلوتاک  بهذم  ناوریپ  تسا .  یناهج  طلـسم  مزیلایرپما  رامعتـسا و  لوصحم  نآ  لذتبم  یفنم و  هوجو 

یم تنطلـس  یحیـسم  ماوع  رب  دوخ  يارب  روصحم  يراوید  هرهچ  نآ  رد  پاپ  دـشاب .  یم  نانآ  ربهر  ناکیتاو  رد  پاـپ  و  دنـشاب .  یم  رفن 
نایوسیع يدبا  تداعس  نیمءات  نماض  پاپ  هک  دننک  یم  لایخ  اه  کیلوتاک  تسا .  لاعف  ایند  رسارس  رد  پاپ  يرورپ  ماوع  هاگتسد  دنک . 

دـناد و یم  اـطخ  زا  نوصم  موصعم و  ار  يو  تسا ،  ردـقلا  میظع  یناـحور  نیا  رامحتـسا  تحت  هک  کـیلوتاک  هعماـج  هنافـسءاتم  تسا . 
ياه فقـسا  مامت  زا  رظن  لدابت  يارب  دهد و  یم  لیکـشت  یبهذم  یلاع  ياروش  دنک و  یم  سوه  یهاگ  پاپ  دناد .  یم  عاطم  ار  وا  نامرف 

دش دیدجت  هرکنک  نیا  زین  لاس 1962 م  رد  دش .  لیکشت  يدالیم  لاس 1870  رد  هفقاسا  لاع  عمجم  نیرخآ  دنک .  یم  توعد  کیلوتاک 
لیدبت هویش  هلءاسم ،  نیرتمهم  دوش .  یم  هدناوخ  یموب  نابز  هب  هاگ  نیتال و  نابز  هب  زامن  هیعدا و  هبطخ و  اه ؛ کیلوتاک  یبهذم  مسارم  . 

 . لوانت فارتعا 5 - - 4 هبوت .  - 3 ینابرق .  - 2 دیمعت .  - 1 دوش .  یم  هدناوخ  یسیع  نوخ  تشوگ و  هب  بارـش  نان و  رد  دوجوم  رـصانع 
صوصخم مسر  نیا  يراذگمان ؛  دیمعت و  - 1 تسا :  لیذ  رارق  هب  رئاعش  نیا  حرش  ( 559  . ) گرم لاح  رد  نارامیب  حسم  - 7 جاودزا .  - 6

یمان وا  يارب  دهاوخ و  یم  ار  كدوک  تیامح  دنوادخ  زا  شیـشک  دـیمعت ،  زا  سپ  دـنا .  یحیـسم  اهنآ  ردام  ردـپ و  هک  تسا  یناکدوک 
قاثیم دنور و  یم  شیـشک  دزن  دنـسرب ،  غولب  نس  هب  نوچ  دنا ،  هتفای  دیمعت  یکدوک  رد  هک  یناسک  قاثیم ؛  دییءات  - 2 دنک .  یم  باختنا 

هک تسا  یبارـش  نان و  سیدـقت  نامه  مسر  نیا  ینابر ؛  ءاـشع  - 3 دـنیامن .  یم  فارتعا  دوخ  یبلق  ناـمیا  هب  دـننک و  یم  دـییءات  ار  دوخ 
هب یتافیرشت  یط  کیلوتاک  نایحیـسم  ناهانگ ؛  هب  رارقا  هبوت و  - 4 تشذگ .  نآ  حرـش  هک  درک  لوانت  دوخ  تایح  رخآ  بش  رد  یـسیع 

مسارم جاودزا ؛  - 5 تسین .  لومعم  اهناتـستورپ  دزن  رد  مسر  نیا  یلو  دـننک ،  یم  هبوت  دوخ  یـصاعم  زا  هدرک و  فارتـعا  دوـخ  ناـهانگ 
پاپ و ماقم  زا  اسیلک ؛ یناحور  ناـمزاس  - 6 دریگ .  ماجنا  شیـشک  روضح  اب  اسیلک و  رد  تافیرـشت  قبط  دیاب  یحیـسم  نز  درم و  جاودزا 

کی رضتحم ؛ حیسم  - 7 دـشاب .  کیلوتاک  یحیـسم  کی  لوبق  مارتحا و  دروم  دـیاب  یناحور ،  هبترم  نیرت  نیئاپ  ات  هتفرگ  وا  ياهلانیدراک 
(560  . ) دناوخ یم  صوصخم  یئاعد  وا  رب  شیـشک  دـنک و  نیهدـت  سدـقم  نوتیز  نغور  اب  ار  نداد  ناج  لاح  رد  رامیب  دـیاب  کیلوتاک 
ام ردپ  يا   : )) دنزادرپ یم  دوخ  ینامـسآ  ردپ  شیاین  هب  تسا ،  هدـمآ  لیجنا  رد  یـسیع  نابز  زا  هک  یتارابع  اب  شیاین  ماقم  رد  نایحیـسم 
 . دـشاب امرف  مکح  مه  نیمز  رد  تسا ،  نامـسآ  رد  هکنانچ  وت  هدارا  دـیایب  وت ،  توکلم  داب و  سدـقم  وت  ماـن  هک  یتسه ،  نامـسآ  رد  هک 

ياهراک هب  زگره  ار  ام  میـشخب .  یم  دوخ  هرابرد  ار  نارگید  روصق  ام  هک  نانچمه  شخبب ،  ار  اـم  روصق  هدـب ،  ار  اـم  فاـفک  ناـن  زورما 
(561  (( . ) نیمآ تسا .  وت  نآ  زا  دـبا  يارب  يزوریپ  تردـق و  یئاور و  نامرف  اریز  شخب ،  یئاهر  ناراکهبت  زا  ار  ام  یلو  ناشکم ،  اوران 
لوصا و زا  يرایسب  پاپ و  تدایس  دیدرگ و  نیضرعتم  ای  نویضارتعا  ینعی  ناتستورپ  هقرف  شیادیپ  ثعاب  کیلوتاک  بهذم  یئارگ  يرشق 
هب راداو  ار  پاپ  ماجنارـس  تفای و  هار  کیلوتاک  بهذـم  ناوریپ  نایم  هب  يرادـیب  ضارتعا و  نیا  تفر .  لاوس  ریز  اـه  کـیلوتاک  ماـکحا 

یتدـحو نایحیـسم  نایم  تشاد  لیم  هک  تقو  روطارپما  مجنپ  لراش  یلو  دوب  فلاخم  اتاذ  یتاحالـصا  هنوگ  ره  اب  پاپ  درک .  تاحالـصا 
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دیدرگ و لیکشت  یئاروش  تنرت  رهش  رد  يدالیم  لاس 1545  رد  روظنم  نیا  يارب  درک .  یتاحالـصا  ماجنا  هب  راداو  ار  پاپ  دوش ،  رارقرب 
مه ربارب و  کیلوتاک  ننـس  رابخا و  - 1 درک :  مالعا  ریز  لصا  جـنپ  رد  ار  دوخ  راک  هجیتن  ماجنارـس  داد و  همادا  راک  هب  لاـس  تدم 18  هب 

 . نآ ینیتال  هخسن  زا  تسا  ترابع  سدقم  باتک  - 2 دشاب .  یم  یناحور  تارایتخا  همـشچرس  تقیقح و  عبنم  تسا و  هسدقم  بتک  نزو 
نورق رد  اسیلک  هک  تسا  نامه  هعبس  تاسدقم  - 4 تسا .  کیلوتاک  ياسیلک  يراصحنا  قح  رگید ،  ياهنابز  هب  نیتـال  زا  نآ  همجرت  - 3
هحلاص لامعا  تسین و  نآ  لوصح  لماع  نامیا  یلو  دراد ؛ نامیا  هب  یگتـسب  اـهنت  يراگتـسر  تاـجن و  - 5 تسا .  هتفریذپ  امسر  یطـسو 

(562  . ) تسین یهلا  نارفغ  وفع و  بجوتسم 

سکودوترا بهذم  - 2

مر و تخت  ياپ  ود  دوجو  یبرغ و  یقرش و  مور  هب  مور  يروطارپما  هیزجت  زا  سپ  يدالیم  نرق 15  رد  یتنس .  ینعی  تغل  رد  سکودوترا 
کیلوتاک ياسیلک  زا  تفرگ ،  مان  سکودوترا  هک  قرش  ياسیلک  دمآ .  لصاح  هیزجت  زین  کیلوتاک  ياسیلک  تالیکـشت  رد  هینطنطـسق ، 

ناوریپ دیدرگ .  هراشا  هتـشذگ  تاحفـص  رد  نآ  حرـش  هب  هک  دش  لصاح  یتافالتخا  زین  یبهذـم  یتدـیقع و  ثحابم  رد  دـش .  ادـج  مور 
نیا ناشیـشک  دـنرادن ،  لوبق  ار  پاپ  هابتـشا  ناکما  مدـع  یهارمگ و  زا  تئارب  شیالآ ،  یب  موهفم  خزرب ،  دـیاقع :  سکودوترا  ياسیلک 

سیدـقت و دـنهد و  یم  ماـجنا  دـننک ،  یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  يروـشک  يا و  هقطنم  ناـبز  هب  ار  يداـبع  مسارم  دـننک ،  یم  جاودزا  هقرف 
 . دـیآ یم  باسحب  یـسیع  نید  رد  هیزجت  نیتسخن  نیا  ایوگ  ( 563  . ) ددرگ یم  ارجا  بارـش  یلومعم و  نان  هعطق  ود  اب  نانم  ؤم  تدـحو 

ياسیلک دـندوب .  ینانوی  بهذـم ،  نیا  ناملکتم  املع و  هک  ارچ  تسا ،  ناـنوی  یمـالک  قوذ  لوصحم  سکودوترا  بهذـم  مـالک  یناـبم 
هیسور رد  روبزم  ياسیلک  تفرگرب .  رد  ار  اپورا و . . .  ریغـص و  يایـسآ  زا  یئاهـشخب  درک و  ادیپ  يدایز  شرتسگ  نانوی  رد  سکودوترا 
رئاعـش مسارم و  ات  دنـشوک  یم  هقرف  نیا  ناوریپ  تشاد .  همادا  مزینومک ،  هبلغ  يدـالیم و  بالقنا 1917  اـت  نآ  ذوفن  تشاد و  هاـگیاپ  زین 

تنس نانآ  دنهد .  ماجنا  هیلوا  نایحیسم  دننام  ار  دوخ  رئاعش  مسارم و  ات  دنتسه  ارگ  تنس  نانآ  دنهد .  ماجنا  هیلوا  نایحیسم  دننام  ار  دوخ 
هابتشا زا  يراع  ار  پاپ  نانآ  دنیامن .  ظفح  یتافاضا ،  رییغت و  هنوگ  ره  نودب  ار  دوخ  یمیدق  یتنس و  دیاقع  ات  دنشوک  یم  دنتـسه و  ارگ 
هدـیمان قیرطب ))   )) هقرف نیا  یناحور  سیئر  دـنارفن .  نویلیم  تسیب  دـص و  کی  رب  غلاب  سکودوترا  ینانوی  ياـسیلک  ناوریپ  دـنناد .  یمن 

 : دراد رارق  حطـس  ود  رد  تسا و  شوگ  راهچ  سکودوترا  ياسیلک  لکـش  دـنیوگ .  یم  رونیـس )) نس   )) ار بهذـم  نیرواشم  دوش و  یم 
ارجا ینانوی  نابز  هب  ینید  مسارم  تسا .  ناوریپ  عامتجا  لحم  نیئاپ  تمـسق  تسا و  نامـسآ  هلزنم  هب  نید و  ياـیلوا  لـحم  عفترم  تمـسق 

هصالخ دروم  تفه  رد  يدالیم  لاس 1274  زا  ینید  ضئارف  دشاب .  یم  میدق  يوالـسا  نابز  هب  سور  سکودوترا  ياسیلک  رد  دوش و  یم 
ياسیلک جاودزا  - 7 نارامیب .  حـسم  - 6 هبوـت .  - 5 لواـنت .  - 4 سدقم .  نغور  حـسم  - 3 تداهـش .  يادا  - 2 دـیمعت .  - 1 تسا :  هدـش 
ياسیلک لاوما  تسپ و  ار  هسدـقم  نکاما  هیلک  یتسینومک  تلود  دـش و  هحناس  راچد  يدـالیم  بالقنا 1917  زا  سپ  هیـسور  سکودوترا 

(564  . ) دنهد نایاپ  سکودوترا  یبهذم  تایح  هب  دنتسناوتن  اه  کیوشلب  لاح  نیع  رد  دومن .  هرداصم  ار  سکودوترا 

ناتستورپ بهذم  - 3

ياهجاب نتفرگ  نآ و  هناریگنخـس  رایـسب  تاروتـسد  دوجو  کیلوتاک و  ياسیلک  هزادـنا  زا  شیب  راـشف  کـیلوتاک .  عاـجترا  هیلع  یتضهن 
بهاذم زا  يادـج  یهار  دـنریگب و  هلـصاف  مور  ياسیلک  زا  نارکفنـشور  زا  یهورگ  هک  دـیدرگ  ثعاب  یحیـسم ،  هراچیب ،  ماوع  زا  نالک 

رد تضهن  نیا  ربهر  رتول  دید .  یم  دوخ  تیحیـسم  خیرات  هک  دـندوب  یـضرتعم  نایرج  نیتسخن  نانآ  دـنیوجب .  سکودوترا  کیلوتاک و 
ضارتعا هب  اراکشآ  یناحور  ناردپ  ياه  همان  وفع  تشهب و  هانگ و  شورف  دیرخ و  رب  ینبم  کیلوتاک  تیناحور  ناکد  هیلع  لاس 1488 م 

رثا رد  یبیلص ،  ياهگنج  زا  سپ  یطسو و  نورق  رد  دیوگ :  یم  هلاش  نیسیلف  دیدرگ .  ناتستورپ  بهذم  نیتسخن  يانبم  نیا  و  تساخرب . 
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زا یـضعب  یفرط  زا  تسا .  هدـش  رود  یـسیع  نید  هیلوا  ياسیلک  زا  مور  ياـسیلک  هک  دـنتفایرد  یهورگ  اـپورا ،  رد  نیون  راـکفا  شیادـیپ 
یضرا ياهتایلام  ذخا  دنزاس .  اهر  پاپ ))   )) دنب زا  ار  دوخ  دندوب  ددص  رد  دندرب و  یم  جنر  مر  یناحور ))  ءالیتسا   )) زا اپورا  ناهاشداپ 

نرق رد  يداصتقا  یـسایس و  یقالخا و  لـلع  نیا  دـش .  یناـحور  هاگتـسد  هیلع  مدرم  کـیرحت  عاـضوا و  تماـخو  بجوم  اـسیلک  هلیـسوب 
هاگتـسد هیلع  تفلاخم  هب  درک و  هدافتـسا  بسانم  تصرف  نیا  زا  رتول ))  . )) درک داجیا  نید  رد  ار  يدـیدج  تاحالـصا  يدالیم  مهدزناش 

لئاسم زا  یخرب  رد  هک  نیا  دوجو  اب  یناتـستورپ  ياهاسیلک  دروآ .  دوجوب  ار  یناتـستورپ ))  ياهاسیلک  نامزاس   )) درک و مایق  مر  ياسیلک 
ياسیلک فالخ  رب  دـنا ؛)) فلاخم  پاپ  یهلا  تردـق  اب  یگمه   : )) دنتـسه كرتشم  يروما  رد  کـلذ  عم  دـنراد ،  فـالتخا  رگیدـکی  اـب 

ادخ اب  طابترا  يارب  نانم  ؤم  دنا ؛ میهس  ناروساپ  باختنا  رد  یناحور  ریغ  صاخشا  دنتسه ؛)) یـسارکومد  تالیکـشت  ياراد   )) کیلوتاک
ساسا تسین ؛  يرابجا  ناهانگ  هب  فارتعا  دـننک ؛ یم  جاودزا  ناشیـشک  تسا ؛  یناـگمه  یـشیشک  ماـقم  دـنرادن ؛ نویناـحور  هب  جاـیتحا 

نایناحور هب  یجایتحا  دروآ و  تسدب  سدقم  باتک  زا  ار  شیوخ  دیاقع  لوصا  يدازآ  هب  دناوت  یم  نم  ؤم  تسا ؛  سدقم  باتک  تعیرش 
راک و هظفاحم  ینامدرم  فرط  کی  رد  یناتـستورپ  ياهاسیلک  رد  دـنرادن .  هدـیقع  خزرب  نیـسدقم و  میرم و  تراکب  هب  و  درادـن ؛ اـسیلک 

یناتستورپ یهلا  ياملع  زا  یضعب  دنراد .  رارق  رگیدکی  لباقم  رد  ینافرع  وج و  تقیقح  هاوخیدازآ و  نایحیسم  رگید  فرط  رد  یمیدق و 
رد يراگتسر  تسا و  یلـصا  هانگ  یهاوخدوخ ،  دننک .  یم  ریـسفت  نیددجتم  يارب  نامز  تایـضتقم  قبط  ار  یحیـسم  دیاقع  هاوخیدازآ ، 

يروشک نابز  هب  مسارم  تسا .  رارقرب  تداعـس  رگید ،  ناـهج  رد  ناگتـسیاش  تهج  یلو  درادـن  دوجو  منهج  تسا .  ضارغا  زا  باـنتجا 
نیب شزرا  رکذ  هب  کیلوتاک  ياهاسیلک  تهج  نیا  زا  دـنک .  یم  کمک  یناتـستورپ  ياهاسیلک  یئادـج  هب  یلم  راـکفا  دریگ .  یم  ماـجنا 

ياهاسیلک دنناد .  یم  یحیـسم  هعماج  یئادج  فالتخا و  دـجوم  ار  ناتـستورپ  ياسیلک  دـنزادرپ و  یم  کیلوتاک  ياهاسیلک  ندوب  یللملا 
 . تسا رارقرب  دـنله  سیوس و  هسنارف و  رد  نولاـک ))   )) رادـفرط ياـهاسیلک  يوانیدناکـسا و  ياـهروشک  ناـملآ و  رد  رتوـل ))  )) رادـفرط
 ، ناتـستورپ نـیئآ  رد  تـسا .  ناتـسلگنا  تاسیـسءات  زا  سوـکا ))   )) رد ناتـستورپ  زا  يرگید  هـقرف  ياـسیلک  و  ناـکیلگنآ ))   )) ياـسیلک
 : دـنراد فالتخا  رگیدـکی  اب  لامعا  یـضعب  رد  هک  دوش  یم  هدـید  يرایـسب  ياه  هقرف  اکیرمآ  هدـحتم  تالایا  ناتـسلگنا و  رد  اصوصخم 

یئادتبا ياسیلک  هب  نانآ  تالیکـشت  دنهد .  یم  دـیمعت  عیام ،  رد  ندرب  ورف  اب  ار  ناغلاب  و  دـنرادن ،  لوبق  ار  ناکدوک  دـیمعت  هسلتغم ؛))  ))
یگدنز هیکزت  هیفصت و  سدقم و  باتک  تئارق  نایارگ ؛))  نشور   . )) دنراد تفلاخم  ماظن  تمدخ  ندرک و  دای  دنگوس  اب  دراد .  تهابش 
یگدرب گـنج و  غورد و  اـب  اـهرکاک ؛))  )) اـی ناتـسود ))  نمجنا   . )) دـنناد یم  يراگتـسر  طیارـش  زا  صوـصخم  شور  قـبط  ار  یلخاد 
تمکح زا  دنتـسه و  ینید  لماک  يدازآ  رادفرط  نایارگ ؛))  اتکی   . )) دـنناد یم  مکاح  ار  سدـقم  باتک  اهنومروم ؛))  . )) دـنراد ینمـشد 

 ، نایفوص دـنا .  ناتـستورپ  قرف  زا  يرگید  هتـسد  نایتولاس ))   . )) دـننک یم  راکنا  ار  ثیلثت ))   )) دـننک و یم  يوریپ  ادـخ  هقلطم  تدـحو 
نویناحور زا  رفن  کی  يدالیم  مهدراهچ  نرق  رد  ( 565  . ) دنا هتخاس  دحتم  هدرک و  عمج  حیسم  نید  اب  ار  نایدا  ریاس  ودنه و  ادوب و  نیئآ 

اب تسیز ،  یم  يدـالیم  ياهلاس 1324-1384  نیب  هک  درم  نیا  دومن .  ماـیق  پاـپ ))   )) تردـق هیلع  فلگیو ))  ناـج   )) ماـن هب  یـسیلگنا 
تفلاخم يویند  یسایس -  روما  رد  پاپ  تلاخد  پاپ و  يوس  زا  همانوفع  رودص  هانگ ،  هب  فارتعا  رـضتحم ،  نیهدت  ینابر ،  ءاشع  مسارم 

راب نیتسخن  يارب  ناج ))   . )) دـندنازوس هدروآرد و  كاـخ  زا  ار  وا  دـسج  شگرم ،  زا  سپ  لاـس  لـهچ  دومن و  ریفکت  ار  وا  پاـپ  درک . 
داسف ءاشحف و  اب  فلگیو ))  ناج  ( )) 566  . ) دنداد یم  شزومآ  ار  مدرم  وا  ناوریپ  درک و  همجرت  یسیلگنا  نابز  هب  ار  سدقم ))  باتک  ))

ات دـش  ثعاب  تیامح  نیمه  درک و  تیامح  ناج ))   )) زا ناتـسلگنا  رابرد  درک .  تفلاخم  تدـشب  نویناحور  نایم  رد  تارکـسم  برـش  و 
مهارف ار  نولاک ))   )) و رتول ))  )) تضهن ياه  هنیمز  هک  دوب  فلگیو ))  ناج   )) راـکفا تامادـقا و  ( 567  . ) دبای شرتسگ  يدوزب  وا  راکفا 

قلطم وحم  یفن و  وا  دوب .  قیمع  راد و  هشیر  رایـسب  کیلوتاک  عجترم  ياسیلک  سردنم و  بهذـم  هیلع  رتول )) نیترام   )) نایـصع تخاس . 
نارادفرط هسنارف  رد  نولاک  میلاعت  درک .  يرث  ؤم  هباشم و  تامادقا  رتول ))  )) هار همادا  رد  نولاک ))   . )) دش راتساوخ  ار  کیلوتاک  بهذم 

تنوکس يوانیدناکسا  ياهروشک  اکیرمآ و  ناملآ ،  رد  ارثکا  هک  دراد  وریپ  رفن  نویلیم  دون  دودح  رد  ناتستورپ  هقرف  درک .  ادیپ  يرایسب 
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 ، اهناتـستورپ یبهذـم  نابز  دراد .  نآ  اب  یتافالتخا  بتارم ،  هلـسلس  ظاحل  زا  و  تسا ؛  ادـج  کیلوتاک  ياسیلک  زا  رتول  ياـسیلک  دـنراد . 
باتک توالت  - 4 راطفا .  لوانت و  - 3 يرابجا .  ریغ  فارتعا  - 2 دیمعت .  - 1 زا :  تسا  ترابع  اهناتستورپ  رئاعش  مسارم و  تسا .  یسیلگنا 

رامآ یخرب  تسا .  یکی  اه  کیلوتاک  دایعا  اب  اهناتستورپ  یبهذم  دایعا  جاودزا .  - 6 رتول .  هیعدا  تئارق  اسیلک و  رد  روضح  - 5 سدقم . 
 ، ایلارتسا دنلتاکسا ،  ناتـسلگنا ،  رد  اهناتـستورپ  عامتجا  لحم  دناسر .  یم  رفن  نویلیم  شـش  تسیود و  هب  ناهج  رد  ار  اهناتـستورپ  دادعت 

شردـپ دـمآ .  ایندـب  يرگراک  يا  هداوناخ  رد  رتول  ناتـستورپ  هقرف  راذـگناینب  ربهر و  رتول ،  نیترام  ( 568  . ) دـشاب یم  اداناک  اـکیرمآ و 
درف تخادرپ .  راـک  هـب  تـشیعم  نیمءاـت  يارب  وا  تشذـگ .  یم  ریقف  هداوناـخ  ره  لوـمعم  هویـش  هـب  رتوـل  یگدـنز  دوـب .  ندـعم  رگراـک 
راچد یگلاس  رد 22  وا  درک .  لیصحت  ار  یقیـسوم  تایبدا و  قوقح و  هفـسلف و  رتول  تفرگ .  هدهع  رب  ار  وا  لیـصحت  جراخم  يراکوکین 
هعموص بهار  يدـالیم  لاس 1505  رد  دـش .  دـهاوخ  بهار ))   ، )) دربب رد  هب  ملاـس  ناـج  رگا  درک  رذـن  دـش و  اـیرد  رد  ناـفوط  هثداـح 

 . تفای تسد  یـشیشک  ماقم  هب  وا  درک .  بسک  یبهذـم  تامولعم  دـمآرد و  نابهار  سابل  رد  لاـس  جـنپ  اـجنآ  رد  دـش و  نتـسوگوا ))  ))
یم شوگ  ار  وا  تافارتعا  هک  یشیشک  دوب .  كانمیب  دنوادخ  لدع  ناطیـش و  هانگ و  زا  هتـسویپ  دوب و  دنلب  يرکف  ياراد  ساسح و  يدرم 

ار اهنآ  دناوخ و  یم  تقد  هب  ار  سدقم  بتک  رگید  لیجانآ و  رتول ))  . )) دشخب شمارآ  ار  وا  هدـیروش  رطاخ  هک  درک  یم  شـشوک  داد ، 
ياهتعدب هب  وا  دیدرگ .  هیلوا  تیحیسم  اب  کیلوتاک  تالیکشت  پاپ و  دایز  رایـسب  هلـصاف  هجوتم  رتول  درک .  یم  ریـسفت  شنادرگاش  يارب 

هافر تیفارـشا و  تسناد .  یناطیـش  ار  نویناحور  طسوت  ماوع  ناهانگ  دـیرخ  تشهب و  شورف  درب .  یپ  یـسیع  نید  رد  نویناحور  پاـپ و 
دیاقع و اب  امـسر  يدالیم  لاس 1517  رد  وا  دـنک .  لمحت  تسناوتن  ار  یتلود  ماکح  رـصیق و  اب  نانآ  یتسدـمه  نویناـحور و  هداـعلا  قوف 

هیلع یگرزب  بالقنا  دیدرگ و  اپورا  لامش  ناملآ و  نایحیـسم  شروش  يرادیب و  ثعاب  رتول  ناس  نیدب  داتفارد .  کیلوتاک  یمـسر  رئاعش 
دیرخ شزرمآ و  هیلع  وا  همان  ضارتعا  هک  ار  دوخ  یمـسر  هیمـالعا  ربتکا 1517  رد  درک .  اپب  مور  کیلوتاک  ياسیلک  ناشیـشک و  پاـپ و 

رهش ياسیلک  هزاورد  يالاب  رب  هدام  جنپ  دون و  رد  یـضارتعا  هیمالعا  نیا  درک .  رداص  دوب ،  کیلوتاک  ياسیلک  ياهتعدب  رگید  ناهانگ و 
تشحو هب  ضارتعا  نیا  زا  پاپ  دوب .  دیدج  قیتع و  دهع  هسدقم  بتک  هب  دنتسم  داوم  مامت  رد  وا  هیمالعا  دش .  نازیوآ  ناملآ  گرب  نیتو 
یبهذم ياروش  رد  پاپ ))   . )) تفریذپن ار  توعد  نیا  رتول  یلو  دناوخارف .  يا ،  همان  هلیسو  هب  يدالیم  توا 1518  متفه  رد  ار  وا  داتفا و 

ناملآ روطارپما  درک .  موکحم  رفک  دادـترا و  هب  ار  يو  کیلوتاک  هفقاسا  و  نک ))  لراش   )) ناملآ روطارپما  روضح  رد  کنیز ))  پیال  ))
تصرف 60 نایاپ  ات  هک  تساوخ  رتول  زا  پاپ  درک .  ارجا  ار  پاـپ  روتـسد  دیـسرت ،  یم  رتول  بـالقنا  زا  دوب و  هدیـسر  تردـق  هب  هزاـت  هک 

یم تیامح  يو  زا  لام  ناـج و  اـب  وا  ناوریپ  تفریذـپن .  رتول  یلو  درادرب .  تسد  دوخ  یـضارتعا  دـیاقع  زا  دـنک و  هبوت  دـناوت  یم  هزور 
اما دش .  میرحت  پاپ  اسیلک و  ءایلوا  فرط  زا  وا  ياهباتک  درک و  مالعا  مدلا  رودهم  ار  وا  پاپ  دیشک .  شتآ  هب  ار  پاپ  همان  رتول  دندرک . 

تدـش اب  یحیـسم  فلتخم  عماوج  ناـیم  رد  وا  راـثآ  هعلاـطم  دـش و  یم  هدوزفا  رتول  ناوریپ  دادـعت  رب  اـه ،  میرحت  ریفکت و  نیا  مغر  یلع 
پاپ هیلع  ناملآ  ناناقهد  تفرگ .  جوا  و . . .  سیوس ،  هسنارف ،  ياهروشک  رد  مزیناتـستورپ  گرزب  تضهن  ای  بـالقنا  دـش .  یم  بیقعت 

 . تخادرپ یبهذم  قیمع  تاحالـصا  هب  داهن و  داینب  اپورا  رد  ار  ناتـستورپ  ياهاسیلک  موادم ،  تیلاعف  لاس  یـس  اب  رتول  دـندرک .  شروش 
(569  . ) تشذگرد يدالیم  لاس 1546  رد  یگلاس  نس 62  رد  رتول  دـش .  لوبقم  اهاج  رگید  زا  يرایـسب  یبرغ و  ياپورا  رد  وا  بهذـم 

دننام وا  دوب .  ناتـستورپ  بهذـم  ناوریپ  زا  وا  تسیز .  یم  يدـالیم  ياهلاس 1564-1509  هلـصاف  رد  دوب و  هسنارف  یلاها  زا  نولاـک  ناژ 
هک لـماک  يروـشک  تروـص  هب  ار  وـنژ  اـت  تشاد  رظن  رد  تـفگ .  یمن  نخـس  لدتـسم  دوـبن و  ریثءاـتلا  عیرـس  ساـسحارپ و  يدرم  رتوـل 

نیناوق دیاب  وا  هدیقع  هب  تسا .  سدـقم  باتک  نوناق  باتک  اهنت  هک  دوب  دـقتعم  نولاک  دروآرد .  دـشاب ،  نید  ءایلوا  رایتخا  رد  شتموکح 
 . دوبن لاجم  دایـش و  دوخ  هابـشا  دننام  اما  دیـشیدنا .  یم  يوسیع  بان  تیحیـسم  هب  زین  وا  دـشاب .  سدـقم  باتک  ساسا  رب  یعامتجا  ماظن 

زکرم تایح  تفگ :  یم  نولاک  تشاد .  لماک  داقتعا  تفگ ،  یم  هچنآ  هب  دوب و  هتخیماین  ینانوی  يدـنه و  ياـه  هشیدـنا  اـب  وا  ياـهروای 
 . دـنک ساسحا  دـنوادخ  رـضحم  رد  ار  دوخ  هشیمه  دـیاب  یمدآ  دـشاب .  یم  تیمها  تیاهن  رد  ینید  فیاظو  تیاعر  تسا و  دوجو  لـقث 
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وا دنا .  لوغـشم  بعل  وهل و  هب  هک  تسناد  یم  ناطیـش  هچیزاب  ار  نانآ  درک .  یم  توعد  سدـقم  باتک  هعلاطم  هب  ار  شایع  هزره و  مدرم 
رتول فالخ  رب  نولاک  دروآراب .  سدـقمرخ  دـهاز و  کشخ و  یمدرم  ار  نانآ  دروآ و  دوجوب  یـساسا  رییغت  ونژ  مدرم  راتفگ  راـتفر و  رد 
رتول تسناد .  یم  گنهامهان  سدـقم  باتک  اب  ار  دادعتـسا  زاربا  رنه و  ملاـس و  حـیرفت  هنوگ  ره  دوب و  يدرـس  کـشخ و  بصعتم و  درم 

نامزاس باتک  دـش .  دـلوتم  سیئوس  روشک  رد  عقاو  لاب  رهـش  رد  يدـالیم  لاس 1509  رد  نولاـک  ناژ  ( 570  . ) دوب نولاـک  لـباقم  هطقن 
هب ناتـستورپ  زا  يا  هقرف  کیلوتاک  بهذـم  تشاد .  ناتـسلگنا  دـنله و  سیئوس و  زا  یناوریپ  نولاـک  تشون .  لاس 1539  رد  ار  یئاـسیع 

(571  . ) دور یم  رامش 

تیحیسم یعرف  ياه  هقرف 

اهینویکرام اهینویسا ،  ياه  هقرف  - 1

سیراـنیلوپآ ناوریپ  تفر ،  یم  رامـشب  يوسیع  بهذـم  گرزب  ءاـملع  زا  هک  سوینرـس  بهذـم  نارادـفرط  نویلولح ،  بتکم  نارادـفرط 
رد هتـشذگ  نورق  رد  هک  رگید  هتـسد  هقرف و  اههد  اهینورام و  يروگارگ ،  هنمارا  هیبوقعی ،  هقرف  ياهیروطـسن  هیقذال ،  تردـق  رپ  شیـشک 

لمحت ار  رگیدکی  روضح  دنتـسناوت  یمن  هاگ  چیه  اه  هقرف  نیا  دـنتخادرپ .  یم  راتـشک  هب  دـنداتفا و  یم  رگیدـکی  ناج  هب  فلتخم  زکارم 
داب سدـقم  سدـقم ،  سدـقم ،  دـنتفگ :  یم  هینطنطـسق  ياـسیلک  رد  یهورگ  تشاد .  ار  دوخ  صاـخ  راعـش  يا  هقرف  هورگ و  ره  دـننک . 
نیا دـنوادخ .  داب  سدـقم  سدـقم ،  سدـقم ،  دـنتفگ :  یم  هیکاطنا  ياـسیلک  ناوریپ  دـیدرگ .  بولـصم  اـم  يارب  هک  اـههورگ  دـنوادخ 

 . دش یم  عورش  راتشک  دنداتفا و  یم  رگیدکی  ناج  هب  اههورگ 

نولاک ناژ  هقرف  - 2

طارفا تخـس  یحیـسم  هیلوا  یتنـس  رئاعـش  ظفح  بصعت و  رد  نولاک  زا  يوریپ  هب  هقرف  نیا  تشذگ .  يو  رکذ  هک  نولاک  بهذـم  ناوریپ 
 . دندیزرو یم 

فلگیو ناج  هقرف  - 3

هیلوا هتـسه  راذگناینب  عقاو  رد  تسیز و  یم  يدالیم  مراهچ  نرق  رد  تشذگ ،  يو  ياهراک  یگدـنز و  حرـش  هک  یـسیلگنا  فلگیو  ناج 
دوب فلگیو ))  ناج   )) ياهفرح نامه  دنتفگ ،  یم  نولاک ))   )) و رتول ))  )) دعب اهنرق  ار  هچنآ  دوب .  تیحیسم  خیرات  رد  ناتـستورپ  بهذم 

 . دش پاپ  بصعت  ینابرق  فلگیو  . 

سوه ناژ  هقرف  - 4

یک هب  ار  وا  درک .  همکاحم  ار  سوه ))  ناژ   )) داد و لیکشت  سناتـسنک ))   )) رهـش رد  یئاروش  پاپ  فلگیو . ))  ناج   )) هقرف زا  بعـشنم 
ناژ  )) نارادفرط نیب  داد .  يور  يدالیم  لاس 1415  رد  هثداح  نیا  دنتخوس .  ار  شباتک  وا و  دعب  یکدنا  یلو  دومن .  موکحم  سبح  لاس 

 . داد يور  يدیدش  يریگرد  پاپ ))   )) ناوریپ و  سوه )) 

نیتروپ هقرف  - 5

قلطم ظفح  هب  دـقتعم  ارگ  تنـس  هقرف  نیا  دـنداد .  یم  لیکـشت  اه  يدـنلریا  ادـتبا  ار  هقرف  نیا  ناوریپ  نولاک .  رتول و  بهذـم  زا  بعـشنم 
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کیلوتاک ياسیلک  پاپ و  نارادتـسود  تفرگ .  رارق  کیلوتاک  ناوریپ  دیدش  تفلاخم  دروم  هقرف  نیا  ددـندوب .  یـسیع  نید  هیلوا  دـیاقع 
نیتروپ هقرف  هیلع  هزرابم  رد  پاپ  ناوریپ  يربهر  دـننک .  ظفح  ار  کیلوتاک  تیناحور  يوربآ  ات  دـنداد  ناشن  لمعلا  سکع  هقرف  نیا  هیلع 

دیاقع شیتفت  همکحم  تشک و  ار  اهناتـستورپ  زا  يدایز  دادـعت  دـناب  نیا  تشاد .  هدـهع  رب  كالابولود  كاینیا  مان  هب  یئایناپـسا  يدرف  ار 
نیا دیامن .  همکاحم  یئاسانـش و  ار  اهناتـستورپ  دـنک و  شیتفت  قیقحت و  نایحیـسم  دـیاقع  رد  هک  دوب  نآ  همکحم  نیا  راک  داد .  لیکـشت 

 . دومن یم  مادعا  درک و  یم  مالعا  دترم  دحلم و  ار  پاپ  نافلاخم  هورگ ، 

نییعوسی هقرف  - 6

پاپ هقرف ،  نیا  داقتعا  رد  درک .  یم  غیلبت  ار  پاـپ  زا  هناروکروک  قلطم و  تعاـطا  هقرف  نیا  دـنمان .  نییعوسی  هقرف  ار  كـالابولود  ناوریپ 
 . دنرادن لا  ؤس  ضارتعا و  قح  مدرم  تسا و  یحیسم  هعماج  قلطم  یلو 

يروطسن هقرف  - 7

هقرف نیا  ربهر  سویروطسن ))   . )) دوب یسیع  تاذ  یگناگود  هب  دقتعم  هقرف  نیا  دندش .  ادج  هینطنطسق  ياسیلک  زا  تشذگ ،  نآ  رکذ  هک 
رب سدقلا  حور  سپس  دش و  دلوتم  یناسنا  تعیبط  اب  یسیع  هدش .  رادراب  ار  یسیع ))   ، )) سدقلا حور  هزجعم  اب  میرم ))   )) هک تفگ  یم 

نایحیـسم ياسیلک  تشذگ .  رد  يدالیم  لاس 439  رد  دش و  دـیعبت  سویروطـسن  درک .  لولح  وا  رد  یئادـخ  تعیبط  دـش و  لزان  حیـسم 
 . تسا يروطسن  ناریا 

سویرآ هقرف  - 8

رصع ناشیشک  نویناحور و  دوجو  ثیلثت و  دیاقع  اب  وا  دش .  رهاظ  رصم  هیردنکسا  رد  يدالیم  موس  هدس  رخاوا  رد  هیبیل  یلاها  زا  درف  نیا 
وا زا  هکلب  تشادـن ،  تکرـش  تقلخ  رد  ردـپ  اب  لزا  زا  رـسپ  اریز  تسین .  رـسپ  فیدر  رد  ردـپ  وا  هدـیقع  هب  تخادرپ .  تفلاـخم  هب  دوخ 

درک و رارف  نیطسلف  هب  هیردنکسا  زا  سویرآ ))   . )) دندرک ریفکت  هیردنکـسا  نمجنا  رد  ار  وا  يدالیم  لاس 321  رد  اهشیشک  دش .  یشان 
ار نآ  تشون و  ثیلثت  در  رد  یباتک  وا  درک .  مالعا  دازآ  ار  وا  دـیاقع  يدـالیم  لاس 323  رد  ناشیـشک  زا  يرگید  نمجنا  تفای .  یناوریپ 
نآ رد  سویرآ ))   )) داد و لیکشت  يدالیم  لاس 325  رد  هیکین ))   )) رهش رد  ناشیشک  زا  ینمجنا  نیتناتـسنک  روطارپما  داهن .  مان  ایلات )) ))

عافد ثیلثت  هدـیقع  زا  ناشیـشک  همه  نمجنا  نآ  رد  تشاد .  مالعا  ثیلثت  اب  ار  دوخ  تفلاخم  درک و  عافد  دوخ  دـیاقع  زا  هدرپ  یب  نمجنا 
دنتخوس ار  سویرآ  راثآ  رصیق  روتسد  هب  دندش .  دیعبت  رهش  زا  رفن  ود  نآ  سویرآ و  دندیدرگ .  سویرآ  دیاقع  وریپ  رفن  ود  اهنت  دندرک . 

(572  . ) تشذگرد يدالیم  لاس 336  رد  سویرآ  دش ،  یم  مادعا  دوب ،  هدرک  ناهنپ  ای  تشاد  تسد  رد  ار  اهنآ  سک  ره  و 

تنژوه هقرف  - 9

تساوخ تقو  تلود  زا  کیلوتاک  ياسیلک  دوب .  يوسنارف ))  تنژوه   )) اب هقرف  نیا  يربهر  دندوب .  نولاک ))   )) بهذم وریپ  تنژوه  هقرف 
ماع لتق  نامرف  دعب  دوب ،  تنژوه ))   )) ناتـسود زا  ادـتبا  هک  هسنارف  هنطلـسلا  بیان  نیرتاک ))   . )) دـهد نایاپ  هقرف  نیا  ياقب  تایح و  هب  ات 

تنژوه رادفرط  هک  يوسنارف  ياه  لارنژ  زا  یکی  دـندش .  هتـشک  هقرف  نیا  زا  رفن  رازه  تسیب  دودـح  رد  درک و  رداص  ار  هقرف  نیا  ناوریپ 
يدازآ تایح و  قح  هسنارف ،  هاشداپ  بناج  زا  ینامرف  رودـص  اـب  يدـالیم  لاـس 1598  رد  داد و  رارق  قاـفرا  دروم  ار  هورگ  نیا  دوب ،  اـه 

دیاقع هرابود  يدالیم  لاس 1685  رد  دـیدرگ و  وغل  نامرف  نیا  مهدراهچ ))  یئول   )) تموکح نامز  رد  دـش .  هداد  هقرف  نیا  هب  یعاـمتجا 
(573  . ) دیدرگ مالعا  ینوناق  ریغ  هقرف  نیا 
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اه تیزیفونوم  هقرف  - 10

حور ياراد  ادتبا  زا  یـسیع  ینعی  دندوب ؛ یـسیع  ترـضح  حور  تدحو  رادفرط  هقرف  نیا  تشذـگ .  نآ  حرـش  هتـشذگ  تاحفـص  رد  هک 
ینایرس رـصم و  یبوقعی  نایحیـسم  هنمارا و  نایم  رد  رتشیب  هدیقع  نیا  تسا .  هتـشاد  ار  یئادخ  حور  نامه  زین  دلوت  زا  سپ  هدوب و  یئادخ 

سکودوترا ياسیلک  زا  بیترت  نیدب  تفریذپ و  ار  حیـسم  رد  حور  تدحو  هدیقع  ناتـسنمرا  ياسیلک  يدالیم  لاس 525  رد  دراد .  جاور 
 . دش ادج  سنازیب  ینانوی و 

هیبوقعی هقرف  - 11

دنناد یم  ثداح  اروا  یتهج  زا  دنیوگ و  یم  میدق  ار  عناص  هک :  تسا  هقرف  نیا  دیاقع  زا  دـنتفگ .  یم  بوقعی  ار  وا  هک  يدرم  هب  بوسنم 
رد يدالیم  لاـس 578  رد  هک  دـنا  ینـالاپ  بوـقعی  ناـمه  ناوریپ  هقرف  نیا  هک  دـندقتعم  ناـققحم  یتوساـن .  یتوهـال و  دـعب  ود  ياراد  و 
 . تسیز یم  يدالیم  مشش  نرق  رد  دوب .  ریغص  يایـسآ  رد  افروا  سدآ ،  فقـسا  يدالیم ،  لاس 541-578  زا  فورعم  بوقعی  تشذگ . 

 . دنارفن رازه  هاجنپ  دصکی و  نونکا  مه  يو  ناوریپ  تسا .  هیکرت  هیروس و  قارع و  ینعی  قرش  ياسیلک  سس  ؤم  وا 

نومترآ هقرف  - 12

هراشا

طقف یـسیع  هک :  تسا  هقرف  نیا  دـیاقع  زا  دـمآ .  دوجوب  نومترآ  مان  هب  یحیـسم  یناحور  کی  هلیـسو  هب  يدـالیم  مود  نرق  رد  هقرف  نیا 
لوبق ار  وا  بهذم  اسیلک  اذـل  دوب و  حیـسم  تیهولا  رکنم  هقرف  نیا  دـسر .  یم  وا  هب  سدـقلا  حور  ضیف  نارگید  زا  رتشیب  هک  هدوب  یناسنا 

 . درکن

نیدان یلوپآ  هقرف  - 13

 . تسا هدوب  يرهاظ  ناسنا  کی  یسیع  هک  دنیوگ  یم  زین  هقرف  نیا 

تالک ونوکیا  هقرف  - 14

یقرش مور  ناهاشداپ  یخرب  دوب .  فلاخم  اسیلک  رد  همسجم  ریواصت و  هنوگ  ره  بصن  اب  هقرف  نیا  درک .  روهظ  يدالیم  متفه  نرق  رد  هک 
 . دندوب هدیقع  مه  هقرف  نیا  اب 

هیتبس هقرف  - 15

کی ناهفـصا  يافلج  رد  هقرف  نیا  دنک .  یم  یفرعمدـیع  زورار  زور  نآ  دـناد و  یم  سدـقم  هبنـشکی  زور  ياج  هب  ار  هبنـش  زور  هقرف  نیا 
 . دراد اسیلک 

ناردارب نارهاوخ  هقرف  - 16

وریپ هیقب  ناتستورپ و  کیلوتاک و  دص  راهچ  يروگیرگ و  یحیـسم  ناریا  هنمارا  دصرد  دون  تسین .  تسد  رد  یعالطا  هقرف  نیا  دیاقع  زا 
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 . دنا هقرف  نیا 

هیتاکلم هقرف  - 17

تـسار يولهپ  زا  تسا و  هتفای  هار  ای  هدیزخ  وا  نورد  هب  میرم  شوگ  يارجم  زا  هک  كاپ  تسا  يرهوج  یـسیع  تسا :  هقرف  نیا  دیاقع  زا 
دنادرگ فاعم  ایند  ماعط  زا  سک  ره  دتفا .  نایرج  هب  نادوان  هناخدور و  رد  بآ  هک  تفای  هار  نانچ  میرم  رد  حور  تسا .  هدـمآ  نوریب  وا 

 . دش رهاظ  مور  زرا  رد  هک  دشاب  یم  اکلم  هب  بوسنم  هقرف  نیا  ( 574  . ) دنک هدهاشم  ار  شراگدرورپ  ار ،  دوخ 

هلستغم هقرف  - 18

 : هک دش  هتفگ  هقرف  نیا  دیاقع  هرابرد  هتـشذگ  رد  دشاب .  یم  یـسیع  نید  هیلوا  رئاعـش  ننـس و  هب  رادافو  هقرف  نیا  تشذـگ .  نآ  رکذ  هک 
 . تسا فلاخم  يزابرس  تمدخ  اب  هقرف  نیا  دنهد .  یم  دیمعت  یلاسگرزب  غولب و  نس  رد  درادن و  لوبق  ار  ناکدوک  رد  دیمعت 

نایارگ نشور  هقرف  - 19

گنج غورد و  اب  دنک و  یم  هیصوت  ار  يرهاظ  ینطاب و  هیکزت  هیفصت و  سدقم و  باتک  ندناوخ  هقرف  نیا  تشذگ .  نآ  دیاقع  حرـش  هک 
 . تسا فلاخم  ادیدش  یگدرب  و 

اهنومروم هقرف  - 20

 . دراد هیکت  ناهج  رد  سدقم  باتک  تموکح  رب  هقرف  نیا  تشذگ .  نآ  دیاقع  حرش  هک 

نایارگ اتکی  هقرف  - 21

ار اتکی  يادـخ  هب  نامیا  و  دـنک ،  یم  در  اقلطم  ار  ثیلثت  دراد ،  هدـیقع  هدـیقع  لماک  يدازآ  هب  هقرف  نیا  تشذـگ .  نآ  دـیاقع  حرـش  هک 
 . دنک یم  غیلبت 

هیتولاس هقرف  - 22

یم نایفوص  هقرف  ار  هقرف  نیا  یهاگ  یقرـش .  نایدا  ریاس  یئادوب و  يدـنه -  دـیاقع  نایدا و  زا  یطولخم  ناتـستورپ ،  بهذـم  زا  بعـشنم 
 . دنیوگ

اه تشیتوا  هقرف  - 23

تعیبط تاذ و  طقف  یسیع  هک  دوب  دقتعم  هقرف  نیا  تسا .  هتسیز  یم  مجنپ  نرق  رد  هک  ینانوی  یحیـسم  گرزب  ءاملع  زا  هشیتوا  ناوریپ  زا 
 . تشاد یئادخ 

سدیلپزاب هقرف  - 24

 . درک روهظ  هیکاطنا  رد  يدالیم  مود  نرق  رد 
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نیسنیلاو هقرف  - 25

 . دمآ دیدپ  يدالیم  مود  نرق  طساوا  رد 

اهینویگرام هقرف  - 26

 . درک روهظ  يدیم  مود  نرق  نایاپ  رد 

یناصیدراب هقرف  - 27

 . دمآ دیدپ  يدالیم  مود  نرق  رخاوا  رد 

اه نومروم  - 28

رد تاجوز  ددـعت  هب  هقرف  نیا  دـنا  فلاخم  رظن  دـیدجت  شیازفا و  هنوگ  ره  اب  دـنراد .  هیکت  نیدـهع  نوتم  رب  هک  يرابخا  ياـهارگ  تنس 
 . دنا هدرک  رایتخا  نز  تشه  ات  هقرف  نیا  ناوریپ  زا  يرایسب  دوب .  دقتعم  تیحیسم 

نایارگ مولع  هقرف  - 29

یمـسج لماک  يافـش  هک  دـنرواب  نیا  رب  و  تسا .  تسردان  رارک  دـساف و  دـیاقع  هجیتن  ینامـسج  ضارما  مامت  هک  تسا  دـقتعم  هقرف  نیا 
ناگدنسیون و زا  يرایـسب  ور  نیا  زا  تسا .  قفاوم  ناسانـشناور  دیدج  تایرظن  اب  هورگ  نیا  ياهرواب  نیا  تسا .  ینادزی  تاماهلا  هلیـسوب 

 . دندرک بلج  دوخ  هب  ار  هفسالف  نادنمرنه و 

نایارگ لقع  هقرف  - 30

کی ساسا  رب  بهاذـم  نایدا و  مامت  دروآ .  تسدـب  هشیدـنا  لقع و  اب  ار  بهذـم  للع  نید و  قیاقح  دـیاب  هک :  تسا  هقرف  نیا  دـیاقع  زا 
دازآ رشب  تسا 3 - هدروآ  دیدپ  وا  ار  ناهج  تسا 2 - هناگی  دنوادخ  - 1 زا :  تسا  ترابع  هقرف  نیا  دیاقع  لوصا  دنراوتسا .  هشیر  لصا و 

هاگشیپ رد  روضح  تسا و  داعم  گرم ،  زا  سپ  تسا 5 - لاوز  لباق  ریغ  نادواج و  ناسنا  حور  - 4 دنک .  ور  يوقت  هب  هک  تسا  راتخم  و 
نید يدابم  تاروت و  ذـخءام  هب  وا  دوب .  هقرف  نیا  ناربهر  زا  یکی  هتـسیز ،  یم  يدـالیم  لاس 1791  رد  هک  رلمـس  ناژ  دنوادخ .  تلادع 

زا دـیدرگ ،  یقالخا  لئاضف  ياراد  سک  ره  و  تسا ،  يرورـض  یقالخا  لئاضف  نیمءات  يارب  تناید  تفگ :  یم  وا  تشاد .  هقالع  حیـسم 
 . تسا فاعم  زاین و  یب  ینید  لامعا  مسارم و  يارجا 

زیماد سنارف  هقرف  - 31

یعدـم هقرف  نیا  درک .  یم  توعد  ایند  هب  هقالع  یگتـسباو و  مدـع  هب  ار  دوخ  ناوریپ  تشذـگ ،  رد  يدـالیم  لاـس 1226  رد  هک  درف  نیا 
 . درک یم  یگدنز  رقف  لامک  رد  دوب و  یسیع  زا  يوریپ 

نوینابهر هقرف  - 32

 (( نابایب  )) يانعم هب  سمرا ))   )) ینانوی هملک  زا  ذوخءام  تسیرمرا ))   . )) دناروهشم اه   (( تسیمرا  )) هب هقرف  نیا  تشذگ .  نآ  حرـش  هک 
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دوب ناوتنآ  مان  هب  یطبق  يدرف  یحیسم  بهار  نیتسخن  دنا .  هتفگ  مه  نیـشن ))  هشوگ   )) ای اهنت ))  )) ینعی ناوم ))   )) نانآ هب  یهاگ  تسا . 
يدالیم لاس 320  رد  هک  تساخرب  یطبق  مشاپ  مان  هب  يرگید  بهار  وا  زا  سپ  تشذـگ .  رد  يدالیم  لاس 256  رد  درک و  انب  ار  رید  هک 

یبرع هب  و  هبآ ))   )) ار ناشیشک  نیا  تخاس .  رارقرب  نانآ  نایم  رد  یتخس  رایـسب  طابـضنا  درک و  عمج  دوخ  درگ  ار  ناشیـشک  زا  یهورگ 
 . دنیوگ ردپ ))  )) یسراف هب  و  با ))  ))

تراهلآ هقرف  - 33

صخش نیا  تسا .  حیسم  نید  سانشرس  يافرع  خیاشم و  زا  یکی  وا  تشذگرد .  يدالیم  لاس 1328  رد  هک  دوب  ناملآ  یلاها  زا  درف  نیا 
رظن هچ  ره  رب  تسا ،  رهاظ  رـضاح و  تاقولخم  مامت  رد  دنوادخ  نوچ  و  تسا .  ادخ  رـشب  تفگ :  یم  دوب  دوجوب  تدـحو  لصا  رادـفرط 

 . مینیب یم  وا  يامیس  مینک 

تسیتپابانا هقرف  - 34

نیا وریپ  فلتخم  تاقبط  زا  يرامـش  یب  هورگ  دنراد .  رایـسب  ترهـش  نایحیـسم  نایم  رد  دنـشاب ،  یم  نیون  ناگتفای  دیمعت  هک  هورگ  نیا 
دروم ار  یـسیع  شور  تنـس و  طقف  دنداد و  رارق  دیدج  دـهع  صن  ساسا  رب  ار  دوخ  یبهذـم  مسارم  لامعا و  اهنت  هقرف  نیا  دـندش .  هقرف 

ار دیلقت  هقرف  نیا  دنتـشادن .  لوبق  ار  نالاسدرخ  دیمعت  هقرف  نیا  دـندرک .  یم  يراددوخ  لیوءات  ریـسفت و  هنوگ  ره  زا  دـنداد و  رارق  لمع 
یب یتادوجوم  یلک  روطب  ار  تیناحور  هقرف  نیا  ناوریپ  تسناد .  یم  زاـسراک  تین  صولخ  اـب  ار  تاداـبع  لاـمعا و  تسناد و  یمن  زیاـج 
اذـل دنتـسناد ؛ یم  يرورپ  ماوع  يزاسرخ و  هاگتـسد  نویناحور و  ناکد  ار  اسیلک  نانآ  دنتـسناد .  یم  طخ  تفه  قفانم و  راـکایر و  نید ، 

و دندرک .  یم  رازگرب  هیلوا  نویراوح  یسیع و  هویش  هب  ار  ینابر  ءاشع  مسارم  نانآ  دنداد .  یم  ماجنا  یـصخش  لزانم  رد  ار  دوخ  تادابع 
(575  . ) دیایب نیمز  هب  ربا  رب  راوس  نامسآ  زا  یسیع  هک  دندوب  يزور  راظتنا  رد 

نوّیدحاو هقرف  - 35

درک روهظ  تشاد ،  یناوریپ  نولاک  هقرف  هک  ونژ ))  )) رهش رد  وا  تسا .  سوتورس ))  لیئاکیم   )) مان هب  یئایناپـسا  يدرف  هقرف  نیا  راذگناینب 
باـتک وا  تسناد .  ضحم  رفک  ار  ثیلثت  هب  هدـیقع  اذـل  تفاـین و  نآ  رد  ار  ثـیلثت  عوـضوم  دـیدج ،  دـهع  رد  هعلاـطم  زا  سپ  درم  نـیا  . 
ثیلثت ای  ثولاث  شیادیپ  هک  دوب  هدرک  تباث  باتک  نیا  رد  وا  درک .  رشتنم  يدالیم  لاس 1531  رد  تشاگن و  ار  ثولاث ))  ياطخ  تابثا  ))

اریز درادرب ،  ثیلثت  زا  تسد  دیاب  دنک ،  یم  لمع  لیجنا  روتـسد  هب  هک  نامیالا  حیحـص  یحیـسم  تسا و  کیلوتاک  ياسیلک  تاعادـبا  زا 
درک و یلجت  یسیع  ای  هملک  رد  یهلا  یقیقح  تاذ  تفگ :  یم  وا  دوش .  يدحاو  يادخ  تیصخش ،  هس  هثالث  ءازجا  هک  تسا  لاحم  القع 

تراکب  ) هدیقع نیا  اذـل  تسین ،  تسد  رد  میرم  یگزیـشود  رب  یلیلد  تفگ :  یم  وا  تسا .  هدوب  سدـقلا  حور  دـنوادخ ،  وا و  نیب  هطبار 
ار وا  نولاک  ناوریپ  دعب  یکدنا  یلو  دوب ،  لوغـشم  تبابط  هب  هسنارف  رد  یتدـم  دوب .  رکنم  زین  ار  یـسیع  تازجعم  وا  تسا .  لطاب  میرم ) 

یناوریپ یئاپورا  ياهروشک  یخرب  رد  رـضاح  لاح  رد  وا  دنتخوس .  شتآ  رد  هدـنز  لاس 1553  رد  ار  وا  ونژ  رهـش  رد  دندرک و  یئاسانش 
 . دراد

ناگ هتفای  حالصا  هقرف  - 36

نابـش  )) ار هقرف  نیا  سیئر  دنوش و  یم  باختنا  نآ  ناوریپ  فرط  زا  هقرف  نیا  ناربهر  دنتـسه .  رفن  نویلیم  دودح 22  رد  هقرف  نیا  ناوریپ 
نییزت و عون  چیه  هقرف  نیا  ياسیلک  رد  دریگ .  یم  ماجنا  هداس  رایـسب  یـشور  اب  نابـش  طسوت  تادابع  یبهذم و  مسارم  ماجنا  دـنیوگ .  (( 
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 . درادـن دوجو  ضیعبت  ناوریپ  نایم  رد  درادـن .  یقرف  چـیه  يداع  مدرم  اب  هقرف  نیا  یبهذـم  ياوشیپ  نابـش  سابل  درادـن .  دوجو  یـشیارآ 
 . دنهد یم  ماجنا  یسیع  دای  هب  یعمج  هتسد  ياهینامهیم  رد  تکرش  اب  هک  لوانت  دیمعت و  زا :  تسا  ترابع  نانآ  ینید  ضئارف 

اه نک  یلگنا  هقرف  - 37

یبهذـم ضئارف  تسا .  ناتـستورپ  ياسیلک  کیلوتاک و  ياسیلک  نیب  لصاف  دـح  اسیلک  نیا  تسا .  رفن  نویلیم  هقرف 25  نیا  ناوریپ  دادعت 
هخاش هس  ياراد  هقرف  نیا  درادـن .  یفالتخا  ضئارف  رد  کیلوتاک  ياسیلک  اـب  تسا و  یبهذـم  سدـقم  نوتم  داروا  هیعدا و  هقبط  هقرف  نیا 

تمالع دـیمعت  لسغ  نویلجنا .  هژیو  هاتوک ،  ياسیلک  ج :  ضیرع .  ياسیلک  ب :  اه .  کـیلوتاکولگنآ  هژیو  دـنلب  ياـسیلک  فلا :  تسا : 
زا یهورگ  دنهد .  یم  ماجنا  یـسامترا  تروص  هب  یعمج و  هتـسد  روطب  ار  دـیمعت  لسغ  یهاگ  هقرف  نیا  ناوریپ  تسا .  یـسیع  نید  لوبق 
 . تسا كدنا  هورگ  نیا  دادعت  دنیوگ .  یم  اه  يدیمعت  ریغ  هورگ  نیا  هب  دنناد ،  یم  بجاو  نالاس  گرزب  يارب  ار  دـیمعت  لسغ  هقرف  نیا 

 . دنارفن نویلیم  دودح 20  رد  دنا و  فورعم  اه  يدیمعت  هب  هک  دنناد  یم  بجاو  یلاسدرخ  رد  ار  دیمعت  لسغ  يرگید  هورگ 

اهرکیوک هقرف  - 38

هک تفای  تسد  یگرزب  فشک  دوهش و  هب  لاس 1646 م  رد  وا  تسا .  تیحیـسم  گرزب  نافراع  زا  سکاف ))  جرج   )) هقرف نیا  راذگناینب 
 ، تسین سدقم  بتک  قاروا  هب  دودحم  یهلا  نانخس  ینطاب .  یبلق و  تسا  يرما  یـسیع  هب  نامیا  تسین ،  لیجنا  ظافلا  هب  یـسیع  هب  نامیا 
ار یناحور  ای  شیشک  دوجو  وا  دبای .  یم  هار  صخش  نورد  هب  هدرک و  خوسر  یمدآ  نادجو  رد  ادخ  يوس  زا  امیقتـسم  دنوادخ  هب  نامیا 
هک دوب  دقتعم  وا  تسب .  نانآ  یفن  هب  رمک  اذل  دید و  یم  مدرم  راب  رـس  لگنا و  ار  نویناحور  وا  تسناد .  یم  هعماج  دـشر  محازم  دـیاز و 

یهلا مالک  يوقت  رثا  رب  دنناوت  یم  نز  درم و  دنک .  رارقرب  طابترا  دنوادخ  اب  دناوت  یم  ناسنا  دوخ  درادن و  دوجو  یطبار  قلخ  ادخ و  نیب 
یم گرزب  هانگ  ار  يراد )  هدرب   ) زینک مالغ و  شورف  دـیرخ و  تسا و  ناطیـش  راـک  يزیر  نوخ  گـنج و  هقرف  نیا  یقلت  رد  دنونـشب .  ار 
روص ءایـشا و  سیدقت  مارتحا و  دنک .  یم  افتکا  هن  ای  يرآ  نتفگ  هب  طقف  دنک و  یمن  دای  دنگوس  زگره  نم  ؤم  یحیـسم  درف  کی  دنناد . 

توکـس و اب  یبهذـم  سلاـجم  رد  هک  تشاد  داـقتعا  هقرف  نیا  دـنناد .  یم  یتسرپ  تب  فدارتم  ار  نآ  تسا و  مارح  عونمم و  ءاـیبنا و . . . 
 . درک ینارون  ار  نورد  دیسر و  قارشا  رکفت و  هب  ناوت  یم  اعد  رکذ و 

اه تیوزژ  هقرف  - 39

 . دش حورجم  هسنارف  ایناپـسا و  نیب  گنج  رد  تیوزژ  مان  هب  یئایناپـسا  یبهار  هقرف  نیا  راذگناینب  تسا .  حیـسم  تینابهر  قرف  زا  هقرف  نیا 
یگنج حالس  دوش .  ایند  كرات  تفرگ  میمصت  اذل  درک و  هعلاطم  ار  يراصن  نیسیدق  تشذگرس  اب  هطبار  رد  یئاهباتک  يرامیب  نارود  رد 
هدیقع مه  وا  اب  نپاژ  دنه و  رد  یحیسم  ناغلبم  زا  یخرب  تخادرپ .  تضایر  هب  دیزگ و  نکـسم  اهرید  زا  یکی  رد  داهن و  نیمز  رب  ار  دوخ 

ایسآ ياه  تمسق  هب  یحیسم  یغیلبت  ياه  هتسد  هراومه  نانآ  دندیمان .  یسیع  ناهارمه  ار  دوخ  هورگ  نیا  يدالیم  لاس 1534  رد  دندش . 
یگرزب شخب  يدالیم  هدجه  هدفه و  ياهنرق  یط  رد  هقرف  نیا  دیاقع  دندرک .  بسک  يرایـسب  قیفوت  دنتفر و  نپاژ و . . .  نیچ ،  دـنه و  ، 

 . تفرگ رب  رد  ار  اپورا  اکیرمآ و  هدحتم  تالایا  زا 

اهرومیس هقرف  - 40

 : هک تسا  هقرف  نیا  دـیاقع  زا  دوب .  يدالیم  لاس 1906  رد  سلجنآ  سول  میقم  یئاکیرمآ  تسوپ  هایـس  شیـشک  کی  هقرف  نیا  راذگناینب 
يژورن تاراب ))   )) طسوت شیـشک  نیا  دیاقع  دراد .  لماک  تقباطم  ایند  نیا  رد  یمدآ  یگدـنز  نیمءات  اب  هطبار  رد  افرـص  یـسیع  تناید 
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اب دـیدج  دـهع  رگا  و  تفایرد .  سح  لقع و  قیرط  زا  دـیاب  ار  ینید  قیاقح  هک  تسا  دـقتعم  زین  هقرف  نیا  تفای .  جاور  نایئاپورا  نایم  رد 
روتسد چیه  زا  یبهذم  لامعا  بادآ و  رد  هقرف  نیا  تسا .  رـشب  یعامتجا  ياهنامرآ  ققحت  يارب  نوناق  نیرتدیفم  دوش ،  ریـسفت  اسر  ینایب 

 . دنک یمن  يوریپ  ینیعم  صاخ و 

ملسنآ هقرف  - 41

ره درک .  هشیدنا  دـیاب  نآ  نوماریپ  هاگنآ  دروآ ،  نامیا  نید  تیعقاو  هب  دـیاب  لوا  هک  دوب  دـقتعم  ناتـسلگنا  يرویرتناک  یلاها  زا  درف  نیا 
مدآ هانگ  زا  دنوادخ  درادن .  دوجو  یـضقانت  یلقع  تالالدتـسا  ینید و  قیاقح  نایم  درامـش .  یم  زاجم  زین  لقع  دـناد ،  زیاج  نید  ار  هچ 

دنیامنب ار  تافام  ناربج  ای  دنوش  باذع  ردپ  هانگ  مرج  هب  مدآ  نادنزرف  ای  هک :  دمآ  مزال  هجیتن  رد  دش و  نیگمشخ  وا  نادنزرف  هب  تبـسن 
نیئاپ داتسرف  ار  دوخ  هنادرد  زیزع  رسپ  اهنت  تسا ،  ریبخ  فیطل و  دنوادخ  هک  تباب  نیا  زا  و  تشادن ،  ار  باذع  تقاط  رشب  ءانبا  نوچ  و  . 

 . دوش هتشادرب  رشب  ءانبا  زا  یهلا  باذع  ناس  نیدب  دشک و  راد  هب  ار  وا  رصیق  بانج  ات  ، 

هیسرایلب هقرف  - 42

هراشا

زا شتآ  هلعش  نوچمه  ردپ  زا  حیسم  تفگ :  یم  وا  دیدرگ .  راکشآ  هقین  ياروش  زا  لبق  هک  دنـشاب  یم  سودلی  ای  ناوریپ  نآ ،  زا  دارم  و 
 . دیآ لصاح  تاذ  نآ  رد  یصقن  هک  نیا  نودب  دش  ادج  شتآ 

هیسونادقم هقرف  - 43

حور هک :  تسا  هدمآ  هقرف  نیا  دیاقع  رد  دوب .  هینطنطـسق  ياسیلک  گرزب  هفقاسا  زا  یکی  هقرف  نیا  راذـگناینب  دـندوب .  دـیحوت  هب  دـقتعم 
(576  . ) دندرک غیلبت  ار  يو  دیاقع  وا  ناوریپ  شگرم  زا  سپ  و  تسا .  قولخم  سدقلا 

نمرم هقرف  - 44

یسیع  : )) تفگ یم  تسناد و  یم  لیئارسا  ینب  لسن  زا  ار  نایئاکیرمآ  وا  دمآ .  دیدپ  یئاکیرمآ  تیمـسا ))  فزوج   )) هلیـسو هب  هقرف  نیا 
دـندیروش و نایحیـسم  هیلع  نارفاک  زا  یهورگ  تفای و  يرایـسب  ناوریپ  درک و  تلاـسر  غیلبت  اـکیرمآ  مدرم  ناـیم  رد  دوخ  مود  روهظ  رد 
 ، دوب هدـش  کح  هتـشون و  الط  حاولا  يور  رب  نمرم  یحیـسم  ياسیلک  سیئر  طسوت  هک  سدـقم  باتک  یلو  دـندرک .  ماـع  لـتق  ار  ناـنآ 
ار حاولا  نآ  داد و  ار  يربهر  قیفوت  نم  هب  دنوادخ  هک  ات  دـنام  ناهنپ  ینما  ناکم  رد  و  دـش ،  هدرب  نوریب  هکرعم  نایم  زا  سیئر  نآ  طسوت 

نیا رب  و  دنـشاب .  یم  دوهـش  فشک و  هب  دـقتعم  هورگ  نیا  منک . ))  مالعا  نایناهج  هب  ار  یـسیع  نید  ریگدر  اـب  اـت  داد  رارق  نم  تسد  رد 
هب نانچمه  یتسینویهص  يای  ؤر  نیا  دش .  دهاوخ  اکیرمآ  رد  دوهی  زا  لقتسم  تلود  کی  سیـسءات  هب  قفوم  لیئارـسا  ینب  موق  هک  دنارواب 
هب ار  لوانت  لمع  هقرف  نیا  دارفا  دومن .  دـهاوخ  یهاشداپ  درک و  دـهاوخ  روهظ  هرابود  یـسیع  هک  دـندقتعم  نانآ  تسا .  یقاـب  دوخ  توق 

ترخآ رد  يراتفرگ  باذع و  زا  ار  وا  درک و  دیاب  دیمعت  دیدجت  رفاک ،  ریفکت  ياجب  هک  دـندقتعم  و  دـنهد .  یم  ماجنا  بآ  نان و  هلیـسو 
لامـش رد  هقرف  نیا  ناوریپ  تفای .  ینوناق  عنم  اـکیرمآ  رد  عوضوم  نیا  اریخا  یلو  تسا .  دـقتعم  تاـجوز  ددـعت  هب  هقرف  نیا  داد .  تاـجن 

 . دننک یم  یگدنز  یلامش )  ياکیرمآ   ) اکیرمآ
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هوهی ناهاوگ  هقرف  - 45

ناگرزاب کی  طـسوت  يدـالیم   1874 لاـس :  رد  هقرف  نیا  دـش .  هدـیمان  هوـهی  ناـهاوگ  ماـن  هب  يدـالیم  لاـس 1931  زا  یبهذـم  هقرف  نیا 
وا تسا . ))  هتفرگ  تروص  نونکا  مه  یسیع  یناحور  روهظ   : )) يو هاگدید  زا  دیدرگ .  سیسءات  لسور ))  ت ،  چ ،   )) مان هب  یئاکیرمآ 

اهروهظ نیا  دـهاش  هک  يدارفا  درک .  دـهاوخ  روهظ  لاس 1914  رد  مود  راب  دـش و  رهاـظ  لاس 1874 م  رد  لوا  راب  یـسیع   : )) تفگ یم 
يارجا لماع  یـسیع ))   . )) تسا دوجوم  يدرف  هطبار  قلاـخ ))  قلخ و  ناـیم   : )) تفگ یم  وا  دنتـسه )) زاـین  یب  تناـید  زا  رگید  دنـشاب ، 

اهنت دـنوش و  یم  راتفرگ  باذـع  هب  گرم  زا  سپ  رافک  مامت  تسا .  قلطم ))  یجان   )) کـی طـقف  وا  تسا .  دوهی  يادـخ  هوهی ))   )) رماوا
 . درادن یتدابع  هنوگ  چیه  هقرف  نیا  دش )) .  دنهاوخ  راگتسر  هقرف ،  نیا  ناوریپ 

کیوک هقرف  - 46

 . دشاب یم  سکودوترا  کیلوتاک و و  بهذم  ود  زا  یبیکرت  و  تسا .  ناتستورپ  بهذمزا  بعشنم 

نایارگدهز هقرف  - 47

یئازسب تیمها  دنتسه و  ناتستورپ  بهذم  ياهوردنت  زا  هقرف  ود  نیا  دمآ .  دیدپ  ناتسلگنا  رد  رـصاعم  نرق  رد  هک  ناتـستورپ  زا  بعـشنم 
ياـسیلک دـننام  بهذـم ،  نیا  مراـهچ  موـس و  هجرد  ياـهاسیلک  ناتـستورپ و  لاـکیدار  وردـنت و  بهاذـم  یخرب  زا  رظن  فرـص  دـنراد . 

 : گرزب ياسیلک  بهاذم و  زا  یکی  هب  هتـسباو  یئاسیلک  تالیکـشت  رظن  زا  یحیـسم  یعرف  ياه  هقرف  همه  دنا ،  لقتـسم  هک  اه  يروطـسن 
 . . . هیسور و نانوی ،  یئاپورا ،  ياهروشک  رد  رتشیب  سکودوترا  بهذم  ینونک  ناوریپ  دنشاب .  یم  ناتـستورپ  سکودوترا و  کیلوتاک ، 
اقیرفآ یبونج و  یبرغ و  ياپورا  رد  اه  کیلوتاک  دننک .  یم  یگدنز  اکیرمآ  برغ  لامش  یلامش و  ياپورا  رد  اهناتستورپ  دنرب .  یم  رسب 

مور کیلوتاک  ياسیلک  عبات  باب و  وریپ  هک  دننک  یم  یگدنز  هیسونایقا  ریازج  و  يزکرم ،  ياکیرمآ  ایلارتسا ،  یقرـش ،  بونج  يایـسآ  ، 
دودـح ار  ناـنآ  دادـعت  بیرقت ،  هب  هدـش ،  هتفرگ  ناـهج  نایحیـسم  تیعمج  زا  مود  یناـهج  گـنج  زا  سپ  هک  يراـمآ  ربارب  دنـشاب .  یم 

220 اهناتستورپ :  رفن و  نویلیم   150 اهسکودوترا :  رفن ،  نویلیم   450 اه :  کیلوتاک  بیترت :  هب  هک  دنا  هتفگ  رفن  نویلیم  تسیب  دصتشه و 
(577  . ) دنشاب یم  رفن  نویلیم 

یبالق نایحیسم  یسیع و  روهظ  هب  هدیقع 

دیاقع رد  دـشاب .  یم  ناـهج  گرزب  ناـیدا  هیلک  لآ  هدـیا  دوعوم و  تلادـع ،  ققحت  يارب  ناـهج  ناـیاپ  رد  یجنم  کـی  روهظ  هب  هدـیقع 
رد دوجوم  تافالتخا  هیلوا و  ياهلاجنج  زا  رظن  فرص  هدیقع  نیا  تسا .  یساسا  لصا  کی  نامز  رخآ  رد  روهظ  هب  هدیقع  زین ،  تیحیسم 
 . تسا نامـسآ  هب  لتق  زا  سپ  یـسیع  جورع  رب  ینتبم  یحیـسم ،  يدوهی و  نویناحور  طسوت  نآ  فلتخم  تـالیوءات  ریـسافت و  نیدـهع و 

خیراـت هک  دوب  هدـیقع  نیا  یپ  رد  لاـحرهب  تسا .  رایـسب  زین  ینبم  نیا  رـس  رب  فـالتخا  دـنک .  روهظ  دـیاب  جورع  زا  سپ  وا  هک  نیا  ینعی 
سادوئت - 1 زا :  دنترابع  نیغورد  نایعدم  نیا  نیرت  هتسجرب  دندرک .  یم  یفرعم  یـسیع  ار  دوخ  هک  دوب  ینایعدم  روهظ  دهاش  تیحیـسم 

 . دندش ماع  لتق  شناوریپ  تشگ و  ریسا  یمور  نایهاپس  تسد  هب  ماجنارس  و  دیمان .  یـسیع  ار  دوخ  درک و  روهظ  يدالیم  لاس 44  رد  هک 
یعدم زین  وا  موس ؛  سادوئت  - 3 دندش .  هتشک  زین  شنارای  وا و  تسا .  حیسم  هک  دش  یعدم  تساخرب و  رصم  زا  زین  وا  مود ؛  سادوئت  - 2

شناوریپ وا و  تسا .  یـسیع  هک  دش  یعدم  لایقزح ،  هون  یلیلج و  يادوهی  دنزرف  يدوهی ؛  محانم  - 4 دش .  هتشک  تسا و  یسیع  هک  دش 
ربسم - 7 تسا .  دوعوم  حیـسم  یـسیع  هک  دش  یعدم  سوتیلود ؛  - 6 تسا .  یـسیع  هک  دش  یعدم  سوگام ؛  نومیـس  - 5 دندش .  هتشک 
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یعدم یسابع ،  روصنم  يوما و  ناورم  دهع  رد  یناهفصا ؛  بوقعی  نب  قاحسا  یسیع  وبا  - 8 تسا .  دوعوم  حیسم  هک  دش  یعدم  اخوک ؛
؛  سوینرس - 10 دیمان .  دوعوم  حیسم  ار  دوخ  دوب ،  یـسیعوبا  نادرگاش  زا  هک  زین  وا  ینادمه ؛  ناعذوی  - 9 تسا .  دوعوم  حیسم  هک  دش 
هک دیدرگ  یعدم  دش و  رهاظ  ناجیابرذآ  رد  يدالیم  لاس 1127  رد  يورلا ؛  دواد  - 11 تسا .  یسیع  دش  یعدم  هک  دوب  هیروس  مدرم  زا 

-13 تسا .  دوعوم  حیـسم  هک  دـش  یعدـم  يدالیم  لاس 1204  رد  سوکاراـس  یلاـها  زا  لئومـس :  نب  میهاربا  تسا 12 - دوعوم  حیـسم 
تسا یسیع  هک  درک  اعدا  يدالیم  لاس 1502  رد  نیلیمالژسا ؛  - 14 تسا .  دوعوم  حیسم  هک  دش  یعدم  سوزیس  مدرم  زا  لاتوب ؛  یسوم 

ات 1532 م ياه 1501  لاس  رد  وخلوم ؛ نامیلس  - 16 تسا .  حسیم  یسیع  هک  دش  یعدم  يدالیم  مراهچ  هدس  رد  نسرک ؛  بوقعی  - 15 . 
لاس رد  اسیهن ؛ - 18 تسا .  دوعوم  حیسم  هک  دش  یعدم  يدالیم  لاس 1676  رد  یّبظ ؛  هطابش  - 17 تسا .  دوعوم  حیسم  هک  دش  یعدم 

 . تسا دوعوم  حیسم  هک  دش  یعدم  يدالیم  لاس 1707  رد  وتازول ؛ میح  یسوم  - 19 تسا .  دوعوم  حیسم  هک  دش  یعدم  يدالیم   1676
(578)

يوسیع توبن  نیغورد  نایعدم 

 ، یسیلگنا لئوناما  - 1 درب :  مان  ریز  دارفا  زا  دیاب  زاب  سوخ  نایعدم  نیا  هلمج  زا  هک  تسا ،  يرایسب  یبالق  ناربمایپ  دهاش  زین  یسیع  نید 
هب اه  ینوطالفا  ون  شور  هب  دومن و  تیرهظم  يوعد  وا  تفای .  شرورپ  یبهذم  يا  هدوناخ  رد  يو  دوب .  ناتـستورپ  هقرف  ءاملع  زا  شردـپ 

یناف هثیبخ  سوفن  اب  هزرابم  يارب  نابرهم  دنوادخ  تفگ :  یم  وا  دوب .  دقتعم  یناسنا  مسج  رد  ادخ  لولح  یتح  دوجو و  تدـحو  بهذـم 
حور و ملاع  رد  لمع  نیا  تفگ :  یم  وا  دوش .  دسجتم  ياسنا  دـسج  رکیپ و  هب  دـسرب و  یهلا  توکلم  هب  ناسنا  ات  دـیدرگ  قلخ  سفن  رد 

زورما درک و  انب  يدیدج  ياسیلک  ناتـسلگنا  رد  دوب و  توبن  یعدم  درف  نیا  تس .  هدـیدرگ ا  زاغآ  يدالیم  لاس 1756  زا  یناسفن  ناهج 
(579  . ) دراد ناتسلگنا  رد  یناوریپ 

یحیسم تایهلا  مالک و  رد  یسونگ  ياه  هشیدنا 

سونگ

هرود دـندش .  رادـیدپ  يونث  ینافرع  یـسونگ -  بتاـکم  یـسیع  رهظ  نراـقم  تسا .  تفرعم  ناـفرع و  ياـنعم  هب  یناـنوی  تغل  رد  سونگ 
نیرهنلا و نیب  هیروس و  نیطـسلف و  رد  اه  بتکم  نیا  زا  مالک  ءاملع  هک  تسا  يدـالیم  موس  هدـس  اـت  لوا  نرق  زا  بهاذـم  نیا  یئاـفوکش 

بتکم نارثءاتم  نایاوشیپ و  نیمه  ار  یسیع  ناوریپ  رثکا  تسا .  هدوبن  ریثءات  یب  بتاکم  نیا  شیادیپ  رد  يدوهی  نافرع  دندش .  ادیپ  رصم 
رد هک  تسناد  یناراذگ  تعدب  ار  ناوریپ  نیا  تیحیـسم  عماج  ياسیلک  دنتـسناد .  یم  رـشب  یجنم  ار  يو  هک  دنهد  یم  لیکـشت  یـسونگ 

یقلت رد  هچنآ  زا  ار  یسیع  ماقم  ناهج ،  شنیرفآ  للع  هلسلس  رـسارس  رد  هیدام  للع  هب  داقتعا  اب  نانآ  دندیـشوک .  یـسیع  میلاعت  فیرحت 
مرتحم زین  يدام  للع  هلسلس  نایسونگ  یقلت  رد  دیدرگ .  اسیلک  مشخ  ثعاب  نیا  دندروآ و  نیئاپ  دوب  یتنـس  یحیـسم -  ياهکیتسالوکـسا 
هکارچ ددرگ ،  مسج  دنوادخ  هک  دنریذپب  دنتسناوت  یمن  نانآ  دوب .  نکمم  اهنآ  هلیسو  هب  اهنت  دنوادخ  نتخانش  اریز  شیاتس ،  لباق  دوب و 

هتـشادن ینامـسج  تقیقح  حیـسم  هک  دوب  نیا  هجیتن  دبای .  دیـسجن  تسناوت  یم  ادخ  هنوگچ  دندوب و  دنـسپان  ریرـش و  يدام  ياه  هدـیدپ 
اب هک  دندوب  دقتعم  دنتـسناد و  یم  كاپان  دیلپ و  ار  ناسنا  مسج  اهیـسونگ  تسا .  هدوب  يرهاظ  يامن  کی  دش ،  یم  هدهاشم  هچنآ  تسا ؛ 

بـضغ توهـش و  زا  لد  تسد و  دـیاب  هک  دـندوب  دـقتعم  یهورگ  دروآرد .  لرتنک  تحت  ار  دوخ  تانکـس  تاکرح و  ناوت  یم  تضایر 
دروآ رامـشب  ثیبخ  ار  نآ  دیابن  درک و  یفرعم  تفرعم  تخرد  هب  ار  اوح  هک  دوب  دنمدوس  يدوجوم  تفیرف ،  ار  اوح  هک  يرام  تشادرب . 

زا یسیع  طسوت  ناطیش  اه  یسونگ  یقلت  رد  دندیمان .  یم  نوئآ  ار  للع  نآ  عومجم  دندوب و  لئاق  یـصاخ  تلع  یقولخم  ره  يارب  نانآ  . 
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لاجد دراد .  مان  لاجد  دشاب و  یـسیع  نمـشد  هک  دمآ  دهاوخ  دوجوب  كاپان  ینز  زا  یناطیـش  نامز  رخآ  رد  اما  هدش ،  هدـنار  ناهج  نیا 
راوتسا رش  ریخ و  رب  یسونگ  تیونث  دیدرگ .  دهاوخ  زوریپ  لاجد  رب  یسیع  ماجنارس  درک و  دهاوخ  يربهر  طوقس  يانفرژ  هب  ار  رشب  داژن 

ریخ هک  دوخ  لصا  زا  تسا و  هداتفا  ناهج  نیا  هب  ناسنا  شزیمآ ،  نیا  رثا  رب  دنا و  هتخیمآ  رگیدکی  اب  نانآ  داقتعا  رد  هک  یلـصا  ود  تسا 
نیا ارهاظ  دنتسناد و  یم  ادخ  همین  يدوجوم  ار  هیلوا  ناسنا  اه  یـسونگ  تسا .  ناریح  نادرگرـس و  اذل  تسا و  هداتفا  رود  تسا ،  ضحم 
مدآ رد  تسخن  یئادـخ  رهوگ  هک  دـندوب  دـقتعم  هیـسونگ  زا  يا  هفیاط  تسا .  هدـش  هتفرگ  ناتـساب  ریطاـسا  زا  دراد و  یناریا  هشیر  روصت 

 . دوب هملک ))   )) و لقع ))   )) ای و  ادخ )) همین   )) زین حیسم ))   . )) دش رهاظ  حیسم  تروص  هب  نآ  زا  سپ  درک و  لولح 

یسونگ ياه  هقرف 

نویقرم - 1

یحیـسم نویناحور  زا  یکی  ادتبا  دوخ  وا  تسیز .  یم  هایـس  يایرد  یبونج  ردانب  زا  یکی  رد  هک  دوب  یحیـسم  فقـسا  کی  دنزرف  نویقرم 
هیئوژ رد  نادرس  مان  هب  یسونگ  ناداتسا  زا  یکی  اب  اجنآ  رد  تفر و  مور  هب  سنارفنک  کی  رد  تکرش  يارب  يدالیم  لاس 137  رد  هک  دوب 

اب مور  رد  یئاسیلک  تفرگ  میمصت  لاس  نامه  رد  وا  دیدرگ .  اسیلک  زا  يو  درط  ثعاب  وا  یـسونگ  دیاقع  راشتنا  دش .  انـشآ  يدالیم   144
یحیسم نویقرم  دروآ .  دیدپ  تیحیسم  خیرات  رد  ار  یسونگ  یحیـسم -  هقرف  یـسونگ و  ياسیلک  نیتسخن  وا  دراد .  اپ  رب  یـسونگ  دیاقع 
دنوادخ اریز  تسین ،  دوجولا  بجاو  وا  دنیوگ  یم  دنرادن و  لوبق  ار  هوهی  نویقرم  دـنراد .  لوبق  ار  لیجنا  کی  سلوپ و  زا  هلاسر  هد  طقف 

 ، تسا لداع  تاروت  يادخ  تسین .  دوجولا  بجاو  دهد ،  یم  نامرف  راتـشک  هب  هنامحر  یب  هک  یئادخ  دشاب و  تبحم  تفـص  ياراد  دیاب 
دنتـشادن لوبق  نانآ  دشاب .  یم  كاپ  اهیگدولآ  همه  زا  تسا و  نابرهم  ردپ  دننام  حیـسم  يادخ  یلو  تسا .  رودـب  تبحم  محر و  زا  یلو 

ریثءات زا  یـشان  نیا  دـنداد و  رارق  تملظ  رون و  لصا  ود  رب  ار  دوخ  هفـسلف  ساسا  نویقرم  دـشاب .  هدـمآ  ایند  هب  ینز  مکـش  زا  یـسیع  هک 
زا سپ  دشاب .  رگید  رـصنع  ود  زا  رت  تسپ  دـیاب  رـصنع  نیا  دوب .  زاین  دروم  یموس  رـصنع  تیونث  تسب  نب  لح  يارب  تسا .  نآ  یتشترز 

یـسیع ترـضح  نامه  هک  دنا  هتـسناد  تایح  ار  موس  لصا  یخرب  دش .  رادـیدپ  ناهج  تملظ  رون و  شزیمآ  زا  هک  دوب  تسب  نب  نیا  لح 
رکنم دوخ  نویقرم  تسا .  ثداح  ناهج  هک  دـنا  قفتم  نیا  رد  اـما  دـنا .  هتـسناد  موس  رـصنع  نآ  هداتـسرف  ار  یـسیع  رگید  یخرب  دـشاب و 
یهن هب  تسناد و  یم  تسردان  ار  درم  نز و  نیب  طباور  نویقرم  دوب .  هتفرگ  ارف  تشترز  زا  ار  لصا  ود  نیا  وا  دوب .  یسیع  نید  رد  تیونث 

 . درک یم  هیصوت  جاودزا 

هیناصید - 2

تماقا افروا  ایاهروا  رهـش  رد  هدرک و  ترجاهم  ناریا  زا  نانآ  دوب .  اه  یناکـشا  نادناخ  زا  شردام  ماش و  ءامکح  زا  شردپ  ناصید .  نبا 
شردـپ مان  دـنداهن .  وا  رب  دوب ،  ناصید ))   )) هک ار  رهـش  رهن  مان  دـش .  دـلوتم  اـفروا ))  )) رهـش رد  لاس 154 م  رد  ناـصید  نبا  دـندرک . 

نبا دوب .  یـسیع  رـصاعم  دنام ))  )) رـسپ اسدا ))  )) هدازهاش تسود  یکدوک  رد  ناصید  نبا  دوب .  ماریـشهن ))   )) شردام مسا  و  اماهون )) ))
ناعفادـم زا  دـش و  يوـسیع  لاـس 179 م  رد  تـسناد .  یم  ار  ینمرا  ینایرـس و  ناـبز  تـفر .  يرایـسب  شناد  سپـس  دادعتــسا و  ناـصید 

تملظ تسا و  رایتخا  هب  ریخ  لعاف  رون  تفگ :  یم  ناصید  داتـسیا .  نویقرم  اـصوصخم  تعدـب  لـها  ربارب  رد  وا  دـیدرگ .  نآ  تخـسرس 
 . بونج زورمین  رد  شتآ  - 3 رتخاب .  رد  داب  - 2 رواخ .  رد  یئانشور  - 1 تشاد :  داقتعا  رصنع  جنپ  هب  ناصید  نبا  رارطضا .  هب  رـش  لعاف 
ات دوش  یم  لخاد  تملظ  رد  رایتخا  دصق و  هب  رون  هک  دـنیوگ  یم  هیناصید  زا  یهورگ  یتیگ .  يافرژ  رد  یکیرات  - 5 لامش .  رد  بآ  - 4

دلوتم ینز  نطب  زا  یـسیع  تفگ :  یم  ناـصید  نبا  دـبای .  یئاـهر  نآ  زا  اـت  دـشوک  یم  دوـش و  یمن  هدوـلآ  یلو  دـیامن ،  حالـصا  ار  نآ 
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 ، اناد تسا و  ساسح  هدنز و  رون  دنناد .  یم  رون  داینب  لصا و  ار  تملظ  هیناصید  زا  یخرب  تسا .  هدش  هدیئاز  وا  هلیـسوب  هکلب  هدـیدرگن ، 
 . دنراد ترفن  رگیدکی  زا  اذل  تسا .  ساسحا  یب  سکعرب  تملظ  و 

هّینوعمش - 3

وا هک  هدش  هتفگ  دروآ .  نامیا  سپیلیف  تسد  هب  دوب و  یسوجم  ادتبا  نوعمش  دنا .  هدناوخ  اه  تعدب  ردپ  ار  وا  یسوجم ،  نوعمش  ناوریپ 
رهظم نیطسلف  هیدوهی  رد  نوعمش  درخب .  یحیسم  نالوسر  زا  ار  سدقلا  حور  تساوخ  یم  دوب .  هرماس  مدرم  زا  تسناد و  یم  يرگوداج 

نیا اهاعدا  تاغیلبت و  نیا  زا  شفده  دش .  یم  هدناوخ  سدقلا  حور  رهظم  رگید  ياهاج  رد  ردپ و  يادخ  رهظم  هرماس  رد  رـسپ و  يادـخ 
ملاع زا  دوجولا ،  بجاو  يادخ  هک  تشاد  هدیقع  نوعمش  دزاس .  دازآ  دنراد ،  تموکح  نآ  رب  هک  یناگتـشرف  ریجنز  زا  ار  ناهج  هک  دوب 

نآ هک  دندوب  نز  کی  درم و  یس  زا  بکرم  هورگ  نیا  دوب .  طوبرم  هتیـس  ود  یـسونگ  هقرف  هب  دوخ  هدیقع  رد  وا  تسا .  رود  رایـسب  هدام 
یم یناحور  ار  وا  تسین .  يدام  مسج  ياراد  یسیع  هک  دوب  دقتعم  هتیس  ود  هقرف  دوب .  هام  يادخ  رهظم  نز  هام و  ياهزور  رهظم  درم  یس 

نیرترب هک  دنراد  دوجو  ادخ  نیدنچ  ای  نایادخ  تفگ :  یم  نوعمـش  دنتـسناد .  یم  یلایخ  زین  ار  يو  جورع  ندش و  بولـصم  دنتـسناد و 
ار ادخ  یسیع  یـسوم و  یلو  تسا ،  یـسیع ))   ، )) ادخ یکین  هیاپ  تسا .  یکین  نایادخ  يادخ  رهوج  تسا و  مظعا  ربکا و  دنوادخ  اهنآ 

ناهج تسا و  نابرهمان  يادخ  نیا  تسا .  يرگداد  يادخ  هب  تسین ،  يراکوکین  يادخ  تاروت  هوهی ))   . )) دـنا هتخانـشن  دـیاب ،  هکنانچ 
دننام ار  دوخ  نوعمـش  تسا .  هدـیرفآ  شتآ  ار  تاـقولخم  هک  دوب  دـقتعم  نوعمـش ))   . )) تسا رـش  بیع و  صقن و  زا  رـسارس  وا  قولخم 

دوب و لئاق  نایاپ  یب  يورین  کی  دوجو  هب  وا  دیمان .  یم  قلطم  قح  نامـسآ و  يادخ  رهظم  تسناد و  یم  اهدرد  همه  بیبط  یـسیع ، ))  ))
(580  . ) دنریگ یم  همشچرس  مظعا  يورین  هشیدنا  زا  نم  ياه  هتشون  تفگ :  یم 

نیئباص نید 

ناققحم لاوقا  هنیشیپ ،  شیادیپ ، 

 . تسا هدرک  دای  نید  نیا  زا  احیرـص  جح  هدئام و 17   69 هرقب ،   62 تایآ :  تسا .  هدـش  دای  میرک  نآرق  رد  یخیراـت  نهک  نیئآ  نیا  زا 
هدرب راکب  نآرق  هک  تسا  يریبعت  نیئباص ))   )) مان ایوگ  دوش .  یم  هتخانش  یئایحی  یئاذم و  هلستغم ،  یبص ،  یماسا  هب  خیرات  رد  موق  نیا 

 ، دنوش هتخانـش  تیمـسر  هب  یمالـسا  هعماج  رد  نید  کی  ناونع  هب  هکنیا  رب  هوالع  ات  دنا  هدرک  یفرعم  مسا  نیا  هب  ار  دوخ  موق  نیا  دعب  و 
یئاذم  )) هژاو تسا .  ینام ))   )) نید بعش  زا  یکی  نیئباص ))   )) دنیوگ دنشاب .  هدرک  هدافتـسا  مالـسا  نایدالا  بهاذملا و  تیب  قوقح  زا 

 : هدش یم  هتـشون  فلا ))   )) اب هک  تسا  یقرـش  ياهیمارآ  نابز  رد  اعذم ))  )) ای عذم ))   )) نآ لصا  هک  تسا  یمارآ  ظفل  هیئاذم ))   )) ای (( 
ياـه هقرف  هیلک  هب  بارعا  دـنیوگ .  سیـسونگ ))   )) نآ هب  یناـنوی  رد  تسا و  یجنم ))   )) اـی هتـشرف ))   )) ياـنعم هـب  ظـفل  نـیا  اذـم . )) ))

هب بهذم  نیا  شیادیپ  دنتفگ .  یم  نیئباص ))   )) ای فینح ))   ، )) هتشاد جاور  مالسا  تیلهاج و  هرود  رد  ناشراکفا  هک  یقرش  سیـسونگ 
یم قفاوم  بهذم  نیا  ياوتحم  اب  هک  تسا  تفرعم ))  نافرع و   )) نامه سیـسونگ ))   )) ینانوی يانعم  دسر .  یم  یـسیع ))   )) روهظ هرود 

يارب هک  تسا  ینانوی  زین  هژاو  نیا  دـنا و  هتفگ  یم  بهذـم ))  نیناوق  نابهگن   )) ینعی اـیئارحان ))  )) دوخ یبهذـم  ربهر  هب  نیئباـص  دـشاب . 
نآ رد  دیمعت  لسغ  هک  يراج ))  بآ   )) يانعم هب  بهذم  نیا  راثآ  رد  اندرای ))  )) هژاو تسا .  هتفر  یم  راکب  هدنهد  دـیمعت  يایحی  ناوریپ 
زا بهذـم  نیا  ناوریپ  اریز  نیطـسلف ، ))   )) ـالامتحا تسا و  هدوب  هناـیمرواخ ))   )) بهذـم نیا  هاگتـساخ  دـشاب .  یم  دریگ ،  یم  تروـص 

ياهراشف زین  ترجاهم  تلع  دنا .  هدوب  هدنهد  دیمعت  يایحی  ناوریپ  زا  عقاو  رد  نیرجاهم  نیا  دنا .  هدرک  ترجه  قارع  ناریا و  هب  نیطسلف 
وا نادرگاش  ناوریپ و  دندرک و  یم  تیذا  ار  هدنهد  دیمعت  يایحی  نایدوهی  دنا .  هدوب  هدنهد  دیمعت  يایحی  نایدوهی  تسا .  هدوب  نایدوهی 
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شتآ هب  ار  ناـشراثآ  هـیلک  دـنتخادرپ و  ییحی  ناوریپ  اـی  نایئاذـم  راتـشک  هـب  ناـیدوهی  ییحی ،  گرم  زا  سپ  اـیوگ  دـندرزآ .  یم  زین  ار 
 . دنتـشاداپ رب  ینکاما  دباعم و  دنتفای و  یبهذم  تیلاعف  هزاجا  دـندش و  میقم  نارح  رد  هتفر و  ماش  هب  نیطـسلف  زا  ادـتبا  نیئباص  دندیـشک . 

یم تیامح  موق  نیا  زا  یناکشا  ناودرا  ایوگ  دننک .  چوک  نیرهنلا  نیب  هب  اجنآ  زا  دندش  راچان  نیئباص  تفای .  همادا  نایدوهی  اب  يریگرد 
نیمز ناریا  هب  شیپ  لاـس  رازه  ود  رد  یناریا  نیئباـص  نیارباـنب  تسا .  هدـش  قارع  ناریا و  هب  ناـشترجاهم  ثعاـب  رما  نیمه  تسا و  هدرک 
ینام ردپ   : )) هک تسا  هدمآ  میدن  نبا  تسرهف  رد  دنشاب .  یم  نکاس  برع  قارع  زا  ییاهتمسق  رد  ناتسزوخ و  ناتـسا  رد  هزورما  هدمآ و 

هلستغم هب  تفر و  ناسیم ))   )) هب نوفـسیت ))   )) زا دوب ،  هدش  ناوسن  ترـشاعم  بارـش و  تشوگ و  كرت  رومءام  فتاه ))   )) فرط زا  هک 
دنشاب یم  هدنهد  دیمعت  يایحی  هیلوا  ناوریپ  نیئباص   : )) هک دنا  هدیقع  نیا  رب  ناققحم  تسویپ . ))  دندوب ،  ماکحا  نیمه  وریپ  زین  نانآ  هک 

 . دریگب دیمعت  وا  زا  دبایب و  یسیع ))   )) زا شیپ  ییحی ))   : )) تسا هدش  حیرصت  تیعقاو  نیا  هب  نانآ  یبهذم  راثآ  نیرت  مهم  زا  یکی  رد  . 
 (( حیسم  )) رب دش و  رادیدپ  ناهج  رد  لاجد  داد . . . (( . )) . .  رییغت  ار  ندرا ))   )) رد دیمعت  دومن و  دساف  ار  ییحی  بهذم  حیسم ))  . . ))

بیلـص زا  ار  دوخ  تسناوت  وا  اما  دـندرک ،  بوک  خـیم  بیلـص  رب  ار  حیـسم ))   . )) درپس نایدوهی ))   )) تسد هب  ار  وا  درک و  يوعد  هماـقا 
ناـنم و ؤم  زا  یکی  ار  يو  هکلب  دـنناد ،  یمن  دوخ  ربماـیپ  ار  اـیرکز )) نب  ییحی   )) نیئباـص دوش )) . . .  ناـهنپ  ناروـم  هوـک  رد  دـناهرب و 

رارـسا هب  یلو  هدوب ؛  نیئآ  نیا  نانم  ؤم  زا  یکی  زین  یـسیع ))   . )) داد یم  افـش  ار  مدرم  مسج  حور و  هک  دنرامـش  یم  دوخ  نیئآ  ناـنهاک 
 (( یباص  )) هژاو ناسانـش  تغل  تسا .  يدیحوت  ناشدیاقع  دنتـسه و  نیبئاص  نامه  نایئاذم  هک  دندقتعم  ناققحم  دیزرو . . .  تنایخ  نید 

ار هدـش  لـخاد  يرگید  نید  رد  هتـشگرب و  نید  زا  یباـص   : )) دـنیوگ یم  یباـص ))   )) ياـنعم رد  دـننک و  یم  وجتـسج  یبرع  تغل  رد  ار 
روهمج و شیک  زا  هک  تسا  یـسک  یباـص  دـیوگ :  یم  يزار  حوتفلاوبا  دـنناد .  یم  یبرع  ار  یباـص  هژاو  یمالـسا  نارـسفم  دـنیوگ )) . 

 . . . (( الیم کیلا  لام  یبلق و  ابـص   : )) دیوگ یم  رعاش  دشاب .  لیم  يانعم  هب  ابـص  زا  هملک  نیا  لصا  دور  يرگید  نید  هب  هعماج  تیرثکا 
نید یلا  نیدلا  نم  جراخ  لکل  لیق  و   : . . . )) دـیوگ یم  بغار  رخآ )) . . .  نید  یلا  نید  نم  جرخ  اذا  ابـص :   : )) دـیوگ یم  يرـشخمز 
نیا ناخروم  یخرب  دنا .  هتفرگ  قوف  يانعم  نامه  هب  ار  هشیر  ود  ره  دنا و  هتسناد  وبـص ))  )) و یئبص ))   )) ار ابـص ))  )) نایوغل رخآ )) . . . 
مان (( ) ْءاَبَـس  )) زا ار  ابـص ))  )) هژاو ییاپورا  ناخّروم  دـنا .  هداد  تبـسن  سیردا ))  نب  ثیـش  نب  باص   )) ای يرام ))  نب  باص   )) هب ار  موق 
یم ار  ناگراتـس  ینامـسآ و  مارجا  ءابـس ))  )) مدرم هک  دنا  یعدـم  موق  نیا  دـیاقع  هسیاقم  اب  دـنناد و  یم  نمی )  میدـق  ياهرهـش  زا  یکی 

رد ار  نانآ  هیلوا  ناکم  دـنا و  هدرک  قالطا  اه  ینمی  اه ،  یباص  هب  اذـل  دوش .  یم  تفای  يدـیاقع  نینچ  نیئباص  دـیاقع  رد  دـنا .  هدـیتسرپ 
ار موق  نیا  هیلع  نایدوهی  تامادـقا  دـهاوخ  یم  دراد و  یـصاخ  هزیگنا  هک  تسا  يدوهی  ناخروم  اعدا  نیا  هتبلا  دـنناد .  یم  برعلا  ةریزج 

یم دـیمعت )) يارب  بآ  رد  نتفر  ورف   )) يانعم هب  تسا و  يربع  یباـص ))   )) هملک هک  دـنا  یعدـم  ناـققحم  یخرب  لـباقم  رد  دـننک .  وحم 
یبرع و عمج  نیئباص  هک :  تسا  هدـمآ  ادـخهد ))  )) گنهرف هلمج  زا  یـسراف  تغل  عبانم  یخرب  و  هسنارف ))  فراعملا  ةریاد   )) رد دـشاب . 

 (( نیع  ، )) بیرعت ماگنه  هب  هک  ناگدننک ،  دیمعت  ینعی :  تسا ،  بآ ))  رد  نتفر  ورف   )) يانعم هب  ع ))  ب .  ص .   )) يربع هشیر  زا  قتشم 
 . تسا یباص ))   )) هملک حیحـص  همجرت  تسه ،  هدوب و  ناتـسزوخ  رد  یباص  نیئآ  ناوریپ  نهک  لحم  هک  هلـستغم  تسا .  هدش  طقاس  نآ 

دناد یم  هراتس  يانعم  هب  توواص ))   )) زا ار  یباص ))   )) يربع هشیر  وا  تسا .  هدرک  حیرصت  هژاو  نیا  يربع  هشیر  رب  یناملآ  ققحم  کی 
ناققحم ناخروم و  دـنراد .  رظن  قافتا  يدودـح  ات  یباـص  هملک  يوغل  ياـنعم  هشیر و  نوماریپ  یمالـسا  ناـیوغل  نارـسفم و  ناـخروم ،  . 
یگدنز هلجد  رانک  رد  هک  هدرک  یفرعم  ینایدوهی  ار  نیئباص  یناملآ  قرشتسم  کی  دنتسه .  قفتم  هژاو  نیا  هشیر  ندوب  يربع  رب  یئاپورا 

 . دندش هدنهد  دیمعت  يایحی  وریپ  هتشادرب و  تسد  دوخ  بهذم  زا  نایدوهی  نیا  هک  دیازفا  یم  دننک و  یم 

نیئباص میلاعت  دیاقع و 

شیادـیپ ءایـشا و  دوـجو  تلع  هک  یئادـخ  دنتـسه .  دـقتعم  تعیبـط  هداـم و  زا  هزنم  تیاـهن  یب  يدـبا و  یلزا و  ياـتکی  يادـخ  هب  ناـنآ 

مّود دلج  ناهج  بهاذم  نایدا و  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 178زکرم  هحفص 142 

http://www.ghaemiyeh.com


دنوادخ رایتسد  لیکو و  ار  نانآ  دنراد و  داقتعا  ینادواج  ياوق  ای  یناحور  تصش  دصیـس و  هب  لاس  ياهزور  دادعت  هب  تسا .  تادوجوم 
یمدآ دندربن .  رد  یناملظ  ناهج  ینارون و  ملاع  دنتـسه .  هناگادج  يروشک  ياراد  رون  ملاع  رد  مادک  ره  هک  دنناد  یم  ناهج  تقلخ  رد 

اه یئاذـم  یبهذـم  باـتک  نیرت  سدـقم  یناـملظ .  ناـهج  زا  وا  مسج  یناروـن و  ملاـع  زا  وا  حور  تسا ؛  هدـش  لیکـشت  رـصنع  ود  نیا  زا 
تدابع زامن  تسا و  عونمم  نانیا  دزن  هزور  دنیوگ .  گرزب ))  باتک   )) ینعی ابارار )) دیس   )) ار نآ  هک  تسا  جنگ ))   )) يانعم هب  ازنک )) ))

 . دیـشروخ بورغ  زا  لبق  دیـشروخ ،  لاوز  زا  دـعب  باتفآ ،  عولط  زا  لـبق  دـنناوخ :  یم  زاـمن  هبترم  هس  زور  رد  دـشاب .  یم  ناـنآ  هنازور 
یمن ار  ینامـسآ  مارجا  نانآ  دـنناد .  یم  هدـننک  هارمگ  تسردان و  یباـتک  ار  تاروت  نیئباـص  دـنیوگ .  اـماشیر  ار  دوخ  گرزب  یناـحور 

لکا و غورد ،  دنگوس  سفن ،  لتق  نیئباص  دزن  رد  تسا .  رون  ملاع  زا  هک  دنتسه  يرهوگ  ياراد  ناگراتس  هک  دنراد  هدیقع  اما  دنتـسرپ ، 
مد هک  یناویح  تشوگ  ندروخ  نید ،  يادا  مدـع  هنتخ ،  انز ،  سدـقم ،  دایعا  رد  راـک  يدزد ،  ینزهار و  تباـنج ،  لـسغ  زا  لـبق  برش 
زا رامق و . . .  طاول و  تناما ،  رد  تنایخ  يراوخابر ،  غورد ،  هب  تداهـش  دوبک ،  هماج  ندیـشوپ  هناگیب ،  نانز  اب  جاودزا  دـشاب ،  هتـشاد 
 (( یتسرپ تب   )) هب مهتم  یتح  و  دنا .  هدش  مهتم  و . . .  یتسرپ ))  هراتس   )) هب موق  نیا  ماوعلا ))  ةرـصبت   )) رد لومعم  قبط  تسا .  تامرحم 
هتفگ میدق  ار  ملاع  یخرب  دنا ،  هداد  رارق  دوخ  هلبق  ار  ناگراتـس  ناشیا  زا  یهورگ  هک :  تسا  هدمآ  باتک  نیمه  رد  دنا .  هدـیدرگ  و . . . 

دمحم یسیع و  نوراه و  یسوم و  بیعش و  حلاص و  دوه و  دنا ،  هتـسناد  لطاب  ار  یهلا  ناگداتـسرف  همه  عیارـش  ماکحا و  هورگ  نیا  دنا ، 
تبانج و لسغ  موق  نیا  دـنا .  هدوب  یهلا  نالوسر  وطـسرا  طارقب و  طارقـس و  نوطالفا و  سویثورز و  سره و  دـنا .  هدوبن  یهلا  نـالوسر 

 (( تاراصتخا  )) باتک رد  يدیون  نسحلاوبا  دنا .  هتفگ  لالح  ار  برـش  یلو  دنراد  زارتحا  تساجن  زا  دـنهد ،  یمن  ماجنا  ار  لاسغا  رگید 
زور یـس  یلاس  ره  دنهد و  یم  ماجنا  عوطت  ةالـص  مان  هب  زامن  کی  هتباث  ناگراتـس  يارب  دـنناوخ و  یم  زامن  راب  هس  ره  نانیا  دـیوگ :  یم 
هزور مایا  رد  دنهد .  یم  ماجنا  دنتـساوخ  روط  ره  ار  هیقب  هدـنکارپ و  ار  نآ  زور  شـش  تفه و  هتـسویپ و  نآ  زور  تشه  هک  دـنراد  هزور 

سورخ نوخ  دنـشاب .  سورخ  دیاب  ناینابرق  نیا  دوش .  یم  ماجنا  ناگراتـس  مان  هب  هک  دـنراد  ینابرق  راهچ  هام  ره  دـنروخ و  یمن  تشوگ 
 . دنبای یم  دـیمعت  يراج  بآ  رد  دـنروخ .  یمن  یهام  رتوبک و  رتش و  تشوگ  دـننازوس و  یم  ار  نآ  ناوختـسا  دوش و  یم  نفد  نیمز  رد 

بادآ اب  بهذم و  یناحور  رظن  ریز  دیمعت  مسارم  دوش .  یم  ماجنا  یبهذم  دایعا  رد  دیمعت  دوش .  یم  رازگرب  هبنـشکی  ياهزور  رد  دیمعت 
 . دنبای دیمعت  دیاب  نامیاز  زا  سپ  زور  یـس  نانز  دنبای .  یم  دـیمعت  یگزور  جـنپ  لهچ و  رد  یباص  نادازون  ددرگ .  یم  رازگرب  يا  هژیو 
زین فافز  یـسورع و  زا  سپ  زور  تفه  داماد  سورع و  دیمعت  دـنیامن .  یم  دـیمعت  هبترم  ود  کی  ره  دـقع  مسارم  زا  لبق  داماد  سورع و 

زا سپ  دنبای .  دیمعت  دیاب  دنا ،  هدیدرگ  یعرـش  فالخ  بکترم  هک  یناسک  دـنبای .  دـیمعت  دـیاب  هدـناوخ  ردـپ  نادازون  دریگ .  یم  ماجنا 
یم شزرا  یب  یناف و  ار  ایند  نیا  دـنراد .  داقتعا  داعم  هب  نیئباص  دراد .  دـیمعت  وئاز ،  نز  رب  ندز  تسد  تفای .  دـیمعت  دـیاب  هزانج  لـمح 

يایند اهیبوخ ،  رون و  يایند  اهیبوخ ،  رون و  يایند  دراد :  دوجو  ناکم  ود  ترخآ  ناهج  رد  دنراد .  رواب  یلزا  يدـبا و  ناهج  هب  دـنناد و 
دب رگا  دور ،  یم  ناـهج  نآ  هب  یفوتم  حور  گرم ،  زا  سپ  دوـش .  یم  هتفگ  زین  خزود  تشهب و  اـیند ،  ود  نیا  هب  اـه .  يدـب  یکیراـت و 
هک دندقتعم  نیئباص  دوش .  یم  تازاجم  راکدـب  حور  دراذـگ .  یم  اپ  رون  ناهج  هب  دـشاب  راکوکین  رگا  دـبای و  یم  هار  یکیرات  هب  دـشاب 

تدابع و يارب  نیئباص  تسا .  هدـش  لزان  اـیرکز  نب  ییحی  یـسوم و  میهاربا و  مار و  ماـس و  حون و  مدآ و  رب  ینامـسآ  ياـهباتک  نیتسخن 
ياراد یباص  دباعم  هک  دوش  یم  هتفگ  دوش .  یم  يرادهگن  زین  یبهذم  بتک  دـباعم  نیا  رد  دـنراد .  يدـباعم  دوخ  یبهذـم  مسارم  ماجنا 

 . دوش یم  مهارف  ایروب  ین و  زا  نامتخاس  دوش .  زاب  يدج  هراتس  يوس  هب  دیاب  اهنآ  برد  هک  تسا  يا  هژیو  ینامتخاس  بولسا و 

یبهذم بتک 

تادوجوم شیادیپ  تقلخ و  نوماریپ  مدآ ، ))  فحـص   )) ای هردس ))   )) ای ابرازنیک )) - )) 1 دنراد :  یبهذـم  باتک  هد  عومجم  رد  نیئباص 
رادا - )) 2 دـسر .  یم  يدالیم  متـشه  نرق  لئاوا  هب  باتک  نیا  فیلءاـت  تسا .  هتخادرپ  ثحب  هب  دـنوادخ  تافـص  ناـسنا و  تشذگرـس  و 
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جاودزا مسارم  ماکحا و  هرابرد  اتیلق ، )) - )) 3 دنک .  یم  ثحب  وا  میلاعت  و  ییحی ))   )) یگدنز نوماریپ  یهیداردـس ، ))   )) ای ییهداشف )) 
تاروتسد ندب و  زا  حور  یئادج  نفد و  یگنوگچ  تاوما و  نیقلت  بادآ  هرابرد  اتامـشنداردس ، )) - )) 4 دنک .  یم  ثحب  دـیمعت  لسغ  و 

ای نیئاولمرفـسا ))  - )) 6 تسا .  نایباص  ننـس  بادآ و  یبهذـم و  تاروتـسد  لـماش  ناوید ، ))   )) اـی ناـنوید ))  - )) 5 دـشاب .  یم  هطوبرم 
سحن دعس و  باتک  نیا  زا  بهذم  نیا  ءاملع  تسا و  هدش  هتـشون  يرگن  هدنیآ  یئوگـشیپ و  هدنیآ و  ثداوح  هرابرد  ایـشالامرافسا ، )) ))

ای اویز )) قیقهد  - )) 8 تسا .  تاوما  ماکحا  تاابع و  هرابرد  دیـشانا ، ))  )) ای یناـنیا ))  - )) 7 دـنبای .  یم  زاب  ار  دارفا  علاط  تخب و  ماـیا و 
(( ، ریتاسد - )) 10 دنک .  یم  ثحب  ناسنا  ینامـسج  تالوحت  هرابرد  هرغپ ، ))  - )) 9 تسا .  یبهذـم  داروا  هیعدا و  باتک  اویز ، )) لقیه  ))

باتک نیا  ندوب  یگتخاس  رب  ناققحم  دنناد .  یم  یگتخاس  ار  باتک  نیا  یخرب  درادرب .  رد  ار  یعامتجا و . . .  یبهذـم ،  فلتخم  لئاسم 
نیا تسا .  روهـشم  مدآ  فحـص  هب  هک  تسا  لوا  باتک  دـشاب ،  یم  داـیز  هجوت  لـباق  مهم و  هچ  نآ  بتک  نیا  ناـیم  زا  دـنراد .  دـیکءات 

تسا هدمآ  نیئباص  نیئآ  یـساسا  لوصا  باتک  نیا  رد  دش .  همجرت  یناملآ  نابز  هب  یگـشرایزدیل  روسفورپ  طسوت  لاس 1925  رد  باتک 
مدآ و یگدنز  ناتـساد  هب  باتک  نیا  رد  تسا .  هدرک  ثحب  یبهذم  یعامتجا و  یقالخا ،  میلاعت  تترخآ و  ناهج  نید ،  ماکحا  هرابرد  و 

 . تسا هدش  هدروآ  مادک  ره  ماکحاو  دیاقع  زا  یئامن  هدش و  هتخادرپ  ییحی و . . .  ماس و  حون و  تیش و 

نیئباص تاقبط 

یم تیناحور :  باحصا  - 1 هینارح .  بهذم  صاخشا و  باحصا  لکایه ،  باحصا  تیناحور ،  باحصا  دنـشاب :  یم  هقبط  راهچ  نیئباص 
هک وا  هاگرد  نابرقم  هلیـسو  هب  دـیاب  راچان  میبای ،  هار  وا  لالج  هب  میناوت  یمن  نوچ  و  ربدـم ،  میکح و  تسا  یعناص  ناـهج  يارب  دـنیوگ 
 ، میزاس كاپ  يدـیلپ  هنوگ  ره  زا  ار  دوخ  سوفن  میوش و  کـیدزن  میکح  عناـص  نآ  هب  میباـی و  هار  وا  دزن  دنـشاب ،  یم  كاـپ  نویناـحور 

دوجو نویناحور  نوچ  لکایه :  باحصا  - 2 دـنوش .  عیفـش  قلاخ  ام و  نایم  تایناحور  نآ  ات  میهاوخب  نانآ  زا  ار  شیوخ  تاجاح  هاگنآ 
زا ار  دوخ  تاـجاح  دـننز و  هناـگتفه  تارایـس  ینعی  لـکایه  نماد  هب  تسد  اـت  دوـب  زاـین  دنـشاب ،  یم  دـنوادخ  اـب  يداـع  دارفا  نیب  هطبار 

تباین دیاب  دنوش ،  یمن  هدید  زور  رد  دـنراد و  بورغ  عولط و  هناگتفه  ناگراتـس  نوچ  صاخـشا :  باحـصا  - 3 دـننک .  بلط  ناگراتس 
یم يدارفا  زا  هتـسد  نآ  ءزج  ار  نیئباص  ناققحم  دـنوش .  یم  لسوتم  اهنآ  هب  هک  تسا  هناگتفه  ياه  همـسجم  اهنآ  بیاـن  دنـشاب .  هتـشاد 

ار هیلوا  نیئباص  دـنا .  هتفرگ  ینیون  دـیاقع  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  هیلوا  دـیاقع  نیئباـص  دـنراد .  هدـیقع  لوقعم  سوسحم و  هب  هک  دـنناد 
سوجم دننام  نیئباص  مود  هورگ  دنوش .  یم  میسقت  صاخشا  لکایه و  نویناحور ،  هتـسد :  هس  هب  هک  دنیوگ  یم  یبن ))  سیردا   )) ناوریپ

ای تسا و  ینایرـس  یماس  نیئباـص  یبهذـم  ناـبز  دـنرادن .  يرواـب  مالـسا  هب  نیئباـص  دـندقتعم .  لوقعم  سوسحم و  يراـصن و  دوهی و  و 
 . تفرگ رارق  هجوت  دروم  شیپ  نرق  کی  دوخ  هک  دشاب  یم  نابز  نیا  هب  کیدزن 

 ( ع  ) میهاربا ترضح  فینح  نید 

هاتوک يا  همدقم 

تسیب و مان  اهنت  میرک  نآرق  رد  یلو  دنا ،  هتفگ  رفن  رازه  راهچ  تسیب  دصکی  ار  دنوادخ  ناربمایپ  هرامش  یمالسا  تایاور  رد  يروآدای ؛ 
 ، نامیلـس ایرکز ،  لفکلاوذ ،  دواد ،  بویا ،  ْعَسَی ،  سایلا ،  لیعامـسا ،  قاحـسا ،  سیردا ،  میهاربا ،  مدآ ،  تسا :  هدمآ  نانآ  زا  رفن  جنپ 

 ( . ص  ) ناربمایپ متاخ  دمحم ))  )) و یـسیع ،  نوراه ،  یـسوم ،  حون ،  دوه ،  سنوی ،  فسوی ،  بوقعی ،  طول ،  ییحی ،  حلاص ،  بیعش ، 
یم یناهج  تلاسر  بحاص  ای  مزعلاولوا  رفن  جـنپ  گرزب ،  ناربمایپ  نیا  زا  دـنا .  هدرمـش  نیحلاص  دابع  زا  ار  تولاط  نینرقلاوذ و  نامقل و 

 ( . ص  ) هللادبع نب  دمحم  یسیع و  یسوم ،  حون ،  میهاربا ،  دنشاب : 
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رخءاتم تایاور  رد  میهاربا  هاگداز 

رد تسا .  هدوب  مدآ  نب  بیعـش  نب  شونا  نب  نانیق  شراذـگ  ناـینب  دـنیوگ  هک  تارف  هنارک  رب  تسا  يرهـش  لـباق ))   )) نزو رب  لـباب ))  ))
رهش ینادابآ  رد  زین  وا  تسا و  هدوب  كاحـض ))   )) تموکح زکرم  رهـش  نیا  تشاد .  دابآ  رایـسب  ار  نآ  سرومهت  هک  تسا  هدمآ  ریطاسا 

 . داهن یناریو  هب  ور  سپس  دوب و  اه )) ینادلک   )) تموکح زکرم  رهش  نیا  كاحض ، ))   )) زا سپ  داهن .  مان  ژد )) نهک   )) ار نآ  دیشوک و 
تخب دورمن و  هک  تسا  هدمآ  خیراوت  رد  دنا .  هتفگ  زین  لواب  لباب و  ار  رهش  نیا  دومن .  شدابآ  تفای ،  تسد  نآ  رب  ردنکسا ))  )) نوچ و 

غرم چیه  هک  درک  انب  رهش  نیا  رد  يدنلب  رایسب  هرانم  دورمن  هک  دنیوگ  دنا .  هتشاد  تموکح  تمسق  نیا  رد  اهنرق  ناشیا  نادنزرف  رصنلا و 
 ، دوب هدرک  هدـهاشم  نیمز  زا  هک  هنوگ  نامه  ار  نامـسآ  هتفر و  هرانم  نآ  يالاب  رب  دورمن  تشادـن .  ار  هرانم  نآ  يادـنلب  رب  يزاورپ  دـنلب 
زا لباب  مدرم  نآ  بیهم  يادص  زا  دش و  نوگژاو  هرانم  نآ  رگید  زور  دمآ و  ریز  هب  هرانم  زا  دـیدرگ .  راسمرـش  دوخ  راک  نیا  زا  وا  دـید 

ياهنابز هب  اهدعب  ناماس  نآ  مدرم  هک  دوب  رطاخ  نیمه  هب  دندوب .  هدرب  دای  زا  یلکب  ار  نتفگ  نخـس  دـندمآ ،  شوهب  نوچ  دـنتفر .  شوه 
نامرهق گرزب و  ربمایپ  لیلخ ))  میهاربا   )) هک دـنا  هتفگ  تسا .  نیمه  زین  لباب  هب  رهـش  يراذـگمان  تلع  دـنتفگ و  یم  نخـس  نوگاـنوگ 

نیا لاح ،  رهب  تسا .  هدوب  لباب ))   )) فارطا رد  روا ))  )) هیرق میهاربا  هاگداز  هک  دنیوگ  یخرب  تسا .  هدش  دلوتم  رهـش  نیمه  رد  دـیحوت 
(581  . ) تسا عقاو  قارع  هلح ))   )) یکیدزن رد  نونکا  مه  یخیرات  ياه  هناریو  تروص  هب  رهش 

یناهج ندمت  خیرات و  دانسا  رد  لباب  یخیرات  تمدق 

زور نآ  ندـمت  ناوراک  زا  هک  هتـشاد  دوجو  ریگ  مشچ  میظع و  یندـمت  تارف  هلجد و  نایم  نیمزرـس  رد  لبق ،  لاس  رازه  جـنپ  دودـح  رد 
فورعم جرب  رهش ،  نآ  ياهانب  نیرتروهشم  تسا .  هدوب  ناهج  زور  نآ  ياهرهش  نیرت  ترهـش  رپ  زا  یکی  لباب  تسا .  هدوبن  بقع  رـصم 

يدبعم میدق  ناراگزور  رد  دـنیوگ :  هک  تسا  نآ  لباب  هیمـست  هجو  تسا .  هدوب  دـکوبن و . .  رـصق  سیماریمـس و  یتنطلـس  رـصق  لباب و 
لیا باب   )) ار ناکم  نآ  و  دنا ،  هتسشن  یم  دبعم  نآ  رد  مدرم ،  تایاکش  هب  یگدیـسر  يارب  تاضق  هک  هتـشاد  دوجو  رهـش  نآ  رد  گرزب 

 : هک نآ  رگید  لوق  تسا .  هدـیدرگ  رهـش  نآ  مان  تسا و  هدـش  لباب  هتفای و  فیفخت  هملک  نیا  اهدـعب  دـنا .  هدـیمان  یم  ادـخ  رد  ینعی  (( 
نانآ دنا .  هدرک  یم  شتسرپ  ار  ناگراتـس  لباب  مدرم  تسا .  هدوب  یماس  نایادخ  زا  یکی  مان  ولیا ))  )) هدوب و ولیا )) لباب   )) لباب ظفل  لصا 

عفن و رش و  ریخ و  رد  ناگراتس  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  دنا و  هتسناد  یم  ناشیا  تردق  رهاظم  نایادخ و  نکسم  ار  یسمش  هموظنم  تارایس 
رارق شیاتـس  دروم  اه  هدکتب  رد  دـنتخاس و  یم  نوگانوگ  لاکـشا  رد  یئاهتب  ناشیا ،  هب  برقت  يارب  دـنارث .  ؤم  للم  ماوقا و  دارفا و  ررض 

يرادقم زور  ره  هدوب و  نشور  امئاد  هک  دنتـشاد  یمیظع  ياه  هدکـشتآ  نیا ،  رب  هوالع  نانآ  دـندرک .  یم  ناشراثن  اهینابرق  دـنداد و  یم 
(( روا  . )) تسا هدوب  ناینادلک ))  روا   )) ای روا ))  )) روهشم یبهذم و  رهش  لباب  ياهرهش  زا  یکی  دندناشفا .  یم  اه  هدکـشتآ  نآ  رد  روخب 

یمیدق روا  رهـش  تسا .  هتـشاد  رارق  یگرزب  ياه  هدکـشتآ  دـباعم و  رهـش  نیا  رد  هک  دـنیوگ  تسا .  شتآ ))   )) يانعم هب  یلباب  تغل  رد 
هب هک  هام ))  دـبعم   . )) تسا هدوب  ریظن  یب  تیعمج  ترثک  تعـسو و  تهج  زا  رهـش  نیا  دـباعم  تسا و  هدوب  لـباب  روشک  ياهرهـش  نیرت 

هدوب رهش  نیا  ترهش  رهاظم  زا  دش ،  هتخاس  نوجار ))  یمسا   )) روتسد هب  هک  هام ))  دیـشروخ و  دبعم   )) دش و انب  سماخ ))  روا   )) نامرف
هداس و يا  هیرق  زاغآ  رد  روا  رهـش  ایوگ  درک .  مایق  یتسرپ  تب  كرـش و  اب  هزرابم  هب  دـش و  ثوعبم  رهـش  نیمه  رد  لیلخ  میهاربا  تسا . 

یقرت نیا  تسا .  هتفرگ  رارق  زور  نآ  ناهج  ياه  تخت  ياپ  نیرتگرزب  فیدر  رد  دنمتورث و  يرهـش  جیردت ،  هب  تسا و  هدوب  تیمها  یب 
دنا هتخادرپ  يرافح  هب  ناتـساب  روا  ياه  هناریو  رد  هک  ناسانـش  ناتـساب  زا  یهورگ  دوب .  نایرموس  ینف  دادعتـسا  وبن و  نوهرم  لـماکت ،  و 

زا لبق  لاس  هب 3100  خیرات  نیا  تسا .  روا ))  )) رهـش خیرات  درک ،  دای  نآ  زا  ناوت  یم  قیقحت  هب  هک  یخیرات  نیرت  یمیدـق  دـنیوگ :  یم 
یکی رد  اریخا  هک  ینیلافـس  فرظ  تسـشن .  تخت  هب  روا  رهـش  رد  لباب  گرزب  هاشداپ  ادپ )) یئآ  سم   )) هک یلاس  ینعی  دسر .  یم  دالیم 
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نآ یتنطلـس  نادناخ  یماسا  هک  دسر  یم  دالیم  زا  لبق  لاس  دصناپ  رازه و  هس  هب  نآ  تخاس  خـیرات  هدـمآ ،  تسدـب  روا ))  )) ياهروگ زا 
دنا هتشاد  تموکح  رهـش  نیا  رد  یناهاشداپ  زین  خیرات  زا  شیپ  هرود  رد  هک  دندقتعم  نادنمـشناد  تسا .  هدش  شقن  نآ  يور  رب  راگزور 
نیا تلع  دـنیوگ  دـنا .  هدوب  تسرپ  هام  دـش ،  هتفگ  هک  نانچمه  يداقتعا  رظن  زا  روا  مدرم  تسا .  هدـشن  فشک  ناشراثآ  مان و  رونه  هک 

تسد هب  دالیم  زا  لبق  لاس 2170  رد  رهـش  نیا  تسا .  هتـشاد  صاخ  يا  هولج  رهـش  نیا  رد  بش  رد  هام  شبات  هک  تسا  هدوب  نآ  هدـیقع 
نیرت مهم  زا  يراگزور  هک  رهـش  نیا  دوب .  لوهجم  یلکب  لاس  رازه  ود  تدم  هب  روا  رهـش  دـش .  لباب  رهـش  ءزج  درک و  طوقـس  نایمالیا 

تـشاد همادا  نانچمه  نارگ  باوخ  نیا  تفر .  ورف  یقیمع  باوخ  هب  ناور  ياهگیر  ریز  رد  لاس  رازه  ود  دوب ،  زور  نآ  ناهج  ياـهرهش 
هب اهنآ ،  يور  طوطخ  تئارق  هرصب و  رد  یگنس  نوتس  دنچ  فشک  اب  هرصب  رد  سیلگنا  ریفـس  رولیات  رتسم  يدالیم  لاس 1854  رد  هک  ات 

يرافح هب  یئاکیرمآ  یـسیلگنا و  ناسانـش  ناتـساب  زا  یهورگ  يدـالیم  لاـس 1933  رد  دـیدرگ .  قفوم  رهـش  نآ  یخیراـت  تیوه  فشک 
یناتساب هنیشیپ  هدمآ  تسدب  دانسا  دندرک .  فشک  يرشب  تایح  ندمت و  خیرات  رد  هدش  شومارف  رهش  نیا  زا  یتفگش  رارـسا  دنتخادرپ و 

هب شنارای  میهاربا و  تسا .  هدوب  روا  رهش  میهاربا  یلـصا  نطوم  هک  تسا  هدمآ  قیتع  دهع  رد  ( 582  ! ) دناسر حون  نافوط  هب  ار  رهش  نیا 
رهش رد  میهاربا  دندرک .  ترجاهم  دش ،  هدیمان  مارآ ))   )) اهدعب هک  نارح ))   )) هب دندش و  جراخ  راید  نآ  زا  دندرک و  تناها  اه )) تب  ))

 . دورب ناعنک ))   )) هب شرـسمه  اراس ))  )) اب ات  تفای  نامرف  دـنوادخ  يوس  زا  هک  دوب  اج  نیمه  رد  دـیزگ .  تماـقا  ناـیربع  دزن  نارح ))  ))
يوس هب  ناعنک  رد  یهاتوک  فقوت  زا  سپ  میهاربا  داهن .  مان  ادخ )) هناخ   )) ینعی لیا ))  تیب   )) ار نآ  تخاس و  يدبعم  ناعنک  رد  میهاربا 

اب نومآ ))   )) رادـفرط رگید  هورگ  گرزب و  يادـخ  نوتآ ))   )) زا يرادـفرط  رد  یهورگ  هک  دـید  ار  ناـنهاک  رـصم  رد  تفر .  رـصم )) ))
دحاو يادخ  هوهی ))   )) یفرعم هب  دش و  ریگلد  اه  تب  شتـسرپ  مدرم و  یهارمگ  همه  نیا  ندید  اب  میهاربا  دنازیتس .  گنج و  رد  رگیدکی 

 : تسا لیذ  رارق  هب  نآ  تافدارتم  تاقتشم و  تسا و  یلزا ))  يدبا و   )) يانعم هب  ینادلک  تغل  رد  هوهی ))  - )) 1 حیضوت :  تخادرپ .  اتکی 
 . تسا یلزا  يدـبا و  راگدرورپ  يانعم  هب  همه  ظافلا  نیا  ایها و . . .  دوهت ،  وهای ،  هوهی ،  اذوهای ،  اذوهی ،  وهای ،  وهی ،  اوها ،  هبها ،  های ، 

راذگاو دورمن  هب  ار  لباب  وا  درک .  یم  تموکح  دنوامد  رهش  رد  هک  تسا  هاشداپ  کی  مان  ناتـساب ،  ناریا  ریطاسا  شخب  رد  كاحـض  - 2
دوخ مکاح  ای  ناریا و  روطارپما  ساـینین  بقل  دورمن ،  - 3 دوب .  هدـناسر  جوا  هب  لباب  مدرم  نایم  رد  ار  قـالخا  داـسف  دورمن  و  دوب .  هدرک 

بیرق تدالو  زا  ربخ  وا  ناسانش  هراتس  تسا .  هدوب  میهاربا  نامز  تردق  دورمن  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  تسا .  هدوب  لباب  تلایا  راتخم 
 . درک دهاوخ  دیدهت  ار  يو  يروطارپما  هک  دندوب  هداد  میهاربا  عوقولا 

 ( ع  ) میهاربا یکدوک  تدالو و 

شروش  )) رهـش رد  میهاربا  هک  دنا  هتفگ  یخرب  دروآ :  یم  وا  دلوت  لحم  میهاربا و  تدالو  هرابرد  ار  یفلتخم  لاوقا  یمالـسا  خروم  يربط 
دلوتم ءاکرو ))  )) رهـش رد  هک  دننآ  رب  رگید  یعمج  دنا .  هتـسناد  وا  تدالو  ناکم  ار  لباب ))   )) رهـش رگید  یخرب  و  تسا .  هدش  دلوتم  (( 

هب شردپ  قافتا  هب  هدمآ و  ایندب  نارح ))   )) رهـش رد  دنا :  هتفگ  یـضعب  دورمن . . . .  هب  ناک  يذلا  عضوملا  یلا  هوبا  هلقن  مث  تسا :  هدـش 
دورمن هب  ار  میهاربا  تدالو  لاس  ناسانش  هراتس  نوچ  تسا .  كاحض ))   )) نامه دورمن ))  : )) دیوگ یم  يربط  تسا .  هدرک  ترجه  لباب 

وا رد  لمح  راثآ  اریز  دوبن ،  نانز  نایم  رد  میهاربا  ردام  اهنت  دنروآ .  درگ  لحم  کی  رد  ار  رادراب  نانز  همه  ات  داد  روتسد  وا  دنداد ،  ربخ 
 . درب هانپ  يراغ  هب  لمح  عضو  ماـگنه  هب  میهاربا  رداـم  دنتـشک .  یم  ار  رـسپ  ناـکدوک  دورمن  نارازگراـک  ناـسوساج و  دـشن .  هدـهاشم 

تفگـش همه  يارب  تشاد و  قرف  نارگید  اب  میهاربا  یناوجون  یکدوک و  ومن ،  دـشر و  تدالو ،  دوشگ .  ناهج  هب  مشچ  راـغ  رد  میهاربا 
رهش رادساپ  وا  دوب .  دورمن  دامتعا  دروم  رصانع  زا  میهاربا  ردپ  خرات  تشکب .  ار  كدوک  رازه  دص  هب  کیدزن  دورمن  دنیوگ :  دوب .  روآ 

میهاربا ( 583  . ) دش راپسهر  زمرمهار  ای  روا ،  هب  لباب  زا  شدنزرف  تاجن  يارب  درک ،  هدهاشم  شرسمه  رد  ار  لمح  راثآ  یتقو  دوب .  لباب 
مشچ زا  رودب  راک  نیا  دنک .  یم  هعجارم  راغ  هب  وا  نداد  ریش  يارب  شردام  دوش و  یم  هتـشاذگ  ناکم  نامه  رد  راغ ،  رد  تدالو  زا  سپ 
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دیدرگ رهش  مزاع  دش و  جراخ  راغ  زا  لاس  زا 13  سپ  میهاربا  دوب .  نینچ  لاس   13 دش .  یم  ماجنا  تمحز  تقد و  تیاهن  اب  ناسوساج و 
یلاع اب  تخادرپ و  دیحوت  غیلبت  هب  هک  دوب  ناوا  نیمه  زا  میهاربا  تسا :  هدرک  میسرت  ینشور  هب  ار  میهاربا  یتدیقع  یگدنز  میرک  نآرق  . 
هراتـس نآ  هک  تفگ  ناـهگان  شناـیفارطا  هب  وا  تخادرپ .  ناگراتـس  دیـشروخ و  هاـم و  شتـسرپ  اـه و  تب  یفن  هب  لالدتـسا  هویـش  نـیرت 

یم لوفاو  بورغ  هام و . . .  هراتـس و  یتقو  درک .  یم  توعد  اهنآ  هراظن  هب  ار  نانآ  و  دنتـسه ،  نم  يادخ  نابات و . . .  هام  نآ  ناشخرد ، 
قلاخ لاعتم ،  رداق  دحاو  يادـخ  هب  هک  دوب  ناس  نیدـب  و  مرادـن !  تسود  ار  هدـننک  لوفا  نایادـخ  نم  هآ !  تفگ :  یم  میهاربا  دـندرک ، 
ياه همـسجم  شتـسرپ  تلذ  وا  دوب .  زیتس  رد  زین  یتسرپ  همـسجم  یتسرپ و  تب  اـب  میهاربا  ( 584  . ) درک توعد  یتسه  ناـهج و  ناـسنا و 

یعامتجا داسف  یقـالخا و  طاـطحنا  هک  هنوگ  نآ  تفاتـش .  ناتـسرپ  تب  ناـتب و  گـنج  هب  و  دـنیبب .  تسناوت  یمن  ار  دورمن و . . .  یگنس 
 ، هزرابم رد  اذـل  تسناد و  یم  يدورمن  ماـظن  هعماـج و  لولعم  ار  بئاـصم  نآ  همه  میهاربا  دـنک .  لـمحت  تسناوت  یمن  ار  شدوخ  ناـمز 

ءاقب يارب  هک  تسا  طلسم  یسایس  تردق  وا  تسا ،  یهابت  داسف و  رهظم  دورمن  دوب .  لسن  ثرح و  يدوبان  یهابت و  للع  اه و  هشیر  لابند 
مجع رب  تموکح  هب  هک  دـنناد  یم  حون  نب  ماس  نادـنزرف  زا  ار  دورمن  ناسانـش  بسن  ناخروم و  دـنیرفآ .  یم  نارحب  دوخ ،  راکهبت  ماظن 
برغ هب  ات  قرـش  زا  داد و  لیکـشت  یگرزب  يروطارپما  وا  هک  ایوگ  دنا .  هداهن  مان  سوواکیک  ار  وا  ناتـساب  ناریا  ریطاسا  رد  تفای .  تسد 
ییاـه همـسجم  دوخ  زا  دـناوخارف و  شیوخ  شتـسرپ  هب  ار  مدرم  درک .  یئادـخ  ياـعدا  هک  تفاـی  یتردـق  ناـنچ  نآ  و  درک ،  يور  شیپ 
ناریا ناوج  لسن  هک  دنناد  یم  يا  هناسفا  شودرام  كاحـض  نامه  ار  يو  رگید  یخرب  هک  دـنچ  ره  دـننک .  تدابع  ار  وا  ایاعر  ات  تخاس 

تسا و هدـش  رییغت  فیرحت و  شوختـسد  یخیرات  راودا  رد  ناتـساب  ریطاسا  کش  نودـب  تخاس .  اهرام  كاروخ  ار  ناشزغم  تشکب و  ار 
تسا نامه  كاحض  ایآ  تبثم ؟  ای  تسا  یفنم  هرهچ  کی  كاحض  ایآ  تسا .  لا  ؤس  ریز  هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا  كاحض  تیصخش 

نامز رابج  دورمن  لاحرهب  دـنا .  هدرک  میـسرت  يو  زا  يا  هرهچ  نانچ  ناخروم  هک  تسا  نامه  هک  ای  هدـش  میـسرت  همانهاش  ریطاسا  رد  هک 
یمن ناتـساب  ناریا  ریطاـسا  رد  ار  دورمن  هجو  چـیه  هب  اـم  دراد .  یـسایس  ياـه  هزیگنا  ناریا  ریطاـسا  هب  وا  باـستنا  تلع  و  تسا ،  مـیهاربا 

میسرت ار  يدورمن  هعماج  يایاوز  ینشور  یتسرد و  هب  هک  دشاب  یم  میرک  نآرق  ياههاگدید  نامه  تسا ،  رایعم  كالم و  هچنآ  میئوج ؛ 
رتشیب هک  یمالـسا  ناخروم  نارـسفم و  ءارآ  تسا .  هدومن  ریـسفت  ار  ماشآ  نوخ  روتاتکید  نیا  یتدـیقع  یـسایس -  تیهاـم  تسا و  هدرک 
یمجع یبرع -  گرزب  گنج  رد  ار  يریباعت  ریسافت و  نینچ  للع  یناور و  راثآ  ات  تسا  هدنناوخ  رب  هک  تسا  يرگید  ناتساد  دنا ،  یناریا 

 . دیوجب یمالسا  هیلوا  نورق 

خیرات نکش  تب  میهاربا ))  ))

راظتنا رد  میهاربا  دوب و  یلاخ  هنکس  زا  رهش  دننک .  تکرـش  زور  نآ  مسارم  رد  مدرم  ات  داد  روتـسد  دورمن  یمـسر ،  لیطعت  زور  کی  رد 
بانط اب  ار  ربت  ماجنارس  داتفا .  یگنـس و . . .  ناتب  ناجب  ربت  اب  دش و  رهـش  يزکرم  گرزب و  هناختب  دراو  بانط  ربت و  اب  وا  یتصرف .  نینچ 

اهنت دـندش .  تریح  راچد  دـبعم  تراـیز  رهـش و  هب  تشگزاـب  رد  ناـیدورمن  دـش .  نوریب  هدـکتب  زا  درک و  نازیوآ  گرزب  تب  ندرگ  هب 
یـضاق دش :  هدیـشک  همکاحم  هب  دـش و  ریگتـسد  میهاربا  دوب .  رازیب  نانآ  زا  درک و  یمن  تکرـش  يدورمن  ياهـشیامن  رد  هک  دوب  میهاربا 

تلعف تناءا  ولاق :  هک :  دـندز  دایرف  نارواد  تئیه  هارمه  هب  ولگ ،  قامعا  زا  یئادـص  هوک و  نوچ  یلکیه  هوبنا و  یـشیر  اب  دورمن  ةاضقلا 
يا يدرک  نینچ  ام  نایادـخ  اب  وت  ( 585  . ) نوقطنی اوناک  نا  مه  ولئـسف  اذـه ،  مهریبک ،  هلعف  لب  لاق :  میهاربا ؛  میهاربا ؟  اـی  اـنتهلاب  اذـه 
نیا و  دننزب !  فرح  دنناوت  یم  رگا  هتبلا  دیسرپب ،  شدوخ  زا  دینک  یمن  رواب  درک ،  نینچ  اهنآ  اب  ناشگرزب  نآ  گرزب ،  تب  نآ  میهاربا ؟ 

میهاربا هدننک  رادیب  ياهلالدتـسا  یپ  رد  یپ  هاگنآ  درک و  دراو  يدورمن  ناتـسرپ  تب  ناهذا  رب  يا  هدنبوک  یـساسا و  هبرـض  میهاربا  مالک 
دندرک موکحم  ار  میهاربا  رتشیب ،  یئاوسر  زا  يریگولج  يارب  يدورمن  ماظن  نارازگراک  رگید  ةاضقلا و  یضاق  دروآ .  دوخب  ار  نایدورمن 

ماوـع دنتـشاذگ .  مزیه  هوـک  نآ  زارف  رب  ار  میهاربا  نآ  زا  لـبق  دـنتخورفا و  میظع  یـشتآ  ناـیدورمن  دوـش .  هتخوـس  هدـنز  شتآ ،  رد  اـت 
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میهاربا نتخوس  ياشامت  هب  زین  کنیا  نانامرهق ،  گرم  شکاروه  میخژد و  رکشل  یهایـس  دنا و  یچاشامت  يا  هکرعم  ره  رد  هک  ماعنالاک 
نینچ دشاب و  میهاربا  رب  تمالـس  درـس و  شتآ  ات  تفرگ  قلعت  نینچ  دنوادخ  هدارا  هک  دوب  اجنیا  رد  دنا !  هداتـسیا  دیحوت  گرزب  نامرهق 

 ، شتآ نتـسشن  ورف  زا  سپ  نایچاشامت  دیـشک .  یم  هناـبز  زور  دـنچ  يدورمن  شتآ  مییهاربا ))  یلع  امالـس  ادرب و  ینوکراـن  اـی   : )) دـش
(586  . ) دناوخ یم  ارف  اتکی  يادخ  تدابع  دیحوت و  هب  ار  مدرم  هک  دنتفای  تمالس  هب  ار  میهاربا 

؟  تسیک شارت  تب  رذآ 

يردام دج  يا  هتفگ  هب  و  رذآ ))  )) شیومع ای  شیوخ  هدناوخ  ردپ  ادتبا  وا  درک :  عورـش  شیوخ  نادناخ  زا  ار  دـیحوت  هب  توعد  میهاربا 
 . رادرب تسد  ناطیـش  تدابع  زا  رذآ ))  )) يا هک :  درک  توعد  دـیحوت  هب  دوب ،  ناـشورف  تب  ناـشارت و  تب  ناتـسرپ و  تب  زا  هک  ار  دوخ 

يرود تسج و  يرازیب  ناتـسرپ  تب  هورگ  رذآ و  زا  دوب ،  هدش  دیمون  وا  تیاده  زا  هک  میهاربا  دـنام .  یقاب  دوخ  رفک  دانع و  رب  رذآ  یلو 
تـسرپادخ دحوم و  يدرم  دوخ  خرات  دشاب .  یم  میهاربا  يومع  رذآ  تسا و  هدوب  خیرات  دنزرف  میهاربا  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد  دومن . 

هب دنناوخ .  یم  ردپ  دـشاب ،  هتـشاد  یتسرپرـس  تمـس  یتقو  ار  ومع  هک  تسه  هدوب و  نیا  رب  مسر  یماس  ماوقا  نایم  رد  ایوگ  تسا .  هدوب 
غیلبت هنماد  تسا .  هدـمآ  تبا )) . . .  ای   )) رذآ هب  میهاربا  باطخ  ماـگنه  هب  نآرق  رد  اذـل  هدوب و  رذآ  لـفکت  تحت  میهاربا  دـسر  یم  رظن 

 . دـندرک نوریب  رهـش  زا  ار  يو  دـمآ ،  هتـشذگ  تاحفـص  رد  هک  روـط  ناـمه  اذـل  درک و  تشحو  راـچد  ار  ناـیدورمن  دورمن و  میهاربا ، 
هک تسا  هدمآ  خیراوت  رد  دش .  ناّرح  یهار  درک و  ترجه  لباب  زا  شرسمه  اب  دوب  وا  رـسمه  دروآ ،  نامیا  میهاربا  هب  هک  يدرف  نیتسخن 

یهارمه ار  وا  رفس  نیا  رد  هک  تشاد  مان  اراس  میهاربا  رسمه  دش .  هجاوم  رایسب  لابقتسا  اب  دوب و  قفوم  دیحوت  هب  مدرم  توعد  رد  میهاربا 
نوتم رد  رهش  نیا  دراد .  رارق  قارع ،  رد  نیع ))  سءار   )) و اهر ))  )) نیب غیلب ))   )) کیدزن رد  هک  تسا  نهک  يرهش  مان  نارح  درک .  یم 

رد بوقعی  نز  ردپ  نابال ))   )) هک نیا  رگید  تلع  تسا و  هتـشاد  تماقا  رهـش  نیا  رد  میهاربا ))   )) اریز دراد ؛ ترهـش  قیتع  دهع  یبهذـم 
روهشم نارح  نامه  هب  یمالسا  عبانم  رد  تسا .  هدمآ  سلوپونله ))   )) و ابراک ))  )) رهش نیا  یمور  عبانم  رد  تسا .  هتـشاد  تنوکـس  اجنآ 

تـسا هدمآ  نادلبلا ))  مجعم   )) رد تسا .  هدـش  طبـض  رهـش  نیا  یخیم  حاولا  رد  هک  تسا  تسار  هار  ینعی  ونارح  هملک  نیا  لصا  تسا . 
 . تسا هدوب  هام  يادـخ  شتـسرپ  تدابع و  زکرم  ناتـساب  راگزور  زا  نارح  رهـش  دـنیوگ .  ینارح ))   )) ار نارح ))   )) هب بوسنم  درف  هک : 

هبلغ رد  تفای و  قنور  نایناریا  يزوریپ  ناینادلک و  تموکح  لاوز  زا  سپ  نارح  دنا .  هدیـشوک  نآ  نییزت  رد  روشآ  ناهاشداپ  زا  رفن  دنچ 
لاس 750-744 رد  رامح  ناورم  دمآرد .  مالـسا  ورملق  هب  مینغ  نب  ضایع  تسدب  يدالیم  لاس 649  رد  نارح  رهش  دش .  ناریو  ردنکـسا 

اذـل دوب و  تسرپ  تب  زین  نارح  مکاـح  تخادرپ .  مدرم  توعد  هب  نارح  رد  میهاربا  تخاـس .  دوخ  تموـکح  زکرم  ار  رهـش  نآ  يدـالیم 
رصم هب  دوخ  اب  هداهن و  قودنـص  رد  ار  اراس ))  )) شرـسمه میهاربا  دنیوگ  ددرگ .  رـصم  هناور  دنک و  كرت  ار  رهـش  میهاربا  ات  دش  ثعاب 

درب یپ  میهاربا  تلاسر  هب  دش و  کشخ  شتسد  دنک ،  زارد  تسد  اراس ))  )) هب تساوخ  یم  یتقو  رصم  مکاح  هک  دوب  اج  نیمه  رد  درب . 
زا یطبق  زینک  نیا  رجاه ))  )) و اراس ))  )) هارمه هب  میهاربا  دشاب .  اراس  تمدخ  رد  ات  داد  میهاربا  هب  رصم  مکاح  هک  دوب  يزینک  رجاه )) . ))

خیرات و  داد .  رارق  دوخ  تنوکـس  لحم  دوب ،  لصاح  یب  کـشخ و  يداو  هک  ار  لـیلخلا  ناـبایب  میهاربا  دـش .  نیطـسلف ))   )) یهار رـصم 
خیرات رد  لیلخلا ))   )) رهـش يانب  نیا  تخادرپ و  يزرواشک  هب  درک و  رفح  یهاچ  نابایب  نیا  رد  میهاربا  دوش :  یم  زاغآ  اـجنیا  زا  دـیحوت 
يانبم دـیاقع  تیکلاـم و  درک .  بلج  دوخ  هب  ار  يرایـسب  هورگ  دوب ،  هدـش  داـبآ  میهاربا  تمه  هب  هک  ناـبایب  نیا  تسا .  یمیهاربا  ناـیدا 

 . دش طق ))  )) یهار درک و  كرت  ار  لیلخلا  راچان  هب  میهاربا  دیدرگ و  داضت  فالتخا و 

هبعک يانب  میهاربا ،  نادنزرف 

لیعامسا تدالو 
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رد ینیون  لصف  زاغآرس  رجاه  اب  میهاربا  جاودزا  دوب .  نارگن  زین  تباب  نیا  زا  اراس  درب .  یم  جنر  دنزرف  نتـشادن  زا  هک  دوب  اهلاس  میهاربا 
هک یلباب  هداز  فارشا  نیا  اراس  دنداهن .  مان  لیعامـسا ))   )) ار وا  دش و  دلوتم  رجاه ))  )) زا میهاربا  دنزرف  نیتسخن  تسا .  میهاربا  یگدنز 

ار لیعامـسا  رجاه و  ات  تساوخ  میهاربا  زا  دنک ،  لمحت  ار  رجاه  تسناوتن  رگید  دوب ،  هدرک  ظفح  ار  شیوخ  یتاقبط  يوخ  قلخ و  زونه 
رجاه و ینونک  هکم  رد  دیسر .  یحو  هاگیاپ  هب  ات  دروآ  زاجح  هب  ار  لیعامسا  رجاه و  درک :  نینچ  میهاربا  دنک .  رود  وا  نامـشچ  ولج  زا 

هدوب دـنوادخ  نامرف  قبط  ما ،  هدرک  نونک  ات  هچنآ  هک  داد  تراشب  وا  هب  رجاه ،  لا  ؤس  ربارب  رد  تشگزاب .  دوخ  درک و  اهر  ار  لیعامـسا 
ات رجاه  تشگزاب .  نیطـسلف  هب  درک و  یظفاحادـخ  رجاه  اـب  میهاربا  تسا .  یهلا  ياـضر  قفو  رب  ناـیرج  هک  راد  هدوسآ  لد  سپ  تسا ، 

یگنشت و زا  لیعامسا  دیکشخ و  شریش  دنام .  هنشت  هنـسرگ و  دش ،  مامت  شماعط  نوچ  درک و  هدافتـسا  تشاد ،  هک  يا  هقوذآ  زا  یتدم 
ار نیمز  نایرگ  هک  لیعامـسا  ياهاپ  ریز  رد  تسویپ ؛  عوقوب  دیحوت  خـیرات  گرزب  هزجعم  نآ  هک  دوب  اجنیا  رد  دوب .  جـنر  رد  یگنـسرگ 
ات تسیاب ؛  بآ  يا  مز !  مز  دیوگب :  دیاب  هک  تفایرد  رجاه  درک :  زاغآ  ندیشوج  یبآ  همشچ  دز ،  یم  اپ  تسد و  یگنـشت  زا  دنک و  یم 

بآ ندید  زا  دندمآ و  هکم  هب  راجملاوذ ))  )) هلیبق هلمج  زا  فارطا  لئابق  دریگب .  ار  دوخ  يداع  تلاح  دوش و  فقوتم  بآ  دـیدش  نایرج 
بآ يازا  رد  دش و  هکم  میقم  زین  محرج ))   )) هلیبق تسا .  هدمآ  لصاح  بآ  هنوگچ  هک  داد  حیضوت  ناشیا  يارب  رجاه  دندش .  لاحشوخ 

لاحشوخ هثداح  نیا  زا  دمآ و  هکم  هب  لیعامـسا  رجاه و  رادید  تهج  میهاربا  دنداد .  یم  دنفـسوگ  يدادعت  لاس  ره  رجاه  هب  مزمز ))  ))
 ، ناخروم تسا .  هدئاب  برع  لئابق  زا  مزلق ))   )) نزو رب  محرج ))   . )) دـیزگرب يرـسمه  محرج ))   )) هلیبق زا  لیعامـسا  هک  دـنیوگ  دـش . 
هب زین  هیقاب  بارعا  دنا و  هدش  ضرقنم  مالـسا  زا  لبق  هدئاب  بارعا  هیقاب .  بارعا  هدئاب و  بارعا  دـنا :  هدرک  میـسقت  شخب  ود  هب  ار  بارعا 
داع لئابق  دنتسه .  نآ  فارطا  زاجح و  میقم  هک  یناندع  بارعا  دنراد و  تنوکـس  نمی  رد  هک  یناطحق  بارعا  دنا :  هدش  میـسقت  مسق  ود 

ار هدئاب  بارعا  ناخروم  دنا .  هدوب  تموکح  ياراد  هتـشذگ ،  راودا  رد  لئابق  نیا  دندوب .  هدئاب  بارعا  زا  محرج و . .  هقلامع و  دومث و  و 
نوچ و  دنتـسه .  ماس  نب  مرا  لسن  زا  هک  يا  هدئاب  لئابق  و  دنـشاب .  یم  حون  نب  ماس  نبذوال  لسن  زا  هک  هقلامع  دـنا :  هدرک  تمـسق  ود  هب 
هلیبق نیا  نایم  زا  لیعامـسا  ات  دش  نیا  ثعاب  نایم  یتسود  دمآ ،  هکم  هب  زین  محرج  هلیبق  دـندوب و  هکم  هیلوا  نانکاس  زا  لیعامـسا  رجاه و 

(587  . ) دنک رایتخا  يرسمه 

لیعامسا حبذ 

يرـشب دـیاقع  بهاذـم و  خـیرات  رد  نادـنزرف  ینابرق  عوضوم  دـنک .  ینابرق  دوخ  تسدـب  ار  شیوخ  دـنزرف  هناگی  ات  تفای  نامرف  میهاربا 
یفن و میهاربا  تامادـقا  طسوت  هنادرخبان  یناسنا و  دـض  تنـس  نیا  دـش .  هراشا  نآ  هب  هتـشذگ  ثحابم  رد  هک  دراد  ینالوط  رایـسب  هقباس 

کیلبمـس ینایب  دنهد ،  یم  لیعامـسا  حبذ  هب  نامرف  ار  وا  دنوادخ  هک  دـید  باوخ  رد  میهاربا  هک  دوش  یم  هتفگ  هچنآ  دـیدرگ .  موکحم 
سپس دنک .  یفن  یساسا  تروصب  ار  طلغ  تنس  نیا  دهاوخ  یم  ادتبا  يا :  هژیو  مایپ  دراد و  یصاخ  یتیبرت  یقالخا -  تهج  ود  هک  تسا 

یهیدب نیاربانب  دیشک .  اهـشزرا  نیرتزیزع  زا  تسد  یقطنم  حیحـص و  هدیقع  نامیا و  هار  رد  دیاب  هک  دهد  یم  يرت  گرزب  یتیبرت  سرد 
تاذ و  تسا .  يدـنوادخ  تلادـع  قلطم  یفان  يرادـنپ  نینچ  هک  ارچ  تسا ؛  هدـشن  یقیقح  هدارا  تسا و  يزاجم  الماک  ریبعت ،  نیا  تسا 

ار وت  هک  مدید  باوخ  رد  مدـنزرف !  تفگ :  زاب  لیعامـسا  يارب  ار  دوخ  يای  ؤر  ناتـساد  میهاربا  تسا .  رودـب  يرادـنپ  نینچ  زا  یلاعتیراب 
ارم هک  نادب  نک ،  لمع  يا ،  هتفای  روتسد  هچنآ  هب  ردپ  يا  هک :  دهد  یم  خساپ  لیعامسا  تسیچ ؟  هراب  نیا  رد  ترظن  مرب .  یم  رس  مراد 
دراو راشف  هچ  ره  دنامزاب و  ندیرب  زا  دراک  یلو  داهن ،  لیعامـسا  يولگ  رب  دراک  دـش و  راکب  تسد  میهاربا  ( 588  . ) تفای یهاوخ  رباص 

ؤر دییءات  نمـض  دـنوادخ  تسا .  هدـیدرگ  قف  ؤم  نآ  رد  تسالتبم و  گرزب  یـشیامزآ  هب  هک  تفایرد  میهاربا  تشادـن .  يریثءات  درک ، 
خیرات زا  هنادرخبان  تنـس  نیا  رگید  هک  تشاد  مالعا  نینچ  ار  بولطم  فدـه  یـساسا و  مایپ  وا  نامیا  تقادـص و  نیـسحت  میهاربا و  يای 

هدوب قاحسا  ینابرق ،  هک  دنا  یعدم  دوهی  تسرپ  داژن  موق  دوش .  هدافتسا  تاناویح  زا  ناسنا ،  حبذ  ياج  هب  ددرگ و  دیاب  وحم  رـشب  تایح 
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(589  . ) دننک یم  حیرصت  ار  لیعامسا  نآرق  نئارق  خیرات و  عبانم  هک  یلاح  رد  تسا ، 

هبعک يانب 

 . دزادرپ یم  مهم  نیا  هب  ردپ  رانک  رد  لیعامسا  دیامن .  يزیر  یپ  ار  یتسرپادخ  ساسا  دنک و  انب  ار  هبعک  هناخ  هک  دبای  یم  نامرف  میهاربا 
(( دوسالا رجح   . )) دیدرگ یم  انب  دیدجت  لیعامـسا  میهاربا و  تسدب  کنیا  دوب ،  هدـش  زاغآ  مدآ  طسوت  نآ  نیتسخن  يانب  هک  هبعک  هناخ 
رب اریخا  هک  ینامسآ  هایس  گنس  نیا  تشاد .  رارق  میهاربا  ياپ  ریز  هبعک  ياهراوید  نتـسارآ  يارب  هک  دوب  میهاربا  نابدرن  ای  اپ  ریز  گنس 

دوب يا  هپت  فارطا  رد  هدرک ،  طوقس  رگید  تارک  زا  اعطق  تسین و  ینیمز  ياهگنس  سنج  زا  دش  تباث  ناسانش  نیمز  ياهـشهوژپ  ساسا 
گنس نآ  دهد .  رارق  ردپ  ياپ  ریز  ات  دروآ  هبعک  راوید  رانک  هب  ار  هایس  گنـس  نیا  لیعامـسا  دوب .  هتفهن  نآ  ریز  رد  هبعک  هیلوا  يانب  هک 

(590  . ) دنام هنادواج  نانچمه  تفر و  راکب  راگدای  هب  هبعک  يانب  رد 

میهاربا نادنزرف 

و عامسا ))   )) زا تسا و  یبرع  ریغ  یبرع و  زا  بکرم  لیعامسا  دشاب .  یم  رجاه ))  )) شردام هک  تسا  لیعامـسا  میهاربا ،  دنزرف  نیتسخن 
گرم زا  سپ  هام  شـش  تسیز و  لاس  لیعامـسا 137  دشاب .  یم  ادخ  هدنونـش  هدنب  ای  ونـش  فرح  هدنب  يانعم  هب  هدش و  هتفرگ  لیئ ))  ))

 ، لیعامـسا زا  سپ  دوب .  ینادنزرف  بحاص  لیعامـسا  دنا .  نوفدـم  لیعامـسا ))  رجح   )) رد رـسپ  ردام و  تشذـگرد .  رجاه ))  )) شردام
میهاربا يریپ  ماگنه  رد  قاحسا  هللادبع .  ادخ  هدنب  ینعی  تسا  لیئارساوبا ))  )) وا هینک  دوب .  اراس ))  )) شردام هک  دش  دلوتم  لیعامسا ))  ))

 : ینعی قحصی ))   : )) دراد يربع  هشیر  قاحـسا ))   . )) لاس اراس 96  تشاد و  لاس  میهاربا 120  ماگنه  نآ  رد  دـش .  اطعا  نانآهب  اراس  و 
رد تسیز و  لاس  قاحسا 180  دیدنخ .  بجعت  زا  اراس  دش ،  هداد  نیدلاو  هب  قاحسا  هدژم  یتقو  هک  تسا  هدمآ  نآرق  رد  ددنخ . )) یم  ))

لیعامـسا نامه  میهاربا  حیبذ  هک  دنا  قفتم  یمالـسا  تایاور  تسا .  نوفدـم  هیلفکم  هزاغم  رد  وا  تفگ .  تایح  دوردـب  نوربح ))   )) رهش
(591  . ) تسا هدوب 

میهاربا نابز 

رد يربع  نابز  میتفگ .  نخـس  نآ  هیمـست  هجو  يربع و  هژاو  زا  یـسوم  نید  رد  هتـشذگ  تاحفـص  رد  ام  تسا .  هدوب  يربع  میهاربا  نابز 
 . تسا کیدزن  قاحـسا  نابز  يربع  هب  تسا ،  وا  باقعا  لیعامـسا و  نابز  هک  یبرع  تسا .  هدوب  جـیار  لیئارـسا  ینب  تایح  زا  هرود  کی 

يربع طخ  نابز و  نیا  هب  قیتع  دـهع  هسدـقم  بتک  دـشاب .  یم  هدوب و  لیئارـسا  ینب  یمـسر  نابز  تسا و  یماس  ياهنابز  بعـش  زا  يربع 
یمارآ يابفلا  زا  اهدعب  دوب و  یقینف  يابفلا  هیبش  ادتبا  رد  يربع  يابفلا  فورح  تسا .  یقینیف  طخ  زا  بعشنم  طخ  نیا  تسا .  هدش  هتشون 

تسا فرح  ياراد 22  یمارآ  يربع -  يابفلا  دوش .  یم  هتشون  یمارآ  يابفلا  نامه  هب  تاروت  سدقم  باتک  رضاح  لاح  رد  درک .  دیلقت 
 ، درک یم  روبع  ندرا  رهن  زا  هک  یماگنه  ار  نابز  نیا  ایوگ  تسا .  هدوب  میهاربا  هتفگ ،  نخـس  يربع  نابز  هب  هکیـسک  نیتسخن  دنا  هتفگ  . 

تسا هدوب  ناطحق  نب  برعی  تفگ ،  نخس  نآ  هب  درک و  عارتخا  ار  يربع  نابز  هک  یسک  نیلوا  دنا  هتفگ  نمی  ناسانـش  بسن  تفرگ .  ارف 
(592 . )

قیتعلا تیب 

ار نآ  نیتسخن  گنـس  هک  تسا  یلکـش  بعکم  هناخ  هبعک ))   . )) تفر یم  رامـشب  یلهاج  برع  ناـهج  دـباعم  نیرت  مهم  زا  همرکم  هبعک 
هدرک حیرـصت  سدقم  يانب  نیا  یتدـیقع  یخیرات -  هقباس  هب  نآرق  دـیدرگ .  انب  دـیدجت  لیعامـسا  میهاربا و  طسوت  هتـشاذگ و  راک  مدآ 
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زا هتـسیز ،  یم  يدالیم  مود  نرق  رد  هک  ینانوی  دنمـشناد  کـی  تسا .  هدراذـگ  ماـن  و . . .  قیتعلا ))  تیب   )) و هللا ))  تیب   )) ار نآ  تسا و 
نآ يودـب  مدرم  رود ،  رایـسب  ياه  نامز  رد  هک  دوش  یم  مولعم  تسا .  هدرک  دای  تسا ،  هکم  میدـق  مان  هک  اـباروکم ))  )) ماـن هب  يدـبعم 

میهاربا زا  سپ  سدقم  هناخ  نیا  دنداد .  رارق  شتسرپ  دروم  ار  نآ  سپس  دندوب و  هداتفا  تشحو  هب  ینامسآ  هایس  گنـس  طوقـس  زا  هیحان 
لئابق نایم  رد  یتسرپ  تب  دـیاقع  اهدـعب  دـندرک .  یم  ناوارف  مارتحا  ار  نآ  هدوب و  برع  مدرم  تداـبع  لـحم  ناـکم و  يزارد  ياـهلاس  ، 

 : تسا هدیدرگ  انب  دیدجت  هدش و  ناریو  خیرات  لوط  رد  هبترم  دـنچ  هبعک  هناخ  دـیدرگ .  ناتب  زکرم  سدـقم  ناکم  نیا  تفای و  هار  برع 
راب درک .  انب  ون  زا  ار  نآ  بالک  نب  یصق  دش .  ناریو  هبعک  دوب ،  شیرق  هلیبق  سیئر  هک  مالسا  ربمایپ  مشش  دج  بالک  نب  یصق  نامز  رد 

ار نامتخاس  راک  نانآ  دنزاسب .  اددجم  ار  نآ  دنتفرگ  میمصت  شیرق  ناگرزب  هک  دوب  تثعب  زا  لبق  ای 28  لاس 18  رد  دش ،  ناریو  هک  مود 
خرـس يایرد  لحاس  رد  هک  یمور  كورتم  یتشک  کی  ياه  هراپ  هتخت  زا  دندرک و  رتدنلب  دوب ،  هاتوک  هک  ار  هناخ  راوید  دـندومن و  زاغآ 

 . داتفا فالتخا  شیرق  فئاوط  نایم  دننک ،  بصن  نآ  ياج  رد  ار  دوسالا  رجح  دنتساوخ  نوچ  و  دندرک .  هدافتـسا  نآ  فقـس  يارب  دوب ، 
يریبدـت اـب  تشاد ،  رایـسب  مارتـحا  ترهـش و  نیما  دـمحم  ماـن  هب  دوب و  هدـشن  ثوعبم  تلاـسر  ماـقم  هب  زونه  هک  مرکا  لوـسر  ماـجنارس 

هفیاـط ره  هداـهن و  یمیلگ  رد  ار  دوسـالا  رجح  هک  درک  داهنـشیپ  ترـضح  نآ  داد .  ناـیاپ  یمتح  يزیر  نوـخ  فـالتخا و  هب  هنادـنمدرخ 
هب تشاذـگ و  راک  ار  هایـس  گنـس  نآ  دوخ ،  تسد  اب  مرکا  لوسر  هاگنآ  دـنروآ .  هطوبرم  هاگیاج  کیدزن  هتفرگ و  ار  میلگ  زا  یتمـسق 

هبعک ریبز ،  نب  هللادـبع  اب  يریگرد  نایرج  رد  يرجه  لاس 64  رد  هیواعم  نب  دـیزی  تموکح  نامز  رد  رگید  راب  کی  داد .  نایاپ  فالتخا 
يانب دـش ،  زاجح  یلاو  یفقث  فسوی  نب  جاجح  هک  يرجه  لاس 75  رد  وا  زا  دعب  درک .  انب  دیدجت  ار  هبعک  ریبز  نب  هللادـبع  دـش .  ناریو 

هناخ يرمق  يرجه  لاس 309  رد  رگید  راب  درک .  انب  دیدجت  ار  نآ  بالک  نب  یصق  يانب  ساسا  رب  هرابود  درک و  ناریو  ار  ریبز  نب  هللادبع 
هکم مزاع  نیرحب ،  مکاح  یطمرق  نامیلـس  بلاطوبا  دوخ  سیئر  قافتا  هب  يرمق  لاس 309  رد  هقرف  نیا  دش .  ناریو  هطمارق  تسدـب  هبعک 
هعطق هعطق  ار  هبعک  هدرپ  هدـش ،  هللا  تیب  دراو  هاگنآ  دـنتخادرپ .  تراـغ  لـتق و  هب  هدومن و  هلمح  جاـجح  هب  هیورت  زور  رد  ناـنآ  دـندش . 

 . دندروآ نیرحب  هب  دوخ  اب  هتشادرب ،  ار  دوسالا  رجح  دندنکفا .  مزمز  هاچ  رد  هتشک ،  ار  نایجاح  دندومن .  میسقت  دوخ  نارای  نیب  هدرک ، 
ياهمان زا  رگید  یکی  ( 593  . ) دندومن بصن  نآ  هیلوا  ياج  رد  هدروآ و  هکم  هب  دوخ  اب  ار  هایس  گنـس  نیا  هرابود  يرجه  لاس 329  رد 

هوک ود  نایم  تسا و  هدوب  مالـسا  زا  شیپ  زاجح  ياهرهـش  نیرت  نهک  هکم ))   )) رهـش تسا .  هدمآ  نآرق  رد  هک  تسا  هکم  هللا ))  تیب  ))
هدوب يرایسب  يراجت  یبهذم و  تیمها  ياراد  مالسا  زا  دعب  لبق و  رهـش  نیا  دراد .  رارق  یکـشخ  هرد  رد  ناصقیـصق ))   )) و سیبقوبا ))  ))
برع یهاگ  تسا .  اـنعم  کـی  هب  ود  ره  ظـفل  ود  هک  دـنیوگ  یم  یمالـسا  نارـسفم  تسا .  هدـمآ  هکب ))   )) و هکم ))   )) نآرق رد  تسا . 

مان هکم ))   : )) دـنا هتفگ  یخرب  دـنا .  هتفگ  مه  بزال ))   )) ار مزال ))   )) هک نیا  لثم  تسا .  هدرک  یم  لیدـبت  ظفلت و  ءاب  هب  ار  میم  فرح 
هشیر هک  دنا  هدرک  نامگ  اذل  دراد و  یناریا  هشیر  هکم  هژاو  هک  دنارادنپ  نیا  رب  ناسانـش  نابز  دشاب .  یم  هبعک  مان  هکب ))   )) تسا و رهش 

نآرق و رد  تسا .  هتفگ  اـبوگم ))  )) ار هکم ))   )) سوـیملطب یناـنوی  ناد  یفارغج  تسا .  هدوـب  هاـم ))  هاـگیاج   )) ینعی هگهم ))   : )) هـکم
موق نوچ  و  دوب .  محرج ))   )) موق تسدب  لیعامسا  نادنزرف  زا  سپ  هکم  تسایر  تسا .  هدش  ریبعت  يارقلا  ما  هب  هکم  زا  یمالـسا  تایاور 

تـسد رد  ار  هکم  تسایر  شیرق ))   )) هلیبق هعازخ ،  زا  سپ  دنتفرگ .  تسدب  ار  هکم  تسایر  دندش ،  بلاغ  نایمحرج  هریت  رب  هعازخ ))  ))
(594  . ) دنتسه لیعامسا  نادنزرف  زا  شیرق  هلیبق  دنتشاد . 

برع موق 

برع موق  يدنب  میسقت 

هک دنا  هدروآ  دـیدپ  موق  نیمه  رتشیب  ار  ناهج  یمالـسا  روشک  دـنا و 24  هداد  لیکـشت  ار  يریگ  مشچ  تیعمج  ناهج  رد  هزورما  بارعا 
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اب هطبار  رد  ار  گرزب  رایسب  فیط  کی  هک  دراد  دوجو  ایند  رد  ینابز  رتمک  تسا .  یبرع  ناشنابز  لاح  رهب  دشابن ،  یماس  داژن  زا  مه  رگا 
کنیا و  دـش ،  هراشا  نآ  هب  لبق  هحفـص  دـنچ  هک  دـنا  هدرک  میـسقت  هتـسد  هس  هب  ار  بارعا  برع ،  ناسنا  ءاـملع  دریگرب .  رد  ناـبز  کـی 
یبارعا هدئاب  برع  هبرعتسم .  برع  - 3 هبراع .  برع  - 2 هدئاب .  برع  - 1 دنا :  هدش  میسقت  هتسد  هس  هب  یلک  روطب  بارعا  نآ :  لیـضفت 

دنا هدوب  نانآ  زا  محرج  سیدج و  مسط و  دومث و  داع و  لئابق :  هک  دش  هتفگ  تسا و  هتفر  نیب  زا  نانآ  لسن  هدش و  ضرقنم  هک  دنا  هدوب 
زونه ناشیا  لسن  هک  دـنیوگ  ار  صلاخ  یموب و  بارعا  هبراـع ،  برع  اـما  و  تسا .  هدـش  هراـشا  ماوقا  نیا  زا  یخرب  هب  میرک  نآرق  رد  هک 
نمی رد  هک  دنتـسه  ناـطحق  نب  برعی  هب  بوسنم  هدـمآ و  تاروت  رد  هک  دنـشاب  ناـطقی  ناـمه  دـیاش  هک  ناـیناطحق  دـننام :  دراد ،  همادا 

اهیناندع دننام :  دنا ،  هدرک  تیبرع  لوبق  دنا و  هدوبن  برع  لصا  رد  هک  دنیوگ  ار  یبارعا  هبرعتـسم ،  برع  عاما  و  دنا .  هدرک  یم  یگدنز 
نیمه زا  شیرق  هلیبق  مالـسا و  مرکا  لوسر  دـندش .  نکاس  زاجح  رد  هدرک و  تیبرع  لوبق  دـندوب و  میهاربا  دـنزرف  لیعامـسا  دالوا  زا  هک 

(595  . ) دندش یم  میسقت  درگنابایب  نیشنرهش و  هورگ  ود  هب  همامی  دجن و  زاجح و  نیمزرس  یلاها  دنشاب .  یم  لسن 

هقلامع

دندوب هدنکارپ  انیس  هریزج  هبش  ات  درک و  یم  یگدنز  هماهت  زاجح و  یلامش  تمـسق  رد  هک  دندوب  هدئاب  میدق  بارعا  زا  قیلامع  ای  هقلامع 
مان دندرک و  یم  یگدـنز  نآ  یلامـش  دودـح  هبقع و  جـیلخ  ياهیکیدزن  رد  هک  هدوب  برع  زا  يا  هریت  مان  هقلامع  هک  دـنا  هتفگ  یهورگ  . 

هک تسا  هدوب  قولام ))   )) و توکام ))   )) ای قیلام ))   )) یلباب نابز  رد  هملک  نیا  لصا  دنا .  هدرک  قالطا  نانآ  هب  نیطـسلف  دوهی  ار  قیلامع 
یگرزب هریت  رب  ار  نآ  هک  هدـمآرد  قیلامع  هقلامع و  تروص :  هب  برع  نابز  رد  هملک  نیا  اهدـعب  دـنا .  هدومن  قالطا  اهنآ  هب  تاروت  لها 

زا جراخ  هب  هقلامع  بارعا  زا  یهورگ  دـنا .  هتـسیز  یم  دـالیم  زا  لـبق  نرق  دودـح 25  رد  بارعا  نیا  دـنا .  هدرک  قالطا  هدـئاب  بارعا  زا 
نیمه راک  قارع ،  رد  یبارومح  هقباس  یب  ناشخرد و  ندمت  هک  دندقتعم  ناققحم  دنا .  هدرک  ترجاهم  قارع  رصم و  هب  ینعی  ناتـسبرع ، 

یناسنا یقوقح -  ياه  يرترب  تسا و  رتولج  ناهج  رـصاعم  ندـمت  ياهدرادناتـسا  زا  زونه  هک  گرزب  ندـمت  نیا  تسا .  رجاـهم  هقلاـمع 
هک دـنا  هدوب  ناتـسبرع  هقلامع  زا  يا  هریت  زین  روشآ  موق  تسا .  هدوب  رارقرب  لباب  رد  دالیم  زا  لـبق  ات 2070  لاس 2460  زا  دراد ،  يرایـسب 
 ، تشاد يا  هقباس  یب  رادتقا  نرق  هد  تدم  هب  هک  روشآ  تلود  دنتشاد .  تنوکس  نیرهنلا  نیب  یلامـش  یحاون  رد  دالیم  زا  لبق  لاس   2000

ناـیب رد  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ماـما  هک  دوش  یم  يروآداـی  یمارگ  هدـنناوخ  هب  اـجنیا  رد  تسا .  هقلاـمع  زا  هریت  نیمه  لوصحم 
ندمتم ماوقا  تشونرـس  خیرات  زا  تربع  هب  ار  ناهج  نامز و  ياهتردـق  و  ( 596  ، ) دنک یم  هراشا  موق  نیا  تفگش  هقباس  هب  خیرات  هفـسلف 

رمحا يایرد  هار  زا  دالیم ،  زا  لبق  لاس 2214  رد  رصم  هب  رجاهم  هقلامع  زا  يرگید  هورگ  دیامرف .  یم  توعد  هقلامع ،  هلمج  زا  هتـشذگ 
رد دنتسه .  رجاهم  هقلامع  نیمه  هریت  زا  رصم  هنعارف  دنتفر .  ایلع  رصم  هب  دعب  دنتشاذگ و  مدق  یلفس  رصم  هب  ادتبا  رد  دندش .  رـصم  دراو 
 . دندرک یم  تنطلس  رصم  زا  یتمـسق  رد  م .  ات 1589 ق .  لاس 2214  زا  موق  نیا  تسا .  هدش  دای  موق  نیا  یـسایس  رادتقا  زا  ینانوی  عبانم 

دروخرب دندرک .  یقلت  ینامـسآ  يالب  ار  هقلامع  نایرـصم ،  تسا .  هدوب  م .  ات 1730 ق .  لاس 1580  زا  رـصم  رب  هقلامع  هقلطم  تموکح 
اب نایرـصم  دربن  دنتـسه .  نایادـخ  مشخ  رهاظم  هقلامع  هک  دـنرادنپ  نینچ  رـصم  نایموب  ات  دـش  ثعاب  موق  نیا  بیرخت  تراـغ و  نشخ و 

یهورگ ینیشن  بقع  نیا  رد  دننارب .  بقع  رـصم  زا  ار  هقلامع  دنتـسناوت  نانآ  تسا .  هدوب  م  ات 1580 ق .  ياهلاس 1680  یط  رد  هقلامع 
اهنآ زا  نآرق  دنتشاد و  یتلود  زاجح  لامش  رد  هک  دومث  موق  دندروآ .  دیدپ  ار  نایطبن  تلود  زاجح  لامش  انیس و  يارحـص  رد  هقلامع  زا 

 . حون نب  ماس  داژن  زا  دنتسه و  یناطحق  ياه  هریت  لماش  لیصا  بارعا  ای  هبراع  بارعا  دندوب .  هدئاب  بارعا  ای  هقلامع  نیمه  زا  هدرک ،  دای 
 ، اه ینومع  اه ،  یبآوم  اه ،  یمارآ  اه ،  يربع  اه ،  یناـعنک  اـه ،  يروشآ  اـه ،  يدـکا  زا :  تراـبع  ار  یماـس  ياـه  هریت  ناسانـشرواخ ، 

نطوتم اجنامه  رد  دالیم  زا  لبق  لاس  رازه  راهچ  ات  دنا و  هتسیز  یم  ناتسبرع  هریزج  هبـش  رد  یگمه  اه  هریت  نیا  دنناد .  یم  اهیقینف و . . . 
هک دنا  هتسیز  یم  بارعا  زا  يا  هریت  برعلا  هریزج  یبونج  تمسق  رد  تسا .  هدوب  اوه  بآ و  رییغت  اه ،  هریت  نیا  ترجاهم  تلع  دنا .  هدوب 
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تمس هب  لباب  زا  حون ،  نادنزرف  ندش  ادج  ماگنه  رد  ناطحق  هک  دندوب  ناطحق  نب  برعی  لسن  زا  نانآ  دندوب .  روهشم  یناطحق  بارعا  هب 
دندوب يا  هریت  هبرعتـسم  بارعا  تفرگ .  ارف  نانآ  زا  ار  یبرع  نابز  ناطحق  نب  برعی  تفرگ .  تسدب  ار  ناماس  نآ  تموکح  هدمآ و  نمی 
متـسیب دج  ناندع  دـندوب .  لیعامـسا  دالوا  زا  هک  اهیناندـع  دـننام  دـندوب .  هدرک  تیبرع  لوبق  هتفر و  هیحان  نآ  هب  ناتـسبرع  جراخ  زا  هک 

ار یناندع  بارعا  دندرک .  یم  یگدنز  قارع  ماش و  ات  زاجح  دـجن و  هماهت و  رد  هک  تسا  یناندـع  بارعا  ردـپ  يو  تسا .  مالـسا  ربمایپ 
يرگید و  دعم ))  )) یکی تشاد :  رسپ  ود  ناندع ))   . )) دنیوگ یم  زین  يرـضم  برع  هبرعتـسم و  برع  یلامـش ،  برع  یلیعامـسا ،  برع 

نارح هب  رصن  تخب  هطلس  عقوم  رد  دوب  هعاضق  وبا  يو  هینک  تشاد .  دنزرف  هد  وا  دوب .  محرج  هریت  زا  شردام  ناندع  نب  ذعم  کع . ))  ))
ماوقا نارگید  اب  هبرعتسم  بارعا  دوب .  ناندع  نارسپ  همه  رورـس  دعم  تشگزاب .  هکم  هب  گنج  زا  سپ  تفای .  تنوکـس  اجنآ  رد  تفر و 

رـصم و يوس  هب  دندش و  هدـنکارپ  زین  اهیناندـع  دوب .  بهذـم  یعامتجا و  ماظن  گنهرف ،  رد  تافالتخا  نیا  دنتـشاد .  یـساسا  قرف  یبرع 
 . دندرک ترجاهم  هشبح 

شیرق هلیبق 

تمه دنلب  نماد و  كاپ  يدرم  نوچ  دنا  هتفگ  دش .  هدیمان  شیرق ))   )) هک تسا  يدرف  نیتسخن  هنانک ، ))  نب  رضن   : )) دیوگ یم  یبوقعی 
ار وا  شرداـم  هک  دـندقتعم  یهورگ  و  تفاـی .  ترهـش  ماـن  نیا  هب  دوب ،  ناـگرزاب  نوچ  دـنا :  هتفگ  یخرب  دـنا .  هتفگ  شیرق  ار  وا  دوب ، 

دشابن هنانک  نب  رضن  نادنزرف  زا  هک  یسک  دنک .  یم  یگدنز  ایرد  رد  هک  تسا  يروناج  نآ  و  تسا .  شرق ))   )) ریغـصت هک  دیمان  شیرق 
هب شرقت ))   . )) دندش هدـیمان  شیرق  دـنا ،  هدـمآ  مه  مهدرگ  یگدـنکارپ ،  زا  سپ  موق  نیا  نوچ  هک  دـنا  هتفگ  یخرب  تسین .  یـشیرق  ، 
 . دـنا هتـسناد  بقل  ار  رهف  ماـن و  ار  شیرق  رگید  يا  هدـعو  دـنا .  هتـسناد  کـلام  نب  رهف  بقل  ار  شیرق  یخرب  تسا .  عـمجت ))   )) ياـنعم

راودا زا  شیرق  هک  دـندقتعم  یخرب  دنتـسیز .  یم  هکم  نوریب  رد  هکم ،  تساـیر  زا  لـبق  هـک  دـنناد  یم  يا  هفیاـط  ماـن  ار  شیرق  یهورگ 
هملک دـنیوگ :  یم  یناریا  ناـققحم  تـسا .  هتفاـی  تساـیر  هـکم  رب  يدـالیم  مراـهچ  نرق  رد  هتـشاد و  روـضح  برعلا  ةریزج  رد  یناـساس 

فیرش دیس و  هب  دناد و  یم  یلهاج  بارعا  زا  رترب  ار  دوخ  داژن  شیرق  یفرط  زا  و  تسا .  شروک ))   )) برعم تسا و  یمجع  شیرق ))  ))
هکنآ لاح  تسا و  فورعم  هاچ  مان  هک  مزمز ))   )) هملک دننام  دنتسه ! !  اهیشروک  نامه  دنا و  یناریا  اهیشیرق  نیاربانب  تسا .  روهشم  موق 
برعم هک  دجـسم ))  )) هملک اـی  و  دـشاب .  یم  یناریا  یتـشترز -  ياـعد  کـی  هک  هدـش  هتفرگ  همزمز ))   )) زا تسا و  یناریا  هـملک ،  نـیا 

نامه برعم  تسا ،  مالـسا  ربمایپ  دادـجا  بقل  هک  شیرق  تسا .  هاـم  دـبعم  اـی  هدـکهم ))   )) برعم هک  هکم ))   )) اـی تسا و  تگزم ))  ))
نب یصق  ( 597  . ) تسا هدـش  طلـسم  هکم  رب  هدرک و  ترجاهم  هکم  یلاوح  هب  دوخ  نامدود  اـب  تیلهاـج  رـصع  رد  هک  هدوب  شروک ))  ))

زا ار  شیوخ  يابقر  بالک  نب  یـصق  تشاد .  هدـهع  رب  زین  ار  شیرق  هفیاط  تسایر  هک  دوب  ومه  تفرگ .  تسدـب  ار  هکم  تیلوت  بـالک 
هب مالـسا  ربمایپ  هک  ات  دوب  شیرق  دنمتردق  هلیبق  نارـس  تسد  رد  ار  نآ  تیلوت  هکم و  تسایر  دعب ،  هب  خـیرات  نآ  زا  درک و  جراخ  هنحص 

(598  . ) دیدرگ ثوعبم  تلاسر 

برع موق  دیاقع 

یخیرات یناتساب -  نید  زا :  دوب  ترابع  برعلا  ةریزج  مدرم  نایم  رد  بهاذم  نایدا و  مالسا  روهظ  هناتسآ  رد  برعلا  ةریزج  بارعا  دیاقع 
كاـپ و نیئآ  برعلا  ةریزج  لیـصا  یموب و  نید  اـهنت  هک  تسا  یهیدـب  یناـم .  كدزم و  نیئباـص ،  تشترز ،  يراـصن ،  دوهی ،  فینح ، 

هدرک حیرـصت  برعلا  ةریزج  رد  نید  نیا  هقباس  هب  نآرق  دـشاب .  یم  دـیحوت  گرزب  نکـش  تب  میهاربا  راـگدای  هک  دوب  فینح  يدـیحوت 
هعماج نشور  هاگآ و  دارفا  هک  دهد  یم  ناشن  زاب  رید  زا  بارعا  دیاقع  خیرات  دوب .  لیلخ  میهاربا  صلاخ  كاپ و  نیئآ  فینح  نید  تسا . 
دیاقع فیرحت  هرود  رد  دنا .  هتشگ  یم  رطاخ  هدرزآ  تخس  بارعا  یتسرپ  تب  كرـش و  تافارخ و  زا  دنا و  هدوب  دحوم  فینح و  یبرع 
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يراصن دوهی و  هدش  فیرحت  دـیاقع  هب  ار  میهاربا  كاپ  نید  نالهاج  رگید  رابحا و  نابهر و  زا  یخرب  مالـسلا ،  امهیلع  یـسیع  یـسوم و 
باـن صلاـخ و  هشیدـنا  کـی  فینح  نیئآ  یلک  روـطب  دـنک .  یم  یهن  یفن و  ار  یباـستنا  هنوـگ  ره  احیرـص  نآرق  هک  دـنداد  یم  تبـسن 

رد دنا .  هدوب  یلهاج  هعماج  نارکفنـشور  تسرپاتکی ،  نادحوم  ای  ءافنح  تسا .  هدوبن  یـصاخ  مسارم  کسانم و  ياراد  هدوب و  يدیحوت 
 (( فینح  )) یبرع تغل  رد  تسا .  ندروآ ))  ور  يراگتسر  هب  یهارمگ  زا   )) ای و  ندیئارگ ))  قح  هب   )) يانعم هب  فینح ))   )) یسراپ نابز 

هب بوسنم  رئاعـش  هک  سک  ره  هب  یلهاـج  هعماـج  رد  تسا .  تقیقح ))  قح و  يوس  هب  شیارگ   : )) ینعی قـحلا ،  یلا  لـئاملا  ياـنعم :  هب 
نایرج اب  تیرثکا  هبلغ و  یلهاج  هعماج  رد  دـنتفگ .  یم  فینح  داد ،  یم  ماجنا  ناتخ و . . .  ریهطت و  تراهط و  جـح ،  لـیبق  زا  ار  میهاربا 

 . داد همادا  دوخ  تایح  هب  اه  مشچ  زا  ناهنپ  هیشاح و  رد  گنرمک  کیراب و  ینایرج  تروص  هب  فینح  نیئآ  دوب .  كرشم  تسرپ و  تب 

یلهاج هعماج  ءافنح 

هک دوب  دلیوخ  تنب  هجیدخ  هدازومع  لفون ،  نب  ۀـقرو  - 1 زا :  دنا  ترابع  دندوب ،  رادافو  فینح  نیئآ  هب  هک  یلهاج  هتـسجرب  ياه  هرهچ 
 ، شحج نب  هللادیبع  - 2 دروآ .  نامیا  مالـسا  ربمایپ  هب  لیلد  نیمه  هب  و  درک .  ظفح  ار  شیوخ  یتدیقع  تلاصا  یبهذم ،  بتک  هعلاطم  اب 

مور رـصیق  دزن  رد  وا  تریوح .  نب  ناـمثع  - 3 دـیورگ .  تیحیـسم  هب  هشبح  رد  وا  مالـسا .  ربماـیپ  نز  ردارب  همع و  رـسپ  شیرق ،  هلیبق  زا 
 ، درک یم  يرود  مارح  هتیم و  لکا  زا  وا  فورعم .  یباحص  دیز ،  نب  دعس  ردپ  شیرق ،  هلیبق  زا  لیفن ،  نبورمع  نب  دیز  - 4 دش .  یحیسم 

تیحیـسم و لوبق  زا  ماش ،  رد  یبهار  یئوگـشیپ  ساـسا  رب  وا  درک .  یم  یهن  نارتخد  نتـشک  زا  ار  بارعا  دوب .  راداـفو  میهاربا  نیئآ  هب  و 
سیق يدعج  هغبان  - 5 دش .  هتـشک  مخل  هلیبق  طسوت  هکم  هب  تشگزاب  هار  رد  اما  دوب .  مالـسا  روهظ  راظتنا  رد  درک و  يراددوخ  تیدوهی 

تشهب و ازج و  ثعب و  دـیحوت و  اب  هطبار  رد  یلهاج  Șљ رد  وا  راعشا  مالسا .  تیلهاج و  رصع  برع  روهـشم  يارعـش  زا  هللادبع ،  نب 
وا يارب  یکیرـش  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس   )) املظ هسفنف  اهلقی  مل  نم  هل  کیرـش  ـال  دـمحلا هللا  تسا :  وا  زا  رعـش  نیا  دوب .  خزود و . . . 
زا فیقث ،  هلیبق  فئاط و  یلاها  زا  یفقث ،  تلـص  یبا  نب  ۀـیما  - 6 تسا . ))  هدرک  متـس  دوخ  هب  دـیوگن ،  ار  راعـش  نیا  سک  ره  تسین ، 

رظن راهظا  دیدرت  کش و  اب  ناتب  هرابرد  تسناد و  یم  مارح  ار  رمخ  اذـل  تشاد و  یئانـشآ  ینامـسآ  بتک  اب  وا  تیلهاج .  گرزب  يارعش 
دـیزرو و دـسح  وا  رب  درک ،  روهظ  مالـسا  ربمایپ  یتقو  دـیزرو .  عمط  يربماـیپ  رد  دوخ  دوب .  اـشوک  قح  ندروآ  تسدـب  يارب  درک .  یم 

هدش ناملـسم  هک  شرهاوخ  درپس .  ناج  فئاط  رهـش  رد  ترجه  مهن  ای  مود  لاس  رد  هیما  موش .  ربمایپ  هک  مدوب  راودیما  نونک  ات  تفگ : 
شبلق تشاد و  نامیا  شرعش  هبلق  رفک  هرعش و  نما  دومرف :  ترـضح  دناوخ .  مرکا  لوسر  رـضحم  رد  ار  وا  ینالوط  دئاصق  زا  یکی  دوب ، 

سیق - 7 دوب .  لومعمبارعا  نایم  رد  مالـسا  ندـمآ  ات  ترابع  نیا  تشون .  ار  مهللا ))  کمـسب   : )) هک دوب  یـسک  نیتسخن  هیما  دوب .  رفاک 
هب شراعـشا  رد  دوب ،  هدید  ینارنخـس  لاح  رد  ظاکع  رازاب  رد  ار  وا  مرکا  لوسر  هک  یلهاج  برع  روهـشم  بیطخ  میکح و  هدـعاس ؛  نب 

تسد درک و  رایتخا  تینابهر  تیلهاج  رـصع  رد  هک  راجن ،  ونب  هلیبق  زا  سنا ،  یبا  نب  ۀمرح  سیبق  وبا  - 8 تشاد .  فارتعا  داعم  دیحوت و 
وا تخادرپ .  تدابع  هب  دید و  كرادت  یهاگتدابع  دوخ  يارب  تشذگ و  مه  نآ  زا  یلو  دوش ،  یحیسم  تساوخ  دیـشک و  یتسرپ  تب  زا 
قح رد  دروآ و  مالـسا  هنیدم ،  هب  هکم  زا  مالـسا  ربمایپ  ترجه  زا  سپ  سیبقوبا  منک .  یم  شتـسرپ  ار  میهاربا  راگدرورپ  نم  تفگ :  یم 
نید رب  وا  تسا .  هدوتـس  ار  وا  مالـسا  ربمایپ  هک  نایفـس ؛  نب  دـلاخ  - 9 تسا .  هدش  طبض  مجارت  خیرات  رد  هک  دورـس  يراعـشا  ترـضح 

 . تفگ یم  نینچ  زین  مردپ  تفگ :  دینـش ،  ربمایپ  زا  ار  دـیحوت  هروس  شرتخد  یتقو  داد .  مالـسا  روهظ  تراشب  ار  شموق  هک  دوب  فینح 
دوخ راعشا  رد  دروآ و  نامیا  مالسا  نید  هب  مالسا  ربمایپ  توبن  زا  لبق  لاس  دصتفه  ناخروم ،  هتفگ  هب  هک  نمی  هاشداپ  دعـسا ،  لابت  - 10
هداد ربخ  شراعـشا  رد  مالـسا  روهظ  زا  زین  وا  هک  برع  فورعم  رعاـش  یملـس ؛  یبا  نب  ریهز  - 11 داد .  یهاوگ  مالـسا  ربمایپ  تلاسر  هب 

-13 دوب .  فینح  نید  نانموم  زا  زین  هکئالملا ، ))  لیسغ   )) هب فورعم  هلظنح ))   )) ردپ سوا ، ))   )) هلیبق زا  بهار ؛  رماع  وبا  - 12 تسا . 
 . داد مدرم  هب  ار  مالـسا  روهظ  هدژم  دروآ و  نامیا  ترـضح  نآ  تلاسر  زا  لبق  مالـسا  ربمایپ  هب  هک  دوب  یناـسک  هلمج  زا  بهار ؛  ياریحب 
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رب ءافنح  یهاگ  دندرب .  یم  راکب  یحیسم  ریغ  يدوهی و  ریغ  بارعا  يارب  ار  فینح ))   )) حالطصا مالـسا ،  زا  لبق  نایحیـسم  ایوگ  ( 599)
 : يانعم هب  زین  فنحت ))   . )) تسا يزیچ  هب  ندرک  لیم  يانعم :  هب  فنح ))   )) هشیر زا  فینح ))   )) هژاو تسا .  هدـش  یم  قـالطا  نیئباـص 
 ، یتسرپ هناگی  هب  لیم  یتسرپ و  تب  زا  ندنادرگ  يور  ینعی :  یبهذم  حالطصا  رد  اما  دشاب .  یم  يزرودهز ))  مدرم و  زا  يریگ  هرانک  ))

(600  . ) دوش یم  ریبعت 

فینح نید  رئاعش 

رد هک  دوب  هدـنام  راگدایب  اـهرواب  رد  میهاربا  زا  یننـس  اـما  دوبن ،  ینودـم  صاـخ  ماـکحا  کـسانم و  ياراد  فینح ،  نیئآ  هک  دـش  هتفگ 
فارشا دوب و  هاگآ  ياه  هدوت  نید  ءافنح  دندرک .  یم  زیهرپ  تامرحم  باکترا  زا  ءافنح  دش .  یم  هصالخ  یناحور  ینامـسج و  تراهط 

 ، دنتفرگ تسدب  ار  تردق  اتدوک ،  کی  یط  رد  هک  یلهاج  نارس  زا  یخرب  يارب  مالسا ،  زا  سپ  دندوبن .  ءافنح  هرمز  رد  یلهاج  نارس  و 
ءافنح دهد .  یم  ناشن  ار  ناتسرپ  تب  نیا  ياپ  در  تیلهاج  خیرات  هک  نآ  لاح  دنداد .  رارق  افنح  هرمز  رد  ار  نانآ  دش و  هتخاس  یفارگویب 

 (( مال فلا و   )) زا هللا ))   )) بیکرت دسر .  یم  لیعامسا  میهاربا و  رـصع  هب  ءافنح  نید  خیرات  رد  هللا  شتـسرپ  دنتـشاد .  داقتعا  هللا ))   )) هب
رد هللا  تسا .  تسد  رد  زورما  هدش و  تبث  میدق  یبرع  ياه  هبیتک  رد  تقیقح  نیا  تسا .  هتفرگ  لکش  هدمآ ،  هلا ))   )) رـس رب  هک  فیرعت 

ترثک رگید  دهاش  دوش .  یم  هدـید  زین  راصعا  نآ  يارعـش  راعـشا  رد  هک  تسا  هدوب  مظعا  ربکا و  يادـخ  يانعم  هب  نادـحوم  هیلوا  یقلت 
 (( هللا  )) شتسرپ هنیشیپ  هب  نآرق  تایآ  دشاب .  یم  بلطم  نیا  رب  ینشور  لیلد  هک  تسا  بارعا  نایم  رد  هللادبع ))   )) مان تمدق  لامعتسا و 

هب نانآ  تسا .  هدش  هدید  یلامش  يزکرم و  بارعا  رتشیب  رد  هللا ))   )) هب داقتعا  دنیوگ :  یم  ناققحم  دنراد .  هراشا  میدق  رایسب  راصعا  رد 
ار اهنامـسآ  هک  هدوب  هللا   )) نانآ داـقتعا  رد  دنتـشاد .  رواـب  صخـشمان  روطب  دراد ،  ياـج  اهنامـسآ  رد  هک  درجم  ردـتقم و  يادـخ  دوجو 

هـشیدنا اه ،  نج  ددعتم و  نایادخ  هب  نامیا  تازاوم  هب  یلامـش  بارعا  تسا .  هدرک  حیرـصت  یتدـیقع  هقباس  نیا  هب  نآرق  تسا .  هدـیرفآ 
یماس لیا ))   )) نامه هللا ))   )) هشیر دنتـشاد .  نهذ  رد  دوب ،  هلـالا ))   )) یبرع هملک  یـصاصتخا  لکـش  هک  ار  هللا ))   )) ینعی یلعا  يادـخ 
هقباس هک  تسا  هدمآ  نینچ  یبونج ،  نمی  ناتـسبرع و  يارحـص  زا  هدـمآ  تسدـب  ياه  هبیتک  رد  دـشاب .  یم  دـنوادخ  يانعم  هب  هک  تسا 

نآ ءاشنم  هک  دـنیوگ  یم  یخرب  دـندناوخ .  یم  هالا ))   )) تروص هب  ار  نآ  رود  رایـسب  راصعا  رد  هدوب و  ینالوط  رایـسب  هللا ))   )) تداـبع
 . دـنا هدـناوخ  ـاله ))  )) ار هللا ))   )) ناـیطبن تسا .  هدـمآ  لـیئ ))   )) اـی لـیا ))   )) تروـص هب  دوـهی  بتک  رد  هک  تسا  یلباـب  لا ))   )) هملک

نایطبن و نایناربع ،  ناـیلباب ،  ناـیم  رد  هللا ))   )) شتـسرپ هقباـس  لاـح  رهب  دـنک .  یم  ریبعت  هدویلآ ))   )) هب ناـیطبن  يادـخ  زا  تدوره ))  ))
نئارق نیا  دندیمان .  یم  هللا ))   )) ار دوخ  يادخ  زین  نایحیسم  نایدوهی و  زا  یخرب  تسا .  یمیدق  رایسب  ناتسبرع ،  نوگانوگ  قطانم  نابرع 
هلالج لج  هللا ))   )) شتـسرپ رب  ینتبم  رـشب  دیاقع  خیرات  رد  يدیحوت  هشیدنا  نیتسخن  فینح  نید  هک  دـهد  یم  ناشن  یناتـساب  یخیرات - 

(601  . ) دنا هدوب  نید  نیا  هشیدنا  میلاعت و  ریثءات  تحت  زین  رگید  دحوم  ماوقا  تسا و  هدوب 

مالسا زا  لبق  برع  دیاقع 

نانآ دوب .  دیـشروخ  رـسمه  رکذم  يادـخ  هام ))   )) ثن و ؤم  يادـخ  دیـشروخ ))  . )) دـندیتسرپ یم  ار  يوامـس  مارجا  بارعا  زا  یهورگ 
زین هرهز  هراتـس  ایرثلادبع .  مجنلادبع ،  قراشلادبع ،  سمـشلادبع ،  دنداهن :  یم  دوخ  نادـنزرف  رب  ار  ناگراتـس  هام و  دیـشروخ و  یماسا 

دبعم يذـعلادبع .  دـش :  یم  هدـیمان  يذـعلا ))   )) هک دوب  یلباب  تورتثنع ))   )) ینانوی و سونو ))   )) لداعم هرهز ))   . )) دـش یم  هدـیتسرپ 
(( انم  . )) دش یم  هدرمش  باتفآ  يادخ  تال ))   )) دوب و نافوط  يادخ  حزق ))   . )) تشاد رارق  فئاط  هکم و  نیب  هلحن ))   )) رد يذعلا ))  ))
 (( فاـنم  . )) دوب شتـسرپ  دروم  یناـعنک  ماوـقا  دزن  رد  تسا ،  تاوـنم ))   )) و اـیانم ))  )) نآ عـمج  هک  هینم ))   )) هشیر زا  گرم  ياـنعم  هب 
دوب بارعا  دیاقع  زا  یتسرپرهد  دندوب .  داتعم  یتسرپ  لوغ  نج و  حور و  هب  بارعا  دوب .  بارعا  يادخ  دو ))  . )) دوب بارعا  رگید  يادخ 
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هدـیقع نیا  هب  نآرق  دوـب .  يدـبا  یلزا و  ناـمز  نوـیرهد ))   )) یقلت رد  تـسا .  ناتـساب  ناـیناریا  دـیاقع  رد  ناورز ))   )) لداـعم رهد )) . ))
رشب يودب  دیاقع  ءزج  هک  دوب  یتسرپ  متوت  یعون  هدیقع  نیا  دوب .  جیار  یلهاج  بارعا  نایم  رد  زین  تاناویح  شتسرپ  دنک .  یم  حیرـصت 

راجحا دـنداهن .  یم  دوخ ،  شتـسرپ  دروم  تاناویح  یماسا  هب  ار  دوخ  یماسا  برع  لئابق  دـشاب .  یم  هدوب ،  لومعم  نیمز  رـسارس  رد  هک 
رایـسب جاور  اهبرع  نایم  رد  نوگانوگ  رهاظم  لاکـشا و  رد  یتسرپ  تب  تسا .  هدوب  يودب  یتسرپ  شیتف  نامه  نیا  دش و  یم  هدیتسرپ  زین 

 (( هعازخ  )) هلیبق ياین  یحل ))  نب  ورمع   ، )) داد جاور  لیعامـسا ))   )) نادنزرف نایم  رد  ار  یتسرپ  تب  هک  یـسک  نیتسخن  دـنیوگ  تشاد . 
دوهی و نید  تشاد ،  هار  برعلا  ةریزج  رد  زین  یتادراو :  دـیاقع  دروآ .  هکم  هب  ار  ماش  ي  (( اـقلب  )) رهـش ياـه  تب  زا  یکی  وا  تسا .  هدوب 
 . دوب جـیار  زین  یئباـص  یـسونگ و  دـیاقع  زا  یخرب  تشاد .  یناوریپ  برعلا  ةریزج  رد  هک  دوب  یتادراو  ناـیدا  هلمج  زا  تشترز  حیـسم و 
رد هک  تسا  نیا  تسا  فورعم  روهـشم و  هچنآ  دنا ،  هدرک  نایب  ناتـسبرع  هب  دوهی  نیئآ  لاقتنا  رد  ار  ینوگانوگ  للع  ناققحم  ناخروم و 

نیا دـنا .  هدـمآ  برعلا  ةریزج  هب  نایدوهی  زا  یـشخب  هدـش ،  یم  هجوتم  نایدوهی  رب  نوگاـنوگ  راودا  رد  هک  یئاـه  هبلغ  رهق و  اـهترجه و 
زا لدـهب  ونب  هظیرقونب و  ریظنونب ،  نایدوهی  زا  یهورگ  تسا .  هتفرگ  تروص  نایدوهی  اب  لباب  مور و  ياهگنج  نایرج  رد  لاقتنا  ترجه و 
نآ یلاوح  برثی و  رد  دـندش .  نکاـس  برثی و . . .  يرقلا ،  يداو  ربـیخ ،  اـمیت ،  كدـف ،  نوچ  يزکارم  رد  دـنتخیرگ و  زاـجح  هب  ماـش 

يزرواـشک يرگرز و  تعنـص و  تراـجت و  راـک  هب  دـندوب و  رقتـسم  عاـقعق  ونب  ریظن و  ونب  هظیرق و  ونب  ینعی  دوهی  فـیاوط  نیرت  گرزب 
ونب هظیرق ،  ونب  ریظن ،  ونب  لئابق  دنتفای .  هار  ناتـسبرع  هب  جیردت  هب  نایدوهی  زا  یهورگ  میلـشروا  یناریو  زا  سپ  دـنیوگ  دـندش .  لوغـشم 

زا رترب  ار  دوخ  اذـل  دنتـسناد و  یم  یـسوم  ردارب  نارمع  نب  نوراه  نب  نهاک  لسن  زا  ار  دوخ  هلعـش  ونب  لدـهب و  ونب  همرکع ،  ونب  عاقعق ، 
ظفح يارب  نایدوهی  دش .  هتـساک  نایدوهی  ذوفن  زا  دندمآ ،  برثی  هب  جرزخ  سوا و  هلیبق  یتقو  دندرمـش .  یم  دوهی  ماوقا  رگید  بارعا و 

هب زین  حیـسم  نید  دنتـسیز .  یم  لقتـسم  مکحتـسم  ياهژد  نتـشاد  لیلد  هب  ربیخ  ناـیدوهی  یلو  دـنداد .  یم  جارخ  بارعا  هب  دوخ  تورث 
ماش و زا  ار  دوخ  تاغیلبت  یحیسم  ناشیشک  دنتفای .  هار  زاجح  هب  نیطسلف  ماش و  زا  رجاهم  نایحیسم  دش .  برعلا  ةریزج  دراو  لکش  نیمه 

هتفگ مایخلا ))  هفقاسا   )) نانآ هب  اذل  دـنداد ،  یم  لیکـشت  رداچ  ریز  رد  ار  دوخ  ياهرید  نانآ  دـنداد .  شرتسگ  نمی  ناتـسبرع و  ات  قارع 
رد دـش .  هدـیمان  نارجنلا ))  ۀـبعک   )) هک دـندرک  انب  یئاسیلک  نارجن  رد  نایـشبح  تفاـی .  یناوریپ  هشبح  اـت  نمی  زا  نید  نیا  تسا .  هدـش 

دندوب و بهذم  يروطسن  هفوک ))   )) کیدزن رد  هریح ))   )) مدرم دش .  سیسءات  یئاهاسیلک  رافظ ))  )) و برآم ))  (( ، )) اغـص  )) ياهرهش
رد یحیـسم  نانابهر  زا  یهورگ  دنتـشاد .  یبوقعی  بهذم  دندوب ،  مور  تردق  عبات  هک  ناسغ  مدرم  دنتفرگ .  یم  روتـسد  ناریا  فقـسا  زا 

دیاقع هک  تسناد  دیاب  تسا .  هدرک  هراشا  برعلا  ةریزج  رد  نانآ  دوجو  هب  نآرق  هدوب و  هرصاعم  نانآ  اب  مالسا  ربمایپ  دنتسیز ،  یم  زاجح 
نیبم نانآ  دیاقع  هب  نآرق  تاحیرصت  تشاد .  یساسا  فالتخا  رگید  زکارم  نایحیـسم  نایدوهی و  رگیدکی  اب  زاجح  نایحیـسم  نایدوهی و 
دحاو تعیبط  هب  داـقتعا  هک  دـنا  هدوب  نکاـس  زاـجح  رد  اـه   (( تیزیفونوم  )) ینعی تیحیـسم  هخاـش  نیرت  نهک  اـیوگ  تسا .  تیعقاو  نیا 

رب ناینویبا ))   . )) دـهد یم  انعم  ریقف  ینویبا ، ))   )) يربع هملک  دـنا .  هدـش  هدـناوخ  ناینویبا ))   )) نایحیـسم زا  هورگ  نیا  دنتـشاد .  یـسیع 
زا دـنا ،  هدوب  رـصاعم  مالـسا  ربمایپ  اب  هک  هکم و . . .  نایحیـسم  ایوگ  دـندیربن .  دوهی  زا  ار  دوخ  هطبار  یحیـسم  ياـه  هقرف  رگید  فـالخ 
ون نامع  نمی و  رد  اـبلاغ  هک  دـندوب  یناـیناریا  رتشیب  نآ  ناوریپ  تفاـی و  هار  ناتـسبرع  هب  ناریا  زا  تشترز  نید  دـنا .  هدوب  ناـینویبا  نیمه 
رد زین  يونام  یکدزم و  دیاقع  هک  دوش  یم  هتفگ  دنتشاد .  یتشترز  نیئآ  هک  دندوب  يدارفا  میمت  هلیبق  نایم  رد  دنتشاد .  تنوکـس  نیرحب 

متفه نرق  لـیاوا  مشـش و  نرق  رخاوا  رد  هک  یـسبعلا  نانـس  نب  دـلاخ  تشاد .  یناوریپ  شیرق  هلیبق  ناـیم  رد  دوب و  هتفاـی  هار  برع  ناـهج 
هدش نشور  تفن  ياههاچ  زا  یکی  يور  رب  ناتـسبرع  رد  هک  ار  یـشتآ  وا  درک .  یم  توعد  یـسیع  نید  هب  ار  مدرم  تسیز ،  یم  يدالیم 
هدرک یم  یگدنز  زاجح  رد  نیئباص  زا  یهورگ  درک .  شوماخ  دندرک ،  یم  توعد  تشترز  نیئآ  هب  ار  مدرم  شتآ  نآ  نارادـفرط  دوب و 

(602  . ) دنا هدش  هدرمش  باتک  لها  مکح  رد  سوجم ،  يراصن و  دوهی و  مالسا ،  رد  دنک .  یم  دای  نانآ  زا  نآرق  دنا . 

یلهاج برع  دیاقع  تیلهاج و  یتسرپ ،  تب  هچخیرات 
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ناهج رد  یتسرپ  تب  زاغآ 

هب مدآ  گرم  زا  سپ  هک  تسا  هدـمآ  ریطاسا  رد  دـیدرگ .  زاـغآ  مدآ  نادـنزرف  زا  یتسرپ  تب  ءاـشنم  دـیوگ :  یم  مانـصالا ))   )) بحاـص
هیلوا ناسنا  ینید  دیاقع  نیتسخن  لکـش  یتسرپ  تب  هک  دـندقتعم  ناققحم  دـیدرگ .  یتسرپ  تب  ءاشنم  نیا  دـنتخادرپ و  وا  مسج  شتـسرپ 

یم هصالخ  هلحرم  راهچ  رد  ار  نایدا  لماکت  لحارم  نانآ  تسا .  ناسنا  هیلوا  دیاقع  هدش  حالصا  هتفای و  لماکت  داعبا  زورما  نایدا  هدوب و 
سدقم ناهایگ  تاناویح و  شتسرپ  بهذم  ینعی  مسیمتوت  و  يرگوداج ،  رحـس و  مسیم ،  ینآ  دننام :  یئادتبا ،  تناید  هلحرم  - 1 دننک : 

تیحیسم دوهی ،  تشترز ،  دننام :  دیحوت ،  ای  یئادخ  کت  یتسرپ و  هناگی  رب  ینتبم  نایدا  - 3 یئادخ .  دنچ  كرش و  رب  ینتبم  نایدا  - 2 . 
ار مسیم  ینآ  بهذـم  يودـب  نایدا  نایم  زا  ناسانـش  هعماج  زا  یهورگ  دوجو .  تدـحو  رب  ینتبم  یفـسلف  بتاکم  ناـیدا و  - 4 مالـسا .  و 
زا یتسرپ  تب  دش ،  هتفگ  هک  روط  نامه  دـنا .  هتـسناد  یتسرپ  تب  ءاشنم  ار  یتسرپ  متوت  يرگید  هورگ  و  دـنا .  هتـسناد  یتسرپ  تب  ءاشنم 

ترثک رب  تفای و  ینکس  هکم  رد  لیعامـسا  نوچ  دیوگ . . . :  یم  مانـصالا ))   )) بحاص تفای .  هار  بارعا  نایم  رد  برعلا  ةریزج  جراخ 
دـنتخادرپ و هکم  یلاها  اب  زیتس  هب  ناـنچمه  لیعامـسا  ونب  دـندرک .  نوریب  هکم  زا  ار  هقلاـمع  لیعامـسا ،  نادـنزرف  دـش ،  هدوزفا  تیعمج 

سیدقت ار  اهگنـس  نیا  سپ  نآ  زا  نانآ  دندرب .  دوخ  اب  ار  هبعک  فارطا  گنـس  ياه  هراپ  ناگدش  هدنار  دندنار .  نوریب  ار  رگید  یهورگ 
 . دنناوخ منـص ))  مانـصا و   )) ار ناتب  بارعا  دش .  هدروآ  زاجح  هب  ماش  ياقلب  زا  تب ))   )) نیتسخن رگید  تیاور  هب  دندرک .  یم  میرکت  و 
نب لیذـه   )) هب طوبرم  هک  تسا  یتب  ماـن  عاوش ؛  - 1 زا :  دـندوب  تراـبع  برع  فورعم  ياـه  تب  دوش .  یم  هتفگ  زین  ناـثوا ))  نثو و  ))

مهرد صاع ))  نب  ورمع   )) طسوت ربمایپ و  روتـسد  هب  مالـسا  زا  سپ  تب  نیا  تسا .  هتـشاد  رارق  هطاهر ))   )) لحم رد  هک  هدوب  هکردم )) 
نیا داد .  برع  لئابق  زا  یکی  هب  دروآ و  هکم  هب  دـج  هناخدور  راـنک  زا  ار  نآ  یحل ))  نب  ورمع   )) هک دوب  یتب  نیا  دو ؛ - 2 دش .  هتسکش 

(( دیلو نب  دلاخ   )) طسوت ربمایپ  روتـسد  هب  تب  نیا  مالـسا  زا  سپ  تسا .  تبـسانم  نیمه  هب  دودبع ))  . )) تشاد رارق  يرقلا  يداو  رد  تب 
زا یکی  ثوغی  دنیوگ  دندیتسرپ .  یم  ار  نآ  شنادحتم  جـحذم و  هلیبق  هک  دوب  یتب  مان  دوهی ))  )) نزو رب  ثوغی ؛  - 3 دش .  هتسکش  مهرد 

نیا قوعی ؛  - 4 دنا .  هدیتسرپ  یم  ار  تب  نیا  نمی  بونج  لامـش و  مدرم  تسا .  سر  دایرف  يانعم  هب  ثوغی  تسا .  هدوب  حون  موق  تب  جنپ 
لکش هب  رـصع ،  نزو  رب  رـسن ؛ - 5 دـندیتسرپ .  یم  ار  تب  نیا  نادـمه ))   )) هلیبـق تشاد .  رارق  اعنـص ))  )) لامـش رد  ناوـیخ  هیرق  رد  تب 

اه يریمح  نایم  رد  رسن  دوب .  برک ))  يدعم   ، )) تب نیا  یلوتم  دندیتسرپ .  یم  حون  موق  هک  دوب  یتب  جنپ  زا  دوب و  هدش  هتخاس  سکرک 
هطبار نیا  رد  دیاقع ،  نایدا و  خیرات  رد  ققحم  سان ،  ناج  دندیتسرپ .  یم  حون  موق  هک  دوب  یتب  جـنپ  هلمج  زا  رـسن  تشاد .  یئالاو  ماقم 

دنچ ای  هلیبق  کی  صوصخم  نایادخ  نیا  زا  کی  ره  دندوب .  دقتعم  ثنوم  رکذم و  نایادخ  هب  درگارحص  نیشنرهش و  بارعا  دیوگ :  یم 
يادخ تال ،  - 1 تشاد :  دوجو  ثنوم  يادـخ  هس  هکم  رهـش  رد  دوـب .  نآ  فارطا  هکم و  مدرم  صاـخ  هک  لـبه  تب  دـننام  دوـب ،  هلیبـق 

 . دش یم  شتـسرپ  هکم  رد  هک  دندیمان  یم  هللا ))  تانب   )) ار ادخ  هس  نیا  موی .  يادـخ  يزع ،  - 3 تشونرس .  يادخ  تانم ،  - 2 هنیدام . 
لحم رد  هک  دوب  یشوگراهچ  گنس  تال  تشاد .  رارق  فئاط  رد  دوب و  شیرق  شتسرپ  دروم  هدش ،  هراشا  نآ  هب  نآرق  رد  هک  تال ؛  - 6

اب تال ))   )) تسا و جزم ))  طـلخ و   )) ياـنعم هب  هدـش و  هتفرگ  تل ))   )) زا تـال ))   )) هملک دراد .  رارق  فئاـط  دجـسم  هراـنم  نونکا  نآ 
مان نآ  و  تسا ،  یطبن  نابز  زا  لوقنم  تال ))   )) هک دندقتعم  ناققحم  تسا .  هتفای  فیفخت  ءات ))  )) ادعب هک  تسا  لعاف  مسا  ءات ،  دـیدشت 
 (( تال  . )) دنا هدوب  راتشغ ))  )) و وتانمام ))  )) شنارهاوخ هدوب و  نارتخد  بابرالا  بر  لباب  رد  هک  تسا  هدوب  یلباب  هدام  نایادخ  زا  یکی 

(( دادح  . )) دش هتخانـش  تشاد ،  مان  دادح ))  )) هک رن  نایادخ  زا  یکی  رـسمه  هیروس  رد  تسا :  هتفای  لوحت  یلباب  نایادخ  رگید  دننام  زین 
 ، تفای لاقتنا  زاجح ))  )) هب یتقو  تال ))   )) تب دش .  باتفآ  ههلا  دعب  تشاد و  مان  تیبلا  ۀبر  نایطبن  نایم  رد  تال  تب  دوب .  ناراب  يادـخ 
 (( فـیقث  )) هلیبـق ناـیم  رد  تب  نیا  مالـسا ،  زا  سپ  دوـب .  رایـسب  مارتـحا  دروـم  تفرگ و  رارق  شیرق ))   )) و فـیقث ))   )) شتـسرپ دروـم 

مهرد دـیلو  نب  دـلاخ  طسوت  تب  نیا  مالـسا  ربمایپ  روتـسد  هب  دروآ ،  مالـسا  فیقث  هلیبق  یتقو  دوب .  رادروخرب  رایـسب  راـبتعا  زا  ناـنچمه 
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 . تشاد رارق  يرقلا  يداو  رد  يزع  تب  تسا .  هدوب  شیرق  هلیبق  اصوصخم  یلهاج  برع  ياـهتب  نیرت  گرزب  زا  يزع ؛  - 7 دش .  هتسکش 
وزع  )) یلباب حاولا  رد  تسا .  هدرک  هراشا  هنـالهاج  رادـنپ  نیا  هب  نآرق  دنتـسناد .  یم  ادـخ  نارتخد  ار  تاـنم ))  يزع و  تـال و   )) شیرق

دـشا يوقا و  يانعم :  هب  يزع  تسا و  هدـش  هتفرگ  توق ))  تدـش   )) ینعی ارزع ))  )) زا يزع ))   )) يربع نابز  رد  تسا .  هدـمآ  يراـس )) 
دشاب و یم  برع  تب  نیرت  یمیدق  ایوگ  تسا .  هدوب  هعازخ  لیذه و  هلیبق  زا  تب  تیا  - 8 تسا .  تال  تانم و  زا  رت  یمیدق  يزع  تسا . 

هتخیر نآ  ياپ  هب  يرایسب  ياهینابرق  نوخ  نوچ  تسا  نتخیر ؟ ))   )) يانعم هب  ینم ))   )) زا تانم ))   . )) تسا هدوب  رایسب  مارتحا  دروم  اذل 
تسا یتادراو  زین  تب  نیا  هک  دنیوگ  ناققحم  دش .  هتسکش  مه  رد  بلاطیبا  نب  یلع  ماما  طسوت  مالسا  زا  سپ  تانم  تب  تسا .  هدش  یم 

دوب هدرک  هیده  تانم  هب  یهاشداپ  هک  دوب  ریشمش  ود  هلمج  زا  دنا ،  هدرک  یم  یئایاده  تب  نیا  هب  بارعا  تسا .  هدوب  لباب  ياه  تب  زا  و 
تب زین  لبه  تسا .  هدـش  یم  يرادـهگن  هبعک  رد  هدوب و  هکم  مدرم  تب  لبه  تسا .  هدوب  یلهاـج  برع  تب  نیرت  شزرا  اـب  لـبه ؛  - 9 . 

شتسار تسد  هک  دوب  هدش  هدیشارت  ناسنا  لکش  هب  خرـس و  قیقع  زا  تب  نیا  دوب .  هتفای  هار  زاجح  هب  نیطـسلف  ماش و  زا  هک  دوب  یتادراو 
موق  )) نآ هیلوا  یلوتم  اریز  دوب ؛ فورعم  زین  همیزخ ))  لـبه   )) هب تب  نیا  دـندوب .  هتخاـس  نآ  يارب  ـالط  زا  یتـسد  شیرق  دوب و  هتـسکش 

رب و  حیرـص ))   )) دوب هدـش  هتـشون  هریت  کی  يور  رب  تفر .  یم  راکب  لءافت  يارب  هک  دوب  هریت  تفه  لبه  يور  ولج  دـنا .  هدوب  همیزخ )) 
اب هاگنآ  دنتشاد .  یم  میدقت  لبه  هب  يا  هیده  دنتـشاد ،  کش  يدازون  دروم  رد  یتقو  یلهاج  بارعا  دوب .  هدمآ  قعلم ))   )) يرگید يور 

راعـش دروم  دـحا  گـنج  رد  تب  نیمه  دـندرک .  یم  تیکلم  تیوـه و  نییعت  ار  كدوـک  لاـف  نآ  ساـسا  رب  دـنتفرگ و  یم  لاـف  اـه  هریت 
حتف یپ  رد  لبه  لجا . ))  یلعا و  هللا   : )) دومرف باوج  رد  مالـسا  ربمایپ  و  لبه ، ))  لـعا  لـبه  لـعا   : )) تفگ یم  هک  دوب  نایفـسوبا ))  ))

هک افـص ))  )) هوک زارف  رب  ناسنا  لکـش  هب  دوب  یتب  باتک ))   )) نزو رب  فاسا ؛  - 10 دش .  هتـسکش  مهرد  بلاط  یبا  نب  یلع  تسدب  هکم 
فاسا دـننام  هک  دوب  یثن  ؤم  تب  هلئان ؛  - 11 دش .  یم  هدیشک  تسد  نمیت  كربت و  ناونع  هب  هورم ))   )) و افـص ))  )) نیب یعـس  ماگنه  رد 

هب نوچ  دـنا .  هتـشاد  هقـشاعم  مه  اب  هک  محرج  هلیبق  زا  دـنا  هدوب  ینز  درم و  هلئان  فاسا و  هک  تسا  هدـمآ  ریطاـسا  رد  دوب .  مارتحا  دروم 
رد هنیرید  تنس  کی  هورم  افـص و  نیب  یعـس  دندمآ .  رد  گنـس  هعطق  ود  تروص  هب  دندش و  خسم  دنتـشادن ،  نآ  تمرح  دندمآ و  هکم 

ار نآ  تهارک  نآ ،  هب  نداد  يوتحم  حالـصا و  اب  مالـسا  دـش و  هتـسناد  هورکم  مسارم  نیا  تیلهاج  راودا  رد  تسا .  هدوب  جـح  کـسانم 
رد ساـیلا  موـق  ناـیم  رد  ادـتبا  هک  تسا  یتادراو  ياـه  تب  زا  زین  تب  نیا  تسا .  هدـمآ  نآرق  رد  زین  تب  نیا  ماـن  لـعب ؛  - 12 تشادرب . 
مان هب  هنیدم  ماش و  نیب  نآ  ناکم  زونه  هک  تسا  هدوب  لعب  نیمه  لامش  برع  ياه  تب  زا  یکی  دنیوگ :  یم  ناققحم  تسا .  هدوب  کبلعب 

 . تسا هدوب  سنوی ))   )) موق دوبعم  لعب  هک  دنیوگ  یخرب  تسا .  هدوب  اهراس  همـشچ  اهبآ و  يادخ  لعب ))   . )) تسا روهـشم  لعبلا  فرش 
هتسناد یلباب  ناتب  هلمج  زا  زین  ار  تب  نیا  ناسانش  هعماج  تسا .  هدوب  سایلا ))   )) موق دوبعم  هک  دنیوگ  دوب و  هدش  هتخاس  الط  زا  لعب ))  ))

یم لیکشت  ار  لوا  ثیلثت ))   ، )) ادخ هس  نیا  هایگ .  بآ و  يادخ  ایه ))  )) ناسنا و نیمز و  يادخ  لعب ))   ، )) نامـسآ يادخ  ونا ))  : )) دنا
لعب  . )) درک جاودزا  وتیلعب ))  )) اب لعب ))   . )) دنا هتفرگ  یم  کمک  نانآزا  تقلخ  رد  دنا و  هتـشاد  يا  ههلا  دوخ  يارب  مادک  ره  دنا .  هداد 

ماجنارـس دندش .  وا  عبات  اهدعب  رگید  نایادخ  ناسنا .  ناراب و  باتفآ و  يادخ  دعب  هدوب و  لعف  يادخ  ادتبا  تسا :  هتـشاد  لوحت  راودا  (( 
نزو رب  یط ،  هلیبـق  دوـبعم  سلف ؛  - 13 تسا .  رهوش ))  )) يانعم هب  برع  تغل  رد  لـعب ))   . )) دـمآ درگ  لـعب  رد  نایادـخ  تافـص  ماـمت 
متاح دیسر .  یبیـسآ  سلف  هب  يزور  دنیوگ  درک .  یم  تفایرد  يرایـسب  ياهینابرق  ایاده و  تشاد و  يرایـسب  مارتحا  تب  نیا  سرت . ))  ))
تب نیا  مالـسا ،  زا  سپ  تشادرب .  تسد  سلف  شتـسرپ  زا  دـشن ،  يربخ  نوچ  اما  دوب ،  هزجعم  راـظتنا  رد  برع  يا  هناـسفا  هرهچ  یئاـط 
ءاجا هوک  نایم  رد  تشاد و  هایـس  یگنر  دوب و  هدـش  هتخاس  ناسنا  لکـش  هب  تب  نیا  دـش .  هتـسکش  مه  رد  بلاطیبا  نب  یلع  ماـما  طـسوت 

 . دراد دوجو  يرایسب  ياه  هناسفا  یلهاج  تب  نوماریپ  هک  تسناد  دیاب  دوب .  نامرجم  هاگهانپ  نمالا و  راد  تب  نیا  هاگیاج  تشاد .  ناکم 
هب دوخ  ياـه  هناـخ  رد  ناـنآ  تشاد .  رارق  ناریقف  راـیتخا  رد  اـه  تب  نیا  دـنیوگ .  باـصنا  ار  برع  ناـیاون  یب  ياـه  تب  باـصنا ؛  - 14

عناق رابتعا  یب  نازرا و  ياه  تب  نیمه  هب  دنتـشادن ،  تمیق و . .  نارگ  ياه  تب  نتخاـس  ناوت  هک  ارقف  دـنتخادرپ .  یم  ناـتب  نیا  شتـسرپ 
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دای باصنا  زا  نآرق  رد  دوش .  یم  هتفگ  باصنا  اهنآ  هب  اذل  دندوب .  هیبش  یئاهگنس  هراپ  هب  دنتـشادن و  یـصاخ  لکـش  اه  تب  نیا  دندوب . 
 . هناخ رد  تب  دبعم و  هناختب و  تب  هدوب ،  راک  رد  تب  عون  ود  ایوگ  دـنناد .  یم  بارعا  یگناخ  ياه  تب  ار  باصنا  ناققحم  تسا .  هدـش 
اب ار  هبعک  فارطا  زا  یئاهگنـس  هراپ  هبعک  هب  هقالع  طرف  زا  ترفاسم  ماگنه  هب  بارعا  دـنیوگ  یخرب  دـنا .  هدوب  یگناخ  ياه  تب  باصنا 
راد لکـش  ياه  تب  هک  ناثوا  مانـصا و  باصنا ، ))   )) لباقم رد  دـنهد .  ناشن  ناـتب  هبعک و  هب  ار  دوخ  تدارا  اـت  دـندرک  یم  لـمح  دوخ 

باصنا  )) یمالسا نارسفم  دندیشارت .  یم  گنس  زا  ار  ناثوا ))   )) دنتخاس و یم  بوچ  میس و  رز و  زا  ار  مانصا ))   . )) دنراد رارق  دندوب ، 
نآ درگ  رب  دندرک و  یم  لمح  دوخ  اب  ار  باصنا ))   ، )) دوسالارجح ياج  هب  بارعا  هک  دنا  هتـسناد  داوسالا )) رجح   )) راعتـسم هجو  ار  (( 

شتـسرپ دروم  تب  نیا  تسا .  هدوب  صاخ  یتب  درگ  رب  ندرک  فاوط  ندز و  رود  راودلا ؛ - 15 دندرک .  یم  ینابرق  دـندومن و  یم  فاوط 
ار هبعک  رود  ندیخرچ  نارـسفم  دوب .  هدش  هدیـشارت  هبعک  لکـش  هب  تب  نیا  دـنا .  هدـیخرچ  یم  نآ  درگرب  راب  تفه  بارعا  تسا و  هدوب 
رب روز ؛ - 16 تسا .  هدمآ  زین  راوس  رافک و  رابج و  نزو  رب  راودلا ))  . )) دنکن یعادت  راودـلا ))  )) درگ رب  ندز  رود  اب  ات  دـنا  هتفگ  فاوط 

هتـسارآ رهاوج  هب  هک  تسا  هدوب  نیعم  یتب  مان  هملک  نیا  دوش :  یم  هتفگ  دوش .  تدابع  دنوادخ  ياجب  هک  يزیچ  ره  مان  روگ . ))  )) نزو
نآ رـس  يالاب  رب  تشاد و  توقای  زا  مشچ  ود  دوب و  هدـش  هتخاس  الط  زا  تب  نیا  هک  اـیوگ  تسا .  هتـشاد  رارق  راود ))  )) هقطنم رد  هدوب و 
حتف زا  سپ  بیبح ، ))  نب  ةرمـس  نب  نمحرلادـبع   . )) دوب رادـیاپ  نافع ))  هب  نامثع   )) راگزور اـت  تب  نیا  دـندوب .  هدرک  بصن  يرهوگ 

تشادرب و ار  اـهتوقای  درک و  عـطق  ار  روز  تب  تسد  ود  وا  دوـمن .  هرـصاحم  ار  ناتـسرپ  تب  تفر و  راود ))  )) نیمزرـس هب  ناتـسجس ))  ))
-17 دردن .  يررض  عفن و  وت  يارب  تب  نیا  هک  منک  تباث  متـساوخ  یم  دشاب ،  وت  نآ  زا  رهاوج  نیا  تفگ :  تخادنا و  نابزرم ))   )) شیپ

 (( ، هلابت  )) نیمزرس رد  تب  نیا  دوب .  هدش  کح  نآ  يور  رد  یجات  شقن  هک  دوب  یگنر  دیفس  گنس  هتخت  لکش  هب  تب  نیا  هقلخلاوذ ؛ 
دـندیتسرپ و یم  ار  تب  نیا  رگید  هلیبق  دـنچ  دـندوب .  هلهاب ))   )) هلیبق زا  هماما ))   )) موق تب  نیا  نارادـساپ  تشاد .  رارق  نمی  هکم و  نایم 
؛ رذآ - 18 دنداد .  هتشک  تسیود  نآ  زا  عافد  رد  ناگدنتسرپ  دش و  هتسکش  مه  رد  تب  نیا  مالـسا ،  زا  سپ  دندرک .  یم  میدقت  یئایاده 

دیدپ شتآ  زا  هرایس  نآ  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  دنتفگ و  یم  رذآ  ار  خیرم ))   )) هراتس نایروشآ  ناینادلک و  ناتساب و  نایناریا  شتآ .  ینعی 
حاولا رد  هملک  نیا  دندیمان .  یم  رذآ ))  ، )) مارتحا هب  ار  دوخ  ناگرزب  دـنداد و  رارق  خـیرم  زمر  هدیـشارت و  ار  یگنـس  نانآ  تسا .  هدـمآ 

؛ دعس - 19 دنا .  هدیتسرپ  یم  ار  نآ  برع  مدرم  هک  تسا  هدوب  يدوبعم  مان  رذآ ))  : )) دنیوگ یم  یمالسا  نارـسفم  تسا .  هدمآ  زین  یلباب 
نادنزرف شتسرپ  دروم  تشاد و  رارق  هدج ))   )) لحاس رد  دوب و  هدش  هتخاس  زارد  یگنس  زا  تشاد ،  ترهش  دعـس ))  )) مان هب  هک  تب  نیا 

 : تفگ تخاون و  تب  رب  یگنـس  برع  درک .  رارف  دیـسرتب و  تب  زا  شرتش  دـمآ ،  تب  نیا  دزن  شرتش  اـب  یبرع  دـنیوگ  دوب .  هناـنک ))  ))
 (( سوا  )) هلیبـق دوبعم  نیفکلاوذ ؛  - 20 دش .  فرـصنم  دعـس  تب  شتـسرپ  زا  وا  يدناسرت .  ارم  رتش  هک  دنادرگ  كرابمان  ار  وت  دـنوادخ 

هدوب هنیزم ))   )) هلیبـق دوبعم  میهب ؛  - 22 تسا .  هدوب  دزا ))  )) هلیبـق دوبعم  يرـشلاوذ ؛  - 21 دـش .  هتـسکش  مه  رد  مالـسا  زا  سپ  هک  دوب 
نایاپراهچ و زا  یمهس  موسا ))   )) و مودا ))   )) ياهمان هب  هلیبق  نیا  زا  ماوق  ود  تسا .  هدوب  نالوخ ))   )) هلیبق دوبعم  سنایمع ؛  - 23 تسا . 
رب ادخ  هب  ار  نآ  دش ،  یم  تب  مهس  لخاد  ادخ  مهس  زا  يزیچ  رگا  دندرک .  یم  میسقت  تب  نآ  راگدرورپ و  نایم  ار  دوخ  تعارز  لصاح 

-24 تسا .  هدرک  هراشا  عوضوم  نیا  هب  نآرق  دندنادرگ .  یم  رب  تب  هب  دش ،  یم  ادخ  مهـس  لخاد  تب  مهـس  زا  رگا  یلو  دننادرگ ؛ یمن 
 . تسا هدوب  هزع ))   )) هلیبـق دوبعم  ریبز ، ))  )) نزو رب  ریعـس ؛ - 25 تسا .  هتـشاد  يا  هژیو  مارتحا  هک  هدوب  زاـجح  مدرم  دوبعم  لـحرلاوذ ؛ 
؛  سمش - 27 دـندناوخ .  یم  مان  نیا  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  نانآ  تسا .  هدوب  یلهاج  برع  مدرم  دوبعم  غراـف ، ))   )) نزو رب  قراـش ؛  - 26

 (( ، ماـجل  )) نزو رب  ماـئر ؛  - 28 سمـشلادبع .  تصا :  هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  يرایـسب  یماـسا  هک  تسا  یلهاـج  برع  فورعم  تب 
یم هبعک  ربارب  ار  نآ  هک  دنتـشاد  ماـن  نیمه  هب  يا  هدـکتب  فـیقث  تسا .  تـال  رگید  ماـن  هـبر ؛  - 29 تسا .  هدوب  ریمح ))  )) هلیبـق دوـبعم 

رصع ياه  تب  زا  هچب ))   )) نزو رب  هجـس ؛  - 31 تسا .  هدوب  هعیبر ))  ونب   )) هلیبق سدـقم  هناخ  هالک ، ))   )) نزو رب  ءاضر ؛ - 30 دنتسناد . 
زا یتب  ادومح ؛ - 34 تسا .  هدوب  داع  موق  تب  مان  ادـص ؛ - 33 دوش .  هدـیتسرپ  هک  يزیچ  ره  تب و  ماـن  نوز ؛  - 32 تسا .  هدوب  تیلهاج 
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دوب هدش  بصن  هریح  هزاورد  نوریب  رد  هک  تسا  هدوب  تب  ود  مان  دنیوگ  تیلهاج .  رصع  تب  نزیض ؛  - 35 تسا .  هدوب  داع  موق  ياه  تب 
ناطیـش و دوش .  هدیتسرپ  دـنوادخ  ياجب  هک  يزیچ  ره  اهتب و  رگید  يزع و  تال و  مان  توغاط ؛  - 36 دـننک .  میظعت  ود  نآ  رب  نادراو  ات 
-38 تسا .  هدوب  هزع  هلیبق  تب  ملاظ ،  نزو  رب  مئاـع ؛  - 37 تسا .  اه  هدـکتب  مان  تیغاوط  دـنیوگ .  توغاط  زین  ار  لالخ  ءاسور  نهاک و 

هلیبـق تب  ضوع ؛  - 41 تسا .  هدوب  یحبذـم  هدـکتب و  تب و  ماـن  رتع ؛ - 40 تسا .  هدوب  هلیبـق  نیا  ناگتـسب  هعاـضق و  هلیبـق  تب  بعبع ؛ 
رد هشبح  مکاح  ههربا  هک  یـسدقم  هناخ  مان  سیلق ؛  - 43 تسا .  هدوب  تیلهاج  ياـه  تب  زا  یکی  فوع ؛  - 42 تسا .  هدوب  لئاو  نبرکب 

نیا تسکش  یپ  رد  وا  دنک .  فرصنم  هبعک  زا  ار  بارعا  ات  تسارآ  رویز  رز و  اب  درک و  انب  سیفن  ياهبوچ  رمرم و  گنـس  زا  نمی  ءاعنص 
سیدـج و هلیبق  تب  يرثک ؛  - 44 تسا .  هدـمآ  نآرق  رد  تسا و  روهـشم  نآ  ناتـساد  هک  تفرگ  هبعک  ندرک  ناریو  هب  میمـصت  گنرین ، 
-47 تسا .  هدوب  هرـصب  هفوک و  هار  نیب  رد  سدقم  هناخ  دادنـس ؛ - 46 تسا .  هدوب  تیلهاج  نارود  تب  هعـسک ؛  - 45 تسا .  هدوب  مسط 

تب نادم ؛  - 49 تسا .  هدوب  لئاو  نب  رکب  زا  یتب  قرحم ؛  - 48 تسا .  هدوب  نارجن  رد  بعک  نب  ثراح  هلیبق  سدقم  هناخ  نارجن ؛  هبعک 
تب ابه ؛ - 52 تشذـگ .  نآ  رکذ  فانم ؛  - 51 تسا .  هدوب  نمی  رد  توم  رـضح  رد  یتب  ماـن  بحرم ؛  - 50 تسا .  هدوب  ثرحلاونب  هلیبـق 

 ، ناتب زا  دادـعت  نیا  تسا .  هدوب  یطو  هلیدـج  هلیبق  تب  بوبعی ،  - 54 تسا .  هدوب  تیلهاج  رـصع  تب  لیلای ؛  - 53 تسا .  هدوب  داع  موق 
رگید زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  یهیدـب  دـندش .  یم  هدـیتسرپ  بارعا  نایم  رد  طقف  هک  دـشاب  یم  تیلهاـج  رـصع  تب  نارازه  زا  يا  هنومن 

نانآ مان  رکذ  زا  ام  هک  دـندوب  برع  لئابق  رد  يرادـفرط  مک  ياه  تب  هک  دـنامن  هتفگاـن  ( 603  . ) تسا هدوب  نامزمه  تب  شتـسرپ  اـهاج 
 . میا هدومن  هدنسب  تب  (( 54  )) نیمه هب  میا و  هدرک  يراددوخ 

تیلهاج هسدقم  نکاما 

هب برقت  فدـه  هک  تسا  هدـیدرگ  لیلحت  نکاما  نیا  یبهذـم  يدابع -  يانعم  تسا و  هدـش  هراشا  تیلهاـج  هسدـقم  نکاـما  هب  نآرق  رد 
هب ای  هبعک و  اب  لباقت  رد  هک  دـشاب  یم  یـسدقم  ياه  هناخ  اه و  هدـکتب  نامه  هسدـقم  نکاـما  یبرع ،  تیلهاـج  رد  تسا .  هدوب  دـنوادخ 

شتسرپ دروم  امومع  اه  هدکتب  دش .  هدکـشتآ  اهدعب  اه  هدکتب  یخرب  تسا .  هدش  یم  هتخاس  فلتخم  ياهاج  زکارم و  رد  نآ  یگدنیامن 
 ، فدـه دـش و  هتخاس  هشبح  مکاح  ههربا  روتـسدب  هک  دوب  ندـع  رهـش  رد  سیلقلا ))  تیب  - )) یبهذـم 1 مهم  نکاـما  نیا  زا  یکی  دوب . 

دنتسارآ میظع  يدبعم  دندش و  هدیشک  يراگیب  هب  مدرم  سدقم ،  هناخ  نیا  نتخاس  يارب  دوب .  نآ  زا  بارعا  فارـصنا  هبعک و  اب  هضراعم 
هناخ نیا  دید .  هیهت  سونبآ  جاع و  زا  يربانم  الط و  زا  یئاه  بیلص  رمرم و  زا  یئاهنوتس  تسارآ و  رهاوج  رویز و  هب  ار  دبعم  نیا  ههربا  . 

نیتسخن حافـس  تردـق  نارود  ات  نآ  راثآ  داهن و  یناریو  هب  ور  انب  نیا  ههربا ،  يدوبان  زا  سپ  دـبیرفب .  تسناوتن  ار  یـسک  للجم  میظع و 
هک دش  نینچ  و  دنک .  فرصت  ار  سیلقلا  تیب  تالآ  حلاصم و  ات  داد  روتسد  نمی  رد  دوخ  رادناتسا  هب  حافس  دوب .  ياج  رب  یـسابع  هفیلخ 

يرگید سدـقم  ناکم  محل ))  تیب  - )) 2 تشاد .  لوط  عارز  تصـش  هناخ  نیا  ياـه  تب  زا  یکی  دـیدرگ .  وحم  نب  خـیب و  زا  هناـخ  نآ 
رد فسوی  ردام  لیحار  هک  دـنیوگ  یم  ناخروم  دراد :  يرایـسب  یخیراـت  راـبتعا  سدـقم  ناـکم  نیا  دراد .  رارق  يا  هپت  زارف  رب  هک  تسا 

زارف رب  اسیلک  نیا  دراد .  رارق  هیرق  نیا  رد  تیحیسم  ياسیلک  نیرت  یمیدق  تسا .  یسیع  دواد و  هاگداز  ناکم  نیا  تسا .  هدش  نفد  اجنیا 
ياـهانب زا  ینونک ،  هیکرت  رد  ریمزا  کـیدزن  ریغـص  يایـسآ  رد  سوسفا ))  تیب  - )) 3 تسا .  هدش  هتخاس  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دلوت  لحم 
يارجام تسا .  یقاب  زونه  هدکتب  نیا  راثآ  تسا .  هتـشاد  رارق  رهـش  نیا  رد  اناید  ای  سیماترآ  هدکتب  تسا .  دـیاقع  خـیرات  نهک  يرایـسب 

رهظم سونایقد  هدوب و  یناـهج  تردـق  زکرم  نرود  رایـسب  يا  هرود  رد  سوسفا  هک  اـیوگ  داـتفا .  قاـفتا  رهـش  نیمه  رد  فهک  باحـصا 
نامز میظع  يروطارپما  رب  هنت  کی  يزوریپ  دـنوادخ و  هب  نامیا  اب  هک  دـندوب  یکدـنا  هورگ  نیتسخن  فهک ،  باحـصا  یناهج .  رابکتـسا 

هنادواج گرزب و  نازرابم  نیا  یمیت  هناخ  ای  راغ  دـندیلام .  كاـخ  هب  ار  خـیرات  گرزب  توغاـط  نیا  توربج  لـالج و  دـنتخات و  شیوخ 
عطقم تیوه و  دروم  رد  يرایـسب  یناتـساب  راثآ  اریخا  هک  دنناد  یم  امتح  ناگدنناوخ  دراد .  رارق  رهـش  نیا  یگنـسرف  ود  رد  ناسنا  خیرات 
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رد تسا .  هدشن  هدـیتسرپ  تب  نآ  رد  زگره  دوب و  یهلا  ءایبنا  هاگیاپ  سدـقملا ))  تیب  - )) 4 تسا .  هدمآ  تسدب  فهک  باحـصا  ینامز 
هدید دوخب  يرایـسب  راب  نوخ  رگ و  ناریو  ثداوح  سدقملا  تیب  دـش .  دای  نآ  ثداوح  سدـقملا و  تیب  زا  نآ  نکاما  دوهی و  نید  حرش 

دهاوخ دوخ  بسانم  ياج  رد  مالـسا  روهظ  زا  سپ  سدقملا  تیب  ثداوح  حرـش  تسا .  هدـیدرگ  انب  دـیدجت  هدـش و  ناریو  اهراب  تسا و 
 . دمآ

یلهاج مالزا 

تراجت جاودزا ،  روما  رد  نانآ  دندز  یم  لافت  اهنآ  هلیسوب  بارعا  هک  دوب  یـسّدقم  تالآ  رازبا و  هدش ،  هراشا  اهنآ  هب  نآرق  رد  هک  مالزا 
هتفگ بوچ  هس  ار  اهنآ  دادـعت  یخرب  دوب .  صوصخم  تمالع  ياراد  بوچ  دـنچ  زا  ترابع  مال  زا  دـنتفرگ .  یم  لاف  گنج  ترفاسم و  ، 
هدش هتـشاذگ  لبه ))   )) يوربور و  تشاد ،  رارق  هبعک  لخاد  رد  یبوچ  هزین  ای  هریت  تفه  نیا  دنا .  هتـشون  بوچ  تفه  رگید  یخرب  دنا و 

یمـشش رب  و  مکنم ))   )) یمجنپ رب  و  معن ))   )) یمراـهچ رب  و  مکیلع ))   )) یموـس رب  و  مـکل ))   )) یمود رب  و  هللا ))   )) یکی يور  رب  دوـب . 
هاـگنآ درک ،  یم  میدـقت  لـبه ))   )) هب یئایادـه  دـیاب  هراختـسا  یـضاقتم  درف  دوب .  هدـش  هتـشون  دـعولا ))  )) یمتفه رب  و  مکریغ ))  نم  ))

ار بلطم  نیا  تسا ،  ینـالف  رـسپ  ینـالف  نیا  اـم !  يادـخ  يا  تفگ :  یم  داد و  یم  رارق  لـبه  يوربور  ار  یـضاقتم  هراختـسا ،  يدـصتم 
لاـف يدـصتم  دـندرک .  یم  لاـفت  دنتـشاد ،  کـش  دوخ  كدوک  تیکلم  تیوه و  رد  هاـگ  ره  بارعا  هداد و . . .  وا  هب  ار  قـح  هتـساوخ ، 
رگا دش .  یم  لمع  نآ  يور  هتـشون  قبط  دومن ،  یم  تباصا  هک  مادک  ره  هب  درک .  یم  باترپ  هزین  تفه  نآ  فرط  هب  يریت  ادتبا  يریگ ، 

تارابع ياج  هب  عبانم  یخرب  رد  دـش .  یمن  ماجنا  دوب ،  مکیلع ))   )) و ال ))  )) رگا دوب و  بوخ  راک  نآ  ماجنا  دوب ،  مکل ))   )) اـی معن ))  ))
 . دـش یم  هعجارم  مالزا  هب  زین  نادـنزرف  نایم  زا  ینابرق  نییعت  يارب  تشذـگ .  نآ  حرـش  هک  تسا  هدـمآ  حیرـص ))   )) و قعلم ))   ، )) قوف

اهنآ سپس  دندیرب  یم  دوب ،  ءانحنا  لباق  هک  غبـض  تخرد  زا  هک  تسا  یبوچ  کچوک  ياهریت  يانعم  هب  ملق  مالقا و  لثم  ملز  عمج  مالزا 
مه حادقا  ای  حدق  مالزا ،  هب  دشاب .  ناسآ  اهنآ  یئاسانـش  هک  دندز ،  یم  یـصوصخم  گنر  دندرک و  یم  فاص  هدیرب و  هزادنا  کی  هب  ار 

تفه نیا  یماسا  تسا .  رامق  ياه  هریت  يانعم  هب  هک  تسا  هدـش  هتفگ  زین  مالقا  تسا .  ناکیپ  نودـب  ياهریت  يانعم  هب  هک  دـش  یم  هتفگ 
هتفگ دغ  عیفـس و  عینم ،  هک :  تشاد  دوجو  رگید  هریت  هس  یلعم .  لبـس و  سفان ،  سلح ،  بیقر ،  ماوت ،  ذف ،  زا :  دوب  ترابع  بوچ  هریت 
مالزا دشاب .  رامق  ياه  هریت  نیمه  لماش  نآرق  رد  مالزا  دسر  یم  رظن  هب  دندرک .  یم  يزاب  رامق  حادقا  ای  مالقا  ای  اه  هریت  نیا  اب  دش .  یم 

ال  )) يرگید رب  و  لعفا ))   : )) دوب هدـش  هتـشون  اـه  بوچ  نیا  زا  یکی  يور  رب  دـنتخادرپ .  یم  یهن  رما  هب  هک  دوب  بوچ  هریت  هس  یگناـخ 
يرگید مالزا  دـنتفرگ .  یم  لاف  اهبوچ  نیا  اـب  هنازور  روما  ماـجنا  يارب  هداوناـخ  دارفا  دوب .  هدـش  هتـشون  لـفغ ))   )) یموس رب  و  لـعفت )) 

نانهاک و رایتخا  رد  مالزا  نیا  دوب .  فورعم  یماکحا ))  مالزا   )) هب هک  تفر  یم  راکب  یعامتجا  روما  لصف  لح و  يارب  هک  تشاد  دوجو 
ماجنا یلهاج  گرزب  تب  لبه  هاگـشیپ  رد  زین  مسارم  نیا  دـنتخادرپ .  یم  دوخ  هلیبق  دارفا  تافالتخا  لح  هب  هک  تشاد  رارق  لئابق  ياـسور 

(604  . ) تفرگ یم 

تیلهاج هماع  دیاقع 

هتکن نیا  رب  ناـققحم  تسا .  هدوب  رـشب  يودـب  دـیاقع  یلک  روطب  نآ  زا  دـعب  فینح و  نیئآ  زا  لـبق  برعلا ،  ةریزج  مدرم  یمومع  دـیاقع 
یم و . . .  مسیشیتف ،  مسیم ،  ینآ  مسیمتوت ،  ياهروحم  رب  یئادتبا  ناسنا  تایح  ورملق  رسارس  رد  شتسرپ  هیلوا  لاکـشا  هک  دنراد  دیکءات 

اهدوبعم و شتـسرپ و  لاکـشا  یماسا و  رد  رتشیب  تافالتخا  نیا  تسا .  هتـشاد  دوجو  اههورگ  لئابق و  نیب  یکدـنا  تاـفالتخا  هدـیخرچ و 
دزن حاورا  زا  یخرب  دـندوب .  لوغـشم  تاناویح و . . .  ناهایگ ،  ینامـسآ ،  مارجا  شتـسرپ  هب  یلهاج  بارعا  تسا .  هدوب  رئاعـش  مسارم و 
نیا تسا .  یلهاـج  بارعا  دـیاقع  زا  یـشخب  ینهذ  موـهوم و  نیطایـش  هـنجا و  ناگتـشرف ،  شتـسرپ  تـسا .  هتـشاد  تیهوـلا  هـبنج  ناـنآ 
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حاورا و يارب  سرت  رب  هبلغ  يارب  ناـنآ  تسا .  هدوب  لـصاح  یب  نازوس و  توهرب  نآ  رد  بارعا  یئاـهنت  سرت و  هدـیئاز  رتشیب  تاـموهوم 
تیاضر يارب  هک  دندوب  برعلا  ةریزج  غاد  ياهارحص  توهرب و  نیطالـس  هنجا ))   )) نانآ لیخت  رد  دندرک .  یم  ینابرق  دوخ  یلایخ  هنجا 

نج و هک  دندوب  یعدم  بارعا  دنک .  یم  حیرصت  بارعا  یتسرپ  ناطیـش  هب  نآرق  دراد .  هراشا  دیاقع  نیا  هب  نآرق  داد .  ینابرق  دیاب  نانآ 
کی اب  يا  هناسفا  یـصخش  هک  تسا  هدمآ  یلهاج  برع  ریطاسا  رد  دنا .  هدز  فرح  اهنآ  اب  دنا و  هدـید  ار  يرگید  فلتخم  هابـشا  لوغ و 
هبرـض تشک .  دیاب  ریـشمش  هبرـض  کی  اب  ار  لوغ  هک  دنتـشاد  رواب  بارعا  تسا .  هدوب  ینادنزرف  ياراد  تسا و  هدرک  جاودزا  هدام  لوغ 
يذوم نج  یلها و  نج  دندرک ،  یم  میـسقت  مسق  دنچ  رب  ار  نج  بارعا  دیآرد .  یلکـش  ره  هب  دناوت  یم  لوغ  دنک .  یم  هدـنز  ار  وا  مود 

هجو تسا .  یمیدـق  رایـسب  هنجا  اب  بارعا  یئانـشآ  هقباس  نیارباـنب  دـنک .  یم  تیذا  ار  ناـکدوک  یمود  تسا و  ناـگرزب  هارمه  یلوا  هک 
ناسنا اب  هک  دوب  يا  هدام  نج  لوغ  دنتـشاد .  هداـم  رن و  هنجا ،  تسا .  نآ  ندوب  یئرماـن  ندوب و  ناـهنپ  ناـمه  رطاـخب  دوجوم  نیا  هیمـست 
یسراف نابز  رد  دش .  یم  رهاظ  تساوخ ،  یم  هک  یلکش  ره  رد  دمآ و  یم  ناسنا  غارـس  هب  تولخ  ياهنابایب  رد  هشیمه  تشاد و  ینمـشد 
کیاکی هب  نآرق  تشاد .  تیهولا  هبنج  اذـل  دوب و  تردـق  رهظم  بارعا  دزن  رد  ناطیـش  دوش .  یم  هتفگ  كاـپان ))   ، )) تیرفع لوغ و  هب 

رب ( ) 605  . ) دـش هراشا  نآ  هب  زاغآ  رد  هک  تسا  يودـب  هماـع  دـیاقع  زا  یکاـح  دراوم  نیا  ماـمت  تسا .  هدرک  ررکم  هراـشا  اهرادـنپ  نیا 
رد هشیر  شنیرفآ ،  ءاشنم  ردصم و  هناگی و  يادخ  دوجو  هب  داقتعا  نامیا و  تسیلایرتام ،  ناققحم  هناضرغم  هنالهاج و  ياهرادنپ  فالخ 
هر یتاذ و  زاین  نیبم  نآ ،  نوگانوگ  لاکـشا  هیودب و  دیاقع  نایدا و  دراد .  يرـشب  هدروخن  تسد  رکب و  كاپ و  نادجو  ترطف و  قامعا 

بلق و کش  نودـب  دـنک .  یگدـنز  تیونعم  نودـب  دـناوت  یمن  يا  هظحل  تسا و  وجادـخ  اـترطف  رـشب  رگید .  زیچ  هن  تسا و  ندرک  مگ 
متـسیب نرق  تسیلایرتام  ققحم  یناطیـش  نهذ  رات و  هریت و  بلق  زا  رت  نشور  رت و  كاپ  بتارم  هب  هیلوا  نیـشنراغ  يودـب  ناسنا  نآ  ترطف 
فیدر اب  تسیلایرتام  ناققحم  دشاب .  یم  تیونعم  هب  رـشب  يرطف  زاین  زا  يادج  یتسرپ ،  تب  رهاظم  تافارخ و  تالیخت و  ماهوا و  تسا . 

دنور رد  هک  ینامز  یعطقم و  ياـهتیعقاو  اـب  ار  قیاـقح  هدرک و  يدـنب  مشچ  دـنهاوخ  یم  یتسیلاـیرتام  ياـهلیلحت  یکیزیف و  نئارق  ندرک 
یملع قیاقح  اهتسیلایرتام  دنزادرپب .  میظع  يوهایه  گرزب و  هطـسفس  کی  هب  ظافلا  اب  يزاب  اب  دنیامن و  یکی  هدرک ،  زورب  ناسنا  لماکت 

ياه هوای  یبهذم ،  ياه  کیتانف  دـنا و  هداد  هولج  هنوراو  هدرک و  فیرحت  ار  نیوراد  ياههاگدـید  هک  هنوگنآ  دـننک ؛ یم  فیرحت  زین  ار 
امومع و قرش  رد  یبهذم  یقرام  یتسیلایرتام -  هبناج  ود  يوهایه  نیا  دنا .  هتخادنا  هار  يرگرز  گنج  هتفریذپ و  ار  مکد  ياهتـسیلایرتام 

يرایسب ياه  هکرعم  هتشاد ،  یسایس  ینشاچ  هک  نوگانوگ  عطاقم  رد  ریخا  هلاس  یط 60  رد  صخالاب  ناریا  رد  اصوصخ و  موس  ناهج  رد 
دنا و هدرک  یفرعم  هیواعم !  نارتخد  ار  نیسخ  نسخ و  راو ،  هیواعم  قیاقح ،  یفن  رد  اه  تسیلایرتام  تدم  نیا  مامت  رد  تسا .  هدرک  اپرب 
ماوع و تسا و  هدرب  مکاح  یـسایس  تردق  ار  دوس  اهنت  نایم  نیا  رد  دنا .  هدیـشوک  اهنآ  فیجارا  تیوقت  رد  قرام  یبهذـم  ياه  کیتانف 
ار قلطم  تقیقح  کی  هب  داقتعا  اه  تسیلایرتام  دنا .  هدش  یناطیش  یـسایس -  يرگرز  گنج  نیا  یچاشامت  بولغم و  روحـسم و  صاوخ 

هتخاس سرت و  هدـیئاز  ار  لماکت و . . .  شنیرفآ و  یتسه و  رب  مکاح  رهاق و  دـحاو و  يادـخ  هتـسناد و  یکی  یناتـساب  راودا  ياهرادـنپ  اب 
ات ود  هلءاسم  نیا  هک  دنز  یم  دایرف  لقع  ملع و  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  يا ! !  هناحوبذـم  شالت  هچ  و  دـنا .  هدرک  یفرعم  يرـشب  تالیخت 
رد نانچمه  ات  راذگب  سپ  دنـساره .  یم  رون  زا  دننیب و  یمن  ار  ون  هک  دوس  هچ  ار  ناشافخ  اما  دـنرادن .  یفـسلف  طبر  رگیدـکی  هب  تسا و 

 . ( دنننامب یکیرات 

یلهاج هرود  رد  جح  کسانم 

ءارآ دیاقع و  خیرات  دش .  هراشا  مالـسا  روهظ  هناتـسآ  ات  مایا  رید  زا  بارعا  دزن  هبعک  یتدـیقع  یخیرات -  هقباس  هب  هتـشذگ  تاحفـص  رد 
میرکت میظعت و  نیا  تسا .  هدوـب  لوـمعم  زاـبرید  زا  بارعا  دزن  رد  هژیو  مسارم  ماـجنا  هبعک و  مارتـحا  هک  دـهد  یم  ناـشن  برع  یلهاـج 

رب بارعا  تسا .  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  نیتسخن  لکـش  گنر و  یتح  هیلوا و  ياوتحم  ینعم و  هک  دنچ  ره  تسا ؛  یمیهاربا  تنـس  راگدای 
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 ، دـنا هتفگ  یم  فاوط  لاح  رد  هبعک  درگ  رب  هک  یلهاج  بارعا  لیواقآ  يالبال  زا  دـندومن .  یم  یناـبرق  دـندرک و  یم  فاوط  هبعک  درگ 
 ، دوب هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یمیهاربا  تلاصا  دـنچ  ره  هللا  هلا  هلا  ـال  راعـش  دروخ .  یم  مشچ  هب  دـسر و  یم  شوگ  هب  یگنر  مک  دـیحوت 
رد کش  نودـب  تسا .  هدرک  حیرـصت  تیعقاو  نیا  هب  نآرق  تشاد .  دوجو  ظاـفلا  داروا و  رگید  زا  یطولخم  یطاـفتلا و  لاکـشا  رد  یلو 
 ، هبعک درگ  رب  فاوط  جح و  ماگنه  هب  بارعا  زا  يا  هلیبق  دنیوگ  تسا .  هتشاد  دوجو  كرـش  زا  یلاکـشا  جح ،  مسارم  کسانم و  يارجا 

میتسه کع  هلیبق  غالک  ود  ای  کع  تب  غالک  ود  ام  دنتفگ :  یم  ار  رکذ  نیا  مالغ  ود  نآ  دنداد و  یم  رارق  دوخ  يولج  ار  هایـس  مالغ  ود 
هک دش  یم  ماجنا  نینچ  یلهاج  جح  مسارم  مالسا  زا  لبق  رد  دنتسه و . . .  وت  ینمی  ناگدنب  کع  هلیبق  دنتفگ :  یم  ادصمه  هلیبق  دارفا  و  . 

یعس هورم  افص و  نیب  دندومن ،  یم  حسم  ار  دوسالا  رجح  دندرک ،  یم  فاوط  راب  تفه  هبعک  درگرب  دندمآ ،  یم  هرمع  جح و  هب  بارعا 
هک لئابق  یخرب  يانثتـسا  هب  دندیـشک ؛ یم  گنج  راک و  زا  تسد  مارح  ياـه  هاـم  رد  دـندرک و  یم  تارمج  یمر  یناـبرق و  دـندرک ،  یم 

یـسراپ هشیر  تغل  نیا  دـنیوگ  تسا .  ینابرق  شتـسرپ و  يانعم  هب  کسن ))   )) عمج کسانم ))   . )) دنتـشاد یمن  هاگن  ار  مایا  نیا  تمرح 
یلهاج بارعا  ناـیم  رد  شیب  مک و  یمیهاربا  رگید  ننـس  تشذـگ ،  هک  هنوگ  ناـمه  ( 606  . ) تسا هتفر  راکب  اتـسوا  رد  دراد و  ناتـساب 

زامن تاوما  رب  دـندومن و  یم  نیقلت  ار  رـضتحم  دـنداد و  یم  لسغ  زین  ار  دوخ  ناگدرم  دـندرک و  یم  لسغ  بارعا  زا  یخرب  دوب :  يراج 
داب وت  رب  دنتفگ :  یم  هداتـسیا و  ربق  زارف  رب  نفد  زا  سپ  دندرک و  یم  وگزاب  ار  تیم  ياه  یبوخ  ادتبا  هک  تروص  نیا  هب  دـندراذگ ،  یم 
هتفگ دوخ  هداون  گرم  رب  تیلهاج  رد  بلک  ینب  هلیبق  زا  يدرم  تسا :  هدـش  هراـشا  مسارم  نیا  هب  یلهاـج  راعـشا  رد  تاـکرب .  تمحر و 
رثکم یناف  اـیح  تنک  تکله و  نا  ورمع  اـی  دـناوخ :  مهاوخ  ناوارف  ياـهزامن  تیارب  مدوب ،  هدـنز  نم  يدرم و  وت  رگا  ورمع !  يا  تسا : 
دیاـقع ناـهج  نآ  اـیند و  نیا  يارب  دنتـشاد و  ادـخ  هب  ناـمیا  هک  دـندوب  یهورگ  تیلهاـج  رد  دـیوگ :  یم  یناتـسرهش  یتالـص  یف  کـل 
رایسب روضح  تیلهاج  رد  زین  نویرهد ))   . )) دنتـشاد نامیا  دنوادخ  دوجو  هب  اما  دندوب ،  دباعم  رکنم  رگید  یخرب  دنا .  هتـشاد  یـصخشم 
راعـشا رد  تسا .  هدرک  هراشا  هتـسد  ود  نیا  دیاقع  هب  نآرق  رد  دنوادخ  دـندرک .  یم  یقلت  رهد ))  )) نامه ار  دـنوادخ  نانآ  دـنا .  هتـشاد 
نایوما میژر  رد  ار  دوخ  مالسا ،  زا  سپ  یبرع  تیلهاج  یتسیلایرتام  ياه  هشیدنا  تسا .  هدمآ  رهد ))  )) هب رواب  داعم و  راکنا  زین  تیلهاج 

لزن یحو  ءاج و ال  ربخ  الف  کـلملاب  مشاـه  تبعل  تسا :  تیعقاو  نیا  نیبم  هیواـعم  نب  دـیزی  هب  بوسنم  فورعم و  رعـش  نیا  داد .  ناـشن 
نارکنم زا  دیاب  نایرج  نیمه  همادارد  دـندرک .  یم  راکنا  ار  ءایبنا  تالاسر  اما  دنتـشاد ،  نامیا  دـنوادخ  هب  یلهاج  بارعا  زا  رگید  یخرب 

میناد یم  و  دوب .  زین  تاماهوم  تافارخ و  زا  راشرـس  برعلا  ةریزج  تسا .  هدرک  هراشا  نانآ  هب  نآرق  هک  درک ،  دای  مالـسا  ربمایپ  تلاـسر 
ياه هناسفا  ریطاـسا و  زا  یـشخب  ـالوصا  تاـموهوم  تاـفارخ و  تسا .  هدوب  عیاـش  رگید  ياـه  تما  لـئابق و  عماوج و  رد  هلءاـسم  نیا  هک 
للم رد  دوش .  یم  هصالخ  مسارم  رئاعـش و  دیاقع ،  داعبا ،  رد  یلهاج  هعماج  تاموهوم  تافارخ و  دزاس .  یم  ار  یتلم  ره  ناتـساب  نارود 

 ، یناریا ریطاسا  دـنراد .  نودـم  ریطاسا  اه  تلم  یخرب  نیارباـنب  تسا و  یفـسلف  نییبت  لـیلحت و  ياراد  تاـفارخ  ریطاـسا و  رت ،  هتفر  شیپ 
ریطاسا نیا  هنافـسءاتم  تسا .  یقاب  هدروخن  تسد  ماخ و  نانچمه  برع  یلهاج  تافارخ  ریطاسا و  دـنراد .  یعـضو  نینچ  ینانوی  یمور و 

 ، یناریا ریطاسا  تافارخ و  ندوزفا  تفای و  میمعت  ناناملـسم  نایم  رد  دعب  هب  نایوما  هرود  زا  اصوصخم  یلهاج  ماظن  هبلغ  مالـسا و  زا  سپ 
 . دیدرگ تلع  رب  دیزم  ینانوی  یمور و  يدنه ، 

یبرع تیلهاج  ریطاسا  تافارخ و  ماهوا ، 

وا ناگتـسب  تشذـگ ،  یم  رد  دـنمتورث  يدرف  یتـقو  تسا .  هدوـب  یبرع  تیلهاـج  نارود  رادـفرطرپ  ياـه  هفارخ  زا  رقع ؛ اـیالبلا و  سبح 
هـشال هاگنآ  دریمب .  ات  دنداد  یمن  فلع  بآ و  ناویح  نآ  هب  دندرک و  یم  سبح  لادوگ  نآ  رد  ندرگ  ات  ار  يرتش  هدرک و  رفح  یلادوگ 

هچراپ یخرب  دوش .  رتش  نآ  راوس  دشابن و  هدایپ  تمایق  زور  رد  یفوتم  ات  دـندرک ،  یم  هاک  زا  رپ  ار  ناویح  نآ  تسوپ  هدـنازوس و  ار  شا 
یخرب رد  تسا .  هتـشاد  دوجو  ماوقا  رگید  نایم  رد  مسارم  نیا  ایوگ  دـنک .  هولج  رقوم  یفوتم  ات  دـنتخادنا  یم  هاک  رپ  تسوپ  تشپ  رب  يا 
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ناتـساب و رـصم  رد  مسر  نیا  دـندرک .  یم  نفد  وا  رانک  رد  ار  یفوتم  زینک  ای  مالغ  اهاج  زا  یخرب  رد  دنتـشک .  یم  ار  یبسا  یئاـتلا  لـئابق 
ضوع ار  یفوتم  مان  قطانم  زا  یخرب  رد  دندرک .  یم  نفد  هکـس  یفوتم  اب  یئاکیرمآ  یئاپورا و  ياهروشک  رد  تسا .  هدوب  موسرم  اقیرفآ 

ار هدرم  ات  دنزادنا  هابتشا  هب  ار  خزرب  ملاع  باتک  باسح و  نارومءام  دنتساوخ  یم  نانآ  دنزادنا .  هابتـشا  هب  ار  هیذوم  حاورا  ات  دندرک  یم 
گرم نارومءام  حاورا و  مشچ  زا  ات  دندرپس  یم  كاخ  هب  هنایفخم  یعرف و  ياههار  زا  ار  یفوتم  نفد ،  ماگنه  هب  یهاگ  دریگب ! !  یضوع 

هاگتحارتسا هب  حور  هک  تسا  تدم  نیا  زا  سپ  دراد .  همادا  زور  نشج 9  نیا  دنریگ .  یم  نشج  یفوتم  يارب  نورماک  رد  دنامب .  یفخم 
رقع ار  مسر  نیا  دندیـشاپ و  یم  یفوتم  ربق  رب  ار  رتـش  نوخ  هک  دوب  نیا  رب  مسر  یلهاـج  بارعا  ناـیم  رد  دوش .  یم  راپـسهر  دوخ  يدـبا 

 ، تسا مولعم  اهراک  نیا  يارب  رتش  باختنا  درک .  یم  مهارف  ار  مانـصا  حاورا و  تیاضر  دش و  یم  یقلت  مارتحا  یعون  مادقا  نیا  دـنیوگ . 
یم رتش  ینابرق  دوبن .  رتش  زا  رت  تمیق  نارگ  رتزیزع و  يزیچ  هیداـب  بارعا  يارب  یفرط  زا  دوب و  رتش  برعلا  ةریزج  یلها  ناویح  اـهنت  اریز 

 . دـنا هدرک  ینابرق  ار  ناش  نیرتزیزع  ناشزیزع  گوس  رد  هک  دـناسرب  ار  یفوتم  هداوناخ  يازع  قمع  دـشاب و  هعجاف  تمظع  نیبم  تسناوت 
نیا هب  تسا .  هدوب  برع  تیلهاج  ياه  هفارخ  زا  رگید  یکی  زین  نیا  و  رن ،  واگ  ندز  ینعی  روثلا ؛ برـض  درک .  وحم  ار  هفارخ  نیا  مالـسا 

 . دـندرک یم  يراددوخ  بآ  ندیـشون  زا  هداـم  ياـهواگ  یهاـگ  دـندرب ،  یم  نداد  بآ  يارب  ار  هداـم  رن و  ياـهواگ  نوچ  هک :  تروـص 
ندروخن بآ  سرت و  تلع  دنا و  هدرک  نیمک  رن  ياهواگ  ياهخاش  نیب  رد  اهوید  هک  دندوب  دقتعم  دنتفرگ و  یم  دب  لاف  هب  ار  نیا  بارعا 

اهواگ هدام  هدیمر و  اهوید  ات  اهواگ ،  رن  ناج  هب  داتفا  یم  قامچ  بوچ و  اب  نابواگ  اهوید  ندنامر  يارب  تسا .  رطاخ  نیا  هب  اهواگ  هدام 
دنروخ بآ  اهواگ  هدام  هدیمر و  اهوید  ات  اهواگ ،  رن  ناج  هب  داتفا  یم  قامچ  بوچ و  اب  نابواگ  اهوید  ندنامر  يارب  تسا .  رطاخ  نیا  هب 

یم ار  یبرع  تیموق  زا  یشخب  دوب و  يوق  دیدش و  رایـسب  بارعا  نایم  رد  تابـصعت  تسا .  هتفای  هار  زاجح  هب  دنه  رـصم و  زا  هفارخ  نیا  . 
جوا نایوما ،  اصوصخم  برع ،  فارشا  لئابق و  نارـس  تیمکاح  مالـسا و  زا  سپ  دیماجنا ،  یطرفم  یتسرپ  داژن  هب  هک  هیور  نیا  تخاس . 

قلخ بارعا  تمدخ  تیامح و  يارب  رشب  دارفا  هیلک  دنتسه .  ناهج  مدرم  رورس  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  بارعا  تیلهاج ،  هرود  رد  تفرگ . 
یم هدافتـسا  اهراک  هیلک  ماجنا  يارب  یلاوم  زا  نانآ  دنتفگ .  یم  یلاوم ))   )) و یلوم ))   )) ار دوخ  برع  ریغ  ریـسا  دارفا  بارعا  دـنا .  هدـش 

یـسایس لئالد  هب  مالـسا  زا  سپ  یموق  هیحور  نیا  تسا .  هقباس  یب  هک  دندناسر  یئاج  هب  ار  يداژن  یموق و  ياه  بصعت  بارعا  دندرک . 
ار دـمحم  نم و  ایادـخ  راب  ادـحا ! !  انعم  محرت  ادـمحم و ال  ینمحرا و  مهللا  دـنتفگ :  یم  بارعا  تفای .  همادا  رایـسب  تدـش  اـب  یـصاخ 

 (( ناراـب بلط  شتآ   )) ار نآ  دـنتخورفا و  یم  شتآ  ناراـب ،  شزیر  يارب  یلهاـج  بارعا  نکم .  تمحر  ار  اـم  زا  ریغ  درف  نک و  تمحر 
يارب تاناویح  نوخ  زا  نانآ  دـندرب .  یم  جـنر  یبآ  یب  زا  برعلا  ةریزج  صاخ  یئاـیفارغج  طیارـش  لـیلد  هب  یلهاـج  بارعا  دـنتفگ .  یم 

نانآ دندرک .  یم  لمح  دوخ  اب  ار  اهینابرق  نوخ  ياهکـشم  هیداب  بارعا  هک  دوش  یم  هتفگ  دندرک .  یم  هدافتـسا  بآ  ياج  هب  ندیـشون و 
یناوارف مزیه  دنداد و  یم  ماجنا  ار  هژیو  مسارم  نانهاک  تشاد :  یمهم  شقن  واگ  مسارم ،  نیا  رد  دنتخورفا .  یم  شتآ  ناراب  بلط  يارب 

هتـسب و واگ  ياهاپ  هب  ار  یـصوصخم  ياه  هتوب  فلتخم ،  قطانم  رد  هدـنکارپ  هوبنا و  ياهمزیه  ندیـشک  شتآ  هب  يارب  دـش .  یم  هتـشابنا 
 . دش یم  نشور  شتآ  زا  یئاه  نمرخ  هلیـسو  نیدب  درک و  یم  رارف  فارطا  هب  دـش و  یم  سرت  بارطـضا و  راچد  واگ  دـندز .  یم  شتآ 

شزرا کی  واـگ  تسادـق  تسا .  هدوب  تشاد ،  بارعا  دزن  رد  ناویح  نیا  هک  یمارتحا  تسادـق و  رطاـخب  راـک ،  نیا  يارب  واـگ  باـختنا 
دنگوس شتآ  فلاحتلاران ؛))   . )) دندید یم  كرادـت  ناراب  بآ  ندرک  عمج  يارب  یئاهفرظ  لبق  زا  بارعا  دوب .  ناریا  دـنه و  زا  یتادراو 

ای دنزاس ،  دقعنم  یمکحم  رایـسب  ياهنامیپ  رگیدکی  اب  دنتـساوخ  یم  هک  یلیابق  دـنا .  هتفگ  زین  لوهملاران  ار  شتآ  نیا  نامیپ .  دـهع و  و 
نآ رد  هتخورفا و  یـشتآ  دـننک ،  تباـث  دنتـساوخ  یم  ار  دوخ  یهاـنگ  یب  تئارب و  اـی  دـنزاس ،  راداو  فارتعا  هب  دنتـساوخ  یم  ار  یمهتم 
رس اه  کمن  نتخوس  اب  دهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  یعیبط  گنر  ینعی  دنک ،  هولج  نیگمـشخ  شتآ  ات  دنتخیر  یم  درگوگ  کمن و  يردق 
هب دـهع ،  ضقن  تروص  رد  ار  رگیدـکی  دـنتخاس و  یم  دـقعنم  ار  اهنامیپ  شتآ ،  فارطا  رد  موق  ناگرزب  هاگنآ  دـنک .  داـجیا  یئادـص  و 
رد ار  مهتم  ای  و  داب .  وا  رب  شتآ  بضغ  رهق و  هکلب  دوشن ،  نکـش  نامیپ  بیـصن  شتآ  تاکرب  هک  دنتفگ  یم  دندرک و  یم  دیدهت  شتآ 
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ای درک و  یم  رارقا  الومعم  تفرگ و  یم  ساره  ار  مهتم  دنک .  یم  دـیدهت  ار  تنامدود  شتآ  نیا  دـنتفگ :  یم  وا  هب  هدـناشن ،  شتآ  رانک 
يارب برع  لـئابق  زا  يا  هلیبـق  ره  تاـناویح .  ندرک  راد  ناـشن  ندز و  غاد  شتآ  مسوتلاراـن ، ))   . )) درک یم  داـی  دـنگوس  دوخ  تئارب  هب 

تسوپ رب  هدومن ،  غاد  ار  هلیبق  نآ  تمالع  هلیبق  سیئر  هتخورفا و  یشتآ  ارحص ،  رد  یصاخ  مسارم  یط  دوخ ،  تاناویح  ندرک  صخـشم 
هوک يـالاب  جـح ،  مسارم  ماـگنه  رد  شتآ  نیا  نارگ .  هلیح  نانکـش و  ناـمیپ  ندومن  اوسر  يارب  شتآ  ردـغلاران ؛))  . )) داـهن یم  ناویح 

 . تسا دایـش  رگ و  هلیح  نـالف  ندرک  اوـسر  يارب  شتآ  نیا  دـندز :  یم  داـیرف  یچراـج  یهورگ  دـش و  یم  هتخورفا  ناـعقیعق  سیقوـبا و 
شتآ نیا  رد  تشگ .  یم  زاب  رفس  زا  یـصخش  هک  دش  یم  هتخورفا  یماگنه  رد  شتآ  نیا  رفاسم .  مارتحا  یتمالـس و  شتآ  همالـسلاران ؛ 

تیذا و ای  تنایخ  بکترم  هلیبق  دارفا  زا  يدرف  رگا  نئاخ .  راکهانگ و  صخـش  ندرک  رود  شتآ  درطلاران ؛ دـتخیر .  یم  رطعم  ياهروخب 
دنتخورفا و یم  شتآ  وا  رـس  تشپ  رد  دندرک و  یم  درط  هلیبق  زا  ار  وا  دوب ،  یـضاران  وا  زا  شردپ  ای  دش و  یم  يرگید  دـحتم  هلیبق  رازآ 

شتآ نیا  هلیبق ؛  ناریـسا  نتفرگ  ادف و  نداد  يارب  شتآ  ادفلاران ،  زورفا .  وا  رب  شتآ  نادرگ و  رود  ام  زا  ار  وا  اراگدرورپ !  دـنتفگ :  یم 
 ، ۀفایضلاران لیبق  زا  دنتخورفا ؛ یم  رب  يرگید  یمسر  ياه  شتآ  یلهاج  بارعا  دنوش .  هتخانش  لئابق  ناریـسا  ات  دش  یم  هتخورفا  بش  رد 

تنـس زا  یکی  بیرغ و . . .  دارفا  یئامنهار  يارب  هناخنامهیم  شتآ  نارفاسم ،  یئامنهار  يارب  هد  شتآ  ینامهیم ،  شتآ  يرقلا و . . .  راـن 
سدع هیبش  نآ  ياه  هناد  هک  صوصخم  یتخرد  زا  هخاش  ود  ندز  هرگ  اب  تفر ،  یم  رفس  هب  يدرم  یتقو  هک  دوب  مترتلا ))  دقع   )) یلهاج

یقاب دوخ  توق  هب  هرگ  هک  دنیبب  ات  دز  یم  رس  تخرد  هب  تشگ ،  یمرب  یتقو  دنکن .  تنایخ  وا  زا  سپ  شرـسمه  هک  درک  یم  تین  دوب ، 
يارب یتقو  هک  دوب  نیا  مترتلا  دقع  رگید  يانعم  تسا .  هدرک  تنایخ  شرـسمه  هک  دوب  مولعم  دوب ،  هدش  زاب  رگا  تسا .  هدش  زاب  ای  تسا 
لاـفت ریطت و  هب  بارعا  دورن .  شداـی  زا  صوصخم  ياـهراک  اـت  تسب  یم  تشگنا  هب  ار  یخن  درک ،  یم  رفـس  راـک  دـنچ  ماـجنا  دـیرخ و 

یم دـب  بوخ و  تین  هدـنرپ  زاورپ  تهج  ساسا  رب  دـنداد و  یم  زاورپ  ار  يا  هدـنرپ  يروما ،  ماـجنا  يارب  ناـنآ  دنتـشاد .  یـصاخ  داـقتعا 
نیرت کـچوک  بارعا  دوب .  دـب  درک ،  یم  زاورپ  پچ  فرط  هب  رگا  دوـب و  بوـخ  درک ،  یم  زاورپ  تسار  فرط  هب  هدـنرپ  رگا  دـندرک . 

یگدنز رـساترس  تافارخ  ماهوا و  نیا  دنتـسناد .  یم  تشونرـس  رد  یئاشنم  ار  یتکرح  ره  دـنتفرگ و  یم  کین  دـب و  لاف  هب  ار  يا  هثداح 
یگدـنز تسا .  یقاب  دوخ  توق  هب  تافارخ ،  نیا  قلطم  یفن  مالـسا و  روهظ  مغر  یلع  زونه  دوب و  هتفرگ  ار  لـلم  ماوقا و  رگید  یبارعا و 

یلخاد تافارخ  اب  دـش و  رداص  نیمزرـس  نیا  هب  ناریا  هب  برع  هلمح  زا  سپ  یلهاج  ماهوا  هیلک  تسا .  بارعا  زا  رتدـب  بتارم  هب  نایناریا 
يادـص بارعا  دـشابن .  نینچ  نیا  یتافارخ  ماهوا و  ریـسا  هک  تفاـی  ناوت  یم  ار  یناریا  هداوناـخ  رتمک  زورما  تخاـس .  تفگـش  ینوجعم 

نانآ تانکـس  تاکرح و  مامت  هک  دندوب  ساسح  تاناویح  هاگن  هب  تبـسن  یتح  دنتفرگ ،  یم  کین  دـب و  لاف  هب  ار  ناگدـنرپ  تاناویح و 
هنافـسءاتم دوب .  هتفر  ورف  سحن  دعـس و  زا  يا  هلاه  رد  زیچ  همه  داد ! !  یم  بوخ  دب و  يا  هثداح  زا  ربخ  تشاد و  یـصاخ  موهفم  انعم و 

یگرزب شخب  رب  یبرع  تفالخ  هرطیس  زا  سپ  یمور  ینیچ و  ینانوی و  يدنه ،  یناریا ،  یناتـساب  یبرع و  یلهاج  تافارخ  ماهوا و  نیمه 
یلهاج بارعا  دش .  هدوزفا  نآ  تدش  توق و  رب  زورب  زور  تخاس و  ار  ناناملـسم  هماع  یبهذم  دیاقع  یبهذم ،  ياه  بلاق  رد  ناهج ،  زا 

رد هک  دنتـشاد  یم  ساپ  ار  رادیاپ  تنـس  نیا  لاح  نیع  رد  دش .  یم  هصالخ  تراغ  گنج و  رد  نانآ  یگدـنز  دنتـشاد و  رایـسب  تنوشخ 
 . تسا هدـش  هتخادرپ  احیرـص  هلءاسم  نیا  هب  نآرق  رد  درک و  ظفح  ار  هام  راـهچ  نیا  تمرح  زین  مالـسا  دـننکن .  گـنج  مارح  هاـم  راـهچ 

هدارا لولعم  زین  یعیبط  ثداوح  دندوب .  شیوخ  یگدنز  رد  اهنآ  ریثءات  هب  دقتعم  دنتشاد و  يا  هژیو  تیساسح  ناگراتس  هب  تبـسن  بارعا 
يا هژیو  نیئآ  برعلا  ةریزج  رد  نیئباص  هورگ  دوب .  جـیار  بارعا  نایم  رد  ناگراتـس  شتـسرپ  دـش ،  هتفگ  هک  روط  نامه  دوب .  ناگراتس 

 . دنتشاد

یلهاج بارعا  یقالخا  طاطحنا 

رد دوب .  هتخاس  ار  هعماج  ياه  تنـس  نکمم ،  لکـش  نیرت  تشز  رد  ءاشحف  داـسف و  تخوس .  یم  يا  هژیو  طاـطحنا  رد  یلهاـج  هعماـج 
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يارب دـندوب .  یلیابق  هعماج  رـشق  نیرت  مورحم  نانز  دوبن .  لـئاق  تاـیح  قح  هنوگ  چـیه  نز  يارب  يرـالاس ،  درم  ماـظن  یلهاـج ،  هعماـج 
زا هتشذگ  دوب .  تراجت  دمآرد و  هلیـسو  هعماج  نآ  رد  نز  ور  نیا  زا  لیلذو .  راوخ  نارتخد  نانز و  دندوب و  زیزع  رایـسب  نارتش  بارعا ، 
یم ار  جاودزا  یئوشاـنز و  روـما  قـلطم  ياـشحف  رد  هعماـج  تیرثـکا  دوـب و  هدرک  طوقـس  یئوشاـنز  یقـالخا  ياـهزرم  اهـشزرا و  نـیا ، 

مسارم قبط  ار  دوخ  یباختنا  رـسمه  درم  - 1 دـنا :  هدرک  هصالخ  هنوگ  نیا  هب  یلهاج  هعماج  رد  ار  اهجاودزا  عاونا  ناـققحم  دـندنارذگ . 
درم هدارا  هب  یگتـسب  نیا  دش ،  یم  دنزرف  دـیلوت  هب  رجنم  هک  یتروص  رد  یمـسر  ریغ  یئوشانز  طباور  رد  - 2 تفرگ .  یم  ینز  هب  هلداـبم 

ناونع هب  ار  نادرم  زا  یکی  دیاب  نز  دمآ ،  یم  دیدپ  فلتخم  ددـعتم و  یـسنج  طباور  زا  هک  يدـنزرف  - 3 هن .  ای  دریذـپب  ار  نز  هک  تشاد 
ناسانش هفایق  دیاب  تفای ،  یم  يدنزرف  رگا  تشاد ،  هناخ  ماب  رب  اشحف  تمالع  هب  یخرس  مچرپ  هک  ینز  - 4 درک .  یم  دیدناک  دنزرف  ردپ 

يرـسمه دشاب  هتـشاد  درم  نالف  هیبش  یکدوک  دوب  لیام  هک  يدرف  ندش ؛  رادراب  يارب  یئوشانز  - 5 دندرک .  یم  نییعت  ار  دنزرف  نآ  ردـپ 
 ، دشاب نهاک و . . .  ای  رعاش  ای  عاجـش  ناشدنزرف  دندوب  لیام  هک  يدارفا  يارب  شور  نیا  دوش .  رادراب  وا  زا  ات  درک  یم  رتسبمه  يو  اب  ار 

رارقرب یـسنج  هطبار  ینز  اب  یعمج ،  تیاضر  اب  دندوبن ،  رتشیب  رفن  هد  زا  هک  نادرم  زا  يا  هدع  یعمج ؛  هتـسد  یئوشانز  - 6 دوب .  لومعم 
 . درک یم  باختنا  ردپ  ناونع  هب  ار  صخـشم  نادرم  نآ  زا  یکی  ردام ،  دـیاب  دوب ،  رـسپ  رگا  دـمآ ،  یم  دـیدپ  هک  يدـنزرف  دـندرک .  یم 

رگا يا ؛  هلدابم  یئوشاـنز  - 7 تسا .  یجاودزا  نینچ  لولعم  فورعم  صاـع ))  نب  ورمع   )) دـنیوگ دنتـشادن .  ضارتـعا  قح  رگید  نادرم 
هب تبوکرم  زا  وت  دنتفگ :  یم  ار  یصاخ  ظافلا  سپـس  دندیـسر و  یم  قفاوت  هب  رگیدکی  اب  دمآ ،  یم  شـشوخ  يرگید  درم  نز  زا  يدرم 

ایوگ دندرک .  یم  هضواعم  ار  رگیدکی  نانز  ینیعم  تدم  يارب  ناس  نیدـب  موش .  یم  هدایپ  وت  عفن  هب  مبوکرم  زا  زین  نم  وش  هدایپ  نم  عفن 
میـسقت لاوما  دـننام  ار  شنز  درم ،  یم  يدرف  رگا  روز ؛ فنع و  هب  یئوشانز  - 8 دوب .  یلـصا  رهوش  نآ  زا  ضیوعت  نیا  زا  هلـصاح  دنزرف 

یفوتم رگا  اما  دیسر ؛ یم  يدعب و . . .  رسپ  هب  تشادن  لیم  گرزب  رسپ  رگا  دیسر .  یم  گرزب  رسپ  هب  یفوتم  نز  ادتبا  ینعی  دندرک .  یم 
هب هچراپ  رتدوز  سک  ره  دـنتخادرپ و  یم  تباقر  هب  لیماف  دارفا  هاگنآ  دیـسر .  یم  يو  کـیدزن  رود و  ناگتـسب  هب  نز  تشادـن ،  يرـسپ 
ای نارسپ  رگا  دوب .  یلهاج  ياه  تنس  نیا  میلست  نز  تشادن .  دوجو  یضارتعا  رگید  دوب و  وا  نآ  زا  نز  درک ،  یم  پاترپ  نز  نآ  فرط 

لماش یئوشانز  زا  عون  نیا  یناـهنپ ؛  یئوشاـنز  - 9 دـنک .  جاودزا  تشادـن  قح  نز  دـنداد ،  یمن  ناشن  نز  هب  لیامت  یفوتم  لـیماف  نادرم 
یـسنج طباور  ات  دنتـشاد  یعـس  دارفا  زا  هتـسد  نیا  دنزادرپب .  یـشایع  هب  اراکـشآ  دنتـسناوت  یمن  یللع  هب  هک  دش  یم  نانز  نادرم و  لاح 

؛  یناگمه یئوشاـنز  - 10 دـش .  یم  هتخانـش  تیمـسر  هب  یلهاج  هعماـج  رد  طـباور  نیا  دـننک .  رارقرب  دوخ  هقـالع  دروم  درف  اـب  یناـهنپ 
نانز و زکارم ،  نیا  رد  دـندوشگ .  یم  یئاه  هدـکرتشع  تورث ،  دایدزا  روظنم  هب  ابیز  نانز  ناـکزینک و  يروآ  عمج  اـب  برع  نادـنمتورث 

هناشن هک  دتشاد  یصاخ  مچرپ  زکارم  نیا  دنتخادرپ .  یم  نایرتشم  زا  یئاریذپ  هب  سپـس  دنتخومآ و  یم  ار  صقر و . . .  نونف  ادتبا  نازینک 
ای رتــخد  نداد  یلثم ؛  جاودزا  - 11 دـنیوگ .  یم  تایارـسلا ))  تاوذ   )) و تاـنیق ))   )) ار ناـنز  نیا  تیلهاـج  خـیرات  رد  دوب .  دازآ  دورو 

نارتخد هیرهم ،  ياج  هب  هک  دوب  نینچ  تیلهاج  رد  دـنیوگ .  یلثم  جاودزا  ار  درف  نآ  رهاوخ  ای  رتخد  نتفرگ  لـباقم  رد  يدرف و  هب  رهاوخ 
طباور يارب  تالیهست  داجیا  اه و  هناخ  یپسور  ندرک  اپ  رب  نامه  هک  دازآ ؛ یئوشانز  - 12 دندرک .  یم  هلدابم  قوف  تروص  هب  ار  نانز  ای 

نیکرشم تمواقم  نارس  زا  يرایسب  هک  دهد  یم  ناشن  تیلهاج  خیرات  دش .  یم  اپرب  یلهاج  فارشا  نادنمتورث و  طسوت  هک  دازآ  یـسنج 
ار نمی  بارعا  ( 607  . ) تسا هدوب  يزکارم  نینچ  دنزرف  يوما  میژر  راذگناینب  دـنا .  هدوب  اه  هناخ  یپسور  نیمه  نادـنزرف  مالـسلا ،  هیلع 
دوب و گرزب  ردارب  رایتخا  رد  ادتبا  نز  دوب .  كرتشم  یئوشانز  طباور  دندرک و  یم  رایتخا  نز  کی  ردارب ،  دـنچ  ره  هک  دوب  نیا  رب  مسر 

شرهوش يارب  دشاب و  هتشاد  یسنج  دازآ  طباور  تسناوت  یم  نز  دش ،  یم  ریسا  درم  یتقو  لئابق  یخرب  رد  ناردارب .  رگید  رایتخا  رد  دعب 
نیا تشادـن .  نز  رب  یقح  درک ،  یم  رارف  گنج  زا  درم  رگا  اما  دوب .  وا  نآ  زا  نادـنزرف  نز و  تراسا ،  ناـیاپ  زا  سپ  دـنک .  دـیلوت  هچب 

ترجا دنتفرگ .  یم  رارق  راکبلط  رایتخا  رد  نادرم ،  يراکهدـب  ماگنه  هب  نانز  دوب .  رثوم  گنج ،  ماگنه  هب  نادرم  يرادـیاپ  رد  تازاجم 
هعماـج رد  دنتـشادن .  رتهب  یعـضو  ناـهج  رگید  عماوج  هک  دوش  یم  يروآداـی  دـش .  یم  هتـشاذگ  رهوش  يراکهدـب  باـسح  هب  هلـصاح 
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نز هام  دنچ  ای  زور  دنچ  تدم  هب  يدرم  دش .  یم  ماجنا  یـضرق  جاودزا  تشاد .  دوجو  زین  یثرا  جاودزا  دندش .  یم  هدیرخ  نانز  یلهاج 
هب يدرم  رگا  دنوش .  نارسپ  بحاص  ات  دندرک  یم  رایتخا  نز  دنچ  نادرم  دوب .  جیار  زین  يدیلوت  جاودزا  درک .  یم  ضرق  ار  يرگید  درف 
زین قالط  یلهاـج ،  هعماـج  رد  درواـیب .  رـسپ  شیارب  اـت  داد  یم  رارق  يدرم  راـیتخا  رد  ار  شنز  دوش ،  رـسپ  بحاـص  تسناوت  یمن  یللع 

هلیسو نیا  هب  هک  تسناد  یم  نز  دوب .  قالط  يانعم  هب  همیخ ،  ندز  رود  ای  رهوش و  ندرک  رفس  ای  رهق  یئانک ؛  قالط  - 1 تشاد :  یعاونا 
هتبلا دنتفگ .  یم  حرصم  ریغ  قالط  ار  قالط  عون  نیا  دورب .  دوخ  ناگتـسب  دزن  دنک و  كرت  ار  شا  هناخ  دیاب  تسا و  هدش  ادج  وا  زا  درم 

تکرح تامدقم  دیاب  درم  دوب و  هکراتم  مالعا  يانعم  هب  دـنادرگ ،  یم  ار  شا  همیخ  برد  نز  رگا  تفگ .  یم  قالط  ار  درم  نز ،  یهاگ 
دزن تفگ :  یم  نز  هبدرم  تفای :  یم  ماجنا  یـصاخ  تالمج  اب  هک  حیرـص ؛  قـالط  - 2 درک .  یم  مهارف  ار  شماوقا  ای  ردـپ  هناـخ  هب  نز 
راهظ ار  قالط  عون  نیا  و  یتسه .  مردام  لثم  نم  يارب  رگید  وت  اـی  يا .  هتفرگ  قـالط  هک  یلاـح  رد  ورب  تناگتـسب  دزن  اـی :  ورب .  تماوقا 

هبنج یهاگ  اه  قالط  دـنتفگ .  یم  ءالیا  قالط  ار  قالط  نیا  دوشن .  رتسبمه  شنز  اب  رگید  هک  درک  یم  داـی  دـنگوس  اـی :  و  دـنتفگ .  یم 
درک یم  عوجر  نز  هب  ددجم ،  جاودزا  زا  نز  ندرک  مورحم  يارب  درم  دمآ .  یم  شیپ  يراگزاسان  رطاخ  هب  ینامز  تشاد و  رازآ  تیذا و 

هب ار  وا  ات  منک  یم  يزاب  نز  نیا  اب  مراد  نم  تفگ :  یم  برع  درم  دـندز .  یم  تسد  اـهقالط  نیا  هب  نز  تیذا  يارب  رتشیب  برع  نادرم  . 
عوجر تسناوت  یم  یلبق  رهوش  ریز  دنتشادن ،  جاودزا  قح  قالط ،  یپ  رد  نانآ  دندوب .  نادرم  تسد  تلآ  نانز  مناشکب .  يراوخ  تلذ و 

هلاس نیدنچ  نینوخ  ياهیریگرد  رثکا  تفای .  یم  همادا  اهلاس  دـش و  یم  هدیـشک  يزیر  نوخ  گنج و  هب  راک  تروص  نیا  ریغ  رد  دـنک و 
رد اما  دوب .  یفاک  درم  هدارا  طقف  تشادن ،  ینیناوق  دعاوق و  قالط  یلهاج  هعماج  رد  تسا .  هتـشاد  نینچ  نیا  یئاه  هزیگنا  تیلهاج  لئابق 
ربق رـس  رب  رهوش  گرم  زا  سپ  دیاب  نز  دنک .  ربص  رمع  رخآ  ات  ای  لاس و  کی  ات  دیاب  هک  دوب !  مزال  نز  يارب  تافو ))  هدـع   )) لاح نیع 
دیاب تشاد :  یمـسارم  طیارـش و  ازع ،  زا  نز  ندمآ  نوریب  دشاب .  رادازع  تخـس  دشوپب و  سردنم  نیکرچ و  سابل  دنزب و  هایـس  همیخ  وا 

باترپ صاخ  يا  هطقن  هب  هتـشادرب و  ار  يرگید  ناویح  ای  رتش و  نیگرـس  يرادقم  سپـس  دریمب ،  ات  دندز  یم  هنـشت  هنـسرگ و  ار  یناویح 
دنزرف دـمآ .  یم  رد  ازع  زا  دـش و  یم  جراخ  ربق  رـس  رداچ  زا  نز  تقو  نآ  دنـشاب .  هدرک  رود  ار  تبیـصم  ازع و  هلیـسو  نیدـب  اـت  دـننک 

نیا ماوقا  زا  یخرب  رد  تسه .  هدوب و  جیار  زین  رگید  للم  ماوقا و  نایم  رد  هنیرید  مسر  نیا  دوب .  جیار  یلهاج  بارعا  نایم  رد  یگدـناوخ 
نایم رد  هک  رـسپ  دنزرف  نتـشادن  تسا :  هتـشاد  زین  رگید  ياه  هزیگنا  تسا .  هتفرگ  یم  تروص  نیفرط  نیب  یتشآ  حلـص و  هلزنم  هب  مادقا 

 . دنا هتشاد  یتشونرس  نینچ  برع  ریهاشم  زا  يرایسب  دوب .  یگدناوخ  دنزرف  یساسا  لماع  دوب ،  قلطم  شزرا  کی  بارعا 

نارتخد ندرک  روگ  هب  هدنز 

نیا نالماع  هب  دنک و  یم  هراشا  دیدش  شنزرـس  خیبوت و  اب  یناسنا  گرزب  هعجاف  نیا  هب  نآرق  دناسر .  یم  ار  بارعا  طاطحنا  مادقا ،  نیا 
ياهروحم زا  یکی  دنشاب .  وگباوج  نالتاق  دیاب  هک  دنک  لوکوم  زیخاتسر  هب  ار  نآ  یتح  دنوش و  باقع  دیاب  هک  دهد  یم  رادشه  هعجاف ، 

رقف هب  دـهد و  یم  حیـضوت  ار  تایانج  نیا  للع  نآرق  رکذـم .  تلاصا  یفن  دوب و  يرالاس  درم  ماـظن  اـب  هزراـبم  مالـسا ،  هزراـبم  یـساسا 
تلاخد هعجاف  نیا  رد  نز ،  سنج  دروم  رد  یلهاج  تابصعت  كانرطخ  رـصنع  دنک .  یم  هراشا  بارعا  یقالخا  قلطم  طوقـس  يداصتقا و 

یکاندرد عیاجف  يواح  یلهاج  خیرات  دوب .  یندوشخبان  هانگ  گرزب و  گنن  کی  ندوب ،  نز  الوصا  نتشاد و  رتخد  تسا .  هتشاد  میقتسم 
هک دـش  یم  ناشیرپ  تخـس  تسا ،  هلماح  شرـسمه  دـش  یم  هجوتم  درم  یتقو  یلهاج  هعماج  رد  رتخد .  ناـکدوک  ناـنز و  قح  رد  تسا 

يارب دیسر و  یم  نونج  زرم  هب  دش و  یم  بلقنم  تخـس  هدروآ ،  رتخد  شرـسمه  هک  تفای  یم  ربخ  درم  یتقو  دشاب .  رتخد  دازون ،  دنکن 
تاجن ناکما  یتروص  نینچ  رد  دـشورفب .  ار  دازون  دوب  رـضاح  درم  درک .  یم  روگ  هب  هدـنز  ار  رتخد  دازون  گـنن ،  نیا  زا  ندـش  تحار 

دوب یسک  نیتسخن  برع  فورعم  رعاش  قدزرف ،  دنیوگ  دوب .  ندنام  هدنز  ناکما  دش ،  یم  دازون  جرخ  لفکتم  یـسک  رگا  دوب .  كدوک 
رد دـیرخ .  رتخد  دازون  دصیـس  هب  کیدزن  مالـسا  روهظ  هناتـسآ  رد  وا  دـنبای .  تاجن  گرم  زا  ات  درک  رتخد  نادازون  دـیرخ  هب  مادـقا  هک 
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بل رب  هلیبق  زا  جراخ  هب  دـیاب  نز  دـنتفرگ .  یم  ازع  هلیبق  نادـناخ و  ياـضعا  ماـمت  نز  ناـمیاز  ماـگنه  هب  هک  تسا  هدـمآ  یلهاـج  راـبخا 
رد دـیاب  دوب  رتخد  رگا  درک و  یم  مهارف  ار  هداوناخ  یلاحـشوخ  تابجوم  دوب ،  رـسپ  دازون  رگا  دـنام :  یم  راظتنا  رد  تفر و  یم  یلادوگ 
رتش کی  لباقم  رد  رتخد  اههد  یلهاج  هعماج  رد  دنیوگ  تشگ .  یم  رب  هناخ  هب  ریز  هب  رس  هدنمرـش و  نز  دش و  یم  لاچ  لادوگ ،  نامه 

هک دنک  یم  دای  راکوکین  ریخ و  ینادرم  دوجو  زا  یلهاج  خیرات  تفرگ .  وم  خرـس  رتش  کی  داد و  ار  رتخد  يدرم 24  دندش .  یم  هلماعم 
هکنیا هب  تشاد  یگتسب  دنتشادن و  یلآ  هدیا  تشونرس  رـسپ  نادازون  هتبلا  دنبای .  تاجن  گرم  زا  ات  دنرخب  ار  رتخد  نادازون  دندوب  رـضاح 

یم زینک  رسپ ،  دازون  ردام  رگا  دوب .  مهم  رایسب  يزیر  نوخ  گنج و  تعاجـش و  حور  هلءاسم  دشاب .  يا  هلیبق  هداوناخ و  هچ  زا  ناشردام 
هدنیامن ای  ردپ  نیشناج  تشادن  قح  داد و  یم  تسپ  ياهراک  هب  نت  دیاب  يرسپ  نینچ  دنک .  بوسنم  دوخ  هب  ار  وا  دوبن  رـضاح  ردپ  دوب ، 

يوق و ینادنزرف  تسا .  هتخاس  یتفگش  ثداوح  تیلهاج  نارود  رد  هلءاسم  نیا  دندش .  یم  هلیبق  ناپوچ  الومعم  ینارـسپ  نینچ  دشاب .  وا 
زا یگداوناخ  تفارـش  ندینـش  ضحم  هب  دندوب ،  هداززینک  هک  نیا  لیلد  هب  ینارحب  عقاوم  رد  دـنا ،  هدـش  وجگنج  ینادرم  ادـعب  هک  عاجش 

زینک يردام  وا  تسا .  لیبق  نیمه  زا  هزنع  ناتساد  دنا .  هدش  بلاغ  هبلغ ،  لاح  رد  نمشد  رب  دنا و  هدرک  تفگـش  ياهینامرهق  ردپ ،  يوس 
روتـسد وا  هب  شردـپ  دوب ،  تسکـش  لاـح  رد  وا  هلیبق  هک  مجاـهت ،  کـی  رد  دوب .  مورحم  يا  هلیبق  یبرع -  یعاـمتجا  قوقح  زا  تشاد و 

دوش و یم  دازآ  ینک ،  هبلغ  نمـشد  رب  رگا  تفگ  ردـپ  دـنک .  عاـفد  درادـن  قح  تسا ،  هداز  زینک  نوچ  هک  تفگ  وا  داد و  عاـفد  هلمح و 
گنهرف و رکف و  رد  یئانبریز  میظع و  بالقنا  نآ  مالسا و  روهظ  اب  دش .  زوریپ  تخات و  نمـشد  رب  شردپ ،  زا  هلمج  نیا  ندینـش  اب  هزنع 

هدنز زا  یکاندرد  ياهناتساد  نانآ  دندومن .  یگدنمرش  راهظا  دوخ  هتشذگ  زا  دندیـسر و  ربمایپ  روضح  هب  لتاق  ناردپ  زا  يرایـسب  ننس ، 
رد دـندوب ،  هدرک  یفخم  وا  زا  هک  ار  شرتـخد  هک  درک  فارتـعا  هنادنمتواقـش  يدرم  دـندرک .  یم  فیرعت  رتـخد  نادازون  ندرک  روگ  هب 
ریز زا  ار  شرتخد  ياه  هلان  اهـسامتلا و  هنوگچ  هک  درک  یم  فیرعت  وا  تسا .  هدرک  روگ  هب  هدـنز  شدوخ  تسدـب  هتخانـش و  یلاسگرزب 
نیچ رد  دنا و  هتشاد  هباشم  یعضو  رگید  عماوج  هک  تسا  یهیدب  تسا .  هدش  شوماخ  ادص  ات  هتخیر  كاخ  نانچمه  هدینش و  یم  اهکاخ 
مامت رد  تب  هب  دودز و  ار  دیلپ  ياهرادـنپ  ماقوا و  تافارخ و  داد ،  نایاپ  اه  تبکن  نیا  همه  هب  مالـسا  تسا .  هدوب  هنوگ  نیا  عضو  نپاژ  و 

یناسنا ناسمه  رابتعا  تمظع و  تزع و  جوا  هب  یهابت  يراوخ و  تلذ و  رعق  زا  ار  نز  دیـشخب .  همتاـخ  نآ  ینیع  ینهذ و  رهاـظم  داـعبا و 
هللا مالس  ارهز  همطاف  درک .  یفرعم  نادرم  زا  رترب  ار  راوگرزب  فیرـش و  دوجوم  نیا  هک  دیـشوک  نز  میرکت  سیدقت و  رد  ردقنآ  دناسر . 
زاب ار  شیوخ  یناسنا  رابتعا  مالـسا  رد  درم  نز و  دروآ .  دیدپ  ار  تیاده  تماما و  هبیط  هرجـش  دیحوت و  رثوک  ناهج ،  نانز  رورـس  اهیلع 

دـنام و یم  رهوش  یب  يرتـخد  رگا  دنتـشاد .  یـصاخ  یفارخ  هنـالهاج و  شور  دوخ  نارتـخد  نداد  رهوـش  يارب  یلهاـج  بارعا  دـنتفای . 
ای هچوک  رد  ماگنه  بش  دیشک و  یم  همرس  ار  شمشچ  کی  درک و  یم  ناشیرپ  ار  دوخ  يوسیگ  زا  یتمـسق  دیاب  تشادن ،  يراگتـساوخ 

حاکنلا یغبا  حاکل !  ای   . )) حاکل يا  مهاوخ  یم  رهوش  حبـص  عولط  زا  لبق  نم  تفگ :  یم  تفر و  یم  هار  ناگنل  ناگنل  هنهرب و  اپ  ارحص 
(608  . ) تسا هتفر  راکب  هیفاق  ندرک  روج  يارب  طقف  درادن و  یئانعم  حاکل  حابصلا ))  لبق  ، 

اهتشون یپ 

ات 150  1

گرزب 216- نایدا  رصتخم  خیرات  هلاش /  نیسیلف  لوا 1-48 ، پاچ  ( 1357 نارهت .  ریبکریما .  ) وا مایپ  ینام و  یگدنز  قطان /  حـصان  - 1
نامز رد  ناریا  نس /  نتـسیرک  دـینک : هسیاقم  ناــمه 55-54 ، ك :  ن .  - 2 نایناساس 222-203 . ناـمز  رد  ناریا  نس /  نتـسیرک  .، 217

هلاش نیسیلف  ك :  ن .  - 5 نامه 220-219 . - 4 نایناساس 230-227 . نامز  رد  ناریا  دینک : هسیاقم  نامه 202-201 ، - 3 نایناساس 225 .
هب نامه 58-49 ، قطان /  حـصان  - 7 ناـمه 48-47 . قطاـن /  حـصان  ك :   . ن - 6 ناـمه 230-228 . نس /  نتـسیرک  نامه 216-218 ، / 
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نیسیلف - 14 نامه 22 . - 13 نامه 39 . - 12 نامه 222 . - 11 نامه 212 . - 10 و 212 . نامه 211 ، - 9 نامه 202-201 . - 8 راصتخا .
 / هداز یقت  زا : لقن  هب  نامه 224-223  - 17 نامه 213،214 . - 16 . 202 ، 201 نامه 211 ، قطان /  حصان  - 15 نامه 218-217 . هلاش / 

-23 نامه 13-12 . - 22 نامه 12 . - 21 نامه 11 . - 20 نایناساس 220 . ناـمز  رد  ناریا  - 19 نامه 228-225 . - 18 وا . نید  یناـم و 
نامه - 30 نامه 167 . - 29 نامه 159-158 . - 28 نامه 134 . - 27 نامه 134 . - 26 . 133 - 25 نامه 131-132 . - 24 نامه 131 .

ياه یقرواـپ  یـسراپ .  همجرت  لـحنلا .  لـلملا و  یناتـسرهش /  ك :  ن .  - 32 ناـیناساس 224-222 . ناــمز  رد  ناریا  ك :   . ن - 31 . 220
همانهاش یسودرف /  كدزم 37 - يوگ :  نخس  - 36 ماوعلا 19 . هرصبت  - 35 نایدالا ن 17 . نایب  - 34 نامه 411 . - 33 مجرتم 410-399 .

 / وکـشامیس سیروم  - 39 كدزم .  دـبوم ، راوـس ، - 38 متـشه ص 52-42 . دلج  وکـسم 1970 ، يوروش  داحتا  مولع  یمداـکآ  پاـچ  . 
-41 . 150 توملا 1366 ) رشن  نارهت ،   ) ادخهد بارهس  همجرت  كدزم ،  وکشامیس /  سیروم  - 40 . 42 ، 41 ، 36 ، 35 ، 26 ، 21 كدزم . 
-42 باتک .  مجرتم  ياه  یقرواـپ  . 425  / 1 لحن /  للم و  یناتـسرهش /  ، 363-361 نایناساس .  ناـمز  رد  ناریا  نس /  نتـسیرک  ك :   . ن

نانآ زا  ار  دوخ  نیئآ  هیاپ  كدزم  گرزب  غم  هک  نایونام ،  ایآ  : )) شخب 2/219 نیشیپ .  وکشامیس /  سیروم  اب : دینک  هسیاقم  نامه 364 ،
يربط 144- خیرات  یسراف  همجرت  مجرتم ،  ياه  یقرواپ  یسراف 1/420  همجرت  لحن /  للم و  یناتـسرهش /  ك :   . ن - 43 دوب ))... هتفرگ 
كدزم 238. وکشامیس /  سیروم  - 46 وکسم . پاچ  همانهاش /  یـسودرف /  - 45 . 31 ، 30 وا 16 ، مایپ  ینام و  قطان /  حـصان  - 44 . 143
-49 تسا .  هدـش  انب  رهـش  نوریب  اتـسور و  رد  هک  یفارـشا  خاک  درگتـسد : ای  ترکتـسد  وکـسسم 48 - پاچ  همانهاش /  یـسودرف /  - 47

لاچهایـس رد  دندرک و  روک  ار  شالب ))   )) مشچ ود  - 50 اه و ... یبایفرش  مسارم و  رابرد ، تافیرـشت  هژیو  باتک  همانهاگ :  ای  کمانهاگ 
روک رهمز  دبهپـسا  گرزب  روپاش و  ریزو  گرزب  طسوت  دـش و  هاشداپ  هک  دوب  زوریپ ))  )) ردارب شـالب ))  ! )) دـش هدرپس  نمیرها  تسد  هب 

رثا كدزم ))   )) دنمهوکــش یخیراـت و  ناـمر  زا  رییغت  یکدـنا  اـب  ار  ریواـصت  نـیا  ماـمت  - 52 كدزم .  ناراــی  - 51 عـلخ و ... دـیدرگ و 
هتفرگرب توملا ،))  رشن   )) نارهت راهب 1366 . موس .  پاچ  ادخهد )) بارهس   )) ياقآ هنالضاف  اسر و  همجرت  هب  هوکش ))  امیـس  سیروم  ))

ن - 55 نایناساس 368 . نامز  رد  ناریا  ك :   . ن - 54 يولهپ .  نوتم  زا  همجرت  نخس ،  هلجم  زا  لقن  هب  نیشیپ 265  قطان /  حصان  - 53 ما . 
-59 نیشیپ 369 . - 58 نایناساس 369 . نامز  رد  ناریا  - 57 نیشیپ 139 . ك :   . ن - 56 یناریا 138 . ياهمایق  اـت  تشترز  زا  ناریا ،  .ك : 

خیرات همجرت  زا  لـقن  هب  مجرتم  یقرواـپ  لـحن 1/420 ، لـلم و  یـسراف  همجرت  ك :   . ن - 60 . 141-139 تـــشترز ...  زا  ناریا  ك :  ن . 
نامه - 63 مجرتم .  یقرواپ  یـسراف .  همجرت  : 420 للملا 1 /  یناتـسرهش /  - 62 وا 173-172 . مایپ  ینام و  قطاـن /  حـصان  - 61 يربط . 

كدزم 54-52. دیاقع  ك :  ن .  - 66 راصتخا . هب  نیشیپ 425-1/421  - 65 نامه .  - 64 . 967-968 یمعلب 92 ، خیرات  زا : لقن  هب   2/421
 : ك ن .  - 70 راصتخا . هب  نیشیپ 385-383  ك :  ن .  - 69 نایناساس 373-372 . ناـمز  رد  ناریا  ك :  ن .  - 68 . 59-55 ك :  ن .  - 67
 : ك ن .  - 74 . 149 نیشیپ ،  - 73 . 149 ناریا 148 ، مالسا و  ك :  ن .  - 72 نیشیپ 1/412 . ك :  ن .  - 71 مجرتم .  یقرواپ  للم 1/412 
 . ن - 78 قالخا 2/6 . نید و  فراـعملا  ةریاد  ك :  ن .  - 77 نامه 382 . - 76 نیشیپ 381 . ك :  ن .  - 75 نایناساس 249 . نامز  رد  ناریا 

خیرات ك :  ن .  - 80 . 149 ات ... تشترز  زا  ناریا ،  ناریا 2/4 +  یعامتجا  خیرات  یسیفن /  دیعس  ك :  ن .  - 79 . 16 كدزم ،  دیاقع  ك : 
رصتخم خیرات  - 81 راهب 80 . حیحـصت  هب  صـصقلا .  خیراوتلا و  لمجم  . + 152 اـت ... تـشترز  زا  ناریا ،  یناساس 1/166 +  ناریا  ندـمت 

ص گرزب -  نایدا  رصتخم  خیرات  - 83 ص 227-229 . گرزب ،  نایدا  رصتخم  خیرات  - 82 هدش .  هصالخ  ، 223 ، 220 ص 219 ، نایدا ، 
رصتخم خیرات  - 86 نایدا ص 252 و 253 . رـصتخم  خیرات  - 85 گرزب ص 235 . نایدا  رـصتخم  خیرات  - 84 هدـش .  هصالخ   230-233

نوعرف و - 87 دوش . هعجارم  یبحم  رایادخ  رهچونم  رتکد  نادرگرب  اب  هدربمان  باتک  هب  رتشیب  عالطا  تهج  ص 262-252 ، گرزب :  نایدا 
هک نیا  زا  سپ  دوجوم ، تاروت  هتفگ  هب  انب  هک  تسا  یبقل  لیئارـسا  هژاو  - 88 دنا . حون  نب  ماس  داژن  زا  هک  دـنتفگ ، یم  یطبق  ار  ناینوعرف 
 / هلاش نیسیلف  ، 273 خـیرات 1/272 ، يربـط ،  ك :   . ن - 89 دـنداهن . دوخ  رب  نایدوهی  دـش ، زوریپ  وا  رب  تفرگ و  یتشک  ادـخ  اـب  بوقعی 
 ، نامه سان /  ناج  نامه ،  هلاش /  نیـسیلف  نامه ،  يربط /  - 90 نایدا 331 . عماج  خـیرات  سان /  ناج  گرزب 293 . نایدا  رصتخم  خیرات 
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ۀیصولا تابثا  لین 24 ، كدوک  ك :   . ن - 92 خـیراتلا 1/96 . یف  لماکلا  ریثا /  نبا  ك :   . ن - 91 لین 20 . كدوک  نایدالا 120 ، ۀصالخ 
خیرات لـین 29 ، كدوک  افـصلا 1/249 ، ۀضور  خیراوتلا 1/336 ، خسان  رهپـس / - 94 راونـالاراحب 13/25 . یـسلجم /  ك :   . ن - 93 . 134

ءایبنا خیرات  ك :   . ن - 97 نامه 295 . هلاش /  نیسیلف  ۀیصولا 137 ، تابثا  - 96 نیشیپ .  ك :   . ن - 95 لماک 1/95 . ریثا / نبا  ءایبنا 2/494 ،
ك  . ن - 100 خسان 1/337 . - 99 راحب 13/26 . ك :   . ن - 98 راونالاراحب 13/54 . افصلا 1/250 ، ۀضور  نامه 295 ، هلاش /  نیسیلف  . 495

يربـط ك :   . ن - 101 نایدا 331 . عماج  خـیرات  سان /  ناـج  فلـس 2/269 ، ءایبنا  خیرات  لـین 49-48 ، كدوک  افـصلا 1/250 ، ۀضور  : 
فلـس 2/272. ءایبنا  خیرات  راحب 13/40 ، - 104 ۀیـصولا 36 . تابثا  - 103 فلـس 2/269 . ایبنا  خیرات  ، 9 لـین .  كدوک  - 102 . 1/274

يربط لـماکلا 1/98 ، ریثا /  نبا  ك :   . ن - 108 هلاش 294 . نیسیلف  خسان 1/331  راحب 13/26 107 - - 106 لین 69-62 . كدوک  - 105
افـصلا 1/252، ۀضور  - 110 . 307 بولقلا 1/306 ، ةوـیح  - 109 لـین 77 . كدوک  فلـس 2/272 ، ءایبنا  ءایبنا 2/498 ، خـیرات  ، 1/274

خیرات هلاش /  نیسیلف  لین 96 ، كدوک  افصلا 1/252 ، ۀضور  ۀیصولا 36 ، تابثا  خیراوتلا 1/344 ، خسان  ك :   . ن - 111 لین 88 . كدوک 
 : ك  . ن - 113 لین 100 . كدوک  ءایبنا 2/499 ، خیرات  بولقلا 1/304 ، ةویح  خسان 1/346 ، ك :   . ن - 112 گرزب 295 . نایدا  رصتخم 

فلـس 2/282، ایبنا  ایبنا 2/500 ، خـیرات  راــحب 13/20 ، ك :   . ن - 114 هلاش 295 . نیـسیلف  ایبنا 2/500 ، خـیرات  خـیرات 1/279 ، يربط / 
خیراـت ك :   . ن - 115 فلـس 2/287 . ءاـیبنا  ناتـساد :  نیمه  رگید  تیاور  زین : و  گرزب 295 . نایدا  رـصتخم  خیرات  نآرق 180 ، صصق 

نآرق 129، صصق  ءایبنا 2/502 ، خیرات  ك :   . ن - 118 نیشیپ .  عبانم  - 117 نیشیپ .  عبانم  - 116 لین 105 . كدوک  فلس 2/287 ، ءایبنا 
خـسان ك :   . ن - 120 ءایبنا 2/503 . خیرات  راحب 61-13/60 ، هیـصولا 37 ، تابثا  ك :   . ن - 119 لین 109 . كدوک  فلس 2/291 ، ایبنا 
صصق هط 14-12 ، صصق 36 ، ، 44-41 هط 35-25 ، هروس  ، 35 صـصق 34 ، ةروس  میرک ،  نآرق  ك :   . ن - 121 لماک 1/100 . ، 1/365

نامه 66، - 124 تایآ 106-104 . تاـفاصلا ،  هروس  میرک ،  نآرق  ك :   . ن - 123 نامه 221-220 . هلاش /  نیـسیلف  ك :   . ن - 122 . 30
زا زواجت  هعسوت و  ینعی  دراد  هتشاد و  یـسایس  هزیگنا  يریطاسا  هیمـست  هجو  نیا  کش  نودب  - 125 نایدا 331 . عماج  خـیرات  سان /  ناج 

تارف هب  ندرا  ندیعلب  اب  درک  دنهاوخ  نینچ  کیدزن  يا  هدنیآ  رد  و  میلشروا !!  ات  روا  زا  هتـشاذگاپ  میهاربا  هک  اج  ره  ینعی  لین .  ات  تارف 
نیشیپ هلاش /  نیـسیلف  ك :   . ن - 127 نآرقلا 15 . یف  دوهیلا  ایبنا 47 ، خـیرات  ك :   . ن - 126 تسا .  سرتسد  رد  هک  لین  دیـسر ، دنهاوخ 
نیـشیپ سان /  ناـج  ك :   . ن - 129 نایدا 291-289 . خـیرات  یبارت /  - 128 نایدا 289 . خـیرات  یبارت /  نیـشیپ 326 ، سان /  ناج  ، 287

تیلقا ود  خــیرات  ك :   . ن - 132 ناـیدالا 117-116 . ۀـصالخ  ك :   . ن - 131 نیـشیپ 288 . هلاـش /  نیـسیلف  ك :   . ن - 130 . 327-326
هب ریبک 1/549  ریسفت  يزار /  رخف  - 134 یقرواپ 295 . یسراف .  همجرت  لحن .  للم و  ك :   . ن - 133 ناریا 7 . رد  يراصن  دوهی و  یبهذم 

ریـس ك :   . ن - 137 نایدالا 114 . ۀـصالخ  ك :   . ن - 136 . 1/292 یـسراف /  همجرت  لحن /  لـلم و  - 135 یبهذـم 8 . تیلقا  ود  زا : لقن 
عشوی هفیحص  تاروت ،  ك :   . ن - 138 نایدالا 116 و ... ۀصالخ  نیشیپ 326 ، سان /  ناج  ، 59 ، 58 حیسم 57 ، دوهی و  ياهنید  رد  لوحت 

 / هلاش نیسیلف  زا  لقن  هب  هیآ 63 . باب 15 . نامه  تاروت /  ك :   . ن - 139 نامه 278 . هلاش /  نیسیلف  زا : لقن  هب  تایآ 16ن 28 . باب 18 ،
هیآ باب 1 . عشوی  هیآ 11 ، باب 19 . هیآ 21 ، باب 1 . دورو ، رفس  هیآ 8 ، باب 1 . ناروا  رفس  نامه ،  تاروت /  ك :   . ن - 140 نامه 278 .

باب عشوی -  هفیحص  تاروت ،  نیطسلف 9 ،. هلئـسم  سدقملا و  تیب  خیات  ك :   . ن - 141 نامه 279-278 . هلاش /  نیـسیلف  زا : لقن  هب  . 28
 : ك  . ن - 144 هیآ 17-16 . باب 2 . هینثت  ِْرفِـس  تاروت .  - 143 هیآ 2-1 . باـب 7 . هینثت .  ِْرفِـس  تاروت ،   : ك  . ن - 142 هیآ 25-16 . . 9

،118 سدـقم 931 ، باتک  سوماق  سدـقملا 13-12 ، تیب  خـیرات  هـیآ 26-25 ، باـب 14 . لیئارـسا  ینب  ناـهاشداپ  لوا  باـتک  تاروت ، 
خیرات يربط /  زا : لقن  هب  نامه 16 . ك :   . ن - 146 سدقملا 15-14 . تیب  خـیرات  ك :   . ن - 145 تامولعم 25-21 . قیاقح و  ندرـالا ؛ 

ناربماـیپ خـیرات  ك :   . ن - 149 نیـشیپ 20-18 . - 148 سدـقملا 17 . تـیب  خـیرات  ك :   . ن - 147 يرجه .  لاـس 15  ثداوح  . 3/609
تایآ 53، فسوی  هروس  میرک ،  نآرق  ك :   . ن - 150 ناریا 1/15 . رد  دوهی  خیرات  زا : لقن  هب  يراصن 62 . دوهی و  ياهنید  مزعلاولوا 41 ،

... 97 و ، 92 ، 90-83
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ات 300  151

خیرات ك :   . 153-گ ن برع 59 . مالـسا و  ندمت  ك :   . ن - 152 نایدالا 120 . ۀصالخ  يراصن 63 ، دوهی و  ياـهنید  ك :   . ن - 151
هیبنتلا و يدوعـسم /  ك :   . ن - 155 . 55 تیلقا 54 ، ود  ، 216 ، 115 ادفلاوبا 42 ، خیرات  دـینک : هسیاقم  هیقابلا 270 ، راثآ  - 154 رشب 31 .
 : ك  . ن - 158 سدقملا 56 . تیب  ای  میلشروا  ك :   . ن - 157 يزاغم 3/754 . ك :   . ن - 156 لودلا 154 . رصتخم  خیرات  فارشالا 249 ،
زا لقن  هب  نیشیپ 301-300  هلاش /  نیسیلف  - 159 نیشیپ 333 و 331 . سان /  ناج  نایدالا 120 ، ۀصالخ  نیشیپ 293-300 ، هلاش /  نیسیلف 

-162 مزعلاولوا 52 . ءایبنا  خیرات  - 161 لحن 296 . للم و  نایدالا 124 ، ۀصالخ  - 160 تایآ 18-1 . متسیب .  باب  جورخ ،  ِْرفِس  تاروت : 
هط هروس  فارعا 132 ، هروـس  میرک ،  نآرق  نایدالا 122 ، ۀـصالخ  ك :   . ن - 163 نایدالا 124 . ۀصالخ  زا : لقن  هب  جورخ  ِْرفِـس  تاروت 

ن - 166 هیآ 37 . باب 12 . جورخ  ِْرفِس  - 165 رـصم 2/68 . خیرات  شنمهب /  دمحا  زا : لقن  هب  حیـسم 69  دوهی و  ياهنید  - 164 . 79-77
يراصن 70. دوهی و  ياهنید  لوحت  ریس  زا  لقن  هب  لوا 448  باتک  ندمت .  خیرات  تنارود /  لیو  ك :   . ن - 167 رصم 2/76 . خیرات  .ك : 
حیـسم 71. دوهی و  ياهنید  زا  لقن  هب  میدق 217  للم  خیرات  شنمهب /  دـمحا  رتکد  - 169 ناریا 1/35 . دوهی  خـیرات  يول /  بیبح  - 168
هدئام 25. هرقب 61-60 ، هروس  نآرق ،  ك :   . ن - 171 سدقم .  باتک  یسانش  ناتساب  زا  لقن  هب  سدقملا 59-58 . تیب  ای  میلشروا  - 170
.360 ن 358 ، زدول 365  فیلءات  لیئارـسا  باـتک  ، 303 نیـشیپ 300 ، هلاـش /  نیـسیلف  ك :   . ن - 173 ینامـسآ 80 . بتک  یفرعم  - 172

ناج ك :   . ن - 175 تسا .  هدـمآ  توبات ))  : )) هرقب 248-246 هروس  نآرق :  رد  قودنص  ناتـساد  نیـشیپ 336-335 . سان /  ناج  - 174
ادفلاوبا اهنید 75 ، یلماکت  ریس  ناریا 1/17 ، رد  دوهی  خـیرات  ك :   . ن - 176 يراصن 73 . دوهی و  ياهنید  لماکت  ریـس  نامه 333 ، سان / 

نامه - 178 نایدا 273-269 . رـصتخم  خـیرات  هلاش /  نیـسیلف  ك :   . ن - 177 هیقابلاراثآ 271 . ریبـک 3/574 ، ریـسفت  يزار /  خیرات 29 ،
نایدالا ۀصالخ  ك :   . ن - 180 نایدالا 141-140 . ۀصالخ  نامه 369-368 ، سان /  ناج  ك :   . ن - 179 . 277 ، 276 ، 275 ، 274-273

ن - 183 ندمت 1/486 . خیرات  تنارود /  لیو  - 182 يرشب 408-405 . دیاقع  مالسا و  ك :   . ن - 181 يرشب 401 . دیاقع  مالسا و  ، 139
-186 ینامسآ 45-35 . باتک  یفرعم  ك :   . ن - 185 ینامسآ 37-22 . بتک  یفرعم  ك :   . ن - 184 سدقم 719 . باتک  سوماق  .ك : 

رفس هینثت 1/22 ، رفس  دادعا 13/1 ، رفس  باب 3-7/1 ، باب 6/19 ، شیادیپ  رفـس  ك :   . ن - 187 ینامـسآ 47-46 . بتک  یفرعم  ك :   . ن
بتک زا : لقن  هب  . 34/27 ، 34/1 ، 20 ، 33/11 ، 46/27 جورخ 12/40 ، رفس  شیادیپ 15/13 ، رفس  هینثت 10/6 ، رفس  ، 21/28 دادعا 33/37 ،

هسیاقم شیادیپ 11-3/1 . رفس  تاروت .  - 189 شیادیپ 25-2/18 . رفس  تاروت ،  - 188 شیادیپ 4/33 . رفس  ، 52 ، 51 ینامسآ 50-49 ،
رفـس تاروت .  - 191 حون .  ناتـساد  نآرق .  اب  دـینک  هسیاـقم  شیادیپ 25-9/19 . رفـس  تاروت /  - 190 تقلخ .  ناتـساد  نآرق ،  اب  دـینک 

باب 11. ناهاشداپ  لوا  باتک  تاروت .  ك :   . ن - 193 جورخ 32 . رفس  - 192 طول . ناتساد  نآرق .  اب  دینک  هسیاقم  شیادیپ 38-19/31 .
رفس تاروت .  - 195 بوقعی .  نآرق .  دـینک : هسیاـقم  شیادیپ 32-32/25 . رفـس  - 194 دواد . نامیلـس و  ناتـساد  نآرق ،  اب  دـینک  هسیاقم 

دادعا رفس  - 198 هینثت 2/34 . رفس  - 197 دادعا 18-21/17 . رفس  تاروت .  - 196 هرقب 53-52 . نآرق .  دـینک : هسیاقم  جورخ 11-24/9 .
خیرات تنارود /  لیو  ك :   . ن - 201 رشب 39 . ناتساد  ك :   . ن - 200 رایس 114 . هسردم  ك :   . ن - 199 هینثت 17-20/16 . رفس  ، 21/34

مالـسا و ك :   . ن - 206 نامه .  - 205 ندمت 1/486 . خـیرات  تنارود /  لیو  - 204 نامه 227 . - 203 نامه 227 . - 202 هفسلف 227 .
 ، تاروت - 209 ماوعلا 22 . ةرصبت  - 208 مجرتم .  یقرواپ  لحن 1/297 : للم و  یـسراف  همجرت  ك :   . ن - 207 يرشب 407-406 . دیاقع 

نایوال رفـس  دادعا 25/1 ن  رفـس  ، 11 جورخ 16 ، رفـس  تاروـت ،  - 210 جورخ 26/24 . رفـس  شیادیپ 3/21 ، رفـس  جورخ 22/26 ، رفس 
رفس ، 24/7 جورخ 2/5 ، رفس  تاروت ،  ك :   . ن - 211 ینامسآ 68-67 . بتک  زا  لقن  هب  نایوال 18/23 ، رفس  هینثت 22/13 ، رفس  ، 20/10
رفـس تاروت ،  مایا 2/5 ، خـیراوت  - 212 نارواد 9/45 . باـتک  عشوی 6/21 ، باـتک  دادعا 16/49 ، رفـس  جورخ 4/25 ، رفـس  دادعا 26/2 ،

 ، تاروـت ك :   . ن - 213 ینامسآ 72 . بتک  یفرعم  هینثت 1/22 ، رپفس  دادعا 13/14 ، رفس  ، 28 ، 11 ، 8 باب 7 ، هینثت  رفس  نایوال 6/18 ،
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ن - 214 دادعا 35/16 . رفس  ، 21/12 جورخ 22/20 ، رفس  ، 21-24/17 نایوال 24/16 ، رفس  ، 21/18 ، 20 ، 7/12 ، 17/5 هینثت 13/7 ، رفس 
نایوال رفس  هینثت 23/23 ، رفس  ، 20/18 نایوال 20/23 ، رفس  جورخ 22/19 ، رفس  نایوال 20/16 ، رفس  جورخ 21/14 ، رفس  تاروت :  .ك : 

رفس دادعا 35/11 ، رفس  ، 22/18 ، 21/13 ، 21/29 جورخ 21/16 ، رفـس  دادعا 15/33 ، رفـس  ، 22/23 هینثت 23/23 ، رفـس  ، 21/9 ، 20/12
نایوال رفس  هینثت 3/11 ، رفس  نایوال 21/27 ، رفس  ، 19/4 هینثت 4/42 ، رفس  دادعا 35/11 ، رفس  ، 22/18 ، 21/13 ، 21/29 جورخ 21/16 ،
جورخ رفـس  نایوال 24/11 ، رفـس  هینثت 25/11 ، رفـس  دادعا 5/2 ، رفـس  هینثت 17/18 ، رفـس  ینامـسآ 84-80 ، بتک  زا : لـقن  هـب  . 27/29

هینثت رفس  تاروت :  رد  ك .   . ار ن ماکحا  نیا  هیلک  - 215 . 21/30 جورخ 21/18 ، رفس  ، 22/13 ، 22/28 ، 25/2 هینثت 19/18 ، رفس  ، 21/23
-217 جورخ 22/16 . رفس  هینثت 22/29 ، رفس  نارواد 21/21 ، رفس  تاروت  ك :   . ن - 216 جورخ 21/23 . رفس  دادعا 5/2 ، رفس  ، 17/18
هب  95 نامه ،  - 219 ینامسآ 98 . بتک  یفرعم  ك :   . ن - 218 دادعا 30/12 . رفس  باب 10/11 ، ارزع  هینثت 7/30 ، رفس  تاروت ،  ك :   . ن
هب ینامـسآ 108-109  بتک  یفرعم  ك :   . ن - 221 ینامـسآ 103-95 . بتک  یفرعم  ك :   . ن - 220 ادعا 27/8 . رفـس  تاروت ،  زا : لقن 

دادعا 9/12، هینثت 27/7 ، رفس  تاروت :  زا : لقن  هب  ینامسآ 108-100  بتک  یفرعم  ك :   . ن - 222 جورخ 23/19 . رفس  تاروت :  زا  لقن 
لحن ، 154 اسن 47 ، هرقب 66 ، فارعا 163 ، میرک .  نآرق  - 224 ینامسآ 110-99 . بتک  یفرعم  ك :   . ن - 223 جورخ 12/15 . ، 15/33

نایوال 19/33، ، 23/9 جورخ 22/21 ، رفـس  زا : لقن  هب  ناـمه ،  ك :   . ن - 226 110-109  / ینامـسآ باتک  یفرعم  ك :   . ن - 225 . 124
هب نامه ،  - 229 هینثت 24/19 . جورخ 22/22 ، زا : لقن  هب  نامه ،  - 228 هینثت 24/14 . رفـس  زا : لقن  هب  نامه ،  - 227 . 94/18 هینثت 9/19 ،

-233 هینثت 3/19 . - 232 جورخ 22/25 . زا : لـقن  هب  ناـمه ،  - 231 هینثت 3/19 . زا : لـقن  هب  ناـمه ،  - 230 . 32 نایوال 19/18 ، زا : لـقن 
نایوال - 239 جورخ 23/1 . - 238 نایوال 19/16 . - 237 هینثت 23/21 . - 236 جورخ 23/5 . - 235 هینثت 14/21 . - 234 جورخ 22/25 .
نامه - 243 نامیلس 1/8 . لاثما  - 242 ینامـسآ 115-110 . بتک  زا  لقن  هب  نامیلس 12/17 . لاثما  - 241 جورخ 23/7 . - 240 . 19/11

هب نامه 29/23 . - 249 نامه 12/18 . - 248 نامه 22/4 . - 247 نامه 18/12 . - 246 نامه 15/25 . - 245 نامه 16/19 . - 244 . 13/10
هب نامه ،  - 251 شیادیپ 35/23 . رفس  زا : لقن  هب   112 ینامسآ ،  بتک  یفرعم  ك :   . ن - 250 ینامسآ 111-110 . بتک  یفرعم  زا : لقن 

-253 جورخ 15/27 . نامه  - 252 تسا .  هدمآ  رفس  نیا  رد  لیعامـسا  نادنزرف  بوقعی و  نادنزرف  یماسا  شیادیپ 25/12 . رفس  زا : لقن 
هینثت - 259 شیادیپ 5/2 . - 258 . 11 ، 7/4 شیادیپ ،  - 257 دادعا 7/12 . - 256 دادعا 7/18 . - 255 جورخ 28/21 . - 254 هینثت 1/22 .

-265 دادعا 13/25 . - 264 جورخ 35/28 . - 263 . 25 هینثت 9/9 ، - 262 . 34/28 جورخ 24/17 ، - 261 . 34 دادعا 32/14 ، - 260 . 2/7
-268 شیادیپ 7/3 . - 267 شیادیپ 1/2 . - 266 ینامـسآ 126-125 . بتک  یفرعم  زا : لقن  هب  سنوی 3/4 . هینثت 25/2 ، شیادیپ 26/34 ،
فسوی 42. نآرق /  - 274 . 41/2 - 273 نامه 26/33 . - 272 نامه 50/10 . - 271 نامه 31/23 . - 270 نامه 29/10 . - 269 نامه 7/4 .

دادعا نامه 22/27 ، - 280 نایوال 23/39 . - 279 نامه 13/7 . - 278 نامه 12/15 . - 277 جورخ 29/29 . - 276 جورخ 29/29 . - 275
دادعا 11/16. - 283 نامه 50/3 . - 282 شیادیپ 46/27 . - 281 ینامـسآ 129-126 . بتک  یفرعم  زا  لـقن  هب  نایوال 16/14 . ، 19/11
 : ك  . ن - 287 . 132-131 ینامسآ 129 ا ، بتک  یفرعم  زا  لقن  هب  رتسا 9/16 . - 286 نایمرا 25/22 . - 285 فارعا 154 . نآرق /  - 284
 . تاروت ك :   . ن - 289 ریسفت 3/563 . يزار /  رخف  ك :   . ن - 288 تیلقا 67 . ود  ادفلاوبا 57 ، نارمع 111 ، لآ  هدئام 11 ، هروس  نآرق ، 

باب جورخ  رفس  هیآ 1  باب 13  دادعا  رفس  هیآ 22 ، باب 1  هینثت  رفس  ، 12 هیآ 27 ، باب 15  جورخ  رفس  هیآ 13 ، باب 25  شیادیپ  رفس 
باب 34. هینثت  رفس  ك :   . ن - 290 ادفلاوبا 57 . خیرات  ك :   . ن ینامسآ 21 ، بتک  زا : لقن  هب  هیآ 25 . باب 13  دادعا  رفس  هیآ 12 ،  28

نید ناریا 1/48 ، رد  دوهی  خـیرات  ك :   . ن - 293 دنب 12 و 15 . باب 11 . عشوی  هفیحص  - 292 هرقب 259-241 . نآرق .  ك :   . ن - 291
تیب اـی  میلـشروا  ك :  ن .  اـهنید 81-78 ، لوحت  ریـس  ك :   . ن - 295 ناـیدالا 127 . ۀـصالخ  ك :   . ن - 294 حیـسم 77 . دوهی و  ياه 

ك  . ن - 298 لحن 11 . ایبنا 78 ، هدئام 84 ، هرقب 257-247 ،. نآرق .  ك :   . ن - 297 اهنید 87 . یلماکت  ریس  ك :   . ن - 296 سدقملا 72 .
یلماکت ریس  نایدالا 128 ، ۀصالخ  ك :   . ن - 300 میلشروا 79-78 . خیرات  ك :   . ن - 299 اهنید 82 . یلماکت  ریس  تیلقا 71 ، ود  خیرات  : 
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اهنید 148-147.

ات 450  301

نآرق ك :   . ن - 302 خیرات 44-1/42 . یبوقعی /  دـینک : هسیاقم  اهنید 86-83 ، لوحت  ریـس  فلـس 56-55 ، ءایبنا  خـیرات  ك :   . ن - 301
خیرات هیآ 4 ، باب 7 . ناهاشداپ ،  لوا  باتک  تاروت ،  ك :   . ن - 303 هیآ 17-16 . لمن ،  هروس  هیآ 248 ، هرقب  هیآ 81-80 ، ءایبنا ، هروس 

سدق 14- خیرات  تیلقا 77 ، ود  ادفلاوبا 99-65 ، ك :   . ن - 305 ءایبنا 57 .  خیرات  ك :   . ن - 304 لوحت 147-145 . ریس  میلشروا 28 ،
ادفلاوبا 100- تیلقا 78 ، ود  - 307 ریبک 5/548 . ریسفت  يزار ،  ادفلاوبا 99-65 ، خیرات  ك :   . ن - 306 ریبک 5/548 . ریسفت  يزار /  ، 13
هماـنتغل 130- ادـخهد /  ك :   . ن - 308 همان 132-130 . تغل  ادـخهد /  هیقابلا 385-384 ، راثآ  هیقابلا 399-398 ، راـثآ  ینوریب /  ، 102
 ، لوا باـب  ارزع  باـتک  تاروت ،  زا  لـقن  هب  تـیلقا 82  ود  ك :   . ن - 310 حیـسم 88 . دوهی و  ياـهنید  لوحت  ریـس  ك :   . ن - 309 . 132

-312 نارمع 51-44 . لآ  ءاسن 163 ، هرقب 87-86 ، هروـس  مـیرک ،  نآرق  - 311 گرزب 176-175 . ياهنید  تشذگرـس  دـینک : هسیاقم 
-314 نامه 341 . سان /  ناج  اهنید 94 ، لوحت  ریس  ناریا 1/153 ، رد  دوهی  خـیرات  ك :   . ن - 313 نایدا 341 . عماج  خـیرات  سان /  ناج 

نامه - 317 هیآ 19-17 . باب 1 /  یبن  ءایعـشا  زا  لقن  هب  نامه 344  - 316 نامه 343 . - 315 نامه 342-341 . ساـن /  ناـج  ك :   . ن
لامعا دوملت 141 ، هنیجنگ  - 322 دوـملت 141 . هنیجنگ  ك :   . ن - 321 نامه 350 . - 320 نامه 350 . - 319 . 347 نامه ،  - 318 . 346

جورخ 10-2/4 رفس  - 325 شیادیپ 22/1 . - 324 باب 3/21 . نیوکت ،  یحیسم 102 ، یلیئارسا و  توبن  - 323 هیآ 9 . باب 21 /  نالوسر 
ۀصالخ - 327 دادعا 15-12/1 . رفس  - 326 یلیئارـسا 104 . توبن  زا : لقن  هب  دادعا 2/1 . رفس  هینثت 24/9 ، رفس  دادعا 15-12/1 ، رفس  ، 
لیئومـس لوا  باتک  - 330 یلیئارـسا 105 . توـبن  زا  لـقن  هب  نارواد 21-5/2 ، رفـس  - 329 نارواد 21-5/2 . رفـس  - 328 نایدالا 126 .

-333 مایا 28-24/20 . خیراوت  مود  باتک  ك :   . ن - 332 مایا 38-24/20 . خیراوت  مود  باتک  - 331 یلیئارسا 105 . توبن  . 42-25/24
میلـشروا 120، خیرات  ك :   . ن - 335 حیـسم 107 . لیئارـسا و  توبن  زا  لـقن  هب  فلا  نامه 16 /  - 334 فـلا .  باـب 7 / دوملت : ك :   . ن

لمجم ، 125 ، 124 میلـشروا 123 ، خیرات  ك :   . ن - 337 تاـیآ 98-83 . فهک ،  هروـس  میرک ،  نآرق  ك :   . ن - 336 نایشنماخه 114 .
تایح ، 32 لاوطلا 31 ، راـبخا  ك :   . ن - 338 بهذلا 1/57 . جورم  ، 65 ، 64 هیقابلا 60 ، راـثآ  یمعلب 701 ، خـیرات  خیراوتلا 204-158 ،

میلشروا خیرات  ك :   . ن فهک 93 ، ءایبنا 96 ، هروس  نآرق ،  ك :   . ن - 339 یت 15 . گناوه  یچ  نستای  نینرقلاوذ  یمان 3/333 ، نادرم 
نایدا 349، عماـج  خـیرات  ساـن /  ناـج  ك :   . ن - 340 . 16-29/1 ، 3 لـیقزح 38/1 ، باـتک  تاروت .  شروک 140 ، اـی  نینرقلاوذ  ، 130

عماج خـیرات  سان /  ناج  حیسم 159 ، دوهی و  ياهنید  یلماکت  ریـس  نایدالا 136 ، ۀـصالخ  ك :   . ن - 341 ایمرا 34/18 . باـتک  تاروت / 
 ... تیلقا ود  خیرات  ك :   . ن - 343 نایدالا 136 . ۀصالخ  ، 160 اهنید ... لماکت  ك :   . ن - 342 حیـسم 14 . دوهی و  تیلقا  ود  نایدا 363 ،

رصتخم خیرات  هلاش /  نیـسیلیف  ناریا 16 ، رد  تیحیـسم  دوـهی و  یبهذـم  تیلقا  ود  خـیرات  ك :   . ن - 344 سنوـی 92 . مـیرک ،  نآرق  ، 15
-349 نامه 367 . - 348 نامه 366 . - 347 نامه 365 . - 346 نامه 366 . سان /  ناج  ك :   . ن - 345 . 163 اهنید ... لماکت  نایدا 320 ،
ادفلاوبا 354-353، تیلقا 19 ، ود  لحن 1/303 ، للم و  همجرت  - 351 یقرواپ .  زا  لـقن  هب  لحن 1/298  للم و  همجرت  - 350 نامه 368 .
 . نامه - 354 تـیلقا 21 . ود  لحن 2/306 ، لـلم و  همجرت  - 353 نایدالا 137 . ۀـصالخ  - 352 نایدالا 148 . ۀـصالخ  نایدالا 13 ، نایب 
 : ك  . ن - 358 یقرواپ .  لحن 1/310  للم و  همجرت  - 357 نایدالا 14 . نایب  - 356 تیلقا 21 . ود  قرفلا 254 ، نیب  قرفلا  يدادغب /  - 355

-363 تیلقا 18 . ود  - 362 هیقابلاراثآ 31 ن 318 . - 361 نامه .  - 360 ادفلاوبا 354 . - 359 تیلقا 17 . ود  لحن 1/310 ، للم و  همجرت 
ناـیب ك :   . ن - 368 نامه .  - 367 يرشب 411 . دیاقع  مالـسا و  - 366 لحن 1/308 . لـلم و  - 365 ناـمه .  - 364 لحن 1/307 . لـلم و 

ن - 372 ناتـساب 1/170 . ناریا  خیرات  نامه ،  - 371 دوهی 1/175 . خـیرات  - 370 ناهاشداپ 18/11 . باـتک  تاروت .  - 369 نایدالا 14 .
نایدالا ۀصالخ  ك :   . ن - 375 حیسم 176-175 . دوهی و  ياهنید  رد  یلوحت  ریـس  - 374 تیلقا 44-38 . ود  - 373 تیلقا 11 . ود  .ك : 
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ناهج 341-342، هدـنز  نایدا  - 378 اقول 4/18 . لـیجنا  نامه 340 ، - 377 باب 3/1 . یتم  لـیجنا  ناهج 338 ، هدـنز  نایدا  - 376 . 154
ن - 381 ناهج 334 . هدنز  نایدا  انحوی 8/46 ، لیجنا  - 380 . 14/6 ، 15/25 ، 1-16/6 انحوی 10/2 ، لیجنا  - 379 نالوسر 2/34 . لامعا 
 : ك  . ن - 383 ناهج 346 . هدـنز  نایدا  ، 19/7 ، 10/33 ، 5/18 انحوی 10/21 ، - 382 سرقم 3/21 . انحوی 7/5 ، یتم 57-13/54 ، .ك 

.312 نامه 311 ، - 385 نایدا 308 . خـیرات  یبارت /  رتکد  - 384 ناهج 346 . هدنز  نایدا  خـیرات  نایدا 310-304 ، خـیرات  یبارت /  رتکد 
خیرات سان /  ناج  ك :   . ن - 388 گرزب 104 . نایدا  رصتخم  خیرات  هلاش /  نیسیلف  ك :   . ن - 387 . 311 ، 313 ، 318 نامه 327 ، - 386
خیراـت ك :   . ن - 390 ءادفلاوبا 105 . يزار 2/694 ، رخف  ریـسفت  میرم 33-27 ، هروـس  مـیرک ،  نآرق  ك :   . ن - 389 نایدا 382 . عماج 

اقول 1، لیجنا  یحیسم 154 ، یلیئارسا و  توبن  نایدالا 154 ، ۀصالخ  ك :   . ن - 392 نارمع 47 . لآ  میرک ،  نآرق  - 391 . 7 حیسم 1،3 ،
-395 گرزب 193-194 . ياهنید  تشذگرس  ك :   . ن - 394 تیلقا 188 . ود  خیرات  دینک : هسیاقم  ءادفلاوبا 147-146 . خیرات  - 393 . 2
للم و همجرت  ك :   . ن - 398 . 31 حیـسم 8 ، خیرات  ك :   . ن - 397 تیلقا 189 . ود  خـیرات  ك :   . ن - 396 نامه .  یتم .  لـیجنا  ك :   . ن

اقول لیجنا  - 400 لحن 1/217 . لـلم و  همجرت  زا : لـقن  هب   11/20 لصف 8/1 ، اـقول / ك :   . ن - 399 تیلقا 189 . ود  خـیرات  لحن 1/316 ،
-406 سقرم 4/3 . اقول 47-2/41 ، - 405 یتم 13/55 . - 404 انحوی 7/15 . - 403 یتم 13/55 . نامه ،  - 402 نامه .  - 401 . 1-24/45
یبن 7/14 ایعـشا  ك :   . ن - 408 نایدا 75 ! نیب  هنزاووم  ، 427 ، 426 نیشیپ 425 ، هلاش /  نیـسیلف  ك :   . ن - 407 اقول 1/34 . یتم 1/23 ،

رفس ءایعـشا 8/55 ، باـتک  ك :   . ن - 411 نارمع 49-48 . لآ  مــیرک ،  نآرق  - 410 نایوال 13/5 . ءاـکیم 5/1 ، باـتک  ك :   . ن - 409
ۀصالخ ك :   . ن - 414 لیئارسا 238 . توبن  ك :   . ن - 413 لیئارسا 238-236 . توبن  زا : لقن  هب  انحوی 1-1/14  - 412 شیادیپ 1/147 .

تیلقا ود  نامه 394 ، - 417 نایدا 394 . عماج  خـیرات  سان /  ناج  ك :   . ن - 416 . 191 ... اهنید لوحت  ریس  ك :   . ن - 415 نایدالا 222 .
-422 یتـم 7/36 . ك :   . ن - 421 تیلقا 192 . ود  نامه 394 ، - 420 هعبرا .  لیجانا  سقرم 1/16 ، ك :   . ن - 419 نامه .  - 418 . 192
 . نامه - 428 نامه .  - 427 انحوی 8/13 . لیجنا  - 426 یتم .  لیجنا  - 425 اـقول 6/36 . ك :   . ن - 424 سقرم 1/16 . - 423 اقول 6/37 .

یتم ك :   . ن - 431 نایدا 393 . عماج  خـیرات  ك :   . ن - 430 یحیسم 162 . یلیئارـسا و  توبن  نیـشیپ 391 ، سان /  ناج  ك :   . ن - 429
بتک یفرعم  زا : لـقن  هـب  یتم 13/118  - 434 یتم 13/18 . اقول 17/20 ، - 433 اــنحوی 30-5/29 . ك :   . ن - 432 اـقول 4/24 . ، 13/57

حیـسم 24. خیرات  ك :   . ن - 438 نامه .  - 437 حیسم 8 .  خیرات  یتـم 8/11 ، ك :   . ن - 436 اـقول 9/59 . ك :   . ن - 435 ینامسآ 181 .
هب همان  ك :   . ن - 442 نایمور 7/12 . همان  ك :   . ن - 441 نایمور 6/15 . هب  همان  ك :   . ن - 440 باب 1/17 . انحوی ، لیجنا  ك :   . ن - 439

-445 . 17/12 اقول 12/1 ، ، 19/11 یتم 7/3 ، ك :   . ن - 444 اقول 1/17 . سقرم 12/29 ، باـب 6/9 ، یتم ،  ك :   . ن - 443 نایمور 3/10 .
یتم - 449 ءاـسن 158-156 . هروـس  میرک .  نآرق  ك :   . ن - 448 . 19/23 یتم 10/10 ، - 447 یتم 91/21 . - 446 نایتنرک 7/7 . هب  هماـن 

حیسم 55-34. خیرات  ك :   . ن - 450 . 1/21

ات 608  451

ۀـصالخ ك :   . ن - 454 نامه 14/49 . - 453 سقرم 11/18 . لــیجنا  ك :   . ن - 452 گرزب 206 . ياـهنید  تشذگرـس  ك :   . ن - 451
نامه سان /  ناج  ك :   . ن - 457 سقرم 11/45 . ك :   . ن - 456 اقول 23-13/31 . ك :   . ن - 455 نیشیپ 404 . سان /  ناج  نایدالا 158 ،

-462 نایدالا 162 . ۀصالخ  ك :   . ن - 461 لحن 1/318 . للم و  همجرت  ك :   . ن - 460 سقرم 16/14 . - 459 اقول 73/53 . - 458 . 407
یتم 16/18- لیجنا  ك :   . ن - 465 لحن 1/318 . لـلم و  همجرت  ك :   . ن - 464 یتم 15/2 . ك :   . ن - 463 یلماکت 202 . ریـس  ك :   . ن
هلاقم 67. دص  میظعاولا /  ناطلس  ك :   . ن - 468 نامه 413-411 . سان /  ناج  ك :   . ن - 467 یلیئارسا 197 . توبن  ك :   . ن - 466 . 19

توبن لحن 1/321 ، للم و  همجرت  - 471 یلیئارسا 208 . توبن  زا : هدش  هتفرگرب  - 470 نالوسر 31-9/26 . لامعا  باـتک  ك :   . ن - 469
خیراـت یبارت /  رتکد  ك :   . ن - 475 نامه .  - 474 گرزب 557 . ناـیدا  ك :   . ن - 473 اـنحوی 51-6/48 . ك :   . ن - 472 یلیئارسا 176 .
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تاروت تافارخ  ك :   . ن - 480 نامه .  - 479 نامه .  - 478 نامه .  - 477 نیشیپ 435-433 . هلاش /  نیسیلف  ك :   . ن - 476 نایدا 308 .
-484 سقرم 13/27 . لیجنا  - 483 لحن 1/325 . للم و  همجرت  ك :   . ن - 482 نایدا 433 . عماج  خیرات  سان /  ناج  - 481 لیجناو 277 .
ن - 489 یتم 8/16 . لیجنا  - 488 یتم 8/16 . لیجنا  - 487 . 25-9/20 سقرم /  لیجنا  - 486 اقول 11/18 . لیجنا  - 485 یتم 4/1 . لیجنا 
سقرم 9/43. - 492 . 14/10 تافشاکم 19/20 ، - 491 . 25/3 ، 32/13 ، 13/50 ، 11/14 یتم 8/12 ، - 490 نایمور 2/2 . هلاـسر  .ك : 
: زا هدش  هتفرگرب  اقول 13/24 . - 497 یتم 35-25/31 . - 496 . 29 انحوی 5/7 ، - 495 سرطپ 2/4 . هلاسر 2 /  - 494 یتم 11/33 . - 493
يرشب 459. دیاقع  مالـسا و  رایـس 2/25 ، هسردم  ك :   . ن - 499 نایدا 320 . خـیرات  سان /  ناـج  ك :   . ن - 498 اهنید 255 . لوحت  ریس 

دیاقع مالسا و  ك :   . ن - 502 مر .  زرطپ ، تنس  ياسیلک  رد  فل  ؤم  تادهاشم  - 501 نایدا 90-88 . نیب  هنزاوم  نامه ،  ك :   . ن - 500
نیهارب - 506 . 370 ءادفلاوبا ، خیرات  - 505 نامه 406 . - 504 گرزب 405-403 . نایدا  رصتخم  خیرات  هلاش /  نیسیلف  - 503 يرشب 446 .

-510 تیلقا 214 . ود  خیرات  ك :   . ن - 509 هیقابلا 23 . راثآ  ینوریب /  ك :   . ن - 508 تیلقا 213 . ود  خیرات  ك :   . ن - 507 هیطاباس 19 .
-512 نایدالا 168 . ۀـصالخ  روکـشم / ك :   . ن - 511 نایدالا 168 . ۀصالخ  روکـشم / دـینک : هسیاقم  نایدا 315-314 ، خـیرات  یبارت / 

دیاقع مالسا و  يرون /  ك :   . ن - 516 حیسم 219-218 . دوهی و  ياهنید  لوحت  ریس  نامه ،  - 515 نامه .  - 514 نامه .  - 513 نامه . 
رایس هسردم  - 518 . 24-11/22 نالوسر 37-4/36 ، لامعا  باتک  ك :   . ن - 517 لحن 1/318 . للم و  همجرت  یناتـسرهش /  يرشب 453 ،

اهنید 216. لماکت  ریس  نآرق 77 ، رد  حیسم  متسیب 1/655 ، نرق  فراعملا  ةریاد  يدجو /  ك :   . ن - 519 اهنید 216 . لوحت  ریس  ، 46-41
نایدالا ۀـصالخ  نامه ،  - 521 ینامـسآ 149 . بتک  یفرعم  رایـس 137-132 ، هسردم  نامه 409-406 ، هلاـش /  نیـسیلف  ك :   . ن - 520

 / سان ناـج  - 525 ناـمه .  - 524 ناـمه .  - 523 ینامـسآ 219 . بـتک  یفرعم  ك :   . ن - 522 يرـشب 447 . دیاقع  مالـسا و  . 173-172
نایدا خیات  نایدالا 176 ، ۀـصالخ  ك :   . ن - 527 تیلقا 219 . ود  خـیرات  نامه ،  - 526 يرشب 463-461 . دیاقع  مالـسا و  نامه 409 ،

نیب هنزاوم  سان 427 ، ناج  هلاش 453-451 ، نیسیلف  بهذم 14 ، ود  ك :   . ن - 528 لحن 1/323 . للم و  همجرت  هلاش 452 ، نیسیلف  ، 322
خیرات - 531 نایدا 427-428 . عماج  خیرات  سان /  ناج  - 530 یعامتجا 2/163 . تالوحت  خیرات  - 529 دیاقع 461 . مالسا و  نایدا 111 ،

رد ناریا  نس /  نتسیرک  ك :   . ن - 534 لوحت 227-226 . ریس  ك :   . ن - 533 حیسم 283 . دوهی و  ياهنید  لوحت  ریس  - 532 مور 352 .
 : ك  . ن - 537 . 181 ، 182 ناریا 177 ، مالـسا و  لباقتم  تامدـخ  ك :   . ن - 536 . 294 نامه 446 ، - 535 نایناساس 293-290 . نامز 

لوحت ناریا 190 ، ندـمت  خـیرات  - 539 ناـیناساس 512 . ناــمز  رد  ناریا  - 538 لباقتم 182 . تامدـخ  ناـیناساس 510 ، ناـمز  رد  ناریا 
میدق 200. ناریا  خیرات  لوحت 361 ، ریس  نامه 284 ، - 541 اهنید 257 . لوحت  ریس  اسیلک 268 ، خـیرات  ك :   . ن - 540 . 256-255 اهنید

تغل زا  لقن  هب  تیلقا 150  ود  خـیرات  ك :   . ن - 545 لماکت 264 . ریس  - 544 اسیلک 298 . خیرات  - 543 اهنید 363 . یلماکت  ریس  - 542
يایفارغج زا  لقن  هب  نامه 146 : - 547 فلا 1894-1892 . فرح  ادخهد . زا  لقن  هب  تیلقا 144 : ود  خیرات  - 546 ادخهد 1/1894 . همان 

ن - 550 میدق 28 . ناریا  دجنملا 24 ، تیلقا 175 ، ود  خـیرات  رـشب 20 ، خیرات  ك :   . ن - 549 ناتسنمرا 12-4 . خیرات  - 548 ناریا 86 .
تسایس ك :   . ن - 551 تیلقا 259-178 . ود  خیرات  دجنملا 442 ، ریسفت 1/638 ، يزار /  رخف  رشب 30 ، خیرات  عطاق 3/675 ، ناهرب  .ك : 

 . تسا هدش  لقن  نایدا 83 ، نیب  هنزاوم  نایدا 425 ، عماج  خیرات  نایدالا 175 ، ۀـصالخ  زا : بلاطم  مامت  - 552 يوفص .  رـصع  بهذم  و 
لوحت ریس  ك :   . ن - 556 نایدا 84 . نیب  هنزاوم  ك :   . ن - 555 نایدا 84 . نیب  هنزاوم  نامه 426 ، - 554 نامه 422 . سان /  ناج  - 553

 / یبارت رتکد  نایدالا 180 ، ۀصالخ  روکـشم / - 558 . 423 ، 422 نایدا 421 ، عماج  خـیرات  سان /  ناـج  - 557 سنازیب 49 . خـیرات  ، 293
نامه سان /  ناـج  نایدا 324 ، خیرات  نایدالا 178 ، ۀـصالخ  ك :   . ن - 560 تـیلقا 228 . ود  خـیرات  ك :   . ن - 559 نایدا 326 . خیرات 

نیسیلف ك :   . ن - 563 نیـشیپ 461 . سنان /  ناج  ك :   . ن - 562 اهنید 342 . لوحت  ریس  نیشیپ 45 ، هلاش /  نیسیلف  نیـشیپ ،  - 561 . 437
ود خـیرات  ك :   . ن - 566 نیشیپ 457-455 . هلاش /  نیـسیلف  ك :   . ن - 565 لوحت 303-301 . ریـس  ك :   . ن - 564 نیـشیپ 456 . هلاش / 

دیدج 137- نورق  خیرات  ك :   . ن - 569 لحن 334 . للم و  همجرت  ك :   . ن - 568 نامه .  - 567 اسیلک 87-84 . تاحالصا  تیلقا 250 ،
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يرـشب 19-17. دیاقع  مالـسا و  ك :   . ن - 572 لـحن 1/330 . لـلم و  ك :   . ن - 571 نایدالا 183-182 . ۀـصالخ  ك :   . ن - 570 . 131
ك  . ن - 576 نیشیپ 457 . هلاش /  نیسیلف  ك :   . ن - 575 هیطاباس 41-40 . نیهارب  ك :   . ن - 574 نامه 454 . سان /  ناج  ك :   . ن - 573
-579 لحن 1/335 . للم و  ك :   . ن - 578 . 352 اهنید ... لوحت  ریس  لحن 335-1/336 ، للم و  ك :   . ن - 577 نمه 457 . سان /  ناـج  : 
مزعلا 17-15، ولاوا  ناربماـیپ  خـیرات  ك :   . ن - 581 نایدالا 190-220 . ۀـصالخ  روکـشم / رکذ  زا : - 580 لـحنو 1/335 . لـلم  ك :   . ن

ناربمایپ خـیرات  ك :   . ن - 583 نآرق 328-320 . صـصق  گنهرف  ك :   . ن - 582 هحایسلا .  ناتـسب  يرـصان 135 ، يارآ  نمجنا  گنهرف 
ن - 587 هرقب 260 و . ... نآرق /  ك :   . ن - 586 ایبنا 64-62 . نآرق /  - 585 مـیهاربا 18-16 . نآرق /  ك :   . ن - 584 مزعلاولوا 43-41 .
هرقب 129-125. نآرق ،  ك :   . ن - 590 ایبنا 203 . خـیرات  ك :   . ن - 589 تافاص 107-101 . نآرق /  - 588 يربط 180-1/179 . .ك : 

ینید یسانش  هعماج  ك :   . ن - 593 یسراف 5/1156 . يدلج  گنهرف 6  نیعم /  ك :   . ن - 592 نآرق 313-314 . صصق  ك :   . ن - 591
و 13. مالـسا ص 12  خیرات  نایدالا ص 264  ۀـصالخ  - 595 برـالا 1/241 . غوـلب  ك :   . ن - 594 مالـسا 123-122 . زا  لبق  تیلهاج 
-598 دنا . هدادن  تسد  زا  ار  دوخ  یبوعش  فالسا  يوخ  قلخ و  زونه  یناریا  ناققحم  - 597 هعصاق .  هبطخ  هغالبلا ،  جهن  ك :   . ن - 596
 : ك  . ن - 601 نایدالا 283 . ۀـصالخ  ك :   . ن - 600 بهذـلا 1/74 . جورم  يدوعـسم /  ك :   . ن - 599 نایدالا 264 . ۀـصالخ  ك :   . ن
 : ك  . ن - 603 يرشب 400-396 . دیاقع  مالسا و  ك :   . ن - 602 نارمع 95 . لآ  نآرق /  ینید 38-37 ، یسانش  هعماج  مالسا 51 ، خیرات 

هعماج ك :   . ن - 606 هرقب 208 . نآرق ،  ك :   . ن - 605 يرشب 651-469 . دیاقع  مالـسا و  ك :   . ن - 604 نایدالا 295-282 . ۀصالخ 
: زا - 608 كدنارییغت .  صیخلت و  اب  تیلهاج 611-605  مالـسا و  يرون /  ییحی  ك :   . ن - 607 برالا 2/288 . غولب  ینید 127 ، یسانش 

تیلهاج 581-500. مالسا و  يرون /  ییحی  داتسا 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
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اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 
دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 
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